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 -  ىودتلا ىنسحل !1 عبارلا دمحم ذاتسألا : ملقب ...

املعلا ةودن ةعماح ىف اهبادآو ةيبرعلا ةفللآ ةيلك ديمع
 ء

 « دئارلا )» ةفيحص ةرادإ سيئرو

 .: لَو هلا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو لل ديحلا

 يلع نسحلا وبا ديسبلا خيبشلا ةليضف راز دقف ! دعب ام : 1

 فصتنم ىف تيوكلاو © ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىودنلا ئنسجلا'

 وحن اهيف ىضقو (111 ربمفوت !! 180 4 ه1 5 رفص

 ةوقلاب مستت تاريضاحم نم .ةعومجم امهلالخ ىف ىقلا .« نيموبسا

 ملاعلا عقاو. نع ثدحتو « ةيعقاولاو::ةحارصلاو ؛ جوضولاو

 نم هذه هترايز آدم ؛ .مويلا. ةيقيقحلا  نيملبسملا ةمزآو ئمالضإلا'

 ةقطنملا .ملاع ةيتكم. حاتتفإ ةيسانم روضحل اهيلإ :دنو ىتلا' ةتراشقلا

 ىلع .هللا دبع خيشلا موجرملا :« ريبكلا ىمالسإلا اهتيعادو ليلجلا:



 آقباسس ةقراشلاب ةيمالسإلا ةوعدلا زكرم سيئر هللا همحر دومحملا

 هيوخأو ©« ملاس روتكدلا . ةداسلا « ماركلا هلاحنأ نم ةوعد ىلع

 .: هللا مهظفح .« دومحملا هللا ديع ىلعو دمحم

 فعض مغر ةوعدلا هذه ىودنلا خيشلا ةليضف باجأ دقو

 كلذو « دنهلا>ىف. .هلمع رقم ف هلاغشأو هتايلوئبسم ةمحزو هتحص

 ىلع نب لل“ هيع. خيشلا 2 هلا: زوتغنلل تح نن هليجي ام ببسب

 ةرصنو ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس ىف هلامعأل ريدقت نمو « دومحملا

 مايقلل ةرايزلا هذهب ةصرفلا زهتني نأ كلذب دارا امك « قحلا ةملك
 « راطخأ نم .ةقطنملا:هذه.هبجاوت ام ىلع هيبنتلاو « ةوعدلا بحاوي

 ةيبرعلا ةمآلا اهي رمت .« ةبيسصع ةقيقد ةسلحرم نم هب رمت امو

 جاتحي امو 7 ةصاخ ةفصب ةقطنملا هذهو 4 ةماع ةفصب ةيمالسإلا

 © ىتلخ ىونعم' ”دادعتسإو' ع حيخص ىئيالسإ ىعو ىلإ كلذ

 بتاكل ناكو « رظنلا تاهجوو ةايحلا جهن ىف لماش قيمع حالصإو
 : ...< ةضيراخلا :ةلوجلا هذه ىف ةقفارملا-فزنق :روطسلا هذه

 ا هللا .هيحر ب دوصملا ىلع هللا .ديع ”خيبشلا موحرملا :ناك.دقل..

 ةريخ نم ناك .«ب اهتاقيقستو ةقراسنفلا: ىلإ ةقومرم ةيوبحم' ةيصخسش

 ٍلذبييو قجلا, صني اليلج مالبإلل .الماعو :« جيلخلا . دالب ىف :ءاملعلا
 هدلاو ثراو ناكو م ؛ ةيمالسإلا ةركفلا ةمدخ. ىف دهجلا .نم .هعبسي ام

 همجر ل دومحملا ىلع. خيبشلا هدلاو ًاشِنأ .دقف © .ةيبرتلاو مطبلا قا

 4 .ليجلا ءانبأ نم ةبخن اهيف سرد. 2 ينيدلا. ميلعتلل ةسردم ب هلإ

 ؛ ةامدلاو ةوعدلا .ةمدخب دومحملا ىلع هللا: :ديع .خيشلا موجرملا مته

 عج.ةضاخب. 3 ٍاهئاربأو ةقطنملا: نايعأ. عنم ةنسجح :ايبالص هل تناك 9

 بياع



 ©« ىمساقلا دمحم ني .ناطلسلا خيشلا ومس اهتاقحلمو ةقراشلا مكاح

 ابشنأ دبقو « *وبعدلاو :مالسإلا ةمدخ ىف تالصلا هذهب ناعتسإ

 هفارشإو همامتهإ تحت ةيمالسإلا ةوعدلل آيملاع ؟زكرم ةقراشلاب

 . ةقراشلا. مكاح ومس ةياعرو

 دارا ؛ ىلاسعت هللا ةمحر ىلإ هللا دبع خيشلا () لنا او

 ب ةرماعلا هرادو « ةصاخلا هتبتكم نم اولعجي نأ ماركلا هلاجنا

 نم ةاعدلاو مالسإلا ءاملعل عامتجإو ةفايض راد امئاد تناك ىتلا

 عفتنيايمالسإ ايوعدو ايملع آزكرم  ةفلتخملا ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ

 ناك ىذلا ميركلا ىمالسإلا :لمعلا هب ىقبيو « ديعبلاو بيرقلا هب

 ةليضف ةدعاسمب كلذو « ةرخآلا ىف ارخذ هل نوكيو موحرملا هب موقي

 خيمشلا دماسم « ةقراشلاب ديذلاب ىضاقلا ىتيوحملا ىلع خيشلا

 | .٠ ةدوهج ف ضاخلا

 :٠ .ةيكلا ةكبب ىدالسإل ملاعلا ةطبارل م اعلا نيمألا فيصن هللا دبع

« تارامإلل ةمسر ةرايز ىف ناكو
 راتسل ْ | ناطلسلا خيشلا حازا دقو 

ملك ىقلاو « ةبتكملا حاتتنإب اناذيإ ةيراكذتلا ةحوللا نع |
 ييف حدتما ة

 نم ؟؟)اه 14 3 ىلوألا ىدامج نم 55 ىف هتافو تناك )١(

 : 01( م 1945 شرام



 نب ناطلس خيشلا ومس اهيف ركش ةملكب دومحملا هللا. دبع نب دمحم
 «ىودنلا ىتسحلا ىلع نسحلا ىبأ خيشلاب بحرو « ىمساقلا دمحم
 ةليضف ىقلأ كلذ دعبو « هتافلؤمو. هدوهجبو هب فيرعت ةملكب مدقتو
 ةرينم ةملك اهتزاجو عنم تناك ىتلا هتملك ىودنلا نسحلا وبا خيشلا
 ىقلأ و «ميدقتلا اذه رخآ ىف اهلقنتس؛« عوضوملاو عضوملاب ةقئال ةمسد

 ءاقنإ ىلع اهيف ثح ةبسانملا هذهب ةملك فيصن هللا ديع روتكدلا
 1 . دارفالا ةيبرت ىف ةدئاف نم اهل امل تابتكملا

 ةبسانملا هذه نم ءاهتنإلا دعب  ىودنلا خيشلا ةليضف ىضق
 تارضاحم عبرأ اهيف ىقلأ « تارامإلا ىف مايأ ةسمخ ةديفملا ةفيطللا
 ايهادحإ « نيعلا » ةنيدمب تارامالا ةعماج ىف نيترضاحم « ةميق

 نم ريبك ددع اهرضح « ةريبكلا ةعماجلا جردم ىف ةماع ةرضاحم
 نيرضاحلاب ةعاقلا تصغو « دلبلا نايعأو اهتيلطو ةعماجلا ةذتاسسأ

 ةعماجلل ةسعباتلا تانبلا ةيلك ىف ىرخاو « ةيداع ريغ ةروصب
 دجسم ىف مالعالا ةرازو نم ةوعد ىلع « ىبظ وبأ ةئيدم ىف ةرضاحمو
 نم ةوعد ىلع ةقراشلا ةنيدم ىف ةرضاحمو ©« صاقو ىبأ نب دعس
 . باطخلا نب 'رمع دجسم ىف ةيمالسإلا ةوعدلا زكرم سيئر

 نيملسملا برعلا ةلاح لوح رودت تارضاحملا هذه عيمجو

 لفافتلا ةسيرف مهعوقوو « ةمارصلاو دجلا نع مهدعب ىف « ةنهارلا

 ةريغلاو ةيبرملا ةفئآلا تافص ىلإ ةدوعلا ةرورض لوحو ؛« لذاختلاو

 4 ةايحلا ةفد ريدي ىذلا قيمعلا ناميإلاو « ةيمالسإلا

 ىلوالا نيملسملا برعلا ةريسو « تافرصتلاو ريكفتلا ىلع رطيسيو
 دقو ؛«.نرق فصن ىف. ملاعلا فصن اهب اوحتفو مالسإلا اهب اورشن ىتلا



 ءانايحأ ةوسقلاب مستت ةحارص ىلإ همالك نم عضاوم ىف هتليضنف أجل
 ىننإ» هلوقب ةلوبقم ةغئاس اهلعجو اهتأطوو اهتدح نم فطل هنكلو

 ةرصآ ىلع ةدايز -- مهيلإ ثدحتا نيذلا برعلا ىناوخإ عم ىتتلا
 () بسفلا ىف  ةطبار لضفأو ةرصآ ىوقأ ىه ىذلا نيدلا

 .ناوهلا ىف مهكراسشثاو « ةفطاعلاو روعشلا ىفو 4 بدالاو ةغللاو

 وضع انأف « آبتاعمو آدقانو آاحيرص نوكأ نأ نم عئام الف « فرشلاو
 : ىبرعلا رعابشلا لاق اميدقو « ةميركلا ةرسألا هذه ىف

 ماوقأ نيب ةايح باتعلا ىفو

 اهيف مالعالا ةرازو نم ةوعد ىلع تيوكلا هتليضف راز مث
 ةرضاحم ىقلاو ىرجهلا رشع سماخلا نرقلا تالافتحإ ةبسانمب
 ةيلك جردم ىف « ةيناسنإلا ةراضحلاو مالسإلا » ناونعب ةميق ةيملع

 آناذآو ةميرك ةباجتسإ تيقل « ةيدلاخلاب تيوكلا ةعماج ىف مولعلا
 هب تبحرو « اهنايعأو اهئاملعو .دلبلا ىف نيفقثملا رابك نم ةيغاص
 مج اهرضح « تارضاحملا نم آددع ىقلاو « ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو
 © نيرضاحلاب صفت تناك تاعاقلا نأ ثيح نيعمتسملا نم ريفغ

 ةعاق ىف ةرضاحم اهنم « اهتداع ريغ ىلع اهتعس ىلع قيضتو
 6 ىمالسإلا ملاعلا عقاو » ناونعب ىعامتجإلا حالصإلا ةيعمج

 ةرازو راشتسم ليقعلا هللا دبع خيشلا ةليضف نم ةوعد ئلع اهاقلأ

 ىلعلا هللا دبع خيشلا ةداعسو « ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا

 ىلع نب نسحلا انديس ىلإ هبسن ىهتني ئودنلا ذاتسنالا )١(
 اهبسن ىلع دنهلا ىلإ اهلاقتنا دعب هترسأ تظفاح دقو بلاط ىبأ نبإ

 ٠ ةيمالسإلا ةيبرعلا اهصئاصخ نم ريثكو ىبرعلا ىمشاملا 0

 سادسا



 « ةريخآلا ىه تناكو « ىعامتجإلا حالصإلا ةيعمج سيئر عوطملا
 نمالسإلا  نيملاعلا عقاو نأل كلذو ةحارص هتارضاحم دشأ نم

 ءاضرإل ةلماجم وأ ةيطغت وأ اقلم رضاحملا دنع لمتحي ال  ىبرعلاو
 « نائبل ىف ىسآملا عم لزاهملا تقتلا دق هتليضف لاق امكو « ريهامجلا

 هذه اهيف ذاتسألا راز ىتلا مايالا كلت ىف اهتمق ةثراكلا تغلبو

 ىف اهلعف دودرو اهراثآ ري مل هنكلو «© ةيبرعلا ةيمالسإلا ةقطنملا

 ةيهاس ةيهال اهيف ةايحلا لازت الف . ةيمالسإلا ةيبرعلا ندملا هذه
 هبلق تانأ رضاحملا قلطأف . عونلا اذه نم ءىش عقي مل امك

 تحفط ىتلا هسأك تضافو مولكملا هردص نع فشكو . حيرجلا

 ءثداوحلا تناك دقو . حشرتو صضيفت نأ اهل قحو ٠ ىسأو املأ

 . ةرارملاو ةحارصلا هذهل ةيجوم لب ةرربمو هرعاشم ةراثإل ةيفاك
 رعاشلا نأش « رعاشملاو تاعابطنالا هذه بكوم ىف هنأش ناك دتف

 ش : لوقي ىذلا ىبرعلا

 اوقس ولو نغت ال اولاقو ىنوقس

 تايصخشلا مهيفو تلا تارضاحملا هذه وعمتسم قحتسيو

 مهرودص ةباحرب فارتعإلاو ريدقتلا أ مالسإلل نولماعلاو ةليلحلا

 .٠ راكئتسإ وأ ضاعتمأ مدعو 4 ريدقتو ةشاشيب

 عوضوم وهو ًابيرقت ادحاو اعوضوم ( ةبتكملا حاتتفا ةيسانم ىف
 «ةقطنملا هذه ءانبأ نم ربكأ ددع اهيلع علطي نأ ديفملا نمف « ةعاسلا

 د 1.ادس



 تارضاحملا بحاص اهيلع ىقلأ كلذلو مهمجعو مهبرع نوملسملاو .
 ءىشب اهلوانتو ؛ ةطرشألا نم تلقن نأ دعب ةرظن هللا هظفح
 مويعلو نيريسي فذحو ةدايزو « بيذهتلاو حيقنتلا نم

 ةحيرص كيداحأ ) ناوتعب ةعومجم ىف اهرشنن عسفنلا

 دقو « ءارقلا ىدي نيب ىهو « نيملسملاو برعلا انتاوخإل
 ىلع دجسم ىف ةقراشلا ىف اهاقلأ ناك ةقياس ةرضاحم ذاتسألا فاضأ

 «ثداوحلا نم سرد» اهتنأونع © م 1919/4 رياربف 6« ه 1١99 ةئنس ق

 ةدئافلل الامكإ ©« اهندهو اهحورو تارضاحملا هذه عوضومب اهلاصتإل

 . ةعومجملا هذه ةميق ىف ةدايزو

 خيشلا ةبتكم حاتتفإ ةلفح ىف ىودنلا خيشلا ةملك نأ ثيحو
 بابسلأ ةمدقم ىنو ةلحرلا هذه ىف هتاملك ةحتاف تناك دومحملا ىلع

 اهلقنن « ىملع عوضوم ىلع تناك نإو « ىبرعلا جيلخلا ىف هتلوج
 « ةيلحملا فحصلا ىف اهتافطتقم تءاجو تلجس دقو 6« اهلماكب انه

 «هريسي ةدايزو حيقنتلا نم ءىشب اهلوانتو ةملكلا بحاص اهيف رظنو
 ءارقلا ىلإو « ةملكلا هذه ىف اهركذ ءاج ىتلا عجارملا ىلإ ةلاحإلاو

 . لفحلا اذه ةملك

 ىودنلا ىنسحلا عيارلا دمحم

 ه 15.5 لوألا عيبر نم ٠

 م 1145 ةنس ريمسيد نم 1

 :ٌونهكل ©« ءاملعلا ةودن

 (دفهلا)





 في ايلول ايلا ىف يالا مالو
 بتكلا: تانازخو تابتكلا ءاشنإو ةيملاعلا

او « نيلاعلا بر هلل دمحلا « ميحرلا نيحرلا هللا مسي ش
 ل

اعدو ناسحإب هعبت نمو ؛ نيعمجأ
 ةدعب امأ 4 نيدلا موي ىلإ هتوعدب 

 ىه دعب لحت مل ىتلا « ىربكلا ةيملاعلا خيراتلا زاغلا نم ن

 . . .ملاعلا ىف + خيراتلا ىف اهب فرتعم ةيخيرات ةيملع ةعرح بكا ن

 ريبكلا رودلا اذهه تماك ىتلا ةمألا هذه « ةيمأ ةمأ مظعأ نم تتثبنإ

 ًآاراكتيإ مخضلا زاتمملا ىملعلا راكتبإلا ىفو « ملعلا قافآ عيسسوت ىف

 ىتلا بوعشلاو ممألا خيرات ىف « تانايدلا حيرات ىف ليثم هلإ دجوت.ال

 اهنإ © ىمأ ةمآلا هذه ىبن نأ عم « تانايدلا سسابسأ ىلع تنات

 هذه تللعاذإ الهس اهلح سيل نكلو « الح بلطت ةيخيرات ةزغل

 . ةرهابلا هللا ةمكحبد ةرهاقلا هللا ةدارإب للعتت امتإف-ةزغللا

 دمحم انديس ىلع لزن ىحو لوأ نأب ةزغللا هذه للحت دقو

 لازي ال ئذلا برغتسملا بيرغلا نمو « ملعلا ىلإ هيف هجو ل

 ىف ركذ ام لوأ نأ « ملاعلا ىف نيركفملاو ةفسالفلا هايتنا ىعٍرتسي

 تناك ىتلا ةنئيهلا ةيسشثخلا ةعطقلا هذه . ملقلا ىحولا اذه

 ارقإل ٠١ © هيحو ىف ىلامت هللا لاقف « ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةييرغ رهان

 ةمركألا كبرو ارقإ « قلع نم ناسنإلا .قلخ « قلخ ىذلا َكِبَر مساب

 اس أ #



 ناسنإ عقوتي نكي مل هنإ (( ملعي مل ام ناسنإلا ملع ملقلاب ملع ىذلا
 لوقا ال « ةيبرعلا ةريزجلا عبط فرع ناسنإ ؛ نيحلا كلذ ىف لقاع
 ىف « ملعلا ملاع ىف ةيبرعلا ةريزجلا ةناكم ©« بيرغلا نكلو نئاشلا
 نيعتسملا مالقالاب نيعتسملا مالقالاب لصتملا ملاعلا ىفو فيلأتلا ملاع
 تناك ىذلا بيرقلا عضولا اذه ىلع عملطأ ىذلا نإ « ةباتكلاب

 ىلع لزني ىحو لوا نإ آدبأ عقوتي نكي مل ةيبرعلا ةريزجلا هشيعت
 .ضرألل لاصتا لوأ نأو مالسلاو ةالصلا هيلع ىمالا لوسرلا
 . تلاط ةرتغ دعم 4 ضرألاب ءامسسسلا لاصتإ ىلوألابو 4 ءامسلاب

 . .ملقلا اذه « ملقلا هيف ركذي « لقألا ىلع نورق ةسمخ تدتمإو
 هتميقب ناهتسملا ملقلا اذه « كورتملا ملقلا اذه « ىسنملا ملقلا اذه
 .«نييمأ» رئاسلا عئاشلا برعلا بقل حبصأ ىتح هنع ىنغتسإ ىذلا

 مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نييمألا ىف ثعب ىذلا وه.
 نم احور كيلإ انيحوأ كلذكو ) (( ه.+ ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 ىدهن ؟رون هانلعج نكلو ناميإلا الو باتكلا ام ىردت تنك ام انرمأ
 . :لاقو» « ميقتسم طارص ىلإ ىدهتل كنإو « ةندابع نم ءاشن نم هب

 ,«نولطبملا باترال 1ذإكنيميب هطخت الوباتك نم هلبق نم ولتت تنك ام

 « ةريثك ةيخيرات تاضقانت كلانهو © ىخيرات ضقانت اذهف
 ى.سامحلاو ىملعلا طاشنلا قاثينإ وه تاضقانتلا هذه مهأ نم نكلو

 اذه ضتقانتلا اذه نع ريبعتلا نسحت ةملك دجا ال ىذلا ىملعلا

 ةياعدلا هذه بحي الو «© ةمآألا هذه بحي ال نمل قحيو ؛« سامحلا

 ملعلا ليبس .ىف ىنافتلا اذه نكل « انونج اذه ىمسي وأ لوقي نأ
 ىلع انديس لأس ىذلاو « اباتك ارقي مل ىمأ ىبن ةوعد نم قئبنا
 ةحلصمل لزانتو « هعبصأ هلو عضوو « ىمسا نيأ . هنع هللا ئضر
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 .٠ ةيبيدحلا .حلص ف سانلا

 ىلع ةدتمملا ةدلاخلا ةيملاعلا ةيملعلا ةكرحلا هذه تقئبنإ فيك
 ةحاسم ةينمزلا اهتحاسم ... ناكملاو نامزلا ىلع ةدتمملا « قفألا

 ربكأ نم ةيناكملا اهتخحاسمو « ةينمزلا :تاحاسملا ىوقأ نم ةيوق
 اهتحاسمو «:فيلأتلاو ملعلا خيرات ىف تفرع ىتلا ةيئاكملا تاحاسملا
 ننفتلاو عونتلا ةحاسم كلذكو « نيتحاسملا اتلك نم عسسوأ ةيونعملا

 . تاعوضوملاو ملعلا ىف

 ةمالعلا همسإ ايدنه املاع نأ : لاثملا ليبس ىلع مكل ركذأ

 ةفللا ملكتت ال دالب ىف دنهلا ىف اياتك فلآ « ىكوتلا نسح دومحم

 الو « هدلب ىف » ناويدلا ةغل ىه ةيبرعلا ةغللا تسيلو « ةيبرعلا

 هللا هقفوي ... ةيمويلا ةغللا الو ةفاحصلا ةغل الو ةسايسلا ةغل

 ىوتحي آدلجم نيتسس ىف ©« نيفنصملا مجغم » هامسس .باتك فيلأت ىلإ

 :نم افلأ نيعيرأ مجارت ىلعو « تاحفصلا نم افلأ .نيرشع ىلع

 . نم نيفلأ هيف نأ هئاصتتسإو باتكلا ةعس نم كيهانو © نيفنئصملا

 . نيسمحو فلأ وحن هياتك ىف صخل دقو « دمحأ » نومسي مهلك نيفلؤملا

 ىفيلأتلا دهعلا. أدب ذنم اباتك ةيبرعلاب كرت نم لك ركذو « بتكلا نم
 اذه نيأ © ىملعلا طاشنلا اذه نيأ ©« )١( ه .١86 ىلإ مالسإلا ىف

 قافآلا ترمغ ىتلا ةيملعلا حوتفلا هذه نيأ ©« ىملعلا راصتنإلا

 ؟ ةيفارغجلا دودحلا ترمغ ىتلاو

 'ةكفن ىلع توريسب ىف تعبط ءازجأ ةعبرأ باتكلا نم ترهظ )١(
 . .ةقباسلا دابآ رديح ةموكح
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 ' ىتلا © ةكرابملا.ةيمألا ةمألا هذه نم ىملعلا طاشنلا اذه نبأ
 ىمألا ىبنلا » لاقف « اهيلإ بيبحلا' هيبن ىلاعتو كرابت هللا فصو

 . « ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهدنع ًابوتكم هنودجي ىذلا

 هوئيو « ملعلاب ديشي لوآلا ىحولا نأ رسلا اذه ىف بيسلا
 « ملعلا توم ىف اهتايح ىرت « ةداسلا اهيأ تانايد كانه نإ “« :ملقلاب

 ةياكح كانه نأ امك « ملعلا مازهنإ ىف اهراصقنإو اهراهدزا ىرتو

 ٠ تلات ؟ ءاجوهلا حيرلا ناميلس انديس ىلإ تك ةضوعب نأ لوقت

 لاقف « رارفلا ىلإ انأجل تبه اذإف « آريثك انملظت ءاجوهلا حيرلا نإ
 © تراط دق ةضوعبلاب اذإف حيرلا اعدو ؛ هيلع ىعدملا راضحإ نم دبال

 باحصأ كلذك « اهيعدم بايغ ىف ةيضق ىلع مكحن فيك لاقف
 ىتلا اندالب ىف ةيمهربلا ةنايد تانايدلا هذه. نمو « ةريثكلا تانايدلا

 ( ملعلاب اهعمتجم لاصتإ مدع ىف اهئاقب ريس ىرت ىهف « انهيف شيعت
 «© مالسإلا كلذ نم سكعلاب « ةيملعلا قئاقحلا ىلع هعالطإ مدعو

 ' ' طبتري امهنم لك « نيدلاب ملعلا ريصمو ملعلاب نيدلا ريصم طبري ىذلا
 شيعي ال ىقيقحلا ملعلاو « ملعلاب الإ شيعي ال نيدلاف « رخآلاب هريصم
 ىلع رثع دقل ©« ناسنإلا حوتف ىلإ فاضأ دق مالسإلا نإ« نيدلاب الإ
 . ملعلا تادحو نيب طيزت ىتلا :ةدحولا

 2 نايحألا بلغأ ىف تناك لب ©« ةرثعبم ملعلا تادحو تناك .

 .. .نيدلا فلاخي ةمكحلا ملع « نيدلا فلاخي ةعيبطلا ملع ؛ ةضقانتم

 امنإ مالسإلاف « ةمكحلاو نيدلا نيب عمجلا ىف آريثك انؤاملع فلأ دقو

 ناكموناكم لك ىف مدقتلا ىلع هتردقم ىلإو ملعلا مدقت ىلإ. فاضأ

 . ضعني اهضعب تادحولا طبرت ىتلا ةدحولا كلت فشتكا هنأب
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 ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم اهنإ ؟ تادحولا هذه ىه ام

 « الطاب اذه تقلخ ام انبر « ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو »

 - نيب عسمجت ىتلا ةدحولا فشتكإ هنإ « رانلا باذع انقف كناحبس

 . هللا ةدارإ ىهو ةينوكلا تادحولا

 ةينوكلا تادحولا طبرت ىتلا ةدحولا ىه هللا ةدارإ ةدحو

 .ملاعلا ىف تابتكملا خيراتو 4 ةضقانتم ودبت دق ىتلاو ضعبب اهضعب
 ءاشنإو تابتكملا سيسأت ناك ©« عسساو ضيرع خيراتو ميدق خيرات

 « مهئاسؤرو مهئارمأو نيملسملا ءاملع تاياوه نم بتكلا تانازخ
 دابع ني بحاصلا ةئازخ نأ ىبرعلا بدألا خيرات ىور دقف

 سوأ نب بيبح فلأ دقو () دلجم فالآ ةتسو نيتأم ىلع تلمتشإ
 ةيبتكم ىف « ةسامحلا دلاخلا هباتك مامت ىبأب روهشملا ىئاطلا

 .جلث عقو نيح قارعلا قرش لابجلا ىف ةملس نب ءافولا ىبأ ريمألا

 نم ةسامحلا ناويد لمعو ةصرفلا زهتناف ؛ قرطلا دس ميظع
 بتك اذكهو (9) ءافولا ىبأ ةبتكم ىف تناك ىتلا ةريفولا نيواودلا
 ءاسؤرلاو ءارمألا نأش كلذ ناكو ؛« ةيصخش تابتكم ىف تفلأ ةريثك

 ايدنه ىتفصب فرعأ انأو (؟) دنهلا ىف نيفلؤملاو ءاملعلا نع الضف

 مهدعبيو مهلبقو زيلجنإلا نمز ىف كالملا نمو لايقألا نم آريثك ن

 ال اوناك نإو « ةصاخلا ةيصخشلا مهتابتكمب نولظفتحي 8

 . 50 صال ءابدالا مجعم (1)

 ىرسلا ةبتكمو « هتيب ىف ناخ ىئخبادخ ةنازخ لاثملل ىنكي (؟
 ةئتكمو 4 هركيلع ْق ىتاورشلا نمحرلا يبيبح خيشلا ا

 ْ . دابآ رديح ىف كنج رالابس ريمألا

 . ةحيرص ثيداحأ ؟ م



 باحصأ اونوكي مل مهنال « ايصخش اهب اوعفتني نأ نوعيطتسي
 نورختفي اوناك مسهنكل « تاسارد باحصا اونوكي ملو .صاصتخإ

 « ءاملعلا نم افيض مهيلع لزني نم اهيلإ عجري ةبتكم نوكلمك .مهنأب
 . بتكلا ةئارقب هسفن لغشي لب هردص قيضي الو ماسي الف

 م ايل

 تافلؤم ضارعتسإ ىف ميدقلا ىف تفلا ىتلا بتكلا ىف ةرظنو
 ىف ميدنلا نبال تسرهفلاك نونفلاو مولعلا فلتخم ىف نيملسملا ءاملع
 . نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشكو « ىرجهلا سماخلا نرقلا
 .خيراتو ( ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىف ) ىبلج ةفيلخ جاجحلل

 نيكزس داؤفل ىبرعلا ثارتلا خيراتو « ناملكورب لراكل ىبرعلا بدألا
 ةباتكلاب مالسإلا ءاملع مايه ىلع ةلالدلل ىنكت « ثيدحلا رصعلا ىف
 ىفكي © هتاعوضومو ملعلا تالاجم فلتخم ىف مهئنفتو « فيلأتلاو

 ةيدنهلا ةراتلا .هبشثل ناك ام ةينيلأتلا ةيملعلا ةكرحلا هذه ةيملاع مهفل

 لئاه طسق نم ةيمالسإلا مولعلا دهمو مالسإلا زكرم نع ةديعبلا

 اندلاو باتك ىف ىلجع ةرظنو « ةكرابملا ةكرحلا هذه ىف عئار ماهسإو
 ةيمالسإلا ةفاقثلا » (ه ١؟541م ) ىنسحلا ىحلا ديع ديسلا ةمالعلا

 هل ردصأو قشمد ىف ىيرعلا ىملعلا عمجملا هعيط ىذلا « دنهلا ىف

 نم دنهلا ءاملعل ناك ام ىلع ةلالدلل ىفكت « ًايلاح ةيناثلا ةعبطلا
 ىتسارد ىف فرعأ الو « ةيمالسإلا ةفاقثلا عاونأ نم ريثك جاتنإ

 ةمأ نأ بوعسشلاو ممالا خيراتو نونفلاو مولعلا خيراتل ةرصاتلا
 ةمأ فرعأ الو « ملعلل اصلاخو هللا هجول اصلاخ ملعلاب تفغش

 . ةيمالا مالسإلا ةمأك ملعلل ميظعلا فغشلا اذه تفغش

 دومحملا ىلع نب هللا ديع خيشلا موحرملا ةبتكم حاتتفإ ةيسانمو .
 ليبمجلاب نافرع ىهو « ةقطنملل ىناقثلا خيراتلا زومر نم زمر '

 اخس



 قع دلع دمت مل 7 عر اع

 مهسنق ةريبك ةبتكمل ةاون ةبتكملا هذه نوكت نأ وجرأو « ديقفلا لئاضفل
 لاجنا ةميركلا ةرسألا هذه ءىنهأ انأو © ديدج ىمالسإ ليج ءاشنإ ىف

 ءاشنإ وهو رايتخإلا اونسحأو مهبجاوب اوماق دف ف ميظعلا ديتقنلا

 . ةيىتكملا هذه

 ديدجلا ليجلا ةئشنت ىف ةميظع ةيمهاو ريبك رود تابتكمللن
 ةسيعاو : ةيحالصإ تاكرحب مايقل ديهمتلاو ىفاقثلاو ىلقعلا هنيوكتو

 ةديعب ةيملع ةينيد ةلص خيشلاب ىنطبرت ىتلا ةلصلا تناك دقلو
 نيدلا ىلع ةريغلا وه هيف هتربكأ ام رثكأو ؛ ىويند رابتعإ لك نع
 ضعب لالخ دنهلا ىف هتقفار دقل ©« لامعألا ف باستحإلاو ناميإلاو
 ةكرح لك بستحيو ةوطخ لك بستحي ناك هتدجوقف ةيوعدلا هتالوج

 عفر ليبس ىو ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس قو ىلاعت هللا ليبس ىف
 ةصلاخلا ةبسانملا هذه رضحا نأ ريبكلا رخفلا ىلو « مالسإلا ةملك
 « هفرعآ ابك ىلاعت هلل صلخم ىناير ملاع قحل ءافو ةصلخملا

 نوكي نأ بجي اذكهو « ةذتاسألل ذيمالتلا ءانو نوكي نا بجي اذكهو
 ش | . ءابآلل ءاثبألا بح

 انيلع هقوقح ضعبب ءافو ةميركلا ةبسانملا هذه روضحو

 لعجو هلامعأ حلاص هنم لبقتو هتاجرد هللا عفر ؛« هلضفب افارثعإو
 3 مكيلع مالسلاو مكتوعد ىلع مكركشأو 4 هلاجنأو هتيب ىف ةكربلا

 سس أه



 ةّيدقيقيارتحلاجبتنأ ١

 7 تيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اعدو ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم نييبنلا متاخ

 ١ ىلعو هقيفوت ىلع الوأ ىلاعتو كرابت هللا دمحأ ىثإف ! دعب امأ :
 نم ةبيطلا ةعومجملا هذهب عامتجالل ةميركلا ةصرفلا هذه نم يل أيه ام
 لايشثأ ةريزجلا هذه ءانباو © ملسملا ىبرعلا بابشلا انئانباو نيفقثملا

 «ليقتسملل لمالا عضومو ميدقلا دلاخلا دجملا ةثروو دوسألا ولكن 
 حنستال ىتلا ةصرفلا هذه نم ةدافتسإلاب روعشلاو ةيلوئسملاب رؤعشلا
 'تملكت اذإو © ةحارصب ملكتأ نأ ىلإ ىنعفدي ©« ناكم لك ىفو ًامئاد
 .ملاعلا هنم ملعت ىذلا ىمالسإلا ملاعلا نم ةعطقلا هذه ىف ةحارصب
 .اذه ناكو « ةحارصلاو قدصلا هلك ىئاسنإلا ملاعلا لب « ىمالسإلا

 ماغرإ ىفو رايتلا ليوحت ىف نيمساح نييوق نيلماع ةحارصلاو قدصلا
 ىلع ةذخاؤملا مدع وجرأف ًاديدج ًاوحن وحني نأ ىلع يراتلا

 ىثيدح اهب مستيس ىتلا ةحارصلا . 00

 ثدحتي مهضعبو ةيداصتتقإلا ةمزالا نع سانلا نم ريثك ثدحتيف

5 1 



 تامزألا نع ثدحتي :مهضعبو  ةدايقلا ةمزأ ب ةيدايقلا ةمزألا نع

 ةبلمعلا ةمزا نع ثيدحلا ىوتسم ىلإ سانلا لزن ىتح ةيسايسلا
 دلب ىف نيقاوسلاو نيخابطلا ةمزأ ىلإ اولصو ىتج ؛ نيئانبلا ةمزأو

 . ةيلايخ اهضعبو ةيليفط ةيبناج تامزأ اهلك اهنكلو « ريبك قار

 ىتداسا أيا ةيئاسنإلا ةيماعلا ةمزالا 4 ةيقيقحلا ةمزالا ن

 ىوتسنم ىلع ةحلاصلا ةودتلا دوجو مدع ةمزأ ) ىف 3 وقل
 اوناك دارفألا « دارفألا ةمزأ نع ثدخحتأ ال ىننإ « ممآلاو :بوغشلا 1

 ' اورْيغي نأ نوعيطتسي ال دارفألا نكلو « رصع لك ىف نؤلازي ال وأ

 ةودقلا دوجو مدع ىه .ةيقيقحلا ةمزألا « ابالقنا اوثدحي نأو رايتلا

 ,ممألاو بوعشلا تخيضأف ©« ممألاو بوفسشلا ىوتسم ىلع ةحلاصلا

 د ئناستإلا ملاعلا - ملاعلا ناك دق « اهل ئعار ال مئغلا نم ةناعطقأ
 « بلق الب ادسج « حور الب آدنمج املاع ىحّيسملا سداسلا نرقلا ىف
 باتكنالو  ىثيه عزا الو ؛ قلخ الو ةيناسنإ ال  ريمض الب ادسجت
 سلانلا ناكو ©« ةدايق ريغ نم سانلا ناك 4 ةقيقحلا ىف ظوفحم ئوامس

 ( ءامدلا ىف نوطحشيو لالغالا ىف نوفسنريو  تاملظلا ىف نوطنختي

 ٠ روت ىف صيصب الو

 ىقتلن ىتلا ةيبرعلا ةريزجلا هذه:ىف هللِي دمحم هيبن هللا لسرأف
 نكلو « ىبن ةثعب هثعبو ِهكِلَو ًادمحم هيبث لسرأ « مويلا اهنم ءزج-ىف
 تاثعب نم'ريثك فالخب « ةئورقم ةثعب  ناوخإلا اهيأ تناك هتثعب

 ' . ةمأ ةثعبب ةنورقم ئبن ةثعب « ةيئانث ةثعب تناك اهنإ « ءايبنألا

 - -ن ةذخاؤم الو دن نآرقلا ىف نيلمأتملا نم ريثك هل نطفتي الام اذهو : ْ

35 0-0-6 

 د



 « هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورغملاب نورمات
 ٠ ( نارمع لآ )

 دجأ ال ةيوامسلا بتكللو تانايدلل ةنراقتم ةسارد ىف ىننإ
 « ةمأو ةمآ نيب لصافلا طخلا اذهو ©« لماشلا قيقدلا فصولا اذه

 « طقف ةوبنلا ةيلوئسم الإ ةيلوئسم اهقوف سيل ةيلوئسم تدلق ةما
 ؛ ةمآ ةثعبب ةطبترم ةعوفشم ةنورقم ةئعب لِي دمحم ىبنلا ةثعب تناكف
 ةديدج ةبرجت تناكو « ةيناسنإلا ريصم ىف رثا ىذلا ءىشلا وه اذه

 « تاهاجتإلا خيرات ىفو ممألا رئاصم خيرات ىفو « تانايدلا خيرات ىف
 اسميرو ؛ ريبعتلا اذه نوبرغتسي تاساردلاو ملعلا لهأ ضعب لعلو

 لوس لوقي دهشتسأ ىنكلو 2« فرطت وأ ذوذشب هيف نورعشي
 متثعب امنإ ) : مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةعامجل لاق ثيح هلي هللا

 ةيلوئسمب روعشلا اذه ناك دقو )١( « نيرسعم اوثعبت ملو نيرسيم
 مهنع هللا ىفر ةباحصلا حئاوج المي ةيروماملا ةيلوئسمبو ةثعبلا
 . ناسحإب مهل نيعباتلاو

 ناك © ةفاقثلا نم اميظع آغلبم غلبي مل ولو مهنم دحاولا ناك

 دجسملا ىف لابف ىبرعأ ماق : ثيدحلا ظفلو « ىراخبلا هجرخأ )١(

 . نيرسعم أاوثعبت ملو نيرسيم « متثعب امنأف ءام نم ابونذ وأ ءام نم

 دهس ؟؟ ل



 ىذلا ام ؟ هل لاق 4 رماع نب ىعبر ائديس متسر لأس املف 20

 ؟ ةيبرعلا ةريزجلا نم كجرخأ ىذلا ام انه ىلإ كب ءاج

 ىتلا © خيراتلا ىف ةلجسملا « ةيودملا « ةلجلجملا ةلوقلا لاقف
 « لسرلاو ءارقسلا اهب مدقت ىتلا تاملكلا ىف اريظن اهل فرعأ ال

 مامأ ةريبكلا ةيلوئسملا ةلمحو ©« تاموكحلا لسر «© كولملا لسر

 .٠ بوعشلاو ممألا مامز كلمي ناك نم مامأ 4 داليلا ةداق

 ام ©« ءىش انب ءاج ام لوقي هنأكف «© هدقتنإو ؛« هأطخ الوأ هنإ

 «© تاربنلا هذهو تاملكلا هذه نيمألا خيراتلا لجسي « انسفنأل انئج

 . « انثعتبا هللا » : لوقي نآلا هعمسأ ىنأكو

 اذه حناوج تألم دق ىتلا ةقثلا هذه اورضحتسإ ! ىئاوخإ
 عاونأ نم عون لك نع هداعتيإ ىدمو « ىودبلا ىبارعألا لجرلا
 ٍريرس ىلع سلاج © سرفلا تاوق دئاقق ©« متسر ©« صقنلا بكرم

 أطي راصو هسرف نم لزن ىذلا ىبارعألا لجرلا اذهو « ىكولم
 هل لات امل ؛ ةعنطصملا فراخزلا هذهب نيهتسيو « ةثوثبملا ىبارزلا
 « عوجلا انب ءاج © دودر ةأم تناك ؟ كب ءاج ىذلا ام : متسر

 انب ءاح © هقوف اذه «© ةئاهملاب روعشلا انب ءاج « ءىش لكقأ اذه

 ملظلابو داهطضالاب روعشلا انب ءاج ©« هشيعن ىذلا ميلألا عقاولا

 لوقي « زازتعإو ةقث لكب لوقي ! ال « امهردصم متنأ نيذلا روجلاو
 نم ضيفيو هناسل ىلع قطني ناميإلا نأك « ةنيكسو ةنينأمط لكي

 ٠ انثعتبا هللا « ءىش انب ام ! ال لوقي ©« هردص

 مالسإلا ةلاسر ةلمح نم لوألا ليعرلا اهب زاتما ىتلا ةقثلا هذه
 . ىحيسملا سسداسلا نرتلا ىفو « ىرجهلا لوألا نرتلا ىف

 هسا ]ل



 « اهتقك ىف ةديرفلا « اهناميإ ىف ةديرفلا « ةمألا هذه ةثعب تناك

 ةديرفلا « ةيناسينإلل اهتمحر ىف ةديرفلا « اهقلخو اهتريس ىف ةديرفلا

 اهملأتبو ةيناسنإلا ةرسألاب اهلاصتإ ىف ةديرفلا « اهتيدجو اهتطاسب ىف
 « ضرألا عاقب نم ةعقيب لك ىف هشيعت تناك ىذلا ةيئاسنإلا عقاوب

 ىتلا ةثعنلا « ةيعامجلا ةثعبلا هذه تناك « ةديدج ةيرجت تناك

 ةلمح اوحبصأ « آداور اوحيصأف مهلك برعلا اهكلس ىق طرخنإ

 « خيراتلا ىف الوحت اذه ثدحأ « لعشملا ةلمح اوحبصأ « ةلاسرلا
 سداسلا نرقلا لبق هشيعي ناك ىذلا ىناسنإلا ملاعلا عقاو نأل
 نإ © نوحلاصلا دارفألا هيف رثؤي نأ نم ىمسسأو عسوأ ىحيسملا
 ؛ مهيلع بوضفغملا دوهيلا ىف نيحلاص دارفأ دوجوب دهشي نآرتلا
 هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمآ باتكلا لهآ نم ءاوس اوسيل ) : لوقيف

 نورمأيو « رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي « نودجسي مهو ليللا ءانآ
 كئلواو تاريخلا ىف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب
 ةريسملا ىفو ىناستإلا عمتجملا ىف مهل رثأ ال نكلو )١( («( نيحلاصلا نم

 ناميإلا نم ىوتسملا اذه ىلع ةمألا ةثعبف ؛« دارفأ مهنأل « ةيئاسنإلا

 ( ةيسورفلاو ةيدجلا نمو ةمارصلاو قدصلا نمو قالخألاو ةديقعلاو

 هدهنش لوحت مظعأ ناك ةيحضتلا نمو سئفنلا ىلع راثيإلا نمو
 ْ . ىناسنإلا خيراتلا

 دوجو مدع وه ديحولا مظعألا غارفلا « .لئاهلا غارفلا نإ
 ًاياسح 'دارفألل بسحت ال ممالا « ممألل ةودقو الاثم ذختت ةمأ

 ىتلا ةدئاشلا بوعشلا اصوضخ « بوعنشلاو ممألا - مولعم اذه

 )١( ةيآ « نارمع لآ 18 4 116 .
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 ؛ ابيرقت ةمأ لك ىف نودجوي «.نيحلاص دارفأل بسحت:ال ةدايقلا كلمت
 بوعسشلا بسحت ال «' ةيمالسإلا ممألاو ةيبرعلا' بوعشلا ىو

 بعش ىلإ ٍبودشلا علظتت امنإ ©« اباسح دارقألا :ءالؤهل ةيبروألا
 بوعشلا نع زاتمي ٍبعش « ةيناسنإلا ذئاق « دئاق بعش ىلإ « ىلاثم

 ىو ةيحضتلاو راثيإلا حور ىفو « اهتوقو ةديقعلا ةناتم ىف ىزخألا
 « تاينانألاو تاوهشلا ىلع ىماستلا ىفو ةشيعملا ىف ةطاسبلا

 انيتدايس مغر توعشلا هذه ىوهتسي ىذلا ءىشلا مهيوهتسي ال

 : : مولعلا قو تافسلفلا ىفو تافاقثلا ىف اهمدقت مغرو اهتدايقو

 عبضخي ال نآلا رصاعملا ىناسنإلا ملاعلا لب ةيبروألا بوعشلا نإ
 ىف بوعشلا هذه نع زيمتي ال ًآسأر بعشل عفري ال هنإ « عوضخ لق

 ىذلاو ؛ بوعسشلا هذه نم لقأ اهبيصن نأ بسحي ىذلاو ءىسش

 ءازوو تاؤهشلا هذه ءارو ىرجلا ىف هسافنأ عطقتتو همف بلحتي
 ت2 ناوخاإلا اهيأ ىنوةدص  :نويبروألا اهدنعي ىتلا تاذللا هذه

 اًمو ئلاعتو كرابت هللا .مهلوخ ام فاعضأ فاعضأ نوملسملا كلم ول

 « 'معانلا ىخرلا ىثشيعلل لئاسوو « ءارثو.لام نم هب مهمركأو مهاطعأ
 بسحي ال نونفلاو مولعلا ىف مدقتلاو « ةعساولا ةريبكلا تاموكحلاو
 زازتعإ ىف مهنإ 2« باسح ىأ برعللو نيملسملل رصاعملا ملاعلا

 بوعشلا نأو « ةيندملا ةداقو ملاعلا ةداق مهنأ نوفرعيو « مهسوفنب

 ةمصاع روزي ريبك ربكأ نإ © اهتدئام ىلع ةلفطتم اهلك
 روصتقلا اهيف ىنبيو « ةرطنتملا ريطانقلا اهيف رذبيو ةيكيرمأ ةيبروأ

 « ميعنلا فاطغأ ىف بلقنيو « لايخلا نم ملاع ىف حبسيو « ةخمانشلا

 ىنحي الو « هرظن هيلإ ىبروألا عفري ال « ةليلو ةليل فلأ خيرات ديعيو
 هذه نئلع .ىمابستي ًاريقف ناك ولو :الحر ىأر اذإ امأ © همامأ هسأر

 دس 50 ب



 + مانصألا نم رثكأو مانصالاك نويبروألا اهدبعي ىتلا تاوهشلا
 « ةعنطصملا ةفرخزلا هذه هعدختال « ةجرهبلا هذه هعدخت ال الجر ىري
 فقي لب هنويع رهبت ال ةرهابلا ةيندملا هذه « ىعانصلا ءاسفيسقلا اذه
 « تاملظلا نم رحب ىف رون ةرانم ةفقو ©« قالمع ةفقو اهقيرط ىف
 نلعيو نمؤيو « اهرقتحيو ةاون ذبن اهذبنيو ةيندملا هذه نم رخسي
 « ذاقنإلا ىثيج هنأ « ةيناسنالل ذقنم هنأ ؛« ةلاسر بحاص هنأ « كلذك
 ضيرم هلك ملاسعلا ( 1مم 821890 ) ءىفاطملا ةقرف اهنإ

 « ىبيروألا لعجت ىتلا ىه ةقثلا هذه « فاعسإلا ةيعمج نحنو

 ةيحالص ىف ةرم ةأم ركفي ىنيصلاو « ىنابيلاو « ىسودنهلاو
 . ليجلا اذه لثم ءاشنإ ىلع هتردق ىفو مالسإلا

 عباسسلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةمآلا هتألم ىذلا غارفلاو
 ةثعبو « قاقحتسإو ةردقبو ةرادجب ةيملاعلا ةدايقلا غارف وه ىحيسملا
 قيرطلا قشيو « لعشملا لمحي اهدارفا نم درف لك « اهرسأب ةمأ
 رحبلا اذه ال ول براي » : عفان نب ةبقع لاق امك ©« تاملظلا ىف
 . (0) « كليبس ىف ادهاجم دالبلا ىف تيضمل '

 ناك « لئاوالا نيملسملا سوفن المت ةقثلا تناك اذكهو
 طايتحإلاب انذحأ اذإ ) نوثعتبم وأ نوثوعبم مهتأب نونمؤي نوملسملا
 نكلو « نورومأم « نوثعتبم مهف اثوعبم ىبنلا ناك اذإ ( ةقدلاو
 « هنيمث ةنامأ هدي ىف نأو « ةيلوئسملا هيلع نا دقتعي ناك دحاو لك
 ةيندملا ليقتسم ةنامآ « ىئاسنإلا ظحلا ةناما « ىناسنإلا ريصملا ةئاما
 ٠ . ةيناسنإلا

 )١( صا# جا رثألا نبال لماكلا ”17 .

 حم أحس



 ةيبرعلا ةمألل مولعملا نيعملا ناكملا ددخ ىذلا ءىشلا وه اذه .
 ممألا ةكرعم 2 ىدايقلا اهرود. 2 اهرود ددطعحو 4 ةيمالسإلا

 . كلذ ريغو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا بوعشلاو

 ةحلاصلا ةودقلا نوكن نأ ىلإ ةجاح ىف نآلا نحن ةقيقحلا ىفف

 لزاه كرسهد نإ ىدج سفنايو

 لزاهملا هذه © ةلزهم ىف نوشيعي سانلا ©« نآلا لزاه رهدلاف
 فحصلا مكيلع علطت موي لك « دئارجلا ىف اهرابخأ نوأرتت ىتلا

 فسألا عمو  كلذك ةاسأمبو فسالا عم  ةلزهمي دئارجلاو
 دقو « نانبل ىف توريب ىف ةاسأملاب ةلزهملا تقتلا دق  ديدشلا

 اننأل الإ كلذ سيلو ؛« ىسآملاب لزاهملاو « لزاهملاب ىسآملا ىقتلت

 نيدقاف انحيصأ « نيداج ريغ نيلزاه « نيلزاهو نيليزه انحبصأ
 « ثوفلا ثوغلا ىداني رصاعملا ملاعلا « ةقثللو حيحصلا ناميإلل
 تثحبصأ ابروأ نإ « ةيبرعلا ةيمالسإلا ةمألا اهتيأ « ةدجنلا ةدحنلا

 تحبصأو © ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ « ثهلي ًابلك

 ديدج لك نع اهتبعج تلخ دق «© طقف آرتجم المج ةيبروآلا ةيندملا

 عساتلاو رشع نماثلا نرقلا ىف ابروأ ءاملع هيف بعت امنإ «© ديفم ديرف

 ةرادجلا .اودقف دق © نآلا نويبروألا هب نيعتسي ىذلا وه « رشع

 ةيدايقلا ةيرقبعلاو ©« تامزألاو لكاشملا لح ىلع ةردقلاو « ةدجلاو

 ةعاجشلاو © ىنيتورلا بيترلا لمعلاو ديلقتلا نم ةررحتملا
 . ةيمادتإلا ةيقلخلا

 ل ا



 ًاغارق كلانه نأ .قدصأ ال انأ « دحاو غارف كلانه.*نآلا' >
 «ةيريضملاو ةيندللا ملاعلا ةطراخ ىف دجؤوي ىذلا ديحولا غارفلا « رخآ

 « قلخلا لمحت ؛ ةريسلا ليختو ةلاسزلا' لمحت ةمأ دوجو غارف وه

 حور ةبحاص ؛ ةمارصلاو دجلا ةيحاص « ناميإلا ةيحاص ىه

 : ةيخضتلاو زاثيإلا ةبحانص ةيسورفلا ةبحاض ؛ لاتضفلا
 مو

 للم

 ملاعلا ةطراخ ىف نآلا دوجوملا ديحولا م غارفلا وه اذه
 غارفلا اذه ألمت الو « ملسملا الإ ,غارفلا اذه ألمي الو « ىناسنإلا
 نرقلا ىف ةيئاسنالل ةدئار تناك دق « 'ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا الإ

 ةيمالسإلا.ةلاسرلا ةدئار لازت“الو.« نورقلا نم. دعب امو,عيباسلا
 «:اهتوق علبانم تفرع ولو « انهتميق تفرع :ول.4 نوقلا اذه ىف ةيئاسنإلا

 اننكلو اهتيأوئسم ملثع تفرع ١ ىلو 4 اهتلاسر ةمامخض تفرع: ولو

 ٠ نوهاس نوم

 ديدج نم ةلاسرلا لمحتو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمالا ضهنت ىتم 1

 كبنع لازيال ىذلا رونلا وهو 3 . مالسإلا رون وه. ديحولا رونلاو

 ءانبأ انتلو « ةيوبنلا © ةريسسلا تاحفص ىو نآرقلا تاحفص ىف برعلا

 م

 ةنسح ةودقو ل ل اونوكلا 4 ةديقلا بنل عيفرلا ١ بتمنملا

 .٠ ةيمدقتلاو .مدقتلاو ندمتلا نومعزتي نيذلا | نيندمتملل ة ةحلاض

 ا“
 ؛ ةيناسنإلا لثمأ - اريغص الجر تنك ولو .نآلا ىننإ

 تمخ



 تاجلخو ©« سوفنلا سجاوه عمست ةفيعضلا ةعضاوتملا ىئذأ نإ
 نييبروألا رطاخ ىف .لوجي ام عمسأو انه فقاو انأ « ىناسنإلا ريمضلا

 متلصتا اذإ.كلذك اوعملست نأ مكنكميو « ملاعلا ئصقا ف نييكيرمألاو
 8 ةايحلا رايت

 اونحشإ © بابشلا ىئانبا ىلإ ىتملك هجوأ اضوضخ ىتنإ
 ' ىلع مكسوفن اونطوو ةيمالّسإلا ةيوبنلا ةيناميإلا ةنحنشلاب مكتيراطب
 ىلع ىئماستلا ىلعو «.ةيسورفلاو ةلوطيلاو ©« ةمارصلاو دجلا
 « ةداملا مكدبعتبسمت الو.لاملا مكدبعتسي ال « تاينانالاو تاوهشلا
 ىتح ىلاعتو كرابت هلل آديبع اونوك ©« بصانملا مكدبعتست الو
 , ةدايع ىلإ هدابع نم ءاش نم جرخنل انثعتبإ هللا » اولوقت نأ مكل غوسي

 لدع ىلإ نايدآلا روج نمو اهتعس ىلإ ايندلا قيض نمو « هللا

 ش . « مالسإلا

 1 .ةنانحلا ةنانرلا تاملكلا عمسيل هنذأب صم ىناسنإلا ملاعلاو

 .نيب ةيناسنإلاو مسقو مسق نيب خيراتلا تمسق ىتلا تاملكلا هذه

 . ةيجانو ةيدرتم نيب ممآلاو « ةديعسو ةيقش

 هذه ةحاتإ ىلع ةيناث ةرم ةداسلا اهيأ مكركشاو اذهب ىفتكأ

 ”بابشلا ىئانبأ ةيؤرو « انه مكتيؤرو مكب عامتجالل ةيلافلا ةصرفلا
 .٠ ضالخإو قدصو ةحارص 2 مهيلإ ثيدحلاو

5 



 0 ا ا 3 0

 7 تيلاصإلا عقحا ءانب ىف ةأرل ارد

 هلآو ديحم نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا
 ! دعب امأ « نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هيحصو

 عيضا ال ىنأ مهبر مهل باجتساف ١ ىلاعتو كرابت هللا لوقيف
 ركذ نم آحلاص لمع نم »>لوقيو )١( « ىثنا وأ ركذ نم مكنم لماع لمع

 نسحاب مهرجا مهنيزجنلو « ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ
 . (2) (« نولمعي اوناك ام

 زهتنت نأ بجي ةصرفلا هذه لثمف « تاملسملا تاديسلا نيملسملا
 اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ©« اهنم دافتسيو

 فرصنإ مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم لاجرلا ظعو نم ىهتنإ
 كانه ناك اذإ 4 نيتاعيو 6م نيكشي نكو تاديسلا ءاسفلا ظعو ىلإ

 ىنرتت بلسحأ تقكو هلق نم لجأ يي ادسمرلا كو ناي

 ءاقللا اذه ميلتنت ف لضنلا مع عجرب نذل ركشأ نا ىغينيف
 ٠ ميركلا

 )١( ةيآ نآرمع لآ م١9
 ةيآ لحنلا ةروس (؟) /89 .

 رخل هاد ل نو هيوم عدم

 ا 7اس



 ( نهتيمالسإ ىف تاليصألا تاميركلا تازيزعلا ىتانبو ىتاوخأ

 ةيمالسإلا نهتريغ ىفو 2« نهدجمو نهفرش ىفو © نهتبورع ىفو

 لوح رودت ىتافلؤم رثكأو خيراتلا ىف ىتياوه « ةيبرعلاو ةينيدلاو

 فيك هنأ ىهو « خيراتلا زاغلا نم ةزغل كلانه ©« ىخيرات عوضوم
 اوهجاوو © مهتريزج نم اوجرخ نيذلا برعلا نوملسملا عاطتسإ
 ىفو « ةيندملا نئفت ىفو ىقرلا ىف ةمقلا اتغلب دق نيتيقار نيتراضح

 نييئادب نولازي ال اوناك نيذلا برعلا ءالؤه عاطتسإ فيك « ةقانألا
 ىبرعلا خرؤملا لقني ىتح « مهتشيعم ىف ( نييوارحص لوقأ الو )
 اذهو - ةحارصو قدصب هسفن ىلعو هريغ ىلع مكحي ىذلا نيمألا
 برعلا ىار امل : لوقي  ىمالسإلاو ىبرعلا خيراتلا هب زاتمي امم

 اهب نوحسمي اوراصو اهوذخأف ليدانم اهوبسح زبخلا نم قاقرلا
 احلم هوبسح روفاكلا اوأر املو ©« تتفتت ةفنغرا ىه اذإف « مهيدايأ

 « ىوتسملا ناك اذكه « روفاكلا هنأ اوفرع مث « ماعطلا ىف هولمعتساف

 ًاقنا نم رثكأو « ملاملا حتف نم رثكا نإ « بيجعب سيلو
 ناكو « ةشيعملا ىف نييئادب اوناك ةعيفر تايندم وأ ةيقار تاموكح
 تحبصأ ىتلا بوعسشلاو ممآلا امأ « ةايحلا ىف فشتقتلا نم ءىسش مهدنع

 ةرتف دعب وأ ةعرسب راهنت اهنإف ©« ةعنطصملا ةفئازلا ةيندملا ةسيرف
 ىف مهتايح تناكو « نيدودحم اوناكو « نييئادب برعلا ناك « ةريصق

 فشقتلا اهيف ناكو ©« ةدودحم ةيئادب ةطيسب ةايح برعلا ةريزج

 . ةريغلاو ةدالجلاو ةيسورفلاو

 ىتلا ةيبرعلا مهصئاصخ ىلع اوظفاحي نا كلذب برعلا عاطتسإ
 عسوأ نم ةيروطاربمإ اوئشني نأو ملاعلا اوخودي نأ اهلضفب اونكمت

 دا



 ةنحملا ؟ ةنحملا كلت ىه ام « ةقيقد ةميظع ةنحمب اونحتمإ مهتريزج

 . « ةرباعلا ةراجتلا قيرط نع الإ ةيقارلا بوعشلاب اولصتي مل مهنأ

 . اهوبرج امو ةيندملا معط اوقاذ ام مهنكلو « تالحرلا ضعب قيرط نعو

 ىقرأ .نم نيتراضح اوهجاو « مهتريزج نم اوجرخ املف « يلمع
 اهزكرم ناك ىتلا ةيطنزيبلا ةينامورلا ةراضحلا « ةيرشبلا تاراضحلا

 « نئادملا اهتمصاع ىتلا ةيسرافلا ةيناريإلا ةراضحلاو « ةينيطنطسقلا

 2 خذبلا ىفو فارسإلا ىف ةغلابملا نم اتغلي دق.ناتراضحلا ناتاه تناكو

 ىداوبلا نيب. هلقنتو هثوجل ءانثأ ىف ناريإ روطاربمإ ىرسك نأ ىتح
 نشلفلا هب دقشإ دق دق ناكو « ريقف حالف لجر ىلإ أجل امل « ىرتلاو

 تم ول هللاو لاق ببشخ نم بوك ىف ءاملا هيلإ مدق املف « ماملا بلطف

 . اذه نم برشأ ن نأ تعطتسإ امل اشطع

 عضخي هنأ ناسنإلا ةعيبط نمو « ةيندملا :تغلب دحلا اذه ىلإ
 هلجس ىذلا وه اذه « هباسح ىف ريبكلا ىماسلا ىلاعلا ءىشلل
 نيح دحاولاف « انبراجتو انتادهاشم هب دهشت ىذلا وهو خيراتلا
 سشهدني اكيرمآ :ىف ةريبكلا ندملاو ابروأ مصاوع نم ةمصاع روزي

 « ةيناملا هذه مامأ آاهودشم ًآرئاح فقيو هيدي ىفاطقسيو هبل رهبيو

 انم فرعي مل ىذلا نم « هلحم ىف ءىشلا ضعب اهبرج .دق .ناك .نإو
 ىف وه وأ ةريزجلا هذه .ناكرأ نم نكر ىف وهو « ةيبرغلا ةيندملا

 فرعي ©« سايقلاب فرعي « فرعي .دحاو لك ؛ ال ةيدنهلا ةراقلاب ةيرق
 :.ابولغم آهودشم ًارئاح فقي ةيبرغ ةمصاع راز اذإ هنكلو ؛« عامسلاب
 . هرمأ ىلع

 امو ةيبرعلاو ةيمالسإلا يقي صخست ىلع اولظناحي نأو , اوكسامتي نأ



 .ىلع اوظفاحي نأ اوعاطتسإإ فيك « مهتيمالسإ ىلغو مهتمأ -صئاصخ

 اوظفاحي نأ اوعاطتسا فيك كلذ نم ةدايز مث « ةيمالسإلا ةديقملا

 ةزغل .هذه « ةيمالسإلا ةايحلا طمن ىلعو .ةيمالسإلا بادآلا ىلع

 جاتحت اهنإ ! ال .. الجترم آعيرس اباوج سيلو آقيقد آباوج بلطت

 ؛ اهتاسبالمو اهعئابطو بوعبشلا نم ةنيمأ ةنراقم.ىلإو ةسارد ىلإ

 نأ ىمالسإلاو ىبرعلا تيبلا عاطتسا فيك « اهيراجتو اهئاوجاو
 « ةيشحلاو باجحلا ىلعو ةيمالسإلا ةايحلاو بادآلا ىلع ظفاحي
 قيقدلا باوجلاو ؟ ةيندملا ةطاسب ىلعو تاولملا ىلع ظفاحيو

 ا ملاعلل نيحتافلاو نيملسملا برعلا نأ « فصنملاو نيمألا

 تاديسسلا وهو :ىمالسإلا عمتجملا نم رنخآلا فصنلا لضفب كلذ

 . تاملبسملا

 « تاتناتلا تاحلاصلا تاميلسملا تاديسلا كسامت الولف

 ةيندملا لضفب نهعانتقإ الول « لاجرلا عم نهنواعت الول « تاظفاحلا

 نهتريغ الول « ةيمالسإلا ةديقعلاب ديدشلا نهكسمت الول « ةيمالسإلا
 ىف ناك املو كلذ برعلا عاطتسإ امل مالسإلا بدأ ىلعو مالسإلا ىلع

 حتتفلاو ©« ىلقعلا حتفلا ةمثهدي نيباصملا نيحتافلا ءالؤه برعلا ناكمإ

 . ىسايسلا حتفلا نم آريثأت قمعأو ةأطو دشأ وه ىلقعلا

 ىف ىمالسإلا ملاعلا اووضخأ راتتلا : الثم مكل برضأ انأو

 مهمادقأب هوساد « هاصقأ ىلإ هاصقأ نم ىرجهلا عباسلا نرتلا

 حبصأ ىتح « ةجرد رخآ ىلإ نيملسملا اوناهاو « مهليخ كبانسبو
 اومزهنإ رتتلا نأ كل ليق اذإ » ةملسملا اياضقلاو ةرئاسلا لاثمألا نم

 « راقتلا ةوطسي « ةشهدلا .تغلب دحلا اذه ىلإ « قدصت الف



 ةراضحلا قيرط نع نيملسملاو مالسإلل اوعضخ دق راتتلا نكلو

 مهنكلو ىبرحلاو ىسايسلا ناديملا ىف نيملسملا اومزه مهنإ « ةيمالسإلا

 0 2 رح امسس سل تا سس عل

 ىراضحلا ذوفنلا اذه ماما اونقي نأ برعلا عاطتسإ فيكف |

 0 نيرثأتم ريغ © نيروحسم

 عجري كلذ ىف لضفلا نإ : لوقي ىخيراتلا ىملعلا ليلحتلا نإ .
 ىبرت ةلماك ةسردم ةيمالسإلا ةرسألا تناك « ةيمالسإلا رسألا ىلإ
 صئاصخلا ىلعو ةيمالسإلا ةديتعلا ىلع مهئشنت ةشكئتو نيملسملا ءانبأ

 ىف نيحلصملا رايك نمو نيددجملا رابك نم ريثكو « ةيمالسإلا

 ىذلا ىناليجلا رداقلا دبع انديس اذهف « مهتاهمآ سرغ مه امنإ مالسإلا

 عسوأ تناك امبر ©« ةموكخ هل' تماق ىذلاو « ايحور ًآنالقنإ ثدحأ

 نم ناك امنإ « ةيقلخلا ةيحورلا ةموكحلا ىه « نييسابعلا ةموكح نم

 « ىنب اي : ىمأ ىل' تلاق.ناليج نم تجرخ امل : لوقي « همأ سرغ
 ضصوصلل لاق ىتح اذهب كسمتف « بذكت ال « ةدحاو ةيصوب كيصوا

 « معن“ : لاك ؟ ء ىش كعم له مهدحأ هلأس امل هتلفاق ىلع اوراغا نيذلا

 ش تدرو: لجرلا باتو : اهجرخأن « بوثلا ىف ةطيخم ريئاند ئدنع
 . ةلفاقلا ن نم هوبهن ام لك صوضللا ةعامج

 نم .فرعأ امم رثكأ دنهلا خيرات .نم فرعأ انا اذكهو :

 رابكو <« ةاعدلاو « نيحلصملا رابك نأ .ىرتف:« .ماعلا مالسإلا خيرات



 ةقيقرلا مهتيناستإ ىف :نيئيدمو مهكسمت ىف نيئيدم !وناك دنهلا ىف ماكحلا
 نم اهل ناك امو هللا اهمحر ىمأ نع ٠ ىكحا تادب ولو « مهتابهمأل

 ىنتكأو ريستكلا ءىشلا ناعل ىتئسشنت ت قو 'ئتيبرت ىف لضم

 5 ىحتسأ

 « ديدجلا ليجلا ,ىبرت.ةسردم.كلانه « تاملسملا تاوخذال لوقأف..

 .اهرودب ةيئاق ةسردملا . هذه..تناك اذإف « .موؤرلا , مألا رجح وهو

 « ملاعلا ىف ديدجلا ىمالسإلا انليج ىلع انقفشأ امل ةيقيقجلا .اهتلاسرو

 ةكرح .باطقأ نم ناك ىذلاو ىلع دمحم ميعزلا ن نأ فرعأ اناو

 ىلعو نيملبسملا بولق ىلع رطيسي ناك ىذلاو « دنهلا يف ريرحتلا
 « همأ ةيبرتل ةجيتن وه ناك « ريهامجلا بولق ىلعو سسودنهلا بولق

 هيف تأشنأ فيكو © اهتيبرت بيلاسأ نع ريثكلا ءيشلا يكح دقو

 ءادف كسفن : هل لوقت همأ ناسل ىلع دشانأ كلانهو )2 :ناميإلا

 . اذكهو « هلل هلل كسفن به « مالسإلل

 ةيبرعلا ةمآلا نإ © رركملا عقاولا' مامأ اننإ لوقأ نأ .ديزرأ

 ىوقا نم ةيبرغلا ةراضحلاو « ةيبرغلا ةراضحلا هجاوت نآلا ةيمالسإلا
 اسهنأل كلذ ىف كشالو « رشبلا خيرات ىف تفرع ىتلا تاراضحلا
 «ىجولانكتلاو ىملعلا حتفلاو ىلقعلا حتفلابو « ةيسايئس حوتفب تنرتقإ

 ةلاسرلا باحصأ مه اوناك نيذلا نيملسملا فعبض. كلذ_فداص.مث
 1 .. . ةيناسنإلل ةداقلا مه اوناكو ةريخآلا

 هجاون نأ عيطتسن ال نحن « ريرمو ميلأ عقاو مامأ نحن

 « .اهيف فعضلا عضاوم نم صلختن نأو ©« ةعاجشب ةراضحلا هذه
 ةمئاق .ةيمالسإلا ةرسالا تناك اذإ الإ اهيف ةوقلا عضاوم سبتقنو

 ' ملسملا .باسشلاو ملسملا لفطلا .لب + اهصئاضخبو اهتلاسربو اهحورب



 انمدختسسإ اذإ ل اهنم ناجرختيو ةسسردملا هذه ىف نآشني امنإ
 تيوكلاوأ تارامإلاةعماج ىف اجرختي نأ لبق  ةيعماجلا تاحخلطصملا
 'ىلع ةنلنسملا مالا ةسردم ةيلخادلا ةسردملا هذه ىقبت نأ بجيق 6 الثم

 1 . اهحور ىلعو اهتوق ىلع ظفاحت نأآو « ىلوآلا اهتفص

 تانبلاو تاباشلا اهتيأ نكقتاوع ىلع ةاقلم ةيلوئسملا هذهو

 املسم ذيدجلا ليجلأ ضني ن نأ نتدرأ اذإ نتنأف . تازيزعلا تاملسملا

 هقالخأ ىفو هبأدآ ىف املسمو ؛« هتراضح ىف ةملسمو « هبلق قامعأ يف

 .نرق دن ىلاعتو هئاحبس هللاو « نكيلع عت ةت ةيلوئسملاف هكولس ىفو

 مهل باجتساف » : هلوق ىف ةدحاو ةيؤب ىمالسإلا عمتجملا ىف نيآزجلا

 : لاقو « ىثنأ وا ركذ نم مكنم لماع لبمع عيضا ال ىنأ مهبر

 « ةبيط ةايح هنيبحنلف .نمؤم وهو ىثنا وأ.ركذ نم آحلاص لمع نم.
 ٍتاديسلا ركذب .ةلفاح .مجارتلا بتكو ىمالسإلا خيراتلا كلانهو

 « تاثدحملا تاملعملا « تاركفملا تايبرملا تالماعلا « تالضافلا

 « تقؤلا' قاضل نهرابخأ ركذأ تادب ول 6© تابيدألا « تارسفملا

 عيطتست نم نكنمو « مجارتلا بتك ىف هللا ءاسش نإ نسردتس نكنكلو
 ةيمالسإلا ةرعاقلا ءاسنخلا ةديسلا ركذ ىف ةاروتكدلا لانت نأ

 تفمس املف هللا لييس ىف توملاو لاتقلل اهينب تزهج ىتلا ةئمؤملا

 ةلوخ ةذيسلاو « مهتداهشب ىنمركأ ىذلا هلل دمحلا تلاق مهتداهشب

 ةعبار ركذ ىفو « ىلوألا ماشلا تاوزغ ىف ةمهاسملا روزالا تنب

 (١)ىراخبلا حيحص ةيوار ةيزورملا ةميرك ةديسلاو « ةيرصبلا ةيودعلا

 ىورت تناك 1 ل ! ةينورملا 3 ةديسلا 2 )0(

 ا لب



 ٠ تاريهشلا تاماسملا ضعب ركذ ىفوأ

 لبجرب ىشمي نأ نكمي ال ىمالسإلا عمتجملا نأ دوصقملاو
 يح عمتجم ىمالسإلا عمتجملاف « هيلجرب ىسثمي مدآ نبإ لكف . دحاو
 تناك امهم ةدحاو لجرب ىشمي نأ عيطتسي ال « ىناسنإ ىربشب « مان
 نع البضف كرحتي نأ نكمي ال ىمالسإلا عمتجملا نإو . ةطيشنو ةيوق
 نكتلف . نيتنيمأ نيتطيشن نيتيوق نيتميلس نيلجرب الإ ىشمي نأ
 . ىفولا ميلسلا ىرشبلا وضعلل الاثم نالجرلا ناتاه

 ىلإ غولبلل ةردق لكو ةيحالص لك ءاسنلا ىف هللا قلخ دقو

 برقتلاو ةيناحورلاو ةينابرلا ىفو ملعلا رامضم ىف مدقتلا ىفو«لامكلا
 ضعب لففب اوفرتعإ ىمالسإلا خيراتلا ىف مالعألاف . . هللا ىلإ

 فيكو « ريثكلا ءىشلا نهلئاضف نم نوركذيو « مهدهع ىف تاديسلا

 (« اذكهو ةرطعلا نهتريسو « ةميكحلا نهتاملكب اوعفتنإو اودافتسإ

 ةرشعلاو ةيمالسإلا ةايحلا رايت « آرمتسم رايتلا اذه ىقبي لب
 ىدأو رمتسإ امك ©« رصعلا اذه ىف ىمالسإلا عمتجملاو «ةيمالسإلا

 تاعماجلا هذه تئشنإ كلذلو«ةيضاملا روصعلا قةهبجاوب ماقو هتلاسر

 ايقيرفإ ىفو ريثكلا ءىشلا ابروأ ىف الإو «تانبلل تايلكلاو عورفلا هذهو

 « ةيوسنلا تايلكلا نم ريثكلا نيملسملا دالب ريغ ىو ايسآ ىفو

 نكلو « مولعلا ماسقأ نم مسق لك ىف انه لاجرلا نيكاوي ءاسنلاو
 ةريزجلا ىفو ةيمالسإلا رايدلا رقع ىف تايلكلا هذه تئشنا امنإ
 اذهل مالسإلا رون علطمو ىحولا طبهم تناك ىتلا  ةيبرعلا
 نهتلاسربو نهبجاوب تاملسملا تانئبلا ةتل ؛ ضرفلا

 « ةيمالسإلا ةراضحلا وحنو ةيمالسإلا ةرسآلا وحن نهتيلوئسمبو
 . رشاحلا رصعلا وحنو



 نكيلع ليطأ نأ ديرأ الو © ىئقفوو ىلع هب هللا حتف ام اذه

 ثيدحلل لاجملا اذه اوحتف دق مهنأ ةعماجلا نع نيلوئسملا ركشاأو

 ءىسش ىلع لد نإ اذه «© ةساردلا تقو ناك ىذلا تقولا اذه قى

 نم نوئيجي نيذلا مهناوخإ ريدقت ىلغو ةيملعلا خورلا ىلع لدي امنإف
 ذوفتلا الو ىساينسلا ذوفتلا نم اًئيش نوكلمي الو ةديعن دالب

 ٠ . نيدلاو ملعلا ةمدخ مهتميق امنإ ىعامتجإلا

 .٠ هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالمسلاو

 مخ



 ديم ترانا تفل
 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 مدي .ىلإ مهتوعدب اعدو .ناسحإب مهعبتا نمو نيعمجأ هبحصو هلآو

 ٠» نيدلا

 ل ةكرابملا ةيسمألا هذه ىف  ةليللا عوضوم نإف ! دعب امأ

 ىف ًايدحت ودبي دقو ًابيرغ ودبي دقو « ديدج نم مالسإلا ىلإ » وهو
 هذه هيف شثيعنو 4« هيف نوشيعت ىذلا ىئمالسإلا عمتجملا اذه

 نيذلا نيملسملا انناوخإ ىلإ ةءاسإ ودبي .دقو « ةكرابملا تاظحللا

 .؟ كلذ ىنعم امف « ناونعلا اذهب مهانوعدو مهنطاختو مهيلإ ثدحتن

 'تعمس امأ : لءاستي نأ مكنم دحاو لكل قحيو ؟ نيملسم :انسلا
 سانلا تيأر امأ « ناكملا اذه ىلإ تلصو امل قافآلا ىف ىودي ناذألا

 ىنعم امف « ميركلا ىمالسإلا دليلا اذه نع ائيش تملع امأ « نولصي

 ش + 6« ! ديدح نم مالسإلا ىلإ 0

 نأ ديرأ ىنإف « اوفع ال آدصق ناونعلا اذه .-تررق دقل.:
 ىننإ © هللا ذاعم ©« عوضوملا اذه لوح ةريثكلا تالؤاستلا مكيف ريثأ
 نيدم انأ لي « برعلا ىناوخإو ةداسلا اهيا مكمالسإ ىف كشأ ال
 ةيئاسنإو ©« روعشو « ةديقعو ناميإ نم هب هللا ىنمركأ ام لك ىف مكل

 مكتريغو مكنابيإ نم ضيف كلذ لك نإو « ةيمالسإ ةريغو:« ةقيقر
 ىئناف 2« ىسفن نع لوقأ ال ىنإ « ىضاملا :ىف اهومتلمح ىتلا مكتوعدو

 ل لل



 ىتكلو ©« ةساردي بدألا ىبرعو « ةغللا ىبرعو ©« بسنلا ىبرع
 اوناكو « رقبلا نوديعي اوناك مهنيب ىثيعن نيذلا نينطاوملا نع لوقا
 ءىش لك نودبعي اوناكو « رجشلا نودبعي اوناكو رهنلا نودبعي
 هب ءاج ىذلا مالسإلا تاحقفن مهيلع تبهو « هللا مهمركأف « هللا الإ
 ىرآأ ال انأ © دونهلا ىناوخإل تلق انأ « ةريزجلا هذهب لَو دمحم
 .« ةكمل آدادتمإ الإ - تارامإلا ةلود اهيف امب اهلك ةيبرعلا ةريزجلا

 نم هنأكو الإ دلبلا اذه نع دعبا دلب ىلإو دلبلا اذه ىلإ رظنأ ال
 لك ردصم امه ىلاعت هللا امهفرش ةنيدملاو ةكم ناف ©« ةكم ىحاوض

 .٠ ةديدحلا ةايحلا ردصم امهو « ريخ

 ةيمهأ مكل تناك املو ةداعسلا هذه متلن امل مالسإلا الول
 « ةيسايسلا ةطراخلا ىف لب ىمالسإلا ملاعلا ةطراخ ىف سيل « ةناكمو

 نم مهأ امه ناتللا ةيوئعملا ةطراخلاو « ةيفاقثلا ةطراخلا ىف لب

 فرظ ىف لدبتت ةيسايسلا ةطراخلا نإف © ةيسايسلا ةطراخلا

 « نينسلا نم آفالآ لب « انورق مودت ةيفاقثلا ةطراخلا نكلو « تاغاس
 فالآ مودت ىه ةيئدبملا ةيقلخلا ةطراخلاو « ةيونعملا ةطراخلاو

 ىتلا ىه ةسايسلا تسيل ©« ةسايسلا عنصت ىتلا ىهو « نينسلا

 نوركذت امأ ؛ ةسايسلا عنصت ىتلا ىه ةديقعلا لب « ةديقعلا عنصت
 هلك ؟ةيبسابعلا ةفالخلا ةميق امو ؟ ديشرلا :ةميق امو ؟ ديسكرلا لوق

 © مالسلاو ةالصلا اهبحاص ىلع ةيدمحملا ةوبنلا تاقدص نم ةقدص

 * مالسإلا ةنامأ لمح املو « مالسإلا ثرو امل ديشرلا عاطتمسإ

 قوف ترم ةباحسل لوقي نأ عاطتسإ « ىمالسإلا مكحلا ةيلوئسمو
 !وروصت. « اسنه كحجحارخ ىنيتايسنف تئش ثيح ىرطمأ » هيسأر

 .مصتمملا هيخأل وأ ديشرلا نومأم هنبإلو ديشرلل ناك له ىناوخإ اي

3 



 نورك مهب ثرم ولو كلذ لوقي نأ نيملسملا كولم نم:كلم ىأل وا

 اف نوطبختي اوناك « تالاهجلا ىف نوعكستي اؤناك « ةديذع
 « ةفاقثلا نازيم ىف الو « ةسايسلا ةفك ىف نزو مهل نكي مل « تاملظلا

 هيلع دمحم قيرط نع .ءاج كلذ لك « قالخألاو ءىدبملا نازيم ىف الو
 0 ظ . مالسلاو ةالصلا

 < ديدج نم مالسإلل مكومدا نأ نم ىناوخإ اي « هللا ذاعم

 ءاوريغت نوملسملا « مالسإلا وه لازي الو « مالسإلا وه مالسإلا نإ
 ائسوفن عجارن نأ ديرا نكلو « لازي الو ناك امك مالسإلا نكلو

 ىلحتن نحن له ىرنو انسوفن ىلع مكحنو « انتايح طمن عجارن نأو

 قرف كلانه نإ ؟ مالسإلا ةقيقح لمحن نحن له ؟ مالسإلا ةقيقحب
 ناويح ىاو دسا ةروص اوذخو « ةروصلاو ةقيقحلا نيب آعساش

 ناك نإو © ابلق هنم عجشاو « اتوص هنم ىلعأو ةباهم هنم رثكا
 « آدحأ بعرت ال دسألا ةروص نإف « آمخفم اآمسجم ًامكضم دسألا

 ىف روعشلاو ةايحلا ةقيقح لمحي ىذلا ريغصلا' لفطلا ناك ولو ىتح
 ةروص قزمي نأ . لفطلا كلذ عيطتسي «© ةئيربلا ةريغصلا ةعياصأ

 عفادي ال دسألاو « دسالا اذه ةروص ىلع سلجي بابذلا « دسألا
 آئيش بابذلا مهبلسي نإو ١ مانصالا نع نآرلا لوقي امك هسفن نع
 . )١( (( بولطملاو بلاطلا فعض « هنم هوذقنتسي 0

 ىسفت رشحاأ انأو انسوفن وعدن امنإ « ةيمالسإلا ةقيقحلا تدقفو

 4 مالبسإلا ةقيقحب ىلحتلا ىناوخإ اي مكايإو وعدأ ىنثإ © مكعم

 . 7/97 ةيآ جحلا ةروس (1)
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 ١ نأ لإ وعدت .ىتلا ؛ . صلاخلا ديحوتلا ىلإ وعدت ىتلا مالسإلا ةقيتح

 ايندلاهنيع ىف رقحت 3 ةفرعم « « ىلامتو كرابت هللا ةفرعم ىلإ وعدت ىتلا

 رافثيإ ملعت ىتلا مالسإلا ةقيقح « اهرهاظمو اهفراخزو

 فراخزلاب ةناهتسإلا ملعت ىتلا 0 8 ايندلا ىلع ةرخآلا

 فشقتلا نم ءىش ىلإ وغدت ىقلا مالسإلا ةقيقح « لئاز عاتم
 ممألل رمدملا فرتلاو خذبلا ركنت ىتلا م السإلا ةقيقح « ةايحلا ىف

 مهم ريمألا ناك نامورلاو سرفلا هشرعب ناك ىذلا: بوعشلاو

 نع اهتميق تلق اذإو © فلأ ةأم نع اهتميق لقت ال هقطنمب قطنمتي
 ءاربك نم دحأ سبل اذإو ' ) تدمع هر دزإو ريسسع كلذ

 خيرات ْ ضاصتخإ بحاص وه ى ل "3 1 كطيتماعمكعءكق )

 اذ «  نييئاساسلا دهع ىف ناريإ » هباتك ىف كلذ لجسي ؛ ناري

 0 لاو ءاربلا راوجبو « ةلودلا ناكرأ راوجب ىلجُل

 وجنيل دالبلا ةرداغمل رطضإ املا ن ناريإ ةرطابأ رخآ درجدزي رطضإ
 « نفم فلاو « روقصلل برم فلأو « خياط فلا ذنخا هسئنب

 ' نيبرملاو ةاهطلا نم ةليلتلا ةلقلا هذهب شثيعأ فيك هافسأ اي لوقي مث

 ىشثيعأ نأ ىننكمي ام لوقيو « هردص قيضيو قنتخي وهف نينغملاو

 . طقف هاط فلأ ىلو مشحلاو مدخلا نم ةنفحلا هذهب

 ادحلا اذه ىلإو « ةروزملا ةيناريإلا ةيندملا تغلب دحلا اذه ىلإ
 « كلذ نع :ليصافت -خيراتلا ىفو « ةيطنزبلا ةينامورلا ةيندملا تغلب

 ل



 ُ فحازلا مالسإلا مامأ ابتراهنإ امهنإ ؟ نستيندملا نيتاه ةبقاع ناك اذامف

 ءاج ىذْلا مالسالا ىتاسنإلا مالسإلا ماما ىقيقحلا مالسإلا ماما

 ةدهطخضصملا بوعسشلاو « ةيرشبلا ذاقنإلو « ةيناسنإلل ةمحر

 ىف ًافشقتم ًاطيسب ناك دقف « ةرساكالاو ةرصايقلا نثارب نم ةديعتسملا

 بابسا نم نإ « ةوقلاو ةيويحلاب اقفاد « ايندلا ىف ادهاز « ةايحلا

 دح ىلإو ةمقلا اغلب دق ناذللا فرتلاو خذيلا نيتنيدملا نيتاه رايهنإ

 نعو ةيئامورلا ةيندملا .نع قئانقدب ملأ نأ عيطتسأ :ال.6© روضتي.ال

 © فارسإلا ىف اهناعمإ نعو . .اهروعش ةقد نعو اهننفت نعو اهتقانا

 ظ . ٠ فراخزلاو رهاظملاب اهفغسش نعو

 لوقا نأ ىلعو « .ىناوخإ اي ةمألا هذه ىلع هاشخأ ىذلاف'

 : اي نأ ىلع ضرقفي ربثملا ذه نإ © ةحارص لكب مكل

 مكيف ريثآو « ةرب دعب ةرم مكيتآ نأ ىلإ ىتايح دتمت له ىردأ امو
 ىلحتلا ىلإ ةجاحلا دشأ ىف اننإ ةحارص لكب مكل لوقأف « ىئاغملا هذه

 ءانشحا ىف تلغلغت ىتلا « ةيقيقحلا مالسإلا حوربو مالسإلا ةقيتحب

 ملاعلا فصن اوحتفي نأ كلذي اوعاطتسإو مهنع هللا ىضر .ةباحصلا

 ةايحلا ىف فشتقتلا الول <« نوخرؤملا لوقي امك © نرق فصن ىف

 ةيبرعلا ةيسورفلا الولو « ةدارإلا ةوقو « دلجلاو ةمارصلا الولو

 « نرق فصن ىف ملاعلا فصت اوحتفي نأ اوعاطتسإ امل « ةيمالسإلا

 .كلتل نيئشتملا نم وأ نيحتافلا نم دحأ هققحي مل ىذلا ءىشلا

 | ٠ تايروطارببإلا

 اننب لزني نأ لبق انسفنأ بساحن نأ انيلع بجي مكل لوقا

 "نأ انل زوجي ال « ىلاتخلا خذبلا اهدصح ىتلا ةقباسلا ممألاب .لزن ام

 ريغ نم ىضقنإ ةليلو ةليل فلا رصع « ةليلو ةليل فلأ ةشيع شيعن

 .نؤكن نأ انيلع بجي « ىعقاولا ملاعلا ىف نآلا لحم هل. سيل « ةعجر
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 ل يك ير فقتعلا هيض ىلع لوقا لب < ةينابهرلا
 « اونشوشخإو ؛ اوددعمت : هنع هللا ىضر باسطخلا نب ربع

 ..جلإا اوتلولخإو

 :جاتحن نكلو « مالسإلا وه مالسإلاو « نيدلا وه نيدلا ن
 مالسإلا « اثيدح الو اميدقا مالسإلا سيل « مالسإلاب اس .ىلإ
 ىلإ جاتحن نكلو ؛ سمشلا نم دجاو سمشلا نم مدقأ لب سمشلاك
 < ةيرصعملا تايرفغملا ىلع بلغتي ن نأ عيطتسي ناميإ 4 ديدج ناميإ

 ( ىوقتو ددجتت ةيداملا ةوعدو « ددجتي ءاذغفلا ©« ددجتي ءىسش لك

 دقف ىذلا ناميإلا ؛ ىلابلا ناميإلا نإ ؟ ناميإلا ددجتي ل |اذاملف

 « ةنتافلا تايرغملا هذه مواقي نأ عيطتسي ال « ةوقلا دقف « ةيويحلا
 . ءانعرلا ةيداملا هذه « ةرحاسلا ةراضحلا هذه

 ناميإلا اذه لثم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا دنع نكي مل ول
 ةيناريإلاو ةينامورلا نيتراضحلا أوموانقي ن نأ اوعاطتسإ امل ىمسإلا

 ملاع ىف ىسايقلا مقرلا اتيرض دقو © آديعب آوأسش اتغلب دق دق نيتللا
 اوعاطتسيإ ؛ ةلغشلاك بهتلملا تباثلا ىقيقحلا مهنامياي نكلو « لايخلا

 © شئاشحلا نم ماوكألا هذه اوقرحي نأ لب 6 طقف اونلغتي نآ ال

 تاماكرلا ىلع مهناميإ بلغت تاماكرلا نم ةريبكلا ةعومحملا هذهو

 ةيكولملا ةيدالا ضاقنالا هذه قحسو ناميإلا ءاج « ةيرشبلا
 ىف لفلفتملا قفادلا ىحلا ناميإلا كلذ ريغبو « ةينانألا ةيناوهسشلا

 ةيداملا تايرفغملا مواقن ن نأ عيطتسن ال نسفنلا ىلع رطيسملا ءلشحألا
 نعو انئتلخ نعو انفادهأ نع انيهلتل ابروأ اهب تعاج ىتلا ةثيجدحلا

 ككل ١ +: + فال



 ةيسسورقلا هذه الولف « كلذن ىلوأ برعلا ىناوخإ متنأو « انتريس
 .« ةايحلاب ةناهتسإلا الولو تاوهشلا ىلع درمتلا الولو « ةيبرعلا
 مالسإلا اورشني نأ برعلا عاطتسإ امل « رهاظملاب ةناهتسإلا الولو
 . لاجم عسسوأ ىفو تقو برقأ ق

 مهرثا لازي ام نآلا ىتح « ةيدنهلا ةراتلا ىف برعلا انءاج
 لها اهب قطني ةيبرع تاملك كانه لازت امو « دنسلا ةعطاقم ىف ةيقاب

 الو « اسيمخ سيمخلا موي نومسي نولازي ال « سودنهلا دنسلا

 «اموث موثلا نومسي نولازي.الو « آريصح ريصحلا نومسي نولازي

 ٠. ةيفئاطلا ةوعدلا مهيف ترشتنإ نأ ىلإ آيبرع مهطخ لاز امو

 تتبهذ « ايزيلمو ايسينودنأ ىف قسمعأ برعلا رثأ ناكو
 نم ةريبكلا ةعومجملا هذه اونوكو « برعلا راجت نم فئاوط
 رزج ىف ةريبكلا ةعومجملا نولكشي نوملسملا لازي امو « نيملسملا
 قيرطب « قفادلا ىحلا مهناميإ قيرطب ؟ قيرط ىأب « ىدنهلا طيحملا
 قيرطو « مهتحيصن قيرطب « مهتنامأ قيرطب « ميقتسملا مهتلخ
 ؛ مالسإلا رشن ىلع مهصرح قيرطب « فوهلم سئاب لكل مهتدعاسم
 « ةروصلاب ىفتكن الو « ةيناميإلا ةقيقحلا هذهب ىلحتن نأ انيلع بجيف
 عورأو لمجا ىهو « ريثك ريخ اهيف كش الب ةيمالسإلا ةروصلا نإ
 نم تدرسجت اذإ ©« ةروص لاح لك ىلع اهنكلو ؛ ةروص لك نم

 ىناميإلا حورلا اهيف ىرسو « ةقيقحلاب هذه تنرتقإ اذإ نكلو < حورلا
 . تازجعملا اهنم ترهظو ©« باجعلا بجعلا تناك

 بوعشلا ةوطس رابخأ نم نوارقت ام مغر  مويلا ملاعلاو
 دقف عمتجم «© نفعتم عمتجم © ككفم عمتجمو « راهنم ملاع  ةيبروألا



 .مدصت ىتلا ةمدصلا كلت نيأ :نكلو ؛ ةمدصلا .لمتحي ال « حورلا
 نيأ نكلو « اهفاطق ناحو تعنيأ دق ىتلا ةراضحلا © ةراضحلا هذه
 ةيبرعلا ةراضحلا : لوقي « لابقإ دمحم لوقي امك اهيف عقت ىتلا ةلسلا .
 © نسصغلا“ نم طقست .ةبيرقو « اهفاطق ناحو تعنيأو تحضن دق

 ريغ غارفلاو © ليدب كلانه ىسسيل « اهلمحت ىتلا ةلسلا نيأ نكلو
 ؛ مكحلا مظن ىفو « تاراضحلا يفو ممألا ىف غارفلا © ىعيبط

 نوملسملا ناكو © ليدب نم دبال ؛ روصتي ال عقاولا ملاع قو
 مهراتخاف « ةيناريإلا ةراضحلا نعو « ةيمورلا ةراضحلا نع اليدب
 ةدايرلاؤ ةدايسلا مهحنمو ةيملاعلا ةدايقلا مهحتمو ىلاعتو هئاحبس هللا

 باحصا ىلع مهتلضفو ةحوتفملا ممألا' مهتبحأ . قيمعلا' بحلاو

 ٠ 1 ١ ١ اهتيسسنجو اهتنايد

 مالسإلا ىلإ » ةليللا هذه ىف ةرضاحملا عوضوم تنيع انأ كلذل
 ىلإ ىتوص غالبإل ةليسو وأ ةصرف ىدنع ناك ولو « ديدج نم

 ربكأ هللأ » كسعن دحاو فاته ىنم بلطو ىمالسإلا ملاعلا ىصتأ

 ةبوتكم ةحول رتخإ ىل ليق ولو « ديدج نم مالسإلا ىلإ ترتخال
 نم مالسإلا ىلإف « ديدج نم مالسإلا ىلإ 7 اهيلع تبتكل اهقلعن

 ٠ لوألا نم نوملسملا اهيأ 6«  ميدق نم  نوملسملا اهيأ ديدج

 ب 1 -_



 2 نعت وية يقبل وأ نبال
 1  ناصنلا ضألا ىداَسفلا

 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ناسحإب مهعبت نمو. 2 نيعمجأ هيحصو هلكو دمحم 34 نييبنلا متاخو

 5 نيدلا موي : ىلإ مهتوعدب اعدو

 نم ناك الولف  ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعاف ؟ دعب اما

 نمم اليلق الإ ضرألا ىف داسفلا نع نوهني ةيقب اولوا مكلبق نم نورقلا

 (()١(+ نيمركم اوباكو هيف اوفرتا آم اوملظ ندذلا عبتاو مهنم انيجنأ

 اهتولت املك « دوه » ةروس نم ةيآ هذه ! ىناوخإو ىتداس

 ىنآرق بولسأا ىف ةيآلا نإ ©« رعاشملا ىف تراثو ىدلج رعشتإ
 كرابت هللا لوقي « ةيآلا هذه قحب ىنعي ًاريبعت دجأ ال ©« ققرم رثؤم

 ( ةيقب ولوا مكلبق نم نورقلا نم ناك الولف » : ىلاعتو
 « ريسفت الو حرش الو ريبعت اهب ىني ال ةملك « ةيقب ىلوأ ١ ةملك نإ
 ملاعلا فو ضرألا نم ةعطق ىف داسفلا رشتنإ نيح نكي مل اذا ل ىنعي

 ةيملاعلا ةيلهاجلا ىف ؛« ىحيسملا سداسلا نرقلا ىف نأشثلا ناك امك -

 رهظ » نآرقلا ريوصت نم قدأ ريوصت الو ) قافآلا تقبط ىتلا
 ىذلا ضعب هب مهقيذيل سللا ىديا تبسك امب رحبلاو ربلا ىف داسفلا

 ,ء 1١١15 ةيآ دوه ةروس )١(

 مس ل نس



 ؟ داسفلا نع نوهني ةيقب ولوأ )١(  ( « نوعجري مهلعل اولمع
 نيرصاعملا ىف ريثي هنكلو ىبضاملا ىلع ليحي نآرقلا بولسا اذهو
 نيف © رضاحلا ىف ةيلوئسملاب روعشلا. ؛« هتوالتل نيرشلمما هلوزنل

 ىذلا باتكلا وه « هتدج ىلبت ال ىذلا دلاخلا باتكلا: وه نآرقلا
 « بسحنف نيزلا رياسي الو « لايجالاو ممالا رصاعيو ثادخالا رصاعي
 عجرنل ىضاملا ىلإ انب عجريف « ةيرشبلا .دوقيو نامزلا قبسسي لب
 ,ليجلا ىف نوكي ال اذا لوقي هنأكف « () لبقتسملاو رضاحلا ىلإ
 نامز لك ىف نآرقلاب ةيطاخملا لايجالاو 6« نكرقلا لوزنل رصاعملا
 مخضأ باتك فلآ ول ةملك « ةيقب ولوأ » و ؟ ةيقب ولوأ ناكمو

 « ةيقب ىلوأب نوفصوي اذاملو ( ةيقب ولوأ ) ةملكلا .هذه حرش ىف

 زجعو (« ملقلا رصقل « سانلا رئاس نيبو مهنيب قرفلا وه امو
 . باتكلا ىهتنإو « ناسللا

 لماوعل افنده لازت الو تلاز ام ! ةداسلا اهيأ ©« ةيرشبلا نإ
 « ةيناوهشلا نم « ةينطاب ةيلخاد لماوع اهنم داسنفإلاو ريمدشلا

 رفظتلا روصق نمو « تاذللا بحو © سفنلا :ةدايغو ©« ةينانالاو

 لماوعلو « ةوقلاو ةداملل عوضخلاو ايندلا ىلإ فارصنإلا نمو
 ةئيبلا داسف نم « ةيجراخ لماوع اهنمو ©« فارحنإلاو ذوذشلا
 « يظنلاو نيئاوقلا فارحنإو « ةيبرتلاو ميلعتلا ءوسو « عمتجملاو
 « ينامآلاو مالحالا ىف شيعي ال © عقاولا ىف شيعي ناسنإلاو
 « هسيمدق ىلع ىعسي ©« تاروصتلاو تافسلفلا :ق :نثيعي الو

 نإو < دسافلا نسفنت آدساف ءا وهلا ن ناك نإف « ءاؤهلا ىف سفنتيو

 .؟١ ةيآ مورلا ةروس 0(

 , هلاثمأو هدهاوشب ءولمم نآرقلاو 3(



 سمنت « ًيقن ًاحلاص ءاوهلا ناك نإو « ةنوفعلا سفنت ائفع ءاوهلا ناك

 داسفلاو ىقلخلا داسفلا رشتني نأ برغتسي الف « ملاصلا ىقنلا

 عمتجم داسفإل ةرهاق بابسأ ترفوت اذإ آماع آراشتنإ ىعامتجإلا
 تقولا ىف ناك اذإ ًارارم عقيسو « تارملا نم آفالآ عقو اذه « صاخ

 ش . دودمم لجأ ايندللو عستم

 .2© ةيح رئامضو « ةحلاص عئابط دوجو ىلع لوعملا نكلو
 © ةرثؤم ةيوق تاوعدو © ةخسار ةمزاج دئاتعو « ةرين لوتعو

 ةلاسرلا ةلمح ىلعو « مالسلا مهيلع ءايبثألا ءافلخ ىلع ةدمعلاو

 سيلو © نابسنإلا ضرمي نأ بيرغلا نم سيل « رونلا لعاشمو
 « بيبطلا نادقف وه عزنملا عورملا بيرغلا « اسيؤم اعورم ًآئيش
 ءايبثألا هنم ترذحو « ةيوامسلا تانايدلا هنم ترذح ىذلا وهو

  ةصاخ ةفصب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لسرلا ديسو
 نم دقفيو © داسفلاب ىسفنلا ملأتلا دقفيو « ءابطألا دقفي نأ وهو

 خماشلا دوطلاو عينملا دسلاك هرايت ىف فقيو ©« هجول اهجو ههجاوي
 داسفلا رشتني © ةمواقم دجي الو داسفلا رشتني ©« لزلزتي ال ىذلا

 اذه « آركنتسم وأ آركنم دجي الو داسفلا رشتني « ايدحت دجي الو
 « رامدلا وأ رانلل ىرشبلا بكرلا ضرع ىذلا اذه ءالبلا وه
 « هلك ىناسنإلا عمتجملا ىلع داسفلا داسو ؛ رايهنإلاو راحتنالاو
 ىف داسفلا رهظ » « غيلبلا زجعملا هلوقي نآرقلا هروصي ىذلا وهو
 ء () 6« سانلا ىديأ تدسك امب رحبلاو ربلا

 «نيحصاكلا ءابطألا دوحو مدع وه 4 قلقلاو لمأتلل ريثملا ءىسشلاف

 مهل بيطي ال نيذلا « ةدسافلا عاضوألا هذهل نيركنتسملا نيملأتملا

 )١( مورلا ةروس 4١ .
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 .وقص مهيلع ركعتيو « عضولا اذه ىف مون الو بارش الو .ماعط
 :ةراثأ مهدنع «ةيقب ىلوأ دوجو وه ىسيئرلا ىساسالا ءىشلاف «ةايحلا

 'نمو :ريمضلا ةايح نمو « ةيناسنإ ةريغ: نم ةيقبو © روعمش نم
 :ةيناسنإلا ريصمب مامتهإلاو ملأتلا نم ةيقب ©« ىنيدلا حيحصلا ىعولا
 .ءالؤهو « هيف نوشيعي ىذلا عمتجملا ريصمب لقالا ىلع مامتهإلا وأ

 عمتجملا داسف ىف مههجو زربي « ةكلاح ةرتف لك ىف اولاز ام ةيقب ولوأ

 .مهلبقتسمب نورطاخيو « هب نوخرصيو داسفلا نودحتي « نوموقيو
 .حلاص انديس نع نآرقلا لوقي امك « حالصإلاو ةومدلا ليبس ىف
 . اناهنتأ اذه لبق اوجرم انيف تنك دق حلاص اي اولاق » مالسلا هيلع
 ..« () « بيرم هيلإ انوعدت امم كش ىفل اننإو انؤابآ دبعي ام دبعن نأ

 .4 قرشملا ليقتسملاو نومضملا دغلا مهل ناك نيذلا نييوجرملا نم ريثكف
 نورطاخيو مهتايحب نوفزاجيو «مهتايناكمابو مهلبقتسمب نورطاخي اوناك

 : نولوقيو © ذاسفلا هجو ىف نوفقيو لطابلا نودحتيو « مهلهأب

 ضع ىف .ةيقب ىلوأ ءالؤه ناك دق «.آدبأ عضولا اذهب ىضرن.ال
 :ةعامج ءالؤه ناك دقو « عباصألا ىلع نودعي آدارفأ نايحألا

 جرخ ثيحب « رشلا مقافتو داسفلا هيف مع ىذلا نمزلا ىف ةمأ وأ
 « بهاوملا نم اوتوأ امهم « دارفأ ناكمإ ةرئاد نم لاحلا حالصإ'
 كالتمإو © .نسوفثلا ىلع ذؤفتلا نمو « ءاكذلا نم. اوتوأ امهمو

 فقي نأ نم مظعأو عسوأ دانسفلا ناك ذقف « ناسللاو نايبلا ةيصان
 ىلانعت هللا ةئيشم تدارأ كلائه « سائلا نم ذاذفأ دارفأ ههجو ىف

 00 ةمأ ضمنت نأ

 قبس -ىذلا نمزلا ىحيسلا سداسلا نرقلا ةضق هذهو

 )١( ةيآ دوه ةروس 15" .



 اوناك ولو ؛ © دارفأ هلا موقي نأ نم عسوأ داسفلا ناك « مالسإلا

 «صالخإلا فو ةعاجنشلا ىو ةدارإلا ةوق ىف قيلامع « ركفلا ىف قيلامع

 موقت نأ هللا دارأ كلانه © مهقاطت ىف لخدي اذه نكي مل نكلو

 مهديسو « لسرلا رخآ ةثعب ىلاعتو هناحيس هللا نرق كلذلو « ةمأ
 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتثعب تناك « اهرسأب ةمأ ةثعبب مهمتاخو

 وهو « ملسسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا صخش ىف ىلجتت ةيدرف ةثعب

 يبن الف « تاوبنلاو تالاسرلا ىلاعتو كرابت هللا هب متخ ىذلا ىبنلا
 ىهو ؛« آدج ةمخض ةمهملا نأل « ةمأ ةثعبب ةثعبلا هذه نرق « هدعب

 ةمالا هذه نأ ىلع لدي آريبعت مدختسا نآرقلاو « ةيمالسإلا ةمالا
 «هتوعد ىفو « هتاوزغ ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ت تقفار ىتلا

 «فدصلا نم ةمأ نكت مل ةمألا هذه ؛ هتلاسر لمح ىفو ؛ هكولس ىفو

 ايمنإ « ةدوصقم ريغ لوقحلا ىف تبنت ىتلا ةيليفطلا ىثئاشحلاك الو
 ةمآلا هذه موقت نأ هللا دارأ « دوصقم ىنابر تبن « ىهلإ تبن وه
 ريبعت نع فلتخي اريبعت نآرقلا اهل مدختساف « ةلاسرلا ةلماحك اهرسأب

 ” 60 سانلل تحرخأ ةما رمسخ متنك ) : لاق « ةقباسلا ممآألا

 نيذلا ىتح مهنع هللا ىضر ةباحصلا هلمحي ناك ىذلا روعشلا اذه

 نأك « ةيوبنلا ةيبرتلاو ةفاقثلا نم ادج عيفر ىوتسم ىلع اونوكي مل
 . مهتايوتسم فالتخإ ىلع ةمألا هذه دارفأ ىف رقتنا دق روعشلا اذه

 نرتلا ف < هلك < ىناسنإلا ملاعلا ىلع اميخم داسفلا ناك امل

 )١( ةيآ نارمع لآ 8 ةروسس .١ل .
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 اوغلي امهمو « ةدارإلا ةوق نم اوغلب امهم « دارفأ ناكمإ نم آجراخ
 اهرسأب ةمأ هللا ثعب كلانه « بابسالاو لئاسولا كالتماو « ءاكذلا نم
 . ةريزجلا هذه لوحو ةمالا هذه لوح رشتنملا داسفلا اذه براحتل

 اهب زاتمإ تافصبي كلذ ناك امنإ ؟ كلذ ناك فيك نكلو
 مهسوفن ىف هقمعو ناميإلا ةوق اهنم « ممألا ىف ةمآلا هذه دارا
 ؛ هتلثمأب ةحفاط خيراتلاو ةريسلا بتكو « مهئاشحا ىف هلغلغتو
 لوسرلا ديعاومبو « ىلاعت هللا ديعاومب ةباحصلا ناميإ ىدم ناك دقف
 نسح مث © ناسنإلا هروصتي ام قوف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 « ةايحلا ىف فشقتلاو ةشيعملا ةطاسب مث « ةريسلا ةماقتسإو قلخلا
 ةمالاو «© ةينامورلا ةمآلا اعلتيإ نيذلا فرتلاو خذبلا نم دعبلاو
 كتافلا ؛ رمدملا فرتلا « دوعلا سوسلا رخني امك امهترخنو ةيسرافلا
 , ةيرشبلا ةعيبطلاب كتافلا ©« تايافكلاب

 عمتجملا ىلع هاشثخا ىذلاو « ةيبرعلا ةمألا ىلع هاشخأ ىذلاو

 كلتل آجذومن نوكت وأ الاثم نوكت نأ وه « ميركلا ىمالسإلا ىبرعلا
 نعو ةمركم لك نع مهب. تداح ىتلا ةيئدملا 2« ةعئطصملا ةينئدملا

 ش . ةلوطب لك

 نع نوهني ةيقب ىلوأ ) نوكت نأ ةيبرعلا ةمآلاب هللا دار امل
 ةما اهلعجو ىلاعتو كرابت هللا اهانطصأ « ضرآلا ىف داسفلا
 آبلق لمحت « ريمضلا ةيح « ةريسلا ةميرك « قلخلا ةيوق © ةفصشقتم

 الام ةيرشيلل ةمحرلا نم اهسفن ىف قلخو « ةيناسنإلل آعجوتم املأتم

 رضاح ىلع مهنويع عمدتو « ةيرشبلل مهسوفن قرت ©« سايق اهفلبي

 ليبس ىف مهسفنأو مهلهاو مهدالوأ نوسنيو « اهلبقتسمو ةيرشبلا
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 مهقلخ؛هيف ىدرتتتناك ىذلان فعتملا عقئتسملااذه نم ”ةيرشبلا جازخا

 مهتايح نوهيشيال © ةديدج ةدالو مالسإلا ىف اودلو مهنأك ©« ديدج نم

 « ءامسلا نم اولزن وأ ضرألا نم اوتبن مهنأك « ءىسش ىف ةيلهاجلا

 ليلجلا ىباحصلا فصي « رشب ريغ رشبيو « ناسنإ ريغ نانسنإ
 هللا ىضر ةباحصلا هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع انديس

 « آفلكت مهلقأو © آملع. مهقمعأو « ابولق ىسانلا ربأ : لوقيف « مهنع

 رصيق رسفتسإ املو « هنيد زازعإو «© هيبن ةيحصل هللا مهراتخإ
 ىنامورلا سثيجلا نم ةمزهنملا لولفلا  لقره روطاربمإلا - مورلا
 لك نومزهنت اذامل اهتداق لأسو بيرقلا سمألا ف سرفلل رحادلا

 ىف رسلا ام « سمألاب ناريإ تخود ىتلا ةرارجلا سثويجلا مكعمو موي
 نم مهأ:؟ ءالؤه مه نم © ةعرسلا هذهب نورسحنت اذامل ؟ كلذ
 « نامورلا ةداق دحأ لاقف « ىل مهفص هللاو ؟ تيرافعلا نم مأ ؟ نجلا:

 « معن لاق ؟ حيحصلا فصولاب ةلالجلا بحاص اي ىل حمست له

 « نمثب الإ مهتمذ ىف نولكأي ال « ليللابزابهر راهتلاب ناسرف » مه لاق
 « هيلع اوتأي ىتح اوبراح نم ىلع نوفتي « مالسب الإ نولخدي الو

 .٠ (0) « نيتاه ىمدق عضوم نكلميل ىنتقدص تنك نئل : لاقف

 نم آديدج ًايسايل اهيلع ضامأو « ةيبرعلا ةمألا هللا راتخاف

 لضنبو ؛ نآرقلا لضفب « ةيئاسنإلا قالخألا نمو « ةيرشيلا ةريسلا

 ىف رون ةراثم « ممألا نيب ةماش ةمألا هذه تناكف « ةيودنلا ةيبرتلا

 اوناك قزرلا ىف ةعسو راسي باحصأ اوناك اذإ . تاملظلا رحب
 اماكح اوتاك اذإو ©« نيقداص ءانمأ اوناك آراجت اوتاك اذإو « نيفشقتم

 نيحصان اوناك امدخ وأ ةلمع آوناك اذإو ©« نيلداع اوناك ةاضق وأ

 . ١١ ص ا/ ج ةياهتلاو ةيادبلا (1)

 هل تال



 ىف اوناك اذإو « نيمحار نيحماستم اوناك ءاسؤر اوناك اذإو « نيدهتجم

 ىف نوركفي اوحيصا « مهلايعو مهسوفن ىف الإ نوركفي . ال ىضاملا
 « تاومالاك ليللا نوماني ةيلهاجلا ىف اوناك اذإو ؛ اهلك ةيناسنإلا

 .نوعمجي اوناك اذإو « ةوالتلاو ركذلاب مهيلايل نويحي اوحبصأ
 نورثؤيو « مهريغل لاومألا نولذيي اوداع « ًاقباس مهسفنأل لاومألا
 ملاعلا حتف نم برعلا نكمت امف « ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع
 فصن ىف ملاعلا فصن اوحتف مهنأ ابروأ ىخرؤم رابك لوقي امك

 لفضفب الإ كلذ اوعاطتسا امو  ةيخيرات ةزجعم هذهو نرق
 © اهب نوزاتمي اوناك ىتلا ايازملاو مهتايح طمنو ةصاخلا مهتريس

 ٠ . اهي نومستي اوناك ىتلا ةمسلاو

 رشبلا مالك ناك ولو : ىلاعتو كرابت هللا لوقي « ىناوخإ اي
 نع لج « كلذ نع هللا لج نكلو « ًاعجفتم آرسحتم لوقي تلقل
 .نيعجفتم ةبآلأ هذه أرقن نأ انيلع بجي نكلو « عجوتلاو عجنتلا
 لزن نآرقلا ©« نآرقلا ىف ريدتلا ىف انرود اذهو « نيعجوتمو

 نأ انيلع بجي نكلو © ناكمو نامز ىأ ىف فلتخي ال وهو « ظفحو

 ( ةيآلا هذه ىلع رطيست ىتلا حورلاب انسوفن قامعأ ىف رعشتسن
 : ىلاعتو كرابت هللا لوق « نيملأتم نيرسحتم « نيعجوتم نيعجفتم أرقنف
 ىف داسفلا نع نوهني ةيقب ولوأ مكلبق نم نورقلا نم ناك الولفلا
 اوفرتآ ام اوملظ نيذلا عبتاو « مهنم انيجنا نمم اليلق الإ ضرألا
 .1وملظ نيذلا عبتاو » : ىلاعت هلوق ىف اولمأت . « نيمرجم اوناكو هيف
 نيذلا عبتإ دقف « نامز لك ىف ممألا ناش ناك اذه (« هيف اوفرتأآ ام

 تاودا ىلع اوكلاهت دقف . نيمرجم اوناكو هيف اوفرتا ام اوملظ
 جراخلا نم اهودروتسإو اهونبتقاو ؛« اهيف اوسفانتو خذبلاو فرتلا
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 لو رابج اهل سيل ء اسهل ةعرتخللا .* اسهيف ةقباسلا بوعبشلا نيو.

 رارقتساو .دح دنع فوقو الو « راكتبا

 ىلعاب خرصي ! ةداسلا اهيا رصاعملا ىرشبلا عونلا ريمض نإ
 اذه ىف ةيمالسإلا ةمألا ن نم ناك ال ول » «© لاحلا ناسلب ايكاش هتوصا

 ىلع دحأ ماق ول هللاو « داسفلا نع نوهني ةيقب ولوا نامزلا

 نم ةعطق لك ىف دحاو لك هعمسي ىملاع عايذم ىلع ملكتو لبج ةمق
 ناك الولف «' ةيبرعلا ةيمالسإلا ةمألا نم ناك الولف : لاق « ضرألا
 هللا اهمركأ ئثلاو مالسإلا سمس اهنم تعلط ىتلا ةيبرعلا ةزيزجلا َنْي

 « اهب اهصخ ىتلا بهاوملاب هللا اهمركأ « ناميإلاب هللا اهمركا نآرقلاب

 ىف داسفلا نع نوهني ةيقب ولوا ةيبرعلا ةيمالسإلا ةمالا ىف ناك الولف
 « هل نيدحتملا « ههجو ىف نيفتاولا نكلو « دوجوم داسفلا « ضرألا
 ءادلا « نيدوجوم ريغ 6« هل نيركنتسملا لقالا ىلعو « هل نيبراحملا
 * رعاشلا لوتي امكو ©« دوقفم بيبطلاو © دوجوم

 5 دسف حلملا اذإ حلملا حلصي ام

 ااا 5 ةحولا هيلإ

 © هيتانن نأ انيلع بجيو « ةيآا هذه ىلع انهبني لازي ال نآرقلا نإ

 : لوقي.رصاعملا ىئاسنإلا ريمضلا توص نإ « لدولج سقت نا
 « ضرألا ءاجرأ ىف ةرشتنملا هذه « ةيمالسإلا ةمآلا ىف ناك الولف »

 كلمتو « .تاموكحلا كلمت ىتلاو . 6 قافأآلا تألم دق ىتلا .هذه

 « ةيرشيلا ةقاطلا كلمت 4 ل ضرألا' تاريخ: كلمتو .« لاومألا سوؤر
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 ! ؟ داسفلا نع نوهني ةيقب ولوأ ةيبرعلا ةيمالسإلا

 « ةنسحلا ةودقتلا دوجو مدع ةمزأ « ةدحاو ةمزأب .نموأ انأ

 ىوتسم ىلع سيل « ممالاو بوعشلا ىوتسم ىلع ةحلاصلا ةودقلا
 « دارفألاب ريغتي ال ممألا ريصم نكلو « دارفا اندنع هلل دمحلا « دارفألا

 اذه ىقب اذإو ؛ ىعامج دوهجم ىلإ هليوحت ىف جاتحي ممألا ريصم
 ىتلاو هب تنحتمأ ىتلا ممالا ىلع آرطخ سيل هناف اليوط غارفلا
 هذه راهنتو « ةيندملا هذه راهنتف « هلك ملاعلا ةثراك ىه لب « هلئمت
 ضهنت نأ دبالف « طاسبلا اذه هللا ىوطيو « نآلا موقت ىتلا مظنلا

 ردقب غارفلا اذه ألم ىلع اهسفن نطوت نأ دبال « ةمآلا هذه
 . ناكمإلا

 ةيروث ©« ةيحالسصإ ةكرحب ةمأ ! ةداسلا اهيأ تماق ام نكلو
 « ةطيسب اهتايح تناك نيحو « ةحلاص اهتيندم تناك نيح الإ « ةءانب

 ةرطاخملا حور نم ءىشيو « ةلوطبلا نم ءىشب فصتت تناك نيح
 ةوخرلا « ةمعانلا ةيخرلا بوعشلا « ةلهرتملا ممألا امأو « ةفزاحملاو

 ىلإ تدلخأو « ضرألا ىلإ تدلخأ دق ىتلا بوعشلا ؛ ةتيقرلا
 هفاخأ ىذلا اذه « ابالقنإ ثدحت نأ عيطتست ال اهنإف « تاوهشلا
 نيح ىبرعلا عمتجملا ىلعو « ةماع ةفصب ىمالسإلا عمتجملا ىلع
 « ايدج كلذ ىف ركفن نأ انيلع « ةصاخ ةفصب هجول اهجو هبطاخأ
 « ىلحملا وأ ىلزنملا « دودحملا انراطإ ىف ركفن الو « ةيناسنإلا عم ركفنو
 « اتريصم هنأك ةيرشيلا ريصم ىف ركفن « ىبعشلا وأ © ىدلبلا وأ
 .ريصمب طوبرم انريصم ةقيقحلا ىفو ؛« ةيرشبلا ريصمب انريصم طبرنو
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 ناك اذِإ اههع ضو ىلعو اهلاح ىلع ةمأ ىقبت نأ نكمي ال « ةيرشبلا

 «© ىسفن عارصب جومي ©« تابارطضاب جومي « نتفب جومي هلوح ملاعلا

 ةيناسنإلا ريصم نأب نمؤن « ةيناسنإلا ريصم ىف ركفن نأ انل دبالف
 مالسلا .هيلع لوسرلا « اهريصمب طبتري انريصمو « انريصمب طبترم

 بدأ ىف هنم علبأ الثم دجأ ملو © ةنيفسب كلذل آغيلب الثم برض
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا نع رثآ مالك ىفو ةوعدلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 اومهتسإ موق لثمك اهيف عقاولاو هللا دودح ىف مئاقلا لثم »
 ىف ىذلا ناكف « اهلفسسأ مهضعبو اهالعأ مهضعب راصف « ةنيفس ىلع

 انأ ول : اولاقف ©« مهقوف نم ىلع اورم ءاملا نم اوقتسإ اذإ اهلفسأ
 اودارأ امو مهوكرت نإف « انقوف نم ذؤن ملو اقرخ انبيصن ىف انقرخ

 . )١( « ًآاعيمج اوجنو اوجن مهيديأ ىلع اوذخأ نإو « آعيمج اوكله

 ؛ ةجئام ةبرطضم ةيرشبلا ةنيفسلاو « ةيرشبلا ةنيفس ىلع نحن
 مالسلا رب سيلو « مالسلا رب ىلإ اهلاصيإ ىف ركفن نأ انيلع بجيف
 ام لك نع ديعبلا « قافنلا نع ديعبلا « لماكلا ىقيقحلا مالسإلا الإ
 ةلاسرلل لماحلا ةوقلاو ةايحلاب قفادلا ©« هب مستت ةيلهاجلا تناك
 « ةحلاصلا جذامنلاو ايلعلا لثملل كلاملا « ةيناسنإلل ةمحرلاو
 « آدالبو آابوعشو « تاعمتجمو آدارفأ « ةلضافلا ةنمسحلا ةودقلاو

 ا . قيفوتلا هللابو ؛« تاموكحو آمظنو

 ىراخبلا هاور(١)

 ب مالا



 لَو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 ىمالسإ دلب ىف .ثدحتأ نأ ىندعسي ! ىناوخإو ىتداس

 لافتحالل ةيتيوكلا ةينطولا ةنجللا نم ةوعدب تيوكلاك زيزع ىبرع
 ةفاقثلل ىنطولا سلجملا ىف ىرجهلا رشع سماخلا نرقلا لوخدب
 وهو « « ةيناسنإلا ةراضحلاو مالسإلا » نع بادآلاو نونفلاو
 ةيناسنإلا رضاحو ةايحلا عقاوب ةلصلا قيثو « ريثم ريثم عوضوم

 « اههيجوتو ةراضحلا ءانب ىف ةيمالسإلا ةمالا رودو ؛ اهلبقتسمو
 انلبقتساو ىمالسإلا ميوقتلا نم آماع انعدو نيح كلذ نوكي نأو
 ميوقتلا نم ديدج ماع لابقتسا باوبأ ىلع نحنو « آديدج ماع
 . ىداليملا

 « ىدرف دوهجمب هنم ىعمجم لمعي قيلأ ناك عوضوملا .نكلو
 تاخاسم ةدع ىلع دتمي . ىئاسنإ ىملاع هتعيبطب عوضوملا نإف
 ىمالسإلا نرقلا نم دتمت ةينامزلا ةحاسملاف «' ةفلتخم ةعساو
 ىقتلن ىذلا نرقلا اذه ىلإ ( ىداليملا سسداسلا نرقلا وأ ) لوألا
 «© ملاعلا ىصقأ ىلإ ملاعلا ىصقأ نم دتمت ةيناكملا ةحاسملاو «© هيف

 قالخألا لاجم ىلإ ةديقعلا لاجم نم دتمت ةيونعملا ةحاسملاو
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 ىلإ .« ةيدرفلاو ةيلزنملا- ةأايحلاو عامتجإلا لاجم نمو <« كولسلاو
 ممالاو بوعسشلا تاقالعو « نوناقلاو عيرشتلاو ةسايسلا لاجم
 ىلإ 6 ةقيقرلا ةيقارلا ةيندملا طامنأ لاجم نمو « ضعبب اهضعب

 لكو ؛ عينرلا قوذلاو : 0 بدالاو ىرامعملا نفلا لاجم

 لاصتإ هل ىذلا مهعوضوم ف صاصتخإلا باحصأ نيعراب ةذتاسأ

 ملعلا ىف ةوقلا ىلوأ ةبصعلاب ءوني عوضوملاف « عوضوملا اذهب قيث
 ىف ةئيرجلا « ءايشألا ىلع مكحلا ىف ةهيزنلا ةنيمالاو ؛ ةساردلاو

 ةديقعلا بناجي ةذتاسالا دحأ موقيف « ةيملعلا جئاتنلاو ىارلا ءادبإ

 بناجب ثلاثلاو « عامتجإلا بئاجب رخآ موتيو « ىنيدلا ريكفتلاو

 سماخلاو ( ةاواسملاو ةيرحلا ديمي عيارلاو .© نوناقلاو عيرشتلا

 ةعوبسومب ردجأ وهو ؛ اذكه و عيتجلا 3 .اهتلزنمو هارملا قوقحي

 : : ىلامت هللا ! لوق نم غلبأ الو « « هلك كرتي ال هلك كردي الام.»

 ءرصقملا ىعسو لقملا دهح اذ وه اهو ( لطف لباو اهبصي مك ناف »
 برعلاو نيملسملا حلاص ىف سيل ىذلا ليلجلا عوضوملا اذهب مالو
 ؛ .هيف سقيعن ىذلا ىخيراتلا دهعلا حلاص ىف وه لب « بسحف

 .٠ هئاضعأ نم نحن ىذلا 4 ىرشبيلا عمتجملاو

 ليلحت وه اهقداو تايلمعلا بعصا نم نإ ! ةداسلا اهيأ
 تلخد ىتلا رصانعلا زرفو « ةيوايميك اليلحت ترمتخإ ىتلا ةراضحلا

 اهلصآ ىلإ اهعاجرإو « .ةنيعم ةيخيرات تارتفو ةفلتخم دوهع ىف اهيف

 كالا هكا



 نييبثو . لوبقلاو ريثأتلا نم اهادمو اهريداقم ديدحتو ؛ اهردصمو
 « ىرذجلا رييغتلاو ىراضحلا ءاطعلا اذه ىف لضفلا هيلإ عجري نم
 عمتجملاو ىراضحلا لكيهلا ىف تاريثأتلاو رصانعلا هذه تلخد دقف
 « مدلاو حورلا ىرجم امهنم ترجو امهءاشحأ ىف تلغلغتو ىرشبلا
 لماوع نأسش « ةراضحلا هذهل صاخ جازم امهنم نوكتو . تلعافتو
 هتيصخش نيوكتو « درفلا ةايح ىف ةيذغألاو ةئيبلاو ةيبرتلاو نيوكتلا
 ليلحتلا لمع رشابي ىوايميك لمعم عرتخي مل نآلا ىلإو « ةصاخلا
 (36100956086) « بوكسوركيملا » رهجم الو « ىخيراتلا
 ةراضحلا نيوكت ىف اهرود تبعل ىتلا ةقيقدلا ءازجالا هذه مخضي
 بوعشلا خيراتل ةعساو ةقيمع ةسارد نم دبال آذإ « اصاخ انيوكت
 اهيضام نيب نراقن نأ عيطتسن ىتح « تاعمتجملاو دالبلاو ممآلاو
 ةيدمحملا ةثعبلاو ةيمالسإلا ةوعدلا لمع ىلإ ىدتهنو « اهرضاحو
 تافسلفلاو ةيلهاجلا راثآ ىلع ءاضقلاو اهحالصإو ةديقعلا رييغت ىف
 ىلإ ةهج نم ىركفلا رايتلا ليوحتو « ةثوروملا ديلاقتلاو « ةينثولا
 بيذهتلاب تايندملا لوانتو « لثملاو ميقلا ىف ىروثلا رييغتلاو « ةهج
 ىسفن داهجإو ةينضم تاسارد ىلإ جاتحي كلذو « نيسحتلاو
 وكسنويك ةيملع ةسسؤم هل قفوت مل اذإ ديفم لمع هنكلو « ىلقعو

 ديالف لاحلا ةعيبطب اكيرمأو ابروأ ىف عمجم وأ ( معمم )
 نم ىدجاو عفنأ هنأ كش الو « ةيمالسإلا تاعماجلا نم ةعماج وأ « ىمالسإلا قرششلا مصاوع ىدحإ ىف ىملع عمجم هل صصخي نا
 تاعماجلاو عماجملا هذه اهب علطضت ىتلا ةيملعلا لامعألا نم ريثك
 . اهلئاسوو اهتاقاط اهل دنجتو

 ةيناسنإلا ةراضحلا ىف ىمالسإلا ريثأتلا تالاجم ديدحت نإ
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 «ةراضحلا زاهجب طلتخادق ريثأتلا اذه نال؛آبيرقت ىلمع ريغو بعص

 هذهب رعشت ال ممألاو بوعشلا هذه تداعو « محللاب مدلا طالتخا

 ةليخد رصانع اهتأ نايحألا نم نيح ىف اهلابب رطُحي الو تاريثأتلا

 « اهتيئدمو اهريكفتو اهءازجأ نم ًاءزج تحبصأ دقف © ةيبنجأ

 رسخ ذام » : ىباتك ىف هتلق نأ قبس ام ريعتسأ انهو « اهتايحو

 ةيمالسإلا ةيندملا نع ثدحتأ انأو « نيملسملا طاطحتإب ملاملا

 :٠ ىرشبلا هاجتالا ىف اهريثأتو

 نم مالسإلاب رثأتتو ريغتت مهلوقعو سانلا عابط تراص »

 ناسنإلا ةعيبط رثأتت امك ©« نورعشي الا ثيح نمو نورعشي ثيح

 قرت ةفاجلا ةيصاعلا بولقلا تادبو « عيبرلا لصف ىف تابنلاو

 قامعأ ىلإ برستت هقئاقحو مالسإلا ءىدابم تأدبو ©« عشختو

 نؤيع ىف ريغتت ءايشألا ةميق تادبو « ءاشحألا ىف لغلغتتو سوفنلا

 © ةديدجلا نيزاوملا اهفلختو لوحتت ةميدقلا نيزاوملاو « سابنلا

 ةظفاحملا ةوابغلاو دومجلا نم ناك؛ ةيعجر ةكرح ةيلهاجلا تحبصأو

 ةسايكلاو فرظلا نم ناك« آيرصع ايقار ائيش مالسإلا راصو « اهيلع

 ضرألا تناك لب ممألا تناكو «© هرهاظمب روهظلاو « هيلأ باستنالا

 لهأ رعشيال اهيكمهريسب اهلهأ رعشيالو مالسإلا ىلإ اديور آديور وندت

 مهتفسلف ىف كلذ رهظي « سمشلا لوح مهنارودب ةيضرألا ةركلا لها

 منتو « مهرئامضو مهنطاوب كلذ نع فشتو « مهتيندم ىفو مهنيد ىفو

 طاسطحنإ دعب ىتح مهيف ترهظ ىتلا ةيحالصإالا تاكرحلا هنع

 . © )01١( نيملسملا

 ةقلاثلا ةعبطلا ©« نيملسملا طاطحتإب ملاعلا رسخ اذام (1)

 ش . ١ال ص « ةرشع

 هكا



 ةةانسيح ىف تالاجمو بناوج. ديدحت نم دبال ناك اذإ نكلو
 ىف ةيمالسإلا .تاريثأتلا اهيف ترهظ ؛« ةراضحلاو بوعضشلاو ممالا
 .حنملاو ةماهلا تايطعملا نم ةرشع ىف اهددحن ؛ اهلاكشأ ىلجأ

 يرشبلا عونلا هيجوت ىف ربكالا رودلا اهل ناك ىتلا ةيلاغلا ةيساسألا
 املاع تقلخ ىتلاو ؛« هراهدزإو هتضهنو « هداشرإو هحالصإو
 : :ىلي امك ىهو ءىش ىف ميدقلا بحاشلا ملاعلا هبشي ال آديدج ًاقرشم

 ١ ةحضاولا ةيقئلا ديحوتلا ةديقع .

 . ةيرشبلا ةاواسملاو ةيناسنإلا ةدحولا أدبم س ؟

 :«ةارملا ىلإ رابتعإلا درو« هومسو ناسنإلا ةمارك نالعإ 2
 .. اهظوظحو اهقوقح اهحنمو

 ةرطفلاب نظلا ةءاسإ ةلازإو مؤامشتلاو سأيلا ةبراحم  ؟
 ىف زازتعإلاو ةقثلاو ءاجرلاو لمالا ثعبو « ( ةيحيسملا تلعف امك ) «ىجراخ « ءادف » ىلإ جاتحي ةدالولاب ابنذم ناسنإلا رابتعآو ةيرشبلا
 ْ : .٠ ناسنإلا سفن

 «ةرفانتملا فوفصلا ديحوتو « ايندلاو نيدلا نيب عمجلا - ه
 0 .٠ ةيراحتملا تاركسعملاو

 ىف ةداعسلل حافكلاو لمعلا نيدايمو فادهألا نييعت كه
 .' ةرخآلا ىف ةاجنلاو ايندلا

 طبرو « ملعلاو نيدلا نيب مئادلا سسدقملا طابرلا داجيإ ال
 ةكرح داجيإو هيلع ثحلاو ملعلا ناش ميخفتو رخآلاب امهدحأ ريصم

 ٠ . ةيوامسلا تالاسرلاو نيدلا ساسا ىلع تماق ىتلا تايندملاو للملاو ممألا خيرات ىف اهليثم دجوي ال ةيفيلأتو ةيملع .

 ا



 ةينيذلا اياضقلا ىف ىتح هب عافتنإلاو لقعلا مادختسإ / 

 تاوامسلا' قلخ ىف ريكفتلاو قافآلاو سفنالا ىف رظنلا يلع ثحلاو

 ىف نوركفتيو » © ىريكلا ةقيقحلا ىلإ هب عادتهإلا و © ضرآلاو

 ٠ « الطاب اذه تقلخ ام انبر « ضرآلاو تاوامسلا قلخ

 ةرثعبملا ةينوكلا تادحولا ىف ةدحولا ىلع روثعلا 1

 ؛ةرحانتم ةضقانتم انايحأ ودبت ىتلاو « ةرشتنملا ةيملعلا تادحولاو

 ةفرعملا ةدحوو « ةينوكلا .تادحولا ىف ةيهلألا ةدارإلا ةدحو ىهو

 وهو « ةيملعلا تادحولا ىف نوكلا رطاف ىلع ةلالدلاو ةيهلالا

 ٠ ةيرشبلا ركف ىرجمو ةيناسنإلا ريصم ريغ ىذلا لئاهلا فاشتكإلا

 ىلع ةياصولا ةيلوئسم لوبق ىلع ةيمالسإلا ةمألا لمح - ٠

 «ممألاو دارفألا كولسو تاهاجتإلاو قالخألا ىلع ةبسحلاو ملاعلا

 فورعملاب رمألاو « هلل ةداهشلاو « طسقلاب مايقلا ةيلوئسم لمحتو

 لوقل اهتثعيب اهيبن ةثعب تنرق ةمأ اهسفن رابتعإو ركنملا نع ىهنلاو

 نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمآ ريخ متنك ) : ىلاعت هللا

 ملو نيرسيم متثعب امنإ » : اهيبن لوقو (« هللاب نونمؤتو ركنملا نع

 .٠ 4 نيرسعم اوث

 ىليصفت ضارعتساو « ةليوط ةصق ناونع لك تحت لخدتو
 ء ةيدمحملا ةثعبلا تقبس ىتلا ةيلهاجلا روصعلاو تاراضحلل

 لكو « انيمأ اقيقد اضارعتسا « ةئثعبلا دعب دلو ىذلا ناسنإلاو
 تانثم ىلع ادتمي دقق لقتسم باتك عوضوم نيوانعلا هذه نم ناونع

 سف مميش ميسم ع رس يحال ل يس ل
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 ءاملع نم نيفصنملا تاداهش ن.ضعبب انه ةتكنو <« 0) تاحنصلا نم

 : برغلاو قرشلا
 ( مع 1[هطلط6 هئاتك ىف ( 8ومدعرا 821011 لوقي

 01 1ةا212163

 . « (؟) ريبك ريثأت اهل ةمساح راثآو ريبك لضف اهيف

 . لضفلا اهيف عجري ىتلا ) ةيعيبطلا مولعلا نكت مل » : لوقيو

 ةراضحلا نكلو « ةايحلا ىلإ ابروأ تداعأ ىتلا ىه ( برعلا ىلإ

 تلسرأ ذنم ةعونتمو ةريثك تاريثأت ابروأ ةايح ىف ترثأ دق ةيمالسإلا
 . () « ابروأ ىلإ ىلوألا اهتعمشقأ

 « خيراتلا نوناق » هباتك ىف ولتسك هفيلوج لوقيو
 13 10 2506 11. 115هزم : ( 3ما15عأ 02516101 )

 ىلع ىرج « اميظع لوسرلا ةافو دعب ىبرعلا مدقتلا ناك
 تاشنف « مالسإلا رامثنال ادعتسم نامزلا ناكو ؛« نوكي ام عرسأ

 تاحوتفلا عم ناكم لك ىف تماق « ةرهاب ةأشن ةيمالسإلا ةيندملا
 « مولعلاو رعشلاو بادآلاو نونفلا ىف هرثأ رهظ « بيرغ ءاكذب
 «ىلقعلا روئلا لعشم ىلع « نورق ةدع لالخ مهيديأب برعلا ضيقو

 ةيدمحملا ةثعبلا لضف ىف « ةيوبنلا ةريسلا » انباتك ىف ليصفتلا نم ءىش ىف نيوانعلا هذه نم ىلوألا ةعبسلا نع انثدحت دق (1)
 . ١6 ؟ملإا/ ص ؛ ةدلاخلا ةيملاملا حنملاو ةيئانإلا ىلع

 . .١95 ص ااآضيأ(؟
 ' . ؟.؟ ص ًايضيأ :(9)

 مدس 11



 «كلفلاو < ةفسلتلاب ساسم اهل ىتلا ةيرشبلا فراعملا عيمج > اولثمتو

 « ركفلا ةدابس اوحبصأف « ةيحورلا مولعلاو بطلاو ؛ 6 ءايميكلاو

 نم اوزرحأ امي لب « فورعملا ىنعملاب ال ©« نيعرتخمو نيعدبم
 ةيندملا تتاكو « ةياغلل ةداقو ةحيرتب اهومدختسا ىتلا ملعلا بيلاسأ

 ءادبإ الإ انل سيلو « رثألا ةرهاب اهنأ الإ رمعلا ةريصق ةيبرعلا
 . (« اهلالحمضإ ىلع فسألا

 * لوقيو مدقتيو

 ىذلا لمعلا ناف « ةرثأ باحصأ دالبلا ةداسس ناك نئلو »

 نإو ؛ ةشهدم ةنيدم تأشن هنمو « مهنم ىمسأ ناك مهلوح مت

 نرقلا نم « ءاقترا نم اهل بتك امب ةيبرعلا ةراضحلل ةنيدمل ابروأ

 ةيفسلفلا ةركفلا تذخأ اهنعو ؛ رشع عبارلا نرتلا ىلإ رشاعلا

 ؛ىطسولا نورقلا ىف اصقان ائيطب ةنايرس اهيلإ ترس ىتلا ةيملعلا
 ملعلا مامأو « ةيبرعلا ةيندملا مامأ ةلهاج ةطحنم انل ىلجتتل ابروأ نإو
 عقانلا ءاوهلاب نيدت ايروأ © ةيبرعلا نوئفلاو بادآلاو ىبرعلا

 ةعبرأ تضقنإ دقو ©« ةيبرعلا راكفألل روصعلا كلت هب تعتمت ىذلا

 ةلمح مه اهؤاملعو ةيبرعلا ةراضحلا ريغ اهيف ةراضح الو نورق

 . )١( « قافخلا اهئاول

 : ( 00151396 ةطعطم ) َن وبل لوقيو

 ةدعاق م مصعأم 28002) نوكاب ىلإ سانلا بسئي !»

 2 1201121 آم ) ىئارقت ,آلآ قطنملا « ةظحالملاو ةبرجتلا

 « ىلع درك دمحم ذاتسألل « ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا 1(

 .٠ م64 مؤ5 ص اك ج

 ةحيرص ثيداحأ ه م



 بجاولا نأ ديب .« ثيدحلا ىيلعلا ثحبلا نساسأ ىف لصألا امهو
 .٠ برعلا تاعدتبم نم ىه اهلك ةقيرطلا هذه نأ مويلا فزرتعي نأ

 تاذ تاداهش ضعب انه لقنأ نأ ! ةداسلا اهيأ ىل اوحمساو
 ىف ىروث ريثأت نم ىمالسإلا حتفلاو ةيمالسإلا ةوعدلل ناك امل ةميق
 ةيضايرلا مولعلاو ةفسلفلاو ةراضحلا دهم تناك ىتلا ةيدنهلا ةراتلا
 ماظنلاو ةيدنهلا ةيجولاثملاو ةينثولا ىف تنعمأ مث 4 دؤهعلا نم دهع ىف
 ملاعلا نم ءزجلا اذه ىف مالسإلا ريثأت ناكف « تمزتلاو رئاجلا ىقبطلا
 ةوق ىلع اليلد ديلاقتو مظنو دئاقع نم هدنع امب كسستلا ديدشلا
 . هريمض ىف ةنماكلا ةيويحلاو مالسإلا ريثأت

 ( 12. 1. >هصلك182) فورعملا ىدنهلا ثحابلا لوقي

 بعشلا ةيلقع ىف ةيمالسإلا ديحوتلا ةديقع ريثأت نع ثدحتي وهو
 : هتانايدو © ىدنهملا

 ةيكودنهلا ةئايدلا ىف مالسإلا ريثأت نأ ررقملا حضاولا نم » '

 ىف هللا ةدابع .ةركف نإ ( ىمالسإلا ) دهعلا اذه ىف آقيمع ناك
 « رصعلا اذه ىف نيدلاو ةركفلا ةداق نإ « مالسإلل ةنيدم « كدانهلا
 اوحرضو « هللا ةدابع ىلإ اوعد دق « ىتش ةش ءامسأب مهتهلآ اومس نإو
 ةاهجنلا بلطت هنمو © ةدايعلا قحتسي يب وهو ( دحاو هلإلا نأب

 ترهظ ىتلا تاوعدلاو تانايدلا ىف ريثأتلا اذه رهظ دقو «© ةداعسلاو

 ريبك ) ةوعدو 2 (88888)  ةنايدك ىمالسإلا دهعلا ىف دنهلا ىف
 ش 1 0 0 0 سماد '

 , هتنايد ىف ماشا فلتخإ

 . لل تدمج و 051 1صلتقم 1315102337, 2. 2 69
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 : اقباس دنهلا ءارزو سيئر ورهن لا رهاوج لوقيو
0 0 | 

 لوخدو دنهلا برغ لامس .نم اؤاج نيذلا ةازغلا لوخد نإ »
 ىذلا داسفلا حضف دق هنإ <« دئهلا خيرات ىف ةريبك ةيمهأ هل مالسإلا

 تاقكبطلا ماسسقنإ رهظأ دق هنإ « ىكودنهلا عمتجملا ىق رشتنا دق ناك

 نوملسملا ناك ىتلا ةاواسملاو ةيمالسإلا ةوخألا ةيرظن نإ « دنهلا :

 ءاقيمع ًاريثأت سودنهلا ناهذأ ىف ترثأ « اهيف نوشيعيو اهب نونمؤي
 عمتجملا مهيلع مرح نيذلا ءاسسؤيلا ريثأتلا اذهل ًآاعوضخ رثكأ ناكو

 . )١( « ةيناسنإلا قوقحلاب عتمتلاو ةاواسملا ىدنهلا

 ْ 2( 11.0. ممعطتلو 1.00.5. اتهم ©« ىبس « نيا لوقيو |

 ةرا 1 ١ 2( [صكتنوم كونان امص هطلت 1ةزونح ) هياتك 2

 : ( مالسإلاو ةيدنهلا

 تلجنا دق رون نم العشم دنهلا ىلإ لمح دق مالسإلا نإ »
 هيف تلام رصع ىف ةيناسنإلا ةايحلا ىشفت تناك ىتلا تاملظلا هب
 تايافلا تحبصأو . ىلدتلاو طاطحنإلا ىلإ ةميدقلا تايندملا

 راكفألا ملاع ىف مالسإلا حوتف تناك دقل ©« ةيركف تادقتعم ةلضافلا

 دقل ىرخألا راطقألا ىف هنأش « ةسايسلا لتح ىق اهنم مظعأو عسوأ

 طبترم رطقلا اذه ىف مالسإلا خيرات لظ نأ ظحلا ءوس نم ناك

 هيدايأو هتابه تيقبو ©« باجح ىف مالسإلا ةقيتح تيقبق ةموكحلاب '
 . « راظنألا نع ةيفتخم ةليمجلا

 . طلووواتعمنو 01 1طلخه - 2, 385 - 5226 6
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 ٠ ©« ةيوبنلا ةريسلا » انباتك ىف ةعطق فطتقن انهو

 امو ؛ هشيعن ىذلا رودلا اذه نأ اهيف ءارم ال ىتلا ةقيقحلا »
 « ةيدمحملا ةثعبلا باسح ىف اهلك « ةمداقلا ةيخيراتلا راودألا نم هيلي
 عفر هنأل « ةرمثملا ةروكشملا هدوهجو « ةدلاخلا ةماعلا هتوعدو

 ىختي داك ىذلا ةيناسنإلا باقر ىلع تلصملا فيسلا اذه  الوأ
 ةفيرط ايادهو 6« ةدلاخ تايطعمو ةيلاغ حئمب اهانغأ مث « هيلع

 ةزعلاو حومطلاو ةمهلاو « طاشنلاو ةيويحلا اهيف ثعب « ةديدج
 لضقب  لهتسإاو « ةليبنلا ةياغلاو « حيحصلا فدهلاو « ةماركلاو
 ةفاقثلاو 4 ىناسنإلا ومسلا نم ديدج دهع  تايطعملاو حئملا هذه

 ىقلخلا هنيوكتو ناسنإلا ءاشنإو « صالخإلاو ةينابرلاو « ةيندملاو
 . )١( « ىعامتجإلاو

 ىراضحلا مالسإلا ءاطع نم هانحرش ام دعب ! ةداسلا اهيأ

 نم هققح امو ©« بهاومو حنم نم ةيناسنإلا ةراضحلا هب فحتأ امو

 ؛ راحتنإلاو رايهنإلا نم ةيرشبلا ةراضحلا ذاقنإ ىف راصتنإو حاجن
 «ةدلاخ ةيخيرات ةقيقح ريرقت نم دبال ©« راهدزإلاو مدقتلا نم اهثكمو

 ةنوآ دعب اهضارعتسإو ةيناسنإلا ةراضحلا ىف ريثأتلا لمع نأ وهو
 « عفانلا ديدجلاو حلاصلا ميدقلاب اهميعطتو «© ديدج نم ىرخأو
 ةدسفملا تاهاجتإلاو ةدابإلاو ريمدتلا رصانع نيبو اهنيب ةلوليحلاو
 . رمتسيو مودي نأ بجي ةمادهلا

 فوقولا فرعت ال ةروطتم ةكرحتم ةايحلاو ؛« داسفإلاو حالصإلا نم

 . ةيئاثلا ةعبطلا © ؟..  ؟59 ص « ةيوبنلا ةريسلا ()
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 ؛ةددجتملا اهتاجاح دسو نيح دعب ًانيح اهتيقارم نم دبالف « دوكرلاو
 يذلا ريخألا دهعلا ىف ةماده ةدسفم تافسلفو تاوعد تدح دقوا

 ةيرشبيلا ةدايق ناديم نم © فسألا عم ةيمالسإلا ةمألا هيف تبحسنإ

 . اهسفن ىلع توطناو

 ةمئاق « اهتلاسرل ةلماح لظت نأ دبالف ؛ ةيرشبلا لمأو « دولخلا ةمأو

 ةبسحلاو « ملاعلا ىلع ةياصولاو ىرشبلا بكرلا ةدايق ىف اهرودب
 «ةمآلاب ةمالاو ©« ناسنإلاب ناسنإلا ةقالعو قالخألاو دئاقعلا ىلع

 ( ىضاملا نمزلا ىف رود نم هتلثم امب الو خيراتلاب شيعت ال ممألاو

 مهألا .ششثيعت امنإ © قباس دهع ىف راصتنإو حاجن نم هتققح امو

 ةدجلاو 4 نامز لك ىف سيفنلاو سفنلاب ةرطاخملاو « رمتسملا

 توطنا اذاف « ديزملا حلاصلاو « ديدجلا ديفملا جاتناو . راكتبالاو

 ديدج نم ةيمالسإلا ةمألا ضهنت نأ بجيف « نامزلا اهاسانتو
 .ةيناث ةرم « ةيدايقلا ةيهيجوتلا . ةيراضحلا ةيوعدلا اهتيلوئسمب

 ةيمالسإلا .ةمالا نأ ىهو © ىرخآ ةيخيرات ةيملع ةقيقحو

 « اههيجوتو ةيناسنإلا ةراضحلا ىف ريثأتلا .رودب موقت نأ عيطتست ال

 اهرحب نم فرغت « ةيبنجألا تاراضحلا ةدئام ىلع ةلفطتم تناك اذإ

 ًاهابتنا ىعرتست نأ عيطتست ال اهنإ « ناذآلا ىلإ اهتجوم ىف صوفتو
 ةنمؤم تناك اذإ الإ « اهديلقت ىلع ىرخألا بوعنشلا لمحت نأ الضف
 ةينابر ؛« ةصاخ ةيصخش تاذذ ةلقتسم اهتراضح نأب ناميإلا ةقيمع

 ماس ةك



 « ةئيتم سسأ ىلع ةمئاق « ناكمو نامز لكل ةحلاص « ةيوامس
 ميلاعتلاو ةينابرلا تايادهلا نم ةقثبنم « ةنسلاو باتكلا نم ةدافتسم

 اهيف ةراهطلا تسيلف صاخ روصت اهيف ةفعلاو ةراهطلل « ةيوبنلا

 داعتبالا اهيف ىفكي اهيف ةفعلا تسيلو « ةفاظنلا » ةملكل ةفدارم

 الومش رثكأو ىنعم عسسوأ ىه لب ©« بسحف ةيقلخلا تايانجلا نع
 تأشن ىتلا ةيبرغلا ةراضحلا عم مجسنت ال اهتايح نأو « ءاوتحاو

 مكحتت تناك ةئيب ىفو « ةصاخ ةيخيرات لماوع طغض تحت ترمتخاو

 ءادعلا  ةليوطو ةريثك تارتف ىف  اهيلع دوسيو ةيداملا اهيف

 هذه ءاريخ دحأ لوكقي امكو « ميقلأو قالخألا ىلع ةروثلاو ؛ نيدلل

 نإ» : زاجيإب ( لابقإ دمحم ةمالعلا روتكدلا ) اهخيراتو ةراضحلا
 . (0) « ةرهاط ةفيفع تداع ام ( ةيبرغلا ) ةيندملا هذه حور

 ةيندملا تاليهستلا نيب عمجلا ادج روسيملا نم هنأ دقتعأو
 « ثيدحلا ملعلا هيلإ لصو امو ؛ تاعرتخملاو تالآلاب ةدافتسإلاو

 ةيدجو ةطاسبو لامج نم ةيمالسإلا ةراضحلا هب زاتمت ام نيبو

 « ريذبتلاو فارسإلا نع دامتبإلاو ةنفاظنلاو ةراهطلاب ةيانعو
 تاعميتجملاو تاموكحلا تقفو اذإ « ةيجراخلا رهاظملا ىف قارغإلاو

 © ىمعألا ديلقتلا نع ديعبلا « لقتسملا ىندملا طيطختلل ةيمالسإلا
 ةلاصألاو « ءاكذلا اهدنع رفوت اذإو © صقنلا بكرمو ةيلاجترالاو
 ىتلا ةيمالسالا ةراضحلاو ةيمالسإلا ميلاعتلا لضفب « ناميإلاو
 . اهتيصخشب دادتعإلاو ؛ اهيلع موقتو اهنع قثينن

 ةيمالسإلا ةراضحلا ةيمهأ » لصف ليصفتلل عجاريل (1)

 « كولسلاو ةدايعلاو ةديقعلا » انباتك ىف « اهيلإ ةجاحلاو

 . 155 ١58 ص



 بطاخأ ىبرع ىمالسإ دلب ىف فقاو انأ ثيح ريخألا ىفو
 ةديصق نم ةعطقب ثيدحلا اذه متخأ ©« برعلا ىناوخإو ىتداس

 © ةيبرعلا ةمألا لابقتإ دمحم روتكدلا مالسإلا رعاش اهب بطاخ

 ٠ (١)ممألاو بوعشلا راودأ نيب نم اهرودو ملاعلا ىف اهتتاكم فرعتل

 برعلا ءارحص لقن « نايرلا () ىمألا كلذ سفن نإ »

 نإو هناضحأ ىف تأشن ةيرحلا نإ ©« ناحيرو حور ىلإ ةلحاقلا

 لامح نع ماثللا فشكو 4 حورلاو بلكلأ هاطعأف « حورو بلك كلب

 «© نينمؤم ةداقو الاطيأ بجنأو « ةيندملاو مولعلا ناصقأ نم واذ
 ناذألا ىودي ةراتف ©« لطابلاو قحلا نيب ةلصافلا كراعملا اوماقأ

 « () تافصلا » ةءارقب ناذآلا ىلحتت ةراتو ©« برحلا ةحاس ىف

 راوغملا لطيلا فيسس نإ « لويخلا ليهصو فويسلا ليلص نيب
 «ىماطسملا ديزب ىبأك باوألا دهازلا ةرظنو 4 ىبويألا نيدلأ حالصك

 . 6« ةرخآلاو ايندلا زونكل ناحاتفم

 )١( لابقإ عئاور » انياتك ىف اهلماكب ةديصتقلا أرقت «

 ص 11١75 1١1١9 .
 . نيو هللا لوسر آدمحم ىمألا ىبنلا كلذب ىنعي (؟)
 ٠. ميركلا نآرقلا ىف « تافاصلا ) ةروس ىلإ ريشي (9)

 ش ! ةاللصلاو دمحلا دعب
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 مالكا ماعلا حتفاق
 ميركلا ءاقللا اذه ىف مكيلإ ثدحتأ ىنإ ©« ىناوخإو ىتداس

 مكيلإ ثدحتأ ةقيقحلا ىفو « مويلا (« ىمالسإلا ملاعلا عقاو » ن

 رسيو نينمؤملا رسي ؛ رهاز ليمج قرشم عقاو نع ثدحتأ نأ ىنمتأ
 نأ عيطتسا ىرودب ىننإو ©« ثدحتملا رسيو « عقاولا باحصأ
 عيطتسي ناسللا نإف « اليمج آعئار آريوصت ىمالسإلا ملاعلا رؤصأ
 ردفقأ ملقلاو 2 ةقرشم ةليمج ةزوص ًابيثك اكلاح ًآاعقاو ىطعي نأ

 ةلص ال ايروطسأ ًايلايخ آعقاو نوكيس نكلو « كلذ ىلع ناسللا نم

 ىسفن ىلع لخدأ ملو « مارعكلا نيعمتسملا رسأ مل نإو ؛« عقاولا
 1 . هلهأ بذكي ال دئارلاف « رورسلا

 كفو لح ىلإ جاتحت ةزغل ؛« ئداع درف ةايح ىف ضقانتلا ! ىناوخإ
 ملاعف ناك اذإ فيكو«ريبك عمتجم ىف ضقانتلا ناك اذإ فيكف«ءاكذ ىلإو
 بيرغلا ضقانتلاو « خيراتلا ديجم « ةيمهالا ريبك « ءاجرألا عسساو
 ملاعلا نأ وهو 2« ةيسمألا هذه ىف هنع ثدحتأ نأ ديرأ ىذلا

 عتتسوأو © تاموكح رثكأ نامزألا نم نمز ىف نكي مل ىمالسإلا
 تاقاطلا ىف ىنغأو ؛« ةيسايس ةيمهأ مظعاو ةيفارغج ةحاسُم
 ملاعلا نكي مل © ىعانصلا مسجلا ىف ديرولل كلمأو « تايناكمإلاو
 مالسإلا خيرات تسرد دقو ل ىتسارد دح ىف ىمالسإلا
 عيطتساو « عسساو راطإ ىف ؛« آيحورو « ًايملعو « ًايركفو آيمسايسس

 الك



 ىمالسإلا ملاعلا تدحو ام ' ىئنإ 4 ىتاسارد ءوض 2 .لوقأ نأ

 © ةيئمز ةحاسم عساولا « مجحلا ريبكلا مخضلا خيراتلا اذه ىف

 « ىوقأو ىتغأ خيراتلا تارتف نم ةرتف ىف ىمالسإلا :ملاعلا دجأ مل
 «ىبلق المي نزحلاو « مكل لوقأ ىنكلو « نامزلا اذه ىف هنم عسسوأو
 لوحلا اذه عم ىمالسإلا ملاعلا نإ ؛ ىئاسل لقتعي لجحلاو
 © نوهأ نكي مل © تاموكحلا نم ريبكلا ددعلا اذه عمو لوطلاو

 هنم ىلودلا ىسايسلا نازيملا ىف فخأ الو ؛« فعضأ الو « لذأ الو'
 . بابلألا هيف راحت ضقانت اذهو « نامزلا اذه ىف

 هحور ىف فعض دق ناك ةقيتحلا ىف ىمالسإلا ملاعلا نإ

 « ريبك مسإ هل ناك نكلو 4 نامز نم هتازيممو هتيصخش ىفو ةيونعملا
 ىلع «  ةينامثعلا ةلودلا كلانه تناك ؛« ةوطسو ةباهم هل تناكو

 ريثك ءىرتجي ال ©« ىبرعلا قرشلل عينملا روسلاك  اهنحمو اهتالع
 © روسلا اذه روستت نأ « ةدقاحلا بوعشلاو تاموكحلا نم
 ةلودلا ةيامح تحت تناك ىتلا دالبلاو ةيمالسإلا تاسدقملا نيهيو

 ذفب ةطونم هتماركو ىمالسإلا ملاعلا فرش ناك دقو « ةينامثعلا

 ةلودلل ناكو « ملاعلا ىف نيملسملا ىلإ بيبحلا نسدقملا ءزجلا
 فرصي ناكف © تالوطيلاو داجمألاب لفاحلا « ريبكلا مسإلا ةيتامثعلا
 )١( « راظن » كلانه ناكو « ةيقيقحلا هتوقل ناحتمإلا نع سانلا

 هبصني ىذلا دوعلا وهو « ميدقلا ىبرعلا ريبعتلا ىلع () رادجم وأ
 نابرغلا روصتيف « بايثلا نم ائيسش هيلع ىقليو « هتعرزم ىف حالفلا

 ظفاح روطانلاو © عرزلا نيب بوصتملا لايخلا راظنلا (1)
 . ةينايرس ةملكلاو ©« عرزلا وأ مركلا

 هل لاقيو ©« شحولاو ريطلا درطل عرزلا ىف بصني ام (9)
 . اضيأ ةعازفلا
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 هذه ىف عمت نأ رساجتت الف « أفقاو ناسنإ كلانه نأ رويطلاو

 رادجحملا وأ راظنلا اذه طقس اذإف © ًاررض هيف ببستو ةعرزملا

 ةئيرجلا .تانآاويحلا ضعب هيف تثاع وأ © الثم ةفصاع حيرب

 طقاستف فاخي ام كلانه سيل هنأ رويطلا فرعي كلانه « هتطقسأف

 ىذلا ريبكلا مسسإلا ناكو « ةينامثعلا ةلودلا تناكف « اهفلتتو اهيلع

 خيراتلل نوسرادلا اهلمحي ناك ىتلا تاعابطنإلا تناكو «© هلمحت
 ةقيقحلا نم رثكأ ناك ىذلا مخضلا ريبكلا روصتلاو « ىمالسإلا

 « ةينامثعلا ةلودلا نم ىوقأ تناك ىتلا بوعشلا نم آريثك عنمي

 اهتايمحمو « ةينامثعلا تاكلتملا ضعب ىلع رطيست نأ اهناكمإ ىف ناكو
 راظنلا اذه طقس املف « ىمحلا هذه ىف عوقولا برجت نأ نم ةلوهسب

 « بهان لكل ةيهنو ابئاسس الام ةعرزملا تحبصأ « رادجملا وأ

 . اهل سراح ال ةحوتفم ىمحلا تحيبصأو

 سايقمب ىمالسإلا ملاعلا انسق اذإ ىمالسإلا ملاعلل لثم اذه
 ةيبرحلا ةوقلاو « ةيناميإلا ةوقلا سسايقميو « ةيمالسإلا حورلا
 نكلو « ديعب دمأ ذنم آريبك ًافنلخت اهيف فلخت دق ناك دف « ةيقيقحلا

 ش . ةوطسو « ةبهر هل تناك

 مرتحي ال درفلا نأ ! ةداسلا اهيأ ةدلاخلا ةيماعلا ةقيقحلا نإ
 ىشخت تناك اذإ الإ مرتحت ال ةعامجلاو ؛ ىجريو ىشثخي ناك اذإ الإ
 بسحي ال ©« تاعمتجملاو تاموكحلا كلذكو « رضتو عفنتو ؛ ىجرتو
 عيطتست < رضتو عفنتو « ىجرتو « ىشخت تناك اذإ الإ باسح اهل
 نكلو « ةليوط ةدم  دصقو ةدارإب كلذ لعفت مل ولو رضت نأ
 ءاهلمعتست مل نإو ررضلاوعفنلا ةوق كلمت اهنأسسانلا فرعي نأ بجي
 عيطتست اهنأل « ىشثخت دق ةلمنلاك آهفات ريقح ناك ولو درفلا نإ
 ةيحلاو ©« عسلت نأ عيطتست اهنال ىثخت برقعلاو ©« صرقت نأ

 مل 4 دل



 نأ عيطتسي هنأل ىثخي بلكلاو « غدلت نأ عيطتست اهنأل ىشخت
 اللدم آبلك ناكو « آماوعأو نينمس كلذ نيبو هنيب ليح ولو« ضعي

 « عفنلا ةيحالص دوجو وهو حيحصلا نزاوتلا نم دبالف « آفيلأ
 . دحاو تقو ىف ررضلا ةيحالص دوحوو

 ملسملا درقلا كلميو 4 ةمأ ةفصب نوملسملا كلمي نأ دبال ناكف
 تلق امك رضي مل نإو ©« ررضلاو عفنلا ىلع ةردقلا « درف ةفصب
 ولو © هتلاسر ومسو « ةعيفرلا هتيناسنإو « هتحامسلو « هفرشل

 فرعيل نكلو « سأب ال « ةديدع آنورق ىذألاو ررضلا هنم تأي مل
 كرابت هللا لوقي « هسأب ىشخيو « هيف بهري ناكمب هنأ نامزلا
 مهل اودقأو » نيبكاحلا مكحأو « نيملاعلا بر وهو ىلاعتو

 مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام
 )١( ٠ « مهملعي هللأ مهنوملعت ال مهنود نم نيرخآو

 © نوشخي الو نوجري « ريخألا نمزلا ىف نوملسملا حبصأف

 قالخألا ملع ىف آفيرش ًافقوم ناك نإو اذهو © نورضي الو نوعفنيو

 نإو « ةيلايخلا ةيرظنلا تافنسلفلاو ىرظنلا ملعلا ىقو « سفنلاو

 ىلعو ©« هلبن ىلعو « هلضف ملعو لجرلا فرش ىلع لدي ناك

 اهرطف نأ ذنم ةيرشبلا ةرطفلا نكلو « ةيماسلا ءىدابملاب هكسمت
 نم ةعامجلا وأ درفلا دنع املو ةوقلل عضخت نأ تدوعت ىلاعت هللا

 روتكدلا لوقي « اهل رأثلا ذخأو هسفن نع عافدلاو رارضالا ةردق
 : لابقإ دمحم ةمالعلا

 )١( ةيكآ : لافنألا ةروس .5 .
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 ناك اذإ ؛ ةنايص الو اهل ةمالس ال ةليمجلا ةدرولا نإ »
 فرحنا دق ةيتاعلا ىديألا نم اهنوصيو اهطوحيل قلخ ىذلا كوشلا
 ءاهل ةمرح الو ةدرولل ءاقب الف نذإ معان اريرح حبصأو هترطف نع
 آددع انه ىرأ ىنأل « ةيدرألا ةغللاب نيتيبلا دشنأ نأ ىل اوحمساو
 لوقي « اهتغل ىف تايبألا اوقوذتيل نييدنهلاو نييناتسكابلا انناوخإ نم
 : لايقإ

 ىريرح ىوخ وه نيم ىناكركأ ىه نيهن نكم» ىك لوهب تظافح

 ىبريف 4 ءايسشالا عئابط فرعي حابصلا ميسن نإ : لوقي
 ءىشنيو © ةقرلاو © ةموعنلا ىهو ةصاخلا هتعيبط ىلع ةدرولا
 لدي اذهو ؛ فنعلاو ةدشلا ىهو ةيفانم ىرخأ ةعيبط ىلع كوسشلا
 ىلع لدي ©« احابص بهي ىذلا ليلبلا ليلعلا ميسنلا ةسارف ىلع
 حبصأ اذإف « هلحم ىف ءىشلا عضوو اهب تطين ىتلا ةلاسرلاب هئافو
 « ةئيربلا ةعداولا « ةمعانلا ةدرولا نوصيو طيحي ىذلا كوشلا
 ملاعلل دبال كلذكف « اهل ةمالس الو ةدرولل ءاقب الف « امعان ًاريرح
 ءىدابملاو « ةيباسلا ةلاسرلا بحاص ليبنلا فيرشلا ىمالسإلا
 بحاصو « ةيناسنإلا ةمحرلا لماح « ةينابرلا ميلاعتلاو « ةيوامسلا
 ناك « ةمحرو ةقر ليسيو ةفيعضلا ةيناسنإلل بوذي « قافخ بلق
 « ىشخي امو بهري ام كلمي ىمالسإلا ملاعلا اذه نوكي نأ ًابجاو
 نكلو « زهاجلا دنجلاو « ىلاعلا روسلاو « عينملا جايسلا كلمي
 2« نآلا تاركسعملا لك هوجرت مويلا ىمالسإلا ملاعلا حبصأ
 ةسئانم نم امهنيب ام ىلعو « ءىدابملا ىف اهضقانت ىلع تاركسعملا

 مدل كاس



 هترد بلحو ىمالسإلا ملاعلاب عافتنالا ىلع ىقتلت ©« ةبراحمو

 نكلو « ةيرث ةدامك ىمالسإلا ملاعلا ىلإ رظنت اهلك « همد صاصتمإو

 تاموكحلا نم ةموكح تسيلو « نآلا تاركسعملا نم ركسعم سيل

 « ةيناسنإلا ةريسملا ىفو « ممألا رئاصم ىف نآلا مكحتت ىتلا ةريبكلا

 فارتعإلا تاملك عمسست امتأ « همرتحتف ىمالسإلا ملاعلا ىشخت

 نايحأ ىف مارتحإلا تاملكو « ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاموكحلا ضعبل

 ءالؤه_نم دحأ بلق ىف سيل ©« قافنو ةسايس اهلك اهنكلو « ىرخا

 نم فوخ « برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصتقأ نم ةداقلاو « ةساسلا

 . ةقيقحلا ىف ىمالسإلا ملاعلا

 ذه نأ ىبرغلا ملاعلا فرع دق هنأ وه « ةلب نيطلا داز مث

 ةلوغشم « اهبوعشب ةلوفشم اهاشخت نأ نكمي ناك ىتلا تاموكحلا

ش ىف اهنإ « دالبلا هذه ىف ترهظ ىتلا ةينيدلا ة ةوحصلاب
 « لغاش لغ

 ىف ةينئاميإلا 5 ةرمجلا نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ىضقت نأ ديحولا اهمه نإ

 اف زربت نآل الاجم دجت الو 4 ةصرف دجت ال هك 4 برعشلا نيل

 ةينويهصلاك «مالسالل ةبراحملا ةيبنجألا ةوقلاىدحتتو ىقيتحلا نادبملا

 نم ةيمالسإ ةيضقل راصتنالل ضهنت نأ وأ «© ةدقاحلا ةيبيلصلا وأ

 ٠ ةدهطضملا ةيمالسإلا بوعشلا اياضت

 ةقيقحلا هذه نوفرعي ةيبنجألا دالبلا ةداق نأ فسؤملا نمو

 انناوخإ نم ريثك هفرعي امم رثكأو « نسحأ © عضولا اذهو

 تاساردو « ةقيقد ليصافت مهدنعو « عقاولا اذه نوشيعي نيذلا

 ةيناميإلا ةرمجلا نأ نوفرعي مه « مويلا ىمالسإلا ملاعلا عقاول ةقيمع

 ب و/ا# #١



 نينحلاو.ةايحلاب ةناهتسإلا وهو ميدقلا نمزلا ىف ىشخت تناك ىتلا
 « ءىفطنت تداك وأ نيملسملا رودص ىف تافطنإ دق « ةداهشلا ىلإ

 فاتهل نوعفدني نيملسملا نأ نوفرعي بئاجألا ةداقلا ءالؤه ناكو
 نوعفدني ال مهنإو © نيدلاو نآرقلا ةغل الإ نومهني الو ؟ ناميإلا
 اددع نإ © ىلاعتو كرابت هللا اضر هيف املو © ةرخآلا رجأ هيف امل الإ
 لضفب هيلع تيلغتو ودعلا عم ةكرعملا تبسك ةيمالسإلا راطقألا نم
 ءهللا ليبس ىف داهجلاب فاتهلاو . هللا ليبس ىف ةداهشلاب فاتهلا
 لواحت ام لوأف « ةكرعملا نم تجرخو رودلا اذه ىهتنا امل نكلو
 ىلإ ©« ةيناميإلا ةرمجلا هذه ىلع ءاضقلا وه هيلإ اهدوهج فرصتو
 ىتلا ةوقلا ردصب نيملسملا طبرت ىتلا ىوقالا ةلصلا لازت ال نآلا
 « هلوسربو « ىلاعتو ىرابت هللاب ةلصلا ىه « تازجعلاب ىتأت
 لازت ال نكلو « نويسايسسلا لواح امهم حوفت ةنجلا حئاور لازت الو
 « اوداع دالبلا ةداق رثكأ نكلو « دامرلا ىف ةنماك ةيناميإلا ةرمجلا
 دقو © ةيمالسإلا ةيمحلاو ةيناميإلا ةغللا هذهب طابر مهطبري ال
 ناضحأ ىف أشن دق ليج هنأ ناميإلا رداصم نيبو مهنيب ةلصلا تفعض
 « ابروأ .مصاوع ىف ةيركسعلا ةيبرتلا تايلكو ؛ ةيبروألا ةراضحلا

 6 مهيديأ نم مامزلا تلفأ دق هنأ نوفرعي مهوبرمو مهتذتاسسأو |

 ريهامجلابو « ةيمالسإلا ةعومجملاب مهطبري ناك ىذلا طيخلا عطقناو
 .ىمالسإ دلب ىف عفني ال هنإف . دلب ىف دافأو عفن ذإ طيخلا اذه نأ « نوفرعي نويبروألاو . ايسايس اطيخ هب اولديتساو ٠ ةملسملا
 تاوزغلا خيراتو ؛« ىبويألا نيدلا حالص خيرات سرد نم مهتمو . ةباحصلا رصع خيرات سرد نم مهنمو . نآرقلا سرد نم مهنم

 طيخلا نأ نوفرعي مهف « مالسإلا ىلإ ةوعدلا خيراتو ؛ ةيمالسإلا
 « آدبأ ةوق هيف سيل ؛ ةملسملا ريهامجلاب دالبلا ةداق طيري. ىذلا

 مد الماس



 ىلعو نهولا نم اهباصأ ام ىلع ريهامجلا هذه نإ آعيرس عطقني هنإ
 لازت ال « روهدت نم اهباصأ ام ىلعو ؛ للعو ءاودأ نم اهباصأ ام
 ٠ ناكم لك ىف ىناميإلاو ىنيدلا فاتهلل عقدنت

 ىف لزاهملاو ىسآملا فده نآلا ةيمالسإلا ةمألا تحبصأ دقل

 ىمالسإلا ملاعلا « نوليزهو « نولزاه انثأل ؟ اذامل « دحاو ثكو

 هاصقأ نم ىمالسإلا ملاعلا روزت « هيف دج ال « الزاهو اليزه حبصأ

 ؛ًافرتو ًارطب كانه نودجت © برغلا ىلآ قرشلا نم « هاصقأ ىلإ

 © بسانت كانه له « بعالمو ؛« ىهالم نم اضيف كانه نودحت

 ةنمآلا ندملا هذه ىف هايحن ىذلا ةايحلا طمئو هشيعن ام نيب بسانت

 لم « ىمالسإلا ملاعلا ىف رخآلا ءزجلا ىق عقي ام نيبو « ةنئمطملا

 لمه « ندملا ةه ىأرو جراخلا نم راوزلا نم دحأ راز اذإ

 عطقت ىذلا ىمالسإلا مسجلا نم ءزج اذه نأ مهفي نأ عيطتسي
 هذه « ةمألا سفن ىه ةمألا هذه له «© ىرخأ ةيحائن ىف هؤازحأ

 آفده تحبصأ ىتلا ةمآلا ىه له مذبلا نم رحب ىف حبست ىتلا ةمالا

 لوسرلاو « ةرسألا ءاضعأ مهلك مه له « ناتسناففأ ىفو نائبل ىف

 © مهداوت ىف نيملسملا لثم » لوقي مل سو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ « دسجلا لثيك مهفطاعتو « مهمحارتو

 ش ٠ () ىمحلاو ريوسلاب دسجلا رئاس هل

 : لاعت هللا لوقي

 ( نوديعاف مكبر انأو « ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نو ))

 مالسإلا مزهنإ « نيقرشتسملا ضعب لوقي « ةدحاو ةمآ نحن له

 )١( هيلع قفتم ثيدح .
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 مزه اآيسايس مزهنإ نيحو « آيحور مزهو ًايسايسس ةديدع تارم

 . ايحور رمدملا رخسملا حتافلا

 ةكرعملا هذه « ةيماحلا ةيمادلا ةكرعملا هذه دمخت نأ بجي
 دومهج تتنزئتسا ىتلا ةيعانصلا ةكرعملا هذه «© ةيعيبطلا ريغ
 « ةيمالسإلا اندالب ىف نيركفملاو « رومألا ةالوو « ةداسلاو ةداقلا
 نيب ةيماح ىه ىتلا ةيقيقحلا ريغ ةكرعملا هذه ىهتنتو دمخت نأ
 « رخآ اهاجتا هجتت تاموكحلاف « ةموكحلاو ريهامجلاو بوعشلا
 تاموكحلا ال ؛ نآلا ىلإ ىمالسإلا ميدقلا هاجتالا هجتت بوعسقلاو
 نع داعتبالا ىلإ ©« ةملسملا ريهامجلاو بوعشلا هذه رج ىف تحجن
 كولملاو ماكحلا ءالؤه عانقإ ىف تحجن ريهامجلا الو « مالسإلا ةداج
 سوفن ىف ةنماك ىه ىتلا ةلئاهلا ةيرذلا ةقاطلا مادختسا .ىف
 ةقاطلا نم ىوقأ ىه ىتلا ناميإلا ةوق © ىهو ةملسملا ريهامجلا

 هيجوتلا نمو ©« ةحيصنلاو لوقعملا نمو ةمكحلا نم آذإف « ةيرذلا
 اذه مدتحت ىتلا ةعنطصملا ةكرعملا هذه ىهتنت نأ ديدسلا ديشرلا
 «مامزلا كلمي نم نيب مدتحي ىذلا ىلمعلا عارصلاو « ىسفنلا عارصلا

 مامز وأ « ةسايسلا مامز وأ « ةيبرتلا مامز كلمي نم ءاوسس
 نيمو ؛ ةيبروألا ةفاقثلا ناضحأ ىف اوأشن نيذلاو # ةدايقلا
 « ةيوقلا © ةقداصلا ةئيربلا « ةصلخملا ةعداولا ةملسملا بوعمشلا
 نم سيلا « ةيقنلا ةيقبلا © ةيكزلا ةيكازلا ©« ةيفولا © ةيفاولا
 ىلإ تاقاطلاو « دوهجلا لك فرصنت نأ لوقعملا نم سيلأ « ريخلا
 ؛ناميإلا ةوق « اهنوكلمي نوملسملا لازي ال ىتلا ةوقلا هذه مادختسا
 كرابت هلل سيفئلاو .سفنلا لذبو « مالسإلل ءافولاو « ءادفلا ةوقو

 . ىلاعتو

 دس مثول



 جذامنلا ضعب انركذ نيذلا نوينايرلا ءالؤه ضهنت. نأ دبال مث '

 ةوعدلاو ركفلا لاجر » انياتك ىف « مالسالل مهتوغد نمو مهتريمس نم

 « نيقداصلا نيينابرلا نإف « ةينابهر ال ةيناير» و « مالسإلا ىف

 ةيبرت ىلع ةردق مهدحو مهيف « ةنسلل نيعبتملا ملعلا ىف نيخسارلا
 ىلع درمتلاو « ميقتسملا قلخلاو « مالسإلاو ناميإلا ىلع سوفنلا

 ناك « ةرصاعملا تايرفملا ىلع بلغتلاو « تاوهشلا ىلعو ةداملا

 مهنم الخ ام « نيينايرلا نم طمنلا اذه ىمالسإلا ملاعلا ىف لازام

 هذه ةيراحأل تاودأ ةدعو ©« بابسأ ةدع تعمتجا نكلو 4« رصع

 : ةئيطحلا لاق امك لوقأف 6« ةيفاصلا ةيتابرلا

 اودس ىذلا ناكملا اودسس وأ موللا نم مكيبال ابأ ال مهيلع اولقأ

 ةنسلاو باتكلاىلع ةسسؤملا ةقداصلا ةقرشماةينايرلا غارف ألمنل

 لاغتشإلاو « ةرخآلا ىلإ فارصنإلاو ايندلا ماطح ىف دهزلا ىلعو
 نأ عيطتسن ىتح < ةرخآلا راضحتسإو « ىلاعتو كرابت هللا ركذب
 ؛ مالسإلا ةقيقح ىلإ « مالسلا رب ىلإ ةريبكلا ةعومجملا هذه رجن
 . ةمألا هذه ىضام ىلإو

 © لوقأ نأ جرحتأ اينإ « ىمالسإلا ملاعلا نإف « كلذ ريقي امأ

 رصع ىف باتكلا ربكأ وهو ريبك ركفم ىلبق لاق دق هنأل ؛« لوقأ ىننكلو
 ملاعلا نوكي نأ داك » : لوقي نالسرأ بيكش ريمألا نايبلا ريمأ

 ضورعلا رجب « ءام الو رحب ©« ضورعلا رحبك آرحب ىمالسإلا
 لمحي الو ؛ بهرت ةوق لمحي ال ىمالسإلا ملاعلا حبصأ « هيف ءأم ال

 . ىسآملا هذه نع عنمت ىه ىتلا تاوقلا

 ٠ ةحيرض ثيداحأ ١ م



 تنك ولو آعيمج هكراشن ىذلا ىمالسإلا ملاعلا عقاو وه اذه

 ىنكلو © اذه لوقأ نأ تارتجإ امل عقاولا اذه نع ةلزع ىو آدرفنم

 © مكبيصن نم لقأ سيل ىبيصنو ىبرعكو ملسم ىأك .مككراشأ
 « مكسفنأ ىلع دهشأ ال ىنأل « ةحارصلا هذهب ملكتأ نأ ىل غوسيف
 ىلع دهبشأ لب « بسحف ةيبرعلا دالبلا ىلع الو ةقطنملا هذه ىلع الو.
 نواعتأو « مهكراشأو مهلمازأ نم ىلعو « ىتاوخإ ىلعو © ىسفن.

 . مهعم

 ةدارإو « ريغتي نأ ةيئاسنإلا يصم ملاص ىو « ريغتي نأ ةيناسنإلا

 هيلع ناك ام ىلإ ىمالسإلا ملاعلا عجريو « عقاولا اذه ريفتي نأ هلأ

 « هدجمو مالسإلا ةمظع نمز ىف « ريخلاب اهل دوهشم نورق ىف
 ةذل ال « .اذكه ىمالسإلا ملاعلا ماد ام ةايحلا ىف ةذل الو ؛ ريخ الو
 ىمالسإلا ملاسملا ناك اذإ « ىوقل ةوق الو « زتعمل ةزع الو « ذتمل

 ا : ٠ ةفصلا هذهب

 2 ىدص اهل نوكي نأ هللا نم وجحرأو ©« هلأ ءاش نإ ةقداصو

 . نيعملاو قفوملا هللاو « انريكفت ماظن ىف لوعفم اهل نوكيو « انسوفن

 لاس مخ



 0 1 فا ساو

 ناسحإب مهعيت نمو « نيعمجأ هباحصأو هلآو دمحم نيبنلا..متاخو

 . نيدلا مدي ىلإ

 نالماع ىنعزاني ميركلا فقوملا اذه ىف ىننإ ! ةداسلا اهيا
 وه عوضوملا نأ ؛ لوألا لباعلا ؛ ىسفن عازنب رعشأف © ناضقانتم

 هللا مكذاعأو هللا ردق ال  قيرحلا عقي نيحو « ةعاسلا عوضوم

 نسلالا سرخت كانهف © ةيرق ىف رانلا بهتلتو  هنم هنم اعيمج انايإو

 فلأو ناسل فلآ نم نيبأو غلبأ عقاولاو « عقاولا قطتيو

 آيلاع ةناكم ىقتري وأ ةوبر ىلع موقي نأ دلولا عيطتسيف « .ملق

 فلأ نم غلبأ ىه قيرحلا ةملكو ! قيرحلا ! قيرحلا ©« ىدانيو
 : لوقتو « اهناسلب قطنت رانلا نأل « ةرضاحم فلأ نمو ةبطخ

 نا ضيف ءاج اذإ كلذك « مكتدع ىل اودعأو © ىنورذحإ ىنوقتإ ٠

 لك نعو «© ةيطخ لك نع ىنغي ناضيفلا اذه نإف ةيرتلا ىدحتو

 ىسسع اذام : :ىل لوقيو ىنعزاني ىذلا لوألا لماعلا وه اذه ؛ ةرشاحم

 لك نع ًايئغم رهاظلا نيبلا عقاولا « ملؤملا عقاولا سيلأ ؛ لوقت
 ثداوح انلوح ثدحت 2 ل

 سرخألا قطنتو 0 لهاجلا ملعتو مئانلا هبئتو 4 اه رطخ د قطتت

 عدت ال ثداوح كانهن «. عقاولاب عافتنإلاو ؛ نسرودلا ىقلتو .

 ا



 : ىلاعت هللا لاق امك نوكبو عمتجملا وأ ناسنإلا رضحي امنإو ةصرف

 تفتلإو « قآرفلا هنآ نظو « قار نم ليقو ىقارتلا تفلب اذإ الك
 نأسشلا وه اذه سيلف « قاسملا ذئموي كبر ىلإ قاسلاب قاسلا
 لازت الو « ىعثو رصبن لازن الو . شثيعن لازن الف « نآلا هلل دمحلاو
 زهتنأ انأف « « ربعلاو تاظعلاو سوردلا ىقلتل ةجوتفم ةصرف انمامأ

 بلغت دقو « دوعت الو ةصرفلا توفت دقف © ةحناسلا ةصرفلا هذه

 عيطتستالو « ائيسش اهرمأ نم كلمت الف « اهرمأ ىلع بوعشلاو ممألا
 له ىردن ائسلو « ةرغ ىلع ذخؤت امنإ « ىرخأ رخؤتو الجر مدقت نأ
 راكدإلا نيبو اننيب لاحي ىتمو « لوطت وأ ةصرفلا هذه رصقت
 ٠ نابخألاو ثداوحلا نم سوردلا ىقلتو « رابتعإلاو

 هقلُخ عيمج ىلع هفربثو ناسنإلا هب ىلاعت هللا مركأ امم نإ
 « هلوخ امع نسسردلا. ىتلت ةيحالصو « رابتعإلا ةيحالص ةحئم هنأ

 تيم دماج رجح وه امنإ « هفقوم ريفي الو عفتني ال رجحلاف
 « تاتأبنلاو راجشكألا كلذك ©« لقع الو ىعو الو « هي كارح ال

 تاناويحلا نم نكلو ©« تاوامجعلاو تاناويحلا نم ريثك كلذكو
 ةرم بلكلا برضا « هلوح عقي امب عفتنيو ربتعيو ظعتي نم
 نم فرعيو 6« هيعطي نم فرعي هنإ ©« كدصقي ال نيترم وأ
 « زيخ ةرسك وأ امظع هيف دجي ىذلا تيبلا فرعي بلكلا ©« هبرضي
 ©« برضلاب هيلع لزئيو ةوارهب هيف لبتتسي ىذلا تيبلا فرعيو

 د زبخ ةرسك هيف. دجي ىذلا تيبلا دصتيو «© نيتيبلا نيب زيمب وهف

 برضي هنأ آرارم برج ىذلا تيبلا كرتيو .« شيع ةمقل وأ
 آداوج ناك اذإ اصوصخو « هئاكذب فورعم وهف سرفلا امأ 6 هيف

 .صضعيو « داتعملا يغ ءاكذلا « بوهؤملا ءاكذلاب فورعم وهف 6 ايبرع

 ريعبلاو ليفلاو © رلثلا .ذخأتف ةريغلا اهيف روثتو .مقتنت تاناويحلا

 دس ىلا



 ةركاذلاو « ةثوزوملا ةعيبطلابو رأتلا ذخاو دقَحلاب ناروهشم
 « ةدئاز ةوسق هيلع انسسق نمو « هناه1 نم ريعبلا فرعي « ةيوتلا

 ناسنإلا حدمي ىلاعتو هتاحبس هللاو ؟ ناسنإلاب فيكف © هنم مقتنيف

 ناسنإلا مدختسي نأ ديريو ©« ىعاولا لقعلا هيف ريثيف ةزيملا هذهب ..
 اوريتعاف » (( راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ ) : لوتيو هلقع

 مهبر تايآب اوركذ اذإ نيذلاو ) : لوقيو ©« راصبألا ىلوأ اي
 مهلوح عقي امب نوعفتني ال نيذلا مذيو « آنايمعو امص اهيلع اورخي مل
 اهيلإ لصي ىتلا ةريخآألا ةياغلا ىه هذهو تايآو ثداوح نم

 سوردلاب عفتني ملو 4 ىيعولا دقف اذإ .ةواقشلاو ةدالبلا قى ناسنإلا

 « لهمي ال كانهف « هلوح عقت ىتلا ةخراصلا ثداوحلاو « ةيساقلا

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقي « ديدشلا .شثطبلا هب شطبيو ذخؤيف

 اهنع مهو اهيلع نورمي ضرآلاو تاوامسلا ىف ةيآ نم نيأكو »
 بولق مهل نوكتف ضرألا ىف اوريسي .ملفأ ) : لوتيو ( نوضرعم

 نكلو « راصبألا ىمعت ال اهناف « اهب نوعمسي ناذآ وأ « اهب نولقعي
 ٠ («( رودصلا .ىن ىتلا بولقلا ىمعت

 فصو ىتلا :ةهبنملا ةرجازلا ةعراقلا ةيآلا ىف اولمأتت نأ وجراو
 هيف مه اميف مهيدامتو « مهتلفغ ىلع اهيف عنشَو « زافكلا اهيف هللا

 ثداوح نم مهلوح' عقي امع نيعلأ مهقابطإو ©« وهلو لطاب نم
 مهبيصت أورسفك نيذلا لازي الو ) : ىئلاعت هللا لوقي ©« رجاوزو

 « هللا دعو ىتأي ىتح مهراد نم بيرق لحت وأ ةعراق اوعنص آمب
 لحق وأ » هلوق ىف رابتعإلا- عضوم نإ « داعيملا فلخي ال هللا نإ

 ليق' نم قطني ىذلا زجعملا باتكلا وه اذه « مهراد نم ابيرق

 هنأك « .ةديعب تافاسم ىلعو .نورق دعب عقي امب :انرق رشع ةعبرأ
 ىقح مهراد نم بيرق .لحت وأ ) لوقي ال © نآلا لزني ىرط باتك
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 ىوامسلا باتكلا الإ « داعيملا فلخي ال هللا نإ « هللا دعو ىتأي

 . ىحولاب لزن ىذلا زجعملا

 هلوق انيلع قبطني نأ نم رذح ىلع نوكن نأ بجي انلك نحنف
 مهو اهيلع نورمي ضرآلاو تاوامسلا ىف ةيآ نم نيأكو ١ ىلاعت
 مهس ةولغ ىلع انم عقت ىتلا ثداوحلاب ظعتن نأو (« نوضرعم اهنع
 ةبوتكملا ةزرابلا ةحوللا هذه ارقن نأو « ءامدقلا برعلا لوقي امك
 امك ( راويد هتشون ) « طئاحلا ىلع ةباتكلا » وأ ضيرع ملقي

 بيرقلا قفآلا ىلع ودبتو رهظت ةرامأ اهنإ ©« ىسرافلا لثملا لوقي
 جومت تاجوم كلانهو © ىبغ اهمهفيو ىمأ اهؤرقي ديعبلا ال

 « انم ةبرقم ىلع لزنت قعاوصو « انيلع بهت فصاوعو « انلوح
 ةسسارفب « انرئاصيب كلذ لك رصين نأ عيطتسن انك نمز ناك دق

 ممألا ةضهنل سرادلا حرؤملا ةساردبو « لقاعلا ىعوبو « نمؤملا

 نكلو « تانئاكلا ىف ىلاعت هللا ننس ىلع علطملاو ©« اهطوقسو

 « انسؤر نويعبو « انراصبأب اهرصبن نأ عيطتسن ةريخألا ثداوحلا
 . ةقداص ةسارف وأ رظن دعب وأ ةيعملا ىلإ كلذ ىف جاتحن ال

 بهتلملا عوضوملا وه ةعاسلا عضوم نإ ! ناوخإلا اهيأ
 ىلع تاصملا فيسلاكو ( ظطاصمتسع 10مأع ) ةيزيلجنإلاب لاقي امك

 اندالب ف ىسانلا نم ريثك اهشيعي ىتلا ةايحلا هذه نإ « سسوؤرلا
 لفكت امو ©« ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةايح « ةيبرعلاو ةيمالسإلا
 4 ًايلقعو ًآيعيبط ءاقبلل حلصت ال ةايحلا هذه «© رصنو دييأتب اهل هللأ

 ةخذابلا ةايحلا هذه «© ةيهاسلا ةيهاللا ةايحلا هذه « آيقلخو آينيدو

 ةهايحلا هذه « ةدعملاو ةداملا ىلعألا اهلثم ىتلا ةايحلا هذه « ةفرتملا

 لوح وأ « ةدحاو ةرسأ لوح وأ « دحاو درف لوح رودت ىتلا
 « اهتأضشو تكرت اذإ ءاقبلل حلصت ال ةايحلا هذه « ةدحاو ةقيط
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 ؛ ريمدتلا ٌرصانع نم ةايحلا هذه ىفف « ءامسلا نم ةقعاص لزنت ملو
 ىلإ كلذ ىف جاتحت ال « اهيلع ءاضقلل ىفكي ام ءاقسمشثلا رصانع :نمو

 ىلإ جاتحت الف بطح ىف ةنماك تناك اذإ ةرارشلا ؛« ىجراخ لماع

 2 لعشت ةيوق دي وأ « كرحت ةحورم ىلإ جاتحت ال « ران :لاعشإ

 . قرختو بهتلت نأ ةرارنشلا ةعيبط نإ ؛ ىفكت اهدحو ةرارشلا

 ةنونجم ةقباسم الإ اهيف ناسنإلا دهاشي ال ىتلا ةايحلا نإ .
 « ةورثلا' نم رادقم ربكأ ىلع لوصحلل د ةرمضملا ليخلا قايسك ب
 نأب ةريدج « ةيقلخلا دودحلاو « ةيئاسنإلا ءىدابملا ىطختت ةقبابسم

 « لَم هللا لوسر ربنم اذهف « ةحارصلاب ىل اوحمسإ « راهنتو لوزت
 ىردق فرعأ انأ « راذنإلا هنم قلطني ناك ىذلا ماقملا وه اذهو

 نكلو « يئاقلت قلطنأ ال انأف ؛ هردق فرع نم هللا محرو

 ىنقطنت ىتلا ىه ثداوحلا نإ « ىنقطني ىذلا. وه .رضاحلا عضولا
 « ادحأ فخت الو « ملكتو قطنا : ىل لوقتو ىنيبالتب كسمتو
 « عجسميو هيحانجي فرفري أدبو ةرجسش عرف ىلع عقو رئاط انأ

 هنيف ةمحر ال ةفينع ةقوس قاسي ىذلا عمتجملا' اذه نإ « راط مث
 « مودي ال عمتجم « :ةيلهاج ةياغ ىلإ « ءايمع ةياغ ىلإ « ةداوه الو
 « عمتجللا اذه ةنايص ىف ترصق ام ىتلا.ةبيرقلا داليلا ىف ةربع انلو
 قزطلا تمدختساو « ايندلا ىف تاقاطلا ىربك ىلع تدمتعاو

 ةعرابلا تاططخملاو « ةيوقلا ةرايجلا لئاسولاو « ةيهادلا ةميكحلا
 اذامن« رصعلا اذه ىف بعش ىاو دلب ىأ اهمدختسي مل ىتلا ةقيقدلا
 مهبولق ىف فذقو اوبستحي مل ثيح نم هللا مهاقأف ) ؟ ةجيتنلا تناك
 ئىلوأ اي اوربتعاف نينمؤملا ىديأو مهيديأب مهتويب' نوبرخي بعرلا
 بال قنإلا .برقع نإو © فقت ال نامزلا ةعاسس .نإ «( راصبألا
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 هجتإ اذإو .« دلب نود دلب ىلإ هجتي هنإ « رئاس مئاد لوحتلاو
 نكنلف ٠ ىرخا دالب ىلإ هجتي نا عيطتسي هنإف هنارود ىف دلب ىلإ
 اتْيلإ برقعلا اذه هجتي نأ لبق انتدع ذخانلو « رذح ىلع انلك

 اهل نإ معن « ةيسايس ثداوح ىلع ةيلوئسملا ىقلن اننإ « انفدهتسيو
 ع باسحلا اهل بسحي نا بجي ةيسايسلا تابالقنإلا نإو « آريثأت

 « اهل ضرألا دهميو 2« ثداوحلا هذهل قيرطلا حتفي ىذلا نكلو

 هروصتي نكي مل امو آنكمم ليحتسملا هبش لعجيو « ديعبلا برقيو
 ريفوت وهو © اندالب هايحت ىذلا بولسألا وه « ًآاعقاو ناسفإلا

 ال ىتلا ةايحلاو ©« نسانلا نم طخسلاو « هللا نم نالذخلا بابسأ
 . لقعلاو نيدلا عم قفتت

 اسنملعي اهلأوزو اهتضهن خيراتو ©« ممألا ةراضح خيرات نإ

 ىلتباو © ةيهافرلاو ةيندملاب ةمختلاب ىرشي عمتجم بيصأ اذإ هنأ
 « ةيندملا ةيقرتو هيفرتلا لئاسو ىلع لوصحلا ىف ةنونجملا ةقباسملاب

 خذبلا ىف ةمق ةيندملا هذه لاجر غلبو « ةشيعملا ىوتسم عفر ىو
 ددعلاو «٠ ةرارج ةفيثك شويج مهدنع تناكو ©« فرتلا ىف ةمقو
 عسسمتجم ا اذه ناف © هنورهقيو « ودعلا اهي نوبراحي ىتلا ةدعلاو

 اذه نم ءىش اهذقني ال 4 راهنت ةيندملا هذه نإو « ةلاحم ال لوزي

 ةردقملا ةميلالا ةياهنلاو موتحملا موئمثملا ريصملا

 عباسلا نرقلا ىف ميدقلا ىئارنإلا ىسرافلا عمتجملا بيصأ دق

 ىف ةقيرعلا ةينايكلا ةرسالاو ناساسس لها همكحي ناك ىذلا ئحيسملا
 ةورذو « اهحوأ اهيف ةيندملا تغلب دقف « ءادلا سفنب ةمظعلاو دحملا
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 ةروكذم «ىناريإلا خيراتلا ىف ةفورعم ءانسأ كلانهو ءاهوهزو اهدجم

 هذهب نونويو ؛ فارسعألا هذه ىلع نوظفاحي اوناك © باسنأالاب

 ةيناساسلا ةكلمما هذه نوملسملا برعلا ازغ املو « طورشلا

 ةلودلا عم رومعملا ندمتملا ملاعلا تعزوت ىتلا ©« فارطألا ةيمارتملا

 ربكأ نم ناك لب ةئيسش مهنع نغي ملو فرتلا اذه مهعفني مل ةيطنزيبلا

 . ةيناملا هذه رايهنإو ةكلمملا هذه لاوز بابسأ

 حبصاو « ةخئابلا ةيسرافلا ةيندملا تلصو لاحلا هذه ىلإ

 ةمحر نولاني الو . ءامسلا نم ةمحر نوقحتسي ال اهؤانبأو اهتداق
 . اوباغ اذإ مهنونعليو « اورضح اذإ مهنوقلمي اوناكف « مهتدلج ىنب نم

 « مهتنسلا فارطأب مهنوحدميو « مهيولق قامعأب مهتوضفبي اوناكو

 فالآو © ءارعشلا نم فالآب رخزت ةيندملا تناكو « ةقافنو آءاير

 اهيوحي ناك ةورثو « ةريبكلا تاسسؤملا نم تائمو « ءايدألا نم

 ةيروطساأ ةيلايخ ةورث ودبتو « نئادملا رصقو ىرسك ناويإ

 « ةيقارلا ةيندملا هذه نكلو « لقعلا اهغيسي الو عقاولا اهقدصي ال

 «سنفنلا هيفرتل نونجلا اذه ناكو ءاهلهأ عفنت مل ةلئاهلا ةورثلا هذهو

 < مهكاله بيس ن ناك ىذلا وه « ةزيرغلا ءاضرإو « تاوهشلا عابشإو

 ٠ ىبيرعلا ىمالسإلا حتفلا ةعرس بايسأ نم ناكو

 ١ نم رصنلاو دبيأتلا قحتست ال ةايح كانه نإ ! ىناوخإ

 « ميحرلا ربلا لدعلا وه ىلاعتو هتاحيسس هللا نأل ؛ ىلاعتو كرابت

 سيلو ةمأ بر سيل «© نيملسعلا بر وهو « ميكحلا زيزعلا وهو

 تسيل اهنإ ؛ عممتجم بر سيلو « دلب بر سيلو © بعش بر

 « لاملاب ةماهث ىه اهنإ « مرتحت نأ بجيو لمكت نأ زوجي تاجاح
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 اهل دوجو ال.« تاروصتلا ىف الإ اهل دوجو ال ةيلايخ ةدعم اهنإ
 ةدعملا هذه: تدلوت اذإ ©« كونبلا تاباسح قو ؛ ماقرألا ىف الإ
 « ةيهانلا ةرمآلا ىه تناك « ةمكاحلا ىه تناكو « عمتجم ىف ةيلايخلا
 « ىلاملا عمشجلاو ىداملا سئفانتلا نم ةمراع ةجوم عمتجملا تحنستكإ
 اذه لاوزب هللا نذأي كلانه ةيشحولاو ةوسقلاو « ةيقلخلا ىضوفلاو
 ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو ١ : ىلامت هلوق هيلع قبطنيو عمتجملا
 . « اريمدت اهانرمدف لوقلا اهيلع قحف اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ

 هللا اهمركأ ىتلا قطانملا هذه ىلع فاخأ ام فوخأ نإ

 ؛ ريثكلا ريخلاو ريفولا.قزرلا اهيلع ردأو تاريخلاو تاورثلاب
 انكلها مكو » : ىللعت هلوق تارق اذإ ىتنإ )١( « رطبلا » وه

 الإ مهدعب نم نكست مل مهنكاسم كلتخ « اهتشيعم ترطب ةيرق .نم
 قافشإلا ىنكلمو « ةدعر ىنتذخأ « نيثراولا نسحن انكو اليلق
 فلأ » رصع ىف ىثيعت ىتلا ةديع سلا تاعمتجملا هذه ىلع رذحلاو

 فاخأ ام فوخأ نإ « ةليخآلاو ريطاسالا رصع ىفو « ةليلو ةليل
 « سوقنلا ىف نماكلا ودعلا وه نكل ؛ ىجراخلا ودعلا وه سيل اهيلع
 ىف اشيرت ِدَّقيَم هللا لوسر هب. رذنأ ىذلا وه « عمتجملا ىلع مئاجلا
 ىدي نيب مكل ريذن ىنإ » لاق ثيح افصلا لبج ىلع هتبطخ
 206( ديدش باذع

 هنأ الإ هاحابص اي : هتوص اوعمس نيح نوعقوتي اوناك امو
 لامتحإ ةلقو رشألاو « طاشنلا رطبلا : سوماقلا ىف لاق (1)
 ًءىشلا ةيهاركو ةمعنلاب نايغطلاو ©« ةريحلاو .شهدلاو « ةمعنلا
 ا 2 0 . ةيهاركلا قحتسي نأ ريت نم
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 ىلع مهيلع ريغي افصلا لبج ءارو داصرملاب دعاق © نماك ودعب مهربخي

 ىيسيو مهلاومأ بهنيو مهيسشاومو مهلبإ قاتسسيف © مهنم ةرغ
 اوبرجي ملو ©« فاتهلا اذه ىتعم نم نوفرعي ا!وناك ىذلا اذهف مهيرارذ

 ىدحإ نم ىجراخلا ودعلا وهو « ودعلا نم آدخاو آعون الإ
 « ديدج رطخ ىلع مههبن متلي لوسرلا نكل « ةسئفانملا ةيداعملا لئابقلا
 ةينثولا ةيلهاجلا ةايحلا وه ©« ىنطابلا ودعلا وهو هب مهل نكي مل

 دجو اذإ ودعلا نإ « اهلثمو اهقالخأو اهدئاقعب اهنوشيعي اوناك ىتلا
 ضابو شششعو « لزانملا ىفو تويبلا ىفو « عمتجم لخاد ىف
 « ايلعلا لثملا ىفو ©« تابغرلاو لويملا ىفو « قالخألا ىف خرفو
 ًانيح نمؤي ال ىذلا ىقيقحلا ودعلا وه اذهف « ميقلاو ميهافملاو
 لبق اهنم برعلا هللا أرب ةيلهاج ةايح ىه امنإ « آدبأ قرافي الو
 ةيارو «ةيناسنإلا ةاواسملا ةيار ىلماح اوناكف .مهريغ اهنم ءىربي نأ
 دهزلا ةيارو « ةايحلا ىف فشقتلا ةيارو « ةبذعملا ةيناسنإلاب ةمحرلا
 ريغلا راثيإو ©« ةلجاعلا ىلع ةلجآلا راثيإ ةيارو « ايندلا ماطح ىف

 ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو ١ هلوقب هللا مهنصو دقو سفنلا ىلع
 ٠ «« نوحلنملا مه كئلوأف هسفن حسن قوي نمو « ةصاصخ مهب ناك

 ىمالسإلا ةفيلخلا ©« اهميكحو ةمألا ىبرم مهبطاخ نيذلا مهو

 ةميكحلا هتيصو ىف ©« ىودعلا ىشرقلا باطخلا نب رمع « ىبرعلا
 © )١( اوددعيمتو ؛« مجعلا ىزو مهعنتلاو مكايإ » برهعلل

 ©« () اوقلولخاو () اويسشئوشخاو « 5) اونولشوشخاو

 ن.شيعب اوهبشت : هانعم ليقو . ظلغو بش : مالغلا ددعمت )١(
 . فشقتو ظلغ اذ ناكو © ناندع نب دعم

 ش .. سبلملاو معطملا قف نشخت : نششوشخإ (؟)

 . سبالملا ىف اولذبت (؟)
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 « ضارفغالا اومراو () وزن اوزناو « اهتنسسا بكرلا اوطعاو .
 نوكي نأ بجي ناكف « () برملا ماسح اهنإف سمشلاب مكيلعو :

 ةظئاحم اهرثكاو « ةقيقرلا ةيخرلا ةايحلا نع ممالا دعيأ برعلا
 ةمالا ىه اهناف « ةميزعلاب ذخألاو « ةنوشخلاو ةطاسبلا ةايح ىلع
 دسأ ىكف نيب تناك اذإ فيكف © نامز لك ىف ةيرشيلا ةدايقل ةأيهملا
 2 . راطخألاو ءادعألاب ةطاحمو

 ةيلايخلا باجاحلاب ًامئاد ةيندملا تيقشو ؛ ةيناسنإلا تيتسش امنإ
 « ةيعيبطلا تاجاحلاب قشت مل اهنإ « ةفئازلا لثملاو ةفلتخملا تاياغلاو
 ةيلهاجلا ةرعاشلا تنسحأ دقو « ةيقيقحلا ةدعملا ىلع بنذ ال هنإ
 : تلاقو « لاملا ىف دئازلا هعمط ىف اهاخأ تريع نيح

 ؟ معطمل ربش ريغ ورمع نطب لهو

 راجحألا اهؤلمت الو © لامرلا اهؤلمت ال ةيلايخلا ةدعملا نإ
 نايداو مدآ نبإل ناك ول » هِيَ هللا لوسر قدصو « لابجلاو
 «© بارتلا الإ مدآ نبأ فوج ألمي الو « ثلاث امهيلإ ىغتيال بهذ نم

 : « بات نم ىلع هللا بوتيو

 « ةلالسلا ىليئارسإ ناكو رصعلا اذه غياون دحأ نإ
 ناك ئذلا ىواسمنلا دسأ دمحم وهو « ةأشنلا ىبرغ « ةنايدلا ىدوهي
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 نوبئتكم ةجردلا هذه ى ىئالمز لك نأ تظحال دقو < آدج ةيكذ

 نم هنولمحي ام ناكو « ماتق اهاشثفيو ©« ةبآك مههوجو ولعت

 ىلع لدي « متاوخ نم هب نولحتيو « سبالم نم هنوسبليو عاتم

 ىذلا ءاخرلا نمز نمزلا ناكو « دلبلا ىف ةيرثملا ةقيطلا نم مهتأ

 < ترسكنو ؛ تريحت انأف © امروأ ىف « مخضتلا » تاونس بقع

 ىذلا قيمعل !! نزحلا اذه ببس امو « ةبآكلا هذه اذامل : تلقو

 ! ىتزيزماي : تلقو ؛« ىتجوز رظن تفلو ؟ هيف نوقراغ مه

 ؟ ةبآكلا مهولعت مهنأب نيرعشت الآ موقلا ءالؤه هوجو ىف ىرظنا

 « ميحجلا مالآ نوناعي مهنأكو نودبي ًاعيمج مهنإ © معن : تلابق

 « ىبتكم ىلإ تعجرو « حجنا ملف « ةرهاظلا هذه رمفأ نأ تدرآ,

 نم تحتفو دصق ريغ نم هتذخأف © ىتدضنم ىلع فحصلاب !ذافن

 كرابت. هللا لوقيو «© ىنعلاطت رثاكتلا ةروسب اذان « رايتخإ ريغ

 : ىلاعتو

 الك مث نوملعت فوس الك « رباقملا مترز ىتح رثاكتلا مكاهلا

 مث « ميحجلا نورتل « نيقيلأ ملع نوملعت ول الك « نوملعت فوس

 ٠ « ميعنلا نع ذئموي نلئستل مث « نيقيلآ نيع اهنورتل

 لازأ ال وأ « مالسإلا ىف لخدأ له اددرتم تنكو

 « ىئأش ناك امك ىرصعلا ىملعلا بولسألا ىف هضرعاو « هحرشأ

 :ذه تأرق املو « مالسإلا قئتعأ نأ دعب تررق نكأ ملو

 لزني نم الإ اهب ىتأي ال مالكلا اذه نإ هللاو : تلق « ةروسلا
 انإ « انرق رشع ةثالث لبق رشب هلوقي ال مالكلا اذه « ىحولا هيلع

 دنتيو © هلياخمو هتامسقب ىقارلا رصاعملا ىبرغلا عمتجملا روصي

 دل 49" مس



 هيقر مغر نورشعلا نرقلا اذه هب زيمتي ىذلا ىسفنلا باذعلاب
 ىذلا ءاقشلاو باذعلا اذه ردصم نيعيو ؛« ىراضحلاو ىعانتصلا
 ىبروألا عمتجملا هيناعيو مهتقفار نيذلا ؛ راطقلا باكر هيناعي ناك
 ىلإ تجرخ ىتعاس نمف ؛ ريغ ال « رثاكتلا ءاد » وهو ماع لكشب

 نأ ديري نم لعفي اذام ىخأ اي : تلقو ؛ ىدنه ملسم ىل قيدص
 آدمحم ناو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ ١ لوتي : لاق ؟ مالسإلا ىف لخدي
 . )١( املسسم تحبصأو نيتداهشلاب تقطنف (( هللا لوسر

 ربتعن نأ « كلذ دعب مكايإو ىسفن الوأ ىصوأ انأ ! ىناوخإ
 لماوعلا انريغت نأ لبق انسوفن ريغن نأو « انلوح عقت ىتلا ثداوحلاب
 ؛ جراخلا نم انيلإ ةدراولا وأ « لخادلا ىف انيلع ةضورفملا « ةرهاقلا
 لماكلا لثملا لعجنلو « ادحأ محرت الو رايدلا لالخ سوجت ىتلا
 ؛ ايندلا ىلع ةرخآ!ا راثيإ ىلع ةسسؤملا ةلداعلا ةيمالسإلا ةايحلا وه
 ءىدابملاو « ةيقلخلا لثمللاو « ةينيدلا ةيبيغلا قئاقحلا ىلع ةسسؤملا
 رمع انيدس بتك دقو « رئابكلاو بونذلا نم زرتحنو « ةلضافلا
 : لاقف هشيج دئاق ىلإ زيزعلا دبع نبإ

 هسفنل هنم ًاسسارتحإ دشأ هودع نم ءىشنم نوكي الأ هرمآ 2

 سانلا ىلع ىدنع فوخأ بونذلا نإف ©« هللا ىصاعم نم © هعم نمو:

 الولو « مهتيصعمب مهيلع رصننو انودع ىداعن امنِإ « مهودع ةديكم نم
 انتدع الو « مهددعك سيل انددع نأل « مهب ةوق انل نكي مل كلذ

 دسأ دمحمل « ةكم ىلإ قيرطلا » ىف اهصنو اهلوطي ةصقلا أرق )١(
 . ىتركاذ ىلع آدامتعإ ةرضاحملا ىف اهتصخل دقلو 7526 5217 ص 0

 ل ا ا



 الو © انتوقب مهبلغن ال انقحب مهيلع رصتنن الإف ©« ددعلاو ةوقلا

 . ةيادهلاو قيفوتلاو ©« ةمالسلا لوطو ةيفاعلا ءاقبب اعيمج

 )١( مكحلا دبع نبإل زيزعلا دبع نب رمع ةريسس .

 هس ة5ه



 سرمهفلا
 ةحفصلا ظ ناونعلا

 0 باتكلا ىدي نيب
 ءامثنإو ةيملاعلا ةيفيلأتلاو ةيملعلا ةكرحلا ىف ةيمالسإلا ةمآلا رود

 ١ 20  بتكلا نئازخو تابتكملا

 " ةيقيقحلا رصعلا اذه ةمزا

 3 ىمالسإلا عمتجملا ءانب ىف ةأرملا رود

 5 ٠ ديدج نم مالسإلا ىلإ

 67 2 نامز لك ىف ضرآلا ىف داسفلا نع نوهني ةيقب ىلوأ لم دبال

 همم ةيناسسنإلا ةراضحلاو مالسإلا

 7 ىمالسإلا ملاعلا عقاو

 ثداوحلا نم سرد
 م؟

 سي واكسسا |
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 و م ن ةوخصلا راد تاعوطم نم

 داصحلالا رصع -

 ىنيمالا نيدلا ىقت دمحم فيلات

 سيؤع ميلحلا دبع / د ميدقتو ةعجأرم

 ملبسما ةفاسقث

 نسيوع ميلحلا دبع / د 7

 | ة يح ىف تتولا -_

 ىواضرقلا فسوي /د

 ملعلاو لوسرلا
 ىواضرتلا فسوي /د

 ةئنسل ١ ىده ىلع ةيألا حالص

 فيرشلا ديحم ديحم / د

 ةيمالسإلا ةراضحلا لوح تارششؤم
 ليلخ نيدلا دامع / روستكد

 ىييلاودلا فورم دمحم / روتكد

 هد د يحو / فيلأت
 سيوع +. ميلحلا دبع /د ميدقتو ةعجارم

 ٠ مالنسإلا هاجت نيفتثملا ةمزا

 ٠ ديمحلا دبع نسحم / روتكد



 ئراصنلا ىلع درلا ىف راتخملا - ٠
 ةيميوكي ةيليلحت ةسارد عم

 ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع 9
 ىواقرشلا هللا دبع دمحم / روتكد ةساردو قيتحت ةبقحت

 ثيدحلا يمالسإلا انحافك ىف

 هب نمؤن نأ ىفبني ايك مالسإلا - ١5
 سيوع ميلحلا دبع / روتكد

 .لجو رع ىرابلا ل مالا م ىراسلا ءوض 1

 ةفيمشلا ن نيحرلا دبع ديحا / روتكد قي قيقحت

 ىرجنئفلا اىقوش دلحم / روتكد

 مالسإلا ءوض ىف انلبقتسمو انعقاو 1١

 .ميهاربإ ديمحلا ديع ريمس .د ةمجرت

 نيئمّؤملا تاهمأ ل
 نيدلا فرش نيسح دمحأ

 ةحيرص ثيداحأ أذ

 نيملسحلاو برعلا انناوخإ عم

 .ناسمعو ءاعتص نيب

 ئودنلا نسحلا وبأ



 مويلا ىمالسإلا ملاعلا
 ركاش دومحم

 ةيمالسسإلا ةوحصلا بدأ كك

 ةودن ىف ةدقعنملا ىمالسإلا بدأآلل ةيملاعلا ةودنلا ثوحب نم
 ؤنهكل « ءاملعلا

 ىودنلا ىنسحلا ديشر حضاو

 ةايحلاب هتلصو ىمالسإلا بدآلا ١"
 مالسإلا ردص نم جذامت عم

 ىودنلا ىنسحلا عيارلا دمحم
 نايسصعلاو كرشلا نم ةاجنلا قيرسطو ناميإلا ةيوقت ل 5

 ( هللا هيحر ) ديهشلا ليعامسا دمحم / ةمالعلا فيلأت

 داهجلا ىف مالسإلا ةعيرش  "؟

 ىدودوملا ىلعألا وبأ

 ىنآرقلا ناسنإلا - ؟؛

 ناخ نيدلا ديحو

 نيملسملاو برعلا رخأت رس ل "6
 ىلازفلا دمحم

 ةيعبتلا نم جورخلاو ةلاصألل ةوعد 5

 ىدنجلا رونأ

 قيتعلا تيبلا ىلإ قيفرلا  ؟1/
 ديعس تفأر دمحم/د

 هلقتلا ةقيقح فسشك ىف ديدسلا لوقلا - 4
 ىطيقنشلا نيمأ دمحم / ةمالعلا

 ةأرملل مالسإلا ةيامح - 8

 رعيوشلا دعس نب دمحم/د



 مه/؟5؟؟٠. عاديإلا مقر

 ؟ا/لا/ - |[9. ١6 5-8 ىلود ميقرت
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