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ميحرلانمحرلاهللامسب

ىَلَعَويلعتمنايتلاكقَتركَْأنأيِبر»
TFيفكِتَمُحَرِبيِنْلِخْذَأَواَرتاًحلاَصلَمُعَأناو

«نيحلاّسلاكداَبع

میرکنارق|

(19)ةيالالمنلاةروس





.!هللايفيخأاي

كيدينيبةضورعملالوصفلاهذهرقتنأوجرأ!هللايفيخأ

اماهنمذخأتنأو«هللاىلعكرجأابستحمباتكلااذهين
لطابلاهنأكلنابتساامذبنتنأو«ةوافحبقحلاهنأكلنابتسا

اليذلاقيقدلانازيملابكلذلكنزتنأوكديلوطىلع
ىلإهودرفءيشيفمتعزانتنإفإل:ىلاعتهلوقنمءيطخي
.ڳرخالامويلاوهللابنونمؤتمتنكنإلوسرلاوهللا

بهاذملاوقرفلاعيمجنأىرأيننأكرابتعايفعضتنأو
اهتفصبسيلف«دحاوديعصىلعةيواستمفقتةيمالسإلا
ءبهذمنماريخبهذمالو«ةقرفنملضفأةقرف ةيعامجلا
ءايقشأو«ةرربءايقتأبهذموأةيقرفلكىلإنيمتنملايفنأو
.كلذنيبطسووهومظعأاداوسو«ةرجف

هتدشيف يملقىلعىرجيذلاشاقنلانأملعتنأو
الو‹ةيبهذملاىلإةوعدلاهبديرلهقفروهتوسقيفو«هنيلو

ىلعانأو.ةيبهذملاميطحتهبديرأامنإو«ةيبهذمنععافدلا

ةوقلابمطحتتالةيمالسإلاةمألايفةيبهذملانأيسفنيفنيقي

اللئاسولاهذهنإفنوناقلابمطحتتالو.ةجحلابمطحتتالو

مطحتتامنإو‹لعفلادرةوقوبصعتلايفةدشالإاهديزت

دحاولكمهفيةفرعملابف‹فارتعالاوفراعتلاوةفرعملابةيبهذملا
فراعتلابو.هبنوكسمتياذاملو‹نورخألاهبكسمتيام
لبقتيتادابعلليعامجلاءادألاوكولسلايفنوكرتشي

هيطعييذلاقحلالثمهيطعيوضربرخألاكلسممهنمدحاولك
حامسلاوةوخألالظيفو(اطخأفدهتجاوأباصأفدهتجا)هسفنل
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اهتديقعححصتنألواحتاهسفنبولقلادجتوتايدحتلابيغت
اهنعلاقينأةفئاخريغةنسلاوباتكلايفتباثلالصألاباهلمعو

.ابهذمتقنتعاوأابهذمتكرت

يبأورباجعابتأمويلافرتعيىتحةجردلاهذهىلإلصننلو
مهدلقينمممهريغودمحأورفعجوديزويعفاشلاوكلاموةفينح
ىلعمهدحألةيزمالدحاوديعصيفنوفقياضيأمهتمئانأسانلا
.هللصلاخلمعنممدقامرادقمبالإنيرخالا



ةيضابإلانعليق

اوقرفنمموهف‹لالضلاوغيزلابةيضابإلامهتينملكو»©
اوقرفامهللاعمجءلاهجلانيملاظلانمو«اعيشاوناكو«مهنيد

طيحمهللاو‹نيرمعتسملاناوعالمشقزموءاوقتفامقترو

«نیرفاکلاب
ه1356ةنسةعبطلئاسملابيترتيفلئاسرلاةصالخ

يخونتلانيدلازعيبرعلايملعلاعمجملاوضع
اولازالفءىضاملاىفداجمأباحصأنويضابإلاناكاذإو»©

۱«رضاحلاانرصعيفكلذك

ةعكشلاىفطصمبهاذمالبمالسإ

«مهيفلاخملمهفاصنإومهلادتعانيبتياذهلكنمو»2

ةرهزوبدمحمةيمالسإلابهاذملابانک

هةنسلاىلإليواقألابرقأضابإنبالوق»©
دربملا:,لماكلا

حالصلاوىوقتلايفلشملامهببرضيةيضابإلالاجرؤ»©

«دهزلاو

يديوهيحي:ةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات

نم-ةماقتسإلالهأ ةيضابإلاىلعجراوخلاةظفلقالطإ»
يبهذملامثالايسايسلابصعتلانعتأشنيتلاةرجافلاتاياعدلا
.«ايناث

شيفطقاحسإوبا

ليصأتيفةيمالسإلاقرفلاةذاتسأةيضابإلاربتعتنأنكمي»©
«ةديقعلااياضق

رمعنبميهارباضویب



اهئارآوةيمالسإلاقرفلادئاقعىفبتكنمشعبراتخا
امىلعاهقلطأف تالاقملاةملك-ءامدقلاباتكلانماهبهاذمو
لامعتسالمهرايتخانأبسحأو«كلذيفةقرفلكهيلإتبهذ
اممغر-مهفقاومنإإف‹ادجاقفومناكلاجملااذهيفةملكلاهذه
.تالاقمنعدیرزتل اهيف

عز:يتلاتالاقملاكلترثكأىلإمويلاثحابلاعجريامدنعو

اهضعببرضي«اهلرصحالقرفىلإاوتتشتونوملسملااهيف
ربكألاءزجلانأدجيءرصعلكفورظهيضتقتامبسح«ضعبلاب
‹مكحلااياضقضعبلوانتت«ةنيعمةيسايسعيضاومودعيالاهنم
.ةنيعمرظنةهجووأيأريفنيفلاختملانيبلماعتلالكاشموأ

باحصأريثكتبةعلومتناكمالقألاضعبنأةقيقحلاو

لعجتفعراستىتجنينثانيبىرجشاقنبعمستامف‹تالاقملا
.ةقرفلاكلتلاسيئروأامامإهلعجتوةقرفامهنمدحإولكل

ئراقلادجيدقوةريثكتالاقملابتكىفكلذىلعدهاوشلاو
.اهنماروصباتكلااذهيف

كلذىفءاوسو-هلكاذهءازوةسايسلاعباصأنأكشالو

نأاضيأكشالواهلةداضملاتاسايسلاوأةمكاحلاتاسايسلا
-تالاحلارثكأين.يعونودتراسكلذتلوانتيتلامالفألا
دصاقملانماريثكاهلتققحفةططخمةسايسباكرىف

.فادهألاو

نيذلاصاخشألانماريثكنأءعوضوملااذهلسرادلاظحاليو

اوسيلةعاسلاايأضفيفلاوقأمهيلإتبسنوءقرفلاةمئأاوربتعا
- 10



‹ماوعلاءابشأوأماوعلانمالاجرالإ-تاريدقتلانسحأىلع
يفمهف«ةبلصتادارإوأةعطاقافويسوأ«ةداحةنسلأ:نوكلمي

-مكحلايساركىلع-يأءةلودلانمأىلعرطخةسايسلارظن

رکفلفشتاياضقيفةذاشتالاقممهيلِإتبسندقفكلذعمو

اوناکلهو«اهبنولوقياقحاوناكلهف‹نيحلاكلذيفريهامجلا
يفاماكحأاوردصينأمهلحيتييذلايملعلاىوتسملايفاقح
يتلايهةركاملاةسايسلانأمأ؟ةقيقدلالئاسملاهذهلشم

مهيلإهجوتمثءكلذمهيلعسدتوأمهلَوقَتنأتعاطتسا
داعبإومهتنادإيفتحجنف‹ةيهاركلاوةرفنلاراظنأ....راظنألا
.مهنعسانلا

ىريعوضوملااذهنعبيقنتلاىلإدوعيامدنعمويلاثحابلاو
ىلعاهلرثعيالةمساحلااهفقاومواهلاوقأواهتمئأبةلماكقرف«ابجع
.تاغلابملانمريثكيفاهموصخاهنعهصقيامالإادبأرثأ

ةيضابإلابلصتيامتالاقملابتكيفًارقُأتنكامدنع

امإ‹مهيلإبسنتلاوقألاوءارآلاودئاقعلايفبئاجعينفداصت

‹ةربعماهنكل«ةيوتلمبيلاسأبوأةحيرصةحضاوتارابعب

انو‹مهلةمئأنوربتعينيريثكصاخشألءامبأكلذكينفداصتو

تناكاذإف.ةيضابإلادنعدوجومريغكلذنابلماکنيقيىلع

ثتنيةفقرفعملأاحلاهذه دالبلانمريثكيفاهعابتأرشتني

عملاحلافيكف«مهبتكنماهراطقأنمرطقولخيالوءةيمالسإلا

صتخياميفةفنصمابتككرتيملو«عابتأهلقبيملفضرقتانم

ىتحةايحلاناديمىلعحفطياذهحصنإشاعامنإو«هب
.ةدرجملاخيراتلاىركذيفنمزلاجومهاوط

الرو,ىذألانمريثكتالاقملاباتكنمةيضابإلاباصأدقل

نيبومهنيبةوجفلعفلابثدحأدقو«عقاوهنكلو‹ادوصقمنوكي
-11-



تحبصأويضاملايفةعستمتناك«بهاذملاةيقبيفمهتوخإ
نأبجييذلارصعلااذهيفلوزتودهمتتنأوجرنوءقيضت

ةدحوو‹لمعلاةدحوو.ةديقعلاةدحوىلعهيفنوملسملاىقالتي

يأرلاةيرحلةقداصةاعارمعم«مالسإلاءادعأةهباجميف4كولسلا

ءنيقباسلامهئاملعونيملسملاةمئأعيمجللماكمارتحاو«ركفلاو

.().ميظعتوأسیدقتنودوءصاقتناوامجهتنود
ءامدقلانمباتكلاضعبقفازأنأتلواحباتكلااذهيفو

نيملسملانمةقرفلاهذهعضوىلعنواعتنل‹نيرصاعملاو

يفاعضاو«ةيمالسإلاةمألانميقيقحلااهناكميف(ةيضابإلا)
باتكلاعسيالامرذملانممهعسيءامدقلاباتكلانأيرابتعا
مدعنعجتنينايحألانمريثکيفءاطخأناونيرصاعملا

باتكلاىدلةرفوتملئاسولاعیمجننيحيفلئاتسولادوجو

نعةباتكللةصاخلامهعفاودمهلفنوقرشتسملاامأءنيرصامملا
دقءالؤهعيمجللوصفلاعيمجيفيتاشقانمو«نيملسملاومالسإلا

بتاکىلإبتاکنمبولسألاريغتيفتارابتعالاهذهبرثأتت

مىقلكءتامدقملاريغماسقأةتسىلعبانكلالمتشي
:لوصفلانمددعىلعىوتحي

.ءامدقلاعم:لوألامسقلا

.نيرصاعملاعم:يناثلامسقلا
.نيقرشتسملاعم:ثلاثلامسقلا

.ةيضابإللءارأ:عبارلامسقلا

.ىفتختنأبجيميهافم:سماخلامسقلا
.قيلاعتوتاظحالم:سداسلامسقلا

موصمملاكوأًاموصعميلووأماميأرابتعاةملكلاهذهبدوصقملا(1)
- 12 -



يذلائراقلايدينيبعضأنأتعطتسادقنوكأنأوجر

ةيضابإلاناكملةحضاوةروصءاعمجةيمالسإلاةمألارمأهمهي
نواعتو«لايجألااهنعءاطخألاضعبححصأنو«اهي

ةهجنمعقوقتلاودومجلاو«ةهجنمبصعتلااهمخضتىلع
.ىرخأ

نممهريغوةيضابإلانيبفالخدجويهنأركذأنأينمهيو
ةيفنحلانيبفالخدجويامكلئاسملانمددعيفبهاذملا
ةيقبنيبجويامكومهريغوةيكلاملاومهريغوةيعفاشلاومهريغو

‹مهنيباميفبهاذملاهذهنمدحاولكءاملعنيبوبهاذملا
هروصعومجميففالخلااذهنأركذأنُاضيأينمهينكلو

:نيساسُأنعجتنامنإهتاعوضومو

نمةباشلااهصوصنيفةلدأللءاملعلاوةمئألامهف:لوألا

.ةنسلاوباتكلا
يفقحلاةباصإىلعةمئألاوءاملعلاصرح:يناثلا

.ةيمالسإلاةعيرشللةيقيقحلادصاقملابلمعلاولالدتسالاومهفلا
ىلإوعديامفالخلاامهنعجتننيذللانيساسالانيذهيفسيلو
.ةعيطقلاوأةموصخلا

اهدشرةمألاهذهمهلينأىلاعتوكرابتىلوملاىلإعرضن

.اهبنيصبرتملاىلعاهرصنيواهفصدحويو

1972سرام5
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ع

لوألابابلا
ماهتإلاصفقيفةيضابإلا

ءامدقلاعم

يرعشالادنعةيضابالا

ةيضابالاىلعيرعشألاتاعينشت

يرعشألادنعةيضابالاتالاقم

ةيضابالاويدادغبلا

ةيضابلاوينييارفسالارفظملاوبأ

ةيضابإلاويناتسرهشلاحتفلاوبأ
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ماهتإلاصفقيفةيضابإلا
٤

ىرخألابهاذملانممهناوخإىلإةبسنلابةيضابإلاعضونإ
نيجمدنمدالبلاضعبيفنوشيعيمهنأنممغربف«بيرغعضو

عيمجيفمهعمنولماعتي‹ىرخألابهاذملانممهتوخإينيطلتخم
مهنمريثكلاطبرتو.ضعبعممهضعبلماعتيامكةايحلانوؤش
ءدحاولابهذملالهأطبرتامماريثكقثوأةقادصوةدومتاقالع
‹يعيبطل!ملسملافرصتعمتجملايفنويضابإلاكشلوأفرصتيو
مقنيالويندملاوأينيدلامهكولسنمءيشذشيالویفخيال
ةعدب«ءارضلاوءارسلايفمهعمنوشيعينيذلامهتوخإمهيلع

مغر.نظلاءوسىلإوعديافالخوأ«هنوريافارحتاوأ‹اهنوفرعي
‹ةلوهجمةضرفمةفشمهيلعاهتقلطأيتلاةملكلاكلتنإفاذهلك
نملاهيجوتيفراودألاماهيفبعلتةسايسلاتناكةرتفيف
ذنم«عهللالوسرباحصأنملودعلاجهنمنعدقتني
يفنوفقيةيضابإلاو-ودبياميف-يومألارصعلايفخيراتلاكلذ
معزتاميف۔مامهتوخإنمءافجلاملأنوساقي«ماهتإلاصفق
باتكلارثكأنأفيؤملانمو(جراوخ) ةملاظلاةمهتلاكلت
نوعبتتيخيراتباتكوأ«دئاقعلايفتالاقمباتكاوناكءاوس
فقومةيضاباإلاىلإةبسنلاباوفقو-ةيسايسلاثادحألايراجم
تابثإىلعفقوتيهتعفارمحاجننأدقتعييذلاماعلايعدملا
نمىلعةميرجلارازوأعضينأهمهييذلاقيقحتلايضاقووأةمهتلا
.هيدينيبتايرحتلاهتعضوو«هيلافورظلاهتقاس

‹الوأماهتإلاضفقيفهعابتأوبهذملااذهنوعضيمهف
دقكلذدعبو«جراوخمهنألننوئطخممهنأبمهيلعنومكحيو
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ةفرعملال‹ءةمهتلاهذهتابثإلنكلو«ةلدألانعنوشحبي

.ةقيقحلا

ةيعرثلاةلدألاومهئارآومهدئاقعضرعبةيضابإلامدقتيامدنعو
مهنمكلذربتعي‹مهكولسومهتريسنونّيبيو«اهيلإاودنتسايتلا
الوهف٠يكذلايضاقلاىلعزوجيال‹عافدلافقوميفاًمالك

ززعتالمجطقتلييكلفهيلإعمتسااذإو«هيفرظنيالو«هعمي
.تابثإللليلدكةحلاصنوكتىتحاليلقاهفرحيدقو‹ةمهتلا

يفوهوهنيهاربوهتلدأبمهلايأروأةديقعةيضابإلاضرعيدقو
نأكلذعمرصييضاقلانكلو.يضاقلاةديقعقفاويرمألاسفن

مكحيمث.عافدللمالكوهامنإهنولوقيامنأونوئطخمموقلا
ىلإغلبامبسحمهنألالإءءيشلال‹ىوعدلاتابثإو‹عافدلاضفرب
هنآيروُةديقعنعةيضاباألالوقيامدنعىتحو(جراوخ)هملع

‹مهنملبقياللوقلااذه«ءةلملانمجورخورفكمهدنع

نمولچرنمنوأربيدقو.هيلعمهتبساحمومهلرمتسيو
اذهلب:اضيأمهللاقينكلومهيلِإيمتنيايالنممهلاوقأوهلامعأ

.كلذمتركنأولو«مكتمئأنملجرلا
نعاوشحبينأادبأنولواحيالماهتإلايعفارنأةلكشملاو

امنإو‹ةيضابإلارداصمىلإمهقيقحتيفاوعجرينأالو.ةقيقحلا

مهتملاخارصلرابتعانودليجىلإليجنماهصنبةمهتلانولقانتي
.هعافدلعانسوأهبمامتهاوأصفقلايفدوجوملا

يققحمو‹تالاقملاباتکنمددعمتهااذهانرصعيفو

ضرعميفمهضعبضرعوءةيمالسإلاقرفلانوؤشب:بتكلا
عجأرماهذختينأمهلةميقبتكهيدينيبو«ةيضابإل
اهعورفومهتنايدلوصُأاهيففرعينأعيطتسيومهلاوفأاهنميقتسي
ىلإوءاهريغيفمهنعءاطخأنمهدجيام-ادکأتم ححصيو

- 17 -



الواکنايفمينءالشفءاسلعهينا

بتكىلإا٠تععقاولايفهنكلوقحلا
ىيسيتفتلابدوعيامنإو«ءاملعلاكعلوأىلإالو.بتكلا

ايد۽ةاوهجمفورظيفمهنعمهريغاهبتكامنإومهلتسي

٠٠ايتاءوسنمتملسنإةينلانسحنعءاطخألانمملستال

:اهنمبناوجةدعنمءاطخأللةضرعيه

.بتاكلايفةلماكلاةهازنلارفاوتمدع1

مهفلدعتسمريغهلعجتبتاكلاىلعةنيعمءارآةرطيس2

.اهتشقانمدرجمیتحوأاهریغ
يتلاةجردلابهدنعنوكتالدققيقحتلاوةساردلاةءافك3

.اإطخلاوباوصلانيباهبقرفي
ابتكتناكءاوس-اهيلعدمتعيواهنميقتسييتلارداصملا4

الهاجنوكتدقوةلغتسمنوكتدقو«ةضرغمنوكتدق-ارشبم

ىلإلوصولاوثحبلاىلعدعاستيتلالاصتإلالئاسو5

٠ةروسيمالوةلهسريغتناكرشابملايصخشلالاصتإلاكةقيقحلا
ةدشو«نظلاءوسوةفلتخملا.بهاذملاعابتأنيبةرفنلا6

نيرخألاىلعافبسممكحلاوهدنعامبلككسمتوبصعتلا

ىلإلوصولالعجتاهضعبوأاهلكليقارعلاهذه«لالضلاوإطخلاب
ءوسنلف‹قحلاىلعصيرحلاهيزنللةبسنلابىتحاريسعةقيقحلا

.عالطإلانمهنكمتالهيلعكشلانمالالظيقلينظلا
نعقلطنتىتلاةللضملاتاياعدلاوةبذاكلاتاعاشإلا7

ىلعيرجتف«مهبقوثومسانىلإلصتف‹ابلاغةيسايسعفاود

¢يقيقحلااهردصمةفرعمنودناذآلااهفقلتتف‹مهمالقأوأمهتنسلا
:اهبءاحيإلاىلإةركاملاةيسايسلاعفاودلاو
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‹نيمدقألاباتكلاىلعرثؤتتناكيتلابناوجلاضعبهذه

امو‹نيفلؤملاىلعاهريثأتىدمفرعو«مهضعباهيلإهبتنادقو
مهنيملسملانمفئاوطبقصتلتليطابأنماهنعببستي
.ءايربأاهنم

:يليامليعامسإنبيلعنسحلاوبألوقي
ءتالاقملاركذنمنوكحيامةياكحيفسانلاتيأرو»

‹هيكحياميفرصقمنيبنم‹تانايدلاولحنلايفنوفنصيو
يفبذكللدمتعمنيبنمو«هيفلاخملوقنمهركذياميفطلاغو
يصقتللكراتنيبنمو«هفلاخينمىلععينشتلاةدارإ«ةياكحلا

فيضينمنيبنمو‹نيفلتخملافالتخانم«هیوريامفهتیاورل
ايأنأىرتتنأف.«هبمهمزلتةجحلانأنظيامهيفلاخملوقىلإ

دق عوضوملااذهيفبتكنملئاوُانموهو-يرعشألانسحلا
نعثيدحللنودصتينيذلاكلفلوايفبويعةدعدقتنا

مدعوطلغلاوبذكلادامتعاو‹قيقحتلايفريصقتلاك«مهفيلاخم
.ةجحلانيفلاخملامازلإللاوقألايفةدايزلاوءثحبلايفيصقتلا

ادقتركذيملوهف(لحتلاوللملا)هباتكيفيناتسرهشلاامأ
املاقدقف‹يفخفرطنماهيلإراشأامنإوليصافتلاهذهب
)2(.یلی

هتدجوامىلعةقرفلكبهذمدروُأنأيسفنىلعيطرشو»

نيبُانُانود«مهيلعهرکالومهلبصعتريغنمو«مهبتكيف
.«هلطابنمهقحنيعأو«هدسافنمهحیحص

نميرعشألاىأرامكىأريناتسرهشلانأرعشيمالكلااذهو
ىلعطرشدقفكلذلو‹قرفلانعلاقياميفقيقحتلامدع«هلبق

(1) 33:ةحفصه1369ةضهنلاةعبطنييمالسإلاتالاقم
.لوألاهزجلانم60ةحفصه1368ةعبطلحنلاو«للملا)2(
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ضرعتلانود«مهبتكنمقرفلاباحصألاوقأذنخأيناهسفن

.اهحيحصتوأاهدقنل

نعهدروأامنأققحتينأيرعشألانسحلاوبأعاطتسالهف

‹اهنمزرحتينأمزعواهركذيتلابويعلاكلتنمملسدققرفلا
ةأرجوةةوقبباتكلاونيثدحتملانمهريغىلعاهدقتتايتلاو

يفوينُيناترهشلاعاطتسالهو!!؟باجتنأنايعدتست

مهبتكنمالإقرفلالهأتالاقملقنيالنأو؟هطرثشب

ءيطخيالوبوصيالفلماكلادايحلااهعممزتلينأو!؟مهرداصمو
؟حجريالو

نحنو‹ىلاعتهللاءاشنإةيتآلالوصفلايفهارنفوسامكلذ
اهيفعمتسن.ةيملعةلحريفمهريغوماظملاةمئألاءالؤهقفارن

قحلاىلإلوصولايفمهدشرتسنو«مهنعذخأنو٠مهلًارقنومهيلإ
عيمجلاةياغوهيذلا
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لوالامسقلا
ءامدقلاعم

تالاقماوضرعتساو‹ةيمالسإلادئاقعلانعاوبتكنيذلانإ
نأسرادلاعسويفسيلو«‹ريبكددع-ءامدقلانم-اهيفقرف

هناکمإيفنكلو«هولاقاملكرضحتسينأالو‹اعيمجمهعبتتي

لدتسيجذامنوُةلثمأكمهذخأيناو»ستاساردبموقينُ

.مهرثكأهكلسوأهوكلسيذلاجهنملاوأبولسألاىلعاهب

ءبتكلاكلتنمددعيفةيضابإلاعوضوملةسارددعبو

رايتخاىلعييأررقتسا٠ثحبلايفاهبيلاسأواهجهانملضارعتساو
نألمآيتلا«ةيملعلاةلحرلاهذهبمهعمموقألنيفلؤملانمةسمخ

ىلعاهيفلصحتيملاذإةعتملاضعباهيفانبحصيئراقلكدجي
.ةدئاف

مهترتخانيذلاةسمخلاءالؤهعمريسملاًادبأنأتلضفدقو

:يتأيامىلعينمزلامهبیترتبسحجذامنک
ةنىفوتملايرعشألاليعامسإنبىلعنسحلاوبأ1
۱.هه0

.ه429ةنسىفوتملايدادغبلارهاطنبرهاقلادبع2

.ھه6

.هه1

۴۰

.هه8
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هذهيفبتكنمرهشأنممهباتكلاءالؤهنأدقتعأىتنإ

يفثحاباهنعينفتسيالعجارمورداصمربتعتمهبتكوءعيضاوملا
مهنم‹مهيلعةلاعوهامنإمهدعبءاجنملكو‹لاجملااذه
.ريسيمهجهانمىلعوأءذخأي

:قباسلامهبيترتبسحيهاهفبتكلاامأو
.يرعشألا.نيلصملافالتخإاونييمالسإلاتالاقم1
يدادغبلا.قّرفلانيبقرقلا2

مزحنبا.لحنلاوللملايفلصفلا3
ينييارفسالا.نيدلايفريصبتلا4

يناتسرهشلا.لحنلاوللملا5
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يرعشألادنعةيضابإلا

يرعشألانسحلاابأنإ:هلتلقاذإميركلائراقلابجعيدق

ةيضابإلانعفرعيالهنإف«اريثكةيضابإلانعبتكهنأمغر
مهبهلةقالعالو«هبمهلةقالعالمهنعهبتكامرثكأنإو«ائيش
ينقفارينأهنموجريننإفلوقلااذهميركلائراقللحضتيلو
يرعشالانسحلايبأةساردلةدوفعملالوصفلاارقينأواليلق

.ةيضابإلاعم

ةحفص(نييمالسإلاتالاقم)هباتكيفيرعشألانسحلاوبألوقي
:يلياملوألاءزجلانم1

:ةيضابإلاجراوخلانمو»

نبصفحمهمامإناكةيصفحلامهللاقيمهنمىلوالاةقرفلاف

نمف‹هدحوهللاةفرعمناميإلاوكرشلانيبنأمعز«مادقملايبآ

لمعوارانواةنجوألوسرنمهاوسامبرفکمثهناحبسهللافرع

مرحامرئاسو«ىنزلالالحتساوسفنلالتقنمثئابخلاعيمجب
«كرشلانمئربرفاكوهف«ءاسنلاجورفنمهللا

لاقمثةقرفلاهذهلعئانشلاهذهلاثمأركذييرعشألارمتساو

نبديزيمهمامإناك«ةيدبزيلانومسيمهنمةيناثلاةقرفلاو»
هللانأمعزو»:اهنمو‹اهعنتشوةقرفلاهذهدارآركذمثهةسينأ

ءامسلانماباتكهيلعلزنيو«مجعلايیفالوسرثعبیسهناحبس

:رطسأدعبلوقيو«ةدحاوةلمجهيلعلزنيوءامسلايفبتكي

لهانمةءوبنلابعدمحملدهشنم-اذهديزيوبایلوتو»

معزو«هتعيرشباولمعيملو«هنيديفاولخديملنإو‹باتكلا

.«نونمؤمكلذبمهنأ
:لوقيمث
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يفاولاقيضابإلاثراحباحصأةيضابإلانمةثلاثلاةقرفلاو»
ركذينأدعبو«.ةيضابإلارئاسهيفاوفلاخو«ةلزتعملالوقبردقلا
:لوقيتاعينشتلانمةلمجمهل

ىلع‹اهبهللاداريالةعاطبنولوقي.مهنمةعبارلاةقرفلاو»
‹هللاعيطمنوكيدقناسنإلانأكلذىنعمو ليذهلايبأبهذم

الو4لعفلاكلذبهللادصقيملنإو«هبهللاهرمأائيشلعفاذإ
».هبهدارُ

امدرجمبفةيضابإلانعهشيدحيرعشألانسحلاويأادباذكه
ةقرفلكىلإبسنيلعجو«قرفىلإمهميسقتيفادبمهركذ
.لاوقألاوءارالانمةلمج

نعيرعشألاهتكامةءارقيفادامدنعميركلائراقلاو
هذهيهیربکقرفعبرأىلإنومسقنيةيضابإلانأمهفيةيضابالا
قرفىلإاضيأمسقنادققرفلاهذهضعبنو«اهركذيتلاقرفلا
بسىرخأعئانشویرخأالاوقأيرعشألاركذو‹ةيعرفیرخأ
.قرفلاكلتىدحإىلإاهضعببسنو‹ةيضابإلاعيمجىلإاهضعب

يبارصعيفتفلأيتلاةيضابإلابتكىلإعوجرلادنعو
دجينلئراقلانإف‹هدعبتفلأيتللاوهلبقتفلأيتلاونسحلا
همالراهفارآنعالواهئنعالوقرفلاهذهنعاشيشامي تئشامذخو.اهتمئأ ‹ةيضابإلادنع,مجارتلاوريسلابتكنمتئش الودجنلكنف,انهغئاشمواهئاملعواهتمثأرابخأىصقتتيلا
ذنيذلاةمئالاكعلواىلإةرباعةراشإ
.ةيضابإلانمةلماكقرفل

دجتنلكنأاف4ةيضابإلادنعدئاقعلابتنكيفتئشامأرقاو
نعهبرذتعننأعيطتسناملکو«‹اهئارآلالوقرفلاهذهلاركذ ,نيعنشملاضعبلةسيرفعقوهنأليصافتلاهذهلنسحلايبأداريإ
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يفاوسيلمهنكلو«مهبقثيساننعقرفلاتالاقمىقلتيناكف
ناكءاوس.قدصلاوةقثلانمهيفمهعضيومهلهارييذلالحملا

ةءارقلاقيرطنعوأعامسلاوةياورلاقيرطنعمهنعهلقن
لكىلعكلذيأىلإرشيملوهف.ةنودمبتكيفعالطإلاو
.لاح

نعنسحلاوأهلاقامنوكينأيفنلدقتعأاميفيفكيو
يفهنمءيشيألمهركذمدعوهبمهلهجاحيحصةيضابإلا
.ةثدحتملاوةبوتكملاةصاخلاوةماعلامهعجارم

ناكءةيصفحلامهللاقيىلوألاةقرفلاف»:نسحلاوبلوقي

بتکيفتبلقامةرثكعمو«مادقملايبأنبصفحمهمامإ

يذلامسالااذهىلعرثعأمليننإفثحبلاوةيانعلاعموةيضابإلا
نمءيشىلعكلذكرثعأملو.مهتمُنَأنمامامإنسحلاوبأهربتعا

اهمامإوةقرفلاهذهىلإنسحلاوبابسندقو«اهئاراوهتقرفرابخا

كرشلابمهيلعمكحلاو«مالسإلانممهجارخإلاهضعبيفكيالاوقأ
راكنإو.ةوبنلاراكتإ:اهنم«نيملسماوناكنأقبساذإ«ةدرلاو

ءهللاهمحاممهريغو٠ىنزلالالحتسااهنمو«رانلاوةنجلا

۔اقحاهبلاقاذإ ةيفاكيهو.عونلااذهنمىرخأءايشأو

نأعصيفيكف.مالسإلانماهيفهعبتنمجورخوهجورخبمكحلل

نأحصيفيكو.؟نيملسملاقرفىدحإىلإةقرفلاهذهبسنت

.!؟ةيضابإلانمةقرفمهنإمهيفلاقي
نمىرخأةقرفبامةقالعاهلوةدوجومةقرفلاهذهنوكتدق

.ىرخأةقرفءبأيفامامإاڏهصفحنوكيدقونيملسملاقرف

ناوةيضابإلايف اودجووَدِجَونإ-هعابتأو.وهنوكينأامأ
ليحتسملاوهاذهفءةيضابإلاءارآنسحلاوبأاهقاسيتلاهؤارآنوكت
فوسةيضابإلادنعدئاقعلابتكنمباتكيأحفصتبو.هنیعب
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وبااهقاسيتلامعازملاهذهلةلماكةضقانمضقانياهبامنأحضتي

٠ةيضابألاىلإاهبسنوهبسنوصفحناسلىلعنسحلا

‹ةيديزيلانومسيةيناثلاةقرفلاويرعشألانسحلاوبألوقيو

7ةقرفلاهذهءارآنمركذاميفركذوءةسينأنبديزيمهمامإناك

الوسرثعبيسهناحبسهللانأةسينأنبديزييأمعزو»:يلي

لزنيوءامسلايفبتكياملاننماباتکهيلعلزنیو«مجعلانم

معزواهريغةعيرشبنادو«دمحمةعيرشكتف«ةدحاوةلمجهيلع

سانلااهيلعيتلاةئباصلاهذهتسيلو«ةئباصلاءيبنلاكلذةلمنأ
اوتايملو«نآرقلايفهللامهركذنيذلانيئباصلامهاوسيلو«مويلا
ملنإوباتكلالهأنمةوبنلابدمحملدهشنمىلوتو‹دعب

.«.نونمؤمكلبمهنُمعزو‹هتعيرشباولمعيملوهنیديفاولخدي

رداصمىلإحجراذِإمرکلائراقلانرمالايفبيرقلاو

وباايذلامامإلااذهةيضابإلادنعدجينلهنإفرصعلااذه

الوهتقرفلاركذمهدنعدجيالو ةسينأنبديزي-يرعشألانسحلا

هنابتالاقملاكلتلشمبنیدينمىلعنومکحيمهنإلب«هئارال

«مالسإلاةلمنعاجراخاكرشمناكنمو«ةلملانعجراخكرشم

اسفيكيردأتسلو١نيملسلاقرفيفبحينأنكمي

هلغاسفيکوقرفهلتدجوواقحدجونإاذه.هتقرفمهعم

هنسفنوهوهفئاوطىدحإىلإاهبسنيو«مالسإلاقرفيفاهبسحينأ

:ةقباسلاةرتةلايفلوقينيحمالسإلانمجورخلاباهيلعمكحي

يدمحمةميرش-ةسينأنبديزييأ-كرتف»
ةعيرشبنادو

:لوقيفةيضابإلاىلإةثلاثلاةقرفلانسحلاوبأفيضيو«اهريغ
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يفاولاق‹يضابإلاثراحباحصأةيضابإلانمةثلاثلاةقرفلا»
نأاومعزو«ةيضابإلارئاسهيفاوفلاخوةلزتعملالوقبردقلا
«لعفلالبقةعاطتسإلا

ءارآالعرزيملوةيضابإلادنعثرحيملاضيأثراحلااذهو

ناکنإ.ائيشهتقرفنعوأهنعةيضابإلادصحيملوابوبحالو

.ناکميأیفثرحاقح

ازتعملاعمثراحلااذهرشحنسحلاابأنأولو امبرقأناكلةلزت
يفلئاسملامأيهردقلاةلأسموءردقلايفمهلوقبلوقيماد
تقويفةيمالسالابهاذملانيبىرجيذلايفسلفلاشاقنلا

هنأعوضوملايفمهملاومهبهاذمنيبحضاولازيمملاتناكو«ركبم
اذكههبءاجفًابأنسحلاوبأدجيمليذلاثراحلااذهلدجويال
ةيضابالادنعدجويالف.هكرتوةيضابألادنعهلخدأیتحهقوسي

رورمیتحالو4بسنوأةقرفوأياروأثراسلااذهلركذيأ

هنمةيلاخهيلعلوصحلاتعطتسااممةيضابإلاعجارمىفةفايض
عقاولايفهئارآةقيقحوهتقيقحتناكاذإفهتقرفنموهئارآنمو

ەؤارآامأ.هتقرفلالوهلدوجواللجرهنإفةيضابإلادنعيهامك
نسحلايبأىلعاهاقلأةيضابإلاىلععنشمةليخميفةروصيهف
.صيحمتوأدقتنودهباتكيفاهتبثأوهبقثوف

:لوقيفةيضابإلاقرفدادعتيفنسحلاوبأرمتسيو
ىلعاهبهللاداريالةعاطبنولوقيمهنمةمبارلاةقرفلاو»

«ليذهلايبأبهذم
دقناسنإلانأكلذىنعم»:لوقيفةرابعلاهذهحرشيمث

هللادصقيملنإوهبهللاهرمأائيشلعفاذإ«هللاعيطمنوكي
«هبهدارأالو.لعفلاكلذب
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قامامإةقرفلاهذهلدجيملنسحلاابأنأودبيو

اىتحعيطقلاقاسيامكاهعابتأ,قوسيءاجامنإو«امامإ
ذدهلابةقرفلاهذهیمسهنأولو.مهكرتوةيضابإلاةريظح

ةقرفلاهذهلركذيملهنأل«هجوكلذلناكل«هلوقبلوقتتماد

۴.قباسلالوقلاريغالوق

و.مسأاهلسيلومامإاهلسيلةقرفهذهفلاحلكىلعو

دنعامةلماكةضقانمضقانيالقاهيلإبسنهنأرمألايفام

لوقتيهوةيضابإلانمنوكتفيكفعوضوملااذه.يفةيضابإل

.ةلمأكةضقانمةيضاباإلايرضقانيامب

تالاقم»باتكيفةيضابإلانعءاجاملمأتاذإثحابلاو

ءاوس>ةيضابألادنعامہهنراقمثميرعشألانسحلايبل«نييمالسإلا

ءارآلابوأ.ٍقرفلاءامسأبوأ‹ءاملعلاوةمئألاءامسأبقلعتيكلذناك

سیفةيشابألاعالطهتربر

مهمعزنيذلاةمئألاكعلوأنأوءةيضابإلابةتبلاهلةقالعال«نظي

الوليلقيفةيضابإلانممهقرفالومهاوسيل«مهنمقرفلةمئأ
برقأتسيليهممهؤارآومهتالاقمامأ.ريبعتلااذهحصاذإ«ريثك

بهاذملانماهريغوأةيكلاملاوأةيعفاشلاىلإاهتمةيضابإلاىلإ
.ةيمالسإلا

بتكوبتکدوعينأميركلئراقلايطير

بةقيقحلافرعيودكأتينأ ةيضابإلاءاملعفلادقف‹هسفنب

عيمجبهقفلاوثيدحلاوريسفتلايفبتكلانماريثكنويقيقحلا
ةفلتخمابتكهقفلالوصأيفو«مالكلاملعوديحوتلايفو«هعورف
عشتيتلاةيمالسإلاةفاقثلارداصممهأنمربتعييذلاميقلااهنم
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اهبرخزتيتلارئاخذلانمربتعيوروصعلافلتخمىلعارون
.ةماعلاةيمالسإلاةبتكملا

ةمئأريساميسالو«مجارتلاوخيراتلاوريسلاىفاوفلأامك
ءيشتافلؤملاهذهنمءيشيفسيلهنكلو4ةيضابالا

نملصفلااذهيفةيضابإلانعيرعشألامامإلاهركذامم

.ريبكلاهباتك

مهؤاملعوةيضابإلاناكيرعشألانسحلايبأرصعيفو

زاجحلاك:ةيبرعلادالبلابمويلاىمسيامعيمجيفنيرشتنم

نونوکیاوناکملب.رصمو«ةريزجلابونجوماشلاوقارعلاو

دجويو٠ءطسوألاوىندألانييمالسإلانيبرغملاىفناكسلابلغأ

ةيمالسإلارضاوحلالكيف ذئنيح-ءاملعلارابکنمددعمهل
نادلبورصمونميلاوتومرضحونامعوةرصبلاوةنيدملاوةكمك

.يقبرفإلالامثلا

ةيضابإلانمادحأركذيملنسحلاابأنإفاذهعمو

ءربنقنايفسيبأو‹يدبعلاكامسلانبرفعجوديزنبرباجك
نرقلانميناثلابصنلايفمهتمئأنممهلاشمأويدبعلاراحصو
يفمهتمُتَأنمادحأركذنيملو.مهلاوقُأنمائيشرکذالولوألا
يبأنبملسمةديبعيبألاشمأيناثلانرقلانملوألافصنلا

هللادبعو‹ناهدلاحلاصحونيبوءبئاسلانبماضو‹ةميرك
باطخلايبأوينامعلادوعسمنبادنلجلاو‹يدنكلايحينب
الو4مهبارْضَويناسارخلاةيطعنبلالهو«يرفاعملاىلعألادبع
يناثلافصتلاءاملعنمادحأركذيملومهلاوقُأنمائیشرکذ

نببوبحمنايفسيبأو٠بيبحنبعييرلالاشمأيئاشلانرق

نبنمحرلادبعو«ةرفصنبكلملادبعةرفصيبأو«ليحرلا
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الو«مهبارضَأوينالدبألانسحلايبوءسنانبدمحمو«متسر

.مهلاوقأنمائیشرکذ
ثلاشلانرقلللوالافصنلايفمهئاملعنمادحأركذيملو

يرأوهلامكحمو«ينازفلاقلاخلادبعوباهولادبعنبحلفألاثمأ
يناسازحلاىسيعيبأو٠يلعنبىبومو«رفيجنبانهملاو

.مهلاوقأنمائيشركذالو«مهبارْضَأو
نرقلانميناثلافصنلايفمهئاملعنمادحأركذيملو

نبتلصلاو‹دباعنبدمحمو«بوبحمنيدمحملاثمأءثلاثلا

نبسورمعوسايلإروصنميبأو٠حلفأنبناظقيلايبأوءكلام

.مهلاوقأنمائيشرکذيملو‹مكحمنبدوهوحتف
عبارلانرقلانملوألافصنلايفمهئاملعنمادحأركذيملو

يبأوءدلخمنبديزيمساقلايبأو«بويأنبىلغيزرخيبألاثمأ

ناکدقو.مهلاوقأنمائیشرکذالو‹نوراهنبیسومنواه

نسحلايبألنيرصاعماهتقبسيتلاةقبطلاوةقبطلاهذه
ءاملعلرصاعموهفعبارلانرقلانمةنسنيثالثشاعهنأليرعشألا
ءعيبارلانرقلللوألافصنلاءاملعوثلاثلانرقلليناثلافصنلا

نمموأةمئألاءالؤهنمادحأركذيملنسحلاابأنإفكلذمغرو
ملونيفورعملاةيضابإلاةمئأوءاملعنممهقبسوأمهلارصاعمناك
.مهتالاقمنمائیشرکذي

هنأامإوءمهتالاقمنمائيشفرعيالوأمهفرعيالهنأامإوهف

الهنكلو.مهتالاقمفرعيولقألاىلعمهضعبفرعيوُمهفرعي

ملفءضرعلادرجمىتحوأقيلعتلاودقنلايعدتسيائيشاهيفدجي
ةيضاباإلاكرتف.رشبالوريخبمهتالاقمنعومهنعثدحتي
ءامسأوتالاقمهيدينیبتيقلأو٠مهتالاقمومهلاجربنييقيقحلا

دنعامضقانتاهلاوقأوءلهجلالكةيضابإلادنعةلوهجمقرفل
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هذهنأاهنمىقتساىتلارداصملاتمعزف«ةضقانملالكةيضابإلا

ةيضابإلاو«مهنموأةيضابإمهرابتعابةيضابإلليهتالاقملاوقرف
.هسقننسحلايبأنماهيلإبرقااوسيلءادعبءارب'اهنم

لئاوأنمهنأعمءعينشلالطخلااذهيفنسحلاوبأعقوفيكف

نملئاوأنموتالاقملاباتكدنعفيزلابابسأىلإهبتنانم
قرفلانعنوبتكينمىلإًاطخلااهنملصييتلاقرطلاحرش

ع

.!!؟اهيفعوقولانمرذحنملئاوانمو.اهبهادمواهتالاقمو
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ةيضابإلاىلعيرعشألاتاعينشت

وبأمهركذنمنأقباسلالصفلايفميركلائراقلااهيأتملع
مهتالاقمومهقرفومهتمئأبةيضابإلاناونعتحتيرعشألانسحلا

لصفلااذهيفكلفيضنو«ريثكالوليلقنمةيضابإلايفاوسيل

نإف.ةتبلامهباهلةقالعالةيضابإلاىلإاهبسنيتلاتاعينشتلانأ
كلتنأوءاقباساهركذىتلاقرفلاكلتلءارآعكلتتناك
نعسانلادعبأقرفلاكلتنإف«لعفلابةدوجومتناكقرفلا

ىلعمكحللةيضابإلادنعفاكاهتالاقمضعبنأوةيضابإلا
.كرثلاباهباحصأ

نعالاوقأدرويهيلإعمتسافكلذنمديزملاتئشنإو

:مهيلععينشتلادصقمهيلإبسنتةيضابإلا
:نسحلاوبالوقي

«عطقادعاصفمهاردةسمخقرسنماولاقو»

هيلعتبجونيملسملانيديفلخدنميفمهضعبلاقو»
ملوأهعمسءفقيملوأكلذىلعفقو‹ماكحالاوعئارشلا

بوكرلاوةالصلاىلايشملاسانلاىلعسيل:مهضعبلاقو»
‹اهيلإاهبلصوتييتلاءتاعاطلابابسأنمءيشالوجحلاىلا

هطقفاهلعفمهيلعامنإ
يفمهفلاخنماوبيتتسينأبجاولانإ:مهعيمجاولاقو»

٠ليوأتوالیزنت اميففالخلاكلذناك.لتقالإوباتدافل
..هلهجعسيالاميفوأهلهجعسي

باتنافبيتتسامدحلاهيلعميقرسوُینزنماولاقو»

«لتقالإو
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لصجيىتحاكرشمهركتأوهللادحجنمسيلمهضعبلاقو»

نكتملاذإاهریثكرکسييتلاةبرشألاس دليلحتبمهضعبلاقو»

«اهنيعبرمخلا
ةيضابإلاىلإنسحلاوبأاهبسنيتلالاوقألانمةلثمأهذه

مهيلععينشتلاوهامنامهيلإلاوقألاهذهةبسننمدصقلانأرهاظو

مهعيمجاولاقو»:هلوقلمأتونيملسملاقرفةيقبىلإمههيركتو
باتناليوأتواليزنتيفمهفلاخنمنماوبيتتسينأبجاولانإ

١لقالإو
ىلإنسحلاوبأاهبسنييتلالاوقألانيبحضاوضقاتلاو

تشنإنراقو.همعزبسحةيضابإلاقرفضعبىلإوُةيضابإلا

نممهيفلاخمنأنومعزيو(")ةيضابإلانعهلوقيامبةقباسلاةرقفلا
«مهتثراومومهتحكانملالحنيكرشمباوسيلورافكةالصلالهأ
:رطسأدعبلوقيو

نممعينشتلادصقوحضاوانهضقانتلا«مهيبسومهْلَتَفمارحو»

‹ةرمريغتلقامكنسحلاابأمهتأتسلو.حضاوكلذمهيلإبسن

‹اهيلعدمتعأيتلاعجارملاواهنمىقتسايتلارداصملامهتُأينكلو

بتعننحنو‹ةثدحتمرداصمتناكوأةبوتكمرداصمتناكءاوس

نمماريثکنأهباتکلوايفررقييذلاوهونسحلايبأىلع

مدعو‹يرحتلامدعو«بذكللضرعتيقرفلاتالاقمنعبتكي

ةسيرفعقينأ رابخألاداريإيفطلفلاو.ثحبلايفيمقتلا
سفنيفلوقيمثلتقلبقيملنمفمهيفلاخمةباتتسانوبجويمهنأانهمعزي(1)

اومرحومهئايلوأىلعميتداهشومهثراومومهيفلاخمةحكانمنوزوجيمهنإباتكلا
یرتنمعمةرهاصمرصاوأطبرتفيكوهلتقزوجينمةداهشلبقتفيكف.مهءامد
هسفنطقسيمالكوهويفخياليذلاضقاتتلاهنإ:ةلتقبوجو
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تیفخنممهريغهيفعقواميفعقينأو-كلذلهتفرعممغرةلهس
بيذاكأوةرجافلاةيبصعلادئاكموةركاملاةسايسلاسئاسدمهيلع

البةقرفوبهذملكيفنودوجوممهو«نيعطنتملاو
.ءانشتسا

صصقلاورابخألاقيفلتنمبابلااذهيفلخدياممو
قباسلاهباتكيفنسحلاوبأهدروأامةفلاخملاقرفلاىلععينشتلل

:يليام175صيف:لاقدقف

ءامإلاعيبنأبىتفأميهاربإهللاقيةيضابإلانملجرناكو»
نممو‹نوميمهللاقيمهنملجرهنمئربف«زئاجمهيفلاخمنم

‹ميرحتالوليلحتباولوقيملفمهنمموقفقوو‹كلذلحتس

٠لالحنهعيبناباوتفأفكلذيفمهنمءاملعلانوتفتسياوبتكو

يفمهفقونمفقولالهأباتتسيو«لالحةيقتلاراديفنهتبهو
نُأوءهلوقنمنوميمباتتسينأوكلذزاجأنموميهاربإةيالو
دورولبقتتامفتفقوتناك«مهعمتناكةأرمانماربي

مهدحجيففقولالهألهرذعيفميهاربإباتتسيناو«ىوتفلا
فقولالهاباتتسيناو همالسإرهظيملسموهو هنعةيالولا

نیلاامأف هرفکرهظيرفاكوهو-نوميمنعةءاربلامهدحجيف
تئربو«ةفقاولااومف«هيلعاوتبثوفقولانماوبوتيملواوفو
نمءامإلاعيبلليلحتلايفهيأرىلعميهاربإتبثو«مهنمجراوخلا
«.نوميمباتومهيفلاخم

دعبداعمثمامالادرطتساامنإو.دحلااذهدنعةصقلاهتنتملو

:لاقفرطسأةعبس

‹ةأرملارمأيففالتخالانعرابخإلاىلإلوقلاانبعجرمث»
اوجوزينأاوزاجأفةيكاحضلامهوةفقاولايفةقرفتقرتفاف
عسيامك«ةيقتلاراديفمهموقرافكنممهدنعةملسملاةأرملا
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اماف‹ةيقتلاراديفهموقنمةرفاكلاةأرملاجوزتينأمهنملجرلا
نولحتسيالمهنإف-اهيفمهمكحزاجدقو ةينالعلاراديف
.اهيفكلذ

الاولاقو‹هلعفنمماربتملفتفقوةقرفةيكاحضلانمو
قوقحنمائيشانموقرافكنمةجوزتملاةأرملاهذهيطعن
نممهنمواهيففقنو«تنامنإاهيلعيلصنالو«نيملسملا
۱.اهنمئرب

نممهنمو«مهنمئربنممهنمفدودحلاباحصأيفاوفلتخاو
رفكلارادلهايفءالؤهفلتخاو.فقونممهنمو‹مهالوت
هناميإانفرعنمالإ«رافكاندنعمه:لاقنممهنمف‹مهدنلع

انفرعنمالإالفطلخرادلهأمهلاقنممهنمو«هنيعب
ءالؤهضعبيلوتو«همالسإفرعنالنميففقنو٠امالسإهيف
باحصأاومسف‹انعمجتةيالولا:اولاقو.مهفالتخاىلعاضعب

تراصو«ةأرملا.باحصأةفقاولانممهفلاخنماومسو«
نبرابجلادبعىلإنوبستنيةفرفوءةحكانلااولوتةقرف«نيتقرف
.مهموقرافكنمةحكانلاةأرملانمنوأربتينيذلامهوءناميلس

ةبلعثلأسف«هتنباةبلعثىلإبطخيذلارابجلادبعربخاذهو
عمةيراجلامأىلإبطاخلالسرأفمهردفالآةعبرأاهرهمينُ
نإلاقو؟المأهتنباتفلبلهلأسيدييعسمأاهللاقيةأرما
مأاهتغلباملف!اهرهمأاملابأملمالسإلابترقأوتغلبتناك
نأجاتحتالو«غلبتملمأتفلبةملسميتنبا:تلاقكلذديعس
لعةبلعثلخدو«اهيلعكلذىرخأةرمدرف«تفلباذإىعدت
دبعلخدمثءهشعانهاهتفءامهعزانتعم«لاحلاكلذ
معزف‹ربخلاةبلعتهربخأفءلاحلاكلتىلعامهودرجعنبميركلا
ىتحاهنمةءاربلابجتو«تفلباذإاهؤاعدبجيهنأميركلادبع
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تبثتلب!ال:لاقوكلذةبلعتهيلعدرف«مالسإلاىلإىعدت

ضعبنممهضعبئربفمالسإلافرعتملعدتملنافاهتيالوىلع
«.كلذ.ىلع

مامإلانمليلقريغادهجتذخأيتلاةصقلاهذهتهتنااذكه
تاقوأنمانيمثاتقوو‹ميقلاهباتكنماحيسضازّيحو«ريبكلا
تناكاذإالإمهللا‹ةميقةيأةصقلاهذهلسيلهنأحضئراقلا

ةيمويلاسانلالكاشمعمجينمدنعوأ‹كحضلاوةيلستلل

0ليومتلل
النولوهجمسانةصقلالاطيأعيمجنأكلذىلإفاضي

صصقلاتارشعدجينأعيطتسيبتاكيأنإ.ءيشمهنعفرعي

‹سانلانيبيرجتيتلاةيمويلاثادحألايفعونلااذهنم

روبثلابهيلعوعديو«اضعبمهضعبنعليونوصاختيونوفلتخيف
مكاحملادنعمهلكاشمةياهننوكتفنوبراضتيدقوءرومالامئاظعو

لكيفهصعمضوهارنامماريثكنأو.نوجسلايفىتحوأ
ةصقلاهذهنمةرأثإوابجعرثكاهثادحأنوكتدقتاعمتجملا
مركأنسحلاابأريبكلامامإلانأول-قحبتينمتيتلاةهفاتلا

نعهسفنبابرو‹تاهرتلاهذهيفضوخلانعهملقهزنو«هباتك
ةماركنملانتىتلاوءتالعتفملافسافسلاهذهيفجامدنالا
۔مهيلإبسنتنمةماركنملانتاممرثكأاهيلئاق

ناكاملةيضابإلاىلإةصقلاهذهبستيملنسحلاايأنأولو
يتارأفةيضابإلاىلإاهبسندقوامأ«رضاحلاتقولايفناشاهبيل
ئراقللحضوأنأارطضمعوضوملااذهيفمهنعبتكأانو

.طقنلاضعباهيفميركلا

ميهاربإمهصأاختالانمددعءامسأةصقلايفتدرو1

مأ«درجعنبميركلادبع«ةبلعث«ناميلس«رابجلادبع«نوميم
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.ءاصلعلا:مهصاخشأةدعلفاصوأاهيفتدروامك.ديعس

.خلا«ةبلعث«ةأرما«ءامإلا

وأمىإلاباهنمركذامءاوس«ةلوهجماهلكتايصخشلاهذهو
عقتيتلاةرجاشملاهذهةميقامف‹ءيشاهنعفرعيالو«فصولاب

يفءارآتابثإهتمداريبيملعقيقحتيفنيلوهجمدارفأنيب
نسحلاابأنإ‹ءارآلاكلتساسأىلعةمألاقرففينصتو«دئاقعلا

اونوكيلاذهيفكيلهف«ةدرجملاءابمألاكلتنعائيشركذيمل
ةعيشلاوأةلزتعملاوأةيكلاملاننماوبسحيملاذاملو؟ةيضابإلايف
اقحاوناکمهنُأضرفاذإمث‹ىرخألابهاذملاوقرفلانممهريغوأ

اذهيفكيلهفبهاذملانمةيضابإلاريغوأةيضابإلاعابتأنم

نيرجاشتملانمدرفلكنوكينلةنعالملاوراجشلايففقوملا

؟ةقرفسيئرويأربحاص

تارجاشمةيمالسإلافئاوطلاعيمجىفدجاوكنإ

اهنمحادجتاميرلب«رصعلكيفعونلااذهنمتافالتخاو
اهبمتهاىتحةرجاشملاهذهةميقعفريذلاامف‹ىدمعسوأو
؟هباتکيفاهتبثاوءنسحلاوبا0

٠ناميلسو«كاذكهةدرجمءايسأنعثحبلانإ

هنملصويدهتکلئاطالتحبخيراتتادحأيف٠
‹ميهاربإءامبألكىصقتأنأتلواحدققكلذعمو«ةجيتنىلإ

طبريامدجأيلعلميركلادبعو«ةبلعثو«نوميمو«ناميلسو

يدينيباميفةقباسلاةصقلاثادحأضعبوءامسألاكلتدحأنيب

قيقحتنمنكستملفبتكويضابإلاخيراتلارداصمنم

ثحبلايفليلقريغادهجينمتذخأيتلاءءاقمحلاةوزنلاهذه

وأبيرقنمهبشتهيضابإلادنعةصقدجأنأتلواحوببيقنتلاو

قفوأملفلاطيألاءامسآاهيفتفلتخاولوةصقلاهذهثادحأدیعب
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بسنتءامسألاهذهضعبنأتالاقملابتكيفتملعو.كلذيف

اهيلعقلطيو(جراوخلا)ريبكلاناونعلاتحتةلقتسمقرفمهيلا

.ةينوميملاو‹ةدراجعلاو‹ةبلاعثلاكمهيلإةبوسنمءامسأ
الو‹ايخيراتال ائيشنوفرعيالةيضابإلانأفسؤملانمو

امم«يلودلاسيلوبلالغشتتداكمهيلِإبسنتةصقنع-اينيد

عيبىلععقاولاعازنلاكلذاورضحيملعقاولايفمهنأىلعلدي
كلتيفاوفقيملو٠ةبلعتتنبةبطخيفعقاولاعازنلاالو.ءامإلا

نمليسهنعجتنيذلاسرعلاكلذاودهشالو‹ةيماحلاقوسلا
نمةيضابإلاىلإةصقلاهذهةبسنف.تانعللالدابتو«مئاتشلا

نم«مهئاملعوأةيضابإلاةمئأىلإاهلاطبأةبسنوءبجعلابجعأ
نإو‹ءايحلانمليلقبىتحرتستتمليتلاخيرالابيذاكأ

.نسحلايبألاثمأةمئالارابكىلعىتحتزاج

قرفلاددعنمرثكينأدارأامْنإةصقلاهذهعرتخمنأكشالو

نيددشتملارهظمبمهرهظيىتحةيضابإلاىلإةبوسنملاةيعرفلا

ءارواقايسنإنوقرتفيونوفلاختيفءبابسألاهفتألنوعزانتينيذلا

عفاودءارواقايسناوهاممرثكأبضغلاعفاودوفطاولا
.نيدلاوةديقعلا

اددعنمدلويناوةصقلاهذهعرتخينعاطتسادقو

باحصأ«ءاسنلاباحصأءةيكاحضلا:ءامسأاهيلعقْلطَأقرفلانم
۱ِ.ةفقاولاةأرملا

ةيضابإلاىلععينشتلادارأاماصخشنأةهادبلابموهفمو
نسحلااأدجونلاونملااذهىلعاهجسنؤةصقلاهذهعرتخاف

اهتبثأفهيلإاهاقلأفاهئارآواهلاوقأوقرفلاةساردبمتهيوهويرعشألا

بتكنيحنسحلاابأتيلوقيقحتوأصيحمتنودنسحلاويأ
ةيأنمميظعلامامإلاةحاسربتىتحهردصمىلإهبسناذه
.اهباحصأىلإةعجارةدهعلانوكتو«ةيلوؤسم
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يرعشألادنعةيضابإلاتالاقم

نابسحيناکيرعشألانسحلاابأنأميركلائراقلاملعدقل

يتلاو‹اهيفهانشقانيتلاةقباسلاقرفلانمنونوكتيةيضابإلا
هثيدحيفو«ةيضابإلانيبواهنيبةلصالهنأبميركلائراقللانتبثأ
نحنوةيضابإلاتالاقم هنظبسح ضرعيناكقرفلاكلتنع

هضرعيفنسحلاايأنأفشكننألواحنفوسلصفلااذهىف
بحمهيلعبلغموقعمقايسناللةضرعاضيأناكتالاقملاكلتل

تارابعىلإو‹انيحماهبإلاوضومفلاىلإاواجتلاف«عينشتلا
اولهاستامكءرخآانیحةدوصقمريغوأةدودحمريغناعملةمهوم

.نوديريامتابثإلاهرييغتوألاوقأةفاضإيف
ثدحتيوهو(1)نييمالسإلاتالاقمهباتكيفنسحلاوبألوقي

نمالإاهلكةمكحملاىلوتيةيضابإلاروهمجو»:ةيضابإلانع
اوسيلورافكةالصلالهأنممهيفلاخمنأنومعزيو«جرخ
نممهلاومأةمينغلالح«مهتثراومومهتحكانملالح.نيكرشمب
مهلتقمارحو«كلذءارواممارح«برحلادنععاركلاوحالسلا
‹هبنادوةيقتلاراديفكرشلاىلإاعدنمالإ‹رسلايفمهيبسو
ركسعمالإدیحوتراد-مهيفلاخمرادنونعي-رادلانأاومعزو
.مهدنعينعيرفكرادهتافناطلسلا

اومرحو«مهئايلوأىلعمهفلاخمةداهشاوزاجأمهنأمهنعىكحو
ىلإمهوعديىتحمهيفلاخمءامداومرحو«اوجرخاذإضارعتسالا

رئابكلايبکترمنإو٠نيدوناميإةعاطلكنإاولاقو«مهنيد

«نينمؤمباوسيلونودحوم

.170صةضهنلاةبتكمعبطلوألاءزجلانييمالسإلاتالاقم(1)
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:باتكلانمرخاعضوميفلوقيو
ىلعهناحبسهللاضرتفاامعيمجنإ:نولوقيةيضابإلاو»

نُأوءكرشرفكالةمعنرفكيهةريبكلكنأو«ناميإهقلخ
.اهيفنودلخمرانلايفرئابكلايبكترم

يفنيكرشملالافلأماليإيفةيضابإلانمريثكفقوو
ريغىلعةرخالايفهناحبسهللامهملؤينأاوزوجف.ةرخألا

نممهنمو.الضفتةنجلامهلخدينأاوزوجو«ماقتنإلاقيرط

ىلعال‹باجيإلاقيرطىلعمهملؤيهناحبسهللانإ:لاق
«زيوجتلاقيرط

:باتكلاسفننم186ةحفصيفلوقيو

نبدمحمو‹ديزينبهللادبعمهيملكتمومهبتكيفلؤمنمو»

«.ةيضابإءالؤهولماكنبيحيو‹برح
:يليامباتكلاسفننم189ةحفصيفلوقيو

نوريمهنكلوءفيسلابسانلاضارتعأىرتالةيضابإلانأالإ
هيلعاوردقءيشيابةمُئأاونوكينأنممهعنمو«روجلاةمئأةلازإ
«...هريغبوأفيسلاب

مهتالاقموةيضابإلانعيرعشألانسحلاوبأهلاقاممهأاذه
اهرثكأميركلائراقللتلقتيتلاةقباسلاتاعينشتلاىلإةفاضإلاب
اذهيفميركلائراقللحضوانأمهملانمهلعلو.ىضماميف

وبأهبتكيذلالصفلايفتدرويتلاءايسالاعيمجنألصفلا

دبعامهنيمساأادعاميفةيضابإلاباهلةقالعالةيضابإلانعنسحلا
نبهللادبعوبهذملاهيلإبسنييذلامامإلاوهوضابإنبهللا

لصفنافلئاسملاضعبيفمهفلاخوةيضابإلانمناكيرازفلاديزي
بتكلانماددعميدبلانباركذدقوراكنلاةقرفيفمظتناومهنع
:اهنمهيلإةبوسنملا
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ىلعدرلاباتك«ةلزتعملاىلعدرلاباتك«ديحوتلابانك
دقبتكلاهذهنمائيشنأملعأالو.ةعاطتسالاباتك.ةضفارلا
دوجومهلقبيملفةقرفلاهذهباحصأام.ناکميفيقب

.ملأامي

رکنأاسیادجرمالناونيقيىلعوهو

ریبکلاماماىلعدرانيينفسۇيو+هيلعتعلطااميفةيضايإلا

تكنلانرقلاذنماهٹارتباظفتحت:نتصرحيتلاةعساولا

عاضامیتحومهریعوةديبعيبورباجةمئالاتالسارمویواتف

دبعریسفتورباجناويدكاهيفءاجامضعبواهءابسأتّظفَحاهنم

.ينالجراولابوقعييباريسفتومتسرنبنمحرلا
ائيشانلركذتملةيعرشلاواهنمةيخيراتلا«ةيضابإلابتكنإ

۱۳امكامهتافلۇموأامهتالاقمنعونیاجرانيدهنع

نميدي:هيلاتلصواسيدکمنافيفنلااذه۴۳ىراقلل

نافاهءاصقتسايعدأالو5ةجأواهنمةلوطملاا

لم-jنم

خيراتلاةمحزيفبتخلاهذهتعاضاسيرلئاقلوقبدقو

نکلوركنيالءيشبتكلاعايضنأكشالو.فولأمءيشاذه
نألقألاىلعوأهنعلقنينأدبالفسانلاهفرعوفلأاذإباتكلا

ملوألاوقأوأءارآهنمتذخأءاوس.هفلؤمركذيوهساركذي
لوركذتملف«ءالؤهلةبسنلابثدنحيملامافهو«خوت
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نماونوكيملمهنأبمزجنانلعجيام‹مهئارآضعبالو.مهبتك

ىتحوةيضابإلادنعنيفورعمريغمهنأمزجنلباقلطمةيضابإلا
دمتعاامنإفيفاكلادبعوبطقلاكقرفلادادعتيفمهوركذنيذلا

.ةيضابألارداصمريغىلع

فيلأتلابتمتهايتلابهاذملالوأنمةيضابإلانإكشالو
سيلو٠مهمجارتومهخيراتوةمئألاراثآبظافتحالاىلعتصرحو
ريغنممهنأكلذىنعمو‹سانلاءالؤهلركذيأهيلعتعلطااميف

نايفالواهيلإانبهذامدكؤياذهو.اطخمهيلإاوبسنوةيضابإلا

امنإمهنعهبتكامنأوةقيقحلايفةيضابإلافرعيالنسحلاابأ

يتلاتالاقملاامأ.عينشتللادصقوأالهجوأًاطخمهيلإبسن

اذهلو'يفاهضعبكلتلقنيتلاواهمرمعيفةيضابإلاىلإاهبسن

هنوركنياممو«هبنولوقيوةيضابإلاهرقياممجيزميهف‹لصفلا

حضاوو‹رفكلاوةدرلابهبلوقينمىلعنومكحيامموهنودریو

قيرطنعءاجامنإفهدئاقعومهتالاقملاقفاومءاجامنأاذهنم
.ةفرعملاوةساردلاقيرطنعال«ةفدصلا

ىراقللديدجنمدكؤأنألصفلااذهماتخيفينمهيو

هيلإرجناامنإو٠تاهبشلاقوفنسحلاايأمامإلاعضأيتنأمیرکل

ترثكرصعيفهنعلقنوهيفقثونمقيرطنعًاطخلا
.تاعازنلاهيف

ةقباسلالوصفلاىفنسحلاىبألانتاشقانمن٠صلختسنو -:ليام

ءاسؤرامإساحلاوأمهربتعانيذلاصاخشألاعيمجنإ1

مهلدوجوالمهيملكتمومهيفلؤومنموةيضابإلانمقرفل

.مهقرفنعالولاجرلاءالؤهنعائيشنوفرعيالةيضابإلا
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وبأيتلاقرفلاكلتنمةقرفةيأنوفرعيالةيضابإلا_

.اهلاوقأرثكأبنولوقيالوہهيلإ2
وُهيضابالاىلإمومعلاىلعاذكه_اهبسنيتلاتالاقملإ_

‹هنودرياممو«ةيضابإلاهيلإبهذياممطيلخيهمهروهمجا

.هيقنتعمىلعكرشلابنومكحياممو

يناثلانرقلاذنمبتكلافيلأتيفلعفلابةيضابإلاادب5

سيلومويلاىلإةئألأوءاملعلالسلستوبتكلاتلسلستويرجهلا

.نسحلاوبأمهيلِإهبسناممءيشلسالسلاهذهيف

شاعويرجهلاثلاشلانرفلايفيرعشألانسحلاوبأشاع6

قرشملابتامامإةيضابإللناكدقو‹عبارلانرقلاىفةنسنيثالث

نوندحمونورسفموءادلعوةمئأمهلرهتشاوبرغملابتتامامإو

ملهنكلوذئنيحةيمالسإلامصاوعلارثكأيفءاهقفو.نوملكتمو

مهبتكنمباتکىلإرشيملومهنمادحأركذي
يملعراهدزاةرتفتناكنسحلاوبأاهيفشاعيتلاةرتفلا

رثيملنسحلاابأنإفكلذمغروبرغملاوقرشملايفةيضابإلل
.ةيضابألاءاملعنمهيرصاعمنمدحأىلإ

النسحلاوبأمهنعبتكنيذلاةيضابإلانأهلكاذهىنعمو

نيذلاو‹عقاولايفنيدوجوملاةيضابإلانإو‹عقاولايفمهلدوحو

مهنعهبتکاميفمهلدوجوالسانلارئاسشیعیامكنوشیعي!وناک

.نييقيقحلاةيسابإلانعبتكيملنسحلاابانأيأ‹نسحلاوبا
حبصأ«نييمالسإلاتداانم»هباتكيرعشالانسحلاوبأفلأ.ذنمو

نولقنيفنوفلؤملاهيلإدوعياعجرموباتكلاهنميفتسياردصم

ةراتوصنلابةرات«لطابوقحو«باوصوءاطخأنمهيفام
.ةراشالانعنولفغيانايحأوهيلإنوريشيةراتو٠ىنعملاب

- 44



‹عوضوملايفاوبتكنيرخآنيفلؤمكانهنإلوقينألئاقلو
يننأريغ«حيحصاذهوءاضيأهلبقنمنسحلايبأرصعيف
يفهفقاومو«يملعلاهزكرمونسحلايبأةرهشنأعزأنأعيطتسأ

.اعيمجنيرخآلاىلعىغطيهتلعجلدجلاوةججاحملاتالاجم
اوءاجنيذلانيفلؤملادنعةجحقثوأوعجرممهأحبصأف
.هدعبنم

امبرةظحالميدبأنأالإلصفلااذهمتتخأانأوينعسيالو
هنأكلذوهغلبامكيرعشألامامإلاىلإغلبامريربتىلعدعاست
هيقلتبفرعنمةديبعيبأبالطوأرباجبالطنمناكامبر

ملوهامنيبايضابإسانلاهنظوكلذبرهتشاوامهدحأنعملعلا
هنعضرعافتالاقملاكلتضعببلاقهناواةيضابألانمنكي

مهريغهمهوتومهريسيفهوركذيملومهنمهوبسحيملوةيضابألا
.هبلوقياممغرمهنمهنأ
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ةيضابإلاويدادغبلا

متهارخآفلؤمءاجابيرقتنرقوحنبيرعشألانسحلايبأدعب

:وهفلۇؤملااذه.ةيمالسالاتالاقملاوقرفلانعثيدحلاب

هتبسنبرهتشادقو‹يدادغبلادمحمنبرهاطنبرداقلادبع
.نيفلؤملانيبةريخألا

قرفلانممهريغنعبتكامكةيضابإلانعيدادفبلابتك
دمحمذاتسالاهققحيذلا_قّرفلانيبقرفلاهباتكيفةيمالسالا

.هرشنوهيلعقلعوديمحلادبعنيدلاىحم
قرفلا)يدادغبلاباتكةمدقمةءارقيفءدبلادرجمبئراقلانإ

هنأكوسيطولاةيماحةعمعميفلخادهنأكسحي(قرفلانيب

ةحلسألاعاونأعيمجبهسفنججددقسارملاديدشابراحمقفاري
ددعىلعاهيفيضقينأهليغبنيةكرعملوخدلادادعتسا

ن
يفىلاعتوهناحبسهللاهعضوصخشبناجىلإفقيهناكوا

يفمكحتلاةيحالصهاطعأوءباسحلامويساتلاقيرط

املكو.نيروشحملاقيرطضرتعياوهزمفقيوهف‹مهرئاصم
اهيا:حاصوا!دیریثيحمهيفهيأربسحمههجوةفئاطهبترم
ىلإقيرطلااذهاوكلسا«مكلروفغمةنسلالهأنممتنأةفئاطلا
ءاوهألالهأنممتنأمهبحاصىرخأةفئاطتءاجاذإف.ةنجلا

حيصيفةلبقمةفئاطهلودبتو‹ميحجلاىلإقيرطلااذهعماوبهذا
ةقرفمتنأفةلزتعممكنإكلانهنوريستنمایمتنأهتوصىلعأباهب
مكنإليقدقفةستلاةقرفلااهتيأمتنأامأ.ررانلااولخدأةلاض
.رارقلاسئيورانلااولخدافمالسإلانممتجرخ
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ئراقلااهيأكيلعامفةروصلاهذهكلحضتتنأتنشاذإو

نيبعضأنأتشاذإو(قرفلانيبقرفلا)باتكًأرقتنأالإميركلا
ةمدقميفهلاقاممتارقفكللقنأانهوسأبالفاجذومنكيدي

:غيلبلايوقلاهبولسأبركذلاقباسلا
نعروثأملاربخلاىنعمحرش«مكبولطمبهللامكدعسأمتلأس»

ةدحاواهنم«ةقرفنيعبسواثالثةمألاقارتفاىفقعءىبنلا

ىلإريصتةيداعاهيقاوبو.ةنيلاعةنجىلإريصت.ةيجان

اليتلا«ةيجانلاةقرفلانيبقرفلا,متبلطو«ةيماحلارانلاوةيواهلا
نيذلا‹لالضلاقرفنيبو٠معنلااهنعلوزتالو٠مدقلااهبلرت

الو‹اريعسنولصيسوءاروبثقحلاداقتعاوءارونمنظلامالظنوري

نممكبولطمبمكفاعسإءاريصنهلل!نودنمنودجي

نماهزييمتو‹ميقتسملاطارصلاو.ميوقلانيدلاةنابإيفبجاولا
«.ةسوكعملاءارآلاو«ةسوكنملاءاوهألا

ىلعلشيهباتكنأركذباتكلانمةمبارلاةحفصلايفو
:باوبأةسمخ

اثالثةمألاقارتفايفروثأملاثيدحلانايبيف:لوألا

.ةفرفنيعبسو

ىلعاهنمتسيلنموةلمجلاىلعةمألاقرفنايبيف:يناثلا
`.ةلمجلا

.ةلاضلاءاوهألاقرفنمةقرفلكحئاضفنايبيف:ثلاثلا

.هنمتسيلومالسإلاىلإتبستنايتلاقرفلانايبيف:عبارلا
نايبوءاهتاجنقيقحتوةيجانلاةقرفلانايبيف:سماخلا

.مالسإلانيدنساحم

3ةحفصقرفلانيبقرفلا(1)
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ماسقأهنالثسانلامسقينأزاجيإىففلؤملاعاطتسااذكهو

لهأوههيمهلثيدحالفةيمالسإلاةمألانعجراخمق

مسقلاامأمهحئاضفنعفشكيلباتكلافلأمسقلااذهيفوءاوهألا
.ةيجانلاةقرفلامهفثلاثلا

13ةحفصباتكلاسفننملوألالصفلايففلؤملالوقيو

:ينياملدتنمىلعومالسإلاةمأةملكىنعمشقاننأدعب

>نمهتعدبتناكناو وأجراوخلاوأةلزتعملاعديسنج

ةيمهجلاوأةيراجنلاعدبنموأ,ةيديزلاوأ«ةيمامإلاوأةضفارلا

وهو‹ماكحألاضعبيفةمألانموهف««ةيرارضلاوأ
ءيفلايفهظحعنميالأيفونيملسملارباقميفهنفدزاوجيف

ةالصلاننمعنميالأيفو«نيملسملاعمازىغاذإةسيتفلاو

.دجاسملاىف

ةالصلازوجتالهنأكلذو«اهاوسماكحأيفةمألانمسيلو

الو«ةينسةأرمالهحاكتالو«هتحيبذلحتالو«هفلخالوهيلع

٠.مهداقتعاىلعتناكاذإمهنمةأرملاجوزتينأينسلللحي

حضتيباتكلاةمدقمأرقيامدنعميركلائراقلانأكشالو

مكحمسق:ةثالثماسقأىلإةمألامسقينأررقدقفلؤملانأهيدل
الإمهدروأاممسقو«مالسإلاىلإمهباستنامغرةلملانممهجورخب

هبامراهظإو.مهئاطخأسملتومهيلععينشتلاومهحئاضفركذل
.هرظنيفاولض

.منهجيفاعيمجمهبفذقولالضلابنيمقلاىلعمكحمث

يفمهنألاضيأاقبسمةداعسلابمهيلعمكحدققثلاثلامسقلاامأ

:لوقييذلارعاشلاةقيرطىلعةنسلالهأنمهرظن
ةنجبابىلعاباوبتنكولو

مالسباولخداناذمهلتلقل
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ةنسلانعاهلزعىتلاقرفلاكلتءاطخأسملتنيحهتيلو
۱۰

۰اهذخايملومهرداصمىلإعجرمهحُنأضفنعستفو رداصمنم

هبثٹشتبدامدجاو4ريبعتلااذهحصنإ-مهمومخ

نموقرفلايفبتکنمیفةيضابأإلانعيدادغبل1دقو

ةمئأبلصتيناباقلطمبمفاضيأفؤملافهنأفيوم

مهتالاقمومهدئاقعىلععلطبنابالومهناملعونييقيقحلاةيضابإلا

هناودبيو«مهريغمهنعهلاقوهبتكامىلإعجرامنإو.ميبتكيف

ةراتمهنعهلاقاملقنفاريثكيرعشألانسحلاىبأىلعددتعا

هنعلقتهنأرکذيملهنأىلع.ليلقفرصتبةراتو٠ةرابعأسفنب

.هيلع:متعاوأ

:يليأم103ص«قرفلانيبقرفلا»هباتكيفلوقي
نبهللادةمامإبلوقلاىلعةيضابإلاتعمجأء

ألاهذهرافكنأبلوقلااهعمجياقرفاهنيباميفتقرتفاوءضايإ
مهنأوءناميإلاؤكرشلانمءآرب ةمألاهذهنممهيفلاخم.نونعي-

‹مهتداهشاوزاجأو«رافكمهنكلونيكرثمالونينمؤماوسيل
اوححصو«ةيئالعلايفاهولحتساورسلايفمهءامداومرحو
هللنوبراحمكلذيفمهنأاومعزو‹مهنمثراوتلاومهتحكانم

مهلاومأضعبلالحتساباولاقو٠قحلانيدنونيديال٠هلوسرلو
ةضفلاوبهذلاامأفءحالسلاوليخلاهولحتسايذلاوءضعبنود
.ةمينغلادنعاهباحصأىلعاهنودريمهناف

ءةيصفحلا:يهوقرفعبرأانهنيباميفةيضابإلاتقرتفامث

«.اهبهللاداريالةعاطباحصأو‹ةيديزيلاو٠ةيثراحلاو
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ركذيفمهيلإدوعيفوسهنأوةالغةيديزيلانإلاقاذهدعب
ةيئراحلاوةيصفحلانعثدحتوةالغلانعثدحتيامدنعمهتالاقم

مثنسحلاوبأهدروأامدروأفاهبهللاداريالةعاطباحصأو

:يليام106ةحفصباتكلاسفنيفلاق

رادةكملهنممهيفلاخمرادنأاهلكةيضابإلاتمعزو»

«.مهدنعيغبرادهنإفناطلسلاركسعمالإ«ديحوت

:لاقكلذدعبومهيلإاهبسن()قافنلاىف.لاوقأةثالثرکذمثر

:اهباودرفنالاوقألايفاذوذشمهنعاهانیکحيتلاةثمجلادعت

قئالخلاىلعىلاعتهلةجحالنأاومعزمهنماقيرفنأ!اھم

نمربخلاماقمموقياموربخلابالإهريغوديحوتلايف
.ءامياوةراش

تبجومالسإلانيديفلخدنملكاولاقمهنماموقنأاهنمو
.اهفرعيملواهعمسيملوأاهفرعوأاهعمس.ماكحالاوعئارشلاهيلع

هقلخىلإىلاعتهللاثعبينأزاوجباولاقمهنماموقنأ:اهنمو
.هقدصىلعلديليلدالبالوسر

اماموقنا:اهنمو یلاعتهللانأبربخلاهيلعدرونم:اولاقمهنم

هربخأيذلانأملعينأهيلعفتلوحدقةلبقلانأوأرمخلامرحدق
١.رفأكوُنمۇؤمهب

هيلعكلذنأملعينأهيلعسيلو«ربخلابكلذملعين:هيلعو

.ربخلاب

الو‹ةالصلاىلإيشملاسانلاىلعسيلمهضعبلوق:اهنمو

اهبلصوتييتلابابسألانمءيشالوجحلاىلإريسملاوبوكرلا
اهنايعأبةبجاولاتاعاطلالعفمهيلعبجيامنإو٠بجاولاءادأىلإ

.اهيلإةلصوملااهبابسانود

.ءدمحلاةبيشرداقلادبععم»لصفلايفعوضوملااذهتشنإعجار
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وأليزنتيفمهيفلاخمةباتتسابوجوباعيمجمهلوق:اهنمو
عسياميففالخلاكلذناكءاوس.اولتقالإواوباتناف٠ليوأت

.هلهجعسيالاميفوأهلهج

ناف٠بيتتسامثدحلاهيلعميقأقرسوأىنزنم:اولاقو
.لتقالإو‹بات

الوفيلكتلالهأهللاىنفأاذإهلكىنفيملاعلانإ:اولاقو

.مهلهقلخامنإهنألكلذالازوجي

يفدحاوءيشيفنيفلتخمنيمكحعوقوةيضابإلاتزاجأو
نعهاهندقهللانفهكلامنذإريغباعرزلخدنمك٠نيهجو
.هبهللاهرمادقو٠عرزللادسفمهنمهجورخناكاذإهمجورخلا

ةلبقلالهأنمناكاذإبرحلاىفربدملاعبتيال:اولاقو

ةهبشملالتقاوحابأو.ةيرذالوةأرمامهنملتقتالو«ادحوم
لعفامكاذهنِ:اولاقومهيرارذومهئاسنيبسومهيربدمعابتاو
«ةدرلالهابركبوبا

كلاهتلقنيتلاةيماحلانهقوسوءامإلاعيبةصقديعياذهدعبو

امةءارقدعبكرديميركلائراقلالعلويرعشألانسحلايبأنع
هصرحمغرويرعشالاىلعدامتعأإلالكدمتعادقيدادغبلانأقبس

نملطتاماريثكاهفورحبيرعشألاةرابعنإفليلقلافرصتلاىلع
.كانهوأانه

نمةيضابإلاربتعادقيدادغبلانأوهلمأتلاىلإوعدييذلاو
حئاضفاهنعلاقينأبجيوةلاضةقرفكلذلمهنأوءجراوخلا

انيحعئانشلاوأخئاضفلاكلتدرويبهذوعئانشاهلسمتليو

ہهضعبلوقاهنایوعدبرخآانیحواعيمجةيضابإلاةلاقماهنأىوعدب
.مهنمموقوأ
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يفو‹سماخلاوعبارلانينرقلايفشيعيناكيدادفبلانإ

نمةيمالسإلادالبلابلغأىفاوفرعدقةيضابالاناكرصعلااذه

ةفاقثلاعورفبلغايفتافلۇممهلترهتشاوسلدنألاىلإناسارخ

اميسال ةيمالسإلا

ملع

فرعومهريسومهخيراوتتنودو-مالكلا

احصأ۱ا| باحصأىلإضعبنعاهضعبذخأيتاقبطيفمهتمئأومهؤاملع
٠يهللالوسر

يفضعبنعاهضعبزيمتدقةيمالسإلابهاذملارثكأنأامك

نإفكلذعمو.اهئاملعواهتمئأواهتالاقمواهئارأو«اهعورفواهلوصأ
نميرعشألامهركذنيذلامهيدادفبلامهركذنيذلاكثلوأ

ايشمهنعنوفرعيالةيضابإلاو‹ةيضابإلايفمهايإنيرشاحهلبق
۱.مهئاملعتاقبطيفالومهبتكيفالمهوركذيملو

يرعشالاهلبقنمهكلسيذلاكنسملاكلسدقيدادغبلانإ

ةيضابإلانعهبتكامبلغأنأةقباسلالوصفلايفتملعدقو
سفنكلسيوهويدادفبلانأو ةلصبمهيلإتميالمهيلإهبسنو

نعائيشفرعيالرخالاوهرداصملاسفندمتعيوكلسملا

وهامنإفالطابوأاقحناكءاوسمهنعهبتكاملكنأو.ةيضابإلا

دضةنتفلاراناودقوينأنوديريساننعهيلإتاقيفلتوتاعينشت
نيملسملامهناوخإةيقبنمنيهوركممهولعجينأوءةيضابإلا
ءاهبلوقينممواهنمنواربيتالاقمو.دئاقعمهيلإنوبسنيف
ماعلايأرلاةراثإل.ماهبإلاوضومغلاةياغيفالاوقأمهنعنوقوسيو
حيحصريغاريسفتتاملكلاوألمجلاضعبنورسفيدقومهدض
كشالو.نيرخاألاسوفنيفمهَوعرزلةيضابإلادنعدوصقمالو

نيذلاءاملعلاءالؤهنأوكلذلكءاروةركاملاةسايسلاعباصأنأ
ملعلاعمةلفغتسموأةلغتسمرداصمنعمهتامولعماوقلتامنإنوبتكي
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نعمهللاقياملكقيدصتويقلتليفاكلادادعتسالامهيدل2

.اقبسملالضلاباهيلعاومكحىتلاقرفلاكلت
نأنماقباسهيلإانرثاامانهديعتنألوقلاةلفاننم

هذهنأوجراوخلانمةيضابإلانأهريغعزامکمعزدقيدادنبل

نأالواهيلعيلصينأينسللزوجياليتلاقرفلانمةقرفل

ءاهنمجوزتينأهمعزبس-ينسللزوجيالهلد«هارويلصي
ةمدقميفمالكلااذهددردقو.اهحئابانملكأينأالو

نمءىشبماكحألاهذهدروأهنمةيماتخلالوساىفوءباتكلا

.ماظعةمثأىلإماكحألاهذهضعببسنواهيلعدازوليصقتل

فوفصلاقثو٠ةنتفلارانلاداقيإدشأةوعدالهنأبسحأو

هذهنم‹نيملسملالمثلاقيزمتوةملكلاةدحولاقيرفتو«ةمالا

.ةوعدلا

ىونطدقاميفيدادفبلاخيراتلاىوطدقفلاحلكىلعو
ةايحيفامخضاغارفالمتتناكيتلاقرفلاكلتنماريثك

نمريثكلمحتامكةذاشءارالمحيهباتكيقبو٠نيملسملا

.بهاذملانمريثكيفبتكلا

راثآلاوئاتلاءتنقيأوتربخو«ةملسملاةمألاتفرعدقو

ىمعألاعابتالاوءةيسنجلاوةيبهذملاةيبصعلانعتببستيتلا

يفاهقحلامةرارميفتقاذونيعلايارتأرو«ةيسايسلاططخلت
.رارضأنمكلذءارج

تكستودراشلادرتوءةملكلاعمجتنألواحتمويلايهو

وُانهمالقأموقترخآىلإنيحنمنكلو«ةنتفلاىلإيعادلا

يفدبدجنمهمسرتلءاطخأيفخيراتلاهاوطامىلإدوعتفكانه
.ةلفغوةجاذسوةهالب
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عمجىلعمهناعأو‹قافولاليبسنيصلخملانيلماعللهللاركي
يفةيسايسلاعماطملاوةينيدلابهاذملااهتقرفىتلاةمألاةملك
بهاذمومكحتلابصانمو‹ةسايسلامهقرفتوءيضاملادهعلا
يفةباذكلاتاراعشلاو‹باقلألاوءاسالاةنتفوداصتقإلا
.رضاحلارصعلا

ضعبنإميركلائراقلللوقنأىنمهيدلصفلااذهماتخيفو

يهواهسفنيفاهبيذكتلمحتةيضابإلاىلإاهبسنيتلالاوقألا

ةيضابإلاباهقحلأيتلاقرفلانمةقرفىلإمعزاميفاهبسنيتلا
مهنمًاموقوأةيضابإلانماضعبنأاهيفمعزيتلالاوقألاكلذكو

موقىلإوأكئلوأضعبىلإةبوسنملالاوقألاهذهفاهبلوقيناك

فقتفضهنتنأعطتستملاهسفنيهاهنألبيذكتىلإجاتحتال
فوسفاعيمجمهيلِإهبسنامامأو«ةيضابإلانمحانجبتذالامنإو
لصحتيامعمىلاعتهللاءاشنإباتكلارخآيفشاقنلابهيلإدوعن

امدكؤنوةقيقحةيضابإلاهبلوقيامدكؤنفهريغلاوقأنمانيدل
.ةمهبموأةمهومةقيرطبدروأامعفشكنوةقيقحهبنولوقيال
.ناعتسملاهللاو
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هيضابالاومزحنبا

ينعدقو«يرجهلاسماخلانرقلايفيسلدنألامزحنباشاع

.اهنغبتكوةيمالسإلابهاذملابرخآلاوه
نعبتكاميفقفويملريبكلاملاعلانإلوقأنأينفسؤيو

انايحأهمالكو.نايحألاضعبيفمهيلعىنجتدقللبةيضابإلا
نأنكميالهيواعدضعبنأامكءاًمُدَهاضعبهضعبمدهي
ئراقلاىلإو‹تارربماهلدجينأناسنإلالواحامهم قدصت

.ةلثمألاميركلا
188ةحفص(لحتنلاوللملايفلصفلا)هباتكيفلوقي

:ىليام
نمةقرفنأمالسإلاىلإنيمتنملاتالاقمعمجنمضعبرکذ»

ريغوهو-ةسينأيبانبديرفىعديلجرمهسيئرةيضابإلا
:اهيلعنيدهاشةمألاهذهيفنإ:لوقيناكروهشملاثدحملا

الووهيتميتحالووهنميرديالرخآلاو«امهدحأوه

لوقيىراصتنلاودوهيلانمناكنمنأو«هلبقناكدقهلعليردي
لوقيامكانيلإالبرعلاىلإهللالوسردمحمهللاالإهلإال
نوىلاعتهللاءايلوأ|نونمؤممهنإف:لاق‹دوهيلايفةيوسيعلا

نأوءنراصنلاودوهيلاعارشمازتلاىلعو«دقعلااذهىلعاوتام
نآرقبو.نيئباصلانيدبيتأيمجعلانمءيبنبخسنيسمالسإلانيد

«.ةدحاوةلمجهيلعلزنيرخآ
نإلأدسمويألام:لوقاذهىلعرييكلاحلالابتطيو

تالاقملاهدهنمءيشبلاقنمنورفکكيةيضابإلاميمج

«.هلاموهمدنولحتسيو«هنمنوأربتيو

- 55



الةيضابإلاعيمجنأررقيمزحنبانأرمألايفبيجعلاو

لاقنمىلعنومکحيو«اذهةسينأنباءارآنمءيشبنولوقي
هدنعغاسفيکف«‹هلاموهمدنولحتسيو«رفكلاباذهنمءيشب

مهونيملسملاقرفيفالوُأ:هتفئاطولجرلااذهیوسینأنذإ

نممهلعجينأراتخاملمث«ةرورضلابنيدلانممولعملانوركني

لوقينمنورفكيهسفنوهررقيامكةيضابإلاعينجو«ةيضابإلا

مأقرععزنمأ«ةرهاصمةقالعوأ«بسنةجيشومهنيبله«كلذب

؟ةدرجمةئيربةقادصةطبار

نيعنشملانيبصعتملاضعبنكلواعبطكلذنمءيشالهنإ

نولقاناهلقنفةبوذكألاهذهاوقلطأ«نولوقيامنونزيالنيذلا
ففومررقينُاهعمرطضاهنكلومزحنياريبكلاملاعلامهنمو

هتفرعمىلإادانتساامبرةبئاصلاهتظحالمببقعفاهنمةيضابإلا
هذهربتعايذلايدادغبلاكهقبسنمهيلإبهذامىلإوأةيصخشلا

.مالسإلانعةجراخةقرفلا

هلاندروأنأقبسضقانتلاوطيلختلااذهلاثمأنأةقيقحلاو
نبانمضورفملاناك.نيقباسلاتالاقملاباتكضعبنعةلثمأ
ءعالطالاةعسوءةظحالملاةقدو«ءاكذلانمهبرهتشاامبمزح

اميفقلزنيالأ انايحأةوسقلادحىلإغلبييذلادقنلاةعاذلو
يتلاةغرافل:تاهرتلاهذهنمهباتكفظنينأو«هريغهيفقلزنا

تاحفصلاةدايزالإمهللاةميقنماهلسيلو«اهسفنباهسفنبذكت
.هيفدروتيذلاباتكلايف

رمتسإهنكلواهبذكنأدعبةرقفلاهذهبىفتكامزحنباتيلو
:قيرطلايف
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:باتكلاسفنيفمرحنبالاق

قرسوأینزنمنأيضابإلاثراحباحصأنمةفئاطتلاقو»

باتنإف‹لعفاممباتتسيمث‹دحلاهيلعماقيهنإففذقوأ

«.ةدرلاىلعلتقةبوتلاىبأنإو«كرت

هدنسيملومزحنباهلقنيذلالوقلااذهانتقانناقبسدقو

ثراحلااذهنوفرعيالةيضابإلانأةيافكلاهيفامبانحضوأو
مكحوهفذاقلاوقراسلاوينازلاىلعةيضابإلامكحنأوهتقرفالو
ءنصحملاريغلدلجونصحمللمجر«مهيلعهلوسرمكحوهللا

بتکيفةلصفمطورشب4فذاقللدلجو‹قراسللغسرلانمعطقو
نمىلعدودحلاةيضابألاةمئااهيفماقاثداوحتعقودقو.هقفلا

بتكاهتركذبرغملاوأقرشملايفمهتامامإءانثأ«هيلعتبجو

ةمئأنأدحأركذيملو.اهتابسانميفةلصفمعئافولاوخيراتلا
همزليالنماولتقفدحلاةماقإيفهللادودحاوزواجتةيضابإلا

ملوأباتةدرلابدحلاهمزلنمىلعنومكحيالةيضابإلاو«لتقلا
ةيضابإلادنعاملكومهيلعبذكمهيلإلوقلااذهدانسإو٠بتي
نمتناكءاوسةريبكلابكترمنمنواربيمهنأعوضوملايف
دودحاليتلارئابكلانمتناكوأدودحلااهيلعماقتيتلارئابكلا
ام(ةريبكلا)ةيصعملابكترمىلعاهنوعقويامنإةءاربلاو.اهيلع

بوثهيلعاوغبسأاهنمباتاذإف.بتيملواهيلعارصمماد
ملسملكهذختييذلافقوملاوهفقوملااذهنأدقتعأو.ةيالولا

يفضينأعرولايقتلاملسملاعيطتسيفيكوهمالسإىلعصيرح
؟اهيلعرصيوةيصعملابرهاجيناسنإىلعءءالووهتبحم

دحلاهيلعماقينأامإولخيالدحلاهيلعماقييذلاصخشلاو
يفنانثافلتخيالاذهفالثم(زعامك)ةبوتللهنالعإوهفارتعادعب
وهوماقيودحلاهيلعبجينأامإو«هتيالوبوجووهتبوتقدص
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نيبفالخالاذهوبكترااممةبوتلانلعيالوهتيصعمىلعرصم
قداصنمؤملناكامفهنمةءاربلابوجويفةيضابإلانمنينثا

ةيصعملابهللارهاجيناسنإىلعهءالووهتبحميفضينأناميإل
يفوريهطتةبوتلاةلاحيفدحلانأنظأانأو.كلذ

عراشلاريدقتزواجتيالنيتلاحلااتلكيفو‹ةبوقعرارصإلاةلاح
هيلعمقيملنموةاصعلانمدحلاهيلعميقأنمنيبقرفالو«هيف

.ةيضابلدنانکيملامودحهيلعناكاماهلكرئابكلانإلب

يهةءاربلاىنعموةءاربلانمرثكأسيلوةءاربللةبجوم

لءاعدلامدعوةيصعملاباكتراببسبهللايفءافجلاو

.كلذنمرثكأسيلوةاصعللةمحرلاو
ماكحأةقيقحفرعلاليلقهسقنمزحنيامامإلاىنعولو

تناكدقوسلدنألايفشاعدقواميسالو-مهتريسوةيضابإلا

اهتمئأةةريسوليلقبكلذلبقرئازجلايفةمئاقةيديشرلاةلودلا

دودحلاةماقإقرطوءةنسلألانيبةلقانتملازتالذئنيحتناك
ىلعمهضعبسانلاهصقياممناكةلودلاكلتيفماكحألاءارجإو
نُأمزحنبامامإلاناكمإيفناكامك«هبنوثدحتيوضعب

يأراهنمفرعيوةيهقفلابتكلاضعبىلعنيحلاكلذيفلصحي
قاسنامزحنبامامإلانكلو‹دودحلاةماقإىفيقيقحلاةيضابإلا
عفادبةفلاخماقرفهبسحامىلعطخسلارايت‹قباسلارايتلايف

كلتىلععينشتلايفةحلمةبغروطخسلاهيوقييروعشالديدش
عئانشلاكلتنمهباتيفهركذامىلإفاضأدقو.قرفلا
.هتادهاشمنماهنأمعزىرخأعئانشةفلتخملا

:يليام189ةحفص(لحتلاوللملايفلصفلا)هباتكيفلاق

‹باتكلالهأماعطنومرحيسلدنألاباندنعةيضابإلااندهاشو»

ءاضقلانوبجويو«شبكلاوروشلاوسيتلابيضقلكأنومرحيو
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نوبرشييتلارابألاىلعمهونومميتيو«ملتحافاراهنماننمىلع

«.مهنماليلقالإ4اهنم

فوسوةيضابإلاىلععينشتللةدارإمالكلااذهلوقيهنأكشال

بابيفوءةيداهتجاةيهقفلئاسم»لصفيفلئاسلاهذهشقانت
:يلياميفهلمأتفدعباميفهلوقياماضيأعينشتلا

يليام191يالحناللملانيلصقل)يفمزحنيالاق

ارممزحنيانملوقاهو٠.هتمدحأهفوعامفهع

‹مالقألاوةنسلألانمريثكىلعددرتدقناكنإولاوقألابرغأ

ضابإنبهللادبعهيلإعجريذلامهلوقوهامو؟ةبلاعثلامهنم

امو؟لاوقالانمددعيفوادحاولوقيفعجرلهو؟عجراذاملو

و؟ةبلاعثلالوقىلإضابإنبااهيفعجريتلالاوقألاكلتيه

دهريغدنعالومزحنيادنعباوجاهلسیلوةرئاح

تشتتنودتاعاشإلانوفطتخينيدباتكلاكلونمیوعدلا

هباحصأندجووالوقىلإعجررضابإنبانُمزح

ىواعدلانمةلسلساهنإ؟هتمامإنعائيشفرعيالهدجوف
اهيففلؤملاو.اضعباهضعبمدهيةيعادتملاةيهاولاتاءاعدإلاو
.اهيلعدمتعاىتلارداصملاىلإريشيالاعيمج

ملفمهبهذمومهملعيفمهمدقموهنملاسهنامعزيمزحنبا

لهو«هشمنوأربيمهنأملعفيكف.ضابإنيانعائيشاوفرعي
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¦ئيشهنعنوفرعيالوهنوفرعيالصخشنمساناربينألقعي

ةيضابإلانعلأسيبهذوأتبثتلاباقحريبكلاملاعلامتهاله

نودعنشتلااهنمدصقيلايخلاجسننمةروصيهمُأ؟مهمامإو

لاصتالاعاطتسالققحتلامزحنيادارأول؟يقيقحءيشةفرعم
نيمدقملاوأءاملعلاءامسأركذلولعفلابةيضابإلاءاملعب

مهبتكىلععلطينأوأ..حوضوملايفةجحمهلوقربتعينيذلا

ةقباسلاةروصلايفوركنتالوشقانتيتلاقئاقحلااهنمدمتسيو

سلدنألاينةيضابإلاىلإبستنينمععمممزحنبانأيلودبي
وأةةوطسبحاصنوكيدقوماوعلانمهنععمسنمنوكيدقو

همامإنعهلأسيمزحنباهيلإبهذفسالانيباهيرهتشاةو

موياكلسملااذهانكلسولو.شیشهدنعدجپملف«ضابإنب

اسلاعابتأنمةئاملايفنينامثعم ةفاقثلاراشتناىلع

ولفمزحنياهيلإلصوتاسبةمييشةدحاوةجيتلاتاكل
نمكفداصينمىلع؟سيردإنبدمحمنملاؤسلاددرتتذخأ

باحصأوراجتلانمنيمدقملاضعبىلعئتحلبيعفاشلاعابتأ

نمديرتاممهنمريثكلادنعتدجواملمهريغوةريبكلاعرازملا

يفلاؤسلاكلذددرينأىلعمهنمريثكلاديزيالو.فرامملا

كللوقيفكلذىلإفيضينمالاحمهنسحأوبارغتسااهيفةجهل
وأ‹يعفاشلابهذملامامإوأميظعلامامإلاوهوأميظعلاانمامإوه

كلذىلعينبننعيطتسنلهف.هيفءانغالامماذههبشيام

نمنيمدقملاضعبوأيعفاشلانع!الأسدقلوقنوامكح
.ائيشهنعاوفرعيملفهعابتا

لوقىلإعجرضابيإنيهللادبعنأةيضابإلانمدحأمعزيمل
ىلعنوعمجممهفهنماربيةيضابإلانمدحأدجويالوةبلاعثلا

نوظفحيونيعباتلارابكنمونيملسملاةمُئَأنمهنوربتعيوهتيالو
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يفهلاوقأنمريثكلانوفرعيومهبتکيفاهونوددقوهتريس
الامك«سيدقتلاةجردىلإهنوعفريالكلذعممهوةيعرشلااياضقلا

يفنانوريو.موصعمريغصخشيأسيدقتلاةناكمىلإنوعفري
اباوصو«اكورتمواذوخأمةمئألانمهريغلاوقأيفامكهلاوقأ
سنمناكءاوسمامإيأةبترملاهذهنعنوهزنيالو«ًاطخو
رهتشاىتحليلدلاىلإءيشلكيفنومكتحيومهريغةمئأوأ
(ںاجرلابقحلافرعيالوقحلابلاجرلافرعي)ةرابعلاهذهمهنيب
نوأربيةيضابإلانإوةبلاعثلالوقىلإعجرضابإنبانأیوعدف
ىتلاتاعينشتلابكربقحلتنُلواحتیوعدىرخألایههنم

تالاقملاباتكنماقحبيرغلاو‹مهتمئأوةيضابإلاىلإبسنت
ءاسؤروةمئأمهنوربتعيومهنمسيلنمةيضابإلاىلإنوبسنيمهنأ

قرفوأفئاوطبمهنوقحليفنييقيقحلامهتمئَأنولوحيومهلقرف
:يليامبلصفلااذهمتخننأئراقلاىلعهفرياممهلعلوىرخأ

191ص(لحتلاوللملانيبلصفلا)هباتكيفمزحنيالاق
:يليام

هنافءديزينبدحاولادبعتخأنبرکبلوقمهتاقامحنمو»

نمةبحذخأناكولو«ربكوأریغصبنذلک:لوقيناك

كرشيهفحازملاليبسيلعةفيفخةبذكوأ«قحريغبلدرخ
«هللاب

.ةيضابإلاتاقامحنمتسيلميركلائراقلاىريامكهذهو
ءاملعللو«يسلدنألامزحنباريبكلاملاعلاتاقامحنميهامنإو
الوهمالوهوبأفرعياليذلاركبلااذهوهنم.مهتاقامحرابكلا
9اذهذهنوکيمث‹هلاوخأىلإبسنيامنإوهيبأةبصعىتح
ىفركذتواهبدمتعيلاوقأهلامامإبسنلالوهجملا

رىلعمنيالانعيوهومزحنبدمحمابأريبكلاملاعلا قرف
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ىتحهقوسيهبيتأيمثاناكمهلدجيالفلجرلااذهىلعرثعي

مثمهيلإهبسنيمثكانههيقليفةيضابإلافوفصنيباغارفدجي

.هتافامحةعبتمهيلعيقلي

اذهنمسالاىلععينشتلايففخسأالهنأمقالا

الو‹لوهجملاصخشلااذهنوفرعيالةيضابإلانإءىوتسملا

مهبتکنوهزنيو«مهفحصضايباهبنودوسيالو«هلاوقأںودرعي
‹ةذاشلاتالاقملاو‹ةغرافلاىواعدلاوليلاضألاهذهلثمنع

هذهلثميفعيضتنأمهئارقتاقوأومهتاقوأىلعصرحأمهو

‹قالفنالاوبصعتلا:اهطويخجسنىلعنواعتيتلاتاقامحلا

لقنلايفةناسألامدعو«ميقسلالايخلاوءةرجافلاةياعدلاو

عقوف‹ةفلتخملااهبيلاسأبةركاملاةسايسلاهيجوتمث‹ةداهشلاو

ثدحتنيذلامزحنبالاثمأءاملعلاذاذفأنمةعامجكلذلةيحض

كلتمهيلعتزاجوهيلإريشنفوسوأهقبسنمضعبوهنع

.ةطيحلاورذحلامهئاعدامغراهلكءاطخألاإ

يفاورصقاذإارذعنيمدقأللسمتلندقعقاولايفنحنو

اأ4قئاوعلانمهيلإانرشأامببسبقئاقحلاىلإلوصوللا

يأمهلسيلفمهريغنعةباتكللهنأنوعنيذلانورصاعملا

لاوزو‹عجارملارسيوءتالصاوملاةلوهسل‹ريصقتلايفرذع
انايعمهتادهاشمو«نيثحابلاقرطنمةيونعملاوةيداملاطوغضلا

ةقرفلاوتتشتلاببسبةملسملاةمألاتقحليتلارارضألل

بهاذملاباحصأددشتنعجتنامنإةقرفلاوتتشتلانُمهكاردإو

نملكلمهتبراحمومهتمقنو«مهتمءارآبمهكاسمتسايفقرفلاو
.اقالفنارثكألاوةيبصعدشألالعفلادردلويامم«مهفلاخي

‹اهفصعمجيوءاهدشرةملسملاةمألامهلينأهللاىع

ةنسوهللاباتكىلعظفاحتءءاضيبلاةجحملاىلإاهديعيو
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ةمئألاةيقبربتعتو«مهيدهيفهباحصأبيدتقتوييهلوسر

مهتاداهتجابسحةيمالسإلاةعيرشلااومدخدونجمهامنإءاملعلاو

ديزننأانقحنمسيل«ًاطخلاوباوصلامهنمردصي«مهمهفو
نمذخأننأانيلعامنإو«مهنيبلضافننأالوحجرأاهيأمهلامعأ
الليلدلاةوقرابتعابةنسوأبإتكنمليلدلاهديأاممهلاوقأ
ملنممهریغحرجتانأانلسيلو.نيعممامنمهرودصرابتعاب
هللاماكحأبذخأتامنإوسانلالاوقأبذخأنالاننأل«هلوقبذخأن
.نيرطيسمبىضمنممدحأىلعانسلو
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ةيضابإلاوينييارفسألارفظملاوبأ

٤0

دجيرفظملايبأباكارقينيحميركلائراقلاو.قرفلانم
لخديامكعوضوملالخديوهف‹يدادغبللةتهابىرخأةهروص

اهيفلباقتيةمساحةيبرحةكرعمةحاسىلإسمحتمبراحم

E4

هصخمطحيوهديرييذلاقيرفلارصتنيلةوقنميتوأاملكوأ

.هدعبنمموقيالاميطحت

مسفةمدقملايفو(ريصبتلا)هباتكرفظملاوبادبيحورلاهذهب

مسقلةنجلامثةماقتسالاوىدهلابمكح:نيمسقىلإةيمالسإلاةمألا

داكتةروصيهو.رخالامىقللرانلامثلالضلاوغيزلابمكحو

اذهيفانمهيسيلو«يدادغبلاهذاتسأدنعامملصألاقبطنوكت

.ةيضابالانعهثيدحالإ لاحلاةعيبطب لصفلا

:ىليام56ص1955ةعبطريصبتلاهباتكيفلاق

7ءضايإنب›هللادبععابتأمهو4ةيضابالاةسداسلاةقرفلا»

ةمألاهذهقرفنممهيفلاخمنإنولوقيمهلکو‹قرفمهنيباميفمه
نومرحيو‹مهتاداهشنوزوجيو‹نونمؤمالونوكرشمالرافك
مهتحكانمنوزوجيو«ةينالعلايفاهنوحيبتسيو«رسلايفمهءامد
نوللحيو.مهمئانغضعبنومرحيو«مهنيبثراوتلانوتبثيو
امنومرحيوحالسلاوبالسألاةلمجنمناكامنوللحي.اهضعب
«.اهبابرأىلإاهنودریوةضفوأبهذنمناك
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نسحلاوبأويدادغبلااهيلإهقبسيتلاةريغصلاةمدقملاهذهدعب

نسحلاويأهلبقنماهركذيتلاةقباسلاقرفلاركذىلإلقتنا

طیسبفرصتعميدادغبلاةرابعبلاغلايفةرابعلاوءيدادغبلاو

اهيفامباهنملكتالاقموقرفلاكلتركذنأدعبوعنصتلاحضاو
ةصقىلإضرع:لبقنماهانضرعامكليطابأوتاعانشنم
اهرصتخادقو.نسحلايبأنعاهليصافتباهانلقتيتلاةيراجلا

ىنییارفسالاو.يدادغبلاويرعشألامامتهااهبمتهيملوينييارفسالا

يأرخألاوهلذبيملباتكلااذهيفةيضابإلانعهبتكاميف

رايتعمقاسناامنإو.ةيضابإلانعيقيقحءيش۴1ةفرعملدوهجم

قرفنمةقرفمهربتعافمهريغنممهنعبتكنممهقبسنس
بسنمثهلبقنممزحنباويرعشألالعفامكجراوخلا
مهتمُئأنملعجو:يرعشألادنعاهتيأريتلاتالاقملاكدتمهيلإ

وُقىيقحتںودقبسنممهيلإمهبسننيذلاصاخشألاكىلو

ءانثأ هكلمتتهنأهيقباسنعهبزاتمااملكو«قيلعتوأصيحمت
نيحنم-هتباتک كلتىلعبصيفةمراعبضغةروثرخآىلإنيح

.تانعللاومئاتشلانماليساهباحصوقرفلا-
يرثوكلادهازدمحمخيشلاباتكلاققحمنسحأدقو

13صباتكللهتمدقميفلاقفباتكلافلؤمنعنيتظحالمب
:يليم

لالمإريغيف باتكلااذهيفیفوتساهللاهمحرفنصملاو»

يففنعضعببلحتلاوللملاباحصأدئاقعنايب لالخإالو

:رطسأدعبلوقيو«فقاوملاضعب
يدادفبلاروصنمابأةيراجنلاةبوجألايفيزارلازمغدقو»

كلذبهءارويراسلايناتسرهشلاحتفلاايأو‹ةوسقلاوبصعتلاب

«.ريثكبةجهلفطلأيناثلانكلو.اضيأ
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:رطسأدعب.لوقيو
وزعيفتبثتلامدعنأشلااذهءاملعهبذخؤيام.ىراصقو

نمةريخالاةرقفلاهذهارقينيحميركلائراقلاو«قبسامكلاوفألا

ىلإبسنتالاوقُنُیردفخيشلاناكردييرثوكلاخيشلامالک

عبتقاهنأامكاولوقيملامنولّوقياساننأوءاهباحصأريغ
يرثوكلا.انخيشةرابعوبصعتلاةدشمهضعبىلعيزارلاةظحالمب

راذتعالاىنعملمحتةقباسلاتاظحالملاىلإريشتىتلاةمعانلا

ريبككلذيفىريالهنأكونأشلااذهءاملعنمفرصتلااذهنع
.ةفلاخملاقرفلادضفينعلامهفقومرربينألواحهنإلبسأب
وزعيفتبثتلامدعةطقن تاذلابةطقنلاهذهنأىلودبيو
ىلإلاوقألاةبسنيفتبثتلامدعنإف.ةمهمةطقن لاوفألا
ىلإيدؤي‹ةحيحصةفرعمكلذةفرعمنمققحتلامدعواهباحصأ

سانىلعمكحلاىلإكلذيدؤيدقو.اهنمءآربمهموقىلإاهتبسن
حصأوكلذنمءايربأمهو.لالضلاوأةعدبلاوأرفكلاوأقسفلاب

.كلذبمهيمرينممةديقع
يفةريثكةلثمأميركلائراقللتحضوأةقباسلاتاحفصلايفو

امضعبنأوةيضابإلاىلإضعبهبسناميفيرحتلاوتبثتلامدع
هبنيلئاقلاىلعةيضابإلامكحيمهتالاقمنمهنأىلعمهيلإهوبسن
ارثأتمناكقباسلاىفترشأامكرفظملاوبأ.رفاكدترمهنأب
ةباتكلابولسايفایلجاحضاواذهرهظيواريبكارثأتيدادقبلاب

قرفلاباحصأىلعديدشلاقنحلايفوهكلسيذلاجهنملايفو
يفوءهبهثيداحأعبطيذلافنعلايفو.اهلوانتيتلاتالاقملاو

حجبتلاةجردىلإنيكرشملاماكحأباهيلعمكحلانمزرحتلامدع
زازتعالاةجردىلإةقفاوملاقرفلاحدميفةالاغملامث.كلذب

هوقهزأوةينبأنمهوداشامونيملاظلاكولملابراختفالاو
.حاورأنم -6حاور



رثامددعيوهو176صريصبتلاهباتکيفينييارفسالالوقي

:يليامةنسلالهأ
ةنسلالهأىلعاهرادميتلاةيلعفلاتاداهتجالاعاونأامأو»

دجاسملالثم«ةروكذمةروهشمفمالسإلادالبيفةعامجلاو

امإوةيمأينبمايأيفامإ«ةنسلالهأدالبيفةتبثملاتاطابرلاو

نبديلولامايأيفىنبملاقشمددجسملثم«سابعلاينبمايأيف

نمهللاءاشامهمايأيفلتقاينسناكو‹كلملادبع

«.ضفاورلاوجراوخلا
:رطسأدعبلوقيو

هنمءيشةرامعيفنوعسيونوبلغتينييرصملاضعبناكو»
«.مهداقتعاءوسعمهنولعفياوناكاملعقومالنكلو

هنعلوقييذلاكلملادبعنبديلولانيدنعرظنلاعطقبو
بهذلاجورميفءاجامكادينعارابجناكهنأنيخرؤملارثكا

:يليامثلاثلاءزجلانم166صيدوعسملل

«.اموشغامولظادينعارابجديلولاناكو»
لهأظفلاهيلعقلطييتلابهاذملاو96ةنسيفوتديلولانإف

نباناككلاموامالغذئنيحناكةفينحابأنإفدعبدجوتملةنسلا
نأضرفولف:دعبادلويملفدمحأويعفاشلاامأ«ةدحاوةنس

يفهنوركذيوأنوملسملاهبزتعيامريخلالامعأنممدقديلولا
الوقرفلاوبهاذملاةأشنلاقباسنوكيكلذنإفجاجتحالاماقم
ولوساسأىلعموقتالیوعداینسناکهنأیوعدومهلهيفقح

اذإو4قحأوىلوأزيزعلادبعنيرمعبزازتعالاناكلاذهحص
لهفمهسفنأىلإهوبسنوءارمألاوكولملاهبماقامبةنسلالأرختفا
ةبعكلاىلإتهجويتلاتاقينجنملاةنسلالهألامعأنمربتعي
ةنيدملايفةي.ومألاةلودلاةداقاهبماقيتلاةيشحولالامعألاو
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ةسايسلاعياصأانهظحليميركلائراقلانأكشال«الثمةرونملا

لامعأنيزتفهديرتاملءاهديفءاملعلامالقأهجوتيهوةركاملا
امىلإينثنتامنيبةنسلالهأداجمأنماهربتعتوةيومألاةلودلا

باسحلانمهوطقسأفنويديبعلاهبماقامللامعألاكلتهناشي
.مهتاينداسفیوعدب

.مالقألاهيجوتيفةركاملاةسايسلاهلعفتامضعباذه

امهمایيفلتقاينسناكو»:ديلولانعفلؤملاريبعتام

هنألاينسديلولاربتعاامنإهنأمهويف«ضفاورلاوجراوخلانمهللاءاش

لتقيفناعمإلانأكشالو.جراوخلاوضفاورلالتقيفنعمأ
اليلدنوكيالوةنسلاضقانيىأروألوقيفمهتفلاخملنيملسملا
لاقدقو‹هللادودحنمدحلةماقإنكيملاماهبكسمتلاىلع
.:رلوسرلا

لوسردمحمهللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأ9
اذإو«.اهقحبالأمهلاومأومهءامدينماوصعدقفاهولاقاذإفهللا

يفلتقهنأهبجعأواينسكلملادبعنبديلولاربتعينأهلزاج
اضيأجاجحلاربتعيالفأنيرخآلانيملسملانمهللاءاشامهمايأ
يدوعسملالاقجاجحلاهلتقيذلالئاهلاددعلااضيأهبجعيواينس
:يليامثلاثلاءزجلانم175صبهذلاجورميف

ةئامدجوفهبورحوهركاسعيفلتقفنمیوسهلتفنمیصحُأو»

فلأنوثالثوءلجرفلأنوسمخهسبحيفتامو4افلانيرشعو
لاجرلاوءاسنلاسبحيناكو«ةدرجمافلأرشعةتسنهنم«ةأرما

.«دحاوعضوميف
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ةيضابإلازيناتسرهشلاحتفلاوبأ

فصنلايفيناتسرهشميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأرهتشا

بانكنيبهتيصعاذدقو٠يرجهلاسداسلانرقلانملوالا
مهأنم(لحتلاوللملا)هباتكربتعيو.دئاقعلايفتالاقملا

هيلعنودمتعيمويلاباتکنمريثكوعيضاوملاهذهيفعجارملا
فلؤملااذهقفارننأانمهيو.شقانيالتباثققحمردصمك

نأعاطتسالهىرنوءهفقوميلجتسنلتقولاضعبريبكلا
؟هوقبسنماهيفعقويتلاءاطخألابنجتي

ةعبطلانملوألاءزجلا(لحتلاولملا)هباتكيفحتفلاوبألوقي
:يليام4صةيراجتلانيسحلاةبتكمىلوألا

هريغنعزيمتنملكسيلهنأهيفءارماليذلامولعملانمو»

«.ةلاقمبحاصدعامةلأسميفامةلاقمب
:يليام6صلوقيو

هتدجوامىلعةقرفلكبهذمدرونأيسفنىلعيطرشو»

نيبُانُانود«مهيلعرسکالو«مهلبصعتريغنممهبتكيف

«.هلطابنمهقحنیعأو«هدسافنمهحیحص

هسفنىلعهطرشو«هباتكعضولهططخاملحتفلاوأفولهف
؟اهباحصأرداصمنمدئاقعلاوءارالاءاقتسانم

كلسملاسفنكلسهنأو«كلذلعفيملهنألوقأنأينفسؤي
مهبلبسنيولاجرلاءامسأنعثحبيوهف‹هوقباسهبرميذلا
اميمجاهعفديةقرفنيعبسونيتنثأىلإقرفلاددعبغلبيللاوقألا

نيعبسلاوةثلاشلااهنمصلختسيورانلاىلإ اهئيسمواهنسحم-
نمهقبسنمىلعهلككلذيفدمتعادقو«ةنجلاىلإاهدوقيف
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يفمهفلاخدقناكنإواهضعبانشقانيتلابتكلاباحصأ

.لصفلااذهةياهنيفاهضعبلانضرعاميرةريسيتايئزج

الوححصيالهنأو«درجتبقرفلاركذيسهنأحتفلاوبأدعو
‹دسأفلاوحيحصلانيبزيميالو‹ئطخيالوبوصيالو«دقتني

نمو«ىلوألاةوطخلانمهسفنضقانهنكلو«لطابلاوقحلاو
يفاهففصيوقرفلافوفصمظنيلعجوهفيسدرجباتكلاةمدقم
دهعىلإهرصعنمخيراتلاقامعأيفاهروذجدتمتةليوطريباوط

ىلإسيلبإفقومنمابسانمارهظمرصعلكيفةذختمسيلبإ
نألواحيوءةلاضلاقرفلافقومىلإنيقفانملانيكرشملافقوم
نمهرظنيفاهفالسأوةلاضلاقرفلاهذهنيبةقيثولاقئالعلاطبري

قرفلاعيمجعجريوهو«نيطايشلاوأنيكرشملاوأنيقفاتملا
هباتكنم.10ةحفصيفلوقي‹ةعبرألوصأىلإهرظنيفةلاضلا

هيلعمكحيالنمىلعلقعلامكحنأامللوألانيعللاف»:يليام

قلخلامكحوأقلخلايفقلاخلامكحهيلعيرجينأهمزللقعلا
ىلوألاةهبشلانمراثف‹ريصقتيناشلاوولغلوألاو‹قلاخلايف

ثيحضفاورلانم:ةالغلاوةهبشملاوةيخسانتلاوةيلولحلابهاذم

.لالجلاتافصبهوفصوىتحصاخشألانمصخشقحيفاولغ
ثيحةمسجملاوةيربجلاوةيردقلابهاذمةيناثلاةهبشلانمراثو
لاعفألاةهبشمةلزتعملاف‹نيقولخملاتافصبىلاعتهفصواورصق

‹ءاشهينيعيأبروعأمهنمدحاولكوتافصلاةيلولحةهبشملاو
حبقيامهنمحبقيوءانمنسحيامهنمنسحيامنإلاقنمنإف
امبىلاعتئرابلافصويلاقنمو.قلخلابقلاخلاهبشدقفءانم
زعىلاعتئرابلاهبفصويامبقلخلافصويوأ«قلخلاهبفصوي
.قحلانعلزتعادقفهمسا
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نيعللاخنسنمكلذوءيشلكيفةلعلابلطةيردقلاخنسو
‹ايناثفيلكتلايفةمكحلاوالوأقلخلايفةلعلابلطذإلوألا
اشنهنعو.اشلاثمالسلاهيلعمدآلدوجسلافيلكتيفةدئافلاو

الو‹(1)(هللالإمكحال)مهلوقنيبقرفالذإ(جراوخلا)بهذم
هتقلخرشبلدجسأأ)ءكلالإدجسأالهلوقنيبو«لاجرلامكحي
(ةلزتعملاف)(ميمذرومالادصقيفرطالك)ةلمجلابو(لاصلصنم
تافصلايفنبليطعتلاىلإاولصوىتحمهمعزبديحوتلايفاولغ
(ضفاورلاو)ماسجألاتافصبقلاخلااوفصوىتحاورصق(ةهبشملاو)

(جراوخلاو).لولحلاىلإاولصوىتحةمامإلاوةوبنلايفاولغ
اهلكتاهبشلاهذهنأىرتتنأولاجرلاميكحتاوفنثيحاورصق
هذهو.اهردصملوألايفكلتو..لوألانيعللاتاهبشنمةئشان
.«ءاهرهظمرخألايف

لوصأوسیلبإنيبطبرینألواحهنأرمألالوأنمىرتاذكهو

دقوهفطبرللاهتيحالصمهوتيتلاةفيعضلاطويخلاكلتبقرفلا

اهدرويامنإوىوهلاعابتاوغيزلاولالضلاباقبسماهيلعمكح

نمضاهلعجتيتلاتارربملااهلسمتليوةيئاصحإلااهب
.ةيواهلاىلإتالاقملاباتكهعفدييذلامخضلابكوملا

امىلعءانبالإةقرفةيأنعبتكيالأهدعوبقلعتياميفو
مامإلانألوقأنأينفسؤيفةقرفلاكلتءاملعْبتكيفهدجي

يذلاطرشلابلمعيملو«هبفويملوهدعوبلخأدقيناتسرهشلا
تسلوءةيضابإلاىلإةبسنلابلقالاىلعاذه‹هسفنىلعهطرش
هنأبسحأتنكنإوىرخألاقرفلابتكنمهفقوميرد

.فلتخيال
يفءهللالإمكحلانإ»:ىلامتهلوقيفميركلانآرقلانمةسبتمةملكلاهذه(1)

ةيفانلاامبىتأهنأةملكلاهذهلاقنمهلعفاملكفسويةروسيفورماعنألاةروس
.ةيفانلانإنماالدب
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رداصمىلإدئاقعلاوءارآلاةبسننمفقوملااذهنأةقيقحلاو
يفدمتعيهنأبهءارقدعي"نيحبتاكلاف.ريطخفقوماهباحصأ

نإف‹نازيملايفهبةقثلاعضي«اهباحصأرداصمىلعلاوقألاةبسن

‹هدعوبلخأنإو«ءيشلكيفقيدصتلاوةقثللالهأناكىفو

:لوقامقيقحتلهئارونمثحبلايرجيكشللاعضومناك

لوألاءزجلالحتلاوللملاهباتكيفيناتسرهشلاحتفلاوبألاق

:يليام212ص

مايأيفجرخيلاضابإنبهللادبعباحصأةيضابإلا»

هلتاقفةيطعنبدمحمنبكلملادبعهيلإهجوفدمحمنيناورم

عيمجيفهلاقيفرناكيضابإلايحينبهللادبعنإليقوةلابثب
.هلاوقأوهلاوحأ

ريغرافكةلبقلالهأنمانيفلاخمنإ(ضابإنبايأ)لاقو
مهلاومأةمينغو«لالحمهتثراومو«ةزئاجمهتحكانمو«نيكرشم
مارحو«مارحهاوسامو«لالحبرحلادنععاركلاوحالسلانم

.ةجحلاةماقإو«لاتقلابصندعبالإ‹ةليغرسلايفمهيبسومهلتق

ركسعمالإديحوترادمالسإلالهأنممهيفلاخمرادنإاولاقو
‹مهئايلوأىلعمهيفلاخمةداهشاوزاجأوءيغبرادهنإفناطلسلا

.«نونمؤمالنودحوممهنإرئابكلايبكترميفاولاقو
نأينمهيومهنعاهاكحيبعكلانإلاقتالاقمةدع.ركذمث

يبألاتتقفارمنعةيتألاتاظحالملاميركلائراقلافرعي
:يناتسرهشلاحتفلا

دمحمنبناورمماياچرخضايإنيهللادبعنأركذ1
نممةلمجىلإوحتفلايبأىلإبرستًاطخاذهو«ةلابثبلتقو

نمزىلإشعيملضايإنيهللادبعنألعوضوملانعبتك

اوركذنيذلالعلوكلملادبعمايارخاوأيفيفوتامنإوناورم
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وأءفوعنبراتخملا:نيلجرلادحأبمهيلعهبتشالوقلااذه

وقحلابلاطيحينبهللادبعباحصأنم«ةبقعنبجلب

.ةيضابإلانماعيمج
هلهبسنامضعبيهةيضابإلاىلإاهبسنيتلاتالاقملإو2

اذهلوصفضعبيفاهلضرعنفوسواقبأسمهنعانثدحتنم

امو‹ةيضابإلاتالاقملاقفاوماهنمناكاماهيفحضونوباتكلا

نمءيشىلإجاتحيماهبإوضومغبغيصاموءاهلافلاخمناك

نايبلاوحاضيإلا
صو«ةيضابإلاىلإةيوسنملاتالاقملانمةلمجركذد

حتفلايبأنم.ميلسفقوماذهو.مهنعاهاكحيبعكلانأىلع

اهيفأامباهاكحنمىلإاهبسنولاوقألاكلتةدهعنمصلختنيح
.هریغوأقدصنم

ملوةلقتسماقرفةيديزيلاوةيثراحلاوةيصفحلابسح4
هيففلاخقيقحتوصيحمتهيففقوموهوةيضابإلايفاهلخدي

۱.عوضوملايفاوبتكنممنيقباسلا
‹كلذىلعينباموةمألاعيبةصقالوةبلعثةصقركذيمل5

.ءافوجلاليطابألاوءةغرافلاتاعزنلاكلتنمهباتكملسف
يفنيرخآلاقيرطكلسنإوحتفلاابأنأاذهنمحضتيو

ايرحتواداهتجاوةقدرثكأناكهنأالإاهيلعمكحلاوقرفلاميسقن
ذخأنالو«هلردقتفقاوملانمددعيفمهفلاخو«هيقباسنم
يفهريغطروتامكهطروتيفاقباسهانركذامريغائيشهيلع

هسفنىلعهطرشعماقبسملالضلابقرفلانمةعومجميلعهمكح
هدعومث«ئطخيالوبوصيالايبلسافقومعيمجلانمفقيسهنأ

.كلذبهئافومذعولاوقألاةبسنيفقرفلارداصمىلإعوجرلاب
مهبتكوأمهئاملعىلإعجرينأنمالدبةيضابإلاىلإةبسنلابو
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ايرحناکءاطخأيفعقوفهركذيملنممهريغويبعكلاىلإًاجتلا
دقًاطخاذهفضابإنبهللاذبعخيراتيفهؤطخامأ.اهيفعقيالأ
.باتكلانمريثكلاهلثمنمملسيال

ذخأيملةيضابإلانعبتكامدنعحتفلاوبأفلاحلكىلعو
هرکذنکلومهریغرداصمنماهذخأامنإومهرداصمنممهتالاقم

‹قرفلاءارألةفرعملاوةظحالملاةقدبمستيناكتالاقملاكلتل

ضعبلعجو‹هتاورىلإةيضابإلانعهلليقامبسندقفكلذلو

ةصقلفغأوةلقتسماقرفمهنمسيلوةيضابإلاىلعبسحيناكنم
-ىلعادروادقتهنمربتعيهدحواذهو«ةلفطلاوةمألاىلععازنلا
.ريدقتلاوءانثلاقحتستةوطخىهو‹نيقباسلاتالاقملاباتك
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يناثلابابلا
نيرصاعملاعم

يباوغلاىفطصميلعذاتسألاعم®

ةرهزيباعم©

دمحلاةبيشرداقلادبععم©

يديوهروتكدلاعم®

اضيايديوهروتكدلاعم®

.نيقرشتسملاةيعبتيفيديوه.د®
يخونتلانيدلازععم©

يقابلادبعدمحمميهارباذاتسالاعم
.يقابلادبعميهاربإويخونتلانيذاتسالاعم©
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يناثلابابلا
نيرصاعملاعم

ءاوس-رصعلااذهيفةيمالسإلاقرفلانعتثدحتيتلابتكلا

يفاهجهانمو‹ةريثك-اهضعببوأاهعيمجقرفلابينعتتناك
يتلابيلاسألاو‹ةنكممريغاهبةطاحإلاو.ةفلتخمثحبلا
يذلايديلقتلامهنم«بتاكىلإبتاكنمفلتختاهباهتلوانت
الىنعملابوأصتلاباهنعذخأيفةميدقلارداصملاىلإعجري
‹اهبقثوواهضرعيتلاةدودحملارداصملاكلتةرئادنعجرخي

ليمينممهنمو.ايارلمعيالو«اركفمدختسيالكلذيفوهو

مهبولسأعتطصيءةيبنجألارداصملاىلإةيبرعلارداصملانع
ءارألامهنمسبتقيو‹مهجهانمباهيبش-هثحبيف-اجهنمذختيو
لذبينممهنمو«ماكحألااهاضتقمىلعينبيوتايرظنلاو
ةقرفىلعهمكحينبيالوءرداصملافلتخمىلععلطيودهجلا
اهنعليقامباهتنراقمو‹اهسفنيهاهرداصمىلإعوجرلادعبالإ

نيرصامعملااديفسعوضوملةسارددعبو

جذامنذخآنأىلعييررقتسامهجهانملضارعتساو
ةقباسلاتاهاجتالالثمتمهنم

:يليامكةقباسلاتاهاجتالالثمينمليرايتخانکو

يباوغلایفطصميلعذاتسألاد

.هرهروبدمحأدمحمذاتسألا

دمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألا0

- يديوهيحيروتكدلا4
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يقابلاددبعدمحممیهاربإذاتسألا_

يهفلوصفلاهدهيفةساردللاعجرمتناكىتلاکاام

::قباسلابيترتلابسح

E £

.ةرهزوبأذاتسألا«ةيمالسإلابهاذملا2
E

.هرهزوباداتسالا6ةيهقفلابهاذملاخيراتو

دمحلاةبيشذاتسألا.ةرصاعملابهاذملاوقرفلاونايدألا
يديوهروتكد«ةيقيرفإلاةراقلانممالسإلاةفسلفخيرات

ونتلانيدلازعذاتسالا«بتكلانمةعومجمىلعتامدقم

يقابلادبعدمحمميهاربإذاتسألاثيدحلاملعلاونيدلا

ءالؤهةقفارميفةعتمميركلائراقلادجينأوجرأ

.ماظعلاباتكلا
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يباوغلاىفطصمىلعذاتسألاعم

هتباتكيفوهو.ةيمالسإلاقرفلانعبتكرصاعمفلؤماذه
لادتعالارهظمبرهظيلاروكشمادهجلذبيناكقرفلاهذهنع

يفةياغابولسأهتباتكيفلمعتساوبصعتلامدعو
.فطللاوةقرلا

ةبحملاديعصىلعاعيمجنيملسملاقرفعمجينألواحيناكو
اهايازم-لقألاىلع اهنملكلءركذينأو٠نواعتلاومارتحالاو

لكعمهنكلو«مالسإللاهتمدخيفو«ماعلااهكولسيفةرهاظلا
قلطملاهدامتعاهلاهببس٠تاقالزنالانمددعنمملسيمكلذ

يفدمتعادقفتالاقملابتكنمدحاإوبناجيفةلماكلاهتقثو

نمةقرفهرداصميفوهرظنيفمهو-ةيضابإلانعهبتكامعيمج
:ةيتآلارداصملاىلع-جراوخلاقرف

.يرعشألل«تالاقملا

.يدادغبللقرفلانيبقرفلاو

يناتسرهشلل‹لحنلاوللملاو
ينييارفسإللريصبتلاباتكو
اهفقومانفرعواهنعانثدحتنأقبسدقةعبرألابتكلاهذهو

ىفدمتعاويزارلاىلإةليلقانايحأراشأامكءةيضابإلانم
دلوجقرشتسملاىلعرضاحلارصعلايفةيضابإلانطومةفرعم
جرخينلهنافهرداصمهذهتمادامهنأةهادبلابفورعموءرهيست

لكعموبولسألاوةجهللابالإمهللا«اهقاطننعهيأرنيوكتيف

ةرحةعزنىلعلدتاهنألريدقتلابةريدجتافقوهلتناکدقفاذه

امیرینأنودرايتلاعمقاسنيالهنويعوبلمعفريكفتلايف
.دیداخاوتاجرعتنمهقیرطيف
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نمهنإفكلذلوجراوخلانمةقرفةيضابإلاربتعيهنإ:تلق

عيطتسأیتمهلضرعيامنيحاليلقهبحصأنأدیرامیفمهملا

ةحضاوسسأىلعشاقنلابناوجددحأنأ.

:لوقيفراولةملكىنعملفيراعتةثالثقوسي

.«بلاطيبانبيلعنعمهجورخلجراوخاومسمهتإ»1

يرعشألانسحلايبأىلإفيرعتلااذهوزعيو

لوقنمةذوخأمةيملنأةحفصلاشماهيفحجري2

مفهلوسروهللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينمو:ىلاعت
نوكتاذهىلعو«هللاىلعهرجأعقودقفتوملاهكردي
.مهيفلاخمنمالمهنمنوكتومذالحدمبقلةيمستلا

اقيقحتلاتقلايفينافتلابتغبصيتلامهتايحنأو
.«جاتنتسالااذهىلعاندعاستمهئدابمل

ةعامجلاتقفتايذلاقحلامامإلانعجرخنملكنإ»3

ةمئألايلعةباحصلاماييفجورخلاناکءاوسايجراخیمسیهيلع

لكيفةمئألاىلعوأ«نيعباتلاىلعمهدعبناكوأنيدشارلا

مهيفلأخمنسجراوخلابمهتيمستنوكيفيرعتلااذهىلعو‹نامز
نمدجويمادامتقولکيفنورمتسمجراوخلانأو«مهنمال

تفيرعتلااذهبسنيو«تاموكحلاءاسؤرىلعجرخي
.يناتسرهشلاىلإ

كانهنكلو»:لوقيهنأالإيناثلافيرعتلاحجريهنأمغرو

ىلإهبسنيذلاحالطصالايأ ءحالطصالااذهبجراوخلانيباقر

اذهركذينأدعبوهو.مهلخرؤننيذلاجراوخلاو-يناتسرهشلا
ةقيمعةوهنكلوخيراتلاىرجميفمهتكرحصخلينألواحي
نوخرؤملالعفامك اهاطختينأعيطتسيالفهقيرطضرتعت
.ريكفتلانمةعئارةفقونود-هلبقنمتالاقملاباحصأو
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اهروصتامك ةلمجلايفجراوخلاءارآضرعتسيمث«لمأتلاو
ىتحةقرفةقرفةيلصألامهقرفضارعتساىلإلقتنيمث«هرداصم
هيلعتراسيذلاجهنملاسفنكلذيفاعبتمةيضابإلاىلإلصي
-نوقباسلااهلمتهيمل یرخأةأجافمئجوفهنكلورداصملاكلت

.لمأتوةريحيففقيهتكرت
دوعننُاانبردجينيفقوملانيذهميركلائراقللحضونيکلو

ةكرحصخلييباوغلاذاتسألاناك.لْيصفتلانمنمءيشبامهيلإ

یہحاهعبتتووةقباسلاهرداصمبسحخيراتلاىرجميفجراوخلا

صاخشأةعستالإمهنمجنيملواعيمجاولتقناورهنلالهأنأركذ
ملفالآلاةفبرألانأرداصملاكلتركذتوفالآةعبرأنم

ناكامنأكصاشأةمتالإہهیبراحمنماولتقینأاوعيطتسي
يذلاةعستلانأوءاحالسنولمحيالنيديقمسانلاكعلوأ

صنُكشالوالبلا.يفاوقرفتةبيهرلاةرزجملاكلتنماوجن

ىدميفةكرحبموقينأعيطتسيالةلاحلاهذهلثمىلعناك

رصعلانبخيراتلاثادحأصرعتسيوهوئجوفهنكلو«بيرق

ةفضىلعمهلكةمكحملاَلِتُفنأدعبو-ةيواعمنمءادتبايومألا

طبريفيكهلرهظيملفجورخللةبئادةكرحبانوحشمناك-رهنلا
نيبورداصملاركذتامبسحمهيلعىضقنيذلاةمكحملانيبةلصلا

يفامهنيباميفةقالعلاهذهنعلءاستيودعباميفجراوخلاةكرح
اومدقيملنيقباسلانيخرؤملانألباوجبىظحيالهنكلوةريح

وهفكلذلوهباوسحيملوأاومتهيملمهنلبكلذنعءيشيا

لحلاضعبمدقيهنأنظافقومذختيمثةريحوبايترايفملستسي
ملهنأولوجراوخللافلسةمكحملاربتعافهلكلحلامدقيملاذإ
الإمهللااريسفتاهلمدقيوأةيفلسلاةطبارلاهذهحضوينأعطتسي
ريغةيبسنوأةيركفةثارو هسفننيبوهنيباميف-اهاريناکاذإ

.ةرشاب
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نينمؤملاريمأنيبومهنيبفالخلاناكامنإةمكحملانأكلذ
حضودقفجراوخلاامأ.ةرجهلانم37ةنسيفاوهتنادقويلع

ةدايقبةرجهلل64ةنسيفنييومألادضةصاخلامهئدابمبمهفقوم

ماصفناكلانهفنذإويباوغلاذاتسألاىريامكتادجنلاوةقرازألا

ماصفتاكانهوجراوخلاةكرحوةمكحملاةكرحنيبيلمعيخیرات
كنكلوةحارصيباوغلاذاتسألاهيلإرشيملناواضيأايهنيبېرکف

ريغجراوخلاهيفلغتشييذلاناديملانأكلذورقتتنأوهسحت

.ةمكحملاهيفلغتشايذلاناديملا

نأدجوةماعمهراكفأوجراوخلائدابمضرعتسيناكنيحو
مهفلاةلاحضوددشتلاوذوذشلابمهيمرتاهيلعدمتعييتلارداصملا

ةيضابإلاضرعتساوةقرفةقرفمهقرفضرعتسااملف«لقعلاو
اهيفدجيمل اهدمتعييتلارداصملابسحجراوخلانمةقرفك
ناكءاوسجراوخلانعمسرتيتلاةضيغبلاةسرثلاةروصلاكلت
فقوف«مهلةروصءاطعإوأمهنعةروصءاطعإسرلانمدصقلا

الةداعلاك-نوخرؤملاوريكفتلاولمأتلانمةيناثلاهتفقو

دمتعييتلارداصملامهتينأعيطتسيالوهولحلاهلنومدقي
هلرطخو.اهماهتالهسيالثيحبددعتلاوةرثكلانميهف«اهيلع
نوکينُعنميامفافلخوافلسجراوخللنُضرتفادقوهفىلحلا

ناكيذلاددشتلالدباولهاستفمهفلسنعمهفقوماوريغدقفلخلا
عباطنماشيشلمحتالةيضابإلاءءارآتناكاملومهفلسدنع
فقاومعمقفتتالمهفقأومو»رداصملاهفصتيذلاجراوخلا

مهنكلوجراوخلافلخمهةيضابإلانوكينُعنميامفنيددشتملا

ةركفلاهذهنأكشالو.تمزتملامهفقومنعاوُلَدَعَواولهاست
وهويباوغلاذاتسألانهذيفترطخةرطاخرمألا:إدبميفتناك
باتكونوخرؤملااهكرتيتلاةوهلانمجورخلليأرلاهوجوبلقي
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متاضرفتراصفةرطاخلاتلقتناو«مامتهايأنودتالاقملا

هشحباهيلعىنبوذاتسألانهذيفةلكشملاتلحةقيقحتراص

نايقبتىلوألاةيضرفلاكةيضرفلاوأةرطاخلاهذهنكلو‹ىقباميف

اهۇلطتامةقيمعهوه×قوروبلعصوتيتلاةبشخلاكکنیتحچرأتم

يفجراوخلااولواتتنيذلاباتكلانأميركلائراقللركذأنأ
:ماسقأةثالثمهثاحبا

نيذلانومقالنلانوددشتملاباتكلامهلوألامسقلا

لكمهيلعنومريمهو‹نوداكيوُمالسإلانممنوجرخي

اوجرخنأذنمو»:رصاعمخرؤملوقيءيمالسإلاخيراتلارازوأ
مادامدسينلو.دعبدسيملفةنتفلابابحتفنايلعانديسىلع
«ضرألاهجوىلعراصنأمهل

رداصملايفهنودجيامنولقنينيذلاكئلوأمهيناثلامسقلا

اذإفةفدصلابسحنوكتمهؤارآوليلحتوأمهفتوأةساردنود
مهلناكمهيلعفطعتوأجراوخلاىلإليمترداصمىلعاوعقو

:ریاغمرخآيار3ناکمةوانم0ىعوموذويار

دقوةحامبوفطلبمهنعنوثدحتيولسلةنموعي

يفومهئدابمومهارآصعبيفمهوديأاميروراذعألامهلنوسمتلي

ردتعينُواحدعوىفطصمبذاتسألايااذه

اامک«مهیلع
.ايحطساكاردإةينيدلاميلاعتللمهكاردإناك1

.104صىلوألاةعبطلاايبيليفيبرعلاحتفلاباتكرظنأ(1)
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بسحنيدلانمهوفرعاملصالخإمهكاردإبحاصيناك2
.مهمهف

فلاخينملكىلعنورکنیمهلعجمهدئاقعلمهصالخأ3

-مهكاردإومهمهفبسحبنيدلارومأنمارم

وأكرشلابمهيفلاخمىلعننومكحيمهلعجراكتإلااذهد4

رفكلاب
.جراوخلالئاوأدنعتناكماكحألايفةقدلامدع5

مهيلعفطعينممىتح مهنعراذتعالانأىرتاذكهو

نوكتدفقىرخأةهروصبماهتارخالاوهمهعمحمأستيو

.دشأوىق

نيحمهنمدحاولانإتالاقملاباتكيفةيقيقحلاةلكشملاو

مالسإلالثمتيتلايهاهيلإبستنييتلاةقرفلانألوألاقحلا
اهمكحوةنراقمللالودقنللالوميوقتللالةعضاخريغيهفةقيقح

نازيملايهاهدئاقعواهؤارآو1مکحوهاهریغىلع

اوقرفلاىلعمكحبنأتايحالصنيفمالسإل ررمينو

.هتقرفوقرفلا
ىلعةصاخوأةماعاماكحأردصينأيفجرحيأدجيالوهو

ساسألااذهىلعورابتعإلااذهبنيرخآلا
f

ةدحولهنحموهلادتعامعريباوغلاداتسالالاقكلذلو

عضختالةقحمةقرفيفاتباثافقومهسفنلددحدقوهفنيملسملا

بکترتيهوىرخألاقرفلاىريكلذىلاعلاهفقومنموميوقتلل
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اهنعرذتعيحاردقفحماستلاونيللاهعبطنمناكاملواهءاطخأ
الومهفلاةكلماهلسيلةطيسبةجذاسقرفاهنأب«ايناثو-افيلأت
امنإوذخاۇيالأيفبنيفهتلاحهذهتناكنموريكفتلاوقمعتلا

.هبقفريوبلجتسيوسنأتسي
تلطأدقوجراوخلانعهآراملةبسنلابلقألاىلعاذهوأ

بلغأومهنمةقرفةيضابإلاربتعيهنألجراوخلاعوضوميفشاقنلا
.ةيضابإلالمثيجراوخلانعلاقيام

ةيضابإلايفهلاقامضعبكيلإلقنأنأينرسياذهدعب
.ةصاخ

لصفيف(ةيمالسإلاقرفلاخيرات)ميقلاهباتكيفءاجدقف
۱:يليامجراوخلا

يرعشألادنع()ةيلصألاقرفلاىدحإمهوةيضابإلاامأو»
:يهمهعورفنإفضابإنبهللادبعمهسيئرلنوبسنيو

مادقملايبأنبصفحمهمامإوةيصفحلا1
.ةسينأنبديزيباحصأةيديزيلا2

.يضابإلاثراحباحصأةيثراحلا
مهنموهللاهجواهبداريالةعاطباحصأنومسيمهو

ىلوألاةيمستببسو«ىرخأةيفقاو»ةيكاحضلاةيفقاولانموةيفقاولا
مكحىلعافلتخانيقيرفنيبتفقو.امهيتلكنأةيفقاولابةيناثلاو
اومسففقتاولاقونيفلتخملانيقيرفلادحأىلإاضنيملف
.«اذهلةففاو

نأىرييرعشألانسحلاابأنألجرلوخلاقرفنمةليصأةقرفاهنأدصقي(1)
ىلإمقنتةيلصألاقرفلانمةدحاولكنأوةليصأقرفىلإالوأنومسقنيجراوخلا
.جراوخللةيعرفًاقرفيرعشألااهربتعيقرفلانمددع
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ةموعزملاقرفلاهذهىلعميركلائراقلاعلطانأقبس

.رثكأليصفتبهدعبرکذنمونسحلایباکنيمدقألابانكادنع

رامشالىلإةرقفلهذهةيياسالهنأكانهمعو

.رفكلابهلئاقىلع

:يليامردصملاسفنيفيباوغلاذاتسألالاقو
ناكيتلاماكحألانمريثكيفاولهاستدقفةيضابإلاامأ»

ريغرافكةلبقلالهأنممهيفلاخمنإاولاقفمهفلساهيفددشتي
اذإمهلاومأنأو‹لالحمهتثاروو«ةزئاجمهتحكانمنأو

ةليغمهلتقمرحيو«مارحوهفلاومألايفاذهادعامو«حالسلاك
‹ةجحلامهموصخىلعاوماقأاذإلتقلازوجيامنإورسلايفو
ىلع.هناحبسهللاةضرتفاامجنإ|اولاقو‹لاتقلابو

نيملسملاتيلو«يرلاذهمعنو6اهنأشنمعفرتولامعألاسدت

رفاكوهفرئابكلانمةريبكنمؤمبكترااذإهنأالإ«هبنوكسمتي

نولوقيمهنإفاذهبمهلوقعمنكلو٠ءكرشرفكالةمعنرفك
.رانلايفهديلختب

رادالديحوترادمالسإلالهأنممييفلاخمرادنإاولاقو
اوناكمهفلسنأثيح.ميلهاستيحاوتنماضيأاڌو«رک
اوتاكومهفلسهيفاوفلاخاممو>كرشرادمهيفلاخمرادنإ¦نولوقي

لافطأامومهيفلاخمةداهشاوزاجأمهنأهيفمهنمالهاسترثكأ

.راتخاامهلويوتلملاريبعتلااذهلمعتسافرايتلاعميباوغلاقاسنا(1)

ب86-



نأزوجو«ماقتنإلاقيرطريغىلعمهمزاليمهضعبفنيكرشملا

البجاومهمالسإنإلوقيمهضعبو«ةنجلاهللامهلخدي
مهيفلاخمعمالهاسترثكأاوناکجراوخلايرخأتمنأىرنانهنمو
الوائيشفائيشدادزيادبلهاستلااذهنأو«مهيمدقتمنمرثكأ

مهفمهبورحةرثكلاوفعضمهنأوهحماستلااذهببسلهيردن

مهنيبموقتالىتحائيشفائيشمهيفلاخمنماوبرقتينأنوديري
مهفلسهفرعينكيملاماوفرعومهكرادمتعستااملمهنمأبرحلا

يفقمعمدعوةجاذسمهيفوءةيدابلابرعنماوناكنيذلا
نمعنامالومهفلسنممهيفلاخمعماحماسترثكأاوناك«ريكفتلا
نمتفعضأدقبورخلاف.اعمناببسلامهيدلعمتجادقنوكينأ

تحبصأو«مهفلسكرادمنعتعستادقمهكرادمنأو«مهسامح تحبص

.«مهفلسنمرثكأنيدلايحاونيفةقيمعوةصحافمهترظن
:يليامباتکلانمرخآعضوميفلوقيو
لئاوأدنعتناكماكحألايفةقدلامدعنأرهظينكلو»

‹ماكحألايفاوققددقمهنإفمهورخأتمامأو-تلقامك جراوخلا

طتشاامك«مهماكحأيفاوطتشيملو«لمعولمعنيباوقرفو
اهيفمهيفلاخمىلعمهماكحأتراصمدقتاميفانظحالامكومهفلس

اكرشموأارفاكمهلفلاخملكسيل‹لهاستاهيفوحماست
مكحمهمكحسيلوءرانلايفنيدلخمنيكرشملالافطأسيلو
وحنمهسوفنتهجتاةيبرحلامهتوقتفعضاملهنأظحاليو«مهاب

ةيوغلوةيمالكوةيهقفتافلؤممهلتحبصأىتحءيملعلاجاتنإلا

مهنميقبلبامامتمهؤادعأمهُدَدَبُيملمهقرفنأظحاليو«ةيبدأو
جراوخنمةيلامشلاايقيرفإيفنونكسيتاعامجاذهاندهعىلإ
سلبارطبةسوفنلبجميلقإيفنوميقيءالؤهوةيضابإلا
.«ةيقرشلاايقيرفإيرابزنزبرخآقيرفكلذكدجويوءبرغلا
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هنأحضاووةصاخةيضابإلانعيباوغلاذاتسألاهلاقاماذه

نمةصاخةيضابألانعوةماعجراوخلانعهتامولعمعيمجىقتسا

لامكةيضابإلابتكنميأركذيملوهفهريشرداصم

فانُأدواذهدعببتكمهلتيقبنإجراوخللباتكيأركذي

ةدراولاطاقتلاضعبةشقانملةريصقتافقويباوفلاذاتسألاعم
.هثحبيف

مهوفلاخم:ىلوألاةطقنلا

نممهنوبسحيمهو ةيضابإلانعاوبتكنيذلانأفسؤملانم
اهنمصلختيدكيملةمكحتسمةدقعمهمالقأُرْيَسَتتناك جراوخلا

طخلاةعارببتمسردقتناكامموييفادبنأكلذمهنمدحاو

طخلااذهنوكينأوجراوخلانعبتكينمهيلعريسييذلا
باتكراسومهيفلاخملمهتلماعمنعهريسةعيبطيفجرخيال
جرختجراوخلانعمهتاباتكداكتالموسرملاطخلايفتالاقملا

مل‹ريسعلاباسحلااهيلعمهتبساحمومهيفلاخملمهتالماعمنع

يناثلابناجلااوشقانيواوثحبينأمهسفنألباتكلاككلوأحمسي

اوضرفينُمهلرطخيملومهلمهيفلاخمةلماعموهو-عوضوملانم

نموألعفدرناكامبركولسلااذهنأضصرفدرجمیتح

طخلاسفنعمراسوهيجوتلااذهليباوغلاذاتسألاعضخدقو
تارمرشعوحنمهيفلاخمةملكةليلقلاتارقفلاهذهيفركذف
بتكيفيلعتددرتامةرثكلو«اهيلعريضلاةلالدقوفةحارص
اهتيمسمهثوحبلزكرموباتكلليساسألاهجتملااهنألوتالاقملا
.جراوخلانعباتكلاةدقع
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:رايتلاعمقايسنإلا2
ددعيبهذفتالاقملاباتكرايتعميباوغلاذاتسألاقاسنا

ولوراثكإلاوليوهتللمهنولعفياوناكامكةدحاولاةلأسملاعورف
ىدحإةقباسلاتارقفلايفةيضابإللركذدقهنأدجولاليلقلمأت
ريغمه»:مهيفلاخميقلعتتتالاقمينامثاهنمةلاقمةرشع

ريغمهلاومأةمينغ«لالحمهتثارو‹ةزئاجمهتحكانم‹نيكرشم
الءرسلايفوأةليغمهلتقزوجيال‹ادعامةزئاب
رادمهرادءةجحلاةماقإونالعإلادعبالإمهموصخلاتقزوجي
لئاسماهلكتالاقملاهذهو.«مهيقفاومىلعةزئاجمهتداهش«مالسإ

وهدحاولصأىلعىنبتعورفيهو‹دحاوعوضوملةيعرف
وهديحوتلاةملكبقطننمعيمجنأنوريةيضابإلامادامومالسالا
بستكادقةداهشلاةملكبهقطنبهنأومهفلاخوأمهقفاوءاوسملسم
مالسإلااهحنمييتلاوأنيملسملانمهريغدنعيتلاقوقحلاعيمج
‹اعرفاعرفعورفلاكلتدادعتيفًادبننأليعادالفنيملسملل

بابسأبالإمهنعطقستالو‹اعيمجنيملسملاقوقحنماهنأل
ةمصعيفقيرطلاعطاقويغابلاقحطقسيامكةعيرشلااهتددح
مرحلاوقوقحلاكلتنإلب.هلايعيبسالوهلامحابيالوهمد
الإهنمعيضتالوبكتراامهماديأطقستالملسملكلةنوصم

قحناسنإلادقفييذلاديحولاءيشلاو.مالسإلانمجورخلاب
كلذوهمدوههبابسأتدجواذملسمهنأعمهتنايص

.ينازلاويغابلاك
:فلخلالهاست3

مهفلسنعاولهاستةيضابإلافلخنإ:يباوغلاذاتسألالوقي
ینبدنتسميأىلعيردتسلو‹تارمةدعةركفلاهذهداعدقو

هنياملاالغحالسلاىتحنيملسملالاومأنمائيشنوحيبيالةيضابإلا(1)
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ةيضابإلابتكنمباتكيأفرعيالودبياميفوهف«اذههمكح

ريغتنإهللوقأانأفكلذعموهعجارميفائيشاهنمركذيملهل

لخيملوةعيرشلاهذهنساحمنمتايعطقلاريغيفتاداهتجالا

يفدحاوملاعيأرريغتيدقوةيمالسإلابهاذملانمبهماهنم

ىلعالیلدكلذنكيملوءارآوايأهيفهلنوکيفةدحاوةيضق
ايحطسناك‹لوألاهيأريفملاعلانأوأ‹لوألايأرلابحاصنأ

.ريكفتلاقيضوأ
ملاهدروأيتلالئاسملانأيباوغلاذاتساللدكؤأانأفاذهعمو

ةدحاوةلأسمادعاميفمهفلسنعةيضابإلافلخيأراهيفريغتي
حجروةيفالخفلسلادنعتناكدقفنيكرشملالافطأةلأسميه
ةدراولاثيداحأللاقبطنيملسمللامدخةنجلالهانمهنأفلخلا
عورفيهفاقباساهانركذيتلاينامثلالئاسملاامُأ.عوضوملايف
يذلايأرلااذهوهاهيفةيضابإلافلسيأروانلقامكدحاولصأل

ىلعكرشلابمكحنملوُأنُخيراتلابتکعمجنداکتوهانلجس

كلتمهنعطقسأونيكرشملاةلماعممهلماعفنيملسملانمهيفلاخم

نأخيراتلابتکعمجتداکتو«قرزألانبعفانوهةقباسلاقوقحلا
ملاذإاذههيارعفانىلعدرنملئاوآنمناکضابإنبهللادبع
ةنسيلاوحخيراتلاكلذذنمتلجسدقوقالطإلاىلعمهلوأنكي
ةعراقميفديزنبرباجوضابإنبهللادبعلةمساحفقاومه4

يفوةدنيفاخىلعكرثشلابمكحلاعوضوميفجراوخلا

ناكدقللب.ةريبكلابكترمىلعكرشلابمكحلاعوضوم
تاذلابعوضوملااذهيف۳.راوخلاىلعنيملسملادشأنم.ةيضابإلا
مهسلاجمروضحنممهياریرینمنودرطياوناكمهنُأىتح
ءافعضىلعافوخكلتمهئارابثيدحلاممهنوعنميومهتاعامتجاو
هيأرىرينمويباوغلاذاتسألافرعينأنآلادوأو«مهماوعوسانلا
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ةمألاقرفعيمجلفلسمهنيذلاةباحصلادعب ةيضابإلافلسنأ
ضابإنبهللادبعوديزنبرباجءالؤهمه-ةيضابإلامهنمو
نممثيدبعلاسابعلانبراحصويدبعلاكاملانبرفعجو

نوعباتلاامأافنآتلقامكةباحصلاريغفلسءالؤهقوفسيلو

يفوهنمممهريغوءاطعونيديعسلاونسحلاکرباجةقبطنم
مهناكميفمهنوعضيةيضابأالاوةمألاعيمجلفلساضيأمهمهتجرد

.اعيمجمهنعنوذخأيلَمهللالوسرباحصأدعب

ةيضاإلافلخنأنمهارياصلىنسمالهنأحضنيياذهبو

نماهريغيفامأاهضرعيتلاعيضاوملايفمهفلسنعاولهاست
دقةمألاةيقبكهيفمهفيلمعلاهققلايفةيداهتجإلاعيضاوملا

ناكةلأسميفريسيتلاىلإفلخلانممهيدهتجمدحأبهذي
.نابیرقنالثمكلذيفينرضحيوديدشتلااهيفىريفلسلا

هنأةيضابإلادنعهبلومعملانافناضمرءاضقيف:لوألا
ذاتسألابهذو.ءادألايفبجيامكءاضقلايفعباتتلابجي

بوجومدعىلإنيرصاعملاةيضابإلاءاملعنمنمحرلادبعيلک۲
ةمئألاضعبهيلإبهذامىلإادانتسإوسانلاىلعاريسيتعباتتلا
.ةيضابإلاريغ

باتكلالهأماعطنأةيضابإلانمفلسلاءاملعىري:يناثلا
لحيالفكلذكاونوكيملاذإامأةمذلاتحتاوناكاذإلحي
ةيزجلابطبترماذهنأنوريامنأكو.مهئاسنحاكنالومهماعط

ةيزجلاتمدعنانإفمهيلعةيمالسإةباقردوجوىلعلدتةيزجلاو
فرشلاوأماركإلااذهمدعناةباقرلاتمدعنااذإوةباقرلاتمدعنا
.هریغنوديباتكللىطعييذلا
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مهيدهتجموةيضابإلاةمئأدحأضويبميهاربإانذاتسأدازدقو

ملعلاةبلطهدبكتييذلاتنعلاىأروءابوروأرضاحلارصعلايف

لهأحئابذليلحتىلإبهذفلكألاعوضوميفةصاخةفصب

اریسیتكلذكاونوكيملوأةمذلاتحتاوناكءاوساقلطمباتكلا

امىلإادانتسإوةميركلاةيآلايفمومعلاىلعادامتعإوسانلاىلع

.روصعلافلتخميفنيملسملاةةمأضعبهيلإبهذ
بارطضالااذهبرطضييباوغلاذاتسألاتكرتيتلاةلكشملاو

نورقلاربعتلقتناایاضقيفاددشتمافلسوالهاستمافلخضرتفيو

ادامتعاجراوخلاةلجعيفةيضابإللهطبروهاهفورحواهظافلأب
مهيلإعوجرلانودوةيضابإلاريغنمتالاقملاباتكىلع

ن٠مهيف
:بابسالانع4

نعةيضابإلالهاستبابسأيفيباوغلايلعذاتسألاراتحي
لؤاستلاوةريحلادعبو‹نيمدقتملانعنيرخاتملاحماستومهفلس
:ةيتالابابساللناکكلذنأجتنتسي

مهيفلاخمنماوبرقتينُانوديرڀمهفمهبورحةرثكلاوفعض1
.بورحلامهنيبموقتالىتحائيشفائيش

.مهفلسهفرعينكيملاماوفرعومهكرادمتعستا

قمعمدعوةجاذممهيفوةيدابلابرعنماوناكمهفلس3
.ريكفتلايف

الإيهنإيباوفلااهركذيتلابابسألاهذهنأكشال
الواضارتفاتضرتفاىرخألايهلكاشمللولحلاتمدقتاضارتفا
هذهيفيباوفلاذاتسألاقفاويناكاذإام4ءيشيفانينعي
دقلو.نيرخآلاباتكلانموأنيقرشتسملانمادحأتاضارتفإلا
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نأدعبهضورفوهتاجاتنتساىنبيباوغلاذاتسالانأولاندوبناك
۰مهسفنانعهوبتکيذلامهخيراترسردواعلطانوکي

امبرومهبورحةةرثكببسبمهفعضىلإيىباوقلاذاتسألاراض

هبدبينيبتعصواذإةروصلاسکعبميركلائراقلاًاحاف

ققئاقحلا

يتلاةكرعلايهبوحريغيرلةيزلايارحف

عيمجيفنيرشتنماوناکةيضابإلانُأمغرةيبومألاةلودلادهع

معروةرصبلاوهمهعمجنومهنوکتزكرمناكوةيبزعلادالبلاءاحتأ

ةكرحلاوطاشنلابةئيلمةيصخشناكضايإنبهللادبعمهمامإنأ

هلتلجسوةيومالاةلودلاكولملهدشقنيففنعلاديدشناکو

هدقنيففنعلاديدشناكامكناورمنبكلملادبععمتارظانم

ملهنأالإلئاسروفقاومكلذيفاضيأهلتلجسوجراوخلل

بلطامللبءالؤهدضالوءالؤهدضالةيبرحةيلمعيفكرتشي

يفضفرهوعيابينأيومألامكحلاىلعنيمقانلانمددعهيلا

ةجهليفلاقوةالصلاوركذلابدجاسملانارمعىلإراشأمثةدش

ملفمهسقنأةيضابإلاكسمأءامدلابةئيلمتناكيتلاةرتفلا

ةيضابإلاىلإنومتنينيفرطتمدارفأنمناكاذإالإمهللا«اهوثولي
.إدبملابالمىإلاب

نمعضاومةعبرأيفلودلانمددعةيضابإلامابماقدقو
:يهةيمالسإلأدالبلا

يبدعيفةيسابعلاةلودلانعتلقتسانامعيفود1
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تدرفتارمةدعتمجوهاهنکلو«عسوتتنألواحتملو«برحب

نيبةيلخادتاعارصاهيفتماقامك«درلاتلواحوءادتعالا

وحنيبرغلارامعتسإلاعافدفرشاهلناكمثةيكلملاوةمامإلا
شعسماخلانرقلاذنميبرغلارامعتسالاهجتادقفنورقةعبرأ

تفقويتلالودلامهأنمنامعةلودتناكوقرشلاىلإيداليملا

هبشرابجنزتناكدقو.مويلاىلإنيحلاكلذذنمهتبراحموهدصل

اهلازأىتحكلذكتيقبواهسفنبتلقتسامثناسعلةمباتةرامإ

.مالسإلاوةبورعلادضةيقيرفإلاةيرصنعلاوداحلإلانواعت
ققاليورعتملوه140ةنسايییليفتماقةلود2

.تاونسثالٹوحندعبتهتنا

يلاوحىلإتيقبدقوه160ةنسرئازجلايفتماقةلود

عفريملنيحلاكلذذنموةيديبعلاةلودلااهيلعتضقد296

دتمتملونيملسملادضيمالسإلابرغملايفحالسلاةيضابإلا
يتلاةفيرشلاةليبنلافقاوملاكلتالإمهللاءامدلاةقارإلمهيديأ

مهلتناكونورقةدعينابسألاوزفلادضةبرجةريزجلهأاهفقو
مهفقاوموأ‹نوملسملاومالسإلااهبزتعيةيلوطبفقاومكلذيف
ادعامورامعتسإلابورحيفاسنرفدضيسنوتنطاوملكعم

انيبيليفيمالسإلابرغملاةيضابإعيمجنمةمساحلافقاوملا

دصلدالبلاهذهيفنينطاوملاعيمجنمض«رئازجلاوسنوتو
.هجارخإدنعررحتلابورحيفوهموجهدنعيبرغلارامعتسإلا

ةقرويميتريزجيفاميسالوسلدنألايفتماقةلود4

تهتنامويتهتنادقو4ريثكلاامهرابخأنمانيدلسیلوهقرونیمو

رايدلاكلتيفمالسإلاةلعشيبرغلابصعتلاافطأوسلدنألا
ادجءادعباوناكةيضابألانأحضتيةزجوملاةروصلاهذهنمو

بورحلاةرثكنميباوغلاذاتسألااهيفمهروصتيذلافقوملانع
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عقاواذهنأكشالفنيملسملانممهريغىلإمهبرقتثيحنماأ
ىلعنكلويباوغلاذاتسألاهنظيذلاساسألاىلعسيلنكلو
سانلااوعستنلمكنإ)عهللالوسرهيلإراشأيذلاساسألا
.لاقامكوأ(مكقالخأنسحبمهوعسف‹مكلاومأب

سيلامةيضابإلافلخةفرعموكرادملاعاستاثيحنمامأ
مولعلانأكشالو‹نيملسملاةيقبكاذهيفمهف‹مهفلسهفرعي
نمامأةايحلامولعبناوجيفاذهوعاستايفركفلاومدقتيف

سيلاذهو.حيحصلاوهسكعلانوكيامبرف«ةعيرشلامولعثيح
نأكلذ‹نيملسملاعيمجلةبسنلابامنإوءطقفةيضابإللةبسنلاب
باتكنمعيرشتلارداصمبملعأ-ةوبنلادهعنممهبرقل فلسلا
يفلاقيةنسلايفلاقيامو4حصأامهفاهمهفىلإبرقأو‹ةنسو

عقيملنييلوصألادنعفورعملاهانعمبعامجاإلانُكلذءعامجإلا

عقيملهنأالإعيرشتلارداصمنمربتعانإووهففلسلادهعدعب
هبينعأوفلسلادهعقبسيذلاعامجإلاامأ«دهعلاكلذدعب
مهفةباحصلاعامجإوهوةديشرلاةفالخلانمزعقويذلاعامجإلا
عيرشتلارداصمتيقبءفلخلاىلإ٠هولقتنيذلامهمهنألهبفرعأ

طابنتسإوداهتجإلللاجموهامملالدتسالاوسايقلاكىرخألا
هنمنيرخأتملاةورثنأكشالف‹لزاونلاوثداوحلايففماكحألا
ىلإفيضأناسنإلابةايحلاتدتمااملكونيمدقتملاةورثنمرثكأ
ةيضابإلافلخنأاذهنمحضتيو.ماكحألانمريثكبابلااذه
اذهوةمألابهاذمةيقبكلذكومهفلسنمكرادمعسوأاونوکیمل
باتكلايهيتلاةيساسألاعيرشتلارداصمباعيتساثيحنم

.عامجإلاوةنسلاو

ةيضابإلافلسيفاهضرتفايتلابابسألانمةثلاثلاةرقفلاامأ

يفقمعمدعوةجاذسمهيفوةيدابلابرعنممهرابتعايهو
س95



نيفرشتسملامالقأىلعاريثكتددرتدقةروصيهف.ريكفتلا

نوروصيمهف.برعلايديأبةيمالسإلاحوتفلانعنوبتكيامدنع
ءارحصلاودبنمةيرشبتاعومجمتامجهاهنأبحوتفلاةكرح

ملاعلاوزغبةرمافملاىلعشيعلافظشمهلمحوةايحلامهبتقاض

ةيودبلاةيرشبلاتاعومجملاهذهناو.ةيدامبساكملرضحتملا

حبريكفتلاةيحطسوةجاذسلانم نأ«ةيكذةدايف»تعاطتساثيحب

.ةعئارتاراصتنا

يفىوهل-نوقرثتسملااهمسرييتلاةروصلاهذهوأةمغنلاهذه
ضعباهتددريتلاةمغنلاسفنيهنيحتافلانيملسملل-مهسوفت

اهافضأيتلاةروصلاسفنيهوامومعجراوخلافصويفرداصملا
.ةيضابإلاىلعمرتحملابتاكلا

يباوغلاذاتسألاعاطتسافيكلءاستننأانلقحيدقو
الههوقفاناحاسفتارثكأةيضابإلافلخقفأنابمکحي
مهرداصميففلخلاءارآوأفلسلاءارآنمائيشأرقهنأركذي
ودبمهنافرعنيانممثمهريغرداصمنممهنعذخأامذخأامنإو

حتيملومهلارقينأهلحتيملوهوريكفتةيحطسوةجاذسمهيفو
ةهوشملاةريغصلاةروصلاادعاممهللامهخيراتفرعينأاضيأهل

.مهنمسانلاريفنتلمهريغاهضرعييتلا
سسأىلعةينبمتناكةيضابإلاىلعيباوغلاذاتسألاماكحأنإ

علطاوةقداصرداصمنممهخيراتفرعهنأولدقتعأوةميلسريغ

هماكحأنمريثكريغتامهيلإتبسنامكواهولاقامكمهتالاقمىلع
نعهراذتعاهبشيامبيباوغلاذاتسألانعرذتعأانأفهلكاذهعمو

بلكعمجلبحمهتوعديفصلخمكشالووهفةيضابإل
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مهخيراتةقيقحبهلهجببسبتاقالزنالانمددعيفعقوامنإو

يتلابهاذملانيبةيقيقحلاقورفلابهلهجومهتالاقمةقيقحبهلهجو
اذهماتخيفكقبيمل.جراوخلاىلإاعيمجاهبسنواهنعثدحت
املكبنولواحبمهفلسكةيضابإلافلخنأنأالإلصنلا

نيملسملاةملكونيملسملاةيقبنماوبرقتينأدهجنماوتوأ

ىعساذإو.هبهذمناكامهمثالثلالمجلابرقأنملكعمجت

عيمجعمنولماعتيمهو.اعابهيلإاوعساعارذمهنمدحأمهيلإ
نوعديو«مهسفنأعمنولماعتيامكخيرأتلاىدمىلعنيملسملا
ىلعمهتادابعومهدئاقعاوفيكينأنيملسملانممهريغلقحلالمأك

بلطيسيلواهؤدمتعاواهباوقثويتلامهقرطنممهدنعحصاب
مهتادابعومهدئاقعيفاوكرتينأوهوقحلااذهمهريغنمةبضابإلا

.هودمتعاوهباوقثوومهدنعحصامىلع



(1)ةرهزيبُاعم

بهاذملا)هباتكيفةرهزوبادمحأدمحمذاتسألالوقي

:يليام127ةحفص(ةيمالسإلا

جراوخلارثکأمهوضايإنبهللادبععاتبتأمهةيضابإلا»

'نعمهدعبأمهفف‹اريكفتةيمالسإلاةعامجلاىلإمهبرقأوءالادتعا

ءاملعمهيفو‹ديجهقفمهلو.اوقبكلذلوءولغلاوططشلا

‹ةيبرغلاءارحصلاتاحاوضعبيفمهنمفئاوطميقيو‹نوزاتمم

تسبتقادقو‹ةيهقفءارآمهلو-رابجنز۔دالبيفرخآضعبو

ثاريملايفكلذو«مهئارآضعبثيراوملايفةيرصملانيناوقلا

نعىتحةثرولالكنعهرخأيرصملانوناقلانإف«ةقاتعلاءالوب
بقعهلعجتاهلكةعبرألابهاذملانأعمءنيجوزلادحأىلعدرلا

.«براقألاوضورفلاباحصأىلعدرلاقبسيو«ةيبسنلاةبصعلا
:ةيضابإلاءارآةلمجو»

نينمؤمالونيكرشماوبسيلنيملسملانممهيفلاخمنإ-
يفرافكالةمعنرافكمهنأمهنعنولوقيو.ارانفكمهنومسيو
بنجيفاورصقمهنكلو:هللاباورفكيملمهنالكلذوءداقتعالا
.ىلاعتهللا

الا4مالسإوديیحوترادمهرادو>مارحمهيفلاخمءامد2

مهسقنأيفنورسيمهف«اذهنونلعيالمهنكلوءناطلسلاركسعء
.مارحمهءامدونيفلاخملارادنأ

ءاشوالمعواملعايندلاالميايحةرهزوبأذاتسألاناكلصفلااذهةباتكدنع(1)

.هنعءهانلقامىلععلطيوباتكلااذهعبطينألبقهراوجىلإهراتخينأهللا
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ليخلاالإنوبراحينيذلانيملسملامئانغنملحيال3

نودريو‹بورحلايفةوقنمهيفاملكوحالبلاو

.ةضفلاوبهذلا

.مهعمثراوتلاومهتحكانمونيفلاخملاةداهشزوجت4
.«مهيفلاخملمهفاصنإومهلادتعانيبتيهلکاذهيفو

(ةيمالسإلابهاذملاخيرات)هباتكيفةرهزوبأذاتسألالوقيو
:يليام53ةحفصةيهقفلابهاذملاخيراتيفيناثلاءزجلا

:ةيهقفبهاذماهلقرف»
‹هتاذبمئاقيهقفبهذمهلسيلاماهنمةيسايسلاقرفلاهذه

ةبيرقىرخأةفئاطبهذمعبتيو«يهقفبهذمهلسيلنممهنمو

.داقتعالايفهنم

:يهةڻالٹةربتعمةيهقفبهاذماهليتلاقرفلاناو

يركفقطنمهلو.روقميهتفبعتاهلف:ةيرشعاننا

ءهنعهللايضرقداصلارفعجمامإلاىلإمهبهذمنوبسنيوينيدو

.قداصلامامإلانعملكتنامدنعنايبلاضعبهلنوكيسو

هقطنميفبرقييهقفبهذممهلو:ةيديزلاةقرف:ةيناثلاو

نبديزليلجلامامإلاوهاهمامإو‹ةعامجلاوةنسلالهابهذمنم

.امهنعهللايصرنيدباعلانيزيلع
ءنودمهقفمهلو‹ضابإنبهللادبعةيضابألا:ةثلاثلاو

.مهبهذمريرحتيفدوهجةيضابإللو
مهيلإهجتتنيذلا«رصعلااذهءاملعرابكنمةرهزوبأذاتسألا

سمتلتوءةملكلامهنمعمستوةيمالسإلالئاسملايفراظنألا

ةقرلالمعتسإو‹لادتعإلانماريثكىديأهنأمغروءةجحلامهدنع
نعوقرفلاعوضوميفةميلسةديدجءارآهللجسو‹فطللاو
يتلاةبقباسلالاوقألابرثأتلانمملسيملهنأالإءتاذلابةيضابإلا
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فشكليناعملاءالجوريبعتلايفقيقدتلاوقيقحتلااهصقني
.ماهبإلاوأماهيإلالمتحيالقئاقحلا

ةيملعلاهتناكمل ةصاخةرهزيبأنمرظتننانكانناعمو
٠ةدرجتمةيمالسإلاعيضاوملاعيمجيفهتاباتكنوكتنُأةعيفرلا

ىلعةينبملاةيعوضوملاةيملعلاةساردلاادعرثؤميبةرئأتمريغ
يتلاوةتباشلااهرداصمنمقئاقحلاصالختساليصخشلاعالطإلا
:ةفلتحملارظنلاتاهجونيببيرقتلاوةملسلاةمألاةحلصمىنرحتت

هتناكمىلع ةرهزابأذاتسألانأالإ.اهفئاوطواهبهاذمىف
قاسناامكودبياميف قاسنادق-ةيمالسإلافراعملايفةقمالا
لماوع۔یضمامیف۔هتنوکدقفراجيخيراترايتيفهریغ

اممرثكأامهنعةجتانلاةنتفلاوةيبصعلاوةسايسلااهيفتمكعت
لمعتيتلامالقألاوهافشلاتناكو‹نيدلاوملعلاولقعلاهيفمكحت

.ةلقتسملاءافشلاومالقألانمةينلعوةرطيسرثكأءاحيإوهيجوتب
نولوانتينممنيرصاعملاباتكلاضعبعماضيأقاسناامك

اياضقلانوشقانيونولوانتيامكاهنوشقانيوعيضاوملاهذهثحب

ططخيواهسرديامكوأ«ةدحتملاممألاةئيهيفةيملاعلاةيسايسلا
ةيمالسإلااياضقلانوسرديمهونيقرشتسملانإف.نوقرشتسملااهل
اهبنوفرعييتلاةصاخلامهريظانملالخنمالإاهيلإنورظنيال
كلتاوهجواملف.ةيبزحلابكرحتتمهدنعاةايحلاو‹مهدنعةايحلا

ةايحلابولسأنأمهيلإليخ.ةيمالسإلاةمألااياضقىلإريظانملا

ةملكةيمالسإلاقرفلاضعبىلعاوقلطينأمهلىءارتو«دحاو
قرفوةعيشلاقرفىلعةيمستلاهذهاوقلطأفةينيدبازحأ
ىلعاوقلطينأنوقرشتسملاىأراذهلباقميفو«جراوخلا
وأةيمالسإلابهاذملاةملكمهرظبسحةينيدلابازحألاريغ
نيركسعمىلإيمالسإلاملاعلامسقنياذهبوةيمالسإلاتاعامجلا
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دقوةيمالسإلاتاعامجلايناثلاوةينيدلابارحألاامهدحأنيريبك

امكءاهوليتسافنيرصاعملاباتكلاضعبلةيمستلاهذهتقار
.هبتكيفاهامعتساواهغاستسافةرهزيبأريبكلاانذاتسألتقار
اهءارواموتايمستلاهذهلثميفةقدبرظنيننأهنمارظتنمناکو
ضرغيألمحياليذلاليصألاحيحصلالمعتسيفاهيلإعفاودلاو

هءارونمكتيذلاليزمهلاليخدلا_غديويرامعتساوُيريشبت

.نيملسملاومالسإلانعةديعبةئيبنمىحوتسموهوأدصاقم
نمةقرفةيضابإلالعجفمهبرثأتنمةرهزوبأخيشلاعبت

اومسقنيذلانأكشالو«ةينيدلابازحألانمةقرفيأجراوخلا
يفاوعضينأنودصقياوناکبهاذموبازحأىلإةيمالسإلاةمألا

مهلنأشالةينيدلابازحألاباحصأنأبهاذملاباحصأناهذأ
دوبرجيهف«ةروكشمادوهجهيفاولذبولىتحمهنأو«هقفلاب
۱.رظنلاقحتستالةرودهم

لادتعإلابنومستيةيضابإلانأفرتعيةرهزابأذاتسألانأمغرو
مهئاملعلنأوءانودماديجاهقفمهلنأو‹مهيفلاخمنوفصنيو
يبأدنععفشيملهلكاذهنإفمهيهذمريرحتيفادوهج
ةيمستلاهذهنمىتحوأ«جراوخلاقاطننممهجرخيناةرهز
اهنملقأوأتافصلاهذهلثمنأمغرو«ةينيدلابازحألا»ةديدجلا
بتكوةرهزوبأذاتسألامهبفرتعافةعيشلانهةيرفعجلاوةيديزلل
رهظياميفناكةيضابإلانمهفقومنأالإ.مهبهاذمومههقفنع

روديفاياضقلان۰ةيضقيفقحلافرعييذلالجرلافقوميل

نألةحارصهنلعيننأرسجيالوديعبنمهفصيو‹هلوح

.كلذنودلوحتةنيعمبساور

ملةضرقنمقرفنعبتكيامدنعةرهزوبأذاتسألارذعيدق
ىلإدنتسيو«هنعهبتكامىلإئجتليفابتكاهءاروفلخت
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نعبتكيامدنعققحملابتاكلاردعامنكلومهنعهولاقام

روصعيفتفلأدقرداصمىلعادمتعمرصعلااذهيفةيضابإلا

هغلبيامًاوسأيبهذملابصعتلاوءةيسايسلاتاهيجوتلااهيفتقلب
؟نيفلاخملاىلععينشتلايفهيجوتلا

هعمشيعيةرهاقلايفو‹ةرهاقلايفشيعيةرهزوبأذاتسألا
خيشللءاقدصأمهيفو‹مهملعبقوثوملاةيضابألاءاملعنمريبكددع

ةعومجمبتكلاراديفو«بتكلاراد»ةرهاقلايفو«ةرهزيبا

يفاهنمروصموطوطخموعوبطمنيبامةيضابإلابتكنمةميق
‹خيراتلايفاهنمولوصألايفاهنمو.هقفلايفاهنمو«دئاقنلا
الو‹درلاوجاجتحالاوةمألاقرفنيبلصاحلا.بفشلايفاهنمو
عالطإلاكلذنموءاهضعبىلععلطاةرهزابأذاتسألانأكش

نولدتعممهنأبمكحوءانودماديجاهقفةيضابإللنأفرع

.مىيفلاخملنوقصنم
نأمهتالاقمنممةلمجركذينأديريامدنعهنمانكو

وههبولسأوهتفلبلبمهتالاقمنعربعينأامإ:نيجهنمدحأكلسي

.مهرداصمنماهبعوتسينأدعبهتارابعباهررقينأو

يتلاصوصنلاسفنتبثيو«مهتارابعسفنلقنينأامإو
ئراقللةبسنلابنانئمطإلاىلإىعدأوقدأجهنملااذهواهولمعتسا
.مهتالاقمفرعياليذلايداعلا

اذإوأةيضابإلابتکىلعةرهزوبذاتسألادمتعيملاذاملف

نمنوکيالفأةيفاكريغمهبتكنمهيدينيبيتلارداصملاتناك

امىلعلوصحلاىلعلمعينأ ققحملافقومفقيوهو-هبجاو
يداملابعتلاضعبكلذلجأنمهلانولواهنمهيفکي

؟يندبلاوأ
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اهلرفوتيملةميدقرداصمىلإةرهزوبأذاتسألاعجردقل
عيمجءازإةهازنلابفصتتملوءحوضولااهلرسيتيملو‹قيقحتلا

ضعبيففرصتنودرداصملاكلتمالكلقنف.مهنعبتکتنم

ىلإاجلينأرخآلا-وهديريامنأك«ليلقفرصتيوأءنايحألا
نأفشكيدقحضاولاريبعتلاوءيملعلاقيقحتلانألءضومفلا

امهمنيعمراطإيفاهعضوداريةقرفبناجبقحلا

.فورظلاتناك

:اقباسهنعهتلقناميفةرهزوبأذاتسألالوقي
الونيكرشماوسيلنيملسملانممهيفلاخمنأةيضابإلاىري»

رافكالةمعنرافكمهنإمهنعنولوقيو«ارافكمهنومسيونينمؤم
.«داقتعإلايف

.نيبلقتنتليلقفرصتبوأاهفورحبةرابعلاهذهتيقبدقل
فرعأتسلوءةلماكنورقةرشعةيضابإلانعتالاقملابانتك

بتكنملئاوأدنعاهيلعرثعتكنكلواهلاقنملوأقيقحتلاىلع
يتأتتناكدقو‹امهريغويطلملاويرعشألاکعوضوملااذهيف

اذهباحصأنممهنمنيثدحتملاةنسلأونيقباسلاباتكلامالقأىلع
امإوءةيضابإلاتالاقمةقيقحبلهجوةيننسحنعامإ.نفلا

‹نيملسملاةيقببولقيفمهتيهاركعرزومهيلععينشتلادصقب
ملسمريغكنوربتعيةيضابإلانإهلليقاذإملسميأنأكشالو
ةقرفمهربتعيوةيضابإلاىلعروثيوبضفلاهكلمثيارفاككنوريو

نيبقرفلاهلحرشتنأكنمرظتنينلوةنعللاقحتستةملاظةلاض
ةجيتنلاهذهىلإنوعسينيذلاكشلوألصودقلوءرفكلايناعم

يفاومقوتوأاودارأاممرثكأىلإامبرولصفلاياميل
.نايحألاضعب
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هملقيرجيف‹قيرطلااذهيفةرهزوباريسينُأادجبي

يفقحلااهبدصقُيمليتلاةيوتلملاريبامتلاكلتبغيلبلاسلسلا
.مايألانمموي

هلیمزفقوامكقيقحتولمأتةفقوفقيناهيلعاقحناكهنإ

يفلاقفعوضومللضرعنيحيقابلادبعدمحممیهارباذاتسألا

ةحفصةيضابإلانعثدحتيوهو(ثيدحلاملعلاونيدلا)ميقلاهباتك

:يليام(269)

داقتعالابلخأاذإالإةلبقلالهأنمادحأنورفكيال:اعبار»

ناسنإركنينأكوةرورضلابنيدلانملعامراكنإكيمالسإلا
نمافرحوأءايبنألانمايبنوأىلاعتهللاتافصنمةفص

.«ميركلانآرقلا

امھونيریبكلانيذاتسألائّلاقمنيبميركلائراقلااهيأنراق
امهدحأنأالإةدحاوةئيبو«دحاورصعو«دحاودلبيفناشيعي

شوقىلاالتوةيضابالاا

فرعامكرتواهنعلقنورداصملاكلتىلعدمتعاف«يتولد

ةجحربتعتوقدصبمهتالاقمروصتيتلارداصملانعدعتباو«هسفنب

.مهلاهنألمهيلع
ةملكديحوتىلإىعسيلجرةباتكبتكيناكدقفيناثلاامأ

یاینممهئارآمهيبرشنلادةهجوبيرقنونيملسملا

ورقاهتعضويتلاةواشفلاعزنيادهجلاهعيوالواحيو

ملوهو‹دصقنودبودصقبةيمالسإلاةمألانيعأىلعةبقاعتملا

صلختسااهنمو‹مهبتكنمةعومجمأرقىتحةيضابإلانعبتكي
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نالبقملصفيفاهلضرعتنفوسيتلاو٠اهنعربعيتلامهءارآ
.ىلاعتهللاءاش

يقابلادبعميهاربإذاتسألاهنعربعيذلاعوضوملااذهنأىلع

لخأاذإالإةلبقلالهأنمادحأنورفكيال»ةحضاوةريصقةلمجي
يذلايطظفللاديقعتلابظيترينأةرهزوبأذاتسألاىأر«داقتعالاب
نإ»:لاقفهنمررحتينأنكمتيملوتالاقملاباتكهتلقانت
ئراقلاكرتف«ارافكمهنومسيونينمؤمالونيكرشماوسيلمهيفلاخم

الوةيضابإلادنعهسفنةلزنمفرعيالكابتراوةريحيميداعلا

۱ِ.هدنعمهتلزنم

ةرهزوبأذاتسأالاهيفىراجيذلاعوضوملاكلذنأىلع

نمءيشةيضابإلاتالاقمنعمهثيدحيمنيمدقألاباتكلا

ةيضابإلاورفكلاةملكهيفبناجمها.ماهيإلاوماهبإلاوضومفلا

مهيقفاومنيبنوقرفيالاهقحتسينمىلعاهنوقلطينيح
ةيوغلناعمىلعاهعضوبلدتامنإةقيقحلايفاهنألمهيفلاخمو

ةيعرشقئاقحىلعةلالدللاهلمعتسافانايحأعراشلااهلقنةددحم

مهيفلاخموةيضابإلارشحلساسأالفةددحمتارابتعاب

.عوصوملايه
نايصعلاو:قافنلاو‹ناميإلاوءرفكلاتاملكنأعقاولاو

تاحلطصملاوةيوفللاثحابملانممالسإلاو‹ةريبكلاو٠كرشلاو
مالسإلاءاملعرثكأمالقأاهتلوانتيتلاةيعرشلاقئاقحلاوأةيعرشلا
لادجلااهيفلاطوءرخآانيحتقفتاوانيحاهيفمهراظنأتفلتخاو
هذهىفةيضابإللو«تاقوألاضعبيفءارملادحغلبىتح

رفاکةملكاوقلطينُمهدعاسيذلاومهريغلامكميهافمعيضاوملا

:لوسرلالوقوهمهريغنموةيضابإلانمةوشرلالكاىلع
,هقدصفافارعوأانهاكىتأنمىلعو(رفكمكحلايفةوشرلا)
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هقفلاقاسيفهقدصفافارعوأانهاكىتنم)لعهلوق

الصبنواهتنمىلعو(دمحمىلعلزنأامبرفك
يحلهيلعبجونمنلعو(رفكةالصلاكرتنم):٤هلوق
تيبلاجحسانلاىلعهللو):ىلاعتوكرابتهلوق‹هدؤيملف

. نعينغهللانافرفكنمو4اليبسهيلإعاطتسانم

هللاقحمي:ىلامتهلوقابرلابلماعتينمىلعو€نيملاعلا
ىلإ«ميثأرافكلكبحيالهللاوتاقدصلايبريوابرلا

نكمأاذإ.يتلاوىنعملااتهتدرويتلاصوصنلاهذهنمريثك
الإهليوأتنكميالرخآلااهضعبنافةدرلاوأكرشلاباهضعبليوأت

قاطباسوأ.قوسفلاوأنايسملايسوهيذلاةمعنلارفكىلع

.رفكلانودرفك:ثيدحلاباحصأهيلع
فارعلاونهاكلاقدصمو«يشترملافصويلوسرلانإ

الأ):نيلتاقتملانيملسملاو‹ةضيرفلاءادأيفنواهتملاويبارملاو
(ضعبباقرمكضعببرضيارافكيدعباوعجرتال
فصويفةملكلاهذهاولمعتسااذإةيضابإلابنذامف«رفكلاب
ىلعمهو-اههبشياموأتاقبوملاكلتنوبكترينيذلاةاصعلا

امهدعبنمويبارملاويشترملافصونيحهييلوسرلانأنيقي
ءةلملانمجورخلاوةدرلاوأكرشلابمهيلعمكحيملرفكلاب
لوسراهلمعتسايتلاعيضاوملايفرفكلاةملكةيضابإلالمعتساف

وأكرشلابمكحلاكلذيفاهباوديربملواههبشياميفوكهللا
ةلملانمجورخلاوكرشلابمكحولو.ةلملانمجورخلاوةدرلا

:افارعواانھاکقدصنملکویبارنملکویشترانملکىلع
ةیصعمبکترانملکو.ةضيرفجحوأةالصيفنواهتنملكو
يقباملرفكلاباهبكترملعهللالوسرفصويتلايصاعملانم
انمكحلقطنملااذهعمانرسولو.ريسيلاددملاالإنيملسملانم
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اوعجرتال)يهلوقلةدرلاوأكرشلابنيملسملاعيمچىلع

برضادبدقو(ضعبباقرمكضعببرضيارافكيدعب
باقرنإلب«مويلاىتحفقوتيملوليلقبهدعبباقرلا
الورصعلااذهىتحمويلكيفنيملسلايديأبريطتلنيملسمل

نوکرشممهنأبمهلكءالؤهىلعمكحنلهفففوتتاهنأودبي

نوقدصينيذلاجذسلاءاطسبلاىلعمکحنلهونودنترم

تحِءيشلک .نودترمنوكرشممهنأبفارعلاىتح

نوقرغيال‹ةاصعلاىلعرفكلاةملكمهلامعتسايفةيضابإلانإ

قاسنينأةرهزيبأذاتسألاقحنمسيلفمهيقفاومومهيفلاخمنيب
نينمؤمالونيكرشماوسيلمهيفلاخمنإ»:لوقيفنيمدقألاعم
.«ارافكمهنومسيو

بلجيوءظئافحلاريثييذلاضماغلايوتلملاريبعتلااذهب

عيمجنممهريغىلعنومكحيةيضابإلانمهويوءطخلا
نهذيفنرياهادصىقبييتلاةملكلانألكرثلابنيملسملا
اكرشمتسلكنأكنعنولوقيةيضابإلانأهللاقينأدعبملسملا

اذهومالسإلانمجورخلابهيلعمكحهنأرفاككنكلوانمؤمتسلو
.تاقبوملاباكترايفطروتامهمهلبقتيالام

نمةيوتلملاةرابعلاهذهبيتأينأةرهزوبأذاتسألاصرحدقل
تاءاحيإتحتبتكتتناكيتلإو«اهنمىقتسايتلارداصملا

هتيلوءارافكمهيفلاخمنومسيةيضابإلانأررقينأوءتازاعيإو
ةيضابإلادنعرفكلاةملكهيلعلدتيذلاىنعملاحرش-لعفذإ

الومهدنعاهاتعمملعيوهو.اليلقاهتدحواهعقويفففخلنذإ
الإاهديزتالتاملكضعبباهيلعقلعامنإولعفيملهنكلوبير
ةصاخلااهتالولدموةيعرشلاتاحالطصالافرعيالنمدنعاضومغ
هذهسوءةرعنلاهذهتاكسإلواح«ةرهزابأانذاتسأتيلف
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نيبحاتفتالاوحماستلاىلإاعدو.ةرمجلاهذهًافطأو«ةرغثلا

نورسيمهف»:اقباسهنعءهانلقتاميفةرهزوبأذاتسألالوقيو
دحاولافرحلاباذكه«مارحمهءامدونيفلاخملارادنُأمهسفنأيف
هيلععلطافيكفمهسفنأيفكلذنورسياوناکاذإيرعشتیلو
رسلااذهباهيفنوظفتحييتلاهذهسفنةيأمث«ةرهزوأذاتسألا

يذلااذهنممث؟ةيعامجسفنمأةيدرفسفنيهله؟ميظعلا
ولمهنإ؟ةيضابإلارسىشفأيذلااذهنم؟هبحابورسلااذهجرخأ

انذاتسأملقلشمملقنمعقوتنانكام!!هناسناوعطقلهوفرع
‹هسفنمرتحيلقعهقدصياليذلامالكلااذهطخينأريبكلا

E £

بعليءرصعفيفالتيفشيعينأديريذاتسألاوةليحلاامنكلو
ىلإعجرولو.ماهبإلابشقانيو.ماهيإلاببراحيوءمالكلاب

ةيضابر2انااهتمفرعاةديعييهمتسيليهوةيضايإلابنك

هلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ)قهلوقنومزتلي
لامهلاومأومهءامدينماومصعدقفاهولاقاذاق4هللاالإ

هفلبيذلاهللاعيرشتبالمعةيضابإلانإ(اهقحب
 مهسلاجمومهسوردومهبتكيف-نورسيالونونلعيريجلوسرلا
نأو«ديحوتلامارحمهضارعأومهلوسنيملسملاءامدنأ

تابنجيفنرتلزتالعادولاةجحيفعءيبنلاةبطخءادصأ
مكیلعمكضارعأومكلاومأومكءامدنإالأ)ململكردص

اذاملفربكألاجحلامويمكحلااذهرقعءيبنلانلعأدقل(مارح
لليوطلاميخيراتيفةيضابإلاو٠مهسقنأيفةيضابإلاهرس

دحأةحلصمنمالومهتحلصمنمهرارسإسيلو‹هوفلاخي
-نيملسملانم
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اذهردصلوأيفهنعءانلقناميفةرهزوبأذاتسألالوقيو

.«مهبهذمريرحتيفدوهجةيضابإللونودمهقفمهلو»:لصفلا

دجهقفمهلو»:هنعهانلقتاممهباتکنمرخآعضوميفلوقيو
.«نوزاتممءاملعمهيفو

مثمههقفوةيضابإلاىلعماكحألاهذهةرهزوبأذاتسألاقلطأ
فقيملو«ةيخيراتةنعلةقحالمنمرفيناكامنأكمهنعفرصنا

اتسةيفنحلانعبتكفةيهقفلابهاذملانعبتكيأدبامنيحالإ
نعبتكو«ةحفصنيسمخةيكلاتلانعبتكو«ةحفصنيعبرأو
ءةحفصنينامثةلبانحلانعبتكو«ةحفصنيسمخواتسةيعفاشلا

نبأبهذمنعبتكو٠ةحفصنيتسواعبسةيزهاظلانعبتكو

نيسمخواتسةيديزلانعبتكو.ءةحفصنيسمخواعبسةيميت

نعبتكيملهنكلو«ةحفصنيعبرأةيرفعجلانعبتكو.ةحفص
ربتعادقل؟انههديقوكانههملققلطأيذلاامف.ايشةيضابإلا

عموةيضابإلانعكلذلاقامكةينيدابازحأةيرفعجلاوةيديزلا
ةجردلاهذهطعيملوةيهقفلابهاذملابامهقحلأدقفكلذ

اذهبنكيملونيبزحلاكنيذبفارتعإلاناكاذاملءةيضابإلل
هذهلعجةينيدلابازحألاددعيناكامنيحهنأمغر؟بزحلا

يتلاتاموقملاامأ«ةينيدلاةيبزحلاةفصيفكرتشتثالثلاقرفلا
اهلاهنأبهاذملانمضلخدتنأل انذاتسأرظنيف-اهتلقأ
.نودمهقف

لكأ؟فقوملااذهةيضابإلانمةرهزوبأانخيشفقياذامل
امو؟جراوخلانمةقرفةيضابإلانأتركذاهمرتحيامالقأنألكلذ
مهدئاقعيفةيجراخلاىنعمنعهسفنبثحبولةرهزابأرضياذ

ىنعمدجوللعفولهلعلو.مهيلعمكحلانمققحتيلمهكولسو

يمرينممريثكيفرهظأوحضوأكولسلاوةديقعلابةيجراخلا
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«تلسناواهئادبينتمر»ميدقلايبرعلالثمللاقادصمكلذبةيضابإلا
٠.ةيجراخللرثُأيأمهكولسوةيضابالادئاقعيفدجواملو

يتلارداصملافلاخينأديريالةرهزابأذاتسألانأودبي
نأديريالو‹ةسادقوالالجاهمدقبتبستكادقيتلاواهنمىقتسا

نماريثكمدهيكلذنألءةيضابإلاهيلعيذلا,عقاولابفرتعي

مهبتكىلعدمتعينأديريالو‹مهيلعتقلطأيتلاماكحألا

ريشتوهينيعنيبددرتت«مهسفنأيفنورسي»ةياكحنالمهرداصمو

.هسقنيفكوكشلا

نورقبهقبسنمممهريغرداصمىلعدمتعينألضفاذكهو

ىضافتينأوقحلاوقدصلانمهمقومناكامهمكلذلقنينو
يفمهنأب-يهقفلابناجلايفلقألاىلع هقارتعامغرمهنع
اهنعبتكيتلاىرخألابهاذملانممهريغیوتسم

.ةباتكلالاطأو

ةيضابإلاهرابتعانأبةرهزوبأانذاتسأسحيالأاذهلكدعبو
يفمهءارآلمحينيحلؤاستلاىلإوعديرمأجراوخلانمةقرف

ةصاختسيليهيتلاواهانركذنأقبسيتلاتارقفلاكلت
اياضقتسيليهفةيمالسإلاةمألاعيمجرآيهامنإوةيضابإلل
‹مهريغاهبلوقيالمهبةصاخاهرابتعابسانلانمةعومجمريغ
يتلاواهفورحبذاتسألااهلقتيتلاىلوألاةرقفلاانزواجتاذإو

ةبيضابإلانأررقيهنإفماهيإلاوماهبإلادصقباهوعضاواهعضو

نولحتسيالومالسإرادمهرادنوربتعيومهيفلاخمءامدنومرحي
ةداهشنوزوجيوءحالسلاالإمهعمبرحلاءانثَأنيملسملامئانغنم

بهاذملانممهريغلهومهعمثراوتلاومهنمجوزتلاومهيفلاخم
.رضعبانينثتسااذإلوقلاريغبنولوقيو؟يارلااذهريغنوري
مههجويوةيبصعلامهيلعبلغتتنيذلابهاذملاعيمجنمذاوشلا
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ودبيو.ةقباسلالوصفلاضعبيفكلذنمةلثمأانركذامكولغلا
نمصلختياحضاوابولسأعينأدارأةرهزاأذاتسالانأولين

نماريثكتعنصيتلاةسايسلاعباصأنمررحتيويضاملابساور
رفكلاةملكحرشينأرمألائدابنمهيلعلىلَيضاملاكلذ

نإلاقفهلامعتساىلعةيضابإلاصرحيذلاواهليعرشلاىنعملاب
وأةيصعملاوأةمعنلارفكىنعمبرفكلاةملكنولمعتسيةيضابإلا
رفكدوصقملافديحوتلالهأىلعرفكةملكاوقلطأاذإفقوسفلا

ىنعملااذهحضتااذإو‹بهاذملاضعبربعيامكنايصعلاوأةمعنلا

نومدقألاهلمعتسييذلايوتلملابولسأللجتحيملرفكلاةملكل
ةسايسلااهتسديتلانيفلاخملاةملكىلإهبةجاحالهنأامك
نودتالاقملاباتكاهيلعصرحوثحابملاهذهيفةركاملا
ةفراقملاببسبنوكيدقنايصعلاو.اهلولدمواهردصمبمامتها

.ليوأتلايفإطخلاببسبنوكيدقولامهإلاببسبنوكيدقو
نميصاعلاىلعرفكلاةملكافنآانلقامكنوقلطيدقةيضابإلاو
نمناكءاوسهعمنولماعتيونايصعلاینعممهوءالؤه

.ةرهزوبأانذاتسأاهركذيتلاسسلاىلعمهریغنموأةيضابإلا
هيمسيليوأتلايفاطخلابوألامهإلابوأةفراقملابيصاعلااذهف

نُانوريواكرشمهنومسیالمهنكلوادحومهنومسيواملسمةيضابإلا
هلامنأنوريونيملسملاءامدهبلحتامبالإكفسيالفمارحهمد
رادهرادنانوریونيملسملالاومأاهبلحتيتلاقرطلابالإمارح
حالسلاىتحهلاومأنمائيشاولحتسيملمهبراحاذإونيملسملل
عمنولماعتيامكهعمنولماعتيوةرهزوبأانذاتسأهركذاملافالخ
.اهريغوثاريملاوحاكتلاوةداهشلايفنيملسملاةيقب

امةيضابألاةقيقحنمفرعيةرهزاباذاتسألانأكشنانسلو

بساورنمرْرحتولومهتالاقمومهئارآنعمهسفنُةيضابإلاهفرعي
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.ةينيدلابازحألايفالوجراوخلايفمهركذامليضاملا

يفريبكلاانخيشيلعهيفانبتعامصخلأنأعيطتسأنآلاو
:ةيتألاطاقنلا

ةيضابإلانعةباتكلادنعنيرخالارداصمىلعهدامتعا۔1

.مهسقنأةيضابإلابتكىلعدمتعينأهناكمإيفناكومهتالاقمو
تناكيتلاةمهوملاةيوتلملاريباعتلاسفنلهلامعتسا

.نورقذنمةزيمتملاتالاقملابتكاهلمعتست

ىلعزيكرتلاحبصأثيحبةسايسلاسئاسدنعهلفاغت3

.ثيدحلاروحميه«مهيفلاخم»ةملكتناكفنيرکسعم

.مهميسقتيفمهنعذخأنموأنيقرشتسملاءارآءاروهقايسنا

.ةينيدبازحأو«ةيهقفبهاذم:ںيريبكنيمسقىلإةمالا
نعبتكدقوههقفويضابإلابهذملانعةباتكللهلامهإ

.ةينيدلابازحألابهيمسياموةيهقفلابهاذملانملک
مهاطخمسرتينمونيقباسلاتالاقملاباحصألءاضرإ-
دجيملاملوجراوضخلاقرفيفةيضابإلاةرهزوبأذاتسألا

مهزيمتةذاشةدرفنمفقاوممهللعجيوُجراوخلابمهطبريائيش
مهلركذامكمهزيمتاهنأدقتعايتلاىلوألاةرقفلاكلتمهنعركذ

نيبكرتشمردقىلعلبمهبةصاختسيليهلاوقألانم-اددع
ذاوشلاضعبوأمهنعلاقياميفجراوخلاريغةيمالسإلاةمألاعيمح
.ةنسلالهأنمىتح

هذهيفهفقومنوكينأريبكلاانذاتسأنمعمطنانكد7

نوکتنو‹اررحترثكأنوکينوحرصأوحضوأةماهلااياضقلا

فئاوطنيببيرقلايفادهجواطاشنوةيدجرثكأهيعاسم

اميدقبصعتلاوةسايسلاهتعنطصايذلاءافجلاةلازإوءنيملسملا

اذهماتخيفينرسيو.اثيدحاضيأبصعتلاولهجلاورامعتسالاو
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دقةرابعةيأنعةرهزيبأريبكلاانذاتسأىلإرذتعأنألصفلا
نمهلنكألاوحألاعيمجىلعانأف.هعمبدأءوساهنمرعشتسي
ءالجألاانئاملعءالضفنمهلاثمأووههقحتسيامريدقتلاومارتحإلا
اذإو.لايجألااهاسنتالةمدخرصعلااذهيفمالسإلااومدخنيذلا
روسجلاملعتملافقوموهامنإفةقباسلاطاقنلايفهيلعتبتع
ردصلاحسفنملاعالطالاعساولاةداملاريزغفلاملاعلاعمحيرصلا
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دمحلاةبيشرداقلادبععم

ناکوF1هللالوسرةنيدمةرايزبتفرشت1387٠ةنسيف

ةالصلاوءيعهللالوسرىلعمالسلادعب يلابلغشياممهانم
نطاومويحولالزانميففوقولامثءفيرشلايوبنلامرحلايف
هباحصأتاماقمو‹قصهللالوسرتاماقمنمىركذلاو«ةدابعلا

‹ةرونملاةنيدملابةيمالسإلةعماجلاةرايزوه-مهيلعهللاناوضر
‹اهترزفموييفةصرفلايلتحنسو.ءالجألااهئاملعبفرعتلاو
.ءالضفلااهتذتاسأو‹ماظعلااهخئاشمنمريثكةفرعمبتفرشتو

ضعبزجنيناكذئنيحهنألاهسيئرةليضفبءاقللايلحتيملو
.يلليقامكماهملا

»اهلوصفضعبتلخدو«ةرماملاةعماجلاباحريفتلوجت

تدرأامدنعو‹لوصفلاضعبيفتارضاحملاضعبىلإتعمتسإو
تارشنلانمةعومجمةروكشمةعماجلاةرادإىلاتدهفارصتالا

هيلعفارشإلاىلوتتوأةعماجلاهعضتاممبتكلاوجهانملاو
ةعماجهذهف«داؤفلاجولثمردصلاحرشنمتجرخو.هرشنو

رونلاةعشألاسرإيلاوت«عءيبنلاةرجهراديفموقت«ةيمالسإ
ابالطةعماجلابنإيلليقدقف-ادلبنيعبسيلاوحىلإةيادهلاو

.ميظعهللانملضفاذهوادلبنيعبسيلاوحنم
اهئانبأنيبةوخألاوةدوملاطابرماكحإيفةعماجلاتحجنولف

نودقعيملاعلاتابنجلكيفنوملسمةاعدزيجونمزدعبمقل

نيبةبحملاقئالعنوطبريو«ةرفانتملافئاوطلانيبةوخألارصاوأ

تايموقلاوتاسايسلامهنيبتقرفنكلو«مالسإلابنيدتبوعش
ةكسامتمةدحوىلإاهبنودوعيمهاسعو«ءاوهألاوتايبصعلاو
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ءايكذألاهذيمالتوءعهللالوسرانديساهأشنأيتلاةدحولاك
ةنيمثلاايادهلابلقأتيبلاىلإتعجرو.ةرربلاءابجنلاءايفصألا
نايدألا»همساباتكاهنيبنماذإفةرماعلاةعماجلانماهتذخأىتلا

ةداهشلابالطىلعررقمباتكلاو«ةرصاعملابهاذملاوقرفلاو

ةيمالسإلاةعماجلابنيدلالوصأوةعيرشلايتيلكبةيلاعلا
.ةرونملاةنيدملاب

ةعماجلابذاتسألادمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألاوهففلؤملاامأ
سورديقليوهوهيلإتعمتساامك.ارباعءاقلةعماجلابهتيقلدقو
دقوءاشعلاوبرغملانيبيلوسرلادجسميفداشرإلاوظعولا

.عامسمتوصزبکموءعفترمیسرکكانههلدعأ
رامقألاوخيراوصلارصعيفشيعيلجردمحلاةبيثذاتسلاو

نمنيملسملاىقتلمياءلوسرلاةنيدميفميقينأهلحيتأدقو

ةلودلاهلتعضو«بهذملكنمو«ةقرفلكنمو«دلبلك

‹مالسإلاةلاسرهنميقليل«فيرشلايوبنلامرحلايفايسرك

.لمثلاملىلإةمألاهذهءانيأوعديو«مهنيدبسانلافرعيو

ةبيشذاتسألابطيحتيتلاةدعاسملافورظلاهذهو«ةملكلاعمجو

رسيتتملدمحلا يفةيمالسإلا.قرفلانعاوبتكنيذللاكفلوألرسيتت

.ةقباسلاروصعلا

ءاملعبلصتينأدمحلاةبيشذاتسألاىلعريسيلانمناكدقل

جحلاموميفديهللالوسردجسمىلعنودفاوتيمهوقرفلا
هنعبتکينأديرياميفمهدئاقعومهءارآمهنمفرعيفهريغيفو

نأعيطتسيكلذكو«هبالطلهتارضاحميفهمدقينأديرياميفو

نوكتىتحهثاحبألعجارماهذختيلمهبتكومهتمثأمهنمفرعي

.اهباحصأءاضرالىعدأوءةحصلاىلإبرقأو٠ةقيقحلاىلإىندأ
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هتوآفةيدوعسلاىلإًاجتلايذلا دمحلاةبيشذاتسألانكلو
نماليجهيلإتملسوءقيقحتلاوملعلارودهلتحتفو«هتمركأو
طبريوناميإلابمهحلسيوملعلابمهدوزيلةيمالسإلاةمألابابش
هسفندبكيملف٠كلذنمائيشلعفيمل-ةوخألاوةبحملابمهني
ىلإلزاتتيملوقرفللةيقيقحلارداصملانعثحبلاءابع
نورقةدعلبقتفلأبتكىلإدمعامنإو«ءاملعلانمةدافتسإلا
نعئبنيبولسأباهغاصوليلبطاحكاهيفامباهيفامصخلف
نمترستقايتلايدادغبلاتارابعنمريثكهيفودبتلاجعتسالا
كلذلكعمجمثةوسقوفنعنمهلمحتاملتريتخاامنأكاهنكامأ
ادسأرجيءاجامنأكةيمالسإلاةعماجلاىلإهبءاجو«نيتفدنيب
دقل.ةعماجلاةبلطىلعطيلخلاكلذيقليقفطمثهينذأنم
نيحمهذاتسأنأ.ءةعماجلايفةيضابالابالطضعبينڻدح

يفقحلاةلوقبالومهبمتهينكيملةيضابإلانعثدحتي
.ةشقانملانماديزمدارااذإدحاىلإعمتسينكيملو.مهبهذم

نمسيلهنأةيضابإلاىلإهبسنيامضعبيفهوربخأامدنعو
اهبعيطتسييتلاعجارملابهديوزتلمهدادعتساهلاورهظأومهتالاقم
مهدحألواحاذإومهبتكىلإعوجرلاضفر«عوضوملانمققحتلا
اهنسحييتلاةيلاعتملاةرظنلاكلتبهتكسالاؤسبهيلإهجتينأ

اهلكحضيةحراجةخيبوتبهزبنيدقو‹نيفرجعتملاةذتاسألاضعب
.نورخآاهلملأتيو‹بالطلاضعب

نمنيملسملاءانبألرضاحيدمحلاةبيشذاتسألارمتسياذكهو

ةفسلفلاكلتلدوجوالةيمالسإقرفىلإبسنتةفسلفادلبنيعبس
مهنعفرعتالومهفرعتالءاملعوةمئأاهلذختيوقرفلاكلتدنع

.اهبلوقينموتالاقملاكلتنمًاربتتدقلبايش
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نيبحبسيوهودمحلاةبيشذاتسألانأعوضوملايفامبجعأو

دقبهاذموقرفنعثدحتيو«نورقةدعلبقتفلأبتك

اهيسيوهفكلذعمواهماظعسوسلارخنواهباحصأويهتضرقتا
ةتبلاهنعءيشفرعيالامقرفلاوأبهاذملاكلتنمو«ةرصاعملا»

هوبسنامواهيلعنومقانلاتالاقملاباتكهدروأيذلامسالاريغ
تعطقتنايتلاقرفلاوبهاذملاكلتتراصفيكفعئانشنماهيلإ

نماددعنمزلااهيلعمكرو.خيراتلاىرجميفاهتكرح
هلكعوضوملايفملؤملاو؟؟ةرصاعماقرفتراصفيك.نورقلا

وهو‹رضاحلاتقولايفةيمالسإةعماجربكأيفررقمباتكلانأ
ةلودلايهةلوداهاعرتةعماجيفو«ةرونملاةنيدملايفسردي
ةياعرونيفيرشلانيمرحلاةمدخرصعلااذهيفاهبهللاطانأيتلا
عاقصأعيمجنمنيملسملاجاجحلابقتسامث«مالسإلاتاسدقم
ىلإمهتوعدوءةنسلكيفمهبهاذمومهفئاوطفلتخمبضرألا
مايقلللصاوتملالمعلاوداحتالاىلإو‹رصانتلاونواعتلاومهافتلا

.ةيرشبلاةداعسلىلاعتوكرابتهللااهلزنأيتلاةلاسرلاءابعأب
نأفلملوسرلاةنيدميفةرماعلاةعماجلاةرادإحمستفيكف

ادلبنيعبسبالطىلعنيملسملاقرفنمةقرفنعليطابأسردي
كلتىلإيمتنينمبالطلاكلوايفوملاعلاعاقبفلتخمنم
اهبفرعأمهومهتقرفتالاقمنعاطخلاحيحصتاوبلطاذإفةقرفلا

ةمراصتابوقعمهدضتذختاامبرومهلحمسيمللبمهنمعيسيمل
دمحلاةبيشذاتسألايعاسمبهلككلذوةساردلانمنامرحلااهنم
باحصأىلعهمكحوةذفانقرفلانعهتملكنوكتنأديرييذلا
.هيلعبقعمالوهلدارالبهاذملا

ثحبلابةيانعلامدعوأةحارلابحوأىمعألاديلقتلاناكاذإ
ةبيشتلمحيتلابابسألايهةينلاءوسىتحوأبيقنتلاو
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نعلفغتنأةرماملاةعماجللغاسفيكففقاوملاكلتىلعدمحلا
يهواهتلاسرناكرأنمنكرمهايفاهيفيرجيامةبقارم
‹ةمألاةملكعمجللمعلانعةلوئسملا«قحلاةملكىلعةماوقل
ةمألاءانبألهمدقتامعيمجيفقدصلاوتبثتلاوقيقحتلابةبلاطملا

مدقيامعبتتنعةعماجلاتلفغاذإوةيعرشلامولعلالاجميف
نُهارونمةلودلااسفيكفةليصتةقرستقوسةي

طيطختاهلططخينأنوداهذيفنتوجهانمطيطختبدارفألحمست
لمعلاتاوطخردقتةبقارملابةفلكمةلؤسمةزهجأنمقيد
ةدام ةداممهأيفنيملسملاءانبأهيجوتىنستيىتحاهبيحوتو

.قحلابامئاققدصلاىلعاينبماميلساهيجوت ةعيرشلا
ملولدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسأللضرعألتنكاميتتإ

دقنلااذهوةرونملاةنيدملابةيمالسإلاةعماجلامساهباتكلمحي
شعبنموهبالانيلعهصقاممتبثدققهيلإهلسرناليوخألا

عوجرلانيبوهنيبلوحيامةأرجلانمكلميهنأمهريغعمفقاوملا

يوخألاسامتلإلاوأيوخألابتعلاةملكهجونامنإو«قحلاىلإ
.ماظعلااهتذتاسأوروقولااهسيئرو«ةرماعلاةعماجلاةرادإىلإ

لاقياميفقيقحتلاىلعةيمالسإلاةعماجلالمعتنأانك
مهئاملعومهبتكنممهتالاقمومهءارآذخأتناونيملسملاقرفنع

.لمثلاعمجت‹قحلاةملكنلعتنأةعماجللنكميكلذبو
عيمجبةمألاهذهلةيحورلاةدايقلازكرميفنوكتوفصلادحوتو

دحاولكتلعجوملعلارونىلعمهنيبءاقللاتدهماهنألاهبهاذم
نيفلؤملاىلعرسعاذإو.نيقييفرخآلادنعامفرعيمهنم

اهرذخأفاهردصمنمقرفلاوبهاذملاتالاقماوفرعينأنيمدقألا
ترسيتدقف.ليطابألاواطخلامميلإبرستفقفتأامثيحنم
عالطإلاولاصتإللءاملعلاونيفلؤمللهللدمحلاو مويلالئاسولا
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نمكلمتيهف«ةيدوعسلاةلودلايفلؤموءاملعلاميسالو
لاصتإلانماهنكميامةيحورلاوةيداملاوةيرشبلاتاناكمالا

اهدئاقعةفرعمو.اقحةرصاعملاةيمالسإلابهاذملاعيمجباحصأب
.اهتماهذخأوالاجروأابتکتناكءاوساهرداصميف

بهاذملاعييمجءاملعلايوتسارمتؤمدقعتنأاهناكمإيفو
هيفحرطتهريغيفوأجحلامايأيفكلذناكءاوسةيمالسإلا
دوزتوءاهنيهاربواهججحبدئاقعلاوءارآلاحضوتوةماهلااياضقلا
لومعملالاوقألاحاضيإوبهذملكلةدمتعملاعجارملابةعماجلا

رمتؤمالحاضيإوضرعرمتؤمرمتؤملااذهنوكينأىلعءاهب
مهبهذمةحصىلعاونهربينُابهذمباحصألكهيفديريلادج

يتأدقوةجيتبيتأيالبابلااذهحتتنف.ريغنالطبو

نوَكَتنأبكلذو«كلذنمرثكأيفةعماجلايفعمطنانتإلب
مهبهاذمفلتخمنمةمألاءاملعاهيفكرتشيفيلأتللاناجل
اهيفسردتلةعماجلايفةررقملاجهانملابسحابتكنوردصيو

-العفةرصاعملابهاذملاوقرفللةيقيقحلاتالاقملاىلعةلمتشم

ةيبصعلافحزفقوتوءةقيضلاتارظنلاىلعيضقتكلذبو
.نيملسملابالطهيجوتيفيدرفلاريثأتلانودلوحتو«ةتيقملا

غبطصتالأبجيءةرونملاةنيدملايفةيمالسإلاةعماجلانإ
نمةيمالسإلاةفاقثلامهلمدقتءاعيمجنيملسملليهفنيعمبهذمب

كلذدعبتلقتنااذإفءهلوسرةنسوهللاباتكةيفاصلااهعبانم
ناكاموأبهذمىلإابوئنمهنمناكامءاوسرشبلامالكىلإ

عمةتباثرداصمنموحوضوبضرعينأبجيهنإفدرفىلإابوسنم
لخدياممهنأدقتعأيننإلبموصعمريغللوقهنأىلعديكأتلا

اهيفنوكيالأوةيبهذملاةباذإاهلامعأوةعماجلاتايلوؤُمتحت
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كلذدعبمث.عامجإوأةنسوأباتكنمعيرشتلارداصمريغءيش
لمعوباوصلاواهيلعمكحللوشاقنللةعضاخدارفألاءارآ
اهتلدأباهباحصأاهمدقيامكءارآلاكلتبالطللمدقتنأوهةعماجلا
.نيعمبهذموأنيعميرضرفةلواحممدععماهنيهاربو

مهقرفبنيملسملانمنييالملابولقتبسكلاذهتلعفولو
باحصأاهبزبانتييتلاليطابألانمريثكطقسلوةفلتخملا
اميفهخألامئاقارذعنيملسملانمدرفلكدجولوءبهاذملا
هلوقياموهبتكيامةهافتاهلترهظلو«هبلوقيوهيلإبهذي
.لوقللاناكموةباتكللاناكممهلترسينمضعب

ةياعرلةصلخمةوعدنوكتنأوجرأيتلاةملكلاهذهدمبو
ةرادإلصاخدقتاهنأبمهفتالأو«ةيمالسإلادهاعملايفجهانملا
اهتذتاسأةءافكنملينوأ.ةيدوعسلاةلودلاوأةيمالسإلاةعماجلا
ينفرشينممالعألانمةرماعلاةعماجلايفنإف.اهخياشمو

لعفلابترضحوتلعفدقللب‹ريغصذيملتكةيدينيبسولجلا
ءيقيرفإلاوءيطيقنشلا:ماظعلاخياشمللظعولاسوردتاقلح

ينقفارينأينمهيو.دمحلاةبيشىتحو«يناتكلاو«يرئازجلاو
يفدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألاعمتقولاضعبميركلائراقلا
قرفلاوبهاذملاونايدألا»باتكتاحفصنيبةريصقةلوج
158ةحفصدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألالوقيءةرصاعملا

:يليام

ةلبقلالهأنممهيفلاخمنأضابإنبهللادبعيأرنمناكو»

مرحيملكلذعمو.رافكمهنكلونيكرشمالونينمؤماوسيل

مهعمنایوعدبمهئايلوأىلعولومهتداهشو‹مهتنراومومهتحكانم

ناوءرسلايفمهءامدحبيملامك‹مهعمجتنيملسملاةوعد

لاومأنأكلذكضابإنبهللادبعىأرو«ةينالعلايفاهحابأ
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الإديحوترادةلبقلالهأنممهيفلاخمرادنوربتعي1
.«مهدنعيفبرادهنإفناطلسلاركسعم

ةفئاطتلاقف:لاوقأةثالثىلعقافنلايفاوفلتخادقو2

هلوقلاعيمجناميإلاوكرشلانمةءارب():وهمهنم

€ءالۇھىلإالوءالۇھىلإالكلذنيبنيبذيذمإ:ىلاعت
هللامهاسنمىىرصاققافنلانإمهتمةفئاطتلاقو(ب)

الوهعضومنمقافنلامساليزنالف‹نآرقلالوزندنعهبلجوزع

.لجوزعهللایمسنمريغهبيمن
مهنكلوديحوتلهأنوقفانملا:مهنمةفئاطتلاقو(ج)|

.ارافکمهانیمسناوكرشلايفنولخديالرئابكباحصأ
بيتتسامثدحلاهيلعميقأىرسوأىنزنمنأمهبهذمنم(3)

.لتقالإوباتنإف
لافطألاوءاسنلالتقاوحيبتسيمل4

مهيرارذومهئاسنيبسومهربدمعابتاوةهبشملالتقفاوحايأ5
اذهلمفهنعهللايضرركبايأنراوءنودترممهنأىلعءانب
.«نيدترملاى

يفيضابإلابهذملاصخلينأدمحلاةبيشعاطتسااذكه
وبأذاتسالاهلبقنملعفامك.طاقتسمخيفهرصحينأورْوطس

١۔هریعوةرهز

يف-ىرخألاةيمالسإلابهاذملانممهريفلامك-ةيضابإللنإ
نمتائمىلعلمتشتبتكلانمتارشعاهعورفوةعيرشلالوصا

هجهنىلعراسنمودمحلاةبيشذاتسألاعاطتسافيكف.ءازجألا
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فصنيفطاقتسمخيفةمخضلاتادلجملاكلتصخلينأ

؟ةطسوتمةفيحص

ءيشباومتهيمليمالسإلابهذملااذهباحصأنأينعيلهمثم

ءاسنلاةايحوقافنلاىنعمو«نيفلاخملارادريغمالسإلارومأنم
ةلماعمو.ةقرسلاوىنزلايفنيدودحملاريصمو.لافطألاو
مهلمهالةعيرشونيدنممالسإلاماكحأةيقبنإو؟ةهبشملا

.ةديقعالويأرالو«اهيفمهلثحبالو«اهب

يفنيملسملانممهريغنعنوفلتخيامنإةيضابإلانأىريم
اميفنوملسملاقفتالهو؟يقباميفنوقفتيوطقفطقنلاهذه
¢

طقفطقتلاهذهوهمالسإلانأىريدمحلاةبيشذاتسألانأنأ
.مهكولسونيملسملاةديقعيفهلرثأالهريغنأو

عيطتسيالهنإفصخلملااذهيفركفامهمميركلائراقلانإ
نيذلابالطلاكعلوأىلعاريخهللاضوعو«ةجيتنبهنمجرخينُ
.غارفبمهناهذأىشحتامنإمهو.ملعلانوقلتيمهنااونظ

اثوحبمهلدجولةيضابإلابتكىلإرداقلادبعذاتسألاعجرول
مهوءاهتافاقثعاونأعيمجو«اهعورفوةعيرشلالوصأيفةمتمم
الوكانهوانهىرخألاةيمالسإلابهاذملاعممهثوحبيفنوقالتي

كانهنوكيالدقو«اردانالإةيداهتجاةلأسميفيأربنودرفني
كلذفةيداهتحاةلأسميفياربنودرفنيامدنعو«هباودرفناءيش

بهاذملاعيمجيفعقيامك«مهيدلحجرتليلدىلعءان

.ىرخالاةيمالسإلا

نمةيصاخيهبهاذملافالتخاةكرح.ةكرحلاهذهو
.ماهفألاولوقعللهحاسفتاليلدو.مالسإلايفةيويحلاصام
.ںاکمونامزلکلهتیحالصس
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يأرىلإلكبهذيفةلأسميفنيدهتجملاراظنأفلتختدقف
ةهجيفلوقبسانلالمعيدقو‹هدنعحصليلدىلعهيفدمتعي

لوقلاتوميوسانلاهبلمعيفهيلعهريغحجرتيمثنامزيفوأ
دنعدجوتةلاحهذهو.طقفبتكلانوطبيفىقبيوألوألا

ميدقيعفاشللرهتشاامكدحاولاملاعللعقتدقلببهاذملاعيمج

بهاذملاىفءارالاةعيبطهذهتناكاذاف.هریغكلذكوديدجو

يفةيضابإلابهذمصخلينأرداقلادبعذاتسأللنكمأفيكف

عقاولايفيهاميتلا-سمخلاطاقنلاهذهيفىتحهنأىلع

يتلاو«مكحلاىلععازنلراثآو‹ةيسايسلاتاكرحللتافلخمالإ

يدقتنمدضماعلايأرلاةراثإلةليسوةمكاحلاةطلسلااهذختتتناك

ريثأتلالاجمنعمهداعبإلو‹اهتريسءوسلاهيلعنيطخاسلاواهمكح
ملهنأل.قحلاةيضابالايرفرعيملوقفويملريهامجلايف

اذإ.مهموصخنمذخأنمومهموصخىلإعجرامنإومهيلإعجري

يف‹اهعيمجطاقنلايفًاطخأدقو«ريبعتلااذهلامعتسازاج

اهيفلمعتسااهضعبو‹نولوقيامريغةيضابإلاىلإبسناهضعب
امإةطقنةطقناهحضوأنأتيأركلذلو.ماهيإلاوميمعتلاتارابع
ةيعرفةيداهتجالئاسملدوقعملصفيفامإوةصاخلوصفيف

ةبيشرداقلادبعذاتساللانتشقانمىلإميركلائراقلاعوجربو
قفويملرداقلادبعذاتسألانأهلحضتيةقباسلاطاقنلايفدمحلا
ةيضابإلابهذماهيفصخليهنأمعزيتلاطاقنلاهذهيفىتح

ةحيحصريغةروصىطعأفهبنولوقيالاممهياهضعبيفبسنف
ةيقببقحلدقهيوشتلااذهلثمنأكشالو.بهذملااذهنع
.هباتكيفاهنعثدحتيتلاىرخألابهاذملا
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طلخلاو‹ةقيقحلااهتالاقمو.ةيمالسإلابهاذملابلهجلااذهو

هيوشتلاو«رخآلاىلإهتبسنواهنمدحاولكهيلإبهذيامنيب
اموه۔دوصقمريغوأادوصقمناكءاوسكلذنعجتنييذلا

طاَنُينيذلاةذتاسألاو.ةيمالسإلاةعيرشلاةلمحهنعًابرينأبجي

لعاشملمحتلايجأنيوكتو‹مالسإلاداومسيردتمهب
.ةيادهلاورونلا

مالسإلاداومسيردتلتلعجىتلادهاعملاوتاسسؤملاامأ

نأوءةقيضلاةيبهذملانععفترتنأرصعلااذهيفاهليفبنيف

عقترتنأو«درجتوةهازنب«عساولايملعلاثحبللاردصحرشتت
نعجرختالةنيعمةيبهذمزكارمناطوألاولودلاتارابتعانع

جرختالانيعمابهذمةمئاقلالودللنُنابسحنعو‹اهراطإ

.هدودحنع

ةيمالسإلاةعيرشلاسيردتىلوتتيتلادهاعملاوتاسسؤملانإ

حمسيطمنىلعاهبتكواهجهانمريغتنُبجياهعورفواهلوصأب

اهئارآواهدئاقعضرعةصرفاهلحاتتنأةيمالسإلابهاذملالكل
اهنعةديعبلارداصملانمالةتباثلااهرداصمنمةحصوحوضوب

نأبجيلب.هارتوهدقتعتامضيقناهلتبثتواههوشتدقيتلاو
لاقنمىلإةبوسنمدارفأءارآاهرابتعاباعيمجبهاذملاءارآضرعت
٠عرشلايفربتعمليلدوأةجحيفهيلإتدنتساامبةميقماهب
ءاملعالإبهذميأدئاقعوأءارآضرعبمونقيالأيفبنيو

هبلومعملانيبنوزيميوةفرعملاقحهنوفرعي‹هنمنورينتسم
.ذوذشلاوأةحصلانمهتجرديفهنوعضيوهلاوقأيفكورتملاو
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يديوهروتكدلاعم

مالسإلاةفسلفخيرات)هامساباتكردصأ«رخآرصاعمفلؤماده

يقيرفإلالامثللهنملوألاءزجلاصصخو(ةيقيرفإلاةراقلايف
:نيمىقىلإءزجلااذهمقدقو

.ةعيشلاوجراوخلامهامسنمعهيفثدحت:لوألامقلا

.ينسلامالسإلاهامسامعهيفثدحت:يناثلامسقلا

املكوعدييذلارصعلايفشيعييديوهروتكدلانأعمو
قفرلاىلعو‹نيملسملافوفصديحوتىلعلمعلابوجوىلإهيف
امهم‹مهنعثيدحلايفةفيطللاةسنؤملاتاملكلالامعتساو«مهب

‹ةفلتخملامهراظنأتاهجونيببيرقتلاىلعو«اوناكامنيأواوناك
تناكهاروتكدللهتساردنأمغرو«ةيبصعلاودومجلاةذبانمىلعو
اهبحاصيفضرتفييتلاةفسلفلايفروتكدهنأمغروءسیرابيف

ءارالاعيمجلامهفتم«ةرظنلاحسفنم‹قفالاعسإونوكينأ

اذهنماءزجأرقامدرجملكنفكلذلكمغرمتايرطنل
ةنيعمقيرطيفروتكدلاملقفرجيايوقارايتنأبسحتباتكلا
!يعونودباهيفهقوسيامنأك

:ىليام4صهباتکيفءاج

‹نييمالسإلاتالاقم)يفيرعشألاصخلي:ةيضابإلاةفسلف»
ةيضابإلاروهمجاهلوحىقتلايتلاطاقتلا(نيلصملا.فالتخاو
۱(1):يلاتلاهجولاىلعاهعمجننأانعسوبو

ىلإيرعشألانسحلاويأهبسنامنيبابيجعاطلخطلخيمث
امىلإوةصاخ ةيصفحلاك مهقرفضعبىلإوأةماعجراوخلا

.لصفلااذهرخاوأيفةشقانمللاهضرعنوةرقفلاصنلقننفوس(1)
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طاقتلاءبيجعلاطيلخلاكلذنمجرختسيوةيضابإلاىلإهبسن
.ةيضابإلاتالاقملاصخلماهربتعايرعشألانأمعزييتلا

امىلإعوجرلاىلعروتكدلالمحييذلاام:انهلاؤسلاو
اوهونورقةرثعلبقيرعشالاهبتك

ليلقلارذنلاامهنمهدنعو-مهبتكسفتنممهتالاقم

ةيكلاملانعبتكامدنع«ريسيدهجبدارأولاهريغىلعلوصحلا

ليقفامسمتليمهريغىلإعجرومهكرتامنإومهبتكىلإعجريو

.نورقةرشعلبقمهنع

(1)يليام44صقباسلاهباتكيفيديوهروتكدلالوقي
مهنأل-نيملسملا-مسامهسقنأىلعنوقلطيةيبهولاناكو»

مهتألوءمهسفنأرظنيفمسالااذهنوقحتسينيذلامهمهدحو
اورشتنانيذلانويفنحلاونويكلاملاامأمهدجوةنسلابنومئاقلا
يفمهنأيأ‹نيدحوملامساةيبهولامهيلعقلطأدقفايقيرفإب

اوناكوءاضيأنيملسمباوسيلمهنكلو«نيكرشمباوسيلمهرظن
مهدنعمهو‹قحلانيدلاىلإنيدحوملاءالوهةوعدنأنودقتعي

ًادبينأهيلعنأو«يبهولكىلعةيافكضرف«جراوخلائدابم
النكل.مهلاتقهيلعبجيفاوبأنإف.رمألالوأىنسحلابمهعانقإي

سكعىلعلاوحألانملاحبنيدحوملاىلعةيزجلاعقت
دوهيلاونويحيسملاةيضابإلارظنيفمهلثميو)‹نيكرشملا
.ءةيرجلامهيلععقتهنإف(...ةيتشدارزلاو

باتک:يخامشلا)نيسوقنيبعضوةةرشامابممالكلااذهدعبو

مس|مالكلاكلذدعبدجينيح-ئراقلانأكشالو(ريسلا

.تآلصفيفةرقفلاهذهةشقانمىلإ.دوعس0
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نعلوقنمقباسلامالكلانأدقتعي ريسلاهباتكمسإويخامشلا
ريغهلةلالدالو.ىنعملابففرحلاوصنلابنكيملاذإيخامثلا

نعثدحتيالخيراتومجارتباتكريسلاباتكنأعقاولاوكلذ

نمالمالكلااذهىلإريشيامهيفسيلواقلطمعوضوملااذه
هسفنىقلأفروتكدلاطروتفيكيردأتسلوءديعبنمالوبيرق
هلقيملصخشىلإامالكبسنيهلعجتيتلاةلكشملاهذهيف
اردنانمباتكلانأدقتميناكلع.هيفدجويملباتكىلإو

سأبالفكلذكناکاذإهنأوهنوارقيالوسانلاهفرعيالثيحب

.هيفسيلامهيلإبسني
جهنملاىلعليلدتللةقباسلاةطقسلاكةدحاوةطقسيفكتدق

ميركلائراقلاىلعضرعنفوساننكلوفلؤملاهيلعريسييذلا
.'جهنملاكلذنعاحوضورثكأىرخأجذامن

:يليام49ةحفصباتكلاسفنيفيديوهروتكدلالوقي
ةينيزمتلاوأةيسوفنلاةقرفءكلذكةيضابإلاقرفنمو»

هباحصأعمراثيذلاينيزمتلايسوفنلاميسوسنوييبباحصأ

عابتاكرتو.سانلايقاسمببسبحلفألانبركبيبأةيالويف
.«سانلاراثأاممةيوستريغنميقاسملاهذهرفحمكاحلا
اهيأتعجراذإو«لاقاذكه(195صريسلاباتك:يخامثلا)

فوسكنف195ةحفصيخامشللريسلاباتكىلإميركلائراقلا

ىبأنعوةيضابإلانعروتكدلاهدروأامامامتضقانيامالكدجت

ىلإمالكلااذهبسننيحهتيلويخامشلاىلإهبسنوسنوي

ركذذإهتيلوةحفصلاوباتكلاوفلؤملاركذيفطروتيملةيضابإلا
باتكلاوفلؤملاركذذإهتيلوءةحفصلاوباتكلاركذيملفلؤملا
ناسنالاكسمتسينأ هنعاعافد نكميىتحةحفصلاركذيمل

رهظينأديريروتكدلاوةليحلاامنكلوهاوقيقرطيخبولو
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نآلإو.ةلكشملاهذهيفعقوفيملعلابولسألاعبتينمرهظمب
195صيخامثشللريسلاباتكىلإتعجراذإميركلائراقلااهيأ
:دحاولافرحلابيليامهيفدجتفوسكنإف

ءايركزوبألاق.ينيزمتلايسوفنلاميسوسنويوبأ(1)مهنمو»
ءاهالوامو-ميسوسنويةرارطنقىلعلمعتسامامإلانإ

نأ«ةرارطنقىلإةسوفتلبجنمهجورخببسو«ةريسلانسحأف
ريغيفرفحلانكرتسانلاعابرأيقاسميفنبطتحااذإهمدخ
ىلوق‹تاعبتلايشخف«رطملاءيجمدنعءاملانكسميف«ةيوست
‹ةيعرلاىلإننسحأوءةيضقلايفلدعوةريسلاننسحأف«ةرارطنق

ىندألاوىصقألاهعمسيثيحعضومفرثأىلععلطامبرو

رركيويذؤيةقدصلانمرافلاو‹ةقدصلانمرارفال:يدانيف
.ءاديمحاضيرمتامنأىلإهلدعوهتيالوىلعىدامتو«كلذ

هلاقامنيبريبكلاقرفلاىريميركلائراقلانأكشالو
متتيكلو.يديوهروتكدلاهيلإهبسنامنيبوريسلايفيخامثلا

امميركلائراقلللقنأيديوهروتكدلافقومحضتيوةروصلا
.ريسلاباتكيفعوضوملابقلعتي

هباتكيفينيزمتلاميسويبأنبديعسدمحميخامشلالوقي

:يليام214صريسلا

ًادعسهنياديعسنبميسوسنويوبألسرُاءايرکزوبآلاقو»
.مامإلادنعاملعتفرصننبثافنهعموملعلاملعتيلترهيتىلإ
كلذوءامهدلبىلإعوجرلاادارأءهللادارأاممولعلانماغلباملف
تمدقتو-ةرارطنقىلعمامإلالماعسنوييبأتومتقو
عضوميفهمدقوسانلاماكحألادعسحلفأمامإلاراتخاف-هرابخأ
هنبانعوميسوسنوييبانعيخامشلاهلاقامصناذه.هيب

ةيضابإلاءاملعيأمهئاملعنمويأ(1)
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يديوهروتكدلاهلاقام«ةضقانمكلرهظيةنراقملادنعودعس
عرولاوىقتلابيخامشلاهفصيامنيبفيخامثشلاريسيفءاجامل

-تافصلاهذهلجأنمهلمامإلارايتخإوتاهبشلانمهرارفو

مامإللالماعيقبسنويابأنأيخامشلاررقيو..هلالماعهالوف

اضيأررقيومامإلانموسانلانمهنعاًيضرمناكهنأويفوتىتح
سردالعفهنأومامإلاىلعملعلاسرديلترهاتىلإهدلولسرأهنأ
يفالماعاضيأمامإلاهراتخافهدلبىلإعجروهدارمغلبىتحهيلع
هيبناکم

يديوهروتكدلاءاجدقويخامثشلااهعضويتلاةروصلاهذه

يديوهروتكدلاويخامثلاىلإاهبسنوامامتاهلةضقانمةروصب
هعمراثومامإلاىلعراشفماكحلامدخدقتناميسوابأنأمعزي
المالكوهوةينيزيمتلاوةيسوفنلاىمستةقرفاونوكىتحسانلا
نمهريغيفالوريسلاباتكيفالوعقاولايفالاقلطمهلساسأ
ضعبنعةركفلاهذهروتكدلالقتاميرويضابإلاخيراتلابتك

يخامشلامالكاومهفيملنيقرشتسملانأونيقرشتسملا
ىلإعوجرلانودءروتكدلامهنعاهلقنوةروصلاهذهبهورسفف

نأاميسالورابتعايأبضقانتلااذهلريسفتالفالإو‹لصألا
.ريسفتالوريكفتىلإجاتحتالثيحبحوضولانميخامثشلاةرابع

ملسانىلإمالكةبسننماضيأيديوهروتكدلاهيفعقواممو
يذلاىنعملاريغىنعميدؤيثيحبهولاقامفيرحتوأهولوقي
ءاجدقف.يرعشألانسحلايبأىلإهبسناميلصألافلؤملاهدصق
54ص:يلياميديوهروتكدلاباتكيف

(نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم)يفيرعشألاصخليد»
اهلوحىقتلايتلاطاقنلا(1963) ةيناثلاةعبطلا رتيرةعبط-

:يلاتلاهجولاىلعاهعمجننُأانعسوبوةيضابأإلاروهمج
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‹رمعوركبيبأيف.ةعيشلاتلوأتاموحننامثعيفاولوأت
:6)ميركلانآرقلايفهللاهركذيذلاناريحلاوهايلعنأاومعزو
الوانتعفتيالامهللانودنموعدنألقإل(7

يذلاكءهللاانادهذإدعبانباقعأىلعدرنوءانرضي
باحصأهل«ناريحضرألايفنيطايشلاهتوهتسا
ىدهلاوههللاىدهنإلق.«انتئاىدهلاىلإهنوعدي

نيملاعلابرلملسنلانرمأو

ومعزوءناورهنلالهُىدهلاىلإهنوعدينيذلاهباحصأنو

نمسانلانمو:ةيآلاهيفهناحبسهللالزنأيذلاوهايلعنأ

نبنمحرلادبعنأ(204‹2)ڳايندلاةايحلايفهلوقكبجعي
هسفنيرشينمسانلانموإلهيفهللالزنأيذلاوهمجلم
.هللاةاضرمءاغتبا

مامإلاهبتكاميفمالكلااذهدجيملميركلائراقلاعجراذإو
دشأىرخأعئانشنمضتارقفلاهدهدجيامنإوةيضابإلانعيرعشألا
نبصفحعابتأ-ةيصفحلاىلإنسحلاوبأمامإلااهبسنىزخأواهتم
نأالإ»:هلوقبكانهنسحلاوبأمامإلااهيلعقلعو-مادقملايبأ
هعابتأوصقحنمنوأربييأميتنيموهتمنوأربيةيضابإلالج
ىخامشلاىلإبسنيذلايديوهروتكدلانكلو-هتالاقمةعانشل.

ديرياميرعشألانسحلايبأىلإبسنينأهزجعيالبسنام
.بسنينأ

ىلعصنيمثةيصفحلا.لاوقأنسحلاوبأركذييذلانيحلايفو
اهبلاقنممولاوقألانمنوأربييأكلذنمنوأربيةيضابإلانأ

اهلعل ةرقفةيصفحلاىلإبسناممذخأيقيديوهروتكدلايتأي
ةيضابإلاهلوحيقتليامماهلعجيف-ةيصفحلاىلابسنامعنشد
نسحلايبألوقارسفميرعشألانسحلايأىلإهلككلذبيو
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يقتلييتلاطاقنلاوههلوقب«هنمنوأربيةيضابإلالجنأالإ»
روهمجنإلوقينسحلاابأنأينعيةيضابإلاروهمجاهلوح
ىلإيديوهروتكدلاهمجرتيفاذهلوقينممنوأربيةيضابإلا
يتلانوأربيةملكليطعيو.اذهلوحيقتليةيضابإلاروهمج
.هملقىلعتدرويتلانوقتليةملكنسحلايبأناسلىلعتدرو

نيبةلوادتموةعوبطميهوبتكلاهذهعماذهلعفيروتكدلاو
هنألهققوميفودبياميف-جرحبرعشيالو‹نيفقثملايديأ
.اذهدصقي

هركذمغر ةيضابإلانعيديوهروتكدلاهبتكامعبتتيتييذلاو

يتلاءايشألانماريثكلهجيروتكدلانأسخیمتکشی
يفءارآوتالاقماهنمناكامءاوس«اهنعثيدحلاباهلوانت
ىلإوانادلبواخيراتواثادحأاهنمناكاموأةيمالسإلاةعيرشلا
.نادلبلاوخيراتلاوثادحألايفهئاطخأيفةلثمأميركلائراقلا

:يليام58صهباتکيفلوقي

نييمتسرلاةيضابإلاةفسالفوءاهقفدحأينالجراولانأثيح»
امنإوايمتسرسيلفورعموهامكبوقعيويأو.«ةسوفنلبجيف

نکسوةتاردسنموهامنإوةسوفنلبجنمسيلويتاردسوه
.ينالجراولابوقميوبأهلليقواهيلإبسنفنالجراو

نمنورقةثالثلبقاوضرقتادقوترهاتاونكسنويمتسرلاو
يقرشلابونجلايفعقتنالجراوونالجراويفبوقعييبادوجو
لبجامأ.رئازجلليبرغلالامثلايفترهاتعقتامنيرئازجلل
ةقالعالواهضعبنعةدعابتمةثالثلانكامألاوايبيليفعقيفةسوفن

امبسح روتكدلانكلونييمتسرلاوبوقعييبأنيببسنلايف
.قرفينأهمهيالو«ءايشألاهذهنيبقرفيالودبي

- 132 -



:يليام49صهباتکيفلوقي

يفهباحصأعمراثيذلاينيزمتلايسوفنلاميسوسنويوبا
.“©ءحلفألانبركبيبأةيالو

يفوتىتحهلالماعيقبو«ادبأهمامإىلعرثيملسنويوبأو
هنألركبيبأةمامإكرديملوهو-لبقنمكلذانحضوأامك-
ىلعهدعبنمةيالولادعسهنباىلوتدقوحلفأةمامإيفيفوت

.حلفأمامإللةرارطتق
دشأواطخةرقفلاهذهيفيديوهروتكدلاهبتكاملكو

يخامثلاىلإمالكلااذههتبسنببسبهيلعبصنيامنإدقتلا

ضقانيامةحفصلاوباتكلالمحيامنيبةحفصلاوباتكلاديدحتب
.ةلماكةضقانممالكلااذه

عم-يهوةيضابإلانعيديوهروتكدلاهبتكاممدهاوشهذه
بازيمينبنعبتكدقو-هلضرعتنملامضعبنملقااهتعانش
نيقرشتسملاضعبنعهلقنهنأودبي«سوفنلاهنمززنقتتامالك

اهيفرهظيةكيكرةيفرحةمجرتببازيمينبىلعنيدقاحلا
.ءامسألاقطنيفًاطخلاوريبعتلاةفاخس-حوضوب-

ةفسلفلارداصمضعبليلحتلابلوانتهنأيديوهروتكدلامعزو
ضعبنعتاساردلاكلتلقتهنأودبياميفهنكلوةيضابإلا

تاحلطصملاضعبيناعمبلهجوًاطخنماهيفامبنيقرشتسملا
نمريثكبةيخيراتلاوةيملعلاةكرحلانعثدحتامك
.لهجلاوطبختلا
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اضيأيديوهروتكدلاعم

هسفنعضينمميضتقتيهوةريسعةمهمحاضيإلاوحرشلاةمهم

ەنهبمايقللدادعتسااذنوكينأحراشلافقوميف

.ةريسعلاةمهملا
كلتمينأ ةيرطفلاةكلملاقوف كلذللئاسولامهأنمو

ةيقيقحلاةروصلالاصيإىلعىوقينأوءحيحصلامهفلاىلعةردقلا
احيحصامهفامهافنوكينأوءحوضويفنيرخآلاىلإعوضوملل
‹يناعملالقنيفانيمأنوكيننوءهحرشديرياملعئطخيال

نوكينأوءتاحلطصملابلاجريغريبعتلاحضاونوكينناو
لئاسولاهذههيفتلتخانإفةقيقدةفرعماهتاقاقتشاوةفللابافراع
طلخلانمبئاجعوضومغلانماًروصالإنوكتالهحورشناف

أ ةيضابإلانعبتكيوهو رصييديوهروتكدلاو.هيوشتلاو
فوسو‹بناجلكنمًاطخلااهفنثكيةريثكليلاعتواحورشمدقي
ىنعملايفلوألانيرصتخمنيلاثملضفلااذهيفهعمشقانأ
.تاحالطصالاضعبنضتتةرقفليناثلاوةدرفمةملكليوفغللا

:لوالالاثملا

يخامثلانعالقتةيمالسإلاةفسلفلاخيراتهباتكيفءاج
حرشدقو«هيفنوعمتجيمولعممويلاودمتاف»:يليام37ةحفص

بسحأوءنيسوقنيباهعضوو(ةدملايأ)هلوقب(اودعتا)ةملك
.حرشىلإجاتحتالواهيفسبلالةحضإويخامثلاةرابعنأ
ءاوتلإلانمبابىلعالإروتكدلاهيلإبهذامينعتالاهنكلو"
نوقالتيدعومىلعاوقفتهنأينعت(اودمتا)ةملكنألليوأتلاو
اناكموأانامزمهسفنألاوددح1«ءاقللاباضعبمهضعبدعووأ«هيف
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هلوقب(اودعتا)ةملكرسففىنعملااذهيدؤياموأهيفنوعمتجي

اودعأواودعتساواودعتايناعمنيبقرفلاواودعتسايإةدعلااودعأ
دعونمةقتشم(اودعتا)نألةيبرعلاةفللاتالامعتساىفحضاو
.دعتساو«دعأو«دعةدامريغىرخأةداميهو

هسفنلمحيملريسفتلاوحرشلاىطاعتيوهو-روتكدلانكلو

ةحيحصلااهتالامعتسايفتاملكلايناعمقوذت«قوذتلاءانع
ةمالسنمدكأتلل.ةغللاسيماوقىلإعوجرلاءانعالو.ةفلتخملا
نأدقتعأوهيدؤتاموةرابعلاقايسىفلمأتلاءانعىتحالو.همهف
لغتشيلجرنماهتالامعتساوتادرفملايناعميفةقدلابةناهتسالا
ىفقيقدتلانمةفسلفلاهضرفتامبسانيال«ةيفسلفلاثاحبألاب

۱.قئاقحلاةفرعم
:يناثلالاثملا

:يليام44صقباسلاهباتكيفيديوهروتكدلالوقي
ةيبهولاناكو(ةيباهولا)وأ(1(ةيبهولا)جراوخلاةيضابإلالاقي»

نيذلامهمهدحوممن(نيملسملا)مسامهسفنُأىلعنوقلطي
ةنسلابنومئاقلامهنألو«مهسقنأرظنيفمسالااذهنوقحتسي

دقفايقيرفإباورشتنانيذلانويفنحلاونويكلاملاامأ«مهدحو
اوسيلمهرظنيفمهنأيأ(نيدحوملا)مساةيبهولامهيلعقلطأ
ةوعدنُنودقتعياوناكو«اضيأنيملسمباوسيلمهنكلو«نیکرشمب

ضرفجراوخلائدابممهدنعوهوقحلانيدلاىلإنيدحوملاءالؤه

تقشنايتلاقرفلانممهريغنودمهيلع.قلطتةيضابإلابةصاخةيمتلاهذه(1)

اهلوصأنعتفرحتاوةيضابالانعتقشنااقرفنأمسالااذهبمهيمستبيسو.مهنع
ةيضابإلاقلطأف.ةديدجءامسأاهلراصاهنأمغرةيضابإلامسابتظفتحاواهدئاقعو
ىلإتلاميتلاقرفلايفمهريغنعمهلاًرييمتةيبهولاةملكمهفناىلعءالصألا

ليصفتلانماديزمدجتسومهريغوةينيسحلاوراكنلاك.ةلزتعملاىلإوأجراوخلا

.ةيضابإلاقرفنعثيدحلابصاخلالصفلايفعوضوملااذهنعحاضيالاو
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لوأىنسحلابادبينأهيلعنُأو يبهولكىلعةيافك
ىلعةيزجلاعقتالنكل.مهلاتقهيلعبجيفاوبأنلفرمألا

يفمهلثميو)نيكرشملاسكعىلع«لاوحألانملاحبنيدحوملا
عقتهناإلف(ةيتشدارزلاودوهيلاونويحيسملاةيضابإلارظن
.ةيزجلامهيلع

ةملكركذينُىلعادیدشاصرحيديوهروتكدلاصرح

ىرخأللريسفتامهادحإنأكةيضابإلاةملكدعبوألبقجراوخلا

يف۔اهيلإةجاحةيأنود-(جراوخلا)ةملكرركينُأهاضتقاامم

مأسلاثعبياممةرمنيثالثوافيناهبتكيتلاةليلقلاتاحفصلا

رطيسييذلايظفللاثبشتلااذهنمئراقلاسفنيفزازئمشإلاو
نأنودةيضابإلانمتلفنينأىشخيامنأكبتاكلاساوحىلع

اضيأاديدشاصرحصرحاذهلباقميفو.جراوخلامهبقصتلي
رارصإيفيسلاةملكبهقحلينأيكلاملابهذملاركذاملك

نعوهثدحتيةريثكةيكلامبهاذمكانهامنأكنيبيجعثبشتو
ىكلاملابهذملاهنمتلفنينأىشخيامنأكوأطقفاهنمدحاو
ىظفللاثبشتلااذهىلعلديالو.ينسلاةملكهبقصتلتنأنود
الهسفنةرارقيفبتاكلانأىلعالإ ءيشىلعلدنإ جذاسلا

افوخهلوقىلعصرحيوهلوقيامنإو.هبنمؤيالواذهقدصي
اميفقثياليذلاثدحتملاكوأءهسفنقامعأيفهدراطيمهونم

هثيدحنمةلمحلكدكؤيقهنوقدصيالسانلانأملعيوأهلوقي

.نيميهنمبلطينأنودنيمیب

مسامهسفنأىلعنوقلطيةيبهولاناكو»يديوهروتكدلالوقي
معزيفدقعمريسفتبحضاولااذههمالکحرشيبهذيمث«نيملسملا

مهریغىلعةنوقلطيالومهيلعنيملسملامسانورصقيةيبهولانأ

.ةنسلابنومئاقلامهنألو‹هنوقحتسينيذلامهدحومنل
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نإةرصتخمةحضاوةرابعبيديوهروتكدلللوقأنأديرأو
مهوةلبقلالهأعيمجىلعنيملسملاةملكنوقلطيةيضابإلا
ىلعلدتةنيرقبةيضابإلااهبنوديريواهنوقلطيدقواهيفنولخاد
يفنيدحوملاةملكفدارتيهوقايسلاةلالدبامإوةيظفلامإكلذ

كانهوحيحصريغيديوهروتكدلامالكفاذهلوتالامعتسالابلغأ

نمؤمتاملكيناعميفةمألاءاملعنيبةلوطمةيعرشثوحب

نيبتاقالعلاوصاعوقسافوقفانمورفاكوكرشموملسمودحومو

بهاذملالكلواهيفمومعلاوصوصخلاورخآلاضعبلاواهضعب
اهيفةيضابإللوةددحمفقاومعوضوملااذهيفةيمالسإلا
.ددحملامهفقوم

اذهفةنسلابنيمئاقمالسإلابنيلماعمهسقنأنوبسحيمهنإامأ
قحلااذههسفنليطعينمبهذملكوحيحص
ىلعهلنوفلاخملانورخآلاناكاذإهنألنيرخآلانعهابأيو

نؤصرحيبهذملهألكدجنكلذلو.لطابلاىلعوهفقحلا
.ةماقتسإلالهأءقحلالهأءةنسلالهأ:مهسفنأاومسيْنأىلع

بهاذملاباحصأعيمجنأروتكدلامهفينأامهمناكامبرو
ةصاخلامهبهاذماهبنوديريونيملسملاةملكنوقلطيدقةيمالسإلا

يكلاملا)بهذملابتكيفلمأتولوكلذىلعلدتةنيرقب
عابتأىلعنيملسملاةملكتقلطأدقتارملاثائماهدجول(ينسلا
ريجحتديتالاهريغويهفكلذيفجرحالوطقفكلاممامإلا
ملعينأةطقنلاهذهيفيقب.روتكدلارسفينأدارأامكعساولا
نإلفةصاخةيضابإلانعاوثدحتينأاودارأاذإةيضابإلانأروتكدلا
ةماقتسإلالهأوةوعدلالهأوةيبهولاوةيضابإلاكةصاخءامسأمهل
انباحصألوقاذهوأانباحصألاقهقفلابتكيفدرياماريثكو
ىرخأبهاذماهلمعتستةماقتسإلالهأوباحصألايتملكنأىلع
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صاخوهفةوعدلالهأوةيبهولاوةيضابإلاامأ.اهسفنىلعةلالدلل

.ةيضابإلابةيضابإلادنع
يديوهروتكدلانمهيلاموزلاليذلايوتلملاريسفتلااذهدعب

نيبةنتفلاعشإديربتاكلانأبيحوتةرابعىلإهملققلزني
:لاقدقفیرخأةهجنمةيفنحلاوةيكلاملاوةهجنمةيضابألا

لقلطأدقفايقيرفإباورشتنانيذلانويفنحلاونويكلاملا
مهنكلو‹نيكرشمباوسيلمهرظنيفمهنيُنيدحوملامس|ةيبهولا

نيملسباوسي
هذههيلعلدتامہسحييديوهروتكدلاناكلهيردأتسل

ريثينأديرينأسنإنعالإرصعلااذهيفردصتالاهنأوةرابعلا

راتخاهنأوءسانلانيبءاضغبلاعرزيوةملكقرفيو.ةنتف
اذاملفالإو.رانلاحدقمامهملعجيلىفنحلاوىكلاملانيبهذملا
ةراببعلاكلتىلإعجراذاملو.بهاذملاوقرفلاةيقبنودامهصصخ

ةملكنإ.تضمنورقةرشعلبقتليقيتلاةمهوملاةضماغلا

رقأنملاكىلعةيضابإلااهقلطيةيعرشلاةيحانلانمنيدحوملا
ىلعوامهيلعقلطتلبةيفنحلاوةيكلاملابةصاختسيلوةلمجلاب
تنمأيتلابهاذملاوقرفلانممهريغىلعومهسفناةيضابإلا
.هلوسروهللاب

نيملسملامسامهريغوةيكلاملاىلعنوقلطيةيضابإلانإ
نيملسملاةلماعم-ةئمجلابىتأنمم مهريغنولماعيومهنولماعيو
هللانمةمحرلابىطورافغتسالاادعامادبأائيشمهنوصقنيال
نيتيصخشلاةءاربلاوةيالولانأنوريةيضابإلاوةيصحشقوقحهذهف
محرتسيورفغتسيوبحيوىلوتينأملسملكىلعفناتبجاو

ىلإًاربيوضغبينأهيلعواحلاصلمعيوايفومهارييذلاملسملل
هيففقوتهفرعيملاذإفهصخشبهفرعاذإصاعلكنمهللا
.هفرعيىتح
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ةملكنوقلطيةيضابإلانأةطقنلاهذهةشقانمةصالخو

ةملكنوقلطيدقوقيرفتنودنيملسملاعيمجىلعنيملسملا
وهاذهوقايسوأةنيرقةلالدبمهنماءزجاهبنودصقيونيملسملا

امدنعوفئاوطلاوقرفلاعيمجثيداحأيفدوجوملابولسألا

نيملسملاشويجنيبةميزهلاورصنلانعثدحتميأثدحتي
نوملسملارصتنالاقيامدنعفتارابعلاهذهلاثمأدرتدقفمهئادعأو

نيملسملاكلذبنونعيمهفاذكةعقوميفاومزهناوأاينابسأيف
نعءادعبمهنيذلانيملسملانأكشالوةهجاولايفمهنيذلا

‹ةقباسلاعئاقولايفنيمزهنموأنيرصتنماوسيللاتقلاضرأ
نيملسملانملودوأنيملسملانمقرفنيبلاتقلانوكيامدنعو
وهفاذكاولعفوأاومزهناوأنوملسملارصتنانيقيرفلادحألوقيف
هيلإيهتنيوأهيفوهيذلاحانجلانيملسملاةملكبدريديكأتلاب
نكلوصاخلامسقلااذهىلعةلالدللنيملسملاةملكلمعتسادقو
وأمالسإلانمرخآلامسقلاجارخإينعيالةلالدلاهذهعمريبعتلا
يتلاةطقنلاهذهحاضيإليفكياذهنأنطرفكلابهيلعمكحلا

.اهتقيقحريغيفاهلمعتسينأيديوهروتكدلالواح
الجخماطروتيديوهروتكدلاطروتيهلكاذهدعب

:لوقينيح
قحلانيدلاىلإنيدحوملاءالؤهةوعدنأنودقتعياوناكو»

نويبهولکىلعةيافكضرف-جراوخلائدابممدعوهو-

هيلعبجيفاوبأنإفرمألالوأىنسحلابمهعانقإبادبينأهيلع
.لاوحألانملاحبنيدحوملاىلعةيزجلاعقتالنكلمهلاتق

نويحيسملاةيضابإلارظنيفمهلٹمیو)نيكرشملاسكعىلع

نأعقاولا.ءةيزجلامهيلععقت(خلا...ةيتشدارزلاودوهيلاو
نيبقرفيالودبياميفهبحاصوميلسالوميقتسمريغمالكلااذه
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ىلإنيدحوملاةوعدنإلوقيامنيبفةيافكلاضرفونيعلاضرف
معزيفاذههلوقضقانيةيضابإلادنعةيافكضرفجراوخلائدابم
مهوعدينأدرفلكىلعىلعهنأودرفلكىلعبجيكلذنأ
وهواضعبهضعبضقانيمالكاذهومهلتاقاوبيجتسيملنإفىنسحلاب

هنكلوجراوخلائدابموهةيضابإلادنعقحلانيدلانُأانهمعزي

لوقيقرفلانمةعومجمىلإةيضابإلامقينأدعبلصفلارخآيف
ربتتناكاذإف.جراوخلاىرفنمًاربتةيضابإللقرفلاهذهعيمجو

راصتخاوحوضوبو«قحلانيدلايهمهُئدابمربتعتفیکفمهنم
ملوةيضابإلادنعهلساسأالمالكلااذهنإلوقتنأعيطتسن

ضرفبابنمالوةيافكلاضرفبابنمال-ادباةيضابإلابجوي
ىلإىرخألابهاذملاباحصأوعدينأيبهولكىلعنيعلا

اذهيفيضابإلادرفلاهببلاطيامیصقأومهلتاقينُالوهبهذم

بولسألابركتملانعيهنلاوفورعملابرمألاوهعوضوملا
.بابلااذهيففورعملا

ملعبتکضعبيفةرابعهبترمفوسليفلاروتكدلالعلو

اولضهبامكرتىلإهيفلاخموعدينأمامإلاىلعنإلوقتمالكلا
نعثيدحلادنعدرتةرابعلاهذهلثمومهلتاقومهيلإرذعأالإو

.مامإلاىلعانهبوجولاو.هماعةفصباهنعجرخينموةلودلا
ةفئاطلاوهامنإومهريغوأةيفنحلاوأةيكلاملامهسيلوعدملاو
ةفئاطاهنألاهبهذمناكامهملداعلامامإلاىلعةجراخلا
اممبهباورربيألصهباساوکرتنأمامإلامهيلإبلطف

عوضومنيبناتشومهلتاقاوعنتمانإفةمالاىلإاوعجرينأومامإلا
درفلکمزلینألقعوأريكفتيفميقتسيهنأبسحأاموعوضومو
لاحلكىلعوهلتقعنتمانإفهبهذمىلإهريغةوعدببهذمنم

.ةيضابإلادنعنكيملءىشاذهف
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عقتالنكلو)هلوقيهوةرقفلاهذهيفةريخألاهترابعامأ

نيكرشملاسكعىلعلاوحألانملاحبنيدحوملاىلعةيزجلا
الف(ةيتشدارزلاودوهيلاونويحيسملاةيضابإلارظنيفمهلثميو

اهنأيلإليخيوعوضوملاباهلةقالعالواهيلإيعادالواهلىنعم

ملفروتكدلاهنمتحنييذلاقرشتسملابتكيفكلذكتناك

یتحاهدرجونيسوقنيباهعضوفاعضوماهلدجيملواهمهفي

.ناعمإالوركفتالوربدتريغنموةفدصناكملااذهيفتعقو

ءاطخأهلضخلأفهعمدوعأنأميركلائراقلاديفياممهلعل

:يلياميفةقيقحىلإدنتستاليتلاةقباسلاهحورشيفروتكدلا
اوقفتا ءاقللادعوماوددح اضعبمهضعبدعو-موقلادعتا1

.ةدعلااودعأ

نمةقرفةيضابإلاربتعينميارىلعىتحجراوخلاةملك2

.ارمتسمايظفلاطابتراةيضابإلابطبترتال.جراوخلا

نيملسملاظفلنوقلطيةماعلاتالامعتسالاىفةيضابإلا3
هبنودصقيدقومهلامعتسايفرثكألااذهوةباجإلاةمأىلع

.قايسلانموأةيظفلةنيرقةلالدبطقفةيضابإلا
قطننمعيمجىلعةيضابإلااهقلطينيدحوملاةملك4

.روتكدلاةرابعرعشت

نيكرشماوسيلمهنأينعتاهنأبنيدحوملاةملكلهحرش5

.نودحوممهةنكمألاوةنمزألاعيمجيفنيملشملا

ىلإهريغوعدينأيضابإيأىلعةيضابإلابجويال6
ءاوسنيملسملانمادحألبقينأاقلطمهلنوزيجيالوةيضابإلا
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ةوعدلانأل«مهعديملوأمهاعدءاوسواوبيجتسيملوأهلاوباجتسا
:دحأهيلعهبجويالوطقفوههلمعتسينأهقحنميصخشرمأ

.اصاصقهلتقبجولهلتقفهلبجتسيملفادحأاعدولو
لبجراوخلائدابموهقحلانيدلانأنوريالةيضابإلا

ىلإةوعداهيلإةوعدلانأولطابولالضجراوخلائدابمنأنوري
.ةدشلابوأىنسحلابةوعدتناكءاوسلطابلا

باتكلالهأونيكرشملاماكحأنيبنوقرفيةيضابإلا
ىلإهادعتيالهبصاخمكحءالؤهنمدحاولكلفنيئباصلاو
نافروتكدلانمًاطخةيزجلامكحيفمهنيبةيوستلاو.هريغ
مهنملبقتالوءةيزجلالهأنماوسيلنيكرشملا

:لاقمثةيضابإلاقرفنماهنإلاققرفلانماددعركذ9

ةقرازألا:ىرخالاجراوخلاقرفنمًاربتتقرفلاهذهعيمجو»
اهعمجيةيبهولامسانكل«خلا...ةيرفصلاوتادجنلاوةيسهيبلاو
عيمجنمنوأربيةوةيضابإلانأحيحصو«اهلكاهيلعقلطيو

عيمجىلعقلطتةيبهولاةملكنأاحيحصسيلنكلجراوخلاقرف
قرفعوضومةشقانملالصفصصخننأانيأردقو.ةيضابإلاقرف
عجارينأئراقلاناكمإيفوةيضابإلادنعقاقشنإلاوأةيضابإلا
.كانهعوضوملااذه

لصفلااذهىفاهانضرعىتلاةطيسبلاجذامنلاهذهنأبسحأ
هضرعيفباتكلاةميقىلعةلالدللةيفاكروتكدلاطبختنع
.ةيضابإلاةفسلفل
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نيقرشتسملاةيعبتيفيديوه
هنعمهتباتكتناكءاوس مالسإلانعنوبتکيامدنعنيقرشتسملل

نمبهذمنعوأ‹ةمأكءاعمجةيمالسإلاةمألانعوأ«نيدك
ةرهاظلامهيمارمومهعفاودومهبيلاسأ ةقرفوأبهذمكاهىهاذم

هذهيفيملعلاثحبللنيصلخمنوقرشتسملاناكامهمو«ةيفخلاو
يمارملاوعفاودللاصالخإدشأ ةقيقحلايف-مهنإفعيضاوملا
وأ‹نيملسملانعوأمالسإلانعةباتكلاىلعمهتلمحيتلاةيقيقحلا

.اعمامهنع

ةديعبلامهفادهأقيقحتيفديعبىدمىلإاوحجنمهنأعقاولاو
‹مهرامسأو«مهتاودنو«مهتارضاحمو«مهتاباتكباهيلإنومرييتلا
مالسإلادالبيفالالظمهلاوكرتينأمهفادهأطسبأنملعلو
يفاونوكينأ العق اوعاطتسادقو.ةماعقرشلايفو«ةصاخ

باحصأومالقألاةلمحنمنيبرغتسماهلهأنموةيمالسإلادالبلا
اهنمرظنييتلاةيوازلاسفننمقرثشلاىلإنورظني«ركفلا
امنإنييبرغلانيقرشتسملانأوهطيسبقرافعمنوقرشتسملا
ةحلصميأبرغلاةحلصم قرشلانعهنومدقيامب نومدخي
امب اضيأنومدخيامنإمهفنويقرشلانوبرغتسملاامأ.مهدالب
ةحلصميأ.اضيأبرغلاةحلصم برغلاوقرشلانعهنومدقي
نييبرغلانيقرشتسملانأيأ.مهيلعنيرثؤملامهلنيهجوملا

‹مهكرحتلكرحتتالالظقرشلايفمهلاوكرتينأاوعاطتسا

‹مهقطنمبنوملكتيومهبولسأسبنوركفيةفسالفونيركفمو
ولومهئارأبنوزتعيوءةكحضمةهفأتتناك.ولومهتجحنوسدقيو
نوريشيامءارونوثهليو‹ليلاضألاوأليطابالانماجيسنتاك

.ديعبناكمنمونانبلافرطنمةراشإلاتناكولوهبل
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ضعبلًارقتنأبابلااذهيفكفداصيامبرغأنملعلو
٠يبرغبتاكنعامجرتمهلقنيامالكنيروهشملانيبرغتسملا
وأالقتامإيبرغلاهبدهشتساملسمبتاكلوهامنإصنلانأفرعتف
وُملسملابتاكلاءاجف.ةيبنجألاهتفلىلإهمجرتفاسابتقأ

الهال_ةيبرعلاةغللاىلإديدجنمصنلامجرتفملسملابرغتسمل
.كداؤفرصتعيملالابسحتهؤرقتامدنعويبرعصنلانأفرعي

فصنتأفطأةيبنجألاىلإةيبرعلانمىلوألاةمجرتلانألكلذو

تأفطأةيبرعلاىلإةيسنجألانمةيناثلاهتمجرتوءصنلانمحورلا

ملسملابتاكلانإ.ةتيمةرابعالإهنمقبتملفيناثلافصنلا

ام:نيرمأدحأنمولخيالنيقرشتسمللهتيعبتبزتعملابرغتسملا

ادامتعاةيمالسالااياضقلايفنوقرشتسملاهبتكيامىلعدمتعيهنأ

وهفةيمالسإلارداصملاىلإعجرينأهمعزب-عفرتيوهوايلك

ةدافتسارادقمىتحولباهعضاومواهباحصأوصوصنلاكلتلهجي
نأىريهنكلوهيلععلطيوكلذفرعيهنأامإو.اهبنيقرشتسملا

هصملعلمظعأوهردقلعفرأيبرغفوسليفىلعهدانتسا ديفأو‹هملعل
ءالؤهناذآيفصاخنينرةيبرغلاةيمجعألاءاساللو«هتاباتكل

يفصاخنينرقيرغإلاةفسالفودنهلاءامكحءاممأللعجامك
.خيراتلاتارتفضعب

ليلحتيفنيقرشتسملاىلعدمتعينمميديوهروتكدلاو
ةجرديفمهءارآعضيو‹مهنعهلقنيامبزتعيوةيمالسإلاةفسلفلا

تايرظنلاتيبثتيفاهبدداهشتسالاواهداريإلضفيو.نيهاربلا

.ماكحألاريرقتو

يفمالسإلاةفسلفخيرات)هباتكيفيديوهروتكدلالوقي
:ىليام270ةحفص1966ةعبط(ةيقيرفألاةراقلا
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مايق(اينابسإيفنيملسملاخيرات)هباتكيفيزودهبشي»

يفةيتافلكلاةكرحلامايقباهحاجنوبرغملايفجراوخلاةكرح
نمنيتكرحلانملكهيلعيوطنتاملكلذو«اهحاجنوادنلتكسا

نملكهيلإتدأاملو‹نيدلايفةيطارقوميدلائدابمللراصتنا
يفامهنملكتماقيتلاةنايدلامئاعدلتيبثتنمنيتكرحلا
.ةيحيسملاةنايدلاوةيمالسإلاةنايدلا:اهباحر

روصعلاهباتكيف ةيتوجبهذكلذنمسكعلاىلعو
جراوخلاةكرحنأبلوقلايفنأىلإ برغمللةملظملا
نأبلوقلاانيوهتسيدتق»هنألكلذو«ةريبكةفلابمةيطارقوميد
حوراهکرحتةبضغتناكاهنأجراوخلاةوعديفلصألا

ةيبوروأةرظنالإنوكينلاذهنكل«ةيجوجاميدةيطارقوميد

‹اهنعريبعتللبئاصريغاجهنمو«ةكرحلاهذهىلإاهيفاغلابم
لاجرب«ةريبكلاندملايفةكرحلاهذهسأرىلعيقتلنانثأاقح
ناكيذلايجراخةفيلخلوأءةرسيملثم«ةيبعشلاةدعاقلانم
..ريثألانباهيورياميفةجنطةنيدميفطيسبءاقسدرجم

تناعتسا«ىربكةيركسعةمحلمتناكيتلاةكرحلاهذهنكلو
ناكوءبرحلاىلعتعبطيتلاةيتانزلالئابقبكشريغنم
لجرفةيطارقتسوروأةدايقىلإمهرومأديلاقماوملسةاعراهدارفأ
.«اريمأكشىندُأنودناک«ةرقوبلشم

:هلوقبكلذىلعروتكدلاقلعيونيقرشتسملامالكيهتنيانه
جراوخلاةكرحنُىلإبهذنويأرلاهييتوجفلاختناننكل»

ايأءاهبتتأيتلائدابملابةربعلانأل«اهساسأيفةيطارقوميد
كانهسيلو.اهلاجراهيلإيمتنييتلاةيعامتجالاةقبطلاتناك
ئىدابملا(ةرقيبأ)لشميطارقتسوروأريمأقانتعانمعنميام

افاصتإهنأريغجراوخلااهبتدانيتلاةيطارقوميدلاةيبعشلا

10 145 -



اهومدقيتلائدابملاتناكدجراوخلانأررقننأانيلعةقيقحلل
ىلإمهتبورعبنيكسمتماونمهنأالإةيطارقوميدةغبصتاذانل

نباىوردقو‹مهنمنورفنيويلاوملانورقتحيمهلعجيذلادحلا

يبانبيلعمامإلاىلابوسنملاةغالبلاجهنحرشيفديدحلايب

اهللاقف«ةيجراخةأرمابطخىلاوسلانمالجرنأبلاط

عمقفتتالةيبصعلاهذهنأكشنمسيلوانتحضفدفجراوخلا

.«سنجيأدضابصعتفرعتاليتلاةيطارقوميدلائدابملا

ئراقللةروصيطعننأعيطتسنجذومنلااذهةشقانمنمانلعل

 مهططخميفريسينمو-نيقرثتسملابولسأهلحضوتميركلا

نوشقأانينيقرشتسملانأكشالذ!‹قرشلااياضقةجلاعمىف

اهوعضخينأنولواحيو.ةصاخنيزاومبةيمالسإلااياضقلا

لكاهيلعقبطنتنأمهياريفدبجيمهدنعةنيعمسيياقمل

سفنكلسييديوهروتكدلانأاضيأانلحضتيامبرو‹قابطنإلا
وهو ةقباسلاتارقفلايف هلمأتتنأكناكمإيفو‹كلسملا

سيياقملاباهسيقيوءنورقةرشعلبقةيمالسإلاتاكرحلاجلاعي

اكلاسنوقرشتسملاهبتكامىلعكلذيفادمتعم‹مويلاةيبرغلا

نيهاربلاتابثإوليلعتلاوليلحتلايفاهوكلسيتلاليبسلاسفن

ىريهيزودقرشتسملا:يلياميفةقباسلاتارقفلاليلحتلمأتو
نمهيلعيوطنتاملةيتافلكلاتاكرحهبشتجراوخلاةكرحنأ
.ةيطارقوميدلائدابملا

اهنأبجراوخلاةكرحفصونُىريهييتوجقرشتسملاو

ينرفيلاةرقايناباذههیأرلجتحيو«ةريبكةغلابمةيطارقوميد

.كلذلبقايطارقتسوروأناكدقوجراوخللامامإعيوب

ىلعدریو٠نويطارقوميدجراوخلانأررعييديوهروتكدلاو
ريمأقانتعانمعنميامكانهسيلهنأبهييتوجقرثتسملا
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‹ةيطارقوميدللةيبعشلائدابملا(ةرقيبأ)لثميطارقتسوروأ
ئدابمجراوخلاةكرحنعيفنيفدوصيكلذمهنكلو
جراوخلانألكلذو-لوقيامكةقيقحللافاصنإ ةيطارقوميدلا

يلاوملانمالجرنأكسمتلااذهىلعليلدلاو.مهتبورعبنوكسمتم
قفتتالةيموقلاةيبصعلاو«انتحضفاهلاولاقفةيجراخةأرمابطخ

تارقفلاىفةيضرقلاقلطنموةيطارقوميدلائدامعمب

وهجراوخلاةكرححاجنببسنُمعزييزودقرشتسملانأةقباسلا

الهييتوجقرشتسملانكلو«ةيطارقوميدئدابملشمتاهنوك
مهيلِإمضنادقايطارقتسوروأادرفناباجتحمهدریفيأرلااذههبجعي

راظنمباهيلإرظنننأانليفبنيالوقرشلايفتناكمهتكرحنأو

نأيطارقتسورألاوحمسنيحنییطارقوميداوسیلاذإمهفيبرغ

كلذدعبيتأيوقرثشلايفتبنتنأمهتكرحلمهنيبنمنوكي

دقيطارقتسورألانابهیيتوجيأرالوُأدریفيديوهروتكدلا

ةيطارقوميدلائدابملاقنتعاوهتیطارقتسوروأنعىلختنوكي

ببسلنييطارقوميداونوكينأجراوخلاىلعركنيفدوعيهنكلو

دحُأنأمهتبورعبمهكسمتىلعلدتسیو«مهتبورعبمهکسمتوهرخآ
.انتحضفاهلاولاقفمهتمةأرمابطخيلاوملا

لوانتياقيمعايفسلفاثحبنأميركلائراقلااهيأىرتاذكه
دتمتةماهةيخيراتةكرحيفةيطارقوميدلاةيضقيهةماهةيضق

ناقرشتسم:ةفسالفةثالثاهشقانييسلطألاطيحملاونيصلانيبام

ىلعءانبوأدحاودرفيفمهيأرىلعءانب-اتابثإوايفن-يبرعو

تحصولواهتحصرادقمهللاملعي-بدأباتکيفتدروةصق

.عوضوملايفرثأيأاهلناكامل

ةكرحقرثشلايفموقتنأرثكتسيهييتوجقرشتسملانإ
نُمعزنيحيزودقرشتسملاىلعدرلليربنيكلذلوةيطارقوميد
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ةيطارقوميدةكرحىلعيوطنتاهنألترصتناامنإجراوخلاةكرح
كلتىلإرظنهنألريدقتلاًاطخأيزودنُیریو‹نيدلايف

ولهنأينعي«هيفغلابميبوروأراظنمبقرشلايفةمئاقلاةكرحلا

ةيطارقوميدةكرحربتعتنُنكملابوروُأ¦يفةكرحلاكلتتماق

نمربكةيطارقوميدلانالانكممكلذسيلفقرشلايفيهوام

ةكرحلاكلتنأىلعنهربييكلوةييتوجيأريفقرشلاريكفت
ةكرحلانأدجوفجراوخلاءزنيبشتفةيطارقوميدتسيل

لجرىلإضرألافارطأنمفيفاهدايقتملسأةيجراخلا

يکلايفاكاببساذهناكفاريمأناكهنأحجرييطارقتسوروأ

.ةيطارقوميدتسيلجراوخلاةكرحنأبمكحن

ىلإاقرشتدتماةيبرعلاةريزجلايفتنوكتيتلاةكرحلاف
نماددعوألايجألانماددعتشاعوطيحملاىلإابرغونيصلا
نأيهو«ةطيسبةثداحبقرشتسملااذهيأريفمدهنتاهلكنورقلا
يذلاةرقيبأىلإاهدايقتملسأ-ةيبعشةدعاقيهو-ةتانزلئابق

يفةدايقلازكرمىلإلجرلااذهلوصوبو4يطارقتسوروأهنأنظي
تدسف-سانلانمةليئضةعومجمىلعضرألافارطأنمفرط

ةلاحنأعم«اهادمعاستاىلعجراوخلاةكرحيفةيطارقوميدلا

اقحناکاذامفرعيمليطارقتسوروأهنأبفصويذلالجرلااذه

اذإامفرعيملو.ايطارقتسوروأاقحناکاذِإامفرعيملو4

ىلعايقاب ايندلافرطنميفجراوخلاةدايقۍلوتنيحناک
يتلاواهقنتعايتلاةديدجلائدابملابمزتلاهنأمهتيطارقتسوزوأ
مهلكجراوخلاىلعاريمأنكيملهنإمث.اهلجأنم.ةرامإللريتخا
نعةرابعناکامنإو.اهناطوأعيمجيفمهنمةلماكةقرفىلعالو
كراعميفةلودلاىلعةرئاثسانلانمةعومجمةدايقىلوتلجر

دعبىرخألايفلشفلاواهضعبيفحاجنلاهفلاحةدودحمةيبرح
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ارئاسبولسألاوقطنملاسفنالمعتسميديوهروتکدلايتأياذه
قرشتسملاىلعدريفةموسرمىطخمرتيامنأكجهنملاسفنيف

هتیطارقتسوروأنعلزانتدقةرقوبأنوكينألامتحابةييتوج
مْخْضلاءانبلااذهبروتكدلامتهيملوةيطارقوميدلائدابمبمزتلاو

كلتباضيأمتهيملوءدحإولجرببسبراهنيوأموقييذلا
زتيتلاةمومسملاةنعطلا موقتألةكرحلاهذهلثمنأمعزت

قرشلايفيهوامأ.ابورأيفتناكاهنأولةيطارقوميداهيلع
تیرامكهيلعدریوةييتوجيأرروتكدلادقتنينأدعبو.الف

يفنيف.دوعيةيطارقوميدلاىلعيوطنتاهنأبجراوخلاةكرحفصيو
ببسريغرخآببسبةيطارقوميدباحصأجراوخلانوكينأ
جهنحرشيفةصقىلعهتاملاطمءانثأرهنأكلذوةييتوج

اهللاقفةيجراخةأرمابطخيلاوملانمالجرنأمعزتةغالبلا
.انتحضفدقلاهلهأ

‹اهبذكوأاهتحصلديكأتيأنودو.ةصقلاهذهلحرشيأنودو

جراوخلانأىلعاليلداهلعجياهثادحأىلعقيلعتيأنودو
.ةيطارقوميدلادضةيموقلإوةيموقةبورعلاومهتبورعبنوكسمتم
دامبإيفاببساهبطاخوةاتفلانمةصقلاهذهنوكتاذكهو

.جراوخلاةكرحنعةيطارقوميدلا
ءارآلانأدقتعأتنكينتكلوةفنلفلاةساردبفرشتأملانأ

لقألاىلعوأةتباثقئاقحىلعالإىنبتنأنكميالةيفسلفلا
هلصأنإليقباتكيفتيوريتلاةصقلاهذهلنأشيأف«ةدكؤم
ىلعاناهربيديوهرؤتكدلااهنملعجيىتحعوضوم
.يفسلفمكح

ملاملاءاحنأعيمجيفنيرشتنماوناكنيحلاكلذيفجراوخلا
يتلاةفلتخملاتايسنجلاعيمجنمنونوكتيمهو«يمالسإلا

- 149 -



نمليلقريغددعمهلومهناطوأفلتخمىفنوملسملااهنمنوكتي

ريغددعمهلو.ةلصفنمتادايقاهنموةلصتمتادايقاهنمتادايقلا

رساجتيذلاىلوملااذهفرعنملوتاسرامملاوتاداعلايفليلق

.ىرخأةيسنجهلمأةيسنجلايبرعوهلهةيجراخاخةاتفبطخف

ريغهنألمأ؟ىلومىتفلانألأاهلهأبضغاذاملاضيأفرعنملو

؟يبرع

ةلماشةكرحجئاتنجراوخلاعيمجنعبلسننأنكمأفيكف

نمسيل؟ةياكحلاتحصاذإةردارفأنعتردصةملكببسب

نموأةيطارقوميدلاماظننماهترسأوةأرملاكلتجرخننأرسيألا

ملاعلاتلمشةكرحلءانيطعأامكحيغلننأنمالدبجراوخلاروباط

ةرملاهذهاوسيلدارفأوأدرفنعتردصةملكببسبىمالسإلا

؟ةيدايقزكارميفىتح

جراوخلاةكرحنأتبثأنألواحأةشقانملاهذهيفتسل

سیلوينمهيالعوضوماهفنكتملوأةيطارقوميدةكرحتناك
نمةلثمأميركلائراقلايدينيبعضأنأتدرأامنإو.هناكماذه

ضعبلمهباكريفريسينمونيقرشتسملاتاشقاتم
.ةيمالسإلااياضقلا

‹ةيمالسإلااياضقلاةجلاعميهنيقرشتسملاقطنموهاذهف

.مهاطخبنورثاتيومهباكريفنوريسينمقطنموهاذهو

اهزاربإواهميخضتمثذاوشلاوتايئزجلاوهفاوتلانعثحبلا
تاشقانملايفحضوألاناكملاذخأتىتحاهيلعءاوضألاطيلستو

ىنبتنيح«ةليصألاةتباثلاققئاقحلاىلعاهبىضقيىتحو«ةماعلا
وأةكرحلالوصأيهاهنأكعئاقولاذاوشىلعةماعماكحأ
.ةايحلالوصأ
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ةكرحىلعةينيدلاةيطارقوميدلاةيرظنقيبطتيفتياردقو
قرثتسماهتبثأفةيلزهنوكتداكتةقيرطبتشقونفيكجراوخلا

هنألرخآقرشتسماهافنوابوروأيفتماقىرخأةكرحهبشتاهنأل
ابوروأىلإهبرظنييذلاراظنملابقرثلاىلإرظنينازوجيال

‹ةدايقلازكرمىلإلصو-اريمأناكهنأكشيالجرنألو
ىلإمدقتينأمهءاسةيبرعةاتفلهانأليبرعفسلفتماهيفنيو

.يلاوملادحأاهتبطخ

ىلإنيقرٽتسملابرثأتدقيديوهروتكدلانأفسؤملانمو
هفاوتلاميخضتيفو‹ضرعلاوثيدحلايفہهبولسأعنطصاهنأدح

اهئافخإةلواحموةزرابلاةحضاولاقئاقحلالافغإيفو«ذاوشلاو

مهف‹اهنولمعتسييتلاةجهللايفىتحمهبرثأتدقو«اهتباذإو
امدتعفكلذلو.نيملسملاومالسإلانعءابرغ-لاحلاةعيبطب

حورمث‹ةبرغلاحور‹مهبيلاسأيفحملت«مهنعوأهنعنوبتكي
.مكحلاوةاضاقملاحورمث«يلاعتلا

رقتامدنعو سفنبوروعشلاسفنبسحتيديوهروتكدللًارقت
رعشتستكنإ.نيقرشتسملادحألارقتكنأكتاوطخلا العفةبرغلارعشت

كنأتيلوعوضوملانعبيرغوهكلذبتكنمنأبسحتف
طقفاهيلعطخسيتلاقرفلانعهلرقتتنأوساسحإلااذهبسحت
وهوىتحباتكلاءازجأعيمجيفاذهجتكنأملؤملاعقاولانكل
كسمتملارهظمبرهظينأديرييذلا«ينسلامالسإلا»نعبتكي
.هنععفادملاهب

ميسقتةلابح ةلابحلاهذهيفروتكدلاعقينأملؤملانمو
اميرو«يجراخمالسإوءيعيشمالسإو«ينسمالسإىلإمالسإلا

ءيكلاممالسإو4يفنحمالسإاولاقفدعباميفنوعسوتمعسوت
عونلکمادامعاونألاوأءامسألانمكلذريغو«يرهاظمالسإو
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واءاروتکدةداهشىلعلوصحللةلهسةليسونوكينالحلصياهنم

.اهيلإلصويام

هذهاوركتبانيذلانيقرشتسملافادهأ-حوضوب-فرعننحنو
ىلعمهنماصرحنوركتبينولازيالوتاميسقتلاهذهوتايمستلا

الةيمالسإلابهاذملانأو‹ةرثأتمةيرشبةركفهنأبمالسإلاراهظإ

امإو‹دومجبةركفلاكلتىلعةظفاحمامإاهنوكنعجرخت
.قرفلاكلتءامعزعزانمبسحتاليدعتب

ميساقتلاوتايمستلاغاستسافةلابحلاهذهيفروتكدلاعقودقل

يفهنأىتح«زازتعايفاهددریلعجوصرحيفاهبتبشتف
يتلاةفيصلاسفنبتارمرشعنمرثكأددرهباتكنمدحاولصف

يحوييذلابولسألاسفنبونويبرغلانوقرشتسملااهلمعتسي
جذامنميركلاىراقلاىلإو.مكحلاوةاضاقملاويلاعتلاةرظنب
:كلذنم

يفمالسإلاةفسلفخيراتلهباتكيفيديوهروتكدلالوقي
:ىليام152-141تاحفصةيقيرفألاةراقلا

نأل.يعيشلامالسإلالباقميفينسلامالسإلالاقي»1
ةنسلالهأءاضقلابلباقتيتلاةيمالسإلاةقرفلايهةعيشلا
.«ةعامجلاو

يذلاروطتلالكهبدصقنسوينسلامالسإلاخيرانلوانتنس2
.«يمالسإلايفسلفلاركفلاهدهش

مالسإلاراشتنالحارمئراقللمدقتنأبًادبننأنسحي
.«يقيرفإلالامثلايفينسلا

ىلإعفاننبةبقعجورخخيراتنمذختننأعيطتسن4
مالسإلاخيراتاتءدبةطقنناوريقلاةنيدمهسيسأتو46ماعبرغملا

.«يقيرفإلالامثلايفينسلا
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هعوبريفمهراشتناوبرغملاىلإءاهقفلاءالؤهمودفو5

راشتنالحارميفةماهةلحرمدعيمهنيدرومأيفسانلانوهقفي
.«يقيرفإلالامثلايفينسلامالسإلا

بيبحنبنمحرلادبعةيالودعننأعيطتسناذهبو»6

.«ايقيرفإلاشيفينسلامالسإلاراشتنالحارمنمةلحرميرهفلا
رارقتسالحارميفةماهةلحرمةبلاغالامكحدعيو»7

.«اقيرفإلاشيفينسلامالسإلا
رارقتسالحارميفةماهةلحرمةبلاغألاةلودمايقدعيد8

.«يقيرفإلالامثلايفينسلامالسإلا

يمالسإلاريكفتلاهدهشيذلاعازنلاو.مالكلاملعروطتامأ»9
نمهلكاذهبجزتماامعم«ةفلتخملاسرادملاوقرفلانيباذهدعب

تارايتلاونانويلامولع)لئاوألامولعباذهيفرثأتملدجوةقسلف
نكميامعإريثكوأاليلقدعبدقناكنإووهف(ةينانويلاةيفسلفلا
اروطتاذهعمهدعننأنكمملانمنأالإةينآرقلاةفسلفلابهيمسننأ
رهاظمنمارهظمو«هلاطيشنتو«ينسلامالسإللادادتماو«يأرلل
«ينسلامالسإلااذهةحص

نممهفتنأعيطتستالكنأميركلائراقلااهيأيعمىرتالأ
قرفلانيبعازنلاومالكلاملعنأالإ«انهءانلقتاممةريخألاةرقفلا
نعدعبدقمهتفسلفونانويلامولعباجزتممةفلتخملاسرادملاو
مالسإلاةحصرهاظمنمرهظمكلذعموهو»نآرقلاةفسلف

يأىلعاهنكلوءةقباسلاةرقفلاصيخلتتاسنوكأدق«ينسلا
.هنمابيرقوأىنعملااذهالإيطعتاللاح

يفادبينسلامالسإلاررقتفكلءهانلقتاممةعبارلاةرقفلاامأ
لبقنوقباسلاںوحتافلاءاجاذامبفةبقعجورخدعب‹46ةنس

هذهيفشويجلاعنصتتناكاذامو؟ءامدلاتبهذاميفو‹ةبقع
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هدعبنموصاعلانبورمعهبءاجيذلامالسإلاوهامو؟دالبلا

اهتارابعبةقباسلاتارقفلاًارقتامدنعكنإ؟ةبقعءىجمىتح
مالكلاكلذبتكييذلانأسحتباتكلانماهعضاوميفةلماكلا

شقانيامكهشقانيو«هنعىلاعتيمالسإلانعبيرغصخشوه
يف(ينسلامالسإلا)هيمسيافببعلييقبدقلو«ةيرشبةركفةيأ
ةطبترمةيمالسإةيصخشهلودبتنأنودهباتكنمتاحفصرثشع
ىتح‹يكلاملابهذمللاحضاوابصعترهظأهنأمغرو«عوضوملاب
ةفسلفلاقيرطنعهيلإةوعدللةلواحمهلكباتكلانوكيداكي

عونبومالسإلاولجرلانيبةيفخلاةوفجلانمعونبسحتكنكلو

داكيوهدجمييذلابهذملااذهنيبوهنيبىتحماصفنالانم

بهذملاىلإوامومعمالسإلاىلإبرقتلارهاظموانلعهيلإوعدي
تدبودعبلاكلذوأةوفجلاكلتءافخإيفحلفتملاصوصخيكلاملا

ةديقعريغنعبتكيملقلانكلةعنطصمةفلكتمةروصيفامهعم
ةرقفلايفةريخالاةرابعلالماتتنأكتعاطتسايفوهبحاص

مالسإلااذهرهاظمنمارهظمو)اقباسكلءانلقتاممةريخألا
اذهمالسإلايفامنأكةظيلغةيفاجةرابعيهو(ينسلا
.كلذوكاذو

حجنينأنمرثكأيفلمأيالمالسإللداعمقرشتسميأنإ
لاشمأوأ‹ميهافملاهذهلاثمأنيملسملاناهذأىلإلخدينأيف
نعملسملاثدحتينأمالسإلاءادعالبسكلهناو!بيلاسألاهذه

نأو.رشبلاءارآبهلايواسميلاعتلاوةوفجلانمءيثبمالسإلا

ترثأتوءميركلانآرقلانمتدعتبادقةيمالسإلابهاذملاربتعي

نآرقلانأكلذينعيو«(لئاوألا)مولعنمهتفرعاممتراوطتو
دقةفلتخملااهبهاذمبةيمالسإلاةنايدلانأوحلاصريغميركلا
نانويلالئاوألا)مولعنمهريغبتذخأونامزذنمهنعتلخت
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نعروتكدلااهيطعييتلاةروصلايههذهتناكاذإو(نامورلاو

لوقينأهنمىجريامف«اهلبصعتيولباهديؤييتلابهاذملا
.اهمدهلواحيىتلابهاذملانع

روتكدلاامأ«ةينءوسنعكلذنولعفياوناكنيقرشتسملانإ
.ةيوطةمالسوةيننسحنعلعفاملعفنوكيدقف

ىلعهسفنيفةردقلايديوهروتكدلادجوفيكيردأتسل
رخآلاضعبلارصنيواهضعبمجاهيماسقأىلإمالسإلامسقينأ

ءارألاوءاوهاللاعبتمىقنياللماشلماكتمنيدمالسإلا

ءارأنكلو‹بهاذملاوقرفلاوصاخشاللاعبتالو.ميهافملاو
‹مالسإللاهتقباطمىلإرظنلابمسقنتيتلايهمهلامعأوسانلا
هللاىقتياناسنإنأبسحأامو«هنماهدادمتساوهيلعاهدانتساو
مالسإوا4۽يعيشمالسإوينسمالسإ:لوقينأىلعةردقلاهيتاوت
ىتحالو.يكلاممالسإويعفاشمالسإوأ«يعدبمالسإوينس
نعهبءاجيذلاوهويدمحمانديسىلإةبسنيدمحممالسإ

اهلقثعم-ةريخألاةرابعلاهذهتحصاذإوىلاعتوكرابتهللا
.دیکأتلکبحصيالاهريغناف-اهتيرغو

نمةفسلفلايفروتكديديوهانوخأوةليحلاامنكلو
هيلإهبرظنييذلاراظنملابمالسإلاىلإرظنينأدبالف«سيراب
.نيقرشتسملاةفسالف

تذخأةهوشمةروصيديوهروتكدلاباتكنإفهلكاذهدعبو
درفلاقرشتسملل‹يقيرفإلالامثلايفةيمالسإلاقرفلا»باتكنم
يقباملهنمذخأامعجرتسينأباتكلاكلذلحيتولو«لب
نيبداوسلانمليلقاهللختيوضيبقاروأالإيديوهروتكدلل
امخضايملعابقل...باتكلاناونعنالمحينيرضخأنيفالغ
.فلۇمل
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يخونتلانيدلازع

ءقشمدبيبرعلاعمجملاوضعءىخودنتلانيدلازعذاتسألا
ةفللاوةيمالسإلاةفاقثلاةمدخيفةقداصلاهدوهجبفورعم
نيلاجملايفةيضابإلاثارتبهبمتهااميف متهادقو«ةييرعلا
.باهسإلانممهنعثدحتدقويبدألاويعرشلا

تافطتقمميركلائراقلايدينيبعضأنأينرسيو‹ليصفتلاو

يلاتسلاديعسنبدمحأنبركبيبأناويدنعهتمدقميقلاق
دمحملضافلاانخيشانبادمحأوناميلسنابيدألاهعبطبماقيذلا

ء‹°1383ةنسقشمدبةيمومعلاةعبطملاب‹ىملاسلاهللادبع

:يليام.1.ةحفصلام4

نإ‹اهلهأونامعبانتلاهجغلبمىلعةلالدلايفيفکيو»
٤اةالغنممهنونظينيملسملاوبرعلانممظعألاداوسلا

املوقيهسفننودلخنبانأىتحءةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألاك
عم«.هیوبينبعمبورحمهلتناکو‹ةريثكاهبجراوخلاو»:هصن

يتلاةرجافلاتاياعدلانمةيضابإلاىلعجراوخلاةظفلقالطإنأ
.ايناثيبهذملابصعتلانعمثءالوأييسايسلابصعتلانعتأشن
ةقرازألاوةيضابإلانيباوطلخدقف.بهاذملاةالغرهظامل

ةيرفصلابعماجمهعمجيملةيضابإلاف‹ةيدجنلاوةيرفصلاو

.ةيواعمويلعنيبةموكحلاراكنإالإمهوحناحننموةقرازألاو
مكحلاو)ديحوتلالهأنملاومألاوءامدلالالحتساامأو

هبو‹ةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألاهبدرفنادقف(كرشرفكمهرفكب
الونوعروتيالمهوفلاخمناكاملو‹نيملسملاىمحاوحابتسا

نيباوطلخ‹هدنعاوفقيلقحلانعثحبلاةنوؤممهسفنأنوفلكي
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ءهعميذلاديحوتلابدحوممدةرطقنوحيبتسيالنيذلاةيضابإلا

اعبتلافطألااولتقىتحةيصعملابءامدلااولحتسانيذلانيبو

قحلادعبامفمرحملاولحتسملانيبادجريبكقرفلانأعممهئابآل
ملمهنأمهبادآومهمولعواهلهأونامعبانئاملعلهجنمو‹لالضلاالإ
ىلعينبملايضابإلاهقفلاىلعالو‹ةينيدلامهبتكىلعاوعلطي
هدنسو«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمىلعالو‹ةنسلاوباتكلا

دقوةباحصلانعديزنبرباجنعءيميمتلاةديبعيبأنعيثالث
لاجرنمديزنبرباجو‹ةباحصلانعةديبعوبأورباجذخأ
نمناكو«نييردبلاةباحصلانمنيعبسنعذخأملسمويراخبلا
ميدقلادنسملااذهعبطدقو«سابعنبهللادبعةمالاربحةذمالت
نانثاعبطءتادلجمةعبرأيفيملاسلاهللادبعمامإللهحرشعم

يملاسلاةرسأنعثيدحدعبو.«قشمدبثلاثلاو«رصميفاهنم
ةيفاقثلاةورثلارشنىلعاهمايقو‹بدألاوملعللاهتمدخوءةديجملا
لهجلانمف»:ةحفصلاسفنيفيخونتلاذاتسألالاقنامعيف

يبلاعثللرهدلاةميتيكانمجإرتبتكيفسيلهنأاهلهأونامعب
راطفألارثكأءارعشركذنأدعب«نامعءارعشلركذ
ءاهلهأونامعبنيخرؤملاةلاهجبمهنأكلذءاهريغوةيبرعلا
مهبهذمىلعمالكلااولمهأءيبهذملاويسايسلامهبصعتلوأ

مهخيراتلومهتبورعلهذهانمايأيفبرعلاهابتناو«مهتفاقثو
‹ةيموقلامهتدحونالعإومهلمشعمجلمهيعسلويملعلاويسايسلا
حيرصلايبرعلابعشلااذهنعثحبلابجوياممكلذلك

هتعاجشوهتحاصفبلشملابرضمو‹هبسحبديجملاو«هبسنب
ىلعهتمدقميفءاجو.«نيرمعتسمللهحافكوهداهجو«ةيبرعلا
:يليام26ةحفصيناهبنلاناويد
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ءزجلاك‹بتكلاهذهضعباريخأقشمديفترشندقو»

ثيدحلابتكمدقأوهوءبيبحنبعيبرلادنسمحرشنمثلاثلا

تجرخدقوءيملاسلانيدلارونةمالعلاهحراشو«اهحصأو
ةنتسلابتكلارئاسونيحيحصلايفاهلجوهتحرشودنسملاثيداحأ

بورغملاونامعةيضابإبهذمنأىلعلديامم.ةنسلابتكنم
يفدربملامامإلاكلذركذامكةنسلاىلإبهاذملابرأنم

«نيققحملانمهريغومزحنياو‹هلماك
«لئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ»باتكلهتمدقميفلاقو

:يليام
يفمجعلاوبرعلانممالسإلاكولموذحنامعةمئأاذحدقل»

ةقلعتملالبكاشملاوءةئراطلالزاونلايفمهدالبءاملعءاتفتسا

نممهلامعاهنعمهلأسييتلاةلئسألانعنوبيجياوناكف«نيدلاب
يفمهصالخإومهناميإقدصىلعلديامم‹مهيديأطخبماكحلا
مهلامعنوثحياوناكو٠ةنسلاوباتكلاىلعمهدامتعاو«ماكحألا
كلذىفنيعارم«ماكحأنمهنوردصياميفهللاةبقارمىلع

نيمصتعمو٠ةحلصملاعمروديهللانيدنإف«ةيعرلاحلاصم
ةمئألالاوقأوحلاصلافلسلاوةباحصلاراثآو.ةنسلإاوباتكلاب

.نامعبنوفلتخملاةيعرلانمنوعادتملاناككلذكنيدهتجملا

نوتبثيو«مهلزاونيفنيرحبتملاوءامهقفلاوةمئألانوتفتسي
يضاقلاوأيتفملاوأهيقفلاىدلعمتجيناكف«نوعدياممهاواتفب
اوناكةراتف.سانلاةلئسأىلعةبوجألانمريثكنمزلارورمعم

ةراتوءصاخباتكيفةيضقألاوةمهملاىواتفلاكلتنوعمجي

ريمألالعفامكمهذيمالتوأنيتفملادالوأضعباهعمجيناك

هللاهازجيثراحلاحلاصنبىسيعنبحلاصديسلارابلالضافلا
يلعنبحلاصديهشلابستحملامامإلاهدجىواتفرشنيفاريخ
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ةبوجأيفحلاصملانيع)باتكيفةعومجملايثراحلا
.(حلاصلاخيشلا

كولمنمكلسملااذهكلسنممددعنعثدحتاذهدعبو

(بهاذملافلتخمنم)نيتفملاىواتفعمجنمممهريغوبرغملا
:لاقمثءاياضقلاولزاونلاكلتيفاعجرمربتعاباتكيفاهكلسو

ئدابدمتعياهفنصمدجيةينامعلاىواتفلاىلععلطملاواذه»
يتلاهمئاقوهابشأيفرظنيو«ةنسلاىلعمثهللاباتكىلعرمألا
دحالىوتفدجواماذإوحلاصلافلسلانمنودهتجملااهيفىتفا

يعازوألاوكلامودمحأويعفاشلاوةفينحيبأمامإلاكةنسلاةمئأ

نيدمهتجملالاوقأباسانئتساو«هاوتفلادييأتاهبدهشتساهاوتفهبشت
.كلذنمةلثمأبتيتأللمملاباهسإلاةيشخالولو«هلبقنم

دنسمىلإثيدحلايفنوعجريةيضابإلاءاملعنأملعنمو
ةديبعوبأاهثيداحأيورييتلايديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلا

نيحيحصلايفةثيداحأرثكأوةباحصلانعديزنبرباجنع
ذيمالتربكأنمدعيرباجمامإلاناكدقو ثيدحلابتكتاهمأو
مهنموءةباحصلاةلجأنعذخأوسابعنبهللادبعةمألاربح
نعسابعنبهللادبعنييرصبلادحألأسدقو«ايردبنوعبس
ثيدحيفو«ديزنبرباجمکيفويننولأست:هللاقفءيش
لهاناول:لاقسابعنبانأءاطعنعرانيدنبانعنايفس

هللاباتكنعاملعمهعسوألديزنبرباجلوقدنعاولزنةرصبلا

.لجوزع
نبانعيزارلامتاحيبأنيالليدعتلاوحرجلاباتكيفءاجو

نبرباجءاشعشلاوبأ:لوقينيعمنبيحيتعم:لاقةمثيخ

ةمامإىلعاوعمجأدقوةقثيرصبهنأةداتقنعىور«ديز

نبدمحأهنعلوقييذلاوهوهظفحوهقيثوتونيعمنبىيحي
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هللاهقلخ«رودصلايفاملءافشنيعمنبيحييفعامسلا-:لبنح

سيلفيحيهفرعيالثيدحلكو«نيباذكلابذكرهظيل

قئالخودوادوبأوملسمويراخبلاودمحأهنعذخأدقو».ثيدحب

‹نيقداصلاقدصرهظينيباذكلابذكرهظييذلاونوصحيال

.ةيضابإلامامإديزنبرباجءاثعشلايبأك
حيحصلاعماجلاحرشيفثلاثلاءزجلاةمدقميفهتلقاممو

ةشسلالهأملعأنموءيديهارفلابيبحنبعيبرلادتسم

.يفدربملامامإلا(ةنسلاءاملع)يفبتكنممظعأوءةيضابإلاب
ليواقألابرقأضابإنبالوق):هصناملاقدقف.لماكلاباتك
ءةالفلاالاحجراوخلاًاوسأ):مزحنبامامإلالاقو(ةنسلاىلإ

دنسملاحراشيملاسلارونلالوقيو(ةيضابإلاقحلالوقىلإمهبرقأو
نمسيل»:ةمئالانامعءاملعنموهونايعالاةفحتةمدقميف

يدعتلاالوءانرمأيفمثفلاالو«انثيديفولفلاهللادمحبانيأر
ءانمامإنآرقلاو«انيبندمحمو«انبرهللا...انقرافنمىلع

.«اننيدمالسألاو‹انتلبقمارحلاهللاتيبو‹انقيرطةنسلاو
‹فارتعإلااذهفرتعيو‹لوقلااذهلوقينملكنأمرجال

غيزلابيضابإلامهتينملكونيجاتنلانيملسملانموهف

نيملاظلانموءاعيشاوناكومهنيداوقرفنمممهف‹لالضلاو
ناوعألشقزمو«اوقتفامقترو«اوقرفامهللاعمج.لاهجلا

.«نيرفاكلابطيحمهللاوءنيرمعتسملا
حيحصلاعماجلاحرشىلعهتمدقميفيخونتلاذاتسألالاقو

:يليامبيبحنبعيبرلامامإلادنسم

نبعيبرلا:ناعيبرلانوكينأثيدحلانععلاطلانمينمو»

ثيدحللنيعماجلابكرةعيلطيفبيبحنبعيبرلاوحيبص
نبادنسمريصمنعائيشيردنالأفسالانمو.هيفنيفنصملاو
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‹تاطوطخملاسئافننعنوثحابلاكلذبمتهينأىسعو«حيبص
همعننممث‹بيبحنبعيبرلادنسمانلىقبأنأئرابلافطلنمو

نبهللادبعنامعةمالعحرشعمهرشنةداعإلينقفونأىلع

رصمءاملعيفهحرشودنسملاىلععلطياملو«يملاسلاديمح

.«ليلقالإقارعلاوماشلاو
توافتتحيحصلابترنأثيدحلاةمئأركذدقو:تايثالثلا

امايلعلاةبترملاىفنأو‹حيحصتللةيضتقملافاصوالاتوافت

دنسك«ةيثالثلاديناسألاحصأهنأثيدحلالاجرضعبهيلعقلطأ
دوهينعربعنبهللادعنيلاسنعيعز

نععفاننعكلامدنسو«دوعسمنبانعةمقلعنعيعختلا
ةبيرقوءدنسلاةريصقديناسألاهذهنأليراخبلالوقوهوءرمع

طبضلاوظفحلاةوقباهلاجررهتشاو‹يدمحملاعوبنيلابلاصتإلا
يميمتلاروصنموبمامإلابهذوةنامألاوةنايصلاوقدصلالامكو
لجأفيعفاشلاوهسنأنبكلاممامإلانعةاورلالجأنأىلإ
نعيعفاشلانعلبنحنبدمحأمامإلاهاورامكلذىلعةاورلا
.بهذلاةلسلسدنسلااذهىمسيوكلام

بيبحنبعيبرلادنسمةلسلسةيبهذلالسالسلاهذههبشيو

هذهلاجرو«سابعنيانعدیزنبرباجنعةديبعوبأ:هتايثالثو

بشيملمهقدصأوءمهظفحأولاجرلاقثوأنمةيعيبرلاةلسلسلا
نألءلاضعإوعاطقتاالولاسرإالوراكنإةبئاشاهثيداحأ
يفطقسيملو‹اهدانسإلاصتابةلوصوماهعمجأبتايئالثلا
ناناهدانسإنمطقساموه(لضعملا)و.دحأةيثالثلااهديناسأ-
لوقويهللالوسرلاق:كلاملوقكيلاوتلاطرشبرثكأف
عيبرلادنسميفنأاذهانلوقىلعدريدقو«رمعنبالاقيعفاشلا

لوقلااذهىلعباجيو«السرمثيدحلالعجياممعامسلاوغالبلا
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مهلوقبكلذاونيبةهفاشمريغنعاولقتاذإدنسملااذهلاجرنأ

دعبياممكلذوحنوأ‹نالفنعتعمسوأ«انفلبوأينغلب
اومهوينأنمىقتأولجأهللامهمحرمهف«سيلدتلانعدنسملاب

دنسملااذهةنعلنعنأرهظيڭكلذبو»نيعماساوسيلوعامسلاسانلا

نعذخأرباجورباجنعذخأةديبعابأنال‹اهلاصتابعوطقم

رباجهكردأنمكردأةديبعابنإليفىتح«ةرثابمةباحصلا

.ةباحصلانم

‹اهظفحةلوهس‹ةيبهذلالسالسلاوأتايثالثلاهذهايازمنمو

هردصهثيداحأنماثيدحىوراذإ‹لاجرلاىثالثلادنسملاظفاحو
ثيداحألاظفحو«هباوبأعيمجيففلتخياليذلايثالثلاهدنسب

ةريثكةليوطلسالسظفحنمرهظتسملاىلعرسيأةيثالشلا
اهلاجرةفرعمتايثالثلاظفاحىلعلهسيهالو‹لاجرلاوتاقلحلا
اممرثكأ«ةنامألاوقدصلاوظفحلابمهفاصوأنمتبثتلاو«مهتلقل

نئمطيالنممهنيبدجويدقتاقلحلاةديدعةلسلسلاجرهفرعي
.لوبقمريغهلعجيوثيدحلافعضيامم«هتنايدوهفدصببلقلا

فيلأتبثيدحلاةمئُأنمريثكمتهاتايثالثلاهذهايازملو
:اهنمركذنتايثالثلا

ةنسقشمدباريخأةعوبطملالبنحنبدمحأمامإلاتايثالث
هتايثالثددعو‹ينيرافسلادمحممامإلانيأزجيفاهحرشو0

.ثيدحةئامونوتسوةسمخ

اهبلاغاثيدحنورشعونانثإةحيحصيهويراخبلاتايثالثو

ىلوألاةقبطلانممهونيعباتلانمهثدحنمعميهاربإنبيكمنع
‹ليبنلامصاعييأيرامهللدعنيدنحمل«هخویشنم

ابعنبيلعيحينبدالخو«ميعنيبُأو
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هدنسميفتعفواثيدحرشعةسمخيهويمرادلاتايثالٹو

نبدومحمنبدمحمنبميهاربإقاحسإيبأخيشلاتايثالثوهدنسب

:اهيلإمويلافيضنو.مهريغويجان

نمهدنسميفاهثيداحاويدزالابيبحنبعيبرلاتايثالث

:مهةيئالثلااهتلسلسلاجرو«ادنساهالعأوةياوراهحصأ

هللادبعرحبلاو«يدزألاديزنبرباجو«يميمتلااةديبعوبأ

نوروهشممهعمجأبمهوةباحصلانمهريغوءرباجخيشنابعنب
يففلتخيالدنسلااذهو.ةنايصلاوةنامألاوطبضلاوظفحلاب

.تايثالثلابتكرئاسيففلتخيامكدنسملاباويأعيمج

وألاسرإي(عطقنملا)و«دنسملااذهرابخأنملصتملامكحاذه

امأو.ىرخأقرطنمهلصوتوبثلحيحصلامكحيفغالب

عمجأ»:لاقريرجنبأنع(67)بيردتلايفءاجدقف(لسرملا)
نعالومهراكتإمهنعتأيملولسرملالوبقىلعمهرسنوعباتلا

هنأك:ربلادبعنبالاق.نيتئاملاسأرىلإمهدعبةمئألانمدحأ

.هدرنملوأىعفاشلانأىنعي

امأ:هتلاسريفدوادوبألاق:ثيفملاحتفيفيواخُسلالاقو
لشم.ىضماميفاهبنوجتحيءاملعلارثكأناكدقفليسارملا

يفملكتفيعفاشلاءاجىتح«يعازوألاوكلامو.يروثلانايفس
انرايديفثيدحلابنيلغتشملانملقو«هريغودمحأهعباتوكلذ

اذهلاجربةفرعمهلنماهريغوقارعلاورصميفو.ةيماشلا
لوأفءزاجيإبولومهفرعننأانبنسحيكلذكو.ةثالثلادنسملا
:وهدنسلالاجر

ةيالويفيفوتيذلايميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

نبزباجهکردُانمكردأدقو(8يفوتملا)روصنملارفعجيب

وبیوردقو.يعباتنعيعباتةياور‹رباجنعهتياورف«دیز
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‹ةريرهيبأوكلامنبسنأأوهللادبعنبرباجنعاضيأةديبع

هلايضرنينمؤملامةشئاعو‹يردخلاديعسيبوءسابعنباو

.حيحصلادنسملااذهيفاهصعبةدوجوممهنعهذههتياورو.اهنع

يباحصنعيعباتةياوريهو

نعوةباحصلانمهيقلنمعملعلاةديبعوبأذخأ:هخويش

يديعسلاراضنعو٠ديزنبرباجوهللادبعنبرباج:نيرباجلا

.مهريغوكاملارفعجو

نبعيبرلامهنمريثكقلخةديبعيبأنعملعلالمحو:هذيمالت

ىلإملعلاةلمح)مهيفوءدنسملااذهبحاصيديهارفلابيبح

٤متسرنبنمحرلادبعو‹يرفاعملاباطخلاوبأ:مهو(برغملا
يلبقلادوادوبأو«راردنباليعامسإويتاردسلامصاعو
نميلانمءاجدقيرفاعملاباطخلاوبأمامالاناكو«يوازفنلا

هوبصتفمهدالبىلإمهعمجرخفبرغملالهأنمةعبرألاقفارف

نبأهللادبعمامإلابصنهرمابو.ةديبعيبامهخيشرمابمهيلع

.زاجحلاونميلاهترامأتعمجو«نميلاضرأىفيدنكلاىحي

ليعامساهلأسعادولااودارأاملفنينسسمخهدنعملعلاةلمحماو
:ةديبعوبأهللاقفماكحالالئاسمنمةلاسمةئامثالثنعراردنب

.«كلذبتيلتبانأتيارالاق«راردنباایایضاقنوکتنادیرتا
لصأ(ه93)ءاشعشلاوبأيدزألاىفوجلاديزنبرباجامأو

نبهللادبعبحاصو«برفملاونامعيفيضابإلابهذملا
بلاطوباركذو«هيلعًارقوهبحصنمرهشأناكدقف«سابع

نبرباجاولأسإ:لاقسابعنب!نأ(بولقلاتوق)هباتكيفيكملا
لاقوهملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولف«ديز
نبرباجريغتفماهيفاموةرصبلاتيارام:ةيواعمنبسايإ

نبسنأهتومغلبوديزنبرباجتامامل:نيصحلالاقو«دير
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نفدورباجتاماملو‹ضرألارهظىلعنمملعأتام:لاقكلام

ملاعتاممويلا:لاقفهوندأف«هربقنمينوندا:ةداتقلاق
نوجاتحيفيكقارعلالهألابجعلاقسابعنبانعو«برعلا
هخويش‹هملعمهعسولهودصقولديزنبرباجمهدنعوانيلإ

مهصخأومهلوأ:هنعهولمجوأ«ملعلامهنعلمحنيذلاوهذيمالتو
نبهللادبعوهنعلمحلانمرثكأدقف«سابعنبهللادبعهب

.رمع

.قلخوبويأورانيدنبورمعو«ةداتق:هنعذخأنممو

ريثكنعيوريهدجودنسملااذهتاياورناسنإلالمأتاذإو
الجرنيعبسغلبردبلهنممهيقلنمددعناكاذإوةباحصلانم

رهشأو«ةباحصلارئاسنمديزنبرباجمهيقلنمبكنظامف

حووبأوءبئاسلانبمابضمهنمو‹ةديبعوبأ:هنعنيوارلاهباحصأ

:هلوقكيهانو‹نيدهتجملاءاهقفلانممهلكو«جرعألانايحو
الإمهرهظأنيبامتيوحفردبلهأنمالجرنيعبستكردأ
.(سابعنبا)«رحبلا

نمملننأقحلانمفدتسملااذهحراشامأ:دنسملاحرش

وهف«نيققحملاءاملعلانيبهتلزنمنيبيوهتقيقحروصيامبهتمجرت
نبمولسنيديمحنبهللادبعدمحموبأيملاسلانيدلارونخيشلا
تهتنا(1332-1286)يبضلايملاسلاسيمخنبنافلخنبديبع

فلتخميفةمجلاهفيلآتيفكلذرهظونامعبملعلاةسائرهيلإ

نمةداجإلاواهلئاسميفقيقحتلاعمةيبرعلاوةيعرشلانوتفلا
.اهلئاسرواهبتكفيلات

ديدشءءاكذلاوةركاذلايوقاريرضهللاهمحرناك:هتافص

ةداعإىلعاريثكلمعدقف‹نامعبهموقتاروطتىلعةظقيلا
يفالإاميدةيكلملافرعاملقيذلاينامعلارطقلاىلإةمامإلا
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.ةطوطبنبارصعيفناهبننبادهعىلععقوامكةذاش
نبلصيفناطلسلانعةمامإلايفءءارآوهلويممتكينكيملو

ةمامإلانالعإىلإادايقناهنمدجيملهنكلو‹نامعناطلسيکرت

راطقأىلعضاضقتاللصرفلانونيحتينيذلازيلجنإلاسئاسدب

الاهنداعمواهطفنو«برعلاةريزجيفمهعماطموءيبرعلاجيلخلا
.فيرعتىلاجاتحت

الةمامإللةياعدلاثبىلعلمعيلماعلاملاعلااذهلازامو
ةوطسةمامإلانالعإيفىشخيالو«مئالةمولهللايفهذخأت

ناطلسلمحل.ةيناطيربلايعاسملاءءاملعللتدبىتح4مشاغ

دايقلاءاملعلاسلسأف.ةيناطيربلاةيامحلابفارتعالاىلعطقسم

مامإلاةعيابمبةمامإلااونلعأو‹دنسملااذهحراش«يملاسلارونلل

هلمجرتملاضهنكلذبو(يصورخلادشارنبملاس)ةمالعلايقتلا

ءاملعنممويلانامعيفامو«رامعتسالارطخاهنعىصقأوهدالبب
الإنيرمعتسمللةمواقمهتيموقحورنممهيفالو‹هديمالتمهوالإ

فيكبجعيلناسنإلانأو«اهراوأبهلمواهرانمرضممهف‹هنم
غلبيملوهوريصقلاهرمعيفةبتكملاكلتفلؤينأعاطتسا

لامجلاانخيشريظنهبتكةرثكوهرمعرصقيفوهف‹نيسمخلا
.هللاامهمحرقشمدبيمساقلا

:بتكلاكلتنمو

امهلوأعبطناءزجناصعخيراتيفنايعألاةفحت

حرششماهبعبط«ةعمجلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا
.هقفلالوصأيفسمشلاةعلط

يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإللحيحصلادنسملاحرش3
اهنميناشلاولوألاعبطءءازجأةعمبرأيفيناشلانرقلاةمُئأنم
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يفقشمدبةيمومعلاةعبطملابثلاثلاوةينورابلاراهزألاةعبطمب
۱.ةنسلاهذه

سابللايفرصعلاتاروطتيفةلاسر:ناهربلاعطاوس4
.رابجنزلهأضعبلاؤسلباوج

يفلانعفينتةيهقفلاعورفلايفةزوجرا:لامكلاجرادم5
قاحسإيبأمامألللاصخلارصتخممظنوهوتيب
.ةعوبطمءيمرضحلا

ةرازغنعئبنتيهوةزوجرألاهذهلحرش:لامالاجراعم6

.اءزجرشعةتسغلبيهنإليق‹ةعيرشلاملعيفهخوسروهملع

.مالكلالوصأنوتمدحأ:دارملاةياغ7

‹نيدلالوصأيفهتزوجرأحرش:لوقعلاراونأقراشم8

اريرحتواقيقحتلوصألابتكنسحأنماهبدعايفاواحرشاهحرش

1رياقيسىتو
ىلعديزتنيدلالوصأيفةزوجرأ‹لوقعلاراونأ9
.تيب0

ةملطشماهبعبطلوقعلاراونأحرش:راونألاةجهب0
.سيلا

اذهنوتملجأنمهقفلالوصأيفهفلأ:سمثلاةملط-1
.اعفناهرثكأونفلا

نمدمينأبريدجهقفلالوصايف:سمشلاةعلطحرش-2
.لوصالابتكسفنأ

ةيعرشلاماكحألاونايدألايفةززوجرأ:ماظنلارهوج37
.ةعوبطم.تيبفلأشعةعضبيهومكحلاو

يفثالثلالمجلاماكحأيفةزوجرأ:لمألاغولب4
.ادجةسيفنبارعإلاا
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لحباتكاهنمءازجأةعبسيف:ةينامعلاىواتفلا-5

.تالكشملا

قشمدبتعبطدقونامعسرادملنايبصلانيقلتةلاسر-6

نايبصللةديفمةلاسريهوانفارشايةنسلاهذهةيمومعلاةعبطملاب

.اعملاجرلاو
f

ىلعديزتةزوجرأ:يفاوقلاوضورعلايفيفاصلالهنملا7
.تيب0

عساوحراشلادجو.حرشلااذهىلعفصنملاعلطااذإو

٠ةحيصفةحيحصهريباعتو«انيبماحضاوهحرشىفلأو«عالطإلا
‹ةلخمزاجيإلاةطرفمالو«ةلممةبهسميهالف«ةاواسملااهبولسأ

نعدعبوقيقحتلايفلادتعاىلعلدتاهنإفاهيفهثاحبأامو
ةيفنحلاكنيفلاخملاءاملعلانعلقنياماريثكف‹بصعتلا

ةمئأونيخيشلاثيداحأبدهشتسيو«ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاو
ينطقرادلاوةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأكثيدحلا

لديامم«ةعامجلاوةنسلالهأنممهريغويقهيبلاويناربطلاو
نمبيرقبهذمبرغملاوقرشملايفةيضابإلانأىلع
۱.ةنسلابهاذم

ةنينأمطعلتمي‹نامعملاعيملاسللرونلاحرشيفرظانلا
دهشتسينمةينسلاريغبهاذملالاجرنمانيأراملقو«هتركذامب
.دقنداهشتساالإةنسلالهأنمهقفلاوثيدحلالاجرب

هاوراماميسالو-حرشلاودنسملاثيداحأجيرختترثآامو
عيبرلادنسمنأبةنسلاءانبأيناوخإبولقنئمطتلالإ ناخيشلا
اهرثكأوءثيداحألاحيحصوهيضابإلابهذملاهيلعىنبيذلا

مهريغلاوقأبنودهشتسياملقةعبرألابهاذملالاجرنأيأحيحصسكملاو(1)
.درلاوأدقنلاوأعينشتلاماقميفالإ
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يراخبلامهنعیورنممدیزنبرباجو٠نیحيحصلاىفءاجامم

فرعيملنموأةيضابالاموصخهيفعقواميفعقياليكل.هريغو

ةقرازألاكةالغلاجراوخلانممهنظيفمهتديقعومهبهذمةقيقح

.مهيفلاخمةحكانموةثراوملنيعناملاةيرفصلاوةيدجنلاو
جراوخلانعبتكنممظعأوةيضابإلابةنسلالهأملعأنمو

ضابإنبألوق»:هصناملاقدقفلماكلاهباتكيفدربملاءامالا

.«ةنسلاىلإليواقألابرقأ

لوقىلإمهبرقأوةالفلاالاحجراوخلاًأوسأ»:مزحنبالاقو

يرملاضابإنبهللادبعوهضايإنباو«یقحلالها
‹نيعباتلانمريسلايفيخامثلاهدعوةيواعمرصاعيذلايميمتلا

ولو.يضابإلابهذملانسسؤمديزنبرباجمامإلاعابتأنمناکو

ناك.سابعنباذيملتديزنبرباجىلإيضابإلابهذملابسن
.ابسنقدصأو.املعحصأييريف

هباتكةمدقمىففصنملالدتعملاحراشلاهلوقيامكيلإو

ةالاوموقحلاةفرعمو«هللاباتكىلإوعدنو»(نايعألاةفحت)

نمو«همدانمرحو«هانيلوتهبرقأوقحلامهنمفرعنمف.هلهأ

قرافوىدهلاىلعىمعلابحتساو‹مهنمهللاقحركتأ
وأ‹هللارمأىلإئفيىتحءانلتاقوهانقرافمهدناعو.نيملسملا

الف.ناثوألاةدبعلزانممهلزنننأريغنمهتلالضىلعكلهي
عطقالو.مهلاومأةمينغالو٠مهيرارذلتقالو«مهايابسلحتست
مهلتقالو«انموقبكتفلاىرنالو(جراوخلاةالغك)مهنمٹاريملا
ملو«هباتكيفهبرمأيملهللالالشاوئاكنإورسلايف

٠نيكرشملانمدحأبةكمبناكنممنيملسلانمدحأهلطفي

انموقةحكانمنأىرنو«ةلبقلالهأبنحنهلعفنفيكف

ادحأفذقننأىرنالو«انتلبقنولبقتسياومادام.انیلعمرحتال
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نيذلا(جراوخلل)فالخ‹هلعفهنأملعنملامبانتلبقلبقتسينمم
كلذبمهو‹مهموقنمانزلانمئربهنأنوملعينمفذقنولحتسي

.«نولضم

جراوخلااياقبنمبرغملاونامعيفمويلاةيضابإلاف
يملاسلارونلالاق‹ةنسلاوباتكلابنيكسمتملاو‹نيلدتعملا

مشغلاالو‹اننيديفولغلاهللادمحب انيأرنمسيل»:اضيا
دمحموءانيرهللا...انقرافنمىلعيدعتلاالو‹انرمأىف

‹انتلبقمارحلاهللاتيبو«انتقيرطةنسلاو«انمامإنآرقلاو«انيبن
يفملسملاهيخأماهتاملسملاىلعمرحيكلذلو.«اننيدمالسإلاو

نوعراسينيذلا«نيلأتملانمنوكيففارتعالااذهلثمدعبهنيد

ليو):هلويفريبيبنلامهانعنيذلامهونيملسملاريفكتيف

نالفمهلوقبهللاىلعنومكحينيذلايأ(يتمأنمنيلأتملل
.رانلاىفنالفوةنجلايف

نيكسمتملانمحرابشلانأدنسملااذهحرشنممهفيو

لوسرلنيمظعملاوءحجارلالقعلابابرأوءحيحصلاثيدحلاب
اذهلهحرشيفوهف‹هلامفأوهتنسبنيدتهملاو«هلاوقأوعهللا
حصامبهذملالاوقأىلعراتخيو.ءاملعلالاوقأصحميدنسملا

هقفلاىلعلمعلا)ىرينمموهسيلفيَهللالوسرثيدحنم
عباتدجواذإ:(ميقتسملاطارصلا)ےراشلاق(ثيدحلاىلعال
كرتيوهبلمعينأهللههبهذملافلاخماحيحصاثيدحدهتجملا
نأل:اولاق.كلذهلنيمدقتملادنعف«فالتخاهيف؟هبهذم

دعبفهلعياتوهفهاوسنمو«هييبنلاوههبىدتقملاوعوبتملا
.«ةلوقعمريغهريغلةعباتملافقلعهلوقحصوملعنأ

ب170-



هبرتهتسيابصعتبهاذمللبصعتلازوجيالكلذلوتلف

ءنيدلانعدعبلاوءقسفلانمكلذنافييلوسرلاثيدحب

۱.نيعباتلاوةباحصلاةريسىلعجورخلاو

نم-ةمئالاضعبلوقيامكنيبصعتملانيدماجلاءالؤهنمو

مهيلعرماذإو«اوطسبناهودلقنملوققفاويثيدحهيلعرماذ
ملواوضبقتاامبر‹هريغبهذمقفاويوأ‹هلوقفلاخيثيدح

ىتحنونمۇؤيالكبروالف:ىلاعتهللالوقاوعمسي
اجرحمهسفنأيفاودجيالمثمهنيبرجشاميفكومكحي
اميلستاوملسیوتیضقامم

الإةنسلالهأىلإجراوخلاقرفبرقأنامعلهأناكامواذه
لمعلاميدقتو«ةنسلاىلعينبمهيلعتعلطاامكمهبهذمنأل

مهمامإهيلعىرجامبالمعبهذملاو.هقفلاىلعالثيدحلاىلع
ىوريذلارمعنبهللادبعهخيشةحيصنبلمعيذلاديزنبرباج

لاقهنعهللايضررمعنبانأ(ةغلابلاةجحلا)يفءاجدقفهنع

ءقطاننآرقبالإتفتالف‹ةرصبلاءاهقفنمكنإ»ديزنبرباجل
.«تكلهأوتكلهكلذريغتلعفنإكنافةيضامةنسوأ

الأ‹لوبقملابلقلانمو«لوقعملانإ:لوقنودقتعنكلذلو

ىلإهودرفءيشيفمتعزانتنافل:ىلاعتهلوقبالإيدتهن
.«4لوسرلاوهللا
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يقابلادبعدمحمميهاربإعم

ملعلاونيدلا)يقابلادبعدمحمميهاربإذاتسألاباتكارقنم
صيرحهيزنبتاكميهاربإذاتسالانأاحضاوهلودبي(ثيدحلا
‹نتفلاكرحياملكةوقببراحي«ةملسملاةمألاةدحوىلع

ةركنملاعدبلاكلتةريصبوةوقببراحيامك«ةقرفلاببسيو
‹مهنمءاطسبلادئاقعتللضوءنيملسملاكولسبتفرحناىتلا
.صلاخلاديحوتلاىنعمنعمهتغازأاميرو

عضأنأينرسيو4ميقلاهباتكيفةيضابأإلانعثدحتدقو

252صيقابلاديعميهاربإذاتسألاهلاقامميركلائراقلايدينيب
:ثيدحلاملعلاونيدلاهباتكنم

(جراوخلادئاقعنمفرط)

نكلونيملسمريغجراوخلاعيمجنأنيملسملايفعاشدقل
يفمهنأل«مالسإلانمضعبلادرجينأحصيالريصبلادقاسلا
اوالمداهزودابعمهمو«.ليوأتهيفمهلبهذمیلعمهجورخ

نضياحيحشتقولاناكاملواذه4مهاوقتومهعروببتكلانوطب

ميعزوهو٠مهبةربخهلنمبتلصتابيقنتلاومهنعثحبلابيلع
.ةيضابإلاىمستمهنمةفئاط

بتكلارادبفظومشيفطميهاربإقاحسإابأىمىيميعزلااذ
.«ةملكلا‹ثحبلاةنوؤمينافكفةيرصملا

هبتكيذلالصفلاميهاربإذاتسألالقتةطيسبلاةمدقملاهذهدعب

لوصفنمضهدجنفوسوجراوخلانعشيفطقاحسإوبأمامإلاهل
(جراوخلانعةذبن)ناونعتحتباتكلااذه
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:يلياميقابلادبعميهاربإذاتسألالاقلصفلااذهدعبو
لكنأةنفعتملابهاذملاب قاحسإوبأيأ ذاتسألاديري

هذهوءاهريغبهذمعمقحلاناكولو‹اهبهذمبةثبشتمةفئاط

ريسيفصنملاو«عبتينأقحأقحلانأذإءثيدحلاوميدقلاةفآ

يفرظنيهنعهللايضررمعناكو«هبئاكرتراسثيحقحلاعم

باتکيفنكيملنإو‹هبىضقهللاباتكيفناكنإفمكحلا
اذإفءنيدلالاجرعمجةنسلايفهدجيملنإفةنسلايفرظنهللا

.هبیضقءيشىلعمهيارعمتجا
كلذناكنإوبهاذملااوعبتاوءسانلافلاخدقفنآلاامأ

بهذمنأبقاحسإوبأذاتسألاينربخأدقواذه.ةنسللافلاخم

يفو(بازيميداو)يفرئازجلابونجيفاراشتنارثكأةيضابإلا
يفو(ةسوفنلبج)يفايبيليفو(ةبرجةريزجيف)سنوت

يفةقباطملاةمامإلاماظندجويثيحنميلاب(نامعورابجنز)
.(آ)«نيدشارلاءافلخلاةعيبلاهتعيب

يقابلادبعميهاريإذاتسألالقنيطيسبلاقيلعتلااذهدمب١
نمضكلهلقننفوسةمكشلاىفطصمذاتسالللاقمنمتافطتقم
داهشتسالانمميهاربإذاتسألاىهتنانأدعبو«باتكلااذهلوصف
:لاقةعكشلأوقاحسإيبألاقمب

:يتأڀاممهبتکنمتحفصتدقو»

رونمامإللماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج:الوأ
ينامعلايملانسلإمولسنبديمحنبهللادبعدمحميبأنيدلا

هللادبعيبأمامإلله1338ةنستناكةمألاعامجإيطمتلااذهيفةعيبرخآ(1)

يدمحمةمأيفلودملاجهنمىلعةمامإلابراسدقويليلخلاهللادبعنبدمحم

يلعنببلاغمامإلاةميبىلعم1945ةنسدقعلاولحلالهأعمتجاىفوتاملو
‹مامإلاناكرأتضوقفنامعىلإاهعباصأتلخدأيزيلجنالارامعتسالادئاكمنكلو

.نامعنممامإلاتجرخأو
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يفوتوه1286ةنسدلوهيلعقيلعتهلوهللاهمحر

.ھه1332هنس

.شيفطفسوينبدمحملعرفلاولصألالماش:ايناث
نبرصاننبفيسةمالعلاخيشللمالسإلاناكرأعماج:اثلاث

.ه1331ةنسبادآلاةعبطمبةرملوأعبطىصورخلاناميلس

نبدمحمنبدومحديسلاةعبط«لوقعلاراونأقراشم:اعبار
.ھه1314ةنسةسورحملاةعبطمبرابجنزناطلسدعس

يبأمامإلافيلأتهقفلاولوصألايفرصتخملاعضولا:اسماخ
قلعوهرشنىلاعتهللاهمحرينوانجلاريخلايبنبايحيءايركز
ةعبطمبعبطشیفطميهاربإقاحسإوبذاشسألاهيلع

.ةديدجلاةلاجفلا

تجتنتسادقو :يتأيامبتكلاهذهنمتجتنت

امبهباشتملاليوأتنوبجويوءىلاعتهللقلطملاەيزنتلا:الو

مهبهذمف‹ةمعنلابةراتوةوقلابلوؤتديلاكىلاعتهللالالجبقيلي
.هباشتملاومكحملايففلخلابهذم

.ةرخآلايفالوايندلايفىلاعتهللاةيؤرنوريال:ايناث
هللاةهباشمىعدتستةيؤرلانأل‹ىلاعتهللالامكنماذهو

راصبألاهكردتالةفيرثلاةيآلابنولدتسيكلذكو«هقلخل
.فيطللاوهوراصبألاكرديوهو

ربخهنأل‹ميركلانآرقلاضراعيالةنسلايفءاحامو
ىلعاليلدحصيالنظلاو‹نظلاالإديفيالداحألاربخو«داحألا
مهبرنعمهنإالكةيألايفبجحلانورسفيو‹دئاقعلاةحص

.ةيؤرلاريغهنأبنوبوجحملذنموي

ةمئاقناعمبتسيلةيتاذىلاعتهللاتافصنأنوري:اثلاث
.هتاذب
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داقتعإلابلخأاذإالإةلبقلالهأنمادحأنورفكيال:اعبار

ناسنإركنينأكءةرورضلابنيدلانمملعامراكنإكيمالسإلا
نمافرحوأءايبنألانمايبنوأءىلاعتهللاتافصنمةفص

.ميركلانآرقلا
.ةرتاوتمعبسلاتاءارقلانأنوري:اسماخ
اموهبهذملا:مهلوقبيداهتجالابهذملانوفرعي:اسداس

اهيميثأتاليتلاعورفلايفىرخألانعةقرفلكلهبنابتما
الانوكتالةفالخلانأوءةلوفكمبهذملاةيرحويأرلاةيرحف
.دقعلاولحلالهأنم

لهأنأوءاكرشمسيلمهدنعةريبكلابكترمنأ:اعباس
يفاننوفلاخيمهفءكلذكنودلاخرانلالهأو«اهيفنودلاخةنجلا

نمرهطيىتحرانلالخدينينمؤملانميصاعلانأوهو«انتديقع
اهلخديالفةرهاطةنجلاوءسجريصاعملانال‹هتيصعم
`2نورهاطلاالإ

دنعنيديلاعفرلثم«هقفلاعورفضعبيفاننوفلاخي:انماث
عاسنيحةوالتلاةدجسبوجولشمو«ةالصلايفتاريبكتلا

.عامجإعضومنكتمليتلالئاسملانمكلذريغوءةيالا
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يقابلادبعميهاربإويخونتلانيذاتسألاعم

نملكهبتكامميركلائراقلااهيأكيلعتضرعدقل
دبعدمحمميهاربإو«يخونتلانيدلازع:نيلضافلانيذاتسألا
اذهنأاضيأكلتكرذو«هصنبكلهتلقنو.ةيضابإلانعيقابلا

نمكلينأبجييذلاميلسلاجوملاوههيلعاراسيذلاجهنمل

زنلابفصتي,نأبكلذو.ةقرفيأنعبتكينأديري

ريرقتيف دمتعينوةنامألاوقدصلابىلحتينو‹درجتلاو

اهئاملعواهعجارمواهبتكىلع-اهيلإاهتبسنوةفئاطيأدئاقعوءارآ
لاوحألابلغأيفريغلاكلذنأل.اهريغاهنعهبتكيامىلعال

.موصخلاففوماهنمفقي

ةقيقح.ةقيقحلاضرعينأبتاكلاعيطتسيسسالاهذهنمو
فيرحتنودهبنونيدنيو‹هنولوقيوقرفلاباحصأهدقتعيام

.دوصقمماهيوُصومعوأسيلدتوأ

امهوميلسلاكلسملااذهميهاربإويخونتلاناذاتسالاكلسدقو

تءاجكلذبو ةيضابإلارداصمىلإاعجرف.ةيضابإلانعنابتكي
نمريثكدنعاهدجتيتلاليطابألاوفسافسلانمهميلسامهتاباتك
امهتباتكتءاجامك.نيثدحملامهنمنيمدقألاتالاقملاباتك

ضعبلارقتتنأوهسحتيذلاءاوخلاوغارفلانم اضيأ ةميلس
رأمهفنودهنودجيامىلعنودمتعينيذلانيدلقملاباتكلا
هنولوقيامدانسإبءافتكاثعاوبلاوعفاودلانعثحبواصيحمت

نماوصلختيل«ةسادقلابوثمدقلااهيلعىفضأةيخيراترداصمىلإ
.قحلاةملكنالعإةيلوؤسم

ةيضابإلاىلإهابسنونالضافلاناذاتسألاهبتكامىلإعوجرلابو

امهدنعءىشدجويالهنأودبيميركلائراقلاىلعهضرعقبسامم

.ةيبناجةدحاوةطقنريغثحبلاوشاقنلانمديزمىلاجاتحي

- 176 -



رصييذلافراجلايخيراتلارايتلاءاروامهقايسنايهةطقنلاكلت

`.جراوخلاقرفنمةقرفةيضابإلارابتعاىلع
دقف‹امهيلعبتعنالواذهامهفقوميف-امهمولنالنحنو

بوثبةبذاكلاىوعدلاهذهبصينايخيراتلاسيلدتلاعاطتسا

ميدقلايفمهسفنأةيضابإلاضعبىلعتلطناىتحةقيقحلا
.ثيدحلايفو

هنأبخيراتلايفصصختنعبابشلاضعبينثدحدقللب
حورباهرسفيورصعلاكلذثادحأمهفيهنال‹زتعيوكلذبرختفي

رودلانولثمي«ةيروثعئالطجراوخلاربتعيناكفءرصعلااذه

نأبزىتعيمهفلااذهبوهو«ةوشرلاوداسفلاوملظلاىلعيروشلا
ىلإيمتنيهنأینعمب«ةيجراخةقرفىلإيمتنيوأایجراخنوکي
الہكحلاداسفدضالاضنةيخيراتلااهتريسميفلمحتةيروثةركف
.رقتسيالودهي

ەؤالمزوباشلااذهاهببجعييتلاةيروثلاةروصلاهذهو

ةمظنأيفةدسافلاعاضوألامهتمقنتراثأيذلابابشلانمهبارضأو
ةلواحممث4ليقثلاهلكلكبةمألاردصىلعمثجدسافمكح

.هنمصلختلا

ىلعوُجراوخلاىلعةروصقمةركفتسيلةروصلاهذه

.نيملسملاقرفنمةنيعمةقرفىلعوأةيضابإلا
ايالبلانمكلذعبتياموةوشرلاوداسفلاوملظلاىلعةروثلانإ

هيلإاعدوممالسإلاهبءاجيذلاجهنملاوهامنإنحملاو
راودأفلتخميفهباوماقو.هيلإنوملسملااعدو٠نوملسملا
ءركتملانعةيهانلافورعملابةرمالاةنسلالاتكستملو«خيراتلا

.فرحتملامكحلاتارتفنمةرتفيأيفذةرئاثلايديألافكتملو
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زمتاسلؤمهلانتنأنودملاظمکاحضميملو م
نمىتح‹بهاذملاوقرفلاعيمجنمةملسملاةمألايفنيرئاثلا

نمنورذحيوءفنعلالامعتسانعنوهنينيذلاةمئألاعابتأ

ثادحأو«ةعاطلااصعقشىلعمكاحلادادبتسانولضفيو«ةنتفلا
يتلاءامدلانعنوضافتيو..ءامدلاةقارإيفْببستلاوفالخلا

يتلاءامدلانعنوتكسيالمهنكلوةملظلاماكحليدي
.ماكحلاكئلوادضةمقنلااهقيرت

اهيفادبيتلادوهعلالوأنمكلذةظحالمًادبتنأعيطتست

وأ«ةدبتسمةيكلمىلإةديشرلاةفالخلاماظننعنوفرحنيماكحلا

ملكولملاكشوأنأولو(ضوضعكلم)ريلوسرلاهامسامك
اصارحاوناكفةيمستلارهظمىلعاوظفاحو«اكولممهساومسي
وأ«نينمؤملاءارمأبسانلامهوعدينأ خيراتلاىرجمىلع
.نيملسملا

نماوناكءلاجملااذهيفنيملسملانممهريغلثمةيضابإلاو
اوديقتينأرومألاالوبلاطيو«نيفرحنملافرصتدقتنيندشأ
هللااوضرأنيذلانيدشارلاءافلخلاباودتقينأو..مالسإلماحب
.مهنعتيضرفةمألااوضراروىلاعتوكرات

مكحتللةيضابإلاداقتنااذهنمبابشلاةوخإلاكئلوألحضتيو
ىلعمهلمعو٠نيياحألاضعبيفهبةحاطإللمهتلواحمو.ملاظلا
يفمهددشتوءاهبديقتتو4ءمالسإلامأكحأقبطت.ةلودداجيإ

.!فنعوةوقبهتضراعمو‹ناودعلاةهباجم

ديعصيفمهعممهعمجيالو٠جراوخلابمهقحليالاذهلك
مهنمةقرفمهلعجيالو‹دحاو

اميسالوميبهاذموميفئاوطفلتخمبنيملسملايفو
ةديشرةفالخنممكحلالاقتناناكامنيحةيومألاةلودلادهعيف
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نوملسملايشخةوهوأ٠ةقيمعةوجفببسدق«ضوضعكلمىلإ
ةحضاوةيحةلثمأ اهنمجورخلامهيلعرعيمثاهيفاودرتينأ

ناوضرةباحصلاةيقبنمولب٠نيعباتلايعباتونيعباتلانمريثكل
أدبيذلاداسفلاىلعنيرئاثلاىوقأنماوناكدقف.مهيلعهللا

هيلعلتاقتيضوضعكلمىلإةديشرلاةفالخلانعمكحلافارحناب
ذاذفأنمددعليبسلااذهىفدهشتسادقوايندلاباحصأ

كلذباوزتعبملو٠جراوخمهسفنأاوسيملكلذعمو.لاجرلا

وأ.مسالااذهبمهبنيبجعملاومهعابتأيفدحأمهفرشيملو.مسالا

.بقللااذهمهيلعقلطي

فارحتإلاىلعنيرئاثلاككلوالةلثمالاركذأنأيفكيو

دبعوهيَهللالوسرطبسنيسحلامامإلاءالبركديهشداسفلاو

نبديزوريبجنبديعسو٠نيقاطنلاتاذلجنريبزلانبهللا

ةمألانمةمراعةروثلثميءالؤهنمدحاولكو.نيسحلانبيلع
هتعفادموهيلعجورخلاو‹ملاظلامكحلاىلعةملسملا
.داهشتسالاىتح

راوثلاءامسأةمئاقلاهذهىلإفيضينأميركلائراقلاءاشاذإو
نيدذلاو.دبتسملامكحلافويسىلعمهؤامدتلاسنيذلاءادهشلا

تادلجملاالمينأعيطتسيهنإفاولشفوأمهتاروثيفاوحجن
ضعبوأةيضابإلاذخأيو«خيراتلاربعكلذنميرجيامبةمخضلا
نكميالوءتادلجملاكلتيفعساولاوأقيضلامهزيحةيضابإلا
.دلجممهنمولخينأ

مامإلاءادهشلاديسنمءادتباءراوثلانأيهيدبلانمو
مهلمحيمل«روصعلافلتخميفمهجهنىلعرراسنمونيسحلا
.مالسإلاماكحأةفلاخمىلإءمكحلاداسفىلعطخسلاو«فرطتلا
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نمديحوتلاةملكهتصعو«مالسإلاهمرحامسانلانمنولحتسيف

ضارعأولاومأوءامد
لحتستىتحطخسلايففرطتلايهو تاذلابةطقنلاهذه

مكحبةنوصملاضارعألاو‹ةموصعملالاومألاوءةئيربلاءامدلاهب

انحساذإ.ةيجراخلاوةيروثلانيبديحولاقرافلايه-هللا

ثادحأىلع-رصاعملااهلولدمب-ةيروثلاةملكانلمعتسافانسفنأل
.روصعلاكلتيفخيراتلا

يومألامكحلاىلعراثدقناك الثم-ريبزلانبهللادبعنإف
ةعاطلانعجرخفريبزلانباراثامدنعامئاقمكحلاناكوفرحتملا

عمهنكلودهعلكورصعلكيفةمكاحلاةمظنألاةنسلأربعتامك

هسقنمسيملو4ايجراخربتعيملةمئاقلاةلودلامکحىلعهجورخ
ناهموصخنمدحأارجتيملو‹كلذبهعابتأهمسيملوءمثالااذهب

نأكلذ؟ىرتايكلذنكيملاذاملف‹نيحلاكلذيفكلذبهفصي

مئاقماظنىلعجرخينمينعتتناكامنإجراوخلاةظفلقالطإ
-ارئاجوأالداعناكءاوس-مئاقلاماظنلاةبراحمبيفتكيالف
نمتامرحو«لاومأوءامدلحتستنأكلذىلإفيضيامنإو

اممهيلعاهقبطيو‹نيكرشملاماكحأبمهيلعمكحيو«هفلاخي
نبهللادبعلةريسلاهذهالوءارآلاهذهنكتملو.كلذنمنكمت
‹نيرئاثلابكومىفهدعننأعيطتسندقنحنفكلذلوالثمريبزلا
مل-ةطاسيب-هنأل«جراوخلانمهدعننأادبأعيطتننالاننكلو
نيملسملانمهریغىلعمکحينكيملفجراوخلانيدبنيدينكي
ءاسنلاىبسالولاومألاال:مهنملحتسينكيملوكرشلاب
هجويفعفريوهليبسضرتعيملنمءاصدالو«لافطألاو
رصتقيوهف«هلةوخإاعيمجنيملسملانأىريناكامنإو«حالسلا
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نموءشطابلاشيجلاو.ملاظلامكحلاةبراحمىلعهتروثيف
.ملظلاناكرأتيبثتىلإىعسي

راودايفنيرئاثلاةيقبلهيطعننأعيطتسنفقوملاسفنو

بقلتيملف‹ملظلاوداسفلادوهعيفوليوطلايمالسإلاخيراتلا
قرافلااذهلءسانلاننمدحأهبمهبقليملو‹كلذبمهنمدحأ

نيذلاىتحبناجلااذهيفلخديو‹بسحفديحولا

وهيقيقحلامهدصقنكيملوهيلعاوراثومكحلاىلعاوجرخ
إدبملاكلذباونيديملاممكحلاىلإلوصولانكلوملظلاةحازإ
هظفحاممهنمحيبيونيكرشملافوفصيفنيملسملاعضييذلا
.ةداهشلاةملكبمهلهللا

ةمظنأيفداسفلاةبراحمونيملاظلاوماظلاىلعةروشلانإ
راسيذلاًاديملاوهكلذناكدقو«ملسملاتابجاومهُأ«مكحلا
نممهنمف‹جهانملاوقرطلايففالتخاعمنيملسملاةمئأهيلع

لوأنمفيسلاىلإهديدمينممهنموةيناسللاةروثلابيفتكي

ريغافقومذختينممهنمو«نينثالانيبعمجينممهنمو«ةكرح
نودةماعداسفلاوملظلادقنبكلذونيملاظلاةحفاكميفرشابم

.كلذبفصتينملضرعتلا
ىقبتو‹ءهاوفألاممكيو‹يديألاديقيفدادبتسالالحفتسيدقو

حيطتفمايألانمموييفرجفنتىتجرودصلايفةسيبخةروثلا
ىدملامهبلاطولو‹نيملاظلاوملظلاب

افارحناهوأرو«املظهودقتعاامىلعاوراثشنيحجراوخلاو
يروتاتكدجهنمىلإءيروشلايمالسإلاجهنملانعمكحلاب
يفولو-طقفدسافلامكحلاةزهجأىلعةروثلااورصقيمل«دبتسم
نممهريغىلعاومكحنأىلإكلذاوزواجتامنإو-مهرظن
نمهللاهحابأاممهنماوحابتساونيكرشملاماكحأبنيملسملا
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ايكرتشبلنيذلاكأيتاهبولقبولوةالكهيفميد

نعتلصفنادقةقرفىلإ ناسللابالوديلابالطقةروثةيأىف
غ

ةمألاىلعتمكحثيحبءالماكاينيدالاصفناةملسملاةمألا
امإ:ترفكدقاهرظنيفاهنأل(1)نيكرشملاماكحأبةملسملا

.مهمكحتحتاهئاقبواهئاضربامإو«نيملاظلاعماهنوكب

تمکحنُةملسملاةمألانمفقوملااذهللعفلادرناکدقو

اهتلدابو‹مكحلاسفنبةفرطتملاةفرحتملاةروثلاهذهىلعةمألا

دصقتيهوجراوخلاراغلطفليلعتلو؛نتوماس

نمونيملاظلاماكحلا0نوريجراوخلاف.ةقشلاتعستاوءةفاسملا

ئاسنيبسومهلاومأومهؤامدلحتاورفكدقءالؤهلكمهناطلس
مهنالاورفكحجراوخلانأنورينورخالاو.مهلافطاو

۱.نيملسملااورفك
f £

ميركلائراقلاىلإهجوأنأديراثيدحلااذهدعب

:يتالالاؤسلا

رداصمنمردصميأىلعلوصحلانمنكمتأملينناانهركذأنأبجي
لصفلااذهيفمهيلإهتدنسأامنأومهبتكنممهدنعامةقيقحفرعأىتحجراوخلا
تبتکيتلامهريغرداصمنمهتذخأامنإةقباسلايبتکيفولوصفلانمهزيغيفو

امناكنإفة.تابإلابتكاهيفامبموصخلافقوممهنمفقتاهبلغأيفيهومهنع
نمالطابمهيلٳبنامناکناوانئارآوانتساردنعنولوئسمنحتفاقحمهيلإبسن
.هيلإبوتأوهللارفغتأينإوتالاقملاوخيراتلاباتكنمةاورلاىلعةدهعلافلوقلا
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؟جراوخلانمةفئاطلاوأدرفلاربتعيملوأىتم
فقوملاددحتلاؤسلااذهنعةحيحصلاةباجإلانأبسحأ

يفيعيبطلامهناكميفمهعضتو‹ةيضابإللةبسنلاب
.ةيمالسإلابهاذملا

هيلعجورخلاومكحيأىلعةروثلانُاقبساميفانحضوأدقل
مثجراوخلاةمئاقيفهباحصأوأهبحاصعضينألاببسيفكيال
يتلاماكحألاوجراوخلاىلعخيراتلاهطلسيذلامكحلاهيلعطلسي

نامثعىلعراصمألالهأجرخدقف.مهريغىلعجراوخلااهطلس
ةحلطجرخوءجراوخذئنيحدحأمهمسيملو دشارةفيلخوهو-

دحأمهمسيملو-دشارةفيلخوهو يِلَعىلعةشئاعوريبزلاو

ةفيلخوهو-يلَعنينمؤملاريمأىلعةيواعمجرخو‹جراوخ
دبعويلعنبنيسحلاراثو‹ةيجراخلابدحأهفصيملو-دشار

ىلعديزنبيحيويلعنبديزوريبجنبديعسوريبزلانب

ةلودلاءامعزنإلب.جراوخدحأمهمنيملوةيومألا"
مهمسيملوةيومألاةلودلاىلعاوجرخدقاوناكمهسفنأةيسابعلا

نومأملاهيلعجرخونومأملاةعيبنيمألاصقنولبجراوخدحأ

.امهنميأىلعجراوخلامساقلطيملو
هيلعةروثلاومئاقلامكحلاماظنىلعجورخلانأاذهىنعمو

ءافلخلادهعيفناكامكافيظنوالداعمكحلاناکءاوس

ةيومألاةلودلادهعيفناكامكاضوضعاكلمناكوأ«نيدشارلا
ديبعودايزوجاجحلالاشمأاهلامعهبموقيناكامواهدعبامو
هيلعنورئاشلاربتعينأليفكيالهنإف مهبارضأودايزنبهللا

نعجورخلانإ‹هنعمهجورخومكحلاىلعمهتروثدرجملجراوخ
ةدسافلاهتزهجأبةحاطإلاةلواحمو«هيلعةروثلاو«ملاظلامكحلا
ءربكأارششختملاذإةملسملاةمألاىلعتابجاولادكوأنموه
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نأزوجيالو.ايجراخربتعينأنكميالبجاولاكلذبماقنمو

ىلعمكحلاىلإكلذىدعتففرطتاذإالإءةيجراخلابفصوي

لاومألاوءامدلامهنمحابتسافءنيكرشملاماكحأبنيملسملا
ةيأيفةيجراخلايناعميهكلتو4لافطألاوءاسنلايبسلحتساو

.ةحلسمةكرحوأةروث

دقةلودلمئاقمكحنعالمالسإلانعةجراخاهنأحضاوو

كرابتهللااهفصوةميركةملسمةمأباقريفمكحتتةيغابنوكت

دقواهلذتفركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوناميإلابىلاعتو
ىتحجراوخلالابىلعرطختملكولسلانمعئاظفايلمعاهيفذفنت
احضاواذهناكاذإوءظيفلاوقنحلاتآلاحدشأيفمهو

.جراوخلاوةيضابإلانيبةطبارلاوأةقالعلايهامفاعقاوواحيحصو
يفتبثامبديقتلاىلعنينمؤملاصرحأنمةيضابإلانإ

نملكنأنودقتعيمهونيملسملاماكحأنمةيعرشلاصوصنلا
الفهيلعامهيلعونيملسمللامهلملسموهفةداهشلاةملكبقطن
هتددحوهتنيبيذلاقحلابالإةلبقلالهأنمدحأءامدنولحتسي
.دودحلانماهانعميفاموسفنلالتقوةدرلاكةيمالسإلاةعيرشلا

ةعيرشلااهتممريتلاقرطلابالإدحألامنولحتسيالو
نعةبه«هللاباتكيفةضيرف:سانلانيبلماعتللةيمالسإلا
يبسوءايربألالتقامأ.اهانعمامو«ضارتنععيب«ضارت
هذهنعاهناصو«ديحوتلاةملكاهنودتفقودقفءاننلاولافطألا

امهمنيدتعملاوةاغبلانمىتحاذهنولحتسيالو.ناوهلاوةلذملا
.ملاظلامهكلسميفاوغلاب

دوجوالجراوخ اهلجأنم جراوخلايمسيتلاتارابتعإلاف

الوقوةديقعاهنعسانلادمبأمهنإلب.اقلطمةيضابإلادنعاهل
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نمةيضابإلانأىلعمهرارصإمغر-تالاقملاباتكعيمجوالمعو
.مهبتكيفهنولجسيوكلذبنودهشي-جراوخلا

نأمعازمعزيةقادصىتحوأارهصوأابسنةيجراخلاتناكول
الاخوأامعاهيفمهلنأمعزيوةبارقوأةجيشوبسنلااذهبةيضابإلل
ةنيعمدئاقعةيضقةيضقلاءكلذكتسيلةيضقلانكلو«اقيدصوأ

تءاجنيانمف.راثآهنعجتنتكولساهيلعىنبنيةددحم

ةميالسإلاقرفلاوخرؤمرصياذاملو«ةيضابإلاىلإةيجراخلا
ىفطصمذاتسألالوقي؟فقوملااذهىلعةينيدلاتالاقملاباتكو

مازتلايأءةيشرقلااوضفرمهنألبقللااذهباومرمهنإ»:ةعكشلا
باتكدنعةتبلاءيشالهنأةقيقحلاو.«نييشرقلانممامإلانوك

جراوخلاةملكقالطإلاببسنوكينأنكمينيخرؤملاوتالاقملا
ميكحتلارابتعاو٠ةيشرقلاضفر:امهنيرمأدحأالإةيضابإلاىلع

اميف۔ریشاليأرلانهيفجاوخلاينوقتيًماطخ اميف
يفةركاملاةسايسلانأريغموقلاهبقلعتياملكوهودبي

امنملكبرضتنأتلواحاضيأدعباميفويومألا
وأاساسأةيشرقلابنوفرتعيالةيضابإلاناكاملو'هفورظبساني
ءاجمثةيجراخلابقلمهيلعتفضأدقفةمامإللاديحوالهؤم

نيبترشتنافاهنعاهوثبعئانشودئاقعةيضابإللاوعرتخافاهناوعأ
ةمحزيفىفتخاوضعبلامهضعبمهفينأنودالئاحتماقوسانلا

اهتلوانتفتجاروكلتتفطوعوضوملليسيئرلاببسلاشاقنلا
.خيسرتلاوتابثإلابمالقألا

الًاطخميكحتلانأبلوقلانأاضيألبقنمانحضوأدقلو
9الو,ةملسملاةمألانعهلصفيالو«مالسإلانمهلئاقچرخي
ءنيملسملانماهوركفهلعجيابيهرامكحهيلعطلسننأل
نزلادادتماعمدتميوءخيراتلالوطمكحلااذهرمتسي
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ةيسايسةعدخهرابتعاوميكحتلاراكتإناكنإهنأاضيأانحضوأو

وهوأةيجراخلاوه‹يلَعنينمؤملاريمأشيجقيرفتاهبداري
ايلعنينمؤملاريمأنأبسحأف«جراوخلاةظفلقالطإيفببسلا
نونوكيسابعنبهللادبعورتشألاورامعلاشمأهباحصأرايخو
عوضومنعتبتكيتلاخيراتلابتكنأكلذ.جراوخللءاسؤر
لئاوأنموألوأناكنينمؤملاريمأنأةعمجمنوكتداكتميكحتلا
هركنأهنأو.اهركمالإميكحتلالبقيملوةديكمللاونطفتنم
-هلمعسماخلاروباطلاهيفلمعيذلا هشيجلنابأو«ةدشب
امدنع«ارطضمالإميكحتلالبقيملهنأو.ةديكملاكلتبقاوع

ىلعناكو.رحانتللامبرو‹قزمتلاوةقرفتللاضرعمهشيجدجو

الةديكمميكحتلارابتعايفهباحصأيأرىلعويلعمامإلايأر
نسحلاناميظعلانامامإلامهنمنيملسملاةمئأرثكأاهلوبقيفبني

يبأنباوهلماكيفدربملاهدروأامبسحسنأنبكلامويرصبلا
اذهيفومويلااننأمعزأنأعيطتسألبةغالبلاجهنحرشيفديدح
-فصنوانرقرشعةثالثثادحاألاكلتىلعىضمدقو رصعلا

ةعدخلاكلتنألةرسحلاوفسألابرعشناهرابخأرقتامدنع

ةباجتساللرطضاىتح«يلعشيجةيرثكأىلعتلطنادقةئيرجلا
نيقيلاملعهملعو«اهجئاتنلهريدقتو«اهنمدصقلاهتفرعممغراهل
الوءةماعلاةحلصمللةاعارمنكيملةيلمعلاكلتنمدصقلانأ
هيفلهجءيشيفباتكللامكحتالوةمألاريخلارظن
.مكح

يأرلااذهىريو-مويلا ساسحإلااذهسحينمربتعيله
.جراوخلانم

ميهاربإذاتسأللثيدحلاملعلاونيدلاباتكوءبهاذمالبمالسإلاهباتكعجار(1)

.ىربكلاةيراجتلاةبتكملاعبط266صيقابلادمحم
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يفبنيالًاطخوةعدخميكحتلانأنوريةيضابإلانأكشال
يفنيملسملاةمئأداقتعالااذهومهفلااذهيفةيضابإلاعمو«هلوبق
يأرلااذهنورينورخآلامهجراوخلاناكاذإف.بهاذملافلتخم
وأميكحتلاةيضقيفمهيأرىرينموةيضابإلانأاذهينعيلهف
.ةركفيفمهعماوقتلامهنألجراوخاوخبصأةفالخلاةيضقيف

اهيفيقتلييتلاةديحولاةطقنلايهةطقنلاهذهنأبسحأ
.ةمألانمريثكجراوخلاعماهيفيقتليو«جراوخلاعمةيضابإا
يأرىرتودبيانيفاهلكةمألاتحبصأفةفالخلاعوضوميفأ
.المعوالوقجراوخلا

-ةقباسلاةطقنلاريغيف جراوخلانعةيضابإلالصفنيو
يففقاوملافنعأمهعمنوفقيوءهعمءاقلالالماكالاصفتا

نونلعي«مالسإلايفمهعمنونوكيامدنعمهف.ملسلاوبرحلا

فنعيفمهيلعنوركنيو«مهسلاجمنممهنودرطيو.مهنمةءاربلا
.ةفرطتملامهئارآنعسانلاىلإاوثدحتينأمهنوعنميو«ةدشو

راکتإنمىفنعأجراوخلاىلعةيضابإلاراكتإنوكيدقلو
اهفقتتناكيتلاةيركسعلافقاوملانعرظنلاعطقب مهيلعمهريغ
اهتطلسیلعواهتادقتعمىلعالاهشورعىلعظفاحتتناكلود
.اهنيدىلعالاهتبيهو

يومألادهعلايفةيسايسلاةياعدلاتعاطتسادقفاذهلكعمو

نوخرؤملاءاجوء.ةيضابإلاىلعةيجراخلابقليفضتنأ

سلاجملايفومهثيداحأيفومهبتكيفكلذاورشنفنونهجوملا
اماوذخأفتالاقملاباتكمهدعبنمءاجمث:ةماعلاوةصاخلا

نوعنشملاونوباذكلادجودقو.دقنوأورتوأقيقحتنوداودجو
اهلقانتيليطابألااورشنفةدايزلاوءارتفإللاحيسفاناديمنولغتسملاو
اهباوثحةيملعةدامكتالاقملاباتكاهذخأ.عئاقواهنأكسالا
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الودقناهيلإهجوتياليتلاةتباثلاقئاقحلاةبترمتحبصأفمهبتك

.شاقتاهددصبعفتري

جراوخلانممهوربتعاوةيضابإلانعاوبتكنيذلانأكشالو

اوناکامبرو‹هعفاودوهجهنموهدنتسممهنمدحاولكلناك

عاونألانعنوجرخيالمهتادنتسمومهعفاودومهتاهاجتاب

:ةيتألاةثالثلا
‹جراوخلانمةقرفةيضابإلانأاقحاودقتعا:لوألاعونلا1

كلذنمًاوسأىتحولب«ةعدتبمةلاضةقرفاهنأمهداقتعاباوثبّشَتو
مهوءاهلمهضغبواهيلعمهدقح-اذهلجأنم دتشاو«نكمأول
هيلعةدايزلاىتحوعينشتنماهنعلاقياملكلبقتلنودعتسم

ثحبللةلواحموأكلذةحصيفكشلانودنانئمطاوىضرب
.ةقيقحلانع

اهيلعاودمتعاوةدوجومرداصمىلعاودنتسا:ىناثلاعونلا2

مهوكلذءارونمةيضابإلاةقيقحةفرعملةلواحموأدقننود
لدينأعيطتسيمهنمدحاولاماداممهليفبنياماولعفمهنُأنوري

.هيلعدنتساردصمىلع

مهبتكىلعاوعلطإوةيضابإلانعائيشاوسرد:ثلاثلاعونلا3
اريثكنأ«اوملعوجراوخلاوةيضابإلانيبديعبلانوبلااهنماوفرعو
كلذعممهنكلوءهلساسأالتالاقملابتكيفلاقيامم
ةيضابإلاىلعجراوخلاةملكقالطإيفيخيراتلارايتللاوملستسا

نمةيجراخلاةملكهلمحتامىلعلديالطقفازيممامساهرابتعاب

‹ةمألاونيدلانعجورخلايفهبيحوتوهيلعلمتشتامو:ةورملا

هوركمبقليأقلطيامكةيضابإلاىلعجراوخلاظفلنوقلطيمهف
نماثيشلمحيصخشلاكلذنأبداقتعانودصخشىلع

.هيناعموهلولدم
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دمح.ميهاربإو‹يخونتلانيدلازع:نيذاتسألانُيلودبيو

عم امهف.مسقلااذهنمامهجهنىلعراسنمو‹يقابلادبع
امهحيضوتو-لماكلادعبل.جراوخلانعةيضابإلاعبامهريرقت
ةقرفةيضاباألانُارکذينُاجرحتيلكلذ.يفرهاظلاقرافلل

فصوفيقابلادبعدمحمميهارذاتسألاًارجتدقللب.جراوخلانم
‹مهنمةفئاطميعزهنأب(هللاهمحر)شيفطقاحسإابأهقيدص

نيحريبكلامامإلاسفنيفراثيذلاساسحإلاوهاميردأتسلو
قاحسإابأنكلو.كلذدعبهعمهواقلناكفيكالو«كلذأرق

ةيجراخلاقالطإيفيصخشلاهفقوملضرعتيمللاحلكىلع
جراوخلاعوضومصرعو‹ريبكلابتاكللباجتساامنإو‹هيلع

 اروکشم۔هرشنفمیهارب]ذاتسالافرصتتحتهعضوابهسمضرع

.ميقلاهباتکيفهصنب

نمنوأربيمهنأعم-روصعلاعيمجيفةيضابإلانأةقيقحلاو
مهناذآتدوعت-اقباساهانحرشيتلاةيجراخلاىنعمنموجراوخلا

اهبكسمتىتح.ثيدحلاوميدقلايفاهبمهفصينمعمستنأ

دجيالمهنمريثكلاناكو«يدحتلاليبسىلعمهنمنوفرطتملا

قفتتناسنإيأفلأيامكاهوفلأامنإو«انيعمامعطوأاساسحإ

هوركمبقلبهوبقلينأىلعهباحصأوهئاقدصأنمةعومجم
نيليمث«رمألالوأيفروثيوبضفيف«هبهتادانمىلعنورصيو

‹ىدملالوطىلعهبفرتعيوبيجتسيوملستسيدقومثیضاغتيو
اهوبراحعونلااذهنمباقلألئابقلاورسألاودارفألابتقلعدقو
تحبصأفاهباوفرتعامثءاهلاوملستسامث«رمألاإدبميف
.مهلامالعأ

يفجراوخمهايسنمعةيضابإلاصعبتكسىوتسملااذهىلع

زتعانمدجوامبرو«نورخآمويلااهلتكسيوةقباسلاروصعلا
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نمدجوامبرويدحتلاوةفكانملابابنمثيدحلاوميدقلايفاهب

ضعببلاقوجراوخلاىلإبستنافاديكوةمغارمفرطتوذش
.مهتاراعش

ذاوشلاودارفاللرابتعانود ةيضابإلاكلذلكدعبىقبيو

سسألاىلعةينبملاهلوصأوهدعاوقبايمالسإابهذم-نيفرطتملاو
لمحي‹حيحصسايقوعامجإوةنسوباتكنمةربتعملاةيعرشلا

.نيعدتبملاهبشو‹نيلهاجلاليوأتونيلطبملا
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ثلاثلابابلا
نوقرشتسملا

.نوقرشتسملا

.هييتوجسكليفليمإعم®

ونيلينوسنوفلاولراکعم
-ةنسلالهأوةيضابإلانيبءاقللا*





ثلاثلامسقلا

نوقرشتسملا

اهيفاومدقو.ةماعةيمالسإلااياضقلابنوقرشتسملامتا
.ةميقلقألااهنموءميقلااهنمءةفلتخماثوحبوءةعسإوتاسارد

ملفمهتاباتكضعبيفةيضابإلاعوضومعجارأنأتلواحدقو
عيضاوملاةيقبنعمهثوحبيفةيضابإلاعوضوملصفأنأعطتسأ

قرشلااياضقةشقانميف مهبيلاسأىلعتضرفو.ةيمالسإلا

تنكيذلايجهنمريغأنأ اصوصخمالسإلااياضقو«امومع

مسقلااذهثحابممدقانأتيأرادقوثوحبلاهذهةشقانملهتعضو

:يليامكباتكلانم

مهتاباتكنمجذامنلصفلااذهيفضرعأ:نوقرثتسملا1

اهنمتارقفلاضعبلزجومليلحتعم
لثمكقرشتسملااذههبتكامضعبضرعأ:هييتوجليمإ2

ةرظنلاوقرشلانعنوىبتكينيذلانيبصعتملانيقرشتسملل

يتلاةدايسلاقطنمومهسيساحأقرافتالةيلامتملاةيرامعتسالا
.مهناهذأنم.يفتختالملاعلاىلعاهوضرفينأنوديري

قرشتسلااذههتكامشعبشرعأونیاواراکد3

مهيلعرثؤينأنوديملعلابولسألانومزتلينيذلانيقرشتسملل
ةيناسنإلاةفاقثلاةمدخعفادريغعفادوأرخآساسحإ ارهاظ

.ئزاقللودبيامبسح
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طاقنلايفةنسلالهأوةيضابإلانيبءاقللةزجومةنراقم4

.ةلزتعملاوةيضابإلانيبءاقلعيضاومونيليناهلعجيتلا

ةروصءاطعإليفكتالةريصقلاةريغصلالوصفلاهذهنأعقولاو

ةليبنلادوهجلااهنمءاوس-نيقرشتسملادوهجنعةحيحصوةيقيقح
نأىلاعتوكرابتهللاىسعو-ةساسدلاةركاملادوهجلاوأ,ةفيظنلا

يديأنيبةيمالسإلااياضقلا»عوضومىلإةدوعلايلرسي
‹عسوأعالطاوحصأمهفو«رثكأقمعباهلوانتأف«نيقرشتسملا
.ابيذهتوةموعنرثكأبولسأو«اباعيتسارثكأةساردو
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نوقرشتسملا

نيقرشتسملانإ!باتكلااذهنملوصفلاضعبيفتلق

وأ«نيدكهنعمهتاباتكتناكءاوس مالسإلاعنوبتكيامدنع

ةقرفكمهقرفنمةقرفنعوأ.ةمأكءاعمجةيمالسإلاةمألانع

امهمو‹ةيفخلاوةرهاظلامهيمارمو«مهعفاودومهبيلاسأ-بهذموأ
هذهيفةيناسنإلاةفاقثلاةمدخلويملعلاثحبللنيصلخماوناك

يتلاةيقيقحلاعفاودللاصالخإدشأ ةقيقحلايف-مهنإفءعيضاوملا

اقلطمنوسنيالمهو‹نيملسملاومالسإلانعةباتكلاىلإمهتعفد
مهنأونييبيلصلافويسهنعتزجعاَممتتنأبجيمهمالقأنأ

يأنامورلاوقيرغإللهنودقتعييذلايراضحلاعمرتلانولثمي

نمموييف تعضخيتلاقرشلابوعشىلعبرفلابوعشل

مكحتلاوقوفتلاكلذنأنوريومهتيركسعومهتراضحل مايألا
لکنُأومهدافحأمهئانأيديُأومهيديأبرمتسينأبجي

ىلعبرغلاةرطيسلةدايقلافقوم-هرصعيف-لثميدحاو

.ةيركسعلاتاراشلالمحيملنإوقرشلا
عيضاوملاهذهنولوانتيامدنع«نيقرشتسملاءالؤهانأىلع

هعففدتنممهنمفاهلوانتةقيرطيففالتخإلاضعبنوفلتخي

هتاباتكايانثنمهدصاقمودبتو.ةعرسبفشكنيفةسامحلا

نييركسعلاطابضلانعفلتختالمهضعبفقاومنأىتح.ةحضاو

.حالسلاةوقبلالتحالاىلإنوهجوتينيذلا
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ىلإسدينأهعمعيطتسيامءاهدلانمكلمينممهيفو

ءهابتتالاةساحمهنمريثينأنودراكفألانمديريامهيئراق

طقننمنوقلطنيلاوحألابلغأيفمهولعفلادرةزيرغو
ىلإنودمعي:الثمكلذنمو«ةبراقتملئاسونوعبتتيو‹ةهباشتم

ريدختلالئاسونمةليسواهنطابو«تحبيملعاهرهاظةليسو

ىلوألاةرظنلانمطيسبلائراقلاىلعرثؤتءقاثيتسإلابسكو
امدنعواثلاثةقثلاو«ايناثقيدصتلاوءالوأباجعإلابهسفنًالمتف

دقنونوكيمهنإفةلحرملاهذهىلإمهعمئراقلالصي

.ايئاھنہوبسک
نأنوديريامدنعمهنلاجملااذهيفةطيسبلابيلاسألانمو

عجارملانمةليوطمئاوقدادعإبنوموقيثحبلاباعوضوماولوانتي
يفاهنوتبثي-ةيبرعلاةفللااميسالو-ةفلتخملاتاغللابرداصملاو

-عوضوملاةشقانمدنع-مهنأعم.هتياهندنعوأثحبلكردص

.اهيلإنودوعيالوعجارملاكلتنمريثكلاىلإنوجاتحيالدق

ةقدةقدو‹دهجلاغارفتسابيحويةرفولاكلتباهئايسأركذنكلو

رابخألاذاوشاهنمنوديصتيمهمث.ةقثلابمثءصيحمتلاوقيقحتلا
.ةيفخلامهدصاقماهبنوديؤيو«اهيلعنوزكريفثادحألاو

ىلعانأفمهعالطاةعسزمغأةطيسبلاةظحالملاهذهبتسلو

مهتادوهجمببسب ةساردلانممهلرفوتدقمهنأبلماكنيقي

ام ةيونعملاوةيداملامهتاسسؤمومهتاموكحتادعاسمو«ةيصخشلا
يفدهجلاةرفوو‹ةداملاةرازغو.عالطإلاةعسنممهلحيتي
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حاتيالام‹هيفرارمتسالاولمعلاةلصاوموأثحبلاوةساردلا
يتلاعيضاوملاىلعاعالطاسانلارثكأنمكلذبمهف.ادبأمهريفل

رداصملاركذبنودصقيكلذعممهنكلو«اهنوثحبيواهبنومتهي

كلتبهريذحتىلإ-هتقثوئراقلاباجعإىلعلوصحلاعم-

لجأنملوذبملادوهجملاةمظعباقبسمهيلإيحوتيتلاةليسولا
.مهيديأنيباعيطنوكيفةقيقحلاىلإلوصولا

نعثيدحلايفميمعتلاكلسمتكلستنكنإوانأو

هذهفمهنمدرفلکىلعقبطنياذهييأرنأيعدأالنيقرشتسملا

يننُأةرورض«اهمعزأنأيلنكميالو«حصتالىوعدكشال

مهنمتفرعنمهبتكاملكًأرقأملونيقرشتسملالكفرعأمل
تناكمهتاباتكنمهتأرقامميمامأتعبطنايتلاةروصلانكلو

يمرأاليتنأىلإئراقلانئمطيلو.هتفصويذلاوحنلااذهىلع

بناوجلاكلتحضوتاروصهيدينيبعضأفوسيننإفافازجلوقلا
نيوانعتحتروصلاكلتميركلائراقلاىلإف«مهتاباتكنم
.مهتاباتکومهٹوحبنمةاحوتسم

:ةنكمتملاةيرامعتسإلاحورلا1

ليمإذاتسألافيلأتءايقيرفإلاشيضام»باتكالثمتذخأاذإ
كنإفيناجرفلارشنينيسحلامثاهذاتسألاةمجرتهييتوجسكيلف

دحألاريرقتارقتكنأكسحتباتكلاةمدقمةءارقًادبتامندرجمب

نألواحيبناجنموهف.برفملانعيسنرفلارامعتسإلاءاربخ

مدعوهجايتحاوبرفملارقفبمهعنقيامبرغملاءانيأىلإسدي
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ديشينيحرامعتسالاسامحريثيرخآبناجنموهوهكسامت

نمثيدحلايفنويسنرفلاوميدقلايفنامورلاهبماقاملضفب

ىلعدكؤينأديريكلذبوهوأهراهزالةرمثمدوهج

ريغوةجاتحموةريقفمهدالبنأبرغملاءانبأراعشإ:ىلوألا
اهدنستةيجراخةيرامعتساديىلعالإموقتنأنكميالوةكسامتم
ينامورلارامعتسالاديىلعالإرهدزتملاهنأكلذىلعليلدلاو

.ثيدحلايفينرفلارامعتسالاوميدقلايف

نأبجيهقوقحنمقحقرشللبرغلارامعتسانإ:ةيناثلا

لالغلانمريثكبنامورلادوزيبرغملاناكدقوهيلعصرحي

اردصمقرشملادالبنوكتنأبادبأعضولااذهرمتسينأبجيو

.برغللايداصتقااسفنتمولالغلل

9صنمءادتباقباسلاهباتكيفهييتوجذاتسألالوقي

:يليا

ميهافملاونيدلاوةغللاةرغنيحىلعلدبتيءيشلك»

ةلصفنمءازجأىلإعطقتلاديدشخيراتهنإ‹ةيعامتجالاوةيسايسلا

لصتمطخبسحلماكتمروطتابروأيفف.ضعبنعاهضعب
.«ةئجافملاتالدبتلانمةلسلسفبرغملاامأ

:رطسأدعبلوقيو

اهلةثارحلاونكسللةلباقلابرغملاةعقرنأتباثلانمو»

هلوططيحملاوطسوتملاةاذاحمبطيرشاهنإءةليئضتايناكمإ
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دختيملهذههتعيبطببسبوملك150هضرعورتموليك0

.«ارمتسمالکش

:رطسأدعبلوقيو

لاوزلاةلهساهنكلءقيقحتلاةلهسةدحولافبرغملايفامأ»
لبذتوليللايفتبنتروطعلاكبرغملاةلودوءاضيأ

.«حابصلايف

:رطسأدعبلوقيو

طوطشنعةرابعدالبلاهذهيفةدكارلاهايملاقطانمعيمجف»

.«حلملابةرخازةعاملءادرج

:رطسأدعبلوقيو

.«حلملاعقاومدهاشتتافطعنملاوقرطلايفترسامثيحو

:رطسأدعبلوقيو

ةبوطرلادجتالرئازجلايفةعارزللةلباقلاضرألايفىتح»

.«رخبتلالعفبةيسلكبرغملاةبرتف«ةبوصخللةيفاكلا

:رطسأدعبلوقيو

ضرفقيرطنعتوقلااهبعشلنمؤتةرطابألانمزامورتناك»
350.000معطيامعقاولايفعفدتايقيرفإتناكوبئارضلا

كلذيفنيالو.امورلءادهإاهرابتعانكميةهجلاهذهيفءةمسن

نماعونكانهنأواميسالويرلانيسحتلةديدجبيلاسأدوجو

اضرأسيلبرغملاوءةقاشقرطاهنكل‹حلملادالببةصاخةعارزلا
سيلفءةيشاملاةيبرتلحلاصلادلبلاوهالو.ةبوصخلاةديدش
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ةيشاملاةيبرتو.ابوروُأريمحنمةثجمحضةيبرغملاناريثلا

تاونسيفاهتوقىلعلوصحللةمزاللالبسلانيمأتلجاتحت

.ريرملافافجلا

نزاخمتسيلهنايدوف«ةعانصدالببرغملاسيلكلذك
مجنموءثيثيللاويرجحلامحفللرقتفتضرألاوءايمللةيطايتحا
امأ.ادجامهمسيلوانسانيكمجنموهايلاحلغتسملاديحولامحفلا

ملطفتلإو«دعبلفتسيملهنكل«ةيمهأرثكأودبيفةدارجمجنم
ىلعبرغملاةبرتيفنويجلويجلارثعيملو«نآلاىتحرجفتي

حلملاىلعاورثعامنأوءتابافلاراجشأنملوحتملامحفلا
.«روصعلامدقأذنمهبتلحدقحلملادالبةنعلنكلو«سبجلاو

:رطسأدعب.لوقيو

دقف.عقدملارقفلاوكشييقيرفإلالامثلانأاذهبينعنالود

.«ريبكلاراهدزإلانمةبقحرئازجلاتفرع

:رطسأدعبلوقيو

.«يسنرفلارصعلايفكلذناک»

:رطسأدعبلوقيو

ةنيدنمراثآلاءاملعلوقيامكتناكفةينامورلارئازجلاامأو»

تبثتايلاطيإيفراثآىلعرثعدقو«نوتيزلاةعارزلاهراهدزاب

.ءايقيرفإلاشنمتيزلامودق

لوحنيملسملانيخرؤملادحأاهقلطأةرابعسانلاددريو»

ىتح:سسلبارطنمدالبلالك: نامورلادهعيفايقيرفإراهدزا
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لدتو-ىرقلانمةلصاوتمةلسلسوادحاواراطإتناك«ةجنط

.«لظلايفيرجيةجنطوسلبارطنيبرفسلانأىلعةرابعلا
:لوقيو

نماببستناكبنعونيتونوتيزنمهكاوفلانُأملعننحتف»

ذإطسوتملاضيبألارحبلادالبوىطسولاايلاطيإراهدزابابسأ
هعانطصاانكميراهدزإلافكلذل.ةحتفنمةيجراخقاوسأاهمزلت

.«ةدقعُممةيسايسفورظبطونمهنألامدحىلإ

:لوقيو

ظحنسحنمو«جراخلايفنئابزىلإجاتحتةعاضصلاف»

ريدصتلازكرمحبصأثيحبهيفتافسوفلارفوتيقيرفإلالامثلا

تايمكبديدحلااضيأهيفو«ةرومعملاءاجرأىلإندعملااذه

هذهنعبيقنتلارجيملو.صاصرلاوءايتوتلاكلذكوةريبك
ملو‹يسنرفلالالتحالاىتحوةينامورلاةيروطاربمإلاذنمنداعملا

يفىرنانكاذهل«اهسفندالبلايفنداعملاعينصتناكمإلابنكي
عئاضبلابناجىلإردصتنداعملاعاونأةيرئازجلائناوملا
ديدحلاامأ.سايكأيفءايتوتلاوءصاصرلاعضويف«ىرخألا

.جراخلاىلإرقسلارظتنتاماوكأعمْجتفتافسوفلاو

:لوقيو

.«كلذنمسكعلاىلعبرغملاف.شالبال
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:لوقيو

دتميرتموليك3000هلوطغلبييذلاطيرشلااذهنأعقاولاو»

ثيحف«ةهباشتملوطوضرعطوطخنمض.برفملاىلإقرشلانم
اعونتلقأدلبنمامف«اهنيعةبرتلاو«اهسفنءامْنلادجنبهذتام
.ايلحمراهدزالاقيقحتلحمسيالخانملافافجو«اسناجتو

نمةريبكةيعيبطتايناكمإيعتمتتبرغملاكةعساودالبيفف

نمةدافتسالالهستال,ذيبنلاوتيزلاوفوصلاونداعملاثيح
‹ليماسرلافيظوتو«ميظنتلاىلإرمألاجاتحيذإ«ةورثلا

الهخانممكحببرغملافءريدصتلانيمأتوءجاتنإلاعيسوتو

.«ريغلاعمنواعتللجاتحيوايداصتقاهسفنيفكي

نوكتىتحباتكلاةمدقميفامرثكأميركلائراقللتلقت

هلاهصخلأنأعيطتسأوءةحضاواهضرعتدرأيتلاةروصلاهيدل

روصباتكلااذهلهتمدقميفهييتوجقرشتسملا:يليامك

ءادرجةريقفةقطنمهنأبرتموليك3000ةفاسمدتمييذلابرغملا

يفركذوايداصتقاهسفنيفكينأنكميالحلملاةنعلاهقحالت

ههايمو«ةيسلكهتبرتفةورثلانملاخبرغملانأنايحألاضعب
ملطفنلاو.لفتسيملهبدجوامو«ةدوقفمهبنداعملاو«ةحلم
نممخضأسيلهروثو«ةيشاملاةيبرتلحلاصريغوهو«هيفرجفني
نزاخمتسيلهنايدووةيعانصادالبسيلوهو«يبروألارامحلا
.ءامللةيطايتحا
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ةركفسدنتبرغمللعضوتيتلاةمتاقلاةروصلاهذهعمو

عاطتساىتحاميدقرهدزادقبرغملااذهنأبيحوتةيرامعتسا

ناكامدنعكلذوطسوتملاضيبألارحبلليلامثلائطاشلانومينأ

رامعتسالاتحتوهواشيدحرهدزاهنأو.نامورلاةيابعرتحت
‹ميظنتلادجواذإارهدزمرمتسينأناكمإلايفو‹يسنرفلا

ريشيو.ريدصتلانيمأتو'جاتنإلاعيسوتو‹ليماسرلافيظوتو

اوموقينأنوعيطتسيالبرغملالهأنأىلإةحضاوةرابعبهييتوج
مكحببرغملاف»:لوقيفريغلاةنواعمىلإنوجاتحيامنإوكلذب

.«ريغلاعمنواعتللجاتحيوايداصتقاهسفنيفكيالهخانم

-مهبرغملراهدزإلااودارأاذإ-برملاءانيأىلعنأذهىنعمو

هيلإراشأيذلاينرفلارامعتسالاىلعكلذيفاودمتعينأ

تقولايفموقينألهحشرييذلاو«ريغلاعم»ةملكبهييتوج
يفغاسهنأبيرغلانموةيلاخلاروصعلايفنامورلاروڊبرضاحلا

ركذينأةسئابلاةروصلاكلتبرغمللمسريوهوهييتوجقطنم
نأوايلاطيإىلإلصيناكيبرغملاتيزلانأةمدقملاسفنيف
كلذعمو.ةمسنفلأ0توقهنمنوتقؤياوناكنامورلا

هيلعبلاكتيو‹ايداصتقاهسفنيفكيالو‹ريقفبرفملاف

يفةبحميسرفلادهعلاىلإينامورلادهعلانميبرغلارامعتسالا

قطنمهنإءةيناسنإلاوهللالجأنمةيحضتو«هنويعداوس
راشاولمحولورامعتسإلادونجمالقأىلعرامعتسالا
.ملعلاوةساردلا

= 203 -



هييتوجاهبءاجيتلاةرابعلاهذهكحضلاىلعثعبيامملعلو

برغملاىنفتساولاهبسحييتلاةرسحللافيفختوهسفنلةيزعت

:لاقاسنرفتامدخنع

لادیفلوقدحىلعهتاذيفکيالماکتمادلباسنرفتناكاذإو»

.«كلذنمسكعلاىلعبرفغملافشالباليد

ةرسحهينيعنمطقاستتبتاكلاعومدبسحيئراقلاداكي

اسنرفنعبرغملاهيفلقتسييذلافقوملااذهروصتيوهوافسأو

دعتسيوهدشرغلبينغميئلليكوفقومريغهفقيافقومدجيملو

.غلابلاميتيلللئاقهيفسيلامبرهاظتيوهوفقيفهلاومأملستل
النكلوتامدخنمكلتمدقاملكلتيسندقليمجلاركاناي

حبصتوكتورثعيضتفوستنأكنكلوعوجلاينلتقيالانأفسأب

.عومدلابرمهنيمث‹امدعمادرشميتيانعويتياعردعب

:ةيمالسالارداصملابةقثلاةعزعز2

امنإوقيلعتلاىلإةطقنلاهذهيففقوملاينوعديالدق

ضعبهلوقياممتافطتقمميركلائراقلاىلعضرعأنأيفكي

ئراقلاىلإو.نوتيبيامحضتيفددصلااذهيفنيقرثتسملا

:ايقيرفإلامشيضامباتكنم«كلذنمجذامنميركلا

نأودبالةيبرعلاعجارملاىلعانرداصمرصقانئشنحننإو»"
مىتتةيقرثلاتاساردلانألكلذ:رومألامهفيفةبوعصدجن

.47ص.ماعلايأرلاىلعقالفنالاضعبب

- 204 -



ةروطسألانيبهزييمتمدعميدقلايقرثلالقعلاةعيبطيف»

اوناكثيح«ةقيقحلاهذهباريثكنويبرغلامدطصادقوعقاولاو
مهنعاوعمسمهمرمأىلعلوصحللقاشملانمريثكلانودبكتي
.69ص229ةروطسأدرجمهنأبنواجافيامناعرسو

ظقيتسيملوخيراتلابىنعينكيمليربربلانأشيبرعلاف
ءنييسابعلاعمةرخأتمةلحرميفالإمالسإلايفيملعلالوضفلا

.44ص«ةيلخادلاراكفألابرستو

لوقعىلإبرستلايفةبوعصلاامنإ.انهتسيلةبوعص١نكل»
انيلعبعصيو‹برغلايخرؤمنعنوفلتخينيذلانيخرؤملا

.48ص.«مهمهف

نويقرشلاامأءينيدسحيأنييبورألانحنانيدلسيلو»
يخيراتلاوينيدلاسحلالعلو«خيراتلابسحيأمهيدلسيلف
.55ص22ناضراعتي

ىدلتافلابملاهذهفشتكادقريبكلاانبتاكنأىسننالو»

طقفسيلويركبلاويدوعسملاكايفارغجلاءاملعونيخرؤملارابك
.70ص«ةريغصلاءامسألایدل

اذِإالماكمهبجاواودأدقمهنأببرعلانوخرؤملاءالؤهنظيو)
.71ص.(مهمكحينسوكولملاءامسأاوركذ

ىلعابیرقتنولوهجمنورخآونودلخنباوهادجعمالبتاك»

ةيقرشةينهذاميمجمهلنأريغءساطرقلاضورفلؤمرارغ

.87ص.«لیوأتنودبنويبرفلااهلبقيالمهميهافمنأىنعمب
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۰۰۰

هرثاتنمدبالفرشععبارلانرقلايفنودلخنباشاع)

E f1

خرۇمنيبلايجألااهتلقانتسوقيرفأةروطسأو«ءامدقلانيخرؤملاب

«شهدمرمأخيراتلاببرعلانيخرؤملاساسحإمدعنإ»
.100ص

اوركفدقبرعلانوخرؤملانوكينأنذإحجرألايفسيلوُ

مليتلاةينانويلاةجاطرقاولفغأو«اهبمهناهذأتألتمايتلاريمحب

.«100صطقاهدوجواوفشتكي

ةنبأربخمهتاغلابمبنوفورعملابرعلانوخرؤملاركذدقو»

.175ص.«قيرطبلا

زيمننأبرعلانيخرؤملاعمانيلعلهسيالهنأعقاولاو»
.175ص.«لايخلانمةقيقحلا

باتكافنتكانيذللاماهبإلاوضومغلاببسبكلذسيلو»

.178ص.«ةيربربلاةيبرعلاتاقالعلانعبرعلانيخرؤملا

ىدلةيويحلاهذهىلعروثعلانكلةلوحنمةصقلانوكتدقو»

.187ص22.«ةراسلارومألانميبرعخرؤم

مهمامتهامدعوداتعملامهفافجببرعلانوخرؤملاركذيالو»

.189ص22.«ريثكلاءيشلاكلذنعبابسالاليلحتب

نيذلابرعلانيخرؤملالايختهلأدقةنهاكلانأبيرفلاو»
.192ص22.هقباتكلايفمهتداعفالخبةيحةركفاهنعاوطعأ
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رصعلايفءابطألاوةفسالفلاونيخرؤملاضعبتاربخ»

احاضيإاهنوديزيةيبرعلاةغللابمهنمبتكنماصوصخويمالسإلا
ةمعفماهنألرذحبذخؤتنأبجيمهلاوقأنأالإ.بابلااذهيف

ةرقفلاهذه.«لئاسملانيبطلخلاو:ةيخيراتلاءاطخألاب

عوجرلابو38صينانويلاثارتلاءفوهريامسكامقرشتسملل

اهيلعتعقويتلارداصملابرقأيفاهتلقنيتلاتارقفلاهذهىلإ

نعئراقلانهذيفعبطنتنأدارييتلاةروصلانأدجتيدب

يهةصاخةيبرعلارداصملاوةماعةيقرشلاةيخيراتلارداصملا

:يليام

.ماعلايأرلاىلعقالغنالابمىتتةيقرشلاتاساردلا1

.عقاولاوةروطسألانيبزيمياليقرشلالقعلا2
يملعلالوضفلاوخيراتلابىنعينكيمليربربلاكيبرعلا3

.ةيلخادلاراكفألابرستنعجتنامنأيمالسإلاقرشلايف

امنإوخيراتلابسحمهيدلسيلنويقرشلانوخرؤملا4

.ينيدساسحإنعنوبتكي

نعاوبتكاذإمهبجاواودأمنأبرعلانوخرؤملانظي5
.مهمكحينسوكولملا

ةينهذمهلنودلخنبامهيفامببرعلانيخرؤملاعيمج6

.ليوأتنودبنويبرفلااهلبقيالميهافمو«هيقرش
يبرعموهفمبخيراتلاريطاسأنولقنيبرعلانوخرؤملا7
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.شهدمرمأخيراتلاببرعلانيخرؤملاساسحإمدع8

.مهتاغلابمبنوفورعمبرعلانوخرؤملا9

٠.برعلانيخرؤملاعمةقيقحلازييمتلهسيال0

.ماهبإلاوضومغلابزيمتتبرعلانيخرؤملاتاباتك-1

رمأهنألراسرمأيبرعخرؤمدنعةيويحىلعروثعلا-2

.ردان

ليلحتبمامتهالامدعوفافجلاببرعلاوخرؤمفصتي3

.بابسألا

نإويمالسإلارصعلايفءابطألاوةفسالفلاونوخرؤملا-4

اهنألرذحبمهلاوقأذخؤتنأبجيهنأالإةحضاوةروصاوطعأ

ضعبميركلائراقلاىريامكهذه.طلخلاوءاطخألابةمعفم

مهتمدخو«ةيملعلامهثاحبأايانثيفنوقرشتسملااهسدييتلانقحلا
ةحضاولاةرهاظلانقحلاكلتاهنمانرتخادقو.ةيناسنإلاةفاقثلل

كشالو‹اهيلعرمينملكاهبسحيوءئىراقلكاهكردييتلا

‹هانركذاممرطخأوهامراكفألاوءارآلايفمهتاباتكءانثأيفنأ

نييداعلاءارقلااميسالءارقلاناهذأىلإابرستعرسأو.ءافخرثكأو

.هلنوشهيوديدجلكىلعنولبقينيذلاءارنااو

نعثحبيوهو-شطعتملاثحابلاويداعلائراقلانإ

مثءرمألائدابيفةمعانةنيلةنيهنقحلاكلتهبرمت-فراعملا

.ةيملعلاةقيقحلابوثةسبالةحضاوةحيرص
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يقرشلائراقلالامتسادقهنأقرشتسملابتاكلانظيامدنع

دقتعااماذإمطحيلهتبرضكلذدعببرضي«ههابتنابذجو«هيلإ
الوأككشتلا:يهواهبعوتساوةبولطملالحارملابرمدقهئراقنأ

لوحتلاولامهإلاوراقتحالاوءاردزإلامثءايناثهجوملادقنلامث
.اريخأريبخلاقرشتسملاهديرييذلاجهنملايفريسلامث.اثلاث

ةلوهسبتاوطخلاهذهىلعفرعتينأميركلائراقلاعيطتسيو

ةقباسلاتارقفلانم.نيقرشتسملابتكرثكأيف.ةعجارملادنع
:ةيتآلاةلثمألاذخأننأعيطتسن

ىلعارداصمرصقانئشنحننإو»:ككشتلاةوطخ-أ

ةميبطنم»«رومألامهفيفةبوعصدجننأودبالةيبرعلاعجارملا
«عقاولاوةروطسألانيبزييمتلامدعميدقلايقرشلالقعلا

دقريبكلاانبتاكنأىسننالو»:هجوملادقنلاةلحرمب
ايفارغجلاءاملعونيخرؤملارابكىدلتافلابملاهذهفشتكا

نظيو».«ةريفصلاءامسألاىدلطقفسيلويركبلاويدوعسملاك
ءامسأاوركذاذإالماكمهبجاواودأدقمهنأببرعلانوخرؤملاءالؤه
.«مهمكحينسوكولملا

نكلةلوحنمةصقلانوكتدق»راقتحالاوءاردزالاةلحرمج

.ةراسلارومألانميبرعخرؤمىدلةيويحلاهذهىلعروثعلا

مهمامتهامدعوداتعملامهفافجب-برعلانوخرؤملاركذيالو»

ةنهاكلانأبيرفلاو».«ريثكلاءيشلاكلذنعبابسألاليلحتب
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ةيحةركف'هنعاوطعأنيذلابرعلانيخرؤملالايختبهلأدق
.«ةباتكلايفمهتاداعفالخب

ططخامكةقباسلالحارملامتتامدنع:جهنملايفريسلا-د

ذختاوقرشتسملاجهنمبعوتسادقنوكيميركلائراقلانإفاهل
اقرشتسمحبصيهنأينعأقرشلااياضقةجلاعموثحبلايفهبولسأ

هنيدوهعمتجموهنطواياضقجلاعيهنألابرغتسمحصأريبعتبوأرخآ
لماوعهتدنجقرشتسمهباهارييذلاراظنملابهتراضحوهتفاقثو

هتميخيوطينأقرشتسملاعيطتسيكلذبو‹لمعلاكلذلةصاخ

همدخيفهدوهجنأىلإنئمطموهولحريمثهاصعذخأيو

.اثبعبهذتملرامعتسايأرامعتسالا

:مالسإلايفكيكشتلا3

ناكةيرشبةكرحهنأبهريوصتو«مالسإلايفكيكشتلالعل
ةلصافلاةريزجلايفنامرحلانمبرعلاهيلعناكاماهيلإعفادلا

نمذوخأموهامنإريخنمهيفامنأوةيناسنإللائيشمدقيملهنأو
فافجوةءادبنمهلهأهبفصتياملاعبتهنأوةقباسلاتاراضحلا

اهلمعتسييتلاةحلسألامهأنمناك«ةفسلفلاوملعلابراحيناك

اههباشاموةقباسلايناعملالعلومالسإلاةبراحميفنوقرثتسملا
مهتاباتكيفنوقرشتسملااهسدييتلانقحلارطخأنمتناك

راهظتساوةينلعيفةراتو.ءافخوةقديفةراتةفلتخملامهبيلاتأب

ةءاربلابنورهاظتيكلذلكيفمهو.مجهتلاوةحاقولادحغلبي
.ةيناسنإلاوملعلاةمدخوةبيطلاو
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:كلذنمةلثمأميركلائراقلاىلإو

بنجتلادشأمولعلاهذهبنجتينأهيلعفحلاصلاملسملاامد

نأبلوقلاسانللذلمثنمو«نيدلاىلعارطخاهرابتعاب
ملع)نمهذيعينأهبرلأسنيحمولعلاهذهىنعامنإعءيبنلا

.126صينانويلاثارتلاريهسدلوج.(عفنيال

هنكلءبسحفايرظنصونغلابراحدقيمسرلامالسإلاامنيب»

.«روهمجلاتادقتعمىلإذوفنلاولغلغتلابحمسايلمعوعقاولايف
.12صينانويلاثارتلا.ركبشرنيهلراك

يفةيسدقلاحاورألالباقميففمالسإلايفهللاءايلوأامأ»

نأبيهتنيىلعألامهجذومنوهو-يادمحمنأىتحةينيليملا

صلخملاميحرلانوكينأو«للاذنمدوجوملالقعلاوهحبصي
.«ريدقلا

.قباسلاردصملا.ركبشرنيهلراك

رحسلانمةفئاطنعةرابعيبعشينيدرايتاهبناجىلإناكو»

برضوميجنتلاورحسلاف.ةيلمعلاوةيرظنلا‹ةينيليهلاتايجنرانلاو

.عونلكنممئامتلاوءبحلادئاوفو«دادعإلاوايؤرلاو‹لمرلا

ردصملاسفنرکپلراك.ءةيمالسإةيبرغتحبصأءايشألاهذه

ةعيلطريسييمالسإلارحسلانمعونلااذهىرنمويلاو».قباسلا

الإيمسرلامالسإلابنمؤتاليتلاةينثولاجونزلادالبايزاغمالسإلل

.قباسلاردصملاسفنركب«ابلاغليوطنمزبكلذدعب
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ةيويسآريهشةينيليهلارارمتساريغائيشنكيملهسفنمالسإلاو»
.ردصملاسفنرکبءائیشفائیش

لكديدجءيشهنأىلعمالسإلاىلإرظندقناكاملهنأالإ»
دقفدحاوءيشةراضحلاونيدلانأىرخأةهجنمبسحو«ةدجلا
ىلعتقلأيتلاةروطسألاكلت«برعلاةراضحةروطسأتأشن
.ةعصانلاةقيقحلاهذهةيؤرنيبومهنيبتلاحفنيخرؤملانويع
‹نويلصألااهولماحمهاهولماحلظدقةميدقلاةراضحلانأيهو

يبنجألاوهناكمالسإلانأكلذاهحرسموهاهحرسمرمتساو
اميفعضخهنكل«رخأتملاميدقلاملاعلاوزغينأدارأيذلابيرغلا

سفنركب.«ومسوقوفتنمميدقلاملاعلااذههيلعناكاملدعب
.قباسلاردصملا

ءيبنلامايقلبقمظنوبترينامورلانوناقلانإمث»

يفحضاوةيمالسإلاةعيرشلايفدعبنمهرثأو«ليلقنمزبهتوعدب
يفهرظانياماهئدابمنمًأادبمنوكيداكيلهنأىتحءةلأسملك
.قباسلاردصملاركبلراك«ىنامورلانوناقلا

نإانعطتسابرعلااهحتفيتلانادلبلاتاراضحانثحباماذإو»
هدهعىلعناكامكمالسإلايفيقبءيشلكنأبةلوهسبمكحن

نفوأ‹ةسايسلانيدايميفءاوسء«ديدجهيلإفضيملميدقلا

سفنركبلراك.«تاعانصلاونونفلاوملعلاوداصتقالاوبرحلا
.قباسلاردصملا

الةطبترمفرضاحلاتقولايفاهدهشنيتلاقرشلاةضهنام

.قباسلاردصملاركبلراك.«ةثيدحلاابوروأبامنإولئاوألاثارتب

فيلأت(يقيرفإلالامثلايفةيمالسإلاقرفلا)باتكيفءاجاممو
:يلياميودبنمحرلادبعروتكدلاةمجرتلبدرفلأذاتسالا
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ةبسنلاباليئضارادحنانكتملدالبلايفةيعارزلاةورثلاهذهو»
.77ةحفص.هةيبرعلاةريزجلاءارحصودبىلإ

نيبراحملانمةفلؤمةيقيقحاشويجاوناكلوألاحتفلابرع»
ةريزجيفءارقفلاودبلانماوناكمهتيبلاغنأحيحص«برعلا

لهأنماوناكمهءامعزنكلءبهنلايفنيعماطاوناكو‹برعلا
.213ردصملاسفن.«ندملا

ىلعكانهىلإاومدقدقددجلانوبراحملاالوداوقلانكيملو»
مهءاسناهيفاوكرتيتلاةيلصألامهنطاومىلإةدوعلامدعةين
مهرايدىلإنودوعيمهنمريثكلاناكةنيعمةدمدعبف«مهدالوأو

ردصملا.«مهبيصننمتناكيتلامئانغلانمابلاغنيرثمىلوألا
.313قباسلا

مليداليملاعباسلانرقلايفمهئارحصنمبرعلاةرجهنإ»
ةريبكلاتارجهلاتاسقلحنمةقلحيهلباديدجاثدحنكت

ردصملا.«خيراتلارجفذنمىلجتتيتلاتارجهلاكلت‹بوعشلل
.78قباسلا

الوأدمحميبنلاناطلسوهيوقدحاوناطلستحتعمجدقل»

ةايحىلإنوشطعتملابرعلاكشلوأ«هدعبنمءافلخلاناطلسمث
ردصملا.«ءارحصلامهلاهئيهتيتلاكلتنمافظشلقأةيدام
.78قباسلا

لئابقنمنومداقلابرعلاةيمالسإلاجوتفلادونجو»
ةينيدلاةريغلايديدشاونوكيملةيبرعلاةريزجلايفلُحرةيودب
.78ردصملاسفن.«ةيمالسإلاىوقتلاو

ىلوألاةيمالسإلاتاحوتفلاشويجيفىرنالأيفبنياذهلو»

اهئامعزةدايقبةيبرعلاةريزجلانمةقلطنملاودبلالفاحجيفو
لوقأ.ةكموةنيدملايفرضحلاناكسلانمءامعزلاءالؤهبلغأو
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ناميإلابنيئيضتسملانيبصعتملانماشويجمهيفىرنالأىفبني

ردصملا.ءهديدجلانيدلارشنليبسيفتومللنيدمتسملاو
ققباسلا .79ىم

ةعوفدمودغتيهو«مالسإلاردصشويجةروصدعتملو

٠نآرقلاىرخألاديلابوءفيسلانيديلایدحايو«ةفلابةسامحب
دعتملةروصلاهذهنإلوقنءديدجلانيدللبوعشلاعضختل
.79قباسلاردصملا«ءارعشلالايخنمالإتسيلو«ةلوبقم

ابيرقتزجعلابوىوقتلاةلقرهظمبانلودبيخيراتلالالخف»

.79ردصملاسفن.«ديحوتلاةديقعىلإعافترإلانع

ءامدلاةقارإياضيأنوعلومءبلسلاوبهنلابنوعلومودبلانإ»
ردصملا.«توملانوبذعتسياليأ«اولتقينأبنوضريالمهنكل
.79قبالا

حوتفلايفبرحلاةداقنيبدجوهنأاعطقدكؤملانمو»

لشم«نوقداصهلوسروهللدونجونوصلخمنومؤمةيمالسإلا
نمهلصأوءناوريقلاسسؤم‹يرهفلاعفاننبةبقعريهشلادئاقلا

اريبكنكيملىلوالاتاوزفلايفمهددعنأودبينكلءةكم
ريثكلاريكفتنعابيرغءارثلايفعمطلانكيملكلذلباقميفو

تاورثلانعاماقرأقوسننأنكميو.نيدهاجملادونجلانم
نونمؤمءايقتأنوملسم«برحلايفمئانغاهبرفظيتلاةلئاطلا
ءافتبامهنمةدعءاسأريهستدلوجسويطانغادروأدقونوقدأص

ردصملا«نيلوألاةازغلادنعةردانةفصناكينيدلادهزلانأتابثإ
.80صقباسلا

نيذلاةباحصلانيبنملاثملاليبسىلعانهركذننأيفكيو»
.ماوعلانبريبزلا.مهناميإومهاوقتلةنجلابيبنلامهرشي
ردصملا.«نييالمةدعنعيفوتامهالكو.هللاديبعنبةحلطو

.80نالا
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اهعمجيتلاةمخضلاتاورثلانأيفكشنملو«

قارعلاورصموماشلايفىلوألامهتاوزغيفنودهاجملانوبراحملا
قانتعاوداهجلايفكارتشإلاىلعبارعألانماريثكتلمحدق

عايجلاودبللايرغمداهجلاناكفيكمهفننألهسلانمو«مالسإلا

ردصملا.«رارقتسامدعونامرحةشيعنوشيعياوناكنيذلا
.80قباسلا

برعلالئابقبتعفدىتلاةقداصلاوةقيمعلابابسألاىهكلت»
فصتنميفيسرافلاوأيمورلاميدقلاملاعلاىلعضاضقتالاىلإ
دلوجلوقيامك عمطلاوةيداملاةجاحلافيداليملاعباسلانرقلا
دجوأ113(ةيسنرفةمجرت)مالسإلاىفةعيرشلاوةديقعلا-رهيست
ردصملا«ايندلاعمطىلعنولتاقياوناكنيذلاةازغلاودونجلاءالؤه
.82صقباسلا

ناف:لاحيأىلعامتغمداهجلاناكضعبلاىلإةبسنلابو»

داهجلايفتوملاهلتنكنإو.مئانغلابالقثمداعةايحلاهلبتك
ءارحصلاىفةيساقلافظشلاونامرحلاةايحنمالوأصلخت
داهشتسالاناكنيصلخملانينمؤملانمناكنإايناثو.ةيبرعلا
.82صقباسلاردصملا.«ةرخألايفميمنلاةايحىلإهليبس

ىفةبغرلاوةوعدلارشنلةسامحلانإفءىشنمنكيامهمو»
ريغنابعلتةيبلافلاىلإةبسنلابانوكتلهللاليبسيفداهشتسالا

.82صقباسلاردصملا.«مالسإللىلوالاتاوزغلايفيوناثرود

سکیلیفلیمإفيلأتايقيرفإلامثيضامباتكيفءاجاممو
:يلياميناجرفلاينيسحلامشاهةمجرتهييثوج

روصعلاوةينامورلاةيروطاربمإلاةياهننيبةلصافلاةوهلااهنإ»

هنأكوءهبرسجراخدرغيبرغملاىرنةرتفلاهدهيففةنيدحلا

.75صردصملاسفن.«نيملسملاضرأ.ىرخاةيضراةركقوف
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٠يبرعلاحتفلادعبرمعاهفلتأيتلاسرافمولعبلحاذام»

«قيرغإلاوطابقالاونييلبابلاونيروشألاونيينادلكلامولعبكلذكو
.7صقباسلاردصملاسفن

لبقامىلإدوعتيتلاقئاثولاعيمجنأبنمؤمنودلخنباو»
٤٤E

ردصملاب.«ديالاىلإتعاضوتفلتااهناو‹هلانمنعهدیعبمالسإلا

.7صقباسلا

نبأفصودقو٠نيدلانعلزعمبمهفيقرشلايفءيشالف»
«ةيركسعةيروطاربمإهناكوهراسحناومالسإلاراشتنانودلخ

.8صقباسلاردصملا

تاظحالمىلعقبطنتةيقرثلاةلودلافاصوأنأىرناذكهو»

.5صقباسلاردصملا.«نمزلارورمب

قانتعالربربلادادعإيفتمهاسدقةميدقلاةنجاطرقنإ»
.01صقباسلاردصملا«ةيمالسالاةنايدلا

زيمتيتلارزاجملاومئازهلاوتاراصتنالاوتاوزغلاةمحزيفو»
:ةحضاوةعقاوانناهذاىلإردابتت‹ءبرغملايفيبرعلاحتفلااهب

.4صقباسلاردصملا«ساروالا

نابسألاهناريجىلعقوفتيملسملابرغملانأىرننيحو»

دقمهدوهجنأادبأانلابنعبرغيالفنييرصملاونييلقصلاو
.127صقباسلاردصملا»ينامورلادهعلاذنمتشبع

.هيلإلمجلالاخدإيهامنإبرفمللاموراهتمدقةيدهمظعأ
ردصملا))مورلاةلودرايهايفمهسايذلاوهلمجلاو

.127صقباسلا
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نادلبلاىلإةيراضحةرهاظاولمحينألحرلاودبللفيكنذإ»

اتیبنومدهيمهنمهبحييذلانودلخنبامهيفلقيملوا؟ىرخألا

نأةهجنمنانيرىريامك.مهدقوملارجحاوجرختسيلهلماكب

.141صقباسلاردصملا.ءةلودلاةركفنوضفرينييماسلا

ةيلقصو‹نيينادلكلادالبترهدزافيك:لاؤسحرطيانهو»

مهلفيككلذكو«مهتوادبمغريبرعلامكحلاتحتسلدنألادالبو

ولفلمجلاكديفمناويحببرغملادالبىلإاوتأينأ لحرلامهو

يتلارارقتسالاةعيبطلارظنابرغتسمرمألاادباملكلذامورتلعف

.141قباسلاردصملا.ءاهبعشزيمت

يتلانيفرشتسملاتاباتكضعبنعاهتلقنةريسيتافطتقمهذه

حضتياهيلإعوجرلابوءلصفلااذهةباتكنيحيديتحتتناك

نأىلعادجنيصيرحاوناكنيقرشتسملانأميركلائراقلل
اودكۇينُنولواحيمهو«يوايسنيدمالسإلانأيفاوككشي
دافتساهنأوءةيصوتغلاوأ.ةيحيسملاةينيليهللدادتماهنأئراقلل
ةلأسمولختالهنأىتحةلماكةدافتساينامورلايندملانوناقلانم
نأنولواحيمهمثينامورلانوناقلاراثآنممالسإلالئاسمنم

ىلعىضقهنأو«ملعلاعمةفينعلابرحلانمفقوميفهوروصي
يفلغلغتلانمهعابتأعنمو.تابتكملاقرحاو.لئاوالاملعراثا
.ةيلقعلامولعلا

نيحتافلااوروصينأصرحلالكاوصرحدقفكنلکقوفو

رقفنمهيفمهامحتفلاىلعمهلمحامنإمهنابءلوألانيملسملا
ءارثإوةمينغلئاسويهمهدنعحوتفلانأو.شيعفظشوةجاخو

دغلبىتحاذهريوصتيفمهضعبغلابدقو.طقف

.ةحاقولاوفخسلا
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لبورهيستناقرشتسملااهيفكرتشايتلاةرقفلاتئشنإعجار

اوناكنيذلاةازغلاودونجلاءالؤهادجوأعمطلاوةيداملاةجاحلاف»

.ءايندلاعمطىلعنولتاقي
دحىلإبرعلاىلعقنحلاهبغلبدقفهييتوجقرشتسملاامأ

يفودبمهنأل-برعلانعركنينألواحهنأىتحهباوصهدقفأ
ىلإتئشنإدعو.ةهادبوةعيبطودبلابطبتريائيش۔هرظن

:يلياماهيفًارقتلةقباسلاتارقفلاىدحإ
ديفمناويحببرفملاىلإاوتأينأ لحرلامهومهلفيك»

هیيتوجمالکاذه.«ابرغتسمادباملكلذامورتلعفول‹لمجلاك

لمجلااوقوسينأمهقحنمسيلودبمهو-برعلانأىريوهو
لعلو«امورلكلذاوكرتينأمهيلعبجيناكوديفمناويحهنأل
:يلياميفةحضاوودبتكيكشتلاوركنتلاودقحلاةدش

نيينادلكلادالبترهدزافيك:لاؤسحرطيانهو»

.«؟مهتوادبمغريبرعلامكحلاتحتسلدنألادالبوةيلقصو

نأميركلائراقلانهذيفاوعرزينأنوديرينيقرشتسملانإ

برعلاءالؤهنأوءبرعلاعضونميرشبنيديمالسإلانيدلا

يفنامرحلاوعوجلااهيلعرطيسيودبلانمتاعومجمنعةرابع
ىلعةيمالسإلاةمألانأو.ايندلانعثحبتةيزاغتقلطنافمهدالب

ائيشةيناسنإلل عقاوايف مدقتملصوصخلاىلعةيبرعلاومومعلا
تاراضحلانمًابعمناكةراضحلارهاظمنماهمكحتحتماقامو

ةبحمالوهباعانتقانكيملمالسإللربربلاقانتعأىتحو.ةقباسلا

ةنجاطرقنإ»مهيفةلغلغتملاةنجاطرقحورلةجيتنناكامنإوهيف
اذكه.ءةيمالسإلاةنايدللربربلادادعإيفتمهاسدقةميدقلا

.هیيتوجلوقي
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جاتحتالتاباتكلاهذهايانثيفةسوسدملامومسلاحوصونإ

.راهظإلاوفشكلاىلإ
:ةأرملاعضو4

يفبرغلااهلمعتسايتلاىونقلامهأنمةأرملاتناكامبر
ةوقبمالسإلاةهجاومنعاهلشفدعبةيبيلصلاناف.قرثلاةبراحم
ايقيقحاراصتنارصتنتنلاهنأتققحتو.اهبيلاسأتعجارحالل

مهوزغتتأدبف.لاتقلاوبرحلاكراعميفنيملسملاىلعالم

ةأملاللالغتسالئاسولاكلتنموءةانأوءودهيفىرخألئاسوب
نيهاجتاذختتةأرملالالغتسايفبرغلاةليسوتناك
:لوألاهاجتالا
ةيقلخلاةناصحلاميطحتىلوتتلةيبرغلاةأرملاميدقتوه

ىلعةيدرفلاةأرملالئاسوبءاضقلاو٠يقرشلاعمتجملانمةينيدلاو
جاوفأيفكلذناكءاوس..ريثاتلاوذوفنلايوذدنعةلوجرلاةمواقم

مساتحتنمدقييئاللاةيقارلاتاعمتجملاوتاطالبلا1"

لاملاوناطلسلاوذوفنلايوذىلإيقارلاعمتجملاويراضحلامدقتل

نعديعبيفطاعلاجم.يفمهلغشبمهمئازعنهوأولنل

.مزحلاوريكفتلاوةظقيلا
نلغتشييتاوللاىوهلاتابلاطوتائفلاجاوفأيفكلذناكو

ةطسوتملاوةريقفلاتاقبطلانيبلذابملاوةوهشلاعرزيفدجي
عقاونعروجفلاوشئاشحلاوتاردخملاوركسلاعاونأباهلغشف
ىفتادعاسمنماهعملمحتامب«‹مهتارمأتحجندفو.ةايحلا

۱.ليطاسألاوشويجلاهنعتزجعاحاجنلاجملااذه
:يناثلاهاجتالا

اهميقنماهجارخإةلواحمواهسفنةيقرشلاةأرملابقلعتي
اهنمملستتوأاهدعاستفةيبرغلاةأرملابقحتلتلاهتاماتلاواهقالخأو"
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دودرنأنوعقوتييتلاةيبرغلاكلتنعالدبيههبموقتفرودلا

ةأرملاتلواحو«حاجنلاضعباضيأهذهمهتركفتحجندقو
ةأرملاكلتهبتماقيذلارودلاسفنبموقتنأةملسملاوةيقرشلا

نعلغشتيتلاةيراعلاةوهشلاعمتجملاةايحيفعرزتفةليخدلا

ةأرملانأعقاولاو«ةلاسرتاذةمأنمبولطملارمتسملاحافكلا

عيمجنأفسؤملانكلو.قافشإوردحيف۔ةددرتم اهاطخ

.ةملؤملاةياهنلاىلإةوقلكباهعفدتيديألا

ةيوتلملامهبيلاسأبةيمالسإلااياضقلانوضرعيمهونوقرشتسملاو
ءسدلاوينجتلاوةحاقولانمريثكبةارملاعوضومنولففيال

ةأرملابذجىلعهرکمورامعتسالاءاهدنممهعسويفامہنیلماع

اهقحاهطعيملو«اهيلإءاسأمالسإلانأدقتعتاهلعجومهيلإةملسملا
نأمهلنكميل.ةيبرغلاةأرملاهبعتمتتامكهبعتمتتيناسنإلا

ةأرملاةفيظوءادأيفرارمتسالاىلإ رشابمريغاهيجوت-اهوهجوي
.قرشلايفةيبرغلا

عباصأىرعتتيلياميفاهضرعنيتلاتافطتقملاضعبيفلعلو
.ةدئاكلامهاياونحضتتوةساسدلانيقرشتسملا

يفةيمالسإلاقرفلا):هباتكيفلبدرفلأقرشتسملالوقي.

:يليام51ةحفص(يقيرفأإلالامثلا

لازتالامكتناكةيعرشلاةجوزلايأضرتفننأنكميو»
.هيلعقفتيرعسلباقم«اهلهأنماهارتشاءاهجوزلاكلممويل
نعو٤ُ«لثاممءارشنعنوکتنأنکمياهبىرسملاةيراجلاو
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زکرمنافةدحاوبجاوزلايفىتحو.الثمةيبرحةلمحيفيبس
«قلقةارملا

:لوقيرطسأدعبو
ببسلافءانزلابهتجوزلحمسيال-جوزلايأاذهناکاذإو»

نأل«هئانيأمدبيبنجأمدجزتمينأديريالهناوهالوأ.اذهيف
هلاكلمةجوزلاتناكاملهنألايناثو«مدلاةطباروهةرسألاماوق
.«هريغدحأهکلميفهکرشينابحمسيالهناف«هانتقا

وهىلوألا:نيتيسيئرنيتجيتنىلإيدؤيجاوزللروصتلااذهو

انزدعي-ةيمالسإلاةعيرشلايفكلذكو-ربربلافرعيفهنأ

.توملاباهبكترمبقاعي«ماعلانوناقلامئارجنمةميرجةجوزلا
قيلطتقحةجوزلانودهدحوهلجوزلانأيهةيناثلاةجيتنلاو

بلطیتحعیطتستالةجوزلاو.ديريامكوديرينيحهتأرما
هتجوزقلطييذلاجوزلاو.اهتلماعمجوزلاءاسأامهمقالطلا
وأبألانمءارشلانمثعاجرتساببلاطينأاضيأهنكمي
.«ديدجلاجوزلا

سئاسدلاىدحإيهقرشتسملااذهاهضرعيتلاةروصلاهذه

ليلضتاهنمدارييتلاوديكللبذكلاىلعةينبملاةيرامعتسالا
مهطخسبالجتساومهنيدنممهريفنتومهعقاونعملسملابابشلا
نمةيرشبلاةداعسومهتداعسلهللااهلزنأيتلاةعيرشلاىلع

خيراتنعثدحتيوهو ركاملاقرشتسملالواحدقل«مهئارو

للستيمثيمالسإلامهخيراتىلإقفربللستيمثميدقلا,ربربلا
ةملسملاةمألاهذهبرضينأ ةيمالسإلاةعيرشلاىلإاضيأقفرب
.هدنعامىوقأباهعمةيمالسإلاةعيرشلابرضيوبرغملايف

ددصلااذهيفئراقللاهلوقأننأديرأيتلاةريسيلاةظحالملاو
امبمالسإلالبقربربلاريغوربربلانعثدحتينأقرشتسمللنأ
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البوعشلاعيمجةيلهاجنعثيدحلاىوهلاهلءاشوءاش
ةمألاىلإىتاينأامأ.ةحيحصروصاهنعانيدلسيلو.انينعت

اذهنإلفمالسإلاىلعواهيلعىنجتيوبرغلاوقرثلايفةملسملا
.باسحهيلعهلنوكينأبجيفقوملا

ملستةأرملانأوءارشوعيبةيلمعاهنأبجاوزلاةيلمعلهريوصت
صخرأنمقبسألاجوزللوأباللعفدينمثلباقمجوزللهيف
نعويمالسإلادهعلايفربربلاىلعءارتفالاوبذنكلاعاونأ
هنأهنأقرشتسملااذهناكءاوس-ءارتفإلااذهبحاصو«مالسإلا

املالإواهيلعصرحيةماركالوهصعيءايحهلسيلهريغناك
.ءاقلبلاةبذكلاهذهنيملسملاومالسإلانعبذكينأهسفنلزاجأ

يفوربربلافرعيفنأمعزفاهيلإلصوتيتلاجئاتنلاو
نوناقلااهيلعبقاعيةميرجةجوزلاانزنأةيمالسإلاةعيرشلا
نولمعيربربلانألءيعرشلامكحللفيرحتوهو«توملاب
وأجوزنمتردصءاوسةميرجانزلاربتعيمالسإلاومالسإلاب

يففلتختةبوقعةميرجلاهذهلررقدقوأامهریغنموأةهجوز

توملا-ىثنأوأاركذناكءاوس نصحملليهفلاوحألاضعب
ىواستتةعيرشلاماكحأو.دلجلانصحملاريغليهومجرلاةقيرطب

0نوملسممهيفناسكنإنييسنرفلاوبرعلاوربربلادنع
:رتشتةعاضبمالسإلايفةأرملانأبقرشتسملااذهاهمدقييتلا
هتياسو-اهقلطاذإهدرتسيجوزلاهعفدييذلانمثلانأونمثلاب
لساةأرملاةراثإاهبداريماهوأوتالايخنمةروصلاهذه
ىدحإكشالويهو مالسالإلاةحاسهيوشتمثىلوألاةجردلاب
بابشلالوقعاهبللضينأرامعتسإلاصرحيتلاةرجافلاتاياعدلا
يتلالوصألاودعاوقلاةقيقحاوفرعيملومالسإلااوسرديملنيذلا
هذهنأبسحأو.ةرسألاوتيبلانيوكتلمئاعدواسساهلعچ
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قرشتسملادوهجميركلائراقلافرعينألةيفاكاهدحوةروصلا
يفناكيذلالجرلااذهةيمالسإلاةفاقثلاةمدخىفلبدرفلا

يلاوييقبيذلاو1914ةنسذنمةيسنرفلاةيامحلاةرادإةمدخ

عيمجةلودلاهللفكتهارقوهصاوعنيبالقنتمبرغملايفهدوهج

هنأ1942ماعىلإ1914ماعنمةنسنيثالثبراقيامتادعاسملا

يفءاهدهجلمعتتناكيتلاتايصخشلاكلت.نمدحاوكشالو

.ةفاقثلاوملعلاةمدخبةرتستمبرغلاةمدخورامعتسالازيكرت

بستكادقدحإوناكميفةليوطلاةماقإلاهذهبكشالووهو

امبرواياضقلاهذهلثمينيمتهملاونيقرشتسملانيبةعسإوةعمس

.درتالهتداهشوةجحهلوقربتعي

لاشيضام)هباتکيفهييتوجسكيليفليمإقرشتسملالوقيو
:يليامينيسحلامشاهةمجرت(اقيرفإ

نرتقيلهدالبناسحعيمجنع۔سوميتبسيأ یلختدقف»
:لوقيو93ص«ةيروسةًأرماب

اهرمآتواهحئاضفنممغرلاىلعايلوجبسوميتيبسظفتحاو»
كلذنيبةلصلاقمعىلعفءيشىلعلدنإاذهو.هيلع
:لوقيو93ص.ءةيقينيفلاكلتوينجاطرقلا

ةلئاعنمةيروسةأرمأنمهييأرارغىلعجوزتالوکرکنإ
Peنإىتح«ايقرشايلئاعاوجهسفنلقلخين

اهنباايلوجعفدتملوأءقرشلايفامكتناكميرحلاتارماؤم
منيبرغآدنعةقباسكانهنأحيحص؟اتيجهيضلتقلالوکرک

لتقنابكيهان«اماعنوعبرأوةئامهيلعىضمنكلو.نورين
ةيداعلاثداوحلانمةيقرشلاكلامملايفميرحلايیسامو4ءاقشألا

::لوقيو94ردصملاسفن.«دوهعلاريغتقفارتيتلا
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نمتناكاهنإاولاقوةنمااهوسيلاريجرجقيرطبلاةنيإ»

اهبراسو«لمجرهظىلعاذهانهعضوفراصنألانمدحاوبيصن
يفف‹مادقألاىلعايشمنيريستسريجرجةنيإاي:ددريوهو

.«برقلايفءاملانيلمحتسثيح‹كتدنسكرظتنتزاجحلا
:لوقيو‹175صقباسلاردصملا

يفتعقوةهفرمةيطارقتسوروأةأرماعضوصاخعونبلثمت
ىنعماوكردأثيحبءاكذلانمبرعلاناكدقل«لحرودبيديأ

.اهباوعستمتسينأالإاوبأثيحبةوقلانمو«ةاسأملا
:لوقيو175صقباسلاردصملا

نماموبيرالونامهمنارمأةأرملاغضوو.ةلئاعلاةيضقو»
قباسلاردصملا.«برغلاوقرشلانيبةوهلاهذهنمقمعأةوه
:لوقيو‹102ص

.«ميرحلادادعيفانوكتملنيتأرماىوسلزیغرکذيملود
:لوقيو.102قباسلاردصملا

ةأرملاعوضومبقلعتتةمهمةطقنلريشننأانهانبقيلخو
‹ةلزعنمشيعتاهنأحيحصف‹نويبرغلاهمهفتيمليذلاةيقرثلا
رثكأاهلهجمغرنوكتدقو‹ةأرماكاهعضوىلعظفاحتاهنكلو
دئاكمبعيسانلكو«ةيبوروألاةأرملانمةدشوافنعواعافدنا
102قباسلاردصملا.«ميرحلا

ةريزجنميبرغلارامعتساللهتمدخادبرخآقرشتنماذه

ةمدخلةينضمادوهجلذبدقوءرئازجلابقحتلامثرقشغدم

.ةيملعلاثوحبلابوثتحترامعتسإلا
اصوصخنيملسملانعوامومعقرشلانعهتاباتكءانثأيفو

صصقلابتكنمةاقتسماهلوصأةهوشماروصسدينألواحي

نميتوأامب ككشينألواحيامنيباهريغوةليلوةليلفلأك
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ىلعزكري-ةأرملاعوضوميف-وهفةيقيقحلارداصملايف-دهج
:نويبرغلااهروصتيامكميرحلاةركف

نهبعتمتسيلدحاورصقيفنسبحيءاسنلانمةريبكتاعومجم

تارماؤموديكيفقيضلانهملاعيفنشعينهفءدحاولجر
ةروصلاهذهةداعإيفحليوهو«لجرلاكلذبلقىلعلوصحلل

نيتأرماىوسركذيمليذلالزيغبدهشتسيهنإلبناهذألاىلإ

نهعارصوءاسنلاعمجتنأكشالو.ميرحلانماتسيلنيتنثا

روصقيفينلعلاويرسلاروجفلاوءاغبللنهتسراممونهديکكو

اهريغويفواسنرفيفنييطارقتسروألاوءارمألاروصقيفوكولملا
تاجوزلاعمتايظحملإواياقفبلاعارصوابوروأدالبنم

يفنهرييستوةلودلالاجروكولملاىلعنهطلستوءتايعرثلا
ةسايسلاىلعنهريثأتوراتسءارونممكحلاةفدنايحألانمريثك

تابغرضراعتوتانايخلاوبحلارهاظموةيجراخوةيلخادةماعلا

ةسينكلادضةمكاحلاةطلسلالخدتو«ةسينكلاماكحأعمتايناغلا

لثمیال4ابوروأخيراتيفةحضاوروص‹نهثبعةيامحونهتيامحل

غاستسمكلذلكنكل‹اهنماريسياءزجهعيمجقرشلايفام
ةيبرغلاةأرملامدقتىلعلديوهوابوروُأيفمادامنسحو

دقاهلهجعمفةيقرثلاةأرملاامأ.نيقرشتسملاقطنميفاهتفاقثو
.هيیتوجلوقياذكه«فنعأاهعافدنانوكي

نيحتافلاىلإاههجوينأديرييتلاةمومسملاماهسلانمهلعل
يدنجللاهمسريتلاةروصلاكلتوهعوضوملااذهيفنيملسملا
ةاتف:لوقيامكيهوءريجرجةنبارسأنيححتافلاملسملا

ىلإايقيرفإنماهببهذيلالمجاهبكريفةهفرمةيطارقتسوروأ

اهللوقيفاهتاسأسمبىنفتيلباذهيفكيالوبرعلاةريزج

كرظتنتيتلاكتدنيسىلإيلصتىتحمادقألاىلعنيريستس
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نإهلوقبةروصلاهذهىلعقلعيو.برقلايفءاملااهليلمحتل
ثيحبةوسقلانموةاسأملاهذهنوكرديثيحبءاكذلانمبرعلا
تاهفرملاتايقرشلاءاسنلانييالمنأكشالو‹ابنوعتمتسي
دتمملايبرغلارامعتسالايديأببيذعتلانونفًاوسأنيقاليئاللا
رظنلانتفليالرئازجلايفاسنرفدوهعرخآىلإنامورلادوهعذنم
.ةوسقةيشحولاكلتبنهتلماعمالويسآمنهاياضقربتغتالو

نعثحبينألزيغقرشتسملاعاطتسافيكيرعشتيلو
اسيلنيتأرماالإهيفدجيملفهلكيقرشلاعمتجملايفةأرملا

؟ميرحلانم
قرشلااياضقنعنوبتكيونيقرثتسلابيلاسأهذه

.يملعلاثحبلابنيرتستمءةصاخمالسإلااياضقوةماع
يملعلاناديملايفةميقةمدخمدقمهضعبنأكشالو

ضارغأللةمدخهثاحبأيفسدينألواحرخآلاضعبلانكلو

ةينيدهتيبصعتناكءاوسةيبصعلاهبيحوتاموأةيرامعتسالا

سكيليفليمإلعلو.قرشلاىلعبرغللهتيبصعتناكوأ
الهتاباتكو.عوضوملااذهيفروهتملابناجلالثميهييتوج

دهمييذلادئارلاةفيصبمستامنإوثحابلابولسأبمتت

ىريبعشىلعةعقاوةلودنمعقاولاوزفلارربيوأوزفلل

مدقيوهيلعربصيومكحللعضخينأبجيهنأهييتوج
.ةعاطلإوعمسلا

تافطتقمهيدينيبعضأنأديريميركلائراقلالعلو
:لوقي«هییتوجليماتاباتکنمیرخأ

يفبرغملاخيراتهيمنامىلعةرظنيقلنانهو»

اثداوحلارصحعيطتستالةركاذلانأدجنليمالسإلا
اهجئاتنواهبابسأفرعتاليتلاةديدعلابورحلاو‹ةكباشتملا

.ةرتفلاكلتيف
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ىرخأاهضاقنأىلعًاشنتوراهنتىتحةكلممموقتنأامف
لبفاجواخخيراتهن«ةسوملمةجيتنوأحضاوببسنودب
قباسلاردصملا«اهرخآنماهلوأفرعتالةلحاقءارحصلوقأ
ميظنتلاتزيميتلايهةوادبلاةايحنأعقاولاو»:لوقيو7

نعقرشلازيمتيتلايهةوادبلإوقرشلايف
ةيقيرفإنإكلذ»:لوقيو.80ردصملاسفن.«برفلا

يفناديحولاامهوايفاقثناقيرعنادلبسلدنألاوةنجاطرق
هرودبعليذلارصنعلانأىلعءبرغملابيمالسإلالاجملا
ةنايدلاقانتعالهتأيهامومالسإلالبقامةرتفيهانه
:لوقيو.104صقباسلاردصملا.«ةديدجلا

قرشلانيبعارصلاةمحزيفانهابتناريثيامرسيأو»
يفيحيسملاوينيتاللاذوفنلارايهنابرغملادالبيفبرغلاو
:لوقيو.قباسلاردصملا.ءاقيرفإ

لشمةروشقلختنأةينامورلاةيروطاربمإلاتءاشدقو»

ةيسايسوةيعامتجاتازهدصقريغنعاهنعمجنوةروثلاهذه
:لوقيو.ردصملاسفن.«ةريطخ

دادزافنامورلانمزيبهذلااهدهعايقيرفإتفرعدقل»

ىرخألااهرثآملامورتفاضأوايداصتقاتشعتناواهناكسددع
:لوقيو‹هسفنردصملا.«تالبلاىلإلمجلالاخدإ

اهرثأتلارظنةيبرغملاةمواقملادهميهةيقيرفإنأ»

:لوقيوهسفنردصملا.«ةينامورلاوةينانويلاةراضحلاب

اننكلادالبلاهذهيفابرفتسمارمأاذهكفرصتسيلو»`
موهفمنمةنسفالآةثالثذنمانرسنيذلانحنهنجهتسن

:لوقيوءهسفنردصملا«نطولاموهفمىلإةميدقلاةيندملا
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ءةيواشلادالبتحبصأفايجيردتتلوحتاهنألكلذ»

نرقلايفنامورنيحالفوةيعارزتاورثنميقبامددبتو
ردصملا«لبجلاولهسلانيبلقنتلاةايحتداسوءعباسللا

نيتظحالمبلصفلااذهمتخأنأفيرطلانململو
.ريبكلاقرشتسمللةكحضمتاجاتنتساىلعنيتينيم

153ةحفصباتكلاسفنىفلوقيىلوألاةظحالملا ۴:يلياب

يفةيدوهيلاوةيتانزلانيبةبارقلاركذنمانهانلدبالو»
ابالمحتتناكنييتانزلاىلعةريمألوأةنهاكلافلصألا

.«نیهوکبركذتةنهاكف.ايدوهي

قطنملاةمالسوجاتنتسالاةقدوثحبلايفقمعتلاتيأرأ
بيرقةنهاكلاظفلو.ةنهاكلايهنييتانزلاىلعةريمألوأ

نيبةديطوةقالملافنذِإيدوهيمسانيهوكو.نيهوكنم
ةريمألاهذهمسانأريبكلاقرشتسملااذهينو«دوهيلاوةتانز
اهيلعاهقلطأةيبرعةملكةنهاكةملكنأوةنهاكالءايهاد»

هذهىنعملنأدبالوناهكلالامعأسرامتتناكاهنألبرعلا

هومجرتبرعلاءاجاملفاهيلعقلطيناكايربرباظفلةملكلا,
نمبرعلانأوأءةيربربلاةظفللاتفتخإوةظفللاهذهىلإ
موقتاهنأاوظحالنيحةنهاكلاظفلاهيلعاوقلطأرمألاٍإدبم

ةنهاكناكاهسانأولىتحورمألاناكامهموناهكلالامعأب
ءامسألاهذههباشتلناكاملنيهوكنومسياوناكدوهيلانأوأ

نيتظفلهباشتدرجملةقالعاهنيبطبرننأادبأحصيالوىنعم
ناميلسوقاحسإونوراهوىسومنومسيمويلانوملسملافالإو
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سيلهنأبسحأ؟اذهيفريبكلاقرشتسملايأرامفدوادو
.اذهنمفخسلايفدعب

:يليام153صباتكلاسفنيفلوقيةيناثلاةظحالملا

رصعيفتماقةيدوهيةروثنأاضيأفورعملانمو»

اريثكنانيرددشدقو«ةقربنمتقلطناناجارتروطاربمإلا
ىعديصخشمهسأریلعوءالۇؤهھماف.ةروثلاهدهىلع

قالطتلاةعساوحبذتايلمعب مهيلعاكلمهوربتعا>افوقول

مهيديأخيطلتباوذذلتو«مهمحلاولكأو«نامورلاونيينانويلل
ابايثهنماولعجيلمهماسجأنعمهدلجنيعزتنم«مهئامدب

اوحبذدقناكسلاعيمجنأيأ«افلأنيرشعويتئاميلاوحب

لدتالوديدجنمةلحاقءارحصىلإدالبلاتلوحتو‹ابيرقت
لب‹بسحودوهيللينيدلابصعتلایدمىلعەذهکعئاقو

.«ميظنتنسحأنيمظنماوناكءالؤهنأىلع
.قيلعتنودئراقلامكحلةرقفلاهذهكرتأيننإ
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هييتوجسکیلفليمعم

مهريغنعاوبتكامكةيضابإلانعنيقرشتسملاضعببتك
.نيملسملانم

مهتريسمنوقرشتسملااهنمادبييتلاقالطنالاطقتلملو
قرشلااياضقو‹ةصاخةيمالسإلااياضقلانعنوبتكينيح
اهمسريواهددحينأسرادلاعيطتسي«ةدحاوطقتيه-ةماع

.مهتاباتکيفحوضويف

ةيضقوأدلبنعةباتكلاىلإمهدحأعفدتيتلاعفاودلاامأ

ىلإةلودنمو.صخشىلإصخشنمفلتختيهفءةقرفوأ
الهدنعةتباثلوصأيفىقالتتامابلاغتناكنإو«ةلود
صاخلاهعباطبمهمدحاولكةباتكمستامنإو.اهودعت

يذلائراقلاةيعونلهكاردإوهنيوكتبسحزيمملا
‹هيلعريثأتلاثادحإيفهتيغربهيلإهجتيو«تاذلابهدصقي
هعفاودلهتسامحىدممث‹هتينهذيفةنيعمميهافمرارفإو

ءهتالاصعتفتاىلعةرطيسلانمهنكمتىدموةيقيقحلا
ىتلااياضقلاوثادحألابةيسفنلاهتارثأتوهتاساسحإو

۱`.اهجلاعي
-مهيلعنوثدحتيامدنع-ةيضابإلاىلإنوقرشتسملارظني

مهنوربتعيف‹نيخرؤملارثكأاهنمرظنييتلاةيوازلاسفننم
نوبسنيمهنإلببسحفاذهسيلو«جراوخلاقرفنمةقرف
نيرماغملانعوجراوخلاذاوشنعردصياملكاعيمجمهيلإ

يففنعتاكرحمهلتناكنمم.لاملاوأمكحلابالطنم
.تاهجلانمةهج
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نيذلانيقرشتسملاتاباتكنمةعومجمنالايدينيب

.ةشقانمللنيجذومنمهنمذخآفوسوةيضابإلانعاوثدحت

فرطتملاقرشتسمللجذومنكهييتوجسكليفليمإ:لوألا

الوقرشلارامعتسالهتبحمالو‹برغللهتيبضعيفخياليذلا
.ديكلايفهيولسأ

يذلاقرشتسمللجذومنكونيلينوسنوفلاولراك:يناثلاو
حضاويملعجهنمقفوريسي

هييتوجقرشتسملاعمةريصقتانقوفقنلصفلااذهيفو

فصتملائراقلانأةقيقحلإو«ءايقيرفإلاشيضاس»هباتکيف
لكيفىرامعتسإلاديكلابسحيباتكلااذهارقيامدنع

لكيفسئاسدلاهينيعمامأصقارتتو«بانتكلانمةحفص

يتلاةحضاولاروصلاضعبميركلائراقلاىلإو4عوضوم
:ةءارقلاىفضاموهوهلیدبتت

ربربلانيبةيلبقلاةعزللاةراثإىلعديدشصرح1

ةفلتخمىتشلئابقىلإنومتنيمينأبمهريكذتىلعلصعلاو
لئابقلاكلتضعبنأو«قرعىلإاهنمةدحإولكيمتنت
قحتتالىرخألئاقأو«دوستومكحتنألةلطؤمتاك حت
ىلعهذههيفتبلغتاهنيبعقوافينعاعارصنأوءفرشلاكلذ
هتدعاسمومالسإلاءيجميهةيجراخفورظببسبكلت

هذهوءدجمللاصرفاهيلععييضفضعبىلعلئانبقلاكلتضعبل
.عوضوملكيفكلئءارتتةحضاوةروصلا

هرابتعاو«ربربلاوبرعلانيبةيرصنعلاةراثإةلواحم2
تسيليمالسإلاحتفلانمزتعقويتلاةيماحلاكراصعملا

.قرعوقرعنيبكراعميهامنإورفكلاوناميإلانيبكراعم

عفادمو.رامثتسالاورامعتسالاديريزاغنيبكرايعميهوأ
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تاروثنمكلذدعبعقوامكلذكو:ءهضرأتاريخوهدالبنع

يلبقعارصىلإاهلكاهدريمكخلافارحناببسببورحو

.رثكأسيليقرع

دنعةيراضحلاةيحانلانمربربلانأشنمنيوهتلا3

هذهنماضيأبرعلانأشنمنيوهتلاوبرعلابمهتلباقم
ممالابىتحوأقيرغإلاوأنامورلابمهتلباقمدنعةيحانلا

.سرفلاكمهلةرواجملاةيقرشلا

نمبرغملايفامعاجرإونامورلاةميقنمعفرلا4
يفامأمهدحومهيلإميدقلايفراهدزالاوةراضحلارهاظم
.اسنرفىلاإفثيدحلا

ايقيرفإلاشيفامومعجراوخلاريوصتىلعصرحلا5
ءاطعإوءةراضحمهيديأىلعموقتنأنكميالوءودبمهنأب

عاجرإو.برعلانعواضيأربربلانعاهسفنةروصلاهذه
-يراضحلاسحلا-هيميامىلإيمالسإلايراضحلاثارتلا

تدبعتسايتلابومشلانعبسرتملاويقابلاروذجلاقيمعلا
.نامورلااهمهأويمالسإلاحتفلالبقبرغملا

ةيمالسإلادوهعلايفتماقيتلاةراضحلانأبمعزلا6
لبقةراضحلااهيفتماقيتلانكامألاسفنيفتماقامنإ
ةماهلاندملانأىتحءقباسلا-يراضحلاسحلاب-:مالسإلا
ىفةماهلاندملاِضاَقنُأىلعتماقامنإيمالسإلابرغملايف
.ينامورلادهعلا

نماهروذجدمتستةقطرهاهنأبجراوخلاةكرحريوصت7
.ةيحيسملاةيتانودلا
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هييتوجهبتكامًارقتتنأواهسملتيتلاروصلاضعبهذه
تنأوكلودبتةريثكیرخأاروصنأكشالوةيضابإلانع

.باتكلاةءارقيفضام

يفينقفاريئراقلالعلفةيضابإلابقلعتياميفاسأ
ةراتةيضابالانعفلّؤوملاثدحتي:ةيتآلاةريصقلاتاوطخلا

يفلوقيثيدحلابمهصخيةراتو«يجراخلاراطإلانض

رشنينيسحلامشاهةمجرت(ايقيرفإلاشىضام):هباتك
جراوخلابهذممهفنيكلو»:يليام200صيناجرل

تاروشلانمهبرقننأبجيلب«هريغنعهلزعنالأيفبني
ينيدلاناجيهلاءارودجنثيحءبرغملااهفرعيتلاىرخألا

ءيشهبشةيجراخلاو‹ةيقرعلاوةيقبطلارعاشمللةضافتنا
هيفناكرصعيفتدلودقو«ةيتانودلايهةيحيسمةقطرهب
ىلعياروكسامددشدقو«ينيدلاعباطلاباعوبطمءيشلك

ىلإفلؤملافيضيو.«ةيجراخلاوةيتانودلانيبهبشدوجو

:يليام202ةحفصيفلوقلااذه

جراوخلانيبهبشلاركذيفنذإقحىلعياروكسامف
نعةلوقنماهنيعةيتانودلايهةيجراخلانإلبال«ةيتانودلاو
طامنأنمطمتاذه«يمالسإلاراطإلاىلإيحيسملاراطإلا

ةيجراخلاىنعممهفنيكليأهييتونجدنعمكحلاوليلحتلا
يفةصقاولاتاروشلانماهريغىلإاهبرقننأبجي
ىلع هييتوجرظنيف تماقامنإتاروشلاكلتوءبرفبلا
اماذهيفسيلو.ةيقرعلاوةيقبطلارعاشملاوينيدلاناجيملا
ةفورعملاةيتانودلايهمالسإلايفةيجراخلانوكتنأعنمي

فورظاهتتاوىتحروصمعلاربعتلقتناو‹ءةيحيسملايف
تافارحتأإلاىتحهنأيأءطمتلااذهيفترهظفروهظلا
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نمةدمتسمنوكتنأىغبنينيملسملادتعتافرطتلاو

امېسح۔هيفامبقرشلانأكلذ‹برغلانموأءةيحيسملا

.ةايحلاوضافتنالاوةكرحلاةوقهلسيل-قارشتسالاديري
:يليام207ةحفصباتكلاسفنيفةييتوجلوقيو

ةيضابإلاوةيرفصلا:نيتقرفىلإبرغملاجراوخمسقنيو»
هبشأمهو.لادتعإلاةيضابيإلاو‹فرطتلاةيرفصلالشمتو

دقل«روذجلاةقيمعةيهاركمهنيبدعابت«ةفشانملاوةفشالبلاب
الةيشحوبناوريقلاةنيدمةموجفرووةوازفنويرفصمجاه

«.اهلریظن
:يليام209ةحفصيفلوقيمث

ةبراحملةراوهوةتانزنمسلبارطويضابأفحزدقو»
لختنأىلع«مهنمناوريقلااياقبعازتاو‹ةموجفروينب

نأدعبتسملانمسيلذإءضحميناسنإعفادبنكيملءالؤه
نأاودارأو«بهذملايفمهناوخإنمدسحلاباورعشدقاونوكي
هييتوجقرشتسملاقطنماذه.«ةدئافلاضعببمهسفنالاورفظي
.اهيلإعفاودلاليلعتواهثعاوبليلحتوثادحألاةشقانميف

ءبهذصلايفناوخإةيرفصلاوةيضابإلانأالوأضرتفي
ةفشالبلانيبيتلاك-روذجلاةقيمعةوادعنأايناثضرتفيو

لالتحاباوماقةيرفصلانأركذيومهنيبموقت ةفشانملاو
ةيضابإلانأركذيمثحئاضفلانماريثكهيفاوكبتراوناوريقلا
نأاشلاثضرتفيو.ناوريقلانمةيرفصلادرطىلإاوعراس
اعبارضرتفيو‹يناسنإعفادنمثعبنيالاذهةيضابإلالمع
نمناوريقلاصالختساىلإةيضابإلاعفديذلاعفادلااذهنأ
رفظلامثبهذملايفمهناوخإلدسحلاوهامنإةموجفرويديأ
اهضعبعفريتاضارتفالايفروصق.بساكملاضعببمهسقنأل
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روصتو‹مهولانمساسأىلعوأساسأنودضعبىلع

ملعىلعينبنتالةيسفنعزاوتو«ةيرشبتاقالمعلريوصتو
لبقتماقتاكرحىلعماكحارادصإوربخىلعدنتستالو

خيراتلابتكاهنعاهركذتامةضقانملالكضقانتنورق

قرشتسملااهيلإدنتسييتلابابسألايهامف«ةيبرعلاريسلاو
عئاقولاىلعماكحألارادصإوضورفلاضارتفايفهييتوج

ةضيرعىوعدريغاقلطمءيشالهنإسوفنلالئاخدىلعو
اودرطةيضابإلانإلوقيهنإ«نييبرغلادنعامىلعتاسايقو
دسحلاو.ةدئافلاضعبيفاعمطوادسحناوريقلانمةيرفصلا
هذهيضمدعبيكذلاقرشتسملااذههلنطفيفخعفاد

|.ةليوطلانورقلا

ضعبمهسفتألنوبلطيمهنأهاوعدىلعرصتقاولهنإ
يفةيضابإلانأعمجتداكتخيراتلابتكنأمغر بساكملا
اجرخادعامةتبلاائيشاهنماوذخأيملناوريقلاىلعمهئاليتسا
نيعأمامأرزعوهيلعبقوعفشكنااملفنيلتاقملادحأهقرس
ةرظننأل.رظنلايفاطخهاوعدلناكل اعيمجدنجلا

الإثعبنتالبومشلاولودلاتاكرحىلإهييتوجقرشتسملا
دعبالإكرحتياليرامعتسالامهفلاو‹,يرامعتسالامهفلانم

عفاودلابوههنعربعامامأ«مناغملاوبساكملاودئاوفلاريدقت

عقاودلاوءهتلماعميفيبرغلاسحلايفتلتقدقفةيناسنإلا
ءةنسلألاومالقألاةلمحاهلتقامنإيبرغلاسحلايفةيناسنإلا
ةلمحنماموعماطملابالطوحالسلاةلمحاهلتقينألبق
خيراتلايفقرثلاىلإيبرغلارامعتسإلااههجوةيركسع
دقوالإتانايدلاتقبسيتلاكلتىتحثيدحلاوأميدقلا
ءةقفأرممالقأوةنسلأاهتزربو«ةقباسمالقأوةنسلأاهلتدهم
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مويلااقتلكنإو.ةقحالمالقأوةنسلأاهتدجمواهيلعتنثأو

عيمجنودجميلبنورربيمهدجتفهبارضأوهييتوجقرشتسملل
لبنامورلاوقيرغإلااهبماقيتلاةيرامعتسالاتالمحلا

مهنودبيالو‹زازتعالاورخفلانمنمءيٿباهنعنوثدحتيو

ناكقيحسخيراتيفةيرامعتسالاتالمحلاكلتنأبنوسحي
ملو«دئاوفلاىلعلوصحلاوهامنإاهيلإعفاودلاواهيلعثعابلا

نيقرثتسمللنأكلذ‹دسحلاوةريغلاناكاهببسنأاومعزي
هبنوجلاعياقطنموبرغلااياضقهبنوجلاعياقطنم:نيقطنم
قرشلاوبرغلانأادبأمهرابتعايفلخديملو«قرشلااياضق
نوفغبسياوناكنإو‹ةايحلارهاظمنمرهظميأيفنايوتسي

تحتلمعللنودرجتممهنأبةضافضفىوعدمهفقاومعيمجىلع
.يملعلاثحبلامسا

:يليام224ةحفصيفلوقيو

لاحيهامكةقومرمةقرشمةيصخشترهاتةكلممءارو»

نبنمحرلادبعهنإءةيمطافلاةرسألاو«ةيسيردإلاةكلمملا
يبرافلاشيجلاداقيذلاريهشلامتسرىلإهلصأعجريو«متسر

ةبارغالو«ىرسكدافحأنمسرافوهو‹ةيسداقلاةكرعميف
دادزايذلاتقولايفةطقارهلانمةئفسأرىلعهاندهاشنأ
۱.«نييسابعلانمزيسرافلاذوفنلاهيف

ريثأتلالفلفتبةيمتسرلاةلودلاحاجنهييتوجللمياذكه
نإلغلغتلانأكشالو.ةيسابعلاةلودلايفيسرافلا
تيبثتوةيسابعلاةلودلادييأتلناكريبعتلااذهحص
نموةونمحرلادبعةماعبةيمتسرلاةلودلانأكشالو‹اهمئاعد
نأهييتوجعاطتسافيكفةيسابعلاةلودللةضهانمتناكهدعب
امنإةيمتسرلاةلودلاحاجنببسلعجيف؟كاذواذهنيبقفوي
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ذوفنلااهلناكةيسرافلاديلاوةيسرافديدوجوىلإعجري
يبرافلاذوفنلاحمسفيكف«ةيسابعلاةلودلايفعساولا

برضتلةيسرافديهنعقشنتنأةيسابعلاةلودلايفلفلغتملا
يفحضاوضقانتهنإ.يمرافلاذوفنلاىلعةينبملاةلودلاهذه

متسرنبنمحرلادبعدوجونألخيراتلاثادحأيفوقطنملا
الوةيسرافلاةيموقلابةقالعةيأهلنكتمليبرعلابرغملايف

سرفلاداجمأبالوءةيسابعلاةلودلايفاولفلغتنيذلاسرفلاب
دبعنإفحضاواذهيفببسلاومالسإلاروهظبتهتنايتلا
ةقلحكانهوعاطقتالامامتسرفلابهتلصتعطقنادقنمحرلا
عمجحهنأركذتخيراتلابتكنأالإةحضاوريغهتلوفطنم
برغملانملجربهمأتجوزتوةكمبهدلاويفوتفهدلاو
كانهونمحرلادبعاهلفطاهعملحروهعمتلحرف(ناوريقلا)
نمهلهأطقفملمعمتجميفنمحرلادبعنوكتناوريقلايف
الفكاتهناكسرفلانمادحأنأفرعيملوربربلاوبرعلا
يفىرخأتاكرحبةكرحلاهذهطبرةلواحملادبألاجم
.ةيموقعفاودنمثعبنتقرشلا

الاتباثاضرفهينيعبصنعضيهييتوجقرشتسملانإ
اهلكهبهاذميفالشمممالسإلاناوهضرفلااذههنعلوحتي

يفةراضحتماقاذإف.ةراضحهديىلعموقتالاهضعبيفوأ

مالسإلانعجراخببسكانهنوكينأدبالفامناكم

اهديىلعتماقدقةيمتسرلاةلودلانأامبو"نيملسملاو

هييتوجقرثتسملافخيراتلااهبنكينأنكميالةراضح

ةيضابإلااهبموقينأركنيهنكلوةراضحلاكلتدوجوبفرتعي
ةيموقلاو.ينامورلايراضحلاسحلا:نيلمامعلاهوزميامنإو
.متسرنبنمحرلادبعيفتلثمتيتلاةيسرافلا
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نكمياليمالسإلابرغملاةئيبنألوقينأديريامنأكو
نوكتنأدبالفةكرحاهيفتماقاذإفتادايقبجنتنأ
ةيسيردإلاةلودلاعملاحلاوهامكامةهجنمةسدنمةدايقلا

رظنيفنولثميةيضابإلامادامو.ةيمتسرلاوةيمطافلاو
ميعزلااذهنكيلفميعزىلإةرقتفمةقطارهلانمةقرف«هييتوج»

نمهتوخأقرشملايفلغلغتامكبرغملايفلفلفتايسراف

ةلودللهدييأتيفيبرافلاططخمللاضراعمنأو«سرفلا
ميقتستلهلكليوأتلاولحمتلاانهو.ةيسابلا

.هییتوجتایضرف
:يليام227ةحفصيفهييتوجلوقيو

جیوجفوسباقنيبةحاونمامقحبياروكساملوقي»

اوناكنييرفص-جراوخللاهروطتبةنيدميهوالإةساملجسو
«ءارحصلاةداساوناكدقل نييضابإمأ

:يليام228ةحفصيفلوقيو

يتلاةرتفلايفاماهايسايسازكرمتناكترهاتنا»

نيذلإو‹قرشلانمنيمداقلالحرلانييلامجلاروهظتقفار
دعبلوقيو«ايديمونناكرأةعزعزيفريبکناشمهلناک
:رطسأ

ازكرماهبةطيحملاةقطنملاوترهاتربتعتاذكهو»
رحلانمابرهمهناعطقعمءارحصلاناكسهدصقيفايطصالل

«ديدشلا

:يليام229ةحفصيفلوقيو

ةكلممترهاتنأةقطنملاكلتلةيفارغجلاةعيبطلالدتو»

ترهاتيفةينيدةقرفكةيضابإلاىفتخادقوءحاحقألاودبلل
یفةريغصتاعامجلكشىلعاورمتسانيحيفاماتءافتخا
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رمألاسيلوءةيوارحصلاقطانملايفيأبازلاوةسوفنلبج
«.ءارحصلايفتناكةيمتسرلاةلودلاةوقنألةفدصديلو

:يليام229ةحفصيفلوقيو

لكىلعلحرلاودبلانمةيمتسرلالئابقلاهذهنأیلع»
«.لاح

:يليام230ةحفصيفلوقيو

ةرعولايضارألادودحزواجتتملنييمتسرلاةكلممنإ»
«.ءارحصلاو

لئابقنعةرابعةيضابإلانأهييتوجقرشتسملاضرتفي
ةعيبطنأيعديو«اديدشازيكرتكلذىلعزكريوةيودب

املو.ةيودبةيوارحصةعيبطاهيفنوشيعييتلاةقطنملا

هلهاجتنکميالاحضاوايراضحارهظملثمتترهاتتناك
نالواحدقفهذهقرشتسملاىوعددريرهظملااذهناو

ةيضابإلانأمعزفءاوهألانمعونبةلكشملاةهباجمنمبرهي
نوشیعيحاصقألاودبللةكلمميهترهاتنوحاصحقأودب

ةكلممنونوكيحاحقألاودبلانأعنتقيالادحأنكلو.اهيلع
يهوةوادبلاباهفصوىلعيصعتستاهسفنترهاتةعيبطنُامك

:228ةحفصيفهسفنقرشتسملااذهاهيفلوقييتلا

عافترالقيالورتم1200عافتراىلعترهاتعقت»

زاتميترهاتءاتشوءرتمفلأنعاهبةطيحملاقطاتملا

ءارحصلاسكعىلعيأهجولثوهتبوطروهتيبابضوهتدوربب

ةوادبلافصوعمضراعتتترهاتةقيقحنأدجواملف«.امامت

تلظلعفلابةلودناكملااذهيفاوماقأدقةيضابإلانأدجوو
فصومهنعدعبيامريدقتلقأىلعنرقفصنوانرقةرهدزم

اوناك ةادبمهو ةيضابإلانأوهوايلايخاضرفضرتفاةاودبلا
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نأيأءارحصلارحنمابرهفيصلايفترهاستنودصقي
ةلودلاتناكامنأكو.لحرلاودبللافيصمتناكترهات

ةدعقطانميفةنسلالالخقرفتتزوجارألانماعطقةيمتسرلا
ةلودلارودبمايقللترهاتيفتعمتجافيصلاءاجاذإف

.راتسءارونمرارزلابثعبيفيفخكّرحمل

ناكفهسفنهييتوجعنقتملاهلكتاضارتفالاهذهامنأكو.
ةيضابإلا»لوألاهضارتفانكلو«تاضارتفالانمديزمىلعحلي
الوةشقانملالمتحيالضارتفاحاحقألالحرلاودبلانملئابق
امللولحلاسمتلينأهيلعناككلذلوهدنعدقنلالبقي

دعبلولحلاتءاجولكاشمنمضارتفالااذهنعبترت
.ضعبىلعاهضعبينبنيتاضارتفالانمةعومجم

.الحراودبالإنونوكيالةيضابإلالوألاضارتفالا
اوحبصيفاوريغتينأنكمياللحرلاودبلايناثلاضارتفالا

امدنعةعقاوةقيقحترهاتيفةراضحمايقوةراضحةانب

.ةيضابألاناطلستحتتناك

ترهاتيفنوميقياونوكيملةيضابإلاثلاثلاضارتفالا
رحلامسوميفاهيلعنولبفيفافيصماهنوذختياوناكامنإو
.لوصفلاومساوملاةيقبيفاديعبنوحزنيواهنعنولختيو

مكحتحتترهاتيفةراضحلاكلتتماقفيكف
؟ةيضابالا

.فورعمحضاوطيسبهييتوجدنعكلذيفباوجلا
يندملاسحلابترهاتيفتماقامنإةراضحلانإ

.لبقنمميركلائراقللكلذتحضوأامكقباسلايناحورلا
.كلذيفمهتلودلالوترهاتناكسلالوةيضابإللديالو

صهباتكيفهييتوجقرشتسمللارقاىنعملااذهكلحضتيلو
:ىليام7
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ضرتفيو‹ةينامورراثآأىوسمويلاترهاتيفسيلو»

مث«دودحلاىلعةيركسعزكارماهيفاوأشنأنامورلانألزيغ
ديؤيامةيقابلاراثألايفدجيملو‹نييندمللةينكسةقطنم
ةرطيسلادهعيفىربكةيمهأترهاتلناكو.هتركف

«.ةيطنزيملا

:رطسأدعبلوقيو

يفترهاتيبونجرادجلاراثآةتحبلاةيرثألاةيحانلانمو»

يفةدوجوملاكلتبةهيبشةحرضأنعةرابعيهو«ايلعلاانيملا
دقواهنعرخأتمتقولدوعتاهنكلو«ةيحيسملاربقبو»ساغدم

تاودأاهئانبيفمدختساامك«ةيقيرغإةباتكىلعاهيفرثع
«ةشوقنمتاباتكوةيحيسمةسدنهاياقبكاهلقباسرصعلدوعت

ىلإاهبسنيويطنزيبلادهعلاترصاعاهنألزيغجتنتسيو
«.ترهاتيلاهأ

:هييتوجلوقيو

يذلاناكملاسفنيفتناكيطنزيبلادهعلايفترهاتو

ةسمخدعبتترهات)نييمتسرلاةصاعومويلاهيفعقت
.ةميدقلاترهاتيبرغلايمأ

اذهفةديدجلابقلهتنيدميلعقلطأدقمتسرناكاذإو
«ناهذألايفةلثامةميدقلاةنيدملانأدكؤيام

لصفلااذهيفهلكثحبلاميركلائراقلاعبتتيامدنعو

:يتأيامكودبتهييتوجاهمسرييتلاةروصلانأدجي
ةعيبطوودبالإنونوكيالجراوخمهرابتعابةيضابإلانإ

الو‹اماظنينبتالوةراضحلاعضاوميفرقتستالودبلا

ةيضابإلامكحتختلعفلابتماقدقو«مكحاهلتبثي
امف.مكحلاكانهمهل.-."و‹نرقفصنوانرقتمادةراضح

؟ببسلاوه
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اهيفيرجتةيسرافدياهتنبامنإةراضحلاهذهنأببسلا
ءةيطنزيبتاراضحهيفتماقنطوميفو«ةراضحلاءامد
ةراضحللتبنمناكملافءيمالسإلاحتفلالبقةينامورو

.مكحلارارقتساو
اهيلإمهليحرىدمتتاليهفعوضوملابةيضابإلاةقالعامأ

ماقيذلايقيقحلاءانبلاامأ.افيصماهذاختاو«.ةنسلانمةرتف
نينكرىلعماقامنإفةراضحلاهنعثحبتومكحلاهيلع
ةروصيفقرشلانمدفاولايسرافلايراضحلاسحلا:نيساسأ

ترهاتةيرقيفسدنملايبرغلايراضحلاسحلاونمحرلادبع
بسنيامامأ.نامورلاكانهناكامدنعنورقلاتارشعذنم
وهفهعابتأهبموقياممهبهاذمنمبهذمىلإوأمالسإلاىلإ

.ءامسألازواجتياليرهاظحفط

دضموقتءايشأةدعكانهنإلوقأنأبحأاذهدمب
:يلياميفصخلتتاهلعلواهضحدتوهييتوجتاضارتفا

هنأالإلصألايبراقناكنإومتسرنبنمحرلادبع1
شاعوسرفلاةراضحنعائيشفرعيوأيعينأنودجرخ
ةضحمةيبرعمثةيربربةئيبيفهبهاومبستكاوناوريقلايف
.ةراضحلاتاموقمنمزجنينأهاسعامفدحاودرفوهمث
دبعةيصخشىلإترهاتيفتماقيتلاةراضحلادانسإف

.لايخلانمبرضةيسرافلانمحرلا

مهأنمناكترهاتيفتماقيتلاةراضحلانأرابتعا2

نورقذتنماهتبرتيففلختملايراضحلاسحلاكلذاهلماوع

نكامأيفالإتبنتالةراضحلانأو.نامورلاةراضحنم

ةبرتلاهذهنأوةنيعمةبرتيفراجشألاتبنتامكاهبةصاخ
لمحتةلودمايألانمموييفاهتدعأدقنوكتنأدبالةنيعملا
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يفةراضحلاتتبندقفساسألااذهىلعوةراضحلاتاموقم

ةراضحلاتابنإلةحلاصاهتبرتنأليضابإلامكحلانمزترهات

وهقطنملااذهءةقباسروصعيفكلذلنامورلااهدعأامدعب

يذلاوهناسنإلانأكشالولايخلاومهولانمبرضرخآلا
‹ناكملاوةئيبلااهلراتخييذلاوههنأوةراضحلانوكي

ةراضحاونوكدقمهبهاذمفالتخاىلعنيملسملانإفكلذلو
ناكمللمهرايتخاضحمبةفلتخمنكامأيفةفلتخمتاراضح
ةددعتمتاراضحنأفداصاذإف مهريغنوكامك-ةئيبلاو

Lbغ

كلذنالكلذسيلف«دحاوناكميفتماقةددعتمممأنم

فيكفرعييذلاناسنألانالامنإو‹ةراضحلاتبنيناكملا

.هرايتخاهيلععقودقةراضحلانوكي

هدعاسيالةيضرف(حاحقاودنب)ةيضابإلانأهرابتعا3

برغملايفمهخيراتىلإةطيسبةيعبتتةرظنو‹خيراتلااهيلع

ىلإمهنأو.معزيامكاوسيلهنأةحضاوةلالدلدتهييتوج

:ةيتالا
1

(ايبيل)يفهارقوهندمبةسوفنلبجنورمعياوناك:ىلوالا

ةريزجنورمعياوناكونأآلاىلإةرقتسمةيرضحةايحهيفمهلو
اوناكو.نألاىلإةرقتسمةبيرضحةايحاهيفمهلو.ةبرج

ىلإةرقتسمةيرضحةايحاهيفمهلوةغاوزوةراوزنورمعي

بونجلايفىرقلاوندملانورمعياونا..؟و.ةراوريفنالا

ترقتنورمعياوناكوبيرقدهعىلإةةتسمةيرضحهايح

اوناكوخيراتلااهلجسةرقتسمةايحاهيفمسواهيلإايمويباغبو
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لبةرقتسمةيرضحةايحاهيفمهلوةتاردسونالجراونورمعي
دهعلايفةيرئإزجلاةيرثألاندملانمربتعتةتاردسنإ

نيبايراجتايراضحازكرمتناكدقفنالجراوامأءيمالسإلا
اهرقمولفاوقلازكرمتناكوءادونلاايقيرفإورئازجلا

ةيرضحةايحهيفمهلوبازيميداونورمعياوناكو.لازتالو

.لازتالولامثلاندمتقافامبرةرقتسم

لاقينأنكميالو.برغملايفةيضابإلانكامأمهأهذه
اونكسنيذلاامأ.ودبمهنأ لاوحألانملاحب-ءالؤهنع
دحأغيطتسيالفءسلدنألادالبضعبوأىصقألابرغملامهنم-

.ةوادبلابمهفصينأ

تقنتعايتلاةيودبلالئابقلاضعبكلانهتناك:ةيناثلا

نكلونمزلانمةرتفاهتايحىلعترمتساويضابإلابهذنلا
اهعمنوذختيوةرمتسمةمواقمةوادبلانومواقياوناكةيضابإلا

ةيرضحلاجوزتنوعنميمهنإاهنمفنعلايفةياغفقاوم

جوزنيحيجدللانامثعيبُىلعاوددشمهنیتحيدابلاب

ودبلانممهئابرقأدحألاهرايتخاواهتبغرضحمبو(وزنم)هتنب
.دعبامیفادیدشامدنكلذهلسعىلعنامثعوبامدنو

ىعريهفرعياصخشدجونيحمهئاملعدحألاقامكو
يتلاةيحللاتسئبوةيحلاهاعرتيتلامنغلاتمعن:امنغ

كرتبةليبقوأيحعانقإنمنونكمتيالامدنعو.منفلاىعرت
مهيلِإرضحتلالئاسونمعاونألاخدإىلعنولمعياوناكةوادبلا

ةلقنتملاسرادملابمويلاىمسيامهبشياممهلنونوكياوناكف

اوناكوقفارمنماهعبتيامومهدجاسملومهئانيأميلعتل
.فيقثتلاوداشرالاوظعولاسوردوةرايزلاباهنودهعتي
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ىلعدمتعتتناكاهمومعىلعةيضابإلاةايح:ةثلاثلا

:سسأةثالث
يداوونالجراووةبرجلهأاهبرهتشادقو:ةراجتلا1

ناكسنوتورئازجلانملكيفداصتقالانأىتحبازيم
الوةراجتلايفةيضابإلابهاومىلعايساسأادامتعادمتعي

 ةليوطنورقيف سنوتورئازجلايفةيرفوُةنيدمولخت

.ةيضابإلاراجتلةعرابلايديألانم
لبجاهبرهتشادقوفوصلاةعانصاميسالو:ةعانصلا

نوكتةعانصلاهذهتناكفبازيميداوورمدلابجوةسوفن

ىتحدالبلاداصتقانموةرسألالخدنمباهانكر
.قاوسألايف

عيمجيفموقتوةورثلليساسأردصميهو:ةعارزلا3

.تاحاولااميسالةيضابإلانطاوم
يذلاداصتقالاىلعاهتايحينبتيتلاةمألانأيودبيو

ةمأنوكتنُنكميالةعارزوةعانضصوةراجتنمنوكتي

لكبةوادبلااوبراحينُنکميالحاحقألاودبلانو.هيودب

لهأنمجاوزلاعنمىلإرمألامهبغلبيىتحبيلاسألا
قرشتسملالوقيوةطقنلاهذهةشقانملاذهيفكيو.ةيدابلا

:يليام233صهييتوج

.رثلالهأىلعةمراصتابوقعنويضابإلاضرفدقو»

.«هديعطقتقراسلاو‹مجريينازلاف

هررقامىهةبوقعلاهذهنألهجيالهييتوجنوكي..قو
هتذفتءاوساذهبةمزلمةيمالسإلابهاذملاعيمجنأومالسإلا
نعاذهركذينأصرحامنإو.هذفنتملوأةمئاقلااهتاموكح

نيدمالسإلانأىراقلليحوبنأديريهنألالوأةيضابإلا
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ئراقلليحويلايناثوءرشبلانمسانهنيناوقصرفييرشب

نمو٠نيدرشتملاجراوخلانممهرابتعابةيضابإلانُميركلا

نمو:مهماكحأيفةوسقلانوجهتنيظالفلاةافجلاودبل
ىلعرداصلامكحلااذهجهتملااذهمهجاهتناىلعةلثمألا

.قازىسلاوةانزلا
هييتوججهنممهفىلعميركلائراقلادعاسيامملعلو

هيلعضرعأنأكلذيفهبولسأوةيضابإلاعوضومةشقانميف

.تانراقمبولسأيفقرشتسملااهإرجأاروص
:ىلوألاةروصلا
:يليام230ةحفصيفةروصلاهذهمسريوهولوقي

هرعش:يضابإلانعةروصمسرىلعءايركزوبأاندعاسيو»
ءناعطاقنادحهلءاليوطاميقتسمادنهملمحيرئافظوذ

اطوبرمارجنخلمحيامك.ناقطيلاوفيسلانعفلتخي
ةيلزهةيروتاكيراكةروصودبتىرتامكاهنإ«هعارذب

`.صاخشألانمددعلوأصخشلمسرتدقةكحضم

يبأةدعاسمبهييتوجاهمسرييتلاةروصلاهذهىلعءانبو
اماعاراطإاهلعضننأعيطتسنءةيضابإللهمعزىلعءايركز
:يليامك

.روفظمرعش
.ناقطيلانعفلتخينيدحلايضامميقتسمليوطفيس

عارذلابطوبرمرجنخ
نإوىضايإوهفلجريفةثالثلاءايشألاهذهترفوتاذإف

.هييتوجمعزيفاذه.كلذكسيلفاهضعبفلخت
ع.كحضلاىلعثعبتامنإةيروتاكراكلاةروصلاهذه

:مالكلااذهفمهريغلوأةيضابإللاهبسنيواهمسري
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ًاطخلاهيفشقانيامةبترمىلإاهعمعفتريالةلزنمب
.باوصلاو

:ةيناثلاةروصلا

:يليامباتكلاسفننم230ةحفصيفهييتوجلوقي

نباعم(آ)هتنراقميفقحىلعياروكسامنأنظأو»
ديزياممةفقثمةيضابإلاةأرملانأانلركذيو«ايلاحقراوطلا
يفلتحتقراوطلادنعةأرملانأكلذو‹هبشلاحوضويف
دالبيفةأرملاةناكمنعفلتختةناكماهتفاقثواهملع

سيلو‹ةريبكةيانعقراوطلابياروكسامىنعدقل‹برغملا
اوكرتدقجراوخلاودبلاءالؤهنوكينألاحلكىلعادعبتسم
«ةراوهةليبقنمىقبتنممهوراقهلاقراوطلمهتازيممضعب

دقو ياروكسامقرشتسملانأميركلائراقلااهيأىرتاذكه

هنأمعزىيوةنراقمةيضابإلانيبومهنيبدقعي-قراوطلابىنع
ليوطفیسوءروفظمرعشيفصخلتتهبشهوجومهنيبدجوت

ححصيو«عارذلابطوبرمرجنخو:نيعطاقنيدحيذميقتسم
ةأرملانأوهورخأحجرمبةذنراقملاكلتهييتوجقرشتسملا

ةيضابإلانيبهبشلاحوضويفديزياممةفقثمةيضابإلا

ةناكماهتفاقثواهملعيفلتحتةيقراطلاةأرملانألقراوللاو
نوكينأنمعنامالفكلذبو.برغملايفةأرملاةناكمقوف
ةحضاولاتازيمملاهذهةيضابإلانعاوملستدققراوطلا
.مويلامهدنع

:ميلسقطنمنمهلای
ةماهىوعدنعنيريبكلانيقرشتسملانملكلفغدقل

يرجينمثاحبأوامهثاحبأرثكأاهيلعزكترتوامهالكاهيعدي
.قراوطلانباعميضابالاةنراقم(1)

- 247 -



ةيضابإلانإكلذنادكؤيو نايعديامهنأكلذوامهقسنىلع
ملعردصمنوكتنأنكميالةوادبلانأو.حاحقأودب
-ةحقةيودبيهو ةيضانبإلاةأرمللىَنأَتفيكف.ةراضحو

تراسو«اهتازيمماهنمتملستيتلاةيقراطلاةأرمللكلذكو
ةأرملاقوفاهملعواهتفاقثيفنوكتنأ ةايحلايفاهبولسأب

لقعوياروكساملقعغاستسافيك؟برغملادالبيف
مايخيفشيعتيهو-ةيفقراظطلاةأرملانأمعزي.نُاهييتوج
مهأيضقتو.ثيفلاعقاومعبتتةيوارحصلاقطانملايفةلقنتم
ةأرملانماملعوةفاقثرثكأ ةيشاملاةياعريفاهرمعتاقوأ

نارهووةنيطنسقورئازجلاوطابرلاوناسملتيفشيعتيتلا

فصوهنألليوأتلانمعونىلعياروكماممالكلبقيدق
احيحصنوكيدقاذهو.ةفقثماهنأبوُةفاقثلابةيضابالاةأرملا

يفاميسالةيضابإلانأل عقاولاثيحنم ديعبدحىلإ
ءنورقةدعةليطندملانمدودحمددعيفنونكسيرئازجلا

اوناكنإوءلحرلاودبلاةايحةعيبطنعادجءادعبمهو

ةسسؤممهلنإمث.ةيوارحصقطانميفتاحاويفنوشيعي

يهويرجهلاعبارلانرقلالئاوأيفاهميظنتمتيتلاةبازملا
نيدايميفميلعتلاوةفاقثلاةمهمبمايقلايفةأرملااهعمكرشت
ةيلزنملاةأرملاتابجاويفةصاخبيلاسأمهلنأامكةعيرشلا

ةيضابإلادنعاهرهانظموةراضحلايناعمنأكشالوءةيعانصلاو

ندمنمريثكيفاممحضوأواهنمىوقأرئازجلاناكنسنم
ىفةرقتسملاتاصعمتجملاهذهلثميفو.لحاوسلاوطوطشلا
اهيفتفصواذإةبارغدجنالةظفاحملاوةقيرعلاتاحاولاندم
ةجردلابينعتامنإلاجملااذهيفةفاقثلاو‹ةفاقثلابةأرملا
مث‹ءاهبةقلعتملانيدلاماكحألةأرملاةفرعم«‹ىلوألا
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يذلاطسولايفيعامتجالاكولسلايفلوبقملابولسالاب
ةيعامتجالاةفاقثلاناولأنماريثکةأرملابستکتو٠هيفشيعت

رفوتم-كشال اذهوديلقتلاوةاكاحملاوسابتقالابةيئيبلاو
.ظفتحمظفاحمرقتسمعمتجميف

اذهيفشيعتيتلاةيضابإلاةأرملانيبدعبلاةفاسمف
يفةلقنتم.يشاوملاءاروشيعتيتلاةيقراطلاةأرملاوطسولا
.ةنراقملااهيفيدجتالةعساشةفاسمرارمتسابمايخلا

ةيضابإلاةارملانإلاقامنيحقحىلعنوكيدقياروكسامو
زواجتنيحاهلدودحالةبثوبثودقوهييتوجامأ.ةفقثم

يفلتحتةيقراطلانأمعزف.ملعلاةبترمىلإةفاقثلاةبترم
.برغملادالبيفةأرملادنعامقوفةبترماهتفاقثواهملع

اهلنأبةيقراطلاةأرملافصونأةهادبلانمهنأبسحأو
ناكولفةفاقثلاباهفصوامأ«هللولدمالفصوايملعازكرم
اهنأىوعدامأ.ثحبلاورظنلالمتحالادرجماذكهفصولا
.برغملاىفةأرملااهتليمزدنعامقوفايفاقثزكرملتحت

نإفاذهلكدمبوءهلدنسالمكحو«ةلطابىوعديهف

يونعميدامهبشدوجووقراوطلابةيضابإلاةنراقمةلواحم
اليهيدبرمكلذولوقلانملطابومالكلانموفلمهنيب

بهذمةيضاباألانأةرورضركفتوأثحبيأىلإجاتحي

يفعئارشوتادابعودُئاقعهلو.لوصأودعاوقهليمالسإ

نكميامكقراوطلالكوأقراوطلاضعباهقنتعينأناكمإلا

.ةيرشبلاسانجألاولئابقلانممهريغاهقنتعينُ

وأةركفةيضابإلاوبسنوأةليبقوأسنجةيقراطلانإ

هبشدوجوبلوقنىتحاهنيبعمجييذلاامفنيدوأبهذم
.براقتوأ
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جرزملاوسوألانيباهبشكانهنُلوقتنُأعيطتستله

نسوالانماوردحتاةيكلاسملانأوالشميكلاملابهذملاو
.ةدبقعلاوأبهذملابحالسلاوأسابللاةقالعاممث‹جرزخلاو

حالسلاعاونأواهسابليففلتختةفلتخملاتاشيبلانأكشال
نأفرعننحن.كلذيفبهذملالخدامفاهيدللمعتسملا

اصاخابولسأوسابللايفةصاخديلاقتنييرئازجلاوةبراغملل
رصملوأايبيللوأسنوتلنأاضيأفرعنوحالسلالامعتسايف
.ىلوألادالبلايفهيلعجردامفلاختاهريفلوأ

ةدحاولاةئيبلاىفةفلتخملابهاذملاباحصأنأاضيأفرعنو
f٤

اهرهاظموةايحلابولسأيفنوقفتيوبهذملايفنوفلتخي

يفشيعييذلايضابإلاسابلو.ديلاقتوتاداعوسابلنم
اسيبيليفوأسنوتيفشيعييذلايضابإلاسابلريغرئازجلا
حالسلاوأسابللاعاونأيف.ةصاختاداعقراوطللناكاذإم

مهسابلىلعنوكيمهنميضابإلابهذملاقنتعينمنإف
املناكميأيفوأقراوطلانيبتفقوولفكلذلومهتفايقو
عيطتستكنكلوسابللارهظمببهاذملانيبزيمتنأكنكمأ
يقراطاذهنأفرعتفسابللاثيحنمہهنيبزيمتنأةلوهسب

.خلايبيلاذهويرئازجاذهو
لیلديهوقحتستاممرثكأانمتنخأةطقنلاهذهنإ

1 - ۰ نوهجويفرومألاهفاوتىلإنودمعينيقرشتسملانأىلعحضاو
ئراقلانهذلغشيمامتهالانمابناجاهنولويومهتيانعاهيلإ
.هتفرعمبقحأوهل.یدجأوهامعهفرصيويداعلا

:ةثلاثلاةروصلا

صهباتکيفةروصلاهذهمسریوهو-هييتوجلوقي

:يليام3
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ةيباهولاوةيضابإلانيبهبثلانعياروكسامثدحتدقو»

‹ةريزجلاهبشطساوأيف٠رشععساتلانرقلاىشترهظىتلا

يفارغجلاعضولانأكاذ.اقفوماباتكفيرفلبهعبنكو
ىلعنوشيعيرحبلانعنيديعباودبدجنكانهوانهمهباشَس
ندملانمةنيدمىلعرطيسياليذلايودبلاف.ءارحصلاطحق

ديدشوفشقتلاوةلزعلللايموهو«ارقفسانلادشأوه
.«ينيدفرطتلهسؤبلوحيهنأكلذ٠ةليضفلابفغشلا

هييتوجوياروعكسامناقرشتسملاصرحةروصهذه

نعثيدحلانوكيامدنعةيضابإللةروصنوكتنأامهريغو
ةماللوجراوخلانعثيدحلانوكياندنعجراوخللوةيضابالا
وأةيمالسإلاةمأللةكرحنعنوثدحتيامدنعةماعةيمالسإلا

هتجلاعميفاريثكىنعملااذهىلعزكريهييتوجنألباهيف
اموءةماعمالسإلانمناكامءاوسةيمالسإلاتاكرحلااياضقل

نيملسملاروصينأديريوهفءصاخبهذمنماهنمناك
ةوادبلاةعيبطنأبعاضوألالكىلعولاوحألاعيمجيف

رقفلاعفادبنوكرحتيامنإمهفنوكرحتيامدنعو«مهيفةلصأتم
ملؤملاشيعلافظشهبنوففخيامىلعلوصحللةجاحلاو

اولوحكلذنماونكمتيملاذإفاهنوناعييتلاةيساقلاةايحلاو
ىلإوأءةليضفلابفغشىلإهيفنويحييذلانامرحلارهظم
.لالتحالاووزغفللهمسابنوعفدنيينيدفرطتا

:ىلياميفتانراقملانمةقباسلاةثالثلاروصلاصخلتتو

ةيضابإلانمقراوطلارادحتاىلعلديهبشدوجوضارتفا
ضارتفاعمقراوطلادنعنآلاةدوجوملاةفايقلاىلعادانتسا

.ةقباسنورقيفةيضابإلادنعاهدوجو
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اهبقوفتتةيقرالظطلاةأرملادنعملعوةفاقتدوجویوعد

ةيضابأالاةأرملادنعةفاقثدوجوىوعدوبرغملاىفذةأرملاىلع

.ةيضابالاوقراوطلانيبهبشلابرقيامم

شيعيامهنمالكنألةيباهولاوةيضابإلانيبهباشتلا
اممرقفلااهيلعبلغيوطحقلااهيفدوسيارحمةقطمي
وزفلايفةبغرلاوأيرابجإلافثقتلاىلعاهلهألمحي
.ىوقتلامساب

امإاوسأنمتانراقملاهذهوضورفلاهذهنأبسحأو

ادجريثکباتكلايفناكنإوءاذههباتکيفهييتوجهبتک

.ةففرتملاةيرامعتسالاحورلاهبتحوأولماحتلاهالمأامم
ىلعكلذلكقوف۔لدتتارقفلاهذهنكل

.ءابغلاوةيحطلا
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ونيلنوسنوفلأاولرکعم

ةلزتعملانعاثوحبونيلنوسنوفلاولركقرشتسملابتك
:يلياماهيفشا

.هيردقلامسا8

نيميقملاةيضابإلابهذموةلزتعملابهذمنيبةلصلا
.ةيلامثلاایف

٠نآرقلانعظفاحملاىلإةبوسنمةبيرغةركفلوح4
اهرشنوثوحبلاهذهيودبنمحرلادبعروتكدلامجرتدفو

ثارتلا)هايسباتكيفنيقرشتسمللىرخأثوحبنص

ةضهنلارادةفعبط(ةيمالسإلاةراضحلاىفىنانويلا
عمفقأنأبحألصفلااذهنم.ةشلاشلاةعبطلاءةيبرعلا
ثوحبلاهذهيفءةثلاشلاةرقفلادنعاليلقميركلائراقلا

ايقيرفأيفةيضابإلابهذموةلزتعملابهذمنيبةلصلا)
اذهيفريبكلاقرشتسملاءارآضعبةشقاتمل(ةيلامثلا

:يليام204صباتكلااذهيفونيلنلوقي‹عوضوملا

ةلجم)افنآروكذملاعوضوملايفرهيستدلوجظحال»
ةلاسرنإ232ص1905ةنس52مقردلجملانايدألاخيرات

يكسنليتوماهرشنيتلاعيمجنبورمعل(ةيضابإلاةديقعلا)
ىلعادهاشدرويوحضاوىلزتعمعباطتاذلاوقأمامأانعضت
:ةيتآلالئاسملاءكلذ

.قولخمنآرقلا1
.ةرخآلايفهللاةيؤرنكمملانمسيل2
ايزاجماليوأتىرخألاةايحلالئاسمضعبليوأت3

(طارصلاونازيملا)
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شرعلاىلعهللاءاوقسأةصاخيورهاظهيبشتلك+

.ايزاجماليوأتهليوأتبحي_

يفةيضابإلابهذموةلزتعملابهذمنيبفافتإلانكلو

رهيستدلوجهيلإبهذاممدعبأدحىلإبهذيايقيرفإلابش
ىلعو:ضعبنيبوامهنيباميفقافتاىلعنيبهذملاالكف
.كلذكةيتآلالئاسملاىفةنسلالهأعمفالخ

لبقاوباتاذإالإاهيبكترملرئابكلارفغيالهللا5

.توملا

‹نيملسملانمبنذلابكترملىتحيدبأرانلاباذع6
وأةكئالملاةعافشهلعفنتالبوتينأنودتاماذإوهو
«.ءايلوألاوألسرلا

عوضوملايفةيضابإلاءاملعضعبلاوقأدروينأدغبو
:لوقي

نأدعبو«.هللاتاذىلعةدئازتسيلهللاتافص7

:لوقيمهتديقعلوصأنملصألااذهلةيضابإلاحرشركذي
راعخيشلاباتكنأاضيأظحالننأانبقيلخو»

ةعستلالوضألانعملكتينأهضلؤمهبدصقييذلاونوكذملا
لوصألاهذهضرعتسينيملسملانيبفالخلااهيلعناكيتلا
ءلدعلا(2)ءديحوتلا(1):يلاتلاوحتنلاىلع

...خلاءردقلا(3)
:يليام205ةحفصيفلوقيو

- 254



يلعنبرماعخيشلل(تأتايبدلالوصأ)باتكيفف»
هةسوفنلبجيفةيضابإلابتكةدمعوهو(1)يخامثلا

:هلوقىلإصلخيةقيمعالوةليوطتسيلةشقانمدعبو
اذإايقيرفإلاشيفةيضابإلابهذمنمربكألاءزجلاناكف

تينألبقنمقرثلايفمهو«هوذخأمهلهفيلزتعم
ريثأستتحتايقيرفإلاشيفهولبقتمهمأءبرغملادالبىلإ
‹ميدقلاةجنطميلقإةلزتعمبوءةعيشلانمةسرادألابمهلاصتا

ةيضايإنأماءةتسلالهأدضلعفلادرةفطاعبنيعوفدم

امىلإةديدجةيلزتعمصانعاقيرفابدعباوفاضأبرغملا
نإو‹قرشلاةيضايإوةلزتعملانيباكرتشملصألايفناك
ىطخببرغملاةيضابإبهذموراسليفةيضابالابهذم

»؟.يلزتعمريثأتتحتةيواستمةدحاو

نوذختينيقرشتسملابلغأنألمأتلاىلإوعديامم
ةيمالسإلاعيضاوملانمضرعيامةشقانميفابراقتمابولسأ

قئاقحلاةبترميفاهنوربتعي.يواعدوأاضورفنوضرتفيف

اليتلاةتباشلالوصألاوءلدجلاىلإجاتحتاليتلاةملسلا

نممهلرطخيامكلذنعنوعرفيمث.فالخاهلوحروثي

اضورفونيلنقرشتسملاضرتفاةيضقلاهذهيفو.شاق

اهيلعبتريبهذمثعازتللةعضاخريغقئاقحاهربتعا

نيملسملانأضرتفادقوهف.احورصاهيلعينبيواماكحأ
يهماودلاىلعنيلتاقتمنيريبكنيركسعمىلإنومسقني.

نكاسوبأهتينك:يليامةقباسلاةرابعلاىلعاقيلعت٠بلاشماهيفءاج(1)

:هنعلوقيهنإف561559صى-امشلل(ريسلا)عجاريرجهلانماثلانرقلايفشاع
قلعملاوفلؤملاًاظخأدقتلفءةسوفناصوصخانتفويفبرغملالهأدامتعاوهو
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اهلوصأيف-دوعتىرخألابهاذملاعيمجنأوةلزتعملاوةنسلا
نيذهنمالكنأضرتفادقوهو«نيمسقلانيذهدحأىلإ
كلتتدجواذإفاهبزيمتيهبةصاخالوصأهلذختادقنيمسقلا
بهذصملانماهذخأهنأكلذىنعيفرخآبهذمدنعلوصألا

ةيضايإنأضرتفيليصأللااذهرامغيفوهو4يلصألا

ضرفلااذهربتعيوهوءةلزتعملانممهدئاقعاوذخأبرغملا

فرعيلسملتيوسسحتيبهذدقفكلذلو.ةملسمةقيقح

.ةلزتعملادئاقعىلعايقيرفإلاشةيضابإلصحفيك

وهو هشحبونيلنذاتسألاهيلعىنبيذلانساسألانإ
نأوةلزتعملاوةنسلاامهناريبكنامسقنيملسملانأهرابتعا
اهلوانتيةددحمةنيعمئدابمهسفنلذختادقنيمسقلانمالك

نفتىلعاهبمزتليونيعمددحمبولسأيلع
نيذهدحأنعتقشنادقىرخألابهاذملاناوبولسألاو

لكلفأديعينُثحابلاناكمإيفنونيريبكلانيمسقلا

هنعاوذخأوأهنماولصفناوأهنعاوقشنايذلامهمسقىلإبهذم
عقاولايفاهلناكمالةينهذةيضرفىلعماقيمهوساسأ-

لذبونيلننأمغر.خيراتلاوثادحألايفاهلةقيقحالو

قئاقحاهرابتعاوتايضرفلاكلترارقإيفاظوحلمادوهجم
ةيضايإلاوةعيشلانيبعمجلالواحينأهاعداممةتباث
ببسبنيريبكلانيمسقلادحأةلزتعملاىلإاعيمجمهعاجرإو
نمضرفابسحوأمعزيامبسحةنسلالهألعيمجلاةموصخ
ثدحتيوهورهيستدلوجقرشتسملاركذي.ةيمهولاهضورف
اعباطلمحيباتكلااذهنأ(ةيضابإلاةديقع)باتكنع
يهوةيضابإلاةديقعلوصأضعبركذيباتكلانال ايلزتعم

ريغ.كلذىلعدهاوشلاركذيو.ةلزتعملادئاقعلوصألةهباشم
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يتلاةطيسبلاةقالعلاهذهبىفتكيالونيلنقرشتسملانأ

اهيفهباشييتلاهجوألانأفشتكيامنإوءرهيستاهظحال
دبالفهيلعو‹رهيستهظحالاممرثكأيهةلزتعملاةيضابإلا

مهيهدملوصأاوذخأدقايقيرفإلاشيفةيضابالانوكين

امنأك.‹دئاقعلاثحبيففيرطبولسأهنإ«ةلزتعملاْنع

اهتشقاملجأنمدقعولمعلودجيفترشحلوصألاهذه
‹مهءارآددحتتارارقةلزتعملااهيفذختافتاعامتجاةدع
مث.ةصاخلامهءارااضيأددحتتارارقكلذكةنسلالهأذختاو
هذهيفكلذدعبملكتنمفكلذنعماعلارمتؤملاضقنا

نوكينأوأرمتؤملایعرفدحأنمنوکینأدبالفععيضاوملا

بهذميأعجرينأثحابلاىلعلهياذهبو.هنعذخأ

ةيضابإلاوةعيشلاىقالتونيلنعجرأامكهلصأىلإيمالسإ
.ةلزتعملاىلإ

دئاقعلالوصأضعببتقلعتيتلاتالاكشإلانأكشال

مل‹اهيفتراديتلاتاشقانملاو«اهلونح.تريثأيتلاةلئسألاو

يفسوردملامعألودجنعةجتانوأ«مويةديلونكت
هيفردصيلمظنميملععمجمهلعضوثحبوأ«عامتجا
تناكامنإوءادبأنكيملاذهنمائيشنإ‹ةيئاهنتارارق

افقومءاملعلانمرضحنماهيفذختيفناكميفةلكشملاروثت
هيلعهلوسرةنسوءلجوزعهللاباتكلهمهفىلعادمتعم
اهيفمهلتناكنإمهيلعهللاناوضرةباحصلافقاومو«مالسلا

يفرخآملاكلذهفقوميفهاشنأثدحيدقو-فقاوم

ةلكشملاتو.دحأهفلاخيالأثدحيدقو«ناكملاسفن

لعضرعتفاديعبوأابيرقنوكيدقرخآعضوميفروثتل
وأاقفاوم4امكحاهيفردصيورخالاوهاهسرديرخآملاع
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ءارآتنوكتبولسألااذهوىوتسملااذهىلعو.لوأللافلاخن
ملام‹عورفلالئاسميفىتحولب«دئاقعلالئاسميفةمألا
.صوصنلاهددحت

ءءارالانمرثكأوأنيهجولمتحتدقلوصألاهذهرثكأو

مامتاقفاومهيأرنوکيدقانيعمايأراهيفردصيملاعيو.

ةقفاوملا ملوهيأربعمسيهنكلو ىرخأةهجيفرخآملاعيأرلةقف

يتلاردصملاسفنىلعهيأراردصإيفدمتعاامنإو«فرعي
»طابنتسالاومهفلايفهعمدحتأوهيررخألااهنمدمتسأ

نعذخأدقنيملاملانيذهدحأنألوقننأمتحملانملمف
همهفلهمهفورخآلايأرلاقفاومامهتملكيأرمادامرخآلا
ءردقلاةيضقادجركبمدهعيفتريثأيتلالئاسملانم

ةريبكلاةيضقو‹العولجئرابلاةيؤرزاوجةيضقو

صوصنلمهمهفبسح.فقاوماهيفةمألاءاملعلناكفءاهبكترمو
هذهنمةلكشملاتناكف«‹مهيلإةلكشملالوصونيحةميرشلا

رۇلبتتىتحةفلتخمنكامأيفشاقنلاولدبجلايفاروطذخأت
نمةلكشملاف.اهنومزتليوسانلااهبةددحمءارآىلإ
ةسااردلاوثحبلابنأشلاباحصأاهلوانتيةيدرفًادبتهذه

يارلكبنيديو‹فلتختدقو«ءارالاقفتتدقو«لالدتسالاو

ناهربلاعوطسوةجحلاةوقبمهعانتقالسانلانمةعامج
.نودقتعياميفليلدلاحوضوو

اهمهفيامك(ةينيدلاةيبزحلاوأةيبهذملانإمث
اهلهفرعتيذلاحوضولاوزييمتلااذهبنكتمل(نوقرشتسمل
.دصبنوكتتملركبملاتقولاكلذيفةيبحذملانإل«مويا
نرقلالئاوأولوألانرقلارخاوأيفتئجولكنأيلودييو
نعةالصلادعبجراخلکلستدجسمبابدنعتفقوويناثلا
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يلزتعموأىعيشوأينسهنإهلوقبكبيجينمدجتملهبهذم

نأل.يضابإوأيكلاموأيفنحهنإكللوقينمالوالشم
يفلوقتامهتلأسولكنكلو.دعبنوكتتملةيبهذملاهذه

دقو.هيفنوأردقلاتابثإبناكءاوسهيأربكبيجيدقفردقلا

ةاعدنمكربتعيوهو«فرصنيوزازئمشثايفكيلإرظني

هنألكنعيضميمثنيتصحافنينيعبكيفقلمحيدقو«ةنتفلا

|.دیرتاممهفيمل
اميفةبرجتلاتيرجاولكلثدحتةروصلاهذهلشمو

لكلأستدجسمبابىلعتفقوولفةيؤرلاعوضومبقلعتي
كنإف‹ةليحتسموأةنكممالعولجئرابلاةيؤرلهجراخ
‹ةرخألاوايندلايفهنكممىلاعتهتيؤرنأبكبيجينمدجت
اهنأكللوقينمو٠هبرىأررعدمحمانديسنإو
يفةليحتسماهنإكللوقينموءةرخالايفةزئاجايندلايف
كرېتعيهنألكنعضرعينممهيفدجتو«ةرخألاوايندلا

يفكلذلشملقوءديرتاممهفيالهنألواءةنتفبحاص

كلبستنينأتدرأولو«ذئتيحتريثأيتلادئاقملالئاسم

تايمستلاهذهنألكلذهنكميملمهتلأسنممدحاولك
يأتلأسولكنكلوكلذدعبتثدحةرخأتمتءاجةيبهذملا

دحأبكباجألهذخأنمعوأعوضوملا.يفنعدحاو
دثتسايتلاصوصنلاكلركذيملعلالهأنمناكاذإ:نيباوج
ركذىوتسملااذهيفنكيملاذإو«همكحوهمهفيفاهيلع
دالبلالكيفنيرشتنملانيملسملاءاملعنماملاعكل
,اذهمهفيالهنبكباجأوأ.نيحلالذيفةيمالسإل

ةجردبةحاشميبهاذمفلتخمبلكاشمنممهلشرع
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عوجرلاواهتساردنممهدحأعنمياماهيفسيلو«ةدحاو
تناك«يرصبلانسحللةحاشمتناكامردقبيهف.اهيلإ
.ديزنبربجو٬بيسملانبديعسو٠ءصعنبلصاولةحاتم

ءالؤهدحأمهفدجتمهریغوحابريبانبءاطعو

نأيرورضلانمسيلفرخألامهفلاقفاومصوصتلانمصنل

لقعلاىلإبرقألانال>يناثلانمهذخأامهدحأنوكي

يفامهقافتاو.صنلاسفننمهذخأنوكينأعقاولاوقطنملاو
ذخألاوأرخآلاىلعدامتعاينعيالطاتتسالاومغل

۰افلاخمامهوأايأرهسفنلوهنكيملاذإهيروُيناثلا

شاقنلالامتحاهيلإقرطتي

برغملايفةيضابإلانابهمكحيف ونيلنهيلإدنتسااممو
ءاياضقلاكلتلضرعلاهباشت-ةلزتعملانعمهدعاوقاوذخأ
.ةلدألاداحتاو

نأكلذوةبارغلانمَءيش ىرأامك قطنملااذهيفو

ايبهذماعباطتسيل ةلكشمةيأ ةلكشملاةقيرطضرع

نهريغلقحيالوهنعىلختينأبهذملليفبنيالازيمم

شرعىلإقونيمبذصنماصلعأضرفذوهذختي

۷الشيلاي بولسألاسفتوكلبمهااذاذهلاعابتأ

ةقيرطباهوضرعوأمهنعرهتشتملاهنكلوةقيرطلاهذهباما
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لالدتسإلاوأضرعلايفمهريغنماودافتسأمهنأوفلتخت

مدعوحتفتلاىلعليلدقيسنتلايفمهريغدهجنممهتدافتساو

ىهمهبراجتونيرخألادوهجنمةدافتسالانأل.بصعتلا
ونيلنهيلادنتسااممو.ناديملكيفيملعلاثحبلاةيزم

جتنتسيو.ةلزتعملااهبجتحايتلاججحلاسفنباوجتحامهنا
باكنعيئالشلاحرشيفهطظحالامماذههمكويل
نماثلانرقلاءاملعنميخامثلاو.يخامثلارماعلتانايدلا
رثاعلانرقلاءاملعنمفيثالثلاامأ.يرجهلا

فرعيىتحباهسإلانمءيشبةطقنلاهذهشقانأنأدوأ

.ةظحالملاهذهيفونيلنمكحةمالسىدمميركلائراقلا

ضرعتوأهمامأراشتنيحنيملسملاءاملعنمملاعيأنإ

ميركلانارقلاىلإياريالبقوءيشيالبقهجتيةلكشم
ررقيكلذنمهلحضتيامىلعو.ةرهطملاةيوبنلاةنسلاو
ةميركلاتايآلابادهشتسمواجتحم.هتديقعنلعيو«هيأر
ثيداحألاوتايآلاو.عوضوملايفةدراولاةفيرشلاثيداحألاو
فارطأنماهبجاجتحالاوةدحاويهعوضوميأيفةدراولا
نوكينأنكميالودحتموهامنإواهباشتمسيلةددعتم
.كلذريغ

ىلإهبنتنملوأمهةلزتعملانوكينأيرورضلانملهف
ءةيؤرلاةلاحتساباولاقفهكردتالىلاعتهلوق

؟لالدتسالااذهمهنعذخأامنإاهتلاحتسابلاقنملكنأو

ىلإهبنتنملومهةلزتعملانوكينأيرورضلانملهو

لوعجمولزنموثدحمهنأبميركلانآرقلاتفصويتلاتايآلا
ذخأامنإنآرقلاقلخبلاقنملكنألاقييتحكلذىلإامو
اموةلدألاهباشتوهمهنعهذخأىلعليلدلاوةلزتعملانعكلذ
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جتحانملكنإفثيدحوأةيآباوجتحادقةلزتعملاماد
.ةلزتعملانعذخأنوكيكلذب

نمهيفاممكحتلاوولفلاوططشلانماذهيفنأكشال

ءاملعةميبطعمقفتيالامملعلاريجحتو«عساولاقييضت
.ةررحتملاةقرشملاةحتفتملاىلوألاهروصعيفمالسإل

نكامأوةفلتخمةنمزأيفدئاقعلالوصألكاشمتريثأدقل
دقةسهذملالتكلاذئنيحنكتملوءاقباستلقامكةفلتخم

.ن:ردمديءاملعلادارفأناكامنإو.ىريمتودعبتىوكت

نمزلانمةرتفتضموهداهتجاوهمهفبسحلك«مهءارأ
حضتاوةفلتخمًالاكشأاهلتذختاوءارآلاكلتاهيفترولبت
لوصأوأدحاولصأيفمهؤارآيقتلتءاملعلانماددعنأاهنم
تنوكفةبصعتملاةملعتملاتاقبطلاكلذدعبتأشنمث«ةنيعم
ايفرهتشانممنيدهتجملانمدارفأىلإاهتبسنوبهاذملا
دييأتلنيهاربلاوةلدألاعمجىلعءالؤهلمعمث.دعب
ةلدألااميسالوةلدألاتحبصأفاهنوقنتعييتلابهاذملا
هارياميبهذملكاهنمعمجيعيمجللاعاشماقحةيرظنلا

نيرخأتملانيفلؤملادنعحضتتةروصلاهذهو«هبهذملاديؤم
اذهلوقينأثحابلاعيطتسيالو«دعباميفثلاشلانرقلانم

.يديرتاموأيرعشأوأيضابإوأيلزتعمناهرب

براقتلادجولمالكلاملعلوصأاياضقيفونيلنعجرولو
ةلزتعملانيببراقتلانمرثكأةلزتعملاوةيديرتاملانيب

رثكأةيضابإلاوةرعاشألانيببراقتلادجيامبرلبةيضابإلاو
تالاقملاباتكنأمغرةيديرتاملاوةرعاشألانيببراقتلانم

ةنسلالهأروباطيفةيديرتاملانورشحينيخرؤملارثكأو
ونيلنقرشتسملاوهاهوجراوخلاروباطيفةيضابإلانورشحيو
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نعلصفنييعرفروباطيفةعيشلاوةيضابإلارشحينألواحي
اهيلإدنتسييتلانيهاربلاوةلدألالمأتولو.ةلزتعملاروباط
نوقفتييذلالصألايفهباشتتوقفتتاهدجولءالؤهنملك
لالدتسالايفةلزتعملاوةيديرتاملابولسأناكاميرلوهيلع
.ةيمالكلااياضقلارثكأيفدحاوجهنمىلعيرجيةرظانملاو

لوصأاوذخأايقيرفإلاشةيضابإنأونيلنذاتسألاىوعدف
نألال.ميلسساسأىلإدتستالىوعدةلزتعملانممهتديقع

ملةيضابإلانأوأ.ضعبباهضعبرثأتيملةيمالسإلاقرفلا
.مهريغمهبشتيوأةيمالسإلابهاذملانممهريغباورثأتي

E ¢ Ê

يفهيفنأنأديرايذلاامنإولابلاىلعرطخيالمعزاذهف
٤1

۱ نمةنيعمالوصأاوذخأةيضابإلانأونيلنمعزوهلصفلااذه :
نإ-شاقنللةحورطمتناكلوصاألاهذهنأملعلاعمةلزتعملا

ناكدقوةمزتلملاةيبهذملانوكتنألبق-ريبعتلااذهحص

ءاملعهباهشقانييذلاىوتسملاسفنباهنوشقانيةيضابإلاءاملع
يفةيقبسألاتددحتولىتحو.تريثأنيحىرخألابهاذملا

الفءنيعمبهذمنمنيعمملاعىلإتبسنولاوقألانملوق
سفناهلتذختاودعبنمتءاجيتلابهاذملاناكلذينعي

نوكتبلافلاىفاهنألهنعتذخأةرورضلاباهنأ«ءرأآلا

-ةنسلاوباتكلا هنموهذخأيذلاردصملاسفننمتذخأ

نبالصاو-نألةيضابإلانماوذخأةلزتعملانأمعزنالنحنو
يرصبلانسحلاسلجميفاذيملتناكةلزتعملامامإءاطع

دقهقيدصونسحلاليمزديزنبرباجةيضابإلامامإناكنيح
كلتىفتريثأيتلالكاشملايفةددحمدئاقعىلعرقتسا
قبسارباجنأكشالفهبالطهنعهلقنافقوماهيفذختاوةرتفلا

نململو.هنعذخأهنأيعدنالكلذعماننكلوالصاو
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ةلزتعملاوةيضابإلافقوموهةطقنلاهذهحضوتىتلاةلثمألا

.الثمةيؤرلاةلكشمنم
العولجئرابلاةيؤرناكمإنأبةيضابإلاةديقعنإ

يفحوضولاديدشاحضاوناكةرخألاوايندلايفليحتسم
ةيضابإلاةمئأضعبهشقاندقولوألانرقلانميناثلافصنتلا

مأةشئامكةباحصلارابكضعبدييأتبمهفقوماهيفديأتو

نأمعزينأثحابللقحيلهفسابعننبهللادبعونيتمؤملا

نالةيضابإلانمةيؤرلاعوضوميفمهيأراوذخأةلزتعملا

سفنبنوجتحيةلزتعملانالولوقلاكلذىلإمهوقبسءالؤه
.ةيضابإلااهبجتحييتلاةلدألا

معزلااذهمعزينأعيطتسيالفصنملاثحابلانأكشال

.ديزنبرباجيدينيبةعوضومتناكيتلارداصملانأل
تناكةلكشملاهذهسرديوهواهطبتتسايتلاةيلقعلاججحلاو
ىلإوهىهتنااذإف.ةملاءاملعنمهريغيدينيبةحورطم

كلذىلإىهتنانملكنوكينأمزاللانمسيلف.نيعمير
.هنعاذخآيأرلا

ذاتسألااهلضرعىرخاةطقنةشقانمىلإلقتنناذهدعب

.اهیفاقفوم۔يرظنبسح۔نکیملوونیلن

بنأجلانأىلعمحلاىلإهعفونمريعهعرسبونينصي

اذهردصييكلوهو.يلزتعميضابإلابهذملانمربكألا
ةيضابإلصفي.هردصمفرعيالدقنلضرعتينأنودمكحلا
نعرداصمكلميالهنأىوعدبقرشلاةيضايإنعايقيرفإلاش
ىوعدلاهذهودبتو.قحبمهيلعمكحلاهلحيتتقرثلاةيضابيإ

ةيضابإلارداصمنمركذيملريبكلاقرثتسلاناف٠ةبيرغ
باتكوعيمجنبورمعلديحوتلاةديقعباتكالإةبرافمل
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نيباتكلانملكويثالثلاحرشبيخامثلارماعلتانايدلا
غلبتالةليلقتاحفصيفراكذتساللعضوادجريغصرصتخم

امهیمسننأحصنإنيباتكلاالكنإمت.ارشعاهعيمج

نرقلادعبينعاةرخاتملاروصعلايفتاغلؤملانم نيباتك

امدتعويبهذملازيمتلادعبتفلأاهنأينعياذهو.عباسلا

ءاملعلاوبهاذملافلتخملةينيدلادئاقعلاججحتحبصأ

اهبجاجتحاللهقفاوتنماهبنيعتسيةلوقنموةسوردموةفورعم

.اهيلعدرلاواهضقنلهفلاختنماهركذيو
ةيضابإنعرداصمكلميلهنافهرداصملکهذهتناكاذإو

ىتحرفوتماذهومهريغمهنعهلاقامالإمهللااضيأايقيرفإلاش
امهيلعدمتعانيذللانيردصملانألقرشلاةيضابإلةبسنلاب
يعادالفلكىلعو‹عوضومللةيقيقحةروصنايطعيالنارصتخم

عقودقفكلذعموبرغملاةيضابإوقرشملاةيضابإنيبلصفللادبا

دمحأسابعلاوبأبتكدقفثحبلااذهيفهتميقهلًاطخيفونيلن
حاضيالاهباتكنعثدحتويخامشلارماعخيشللةمجرتيخامشلا

يأ هنإهنعلاقوهفصوو-ةمخضءازجأةعبرأيفعقييذلا

مالكلاملعلئاسملضرعتيالوتاراهطلابادبيصلاخهقفبابك
كلذوهةارابعلاهذهبدوصقملانأنظودبياميف-ونيلننكلو
اميسالبرغملاةيضابإدمتعمهلعجفتانايدلابىمسييذلارصتخملا

وهامممخضأةقيقحتانايدلاباتكيطعيمهولااذهو.ةسوفن

نمددعمالكلاملعودئاقعلاعوضوميفرماعخيشلاقبسدقوهيلع

ىطوشلملانيروفغبتويسوفنلاسورمعوينازفلاقلاخلادبعلثم
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نإمث.(تانايدلا)هرصتخممهنعصخلواعيمجمهنمبيرالو

قرشملاةيضابإنيببلصفلاةيلمعلمعنأدعبونيلنقرشتسلا
‹مهيلعمكحللهدمتعيامكلوانعفرعيالهنأمعزوبرفملاو

راثأدقوءةلزتعملابءالؤهرثأتىلعمكحللهدمتعيامكلميهنو

.ضورفلانمددعىلعيوتحتةلئسألانمةعومجم

دالبىلإاوحزنينألبقنمقرشلايفهوذخأمهله1
؟برغملا

ةسرادألابمهلاصتاريثأتتحتايقيرفإلامشيفهولبقتمهمأ
؟ةعيشلانم

رصانعايقيرفإيفدعبنماوفاضأبرغملاةيضابإنأمأ3

ةلزتعملانيباكرتشملصألايفناكامىلإةديدجةيلزتعم
؟قرشلاو

ةيضابإبهذموراسقرثلايفةيضابإلابهذمنأوأ
.يلزتعمريثأتتحتةيواستمتاولطبنرمل

نأضرتفيوهفاقحبيرغةيضقلاهذهيفونيلنفقومنإ

ةقيقحةيضرفلاهذهلعجيومهنعاوذخأوةلزتعملاباورثأتةيضابإلا
نأنهربيفيكفرعيالوهوةيضابإلافقومناكامهمةتباث

هذهىلعرصيكلذمغرهنكلوةلزتعملانماوذخأةيضابإلا.
قرثلانماهوذخأ:تالامتحالانماددعاهليطعيوةيضرفلا؛

.ةسرادألاقيرطنعايقيرفإلاشيفاهولبقت...اهباوحزنو

يفةيضابإلاراس..٠.ةيلزتعمرصانعبرغملايفاهيلإاوقاضأ

يلزمريثأتتحتةدحاوىطخببرغملاوقرشملا:
ائيشفرعيالهنأفرتعيةيضرفلاهذهىلعرارصإلااذهعمو

روصعلاكلتيفمهدئاقعريرقتيفاممعةيضابإلاكلسمنع

وهفسانلابولقيفررقتتولدجلااهيلعروثيناك,يتلاىلوألا
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الإهاديعقتملفبرغملاةيضابإرداصمنعائيشفرعيالهنأركذي
.دعبامفعياسلانرقلايفتفلأةرصتخمتاصخلمىلع

نأديري"قلئممائاشجوشوملنمنباتاک
نأهليغبنيىرخألاىلعةلاعتناكنيتفئاطلاىدحإنأتبثي

لكاشملانراقينأونيتفئاطلادنعاملكةقيمعةساردسردي

ىتحنيتئيبلايفاهروطتعبتتيوةلكشمةلكشمامهنيبةيدئاقملا

يهوأةيضابإلاىلإاهنمتلقتناوةيلزتعمةئيبةديلواهنأفرعي
اتلكيفةديلواهنأوأةلزتعملاىلإاهنمتلقتناوةيضابإةئيبةديلو
نعريخألااهعضوىلعترقتساىتحامهيفتمن«نيتئيبلا
نعفرعيالهنألاذهنمائيشلعفيملونيلنكلو.امهيلك
صخلمىلعرثعىتحةقباسنورقةسمخيفائيشةيضابإلادئاقع
.تانايدلاصخلموةديقعلا

ةيلزهةروصنوكيداكيةلئسألاكلتنملوألالاؤسلانإ

تاعومجمك سانلانمةعومجمةيضابإلاروصيوهفةكحضم

مهلامجاوبكرو‹مهبُئاقحاومزحومهمايخاوضوق-ةيودبلالئابقلا

دكأتيملونيلننكلوبرغملاىلإقرشملانماولحترامثمهلويخو
مهدنعةدوجوملاصئاصخلاهذهضعبمهعمتناكلهاولحترانيح

صئاصخلاهذهمهسفنألاونوکمثنیدرجتماولحترامهنأمأمويلا

حضتتتئشنإاهلماتوةرقفلاةءارقدعا.دعباميفمهعمةدوجوملا

.رثكاةروصلاكل

نعانيعماعابطناانيطعتةفيصلاهذهوةروصلاهذهبلاؤسلاو
.ونيلنروصت

قرشلانماولحتراامنيحةيضابإلانأضرتفييناثلالاؤسلاو
يفالوصأمهلاوسبتقاامنإولوصأنودباوءاجامنإبرعلاىلإ
ةرشابمةجنطةلزتعمنموأةعيشلانمةسرادألاقيرطنعةلزتعملا
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دركلذىلإمهعفدوءالؤهنملوصألاسابتقاىلعميلمحامنإو
ةمواقميفةلزتعملاوةعيشلاعممهكارتشاوةنسلالهأدضلعفلا

اليوطهدنعفوقولايفبنيالمالكلااذهنأعقاولا.ةنسلالهأ
تاریدقتوضورفىلعينبموهوكلذيعدتسيامهيفسيلهنأ

ةيضابإلانأضرتفننألىنعمالفاقلطماهرربياماهلسيلةيمهو
ملةيضابإلانألمهدئاقعكانهاوكرتقرثشلانم-اوحزن-امدنع

نكلوةلقنتمةيرشبتاعومجمكبرغلاىلإقرشلانماوحزني

برفملايفترثتنادقدئاقعلايفاهنوقنتعييتلالوصألا
وُقرشلانماوءاجءاملعاوناكءاوسدارفألاقيرطنعيمالسإلا

لوصألاكلتاوقلتفقرثملاىلإبرغملانماوبهذةيبالط!دوفو

ةاعدةروصيفكلذناكوأهباوداعمثمولعيفءوقلتاميف

.لوصألاكلتىلإنوعدي

ديرينماهنمففختيةليقثةعتمأتسيلدئاقعلالوصأنألو

ىلعىتحفديدجلاهناكميفرقتسيامدنعاهلدبذختيلحترينأ
ةيضابإلالاحتراوهوونيلناهليختيتلاةروصلاهذهعوقوةيضرف

مهنأروصتلايفلخدينأنكميالبرفملاىلإقرشملانم
نوريعتسياولعجبرغملاىلإاولصواملفدئاقعنودباولحترا
جرختاليهوبولقلااهلحمدئاقعلانإ.نوقرتسيوأنوسبتقيوأ
.لاحرتالولحيفاهنع

سابتقاىلعةيضابإلالمحلعفلادرنأضرتفننألىنعمالو
نعنورخآلامهاهوسبتقانيذلاةسرادألانمةلزتعملالوصأ
يفةلغومةقيقحلايفتاضارتفالانمةلسلسلاهذهو.ةلزتعملا

فرعييمالسإلابرغملاخيراتبماملإهدنعنمىندأنإف‹لايخلا

.شاقنلانالبقتالنيتقيقح
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ىلإةسرادألاةلودسسۇملصن5لبو>ليوطننمربةرادألا

ةماقالتالواحمعبرأباوماقدقةيضابالاناك.ه172ةنسبرغملا

نملاهلبتتساوااهماظتلمکوترقتماددعتاكوماف

نمةسرادألاءيجملبقاهتساردنماوغرفوهيلعاوتيلاورقتسا

ةطباراونوكيأمهلىنستيفيكف.يمالسإلابرغملاىلإةعيشلا
مجهتلانأةيناثلاةقيقحلا؟ةيضابإلاوةلزتعملانيبدئاقعلالاقتنال

وأمجهتلانمحضوأوىوقأةعيشلاوةيضابإلانيبناكيذلادعابتلاو
.ةلزتعملاوأةنسلالهأوةيضابإلانيبناكيذلادعابتلا

اوركذةيضابإيهوةيمتسرلاةلودلانعاوثدحتنيذلانوخرؤملاو

يتلاتارظانملاسلاجموتاشقانملانماريثكراصتخاوباهساب

تناكنيحلاكلذيفةيضابالاةصاعيهوترهاتيفعقتتناك

ضعبوةيضابإلانيبوةنسلالهأبهاذمضعبوةيضابإلانيبيرجت
وأةلزتعملاقرفوةنسلالهأبهاذمضعبنيبوأةلزتعملاقرف

.ةيديرتاملاوةرعاشالاكةنسلالهاقرفضعبنيبىتح
شاقوأةرظانمةيانيديأنیبيتلاخيراتلارداصمركذتملو

قىلعلدياذهوةعيشلانمدحاوةيضابأإلانيبىرج

نماوذخأةيضابإلانأنيتققرفلاوُنيبهذملانيب,لماکل
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اوسةنسلالهأوأةلزتعملاءارآنمريثكىلعاهيفرثعتكنافهقفلا

دقنلاضرعميفوأ«ءارألاضرعولالدتسالاضرعميفكلذناك

ءارآنعاشيشةيضابإلابتكيفدجتنأردنيهنكلو.درلاو
نيبكاكتحايأبرغملايفنكيملهنأاذهنمودبيو.ةعيشلا
نأنعالضفءرخآلانعامهدحأسابتقابحمسيةعيشلاوةيضابإلا
ةيضابإلانيبلدجلااما.نيرخألاءاراسابتقالةليسونوكي

ادبدقلدجلالعلو٠برفلاوقرشلايفافينعناكدقفةلزتعملاو
.ةنسلالهأوةلزتعملانيبادبينألبقةلزتعملاوةيضابإلانيب

امنيح٠تارظانملاكلتنمافرطركذتدئاقعلاوخيراتلاکو

وأةراشإاهيلإريشتانايحأو«اهيفىرجامضعبواهعيضاومركذت
نألدياذهو4نيبهذملانمنيرظاتتملاءامسأركذىلعرصتقت

اهبعنتقايتلالوصالاىلعهترظنترقتسادقيضابإلابهذملا
ىلإةجاحهبسيلويرجهلايناثلانرقلايفيبهذملازييمتلادنع
°.سابتقالاورثأتلا

ةيرثبلاةعومجملاكلتنأضرتفياضيأوهفثلاثلالاؤسلاامأ

اضيأاهنكلواهتادقتعمضعباهعمتلمحدققرشلانمتحزنيتلا
هذهانشقاندقوءبرغملاىفةلزتعملادئاقعنماهيلإتفاضأ

.اهيلإدوعن0يعادالفةقباسلاروصلايفتاضارتفالا

يفيضابإلابهذملاننأضرتفيوهفعبارلالاؤسلانعامأ

.يلزتعمریثأتةدحتمىطخبراسبرغلايفوقرشلا

نعةيدئاقعلامهلوصأاوذخأبرفملاةيضابإنأمكحدقونيلننإ
نأديريالوهفةيصرفلاهذههنهذيفتترقتسادقو.ةلزتعملا

يتلاقرطلاسملتيبهذفةتباثةقيقحاهربتعاامنأكواهشقاني

ةعومجمنيبطبختيلعجفةيضابإلالإةلزتعملاءارآاهعمتبرت
ساسأيأىلعموقتالضورفلانم
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:یلیام207صونيلنذاتسألالوقيو

لامشيفةيضابإلابهذمامهيف.فلتخانيتلأسمكانهنأالإ

ةقلعتملاكلتيهةرورضلابامهالوأ.ةلزتعملابهذمنعايقيرفإ
ةيضابإلاىلعناكالإو:رئابكلابكترماهبربتعييتلاةقيرطلاب
اوربتعينااوءاشنااماتاراكنإمهلصأاوركنينأ جراوخمهو-

نإوأةعامجلاوةنسلالهألعفامكانمؤمملسملاةريبكلابكترم

.رفاكالونمؤموهالةريبكلابكترمنأبلئاقلابهذملاباولاق
نأدعبو«.ةلزتعملالوقيامكنيتلزنملانيبةلزنميفوهلب
:لوقيعوضوملاةشقانمىفةيضابإلاءاملعضعبلامالكدروي

ةلأسميهامهنيبفالخلاعوضومتناكيتلاةيناثلاةلأسملاو»
دبعلاةيرحبنوعطقيةلزتعملاف.هلاعفأىفدبعلاةيرحوردقلا

ةروصيفةدودحملاةيرحلابايقيرفإلاشيفةيصابإلالوقيامنيب
۱©ةرعاشألادنعباستكإلاوأبسكلا

حضاو عوضوملااذهجلاعيوهو-ونيلنقطنميفءاوتلإلانإ
ةيضابإلاءارآنيبدعبللارربمهلحمتيامدجيملامدنعوهف.نيب

لياحتلاىلإًاجتلا«ردقلاوةريبكلابكترميتيضق:يفةلزتعملاو
عوضوميفةلزتعملااوفلاخامنإةيضابإلانأمعزف«ريربتلايف
نأدّبالو(جراوخ)مهرابتعابمهلصأىلعاظافحةريبكلابكترم
نعاريبكافالتخانوفلتخيةيضابإلانأةماتةفرعمفرعيونيلن
مهنيبفالخلاعضاومدشأاهلعللب ةيضقلاهذهيفجراوخلا
نعجراوخلامكحيامنيبف-انايحأفنعلاوةموصخللةراثإاهثكأو
-نيكرشملاماكحأهيلعقبطنتكرشمهنأبةريبكلابکترم

ةريبكلابكترميفةيضابإلاىريال-هيلعماكحألاكلتنودفنيو

هيلعقبطنتونيملسملاقوقحعيمجهلمالسإلايفمهلخأهنأالإ
مهنمقحتسيةيصعمللهباكترابهنأالإ«نيملسملاماكحأعيمج
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ىلإامو-رافغتسالامهنمقحتسيالوةلماعملايفةنشاخملاوءافجلا
-همالسإىلعصيرحلاهنيدبيفوملاالإهلالهأنوكيالاممكلذ

.بويیتح

عوضوميف ماهلاقرافلااذهنعىضافتيونيلننكلو
نأىلعهمكحينبيوجراوخلاوةيضابإلانيب ةريبكلاباكترا
عم.مهلصأىلعاظافحةلأسملاهذهىفةلزتعملااوفلاخةيضابإلا
ةيضابإلادنعهللصأالونيلنهيلإريشييذلالصألااذهنأمعلا
بستنینممادحأبسحأالو‹مايألانمموييفهباوموقيملو

خيراتلابتكنإلب.هيلإبهذثيدحلاوأميدقلايفمهيلإ
هباحصأوعفانىلعمکحضابإنبهللادبعنأركذتدئاقعلابتكو

كرشمهنإةريبكلابكترميفعفانلوقببسبمالسإلادعبرفكلاب
بكترمعوضوميفجراوخللةيضابإلاةموصخةدشتناكدقو
ردقلاعوضوميفةلزتعمللمهتموصخالإافنعاهعراضتالةريبكلا
ةعيرثشلاماكحأنعمهماكحأيفمهجورخيفنييوماللمهتموصخو

نإفجراوخلازيمياممهأيهةريبكلابكترمةيضقتناكاذإو
دروأدقوجراوخلادنعامةفلاخملالكنوفلاخي-اهيف ةيضابإلا
اهنأرهظةرستبمةلمجيخامثلارماعلتانايدلاباتكيفونيلن

لقنهنألةصقانةلمجلانكلودوصقملاىلعلدتوضرغلابيفت
بتكعيمجيفدئاسلاريبعتلاوخلارطشلاكرتواهنمارطش
٠نيتلزنملانيبةلزنملابنيدنو»:تانايدلاباتكاهيفامبدئاقعلا

«.نيتلزنملانيبةلزنمالنأو
كانهنأبنونيديةيضابإلانأراصتخابةرابعلاهذهحرشو

دقف.ةمعنلارفكوأقافلاةلزنميهناميإلاوكرشلانيبةلزنم
رفاكوأقفانموهامنإوانمؤمسيلواكرشمسيللجرلانوكي
عيمجيفنيملسملاعملخادسانلانمفنصلااذهو.ةمعنرفك
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عملِيلوسرلاةريستناكامكةيويندلاماكحألاوتالماعملا

مهلوقىنعماذهو(ةمعتلارافك)رئابكلايبكترمعمونيقفانملا
.نيتلزنملانيبةلزنملابنیدن

كلذبنودصقيفنيتلزنملانيبةلزنمالنأ:ةيناثلاةرابعلااما

لجرلافةمعنلارفكوأقافنلانيبوناميإلانيبةلزنمدجوتالهن

نأامأوانمؤمنوكيفاهبيفوينأامإةداهشلاةملكبرقييذلا

سيلو(ةمعنرفكارفاك)اقفانمنوكيفداقتعإلاوألمعلاب
سانلانأةيضابإلادنعاذهصخلمو.ةجردوأةبترماتی

ةملكباورقنيذلامهنوملسملا.نوكرشمونوملسم:

اداقتعاوالمعوالوقفهللاهيلعامبیفومق:نامسقمهو0

مهنورخالاونونمؤملامهنولوالافكلذضعبيفناخمسفو

قبطنتاعيمجءالؤهوةاصعلاوأقاسفلاوأةمعنلارافكوأنوقفانملا
تابجاولاوقوقحلايفنوواستيوايندلايفةدحاوماكحأمهيلع

.طقفنيفومللقحهنإفرافغتسالاالإمهللا

اودبعوأمانصألااودبعءاوسنيملسملاريغمهفنوكرشملاامأ
مهنيدباوكسمتفباتكلهأاوناكوأائيشاودبعيملوأةعيبطلا
ماكحأمهيلعقبطنتمهلكءالؤهومالسإلاباونمؤيملولطابلا
لهألهللااهلعجيتلاتاءانثتسالاوإايازملاضعبالإمهللاكرشلا

اهتلوانتامبروةطقنلاهذهحاضيإليفكياذهنأبسحأباتكلا

.صوصنلاولوقنلاىلعادمتعمرخآلصفيفليصفتلانمديزمب
ملف ردقلاةيضقيهو-ونيلناهيلإراشأيتلاةثلاثلاةيضقلاامأ

اهكرتمثاهضرعدقفكلذلوهيلإدنتسيءيشيأودبياميفدجي
.ائيشاهنعلوقينأنود

هضرعامأرقيوهوئراقلانهذيفدرتيالؤسنأكشال
>اوذخأدقةيضابالامادام::لوقيونيلن ديحوتلايفہهلوصأعيمج
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اظافحةريبكلابكترممكحيفالإمهوفلاخيملوءةلزتعملانع
يفمهيأراضيأمهنعاوذخأيملاذاملف ردقلايفوأ لصألاىلع

يدلاديحولاصخشلانالباوجنودبىقبيسلاؤسوهو.ر.دقلا

لقتنادقونيلنوونيلنريبكلاقرشتسملاوههلدجينأنكمي
.ملاعلا!ذهريغملاعىلإ

:يليامبهثحبذاتسالامتخيو

نمزلانييعتبانلحمسيامةعوبطملارداصملايفانيدلسيل
املكوافنآةروكذملاةلزتعملالاوقأةبراغملاةيضابإلاذختايذلا

هبلاقلوققولخمنآرقلانأبلوقلانأوهنيقييفهفرعن
نيبمکح7باهولادبعنبحلفأترهاتيفيمتسرلاناطلسلا
باتکنم(1)قیلعت541ةحفصنمجتنتسيامک)240-190)ةنس

يفايئاهننوكتدقةبراغملاةيضابإلابهذمنو٠ءيکسنايتوم

.يداليملارثعىناثلاويرجهلاسداسلانرقلا

امةعوبطملارداصملانمهيدلسيلهنأفرتعيونيلنقرثتسملا
لاوقأةبرافملاةيضابإلاهيفذختايذلانمزلاهبنيعينأعيطتسي
ررقينأ-اهيلعادامتعا عاطتسايتلارداصملايهامف.ةلزتعملا

.ةلزتعملانممهلوصأاوذخأدقبرفملايفةيضابإلانأ

نوكينأعاطتسافيكفهيدلةرفوتمريغرداصملاتناكاذإ

هجولاىلعةقيقحلانوكتالملو«هجولااذهىلعهي
نممهدئاقعلوصأاوذخأنيذلامهةلزتعملانأيأ؟0

؟يناثلانعامهدحأذخأضارتفانمدبالناكاذإةيضابإلا

لاؤننعهلباوجيفرمعنبميهارباضويب:مامإلالضافلاانذاتسألوقي(1)
¦يابامنالرداقلادبعربنمديس

ليصأتيفةيمالسإلاقرفلاةذاتسأةيضابإلاربتعتنأنكميمدقتامىلعءانبو»

.ءةديقعلااياضق
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ادحأنأبضارتفالانأ ةرمنمرثكأانركذامك-ةقيقحلاو

فارتعاوهيلإيعادالوهلساسأاليناثلانمهلوصأذخأنيبهذملا

رداصمنآل.حيحصوميلسفارتعاهيدلرداصملارفوتمدعبونيلن
يفاميلسامكحمكحينأهلحيتتالاهركذىتلاةيضابإلا
ديحوتلاةديقعالإركذيملوهف.هنعثدحتيذلاماهلاعوضوملا
اهنمجلاعياموراهظتسالاوفحلعضونتميهوعيمجنيا
تانايدلاباتكواثالثوأنيتحفصودعيالةفرصلاديحوتلااياضق
الراهظتسالاوظفحللعضونتمرخآلاوهيخامثلانكاسيبأل
ايوغلاحرشيثالثلاهيلععضودقواثالثوأنيتحفصزواجتي
.اردانالإةيمالكلااياضقللضرعتيالازجوم

يئاشولملارصنيبأةديصقلحرشوهويبعصملاباکامأ

ةيانعلاىنعدقفراهظتسالاوظفحللعضونتماضياةديصقلاو

زاجيالبىنعملالمجمركذيمثةيغالبلاوةيوغللابناوجلابةلماكلا
ضرعتيملعيضاوملاضعبشقاناذإفلاوحألابلغأيفاذكهو
كلتتقفاريتلاءاطعلاوذخألاودرلاودقنلاةكرحلالواهخيراتل
نرقلادعبتناكتافلؤملاهذهعيمجو.اينوكتدنععيضاوملا

عيمجليديقملارارقتسالاويبهذملازيمتلادعبويرجهلاعياسلا
يتلاةلوادتملاةلدألاضرعبابلاغىنعتالييف.-ةيمالسإلاقرفلا
نأاهمهيالبتكلاكلتنأكشالو.ةنيعمرظنةهجوديؤت

كلذیفنيهاربلاوةلدألاعیمجنالاملیلدبجتحانملوأفرعت

فقوملااذهو.قرفلالكءاملعنيباعاشماقحتحبصأنيحلا
ىتمدئاقعلاوءارآألانوكتةفرعمىلعدعاسيال-لاحلاةعيبطب

اهيلإتبسنمالو.اهيلعتنبنايتلالوصألاىلعالو؟
نمو .همسيلفانمو
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لصفلااذهمتخننألبقاهبرمننأيغبنيةريخأةطقنتيقب

يفايئاهننوكتيضابإلابهذملا|نأونيلىوعديهةطقنلاهذه
يهامو.يئاهنلانوكتلابينعياذامفيرجهلاىسداسلانرقلا

نوكتلابينعيناكاذإ؟مكحلااذهيفاهيلإدنتسايتلارداصملا

وأنرقبخيراتلااذهلبقةيضابإلانإف٠يددعلاراشتتالا يئاهنلا

مهنأو.هيفاعزوتويمالسإلابرغملايفاراشتنارثكأاوناكنينرق
ضعبيفعمجتلاىلإاوصلقتدق-سداسلانرقلا رصعلااذهىف
لئاسميفيملعلانوكتلاوهدصقلانكينإو.طقفتاحاولا
ادبأمتينلو«نآلاىتحمتيملنوكتلااذهنافداهتجالاوعورفلا

عمددجتيوةايحلاعمريسبهنآلمالسإلابهاذمنمبهدميال

اهماكحأاهءاطعإداهتجإلايلوانمبلطتتيتلاثادحألا

كلذبدصقيناكاذإامناسنإلاةايحيهتنتىتح«ةيعرشلا

سيلونيلنقرثتسملافنهذلاىلإردابتملاوهودئاقعلالوصُأنوكت
‹همكحاهيلعىنبنينأنكمي-لوقيامك ةيفاكلارداصملاهيدل

ذختاىتمفرعيالوهو.سداسلانرقلاباذهددحيفيكف
رداصملانماهوطبنتساءاوس٠مهلدئاقعلوصألاهذهةيضابإلا
-ةعيشلاوأةلزتعملا مهريغنماهوسبتقاوأةليصألاةيمالسإلا

ملعبتکنم:اريثكنأدجولثحبلايفدجولونيلننأةقيقحلاو
نينرقلازواجتتدقةليوطةنمزأبدهعلااذهلبقتفلأدقمالكلا

شاقنلاوةرظانملاتاقلحنأامك.لوطملااهنمورصتخملااهنم

ةدمبناوألااذهلبقةلزتعملاوةيضابإلانيبيرجتكفنتالتناك
دقتستاهلعجامةيمتسرلاةلودلادهعيففنعلانمتفلباهنأو

.رئازجلاىلإايبيلنمةرظانملاولدجللءاملع

برغملاىلإملعلاةلمحدحأمتسرنبنمحرلادبعمامإلانإمث
نماريثكرضحهنأكشالوةرصبلايفةديبعيبأةبلطنمناك
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ةيضابإلانيبوةلزتعملاوةيضابإلانيبةموصخلاولدجلاسلاجم
ايأنإلبنيحلاكلذيفدعباورهظيملفةرعاشألاامأجراوخلاو

نُحضتياذكهوردقلابلوقينمهسلجمنمدرطيذلاوهةديبع

اهليصأتمتدقبرغملاوقرشملايفةيضابإلادئاقعلوصأ
يبأدهعيفمثهئالمزورباج-ةمئألادهعيفاهيلعلالدتسالاو

امبربرغملاوقرشملاىلإمعلابالطاهلقنمهنعوهئالمزوةدیبع

كشالوةيرعشألالبقديكأتلابوةلزتعملادنعاهليصأتمتينألبق
ةمألاءاملعةيقبنمدافتسادقنيلوألاةمئألادعبءاجنمنأاضيأ

امىلإهفاضأفابولسأوُالیلدوُهجحمهنمسبتقاامبرو‹اهقرفو

.ةلداوججحنمهدنع

ةلاسرنمتارقفهللقنننأهمهيوأئراقلاديفيامملعلو
-هتايحيفهللادم-رمعنبميهارباضويبمامإلالضافلاانذاتسأ
ىلاإف‹ناطلسرداقلادبعرينمذاتسألاةلئسأنعاهبباجأيتلا

:يلياماهنمميركلائراقلا

دعب)نوملسملااهببسبقرتفاةيدئاقعةلأسملوأنأنوملعتو»
نبنامثعثلاثلاةفيلخلادهعرخاوأيفادبيذلايسايسلا.فالخلا
ةدارإلا)بمكباتكيفاهنعمتربعيتلاردقلاةلأسميه(نافع
يلازغلاءاطعنبلصاواهربكىلوتيذلإو(يهلإلالدعلاوةيناسنإلا
ناميإلاورفكلاىنعمديدحتةلأسممث«ةلزتعملاوأةيلصاولامامإ

اهربكىلوتيذلاونيتلزنملانيبةلزنمالونيتلزنملانيبةلزنملاو
مهيرارذيبسونيملسملانمةافبلالاومألنولحتسملاجراوخلامه
يتلاءهمدقوأنآرقلاقلخةلأسممث.يغبلابتلحاذإمهئامدلاعبت
نتفيلمالسإلابرهاظتيذلايسرافلايناصيدلاركاشوبأاهراثأ
اهوراثأوءامهدلانمنولفغملاهبرتغاف«مهتملكقرفيونيملسملا
.ءاوعشةنتف
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للملابحاصيناتسرهشلاهنعلاقدقفءاطعنبلصاوامف

ناكيلازغلاءاطعننبلصاوةفيذحيبباحصأةيلصاولا:لحتلاو

دبعمايايفناکورابخألاومولعلاهيلعارقييرصبلانسحلاذيملت

رکديامك كلملادبعةيالوو.ها.كلملادبعنبماشهوكلملا

نينامثوتسةنسهتافوو‹نيتسوسمخةنستناكنوخرؤملا

يرصبلانسحلابهلاصتانوكيفه125ىلاه105نمماشهةيالوو

بومعيوباخيشلاركذامكدیوریو.هرمعنمريخألافصنلايف

اطعنبلصاونإ (ناهربلاوليلدلا)هباتكيفميهاربإنبفسوي
ملعنالو.هلزتعينألبقةنسنيرشعيرصبلانسحلاسلجممزل
نسحلاسلجملصاواهيفلزتعايتلاةنسلاديدحتلاهجوىلع

رخاوأيفناككلذنإتاياورلاعومجمنمدافتسيو

مامإنوکيكلذىلعوةرجهلللوألانرقلارخاوايفونحلماي

نوكتو.ةلزتعملاةيلصاولامامإىلعاريثك()امدقتمةيضابإلا

دق(ردقلا)ىهلالالدعلاوةيناسنإلاةدارإلايفةيضابألاةفسلف

.«هبهذمبءاطعننبلصاورهظينُألبقترولبت

ضويبمامإلاهحجراسىلعه93ةنسيفوتوه18ةنسديزنبرباجدلو(1)
اطعنبلصاودلووه110ماعيفوتهنكلويرصبلانسحلادلویتمفرعأالو

.ھه1371ةنسنيفوتوه80ةنس

اطعنبلصاوناكديزنبرباجةيضابإلامامإيفوتامدنعهنأملعتاذهبو

هاهنأحصاذإوةساردلانمىلوألاتاوطخلايفلازيالهنأو.غولبلانوداقهارم

رثعنملقأهرمعوةسردمبقحتلادقنوكيهنإفةنسنيرشعةدميرصبلانسحلا

دحىلإغلبدقناکًارباجنإفنكيامهموهتافولبقهنعلصفتاهنأةرورضتاونس

ةركذامامأ.دعباهيفريكفتلاادبيملالصإونإولكاشملاكلتيفرارقتسالا

ةنسيفوتكلملادبعنألحضاوريغفكلملادبعمايألصاودوجونعيناتسرهشلا

كلتيفلصاونوكينألوقعمريغو.تاونستسنوكيذئنيحلصاورمعوه6
.ةيملعلاتالاجملايففرعورهتشادقةركبملانسلا

- 278 -



:لوقيردقلاىفةيضابإلاةفسلفحرشينأدعبو
دص«نوحفاكيونوحفاتيةيصابالاناکةفسلفلاهدهنعو»

قلخةعدبوءربجلاةعدباثر>أنيتللانيتلاضلانيتقرفلا
«.لاعفالا

‹اهنممدقأةيضابإلاةفسلفنأوناثداحنيبهذبلانأىرتتنأف
سيذلالصالابةكسمتميهو .هيلععامجإلاقبس

اكرشاهلكةيلمعلايصاعملااولعجنيذلاجراوخلاهةءدبامو

ناكو.كلذكةثدحماهنإفةيرذلاىبسولاملاومدل."اهبلحي

هتذمالتربکأنمةميركيبأنبملسمةديبعوبأو«دیزنبارباج

.جراوخلانورظانيرياجعابتأنممهريغوضابإنبهللادعو

نبهللادبعيفريسلابحاصلوقلبقكلءانلقناميفانلقندقوا

صاضيأريسلايفيفو.هامهريعوجراوخلاعمتارظانمهلو:ضابإ

مرحدقسيل:ملوقيفجراوخلايتأيرباجناکماضلاق6

ارياجنأىرتتنأف.هاخلا...هتنايدبنيملسملاءامدهللا

يفهذههتقيرطهتذمالتكلسوءاهرظانيناكوقرفلاهذهقبسأ

:نآرقلاقلخعوضوملضرع10«.هتافودعبوهتايحيفةرظانملا

ءانبو»:لاقمثحوضووزاجيايعوضوملايفةيضابلايارحرشف

يفةيمالسإلاقرفلاةذاتسأةيضابإلاربلعتانأنکميمدقتامىلع

.هنمدوصقملاىهتنا«.دئاقعلااياضقليصأت

اذهمجلاءانثلابركذأنألصفلااذهماتخيفينرسيو
ثحبلااذهيف.ونيلنريبكلاقرشتسملاهلذبيذلاميقلادوهجملا
روضحميملفشكىلإ-ودياميهنمفدېربناكيذلا
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هاريوهباعنتقموهناكامنأورظنلاتاهجووأ.تايئزجلا
ةشقانملادنعلءاضتتههشهارنوهبنحبعندمل٠ةجح

نأبليفك.هلدرجتلاوثحبلايفيملعلاصالخإلانإف.ثحبلاو

نحنفةيضقلاهذجلاعيوهو:ونيلنبولسأيفءالادباماذهو
.هتاضارتفايفهعمفلتخنو.ميقلادوهجملاىلعهرکشن
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(1)ةنسلالهأوةيضابإلانيبءاقللا

مثطاقتعبسيفونيلنقرشتسملااهصخليتلالئاسملانإ
نأمعزوةنسلالهاوةيضابإلانيبدعابتلاوفالخللجذامنكاهركذ
عقاولايفيه.مهنماهودمتساوأةلزتعملاباورثأتدقاهيفةيضابإلا

ةفاكنيملسملاءاسلعنيبتقولاودهحلانماريثكتذخألئاسم
ءاملعنيبقيقدلاشاقنلااهيفىرجدقوةفلتخملامهبهاذمب

ةلواحمو.ةفلتخملابهاذملاءاملعنيبىرجامكدحاولابهذملا

اهلريةلواحمةرحانتمتاركسعمكةيمالسإلابهاذملاريوصت

كلذىلعمهدعاسدقواهزيكرتىلعنولمعيواريثكَنوُقِْشَتسمْلا
لثمبو‹ثيدحلاوميدقلايفنيملسملاءاملعنمنييحطسلاضعب

بأحصأاهعفرييتلاتاراعشلاةباثمبلئاسملاكلتتراصاذه

هابشأوبلطلانمىلوألالحارملايفنوملعتملاناكوبهاذملا
ىلعةدعاسموةبيطلئاسواهيفنودجيروهظلايبحمنمءاملعلا

هابشأوماوعلادجيامكامامتروهظلابحوةرهشلاوبغشلاولدجلا
دنعيديألاعفرك ةيملعلاةيهقفلاتافالخلاضعبيفماوملا

لوايفةلمسبلاةءارقو‹«دهشتلادنعةبابسلاكيرحتو«ريبكتلا

نيدلابكسمتلاةدشنايبوةفرعملاراهظإلةليسو ةحتافلا

.ةنسلاىلع,ةظفاحملاو

ةضهتلارادةعبطبهاذمالبمالسإهباتكيفةعكشلاىفطصمروتكدلالاق(1)
:يليام349صةيبرعلا

اوفرعيملانركذنممةسئألاءالؤهنأرابتعالاوةفرعملابريدجلاءيشلانأىلع»
نيملسملاةماعلةمئأاوناكامنإو.ةنسلالهأةمئأمسابنورقةدعبهدعبوأمهنامزيف
ةرخأتمةيمتةنسلالهأبنيملسملاةرهمجةيمتنأكلذ.مهيأرريغىأرنمالإ
نيروهشملاةمئألارخآرصعدعبيأيرجهلاعباسلانرقلايلاوحىلإاهخيراتعجري
.«نورقةعبرأيلاوحبلبنحنباوهو
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ملعلالهأىوتسمىلإاليلقتايوتسملاهذهنعانعفترااذإف

ىلعمهنيباميفرودتلئاسملاهذهاندجوقيقحتلاباحصأو

لعلو.نابهذملاهيلعيقتليلدتعمطسوونيفرطتمنيفرط

نوققحملامهلدتعملافرطلامهنمنوكتينيذلاءاملعلاكفلوأ

تبهذتارثؤمامهيلعترثأدقنيفرطتملانيفرطلانأوةقيقح
اهيفدجوةرغثةمألافوفصنيبامهببسبتحتفناثيحىلإامهب

اصعلاقشلالخدممهريغونيملسملانمةصاخلاملاصملاباحصأ

يفاورثأتةيضابإلاناكاذإامعرظنلاعطقبو.ةملكلاقيرفتو

اهيفنوقفتيمهلهومهباورثأتيملوأةلزتعملابةقباسلاطاقنلا
نأبحاينإفايلكوأايئزجافالتخوفلتخيوأقافتالالكمهعم
ةيضابإلانيبءاقللاهوجوميركلائراقلاىلعلصفلااذهيفضرعأ

زاجيإيفاهپرعنفوسو.اهسفنلئاسملاهذهيفةنسلالهأو
:يلياميفونيلناهرکذامكةطقنةطقنديدش

۱۱:ميدفوُقولخمنآرقلا-
يناصيدلاركاشوبأاهراثأنيحةملكلاهذهلوحبفشلاأدب

هنإهنعسانلاضعبلاقفتالاقملاباحصاضعبلوقيامبسح

نيبلدجلادتشاوميدقوأقولخمريغنورخآلاقوقولخم
ةميدقفورحلإوفحاصملانأمعزىتحبناجفرطتف«نيفرطلا
كرابتهللانعمالكلاةفصىفنىتحرخألابناجلافرطتو
.كانهنموأانهنمبرتقتءارآءارآلاةعومجمنيبناكوىلاعتو

يغبنيامةفرعمىلإةنسلالهأوةيضابإلانمنوققحملاىهتنادقو

هللاوتبثأفثودحلابفصوينأيغبنياموميدقلابفصوينأ
رصبلاوعمسلاكتاذةفصيهاولاقومالكلاةفصىلاعتوكرابت

ثداحوهفكلذادعامعويسفنلامالكلابمهضعباهنعربعوملعلاو

يبناجانلمهأاذإ يظفلفالخمهنيبفالخلانأمهلرهظو
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نمنافقيقحتلاىوتسمىلعءاقللااذهىلعةدايزو-فرطتلا

دقفقولخمنآرقلازارتحاوأجرحتنودلوقينمةنسلالهأءاملع
ابأنأفسوييبأنعةددعتمقرطنميدادفبلابيطخلاركذ

ناكدقفيديرتاملاروصنموبأامأقولخمنآرقلالوقيناكةفينح
ناكدقو.قولخملاقهنأهنعظفحيملوثدحمهنإلوقي

قولخمريغنارقلانإلوقيةيضابإلاةمئانمينامعلارضنلاوبا
نمبطقلابهذوءنآرقلاقلخبلوقينمىلعاديدشاراکنإرکتأو
قاحسإوبألاقو٠لوصألانمتسيلةلأسملاهذهنأةيضابإلاةمئأ
ءاقللاىلعةلالدللفاكردقلااذهو.يظفلاهيففالخلانإشيفط

نمليلقريغادهجتذخأيتلاةلكشملاهذهيفنيبهذملانيب

فارطأنمدرجتنيحايظفلافالخاهيففالخلارابتعاوةمألاءاملع

وفنيتقيقحىلعنوملسملايقتلينأيفكيوءةيبصعلاوفرطتلا
نُأو«ملکتمریصبعیمسىلاعتوكرابتهللانأيهعوضوملااذه

.دمهلوسرىلعهلزنُألجوزعهللامالكميركلانارقلا
؟ةنكممةرخألايفالعولجعرابلاةيؤرلع2

يفعقوامهسفنوهةيؤرلاةلكشميفعقوامنأبسحأ

ةلكشملبقتريثأدقةيؤرلاةلكشمتناكنإو-ْمالكلاةلكشم

وهلدتعمطسوونافرطتمنافرطاضيأاهيفناكدقفمالكلا
ىتحغلابيتابثإلافرطنأكلذونيبهذملانيبءاقللاناكم
يفنلافرطوديدحتلاوليثمتلاوهيتلادحىلإفرطتلاهبلصي

.ملعلالامكلوصحيفتدحىلإفرطتلاهبلصيىتحغلابي
يفيقتلتيتلاةبراقتملابناوجلايفقيقحتلاباحصأفقيامهنيبو

اميفلثمتتةروصلاهذهوابراقتمءاقلوأالماكءاقلدحاولاىنعملا
لوصحاهانعمةيؤرلانأنمةنسلالهأءاملعضعبهيلإبهذ

ةيؤرلانابمهنمنورخآاهنعربعوىلاعتوكرابتهللابملعلالامك
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اهليختييتلاةروصلالماكيفنىلعةياهنلايفىقالتتاهنكلو

قفتتوهيبشتودودحنمهمزلتستامويئرمويئارارةروصلناسنإلا

هبتارميأيفهيبشتيأبرعشيامعدامتبالاىلعةياهنلايف

مدطصياليكلًاجتلانممهنمواهلاكشألكيفةيدودحملابو
سيلوةمايقلامويلاوحأنماذهنأىلإتابثإلاويفنلاضوصنب

نولدتعملاوصوصتلاهبتءاجيذلاردقلاريغبهيفضوخننأانل

هبملعلالامكوهةيؤرلاىنعمنوكينأنوعنميأالةيضابإلانم

تناكاذإفسانلادنعةليختملاةروصلابةيؤرلانوعنميوىلاعت
وأديدحتلاىلإيدؤتالودويقلاهذهتحتلخدتالةلاحكلانه

لامكلوصحنممهضعبهلوقيامهبشيءيشيهامنإوهيبشتلا

مامإلانإماعلاءاقللااذهىلإفاضيكلذنمعنامالفملعلا

عيمجلاقلطنمواقلطمةيؤرلايفنىلإهبتكبلغأيفليمييلازغلا
نورفيةيضابإلانمنوفرطتملافهيبشتلانمرارفلاوهعقاولايف

يفتکيواديدشارارفديعبلیوأتبولوهيبشتلامهوياملكنم

تلدنإويلوقلايفنلابهيبشتلايفنبةنسلالهأنمنوفرطتملا
رارفلاوهيزنتلاداقتعانأبسحأومهريباعتهيلإتدأومهظافلأهيلع
يفناترظنلااهيلعيقتلتيتلالولحلاسامتلامثهيبشتلانم

فاكرادقموهرهاظلايفةضراعتملاصوصنلالولدمحاضيإ
هبربتعينأنكميابيرقءاقلنايقنمنيبهذملانأىلعةلالدلل
.رخآلاهنمعبنيذلاهاجتالاسفننماعبانامهالك

:طارصلاونازيملاىنعم3
اهبلصوو«اتقووادهجتدفنتسايتلالئاسملانمةلأسمهذه

ضعباهيفرصي«ةيناولهبوأةيلزهنوكتداكتروصىلإيدحتلا
راتخيمثناسلونيتفكاذةمايقلاموينازيملانوكينأسانلا
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نأمهضعبرصيواديعباطوشروصتلايفبهذيفنزولاعقيفيك
نمدحأوةرعشلانمقرأنوكينُأومنهجقوفارسجطارصلانوكي

ىلإهريصمناكمهنمعقونمفهيلعسانلاقباستيمث.فيسلا
روصتلااذهنأبسحأ.مهلامعأبسحباذهمهقابسيفمهو.رانلا

ىلإدهعلاكلذذنميرشبلاملعلاناكاذإومويلاحازينأبجي

اهيلإغلبيملسيياقملاونيزاوملانماعاونأفشتكادقدهعلااذه

سيياقمنعثحبلاروصيهنأورصعلاكلذيفنيليختملالايخ
فصينأمويلاناسنإللفيكفكلذىلإامولقعلاو

لهأوةيضابإلانمالكنإ‹ةمايقلامويناسنإلالامعألهللانيزاوم

‹هدابعنيبلصفيءازجلامويىلاعتوهناحبسهللانأنونمؤمةنسلا

يفكيو.لدعلاهمكحو«قحلاهنزووء.لصفلاىلاعتهلوقنأو
.امهنيبءاقلاذه

:هيبشتلامهفيامليوأت4
°ةيديرتاملاوةيرعشألانمةنسلالهأبلغأحبصأةطقنلاهذه

مهلكو.ماتاهيفامهنيبءاقللاوةيضابإلاهبلوقيامباهيفنولوقي
ةيوبنلاةنسلايفوأميركلانآرقلايفتدروةملكلكنأىري
لديالوىنعملايدؤيامبلوؤتنأبجيهيبشتلابرعتةرهطملا
.هيبشتلاىلع

:رئابكلابكترم5
قرفلاخيراتهباتكيفيباوغلاىفطصميلعذاتسألالوقي
:يليام89ص

.رفاكهروجفوهقسفعمةريبكلابكترمنإلوقتجراوخلاأ
.نمؤمهروجفوهقسفعموهلوقتةئجرملاب

.قسافهروجفوهقسفعموهلوقتةعيشلاج

.قفانمهروجفوهقسفعموهلوقييرصبلانسحلاد
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ةنسلالهأركذيملهنأيلودبيويباوغلاذاتسألاهلوقياماذه
هنألةيضابإلاركذيملوةئجرملامسقيفنولخديمهنیریهنأ

لفكلذكسیلعقاولانكلوءجراوخلامسقيفنولخديمهنیری

الةنسلالهأنلجراوخاوسيلةيضابإلاوةئجرماوسيلةنسلا

ناميإلاعمرضتال»مهلوقنمةئجرملاهيلإتبهذامىلإنوبهذي

ديعولا»نُةيضابإلاىريامكنوريمهنمةيديرتاملانإلب«ةيصعم

يأرنوريالةيضابإلانألودعولافلختيالامكفلختيال

ةريبكلابكترمنوربتعيفيرصبلانسحلايرنوريامنإوجراوخلا

الماكءاقلةنسلالهأوةيضابإلايقتليانهو.اكرشمسيلواقفانم

ةريبكلابكترمنأاعيمجنوقفتيف-تايمستلانعرظنلاعطقب-
نعفلتختاليهفايندلايفهتلماعمامأ«رانلالخديبتيملاذإ
.نيملسملانمهريغ

.لماكامهنيبةطقنلاهذهىفءاقللاف
:يدبأرانلاباذع6
ريثکلدجاهيففرجدقوةقباسلاةيضقلانعةعرفتمةيضقهذه

ةمئالابطقلاقو«دولخلابناجىلإيلازفلامامإلاحضو

0همدعودحوملادولخنأضارتعالاةلازإهتلاسريفةيضابإلا
.امهدحأدقتعمقيسفتاهبنوكييتلالوصألانم

.نيبهذملانيبءاقلاذهيفكيو

:تاذىلعةدئازتسيللهللاتافص7

شاقنلااهیفیرجيتلاعيضاوملامهانمتافمصلاعوضوم

هللاتافصنأةرعاشألاضعبلوقيامنيبفلصاوتملالدجلاوريثكلا

تافصلانأةنسلالهأنمةيديرتاملالوقيهتاذريغىلاعتوكرابت
ةكفنمالواهتاذبةمئاقتافصتسيليهفتاذلاريغائيشتسيل

هلوقياموهاذهو.تاذلانعةلقتسمةنونيكاهلسيلفتاذلانع
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يفةيديرتاملاوةيضابإلايقتليامبرواضيأتافصلايفةيضابإلا
ةرعاشألانمكانهوتاملكلارايتخاوريبعتلايفىتحةلأسملاهذه

مهنموءاقبلاودوجولاكتافصلاضعبيفةيضابإلالوقبلوقينم

ىلإليمييلازغلامامإلالعلوتافصلاعيمجيفكلذبلوقينم
لهأنيبءاقللاىفىفكيرادقملااذهنأبسحأءبناجلااذه

WW.تافصلاعوضوميفةيضابإلاوهنسلا
:ردقلا8

ردقلاعوضوميفةنسلالهأوةيضابإلانيبفالخالهنأودبي
.كلذبعنتقمونيلنقرشتسملانأو

لهأىلإنيبستنملانإلوقأنأديرأزجوملاضرعلااذهدعب

يفانيبافالتخافلتختيهوةيمالسإلاقرفلانمريبكددعةنسلا
نممهنمفنيحانجلاالكىلإنوفرطتماهيفولكاشملاهذهعيمج

بناجلاىلإفرطتينممهنموهنمبيرقوأهيبشتلاىلإفرطتي
ضعبوةيرهاظلالعلوةلزتعمللىدصنوكيداكيىتحيناثلا

بناجلا.لوألابناجلانولثمينييميقلاوةلبانحلانمنيددشتملا
لعلوريبعتلااذهلمعتسننأانسفنألانحبأنإدحاجلاوأظفاحملا

.ررحتملابناجلانولثمييلازغلامامإلاوةيديرتاملا
وأةمئألاضعبعمنوقتليةقباسلالئاسملاعيمجيفةيضابإلاو

ةيبلغألاعمنوقتليمهنإانلقلليصفتلااندرأولف.ءالؤهنمقرفلا
.ردقلاوهباشتملاليوأتيفةقلطملا

:رئابكلابكترموتافصلايفريثكلاعمنوقتليو

ريغوأقولخمنآرقلا)مالكلاةفصيفةمئالاضعبعمنوقتليو

.دولخلاوةيؤرلاو(قولخم

ىرخألاهبلوقتامسفنبلوقتنيتقرفلادحأنأءاقللابينعأو
ليصفتلاىفىقتلتولامجإلايفانايحأاهنعفلتختوانايحأ
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نيتفئاطلاىدحإيفدجويوروهشملايفانايحأاهنعفلتختو

تاقوألانمريثكىفىرخألاةفئاطلاهبلوقتامىلإنوليميءاملع
لئاسملاعيمجىفادبأاهنُيبالماكاعاطقتاقيقحتلادنعدجتنلو
كشالونيقيرفلادحأنمنيفرطتملاكلسمتكلساذإالإمهللا
وأةلزتعملاوةنسلالهاعماضيايرجتنأنكميةنراقملاهذهنا

ابيرقوأاذهلثمءاقللااهيفنوكيامبروةلزتعملاو.ةيضابإلاعم
وهدحاوعبنمنعردصتامنإقرفلاهذهعيمجنإلف.اذهنم
معروفالخلايفنولئاقلاهلوقياممغرهلوسرةنسوهللاباتك

.ليلدلاةيقطنمبعانتقالاومهفلافالتخاببسبداهتجالاهيلإىدأام
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عبارلابابلا

هيضاباللءارآ

ةيثامنلا

ةباحصلاىفةيضابإلاءارآ

ةيضابإلارظنيفمكحلا
رادلامكح

نيفلاختملانيب.لماعتلا

نيتلزنملانيبةلزنملا
ةيداهتجاةيهقفلئاسم
ةيضابإلاءارآةصالخ
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عبارلامسقلا
ةيضاباللءارآ

يفديصابإلاىنإتالاقملاباتكهبسنيامضرعتسنانكامدنع

يهوةيضابإلاىلابسنتقرفءامسأانبرمتتناكةقباسلالوصفلا
رمتتناکو«ملسماهبلوقياللاوقأانبرمتتناكومهنمتسيل
لاوقأنمتسيلاهنكلونيملسملاضعباهبلوقيلاوقأانب
هنودقتعيوةيضابإلاهبلوقياممتالاقمانبرمتتناكو‹ةيضابإلا

.عورفلاوُلوصألاف

ىتلاقرفلاكانهانحضواو‹لوصفلاكلتضعبانشقاندفو
امكانهانحضوأامكةقالعاهباهطبرتالوةيضابإلانمتسيل

.قفتيالامومهئاراوةيضابإلادئاقععمفقتي

ةيقيقحلاقرفلاركذأنأباتكلانممسقلااذهيفتياردقو
اهتمئأءامسأواهيفتفلاخيتلاتالاقملاوةيضابإلانعتلصفنايتلا

باتكلااهلضرعيتلالئاسملانمنأتيأرامكاهئامعزوأ
دقعأنأتيأرفءحرشلايفباهسإلانمءيشىلإجاتحتلئاسم
لوصفلاكلتدجتفوسمسقلااذهيفوءاهبةصاخالوصفاهل
:يليامك

ةيضابإلاقرف1
.ةباحصلايفةيضابإلاءارآ2

.مكحلايفةيضابإلاءارآ3

.رادلايفةيضابإلاءارآ4
.بهذملايفنيفلاخملاةلماعم5

.نيتلزنملانيبةلزنمالنأو«نيتلزنملانيبةلزنملا6
.ةيداهتجاةيهقفلئاسم7

.ةيضابالاءارآةصالخ8



ةيضابإلاقرف

يذلاىنعملايدؤيالهنأل.ددرتماناوناونعلااذهتبتكدقل

نيدلاروميفسانلانيبفالخلانأكلذالماكءادأهنمهدصقأ

لوقعلاوكرادملاوماهفألاتمادام«يعيبطءيشايندلارومأيفو

سيلهنأاضيأيعيبطلانمنكلو«صخشىلاصخشنمفلتخت
ربتعتءيشيفتفلاخةعومجملكسيلهنأواقاقشفالخلك

صئاصخاهسفنلتذختاوتقشناىتحتفلاخنمنأمثةقشنم

.اهبصاخلالمحتنأبجيةلقتسمةقرفتراصتازيممو
اوفلتخادق اهمومعىف ةيمالسإلاةمألاءاملعناكاذإو

نمف‹قرفلاوبهاذملااهضعبنعتأشن«ةريثك
اذهددعتينأو‹ةدحاولاةقرفلاءاملعفلتخينأاضيأيعيبطلا

اقافتاهتمئأوهؤاملعقفتادقادحاوابهذمركذأتسلو.فالخلا

رمتتناكهنأهركذأيذلانإلباياضقلاولكاشملاعيمجيفالماك
يفءاملعلانمددعنيبةداحتافالخةفلتخملايتاعلاطمءانثأيب

نكلوةوسقلاوفنعلاةجردىلإشاقنلااهيفلصيدحاولابهذملا
نوكهنإو.بهدشلانعجرخيناثلانإلوقينأرسجيالامهدحأ
.ةقرفلمامإوأسيئرهنأوأةقرف

ناكدقفةيمالسإلابهاذملانماعدبسيليضابإلابهذملاو

عنقينأمهضعبعيطتسيوهيفنوشقانتيفءاملعلانيبعقيفالخلا

ءاملعلادحأفلاخيدقو«هيأرىلعمهنمدحاولكرصيدقواضعب

ةلأسملاييفلاوقألاددعتكلذلكنعجتنيفىوتفيفهقبسنمم

.ةدحاولا

وأةيضابإلادنعلوألافالخلاثحابلاددحينأريسعلانمو

نأمزجينأعيطتسيهنكلواهيفاوفلتخايتلاىلوألاةلأسملا
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فلوخدقف.هنوكتذنمعقيناكدقبهذملالخادفالخلا

فلوخامک.هاوتفریغباهیفلمعلایرجلئاسميفدیزنبرباج

نمجتنتسيو.هاوتفريغباهيفلمعلايرجيلئاسميفكلاممامإلا
يدجفالخلونُمهتالاقمبتكنموخيراتلايفةيضابإلابتک

.ةديبعيبأمامإلادهعيفناكةيضابإلانيبعقو

ماهفألاولوقعلاةلغشميهنيحلاكلذيفردقلاةلأسمتناك
اضهانمافقوماهنمنوفقيةيضابإلاناكونيملكتملاوءاملعلادنع

نالیغوةيطعويفوكلاةةرمحةديبعيبءالمزنمناكوةلزتعملل

مهيلعواواطخأمهنأبمهعانقإهباحصأوةديبعوبألواحوردقلاباولاقف
وبأمامإلامهنمسئياملفمهتديقعباوكسمتساواوعنتقيملفاوبوتينُ

نعمهودعبينومهتماواربتينأهباحصإأرمأومهمربتةديبع

مهنيبةلصلاتعطقتاوماوعلاىلعاورثَؤينأمهنمافوخمهسلاجم

قرفضعبىلإاوضنامهلعلونيحلاكلذذنمبنيبو

نمدارفأك ةيضابإلانمدحأمهنعثدحتيدعيملو«ةلزتعملا
تحتةلخادوأةلقتسمةقرفلةمئأمهوربتعيملو ةيضابإلا

.ربكأقرف
نمىرخأةعامجهفلاخةديبعيبأمامإلاعمفالخلااذهدعب

دبعوفورعمنببيعشفورعملاوبأوءحلاصنبلهسمههيالط

مهشقاتفيسودسلادمحمنبورمعجرؤملاوبأوزيزعلاديعنبهللا

اوفلاخةديبعوبأمامإلايفوتاملومهعانقإعاطتساومهتالاقميف

۔ةديبعيبأىلعةساردلايفمهليمزناکڊو۔پیېحجنبعيبرلا

مهعنقأامكهيلإاوبهذاميفاواطخأمهنأبمهعانقإعيبرلالواحو
يفةيضابإلامامإوهو-عيبرلانلعأفنكىتيملفةديبعوبأمهذاتسأ

اولموعف«روهمجللمهفالخ-ةديبعيبأدعبمهعجرمونيجلاكلذ
.نارجهلاودوربلانمعوتب
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نوكورصمىلإلقتنادقفبيعشامأف«مهققاومتفلتخادقو

راودأدعباميفهلنوكيسوةيضابإلانيبةيوادةرهشكانههسفنل
يفىفتخادقفحلاصنبلهسامأو.اهناكميفاهنعثدحتنفوس

وبأوزيزعلادبعامأو.دعباميفائيشهنعفرعأملفخيراتلاةمحز
رتوتلاودوربلااهبوشييتلاتاقالعلامغر اعاطتسادقفجرؤنملا

نأوءقومرميملعزكرمباظفتحينأ ةوعدلالهأنيبوامهنيي
نأعيطتسنانلعلو«امهفالخمغرامهيفةيضابإلاةقثباظفتحي
لقنننيححيحصلاامهراطإيفامهعضنوةحضاوةروصامهليطعن
يفامهنمتليقيتلاةيتآلاتاسملكلاميركلائراقلل
.ةدعابتمتابسانم

:زيزعلادبعنباوجرؤملايبأنعلئسدقوحلفأمامإلالاق

لتامااتيفموقدخۇيملفةفورعملئاسممهنمتعقو»

فالتخاوءدعءيبنلاباحصأيأرنمفالتخاهيفامماهريغامو

«نيملسملانمنمةلزنمبمهو‹مهدانسإعفديالفانئاهقف
ادومحمنيملسملادنعزيزعلادبعنبانكيملفةءاربلاامأو»لاقو
.حلفأمامإلاباوجىهتنا(1)«برقأةءاربلاىلإوهو

:ريسلايفيخامثلاسابعلاوبأامهنعلاقو

.نإو‹لئاسملاضعبيفعيبرلافلاخنمركذننأيغبنيو»
ديناسأوهقفلايفالاوقأمهلنأل«‹هيلإتفتليالهفلاخنمناک
.یھتنا«.انياحصأاهبذخأي

حرشنملوألاءزجلايفيملاسلانيدلارونامهنعلاقو
:يليامدنسملا

دبعنبهللادبعيفحلفامامالااهلقيملةملكلاهذه:يجانلاروتكدلالاق(1)

ةرقفلاىلعحلفأيأريفرصتقيفاذهىلعرخآصخشيفاهلاقامناواذهزيزملا
.اضرلاىلابرقأيهوىلوالا
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٠حلاصنبلهس:لئاسملاضعبيفهنامزيفعيبرلافلاخو»

وبأوزيزعلادبعنبهللادبعو‹«فورعمنببيعشفورعملاوبأو

لوقباوذخأةثالثلاءالؤهوناليغوةيطعويفوكلاةزمحوجرؤملا
نمفالخكلذنكوةديبعيبامايايفمهفالخناكوردقلالها

ىلإنوملسملامهدرفةبوتلااورهظأمهنكلاضيأةمايأيفناكمهلبق
مهافتفهيلعاودامتوعيبرلامايايففالخلااورهظامثءسلاجملا

يفاوفلاخيملو‹مهسلاجمنممهودرطو«مهنكامأنمنوملسملا
لئاسميفاوفلاخامنإو٠نيدلارومأنمءيشيفالوةديقعلا
ديناسأولاوقأهقفلايفمهلونيملسملالوقاهيفاوفلاخةصوصخم
«اناحىصأاهبذخأي

دبعنعنوملكتيةثالثلاةمئالانادجتكلهتلقناميفلماتلابو

لقفتئشنإوأنيللاوأقفرلانمريثكبجرؤملاييوهللا
ناكو حلفأمامإلانأمغر«ةءاربلابمهدحأحرصيملو«مارتحاب

نيملسملادنعنكيمل»:زيزعلادبعنبانعلاقمهلرصاعمهبش
دقوهنمةءاربلابحرصيملهنكلو«.برقأةءاربلاىلإهنأوادومحم

(1)جرۇملاابأوزيزعلادبعنبانأءيملاسلاويخامثلاوحلفأعمجأ
.اهيفافلاخيتلالئاسملاريغيفامهنعذخؤيملناتقث

لئاسمثالثيفاوفلاخمهنايخامثلاسابعلاوبأركذدقو
.حصتالةروجلاةمئألاءاروةعمجلاةالصاولاق1:يه

.نوكرشمهيبشتلامهويامبنيلوأتملاةلبقلالهأ:اولاق2
نوكتالنيلحملاجراخاهبثبعييتلاةأرملا:اولاق3"

.ةرفاككلذب

نیرشعوحنمهلرددوراحنلاعميقوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأامهركذ(1)

الانأوليوطىدمىلعراكتلاىدلعمتجأاميهتناكامبراهيفاوفلاخةلأسم
.ةفلاخملاقرفلايفامهدعأالوراكتلانمامهبسحأ
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تناكاميرفالخلااهيفعقويتلالئاسملانأدقتعأيننكلو

.ثالثلالئاسملاهذهنمرثكأ

كلذنأشاقنلااذهنماهيلإىهتنأنأتدرأىتلاةجيتنلاو
يذلافالخلاكلذكو.ملسمةديبعيبأدهعيفعقويذلافالخلا

ةيضابإلانعةقشنمةقرفنوكتهيلعنبنيمل‹عيبرلادهعيفعقو
1الو(ةيضابإلنمةقرف)ااهيفلاقيفةماعلالوصألايفاةعبات

0لوصُأنمماهلصُأيففاوفلاخةديبعيُباحصأضعب

يتلاقرفلاباوقحتلاوةيضايإريغاوحبصأف ردقلاوهو-

.ردقلابلوقت

يفروهمجلااوفلاخةديبعيبذيمالتنمرخآاددعنإمث

يبدعبةيضابإلاةدمعوهو بيبحنبعيبرلامهاصقأفلئاسم

ةوسقلاوءافجلانمعونباولموعوةوعدلالهاسلاجمنع-ةديبع
نايبيتايسوابيعشادعام ةيضابإلاقاطننعاوجرخيملمهنكلو

مهلوقبذخأواهيفاوفلاخيتلالئاسملامهيلعتبسحو-ببسلا
.كلذريغيفمهتياورو

رشبمناغوبیورجرؤملايبأوزيزعلادبعنبهللادبعنعو

دنعةدمّعملابتكلانمیھو«ةنودملا»هباتکيناسارخلامناغنب

نيذلاهخويشنمامهنإلب.قافتإلابةيالولايفمناغوبأوةيضابإلا
ناحضتي1وااريتبليبدابتاعناما

اهنإلوقتامهيلعوسقننانشاذإوبهذمللالاوقامهلاوقأنوکت
اذهنمدجويو‹اهبلومعمريغوأةكورتموُةتيموأةداشلاوقآ
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لاحلکىلعمهومهضعبىلإانرشأاميرءاملعلانمددعطمتلا
.قرفلاعابتأالوقرفلةمئأاوسيلوبهذملالخاددارفأ

ريغنم-تالاقملاباتكونيخرؤملانمددعجرددقو

اهلةقالعالقرفلانماددعةيضابإلاىلإاوبسنينأ ةيضابإلا

.جراوخلانمةقرفةيضابإلارابتعاىلعمهلكاوداتعاامك«مهب
ةبسن:نيتبسنلانملكًاطخةقباسلالوصفلايفتحضوأدقو
.ةيضابإلاىلإقرفلاكلتةبسنو٠جراوخلاىلاةيضابإلا

اددعاوركذدقفةيضابإلانمتالاقملاباتكونوخرّؤملاامأ

ةيضابإلانعةقشنماهوربتعا ةقباسلاقرفلاريغيه-قرفلانم
هتدشيفغلبييذلافينعلادقنلانمعونياهتمئأويهاهولوانتو
.انايحأةغلابملادحغلباميرو«ةوسقلادح

تشقانيتلاةيضابإلابتكنمةعومجمنآلايدينيبو
قرفلانأىلإ.ريشتاهلكوةيضابإلانعتقشنايتلاقراعوضوم

ءةيثافنلاو‹ءةيراكتلا:يهتسةيضابإلانعتقشنايتلا

ملءامسألاهذهلكو«ةيثرفلاو«ةيكاكسلاو«ةينيسحلاو«ةيفلخلاو
قبساميفمهانشقاننيذلانومدقألاتالاقملاباتكاهركذي

الاقحاوناكمهنلدياممهنعذخأنمويرعشألاك

.ةيضابأإلانوفرعي
ءامسألاهذهنوركذيمهتالاقمباتكوةيضابإلايخرؤمنأمغرو

الانأفمهبةصاختالاقممهيلإنوبسنيوةيضابإلانمقرفءامأک

فوسوهوضرعامضعبلوبقيفددرتأوهولاقاملکيفمهقفاوأ
نآدقهلعلوقرفلاهذهنعثيدحلاءانثأئراقللكلذحضتي

اتلامميركلائراقلاىلإفةقرفةقرفاهضرعتسننألناوألا
:كلذنم
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:راكتنلا

يمالسإلابرغملاىفوماهيسايسٿثدحثدحھه1ةنسيف

امدنعمتسرنبنمحرلادبعمامإلانأكلذوةيمتسرلاةلودلايف

مهنيبنمسانلانمةعبسنيبىروشرمألاكرتلجألاندبسحأ

متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعونيدنفنبديزيةمادقوبأ

مدقتنممناكفباهولادبعةعيبىلعقافتالاعقوتارواشمدعبو

الأىلععيابنةعيبلابمهنيحلاقونيدنفنبةمادقوبأةعيبلل

ملاعهباجافسانلانمةصوصخمةعامجةروشمنودءيشيفىضقي
الإةعيبللاطرشفرعناليسلدنألادوعسموهنيرضاحلانمليلج

نعشاقنيأرثيملونيحلاصلافلسلاةريسوهللاباتكبلمعلا
يفدقتعيةمادقوبأناكوةايحلاترمتساوةعيبلاتمتوعوضوملا
نمزلانمةرتفرظتنافلامعألاىلوتىلعةردقلاوةءافكلاهست

نمءيشلصحيملفاملعبفلكيوأءيشيفراشتسيهلعل
يذلاطرشلاذفنيملهنألةلطابةمامإلانأمعزوبغشلاادبفكلذ

لسرتنأنوحرتقمحرتفافسانلانيبداحفالخعقووهطرش
ىلعوقرشملايفةيضابإلاةمئُأىلإعوضوملايفءاتفتسالئاسر
.بيبحنبعيبرلاظفاحلامهسأر

هيلإانرشأامكرصميففورعمنببيعشفورعملاوبناکو

امونيدنفنبأفالخبهوربخأوءاتفتسالاةلمحهبرمفلبقنم

زكرملاهلنوكيوهيلإراظنألاةجتتنأعمطفكانهعضولاهيلع
مامإلابلصتااملوألصتاولجعىلعرفاسوترهاتيفلوألا
ددرتوةريحدعبوكانههلناكمالهنأملعفلاحلاريتخيهناك
لئاسرلانأملعيهنأل«كرحتلاةعرسبهعنقأمثنيدنفنباىلإمضنا

يفببسومامإللةديؤمنوكتفوسقرشلانمدوعتسيتلا

ةلواحمبنالجرلاماقو.مهنعمهعابتأنمليلقريغددعلاصفتا
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نيدنفنبابهذو.ةلواحملاتلشففمكحلاماظنبلقلةيرك

لحترادقففورعملاوبأامأ.هعابتأبلغأقرفتواهتيحضهسفن

كانهنمنّوكيونيرخآاراصنأعمجينأعيطتسيهلعلايبيلىلإ

يفهعابتأونيدنفنباىلعنوقلطيسانلاناکو..ةداضمةكرح

امهمو‹ةيبغشلاوةيوجنلاوثاكنلاوراكنلامساىلوألامهکرحتماي

اميسالايركسعوايسايستفعضدقةكرحلانإفرمألانمنكي
:امهنادنتسمالإاهلنكيملفاينيدامأ.رئازجلايف

.لضافلادوجوعملوضفملاةمامإحصتال:الوأ

ةعيبلادنعسانلااهطرشاذإطورشبةمامإلاحصت:ايناث

يفاوزكترانيدنتسملانيذهىلعوطورشلاكلتةفلاخملطقستو
تدطوتةكرحلاهذهدعبوباهولادبعةمامإةحصنالطببمهاوعد

نمليلقدعبباهولادبعمامإللرمالارقتساوةمامإلاناكرا
.راكنلااهبماقةيدرفتالايتغأيفلثمتتةيماقتنالاتاشوانملا

نأىاردقفايبيليفرقتسأيذلابيعشفورعملاوبااما

ةينيدةكرحىلإةتقؤملاةيسايسلاةكرحلازيحنمهتعومجمبجرخي

بهذمءانبًادبدقوةيضابإلاروهمجىلعفالخلايفالوصأدمتعت
دبعنباعماهبفالخلايفكرتشايتلالئاسملاىلعراكتلا

تاطقتلماهيلإفاضأوبيبحنبعيبرلاىلعجرؤملايبأوزيزعلا
اممةفلتخملانيملسملافئاوطنيبلدجلاهيفيرجيناكامم
يفاهتالاقماهلةلقتسمةقرفراكدلاحبصأاذكهو.ةيضابالاهضفري

مسااهسفنىلعقلطتتيقبدقفكلذعمولوصألاودئاقملا

مهمسأىلإءالصألاةيضابالافاضأفهَبْشولكاشمتعقوف«ةيضابإلا:

نُفورعملاويعاطتسادقو.راكنلانعمهلازييمتةيبهولاةملك

ايبيلءاحنأضعبيفهتقرفءارآرشني ملهنكلويسنوتلابونجلاوايبيل
.ةسوفنلبجىلإهبمدقتينأعطتسي
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ادجنيتيوقنيتعفدبةكرحلاهذهتقزرنرفنملقادعبو
ديزينبدبعديىلعىنيدلابناجلانمامهادحا

فرعياليذلاميعزلاكلذديىلعتناكفةيناثلاامأ.يرازفلا

داديكنبدلخم)ديزيوبأوهودحدنعفقيالو‹ليحتسملا

ةيسايسلاهتكرحبماقيذلاورامحلابحاصبرهتشايذلاينرفيلا
نرقلانملوألاثلثلاةياهنىلإثلاثلانرقلارخاوأنمةيركسلاو
ءاوستالاقمنمهبتلاقامةقرفلاهذهلمتدقهدهعيفو.عبأرلا

هباحصأضعبوعيبرلااهيففلتخاىتلالئاسملانمهيلاتدنتساام

دبعهبمهءاجوابيعشفورعملاوبأاهيلإهفاضأاموأ

.يرازفلاهللا
ةلودلاىلإعذاللاهدقنهجويناكدقفداديكنبديزيوبأامأ

عدخوءراكتنلاهلوحفتلادقواهنعجورخلاىلإوعديوةيديبعلا

ماقفهترصانمىلإسانلااوعدومهئاملعرابكهديافاضياةيكلاملاهب

تالاقمىلإاهيففاضاىتلاوخيراتلايفةفورعملاهتارماغمب

طقفةيضابإلافلاخياهضعبةيكولسىرخأتالاقمةيرظنلاراكنلا
ةفوكلايفشاعيرجهلاثلاشلانرقلاءاملعنميرازفلاديزينبهللادبع(1)

نمدميودعيوهلحميفهسورديقليناکوماشهنبمكحلاكيرشوًازارخناک

روتكدلاركذةددعتمابتكاهيففلأوراكنلاتالاقمرهظأيذلاوهو.نيملكتملا

.هدودرلاباتك»ناونعلمحتهتافلؤمىدحإلةطوطخمةعطقىلعرثعهنأيمانلا

اشنةينادوسيهوةكيسم'همسأو,دلومأهمأينرفيلاداديكنبدلخمديزيوبأ(2)

راثراكتلابهذمببهذمتمثالوأنيدتلارهظأوانامزسانلاناحإىلعشاعواريقف
ءاملعنمريثكهديأوه333ةنسسلبارطتاهجيفيدهملاهللادبعنبدمحمىلع

يفوهدضاوبلقنإوهنعاولختمثهترصانمىلإاوعدوهعماوبراحوناوريقلايفةيكلاملا

ةيدهملارصاحمثناوريقلاوسباقاهنمويسنوتلابوتجلابلغألتحاهذههتروث
هدلجخلسمثةيدهملاراوسأىلعمزهناهنكلواهيلعيلوتسيداكوذئنيحةلودلاةيصاع
.حايرلاهترذوقرخنىتحقلعوانبتءىلمو
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اوناكدقفةيضابإلاامأ.هرهوجوهلوصايفمالسإلافلاخياهضعبو

تاقلحيفلازيالوهوهنماوئربدقو‹اريغصناكذنمهنوفرعي

فالخلاىلإوحنيءسكاشمبغاشمهنكلواملعتماذيملتسوردلا
هباورتغيملهتارماغمبمايقلاادباملفطلستلاوةماعزلاىلإونريو
نموهنماوفقووهورصنيملوهيلإاوضنيملفةيكلاملاهبرتغاامك
ال»:هعابتأدحأهللاقكلذلو.لماكلادايحلافقومهموصخ

انجرخامنإو‹مهدجاسميفمهنإف«كعماوجرخةيبهولانأنظت
هبثدحتامكنععدف«ةتيملاهذهلكاىفككراشننحنكعم

ينيجردلاسابعلاوبأحرشو«يحلابالكلاتقانلتتقاالإو«كسفن
«.اهنوبهتنياوناكيتلالاومألاةتيملابديري»:هلوقبةرابعلاهذه

ةرتفلاهذهيفتناكراكتلاةقرفراهدزالةرتفمظعأللو

درشديزيوبألتقاملف.دادیکنبديزيوبأمهيلإاهيفىمتنايتلا
لورتغانيذلاةيكلاملاهنممقتناو.ناكملكيفهعابتانويديبعلا

‹مهدئاقعةقيقحاوفرعاملاومدنمثرمألالوأيفمهودعاسومهب

مهنمافوخمهنادلبومهيضارأيفةايحلابةيضابإلامهلحمسيملو
ةيكلاملاونييديبعلانممهموصخمهعبتتومهئانبأدئاقعىلع
لئاسولاهذهتنواعتوعانقإلاوةججاحملابةيضابإلانموفيسلاب

نمدحأنآلادجويالو«ريسينمزدعبمهرمأیھتنافمهیلعاهلك
.ملعأاميفمهبهذمىلعسانلا

ةقرفتيمسىتلاةقرفلاهذهنأناااصخلمو

نماهلحبصأدقةيضابإلاقرفنيضبسحتتناكدقوراكنلا
ناشاهناشةلقتسمةقرفربتعتاهلعجيامتازيمملاوصئاصخلا
ةماعلاةقالعلاةيضابإلاباهطبرتىرخألاةيمالسإلاقرفلانماهريغ
اهدئاقعاهلوبهاذملاوقرفلارئاسباهطبرتامكمالسإلاةقالع
.ةصاخلااهتاداهتجاو
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اوحنينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأاهلركذدقو
نعاعيمجاهيففلتختعورفولوصأنيب؛ةلاقمنيرشعنم
مهتكرحنعتجتنةيسايسعيعيضاوميفتالاقمعبرأاهنمةيضابإلا

:يهواهنوكتو

.ةضرتفمريغةمامإلا

.ةروجلاةمئألاءاروةزئاجريغةعمجلاةالص2
.اهذخألحيالكولملااياطع3
.لوضفملاةيالوزوجتال4

نولوقيدعبامفرباجنمءادتبااعيمجةيضابإلاةمئأناكدقو
ةبجاوةعمجلاةالصنأوةملسملاةمألاىلعةيافكضرفةمامإلانإ
مهسفنأمهاوناكو‹اهطورشتدجوواهوماقأامةروجلاةمئألاءارو

ذخألحيهنإنولوقياوناكو.هبارضأوجاجحلاءارواهنولصي
ءاطعلاذخأيرباجناكو«مارحىلإدؤيملامكولملانمءاطعلا

عملوضفملاةيالوزوجتهنإنولوقياوناكو‹جاجحلالماعنم

تسيلهحجرتايازملوضفملايفتدجواذإءلضفألادوجو
.اهلالهأكلذعمناكوءلضفألل
ئراقلافرعيلةدحىلعانهراكنلاتافالخنمطقنلاهذهتركذ

مهلاوقأةلمجامأةيسايسعفاودبناكامنإمهفالخلصأنأميركلا

اهركذامبسح اهصيخلتناكمإلايففةيضابإلااهيفاوفلاخيتلا

:يتأيامك-ينغراملاةفيلخنبنامثعورمععو
.ءامسألايفاودحلأ
:لاوحألاببلقتتهتوادعوهللاةيالونإق2
.ةقولخمهللاءامسأنإاولاق3

.ةضرتفمريغةمامإلانإاولاق4

.فوقولاىلإةيالولانملاقتنإلازوجياولاق5
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.سانلاعمسدقوعامسلابموقتهللاةجحاولاف6

رخايوامسنيدىلإيعدومالسإلاةوعدهغلبتملنماولاق7

بح“أدلوإ

.روج.همنافلخةزناجريعدعمجاوافاٿ

.اهذخألحيالكولملااياطع9

لفاونلابرمأيملهللااولاق-0

نمالواهبملعلاانمزليالوضئارفلابلمعلاانمزلياولاق-1
.ءيشاهتفرعم

يفنيفلتخملانمدحاوعمدحاولوقيفقحلااولاف-2

.قحلافالخسانلاىلعقاضدقوفالخلااهيفعسييتلالزاونلا
.لالحلوهجملامارحلااولاق-3

لهأثادحأةءاربوءةلمجلاىلإكرشملاىعدُياولاق-4
.ةلبقلالهأنمءاوهألا

.مهلكلافطألايففوقولاباولاق-5

.ةيقتلاىلعرمخلابرشزوجياولاق-6

يفونيملسملارمأىلونمةمامإزوجتالاولاق7
۱.هنملضفأنيملسملا

نوملسملاعمتجيىتحعسياميفةجحلاموقتالاولاق-8

۰مهرسأب

نمورانيدعبروهوديلاهيلععطقتاميفالإرفكالاولاق-9

.ءيشهيلعسيلهنودذخأ

ريغبمامحلالوخدوةلبقلاوةوهشبرظنلاوةمطللااولاق0
.رئابکریغرئاغصرازٍإ
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ةيثافنلا

اذناكثافنبفورعملاسوفنلارصنناجرفنإنوخرؤملالوقي"
مولعلاذخأ«نيدئازكاردإوعالطاوءبيرغءاكذوبيجعمهف

ةمالعلاهليمزعماهندعمنمنونفلابئارغطقتلاواهعبنمنم

..()ترهاتبةمئألانعكلذويسوفنلاسنوييبأنبدعس

ةسوفنلبجنمةبيرقلاىرقلاىبحإنماذهٿاقنناکو
بعصلبجةمقيفيهونآلاىلإةثافنبةفورعملاةيرقلااهلعلو
ةدلبيلتيلامثلاقرشلاةهجنم(تغزنت)ةدلبتمسيفيقارملا
سمخريسمنيزمتةدلبںیبواهنيبولامثلاةهجنم(نجيرجا)

سوفنلاميسوسنويوبأناكو.برغلاةيحانىلإابيرقتتاعاس
ةفورعملارارطنقىلعالماعمامإلاهالودقونيزمتنمدعسدلاو
.(يجيتب)نالااندنع

اناکادعسواثافننأىلعلدياهلكخيراتلابتكيفءاجامو

اقوفتمناكاثافننأوةمئألاىلعاسردامهنأوةساردلايفنيليمز
هقلخوهنیديفاقوفتمناکادعسنُأوهلیصحتوهتساردوهئاکذيف

ملاثافننألديحلفأمامإلالئاسريفدروامنأريغهتماقتساو
ملوكدهاشأملاذإ»:هلوقهيلإهتلاسريفءاجدقفمهدنعسردی

ىفءاجو«.ةيالولصأىلعكلبجيىتحكتقفاومدهاشأ
۳"ءاملعلاةجردغلبيمل»:تافثنعهلامعىلإهروشتم
امىلعموجهلانعمهراثآعرولالهأبحصيملو‹مهنم

بلقتفءاملعلانماشحوتمماقأواديحوشنهنكلو«هبهلمعال

ادتعمثافنناك«.ربكلاهثروأفهتاحفنبناطيشلاهحناوجيف

ابصنمیلوتینأللهأهنأدقتعيهتيصخشيفةقثلايوقهسفنب

.رارطنقوألبجلاىلعةيالولابملحيناكهلعلو«ةلودلايقاماه

دعباميف195ةيضايرلاراهزألارظنأ(1)
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مثكلذباثافنهليمزربخأفهدلاوةافوربخادعسغلبمويتاذو
نذأفهدلاوةافودعبهدلبىلإعوجرلايفهنذأتسيمامإلاىلإبهذ

قوقحلةياعروهلةاساومدعسعمدوعيهنأثافنرهظأومامإلاهل

رارطنقىلعةيالولارمأنأبهثدحتهسفنتناكو.راوجلاوةلامزلا
ةلاسردعسلملسمامإلانأظحالو«سنوييبأةافودعببرقدق

قيرطلايفدعسنمةلفغنيحتفائيشاهنعهللقيملادعسنأو
ىلعادعسىلودقمامإلانأاهيفدجوفةلاسرلايفامىلععلطاو

هبلقتالموهسفنيفتزُحةمدصهلتناكفهيبأناكمرارطنق

نيرواجتماناكوامهنطوىلإالصوامدنعومامإلاىلعادقح

امأهبصتمماهمبمايقلايفدعسادبوباحرتلابسانلاامهلبقتسا

هسلاجميفهدقتنيوحلفامامالاىلعنعطيلعجدقفثافن

ةلامزلاقحهلسنيملهعمافيطلدعسناكو.ةماعلاوةصاخلا

ادعسلماعيرخآلاوهناكوبدأيفهاهنيوقفريفهموليناكف

يفنعطلانعىناوتيالناكهنكلومارتحالاوبدألانمريثكيف
قيرطريغنعمامإلاىلإتاداقتنالاونوعطلاكلتتغلبو.مامإلا

امفاقحناكنإفمعزياميفهشقانيلهمدقتسيمامإلاثعبفدعس

هنمبوتينأثافنىلعفالطابناكنإوقحلاعابتأبمامإلاىرحأ

يفرمتساومامإلاىلإبهذيملففاخاثافننكلوةبوقعلاهلانتوأ
ةصاخلاهلامعاضعبىلعهدعاسیودعسىلعددرتیناکوهکولس

كرفككرشىتم:الئاقسانلانملمىلعهموليدعسناكف

!خيشايلضأوأءرفكأنأهللاذاعم:هبيجيف؟ثافنايكلالضو
ةهجنمثافنبقفريدعسناكو!خيشايةدابعبمتشلاسيلوأ

ديريةثلاثةهجنموهلوقبسانلارتغيالأیرخأةهجنمبحيو
ثافنلهتقفاوممدعةيمسرلاقرطلاريغنعمامإلاىلإغلبينأ

.هلوقياميف
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ةروصبامبروعستتورشتنتتذخأثافننعاطمنُودبيو

مامإلااولسإروةديعبتاهجيفةالولااهلمتهاىتحاهيفغلابم

هيفمهرذحيهتالوعيمجىلإاماعاروشنممامإلاثعبفاهبهنوربخي
ىلإلصترابخألاترمتساورمتسااثافننكلوهئارآوثافننم
نيربخماوثعبىرخأتاهجنمةالولاضعبنأودبيواعابتمامإلا
ناولوأبالواهبمهنوربخيوثافنتانكسوتاكرحنوعبتتي

ادحهللعجيوعوضوملابمتهينأمامإلانماوبلطةالولاكملوأ
نمةءاربلابهيفمهرمأيةالولاعيمجنىلإرخآاروشنممامإلاثعبف
روشنملااذهنأودبيوفنعلإوءافجلابهتلماعموهرجهوثان
اهيفجتحيةلاسرمامإلاىلإلسرأفثافنىلعاحضاواريثأترثأ
مامإلابضغنمتدازةوقوفنعاهيفةجهلبتناكاهنأودبيو

ديدهتلابيحوتةجحلاةيوقةجهللاةديدشةلاسربهباجافهيلع
مث اينغناكولامنمهيدلامعمجف‹«رطخلانمءيشبسحأو
'لصتانمزلانمةرتفدادغبيفشاعودادغبدصقوقرشلاىلإرفاس

امبرقنعسملوطاسوألالکیاروعمتجملاتاقبطعیمجباهيف

نينمؤملاريمأكولسةبرجتنعفرعوةفالخلارصقيفيرجي
ةايحلاهبجعتملوملعلالهأوةسايسلالهأنمنيفلزتملاويثاوحلاو
لعفلابداعو«ةسوفنلبجيفهنطومىلإدوعينُأررقفدادغبيف

احجانادعسو«ةلودلايفانكمتمحلفأوةئداهةرقتسمرومألادجوف
يفنيخرؤملالاوقأتفلتخاوهدلبيفرقتسافةيالولاةرادإيف

هنكلوءارآلاسفنلمحييقبهنإمهضعبلاقفهعوجردعبهكولس
هعوجردعبهنإلاقنممهنموهلحلصأتوكسلانألتملارثآ
.هلاححلصوهيففلاخامععجروبات

يتأيامكيهفهيلإتبسنيتلالئاسملاامأ
ىفهتدجواذكهلاقكلذنعلئساملفرهدلاوههللانأ
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.مسالااذهبىمسملاباتكلاينعيرتفدلا

.ةعدباهنإلاقوةعمجلايفةبطخلاركنأ
قوقحلاةيابجلةاعسلاولامعلالامعتسامامإلاىلعركنأ

.اياعرلانمنيملسملالامتيببلاطموةيعرشلا

.باللخألانمثاريملابقحأقيقشلاخالانبا

كلذلجالهعاباذإهلامعيبيضميالعوجلابرطضملانإ

یسیو

.رحبلازواجتنميفالإققحتيالدقفلانإ

المهملظوةروجلاروجنمهتيعرعنميملاذإمامإلانإ

نعهفعضلمهيلعهللالعجيتلاقوقحلاذخأيل

.مهنععافدلا

كلمرابوتلاهاطعأنمكفةاكزلاحلفألماعلىطعأنم8
.نادوسلا

.نيملسملارومأعيضوديصلاعبتاولفغحلفأ

٠عارذهتيحلو«عارذههجو:هتقلخيفديزيحلفأ
.عارذهتمامعو

عاونأةثالثىلعاهنأحضتيةقباسلالئاسملايفلمأتلادنعو

:ةدحىلعاهنمعونلكشقاننفوسو
(رهدلاوههللانأ)هلوقيهوديحوتلابقلعت:لوألاعونلا
يهفاهبناوجعيمجنمضومغلااهفنتكيةطقنلاهذهنأعقاولاو

هبدرويذلايزاجملاىنعملاهبدصقاذإالإاهللولدمالةرابع

وهرهدلانإفرهدلااوبستال»ٍِيَيهلوقيففيرشلاثيدحلا
اليتلاثادحألانمرهدلاىلإهنوبسنتامنأىنعمب«.هللا
امدنعمتثأفىلاعتوكرابتهللااهقلخامنإاهببسبهنوبستفمكبجعت

ىورهلعلولجوزعهللاوهواهقلاخنوبستامنأكفرهدلانوبت
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نأىلعهتدجواذكهلاقلئساملفهليوأتنعجرحتوثيدحلا
اهضعبرداصملااهتلقتدقفدمعتمهبشضومغيفهيلإتبسنةلاقملا

لأسينيحهنإلوقتةياورلاو٠فافجلااذهوماهبإلااذهبضعبنع
اذهورتفدلايفاهدجواذكهامنإويرديالهنأببيجيااهنع

.لوهجماضيأهفلؤموءلوهجمرتفدلابىمسملاباتكلا

ةعسوثافنءاكذيفاصخشنأقدصتنأناكمإلايفلهف

ةديقعنعنلعيءايوقأءادشأموصخةشقانملهضرعتوهعالطا

اذهدنعفقيالمثاهانعهفرعيالوهوديحوتلالوصأمهأبقلعت
دجيملاهيفشقوناذإفيدحتلاوفالخللاراعشاهعفريامنإودحلا

لوهجمردصملاواهردصملإاھتريغلوقيام

.فلۇؤملاوباتكلا

هذهلبقتدق؟اذهبهموصخىلعةجحلاثافنميقيفيك

.فورعمفلّؤملانأوأفورعمباتكلانأولىوعدلا

اثافننألةكسامتمريغاهلكةروصلاءازجأنأىرتتنأف

هسقنضرعييذلاعونلانمسيلخيراتلابتكهبهفصتامبسح

كلذلوهيلعةجحلانوكتوأةجحهيفكلميالماقميفلدجلل

ضومغنماهيفامىلعاذكعهةلاقملامنههيلإبسنأنألبقانف
دقتعأوتالامتحالاوتاظفحتلانمةعومجمينيعنيبماهبإو

نمبرقهيلإةبوسنملاتالاقملانمةلاقملاهذهءاغلإنُ

.هيلعاهتابثإ
ةيهقف‹هيلعتذخأواهيففلاخيتلالئاسملايفيناثلاعونلا

رطضملايبوبللخألاثاريمبقلعتتيتلايهوةنيعرف
بسحأودقفلاطرشو٠عوجلاب دحىلإلصيالاذيففالخلانأبسح

نمداهتجااهيلإىدأةذاشلاوقأاهنأهيلإغلبيامىصقأوةءاربلا
.خيراتلابتكهفصتامكناكنإداهتجإلاهلقحي
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ةمامإبقلعتيىسايسفالخعاونأرطخأوهوثلاّثلاعونلا

اقباسهانيبامكهيفببسلاوحلفأصخشبعقاولايفوأحلفأ
هسقنينميناكدقف«هتباصأيتلالمألاةبيخلةجيتنصخشدقح
مامإلاىلعهبضغماجبصهنعتفرصاملف«ةيالوللاهدعيو

ةقلخدقنىلإلامعالادقنزواجتامدنعفافسإلادحغلبىتح

‹عارذهتيحلو‹عارذههجونإ:هلوقكهسفنصخشلا
.عارذهتمامعو

لمعلجرنكيملاثافننأثادحألاةساردنميلودبيو
ملفهصخشوحلفأكولسلديدشلاهدقنيفلوقلجرناكامنإو

داعبإلوأمكحلاماظنبلقلةلواحمالوةداضمةكرحللمعينكي
ناكامنإواذهنمءيشلططخينكيملهنإءةمامإلانعحلفأ

سلاجملايفعذاللادقنلابهففخيوهفدقحلابهبلقًالتماروتومهبش
ةعاجشلارهظمبرهظيوهسفننعففخيكلذبوهوةماعلاوةصاخلا
ةقيقحفرعيدعسناكو.ةلودلاسيئردقتنينيحسانلامامأ

ذختيملومامإلاهيفملكلذلوهرعاشمةقيقحوهسفن
ةجاحىفهمدختسيولبهفطاليناكامنإو.فنعفقومهعم

رهظيو«ةمدخلاهذههللذبيثافنناكوثافناهنسحييتلاهسفن
هنعمهغلبتامنإواثافناوفرعيملنيذلاءادعبلاةالولانأوليل

ريغتلوثافنعممامإلافقومريغتلدعسكلسماوكلسولرابخألا

املنكلو.هيلإغلبامىلإلاحلاغلباملوءاضيأثافنفقوم
ىلعاوبأدوهنأشيفمامإلاىلإةباتكلاىلعةالولاصرح
لسرأاعابتكلذهلصيناكونييرسنيربخمةطساوبهرابخأيصقت

مامإلاىلإبتكادعسنأىلإريشياميدينيبيتلارداصملايفدجويال(1)

هلمتهالىنعميأبةروطخلانمءيشثافنفقوميفناكولوتافنعوضوميف

.مامإلاىلإهيفبتكلوهريغلبقدعس
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ىلعمزعهنأودبيوديدهتلالئاسرنهنأشيفريشانملامامإلا
ثافنةكرحنمىشخيناكهنألكلذوفنعلافقاومنمفقوم
دارأفةقرفلاثروتو«ةمألامسقت«نيدتفنباةكرحهبشتةكرح

.لمعلاادبينألبقةكرحلانعثافنفاقيايادحكلذللعجينأ
.ابعرهلقالمياديدهتهيلإلسرأمثةيعرلاولامعلاهنمرذحو
اهيلإريشأنأديرأةيبناجةظحالمكانولاسرتسالانمهعنميو

يفاميسالنيقرفتمنيدوجومنولازيالراكتلااياقبنأكلذو
عدصتثدحينأمهمهيناكو«نيحلاكلذيفيسنوتلابونجلا
مقاناثافننأاوملعاملف«رخآبناجيأوةيمتسرلاةلودلاةمئأنيب

مهدعسيوءفالخلاةقشعيسوتىلإمهدهجلكباوعسحلفأىلع
لامعتسإوقاقشنالاةجردىلإغلبفالخلانأوللاحلاةعيبطب
رسفيو‹ةيمتسرلاةلودلاىلعءاضقلاىلعدعاسيكلذلعلحالسلا
مامإللهتلسارمولايمنبفسويةوازفنىلعمامإلالماعقلقاذه
:وهايرساربخمهءاروثعبىتحثافنبهمامتهاوناشلااڏهيف

لايمنباناکاذهنيدبعنباتايرحتىلعءانبونيدبعنبةيحت
ةيفخاديكانهنأىلعلديامم.مامإلاىلإثافنرابخألسري

ةوازفنلماعقلقياذاملفالإواهلصوتواهعسوتوتاعاشإلاجورت
ثافنشيعييذلارارطنقلماعامنيبمامتهإلااذهرمأللمتهيف
الوهسفنىلعالفاخيالنئمطمهتيلوؤسموهتياعروهرظنتحت
.ةلودلاىلع

ثادحأللوثافنلاهانعضويتلاةروصلاهذهنمصخلملاو

نيحاوغلاباضيأنيخرؤملاوتالاقملاباتكنأنيبتيهبةلصتملا
ةقرفكانهنأاومعزنيحاضيأاوغلابوةقرفلمامإاثافننأاومعز
ماعلاناونعلاتحتالةقرفكانهسيلهنأعقاولاوةيثافنلاىمست

ةلتكربتعتثيحب(ةيضابإلا)صاخلاناونعلاتحتالو(مالسالا)
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هلالجركانهنأرمألايفاملكامنإواهتاراعشواهئدابمبةلقتسم

روهمجلااهيففلاخلئاسميفهيفدهتجايهقففقومنافقوم
لكيفوريثكةيضابإلادنعوريثكةيمالسالاةمالايفهلاشمو
يفةليوطافوشكعضينأثحابلاعيطتسيوريثكاضيأبهذم
انيرجولو‹لئاسميفاوفلاخواودهتجانيذلاءاملعللبهذملك
عطنتملاعيطتسيودحدنعقرفلاددعفقواملبولسألااذهىلع
اهريغوةيضويبلاوةيومحلاوةيشيفطلاوةيحلاصلايمسينأنآلا
اهيففلاخلئاسميفتاداهتجاءالؤهنمدحاولكلنألريثك

بهذملالخادنودهتجممهفلوبقمريغقطنماذهونيرخألا
يفادهتجممهنمدحاولانوكيدقواذهيفكيواقلطم

.طقفاهسفنةلأسملا

الوهبابسأوهبناوجانحضوأدقويسايسفقوميناثلافقوملا
تقولاىففاذههفقومبةيضابإلاطخسهسفنىلعرجاثافننأكش
ةمظعىلع ةيضابإلاريغوةيضابإلا سانلاهيفعمجيداكييذلا
راهتشاو-ةمئألانمربتعاىتح-ملعلايفهبعكولعوحلفأمامإلا
نيحوميظعلامامإلااذهادقتنمخرصيثافنيتايهتهازنوهتلادع

هيلإدوعيمثدلبلانمجرخيداويفحيصيامنأكدحأهلعمسيال
.طخىلعناكهنأ عمبوىأرامب-عنتقادقو

فقاوملكنعديزيالفقوملااذهفلاحلكىلعو

للوناكمونامزلكيفنودوجوممهوةمئألاىلعنيطخاسلا
.حالسلاعفرىلإهبغلبيملهنأهتيزم

ىمستةقرفكانهسيلهنأهلكثحبلااذهنمةصالخلاو

.تالاقملاباتكونوخرؤملاهيلإبهذاممغرةيثافنلا
ةردقملابالوأرهظينألواحعالطالاعسإويكذملاعثافنو

.مطحتفةيسايسلابمث‹عطتسيملفةيملعلا
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ةيفلخلا
عيوب4يرفاعملاىلعألادبعباطخلايبانببحمسلانبفلخ

مايقنسحأةمامإلاءابعأبماقفايبيلىلعامامإىلعألادبعهدج
مامإللةسوفتلبجىلعايلاوحملاهوبنّيعو«هللاهافوتىتح
ردابفهللاهافوتىتحمايقنسحأةيالولاءابعأب.ماقف«باهولادبع
وأمامإلانذإراظتنانودةيالولارمهيلإاودنشأوسانلانمةعامج
تغلبامل ةالولافرصتفرصتيًادبولمعلاوهلبقو«هرم

هذهرقيالنأىأررومألاىرجممامإلامهفوترهاتىلإثادحألا
هرمأيو«هعرستىلعاهيفهموليفلخىلإةلاسربثعبف«ةوطخلا

.لبجلاىلعهریغیلووءسانلارومألازتعاب

رمأهغلباملفءةطلسلاةهبأويهنلاورمألاةوالحفلخقاذ
هبفرتعينأضفرلبهلبيجتسينأضفرلازتعالابمامإل

ترهاتنأولقتسممامإاهلنوكيسةلقتسمةزوحلبجلانأنلعأو
ريبكددعهيلإمضناو«اهمامإاهلنوكيةلقتسمةزوحىرخألايه

هذهيفةلودلاشويجنمربکأشويجهلتحبصأوسانلانم

مثكراعمىلإتلوحتنأثبلتملتاشوانممهنيبتناكوةزوحلا
لوألايففلخةفكتناكولبجلايفبرحلاتلاطوبورحىلإ
تراصفحجريةلودلابناجأدبمثنيتلداعتماتراصمثحجرأ
ىتحعقومدعباعقومهعقاوملتحتوةوطخةةوطخمدقتتاهشويج

.اضيأفلخىهتناوعقاوملاتهتنا
بناجلاباورثأتينأتالاقملاباتكونيخرؤملانمبجعلاو

نوربتعيوةقرفنيلتاقملاءالوهاوربتعيفريبكلارثأتلااذهيمايسلا
هيلعراثفاممكحىلعطخسناسنإلكنأولو.ةقرفلامامإافلخ

هتعومجمربتعتوةقرفلاسيئرربتعيلاتقللسانلانمةعومجمداقو
دعننأانعطتسالوقرفلاةيستنعخيراتلابتكتقاضلةقرف
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وأجراوخلابىمسينمىلإةفاضإلابةيومألاةلودلايفقرفلاتائم
دبعودرصنبناالسعابتاةيتعشالاوةيدرصلااهنمنوكيفةعيشلا
.امهلاثمأوتعشألانبدمحمنبنمحرلا

مكحلاىلعراثلجرافلخنأثحبلااذهيفلاقيامصخلمو
تسيلوضرغلااذهلجأنمسانلافالآراثامكمكحلايفاعمط
تحتالو‹ماعلاناونعلاتحتةلخاديهالفالصأةقرفةيفلخلا
ايسايساميعزنوكيدقففلخامأدوجويأاهلالوصاخلاناونعلا
اسيئروأامامإسيلهنكلوكلذهباشاموأايجراخوأارئاثوأ

.ةيضابإلاقرفنمةقرفل
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ةينيسحلا
ثلاشلانرقلايفشاعيسليارطلانيسحلانبدمحأدايزوِ

علطأملنوخرؤملالوقيامبسحبتكلانمةعوجمفلأويرجهلا
ةيضابإلانمتالاقملاباتكهنعهلوقياملارظنو«اهنمءيشىلع
امهلصأنأودبيوةيدمعلاىمستىرخأةقرفعمجزتمتهتقرفنإ

نمبرتقتتالاقمبمهضعبلاقفاوفلتخاامهتمئأنكلوادحاوناك

تالاقممهلوةلزتعملانمبرتقتتالاقمبنورخآلاقوةيضابإلا

ةفيلخنبنامثعورمعوبأمهلركذدقوفارطألاعيمجنعدعتبت
:يلياميفاهصخلننأنكميتالاقملانماددعيتغراملا

.هللاىوسركنانمكرشيال1
.ةمألادارفأنمنيئطخملانيلوأتملاكيرشتباومكح2

هلللاعفأطخسلاوضغبلاوةوادعلاوةيالولاواضرلاوبحلا-3
هلتافصبتسیلو

ةفرعمالإسانلاىلعسيلوريدمحمةفرعملهجعسي4

.اذكه.هنعربعملا

اهبىقتيكلذىلعهركأنمللاومألاذخأوانزلاوحابأ5
|.كلذدعبمرغيو

.هيلعبقاعملوهجملامارحلا

اوميونيقفانمدوهيلااومماكحألاوءايسألانيباوقرف7
مهوءمهنمحاكلنلااولحأومهنميبسلااوزاجأونیکرشم

.اومعزامیفنوكرشممهدنع
.ارارطضاهللانيديفركفلابلانتهللاةجح8
زرفيواهبفرعيةمالعبلإالومرهللاثميينازوجيا-9

.اهبالإةجحنوكيالوهريغنع

- 314 -



ملو‹كرشلاريغنعنيغلابلاونيكرشملاهللاهنيمل-0
ع

نعاوهنوضئارفلاعيمجمهتمزلاودحواذإفديحوتلاريغبمهرماي

.يصاعملاعيمج
نولضافتيالوةعاطتسالاوفيلكتلاىفنولضافتيءالقعلا-1

.لقعلايف
.باقعفوخاللالجإفوخلسرلافوخ2

.ةطيرشبةءاربلاوةيالولازوجت-3
الإضرألامهلكتیتوملاونوجريونوفاخيةنجلالهأ-4

.بنذلابجع

مهجرخياماهيفنأنيبتيتالاقمنممهيلإبسناميفلمأتلابو
تالاقملاباتكاهرشحياذامليردأتسلفكلذلو‹مالسإلانع

نعةجراخنكتملاذإيلودبياميفامنإءةيضابإلاقرفنمض
ةلخادةلقتسمةقرفيهفاحيحصاهيلإبسنيامناكاذإومالسإلا
ىلإينالجراولاءايركزوبأخيشلاينقبسدقو.ماعلاناونعلاتحت
ةيضابإلامسالحتنتةفئاطنإ»:لاقثيحلوقلااذهنمهيبش

نومعزيمهولبقنمةعماجمهايإوانعمجتملةيدمعلامهللاقي

هللاهمحردوعسمنبهللادبعىلإمهبهذمنودنسيءةيضابإمهنأ

«.ریمعنبیسیععابتأمهو

نملكسيلوايضابإربتعاةيضابإلاىلإبتنانملكسيلف
نعاجراخربتعيداهتجالالئاسمنمةلأسميفةيضابإلانمفلاخ

.لقتسمناونعهلنوكيوةلقتسمةقرفسيئروةيضابإلا
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(1)ةيكاكسلا

الجرهوبأناكرارطنقناكسنميتاوللاكاكسلاهللادبع
يفذخأمثميظعلانآرقلاظفحوًارقفبدؤملاىلإهملسأفاحلاص
رهاماغئاصناكفةغايصلافرتحإوقئاقدهنملانفملعلابلط
نأهسفنهلتلوسوناطيشلاءارغأفالامواملععمجهنأودبيو
هرذعاهيفاوعطقتالاقميفنيملسملافلاخفروهظلللمعي

اومكحفءاليلقمهضعبلهاستو‹كرشلابهيلعاومكحف
.قافنلابهيلع

ةلماعمةلبقلالهأنمقرفلاعيمجنولماعيةيضابإلاناكدقو
هلجريفاوطبرمهتمدحاو»تاماذإفةيكاكسلاادعامنيملسملا

.نفكالوةالصنودنفديثيحهورجوالبح
خويشلاةعامجتکردأ»:تأقثنبفسويبوقعيوبلاق

نيفلاخملانممهلكةلبقلالهأىتومعيمجىلعنولصيةيليطسقب
هيلجريفاولعجمهنمتامنمنإفكاكسلاباحصأالإمهريغو
«.هيفهنوراویعضومىلإاهبهورجوطبارم

براقتتفلسلاخئاشمناكو»:ينيجردلاسابعلاوبألاق

لئاقو‹مهكرشبلئاقفءتوافتتوهباحصأوكاكسلايفمهلاوقأ
«.هباحصأينفدقبهذملااذهو«مهقافنب

ةيضابإلانمخيراتلاباتكوتالاقملاباتكنمبيرغلاو
ماكحألافخأوةيضابإلانمةقرفلاهذهنوبسحيفيكمهريغو

باسحلانمقرفلاهذهطاقسإنُعقاولاونوقفانممهنمهيفمهدنع

ةمألاقرفيفاهضعبتابثإوةيضابإلاباسحنمينعأ«ىلوأ
هللاءاشنإيتأيسامكاقرفاهضعبرابتعامدعوةماعةيمالسإلا

 

.118صء1جيالطقيقحتينيجردلاتاقبطعجار(1)
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:يتايامةقرفلاهذهلبسنتيتلالئاسملانمو

نيدلانأاومعزو(يآرلا)سايقلاوعامجإلاوةنسلااوركنأ1

.نارقلانمجرختسمهلك

.ةعدبةعامجلاةالص2

.رامحلاقهناولاقهوعمساذافةعدبناذألا3

٠نآرقلانمهريسفتفرعامبالإةالصلازوجتال4

سردلانيحباودلانمهيلعلوبياملسجنسردلاماعط5
.داملااهضرأيفعضواذإةسجنرضخلاولوقبلاو
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یوقتوملعتیبيفاشنلجرحلفأنببوقعيناميلسوبأ
هلوقياممودبيةساردلاريثكعالطالاعساواملاعراصفةدايسو

ىلعهتسارديفرصتقينأديريناكهدلاونأهنعنوخرؤملا
ىلعوةنسلاوباتكلايهوةيمالسإلاةعيرشلايفةيساسألارداصملا

بتكيفهتساردعسوينأهلديريالوةوعدلالهأتافلؤم
نيذلاكفلوأنمهنأودبيناميلسابأنكلوةيضابإللنيفلاخملا

هنعضارريغهدلاوناكدقفكلذلونوعبشيالوبتكلانومهتلي

ابتکمايألاضعبيفهيدينيبىرهنواميسالبناجلااذهنم
تنأو نيسحلانبدمحأل ناكدقفكلذلوهيفةيضابإلايأرملعتتن

ةوعدلالهألاوقأهيلعطلتختنأنمافوخءاملعلاهنمرذحي

املفةيصخشلاليثضهيأةايحةليطناميلسوبأيقبومهريغلاوقأب
تاداهتجاهلتناكدقومهبلصتاوهيلإسانلاعجرهدلاويفوت
.كلذلجأنمهيلعاومقنفةيضابإلاروهمجاهيففلاخةيعرف
نونجحلاصوبأهدلاوقيدصهيلعاداقتناوهلةمقتمهدشأنمناکو

نمعينشتلاهيلععقووهيلإتبسنيتلالئاسملاامأ«نايرميني

:نامثعورمعويالوقيامكيهفاهلجأ
.ماعطنمهيفخبطاموثرفلاةساجن1

نينجلالكاميرحت2

مدكلذكوحبذملالسغدعبولوقورعلامدميرحت3
.فوجلا

.ضئاحلاقرعوبنجلاقرَعةساجت4

.يكزملاةبارقيأةبارقللالإةاكزلاىطعتال5
:يتأيامحضتيقرفلاهذهنعاقباسهانضرعاميفلمأتلابو
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تسيليهفاهبةصاخلااهتالاقماهلةلقتسمةقرفراكنلا1

قرفنمةقرفيهامنإواهنماءزجوأةيضابإلاقرفنمةقرف
ةماعنيملسملا

نيتقرفانوكتنأىلإبرقأامهةيكاكسلاوةينيسحلا2
نيتلخادالوةيضابإلانماتسيلامهفكلذلومالسإلانعنيتجراخ
امهمالسإلانعنيتجراخامهربتعانميازىلعفمهباسحيف
امهفقافنلابامهيلعمكحنميأرىلعونيملسملاقرفنماتسيل
.ةيضابإلاناونعتحتسيلو(مالسإلا)ماعلاناونعلاتحتناتلخاد

ناذللاناملاعلاوءاقلطمنيتقرفاتسيلةيثافنلاوةيثرفلا3

يفءارآامهلةيضابإلاءاملعنمناملاعامهامهمساىلإنابسنت

يعادالفمويلكفالخلاهلثميفعقياممةيعرفةيداهتجالئاسم

امهاوتفبلمعنمربتعينأليعادالونيتقرفلنيمامإاربتعينأل
.ةيضابإلاقرفنمنيتقرف

يفسانهعبتاوةلودلاىلعراثيسايسميعزعابتأةيفلخلا4
لئاسملضرعتيملوناكملكونامزلكيفهلثمعقياممهتروث
ةيحانلالالقتسابهتبلاطمادعامةلاقمهيفهنعفرعتملونيدلا

نمةقرفهعابتأرابتعانأكشالوةلودلاةيعبتنعاهيفوهىتلا

دق.يخيراتًاطخةيضابإلانمةقرفلامامإوههرابتعاوةيضابإلا
وأةلودلاماظنىلإعوجرلاببلاطتةيغابةئفهعابتأووهربتعي
ةقرفربتعتنأاما هرمأىهتناىتحلعفلابعقواماذهو لتاقت
لودلانعنيجراخلاونيرئاثلالكربتعالالإوحيحصباذهسيلف

نكميالونكيملاماذهواقرفمهعابتأرابتعاوقرفءاسؤر
.نوکينُ

اهمامإنيملسملاقرفنمةقرفراكتلانأهلكاذهنمةصالخلاو

ةيكاكسلاوةينيسحلاو‹فورعملانببيعشفورعملاوبأيقيقحلا
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اهراكتإبوعامجإلاوةنسللاهراكتإيمالسإلانعاتجرخناتقرف

بوجوورانلاوةنجلاوةكئالملاوءايبنألاولسرلابناميإلابوجول
.رمدمحماندیسةفرعم

ميعزاهسأريةيغابةئفيهامنإوةينيدةقرفتسيلةيفلخلانأو
.اينيدامامإسیلويسايس

نيتيغابنيتئفالونيتينيدنيتقرفاتسيلفةيثرفلاوةيثافنلاام
نمنيملاعدحأللاوقأباوذخأسانلانمتاعومجمامهامنإو
.ةيهقفلاعورفلانملئاسميفةيضابإلاءاملع
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ةباحصلاىفةيضابإلاءارآ

نكلوءناونعلااذهبرفتسيميركلايداعلائراقلانأكشال

يتلاتاعاشإلاو‹ةيضابإلاىلعنوضرغملااهطلسيتلاةياعدلا

‹ةباحصلاضعبوأةباحصلانوهركيةيضابإلانأةمعازاهنوقلطي
درويدحتللمهتباجتساوةيضابإلانمنيفرطتملاضعبفقوسمث
مهنمتاملكتالفنألهسيامم جارحإفقاوميف لعفلا

«..انايحأ

ميركلاىلععوضوملااذهضرعننُأانيضتقياذهلك
نعاديعب«هيفيقيقحلاةيضابإلايأرهلحضوبل
.فرطتلاوتاعاشاإلا

يفةبازعلاخيشليعاسإنبىسيعيدهملايبإلةلاسريفءاج

نسحلايبانبيلعيبأىلعبعصمينبةبازعمساباهيفدريهنيح

:يليام‹يلولهبلا
انغلبكلوقكلذوءمهيلعهللاناوضرةباحصلاةلأسمبًادبتف»

فيك...هللاناحبسايف«ةباحصلاضعبنوضفبتمكنأمكنع

اباتکهيلعءانثلاو«مهلئاضفيفصوصنلادوروعمةباحصلاضغبن

يتلاةلاحلايفاندنعمهلب«نومنسلاوكلذهللاىبأ‹ةنسو

لاق.ةبحملاوءانثلاوةارهطلاوةهازةلادعلانماهيلعهللامهركذ

نورمأتسانللتجرخأةمأريخ:لجوزعهللا
ةيالا€هللانوتمؤتوركنملانعنوهنتوفورعملاب
هللالوسردمحم)ةيالا€اطسوةمأمكانلعجكلذكو#

ذإنينمؤملانعهللايضراهرخآىلا(هعمنيذلاو

يتلاةلاحلابمهوءتايآلانمكلذريغىلإءةيآلا¢كنوعيابي
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هيلعفمهبسنمف«٠ناتخأواراهسأمينميللعجفاباحصأ

).نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعل

مكدحأقفنأولفيباحصأيفينوذؤتال):اضيألاقو
:اضيألاقو(هفيصنالومهدحأدمغلبامابهذضرألاءلم

مكيلع):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو(يدعبنمنيذلاباودتقا)

:اضيألاقو(يدعبنمنيدشارلاءاملخلاهنسويتنسب

نمكلذريغو(متيدتهامتيدتقامهيأبموجنلاكيباحصأ)
‹مهترمزيفانرشحاو٠مهبحاندزمهللا‹مهيلعءانثلاوحدملا

قيرطلااوكلسوءرفوألامهسلامهللب...!نيمحارلمحرأأي
ءىدهلاموجنو«ءانسلاةمئأمهف«دشرألاليبسلااومزلو‹دصقألا

‹ةجحمهتوكسوءةمكحمهمالكو«مالسإلارانمونيدلامالعأ

‹ةاجنمهبءادتقالاوةايحمهبسانئتسالاو«ةمينغمهتطلاخمو

«.مهليبسنعبغارلامهقيرطنعغئازللليو

:يلياممالكلااذهىلإيدهموبأفيضيو
رکذينمالإمهنيبىرجامرنينمىهنيهللاهمحريبأناك»

ةباحصلايفانداقتعااذهف«مهمحرر.مهنعهللايضر«اريخمهنع
.ةباحصلاعوضوميفيدهميبمالكىهتنا«.مهنعهللايضر

:يليامتاقبطلاهباثكيفينيجردلاسابعلاوبألوقيو
:رهشأمهتيلضفو.قيهللالوسرباحصأمهىلوألاةقبطلا»

ناوضرمهنأل‹مهتيمستىلإجاتحيالفءرهظأمهايازمومهؤامسأو

مهراثآنمو‹نيواودلايفمهرابخأومهريسنملصحتمهيلعهللا
لاحتناو«فينصتفلكتنعىنغأامءنيوارلارودصيفاظوفحم
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(ينآرنمیقشيال)ييهللالوسرلاقامموخو٠فيلأت

نيذلامثمهنولينيامثينرقىتمألضفأ):هيهلوقو
نُملعافاذهتبثاذإف«مهلئاضفيفةريثكثيداحأو(مهنولي
ركذبتألتمادقفءفلاخممهمدقئيفانفلاخيملنمةباحصلانم

لهادنعنماظحلنيملنممهنمو‹فئاحصلا

«.فالسألاورباكألاةلمجيفاندنعمهو:فالحلا
.هنمدوصقملاىهتنا

ضعبىلعراكنإلاامأو»:يتاليحلاناميلسعيبرلاوبألوقيو
ىلعانتالصةيفيكهذهوانيلعةيرفوبذكفةباحصل

ىلعويمالايبنلادمحموانديسىلعملسولصمهللا:ييءيبنلا
‹نيعمجأهتيبلآوهتيرذوءنينمؤملاتاهمهجاوزأوهباحصأول

نيملاعلايفميهاربإانديسلآىلعوميهاربإانديسىلعتيلصمك
دسحلاءادنمملسو‹هتميشتنسحنمفءديجمديمحكنإ
اهدجي«اهانعمةرابعلاهذهلمأتاذإءةبيغلاوضغبلاو

هلوقلاعابتاةديعبوأةبيرقةيرذوةجوزولوبحاصلکلةلماش
«ىبرقلايفةدوملاالإارجأهيلعمكلأسأاللقإل:ىلاعت

هللاانرمأامبانيفو-هللدمحلاو-نحنو‹محرتلاوةالصلاةدوملاو

رثو‹مهرشانيفكيوانمحرينأهللاىسعنوقدشتملالاهجلاو«هب
«.نيملاظلاموقلارشو«انسفنأ

.هنمدوصقملاىهتنا

ةليوطةديصقيتريمدنتلاىسيعنبورمعصفحوبمظنو
:اهنمعوضوملابةصاخلاتايبألااهنمفطتقن
هلسأكاذيفرذملاسامتلانإفىرجدقةباحصلانيبامنأىوس

مهيلعاهيفقحلاهجولكشأویهنلاووذاهيفراحدقنتفيذف

ةعيقولايذنمةقرفالواوطروتاهيفسانلالككلذل ملتةعيق
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اوملکتسانهيفهرديحوةبصعكفالابنيخيشلايفولوقت

:لوقينأىلإلاوقألاركذيف.يضميو

مدقتنميهملادنعهبمويبةمالستمرومزحاذتنكنإف

مركيهللاىدلاناسنإصقنتنأفوخبصعتلاكايإكايإف
ملسأفقوتلاروهتتالوهملعملعتتسلارمأفقتالو

مكحتكيارباباثوكتالوهرمأويمشاهلاىهندنعفقو

:لوقينأىلإىنعملااذهديكوتيفيضميو
محرتلاواضرلاضحممهقوقحامنإفضراومهيلعمحرت

مهبمفيفخلااماهرهاوظتضراعتراثُامهيفتدرودقف

هفتسيلةلوصجمةمكحاهاهلعلرومأمهنمتردصدقو

هيلعفسويةوخإةصقباجتحم«ىنعملااذهديکأتيفیضميو
مهبذكوفسويمهيخألتقىلعمهمادقإيمهذخأؤيملهللانأومالسلا
.مالسلاوةالصلاهيلعدمحمانيبنىلعومهيلعمهيبأىلع

:لوقيو
هومتعبتامهيأفاحداملكللقلخلاريخلاقدقف
متلصومهيلإنإالاقم-اوفكو-ارذحمعوقولامثِإنملاقامك
معنتيةنجيفمهلتاقفومهليتقنأبتاياورتءاجو

ممعتتادراولاومهتلمجبلماشفصولاوصيصختلاةلعامف
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جحلايفتنك:يئاطسرفلاسنوينبءايركزيحيوبالاقو

ءسانلانمينجرخأفيديبلجرذخأتممتأاملفتيبلابتفطف
‹نيكرشملالتاق«نيملسملاسراف»:تلقف«يلعنعينلأسف

«.هلو4نيملاعلابرلوسرمعنباو

اهبدريةلاسريفيبعصملامساقلايبأنبدمحمخيشلالاقو

ضرعدقو‹قحلاريغبرئازجلايفةيضابإلالوانتنمضعبىلع

ىلاعتهللنيدنو»:لاقاهرخآيفوةيضابإلاةديقعيبعصملا
يضرةباحصلاهيلعامويدمحمهيبنةنسعابتاوهباتكعابتاب
مهلنيعباتلاعباتونيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانممهنعهللا
هنأمهنعهللايضرةباحصلايفانداقتعاو.نيدلامويىلإناسحإي

.نوحلفملامههللابزحنإالا‹هبزحوهللاءايلوامهناولودع

نارقلاوانيبندمحموانبرهللاف‹اندامتعاهيلعوانداقتعاادهف

يفهللامهحدمدقو«انتودقةباحصلاو‹انتلبقةبعكلاو«انمامإ

عضومريغيفهباتک

ليقيتلاتايألامثامومعمهيفتلزنيتلاتايالاركذيمث

امومعمهيفتدرويتلاثيداحألامثاصوصخمهضعبيفتلزناهنإ

يف»:لوقيمثاصوصخمهضعبيفتدرويتلاثيداحألامث

هللالأسن4مهنعهللايضرمهصوصخومهمومعيفةريثكثيداحأ

مهيبحقواماأو«مهتريسمعاستاومهتقيرطىلعانتبثينأىلاعت

اتتنسلأاهتمرهطننحنوانيديأاهمرهطهللانأإفبرحلانم
(.اوفکفيباحصأركذاذإ):دلوقت

ىلعهدريفهللاهمحرشيفطميهاربإقاحسإوبأمامإلالاقو

ىفءاجدقفقبسامهبشياميولعلاليقعنبدمحمذاتسألا

۱:يليام(ليمجلابتعللليلجلادقنلا)ةريغصلاهتلاسر
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هئانبأويلعنسحلايبألةماقتسالالهأمتشنمتمعزامامأ»
نورحتيباحصألاو»:باتكلاسفنيفلوقيو«.قالتخاضحمف
لكىلعناقبطنيامهوءايهشتالةءاربلاوةيالولايمكحقيبطت

الإموصعمالونيموصعملانمنكيملامهتلزنمتمظعامهمدرف
ةيزميهوةميظعةيزممهلفةباحصلاامأ.لوسرلاوأءيبنلا
ةملكءالعإليبسيفمهئامدةقارإوقلخلالضفأنعبذلاوةبحصلا

«.ةموؤشملاثداوحلاكلتنعفكلاراتخيفىلاعتهللا

اطخبحرصنمىلعرابغالاضيأو»:رطسأدعبلوقيو
‹نيبتلاوكلذنمتبثتلادعببلثلاومتشلانودبمهنمءيطخملا
وهفهللاىلإرمألاكرتومهيفةدراولاثيداحألامومعلكسمأنإو

نماموينکيملو»باتكلاسفنيفانيألوقيو«.نسحم
الذاذفأمهوةالغلاضعبنمالإمهللا‹نعطوأهلمتشباحصالا

بعشلوطسومهنمولخي

دلو»:نافعنبنامثعنينمؤملاريمايفةمئالابطقلاقو

حورننيرونلاوذبقلو٠نينستسب٠قيمهللالوسردعب

لوسرهللاق.ةيقردعبموثلكمأوةيقر:هللالوسريتنب
ىتحةدحاودعبةدحاوكتجوزلاتنبنيعبرأيلنأول»قعهللا
«.مالسإلاوةيلهاجلايفميركهنألليقو«ةدحاونهنمىقبتال

يبأنبيلعنسحلايبأنينمؤملاريمأيفبطقلالاقو
بسننمهلئاضفرکذىلإجاتحيالوءرهشنموهو»:بلاط

«.لدعوةعاجشوملعولقعو.دهزو

لصفلالوأىلإاعمدوعننأديرأميركلائراقلااهيأاذهدعب
ةقباسلاتارقفلاضعبشقاننل

دعباهثعبهنأهتلاسريفصندقوةبازعللاخيشناكيدهموبأ

نمف»:يليامةجابيدلايفلاقدقفةبازعلاسلجماهيلعقفاونأ
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‹هناسلبرضاحلا‹مهاعروىلاعتهللامهظفحباضمينبةبازع

نبيلعنبأمظعملاهيجولامركملاخيشلاىلإهلاحببئافلاو
«.كيلعمالس«يلولهبلايلعنسحلايبأخيشلا

.ةيضابإلالثمتيتلاةينيدلاةئيهلايهةبازعلانأكشالو

دنعدمتعملايأرلاوأىمسرلايأرلابهةيضقةيأيف

.ةيضقلاكلتيففلاخفسانلاضعبذشنأضرفاذإءةيضابإلا
‹ةباحصلاضعبضغَببةيضابإللةمهتىلعدرىرتامكةلاسرلاو

كلتنمةيضابإللةئربتو‹مهيلعهللاناوضرةباحصلانععافدو

ةفاكنوعضيمهنأبنايبومهفقوملحاضيإو.ةعينشلاةمهتلا
.مهلىلاعتوكرابتهللاهراتخايذلاعيفرلاماقملايفةباحصلا

نمريثكيفترشتنادقتناكةيضابإلانعةعاشإلاهذهو
هرللنورطضيفةيضابإلااهبنوزبنيسانلاناكدقفكلذلوتاهجلا
تبتکدقو٠كلذبمهمهتينمبيذكتو«مهَسْفْنَأنععافدلاومهيلع

ادريدهمييةلاسراهنمدودرلاولئاسرلاتارشععوضوملااذهيف

يبقعلاورهاطلادمحمىلعادربطقلللئاسراهنمويلولهبلاىلع
دقويتاليجلاعيبرلايبأةلاسراهنمومهريغو«لماكنبىفطصمو
:يلياميفهصخلناهتباتكيفببسلايتيراعتلاديعسركذ

ةبرجىلعبارعألاضعبلاومألاومئانغلابالطضعبجيه
نيملسملانوفلاخي-ةيضابإلانممهنامب-ةبرجلهأنإ

اهبمجهةلمحمهنمنوكمث‹مهلاومأومهؤامداهبلحترومأيف
ةريزجلالهأرصتناوتلشفةلمحلانكلوءةلفاقلاةريزجلاىلع
كلوايفناكوءىرسألانماعمجمهتماوذخأو‹نيمجاهملاىلع
ىلعمهلمحامعةبرجخئاشممهلأسفنيهقفتملاضعبىرسألا

لهألقبسيملونيدلايفمهلةوخإمهومهتمجاهمومهيلعءادتعالا
باجأف.مهيلإاوءاسأوأبارعألاكفلوأىلعاودتعانأةبرج
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مكئامدلالحتساومكتبراحمىلإاناعدنمنإ:الئاقهقفتملا

يتلالئاسملامهلددعمثنيملسملانوفلاختمكنأانلركذمكلاومأو

ةفورعملامالكلاملعلئاسمضعباهنمركذفمهبحاصمهلاهركذ

نوهركتمكنأاهنمو:لاقمث٠نارقلاقلخوتافصلاوةيؤرلاك

.ةباحصلاضعب

ملعلئاسمشقانولجرلاىلعيتاليجلاعيبرلاوبأدردقو
يفةيضابإلايأرحضوأمثديحوتلابتكيففورعموهامبمالكلا

.كيلعاهانضرعيتلاةروصلايفمهيلعهللاناوضرةباحصلا
كشالوكنإفينيجردلاسابعلاوبأهبتكامىلإتعجراذإامأ

عييمجىلعيفضينأىلع«صرحلالكاصيرحهدجتفوس
‹مالسإلايفعيفرلامهماقممهيلعهافضأامصيصختنودةباحصلا

‹ةباحصلاضعبنوصقتنينيذلانيفلاخملاضعبنمءاتسموهو

اوعضينأمهسقنألاوزاجأنيذلانيفلاخملاكفلوأىلعدريوهو
ريغيفمالسلاوةالصلاهيلعهيبنةبحصلهللاهراتخانممادحأ

ةنسحلاةودقلاوىضرلاوةبحملاوةيالولانمهعضوم
كلسملااذهىتريمدتلاىسيعنبورمعصفحوبأكلسدقو

هسفنلدارأاذإ ملسملليغبنيهنأحضوينأىلعاصيرحناكف

نتفلاكرتينأو«هينعيالاميفلخدتلانعدعتبينأ-ةاجنلا
ملسملاببجاوامأ.اهيفمكحلابميلعلاوهف‹هللمهنيبتعقويتلا

هنأانلرهظيامنأىلإانهبنيو‹اعيمجمهيلعمحرتلاوىضرلاوهف
الىلاعتهللةيفخةمكخهيفنوكتدقمهلامعأنمعرشللفلاخم

ةبحصلمهراتخانيحاعيمجمهلرفغهللانوكيدقووهالإاهملعي
.مالسلاوةالصلاهيلعهيبن

مالسلاهئابآىلعوهيلعفسويةوخإةصقباذهىلعلدتسيو

مهبذكوءهنمصلختللبجلايفهئاقلإو‹هلتقىلعمهقافتاناف
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مكحلايفةنيهلالامعألانمسيلكلذعبتاموهيأىلع
فسويةوخإذخاؤيملكلذعمىلاعتوكرابتهللانكلوءرهاظلا

.هوبكترااممهلرفغو

نينمؤملايريمأيفتدرودقفيحييبأوبطقلاتاملكامأو
ةيضابإلاىلإهجوييذلاطفللاوبفشلارثكأوةصاخ يلعونامثع
نيرهصلاونيميظعلانيمامإلالوحروديامنإةباحصلاعوضوميف
ماهلاعوضوملااذهةشقانمهبمتياممهنإفكلذلونيميركلا

ديعسخيشلاملقىلعترجيتلاةميقلاةشقانملانمريثكضارعتسا
دقفيسبارطلالماكنبىفطصمخيشلاىلعهدريفيتيراعتلا

نيرهصلاعوضوماميسالو-ةباحصلاعوضومهيفىتيراعثلاشقا
.اعنقموةعتمئراقلااهيفدجينأوجرأةعئارةشقانم نيميركلا

ةحفصنمءادتبا(دومحملاكلسملا)هباتكىفىتيراعثلالاق
۱:ىليام8

انيلإ-ىفطصمتبلماكنيا هبسناممبجعلالكبجعلاو»
:لاقوءهناسلنانسلاطأىتح«امتشواطلستوءاملظوالهاجت
هللايضرةباحصلايفانداقتعانأعم«هناتهبوهروزب-ايلعاورفک

نيبنمهللامهراتخادق«ءايفصأةررب«ءايقتألودعمهنمهنع

:لوقيروطسدعبو«.مالسلاوةالصلاهيلعهيبنةبحصل«مانألا

رهصرفكينأ«مانياليذلايحلابنمؤينملزوجيفيكو»
«.مانصأاللطقدجسيمليذلا:مالسلاهيلعهيبن

تلزتاهنإليقيتلاةميركلاتايآلانماددعوكذينأدعبو
راثآلاو‹ةفيرشلاثيداحألاكلذكو.تيلالآيفوأمامإلا'يف

.:لوقي.ةباحصلاىف.تجروىتلا

٠تايورملاثيداحألاو‹تانيبلاتايآلانعكلذريغىلا»

؟الفيكو٠اصوصخوامومعىلعرابآلاو
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ىوسیوجنلادهشنمرثكأوءالتوسفنتنمحصفأناكدقو
دحأهيزاويلهف‹نيتلبقلابحاص«ىفطصملاءيبنلاوءايبنألا
ةياورلابةحفاط دمحلاهللو انبتكنأعم؟نيطبسلاوبأوهو
«.هيلعءانثلابو‹هنع

٠بيدألاةهزن)هباتكيفىتالتلاردبلاهبتكامبدهشتسامث
:اهنميتالتلاناويدنمتايبأبدهشتسامثء(بيبللاةناحيرو
اهاىثفدقتيبللهأاهانباواهجوزلوسرلاتنب
اهانعنملواعيمجمهليتالتلابلطيهللالاىضر

:اهنميمرضحلامامإللتاييأبدهشتسامث

مئازعلايضامفارشألانمرغأمئاقمويلاىرقلامأيفناكىلب

مطافويلعيعرفيفقرعتبصتنموراجنلايفاصرصنعهل

:اهنميتريمدنتلاىسيعنبورمعصفحيبالتايبأبدهشتسامث

لمروعاسبخامربنعاهرشنةالصيداهلاىلعو

لطهثيغلاامبحصلاوهلآىلعو-ىلاوتيمالسو
لظطبلامهشلاونآرقلاعماجلاوقورافلاوقيدصلااميس

لقننةتسيبأخيشللعوضوملايفاعئارالصفلقتكلذدعبمث
:يليامهنم

هبانللدتساامكلحضتاو‹ءانيكحامكنهذيفررقتاذإف»

هيلعهللاناوضرمهنيبرجشامبقلعتلانأهنمتملع«هانلقتو

عسياممناكثيحءكلذملعيالنمللوضفوفلكت‹نيعمجأ

نعلوقنمليبسكلذنعضارعإلايفدجودقو‹هلهج
.مهيفاهلصألةلادعلابمزجلاالإذئنيحمهقحيفقبيملفالودعلا

لوسرلانعكلذلقتامكمهبىدتقيالودعةمئأمهلكمهنوكنم

«.مهنيبرجشامعضارعإلاوري
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ةباحصلايفةيضابإلايأرحيضوتيفيفكياذهنأبسحأ
بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأيفاميسالومهيلعهللاناوضر
ضغفببةيضابإلامهتينمعدرلل-ىرأاميففاككلذكوهو
.ةباحصلاضعبوأةباحصلا

يأضغبدجينأنكمبناميإلابهبلقئلتمياملسمبسحأامو
كشلوأىندأنأكشالو«هبلقىلإاقيرطةباحصلانمصخش
انعفرأوءةلزنمانالعأنمفرشأومظعأولجأوهةلزنمعمجلا
لوسرةبحمىلإهتديقعوهناميإهبعفتريملولواماقم

عمبدأتينأنملقأالف.نيعمجأهلآوهباحصأةبحمويَهللا
يباحصأمتلصواذإ)هلوقيفهيلإعمتسيوعهللالوسر
دحأبجلاذإو(يباحصأيلاوعد):مالسلاهيلعهلوقو(اوفكف
نبهللادبعيهللالوسربحاصبيدتقينأنملقأالفدانعلا

هلوقالتفيلعونامثعنينينمؤملايريمأنعلمسنيحرمع
متبسكاممكلوتبسكاماهلتلخدقةمأكلت):یلاعت

ةملكىلإعمتسيوأ€نولمعياوناكامعنولأستالو
ةباحصلانيبرجشامعلئسنيحزيزعلادبعنبرمعنينمؤملاريمأ
ثولنالفانيديأاهنمهللارهطءامدكلت»:ةعئارلاهتملكلاقف
«انتنسلأاهب

ةباحصلاعوضومنإلوقأننأبحألصفلااذهماتخيفو

اشيدحو4تارتاهمللاعوضومنوكينأنملجأمهيلعةللاناوضر
لوسرباحصأفءتايبصعلاتاوعدنمةوعدو‹تابغاشملل
امكو.قفانملكءادعأمهو«قداصنمّؤملكءايلوأمهرعهللا
نأكلذكهللحيالءاضغبلانمةرذمهللمحينأنمؤمللحيال

ىوعدبنينمؤملافوفصنيبةنتفلاعرزيو‹مهبنيملسملابراحي

ناکبهذميأنمنيملسملايفناكاذإو‹مهيلعةريغلاومهتبحم
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قيليلىنعميأمهدحألوأيهللالوسرباحصأللمحين

ةبوتلابهلقرهطينأهيلعنافمهتبحصفرشومهزكرملالجب
لالهنإف.مهتيالوومهتبحمبءاضغبلاسندلسغينأورافغتسالاو

ضغبنمءيشهبلقىلإقرطتيناسنإنمةيصعمونارنكدشأالو

.انرقرشعةثالثلبقهلوسروهللاهبحأنم
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ةيضابإلارظنيفمكحلا
:يليام189صهتالاقميفيرعشألانسحلاوبألوقي

ةلازإنوريمهنكل‹فيسلابسانلاضارتعاىرتالةيضابإلا»
هيلعاوردقءيشيأبةمئأاونوكينأنممهعنمو‹روجلاةئ

«.هريغبوافيسلاب

ءةيضابإلانعبتكنمرثكأمالقأىلعةملكلاهذهتددرتو
ريوصتيفةملكلاهذهتددرتامكو‹مهرداصمريغىلعادمتعم

هيلعاوردقءيشيأبروجلاناطلسةلازإىلعةيضابإلاصرح
يهو«ةركفلاهذهلةضقانملالكةضقانممهنعىرخأةملكتددرت

ةماقإبوجونوريالةيضابإلانأتالاقملاباتكضعبمعز
ىلإبسنمثاعويشواراشتنالقأناكمعزلااذهددرتنكلوةفالخلا

.ةيضابإلاىلإتبسنةقرف
ميركلائراقلايدينيبعضأنيتقباسلانيتعاشإلاىلعدرللو

:يليام
عضومريغيفشيفطفسوينبدمحممامإلاةمئألابطقلاق

:يليامهبتکنم

روجلانيطالسىلعجورخلابلوقتالدعبنحنو»

«.انبهذملهجدقفجورخلابوجوانيلإبسننموءنيدحوملا
مامإلادنسمىلعهحرشيفيملاسلانيدلارونةمالعلالوقيو

:يليامبيبحنبعيبرلاظفاحلا
مث«.لالدتسالاوعامجإلاوةنسلاوباتكلابضرفةمامإلاو»

.ركذامكةعيرشلارداصمنماهبوجوىلعججحلاداريإيفرمتسا
دبالهنأنوريةيضابإلانأاذهدعبكرديميركلائراقلالعل

فيرصتیلوتيمكاحبصنو«ةلودةماقإنمةملسملاةمالل
الةيضابإلانافاملاظاهمكاحناكنأبةمألاتيلتبااذإفء
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ىلإكلذيدؤينأفيخاذإاميسال«هيلعجورخلابوجونوري
مهاممربکأررضهيلعجورخلاىلعبترتينأوأ‹داسفوةنتف

جورخلانوبجويةيضابإلنُأمعزينممالكنأاذهینعمو«هيف

ةيضابإلانأمعزينمو..هيلعاوردقءيشيبةةروجلاةمئألاىلع
نيمعزلانيذهالك.ةلودنودبةملسملاةمألاىقبتنأنوزيجي

.ەدعاوقويضابإلابهذملابلهجوًاطخ

ةلداعةلوداوميقينأنيملسملابجاونمنأنوريةيضابإلا
ميقتوءهللاماكحأذفنتف‹يمالسإلاعرشلاجهنمىلعريست
فحتو‹ملاظملادرتوقوقحلانوصتودودحلا
ةمئاقلاةلودلاتناك«رفكلادالبىلإمالسإلاةوعدلمحتو
نودةلداعةلودباهرييغتةملسملاةمألاناكمإيفناکو«ةرئاج

امأ‹اهرييغتمهليفبنيمهنإف‹نيملسملابرضتربكأنتفثادحإ
ةلودلاعمءاقبلانإفءرارضأونتفبالإىنستيالكلذناكاذإ
ظفحو«مالسإلاءادعأةبراحموروفثلاظفحيفاهترصانموةرئاجلا

مهتملكزازعإونيملسملاحلاصمنموهامبمايقلاو..قوقحلا

تدكأتاذإالإمئاقمكحمدهيفبنيالو بجوأودكوأ
ىلعیشخیامثودحنودهنمريخمكحبمايقللةعاطتسإلا

.رارضأنمهيلعمهامقوفترارضأمهبقحليوأنيملسملا
نبهللادبعاعدهنأليلدلايفينالجراولابوقعيوبآرکذ

جورخةكرحميظنتلةرصبلادجسمةرانميفعامتجاىلإضابيإ
-عامتجالاناكم ةرانملاىلإمهقبسف«ذئنيحةمئاقلاةلودلاىلع

نينروءنينذؤملانينحتىلإعمتسيوهومهروضحرظتنيسلجو
لاقهباحصأرضحاملف‹راحسألايفراكذألافونصو.نيدبعتملا
جورخلازوجيءالؤهىلعأ.ءيشيفمكنمتسل:مهل
.مهكرتوبهذمث؟ضارعتسالاو
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ىلعجورخلايفةيضابإلايرلةروصيطعتةثداحلاهذه
۱.روجلامامإوأملاظلامكاحلا

ىلعبجيهنأةرئاجةمئاقلاةلودلانوكتامدنعةيضابالاىري

نأمهيلعوهللاةيصعمريغيفاوعيطيواهلاوعمسينأنيملسملا

فورظهبلطتتاماهلاوعفديناومالسإلاءادعأاهعماوبراحي

لاصيإونمألاظفحيفاهودعاسينأو«ءامدولاوسنمبرحلا

ميلعتلاكةماعلاعفانملاعيراشمبمايقلاواهباحصأىلإقوقحلا

ىلعةنواعملانعمهيديأاوكسمينأمهيلعو‹كلذريغوةحصلاو
ةيصعميفقولخملةعاطالهنإف.ملظللةادأاونوكينأوأ.ملظلا

وُاهيلعجورخلانيملسمللزوجيهنالاوحألاعیم̀جىلعوقلاخلا

ةيضقىفةيضاباأالايروهاذهةملاظ...ةلودلاتمادامءارشلا

۱:ةيتآلاتارابعلايفهصخلننأعيطتسنومكحلا

ةلودلاتناكاذإفةلداعةلودميقتنأةملسملاةمالاىلعبجي
امعيمجيفاهتعاطبجتواهمكحتحتءاقبلاز;اجةرئاجةمئاقلا

اومینتسیالنأنيملسلليفبنيهنأىلعمالسإلاماكحأفلاخيال

كلذناكاذإمكحلارييغتهتاولواحينأمهليغبنيامنإوملظلاىلع

:لمعلاثيحنماذهةمألابةميسجرارضأثادحإيفببسيال

أماذهفركتملانعيهنلاوفورعملابرمألايأدقنلاثيحنمامأ

.همالسإىلعصيرحملسمهنعتكسيوأفقوتينأزوجيال

ةلودلامايقعوضوميفةيضابإلايأرنوكينأبرقيو
يفمالسإلامسابةلودتبصتنانإلف.ةيافكضرفهنأةيمالسإلا

لوخدلامهيلعبجوةلداعتناكاذإفنيقابلانعكلذًازِجأناكم

اوناکةرئاجتناكنإواهماهمىلعاهتدعاسمو«اهمكحتحت

.نيملسملابرضتنتفىلإمهفقومدؤيملامرايخلاب
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دقفخيراتلاىرجميفمكحلاىلإةبسنلابةيضابإلاكلسمامأ

:یلیامکناک

كلملاىلاةديشرلاةفالخلاجهنمنعماكحلافرحناامدنع
نوملسملالواحةرئاجةلغتسمةدبتسمةلودلاتحبصأوءضوضعلا

هجهنمىلإمكحلاعاجرإو«فارحتالااذهدرةيضابإلامهنمو
ىلإمهلنيدعاسملاماكحلاونيمئاقلاكولملاعوجربامإ‹ميوقلا
بلقواهسفنةلودلارييغتبامإو‹مكحلايفمالسإلاماظنبكسمتلا
كلذيفحجنتمللكك ةيمالسإلاةمالانكلو‹مكحلاماظن
.رقتساونطوتدقضوضعلايكلملامكحلاماظننأل

راهظإومئاقلاعضولادقنيفمهريغرمتساامكةيضابإلارمتساو
اوموقينأاولواحو‹ةماعلاوةصاخلاتاعمتجملاىفهفارحنا
مازتلابتمىتاالودلعفلاباوماقأف.هللامكحةماقإلةصاخبراجتب
ببسبرقتستمللودلاكلتنكلويمالسإلاجمهنملايفريسلا
.بيلاسألافلتخمب«ةداضملاةسايسلااهيلإاهتهجويتلاماهسلا
اوُاربارمتساو«اهخذبوةرامإلازعيفاوشاعسنتانهناکدقا

الاوحبصأو‹ةمئاقلامظنلاكلتاوداتعإو«اهروجاوفلأو

مزحيو4مهيديأكسيلداعمكحتحتاوشيعين0ُ

قدصألملوساتلانممهريغنيبومهنيبيواسيو«مهنوطب

نكلونيملسملاقرفنمةقرفلةبسنلابالةروصلاهذهىلعدهاش
نبرمعنينمؤملاريمأفقوموهءاعمجةيمالسإلاةماللةبسنلاب
مهيديأبامعاولختينأمهنمبلطوةيمُأينببعمجنيحزيزعلادبع

يتلاةبارقلاببسبةلداعريغقرطنعمهيأ7يتلالاومألانم
اهنعيلختلانعاوعنتماف«نيقباسلاةيمأينببءارمأوكولمبمهطبرت
اذهنمهقحهلبلطأنمباونيعتستنأالولهللاميأو»:مهللاقف
«.هوکزتتوأاهنممتجرخاممهبينولتاقتفيلعلاملا
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لدعلاموقينأمهيضريالةرئاجلاةلودلايفةسايسلالاجرف

لداعلامكحلانأل«مهبناجبةلوديفموقينأىتحالومهتلوديف

مهتنسلأقلطينأومهمكحئواسمنعسانللفشكينأبليفك
املكنودنجيمهفكلذلو«ةروثلابمثةمقنلابامبرودقنلاب
يديالاو‹ةدقتنملاةنسلالاسارخإلتايناكمإوةوقنممهدنع

موقيءفيظنمكحيأىلعءاضقللوةمئاقلامهلوديفةكرحتملا

هيوشتوةبذاكةياعدوديكنمءبرحلاعاونالكبمهبناجىلإ

كلذرمالاىضتقانإفيسلاببرضوبيذعتو‹عينشتو‹قئاقحلل

.مهرظنيف

هنأو‹ادوجوملودلانمجذومنلااذهمادامهنأةيضابإلاىأر

نأمهيلعف«هنمريخمكحبنايتإلاوءهيلعءاضقلاناكمإلايفسيل

ناو«مكحلايساركنعاودصتبينأوءيسايسلالاجملااوبنتجي

اذهاوفقودقو‹اهببسبنيبراحتملا‹اهيلعنيعزانتمللاهوكرتي
وأهسفنلوعديمئاقمهنممقيملف‹كلسملااذهاوكلسوفقوملا

رخاوأذنممكحلاىلإلوصولاىلعادحأدعاسيوأ«هريغللمعي

نأدارأولمهضعبلةريثكصرفتتاودقوءيرجهلاثلاثلانرقلا

وأ‹مكحلاىلإلوصولل«هريغاهيلعدعاسيوأ.هسفنلاهلغتسي
ملمهنكلو‹تارامإلاوتايالولاىلعلوصحلاوألودلانيوكت
نأءامعزلاضعبىلعنوحرتقمحرتقاامدتعو.كلذاولعفي
ءامعزلاكشوأمهيلعدرمهلةوعدلاباوقلطنينأوةرامإلابمهوعيابي

تاكرحلاكلتنعمجنتيتلارارضألاناوكلذنمىودجالهنأب

اوضرعأفهاجتالااذهءاملعلاديأودئاوفنماهنمعقوتياممرٹکأ

اوفقوو‹هرييغتىلعلمعلاوأمكحلاىلألوصولاةركفنعايئاهن
.مويلاىلإيرجهلاثلاثلانرقلارخاوأذنميبلسلافقوملااذه
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اقللحضوأنأانهيلعبجيهنأكشالو اذهنأميركلائراقلل

ةيضابإلاامأ(اقيرفإلابش)يمالسإلابرغملاةيضابإلناكفقوملا

ةفالخلارودنعةلقتسمةمئاقةلودلامهدنعتيقبدقفنامعيف

اذهيفيزيلجنإلالالتحإلاىلإةديشرلاةفالخلاءاهتناذنم
.نامعيفمكحلااهيفطقسادجةريصقتارتفادعامءرصعلا

هبشيفيظنجهنمىلعيرجينامعيفمكحلاناكدقلو
رارغىلعانايحأيرجيناكو«ةليوطتارتفيفةديشرلاةقالخلا
سحتامدنعف.دادبتسالاوملظلانمضوضعلاكلملاوملاظلامكحلا
هللاءاشامةفالخلانلعتودبتسملامكحلاناكرأضوقتاهتوقبةمألا

.مكحلابنوفرحنيفروجلانيطالسموقيدفو

نميداملارامعتسإلادرطةيمالسإلاةمأللهللارسيدقونآلاو

عيمجنماضيأاهرهطتنأاهلرسييهناحبسهلعلفاهيضارأبلغأ
.هساجرأاياقبوهتافلخم

ءابعأتحتحزرتلازتاليتلاةيمالسإلادالبلاةيقبامأ

يفمهناوعُأونويهصءانيأنمكلذناكءاوسلالتحالاورامعتسالا

ةلمحنموأناتسكابلاودتهلايفرقبلاةدبعنموأنيطسلف
نمضرألاعاقبفلتخميفةلاضلاةينثولاعابتأودقاحلابيلصلا
مكحلامايقللمأالهنإف.ملاعلانادلبنمامهريغواکيرمأوايقيرفإ

نأاوملعو«مهبجاواعيمجنوملسملاكردأ-اذإالإاهبيمالسإلا
فحصلاىلعبتكتمالقابةملسملاةسألااهيدؤتالداهجلاةضيرف
رجانحو‹قيفصتلابلعتشتفكأوءعماجملايفرثانتتثيداحأو

بوعشو‹روصلاضرعبرخزتةيئرمتاعاذإو‹فاتهلابولعت
دربنونكستممسمحتتوجاتهتفطاوعورعاشمو>ملحتوینمتت

ادحاوافصفقتيهوةمألااهيدؤتامئادداهجلاةضيرفنكلو

‹ةيرطقلاحلاصملاوتايموقلاوتازازحلاوقراوفلاهيفبوذت
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املككدت.ةرداهةلئاهةدحاوةوقعفدنتل‹مكحلاتاوهشو

ددعالولامالو‹قفدتيمداهينثيال‹اهليبسضرتعي

يهويضمتامنإو‹باسحبزدقتالوأردقترئاسخالوءصقني

‹لوقلاباللعفلابءانفلاوأرصنلاققحتىتحاهتلاسريدؤت
.نويزفلتلاةشاشىلعالناديملاىلعولمألابالةقيقحلايو

متنكنإنولعألامتنأواونزحتالواونهتالو
‹هلثمحرقموقلاسمدقفحرقمكسسمينإ‹نينمؤم
ءاونمانيذلاهللاملعيلو4سانلانيباهلوادنمايالاكلتو

صحميلو‹نيملاظلابحيالهللاو‹ءادهشمكنمذختيو
اولخدتنأمتبسحمأ‹نيرفاكلاقحميواونمآنيذلاهللا
ملعيومكنماودهاجنيذلاهللاملعياملوةنجلا
.142نارمعلآ4.نيرباصلا

امكنوملأيمهنإفنوملأتاونوكتنإموقلاءاغتبايفاونهتالوإل
هللاناكو‹نوجريالامهللانمنوجرتو‹نوملأت
.154ءاسنلا«.اميكحاميلع
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رادلامكح

«نييمالسإلاتالاقم»:هباتكيفيرعشألانسحلاوبألوقي

:يليام171صةيرصملاةضهنلاةبتكمةعبطلوألاءزجلا

ركسعمالإديحوتراد مهيفلاخمرادنونعي-رادلانأاومعزو»

»مهدنعينعيدرفكرادهنافناطلسلا

تالاقميفبتكنمرثكأمالقأىلعةملكلاهذهتددرتمث

امك‹طيسبرييغتبةراتوظفللاسفنبةرات‹اثيدحواميدققرفلا

:يليام213ةحفصيفيناتسرهشلللحنلاوللملايفءاج

ركسعمالإديحوترادمالسإلالهأنممهيفلاخمرادنإاولاقو»
.يغبرادهنافناطلسلا

نأريغةدحاوةرابعلانأميركلائراقلااهيأىرتتنأف

يفبلاةملكلمعتسايناتسرهشلاوءرفكلاةملكلمعتسايرعشألا

.اهنعالدب

تالاقملاباتكعملامجإلااذهىلعلوقلااذهرهتشااذكهو

دنعمهفنودامير-رضاحلاانرصعىلإدحأونعادحاوهنولقني

نألصفلااذهةيادبيفميركلائراقللحضوأنأينمهيو-مهضعب

ناطلسلاركسعمونيفلاخملاةملكنيبنوطبريتالاقملاباتك

ةيضابإلاىريامنيب‹نامزالتم.رائيشامهنأكيفبلاورفكلانيبو
نمهبفصتياموناطلسلارادخوضومنيبطابتراكانهسيلهنأ

.همکحتحتنوکينمبهذموأهبهذمنيبويغبوألدع
هيلعقلطياممكحلةروصضرعأنألصفلااذهيفلواحأفوسو
املةروصرخآلصفيفضرعمثةيضابإلادنعرادلاةملكءاهقفلا
امدنعبهذملايفنيفلتخملانيبلماعتلاهيلعيرجينأىغبني

ريغبهذمىلعنوکيننأامهدحأبهذمىلعناطلسلانوکی

اعيمجنيموكحملابهاذم
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-اهنأنوريرادلانعةيضابإلاءاهقفثدحتيامدنع

لكيهمالسإلارادف.رفكرادو«مالسإراد:نيمىلإمسقتت

بستنت٠ةملسمةلودهيفمكحلاىلوتتوةملسةنأهتكنطو

وأ‹ناكسلابهذمناكامهم«هبىمشتومالسإلاىلإ
.مكاحلابهذم

هيفىلوشتو.ةرفاكةمأهنكستنطوللكيهرئكلارادو
وأةينثووأةيباتكتناكءاوسمالسإلابنيدتالةلودمكحلا

يفلودلاضعبيفلاحلاوهامكةدحلموأةيناملع
.رضاحلاتقولا

:يليامعجرختالمالسإلاراداهيلعنوكتيتلاروصلاو
اوناكىمالسإبهذميأىلعنوملسمهنكسينطولا1

اهعضويتلاسسألابسحمكحلاةصنمىلإغلبيعرشناطلسلاو

ترفاوتو‹مكحلايفيمالسإلاجاهنملابديقتمثءكلذلمالسإلا
ريمألةمزاللاتاءافكلاو.ةلداعلاةموكحللةبولطملاطورشلاهيف

.نيملسملاةفيلخوأنينمؤملا
ركسعمو«لدعوديحوتومالسإرادرادلاةروصلاهذهيف

ةبجاوهتعاطو‹لدعوديحوتومالسإرکسعمناطلسلا
نأبجييتلاةلماكلاةلاحلايهةلاحلاهذهنال«قوسفهلع
.ةملسملاةمألااهيلعنوكت

لصوءتناكبهذميأىلعةملسمةمأهنكستنطولا`

ةبولطملاطورشلالمكتسيملقيرطبمكحلاىلإناطلسلااهيف
مكحو«مالسإلامزتلامكحلاملتسانأدعبهنكلومكاحلارايتخال
راسو«ةعيرشلانيناوتبسحىرجو«هللاماكحأذقنو«لدعلاب

.هيزنلانينمؤملاريمأيفةبولطملاةفيظنلاةريسلا
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٠لدعوديحوتومالسإرادرادلاربتعتاضيأةروصلاهذهىف
ةبجاوهتعاطو.لدعوديحوتومالسإركسعمناطلسلاركسعمو

هريغةيلوتبناكنافمكحلاىلإهلوصوامأقوسفهنعجورخلاو
عاسمبناكنإوهيلعبيرثتالفةيثارولاةمظنألاىفناكامكهل
ىلاعتوكرابتهللالعلوكلذيفمثأهنأكشالفةعورشمريغهنم

قوقحاهبقلعتتملنإاهنمةبوتلابوةنسحلاهتينبهلاهرففي
نملصنتلاوةبوتلافنيقولخملاقوقحاهبتقلعتنإفنيقولخملا
نإةرفغمللةيفاكبابسأةمألاعفنوةنسحلاةينلاعمقوقحلا
.هللاءاش

مكحلاىلإناطلسلاهيفلصيةملسمةمأهنكستنطولا
عبرتينأدعبهنكلوطورشلاةفاكةاعارمعميمالسإلاا

فرحتي‹دوهعلاوقيثاوملاسانلاىلعذخأيو‹مكحلايسركىلع
.مالسإلاماكحأبمزتليالو‹لودعلاننسنع

امأ.لدعوديحوتومالسإرادرادلاهذهيف

ملظويغبركسعمهنأالإمالسإركسعموهفناطلسلاركسعم
ءودعلاداهجو«مالسإلاماكحأقفاوياميفناطلسلاةعاطو-

الوةبجاو سانلاىلإقوقحلالاصيإو«ماظنلاونمألارارقإو
نعهيهنوفورعملابهرمأيفبنيوءةيصعميفهتعاطزوجت
رييغتوهيلعجورخلازوجيو«هللاماكحأعابتابهتبلاطموركنملا
نيملسملارومأىلوتلحلصينمرايتخاو.هللانيدةماقإلهمكح
ىتلاةلاحلانمربكأرارضأاهنعجتنتةنتفببسيالكلذناكاذإ 1۳

بثيةملسمةمأهنكستنطولا ناطلسهيفمكحلاىلإبثي

ديقتيالمث‹مكاحلارعالمالسإلاةمظنأنمفلتقرط
.هلهأنملودعلاريسبريسيالو4مالسإلاماکحأب
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ناطلسلاركسعمومالسإرادرادلاربتعتةروصلاهذهيف

رمأاميفهتعاطو.ناودعوملظويغبركسعمهنأالإمالسإركسعم
جورخلاىلإةوعدلاو٠هيلعةمقنلاو‹ةبجاوودعلاداهجوهبهللا

نتفثدحتالاطرشبةزئاجهمكحبةحاطإلاىلعلمعلاو.هنع

يتلادئاوفلاوةعقوتملاحلاصملانمربكأًارارضأةمالابقحلت

مكحلاروصعيمجيفةيضابإلاىريو.هيلعمهمايقنماهنورظتني
جرختنأوهو جئاتنلاتناكامهم-ءارشلازوجيهنأ-فرحتملا

‹داسفلانودقتنيالجرنيعبرأنوزواجتيسانلانمةعامج

نمماكحلاهيلعاموءفارحنالانمةلودلاهيلعامسانللنونيبيو

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلإمهنوعديوءملظلاويفبلا

فنعلاوةوقلاباهيلعاودرينأمهلزاجةوقلابةطلسلامهتضراعنإف
نأالوسانلااوفيخينأمهلزوجياللاوحألاعيمجىلعمهنكلو
ءدحاىلعاودتعيوأدحاليبساوضرتعينأالو٠نينمالااوعوري

كلذنمائيشاولعفنإف‹دحأىلعمهتفايضىتحاوضرفينأالو
ءارشلاًادبمنألكلذو.ةبارحلامكحىلإءارشلامكحنماولقتنا

نإفنعلابوأةوعدلابةفرحنملاةلودلاةزهجأيفملظلاةمواقموه
.ءوسبسانللضرعتلانودكلذرمألایضتقا

دنعناطلسلاركسعمنعورادلانعةفورعملاةروصلايههذه

يغبركسعمهنأناطلسلاركسعمىلعنوقلطيامدنعمهوةيضابإلا
نيفلاخملاكلذبنودصقيالروجنيطالسمهنأنيطالسلاىلعوأ
ةزهجألاعييمجكلذبنودصقيامنإوءطقفبهذملايفمهل
نمتناكءاوسهبلمعتملفهللانيدنعتفرحنايتلاةمكاحلا

ةحضاوةقيقحلاهذههلزربتنأدارأنمو.مهريغنموأةيضابالا

(نايعألاةفحث)اهبرقأنمو.خيراتلابتكىلإعجرينأةيلعف

ىلإيمالسإلاحتفلاذنمنامعلخرأيذلايملاسلانيدلارونمامإلل
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يتلالودلانعهبتكامعيمجيفاصيرحناكدقوضاحلارصعلا
ادعامنامعلهنمةيضابإلانماهلكو نامعمكحىلعتبقاعت

ركذيناكف جاجحلانمزةيومألاةلودلادهعيفًادجةريصقةرتف

قلطيوأ-روجلانيطالسبيقابلافصيناكوةلداعلاةمامإلا
قحسإويأمامإلاقلعةملكلاهذهىلعو‹ةربابجلاةملكمهيلع
:يليامبلوألاءزجلانم107ةحفصلالفسأيفشيفطأ

ىلاوتدقوءفئاوطلاكولموعاطقإلاءارمأةربابجلابدارملاو»

ىلإةيكولمنموةيكولمىلإةمامإنمتابالقنانامعرطقىلع
ىلعةمئأنامعمكحىلوتةيمالسإلاةفالخلاعاطقتاذنمف‹ةمامإ
ىلإتزربةمامإلارمأفعضىتمف«نيدشارلاءافلخلاةقيرط

رخآيفلاقو.«اذكهوفئاوطلاءارمأوأةيكلملاناديملا

ريغةالولادارملافةربابجلافتصملاركذاملكو»:قيلعتلا
.«لودعلا

لاقدقفاحوضورثكأعوضوملااذهيففلؤملاةرابعلعلو

:يليام107صلوألاءزجلانايعألاةفحتىف

يدنلجلادعبنامعىلعتلوتساةربابجلانأريسلاتركذ»
دمحم:ةربابجلاءالؤهنمفءروجوملظلهااوناکو«اهيفاودسفأف

:رطسأدعبلاقو.«نايدنلجلارظنلانبدشارو:ةدئازنب
يعادالهنأبسحأ«يدنلجلابراقأنمهنأمدقتدقو»

.عوضوملااذه0ديزملل

يفناطلسلاركسعمنعورادلانعةفورعملاةروصلايه

.مهريغاهنعثدحتيامكاهنعنوثدحتيةيضابألاوةيمالسإلاةمألا

عمىتحهبرحنوبجويةيضابإلانأىلإترشأيذلاودعلاامأ

نوکتيتلابورحلاىفو‹مالسإلاودعوهامنإفرئاجلاناطللا

الهلاليبسيفداهجكلذنأل«ةرفاكىرخأوةملسمةلودنيب
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نيتلودنيبعقتيتلابورحلاامأ.هنعسعاقتينأملسمليغبتي
مئاقلانمريخاهيفدعاقلانتفيهامنإفنيتملسمنيتفئاطوأ

نكتملاميعاسلانمريخمئاقلاو.دعاقلانمريخاميفمئانلاو
.لاملاوةمرحلانعاعافداهناودعدربجيفةيغابامهادحإ

هيفشيعييذلانطوللاقحملسملاىلعنأةيضابإلاىريو

وهنکيملامناودعيأوأمجاهميأنمهنععافدلاهيلعبحوي
هللامكحةماقإديرتةلداعةلودمجاهملاوفرحنملامكحيف
يفهيلعنإف.اهماظنلعوضخلاو.اهتياعرتحتلوخدلابهبلاطتو

ةرانمعفرتةلودءاولتحتيوضنيوبيجتسينأةلاحلاهذه

كلذيفًاكلتينأهلسيلو.هلاةعيرشبمكحتومالساإلا

اطابتيو

سمتلاةفلتخمةنمزأيفتعقوذاشعضولروصكلانهتيقب

نطولانوكينأ:الثمكلذنماهلاهوررقواماكحأءاهقفلااهل
امك.راتلاوديدحلابهمكحتةكرشمةلودهيلعبلغتتوايمالسإ

رئازجلاوبرغملاوسنوتيفويلاطيإلامكحلانابإايبيليفعقو

هذهيفويزيلجنإلامكحلانابإرصميفو‹يسنرفلامكحلانابإ
.رفكركسعمناطلسلاركسعمو«مالسإرادرادلاربتعتةلاحلا

نعنوثدحتينيحمهفمكحلايفةيضابإلايأرصخلماذه
ناطلسلابهذمىلإالمكحلاةيعونىلإنورظنيناطلسلاركسعم
نوكيوايضابإناطلسلانوكيامدنعو.اكرشمناطلسلانكيملام

كلذعمهنكلومالسإركسعمهركسعمنأهيلعمكحلانإفارئاج
نمهريغىلعنومکحيامكامامتناودعوملظويغبركسعموهف
ىرخألابهاذملانمروجلانيطالس
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ةيضابإلايأرنعبتكنمرثكأنعةقيقحلاهذهتباغدقو

(مهيفلاخم)ةملكبكىسمأومهرداصمىلإعوجرلانودعوضوملايف

.لاجملکيفاهعمرودييرحسبلولاهنأك
هلاقامماروصیراقلايدينيبعضأنأبحأاذهلكدعب

ئراقلادكأتيىتحعوضوملااذهنعينالجراولابوقعيوبأةمالغلا

.مهفقوموةيضابألايرنم

45صناهربلاوليلدلاهباتكيفينالجراولابوقعيوبألوقي
:يليامثلاثلاءزجلانم

يلعىلعهيفرصتقنملةنيدتملاكولملايفاهانركذيذلاو»

املةنايدلهأ«دحاومهيفمكحلالبءدعبمهفالخأنودةيواعمو
‹تاولصلاوراكذألاو‹تاعامجلاوعمجلانممهيديأىلعاورهظأ

نايبصلاةرامعوءتايمالسإلاعئارشلاروهظو«تادابعلاوكسنلاو

‹دالبلاعيمجيف‹داهجلاووزغلاروهظو«نآرقلاةءارقلرضاحملا

«.هتدابعروهظو«هتعاطىلاوهللاىلاءاعدلاو«دابعلاروغثلاو

46صءزجلاسفنوباتكلاسفنيفبوقعي'وبألوقيو
:يليام

ترهظو‹مهسفنأتاذيفكولملاروجفرهظنإيفسيلو»
لهانممهلب.‹مالسإلاةلمنممهجرخياممهيدييأىلعركاتملا

لبسلااوتمامهنأمهبقاتمنمو«ءوسلهأاوناكنإوةلملا

«ةموكحلاوةاضقلااوبصنو‹تاجارخلاوءيفلااويجوتاقرطلاو
:لوقيرطسأدعبو

عينصو» ةممجلانعفلختنيحهللاهمحرديزنبرباجعي

نماياطتلاهذخأكلذءارونمو«دوعأالأكلمهللا:لاقف

‹تاحاسملاومهلىوتفلاةيالووءاهبمهتبلاطموههبشوجاجحلا

«.ريشكملعلالهانممهريغو«ءاضقلاحيرشةيالوو
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:يليامةحفصلاسفنوءزجلاسفنوباتكلاسفنيفلوقيو
ال‹سالاىلعاوبلغتنيذلامهفةروجلانيطالسلاامأو»

ةاكزلااولطعوهبنولمعيالو«هيلإنوعديالواعرشنوعاري
ةيضقألابنومتهيالو‹تاجارخلاوروشعلاو‹تاقدصلاو
مهسفنألاوعرشو‹تاصاصقلاودودحلاةماقإبالو«تاموكحلاو

ءروصقلااوديشو.عئارشلاقئارطفالخمهكلمةماقإيفامرط

ىلعنوريغيو4ناوعألاوسرحلاباهونصحورودلااونبو

اوذختاو‹تالابقلاومراغملالاومالاعمجيفاولمعتساو:نادلبلا

ءريرحلاسابلو«رومخلابرشاورهظأوةافكلاوناوعاألا

«رومألاعيمجيفروجلاوءروتسلاوفزاعملاو
سلدنألاوبرغملايفروجلانيطالسنمةلثمأركذمث

:لاقمثرصموبرغملايفةيديبعلاةلودلاكولموةساملجسو

وبأوورمعنبيحيمهلوأءةنايدمهفنوطبارملاامأو»
مهرخآو«فسوينبيلعو‹نيفشاتنبفسويو«رمعنبركب

يدهملابمهلكءالؤهىلاعتهللاحشكىتح«يلعنبنيفشات
رخآناكف«نيملاعلابربنيدحوملا«ديحوتلالهأ.هدونجو
«.مهبدهعلا

ديحوتلاةديقعيفعيمجنبورمعصفحوبأةمالعلالاقو

:يليام

هريزووهبتاكةيالووهتيالوانيلعبجاولاف.لداعلاناطلسلاف

«.نيملسملانمهئاولتحتناكنمعيمجوهنزاخو

:لوقيو

امأو.هنزاخوهريزووهبتاكةءاربورئاجلاناطلسلاةءاربو»
«.الفهئاولتحتناکنم

ةرهاقلاةعبطرشاعلاءزجلالينلاحرشيفةمئألابطقلاقو
:ىليام362ص
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دلبوأعضومصاخلافرعلايفيهو-رادلالهأىلعمكحي»
ةريسومكح ةزوحلايأاهيفوأدلبلايفوأهيفرهظ‹ةزوحوأ

نموأانباحصأنملدعلاناکءاوسءروجوألدعيوذنماما

.روجلااذكوءمهریغ

ناطلسلاعوضومةكربنبهللادبعدمحموبأمامإلاشقاندقو

اماهنمتافطتقمميركلائراقلااهيأكيلإوةليوطةشقانمرئاجلا
عماجلاميقلاهباتكنملوألاءزجلانم204ىلا201ةحفصنيب

ينورابلایسیعةعبط

اهيلعبلغدقدلبيفملسمللةماقإلازاوجىلعانباحصأعمجأ
سرغتو«عئارزلاهيفعرزتنأو«لاومألاهيفرمعتنأوءةربابجلا
ليبسىلعلاومألاهنمنوذخأيمهنأبهملععمءراجشألاهيف
ىلعهبنونيعتسيمهنأولاملاكلذاوقحتسينأريغنم«جارخلا

«.مهيغبومهملظ
:رطسأدعبلوقيو

تأيمليتلاعضاوملايفمهكالمأيفةماقإلانيملسمللزوجت
نورمعيواهيفنوعرزيو.لجوزعهللالبقنمرظحاهنكسيف

ةربابجلانأنوملعياوناكنإو‹راجشألانوسرغيو«لاومألا
اذمهملظىلعمهتيوقتىلإيدؤتالاومأاهببسبمهنمنوذخاي

حالصإو‹مهلايعرتسو«مهسفنأعفننورمعيونوعرزيامنإ»

نولمعيونوعرزياوناكاذإنكلو«اضيأنيملسمللو«٠مهلاوحأ

هللةاصعمهفمهلةنوعملاوةربابجلاةيوقتكلذبنوونيو

.مهلعفيف
:لوقيروطسدعبو

هللیقءمهعیابيومهعمميقينأملسمللزوجيفأ:لاق
ىلعهنوهركيمهناوأ«مارحوأبصغهنأملعيملام!معن
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:لاقنإف«لطابلانمءيشراهظإىلإهنوقحليو-«لطابلابيوصت
رمألجوزعهللانإ!معنهلليق؟مهعموزفلاملسمللزوجيفأ

٠النيذلااولتاقإ:ىلاعتهلوقلاماعارمأهباتكيفكلذب

:هركذلجلاقو€.رخآلامويلابالوهللابنونمؤي
:ىلاعتلاقو€مهومتدجوثيحنيكرشملااولتقاف»
زئاجلاتقلانإفاضيأو€رافكلانممكنولينيذلااولتاق
«.ملعاهللاو.مامإريغب

رادلايفةيضابإلايأرحيضوتليفكيرادقملااذهنأبسحأ
اهانربتعايتلاةريخألاةلاحلاالإقبيملوناطلسلاركسعميفو
يىنرفلاويلاطيإلارامعتسالابةلثمألااهلانبرضوءةذاشةلاح

بوقعيوبأثدحتدقوةيمالسإلادالبلاضعبليزيلجنإلاو
تافطتقمميركلائراقلاىلإواضيأةروصلاهذهىلعينالجراولا
امو74صثلاشلاءزجلاناهربلاوليلدلاباتكىفءاجامم

۽لاقاهدعب

«انطوكرشلاراد ملسملا ذختينأزوجيالهنأملعا»

مث‹نيكرشملاعملماعتلابولسأركذيومكحلااذهلجتحيمث
:لوقي

مهلزئاجدالبلالهأف«نيملسملادالبنوكرشملاحتتفانإو»
دحألزوجيالو4مهماكحأمهيلعيرجتو.مهتحتومهعمنوكسلا

جرخنإو«سانلارئاسنمانطواهذختينأواهلزنينأ مهريغ-
اهنكسيملنملشموهفمهفوخنمهدالبنمنيملسملانمدحأ
ىراصتلاودوهيلاكباتكلالهأنوكرشملاناكنإوءطق
مهحُئابذنولكأيو‹مهتلكاؤمومهتعيابمومهتطلاخمنيملسمللف

مهخيبطكلذكو«مارحىلعاورهظيملاممهنبجومهطقإومهنومسو
ةساجنلاىلعمهومهتانأو رومخلاسيلومهبارشومهماعطو
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الونورستيالومهيلإنوجوزبتيالو«اوردقاماوجرحتيف
ولو«ائيشاهنمنورذحيالومهلاومأيفمهنولماعيو‹مهنوحكني
الو‹ابرلابمهنولماعيالوءابرلانامثأنموأريزانخلانامثأناك

ركاسعالإمهملظدارأنممهدلبنعنوعفديو«مهريزانخنولكأي
امملكؤيامعيمجسوجملانمنوقتيو«مهنوغفديالفنيملسملا

خيبطلاونابجألاونومسلانموأءةساجنلاهيلعنوفاخي
«.كلذريغو

نوملسملاهكلسينأيفبنييذلاكولسلايففلؤملاليطيو

.ذاشلاعضولااذهيفنونوكيامدنع

:ةيتالاروصلايفعوضوملاصخلأفدوعأنأعيطتسأاذه.دمبو

كلذومالسإركسعمناطلسلاركسعمومالسإرادرادلا1
لمعتةملسمةلودلاوةملسمةمألاواملسمنطولانوكيامدنع
.هللامكحب

هنأالإمالسإركسعمناطلسلاركسعمومالسإرادرادلا2

۱:كلذوملظويغبركسعم
اهنكلةملسمةلودلإوةملسمةمالاواملسمنطولانوكيامدنع

.مكحلايفيمالسإلاجهنملامزتلتال

امدنعكلذورفكركسعمناطلسلاركسعمومالسإرادرادلا3
ةرمعتسمةلودةمكاحلاةلودلإوةملسمةمالاواملسمنطولانوكي
.ةيباتكريغوأةيباتكةكرشم

امدنعكلذورفكركسعمناطلسلاركسعمورفكرادرادلا4
همكحىلوتتوةكرشمةمأهنكستنيكرشمللنطولانوكي
.ةكرشمةلود
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نيفلاختملانيبلماعتلا

كولسلانعيأ‹ءةيبهذملاتاموكحلانعءاهقفلاثدحت
بهاذملانمبهذمىلعماكحألاءارجإمزتلتةلودىلعبجاولا

ةيقبنماهينطاوملةبسنلاباهفقومنوكيفيكو.ةيمالسإلا
نوعبتياوناكاذإنينطاوملاكولسنعاوثدحتكلذكوءبهاذملا

يأرصخلأنأعيطتسأو«ةلودلليمسرلابهذملاريغابهذم

:يلياميفعوضوملااذهيفةيضابإلا
نيفيضابإلابهذملاماكحألةمزتلمةلودلانوکت.امدنع1

فالخلاطقتمهلنيبتنأىرخالابهاذملانماهينطاومعماهفقوم

وأاهلاوباجتساءاوسو«اباوصواقحيههدقتعتامىلإمهوعدتنأو
نأبجيو.لاحلاهذهىدمتيالمهعماهفقومنإفاوبيجتسيمل

اهلنيقفاوملانينطاوملالماعتامكتابجاولاوقوقحلايفمهلماعت
ناكءاوسةنتفىلإاعدنمامأءفالخالوقرفال‹بهذملايف

كلذفاوعجرنإفمهيلإرذعتاهنإفاهيفلاخمنموأاهيقفاومنم
.اوئيفيىتحمهلاتقتلحتسامهفقومىلعاورصأنإو«بولطملا

بهذمبةمزتلمةلوديفنينطاومةيضابإلانوكيامدنع2
اهماكحأباوضرينأواهنيناوقلاوعضخينأمهيلعنأفمهبهذمريغ
ماكحألةقفاومتمادام«هماكحأومهبهذمءارآلةفلاخمتناكولو
اهعماونواعتينأمهيلعو‹عيمجلاىلعقبطتيتلاةلودلابهذم
ةعاطالهنإفةيصعمباورمأاذإفةيصعمنكيملامءيشلكيف

.قلاخلاةيصعميفقولخمل
ءىشبعيضاوملاهذهينالجراولابوقعيوبأةمالعلاشقاندقو

ليلدلاهباتكيفهلاقاممو.ليثمتلاوليصفتلاوباهسإلانم
:يليام53صثلاثلاءزجلاناهربلاو
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لهأنيبوهنيبهلمعتسينأنينمؤملاريمألىغبنييذلاو»

اودتفااوباجأناق«اولشهبامكرتلإموسعنأفال

اعرشمهايإوريصنوءانيلعاممهيلعوانتلاممهلواناوخإاوراصو

انتمسانلا»:فوعنبراتخملاةزمحويألاقامكمدقتامكادحاو

وعديةعدببحاصو«ارابجاكلمونثودباعالإ‹سانلانمنحنو

مهيلعيرجننأىلإمهانوعدكلذنعاوعنتمانإو«اهيلإسانلا
نإف‹ماكحألابجاولعوضخلاو«قوقحلاعفدنمىلاعتهللامكح

قوقحلانممهلبجووءهيلعمهامىلعمهانكرتكلذباوعاطأ
قحالفرافغتسالانمناكامالإ‹انيلعوانلبجيامماكحألاو

مهايإوانعسوو«اولضهبامىلعنيدامتماومادام«هيفمهل

‹اههوجوىلعتاقدصلاومئانغلاوءيفلانممهقوقحمهلو«لدعلا
يفلدعلاونيملسملارئاسلبجيامكمهنعملظلاعفدانيلعمهلو
ءانلامكمهماهسمهلفانعماوزغنإوءمهنععافدلاوماكحألا

‹هعمقيامبءانبدأقوقحلانمهيلعبجوامممهنمعنتمانمو

انللحتساو«همدانكفسزواجنإو‹ليبسلاءاوسىلإهدريو

مهماكحأاهيفاورجأومهدالبباودرفتإوانتعاطباوفرتعانإو«هلاتق
ةمئاقةنسوأ«ةمكحمةيآىلعادرنكيملامكلذو«مهانكرت

لبقنو‹مهلومهيلعقوقحلابجاوبموقينممهنممهيلعيضقتسنو
مھللوقتنممناکاذ«مهلكةءاضقلابولسأىلعكلذيفهلوق
لكمهنمذخأنو«هيلعمهامالإمهتيالونمانعنميملو«مهتنايد

‹مهنمةجاحلايوذو‹مهئارقفيفاهدرنوقوقحلانمبجيام
الو‹ءاوسىلعمهيلإذبننو«مهيلإانرذعأءيشيفمهانمهتانإو
يفاركنممهدنعناكاذِإانيديأنيباركنمنورهظيمهكرتن

ماظنلابلخيامبلمعلاىلإقوقحلاءادأنععانتمالازواجتنإهنأينعي(1)
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نوکينأالإ٠نكيملامانمايأيفنأمهعنمنو٠مهتنايد

رايخلاانلف٠هبتهورکمالارم

الو٠اربدمعبتنالانإفمهانمزهوهلكاذهيفمهانبراحنإو

لاملاتیبلناکامالإ٠مهيلعةدودرممهلاومأو٠حيرجىلعزهجن
نممهيديايفامعيمجنععروتنالو.ههجوىلعهزوجنانإف

نممهبديآيفناکامو.مهبهذميفارئاجنراكاذااندنعملاظملا

يفهفرصنومهيلإهدرنالوهذخأنانإفءنيملسملللأاملاتيبلس

اهلهأىلااهانددرةملظمناكناو.ههوجو

۱:رطسأدعبلوقيو

هنیعبانمادحألتقنملكمهنمانلتقمهيلعانردقنإو
«.نيبراحملامكحمهيفلمعتسن

:رطسأدعبلوقيو
اننیبثیراوملايرجنو.مهتفدنو.مهالتقىلعيلاصنو»

تاسمرحلاولاومألاو)1(,ددعلاو.اههوجوىلعمهہیبو

.«.اهھوجوىلع
ليلدلايفةسكاعملاةروصلا اضيأ بوقعيوبأشقاندفو

:يلياملاقف61صثلاثلاءزجلاناهربلاو

لهأعمنيملسملالاحفيكركذأنأديرأينأيخأايملعإ
عمو‹نيلاضلاةروجلانيطالسلاعمو٠مهنمنيدتلالهأوفالخلا

يريفةوعدلالهأبهذمنأيخأايملعإءنيكرشملارئاس

وقتامكسيلوءزئاجةروجلانيطالسلاوةملظلاكولملايلع
رلمهلملللبالويعلحيالهنأةي
ةثالثىلعةلأسملاهذحيفةمألاتفلتخادقواولاق.ىلوأمهملظ

اهجوزةافووأقالطلادعبةأرملااهرظتنتيتلاةدملايوهدععمجددعلا)1(

.ديدجننهجوزتلااهللحيل

23 - 3



مهيلعجورخلازئاجهنأةوعدلالهألوقىلوألاةلوقلا:لاوقأ
يفانكاذإانيلعمهماكحأءارجإنمعانتمالاو٠مهتبصانمومهلاتقو
نمعانتمالاانعسيالفمهمكحتحتانكاذإامأو«مهمكحريغ

«انلزاججورخلاوءارشلااندرأنو4مهماكحأنمریثک

امهماقلطمجورخلازاوجمدعبيناثلالوقلاركذياذهعبو
مث‹هريبعتبسحةينسلاىلإهبسنيوةمئاقلاةلودلاعضوناك

جورخلابوجووهو«جراوخلاىلإهبسنيوثلاثلالوقلاركذي

ليصفتلاباهيلإدوعيلاوقألاهذهركذينأدعبو.ضارعتسالاةليحو
ملنيذلانأبهلجتحيو«حيجرتلاوديياتلابزاوجلابلوقلالوانتيو

جتحيولمعلاثيحنمهيلإاوداعإدبملاثيحنمهباولوقي
ديزينعنيباوتلاجورخ:اهنمرکذيةيخيراتثادحأةدعبهزاوجل

جورخو‹جاجحلانعثعشألانبدمحمنبنمحرلادبعحورخو

جورخو٠مهبارْضَأوريبجنبديعسويبعشلالاشمأنيعباتلارابك

ديزنبيحيجورخو‹ماشهنعنيسحلانبيلعنبديز

٤:يلع
لاقءاملعلادحأعمهلتعقوةرظانمركذثيدحلاقايسيفو

:يليامباتکلاسفننم63صيف

نبنسحلانبركبيبأنييحيهيقفلاعممالكيلىرجدقو»
لاقف:اذهلثميفةساملجسيفةرظانمثافننبفسويخيشلا

نبسادرملالبويانيطالسلاىلعجورخلاسنملوُأ:يل
؟ةنسحوأ:لاقف:ةنسحةوسأكلذيفهلنأهلتلق«ةيدأ

ىللاق...ريبزلاوةحلط:تلق؟وهنمولاقف؟ةئيسوأتلقف

دهتجااذهلعلو:هلتلقاطخأفادهتجاريبزلاوةحلطنإ
:لاقف!ًاطخأفدهتجاهلعلو:تلق؟باصأو:يللاق.باصأف
«.عيمجللرفغيهللا
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:يليامةحفصلاسفنيفلوقيو

زئاجف.مهتحتومهعمنوكلابانيضرو«مهيلعجرخنملنإو»

«مهفنکيفشیعنوءكلذانل

ةرقفلاإدبمىلإدوعتنأميركلائراقلااهيأكنمديرأاذهدعب

.اهيفءاجامضعباعمشقاننلةريخألا
نمعاونأةثالثركذيبوقعيابأنأدجتةرقفلالوأتلمأتاذإ

:يهونيملسملامكحتدقةطلسلا

.نونيدتملافالخلالها

.نولاضلاةروجلانيطالسلا

:نيكرشملارئاس3

مىقلابمتهيملبوقعيابأنأميركلائراقلااهيأىرتتنأو

كلذو.هيلعجورخلاعوضوملضرعتيملوهنعثدحتيملفلوألا
ةفلاخملاةموكحلابالةملاظلاةموكحلابجورخلازاوجقلعيهنأل

فالخلالصهأ)لوألامسقللءيشيأبضرعتيملفبهذملايف
يأنم-نولاضلاةروجلانيطالسلامهويناثلامسقلاامأ(نونيدتملا

بهاذملانممهريغنموأ(ةيضابإلا)ةوعدلالهأنم-اوناکبهذم
لوجيو.ءادعلامهتبصانمومهيلعجورخلازوجيفىرخألاةيمالسإلا

.مهفنكيفةايحلاباضرلاومهمكحتحتءاقبلا
الوطمالصفبتكدقفنيكرشملارئاسمهوثلاثلامسقلاامأ

.نيملسملانممهمكحتحتنوكينمعومهنع
نوكتامدنعةيضابإلاففوملحاضيإضعبانهديزأنأبحأو

قفوماكحألايرجتو«يضابإلابهذملاريغبهذملةمزتلمةلودلا

مكحلاىرجونابهذملااهيففلتخياممةيضقتعفرولفاهبعذم
بترتتو‹احيحصواذفاننوكيمكحلانفةلودلابهذمباهيف
.ةيضابإلاهيلعاملافلاخمناكولوتابجاولاوقوقحلاعيمجهيلع
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ةحفصناهربلاوليلدلاهباتكيفةلثمأكلذلبوقعيوبأركذدقو

:يلياماهنم3

رذعأف«هتجوزنعباغو.نيفلاخمللماکحأتحتناکلجر»

مكحام.هتجوزيضاقلاهيلعقلطفلعفيملف‹هيلإيضاقلا
لهف‹ةقلطمريغتناكنإلف؟ةقلطمريغوأةقلطُميهأ؟هذه

ثيراوملاعقتو؟يضاقلامكحىلإرظنيالو؟اهبملينأهل

؟المأبسنلاوقوقحلاۋ
اذه()نيملسملاذوخأميفنكيملنإوةقلطمهذهنأملعا

تطقسدقواهبرقينأالوءاهبملينأهللحيالف«باوجلا

عبمج ‹قوقحلاعقتو«هريغجوزتتنأاهلوامهنيبيتلاقوقحلاعيمج

«.اهٹريوهثرتوءرخألااهجوزنيبواهنيب
1:يليامةحفصلاسفنيفلاقفرخاالثمركذو

انلو.انيلعوانلضاموهفنيميلاودهاشلابهومكحمكحلكو»

يرجتو«انيلعوانلنيميلاودهاشلابهومكحامعيمجيفمهتلماعم

«.اههوجوىلعثيراوملاهيف

:يليام74ةحفصيفلوقيرطسأدعبو

سيلف«جحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاكتادابعلابقلعتيامامو
نممويرخآنوموصيةعيشلاموصك«ليبسعامجإلافالخىلإ
لهوءشحافاذهفءناضمرنممويرخآنورطفيونابعش
«ةالصلايفتونقلانوهركي(2)ةوعدلا

ماعلاقالطإبابنمةيضابالااهبديريونيملسملاةملكفنصملاقلطيانايحأ(1)

نئارقلاوقايسلانمكلذمهفيوتايوتحمضعبىلع

يفمهسفنأىلعةيضابإلا4ةلطييذلاحالطصالايه(ةوعدلالهأ)ةملك)2(

.بلاغلا
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لماعتلايفةيضابإلاءارآنعيملاسلانيالارونمامإلاثدحتو

هتمصلختسننأغيطتسنءبهاذملاباحصأنممهريغعم
:يليام

‹ىماتيلاقحو‹ىبرقلايذقحو‹نيدلاولاقحىرن1
قحو‹بحاصلاقحو-ليبسلاءانبأحو‹نيكاسملاقحو

.اراجفوأاوناكاراربأانناميأتكلمام«راجلا
وأ'!انموقنمءاهيلعانمأتسانمىلإةنامألايدؤن2

.مهريغ

٠مهريغوةمذلالهأوانموقدوهعبيفوت3
.مهریغوانموقنمانراجتسانمریجن۔4
.هسفنبلزتعملا«لاتقلانعُفاكلامهنماندنعنمأي5
ةقرافمو«هلهأةالاوموقحلاةفرعموءهللاباتكىلإوعدن6

.هلهأةاداعولطابلا

قرافو٠ىدمهلاىلعىمعلابحتساو«هللاقحركنأنم7
وأهللارماىلإءيفيىتحهانلتاقوهانقراف‹مهدناعونيملسملا

.هتلالضىلعكلهي
ال‹مهودناعو‹نيملسملااوقرافو«هللاقحاوركنأنم8

الومهلاومأةمينغالوءمهيرارذلتقالو«مهئاسنيبسلحتسن
مهنمثاريملاعطق

لهللانألسلايفةلبغملتالوانموقبكتاىرتلد9
.نيملسملانمدحأهلعفيملو«هباتكيفهبرمأي

 اومادامانيلعمرحتالمهٹیراوموانموقةحكانمنأىرن-0

قلطتدقوبلاغلايفةعبرألابهاذملاباحصأةيضابإلااهبديريانموقةملك(1)

نئارقلاوأقايسلاةلالدببهاذملانممهيفلاخمعيمجىلع
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ملعنملامبانتلبقلبقتسينممادحأفذقتنأىرنال1
.هلعفهنأ

.ةلبقلانولبقتسياومادامفيسلابانموقضارعتساىرنال-2

.مهريغالوةلبقلالهأنمراغصلالتقىرنال-3

یتحهیبنهنسوهللاباتکباهجوزتةأرماجرفلحتسنال-4

.ةافولاوأقالطلاةدعدتعتو«اهنعىفوتيوأاهجوزاهقلطي
.انموقرادنمةرجهلالاحتناىرنال5

هيلعبجوامبءافولاهننمانملعنملالإةيالولاىرنال6
‹هللانيدنم

مهریغوانتوعدلهأنميصاعملاىلعنيرصملانماربن7
.رارصإلااوكرتيوةبوتلااوعجاريىتح

ةداهشبامهتمهرنملونيملسملانمكردنملنمىلوتن-8
.نيملسملا

هرنملنمموملظلاةمئأنمكردنملنمماربن-9

.نيملسملاةداهشب«مهئايلوأنمو
‹مهءاوهأاوعبتيالو«هللااوقتينأانموقكولمنمىضرن-0

اوعضينأو.‹ةفرعمدعببنذىلعاورصيالوةنساودحجيالو
.هللامهرمأثيحءيفلاوةقدصلا

اوقرافيالو‹هللااوقتينأ‹ةعيشلامهةبابسلانمىضرن-1
كرتنماولوتيالو«هيفهللامكحدقرمأيفهللاالإمكحيملنم
.هللاريغمكحوهنعةبغرهللامكح

‹مهنيديفاومثعيالو:هللااوقتينأجراوخلانمىضرنو-2
ابموقاولوتيالنأومهلبقهللاىدهنمليبسنعاوبغريالو
.مهنولوتيموقةريسبراسنماوقرافيالنأو‹مهلامعأاوفلاخيو
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اونمؤينأو٠مهبرهللااوقتينأةئجرملانمىضرنو-3
ملنممةءاربلاو‹نيملسملانماوكرديملنمةيالويفنينمؤملل

نودهشينمةداهشك«مهتداهشباولوتيف.ملظلاةمُئأنماوكردي
نمهللالزنأامريغبماكحلااومسيالنأو.ةلالضلابمهيلعمويلا

.مهئامسأ

مكحب!ورقينأو«هللااوقتينأةنسلالهأنمىضرنو-4
ءادعلاويغبلالهأنماولحتسينأوهدعوباونقويو«نآرقلا
٠اوبوتيىتحمهلاتقومهقارفنمهللالحأامملظلاو

ةنسباولمعينأو«مهبرهللااوقتينأةيعدبلانمىضرنو-5

.اهنعاوفعضنإو.اهبلمعلاىلعاولوتيو.هللالوسر

اولعجيالو‹مهبرهللااوقتينأانموقرئاسنمىضرنو-6
‹هللانوصعيموقةعاطباوكسمتيالنأو«مهموقمكحلاعبتهمكح
.هرمأىصعينمهدهعيطعينأدحألنذأيملهللانإف

81ةحفصنمءادتبا.لوألاءزجلانايعألاةفحتعجار

يضابإلانأىري-هيلعتضرعامدمب-ميركلائراقلالعلو
هعمنوواستيهلةوخإمهبهاذمفلتخمنمنيملسملاعيمجربتعي

يتلاقوقحلاعيمجبمهلفرتعيوهوتابجاولاوقوقحلايف
يتلاتابجاولاعيمجبمهبلاطيو«اهبمهليفيوملسمللهلااهبجوأ

يفالإددرتيالو4اهبمايقلاىلإمهوعديوملسملاىلعهلااهبجوأ

اقحيضابإلاهاري هدحو-قحلااذهف«رافغتسالاوهودحاوقح

يذلانواهتمللحنمينأنكميالهللانيدبيفوملانمؤملاباصاخ
وأ‹كرتةيصعموأ‹لعفةيصعمتناكءاوس«ةيصعملابكتري

يفنوملسملافاذهريغيفاما اهنمبتيملام. ليوأتةيصعم

رظنلابالإمهللاءتابجاولإاوقوقحلايفنوواستممهبهاذمعيمج
نوملسملاعمجأامبةلمجمالسإلانمهجرخيامبكترانمىل

- 359 -



دلانممولعمراكنإكةلملانماجرخممهرابتعاىلعاعيمج
ةلمجةيمالسإلابهاذملاةيقبنعنوقرفيالاذهيفمهوةرورضلاب

ةهقفتملاضعببططشلاوولغلاغلباملاحلاهبغلبيملو.اليصفتو

مهرباقميفنفدلاومهيفلاخمىلعوءاروةالصلااوعنمنيح
٠باتكلااذهردصيفكلذنمةلثمأتيأردقوحكانتلاو

نيتلزنملانيبةلزنملا
:اونيللنقرشتسملالاق
لاشيفةيضابإلابهذمامهيففلتخانيتلأسمكانهنأالإ»

ةقلعتملاكلتيهةرورضلابامهالوأءةلزتعملابهذمنعايقيرفإ
ىلعناسكالإو:رئابكلابكترماهبربتعييتلاةقيرطلاب
نأاوءاشنإاماتاراكنإمهلصأاوركنينأ«جراوخمهوءةيضابإل
ةنسلالهألعفامكانمؤمملسملاةريبكلابكترماوربتعي
وهالةريبكلابكترمنأبلئاقلابهذملاباولاقنإوأ٠ةعامجلاو

لوقيامكنيتلزنملانيبةلزنميفوهلبرفاكالونمؤم
نيدن»:120ةحفصىفلوقيرماعخيشلانافاذهلو.ةلزتعملا

«.رفكلاةلزنموناميإلاةلزنمنيبةلزنمالنأ
ريغيفهداهشتسانوحضاوريغقرشتسملامالكنأيلادب

عوضوميفةيضابإلابهذممهفيملهنأيلرطخاميرلبهلحم

نيتلزنملانيبةلزنمالنأونيتلزنملانيببةلزنملاوأةريبكلا
يفدروامبحاضيإلانمائيشعوضوملاديزأناتتببحأكلذلو
.ةمئألامالکنمعوضوملا

ىلعهتيشاحيفيشكيودسلاديعسنبهللادبعدمحموبألوقي

باتكلاوهو-يخامثلايلعنبرماعنکاسيبألتانايدلانتم

-ةيضابإلادئاقعلاصخلمهدمتعاوونيلنقرشتسملاهبدهشتسايذلا
:يليام
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«.نيتلزنملانيبةلزنملا»

ةلزنموناميإلاةلزنمنيبقافنلاةلزنمنابنيدنهلوق»
‹دحوموهلبنمؤمبالوكرثمبسيلقفانملانأينعيكرثشلا
(آ)رصعلاقفاتمالإقفانمالنأنيمعازةيرعشألاكلذيففلاخو

«.كرشلايفخيوناميإلارهظيهنألكرشممهدنعوهو

:رطسأدعبلوقيو
يفاللاعفألايفقافتلانأمهقفاونموانباحصأهيلعيذلاو»

«.نيدحوملاةاصعنمهريغورصعلاقفانمنيبقرفالفداقتعالا

:لاقىتحبهذملااذهلجتحيىضمو

قافنلاةلزنمبلوقتانألصاحلاخلإنيتلزنملانيبةلزنمنأو»

ناميإلانيبةلزنمالنأبلوقنوكرشلاوناميإلاةلزنمنيب
اولخدأثيح«ةرعاشألالوألالصألايففلاخملاو«رفكلاو

كرشملاونمؤملانيبةطساوهولعجيملوكرشملايفقفاتملا
ثيحةلزتعملايناثلالصألايففلاخملاوهيلعمالكلامدقتو
القلبالاك.هنإاولاقف‹رفكلاوناميإلانيبةلزنمقسفلااولعج

«.دوسأضايبلانمهباملىمسيالوضيبأداوسلانمهباملىمىي
:ةيتالاةصقلادروأىتحبهذملااذهلجتحيرمتساو

يضرةفيلخنبنامثعورمعوبأخيشلالاقتالاؤسلايفلاق»
ةرظانموةرواحماننيبترجفةطفنبيسويقتلاعمتيقتلا:هنعهللا

ةريبكلابحاصنومستمل؟نامثعابأمكنمابجع:لاقىتح
اهيقفناکو ؟ارفاكهنومستالواقسافالاضهنومستالمل؟ارفاك

هللالاقفيكتلقف!معن:لاق؟اقسافهنومست:هلتلقف-ایوحن

لاقهلتلقف؟لاقفيكو:لاق؟ةدجسلاةروسيفىلاعت

اهمهفاملف«.نووتسيالاقسافناكنمكانمؤمناكنمفأ»:ىلاعت

.ملسوهيلعهللاىلصيبنلارصعهبدصقي(1)
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رفكلانأملعو«هتيسندقلائيشينتركذدقلهللاو:لاقاهاعوو

«.دحاوقسفلاو
امضعبميركلائئراقلااهيأكيدينيبعضأنأبحأاذهدعب

:وهيرجهلاسماخلانرقلايفةيضابإلاةمئُأنمرخآمامإهلاق
يفرداصملامهأنمهباتكويطوشلملاىسيعنبدوادنبنيروفبت
:لاق‹عوضوملااذه

سماخلالصألا
نيتلزنملانيبةلزنملايف

نأىلعةمألاتعمتجادقوءناميإلاوكرثشلانيبقافنلاوهو.
عممهتأورانلانملفسألاكردلايفمهو:نورفاكنيقفانملا

‹مهعمنوجحيءرودلاوتوسيبلايفنيملسلاويءيبنل
ةنيدملالهانمو٠لجوزعهللالاقامكمهعمنودهاجيو

نمعضومريغيفمهتلزنمهللانيبمث4قافنلاىلعاودرم
بذعيلإل:ىلاعتهلوقيفلزانمثالثىلعسانلاعضوفهباتك
نيكرشملاوءتاقفانملاونيقفانملاهللا

ناكوتانمؤملاونينمؤملاىلعهللابوتيوءتاكوشملاو
:لاقفةبذبذلابنيقفانملافصوف€اميحراروفغهللا
الديريىلأالوءالؤھىلأالكلذنيبنيبذيذمإل

يفنيكرشملاىلإالو‹ءافولاوباوشلاومسالايفنيملسملاىلإ
.راكتإلاودوحجلاوةريسلاومكحلا

معزنممةمئألانمريثكعامجإلااذهوباتكلااذهضقنو
ةيضابإلاالإكرشلانومتاك«ديحوتلانورهظمنوكرشممهنأ
.ةينيسحلاوةيديزلانمةقرفو
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ءىتشلاصخبقافنلااوباصأامنإمهنأنيقفانملاهللانيبدقو

هللامهامسفةرجهلامهكرتبةلبقلالهأيفقافثلالوأناكامنإو

امف:لزنمهيفو-كرشلاللمنمادحأهبمىيملمسانیقفانم

مإ€اوبسكامبمهسكرأهللاونيتئفنيقفانملايفمكل

ملثيحنمءيثلاجورخوهو‹قفنلانمذوخأميعرشيمالسإ

٠كلهقفنو«هبابريغنمجرخاذإعوبريلاقفنلاقيامكلخدي
.كلهلاملاقفنوةبادلاتقفنو

ىلإاعدمثدوجسلاىبأثيحقافنلاناطيشلانمقبساملوأو

.اکرشمادیرماناطیشسیلبإراصفهتدابع

يفهعءيبنلاءاذيإبقافنلاباصأنمنمو
:تاقدصلا

مهاذإاهنماوطعيملنإواوضراهنماوطعانإف
مهنولونينمؤملاعممهديحوتبمهنماهنوعمطي€نوطخسي
.'اهنوريالوتاقدصلايفاوعمطامنوكرشم

هللاربخأامكهريغوةبلعثلثمةقدصلاهعنمبقفاننممهنمو
هلضفنماناتآنئلهللادهاعنممهنمو»:هنعىلاعت

يفاقافنمهبقعأف...نيحلاصلانمننوكنلونقدصنل
امبوهودعوامهللااوفلخأامبهنوقليمويىلإمهبولق

ىلعنويذكيونوبذكيىنعملةشقانمدعبو¢نوبذكباوناك

:لاقتاءارقلافالتخا

ىفنينمؤملانمنيعوطملانوزملينيذلامهنمو
مهنمنورخسیف۱الانودجيالنيذلاوتاقدصلا

لوسرنعنوفلخملامهنمو4.ميلأباذعمهلومهنمهللارخس
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اورفنتالاولاقوهسفننعمهسفنأباوبغرداهجلايفرقعهللا

منهجرانلق:مالسلاوةالصلاهيلعهيبنلهللالاقورحلايف
.مهلاديعو«ةيآلاارحدشُأ

نوقفنيالو«ىلاسكمهوالإةالصلانوتأيالل:لاقو

€نوهراكمهوالإ
ليبسيفداهجلاوةقدصلاينعيريخلاىلعةحشأل:لاقو

.هللا
ال:لاقومهتالصنعربخأونيقفانمهللامهامسهلاثمأواذهبف

ىلاسكنولصيالنوكرشملاو4.ىلاسكمهوالإةالصلانوتأي
.یطاشنالو

:لاقىتحةلدألادرسيففلؤملاىضمو
ىتحهللالوسردنعنمىلعاوقفنتالاولاقوإ

يأ€ارورغالإهلوسروهللااندعواماولاقو»€اوضفني
النحنورصيفویرسکزونکاندعيناكوهلوسروهللاانرغاولاق
مهلبازحألارصحةدشلناسنإلاةجاحىلإجرخينأاندحاردقي

.ةنيدملايف

اقيرفتوارفكوارارضادجسماوذختانيذلاومهنمو
مهلتناكةيمحودوهيللاسرحونيملسمللاررض¢نينمؤملانيب
.مهدنعهاجلاذاختاوةيلهاجلايف

لاقويهلوسرةنسوهباتكيفنيقفانملانعهللاربخأاذهب
اذإنم:قفانموهفهيفنكنمثالث):يهللالوسر
لاثمأو(فلخأدعواذإو‹ناخنمتؤااذإو‹«بذكثدح
.قفانملايفريثكيءيبنلانعثيداحألانماذه

نامتكوديحوتلاراهظإقافنلا:لاقنملاقامكوهسيلف

ائيشملعنملوءديحوتلابالإمتيالاكرشقافنلااولعجو.كرثلا
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امهدحأبمتيالوهفالخوهدضبالإمتيالءيش.اذهلثمنوكي
.رخالانود

مهنتبثيونيبيامنيقفانملايفهلوسروهللاماكحأيفو

ديعطقوطايسلابدودحلاتلزنمهيفو‹نيكرشمباوسيلونودحوم
امومهقافنراهظإنماوهتنيملنإلاتقلاوفذقلاومجرلاوقراسلا

«.ولزواولصهب

سداسلالصألا
نيتلزنملانيبهلزنمال

ناميإلانيبيأ:نيتلزنملانيبةلزنمالمهانعمنأكلذو
نوكسلاوةكرحلاهبشاهلكدادضألاكنادضامهو.رفكلاو

.توملاوةايحلاو
E ٤.٤ E

رفأكوهفنمؤمبسيلنمنأىلعمهلصايفةمالاتعمجأدقو

:ىلاعتهللالوقل

:هلوقونمؤممكنمورفاكمكنمفمكقلخيذلاوهل
:مالسلاهيلعناميلسنعهلوقو«اروضكامواركاشام

قحاقيرفویده.اقيرفننودوعتمکأدبامكلاقوآلا

تدوسنيذلاامأف«هوجودوستوهوجو

نيذلاامو.نورمکتمتنکامبباذعلااوقوذف«مكناميإدعب

لاقو€«نودلاخاهيفمههللاةمحريففمههوجوتضيبا
هوجوو«ةرشىتسمهةكحاضةرفسمادمويهوجو:رخآعصوميف

لشمو€ةرجفلاةرفكلامهةرتقاهقهرتةربغاييلعذئموي
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برعلاةغليفو.ييهللالوسرةنسيفوريثكنآرقلايفاذه
يفدوجومكلذوهتمعنرفكدقفهللاةمعنركشعيضنمنأ

:رعاشلالاقءمهراعشأ

معنملاسفنلةشبخمرفكلاويتمعنركاشريغادمعتئبن
لافنموةلزتعملاكلذتضقنف«مهتابطاخمومهبطخيفو

يفنوةسافمهنأونيرفاكالونينمؤمباوسيلرئابكلالهأنإمهلوقب
مهبهنمضقأنتومهطالتخانمريثكاذهلشمو‹نودلخمرانلا

سيلنمنأىلع«مهايإونحنهيلععمتجملالصألاىلعانتبثف
الوتوملاوةايحلاكناميإلادضرفكلانأو«رفاكوهفنمؤمب
رفكلانمجرخينأزاجولورخآلايفلخدالإامهدحأنمجرخي
الوةنجلاوباوثلانمجرخينأزاجلناميإلايفلخديملو
حيحصفلكموهو امهدحأنمنوكيالورانلايفلخدي
الو‹اكرشمالوادحومالو‹اديعسالوايقشالنوكيف-لقعلا
اهنعكفنياليتلادادضألايههذهنألءاحلاطالواحلاص
مغرحوضولاةديدشةحضاو-ةيضابإلادنع ةيضقلاهذه«سانا
ىلعمهدنعسانلافةمالاقرفنيباهيفةريثكلاتافالخلا

:ماسقأةنالث

نومزتلملامهناميإبءايفوألامهونونمؤملامهلوألامسقلا1

ملسملاعمتجملاموقيمهبو-اكرتوالمع-مالسإلاهبءاجامعيمجب
هللامرحظفحتمهدحومهبوةيمالسإلاةلاسرلاطانتمهبوايندلايف
ىلعمهلءازجميعنلاراديفمهةمايقلامويو.هدودحماقتو

.حلاصلامهلمعومهتاميإ
ءاوسمهكرشيفنوحضاولانوكرشملامهويناثلامسقلا2

هعمهريغمهكارشإلوأىلاعتوكرابتهللادوجولمهراكنإيكلذناك
جوتهيلإوايندلايفكرثملاعمتجملاموقيءالؤهبوةدابعلايف
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يزخلاراديفمهةمايقلامويواهنيمأتللاتقلاومالسإلاىلإةوعدلا
.مهلمعءوسومهتاميإمدعبميلألاباذعلاو

مالسإلاباوروديحوتلاةملكاونلعأموقمهثلاثلاقيرفلا
نورقيمهنألنيكرشماوسيلمهفةدابعواكولسهباومزتليلهک

‹ناميإلاهيضتقيامنومزتليالمهننينمؤمباوسيلمهوديحوتلاب
عممهو‹ديحوتلابمهرارقإلايندلاماكحأيفنيملسملاعممهف
اممهتفلاخملومهناميإبمهئافومدعلةرخآلاماكحأيفنيكرشملا

.كرتوألمعنمديحوتلاهمزلتسي

ةيمستسانلانمعونلااذهىلعىلاعتوكرابتهللاقلطأدقو
فلتخاامنيحكلذوةقباسلاعئارشلايفةفورعمنكتملةديدج

ةرجهلانعاوفلختومالسإلاباورقأنيذلاكشلوأيفنوملسملا

نورخآمهربتعاوةةرجهلانعمهفلختلنیکرشممهصعبمهربتعاف

:ىلاعتوكرابتهلوقهللالزنأفديحوتلابمهرارقإلنينمؤم
اوبسكامبمهسكرأهللاونيتئفنيقفانملايفمكلامف»
دجتنلفهللاللضينموهللالضُأنماودهتنأنوديرتأ

ميركلانآرقلامسردقو.ةميركلاتايآلارخآىلإ اليبسهل

نيملسملليلجنتنيقفانمللةحضاواروصةرهطملاةيوبنلاةنسلاو
قافنللةمزالمميركلانآرقلااهلعجيتلاتافصلانمورصعلكيف
:یلیام

ىلعبذكلا«هركىلعقافتإلا«ةالصلانايتإنعلساكتلا
ةريحلاءيرزملاعمطلا‹نيميلايفثنحلاءهلوسروهللا
فلختلا«روزلاةداهشةلذملالامتحاءنبجلاةدش«كابترالاو

نمةيرخسلاءريذاعملاقالتخابتابجاولاءادأنعوداهجلانع

مهؤاذيإ‹سانلليقيقحلامهكولسفاشكناعقوت«ءارقفلاوءافعضلا
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مهرهاظتءةنتفلاءاغتباءةمألالضافأنيبةعاشإلاوبذكلاب
دعوللمهفالخإ‹مراغملادنعمهعزج«مناغملابمهحرف«ةماقتسالاب
.كلذريغىلإ‹دهعللمهتنايخو

مهلالخإمهيلعىعنيامنإمهلهتاشقانمرثكأيفميركلانآرقلاو
نأةحضاوةلالدلدياممةرهطملاةنسلاكلذكوةيلمعلابناوجلاب

نممناميإلاهيضتقيامبيلمعلالالخالاينعيقافنلا

.ديحوتلارقي
ةلالدللقافنلاةملكةيضابإلالمعتسادقفهلثمواذهىلعءانبو

نامزيأيفاهبكترانمىلعاهوقلطأوةيلمعلايصاعملاىلع
دهعيفملسملاعمتجملايفشيعيسانلانمعونلااذهناكو

-ايندلايف مهدوجونكلودوهعنمهدعباميفوييلوسرلا

يتلاةديدشلاديعولاتايأمهنعدعبيململسملاعمتجملالخاد

.رانلانملفسألاكردلايفمهتلعجلبةبسانملكيفمهتلوانت

راقكونيقفانملامساثلاثلامسقلااذهىلعةيضابإلاقلطأدقو

باتكلانمعوضوملااذهيفةريثكلاةلدألاىلعادامتعاةمعنلا

بهذففقوملااذهفقثلىرخألابهاذملارثكأنكلةنسلاو

ةيلمعلاىصاعملاباحصأامأنوكرشمنيقفانملانأىلإاهضعب

باحصأنأىلإىرخأبهاذمتبهذونونمؤممهف-اكرتوالعف
نيقفانمالونيكرشمالونينمؤماوسيلوقاسفمهةيلمعلايصاعملا
:لوقيميركلانآرقلانُمغركلذو

نورمأيضعبنممهضعبتاقفانملاونوفانملاو)
هللااوسنمهيديأنوضبقيوفورعملانعنوهنيوركنملاب
€.نوقسافلامهنيقفانملانإمهيستف

نيقفاتملافصوميركلانآرقلانأئراقلااهيأیرتتنأف

نعلخبلاوفورعملانعيهنلاوركنملابرمألايهةيلمعصاعمب
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نيقفانملانألصفلاريضونأبدكأمثهللانعضارعإلاوقافنإلا
.نوقسافلامه

هللالزنأامبمكحيملنمو:ىلامتوكرابتلاقم
€نورفاكلامه

€نوملاظلامهكئلوأفهللالزنأامہمكحيملنمو

€نوقسافلامهكئلوأفهللالزنأامبمكحيملنمو
نأدجتةقباسلاةثالثلاتايآلايفميركلائراقلااهيألمأتو

مكحللاببسةيلمعةيصعموهو-مالالعجىلاعتوكرابتىلوملا
يفتفرعنأكلقبسدقوملاظوأققسافورفاکهنأبهبکترمىلع
اقيرفنيقسافلاونيقفانملالعجىلاعتوكرابتهللانأةقباسلاةيآلا
رفكلاوقافلانأاعيمجاذهنمكلحضتيوديكأتلاةغيصبادحاو

اهبحاصلماعيودحاوىنعملحلصتملظلاوقوسفلاو-ةمعنلارفك
.دحاوريصماهلنوكيةرخآلايفوةدحاوةلماعمايندلايف

نوكينأوجرأوعوضوملااذهيفهركذيلادباممهأاذه
.هيلاتيعسوهتدرأيذلارادقملاباحضاو

ةمئألابطقلةريصقةملكبلصفلااذهمتخأنأبحأيننأىلع
«عرفلاولصألالماش»ميقلاهباتكيفءاجدقفشيفطدمحمخيشلا
:يليام25ةحفص

ءرهظأامريغءافخإو‹لخدملابغنمجورخلاةغلقافنلاو»
نميدنعقفانملاو«ةينالعلارسلاوأءلوقلالعفلاةفلاخماعرشو
نموءنآرقلايفدرواملمحأهيلعوكرشلاىفخأوديحوتلارهظأ

ىلعانموقويناشلاىلعانياحصأهرصقوكرشلانودةريبكلمع
ثيداحأتدرو»:هلوقباذهىلعقاحسإوبأمامإلاقلعو«لوألا
یفتدروامك«ةيلمعلارئابكلاىلعقافنلاقالطإيفةريثك

امكاهيلعقافنلاانياحصأقلطأدقفاذهلو.اهيلعرفكلاقالطإ
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ريغامأ.ةمعنلارفكلافدارماهيفقافنلاراصفرفكلااوقلطأ

رفكلااورصحفثيداحألاكلتيفتالبوأتاوفلكتدققاباحمأ
يذمرتلاودوادوبأوملسمويراخبلاىورءكرشلايفقافنلاو

:لاقهللالوسرنأورمعنبانعدمحأوىئاسنلاو

ةلصخهيفتناكنمو:اصلاخاقفانمناکهيفنکنمعبرأ)

ءبذكثدحاذإ:اهعديىتحقافنلانمةلصخهيفتناكنهنم

(.رجفمصاخاذإو«ردغدهاعاذإو«فلخأدعواذإو

ةيداهتجاةيهقفلئاسم
ةيهقفلالئاسملاضعبضرعتسنفوسناوتعلااذهتحت

كلذعمورذعلااهيفعطقيالوفالخلااهيفزوجييتلاةيداهتجالا

ىلععينشتلاماقميفنيقباسلاتالاقملاباتكضعباهدروأدقف

١.ةيضابإلا

:هباتکيفءاجدقفمزحنبيلعدمحموباهرکذامكلذنم

:يليام189صءلحتلاوللملانيبلصفلا
‹باتكلالهأماعطنومرحيسلدنألاباندنمةيضابإلااندهاشو»

ءاضقلانوبجويوشبكلاوروشلإاوسيتلابيضقلكأنومرحيو
نوبرشييتلارابآلاىلعمهونومميتيوملتحافاراهنماننمىلع
«مهنماليلقالإاهنم

‹ميركلائراقلاىريامكةيعرفلئاسميفةيهقفماكحأهذه
دروأدقوءةيضابإلاىلعاعينشتانهاهدروأمزحنبانأكشالو

نعبتكنمرثكأنأشماهبإلاوضومقلانمءيشهبوشيبولسأب
ˆتاذةلأسمةهفاتلاةلأسملانملعجيىتحءهيلعاطخاسةيضابإلا

يفىتحةفلاخملابةعلومةقرفلاهذهنأسانلامهويىتحو‹ةميق
۱.تاحضاولاحضوأ
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ضعبنعاهضعبقرفلاهيففلتختامعثدحتيريبكلاملاعلا
هذهلاجميف ركذتالأالوقعمناكو«دئاقعلالاجميف

داهتجالاوثحبلالاجميهيتلاةيهقفلاعورفلا-ثحابملا
ملمزحنبانكلدحاولابهذملانمىتحءاهقفلانيبفالخلاو

ةيهقفلالئاسملاضرعنيحهتيلولوقعملاكلسملااذهبمزتلي
.قدصوليصفتوحوضوباهضرع-ةيعرفلا

يفةيضابإلاهلوقيامةفرعمىلإقوتيميركلائىراقلالعلو
؟اهتبسنواهلقنيفاهيزنانيمأمزحنباناكلهو«لئاسملاكلت
:يليامكةدحاوةدحاواهضرعتسنفوسكلذحضتييكل

ةيضابإلادهاشهنأمزحنياركذ:باتكلالهُماعط1
مكحلااذهركذ‹باتكلالهاماعطنومرحيسلدنألايفمهدنع
وأليصفتيأبىنعينأنودمهبملابولسألااذهيفادرجماذکه

نيبةليوطثحابمهيفباتكلالهأماعطعوضومو.ح
يفو‹بسحفةيضابإلاءاهقفنيبالاعيمجاهئاهقفوةمألاءاملع
ءاهقفلاثدحتيامدنعوطقفسلدنألايفالةيمالسإلانادلبلاعيمج

.ىلوألاةجردلابحئابذلانودصقيمهفباتكلالهماعطنع
يفنوفلتخيالةيضابإلاءاملعمهنمواميمجةمألاءاملع

تحتدںاتکلالهأنوكيامدنعنيملسملللالحباتكلالهأماعط
فلتخيالو.هتباقرلنيعضاخءيمالسإلامكحلاتحتيأ«ةمذلا
ينآرقلاصنللمكحلااذهيفنيملسملانممهريغنعةيضابإلا

:ميركلا
باتكلااوتوُأنيذلاماعطوءتابيطلامكللحمويلا»

ءتانمؤملانمتانصحملاو‹مهللحمكماعطو‹مكللح

اذإءمكلبقنمباتكلااوتوأنيذلانمتانصحملاو

- 371 -



۱۱£ا
الو‹نيحفاسمريغنينصحمءنهروجأنهومتيتا
ءهلمعطبحدقفناميإلابرفكينمو‹ناذخأيذختم
€نيرساخلانمةرخألايفوهو

لوقيوءصنلافلاخيةيضابإلاءاملعنمدحأدجويالو

اونوکینأباتكلالهأحئابذةيلحلطرتشينممهنمنكلو-مزح
اذإف.اهتباقروةملسملاةلودلامكحفارشإتحتيأةمذلاتحت

اوجرخاذِإامُأمهئاسننمرئارحلاحاكنومهماعطلحكلذك!وناك
وأةقالعالوةلصنيملسملانيبومهنيبنكيملنأبءةمذلانع

هللابراحينملنيديؤماوناكوأهلوسروهللنييراحماوناک
حاكتالوءمهحئابذيأمهماعطلحيهنإف«هلنيدعاسمءهلوسرو
نكيملنملرضاحلاانتقويفلاحلاوهامكمهئاسننمرئارحلا

ءاملعاهنعثدحتةيداهتجاةيعرفةلأسمةلأسملانأكشالو
الومماآاهيفتفلتخاولوطتوباهساپةيضابإلاريغوةيضابإلا

ةألاةباقرتحتوأةمذلاتحتاوناکاِباتكلاالأماعط
لهاحئابذميرحتبيتفينممو.دوهعلانمدهعيأيفةملسملا

يتفم:ةمذلاتحتداوسيلمهنرضاحلاتقولايفباتكلا
تارمهدعةيمهویواتفبكلذنلعأدقوةيبيللاةيبرعلاةيروهمجلا

نعهتءاجاهنألةتيملاضفرينأنكميالملسملانإ:هلاقاممو
باتكلالهأنمهنأىوعدبكرشمدينماهلبقتيمثملسمدي
اذهوةتيملامكحيفةلاحلاهذهيفهدنعباتكلالهأحئابذف
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عمبصعتلادحىلإهبهذمبكسمتمبهذملايكلاميتفملا

.اهتمئأوىرخألابهاذمللهمارتحا

ماعطنومرحيةيضابإلادهاشهنأركذيمزحنبانإ
ليبسىلعدارفألاضعبنمكلذناكنافسلدنألاىفباتكلا
اونوكيملنيذلاعمكلذناكاذإو.زئاجكلذفززقتلاوةيهاركل
سلدنألايفةيمالسإلاةلودلامكحتحتاونوكيمليأةمذلاتحت
مهوباتكلالهأعمناككلذنأمعزاذإامأ.اضيأزئاجكلذف
تناكاذإالإحيحصريغهلوقفسلدنالايفيمالسإلامكحلاتحت

نومزتلينيذلاماوعلانمدارفأوأدرفىلعةبصنمةدهاشملاكلت
مهمثبهذموأنيدىلإاهنوبسنيمثاهللوصأالاماكحأ
هذهو.مالسإلارسيفلاخياديدشتانايحأكلذيفنوددشتي
ہهيأرىلعينبنيالذاوشمهوبهذملكيفةدوجومجذامنلا
.باسحمهبيرجيالو.مكح

ىلإوهعجارمويضابإلاهقفلارداصمىلإطيسبعوجربو

هذخأيذلاليوطلاقيقدلاشاقنلاكلذئراقللحضتيمهخيرات
يذلايأرلاو«مهئاسنحاكنعوضوموباتكلالهأماعطعوضوم

لهآماعطةيلحنممهفقومهلحضتيو«مهروهمجهيلعرقتسا
دجيسوءةمذلاتحتمهووأ.اقلطممهئاسنحاكنو‹باتكلا

لهأماعطلكأمهئاملعضعبنأدهشتةريثكةيخيراتعئاقو
ىرخأعئاقودجيامكةمذلاتحتمهومهثاسننمجوزتوباتكل
مهوبولسألااذهبباتكلالهأعملماعتمهئاملعضعبنأدهشت

انرصعيفءمويلاعوضوملانأىلع.نييمذاوسيلونوذهاعم
نيملسملاةبراحمىلعمهلكباتكلالهأبلاكتدقو-رضاحلا

يرىلإنوملسملاهيفعجرينأبجي-برحلالئاسوعيمجب

نيرصامملاءاملعلانمريثكلعفلابيأرلااذهحجردقو.نيعناملا
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يفمهنمريثكلاددشتيو‹نيلقتسملانموبهاذملافلتخمنم
ناكاذإامهريغواكيرمأوابوروأمعاطميفمدقييذلاماعطلا

نيذلاةبلطلاىلعريكنلامهضعبددشيو«موحللاىلعالمتشم
نومزتليمهلعجياديدشتةليوطاددمنوميقيوكانهنوسردي

.اتنعوابعتكلذمهدبكولو«نيملسمنيباصقنممحللاءارشب
كمىلاىلعرصتقيومحللانعينغتسيمهضعبلعجامم
.هوحنوضيبلاو

ءعوضوملااذهنمفقوملاسفننوفقيمويلاةيضابإلاءاملعو
ةمذلاتحتنونوكيامدنعباتكلالهأماعطةيلحىلعنوقفتي

يفددشيو«نيداحملاباتكلالهأماعطمرحينممهنمو

يفمومعلابالمعزيجيولهاستينممهنمو«ميرحتلا
.ةميركلاةيآلا

تايباتكلانمجاوزلايأباتكلالهأءاسنحاكنعوضومامأ
بترموهوهيفةيضابإلاةلاقمىلإرشيملفلؤملاف
.حئابذلاعوضومب

نإف‹نيحلاكلذيفمهريغوةيضابإلاكولسنعرظنلاعطقبو

نوكيءرضاحلا-رصعلايفباتكلالهأنمجاوزلاميرحتمدع
جاوزلامالسإلاحابأولو.ةريطخةينيدوةيسايسوةيعامتجاةلكشم

كلذنعءانفتسالايضتقترصعلااذهيفةحلصملانإفاقلطممهنم
نإ-باسحءارأاملناكاذإ ىرأانأو«هنعداعتبالاو«حابملا
.برقأةعيرشلاحورىلإهميرحتوءبوصأهنمنيعناملاءارآ

ءةمئألاضعبلاوقأهالقتأنأميركلائراقلاديفيامملعلو
:ىليامعيمجنبورمعاهمجرتيتلاديحوتلاةديقعيفءاج

مهؤامدتمرح ةيزجلايأ اهوعفدوكلذلاوناكتسانإف

نيملسملللحو«نيفلابلاريغمهلافطأومهيرارذيبسومهلاوسأو
- 374 -



ىلعمرحو«مهیرارذيبسومهلاومأو,مؤاسدتلحاهوطعيملو

:يليامةديقعلانمةرابعلاهذهلهحرشيفةمئالابطقلاق
رخآلوقبهذملايفو6بهذملاروهشموهفنصملاهرکذامو»

ولو‹ةيزجلااوطعيملولومهرئارححاكنومهحئابذلحتهنأوه

ميركلانآرقلالزنوةيزجلاطارتشانعنآرقلاقالطإلاوبراح
انباحصاضعبوانموقلوقوهو.اهطرتشيملونوبراحممهومهيف

ةمألانمو«اقلطمزاوجلاحجريةيضابإلايدهنجمانموهو

دقفرمعنبميهارباضويبمامإلالضافلااطورشوادويق
تناكامفيكمهحئابذاهنموباتكلالهأماعطنأبيتفيناك

اهديقيملوةحابإلاقلطأهللانألنيملسملللالحمهحبذةقيرط

F1ةدحالم1دیکرشماوسيلوباتکلهاحئءابذلالهأنأنم.

:سيتلابصف2

روشلإوسيتلابيضقلكأنومرحيو»مزحنبالوقيو
ملاعلانمريبكلامامتهالااذهاذامليردأتسل«شبكلاو
اهفيستسيالوءدحأاهلكأىلإدمعياليتلافايلألاهذهبءريبكلا
هذهيفمزحنباقدصدقو.امارحوأالالحتناكءاوس«دحأ

ءايشأاهنألوألاببسلا:نيببسلاهنودعبيةيضابإلانافةيضقلا
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اماهيفسيلوميلسلاعبطلااهنمرفنيو«سوفنلااهنمززقتتةرذق

.مسجلاديفيوأ‹لكألاىلعيرفي
نمريثكدنع-لوبلاو«هنمولختالولوبةلماحاهنأ:ىناثلا

هللامرحدقو‹ثيبخرذقهنألسجن ةيضابإلااهنمبهاذملا
نابضقلاكلتلكأنعةيضابإلاعانتماف.ثئابخلاىلاعتوكرابت

لماوحاهنىلإعجري‹مهمئالويفومهدئاومىلعاهميدقتو

ةساجنبمكحلاعوضومامأ«لاحلكىلعةرذقتسماهنأوءثيبخلل
راظنأهيفتفلتخايعرفيهقفاضيأوهفهمحللكؤياملوب
ترقتساو‹ثحبلاوشاقنلاهيفلاطومهلاوقأتددعتو.نيدهتجملا
رذعهيفنوعطقيالمهو‹ةساجنلاوميرحتلابلوقلاىلعةيضابإلا
.ةيعرفةلأسماهنألمهفلاخنم

:ملتحملاىلعءاضقلا3

«ملتحافاراهنماننمىلعءاضقلانوبجويو»:مزحنبالوقيو

نوبجويامنإومزحنبأمعزامكلامجإلااذهباذكهرمألاسيلو
ثيدحلابالمعطيرفتلانمءيشعمابنجحبصأنمىلعءاضقلا

يفكلاموملسمويراخبلاوبيبحنبعيبرلاهاوريذلافيرشلا
ةبانجلاهبيصتفراهنلايفمانييذلامئاصلانأنوريمهف«إطوملا

هيلعءيشالو«لاستغالاىلإةردابملاظاقيتسإلادنعهيلعبجي
بجيفهيفنواهتوألسغلالمهأاذإامأ‹نواهتيوألمهيملاذإ
ىلعمانفليللابةبانجهتباصأنمكلذكو«عيضهنألءاضقلاهيلع

حبصأفمونلاهبلغفرهطتلاوأرحستللرجفلالبقموقينأةين
دمعتينأنودلمهأهنألءاضقلاهيلعنأءاهقفلاضعبیری«ابنج

رخألاضعبلاىريو‹ةرافكلاهنعنوأرديو‹نواهتلاوألامهالا

اذإهيلعءىشالولاستغإلاىلإةردابملاهيلعبجيهنأءاهقفلانم
مثراهنوأليليفةبانجلاهيلعتبجواذإف«لمهيوأنواهتيمل
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يفةرافكلاهنعنوُأرديو«ءاضقلاهيلعنفلستفيملفنواهت
اذهيملاسلانيدلارونةمالعلاحضوأدقو«لاوحألاعيمج

:لاقفدنسملاىلعهحرشيفعوضوملا

هاور‹ةيضابإلالوقوهابنجحبصأنمىلعراطفإلابمكحلاو»
ةورعنعهاورامكهللالوسرباحصأنمةلمجنعفنصملا

‹نيعباتلاةداسنم«يعخنلاميهاربإويرصبلانسحلاوريبزلانب
يلوقدحأوه:لاطبنبالاقوسواطنعرذنملانباهاكحو

نبملاسويرصبلانسحلانعاضيأرذنملانباىكحو.يعفاشلا
هموصمتينأهيلعابنجحبصأنمنأ«رمعنبهللادبع
.هيضقيمث

نبنسحلانعلقنو‹امهلوقلثمءاطعنعقازرلادبعىورو
«.عوطتلانودضرفلايفءاضقلاباجيإ:يعخنلانعوحلاص

باصأمزحنباوعوضوملايففاكوهوماقملاريرحتاذه

يفهبءاجهنأولو.ةيضابإلاىلإلوقلااذهبسننيحةقيقحلا
هبلوقيالاماهنملئاسملانمةعومجمنيبةمهبمةيلامجإةغيص

يذلاقالطإلاىلعسيلنكلوهبنولوقياماهنمواقلطمةيضابإلأ
.مزحنباهدروُأ

:ءاملادوجوعممميتلا4

نوبرشييتلارابالاىلعمهونومميتيو»:مزحنبألوقيو

ةلطابىوعدلاهذهنإمزحنباةمالعلللوقأنأينلجخيو«اهنم

ءاقلبةبذكيهفريغلانماهعمسنكينإفةحصلانماهلساسأال
دهاشهناحرصامك-هنفنبكلذفرعهنأمعزنإو«هيلعتزاج
.ىنجتيهبسحأالوريبكلاملاعلانممهووهف-.هسفنبكلذ

هفنعلانمولخياليذلافقوملااذهفقننأانلمحييذلاو

اماهنمةيضابإلادضةريهشمالقأىلعترجةريثكبيذاكأنأوه
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قئاقحلاهلطبتوعقاولاهبذكياماهنموءاضعباهضعبضقاني
تاليخمنعتردصبيذاكألاكلتنألديامم.ةتباثلاةفورعملا
ةيضابإلابتك.عقتقئاقحوأرصبتتادهاشمنعال«روصتت

لبقومزحنبأرصعيفةرشتنموةدوجوم-ةصاختراهطلايفو-

ةيضقيفلهاستلانمعونيأهنممتشياماهيفسيلو«دجوينأ
يفمهددشتباثيدحواميدقةيضابإلافرعدقو.ةالصلاوةراهطلا

رامجتسالا ايلمعاوبجوأىتحهيلعمهصرحوةراهطلالئاسم

‹نيفخلاىلعحملااوزوجيملمهنأىتحوءاجتتسالالبق
.ءوضولاةيابةخوسنمعوضوملايفةدراولاثيداحالااوربتعاو

ةراهطلايفددشتلانممهريسومهكولسيفهباورهتشاامو
مهرثاعنمعيمجنإلب.ىوعدلاهذهقيدصتنودالئاحفقي

يفو‹امومعةراهطلالئاسميفمهددشتبمهلدهشياثيدحواميدق
.اصوصخلسفلاوءوضولا

مهونومميتيمهنمةيرثكألانأمعزياذههلوقيفمزحنباو

هذهفرعفيكف.اهنمنوبرشييتلارابألاىلعنوميقم
لهفءنومميتيمهرابآىلعمهارينأهلحيتفيكو؟ةيرثكألا
مثرئبلاىلإبهذبينأةالصلامهدحأدارأاذإمهتداعنمناك

ىتحوأادارقأوأادرفىأرهنأمعزولهنإ؟مميتيوبارتلاعمجي
لمتحيو.قيدصتلاهمالكلمتحالكلذنولعفيمهنمةعامج
نينواهتمرثئبلاىلعنومميتملاوأمميتملاكلذنوكينأذئنيح

امأ.مزحنباىلعيفخيعرشرذعبنيروذعموأةراهطلاماكحأب
ةعيبطهدرت‹لوقلانملطاباذهفةيرثكألالمعاذهنأمعزينأ
.اصوصخةيضابإلادنعوامومعنيملسملادنعكولسلا

نما«هللادودحنمدحبنونواهتيدارفأوأدرفةيؤرنأىلع
لديالكلذنكلو,عوقولالمتحمرمأءرصعيأيفوبهذميأ
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لديالهنأامكءبهذملاكلذباحصأنمةيرثكألالمعهنأىلع

يفلوقوأيأروهنونواهتملاكفلوأهلعفيامنأىلعادبأ
ايضابإ-ناكبهذميأنمسانلانمةعومجمانيأرولف.بهذملا

وأةراهطنودبنولصي-اهريغوأايلبنحوأايعفاشوأايكلاموأ
نأانلحصيمل ةعومجملاكلتددعناكامهم ةرمخلانوبرشي
يئالفلابهذملانأوأاذكلعفتينالفلابهذملاةيرثكأنألوقت
لعفلابسنتنأبجيامنإو.ةدهاشملاكلتىلإادانتسااذكيبي
.طقفهبموقينمىل

يحوياهتالاقموبهاذملاءارآنعثيدحلاقايسيفهركذنأل
ًأاطخاذهو«لمعلاكلذزيجتيتلايهبهذملادعاوقنأب
.شحافحضاو

ناضمرىفةيمالسإلانادلبلاضعبىلإلخدتدقنالاكنإ

نوددرتيسانلاوءةكرحلاةبئادةحوتفممعاطملاويهاقملادجتف

بلغيدلبيفكلذتياراذإكلقحيلهفاهنمنولوانتياهيلع
بهذملاكلذباحصأةيرثكأنألوقتنأنيعمبهذمهلهأىلع
؟هتيأرامىلإادانتساناضمريفنولكأي

يفكانهناكمزحنباهيفشيعيناكيذلارصعلايفو
تائملاوتارشعلابسانلااهاشغيرمخلاوءانغللسلاجمسلدنألا

ىلعءانب دحألحصيلفماكحلاوءارمألاسلاجميفاميسالو
سلدسنألايفنيملسملارثكألوقينأ-تادهاشملاكلت

.نوركسيونونغي

ضعبتحبصأوةيصعملاهيفتنلعتسايذلارصلاااذهيفو
ىلإتاقبوملاكلتبسنننأعيطتبلهاراهجبكترتتاقبوملا
نأانلقحيلهلب«نيقراملاةاصعلاكلوهاذد

وأ۽بهاذمنعبهاذمهبزيمتتتامضعبركذننحنواهضرعن

.بهاذمنودبهاذمةبصتخت
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نافتاليوأتلاتناكامهموءرابتعالكبو«لاحلكىلعو
دوجوالوحيحصريغمميتلاةيضقيفمزحنباهقلطأيذلامكحلا

يفالإمميتلازوجيالهنأنولوقيةيضابإلانألةيضابإلادنعهل
‹هلامعتسانعزجعللامإوهنادقفلامإءاملالامعتسانعزجعلاةلاح

.هقفلابتكيفةضورعمحورشوتاليصفتكلذيفو

:دودحلا_
:ةيضابألابهذمنمنأدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألاركذ
الإوباتنإفبيتتسامثدحلاهيلعميقأقرسوأىنزنمنأ»

مهتنانسلو ةضرغمةمثآةفشاهتقلطأةيضابإلانعةيرفهذه«لتق
ةميدقرداصميفةدوجوماهنإفدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألااهب

عوضوملااذهيفرداقلادبعذاتسألاةيلوئسملكو اهنمذخأامير

دنعةهازنلامدعو‹ببثتلامدعوريصقتلايفوهامنههابشأو

يمرينألبقققحتيوتبثينأهيلعناكو.قرفلانعثيدحلا
.هنهاوعىلعمالكلا

اتبثةقرسلادحوانزلادحف‹ةيضابالادنعيأرلااذهلساساال

الفةيضابإلادنعصنلابتبثامو‹دؤدحلاةيقبكلذكوصنلاب

ةيضابإلانإلبءصنلامكحهيفنوزواجتيالو‹يأرللهيفلاجم
امكدودحلاةماقإوهرئاجلانملداعلامامإلازيمياممهأنأنوري

كلذتبثمجرلانصحملاينازلاىلع مهدنع مكحلاو.تتبث

كلذتبثدلجلانصحملاريغينازلاىلعو‹ةيلمعلاوةيلوقلاةنسلاب

ةلصفموةنيبمطورشب٠عطقلاقراسلاىلعو.ميركلانآرقلاصنب
ولودودحلاةيقبكلذكوعيضاوملاهذهجلاعتيتلاهقفلابتكيف
اهيفمالكلادجولاهنمباتكيأدمحلاةبيشرداقلادبعذخأ

يننإلب.اهذيفنتقرطو«اهتابثإقرطو.‹دودحلاحرشياحضاو

نعثدحتتيتلاخيراتلإوريسلابتكلوانتولذاتسألانأدكؤأ
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هيفدجولبرغملاوأقرشملايفةيضابإلامايتلاتامامإلا

اأ.لتقلاهدحناكنمالإلتقتملوصوصتلاايفزوجتمل

وهرخآمكحةيضابإلادنعاهبقلعتيفاهمدعوةبوتلاوةباتتسالا
وأءةعاطلالجأنمهللايفبحلايأءةءاربلاوأةيالولامكح

.ةيصعملالجأنمهللايفضقبلا

ءةريبكلبكترموهفدحاهبهمزليةميرجبكترانملكف

رصأنإوةيالولانمهيلعناكامىلإعجرلعفامىلعمدنو

.ةءاربلامكحيفكلذكيقبهتيصعمىلع

لتقلاينعتالةءاربلانأفرعيميركلائراقلانأكشالو

نمةلماعملاءافجوءطخسلاراهظإوبلقلاةهاركينعتامنإو

۱.ةيصعملابوكرلجا
نمةمالاءاملعلوعوضوملااذهيفةيضابإلاهلوقياماذه

دحلاهيلعميقأنمةلماعميفةليوطتاشقانمبهاذملاعيمج

ري

مطقييذلاوضعلايففالخعمعطقلاددعتبةقرسلاىفهذ‹روهمجلا.

فالخرمخلايفو‹ىلوألاةرملايفسرلانمىنميلاديلادعب

ىلإوإ‹لتقلاىلإدلجلانمدحلالقتنيلهةةمبارلاةرملادعب

اذهریرمنو‹رارمتسابدلجلاوهناركسلادحوُ؟ءافعإلا

نمورداقلادبعذاتسألامعزىلعدرللفاكهدحومكحلا

.هيلإعجر
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ابيرغدعيةيضابإلادنعدودحلايفءيشالفلاحلکیلعو

.تالوطملاعجاريلفليصافتلادارأنموهبنوصتخيوأمهبصتخي
يف ةيداهتجاةيعرفلئاسميهفاذهلكدعبوأاذهلكعمو

تثشنإعجاروءراظنألاهيففلتختامم صنلاهلوانتيامريغ

.(ةيضابإلاومزحنيال)هاندقعيذلالصفلايفنايبلانماديزم
:لافطألاوءاسنلالتق6
:يليامقباسلاهباتكيفدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألالوقي
«لافطألاوءاسنلالتقفاوحيبتسيمل»

حيحصبسيلاذهولاجرلالتقاوحابأمهنةرابعلاهذهموهفمو
ةيرثبلاءامدلانوحيبتسيالنيملسملانممهريغكةيضابإلانإ

ىلعوىلاعتوكرابتهللامكحىلعءانبكلذناكاذإالإاقلطم
سانلاةوعدنيمأتلوُهدودحنمدحةماقإلامإكلذبمهلهرمآ

ليبسيفداهجلايفكلذومهيلعهمكحميمعتومالسإلاىلإ
وأءطلستلاورهقللنيملسملاىلععقاولاناودعلارديفوأ«هللا

مشاغملاظمكحطاقسإلامايقكلذناكوأ.بهنلاوبلسلل
.هناكملداعيمالسإمكحةماقإو«دساف

ءامدنوکتنأبجيهنأةيضابالاىريلاوحألاهذهعيمجيفو

وأًالافطأوأءاسنوأىضرموأاخويشاوناكءاوس-ءآربلاةزجعلا

لوسررمأبالمعوالاشتماةنوصم-لاتقلاةكرحلنيلزتعمىتح
.حتفلاشويجلمههيجوتدنعنيدشارلاهئافلخبءادتقاوهلیهللا

»لافطألاوءاسنلاءامدبدصقيرداقلادبعذاتسألانأكشالو

.نتفوأبورحمهنيبروثتامدنعمهلافطأوناملاءاسنءامد

لعفلابنيكرتشملاءامدالإنوحيبيالبابلااذهيفةيضابإلاو
الولافطألالتقالوءاسنلالتقنوزيجيالو«لتقلاوناودعلايف
لاتقلايفاوكرتشيملنيذلانيملاسملالتقالو‹ةزجعلالتق
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نمو‹مهاحرجىلعزاهجإلانمومهمازهنادنعمهعبتتنمنوعنميو

یلوتنمةفرعميفصرحلابنوصويومهلاومأنمءيشيأذخأ

نم-صاصقلابابنمنوكيفلتقلاهيفاوذفنيىتحهسفنبلتقلا

يلعرشابیملوكرتشدانمممهريغيفنوکالو-لت,قلتقف
مهلاتقيفسانلادحأكرتشيامدنعىتحهنأاذهىنعمولتقلا

اذإالإةكرعملاناديميفهلتقنوبنجتيمهفمهودععمنوكيو
ىلعةكرعملايفلتقيذئنيحهنإفمهنمادحألعفلابلتقهنأتبث
ملوةيضابإلادنعفيسلافقوتةكرعملاتهتنااذإفصاصقلاةروص

.مديأفقوتلادعبقیرينأزجي
رخآيفهللقتأنأميركلائراقللديفملانمنوكيدقلو

لاقدقفينالجراولابوقعيوبأمامإلاهلوقيامةطقنلاهذهةشقانم
:يليام59صثلاثلاءزجلاناهربلاوليلدلايف

اهيفسيلوءةوعدلالهأنيبعقتيتلايهو:ىلوألاةنتفلا»
يفلوتقملاولتاقلاو.مارحاهنممهتاكرحو.لامالومدلالحتسا
امهفيسبناملسملاىقتلااذإ)قيمهللالوسرلاقدقو«رانلا

.نالايفلوتقملاولتاقلاف

:لاقيأرلااذهىلعليلدتلادعبو
يتلاةنتفلانأملعا:نيفلاخملانيبواننيعقتيتلاةنتفلا»

اهلصأناكاذإ:نيهجوىلعيهةوعدلالهأونيفلاخملانيب
لهُانيبنوکتيلالثميهفاهيفانسبةوعدلالهأنماهيفلظلاو
نيفلاخملانماهيفملظلاواهلصأناكنإو.نيبلامهنيةوعدلا

اوبذينأنيملسملاعسيفةرورضلاتعقواذإف٠ىلوالانودهذهف
لهأنيبومهنيبةنونيبلااورهظينأو‹نيمولظملانعاوعفديو
.نتفلالهأنمرهظياملثمداسفلامهنمرهظأاذإةوعدلا

.اهيفمهباحصأباوسيلمهناونيبيوأ«اوردقامكلذنعمهوهنيو
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انردقامانتوعدلهأنعانعفد«ةنايدنيفلاخملانمتعجرنإو
«كلذنعمهاهننلبلاومألاداسفىلعمهدعاسنالو«هيلع

54صثلاثلاءزجلاباتكلاسفنيفبوقعيوبألوقيو

:يليام

ىلعزهجنالواربدمعبتنالانإفمهانمزهومهانبراحنو

هزوجنانإفلاملاتيبلناكامالإ«هيلعةدودرممهلاومأو«حيرج

اندنعملاظملانممهيديأيفامعيمجنععروتنالو«ههجوىلع
لامتيبلامنممهيديايفناکامومهبهذميفازئاجناکاذ
ناكنإوههوجويفهفصنومهيهدرنالوهذخأنانإفنيملسملا
«.اهلهأىلإاهانددرةملظم

.عوضوملاحاضيإليفكياذهنأبسحأ
:ةهبشملالتقف7

:يليامقباسلاهباتكيفدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألالوقي

ءانبمهيرارذومهئاسنيبسومهربدمعابتاوةهبشملالتقاوحابأ
اذهلعفهنعهللايضرركبابأناو‹نودترممهنأىلع
«.نيدترملاب

هوغاصنيذلانمدوصقمريبعتلااذهيفءاوتلالانأيلودبي

.نيدترملالتقبوجونوريةيضابإلانألاقينأيغبنيناکو
ىلعاذكهمهلتقلحينودترممهنأبةهبشملاىلعمكحلاامأ

هحاضيإلوحيحصتوحاضيإىلإجاتحيوتلممالكوهفقالطإلا
:يلياملوقاهحيحصتو

:ماسقأةثالثىلعةيضابإلادنعةهبشملا

ىلاعتوكرابتهللانأنومعزينيذلامهوةمسجملا1
.ةددحمحراوجونولوضرعولوطبمهماسجأكمسج۔هزنتو

.نوكرشممهنأبمسقلااذهىلعنومكحيةيضابإلاو
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ىلاعتوكرابتهللانأنومعزينيذلامهوةمسجملاءابشأ2
النحنو»ةملكبنوزرتحيمهنالإضرعولوطبماسجأالاكمسج

.كرثلابةيضابإلامهيلعمكحياضيأءالؤهو«كلذفرعن
ةيديزلاوةيضابإلاريغنيملسملاةيبلغأمهوثلاثلامسقلا

قلخلاةهباشمنعالعولجئرابلاهيزنتنودقتعينيذلاةلزتعملاو
يفتدرويتلاتاملكلاضعبلةيفرحلايناعملانوتبثيمهنكلو

ءيجملاوقاسلاونيعلاوديلاكحراوجلاوأةكرحلاهلتبثتنآرقل
ىنعملاباهليوأتنعنوكسميفكحضلاوةرسملاوءاوتسالاولوزنلاو

نمنورفيواهيناعمنوتبثيمهف.هللادارأامكنولوقيوبسانملا
.هيزنتلانالعابهيبشتلا

يفاوأاطخأمنالةهبشممهنءالؤهنعةيضابأإلالوقيو

ةرهمجمهلبنوكرشممهبمهيلعنومكحيالمهنكلوليوأتلا

املثمتابجاولانممهيلعوقوقحلانممهلنأنوريونيملسملا

املكوةيضابإلاةديقعكهيزنتلامهتديقعنأذإنيملسملاةيقبىلع
امبهيبشتللةمهوملاتاملكلااولوأةيضابإلانأقرفنمكلانه
ملعلااهنأنيعلانعاولاقفهللالمكيفانيالوىنعملايدؤي
هنإءاوتسإلانعاولاقوةردقلاوةسعنلااهنأديلانعاولاقوظفحلاو

وُنآرقلايفدروامعيمجيفاذكهوةبلغلاورهقلاوكلملا
نمنورخأتملاعجردقوهيبشتلمهوياممةتباثلاةيوبنلاةنسلا

.هبنولوقياوحبصوهولبقتوليوأتلایلةيرعشألا

قيرفتلاوهميركلائراقلاىدلاحضاونوكينأديريذلاو

ةيضابإلامهربتعيةمسجملافةهبشملانيبومهيعونبةمسجملانيب

مهروصتببسبناثوألاةدبعنيبومهنيبقرفالنیكرشم

.دودحملاقولخملاةروصبمههلإلمهريوصتو
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ةيضابإلايرىلعليوأتلايفنوئطخملامهوةهبشملاامُأ

مهوياممةنسلاوأنآرقلايفدروامىلامتوكرابتهللاوتبثأف
قلاخلانيبةفلاخملادامتعاو.هيزنتلاداقتعاعمهيبشتلا

روحم€ءيشهلثمكسيلةميركلاةيآلارابتعإوقولخملاو
الوةدرلابءالؤهىلعنومكحيالةيضابإلاو‹نيملسملاةديقع
ضعبيفمهعماوفلتخانإومالسإلايفمهتوخإمهلبكرشلاي
ةشقانملاولدجلانطاوميفةهبشملامسامهيلعنوقلطيدقوءايشألا

يمالكلافنعلاروصضعبلدجلافقاومذختتامدنعاميسال

الونيكرشمالونيدترممهنوربتعيالتارابتعالاعيمجعممهنكلو

۱.ءالؤھماکحأبمهيلعنومكحي

دبعذاتسألاةرابعنأميركلائراقلااهيأكلحضتياذهنم

ةهبشملابديريناكنإوهفماهبإلاوضومغلانمءيشاهيفرداقلا

اذإامأءامدحىلإحيحصهمالكفةمجملاةيضابإلامهيمسينم
ريغهمالكفةهبشملامساةيضابإلامهيلعقلطينممهبدصقيناك

نودعيةيضابإلانإمث‹ةيضابإلادنعامتملعدقوةتبلاحيحص
وأةيديزلانيبوةهجنمةيضابإلانيبفالخلالئاسممهنم

كرشبنومكحيراكنلاكلذكوةيديزلانأةيناثةهجنمراكنلا
رداقلادبعذاتسألاىلعادراذهىفكيو«ليوأتلابنيهبشملا
۱.دمحلاٍةبيش
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ةيضابإلاءارآةصالخ
نمجذامنميركلائراقلاىلعضرعأنأبحألصفلااذهيف

‹ةيضابإلاءارآضرعيفنيقرشتسملاونيرصاعملاباتكلابيلاسأ
إطخلاريدقتيفاهنولمعتسييتلاسيياقملاىريل«مهتالاقمنايبو

هلنيبتيلو‹تاعامجلاودارفألادئاقعيفلطابلاوقحلاوباوصلاو
ماهعوضومةسارديفمهنمدحاولكهلذبيذلادهجلاىدم
عوضوملااذھک

`:يلياميفةيضابإلاءارآةرهزوبأذاتسألالمجي

‹نينمؤمالونيكرشماوسيلنيملسملانممهيفلاخمنإ»1
يفرافكال‹ةمعنرافكمهنإمهنعنولوقيو.ارافكمهنومسيو

بنجيفاورصقمهنكلوهللاباورفكيملمهنالكلذوءداقتعالا
.ىلاهللا

الإ«مالسإوديحوترادمهرادوءمارحمهيفلاخمءامد
مهسفنأيف.نورسيمهفاذههوايالكلونالاركسم
.مارحمهءامدومهيفلاخمرادنأ

ليخلاالإنوبراحيبنيذلانيملسلامئانغنملحيال3

نودريو٠«بورحلايففةوقنمهيفاملكوحالسلاو

.ةضفلاوبهذلا

«.مهعمثراوتلاومهتحكانمونيفلاخملاةداهشزوجت»-
:يلياميفدمحلاةبيشرداقلادبعذاتسألا#9

الإديحوترادةلبقلالهأنممهيفلاخمرادنوربتعي1
.مهدنعيغبرادهنإفناطلسلاركسعم

وهمهنمةفئاطتلاقف:لاوقأةثالثىلعقافنلايفاوفلتخا

نيبنيبذبذمإلىلاعتهلوقل‹اعيمجناميإلاوكرشلانمةءارب

نإ:مهنمةفئاطتلاقو€ءالؤهىلإالوءالؤهىلإالكلذ
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الفنارقلالوزندنعهبلجوزعهللامهامسنمىلعرصاققافتلا
زعهللاىمسنمريغهبيمالو«هعضومنمقافنلامسالیزن

باحصأمهنکلو«ديحوتلهأنوقفانملامهنمةفئاطتلاقولجو

.ارافكمهانيمسنوكرشلايفنولخديالرئابك
مثدحلاهيلعميقأقرسوأىنزنمنأمهبهذمنمو3

.لتفالإوباتنإفبيتتس

٠لاقلألاوهامللتقاييل

مهيرارذومهئاسنيبسومهربدمعابتاو«ةهبشملالتقاوحابأ5
اذهلعفنعهللايضرركبابأنأونودترممهنُأىلعءانب
«نيدترملاب

:يلياميفيقابلادبعدمحمميهاربإذاتسألااهصخليو
امبهباشتملاليوأتنوبجويوىلاعتهللقلطملاهيزنتلا»1

مهيهذمف‹ةمعنلابةراتوةوقلابلوؤتديلاكىلاعتهللالالجبقيلي

.هباشتملاومكحملايففلخلابهذم
اذهو«ةرخالايفالوايندلايفىلاعتهللاةيؤرنوريال2

‹هقلخلهللاةهباشميعدتستةيؤرلانأل‹ىلاعتهللالامكنم
وهوراصبألاهكردتالل:ةفيرثلاةيآلابنولدتسيكلذكو
الةنسلاىفءاجاموريبخلافيطللاوهوراصبألاكردي
الإديفيالداحآلاربخو«داحآلاربخهنألميركلانآرقلاضراعي
يفبجحلانورسفيو«دئاقعلاىلعاليلدحصيدالنظلاو٠نظلا

هنأبنوبذئمويمهبرنعمهنإالكةميركلاةيآلا
.ةيؤرلاريغ

ناعمبةمئاقتسيلةيتاذىلاعتهللاتافصنأنوري3
.هتاذبةمئاق
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داقتعالابلخأاذإالإةلبقلالهأنماذحأنورفكيال4

ناسنإركنينأك«ةرورضلابنيدلانمملعامراكنإكيمالسإلا
نآرقلانمافرحوأ«ءايبنألانمايبنواىلاعتهللاتافصنمةفص
.ميركلا

.ةرتاوتمعبسلاتاءارقلانأنوري5

هبنابتساامبهذملا:مهلوقبيداهتجإلابهذملانوفرعي6
يأرلاةيرحفاهيفميثأتاليتلاعورفلايفىرخألانعةقرفلكل
لهأنمالإنوكتالةفالخلانأو‹ةلوفكمبهذملاةيرحو

.دقعلاولحلا

ةنجلالهأنأوءاكرشمسيلمهدنعةريبكلابكترمنإ7

يفاننوفلاخيمهفءكلذكنودلاخرانلالهأو«اهيفنودلاخ

نمرهطيىتحرانلالخدينينمؤملانميصاملانأوهو:انتديقع
الإاهلخديالفةرهاطةنجلاوءسجريصاعملانأل«هتيصعم

.نورهاطلا

دنعنيديلاعفرلشم:هقفلاعورفضعبيفاننوفلاخي8

ةيالاعاسنيحةوالتلاةدجسبوجولثموةالصلايفتاريبكتلا

«.عامجإعضومنكتمليتلالئاسملانمكلذريغو

:يلياماهنمرهيستدلوجقرشتسملاركذيو
.قولخمنآرقلا1

.ةرخألايفهللاةيؤرنكمملانمسيل2
نازيملا)ايزاجماليوأتىرخألاةايحلالئاسمضعبليوأت3

(طارصلا

بجيشرعلاىلعهللاءاوتساةصاخبورهاظهيبشتلك4

«.ايزاجماليوأت

:يليامونيللنقرشتسملااهيلإفيضيو
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.توملالبقاوباتاذإالإاهيبكتزملرئابكلارفغيالهللا

‹نيملسملانمبنذلابكترملىتحيديأرانلاباذع6
ةكئالملاةعافشهلعفنتالبوتينأنودتاماذإوهو

.ءايلوألاولسرلاو
.هتاذنيعاهنكلوهللاتاذىلعةدئازبتسيلهللاتافص7

يفةدودحملاةيرحلابايقيرفإلاشيفةيضابإلالوقي8
«ةرعاشألادنعباستكالاوأ(بسكلا)ةروص

ةسمخلاباتكلاهصلختساامنيبةنراقمءارجإىلإانعجراذإ

۱:نيهاجتانمنوردصيمهدجننوقباسلا

-قيقحتوأدقننودب ذخألاودامتعالاوهو:لوألاهاجتالا

الو‹ةيضابإلانعايتاذاريبعتةربعمتسيلةميدقرداصمنم
‹مهنعربعينأهلحصي-قدأريبعتبوأ مهنعربعينمعةرداص

عمو‹دصقنودبولوءاطخألاىفعوقوللةضرعهاجتالااذهو
۱.ةينلانسح

نأءدمحلاةبيشرداقلادبعو«ةرهزوبأذاتسألاراتخادقو
ضعبو‹ًاطخلاضعبهابتكاميفناكفءهاجتالااذهنماردصي

.ماهيإلاوماهبإلانمءيشوريبعتلايفةقدلامدع
مادامكلذنعنيلوؤسمريغامهنأنايريامهنأكشالو

اهلو«نيريثكلاةقثبىظحت«ةلوادتمةدوجومرداصمنماذوخأم

ملقنأىرأيننكلو‹يملعلاثحبلاطاسوأيفريدقتوةمرح ام

اهعضتيتلاةيلوؤسملانمبرهتهنأامهكلسمىلإبسنينأنكمي

ءاقلإوةيلوؤسملانمصلختللةلواحموهوأامهقانعأيفةمألاةقث

عیمجامهنموجرتاعوضوممويلاناجلاعيامهو«ريغلاىلعاهلقث
ةقيقحلاعمةقفتموةميلسوةحيحصةروصهلاعضينأفارطألا

اهلقبيملفورظاهتكرتيتلابساورلاكلتنيزواجتم«عقاولاو
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تتكسمالقأىلعهرزوايقلأوامهليفبنيامباضهنيملفءرابتعا
.ةنسفلأذنم

ذخألمهسفنأةيضابإلارداصمىلإعوجرلا:يناثلاهاجتالا
مهئارآنعةيضابإلليتاذلاريبعتلايهرداصملاكلتوءاهنممهئارآ
هنألمهنعربعينأهلحصينمعةرداصيهوُامهئارآضعبنعوُ

.مهداقتعاسفندقتعي

وأةحيحصهنمةرداصلاماكحألانوكتنأبليفكهاجتالااذهو
مدعنمالإءاطخألاهيلإبرستتنأنكميالوءةحصلاىلإبرقأ
ريبعتيهيتلاةفرطتملالاوقألاضعبىلإءوجللانموأ,مهفلا

فرطتلاو دوصقملابهذصملايارنعاريبعتتسيلودرفيأرنع
ديعبءاطخأللبرستلااذهوبهذملكعابتأدنعدوجوميدرفلا
.ادجلامتحالا

هاجتالااذهنمردصينأيقابلادبعميهاربإذاتسألاراتخادقو

ناكوونيللنورهيستنيقرشتسملانملككلسملاسفنراتخاامك
ىلإهوبسنوءارآلاوألوصألاضعبنع-()هتثالث-هوبتكام
بلاغلايفاهنعريبعتلاو«ةيضابإلاهبلوقيامماقحوه«ةيضابإلا
مهبيلاسأبةئالشلاباتكلاءالؤههنعربعاميفو«مهريبعتوه
ىنعملايدؤيهيفءاوتلاالاحضاواهيفمهريبعتناكةصاخلا
.ةضورعملاةروصلاوأدوصقملا

داكيءاقللادجناهتنراقموتاصخلملاكلتىلإانعجراذإو

نوكيداكيكلذكو«لوألاهاجتالانمردصينمنيبالماكنوكي
.يناثلاهاجتالانمردصينمنيبالماكءاقللا

يناشلإولوألانيقيرفلانيباعساشدعبلادجنتقولاسفنيفو

بتكييتلاةقرفلاريغةقرفنعبتكيامهنمقيرفلكنأكىتح

.ةقباسلالوصفلايفءانشقتامىلعرصتقي
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ةعومجمجلاعلوألاقيرفلانأدجنلمأتلانمليلقبوءرخآلااهنع

دوهعلاكلتيفماكحلااهبمتهييتلاةيسايسلاةايحلالكاشمنم

ةسايسلاهبسنتامءارآلاكلتيفنأو.دقنلامهيلعرثكامدنع
نمففختىتحفئاوطلاوأسانلاضعبىلإ ادصق-ةركاملا

مهفتلاومهعمءاقتلالاو«مهبسانلالاصتانمللقتو«مهتدنح
ةبيشوةرهزوبأناذاتسألاهركذامىلإةطيسبةرظنبومهتاوعدل
عمامأكولسلاولماعتلابقلعتتاهلكعيضاوملاكلتنأدجندمحلا
ديدجنمتئشنإاهيلإرظنأ',ةمالافئاوطعموأةمئاقلالودلا

:يهف
راد‹نيفلاخملاءاسمد«نيملسملانمنيفلاخملامكح

ءنيفلاخملانيملسملالاومأمئانغءناطلسلاركسعم‹نيفلاخملا
‹نيفلاخملاعمثراوتلانيفلاخملاةحكانم«نيفلاخملاةداهش

اسلالتق.قراسلاوينازلاىلعمكحلا«قاتلاقلطينمىلع
وبأاهارييتلاعيضاوملاهذهتلمأتاذإ.ةهبشملالتق‹لافطألاو
قلعتتاعيمجاهدجتةيضابإلايأرلاصخلمدمحلاةبيشو0

اهتبسنءارآيهوةفلاخمفئاوطوأةفلاخمةلودعملماعتلايح
يسايسلابارطضالادوهعيفةيضابإللةهجوما

ةقرثنعباكينمنأىلعةلالدللبأايفاذهينكيو
نمماسيالو«ةتنعديپردايصنصت

امنأوةوطخلوأنمإطخلايفعقاوةقيقحلايفوهوأ«ينجتلا
.ةفدصلاضحمبوهفاهيفباوصلانمهملقوأهناسلىلعءيجي

دجنلمأتلانمليلقبفيناثلاقيرفلاهبتكامىلإانعجراذإو

ملعوديحوتلالئاسمعوضومميصيفقيرفلااذههجلاعامننأ

اهءاروىرجىتلاةيسايسلااياضقلانعدعبلالكةديعبمالكلا

عوضومىلإميبصنعمهتجرخأفنومدقألاتالاقملاباتك
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يفاوراسفاهمكحتواهدوجوهبمعدتنأةسايسلاديرتيبناج
.هديرتيذلاطوشلارخآىلإ-ابلاغيعونودب-اهططخم

حضتيباتكلاءالؤهلاهانقسىتلاعيضاوملاىلإةطيسبةرظنبو
تئشنإرظنلادعأف.امامتحيحصلاهاجتالاميركلاراق
:يتاياميف

 ةرخألايفةيؤرلاةلاحتسا«العولجئرابللقلطملاهيزتتلا
تاءارقلاءةلبقلالهأنمادحأنورفكيال«ةيتاذهللاتافص

سيلةريبكلابكترم‹يداهتجالابهذملاىنعم«ةرتاوتمةعبسلا

ىنعم)ىرخألاةايحلالئاسمضعبليوأتءقولخمنآرقلا«اكرشم
‹ةبوتلاريغبرئابكلارفغتال«هباشتملاليوأت(طارصلاونازيملا
.ردقلا

ةيضابإلاتالاقمنميناثلاقيرفلااهصخليتلااياضقلاهذه

انايحألامجإلبمهبتكنمةاقتسميهمهرظنةهجواهيفاوركذو
.ىرخأانايحأليلقليصفتبو

نيهجوملاباتكلانيبقرفلانآلاكرديئراقلانأكشالو

‹ةلعتفملكاشمثحبىلإنوقاسينيذلا ملعنودبولو-
ىلإاهتبسنمث«ةدوصقمبناوجاهيفةنيعمءارآنعماكحأءاطعإو

نيذلاباتكلانيبوءةصاخةيسايسضارغالةمدخةددحمتاهج

.ةتباثلاقئاقحلاةفرعمليملعلاثحبلايفميلسلاجهنملانوجهتني

ضعبنأىلإ لصفلااذهةياهنيف ريشأنأيلعيقب
ءارآصخلماذهالشم نولوقيفةطاحاإلانوعديباتكلا

نأبتاكعيطتسيالادجةضيرعىوعديرمعلهذهو«ةيضابإلا
‹ةدودحملاطاقنلانمددعوأباتكنمصخلمثحبيفاهبموقي

عيمجیصقتسادقنوکينأهليفبنيةطاحإلامعزينمنألكلذ

فقوماهيففرعيمثروصعلافلتخميفتريثأيتلالكاشملا
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دهجاذهو ةدحاوةدحاو اهتالاقمبهتطاحإيعدييتلاةقرفلا

باتكنمبتاكيأىلعدرياممفكلذلوريسيلاالولهسلابسيل
نمدودحمددعيفةقرفءارآصخليهنأمعزينأقرفلاتالاقم

ةدودحمةنيعماياضقيفةقرفلاءارآضرعيهنأمعزاذإامأءطاقنلا

ةفرعميفقيفوتلابناجنمالإهيفرظنيالوغاستسمكلذف
۱.هيلعًاطخلاهبلغوأةقيقحلا
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سماخلابابلا

یمتختنأتحدمیهامم
+

يمتختنُبحيميهافم

ةعدبلالهوهنسلالهُ

يمتختنُبحيمیهامم

ةيمالسإلابهاذملانيبةيضابألاناكم

يفتختنأبحيمیهافم

دناقعلالوصأيفسیلومزاوللايفلدحلا

يمتختنُبحيمیهافم

عامجإلايف

يفتختنُبحيميهافم

جورخلاوةنتفلانيبقرملا

يفتختنُبحيميهافم

ةيسايسلاتاهاجتالابةينيدلابهاذملارثأت

يفتختنابجيميهافم

ةنراقم
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سماخلامسقلا

قشيةصاخءارآيلنعتتناكعيضاوملاضعبليتشقانمءانثأ
دارطتسالاميركلائراقلاىلعلقثينأىشخأو«اهلامهإىلع

نيحنايحألانمريثكيفدارطتسالابنجتأملينثأمغر«اهيلإ
ىشاحتأاللب.روصنمهضرعأامحاضيإىلعدعاسيهنأدقتعأ

.ببسلاسفنلراركتلا
وهماعناونعتحتءارآلاكلتمهأعمجأنأتيأردقو

اعوضومةيتآلالوصفلايفاهضرعأمث«يفتختنأبجيميهافم»

:يليامكاعوضوم

.ةعدبلالهأوةنسلالهأ
.ةيةضابإلاناكم

.دئاقعلالوصأيفسيلومزاوللايفلدجلا
|.عامجإلايف
جورخلاوةنتفلانيبقرفلا

.ةيسايسلاتاهاجتالابةينيدلابهاذملارثأت
.نیصخشنيبةنراقم
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يمتختنأبحيمیهافم

بهذمباحصألكهلوقيامببسب سانلاناهذأىلإقبس

باوصلالهأو‹لدملالهأوقحلاباحصأمهنِہهسفنأنع

مهنانممهريغنعهنولوقيامبو.ةماقتسالالهاوةنسلالهاو
مهنأبو«ءاوهألالهأوةعدبلالهأو«ةلالضلالهأو.غيزلالهأ
مهنأولطابلالهأالعفمهريغنأبوةنجلايفمهنأبوقحلالهأالعف
رانلايف

نويفتختنُبجيةيبهذمةينانأىلعةينبملا.يهافملاهذه

يهةدحاوةمأالإمالسإلايفكانهسيلهنأوهموهفماهلدبموقي
سيلو.ريخلكبىلاعتوكرابتهللااهدعويتلاةيمالسإلاةمألا

ىلإيعامجلااهفصوباذكهعفدتقرفوأفئاوطوأتاعومجماهيف

مالسإلامرحكاهتنابةمألانعنوذشيدارفأاهيفامنإو.ةيواهلا
بجيةديمحلافاصوألافرانلاىلإذشدمتعملاكاهتنالابذشنمو

ميلانمةميمذلافاصوألاوءاعمجةيمالسإلاةمألاىلعقلطتنأ

نمىلعالإقلطتالفاصوأيهفىوهلاعابتاوعادتبالاولالضلاو
نماديزمتئشنإونكامهتنالاببسبدارفألانماهقحتسي

:يتآلالاقملاًارقافحاضيإلا

ةعدبلالهأوةنسلالهأ
ءامسألابحأمهسفنأىلعاوقلطينأبهذملكعابتأداتعا

نأوءقحلالهأءلدملالهأءةماقتسالالهأءةنسلالهأك-

لهأ.عدبلالهأك«ءامسألاحبقأمهيفلاخمىلعاوقلطي
ةنجلاباوبأنوحتفيمهنمريثكلاناكوغيزلالهأ«لالضلالهأ

.نيرخآلاراظنأمامأماكحاياهنولفقيو«مهعابتالاهعيراصمىلع
ءاحلصىلعمهبهاذمقاسفاومدقينأىلإفرطتلامهبغلبيو
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نابنولوقيةرعاشألاءاهقفنأكلذلةبيرقلاةلثمألانمو«مهريغ
مهضعبنكلو‹اهلخدنإوراتلايفدلخياليصاصلاماسلا

راستلايفاعيمجمهيمريفةدعاقلاهذهنمةلزتعملاىنثتسي

نوملسممهنامغراهيمهيلعمكحيمثمهقاسفومهئاحلصب

لهأ)سانو(آ)ةنسلالهأ)مسامهسفنألاورکتحافسانماقساسألا
ميمعتلادنعمهريغىلعاوقلطأفخلا(قحلالها)سانو(ةماقتسإلا

مثليلضتلاتاملكنماهريغوأءاوهألالهأوأةعدتبملاةملك
يفعدبلالهأاومسقامكبهاذمىلعمهنمةفئاطلكتمسقنا

ةصاخاماكحأةقرفوأةفئاطلكباوقصلأمث‹بهاذمىلعمهرظن

بهاذمنمبهذملكحبصأف«اهريغعماهيفكرتشتوأاهب

بهذموةنسلابهذموههعابتأةيوازنمهيلإترظناذإنيملسملا

موهفهيفلاخمةيوازننمهيلإترظن ةعدبلابهذموءالبهذم

اهاقلتيوتوعنلاوفاصوألاهدهدهEىلعهنأداتعتفاهدى

شاقنللةعضاخريغةديقعحبصتىتحةفلكريغيفاهبرشتيو

.ةعجارملاوأ

اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنانومعزيةرعاشألا
.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنأنومعزيةيديرتاملا

ةيمىتةنسلالهأبنيملسملاروهمجةيمستنإ:ةعكشلاىفطصمذاتسألالاق(1)

رخآرصعدعبىلإيرجهلاعباسلانرقلايلاوحىلإاهخيراتعجريةرخأتم
.نورقةعبرايلاوحبلبنحنباوهونيروهشملا
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.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنأنومغزيةلزتعملا
.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهننومغزيةيضابإلا

.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنأنومعزيمهقرفبةعيشلا
.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهننومعزيجراوخلا

.اهيلعنوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنأنومغزيةيرهاظلا
نوظفاحيوةنسلابنولمعيمهنأنومعزينيملسملاقرفعيمجف

.اهيلع
تحتةلخادةيمالسإلابهاذملاعيمجنافةقيقحلاذهلارظنو

ةددحمقرفىلعةيمستلاهذهرصقننألىنعمالف(ةنسلالهأ)مسا

.ةصاخبهاذماهسفنلاهركتحتوأ

نآرقلاىلإمهتنايديفنوعجرينيذلانيملسملاعيمجنإ
ةقرفيأنمةنسلالهأنممهةرهطملاةيوبنلاةنسلاوميركلا
.اوعبتابهذميلو«اوناك

ضعبعبوءةسايسلاعيباصأوةيبهذملاتايبصعلاتناكدقو

‹نورخآلاهيلعامببهذملكلهألهجوءضعبنعنيملسملا
.ضعببمهضعبنيملسملافرعتنودلوحتزجاوح

ريثكلافرعوضعببمهضعبنوملسملاطلتخادقو-نآلاامأ

ضعبيفتختنُيفبنيهنإف-نيرخألانعريثكلامهنم
وأميهافماهنمالدبًاشنتوءميهافملاضعبوأتاحلطصملا

نيملسملافوفصعيمجديحوتىلإبرقانوكتىرخأتاحلصم
امامتهيلعلهسيناسنإيتأينأادبأىنعمالف.مهتملكديحوتو
هيلعهبجوأاملمهيوهنعهاهنامبكتريفهللاماكحأبفختسينأ
هلباقاذإف.ةنسلالهأنموأينسهنأ-رهاظحجبتيف-معزيمث

حالصلامغرعدتبمهنأبهامربهذملايفهعمقفتيالرخآناسنإ

.لوقيامسكعةقيقحلاو.ىوقتلاو
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نمحالصلالهأىلعةنسلالهأةملكقلطتنألناوألانآدقل
ظفاحممالسإلابكسمتمدرفلكىلعينسلاةملكو«ةقرفلك
‹هيلإيمتنييذلابهذملااهيلعزكترييتلالوصألابسحهيلع

نمةعومجملكىلعءاوهألالهأوأةعدتبملاةملكقلطت'نأو
ةعدبلابحاصوأعدتبملاةملكو.اكولسمالسإللةمزتلمريغسانلا

.هيلإيمتنييذلابهذملابسحمالسإلاماكحأبنواهتملكىلع
ةلزتعملاوةيرهاظلاكةيمالسإلابهاذملانمريثكعابتأضرقتادقل
ةفينحيبأعابتأمهوةيديرتاملاالاملعأاميفقبيملوجراوخلاو
كلامعابتأمهوةرعاشألاوديزنبرباجعابتأمهوةيضابإلاو

يفةيميتنباوميدقلايفدمحأعابتأمهوةيرثالاويعفاشلاو

ةصاخءامسابقرتفتوةعيشلاةملكاهعمجتةعيشلانمقرفوثيدحلا

.اهريغوةيرفعجلاوةيديزلاك
ىلإنوعجريمهنيديفمهنانودكؤياهلكبهاذملاهذهعابتأو

لهانمرابتعالااذهب اعيمج-مهفةنسلاوباتكلاامهنيلصأ
نوينسبهاذملاهذهعيمجنمءاحلصلانأينعأنوينسوأةنسلا
يفنحلاف«ءاوهألهأوةعدتبمبهاذملاهذهعيمجنمقاسفلاناو

-الثميديزلاويرفعجلاويلبنحلاويعفاشلاويكلاملاويضابإلاو
يفهبنواهتاذإوينسوهفهبهذمبسحمالسالابكسمتاذإ

.عدتبموهف‹ةديقعوأالوق.اكروأالمعهتابجاو

يهةنسلاونيدلانعفارحتالايهةعدبلانأىنعي

.مالسإللەتساردبملسميأهفرعامىلعهبكاسمتسالا
ىتأننأةايحلاةعيبطولقعلاوقطنمللفلاخملامكحتلانمو

‹هبهذمىلعمالسإلاسرددقالشم-ةيديزلانملجرىلإ
لوقنفبيغلابهللاىثخييذلايقتلانمؤملاةظفاحمهيلعظفاحو
تسرداذإالإةنسلالهأنمنوكتنُنكميالوعدتبمتنأهل

- 400 -



نمكنأتنلعأوءهقيرطىلعمالسإلاتفرعولبنحنبابهذم
هتدبعتساوهسفنحشهيلعبلغدقلجرىلإيتأتمث‹هعابتأ
هاهنامضعببكتراو«مالسإلاهيلعضرفامضعبكرتفءهؤاوهأ
وأدمحأبهذمعبتتكنألةنسلالهأنمتنأهللوقنفهنع
.دمحمبهدم

ةعدتبملاواوناكبهذميأنمنوحلاصلاءايقتألامهةنسلالهأ

ناسليطورباجةبجاوسبلولوةرجفلاةقسفلامهءاوهألالهأو

رفعجوديزتمسمهرهظملاوذختاودمحاةمامعوكلام

نأ-تابصعتلايففرطتلااهالمأيتلا ميهافملاكلتلنآدقل

Eيفتخن

اهتاساردواهجهانمريغتنأةيمالسإلاةيملعلاتاسسؤمللنآو

ةرظنرظنينأرصعلااذهيفنيملسملاومالإلابمتهينملنآو
ماعلاراطإلانمضةملسملاةماللةايحلاعقاواهيلميىرخأ
.مالسالائدابمل

.بهاذمةعبرألاركتحماليوطادهعفيرشلارهزألاشاعدقل
كلذكو.نيبهذملاركتحمةديدعانورقةنوتيزلادهعمشاعو

دالبلافلتخميفةيملعلاتاسسؤملاودهاعملانمريثكتش
دهاعملاكلتتناكوءةددحمبهاذموأبهذملةركتحمةيمالسإلا

يمرتوةنسلاةيماحوةعيرشلاةلماحاهنأاهسفنىلإبسنتاهلك
ةعدتبمتناکاهسفنيهاينعقاولاو‹ىوهلاعابتاوعادتبالاباهريغ

.عادتبإلاباهريغلاهيمريفريدقتلقأىلع
تايلکوتاعماجمايقوءركفلاقفعاستاو‹رصعلامدقتمعرو

لوخدولاصتإلالئاسوريسيتلمويلاملاعلاجازتماو‹دهاعملالدب
ىلإ ةمادهلاتايرظنلاضعبلب-ةيبرغلاةيفسلفلاءارآلا
اهثيدحواهميدقتاسسؤملاكلتنأالإةيمالسإلاةيملعلاتاسسؤملا
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نأىشختلازتالويبهذملاراكتحالاةيصاخبظفتحتلازتال
وهانيعمابهذمررقتنصرحتيهفةيبهذملااهترعناهنعبهذت

اليلقاهقفأعستانافةلودلاماكحهيلعنوكييذلابهذملا
ةرتاكدلاضعبىلاتزعوأفةنراقملاتاساردلاهيمستامىلاتدمح

بهذمةحص-بلاغلايف-بالطللرهظتةيحطستانراقمءارجاي
تاظحالملاودويقلاهذهعمو‹هريغفعضوهنيهاربةوقوةلودلا
ةيملعلاتاسسؤملاباحرلخدتنأاهلحمسييتلابهاذملانإف
.ةظوظحمةدودعمةدودحمبهاذميهةنراقملاليبسىلعىتح

ةيبرعدالبيفةيملعلاتاسسؤملاضعبنأفسؤملانمو
تاسسۇؤملاىقبتامنيبتانايدللةبسنلابةيناملعلاىلإتحنج
نيبنوملسملاعيضيوةتوقممةبصعتمةيبهذملةركتحمىرخألا
.طيرفتلاوطارفإلايبناج

ىلعنوينسمهيفسيلومالسإلاردصيفنوملسملاناكدقل
نيمسقىلعاوناكامنإوةلمجلاىلعءاوهألهأوأةعدتبموةلمجلا

مزتلاوهيلعهللادهاعامبىفونملكفنوقفانمونونمؤمنيريبك
لكونينمؤملاعملخادوهفالوقَوةديقعواكولسمالسإلاةميرش
يفلخادوهفالمعوأالوقوةديقعمالسإلانعفرحنانم
.مالسإلانعدتريملوةداهشلاةملكبرقيمادامنيقفانملا

ةقباسلاميهافملايفتختنأبجيمويلانيملسملليغبنياذكهو
ملخدتيتلا بهاذمعابتأاهنممرحتوةنجلايفةلماكبهاذم
نيملسملاعيمجىلعةنسلالهأقلطينأيغبني.ىرخ
يناثلاردصملايهةنسلانأبنوفرتعياومادام.يبهاذمفلتخمب
قسافلاىلعالإىوهلابحاصوعدتبملاةملكقلطتالوعيرشتلل
.ناكبهذميأنمهاوههبلغيذلا
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دومتلًادبملااذهلمحتنأمويلاةيملعلاتاسسؤملاىلعو

لضفألاو.حلاصلالمعلابالإةمدقالوموصعملاالإعوبتمالويقش
ةعيشالوةعدتبمالوةينسالاهلكتايمستلاهذهىفلتنأكلذنم

نولضافتينوملسممهامنإوةيضابإالوةيكلامالوجراوخالو

سردملافقينيحاعئارنوكيمكوحلاصلالمعلاوىوقتلاب

اذإفهلوسرلوقوأهللالوقبالإجتحيالفرضاحملاوظعاولاو
ىلعارصتقمءامملعلانمملاعمالكبدهشتساسانلامالكىلإجاتحا
وأبهذملامساهناسلىلعيرجينأعانتمالالكعنتمإوهمساركذ

باقلألاةنيمالسإلاتاعمتجملانمتحمنافةفئاطلاوأةقرفلا
ةلزتعملاوجراوخلاوةنسلاوةعيشلاكقرفلاتاعومجمىلعةقلطملا
وأةيكلاملاوأةيفنحللركذقبيملفقرفلامامسأهتمتفتخاو
ءامسأیقبي|املکامنإواهریغوأةيرهاظلاوأةيديزلاوأةيضابإلا

نم۔نوکنتيهفةيمالسإلاةمألاامأةعاسلامايقىلإةثعبلاذنم
ميركلايىنآرقلاءادنلاهجتبيهيلوةداهشلاةملكبقطننممج

اذإفهيفقاقشناالادحاواعمتجمنوكتواونمآنيذلااهيأاي»
يذلامكحلابوأةظعوملابعىتجملاهقحالةيصعمبكترافدرفذش

هرارصإىلعكلهيوأهناكمىلإدوميفبوتيىتحهللاهلزنأ
.هباسحىلاعتوكرابتهللاىلوتيف
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يمتختنأبجيميهافم

نيخرؤملاءاطخأببسب سانلانمريثكناهذأىلإقبس

يف-اهنأوجراوخلانمةقرفةيضابإلانأ تالاقملاباتكو

سايقلابةفرطتموجراوخلاىلإسايقلابةلدتعم-اهئارآواهدئاقع
.ةنسلالهأىلإ

نماوسيلةيضابإلافيفتخينأبجيوعئطاخموهقماذهو

اوسيلوجراوخلاةهباجملاجراوخلاادغامدنعاواشنامنإوجراوخلا

الودئاقعلايفالوةسايسلايفالةنسلالهأىلإةبسنلابنيفرطتم

.هلادتعاعيضاوميفبهذملكعمنوقفتيامنإوهقفلايف
:يتآلالاقملاًارقافليصفتلانماديزمتئشنإو

ةيضابإلاناكم
ةيمالسالابهاذملانيب

نمهريغىلإةبسنلابةمدقتمةرتفيفيضابإلابهذملاشن
eيتلاةقيرطلاامأءخيراتلاثيحنماذه«ةيمالسإلابهاذملا
مام«بهاذملاةيقبةأشنقرطنماهريغنعفلتختاليهفاهب

(نيعباتلارابكةحأوهةيضابإلاىلإةبسنلابو)نيملسملاةمئأنم
هنعنوذخأيوهسلجمنومزتلي.ملعلابالطنمددعهيلععمتجي

فقوممهنمنوقوفتملافقيف«دالبلايفليصحتلادعبنوقرفتيمث
هنعلقنيوسيردتلاوكولسلايفاذختيءهذاتسأ
ليجلكولايجألاعمةيلبعلالقتنتمث.هيأروهتياورهبالطل
يضمعمبستكت.ءارآلراثآنمهظفحامقباسلاليجلانعلقني
هذهدادزتوانايحأسيدقتلاةجردغلبيمارتحالانمائيشنمزلا

.مايألاعمربكتوةروصلا



عيمجاهنعتأشنيتلاةيبرقتلاةروصلايهةروصلاهذه
ليعرلانمناكنممهنمفةمئألاةنمزأتفلتخانإوبهاذملا

ناکنممهنمونيعباتلايعباتنمناكنممهنمونيعباتلانملوألا
ةيميتنباكریثکبكلذنمدعبأناكنممهنموةثلاثلاةجردلايف
.باهولادبعنبدمحمكو

ديزنبرباجسلجمضحيناكدقفةيضابإلاىلإةبسنلابو

«هریغنعوهنعذخأينممهنمءايكذألاوبالطلانمددع
رذنملايبأوءجرعألانايحوءرانيدنباوءبويأو«ةداتقك
وأهغعذاباممرثکأهنعذخأينممهنموءصيوحنبميمت

حونيبأو«ماضو«ملسمةديبعيبأك«هسلجمبصتخيداكي

ءالؤهنموضابإنبهللادبعو‹بيبحنبعيبرلاوناهدللا
نوؤشلابليصحتلادعبوليصحتلاءانشثألغتشيناكنمبالطلا

ماكحعماهتاحراطموةيسايسلالئاسملابلغتشانممهنموةماعلا
نبهللادبعكفيسلالامعتسانودةملكلاناديميفةيومألاةلودلا
ةديبعيبأكمامإلاناكمذخأوسيردتللسلجنمينمو(1)ضابإ
تناكاملوهيفصصختورودلاسفنبماقوناهدلاحلاصحونيبو

ةطلسماهفويستناكوةيومألاةلودلاءانبناوفنعيفةكرحلاهذه
‹اهيلعراكتنإلاباورهجينأمهنمافوخءاملعلاوةمئألاعيمجىلع

يفديزنبرباجناكوءاهنعجورخلاىلإسانلااوعديوأ
ريغنيعباتلارابكنممهريغوديعسونسحلاهئالمزكهسلاجم

مايأيفجرخهللادبعنأنوبسحيتالاقملاباحصأونيخرؤملانمريثك(1)
ضايِإنبهللادبعنأليخيراتًاطخوهوةلابثةكرعميفلتقهنأودمحمنبناورم
يفرباجنمربكأوهوكلملادبعمايأرخاوأيفيفوتةيضابإلاهيلإبسنتيذلا

يفاروهظرثكأناكهنألهيلإبهذملابسنو.يأرلاوبهذملايفهلعباتونسلا
.اهنمةيمستلاوةيومألاةلودلادنعيسايسلاناديملا
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تاطلسلاتناكف‹دقنلابهنولوانتياماريثكوعضولانعنيضار
قيضتو.ةدشورذحوةظقييفمهذيمالتومهمهبقارتاهرودب

برستينُمهدقنلحمستالنأةليسولكبلواحتوءقانخلامهيلع

ىلإمهتبسنفرمألاةيادبنمكلذلتطاتحادقوسانلاىلإ

امهبشت-ةيجراخلاةمهتتناكوجراوخلانمضمهتربتعاوفرطتلا

هجوتطباوضاهلسيلةيلمع ةنايخلابوأةلامعلابمويلاىمسي
فاقيإوأهنمماقتنالاوأهنمصلختلادارينملكىلإةلوهسب

نبرباجمامإلااهنمملسيملفكلذلو.موزللادنعلغفتستوهطاشن

نمضرغلاناكونبكلاممامإلااهنمملسيملامكديز
يأريربتنأوةبقارملاتحتمهنأبمهراعشإوهةمهتلاهذهةعاشإ
سانلاناهذأيف.دوجوموهتاطلسلانممهعمذختيفنعفقوم
.مكحلاةزهجأنميلمع.ديكأتىلإالإجاتحيالو

:يليام159ةحفصيناثلاءزجلادربملاسابعلايبأللماكلايفءاج(1)

ملسميبأنبديزيناكوجراوخلايأرىريناكدوراجلانبرذنملانایوری»

قارعلاناويدبحاصنمحرلادبعنبحلاصناكو«هاريفسوينبجاجحلاىلوم
لاقيناكو.سابعنباىلومةمركعمهنم«هيلإنوبسنيءاهقفلاةدعناكو؛هاري

:لوقيفريبزلاوةحلطوايلعونامثعركذيناكءينيدملاسنأنبكلاميفكلذ

ركنيناكهنإفيرصبلانسحلاديعسوبأامأفءرفعألاديرثلاىلعالإاولتتقاامهللاو
.«مهيأریریالوةموكحلا

:يليام76ةحفصسماخلاءزجلاديدحلايبنبالةغالبلاجهنحرشيفءاجو

هيلعنينمؤملاريمألوققدصمهبمتنيذلاجراوخلايأربنيروهشملانمو»
ءسابعنباىلومةمركع؛ءاسنلاتارارقولاجرلابالصأيففطقمهنإ:مالسلا

نامثعومالسلاهيلعايلعركذيناكهنأهنعيوري«هيقفلايحبصألاسنأنبكلامو
.هرفعألاديرثلاىلعالإاولتتقأامهللاولوقيفريبزلاوةحلطو

:يليامرطسأدعبردصملاسفنيفلوقيو

هدهاجمورانيدنبورمعو‹ديزنبرباجفلسلانميارلااذهىلإبسنينممو»

جرفلايبأليناغألاباتكوهبردبعنبالديرفلادقعلاباتكتئشنإعجار

.امهریفو
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بناجلاىلإانهجتاوثحبلانعاجراخبناجلااذهانكرتاذإف
ايمالسإابهذميضابأإلابهذملادجنفوساننإفيكولسلاويركفلا

تاقبط«هئاملعوهتمئأبةيمالسإلابهاذملانمهريغاشنامكاشن
ةمدخيفةيملعلاهدوهجأدبدقومويلاىلإضعبنعاهضعبذأ

ىرخألابهاذملارثكأًادبتنألبقهراتخايذلاهاجتالابةفاقثلا

بهاذملاضعبًادبتنألبقهقفلاوثيدحلاىفتافلؤمهلتنودو

تراسيذلاجهنملاىلع7دلايفاحيسفاناكماهلتدجويتلا
طوطخلانمةلمجعضأنأعيطتسأةيتآلاطاقنلايفو.هيلع

ققحتلاواهتسارددعبميركلائراقلاددحينأنكمييتلاةضيرعلا
.ةيمالسإلابهاذملانيبةيضابإلاضماهنم

يفيمالسإلانيدلليساسألاردصملانأةيضابإلاىري-
نمناوميركلانآرقلاوهامنإهقالخأوهتالماعموهتادابعوهدئاقع

.دترموأكرشموهفافرحوأةيآوأةروس:هنمائيشركذأ
ةنسلاوهامنإيمالسإلانيدلليناثلاردصملانأىريو2

ملعلاديفيةلالدلايعطقرتاوتملااهنمتاجردىلعيهوةحيحصلا

وأةنسلانمروهشملاونآرقللركنملاكهركنمولمعلابجويو
بجويوهويداحألانمىوقأورتاوتملانمفعضأوهضيفتسملا
يداحألاو.نيلوقىلعةينظمأةيعطقهتجحلهاوفلتخاولمعلا
نمفعضأناكنإولسرملاولمعلابجويةلالدلاينظةنسلانم
يباتوأيباحصلناكاذإلمعلابجويهنأالإيداحألا

طورشلاىفوتسااذإعامجإلاوهثلاثلاردصملانأننوريو3

نوريوةيعطقهتيجحوقسفهنمجورخلاونييلوصألاهنعةفورعملا

عقينأنكمملانمهنأويتوكسلاويلوقلاهيمسقبعامجإعقوهنأ
.ةربتعملاطورشلابسانلاىلإلقنيورصعلكيف
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ةفورعملاسسألاىلعسايقلاوهعبارلاردصملانأنوريو4

.لوصألابتکیف

ةفلتخملاهعاونأبلالدتسالاوهسماخلاردصملانأنوريو5
ةيضابإلانوكياميرواصاخامامتهاةلسرملاحلاصملابنومتهيو
ةيناشلاةجردلايف-ةلسرملاحلاصملارابتعاىلإةبسنلاب
.ةيكلاملادعب

:دئاقعلاب

لمجلابرقأاذإالإاملسمنوكيالناسنإلانأةيضابإلاىريو
ادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأنأدهشفثالثلا

هذههيلعلدتاموهللادنعنمقحهبءاجامنأوهلوسروهدبع
.تاليصفتلانمثالثلالمجلا

هيزنتلاوهىلاعتوكرابتقلاخلايفمهتديقعساسأو1
ءاجاموقلخلانمءيشهببشيالوقلخلانمائيشهبشيالفقلطملا
هيبشتلامهوياممةرهطملاةيوبنلاةنسلايفوأ.ميركلانآرقلايف

لكنودعتبيوهيبشتلاىلإيدؤيالوىنعملاديفيامبلوؤيهنإف
ىنسحلاءامسألاهلنوتبثيوهيبشتلامهويامبىلاعتهفصونعدعبلا
.هسفنلاهتبثأامكايلعلاتافصلاو

:ردقلا2

هرشوهريخردقلابملسملانمؤيىتحمتيالناميإلانإنولوقي۱

ىلاعتهللانمقلخناسنإلالامقأنأوىلاعتوكرابتهللانمهنأ
نعنودعتبيامكةربجملايأرنعنودعتبيوناسنإلانمباستكاو
.هلاعفأقلخيناسنإلانأبلوقينميأر

:ةريبكلابکكترم3

ديزنبرباجويرصبلانسحلايأرةريبكلابكترميفنوري
امنإوجراوخلانعلاقيامككرشلابهيلعنومكحيالامهريغو
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هتيصعملاحيفةريبكلابكترملنكميالوقفانموهنولوقي
تاموصخلافنعالعلوبتيملاذإةنجلالخدينأاهيلعهرارصإو

اهراثأذنمعوضوملااذهيفجراوخلاوةيضابإلانيبتماقامنإ

.خيراتلارداصمهلوقتامبسحقرزألانبعفان

:هقفلا۔ج
عقتيتلاةحيرشلايفناكامبربابلااذهيفةيضابإلاناكم

مغرویرخأةهجنمةيفنحلاوةهجنمةلبانحلاورهاظلالهأنيب
ىلإيزارلاعمبهذيملهنأالإقارعلايفاشنيضابإلابهذملانُ
ةطقنلاهذهحاضيإليفكيوةلزتعملاوةيفنحلاهغلبيذلابهذملا
ةلدألاثيحنمدمتعييضابإلاهقفلانأميركلائراقلافرعينأ

وأروهشملاورتاوتملاىلعةنسلالاجميفميركلانآرقلادعب
اذإو‹نيعباتلاوةباحصلالسرمىلعويداحالاىلعوضيفتسملا

وأايداحأناكولوثيدحلابناجحجرسايقلاوثيدحلاضراعت
ليلدهمداصاذإالإيداحألاثيدحلادريالوةقباسلاةقبطللالسرم

ىلعةلسرملاةحلصملاوباحصتسالاوسايقلابنولوقيويعطق
.هقفلالوصأبتكيفةفورعملاةليوطلاتاشقانملاوليصافتلا

:كولسلاد
اهبرمأيتلاقالخألاوكولسلاعاونأعيمجبةيضابإلاكسمتي

۳:كلذرهاظمنمو«مالسإلا

يفبجاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانأنوري1
۱.فيرشلاثيدحلااهنيبيتلادودحلا

ضغبومهتعاطلجأنمهللايفنيملسملاةبحمنأنوري2
لكىلعبجاومهتيصعملجأنمهللايفنيرفاكلاوةاصعلا
يشللءايلوأنسجىلإجوتنأبجيةاهعنبس
تتبثنمىلإدصقينأوءلامجإلاىلعنكامألاوةنمزألاعيمج
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نيرضاحلاعملماعتينأوءىضمنممةفصلابوأمسالابهللمهتيالو
نيرفاكلانماربينأبجيامك«ساسألااذهىلعمهفرعينمم
نأولامجإلاىلعاذكه.ةنكمألاوةنمزألاعيمجىفةاصعلاو
نيرضاحلاعملماعتينأوةفصلابوأمسالابفرعنمهتءارببدصقي

فرعيملوهنامزيفمهفرعنمامأءساسألااذهىلعمهفرعينمم
مهالوتيالمهيففقينأهيلعبجيفةيصعملاوةعاطلانممهلاوحأ
ةيضابإلادنعةءاربلاوةيالولانألنيقيبمهفرعيىتحمهنماربيالو
لطبتالونيلدملاةداهشوأةيصخشلاةفرعملاكنيقيلابالإمزلتال
.نيقيبالإ

تابجاولاوقوقحلايفنوواستينيملسملاعيمجنأنوري3
قحهنإفهبقلعتياموةنجلاريخبءاعدلاوهوادحاوائيشادعام

ةيالولاقحتسييذلاهنيدبىفوملاملسملليإيلوتمللصاخ
نمناسنإلالوحيامبكلذكو«ايندلاريخبءاعدلاامأهتعاطببسب
نعفرحتمهنأفرعتناسنإلالوقكةرخآلالهأىلإايندلالهأ
ةحصلاكقزروأهللاكادهوأءاحوصنةبوتهللاكقزرةماقتسإلا

لكلزئاجقحهلكاذهنإفةفيظولابتارميفكاقروأةيفاعلاو
.ةاصعوةاقتنيملسملانمدحأ

ماكحأبةكسمتمريغةرئاجةمكاحلاةزهجألانوكتامدنع4
اذإواهنعجورخلاواهمكحتحتءاقبلانيملسمللزوجيةعيرشلا
اذإوهللاةيصعمريغيفةعاطلامهيلعبجتهنإفاهمكجتحتاوقب
اهماكحأنإف.مهلفلاخمبهذمىضتقمىلعاهماكحأذفنتتناك
كلتتمادام«تابجاووقوقحنماهيلعبترتيامبمهيلعةذفان
ةيضابإلانأكلذللاثمبرقأو.يمالسإبهذملةقباطمماكحألا

ةدنجلانأنوريفمألابناجىلعةناضحلايفبألابناجنوبلغي
ىرتىرخألابهاذملارثكأوماللةدجلانمةناضحلابىلوأبأل
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نفمألابناجحجريبهذمقفومكحتةلودلاتناكنإفسكعلا
اذهاوذفنينأةلودلاكلتلنيعضاخلايضابإلابهذملاعابتأىلع
نأةيضابإلایریكلذكومهيلعجرحالوهيلعبترتيامبمكحلا
نأیرتیرخألابهاذملاضعبوثاريملانمةوخإلاعنميدجلا

نافريخألايأرلابهذمىلعمكحتةلودلاتناكاذإفهعماومستقي

.مهيلعجرحالوهوذفنينأومكحلااذهباولبقينأةيضابإلاىلع
ةيضابإلاناكمةفرعملةيفاكةضيرعلاطوطخلاهذهنأبسحأ

عوضوميففرطتيمللاحلكىلعوهف‹ةيمالسإلابهاذملانيب
ىلإفرطتيملوةجحفعضامهمرثألكربتعيفةيعرشلاةلدألا
سايقلابةنسلادريفرخآلابناجلا

يفقيضلاقافتالاربتعيفءامجإلاعوضوميففرطتيملوهو

نيمرحلاوأنيعمنطوك ناكملادودحوأبهذملادودح

ةيجحيفنيفيناثلابناجلاىلإفرطتيملوةجح-ةنيدملاوأ
هيمىقالكبهعوقوبملسوهعوقووأهتابثإوأ«هناكمإوأعامجإلا
رصعلكيفهعوقولامتحاعمةباحصلادهعيفيتوكسلاويلوقلا
وأبهذمقاطنيفدودحملاعامجإلانأىأرو.ةعاسلامايقىلإ
يقيتيواجالاةوقهلنياونيممجملاىلعينطعحوهدا

.عامجإلامساالقافتامسالمحينأ

ايعرشاليلدهرابتعاعنميفسايقلاعوضوميففرطملوهو
.صنلاهبدريفيناثلابناجلاىلإفرطتيملوهطورشىفوتسااذإ

فرطتيملو«ةلسرملاحلاصملاوباحصتسالابلالدتسالالبقو

بناجلاىلإالوهيبشتلايفعقيفبناجىلإةديقعلاعوضوميف
هلهتبثأوأهسفنلىلاعتوكرابتهللاتبثأاميفنيفعقيفيناثلا

.چهلوسر
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ىتحةيبلسلابناجىلإليميفرڊقلاعوضوميففرطتيملو
لساغلايدينيبتيملاكوهوهلامعأىلعربجمناسنإلانألوقي
هلامفأقلخيناسنإلانأمعزيىتحباجيإلابناجىلإليميوأ
هيلعمکحينمقفاويفةةريبكلابكترمعوضوميففرطتيملو

ةنجلاباوبأنوحتفينيذلاةئجرملافقومءفقيملوكرثشلاب
عمرضتال»إدبمىلعهحتافممهنوكلميقداتفاهنأكةاصملل

١«.ةيصعمناميإلا
بهذملااهيلعينبيتلاسسألاميركلائراقلافرعدقونآلا

عيطتسيهبريسييذلاكولسلاواههحتييتلاتاهاجتالاويضابإلا
نعدعبينأو.ةيمالسإلابهاذملانيباقيضازيحهلررقينأ

اهعضوىلعنواعتيتلاةسرشلاةعشبلاةمتاقلاةروصلاكلتهسفن

.مهفلاءوسوبصعتلاوةسايسلانمةفلتخمفورظ

يفتختنأبجيميهافم

نمنوبصعتملاهاعداوهراثأام.ببسب-سانلاناهذأىلإقبس
اليرذجفالخةيمالسإلابهاذملانيبفالخلانأ بهذملك

بهاذملانيبفالخلانألئطاخموهفموهو‹هيفءاقللانكمي
ولدهجلانم.ريسيبهيفءاقللانكمييظفليحطسفالخةيمالسإلا
.تامازلإلابنجتوفالخلاةراثإنوقمعتملاكرت

دئاقعلالوضأيفسيلو(1)مزاوللايفلدجلا
الةيمالسإلابهاذملاعيمجنيبفالخلانألوقتنُعیطتسن

:ةيتآلاىربكلاثالثلارئاودلانعجرخي

اهبسنييتلاتاروذحملاىلعةلالدلللصفلااذهيفمزاوللاةملكتلمعتسأ(1)

يرمشألالوقكاذككمزلياذكتلقاذِإمهلوقنمرخآلاىلإنيلداجتملانمدحاولك
لزتعملالوقوليطمتلاكمزليةيتاذاهنأتلقاذإتافصلاعوضوميفيلزتعملل
.ددعتلاكمزليهريغاهنإتلقاذإيرمشألل
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.هلاعفأوهتافصوهئامسأوهناحبسقلاخلابةقلعتملادئاقعلا

سيئرطورمكحلاماظن2
.اعورفوالوصأةيهقفلالئاسملابةقلعتملاماكحألا3
نإوامومعرئاودلاهذهلوصأىلعامومعنوملسملاقفتادقلو

يرجننأانعطتساولنحنفءتاعيرفتلاوتاليصفتلايفاوفلتخا
فالخلانوثدحيولدجلانوريثينيذلانيملسملاددعنيبةنراقم
نومکحيوبهذمنودبهذموأةقرفنودةقرفعيتتىلإنوعديو

وأبهذمعابتابمهنورمأيورفكلابوألالضلابكاذوأاذهىلع
يفبهاذملاكلتعبتينمددعنيبو-هريغنودهبكاسمتسالا
ةماقإلةعاطتساالو«قمعتمدععمقلعتيفاهبكسمتسيوةطاسب
يفدحاولالصتالدقادجةليئضةبسننأاندجول«نيهاربوججح
ةراثإمعزتتيتلايهولكاشملاكلتضعبمهفتيتلايه.فلا

يفلتكىلإنيملسملالتكتنألواحتو‹بفشلاوفالخلا
يه4ةقيقحلايفاهضعبوأطقفةبسنلاهذهنأو‹ةنيعمبهاذم

نيذلابهاذملاعابتأ.يقاٻاملدجلاوفالخلاعيضاومفرعتيتلا

هلنوسمحتيفةمألانمماممساءاروىربكتاعومجميفنوقاسي

بلاغلايفمهف‹ددشتوصرحيفهبهذمبنوكسمتيوةيبصعيف

ملعنمةدقعملالكاشملاكلتنمائيشنومهفيالونوفرعيال
ةسايسلادعأوقوأهقفلالوصأوأمالكلا

وأءتادابعلايفةيلمعلاةيهقفلالئاسملاضعبنوفرعيامنإو
نيبةيبيللاةيبرعلاةيروهمجلايفكلذلاجذومنضرعننأاندرأول
ديزيالفالخلارهظمنأاندجوليكلاملاويضابإلانيبهذملاعابتأ
وأ‹ةحتافلايفةلمسبلاةءارقنعناكسلانمةبلاغلاةيبلغألادنع
حابصإلاودهشتلادنعةبابسلاكيرحتو‹ريبكتلادنعيديألاعفر

تاموصخلاوتامداصملاعيمجنواههبشأاموناضمرىفةبانجلاب
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ىوتسمنعجرختالنيبهذملاعابتأنمماوعلانيبعقتيتلا
.لئاسملاهذه

وأاينيدنيفقثملاىوتسمىلإماوعلاىوتسمنمتلقتنااذإف
رودياميرشاقنلاتدجوفاليلقلئاسملاىوتسمعفترانيهقفتملا

براقألاةقفنوةناضحلاقحودجلاعمةوخإلاكثاریمیوتسمىلع

يفعباتتلابوجوورفسلايفةالصلاماكحأولماعتلالئاسمضعبو

.يلمعلاهقفلانمىوتسملااذهيفاموناضمرءاضق
مكحلاءانبسسأوعيرشتلادعاوقومالكلاملعلئاسمامأ

يفبهاذملانوكتروحمتناكيتلارئاودلاهذه«يمالسإلا
ةيحطسءايشأاهنعنوفرعيوأائيشاهنعنوفرعيالفةقيقحلا
نأبنوئمؤياعيمجماوعلاهابشأوماوعلاف.نيقلتلاقيرطباهوفقلت

قلاخملكتمريصبميلععيسديرمريدقيحىلاعتوكرابت.هللا
مهتلأسولكنكلو‹هسفناهبفصويتلاتافصلارخآىلإروصم

لهمهلتلقوأ‹لعفةفصوأةيتاذةفصيهلهءامةفصنعا
كنماومهفام؟ةيريغمأةينيعىلاعتوكرابتهللاتافص

نأاذهىنعمومهبئزهتستكنأاونظامبرو«كنعاوضرعألو
يفكلذكودئاقعلايف-ايعقاو-نقوفتمنيملسملاةةرهمج

نمليلقبو‹مهصاوخىلإرظنلاىقبيونيتريخألانيترئادلا
كلتعيمجلوصأيفاضيأمهنوقفتممهنأاحضاوانلودبيلمأتلا
دحاولكهمزليامببسبليصافتلادنعنوفلتخيامنإورئاودلا
اعيمجةيمالسإلابهاذملانُينعأهشاقنىلعهبتریورخالل٠مهنم

ببسبوأمزاوللايفمهضعبنمعقوفالخلاننولوصألايفةقفتم
:يلياميفكلذنايبو.طقفمزاوللا

نوكتلرواحملامهأيهتناكلمالكلاملعلئاسمىلإانئجاذإ

ةلماكبناوجقيسفتوليلضتو‹عمتجملالمشقيزمتوبهاذملا
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يفةنيمثاتاقوأءالجأءاملعاهيفعاضأيتلاو.ةيمالسإلاةمألانم
ةفلتخملااهبهاذمبةيمالسالاةمألادجن«همزلتستامونيهاربلادادعإ

نيبراضتملاءالجألاءاملعلاكفلوأنأودئاقعلالوصأىلعةقفتم

نإولوصألاعيمجىلعنوقفتمنورخآلامهتامازلإلاونيهاربلاب

نيرخآللمهضعبهمزلياميفمهفالتخاامنإونوفلتخممهناسانلانظ
نأمهدحأمعزينيحباوجلاولاؤسلادادعإدنعوأشاقنلاءانثأ

يناثلابيجيولطابهيلعبترتيواروذحممزلتسيرخألامالك
:كلذنمةلثمأميركلائراقلاىلإوبولسألاسفنب

كرابتهللانأنوقفتممهبهاذمفالتخاباعيمجنوملسملا1

تافصعيمجنعهزنم‹لامكلاتافصعيمجبفصتمىلامتو

.هقلخنمءيشههبشيالوهقلخنمائيشهبشيالصقنلا

مهماوعومهصاوخنيملسملاعيمجاهيلعقفتيةماعةديقعهذه
داحلالدجلاوةفينعلاتالواصملاتأدبليصافتلاىلإاوءاجاذإف

هللاءامسأنع.نوثدحتينيحهمزلي.الاموهمزلياممصخلامازلإو
.هلاعفأوهتافصوىلاعت

كرابتهللانأنوقفتممهبهاذمفالتخاباعيمجنوملسملا

اوءاجاذإفائيشسانلاملظيالوروجيالهكلميفلداعىلاعتو

ءازجلاولمعلاوباقعلاوباوشثلاعوضوماوشقانوليصافتلاىلإ
نأفرطلكةلواحموداحلالدجلاوةفينعلاتالواصملاتأدب

.اروذحممزلتستيناثلافرطلانيهاربلعجي
كرابتهللانأنوقفتممهبهاذمفالتخابمهلكنوملسملا3

ىلإاوءاجاذإفهاصعنملرانلادعأوهعاطأنملةنجلادعأىلاعتو
مزلتسيهصخمالكنأدحاولكىعدإوفالخلادتشاليصافتلا

.لطابىلإيدؤيواروذحم
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ىلإهيلعقفتملالصألاكرتيوفالخلابابحتفنياذكهو
كلتىغطتىتحتايعرفللتايئزجىلإتايعرفلانموتايعرف
ةبلحنمدجتالتحبصأوةديقعللماهلالصألاىلعتايئزجلا
يتلامزاوللاكلتالإبهاذملاىلإبسنياميفىتحوألادجلا

اموةهبشم«ةلطعممهلوقكرخآلافرطلاىلإفرطلكاهبسني
.كلذىلإ

طورشومكحلاماظنيهيتلاةيناثلاةرئادلاىلإانلقتتااذإف
اضيأةفلتخملامهبهاذمباعيمجنيملسملانأدجنةلودلاةسائر
ءناكبهذميأنمملاعيأتلأسولفاهيفلوصألاىلعنوقفتم

نيملسملامكحىلوتينميفاهرفاوتبجييتلاطورشلانع
بهذمنمملاعيأكلهلوقياممبراقتتوأقفتتطورشبكباجأل
ادهتجماملاع(آ)نوكينأبجيلامكلاتالاحىفوهف«رخآ

اعروايقتنيملسملاةحلصمىلعاصيرحالداعاهيزناعاجشايكذ
ةروصلاهذه.هقفلابتكيفةددحملاةفورعملاطورشلارخآىلإ

هيلعقفتياماهنمبراقياموأنيملسملاىلعمكحلاىلوتينمل
دنعاهدجتوةعيشلادنعاهدجتبهاذملاعيمجنمنيملسملاعيمج
دنعاهدجتوةرعاشألادنعاهدجتوةلزتعملادنعاهدجتوجراوخلا
الإمهريغوةيرهاظلادنعاهدجتوةيديرتاملادنعاهدجتوةيضابالا

ردقلاوهاذهو.مهبهاذماوقراف'بهاذملاضعبنماذاوشادارفأ

يتأيلصألااذهىلعقافتالاذهدعبنيملسملاعيمجنيبكرتشملا
ةيسايسلاتاهاجتالاتءاجامدنعكلذوليصفتلادنعفالتخالا

اهولغتسيلسانلاضعباهبكسمتةيبناجطقتةدعتراثأف

اهيلإفيضيوةميبلامهضعباهيلإبفيضيويروشلاةلادعلاىلعمهضعبرصتقي(1)
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لآعورفنمغرفوأ‹تیبلالآطارتشاةيضق:اهنممهتلغتساف

اهنمو.ةبورعلاطارتشثااهنمو‹ةيشرقلاطارتشااهنمو«تيبلا

هيلعجورخلازاوجاهنمو«ملعألاوملاعلاولضفألاولضافلاةيضق

اهنمو‹موصعمريغوأاموصعمهنوکاهنمو«هزاوجمدعوراجاذٍإ
ةقيرطاهنمو٠بجتالوأهتعاطبجتلهالداعنكيملاذإ

رئاجلاراتخملاولداعلابثاولايفمكحلااهنمو«هبيصنتوهرايتخا
توثأةيسايستاهاجتاةديلواهلكثاحبألاهذهوكلذريغىلإ

.خلاةرعاشأوةيضابإ
ملهديريوأىريامللكبصعتةدشعموفالخلااذهتحتو

مكاحلايفطورشلاققحينأبهاذملاهذهنمبهذميأعطتسي
بهاذملاهذهنمبهذملكنأعميلمعقيبطتيفهراتخييذلا

ىبهذمساسأىلعةلودنيوكتومكحلاىلإلوصولانمنكمت

7ةمئأ ةيرفصلاوةقرازالاك جراوخلاقرفضعبتعيابدقف
فوهولزعورفكلابهيلعاومكحىتحضعبلاكلذدبتساف

:ةومهضعبىعداىتحنيدلانعاوجرخفةةمئأةعيشلاعيابو

ةيومألاةلودلامهتدرجفيومألامكحلاتحبنوينامثعلایوضناو

ماكحلاكىلوأضعبراجونيملسملباقراهبببرضتافویس

دمحمنبناورمةيالويفمكحلاىلإةلزتعملالصوو«ةرونملا
فلاخينمبيذعتلةلآمكاحلاناكفةيسابعلاةلودلاكولمضعبو

نيذلاةمئألاضعبنعنامعيفةيضابإلاطخسو«ةلزتعملا

يتلالودلاعييمجنأعوضوملايفمهملاو«مهولزعفمهوبختنا
اهعابتأوأاهيسسؤمىلإتحوأيتلاوةديشرلاةفالخلادعبتماق
ا0تناكاهيلعقفتملاةيساسالاطورشلانعةدئازطورشب
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بترتيوديدجلعفدردلويديدجطرشلكنأكلذ«ةبكنلل

نيهاربلادادعإةلحرمهدعبيتأتو«شاقنلاولدجلاكلذىلع
بصانملاىلعنولواطتيةساسلاناكفريذاحملافذاقتمثمزاوللاو

سانلاةيقبامأ,نيدلاةفلاخملمهتلانوفذاقتيءاملعلاناكو

يفامومكاحطاقسإوُمكاحةرصنلسویجيفامإنوجزيف

كلتضعبةايحلاتفلأدقنآلاو«مامإنعلوأمامإعابتالبهاذم
سانللحضتاوعوضوملاىلعةسايسلااهتلخدأيتلاتارابتعالا
وأةيمشاهلاوأةيصولاطارتشاببسبعقويذلاعارصلانأاعيمج

ولوهطاقسإزوجيالوأاموصعممامإلارابتعاوأةبورعلاوأةيشرقلا

قرفنيباهببسبفالخلاناكيتلابناوجلاهذهلك«افرحتمناك
لصأيفلخدتالتاليصفتىلععارصهنأمويلاتبثةسمألا

ىلإاولصونيذلابلغأنأةبرجتلاتتبثأو.عوضوملا

يفةيبناجلاةرظنلاىلعدمتعابناوجلانمبناجيأسمكحلا
عيمجاهيلعقفتتيتلالوصألانعيلختو«هدادتماوهمكحتابثإ

نوكتتاهنأساسأىلعةملسملاةمالاىلإرظنيوهفكلذلوةمألا

رابتعالااذهبوهوهلموصخوهمکحيفهلراصنأ::نيمسفنم

وُاهقلغيوهراصنألاهعيراصمىلعاهقوقحوةايحلانیدايمحتفي

.هموصخىلعقييضتلاهنكمأاماهقيضي

ةرئاديهوةشلاشلاةرئادلاىلإةرئادلاهذهنمانلقتنااذإف
نيملسملانأدجناعورفوالوصأةيهقفلالئاسملابةقلعتملاماكحألا

ملاعيأتلأسولفلوصألاىلعنوقفتمةفلتخملامهبهاذمباعيمج
باتكلا:يهةعرسبكباجألرداصم¿نعبهذميأنم

>اذاف.ةنسلاو هيجوتوبخصلاولدجلاريثتەتليصافتلاىلإتئج

اذهدعبهيلإيهتنننأيفبنييذلاو.مزاوللاقاصلإوتاماهتالا
ىوتسمىلعةيمالسإلابهاذملاعيمجربتعننُلمجملاضرعلا
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دعبننأو‹لوصألاىلعانيأرامكاوقفتانأدعبةلماعملايفدحاو
كقحنمسيلفماكحألارادصإيفمكحتلا نيرخآلالمحتنأكقح

اهنمرظنتيتلاةيوازلانمامةلأسمعورفىلإاورظنينأىلع
ضرفتنأكقحنمسيلوءاوهأباحصأوأةعدتبممهتربتعاالإو
كيلإهتممضكقفاونمفمهماهفإيفمكحتتمثسانلاىلعكمهف

هلإوهىلاعتوكرابتهللانإ«هرفكوأهقسفبتمكحكفلاخنمو

برقتلايفنوسفانتيوهلمهتيدوبعيفنوواستيعيمجلاوعيمجلل
ءحلالالمعلاىلعصرحلاورماوألالاثتماوةعاطلاديربعهيلإ
يهامنإوبهاذملاىلعةينبمىلاعتهنمبرقلاتاجردسيلو
-بهاذملابمهطابترانود-دارفألانمحلاصلالمعلاىلعةينبم

.ةديقعلاةحصىلعو
ءاجامامأ.ةديقعلالوصأىلعنوقفتمنيملسملانأانيأردقو

ةنسلاوباتكلانمصوصنلامهفيففالخلانمكلذدعب
يذلاوهىلاعتوكرابتهللانإفاهنمةيلمعلاماكحألاجارختساو
ءيشلكددحلءاشولواهيلعةعسوتوةمألهذهبةمحركلذدارا

.فالخلاوأليوأتلالمتحتالصوصنيف
ةفصنملاةرظنلاىلعءانبةرصاعملاةملسملاةمألاءاملعلعلو

وأينيدلاراكتحاللاعفدونيملسملاعيمجنيبقوقحلايفةيوستو
كلتمهباسحنمنوطقسيمهف«ةدودحمتاعومجمنيبيملعلا

نمتاعومجمىلعردصتتناكيتلاةرئاجلاةبصعتملا|ماكحألا
وأةعدتبموأءاوهأباحصأمهنأبءالجألاءاملعلاضعبوأسانلا

ادرجملجرلالمعىلإاورظنينأوءرفكلابمهيلعمكحيوأةقسف
ء.ىصخشلاهكولسويدرقلاهلمعيفةلتكلاوأاةقرفلاوأبهاذملانم

نوكينأامهمسيلفاهيلإيمتنييتلاةهجلانعرظنلاعطقب
نأمهملاامنإوءايجراخوأايضابإوأاينسوأايعيشوأايلزتعم
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يتلاةقرفلايفاهبلمعييتلاسسألابسححلاصلالمعلابموق

ةمألااهنمنوكتتيتلاقرفلاعيمجربتعتنأبجيواهيلإيمتني
نوكتتةيمالسإلاةمألاو.رابتعالانمدحاوىوتسمىلعةيمالسإلا

نمعيمجوءاهيلإبسنيوأةعيشلاىلإبسنتنينمعيمجنم

ىلإبستنينمعيمجوءاهيلإبسنيوأجراوخلاىلإبستني

وأةنسلاْلهأىلإبستنينمعيمجوءاهيلإبسنيوأةلزتعملا
الوءاهيلإبسنيوأةيضابإلاىلإبستنينمعيمجو«اهيلإبسني
هنمامولعمركنأفمالسإلالوصأنملصأبلخأنمالإاهنمجرخي
ىلإتافتلإلالعلو.مازلإلاةقيرطبالحيرصتلاةقيرطبةروضلاب
كلتىلإةبسنلاباميسالمهمريغماكحألاهذهيفٰيضاملا

هنكلوجراوخلاوةلزتعملاوةيرهاظلاكاهعابتأضرقنايتلابهاذملا
امف‹ةيمهألاديدشرمأةدوجوملاةيمالسإلابهاذملاىلإةبسنلاب
مهتافالتخاىلإتافتلالايفبنيالفلوصألاىلعنيقفتممهلكاوماد
نأومازلتسالاومزاوللاةركفاوغلينأهيلعقحيو‹ليصافتلايف

همهفوهلقعلمعتسينأرخآلاقحنمنأمهنمقيرفلكملعي
ةوخألاو‹هداهتجاوهدهجىلعءانبهلحضتاامعبتينأو«

نأيفبنيفةيضابإلاوةنسلالهأوةعيشلانيبةطبارمويلاةيمالسإلا

.ناستوكراتهللارشيشلةرذهبامسح
دئاقعلالوصأيفمهكارتشاساسأساسألااذهىلعاولماعتينناو
منیبتفلتخانإوةعيرشلاوةيسايسلاو فالخلابةربعالووت

لکهبمزليناكامولوصألاىلعنيقفتماومادامليصافتلايف
دنعو.رمألاسفنوعقاولإيفادحأمزلياليضاملايفهريغقيرف
.عيمجلاىقالتيىلاعتوكرابتهللا
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نوبصعتملاهلوقيامببسب-سانلانمريثكناهذأىلإقبس
اهبدصقيقلطتنيحعامجإلاةملكنأ بهاذملاءاملعنم
عمجأيعيشلالوقيامدنعفةنيعمبهاذموأبهذمعامحإ

نوملسملاعمجأينسلالوقيامدنعو«ةعيشلادصقيوهفنوملسملا
.ةيضابإلاوةيرهاظلانودةمبرألابهاذملاباحصأدصقيوهف
ناهذُانملوزينأبجيوئطاخموهفموهو.مهريغكلذكو

يدهتجمعيمجنممتينيحالإةجحعامجإلانوكيالوسانلا
.ةيمالسإلاةمألابهاذمعيمج

:يتآلالاقملاارقافليصفتلانماديزمتعشنإو

عامجإلايف
عيمجنمنيقباسلاءاملعلاوةمئألاعيمجلميظعلاانمارتحاعم

ةمدخيفةقداصلاةلصاوتملامهدوهجلمجلاانريدقتوبهاذملا

وأميهافملاضعبريغتتنأبجيهنأىرنةيمالسإلاةعيرشلا
عيضاوملاضعبيفميهافملاضعبىلإةرظنلاريغتتنأحصألاب
.عامجإلاعوضوميفميهافملاضعباهنمو

ءعامجإلاعوضوملوحبخاصلدجوريبكشاقنراثدقل
سانلاناهذأيفمويلارقتسادقو«هبناوجعيمجنمثحبلاهلوانتو

عيرشتلارداصمنمثلاثلاردصملاوهعامجإلانأ

نأدوأاهتشقانمديرأيتلابناوجلاضرعأنألبقوءيمالسإلا
:يليامكيدينيبعضأ

صهقفلالوصأملعهباتكيففالخباهولادبعذاتسألالوقي
:يليام6
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عيمج ةصقاولايفيعرشلامكحلاىلعقفتينأوه»
يعرشلامكحلاىلعقفتاولف‹تقويفنيملسملانمنيدهتجملا

وُطقفقارعلاودهتجموُءطقفنيمرحلاودهتجمةعقاولايف

نودةنسلالهاودهنجموُتيبلالآودهتجموأززاجحلاودهتجم

نأل‹عامجإصاخلاقافتالااذهباعرشدقعنيال«ةعيشلايدهتجم
ملاعلايدهتجمعيمجنمماعلاقافتالابالإدقعنيالعامجإلا
مامإلالوقيو«نيدهتجملاريغبةربعالوةثداحلادهعيفيمالسإلا

:يليام65صيناثلاءزجلاسمثلاةعلطميقلاهباتكيفيملاسلا
نعةرابعنيملسملاةماعوءاهقفلاونييلوصألافرعيفعامجإلا»
:لوقيرطسأدعبو«رصعيفمكحىلعةمألاءاملعقافتأ

قافتاهيفاموهويلوقعامجإامهدحأناعونعامجإلاف»
يتوكسيناثلاعونلاو«دحاوءيشىلعمهلاعفأؤطاوتوأمهلاوقأ

راشتنادعبهيلعنيقابلاتوكسعمهلمعوأمهضعبلوقهيفاموهو
مكحنيعونلانمدحاولكلوهراكنإىلعةردقلاعمومهيفكلذ
ةيعطقةجحهنأوهف.يلوقلاعامجإلامكحامأ«رخآلامكحفلاخي
«.روهمجلادنعاهفلاخنمقسفي

جراوخلاضعبوةضفارلاوماظنلافلاخو»:لوقيرطسأدعبو
نأىلعروهمجللو»:لوقيرطسأدعبو«.ةجحبسيلهنأاومعزف
باتكلانمةلدأةيعطقةجحهطورشلامكدعبيلوقلاعامجإلا

«.عامجإلاوةنسلاو
ةجحوهفيتوكسلاعامجإلامكحامأو»:لوقيرطسأدعبو

فلاخنمفءلدعلاربخلشمملعلاديفتالولمعلابجوتةينظ
مكحيااسكحيحصلاىلعهققضبمكحياليتوكسلاعاسجإل
ةفلاخمعمالإنوكيالقيسفتلانألداحألاريخفلاخنمقس
«.عطاقلاليلدلا
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:یلیام

نمعامجإللةليوطتاشقانمدعبو«.رومألانمرمأىلعرصعألا

.هنمةيتآلاتافطتقملاكيلإلقنأنأبحأهبناوجعيمج

هتعدبتناكاذإعدتبملادهتجملاعامجإلايفربتعيله»
البىشكرزلالاقعامجإلاىفربتعيالليقف؟هريفكتىضتقت

ملنإوءةمصعلابمهلدوهشملاةمألاىمسميفهلوخدمدعلفالخ
نكميالناكلتبثولءيدنهلايفصلالاق‹هسفنرفكوهملعي
دقعنيامنإهنألداقتعالاكلذببسبهرفكىلعانعامجايلالدتسالا
امأو«هنودهدحوانعامجاإيهرفكتابثإوهرفكىلعهدحوانعامجإ

نأل«هرفكتبثيذئنيحفرفكهيلإبهذامنأىلعوهانقفاواذإ
يدنهلالاقدقعلاولحلالهأنمهنوكلعامجإلايفربتعمهلوق
«.حيحصلاوهو

عامجإلايفربتعيالةنسلالهألاقروصنموبأذاتسألالاق»

«.كلامنعبهشأهاوراذكهو«ةضفارلاوجراوخلاوةيردقلاقافو

نمناكنمعامجإلانمجرخيالويفريصلاركبوبألاق»
ىأرنموردقلابلاقنمكءاوهألامهبتفلتخانإو«ملعلالهأ
نمناکاذةرصبلاوةفوكلاءارآفالتخانمكلذریغوءاجرأإلا

«.هقفلالهأ

ناكنمامأفملعلالهأعامجإاندنععامجإلاناطقنبالاق»
لجراوخلايفانباحصألاق:هيفهللخدمالفءاوهألالهأنم
«.فالتخالاوعامجإلایفمهللخدم

- 423 -



نمويزارلاركبوبأةيفنحلانم()هبدتعيالهنأراتخانممو»

«.يضاقلاىلعيوبأةلبانحلا

ىلعدقعنيوعامجإلا(ءاوهألالهأدهتجميأ)هيلعدقعنيال»

هيلإىدأامىلإهادعنمةفلاخمهلزوجيالهنأینعیهریغ

يدماألااكح.هدلقينأدحألزوجيالوهداهتجا

«.نورخأتملاهعباتو
فالخبدعيالهنأقاحسإوبذاتسألاوکبوبيضاقلالاق»

«.روهمجلاىلإذاتسألاهبسنوسايقلاركنأنم
ىلععامجإلاداقعنايفحدقتالدوادةفلاخمنإيوونلالاق

«.نورثكألاهيلعيذلاراتخملا
دتعيالهنأنييلوصألاوءاهقفلالج:مهفملابحاصلاش

نألكلذامنإفمهبدتعانمنأو«ماوعلاةلمجنممهلبءمهفالخب
«.هفالخقحلاوعامجإلاداقعنايفماوعلافالخربتعيهنأهبهذم

«.انزوةيرهاظلافالخلنوميقيالنوققحملا:ىنيوجلالاق»

«.مهريغفالخبدتعيملةنيدملالهأعمجأاذإ:كلاملاق»
«.ةجحةرتعلاعامجإ:ةيمامالاوةيديزلاتلاق»

ةروصيهو-يناكوشلامامإلانعةقباسلاةشقانملاكلتلقت

بتکيفءاملعلانيبيرجييذلاليوطلاشاقنللادجةرصتخم

نمعامجإلاموهفمریغتفيكىرتل عامجإلاعوضوميفلوصألا

‹دودحلاةددعتم‹ةقيضميهافمىلإعئارلالماشلاماعلاهفيرعت

ء‹ةيفتخملاةيبهذملاةيبصعلااهقوستتالولدملاةبراضتم
.يبهذملاوأيدرفلامكحتلااهغوصيو

مدصبلوقلاراتخادقةلبانحلانميضاقلاوةيفنحلانميزارلانأدصقي(1)
.ءاوهألالهأدهتجمبدادتعالا
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فئاوطءاملعنعلقتامانللقنيناكوشلامامإلانأكشالو
طقفبناجلااذهةرظنلثمتمهلاوقأو.ةيمالسإلاةمالانمةنيعم

اتدجوليناثلابناجلانمرخآفلؤمنعلقتننأادلحيتولو
.ةيسكعةقيرطبنكلويناكوشلاهدروأامهبشيامهدنع

يناكوشلامامإلاهضرعيذلابناجلااذهىلعراصتقإلعمو

نمةمئارلاةروصلاكلتنعلقتنادقعامجإلادجتكنإفطقف

اهعزاتتتةركفىلإءاعمجةيمالسإلاةمالللومثلاوميمعتلا :
عيمجرابتعالايفتذخاولف‹اهركتحتنألواحتو٠ةيبهذملا
مهْنألةيرهاظلاوةلبانحلاعامجإلانمتجرخأفةقباسلالاوقألا
تجرخأوجراوخلاوةعيشلاوةلزتعملاتجرخأو.سايقلابنولوقيال
ىقبيلهوةيمالسإلاةمألانمىقبياذامف.نييلوصالاوءاهقفلا
يفكيةرتعلاعامجإنأىرينملوقبتذخأاذإىنعمعامجإلل

عمجأاذإلوقينموأيفكينيمرحلالهأعامجإنأىرينموأ
.مهريغفالخبدتعيالفةنيدملالهأ

ملةماعةيمالسإلاةمألانمعامجإلاموهفملةعئارلاةروصلانإ

ىتحلبةدحاوةنيدمقاطنيفتحبصأىتحلؤضتولؤضتلزت
اهلوقيةلدابتمةمهتعدبلاوءاوهألالهأةملكنأكلذو‹تشالت
امهوةنسلالهأيفةلزتعملااهلوقيو.ةلزتعملايفةنسلالهأ

يفاهنولوقيمهو‹امهيفاهلوقتةعيشلاوةعيشلايفاهنالوقي
اعيمجمهعامجإبدتعيالاذهبو‹مهيفاهنولوقيجراوخلاوجراوخلا

.نيرخألارظنيفةعدبوىوهبحاصمهنمدحاولکنأل
ناكىتلاةريطخلاةمهتلاهذه عدبلاوءاوهألالهأةملكنإ

ةركةيضايرلاقرفلافذاقتتامكقرفلاوبهاذملاراصنأاهفذاقتي
الو‹ةداضمةقرفلجرىلإاهكرتتىتحلجراهسملتال‹طاطملا
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بجي-لباقملافدهلاىلإةرئاطدترتىتحفدههاجتايفريطت

نوملسملاهيففطصييذلاحيسفلاناديملااذهنمىفتختنأ

مهتاراعشومهقرففالتخابمهنأل«مهقرفومهبهاذمفالتخاب

فوفصلاصارتمفقياميظعادحاواداحتانونوكي
تايدحتلاهباجيل

وأادرفنمةحاسلايففقيناكءاوسدحاويألقحيالهنا

نمجورخلابیرخأاةقرفىلعمكحينُا«ةقرفراعشلمحيناك
لمعيأيفكارتشالانمنامرحلانموأحيسفلامالسإلاناديم
اهتاراعشبةلماكتملاقرفلاهذهو.لككةيمالسالاةمألاهبموقت

لكنألةملسملاةماللةلماكلاةروصلاتطعأيتلايهةفلتخملا

ةيوازنمينبتوانيعمابناجلثمتتناكقرفلاكلتنمةدحاو

يفاهكارتشاواعيمجاهدوجوبالإءانبلالمتكينلوةصاخ
.اعمهتماقإ

ادهجمالسإلاةمدخيفةيمالسإلاقرفلانمةقرفلكلنإ

ءاوسو«فرتعنملوأانفرتعاءاوسو«انيضروأانهركءاوساروكشم
.قفاويملمأانتجزمأقفاو

يلثمممهمهسفنأاوربتعينأةقرفةيأباحصأقحنمسيلو
وأقيسفتلابفئاوطلاوقرفلانممهريغىلعنومكحيمالسإلا
.ريفكتلاوأعيدبتلا

جراوخلانأركنينأهبهذمناكامهمملسلاعيطتسيل
ةماللاومدقدق هيلإنوبسنيوهبنوفصويامىصقأوىسقأب

مانتسانيح ريرمحافكباوماقدقلءىلجةمدخةيمالسإلا
‹ةيكلملاىلإةفالخلانممهتلودبفارحنالانعاوتكسونوملسملا
ةرادجباوتيثأومهتنسلأومهفويسبنيملسملاىلعةجحلااوماقأف
اموةديشرلاةفالخلايفسانلاهيلعناکامنوبباجعأإلاقحتست
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مكحلاىلعةيكلملاةيروتاتكدلاتطلستامدنعهيلعنومدقممه
.ضوضعلاكلملاماظنىلإىروشلاماظننمهتجرخأومالسإلايف

اومدقةعيشلانأركتينأهبهذمناكامهمملسملاعيطتسيالو
وتبثىتحرابجدهجباوحفاكدقف.ىلجةمدخةيمالسإلاةمالل

توربجىضقلةعيشلاالولومكحلايفوةايحلايفتيبلالآقح
يفلفلفغتملايرسألادقحلااحملوءمثاهينبىلعةيمأىنب
:هاقلمهلنوكيالثيحمبدرشوأدوجولانممهماسوقنا

ةعاربنمتيتوأاميةميدقلاةفسلفلاتناكلةلزتعملاالولو
نعنيملسملاةديقعبفرحتتنأتعاطتسادقهيومتلاءاكذولدجلا

.مالسإلانممهتمريثكلاجرختنألبمالسإلا
طسوتلاولادتعالايفةقلحكانهتناكاملةيضابإلاالولو

اهطبري«حضاوبناجبةفرطتملافارطألانمفرطلكبكسمت

دئاقعلاىفكلذناكءاوساهنيبدعبلاةفاسمللقيوىرخألاقرفلاب
۱.ةسايسلاومكحلاءارآيفوأ

كلتتماقاملةيومألاةلودلااورصاننيذلاةنسلالهأالولو
يتلاو«مالسإلانمسسأىلعبرعلااهانبيتلاةعئارلاةراضحلا
يفةيملاعلاتاراضحلامامأخومشيفةيهابتمفقتنأتعاطتسا
تابثوةانأيفةيسابعلاةلودلادهعيفمدقتتنأمث«نيحلاكلذ

يذلاطوشلاهبريستوملاعلايفةيناسنإلاةراضحلامامزملتستف٠
.ةبقاعتملالايجألااهلهردقتوخيراتلااهلهظفح

هيلعاودمتعاوصنلاباوكسمتسانيذلاةلبانحلاوةيرهاظلاالولو
ةيمالسإلاصوصنلاةمدختمتامللقعلاىلعدامتعانوداوجتحاو

زتعنورختفنيذلاقيقدلايملعلاىوتسملااذهىلعراثإوةنسنم
.ناسنإلاءاملعراظنأنيبيملعلاقيقحتللجذومنكهعضنوهب
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ىلإمهدانتساوقارعلاءاهقفنمةررحتملاةيلقعلاةعزنلاالولو
صوصنلاوراثالاةشقفانميفكلذىلعمهدامتعاوقطنملاولقعلا

.دومجلاودوكرلانملاقثأتحتىمالسإلاهقفلاىقبل

اهتاراعشبةيمالسإلاقرفلاهيففقتيذلاماعلاراطإلاوهاذه
ميظعلانايكلاكلذاعيمجاهنمنوكتيةصصختمريباوطكةصاخلا
ةفلتخملاقرفلاهذهبةمألاهذهوءةيمالسإلاةمألاىمسييذلا
رومألانمرمأيفمكحىلعاهؤاملععمجأاذإةصاخلااهتاراعشو
وهعامجإلااذهربتعاو‹ةيمالسإلاةمألاننماعامجإكلذناك

.ةنسلاوباتكلادعبعيرشتلانمثلاثلاردصملا

نمدحاوملاعولوهيففلختاماعامجإربتعينأنكميالو
تضرقنااذإف‹مكحلارودصنيحةدوجوملاقرفلانمةدحاوةقرف

ءاملعنمعامجإلابلطةقرفتدجووأروصعلانمرصعيفةقرف
.هيلعاوقفتاامربتعاوطقفةرضاحلاقرفلا

عامجإلاىلإرظنننأبسانملانمهنأدقتعأضرعلااذهدعب
:ةيتآلااياوزلانم

يذلاعامجإلاوههشقاننوهنعثدحتنيذلاعامجإلا1

امأ«صنهيفتبثيملرومألانمرمأيفصاخليلدکحرشي
نوکیالذئنيحعامجإلانإفصنلابتبثمكحىلعنوكيامدنع

:صنلاةلالدنمةيعطقلابستكاهنألشاقنلااذهلةضرع
.يضاملايفعامجإلا.2
عطقب۔يضاملايفتيعداوأتعقويتلاعامجإلاعاونأبلغأ

عامجإلاعوننميه صنللبحاصملاعامجإلانعرظنلا

اميفوأةباحصلادهعيفتعقوءاوسةينظةجحوهويتوكسلا
.دوهعنممهدعب
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ةباحصلادهعيفهعوقوبملساذإحيرصلاوأيلوقلاعامجإلاامأ
ءاملعقرفتمدلرمعوركبيبأيتفالخةرتفيفاميسال

هبميلستلارسعيةباحصلادهعدعباميفهعوقونأإفءةباحصلا

عامجإلاءاعدأدجنامدنعسارتحالانمعونبفقناننإفكلذلو

عمجأوأاذكىلععامجإلامتمهلوقكةماعةرابعبناكءاوس
دتعينمعمجأمهلوقكةصاخةرابعبوأاذكىلعنوملسملا
يلوقلاةباحصلاعامجإادعام عامجإلانمعوغلااذهو‹هعامجاي
امأدارفاللةبسنلابةيعرشلاماكحألايفةينظةجحوهتبثاذإ
عيدبتلاوأقيسفتلابنيملسملانمةقرفىلعمكحلايفىرجاذإ
يفيدنهلايفيصلاهيلإراشأاماذهو.اقلطمةجحلاةوقهلسيلف
.لصفلااذهردصيفيناكوشلانعهتلقنيذلاهلوق

تقرفتدقوةباحصلادهعدعبنيملسملاعامجإتابثإنلكلذ

سلدنألاوسرافنيباماوتتشتوتاسايسلاوبهاذملاوءارآلامهب
قرفلانمددعوأةقرفمكحوليحتسمرمأ-تالصاوملارسعتعم-
.ادبأاعامجإربتعيالىرخأةقرفىلع

:لبقتسملاوأرضاحلايفعامجإلا3
اننإفاهرسيتومويلاملاعلايفلاصتالالئاسوةلوهسلارظن

نكممهبملعلانأونكممحيرصلاعامجإلانأ ايرظن دقتعن
كانهنأبملعلاعمهيلعتدعاسوألودلاهتنبتاذإاميسالاضيأ

ريغلوداهمكحتراطقأيفنوشيعيمهنودبعامجإلامتيالءاملع
ىلإتجاتحاوراطقألانمرطقيفةماهةلكشمتريثأولفةيمالسإ
عيمجيفنيملسملاملعلالهأعيمجبلاصتالانكمأليعرشمكح
روهشيفاميرمهنممكحلاذخأومهيلعةلكشملاضرعوملاعلاءاحنأ

عامجإلابربتعيالمكحلانإفهذهلثمةكرحتعقوولف.طقف
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ىلعرصعلاءاملعهيلععمجأاذإالإعامجإلاةبترمذخأيالوأ
٠عامجإلانعةفورعملاطورشلاةيقبىفوتسامثمهبهاذمفالتخا

.ةلبقملاروصعلانعلاقيرصعلااذهنعليقامو
طقفنادلبلاضعبنيبمتييذلاقافتإلانأاذهىلعىنبنيو

دحاوملاعفلختولوةيرثكأتناكولوطقفبهاذملاضعبوأ
يفناكاذإفءاعامجإقافتالاكلذناكاملدحإوبهذمنم
سيلفةقرفىلعامكحناكاذإامأةينظةجحوهفةيهقفةلأسم

.رابتعاهل
ىلعاماكحأردصتنأقرفلانمددعوأةقرفقحنمسيلف

وأصخشيأقحنمسيلهنأامك..اعامجإكلذربتعتمثاهريغ

يفهبدادتعالاةرئادنمدهتجميأجارخاپامكحردصتنأةقرف

نأبجيهنألصفلااذهنمهيلإيهتنننأيغبنييذلاو.عامجإلا

ريثكلاىلإردابتييذلاموهفملاكلذنيملسملاناهذأنميفتخي
نوردصيساننمنوملسملاعمجأوأعامجإلاةملكنوعمسينيح
اقرف نيملسملانممهريغىلعةصاخلامهاياوزنماماكحأ
يتلاماكحألاكلتتبثتةيعطقةجحكلذنوربتعيف-ادأرفأو

اميفىعداعامجإلكو.عامجايتسيلو«عامجإلابوثتسبلا
مهبهأاذمفلتخمب«نيملسملايدهتجمعيمجنمردصيملاذإىضم

ربتعييذلاعامجإلابسيلوهفصنلابحاصمنكيملو«مهناطوأو
اقسفهنعجورخلاسيلوةيعرشلاةلدألانمةثلاثلاةجردلا:يف
.ارفكالو
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يمتختنأبحيمیهافم

طبريفنيخرؤملاإطخببسب سانلارثكأناهذأىلإقبس
يبأنبيلعنينمؤملاريمأمهلتقنيذلاةمكحملانأثادحألا

ءئطاخموهفموهوجراوخلالصأمهناورهنلاةعقويفبلاط
راثمثدارفأةعستالإمهنمجنيملورهنلايففاولتقدقةمكحملاناف
ىتحادارفأوتاعامجسانلانمةريثكفئاوطيومألامكحلاىلع

نبعفانةدايقب64ةنسدايزنباةيالورخاوأيفجراوخلارهظ

.قرزالا
يلعمامإلانيبتعقوةباحصلانيبةنتفيهناورهنلاةكرعمف

:ناعونفجورخلاامأ.ةمكحملاوبلاطيبأنب

راتخملاولالبوريبزلانباونسيحلاجورخكيسايسجورخ

.مهریغودرحنبنامیلسو
قرزألانبعفانءأدتبايذلاجورخلاوهوينيديسايسجورخو

.هدعبنمجراوخلاهيلعراسو

:يتآلالصفلاارقافحاضيإلانماديزمتعشنإو

جورخلاوةنتفلانيبقرفلا-
عقياموءارألايفسانلافالتخا:ةنتفلاةملكيناعمنم

ردصيفتعقودقو«لاتقلاوعازنلانمكلذببسب-مهنيب

لتقوعازنىلإتدأةباحصلانيبتافالخلانمةعومجممالسإلا
:ىلياميفاهرصحننأناكمإلاىفوانتفتيمسفلاتقو

۱`.رادلاةنتف1
.لمجلاةنتف2
.نيفصةنتف3

ناورهنلاةنتف4
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يفهنأكلذورادلاةنتفيهةباحصلانيبنتفلاىلوأتناكف
ضعبهيلعدقتنانامثعنينمؤملاريمأةفالخنمةريخألاتاونسلا
املف«هلزوجيالهنأاودقتعافرصتلاوكولسلانماعاونأسانلا

نمهنابهضعبنعباجأو«رفغتساوهضعبنعرذتعامهداقتناهوغلبأ

فالخنيضراعملانيبوهنيبعقووهلعفينأمامإلاوهو

ملفليقتسينأهنماوبلطىتحفالخلادتشإولئاسملانماددعيف
عفادوهولتقفمهنمةعامجهيلعتبثوفمهلبجتسيملومهنملبقي
تیمسو.یرخأةعامجمهنعتلزتعاونيملسملانمةعامجهنع
.نيملسملانيبتعقوةنتفلوأتناكورادلاةنتفةكرحلاهذه

هلزتعاوبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمألسانلارثكأعيابمث
ىلإاهلكةكرحلاتداوهوعيابنممةعامجهيلعماقونورخآ

ةياورىلع)افلأرشعةينامثكلانهلتقفلمجلامويبورح
لمجلاةنتفبةكرحلاهذهتيمسو(بهذلاجورميفيدوعسملا
.نيملسملانيبتعفوةنتفيناثتناكو

ثعببلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمألةعيبلاتمتامدنعو
لزعللبجتسيملف‹ةيواعممهنضنمونيقباسلالامعلالزعي
ايلعمامإلامهتيهنأحرصوءهيلوهسفنربتعاو٠نامثعمدبللعتو

.همدبهبلاطيهنأو.هبءاضرلابلقألاىلعوأءهلتقيفكارتشالاب

لتقنيفصیمہسیناکميفةريرمبرحكلذلجأنمتعقوو

جورميفيدوعسملاةياورىلعفالآةرشعوفلاةئامهيف

تعقوىتلانتفلانمةثلاشلاةنتفلايههذهتناكوبهذلا
۱.نيملسملانيب

ةمواقملانعهشيجفعضبةيواعمسحأامدنعنيفصيفو

بلاطوفحاصملاةعدخركتبا ةلاحمالهبةقحالةميزهلانأبو
ةندهكةدمديدحتوميكحتللةبخننيوكتبوهللامكحىلإعوجرلاب
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نيباديدشافالتخايلعباحصأفلتخاو‹لمعلااذهاهيفمتيل
لزنةقفاوملاىلإمامإلارطصاو.هلضراعموبلطلاىلعقفاوم
نامكحلاريتخاو«كلذفالخوههیرناکنوةيبلغألايردنع

مامإلابودنمنلعأف٠سانلارضحودعوملاىهتناوةندهلاتددحو
متامهبصانمنماعمامهلزعىلعةيواعمبودنمعمقفتاهنأبيلع

كلذةيواعمبودنمركذأو.ءاشتنميلوتةماللرايخلانوكي

تيبثتويلعلزعىلعيلعبودنمعمقفتاهنأنلعأوقافتإلا
نألةافلملإمكحيفميكحتلاةيضقنأيلعربتعاف«ةيواعم

ىلإعجرو..اقفتيملامهتألوهللاباتكبالمعيملنيمكحلا
قفاوامدنعشيجلااولزتعادقاوناكنيذلا ميكحتلايضراعم
ةجيتنتنلعأامدنعامامإمهلاوعيابمث«ميكحتلاىلعيلعمامإلا

يفرارمتسالاوشيجلاءاولتحتءاوضنإلامهنمبلضي ميكحتلا
ناورهنلابرق!وعمجتدقونيضراعملانأريغ‹ماشلالعاةبراحم

نيبومهنيبومامإلالسرنيبومهنيبترجو«ةدوعلاىلعاوقفاويمل

ىلإاهدعباولصوتيملةريثكتاشقانموتارظانمهسفنمامإلا

اهيفلتقةعقوممهنيبوهنيبتعقووهشيجبمهيلإلحترامءقافتا

تناكوناورهنلاةعقوبتيمسيدوعسملاةياوربسحفالآةعبرأ

.ىرأاميفةعبارلاةنتفلاىههذه

ببسلانأثحابلادجيعبرألانتفلاهذهثادحأيفلمأتلابو

.نيملسملانمنيتفئاطنيبرظنلايتهجويففالتخاوهاهيف

نينمؤملاريمأكولسيف-نينمؤملاريمنيتفئاطلایدحإيفو
‹اهتمددعوألكاشملانمةلكشموألئاسملانمةلأسميفهسفن

نعجتنيوةحصلامدعنوضراعملاىريو«هففومةحصوهىري

نيتفئاطلانمقيرفلكعمو.لاتقلاىلإءاهتنالانيفقوملانيابت
عمج۔اضيأ دجويثادحألاكلتعيمجيفوةباحصلانمددع
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دحأعماوكرتشيملفايبلسافقومفالخلانماوفقوةباحصلانم
.نيفلتخملانيفرطلانمادحأاوديؤيملو

يففنعلانإنيخرؤملاعفاودوتاعزنفالتخامغرودبيو
مهمامأفقومامإلانأوءطقفنيضرامملانمناكىلوألاةنتفلا

يفىتح«ةوقلابمهلضرعتلانمعنمو«احالسدرجيمللزعأ

وأ٠طقفمامإلالتقمنعتلجنادقفكلذلو.تاظحللاجرحا
.ةطيسبىرخأرارضأضعب

نيضراعملانماضيأفنعلاادبةثلاشلاوةيناثلانيتنتفلايفو

فنعلابفنعلاىلعباجأامنإوايبلسفقيملانهمامإلانأريغ
.ليتقفلآرشعةينامثنعةيناثلاةنتفلاتلجنادقفكلذلو

.ليتقفالآةرثشعوفلأةئامنعةثلاثلاةنتفلاتلجناو

اهيففنعلاناكتارظانملاوتاضوافملادعبفةعبارلاةنتفلاامأ

فنعلابفتعلانعنوضراعملاباجتساوودبيامك مامإلانم

يفيدوعسملاتاياوربسح«ليتقفالآةعبرأنعةنتفلاتلجناو
اهتيحضبهذنتفلاهذهنأينعأ‹كلذعيمجيفبهذلاجورم

بسحنيلتاقملانيملسملانمافلأنرشعونانثإو
.يدوعسملاتاياور

اهيففالخلانأاعيمجنتفلاهذهثادحأيفعوضوملابلصو

قحلاوههكلسمنأدقتعيناكقيرفلكنأيأ«ةنايدناك
.نتفلاهذهنمةنتفلكنعفالخللالثمذخأننأعيطتسنو

بصنملاولاملابهلهأيباحيهنأبنامثعمهتاىلوألاةنتفلايفف
نأباجكلذلعفينكيملرمعنأهلركذوكلذهيلعدقتتاملف
ريمأهنأبهنعبيجأو.هللمهاطعأوههنأوهللمهعنمرمع

.لوؤسملاوهونيملسملاومالسإلاةحلصمبفرعأو‹نينمؤملا
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ةلتقلتقىلإردابيملفيلعلةعيبلاتمتةيناثلاةنتفلايفو

ةلتقلتقتىتحعيطنالوكلعمنالنولئاقلاقف.نامثع

ةعاطلاوعملالب-ذئنيحنينمؤملاريمأوهو-يلعلاقو٠نامثع
ناكاذإدودحلاةمأقإنممامإلانكمتيفيكودودحلاةماقإمثالوأ

.عيطيالوعمييالنمةمألايف
ريملوأنامثعةلتقلتقنعيلعلغشناةثلاثلاةنتفلايفو

٠.صاصقلاببلاطيوهونامثعمدیلوهناةيواعمیعدافمهلت

مث«نوملسملاهيفلخداميفلخداوالوأعيابىلعمامإلاهللاق
لبةيواعملاق.صاصقلاعاقيإومدلاةيالويفكقحببلاط
.الوأصاصتلا

فلتخافةندهلاتبلطوفحاصملاتعفرةعبارلاةنتفلاىفو

.ميكحتلالبقوةيبلغألاتاوصأطغضتحتقفاوفيلعباحصا
انلبق.يلعناسلببيجينملوقيو٠شيجلانمددعهقراشف
ضعببءادتقاوشيجلاةملكىلعافوخةعدخاهنأملعننحنوةندهلا
ةئفهنأملعتكنأنورخألالوقيو٠ةهباشملايلوسرلافقاوم

ىلإءيفتىتحاهكرتتنأكلسيلوهللارمأباهبراحتتنأوةيغاب
.نيقيرفلادحأكلهيوأهللارمأ

نأكلحضتياهنمو.ةكئاشلااياضقلاكلتلةطيسبةلثمأهذه

نمةنايدفقاومتناكةقباسلاثادحالايففقاوملاعيمج
امنإاهفقاومبفارطألاكلتكاسمتسأنأو.ةفلاختملافارطألا
كاسمتساسيلو٠هللاىلإهببرقتتونيدتامباهكاسمتساينعي

نيبتعفويتلانتفلانأيلودبيو.ايندلايفةبغروةيدع

اولفقينأنيملسملاىلعبجيهنأودحلااذهىلإىهتنتةباحصلا

مهئارآنعرظنلاعطقب٠اهيفلخدتلاباوطروتيلنوبابلااهنع

اهديءاجامينتفلاهذيلةقالعالهنو.ةيصخشلامهلويمو
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عبرألانتفلاهذهنأةقيقحلاو.اهيلإبسناسمواميفاهنعبترت
نالةباحصلانيباثادحأاهرابتعابدحاونازیمبنزوتنأيغبني

٤,هباشتماهيففورظلاو.ةباحصلانمضعبهرضحاهفارطأعيمج

مهيفاواطخأءاوسقحبالىطنيبناجلانماهيفنومئاقلا

.اوباصأ

ءامدعوضوملايفنأمغر-فقوملااذهىلإانئجلييذلاو
اوفقونيذلاةباحصلاضعبيفثيداحألاتوبثيه الاومأو

ىلعفويسلااهيفاورهشو«ثادحألاهذهىفةضراعتمفقاوم

0ضعبلامهضعب
دوهعيفتماقيتلانتفلاتتهتناةمبارلاةنتفلاءاهتنابو

٠ةديشرلاةفالخلادوهعيفتمافلقالاىلعوأ‹مهنيبوةباحصلا

حضتيخيراتلاثادحأيفةقمعتملاةهيزنلاةفصنملاةرظنلابو
لتقدقفءاهنمزيفتهتنادقةيلمعةكرحكةنتفلاهذهراثآنأ

مامإلالتقمثةوقالوهللوحالنمممهيقابقرفتوناورهنلالهأ
مهيلِإبسنتنأةداعلاترجامكءجراوخلاىلإتبسنةرماؤمبيلع

خيراتلاباتكمهنمعنصدقفةفرحنملاةذاشلالامعألالك

ديزوبأوبعشأواحجةيصخشك ةيفارختايصخشتالاقملاو
يمالسإلاخيراتلايفمدلاةيلوئسممهفاتكأىلعنوقلي-يلالهلا

تاراشإريشتماهتالاعباصأتناكنإواهربدنمبملعأهللاوةماع

ىلإيلعنبنسحلامامإلاملسمثنياثمشألاىلإةحضاو

یھتنادقوريأةيضقلاهذهلیبیملةليلقروهشدعبةيواعم

يبأنبيلعنينمؤملاريمأبناجورهنلالهأبناجماهبناج
.بلاط

هباجافةملكبتعشألاهضرتعافربنملاىلعبطخييلعنينمؤملاريمأناك
هللاةنعلكيلعىلامحىلعامكيرديامو».هلوقيهتبطخيفضاموهومامإلا
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نتفلاهذهةقالعام:الوددرتیلاؤسنىلإاندبشیو

رشحتناثلسيلهقباسلاننفلاهبشتةباحصلانيبةنتفىمف«ممي

امكاهكرتنامنإوبيصملاواهيفئطخملانيبنواهثادحأيفانفونأ

.هللاهتاقباسكرتن

ينيخرۇملانماريثكنأنأعقاولاو ىلعصوحلادشأنوصرحي

نو-فورعملاقورملاثٹيدحبنودوصقملامهرهتلالهُنُىلع

ارابخأىوعدلاهذهتبثيامميلعمامإلاىلإنوبسنيو-حص

اطلخنوطلخيمهمث.اهعوقوبثادحألاعوقولبقربخيةيبيغ
‹ةلودلانعجورخلاىنعمونيدلانعجورخلاىنعمنيبابيجع

نيخرؤملادنعصرحلااذهربكاملكنمزلالواطتاملكو

ااباتکو .تالاقملا

ىلعهقابطناىیدمالوثيدحلااذهةحصشقانأ5لواحأال

هذه طبضلابددحأنأنألايناکمايسيلهنأامك.تاذلاباميلاهذه

اممءيثبمزحأالانأفكلذعموهبقوثومردصميف«ايقلطأ

.ةرمرفكلاكرسأدقلهللاو.رفاكنباقفانم.كئاحنباكئاح.نينخاللاةنعلو

هموقىلعلدأرمأنأوكبسحالوكلاماهتمةدحاونمكادفامفىرخأمالسإلاو

جهنحرش.هدمبألاهنمأيالوبرقالاهتقمينأىرحل.فتحلامهيلإقاسو٠فيلا

يفوهو).ديدحلايأنباهنعلاف391صلوألاءزجلاديدحلايبنبالةغالبلا

باحصأيفلولسنبيبنبهللادبعناكامكمالسلاهيلعنيتمؤملاريمأباحصأ

ردصملاءهنامزيفقافنلاسارامهنمدحاولكملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسر

.297صقباسلا
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نعليقامعيمجنأبسحأو«هنيحيفعوضوملااذهيفدرو

ىوقأهيفكشلانأودقنللةضرعفورظلاكلتيفجراوخلا
.نيقيلانم

نمفئاوطجراوخلا»:()شيفطاقاحسإويأمامإلالوقي

‹قرزألانبعفانمهسوؤر‹نيعباتلاعباتونيعباتلانمزيفسانلا

جراوخاومومهعياشنمو‹رافصلانيدمحمو‹رماعنبةدجنو

بنذلابكترمىلعمكحلابةمألانعوقحلانعاوجرخمهنأل
«.ةيصعملابلاومألاوءامدلانمهللامرحاماولحتسافكرشلاب

.رمألالوأيفةدوهعمنكتملجراوخلاةيمستنإ»:اضيألوقيو

فرعتملوءانلقامكةقرازألارمأءارشتسادعبترشتنايهامنإو

ءهبنيضارلاوميكحتللنيركنملايلعباحصأيفةيمستلاهذه
«.ةيواعملرمألاتوبثدعبظفللااذهرهظاملوألعلو

ةثالثىلعذئمويسانلانأ»:ةنفيلخنبعفانمأتثدح
ذيبنلانوبرشيقاسففنصو«مهعابتأوةربابجفنص:فاضصأ

ذئمويكانهسيلو‹شحاوفلابنولمعيو‹ةالصلانوعيضيو
نونيديءارقلانومسينيذلاامنإو«كاكشالوةقرازأالوةيرفص
قاسفلاعمقوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابو‹ةربابجلالاتقب
مهيلعءالدألاذختيلعجدايزكلذىأراملف‹نوعنصيامع

ىلعمهلتقينأاوشخهنمكلذاوأرالف«مهلتقيفمهذخأيو

لذبرثكاملمث»:يملاسلانيدلارونمامألالاقو(«مهشرف
فئاوطداهجللنوجرخياوناكو‹مهبرضريفمهسوفت
لیبسيفجرختيتلاةفئاطلايهو4ةجراخعمجمهو(جراوخ)

«.هللا
.103صملكتيخيرانامعرظنا()

235يناثلاءزجلابرفملابخئاشملاتاقبط(2)
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شيجاولزتعاميكحتللنيضراعملانأعوضوملااذهيفاملكو
مامإلانكلوءامامإمهنمادحاواوعيابنامكحلالشفاملفمامإلا
‹ةيواعمعمفانئتسالدعتسيادبنيمكحلالشفدعبيلع

نأ-هيراشتسمضعبةحيصنبالمع ةيسايسلاهترظنتضتقاف
امك.العفمهنمىهتنادقوالوأنيلزتعملارمأنميهتني

زبانتلللاجمكانهنكيملو٠لمجلاباجصأنملبقنمىهتنا
هتریسبریسينمقالخأالويلعقالخأنمنكيملفباقلألاهذهب

نمجورخلابسانلاكوفصينأالوباقلألابسانلااوزبنينأ
حبصأيتلاءامسالاوباقلألانمكلذريغبوأهنمقورملاوأنيدلا

دهتجملك»:لوقيمامإلانأواميسال«دعباميفنينراهل
كلذاوفقيملموقلاءالؤهنأملعلامامتملعيوهو

.قحلاوهكلذمهفقومنابمهنماداهتجاالاهنمفقوملا

ناورهنلاةنتفدعبمامإلاةلاحوأفقومروصتيتلارداصملاو

طخنأىلعةعمجماهنكلو.اهباحصأتاهاجتابسحةبراضتم
لهأىلعهطخسنمفنعأودشأناكءاشلالهأىلعمامإلا
لدت-هيلإاهتبسنتحصنإ هنعتظفحىتلاهتاملكو‹ناورهنلا

.مهلتقىلعهمدنوهفسأىلعةحضاوةلالد
£££٤

ةنتفناورهنلاةعقومنأاذهلكنمهيل,يهتنأنأديرأيذلاو
الإمهللادعباميفرثأاهلسيلواهتقبسيتلانتفلاكةباحصلانيب
‹هقوقحومامإلاتابجاووةمامإلاعوضوميفيلدجلاشاقتا
فقومبلالدتسالاوكلذيفدودحلاوهقوقحوةمألاتابجاوو
نعلزعنينأمامإلللهونافلتخيامدنعةمألافقوموأمامإلا
اذإو.كلذكهولزعينأمهللهو؟ثدحنودنيملسملارومأ

.28صثلاثلاءْزجلاناهربلاوليلدلا
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٤٤..|=
قانعأيفىلوألاهتعيبنوكتناو؟.دوعینأهقحنملهفلزعنا

نمدقعةمامإلاةعيبلهو؟عوجرلاويلختلادعبىتحسانلا

ىلإمامإلااعدولامكةعيبلانويضمبمزتليملنيفرطلادحأنأ

الف.هيفءانغالليئضددعمدقتٴوأءدحأمدقتيملفودعلاداهج

ةيضقببسبعيضاوملاهدهلوحتريثأةضيفتسماثاحبأنأكش

فقاوموفورظلاكلتيفمامإلافقاومو«ناورهنلاةنتفوميكحتلا
.هنعلزعنانموأهعميقبنمءاوس«هباحصأ

مامإلاسانلاعياب()مامإلالايتغامث«ناورهنلاةنتفدعبو
مكحلارمأنأكاردالامامتكردينسحلاناكويلعنبنسحلا

هسفنلخاديفوهررقو‹ةيواعمىلإيهتنيس-لئاسولالكب

افورعمنكيملفهلبقامأمامإللهلايتغادنعائجافماروهظمجلمنبارهظ(1)

يقلافاهءارونمةقيقحلاىلعفرعيملةرماؤمللمهذيفنتدعبىتحوهابحاصكلذكو

هيلعقلعتيذلا(نييومألابجش)جراوخلامساىلعةثداحلاةيلوئسمنيخرؤملارثكأ
ارابخانكلو.قيقحتلابمامتهانود.ةلوهجملاوةهوركملاوةذاشلاثادحألاعيمج

هلوقيامريغىلعلدتدقدحأاهيلإتفتليالخيراتلاوبدألابتكيفةعطقمدرت

.نورثأتملانوينيتورلارابخألاةلقت

نمناكسيقنبثعشالانأفرعيناورهنلاونيفصثادحأبمتهأنملك
يفوميكحتلالوبقيفلخدلاربكأهلنأوهتروثمباحصأنمومامإلاىلإنييرقملا

دعبمامإلاشيجمهتاطيبثتيفورهنلاباحصأىلإةيواعمبرحنعمامإلالودع
اسماخاروباطوأةيواعملاليمعناكهنأاضيأفرعيوةيواعمعملاتقلاةلصاوملكلذ

ةفكتحجرنأدعبثعشالانأبدألاوخيراتلابتكركذتو.مامألاشيجيفهل

رهظبلق عومجلاهنعتقرفتوىلعزكرملؤضورومألاهلتماقتساوةيواعم
نعهفارحنايفسيقنبتعشاللؤجرفلاوبألاق»حجبتوةحاقويفمامإللنجملا
ىلعىلعثعشألالخد:ديدحلايبنبالاءاهحرشلوطيرابخأنينمؤملاريمأ

توملايأ:يلعهللاقفهبكتفيسهنأثعشألاهلضرعف«هليلعظلغافهملكف
نبالاقو«يلععقوتوملاوأتوملاىلعتعقويلابأامهللاوينددهتويفوخت
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ءامدنقحينأوءةيومألاوةيمشاهلانيبريرملاعارصلافقوينأ
هجتينأنمافوخعنتميملةعيبلاهيلعتضرعاملف«نيملسلا
ىلإرومال.فرطتلكلميبكليهريغىلإسا
تأدهاملف.ةعيبلالبقاذهلوجئلتاکاسار

.ةيواعململس«سانلا47ترقتساوءفصاوعلا
رخآاددعناوةيواعمىلعاطخاسناكاريبكاددعنأكشالو

فعضلاونبجلابهومهتاوهميلستيفهسفنوههيلعطخسدق
امكونسحلااهردقامكتراسةيضقلانكلو‹ةينانألاو

.ةيواعماهدارأ

ديزيهنبالدهعلاةيالوبةعيبلاذخألدهميةيواعمادباملو
لهأادعام ةيمالسإلاةمألاتحبصأونيطخاسلاددعدادزا
الإيومدلاماعلاراجفتالانعاهكسميملو«ناكربلاكيلغت-ماشلا

دنعدجوتنألقيتلاةيسايسلاهايازمبمكحلايفةيواعمدوجو

۔يفتماقفناكربلارجفناديزيیلوتوةيواعميفوتاملف.مكاح

اهضارغأىلاعفدنتوماسحلالستسانلانمةعومجمناكملك

ثعشألاىمداف«ربنقهدرفهيلعنذأتسييلعىلإثعشألاءاجو»:ديدحلایبآ

تسرمتفيقثدبعبولهللاوامأءثعشأايكلويلام:لوقييلعجرخف«هنأ

.«كتاريعشترعشقال

هبالخفةليللاهذهيفسيقنبثعشألاىتأمجلمنباناكدقو:جرفلاوبألاق»

نباللوقيوهوثعشألاعمسف«يدعنبرجحاهبرمودجسملايحاونضعبيف
روعأايهتلتقهللاقحبصلاكحضفدقف‹كتجاحبءاجنلاءاجنلا:مجلم

لتق.نولوقيسانلاورجحليقفهبرضفمجلمنياهقبسدقويلعىلإاردابمجرخو

يبأنيالةغالبلاججهنحرشنمسداسلاءءزجلايفرابخألاهذهعجارءنينمؤملاريمأ

بدألابتكنماهريغيفوثعشألاىلإماهتالابريشتاهتلمجيفمهوديدحلا
بجشملاىلععوضوملااوقلعدقنيخرؤملانكلوحرصأوحضوأوهامرابخألاو
.اوهتناويومألا
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فلتختدقةعومجملكعفاودوىواعدتناكنإو«ةوقلاوفنعلاب
.ىرخألاةعومجملانع

‹ةفالخلاةيلهأمدعباهضعبو«ةفالخلاةيقحأبماقاهضعبف

اهضعبو‹اهمعزيفتيبلالهأةبارققوفتيتلاةبارقلاباهضعبو

مكحىلإعوجرلاوةلادعلابةبلاطماهضعبوءرأثلاذخأوماقتنالل

.لئاسولاومعازملاوتارربملانمكلذريغىلإ...ةعيرشلا

جورخدعباهضعبیهتنابورحوتابغاشمكلذببسبتعقودقو
رادىلإدرتءابنألاتناكف‹لوطأةرتفاهضعبمواقو«دحاو

.لكشلااذهبةرامالا

.نئادملاب!ةرصبلابةجراحتجرخ«ةفوكلابةجراختجرخ

نمديزمبمويلكىلاوتتءابنألاتناكو.خلا«نميلاب!فئاطلاب
ققحتنأتمصو«مكحلاهجويفحالسلاتعفريتلافئاوطلا

ةقرفبثعبيرمألالوأيفريمألاناكف.ةوقلاوفنعلاباهبلاطم
امدنعهنكلو«اهتتشيوأاهيلعيضقيلامةجراخىلإشيجلانم
يفحالسلاعفرتومكحلانعجرختيتلاتاعومجملاهذهترثك

نكينأراصمألانمرصميفلاولكىلعراص«ةلودلاهجو

ءاضقللهبلسريمث«ةرهامةدايقتحتادوزمايوافشكاشيج

قلطنا كنع شيجلادئاقللوقيفيحاونلانمةيحانجراوخىلع
نميلاجراوخوأزاوهألاجراوخوأنئادملاجوخىلإ
.اذكهو

ةلودلانعيسايسلاجورخلاىنعمبجراوخلاةملكتلمعتساف

نعةجراخلاتاعامجلاىنعمبصاخيركسعحالطّصاُك
تماقفتاعامجلاكلتضعبفرطتنأثدحنكلو.ةلودلا

يضرنمىلعوةملشلاماكحلاىلعكرشلاباهبتمكحدئاقتي
:ديقعلاهذهلمهيلعسانلاطخسف«مهمكحتحتوأمهعمءاقبلاب
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نيدلانعكلذبنيجراخمهوربتعاوكولسلانماهيلعىنبناامو
اعماهيبناجيفلماكلااهانعمىلعلدتجراوخلاةملكتحبصأف
ةيومألاةلودللةعرابلاةدايقلارودانهءاجو.يسايسلاوينيدلا
هتربتعافتاعامجلاضعبنمذاشلافقوملااذهتلغتسافاهراصنأو

رخآالالغتساهتلغتسامث«اهفارحنابضارريغاهيلعمقانلكلافقوم
يركفمىلعجراوخلاةملكقلطتنأتلواحنيحیدمدب
دادتمامهةيومألاةلودلاىلعنوساننوكينأو٠ميكحتلا

اذهيفتعضوو.اعيمججراوخلامسامهلمثيوميكحتلايركنمل

یمفربلاساهنیوفرباباهبتارت

رهاظوهاماهنمليواقألاتارشعهيفمامإلاناسلنعتعضو

يبنببلهملامهنمسانبابلااذهيفرهتشادقوءنالطبلا

ناكجراوخلاىلعةبوذكملاهثيداحأرثأنأليقهنأیتح.ةرفص

.هفيسرثأنمدشأ

تلعجاهناتاوطخلاهذهبةيومالاةسايسلاتدافتسادقو

ىلعطخسلايفاهعمنوففتينيلدتعملاونيلزتعملاوةعيشلا

ةفرعمنودةيمالسإلاةمألانمجورخلابمهيلعمكحلاوجراوخل

نأسانلاعوريفتلخدأاهنألمهروهظادبموجراوخلاةقيقحب

يكملديلعنعوهرویشأدب
ديزيمایاوةيواعممايارخاوايفةريصقةرتفترمهنادقتعاو

تناكفميكحتلاوركتمامأ.دعبلمعتستملجراوخلاةملكتناك

يفدايزجلاملكلذلو(ةمكحملا)يهىرخأةملكمهيلعقلطت

كرحتمهلزانميفمهلتقيوساتلاعبتتيراصوملظلاوداهطضالا
.لعفلادرلسانلا

ةحضاواهنكلوةرصتخمةروصبةرتفلاهذهعفانمأتروصدقو
ةربابجماكح:فاضصأةثالثىلعذئنيحسانلاناكتلاقبح
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نيذلاءارقلاو‹نيدلانعاوفرحناو:مهتاوهشاوعبتاقاسفو«ةملظ

املفنيملاظلامكحنودقتنيومهكولسيفنيدلاىلعنوظفاحي
ىلإحيرصلادقنلاهجووركتملانعيهنلاوفورعملابرمألارثك
مهتويبنممهجرختسيوسانلاىلععمستينأدايزلرطخءارمألا

ووميثرفىلعاوتنأثلاشعبيشفمنممتن كاكشالوةقرازأالوةيرفصذئمويكانهسيلو.جورخلاىلا

ةحضاوةراشإريشتةفيلختنبعفانمأنمةملكلاهذهلعلو

هيبناجىلعهتلالدبولماكلاجراوخلاةملكىنعمبجراوخلانأىلإ
.ليلقباهلبقوأةكرحلاهذهدنعاهلامعتساأدبامنإ

نيجراخلادضدوهجلالتكتيفةيومألاةدايقلاتحجندقو

ةفالخنعونيدلانعويلعمامإلانعجراوخمهرابتعاباهيلع

ضغببوعوضوملاثيدحلاو.ةعاشإلابواهفيسبمهتبراحفنيملسملا
ءاهقفلاوءاملعلانمريثكاهبناجىلإزاحتاو‹مهلمامإلايبحم
ةسايسلامهيلعقلطتتناكنملةلماكلاةقيقحلااوفرعينأننود

قبطنتنمنيباوقرفيمللقألاىلعوأ«جراوخلاةملكةيومألا
ةصاخلاةذاشلامهئدابملةجيتنلماكلااهانعمبجراوخلاةملكمهيلع

ائيشاولمحينأنودجورخلاىلإاوعدوأاوجرخنمنيبو«مهب

اوعدوملظلاوفارحتالاىلعوراثتامنإو‹جراوخلائدابمنم
نيفقوملانيبومالسإلاماكحأبمازتلإلاىلإةمكاحلاةطلسلا

.ریبکقرف
ةلودلايفجورخلاعفاودعيمجةشقانمىلإتعجراذإو

نماددعوُةلأسمهدجتمل4‹ةفلتخملااهتاعومجميفةيومالا

املامكحلازاهجنيبداهتجالاراظنأاهيفتفلتخالئاسملا

.235صيالطقيقحتيناثلاءزجلاينيجردلاتاقبطيفةملكلاصنرظنأ(1)
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ةعبرألانتفلايفلاحلاوهامك-ريبعتلااذهحصنإ-يبعشلا

فالتخاىلع مقاتلايبعشلافرطلانأدجنامنإوءةقباسلا

مدعىلإفاضي«اساسامكحلاةيعرشبملسمريغ-هيواعدوهيعاود
نأربتعيفيناثلابناجلاامأ.مالسإلاماكحأبمازتلالامدعةيعرشلا

قفووةطلسلاةبغرىلعيرجينأبجيهصبتبامو:

طرفتنلودحأاهيلعهبنتميملةوقلابهبستكاقحوهواهتادارإ

ىلإةيومألاةرظنلاروصيامريخلعلو.فورظلاتناكامهمهيف

يتلادوفولاىلعادرناورماهلاقيتلاةملكلا.وهمكحلاةيضق

دجسملايفمهبطخنأدعبنامثعنينمؤملاريمأرظتنتتءاج

رثأتواورثأتىتحهبررفغتساوادوعومهدعوو.ةئدهمةبطخ
نمعاموناورمكانهدجوتيبلاىلإعجراملف.ىكبواوكبو

و‹هيلعنيمقانلاعمنينمؤملاريمأكلسممهضريملةيمأينب
۳ةدشتحملاعومجلاىلا-ناورمجرخمهنيبةفينعةشقانم

:مكناشاس:ناورممهللاقفدعوامبمهليفيلنامثعرظتنت

اوعزنتنأنوديرتأهوجولاتهاش:بهنلمتئجمكنأكمتعمتجادق
مكيلعنريمتلانومتمرنإهللاوانعاوبرغأ.انيديأنمانكلم

ءمکیاربغانیفاودمحتالو‹مكرسيالاممكبنلعفنو«الحام

«.انیدیآيفامىلعنيبولغمريغهللاوانإفمكلزانمىلإاوعجرا
امناوةرشابملاةطلسلاىلادعبلصيملنيحلاكلذيفناورمو

نمهعنميملاذهنكلوءةديشرلاةفالخلالالظيفشيعيناك
نأبجبوءةيومالايديألاىلاتلصودقةطلسلانأبساسحاإلا

ضرعيملهنإلب«نامثعنينمؤملاريمأنعنععفاديملوهواهبىقبت

مهنأوةيمأينببكلمكلملاربتعاامنإو‹اقلطمبناجلااذهل

٠مهكلمىلعنيبولفماوسيلوءعافدللكلذلجأنمنودعتسم

.ةضراعملاب.ضرعينملكنمنومقتنيسمهنإ
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افقومنكيملهلنيضراعملاويومألامكحلانيبفقوملاف
نيقفتمنيفرطنيبةدودحملئاسمىفداهتجالاراظنأهيفتفلتخا

ىلايومألابناجلاهيفئجتليفقوموهامنإو.لوصألاىلع
يفةطلسلالامعتساىلاوةوقلابرهقلاوبلغتلايفةلصاحلاةدايسلا
ةمارصو‹ددعلاةرثكو«ديلاةيكلميهامئادهتجحوقفارملالك
ًاجتلاولهنألقحلايناعمنمىنعميأىلإادبأئجتليملوباقعلا

بناجلااهيفئجتليو.اليصفتوةلمجةيضقلارسخلكلذىلإ
مكحلابفارتعالامدعاهدشأفقاوملانمددعىلإضراعملا
لدعلابةبلاطملاامنإو‹مكحلاةيعرشنعتوكسلاهطسوأو‹ىئاقلا
راثلابذخألاوُةددحمةليعمثادحأىلعدرلاهنوهأو»مازتلالاو

.نينيعمصاخشأل

خيراتنأبسحأاعيمجةقباسلاتارابتعالاىلارظنلابو

تقلطأنملکسيلهنأوةيومألاةلودلامايقدعبادبيجراوخلا

جراوخلاامنإو«ةقيقحجراوخمهجراوخلامساخيراتلابتكمهيلع
ئدابمكتناكةذاشتالاقماهل.ةدودحمفئاوطمهةقيقح

يتلابورحلاوثادحألاامأمهريغاهيفمهكراشيالمهلتاراعشو
:دقوةباحصلانيبنتفيهفنيدشارلاءافلخلاضعبدهعيفتعقو

بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأنيبتعقويتلاةنتفلابتهتنا

اورهتشاوةمكحملابءالؤھيمسدقوناورهنلابرقميكحتلايركنمو

تءاجدقفاهيلإاموةقراملاوجراوخلانمىرخألاباقلألاامأ«اهب
.ةنيعمفورظلالغتسالييسايسهيجوتبدعباميف

لثمیرینمكانهنأميركلائراقلاركذأنأبحأاذهدعب

ىلعذاتسألاباتكىلعتعلطاذقفهوجولاضعبنميأرلااذه

لعةأشنوةيمالسإلاقرفلاخيرات»ناونعتحتيباوغلاىفطصم

|الافئاوطلانعراصتخابهيفبتك«نيملسملادنعمالكلا
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ةميشلاوةلزتعملايهوهرظنيفنيملسلاعيمجاهنمنوكتي
نعةريغصةملككللقنأنأتتيأردقو‹ةهبشملاوجراوخلاو

ةيخيراتلاثادحألافذحبليلقفرصتعمميقلاهباتكيفجراوخلا

.اهدعبامو272ةحفصيفلاق.مالكلاءانثأاهرکذیيتلا

«ىلوألاةمكحملا»نوخرؤملامهيمسينيذلامهفمهفلسامأ»

مالكدعبوءافلأرشعينڻايفأاوعمجتلوقيمالکدعبو

بهونبهللادبععمفالآةعبرأالإمهنمقبيملو»:لوقي

مهنمقبيملىلعنيبومهنيبلاتقلابشناملوريهزنبصوقرحو
«.لاجرةعستالا

مهءالؤهنإلوقتنأانلىتأتياذهدعبو»:مالكدعبلوقيمث
ءالؤهاهيلإلحريتلاتاهجلانايبدعبهنأالإءجراوخلافلس

لاحلاىهتنافيكنيخرؤملانمدحأانلنيبيملةعستلالاجرلا

خیراتاوأدتباامنإو«دالبلاكلتيفاوعزوتنيذلالاجرلاءالؤهب
نماذكهوتادجنلامثةقرازألامهتمدقميفاوركذنيذلامهقرفل

يفاوعزوتنيذلامهلاجروةديدجلاقرفلاكلتنيبةلصلاطبرريغ
.هنمدوصقملاىهتنا«.دالبلا

لؤاستلااذهريثينأيباوغلايلعذاتسأللقحيهنأكشالو

ينعأوءادجةديعبجراوخلاروهظوناورهنلاةنتفنيبةفاسملاف

كلذ«مهتريسبراسومهلوقبلاقنموةقرازألاانهجراوخلاةملكب
.ةقرازألاروهظباهانعمتدجوامنإةقيقحلابجراوخلاةملكنُ
نيطخاسلاةلمجنمناكقرزألانباعفاننأركذتخيراتلابتكو

هيلعنيمقانلاداهطضايفدايزنباجلاملويومألامكحلاىلع

مث«ةرصبلايفقرزألانباعفاناوعيابوسانلانمددععمتجا

اذهناكو.اهجارخىبجواهيلعىلوتسافزاوهألاىلإمهببهذ
ةفرطتملاهتوطخاطخزاوهألايفكانهو«ةرجهلل64ةنسيف
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نيذلانيلدتعملالكهنعتدعبأوهراصنأنماريثكهيلعتقرفيتلا
نمددعةصقلاقاسدقويومألامكحلاىلعنيضارريغاوناك

.لمجأوقدُبولسُاببدألابتکضعبيفتدروونيخرۇؤملا

208صيناثلاءزجلالماكلاهباتكيفدربملاسابعلاوبلاق

:يليام

نيكرثملالافطأنأ:هللاقفعفانىلإمثاهينبلیلومءاج»

لالحانللافطألاءالؤهءامدفءكرشمانفلاخنمنأورانلاىف
:عفانهللاق

نماذهلليلدبكتآملنإ:هللاق«كسفنبتللدأوترفك
نمضرألاىلعرذتالبرحونلاقو»ينلتقافهللاباتك

ارجافالإاودليالوكدابعاولضيمهرذتنإكنإ«ارايدنيرفاكلا
يفاعيمجمهنأعفاندهشف«مهلافطأرمأونيرفاكلارمأاذهف«ارافك
الوهناميإرهظأنمالإرفكرادرادلا:لاقومهلتقىأرو«رانلا

ءامهنمءاجىتمومهٹراوتالومهحكانتالومهحئابذلکألحي

وأمالسإلاالإمهنملبقتالبرعلارافكك.مهو«هنحتمننأانيلعف
«لحتالةيقتلاومهتلزنمبٌدَعقلاوءفيسلا

ئربقرزّألانبايففقوملااذهبضايإنبهللادبعملعامدنعو

:يليام440صهخيراتنمعبارلاءءزجلايفيربطلالاقهنم
قّدصىأريأريأهللاهلتاق ضابإنبهللادبعيأ-لاقف»

«قرزألانبعفان

اميفامكحوايأرسانلابوصأناكنيكرشمموقلاناكول

افكموقلانإ«لوقياميفانبذكوبذكدقهنكلو«هبريشي

اومهؤامدالإانللحيالوكرشلانمءاربمهو«ماكحألاومعنلاب
«مارحانیلعوهفمهلاومأنمكلذىوس
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هباتكيفضايإنبهللادبعدردربملاسابعلاوبأصخلدقو
:لاقف214صلماكلا

لوقلقتمث«ةنسلاىلإليواقألابرقأوهوضابإنبالوقو»
انودعنإ:لوقاانأو»:لاقفعفانىلعهدريفضابإنبهللادبع

نالمهتنيراومومهتحكانممرحالينكلوريهللالوسرودعك
مهعمىرأفءمالسلاهيلعلوسرلاوباتكلابرارقإلاوديحوتلامهعم
«معنلللارافكمهارأوميعمجتنيماسملاةوعد

نإفجراوبخلاوةمكحملانيبةقالعالهنأاذهنمحضاوو
ةئوانمةريثكتاكرحنإوناورهنلاةعقومباوهتنادقةمكحملا

‹ةددعتمابابسأوةفلتخمبيلاسأتذختاةيومألاةلودلاىلعتماق

قرزألانبعفانءاجىتحةيجراخلاىنعملمحتمناهلكاهنکذو
ءكرشلابهيفلاخمعيمجىلعمكحوء64ةنسهتكرحبجرخو

ىلعوهيلعتقبطنافبرعلايكرشممكحمهيلعقبطينأل9

مث.ينيدلاويسايسلا:اهيينعمبةيجراخلاةملكهیأربدخأن

مكأىلعاهتقلطأفاهتلقتساوةيوسألاةسايسلااهيفتعسوت

الإعقاولايفيهامو«ةمكحملاباهطبرينمتدجومث.اهدقتني
رابتعانأويومألامكحلاىلعةمقانلاتاكرحلانمىرخأةكرح

يأبةمكحملابةيجراخلاطبرةلواحموةمكحمللافلخجراوخلا

اهنألةلواحملاكلتلجراوخلاباجتسادقو«ةقفلمةيلمعوهطابر
نولواحملالواحامهموءخيراتلاثادحأيفاساسأمهتكرحل

كرحتوناورهنلاةعقومنيبمفلاةرغافىقبتةينمزةوهنلف
ىلإبسنامهمو«قرألانبعفانةدايقبةرملوألجراوخلا
ادحاواليلددحأدجيملهنإفدعباميفمهيلإبستنانموةمكحملا

ئدابمنمائيشةمكحملاىلإهيفبسنيهبقلعتلاحلصياحيحص
ہهتلماعمومهلاومألالحتسإونيملسملاكيرشتبمهلوقنم«جراوخلا

29 - 449 -



خيراتلابتكاهركذتيتلارفكلاةملكو‹برعلايكرشمةلماعم

لأىلإهلسرينموأمامإلانيبىرجيذلاشاقنلايفاريثك

لسعتستاهنألديامم«ةبوتلاةملكبعيتامئادتناكرهتلا

ءكرثلاىنعمدحأاهبدصقيملو‹ةيصعملاوأةمعنلارفكىنعمب
ةمكحملاىلإبسنامةرثكىلعهيلعتعلطااميفيلعرميملو

نوبلاطيامنإو.مالسإلادبدجتبادحأاوبلاطمهنألطابوقحنم
:يليامىلإلصفلاةياهنيفيهتنننأنكميوةبوتلاب

دقوةمكحملاويلعمامإلانيباهيففالخلاناكةعبارلاةنتفلا
مكحلادضتماقدعباميفتماقيتلاتاكرحلاومهئاهتنابتهتنا

ىواعدلاتناكامهميسايسجورخاهيفجورخلاوىوسمألا
.يعاودلاو

ةنشسقرزألانبامايقبةقيقحجراوخلاةكرحتأدتبا
.ةرجهلل4

‹ةكرحلاهذهىلإفرصنتنأبجيفجراوخلاةملكتقلطأاذإ

جورخاهنأبمهفتنأبجيفاهريغىلعتقلطأاذإ
.طقفيسايس

يفتختنُبحيميهافم

هعاشأامببسب نيفقثملاناهذأىلعرطيسيديدجموهفمأدب
نأمهمعزبكلذو نوملسمباتكهيفمهعبتاونيقرشتسملاضعب
نألئطاخموهفموهو4بهاذموبازحأىلإمسقنتةيمالسإلاةمألا

كانهسيلوءةعيرشلاماكحأنماءزجنوكتمالسإلايفةسايسلا
اشتمامأ«هقفلاوةسايسلاودئاقعلايفهارآهلسيليمالسإبهذم
نموىلعىلعةيواعموريبزلاوةحلطجورخبًادبدقففالخلا

نيملسملاةرهمجبهاذمتنوكتءالؤه

›

تنوكتيلعراصنأنمو
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هقفلاودئاقعلاوةسايسلايفهلوصأنيبهذملاالكلو‹ةعيشلابهاذم

:يتألالصفلاارقافليصفتلانماديزمتئشنإو

ةيسايسلاتاهاجتالابةينيدلابهاذملارثأت

ردصدنعوء.ةديشرلاةفالخلارخاوأيفرومألاتبرطضاامدنع

فلتخمنيباحضاوازوربمكحلاىلععارصلازربو«يوماةلودلا
ىلعةحفاطةحلملاةيداملاتابغرلاترهظوسانلافئاوط
تالتكتةدعىلإسانلافقاومتمسقناءتاعامجلاوأفرصت
:يليامكيهفانصأوأ

فنصلاكلذعابتأفقوميفلشمتيلوألالتكتلا:لوألا
يديألاىلإلصونيح-مكحلانأظحاليذلانرملايكذلا

نأىأرفةرطيسموةتممةيثاروةيكلمىلإهجتيأدب ةيومألا
ىلعةدايسللهتليسولعجو‹ناديملايفىوقألابناجلابكسمتسي
الوأطبتراف.العفةمئاقلاةطلسلابهطابترايهنيملسملاةرهمج

اميفوءةينامثعلاةلودلابمثةيسابعلاةلودلابمثةيومألاةلودلاب
مثكانهوأانهموقتيتلالودلاضعببطبتريناككلذنيب

ةيرهاظلاوةرعاشألابهاذمتنوكتلتكتلااذهنمو.لوزت
.ةلزتعملاوةلبانحلاو

فنصلاكلذعابتأفقوميفلثمتييناثلالتكتلا:يناشلا
‘2لوسرلاةافوذنمثادحألابرثأتيناكيذلايفطامعلا

.نيسحلالتقمىتحةفالخلليلعنود«ركبابأسانلارايتخاو
يهنيملسملاةرهمجىلعةدايسللومكحتللهتليسولعجينأىأرف
قحمهيفرصحينألواحوتيبلالهُابكىىمتساف‹ةيفطاعبناوج
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مهيفةلسلستملاةيصولاىوعدوأةثارولاقيرطبمكحلاوةدايسلا
بهاذمتنوكتلتكتلااذهنمو4مهريغنود

۱.اهقرففلتخمب
فنصلاكلذعابتأفقوميفلثمتيثلاثلالتكتلا:ثلاثلا

ةركفضفرو«لوألافنصلااهانبتيتلاةيعقاولاةركفضفريذلا
‹مكحلاىلإلوصوللهتليسولعجو«يناثلااهانبتيتلاةيصولا
مثمكاحلارايتخايفةقلطمةيلاثمنيملسملاةرهمجىلعةدايسللو
تنوكتفنصلااذهنمويأرلااذهفلاخنمرذععطق

.جراوخلابهاذم

ةثالثلافانصألاهذهنيبفينعلاعارصلالالخ:عيارلالتكتلا
نيباطسوابفقومفقورخلتکتتبنةيومألاةلودلاردصيف

لماكذختيملفءةضراعتملاتارايتلاوةعراصتملافانصألاهذه
تناكأمهمهلملستستوعقاولارمألابىضرتيتلاةنورملافقوم
رصحييذلاةيثارولاةيصولافقوملماكذختيملو.فورظلا
تقوملماكذختيملو‹خيراتلاىدمىلعةدحاوةرسأيفمكحلا

.فلاخف.سانلا-عيمجىلعاهسفنضرفت.يتلاةيروتاتكدلاةيلاثملا
نأحجرتاذإ:مئاقلامكحلاىلعجورخلازاجأ|نيحلوألافنصلا

ربكأققحمرضهنعجتنيالو«ةحلصمةِمالل ققحيجورخلا
قالقإلءارتشلاوعافدلالاوحألالكىلعزاجأو.هيفمهامم

.ةرئاجتناكاذإاهتعزعزوةمئاقلاةمظنألا

نأنيرصاعملانيملسملايفتالانقملاباتكضعبونيقرشتسملاضعب)1(
هلنأشاليهقفبهذمةننلالهأنأو.نيدلابامهلنأشالنابزحجراوخلاوةفيشلا
ثادحأيفمكحتونيلثامتمنيبقيرفتوءهلرربمالفلكتاذهو.ةسايىلاب
.هقفلاودئاقعلاوةسايسلايفءارآءالؤهنمدحاولكلنأل.خيراتلا

.ةرهزوبأذاتسأللانشاقتيفةهانلقام تئشنإعجار
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ماظنبفرتعيملوةيصولابلبقيملفيناثلافنصلافلاخو
.خيراتلاىدمىلعدحاوتيبىلعمكحلارصقوةثارولا

ةمئأىلعجورخلابجويملهنأيفثلاثلافنصلافلاخو

سانلاعيمجىلعًادبمضرثيملو٠لاوحألاعيمجيفروجلا

تنوكتفنصلااذهنموهفلاخنمرذععطقيملو

.ةيضابإلابهاذم
طوطخاهلتاهاجتافانصألاهذهنمدحاولكلناكدقلو

.ةسايسلاوةديقعلايفمهبهاذمدعباميفاهيلعتنبناةضيرع
ىلعاروهظواطيطختواريكفتفانصالاهذهلوأنأكشالو

يساسألاكرحملاوههنأمغرو٠لوألافنصلاوهةايحلاحرم

نيذلامهةينامثعلاةملكمهيلعقلطيناكنمنأو.فالخلاةيضقل
عقاولايفةينامثعلانإو.ةفالخلازكرمنعةقيقحلايفاوقشنا
تعاطتسايتلاةقيمعلاةيومألاةسايسللةيرهاظةكرحالإتسيل

ةروصيفاهسفتزربتنأو‹فقوملابسكتنأةنورملاوءاهدلاب
ةفرطتملابازحألاةروصيفجراوخلاوةعيشلازربتوتباثلالصألا
باتكرخستنأومالقألاوةنسلألانضتحتنأتعاطتساو.ةقشنملا
.ةيعرشلابوثاهكلسمىلعاوفاضأفدعباميفنيخرؤملاوتالاقملا

ملامب4رمألا|دېميفاهقاقشنااهباورربتارربماهلاودجوو.

رصعلااذهباتكلًارقتلكنإو.لابىلعاهسفنيهاهلرطخي

اذهبثادحألاكلتاوفصينأمهضعبلىنستيفيكبجعتف

يتلاةروصلاهذهكيلإفكلذنمالشمديرتكلعلو‹لكشلا

ميقلاهباتكيفةرهزوبأخيشلالضافلاانذاتسأاهعضي
.ةيمالسالابهاذملا

مهلنم:يه٥رکننمثانيويلعنف
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فالخلااذهنعجتنو؟عاقبلالكيفنيملسمللرايتخالاقح

بورحثاعبناجراوخلاروهظنعمجنوةعيشلاوجراوخلاروهظ

نييومالانيبومهنيبو‹يلعنيبومهنيبةديدش

٠ةيسابعلاةلودلامايقبتهتنابورحةعيشلاروهظنعجتنو
.ليلقفرصتبةرابعلاتلقت

ناكىضماميفاهيلإانرشأيتلاةعبرألاتالتكتلاىلإةفاضإلاب

هيلعتبلغمثلوألالتكتلاعمثعبناسماخكرحتكانه
اذهنكلو.ةديشرلاةفالخلاءاهتنادعبالإرهظيملفثادحألا
ىهتناذنمعطقتادقفكلذلو.يبهذمهاجتاهيلعنبنيملكرحتلا

دمتعادقوءريبزلانبللادبعهباقامهبينعأولوألاهكرحم

يفهلوقاهصخليطقفةيصخشايازمىلعهتكرحيفريبزلانب
 سارلاةلزنمبشيرقيفتحبصأ»سابعنبلاا

يمأوهعفمهللالوسريراوحريبزلانياانأفءنينيعلاةلزنمبلب
ةجيدخيتمعو«هنعهللايضرركبيبأتنبنيقاطنلاتاذءامسأ

يتلاخو.هللالوسرةمعةيفصيتدجو«نيملاعلاءاسنةديس
ملهنألايازملاهذهمغرريبزلانبأحجنيملف«نينمؤملامأة

ق.لیلاةفهمهتلصق3إأللكلابرت

يلعةعيبذنميناثلالتكتلابراحدقناكو.لوألابزحلا3

ئدابمىلعقفاويملو.يناثلابزحلاهديؤيملمبلاطيب
ناکفرالتكنأ«ثلاثابيلايوبملفثلاثالكل

كلمتحجننإاهنعجتنيةيومألاةسايسللىرخأةروصهيفىري

هبشتهتكرحتناكف«عبارلابزحلاهديؤيملفكلذلوء_آ

هيتعراصتتنادیميفدتتووستنلاحتليشةتنوتن

تفتخانأثبلتملف.ةفصاععب .ةفينعلاعباوزلاكلتنيبتفتخ
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ىلاريشننأيفبنيشاقنلااذهيفيضمننألبقو
٠ءباسحلانمطقستنأنكميالثادحألاءانثأةيبناجةروص
سانلاروهمجناكنامثعنينمؤملاريمألعنومقانمقنامدنعف

عفدناف٠مهليفغبنييذلافرصتلاوهامنوفرعيالكابتراهبشيف
بلغأنكل.نيمجاهملانمهتيامحلهتيبىلإبابشلاضعب
هاقتنإلانأمغرو٠كابتراولوهذودايحهبشيفاوفقونيملسملا
ذختيملادحأنكلو٠تاونستسوحنرمتسانينمؤملاريمأىلع
ىتحالورصملهأالوقارعلالهأالوماشلالهأال«امراصافقوم

روهمجلااذه.نامثعلتقو.ةثراكلاتعقوىتح«نيمرحلالهأ
وهله!نامثعدضوهله«نامثععموهلهبقرتملاتماصلا
ديحولاريسفتلانإ؟هينعتالةلأسملانأكلماكلادايحلاىلع

ةكرحلانعهبحاصديقييذلاكابترإلانأ‹دماجلافقوملااذهل

ةنتفلاهذهاولغتسينأاودارأورودلااذهدعبةينامثعلاكرحتاملف

امكاكبترمروهمجلافقيملءاهدعبتماقيتلاةفالخلادض

دييأتىلإربكألاقيرفلامضنادقل‹ىلوألاةرملايفتفقو

قيرفنلعأواهيلعنيمقانلاىلإرخآقيرفمضناوءةديدجلاةفالخلا
دايحلاىلعفقيهنأ ادجليلقددعنمنوكتيو-

ىتلاثادحألاعيمجيفهيلعظفاحوهئدبمىلعراسو«لماكلا

التکتاونوکيملنويدايحلاءالؤه.دايحلاىلعيقبف‹دعبتعقو
ذختادقمهنمدحاولكنإلب(!ىلعابزحاورصنيملو
نعجتنيملو٠طقفيصخشلاهعانتقاىلعءانبفقوملاكلذهسفنل

فورعملاةلزتعملابهذملمهأىلإنيقرشتسملاةفلفتملاضعببهذ(1)

لازتعإلاةملكنإاوردقفنتفلااولزتعامهنإمهنعتلاقخيراتلارداصمضعبنال

ىتحيباوغلاىلعذاتسألامهنمنيملسملاءاملعضعبيأرلااذهبعنتقاوانهنمتءاج

.ةقيقحلاوههناكل.هثحبهيلعينب
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يفمهلخدنملكلذلويبهذمهاجتأاذهمهفقوم
.ةقباسلاتارابتعالا

تاعارصاهنعتجتندقةيسايسلاتاهاجتالاكلتنأكشالو

فورظلاكلتبامدحىلإةرثأتمتناك«ةيمالكوةيهقفةيبهذم
.تاهاجتالاوتاكرحلاو

ىوقألاةلودلاحانجتحتاوضنادقو الثمةنسلالهأناكف

نیلوغشم اهطورشبمزتلتنأنودةفالخلامسااهسفنلتذختأيتلا

قحاهئاطعإو.فيسلاباهسفنضرفتيتلاةلودلاةيعرشةيضقب

هلحامسلامدعو‹مكاحلااذهلةيعرلاعوضخبوجوو«رمألايلوأ
نممخضددعةنسلالهأدنعمكحلاةفسلفنعاشندقو«جورخلاب
.يلخادلامهطيحميفاهضعبشقون‹ةيمالكلاوةيهقفلااياضقلا

.نيملسملانمىرخألاقرفلاعمرخآلاضعبلاشقونو
اهتمذأدقو«ةمامإابةوفشماهقرففلتخمبةعيشلاتناكو

نأدعبفءةساردلاننماماهابناجةمامإلاعوضوميفريكفتلا
!مامإلانوكيمثاهينبيأنمتراتحاةيصولاىلعتقفت

ولختامدنعمكحلاوهاموةيصولامتتدفيکو‹لسلستيفيكو

ةمئألاددعلهوءيمشاهةفيلخنماهعقاويفةيمالسإلادالبلا
نمةمخضدادعأاهلكبناوجلاهذهىلعتنبندقو.اروصحم
شقونواهدحوةميشلاقرفنيباميفةيمالكلاوةيهقفلااياضقلا
ميركلائراقلالعلو.ىرخألابهاذملانيبواهنيبرخألاضعبلا
فالخلاوةعيشلاوةنسلالهأنيباريبكايراقتكانهنأظحالي
.موصعممامإلانأةعيشلاىريامنيبفءايظفلنوكيداكيامهنيب
نأةيرعشألاىري«عيرشتهمكحناوقسفهيلعجورخلانأو

هتعاطف‹هيلعجورخلاحيبيالهاطخنکلواموصعمنيلمامإلا

يفناريسيامهف.ازئاجناكنإوقسفهيلعجورخلاوةبجاو
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نيبهذملاالكىلعو.ريبعتلايفافلتخانإونييواستمنيطخ

ةمالسهسفنلنمضيةمامإلايسركىلإلصييذلاصخشلانإف
هيلعجورخلاوةبجاوهتعاطنألةيبهذملاةرظنلاثيحنمناكملا
«.اوعيطأواوعمسأ»:امئادعوفرملاراعشلاوقسف

ةمامإلاعوضومنماوفقودقفةفلتخملامهقرفبجراوخلاامأ

ةروصنأىتح«نيتقباسلانيتقرفلايفقوملامامتارياغمافقوم
طورشلامغر-فيعضلماعيأةروصىدعتتالمهدنعمامإلا

ىلإعفري-هيفاهنوطرتشييتلاةريثكلاتاءافكلاوتافصاوملاو
واصاخزايتمايأهلنوکينأنود«ةلوهسلكبةدايقلازكرم
مهنكلذلتقيوألزعينأنكمبةلوهسلا:سفنبهنكلو«بسكم

هيلعبجوفلاخاذإف«هللاعاطأامةبجاومامإلاةعاطنأنوري

لزعنيملناف‹لزعينأبجولعفيملنإف‹ةبوتلابعراسينأ
لحيالو-هيلعجورخلابجوهلتقرسیتيملنف‹لتقينأبجو

مالكلاوأهقفلايفابتكجراوخللفرعأملو.همكحتحتءاقبلا

امنإومهلاهعضأيتلاةحيحصلاةروصلانمدكأتأنأعيطتسأىتح

.مهنعمهريغرداصمركذتامىلعدمتعأ

ةثالثلاتارايتلاهذهنيباطسوتمافقوماوفقودقفةيضابإلاامأ

بوجوةركفاوضفرو‹ةعيشلااهبلوقييتلاةركفلااوضفرف

امكهوجولاعيمجىلعجورخلاميرحتوهوجولاعيمجىلعةعاطلا

بجوتيتلاةيلاشملاةيروتاتكدةركداوضفرو‹ةنسلالهالوقي
عيمجىلعمهعمءاقبلامرحتو‹ةروجلاةمئألاىلعجورخلا
جهنمبةرئاسةمامإلانوكتامدنعةعاطلااوبجوأامنإو«هوجولا

سانلالاوحأهيضتقتامبسحجورخلاوءاقبلااوزاجأوةعيرشلا
اڏهمهيأرنعدلوتدقو-ارئاجمكحلاناكاذإ عمتجملافورظو
مهتاليصفتتناكامبروءةيمالكلاوةيهقفلااياضقلانممخضددع
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مهريغتالیصفتنمعموأویفوُأمكحلابةمألاةقالععوضوميف

عافدلاوروهظلايهةعبرأنيدلاكلاسمنأاوربتعينأمهلمحامم

.نامتكلاوءارشلاو
ايسايسحجنينأبهاذملاهذهنملوألافنصللبتكدقو

فورظلاعبتفقاوملاذاختاىلعدتعاستةنورمنمهلامبايددعو
ةرابعبوأ ايمتحمخيراتلاىدمىلعفنصلااذهناكفءةسايسلا

فقاوملالكيفهنضتحتةطلسلاتناكو‹ةطلسلاباطبترم-حصأ
امناطلسنعلوقيفموقييذلا(آ)هيقفلانأكشالو.ةجرحلا
هلتقفرخآطلستمءاجاذإف!نيملسملارمأىلوونينمؤملاريمأاذه

هستهيقفلاكلذماقهناكميفسلجمثهنممكحلامامزملستو

رمأيلوونينمؤملاريمااذهةرابعلاسفنديدجلامكاحلاىلإهجوف
يذلاهيقفلااذهنإ.قسفهنعجورخلاوةبجاوهتعاطو.نيملسملا

وه‹لوتقملاولتاقلانيبنيملسملاةيالوونينمؤملاةرمإيفعمجي
هنألماكحلاىلإبرقأوهوهلالغتسإومكحلابءامتحالاىلعردقأ

ملديفأومهيديأيفعوطأ
تعاطتسامكحلاةيضقيفددشتلاوةنورملارادقمىلعو

نأتعاطتسالب4ةطلسلالالظتحترثتنتوددمتتنأبهاذملا

اهبيمتحتنأواهيفىر{خألابهاذملاةباذإيفانايحأاهلفتست
.ىرخأانايحأ

مكحلابنوقصتلينيذلانيبصعتملانيقلمتملاوءاهقفلاكلبدصقأ(1)

ميدتقملاةمئألا.عيمجةروصلاهذهنعهزنأومهامعأنورربيومهباکريفنوريسي

مهتاوصأعفترتتناككلذعموطلستملامكحللاوعضخنيذلابهاذملاعيمجل
نباف.كلذببسبىذألاهقحليملنممهنمردنوسمهبانايحأوحوضوبانايحأدقنلاب

برضيةفينحوبأوجحلانمعنميرباجويفتخيىتحدراطينسحلاولتقيريبج
ىذألاهلانيداملاىذألاهلنيملنمومهريغودلجيدمحأوهقتاععلخيكلاموطايلاب
٠.ىبدالا
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بهاذملاعابتأقحلييذلارزجلاودملانعرظنلاعطقبو
ارثأترثأتدقيبهذملاهقفلانإفةفلتخملانطاوملايفةفلتخملا

وعديوأاهبريسييتلاةيسايسلائدابملاوأتاهاجتالاباحضإو
يضابإلابهذملايفكلذللثمكركذننأناكمإلايفو«اهيلإ

نمو؟ءارشلازوجيىتم.هبةقلعتملاماكحألاو(ءارشلا)عوضوم
؟ءارشلاىلإجورخللطرتشيددعلقأوهامو؟ءارشلامهلزوجي

‹نينمألاعيورتمدع«لاومألاىلعةظفاحملاسانلاعممهكولسو

ىلختينأيراشللزوجيىتم.يڊعتلاويفبلاومرحلاكاهتنامكح
رضحلاةالص«ءارشلالمعبمهمايقءانثأءارشلانطوم«ءارشلانع

ةلودلالاومأنموةلودلانممهفقوم«مهيلإةبسنلابرفسلاةالصو
خلاةمئاقلا

نماعيمجاهربتعننأعيطتسنةيهقفلالئاسملابينغبابوهو
ارثأتهقفلاباوبأرثكألعلو.ىسايسلاهاجتإلابرثاتملاهقفلا

ىلعةيالولاباوبأوامومعلاومألاباويأيهةيسايسلاتاهاجتالاب
ةساردىفقمعتملانإلبءبهاذملاعيمجدنعلاملاىلعوسفنلا
ءارآوةيضابإلانمةقراشملاءارآيفرثأتلااذهظحلييضابإلاهقفلا
(اقباس)رابجنزونامعلهأمهوةقراشملانأكلذوءمهنمةبراغملا
٠ىرخأةرئاجوانايحأةلداعرارمتسابلودمهدنعموقتتناك
امماهنمعسوأاهيفةاضقلاوةالوللةاطعملاتايحالصلاتناكف
°0برغملايف

ذنمةلودلنيعضاخريغاوشاعدقوةيضابأإلانمةبراغملاو

مزتلتالةلودلنيعضاخوأ‹اقلطميرجهلاثلاثلانرقلارخاوأ
اقييضتةاضقلاوةالولاتايحالصنوقيضييضابإلابهذملاماكحا

رابكونيملسملاةعامجتايحالصيفنوعسوتيوءاديدش
رثأتنمنشانكشالواذهواديدشاعسوتءةبازعلاماظنو«ةريشعلا
.ةسايسلابهقفلا
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رظنلاعطقب لصفلااذهةياهنيفهيلإيهتنننأيفبنييذلاو
نييدايحلافقومنعوهئاهتنابتهتنايتلاريبزلانباةكرحنع
كلذدعباوكرتيملفةنتفلاتأدبذنمتاكرحلاعيمجاولزتمتانيذلا
:یلیاموه۔ارث

مسقناةيومألاةلودلالئاوأوةديشرلاةفالخلارخاوأيف
ىلإ-ضوضعكلمىلاةفالخلالوحتمثنتفلاببسب-نوملسملا
مث‹ةيسايسةعزنباهرمأدیميفتزیمتيتلاتالتكتلانمددع
ذختتنأثبلتمل هشقفلاوةديقعلانوشيفةصاخفقاوماهلدخت

يتايامكيهومكحلاو
يذلايساسألاًادبملاو«ىوقألاورثكألاوهو٠ىومألالتكتلا1

:نيعونىلعنوكتةلودلاةسائرنُمكحلاعوضوميفهبطبترا

ىروشلاوةعيبلاىهوطورشلاتفوتسااذإ:ةينيدةفالخلوألا

هذهفوتستملاذإةيويندةفالخيناثلاو.ةيشرقلاوةلادعلاو
.جورخلازوجيالوةعاطلابجتنيتلاحلااتلكيفوطورشلا

يفةيبهذملالوصألاضعبتنوكتيسايسلاإدبملااذهىلعو
ةرعاشألابهاذمتقثبنالتكتلااذهنموهقفلاودئاقملا

.ةلزتعملاوةيرثألاو
ةرثكلاثيحنمةيناشلاةجردلايفوهويمشاهلالتكتلا

ِلا
ةسائرنُمكحلاعوضوميفهبطبترايذلايساسألاادبملاو

اهكرتيلهللاناكامو«ةيمالسإلاةمألايفءيشمهأيهوةلودلا
اهکرتيةيصوىلعينبنتةيمالسالاةفالخلانافكلذلوسانلل
ىلعو‹تلسلستمثيلعمامالاوهيصولوناکوءقحاللقباسلا

هنمو‹هقفلاودئاقعلايفةيبهذملامهلوصأتنوكتإدبملااذه
.ةعيشلاقرفتقثبنا
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f
ةعرسيفىفتخاوفنعبرهظدقويلاتملالتكتلا _

یفروجلاب a تامدنعوروجطش6قللرايتخالا

عشا
تالتكتلانيببماصخلامادتحادنعرهظدقوعيارلالتكتلا

نأوهمكحلاعوضوميفهبطبترايذلاىساسألاًادبملاو.هتالثلا

ءاجيذلاةفيلخلانو‹ةلادعلاوىروشلاوةعيبلابمتتهلودلاةسائر

جورخلازوجيالوهتعاطبجتهيلعرمتساوقيرطلااذهنع

هذهريغيفءاجاذإو.هيلعجورخلازاجفرحنااذإف٠هيلع
زوجيالوهتعاطبجتاضيأوهفلودعلاةريسبراسهنكلوقرطلا
اذهبوةيضابإلابهاذمتقثبنالتكتلااذهنموهيلعججورخلا

: ىهءارأةعبراةفالخلاىفةيمالسالاةماللنألصحتي

وأةينيدةسائرتناكءاوسةلودلاةسائركسمينم1

.قسفهيلعجورخلاو.هتعاطبجتةيويند

قيرطنعءاجنمالإةيمالسإلاةماللامامإربتعيل2
.قسفهيلعجورخلاوةبجاوهتعاطوموصعمذئنيحوهوةيصولا

بجتورحلارايتخالابءاجنمالإنيملسملامامانوكيال3

ملاذإهلتقوهيلعجورخلابجوراجناف«الداعناكاذإهتعاط

0لزعني

ناكاذإهریغبواىروشلاقیرطبءاجءاوسنيملسملامامإ
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يفتختنأبجيميهافم

اضرلااهيفمتيفةنيعمبهاذمبةقثلاسانلاناهذأىلإقبسي

هلاقمىلإرظننودبهاذملاكلتىلإيمتنينمعيمجىلع

.ىرخأبهاذمىلعطخسلامهناهذأىلإقبسيو«هكولسوأ

هكولسوأهلاقمىلإرظننودهيفنملكىلعنوطخسيف
.ةفثلاببهاذملالكىلإرظنينأبجيامنإف«ئطاخموهفموهو
اهدحواهيلعو«مهلاوقأومهلامعأمكحبمهيلإرظنيفدارفألااما

يفنيفلتخمنيلجرلنيلاشمبتئجدقو«ماكحاألاينبنت
سانلاطخسبعتمتيامهدحأ«ةيلقعلايفنيقفتم«بهذملا
.دحاوامهأدبمنأعممهمارتحاومهتبحمبعتمتيرخألاو«اعيمج

:يتآلالصفلا!ارقافليصفتلانماديزمتئشنإو

ةنرامم

ىلعنيملسلاردروهمجمهئارونموتالاقملاباتكرثكأطخسي
مهءامدنمهيفلاخمنورفکيجراوخلانال>جراوخلا

‹ةنسلالهأمهF7تالاقملاباتكرثكأىريو«مهلاومأو
وهامفةحماستملاةلدتعملاةقرفلامهريهامجلارظنيفةنسلالهو

؟مهيفلاخمىلعةنسلالهامكح

تالاقملاباتكدحابنيعتسننأدبالفقوملااذهددحنيكل

رداقلادبعهفلؤملقرفلانيبقرفلاباتكبنيعتسننأانيأردقو
هديرنامهنمصخلننأانناكمإيفو«يدادغفبلارهاطنب :یلاميف

لوألافنصلا:فانصأةينامثةنسلالهأنإيدادغبلالوقي
ةمئأيناثلافنصلاو«ةوبنلاوديحوتلاباوبأباملعاوطاحأمهتم
باحصأةرئادلاهذهيفلخدأو‹ثيدحلاويأرلايقيرفنمهقفلا
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ىليليبانباوةفينحيبأويروثلاويعازوألاويعفاشلاوكلام
فنصلاوءرهاظلالهأولبتحنبدمحأباحصأوروثيبأباحصأو
فنصلاو«ننسلاورابخألاقرطباملعاوطاحأنيذلامهثلاثلا
‹فيرصتلاووحتلاوبدألاباوبأرثكأباملعاوطاحأمهنمعبارلا
نآرقلاتاءارقهوجوباملعاوطاحأنيذلامهسماخلافنصلاو

اورصبأنيذلاةيفوصلاداهزلامهنمسداسلافنصلاوريسفتلاهوجوو

يفنيملسملاروغثيفنوطبارمموقمهنمعباسلافنصلاو«اورصقأف
اهيفبلغيتلانادلبلاةماعمهنمنماثلافنصلاو«ةرفكلاهوجو
لهأراعشاهيفرهظىتلاعاقبلاةماعنودةنسلالهأراعش
۱.ةلاضلاءاوهألا

نيدلاباحصأمهعومجموةعامجلاوةنسلالهأفانصأءالؤهف
.ميقتسملاطارصلاوميوقلا

مهفيدادفبلارظنيفةلبقلالهأنمةنسلالهأوفلاخمامأ

ماكحأعيمجمهيلعىرجأونودترممهبمهيلعمكحمسق:نامسق
مسقلاامأءةقرفةقرفقرفلاهذهباحصأركذدقو«ةدرلالهأ
نيذلامهفةلبقلالهأنمنيقباسلاةنسلالهأيفلاخمنميناثلا
ةقرفاضيأمهفرفددعدقوعدبلاوءاوهالالهاناونعتحتمهرکذي

نيبقرفلاباتكيفلاقفمهيلعةنسلاماكحأنمةفئاطركذوةقرف
:يليام357صقرفلا

ةيمهجلاوةيراجنلاوةيماشهلاوةيدوراجلانمءاوهألالهأامأو»
قحلانعةلزتعملاو‹ةباحصلارايخاورفكنيذلاةيمامإلاو
‹ةيرارضلاوءدحاولادبعتخأنبركبىلإةبوسنملاةيركبلاو
الوةنسلالهأنورفكيامكمهرفكناننإفجراوخلاواهلكةهبشملاو
ثراوتلايففلتخاو‹مهفلخةالصلاالواندنعمهيلعةالصلازوجت

ثراوتالو٠ءيفمهلاومأنأحيحصلاواننوثريالومهثرنمهضعبلاق
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ىلإاهبسنلاوقأبماكحألاهذهىلعدهشتساو«ينسلانيبومهنيب
يفةثاريمنمذخأيمليبساحملاثراحلانإ:لاقفةمُئألاضعب
نالطبىلإراشايعفاشلانأركذو.ایردقناکهابنألائیشهيب

یورو«ةيؤرلايفنونآرقلاقلخبلوقينمءارویلصنمةالص

قلخبلوقينمفلخىلصنميفلاقهنأنسحلانبدمحمنع
لاقفةلزتعملانعلئسفسويابأنأركذو.ةالصلاديعيهنأنآرقلا

مدعىلإسايقلاباتكيفراشأيعفاشلانُركذو«ةقدانزلامه

لاقهنأكلامنعركذو.ءاوهألالهأرئاسوةلزتعملاةداهشلوبق

.نولتقيلبنوباتتسيالةقدانزةلزتعملايف
ءارثلاوعيبلابمهعمةلماعملاامأ»:لاقتاداهشتسالاهذهدعب
نيملسملانيبةضوافملادوقعمكحكةنسلالهأدنعكلذمكحف

احابممهلتقناكنإوءبرحلالهأنيبوروغثلافارطأيفنيذلا
حيحصلايفاملسمادبعالوافحصممهتمملسملاعيبينأزوجيالو

ةيردقلامكحيفيعفاشلاباحصأفلتخإوءيعفاشلابهذمنم
لوقلااذهىلعف‹سوجملامكحمهمكحلاقنممهنمفةلزتعملا

نيدترملامكحمهمكحلاقنممهنمو‹مهنمةيزجلاذخأزوجي

بجوالإواوباتنإفنوباتتسيلبةيزجمهنمذخؤتالاذهىلعو
«مهلتقنيملسملاىلع

تالاقملاباتكبولسأىلعماكحألاهذهصخلننأاندرأولو
:انلقلهسفنيدادغبلابولسىلعوأ

مهيفلاخمنورفكي-:ةنسلالهأنإ

:مهفلخةالصلاالومهيلعةالصلانوزيجيال-
لاقوثريالفلاخملاوهيفلاخمثريينسلانأمهضعبلاق

نيفلاخملالاومأنألهيفلاخموينسلانيبثراوتاللبنورخألا
.ةنسلالهألءيف
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لهأعملماعتيامكهيفلاخمعمينسلالماصتينأزوجي-
.روغثلايفبرحلا

.حابممهيفلاخملتق-

.املسمادبعوأاقحصممهلعيبينأينسللزوجيال
ةيزجلاذخأزوجيمهضعبلاقسوجملامكحةلزتعملامكح

اوباتنافنوباتتسينيدترملاةلماعمنولماعيلبنورخآلاقومهنم
.نولتقيلبنوباتتسيالةقدانزمهلباولاقنورخاو‹اولتقالإو

نيبقرفلا)باتكنمئراقلااهذخأييتلاةروصلاىههذه
اذإفءةلبقلالهأنممهيفلاخملةنسلالهأةلماعمنع(قرفلا
باتكهلوقيامىلعافرطتمهيفلاخمدشأاذهلباقميفتعضو

ببستناكيتلاةفرطتملاقرزألانبعفانلاوقأبتئجفتالاقملا

ةملسملاةمألاةمقنهيلإتهجويتلاو«هقافرنيبوهنيبفالخلا
هيفلاخمنبلوقيعفان؟امهنيبهدجتيذلاقرفلاوهامف«ءاعمج

ىلعمكحلايفددرتييدادغبلاو‹مهلامومهمدحابينوكرشم
وأنيدترملامكحوأسوجملامكحيفمهربتعينُأنيبهيفلاخم

اأ«ءيفملانأولالحمهمدنأبمكحيو«ةقدانزلامكح
ءارشلاوعيبلامهنيبعقينيبراحملاعملمامتلاكوهفمهعملماعتلا
.ملسمدبعوأفحصممهلعابينأزوجيالنكلو

ةروصلابسح-هددشتوهفرطتيفقرزألانبعفانناکلهف
هماكحأوهيربتكدقو‹يدادغبلانماولغرثکأهلمسرتيتلا

ةقرازألاىلعطخاسهلكيمالسإلاملاعلانإفكلذعمو«هملقب
ةمئألانمامامإربتعييدادغبلانكلو‹فرطتلاكلذببب
ءدئاقعلاخيراتيفةماهلاعجارملاةمئاقيفعضويهباتكو

.ظوظحايندلاو
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ةلزتعملانأةنسلالهأناسلبلوقينأهسفنليدادغبلازاجأاذإ

و1ُ'نيحماستملايأريف-ةيزجلامهنمذخؤتسوجملامكحيف
-نيلدتعملاياريف-اولتقينألبقنوباتتسينيدترملامکحيف

ياريف ةباتتسانودنولتقيةقدانزلامکحيفمهوأ

دهشي-نيملسمريغونيملسمهلكملاعلانأعم.نيددشتملا

ةرتفيفاوناکمهنُأوءمالسالاةلزتعملاهبمدخيذلاميظعلارودلاب

نودءانمألااهسارحومالسإلاةديقعةامحمهةضيرعةيخيرات

نبرداقلادبعهيففقينأقحييذلاناكملاوهامف«فالخ

.يدادغبلارهاط

سانلانمروباطهيلعفطصياحيسفاناكمكانهنأبسحأ

امهلاوقأهابشأبلوقينملكويدادغبلاوقرزألانببعفانهيففقي
اوناكةقرفوأبهذميأنمةملسملاةمألانمءهزجيأيف

يذلاوهبهاذملاعيمجنمةالغلانمروباطلااذهنأبسحأو

اهنعقرتفيو«ةميركلاةيمالسإلاةمألاىفذوذشلاوأزاشنلااهلثمي
ءنيملسملاريفكتةملظداوس«ةرمحلاوداوسلابثولملاهراعشب
.مهئامدةحابإةرمحو

نمهريغوأيدادغبلامهتينأنكميميركلائراقلانأكشالو
الهنكلو‹كلذىلعلدياممهلاوقأنمتبثاذإفرطتلابسانلا
ةنسلالهأنألءفرطتلابمهعمجأباذكهةنسلالهأمهتينأنكمي
يفةلدتعملاةحماستملاتاقلحلانمةقلحنولثميمهعومجميف

نملختملةفئاطلكوقرفلكوبهذملكو«ةيمالسإلاةمألا

مهفرطتبنيفرطتملايوطيخيراتلانكلوذاشوُفرطتم

ةميظعلاةملسملاةمألاىقبتونيدلايفمهولغومهذوذشو

لمحت‹اهنوكتواهتنوكيتلاقرفلاعيمجبةطبارتملاةحماستملا
.هلودعفلخلكنمرصعلكيفاههجويهللاةلاسر

.اهتعضويذلاانأنيددشتملاونيلدتعملاونيحماستملا:تاملكلا
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.اضيأجراوخلا
.ةلزتعملاةطاسو
.ةلزتعملاريثأت
.ةلزتعملاوجراوخلاءاقتلا
.يصخشيار

.جراوخلانعةد

.خرۇمريبكملاعيار

.قیلاعتودودر
.دودروتایاجإ

.ماتخلاةملك

۰ماتخلاءاعد
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قيلاعتوتاظحالم

بادألاةيلكبرضاحملاىحبصدومحمدمحأرروتكدللحيتأ

عمباتكلااذهلةيطخلالوصألاىلععلطينأيزاغينبةعماجب

يفاروكشميلاهلسرأتاظحالمةدعلجسدقو«هئالمزضعب
لوصألاكلتتناكاملو‹ءاقدصألادحأعمقرولانمتاصاضق
اهتلسرأويلادبامياهيلعتقلعدقفنيحلاكلذيفيعمتسيل

تدجوابيرقتنيتنسدعبلوصألايلإتعجراملهنأامك.هيلا

يهلهفرعأملتاحفصلانيبتاصاصقيفىرخأتاظحالم

ىلعاوعلطأنيذلاهئالمزدحألاهنأمأاضيأيحبصروتكدلل
.لوصفلاكلت

ةميقلاتاظحالملاكلتننماريٹکتدفتسادقفلاحلکیلعو

ةيصخشلابناوجلانعدعبلاوةيعوضوملامازتلاك.ةنيمثلاحئاصنلاو
اعانتقاتارقفلاضعبةغايصتدعأيننأامك.دارطتسالابنجتو

ةيمهأالهنأتننظتاظحالمضعبكانهو‹تاظحالملاهتدبأامب
ناكوأرظنلاتاهجواهيفتفلتخاتاظحالمكانهو«اهتكرتفاهل
نيبأنأو.بناجلااذهمتُأنأتلواحفءفاكريغاهليضرع
نمةروصلاضرعأنأوأراظنألاهيفتفلتخااميفيرظنةهجو

.مويغلانماهلوحاماددبمدیدج

دودريدينيبعقتتناكبيقنتلاوثحبلاءانثأيفهنإمثاذه

نأتيأردقوثحبلااذهلةلمكمةماهبناوجنعفشكتقيلاعتو

ميركلائراقلايدينيباهعضأنأديرأيتلاةلماكلاةماعلاةروصلا
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تاظحالملاكلتدوجوبلمتكتامنإهلكعوضوملل

.دودرلاوقيلامتلاو

-يحبصروتكدلاتاظحالمبقلعتياميف-تلقتدقفكلذلو

اميفامأءاهلوحهتيرجأيذلاشاقنلامثتاظحالملاصوصن
تلقتدقفةساردلاوثحبلاءانثأاهيلعترثعيتلاكلتبقلعتي

تيأردقوءتافطتقماهضعبنمتذخأو«اهصوصنبةلماكاهضعب
مسقلااذهنماءزجنوكثتحبصأاهنألتاظحالملاضرعبًادبأنأ
:يليامك.تايماتخلامثتاظحالملاةيقبىلإاهدعبلقتنأمث

.اضيأجراوخلا
.ةلزتعملاةطاسو
.ةلزتعملاريثأت
.ةلزتعملاوجراوخلاءاقتلا
.يصخشيار

.شيفطقاحسإيبأملقبجراوخلانعذب

.ریبکملاعيار
.قیلاعتودودر

.دودروتاباجإ

اهفنتكيناكةريثكبناوجتحضوأدقنوكأنأوجرأاذهبو
‹ريثكللةلوهجمنوكتداكتبناوجنعتفشكو‹ضومفلا
تناكنوئشيف«ملسملاهيخأىلإملسملاةحارصبتثدحتو

سيساحأللةاعارماهيفضوخلاىشختومالقألانمريثكاهبنجتت
ىلعقرفللوءئدابملاباسحىلعدارفأللةلماجموفطاوعلاو
عمجتتنأنآدقو.ةمألاباسحىلعبهاذمللوبهاذملاباسح

قرفلاودارفألاعمجتينأو!اهلكئدابملاوفطاوعلاوسيساحألا
رابتعاوطقفهللاةعاطوطقفهللاىلإهاجتالايف«اهلكبهاذملاو
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هذهنو«ةيمالسإلاةمألاوهادحاوائيشنوكيامنإكلذعيمجنأ

ىلإمالسإلاةلاسرغيلبتبىلاعتوكرابتهللانمةفلكمةمألا

اهتأواقيبطتواكولاهشيعتنأغيلبتلالبقةفلكماهنأو«ةيرشبلا
تناكامكتداعاذإالإاقيبطتواكولساهشيعتنأعيطتستال
f

. ةدحأوما

اضيأجراوخلا
اذهنعهتاظحالميفيحبصدمحأروتكدلاخألالاق

. باتكلا
رداصملاددحتثيحيخيراتلاهموهفملاقفو(جراوخلا)ظفل»

بقعهيلعيلعراصنأضعبقاقشنابجراوخلاروهظةيادبةيخيراتلا
لمحيالظفللافءنيدلانعجورخلااقالطإينعتالميكحتلا
‹ةيخيراتلاةيحانلانمرفكلابةنادإلايناعمنمىنعميأاقالطإ
تالاقملاوقرفلاباتكريثأتتحتروصتلااذهبستكاهنكلو
ينعيلازتعالانإ.نيملسملاىدلاعابطناءالؤهكرتامك«امامت
هذهبجراوخلازتعينأعنميامكانهسيللوقأنأديرأءقاقشنالا
كرابتعانعرظنلافرصبمهبقلبةلزتعملازتعيناكامك«ةيمستلا
.المأمهتمةقرفةيضابإلا

مهبرحهبقعأاموقاقشنإلاامنإوءميكحتلاضفردرجمسيل
:المأجراوخةيضابإلارابتعاددحييذلاوهاذهوءيلعل

لبقنيحهتمامإيفاکاشهوربتعاو؟هوبراحنمماوناکله
لاحيأىلعةلأسملا؟ميكحتلامكحلادرجممأ«ميكحتلا
«.ينيدلصأبقلعتتال«ةتحبةيسايس

كلذوةظحالملاهذهىفيأرلاكفلاخأتلزالروتكدلاىخأ

تناكةرتفلاكلتنعثيدحلاتلوانتيتلاةيخيراتلارداصملانأ
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تناكءاوس«ةسايسلابناجوةديقعلابناج«نيبناجلاالكبةرثأتم
يف-قرفننألىنعمالف-ةضراعملاةسايسلاوأةقفاوملاةسايسلا

يفنيخرؤملالعلوءتالاقملاباتكونيبعوضوملااذه
ءازيحتوةيبصعدشأوتالاقملاباتكنموسا.اوناکعوضوملااذه

كلذيفتالاقملاباحصأونيخرؤملانيبزيامتلانأواميسال

يذلاوهملعللبستنملاناكف«احضاونكيملركبملاتقولا

جراوخلاةملكقالطإو.دئاقعلاوءارآلالقنيناكامكرابخألالقني

ةملكلاىنعمتاريسفتوميكحتلااولبقيملنيذلايلعباحصأىلع

قورملاثيدحاهيلعقبطينألواحنمبناجنم:نيبناجلانم
نمبناجنموءرفكلاباهيلعمكحيوةرتفلاكلتيفرهتشايذلا
اهفلاخنمىلعمكحيوهللاليبسيفاجورخاهلعجينُألواح
وأتالاقملاباحصأنيخرؤملانعارداصكلذرثكأناكرفكلاب

ثادحألاكلتلةفيفطةعجارمبو.نيخرؤملاتالاقملاباحصأنع

ىففالتخالاوبراضتلاوضقانتلاحضتيءاجتإلاةفلتخمعجارميف

نأىلعلديامماهريوصتواهضرعبيلاسأو«اهبابسأوثادحألا
ةلقتوأةاورلافطاوعببسب«فيزلانمريثكاهلخدرابخألاكلت
ةنيعماناولأاهوسبلأفةددحملادئاقعلاباحصأنيخرؤملاوأرابخألا

اميفنوصصختملاتالاقملاباتكهيلعىنبيذلاساسألاتناك

۔مهتاباتکدعب
يسايسلااهانعمبةيجراخلاوأجورخلاوجراوخلاةملكنأعقاولاو

عساولاشاقنلايفو‹ناورهنلاةيضقلبقةقيضةفصبقلطنتتناك
ةملكمهتاقبطفلتخمبةمألادارانيبيرجيناکيذلا

نيطخاسلاىلعسانلادحأناسلنمتلفنتجورخلاوأجراوخلا

ريمأنيبفالخلايفةملكلاهذهتركذف«مئاقلامكحلاىلع
ريمأنيبفالخلايفتکرذوراصمألالهأونامثعنينمؤملا
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‹امهعمنموريبزلاوةحلط(هيلعنيجراخلاإويلعنينمؤملا

ربكأيفميكحتلاةيضقدعبالإينيدلااهانعملمحتملاهنكلو

يفتنكنإواهبلدتسنومويلااهدمتعنيتلاةيخيراتلارداصملا

هيفتءاجصنلواةفرعمنمنكمتأمل ريصقتاذهو عفاولا
ثيداحأقيبطتةلواحمنأريغ..ينيدلااهانعمبجراوخلاةملك

نإواقحنإ خيراتلابتكهكرذتامبسحةحضاواهيلعقورملا

يذلا(ةيدثتلايذ)نعيلعنينمؤملاريمأثحبككلذو ابذك

امكهيلعهباحصأروثعو«ىلتقلانيب‹نيقراملاىلعةمالعربتعا
امكهديلحفلالكأيذلاسابعنباىلومةلمرتىلعوأ«ليق
.ةيدثتلااذهومهوتفىرخألارداصملاضعبلوقت

ريمأنعخيراتلابتكاهيورتيتلاتاشقانملاتحصاذإْو

لتقىلعهمدنو‹مهيلعهدودروهباحصأضعبعميلعنينمؤملا

بلطنمسيل»«اورفرفكلانممه»هلوقكمهنعهعافدو١جراوخلا

دوسأوليللانابهرنيأ»«هباصافلطابلابلطنمكهاطخافقحلا
ةمهتلانألديامماهريغو«يدعبجراوخلااولتقتال»«راهتلا
مامإلانأو‹نيحلاكلذذنممهيلإهجوتتناكنيدلانمجورخلاب
ميفسانلاًاطخححصينألواحمثرمألاإدبميفاهنعتكس

.نيدلانمجورخلاىنعملمحيالهيلعمهجورخنو
تاشقاتملاوليواقألانمريثكيفكشأينأعقاولاو

‹ةرتفلاكلتىلإبسنتيتلاةيبناجلاتتارظانملاو
لخداهلناكدقاضيأةسايسلاوتايبصعلاوتاياعدلانأبسحأو

نيبترجاهنإليقيتلاتارظانملايفاميسال‹قيفلتلايفريبك
ودبياميف-فلكتلاوةعنصلانإف.جراوخلاوسابعنباومامإلا

رهظتيتلانيهاربلاوتاجاجتحالانمريثكيفةحضاوًارقتيل
يفمالكلااذهلوقأنيحهنأوءرصعلاكلذريغرصعةفبصهيلع
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نعديزيالوهفكلذلوايداماليلدهيلعدجأالرضاحلاتقولا
درجمبناسنإلاسفنيفددرتتيتلاكوكشلاةبترم

.ىصخشلاساسحالا

ضيغبتلواحيناكفارطألانماددعنأدقتعأاميفعازنالو
f

درجتولو-نيدلانعجورخلابمهتمهتب ةمالاةيقبىلإجراوخلا

يتلابيذاكألاونييومألانممهيلعبصنايذلاطخسلانكلو
يفمهيلإتهجويتلاةفينعلابورحلاو«مهنععاشتتناك
دهعلايفثدحيناكامنإيلعنينمؤملاريمانعمهتاقشنا

موصخبمهعمجىوقتيالو‹مهنعسانلارفنييكلكلذو(آ)يومالا

وأيومألامكحلاىلعنيطخاسلانيدياحملاوةعيشلانمنييومألا

قيقحتلاولماتلانمديزمىلإريخالامالكلااذهجاتحيامبر
هررقأنأديرأيذلانكلو«هتبثيام-نآلا-انيديأنيبسيلذإ
ذنمتظحولجراوخلاةملكيفينيدلابناجلاةاعارمنأ«انه

ثيداحأنعخيراتلابتكهيورتامحصاذإ‹ةملكلاهذهتقلطأ

كلتاضيأتحصاذإو>اهتامالعبواهبمامإلامامتهاو>قورملا

امأءحيحصريغاهبلغأنأحجرألاوهيلعلدتاموثيداحألا
ع93

نيعمفقومذاختابعانتقالانعدلوتيوهفبهذموأياربزازتعالا
نأكشالو«قحفقوملاكلذنأبعانتقالاوءامةيضقيف

اهنأنودوقتعييتلامهئاراومهفقاومبنوزتعي مهريغك-ةيضابألا

هقصلينأديريومهريغمهيلإهبسنيامبنوزتعيالمهنكلو‹قح
.هنولوقيالوهنودقتعيالامممهب

.جورخلاونتفلانيبقرفلا:لصفلاعجار(1)
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هداقتعالةيضقيأيفهذختييذلافقوملابناسنإلازازتعانإ

افقمناسنإىلعضرفننأنكلو.يعيبطكولسوهقحهنأ
اذهفهبزتعينأهنمبلطنمثهبفرتعينأهنمديرنمثانيعم
.ةدارإولقعوةيرحبعتمتيناسنإهاضريالام

تالاقملاباتكونوخرؤملاهديرياموههسفنفقوملااذهو

مهنإ‹ايلعلاتاداهشلاةلمحنمنيرصاعملانيركفملاضعبىتحو

ةيضابإلافرتعينأوجراوخمهْنَأبةّيضابإلاىلعاوضرفينأنوديري

ءارآودئاقعجراوخمهرابتعابمهسفنألاوبسنينُأوجراوخمهنأب

بسحفاذهسيلو ارافكاهبنيلئاقلانوربتعيلباهبنولوقيال

ةيحرسمةقرفةيضابإلاامنأكفقوملاكلذباوزتعينأمهيلعلب
نوبسنيفةيضابإلاىلعرمألانوهييكلو.جرخملارماوأرظتنت

ةودق ةلزتعملامهلمدقناهبنوزتعيمثةيجراخلامهسفنأىلإ

.ةلزتعملامسابنوزتعممهنأالإنوقشنممهنأمغرمهف-ةنسح

نوبسحيالوجراوخلاىلإاوبستنينأنوديريالةيضابإلانإ
المهنَأل«طيسبببسلةيجراخلابنوزتعيالوكلذكمهسفنأ
نوذفنيالونيكرشملاماكحأبنيملسملانممهريغىلعنومكحي
.ماكخألاكلتمهيف

سيل»هنأنمةظحالملارخآيفروتكدلايخأايهلقامامأ
اذهويلعلمهبرحهبقعأاموقاقثنالاامنإوميكحتلاضفردرم
«المأجراوخةيضابإلارابتعاددحييذلاوه

ملةرابعلاهذههيلإيمرتاممهفأنأتلواحاملكينأةقيقحلا
فصوداصبإوءاروهظدشأضقانتلااهيفيلادبويلحضتي
.احوضورثکأهبمهفصوىلعروتكدلاصرحينمعةيجراخلا

-474-



ببسلاوهميكحتلاضفردرجمسيلهنإروتكدلايخأايلوقت
قاقشنإلاامنإو«هيلعتقلطأنمىلعجراوخلاةملكقالطإيف
.ببسلاوهيلعلمهبرحهبقعأامو

لهفريبزلاوةحلطهبراحويلعنعقشنادقلروتكدلايخأاي
رابتعاىلع«جراوخلاظفلامهعابتأوامهباحصأىلعوامهيلعقلطن
-برحلاوقاقشنالايهو-ةيجراخللاهتددحيتلاسسألانأ

برحلاوقاقشنالانأينعياذهنإكترابعيفتلقوةدوجوم

ريبزلاوةحلطاذهددحيلهف؟المأجراوخةيضابإلالهددحي
؟الماجراوخ

اهراثاتيقبةفينعابرحهبراحويلعنعةيواعمقشنأدقو

نمةيمالسإلاةمألايفبرحةيألقبيملامبرلب«ديعبىدمىلإ

اذهددحيهيف‹هدعبنموةيواعمبرحليقبامةئيسلاراثالا
مأجراوخلانمةيواعمنأبهتبقعأاموبرحلاكلتوقاقشنالا
!مهنمسيل

نارفاوتمةيجراخلاىنعمديدحتلامهتعضونيذللانيطرشلانإ

.نيفصبرحولمجلاةعفويفقومالكيف

يففراجلارايتلانإكللوقانأروتكدلايخااييلحمسأ

يتلاةروصلاريربتهيفلواحتفقوميفكلعجدقعوضوملااذه
رظنلاددجتنألواحتملو«ةقباستاءارقدنمكنهذيفتخسر

انيعدانإونحو.قمعومهفيفاهاياورنمةروصلاكلتىلإ
اندحأةينهذيفتمكارتيتلابساورلانأالإ‹يركفلاريرحتلا
عفترتةقيقحاهنأكهيلعتددرتامةرثكىدملوليوطىدمىلع
ىلعانتمةدارإنود-رطيستلدجللعضختالوكشلانع

ميصتلاومزعلادنعالإءكلذنميسفنيفعأتسلوانماكحأ

.بساورلاكلتنمصلختلاىلع
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نمعوضوملااذههيفتشقانيذلالصفلايفتلواحدقل
جراوخلانمامةقرفربتعتانلعجتيتلابابسألاددحأنأباتكلا
هبدصقيناكولجراوخلاظفلنأتركذو«مهنعةديعبمهناوأ
قرفلانإف‹ةمئاقةلودىلعةروشلاوهيذلاىسايسلاىنعملا

نعيصعتستدقةمئاقلودنعتجرخيتلاتاعامجلاوفئاوطلاو
طقفةديشرةفالخىلعجرخنمهبدوصقملاناكاذإامأوءرصحلا

نماددعنإفنسحلايبنينمؤملاريمأةفالخنعىتحوأ
مهيلعجراوخلاةملكقلطنالاذاملف.هنعجرخدقتاعامجلا
.برحلاوقاقشنالا!ةافكرمأمهقحيفتبثدقماداماعيمج

نمفورعملاوهوينيدلاىنعملاجراوخلاظفلبدصقيناكاذأو
.انليغبنيدرفيأوأةفئاطيأىلعهبمكحننألبقاننإف‹نيدلا

هيلعمكحلاقالطإرربياماندجونإف«هنيدنعىرحتننأ
ءمهدنعسيلامبسانلافصننأانقحنمسيلفالإو«ءانقلطأ

.اولوقيملاممهلوقتنُأو

ادحاومويلااندجوولو«ارهصالوابسنةيجراخلاتسيلاريخأو
دئاقعلاهيدلتسيلو«ةلازغوبيبشوأقرزألانبعفانةلالسنم
هيلعانمكحاملويجراخهنإانلقاملجراوخلاىلإبسنتيتلا

.جراوخلامكحب
يذلايمهولاودعلااذهتالاقملاباتكونيخرؤملاةبراحمنإ

نأنأ«ىرخأبرحةيأنمةوارضرثكأجراوخلاظفلهيلعقلطي

ةيسايسلابرحلانممودأودشأوفنعأةيبهذملاوةيخيراتلابرحلا
ةلودلاءاهتنابةيركسعلاوةيسايسلاكراعملاتهتنادقلفةيركسعلا
مهلجأنمتماقنيذلانإلب‹ليلقباهدعبوأابيرقتةيومألا

مهتصقتهتنادقناورهنلايلعمامإلاھوجراوخلاةعبوز

ريحنهلوألافصنلاءاهتنالبق نيخرؤملامومجهنكلو٠نورقلاريخ
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ضعبيفىضماممفنعأبلبارمتسملازيالتالاقملاباتكو
فنعلااذهبقلطنييذلاموجهلااذهنأفسؤملانمو«لاوحألا
لهسلانموءةنسفلألبقعقيملوأعقووليقامىلإدنتسي

ةلوهسلكبمهلمحيجراوخلاىلعةلمحدرجينأمويلاملقيأىلع
.ليوطلاخيراإتلارازوأ

جراوخلانعاعافدمالكلااذهربتعتدق‹روتكدللايخأ
بحأاليننكلو‹مهنععافدلاديرأاليننإكللوقأنأينرسيو
مهفنعأومهموصخدشأنمو-مهموصخمالكيارثأتممهنعبتكأنأ

نوريالةيضابألانلةيضابإلانعمالكلااذهلوقأانُأو_ةيضابإلا

مهلادقنومهنعادمبدشمهومهنيدبنونيديالو‹جراوخلاير

وُةديقعلابمهءامدونيملسملالاومألحتسينمماذهبمهیمرینمم

نودسفممهنأبجراوخلايمريفسوينبجاجحلاناكدقلو«لمعلا
جراوخلاهلتقنمددععمجولو«مهلاومأونيملسملاءامدنولحتسي

نجسوبلصولتقنمضعبغلبيملمهتاكرحعيمجنم

.جاجحلابلسو
نم.ةددحمتاراعشوئدابم دقتعااميف ةيجراخلانإ

دقلفكلذلومهنمنكيملاهلمحيملنموايجراخناكاهلمح

نمرخآبهذمءارورتستيوهوجراوخلاةاتعنملجرلانوكي

ةامحنمهنأيعديدقلبينسهنأيعديدق«ةيمالسإلابهاذملا

ينتيلوفرطتميجراخرمألاعقاويفهنكلو.ةعامجلاوةنسلا
يفنلعيمثةنسلالهأىلابستنيهيقفيفايأرفرحأنأعيطتسأ
بهذملايفهنوفلاخينيذلانيملسملانمفالآىلعهمكححجبت

مهلتقبجيهنأمعزيلب«مهلاومأومهؤامدلحتةعدتبممهنأب

اممهنألانئمطمهلكأيلاملاكلذهلمدقيامدنع.مهلاومأةمينغو

ضرحيوهلبلالحتسالادنعفقيالوهمث.هيلعهللاءافأ
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ركذتخيراتلابتكو.فقوملااذهذاختاىلعةمكاحلاةطلسلا

نوبستنيالءءاهقفىواتفبنيملسملانمفالآاهيفلتقةملؤميسم

سيلا«لالحمهيفلاخمءامدنُانورياوناکمهنكلوءجراوخلاىلإ

‹مهيلعنوملسملاهمقنيذلاجراوخلاًادبموهلاملاومدلالالحتسا

قوستوخيراتلارداصمضعبلوقتاميسحهلجُانميلعمهبراحو
«ترألانببابخنبهللادبع»ليلجلايباحصلاةصقهيلعليلدتلل

ىلإو‹هبشأةفارخلابيهرابخاوثادحأةصقلاهذهبتطلتخادقو
ةرمثلاةصقك)كلذوبرقأةدعابتملاءايشألاطبريفلايخلافارسإ

ىلعتجسنيتلاءاطعنبلصاوةصقو(ريزنخلاوينارصنلاو
يفكلستمث٠.كخضلاوهكفتللوأعينشتللركذتياو«اهيلاونم

.ةمقنلابالجتساوةعاظفلاراهظإلهللادبعةصقعمٌقسن
ىینعموهمهلاومأومهئامدلالحتساونيملسملاريفكتنإ

نأمهلروصًامنيحنوملسملاهمقنومامإلاهبراحيذلاةيجراخلا

نوذخأيوءايربألانولتقيوسانلانوضرعتسيفوسناورهنلالهُ

ملعأهللاويعقاويلمعليلدكهللادبعةصقبهلاوءاجولاومألا

نبهعفريذلاوهلالحتسالاوريفكتلاراعشراعشلااذهو«هلتقنمب

بتكهنعلوقتامكهلجأنمبراحوهتريسبراسنموقرزألا

.تقدصنإخيراتلا

مهيفلاخمءامدنولحتسياوناكنيذلاكعلوأضرقنادقونآلاو
يفهتحتنولمعيمهلاينلعاراعشًادبملااذهنوعفريوةديقع

.ةحارصوقدص

نولمحيمهو‹لمعلابمهيفلاخمءامدنولحتسينيذلايقبو
هفتأباهنوقيريمهنكلوديحوتلاةملكبنيملسملاءامدةنايصراعش

لكو.قرفلاهذهعيمجنمضنودوجومجراوخلامۇھ٠بابسألا

قرفنمتناكةقرفةيأنمهيفلاخمءامدلحتسيهقفتموأهيقف
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ءامدةقارإناطلسلاباحصأللهسيو«كلذبيتفيو‹نيملسملا
يبأناسليطوءرياجةبجسبلولو«يجراخوه‹نيملسملا
كلذىلإفاضأاذإف«ةيميتنباءادروءدمحأةمامعو«ةفينح
٠هلمحو‹نيملسملادئاقعيفلخدتلاىلعناطلسلايوذضيرحت
مأكلذبفرتعا‹جراوخلاإوسأنموهف«هاركإلاباهضعبىلع
_.فرتعيمل

:لوقأاهلىغبنياممرثكأتلاطىتلاةشقانملاهذهلاصيخلتو
نينكربةيجراخلاًادبمىحبصروتكدلاىخأايتددحدقل

كلذلعفنمىلعاذهترصقو«برحلاوقاقشنإلاامهنييساسأ

ايفاكديدحتلااذهناكولو«بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأعم
نمرخآةافوبريدقتعسوأىلعوأمامإلاةافوبجراوخلارمأىهتنال

لهأنأركذتمامإلاىلاةزيحتملاخيراتلابتكو«هيلعجرخ
نومامإلاركسعمىلإنافلأمهنمعجرم«فالآاوناكناورهنلا
كلونأاذهىنعمو«صاخشأةعستالإمهنمجنيملولتقيقابل
مسارکذينلىنعمالفاوهتنادقيلعمامإلاىلعاوجرخنيذلا

دهعيفافنعدشأتناكجراوخلاةكرحنكلو‹مهدعبجراوخلا

دايزنباوجاجحلاوكلملادبعدهعناكلهف«ةيومالاةلودلا

.هوبراحويلعنعاوقشنامهنجراوخلانودراطي

مهسفنأنييومألانلمهورصنومهوديألكلذكرمألاناكولو

جاجحلالشمنييومألانكلوهلنوبراحمويلعنعنوقشنم

اوناکو.ةسارشلکبمهمكحلنيئوانملانوعبتتياوناكهبارضأو

هيلعهقالطإماعلايرلغيستسينملكىلعجراوخلاظفلنوقلطي
كعلوأنأماعلايأرلانيمهوم-مهحلاصلناورهنلاةثداحنيلفتسم-

ضرألايفنوشيعيو«لاومألاوءامدلانولحتسيجراوخلا
لامعألمهلبقتوءءاملعلارابكدییأتواتوکساونمضاذهبو«اداسف
.امهتريسراسنمودايزنباوجاجحلااهبكترايتلافنعلا
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كلتلخيراتلاثادحاةساردبو«درجملالمأتلابهنأكشالو

البو‹ةقباسةينهذتافلخمءاروقايسنانودو٠يعوبةرتفلا
نعقاقشنالايهتسيلةيجراخلانأفورعم.بساوروأفطاوع

امهعابتاوريبزلاوةحلطيلعنعقشنادقف.هتبراحمالويلع

ملمهنكلوةفينعةليوطابرحهبراحوةيواعمهنعقشناو٠هوبراحو

|0جراوخلاظفلمهيلعلطي
مهناليلعمهبراحنيذلاككلوأىلعجراوخلاظفلقلطُأدقل

‹لاومألاوءامدلالحتسييذلافرطتملاةروصيفهلاوروص

ةروصلاهذهتابثإلبابخنبهللادبعلتقمةثداحتلفتساو
.مامإلادنعةعيظفلا

مهتروصنأدعبةيومألاةلودلامهتبراحنيذلاكثلوأىلعو

نيكرشملامكحبنيملسملاىلعمكحييذلافرطتملاةروصيف

قلطنملانكلوةدعاقلاهذهقبطفلعفلاىلإلوقلااوزواجتمث
دودرببسبمهلعلواهبقحلأاموبابخنبهللادبعةصقامئاد
مهنأبمهعمرسيملو«مهفلاخنملكىلعاومكحفاوفرطتلعفلا
اودقفاذهمهفقومبو‹نيكرشملاماكحأمهيلعقبطنتنوكرشم

فورظلاهذهلالالفتساو٠نيفرحنممهوربتعاومهيلعةمالافطع
ىلعجراوخلاظفلقالطإيفةيومألاةلودلاتعسوتدقفاعيمج

لئاسوسانلاغيستسيىتحاهتسايسلنيضراعملاوءاهلنيئوانملا
نُىلعءانبءةضراعملكدضاهبموقتتناكيتلاباهرالاوعقلا

.يجراخركفنمةعبانةضراعملاكلت

جراوخلائدابمددحننأعيطتسناننإفقبساملكىلعءانبو

ا:
.مهفلاخنمىلعنيكرشملاماكحامهقيبطت

ماكحأءارجإوكرشلابةريبكلابكترمىلعمهمكح2
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.نيكرشملاماكحأبمهترصانمنعدعقنمىلعمهمكح3
ةملاظلاةلودلامكحتحتءاقبلابيضرنمىلعمهمكح4

يتلاتاراعشلاوجراوخلائدابممهاهذه«نيكرشملاماكحأب

تاراعشاهومفرنيحنيملسملاءامداولحتساامهبواهوعفر

مهءامداهبنوملسملالحتساو«مهداهجل

تاكرحلاكلترضحأمل۴ملعتكنإيحبصروتكدلايخ
نمجاتنتساوهامنإددصلااذهيفهلوقأامننوثادحألاو

-نزوودرجتوةسارددعب اهتصلختساةضراعتملاخيراتلارداصم

ىف-اوناكهاجتايأنم نوخرؤملاهلوقيامنأينهذيفاعضاو

هنأو‹تاهاجتالاوتارثؤملانمديدعلاعضاخناكثادحألاكلت

.انايحأمهفلاءوسوإطخلاوزيحتلانعاهزنماهنمءيشسين
نيملسملانمةقرفىلعمكحناذاملءتارابتعالاعيمجىلعو

نماهنأب مالسإلانادلبنمدلبيأيفةدوجوممويلا-(ةيضابإلا)
نرقلارخاوأيفشيعتنألايهو-قرفلاهذهنأملعلاعمجراوخلا

بورحيفتكرتشاالويلعمامألاةعيبرضحتمل رشععبارلا
ملعقاولايفيهفناورهنلاثادحأتدهاشالو«نيفصولمجلا

اينمزالصافنأل«اهبراحيملوهبراحتملوهنعلصفنتملوهعيابت
مهعقاويفمهمث‹مهنيبلصفيةدايزوةنسةئامثالثوفلأهلوط
رثكأنأمغر-مهيلعيرجييذلامكحلاماظننعاوجرخيمل
طاقسإلةاعدمهنممقيملو-ةفرحنممهمكحتيتلاةمظنألا

اولحتسيملونيملسملانممهريغاوبراحيملوءةمكاحلاةمظنألا
لکنيبمهوءرفكلابمهيفلاخمىلعاومكحيملو‹مهلامالومهمد

هيخأعمخألاشيعيامكنيملسملانممهريغعمنوشيعيكلذ
‹هللابجوأامنوبجويوءرخألامويلاوهلوسروهللابنونمؤي

.هللامرحامنومرحيو
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ةفسالفلاوتالاقملاباتكونيخرؤملامالقأىلعرطضيستاذاملف

اهتقلطايتلاةملكلاكلتقئاقحلاحوضومغرداعيمجنيثحابلاو

اهتقلطأةفثآةملكنمررحتتنانرقرشعةعبرأىدميفماهفألاو

.هنمؤمةفرفىلعةضرغمةفش

دنعاهلاطبأواهئدابمبواهلطابواهقحبةيجراخلاتهتننأدقل

نرقلااذهيفصخشلابىتؤياذاملف«ابيرقتةيومألاةلودلاةياهن
؟تبکترأاهنأحصنإانرقرشعةعبرألبقتبكتراارازوألمحيف
ةيمالسالاةعيرشلااوسردسانةضقلاهدهیفدالجلاففوومفقيو

اوسردو«ةذتاسأاوناكىتحخيراتلااوسردو«ةودقاوناكىتح

ءاضقلامهبزتعایحقوقحلااوسردو6ةرتاكداوراصیحةفسلفلا

ءافصلاويركفلاررحتلابةحفاطمسامبتناکو>ةاماحملاو

منمالتبرطضاوهتنسلأتحلجلتةبضقلاهدهىلااوءاج2

ريبعتلاىفواولياحتف6ةيخيراتلاةينهذلابساورللمهسوؤراواطأط

اوهباجينأاوعيطتسيملواهيفيذلاقحلااومداصياليكلاهنع
‹مهبولقهبنئمطتوهنوفرعييذلاقحلابهلمحتيذلالطابلا

يريسم«ناهذألاويديألايفوتكمءىطاخلارايتلاعماوقاسناف
.ماهفألاولوقعلايدودحم«مالقألاوراكفألا

ةلزتعملاةطاسو
:باتكلااذهنعهتاظحالميفيحبصروتكدلاخألالاق

ءارآضعبءاقتلايفةطاسولامهةلزتعملانوكينأزئاجلانم»
املعرظانتىلإةجاحنودجراوخلاءارآعمةسرادألاةعيشلا
قرفلاضعبرثامالكلاملعيفكلذكفورعملانم٠نيتقرفلا
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ثيدحلالاجرضعبرثأتلاشملاليبسىلعكيدل.مهموصخب
٠هيلعةريغونيدلاباكسمتةمالاءاملعرثكأمهوريسفتلاو
امةموصخلانمةيضابإلاوةسرادألانيبنأدقتعأالوتايليئارسإلاب

نعمتيكلذلكو«دوهيلاوثيدحلالاجرنيباممدعبأوه

0يعوريغ

ركنتستتنككنإعمجراوخلانمةيضابإلانأبتفرتعاءارأ
يهقفبهذمدرجماوناكولامكمهدعتوامامتكلذ
.«ةيعفاشلاوىكلاملاك

اهضعبرثأتيدقةيمالسإلابهاذملانإاماروتكدلايخأ
ءعقيدقءيشاذهفبيلاسألاوءارآلاوججحلاهنمسبتقيو«ضعبب

.هتشقانملانعوضومسيلوراكنإللالاجمسيلو

ةيضابإنأمعزنيحونيللنقرشتسملاةركفتدعبتسادقل
كلتنأهرابتعامث.ةلزتعملانعمهدئاقعرثكأاوذخأبرفملا

ةعيشلاقيرطنعةلزتعملانمةيضابإلاىلاباسنتتناكدئاقعلا
.ةديعبوةبيجعىوعدهذهوةسرادألا

نايقتليفيكهللاكرمعاليهسايرثلاحكتملااهيأ
يناميلقتسااذإليهسوتلقتسااماذإةيماشيه

نأنمهذهكتظحالميفهيلإحملتامكلذنمدمبأو

دئاقعوةعيشلادئاقعنيببيرقتلايفةطساولامهةلزتعملا

رابتعاىلعرصتتنأف-ةقيقحلاىلعةيضابإلادئاقعوأ‹جراوخلا

الو ةرفصيبأنببلهملادنجيفاوعوطتولوجراوخةيضابإلا
ةيضابإلانيببيرقتلاوأةطاسولاهذهبةلزتعملاموقينألادبأيعاد
نإفةلزتعملاباورثأتامهمةعيشلانأل نورعشيالمهوةسرادألاو

اهيلعنوظفاحيمهوةلزتعملامهيلعرتۇينألبقمهلوصأمهل
هرثأتيننألبقمهلنإفةلزتعملاباورثأتامهمةيضابإلاكلذكو

-483-



يفهنكلورثاستلانوكيدقلواهيلعنوظفاحيالوصأمهریغب

ىلعبهاذملاعيمجيفعقاوريثأتلاورثأتلااذهوتايلكشلا

ةيضابإلاوجراوخلاوةعيشلاوةنسلابهاذمهيمستامينعي«ءاوسلا
فقاومهسفنلددحدقاهنمدحإولكنكلو«ةرثأتموةرثؤماهلك

‹يمالسإلاعيرشتلارداصميفةنيعمةلودىلإادانتساةنيعم

يذلاونيللنقرشتسملاهلوقيامسكعبتءاجهذهكتظحالمو
دقةلزتعملانأمعزيونيلننإل‹هيلإبهذامدكؤتنألواحت
نأىرتتنأو«ةعيشلاةسرادألاةطساوبةيضابإلادئاقعيفاورثأ

(لوقتنأرصتامكجراوخلاوأ)ةيضابإلاىلعورثأنيذلامهةعيشلا

.ىرتامكنافلتخمنايارلاوةلزتعملاةطساوب
ةمعيشلاوةيضابإلانيبةموصخلارظانتنأ اقح-ينملآدقو

قرفف«دوهيلاونيملسملانيبةموصخلاب ةموصخكانهتناكنإ
نأنوزواجتيالفالخلاعستاوشاقنلامهنيبدتحاامهمنيملسملا
ةيديزلاكةعيشلاقرفضعبو«مهافتءوسمهنيبلصحةوخإاونوكي
يفلؤمنمفلؤمنمرثكأهبندقوءيشيفةيضابإلانعفلتختال

ةيضابإلانيبفالخلانإ«مالكلاملعودئاقعلالوصأيفةيضابإلا
(1)يهلئاسمثالثزواجتيالةيديزلاو

مهنكلورمعوركبيبأنمىلوأايلعنأةمامإلايفمهلوق1
ميدقتوأامهمدقتببسبةمألاةئطختوأامهتئطختباومكحيمل
..ةفالخلايفهيلعامهلةمألا

كرابتهللاهيفمكحاميفنيمكحميكحتلمهزيوجت-2
.ىلاعتو

بويأكلمهطوطخمةخسنيفاكلادبعرامعيبالزجوملاباتكنمةصخلم(1)
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هيبشتلاىلإهليوأتيدؤينممليوأتلالهأكيرشتبمهلوق3
لئاسملايفنوريةيضابإلاو«ةمايقلامويىريهللانأدقتعينمك
ءافلخلا)ةمبرألاةمئألانيبتةيولوألاوةيلضفألانأةقباسلا

مثركبوبأمهالواومهلْضفأايخيراتتعقوامكتناك(نيدشارلا
هيفمكحاميف-ميكحتلالوبقنأمثنامثعمثرمع
بجتستملاذإةيغابلاةئفلالاتقبجيوءًاطخ-ىلاعتوكرابتهللا

هنأنوريونوملسملاهيفلخاداميفلوخدلاىلإعجرتوأحلصلل
مهنأىوعدبكرشلابليوأتلايفنيئطخملاىلعمكحينأزوجيال
الجراوخلاعمعوضوملااذهيفةيديزلاتقتلادقوةهبشم

.ةيضابالاعم

تارايتلابسحدعابتتوبراقتتنيملسملافئاوطنأكشالو

ةيبصعلاعفاودكيرحتةدشبسحو«مكحلالاجروةيسايسلا
نيقلغنملاءاملعلانماهئارونمنوكينموةيبهذبملا

.نيحتفتملاوُ

ثيدحلالاجربريثأتلاوأرثأتلاحاضيإلهتبرضيذلالاثملاامأ

بتكضعبىلإتبرستيتلاتايليئارسإلاببسبدوهيلاوريسفتلاو
هيلعكقفاوأالينتإ:كللوقأنأيلحمساف«ريسفتلاوثيدحلا
.مهيلإةءاسإهيبشتلااذهنأو«اقلطم

ملتايليئارسإلامهيلإتبرستامدنعريسفتلاوثيدحلالاجرف
مهكاكتحاومهئاقلنعجتنتملو‹ةرشابمدوهيلانممهيلإبرستت
نُانمةرفندشأو‹مهيلإاوعمتسينأنمدمبأاوناك.دقف,مهب

تبرستامنإو«مهنعاوذخأينأنماعرورثكأو‹مهوفدصي

دهزلاوعرولاباوفصتاومالسإلااورهظأسانديىلعتايليئارسإلا
سانلاقثوىتحءاظعولاوسوردلاودجاسملااومزلو‹ىوقتلاو

مهملعمالسإلابمهملعىلإاوعمجنيقداصنيملسممهرابتعابمهب
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ءاملعمهرابتعابةراتمهدئاكمنوسدياوناكوءةقباسلاتانايدلاب

طيسبفيرحتبءافخيفاهنوثفنيةراټو:«ةقباسلابتكلانماوذخأ
ةمألااهببسبقرتفتتاهبشةراثإبوأىنعملاوأىنبملايف

ىلعنوكابتيو«اهنوحجريواهيفةلاضلاةركفلابمهنوكسمتسيو
ىلعتزاجفمهيواعديفمهوفلاخمهبهقحلأامببسبمالسإلا

نعاهوقلتارابخأوأامولعاهرابتعابنيثدحملاونيرسفملاضعب
.ليجنإلاوأةاروتلاملعنآرقلاملعىلإاوعمجمهبقوثومنیملسم

-مهعروىلع ريسفتلاوثيدحلاءاملعنبمعزلانُبسحأو

ةءاسإهيفءقالطإلاىلعاذكهءىراصنلاوأدوهيلاباورثأتدق

.ريسفتلاوبيدحلامولعيفكيكشتومهمأقمنمليو٠مهيلإ

نوكينأهبشيةظحالملايفرخآلاكفقومنإروتكدلايخأ

ضبقيامدنعةطرشلالجرةحرفوأيعونودةقلطنمةحيص

مق«هتاوطخيتوهتدراطمهتیعأ«ةميرجلابسيلتملجرىلع

فرتعانأدعبيأ«اسبلتممرجملاىلعضبقلاىقلأدقوهيلعقبي
ةيضابإلاءاقلايرمأينُالإ جراوخلانمةيضابإلانأبرمعميلع
اهرثكأوةملظاهدشأيفرمعميلعءاقلإبو«ةنازنزقيضأيف

.هبرهتوهتغوارمىلعهلءازجةبوطر

روباطلاىفاوفقينأاوديريملمهنأىربكلاةيضابإلاةميرجو
ضعبو‹نوزيحتملاتالاقملاباتكهيفمهفنصينأدارأيذلا

.مهئارونمقعنينمو‹نيهجوملانيخرؤملا

وهفيحبصدمحأروتكدلارظنيفرمعميلعةميرجاأ
درجم»ةيضابإلاربتعيفلواطتيوهينيععفرينُيه٠لواطتلا

نُمهيلعمرحيةبترمكلتو«ةيعفاشلاوةيكلاملاكيهقفبهذم

.اهيفمهعضينأدحأىلعمرحيواهيلااورظني
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«ةينهذلابساورلاضعبنأ فسؤملانمروتكدلايخأ
يذلاقحلاىلإعمتسيالهلعجت«هيلعرطيستوناسنإلايفمكحتت
الو‹لخادلانمةعباتلابساورلاىلإنكلوجراخلانمهئيجي
يفهاقلتاممهنهذيفةفلختملابساورلادكؤينأادبأهلرطخي

دمتعتةقمعتمةمهفتمةديدجةساردب«هرمعلحارمفلتخم
.ءاحيالابالليلدلابعانتقالا

مالستسالاويقلتلاوءاحيإلاباهبعنتقايتلابساورلاهذهنأل
لوحتو«درجتينأديربشحهيلعرطيساليوطانمزاه

امنأىرياناسنإهنملعجتوءعجارتلاوأةعجارملانودوهسود

نيرخآلادنعامنأوةشقانموألادجنودقحلاوه«وههيلع
نمو«ميوقتلانمهتجردذخأيلوههدنعامىلعساقينابجي

:ىليامكلذةلثمأ

قرفلابرقأمه»ةيضابإلانعلماكلايفدربملاسابعلاوبألاق

يبأةرابعاهبترمو«ةيمالسإلاةعيرشللانازيماهسفنتربتعاو
دعب ةيضابالاىلعةنكمم اهرداصمسفاهتلقتف«دربملاسابعلا

هةنسلالهأىلإقرفلابرقأمه»مهنعتلاقوطيسبليدعت

مهدنعامحبصأاذكهو«دربملاريبعتىلعلهأةملكةدايزب

رادقمبف٠مهبساقينيرخألادنعاموهيفةيرماليذلاقحلاوه
دقومهيدلمهمريغو«ميوقتلاةجردىطعيمهنعهدعبوأهبرق

ىفاهنأواهنعاتوكسمةنسلاتيقبنإةجردلاهذهمهبهذملاوتبثأ

ربتعأالانأفكلذلكمغرءيطخلافارتعالاىلعكلوصح
جراوخلاىلإمهبسنينمنأمغرو.ادبأجراوخلانمةقرفةيضابإلا
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كلذلكزواجتأواماتاراکنتساكلذهنمرکنتساو«مهنمبرقأوه

نأاضيأىعداو‹ةيكلاملاكبهذمباحصأمهدعأف
لقتال«اهقفودئاقع«اعورفوالوصأةيمالسإلاةعيرشللمهتمدخ
اذهلكىلإفيضأو‹بهاذملاكلتهتمدقامعلاوحألانملاحب

اهتايحواهراشتنايفتدمتعاامنإةيمالسإلابهاذملابلغأنأ

نمريثكيفاهنأو«لودلاباكريفاهريسوةسايسللاهتمدخىلع
ةاعارمتايساسألانعىلختلاوةنورملافقاومفقتتاقوألا
الالغتسااهتلغتساةملاظلامكحلاةلآنأوءنيربجتملاماكحلل
ىلعاودمتعيملةيضابإلانأو‹لدعلاةبناجموأملظلارارقإلاعيظف
ملو‹ءاقبلاةلاطإوذوفنلادحيفمكحلااولفتسيملوكلذ
مهبهاذمكرتىلعىرخألابهاذملاباحصألمحيفهولغتسي
.ةلودلابهذمىلإباستتالاو

اونواعتاذإو«ةسايسللةلآمايألانمموييفةيضابألانكيملف
كلذلو.هيلإوعديوُعرشلاهحيبيامدودحىلعاونواعتاهعم

.مهتبراحولبةيسايسلامهنعتلخت

ةلزتعملاريثأت
:باتكلااذهىلعهتاظحالميفيحبصدمحأروتكدلالاق

‹ةلزتعملابةيضابإلاو(ةيديزلاةعيشلا)ةسرادألانملكرثأت»
انايحألاقي«ةلزتعملانماتردحنادقنيتقرفلانيتاهنأينعيال

ةعيشلاوةيحاننمةلزتعملانملكةموصخنأ:كلذريربتيف
(ةنسلالهأنم.فلخلابهذم)ةرعاشأللىرخأةيحاننمجراوخلاو
ةقالخلارادىلعونيملسملاةرهمجىلعريخألابهذملاةدايسو
‹ةضرامملاىرخألابهاذملانيببرقدقعبارلانرقلارخاوأذنم

لاحهيأىلع مهلوصأوةلزتعملابجراوخلاوةعيشلانملكرثأتف
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نملكءارآنيبهباشتلاريسفتليفكيالهدحوريرحتلااذه
نيبوجراوخلاو«ةيرشعيتنئالاوةيديزلااصوصخوةيعيشلا
«ةلزتعملالوصأ

نمديزمىلإجاتحتبناوجلانمريثكةظحالملاهذهىف

يفيرجتتاضارتفانعديزتالاهضعبو٠تبثتلاوةعجارملا

يفبناوجلاهذهرصحننأنكميو٠ساستلاضعبناهذأ
.ةيتالاطاقنلا

.عورفاهعبتتةيداعتمىربكلتكدوجوضارتفا:ىلوألا
نمفلخلابهذملنيلثممةرعاشألانأرابتعا:ةيناثلا

.ةنسلالهأ

رادىلعونيملسملاةرهمجىلعريخألابهذملاةدايس:ةثلاثلا

.ةفالخلا

نيببراقتلاوأهباشتللتاريسفتداجيإةلواحم:ةعبارلا
نعثحبلايأسكعلانوكينأضورفملاامنيبةيمالسإلابهاذملا
ةشقانملاوثحبلابطاقتلاهذهلوانتنفوسواهنيبدعابتللتاريسفت

:يلياميف
:ىلوألاةطقتلا
لتكاهيداعت«ةنسلالهأ»ىمست ةدحتمةلتكدوجوضارتفا

اهتاودعالإاهنيببرقيملةعيشلاوجراوخلاوةلزتعملايهیرخأ
الإاهلةموصخلاناديميفاهعمجيملو«ىلوألاةلتكللةعمتجم

اسابلسبليلدهجلانمريثكىلإجاتحيرمأ«اهنواعتواهقافتا
هذهنمالكنأاينيدوايخيراتتباثلاف.عقاولاعمميقتسي

قفتتدقةنسلالهأقرفاهيفامباهنمنوكتتيتلاقرفلاوبخاذملا
نممصاختيهو«فلتختدقوىرخألاقرفلانماهريغعمءارآيف

ةدهاجاهيفلواحت.ةفينعةموصخاهتادقتعموُاهئارایفاهفلاخي

-489



كلذناكولو«اهريغهيلعامًاطخوهيلعيهامباوضتبثتنأ
ةموصخلاف‹ماعلاراطإلايفاهعملخدتيتلاقرفلانمةقرفريغلا

نيبةموصخلانعافنعلقتالضعبعماهضعبةنسلالهأقرفنيب
اهضعب«ةلزتعملاوأجراوخلاوأةعيشلاوأاهنيباميفةيضابإلاقرف
ةعيشلاقرفنأينعأءاهريغعماهتموصخنعافنعلقتالضعبعم

وأقرفلانماهريغعماهتموصخنعافنعلقتالاهتموصخيفالثم
.ةيقبلاكلذكوبهاذملا

ةرثأتمتناك ةيمالكوةيهقف-ةيبهذملاتاعارصلانأكشالو

كلذعمو.ةدحاوةلودلعوضخلاوةيسايسلافورظلابامدحىلإ

نكتملةنسلالهأظفلمهيلعقلطينمفوفصنيبةموصخلانإ
اذهنمتلمعتسادقو‹مهريغنيبومهنيبامملقأالوفخ

تلمعتسايتلاةحلسألاعيمجاهسفنقرفلاهذهنيبقيضلالاجملا

لاطبإوريفكتلاوقيسفتلانمبهاذملانيبعساولاناديملايف
عورفلايفلمعتساامنإوءطقفعورفلايفكلذسيلوةالصلا

هذهحضويامملعلو.نيدلالوصأوهقفلالوصألوصألايفو

نم(ةنسلالهأ)قرفنيبيرجيناكامضعبضرعتسننأةروصلا
۴ةيلتكتلاروصللةحصالوساسأالهنأامامتتبثتتاموصخ

منمةقرفلكنأنيملسملاعقاوناكامنإومالقألاضعباهتضرع
هيلعامنالطبوهيلعيهامةحصىلعللدتنألواحت

فالخلانعاروصاهنملقنألةفلتخمبتكةثالثترتخادقو

نمانايحأهغلبييذلاىدملاوةنسلالهأقرفنيبعقيناكيذلا
.ةوسقلادحىلإلصيفنعلا

«هيفصنالاميفيمالسإلاعيرشتلارداصم»:لوألاباتكلا

يفیفءأاجهه2ملقلارادةعبطفالخباهولادبعذاتسألل

:يليام130ةحفصلا
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‹رفانتلاورجاشتلانمبهاذملاةمئُأنيبثدحاملمأتنمو»

ةيفنحلاوءبرغملاباولقتساةيكلاملانأىتحءانلقامةحصملع

الإهدالبيفهريغنمادحأنيبهذملادحأقرافيالف‹قرشملاب

لخداذإةلباتحلانمناليجلهأنأانغلبىتحوءامهجوىلع
.رافكلايفمهمكح«ائيفهلاماولعجو«هولتقيفنحمهيلع

ناكةيفنحلادالبنمرهنلاءاروامدالبضعبنأانغلبىتحو
ةالصلمويلكجرخيدلبلايلاوناكوءةيعفاشللدحاودجسمهيف
ةسينكلاهذهلنآامأ:لوقيفءدجسملاكلذىريفحبصلا

؟قلغتنا

نيطلابدجسملابابدسدقوامويحبصأىتحكلذكلزيملف

.كلذيلاولابجعأفنبللاو
مهفيناصتيفهريغىلعهمامإلضفيةمئألاعابتأنمالكنإمث

رختفافةفينحيبأبقانمفنصايفنحتيأرىتح«‹مهتارواحمو

لاقمث«مهوحنوءكرابملانباوءدمحموفسوييبأك»هعابتأباهيف

:بهاذملايقاببضرعي

مهلثمبينئجفيئابآكلو
عماجملاريرجايانتعمجاذإ

ةيكلاملانأىتحو«ريثكهريغو«ةيلهاجلاىوعدبهيبشاذهو
لبنحنبادمحانولوقيةيعفاشلاوءكلاممالغيعفاشلانولوقي

نبدمحامالغيعفاشلا:نولوقيةلباتحلاو.يمفاشلامالغ

٠دمحأعابتأنمتاقبطلايفيفارقلانسحلاوبأهركذدقوءلبنح

دمحممالغهال.ةفينحيبأمالغيعفاشلانإ:نولوقيةيفنحلاو

نميعفاشلانأالولاولاق.ةفينحيبأمالغدمحمو٠نسحنب

نأىتحو:فالخلاهعمبصتننأانيضراملةفينحيبأعابتأ
ايشرقسيلهنأو.يلاوملانمةفينحابأنأبنونعطيةيعفاشلا
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سيلهنأو‹يعفاشلابسنيفنعطلاىلإةيفنحلاكلذجوحأو
يراخبلانألثيدحلايفامامإالو«شيرقيلاومنملب«ایشرق

ايورالإامامإاكرديملامهنأعمهنعايوريملوهاكردأاملسمو
بقانمامهفينصتيفيميمتلاونيدلارخفمامإلاجاتحاىتح«هنع

قيرفلكلعجىتحو.هتيمشاهىلعلالدتسإلاىلإيعفاشلا
»همامإليضفتيفةنسلايوري

بهاذملاباحصأاهيورييتلاثيداحألاضعبفلؤملارکذمث

ةياغةرابعباهدريفليقامدوجأنمو.اهدرو«مهتمئألضفيف
باتكلاسفنيفيزاريشلانعفلؤملاهلقنامةقدلاوزاجيإلايف

:لاف131ص

اللاذو‹لديالحيحصنيبامثيداحألاهذهنأملعاو»

E1

اهبلالدتسالايفًاطخلانيبتثيداحألاكلتلةشقانمدعبو

عوضوموهاماهنمولديالاماهنمنلةمئألاضعبليضفتىلع
:لاق.حصيل

ليضفتيفثيداحألاعضوىلععابتألالمحيارمأهللابرظناف
ليضفتيفبهاذملاسفانتالإهشعبمامو«مهضعبمذو‹مهتمثأ
اهناهربعطاسلا«اهنايبحضاولاحلاصملاةياعرىلعاهوحنورهاوظلا
«انرکذاممءيشناکاملقيرطبمهتملكتقفتاولف

«نيملسملانيبفالخلاهيفزوجيالام»:يناثلاباتكلا
.تيوكلا‹نايبلارادةعبطىسيعليلجلادبعذاتسألل

ءابلاغةنسلالهبهاذمنيبفالخلايفةلثمأهيفدروأدقو

:يليامكهيلإجاتحنامصخلننأنسحيدقو
يفكلذو.يأرللبصعتلامدعطرشبفالخلاهيفعوسياه1

وأطقفةنوهرخآلوقيوبجاوهنأملاعهيفلوقيلوقوألعف
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رخآلوقیومارحهنأملاعهيفلوقيلوقوألعفيفوأبودنم
لوألاعونللدرودقو«ادجریثکنيعونللاالکوطقفهورکمهن

.ةلثمأةعبسيناثلاعونللو«الاثمرشعىنثا

‹هلعافمالينيرخآدنعهورکم.هلعافباثيموقدنعبحتسم

.الاثمرثعةثالثهلدروأو
:لاق‹مهريغدنعاهلطبيالوموقدنعةدابعلالطبيامج

دنعةدابعلالطبتيتلاءايشألاضعبباصلاخالصفدرفننأانيأر

عستتالادجةريثكيهو«مهريغدنعاهلطبتالو‹ءاملعلاضعب

جذومنكةلثمأبيفتكنسءكلذلوةلاسرلاهذهاهرصحل

.اجذومننيرشعونينثااهنمركذوءاهلاثمال

ضرفهنأنيبهيففالخلاددرتيلمعفالخلاعاونأرطخأد.
ةدابعللفانموأ«هلعفىلعبقاعيمارحوأ«هبالاةدابعلاحصتال

.جذامنةعبرأعونلااذهلركذو«هبلطبت

:لاق.دحاو

كردترومأيفءاملعلافالتخالصفلااذهيفىرتس
مث‹تارملافالآناذآلابعمستوءراظنألامامأرركتتو«راصبألاب
.اجذومترشعةعبرأفالخلانمعاونالاهذهلركذ

ةصخلماهضعبكيلإوءةموصخلاوعازىلايفهيلإيدؤتاموفالخلا
:يلياميف

یمری:لاقفذیبنةرطقهيفتعقوماعطنعيعفاشلئس1
.يفنحوأبلكلل
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ةيعفاشجوزتينأيفنحللزوجيلهيفنحلئس2
.اهنيدىفكشتاهنأل.ال:لاقف

اسايقةيعفاشجوزتينأيفنحللزوجيهنأبيفنحىتفأ3

.قافتإلابزئاجباتكلالهأنمجاوزلانأل«باتكلالهأىلع
ىتحهردصىلعهبرضفةحتافلاارقياموماميفنحعمس4

.اضرأهعقوأ
إطوميفامعيمجنأىلعفلحنمنإ:ىكلاملاق5

يفامنأفلحنمامأثنحيالحيحصثيداحألانمكلام

.ثنحيهنإفحيحصهلكثيداحألانمملسموأيراخبلا
لصمهبرضفدهشتلادنعاهبريشيهتبابسنيلصملادحأعفر6

لصفهنأللاقببسلانعلساملفهديرسکىتحهبنجبرخآ
.يناديكلاخيشلالاقامبسحةالصلايفامرحم

امفلاختثيدحوأةيآلك:يخركلانسحلاوبألاق7
.ةخوسنموأةلوؤمامإيهفانبهذمءاملعهررق

بهاذمنيبيرجتتناكيتلاتافالخلاعاونأنمفرطاذه

.اهريغنيبواهنيبوأاهسفنيفةنسلالهأ
هباتكيفركذفيبرجلاتيراعتنبديعسخيشلاعسوتدقو

نيبفالخلايفةريثكاروص«دودرلاةفرعميفدومحملاكلسملا»
عابتأنيبلصحيناكيذلافنعلايفجذامنو«ةعبرألابهاذملا
.ةزجوماروصهنمنأتيأردقو«رخآبهذموبهذم

نبديعسلدودرلاةفرعميفدومحملاكلسملا:ثلاثلاباتكلا
.ه1331ةعبطيبرجلاتيراعت

باحصأنيبيرجيناكيذلافنعلايفةلثمأكيلإ:الوأ

95صنمءادتياقباسلاباتكلانماصخلمةعبرألابهاذملا

:دعبام
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اننامزيفنوبستنملا:يلبنحلابيطخلانبجرفلابألاق

ةمئالاعابتأنمةعامجلاوةنسلالهأىلإ(يرجهلانماثلانرقلا)

روهمجف«ةيرثأوةيديرتامو.ةيرعشأ«فئاوطثالثةمبرالا
.ةيديرتامةيفنحلابلاغو.ةيرعشأةيعفاشلارثكأوةيكلاملا
.ةيرثأةلبانحلاروهمج

يفبلاغلاو٠ةرعاشأةيعفاشلابلاغ:يدفصلاحالصلالاق2

يفبلاغلاو‹ةيردقةيكلاملايفبلاغلاو٠ةلزتعمةيفنحلا
|.ةيوشحةلبانحلا

.مجعلاةيمالحرشرظنا

نمسانلاهبسحييذلايدرواملاةمالعلانأيدفصلاركذ3
.ةلزتعملاءالضفنمةيعفاشلارباكأ

مهنمنيذلاليوأتلاويأرلاباحصأو:اضيأيدفصلالاق4
ةلبانحلاكرهاظلاباحصأدضمهيرعشالاباحصاوةفينحوبا

.يلعنبدوادعابتأو
.ةيوشحلانمدمحأمامإلانأ:ثایغريمركذ5
.رملانمةفينحابأمامإلانأبغارلاودعسلاركذ6
اجلاباتکيرشحرشیف؛يکلاسلابحنبالاق7

فرظمانربخألاقلاضعلاءادلانعلئسدقوكلامثيدحىف
هباحصأوةفينحوبأوه:لاقفلاضعلاءادلانعاكلاماولأسمهنأ

يأرلابننسلاضقنو«ءاجرإلا:نيهجوبسانلاللضهنأكلذو
..ريثكقلخهبلض.مالسإلايفدولومماش.اندنعوهف

يبأقحلانعئازلايأرنمناكدقو:بيبحنيالاق8

.دهاعملارفاكلابملسملالتقف4هباحصأوةفينح

بيذكتىلإاهبسنتفاهتفلاخمرفكتةقرفلك:يلازغلالاق9
بذكنأامعازءيرعشألارفكييلبنحلاف.مالاهيلعلوسرلا
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ىلعءاوتسالايفوىلاعتهللقوفلاتابثإيفمالسلاهيلعلوسرلا

مالسلاهيلعلوسرلابذكهبشهنأامعازهرفكييرعشألاو«شرعلا
«ئیشهلثمکسیل»یلاعتهنأيف

يرعشألانارفكباومكحةلباتحلانأةنحشلانباركذ-0

كلذكوهوشبنينأنمهيلعافوخهربقسمّطو؛همدةحابايو
 يرعشألااواطخةيفنحلا

ركذهنأكلذويلازغلامامإلاريفكتبضايعيضاقلالاق1
اذهنمابيرقيلازغلااحندقو:لاقمثةمامتوظحاجلالوق
.رفاكهلكاذهلئاقو‹ةقرفتلاهباتكيفىحنملا

يفهوقرتسادقلو:يزارلارخفلانعشيلعخيشلالاق-2

(ةفسالفلايا)مهئاوهأعينشنمبيرقىلإهيفجرخفدئاقعلاضعب
.هفیلاتنمریثكيفرشانمخويشرااذلو

ناكو٠يعفاشلاىلعدرلايفاباتكدادحلانيابتك1
ء يحيآيلاس

لهجلااوذختا.رصملهأكتيأرام:يعفاشلالاق1

الهناهملعأاممهللاقفلئاسمنعاكلاماولأسمهتال«املع

.اهملعأاللاقاكلامنألاهملعينمماهنولبقي
يعفاشلاقاذإ:ةيفاخلاىواتفلابحاصلاق5

نإنمؤمانأ:لوقيوأ«كتفرعمقحكانفرعاميهلإبهذملا
ناميإلالوقيوأ.ناميإلايفلمعلالوقيوأءىلاعتهللاءاش
هفلخةالصلائزجتال٠صقنيوديزي
.زئاجريغيعفاشلابيفنحلاءادتقا:رسيلاوألق6

«ئيشهلثمکسیل»ىلاعتهنأيف

ريغيعفأشلافلخةةالصلانأطوسبملابحاصكرذ7

۰هبهذميفابصعتمناكاذإةزئاج
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زوجتالقولخمناميإلا:لاقنم:لضفلانبرمعلاق
هفلخةالصلا

.ةلأسملاهذهببسبىراخبنميراخبلامامإلاجرخأو
يعفاشلاءادتقاحصيالهنأئراقلاىلعخيشلالقت

.تابجاولاعيمجىلعظفاحولويفنحلاب
لهجلامقيفمهربتعافةيكلاملابمامهلانباضرع-0

لحكباثكلاةدهتجمضراعنملهجو:لاقثيحبكرملا
امماولكاتالوعمنيميودهاشبءاضقلاو‹ادمعةيمستلاكورتم

لجرفنيلجرانوكيملنإفإ»“هيلعهللامساركذيمل
ىلعنيميلاو)عمروهشملاءاضقلاكةروهشملاةسنلاوناترمأو

ءاضقلاذفنيالفءةليسعلاثيدحعمءطوالبليلحتلاو(ركنأنم
.اهنمءيشيف

ءاملعنيبوهنيبعقودقو-:ةيميتنبادمحالاق1

ببسب-يرجهلالئاوأيففالخةيعفاشلاوةيكلاملا

بجيفعضوورطفلاديعهليليفهيلعضبقىتحهبهذملهراهشإ

ءارمالاوةاضقلانمةعامجهرضحبيدأتسلجمهلدقعمث
نأشيفةيعرشىوعدنالدعنبايضاقلاهيلعىعداف.ءاملعلاو

ليقف!نمدنعىوعدلالاقفءىوعدلانعبجأهلليقف«هتديقع

.يبهذمودعويودعوه:لاقف‹نالفيكلاملايضاقلادنع

ديبعينبةلوديفروهظلاناكو:(آ)ضايعيضاقلالاق_2

‹ليضفتلاةلأسميفمهايإمهتقفاوملنييفوكلابهذملايقيرفاب
مهترياسملاليممهنمموقفرشتو«ةسائرلاوءاضقلامهيفناكف

عراوشلايف اولتقونحملاهيفلاخمىلعترجفةيضقلا..كعناهدهعيفو)1(

هذةالصلا.نماوعنمومهئامدبتلاسیتح .اهيفميلعتلاوملمتلامهيلعمرحودجملايف



ىلعترجفنييندملانعمهنافضأاوجرخأو٠مهايندلادايطصاو
.نحمةدملاكلتيفةيكلاملا

سانلادعبأناكاكلامنأ:يكملابلاطيبأنعلقت23

نييقارعللاضغبمهدشأو«نيملكتملابهاذمنع
:كلاميللاق:لاقملسمنبديلولانأىنارعشلاركذ-4

مكدالبليفبنياملاقف«معن:تلق٠مكدنعةفينحوبأركذيأ

يفحدقوةفينحىبأىلعريكنلاضايعىضاقلاددش-5
٠بانطإلاةياغكلذىفبنطأو«دمحأوىعفاشلابهذموهبهدم
بهاذملاىلعضايعيضاقلاهدقتنياممةريثكجذامنفلؤملاركذو
.ةيفنحلااميسالةثالثلا

ةفينعلاتاموصخلايفةكحضمةروصلثمتةيناثلاةصقلالعلو
باتکنعيتيراعتلالقتدقف‹بهاذملاعابتأنيبعقيامم

ناكنيكتكبسنبدومحمناطلسلانأ:ةيلاتلاةصقلان

مامإدنععمسيناكو٠.ثيدحلاااعلومناكو.بهذملاىفنح

بهذملاقفاومهرثكأدجيفءهانعمنعلأسيوثيدحلانيمرحلا

حيجرتيفمالكلاامهنمسمتلاونيبهذملاءاهقفعمجف٠يعفاشلا
ىلعناتعكرهيدينيبيلصينأىلعقافتإلاعقوفنيبهذملادحا
رظنيناطلسلاو.ةفنيحيبمامإلابهذمىلعمثيعفاشلابهذم

.ةفباسةراهطبيروزملالافقلاىلصفنسحألاراتخيوكلذىلإ

یتاو٠ةلبقلالابقتساوةرتسلاوةراهطلانمةربتعمطئارشو

٠لامكلاهجوىلعبادألاوظافلألاوننسلاوتائيهلاوناكرألاب

امىلعنيتعكرىلصمث.اهنوديعفاشلازوجيالةالصتناكو

٠ةساجنلابهضعبخطلو.اغوبدمبلكدلجسبلفةفينحوبأزوجي

هيلععمتجاففيصلاميصيفكلذناكو.رمتلاذيبنبًاضوتو
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ةلبقلالبقتسامثءاسكعنماسكنمهؤوضوناكو.ضوعبلاوبابذلا

.اهبًارقوةيسرافلابربكو«ءوضولايفةينريغنمةالصللمرحأو
دهشتوةنينأمطريغنمواهنيبلصفريغنمكيدلاتارقنكرقنمث
اهيألاقو«مالسلاةينريغنمجرخوامهرخآيفطرضو
.ةفينحأةالصهذع!ناطلسلا

دئاقعلايففالخلايفةريثكاروصيتيراتلادروأدقواذه

روصلااهتمصلختسنةعبرألابهاذملاباحصأنيب(نيدلالوصأ)

ئراقللحضتياهنمو«اهيفةيضابإلاهلوقيامركذنفوسو«ةيتآلا
لوصأيهولئاسملاهذهيف ةيضابإلانيببراقتلانأميركلا

ةيديرتاملاوةيرعشالانيببراقتلاانماريثكدشا ةيرعشالانييبو

ئراقلاىلإوةلزتعملاوةيضابإلانيببراقتلانماضيأاريثكدشأو
:روصلاهذهميركل

هفلاخوتاذلاىلعةدئازةيتاذلاتافصلانأيرعشألالوقي1

رخفلاونيمرحلامامإويئالقابلاوةيفنحلا-ءاقبلاومدقلا-يف
عيمجيفنولوقيةيضابإلاو‹تاذلاىلعةدئازتسيلاهنإنيلئاق
يفنيمرحلامامإوينالقابلاوةيفنحلاهلوقيامبةيتاذلاتافصلا
ءاقبلاومدقلا

ةيفنحلامهفلاخو‹ديعولافلختزاوجبةرعاشألالوقي2
اذهبوديعولافلخزوجيالكلذكدعولافلخزوجيالامكاولاقف

٠ةيضابإلالوقيلوقلا
النيملسملاةاصعنأباضيأةيديرتاملاوةرعاشألالوقي3

ةيضابإلاوهبلاقفيلازغلامامإلامهفلاخوءرانلايفنودلخي
.هبنولوقي
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الاقفةرعاشألاروهمج«يزارلاويبرعلانبايضاقلافلاخ4

ةيضابإلاوةلزتعملابهذمنيمرحلامامإبهذو«ربجلابلاعفألايف

.ةرعاشألاهبلوقيامبنولوقياذهيف
دبعهفلاخوءايلزأاقلعتىلاعتهمالكلنأيرعشألالوقي5

وهثيحنممالكلانأىريوايلزأاقلعتىلاعتهمالكل
.ةردقلاوملعلاكتاذةفصوهفلامكةفص

فلتخاواعرشبجاوىلاعتهللابناميإلانأةرعاشألاىري6

ىلإيديرتاملاروصنموبآبهذو«نيلوقىلعكلذيفةيعفاشلا

.ةلاقملاهذهيفةرعاشألاعمةيضابإلاقفتيوالقعبجاوهنأ

رباجمهمامأوةيضابإلابهذمنإ«:يلياممعنبميهاربإضويبمامإلالوقي(1)
يأةيريغالةينيعيهورصبلاوملعلاوةايحلاكةيتاذمالكلاةقصنأديزنب
لزيملىلاعتوكرابتهللافتاذلامدقةميدقكلذبيهفتاذلانعةدئازةفصتسيل
.ءاملکتماریصبامیمماریدقامیلعایح

بجيذإيتاذلايسفنلامالكلايفاذهنأريبختنأو»:لاقليصفتوحرشدعبو

كشالوميدقهيفملكتلاةفصىنعمبهمالكفملكتمهنأبىلاعتوكرابتهللافصو
ةيوحت«بتكيوارقيلكسانللهعضووهميلكتامأو«هفالخبلوقلازوجيالو«هيف

مالكلااهبفصتينأنكميالىرخأتافصبفصتيورودصلاهظفحتوفحصلا

نمةفصوهيذلامالكلانيبوهنيبقرفلايفخيالرخآءيشو«مالكرمأفيتاذلا

.هنمدوصقملاىهتنا.ءةيلعلاتاذلاتافص

:يليام152صدومحملاكلسملايفيتيرامتلالاقو

ةيتاذهفصهنألوألا:ناينعمهلىلاعتهللامالكنأةيبهولاةيضابإلارشعماندنعو»

.سرخلالثمةفاللةيفانم.ةردقلاوململاك

ىلعاملكتمهنوكىنعمفءاشثيحمالكلاقلخىنعمبةيلعفةفصهنأ:يناثلا

.هنمدوصقملاىهتنا.مالكلاقلاخيناثلاىلعوسرخأبسيللوألا
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روهمجبهذوقولخمناسيإلانأةيرعشألاةماعىري7
يفةرعاشألاعمةيضابإلاقفتيوقولخمريغهنأىلإةيفنحلا
.ةلاقملاهذه

امحيبقلاو‹عرشلاهنسحامنسحلانأةيرعشألاىري8

نيسحتلايفالخدلقعللنأىلإةيفنحلابهذيوءهحبق
‹ءايشألاضعبىلعحبقلاوأنسحلابمكحلايفيأحيبقتلاو
.ةلاقملاهذهىفةيرعشالاعمةيضابإلاقفتيو

ةيفنحلاىريوصقنيوديزيناميإلانأةرعاشألاىري9

ةرعاشألاعمةيضابإلاقفتيوصقنيالوديزيالهنأنيمرحلامامإو
.ةلاقملاهذهيف

يرعشألاىريوءنيدضللحلصتةردقلانأةيفنحلاىري-

قفتيو‹ةدحىلعةردقنيدضلانمدحاولکلنأهعباتنمو
نمادجةليلقةلثمأهذهءاضيأاذهيفيرعشألاعمةيضابإلا
اعقلطييتلابهاذملاءاملعنيبةعقاولاتاموصخلاوتافالخلا
تیرامكعورفلاولوصألايفتافالخيهو«ةنسلالهأظفل

قيسفتلاوريكفتلاىلاانايحامهضعبنيبةموصخلاتغلبدقو
عقياملشم«لالضإلاولالضلاوبكرملالهجلاوغيزلابمكحلاو
.ىرخألابهاذملانممهيفلاخموبهذملكباحصأنیب

باحصأنيبامنأبسحأالففالخلامجحثيحنمو

بسحأو«اهريغنيبواهنيبامملقأاهسفنأيفةعبرألابهاذملا
 لوصألايف-الثمةيرعشألاوةيضابإلانيبنراقفناسنإماقولهنأ

نراقولو.ةيديرتاملاوةيرعشألانماقافتاوابراقترثكأامهدجول
ةلزتعملانمابراقتدشأامهدجوامبرلةلزتعملاوةيديرتاملانيب
.ةعيشلاو
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اإشاقنلاغلبيىتحعارصلافنعوشاقنلاةدشىتحامأ

ريفكتلاوانيحنيدلاوةديقعلايفماهتالاوةحراجلاةملكلاءاقلإ
رهظيةعلاطملادنعو.ةلثمأهلكبترمدقفءرخآانيحقيسفتلاو

عوضوملااذهلةعيرسجذامنذخأتنإتئشاذإو«ادجريثكلاكل

ناف4.مهبارْضَوةيميتنباومزحنباوضايعيضاقلابتكبكيلعف

وألصأيفمهفلاخملاعوأمامإاهنمملسياملقةداحلاءالؤهةنسلأ

ءارآنععافدلاعضوممهسفنأاوعضوءاملعةقرفلكيفوءعرف

نيرخالارودصيفنوعفديومهدنعاملكنورربيةقرفلادئاقعو

.نوکلمياملکب
ءيوقلالادجلاو«ةفينعلاةموصخلانأهلكاذهنمدصقلاو

ةمئألاوءاملعلارابكنيبةحضاورومأفلاخملاةشقانمىفةدشلاو

كانهنكتملوبهذمىلعبهاذمنملتكتكانهنكيملف
.رکسعمىلعفلاحتتةينيدتاركسعم

ةحصلجاجتحالاىلعنولمعيبهذمباحصألكناكامنإو
مهقفاويرخآابهذمنأاوملعاذإف.«لئاسونممهلحاتامبمهبهذم

امبلغأو«مهنماسبتقمهوربتعاوهباووقتةديقعوأيريف

وُةنكاستملابهاذملاباحصأنيبلصحيبغشلالصحي

وُةيفنحلانيبديدشلاشاقنلاروثيدقفكلذلو.ةرواجتملا

قرفیدحاواهدحأنیبوُةلبانحلاوامهدحأنیبوُةعفاشلا

قارعلاكيمالسإلاقرشلايفروصلاهذهنوكتامرثكأو.ةعيشلا
ىمالسإلابرغملايفكراعملاتناكدقو«ايروسامبروناريإو

نيبوأ.ةيكلاملاوةيفنحلانيبسيطولاةيماحةينامثعلادوهعلايف
نينكاستملااهعابتأنيبببسبكلذو«ةيضابإلاوةيكلاملا
٠.نيرواجتملاوُ
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يرجيدحاوبهذمىلعةنسلالهأرابتعانأحضتياذهنمو

ىلإرظنلاباذه‹ةلطابىوعدماجسنالاوقافولااعيمجهعابتأنيب
ةيقبعمتجتةدحاوةلتكةنسلالهأقرفنإىوعدو.ةقباسلادوهعلا

‹نالطبلايفالاغيإدشأىوعدمهتموصخىلعقرفلاوبهاذملا

وأةنسلالهأبهيلإريشأامءاوسةيمالسإلاقرفلانمةقرفنايف

نماهبكتحينمعمتالواحموتالواصماهلتناكاهريغ
.ىرخألاقرفلا

تالواصملاكلتبمايقلانولوتينيذلاصاخشالانُكشالو

نوكيدقلف‹نامزىلإنامزنمورخآىلإناكمنمنوفلتخي
نمامناكميفامنامزيفامةقرفهلوحفتلتيذلاصخشلا

عساومالسإلاءاملعرابك مهلكنيملسملاربتعيةرظنلاحيسف«‹قفألاعس

ملسيوءةملكلاعمجينألواحيفةدحاوةمأمهبهاذمفلتخمب

نوكيدقو«مالسبعمجلاشيعييتحفلاخملابقفريوءفصلا
نمامناكميفامنامزيفامةقرفهلوحفتلتيذلاصخشلا

دودحمةرظنلادماجقفألاقيضنييحطسلانيبصعتملاكفلوأ
هدعاستفةطلسلايدعتسيدقوهيفلاخمذيانيوهريغرفكيفةفرعملا

.هلذختوأ

ضعببيلغت.يفءالؤهضعبيأرباذخأةطلسلاتمدختسادقو

ةملؤملعفدودرتكرتةفسؤمثداوحيفضعبىلعبهاذملا
.ةليوطةنمزأيمالسإلاعمتجملايفةحضاواهراثآتيقب

بهاذملاباحصأنيباحضإوبراقتلاادبصعلااذهيفو

بهاذملالدباهناكملتحتةنسلالهأةملكتأدبوءةعبرألا
.اهريغوأةيرعشألاوأةعبرألا

حبصأوءاهلةلثمأانركذيتلاتالواصملاكلتيفتختتأدبو
ةيداعةرظنرخألابهذملاعابتأىلإنورظنيبهذملكعابتأ
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اوحبصألب«عارصعقاودالوةموصخراثآلمحتالةيوخأ
نرقلااذهفصنيفو.ةنسلالهأنماضيأمهريغنأنيعنتقم

.بهاذملاعيمجنيبيرستةفلألاتأدبريخألا

تاهجونيببيرقتللىلوألاةوطخلايههذهتناكامبرو
ءارآيهةمئألاونيدهتجملاءارآنأرابتعاوةيمالسإلاةمألارظن

مهنأبمهيلإرظنينأبجيهنأو«باوصلاوًاطخلالمتختةيدرف
.لاقفدهتجااضيأمهريغناواولاقفاودهتجاءاملع

يفاهدحوفقتنألواحتةقرفلكتناكهنأةقيقحلاو
ةينانألاتفتخاوةنسلالهأمساتحتقرفعبرأتعمتجامثناديملا
ةرثعبراقءالدبمةفلكابمتتتاكينل
امبرو«ىلوألاعبرألاقرفلاعمايجيردتمجسنتتحبصأو«ىرخأ

لهأظفلتحتةينامثلاقرفلاهيفجردنتديعببسيلموييتأي
قرفعييمجةيمستلاهذهمضتىتحاهريغحشريو«ةنسلا
يذلامسالاالإىقبيالوةيمستلاهذهىتحيفتختوأ‹نيملسملا
روتكدلايخأللوقأنأبحأهلكاذهدعب‹ةمألاهذهلهللاهراتخا
سيلضعبوقرفلاضعبءارآنيببراقتلاوهباشتلانإيحبصدمحأ
شاقتنلاةدشىنعمبةوادعلانأو«ةقادصىلإوأةوادعىلإهعجرم

نيبدوجوميوقلاعفدلاو‹لدجلايفسامحلاو‹هيففنعلاو
ءاملعنيبىتحوكاكتحالاعقيامدنعفارطألاعيمج
.دحاولابهذملا

نيملسملاقرفنيباهلدوجوالفيوغللااهانعمبةوادملاامأ

هتجقوةسايسلااهلفتستنيحالإ-انايحأةنسألاىلعترجنإو-
.نيدلاوملعلاءايعدأنمنيقلغنملانيدماجلااهل



:ةيناثلاةطقنلا
مهلعجوأةنسلالهأنمفلخلابهذملنيلثممةرعاشألارابتعا

.رظنىلإجاتحتىوعدهسفنبهذملااذهلةلمح

يففطصينيركسعمىلإنيملسملاتمسقكنإروتكدلايخأ
لباقملابناجلايففطصيو.جراوخلاوةعيشلاوةلززتعملاامهدحأ
يأنودءةنسلالهأنمفلخلابهذممهتربتعانيذلاةرعاشألا

نألميقتسيالاذهنأبسحأوءةنسلالهألفيرعتوأليصفت

اهريغاهبسحيدقو«ةنسلالهأنماهسفنبسحتةريثكاقرف
اذإو‹يرعشالاءاولتحتيوضنتنةدعتسمريغاهنكلوكلذك

نأانناكمإيفنإفميمعتلاىلعةنسلالهألةروصعضننأاندرأ

لهألنيحانجكانهنكلو‹اطسوافقومنوفقيةرعاشألاربتعن
وهلوألاحانجلاامه«ةرعاشألافقوماهيلعقبطنيالةنسلا
ةرعاشألاركنيالوةنسلالهأنماهسفنربتعتىتلاتاعومجملا
صنلابتمزتلادحىلإةظفاحميهفكلذعمو‹كلذمهيلع
تحتلخديوءهيبشتللةيمهولاتايآلاليوأتلبقيالفءيفرحلا
‹ةيميتنياعابتأو«ةلبانحلاو«ةيرهاظلانملكحانجلااذه
ضعبقلطأدقوءيلبنحلابهذمللاريوطتوأاحالصإربتعييذلا

اذهتحتفقيدقو«ةيرْثألامساحانجلااذهباحصأىلعءاملعلا
.ةيعفاشلاوأةيكلاملاضعبحانجلا

معأةروصبةملكلاهذهلامعتساانسفنألانحبأاذإ ةيرثألاف
ىلإنيذلابهاذملاعيمجيفنيظفاحملاىلعلدتل

لب«ةرعاشأاوسيلمهنكلوةنسلالهانممهسفنأنوربتعي-ليوأتلا
.ةرعاشألاىلعنوطخسيمه

براقوةرعاشألادودحىطختيذلاحانجلاوهيناثلاحانجلا

حانجلااذه«مهلاوقأنمريثكبلاقوءةلزتعملاجهنمهجهنميف
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روصنموبأهمعزتييذلاويرعشألاءارآبمزتلمريغربتعييذلا
رثكأوةيديرتاملامالكلاملعبتكيففرعياموه«يديرتاملا

نمءاملعلاضعبهلاوقأضعببلاقاميروكلذىلعةيفنحلا
ءةنسلالهأنم.مهسفنأنوبسحيةيديرتاملاو‹ىرخألابهاذملا
ةيرعشألانأبادبأنوفرعيالمهتكلوءةنسلالهألئاوأنم.لب
مهفلسةيفنحلاو‹مهفلخومهفلسةلبانحلافاذإ.مهءارآنولمحي

ىلع-مهوأةيرعشألايفاوسيلمهفلخومهفلسةيرهاظلاومهفلخو
.ةيرعشالانماوسيلمهنأنوري-لقالا

لهأنمفلخلابهذممهنأبةرعاشألارسفننأحصيفيكف

اعيمجمهوءةيرهاظلاوةلبانحلاوةيفنحلاةنسلالهأنمو«ةنسلا
مهضعبوةيرثأمهضعبنأل«لبقنمانحضوأامكةيرعشأاوسيل
‹ةرعاشألالوقتامكليوأتلابنولوقيالةيرثألاوءةيديرتام
مهلبةلزتعملاءارآىلإلاوحألابلغأيف.نوليميةيديرتاملاو
.كلذباوفرتعيملنإوبرقأةلزتعملاىلإةلمجلايف

:ةكلاثلاةطقنلا

نيملسملاةرهمجىلعةنسلالهأنم.فلخلابهذمةدايس

.عبارلانرقلالئاوأذنمةفالخلارادىلعو
ةيادبك.عبارلانرقلارخاوألكديدحتنإروتكدلايخأ

إدبمكوةقالخلارادىلعو«نيملسملاىلعةنسلالهأبهذمةدايسل
ىلععفادلانأيحويامم«ىرخألاتاركسعملانيبوهنيبعارصلل
ال‹ةرهمجلاىلعوةفالخلاىلعةدايسلالجأنمناكامنإعارصلا

جتحتامسکعىلعلدیدقينمزادیدحتانعنُلبميقتسپ

1ابيرقتخيراتلاكلذذنمبهاذملانيبعارصلانأكڭكلذو.
هانلمعتسايذلاريبعتلااذهحصنإ-تاكرسعملاتأدبورتفي

تابثورارقتسالاوءودهلانمعونىلإدوعت-لصفلااذهيفةرثكب
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ةتباثوةحضاوركسعملكئدابمتحبصأوءهيلعوهامىلعلك
ئدابمنإفتاركسعملاعقاوىلإرظنلابو-ماعلارظنلاباذه

.ديزملاىلجاتحتالةروصبتررقتدقةلزتعملاءارأوجراوخلا

٠ليصفتولامجإلبمهريغبتكاهتركذدقجراوخلائدابمو

مهدئاقعاورقدققةلزتعملاامأ«هيوشتوفيرحتبامبرو
لهأرةعيشلاكلذكوةيانعوحوصضوبومهسفنَأبمهبتكيف
.ةيضابإلاوةنسلا

:ةكرتلاوطاشنلاثيحنمامأدئاقعلاوءارآلاثيحنماذه

امهو افقوماهيفامهفنعأوةموصخلاىلعارثأنيتلتكلامظعأنإف
خيراتلابتكاهتداتعايتلاةيمستلابسح«ةلزتعملاوجراوخلا

يفو«ضارقنالاكشوىلعامهوأاتضرقنادقاتناك-تالاقملاو

ملجراوخلاف‹لتكتىلإوعدتالو«ةموصخىلعىوقتالةلاح
يسايسلاناديملايفاوقتخادقننيحلاكلذىلادحأمهنمقبي

هللامهراثآتفتخانيناديملانيذهنممهئافتخاذنمويركسعلاو

.درلاودقنلاماقموأعينشتلاماقميفمهموصخبتكهتظفحامالإ
دومهةلاحيفعبارلانرقلارخاوأيفةلزتعملاناككلذكو

الإمهتمقبيملوءةكرحلانيدايميفمهتلوصتفتخاوءضارقناو
يذلايلدجلابولسالاوأ‹مهيديأباهولجسيتلاةيملعلاةورثلا

دقفةيضابألاام4مهيلعدرلايفهلمعتساومهريغمهنمهسبتقا

ةكرحلااولزتعاف«اهعاونأفلتخمبتاموصخلانعفارصنالااوررق

ةموصخلاولدجلاىلااوأجليملوالماكالازتعاةيركسعلاوةيسايسلا
.درلاوعافدلانطاوميفالا

ثالثلاقرفلاكلتنيبموعزملانواعتلاىوعدلاقلطمساسأالف
لواحيامكوروتكدلايخأاينظتامكةنسلالهأةصاحما

.اوروصينأنوقرشتسملا
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نإإف«ةرتفلاكلتيفةفالخلارادىلعبهاذملاةدايسامأ

ءىمسمريغىلعامساتناكنيحلاكلذيفةيسابعلاةفالخلا

لمحياهضعب«ةريغصتاليوديمالسإلاملاعلافصنعزوتتناكو

الناكرخألاضعبلاو‹اهلعضخينأنودةيسابعلاةلودلاتاراعش
دقفيمالسإلاملاعلانميناثلافصنلاامأ«اهريفبواهبفرتعي
نيحلاكلذدنعتناكىرخألايهوةيمطافلاةلودللاعضاخناك
رسجتالتاليوديمالسإلاملاعلاعزوتمث.رادحتالايفتأدبدق

ءةينامثعلاةلودلاتماقىتحةيمالسإلاةفالخلاىعدتنأاهادحإ
ملاعلاتمكحيتلاىربكلاثالثلاةفالخلالودىلإانعجراذإو

نوكتتنألبقتمكحدقةيومألاةلودلانأدجن«يمالسإلا
اهراهدزامايأيفاهيفمكحلاناكةيسابعلاةلودلادجنوءبهاذملا

.ةلزتعموةيرعشأ:نوبوانتيدعباميفاوراصمثةلزتعماهؤافلحو
لاوطيفنحلابهذمللاهيفةدايسلاتناكدقفةينامثعلاةلودلااما

يمالسإرطقلكيفتحبصأةينامثعلاةلودلادعبو.اهمكحةدم

يكلاماهضعبءامبهذماههجويوأاهيلعدوسيةليودوأةلود
نامعكيضابإاهضعبو‹ةيدوعسلاكيلبنحاهضعبوبرغملاك

هذهنأىلعنميلاكيديزاهضعبو‹ناريإكيعيشاهضعبو
نأل‹نوناقبلمعةدايستسيلو‹ناكسةيبلغأةدايسةدايسلا
هشنيناوقوأةيعضونيناوقبلمعتاهنأامإلودلاهذهبلغأ

ىلعالمالسإلاماكحأمزتلتنماهيفسيلاهنأينعأ«ةيعضو
.يبهذملاىوتسملاىلعالويمالسإلاىوتسملا

:ةعبارلاةطقنلا

.بهاذملانيببراقتلاوهباشتللريسفتداجيإةلواحم

وأ‹مهلاونمىلعراسنمونيقرشتسملافقومنأيلودبي
دئاقعنيببراقتلاوهباشتلابابسأنعثحبلايفمهقبسامير

- 508 -



ءةعيبطلاسكعنموأ«ةبارغلانمئيشهيفقرفلاءاروبهاذملا

مالسإلاوهدحاولأنمةقثبنمةيمالسإلابهاذملاعيمجنأكلذ
هذهنوكتنأيضتقيةيقطنملاناكوةفلتخملاةيعياهرداصمب
نيبفالخثدحاذافلصألاوههنأل‹ةدحتموُةدحاوبهاذملا

ضعبدنعةيضقلانكلو‹فالخلابابسأنعثحبءاهضعب
ميركلائراقلاو‹رخآىحنمتذخأنيقرشتسملابلغأونيركفملا
هبرربياميفراتحماهبحاصنأفيكةقباسلاةظحالملايفىري
(رشعينثالاوةيديزلااميسال)ةعيشلاءارآنيبهباشتلادوجو

0ةلزتعملاوجراوخلاو
فالتخاوهامتإهتارربمنعثحبننأبجييذلانأةقيقحلا

هباشتلاال«ىرخأوةفئاطورخآوبهذمنيبلوصألاوءارآلا
دوعتاهنأمعزتاعيمجيهو«دحاواهردصمنألكلذو‹براقتلاو
عفاودلاوهببسنعثحبيثداحفالتخالافءردصملاكلذىلإ

دعابتلالعجنفقطنملاسكعننأءيشيفةقيقحلانمسيلو«هيلإ
وأاهباشتانيأراذإفءلصألاوهقرفلاو«بهاذملانيبنيابتلاو
بحاصلوقيامكرريملاوببسلانعانثحباهضعبنيبابراقت
ةرظنلاهذهاوزكرنيذلامهنيقرشتسملالعلو.ةظحالملا

اودجواذإف‹لصالايهبهاذملانيبةموصخلاوفالخلااوربتعاو
ىلعو«تارربملاهلاولعتفاوأبابسألانغاوثحباداحتإواهباشت

عجرتودحاوردصمنميقتستاهنأبهاذملايفلصألاولاحلك
اذإفةبراقتمةهباشتمنوكتنأاهيفةعيبطلاو«دحإولصأىلإ
الوهتارربموهبابسأنعثحبولصألاريغىلعكلذناكتدعابت
يفرامعتسالاعباصأنعوميدقلايفةسايسلاعباصأنعابلاغچرخي
مث4‹ليوطلاىدملايفةيحيسملاوةيدوهيلاعباصأنعو‹ثيدحلا

رامعتساللنوصلخملادونجلااهلذبييتلاةصلخملادوهجلانع
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متخأنألبقو.ةثيدحلااروصعلايفنوقرشتسملامهو«ةيحيسملاو

يخأأي حضوأنأبحأهليفبنياممرثكألاطيذلالصفلااذه

نيتيتآلانيتطقنلاروتكدلا
:الو
رثأتنأررقتكنارعشتةقباسلاةظحالملايفمالكللكتغايض

ىلإجاتحتالةدكؤمةقيقحةلزتعملابةيضابإلاوةسرادألانملك
اوردحنادقةيضابإلاوةسرادألالهوهشاقنلاعوضومامنإوشاقت

للعتتبهذمهنمامهرادخنامدعتحجرامدنعو‹ةلزتعملانع

ةيضرفلاهذهو«ىلوألانمبرغأيهىرخأةيضرفبريثأتلاورثأتلا

رکسعمجراوخلاونوركسعمةلزتعملانأكرابتعايه

ةبراحمىلعاوفلاحتدقنيركسعملانيذهباحصأنأوءرخآ
رادىلعونيملسملاةرهمجىلعدوسييذلاىوقألاركسعملا

ةسرادألانيبتعمجةظحالملاإدبميفكنأظحاليو«ةفالخلا

جراوخلاعيمجوةعيشلاعيمجتقسدعباميفكنكلوةيضابإلاو
لازنلاادبيىتحةلزتعملاركسعمعمفلاحتياركسعماعماونوكيل
دقمالكلااذهو ةنسلالهأركسعم-ثلاثلاركسعملانيبومهنيب
صلختيفءايكذألانيبغاشملاةبلطلانمةعومجمتاكسإيفديفي
بهاذملاةايحعقاونعادجديعبهنکلوءمهتاقياضمنمرضاحملا
.قرشتسميأرحيحصتوأريربتلهليلحتىلإيعادالوةيمالسإلا

:ايناث

انثأولوجرأتنكبهاذملانيبريثأتلاورثأتلاعوضوميف
ةفرعملةيقيقحتانراقمانيرجأوءابناجنيقرشتسملاءارآانكرت
تاركسعماهرابتعابالءضعبلااهضعبقرفلانيبدعابتلاوبراقتلا
اقرفاهرابتعابنكلو.عارصللفالحالانوكتودعتستةمخض
الثمیرنفءاهيلعةقفتماهلكيهةيعيرشتلوصأ.ىلإاعيمجعجرت
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عموةلزتعملانمةقرفلكعمنوفلتخيوأةيضابإلاهيفقفتيام

قرفنمةقرفلكعمو«ةلبانحلاعموةيعفاشلاعموةيكلاملا

ةروكذملاقرقلانمةقرفلكعملعفنكلذكواهريغوجراوخلا
.اهسقنقرفلاعجارمىلعةنراقملادامتعانوكينأطرشباقباس

ةنراقملاهذهىرجأيحبصدمحأروتكدلانأولنيقيىلعاأو

ريثكنعوتايرظنلانمريثكيفهؤارآتريفتلبولسألااذهب
.قرفلانم

لهأنمفلخلابهذموأ ةنسلالهأرثأتنأالثمدجولو
رثكأةلزتعملاباحضاوارثأترثأتدقلوقينأهلولحيامك ةنسلا
مهامئادةلزتعملاربتعننأانلغاساذإةيضابإلاهبرثأتاممريثكب

ةنسلالهأ.يمامإنإ.ددصلااذهيفلاقيامبرقأوريثأتلاردصم
روصتموبأويرعشألانسحلاوبأامهوءةنسلالهأنمفلخلاوأ
نأكشالف4ائجافمارييغتةنسلالهأفقوماريغدقيديرتاملا
ركفغيطصاومهتفاقثبفقثتوةلزتعملاسرادميفسردنسحلاابا

رهظمثامايأراظنألانعىفتخاةئجافمةلاحهبشيفو«يتيلقعب
قيرفمعزتومهنمدعيملهنأةيحرسمةكرحهبشيفنلعأف

لامعتسايهو«ةلزتعملااهبهقفتيتلاةوقلابنكلةنسلالهأ
نأعقاولايفنسحلاوبأعطتسيملو.قطنملامادختساولدجلا
ةيلقعبةفاقثلامهتليوهوهيدلنوكتيذلاركفلالكنمصلختي
ىلإرثأتلاكلذلهلقنوهتذتاسأبهرثأتيفلاقياملقأو«ةلزتعملا
ءادبأمهدنعةلوبقمنكتمليتلايوأتلاةركفوهديدجلاهبهذم

لهأنمفلخلابهذم»ىمسيامىلإةنسلالهأبهذمروطتاهبو
ةنسلالهأضعببيرعشألانسحلاوبأاهبثويتلاةبثولايهوهةنسلا
وبأامأ‹ةيرعشألاوهاديدجاسامهلاوذختاىتح«ةلزتعملاىلإ
ةقرفبحاصهلعجيةلزتعملابهرثأتداكييذلايديرتاملاروصنم
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اطابترادشأوانرقرثكأداقتعالالئاسميفهؤارآو«ةلزتعملانم
ةقلحهنإعوضوملااذهنمهيفلاقيامقدصألعلو‹ةلزتعملاب

نميلودبيوةرعاشألاوةلزتعملانيبلاصتاةقلحوأىطسو
لوصألايفةرعاشألاوةيديرتاملانيبفالخلانأةعيرسلاتاءارقلا
.ةرعاشألاوةيضابإلانيبفالخلانمريثكبرثكأوه

نعديتنأوهددصلااذهيفلاقيننأبجييذلأو
رودوةمألاروهمجصتخياركسعمةنسلالهأبهاذمرابتعا
ةعيشلاعمفلاحتيذلاةلزتعملاركسعمعراصيهنأو«ةفالخلا

الةيلايخةروصةروصلاهذهنإ.اهيفهعباطكرتىتحجراوخلاو

يهو-قرفلالكنيبعارصلادوجوانتبثأدقو«عقاولايفاهللظ

-اهكولسواهئارآواهدئاقعيفنيقيلاوباوصلاوقحلانعثحبت
تاركسعملانمركسعملكلخادديدشلافالخللةلثمأاندروأو

ةيمالسإلاقرفلانمالكنأكشالو-ريبعتلااذهزاجنإ ةقباسلا

ةمزتلمريغ-ةلودةيأقانتعالةميقالو-هريغبرثأتمورثؤم
(1)ثالثلاةفالخلالوداهيفامببهذميأل-هماكحأومالسإلاب
ةطلسلاناضتحابهذميأديريالو.قبساميفاهيلإانرشأيتلا

نمبرقلاوأةحصلايف‹ ةبترمسانلاىلعهلاهضرفوأهل
ابهذمعونلااذهنمةلودتنبتاملكو«هريغىلعةدئاز باوصلا

نمهريغلديكلايفةطلسلالالغتساىلإنودماجلاهؤاهقفرداب
كفلوأةطلسلالفتستوةيضقلاسكمنتف«اهتبراحموبهاذملا
ةليسوو‹ةلودلايفنيدللةنسلامهلعجتواهيلإمهبرقتفءاهقفلا
عمسلاىلعمهلمحوسانلاعاضخإلةادُأوءريهامجلاريدختل

.ليكنتلاوةوسقلاوباهرإلالالحتسالارربمو.ةعاطلاو

.ةيمطافلااهلفاضيوةينامثعلاوةيسابعلاوةيوعألايهو(1)
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ةعوسومعضتنأتلواحةمألاءاملعنمةنجلنأوليلودبيو
ةدام اعورفوالوصأ ةيملعلاداوملاساسأىلعةعيرشلامولعيف
يفريبكتلادنعيديالاعفروةحتافلاةءارقدنعةلمسلاكةدام

فلختودعولاقدصوةريبكلابكترمىلعمكحلاكو.ةالصلا
ادارقأمهرابتعاباهنمةداملكيفءاملعلالاوقأتضرعمث«ديعولا

تقتلال«اهيلإنوبسنييتلابهاذملاعارتملو«ةمألاءاملعنم
‹ةداملكيفلاقتيتلاتالاقملابلغأىلعبهاذملاعيمج

امہنولوقيةداملكيفبهذملكنمءاملعدجولهناينعأ
ولو‹مهبهاذميفهبلومعملاريغنوحجريوأمهوفلاخمهبلوقي
اوقلتخاامبلغأىلعةيمالسإلابهاذملالكءاقتلارهظلكلذمت

نمهحجريوأهبلوقينمدجويوالإبعذميفيأرنماموهي
.ىرخألابهاذملايفنيلقتسملاءاملعلا

ةلزتعملاوجراوخلاءاقتلا
:باتكلااذهىلعهتاظحالميفيحبصروتكدلالاق
يلعافددصبةلزتعملاوجراوخلايرنيبفالتخالاعم

ءراتلايفادلخمهرابتعايفنايقتلينيقيرفلانلف«ةريبكلا
اورثأتنيذلامهةرملاهذهةلزتعملانأنوربتعيقرفلاباتكو

,كلذيفةلزتعملاىلعباتكلاءالؤهعشدقو.جراوخلاب

.يأرلااذهببسب(جراوخلاثيناخم)ةفيخسةيمستمهيلعاوقلطأو
يأرنأ ةريبكلالعاف تاذلاب.ةلأسملاهذهددصب.رهاظو
«.اروهظءارآلالوأناكجراوخلا

قرفلانمذخأقرفلاضعبنأبمكحلانإروتكدلايخأ
ةيمالسإلاقرفلانأكشالو.دنسالوهلرربمالمکحىرخألا
حصيكلذعمهنكلوسبتقتدقوذخأتدق«ضعبباهضعبةرثأتم
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‹اهريغهنمذخأيذلاردصملاسفننمتذخأنوكتنأةقرفيأل

.واستمردقبعيمجللةحاتمةيمالسإلاةعيرشلارداصمنأةرورض
ةدعنمهيلإرظنينأنكميهنإلفةريبكلالعافعوضومامأ

.اياوز
ةلماعمايندلايفلماعيكرشمةريبكلالعاف:ىلوألاةيوازلا

دلاخةرخألايفوهوهتيرذيبسوهلاموهمدحابتسيفنيكرشملا

.رانلايف

-مهنعلاقيامبسحجراوخلارظنيةيوازلاهذهنمو
يفونيملسملاةلماعمايندلاىفلماعيقساف:ةيناثلاةيوازلا

٠بتيملاذإاهيفدلاخرانلاباحصأيفوهةرخآلا
.ةلزتعملارظنيةيوازلاهذهنمو
ةلماعماينالاىفلماعيقفانمةريبكلالعاف:ةثلاثلاةيوازلا

.بتيملاذإاهيفدلاخرانلايفوهةرخآلايفونيملسملا
.ةيضابإلارظنيةيوازلاهذهنمو

ةلماعمايندلايفلماعينمؤمةريبكلالعاف:ةعبارلاةيوازلا
ةرتفاهيفىقبيف‹بتيملاذإرانلالخديةرخألايفونينمؤملا

اذإراتلالخديالدقواهنمجرخيمثهتيصعملةبساشم
.ةئيشملاهتلوانت

.ةنسلالهأرظنيةيوازلاهذهنمو

يفةلزتعملاوةيضابإلانيبءاقللانأحضتياذهيفلمأتلابو
.مسالاقالطإيفيظفلمهنيبفالخلاو‹ماتعوضوملااذه

بناجلانمةنسلالهاوبناجنمةلزتعملاوةيضابإلانيببراقتلاو

ءةيضابإلا-ثالثلاقرفلافءحوضولاديدشاضيأحضاورخآلا
ةثالثىلإنومسقنيسانلانأنوري-ةنسلالهأو«ةلزتعملاو
:يهماسقأ
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.ةنجلايفمهونوفومنوقداصنونمؤم1
.راتلانولخدي(ةاصعوأقاسفوأنوقفانم)نوملسم2

.رانلايفمهونوكرشم3

مهوساتلانميناثلامسقلايفثالثلاقرفلاتفلتخادقو

جرخيالرانلالخدنمةيضابإلاوةلزتعملالاقف‹رئابكلاباحصا
تارتفاهيفنوثكميةنسلالهالاقوءنودلاخاهيفمهفاهنم
.نوجرخيمثيصاعملانمهوبکترااموبسانتت

يهوتاوطخثالثيفحضاوىرتامكقرفلاهذهنيبءاقللاف

‹نيملسملامكحيفرئابكلاباحصأنوربتعياصيمجمهن

اعيمجنوربتعيو.نيملسملاةيقبلماعيامكايندلايفنولماعيو
‹ةنجلااهبنولخديومهبونذمهنعرفكترئابكلالهأةبوتنُ
نولخديةبوتريغيفاوتاماذإرئابكلالهانأاعيمجنوقفتيو
.تيأرامكمهدولخيفاوفلتخامثرانلا

:طقفنينثانيمسقىلإسانلانومسقيمهفجراوخلاامأ

.نودلاخاهيفمهوةنجلانولخدينونمؤم1

.نودلاخاهيفمهورانلانولخدينوكرشم2

ايندلايفمهنولماعيفنيكرشملانمرئابكلاباحصأنوربتعيو
دعبأىرتامكةلزتعملانيبومهنيبةفاسملاف‹نيكرشملاةلماعم
.ةنسلالهأوةلزتعملانيبةفاسملانماريثك

اننإفءريبعتلايفروتكدلابولسألمعتسننأاندرأاذإو
ددصبةنسلالهأوةلزتعملانيبفالتخالاعملوقننأعيطتسن

لماعياقسافاملسمهرابتعايفنايقتلينيقيرفلانإفةريبكلالعاف
.الماكءاقلةيضابإلاعمنوقتليونيملسملاةلماعمايندلايف

لوأتناكةريبكلالعافيفجراوخلاءارآنإروتكدلالوقامأ

لوصحلانأوليلدىلإجاتحتىوعداهنأبسحأف«اروهظءارآلا
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سيلعيضاوملاهدهيفكاذوأيأرلاادهةيلوأيفليلدلاىلع

ريسيلابالونيهلارمالاب

:ةظحالملالوقت

كانهندقتعأ.هئارآلاسخبمكيأرءاجدقو.ةيضابإلايأر

:رابتعالابنيتريدجنيتطقن

ىتملوقلاامأروجلاةمئأىلعجورخلانوريةيضابإلانأ1

دقلوقكلذف.كلذيفةنتفلاشخيملاذإوأا.كلذىلعاوردق

نكيلنيذلاروجلةمئأةنداهمينعيهنألةيرمشألاىلعذأ

آننونبتيهناكةيضابإلارهظتاذامل:كلذيلعدهاشناورم

ربكأكلذىفامبةيرعشألاىلعةذخاؤمعضوموهاميفةرعاشألا

.يلازغلاكمهئاملع

صاخهجوبةيضابأإلاوماعهجوبجراوخلازيمياممهأنإ2

مهلسيئرلنكيملذإتاذلاراكتنإ:جورخلا.تاكرحرئاسنع

.ةطلسوأةفالخيفعمطم
یضربسکتنأدوتكنأككلذزاربإيفاجرحدجتاذامل

مهنمنيلدتعملااميسالةيسايسلاجراوخلاءارآنإلوقأنأةرعاشالا

-ةرعاشألاءارآ هتاهاجتاوانرصعلاهتمءالموأاهتميقىف-قوفت-

٠ءشيرقىلعةروصقمتسيلو٠ةماعةفالخلالعجنملوأاوناك

«مهقحمهسخبنملف.روجل
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اهصيخلتنكميطاقنلانمددعولعةظحالملاهذهلمتشت
:يلياميف

ةيصخشءارآلمحيةظحالملاهنعتبتكيذلالصفلا
.ةيضابإلاءارالةيجحيهوباتكلافلؤمل

نممهنألفورظلاتناكامهمجورخلانوريةيضابإلاد
ةرعاشالاياروهفجئاتنلاةنزاوموفورظلاةاعارمامأ4جراوخلا

.مهيلعذوخاموهو

وهةصاخةفصبةيضابإلاوةماعةفصبجراوخلازيمياممها
.تاذلاراكنإ

قوفتمهنمنيلدتعملااميسالو‹ةيسايسلاجراوخلاءارآ

لعجنملوأمهوءةرعاشألاءارآ انرصعلاهتمءالمواهتميقيف-
ىداننملواو‹شيرقىلعةروصقمتسيلو.ةماعةفالخلا
.مكحلاهيروهمجب

نيحاجرحدجييتلاءءارانابباتكلافلؤممهتي5

ةيضابإلازربيو‹ةرعاشألاىضربسكينأدويناكاهرهظي
ةدحاوطاقنلاهذهةشقانملنآلادوعنوةرعاشألاءارآنوتبثيمهنأكل
.ةدحاو

‹ةمدقملايفهتلقاملكتركذةظحالملاهذهتأرقامدنع
‹قرفلاكلتىلإبسنتةنيعمءارآنوقنتعي«سانلاضعبنأكلذو
ةقرفلاباحصأحاصامهمادبأءارآلاكلتنعنوحزحزتيالمهمث
يفرقتسادقةظحالملابحاصو«مهلتسيلءءارألاكلتنأنيلئاق
حزحزينألدعتسمريغوهف‹جراوخلانمةيضابإلانأىلإهنهذ

نُاهنهذيفعضودقوهمث.ليقامهم۾هرطاخنعةركفلاهذه

يفرقتساامبسح-ةيضابإلاناكاملو‹جورخلانوبجويجراوخلا

نوبجوياضيأةيضابإلاف٤جورخلانوبجويجراوخلامم هنهذ
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هذهوأءارألاهذهنعلزانتينأدعتسمريغوهو.جورخلا

مهلوُأنمةيضابإلاءاجولىتح.فورظلاتناكامهمتايضرفلا

مهنمعمساملهل«دحاوروباطيفاوفقومهرخآىلإ
مهنيبوڭنيبيرجيامدنعمهونوريثكجذومنلااذهنمدجويو

امنإو‹همهفالولوقتامعابسةقشممهسفنأنولمحيالراوح

تنأفالإونولوقياممهلملستنومهنمعمستنأنوديري

سانلانمفنصلااذهعمنوكتنيحتاساردلاوتاشقانملاو

مويلاثحابلااهقلعييتلالامألاو‹«ىودجتاذريغو«ادجةليقث

ةيعاولاةساردلاويملعلاجهنملاويركفلاررحتلاهنعلاقيامىلع

تکرتدقواهنعلوحتي.التاملسمررقيملنمعمديفتامنإ
اماهوأنيفقثملانمةعفترملاتاقبطلاناهذأيفةقباسلابساورلا

ىلعماوعلانماهيلعاصرحواهباكاسمتسادشأمهئاقبايٿيف
هيفيرجألعوضوملاىلإدوعأانأاهفاذهعمو«مهديلاقتومهدئاقع
فوزعلاوةجحلاريدقتيفلمألاةبيختناكنإوءىرخأةشقانم

.يسفنىلعضبقتلازتالاهمهفواهعايسنع
ءارآلمحيلصفلانأاهيفمعزييتلاىلوألاةطقنللةبسنلاب

يتلاءارآلانأهلدكؤأ«ةيضابإلاءارآسيلو«جورخلايفةيصخش
وأ«ريبعتلانسحأملتنكنإفءةيضابإلاءارآيهلصفلااهضرع

‹قيسنتلاوضرعلايفةمجعلايلعتبلغوأءحاضيإلاينزوعأ
:يليامميركلائراقلاىلإفلاحلكىلعوزئاجاذهف

ةنالثىفبوقعيوبهددحامكعوضوملاددحأنُعيطتسأ

۱:لاوقأ

.ةملظلاةمئألانعجورخلابوجو1
.مهيلعجورخلازاوج2
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.مهيلعجورخلاعلم3

لوقوهيناثلالوقلاو,جراوخلاىلإبسنيلوألالوقلاو
بوقعيوبأكلذحضوأامكةرعاشألالوقوهثلاثلالوقلاوةيضابإلا
نمعوضوملاضرعأنألواحأةشقانملاهذهيفانأو.هريغو

.يلمعبناجويرظنبناج:نيبناج

:يرظنلابناجلا
ريغيفةدراولاةمئألابطقةملكقباسلالصفلايفتدروأ

:يهوهبٽکنمعضوم

ءنيدحوملاروجلانيطالسىلعجورخلابلوقنالدعبنحنو»

ناكاذإف«انبهذملهجدقفجورخلابوجوانيلإبسننمو
ألایریاذامف«يلايصخشايأرناکواحضاوريغانايمالک
يفةيضابإلامامإوهوةمئألابطقمالكيفةظحالملابحاص

نأمأاضيأبطقلليصخشيأروهلهفةيضابإلاعامجايهرصع
.بطقلاريبعتبسحمهبهذملهجيةظحالملابحاص

عبارلانرقلايفةيضابإلاءاملعربكأمالكاذهلاحلكىلع

.حیرصوحضاووهورشع

يخأايملعا»:ليلدلاهباتكيفينالجراولابوقعيوبألوقيو
نيطالسلاوةملظلاكولملاىلعجورخلايفةوعدلالهأبهذمنأ
مهيلعجورخلالحيالهنأةينسلالوقتامكسيلوئاجةروجلا

تفلتخادقواولانق,يلوأمهملظىلعمهلميلستلالب«مهلاتقالو
:لاوقأةثالثيلعةلأسملاهذهيفةمألا

مهيلعجورخلازلاجهنإ:ةوعدلالهأةلوقىلوألاةلوقلا
يفانكاذإانيلعمهماكحأءارجإنمعانتمالاو مهتبصانمومهلاتقو
نععاتتمالاابمسيمهمكحتحتانكاذإايمأ۰مهمکحرغ

«انلزاججورخلاوءارشلااندرأنإو٠مهماكحأنمريثك
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:يليامباتکلانمرخآعضوميفلوقيو

انلزئاجفمهتحتومهعمنوكلابانيضرومهيلعجرخنملنإو»
|«.مهفنكيفشيعنوكلذ

هلويرجهلاسداسلانرقلاةمئأنمينالجراولابوقعيوبأ
‹يبرغلاطيحملاىلإيمالسإلاطيحملاتزواجتةعساوةرهش
نبأةباثمبةيضابإلادنعوهوهنعاوبتكوهراثآبنوقرشتسملامتهاف

جاتحتالةحضاوةحيرصرهظأاميفهترابعو«ةيكلاملادنعدشر
؟ةيضابإللالهلايصخشايأرهلوقربتعنلهف«قيلعتوأحرشىلإ

اعدضايإنبهللادبعنأنيخرؤملانمدحاوريغركذدقو

ىلعجورخلاةكرحميظنتلةرضبلادجسمةراتميفعامتجاىلإ
‹عامتجإلاناكم4راسلىلإمهقبسفذئنيحةمئاقلاةلودلا

نينذؤملاتاوصأىلإعمتسيوهو«هباحصأروضحرظتنيسلجو
يفمكنمتسل:مهللاقاورضحاصملف«نيركاذلاونيلترملاو
.مهكرتوبهذمث‹ضارعتسالاوجورخلابجيءالوهىلعأ«ئیش

نموهو«ةيضابإلاةقرفهمساىلإبسنتيذلاوهلجرلااذه

امكجورخلابوجوعبلوقيوهويرجهلالوألانرقلاةمئأ

؟اضيأهليصخشيأراذهلهفجورخلامظعتسيوهلب‹تيأر
‹نوريثكروصعلافلتخميفةيضابإلاةمئأنماذهاولاقنيذلانإ
نوكتإدبمدنعاهدحأ‹دهاوشةثالثWنأتدصقامنإو

نم«رصعلااذهيفاهرخآورصعلاطسوتميفيناشلاوةيضابإلا
ةيضابإلااولثميملمهاذإو«ةيضابإلادنعمهلاوقأدرتالةمئأ
ىلىصخشيأرهنأهنعلوقتيذلايأرلاف٠مهلثميدحأكانهسيل
نمهتركذىنأالإهيفيلسيلوتيأرامكةيضابإلايأروه
.يرظنلابناجلانماذه.دیدج

ينقفارينأميركلائراقلانموجرأفيلمعلابناجلانمامأ
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وه-عامجإلابمهسقنأمه-نولوقيامكةيضابإللمظعألامامإلا
ةديبعيبألاثمأهذيمالتوهباحصأمث«ديزنبرباجءاثعشلاوبا

ةمئَأ .دايزنباودايزوجاجحلالاثمأةيومألاةلودلايتروجةم

لامعألاضعبمهضعبىلوتدقللبمهمكحتحتةيضابإلايقب
نيفرطلانممهريغكلوأدبءاجوخيراشلاللتمثمه

ديزنيرباجيأرناكاذإف«تناكامكىمجلابةايحلاترمتسإ

لهوءرباجنممظعاوهنمةيضابإلادنعدجويلهف‹جاجحلا

خيراتتعبتتاذإو4جاجحلانمملظأوهنمماكحلانمدجوي

برقأةملاسملاوةندهلاىلإمهفقومتدجوناكملكيفةيضابإل
.ملاظلامكحلاىلعجورخلاىلإةوعدلاىلإهنم

‹حاجنلابناجناحجرعمجورخلابابسامهلتايهتدقو

نببوقعيمامإلافقومكلذكوءاعيمجةيضابإلادنعفورعم

جورخلاناكولوصعفرفهوعيابينأ2انلاهاعددقف‹دمحم

>اخيراتلاثادحأتعضشو۳9ىلاتعجررااو

.ارئاجمهيركعلانوكيويومتارقماعرمتدهنأد

هينبسبمشتهتفيفاديسنأنديرمهنال‹جورخلا

جرخينأانايحأثدحيو«ةققحمةجيتنريغبكفستءامدوأ

۰ةارشمهنم

.ضرعىلإجاتحيالحضاورمأدقتعأاميفاذه

جورخلابنولوقيةيضابإلانإنولوقيساناذهعميقباذإف
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‹درفليصخشيارهلكمدقتملاشاقنلانوجورخلانوبجوييأ-

مهتديقعنكلونوءاشياماولوقيوأاودقتعينأسانلاكفلوألف

.ائيشعقاولانمريفتالاهيلعمهرارصإوةئطاخلا
:يليامكعوضوملاصخلأنُعيطتسأيلعلو

نيباطسوافقوماوذختادق عوضوملااذهيف-ةيضابإلانإ

نوبجويالمهفءةنسلالهأمهللاقينموجراوخلامهللاقينم
ةيتاومفورظلاتناكاذإف‹هنوزيجيامنإو«هنوعنميالوجورخلا

ليميانهزاوجلانإف«ةليلقهيفراضملاوةرظتنمحاجنلاجئاتنو
ريغجئاتنلاوةيتاومريغفورظلاتناكاذإوبوجولاىلإ
بناجىلإليميانهزاوجلانإفةريثكةعقوتملاراضملاو.ةدكؤم
ءارشلاوءلاحيأيفعتميالجورخلانإفاذهلكعمو«عنملا
جىلعهيفبوغرم .ًاملاظمكحلاماداملاوحألاعيمج

يفهتلقامنأبفمنملاعراقلاعانتإلينكياذهنأبسحأ
ةيضابإلايأرسخبأمليننإو«يلايصخشايأرسيلقباسلالصفلا
بحاصللقتنأينرسيهنإفكلذعموائيشضرعلاكلذب
معزينملاباوج«عوضوملاسفنيفيتيراعتلاهلاقامةظحالملا

دومحملاكلسملايفءاجدقف.جورخلابوجونوريةيضابإلانا
۱:يلياماهدعبامو33ص

لوقنالو‹.مهنمانسلذإلطابجراوخلاةلمجيفمهنإكلوقو»

نموأانبهذملهأنماوناكءاوسروجلانيطالسنعجورخلاب
اهنإفانبتكهذهو.اهريغوةديقعلايفهبحرصموهامك«مهريغ

تلاقوانلوقوحنب:مهلاوقأنم.ةئربتلابومهيلعدرلابةحفاط
هركذامكلذنم«قحلالهأرشعمانلوقةلباقميف‹جراوخلا
تلاقو:هلوقبزجوفلايفيفاكلادبعرامعوببأمامإلاخيشلا

رئاسيفمهتلاقمكليوأتلالهأنمنيئطخملاكيرشتبجراوخلا
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يفمهيلعءانمسريذلامهبهذمداسفنعابندقوءرئابكلالهأ

هباتکيفيخامشلاجاتلالاقو:لاقرطسأدعيو«باتكلاردص

دقهللاسيلأ:مهللوقيفجراوخلايتأيديزنبرباجناك:ريسلا
مهنمةءاربلاهللامرحو«معننولوقيف«نيدبنيملسملاءامدمرح

ةع(انتسلأنموأمهنمو::اضيألاقو.خلامعننولوقيف‹نيدب

نممهللاهمحرناكقحلالهأمامإيميمتلايرملاضابإنبهللا

بقلملاديزيلماعملسمنمهللامرحعنملةكمىلإجرخ

هلو«ديزنبرباجيأرنعهرمأيفردصيناکو.فرسمب

«.راصتخابىهتنا«مهريغوجراوخلاعمتارظانم

ةدرفمةلاسر-هللاهظفح-بطقللنإلب»:رطسأدعبلوقيو

ضارتعالاةلازإ:هيتلاسرعمةعومجموةعوبطميهومهيلعدرلايف
‹ةيناعلاناويدلاةلأسميفةينادلاناونقلاوءضابإلآيقحمنع

فيكء«انبهذملهجدقفحورخلاانيلإبسننمفءتئشنإاهعجارف

باحصأنمهنعىلاعتهللايضرديزنبرباجانمامإناكدقو
ملوءدينعلارابجلاموشفلامولظلاجاجحلاىدلةلباقملاناويد
«امامويهيلعجورخلابراشأهنأتملعاميفلقني

وهيذلابيبحنبعيبرلاةمالعلانأعم»:رطسأدعبلوقيو

يفامكملسوهيلعهللاىلصهدنسبىورنيثدحملاانتمئأدحأ
ىتحنيدادفنيثارحمهتحتاوشيعفالإو)بيترتلا

لجنمهنأكلونالطبحضويو(لاحءوسبينوقلت
الةمعنرفكرفاكةريبكلابكترمنأنمدعبهتركذامجراوخلا
امكهمدوهلامنولحتسيو«هکرشبنولوقيجراوخلانأعم4هلم

.يمرضحلامالكيفمهيلعدرلاىلإةراشإلايتأتس
ل۷ةيرفصلاةقرازألابهذمةروجلاتحتدوعقلانمحملاف

ةمئألايفرهظدقروجلانأل‹ةيبهولاةيضابإلارشعمانبهذم
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نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلاناكوءنيدشارلاءافلخلا

نورياد‹مهقلاخةيصعمهيفنكيملاميفمهرماوألنوداقني

هریمأنمیارنم):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلمهيلعجورخلا

كرسعيفةعاطلاوعمىلابكيلع):هلوقبو(ربصيلفائيش
امفاعضأدسافملانمجورخلاىلعبترتيدقهنألو(كرسيو

راسكتاونيملسملاةملكقرفتىلإيدؤملامهروجنملصحي
لوقيعوضوملايفليوطمالكدعبو«مهيفودعلاعامطإومهتكوش
افالخاعمببجاو(مامإلايأ)هبصننأمث»:يليامةمامإلايف

ةلزتعمللويناثلايفةيليعاسإلاوةيمامإللولوألايفجراوخلل

افالخدئاقعلالوصأنمتسيليهو‹ثلاشثلايفةيديزلاو

الاولاقثيحاضيأمهرثكألافالخرايتخالاوصنلابتبثتو.ةعيشلل
قياضتمعقصيفةمئألاددعتزوجيالو‹صنلاالإاهلقيرط
مامإاهقيطيالثيحبعستملايفامأ«ةيدوراجللافالخراطقألا

رومأبلخيامهنمعقيناکبجوملهلزعةماللوءزوجیفدحاو

‹نيررضلافخأبكتراةنتفلاىلإهلزعىدأنإف«نيملسملا

اذهةيمامإلاكموقلافالخلضافلادوجوعملوضفملاةمامإزوجتو
«ةرعاشألابهذمهنيعبوهو«انباحصأهيلعام

اذهيفهتضرعامنأعنتقياذهدعبةظحالملابحاصلعل

الوادحأقلمتأنكأمليننأو«يلايصخشايأرسيلعوضوملا
امنأحوضوبحرصيتيأرامكاذهوهتلقامبهيضرتسأ
لزعىلعفورظلاةاعارموجورخلاعضوميفةيضابإلاهيلإبهذ
لمجأملانأفةرعاشألابهذمهنيعوهةنتفلابنجتومامإلا
نوقتملامهامنإوةرعاشألاءارآنونبتيامنأكةيضابإلا
نيرباكملاةرباكم
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ةيناثلاةطقنلا

جراوخلاوجراوخلانمةيضابإلانأةظحالملابحاصررقي
ةروجلاةمئألانعجورخلانورياضيأةيضابإلاف‹جورخلانوري
وهوةرعاشألالوقوهففورظلاةاعارمبلوقلاامأ«رابتعايأنود
كلذلئالقطاقتيفصخلتتةطقنلاهذهةثقانمو«مهيلعذوخأم

مهتمُئَأنمحيرصمالكبةقباسلاةرقفلانعةباجإلايفانحضوأاننأل

عمنوقتليمهنوكوهنوزيجيامنإو٠جورخلابنولوقيلمینا
ءةريطخةلكشموأاديدجاثحبلكشيالنوقتليالوأةرعاشألا

هبلوفياميةيضابإلالوقينأةظحالملابحاصمظعتسيامنأكو
ناتقرفلاتمادام«ةبارغةيأكلذىفدجأالانوةرعاشألا

داحتابتيأرامكيتيراعتلاحرصدقو«دحاوردصمنمناذخأت
نيبةنراقملالاجميفتسلةساردلاهذهيفيننأعقاولاو.امهلوق

هارياملضرعتأملانأفكلذلو«قرفلانماهريغوةيضابإل
نممهفييذلانأىلع.ةيضابإلادنعامتركذامنإوءةرعاشألا
ةيضقلايفنأءاقباسترشأامكينالجراولابوقعييبأمالك
.لاوقأةثالث

:جراوخلاىلإبسنيواقلطمجورخلابوجوبلوق

.ةيضابأإلالوقوهوجورخلاوأءاقبلازاوجبلوقو

ريبعتبسحةينسلالوقوهواقلطمجورخلاعنمبلوقو

.ةظحالملابحاصريبعتبسحةيرعشألاو«ينالجراولا
ةيضابإلانيباحضاواقرفكانهنأاضيأحضتياذهنمو

ءاقلطمهنوعنميةيرعشألانأل.عوضوملااذهيفةيرعشألاو

نومنميمهنأبةيرمشألاينالجراولادقتادقو«هنوزوجيةيضابإلاو
ةفلاخملاهذهىلعلدتسإو.اكولسكلذنوفلاخيوالوقجوردلا

نباكاهريغوةيومألاةلودلايفتماقيتلاتاكرحلانمةعومجمب
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ءاهقفلانمةعامجعمثعشألانبنمحرلادبعونيباوتلاوريبزلا

۱.مهريغويلعنبديزو
يتلاةيظفللاةروانملاامأ‹ةطقنلاهذهلىفكياذهنأبسحأ

هذهكلذىلعبتريو‹جراوخلايفةيضابإلالخديىتحاهكلس
نمرثكأيفتشقوناهنألدرلاوةشقانملايعدتستالفماكحألا
.قحلانعثحبينملعنقمكلذىفوباتكلااذهىفناكم

`:ةكلالاةطقنلا
هجوبحراوخلازيمياممهأنإةظحالملابحاصاهيفلوقي

وهجورخلاتاكرحرئادسنعصاخهجوبةيضابإلاو.مأع
.تاذلاراكنا

ءةظحالملااهلجأنمتقيسةطقنمهأةطقنلاهذهتناكامبر

قايسيفولوىتح.جراوخلانمةيضابإلانأىلعديكاتلايهو
لوايفليقامعيمجىمرفسالكبةظحالملابحاصو.حدملا

‹ةماعجراوخلاىلعينثيانهءاجو.ابناجنآلاىلإباتكلآ
ارمأجراوخلانمةيضابإلارابتعاحبصأامنأكةصاخةيضابإلاىلعو
.هنمرفمال

امهم-موقلانمعوضوملااذهنولوانتينيذلانأبيرغلاو
وهفاجلاديلقتلانمعونبنوثبشتي ةفاقثلالئاسومهبتعفترا

رظنلاضغواهلهاجتفتفرعاذإوقئاقحلاةفرعمنعرظنلاضغ

مهللاقياماومهفينأىتحنوبحيالمهف٠ىلوأاهبحيرصتلانع
ءاوسوءهلبقتملوأكيلعهباومكحامتلبقءاوسوءعوضوملايف

ملمُأاومعزامتدقتعاءاوسو«هلقتملوأكيلإاوبسنامتلق
مهملاامنإومهمريغتنأكفقومومهدنعرمألاىهتنادقف«هدقتمت

.مهمهفقوم
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نلوهفجراوخلانمةيضابإلانأبةحيصنلابحاصمكحدقو

دقفلعفيملهنكلو‹تايئزجلاسردلعفذإهتيلوعزعزتي

ىلإبسنيامىلإرظنولاقيوليقاملكنعهينيعضمغأ
سيلاذهنإةيضابإلادحألاقاذإو.ةيضابإلاىلإهبسنفجراوخلا
متيفيكهللاناحبسءىصخشلاكيأراذنههللاقانلاقمنم
`.لاوحألاهذهعمقئاقحلاىلإلوصولا

:ةعبارلاةطقنلا
نعةجراختاظحالملاىفةعبارلاةطقنلانأىلودبي

ةفالخلاطورشلصفلاكلذيفجلاعنالنحنف«امامتانعوضوم
نإوجراوخلاركذلالإانهاهبجراخهنأبسحأو«اهيفانءارآو
.مهنمةيضابإلا

‹ةفالخلاةحصبةيشرقلانوطرتشيالةيضابإلانأحيحصو
ملو‹ىرخألاتاءافكلاتواستاذإاحجرمةيشرقلانوكتامنإو

هيلإمهقبسامنإو‹اذهبلاقنملوأمهجراوخلاوأةيضابإلانكي
ضعبلاقدقف.مالسإلايفةفيلخلوأاوشقانامدنعةباحصلارابك

راصتألانكيملولو«ريمأمكنموريمأانمنيرجاهمللراصنألا
.كلذاولاقامل«يشرقريغةرامإلاىلوتينأزوجيهنأنوفرعي

ريغناکولفهتعیابلایحةفيذحىلومملاسناكولرمعلاقو
ركبوبأانديسلاقوكلذريغلاقاملىلوتينأحصياليثرقلا

ىشرقلارايتخالّلعفشيرقنميحلااذهلالإنيدتالبرعلانإ
‹رايتخالاعضومريغتلاحلاريغتاذإفمهلبرعلاةعاطبكلذىف
باحصأهبلاقلباذهباولاقنيذلامهجراوخلاوأةيضابإلاسيلف

الو4ةرعاشألاوةيضابإلانيبةنراقمدقعنانسلنحنو.لبدمحم

ىلإبسنيامقيقحتددصبامنإوءامهنيبةلضافملاماقميف
فقينيفقومكانهنأىلع‹حصيالاموهنمحصياموةيضابإلا
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نألوألافقوملا.ادلقمارثأتمادماجافقومباتكلابلغأامهيف

اوعنقأمنالالإءيشلالجراوخلاهلوقتامعيمجةيضابإلااولوقتي

ولوقيانادبالفكلذكاوماداموةيضابإلا/7

¥اکتحاتراصةضقلاناک:ءاشألاهر0ا

:ةسماخلاةطقنلا
ىلإ4ةهجوملاتاماهتالاةعومجمىلعةطقنلاهذهلمتشت

:يهويصخش
ييأروهلصفلااذهيفمكحلانعهتضرعيذلايأرلا1

.ةيضابإلايرسيلويصخشلا

.مهئارلسحخبميأرلادهو2

اميفةرعاشألايأرنونبتيمهنأكةيضابإلارهظأنألواحأ

نوزاتمياعيمججراوخلاكةيضابإلانأزاربإيفاجرحدجد
.

يتنألاصوصخةيضابإلاوامومعجراوخلاقحسخبأينتأب5
.هنوزيجيامنإوجورخلانوبجويالةيضابإلانإتلق

.ةرعاشألاىضربستكأنألواحأ6

نأكلذوءريسيئيشامعيمجمهتلاهذهىلعهبدرأيذلاو

نهذىلعةطلستمةركفىلعينبنياهلكتاداقتنالاهذهثعبم

نماونوكينأبجيةيضابإلانأيهكلتوةظحالملابحاص

لوقينأحصيالفجورخلابوجوبنولوقيجراوخلاوءجراوخلا

نوكيدقةطقنلاهذهيفمهنعمهلاصفنانأللوقااذهريغةيضابإلا

تنهربدقوجراوخلانعةيضابإلادعبتيتلاتارابتعالانمادحاو

عيمجمغر-جراوخلانماوسيلةيضابإلانأىلعةظحالملابحاصل
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زاوجبنولوقيةيضابإلانأهلتنهربامككلذمعزتيتلامعازملا
نعو«بوجولابنيلئاقلاجراوخلانعنوفلتخيكلذبمهوجورخلا
يفةمئألامالكنماصوصنهلتلقندقو‹عنملابنيلئاقلاةرعاشالا

ءعوضوملااذهيفةيخيراتلامهنریسطوطخهلتمسرامكاذه

ةروصهنهذيفعضينمامأقحلاسمتلينملعنقماذهيفو
.هعمانلةليحالفاهيلعرصيمثةنيعم

امفجورخلاعوضوميفمهءارأجراوخلاسخبأامأ
‹جراوخلاءارآةشقانملضرعتأمليننألكلذو‹كلذكينبسحأ

بحاصديريامكبوجولابنولوقيهنهيلإترشأاملكو
ناكنافناهربلاوليلدلابحاصهلاقامىلعادانتساءةظحالملا

امأءةظحالملابحاصلومهلرذتعأانأفمهئارألاسخبماذه

امكوهوجورخلاعوصوميفممرضرعتیلوتانأفةيضابإلا

يتنأىلعهولدعينأمهيلعفاسخبيأرلااذهناكنايف«هتضرع

ةملسملاةمالاهيلعتراسيذلاوهيأرلااذهنأمعزانأعيطتسأ

يفةرعاشألاعجرهيلإوةيلمعلاةيحانلانم«اهفارطأعيمجب
عجرهيلإوةمئاقلودىلعريثكجورخمهنمثدحف‹مهكولس

اوشاعو-ارئاجناكنإو مئاقلامكحلاباوضرفاكولسجراوخلا
.رصقتدقولوطتدفاددمهتحت

ناكنإف«ةرعاشألاءارآنونبتيمهنأكةيضابإلارهظأيننأامأ

نيببيرقتلاىلإونرألاحلكىلعانأفكسفنيفزحياذه
يأبراقتيلودبيامدنعو4نيسلسملاعيمجدنعرظنلاتاهجو

ضرعأامدنعانأفكلذعموطبتغأوكلذلرساامةلأسميفنيتقرف
.مهدنعاهفرعأامكاهضرعأامنافمهدئاقعوأةيضابأالاءار

راهظإنمجرحتأينثأيهوةةريغصلاةزمللاهذهكلانهتيقب
نممتسليننأعقاولاف.ةةرعاشألاىضربسكألةيضابإلاىأ.

34 -529



طخسجيهيهذهىضر)نيتداضتمناتقرفلانوكتنأىلعلمعي

ةوخألاطابروهامهنيبطبرييذلاطابرلانأربتعأامنإو«(يذه
يفىقالتتاهنإفةيئزجيفامهراظنأتفلتخااذإفءيمالسإلا
تدجوول.تايئزجلاىفامهراظنأبراقتتنأانمهيوتايلكلا

‹هاجتالااذهيفىعستءةصلخموةقداصامالقأامهنمةقرفلك
نيقلغنملانيبصعتملافقاومنماهنمةدحاولكتصلختولو

نورخألايوقورثكامهممهسفنأالإنوريالنيذلا

فرعأانأ:ةظحالملابحاصخالللوقأيننإفاذهدعبو

يصخشبفرعأكلذكمهو‹نيرصامملااهئاملعوةيضابإلاب
اضرلوأناف سانلاىضربسكأنأتلواحول انإو‹ءفيعضلا

دعباميفمهمث.مهاضروه-ىلاعتهللاىضردعب-هبسكلواحأ
صخشاهيفموقييتلاةجردلايففعضلاوأةلففلانماوسيل
سيلاممهيلإبسنيو‹مهءارأومهدئاقعفرحيفمهيلإبستني
الةلاحهذهنإ‹نوملكتيالفكلذنعنوتكسيمهمث‹مهدنع

لهجوسانلاعبيطلهجاهنظنمو‹لايخالومهويفيرجت

.هبزتعيوقحلادقتعينمعبطةصاخةفصب

بحأيننكلو«دحأاضربسكأنأديرأتسليخأاييننإ
مالقأةمألاقرفنيباهتقلخيتلاةليوطلاتافاسملاكلتيفلأنأ

ىدتاستاهتخأنمبيرقاهقومىلإرفلكةوملةريسم
ءاطخألاكلتضعبححصألو.ىوقتلاوربلاىلعاهعمنواعتت

نمقرفدضنمزلانملشيفةعوفدملامالألااهتبكترايت
اهنيباميفتمكحوتاقالعلاتدسفأو«جئاشولااهنيبتعطقفةمألا
.نيرمعتسملاونيرشبملادئاكممثنيطلستملاوةساسلاءاوهأ
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جراوخلانعةذبن
يفاميقاثحبشيفطقاحسإوبأمامإلابتكناونعلااذهتحت

دقو«يقابلادبعدمحمميهاربإذاتسألابلطل
ءميقلالصفلااذهباتكلااذهيفهللقنننأميركلائراقلااندعو
يفاهانشقانيتلاعيضاوملاضعبىلعءوضلانماديزمقليهاسع
.ةقباسلالوصفلا

:هللاهمحرقاحسإوبألوقي
عفانمهسوؤر‹نيعباتلانمزنمءسانلانمفئاوطجراوخلا

.مهعياشنموءرافصلانبهللادبعو«رماعنبةدجنو«قرزألانب

ىلعمكحلابةمئألانعو«قحلانعاوجرخمنالجراوخاومسو
لاومألاوءامدلانمهلل!مرحاماولحتساف.كرشلاببنذلابكترم
مكنإمهومتعطأنإو»:ىلامتهلوقنيلوأتمةيصعملاب
لكأيفمهومتعطأنإوةيألاىنعم.نأاومعزف€نوكرشمل
نإو:ةيآلاىنعمنأقحلاو«مهليوأتيفاواطخأف«ةتيملا
.كرشهللامرحامللالحتسالاوةتيملالالحتسايفمهومتعطأ

لب‹لوقلادرجمىلعاورصتقيملليوأتلايفاواطخأنيحو

‹كرشلابةيصعملابكترمىلعاومكحفءلصفلاىلإهوزواجت
ءاسنلااوضرعتسافءةيصعملابمهلاومأونيملسملاءامداولحتساو
نبعيبرلاةجحلاظفاحلامامإلاناكدقو.خويشلاولافطألاو

همحرحيحصلادنسملابحاصيديهارفلايرصبلاورمعنببيبح
ىلإلوقلا!اوزواجتيىتحمهوعد:لوقيمهرمأهيلإغلبنيحهللا
نإو٠مهيلعلومحممهؤطخفمهلوقىلعاوقبناف‹لعفلا

.هللامكحبمهيلعانمكحلعفلاىلإهوزواجت
مهودراطومهسلاجمنمانباحصأمهدرطمهتعدبترهظاملف

لعفلاىلإلوقلااوزواجتاملف‹مهنمةءاربلانينلعمبوصلكيف
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صنهللامرحاملالحتسايفرفكلانأل.مهرفكبمكحلااونلعأ

ىلعاودتشافذئمويمهلعفىرشتسادقو.يمطقهللابانكيف
‹هللالزنأامريغبباقرلاىلعفويسلااولسفمهتنتفبديحوتلالهأ

.اميظعءالبتناکفمهتنحمتمظعف
دئاقلاينامعلايدزألاةرفصيبأنببلهملامهلاتقىلوتدقو

مهلاتقىلإسانلارافنتسايفثيدحلاعضيناكوءروهشملايومألا

ثيداحألاراشتنإو‹نيملسملاةبراحم:ةجودزملامهتنحمتمظعف
.ةماطلاتدازفرشلانمىدملاتفلبىتحمهلاتقيفةعوضوملا

ريثكىلوتدقفميكحتلاةركنمنمجراوخلاءالؤهناكاملو
ءالؤهيفةيضابإلاجامدإةبصعتملابهاذملاىلإنومتنينمم

:جهانملاديدعكلذيفببسلاو‹اناودعواملظءجراوخلا

بجتالضوضعلاكلملانوريةيضابإلاانباحصأنأ:اهلوأ1
نيدشارلاءافلخلاجاهنمىلعمكحلانوكينأبجاولالب«هتعاط

رکبيبيدعبنمنيذلاباودتقا)ريءيبنلانعيورامل

رسانبرامعيفيوراملو.هيلعقفتمحيحصثيدح(رمعو

ثيدحلااذهبدهشتساو(ةيغابلاةئفلاكلتقتس):هنعهللايضر

عطاقصنكتبثفءرخالاقيرفلاهركنيملوميكحتلاوركنم
ةلمحرخآلاقيرفلاذإ«هليوأتيفافلتخاولو«ناقيرفلاهاضترا
امىلعهلمحىلإضرغلاهاعدامنإو٠حيحصريغىنعمىلع

Eىوهلا.

ذإ‹ناورهنلاةمقاويفءاوهألاباحصأيارروهظ:اهيناٹ

يتلاةقيقحلاو«مهمامإوهويلعىلعجورخلالجألاهنأاعز
مهنكلوطقفيلعنعاوجرخيملناورهتلالهأنأاهيفةيرمال
قىيرفىلإنسحلاوبأحنج«هيلعاورصأو«ميكحتلااويأنيح
لبمهقانعأيفنكتملةعيبلانأ«ميكحتلاوركنمىأرف«ميكحتلا
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تباثريغهانعمءيشيفميکحتلاناٿيحاهنملحيفمه
©ميكحتلاملفالإو.مكحلا

‹ةعيبلانعنسحلايبمامإلانمالزانتميكحتلااوربتعأف
منأقحلامهلف٠مهرمأنملحيفميكحتلاورك

نمودمويسانالضفأنمالجراوراتخاف.۱فامانوءاشي

املف4يدزالابىبسارلابهونبهللادبعوهو:ماركلاةباحصلا
ىفاولخدينأ:يلعمامالامهنموذنمويماحسىلإوعدهوعياب

امام!هوراتخانملةعيبلا
يثشرقلاليدزألتلصحةعيبلانأبلاطيبانىيلع

٠شيرقريغىلأةمامإلاجرختف.مهرمأىوقتينألىقمهبراحم
.نآورهنلاةعقاولديحولاببسلاوهأدهو

نموةيواعممهودعاوبراحينأىلإمهرظاننيحمهاعداذهل
:نيمكحلانمةيواعمرمالاذخأدقف.تافدقرمألانكلو.هعم
ءلدنجلاةموديف4يرعشالاىسوميبأو٠صاعلانبورمع
بهونبهللادبعةعيبنأل.مهرمأنملحيفنوملسملاحبصأف

نمرئاصبلااولواهتمردحامعوقوبةجيتنلالوصحدعبالاعقتمل
ةوعدلاربكىلوترمألاببعالتميكحتلانأوهو.ميكحتلايركفم
.ةيواعمنميلعباحصأىلعسديذلاسيقنبثعشألاهيلإ

نأةيبهذملاةنفعتمو«خيراتلاوفرحمهمعزيامنذاسيلو

اوجرخيملمنال‹يلعىلعجورخلاببسبتناكناورهتلاةعقاو
نلف«ماقملااذهيفةلزلانمرصبتملاهبتنيلف٠مهقانعأيفةعيبلاو
.هيفءافخالامباهباحصأيفةلغلغتموه

‹رمألالوأيفةدوهعمنكتلجراوخلاةيمستنأ:ةثلاثلا_
فرعتملو«القامكةقرازألارمأءارثتبترشتايهانو

هننيضارلاوأيكحتللنيركنملايلعباحصأيفةببتلاهذه
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ءةيواعملرمألاتوبثدعبظفللااذهرهظاملوألعلو

نموهو‹يميمتلاسيققنبفنحألاهرازنيح‹هيفرارقتسالاو

نمتنأوسانلاكأاذامل:ةيواعمهللاقفناورهنلالهأ

ينعي‹هتبرشامءاملاسانلاباعول:فنحألاهللاقف؟جراوخلا

.هرمأيفلوخدلاوهتعيباوضتريملنيذلا

.يلاقلايلعيباليلامالاعجار

ناكهنألةيجراخلابسيقنبفنحألافصيةيواعمنُأىرتأ

نمهنوكلةيجراخلابفنحاللةيواعمفصوناكولو‹ةيواعم
وههليملاهذهبىلوأهعمنموةيواعمناكلناورهنلالهأ

دقعلاولحلالهُةميابدقلاحلاوىلعمامإلاةميبنعحنج

دحاولكىلعهيفلوخدلاوهعابتابجي«اقحهتعيبتحبصأف

.نيملسملانم

أنمدحأىلعفويسلااولسيملةيضابإلانأ:ةعبارلا
ىتحو‹نيملسملانمدحادضبرحمهنمعقتملو‹طقديحوتلا

‹هيبأنبدايزويفقثلافسوينبجاجحلانيبةمزألادادتشادنع

مهيلعجرخىتحةنظلادرجسلنيملسملاةدراطميفاودتشادقف

هويمكممميهايإوريبجنيديعسمهوىلعو٠نوباوشلا

ءاسلملانميرلةعومجملا.هدهنألكتملا

0EAحالسلااولمح

فرطمنبهللاديمو٠يعختلایهاریاو«ريبنبدیعسود
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رمتكلذعموىربكلاةعجافلاهذهمامأاهودشمفقيلقعلانإف

.مالسبءارقلاىلع
قالطإيفىري.ملعوفاصتإبخيراتلاصحمييذلانكلو

وهو«ازمغم۔آربجراوخلانممهو-ةيضابإلاىلعجراوخلاظل

هراتخانملکلحصتيهلبيشرقبصتختالةمامإلااوأرمهنأ

ىلعلديذلاقحلاوهاذهو‹اهتسائرومهتلودةسايسلنوملسملا

ىلعرثبلارمأهللالعجينأةمكحلانمسيلذإ«ةريصبلالامك

.تءاسأوأتنسحأءاوسو«ةدحاوةليبقلاعباتهممأوهسانجأرث
انباحصأهيلإبهذامديأيذلاوهرشبلايفيعيبطلاعضولاو

ةرباكملانمو(شيرقنمةمئألا):ثيدحلاهيلعاولمحو
‹شيرقبملاةسايسصاصتخانومعازلامعزينأقحلاةبناجمو

هللاتاولصدمحمهبثعبامل«مهفلالهأمهوراصنألاهضتريملو
يبأالوريمأمكنموريمأانم:ركبيبألاولاقنيحهيلعهمالسو
:لوقبراصنألاىلعدرنيحركب

:يحلااذهلالإنيدتالبرعلانإ«ءارزولامكنموءارمألاانم»

ءرخآيشلال«شيرقلبرعلادايقتابمكحلاللعف«اشيرقينعي
«ةيبهذملاوةيسايسلاءاوهألالهأمعزيامم

شيرقنملجرىلإداقنتاهسانجأرئاسىلعممألانأىرتأ
.هللاوالكيشرقهنأدرجمل

لمعلانورشنيولدملانوفتبيةيضابإلانإ:اهسماخ5

اهيلعراسيتلاةسايسلاجهانمىلعريسلاو«ةنسلاوباتكلاب

ميبرع.يسبحوُيشرفرمألابماقءاوسوءنودشارلاءافلخلا

نبرمعةريساوضترااذهل‹حاحصثيداحأيفدروامك.يمجعأ
ةتسنمفلأتيةرصبلانمادفوهيلإاولسرأثيح‹زيزعلادبع

نبيلعرحلاوبأوءيدبعلاكاملانبرفعج:ةذباهج
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وبأوبيلکنببابحلاو‹بتاكلانببابحلاو‹يربنعلانيصحلا

نمرثكأاوناكامبر«ناوكذنبملاسو«يرصبلاربنقنايفس
هللامهمحرءالؤهمهمهئامسأىلعتفقونيذلانأالإ.ءالوه

دبعنبرمعىلعءالؤهدوفوانموقوخرؤمركذثيحو‹اعيمج

ملو‹ادفوجراوخلاهيلإلسرأءزمغلايفمهتداعكاولاق-زيزعلا
هلوبقو‹ثيدحلانمرمعةفيلخلانيبومهنيبیرجاماورکذي
نمربانملاودالبلاريهطتو«لدعلارشنيفهنمهودارأاملكمهنم
نيملسملانإ:هللاقدفولاناف«ةنس»نويومالاهذختايذلانعللا

‹ركنملارييغتيفعورشلامدبالفربانملاىلعايلعنونعلي

ءناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ:ىلاعتهلوقبنعللالدبأف

يغبلاوركنملاوءاشحفلانعىهنيو‹ىبرقلايذءاتيإو

نيذلانيخرؤملاكشلوأسوفنحمستمل«نورکذتمكلعلمكظعي
يفترهظيتلابقانملاكلتاورکذينأ»ءاوهألامهتريصبتمعأ

‹ةلجاسملابةملظلاهجويففوقولاوقحلانادشننم‹ةيضابإلا

وبأوءناورمنبكلملادبععمضابإنبهللادبعمامإلالعفامك
امكفيسلااولسيملو«هيأنبدايزعمريدحنبسادرملالب
ءنانسلانعنيضرعم‹نايبلاليبساوكلسلب.جراوخلالعف
لاملاةصعو«(هللاالإهلإال)ديحوتلابمدلاةصعنوريمهنأو

سیساتلیبسيفمهريغلامعانمناکاممهنمنکيملوكلذك

عطقو‹فيسلابمهبهذمقانتعاىلعسانلالمحوأءناطلسلا

نإايندلانعاوضرعأو«مهئارآيفارارحأسانلااوكرتلب.رذعلا
ةيرحيفمهبهذمبهاذملابابرألاوكرتلب.اهلحريغبتناك
يأىفلوبقمرهاظقحلاف€نيدلايفهاركإالا«ةمات
ةلبقلالهأف«هيلعلومحمهبحاصىلعدودرملطابلاو«ناكم
دعبسانلالكلةلوفكمةيرحلاو‹قحلايفةيساوسةفاكمهدنع
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ىتح«ناسنإلايفلصألايهةيرحلاو«ةينادحولابهللفارتعالا
هيلعنیدفهببتاکامو«مويلوأنمرحمهدنعبتاكملا.نأ

امةعيرشلانماوکردأمهن«ةيضابإلاريغاذهبلقيملو«هيدؤي

.مهرئابکومهعئانشيفانركذامبجراوخلامهنعنابف«مهاوساوق

فشكدقلو‹جراوخمهنإلاقيىتحةيضابإلابةلصمهل7

ءهباوفرتعاوقحلااوكردأفقورفلاهذهانموقنمنيفصنملل
.ةليضفوةضيرفقحللعوجرلاو

رئاسنيبومهنيبةحكانملانوزيجيةيضابإلا:اهسداس6

نوريمهنالمهريغعمحكانتلانوزيجيالجراوخلاو«نيدحوملا
اضيأنوزوجيالاذهىلعو-انحضوأوانبامك-نيكرشممهاوس
يذلاكرشلانأللاحلاةعيبطبمهفلاخينمنيبومهنيبثراوتلا
قورفلاهذهنعىماعتلهفةثراوملاعنميةرهاصملاوةحكانملاعنم
يذلاهدهاشيامكلذ‹ىشعلابتبيصأومهسوفنتنفعتنيذلا

هناحبسهلوقاوربتعيملو‹انموقتانودميفخيراتلاراوطأبلقي
اوبستكاامريغبتانمؤملاونينمؤملانوذؤينيذلانإ
ال»:ىلاعتهلوقوانيبمامثإواناتهباولمتحادقف
برقأوهاولدعا‹اولدعتالأىلعموقنائنشمكنمرجي

لهأىلعنيلوقتملارمأنمراحيلملسملانإ
يشلالمهسفنألكلذاوغاستسافيك«(ةيضابالا)ةماقتسالاوقحلا

.قحلاراكنإوىوهلانمهللابذوعن‹ةيفخلاةوهشلاوىوهلل-الإ
داقتعامأ‹ءكفإلاكلذبهللانوقاليسمهنأنوركذتيالوأ

یوهلالیبسيفءيشلکنوهرانلانمجورخلا

ذنمالمعواملعمالسإلاةمدخىلإاوهجتاةيضابإلا‹اهعباس7
‹ثيدحلانودنملوأاوناكفءنيودتلاباولغتشاف«ةنّفلاتأدتبا
ىفةباحصلالاوقأوثيدحلانودنملواديزنبرباجانمامإف
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ةلمحمهوهدعبنمهذيمالتمث‹ريعبرقوهنأبهوفصويذلاهناويد

.برغملاوقرشملاىلإملعلا
ليطعتو‹لبسلاةفاخإو«ءامدلاةقارإىلإاوحنججراوخلاو

نيذلاو«اباتكفلأهنأجراوخلانمدحأنعركذيملو«ماكحألا
نودمهو‹ةيضابإلانوركذيامنإ‹جراوخللتافلؤملانوركذي

ةقرازألاوةيرفصلاامأو«بيفشتلاوعينشتلامهبنوديريكش
ةدجندرفناولو‹نيودتالوةياورمهلركذتملفءتادجنلاو

اذهسيلسابعنبااهلأسةلئسأبقرزألانبعفانو«ثيدحةياورب
ةياوروفيلأتلاىلإالبرحلاىلإاوحنجمهنأديرأو«اهلحم
جراوخللمهوبسنوملعلالاجرنمانموقهركذنملكو«ملعلا

.ةيضابإلانمالااوسيلف
اوفرعوباجعلابجعلابمولعلانيودتيفانباحصأىتأدقلو

ضعبًاجلف‹مهريغهوأشغلبيملام‹عرولاوةنامألاوقدصلاب
ءناتهبلاوةرجافلاةياعدلابقئاقحلاهيوشتىلإانموقنمنيبتاكلا

ةيضابإلانيباوطلخاموءةعطاسلاراونألاكلتمهترهبنيح
‹مهسقنأدنعنمادسحءباوصلاوقحلاملاعمسمطلالإجراوخلاو
دقوباوصلاوقحلابفرتعينأةيطمبيفشتلاذختانملىنأو
هنوريامءافخإىلعلمعلانمءالؤهلىرتلكنإوهتريصبتيمع
الهلعجامةيملعلاةمظعلاو‹ينيدلالامكلانمانباحصأنم

.ائیشرکذلابجوميفمهلنوركذي

عورفلاوبدألاوخيراتلايفتنودتافلؤمتيأريننإو
نمنوداميفمهلامبانباحصأركذماقملابجوتسيانموقضعبل
ءاونوكيملمهنأكىتحمهركذلهاجتينأعروتيالف«علضلا
ائيشانباحصأنمدجتالو‹قحلاسمطيفاناعمإوةفلابمكلذو
.ريبكلايلعلاهللدمحلاوءعشبلابولسألااذهنم
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ءةيخيراتلاثداوحلااوعمجنيحانموقنإ:اهنماث8

‹باوصلالوقىفاولشفانباحصأاوركذينألاحلاتضتقاو

.جراوخلاوةيضابإلانيباوطلخف
ىلإجراوخلانوبسنيةراتو«جراوخللةيضابإلانوبسنيةراتف

يفعورفلاولوصألايفنينودملانمريثكلالعفيامك:ةيضابإلا
طيلختلابجوأامم.سكعلاوةيضابإلاىلإةلزتعملالاوقأةفاضإ

وهامىلإلقتلاىلعنودمتعينيذلانوفلؤملابهذيفهيوشتلاو
.اقلطميدنعمهلرذعالو‹جيرهتلابهبشأ

بسحهلحتنينأال«هعوبنينمهبلطيقحلادشنييذلانال

ءجراوخلانمریدحنبسادرملالبابانأمعزينمدجنانإ.هاوه

.كلذسكعىلعرمالاو‹ةيضابإلانمةءاجفلانبيرطقو
يدنكلايحينبهللادبعقحلابلاطمامإلانأركذيرخآو

هللادبعمامإلاذإ.كلذفالخقحلاوضايإنبهللادبعمامإلاوه

يحينبهللادبعو.ناورمنبكلملادبعمايأرخآيفوتضابإنب
.ه130ةنسرامحلاناورممايأرهظقحلابلاط

اهيوشتةماهلاقئاقحلاهذهانموقنمنوبتاكلاطلخياذكهو

انيديأنيبدجوييذلاسلدنألاخيراتىلإرظناو‹ابيغشتو
ىفاؤغلبةيضابإلانألاحلاو«اركذدةيضابإللدجنالو.مويلا

ةسبايلاةريزجنأىتح«لاملاوملعلانماميظعاغلبمسلدنألا
لب«.سداسلانرقلاىلاةيضابإاهلكتناكسلدنألانمىهىتلا

القالثمدعسنباتاقبطًارقتلكنإو.ىربكلاسلدنألاةبكنىلإ
هفنُأمغرهرکذهنإف«دیزنبرباجریغةيضابإلالاجرلاركذدجت
.اذكهوقافآلاتقبطأيتلاهترهشل

‹مهبىلوأمهموقموقلكلاجنأ«هيفبيراليذلاقحا

وهوقحلالوقيهللاوءمهاوسنممهبفرعأوىلوأهلهأخيراتلاو
.ليبسلايدهب
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نوملسملالاق.ةيعرشاماكحأجراوخلاةعدبتبجوتسادقلو

ةميرجيفناسنإلاعقيالىتحءرئابكلانيبزرفلابجي

:نامسقرئابکلاف‹جراوخلا

املالحتساک«داقتعالابتلخةريبكلكيهو«كرشرئابك
نيدلانمملعامراكتإوأ«هللالحأامميرحتوأ«هللامرح

رئابكو«اهلاشمأىلإمجرلاك«يعطقمكحدوحجوأ«ةرورضلاب
:يهو‹هللاةمعنبرفكلارئابكيهو«قافنلا

رئابكيهوءرفكلانودرفكثيدحلالهأدنعهيلعقلطيام
نايتإلاوأءانزلانمةشحافباكتراككلذو«انموقدنعقسفلا

‹نيدلاولاقوقعوأ«روزلاةداهشوأمارحلالكأوأناجعألايف

هللاضئارفنمةضيرفكرتكو«ةيلمعرئابكنمكلذهبشأاموأ
رئابکو«قافنلارئابكبانباحصأدنعىمسيكلذلك«لحتسمريغ
.ةمعنلابرفكلا

له«هيفمكحلاىلإةنيرقلابفرصنارفكلاانباحصأقلطأاذإو
عونكرديفكرتلاوألعفلانموهنأةديقعلابلحيامموه

؟كرشرفكوأقافنرفكوهأرفكلا
امةلبقلالهأنورفكيالو«ايهشتنورفكيالانباحصأنأىلع

بابرأاهاعداولوكلذباودرفنامهنأقحلاو«صالخإلاةملكياوناد
.بهاذملا

الاديعبانوبجراوخلاوةيضابإلانيبنأتملعاذهتكردأاذإو

ةيرماليذلاقحلاوهو‹ميكحتلاراكتإالإعماجامهنيبعمجي
ةريسو«هللالوسرةنسوهللاباتكهديؤييذلاو.هيف

نمو.قحلاىلعكديدشف‹نيملسملاعامجإو«نيرمعلا
€ميقتسمطارصىلإيدهدقفهللابمصتعي
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نوركنيجراوخلانإانموقلاقهبوانباحصأضعبلاقدقو
ىلإانرظناذإالإحيحصريغلوقلااذهنأىدنعيذلاو.مجرلا

مهدنعينازلانإف«مدلالالحكرشمةريبكلابكترمنأبمهمكح
ىلإجاتحيالاعطقمهمكحنععرفتماذهو‹ادحالةدرلتقي

امنإو«مهوتيامكسيليدنعرمألانكلو«مجرلاناركنىوعد
هنكلزمغمهيفمجرلانوركنيجراوخلانأانموقنممعزنممعز
اممناكهنأاوورانموقنأكلذو:ةماطبنيمعازلاىلعدوعي
ةتبلاامهومجرافاينزاذإةخيشلاوخيشلاو»:هللاباتكيفىلتي
هذهىلعبترتيف«ةزنعلاهتلكأف«ميكحزيزعهللاوهللانمالاكت

مهمزالتةماطلاهذهو«هللابذايعلاوصقنهيفعقونآرقلانأةلاقملا

.همكحيقبوهظفلحسناممهنأمعزباهنماورفنإو
نمنكلونآرقلانمالضرفمجرلانولوقيانباحصأنكلو

نعهحيحصيفعيبرلامامإلاةجحلاظفاحلاىوردقف‹ثيدحلا

مجرلاورتولاوناتتخالاوءاجنتسالا):ديزنبرباجمامإلا
ىلصوهللدمحلاولطخلانمباحصألاهللاناصف(ةبجاوننس
.هبحصوهلآودمحمانديسىلعهللا

1

خرۇمريبكماعيار
ىقابلادبعدمحممیهاربإداتسالالقتناونعلااذهتحت

‹ةيضابإلانعةمكشلاىفطصمذاتسألاهبتكلصفنمتافطتق
نيبميهاربإذاتسألااهلقتامكتافطتقملاهذهعضأنأتيأردقو
.قيلاعتنماهعمامبميركلائراقلايدي

f

ملعلاونيدلاميقلاهباتكيفيقابلادبعميهاربإذاتسالالاق
:يليامثيدحلا
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:105صيتأڀامهيفتدجوف

ىلعجراوخلاقرفنممهنأبنوروهشممهفةيضابإلاامأو»
يفنونكسياذهانمويىتجنولازيالمهنألقالطإلا
ءضايإنبهللادبعباحصأمهةيضابإلا‹ةيقيرفإلاشورابجنزو
يفصخألاىلعوءةيبرعلاةريزجلايفةلوصمهلتناكو
نيحاريثكنوبضغيمهنكلو.ةنيدملاوةكموءاعنصوتومرضح

مهتيمست“نمنوأربيوءجراوخلاىلإمهبسنيادحأنوممسي
ةيكلاملاوةيفنحلاوةيعفاشلاكنحننولوقيو.جراوخلاب

نوكمازتلايأءةيشزقلااوضفرمهنألبقللااذهباومرمهنإنولوقيو
.شيرقنممامإلا

نملوألافصنلايفايقيرفإىلإةيضابإلابهذملخددقوي
يفرانلااراشتناربربلانيبمهبهذمرشتناو‹يرجهلايناثلانرقلا
لامشيفنويضابإلامكحدقو«يمسرلامهبهذمحبصأىتحميشهلا
ىتحةنسنيثالقوةئامءاهزرمتسأالقتسمالصتمامكحايقيرفإ

.نويمطافلامهلازأ

نولازيالفيضاملايفداجمأباحصأنويضابإلاناكاذإو
يفةلسابلابرحلانوضوخينيذلامهف«رضاحلاانرصعيفكلذك
مهدضعيفتفيالو‹مزعمهللكيالءزيلجنإلادضنابمع

ضرأنأكشالورئازجلاوسنوتنونكسيمهنمةعامجو«باهرإ
رصعلاسلدنأاهتألرانلاوعارصلاضرأاذهانموييفربتعترئازجلا
امعلقيالةيشحولامعأنماهيففرتقيامنأوءثيدحلا
.اينابسأنممهودرطامدنعنيملسملابرعلادضنابسألاهبكترا
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يففلتختوءريثكلايفةنسلالهأعمقفتتةيضابإلاةديقعو

‹ةينيدلامولعللردصمكثيدحلاونآرقلابنوفرتعيمهف٠ليلقلا
«.عامجإلاوسايقلانمالدبيارلابنولوقيمهنكلو

بحاصهلاقاملاقباطمشيفطاذاتسألاهلاقامتدجودقو

:يتأيامبهثيدحفلؤملامتخوفلؤملا
فمصوريخلعل‹ةعنموةزعمهیفناكدقف“ناكامهمو

.هباحصأيفيجراخلاةزمحوبأهلقاممهل

۱قيلاعتودودر
طقنلاضعبحفصتأتنكةفلتخملارداصملاىلإيعوجرءانثا

رونمامإلل«نامعلهأةةريسبنايعألاةفحت»باتكيفةيخيراتلا
ماقدقو«نامعلتخرأيتلابتكلامهأنموهو٠يملاسلانيدلا
انيادمحأوناميلس:نابيدألافلؤملاادينحميقلاباتكلاعبطب
.شيفطقاحسإوبأمامإلاهيلعقيلعتلاوهحيحصتبماقو.يملاسلا

بيرقنمسمتةعلاطملاءانثأطقنلانمريثكىلعرمتتناكو
تيأرف٠باتكلااذهيفاهانشقانيتلاعيضاوملاضعبديعبوأ
ضعبهيلإلقنأنأئراقلامامأاهعضأنأتدرأيتلاةروصللامامتإ
.اهيلعقيلاعتلاوعيضاوملا

یمققيليام82ةحفصيملاسلالوقي1

رال»:يلياسباذهىلعقاحسإويأقلعيومهريغالوانتلبقلهأ
فهللاتلأس):هِيهلوقلةنجلالهأنممهنألافطألامكح
جراوخلالوقلدراذهو(ةنحلالهالامدخمهيناطعأفنيهاللا

موقيفىلاعتهلوقبمهمعزىلعنيلدتسممهئابألعبتلافطألانإ
.مهتدعاقىلعةياللالمح(ارافكارجافالإنودليالو):حون

رثأثراوئطوف»:يليام114صيفيملاسلالوقي2.

ترهظو.‹قحلابنامعيفراسو«نيملسملانمحلاصلافلسلا
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قاحسإوباقلعو«رفكلادمحخو6مالسالارعونامعبنيملسمل۱هوعد

رفكلااليلمعلارفكلاوهوةمعنلارفكدارملا»:هلوقبكلذىلع

كرثلاباومسيالو:هلوقنميتأياميفكلذلمأتفكرشلاوهيذلا
اذهوءةريثكمادقأةلزماهنإفةقيقدلاهذهلهبنتيلفخلإةلبقلالهأ

نمانباحصأىلعاروزانموقهيعدياملدرو٠جراوخلاةديقعلدر
هذهو‹كرشلابمكحلاريفكتلابنوديريو«مهاوسنورفكيمهنأ
.ةعصانلاةقيقحلاهذهاهمدهتةيرف

نبايألاق»:يليام364صيفيملاسلالاق3

دبعلاهيفنولوقيومجلمنبنيعللايقشلانعنوضريو-ةطوطب
«هبملعأهللافمجلمنبانعمهاضرامأ:تلق.ةنتفلاعماقحلاصلا

نعيرتفيةطوظبنبا»:هلوقبةرقفلاهذهىلعقاحسإوبأقلعو
كلذبدصقيهلعلونامعنعاهدروأيتلالاوحألاهذهيفدمع
نأمعزيذإءابهذمهنوفلاخيمهنألانامع-لهألةعمسلاهيوشت

امحصولو«ةنتفلاعماقهنومسيومجلمنباىلعنوضرتيةيضابإلا
‹هللاالإادحأنوشخيالمهو‹انباحصأبتكيفءانعجولهمعز
نبامالكنمالإاهعمسنملفلؤملالاقاملهمعزيذلااذهاوأرولو
»هودقتعاوهواتراامكههجوهلنيبہیلب.اذهةطوطب

-ةطوطبنبالاق»:يليام366صيفيملاسلالاق4
مهنأل‹قوسلابعابيوءينألارامحلامحلهتدئامىلعلكؤيو

نامزلانمءيشيفعقواذهناانعسامتلق.هرضحملهنورهظي

لوقدجويناكنإوهنإف‹كلذنملجأبهذملالهأر.نامعب
دجأاللقإل:ىلاعتهلوقيفمرحملاادعامليلحتبرثألاىلع
اذهنإفةيألامعاطىلعامرحمىلإيحوأاميف

دنعومهدنعدوجوموهلب‹بهذملالهأهركذبصتخيمللوقلا
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ةسينألارمحلاموحلميرحتبلاوقألارثكأو٠نيفلاخملانممهريغ

٠هيهللالوسرنعحبحصرثأاندنعهيفو«هبلومعملاوهو

لوسريهنمهدنعحصاماولحتسينأنمعروأبهذملالهو

فیکف4ا

قاحسإوبأقلعو».مهقايفعابيو٠مهدئاومىلعهنولعجي
اذهمالکنمهایسامىلعةونكأاهذهفطعأ»:هلوقبهيلع

ادصققالتخالابهلاثمأوهدمعتيفهلوقنامنقيتتيكلةلاحرلا

:لوقيذإهترابعنمقطنيءارتفالالمأتف.ةعمسلاءوسوهيوشتلل
يرعشتیلوخلادراولانعكلذنوفخيمهنكلوهليلحتبنولئاق

لیلحتبلوقلاو.معزياميفهلیلحتبنولوقيمهوهنوفخيفیک
ةيضابإلاامأ.ةعبرألابهاذملاباحصأضعبدنعوهةيلهألارمحلا

دحأهبلاقالو«طقهبالومعملوقلااذهمهدنعنكيملف

ءاملعضعبللوقهنأىلعهنوكحيامنإو.انئاهقفنمنيققحملا

ةيهاركبنومكحيانباحصأو«انموقءاهقفضعبللوقوهو.ةمألا
نمبانلاتاوذميرحتبنومكحيامكةيلهألارمحلاىلعميرحتلا
ثيدحلايفبتكامكءريطلانمبلاخملاتاوذوعابسلا
.ثيدحلا(هلكأمارحفريطلانمبلخميذلك)حيحصلا

:ةيلاهتركذامادعاملللحملارمألايففلؤملاهركذامامو
لهأوكلاملوقوهفخلاءةيآلايلإيحوأاميفدجأاللقإل

هللاو.اندنعملعلاكورتموهفانباحصأضعبهبلاقنإو‹ةنيدملا
«.ملعأ

بذكيهنألبيذكتىلإجاتحيالةطوطبنبالوقنأةقيقحلا
اميسالهممهبذکدهاوشلمحيحضوأنوکتدقةرابعبوأهسفن

محلنومدقينامعلهُنأمعزيةهجنموهف.ةيضقلاهذهيف

معزيیرخأةههجنمو4قاوسالايفهنوعيبيودئاوملاىلعرمحلا
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فيك«هرضحمبهنورهظيالومهيلإدراولاىلعكلذنوفخيممن

فيك«دئاوملاىلعمدقيوقاوسألايفعابيئيشءاذهىتأتي

سرحلاةمهمنوكتنُدبال«دراولاورداصلانعهوافخِإنكمي

سوؤرىلعفقينأبجيوهف‹نيحلاكلذيفةقاشيدلبلا
دروىتحهابتنايفقاوسألاىلايدؤتىتلاعراوشلاوةقزالا
ناذآبناجألاىلعاوفخأفنيرازجلاىلإهرمأردصادراومهيلع
نباناكومهرمأىلعاوبلغكلذعممهنكلو«اهرفاوحورمحلا
هبتناهلعلو«اهربىثفأواهرمأبفرعفعرسأومهنمىكذأةطوطب
بجعأو«ميظعلاةلاحرللميركتةلفحيفةرخافةدئامىلعاهيلإ

ققحملاديدجلاةلاحرلامالكميدقلاةلاحرلاةطوطبنبامالكنم
تيوكلانيبةيناكملاةفاسملاىوطيذلايبرعلاةلجمليفحصلا

اذهنيبلصفتيتلاةينمزلاةفاسملایوطو‹دهاشملاروصيلنامعو

نفغشتكاف4‹ملعلاقوئأاقحهنمذخأبل.ةطوطبنبارصعورصعلا

هنعهلقنوريطخلاةلاحرلالاقامكريمحلانولكأينامعلهأ

رفاسيققحملالعجيذلاهللدمحلاو.ريدقلايفحصلاققحملا

فشتكالالإوةراضحلابابسأاهلخدتمليتلاةريزجلابونجىلإ

مهوريصعلاعاونأىلغأبهنوغيسيو«ريزنخلامحلنولکأياموقنُ
.رداصلاودراولانعكلذنوفخيال

طقنلاهذهيفةيضابإلاءارآضرعلةيافكاذهيفنأبسحأ

.اريخأوالوأهللدمحلاوءىضماميفاهتشقانمتقبساهضعبو

دودروتاباجإ
لماكدمحمخيشلاىلعدودرلانمةعومجميدينيبتعقو

ميقلاهباتكىلإتعجرفيفنملايلبارطلادومحمنبىفطصمنب
:يلياماهيفتدجوفةيلماكلاىواتفلا
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نمبهذمبنوبهذمتيالنيذلابرغلاسلبارطلهأنعتلئس
:باوجلافمهمامإوهنموءمهبهذمام«ةعبرألابهاذملا

ةيضابإمهوءضابإنبهللادبعمامإلابهذمبنوبهذمتيمهنإ

عبسىلإجراوخلافقاوملايفمفدقو4جراوخلاةلمجنممهو

:اولاقمهنإلاق‹ةيضابإلااهادحإقرف

‹مهتحكانمزوجتنيكرشمريغرافكةلبقلالهأنمانوفلاخم
هريغنودبرحلادنعلالحمهعاركومهحالسنممهلاومأةمينغو
ةداهشلبقتاولاقو«مهناطلسركسعمالإمالسإرادمهرادو

نأىلعءانب«نمؤمريغدحومةريبكلابكترمو«مهيفلاخم
.دبعلالعفو‹لعفلالبقةعاطتسالاو«ناميإلايفةلخادلامعألا
ءةلمالةمعنرفكرفاكةريبكلابكترمو«ىلاعتهللقولخم

وهأقافنلايفاوفقوتو«مهبيذعتورافكلادالوأريفكتيفاوفقوتو
فيلکتو«ةزجعموليلدالبلوسرةثعبزاوجيفو؟المأكرش
اورفكوالمأزئاجكلذنأيفاوددرتيأ«هيلإيمرياميفهعابتأ

فقاوملايفمهرظنأءاعبرأاقرفاوقرتفاوهباحصأرثكأوايلع
.ملعأىلاعتهللاو

فينعلعفدراهلناكوءودبياميفةباجإلاهذهترشتنا
دراهنموةمئألابطقدراهنمدودرلانمريثكاهيلعتبتكو
ىفدومحملاكلسملا»هامبباتكيفيتيراعتلاديعسخيشلللوطم
٠.«دودرلاةفرعم

نمتافطتقمميركلائراقللدررأنُةروصلاهبمتتامملعلو

.نيدرلا
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ةمئألابطقدر

ةلينلفسويجاحلانبدمحمبتاكلانمتلصتاهناف«دعبامأ
:اهيفةقرو1314نابعشنمتضم

‹دضعلانعالقتىفطصمنبلماكاهركذيتلالاوقألاركذمث

نعةدرجماهصوصتنبدودرلاكلتميركلائراقلاىلإواهعبتتو
.جاجتحالا

الوبرحيفةريغصلابالوةريبكلابالدحوملالاملحنال»
«ريقفللالوينفللالاهريغ

نمو٠نيدحوملاروجلانيطالسنعجورخلابلوقنالنحنو
«انبهذملهجهقفجورخلابوجوانيلإبسن

الفمهناطلسرادريغمالسإلارادنأبلوقلانمركذامامأو»
رادنوکتفیکف«مالسإرادمهناطلسرادنكتملهنإف«هبلئاق

.مالسإرادمهريغ

:انبهذموهفنمؤمريغادحومةريبكلابكترمنوكامأو

«.ينارعشلاهركذ«نوثدحملاويراخبلاهيلعو
«.مهتنایديفنيعرواوناکاذإانيفلاخمةداهشلبقن»
‹ةحراجلابرفاكوةمعنرفكرفاكةريبكلابكترملوقنو»

هرارقإل‹هلاوقألهلاعفأةفلاخمىنعمبقفاتموقسافو
«.ةداهشلاةملكب

هانمبسكوهللانمقلخانلاعفألوقنو»

يفمهنلوقينمانمو«نيكرشملالافطأيففقوتنمانم»
).ةنحلا

عطقنوكرشريغهنأمزجنلبقافنلايففقوتنالنحن»
كلذب

«.هرجعمالوةهجحالبلسرلاهنعبزاوجبلوقنلنحن»
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«.هليقاللعفلاعماندنعيهفةعاطتسالاامأو»
ادرجمهتدروأدقوةقباسلاىوتفلانعبطقلادرصخلماذه

‹ةقباسلاعيضاوملايفةيضابإلاءارآدييأتلاهدروأيتلاججحلانم
.هصنبتافطتقملاهدهدروأوأتصرحدقو

انذاتسأدنعدودرلاولئاسرلانمةعومجمنمضةطوطخمةلاسرلاو
.يبرجلابوقعينبملاسخيشلالضافلا

يتيراعتلادر
نأدارأامكىوتفلاهذهىفطصمنبلماكخيشلاردصأامدنع

ةسوفنلبجيفيبرجلايتيراعتلاديعسخيشلاناك‹اهيمسي
فلأواهلمتهاف‹هريغتغلبامكةلاسرلاهتفلبو‹ملعتلاوةساردلل

وهو«دودرلاةفرعميفدومحملاكلسملاهباتكاهيلعدرلايف
ةعبطعوبطممجحلاةطسوتمةحفص270يلاوحيفعقيباتك

.ةبهسمةشقانمىوتفلاكلتهيفشقاندقوةيرجح

يأر»لصفيفهنعهانلقتامركذيهنأكشالميركلائراقلاو
هليطعنلتافطتقملاضعبانهلقننفوسوةباحصلايفةيضابإلا

.ميقلاباتكلااذهبولسانعةروص
:51صمامإلايفلوقي

رومأيلخيامهنمعقينأك«بجوملهلزعةمأللو»

ءنيررضلافخأبكتراةنتفلاىلإهلزعىدأنإف‹نيملسملا

.ةيمامإلاكموقلافالخلضافلادوجوعملوضفملاةمامإزوجيو
«.ةرعاشألابهذمهنيعبوهوانباحصأهيلعاماذه

:يليامةحفصلاسفنيفنيملسلالاومأةمينغيفلوقيو

مهعارکومهحالسنممهيفلاخملاومأةمينغاولاقمهتإكلوقو»

اهلكانباحصأفيلآتذإ.حيحصريغبرحلادنعلالح

هريقفلاوينغلل.اهريغوبرحلايفةلبقلالهألاومأميرحتبةقطان
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:يليام79ةحفصيفلوقيو

يفهيفامتملعدقفهباحصأرثكأوايلعاورفكو:كلوقامأو»
«ةلاسرلاردص

:لوقيروطسةدعدعبو

هانبتكامكنهذةفيحصيفشقتناوانررقامتملعاذإ
يرعشتيلو«فاستعالاوبصعتلاكرتوءفاصنإلاكيلعبجو
نعوهاممهيلإبسنتو‹لطايلابنيملسملايمرتنأكلنيأنم
ةثحابمبوأ«مهبتكىلععالطالابكلذتفرعلهفءلطاعةحصلا
‹نيقدشتملاشابوألاضعبنمكفلبوأ«مهئاملععمكلتعقو
نإاونمآنيذلااهيأايل:ىلاعتهلوقبتلمعولكيلعاذامو
ةلاهجباموقاوبيصتنأاونيبتفًابنبقسافمكءاج
نيذلانإ»:هلوقو«نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتف
باذعمهلاونمآنيذلايفةشحافلاعيشتنأنوبحي
نأانلنوكياممتلقهومتعممذإالولهلوقو€.ميل
هللاىلعنوقتأ€.ميظعنناتهباذهكناحبس‹اذهبملكتن
.نوبلقنيبلقنميأاوملظنيذلاملعيسو«نولعتالامهئايلوأو

بحاصمالکوهامنإو«يدنعنمشبتآملينأتلقناف

نيذلالبجلالهأمهلنيعبتملاةيبهوللكلذبسنيملفقاوملا
هرکذامبمهیفتمزج

:رطسادعبلوقيو

«انبتكنماباتكتذخأوأ‹انتبلطرمأتلأسوتلهمتولف»
:لوقيفيكبسلاجاتلامالكلقنيروطسةدعدعبو

نمريثكبيدانهو«لقتليفيرحتلامدعهيسللو
افشىلعنيخرؤملانإ:هتاقبطيفيكبسلاجاتلالاقامكءاملعلا
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يفاوعضوامبرو«سانلاضارعأىلعنوطلستيمهنَأل«راهفرج
«هبقنويالنملقنىلعادامتعاوأالهجوأابصعتسانلا

يفكيةباحصلالضفيفهنعهانلقنامعماذهنأبسحأ

لئاسملاضعبلهتشقانميفيتيراعتلابولأنعةروصانئاطعإل
.مهتالاقميفتسيلوةيضابإلاىلإبسنتيتلا
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ماتخلاةملك

هيلعتررم«هتيأريذلاهجولاىلعلمعلااذهتزجنأنأدعب

بويعلانمريثكهيفيلتدبف‹رثنللهمدقأنألبقاعيرسارم

‹ضرعلابقلعتياماهنمو‹بولسألابقلعتياماهن.ذخأملاو
اميفمهتشقاننيذلالضافألاباتكلاعميفقومبقلعتياماهنمو

.ثاحيأنمهومدق

نأو«.اليلقلهمتأنأنسحألانمنوكيالأيضننيفتلقو

ةغايصلاةداعإلهنمجاتحيامغوصأنأوديدجنمهيفرظنلاديعأ
نكلو.ذخآملاوبويعلاكلتنمملسيلينيضرييذلاطمنلاىلع
لصأنأتلواحامهميننأتنقيأو‹رطاخلااذهتدعبأامناعرس
كلذنإفاضرلالكاهنعىضرأناقتإلانمةجردىلإيلمعب

تفشكتبويعلانميلادبامتحلصأولمعلاتدعأاملكو
هذهيهتنتنلوءرظنلانمظحاهلتاظحالموةديدجبويع
هروصقوهزجعلناسنإلانميسفنلاكاردإلااذهلعلوادبأةلللا

ءهدحوهلللامكلانأملعيىتح‹ناسنإلايفهللاةرطفنموه

وههنأو‹ريصقتلاوروصقللةضرعوهفلذبولواحامهمرثبلانأو
تيلو‹هيفسانلاهكردينألبقهسفننمكلذكرديهفن

هيفرکفيفقومث«امالمعزجنأ«امناسنإدجوله.يرش
؟تیلهسفننيبوهنیبلقيملوابيعهيفدجيملف

مثالمعتزجنأامو.اديأيبرميملفقوملاانهفانأاأ

اذكتلعفينتيلددرأينلعجامبويعلانمهيفدجأملفهتضرعتسا

.اذکتکرتينتیلو

لكلصلاخلايركشمدقأنأينرسيةملكلاهذهماتخيفو
صخأ.هجولااذهىلعهزاجنإلمهتدعاسمبىنودمأنيذلاةوخإلا
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‹ةيمالسإلاةفاقثللةمدخرشنينأهلاوحاتأنيذلامهنيبنم
احاضيإمهبهاذمفلتخمب‹نيملسملاءارآبراقتوأداحتالاحاضيإو

یلعو>مالسإلاقنتعتلودنمةركاملاةسايسلادیکىلعيصفي

.مالسإلاتومينأاهمهيةرمعتسملودسئاسد

ليكولامعنويبسحوهودصقلاءارونمهللاو
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ماتخلاءاعد

‹ميركلاكهجوريغاذهيلمعبتدصقامينأملعتكنإمهلا
رسیفحالصهيفةمأللوءرجأهيفيلو«ىضرهيفكلناكنإف

حلاصلالمعلانمديزملاىلإينقفوو4سانلانيبهرشنيل

.هيلإوعديوقحلابلمعينممينلعجاو
دشرلاجاهنميفيديبذخأتنأكيلإعرضينإمهللا

‹لالضلاوغيزلابراسميفقالزنالانمينصعتنأو.قيفوتلاو
كلذلكو«يرمأيفيفارسإو«يدعويئطخيلرفغتنأو
.نيمأ...یدنع
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ميركلانآرقلا

ميظعلاناوقلاريسفت

نايبلاعمجم

بیبحنبعیبرلاحیحصحرش
ةنامضلاءافو

قرفلانيبقرفلا
نييمالسإلاتالاقم
لحنلاوءاوهألاوللملا

نيدلايفريصبتلا

ةيمالسالاقرفلاخيرات

ةيمالسإلابهاذملا

ةيمالسالابهاذملاخيرات
ةرصاعملانايدألاوقرفلاوبهاذملا

ةيقيرفإلا
يلاتسلاركبيبأناويدةمدقم
لئاسولاةصالخةمدقم
دنسملاحرشنمثلاثلاءزجلاةمدقم

ثيدحلاملعلاونيدلا
نزواهلفسويلويةيبرعلاةلودلا

نزواهلفسويلويةعيشلاوجراوخلا

يقيرفإلالامثلايفةيمالسإلاقرفلا
“لبدرفلا

هییتوجليمايقيرفإلامشيضام

لماكلا

عجارملاضعب

شيفطدمحمةمئألابطق

ريشكنبليعاساءادفلاوبأ

يمربطلايلعوبأ
يوونلاءايركزوبأ
يملاسلانيدلارون
شيفطدمحمةمئألابطق
يدادغبلارداقلادبع

يرعشألانسحلاوبأ
مرحنبدمحموب
ينييارفسالارفظملاوبأ

يباوغلاىفطصمنبيلع
ةرهزوبادمحم

ةرهزوبأدمحم
دمحلاةبيشرداقلادبع

يديوهیيحي.د

يخونتلانيدلازع
يخونتلانيدلازع

يخونتلانيدلازع

يقابلادبعميهاربإدمحم
ةديريبأةمجرت

يودبنمحرلادبعةمجرت
يودبنمحرلادبعةمجرت

ينيسحلامشاهةمجرت
يودبنمحرلادبعةمجرت
دربملاسابعلاويأ
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ةغالبلاجهنحرش
لوحفلاداشرإ

لينلاحرش
نيعقوملامالعا
سمٹلاةعلط
عرفلاولصألالماش
«طوطخم»زجوملا

«طوطخت»تالاؤسلا

داعملاداز

ريسلاباتك
خئاشملاتاقبط

ةيضايرلاراهزالا
ربعلاباتك
كولملاوممالاخيرات

بهذلاجوره

دودرلاةفرعميفدومخحملاكلسملا

تاريخلارطانف

مالسإلادعاوف
نايعالاةفحت
تانايدلاباتك
قرغفلاتالاقم

نوفاخنب!ةلاسر

تانايدلا

نينمؤملاليبسىلاةياعدلا
ليمجلابتعللليلجلادقنلا

ملكتيخيراتنامع
فالخلاهيفزوجيالام

اهحورشوديحوتلاديقع

ناهربلاوليلدلا
بهاذمالبمالسإ
سنانبكلام

ديدحلایبنبا

يناكوشلايلعنبدمحم
شيفطدمحمةمئألابطق

ةيزوجلاميقلانبا
يملاسلانيدلارون

شيفطدمحمةمئألابطق
يفاكلادبعرامعوبا

ةفيلخنبنامثعورمعوب

ةيزوجلاميقلانبا
يخامثلاسابعلاوبا

ينيجردلايسابعلاوبأ

نورابلااشابناميلس

نودلخنبنمحرلادبع

يربطلارفعجوبأ
يدوعسملانسحلاوبأ
ىتيراعتلاديعس

ىلاطيجلارهاطوبأ
يلاطيجلارهاطويأ
ىملآلانيدللارون

يخامشلانکاسوب
نبنامثعورمعوب

نوفلخنبفسويبوقعيوبا

يطوبثلملانیروغبت

شیفطقاحسإوبا
شيفطقاحسإوبأ
ىملاسلادمحمانبادمحأ.ناميلس

ىسيعليلجلادبع
عيمجنبورمع
ينالجراولابوقعيوأ
`ةعكشلاىفطصم

ةرهزوبآدمحم

- 556 -



ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات

هقفْلالوصاملع

ناویدعم)ناوید

(ينورابلا

ضويبيواتفنمةعبارلاةقلحلا
(يلكبقيلاعت)لينلانتم

يدهميبةلاسر
يبعصملاةلاسر

لئاسرةعومجم

ىتاليجلاةلاسر

ةاقتنملارهاوجلا

نيئدتبملاوةماعلاملس
ةيضابإلاخيراترصتخم
نيتملالوقلا
ريبكلابرغملا
خيراتلابكوميفةيضابإلا

فالخباهولادبع
يتريمدنتلایسیعنبورمع

رمعنبمیهاربإضويب
نمحرلادبعيلكب

يبعصملايدهموبأ
يبعصملافسوينبدمحم
شيفطدمحمةمئألابطق
يتاليجلاعيبرلاوبأ
يداربلامساقلاوبأ

ينورابلاییحيهللادبع

ينورابلاعيبرلاوبُأ

يخامثلامساقلضفلاوبأ
زوبديلعدمحم

رمعميحييلع
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ةحفصلاعوضوملا

TOهللانمىخأاي
9ةيضابإلانع.ليق
I0ةمدقم

لوألابابلا

ماهتالاصفقيفةيضابإلا
.ISماهتالاصفقيفةيضابإلا
edءامدقلاعم:لوالامسقلا
23...................:..يرعشأالادنعةضابإلا

33.ةيضابإلاىلعيرعشألاتاعينشت
4̀0... يرعشألادنعةيضابإلاتالاقم

46ةيضابإلاويدادغبلا
55ةيضابإلاومزحنبا

64ةيضابإلاوىنييارفسالارفظملاوبأ
69ةيضابإلاويناتسرهشلاحتفلاوبأ

يناثلابابلا
نيرصاعملاعم

T52نيرصاعملاعم:يناثلامسقلا

79يباوغلاىفطصمىلعذاتسالاعم

WENEEEEةرهزيبذاتسألاعم

114...:دمحلاةبيشرداقلادبععم

122ةيضابالابهذمةصالخ

134...اضيأيديوهروتكدلاعم

]43.0.0ةيعبتيفيديوهد

156.......WEEEيجونتلانيدلازع

172....eيقابلادبعدمحمميهاربإعم

176...يقابلادبعميهاربإويخونتلانيذاتسألاعم
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ثلاثلابابلا

|نوقرشتسملا
.I91نوقرثتسملا:ثلاثشلامسقلا

218.هییتوجسکلیفليماعم
253.....................ونيلينوسنرفلاولراك

٠.281ةنسلالهأوةيضابإلانيبءاقللا

عبارلابابلا
ةيضابإللءارأ

289.ةيضاباللءارآ:عبارلامسقلا

292ةيضابإلاقرف
304ةيثافتلا

TEEةيفلخلا

4ةينيسحلا

]6ةيكاكسلا

318

32[.e.eةباحصلاىفةيضابإلاءارآ

3̀33ةيضابإلارظنيفمكحلا
340...رادلامكح

.SEeeنيفلاختملانيبلماعتلا
360نيلزتنملانيبةلزنملا
370ةيداهتجاةيهقفلئاسم

387.ةيضابإلاءارآةصالخ

سماخلابابلا
يفتختنأبجيميهافم

395.٠eيفتختنأبجيميهافم:سماخلامسقلا
397.ةعدبلالهأوةنسلالهأ
404......eيفتختنُبجبمیهافم

404...ةيمالسإلابهاذملانيبةيضابإلاناكم

412.يفتختنابجيميهافم
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412.eدئاقعلالوصأيفسيلومزاوللايفلدجلا

21يفتختنأبجيمیهافم

Eعامجالايف

31.TFيفتختنأبجيميهافم

431,..0.جورخلاوةنتفلانيبقرفلا
450يفتختنأبجيميهافم

451.eةيسايسلاتاهاجتالابةينيدلابهاذملارثأت
462.يفتختنابجيميهافم
462ةنراقم

سداسلابابلا
تاقيلعتو...تاظوحلم

467...تايقيلعتوتاظحالم:سداسلاممقلا

470ً.اضيأجراوخلا

482.ةلزتعملاةطاسو

4880ةلزتعملاريثأت

S]3ةلزتعملاوجراوخلاءاقتلا

...S15ايصخشيار

53[..جراوخلانعةدبن

541خرۇمريبكملاعيأر
543.قیلامتودودر

S46دودروتاباجا

.S52ماتخلاةملك

S54ماتخلاءاعد

555.عجارملا
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29:ةرفصيبأنبكلملادبعةرفصوبا

3065:ينالدبالانسحلاوبا

294295-274-133-129-30:باهولادبعنبحلفا

_304_309

30:يناسارخلاسيعوبا

423:ناطقنبا

30:حلفانبناظقيلاوبا

3065:سایلاروصتموبا

277282:يسرافلايناصيدلارکاشوبا

30:بويآنبیلعیرزخوبا

424:يزارلارکبوبا

521:دلخمنبديزيمساقلاوبا

424:يضاقلاىلعيوبا

424:يدمالا

41:ميدنلانبا

334346-278-42132:ينالجراولافسويبوقعيوبا

349351-353356383-384-518-519520

_525

429484-388-131-122-51:(ض)قيدصلاركبوبا

_485-527-532-535

5556:ةسينأوبا

66:رفظملاوبا

- 562 -



464_458463_400_283-159_67:(مامالا)ةفينحوبا

_491-495_496_498

458-401-160163-67159:(مامالا)لبتحنبدمحأ

479-463_491_495

283500506511:يديرثاملاروصتموبا

534:يلاقلايلعوبا

283:ينامعلارضنلاوبا

310_299_298:نیدنفنبديزيةمادقوبا

444-328-322-361-301:ينيجردلاسابعلاوبا

318:حلفنببوقعيناميلسوبا

381:نيسحلانبدمحأ

314:يسلبارطلابيبحنبدمحأدايزوبا

318:نایرملانبحلاصنانحوبا

321322326:يدهملاوبا

321.326:يلولهبلانيسحلانبيلعوبا

323.327328:يماليجلاناميلسعيبرلاوبا

323328:يترمذنتلاىسيعنبورمع٠صفحوبا

329۔325:يئاطسرقلاسنوينبيحي.ايركزوبا

330:ةتسوبا

539۔536۔431۔354:ةيدانبسادرملالبوبا

360:يشكيودصلاهللا.دبعدمحموبا

347:رمعنبرکبوبا
348:هللادبعدمحموباةكربنبا

-563-



377:ردنملانبا

390-387-122-112-99-98-77-75:دمحمةرهزوبا

392452-453

454:ركبيباتنبءامسا

487-449-448-400-186-160-158:دربملاسابعلاوبا

463:ىلیليبانبا

464491:فسويوبا

491:كرابملانبا

491:يفارقلانسحلاوبا

494:يناديكلانسحلاوبا

495:يلبنحلابيطخلانبجرفلاوبا
496_495:يكلاملابيبحنبا

496:دادحلانبا

497:(يصاقلا)نالدعنبا

449521_447_444_438-431:دايزنبا

496:رسیلابا

440533-436:سيقنبثعشالا

500:يبرعلانبا

443444-438:ةفيلخنبعفانما

520:(فوسليفلا)دشرنبا

536:نيصحلانبيلعرحلاوبا

536:يرصبلاربتنايفسوبا

534:سيفنبفنحالا

-564-



543-73431:(يراشلا)راتخملاةزمحوبا

93:حافسلاسابعلاوبا

275:يئاشولملارصنوبا

505-502-497-478-405_400_109:ةيميتنبا

534_377-121:يعختلاميهاربا

131-129130-128:ديعسنبميسوسنويوبا

133۔128:حلفانبرکبوبا

246315-129:ءايركزوبا

133۔130۔129:ميسونبدعسسنويوبا

145149:ينرفيلاةرقوبا

437440-146:دیدحلايبانبا

205207216217۔156:نودلخنبا

163463-159:يعازوالا

159:ةمثيخنبا

159:يزارلامثاحوبا

160163168:دوادوبا

533:(ض)يرعشالاىسوموبا

161:(ض)دوعسمنبا

539:دعسنبا

161:يميمتلاروصنموبا

162:لاينلامصاعوبا

163:يجاننبمیهارباقاحساوبا

- 565



163:ربلادبعنبا

163:روصنملارفعجوبا

164:ةريرهوبا

164:يردخلاديعسوبا

164:راردنبلیعاسا

164:يلبقلادوادوبا

164:ةيواعمنبسايا

405_165:بويأ

166:ناهبننبا

546_545_544_166:ةطوطبنبا

167:يمرضحلاقاحساوبا

168:ةجامنبا

186:رتشالا

218220223-212::لبدرفلا

244:يجدلانامثعوبا

ب

56-51-49-46-22-21:رهاطنبرهاقلادبع.يدادغبلا

_64-65-66-79106-462-466

283:بيطخلا‹يدادغبلا

91:(خيشلا)نمحرلادبعيلكب

92274377375500:(خيشلا)مهاربا«ضويب

497_492494-169-162-160-157:(مامالا)يراخبلا

548 _

- 566



168:ىقهيبلا

205209:يركبلا

499:ينالقابلا

ت

189-176-160-157-156-78-75:نيدلازع‹يخونتلا

168:يذمرتلا

310:نيدبعنبةيحت

265362:يطوشلللادوادنبنيروغبت

349:يلعنبنيفشات

405:صیوحنبمع

524525-522-499500-498:دوم‹ىتيراحتلا

552٠-549-548-494-329:ديعسىتيراحتلا

550:يكبسلاجاتلا

37-36:ةىلعث

463:يروثلا

496:ةما

ج

159-157-91-90-45-42-29:(مامالا)ديزنبرباج

169-171-260-263-264277278293302

536 - 523 - 521 - 500 - 478 - 459 - 408 - 400 346

541 - 539 _

- 567 -



458:ريب

344535-164-91-29:كاملانبرفعج

424:ينيوجلا

29:دوعسمنبيذنلجلا

99:قداصلارفعج

204215252-191-145149:سکیلفليما.هییتوج

164:هللادبعنبرباج

174:ریخلايبانبيجیءايركزوبا‹ينوانجلا

389-254257-253-218-79211215:رهيستلوج

224225:ريجرج

491:ريرج

496:ظحاجلا

ح
131-23252685:مادقميلانبصفح

24275785:يضابألاثراح

473-344346354-302-183-68:فسوينبجاجحلا

477521-523-534

158:یسیعنبحلاصينراحلا

165405:جرعالانايح

260263278285256-186:(مامالا)يرصبلانسحلا

_377_405406-408

293295:يفوكلاةزمج

464:ىساحلاثراجلا

-568-



458_436440441-91:(ض)يلعنبنسحلا

536:بیلنببابحلا

536:بتاكلانببابجلا

162:يجینبدالخ

312-165:حمسلانبفلخ

166:دشارنبملاسيصورخلا

173:دمعهللادبعوبا‹يليلخلا

174:رصاننبفيس٠يصورخلا

454:(ض)(نينمؤملاما)ةجيدخ

148_145:يزود

168:ىطقرادلا

ر

293298300333-168-29157:بيبحنبعيبرلا

541 - 531 - 523 _ 405 _

`500-424496-79-66-65:يزارلا

161-160:حيبصنبعيبرلا

217:(قرشتسملا)نانير
236:متسر

344:رضنلانبدشار

س569-



ر

354401-183-179-99:(ض)نيدباعلانيزيلعنبديز

_526

534536-521-183:دايز

475-472-406450-354-241:(ض)ماوعلانبريبزلا

_480_526

423:ىشكرزلا
س

156:دیعسنبدمحأنبركبوبا.يلاتلا

173-157-156:هللادبعنبدمم«يلاسلا

156:هللادبعنبدممنبنايلس٠يلاسلا

156:هللادبعنبدممنبدمحا٠يلاسلا

294-166168170-160-158:نيدلارون.يلاللا

_295-333-343-357-377-422-438-543-544

161377:رمعنبهللادبعنبملاس

549:يبرجلابوقعينبملاس

162:دمحم.ينيرافلا

163:يروثلانايف

354534-183-179:ريبجنبدیعس

405-260:بيسملانبديعس

293:حلاصنبلهس

304305306309:يسوفنلاسنوييبانبدعس

527:ةفيذحىلومملاس

536:ناوکذنبلاس

-570-



س

73-74-6579-69-71-72-21-20-19:يناتسرهشلا

340 - 281 - 278 80 -

386-380-124-114-77-75-50:رداقلادبع«دجلاةيبش

484 - 392 _ 390

377-163-161-159-124-6067:(مامالا)ىعفاشلا

498 _ 492 _ 464 _ 463 _ 400

120:ىطيقنشلا

541542-281-185-173:ىفطصمةعكشلا

275-272-265-261-255-254:ىلعنبرماع‹ىخامثلا

360

265294295:دمحاسابعلاوباءيخامثلا

354:يبعشلا

423429:يفاكوشلا

492:يزارشلا

ص
521-91-29.:يدبعلاراحص

30:كلامنبتلصلا
406:نمحرلادبعنبحلاص

454:(ض)(نينمؤملامأ)ةيفص
495:يدفصلا

530-468:دومحم/دحص

-571-



521-165-29:(ض)بئاسلانبماض

164:ديعسلاراض

طط

168:يناربطلا

326329-174183:(ةمَأالابطق)فسوينبدمح٠شيفط

_333347-519-523-547-548-549

189283-174-173-172:هارباقاحساوبا«شيفط

_325-344-438-465-469-531-543-544-545

.472-450-400-354-214-183:(ض)ةديبعنبةحلط

_475_480

444:مهاربايالط

ع
497502-456:(يضاعلا)ضايع

300:(يرازفلا)ديزينبهللادبع

164539-93-73-72-29:(قحلابلاط)يجينبهللادبع

293295:؟ةيطع

497:لضفلانبرمع

237242276-236-164-42-30:تسرنبنمحرلادبع

_298

298299321:نمحرلادبعنبنمحرلادبع

473478480(ض)بابخنبهللادبع

30265:حتفنبسورمع

-572-



315:نبیسیع

36:ناهلسنبرابجلادبع

36:درجعنبدبع

316:يتاوللاكاكسلا,هللادبع

354526:ثعشالانمحرلادبع

41:ديزينبهللادبع

331336-296-295-293:زيزعلادبعنبهللادبع

64-72-74-61-60-59-49-41:صايإنبهللادبع

85-90-99120121-160-169-272-336-405

_448_449520-523-536-539

536-535ب516-67:زيزعلادبعنبرمع

406:سابعنبیلومةمركع

72:دمحمنبكلمادبع

536539-479-405-93-72:ناورمنبكلملادبع

176-173-172-105-104-7578:مهارباقابلادبع

186-189-380-391-534-541

544_441-440-131:مجلمنبنمحرلادبع

83146156183-82-80:(ض)بلاطيبانبيلع

186-325-326-329331-346-406-431-440

485 - 482 479 476 460 454 - 453 _ 450 _ 446 _

534 - 533 - 532 _

486:رمعملع

490_421:فالخباهولادبع

-573-



492:ىسيعليلجلادبع

534:فرطمنبنمحرلادبع

318:دوعسمنبهللادبع

437:لولسنبيبانبهللادبع

91260:حابر.نبءاطع

432-406-331-183277326329-131:(ض)ناثع

_431-435-445-455-471-485

484527532-434_429-173-131:(ض)رم

377:ريبزلانبةورع

153214-152:عفاننبةبقع

153:يرهفلابيبحنبنمحرلادبع
533-154:صاعلانبورم

454_264-186-169-161-159-157:سابعنبهللادبع

472

161:ةمقلع

0264454-164183(ض)(نينمؤملامأ)ةشئاع

347:فسوينبيلع

164:يتاردسلامصاع

381-161165171(ض)رمعنبهللادبع

406_165:رانیدنبورمع

361454460-183-180-179:(ض)ريبزلانبهللاهبع

183:دايزنبهللادیبع

186532:(ض)رساينبرامع
-574-



533:(ض)يسارلابهونبهللادبع

531:رافصلانبهللادبع

212253:يودبنمحرلادبع

264275374۔253:عیمجنبورم

غ
286-285-96-7727981-٠75يلعىفطصم/ديباوفلا

_446_455

173:ىلعنببلاغ

287459499516:دماحوبا.يافلا

293296:نالىغ

ف

201204:شالباليدلادیف

223233-215:ينيسحلامشاهيناجرفلا

265:قلاخلادبعينارغلا

492:يهتلانيدلارخف

ق

405_159165:ةداتق

364:رصيف

539:ةءاجفلانبيرطق

ك

6566:دهازدميرثوكلا

73-72:ىعكلا

120:يناثكلا

-575-



209228_206:ةنهاكلا

211212:شرنيهلراک

364:یرسک

495:يدرواللا

30:سناینبدم

30:يراوملاکحم

438:رافصلانبدمحم

30:رفيضنبانهللا

30:يلعنبیسوم

406:دهاجم

443483532:ةرفصيلانببلها

30:دباعنبدمحم

42-41:برحنبدمحم

46:ديمادبعنيدلاييحمدمحم

60:سیردانبدم

434-433-432-209-205-68-67:يدوعسللا

539_445-417-72405:دمحمنبناورم

432-346-183-156-81:(ض)نايفسيلانباةيواعم

_433-435-441-450-475-480-533

161163164186-159-137-67:سنأنياكلام

_293-400-401-406-424-458-463-464-491

496 _

-576-



494_492_160-157:(ثدحلا)ملسم

162:يراصنالاهللادبعنبدمحم

183:نومأملا

207:فوهربام:سکام

233238247250:ياروكسام

`274-253:يكىنليتوم

274277:ناطلسرداقلادبعربثم

298:يسلدنألادوعسم

300301:ينرفيلاداديكنبدلخم

325:يعصملامساقلايبانيدمم

344:دئازنبدمح

406:دوراجنبرذنلا

406:باهولادبعنبدمحم

464:نسحلانبدمحم

498:نیکتکبسنبدمحم

325:يولعلاليقعنبدمحم

549-548-546:ىىلبارطلایفطصمنبلماکدمحم

ن
447450465-438-431-161-90:قرزالانبعفان

538 - 513 - 478 - 477 - 476

304308311_129:رصننبثافن

187:يناهبنلا

168:ىئاسنلا

37 223:نورين
7-577.-



191194231253257260276:(ولراك)ونيلن

279-280281_287_340_389384_389

294:يمانلاورع

307:(نادوسلاكلم)رابون
424:يوونلا

438531:رماعنبهدجن

ھه

29:يناسارخلاةيطعنبلاله

30:کحمنبدوه

139155-126-7577:حی/ديدیوه

و

6768:كلمادبعنبديلولا

260263277278478:ءاطعنبلصاو

ي

347:ريعنبيجي347:نيفشاتنبفسوي

406:ملميبانبديزي4142::لماکنبيجي
521:دانمنببوقعي354:كلمادبعنبديزي

441:ةيواعمنبديزي159160:نیعمنبېپ

328329:(مالسلاهيلع)فسوي

354۔183:دیزنبيجي

310:لايمنبفسوي

354:ثافننبنسحلانبركبيلانبيجي

ا2683-23:هسينأنبديزي

-578-



بهاذملاوقرفلا

عوضومامنألواهترثكل«ةيضابإ»ةدامسرهفنمل:ةظوحلم
.باتكلا

۱

549_524_424_48:ةيمامالا

465-444-436-417-169-156-82142:ةفرازالا

523-533538

99489:ةيرشعىثالا

121:ةيههاربالا

390-361-287-286-276-271-269-262:ةرعاشالا

398400-416-407-451-456-460-488-489

_499_500_528

400460500505:ةيرثألا

ب524:ةعسالا

142-121:ةيسهيبلا

ت463:ةيركبلا

128130:ةينيزملا

ث

61-59_39:ةلاعتلا

ج

400-109-101:ةيرفعجلا48463:ةيمهجلا

70:ةر
524_٠463ةيدوراجلا

- 579



ح

85-121-126-131-25-49-50-2373:ةيصخغجملا

_495_499501502-506

121-7385-50-49:ةيثراجلا

424-403-168-151-141-140-138-109:ةيفنجلا

_409.491_492-542

451-427-425-424-409-287-168-109:ةلبانجلا

_491_495_496-502505506-511

362-314319-297-135:ةينيسجلا

495۱:ةيوشحلا
ح

319320-297312:ةيفلخلا

68-67-65-53-51-48-39-23-19-18:جراوجلا

80-79-71110-101112-113126127135

136-139-140-150-151-156-160-169-170

171190-177-172230232-233-238-246

247-251-262271272276-277-279-285

286-297-313345-358-360-399400-427

519 - 509 - 507. 505 490 .- 462 - 457 436 _ 431 _

_522_544-547

ور

427-422-71-68-4867:ةضفارلا
ر

362385386400-109-101-99-48:ةيديزلا

524 - 489 _ 486 _ 486 _ 484 _ 424 _ 403 _

580 -



141-139-136-127:ةيتشدرازلا

228234-148-145:ةيتانزلا

س

319-316-297:ةيكاكلا

س

491-488-487-483-168-155-109-28:ةيعفأتلا

_495_497-502-505-511-542

256-155-152-151-131-126-101-100:ةعيشلا

257-263-267-268270-272-288-313-356

358-399-400-403-416-427-447-451-460

473-482-490-501-512-524
ص

438-417-238-235-234-169-156-142:ةيرفصلا

588 - 523 - 444 _

85:ةكاحضلا

463:ةيرارضلا
ظ

427-287399403409416420-109:ةيرهاظلا

506 505 - 451 _

ع
39:ةدراجعلا

315:ةيدمعلا

ف

319320-318-297:ةيثرفلا

-581-



ف

495-423-253-70:ةيردقلا

ك

م146:ةيتافلكلا

260-.257-253-7071-48-46-27-24:ةلزتعلا

-278-282287288-293-314-360-366-385

399-400£403-416-420-425-446-447-451

_455_460_470-474-482-483-484488-489

_490_495_499_500-515

155-154-151-141-135-127-109-28:ةكلاملا

168-250-300-301-403-483-486-488-491

_495_497-498-502-505-511-520-524-539

_542

450-449-447-443-431-82-81-40:ةكحلا

4870384385:ةمجملا

388447463-122386-71-51:ةهبشللا

416-287398400-263269285-262:ةيديرثاملا

_460_429_500501-506-512

285286358412495:ةئجرلملا

ن

319-310-309-301-300-298-297-135-41:راكنلا

_386

48463:ةيراجنلا

-582-



169538_156-82142:تادجنلا

128130:ةيسوفنلا

320-319-297304310:ةيثافنلا

ھه

28:ةيلذمحلا

463:ةيماشملا

85121:ةيفقولا

523-301500-299-142-138-127:135:ةيبهولا

_550

251252-135:ةيباهولا

277275:ةيلصاولا

ي
85-121-73-50-49-26-23:ةيديزبلا

ةيبرملاةمبطلا
ةبادرغدحأيلاطج7

1987/#3912#:قرينوناقلاعاديالا

-583-


