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خيرالاکكمل ركوميقتيضابالا



[_!_)ةيرتابتوميةيضاا ةمدتنملا

ةظوفحمقوقحلاعيمج

ةثاثاةعبطلا

٢٠٠٨ - ١ه_ م٩

عزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم

١:فاه ٠.٠٩٦١٨/ ٩٢٥٥٦٨٧٢

نامعةنطلس١٦٢١:يديريلازمرلا.بيسلا٢:بص



ةمدقتملا(_"_)خيراتلابكومينةيضابألا

)4
لكنزضاكلا٦٨ا
:سِ|

|7

]ت۔انلاکوم

:ةمالعلاخيشلافيلأت.

رمعم_ويحن_يلع

:ةعجارم

ضرطميهربإجاحلانناميلسجاحلا

رشنلليرماضلاةبتكم جرنوتلاو

/بيسلا نامعةنطلس



ةمدقتملاا_؛_)خيراتلابكومينةيضابألا

:ةلمهللالاق

,.ء7ِش,رش.۔ه

مكبرانآوةدحاوماكساهرهنإخ

ووه,.

هنودبعاف

٩٢(:ءايبنألاروس)



ز3١

١همبےإ_د

مالسلاوةالصلاو،نيقيلاًقَحْلاهيفامىلإمانألاىدهو،نيقتملاليبسرانأيذلاهللدمحلا

.نيدلامويىلإهجهنىلعراسنمىلعو،نيملاعللثوعبممركأونيلسرملافرشأىلع

..دعبو

ث»بِ٠ء.-ور- نعنوضفنيالاجرةمألكلهللاضيقينأننملامظعأو"معنلالجأنملهنإف

نماهيفامعصنأو،ربعنماهيفاملمجأنوجرختسيو،رابغنمهبقلعاماهخيرات

رثآملاكلتلىشطعلايجألكروننمقابطأىلعةدوضنمةموظنمامنومدقي..روص

..ررضلابابسأبانتجاورشبلاريخةريسىلإمهدشرت،رظانملاكلتىلإةبئرشمو

..باهولازيزعلاىلإمانألايدهيو،بابلألابلخيباذجبولسأيف
راظنمنمهرصبتل،يلاوخلامايلاباتكىلإدوعتنأىلإمويلاةمألاهذهجوحأامف

:يلاعلاانبركلذىلإاعدامك،يرابلاباتك

۔ر..977ِ4.11٠ُِ,و.1ِ٠.۔/

هندننيبيذلايدصتنكلوىرتفناثيدحناكامبابلالايلوالةربعمهصصقيفناكدقلظ

مهر.ومم

)١)د.۔٥۔۔حد۔٥ہ۔,٠. 74٨ 2٥ ٥٥

.:ںونموموملهمحروىدهوءيسلكليصنتو

ةدحونمهيلإوعدياملكب،اهبرباتكنمةربعلاذخأىلإةجاحبمويلاةمألاف

نمكتكلذيفو..بصعتلاىواعدذبنوتاتشلاملوفوفصلاًصرو.ةملكلا

نمربشلكىلإرونلالصيف،ةملظلاددبتتوءةمحرلالرَنتتو{ةقالعلادطوتتذإ{ةوقلا

..نينمؤمللوهلوسرلوهللةزعلانوكتفةرومعملاهذه

١١١.:فسويةروس١(



تمدتمسلا_)خيراتلابكومينةيضابألا

ظافحلايفةبرحتمظعأوةلثمألاعورأتطعأةمأخيراتضرعيفخيشلانسحأدقو

نموريسيلاريغةرجأتسممالقأنمتناعاممغر!اهملتساامكءاضيبلاةجحملاىلع

روصلاهذمبزتعتنأمأكلقحياماهنعخيشلابتكف..ريثكلاميتعتلاولهاجتلا

..مهبرباتكمهقلخومهنيدرمأمهمهناكنمةايحبو{ةعئارلا

ىلإةدوعلاب؛هلاونمىلعاوُحُسنينأبهاذملاوقرفلاخيراتيفباتكللردجألاف

ةحراجلاظافلألانععفرتلاودقنلاولقنلايفقدصلاو،ةقرفكلةيلصألارداصملا

.فالتئالاوةوخألارشنو،فالتخالاةحفصيطو7ءاعدالانعيلختلاو

رصميفتاعبطةدع«خيراتلابكوميفةيضابإلا»باتكلااذهعبطدقو

باجعإلاولوبقلابءارقلاراظنأهتقلتدقو..ةقرفتمءازجأيفنامعورئازجلاو

هعمجيفادهجلأيملاملذبو،هصالخإوهفلؤمحورنمهيفنمكيامل
ءابولسأوادقنواجهنمبهذملاخيراتيففلأامعورأنمناكف.هجارخإو

..حايترالاوفطعلاوبحلااهؤلمةايحئراقلاهعمشيعيثيح

يفهجهنمفلؤملانيبدقو.ةيلاوتمتاقلحعبرأىلعلمتشيباتكلااذهف
:يهتاقلحلاو{ةقلحلكةيادب

.يضابإلابهذملاةأشن:ىلوألاةقلحلا

.(ياثلاولزألا:نامسق)ايبيليفةّيضابإلا:ةيناثلاةقلحلا

.سنوتيفةيضابإلا:ةثلاثلاةقلحلا

.رئازجلايفةيضابإلا:ةعبارلاةقلحلا

ةبتكملاءارثإيفاممةمهاسمةصجارملاةثلاثلاةعبطلاهذهئراقلايخأكلف
نيأزحيفعبرألاتاقلحلاهذهو،ديدجلاهبوثيباتكلااذهبةيمالسإلا
نيملسملاةدحوىلإةيعادفلؤملاءارآعمجتثيحدحاودلجبيفنييلاوتم

ارويغفصنمملسمركبلقىلإاهتناصرواميولسأبغلبتثيح،مهتبحمو

.اضرلاوةدوملابمعفمقرشمدغللعلطتيو{ةئألاةدحوىلعصرحي



ةمدقتملا)_٧_(خيراتلابكومينةيضابآلا

:ةعبطلاهذهيلانلمع

.فلؤملاةايحلةمجرتولمعلاةقيرطاهيفانحضوةمدقمبةعبطلاهذهانمدق٭

.ةعوبطملاخسنلاعمهتلباقمبهطبضورصنلاةعجارم٭

.اهماقرأركذواهروسىلإةينآرقلاتايآلاوزع٭

.ةنسلابتكنماهرداصمىلإاهوزعوفلؤملااهجرخيمليلاثيداحألاطبض٭

.اهئرورضانيأرييلاقيلاعتلاضعبعضو٭

تايآلاسرهف:يهو‘ثٹثحجحبلاةيلمعليهستلةلماشلاةينفلاسراهفلاجاردإ٭

©بنتكلا،نايدألاوقرفلاولئابقلاعئاقولاونكامألا،مالعألارانآلاوثيداحألا

.ةحورشملاةيربربلاظافلألاوتاحلطصملا

:لمعلاتابوعص

روثعلاعطتسنملاننأالإةيلصألافلؤملاةخسننعثحبلايفثيثحلايعسلامغر

ملتقولانأريغ،هتدامفلؤملااهنمىقتسالارداصملاىلإعوجرلاانلواحدقو،اهيلع

باتكلاخسننذافنو،ةغلابلاهتيمهأو{اهضعبىلعلوصحلاةبوعصلارظن،كلذلانفعسي

انمقكلذل..هبلطييحاحلإلادادتشاوباتكلااذهىلإسانلاعلطتو{ةقباسلاهتاعبطيف

ةصاخةيانعهيلوننأىلإانقفوينأهللاىسعف..لقملادهجوهوهجارخإيفبجيام

.ىلاعتهللاءاشنإةعبطلاهذهذافندعبهبقيلت

نبديعسيلعنومي:نيزيزعلانيوخأللصلاخلاءاعدلاوليزجلاركشلابمدقتأ:اريخأ

باتكلااذهةعجارميفباعصلايعمامشجتثيحزيزبابرمعنبدوادوىجح

اذهريوطتيفةظحالموأةحيصنميلىدسأنملُكىلللوصومركشلاوشهطبضو

..هجارخإوألمعلا

للخوأصقننمهظحالتاملكبانيلعلضفتتنأميركلائراقلااَهيأكنموجرأو
َ.نيمآ...كلذىلعمكباثأومكيعسهللاركشو،كلذريغوأ



هه.
١ .٠ ٠ء-

فلؤملاةمجرت

)۔۔إ_۔..٤.

و

:هتأشنوهدلوم

لبحب"تولان"ةنيدميحاوضنم"تيوكت"ةيرقبرمعمىحييلعةمالعلاخيشلادلؤ

.م٩٩١ماعلقفاوملا\ةيرجه١٣٣٨ةنس،ايييلبةسوفن

امتايح\ةظفاحُمةنيدتمةئيبيفهينيعحتفو،لاحلاةطسوتمةرسأناضحأيفالفطأشن

.ةميركلاةبيطلااياجسلااهكولسو،موقلانيدلا

و

:هتسارمد

امياتكهلاوهلخدأ..هتيرقيفهتلوفطنمىلوألاةرتفلاىحييلعىضق:ايبيليف١

نبهللادبعخيشلاديىلعةباتكلاوةءارقلائدابمملعتوإميركلانآرقلاروسضعبهيفظفحف
اهتحتفيلاةيئادتبالاةيمسرلاةسردملابقحتلام٥٢٩١ةنسيفو.يوابكلايورابلادوعسم

،هئالمزنعامهمزيمتغوبئوةناطفنعهبهاومتقتفتاهيفوةيرامعتسالاةيلاطيإلاةموكحلا

..نينسعبرأاماضحأنيبًمتساو..ةصاخةيانعمهنميقلو،هيلإهتذتاسأراظنأتفلاًمم

ىيحينبناضمرهيقفلاشيفطابطقلاةبلطدحأتولانلهأىعدتساةرتفلاهذهيف

امبلغتشاوةينيدلامولعلائدابمهيديىلعىقلتدقو..ةيسنوتلاةبرجةريزجنميللا

دعبداعلبتولانيفاريثكمقيملخيشلانأريغ؛ةيمُسرلاةسردملايفهتساردعمةازاوم

.ةبرجهنطوىلإنيتنس

:اهريغوةيتآلاعجارملاورداصملانمَلُكيفخيشلاةايحعجار١(
.ةديقعلاضرعيفهجهنمورمعمىيحييلعخبشلا:جاحلابخيشلادمحأنبمساقذاتسألا-
.رمعميلعخيشللمهخيراتومفوصأيفةزكرمةساردةيضابإلا:باتكلماًححوبرصاندمحم/دةمدقم-
.رمعميلعخيشللةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:باتكلدُمَحُمنبريكبجاحلبخيشلاةمدقم-

٦٤٠.:ةمجرت،ةيضابإلامالعأمجعم:نيثحابةعومحب-



ةمدتملا)_٠_(خيراتلابكومينةيضابألا

مضناوهبقحتلافيملعلاهمهتعبشاًمينيللاهخيشدنعبلاطلادجو:سنوتيف٢

ىلإرفاسمث.رهشأةعضبوةنسل(م٧٢٩١ةنسلالخةبرجنم"ميجآ"ةدلبيفهتقلحىلإ

فلتحخُمماظعءاملعيديأىلعسردفءامبملعلاتاقلحنمءاوتراديزيلرماعلاةنوتيزلاعماج

ةثعبلاةبلطىلعاهيقليناكيلاييمثلاحلاصنبدّمحُمخيشلاةقلحرضحيناكو.نونفلاومولعلا

١.امهريغوهقفلاوةديقعلايفسنوتبةيبازيملا

اهمعزتيناكلاوبازيمبةيحالصإلاةيملعلاةكرحلابعمسامل:يرئازجلارطقلايف٣

رامثتسايفةيساسأةزيكرناكيذلاروطتملادهعملابقحتلاضويبرمعنبميهاربإخيشلا

.هفادهأقيقحتوهدوهج

ءةايحلادهعمةبلطكلسيفمظتناوةرارقلاىلإم٧٣٩٦١توأرهشيتيلعبلاطلالحر

ضويبخيشلانعسوردلابلغأىقلتو،دهعملاىلإنيدفاولارئاسكهلارقمةثعبلارادذخاو

قلخلاونيدلاعبانمنمفرتغااملف.خياشملاوةذتاسألانمامهريغونودعخيشلانعوحنلاو

امبريسلاو،هتمأءايحإليعسلايفةيعامتجالاوةيملعلاهتريسملصاووهدلبىلإلحرطاشنلاو

.ددؤسلاوالعلاوحنامدق

:ةّيدألاهتايحوهطاشن
ةيضايروةيحرسموةيدأتايعمجنم,ةايحلادهعمةطشنأفلتخُميفالاعفاكراشمناك

..اهريغوةينيدحئادموديشانأوةّيفشكو

رعشلاوبطخلاوةلاقملايفهغوبنزربوهبهاومتقتفتةيبدألا"بابشلاةيعمج"باحريفو

نمريبكددعبظفتحيدهعملالازيالو.ةطشنألانماهريغو{ةيحرسملاوةرظانملاوةرضاحملاو
39.لامعألاهذه

:ةيحالصإلاءذوهج

:ميلعتلالاجميف١

)١٩١٣٧-هليصحتوملعلابلطلاغرفتمتاونسثالثىضق:ةايحلادهعم-أ

بلغأتدنسأ،همظئوهجهانميفاًريوطتةايحلادهعمةرادإتثدحأاملف(م٠٤



()_ةرتلابتوميةبضابأا ةم۔نملا
ىيحيلعخيشلاىلإدنسأثيح©ضويبخيشلاريغنيرخآةسمحنيملعمىلإسوردلا

.ةيوغللاوةيبدألاداوملاسيردت

عتء"تولان"هتدلببةيئادتبالاةسردملايفاملعمةيميلعتلاهئريسمأدتبا:ايييليف-ب

دتماث."تولان"دجاسمضعبيفذيمالتلاميلعتبلغتشاامك.ةيوناثلاةسردملااهدعبسرد

امك،اههاريدمراصف،ةيئادتباةسردمسيسأتوءانبيفىعسثيح"وداج"ةنيدمىلإهطاشن

امهيفشيتفتلاىلعفرشيناكو..اهرييستوامترادإىلوتو"وداج"يفنيملعمللادهعمأشنأ

.تولانسرادمىلعو

يفةميلعتلاتاسلانبلنيناكف"نايرغ"ةنيدميفينلاهيحوتللاسيرم
ةيبرتللاماعاشتفمنيع4.اصلخماحصانالماع"نايرغ"و"وداج"و"تولان":ثالثلاندملا

.ةيبيللاةيبرغلاتاظفاحملاىف

ميلعتلاريدمبئان(م٠٨٩١-م٨٦٩١)سلبارطةمصاعلايفماقملاهبرقتسااًريخأو

قئاثولاوثوحبلازكرمبلغتشامتةدمتعملاةيسردملابتكلاوجهانملاةعباتمبفلكو،ةرازولاب

،هلضفملعللنوفرعينممماركةقفرعمامركم.7علطضاثيحةيوبرتلا

.مهردقوحءاملعلانوردقيو

:يناقلالاجملايف٢

دسحتدقو،ةيعامتجالاتائفلافلتخملوتالاحلافلتخميفتاطاشنو.ةنيوكتتاقلحدقع

بتكلاضصبعبطو،"عاريلا"لثمتالحملاضعبءاشنإاهنم؛ةريثكةّئاديملامعأيفهطاشن

تالجلانمددعيقةيعامتجاوةيبدأوةنيد:ةدعتالاقمبخيشلامهاسدقو..لئاسرلاو

.اهريغو"ملعمل"و“يسايسلاعوبسألا”و“ةلاسرلا”و“رهزألا""و"“نوملسملا"":اهنم

:يملعلاهجاتن

خيراتلاوهقفلاوةديقعلاكؤتالاحملاتشيفةعرشمةرينكةبملعاراثآخيشلافل
طوطخملااهنم،تافّنصمىلعقيلاعتوتالاقمولئاسروائوحبوابتك..(ارعشوارثن)بدألاو

:رصحلاالليثمتلاليبسىلعاهنمركذنوعوبطملاو



-مدنملا([_6٠ا)خيراتلابكومينةيضابألا

.(ءارقللهمدقنيذلااذه)خيراتلابكوميفةيضابالا-١

.(عوبطم).ةملسُمةرسأرمس٢-.(عوبطم)ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا٢-
.(عوبطم)نيخدتلامكحيفثحب٥-.(عوبطم)(ىولحلانمةهلآ)ةثالثلاميناقألا٤
.ظيلغلاقاثيملا٧-.(عوبطم)مالسإلايفرفسلاماكحأ٦

.ةعمجلاةالصماكحأ٩-.(عوبطم)ةايحلالكاشموةيلاةاتفلا٨-

.ةيناسنإلاميقلاومالسإلا١١-.راصنألاونيرجاهملانيبنيطسلف١٠
.لاومألايفقوقحلا:ةلاسر١٣-.«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا»:ةلاسر٢-

.(عوبطم)«ةلدتعملاةيمالسالابهاذملانمبهذمةيضابالا»:ناونعبثحب-٤

.«ةاعلاونآرقلاعمهللاتويبيف»:ناونعبةركذملةشقانم٥-

:هئافو

نناعو.ةرركتمتاقحالموتاقياضموملظوةريثكللعوتامزألهللاهمحرديقفلاضرعت

لمعوحفاكوربصهنأريغكمضهلارسعومدلاطغضووبرلاءادبهباصأامبيذعتلاولاقتعالانم

١٥رفص٦٢٧ءاثالثلامويةحيبص.ةيبرتلاةرازوبهبتكمبوهوهللاهافوتىح ١ه۔/ رياني٤٠٠

هنامثجعيشدقو.يلاتلامويلارصعدعبسلبارطب"رذنميديس"ةربقمبنفدو.م٠٨٩١ةنس

..ةلودلايفةيماسلاتاراطإلاوبابحألاوقافرلانمريفغٌممَجرهاطلا

.نيمآ،كلذيلوهنإهتمحربهدمغتو{هتانجحيسفهنكسأوللاهَمحر

سوييأالجراولازيزباميهاربإاميلسجاحلاهك
صصح:ينورتكلإلاديربلا طدطومانص©طهاصحنا.ع

ه٦٢٤١مرحمرشاعلاتبسلاةليل:طقسم

م٥٠٠٢رياربف١٩:لقفاوملا
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1_:__1

.نيملاظلاىلعالإناودعالو،نيقتمللةبقاعلاو،نيملاعلابرهللدمحلا

تيلصامك،دُمَحُملآىلعودّمَحُمىلعكرابو،دّمَحُملآودّمَحُمىلعَلصمهللا

.ديجمديمَحكنإنيملاعلايفميهاربإلآىلعوميهاربإىلعتكرابوتمحرو

يديأنيباهعضأ.ةيضابإلانعتاحفصضرعأنأتدرأةريصقلاتاحمللاهذهيف

ةلاطإوثحبلايصقتىلإجاتحي،لانملاديعبائيشتاحمللاهذهتسيلو.ةمألانمنيفقثملا

هتعدوقحلابلطيفهتينتصلخنمَلُكبثكنعاهدجيروصيهاَمئِإَو"بيقنتلا
ريسلابتكسردو،‘بهذملااذهلهألةعيرشلارداصمىلععالطالاىلإةقداصلاةميزعلا

.مهيفلاخمومهيقفاومنممهنعتئدحتلاةفصنملاخيراتلاو

،ةلوهجبوأةيفاخاهيلعێبنيلاهلوصأتسيلوايرسابهذمسيليضابإلابهذملاو

الو،دوجولااذهيفانزوهللاريغلنوميقيالمهف،نوفتخيوأنورتتسينممهعابتأسيلو

.ًقَحْلاريغممتافرصتيفنوعبتيالوهللاريغنمءازجمهلامعأنعنورظتني

يففاصنإلاوةهاَّرَئلافىلعألالثملابرضو،ةماقتساوالدعواًقحايندلاألمبهذمهنإ

ةفارخلثمكلذبدصقأتسلو.هللانذأيامدنعكلذبايندلاألميسو"خيراتلانمراودأ

يضابإلابهذملانإ:لوقأنأدصقأاَمَئإَو؛رظتنملايدهملاةصقالوةعيشلادنعةمامإلا

دّمَحُمهبءاجامكءاعمجةيرشبلانيدنوكيلقلاخلاهراتخايذلامالسإلانمهتوقدمتسي

اهثبييلاةفارخلاهيفرشتنتملو،طيرفتالوولغيوسلاهللاطارصنعهبفرحنيمل.

لوقعلاىلعءاهقفمكحتبدمجتيملو،نيدلاقيرطنعايندلااهبنوديصتيقرطخئاشم

.هيلإاولصينأمهريغلقحيالسانوأرصعىلعهنورصقيو،داهتجالانوعنميفكرادملاو
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ىوعدبماكحألاءاطعإوبيقنتلاوثحبلايفةيرحلاقحىطعتالفماهفألاومولعلالطعتو

يدتهياليرسأبخميفحيتافملابنودماجلاءاهقفلاظفتحاو،هباوبأتقلغأداهتجالانأ

.نوثحابلاهيلإ

عبنلاءافصبظفتحيهنأل؛هسفنمالسإلانمهتوقدمتسي.يضابإلابهذملانإ:تلق

نمافيظنمهبرنيدىلإنودوعيو«مهدشرىلإنوملسملابوثيامدنعو،هنمردصييذلا

ييلاليطابألانماًميظن،دومجلانماًميظن،ولغلانماًقيظن}ةفارخلانماًميظن،ةعدبل
مالسإلاىلعمهسفنأنوملسملادجيكلذدنع..ميوقلاهللانيدبناسنإلالهجاهقصلأ

الوَحْلامالسإلاكلذىلعو7ةهازنوةماقتساو،الدعوةمحرايندلاألميذلاإوَحْلا

مهريغلامكامامإمهللعجينأرصأوةيضابإلاةقرفخيراتلااهامسيلاةفئاطلاهذهلازت

امنإ،هاوسنودلقيالو،هيدهريغبنودتهياليذلانَحْلامهمامإنأولو{ةمئأقرفلانم

ةنسللعبتتلاو،ةنسحلاةوسألابالإةمامإلاقحهريغلسيل،لفهللادبعنبدّمَحُموه

يذلاىدهلاوه،لمعلاولوقلايفههللالوسرىدهنأبقلطملاناميإلاو،ةميوقلاةديمحلا

نبهللادبعىلإاوبستناو،نيخروملاةيضابإلاىراجاذإو.هيلعاونوكينأدّمَحُمةمأهللارمأ

.لاجرلانودلقيمهنأكلذنعيالفءامسأقرفلارئاسلامكامسامهلاوذختاوكلظضابأ

الييلالامكلابتارمىلإلاجرلاكئلوأنوعفريو،ىمعأاَعابتامهفوعبتيو،مهلاوقأنومدقيو

مهفترفوتنمىلعالإمهنيداوذخأيالنأنوصرحيامو،نوفطصملاهللاءايبنألإاهلصي

.لمعلايفةنامألاو،لوقلايفةنامألا:هللانيديفةنامألاوةقثلاهيف

ريغديلقتنوبجويالو،قَحْلاىلعةمالعمممولعجيالولاجرلانومدقيالةّيضابإلاو

مهأبصنلادريوأ«مهكلسمباوصيعرشلاليلدلاتبثيملامممنوعبتيالوإموصعملا

-ةباحصلاضعبلو.كفرامعلفيرشلاثيدحلادهشامك!ةلقلادُمَحُميدهىلع

.مهيلعهللا.ناوضر
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مهنأتدرأنإو":يبقعلاىلعهدريف-ىلاعتهللاهمحر-ةمئألابطقنيدهتجملارخفلاق

.""افزقَئيبلامهمامإنإف،توهسدقفمهمامإالنولمهم

ةجحلاكلسيوةلاميبلازرغبكسمتسييذلانمؤملاالإةيضابإلارظنيفمظعينلو
اذوخأمهلاقميفنإفلمعلاوملعلانملجرلاغلبامهموءاهراهنكاهليللاءاضيبلا

ِ.ره۔۔ل١۔,۔۔.ّ..

نإىوهلانَعقطنباموز:مركلاباتكلاهيفلاقنمريغاكورتمو ."")«“ىَحويحَوالإَوُه
,«,+.ڵ.هري27ً

."_)هةَنَسَحةوُساهللالوُسَريفمكلناكدقلإل

مهلاوقألمتحتنيموصعمريغرشبمهف8مهتمئأىلإةيضابإلارظنيةيعقاولاةرظنلاهذهب

امئإَو'مهلاوقألوأمهلاعفألمهديلقتحصيامفكلذلو،نايسنلاوةلفغلاوأطخلامهلامعأو

امملوصواهتحصىلعنوميقينيحلاعفألاكيتامبىدتقيولاوقألاكلتمهنعذخؤت

وهاَمَئإَو،مهيأرلاعابتاالو،مهناديلقتسيللوقيفمهعابتافليوأتلالبقياليذلاليلدلا

.نوعجريهمكحىلإو،نودنتهيهيدمبو،نودتقيهبنملديلقتو،نوعبتينملعابتا

٣.صيقعلاىلعدرلا:شيفطافسوينبدُمَحُم١(

٢-٤.:محنلاةروس٢(

٢١.:بازحألاةروس٢(
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باثكلااذه
هذهلةيخيراتلانوؤشلابلوينعيرهف"خيراتلابكوميفةيضابإلا"باتكلااذهناونع

متوءافاطوأفلتخمنايناثامبيعيو؛ملاعلايفةرشتنملاءةريثكلانيملسملاقرفنمةقرفل
ةمألاخيراتنمةقرشمبناوجنعفشكلاريغ‘باتكلااذهعضوىلعثعابلانكي

.حيسفلااهنطوناكرأنمنكريقو،ةددعتملااهفئاوطنمةفئاطيف،ىربكلاةيمالسإلا

ثدحتأنيحوأقرفلانماهريغنعوأ،نيملسملاقرفنمةقرفلاهذهنعبتكأنيحانأو

نأل،اهريغنمصيقنتلاالو،اهلةياعدلادصقأالإمالسإلااهيفدوسييلانكامألاضعبنع

مالسإلانطولتاهجيهنكامألاكلتنأو.ةمألانمبناوجيهفئاوطلاهذهنأنمؤأ

يفاملثموةقرفلاهذهدنعاملثمىرخألانكامألافوىرخألاقرفلايفنأنمؤأينألو

نمةقرفلاهذهنمنوكتتيهوةيمالسإلاةمألاهذهنأنمؤأيننأل4..داجألانمنكامألا

يلاةبصخلاةبرتلانمنكامألاكلتنمنوكتيوهو،يمالسإلانطولايفو"لاجرلاةرقابع
..هيصقتسينأثحابالوهيصحي'نأملقعيطتسيالامةمظعلاودحلاتبنت

فئاوطىلإمسقنتنأخيراتلاراودأنمريثكيفةيمالسإلاةمألاىلعبتكدقناكاذإو

ةياغىلإقلطنتفئاوطلاكلتنأمعزأنأعيطتسأينإفؤفالتخالاضعبةفلتخمةينيد

اومدقامالعأوةرقابعاهنمًلُكلنإ:لوقأنأعيطتسأامك..لبسلاامبتددعتنإوةدحاو

.تامدخلالجأىرخأةهجنمةيرشبللوةهجنممالسإلل
ىلعنإف{ةفلتخملوداهمكحتةريغصناطوأىلإأزجتينأيمالسإلانطولاىلعبتكدقاذإو

.ةيناسنإلانيبجيفةرخفمدعينملوحفلانمبحنأةريغصلاناطوألاهذهنمنطولكنأنيقي
عاقبلاضعبىلعرطيستلودمالسإلاجمننعفرحنميسايسرايتيفتفرحنااذإف

ملسملادرفلانإو،اهتلاسريدؤتلازتنلو©لزتملىربكلاةملسملاةمألانإف،ةيمالسإلا
حافكلانأيعيكلذو،زازتعاوسيدقتيفةلاسرلاهذهىلعظفاحتلازتالةملسملاةعامجلاو

6نوملسمةطيسبلاهجوىلعمادامفقوتينلو،فقوتيملةداعسلاوريخلاوقَحْلاليبسيف
.ةيرشبلاةحلصمليهلإلاعيرشتلاةميقبنونمؤي
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ىلعهيفثحبلارصقو،باتكلااذهجارخإىلعثعابلانأميركلائراقلاملعينأدوأينإ

مركلائراقلافرعينأدوأ..ةنيعمنكامأولاجرنعثدحتلاو!مالسإلاقرفنمةدحاوةقرف

رئاسنمهللانيديفقلطنملاريكفتلابقييضت{ةيبهذمةيبصععجريالكلذىلعثعابلانأ

تسردينئأىلإعجرياَمَو؟مالسإلادالبلعستيالقيضنطوبحيفدومجىلإالو،قرفلا

.هنمتفرعواهريغنمتسرداممرثكأاهخيراتنمتفرعو،ةقرفلاهذهلوصأ

.أطخلانمءيشبةقرفلاهذهتلوانتدقةقيقحلافرعتتمكوثحبلاصقتستملامالقأنإم

تجتنقرلابابسألامهفيفأطخلاو«لمعلاىلعثعاوبلامهفيفأطخلاو،ةديقعلالوصأمهفيف

.اهيفاوببستنيذلاكتلوأاهنمئربو،اهرازوأةقرفلاهذهتلّمُح،ةيخيراتثادحأاهنع

اننإف؛ةئطاخلامالقألاراثآنعجتنيذلاسبللاضعبحضوأنأباتكلااذهيفمهييذلاو

يسرلاكلذاهفئاوطواهقرففلتخُميفةيمالسإلاةمألاخيراتنعحيزننأىلإةجاحلادشأيف

قرفلاتئربو،هتقيقحىلعةمألاخيراتماقتسااذإىمح{ةئطخُمموأةضرغممالقأهباهتمريذلا

اهخيراتردصمواهدعاوقواهلوصأعممءالتيالةيننسحبوأةينءوسباهنعليقاممةفلتخملا
ءارآلاوهةنباعلايديألاهتسداممريثكةمألانعطقسكلذىلعخيراتلاماقتسااذإ،اهعيرشتو

هترزآفيمالسإلاثارتلافسدنايجراخديكنمكلذناكءاوس،ةضرغملامالقألاو،ةئطحخلملا

قطنلااهبذهيْمَلةنسلأهيلإتعديلخادديكوأ،ناودعنمهلمحياملهبتنتمل،ةيحطسلوقع

.ليلقاهيفعاتموأبيرقيويندضرغنعليواقألاتلوقتف{ةداهشلاب
دئاقعمالسإلاقرفنمةقرفباحصأَلُكضرعوديحلايمالسإلاخيراتلاماقتسااذإف

ايبرصاحضاواضرعلوألااهردصماهطابتراىدمو،اهخيراتثادحأو{ةقرفلاكلت

باحصأعيمجدجوءةلفغتسملاوأةلهاحجلاوأةضرغملاةياعدلاامبهتقصلأاماهنعتليزأو

ةلاسرلاقيقحتلنوقلطنممهف،هباشتلالكنومباشتممهنإ!مالسإلانطاومعيمجيفقرفلا

.ةدحاوةياغىلإةيهتنم،ةمماشتمقرطيفوأدحاوقيرطيف،مهبتطينأولاةدلاخلا
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مالسإلارتجحمىلعوجر

فلسلاةريسنعمهملعيفاوداحف،نيدلانعمهداعتبايفنوملسملاًطتشادقل

.هنعاودعبفهللاليبسنعمهيفاحتيفاولغوأو،نيحلاصلا

حاتجتقلاداحلإلاةروفهيلإتعدو،برغلاةينثومهلهتفرخزامبنوملعتملاهنعَدُعَب

نوسدقيالو.لثُملنولمعيالو،نيدبنونمؤيالموقلوقعلاوراكفألايفهثبوإملاعلا

.ضرألاىلعءامسلااهتضرفتلالامعألاوقالخألا

،مالساإلايفءوسلاءاملعهلخدأو،ةركاملاتايليئارسإلاهتّسَدامبءاطسبلاهنعدعبو

ىلإوعدياسمَلهئإو..هللانيدنمسانلاهنظ،ةعدبوةفارخنمنولفغملاءاهقفلاهيضرو

ناودعمالسإلانعدوذتنأاهسفنىلعتذخأةكرابمامالقأنأ«ريخلابرشبيو،ةطبغلا

:ءاوسلاىلعهعابتأناودعوهئادب

اميففتاهجاولافلتخمبةينويهصلاورامعتسالاهنشييذلاهئادعأناودعاَمَأَف١

٠:يلي

،ةمرحملاةعتملابابسأرشنو،لالحنالالئاسوريسيتبيمالسإلاقلخلاىلعناودعلا©

تايموقلاعيجشتو،لاومألاوضارعألاونادبألايفهللامرحامباكترايفمثإلانيومتو

نايدألاحبصتىَّئَح،اهيواستونايدألاةيرحىوعدو.ةنيتملامالسإلاةطبارنوهتل{ةقيضلا

مالسإلادلبيفمالسإلاىلعىغطيهللابنمؤياليذلاداحلإلاوةرفاكلاةينثولاو{ةلطابلا

ةلمعبتتةلقباضغإنمافوخ،ضعبنعاهضعبةيمالسإلابوعشلالصفنتىئَحو
.ةلطابةديقعبهرادرقعيفمالسإلابراحتةفئاطوأ،ةرساخ

اهعضو،ةيسايسوةيعامتجابهاذمجيورتبميوقلايمالسإلاركفلاىلعناودعلاو©

وأبعشةحلصماهيلإمهتعدضارغأو،ةدوصقميمارموةصاخفادهألامماحصأ

مهؤارآومهلاوقأتحبصأوسيدقتلادعاقمنوؤوبتينوعضاولاكئلوأحبصأف؛ةلود
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باتكلاىلعونيموصعملاثيداحأىلعاهبدريو،جاجتحالاعضاوميفناهربللدروت

.ديمحميكحنمليزتت،هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلا

ناسنإلاقلاخاهلسرألاةميكحلاهئدابمويمالسإلاعيرشتلاىلعناودعلاو»

ريغهعضويفمهورشبلاهعضييذلادودحملاقيضلاعيرشتلانمعاونأبناسنإلاداعسإل

.ءانمأ

ءكلاريغلةيدوبعةيأنمناسنإلاررحتنلاةيمالسإلاةديقعلاىلعناودعلاو©

امو،ةعيبطلاةصقو،عاونألالصأةفارخب،ةيرشبلاةماركيفاعيمجمدآييبيواستو

.روطتلاةيضقيفنيورادعابتأبيذاكأهفرخرت

مهيفاجتبو،هقئاقحبمهكسمتمدعو،هرارسألمهمهفمدعبفهعابتأناودعامأو-٢

همكجباضرلاو،هيلإعوجرلاو،هلمهميكحتمدعبوههيجوتنعمهيصاقتو،هميلاعتنع

.فالخنممهنيبرجشاميف

نعفشكتنيملسملانيبيدلايعولارشنىلعةكرابملامالقألاكلتتلمعدقل

هبنوفراعلااهاشخيو،مالسإلاعابتأنمةماعلااهلهجييلا،تاقرشملاضيبلاتاحفصلا

ىللهجوتيلاتانعطلادرل،تابثورارصإومزعيفىدصتتو،امنولهاجتيف،هئادعأنم
،قرشلالكاشملمومسملاجالعلانمراتسأنيبو\ةضرغملاةياعدلاايافخيف،هللانيد

نيدايمىلعةنميهلايفعرسييذلافحازلابكرلاىلإمهلاصيإوهينبريضحتىوعدو

.ةايحلا

هنععفدتلمالسإلاحورنمامتايحدمتستيتلاةملسملامالقألاكلتىلإريشأنأينرسي

وعدتلو،نيعودخملانيبيلصلاوةنياهصلاركمو،نيرمعتسملاسئاسدونيدتعملاناودع

.هقفدّمَحُمهبءاجامك،دُمَحُمنيدبكاسمتسالاىلإدّمَحُمةمأءانبأ

اذهيفىرجينمَلُكىلإوةحفاكملاةكرابملامالقألاهذهةلمحىلإريشأنأنرسي

مالسإلانعنودوذيو،ةعدبمويَلُكنوتيميو،ةّنُسمويلُكنويحُنيذلانمرامضملا
.مالسإلاءادعأتاهبش
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لضفركنأءايحألامالقألاةلمحنمهللاليبسيفنيحفاكملاءالؤهىركذبتسلو

نكلوكلابنمؤمهركنيالهللاليبسيفداهجلانإف،هللاةملكءالعإلاودهاجنمممهريغ
حورللهثعبو،مامإلاذاتسألالضفىسنأتسلف.ماقملااذهلثميفىتأتيالرصحلا

لوقعاوررحنيذلاركفلاذيمالتوأسردلاذيمالترثأالونيملسملايفةيمالسإلا
ةيبيلصلابورحلااياقبنمنيدئاكلانعاطماودرو،دومحلاوةعدبلاوةفارخلانمنيملسملا

.ةبصعتملا

سوفنيفحافكلاوةماركلاوةزعلاحورخفنيذلا،انبلامامإلالضفىسنأالامك

!(ءارشلاكلسم)ةيضابإلااهيمسيقلاةيئادفلاحورمهيفرذبو،ملسملابابشلا

!ملظلاونايغطلالودرطيستامدنع،مالسإلاةزعوملسملاةماركنمارهظمامموربتعيو

.نينمؤمللوهلوسرلوةزعلاهللو

؛ريصقلالصفلااذهيفهركذأملنمممهريغلضفالو،ءالؤهلضفىسنأالينإ
حافكلالصاوتةكرعملاناديميفلازتالةيحةكرابممالقأىلإصيصختلابترشأينكلو
لاملانايغط.يلخادلاودعلانايغطويجراخلاودعلانايغط،نايغطلادضهللاليبسيف

.ةهلآلاشورعمهمعزيفاودعتقافرشبلادارفأيفربكلاخفنيذلا
اديبعاوحبصأفرشبلانمدارفأبولقيقةناكتسالاوةلذلاخفنيذلارقفلانايغطو

.ناسنإلاييبنمممناوخإل

الإملستسيالو،ةبرجتلابالإنمؤيالو{ةداملابالإفرتعياليذلادحلملاملعلانايغط
فرعيامف،هنمفراعملادأو.هيلإقئاقحلابرقألهجيكلذعموهو‘هاديهسملتامل

حفاكييلاةيرشبلاسفنلارارسأنمارسمهفيالو،هيدينيبةايحلاىرحبنعاميش

ناويحلاوناسنإلايفقلاخلااهعدوأولاحورلانعتامولعملابرقأىلإلصيالو،اهتمدخل
.تابنلاو

هيلإتعداميفقحلانيبتسيالفرونلاهنعبجحنييذلارفاكلالهجلانايغطو

هبتسوسواميفلطابلاىريالوكهلاتوكلميفةيناسنإلابقيلحتللءامسلاتالاسر

.بارتلاةراذقو،نيطلالحويفمدآنبابدالخإلانمضرألانيطايش
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؟لوصفلاهذهتبتكاذامل

لوصألئاوأو،ملعلاةهادبو،خيراتلاقئاقحنمنوفرعيالنيذلانيملعتملاضعبلولحي

نمسانلولحي،ةيفاقثلاةيمألازيحنممهجرخيوةماعلانيبومهنيبدعابيام،دئاقعلا

نأو،نيلطملانيثحابلاثيدحاوثدحتينأو،نيفراعلاءاملعلايزباويزتينأ،ءالؤه

اهيفاولديوةعطاقاماكحأاهيلعاوقلطيل،يضاملاورضاحلايفنمزلاثادحأاوضرعتسي

نأوأ\ةلحجبيفاعوضومأرقمهدحأنأريغ،ليلدوأةجحىلإةجاحنود.ةتباثءارآب

باتكيفكلذحملهنأوأ،ةرايسةديرجيفنيعمعوضومنعثدحتتةرقفىأررخآلا

يأربهيفردصينأققحملنكميال،انبحاصهحمليذلاعوضوملااذهنوكيدقو،نيباتكوأ

.تادلحلاتارشعىلععالطالاوةضيفتسملاثاحبألاو،ةينضملادوهجلادعبالإ

ضرعلابنيملسملافئاوطاهيفاولوانت،قيرفلاءالؤهنمرفنلةشقانمىلإتعمتسادقو

.ةيضابإلاىلإاوضرعاميفاوضرعو،لالضإلاوةيادهلاو،باوصلاوةئطختلاو،ليلحتلاو

لاتقو.خيراتلابتكنمباتكيفكلذأرقهنأل؛جراوخلانمةقرفمه:مهضعبلاقف

مهضعببهذو.قولخمميركلانآرقلانأنودقتعيمهنأل؛ةلزتعملانمةقرفمهلب:نورخآ

منو.لانمهرشوهريخردقلابنونمؤيمهنأعمسهئال؛ةرعاشألانعنوعرفتيمهنأىلإ
ىلعماكحألانولرتيو،ءارآلانولدابتيو،شاقنلانوحراطتينيذلاءالؤهنمدحاومتهي

رادصإىلإهتعديلابابسألارهظينأباوصلاوأةئطختلابةيمالسإلاقرفلانمددع

ضعبيفجذاسليلعتنمهمدقامريغ،هيأرءادبإيفاهيلإدنتسيلاةلدألاواهمكح

.رظنلاةهجولاببسحلصيالو،القععنقيالطاقنلا

نأوعيطتسأامردقبشاقنلااهفوحرادلاعيضاوملاكلتدحأضرعتسأنأتيأردقو

نعثدحتأنأو،هافشلاوةنسلألاهيفاهتلوادتيولاةرئاحلاةلئسألاكلتنعةباجإلالواحأ

اهنماوسبتقاومهتديقعاهنماودمتساو،مهبهذمةيضابإلااهيلعبيلالوصألاضعب

.مهنيهاربومهتلدأ

2٢
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جراوخىنعم

؟جراوخلانمةقرفةيضابإلاله حاونرمتقرفتشدال
,خارمرص,م

.هيلعلدتاموجراوخلاةملكنعمددحينأبجي،لاؤسلااذهنعثحابيأبيجينألبق

يلَعنينمؤملاريمأاولزتعانيذلاسانلاكئلوأىلع"جراوخلا"ةملكنيخرؤملاضعبقلطي

مهقانعأيفةعيباوضقنءالؤهرظنيفمهنالاهبىضروميكحتلالبقامدنعبلاطيبأنبا

.ةعورشمةمامإنعاوجرخو

نمجورخلاامبنودصقيمهو،تانايدلاودئاقعلالوصأيفنيملكتملانمقيرفاهقلطيو

مهسلاَقوُرُمنيدلانمنوقررمييتمأنماساننإ»:هقفهللالوسرلوقىلإادانتسا،نيدلا

١.)ةفلتخمظافلأوةددعتمتاياوربثيدحلادرودقو«ةّيمرلان

نوزىلاعتهلوقىلإاًدانتسا}هللاليبسيفداهجلاامبدصقيواهقلطيف:ثلاثلاقيرفلاامأ

ىلإارجاهمهتيبنمحر ."هميحراروفغهللاناكوهللاىلعةرجاَعقودقفتوملاةكرادنمثهلوسروهللا

كللوأعيمجىلعجراوخلاةملك-ةملكلاهذهاوقلطينأمهسفنألنيخرؤملاضعبحابأاذإو

ىحقحنمسيلهنأو،ددرتلاهيفزوجياليعرشقحامنأىلعنيرصملا،يلعةمامإبنيكسمتملا

ةةمواسملااهيلعلبقيوأ،اهيفلهاستينأالو{ةمألااهيلعتعمجأةمامإيفكشينأهسفنىلع

اهركاَمِإَواعوطامإ،ةمألاوةمامإلاةريضحىلإعوجرلامهيلعبجيةيغابةئفهعابتأوةيواعمنأو

بجاولانعلزانتو‘كشلاعضومنيقيلاقحلاعضووةاغبلابلطليلَعخضراذإف.باتكلاصنب

.رايخلابدعبمهو،مهقانعأنملحنتةعيبلاهذهنإف{ةعيبلاهبهتمزلأو{ةمألاهبهتطانأيذلا

0١٢‘بيبحنبعيبرلاحيحصيفدرو١( يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ":اذكه(ه٩٤٣١/٢ط)١/

عممكمايصو؛ممتالصعممكتالصنورقحتموقمكيفجرخي»:لوقي«للالوسرتعمس:لاقيردخلاديعس

نممهسلاقريامكنيدلانمنوقرميمهرجانحزواجيالونآرقلانوأرقيمهلامعأعممكلامعأو؛مهمايص
.«قوفلايفىرامتتوائيشىرنالفشيرلايفرظنتمثائيشىرتالفحدقلايفرظنت،ةيمرلا

.١٠٠ :ءاسنلاةروس )٢
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هنإف{ةفئاطلاهذهىلعجراوخلاةملكاوقلطينأمهسفنألنيخرؤملاضعبحابأاذإ:تلق

.قحلاجهنمحضتيو‘باوصلاقيرطانلنيبتسيىمحتبثتنوثيرتننأنحنانلقحي
ميراحوجراوخلابقلنيخرؤملاضعبمهيلعقلطأنيذلاموقلاءالؤهفصننيكلو

يفمهعادعأىحاولتاقيملامك!مهولتاقو{ةقداصلاوةبذاكلاةياعدلابنوملسملامهناوخإ

.داحلإلاوةقدنزلاىمحاودراطيملامك!مهودراطو،نيحلاكلذ

نأنود.نيحلاكلذيفهنوريامكمهفقومحضونيكلو،موقلاءالؤهملظناليكل

بلقتييلاةبذاكلاةياعدلابمتفنأنودو،مهيلعهلماحتوأ«ضرغملاخيراتلاأطخهيلإبرستي

اهثبىلعنواعتيتلاةياعدلاكلت،ميوقلاقطنملاوميلسلاريكفتلاهاضريالابلقخيراتلاقئاقح

فقومحضونيكل،ةفرطتلملاةيلاغلاةعيشلاواةطلستملاةبصعتملاةيومألانمَلُكاهتعاشإو

ةحضاولاهتروصعضنو،مالسإلارجفذنم"تارونلاةكرحضرعتسننأبجيموقلاءالؤه

.ةقدلاىلإدأو،قحلاىلإبرقأجاتنتسالانوكيو"ةنراقملاحصتلانيديأنيب

لصاوتمداهجوملاعلاىلعرطيستييلاةينثولادضرمتسمحافكيفهقفهللالوسرشاع
ءاجاُمَلف.هللاريغةدابعنمناسنإلاريرحتلةوعدلاةقالطناضراعتلاةلتكتملاىوقلادض

ىضروقدّمَحُمةمأىلعهتمعنهللامتأو،اًحاوفأهللانيديفسانلالخدوحتفلاوهللارصن

.ةنامألاغلبو{ةلاسرلاىدأامدعبلقلوسريفوت،انيدمالسإلامهل

نممالسإلايفةروثلوأتعقو،ةرشابمةعيابملاهذهدعبنكلوهلةفيلخركبابأسانلاعيابو

دترانمنيرئاثلاءالؤهنمناكوكلالوسرادُمَحُمنأوهللالإهلإالنأنودهشياوناكسانأ

...ةاكزلاءادأنمعنتماف،هلاومأهيلعتزعنممهنمو،هبفرتعاامركنأو،هيبقعىلع

ضعبةضراعممغرهللالوشرةفيلخمهنمهفقويذلابلصلامزاحلافقوملايفناكف

رصنو!مالسإلامدقلتيبثتو،هللامكحلرارقإبلصلامزاحلافقوملااذهيفناك.هلةباحصلا

نمألابتتسافءامبنيمئاقلاو{ةنتفلاوأةروثلاهذهلوصأىلعمربمءاضقو،هللانيدل

مهيضريالعضورييغتلسنامبموقيتيلاةكرحلااميدصقأانأوباتكلااذهتاقلحيف"ةروثلا"ةملكتلمعتسادقل١(

هلامعتسابدصقأمو.عضولااذهناكايأو.ةكرحلاهذهثعاوبتناكامهم,ايداصتقاوأايعامتجاوأايسايسوأاينيد

.امتديقعوةمأةايحيفيرذجلارييغتلاهدصقيىذلاقيمعلانيعملانمةملكلاهذههرعشتدقامتاقلحلاهذهيفةروثةملك
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ركبيبأةفالخةليطدّمَحُماهيلإاعدلاةلاسرلاءادأيفنوملسملارمتساو،رومألاترقتساو

ةفالخلانامثعىلوتو"ةوبنلارصعلادادتماقحبربتعييذلاديحلادهعلاكلذورمعةفالخةليطو

ريغتتلاوحألاتأدبئ©نيقباسلانيتفيلخلانمزيفامقريسةلماكتاونستسرومألاتراسف

هكولسنملينلاوةفيلخلالامعأدقنحبصأدقف،ةفالخلاريسرثعتو{ةديدجلكاشمترهظو

ىرخأتاونستسمنتمنو\تاعمتجمانمريثكيفيرجيوةنسلألانمريثكىلعىشفتي
نمريكرصبوعمسنيبنامثعةايحبتبهذاميفتبهذييلاةحماجلاةروثلاتناكىح

.-مالسلاوةالصلاهيلع-هللالوسرةافودعبةيناثلاةروثلايههذهتناكو،ةباحصلا

دبعنبةحلطعيابنملوأناكو،نينمؤمللاًريمأبلاطيبأنباّيلَعنوملسملاعيابو

ءاولنالمحيريبزلاوةحلطناكىَمَحةعيبلامتتتداكامنكلوماوعلانبريبزلاوهللا

عمةفيلخلافقوو.ةشئاعنينمؤملامأباورهظتسادقوةباحصلارابكنمةعامجعمةروثلا

نيملسملانمليلقريغددعةنحاطلاةروثلاهذهيفلتقو،اًبلصامزاحافقومنيرئاثل

ةريظحىلإنيرئاثلاةيقبعجرو،نينمؤملامأتباتو،ريبزلاوةحلطاهيفبهذنميفبهذ
.مالسإلايفةثلاثلاةروثلايههذهتناكو،ةمألاوةمامإلا

نأةيواعمفرعيو،رارقتسالاوءودهلادالبلاىلإدوعيو{ةنحاطلابرحلاهذهيهتنتدكتمل

لماعذئنيحوهوماشلابةروثلانلعأىمح؛ةلاحمالماشلاةيالونعلوزعمهنأو،تلشفةروثل
ةروثلاهذهءافطإلنينمؤملاريمأدعتسادقو،نامثعمدببلاطيهنأرهظأوةفيلخلالامعنم
رئاثلادنجلابىقتلاثيح،ماشلاوحنهبراسو،يوقلاهشيجزهجو،اهتقبسيلاةروثلاأفطأامك

كرصنلاعئالطترهظىحلاتقلارمتسامتةكرعملاتأدبو3"نيفص"فورعملاعضوملا
الإةحماجلاةروثلاهذهىلعءاضقللقييموشةكرعملامامزكالتماىلعةفيلخلاشيجفرشأو
ركملاىلإاوأحلوةعدخلاوةليحلاىلإنورئاثلاجتلا{ةقانلاقاوفبيعخنلارتشألااهنعربع©تاظحل

.هللاباتكمكنيبواننيبقارعلالهأاينوحيصيمهوفحاصملااوعفرف{ةديكملاو
ريمأنطفدقو.نيمكحميكحتىلإهشيجويعرشلاةفيلخلااوعدو،ةندهنورئاثلابلط

نأنمالدبُهتكَنو؛ةندهلاهذهنمدصقلااوفرعو،ةعدخلاهذهىلإهشيجنمضعبونينمؤملا

هرئاشبتققحتدقورصنلاققحتيىتح،نيريأثلادضهبرحلصاويو،مزاخلاهفقومفقي
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فقينأنمالدب{هيلعاوغبوهنعاوقشنايذلاةمألافصىلإاودوعيو"مهتحلسأبةاغبلاىقليو

نمدوعوممهرثكأو،ةعدلابالطةحيصنبذخأو،ةميزهلاةاعدلباجتسا،كلذمزاحلاهفقوم

.لاحلايفلاتقلافاقيإبرمأو{ةندهلالبقوميكحتلابيضرو.)صاعلانبورمعنموأةيواعم

ةفالخلايفيلعقحلعجيذلا،عئاملافقوملااذهىلإةعبارلاةروثلاهذهتهتنااذكهو

شيجبيصنيواسيباوصلانمنيرئاثلاةاغبلابيصنلعجو،ةيواعمقحعمىواستي
.ةعيبلابتدقعناوىروشلابتمتةيعرشةفالخنععفادييذلاةمألا

نأهوربخأو،اهلوبقنمهورذحويلَعباحصأنمةندهلاةعدخىلإاونطفنيذلاىعادتو

قرطتيالقحةيعرشلاةفالخلانأنيرصماوناكو.اهنعلزانتلاوهتفالخيفكشلانعياهلوبق

.ةمواسملااهيفلبقتالوعوجرلااهيفزوجيالو،كشلاهيلإ

يفكشينأو،هودعنمنيركاملاو،هشيجنمةميزهلاةاعدلبيجتسينأيلعلرطخذإو

دحأنيبوهنيبيواسيو،نوملسلملاهالوأيذلافرشلانعلزانتيو،هديبيذلاقحلاو،هسفن

ميكمتىلإخضرو،ادهعواقثوماهيفهنمتذخأو،ةمألانمادهعاهيفذخأةيضقيفهلامع
.هللامكحهيفلزناميفلاجر

مهوهلوبقنمائلَعاورذحو،ميكحتلااوضتريملنيذلاكعلوأىعادتكلذًيلَعلعفنيح

هئاضروةندهلاىلعهتقفاومبتخسفنادقًيلَعةعيبنأو،هلقحالغابةيواعمنأنوري

اولزتعينأىلإاوعادت.قاثيممهيلعدحألسيلو.ةعيبمهقانعأيفدحألقبتملفميكحتلاب

هاجتاوثداوحلاددحتنورظتنيهيفاولزعناف"ءارورح"ىمسيعقومىلإاونكرويلَعشيج

ولو،ةسماخلاةروثلابميلعشيجنعلازعنالااذهىمسينأنكميوةفالخلاةيضقيفةمألا

يذلادياحملافقومناكاميينحصأفقومو.ةيبلسةروثتناكنيحلااذهىلإةروثلاهذهنأ

هددحيذلادعوملاغلبامف،اهلعقوتياًممعرسأبرومألاترجدقو،رومألاىرحبرظتني

ئلعلزعيلَعبودنميرعشألاىسوموبأنلعأو،سانلاعمتجاىمَحةندهلاءاهتنالنافرطلا

.نوؤاشينمنوراتخينيملسملانيبىروشرمألاكرتو،ةفالخلانع

٤٨.ص."مهينيةيواعمناكو":ريسلايفيخامشلاسابعلاوبألاق١(
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غابلإممترفظنةيواعمىلإنورظنيمهف6عقاولاوثداوحلاقطنمنوعبتينودياحملاءالؤهناك

لوتيلوهفهلزعىوعدلنزويأنوميقيالمهفكلذلوشةليحلاوركملابهسفنضرفينألواحي

امك.هيفوهسيلبصنمنمهلزعلعمالفىروشلابالوهاركإلابال،نيحلاكلذىلإةفالخلارمأ
.نينمؤملاريمأةيلوتيفنوملسملاهضوفيملاّرْسَعنأل؛هلصاعلانبورمعةيلوتلنزويأنوميقيال

عجرتذثنيحو،مكحلايفهرارقإىلعنامكحلاقفتينأنوعقوتياوناكدقفَيلَعىلإمهترظنامأ

مهفوفصاودحوينأذئنيحنيملسملاىلعبجيو«امتابثإلاهنعلزانتلاةيعرشلاةغبصلاَيلَعلإ

ةملاظلاةيضقلاهذهيفهلثميليلعهراتخايذلابودنملانكلو.هللاباتكبمهيفماقامهتعاطتحت

ءالؤهفقومديأتوكرايتخالاوىروشللحبصأرمألانأونيملسملارمأنعايلعلزعهنأنلعأ

رمألااوثحبو.نيحلاكلذىتحئلعبناجىلإنوفقياوناكنممرخآددعمهيلإمضناو،نيدياحملا

رمأىلوتينأنكميالملاظغابةيواعماذهف{ةفيلخنوداوحبصأنيملسملانأساسأىلعمهنيباميف
_ |

هللادبع:اوراتخاو...اوراتخيلفنذإوميكحتللهراتخايذلابودنملاهلزعييلَعاذهو‘نيملسل

ةفيلخلاوهف\بلاطيبأنبيلَعدعبنيملسمللةفيلخونينمؤمللاريمأهوعيابفيبسارلابهونب

:لودثالثلإةمسقنمةيمالسإلاةمألاتحبصأةوطخلاهذهبو..مهرظنيسماخلايعرشلا

.نيحلاكلذىلإدحأاهيلعهعيابيملنإوةيواعماهسأريةلود
كسمتسافداعونيمكحلاةموكحهرظنيفتلشفنأدعببلاطيبأنبئلعاهسأريةلودو

.ميكحتلاةيضقيفهبودنمهليرعشألاىسوميبألزعبفرتعينأنودىلوألاةعيبلاب

ئلَعنعاولصفنانيذلانمريبكعمجهعيابنأدعبيبسارلابهونبهللادبعاهسأريةلودو

.ميكحتلالوبقدنع

ليلقريغعمجقرفلاهذهنمةقرفلكعمو{ةفالخلانعئلعلزعبمكحلانالعإدنعمث

١.)ةنجلابمحلدوهشملاضعبمهيفوةباحصلارابكنم

بجتسيملففحاصملاتعفرنأدعبيلععمنيفصيفلتقو5ةهفرساينبرامع:ةنجلابمهدوهشملانم١(

نمو."هجرخأنمهلتق":هلوقبباجأفكلذفةيواعملليقدقولتقىحةكرعملاىلإعفدناوةندهلاةوعدل

نملوأ:اموياهللاقههللالوسرنأ:ةشئاعتثدحدقف"يدعسلاريهزنبصوقرحةنجلابمهلدوهشلا

ثيدحلارركتدقو،ءامرطقتهتيحلويدعسلاريهزنبصوقرحلخدف؛ةَّجلالهأنمبابلااذهنملخدي

.ميكحتلاركنأنمعمريهزنبصرقرحلتقو.مايأةثالث
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ةيضقنعاودعبو،نيملسملانيبعقويذلاشاقنلااذهاولزتعااعباراقيرفكانهنأىلع

:ةداسلاقيرفلااذهانمو،اهيبلاطنمادحاواوديؤيملومهسفنألاهوبلطيملف{ةفالخلا

.ديزنبةماسأو،يراصناألاةملسمنبدّمَحُمو،رمعنبهللادبعوصاقويبأنبدعس

ةركلاةداعإيفركفدنجلانمهتعاطتحتيقبنموهشيجًيلَعمامإلاعمجنأدعب

.ديدجنمهعاضخإةلواحمو،هتروثدامخإوةيواعمىلع
ةفيلخلااذه،يبسارلابهونبهللادبعةبراحمبهيلعاوراشأهباحصأضعبنكلو

.ةفالخلليعرشلاقيرطلاوهو،ةعيبلاقيرطنعةفالخلابصنمىلإلصويذلاديدجلا

بهونبهللادبعةبراحمىلإةيواعمةبراحمنعلدعفيأرلااذهباوصبئلَععنتقاو

-ئلَعنمًالكنأو،قَحْلامامإلاوهمهمامإنأنودقتعيبهونبهللادبععابتأناكو

.ةمألاوةمامإلاةريظحىلإعوجرلاامهيلعبجينارئاثةيواعمو-لزعلاوميكحتلادعب

نمفالآلاتارشعاهتيحضبهذورصعلاكلذيقتلعتشايلاتارونلاةصالخهذه

ةيضقلاحاضيإبةيانععم،عاطتسملاردقزاجيإباهصخلأنأتلواحدقو،مالسإلالاطبأ

ةملكبدألاوخيراتلابتكضعبيفمهيلعقلطييذلاكئلوأامباهارييلاةيوازلانم

يعرشقيرطبدقعنتملةعيبلانأوقحلاباحصأممأنورينيذلاموقلاكئلوأ.جراوخلا

ةمألانمروهمجهعيابيذلاةفيلخلاكلذيبسارلابهونبهللادعبلالإميكحتلادعب

...ةنحلابمهلدوهشملاضعبمهنيبنمةباحصلا:رابكنمريثكمهيف

يلافئاوطلانمةنيعمةفئاطهنمصلختسننأاندرأو،ثحبلااذهلأىلإانعجراذإف

نمالماكاقابطنااهيلعمسالااذهقبطنيف،جراوخلامسااهيلعقلطنلةروثلابتماق

قبطنينيدلانعجراوخوةفالخلانعجراوخنونوكيو،ةينيدلاوةيسايسلانيتيحانلا
.اقباسهاندروأيذلاثيدحلامهيلع

جورخلايعمهيفنيظحالممسالااذهاهيلعقلطننأاننكميةرئاثلافئاوطلاهذهيأف

رايتلإانقايسنامدعوانلالدتساةيقطنموءانماكحأةحصىلإنونئمطمنحنومالسإلانع
.خيراتلاتارايتنمنيعم
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نولمعي،نييومأللعئانصوأةعيشللاعبتامإاوناكدقو؛نيخرؤملالئاوأرثكأامأ

ةملكاوقلطأف،ءانعمهفلكيملالهسرمألااودجودقف،مهيعوبتمءاضرإىلعنيدهاج

نيملسملانمةفئاطلاكلتىلعاهوقلطأ،ةعيشلاونييومأللكرتشملاودعلاىلعجراوخلا

ملظلاىلعتراثوامامإبهونبهللادبعتعيابوميكحتلادنعايلعتلزتعالا

ةريسنعبكنتوقيرطلا:كلذيفراسنمماهدعبنموةيومألاةلودلايفمكحلاداسفو

.نيدشارلاءافلخلا

ةملكليسايسلايعملااوطبر،لوبقملانوللابةيمستلاهذهنوخرؤملاكئلوأغبصينكلو

ضةيومألاوةعيشلا:نيتفئاطلااتلكيفةياعدلاوةطلسلاتلمعدقو،ينيدلاىنعملابجورخلا

يفةبوذكملاثيداحألاتائمتعضوىنح،ليواقألاهذهرشنوقالطإلااذهتيبثتىلع

نمدارفأىلإوأ،اعيمجمهيلإرفكلاوقورملاةبسنومهيلععينشتلاو،جراوخلاىلعنعطلا
يبايندلهنيدبىحضيذلادئاقلاةرفصيبأنببلهملاناكدقو،مهئامعزومهئاسؤر

رهتشاىَّتَح،جراوخلاىلعنعطلايفةبوذكملاثيداحألاهذهلنيعضاولارثكأنمةيمأ

.)هبذكيحار":اجراخهوأراذإنولوقياوناكف،سانلاهبهفرعوكلذب

بقل&©بقللااذهاوقصلينأاوعاطتسااملكبنولواحيةعيشلاونويومألاناك

ءةدشورارصإيفنودانينيذلانيرئاثلاءالؤممبنيدلانمجورخلابرسفنأدعبجراوخلا
تيبيفاهورصحينأةعاربنماوتوأامبنولواحيةعيشلاناكو.ةفالخلايفةلداعلائدابملاب

ةحلصملابسحةيشرقلاوأةيمشاهلاالطرتشياهيفنيعماطلانممهريغناكامكيلع

.نيحلاكلذيفءارآلاباحصألةيسايسلا

)١ ثيداحألاقالتخاةرفصيأنببلهملاهبممبراحاممناكو":تأيامنيمأدمحاذاتسأللمالسإلارجفيفءاح//

برحلانإ:لوقيودتشاامجراوخلارمأنمهبفعضيو.هموقرزأهبدشيلثيدحلاعضيناكدقفم

:مهنملجرلوقيهيفو."!بذكيحار":اولاقاجراخبلهملااوأراذإدزألانميحناكو.دخ

."لوقتامقدصتتنكولىتفلالكىتفلاتنأ

.جراوخلامذيفبدألاوخيراتلابتكامبتئلمةريثكثيداحأنمىرتاميفرسلاوههلاثمأواذهلعلو
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.يبسارلابهونبهللادبععابتأهيلإهحتايذلاهاجتالاةبراحمىلععمتحتتاهاجتالاهذهلكو

لادعمكتركأَإتابجاولاوقوقحلافنوواستمنيملسملانأىرييذلالداعلاهاجتالاكلذ

.0')«ىوقتلابالإئيمَجعأىّلَعيبرعللضفًال»ههللالوسرلاقو15

ىلإقههللالوسرةافوذنمتعقوتاروثلانماددعنإ:ثيدحلااذهردصيفتلق

امبنيمئاقلاىلعقلطينأقحيتاروثلاهذهيأف،©بلاطيبأنبئلَعمامإلاةفالخءاهتنا

؟نيدلانمقورملاوةيعرشلاةفالخلانعجورخلاةظحالمعم،جراوخلابقل

:ماسقأةثالثىلإتاروثلاهذهمسقأنأعيطتسألاؤسلااذهىلعةباجإلاليهستل

.امبنيمئاقلابولقيفمالسإلانكمتمدعريغبابسأالوليلعتاهلسيلةروث:لوألا»
اهيفدترايلا،ىلوألاةروثلايفاذهىلجتيو،ةيدّمَحُملاةلاسرلالماكتبحيحصلامامإمدعو

.ةاكزلاءادأنعرخآقيرفعنتماو،قيرف

ىلععازنلايهف،ةيفخلاةيقيقحلاامبابسأامأ:ةلوقعمةرهاظبابسأاهلسيل:ناثلا9

ريبزلاوةحلطامبماقيلاةثلاثلاةروثلايفكلذلثمتيو،ةلامعوأةفالخنم،ةلودلابصانم

.نايفسيبأنبةيواعمامبماقييلاةعبارلاةروثلايفو

لشمتيوةلوقعماهنأرظانللىءارتيةرهاظبابسأىلإتدنتساةروث:ثلاثلامسقلا©

نمةعامجاهيفلزتعايلاةسماخلاةروثلاىفو،نامثعاهيفلتقلاةيناثلاةروثلايفكلذ

.هليرعشألاىسوميبألزعو،ميكحتلادعبايلعًيلَعشيج
ةعيبلاهلتمتةفيلخنعيسايسلاجورخلاوهجراوخلاةملكنمدوصقملاناكولف

ىلعوأ،هعابتأوةيواعمىلعوأ"ريبزلاوةحلطىلعةملكلاهذهقالطإناكل،ةيعرشلا

الهنإفينيدلاعملاعميسايسلاعملاظحولاذإامأححضوأورهظأنامثعىلعنيرئاثلا

.يلعلنيلزتعملاىلعاهقالطإريسعلانمهنأامك،مهيلعةملكلاهذهقالطإنكمم

.١٣ :تارجحلاةروس )١
.٢٨٩/٤ ر٥١٣٧©\} :ناميإلابعشيفيقهيبلاو.٤٦٣٥٣٢/١١٤هر:هدنسميفدمحأهجرخأ )٢
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اًَمئِإ©ثلاثلامسقلانموأيناثلامسقلانماوناكءاوسءالؤهنأرسعلااذهيفببسلاو

عمو"ةرورضلابنيدلانممولعمنيبذكمالو،مالسإلالوصأنملصألنيركنمريغاوراث

.ةنحلابمهلدوهشملاضعبمهيف{ةباحصلارابكنمقيرفمهنمةفئاطَلُك
باحصأالإاهنمدوصقملانوكيال-تحصاذإ-قورملاثيداحأنإفكاذهىلعءانبو

ءاهفوصأنملصألوأةعيرشللنيركنمركبيبأةفالخىلعاوجرخنيذلاكئلوأ،ىلوألاةروقلا

اهيبعمةملكلاهنمبدصقيوهو،جراوخلاةملكمهيلعقلطينأثحابلاعيطتسيءالؤهنإف

امدعبةلمجمالسإللمهراكنإو،اهيلععمجبةفالخنعمهجورخل؛نئثمطموهوينيدلاويسايسلا
ةفيلخمهبراحينأهباوقحتسااًراكنإعامجإلاوةنسلاوباتكلايتياننكربمهييذكتوأ،هباونمآ

لتقمهئَتَشألمُهئَكَرذأنئل»:تقلهلوقلاقادصم.اهيقةداوهالابرحلّرألاهللالوسر

.ةلقنلاهربخلاقيقحتدومنلتقهبفهتفيلخمهلتقدقو-“ثيدحلاحصنإ-9«دوُمت

هنأو،هنممنهنمزبرقىلعلدياذهنإفمهكردينأقفهعقوتنميأرلااذهلسنأتسيو
مهتنتفنوكتنأو،اليلقهنعاورخأتينأتءاشهللاةدارإنكلو،مهنمهللمقتنينألمأيناك

.ضقيدصلاديىلعمهتبوقعنوكتنأوركبيبأةبالصلائاحتما

يلاةياورلايفقورملاثيدحبسنأتسيكلذكعملااذغثيدحلااذهبسنأتسيامكو

نكيملوجورخلابرقىلعُلُدَينيسلالامعتسانإف،«قّرميَس»وأ«جرختم»:لوقت

.دومثبرحهلهأبراحوقيدصلاهيلعىضقيذلاجورخلااذهنمةهللالوسرىلإبرقأ
نمقورملابنيملسملانماقرففصتيلاثيداحألاهذهدنعةليوطةفقوفقأينأىلع

.اهتحصيفكشلاىلعلمحتيلابابسألانآلاكلمأالينأولو.نيدلا
دنعةفورعمنكتملجورخلانعثدحتتيتلاثيداحألاهذهنأثداوحلاقايسنمرهظيو

امبفصويالنأو،ةنسلألاىلعرودتالنأنكمأفيكفالو،ىلوألاتاروثلاثودح
؟قيدّصلانمزيفنيدلانعنوجراخلاالو«ميلَعونامثعوركبيبأنمزيفةفالخلانعنوجراخلا

١٤٨٥/٤.:ر:يراخبلاهحرخأ١( ٧٤٦٢/٢.:ر:ملسمو٠٩٤٤٤ ١٠٦٤.
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بهذةحماجتاروثعبرأيفاهموصخوأةفالخلاراصنأاهنمديفتسيالةظوفحمىقبتاذامل

هذهنأىلعلذاَمََفءيشىلعاذهلدنإ،لاطبألانيملسملانمليلقريغددعاهتيحض

عينشتللادصقكلذدعبتعضواَمَِاهنإو،تاروثلاهذهعوقودنعةفورعمنكتملثيداحألا

؛مهئامدنمئلَعجرحينأنمافوخ،مهيلعءاضقلاومهلاتقىلعًيلَعلمحلوناورهنلالهأىلع
.دنسمهيأرلوقحءالؤهلنوكيدقهنأيفايقطنماريكفتركفيومهلاتقيفددرتيو

نمهيلعمدقأامنزي،ةقباسلاهلامعأيفريكفتلاريثك،هسفنلةبساحملاديدشئلَعناكدقو

زجانثعشألالاقف:"ريسلا"ميقلاهباتكيفيخامشلاسابعلاوبأهلاقاماذهللديوثادحأ

."انيلعمهودسفأسانلااوملكنإو":موقلا

لهألصتينأنوشخي،ةلوداونبييكلنوحفاكيمهو.ئلعبنوطيحينيذلاةعيشلاف

يفأطخميكحتلالوبقنإ.ناهربوةجحنممهيدلامبمهوعنقينأو،سانلابناورهنلا

نإو،فقانعألانعةطقاسةعيبلانإو{ةلطابلزعلاوميكحتلادعبيلَعةفالخنإو{ةسايسلا

ناكنيملسملانمليلقريغروهمجهعيابيذلايسارلابهونبهللادبعوهقحلاةفيلخلا

ءارآلاهذهىلعاوضقينأنوديريمهفكلذلوسانلابناورهنلالهألصتينأنوفاخيةعيشلا

.اهتحصباودتقيو،عيمجلااهمهفيوسانلايفرشتنتنألبق

©رمألااذهيفًيلَعددرتولفكاماحصأىلعءاضقلابالإءارآلاهذهىلعءاضقلانكميالو

لئاسولاقشبلمحينأبحيفكلذلوعيضيفوسءيشَلُكنإفءامدلاةقارإنمزرحتو
.ةمساحلاةمزاحلاةوطخلاهذهذاختاىلعقرطلاو

3ةزجالملاةركفذفنو،ةوطخلاهذهذختاوثعشألايأربعنتقاف،هوعنقينأاوعاطتسادقو

هذهاهيلإاوعديلاةركفلاىلعيضقينأعطتسيملهنكلو©ناورهنلالهأىلعىضقف

تحبصأىمح،لوقعلانمريثكىلإةيعقاووةحارصوقدصنماهيفامبتبرستيلاةركفلا
.تابثوةعاجشوربصبهوقنتعمهنعلضانيادبم

٥٢.ص«ريسلا:يخامشلا١(



(
بهونبهللادبععابتأىلعنيخرؤملاضعباهقلطأجراوخلاةملكنأ:ثحبلاةصالخو

نإف‘تجبريبكاذهيفسيلومهريغىلإفرصنتالثيحب،ايبدأوايخيراتاقالطإيبسارلا
.ةيمستدرحجبقالطإلااذهناكاذإةيمهأيذبسيلسانلانمةعومجبىلعمساقالطإ

بيهرلامكحلااذهقلطننألبقثيرتننأانبنسحيهنإفييدلولدمهيفيعوراذإامأ

يفاةظلغوةواسقيقةيمالسإلافئاوطلاضعبسوؤرىلعضرغملاخيراتلاهطلسييذلا

.اهيفءاجامبو،اهلماكتبو"دّمَحُم"ةلاسربنمؤتفئاوطلاهذهنأهيففرتعنيذلانيحلا

يفدمتعتو...-مالسلاوةالصلاهيلع-هلوسرةنسوهللاباتكىلإامتايرظنواهئارآيفدنتستو

عمتجتالييلا،ةمألاهيلعتعمجأوموصعملاربخيفدروو،ليرنتلايفءاجامىلعاهتججاحم

.ليوأتلايفاوأطخأو،مهفلايفاوفرحنامهمأولو،لالظىلع
ريربتوجراوخلانععافدلاديرأينئآلصفلااذهىلععلطينمضعبدقتعيدقو

.مهئاطخأحيحصتومهلامعأ

ثيدحلااذهىلإيقاسهنأرمألايفامُلُكَو"كلذنمءيشىلإدصقأمليننأعقاولاو
نأعاطتسملادهجتلواحو.ةفالخلاةيضقيفممتايرظنومهثاحبأيفامتدجوينلاةيقطنملا

لعجأو،تارايتلانمرايتعمقاسنأنأنودرصعلاكلذيقاهيلإيعاودلاوثداوحلاروصأ

باتكىلعترثأيلاةيحلصملاوةيفطاعلاوةيسايسلاتارثؤملانماذرحتوةقدرثكأيماكحأ

.باوصللقفوملاهللاو.قباوسلاروصعلاكلتيفدئاقعلايفنيثحابلاوخيراتلا

هباحصأهلعدأيننأوقفلوسرباحصأاجأيتنآلصفلااذهرخآيفحرصأنأينرسيو

غلبينلفابهذدحألثماندحأقفنأولهنأملعأيننأو5اريخالإمهيفلوقأالف,لتخاهرمألالانتم
نمىلوألاةعفدلاممأو،هللالوسرةبحصلمهراتخاهللانأافرشمهبسحو،هفيصنوأمهدحأدم
.ردبلهأيفتنمالاقامكضمهرفغفمهيلععلطاهللالعلومالسإلالعشمةلمح

ىعممهيفزواجتأالينإف،الوقوأاكلسمبيعتثيداحأمهيفتدرونيذلاكنلوأامأ
نأهناحبسهيلإعرضتأوللزلانمهللارفغتسأيننإو.اهيوارىلعامتدهعو‘ثيداحألاكلت

.ةيادهلاوقيفوتلايلوهئإ؛هنعىضريالاممملقلاهيلإقلزنانوكيدقاميلرفغي



يضابإلابهذملاةاشن_)_٢٠_[_خيراتلابتومينةيضابإلا

|ِ
ةيضابإلارظنيفجراوخلا
؟ةيضابإلارظنيفمجرساوخلارمهل
!ہیصابواسنتجرروخررممنم

ىتعملاهيفظحاليالمالسإلاقرفنمةقرفىلعجراوخلاةملكقالطإنأةيضابإلاىري

،ةيعرشريغبابسألوأمهدنعةيعرشبابسألةروثلاهذهتناكءاوس،يروثلايسايسلا

ءامهعابتأوريبزلاوةحلطىلعالو،نامثعةلتقىلعةملكلاهذهاوقلطيْمَلمهفكلذلو

باهولادبعةمامإهعماوركنأنيذلاونيدنفنباىلعالو‘هشيجوةيواعمىلعالو

هغيصيفقورملاثيدحهنمضتييدلانيعملاوهاَمئِإهنوظحاليامَلُكاَمئإَو.يمتسرلا

//.ةفلتخملا

فلاخيامبلمعلابوأ،هماكحأنميعطقلاتباثلاراكنإبامإ:نوكيمالسإلانعجورخلاو

.درلاوراكنإلاةوقيفلمعلااذهنوكيف!ةنايدمالسإلاماكحأصوصننمهبعوطقملا

لحتسينمممهبهذمبهذنموةقرازألامهنيعملااذهىلإةيمالسإلاقرفلابرقأو
نبفسويبوقعيوبأةمالعلالوقي.مهلافطأومهئاسنيسو،مهلاومأونيملسملاءامد

لوقاولوأتنيحهيوذوقرزألانبعفانجراوخلاةلزو":ناهربلاوليلدلاهباتكيفميهاربإ

يصاعملانماوتأنيحديحوتلالهألكرشلااوتبثأف4)0نوكرنتمكنإمهوأزاو»ىلاعتهللا

دقفةقراملاامأو":باتكلاسفننمرخآعضوميفلاقو.ىهتنا.("اهرغصأولواوتأام

اولوأتو،ميظعلاهللابكرشأريبكوأبونذلانمريغصيفولوىلاعتهللاىصعنمنأاومعز

هنأكتهللاىصعنمعيمجىلعمسالاباوضقف.هنركرنننمكنإهونأنإو:نقهللالوق
لايعلليسلاو‘لاومألاذخأو،لاجرلالتقاولحتساف.ماكحألاباوبقعوكرشم

مهسلاقورمنيللانمنوفرمتيتمأنماسانإ»:لفهللالوسرلوقمهبسحف

١٢١.:ماعنألاةروس١(

١٥.،لوقعلالهألليلدلا٢( ١/
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ىراو.انيفىرتًالفعالقلايفرظنتوءاميشىرتًالقلصتلايفرطنت.ةيمرلانم
اوسكعمهأل؛مهنمةياورلاهذمبءيشهبشألدّمَحُمةمأيفسيلف.©)«قّوقلايف

دهعىلعاوناكنيملسملانأل؛ماكحألاوءامسألااولدبو،نطبلارهظاهوبلق.ةعيرشلا

تلزننميفيرعشتيلف،نيكرشملاماكحأمهيلعيرحتالونوصعيههللالوسر

ةمأنماوسيلمممأك،عطقلاودلخلاومجرلااولطبأف؟نيكرشملايفوأنيملسملايفدودحلا

يفهولمعتسينأنيملسملاهبهللارمأيذلانيعملايفاورظنفمهنيعأتلوحأ.تتادمحأ

.ىهتنا."نيملسملايفهولمعتساف،مهتبراحميفدهجلاوودعلاداهجنم،نيكرشملا

امةريسبلقاعىلعىفخينلف،جراوخلامهوةقراملاامأو":)باتكلاسفنيفلاقو

ريغرخآلوسرمهيلإثعباَمتَأكمانصألاوناثوألالهأةريسك{مالسإلالهأيفاوراس
مهسلاقورُمنيدلانمنوقرمتينمأنماساننإ»:ظققلوسرلاقدقوةليقادمَحُم

رظنتو،ائيَشىرتًالقحاقلايفرظنتوائيشىرتًالقلصتلايفرظنت.ةيمرلانم
نمجرحخ»:رخآثيدحيقو.«قؤوقلايفىّراَمتَتَو.ائيشىرًتالقديدقلايف

.0«ةّيمَرلانممهسلاقورمنيلانمنوقأرميساناَذَهيئضئض

يفروهمجلا:يأرعمىقالتيوهو،جراوخلايفحضاولاحيرصلاةيضابإلايأراذه

باتكلاتايآليوأتاوأطخأمهأل؛جراوخةقرازألاف"ليلعتلاففلتخيو،ةيمستلا

اولصفنامهأل؛جراوخاوسيلو،ماكحألاطبإو،تايآدرىلإأطخلااذمبمهلمعىدأو

.نييومألاىلعاوراسمهنألوأميكحتلادعببلاطيبأنبيلَعنع
مهنكلو"جراوخلاةملكقالطإيفةيروثلاةيحانللنزويأميقيالةيضابإلايأرنإ

نماوجرخنيذلاكتلوأىلعالإقلطتالجراوخلاةملكف،لوقعملاينيدلاليلعتلاامنوللعي

كلذوةروثلاكلتبابسألاتناكامهمهيلعةروثلاو،مامإنعجورخلاامأ..نيدلا

(عجارملا).٦٣ر،يردخلاديعسيبأنعهحيحصيفعيبرلاهجرخأ١(
٣٠.ليلدلا٢( ١/

٥٦٢.:ليلدلا( ٦/
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نألاحبحصيالو،مالسإلانماقورمو،نيدلانماًجورخربتعينأنكميالجورخلا
بجيةاغبةاصعاوربتعينأحصولو‘بيهرلايساقلامكحلااذههبنيمئاقلاىلعقبطي

يأرلااذهىلعدهاشربكأيخيراتلاعقاولاو.ةمألاىلإمهعاجرإلبرحلابىّئَحمهبيدأت

ىلعنيدلانمجورخلابمكحاًدحأنأهيلعتعلطااميفلقألاىلعفرعيملهئف

دبعوأيلعوأ،نامثعىلعراوثلاك،نييعرشةمئأىلعاوراثنيذلاتاروثلاباحصأ

نععافدلللاوحألاكلتلُكيفةفالخلاراصنأفقودقو.مهريغوأ،©بهونبهللا

نودنكلو،ةمامإلاةريظحىلإمهعاجرإو،مهييدأتلاًفينعالاتقةاغبلااولتاقو،ةمألاةدحو

نوديلعلنيلزتعملاىلعمسالااذهقلطينذإاذاملف.مالسإلانمقورملابمهيلعمكحلا

/!؟راوثلارئاس

قلطيالومامإيأنعجورخلابوأ5ةروثلابهلةقالعالةيضابإلارظنيفمسالااذهنإ

2نمتايآتلوأتيلاقرفلاىلعقلطيامنإوءايلعاولزتعانيذلاعيمجىلعلاحب
اكحأضصبدروأراكنإىلإفرصتلاومهفلاءوساممىضفأو.ليوأتلاتأطخأهللا
مهيلعقبطناو"مالسإلانعكلذباوجرخف،ةيلمعلاةيحانلانمولو،ةيعطقلامالسإلا
.ةروثلابال.لمعلاوةديقعلابجراوخمهف،تهللالوسرثيدح

ةيضابإلانأ:ديدجنمررقأنأنيوعديامدجوي،نايبلاوحاضيإلااذهدعبلهف

مهليلعتو"مهيلعمهمكحو،جراوخلايفحيرصلامهيأرمتيأردقو،جراوخلانماوسيل

.مكحلاكلذل

ح



يضابإلابهذملاةأشنخيراتلابكومينةيضابإلا
ء٠

ياريقفاوت

فئاوطوأدارفأكارتشانأ:يهو،ةيتآلاةريسيلاةظحالملاتبثأنأبحألصفلااذهيف
اهيلعمهقافتاوءارآلاعيمجيفئاوطلاكلتوأدارفألاكلنلوأكارتشانێعيالنعميأرق

نأنومعزينيذلاكفلوأىلإةهبشلاتبرستةريسيلاةظحالملاهذهمهفيفأطخلانمو

نأكلذيفببسلاو8ةريثكلاةيمالسإلاقرفلانممهريغنموأ،جراوخلانمةقرفةيضابإلا

يفهقحهلعجيفو.هيلعةقفاوملايفئطخمالعنأنوريوكميكحتلالوبقنودقتنيةيضابإلا

أطخأنامكحلاهلزعوميكحتلابيضردقوهنأامك.ةيواعمنيبوهنيبعازنعوضومةفالخلا

ةيضابإلاىلعاًروصقميأرلااذهسيلو.رهنلاباحصأو،يسارلابهونبهللادبعلهلاتقيف

ةيضابإلاءارآقفاوتو.")نيعباتلاوةباحصلارابكنمريثكيأرناكامنو(جراوخلاىلعالو

يكلو.ةيضابإجراوخلالعجيالامك،جراوخةيضابإلالعجيالةطقنلاهذهيفجراوخلاو

:ايامقوسأةطقنلاهذهحضوأ

لصألااذهيفكارتشالااذهلعجيلهف،يرابلاهيرتتلصأيفةرعاشألاوةلزتعملاكرتشي

رصحةيرظنيفةعيشلاوةلزتعملاضعبكرتشيو؟ةدحاوةقرفةرعاشألاوةلزتعملانمالك

؟ةدحاوةقرفةعيشلاوةلزتعملانمألككارتشالااذهلعجيلهف©يمشاملاتيبلايفةفالخلا

ييةرعاشألاعمو‘تافصلايفةلزتعملاعمو،ةفالخلاةيضقيفجراوخلاعمةيضابإلاكرتشيو

؟ةدحاوةقرفةرعاشألاوةلزتعملاوجراوخلاوةضابإلانمالككارتشالااذهلعجيلهف،ردقلا

الاذهنكلومالسإلاوهوهنعنوردصييذلاماعلالصألاىلإرظنلابةدحاوةقرفاهنإمعن

.ةنسلاوباتكللاهمهفبسح،امبصتختءارآاهريغنموقرفلاهذهنمةقرفلكلنأعنمي

لوصأوأنيدلالوصأ،لوصألابسحلقتوأاهنمنيتقرفنيبقراوفلاهذهرثكتدقو

.لمعللوأةديقعللاساسأاهذاختاةحصةقرفلكىرتلاهقفلا

رابكنمو.نيمصبرحفاكرتشيملنممامهوصاقريأنبدعسو©رمعنبهللادبع:ةباحصلانم)١

.دي¡,:عرباجو،يرصبلانسحلا:نيعباتلا



يضابإلابهذملاةاشن٢٢١_[)_خيراتلابكومينةيضابإلا

نيبقئالعلانوطبرينيذلاكئلوأةريحنععنقملاباوخلاةقباسلاتاظحالملايفنأدقتعأ

ةقرفةيضابإلااوبسحينأنوديرينيذلاكئلوأعانقإليفكيهنأامك"جراوخلاوةيضابإلا

.ةددعتملاةيمالسإلابهاذملانممهريغوأةرعاشألاوأةلزتعملانعةعرفتم

عمرظنلاتاهجوضعبيفنوقفتيدقةيضابإلانأحضتياضيأةظحالملاهذهنمو

فلتختاهنأل؛قرفلاهذهنمةقرفتسيلاهنكلو،ةرعاشألاعموأ{ةلزتعملاعموأجراوخلا

فلتختاَهنإ؛لمعلالوصأضعبوأ،دئاقعلالوصأضعبيفقرفلاهذهنمةدحاوَلُكنع

.مالسإلاحورنعقرفلاكلتاهيفتدعبييلاءارآلايفاميمحقرفلاكلتنع

!مهيفلاخمنمنيملسملاةيقبعممهلماعتبسحوةيلمعلامحلوصأبسحةّيضابإلاو

قرفلادعبأنوربتعيروصعلافلتخميفخيراتلامهلاهلجسيتلاةيعقاولاةريسلابسحو

يفو،تاقلحلاهذهنمةيتآلالوصفلايفكلذحضتيفوسو،جراوخلانعاعيمجةيمالسإلا

لودةيضابإللتماقلاتارتفلايفو،ديحلامهخيراتضرعتسنفوسنيذلالابألاةريس

.ميوقلابهذملااذهاهلعجيلادعاوقلابسحمكحت

زاتمييلاتايرظنلاوألوصألاينهامو؟ميوقلابهذملااذهأشنفيكو؟ةّيضابإلامهنمف

؟ةنسلالهأىلإبهاذملابرقأربتعياقحلهو؟بهاذملاوقرفلانمهريغنعاهي
.ةلاءاشنإ-ةقلحلاهذهنمةيتآلالوصفلايفيتأيفوسةلئسألاهذهىلَعباوجلانإ



...

ةيمالسإلاقرفللباوصلاواطخلانازيم
يفكلذناكءاوسوثيدحلاومدقلايفةيضابإلانعاوثدحتنيذلانماريثكنإ

:ةرابعلاهذهمهمالقأىلعترجخيراتلاثادحأنعوأدئاقعلانعثحبلاقايس

3ةيمالسإلاقرفلانمةقرفمهةنسلالهأو"ةنسلالهأىلإقرفلابرقأةيضابالا"

ىلإلوصألاهذهيفعجرتيهو«‘ههبهنمدعاوقاهيلعتنبلوصأوءارآامل

ةعيبطبنكميالوعامجإلاوةنسلاوباتكلا:ةيمالسإلاقرفلاعيمحماعلالصألا

ةحصىلعمكحتفباوصلاوؤاطخللاسايقمقرفلانمةقرفذختتنألاحلا

قرفلانمةقرفباحصأللكقءاهنمدعبلاوأبرقلاىدمبىرخألابهاذملا

يذلاهنيدنأوهيلإبذاميفٌقَحْلانأو\باوصىلعهنأدقتعيةريثكلاةيمالسإلا

اذمبوهو‘لوصألاتبثأيهاهدمتساييلاهلوصأنأو،نايدألاحصأهبهللانيدي

‘باوصلاىلإبرقأنوكتلوصألارثكأيفهكراشتييلاقرفلانأىريرابتعالا

؛ةميقةقيقحلارظنيفاملسيلف\بهنمَلُكباحصأاهيعديىوعدهذهنكلو

هبنزنيذلاقداصلانازيملاو،باوصلاوأطخلاهبسيقنيذلايقيقحلاسايقملااَمْن

نماهدعبوامبرقىدموءاهتحصرادقمفرعتفلامعألاوءارآلاوبهاذملاودئاقعلا

نإاممكيفتكرتذَقَل»:هقفلوسرهعضويذلانازيملاوهاَمإَ،باوصلا

سايقلاوهاذنه.©«يتئُسَو.هللاباتكاذبيدصتاولضتنلهبمُتُكسَمت

نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالو،عئيطخييالومهتيالو"ريغتياليذلاحيحصلا

اهضرعيلفاهدعبوأقحلانماهبرقو،اهفيزوأةديقعةحصفرعينأدارأنم
فئاوطلاوقرفلابراقتاناجعديلو،هلنيبتيامبذئنيحمكحيلو،سايقملااذهىلع

.ةقلحلاهذهنم"ةمألاةدايققةيضابإلا":لصفلايفةعامجلاوةنسلالهأنعثيدحلاعحار١(

(عحارملا).٠٣مقر،هحيحصيفعيبرلاهجرخأ٢(



يضابإلابهذملاةاشن_[_؛١)_ةيراتلابكومينةيضابإلا
ائيشوَحلانمنغيالكلذكنإف،امباقلأواهعامسأذبنيلو،اهدعابتواهضعبنم

لوانت"يوازلارهاطلاذاتسألايبيللاخرؤمللمالكلااذهلثمتأرقاميفتأرقدقو

مزحنبايأرباًرئأتمناكامنأكةلمجلاهذهدروأوةيضابإلانعثيدحلاهيف

نعثيدحلالوانتهنإ:لوقأنأيوازلاذاتسأللفاصنإلانملهنإويسلدنألا

هدهجلواحهنأو6سارتحالاوةقدلاوةقرلانمريثكبطقفلصفلااذهيفةيضابإلا

ةمألاثعشمَلىللوعدييذلادياحملافصنملافقومفقينأطقفلصفلااذه.

نيحانأو،هشعاوبوفالخلاكلذرداصمتناكامهمهبابسأوفالخللاهذبنو

هللانيديوهيلإوعديادبمهذختينألمآلصفلااذهيفليبنلافقوملااذههلركذأ

داهج"و"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هيباتكنمكيفنأركذأو،هبىلاعت

خرؤملافقومنعاقارحناومهيلعايبالماحئو{ةيضابإللةدوصقمتازمَل"لاطبألا
نهيزملادياحملا

.هللاءاشنإلصفلااذهريغيففقاوملاكلتنايبلضرعأفوسو

ع

ص١٠٦۔ «(رصمبفراعملارادط)!ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات )١



يضابإلابهذملاةأشنخيراتلابكومينةبضابإلا

مألاىاردف
7,ه...ه-٥-,([77وك.ب١

رانلاىلإمهلكهفرفںیعبسرثالثىلعيتماقرتفتس»:لاقهنأقفهللالوسرنعيور
,.7ِ۔٠؟].0ے۔هو4٨ےِإثِ۔,إِِ

ةددعتمتاياوربثيدحلايور.(')«ةدحاَولاكلتيعيمهلكو.ةيجانةدحاوالحاَم

طقفهللالوسرهيلعناكامىلعنوكتيلايهةيجانلاةقرفلانأىلعاهادحإيفصن،ةفلتخع

ةدحاوادعامةيجانقرفلاعيمجنأىرخأةياوريفومهيلعهللاناوضر-هباحصأو

."فيعضةياورلاهذهنأرهظيو،ةكلاه
۔ےس_.-ّ..

يهاَهَنأةقرفلكءاعداو،ةيجانلايهاَهَنَأيعدتقرفلاهذهنمةقرفلكنأصنيثيدحلانإ

باحصأدهاجدقوكنونجملإةكلاهةقرفعابتاىلعرصيالُهَإَفكيعيبطرمأةيجانلاةدحاولا

هللالوسرهيلعناكيذلايوسلاكلسملانوكلسيمهنأو،قَحْلاىلعمهنأاونهربيلاميمحقرفلا

.داقتعالاقوألمعلاقهللاليبسنعداحقرفلانممهريغنأوهباحصأو:.:

ليلدتللاهمدقتيلااهنيهاربوقرفلالكىوعدشقانو،ثحبلابثيدحلااذهمامإلالوانت

نأوهللادنعقحلاىلعنوكتنألامتحايفةيواستماَهَنَأنيبو،ةيجانلاةقرفلااَهَنَأىلع

هذهىدحإنوكتنأنكميالةيجانلاةقرفلانأكلذلكنمصلختساولطابلاىلعنوكت

.ه..قرفلاعيمجنمفهللالوسرهيلعناكامىلعنوكتلاةقرفلايهامنوقرفلا

نوكسمتسيالو،لالضلاكلاسمنوعبتيالولاجرلالاوقأمهرغتالنيذلانونمؤملاكئلوأ

.متيدتهامتيدتقامهيأب،موجنلاكمهنيذلاهباحصأوموصعملاىدهريغب

هكاسمتساورصعلااذهيفةيمالسإلاةعيرشلارارسألهمهفو،مّيقمامإلاذاتسألامالكو

هعمرودي،نمؤملاةلاضَقَحْلاناكامنيحلولارصعلابانركذيهللانيدنعهعافدو،َقَحلاب

.فقوامنيأهعمفقيو،رادامثيح

ركذدتقو٤١.متر.دّمَحُمةمأةمألافباب،سابعنبانعظفللااذمهحيحصيفعببرلاهجرخأ١(

(عجارملا).فلؤملااهيلإريشيسةنسلابتكيفةفلتخمتاياورب
.يعباسلارصانذاتسألل:ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلاباتكينامتاقيقحتوامتاجيرختعماهلكتاياورلاهذه:رظنا٢)

(عجارملا)



يضابإلابهذملاةاشن_[_؛٢_)_ةخبراتلابكومينةيضابإلا

نيعبسونيتننانألديهتاياورفالتخاىلعةمألاقارتفايفهانقسيذلاثيدحلارهاظ

ثيدحلارهاظبانملساذإو،ةيجانطقفةدحاوةقرفنأو،اًميمَجةكلاهنيملسملانمةقرف

دوجوموروصحمددعلااذهنأو{ةقرفنيعبسوثالثىلإالعفنومسقنينيملسملانإ:انلقو

؟؟ىرحخأةيوازنمعوضوملاىلإرظنننأانلقحيلهف؛العف
ءلاالإمهددعملعيال،نيملسملانمنييالمىلعيوتحت،قرفلاهذهنمةقرفَلُكنإ

يتأيالو،سايقمهطبضيالائوافتاهنيدواهلقعواهملعواهفراعميفتوافتتنييالملاهذهو
ةلادعلاو،ردقلاكةمألااهيفتفلتخايلادئاقعلالوصأثحببةلغتشملاةقبطلاورصحهيلع

.ادجةليئضةلققرفَلُكنم"يرابلاتافصو.ةيهلإلا
ائيشنوفرعيالمهنأالإبهاذملاكلتنمبهذمىلإنوبسنياوناكنإونيملسملايقابامأ

ةينيدلاممتابجاوبنوموقيمهو،ةصاختاءافكيعدتستييلا،ةقيمعلاثحابملاهذهنع

نيبرقتم،اليصفتوةلمجهبءاجاموتتاهلوسربنيقدصم،مهبربنينمؤم،هوقلتامبسح

نمهباشتملاومكحملاةساردو،ةينآرقلاتايآلاةشقانمىلإمهتفاقثمهلهؤتال،مهلامعأبهللاىلإ

اهءارويرجييلاثحابملاكلتىلإاولصينأدودحملامهريكفتمهلوخيالو،ميركلاباتكلا

اقلطمهلرطخيالمهريغوأةلزتعملاوأةيضابإلاوأةرعاشألانميماعلانإ..مالكلاءاملع

نميماعلاوهللاهديرياملإنوكلايفعقيلهنأهعبطبنمؤموهف،ردقلاةلكشمثحبينأ

نيعتافصلالهو©‘تافصلاوتاذلاتاملكينعتاذاممهفيال،اهريغنموبهاذملاهذه

.ملعلاوءاكذلانمريثكىلإجاتحتيلاثحابملانمكلانهامرخآىلإ؟تاذلا

نولمعيو،مهبربنونمؤيمهوقرفلافلتخمىلإنوبستنينيذلانيملسملاءالؤهعيمجلهف
نيعبسوثالثىلإنيملسملامسقيثيدحلااذهرهاظنأل؟رانلاباحصأنمنونوكياًحلاص

؟رانلايفاهنمنيعبسونيتنثايقلي،ةقرف



نأبجيامللثمنهئاميإنإ:مهضعبلاقو3زئاجعلاناميلنعءاهقفلانمريثكثدحتت

يفوهو‘ترثكامهمهبشلاهنملانتالوعزعزتيالهللابناميإهنأل؛ملسملاناميإهيلعنوكي

.هللانع:هقهللالوسرلاةرضحبةأرمااولأسةباحصلانإ:ليقنيتميوقهتطاسبوهتجاذسا

اوقلينأمهنمبلطيملو30«ةتمؤُاهنإفاهقتغا»:مثالاقف{ءامسلايفوه:تلاقف

لهؤمريغاهلقعنأل؛نيرابلانعلولحلاوزيحتلاةلاحتسايفةليوطةرضاحُماهيلع
تامئاقلا،نهُبربتافراعلا،نمناميلبتابراهلازئاجعلاءالؤهلهف‘ثاحبألاكلتلثميقلتل

ىلإنيمتنينهلرانلاىلإنرصيهللامرحاملتابنتجما؛نهنيدىلعتاظفاحملاءنمتابجاوي

مالسإلامتحيلهو؟ميلألاباذعلابثيدحلارهاظاهيلعمكحلاقرفلاهذهنمةدحاو

اوفرعيىتح،اهدئاقعوقرفلاهذهلوصأاوثحبينأءاسنولاجرنمقرفلاعابتأعيمجىلع

.؟هناوضروهللاةمحرمهلمشتيكل.اهيفاولخديوةيجانلاةقرفلا

فيلكتلايضتقتالمالسإلاةحامسنأو،ةيرشبلاةعيبطلانعرسعيفيلكتلااذهنأدقتعأ

يفهبريعاريوهللابنمؤييذلايداعلاملسملاقوطيفنوكياليذلا،قاشلارمألااذهلثع

.همراحميقهيقتيوهللاىشخيوؤهلمع

ءيشبعّوطتيالنأمسقأيذلالجرلانع"«قدَصنَإحَلفأ»:تلهللالوسرلوقيفو

ثحابمفيلكتنودنمؤملالامعألهلبقتو،هرسيومالسإلاةحامسنعلثمضئارفلاقوف

.بهاذملانيبقورفلاو،ةفسلفلا

ةمألاهذهلعجو،ضرألاىلإهتالاسرهبمتخو،دمَحُمةمألائيدمالسإلاهللايضردقل
-ةمألاهذهنمهللانيدبنوفوملاو{ةباجإلاةمأيهدّمَحُمةمأو،سانللتجرخأةمأريخ
نأردجأمهوهباذعنوفاخيو،هللاةمحرنوجري-اهيلإنومتنييلاقرفلاتناكامهم

.ةنتفيفاًقمعتموأشةيصعمىلعارصملإ،ةرفغملابمهلمشيو{ةمحرلابهللامهدمختي

} _

مالكلاميرحتباب،يملسلامكحلانيةيواعمنعملسمو٦٧٢.:مقر،قتعلابابهحيحصيفعيبرلاهجرح١)

(عحارملا).مهريغونابحنباودوراجلانباو٥٣٧.:مقر{ةالصلايف
.٥٥ :مقرعئارشلاومالسإلاوناميإلافباب.عيبرلاحيحص )٢



يضابإلابهذملاةأشن()خيراتلابكومينةيضابإلا

بوقعييبأمالكنمتافطتقملقنأنألصفلااذهمتخأنألبقبسانملانمنوكيدقو

تَجرخأةَتأَرْيخمكو:ىلاعتهلوقنيبعمجلاةقيرطو«ةمألاقارتفانعثدحتنيح
رهظتسنو»:لاق«...ةقرفنيعبَسَوثالثىإيتمأقرتفَتَس»قارتفالاثيدحوؤهرسالل

نمىلاعتهللامهذاعأذإو،ابرغمواقرشضرألايفرطةمألاهذهغولبنمانيأرونياع٢

ةمالسلالصألاف،قَحْلالهأقرطنمءيشبلختنأريغنمابرهريغذاختاو،ناثوألاةدابع

الناذهف؛هللنيابملاكتهللاةيصعمىلعٌرصملاو"كتهللانيديفعدتبملا:اهنمنيفنصالخام

."»«ةّسلاىلإامهلليبس

يهفمالسإلادعاوقمدهعرشتةعدبلكف،ةقرفتمعدبلاو»:ناكملااذهريغيفلوقيو

مدهىلإزواجتمنورابخألاىلعرصقتلاامأو،لايعلاولاجرلاغلبتيلاةماطلاةماعلا

كرشمو&‘قسافورفاكو،ملسمونمؤمنمةعيرشلاءامسأيففالتخالاك،مالسإلادعاوق

اهدقتعيملاماهعماسالاهلئاقيناعملاهذهرضتامرثكأف\تافصلاونآرقلايفو{قفانفو

دعاوقنمةدعاقهبمدهيوأنيملسملانمهيفلاخُمرذععطقيوأ،هبىلاعتهللاناديايد

ةاكزلاو،ةالصلاوةداهشلانممالسإلادعاوقىلعرصتقانمو.رذعيالكانهمالسإلا

ضرأنمروغثلابناكنمكلذكو.ىسعوىسعف،اليبسهيلإعاطتسانمجحلاو،موصلاو
ملمهفنإف؛همهفيملو،ةمألانيبرجشامهغلبيمكومالسإلادعاوقلإهغلييموودعلا

نوديعبمهفنادلولاوهلُبلاوناوسنلاولايعلاامأو،لاجرلاىلعلوقلاو،هيلعةداهشلاعطقي

نمةنسةئامسمخلادعبًالإمالسإلامهغلييملنيذلانادوسلادالبلهأكلذكو،اذهنم
ادحأذخاؤينأنممحرأوفأرأبرلاف،قرفلاوبهاذملانيبةقرفتلااوفرعيملوةرجهلا

.0_}ه4ىرخأرنوأرزاوززتالو)ل:ىلاعتهللالاقدقو،هريغبنذب

_}_
۔٠١١:نارمعلآةروس١(

٩١.‘ناهريلاوليلدلا٢( ١/

١٦٤.:ماعنألاةروس٢(

١٢.،ناهريلاوليلدلارظنا٤( .٢صعضولاباتكىلعقاحسإيأقيلعتو١/



يضابإلابهذملاةأشنخيراتلابتومينةيضابإلا

بازحألانوكتبهيبشةينيدلابهاذملانوكتنأرصعلااذهقسانلاضعبلليخي

ةنيعمئدابممهلنوعضيمثمهنمدحاوةماعزتحتسانلانمددععمتجيةيسايسلا

نممهيدلامباهنعنوعفاديو،اهيلإنوعديمت،سانللامنونلعيو،اهيلعنوقفتي

ةيسايسلابازحألاوةينيدلابهاذملانوكتنيبقرفلانأعقاولاو،ةوقوةرارح

.ادجعساش

ةبلاطملايضتقت\ةنيعمةنمزأيفوةصاخفورظلةجيتنةيسايسلابازحألانركتت

دعب-ةمأوأبعشنمروهمجمدقتيف،ةلودلاريسلطوطخلامسروأ٠قوقحلاضعبب

.امبةبلاطملاىلإ-ئدابملاىلعقافتالا

دلوتبسح!ةلواطتمةنمزأيفائداهايجيردتانوكتنوكتتف:ةينيدلابهاذملاامأ

اهضرعوثادحألاوثداوحلاعوقوبسحو!ةايحلايفةديدجلاءارآلاوراكفألا

ايعرشامكحاهئاطعإلعامجإلاوةنسلاونآرقلا-ةتباثلاةعيرشلالوصأىلع

.داقتعالابوألمعلابةقلعتمماكحألاهذهتناكءاوس

الاننكلوةنسلاورهشلاومويلابانمزاراتبزحءوشنخرؤننأعيطتسناننإ

اشنيامنإبهاذملانوكتنأل؛ديدحتلااذهبييدبهذمءوشنخرؤننأعيطتسن

تةينمزلاتافاسملااهنيبلوطتدقءارآنمثدحيو‘ثادحأنمدجتاملةجيتن

عرشلايفةربتعملالوصألانملصأىلعضرعتيلاثادحألاوءارآلاهذهنإ

لوطيدقاتقوقرغتست\تدعابتوأاهنمزيفتبراقتءاوس.انيعماًمكحيطعتل

ق.تيوةيعرشلاةلدألاىلعاهضرعيوةلماكةسارددهتجملااهسرديلرصقيدقو

نأل؛دحاونمزقثدحاللاداةعيبطباذهوميلسلاحيحصلارارقلا

عمجتاللمعلاوأريكفتلاوألقعلابةقلعتمتناكءاوس-ةايحلايفدحتييلاعئاقولا

هذهنإنئبولظطلملامكحلااهيطعيلاعىلعاهسفنضرعتثضعبىلإاهضعب



يضابإلابهذملاةأشن(_؛٧_)خيراتلابكومينةيضابإلا

ءاشنإاهنمضرفلانكيملمهتنمزأثداوحىلعنودهتجملااهقلطييلاماكحألا

١.قرفنيوكتوأبهاذم

يفنكيملاميظعلارثألااذهمالسإلاةايحيفاوكرتنيذلامالعألاكئلوأنإ

نأدعب‘©بهاذممهيلإبسنتومهءارآسدقتو،مهدلقتفوساًّمَمأنإمهباسح

.موقلاطارصلاو،َقَحْلابهذملابقفدّمَحُمءاج

.ةوقودهجنماوتوأامبنولواحياوناكف"ىلوألاةجردلانمنيملعماوناكمهئإ
ةعيرشلارارسألقحلامهفلاوكلابقحلانامبإلاىلإسانلابولقاوهجويانأ

ميركلانآرقلانممهبملانورسفياوناكف؛مالسإلاهبءاجامبوَحْلالمعلاو

زجعتو‘هيناعمنعمهماهفأرصقتنيذلاكئلوأل‘فيرشلايوبنلاثيدحلاو

لوحتنيذلاكللوألنيدلادصاقمنوحرشيوهيمارمىلإغولبلانعمهكرادم

.زيزعلاباتكلامهفيةيبرعلارارسألمهتفرعمنودةمجعلا

نوصرحياوناكفملعللمهدوهجومهسفنأاوبهو،نيملعممالعألاكئلوأناك

امنومتكيال..قوسلاوعراشلاوادجسلملايف،عمتجبلكيفسانلاةدافإىلع

نوفنتبيالو\هبلطيفدجيملعبلاطنعاوملعاًمبنولخبيالو،هلضفنمهللامهاتآ

نوكينأصرحلادشأاصارحاوناككلذلوسانلادنعاهاجوأايندلايفابسكمهب

نيدىلإسانلاةيادهنإفناهربلابمهدنعحصوليلدلابمهلتبثاقحهنوملعيام

تابرقلالضفأهللارونبمهرئاصبومميولقريونتو،هتعيرشرارسأمهميلعتوكلل

.مهسوفنىلإتابجاولابحأو،مهيدللامعألاىكزأومهدنع

ممئولأسيومهئيداحأىلإنوعمتسيوملوحنوفنتلياوناكفمهبسانلاقثوو

مهبلإنوعجريوثادحأنممهبونياميفمهنوتفتسيو،لكاشمنممهلضرعياميف
لكلوحتنوكتف\كوكشوسواسونم،مهلامعأومهدئاقعومهبولقروتعياميف

۔-بداألاوةفسلفلايف-مويلاىمسيامهبشاهنعأشن"نيبجعملانمةلاهمهنمدحاو

.سرادملاب



ةا_(_)_ةيرتلابتوميةيضابا _تضايابهنملا
نيعمتسملاوبالطلانمةعومجبمالعألاءالؤهنمدحاوَزُكلوحفتلا

ةمالسنودقتعيو‘هناهربوهتجحبنوعنتقيو،هئارآومهذاتسأسوردبنوبجعي

دقتعماولمعلاوةركفلافههاجتانوهجتيفاهماكحأاهيلعنبلالوصألا

،سانلاهباوعنقينأوكلذهنعاورشنينأنولواحيو،هنيهاريوهتلدأنولمعتسيو

وأءارآللضعبيفاهريغنعةزيمتمةسردممهضعبلحبصتةقيرطلاهذهبو

.تادقتعملا

تاذسرادمنيحلاكلذيفةيمالسإلارضاوحلانمةرضاحَلُكيفناكدقلو

قشمدونامُغورصموةفوكلاوةرصبلاوةنيدملاوةكمتناكدقف!ةناكموةرهش

ناكدقو‘ىدملاوةفرعملارونيمالسإلاملاعلاىلععشت.ةيفاقثزكارماهريغو

مأةشئاعوسابعنبهللادبعلاثمأ،نيعباتلارابكوةباحصلاةيقبنمءاملعلا

،‘يرصبلانسحلاواديزنبرباجو،كلامنبسنأو،رمعنبهللادبعو،نينمؤملا

نولوتيو&زكارملاهذهنولغشي"مهريغوحابريبأنبءاطعو،بيسملانبديعسو

.ةيمالسإلاةفاقثلارشناهيف

نمىرخأةقبطمهتفلخنيعباتلاوةباحصلانمةزاتمملاةقبطلاهذهتبهذامنو

هاطخمُسرتيمالعألاكتلوأدحأبارثأتممهنمدحاوحناكونيعباتلاعبات

،ليبسلااذهسفنتكلسىرخأةقبطةقبطلاهذهدعبتءاجوءهاوتفبفيو

تاقبطلاهذهنمةقبطركنمزيقءارآثدحتو‘ثداوحدجتتناكدقو

لوطيومهنمدحاوركدنعةتباثلالوصألاىلإامنوعجريو،نودهتجلااهسرديف

ءارآنوسدقينيذلانيدماجلاءاهقفلانمةقبطنوكتتف©نيدلابلهجلارشتنيو،نمزلا

ديلقتونيعميأرعابتاىلإممنوعديف،سالنلالامعأيفنومكحتيوصاخشألا

عابتألااملبصعتوبهاذملاتنوكت.امكحبوصأوهريغنمملعأهنوريمامإ

نيذلاةمئألاكللوأاودلقو،ةدالبورارصإودانعيفاهريغاوبراحومهفنودب

.دادتعاورخفباستنامهيلإاوبستناو«سيدقتوةمصعديلقتممهاوقثو



يضابإلابهذملاةاشن[؛١6)]_ةيراتلابتومينةيضابإلا

نيبرظنلاةهجوفالتخاو،مالسإلاردصيفةيفاقثلاوةينيدلاسرادملاءوشنناك

كرادمللهحاسفناو،مالسإلاةحامسىلعاليلدضعورفلاوألوصألاضعبيفنيدهتجملا

قلطنتنأماهفألاىلعهريجحَتمدعو‘صوصنلاةيفرحىلعهدومجمدعىلعو،لوقعلاو
ثحبلاءاوجأيفقلحتنأةرابجلالوقعلاكلتلتحاتأيلا،طابنتسالاوريكفتلاةيرحيف

فالخلاوءانحشلابابسأنماببسدعباميفتحبصأيلاوعالطتسالاوعالطالاو

تبعلو«رئاصبلاروندماحلابصعتلاىمعأو،سانلاىلعلهجلارطيسامدنعكزبانتلاو
ةربابجلاوةاغطلالمعتساو،ميوقلانيدلاميلاعتلةيقيقحلاميهافملابةسايسلاومكحلاءاوهأ

رمأمهيلإلكتوبوعشلامهبقثتنمم،دئاقعلاوسوفنلافاعضعامطأماكحلانم

.دئاقعلااهيلعنبتلالوصألاوةنيدلاقئاقحلاتحبصأو،ةيحلاحورلاتسمظناف،اهنيد

ةيملعلاةرهشلابالطهيفقباستياناديمو،لمعللاللوقللةيلدجرهاظملامعألاو

سنأيةايحلاقفارمنماقفرمكلذدعبنيدلاحبصأو،هلالسانللو،قحللالروهظلل

نوموقيمهو،لمعلاوةديقغلاوناميإلامكحبالفلإلاوةداعلاوثرإلامكحبسانلاهيلإ

امهلةلصالسانلااهدوعترهاظمو..ةسينكلاسوقطبنويحيسملاموقيامكممتابجاوب

دعبةحارناسنإلاسحي{©بسحوىدؤتتابجاواَهَئِإ،ناميإلابامنةقالعالو،بلقلاب
.اهزاجنإهيلعبجيالامعأزجنيامدنعاهسحييلاكاهنمغارفلا

حورلارثأتفعضأو،مهنيدنيبومهنيبتدعابو،نيملسملاتباصأتلاةبكنلايههذهو

ييلادودحلابمهلامعأيفنوديقتيالاوحبصأف،نينمؤملابولقىلعقَحْلاروناهيفضييولا
ةفاسمىلعمهسفنأنوبساحيالو5مارحلاولالحلامهيلعهبتشيامدنعنوفقيالو،َقَحْلااهمسر

.ناميلنممهرودصيقرقوامفعضلنوعزفيالو،هللانيدنيبومهنيبدعبلا

:



_يضابإلابهذملاةاشن___٠_()]_ةيراتلابكوميةيضابإ
يفسلفلابهاذملادةينحللابهاذملا

؟ينسلنلابهاذملانوكتامكةينيدلابهاذملانوكتلم
نوكتتةينيدلابهاذملانأنونظينييحطسلاضعبنأىلإةقباسلايثيداحأيفترشأدق

ةينيدلابهاذملانيبهبشلادوجويفنأنأانهديرأو،ةيسايسلابازحألانوكتتامك

ةركف،ةايحلادعباموأةايحلااياضقيفةيرشبءارآوهيفسلفلابهذملاف؛ةيفسلفلابهاذملاو

ييلاتايرظنلاكلتىبتاماريثكو‘ضقنللهلوصأيفةلباقيهو{ةيضقدعبةيضقو،ةركفدعب

...ةرصاقلاةفرعملاو،ئطاخلارظنلاو،لطابلامهولانمسسأىلعيرشبلالقعلااهعضي

ىلإةعجارئدابملاهذهنإف،ايجيردتانيوكتاهئدابمةليصحتنوكنإوةينيدلابهاذملاامأ
.ةداهشلاوبيغلاملاعوهاهعضاونأل؛نالطبلاوأأطخلاوأضقنللةلباقريغةدحاولوصأ

يف،اهنيدماكحأسبتقتو،امتاهاحتابهاذملادمتستءامسلانمةلزنملاةتباثلالوصألاهذهنم.

.نايدألانماهريغنماهفقومو،اهمكحمظنوامتايحمظنيفو،امتالماعموامتدابعول

يلالوصألاكلتيناعملريسفتلاومهفلايفافالتخالإةقيقحلايفبهاذملافالتخاسيلو

هدعاوقدمتسيهنآمعزييمالسإبهذمدجويالو،نالطبلااهيتأيالو،ريغتتالولدبتتال

.لقعلاىلعدامتعالايفةفرطتملابهاذملاكلتىحلوصألاكلتريغنم

ناسنإلاقلاخهراتخايذلانيدلاوهومالسإلانألدجلااهيلإقرطتيلأبحيلاةقيقحلاو

ةايحلااهيلعينبنتلاسسألالكررقدق،نيتايحلايفةيرشبلاةداعسلفكييذلاماظنلانوكيل

ةقيقدلاليصافتلايوحينأنكميالاباتكنأامبو،نامزلالحارمًزُكيفناسنإللةديعسلا

ةيداصتقالامظنلاو،ةدجتسملاةيملعلاوةيلقعلاوةيركفلاتايرظنلاو،ةيراخجلاةيمويلاثداوحلل

يلالوصألاعضوبمالسإلاىفتكادقف،ةليوطلاناسنإلاةايحلنامزلاريسيفةبقاعتملاةينارمعلاو

ةطقننيعاذميو"ماهفألاولوقعلاهيجوتاهيلإدنسيو،لمعلاوةديقعلادعاوقاهنمدمتست

ثحبلالاجبحتفينأاذمبمالسإلادصقدقو،ىرشبلاريكفتللقيلحتلاةهجوقالطنالا

يفةيرحلانمطسقربكأناسنإلليطعينأو.ةنراقملاورايتخالالاحبحسفينأوبيقنتلاو

ائيشبراحيالو،ةللاريغلةيدوبعلاهركيامكايشهركيالمالسإلاو،يأرلاولمعلاوةديقعلا
.ناسنإلاهيخأىلعناسنإلايلاعتو،ملظلاونايغطلاوتوربجلابراحيامك
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ء

؟ةمالسالابهاذملاتادبىنم .ح

؟فققلالوسنمزيفةيمالسإلابهاذملاتأدبله:نيملعملادحأىنلأس

يفتركفامدنعينكلو،نمؤمرطاخيفلاؤسلااذهلوجيفيكرمألائدابفتبجعو

نماذهمهفاَمبَرلئاسلانأ-ايشَقَحْلانمينغيالنظلاناكنإوتننظعوضوملا

هئأوأ.هلمهتعجارمو5هللالوسرل-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلاتاشقانمضعب

لعفامكةشقانملاذهلشمتراثأيلابتكلاضعبلهتعلاطمنمهيلإبرست

تريثأدقةئطاخلاقرفلاامبتقلعتيلاهبشلانأرعشيامهتمدقميفف؛()ياتسرهشلا

مالعلاثاجبأنأررقأثيدحلااذهقوسأذإانأوقفهللالوسرلانمزيفاهلوصأ

نأدكوأنأعيطتسأينإف،رمألاناكامهمو‘طيسبلالاؤسلااذهنمقمعأيناتسرهشلا

ةالصلاهيلع-لوسرلاةايحيفنوملسملاشاعدقف"عقاولانعادجديعبلاؤسلااذه

؛دلئاقعللدعاوقلاريرقتوأ،ماهفألاقباستوأماكحألاطابنتساىلإنوجاتحيال-مالسلاو

لوسرلاناكونيحَلُكيفماكحألابلرتييحولاناكدقفمهنأشنمسيلكلذلكنأل

دقو.يفكيويفشيامبهيلإدرتيلاةلئسألانعبيجيو،هلمعوهلوقبمهبملاحرشيالكل

نمفقوموأاياضقلانمةيضقيفعنقملاريغددرتملافقومنوملسملافقينأثدحي

مهرفغتامدنعةلوهسبامبنوعنتقياليلاهتبوجأنمباوجيفهنوعجاريدقو،فقاوملا

نماددرتمىقييةريخلانمائيشنكلوقفلوسرلارمألنوملسيدقو،ةنيعمرهاوظ
ىلعةبترتملاجئاتنلابولمعلابمهعنقيظفلوسرلاناك©فورظلاهذهلاثمأيفومهسوفن

مهنأنيملسملاضعبنظيتلاةيبيدحلاثادحأيفلثمتتةرهاظلاهذهَعَلو،هتبوجأوهمكح

عجارو،لبقنماهلثماوراتخيملةريحاهيفنوملسملاراتحاو،مهنيديفةيندلااهيفاولبق

رَمُاَيكَحِيَو»:همضقيدصلاهللاقىنحركبابأعجارو،اريثكاظققهللالوسررمعاهيف

.هيلىحوينهلاق.هززبكسضتسا
.١١ص.ةعبارلاةمدقملا«ىسهندحأحيحصت/١طر:لحنلالللا١(



اَهَنَأوأؤبهاذملانؤكتلةاوناهنأنيثحابلانمدحأيعينأنكميالثداوحلاهذهلاثمأو

ليلخلالأسامك"نانئمطالاةدايزلةشقانماهنأاهيفلاقيامُلُكَوؤهللالوسرلةفلاخم

.ىتوملايحيفيكهيرينأهبر:اقلا

رصعلادادتمااهتفالختناككرمعمتركبوبأةفالخلاىلوتوهقهللالوسرينوتا
نيملسملاسوفنيفيحولاعاطقناوهقلوسرةافواهتبقعأيلاةشحولاالول،ةوبنلا
امدنعثدحياميفالإةدحاونيملسملاةملكترمتسادقف،اذهريغيفامأ.ممتاعامتجاو

;ةةهللالوسرنعاملعاهيفةباحصلانمدحأركذيىتحراظنألااهيففلتختةلأسمشقانت

عقيو،ةيلقألابيجتستفمكحىلعةيرثكألاقفاوتتوأبخصلاتوميو،لدجلاعطقنيف
نيدلمهرشنو،نايغطللمهحافكيفنوملسملارمتسيوركبيبألةعيبلايفعقوامكعامجإلا
وأ‘ثداوحدجتستامدنعو.ةحارللاغارفالو{ةعدللاتقونودجيال،هليبسيفمهداهجوهللا

نيدعتسماوناكنيذلانيملسملانمملعلاورمألااولوأكلذىلوتيمكحىلإجاتحترومأعن
هلالوسرةنسيففاودجيملنإفكلاباتكيفلوصألانعنوثحيي،دادعتسالاركاذل
هيفعقواًّمم،اهرئاظنواههابشأىلعاهوساقاودجيملنإفنيملسملاعامجإيففاودجيملنإف
.ةقباسلالوصألانمدمتسممكح

يفاوشاعنيذلاةباحصلاددعصقنوضرألاعاقبرثكأيفمالسإلارشتناو،نمزلادتماو
نوفرعيالسانمالسإلالخدويحولالوزناودهاشوقادُمَحُماودهشو!ةوبنلارصع
ناكفكنولوألاةباحصلااهمهفيامكةيمالسإلاةعيرشلادصاقمنومهفيالو،ةيبرعلاةغللا
دصاقممهلحضوتنأو،فيرشلاثيدحلامهلحرشينأو؛ميركلانآرقلمهلرسفينأامازل
نيملسملاةنسلأىلعدرتيلاتاشقانملاوةلئسألانموسوردلاهذهنمو.ةيمالسإلاةعيرشلا

لاةيوقلالوسرلاةيصخشاوريمكو،يحولالوزناودهشيملنيذلانيملسملاءالؤهددحملا
.يهاذملانوكتأدب-ةلاسرلالالجبعنقت

هخم جببم
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..٠

يضابالبهإلملاةاشن

مهفناكنيذلا،لئاوألانيملسملاىلإاهتبسنبةيمالسإلابهاذمللخرؤننأاندرأاذإ

ءاعاوشناهلوأنمنوكييضابإلابهذملانإفكسانلاىلعربكألايفاقثلاويحورلاريثأتلا

يفةيمالسإلاةفاقثلااورشننيذلانيعباتلارابكنمديزنبرباجلولاهملعمناكدقف

٩٦(ينسنيبامميظعلامامإلااذهشاعدقويرجهلالولانرقلا - ةرجهلل)٢١

.ةيحتلاىكزأوةالصلالضفأاهبحاصىلع-ةيوبنلا

لوألانرقلانمنيريخألانيثلثلافتأشنةمألااهيفتفلتخالالكاشملابلغأنإ

:0)»يه-لوقيامك-رابكلوصأةعبرأيفلكاشملاهذهيناتسرهشلاةمالعلارصحدقو

.اهيفديحوتلاوتافصلا١-
.لدعلاوردقلا٢

.ديعولاودعولا٣

.ةنامألاوةلاسرلاولقعلاوعمسلا٤

يفكلذنمانينعييذلاو،ماسقألاهذهنممسقكتحتجردنتنلالئاسملاحرش.

مهبهذمهيفةضابإلاذختاو،لّوألانرقلايفاهنمريثأامىلإريشننألصفلااذه

.مركلاهللاباتكنمةمكحملاتايآلاو{ةعطاقلانيهاربلاىلإنيدنتسم

ةيضقنأامكديعولاودعولاوتافصلاوردقلالكاشم،نرقلاكلذيفريثأاًمم

.رصعلاكلذيفمكحلاوملعلالاجرنماًريبكادهجتدفنتسادقةفالخلا

اهسردامك،لكاشملاهذهديزنبرباجربكألامامإلامهتمدقميفوةيضابإلاسرددقو

3هباوصوهتحصباوعنتقايذلابهذملاويأرلاىلإاهيفاوهتناومالسإلاءاملعنممهريغ

.قفهللالوسرةنسوهللاباتكقفاويامم

.٤ /١ هيناثلاةمدقملالحنلاوللملا )١



شابلابهذملاذافن_}٠_(){ةيرشلابتوميةيضابإا
نعلاعتهيزنتلاعتوهناحبسئرابلابقلعتياميفمهبهذملوألالصألاةيضابإلاذخ

،يركلانآرقلايفدروامو،هللاباتكنمتامكحملاتايآلاىلإادانتسا؛قلخلاةمباشم

امبهيبشتللةمهوملاتايآلالوؤتو،هللادنعنمهنأهبناميإلابجيُهَئإَف،هيبشتلامهويامم

.كلذىلإامو،ةردقلابديلاوءاليتسالابءاوتسالاليوأتكقايسلانمعملاهيضتقي

ناسنإلانمؤيىمحمتيالناميإلانأ،نيحلاكلذذنمةيضابإلاىأر،ردقلاةيضقيو

لحلاهنألأ»»«6١نولتتاتومُكتلخاو».للانمهنأهرشوهريخردقلاب .()«رثألاو
.رايتخالاوباستكالاقحدبعللو.().:هلكذولاخاف."ههاقلاخمزه

نمةدمتسملالوصألاىلعفالخلالئاسمرثكأيفةيضابإلاءارآترقتسااذكهو

ههلالوسرباحصأنمةيقبلازيالو‘فيرشلايوبنلاثيدحلاو،معركلانآرقلا

نبهللادعبك!ةباحصلاءارآىلإلئاسملاهذهنمريثكيفربكألامامإلاعجردقوءايحا

:تلاقىتحءارسإلاةليليرابلاةيؤرةلأسميفعقوامك،نينمؤملامأةشئاعو،سابع

.‘‘«ةيزفلاهللاىلَعمظعأدقفهبرىأراًدَمَحُمنأمعزنق»

نيبتلاةميوقلاهلوصأسبتقايضابإلابهذملانأميركلائراقللنيبتيلصفلااذهنمو

}ةهللالوسرباحصأنمةيقبتناكامنيح("نورقلاريخيفهلامعأوهدئاقعاهيلع

هللانيدنورصنيوإمهكلسمبدُمَحُميدهنوحضويو،مهملعبةفاقثلانورشني

عدبلامجنتولكاشملاثدحتتناكامنيحهأرمهتحيصنومههيجوتومهداشرإب_
هلنبتسيملاذإف،ققحملانمؤملاةسارداهسرديهضرباجناك؛مالعألاءاملعلااهيفركفيف

٩٦.:تافاصلاةروس١(

٥٤.:فارعألاةروس٢(

٣.:رطافةروس٣(

٦٢.:رمزلاةروس٤(

ةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ\١!٢صثرفكلاوكرشلاركذيل)١٠(بابعيبرلاحيحصيفءاج٥(
."ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفإهبرىأرادُّمَحُمنأمعزنم":تلاقافىنلاجوز

.«...ممنولييذلاعتنرقنورقلاريخ»فهللالوسرثيدحيلفراعتملايمزلاىنعملابنرقلارسفاذإ٦(
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همهفيملامهحورومالسإلارارسأنماوفرعنيذلاهتذتاسأىلإعجرباوصلاذفنم
اَهنَعاوذخ»:ةلقلااهيفلاقيلاءاريمحلاىلعوأ،نآرقلانامجرتىلعاهضرعفمهريغ

وأاامبنرمعنبهللادبعو5هللالوسرمداخكلامنبسنأوأ0'«مكنيدفلصن

.داشرإلاوميلعتلل-مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهزاجأو،ةمكحلايتوأنمممهريغ

بهاذملانوكتتتأدبرصقتوألوطتةفلتخمةنمزأبةّيضابإلاءارآرارقتسادعبو

نماهريغتنوكتمثةلزتعملاتنوكتف،يمالسإلاملاعلاتاهجضعبيفرشتنتوىرخألا

.مويلانيملسملاةرثكاهقنتعييلابهاذملا

رصعىلإامبرقأوءاءوشنةلدتعملابهاذملالوأيضابإلابهذملانوكي.رابتعالااذهبو

هباحصأودّمَحُميدهو،عيرشتلارارسأومالسإلاحورلاهمهفأونورقلاريخوةوبنلا

يصتخييلاإتاهاجتالاضعب،ةيتآلوصفيفضرعتسناهسفنبابسألااذهلو

..اهبصتخيداكي

يذوحألاةفحتيفيروفكرابملاهجرخو.لصأهلفرعيال:لاقو١٢8١رءعونصلليفيراقلايلعهحرخأ١(

.٢٥٩ ١٠



تفاللاتيضق
نووريو،هللاباتكنورسفي؛ملعلاسلاجمنودقعينيعباتلانمءاملعلارابكناكامدنع

نممهفضرعياميفسانللنوتفيولمعولوقنمههللالوسرنعاوظفحامسانلل

ءارآىلعسانلااهيفرقتساو،شاقنلانماهظحتذحأدقةفالخلاةيضقتناك-لكاشم

.اهيلإنودنتسييتلامهلوصأو،امبنوعنتقييلامهتلدأبسح.ةنيعم

،ملعلااهيفرشني،هلاًرقمةرصبلاذختاءاملعلاءالؤهدحأيدزألاديزنبرباجناكو

ييلااياضقلانمةفالخلاةيضقتناكو،نيملسملانوؤشبمتهيو©فيلأتلاوسيردتلايلاويو

حورىلعنيبمتباثيأرىلإاهيفىهتناو،ةقيمعةضيفتسمةسارداهسردو،هيلعترم

يبنلاباحصأنمفلسلاةريسىلعدنتسمو،ميركلانآرقلانمدمتسمو،مالسإلايفةلادعلا

.-مالسلاوةالصلاهيلع

ىلعفرشتةطلسىوقأو،ةمأللرهظممظعأو،ةلودلاقفارممهأةفالخلانأىريناك

ماظنلعضختنأنكميالفصولااذمميهومركلاباتكلاماكحأقيبطتوكهلارماوأذيفنت

ةءافكلااهيفطرتشينأبجياَمئَِو،نولوأةرسأوأةليبقوأسنجبطبترتنأالو،يثارو

تواستاذإفةيلقعلاةءافكلاو.ةيلمعلاةءافكلاوةيقلخلاةءافكلاو،ةينيدلاةءافكلاةقلطملا

بابسأنمةبورعلاوأةيشرقلاوأةيمشاهلالعجتنأنكمأسانلانمةعومجبيتاءافكلاهذه

.باسحاهلسيلفكلذريغينامأضحيجرتلالئاسونموأ{ةلضافملا

اهلنيرصاعملاءاملعلانمريثكلهوفرعامككديزنبرباجليأرلااذهسانلافرعدقو
هذهيقوںهبنوثدحتيوهنعكلذنورشنيهبالطناكو.هللالوسرباحصأنمريثكلو

ةيضابإلانأاوبسحف،نيخرؤملاضعبقلزانهنمو،جراوخلايأربةيضابإلايأريقتليةطقنلا
7.ءارآلاولوصألاةيقبىلععالطالايفمهسفنأاودهجينأنودجراوخلاقرفنمةقرف

النيعميأرىلعنيتقرفقفاوتنأ{ةقباسلالوصفلانمعضوميتلقنأقبسدقو

جراوخلاوةيضابإلااهيفيقتليةيضقمهأيهةفالخلاةيضقلعلو،ةدحاوةقرفامهلعجي
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مالسإللمهمهفيفجراوخلانعسانلادعبأةّيضاَبإلافكلذادعاميفودحاويأرىلع

.هماكحأبمهلمعو

خيراتلاامبدعتبانأدعبو،ةريرملاةليوطلابراجتلادعب-ةيمالسإلاةمألانأدقتعأينأىلع

ةيضقيفةيضابإلاىأرىرتنألإاهعسيالنيعمهاحتايفامترتسييلاةصاخلاتارثؤملانع

نأةيمالسإلاةمأللردقاذإو،يأرلااذهريغاوحجرينأنكميالمالسإلاءاملعنأو.ةفالخلا

هذهداعبإلرامعتسالاامبءاجيتلاعئارشلاهذهيغلتنأو،هللامكحىلإعجرتنأوعمتجت

رمأامكنيملسملانوؤشىلوتتنأةيمالسإلاةفالخللردقو،هللاباتكنعةيمالسإلاةمألا

امةمألاتاردقمبهيدينيبيقلتيذلاةلودلاسيئرراتختنأةمأللناكوكلذردقول.هللا

طورشلابسح٬ةلودلاسيئروأةفيلخلاراتختل،بهذملااذهدعاوقىلإعجرتنأالإاهعسو

قالإمهللا،نزومأةبورعلاوأةيشرقلاوأةيمشاهللتماقأاَمَنَو،اهضعبىلإانرشأنلاةقباسلا

ةمأيفتاءافكلاوبهاوملاىواستتنلو.تاءافكلاوبهاوملاىواسنتامدنعحيجرتلاماقم

.قالخألاولوقعلاوماهفألافلتخمنمنييالملاىلعلمتشت

امبمتخأل،ةيتآلاةعئارلاروطسلايلازغلادّمَحُمذاتسألانمفطتقأنأاقحييرسيلهنإو

امو؟بسنلااذهنمانديفيوأانرضيامو؟هلكلدحجلااذهميفلءاستننحنو":لصفلااذه

سمتحتوأ؟نومآخنعتوتىلعسمشدبعلضفامو؟ايسآوأايقيرفإنمانديزيوأانصقني

ةيضقنأوقفانملايمشاهلانمريخملسملايحنزلانإزاجيإيفلاقيالاذاملو؟ةرتنعىلع

نأو«نيرمعتسملاوبرعلانأشنمنوكتنألبق،نيملسملاومالسإلانأشنمنيطسلف

محفممهاَمئِإ،اوئانيذلامهنابآبرخلانمماَوقأنيَهتنََ»:لاقىمظعلاةلاسرلابحاص

دقىلاعتةللانإ.هفنأبءرَحْلاهدهييذلانالعجلانمهللاىلَعَنَوهأَنئوُكيَلمَنهَج

وئتمهأكسالا.يقشرجافوأيقتنمؤموهامإ.ةيلهاجلاكرةنيعمُكنَعبقذأ
.0'«بارثنمقلخمدآو.مدآ

:؟
.٥١٢٦ :مقر،ةريرهيبأنع،هبعشيفيقهيبلاهجرخأ )١



(
دجلاقاوسأ.م( ل:قاوسانزمہيصالفحفوم

ةشقانمللنوحاتريالو،لدجلاةرثكىلإنوليميالمهنأةيضابإلاامبزاتمييلاتافصلانمرع

نأكلذو"ثيداحألاةلاطإو،ليواقألاديدرتبممتاقوأنولغشيالو،تنعتملاماصخلاو}ةغرافلا

،لوقلايفاللمعلايفليلدلاةوقنودجيو{ةملكلاالةركفلاةميقبنونمؤيمهتلعجنيدلادعاوق

قاوسأىلإعجرتامدنعتنأفكلذلو،ىوعدلاباهنمىوقأكولسلابةجحلاةماقإنأنوفرعيو

امالكقرفلالفقأةّيضاتإلادحتكنإف؛ليوطلايمالسإلاخيراتلايفمالكلاتارمتؤمولدجلا
.ءادتهالاىلإاهاندأوىوعدلانعاهدعبأو«ائامإاهحجرأواًيدحاهفخأو،المعاهرثكأو

ةديقعلاحيحصتوباوصلاسامتلاوقحلانعثحبلاروطنمتاشقانملاتلقتناامدنعو

لوصحلللدجلاو؛مالكلاببعللاوةرظانمللعماجبو،ماصخللسلاجمبدقع:وهرخآروطىلإ

ثحبلااهنمدصقياممرثكأروهظلااهنمدصقيييلاةيماحلاةينايبلاكراعملايفزوفلاةذلىلع

ايندلااوألمينأنوديررنيذلارفنلاكئلوأ-نيملسملاةايح-ةايحلاقفأيفرهظواةقيقحلانع

.لوقلابسانلاناهذأاولغشيوجيجضلاب

ةمالسومهبهذمةحصباونمآدقوةيضابإلاعجر،عضولااذهىلإنيملسملاةايحتلقتناامدنع

ةعدباهلخدتمل.هلالوسرةنسوهللاباتكنملوصألاىلعاهونبواهوصحمنأدعبممقديقع

جاجللادتشينألبقربكألاعرشملاهعضويذلانازيملاىلعلكاشملافلتخماوضرعو.ةفارخوأ

نيدنمرونىلعامبنوريسيو،تلمعاَمبلمعلاىلعانوبساحيمهسفنأىلإةيضابإلاعجر.سانلاب

مهسفنأنولغشيالنارتاوءودهيف؛ليوأتلالمتحياليذلاليلدلابمهدنعتبثامنورشنيل

ىلإفدهييذلايمالكلاحافكلايفمهسفنأبنوقليالو،جئاتنهلسيليذلايوادلابخصلاب

تابثإو،قحلاةماقإىلعسانلاصرحأاوناككلذَلُكعممهنكلوايندلايفذوفنلاوةمظعلارهاظم
نإف«نيرتفملاتاهبشو،نيعدتبملاتاهرتو،نيعدملاليطابأىلعدرلافقوملايضتقيامدنعوهتلدأ
يغنتيييلاةهبشلاوأ،نلعتسينأديرييذلالطابلاميطحتىلإسانلاعرسأنونوكيبضانلاءاملع

لمعلاىلإاودوعيىحهباحصأاومحفيولطابلااومطحينأامو.ةجحلابوثاهوسكينأاهبحاص
باتكلابنيتمكاسمتساو،ةمألاوهللحلاصلمع،هوراتخايذلامهكولسو،هودهميذلامهليبسيت



يضابإلابهذملاةأشنخيراتلابكومينةيضابإلا

ليبسنوعبتيوركنملانعنوهانتيوفورعملابنورمآتيهللاةملكءالعإلعطقنيالبوؤدوةنسلاو

هقبستارصنو‘اةجضهبحاصتالحافكعيلقادمَحُميدههحضوأومالسإلاهددحيذلاهللا

عطقيهنكلو؛نعليالوبخصيالىداهيحلدجو3ةاهابموأراختفاوأحجبتهبقعيالو6&ىرعد

.نييبالفلعاضتيو،نلعتسيالفيراوتينألطابلامزليوعدبلاوءاوهألانعيدحتلاقيرط

ىمح"كلذلةدعلادعيوملسمةديبعيبأةلداجمىلإقوتيةلزتعملامامإءاطعنبلصاوناك

نإ:لوقتيذلاتنأ:ةديبعيبأللصاولاقف،ناكمامهعمجو،مويتاذةصرفلاهلتحنس

وبألاقمت.رودقملاىلعبذعيلوقأينكلوال:ةديبعوبألاقف؟ردقلاىلعبذعيلل

نعتكسولصاوزجعف؟هاركتسابىصعيىلاعتهللانإ:لوقتيذلاتنأ:لصاولةديبع

ذنمائاينبهلتينب:لصاولاقفتكسفكلأسو‘صلختفهتلأس:كلذدعبهلليقف.باوجلا

.فقاووهوهمدهفةنسننالٹ

مهريغيدحتنعنوكفنيالمهفكلذلولدجللابحةيمالسإلاقرفلارثكأةلزتعملاناك

مدقتو،ةرظانمللاسلجباودقعف‘بهذملالهأمهنمةعامجىدحتو!ةيمالسإلاقرفلانم

سمجلانأل؛دحأهبجيملفكلادبعاي:ىدانفةبوجألاوةلئسألادادعإيفرهسيذلايلزتعملا

لاقف‘هباجأفكديرأيضابإلايطمللانبهللادبع:لاقف{ةلدابعلانمددعىلعلمتشي

دبعلاقف؟هيفتنأناكمىلإهيفتسلناكمنملقتنتنأعيطتستلههللادبعاي:يلرتعملا

:لاقف؟هيفتسلناكمىلإهيفتنأناكمنملقتنتنأعيطتستله:يلزتعملالاقف،ال:هللا

.“"»يطمللانبااياهنمتجرخ":لاقف.تئشاذإ

.ادوسيلايلهلريكفتلاوهدادعإيفرهسويلزتعملاهانبامضقتنااذكهو

ديزيثعبفملسمنبديزيهبتاكىلإكلذاكشفردقلانميشجاجحلاسفنيفعقو

نإفهتبطخديدرتنمرثكيريمألللق":هباجأف-اقثاوهيفو3اًبجعمهبناكو-ارباجلأسي

هتبطخنأىلإهبتنافريكفتلااهيفرثكأو،هتبطخجاجحلاددرو5"لأسيامعباوجلااهيف

١.مقرهشماه«٦ص،نيئدتبملاوةماعلاملس:ينورابلا٩٦

٢٦\.زم.-:( .راهزألايفنورابلاوريغصلانباةصقلاركذدقو٦



ةآلايو«©؛«ةوزساغلامهوأويدلام:لاعتهلوقىلعلمتشت
.0»كبحاصملعأامكديزيايكحيو":ديزيللاقفحاجحلاةريحىلعباوجلاةميركلا

اولداجيننأمهلافطأومهئاسنيسونيملسملالاومأنولحتسيمهو-جراوخلانمةعامجدارأو

مهنمةعاربلامرحو":لاقف3"معن":اولاقف"؟نيدبنيملسملاءامدهللامرحدقسيلأ":مهللاقف5ارباج

:اولاقف"؟نيدباهميرحتدعبنيدببرخلالهأءامدلحأدقسيلوأ":لاقف3"معن":اولاقف"؟نيدب

دعباملحأله":لاقف،"!معن":اولاقف"؟نيدبامبرمألادعبنيدبمهتيالوهللامرحو":لاقفء"!ىلي"

ًقَحْلاىلعمهيديأعضيىحةوطخةوطخممبريسينأعاطتسااذكهو،اوتكسف.؟يدبانه

نأونيكرشملاىلعقبطنتيلاماكحألاكتسيلنيملسملىلعقبطنتيلاماكحألانأمهفرعيو
.هلافطأوهئاسنيسوهلاملالحتسالايفاككلذنوكيالهمدهبي>

ةيسايسلاوأةيعامتجالامئارخبللضعبىلعتابوقعلايفهللامكحذيفنتل"دقدحوملامدنإ

امىلعمرجملاةبوقعالوأاهنمدصقياَمإماكحألاهذهو،يغبلاوقيرطلاعطقو8انزلاولتقلاك
تردقاَمئِإڵةعيرشلاماكحأ1يفةبوقعلاومانالاهذهلثمباكترانعسلنلارجزايناثو©بكترا

.ةقلاموأفارسإنوداهذيفنتةقيرطتددحواهيلإةيعادلابابسألاىلعتينبو{ةرورضلاب

،سانلاضعبماهفأىلعقدنيعملااذهو،امهلتمسريلادودحلاىدعتتنأحيالفكلذلو

انيلعتمرحوموقءامدانلتللح":اولاقفلمجلاةعقونعهوشقاناملالعمامإلااولأسف

لتحاامدنعىلعألادبعباطخلايبأدنجدحأههجويذلالاؤسلاسفنوهو3"مهلاومأ

ناكلكلذانلعفول":هللاقو،هنعهرجزولاؤسلااذهباطخلاوبأهيلعركنأف"ناوريقلا

.)رانلايفمهعمانبكينأهللاىلعاقيقح

.ةمئألابطقلديحوتلاةديقعحرشو©يخامشللريسلاعحار٦(
.نيقباسلانيردصملاعجار٣(

غقو.حيرجىلعزهجيمأمهمزهنيحمهيفةوسلانحأ-هلهحر-ناكو":ىلبام٩.١١صهرسلاءاح(
نألاىلعقيقح":باطخلاوبألاق."انلاومأنمنولكأيامكمهلاومأنملكان":ىتاوللارلاخهللاقف،اربدمعبتي

ءالوانيرممالوألممرتقاميمحاهنأوذإىحاهاتتةئأتلدملكرامهعمالدب
.هصنبفا."لحترا:)٨(«ًنوُمَلنكموفغضلكللاقراثانمافغضاباذعمهتافانولَضأ



يضابإلابهذملاةاشن_[٦١_)خيراتلابكومينةيضابإلا

داهجل

'أنيبساحةنيعمروصعدعبداهتجالابابقالغإىلإةيمالسإلاقرفلانمريثكبهذ
.داهتجاللحسفنيناديمنيدلايفقييْمَلنأونيقباسلانيدهتجملاىوتسميفسانيتأينل

ريدايملايفقلحتوقلطنتنأمهماهفأونيملسملالوقعىلعنودماجلاءالؤهرجحامنيحو

اولعفنيحريكفتلاوررحتلاوقالطنالاىلإنينمؤملاةوعدبميركلاباتكلااهحتفييلاحاسفلا

.ةصاخةنمزأوتائيبوتارظنىلعىرخأةهجنممالسإلااودمجريكفتلارايتاوفقوأوكلذ

مالسإلاحورعمىشامتتالةدماجلاةركفلاهذهنأةلهولوأذنمةيضابإلافرعدقو

دارأاهيطختيغبنياليلادودحلامسرنأدعبمالسإلان©ناكمونامزلكلحلصييذلا

نودوريءةايحلانيدايميفمهماهفأومهمولعو.مهراكفأومهبهاوماوقلطنينأنيملسملانم

3راصمألاوراصعألاعيمَجيفةيرشبلاجاوفأمامأليبسلانورينيو،قلاغملانوحتتفيو،ليهاجملا

الإنولضافتيالروصعلاعيمجيتنوملسملاو،اهلئاوألهحابأامةمألارخاوأىلعرجحيملف
ةبحصلافرشءانثتساب،هللاليبسيفلصاوتملاحافكلاو،لاصلالمعلاوناميإلاوىوقتلاب

لمحتنلاىلوألاةعفدلاو5دّمَحُمباحصأاونوكينأهللامهراتخانيذلارفنلاكتلوأل

.ةلاضلاةيرشبلاريخلةيادملالعشم

.ةريثكلالكاشملاهذهيفمهثاحبأىلإو{ةرخأتملاروصعلايفنيدهتجملاىلإنيملسملاةجاحنإ
ةقباسلاةنمزألايفمهيلإاهتجاحنمدشأ{ةمألاىلعةفلتخملاتاراضحلااهضرعتلا

،تالصاوملاةلوهسلروصعلاهذهيفرسيأداهتجالاىلإةمألاهذهنمنيلماعلالوصوو
.مهتشقانمومهثاحبأىلعمهدعاستيلارداصملاعيمجىلعمهلوصحو،ءاملعلالاصتاناكمإو

نأواهرخآنعقلغنيالةمألاهذهلئاوألهللاهحتفامنأنودقتعيةيضابإلاناكاملو

قلغمهيقفهقلغينأنكميالهيعارصمىلعاًحوتفمهقدّمَحُمهكرتيذلاداهتجالاباب

اذممايقللهبحاصلهؤييذلايملعلاىوتسملاوداهتجالاةيضقاوشقاندقفكلذلومهفلا

الئل؟مسقنودمسقيقداهتجالاطئارشلمكتسانملهيفصاصتخالاحصيلهو.ءبعلا



_يضابالابهذملاةاشن_[٦٢)__ةيرتلابتوميفةيضابإلا
هيفلمعترخآناديملجأنم،ةايحلاوملعلانيدايمنمناديميفبهاوملاوتاكلملافقوتت

.ىرخألوقعوتاكلم

هيلإعمتساف"قيقحتلاوحاضيإلانمريثكهيفعوضوملااذهيفيملاسلاةمالعلاهبتكامعلو

ضنيدلالوصأو،ةفللابملعلاكدهتجملايفرفوتتنأبجييلاطورشلاحضوأنأدعبلوقي

،طورشلاضعباهنملتخااذإامأ":عامجإلاوةنسلاوباتكلانمةلدألارداصمو،هقفلالوصأو

عويبلاةلدأبوأ،اهريغنود،حاكنلاةلدأباَملاَعناكولامك،ْيَشنودءيشباًملاَعناكو

طابنتسايفدهتجينأهلزوجيلهف.اماتائاقتااهنمملعامبانقتمناكو،كلذوحنوأ.هريغنود

؟ةنسلاوباتكلاماكحأعيمجباًملاَعنوكيىمحهلزوجيالمأ؟ماكحألانمملعام

ال:ليقو"نييلوصألارثكأىلإلوقلااذهبسنوكلذزاوجىلإهلظيمدكلامامإلابهذ

امبقلعتتيلاةلدألاضعبلاكلذنمفرعنإوضعبنودلئاسملاضعبيفداهتجالازوجي
زاوجنممامإلاهيلعامحيحصلاو،داهتجالايرَجَبمهدنعةفورعمةلأسملاهذهوهماكحأ

َلُكذخأمنمايشدهتجملالهجيالثيحب،نفَلُكيفداهتجالالامكانطرتشاولأل؛كلذ

ةةلأسمَلُكذخأمبهملعلامكل.ةيداهتجالالئاسملانمايشدهتجملالهجيالنأمزلل،ةلأسم

يفلاقوعبرأنعباجأفةلأسمنيعبرأنعسنأنبكلاملئسدقو،اًرصاقناكالإو

نعبيجينأهلزاجاملىرخأنودةلأسميفداهتجالاحصينأالولف؛"ىردأال":ةيقبلا

رمعنباوذاعم؛ماكحألالئاسميففقوتلا:ةباحصلاضعبنعلقنكلذكو‘ضعبلا

ملولف،ةرخآلاءاملعيفاًراعشكلذراصىح،نيعباتلاعباتونيعباتلانعكلذكو،امهريغو

.")مهنعفقوتلااذهتبثاماًرئاجضعبنودلئاسملاضعبيفداهتجالانكي

لمعىلإنيدنتسملكاشملانوشقانيررحتلاوحوضولاوةحامسلانمريثكباذكه

امنومرحيالو{ملعلاهعسوامنورجحيال،نيحلاصلاوفلسلاةريسو،نيعباتلاوةباحصلا

داهتجالانمباوبأىلعةمحدزممكارتتةعباتتملاروصعلالكاشمنوكرتيالو©نيدلاهلحأ

٢٧٨.،سمشلاةعلط:يملاسلا١( ٢/



يضابإلابهذملاةاشن_٦٠٢_[]_خيراتلابكومينةيضابإلا

تيلبدقءاملعنمماكحألابلطتتلىرقهقلالكاشملاهذهدوعتل{ةديلبماهفأاهتقلغأ

.ةديدم.نورقذنممهلاجآاوفوتساو،مهراظنأتينفو،مهماظع

رصعلااذهيفنيملسملاءاملعرثكأكردأنأنينمؤملابولقحارشناىلعثعيياًممَلهئإو

نماقرفتلبكنيلالسالسلاهذهنوعطقياوضفنتنافةيضابإلادنعةرظنلاهذهباوص

ريكفتلاءامسيفقالطنالانودتقلغأيلاباوبألاهذهنورسكيو،ةليوطاًروصعنيملسملا

،ىتومللافحتمةدماجلاةرظنلاهتصصخيذلاروجحملاناديملااذهنومحتقيو،داهتجالاو

هنمةَقرفزكنمرمتالولفل:لاقفهيفقابسلاىلإميدنولبشمههللاهحابأامنيملسمللنوحيبيو

زهامجاهفاورزسوهيات .0:ێوزدخي
يفنيملسملاهيقفتوهللاةلاسرلمحلىعدتنلاةفئاطلاهذهنمابولطمسيلهنأققحملانمو

نمابولطمسيل؛لمعلاوملعلاوناميإلانمةاعدلاةدعنولمكتسيامدنعمهراذنإو،نيدلا

اهنأكةدماجركاوذيفامنونزتخيي،ةملسماياضقوةفاجلئاسملةلمحاونوكينأةفئاطلاهذه

نوعيطتسيالو،هقفلاباوفصوينأحصتالءالؤهلاثمأنإفةظوفحمبتكلةرركمةعبط

.هللاةلاسرلمحىلعنووقيالو،راذنإلا

ةيعجرلاىلعةروثلاءاوللمحو،دومجلامطحنملئاوأنممامإلاذاتسألانوكيدقو

كابتراوةريحيفرظنت،مدقتنودممبتفقوتو،نورقةدعنيملسملافتمكحتلاةينيدلا

لبكيذلاديقلااذهنمررحتلاىلإاعدو،نمزلاءاوطأيفةيرشبلابلغلغتتةايحلابكومىلإ

.ةايحلاتاروطتونمزلاثادحألقيمعلايمالسإلامهفلاةقالطناءاهقفلاةلهجهب

يفاهيلإاعدلامالسإلاحورمهفو{ةقيقحلاهذهىعونكملوألارصعلاذنمةيضابإلاَلُك
اللالعفامك-مهيلعهللاناوضر-هباحصألههيجوتيفمعوقلاهلوسريدهو.ميركلاباتكلا

لفغينأديقلااذهلاوحمسيملففللالوسرلوسرقيفوتىلعهللادمحىح،لبجنبذاعمعم

مهماهفأومهلوقعىلعرطيسينأدومجلااذهلو،مهقالطنانودفقينأرجحلااذهلو؛مهيديأ

_..}_

١٢٢.:ةبوتلاةروس١(



يضابإلابهذملاةأشن[(٦`؛اباات
-اذخيراتلابكوميةيعيبلا

نورقلاءيحتنأنكمأامكو،ةيواستممهبهاوموسانلاكرادمنوربتعيمهنألكلذو؛مهمولعو

.مالعألاوةقلامعلابةرخأتملاوةطسوتملانورقلاءيحتنأنكميمالعألاةقلامعلابىلوألا

ءنورخألملااهنم,يقتسيلارداصملاسفنيهنولوألااهنميقتسيقلارداصملاتمادام

|.ةفرعملاوعالطالاولاصتالالئاسونمرسيتامم

عمومالسإلاحورعمىشمتتيلاو{ةّيضابإلاامبدرفنيداكييلااياضقلانمةيناثةيضقهذهو

ملو©ىرخألابهاذملاباحصأنمريثكاهنعلفغدقودوجولاةعيبطعمو،ةايحلاةقيقح

دومجلاوةففغلارابغمهنعنوضفنينوملسملاهيفأدبيذلارصعلااذهيفًالإاهتقيقحاومهفي

.-مالسلاوةالصلاهيلعمانألاديسهيلإاعدومالسإلاةحاحسهتدهعاميفتوققطتيو.ةيعجرلاو

لمعولوقوةديتعمالسإل

مالسإللنوكتنأنكمياليلاةماهلاةدعاقلاهذهةيضابإلاامبدرفنيداكييلالئاسملانم

دنعدلاَنإإ»مالسإلامامتللمعلامهطارتشايهةدعاقلاهذه3امنودبةرمت &©ه«ةالسإلاهللا

.لمعولوقبالإمتيالمالسإلاو
،تامرحملاعيمجبانتجاوضئارفلاعيمجبنايتإلا:لمعلاو{ةداهشلاةملكبقطنلا:لوقلاف

يفارغجلاططخملايصخشلالخديةداهشلابقطنلاو.تاهبشلاعيمجدنعفوقولاو

لتاقأنأترمأ»:ةلقلهلوقل،هلافطأوهئاسنةماركظفحتو،هلامو3همدمرحيف،نيملسملل

لإمهلاومأومهءامديماوئقَحدقفاهولاقاذإَق.هلاالإهلإال:ارأرنَيىتحىخ

لتقوناصخإةعىنزو،ناميإدعترفُك»:لاق؟لالوسراياهقحامو:ليقاهقحب
ماتريغناميإفلاهضرفامبلمعلالمهيوةملكلاهذمقطنلابءرلليفتكينأاا.همق

٩.:نارمعلآةروس١)

٤٦٤.:مقراللاليبسيفوزغلاعماجباب.سابعنبانعهحيحصيفعيبرلاهجرخأ٢(
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حرضينأو{هتلاسروةللابنمؤينأصخشلانميضتقتمالسإلاةعيبطنإ،لاصريغلمعو

:'٠٠“.امبنمآيلاةلاسرلاهذههبتءاجامبلمعللعفدنينأوناميإلااذم

هلإالنأنودهشيرشبلانمنييالمبجونييذلامويلايمالسإلاملاغلاىلإةرظنتيقلأولو

ةمألايفازنوكينألهللامهراتخانوملسممهأبنورخفيو،هللالوسرادّمَحُمنأوهللالإ

ةرظنتيقلأولكنإ:..ءامسلاعئارش.اهتعيرشبخسنيو،ةنمؤملاممألاامبمتخينأهللادارأيلا

6:“`".“-‘,ةنراقملاكتءاسو،ةجيتنلاكتلهذألمهلامعأىلإونيملسملاءالؤهىلإ

نوكيالنأ،هللهلكملسملانوكينأدارأمالسإلاةعيرشبظادّمَحُملسرأنيحهللانإ

هناسلوهبلقبهللاىلإنمؤملاهجوتينأامإف،ءاكرشلاىىغأهللانإفكيرشنمؤملايفهلل

:هنعيغهللانإفالوهحراوجو

خزاوجلاقباستتو،هللاريغبحببلقلائلتميو،ديحوتلاةملكناسللاكولينأىودجامو

5.اهيلعهللاهضرفاملةكرات،هنعهللاىهنامكىل

.؟ةاهابمللالإجحيالوأ؟ةاكزلابفرتعيالوأ؟ةالصلابرقياليذلاملسملااذهنزوام

ىنحةرصمقلملاو؟هلقعدقفيىتحبرشيفةناحلالخدييذلاهللادنعملسملااذهنزوام

؟هرنسكتهيوهتحصكمهنيىمحروخاملاو؟هلامدقفي
.؟هللادنعملسملااذهنزوام.

هاتفشمتمتتو؟سانلاهاريلةحبسملاهعباصألمحتعراوشلايفقلطنيملسملااذهنزوامو

بكتريف،ةرغسانلانيعأنمدجيىمحهللامزحيلانتافملانيبهانيعلوحتو؟هللاالإهلإالب

يجراخلاراقولانمابوثقسافلالخدملاىلعيفضيفجزخيئ،عمارحلالاملازتبيوةشحافلا

5٠...؟نمؤمةئأسانلانظيل
ماكحألطعيودريو؟هللالوقىلعفوسليفلالوقبجنحييذلاملسملااذهنزوامؤ

؟٩\هسكراملراكوأ،ىويدنوجؤأرتراسلوبناجاهعضوىلاريتاسدلابباتكلا

وأةفسلفلابفصوتقلاتايصخشلانمتارشعللثممهنكلو‘طقنفاهانيعنيلاءامسألاهذهدوصقملارسيل١)

وأ.ديورفلاق:تبحأ،هلوسرلاقوأ،هللالاق:تلقاذإف؛هللاماكحأنمالدباهؤارآواهلاوقأذخؤتوةمكحلا

.مهبًاباحعإنينوتفملابولقءىلتمتنُممءالؤهريغوآ«رتراسوأسكراموأ؛نيوراد
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؟هللادنعملسملااذهنزوام

يفكرتشيوريخلاوهللاليبسالإليبسَلُكيفلاومألاقفنييذلاملسملااذهنزوامو

نزوام.!!؟ركنملاسلجبآلإسلجبَلُكنعىهنيو،فورعملعورشمًآلإعورشمَلُك

؟ةللادنعملسملااذه

©ىوقتلاراهظإبمهلاومأنعمهلتخيو،نيدلابسانلالفغتسييذلاملسملااذهنزوامو

؟هللادنعملسملااذهنزوام؟ةقدصلاقاقحتساباهقرسيف

ديبعلاريخستمهرخسيو،كلمتلاةيرحبمهلاومأوسانلادبعتسييذلاملسملااذهنزوامو

؟هللادنعملسملااذهنزوام؟لالذإلاوريقفتلاو،ليهجتلابمهيلعمكحيو،رمألاةيالوىوعدب

عنكرشتفةيكارتشالانعهلليقو،رصعتفرصعلااذممعمسيذلاملسملاكلذنزوامو
؟هللادنعملسملااذهنزوام؟عيشتفةيعويشلاىلإيعد

لكقبطنتاهنإ..لودلاىلعقبطنتيهاَمئِإَو"دارفألاىلعةروصقمروصعلاهذهتسيلو
.ةلوداَهَنَأاهنمةدحاوَلُكىعدتلا{مالسإلادالبنمةرئاحلافئاوطلاهذهىلعقابطنالا

اهعادعأوهللاءادعأدلقتو،نيدلاىسانتتورصنعلابزتعتو،مالسإلاكرتتوةبورعلابمصعتست

اهضعببصانتكلذَلُكدعبمت،اهلهللااهعضولامكحلاقرطذبنتو؛مكحلاقرطين
حالسلاو،ةربخلاويأرلامهنمدمتستللاءادعأبهللايفامناوخإىلعنيعتستو،ءادعلا

؟هللادنعلودلاهذهنزوام.ديكلاوةليحلاوةريخذلاو

ديحوتلاةملكبمهتنسلأقلطنت،رشبلانمنييالملروصلانمنييالمدجتنأعيطتستكنإ

؟مالسإلاىلعنوبسحيو،كلوأَلُكناميمنيلهف؛نيملسماوسيلكلذريغيفمهنكلو
ديدانصلاكتلوأنامكءاثغلاءالؤهناميناكوكلاهدارأامكالماكناميإلااذهناكول

نإفهللاةعيرشىلعمويلاريسيهلكملاعلاناكلناميإلالامكةطيرشوهلمعلانأنورينيذلا

اودهينأاوعاطتسا-المعوالوقواناميإمالسإلاناكامدنع-نيملسملانمفالآةرشع

فالآلاكللوأعاطتساوإمهفايسأومهلاوقأبمهودهينألبق؛مهكولسبهللانيدىلإنييالملا

نأل؛مءالسإلاريغىلعاهلهأناكنإوكلادالبيفارهدزمايوقهللامكحاوتبثينأةليلقلا

امطخُمنوكأدقو-معزأيننإ..مهحراوجومهتنسلأوممهيولقباقحنيملسماوناكةلقلاكنلوأ
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هضئارفكرتىلعنيملسملائّرجيو،هعابتأرظنيفهنوهيومالسإلارضيملهنأمعزلااذهيف

مالسإلايفضييذلالوقلااذههبرضأاملثمءيشهعرشبديقتلامدعو‘هتامرحكاهتناو

نيذلانيهقفتملاضعبقدشتو{«لاالإهلإال»ةلوقًالإمالسإلانمهلسيللجرىلعلماكلا

بابسأنيوهتبسانلانمةلهجلاوةماعلاءاضرإلنودهتجيومهفنوداوظفحامنولغتسي
ملولو،هللادحوينملقلخملمنهجنإ":نيلئاق3بهاذمللضعبمسابنولجديو؛مهلةيصعملا

ةلمحلاعممهافريغ"قرسنإونيزنإو،ةّنحْلالخدهللالإهلإاللاقنمنأو،اميَشلمعي

مهسفنأنعسانلاامبنوعدخيواهيناعمنعامنوعطتقييلابيلاسألاهذهلاثمأيف،ةريخألا

هطرتشايذلاحلاصلالمعلامنوبلسيو،مالسإلابقلمهيلعنوفضي،ممبرنعومهنيدنعو

.ناسحإلاوحلاصلالمعلابنورقمريغنايإهيفدريملف،هللابنمآنملميركلاباتكلا

اهيفاوراسو،مالسإلالوأذنمةيضابإلاامبدرفنيداكيلااياضقلانمةثلاثةيضقهذه

اوقرفيملفمهيلعهللاناوضر-هبحاصأهيلعراسو.ققدمَحُمهيلعناكيذلاجهنملاىلع

ءاوس-نيبئاتلاريغنيرصملاةاصعلااوعمطيملو،هللانيداوئزجيملو،لمعلاولوقلانيي

.هللاةمحريفكرتلاوألعفلابمهتيصعمتناك

مهيبنيدهومهبَرباتكىلإاوعجرو،ةليوطلامهتعجهنمنوملسملاضفتنادقونآلاو

اوفرع،قيرطلاةيادههنمنوسمتليو،داشرإلاهنوحوتسيو،هيجوتلاهنومهلتسيمهفلسةريسو
وعدتةكرابملامالقألاتقلطنادقفكلذلو،ةديقعلاةحصيفيساسألاطرشلاوهلمعلانأ

دُمَحُمهبىلحتيذلاموقألاقلخلابيلحتلاوهللاباتكنمىقثولاةورعلابكاسمتسالاىلإ

يفناطيشلارهقينأعطتسيملنمنإفسفنلاداهجمئادلاداهجلاناديمىلإعافدنالاو!ق

يوسلاهللاطارصنعنيفرحنمنوملسملامادامواهضرأيفودعلارهقينأعيطتسيالهسفن

.هللارصنباوديأتينلمهنف

ءالودوابوعش.امنأوادارفأهبلمعلاىلإاوعجرو،مهفلاقحمالسألانوملسملامهفاذإف

لعجيومالسإللمهرودصحرشيىلاعتهللانإف،هللمهحراوجومهتنسلأومهحاورأاوملسأو

هللةزعلانإفءامبمهدعوييلاةزعلاممتؤيو،اًجرحخَمةلكشمَلُكنموءاجرفقيضَلُكنممهل



.يضايلابهذملاةافن_[٦٠١)_ةيرقلابتوميةبضابإا
تمكةبحأاذافهنحاىتحلفاوتلاپيإقتييدبعلاالو».نيمومللوهلوسرلو
:....«اهبشطبيتلاهديو6هبرصييذلاهرصبو.هبعمسيذلاهَعمَس

:....ال.3تبججقبجحق.....3

ايأ..فافو:بياسنج.فوقولاوةءاربلاوةيالولا-.

ةنسلاوباتكلابناتضيرفامتءاربوةلمجلاةيالو":لماشلاافةمئألابطقلوقي
عوضرمللةشقانمدعبو،"ةّسحْلاهيلعتماقنإهغولبذنعافلكملكىلع-٬عامجإلاو

بنخايفثيداحأدورولو،امنهيلغاسايقنانَحاوفامتعاربؤوضاخشألاةيالوامأو":لاق

الانريغلاقو":لاقعوضومللةشقانمدعبو"نآرقلاقمهبححدمللافناوخإلا
اهدل...٢.:..:هاجهش::........:"نابح

نلاقئاقحلاهذنملصفلااذهأئدنبأنأتيأردقلا هلاهمحر-ةنمئألابطقاهررقي
نمةمئألابطقوةنعنضزو اذنهيفنمزلامممداجنيذلالئالفلازارخألانيزكفملا

رازسأمهفلمهرئاضبهللاحتفنيذلأنلوأنمهنأىلإةفاضإلابوهوريخألارصعلا

ليبسيفحافكلاىلعمهاوقؤ‘ةفرغملاوةمكحلازؤنممنولقففذقويمالسإلاعيزشتلا

ماكحألااهلعقدو؛ىيقحنلبماللاطاطملاروصعنهيدهمدعمهريوهلل
اذهعموهو.لاوقأونيلوقنيباحخجراتمناكاحخروةنسلاباتكلانمةدمتننللا

هسايقعنمفرعأاشيففلؤمهيلإغليغامغلبناتكلاجانالاوةلصاوتلللمعل
5..':“..داهرآلاوظعولابورنيرذتلب

هرصعيتشيعيناكو؛ملعلاعورفعيمجيكةلقنتمةيملعةعوضومكلذلكعمئ`
عننيفجهيلإلصتوكتادحأنمملاعلايىرجيامىلعاًعلطمناكدقف،ةيقيقحةايح

..ي..ت:::-_.ن

ؤيقهيبلاو:٧٤٣ر،هحيحصيفنابحنباو٦١٣١::مقرعضاوتلاباب،ةريرهيبأنعيراخبلا.هجرخأ١(
(عجارملا).٨٨١٦ر
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امتوقبسحدقنلاودرلاباهلىدصتيف،مالسإلاىلإهجوتيلانعاطملاو{ةيفاقثلاتاكرحلا

.اهفعضوأ

بجييولاتافصللةيحةروصناكيذلاققحملاةمالعلااذهلةمجرتلاددصبنآلاتسل

ةبغراهميعنوايندلاةحارنععفرتو،هبربهبلقرصاوأطبريذلاملسملااهيلعنوكينأ

ةينويهصلاسئاسدبراحيهللاليبسيفداهجللهسفنفقوو،ميعننمهللادنعاميف

نيذللاايندلاءاملعديكدريو‘بيلاسأنمنورمعتسملاهركتبياميفاهئالمعوةيبيلصلاو

نيدماجلاءاهقفلاعادخطبحيو{ةلجاععفانمىلعلوصحللناطلسلاباحصألنوفلزتي

راكفأنومّمسيو،نيكتستلةملسملاةدارإلاباصعأنوردخينيذلاقرطلاخئاشمليحو

.نيقيلاربخلاكبردنعو،نيهتستلةفارخلاوعدبلابةنمؤملاةّمُألا

نعدعتبملااهتابجاوىلعصيرحلاهنيدبيفوملانمؤملاةبحَمنأةيضابالاىأردقل

فلسلاراثآلىفنتقملا5ةلقادُمَحُميدهعبتملا!مالسإلاقالخأبقلختملا،مراحملا

نينمؤملاىلعهتبحمتبجوقيرطلاهذهىلعناكاذإنمؤملانأةيضابإلاىأر..نيحلاصلا

.نيملاعلابَرنمةمحرلاوةرفغملاهلتبلطو،نيملسملانمهتيالوتنلعأو

كئلوأنيبلإةمحرلاوةدوملاوةبحملاهيفيرحتالعمتحبىلإميركلائراقلااهيأرظناو

اميفمهطبريملوشةملكءالعإلمهسفنأاوبهووهللاديبمهرئاصماوقلعنيذلانينمؤملا

ىلعمدقأفهللابذعتسيملوغزنناطيشلانممهدحأغرناذإف؛هللايفةوخألالإمهنيب

هذهتمطحتو،نينمؤملابهطبرييذلاطابرلااذهمصفنا{ةبوتلاىلإعراسيملو{ةيصعملا

لابحلصيو،هبنذنمهللارفغتسيو،هبربهناميإددجيىتح،نيدلاىلعتماقلاةوخألا

.ضرألاوتاوامسلارطافبهبلق

نأدعبمهنيبهسفنتزعو،تناكامكهناوخإنيبهتلرتمتعجر،كلذلعفاذإف

.()هينمؤمللوهلوسرلورمهللو،تناه

٨.:نوقفانملاةروس١(



يضابإلابهذملاةأشنخيراتلابكومينةيضابإلا
١ 7 . ٣ى۔وً

هللالوسردمحمهللاالإهلإاللوقألملانيبنلعييذلاملسملااذهنأةيضابإلاىأردقو

هللاىقليوأتاروظحملاباكتراىلعمدقيوأ3هتابجاونعىلختيفهللارماوأىلعئرتجي4

سكترتوأ،رشبلاهيلإوعدياًممائيشهللانيدىلعلضفيوأسانللهرهظييذلارهظملاريغب

.هللانمالإنمؤملاهوجريالامهنموجريف-تيموأيح-قولخملفلتلاىلإ
. 2 د َ ٥ ً

ناقحيال.ديحوتلالهأنيبهانلخداومالسإلابهانفصويذلاملسملااذهنأةيضابإلاىأر

نمةضظلغلادجينأبجيلبنيدلايفةبحملاهلمشتنأنكمُثالونيقداصلاعميواستلابمركي

لماعتلاللقيو‘هنمةءاربلانلعتنأو،هنعداعتبالابلطينأو،خيبوتلاوعيرقتلاعمسينأو،نينمؤملا

هردصهللاحرشينأاًمِإَفهيلإالإهللانمأجلمدجيالوإتبحرامبضرألاهيلعقيضتىحهعم

بوتيف،ةيصعملانييوهنيبدعايينأو{ةدابعللياضعأرخسينأونامللهبلقحتفينأومالسإلل

©ىوملاوسفنلاداهجلصاوتملاداهجلاو،حلاصلالمعلابمالسإلاةريظحىلإدوعيو©بكترااًمم

ىلإلسكترينأاو..هللايفاًأقيفوتلاوةيادهلادعبحبصيو،سلنلارصاوأبذئنيحهرصاوأطبترتف

ةياوغلايفرمتسيو،سفنلاةبساحمنعدعتييو،ةبوتلانعربكتسيو،نايصعلاىلعرصيو"ناطيشلا

نإوةيصعملابهرهاجنمعاوضرينأالوكلاودعاوُحُينأهللاءايلوألنكمي١ذثنيحولالضلاو

تاوهشلاديبعلنارفغلاوةمحرلاهنمبلطتل،نايدلاكلملاىلإهجتتنأيحتستلةنمؤملابولقلا

ه.,ءمصسمه,۔هم5۔.7ً.2ْ

.0_هدنهنليملعاوموءاتبيدهايكلوتبحانتيدتالكي"ناطيشلاءايوغأو
اولصفنا،اوبكترااَمبسانلاوهللانورهاجيو،اولعفامىلعنورصينيذلاةاصعلانإ

.رم.مم..١.۔,9ِّ

نونمؤناسوقدحتاطهلوسروهللااوداحوممماوخإةبحمنعاودعتباو٧مهبرنعمهئايربكب

4,ؤ7١هه۔۔إ,ے,۔٠٥۔۔4.2٠ح2
هاب يفةكذوأهلوُسَرَوللانوداَحننيذلاَنإ0”«ةلوُسَرَواداحنوداوبرخالاووتلاو

ََ.هَّ٤ر2ر+ه2,۔.).1
.هملقنمنيذلاتبكامكاوتبكهلوُسَرَوهللانوداَحنيذلانل«ةيلذال

٠٦.:صصقلاةروس١(

٢٢.:ةلدالاةروس٢(

٢٠.ةلداجملاةروس٣)

٥.:ةلداجملاةروس٤)



يضابإلابهذملاةاشن__٧١١_[]{ةبراتلابتومينةبضابإلا

ردصلايفنوملسملاامبىلحتييلاتافصلايهناميإلاوقدصلاوةحارصلاتناكدقل

وأ"مهقافنبهللامهذأنيقفانموأ،حلاصلالمعلايفنوسفانتينينمؤمالإدجمتالفلوألا

رتتسيو،اهبيفختسيةيصعمبكتريفناطيشلانم'ةئلمهدحأىلعبلغتدقنيملسم

ةيصعمبرهاجينأالو،هللامرحاملحتسينأىلإةحاقولاهبغلبتالفميظكوهوهبنذب

هسفنبساحيلهئإلب،بنذهنأملعيوهو‘بنذنمبكتراامىلعرصينأالوللا

،هالومهنعضرعينأقفشموهوهبرىلإعجريو،مثلنمبكتراامىلعريسعلاباسحلا

.هاسنيوهتمحربهنعىلختيو

مهيفهنوعديفهنعنوتكسيئملسمنمةيصعملاهيفعقتنأنمفظنأيمالسإلاعمتجملانإ

هنمللحتياممةيصعملاتناكنإريفكتلاورافغتسالاوةبوتلاىلإردابينألبقابوبحم

١.ريفكتلاب

اذإف،ردقلابلوقيتأيغلبدقل":هطلاقف،"مالسلاكئرقيانالفنإ":رمعنبالليق
باطخلانبرمعنينمؤملاريمألاقو."مالسلاعهغلبتالف،كلذنمءيشىلعاّيقابناك

اننظارَشةنمانيأرنمو.هايواريخهيفانلف،اريخهيفاننظَو5ارْيَهنمانيأرنَم»:هط

هللبحأنم»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو.(')«هنمائأَرَبَتوارشهيفتلقوارشهيف

.}«ناميإلاًلَمكتسادقفهللعنَمَو،هللىطعأو.هللضقبآو
قرفلانممهريغنعةيضابإلاامهبدرفنيداكييتلااياضقلانمةعبارةيضقهذه

عمتجاىلعبجياولاقو،ةلماعملايفيقشصاعويقتنمؤمنيباوواسيملف،ةيمالسإلا

ميوقتونيزشانلابيذهتىلوتينأو،هدارفأنمدرفَلُكيفًقَحْلاةملكنلعينأملسملا

رمأنمةيعامجلاةيبرتللمالسإلااهعرشيتلالئاسولابنيئطخملاةيبرتو،نيفرحنملا

.هللانعىلوتينمعضارعإو،ركنمنعيفوفورعمب

.«ةمالوةماهَلُكنمهلابذوعأ»هنمو،سملاوه:ةمللا١(

.٨٤ص؛دوادناميلسيبأحرشديحوتلاةمدقم٢(

٢٦٩.،ناصقنلاودايزلاىّلَعليلدلاباب{ةنسلاباتك«دوادوبأهجرخأ٣( يبأقيلعتنمديحوتلاةمدقمو٢/

.٩ص.قاحسإ



يضابإلابهذملاةاشن_[٧١)_خيراتلابتومينةيضابإلا
فصييمهعضنو،يصاعملانوبكترينيذلاكئلوأنعىضاغتننأادبأقَحْلانمسيلو

امةوادعلابهنلاعننأوهتيصعمنعيصاعلارجزننأبخيلب،نيفوملانينمؤملاعمدحاو

نمهيطعنالنأو،يقوملانيبوهنيبةلماعملايفيواسنالنأو،هللاليبسنعافرحنمماد

عجريو،ةينالعلاوءافخلايفهللابقارييذللهيطعناملماعتلانسحوةرفغملابلطوةبحلا

مكيفاودجوفاهاطختيالاهمسريلاهدودحدنعفقيوةريغصوةريبكلكيفهيلإ

.2")چةلوُسَرَواداحنمنوذاونرخلامويلاوهابنونمؤياتوقدجتل.١هگةطلغ

:'")يلازغلادمَحُمذاتسألامالكنمةعئارلاروطسلاهذهبصقلااذهمتخأنأنرسيو/

ريخلاةبحمبةبوبشلملاةفطاعلاهذهوهنيدلانإ..!؟ضغبلاوَبُحْلاالإنيدلاله"

دجمتالراوملاناضيفلاكةباسنملاةقفادلاةفطاعلاهذهوههبازحأورشلاةهاركو.هباحصأو

وهنيدلانإ..ةمققوطتوأ،اًحفسزمغتنأاهمهيال،اهفادهأغلبتثيحلإاهرقتسم

لعجيو"مهتحفاصمنعكديضبقيةقسفلاكلاسمنمزازتمشا..ةريسيلاةرحلاةفطاعلاهذه

نمضرألافسخنأتعطتسانإف.مهبرىلعمهتأرحلكهجوغبصتبضغلاةرمح

ىلعروهقملانوكستنكسزجعلاكدعقأنإفًالإو..مهلوحاهدعقتوايندلاميقتوأ"مهتحت

."رارقنمهيلإلصوامىلعديلبلانوكسال،راعنمهعسليام
اهيلعراسيلاةءاربلاوةيالولاةدعاقةليلقلاروطسلاهذهيفىلازغلاذاتسألاحرشدقل

.خيراتلارجفذنمةيضابإلا

نوبجوينكلوكرشلابمهيلعنومكحيالو،ةلملانمةاصعلانوجرخُيالةّيضابإلاو

.مهبرىلإاوبوتيومهتيصعمنعاوعلقيىنحمهلكلذنالعإو،مهضغبومهنمةءاربلا

٢٢.:ةلداجملاةروس٢(

.٥٨ص«(٢ط)ةوعدلابكوميف:يلازغلادًّمَحُم٣(



يضابإلابهذملاةأشن(_"_)خيراتلابكومينةيضابإلا

,)فكةاصعلاريفكتيفجراوخلاعمنوقفتيةيضابإلانأهلملعالنممريثكل 3جراوخلاعمنوقفتيةيضابإلاناهلملعالنممريثكبسحي

نوكهتنينيذلانيدحوملاةاصعىلعرفكلاةملكنوقلطيةيضابإلانأنوفرعيالوككرش

لاثمأيفاهتقلطأيلاةميركلاتايآلانماذخأ{ةمعنلارفككلذبنودصقيو،هللاتامرح

هيلإعاطتسانمتێبلاًربحسانلاىلعهللو.قفلوسرلاثيداحأىلإادانتساوعيضاوملاهذه

17,2َِ۔ه٥۔۔رورر...)١)۔4٤<ا,<.۔٤۔۔ِ نعينغهللانإفَرفكزمواليبس نمورفكأمأزكشأأيتولبَلا»،‘_)هيملاعلا نموهسنتلزكشتاَمنإفَركش

ِ(٣)ربه."}»۔ى+ح۔ه.غ)4٢١ه.۔۔,[۔
نبعرقألالأس.نورفاكلامهكنلوافهللالرناامبمكحتملنمو.)هيركىنغيترارفك

معنتلقوَل»:لتتقالاقف،"؟هللالوسرايماعلكانيلعجَحْلا":ليهللالوسرسباح

ةالصلاكرتنم»0&«مثرقَكَلاولعفتملوو}هنَلَعْمئرَدَقاَمَلبَجَوولو.بَجَوَ

ارافكيدعباوعجرتالًالأ».0»«ةلئصلاهكرتالإرفكلاودْبَعْلانيبسيل».©})«رفك

(_«رفكمكحلايفاشّرلا».0'«ضخغبباقرمكصغببرض

باب":هلوقباذهلْبّوَبُيثيدحلاةاورضعبنإىتح&‘})ريثكثيداحألاهذهلاثمأو

ةقشممهسفنأنوفلكيالمهئأل؛قئاقحلاىلإنولصيالفسانلاعمطخيو."رفكنودرفك

نوبسحينيدحوملاةاصعرفكبنومكحيةيضابإلانأنوعمسينيحمهفعالطالاوثحبلا

٩٧.:نارمعلآةروس١(

٤٠.:لمنلاةروس٢(

٤٤.:ةدئاملاةروس٣(

٤٤.:ةدئاملاةروس٤)

٤٤.:ةدئاملاةروس٥)

٠؛ةدئاملاهروس٦) ٤ ٤

٤٤.:ةدئاملاةروس(ا٧

٤٤.؛ةدئاملاةروس٨)

.بيبحنبعيبرلاحيحص٢تدرولصفلااذهنتدروێلاثيداحألاعيمج٩)



يضابإلابهذملاةاشن_}٧_[)_ةيرتتلابكوميفةيضابإلا
هيلإبهذاماذهو،كرشلابمهيلعمكحونيدلانمنيملسمللجارخإمكحلااذهنأ

ريغةلوهجبتامدقمىلعجئاتننونبياذكهو.جراوخلانمةقرفةّيضابإلافنذإو،جراوخلا

لوقىلعمالسإلاقرفصرحأنمةقرفىلإنوبسنيو،عينشأطخيفنوطروتيفاةحيحص

ءارآوأًالاوقأاهيلإنوبسنيهلوسرةنسوهللاباتكباكسمتاهدشأنمو،هعابتاوقحلا

.اهيلإافوبسنينيذلانماهنعدعبأيه

ىلإو‘هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاهللاباتكىلإءالؤهعجرولو

ىلعاوعلطامث0هگىَحوييْخَوالاَوُنإفىوهلانعقطنياليذلاقفهللالوسرةنس

دّمَحُمهعضويذلانازيملاىلعاهوضرعوءامتادنتسموامتادأيفاهوشقانوبهذملابتك

مهنإ"نيدحوملاىلعقلطتنيحرفكلاةملكنمةمضاتإلاهدصقييذلانعللااومهفول
مهسفنأنوبساحيسانلاءالؤهنأاوملعو،لهخجلاةمصومهسفنأنعاوفنلكلذاولعفول

الإلمعوألوقىلعنومدقيالمهنأو«سانلامهبساحينألبقليلجوقيقدَلُكىلع
ةيآىلعنبنااذإ .ةعبتمةنسوأ}ةمكحم

ةاصعلاىلعرفكلاةملكقالطإنمدوصقملاحاضيإليفكيمدقتامنأدقتعأو

ىلعةملكلاهذهمهقالطإىلإةيضابإلااعديذلاببسلاو،ةمعنلارفككلذبدصقيو

:نارمأقوسفلاوأقافنلاةملكنمالدبةاصعلا

نمريثكيفمهيلعةمبوقلاةنسلاوميركلاباتكلااهقلطأيلاةملكلااهنأ:امهأ
.تابسانملاوعيضاوملا

سانلانمددعامبرهتشادقفمالسإلاخيراتيفاًئماحارثأقافنلاةملكلنأ:امهيناثو

مركلانآرقلاناكف،ناميإلابنئمطتملمهبولقنكلواًرهاظاونمآلهللالوسرنمزي

ىَّتَحةرخآلاوايندلايفميلألاباذعلابمهدعوتيو؛مهضعبحضفيو؛مهعيرقتبلزني

نعةنوركشلابنورمأيرضننتمهنباتفاتملاونوقفتملا«هباوفرعو؛مسالااذماورهتشا



يضابإلابهذملاةاشن[٧٠_)خيراتلابكومينةيضابإلا

ةملكلاهذهتراصىتَح.©_»«نوَقساَملامهنيقفاتملاًنإمهستللااوُسنْمهَبدْبأنوضبتتوفورعملا

.مهيلتفرصناتقلطأاذإف.مهيلعاملعنوكتنأهبشت

ةالصلاهيلعلوسرلانمزيفنيقفانملاىلعزيزعلاباتكلايفرفكلاةملكتقلطأدقو

لوقيو"يوبنلاثيدحلايفنيينعمڵابتدروو.نيدحوملاةاصعىلعتقلطأامك،-مالسلاو

.نارفكلانمةقتشميهامنةمعنلارفكهبدصقييذلاعملااذهباَهَنإ:ةغللاءاملع

كرشوأدوحجكرشكرشلاناكءاوسكرشلانيعماًرينكمعركلانآرقلااهقلطأدقو

.ةاواسم

ديحوتلالهأنمدحأىلعرفكلاةملكنوقلطيامدنعةيضابإلانأ:ثحبلاةصالخو

ىملاو،نايصعلاوقوسفلاةملكمهريغهيلعقلطياموهو،ةمعنلارفكنودصقيمهف

مهريغهيلعقلطيو،قوسفلاةلزتعملاهيلعقلطيو{ةمعنلارفكةيضابإلاهيلعقلطييذلا
.دحاونعموهونايصعلاوأقافنلا

نيذلاىلعتقلطأامكةلوسرلانمزيفنيقفانملاىلعةثالثلاتاملكلاتقلطأدقو

،يوفلشاقنعوضوملااذهيفشاقنلاو.هرمأنعهنوفلاخيف{ةيصعملابهللانورهاجي
.يظفلفالتخالاو

ايأ.هللابرفكينمهيقالييذلاءازحلاسفنيقاليهللاةيصعمىلعرصينمنإززةجيتنلاو

ةلماعماَهَئإَف،هللاةمعنبرفكيوأهللانيديفقفانيوأ،هللارمأنعقسفينملنيملسملاةلماعم

رماوأىلإهعوجروهنيدبكاسمتسالابوجوىلإهداشرإةلواحمبحتيذلاكهتنملايصاعلل

نموهنمئربناطيشلاهيلعبلغتوربكتساورصأنإف،هلوسروهللاةداحنعهعالقإوهبر

.بوتيىمح-ةءاربلاوةيالولالصفيفمدقتامىلع-نوملسملاهافاجو،هلمع

)))٨((ه)
خهه

.٦٧ :ةبوتلاةروس )١
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نيدلاكلاسم
ءارشلاو،عافدلاوروهظلا:ةعبرأنيدلاكلاسم:')ديحوتلاةديقعبحاصلوقي

.نامتكلاو

ًالقتسمهيضارأيفارح!هئادعأىلعارهاظنوكينأامإيمالسإلاعمتجملانإ

هجوبيبجألعضخيالنيدلاماكحألاَذّقنم،هلوسرةنسوهللاباتكبالماع،هماكحأب

ةلاحيمهةلاحلاهذهف.ناطلسوذهيلعىغطيالو!مكاحهبدبتسيالو،هوجولانم

ةلزنملااَهَئَأل؛ةمُألانوكتنأبجياهيلعوملسملاعمتجمللتالاحلالمكأيهوؤروهظلا

نينمؤمللوهلوُسَرلولهلولنينمؤمللهللااهاضترايلا

ةبترملاهذهنعاولزنوفرشلااذهنعاولعاضتو،ماقملااذهنعنوملسملاردحنااذإف

اونيكتسيالنأوملظلااونداهيالنأبجيف،هيفةقثلاو،كللابناميإلااهيلإمهعفرلا

؛ممتتمرحكهتتنتف،ةمألاتاردقمبثبعتنأةثباعلايديأللاوحمسيالنأونايغطلل

عيرشتلاريغبمهلاومأيففرصنتو،ممتدابعومهلامعأيفمكحتتو،مهنيدرومأنودلوحتو

اذإ.مالسإلاءانبألةدّمَحُمهكرتيذلايدهاوةداهشلاوبيغلاملاعهعضويذلا

5اهتقثةمألاهتلوأنمىلختوأيبنجأودعاهيلعرطيستفةدهولاهذهىلإةمألاتردحنا

هللاناخوقيرطلانعامبداحو.ةنامأللاهتياعرهيدينيبتعضوو،اهديلاقمهتملسأو

كلتقيرطيفنوملسملافقينأذثنيحبجوهيدينيبعضواميفنيملسملاوهلوسرو

قيرطمقمبكلستنأامنومزليوركنملانعامموهنيوفورعملابامهورمأي،ةيغابلاةلودلا

نأو،هللارمألعضختنأتربكتساو"ملظلامعطتأرمتساو؛مغثإلابتزتعااذإفؤباوصلا

عافدلاو،عافدلاوهيمالسإلاميظنتلانميناثلامسقلاأيذئنيحف،هللاليبسىلإعجرت

رامعتسالاىلعةروثلا...ةروثلابرضاحلارصعلايفهنعربعيامفدارينيدلاكلاسميف

،عاطقإلاىلعةرونلاوملظلاىلعةروثلاك:يلخادلارامعتسالاىلعةروثلاوأ،ينجألا

٦١.صديحوتلاةمدقم١(
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:هلاكشأوهرهاظمللكىفهللانيدنغفارحنالائلعةروثلاو،داسفلاىلعةروثلاو

ةعاطلاقنخةرئاثلاةمألائلعهلوأ"عافدمامإ"ةرونلاهذهدوقييذلاميعزلاو

رارقتسالاوءودهلاىلإتعجرونؤومألاترقتسااذإف{ةمئاقةروثلاتماداملانتمالاو

امسصنىلإرومألاعوخرو؛ممتابجاوهيلعومهقوقحهل{ةمألادارفأنمدخاوحبصأ
اك،نيرسأدحأبنوكياهحاجنو.اهلشفاًمَِو،ةروثلاحاجناِإںنيرمأدحأبنوكي

ةروثلالمعيهتنيةلاخلاهذه.يفز.كلاماكحأىلإاهعوجرو،ةمألابلاطملةلودلاةباجتسا

ماظنىلإْهرينفتوملاظلامكحلابلقو،دسافلاماظنلابةحاطإلااَمِإَو،دَحْلااذهىلإ

ميعزلنوكيالاضيأذئدنعوؤميركلاهللاباتكهبءاجيذلاعيرشتلاعمىشامتييمالسإ

دنبهيفترفوتطورشل،ةمألاهتراتخااذإالإ!مكحلايفقحيأعافدلا:ريمأوأ.ةروثلا

.نينمؤمللريمأرايتخايفةعبتملاطورشلابسحةلضافملاوريكفتلاوعامتجالاوءودهلا

ةزوثلايعادلنوبيجتسيالاوحبضأوفقوملااذهنعىنحنوملسملافعضاذإف

نمثلاثلاكلسملاءاج،ةحارتسالاوةعدلاىلإنونكريو،ةمالسلاقيرطنولضفيو

ةروثلااونلعينأاصخشنيعبرأاوغلباذإمهنمةلقلقحف،ءارشلاوهونيدلاكلاسم

اهخافكيفحاجنلااهلعقوتيالليلقددعامبموقيلاةرونلاهذهنأامبوداسفلاىلع

اًبغشنوكينأهبشي:ميظنتلااذهنإ،لذلابةيضازةملاسمةمأوةحلسمةملاظةلوذدض

اذهريغجئاتناهلنوكتالدقو،ةرئاجلااهططخذيفنتىلإنئمطتالىتحةملاظةلودىلع

ءممتتكرحومهلامعأدوسييذلافوخلاوسجوتلاو،نيملاظلاىلعميخييذلاقلقلا

ممتايحاوبهونيذلانويئادفلاالإاهلبقيالةيساقطورشميظنتلااذهلطرتشادقفكلذلو

ىلإاودوعينأةسسؤملاهنهيفاوطرخنينأدعبمهللحيالهنأكلذو،ةمألاةايحل

ىلإرمألاممبيهتنيىّئَح.مهتلاسرنعاولخيوأ:مهتنكمأيفاورقتسيوأ،مهدالب

هلزتملإمهدحأفورظلارطضتامدنعو:مهيلإنيرمألابرقألتقلاو،لتقلاوأحاجنلا

؛ةالصلارصقيارفاسمابيرغهلرتميفربتعيهنإف،دوزتلاكةروثلاديدمتنوؤشنمنأشل

وأ،ةاغطلاىلعتالصاوملاعطقي،ةيدوألانوطبوألابجلافغشيفنوكيامدنعهنكلو
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.ةربابجلاةريخذعمجتييلاعالقلاسساعلتقيوأ{ةللاظلارطقلاامبرمتيلاروسجلامدهي
نأوأ،نينمآلااوعورينأمهللحيالكلذلكيفمهو،هلهأنيبوهلرتميفربتعيذئنيح

يلعتسيوملظلامكحتيامدنعمالسإلايفةيئادفللعئارميظنتهئإ،نيملاسملاىلإاوئيسي

صخأنمءارشلا":قاحسإوبألوقي،ناسنإلاماكحأبهللاماكحألطعتو،ناطيشلاديبع
."ةيضابإلافاصوأ

اهيفمقيملو{ةاغطلامكحاهيلعىرجو،ملظللتملستساو،لذلابةمألاتيضراذإف

بحبلغتو.ةيناسنإلاتزعأيلاةلاسرلافرشلالو،ةردهملامالسإلاةماركلروثينم

ضَشَتيلاةيئادفلاىنحنوكتتملف،ةحارلاىلإعيمجلانكرودرفلُكىلعةعدلا
الةمواقملانأو،رقتستنلمهيساركنأورقينلمهمكحنأمهركذتو.نيملاظلاعجاضم
.اًريسعاباسحةمألاوهللامامأنوبساحيفوسمُهَنأَو.نينمؤملالمأيهلازت

،نامتكلاميظنتريخألاميظنتلاتحتتحبصأةبترملاهذهنعىتحةمألاتفعضاذإ

ىلوتتنأو!ةملاظلافئاظولايلوتبنيملاظلاةدعاسمنعنونمؤملادعتبينأبجيذئدنعو

ةفرعملامهيفرشنتو،لابناميإلابمهبولقألمتو،هللاةيادهمهيفثبتتايعمجمهفرؤش
6قيرطرسيأيفًالإنيملاظلابمهتقالعنوكتالف،هللانيدبمهرصبتييلاةيمالسإلاةفاقثلاو

وأتايعمجلايهو،نيمكاحللمهيلعةضورفملالاومألاةيابحبقلعتياميف،لاحبقيضأو
."ةبازعلاةقلح"بيضابإلاميظنتلايفىمسيام
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ةبازعلا
.احالصواملعدلبلالهأةريخلثمثددعلاةدودحمةئيهةبازعلا:ةبازعلافيرعت»

نؤوشلاو،ةينيدلانؤوشلايضابإلاعمتجملانؤوشىلعلماكلافارشإلابموقتةئيهلاهذهو

لثمنعافدلاوروهظلانمزييىهو.ةيسايسلانؤوشلاو{ةيعامتجالانوئشلاو{ةيميلعتلا

لثمتيهفنامتكلاوأءارشلايمزيقامأهنعبونينموهلماعوأمامإللىروشلاسلجم

.هلمعبموقتومامإلا

{ةءعافكمهرثكأومهملعأنوكي،"ةبازعلاخيش":ىمَسِياخيشاهنيبنمةبازعلاةئيهراتخت

عيمجيفاهلثمو،امناسلجيفةئيهلاسأريخيشلاو.انسمهربكأنوكينأهيفطرتشيالو

وأدلبلانوؤشعيمجىلعرشابملافارشإلاىلوتيو،امتارارقذفنيو،اهمسابملكتيواهلامعأ
عيمجيفذفانةئيهلارارقدعبهمكحو،ثادحألاولكاشملاعيمجهيلعضرعتنأبجيو.ةمألا

.ماكحألا

ةلزعلايعتيهو{ةبارْعمْلاوأبوزعلانمةملكلاهذهتقتشا:ةبازعلاةملكقاقتشاه

لامعتسالااذهيفاهبدصقيو.لابحلاسوؤريفعاطقنالاو،دجهتلاوؤ©فوصتلاو{ةبرغلاو

،ةايحلالغاشمنعدعبلاوسفنلاظوظحنعضارعإلاو،ةماعلاةحلصملاةمدخىلإعاطقنالا

هتاقاطمظعأامأ،ليلقلالإهتقووهدهجنمءالؤهليطعياليبازعلانإفدلوولامولهأنم

هوجريرجأوأ،هلمعىلعهاضاقتيلباقمنود،نيملسملاةمدخيفهللاهفرصينأبجيف

.هللاىلعهباسحوهرجأنأل؛مهنما

ةفدارميهف،"ةبازعلاةئيه"هبدصقيناثلامعتساةقلحلاةملك:ةقلحلاةملكىنعم»

ممتاعامتجايفةبازعلانأكلذو،ةرادتسالاوهو،قيلحتلانمةملكلاهذهتذخأدقو.اهل

تاهجوةساردو،ءارآلالدابتلعضوبسنأوهو،ةرئادوأةقلحةئيهىلعنوسلجيةيمسرلا

.ةفلتخملارظنلا
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ركلانآرقلاةوالتوأةساردلادنعلاجلضفأعضولااذهأىلعسولجلانأامك

.8..ءاعدلابهللاىلإهاحتالاو

بناجيفنوكينأمزليكلذلو،دجبسملايفنوكيةبازعلليمسرلارقملا:ةبازعلارقم©.

ىمح«نسانلاسلاجمنعاديعبنوكينأنيمجتسيو؛ةبازعلابصاختيبدجسملا:بناوجنم

غيلإلوخدلامهريلزوجيالممصاخلاتيبلااذهو«هيفيرحتيلاتالوادلاعمستال
،همزليامعيمجةظحالمو،هشرفوهتبقارموهفيظنتباوموقينأمهنمددجلاىلعمتحتيو.اقلطم

يبلاثحابملاوتاشقانملاوتالوادملاعيمجومهريغدحأاهيلععلطيالفمهقئاثولظتهيفو

ادعام"بابسألانمببسيأل.اهؤاشفإواهجارخإزوجيالشةيرسربتعتهلخاديرج

الو«نيرخآلاءاضعألادحأ.هنعبونيدقوءامنالعإخيشلاىلوتيفذيفنتللذجختتيلا.تارارقلا
يأ.يفرارقىلإاوهتنينأدعبو،يمسرلامهرقمريغيفعوضوميأاوشقانينأةبازعللزوجي
مهنميضتقيهذيفنتناكااذإرارقلاكلذذيفنتلرخآناكمللاولقتنينأمهلقحيعوضوم 7١ارماتاد|.

ديدحتوأروهملاديدحتكدلبللةيعامتجالانوؤشلانمنأشينارمأاوردصأاذإو

روهمجلابجتسيملف،كلذلكاشاموأ.ةيعارزلامساوملايفلمعلاِدبوأراعسألا

نماوعنتماو{ةداتعملامهلامعأب.اوموقينأنوددحسللااومزلوضمهرقميقاومصتعامهرارقل

لشمثدحتملو،رمألاذيفنتباوموقيو.مكحللسانلابيجتسيىحدلبلاوقاوبمألالوخد

ةبازعلارمألسانلااهيفباجتسا«تارملانماليلقاددعالإايبيلفةيضانإلادنعةلاحلاهذه
ضةبازعلانمفقوللاذهلثعبنوعمسينيحنوعراسيسانلاناكدقللب؛نكميامعرسأب

رومألاريستف.ةيناثلاةالصلا.تقو.روضحلبقسلجاىلإمهتقفاومنوغلبيو(مهضعبنوعنقيف

:,.......ا,.اهتداعك

ءاوضعرشعةتسوءاضعأةرشعنيبةقلحلاءاضعأددعحوارتي:ةقلخلاءاضعاددع
..-:ىتأتيامكلمعلامهيلععزوي

.لكاشملالحىلعمهردقأو.ةيصخشمهاوقأوموقلاملعأنوكيو:ةبازعلايه١



يضابإلابهذملاةاشن_[٨١١]_ةبراتلابتومينةيضابإلا

٢ الو،خيشلانومزليو،نوصقنيالونوديزيالةعبرأمهددعنوكيو:نوراشتسملا..

:.مهتقفاومنوداًرمأعطقي

ةمبرألادخأنوكينأزوجيو،ةعامجلاةالصبموقيادحاوصخش:مامإلا٣-

;..نيراشتسملا

ةمهمبمايقلاو{ةالصلاتاقوأيرحتنعلوؤسمدحاوصخشوهو:نذؤملا٤-

.ا..........نيراشتسملاةعبرألادحأنوكينأحصيو،ناذألا

ةقلحلاةينازيمىلعو،فاقوألاىلعفارشإللناوضعصصخي:فاقوألاءالكو-ه

نيوضعلانيذهيفطرتشيو.،فاقوألاةيمنتوحالصإةقيرطو،تارداصلاوتادراولاطبضو

ءارقفلانمالو.نيرثكملاءاينغألانمانوكيالأءةقلحلاءاضعألةماعلاطورشلاىلإةفاضإلاب

2.نيروتسملالاحلايطسوتمنمنكلو،نيزوعملا
ىلعفارشإلل.-ةجاحلابسح-لقأوأرثكأوأءاضعأةنالثصصخي:نوملعملا٦

يفوأ،(متيلعتلارودىفهو)رضاحملايفذيمالتلاةبقارمو،ةساردلاميظنتوميلعتلاوةيبرتلا

....ميلعتلانوئشنمكلذىلإامو،ةيلخادلاماسقألا

،ىتونملاقوقحىلعفارشإللةسمخوأءاضعأةعبرأصصخي:ىتوملاقوقح-٠
ذيفنتةبقارمومهنفدو،مهيلعةالصلاوإمهزيهحجتو،مهلسغىلعفارشإلانولوتيف

:.مالسإلاماكحأيفضئارفلابسحممتاكرت.ميسقتو{مهاياصو
الةبازعلاءالؤهنإف،ةيصعمىلعتامنأبنيملسملاةءاربيفوهوصخشيقوتاذإو..

ريغنمءاشنملنوحمسيمُهَكَنو"نينمؤملاىلعهلقحاليصاعلانأل؛هقوقحبنوموقي

ماقاذإ،ةيافكلاىلعضرفتيملارومأبمايقلانأكلذ،قوقحلاكلتبموقينأةقلحلاءاضعأ

.نيقابلانعىزجأضعبلاهب

:اهنمطورشةدعةبازعلاءاضعأيفطرتشي:ةيوضعلاطورش«.ا
"-+....هللاباتكلاظفاح.نوكينأ-::.

.اهيفةساردلايوتسيو،ةلحرمةلحرمةساردلالحارمبرمينأ۔٢.:...
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يمسرلايزللوةساردلايفناكامدنعةبلطلليمسرلايزلاىلعاظفاحُمنوكينأ٢

.ةقلحلالخديامدنعةبازعلل

.رومألافيرصتيفةراهموةقابلاذءانطفاسيكاييدأنوكينأ٤
.ميلعتلاوملعتللالصاوم،اهيفابغار{ةساردللابحُمنوكينأ-ه

طالتخالاو،قاوسألاىلعددرتلاةرثكىلعهلمحتةريثكةيويندلغاشمهلنوكتالأ٦

.هتبيهبهذيو،هماقمبيرزياطالتخا{ةقوسلاوةماعلاب

دصقي،ةيحالطصاةرابعهذهو5"ردسوءامبهبلقلسغيو،ءامبهدسجلسغينأ"٧-

نوكينأوسانلالاومأنمنيعلاو،نطبلاو،ديلافيظنناسنإلانوكينأاهنم

.رهاظلاونطابلارهاطنوكينأيأ،بولقلاضارمأعيمجنمبلقلافيظن

يفسندلانمهلسفغيفدسجلاامأ":هلوقبةرابعلاهذهيفاكلادبعرامعوبأحرشدقو

"لمعلاطبحبجوياممكلذهبشأاموربكتلاوشغلانمهلسغيفبلقلااًمَأَوكسانلا

وبأةمالعلاهيلإراشأوهيلإترشأاًممرثكألمتحتىهو.ةقدلاةياغيفىرتامكةرابعلاو

...اًديدحنعماهيفتدجواهتلمأتاملكف،اهلمأتفرامع

ناردأنمةراذقدشأبولقلاناردأنأل؛هبلقلنمؤملافيظنتيفخياشملاددشدقلو

ةيانكىهو،ردسوءامبهبلقلسغينأوياملابهدسجلسغينأهيلعاوبجوأكلذلو،نادبألا

هتريرسترهطنمنإفرهاظلاةفاظننمرثكأنطابلاةفاظنىلعديدشلاصرحلاديفت

كلذيفوهكولسلهتياعرو،هسفنلهتبساحمترثكو،هرومأتماقتساو،هتريستنسح

.حاجنلا

ةئيهاهرابتعاباهنعةلوؤسميهةديكأتابجاوةبازعلاةئيهىلع:ةقلَحْلاتابجارة

:يلياميفتابجاولاهذهصلختتو

اولانيللافطألاعيمجمامألبسلاريسيتو،كلذللئاسولاةئيهئوميلعتلاىلعفارشإلا١-

لقأاذهو{مهنيدرومأهبنوفرعياموميركلانآرقلانماءزجاوملعتيوةساردلانماطسق

©فيعضلاهدوهجبنعينغتستالثيحبةريقفلفطلاةرسأتناكاذإف؛لفطللحاتينأنكميام

.هيلعقافنإلابكلذوةدعاسمهلمدقتنأبجوةساردلاتاقوأيفهبهنومُتاماهلسيلوأ
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لمعلاداجيإو©فيعضلاوريقفللةايحلالبسريسيتو،سانللةيعامتجالاةلاحلاةاعارم٢-

لباقممهلامعأزاجنإيفءارقفلاباونيعتسينأراسيلاباحصأوءاينغألاةبلاطمبكلذوعيمجلل

.ةبازعلاءاضعأاهنيعياماًريثكروجأ

يفمهنيبمكحلاو"مهاياضقيفلصفلاو،سانلانيبمجنتينلالكاشملالح٢-
.امباحصأىلإقوقحلالاصيإو،ممتاموصخ

دراولاوردصلاطبضوأةقلحلاةينازيمىلعو،دجاسملافاقوأىلعفارشإلا٤-

اهلالغتساو،اهحالصإو،ةتباثلافاقوألاةيمنتىلعلمعلاو‘ههوجويفكلذعيمجقافنإو
.لالغتسانسحأ

1درتنأوأعرشلااهحيبيالتالماعماهيفعقتنأنماهتبقارموقاوسألاظفح-ه

.ةهوبشموأةبارتسملاومأ

يديأاهيلإلصتالىئَحةيشاموةعارزنمسانلالاومأىلعةيدلبلاةسارحلاميظنت٦-

.رارضإلاوةقرسلاوةراغلا

مهعملماعتلاعطقو،مهنمةءاربلانالعإو؛مهبيدأتونيمرجملاوةاصعلاىلعمكحلا-
.هللاىلإاوعجريواوبوتيىح

.مالسوأبرحتاقالعتناكءاوساهميظنتوةيجراخلاتاقالعلابمايقلا٨-

مامأوهللامامأعمتحملانعةلوؤسمةئيههرابتعابةبازعلاسلجمبطانتلاماهملاضعبهذه

موقييذلاو{ةردقملاوةءافكلابسحءاضعألاىلعلامعألاعزوتنأةئيهلاىلعو،سانلا

.ةقلحلاقافتادعبخيشلاوهاَمئإكلذب

نيذلامهةبازعلاةقلحو.ةيرقوأدلبَلُكيفةبازعلاقلحاشنت:ةبازعلاقلحاشنتنيأ6
نمربكأثدحوأ،ماهرمأكلانهناكاذإف؛ةصاخلاةيرقلاوأدلبلارومأىلعنوفرشي

مكاحوأ،ربكألاخيشلاهسأرييذلاةبازعللىلعألاسلجملاىلإعفردلبلاوأةيرقلاىوتسم
ماعلانمألابقلعتيامو،دودحلاعاقيإلئاسمككلذو،ةسوفنلبجيفناكامبسحلبجلا

.ةيرقلليلحملاىوتسملانمربكأنوكتيلالكاشملانمكلذىلإامو



_يضايلابهذملاةاشن.)_1١(.`ةيرلابكوميفةيضاب
نأدبالو:ربكألاخيشلااهسأرييلاةفيلا:يهنمهلةماعلاةئيهلاوأةبازعللىربكلاةئيهلاو

نيذلاةبازغلاءاضعأامأءنامنكلاةنمزأىقمامألاماقمموفيزةدلبفةبازعللاخيشنوكي

رممهرسقمو:مئنادلبيةبازعلاقلحخويشنمنونوكيو"نوراشتسملامهفهعمنونوكي سوهرهصةللكةرزودتاامحاشلاعممفواهنسصأعوهاللازكر ..:..صسا.نحي..ةحجاخلاتعد

.سلجملااذهلأيبدأوايدامضاخ.قلحلاكواادالبلاعيمجلعةذفانسلجااذهماكخأو5
:هلامعألةذفنمأ«هلةدعاسميهفقلحلاةقبامأيضابإلاعمتجمللةيقيقحلاةطلسلاربتعيو

نكسلاراتخااذإفدالبلازكرميفهمكحرقمنوكينأةبازعللربكألاخيشلاىلعبجيو
نأهيلعفناكملاكلذريغف ناكانكنكسلالحمنالمكحلازكرميفماكحألارشابي
رألاىييوبأؤ{يتولاللانسادلجنبللادبعوبأو،نوراهنبىسومنوراهوبألعفي ناخ .خ..مهريغو

قاطنلايفهماهمعيمجبموقيو،لداعلامامإلاةطلسلثمييضابإلاعمتجملاينةبازعلاخيشنا
اليذلاىروشلا:سلجمديقموهومهنمتدخاوكنمزقةايحلافورظهبحمستيذلا
نأهلو،يمالسإلانيدلايفةتباثلاماكحألايفلإمهللا،هتقفاوملبقايأرردصينأهلقحي ندمتلامكلاضونريرحزهيفللاذهنمدصقلاو,يفلماقمهلموقيصخشبنيعتسي اهيفدذصتتنلاةيفالخلالئانسملاىفلاوقألاخيخرتىلعةدعاسملاأ»فيرشلاغرنشلانم
اهفرعيالماكحأبخيشلائضينأفللادوجأنفدوصقملاسيلوأءاهقفلاراظنأتاهجو -6٠.قالطإلاىلعمهملغأنكياذإ.خياشملاملعأنمنوكينأهيفطرتشيةبازعلاخيشنأل

وناكاربكدقنفةرودلتعاضلو
؛غصتجملاعضوانعمنوسشرديو؛لكاشمنممهيدلاامنوضرعتسيز{ةبازعلاقلحخيمج
“إ_كلزحهنأىلعلبقتسملاياريسلاططخنومسريوشةمزاللاتارارقلاكلذيفنوذختيو
كلذللوعدت-بابسأكلانهتناكاذإداقعناللهوعدتوىلعألاسلجلابلصتتنأةقلح
٠6٠١"مسينو؛رسكألاخيشلاىلعةصاخلااهلكاشمضرعتنألااهنأامك .ةحيصنلاو
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ييلاةرورضلالاوحأيفلإءهيراشتسمضعبواهخيشةبازعلاقلحنمةقلحَلُكلثمو

.ةمهملاهذمبموقينأهيلعاهيفرذعتي

نأبجينلاطورشلاىلإةفاضإلابةبازعلارايتخايفىعاري:ةقلحلاءاضعأرايتخا

الو،دلبلااهيلعلمتشييلاتاهجلاوألئابقللنيلثمُماونوكينأ:صخشَلُكيفرفوتت
ذخأةيصخشلاطورشلاهيفرفوتتنمةليبقيفدجويْمَلاذإهنأامك،ددعلايواستطرتشي

:نيقيرطدحأنمهنوذخأيةقلحلاىلإديدجوضعةفاضإىلإةبازعلاجاتحيامدنعو،اهريغنم

هيفرفوتتنمماددعحشرتنأاهنموضعلاذخأدارييلاةليبقلانماوبلطينأامإ١

ةةمازتلاو،فافعلاو،ىوقتلاوحالصلابةرهشلاعمةبولطملاتاءافكلاوةيوضعلاطورش

.مهنمادحاوةئيهلاراتختف؛ماعلاحلاصلللمعلاو{ةيحضتلاو،راثيإلاو،ريخلابحو

.غارفلاكلذألمينممادحاومهيلإاومدقينأ"ناوريإ"ةمظنمنماوبلطينأاو٢-

هفيرعتخيشلاىلوتيو،يمسرلامهرقمىلإىعديةبازعلايفازكرملغشيلوضعلانيعتينيح

نمنأفرعينأهيلعدكؤيو،همزتلييذلابدألابو،اهريسينأهيلعبجييلاةريسلاب

ةماقتسالانم،ةديمحلاهقالخأبقلختيو،مالسإلابادآىلعظفاحينأهيلعتابجاولادكوأ

ايندلاظوظحنعضارعإلاو‘دجسملامازتلاوةمألاةمدخىلإعاطقنالاو{ةفعلاو،ةهازنلاو

ةاصعلاىلعةظلغلاو،نينمؤمللعضاوتلاو{ةدابعلايفداهتجالاوةرورضلارادقمبلإ

يرحتلاهقزريفىرحتينأو،هلمعيقوهلوقيفسانللةنسحةودقنوكينأو،نيمرحلاو
ارشابماكاكتحاهلببستةراجتلانأل؛ةعارزلاهفارتحالاجمنوكينأهلراتخيولماكلا

ةرابعيففقوملااذهنوصخليمهولطابلابوأَقَحْلاباهنمملسيالنأبلغيفسانلاب

-:يهةلوادتمةروهشم

نمهيلعبترتيامعيمجبفرعينأدعبو،"هتيبوأهلقحوأاهدجسمريغيفنوكيل"

وأهلوبقنعنلعينأهيلإبلطي،تايلوؤسموماهمنمهيلعىقليامو،تابجاووقوقح

موقينأك،ةيلمعلاماهملاهيلإتدنسأ-العفثدحياماذهو-هلوبقنلعأاذإفاهضفر

ربتعيهنأملعيمت،ىتوملاقوقحىلعفارشإلايفكارتشالاوأدجسملةلاكووأسيردتلاب

هفلسىلإبلطيو"مهتمدخىلوتينأهيلعوكانسمهضعبنمربكأناكولو،ةبازعلارغصأ
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اهيفهبردي،مايأةنالثهعمىقبينأ(ديدجلاوضعلااذهلبقمهرغصأناكيذلايبازعلايأ)

نوكينأمتحتيةبازعلاسلجيامدنعو،رشابملاهسيئرربتعيهنل؛ةبازعلاةمدخبادآىلع

يبازعلاو،مدقتملاقبسينأرخاأتمللزوجيالف"يرورضةبازعلاسلاجمبيترتو..هدعبهسلج

كلذكوةماعلاسلاجلايفمالكلاحاتتفاقحهدحوهلوهيفدجويناكميأيقاسيئررمتعي

كلذنمايشىلوتينأيماعوأذيملتلزوجيالف،كلذلإاموتاشقانملاةرادإو،هماتتخا

.هنذإبالإ

امنإفكلذلو،ةماقتساللالثموةودقنوكينأيبازعلانمبولطملا:يبازعلاةبوقع»َ

،اهنعداعتبالاو،اهنمسارتحالاهيلعبجيةريبكءاطخأهنمربتعيةريغصءاطخأهريغنمربتعي

يفةبازعلاسلجبرظن،أطخأفهيلعردقاذإفكسانلاةلماعمو،قالخألامراكميفىتحاذهو

:هعوضوم

ةناهإقحليوأ\ةبازعلاةعمسىلإءيسيو،هللاةيصعمبلصتياريبكأطخلاناكنإف
ىلعةءاربلابهيلعاومكحينأمهيلعبجوكلذهبشأاموأقحلابافافختساوأكدجسملاب

سيلو،انلعبوتيىتحةعاربلامكحهنععفريالو،سانلانمهريغلةبسنلابعقيامكداهشألا

ةءاربلاقيرطبسلجملااذهنمجرخأنمنإف5اًدبأةبازعلاسلجبىلإعوجرلاقحكلذدعبهل

مهقوقحهلنيملسملارئاسكىقبيوهتبوتتحصنوباتنإو،ةيناثةرمهلوخدهلقحيال

.ممتابجاوهيلعو

دقو"يرسبيدأتسلجمهلنودقعيمهنإةبوتلايضتقيالاًريغصأطخلاناكاذإامأ=
هبكترايذلاأطخلابسحةريصقوأةليوطةدملةبازعلاسلجمنعداعبإلابهيلعنومكحي

.سانلانعكلذهيلعاورتسو

دحأصحدقو،هبادآومالسإلاىلعنيظفاحملادشأنمةبازعلانوكمكحلااذهببسو

عقيءيشيأهريغينبللالثمسانلايلوتمنإ":لاقفةفيطلةرابعيفةريسلاهذهخياشملا

."هيلع
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،ناتريبكناتثداحتعقويرجهلاثلاثلانرقلارخاوأيف:ةبازعلاماظننوكتفيك«

:رئازجلاوسنوتوايبيليفةيضابالاىلعريبكرثأامهلناكو
ةيضابإلااهيفىقلتدقو،"ونام"رصقيفةّيضابإلاوةبلاغألانيبةنحاطلابرحلا:ىلوألا

.بلغألانبدمحأةيغاطلادينمةفينعةبرض

هذهىلعمهؤاضقورئازجلايفةيمتسرلاةلودلاىلعةعيشلابلغتيهف:ةيناثلاامأ-

.ةلودلا

دقف،امبنالمعتالو،مالسإلاماكحأناعبتتالةيعيشلاوةيبلغألانيتلودلااتلكتناكاذإو

.مهنطاومينهللاماكحأهبنوظفحي،هيلعنوريسيماظنلعجينةيضابإلاءاملعركف
اوقلعتيوأ،ةديدجةلودنالعإىلإاوؤجلينأنود{ةحلاصلاةهجولايفةمألاهبنوريسيو

هيلعريسياًفرُغرمألالوأيفناكدقو،ماظنلااذهعضوىلإاودتهاف؛ةدبتسمةملاظةلودب

هررحفعبارلانرقلارخاوأيفركبنبدّمَحُمهللادبعوبأريبكلامامإلاءاجىمح؛سانلا

عت«ايييلف{ةيضابإلانطاوميفالماكاقيبطتهقبطمتداومىلعلمتشينوناقلكشىلع
مامإلانأنوخرؤملاربتعاساسألااذهىلعو..ةقدبقبطيلازيالثيحرئازجلامثسنوت

انيلإلصواملهالولف،ماظنلااذهلاًمضاوربتعيهنأُقَحْلاَو،ةبازعلاماظنعضاووههللادبعابأ

.ةقسنملاةقيرطلاكلتىلع

.ةصاخةيانعماظنلااذهةسرادباونعرابكلاءاملعلانمددعهللادبعيبأدعبءاجدقو

اونعنيذلاءاملعلانمو3"ةبازعلاةريس":ظفلمهضعبهيلعقلطأو،داوملاضعبهيلإاوفاضأ
نبناميلسعيبرلاوبأو،يقاكلادبعرامعوبأو،ركبنبىحيءايركزوبأ:هنعاوبتكو،هب

ملعتملاوملاعلابادآيفالمجهيلإاوفيضينأمهنمنورخأتملاصرحدقو،يتازملافلخ

.هنعهرَتنأبجياموةبازعلاةقلحبادآو

ةيبرتلامظنلذفنوناقبجرخيمالعألاةمئألاكئلوأهحرشامكماظنلااذهسردييذلاو

مهقلخمهيلعظفحتف،نوملسملااهيلعريسينأبجييلاةحلاصلاةريسللوشةهجنمميلعتلاو
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رئازحلايفةيضابإلادنعكلذناكامك..ناودعلاويغبلالودمهيلعرطيستامدنع،مهنيدو

.ةيغابلاةملاظلاةرمعتسملااسنرفهتلذباممغر

هباولمعينأوةليوطنورقةليطماظنلااذهاوظفحينأةبازعلاعاطتسا:ةبازعلاةوق)»

مهيلعربكتيوأ،ذاشمهنمذشينأنوددارفألاعيمجىلعماكحألاهاضتقمباوقبطينأو

مهماكحأنولبقتياوناكف،سانلادايقمهيلإسلسأوةوقلاهذهمهحنميذلارسلاوهامف

!؟اذرمتنورهظيالو،اًبغشنوثدحيال،مهرماوألنوبيجتسيو

:نيماهنيببسكلذلنإ

امبفصتتيلاةيلاثملاتاحفصلاببسبةبازعلاةئيهعتمتلاةيوقلاةيصخشلا:لألا

‘هيدمبريسيومالسإلابادآمزتليامدنعنمؤملانإف،دارفأكةبازعلاءاضعأوإةئيهكةقلحلا

هلسلستو،سانلاعيمجنمةعاطلاوريدقتلاومارتحالاعضومنوكي،ةيضرلاةريسلاريسيو

.ةمأوأعمتجبيفكلذىلوتاذإةدايقلاةمزأ

نودةيضابإلاامهبصتخييلاةماهلاةدعاقلاهذه،نيتيصخشلاةءاربلاوةيالولامكح:يياغلا

ضغبلاعتةءاربلاةملكوهللاقبحلايعتةيالولاةملكو،فرعأاميفبهاذملانممهريغ

ايأ،هللادودحدنعفوقولاوىوقتلاهيفتفرعميقتسمملسملكلقحةيالولاو.للاي
.هللاىلإاوبوتيىمح.نيمرجملاوةاصعللهضغبوهتءاربنلعينأنمؤمًلُكىلعبجاوفةعاربلا

تبنيامدنعامتابجاونمنإف،هللاماكحأذيفنتنعةلوؤسملايهةبازعلاةئيهتناكاملو

مكحنلعيامدنعوةءاربلامكحهيلعنلعتنأصخشيأيفهللانيدنعفارحنااهيدل

.ةلماعملانسحنمهدجيناكامدقفيفهيدلةايحلاهجولدبتيامناعرسصخشىلعةعاربلا

سانلاعطقيوبراقألاولهألاهنعقاجتيو،ءاقدصألاهنعىفاجتيو!هللايفبُحْلاةقارشإو

ةايحلايفهلقحال،عمتجملانعالوزعمهسفندجيف{ادجيرورضلارادقملابلإهتلماعم

سلجبدكاتاذإفكدجسلملايفوانلعمدنلاورافغتسالاوةبوتلاىلإرطضيكلذلو،ةميركلا
.هنعةءاربلاعفراونلعأ،هبرىلإعجار؛هتئيطخىلعمدان،هتبوتيفقداصلجرلانأةبازعلا
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،ناطيشلاهرغينألبقهبعتمتسيناكاملكبعتمتسيو،فقوقحلاعيمجهيلإعجرتذئدنعو

.هيضاممبهريعيوأ،هتيصعمبهركذينأةبوتلادعبدحأقحنمسيلو

ركلانآرقلااوظفحنيذلاملعلاةبلطاهانعمةيربربةملك"ناويإ":ناويإةمظنم»

اهنمدحاولاوعمجىهو!ةساردلابنيلغتشملانموهللاباتكةلمحنماونوكينأدبًالمهف

.ةيبرعلاةغللايفنابرظلابفورعملاناويحلاىلعقلطيمساوهف(وُرأ)ةزمهلاحتفبامأإ(وُرإ)
اهانعمةيربربلاهجاهنصةجهليفو،دسألاهانعمفءارلانوكسواهدموةزمحلاحتفب(رآ)امأو

.ئطغأوأتاه

ءامبةصاخقوقحوديلاقتومظناهلو،ةبارعلادعبدلبلايفةيناثلاةوقلا:يهةمظنملاهذه

اماريثكوخويشللةبسنلابباونلاسلجمكوأ،ةبازعللدعاسملايراشتسالاسلحلاكىهو

"ناوريإ"سلجبىلإالامعأةبازعلادنسي
"ميلعتلاوةيبرتلامظن"باتكلااذهنمتآلصفيقهنميملعلابناخلاحرشأفوسو

.كلانهءاشنمهعجاريلف

برفملايفةيضابإلاهبريسييقبيذلاةبازعلاماظننعرصتخُمريسيصخلماذه

37.ةليوطةدميمالسإلا

عفتراذنموريخألانرقلايفسنوتوايبيليف{ةّيضاَبإلانطاومنمةبازعلامكحعفترادقو

امىلإاودوعينأةيضابإلاعيطتسينلو،عمتجملاىلإداسفلابرستنطاوملاهذهيقةبازعلاماظن

نإواهبذايللاوهللانيدبكاسمتسالاىلإاودوعيْمَلامةماقتساوقلخونيدنمهيلعاوناك

.هجاهنمنعمهجورخو،هللانيدنعمهفارحناللإهباوبيصأاَمباوبيصأاماعيمجنيملسملا

.«اهلوأهبحلصاَمبلإةمألاهذهرخآحلصينو»

9حلس6

7:5كف5
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ةارملاةماركلةنايص
ينجألجربيلتختنأةأرمللحيبتالةملسللاةمألايفةايحلاةعيبطتناكدقل

نأل؛ةنتفلانمافوخكلذوهنعةيبنجأةأرمابيلتخينألجرلحيبتالو،اهنع

،نايلتخمامهوةأرملادنعوألجرلادنعسفنلاىلعبلغتتدقةيسنجلاعفاودلا

نماقهللالوسررذحدقو،نارذحجيهنميذلاءوسلاعقيو،روذحملاىلإنالصيف

لإةأرمابلُجَرالامهديبيسفنيذلاوءاسنلابةولخلاومكائإ»:لاقفكلذ

:هنعىورو.امهنيبناطيشلالخة»:ةياوريفو.«اَمْهثلاَناطيشلاناكو

.0)«ٍمَرْحَماَهتيَِوهنيبسيلةأرمابنولحيًالَقرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم»
ةأرملاقيرطيفلجرلاوألجرلاقيرطيفةأرملالعجياماريثكةايحلاعقاونكلو

نعامهعدخينألواجيو،هرودامهنيبناطيشلابعليف،تارورضلانمةرورضب

باكترالرذعلالئاسوامهلطسبيو،لوألاءاقللاليبسامهلدهموءامهيسفن

ةأرملالجرلادعيف،لبقتسملايفجاوزلاىرعامهنيبطبرينأبامهينميف\ةشحافلا

راقلايلزنملاءانهلاو،ةرسألاوشعلانيوكتنمةكحاضلامالحألاباهيرغيو"جاوزلاب

ملحلاقيقحتنمتبرقاَهَنَأَو،ديدجلااهناكمأدبتساهنأاهيلإليخيو،هيلإنئمطتىح

.جاوزلامتينألبقناطيشلاةبعلمتتواهسفنهيلإملستف،بذعلا

فاذاجلجرلانوكيالنايحألابلغأيفو،ريثكودوجومةلاحلاهذهلاثمأو

اهيلعةرطيسلاكلمبالىرخأافورظنكلواداجنوكيدقو،جاوزلابةاتفللهدعو

عمتجملايفةحيضفونيدلايفنارسخكلذنعجتنيو،جاوزلاكلذنودلوحت

.ةمكحلانمءيشباهفرشناصينأنكمبةاتفلعايضو

٧٨٣٠.:مقر,ةمامأيأنعريكلايفناريطلاهجرخأ()

امهيناثنإفمرحموذاهعمسيلةارمابنولخيالفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم»:ظفلبدمحأمامالاهاور٢(
.«ناطيشلا
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ثباعلاتفلانيبجاوزلامامتلضرفبةلكشملاهذهةيمالسإلابهاذملاضعبجلاعتو

.ةعودخملاةاتفلاو

اهتعدوةايحلاكرتعميفدحأةياعرنودةاتفلاهيفتقلطنايذلارصعلااذهيفو

؛هقالخأربتختنأو.هعمشيعتنأولجرلاىلعفرعتتنأةيبرغلاةيندملابيلاسأ

كرصعلااذهيفنيدئاصللىلوألاةسيرفلايهتناكف.هعمشيعتاًجوزهنمداطصتل

لولحلاعيمجىلعتصعتساو؛ءالتخالاوقالطنالااذهنعةمجانلالكاشملاترثك

ةيناسنإلاقرطلابةلكشملالحنماًرارفمهضعبىأرو‘برغلاةفسالفاهعضينلا

لمعتةزيرغلاقالطإو،اهلمالستسالابكلذو.ةيناويحلاقرطلاباهلحينألواحف
.تفلاوأةاتفلاهيلعمالتامثإامنابسحمدعوةشحافلارمأنيومتو،اهلمع

اذهةقلطنمهضعبيفةاتفلاتحبصأف،ءادلااذمبيمالسإلانطولايلتبادقو

ىلإةاشلاعفدتامك-ةدشبعفدترخآلاهضعبيفو،ناطيشلاعملماكلاقالطنالا

.اهتخابقحلتل-خلسللا
يذلامهيأرىلإهيفاوهتناو‘نورقلاريخذنمةلكشملاهذهةيضابإلاسرددقلو

دقو؛مثإةقالعامهنيبتطبرنمنيبجاوزلااومرحف\-فرعأاميف-هبنودرفني

.ةشحافلابراحييذلامالسإلاحورىلإنودنتسيجاوزلااذهلمهميرحتيفاوناك

ةأرمابىنزلجراكبأ»:لاقهنآهجولوسرنعاشةشئاعنينمؤملامأتور

نيبجاوزلارحتمكحمكحلااذهو.'«ةَماَيقْلاموىلإناّينازاَمْهَفاَهَجوَرَتم

.امأو،ناطيشلامامأةعدخلابابقلغيقرلانمقيرطبةشحافامهنيبتطبرنم

اهسفننعاهعدخيوامبررغيفةأرماىلإلجرلاتأينأاهدعبعيطتسيالف،ناسنإلا

.جاوزلابةعينشلاهتلعفمتيفوسهنأاهلمعزيو

٦(مقر)هفنصميفقازرلادعهحرحأ١( لحريفامةشئاعتلاق»:ظفلب،ةشئاعنعافوقوم٢٦

.«نيينازنالازيالاهجوزتيمتةأرمامرح
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نمنيبذاكلانمنيقداصلافرعتاهلعجيف!ةأرملاامامأقيرطلارينيمكحلااذهو

جئاتنىلإاهعملصيوثداوحلاقبسينألواحنمُلُكَو،اممنولصتينيذلاسانلا
‘هنعدعتبتواهنمرفتنأاهلقحيميئلعداخو،ميثأبذاكوهفجاوزلالبقجاوزلا

هسفنيفاهفرشىلعظفاخيو«اهفافعاهلنوصيو،اهقلخاهيفمرتحييذلالجرلاامأ

.ةميركلاةايحلاايحيوةيجوزلاشعيبينأاقحديرييذلا،قداصلالجرلاوهف

فارحنالَقلاهمكحوهمكحلااذهو،ةمألاقرفعيمجىأريأرلااذهناكولو

إمهللاةءاربلادودحدعتتملو3اهفافعوامتراهطبتكسمتساودصقلانعةاتفلا

فرصتتناكاذإاميك؛ءاغبوةراعدةايحايحتلاهسفنتدعأوءايحلاتدقفنم

نأل؛اهجوزتينأهنكميالف!هنممرحتوهعملزتيذلالجرلاىلعمرحتفوساهنأ
نااهسفنرمأيفلهاستتنألبقاًرينكركفتفوسيهف،جاوزلااذهمرحينيدلا

ىلعمدقييذلااذنمو.رخآدحأاهنمجاوزلاىلعمدقينأنكميالهنأملعتيه

!؟ميثاضاماهلةأرمانمجاوزلا

اهيألمأتف؛ةلكشملافعقتنألبقةاتفلابريرغتلاعوضومةيضابإلاجلاعدقل
نازيموميكحلالقعلانازيمو،ميوقلاعرشلانازيمبهنزو،يأرلااذهميركلائراقلا

.ميلسلاريكفتلا

سنأنبكلامميظعلامامإلااهعضويلاةماهلاةدعاقلاكلذىلإفضأفتثشنإو

.عئارذلادسباببهقفلابتكيثرهتشاو©تالماعملل
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:.:.تا.4ةاكألازسازسانم.

رظنتفلتسيفءاروشاعماكمهرجاتموأءاينغألاضعبرودبةفدصناسنإلامي

لاقيماحدزالاببسنببعلأسينيحو،بابلاكلذىلعسانلانمروهمجماحدزا
١..«5".ةاكزلاقيرفتنورظتنيءارقفمهئإ:هل

لأسيمريثكذةاكزلافرصدعومبريقفلاملعنعةدلوتمةروصلاهذهو

حبصتو!مويلالددجيوكلذبىفلاهدعيف،ةاكرلاهقيرفتدنعهاسنيالأىتفلاريقفلا

فرصيهقفلانإف.نيفلاوريقفلانيبلاصتاقبسيملاذإىتحو،ةداعةقيرطلاهذه

رظتنيؤنيفقاولاعمفقيو،داعيملافبهذيف{ةاكزللهقيرفتدعوموينغلاةلاح

..9...َقَحْلااذهنمهبيصن

سحتوفقرللاهيهدزيف.هرظتنييذلاريبكلاروهمجلاىريفةذفانلانميغلالطيو
ذفاونلانمةذفانهذهوسانلانممخضددعهلامنمديفتسي؛ميظعنسحُمنأ

٦.{....ناسنإلابلقىلإناطيشلااهنملخديل ...} ٦ .. ٦
قاماحصالقحىو!اهئادأنمهبالمالسإلاضئارفنمةضيرفةاكزلاجارخإ

غبصتاذاملف؛مهةلذموأناوهاهبحصينأنودمهيلإاهلصوينأبحيينغلالام
قحلابابرأعمجياذامو؟ةاهابملاوءايرلاىلعُلُذَيامرثكألييذلارهظملااذه

:!؟مهقوقحنماقحمهيلإىدؤيليذؤملارظنملااذهيفديعصلااذهىلعةاكزلا

نساهقحتسيرىعاوسنملعانقدلكنق
هنيبنوكينأنودمهيلإاهلصويلب،راظتنالاوعمجتلاءانعمهفلكينأنوذسانلا
نودو!ااسحهلاويسحنأنودو,ةلفغنيحىلعجرفلابمهيتأيف"قافتأمهنيبو
٠7؛رظنالاةلتمولاوسلاةلهنمهلمحتنآ

ءارقفلاداتعادقوايبيلقةريبكلاندملاضعبيفاهدحتتركذلاةروصلانإ.

ةكرلافمهتموبازيمسابءاخلااروكذن
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ةماركومالسإلاةزعنمىحوتسمافقومةلكشملاهذهنمةيضابإلاءاملعفقيو

١.ملسملا

ىلعفقاولا"يدجتسملاليلذلارهظمبرهظينأملسملاقالخأنمسيلهق

.حاحشلاسفنألاهبوخستوفكألاهبدوحتامرظتنيباتعألا

ةيضابإلادمتعاو،ةلأسملاوءادجتسالانعيهنلايفةريثكثيداحأتدرودقو

،لاؤسلاةلذملضرعتلاوهجولاءامةقارإنمملسملااوعنمفةفيرشلاثيداحألاكلت

اذهىلعهلاباقعاهنممرحةاكزلاسانلالأسيبهذوهتماركهيلعتناهاذإف

.حافكلاىلعدامتعالاو،سانلانعءانغتسالاىلعهلاًديوعتو،ناوملا

ضرعتلابمهسفنأاونيهينأنودهباحصأىلإلصينأدبالٌقَحةاكزلانأىلع

اذمبيفلارعشينأنودو!ماسحيفهنولخديفهيلعاولكتينأنودوشءاينغألل

.هلاونلنيضرعتمهنوتأيف،هيلإسانلاجوحييذلايلاعتملارهظملا

اهيلعبلغتلاىلعهتدارإىوقتالةدشىلإسانلانمدحأبرقفلالصيدقو

.ءادجتسالابةدشلاهذهفيفختىلإرطضيف

ةماركظفحنإف؛ةملسملاةمألابحاويهىرخأةيضقزربتفقوملااذهيفو

رقفلاهبيوهينماهينبنمكرتتنأةمألللحياموةيافكلاىلَعبجاونيملسمل
.ناوهلاوةلذملاىلإ

اهدارفأنمدرفركلةعركلاةايحلابابسأرسيتنأةملسملاةمألابجاونمنإ

لب؛لاوؤسلاىلإهفندتنلاةعقدملاةجاحلاىلإلاحلاهبلصتىمحهنعىلختتالو

نمللمعلارسيتناك.ةميركلاقرطلانمقيرطبرقفلاةلكشمجلاعتنأاهيلع

لصوتو،عوجملاةلئاغهنعدصتوةزجعلاىعرتيلامظنلاذخنتوأ،لمعلاعيطتسي
.ةميركةفوطعديبةايحلالقثمهنععفرياممهيلإ

كنأ-اهنمةاكزلابلاطنامرحبمكحلا۔ةيضابإلادنعمكحلااذهنعجتندقو

وألزانملاباوبألضرعتيعراوشلابوجتاذاحشيضابإلاعمتجايفدجتال

مهيلععزويوهوءارقفلانمروهمجهبابيائغدحتالو{تاقدصلاىقلتيلرجاتمل
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امبريقفلانوكينأنودااحصأىلإةةكزلالصتاَمئإَو،ءاليخووهزيفةاكزلا

الأىشخيبجاوبموقياَمئإَو6ائاسحإمدقيهنأيغلارسحنأنودو،ملعقباس

.لوبقلابهالوتتنأهللاةمحرنموجريو،هنمهللاهلبقي

يففرصتوةاكزلاعمجتتائيهنونوكيهسوفنلبجيفةيضابإلاناكدقو
مساومةنسلايفلعجتالوراظتنالاةداعءارقفلادنعنوكتاليلاقرطلاباهفراصم

اهنمقفنتوءاهظفحتوةاكزلاعمجىلوتتييلاتائيهلاهذهو{ةاكزلاذخألعمجتلل

ةاكزلانمةلصحتملاغلابملاكلتىلإفيضتاماًرينكو،ميظنتيفاهقحتسينمىلع

الدقيلاةدشلاتاونسيفاميسالو،لاومألاباحصأهبعربتياًممىرخأغلابم

.نيجاتحملادنعةلخلادسلةاكزلااهيفيفكت

رخلالمعلاترسيفميظنتلااذهلثمىلعتلمعةيمالسإلاةمألانأولاذبحو

.لفةجاحلارادقمتردقعنءادجتسالاولاؤسلاهيلعتمرحو.ريقفللميركلا

.ةيناسنإلاتاكردطحأىلإملسملابلصتاهكرتت
ىلعنوكتالامدنعةملسملاةمألادنعنوكتتنأبجيتائيهلاهذهنأىلع

ضعبنمنوكيةاكزلاعمجنإفةملسمةلودلاتناكاذإامأ.ةملسمةلوداهسأر

ةلذملاوةناهملانمهتنايصو‘هلةميركلاةرحلاةايحلاريسيتوريقفلاةياعرو..اهقوقح

.اهتابجاوضعبنمنوكي

ع
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"لاطبألاداهج"يهخيراتلايفأبتكةثالثينسلبازطلايوازلادمحأرهاطلاذاتسألافلأ

:غ«٠٠-."ايبيلمالعأ"و"ايبيليفيرعلاحتقلاخيرات"و

هلذبيذلاميظعلادوهجملردقأينأركذأنبونكلاهذهىلععلطأنأيلخيتأدقو٠

:ةيتآلاةملكلااهنعلوقأنأ:بتحأ{ذهخلااذههلركشأو:بنكلاهذهففلؤمل

ثيدحللضرعيامدنعفلؤملنأسح"يبيليفيبرغلاحتفلاخيرات"نناتكأرقتامنيح"

باتكلااذهيفخيراتلاياضقنمضرعةئأمغروهوهقرارللانفريثكبرعشيةّيبضانإلانع

كنلوأىلعهدقتنيامخيراتلائواطممدميمو،قئاقحلارييغتىلإردحنيملو،اقداصاضرع

ىلعاومدقيملمهفًيركسفلاويسايسلامهكولسيفوآندملامهكولسيفءاوسسانل
ؤ‘كلذلكمغرهئأألإ؛مهمالسءانثأو:مممورحءانثأمالسإلاماكخأفلاخلمعيأ

ففنلؤملاتبو،موقلاءالؤهلةلصأتمةيهاركلمحيهنأبهباتكأرقتتنأو-فلؤملارعشي

اًحضاؤاسساننخنإئزاقلااهسحيىحةحورلاهذهبهنباتكلهغابشإو"بتكياميفهحورل

--.باتكلارابكنمليلقددعلإىلحتيالةكلم

نايغطلاوملظلاناولأىلعنوروثيقرفلالكنممهريغناكامكةيضابإلاناكدقل

نأنودبمكحلازكارمىلإلصونمممهريغنموأةربابجلانييسابعلاةالونمعقييذلا

مهويىتح"انتن"ةيضانلااممماقيلأتاروثلايمسينأفلؤملاصرحو،كلذلهنيدهلهؤي
اذهقلطيالوهو.قحمهلنوكينأنود،ةلودلاىلعنوبغشيموقلاءالؤهنأئراقلا

ءءيربلاوبنذملانمماقتنالاومكحلاىلععارتللتماقييلاتاروثلافالآىلعفصولا
اهنيبنمو.ةيمالسإلاةكلملاسيفنييسابعلالامعاهلدابتيلاةنحاطلابورحلانعو

داقيإلةرفاسةلواحُمنوكيداكييرهاظلاهئودهمغر-باتكلااذهنأبيجعلانمو

ةيرصنعلاىوعدنمرثدنيداكيامءايحإلةخراصةوعدو،ربربلاوبرعلانيبةنتفلا



يضابإلابهذملاةأشن(_٧٦_ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

ييلاديدجلانيدلاةمواقمنأو،ايبرعنوكينألبقايمالسإناكحتفلانأمغربو.ةضيغبلا

ةضراعملمهسفنأبرعلاامبماقيلابورحلانمدشأتسيلحتفلانابإربربلااهبماق

مهريغوأ؛مورلاوأكرتلاوأسرفلاامبماقيلابورحلانمدشأالوحتفلادنعمالسإلا
نمسنجبصتختملهللانيدلةمواقملاهذهنأمغرب،هللاةلاسرمهتغلبامدنعبوعشلانم

فصيوربربلانمةنكمتمةفصاهلعجينألواحيباتكلابحاصنإف،ةيرشبلاسانجألا

.هللانيدنعضارعإلاوددشتلابموقلاءالؤه
اهيلععمتجيسةدحاوةلمرفكلاو،ريثكوأليلقيفنيضرعملاكئلوأرمأانمهيالنحتو

.سانجألاعيمجنممهؤالمزو،يسرافلاويبرعلاوىربربلا-منهجيف-

هخيراتيوازلاذاتسألاامببتكيلاحورلاهذهىلعليلدهسفنباتكلاةيمستيفو

:ناونعلاراص"ايبيلفيمالسإلاحتفلاخيرات":باتكلاناونعنوكينأنمالدبو،ميقلا

."يبرعلاحتفلا"

،نيامورلاوأ،يقيرغإلاحتفلانيبوهنيبقرفكلانهناكاملطقفايبرعحتفلاناكولو.

،لوغملانمهللاىلعمركأاسنجمهرابتعاببرعلاسيلفسانجألانماهريغوأ،يرتتلاوأ

.رمحلادونهلاوأ\نوسكسلاوأ

ةملكلقبيملعوبرلاهذهةيدّمَحُمْلاةيادهلارونمعو،دالبلاهذهمالسإلاحتتفاامدنعو

تلاةملكلاوهمسالااذه،ىدهأواريخرخآامساامهلدبأدقهللانإفناكمربربلاوبرعلا

ذلااهاف:-مالسلاوةالصلاهيلع-دّمَحُمعابتأامباعدفإميركلاباتكلااهراتخا

.هلاوما

ُهكاَمَسَوُملتتاهللاليلخميهاربإمهدجامبمهامستلاىرخألاةملكلاكلتوأ

رخسيهللاو،مالسإللحتفلانأعمرشبلانمسنجىلإحتفلادنسناذاملف؛')ةيملسلا

.ءاشينمهدنجنم

٧٨.:َجَحْلاةروس١(
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ءاوس،أطخلابفرتعنوةيقيقحلااممابسأحرشنالاذاملتاروثلاوتاعزانملاثدحتامدنعو

الامبنيمئاقلاىلإتاروثلاهذهبسننمث،اهيلعنيرئاثلانموأةلودلانمأطخلااذهناك

.؟مهرصانعومهسانجأىلإ
كربربلاىلإاهبسنينأو!ةنتفلابةّيضانإلاتاكرحيمسينأفلؤملاصرحدقل:تلق

ةفيعضك©نيدلاةقيقراهنأفلؤملاىريىرخأقرفعمدحاوديعصيفةّيضابإلاعمجيىح

.ناميإلا

يفدجيملو{ةملسمةمأىلإهدنسيامدنعهذههماكحأريربتءانعهسفنفلكيملهنكل

وعدتوأةنتفتناكةيضابإلاامبموقييلاةروثلاتاكرحنأبنمؤيهلعجياميخيراتلاعقاولا

نبرمعةفالخيهةريصقةرتفادعام-الوأنييومألاديبناكيذلامكحلانإف،ةنتفلاىلإ

.قهللالوسرهامسامكءاضوضعاكلمناك.ايناثةيسابعلالودلاديبو-زيزعلادبع

ةالونإمث،ةنتفربتعتالملاظلاضوضعلاكلملااذهىلعةروثلاو{ةديشرةفالخنكتملو

لدعللاوفرعيملو،باتكلاماكحأباوديقتيملمالسإلادالبفلتخميفاهلامعولودلاهذه

؛حعافكلانعفقتالوةروثلانعفكتالةمألاتناكف،اقحسانللاومرتحيملوؤنێعم

ضةيبرعلاةريزحجلايف،يمالسإلاملاعلاعاقبعيمجيفنايغطلاوملظلاوداهطضالاناولأحافك

فلؤمنأريغ.يمالسإلابرغملاورصميفو،اهعارواموسرافيتو،قارعلايو،ماشلايو

موقيتلاةروثلاىلعلإةنتفلاةملكقلطينأهلولحيال"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"باتك

دهجوبرعللاضراعمافصمهنملعجيل،ربربلامسامهيلعقلطينأصرحينيذلاءالؤهاهب

.ارانبرعلانمممتوخأنيبومهنيبلعشينأوادسمالسإلانيبومهنيبلعجينأ
نمايبيليفملظلادضةيضابإلاامبماقيلاتاروثلااوداقنيذلاكلوأرثكأناكدقل

.نتفلاباهنععيوربربلاىلإاهبسنيباتكلابحاصنإفكلذمغرو،برعلا

نعرمألابنومئاقلافرحناذنمادحاوامويفقتْمَليمالسإلاملاعلايفتاروثلانإ

نمةلآلةعضاخةيرشبلاتناك،لوقعموطيسبكلذيفببسلاولاباتكبمكحلا

نيملسملايفةيناسنإلاةماركثعبفمالسإلاءاجىتح،ناسنإلانايغطىلعةرباصرشبلا

هذهقيقحتبنوملسملارعشو،اهعافدمهنكمأامةيدوبعلاو،ةلذلاوةناكتسالامهيفمرحو
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نيدلانعاوفرحنانيذلاكئلوأمكحلاىلوتاّمَلَفةديشرلاةفالخلاوةوبنلادوهعيفةماركلا

الوناكمَلُكيفرارحألاراث..روخجلاىلإلدعلانعو،ةرثألاىلإٌقَحْلانعو،ايندلاىلإ
.ةمايقلامويىلإو،مويلاىلإنوروثينولازي

عيمجاوفرعونوملسملاهيفظقيتسايذلارصعلااذهيفبتكيوهوفلؤمللتبجعدقو

ىلإمهقرفيذلاضيغبلاحبشلاكلذداعبإىلعنونوكيامصرحأمهو،يضاملاءاطخأ
نمىلعبوثولامهيلعلهسو،ةيهاركلاوءاضغبلابسانلابولقألموعيشوبازحأ

.ببسريغلوببسلمهفلاخي

ىضترينأو،حورلاهذهبو،بولسألااذمبتكينأهسفنلحمسيفيكفلؤمللتبجع

نماضتتنأو،ةُمألاهيفلتكتتنأبجييذلارصعلااذهيفةيبصعييحُمنوكينأهسفنل

.اهدوهجهيف

صرحلاةشأصرحةئكلَو،بيبحلاهنطونعبتكيوهوارابجادهجفلؤملالذبدقل
لمعتسيناكف"لاطبألاداهج"هباتكيفىمححورلاهذهبو،بولسألااذهبةباتكلاىلع

هنإو،ضرغلابوأو،يعملايفقدأنوكيدق،رخآمسايأنمالدبربربلاوبرعلاةملك

ةقرفتلايعاودلههركو.هتفاقثعاستاو،يوازلاذاتسألاملعلثميففلؤملاقحبيرغل

ةيضقكرحينأو5هللالوسراهنمئربتلاةيلهاجلاىوعدلهملقرخسينأفالخلاو

ةمألالعجىلاعتهللانأيسنهنأك،ربربلاوبرعلانيبزيمينأودحاولابعشلايفسنجلا

هبأيالوڵ©تايموقلابلفحيالو،تايسنخجلابيذيمالسإلانأو،ةدحاوةمأةيمالسإلا

.0«باررتنممَدآَومدآلمُكْلُك»رصانعلل

انانغأنأدعبةيرصنعلاتافالخلاوأ،ةيلبقلاةيبصعلاءايحإسانلاضعبلواحياذاملف

.«ذابنونموَوركنملانعنهوفورشتلابنورمأتساقللاتَجرخأةتأَريخمك:مالسإلاباهنعهللا

نالمالسإلالضفوهفلضفيربربلناكنإو،مالسإلالضفوهفلضفيبرعلناكاذإف

ىلع،يسرافلاناملسو،يمورلابيهصو،يشبحلالالبلصحدقو.«مُكاَمنأذادنعمكتركأ

٤١٩.:مقر،افصلاودجسملاوةبعكلايفبابليوطثيدحنمعيبرلاهجرخأ١(
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نمةيسابعلاةلودلاوديشرلانوراهوهئارونمةيومألاةلودلاوكلملادبعهيلعلصحيملام

.ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذو..هيدينيب

كولسوهف،هعييضتوأهباكتراىلعبساحيو{هيلعذخاؤياميبرعوأيربربلناكاذإو

اَمبديقتلامدعو،مبركلانآرقلاقالخأبقلختلامدعو،نيدلاىرعنعماصفنالاو{ةيصعملا

يفو‘هعفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاباتكلايف:ةفقلادمَحُمهيلإاعد

هنيألرمزوفوهىذلاثدل
ءامكحهسفنبصنينأءاشنمف،مالسإلليقيقحلاقيبطتلاهيلةرطعلاةريسلايفو

نازيملااذهلعجيلفلاجرلارادقأنعثدحتيو"خيراتلايفمكحتي،يضاقلافقومفقيو

باسحلاو‘َقَحْلانازيملاكبردنعو،عيطتسيناكنإسانلالامعأنزيلهينيعبصن

.قيقدلا

ليلقريغائيشتقولاودهجلانمفلؤملاهيفلذبمخضباتكىلعريصققيلعتاذه
.ادبأىسننالميظعلادوهجملااذهىلعانذخآميفقَحْلاةلوقلوقننيحاننإو

.هيلعءانثلااذهانعنميالوشةمداقلالايجألااهركشتفوسةمدخنطوللمدقفلؤملانإ

،تاداقتناهيلإهجوتوتانههلعقتملفلؤميأوتاوفلاكلتىلإريشننأهلريدقتلاو
!؟تاطلغهلىصحتو

يلرهظاميفباتكلاشقانأنألواحأفوسفلمعلايفقفوو،لجألايتهللاسنأاذإو

.باوصلانعهيفداحو،قيفوتلاهيفأطخأفلؤملانأ

م/. نر
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1

-
مهبهذميفافودمتعيوةيضابإلاامبزاتمييلاةيلمعلالوصألاضعبىلإترشأدقل

ىرحبيفهرثأىلإو،ةيمالسإلاةمألافبهذملااذهةايحليصفتىلإدوعأنأنآلايبنسحيو

اوراسييلائدابملاو،اهونوديلادعاوقلاو،اهولصأييلالوصأللهعابتأكلسمىلإواهخيرات

.ثيدحلااهنعقبسلانيدلاكلاسملاقبط"خيراتلاروصععيمجيفاهيلع

صرتيلاةيمالسإلاقرفلالوأنمةيضابإلانإ:لوقأنأححجبتلاوأىوعدلانمسيلو

ةحيحصةروصاهنمملسملانوكينأو،نيدلامهلاهمسرلادودحلااهدارفأىطختيالأ

عقتالةئأاذهنيعمسيلو"نيحلاصلافلسلاةريسهتحضوأو،مالسإلاهمسراملةيقيقح

مهدحأبكتريامدنعهنأدوصقملااَمئَِو،رشبلاعبطنمسيلاذهنإف،يضابإنمةيصعم

اذإف؛ناطيشلاهبلغينيحارتتسمدرفلاهبملياًمموأكسانلاهملعياممنوكتنأام}ةيصعم

ةوفحلاو،هعملماعتلاعطقو،هنمةءاربلانالعإىلإنوملسملاردابلوألاعونلانمأطخلاناك

هبرىلإهتبوتنلعيو،داهشألاىلعبكترااَمبفرتعيىمح؛هلهأوهبراقأنمىنحهيلع

نمرهطتوسةُمألاةريظحىلإيصاعلاعجرياذكهودوعيآلأهللادهاعيو{هيلإهعوجرو

ايحيوهيلإةوعدلاورهطتدقوريخلالمعلاو،هللاليبسيفحافكلادواعيلشةيصعملاساجرأ

.فيظنعمتجبيفةفيظنةايح

ريسيهلعجيكلذنإفارتتسمناسنإلااهبملييلاءاطخألانميأيناثلامسقلانمناكاذإامأ

هللاىصعياميفسيل»هنأدقتعيوهوخيبوتلانعفكيالهريمضنأىلعرهاظلايفبكرلاعم
باحصأنمنوكيسةلاحلاهذهبهبرىلعدرونمنأوفضنآرقلانامجرتلاقامك«ريغصهب

سواسونمهبملأامععالقإلاىلإعادوؤ©بكتراامعهلرجزكلذيفو«اًدبأاهيفادلاخرانلا

وهامإتاعامجوادارفأصيرحلاكسمتلااذهىلإبهذملااذهعابتأوعدييذلاو،ناطيشلا

يهنلاوفورعملابرمألابوجوك،بهاذملانمهريغنعبهذملااذهاهبزاتميييلادعاوقلاضعب

ةءاربلاوةيالولاةلأسميفكلذقيبطتو،يمالسإلاعمتجاوملسملادرفلاىلعركنملانع



هابإلذملاةأشن..,_.۔. ١خيراتلابكوميفةيضابإلا ٤بهذملاةاشن٠٢ يص١

.-©بكز.,ه.ِ
ادنتسميصاعلادجيالفلمعلابالإمتيالناميإلالعجتلاةماهلاىرخألاةدعاقلاكو،فوقولاو

۔۔....؟,4۔
اللوقبةنجلالوخدقعمطينأهلقحيالوسانلانييوهنيبوأ‘هسفننيبوهنيبهيلعدنتسي

..7..
ييلمأينأهلقحيالامك،حلاصلالمعلابكلذنرقينأنود،هللالوسردكَحُمهللاالإهلإ

ةنَسَبسكنَمىلبف:هبنذبانمترم،هلمعيفاسكترمهبرىلعمدقدقوميلألاباذعلانمجورخلا

7ُ.وس4777و.1/۔وي..هد,ےء.مرسمُ

ةبطخبتطاحأو ٭ديعوليمكيلإدتدقوياوُمصتختاللاقلل«»هنوذلاخاهفمهراقااباحصأكنواف

ِى.,۔.۔۔۔إ4هدو
نيدلادعاوقنمةيضابإلااهاريتلاسسألاهذهىلعءانبو.«ديبقلرالظبانامويدللوقلالدبط

.مهدئاقعومهئدابملةيقيقحاًروصمهلامعأتناك

ةلثمأمهدارفأومهعمتجبيناوناكف؛هباوفرعوخيراتلاىدمىلعكلذباورهتشادقو

.اهيلإاوعديلاقالخألاعيمجوهبادآوهتابجاوقهللانيدىلعنوظفاحينيذلانينمؤملل

،تاريخلاىلإنوعراسي،لمعولوقنمههركوأهنعمالسإلاىمناملكنعنودعتييو

باطخلانبرمعنينمؤملاريمألوقلاقادصم‘تاهبشلادنعنوفقيو‘تامرححملانعنودعتييو

.«مارَحلايفعقننأةّقاَخَملالحلانمابابنيعبسغدئائك»:هبلط
نمةنؤم!مويلاىلإخيراتلالأذنمةيضابإلاهيلعاملةقداصلاةروصلاهذهتناكاذإو

ليبسلااذهنعلمعلاثيحنمنوفرحنياوأدبايبيليفةّيضابإلانأفرتعأنأملؤملاٌقَحلا

.هللانيدلنيصلخملانينمؤملاظافحمهدادجأهيلعظفاحو{مهفالسأهيلعراسيذلا،مبوقلا

ايلاطيإبرحيقنيملسملانيبةنتفلارانتلعتشاذنممعوقلاليبسلانعفارحنالااذهأدب

قيرفركلاهدادمإوضعبىلعمهضعبطيلستو3ةوخألانيبدئاكمنمهتسدامببسب
م..ى

نوهيف3اهسفنىلعةمألاقرتفتواصعلاقشنتوعازنلادتشيلةينالعوارسحالسلاولاملاب

.دابعلاكالتماودالبلالالتحااهيلع

كاراهتهللاةنامأنوخيو5اراهجةيصعملابكترينميضابإلاعمتجملايفرهظنيحلاكلذذنمو

هللادودجبنيهتسيوأالامبستكيلءارشلاوعيبلايفشغيوأهللامرحيتلارمخلابرشيف

_

٨١.:ةرقبلاةروس١(

٢٩.:قةروس٢( ٦٢٨-
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ةاكزلانععنتميوأ،ةالصلاكرتينممهيفدجوهنأرمأوكلذنمىهدألب..هللاءادعألماجيل

اذإف؛ضابأنبهللادبععابتأىلإهمعزيفيمتنيومالسإلايعديوهوتابجاولاىدحإبلخيف

عمسهنأو،ديدشبهذمةّيضاتإلابهذمنإةالابمريغيفكباجأركنملااذهنعهاهنتلتئج

ةَّضلاباوبأتحبصأمكةاصعلاهجوأ5ةئملاباوبأنوقلغيالبهاذملانمهريغنأ

.اوؤاشنملاهنوحتفيو،اوؤاشتيمامفوقلغيسسانلايديأيفميحجلاباوبأو

ىدهينأىلاعتهيلإأخلأانأو.ةملؤملاةفسؤملاقئاقحلاهذههيفركذأيذلانيحلااذهيف

نيدىلإنوعديمويلامالسإلاءاملعنأزازتعاورخفًلُكبمهلركذأ3نوملعيالمُهَنَِفيموق
نإف،كلذَلُكيفةبارغالو،هدعاوقوهلوصأنمنوقتسيامنأكف،بهذملااذهحورىلعهللا

ةمأل؛بهذملااذهنمابيرقهسفندجيهبرباتكىلإوعديوهنيدىلعراغيملسمَلُك
.هيلعظفاحوهنمىقتسايذلايفاصلاعبنلانميقتسي

ناكامكمالسإللةيحاروصاونوكينأاوصرحراطقألاعيمجيفنيملسملانأولو

.اقيرطمهفوفصنيبالو،الخدممهنيبمهؤادعأدجواملةيضابإلا

ةنتفمهنيبرذبامنيحًالإنيملسملاىلعبلغتينأعطتسيملنايغطلاوملظلاورامعتسالانإ

ىلإهللامكحنعضارعإلامهيلعلهسو،ركنملاوةشحافلامهنيبعاشأو،مارحلاةعتملاولاملا

امباكترايفةيرحلاقحدرفللىطعأف،عمتحلاودرفلانيبةقالعلاعطقو،ناسنإلامكح

.هللامرحاممءاشي

دجينأمالسإلايعديناسنإعطتسيالف،درفلاكولسىلعانميهميقبعمتجملانأولو

.اًرمَحبرشيوأ،ةناحملسمدلبيفدجينأملسمعيطتسيالو،نزبكتريوأ،اروخام

يفملسمعيطتسيالو،اًرامقبعليوأ،ةرمقمدجينأمالسإلايعديناسنإعيطتسيالو
وأنيملسملاريسنمةريسفلاخيوأ،مّرحُمباكتراىلعهدعاسيامدجينأيمالسإعمتجحب

وأكرتامىلعهبساحيو،داصرملابهلفقيفوسعمتجُملانأل؛نينمؤملاقالخأنماقلخ

.يوسلاليبسلاو،موقألاطارصلاو،لثمألاقيرطلاىلإدوعيىنحمدق

مالسإلاردصيفكلذناكامكدرفلاكولسىلعانميهميقبيمالسإلاعمتجانأول

هللاباتكنعاودعباملو،مالسإلانعنوملسملاذشامل.مويلاىلإةيضابإلادنعيقبامكو
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ضلاملاولمعلايفمهلغتسينألبق،قلخلاونيدلامهيفدسفأمحريالودعمهيلعبلغاملو
,ةوقلاوتوربجلامكحبمهيفيضقيوةورثلاودهجلامهنمذخايو

لوسريدهنعبكنتلانموهللاباتكلةافاجملانمو،هللانيدنعداعتبالانملهنإو

ءاغبلارودىرتفةملسمةلود-معرتاميف-همكحتيمالسإدلبىلإمويلاءيجتنألهلل
.ةحلصمكلذيفنأىرتبرغلانمالودنأل؛ناطيشلاديبعوةوهشلابالطلةحتفم

هيبنرمأوهللاهمرحامفاشتراىلعنئابزلامحدزتو،ءارشلاوعيبلااهيفجوريتاناحىرتو

.اًمارحالام-اهمعزيف-مهنمبسكتوهللاءادعأةملسملاةلودلارياستل؛هناندرسكب¡ةليقا

،ناسنإلاقوذهيلإلصوامىقرأبةشورفم،ناينبلاةميظع،ناكرألاةديشمارودىرتو

نموهيذلالاملاءارضخلاةدئاملامهتلتل،دهجلاةرمتاهيفعيضتو©بسكلاةميقاهيفردمت

.نولغتسملاءالمعلاو،نوملاظلاماكحلاو،نوقاعلاءانبألااهنمهسلتخا{ةمُألاقح

مالسإلادالبنمدلبَلُكيفمويَلُكىءارتتقلاروصلاهذهنماممالآوروصلاهذهنإ

ريسييلاةلودلاىلعانميهمودرفلاىلعانميهميقبيمالسإلاعمتجملانأول،لوزتنأبجي

نيملسملانيبلوحيل،مالسإلادالبيفرامعتسالااهعاشأيلاتاقبوملاهذهنأل؛دارفأامي

.ملسملابابشلابتكتفتلاءاودألايه،ميلسلارهاطلامهقلخو،ةيفاصلاممتديقعبلمعلاو

توصنيبهتيويحوهضرععاضف،ةمرحملاةوهشلاهتلذأو،ةلوجرلاةماركهيلعتناهف

عاضو؛هتقوعاضىمحسأكلابسأكلاعرقيورمخلابرشيتاناحلانيبعكستو،ةراعدلا

هلامرامقلاقرسفرامقلارودجلوفقيرطرسيأنملاملابستكينألواحمث،هلقع

.نيدالوضرعالولامهلسيلاًماطحعراشلاىلإجرخو،هريكفتةمالسوهباصعأو

نيعبرألاادعاموخيراتلاىدمىلعاههابشأوءاودألاهذهنميضابإلاعمتجملاملسدقو

ىلعارطيسميقبيضابإلاعمتجملانأل؛طقنفايبيلخيراتنمقبساميفاهانينثتسايلاةنس

هجوييقب،نامنكلاروديفنيدلاكلاسملصفيفهيلإترشأامكةبازعلاماظننألو،درفلا

بلغتاملق5هللالوسرهنييذلاهاجتالامهلددحيومهلامعأىلعمهبساحيونيملسملا

رمألابمايقلانيبوءاملعلانيباولاحو،دالبلايفةبازعلاماظنىلعاوضقوايبيلىلعنورمعتسملا
سانلاضعبأدب،اهقحتسينكمةءاربلاوةيالولانالعإاوعنموركنملانعيهنلاوفورعملاب
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نومريو{ةمذالولإهللاففاخيالنمممهرواجنمينوهبشتيوةيصعملامعطنوئرمتسي

.مالسإلاءادعأوهللاءادعأنمنوثباعلااهايحييلاةايحلاىلإمهراصباأب

تناك،نيملسملانممهريغتباصأامكةيضابإلاتباصأيلاةبكنلاهذهنأىلع

تناكامكممتايحترمتسادقف")دالبلاةيقبيفمهناوخإامأ.ايبيليفةيضابإلاىلعةروصقم

الوراوجلالالحناهيلعبلغيالو©رامعتساةطحخمهيلعرنؤتال،نيحلاصلافلسلانمزهيلع

مكحنعهلمعبدرفلارفيالو،اقيرطمهيلإةيصعملافرعتالو،اليبسمهدلبىلإرشلادجي

.لمعلاىلعوقلخلاىلعو©نيدلاىلعرهسييذلاعمتجملا

ةريسىلإنوعجريايبيلقةيضابإلالعلفملاعلاهنمررحمورامعتسالابهذدقو،نآلاو

نعنيضرعماقدّمَحُميدهىلإنودوعينيملسملالعلومالسإلاامبزتعينلافلسلا

.ايندلاديبعنملوقلافرخز

هتلزنأيذلانوناقلابلمعتلرشبلااهعضويلانيناوقلايغلت-ةملسميهو-ةلودلالعلو

فلظنتلاةيصعلملابابسأنمملسملادلبلافظنتوفللاءادعأةرياسمنعضرعتوءامسلا

>

عيمجوسيلبإونويرغنباوورمفوفوشتورخوىدينكبضغينأنمؤملاىلعنوهألهنإو

مهريغورصيقو،ىرسكو،لهجابأهقفدّمَحُمبضغأدقو..هللابضغينأنممهعابتأ

!!ةنسحةوسأهللالوسريفانلو..هللايضريل
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عطتستملو،نآلاىلإمهدنعقبطيماظنلااذهىقبدقو،رئازجلايفةّيضابإلابكلذلالثمبرضأنأعيطتسأ١)

الةلمجاهيلإهنوعفديلاملانمطسقريغمهنملانتنأرهقلاوداسفلالئاسونماهلاملكبةرمعتسملااسنرف

دقو.ةبازعلاماظنلناكدقفعمتجاوميلعتلاونيدلاوقلخلاىلعفارشإلاومكحلاوةدايسلاماظنامأ.اليصفت

ىلعةبولغمنوكتامدنع،نامتكلاةلاحيفقح،ةملسملاةمألافرشتةايحممتايحتناكنأكلذنعجتن

ىعدتستوضةيصخشلاةمظعضرفتكولسلايفةوقو،قلخلايفةوقو،بلقلايفةوقَقَحْلاناميالاو.ايسايساهرمأ
.رانلاوديدحلاباحصأورانلاوديدحلاىلعىحمارتحالا



(
>>

ةمألاةدايقيفةيضابالا
ِ

ةمألايفبهذلااذهةايحليصفتىلإدوعأنأنآلايبنسحيهئإ:قباسلالصفلايفتلق

.اًعمتحبوادارفأهعابتأةريسىلإو،لفاحلااهخيراتىرحبيفهرئأو،ةيمالسإلا

يهنلاو،فورعملابرمألابوجوكهبهذمدعاوقىلعءانبيضابإلاعمتجملانإتلقدقو

حلاصلالمعلابلإناميإلامامتمدعو،تاعامجلاودارفأللةءاربلاوةيالولابوجووركنملانع

.هللاةمحريف-هتيصعمىلعتومييذلا-يصاعلللمأالهنأو،مالسإلاهيلإوعدييذلا

ملسملاعمتجمللةحيحصةروصناك،دعاوقلاهذهىلعءانبيضابإلاعمتجملانإ

ةراهطو،ةيصعملاناردأنملمعلايفةراهطو،ةعدبلاوغيزلانمةديقعلايفةراهط؛فيظنلا

َلُكيفنوقداصلانونمؤملاهبقلختو{هيلإبدنوظفهللالوسرهبىلحتامبيلحتلابقلخلايت
.نامز

نيخرؤملاضعبمهرشحنيحمهتملظ،نيترمةيضابإلاةيمالسإلافئاوطلاتملظدقو

نمىوعدلاهذهفئاوطلاكلتتقدصف،جراوخلانعسانلادعبأمهوجراوخلايفنيضرغملا

.نيضرغملانيخرؤملا

نأنودنينمؤملاقدصأنمةفئاطىلعمكحلااذهتيضرنيح،ىرخأةرممهتملظو
ىدميفقيقحتلاو،ةنسلاوباتكلانمامتادنتسموبهذملااذهدعاوقيفقيقحتلاىلإعجرت

.مالسإلاةوعدو،مالسإلاقالخأومالسإلادعاوقلبهذملااذهعابتاقيبطت

كامتادنتسموةديقعلاةيحان:نيتيحانلانيتاهيفقيقحتلاىلإفئاوطلاكلتتعجرولو

نأوباوصلانمهجواهلنيبتو،اهمكحتريغواهسفنتعجارلهقيبطتولمعلاةيحانو

.رمألالوأيفاهلديبملقحلا

هلرهظودشرلانابتسافةوطخلاهذهذختينأروصعلافلتيفةرقابعلاضعبلواحدقو.
اقيرطذختاف3هلرهظوىأراَميهيفقثييذلاماعلايأرلاةهجاومنعمجحأهنكلو؛قَحلا
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لهأىلإقرفلابرقأةّيضاتإلا":خيراتلابتكاهتلقانتييلاةروهشملاةلمجلابهنعربعواطسو
."ةنسلا

نأةعامجلادعودقوكلذنمحرصأهفقومناكدقفزيزعلادبعنبرمعنينمؤملاريمأامأ

.ةعدبتيميوةنسمويرُكيح

نباو،ناورمنباكلملادبعوسنأنبكلامةلواحملاهذهاولواحنيذلاةرقابعلانمناكو

ءالؤهعمركذينأاًرخفيوازلابسحو-يوازلارهاطلاو،('ناتسرهشلاو،يرهاظلامزح

اورصتقيملو"قيقحتلاوثحبلاومهفللمهقافآتعستانيذلانممهريغو-مالعألاةرقابعلا

بتكنمائيشاوفرعينأنودسانهيلإبهذلوقوأ\ةضرغمىوعدوأ{ةبذاكةعاشإىلع

ةروصلايطعييذلايناكلاعالطالامهريسومهكولسىلعاوعلطيوبهذملااذهباحصأ

.مكحلاءارجإلةيقيقحلا

مالسإلاهيلإوعدييذلاملسمللةحيحصةروصةيضابإلانميداعلادرفلاناكامكو

ىلعظفاحيوهللارئاعشميقييذلاملسملاعمتجمللةحيحصةروصيضابإلاعمتجملاناكو

رمأدلقتنمناككلذك.نامتكلاةلاحيفىتح«هللاماكحأقيبطتلادهاجلمعيو،هللانيد

رومأهيلإاودنسأف"نوملسملاهبقثويذلاصلخملاملسمللةروصةيضابإلانمنيملسملا
.هللانمةنامألاهذهىلعظفاحو،ةمألانمةقثلاهذه.1؛مهايندومهنيد

قرتفتالةسايسلانأولو-ةيضابإلليسايسلاخيراتلانعثدحتأنأدصقأالتنكامَلو

ةيضابإللةيسايسلاةكرحلاصخلأنأثحبلااذههبمتياًممنوكيدقفمالسإلايفنيدلانع

.راصتخالانمنكميامدشأب

ايقيرفألامشيفورصموقارعلاكاهرواجاموبرعلاةريزجيفيضابإلابهذملارشتنا

لوصأيفءارآلاودعاوقلانمريثكىلعةيضابإلارقتسادقوىرخألابهاذملانوكتتنألبق

نسحلاهذاتسأنعءاطعنبلصاولصفنينألبقو،ةرعاشألابهاذمأشنتنألبقنيدلا

ةعشأنمةيضرملاةعمللو،(طم)شيفطابطقلليقعلاىلعدرلاو«(طم)يخامشلامساقلنيتملالوقلاعجار١(

.(طم)يملاسللةيضابإلا
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ةيمالسإلافئاوطلانمذئنيحادوجومناكامحو‘ةلزتعملاةقرفكلذنمنوكتفيرصبلا

.ةعامحلاوةنسلالهأو"جراوخلاقرفضعبو{ةعيشلاقرفضعبمهام
ةيمستلاهذهقالطإنإف،ةرعاشألاقرفلصفلااذهيفةعامجلاوةنسلالهأبدصقأتسلو

نبةيواعمىلعةعامجلاوةينسلاظفلقلطيناكامن.ارخأتمءاج۔يخيراتأطخ-مهيلع

ةنسهنعلوربانملاىلعهبساولعجو،بلاطيأنبيلعةمامإاوركنأمهنأل؛هعابتأونايفسيبأ

.'_ةعامجلاوةنسلالهأمهقفاونماومسف،ةعبتم

يلعنعلاولعجنأىلإهتعاطيفرمألامهبىقتراةيواعمباحصأنإ":يدوعسملالاق

."ربانملاىلعهنعلبريبكلااهيلعكلهيو،ريغصلااهيلعأشنيءةنس

يبأنبيلعنعلبرمأاملةيواعمنأل؛ةينسلامسامهيلعبلغمنو":مكاحلالاقو

-يلع:يأ-لتقىتحةيواعمةمامإىرينمَلُكمسالااذهقحتساف{ةنسةنأمعز،بلاط

-عيمجلاهيلإداقناو{ةيواعملرمألارقتساو

دبعنبرمعنأل؛نآلاكلذاوكرتمنو":"ميقتسملاطارصلا"هتلاسريفيرذنملالاقو

يلأبسحأو،اهنكننمنيعناملاًَيلعةمامإلنيبوصملابهذمىلإالئامالجرناكزيزعلا

نأىلعمهدهاعفهيلإةيضابإلانمهنامزيفناكنماعدناكهنأبتكلاضعبفتدجو

ركنأىمحءيشدعبايشمهيلعركنأذئنيحفإةينسلاءالؤهركانمنماركنممويَلُكريغي

يلعلمهضعل-ةّيضانإلاالإمهركانممهيلعركنيةنمزألاكلتيفدحأنكيملهنألمهيلع
.ىهتنا"مهيلعهناطلسةوقلو"كلذمهبهذمهتفلاخملمهملعل،هنمافوخهنعاوفكف

تناكاَمئإَونيدبهذمىلعقلطتال"ةعامجلاوةنسلالهأ"ةملكنأحضتياذهنمو

اذهنإومشاهينبنمةفالخلااوصلختسيل،ةيمأونبهيلإوعدييسايسبهذمىلعقلطت

هيلإلصْيمَلدحىلإفرطتدقنيملسملاىلإءامسألابحأهسفنىلعقلطأيذلابهذللا

ةديقعلاخيراتوأةسايسلاخيراتخيراتلاثادحأنميديهيلإتلصوامم؛ملعأاميفدحأ

.عامتجاَلُكيفةعبتمةنسمهنعلومهموصخبسافرطتمناكامهمبهذمعابتألعجيف

.ارخؤمهرشنبعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمتفرشتدقويخامشللنيتملالوقلاعجار١(
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فئاوطلانمريثكنوكتتنألبقمالسإلادالبرثكأيفاورشتناةيضابالانإ:تلق

يسلاةريصقلاةدملانعرظنلاعطقبو،اهريغوةلزتعملاوةرعاشألاقرفك،ىرخألاةيمالسإلا

نعرظنلامطقبو،يومألانايغطلاةبراحملةيركسعلامعأبضابأنبهللادبعمامإلااهيفماق

ثبعنمنيفيرشلانيمرحلارهطف،َقَحْلابلاطىيحينبهللادبعمامإلااهيفعيوبنلاةدملا

ءاحنأيفةلقتسملودةيضابإللتماقدقف\تاكرحلاهذهنعرظنلاعطقبهنإ:لوقأنيثباعلا

رصعلاىلإاهيفمكحلاىلعتبقاعتو.نامعيفةلقتسملودةيضابإللتماق.ةيمالسإلادالبلا

راحبلاىلعرطيسيالوطسأتنوكنأخيراتلاروصعضعبيفةوقلانمتفلبدقورضاحلا

.نيحلاكلذيفلاغتربلاواينابسأملاعلايفنيتلودىوقأىدحتيو

؛ةمظعودحبنمةملسملاةمألاهذههيلعتناكامفرعيوكلذىصقتسينأدارأنمو

نايغطتحتةحزارةيمالسإلاةمألاةيقبتناكو،قيمعمونيفطغتابروأتناكامدنع

نايعألاةفحتأرقيلفكلذنمرثكأوكلذفرعينأدارأنم،لاملاةدبعومكحلاةربابج

نماروصدجيدقو،نالسرأبيكشريمألانايبلاريمأهبتكامىلععلطيلو،يملاسلاةمالعلل

."ةيبرعلاةريزحجلايفةيضابإلا"ةقلح.باتكلااذهتاقلحىدحإيفكلذ

ةيرصملادودحلانيبةعقاولادالبلايمالسالابرغملابدصقأويمالسإلابرغملايفامأ

هيلعنوكتنأبجياملةعئارةلثمأتناكةيضابإلللوداضيأهيفتماقدقفيسلطألاطيحملاو

؛ملظلاةحفاكمةكرحتأدبدقوهللالوسرىدهعبتتو،هللاباتكبمكحتةملسمةلود

مهرفتونآرقلاماكحأنعنوفرحنيةالولاءالؤهناكامدنعايبيليفنييسابعلاةالولاملظ

بوعشللنوبسحيالفةموكحلاةطلسوهاجلاةوطسمهرغتو،نوملظيونوربجتيفايندلاةايحلا

راشف.موكحملاومكاحلاىلعقحلاهضرفياملنونعذيالو،اباسحلدعللنوميقيالوةميق
نبىلعألادبعباطخلاابأئيدارملاديلتنبثراحلاةمامإلاباوعيابوملظلاىلعةيضابإلا

هذهزكرمناكدقو،يزوزلملامتاحنببيبحنببوقعيمتاحابأئ،يرفاعملاحمسلا

"ترس"نيبامدتمتقلادالبلايأ؛يمالسإلابرغملانميقرشلاءزحلاوهةكرحلا

."ناوريقلا"و
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باتكلااذهتاقلحىدحإيفماظعلاةمئألاءالؤهةريسنمةعئاراروصضرعنفوسو

."ايبيليفةيضابإلا"ةقلح

عاجرإىلإىمرتيلاةيروثلاةكرحلاهذهىلعءاضقللنيملاظلادوهجترفاضتامدنعو
تثعبنا،هيلإتعدوهبتنمآاَمبمايقلانودوامنوداولاحوهلوسرةنسوهللاباتكلمكحلا

يفةيمتسرلاةلودلاتنوكتف،يمالسإلابرغملانميبرغلابناجلايفاهسفنةكرحلاهذه
وبأ،ناظقيلاوبأركبوبأ،حلفأ‘باهولادبعنمحرلادبع:ةمئألااهيلعتبقاعتو،ترهات

مهرابخأومهثيداحأو..نيملسملارمأةالونمبلطيامماظعلاةمئألاكئلوأققحو9متاح

.خيراتلابتكيفةروشنم

ةقلحباتكلااذهتاقلحىدحإيفةعئارلاروصعلاكلتضعبضرعتسنفوسو

."رئازجلايفةيضابإلا"

بهذملالهأبتكنمتناكءاوس"خيراتلابتكنميديهيلإتلصوامتعجار

عيمجيففرشياملإممتريسيفتدجوامفةيمالسإلاقرفلانممهريغنموأمهسفنأ
..خيراتلاراودأ

‘كلذَزُكيفدجتلكنإو5اًمازمناوأاًراصتناو{ةيماحكراعمو،ةنحاطابورحعلاطتلكنإ

مهئامديفنيملاسملابوعشلادارفألمارتحا،نيدشارلاءافلخلادنعاهفرعتيلاكةفع
عابتاالنكلو؛ىغولاتاحاسدنعلتقنيبراحملادونجلايفلدعومهضارعأومهلاومأو

امهمنيدحوملالاومأللالحتساالوضارعأىلععتالوحيرجىلعزاهجإالوربدم

الف،راصتنالادعبماقتنالااوفرعيمل.برحلاةيامندنعلدعووفعوحامسو؛مبهاذمتناك
.توربخلاوشطبلاراهظإو،ماقتنالاويفشتللدلبىلإدلبنملسرتلسوؤرعطقالوةلثم

اياصووهيبنةريسوهللامكحاولعجينأوإمالسإلاممهفقوثيحاوفقينأىلعاوصرح
؛نوعجريهيلإونودتهيهبارانم؛نيدشارلاءافلخلا

221
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©يضابإلابهذمللةيسايسلاةيحانلانعفشكلاىلإلوصفلاهذهةباتكنميمرأتسل

كلذلوىرخألابناوخلانملقأيرظنيفةيسايسلاةكرحلانإفةصاخةيانعهبةيانعلاو

ةيضابإلاةايحيفاميلساحيحصاقيبطتئدابملاقيبطتلضرعأو،رهاوظكاهنعثدحتأانأف
اهدئاقعلةيقيبطتةروصاهكلسمنوكيييلاقرفلانيبقرفلاامبنيبأو{ةيلمعلاممتايح

لصممعلاومالسإلاعابتايفاهيواعدنيبواهكلسمنيباعئاشانوبىرتيلاقرفلاو.اهئدابمو

.هماكحأب

©بهذملااذهةلمحليملعلالسلستلانعثدحتأنأةصاخةروصبثحابملاهذهيفمهيو

روصعلافلتخميفهعابتأاهكلسيناكيلاةديشرلاةريسلانمةعئارلاروصلانعفشكأنأو

ماكحأومالسإلابنيتملاكاسمتسالانعوامهنيبامونامتكلاوروهظلالاوحأيفو"ةنمزألاو

هللابماصتعالاةقيقحنعو،نمألابارطضاونحملامحازتو،نتفلامكارتمغرمالسإلا

ايندلافراخزنعضارعإلانعو،نايغطلاوشطبلاوةوقلانمغلبامهمقولخملاراقتحاو
.هللادنعاميفةبغر

قالخأولثمنمهللابناميإلاهيلإوعديامبةلفاحةايحميركلائراقلاىلعضرعأنأو

يفاملركذاللاليبسيقوهللاداهجو،قولخملاهيفباسحالللايفوهللةفاخم،لامعأو

.ايندلا

ظفاحيو،ميركلاباتكلاهدعاوقعفريو،مالسإلاهديشييذلاءانبللرمتسمحلاصلمعو

لمعلاو،ةديشرلاةريسلاو،ءادتهالاوريخلابةلفاحلاةايحلاهذهمعركلائراقلاظحليفوسو

.ةيتآلاتاحفصلايفاهضرعأيلامجارتلايفحلاصلا

:::(9:(©:+(©ه
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"!ديزنبباج
نإووهو.اهنم٩٦ةنسيفوتوةرجهلل٢١ةنس"يدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأدلوا

مصاوعىدحإةرصبلايفكرابملاهرمعرثكأىضمأدقف،فقارعلايفشاعهنأالإاًنامعناجل

.نيحلاكلذيفةيملعلاقارعلا

ضعماجلاودجاسملايملعلارشنينيعباتلارابكنمهئالمزرثكأشاعامكةرصبلايفشاع

هلوصأىلعةظفاحملاوضيوقلانيدلابنيتملاكسمتلاىلإوعديو،سانلانيبديمحلاقلخلاثبيو
ةرصبلاتيأردقل":ةيواعمنبسايإلاقىمح،سانللضرعتييلالكاشملايفيو،هعورفو

."ديزنبرباجريغتفماهيفامو

انيلإنوجاتحيفيك،قارعلالهألابجع":هضسابعنبهللادبعنآرقلانامجرتلاقوأ

ملعأتاممويلا":اقهللالوسربحاصكلامنبسنألاقينوتاملو."ديزنبرباجمهيفو

."ضرألارهظىلعنم

:لاق؟اًيشيهتشتله:هللاقفةافولاهترضحدقوديزنبرباجىلعينانبلاتباثلخدو

كمهلامعونييومألانايغطنمافوخايفختسمنسحلاناكو،يرصبلانسحلاىقلأنأيهتشأ

ثدحتو.رضتحملاميمحلاهقيدصىلإهبءاجوهرقمفرعيناكونسحلاىلإتباثبهذف

ايندلايفقارفىلإنابهأتيامهوايصاوتوريبكلاملسملايعباتلاىلإريبكلاملسملايعباتلا
لحريذلاهقيدصوهقيفروهليمزنعنسحلاثدحتو.ديعسةرخآلايفءاقلنالمأيو،ليوط
."ملاعلاهيقفلاهللاواذه":لاقفةرخآلالبقتساوايندلانع

ةباحصلانمريثك..ريثكءالؤهريغقلخلاةحامسونيدلاوهقفلاوملعلابهلدهشدقو

نبسنأوكسابعنبهللادبعةداهشىرأيننأريغ.نيعباتلاعباتنمريثكونيعباتلانمريثكو

نيدلاقئاقحبمهفرعأو.فهللالوسرباحصأصخأنممهونينمؤملامأةشئاعو،كلام

.بطقللديحوتلاةمدقمحرشو،ىخامشللريسلاعحار١(

.ةرجهلل٩٣ىلإ٢٢و0٩٦ىلإ١٨نيبامهتافوخيراتورباجدلومخيراتيفتاياورلاتفلتخا٢(
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هيدهوةرطعلاهتريسباماملامهرثكأو،ةنسلاعقاومومتركلانآرقلايناعمبمهملعأو،هرارسأو

.هبمهفرعأو،رباجنممهبرقأونيعباتلاديسيرصبلانسحلاةداهشاهيلإفاضيموقلا

ربتعت،نيعباتلاديساهمتخيوقفهللالوسرباحصأصخأاهيطعييلاةداهشلاهذهنإ

.نيحلاكلذيفةيملعةجردنعىطعتةدمتعمةزاجإمظعأ

نبهللادبعو،كلامنبسنأو،نينمؤملامأةشئاعو،سابعنبهللادبعنعملعلارباجذخأ

.ةباحصلانممهريغورمع

دصقيناكورحبلاالإملعلانممهدنعامتيوحفايردبنيعبستكردأ:رباجلاق

١.امنإفسابعنبهللادبعرحبلاب

نيعبسملععمجينأربصوءاكذودهجنميتوأامبميظعلامامإلااذهعاطتسااذإو

هغلبيالاممهيلعهللاناوضرةباحصلاةيقبملعنمعمجنوكينأابيرغسيلهئف5ايردب

.مهنعذخألاةلوهسومهددعةرثكلرصحلا

نبمامضو.رانيدنباوبويأو،يراخبلاخيشةدانقمهنمريثكٌقلَحهنعىقلتدقو

ِ...ةميركيبأنبملسمةديبعوبأوجرعألانايحو،بئاسلا

ملوقلابقللالوسرةنسءايحإلدهاجينيعباتلارابكنمهريغشاعامكرباجشاع
_ربخنوكتلهللاةعيرشىلعظفاحتنأبجيةيمالسإلاةمألانأىلإاًنلعواًرسوعديو.لمعلاو
.هللانيدنعاوفرحنانيذلاكئلوأبهتاعمتجموهسورديفددنيناكو،سانللتجرخأةمأ

حيطتييلاةروثلاكرابيناكو،ناطيشلاليبساوعبتاو،ممتاوهشاوضرأو.مهءاوهأاومكحف

.هللاماكحأةسادقىلعةصيرحةنيمأديأيفهعضتل،ةنوخلايديأنممكحلاعزنتو،ملظلاب

مهريغنمريثكهنعردصيناكامك،مهرومأعيمجيفهيأرنعنوردصيةيضابإلاناكو
ةباحصلاءاملعرثكأيأراذهناكلب؛ديحولايعباتلاوهرباجسيلو،نيملسملانم

:..نيحلاكلذيفنيعباتلاو

،ناكملككيفةاعدلاءاملعلاكئلوأقحاليمهلامعونييومألانايغطناكدقفكلذلو

دقو.توربجلانعمهنيدبنورفيوملظلانعنوفختسيفةادهلاءاملعلاكئلوأرفياماريثكو

.هللاليبسيفاًرباصهلمحتيف،ىذألانمريثكمهضعبقحلي



_تبهنملاةاش_[)_ةيرتلابتومفةيضايإ
ةزعلابومهنيدبنيملسملافيرعتىلعصرحيمالسإلالاطبأنمالطبرباجناكامكو

،نيعدتبملاليلاضأو،نيملالانايغطةميزعوربصيفحفاكيو،مهلهللااهديرييلاةماركلاو

الو‘ملعلاةرهشهرغتاليوسلاطارصلاكولسىلعاهلمحو،هسفنضيورتيفالطبناك

.موصخلاىلعراصتنالايفزوفلاةوشنهيهدزتالو،هبسانلاةقثهعدخت

ةنسوأ\ةمكحمةيآريغامشبتكينأهاهنفسردلاءانثأايشبتكيهبالطدحأاًمويىأر

،حابصلايفاهيلإدنتسيييلانمىوقأةجحءاسملايفدجيدقهل؛هبةربعالفهيأرامأشةعبتم

,.سانلايفلطابلارشنيبتكامببلاطلابهذيو،ىوقألاليلدلابتبثامىلإهنععجريف

لكهببجعيو،بحلاَزُكارباجبحيناكو،ملسمنبديزيىعديبتاكجاجحللناك

ناكو©بجعملابتاكلااذهةرايزىلإارباجةيداعلاةايحلافورظتذخأوباجعإلا

.امهرعشينأنودءاقلةصرفامهأيهف،هقيدصوهسيئرنمالكمدخينأدارأبتاكلا

ال":هلالئاقءاضقلاهيلعضرعف!هقلخوهملعببجعأفميظعلامامإلاىلإجاجحلاعمتسا

اهيلإيمرييلاةصرفلايههذهتناكو،"نيملسمللايضاقكلعجن،اًدحأكبرثؤننأىغبني

لاق،"كلذنعفعضأانأ":لاقف،ايندبلاطنكيملارباجنكلو،قيدصلابتاكلا

حلصأنأنسحأامفرشاهمداخوةأرملانيبعقي":لاق،"؟كفعضنمغلبامو":جاجحلا

ضرعلااذهنمربكألامامإلاصلختاذكهو."..فعضلاوهلاذهنإ":جاجحلالاقف."امهنيب

.ةرسمواحرفهريغسفنهلريطتنأايرحناكيذلاميركلا

هذهلغتسينأديريناكوصلختلااذهنممامإلادصقممهفيْمَلقيدصلابتاكلانأرهظيو
خيشلانعفختةلصخانهه":جاجحلللاقكلذلو{ةمئادةمدخهمدخينأو؛مامإلاةدئافلةصرفلا

؛حارتتالاىلعجاجحلاقفاوف5'"ةرصبلابناويدلابحاصناوعأيفهلعجت،نيملسمللنوعاهيفو

."؟ناويدلابحاصلانوعنوكأينارتأ،ايشتعنصام":ديزيللاقفقفاويملدهازلاملاعلانكلو

يفلغتشينأهزنتو{بحهمابجعملااذههبمدقتيذلايياثلاضرعلامامإلالبقيملاذكهو
.مهلامعأبمويلكددنيوهوةملظلاكئلوأرباجنيعينأحصيلهو{ةملاظةيموكحفئاظو

ىلإفئاظولادانسإوءامماحصأىلإاياطعلاولاومألاميلستواهلهأىلإقوقحلاءادأبمهبلاطيو
.هباسحنوفاخيوهللانوقتينيذلاسارحلاءانمألا
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نوذربلااوجرسينأهناملغديزيرمأ،رفسللأيمتو،ةرايزلاهذهنمعوجرلادارأامدنعو

ةربابجلاهبصتخاو،نوهفرملانوملاظلاهراتخاابكرمبكرينأهبرنممامإلاىحتساف

ةلغبلابوكرنأملعيوهو،اهبكرولبقفةلغبهلترضحأف،هنمهبحاصىفعتساف،نوفرتملا
ناكدقفافهللالوسرةنسنمبرقأو،ربكللىفنأو،ةحارلانمدعبأوةنوشخلاىلإنيدأ

.ءابهشلا"الدلد"بكريقلخلاديس

.ةملاظلالودلايفنوفرسملانوفرتملاماكحلااهفرعييلاةقيرطلاىلعمامإلاماركإيفديزيغلابو

هسأرلسغوةلجدىلإريبكلامامإلالرتف،ةيلاغلابهتيحلورباجسأرنهدينأهيراوجرمأف

."موقلاءالؤهدنعييلرتمكنمىظحلعجتالمهللا":لوقيوهو،اديدشاكلداهكلدو،هتيحلو

حربتالنأةرصبلالماعهيلإثعبتاونسلاهذهىدحإيفو{ةنسَلُكجحينأرباجداتعا
‘هفقومىلعرصأارباجنكلو،ىوتفلاوسيردتلايفيعي؛كيلإنوجاتحيسانلانإفماعلا

لامعنمالماعرشبلاناكولو،رشبرماوألجأنمهللالمعكرتينلةنألماعلاغلبأو

.هنجسولماعلاهذخأف،ةيومألاةلودلا

لهأدقريمألاهللاحلصأ:اولاقف،لماعلاىلإسانلاءاج،ةجحلايذلالهلهأامدنعو

.هحارسريمألاقلطأف،ةكموةرصبلانيبرفسلليفكيامتقولانمقبيملوةجحلايذلاله

تناف:لوقيوجحللاهدعيناكهلةقانىلعةلحارلادشيأدبهلرتمىلإرباجلصوامكو

دازلاترضحأومعنهلتلاقف؟ءيشكدنعلهةنمآلأسئ١)هاهناَةَتحَرنمالل

سانلاوتافرعىلإىهتناو،مويلاكلذيفهريسمبادحأربختالأاهنمبلطو،نيبارجيف
...!اهكذ!اهكذ:سانلالاقف©تلجلحتو،اممارجبضرألاةقانلاتبرضف،فقوملاب

نأتافرعيفسانلاتكردأو،ةرصبلايفةمحلايذلالهتأرةقانلقيقح":لاقف

."ةرمعوةجحنيبةرمنيرشعواكبرأاهيلعرفاسدقناكوةقانلاتملسو"اذهامبلعفي

ةنسللهعابتاوهبرلهفوخو،هقلخورباجنيدنعثدحتأنألوقلاةلفاننملهنإو

هركتامىلعاهلمحوهسفنلهتبساحموةعيرشلارارسألقيمعلاهمهفو{ةعدبلانعهداعتباو

.كمهللاىلإةبرقكلذيفناكاذإةيرشبلاسفنلا

٢.:رطافروس١(
٢٠٨،تاقبطلا:ئيجردلا:رظنا٢( ٦٨.كريسلا:يخامشلاو.٢/ (عحارملا)١/
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يفو‘قتعيلىرتشيدبعيفو،ةكمىلإءاركيف:ثالثيفسكامالهنأرباجنعرهتشا

هيدييفعقواذإو."ىلاعتهللاىلإهببرقتنءيشيفسكامال":لوقيناكو{ةيحضتللةاش
.(شوشغملامهردلاقوتسلاو)،ملسمهبرغيالئلهبىمروهرسكقوتس

احلاصالمعهحراوجىلعوهللنيدىلإةصلخمةوعدهناسلىلعضافوهللابناميإلابهبلقلتما

،يمأىلإو2اعاطقناسانلادشأديزنبرباجناك":بلهملاتنبدنهتلاق.هلاىضريامب

ناكراهنعنامنالإهنعيندعاييائيشالو،هبينرمأالإجهللاىلإييبرقيائيشملعيالناكو
.ةملسملاةأرملاةهبجنمرامخلاعضومنيبتلةهبجلاىلعاهديعضتو،"رامخلاعضأنيأينرمأيل

هتيرقبعوهئاكذوأ،هنيدوأهقالخأورباجملعنعتاداهشلاهذهلثمتسمتلاولو

نمملعأ-هللاهمحر-هنأملعتنأكبسحو.اناكمواتقوانمتذخأوتاداهشلاهذهترثكل

.هفرعيالءيشصاخلاهكولسيفىمحدّمَحُميدهوهلوسرةنسوهللاباتكنمىقبينأ

اًركنمىرينأنمهللىشخأو،ةيفخوأةرهاظةعدبةفرخزهيلعيلطنتنأنمىكذأهنإو

ىلعصرحأو،نيغاطلاكولسنعىضريونيملاظلالمعديؤينأنمعجشأو،هنعتكسيو
.ناكمكيفميلعتلانملكينأنممالسإلاةلاسرءادأ

ناكو.."!كلةلبقالةبعكلاقوفىلصينماي":ىدانفةبعكلاقوفيلصيجاجحلادحأىأر

لوقلااذهفدلبلانمعشيفديزنبرباجناكنإ:لاقف،هعمسفدجسملانمةيحانيفسابعنبا

ةظحالملاةقدوةيرقبعلاةحملومهفلاةحصبزاتميهذيمالتنمنمفرعييرقبعلاذاتسألاو،هنم

.موقألاقيرطلاىلإمههيجوتومهداشرإىلعلمعلاو"نيملسملارمأبمامتهالاو
ىلعمهلوأنكيملاذإإمالسإلايفنيفلؤملالئاوأنمربتعياًرباجنإفهلكاذهدعبو

ناكو،مالسإلاردصيفةنر"رباجناويد"ىُمَسُمْلاميقلامخضلاهباتكلناكدقو،فالطإلا

نأواهيلعلصحتتنأدادغبةبتكمتعاطتساوةيمالسإلابتكلارودنيبسفانتعضوم

لبجةرقابعدحأحفاكةدحاوةخسنلإهنملقنتملو‘تابتكملانماهريغنعهبلخبت

.ةينآةقلحيف-هللاءاشنإ-درتفوسةليوطةصقيفاهيلعلوصحللةسوفن
ذخألو،ةوبنلارصعنمهبرقلو‘ىدهوملعنمهيفاملىربكةميقباتكلااذهلناك

باتكلوأةنأيهوةيرثأىرخأةميقهلتناكو،-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلانعهفلؤم
.مالسإلايففلأمخض
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ةبتكملاكلتتقرحأامدنعدادغبةبتكمنمميظعلاثارتلااذهعيضينأفسؤملانملهنإو

ىلإتلصوييلاةخسنلاعيضتنأرملاملؤملانمهنأامكسئافنلافالآاهنمتعاضو،ةميظعلا

سبلوسانلادنعةعفرلابلطودقحلاولهجلاببسبميظعلايمالسإلاثارتلانمعاضاميفايبيل

ىلًعالإاهرضاحميقتسيالةملسمةمألينيدلاويقلخلاويملعلاثارتلاعايضنمةنحممظعأ

.اهلوأهبحلصامبالإةمألاهذهرضاححلصينلو،اهيضاماهيلعيبنالاةنيتملادعاوقلا

تقفخأينأفرتعأيكلو،ديزنبرباجميظعلامامإللمجرتأنألصفلااذهيفتلواحدقل

رخآيفينتوفينلو"يمعوضوملاهبلطتيامىلإويسفنيفهتردقامىلإلصأنأعطتسأملو
انبهذمةيمستانأو":0')يأياميخامشلاديعسنبمساقةمالعلانمسبتقأنألصفلااذه

؛قئاقحلاقيقحتليبسيفانلعلضانملا،انلعدهاجملاناكهلؤ(")ضابأنبهللادبعنوكلةّيضابإلاب

انبرةعيرشيفءارتفالاوروزلانمعدبلاوتالاقملالهأهثدحأاميفلوقعلااياضقحيحصتو

ييلاةفمادلاةجحلاناك،فسلفتلاوسطنتلالهأعمتارظانمهلو5ىلاعتهللايفاديدشناكو

بفظت،رابجرئاجَلُكسفنمضهيناورمنبكلملادبععممالكهلو5راثرثَلُكاهمامأسنخي

منو،نعملااذهىلعهمساببهذملاىمستو،ةّيضابإلاةلوقبنولوقينيذلاهباحصأنيملسملاىلع

5هينابمدييشتوهنيودتفلضفلاعجرم،هيماحوبهذملاسأدشارلاةليسولاو،دئاقلامامإلاناك

آلإلزاوللايفردصيالناكو،هولتوهونصناكضابإنبهللادبعوهلظديزنبرباجناكام

.ةينيدلاةريغلارهاظمىلجأبضابإنبهللادبعرهظديزنبرباجةافودعبو،هرظنوهيأرنع
،باوصلاةداجنعنيفرحنملاملظلاوروخلالهأعمقو،قحلاريرقتيفمادقإلاأدبمهباحصأنقلو

روهظلاونامتكلاىلاحيفةيدوجولااهراودأيفةقداصلاةقحملاشةيجانلاةقرفلاهذهترهظىح

.ىلاعتهللاةيانعنيعبةيعرم
ملظلاىلعءادشأ{مئارحلاوركانملاءادعأ\تاماركلايرهاظءوسبدحأمهيلعردقيال

."نيقفانملاوقافنلاونيملاظلاو

.نيتملالوقلاهباتكيف١(

"ةريزجلايفةقلح":ىرخألاةقلحلايفضابأنبهللادبعنعثيدحلاىتأيس٢(



شابلابهدملاةاشن)١١١[__ةيرتلابتومفةيضايا
مةدبيعوبأ( ملسمةدييعوب

،‘برفغملاوقرشملايفاورشتناةريثكتاعامجديزنبرباجنعبهذملالوصأوملعلاذخأ

فالحنودةيالاعحرمحيصأيذلامركيأنملسةديعوممالهطعأنكر
.هبالمعوهللانيدباملعهنعنولقيالءالمزهلنأمغر،ديزنبرباجدعب

لغتشيناكُهئأل؛فافقلابقلبرهتشا؛ميمتيبىلومةميركيبأنبملسمةديبعوبأوه

افيرشاقزرهبالطووهاهنمقزترينأعاطتسا،ةفيرشةرحةفرحيهو©فافققلاعنصب

.نيميلادكونيبجلاقرعبالالح

ةقياضمنمهبيلتبااممغر،ريثكقلخملعلاهنعذخأف،رباجمامإلادعبسيردتلاىلوت

ىضرتاليلاةررحتملاحورلاثبوملعلارشننمهعنمو،هيلعةباقرلاديدشتو،نايغطلا

.ناوملانعتكستالوميضلاب

نعةميقلاهتسردميفخينأو5اًرتتسمميلعتلاموقينأنيملاظلاطغضتحترطضادقو

هنايغطوهتوربجنمملسيدكيْمَليذلاةيغاطلاجاجحلاجاجحلاناوعأو،جاجحلاراظنأ

نمعونىلعهلديل،ايسوجبامهرمأيفراشتساو،مامضهقيدصوهليمزعم-صلخمهبربنمؤم

‘ثاركلاوتيزلاامهماعطإبهيلعراشأفتوملاىلإهبىضفيالولكآلاهببذعتيلكالا

.امهحارسقلطأفجاجحلاتامنأىلإامهماعطكلذناكف

يفقثاولانمؤملاربصيفةديبعوبأهللوقيف،باذعلااذهونجسلااذهبمامضقاضامرو
."؟قيضتنمىلع":هلل

كسمتلاوهللاىلإةوعدلايف،هتلاسرلصاوفجاجحلانجسنمةديبعوبأمامإلاجرخ

ملسملاةماركيفةحيحصلاةيمالسإلائدابملارشني،ةركفلارحناكو،هتعيرشبلمعلاو«هنيدب

©قلخلايفةماقتسالاو،نيدلايفةماقتسالابناطلسلايوذةبلاطمو،ناهتماللهلوبقمدعو
.مكحلايفةماقتسالاو،لمعلايةماقتسالاو
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لدعلاةماقإو©نيحلاصلافلسلاةريسعابتاو،ةنسلامازتلابةطلسلايوذةبلاطمىلإوعديناك

ةملظلاهركيامهركأيهةوعدلاهذهوهللاباتكامبءاجامكهللاماكحأذيفنتوسانلانيب

لكاولمعتساو{ةرقنممهيدلاماولذبدقفكلذلو؛رصمَلُكيفورصعَلُكيفنودبتسملا
اهتحصواهتقيقحىلعسانلاىلإغولبلانماهوعنميو،ةوعدلاهذهنوداولوحييكلةليسو
عيمجلادوسيوارظتنماًرباصبعشلارمتسيو{ةملستسمةعداوةمألاىقبتيكل،اهحوضوو

.ربصلاوةعانقلا

امهمتوربجلاو،اًقينعناكامهمنايغطلاو،ايوقناكامهمملظلاعيطتسيلهنكلو

سملينأوقحلاتكسينأكلذَلُكفاعضأوكلذَلُكعيطتسيلهؤنلعتساوربكتسا
ةيدوبعنمررحتلاىلإاهوعديهللانيدنأبنمؤتبوعشلهدابعتسالوطينأوةقيقحلارون
نأهتمأملعيفهللالوسرنأو،ةناكتسالاولاذخنالااهيلعمرحيهللاباتكنأو،رشبلا

!؟اهبحاصامبلتقيرئاجمامإدنعقحةملكداهجلالضفأ

«قحلاتوصاوتفجخيلنوعيطتسياملكجاجحلاءاسؤروجاجحلاناوعأوجاجحلالعف

©‘فوخلاوةبهرلابايندلاوألمو،اولتقواوبذعواونجسفةعيرشلاةلمحوةماركلاةاعداودهطضيو

اولجعينأو،الاعتشاةرونلااوديزينألإاوعيطتسيملمهنكلوكلذنمرثكأوكلذلكاولعف

دعأامبهذو«هللانودنماهدبعيناكلاةلودلاتبهذوجاجحلابهذومهناطلسةياهنب

رباجهبربقحلو،نيعباتلانمنوصلخملانونمؤملاهللاةمحرىلإيفوتو،ةوقنمنينمؤملاةبراحم
ريثكلاىذألابهئالمزوجاجحلاديمهيلإتلصونمممهريغفالآوةديبعوبأومامضونسحلاو

.ىقبأوريخفكبردنعامامأءالؤهوكئلوألخيراتلاهلجسامنيبناتشنكلو،ليلقلاوأ

لاملايفاليلقديزينأىوقنمهلحيتأامو،تايناكمإنمهدنعاًَمبجاجحلاعاطتسا

ركسلاوةدبرعلاسلاحبيفرثكأانمأمهحنمينأو{ةيمأيبنمنوفرتملاهبعتمتيذلامارحلا

.روجفلاورامقلاوبارشللغرفتلامهلئيهينأو

اولصوينأو"هللانيدبةيمالسإلاةمألااودمينأنوبذعملانودهطضملاكئلوأعاطتساو

نأمهوفرعينأو،هدحوهللابناميإلابمممبولقاورمغينأو،ةصلاخةيفاصدّمَحُمةلاسرمهيلإ

.تاقولخملاعيمجكلذيفىواستيهنأو،هللالإنوكتالةيدوبعلا
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يفنيفظوملاولامعلاوءافلخلانأةمألااومهفينأنوبذعملانودهطضملاكئلوأعاطتساو

ةدملةنامأةلمحريغاوسيلءالؤهنأ،لامعألاوقفارملاعيمجيفمكحلابنيمئاقلاوةلودلا

.ريذبتالواهيففارسإالةوسكوتوقريظن!ةلودلاماهمبمايقللءارجأو]ةتقؤم

لدعلاوقحلايضتقيامكاهلهأىلإاهودأو،ةمألاةحلصماوعرو،ةنامألاهذهاوظفحاذإف

ىلعفمهقدصومهدهجومهتنامأومهصالخإءازجامأانفلسأيذلارجألاةمألانممهلف

.قوألاءازحلاكبردنعوهللا

ةنامألااودريلفعايضلاةبقاعاوفاخو.ةنامألاهذهلمحتنعارجعمهسفنأنماوسنأاذإامأ

.نيملاسنيروكشماوبحسنيلو،اهلهألإ

،الودهللالاماوذختينأاودارأو؛مهرئامضىلعناطيشلابلغومهسفنأممترغاذإامأ

مههوجويففقتنأبجيةمألانإف"قحلامهاطعأاممرثكأباورثأتسينأوشالوخهدابعو

قحلااوفرعنإف،ليبسلاعابتاو،دودحلامازتلابمهبلاطتنأومهدصاقمنعمهدرتنأو

مايقلاومهبجاوءادأيفاورمتساو،كلذمهنمةمألاتلبقو،مهلهللارفغ،هيلإاوعجرو

مهفانآيفناطيشلاخفناذإامأ؛مهقانعأيفتعضولاهللاةنامأىلعةظفاحملاو،مهلامعأب

نأابجيهئفمكحلاةوهشاوأرمتساو،ممثإلابةزعلاممقذخأو«مهسوفنيفرطبلاذوحتساو

؛مهلاتقبولومهبصانمنعمهدعبتنأومهلامعأىلعمهبساحتنأو،داصرملابمهلةمألافقت

.نيملسملاقوقحبثبعلاونينمؤملاملظو،نيحلصملاداسفإنمهللادنعنوهأنيدسفملالتقنإف

ناكةوعدلاهذهىلعو،حلاصلافلسلانمنونمؤملااهيلإوعديناكييلاةوعدلاهذه

.قحلاتوصاوفخيل،ةدراطمرشممنودراطيةطلسلايوذنمنوملاظلا

قلخلاثبوإملعلارشننعهذهررحتلاةوعدعمنوكفنيالماظعلاةمئألاكئلوأناكو

هللاباتكنممهيلعىفخامريسفتوهللانيديفهللادابعهيقفتىلعنربأدياوناكف،ديمحلا

.هللالوسرةنسوأ

رماوأتناكو}هنعسسجتلانعكفنتالةديبعيبأىلعةديدشلاةباقرلاتناكاملو

هلخدمىلععضوو،ليوطيفخبادرسيفهتسردمذختادقف«سيردتلانمهعنمةملظلا

مهيلإلوخدلاديرياييرغنأاوملعهبالطووهاهتلصلصعمساذإف،ديدحلانملسالس
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اونمأومهرداغاذإف،مهرمأيفرئازلاهبتشيالف،فافقلاعنصباولغتشاوسردلااوفقوأف

.هيلعاوناكامىلإاوعجرةملظلانويع

.مئازعلاولوقعلاوبولقلالمعمةرادإىلإفافقلاجاتنإللمعمةرادإنماولقتناو
مامإلاكلذعاطتساكلذَلُكعم،رملاباذعلاو،رمتسملاطغضلاو5ةديدشلاةباقرلاهذهعمو

دلعاهيففقنتدقف،فافآلاعيمجىلإةيدّمَحُمْلاةيادهلارونلمحت،ةيمالسإةسردمنوكينأميظعلا

.برغملاىلإملعلاةلمحو،فقرشلملاىلإملعلاةلمحتجرخاهنأيفكيو،نيملسملانمرصحلاهغلبيال
ناكهئفإمامإلااذههبموقييذلانيملاظلاوملظلادضرمتسملاليوطلاحافكلااذهىلإو

ةفرحنملالوقعلاهفرخزتاميفةعدبلاحافكرمتسمليوطرخآيييديلقعحافكبموقي
كلذيفلدجلابحبتيلتبايلالوقعلاكلتجراوخلاو،ةربجلاوةيردقلانمءالوحلارئاصبلاو

.لمعلاكرتو،نيحلا

أدبملاىلعهتابثوعساولاهملعو،ميركلاهقلخوميوقلاهنيدىلإ-ةديبعوبأناك

ةةكيرعلانيل،عضاوتلامج-لزاونلامامأهدومصو،ةاصعللهتوفجو،قحلابهكاسمتساو

.عابلاروصقوعالطالاةلقبفرتعي،قلخلالهس
مالسإلاةاعدنمةيعادناكو،هملعيفو،هلمعيفوهقلخيفو،هنيديفاًملسمناكدقل

.ةداوهوأانيلهدنعلطابلادجيالوايندلاةنيزهرغتالو،ةايحلافرخزهنتفيال

نعيتأييذلالطابلاحافكهلاكشأوهروصعيمجيفلطابلاحافكحافكلاقلخهئإ

ةعدبلاقطنميفلقعلاقيرطنعيتأييذلالطابلاحافكوةطلسلايوذنمةوقلاقيرط

يذلالطابلاحافكوةمألاثارتضعبلافغإيفملعلاقيرطنعيتأييذلالطابلاحافكو

ةروصيفربصلاقيرطنعيتأييذلالطابلاحافكو،ىمعألاديلقتلايفلهجلاقيرطنعيتأي
نمرارفلاةروصيفعزخلاقيرطنعيتأييذلالطابلاحافكوةلذملالامتحالةعادولا

.ةبيصملاءردوةلزانلالامتحالدومصلا

نأنمرصقأدرفةايحنأفرعيهلاكشأوهروصعيمجيفلطابلااذهحفاكينيحوهو

فراعلا،فقئملايعاولابابشلانمليجنيوكتىلعلمعكلذلو،ةميركلاةلاسرلاهذمبموقت

هيلعنوكينأبجيفصولوأنأواهتعيرشرارسألكردملاشةيمالسإلاةلاسرلاةقيقحب
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نحملاىلعاًروبص،نيهاكلا.....>ل٫,صَ

نيرفاكلاىلعاريزع،نينمؤملاىلعاليلذهللاباًرتعمنوكينأهللابنمؤملا

ى.هللاةملكءالعإق
تر.۔ا!.۔.َ

ءاوربترو،اهملعومولعلاملعت":ةديبعيبأنعثدحتامدنعيخاّمشلاةمالعلالاق

رقيامعامتسال.زاقأ..,١
ععمحدزيونارقأنيبعباصألابهيلإراشييذلاوهوااهمكحأوثيدحلا

."استالا.هلعام-.!..-

3نم2١ممثعابلاقيضبكلذعمفرتعادووةظعورجاوزنمعامسألا

اهروصتنانممظعامامإلاامبماقييلاةيملعلاةكرحلانإف،ةميقنمةداهشلااذهام

١.اا١-.حو ..١

يفخلبادرسلاكلذنمو،ةرصبلايفعاعشإزكرمناكهنآيفكيوكروطسيفتاملك

٠١ ٠- . 7-أةا-- تفقلطن.قروألاومالقألاعمفافقلاهيفسدكتتو،هبابىلعلسالسلالصلصتيذلا

هذهتغلبف.قدُمَحُمهبءاجامكدُّمَحُمثارتىلعةظفاحملل،ةميركلاةرحلاةوعدلا

ذنملزتملو،بونجلاىصقأو،لامشلاىصقأو،©برغملاىصقأوقرشملاىصقأةقالطنالا

هبتناو،نولفاغلاظقيتساىمح،ةميركلاةلاسرلاهذهلجأنمحفاكتيهومويلاىلإنيحلاكلذ

مهضعبىلإاومضنيل،ممبرىلإنوعجريو،مهسفنأنوعجارياوأدبو،نودراشلانومئانلا

ةدابعو،داحلإلاوةقدنزلاراطخأةديدجلاراطخألانمهللاةلاسراوظفحيو،مهفوفصاودحويو
نعنيدلااذهداعبإىلإىمرتيلاةضرغملاةياعدلاو.ةبذاكلاةراضحلامهتسدقنيذلاسانلا

عئارشلةميقالولاماكحأعمرشبلاماكحألرارقالهنأتفرعاهنل؛ةايحلاىرج

.مالسإلاةعيرشعمةفسالفلا

/الج
٥ 7711١ ٥ 77٥ 0
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اهنمدبالةملك
ةيمالسإلاةبتكمللهتمدقيذلاليئضلالمعلااذهيفماركلاءارقلاضعبىريدق

انأوءاقدصألاضعبلاقامكهنعاًراحاعافدوأ،نيعمبهذمىلإةوعدةينغلا

امحهدقتعأاكعةرارحنمكلمأاَمبعفادأينينإفعافدلاةرارحامأ:لوقأفردابأ

ةرظنبغبطصاءاوسقحلانععافدلانل؛بهذملالجأنمال،قحلالجأنمكلذو

..ملسمَلُكىلعهبمايقلامتحتييذلابجاولاوهاهنعدرجتوأ{ةيبهذم

ةريغصلوادجالإيهاميرظنيفةفلتخملاةيمالسإلابهاذملانإفؤبهاذملاامأو

قثبنادقوهنمةيرشبلابرشتنأناسنإلاقلاخدارأيذلايفاصلاعبنلانععرفتت

،ناسنإلاةايحىلعينادجولاويلقعلاامظلاهيفبلغنمزيفضايفلاعبنلااذه

شاعتنالاثعبوإمهتلغىورأو!أمظبنذأامنيحلاكلذيفسانلاهنمفرتغاف

.مهيفةايحلاو

هسفنلريخلاديريوهوةعرتهسفنلمهنمدحاوَلُكقشف،مهدعبنمسانءاجو

..هيبلاطىلإءاملالصياهليسمءاكزوأ،ةعرتلاىرحبةراهطرادقمىلعوںهلهأو

سانلانأورهطأوفظنأمهتعرتىرحبنأنوعديةعرتَلُكباحصأفقودقو
اهارحبلصتيةعرتاهنأل؛مهسفنألريخلااودارأاذإةعرتلاهذهنماوبرشينأبحي

ةليوطلاعرتلاهنهيفعقيامعةاعدلاءالؤهنمريثكلفغيدقو،العفيلصألاعبنلاب

:أميفنايرجلاءانثأاهفداصياريثكارييغتنأوعبنلانعةعرفتمليستيلاةيوتلملا

.ناسنإلالواعماهرفحتيلالوادجلا

ىلإىضمنمزيأيفاهنمجوحأاهفئاوطواهقرفعيمجبمويلاةملسملاةمألاو
ليدبتهيلعأرطيالو،رييفغتهقحلياليذلاعبنلالصأنمفارتغالاىلإعوجرلا

.نيموصعملاريغسانلااهقشيتلاةريثكلالوادحلاهذهةكرات
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قهللالوسريدمبماصتعالاو،هللاباتكبكاسمتسالاىلإةوعدلانإ

وعدينأبجييلاةوعدلايه،تاعزلاوبهاذملانمكلذىوسامعضارعإلاو

بجيو؛هتمألريخلابحيو!هموقلريخلابحيو،هسفنلريخلابحيملسمَلُكاهيلإ
.ةيناسنإللريخلا

،درفلااياضقيفاهمكحىلإعوجرلاوههلانيدبماصتعالاىلإتوعداذإو
نمامهنأنمؤمانأوكلذىلإوعدأينإف.ءاعمجةيناسنإلااياضقو،عمتجملااياضقو
.قيرطلااذهريغةيرشبلاهبدعستقيرط

ةراضحبنوتفمرصعيفشيعأيننأنعالفاغهللانيدبماصتعالاىلإوعدأنيحتسلو
نعحمجينألواحو،هلمعوهلقعوهركفبلانعدعبدقهنأو،اهقلخهنأناسنإلامعزي
.هدادعإوهريبدتبهتداعسينبيو،هبربهتلصعطقيف5قلاخلابقولخملاطباور

طباورنعحمجمينألاضلاناسنإلااهيفلواحيلاىلوألاةرملايههذهتسيلو
ذنمفقاوملاذهفقودقللب؛هنعييغتسيوكلابهتلصعطقيو9قلاخلابقولخملا

رسنلاونجامايف:لصفينأمظعالاقلاحلاهادحتف.ةليوطةنمز اوذنأمُسََسانل
ذفنينأناسنإلاعطتسيملو..0«ناطننبالزوذنمألذنمضرألوتاوامسلاراطقأزم
نإفترصقوأناسنإلانمةبرجتلاهذهتلاطءاوسو..ناطلسلاكلميالهنألاهنم

ذفنيو!مكحنعحمجيواللانعيفتسينأنمزجعأهايعتقيفرسناسنإل
دعسينأنكميالهأفاطملاةيافيفكرديفوسلوكضرألاوتاومسلاراطقأنم
.ةديدستوهتيانعوهتياعرهلمشتوهلاباحرىلإعجراذإلإ

يهيرئ
7٦ 7٦ 7
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مانخلاتملك
يلرسينأالعولجهدمحأو5ةيفخلاوةرهاظلاهمعنىلعركشلابىلاعتوهناحبسهيلإهجوتأيننإ

هناحبسهيلإعرضأوميركلاههجولاًصلاخهلعجينأهلاسأوةمألاونيدلاةمدخلليئضلالمعلااذه

.ريصنلامعنوىلوملامعنهنإ،قيفوتلابيلمعىلوتينأو،تاقلحلاهذهةيقبزاجنإيلرسيبنأ
نماريثكاهيفسملااهعجارأامنيحانأودحلااذهىلإىلوألاةقلحلاهذمبفقأنأتيأردقل

ملاهعومجبيفلوصفلاهذهنأدقتعأو،اهيلإتيمريلادصاقملابءافيتسالامدعو،لالحإلا

نيمامإلانمركةمجرتنأامكةيضابإلاأشنمقئاقحنعفشكلايفاهنمدوصقملاغلبت

لاجبنعيدعبو،رداصملاةلق،كلذَلُكيفيرذعويسفنيفامهتلرتمامبغلبأْمَلنييميظعلا

.ىرخأةهجنمهيلإتدصقيذلالمعلاةماخضو،ةهجنمةصاخلاوةماعلاتابتكملا

يوريالو©فيفطلالمعلااذهمهعنقيالنيذلا،ةفرعملانمديزمىلإنيحماطلاكئلوأىلعو

ءاملعةرقابعو،نيخرؤملاةرقابعهبتكامنيبمهراظنأاوحرسينأفيعضلا('{لشولااذهمهتلغ

.حورلاوركفلاولقعلاعتم،ءانغلانانجلاكلتيفنودجيفوسمممإفروصعلافلتخميفمالسإلا

ينودمأنيذلاعيمجىلإليزحلاركشلابمدقتأنألإلوصفلاهذهمتخأانأويعسيالو

يلعدمحأذاتسألايفولاقيدصلامهنيبنمصخأوةعضاوتملاثاحبألاهذهيفةدعاسملاب

.لاوطلايلنمهرهسو،ةرابجدوهجنمهلذباماًردقملمعلااذهيلهريسيتىلعركسع

7
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.اراببيلينةيضابإلا__(١٦١]ةخبراتلابكومينةيضابإلا
>:سر

هتيمسيذلاريغصلاباتكلااذهنمةيناثلاةقلحلا،ميركلاملسملااهيأكيلإمدقأنأينرسي

ثدحتأ"ايبيليفةيضابإلا"اهيلعتقلطألاةقلحلاهذهيفو،"خيراتلابكوميفةيضابإلا"

عساشلايمالسإلانطولانمسنوتورصمنيبعقاولاءزجلانونكسينيذلاسانلاءالؤهنع
ناتسكابلاوبرغملاوسنوتورصموايبيلامو.."ايبيل"مويلاسانلاهيمسييذلاءزخلااذه

ثالثبلغأىلَعرشتنت،ةدحاوةمألدحاونطولإاهلوحوأاهنيبعقياًمماهريغوايكرتو

ظفاحو،رامعتسالانمزيف،رامعتسالااهلعتفايلادودحلامغرخومشوةمظعيف،تاراق

ىَّلَععماطملاباحصأهيعدييذلا"»ليودتلامغرو"لالقتسالانمزيف"لالغتسالااهيلع
ىلإةمألاةدحوةلغتسملاةسايسلاامبمسقتيلاتاراعشلامغرو،عطقلاهذهنمةعطقَلُك

ريغصلاباتكلااذهكيلإمدقأنيحانأو..اهيفمكحتلاو،اهيلعةرطيسلالهسيةريغصممأ

قفارياباتككيلإمدقأالو،اهطبارتوثداوحلالسلستبنيعيخيراتباتككيلإمدقأال

اََئإَو؛ةيركلاةمألاىلعهمكحضرفيو،هءاطخأرربيو،هتاوطخيصحيناطلسلابكاوم
درفلاةريسنماهعزتناخيراتلانمةريثكراودأيفةملسملاةمألاةايحنماروصكيلإمدقأ

نيدايمو‘لاضنلانطاومنمامتذخأو،نايحألاضعبيفئداهلاعمتجملاةايحنمو،يداعلا

باتكلاأرقتنأ،يركلائراقلااهيأكنمهوجرأاملكو‘ىرخألانايحألاضعبيقلاتقلا

نأوشاقنلاةدحوأريبعتلاةكاكروأ،بولسألافعضنمهيفامعىضاغتتنأوهلك

غالبإنعيملقرصقنإف،هيلإىمرأيذلايماسلاعملاو،اهيلإدصقأيلاةقيقحلاىلإقمعتت
عجرتنأو\ةمألانيبقراوفلابوذتنأ:اباتكَلُكنمهيلإفدهأامنإفكيلإكلذ

.نينمؤمللوهلوسرلوهللةزعلانإف،هللاباهرصاوأقلعتنأومالسإلاةماركىلإةمألاهذه

رهطينأو،ناطيشلانمييمصعينأىلاعتهيلإأحلأو،للزلاوأطخلانمهللارفغتسأينإو

...ةيبصعلاوبضغلاوةوهشلاودسحلاودقحلانم.ناميإلابيلق

رمعمىيحتيلع
ةيقبنعةلصفنمةريغصةليودريبكلايمالسإلانطولانمةعطقلكلعجلصفلااذهيفليودتلاةملكبدصقأ١(

.ةسايسلاومكحلاماظنيفةمألا



١هةين..,. [ارايبيلينةيضابإلاخيراتلابكومينةيضابإلا

!ؤح۔]ے¡]م

دنتيهم
ثباتكلااذهيفهتعبتايذلاجهنملاكيدينيبعضأنأينرسي،ئراقلايزيزع

يفكيلإاهمدقأنأتدرأيلاروصلاكلحضتل!هتاوطخعمريسلاكلرسيتيىح
:يتأيامكاهارتنأكناكمإيفو،ةعساولاامتاراطإ

.ةمألابةلودلاطابترالةروص؟

ةيسايسلاتافالخلامغرعساولااهنطويفةملسملاةمألاكسامتلةروص

.ةيبهذملاو

.نيلوألاهتاعدديىَلَعايبيلىلإيضابإلابَهذَمْلالوخدلةرغصمةروص

ىربكلاةمامإلاماظنبةيبيللاةمألادوقيوهويضابإلابهذمللةروص؟

.ةيعبتةيأنعةلقتسملا

نوعبتينييبيللامعةدايقبةيبيللاةمألاىعرييضابإلابهذمللةروصه

.ةيمتسرلاةمامإلا

نيلقتسممهراتخيءارمأةدايقبةةكئألاىعرييضابإلابهذمللةروص%

نملوألا.سقلافكبسيترتلااذهبسحروصلاهذهميركلائراقلااهيأدجت

:ةيتآلاروصلادجتفاهنمناثلامسقلايفامأ.ةقلحلاهذه

ةفرعملارشنوسوردلاءاقلإبيمالسإلاحتفلالعبيملعلاحافكللةروص©

.ةيملعلاتاثعبلانيوكتوسرادملاسيسأتوةيمالسإلا

تعضوييلاةيبرتلاقرطو!ميلعتلامظنو،ةيمالسإلافراعملاراهدزالةروص9

.ةيمالسإلاةلاسرلالمحلنيدعملانينمؤملانملايجأنيوكتل

تنوكتذنمشيعيلازيالويضابإلابهذملاهيفشاعيلاةقطنمللةروص»

.هبةصاخلاتارامإلاهل



رايببلينةيضابلا_١٢١_[)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

.يضابإلاعمتجايفةأرمللةروصهك

.ةمباشمةيخيراتثادحألةروص

.ةضرغملاةياعدلانمبساورمهيفمكحتتنيذلانيبصعتملانيخرؤمللةروص«

.فيظنلاملسملاعمتجمللةروصه

دعاستنأوجرأ،اهيمسقيفباتكلانمةيناثلاةقلحلااهيلعلمتشتروصهذه

.هتذختايذلاجهنملامهفىلَعئراقلا

دقينأيهو"ميركلائراقلااهلهبتنينأوجرأىرخأةظحالمباتكلايفكانهو

ميلقإبلغأنيعأانأو،باتكلاعيضاومنمريثكيفايبيلةملكلامعتسايفتزوحت

مكحللةعباتمايلانمموييفنكتملةقربنإف،سلبارطميلقإبلغأو،نازف

ةلودللاهتيعبتروديفالو،سلبارطيفتنوكتييلاتامامإلاروديقال«يضابإلا

لبجنمتاهجضفبيفابلاغتناكيتلاةيلحلاتاموكحلاروديفالوةيمتسرلا

.نازفتاهجضعبوأ،ةسوفن

١



ةمآلاهةلمدلانبخيمانلا

دقو.ةكيألاخيراتنمابناجنوكيدقوةمألخيراتهسفنوهنوكيدق.ةلودلاخيراتنإ

تاكرحليجستىلإنوعفدنينايحألابلغأيفنوخروللوةمألاخيراتنعءايشألادعبأنوكي

نوكتيتلانايحألايفو..ةلودلاكلتاهيلعرطيستلاةمألخيراتاَهَنَأىلَع،اهلامعأوامةلود

عمودبلاةقيحسةمألانيبواهنيبةفاسملانإفاًيغاطناطلسلابحاصوأةدبتسمةلودلااهيف

مهونوبتكيهتياعدلاقاوبأوأ؛ملاظلابكومللةادحاونوكينأنوهتشينيذلاباتكلانإفكلذ

يفىربكتاطلاغمةقيرطلاهذمبتعقودقو!ةمألاخيراتنوبتكيمهنأبنورهاظتيوأنودقتعي

.ميركلائراقللىركفحضتيىتحهيلإىمرأاملةلثمأبرضأفوسو.ةيرشبلاخيرات

تلصوامىلَعدهاوشلاسمتليو،ةنعارفلارصعينةيرصملاةّمألاةمظعنعخرؤمثدحتي
هيلإمدقي،ريغنتاليلاةتباثلادهاوشلاميركلائراقللمدقيفةراضحودجمنمةّمألاهذههيلإ

تناكلهف،ليوطلااهخيراتنمةرتفيفرشبلايديأاهتعنصيلاةقهاشلالابجلاهذهمارهألا

؟اهيفمكحلامامزىلوتيوفوخناكمايأ؟رصمةمظعىلعدهاوشلانماقحمارهألا

امناعرس،خيراتلاةقيقحىلإلغلغتاذإناسنإلانكلو{ةعداخةقاربةرهاظلاهذهنوكتدق

نوكتدقاَهَنإ.نيحلاكلذيفةيرصملاةمألاخيراتةقيقحنعءيشدعبأدهاوشلاهذهنأفرعي

نمضرملااذهنكمتىلَعاليلدوأ..ةراقحلاءادبضيرملارصمنوعرف،وفوخخيراتنمةروص

.ةيرصملاةمألاخيراتنمقئاقحلاحكىلَعتسيلاهنكلو،ةيغاطلاكلملاكلذةيسفن

دجتلهنكلو!ةمألادابأنمهبسحيدقو،لمعلااذهةمظعبرهبنيدقجذاسلارظانلانإ

؟اذحبوةمظعلمعلاكلذيفاقح

خيراتنعءيشىصقأو،دجملاوةمظعلاةقيقحنعءيشدعبأتناكةلاحلاكلتنأدقتعأ١
.بعشلالامعأوةمألا

كرحملاةجرحدو،رخصلاتحنلرخست{ةيوقلادعاوسلاوةيتفلاماسجألانمفلأةئام

ناثلينىرحبتقشل"رمثملمعلدوهجلاهذهتهجوول..ةنسنيرشعنعلقتالةدم

نكلو.ضرألاىَّلَعةنجرصمناكسنمنيالملاهيفدجوف{ةلحاقلارصمءارحصيوري



رابببليفةيضابإلا__١٢٢_[)_ةبرتلابكومينةيضابإلا
هسفنيفةمظعلاهتزوعأ-ةراقحلاءادبضيرملاكلملاسأرىلعترطيسقلاءاقمحلاةوزنلا

ةمأللعفانلاهاجتالاىلإىوقلاكلتهجوتنأتبأ-جراخلايفلئاسولااهلسمتليحارف

.ةشئاطلاةورتلاهذهءاضرإلرخستاُعيمَجةمألاتادوهجماذإف

عذلتحلمعتيهوربصتو"نيصخشربقييبتلةمألاهذهةايحنماماعنورشعيضمتو

.رمتسملاحافكلابهيلعلصحتيذلاليلقلالاملاو،جاتنإلاةرمثوندبلاةوقاذهلنونجلامدقتل،طايسلا

ناوهلاوةلذلانمةمأهيلإلصتامطحأةيرصملاةمألاهيفغلبتيذلا،نيحلااذهيفو

دجلاباوديشينأيفاننعنيخرؤملاضعبدجيالةيغاطمكحتحتةعاجملاوقاقرتسالاو

.مارهألاتماقأنيحةيرصملاةمألاهتنبيذلاميظعلا

لمعينوعرفمادامو!ةمألايهةمكاحلاةادألاوأناطلسلانأنوبسحينيخرؤملاءالؤهنإ

نوسدكينيذلا،سانلانمفالآلاءالؤهىلإنورظنينيحمهو{ةمأللاًيراتربتعيهلمعنإف
ودغيلمنلانمابرسىرتيتلانيعلابممنوريازوخصلااهيلعاوجرحديل؛قرطلانوفصريولامرلا

يبيلهتدارإضحمبءاجءالؤهنمدحاوَلُكامنأكماعلاةقفنلمحيلةيرقلاقيرطيفحوريو

الوةمألااهبىلبتييلاةناهملاوةلذلاورقفلااوحمليمنو..ميظعلارصقلااذهيفاًجربهسفنل

لإةرمتهلتسيلقاشلمعيفةحداكلاريهامجلاهذهىلعطلستلاطايسلاوباذعلا

.نيدلاخلانمنوكينأوايوقنوكينأو،اًميظعنوكينأنوعرفةوهش،ةوهشلا

نيرخسملالامعلانمفالآلاهذهربتعتله؟ةًمألاخيراتنماقحلمعلااذهربتعيلهف

ربتعتله.ةقافلاوبغسلامهلتقيمهؤانبأو،ءاسملاىلإحبصلانمرخصلانوهدهدينيذلا

!!؟ةمأللاخيراتاذهاهلمعربتعيلهو!!؟ةمألانمفيسلاوطوسلاتحتةلماعلافالآلاهذه

،نوعرفخيراتنمةروصنوكيدقاذهنأهمهفأام7ءاًدبأكلذروصتأنأعيطتسأالينإ

يفرزاهكرحيءامصةلآلإمهام،ةنسنيرشعةدمرارمتسابنولمعينيذلافالآلاءالؤهنأو

دعاسينةوقمهاَمواهلاًيراتمهلمعنوكيفةمألانمامسقاوسيلةقيقحلايفمهف؛نوعرفدي

ناكءاوس،هوداشيذلالبحلاو،هولذبيذلادهجلاوهولمعيذلالمعلااذهناكءاوسونوعرف

.هتمأخيراتنمال،هدحونوعرفخيراتنمهنإ؛ةوهشواضرممأ،ادحبوةمظعكلذ

.ةحضاواَهَنَأدقتعأينأل؛ثداوحلاهذهبلثملاتبرض



تداكيلاروصعلاهذهيفىنح-روصعلافلتخميفنيخرؤملارثكأنأفسؤملانمو

قرفتالينلاةيرظنلاهذهنماوررحتيمل-هدابعتساودرفلانايغطنمةيرشبلااهيفررحتت

نأنيبساح،نوقفصيواهلنوُدحَيةسايسلاءارونوثهليمهدجتف،ةمألاوةمكاحلاةادألانبب

نمهريغهبعتمتيالامبعتمتيفةريثكعاقبىلَعةئيهوألجررطيسينأيفخيراتلاةمظع
.ةئيهلاكلتوأ؛لجرلاكلذةمأ،ةمألاخيراتهلأىلعكلذنولجسيمثتاوهش

ديعبةئألاخيراتنإ.ةمأللاراتةلودلاخيراتاهيفنوكينأنكميالةروصلاهذهنإ

.اهجاتنإوامتوقو،اهتماركاهيفردمتييلاةفيخسلارهاظملاهذهنعادج

ةادألانوكتامدنعكلذفةمألاخيراتوهةلودلاخيراتاهيفنوكينلاىرخألاةروصلاامأ

كاهنمدرفيأنعءيشبزاتمتالو،اهيأرنعالإردصتالف،اهاروشوةمألانوناقلةعضاخةمكاحلا

نيحلاكلذيفةلودلاخيراتنإ..كلذلةحضاوةلثمأةديشرلاةفالخلانمزةيمالسإلاتاحوتفلايو

.هيفةبغارهبةيضارةمألانعردصياموهةلودلانعردصيامنألكلذو؛ةمَألاخيراتهسفنوه
نودءامبمايقلاىلإةقباستمكاهيلإةعفدنمةحتافلاتاوزغلابموقتتناكءاعمجةمألانإ

تاضافتناتناكاَمئإَو،يرابجإلادينجتلابهاركإوأ،نيواودلابرصحوأتابترملابدوعو

ميظنتولصمعلاقيسنتالإاهنمةمكاحلاةادأللسيل،ةلماكةمأنمةديقعنعةثعبنم

ةلخادتناكةلودلانأوةلودخيراتالةمأخيراتتاكرحلاهذهتناككلذلو..فوفصلا
وأيلخادطاشننمهبموقتامعيمجنأل؛اقداصاحيحصاريبعتاهنعةربعمإةمألايف

.ةمألايأرو،نيدلامكح:نيتباثنيتقيقحنعردصيناكيجراخ

موقتامدنعهبنيعأف،ةمألاخيراتنمابناجةلودلاخيراتاهيفنوكتيلاةثلاثلاةلاحلاامأ

نيدلامكحنعاهلامعأيفردصتنأةلودلاهذهصرحتو،نطولاماسقأنممسقيفةلود

.كلذنمةلثمأيمالسإلاخيراتلايفو،ةمألاىأرو

ةلودلاهذهلمعف؛عسوأوكلذنمربكأةمألانأل؛ةمألاخيراتخيراتلااذهبسحأملو

عامجإلاهصقنيهنآلإاقداصاحيحصاًريبعتناكنإووهو.ةمألنممسقنعريبعتةريغصلا

.ةقلطملاةيبلغألاوأ



[رابببليفةضابلا_١٢٠_[)ةيراتلابتومينةيضابإلا

يمالسإلانطولا
عبتتىلإرطضأامدنعو،ةعساشلاهدودحبادحاوانطوةيمالسإلاضرألاربتعأينإ

يفةيمالسإلاةمألاخيراتناكدقلوملألاوةرارملابسحأنآلاةدوجوملاةيسايسلاتاميسقتلا

لصتم،حلاصملاكبتشم‘فطاوعلاقفاوتمرعاشملادحتم‘ثداوخحلاطبترمةفلتخملاهروصع

ىلإىصقألاقرشلانمرفاستنيحتنأفدودحنمةسايسلاهتعنطصااممغرو؟.ءازجألا

نملاكشأكيلعفلتختودودحلانمةعومجبىطختتو،لودلانمددعبرمتىصقألابرغملا

وأةراحبورحو،ءاضغبوةوادعنملودلاهذهةيسفنيفلمتعيامبسحتدقومكحلا
تهجونلا،ةديقعلااهنيبتطبرةدحاوةمأيفشيعتكنأرعشتكلذلكيفكنكلو،ةدراب

هذهليقيقحلاخيراتلادمجتونيدلايفناوخإلاةبحمو،هللابناممإلاىلإاًميمَجاهدارفأبولق

يفولمألاوةديقعلاوةفطاعلاوروعشلاةدحويف،ملاعلاتاراقرثكأىلعطسبنتيلاةمألا

مدعيفو،تاعامجلاودارفألاهيلإهجتييذلاهاجتالايفو،لمعلاوحافكلاوريكفتلاةقيرط

تابوقعلاو،دودحلاسرحمغراهقرتختف،اهضعبنعاهلصفتيلادودحلابةمألاهذهفارتعا

.كلذىّلَعةبترتملا

اذيعبإماعلااهنطويفةمألاهذهتاقبطودارفأنمةيمويلالامعألاييفنمكيةمألاخيراتنإ

ءاهذوفنمئاعدرقتو،اهمكحدعاوقتبثتلامناطلسضرفتيلالودلاهذه،لودلاثادحأنع

.نيدلاتامزلتسموأةمألاةقيقحىلإرظننود،امتاوزنوامتاوهشءاضرإلءيشَلُكرخستو

مغفأنيبساح.ةفلتخملالودلاهذهلامعأنعنوثدحتينيخرؤملاضعببهذينيحو

ريمضنيبعساشلادعبلايهو؛ةماهةقيقحنعنولفغي،ةيمالسإلاةمألاخيراتنعنوثدحتي

..ةدبتسملالودلاكلتاهيلعيرحتيلاثداوحلاىرجمنيبو،اهلمأواهلمعوءامتديقعوةمألا

لامعألاهذهدمتستنأنودةلودامبموقتالامعأنوكينأنمقمعأةمألاخيراتةقيقحنإ

هذهخيراتنوكيالةلاحلاهذهيفحو..َقَحْلاةمألاىأرو،ةمألانيد:نيتتباثنيتقيقحنم

ءامباهفارتعاوةلودلاهذهرابتعاىلَعةعمتجُماهلكةمألاتناكاذإالإةمأللاخيراتةلودلا

ةماركمارتحاعم،ةلودلاميظنتلنيدلاهررقامبسح،ايعرشاعوضخاهماكحألاهعوضخو



يفو،سانلاوةلودلاعمهكولسيفدرفلاةماركمارتحاو،ايداصتقاو،ايعامتجاو،اّيسايسةمألا

.هعمسانلاوةلودلاكولس

ةلودلاو{ةيمالسإلاةمألانعثدحتأامنإفباتكلااذهيفولصفلااذهيفثدحتأنيحينإ

نإ...ةركفحيضوتلهتقس،رباعلثملإةقباسرطسأيفةنعارفلانعيثيدحامو،ةملسلملا

ةلودلانيبواهنيبوأشةعيشلانيبواهنيبوأ،جراوخلاوةيومألاةلودلانيبتماقيلابورحلا

روصعلافلتخميفهيلعتعزانتوأ،مكحلاىلعتبقاعتيتلالودلانماهريغنيبوأ{ةيسابعلا

نيذلاسانلانأل؛ةيمالسإلاةمألاخيراتنمنوكتالةيمادلاثادحألاهذهنإ!ةيمالسإلا

نوذفنيمهفسريرغتلابامإو.عمطلابامإو،فوخلابامإ،اهيلعنيلومحماوناكاهيفاوكرتشا

نممسقلكتديأف.تاكرحلاهذمبنيمئاقلاىلإةمألاراظنأتفلتخاكلذلوةدحاوةدارإ

كلتنأفرعتيهفةمألاامأ،ةقباسلاضارغألالجأنمسانلانمةفئاطماسقألاهذه

بابسأةمألايأربقطنينمللعو.ةمألاةحلصملتسيلو،نيدلاةحلصملتسيلبورحلا

`.(بهشلاةيواعمتالغب)ىرخأةرمو«(رفعألاديرثلا)ةرماهلعجفبورحلاكلت

اهءاضقوأجراوخلاىلَعةيومألاةلودلاراصتنانإف،ةمألاخيراتتسيل‘ثداوحلاهذهنإ

ىَّنَعةملسمةلودةيأبلغتوأ،ةيومألاةلودلاىلَعةيسابعلاةلودلابلغتوأ،ريبزلانباىلَع

خيراتنمسيلهنإف،اهخيراتنمةقيقحوأ،ةملسملاةمأللادحببسحيالةملسمىرخأةلود
ىلَعةيمأونبيضقينأ3مالسإللادحببسحباًممالو{ةملسملاةمألاخيراتنمالو،مالسإلا

يساركةمطافونبعزتنينأالو،ةيمأبىلَعسابعلاونبرصتنينأالو{ةعيشلاوجراوخلا

.سابعلايبنممكحلا

وأةمطافنبوأاةيمأنبلاجرخيراتنماًروصنوكتدقاههابشأوروصلاهذهنإ

خيراتنمةروصلاوحألانملاحبتسيلاهنكلوسابعلاينبوأ،ريبزلانباوأجراوخلا

.ظفهيلعدّمحُمةمأخيراتوأ؛مالسإلا

ءارزولاوءارمألاك.ةمكاحلاةادألامهنمنوكتتنيذلا،سانلانمريفولاددعلااذهامأ

مهاَمئَو،ةمألانمابناجنونوكيالءالؤهف،ةدبتسملالودلايفدانجألاوناوعألاوداوقلاو

اذهناكءاوس«دبتسملامكاحلاةدارإبكرحتيهنكلو{ةدارإهلسيليلآزاهجنعةرابع



[ارايبيلينةيضابإلا_[١٢٧]_ةبراتلابتومينةيضابإلا
نلوءاشتمريمدتللمكاحلاهبثعبي،هجومخوراصنعةرابعمهنإ..ةئيهوأادرفمكاحلا

وأةديقعلاب،عودخموأعماطوأ©فئاخالإىرشبلاخوراصلااذهتالآنمضلخدي

نيبىلإةيمأيبنممكحلاةادألقنيفةمألاحلاصميهامفالإو،راعشلاوأبهذملا

نمفالآعفدنيميفوسانجألاولئابقلانممهريغوأميمتىبوأ،ةمطافبوأ،سابعلا
؟سابعلايباومطحيوأ،يلعنبانيسحلااومطحيوأ{ةيمأنباومطحيلسانلا

نمةلوددعتستيذلاخوراصلااذهتالآىلَعةيفصتىرجينأدارأاصخشنأبهو

لكو،فوخلابهيفلخدنملكهنمجرخأف،ةملسمىرخأةلودهببرضتل،ةملسملالودلا

امىلَعقئاقحلاهلتروصنيحريرغتلاوةعيدخلابهيفلخدنملكو،عمطلابهيفلخدنم

..هيلعتسيليه

دنجلااذهنمىقبيلهو؟لمعللاحلاصخوراصلااذهىقبيلهفكلذلعفاصخشنأبه

ةكرعملاهذهتناكامهمةكرعملخدينأنكميو؟شيجلاةملكهيلعقلطينأقحتسيءيش

.غارفىلعطغضتيهوشخوراصلارزبكسمتيلاديلالإديكأتلابىقبينلهنإ؟ةريغص
تبقاعتيلاةيمالسإلالودلاخيراتنأليوطلاثحبلااذهنماهيلإيمرألاةقيقحلاو

ةمألاخيراتوهسيللودلاهذهخيراتنإ،هتمستقالاو،هيلعتعزانتيلاومكحلاىلَع

ردصتييلالامعألانمواهتيسفننموامتاذنمعبنيامنإةيمالسإلاةمألاخيراتنأل؛ةيمالسإلا

ءارمألاولودلاخيراتامأ.ريرغتوأعيمطتوأفيوختنود،عانتقاواضروةبغرباهنع

.امتريسوةمألانعسانلادعبأنونوكياماريثكلبةمأنولثميالدارفأخيراتوهفماكحلاو

اًعمتجُمةيناسنإلاداعسإبةليفكامظناهلعضوكنيداهلةمأةيمالسإلاةمألاتناكاًمَلَو

بحاصوأناطلسلانم،هعابتأعيمَجنيبتابجاولاوقوقحلايفىواسينيدلااذهوكادارفأو

نعنوقفانيو،جاهنملااذهنعنوجرخينيذلاكئلوأنإف،ةمألانملجرنيدأىلإمكحلا

ماقميفمهخيراتعضويالو،ةمألاىلَعمهلامعأبسحتال،هليبسنعنوديحيومهنيدرمأ

يذلاقيرطلايفراجمومعلاىّلَعاهكولسو،حضاواهخيراتو،نّيبةمألاكلسمنأل؛اهخيرات
،ناسنإلاقلاخاهتقيقحملعيتلاةداعسلا..ةداعسلاىلإةمألاهذهبىدؤيل،هللاةدارإهتراتخا

.ناسنإلارصبهبعدخنييذلاقاربلابارسلاال



امف،انوناقهيفمكحلاةادأوةلودلاىلعبجوأو،ائيدمالسإلادّمحُمةمألراتخادقهللانإ

امبتفرحنااذإو.ةمأللاهدجبواهلمعواهخيراتو.ةمألانميهفنوناقلاكلذىلعتراس

.رورغالإايندلاةايحلاعاتمامو،ةايحلاعاتماهبسحفهللاليبسنعنيطايشلا

يماةئألاهذهرصعلااذهفةيمالسإلاةئألاعقاويهةركفلاهذهلةروصحضرلل
.اهفئاوطواهدارفأكولسعومجموهةمألاهذهخيراتو«ابروأوايسآوايقيرفأىلَعرشتنت

ةرئانتملالودلاهذهامبموقتيلالامعألاامأ؛ماعلانطولالماكيفثعبنتيلالامعألاكلت

©لاجحروألجرخيراتاَهنإ..ةمألاخيراتنمتسيلفيمالسإلانطولاعاقبنمريثكيف

ةقيقحمهفنعسانلادعبأوهنممهنمو؛لئاسولانمةليسوبمكحلايساركىلإاولصو
نإف،أزجتتالةدحوةمألانأعمو،اهبلاطمواهلامعأةقيقحواهرعاشمةقيقحو,ةمألا

نيبدودحلانوميقينوكفنيال،الوداوماقأمهنأنوبسحيو،مكحلانولوتينيذلاكئلوأ

اهريغو!ةيسرافهذهو،ةيكرتهذهو!ةيبرعهذه:ةفلتخُمامأاهنماوعنصيلإةمألاءازجأ

ةريغصتاليوداهميسقتىلإاوبهذف،اذهىتحرامعتسالاوعماطملاباحصأفتكيملو

.تايروهمجوكلامماهنماولعج

خيراتنعو،مالساإلانعنوكتامدعبأ{ةلاضلائدابملاهذهو،ةفئازلاتاراعشلااذهنإ

ءانبأنيباولصفو،امباوداننيذلاسانلانمليلقلاددعلاكتلوأخيراتنمبناوجاهنإ..مالسإلا

.لاملاةوهشو{ةعتملاةوهشوةطلسلاةوهشمهسفنألاوققحيل؛دحاولانيدلاو،ةدحاولاةمألا

تقلطناف.ةمألاهذهنمنييسايسلاناذآاهتفقلتفرامعتسالااهبىحوأييلاءاطخألانمو
ةمئاقلا}ةملسملاتاليودلاهذهنيبامبجزتةوخألاوةقادصلاةملك:مهمالقأومهتنسلأامي

يتوأهنأبسحيوهويسايسلاوأمهنمبيطخلافقيفيمالسإلانطولانمعطقىلع

:ةقيقشلالودلابدصقيوهوةقيدصلالودلاوةقيقشلالودلا:لوقينيحنابحسةحاصف

ةمألاءادعأىدعأاهنيبنمنوكيدقفةقيدصلالودلاامأ.ةيبرعةئيهاهمكحتلالودلا

ءاحيحصامهفةيمالسإلاةيضقلامهفمهيفردقينيذلاكعلوأنمابطخعمسأانأوملأتأمكو



[راببيلينةيضابإلا__()_١٢٠__ةيراتلابكومينةبضابإلا
نعوأ&‘')رئازحلانعنوملكتيمهومهدجتف{ةيرامعتسالاةعدخلاهذهمهيلعزوحتامنيح

رامعتسالااهنقليلاةملكلاهذمماهنعنوربعيفئايناتيروموأئتيوكلانعوأنيطسلف

ةقيقحلودلاهذهنمةلودلكنأكسانلاناهذأيفررقيىمح-ةقيقشلالودلا-هعابتأل

عماهنكلو،ةحلصملاوأ{ةقادصلاوأةبارقلاةقالع،ىرخألاةلودلاباهطبريدق،اهسفنبةمئاق

اهيلإىعسيةياغمظعأيه.ةرثانتمءالشأىلإةملسملاةمألاعيطقتو،نالصفنمنائيشكلذ

ناتسكابلاوناريإوايكرتوايسينودنإيفةدحاوةمأةيمالسإلاةمألانأررقييركلاباتكلانإ
هسرت..ؤ 7۔.۔ح ايأ.0>همةدحاوةمأْمكتَمأهذهنإؤئ:لاقف،اهنيباموىصقألابرغملاورصموةيبرعلاةريزحلاو

طبرتيتلاةقالعلايهةوخألانأملعأهللاوهبدارملاف"ه“ةوخإَنوُنموُمْلااَمئ»:ىلاعتهلوق

ناوخإرصعلااذهيفنينمؤملانإ،خيراتلالحارمعيمجيفناميإلابوفصتانيذلاكئلوأنيب
؟ه.؟-..77..؟..

اترفغااتنروط:نولوقيلبقملانمزلاعمنوتايسنيذلاو©نمزلاممقبسنيذلانينمؤملل

.0ُ»هاونمآنيذللالغابولقيفلعجتًالوناميإلابانوقبسنيذلااتناوخإلو
تددو»:نلفهللالوسرلاقحيضوتمتأنعمملااذهحضويانههتالوسرثيدحلعلو

:زيكللاقف؟هللالوُسَرايكناوخإياسلوأ:نظهباحصأضعبلاقف..يناوخإىرأينآ
٤ .تع۔,٥,۔۔٥<..دّ%رممه2.-.۔,ّ٤.

:اتفهلوقاما))ينورملويبنونمؤي.يدعبنمنوتايموفيناوخإامنإو.يباحصامتنا

هلىادولصنمىكتشااذإدحاولادّسَجْلاَكْمهمُحاَرَتومهاَوَتيفَنينموُمْلاىَرق»

رصقىَّلَعليلديأدجويالو،نعملااذهفصنوهف">«ىَمُحلاَورهسلابدّسَحلارئاَس

.لودلانوددارفألاىلَعهانعم

.فلؤملاةدارإنعةجراخبابسألرخأتباتكلاعبطنكل«رئازحلاررحتتنألبقلصفلااذهبتك١(

٥٦٢.:نونمؤملاةروسو٩٢.:ءايبنألاةروس٢(

١٠.:تارجحلاةروس٣)

١٠.:رشحلاةروس٤(

(عحارملا).٣٤ر5دُمَحُمةمأةمألايفباب،ةريرهيبأنععيبرلاهاور٥(

(عجارملا).٦٨٥٢رءمهفطاعتونينموملامحارتباب،ريشبنبنامعنلانعملسمهاور٦(



مممهللااهطانأيولاةلاسرلاءادألةعفدنمةوقروصعلانمرصعيفنيدوجوملانينمؤملانإ

نكلو؛هلزتميميقممهنملُكَوهيداهيوهيلإنسحيهيخأبخألاةقالعمهنيبةقالعلاتسيلو

مهنمدرفلكهنعلأسيؤ©بجاوبمايقلايفكرتشتةعامجطبرتييلاةقالعلايهمهنيبةقالعلا

ةيضقونيطسلفلنيطسلفةيضقو،رئازجللرئازجلاةيضقربتعتنأَقَحْلانمسيلفكلذلو

ةيضقيهاياضقلانماهريغواياضقلاهذهنإ،الثمايبيللايبيلةيضقو،ايسينودنإلايسينودنإ
.ىصقألابرغملاىلإىصقألاقرشلانمدتمتىلاةدحاولاةمألا\ةملسملاةمألا

رخآبناجيفةمألااياضقىدحإدعاستللودلاهذهامبموقتلاةفيعضلادوهجلاهذهو

ىقلتةنانربطخيفوأدارفألاتاعربتنمعمجتلاملانمغلابمةروصيف،ىرخأةلودوأ

تسيلةفيعضلادوهجلاهذهنإ،ممألاةئيهربنمىلَعةيسامحةملكوأ{ةلفاحتاعمتجبيف

.ةمألاماسقأنممسقلااذهنموأ،ةلودلاهذهنمبلطياميه

نأبةعنتقموحنلااذهىَلَعاهتادعاسممدقتيلاةلودلاهذهنأىلعلديفرصتلااذهنإ

،ةبيصملايفةاساوم،ءاقشأللامقوقحلانماهل{ةقيقشاقح،اهريغوأنيطسلفوأرئازجلا

كانهنأبنوعنتقمسانلانأرهظيو،كلذهبشأاموةجاحلادنعةقدصو،حرفلايفةكراشمو
ريبكأطخعانتقالااذهو،مهريغنيبوليئارسإةعفادميفنيطسلفءانبأىلعبجاولانيباقرف

بجاولاوهاسنرفةبراحُميفرئازحلاناكسىلعبجيناكامنإ،ةملسملاةمألاةقيقحيف
بجياموءامبتلمعوهللاةلاسربتنمآاهنأول،ةيمالسإلالودلاوةيمالسإلادالبلاةيقبىلَع
لكىَلَعبجياموهءاهنمقوقحلاصالختساوشليئارسإةعفادميفينيطسلفلاىلعمويل
،بجحاولااذهفرعتنأةملسملالودلاىلعقحلهنإو..مالسإلاراطقأنمرطقلكيفملسم

نينمؤمللالثمبرضنيحهفهللالوسرو..هقيقحتلةمألاريسمظنتنأو،هللمعتنأو
روصعلانمرصعكيفنينمؤملانأررقينأدارأامنوءاثبعكلذلقيلدحاولادسجلاب

هسفنربتعينأمهنمدحاويألقحيالهنأو.مهلامعأومهمالآومهلامآيف،ةدحاوةقيقح
.تادعاسمهلمدقيهنأويقابلانعالصفنم

اهيلإمدقتامنأبسحتيهونيطسلفورئازجللةيمالسإلاوةيبرعلالودلاهتمدقامنإ

لودلاهذهنمةلودةيأهيفنهربتملليزهمايقهنكلو.اهبجاوبموقتتناكاَمِإتادعاسم



[ارايبيليفةيضابإلا[١}١٠_]_خيراتلابكومينةيضابإلا
بجاولااذهيفىواسنتامنأتكردأو،اهبجاوةقيقحتمهفاهنأةمألاماسقأنممسقوأ

اهرثنيةملكنعةرابعنوكتنيحةناعإلافخسأامو..ةناعإلاهيلإمدقتوهدعاستنمعم

.سانلافطاوعنمناديهعمجتلاموأناسل

يسفنيفامتردقنكأْمَلبناوجىلإثيدحلايقاسولصفلااذهيفتلطأينأرهظي

.يمالسإلانطولانمءزجيفةمألاخيراتنمروصعلاهذهمدقتىلإدوعأانأاهفكلذلو

خيراتنمبناوخلاضعبيهريغصلاباتكلااذهيفكيلعاهضرعألاروصلاهذه

ليبسنعاوفرحنيملةمألانمدارفأللامعأاَهَتَال؛يقيقحلاةمألاخيراتنمروصيهو.ةمألا

روصلاهذهنمو..ةيلاغةورثمهرغتوأ،ةمراعةوهشمهقستملو،ناطيشلاليبسىلإهللا

.ةملسملاةمألليقيقحلاخيراتلانوكتياههابشأو

:يفحضتيةيمالسإلاةمألاخيراتنإ

يحوبنيكلاسلامامأقيرطلاةرانإو،عمتجلاخالصإو،ملعلارشنلةرخسملاىوقلاهذه

..ريمضلاوةديقعلا

فينحلانيدلااهعضو،ةميلسسسأىلَعملسمعمتجُمءانبلةلوذبملادوهجلاهذهيفو
..ةيرشبلاداعسإل

حلاصمبةرجاتملاو،قازترالانعةديعبلا{ةمبيركلاةرحلاةايحللةعضاوتملالامعألاهذهيفو

...سانلا

.هلاكشأوهروصفلتخميفنايغطلاوملظلاىلَعةعباتتملاتارونلاهذهيفو

ىلإصلاخلانامالابمهدوقيوبحلابنينمؤملاعيمجطبرييذلانيتملاطابرلااذهيفو

ةيوامسلاةعيرشلاهتماقأيذلاماظنلاىلَعةاواسملاولدعلاوةيرحلاةماقإوهدحوهللةيدوبعلا

...ناسنإلل

ةليضفلارشنلءانمألانونمؤملاهبموقييذلاركنملانعيهنلاوفورعملابرمألااذهيف

...فيظنعمتجحبيفةليذرلاىلَعءاضقلاو

الف،مهيلعبجاوبجوأنونمؤملااهارييلا،هللابناميإلاىلإةراحلاةوعدلاهذهيف

...اوناكامنيأاهنعنوكفني



نمؤمَلُكسحيلاةلاسرلاهذه]ةلاسرلاءادأىلإىمرييذلايدرفلاثاعبنالااذهىف

...اهئادأنعهللايدينيبلوؤسمهنآناميإلاقداص

...ةفاحلاةيداملاوسندلاوراضوألانعةيرشبلابعافترالاىلإلصاوتملاحافكلااذهيف

خيراتلاةقيقحيه،فئاوطلاوأتاعامجلاوأدارفألاهبموقياًمم،اههابشأوروصلاهذه

.يمالسإلا

لاومألاكلتو،ناسحلايراوحلاكلتو،ةقهاشلاروصقلاكلتوةمخفلابكاوملاكلتامأ

هذهو،اههابشأوروصلاهذهةظحلةيأيفبيرختلاولتقللنوئيهتملادونجلاكئلوأو،ةسدكلملا

دارفألةحاتملاعتملاو،ةبوهنملالاومألاوةعوطقملاسوؤرلاو،ةكوهنملامرحلاو،ةكوفسلملاءامدلا

دارفأوأدرفخيراتنمروصاهنإ..ةمألاخيراتنمتسيلاههابشأوروصلاهذه،نينيعم

اوناكءاوسو،لوصولاةلآمممألوألوصولاةليسوممنألامإ،اهيفدرفلاكلذعمنوكرتشي

.ةمألانمابناجنونوكيالمهفةلآوأةليسو

؛مهرضاحومهيضاممبنوربتعيفدُمحُمةمألةيادهلابابحتفينأيوقهللايفانلمأنإو

نممهدئاقعنورهطيوهللاريغنمممبولقنوفظنيو،مهتملكنوعمجيو(مهفصنودحريف
...هللارمأنعقوسفلايفهللاءادعأةاراحبمهراكفأنعنوفرصيو،ةيرشبلاةفسلفلاراثآ

هبايثهلتلسغنأدعب،ةيكذلاةبلاطلاهتنبعمثدحتييّسوفنلانتيلْصَيروسموبأناك

تلاقف.بايثلاهذهلثميلقهللايقنينأمتأ:روسموبألاقؤفجنتلسمشلايقامنرشنو

.هيلإهلسرأوهيقنأىتحيديبيلقريهطتلعجهللانأتددو؛ةنمؤملاةملعتملاةيكذلاتنبلا

اموكلاريغنممهبولقاورهطيملامنوملسملاو:نامألايفىئحيمغلبأكنإ:خيشلالاقف
ااجرعتمىقبيسمهريسنإف.كلانيداهحضوأيلاةميلسلاسسألاىلَعمهلامعأاونيبمل

...ةنيابتمةقرفتمممتاهامحتاو.اديعبمهمامأو

:جك



١ايبيلينةيضابإلا(٠؛")خيراتلابكومينةيضابإلا

اييلىلإيضابإلابهذملالوخد
خرؤينأنكميالرطقىلإرطقنموأ،دلبىلإدلبنمدئاقعلاوءارآلاوراكفألانايرسنإ

ىحدرفىلإدرفنم‘عرسيدقوئطبيدق،ايجيردتابرستبرستتيهف.مزلاديدحتلاب
.ايبيلىلإيضابإلابهذَمْلالخداهسفنةقيرطلاهذهىلعو،رشتنتوبلغتت

لوألانرقلانملوألافصنلارخاوأيفهدئاقعوهءارآررحييضابإلابَهذَمْلاأدب

نمهريغنعهزيمتيلالوصألاتناكىمحنرقلااذهنميناثلافصنلامتيْمَلَو،يرجهلا

شاع،يمالسإلاعاعشإلازكارمنمتناكييلاةرصبلايفف.تررقتدقبهاذملاوقرفلا

٩٦ينسنيبامديزنبرباجريبكلايعباتلا،بَذَمْلامامإ ، .ه٢٢

ىلإروللادتما.مامإلااذهامبعيضتسيناكلاةرؤبلانمو،يعاعشإلازكرملااذهنمو

ةجحلابلطابلابراحتلادئاقعلاةقيرطىلَع{ةئيطبةيجيردتةروصب،ةيمالسإلادالبلافلتخم

.فوخلابالعانتقالابسانلااهقنتعيوؤفيسلابالقحلابحلستتوةوقلابال
!مكحلاوةطلسلارهظميفةطاسبلاو،نيملسملانمنيدتعملاةلماعميفحماستلالعلو

نمحضاولابكاسمتسالاو،هبلمعلاوقحلالوقيفةحارصلاو،ةديقعلاويأرلايفحوضولاو
دالبلارثكأيفيضابإلابَمذَمْلاراشتناىلعتدعاسيلابابسألانمتناك،هللانيد

.ةيمالسإلا
نموةقرازألاناكو،لدجلابسانلاتاقوأنولغشيةلزتعملاهيفناكيذلانيحلاكلذيقو

لاجرلانولتقيولاومألانورتبي،ةملاسملاةيمالسإلاطاسوألايفنوقلطنيمهبهذمبهذ

ىنبلئاضفيفثيداحألاعضوىَلَعنيفكاعةعيشلاناكو،لافطألاوءاسنلايبسنولحتسيو

تيبلالهأةمصعبغتلاوؤ©بلاطيبأنبيلعناسلىّلَعةغيلبلابطخلاريبحتومشاه

نباوجراوخلاتاروثةحفاكميفنيكمهنمةيواعمعابتأنم(عامجلاوةنسلالهأناكو

ةفالخلانعنسحلالزانتامنو{ةنسلالهأهعابتأىمسوةنسربانملاىلعبلاطيبأنبيلعبسةيواعملعح١(
.ةعامجلاوةنسلالهأمهامسفةعامجلاظفلداز



يبأنبيلعلنعللاوبسلاةدامنوكتل،بيذاكألاقيفلتو،بويعلاطاقتلايفو،اهريغوريبزلا

.ةعمجلابطخيف‘بلاط

ىلإنوعدينيعباتلاعباتونيعباتلانمىرجلااذهىرجنموةيضابإلاناكلاوحألاهذهيق

برحنوبراحيالوروهظلايفابحةلزتعملابخصنوبخصيل،نازتاوءودهيقهللانيد

ضةينيدلاةفطاعللالالغتساةعيشلاطارفإنوطرفيالو،هللاباتكليوأتيفأطخلاب،ةقرازألا

.كلملااوظفحيو،ةلودلااوميقيلةيمأئببذكنوبذكيالو

اهينيعنيبمالسلاوةالصلاهيلعهيبنةنسوكتهللاباتكعضتيلاةنمؤملاحورلاهذهبو

ايندلافرخزنعةفزاع.هللاريغيفضغبلاوبحلافطاوعنعةدرجتمامهيلإوعدت

نعةضرعم،نيكرشملاونيملسملانيبقيرفتلايفهللاباتكتايآعمنمةدكاتم،اهجرممبو

.نولمعيةيضابإلاناكنيدهاجةلزتعملاهيلإىعسييذلاروهظلابح

فيسوأشيجنوددالبلايفمالسإلاجهنمنعديحتاللاةلدتعملاةوعدلاهذهتبهذو

ءودميتلخدرصمنمو}رصمىلإتدتمامث{ةيبرعلاةريزجلاوقارعلايفترشتناف،لاموأ

.ريبكلايمالسإلابرغملانمايبيلدعباموايبيلىلإ

كلذدعبناك،ةرصبلايفعاعشإلاردصمبيمالسإلانطولانمدالبلاهذهلاصتانكلو

ناثلانرقلانمةنسنورشعضغتملو،ةرصبلاوراطقألاهذهنمرطقلكنيباًسأرمتي

قارعلايفرشتناامكرئازجلاوسنوتوايبيليفاًرشتنميضابإلابَهْذَمْلاناكىحيرجملا
.نامعوةيبرعلاةريزجلاو



[١راببيلينةيضابإلا__[٠١٤٠)_خيراتلابتومينةيضابإلا

عستاوعيركلاباتكلاهيلإاعداميوقلاهلقعىعوو.هللاباناميإهبلقألتمالجر

هحراوجوهعسحوهسفنىَلَعذوحتسأف5هللالوسرهيلإاعدامليكذلاهمهف

بسحبالوانزواهيفاموايندللميقيالكلاىلإوعديقلطناف،هللانيدبنيقيلا

الإةضراعملاىلإرظنيالو.ةبقاعةقشملاوبعتللىشخيالو،اباسحمهلامعأوسانلل

.اهاطختينأهيلعبجيفنمؤملاقيرطضرتعتضراوعاهنأىلَع
ىوقنمهيفامبهدسجو&قولخمنمرثأيألددرتيالفهدحوهللابرماعهبلق

.فقوتيالونيليالورتفيال،هللاىلإةوعدللرخسمةيحوروةيدام

رافقلالخديولتهاجلامحتقي«ارفنماًديحوايقيرفإىلإةيبرعلاةريزجنمقلطنا
كلذلكيفحالسنمهلسيلو،ةغلالواسنجهلفرعتاليلاتاعمتجملاىشغيو

هللالوسرةنسوهللاباتكلةلماشلاةفرعملاكلتو،هبلقهبرمعيذلاناميإلاكلذالإ

تاونسرشعهيلعضمبمَلَو،نيعباتلاوةباحصلانمنيحلاصلافلسلاةريسو!لف

يضابإلابمنَمْلاناكيتحو‘ترسوناسملتنيبامرشتنتهتوعدتناكىتح

.رئازحلاوسنوتوايبيليفناكسلابلغألابهذم
نأيلابأامفادحاوامويرمألااذهرهظينأتددوهرمأأدبميفلوقيناك

.يقنعبرضت

هللايفضيامقيفوتلانمهباصأو،اهروصتينكيملةدميفهللايفهلمأققحتدقو

مهيلعءايبنألادعبهللاةلاسرغيلبتلرادقألامهدعتنيذلا،هقلخنمرايخألاىلَع

بئاوشلانمةصلاخةوبنلادهعيفتناكامكةيفاصةوعدلابنوقلطنيفمالسلا

.ةفارخلاوعدبلاو

ىلَعدمتعيالةهجىلإةهجنمايقيرفألامشنادلبنيبلقتنيدعسنبةملسناك

ىلإةريزجلانمةليوطلاتالحرلاكلتيفهبحصيمو،قيفرالوسرحالوشيج
ةمالسوةركفلاءافصوةديقعلاةحصبهنامإآلإ،ايقيرفأىلإقارعلانم،قارعلا



تحتفييلايهتازيمملاهنهتناكو«هرارسأومالسإللةعساوةفرعموةوعدلا

.نسحلوبقباهتلبقتوهتوعدللوقعلاوبولقلا

ماهفأهجوينأو،اهيلإلصتمليلانكامألاىلإةوعدلالصوينأعاطتسادقو

نوكينأعاطتساىَّتَح"يلمعلااجنالايفمهنيبدحوينأو،اهمهفتىلإسانلا

.نيحلاكلذيفعاعشإلازكرمةرصبلاىلإتهجوتةيملعةثعبمهنم

نعةديعب،ةقرفتمنكامأنمةيملعلاةثعبلاهذهءاضعألعجينأعاطتسادقو

قحو‘تاهجلانمةهجيفهبيدنهياساربنمهنمدحاولكنوكيىنح،اهضعب

يفةملسحجنو.ماعلاريخلاىلإاههيجوتو،ةمألادوهجديحوتىلَعاكيمَجاولمعي
يف"برغملاىلإملعلاةلمح"اهيلعقلطألاةثعبلاهذهتحجنو،ةثعبلاهذهلاسرإ

اذهتاقلحيفهضعبأرقتفوساماهلامعأنمناكو.اهتلاسربمايقلاوامقوعد

.باتكلا

قحلاةعدنمةيعادو،مالسإلالاطبأنمالطبدعسنبةملسناكدقل

كهرارسأوهللاباتكةفرعمنم/ةيعادلامزلتيلاتافصلاعيمَجبفصتي{ةماركلاو
يفحوضوو.هلئاضفومالسإلابادآبقلختو‘هجاهنموهللانيدىلَعةماقتساو

فللانيدسلنينمؤملاصلخأنمانمؤمناك.ةجحلايةوقو،ريبعتلايفةمالسو،قطنملا

.ءازحلاريخهحافكوهداهجنعهللاهازجف

4
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[ررايبيلينةيضابإلا__(١٦؛٧ب)ةيراتلابكومينةيضابإلا

يندانجلاريطغمنبا
نوعبتيىراصنامإو،مانصألانودبعينيينثوامإيمالسإلاحتفلالبقايبيلناكسناك

اهتحارصواهحوضوواهتطاسبيقايبيلةيمالسإلاةوعدلاتغلباملف،ةفرحملاةيحيسملا

قلاخبناسنإلاةقالعو،ناسنإلابناسنإلاةقالعلاهريرقتو،قحلاىلإوقحلاباهتيادهو

هذهلسانلااهقنتعا.هدحوهللةيدوبعلاوةيرشبلاقوقحيفمدآبيواستأدبمىلَع،ناسنإلا

ولماحناكاملو،امموعبتياوناكيلاليطابألاباهيفحضاولاقحلااونراقامنيح،بابساألا

ةيمالسإلاةفاقثلارشنليفاكلاتقولادحتالةحتافلاشويجلاوحتفلااهتمهماًشويجةوعدلا

.قرشملاىلإةيملعلاثوعبلاةكرحتنوكتدقفكلذل،ةعساولا

اعكهلانيدبكسمتلاىلإسانلاوعدي،ناثلانرقلالئاوأيفدعسنبةملسءاجدقل

سانامبلضييلاعدبلاكلتعدبلاباحصألعادخنالاو،ايندلابالطو،اوهألاةدبعلعايصنالا

نمحفاكيةيعادلانمؤملااذههيفناكيذلاتقولااذهيفو..امباولضأو،يوسلاهللاطارصنع

ناكتقولااذهيفعدبلاوتافارحنالاوءاوهألانمهتمالسوهللانيدءافصىّلَعةظفاحملالجا

.ةايحلابئاصمنمدشأاًمزعو،نمزلانمىوقأةدارإنوكلمينيذلالاطبألاكئلوأنمرخآلطب

نمملعلافرتغيل،قارعلايفةرصبلاوةسوفنلبجنيبةيولعلاةفاسملاعطقدقلطبلااذهناك

يفسسأيذلالمعملاكلذيف.ةرصبلايفهئالمزو{ةميركيبأنبملسمةديبعيبأ:يفاصلاهعبنم

اوناكالاجرجتنأف.نيصلخملاهللانيدةلمحنمةاعدلاجاتنإلةقيقحلافو،فافقلاجاتنإلهرهاظ

مالسإلاةلاسرلقحلامهفلاو،نيدلابكسمتلاو،ةديقعلاةحصيف،ةملسملاةرسأللىلعأالثم

.نيقتملانينمؤملانمهيدميىدتهانمونيلسرملاديسقالخأبقلختلاو

.يوابجلاريظطفمنبديمحلادبعنبدّمحُمةمالعلاوه:هنعثدحتأيذلالطبلااذه

نباناك،‘بالطلابجنأنمةيملعةثعبنيوكتلحفاكيدعسنبةملسةيعادلاناكامدنعف

.بذعلاهلهنمنمملعلافرتغيريطعم

نأشاهلناكيتلاو\دعسنبةملسانوكيتلاةيملعلاةثعبلارفاستنألبقهنطوىلإعجرو

.عمتجملاةيحانو©نيدلاةيحانو،ةسايسلاةيحان،ةفلتخملاةايحلايحاونيفنأش.ايبيليفماه



ىلإتمحرو،ةرصبلايلةيملعلاثعبلاتحرخمىح"ىوتفلاوسيردلايفيطغمنبايت
ىوتفلانعلطبلاةمالعلاكلذكسماف"برغللىلإملعلاةلح"مساب.يمالسإلابرغلل
.لاوقألاعيمجررحنأدعبمامإلانعاوذخأمهأل؛ىوتفلابىلوأملعلاةلمحنأبارذتعم

.نورخآلاهعبتوهسفنيفةركفلاذفنو{ةيملعلاتاثعبلانيوكتيفركفييللوأوهريطغمنبانإ
ايييلنملاوطلاتافاسملاهذهعطقييذلالوهجملايدنجلااذهنيدميبرغملالبيييللانطولاو

ىلإرونلاوملعلالعشملمحي،اديحوادرفنم.لاقتنالاهيفرسعييذلانمزلاكلذيفقارعلاىلإ

ييلاةعساشلاةكلمملانمفرطلااذهيفةميظعلاةمألانممسقلااذهءانبأهبرينتسيىتحهنطو

ريغفورظلاهنهاهلحتتمل-ايناثةنونجملاءاقمحلاتاروثلاو،الوأحتفلافورظاهلحتتمل

.هينبامببلاطيومالسإلااهيلإوعديةلاسرمهأيهيلا،ميلعتلاوملعلاةيضقبمتمتنأةرقتسملا

خيراتلاهيلعَرُمَي،هللاةملكءالعإوةمألاةمدخللطبلااذههلذيييذلارابجلادوهجلااذهعمو

اذهنعضارلجرلافكلذعمو.يداعصخشيأىلإريشيامكةرباعتاراشإلإهيلإريشيالف
ناولأىلعمدقيناكامدنعةنأل؛خيراتلانمفقوملااذمبهلنوضاراًضيأنحنو؟خيراتلانمفقوملا
حدموأ3هيفسانلايأرلوأخيراتللاباسحهلمعيفلعجيملباعصلاوتابقعلاماحتقاوحافكلا

.ءازحجلانوكيهدحوهدنعو،كلاهملعدقو5هللاصلاخهلمعناكدقل.نيضفبملادقنونيبحملا

نمةفئاطىلعبجوأنيح«هللارمألباجتساو،تاثعبللقيرطلاحتفدقفنكيامهمو
ةمألاقرشمنيبةلصلاطبرومهيلإاوعجراذإمهموقاورذنيل،نيدلايفاوهقفتينأنيملسملا

يفوةثهنمزيفافورعمناكامبسحءهرماوأذيفنتوكلاماكحأقيبطتىلإاعدو،امبرغمو
دودحدنعافاقو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفاديدشناكو،نيدشارلاءافلخلانمز

نمؤملافقومهلفقيقحلاىلعئرتحبئرتجيامدنعنكلو،هينعيالاميفلخدتيال.هلا
.مئالةمولهللايفهذخأتاليذلارويغلا

؛هسوفنلبحىلإباهولادبعمامإلاءاجنألإةايحلاهبتدتمافسهرمعيلهللاكرابدقو
مالعأبيدتقينأدارأنملكئارالثمةيتآلاةثداحلايفلعلو.هنسربكىلعهسلجبرضحيناكف
.باولادبعمامإلاىلإةموصخيفنالجرعفترا:هللنيدعابتاوقحلاةماقإيفمهنأومالسإلا



[١رايبيلينةبضابإلا__[١؛١)ةيراتلابتومينةيضابإلا

نعمامإلالأسف{مامإلابجيملومثإلابزتعالجرلانكلو،باوجلاهيلعىعدملامامإلاددرتساف

مويلايفنامصخلاهيلإعجرو،دغىلإاموقنيمصحخلللاقف،دوجومريغهنأببيجأف،ريطغمنبا
امصاختامدنععبارلامويلايفو.لوألامويلايفامهفقوملثمهنمامهفقومناكف،فلانلاويناغلا

ناكو،ريظطغمنبانعمامإلالأس‘©بجيملفبجينأهيلعىعدملاىلإمامإلابلطوديدجنم

-نسلايقائعاطاًخيشناكو-ريطغمنبابثوىتحهلاؤسمامإلامتأامف،دجسملانمةيحانب

.قحللنعذأومامإلابثاغتساىمحهكرتيملو،هتبكربهعطوف،عنتمملاىلَع

نعنوعفتريالنيذلاةمئألاءالؤه،ممبدأوةمئألاءالؤهقلخنععئارلثمةصقلايفو

اًَمئَِوباجحوسرحامنوداًروصقنوذختيالو\بعشلادارفأنعنوبجتحيالوةمألا

اهرومأنومظنيو،امنوؤشنولوتيمهوملسميأسلجيامكدجاسملايفنوسلجياوناك

القحلابو،ةوقلاباللدعلابسانلانيبلصفييذلامالسإلاحورباهلكاشمنولصفيو

.ىوعدلاوحجبتلابالةطاسبلابوةسرطفلاب

يبأسوردرضحيذلا،مرلاخيشلااذه،ريطغمنباهبرض،عئاررخآلثمةصقلايفو

قحلاىَّلَعجتلااذهىأرىتحةايحلاهبتدتماومامإلااذهوبأاهرضحينألبقةديبع

دجسملايفنيرضاحلاملعينأدارأفنينمؤملاريمأمامأبدألاةءاسإو،هللارمأنعرابكتسالاو

ملعينأدارألب.يوققحلابناجيفناكاذإفيعضلانأو©فيعضقحلامامأيوقلانأ

رطخاذإفمثإلابنيمتآلازازتعاو،نيربكتسملارابكتساللطعتالقوقحلانأنيرضاحلاكئلوأ

ركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأينيذلاكئلوأىلَعبجو،فقوملااذهفقينأمهدحأل

.بدألابهوملعينأوةدشلابهولوانتينأ

مامإلاهغبسييذلاميظعلامارتحالااذهيهف،ةصقلاهذهنمصلختستلاةثلاثلاةربعلاامأ

الو.هنمافوخصخشلااذهبيدأتنعفقوتيمباهولادبعنإ.ميظعلالاعلاىلَعميظعلا

بجييذلاةمالعلااذهلريدقتو،هيلععبطبدأهنكلوهللانيديفالهاستالو،هللاماكحأبالهج

.ملعلالجأنمهحافكوهللانيدلهتبحموهحومطوهتمظعنيحلاكلذيفملسملكرعشتسينأ
ث،ىوتفلاوسيردتللشاعوملعللابلطقافآلاباجيذلالجرلااذه،ريطغمنبانإ

...نونمؤملاهبيدتقينأبجييحلثم،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةنامألمح



نايغطلادضةيضابإلاحانك
ىلإوعدتءدالبلايفامبةقلطنمهللاةلاسرلمحتيمالسإلاحتفلاشويجتناك

نماميظنملظلانمافيظنقدمحمهيلإاعديذلادرجلامالسإلامالسإلا

بوعشلاتناكف\ةعدبلانماًفيظن،ةيرصنعلانمافيظنلهجلانماًميظننايغطلا

.ةصلخمةنمؤم&هبنيدتو،هيلإقبتست
كلمهفلخو&قحولدعوىدهنملمحيامبنيدشارلاءافلخلادهعيهتنااملف

هدجيو،مهنعءادعبلاهيفمهعزانينألبقدحاولاتيبلالهأهيلععزانتيضوضع

كهرهاظموهروصعشبأيفلالغتسالا.لالغتساللةحناسةصرفمهنمهيلعلصحنم
فرخناو،ةبابذسفننممهدنعنوهأ،اهلتقهللامرحييلاةملسملاسفنلاتحبصأو

يدهو٬هللاباتكمهلاهمسرييلاقيرطلانعةلودلاةنامأنولمحينيذلاكئلوأ

.مهيلعهللاناوضررايخألاهباحصأةريسو{دّمحُم

اهدهملبسىلإ،ميوقلاهللاليبسنعةلودلاديلاقممهيديأبنمفرحناام
‘لدبتلااذهلاوروثينأنينمؤملاىّلَعاقحناكو.سانلاراث:ىوهلاوسفنللناطيشلا
ملظلاونايغطلادضاوفقينأو،هللاةلاسرةلمحنمفارحنالااذهاوضرتعينأو
.ناودعلاو

:حافكلايفنيرهظمللانيدنعفارحنالاىّلَعةروثلاهذهتذختادقلو

.مهعابتأولامعلاوءارمألاباكريففحازلالطابلاحافك:اهلوأكل

ملعلاءايعدأنمنيعدتبملاباكريففحازلالطابلاحافك:امهيناثوهف
عيمحيفترشتنايلا-ملظلادض-ةيومدلاتاروثلايفلوألاحضتيو.ناميإلاو
©فقوللااذهفقتمويلاىلإلازتاليلاو،ةدسافلامكحلاةزهجأبةحاطإللتاهجلا

.دقنلابيفتكتفقانخلااهيلعقيضيو.ماسحلاقشتمتفةصرفلااهلحنست



[ارايببلينةيضابإلا__(١٠١١]ةيراتلابكومينةبضابإلا

ةمألاقوشتيفو،ءاوهأللوعدبلانمنيصلخملاءاملعلافقاوميفيناثلاحضتيو

تاثعبلالاسرإىلإأجلتكلذلو،امبقوثوملااهرداصمنمةيملعلاقئاقحلاةفرعمىلإ
.باعتأوقاشمنمكلذيفهدبكتتاممغر

نيدبناجىلإنيصلخملانيملسملاعيمجفقيامكايبيليفةيضابإلافقودقلو
ضرعنفوسةلبقملالوصفلايقو،ملعوحالسنماوتوأامبقحلانعنوعفاديهللا

لهجلادضمهحافكنمىرخأاروصونايغطلادضةيضابإلاحافكنماروص

.هللاليبسنعفارحنالاوةفارخلاوةعدبلاو

تناكو.ايبيليفامياوماقتاروثةلسلسيق،نايغطلادضهيضابإلاحافكأدب

سابعلايبلامعناودعىّلَعةيضابإلاةروث،ةروثلاهذهتدقوأيلاىلوألاةرارشلا

.يتآلالصفلايفهؤرقتسام



بيبحنبسايلإىلعةيضابإلاةرون
نمحرلادبعنيع":"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هباتكيفيوازلارهاطلاذاتسألالوقي

ريبدتوربربلاةروثنوفاخيكاذذإبرعلاتلازاموسلبارطىّلَعالماعسايلإهاخأ

ضبقف.ةيضابإلاسيئريبيجتلادوعسمنبهللدبعسلبارطيفمهسيئرناكو،مهدئاكم

."هقنعبرضوسايلاهيلع

مالسإلللخدالربربوبرعةيضقامنأىلَعةيضقلاهذهيوازلاذاتسألاشقانياذكهو

.مامتهالاقحتستالةيضقلافايربربلوتقملاوايبرعلتاقلامادامو،اهيف

نكلو،سايلاهاخألاقأفةيضابإلاىضرتسينأدارأنمحرلادبعنأيوازلاذاتسألامعزو

لازامو":ةحفصلاسفنيفوباتكلاسفنيفيوازلالاقف.ةيضابإلاضريمللمعلااذه

.يوازلاذاتسألامالكيهتنا"ةنتفلاىلإاوعزنىنحمهبضغيفةيضابإلا

ديرأ،يوازلاذاتسألاامباهشقانيييلاحورلاريغحوربةيضقلاهذهشقانأنأديرأنإ

،حالفلاوريمألاو"يربربلاويبرعلاهدنعيوتسييذلاملسملاحورباهشقانأنأ

.هللانيدىلَعةيضقلاهذهضرعأنأوؤ!'«مهؤامدأَقاكتتنوُملسُمْلا»

هيلعدرتو&‘هملظىَلَعروثتنأةليبقوأةقرفنمفاخةيمالسإةلوديفالماعنإ

لحيامصخشلااذهبكترينأنودهلتقوةليبقلاوأةقرفلاهذهسيئرهيلإاعدفهناودع

هملظبقاوعىشخيناكملاظلالماعلانألإةميرجنمهلسيلو،ملسمئرمامدهب

.هنايغطو

ءارمألاسواسولنيملسملاءامدلحيةديقعلاميلس،نيدلاحيحصاملسمدحبله

.لتقلااذهزاوجبيفيف.نيملاظلافواخمو

فافختسالااذهربتعنالاذاملمت؟ءيربلالجرلااذهلثممدلحيلقعيأوأ؟عرشيأ

.؟دئاكمللاًريبدتو،ةروثلةراثإو،ةنتفنعائببجومنوداهتقارإونيملسملاءامدب

يفمكاحلاو.١٧٧ر‘بيعشنبورمعنعدوراجلانباو.٤٦٦مقر،سابعنيانعهحيحصيفعيبرلاهجرخأ١(
(عجحارملا).٣٢٦٢ركردتسملا



ارايبيلينةيضابإلا[١٠٢)_ةيراتلابكومينةضابإلا

سواسرلائيشاهنمحبيملومهضارعأومهلاومأونيملسملاءامدمرحدقمالسإلانإ

...يشاوحلادئاكمو،ءارمألاماهوأو،لامعلاتاليختوماكحلا

هيلعروثتنأقيقحدحلااذهىلإسوهلاهبغلبيفنيملسملانمةعامجرمأىلوتيالجرنإ

...تصتقاوةمألاتراثدقوةلادعلاوقحللهنمصتقتو.ةمألا

.ميكحلاعرشملااهلعجييلادودحلايفو،مالسإلااهيلإوعدييلاةقيرطلابتراث

.اهيناعمىمسأيفةيناسنإلاولقعلاونيدلااهيلإوعدييتلاةقيرطلابتضتقاو

اضيأدمتعأنكلو.خيراتلايفةيضابإلارداصمىلإعجرأنأةيضقلاهذهيفديرأالو

ةصقانيلعصقيهيلإعمتساف"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هبانكيفيوازلاذاتسألاىلَع

:راثلااذه

مهئاسؤردحأممتدايقىلإمدقتو.ةنتفلاىلإاوعزنىنحمهبضغيفةيضابإلالازامو"

جرخف،يكعلاىلَعةروثلااونلعأو،هلوحاوفتلاف3‘"يدارملاسيقنبرابجلادبعوهو

ضعبيفيكعلااورصاحف"ىسيعنبركب"ةنيدملانوؤشبمايقلايفهنعبانأو،مهتبراحم

راصنألاىلومدشارنبريصنهباحصأنماوذخأو،هونمأفنامألامهنمبلطف،ىرقلا

."يبيجتلادوعسمنبهللادبعيفهولتقف
ررقيهسفنوهو،ةنتفلابلطبةيضابإلايمرينأيوازلاذاتسألاديرياذاملىردأتسل

سوسوملالماعلااذهأدبىتَحيشبنيملاظلالامعلاءالؤهدضاوموقيملةيضابإلانأ

لجرلتقنعاوديزيملاورصتنااملو،اوراثف،ةريرجنودمهسيئرلتقفمهيلعهناودع

مهمتنأدعبنامأيفهوقلطأدقفيكعلالماعلاامأهللارمأبسحلجربلجر،دحاو

.رصنلا

ممبورحيفسابعلاينبوأةيمأبلامعنمدحاولماعهفقيملفرشملافقوملااذهنإ

ةيضابإلاةمئأزواجتيملو.ةيضابإلاعمةليوطلامهبورحيفونيملسملانمةفئاطيأدض

.نيدحوملاعممهبورحعيمجيففرشملافقوملااذه

.يوازلاهنظاملافالخ،ايضاقرابجلادبعهقيدصوهليمزنيعوديلتنبثراحلاعيوب١(



خيراتلاقئاقحىوريهسفنيوازلاذاتسألاوىلجحضاوةيضقلاهذهيفقحلانأعمو

ةيضقريثيو{ةنتفلاىلإنوعزنيةيضابإلانأمعزيف«ضارريغكلذعمهنأالإتعقوامك

اهييحينأصرحهنكلو«مالسإلاحورنعةديعبلاةيرصنعلاةيضقلاهذهكربربلاوبرعلا
دقوسدئاكمريبدتو{ةنتفباحصأمهنأبربربلاىمرنعةصرفلكيفكفنيالو،اهعبتتيو
3{ملسماهيلإوعديالةيضقةيرصنعلاءايحأنأ،باتكلااذهنملصفلااذهريغيفتمدق

.«ةتتنُماَهلإَفاهوُغَد»:تلاهلوقاهيفيفكيوالفهللالوسرامبراحدقف
كلذلفامكناميإلادعبماوقأدتراوؤ©برعلانمماوقأقهللالوسربراحدقو

الءاقشلامهلبتكنيذلاكئلوأهلعفامنكلوسانجألانممهريغوربربلانمماوقأ

نوكينأصرحلالكنوصرحيةّيضابإلاو،مهرصانعوأمهسانجأىلَعةريرجبسحب

مكولدّمحُمنعءاجامك؛هلانيدبكسمتلاوهامنإمهفوفصنيبطبرييذلاطبارلا

يفهوعيابيذلامامإلااذهنأملعتنأكبسحو،ةطبارلاهذهريغلرابتعايأمهيدلنكي

ثراحلاوهامنإ،نيملاظلاسابعلاييبلامعنمنيدتعملاناودعضهانيل؛ملظلاىلَعمهتروث

؟ربربلانمةنتفةروثلاهذهلهف،يبرعلايدنكلاديلتنب
نأوكمهاقتأهللادنعنينمؤملامركأنأنوفرعينكلو،ةيرصنعلانوفرعيالةيضابإلانإ

شابحألاورمحلادونهلاو،ربربلاوبرعلاكلذيفيوتسيمهاصعأومهملظأهيلإمهضغبأ
.بارتنمقلخمدآومدآلمكلكدوسلا

يلايه.ةيرشبلاسفنلايهومالسإلاةعيرشيفءيشسدقأىّلَعناودعلاةرارمنإ

،نيملاظلاكنلوأىّلَعمكحلاماظناوبلقينأو،اوروثينأمهلقحو،نوروثيةيضابإلاتلعج

اهمسرنيلادودحلانوزواجتيالونوغطيالنوروثيامدنعمهوعبتينأقحأهللامكحنف

.هللامكحمهل

لزنيذلامكحلاوهسفنلابسفنلالتقنإفنيدهاشلانمكلذىلَعيوارلاذاتسألاو
يفتشتفامهمدجتنلو.هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاباتكلاهب
.}__

(عجارملا)٢٥٨٤.،هلثمملسمو.٢٢٦٤ر؛للادبعنيرباجنعيراخبلاهجرخأ١(



[ارايبيلينةيضابإلا[١٠٠)_خيراتلابكومينةيضابإلا

نمةيضابإلااهفقييلاةفرشملافقاوملاهذه،نيدشارلاءافلخلاريغدنعوخيراتلايواطم

انمآليحرلاوأءاقبلانيبةكرعملادئاقودنجلاريمأريخي؛ءادعألاكئلوأمزهنينيحمهئادعأ

مرتحتو،مهردالوقناداهنمسميال،امياحصألضارعألاولاومألاعيمجملستو،اًروفوم
زحالوةلثمالو"عبتتالوةبوقعالف،لاتقلافاقيإدعبمدةرطققرمتالف،ءامدلا

.سوؤر

نراق.ةيضابإلادنعألإنيدشارلاءافلخلادعبهدجتنليذلافرشملافقوملااذهنراق

مهنمنولتقيو"مهيلعنومجهتيوةيضابإلانوبراحينيذلاكئلوأفقاومبفقوملااذه

ىلإامباوثعبيلسوؤرلانوزحيو،لاومألانولحتسيو‘تامرحلانوكتهيو،بنذريغبءايربألا

اولحي،نيرشعلانرقلايفنوشيعينيذلانيخرؤملاضعبنإفكلذعمو...دادغبوأقشمد

."ةنتفلاىلإةيضابإلاعزنو":اولوقينأمهل
اوقلطأوبسحفسفنباسفنلتاقلااولتقنأآ.ةيضابإلااهيلإعزنيلاهذهةنتفةيأ

نوعبتيال؟ممتامرحومهضارعأومهلاومأومهئامدنمائيشاوسميمل،نيدتعملاةيقبحارس

؟لامنماقنادنوذخايالو.حيرجىلَعنوزهجيالو،اًربدم

ملف،مهوبراحممهيفهبكترياماوبكتراةيضابإلانأولرصاعملاخرؤملااذهىأرامىرت

؟ةمرحوأضرعوأمدوألامنعاوفعي

ةريسلاواهيلإعفادلاناكىمالسإلاخيراتلايتعقوييلابورحلاعيمَجنأولهيأرامو

.لاومألاوءامدلايفممتريسوةيضابإلاعفاودلثماهيف

لودلالاجرامأ،عئطاخلاليوأتلابمهلاومأونيملسملاءامدنولحتسيجراوخلاناكدقل

الكو.لمعلابضرعولامومدنممرحلاعيمجنوحيبتسياوناكدقفمهدانجأوةملاظلا
...مالسإلائدابمومالسإلانعديعبنيفقوملا

,٥م ©“جك9٩, د



١فةيش...
)١(ايبيليفةيضابإلاخيراتلابكومينةيضابإلا

١ .١ .
نكمينبرمع

٢ثلا.:....
ةوهشلنعسفنلاحافك..حافكلالاطبأنملطبوكنماخملانينمؤملانمنمؤم

.هناولأوهرهاظمشيفناودعلاوملظلاحافكوهللانيدبلهجلاحافكو

عراسوالمعواملعهنامزلهأداس":ةداهشهتداهشبكبسحوسابعلاوبأهيفلاق

."نيملسملاءاملعنماًملاعناك:مالسنبالاق،العفوالوقتاريخلاىلإ

نكلوتاداهشىلإجاتحيلجرلاناكولاهتقباسنعلقتال،ققحمنمةداهشيهو

.مهايندلومهنيدلسانلاتاداهشنعيغيفلاطبألانمهلاثمأولطبلااذه

نأوهللاباتكظفحينأ،امبقحتليةسردمدجيالريغصباشوهوهتينمأتناك

يةيئانلاهتيرقيفةيلاغلاةينمألاقيقحتهيلعزعو،بلطملااذههيلعرسعاملو،سانللهملعي

وأنيقرشمنيملسملاجاوفأامبرمييلاةقيرطلاهذه..سادمغمىلإرفاسشةسوفنلبج

باتكنمتايآمهنمىقلتي{ةلباسلاضرتعيركابلاحابصلاذنمهحولهعمذخأيف،نييبرغم

اهظفحاذإف،تانيبتايآنمبتكامرهظتسيلتيبلاىلإعجرهحولألتمااذإىتحهللا

اريثكوهللاباتكظفحىتححافكلااذهيفليوطتقوهيلعضميملو،قيرطلاىلإعجر

ىلإةيبيبحلاةيرقلاهذه."نامطافأ"ىلإعجروهسفنتنأمطاذئنيحو.لوسرةنسنم

يفو.هسوفنلبجنمتابيحرلاوةبارحلانيب{ةدهاشراثآًالإمويلااهنمقبيمللاو،هسفن

هيلعنولبقيسانلاناكفهللاباتكميلعتلةسردملوأنتكمينباورمعحتفةيرقلاهذه

.ةبغروفغشيف

.اًدلواهبسحواهئانبأرغصأوهولطبلااذهةينادمحلاوجرَدتنباَرْمَتبجنأدقل

نأتنبلام،ةينآرقةسردملوأحتتفاو.ةلباسلانمهللاباتكظفحفادرفمحفاك

يبونجلاءزحلالماكيفلبشةسوفنلبجلماكيفناميإلاوملعلاورونلاعشياًرانمتحبصأ
.نيدلاولضفلاوملعلالهألارقمنيحلاكلذذنم"نامطافأ"تراصو«ايبيلنم

يبأمامإللالماعناك.يرجهلاناثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنموهف؛ةثلاثلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.اهيحاونوترسىلعباطخلا



[ارايبيليفةيضابإلا_٫}١_[)ةبراتلابتومينةيضابإلا
ارطخمظعأاًحافكحفاكيللقتنا،نامطافأنملقتنأنأثبليملفنتكمينبورمعامأ

.ىرخأةهجاوىيفانأشمهأو

.اهرواجاموايبيلىلَعنينمؤمللاريمأحمسلانبىلعألادبعباطخلاابأةيضابإلاعياب

ءافلخلاةريسبريسيو،هللامكحبمهنيبمكحيوهللاباتكمهيفميقينأىَلَعهوعياب

نيذلانونمؤملاهيلإعراسونييغاطلانايغطو،نيدتعملاناودعمهنعدرينأو،نيدشارلا

امكمالسإلامكحةداعإلمهصلخأوهيلإمهعرسأنمناكوملظلاوروخلاوتوربجلااولم

اذهلثمبقثيالنَمَوهبقثوفهتنامأوهقلخوهنيدمامإلافرعو،نتكمينبورمعهللاهلزنأ

ىَّلَعالماعهنيعئ،ىلوألاهبورحيفدنحلاضعبىلَعادئاقهلعجف؟نيمألاىوقلالجرلا

دالبلاكلاسمفرعيذلالجرلااذه،نتكمينبورمعنمترسةلامعبىلوأنمو\ترس

.هللاباتكةلمحنمىدهلاوةمكحلاسبتقيملعبلاطوهواهلهأعئابطو

سمتليباطخلاوبأناككلذلونيدتعملاةدجنوناودعللنييسابعلاقيرطيه"ترس"

.للاماكحأبملعلاوهللانيديفةوقلاو،اهلهأمئابطودالبلاةفرعمهيفرفوتتالماعاهل

.ءاكذلاورذحلاوةظقيلاوحافكلانطاوميفةعاجشلاو

.نييعتلاهبىرجف،لطبلااذهيفتافصلاهذهدجوو

ناكسقيذيلو،ءادعألاتاراغنودلوحيلرغثلااذهىلإلطبلاظفاحلاملاعلابهذو

.اقحنونمؤملاامبراسو،هللانيداهيلإاعدلاةريسلاةيضرملاةريسلامعطتاهجلاكلت

ترسيههدنعروغثلامهأتناكوسلبارطيفةلودلازكرمباطخلاوبأذختادقل

نبورمعىلوف،نيرغثلانيذهيفامهلعجيلهدنعنيلجرىوقأمامإلاراتخاو،ناوريقلاو

ىلَلَعمتسرنبنمحرلادبعةساردلايفهليمزوهقيدصىلووترسىَلَعييامطافألانتكمي

.ناوريقلا

سفنيفنمحرلادبعةلرتمنعلقتالنيحلاكلذيف"ترس"يلاوةلرتمنألدياذهو

زكرمنممهأتاوقلاودنجلاربعميهونيحلاكلذيفترسزكرملعلو\باطخلايبأ

.بغشلاوتاروثلانطوموةلزتعملاوجراوخلادصقميهوناوريقلا



ميقيوقوقحلالصويو،لدعلارشني:بصنملااذههيضتقيامبلمعيمزاحلالماعلاذخأ

شويجلاةبراحمادعتسمناكو،نينمؤملاهناوخإنيبنمؤملاةريسسانلانيبريسيوهللاماكحأ

كلتنمىشخينكيملوهلنوبحمهنعنوضارمهوهعمسانلابولقو،اهاشخيال،ةيزاغلا

الناكدقفكلذلو.ودعلااونمأدقومهلامعأىلإسانلافرصنيامنيحةتغابملاالإشويجلا

وذخاىتمهمامنسوءالونووملاتارمتنعلامسةا
هلعفدتاميقماًدنجذختينكيملباطخلايبأةريسبريسييذلاناكمبنبورمعنإ

ناكاملوسابعلاونبلعفيامكبرحلاىلإاهيفىعدييتلاةعاسلارظتنيوهوبتاورلا

وعدي،برحلانالعإوأعافدلايضتقيورمألابزحيامدنعنيدشارلاءافلخلاةريسريسي

شويجلاتلواحأدبمنعنوبراحيوةركفلابنونمؤيمهونوعوطتيفعوطتلاىلإسانلا

.عئاقوةدعيفةركنممئازهتمزمناو؛عطستملفانلعباطخلاابأبراحتنأةيسابعلا

.ةليحلاىلإتأجلكلذلو

تحتلعجو،باطخلايبأةبراحملروصنملارفعجوبأهنيعيذلاثعشألانبدسحُمناك

اذهلزانينأعيطتسيالهئأفرعيلاتقللدعميدنجفلأنيعبسنمنوكتياشيجهتدايق

.ةليحلاىلإأجلفقحنععفاديوأدبمنعبراحيدنجيفيوقلامامإلا

الثعشألانبدّمحُمنأباطخلايبأمامإلالماعنتكمينبورمعربخينمىلإزعوأ

دنجيفوهو.ةلفغبثعشألانبامكيتأيال":هللاقوراهنلاحضويفو،اًنلعلإهبراح

اًراهجمكيتأيلب،تادنهمفويسو‘تارمضمليخو،نيرمشملاجربنينمؤملاريمأ

هنأثعشألانبارهظأمث!ةتغابملانمترسىلعباطخلايبألماعنمأاذكهو5"اراف

تللطناف،عوجرلاهركفةركفلاضرتعانملتقو،كرحتلابهشيجرمأو(عوجرلايوني

،داصحمسوممسوملاونوعوطتماقباستلقامكمهوباطخلايبأباحصأىّلَعةليحلا

باطخلايبأريذحتمغرواديعبرطخلامادامةايحلالجأنممهحافكىلإاوبهذينأاولضفف

هتليحنأثعشألانبامهفامدنعواوقرفتموقلانأالإثعشألانبااياونلهمهفومه
ءةلفغنيحىَلَعمهءاجو،ريسلاذغأ،هنعاوقرفتمهناو\باطخلايبأباحصأىلَعتلطنا



[ارايبيلينةيضابلا_[١٠٠١)خيراتلابكومينةيضابإلا

نماوبكتراو&،هدنجوثعشألانبالرصنلامتولاطبألانملتقنميفترسلماعلتقو

نيرافللعابتاوليتقتوبلسوبهمنم،نوملاظلالامعلاهدوعتام-برحلادعب-مئارجلا

...هللابناميإلااهظفحو،مالسإلاامناصلاتامرحللكاهتناونيملاسملانينمآللعيورتو

نمملاعو،لاطبألادشأنملطبدهشتسااغرواتيفتعقوييلاةمساحلاةعقوملاهذهيفو

خيراتلاتاحفصنمءاضيبةحفصتمتتخاف،نينمؤملا:صلخأنمنمؤمو،ءاملعلامظعأ

.ناودعلاحافكو،لهخجلاحافكوسفنلاحافكيفرثآماهيلعتلجس،يمالسإلا

ريطغمنباناكو.عوبرلاهذهيفًقَحْلاعابتاىلإةيعادلوأدعسنبةملسناكاذإو

،يملعلاحافكلاخيراتيفاماهانكرناينبيكلذبامهو،ةيملعلاتاثعبلاةركفلذفنملوأ

بئادلالمعلاوةدارإلاةوقبةيملعةجردىلإغلبينأعاطتسانملوأوهنتكميينبانإف

نمربتعينأقحيديجلالمعلااذمبوللاباتكميلعتلةسردمحتتفانملوأوهئرمتسملا

يلاتافرشملاتافصلاهذهىلإةفاضإلابهنكلو.ايبيليفيملعلاحافكلاناكرأمهأ

ملظلاحافكيفتاقرشمىرخأتاحفصهلنيدلاوملعلاةمدخيفهليمزعماهلجسي

...نايغطلاو

لاطبأنعثدحتتنيحتنأوايبيليفةيمالسإلاتاكرحلاخيراتيفةماهةيصخشهنإ

نعثدحتتنيحويوقلالطبلااذهلفغتنأنكمياليركسعلاوأيسايسلاحافكلا

الاهنيدايمعيمجيفقحلالجأنمحافكلانعو،نينمؤملاوناميإلانعوءاملعلاوملعلا
...تبحنأاميفةينادمحلاارُمَالائينهو}نتكمينبورمعىسنننأنكمي

،ثباطخلايبأدعبنوكيةيسايسلاثداوحلارابتعابنتكمينبورمعنعثيدحلانإ

تيأر،ريطغمنباوةملسلتضرعتو،يملعلاحافكلانمبناجنعتثدحتنيحيننكلو

متتهبورصعلاكلذيفيملعلاحافكلانمابناجلثميهئأل؛انهلماعلااذهنعثدحتأنأ

.رصعلاكلذلميركلائراقلايدينيباهعضأنأتدرأيلاةروصلا

»هيو



ذيلتنبثراحلا

ةدايقلفوفصلانيبنوزربيف«ثداوحلادنعةأجفنورهظينيذلالاطبألاكثلوأنملطب

.اهيدؤينأنمؤملاىّلَعبجيةلاسرةدايقلانوكتامدنععومجلا

الوةلودلابصانممهممتال؛مهلامعأومهنيدىلإنيفرصنمايليفةيضابإلاناكدقل

؛ةريرجنودنينمؤملادحألتقفبيبحنبسايلإمممشرحتىح.مكحلايساركىلإنوتف

.بولطملاسكعبتءاجةيضقلانكلو\بسحاميفرعذلامهبولقيفعرزيومهبناجبهريل

يييجتلادوعسمنباهلتقبسايلإهاخألتقينأبييحنينمحرلادبعنمةيضابإلاتبلط

هلدبىلووسلبارطةيالونعسايلإهاخألزعهلآهلعقامللكوكلذنميآلماعلانكلو

...ئربنمؤممدئفاكيبصنمنملزعلالعجهنآعييكعلاهللادبعنبديمح

ديلتنبثراحلااوعيابف!ةيضابإلاراث،هللامكحنمديعبلافقوملااذهلماعلافقواك

ايضاقيدارملاسيقنبرابجلادبعراتخاكلذلواميظعارمأدلقتيهلأملعيوهومدقتف3امامإ

نإلب،نينرتقملإامهركذتالخيراتلابتكنأىتحقرتفيالايئانثاناكف،اقيدصو«اريشمو

.يضاقلانمريمألافرعيملنيخرؤملاضعب

ديلتنبثراحللةيضابإلاةعيببسلبارطىلَعبيبحنبنمحرلادبعيلاويكعلاعمسامو

شيجقرفتف.ةيضابإلابناجيفناكرصنلانكلو،هيلعءاضقللجرخواشيجزهجىتح

نيملسملاقوقحهلءاقبلانيبرخوهليبسقلطاف،ىرقلاىدحإيفضبقلاهيلعىقلأويكعلا

ىّلَعاهوقلعيلهسأرةيضابإلاعطقيملو،رفسلاراتخاف5اروفومانمآرفسلاوأ؛ممتابجاوو
يفالجراولتقنأرصنلامهلمتامدنعهولعفاملكاَمْإَو،نوملاظلالعفيامكةنيدملاروس

...تاوامسعبسنمهللامكحىضقيامكلجربلجر:مهبحاص

كلذلمتهاف،ةيضرلاهتريسوهتماقتساوهلدعلايبيليفديلتنبثراحلالوحسانلافتلاو

تعزتنايولاةمامإلاهذهىلَعءاضقللشيجلاولتشيجلالسريراصوبيبحنبنمحرلادبع

ايبيلتحبصأو،ةمزهنمهيلإدوعتتناكشويجلاهذهعيمَجنكلوملاظلامكحلانمايبيل

.ديلتنبثراحلامامإلامكحتحتاهلك



[ررايبيليفةيضابلا_١٦١_[)_ةبرتلابكومينةيضابإلا
نوبراحينيذلادنجلانأو،قحلاىلعرصتنتنأنكميالةوقلانأنمحرلادبعفرعامدنعو

قحوهوقنتعاأدبمنعنوعفاديدنجهجويفاوفقينأنكميال،ليلقايندلانمعاتمنعا

.ةليحلاىلإألكلذفرعامدنع،هودقتعا

لعجيالواًبجاحذختيال،مالسإلاماكحنمةوفصلاةريسبريسيثراحلامامإلاناكدقل

يأيفهتيبنوشغيسانلاناككلذلو،كابوأملظتمهنعدريالو5اًسراحهتيببابىلَع

.نينمؤملاىلَعمالسإلابدأهضرفيذلانذإلالإهنيبومهنيبسيلاوعاشتقو

ةعامجىلإزعوأدقفلطابللقحلاهبلغتسيامعشبأيفةرطعلاةريسلاهذهودعلالغتساو

ةروصيفاولخد،هعمهقيدصوهيضاقناكومامإلاىلَعاولخدفريمضالومهلنيدالنمم

امهيلعةضورعملاةلكشملامهفتيفناقرغتسميضاقلاومامإلانأىلإاونأمطااملو،نيمصاختم

لكدييفاولعجو!امهولتقوامهيلعاوبثو،نيحلسمريغامهوهللالزنأامباهيفامكحيل

ناحيإلابلسلجراهبكتريةميرجعظفأاوبكتريملمهنأكو5اوجرحخمت،افيسامهنمدحاو
.ريمضلاو

امهنملكلتقفاعزانتنيقيدصلانأسانلانمريثكدقتعاو،دعباميفةثداحلاتفشتكاو

دبعدجونأدعبألإةقيقحلالجنت7مولظملانمملاظلاةفرعميفشاقنلارثكو،هبحاص

يفددرتملارئاحلافقوميفةيضابإلاناكامنيحفاهنيحتييلاةصرفلابيبحنبنمحرلا
اودحوينأنولواحيمهنمنوفراعلاناكامدنعوىاهيلإةيعادلابابسألاوةثداحلاةفرعم

نومطقيلسرلاناكو،فقرشملايفممناوخإيأربنودشرتسياوناكفدوهجلاوفوفصلا

نأو.ةكرعملابسكينأيناوريقلالماعلاعاطتسانيحلااذهيق.ابايإواباهذةليوطلاتافاسملا

ةليغلاودئاكملالزتملو،ةوقلاتلشفامنيحةديكملاتحجناذكهو.دالبلامكحهيلإعجري

.رصمورصعلكيفنيملاظلاحالسيه



وبأ ىلعألادبعباطخلا
رئاعشةماقإبوجويفو،ةيرشبلاةماركلايفو،ةيرحلاناعميفةديبعيبأسوردتناك

مالستسالاوةلذلاوعونخلاميرحتيفو،مالسإلااهماقأيلاناسنإلاقوقحىلَعةظفاحملاو،هللا
كلتتناكىكلادودحدنعفوقولابمهتبلاطموةاغطلاةبراحمبوجويفو،نينمؤملاىلَع

"دعباميفاوبقلنيذلاهبالطسوفنىلعنسحلااهريثأتترثأدقةينطولاوةينيدلاسوردلا

ىَلَعاولصحتو،ملعلانممهظحاوذخأامدنعهولأسدقفكلذلو"برغملاىلإملعلاةلمحب

مامإلااولأس5لوسرهبءاجامكهللانيدىلإةوعدلا،ةوعدلاغيلبتلمهلهؤتيلاةجردلا

مالسإلارمأاوميقينأنوعيطتسيممنأاوأرو،ةوقمهسفنأيفاوسنأاذإمهلزوجيلهريبكلا

مامإلاعمتساو؟كلذلاوموقينأمهلله،نيحلاصلافلسلاةريسوهللانيديفءاجامىلع

ةلودلاءابعأبموقيلباطخلاابأمهلاوراتخاو،لمعلايفمهلنذأواريخمهنمعقوتيوهومهيلإ

.هريغاولووهولتقعنتمانإف،ةديدحجلاةملسملا

ايبيلاوراتخاف،ةساردلاةلامزونيدلارصاوأمهنيبتطبرنيذلاءاقدصألاءالمزلالحرو

ضيبألارحبلاعوطاشىللعةملاحلاةليمجلاةنيدملاهذهسلبارطاهتمصاعباورقتساو؛مهتماقأل
رئازحلاسنوت،ايبيل:ةئالثلاراطقألايفدتمتتناكدقفةنيدملاهذهةعباتلادالبلاامأ.طسوتملا
اهنيبدودحنمرامعتسالاهماقأامباهضعبنعةلقتسمكلامممويلاتحبصأنلاراطقألاهذه
تايموقلافرعيالو\بوعشلامسقيالودودحلاميقيالمالسإلانإفخيراتلاكلذيفامأ

مالسالاو.انبرهللا»:وهعيمَحْلاهبنمؤييذلاأدبملانإ{ةفلتخملاتايسنجلاالو{ةيقبطلا

ااُمارحهمارحو!الالحهلالحبانيضر.انمامإنآرقلاو،انتلبقةبعكلاو!انيبندمحمو!اننيد

.ةيرشبلاوهسنجلاف.نطوالو،نولالوسنجال،الوحهنعالو،الدبهبيغتبنال

قلخنماهلكرمحألاورفصألاودوسألاوضيبألانإفنوللاامأمالسإلادالبوهنطولاو
.«یدهمثهقلخءيشلكنسحأيذلاهللا

،توربخجلاوملظلانمىناعتنيحلاكلذيفدالبلاتناكوسلبارطيفةيملعلاةثعبلاترمتسا

اميذلاىوهلابمكحلاوسانلالالذتساولاومألازازتبالةلودلابصانمىلَعةالولالتاقتو



[١رايبيلينةيضابلا_[١٦٢)خيراتلابكومينةيضابإلا

يفوأءاُعزنمربصلاسوقيفقبيملامكلذنمىناعتدالبلاتناك.ناطلسنمهبهللالزنأ

نمةمألاذاقنإيفةثعبلادارفأنمءاقدصأةعبرأرواشتو.لامتحالاوةانأللاببسميلحلاردص

فكلااهلزنأامكهللاماكحأةماقإومهلةميركلاةايحلاصرفةحاتإومهيلعطلسملانايغطلااذه

.اعيجشتوالابقإمهنماودجوف،دالبلالهأنمملعلاويأرلاباحصأىلَعمهتركفاوضرعو

يفنيمصاختمنيبحلصىلإنوبولطممهمأباطخلاابأسماخلامهليمزاوربخأذئنيحو
ملف{ةمامإلابباطخلايبأةعيابمىلَعاوقفتاوعامتجالامتو"دايص"سلبارطلةيبرغلاةيحاضلا

ريسيودودحلاميقيوكفلاباتكبمهنيبمكحيفةعيبللهديدمينأهنمنوبلطيموقلاولإردي

اذهنمصلختينأو،ىمظعلاةيلوؤسملاهذهنمعنتمينألواحو،نيدشارلاءافلخلاةريس

نيبحلصءارجإلاوتأامنإمهنأبموقلاباجأو،هيدينيبةمألاةنامأهيفعضوتيذلافقوملا

هديبعيبأمامإلاةيصوبهوركذو"مهفقومىَلَعاورصأمهنكلو!ةفالخةماقإلالنيمصاختم

ةلأسماوركذيالنأمهيلعطرتشاهنكلو،اهركمىضرف،لتقلاوأةعيبلالوبقنيبهوريخو

ىلإمهرومأديلاقمبنوقلينيذلانونمؤملاهطرتشيامهيلعاوطرتشاو،رابجلادبعوثراحلا

ناكسلاعيمجنأللاتقنودموقلاعجروةعيبلاتمتو،هتنامأوهقالخأوهنيدبنوقثيلجر

ىلَعقباسلايلاولاباطخلاوبأاعدوباذعنمهيفمهاممصالخلاىلإنوقوتياوناك

قوقحلانممهيلعامهيلعو،نيملسملانمهناوخإلامهلوءاقبلانيبهريخف!ةنيدملا

،ةلودلارومأباطخلاوبأبترو.ليحرلاراتخاف،ةماركلاروفومانمآليحرلاوأتابجاولاو

.اهالاواموترسىّلَعنتكمينبورمعىلوويسمادغلاراردنباىلإءاضقلادنسأف

يفعئاظفنمةيربربلاةموجفروةليبقهبكترتاميباطخلايبأىّلَعدرترابخألاتأدب

ممياودلمهطبروباذعلاءوسسانلامهموسومهروجوممئايغطومهوتعبعمسدقف،ناوريقلا
نماًموخةرومطميفاهتنباظفحتامنأهيفهربختاباتكةأرماهيلإتلسرأوضعماحلادجسملايف

ىَّلَعةأرمااورباكةموجفرونماسانىأرفناوريقلابرمهئأهربخألجرهاتأو،ةموجفرو

ءالؤهنمىرخأةعامجنأهغلبو؛مهنمافوخكلذنوركنيالومهيلإنورظنيسانلاو،اهسفن

ترتاوتامدنع.دحأاهثغيملف،ييوثيغأنيملسملارشعماي:حيصتيهوةأرمااوجرخأسانلا

هلاليسيفداهجلاىّلَعمهثحو،عامتجاىلإسانلااعد؛باطخلايبأدنعرابخألاهذه



نمرفاوددعهيلععمتجاف.نيملسمسانأنيبوملسمدلبيفانلعىتؤييذلاركنملاعفدو

هلناكنمشيجلايفىدانيايدانمرمأف«ايندلاةايحلاىلعةرخآلانورثؤينيذلارئاصبلالهأ

اذإىمحرثألاىصقتيحابصلايفو،ليلبعجريلفةديدجسورعهلوأامهدحأوأناوبأ
.لطابلاحافكيفةتامتسالاىلَعاومزعنيذلاكلوألإهعمقبيملوةعجارلاراثآلاتعطقنا

.ناوريقلاىلإراسئايلاواهيلعلعجوءانعنوداهلتحافاًسباقىتأىتحممبراس

ةليوطةدماهلاًرصاحمىقبف!ةنيدملاباونصحتف،اومزمناىتحمهلتاقفةموجفروعومجيقل

رمأف؛مهمازمنانعترفسأةلئاهةعقوممهنيبتعقوو،ديدجنملاتقلاىلإاورطضاىتح

نامألانلعأو؛مهلاومأنمءيشذخؤيالومهحيرجىلعزهجيالومهربدمعبتيالنأب

لاتقلاناديمبةأرماترمو،مالسلامايأنولعفياوناكامكمهلامعأىلإسانلاجرخف،سانلل

نمءيشسمينأنودحافكلاتاحاسيفنيلدنحبةموجفروىلتقتدجونيحتبجعو

سانلاضعبلواحنإو"ةداقر"مويلاكلذذنمناكملاَيّمُسَو"دوقرمهنأك":تلاقف؛ممبالسأ

.مسالااذهريغينأدعباميف

اهنمسبملةميلسمهرامثومهلوقحومهعرازماودجوامدنعسانللةلهذمةأجافمتناكو

هتهازنو،مامإلااذهلدعنماوبجعوارحصلاشوحووأوجلاتابلقتنمناكاذإالإءيش

بتاورنمايندلابساكملنولمعيدنجنمنوكتيملشيجلااذهنأاولفغو،هلشيجلاةعاطو

اًضرعنوغتبيالنيدلاوقحلانعنوعفاديموقدنجلااذهماوقامنوءامنوسلتخيمئانغو،امنوضبقي

دجوفىلتقلامامإلادقفتو،سانلادنعامهاجالو،ةريصقلاةايحلاهذهيفةمينغالو،ايندلانم

ظفتحاومامإلارماوألعمسيمل،لاغلانكلو،ذخأاملكدربرمأف،هبلسذخأدقمهنمادحاو

يفنمألاعاشأوةمألانعركنملاعفدنأدعبشيجلاعجرامدنعوناطيشلاهيلعبلغو،بلسلاب

.اوقباستينأمهلرطخقيرطلاباوناكواوعجرامدنعوءاهلهأىلإقوقحلاعجرأو،دالبل
هسفنبقثينممّياردسلاليمجناكوةقاشرلاوةعاربلاراهظإلناسرفلانيبقابسلاعقوو

‘هجرسمازحمطقنينأهظحءوسهلءاشنكلو،قابسلااذهيفكرتشافهسرفببجعيو

ماظنلهقرخىلَعمامإلاهبدأفشيجلالكهتحيضفدهشينأو؛هتحتبلسلافشكنينأو

.ةمينغهبسحاملهلولغو،نيملسملالاملهلالحتساوشيجلا



[ررايبيلينةيضابإلا_[١٦٠)_ةبراتلابكومينةيضابإلا

قيقح:مامإلالاقإانلاومأنمنولكأيامكمهلاومأنملكأن":مامإلليتاوللادلاخلاقو

."نذإرانلامهعمانلخدينأهللاىلَع

ىلعالاومتسرنبنمحرلادبعبصننأدعبسلبارطىلإهشيجوباطخلاوبألحتراو

.ناوريقلا

قحتلادقفكلذلو،دحلاهيلعماقينأوسانلامامأهرمأحضتفينأيتاردسلاليمجربكتسا

يبأبرحةرورضبرفعجابأعنقيلةلماكةنستالواحملالذبيىقبوروصنملارفعجيبأب

.اريخأرفعجوبأهلباجتساو؛هيلعءاضقلاوباطخلا

رفعجوبأاهيفقاذةلهذمعئاقودعبو©باطخلايبأةلتاقلشويحجلارثإشويجلازهجيأدبو
راصتنالاهيلعرصتنينأوباطخلايبأشيجبررغينأثعشألانبدًّمحُمعاطتساةميزهلاةرارم

.نوملسملاومالسإلاهنمأربيامعئاظفلانمبكترينأو.مساحلا

حيضوتلةبجاواهارأيلاةرورضلارادقمبالإخيراتلاعئاقودرسلباتكلااذهعضأمليننإ

ةينتعملابتكلايفدجوتةيخيراتلاعئاقولانإف،ميركلائراقلايعنيباهعضأنلاةروصلا

ةديقعلاونيدلارثأوبَحذَمْلااذهلهأةريسولجأنأباتكلااذهيفديرأنإوةلصفمكلذب

...نامتكلاوروهظلاوملسلاوبرحلايلاحيفمهلههيجوتويعامجلاويدرفلامهكولسىّلَع

عماهضعبوبرعلاعماهضعبو،ربربلاعماهضعبڵ©بورحةدعبباطخلاوبأماقدقلو

عفدونايغطلاوملظلاحافك.ةدحاوةريستناككلذلكيفهتريسنكلو،امهنمجيزم

وسانلانيبنامألامامإلاعاشأبرحلاتهتنااذإىنحناودعلاوركنملل يفمهنيبىواس

اذهحالطصاببرحلاىرحببساحيالف\برحلانابإهلعفامبمهنمادحأذخاؤيملو،قوقحلا

نمايشسميملوىحرجلاىلَعزهجيْمَلَونيملسملاعوريملو،نيرافلاعبتيملورصعلا

.مهئاربكومهئامعزسوؤرعطقيملومهلاومأ
نيدشارلاءافلخللاهفرعتيتلاومالسإلااهيلإوعديييلاءارغلاةريسلايهوهتريسكلت

.ماركلا



ةلداعريغفقاوم
نعملكتنأدعب"ايبيلييبرعلاحتفلاخيرات"هباتكيفيوازلارهاطلاذاتسألالوقي

رفعجيبأشويجعمباطخلايبأبورحيفرظنلانعمييذلاو":لوقي،باطخلايبأ

ربكأىلَعةطلسلابظافتحالاو{ذوفنلاعيسوتاهنمدصقبورحامأيفكشيالروصنملا

."ضرألانمةعقرعسوأىلعو،سانلانمنكممددع

دقنمزلاثادحأعمنوريسيوخيراتلانوعبتيالنيذلاسانلانماريثكنأالولو

وبأناكنلا{ةمراعلاتاروثلاهذهلفلؤملاليلعتبنوعنتقيو،يأرلااذهةحصنونظي

نمةزمغلاهذهنعتكسلكلذالول.لاموحورنمهاديتكلمامباهيفدهاجيباطخلا

.ميلسريغبلقاهيلمييلاتازمغلاتارشعنعتكسامك،فلؤملا

يبأنعثدحتيوهو"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هباتكيفيوازلاذاتسألالوقي
يبلاراصتنامهلتاقوةيقيرفإيفبرعلاةسايسموصخدشأنمناكو":يبرعلاباطخلا

."خلا...ريدقتلالحميفمهنمهلعجاًصالخإربربللصلخأدقوهبهذم

رمأهللاوبيجعو،برعلاوربربلانعإثدحتيالةريتولاهذهىّلَعفلؤملاىضمو

.ةيلابلاحورلاهذممرصعلااذهيفخيراتلانعبتكيملسملجر
."ايبيليفبرعلاةسايسموصخدشأنمناكباطخلاابأنإ":يوازلاذاتسألالوقي

،برعللاًموصخاوسيلهدعبنموهلبقنمةّيضابإلاو-ذاتسألااهيأ-باطخلاابأنإ

ملظلاوناودعلاونايغطللءادعأو،هللانيدبفارحناللموصخمهاَمَئإَومهلةوخأمهنإ

هللامهمركأذنممهف«سانجألانممهريغنموأربربلانموأبرعلانمكلذناكءاوس

نولغتسينيذلاكئلوأىلإنورظنيوةدحاوةمأممئأبنيملسملاىلإنورظنياوناكمالسإلاب

وأاولدتعيىتحمهيديأىلَعذخؤينأبجينوملاظمهأبلالغتساأوسأمكحلازكارم

يذلانأىَلَع،لاوحألالكيفدحاوبرعلاوربربلاةاغطنمةيضابإلافقوموچاولزتعي

وهباطخلاابأنأدجييوازلاةاتسألاهاورامبسحوهسفنباطخلايبأخيراتىلإعجري

امبراح!داسفلاويغبلااهنعهغلبنيحةريبكلاةيربربلاةليبقلا-ةموجفرومجاهيذلا



[ررايببليفةيضابإلا__١٦٧[)خيراتلابكومينةيضابإلا

اهيفيساسألارجحلاعضوتلاةنيدملاهذه-ناوريقلانماهجرخأىتحةنحاطابرح

.ةموجفروباودنمةبقعدجسمرهطفااللوسرباحصأ

دقف.نادلبلاولئابقلانماهريغمجاهيملةيغابلاةليبقلاهذهمجاهينيحباطخلاوبأو

ناودعللدريهفدعباميفهبورحامأمدةرطققيرينأنودسلبارطيفةمامإلارمأبماق

اهيفرصتنايلاةملاظلابورحلاكلتعيمَجيفو.ةبقاعتملانييسابعلاشويجهيلعهنشتيذلا

ايحالاثمباطخلاوبأناك،اهريغيفوأسادمغميفوأةسادرويفءاوسباطخلاوبأ

بقاعيالو.الاممنغيالوحيرجىلَعزهجيالواربدمعبتيالنيدشارلاءافلخلاةريسل

الوهنملصيالو،يناثلاقيرفلاءامعزوةداقنممقتنيالوڵبرحلايفداضملافقوملاىلَع

.ملاسملاوءيربللىذأيأهشيجنم

انويعلسرأ،©باطخلايبأءاقلىلإرصمنمثعشألانبدمحُمجرخامدنعو

:ثعشألانبالاقفلمحنمأليطنأ:اولاقفمهلأسهيلإاوعجراملف،لاوحألاهلنوعلطتسي

متيامكمكئاقلبداهجلانونمتي،راهنلابادوسأ،ليللابائابهرانيأر":اولاق.اولمجالب

مهجاتننممهليخ،هدياوعطقلقرسولو،هومجرلمهبحاصىنزول.بيبطلاءاقلضيرملا

اذهدجاوكنأىرتأ5‘_”"مهيديأبسكنممهشاعماَمَئِإَو،هنمنوقزتريلاممهلسيل

.قدمحُمةمأنملوألاليعرلاريغيففصولا

وبأاميماقيلابورحلانألصفلااذهلوأيفهنعتلقنامكيوازلاذاتسألاىري

اذهلبقيملباطخلاابأنأميلعدجوهوةدايسلاوعسوتلاىلإاهنمدصقيناكباطخلا

لمحتنععنتمانإهلتقبرصعلاكلذيفينيدمامإمظعأقفأنأدعبواهركمالإرمألا

.نيمألايوقلاهلراتخييذلاءبعلااذه

ةقارإنودسلبارطىَّلَعباطخلاوبأيلوتسينأولعلاوةرطيسلابحتامالعنملهو

ىلإليحرلاوأانمآهناوخإنيبوهتمأيفءاقبلانيبدلبلامكاحريخينأومدلانمةرطق
ودعلاىلتقدقفتي4دئاقلارصتنينأعسوتلاوةطلسلابحنملهو؟اًروفومهناطلس



بحنملهو،هبدؤيوبلاسلافرعيىمحرارقهلرقيالفابولسممهنمادحاودجيف

بساكملاعيمجنعضرعيهنكلورصتنيوبراحملابراحينأذوفنلاوعسوتلا

اًرصاحمبراحمفالآةتسنمنوكتمشيجىقبينأعسوتلاتامالعنملهو؟مئانغلاو

ةملاسامنودجيفمهلوقحىلإةنيدملايلاهأجرخيمثرصقتوألوطتةدمناوريقلاكةنيدم

ثداوحلعبتتملادجيلهو.شحووحيرنمةعيبطلالماوعهتريغاملإاهنمريغتيمل

باطخلاابأنومجاهينيذلاكئلوأدنعةعئارلاروصلاهذهنمةدحاوةروصخيراتلا

باكتراو،الولغوةقرسواًملظواناودعلإديكأتلابدجينلهنإ؟برحلاهيلعنولاويو

حاتتنيحمهوبنذمالوئربمهنمملسيال،لاومألاوضارعألاوسفنألايفشحاوفلا

الو}ملاسممهنمملسيالو،رافنعنوعجريالوحيرجىلَعنوقبيالرصنلاةصرفمهل

عطقوهللاةقلخهيوشتوةلثملاىلإكلذلكنوزواجتيمهمت.ضرعالولاممهنموجني

.ايندلايفيغبلاكولمدنعاهبةوظحلالينلسوؤرلا

نمبهذيشيجةرثكتغلبامهمو":«يبرعلاحتفلا»هباتكيفيوازلاذاتسألالوقيو

نأمهنكمييذلاربربلاشيجنمنيرشعنماًدحاولصتنأنكميالفايقيرفأوزغلرصم
."نيرباصلاعمهللاو،هللاديبرصنلانكلو«شيجلااذهةلباقملهودعي

كردصلاميلسملسمنمردصيالحيملتلااذهوهفورحبيوازلاذاتسألامالكاذه

ميركلائراقلايديأنيبهعضأوذاتسألانعمالكلااذهلقنأنيحانأو،ةديقعلاحيحص

نمسانللهبنوحويامو،ةمألانعخيراتلاةبتكهسديامفصنملالمأتينأديرأامنإف

نمتملساذإ-يوازلااهيلإريشييلاةثداحلايفةميزهلاورصنلاةيضقنأىّلَع.غيز

!ةحضاو-ةطلاغملا

طسوأىَلَعلتاقمفلأنيسمحنمفلأتيلماكشيجهلدعأثعشألانبدّمحُمنإ
مهوبورحلاباهلاوموقيلدادغبيفوأرصميفةلودلالامتيبنمروجألاعفدتلاوقألا

نوكيوروجألاهلعفدتشيجهلسيلفباطخلاوبأامأ،تاقوألاعيمَجيفدادعتساىلَع

ةبراحموأدبملاعفادبةمألانمدارفأمهامنإنيبراحملانإلب.لاوحألاعيمَجيفبلطلاتحت

ءافوحلسيومهسفنأنودوزيمهفإةلئاملابورحلاهذهيفمنغيأمهلسيلو،لطابلا



[رايبيلينةيضابإلا__[١٦١_)_خيراتلابكومينةيضابإلا

ملظونيثباعلاثبعنممهدالبومهسفنأاومحيلمهرايتخاببرحلاىلإنوعفدنيو

جراوخربربلانمنإف،يوازلامعزامكباطخلايبأعممهلكربربلانكيملو"نيملاظلا

نممهنمنإلب،باطخلايبأعمنولتاقيالاًعيمَجءالؤهو.سابعلاييبعابتاوةلزتعمو

نودبعيبرعلاضعبوربربلاضعبنمباطخلايبأشيجنوكتياَمئإَو.ةموجفروكهلتاقي
امبيحوينأدارأيلاةرثكلابسيلءالؤهددعو،ضابإنبهللادبعبهذمىّلَعهللا

شيجقرفتوهتديكمتحجننيحسلبارطىلَعمجهثعشألانبانإمت،يوازلارهاظلا
رابدألاتلودقةمجاهملاشويجلانأىلإنونئمطممهوعرزلاداصحىلإباطخلايبأ

عاطتسااذكهوةعامجدعبةعامج،عباتتيفليلقلاالإرضحيملةئجافملاةراغلاتعقواملف

هذهنمثعشألانباوتريمو.فالآلالاطبألاءالؤهنملتقينأثعشألانباشيج
عوريلابحلافاغشوةيدوألانوطبيفسانلاعبتتيناكفإةعقوملافتلاسييلاءامدلا

سأرعطقاريخأو؛مالسإلااهمصعييلاةمرحملالاومألاعمجيو،نيملاسملالتقيونينمآلا

.دادغبىلإاهلسرأوباطخلايبأ

،سلبارطىَّلَعىلوتساامدنعباطخلايبأفقوم:نيفقوملانيب.ملسملااهيأنراقو

نيتروصلاعضو،رصنلاةصرفمهلتحيتأنيحسابعلاييبفقومو،ناوريقلالتحاامدنعو
.خيراتلانمةظعوملاوةربعلاجرختسيليوازلاذاتسألامامأ

ا٢اااي
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يزدزلملارتاَحرب
مالعأنمرخآملعةدنكىلوميبيجتلايزوزلملابيبحنببوقعيمتاحوبأ

.توربجلاوملظلاويفبلاءادعأنمدودلودعوحافكلالاطبأنملطبومالسإلا

ثداوحلايقالإنورهظيالئدابملاوةماركلاوةيرحلالاطبأو.دوسلاثداوحلاهتدلو

.ناسنإلارشنمةيناسنإلاذاقنإلدوسلا

.ةيماحلاكراعملانمةكرعميفيرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبألتق

ةيقيرفأمكحلروصنملارفعجوبأهنيعيذلالماعلا\ثعشألانبدّمحُمنيبوهنيب

يذلارصنلااذمبفتكيملثعشألانبانكلو{ةميزهلادعبباطخلايبأشيجقرفتو

يبألةعباتتناكيلاةحيسفلادالبلاهذهىَلَعءاليتسالاهعنقي.7كهزرحأ

ىلإهبثعبوهزتجافةكرعملافليتقوهوباطخلايبأسأرىلإدمعف،باطخلا
ؤبلسيولتقينعمأفهبلقيفامكلذفشيملو©رفعجيبأدنعةوظحديزيل،دادغب

هقيرطيفاهظحءوساهلعجييلاءايحألاو،ةرافلامذارشلاو،ةمزهنملالولفلااعبتم

لقتنيناكفىائاودعواغبهنعديزينمدالبلارمأىلوئكقلخالونيدهعدريال

ءايحألالخديناكفارجفيولتقي،©بهنيوبلسيمهلئابقونيملسملاءايحأنيب

الو‘اروجفروجفلااذهدعبسيلوةرذقلاهتيحلنيلينأرئارحلاتانصحمارمأيو

...ملظملظلااذهدعب
مهلىضريالهللانأبنونمؤينيذلاةماركلاوةماهشلاباحصأىعادتكلذدنع

ةملسمةمأبلرتي،ناوملااذهىلعءاقبلامهللحيالوركانملاهذهىلَعتوكسلا

ةنامأيفهلوسروهللااوناخنماهكهنتناف«اهلاومأواهعامدواهضارعأمالسإلاظفح

.نيدلاوةلودلا

اهيلإءاسأةأرماةيضقيفرظنلانوديريمممأاورهظأو،لاطبألاءالؤهىعادت

ةاغبلاءالؤهفقومو‘ةمألافقومو"مهفقومهيفاوثحباعامتجااودقعفءاهجوز

مهيديأنيبعقيامىَّلَعاونكسينأهللانيديفمهعسيالمهنأاودجوو،نيملاظلا



[ارابببليفةيضابلا[١٧١)ةبراتلابكومينةيضابإلا

ةلذنمهيفمهامنيملسملاىلَعفختنأنكميةوقمهسفنأيفاوسنأو،مهنيعأو

لمعينأىَلَعهوعيابويزوزلملامتاحابأمهيلعاومدقف،نيحىلإولواةناهمو

.حافكللدعتساومهنملبقف،نيحلاصلافلسلاىدهوهللالوسرةنسوهللاباتكب

هذهىَّلَعءاضقللةيركسعةلمحبثعبىَّنَحثداحلااذمبيسابعلايلاولاعمسامو

متحوبأدقفتو،اهدنجنمليلقريغددعلتقو،حجنتملةلمحلاهذهنكلوةروثلا

مكرمأتكرتممبالسأاودرتملنإلاقو‘بضفغف،ابولسممهضعبدجوفىلتقلا

ةلداعلاةريسلاراسو‘كلذمهلمعنممهتبوتشيخجلانلعأو©بالسألاتعجرأف

نيغابلامالسإلالهأبورحيفهلبقنمنوقداصلانونمؤملااهراسيتلاةفورعملا
ةيعرلانيبلدعث©ىفغبوأملظولوهضرعوهلاموهمديملسملاةماركلظفح

ةرثأالوملظالوناودعالوتوربجالهللادودحلةماقإو{ةمألادارفألفاصنإو

نمفةايحلاصرفيفو\تابجاولاقوقوقحلايفنوواستمسانلا.لالغتساالو
مكحلا،يمالسإلامكحلامعطةريصقةدملسانلاقاذو،هللامكحهيفذفنىدتعا

.لاملاوةطلسلاديبعوةوهشلاديبعاهنمهسلتخافقثدَّمحُمةمألهللاهدارأيذلا

ةايحلابنورعشيسانلاأدبو،مالسلاونمألابتتساوسلبارطيفلاوحألاتأده

نمممصأاماهلهأنعففخيلناوريقلاىلإمتاحوبأهحتافشةمبركلاةمأللةميركلا
يفنوبقريال"نيملاظلاةالويديأثبعمهنععفريو‘ىذأنممهبقحلاموڵبرك

اميظعائلبمغلبدقعوجلاودهجلاناكوليوطراصحدعباهحتفف{ةمذالوًآلإهللا

.ةنيدملاباوبأهلتحتفو،متاحيبألرصنلامتاملف،ناوريقلابروصحملادنجلانم
يبأىَلَعرصتنامويثعشألانبدّمحُمهلعفاملعفيملنوبراحملادنجلاملستساو
مهقوسينيذلانوملسملاءالؤههيناعيامسحينمؤممتاحابأنإ.ايبيليفباطخلا
ىلعايدعتوالسوامنواليتقتمهيفنعميملفكلذلو،مانغألاقوسةملظلا
مهنمةسمخلكلىطعأفيرورضلاحالسلاوءاذغلاوءاملابمهدوزاَمَنَوضارعألا

نممهقيرطضرتعيامهبنوعفديو،مهرمأهبنوحلصياًرجنخواصعوءامللةبرق



افيغرمهنمدحاولكلىطعأامكنينمآمهارقىلإنودوعيمهوسرتفمشحو

.زبخلانم

امدنعسانلااهيقالييلاةعيظفلاةلاحلانيبميركلائراقلااهيأنراقتنأكل

عفرتنأدعباردهضارعألاولاومألاوحاورألابهذتفيكو،نوماظلارصتني

ىََّحفطعييذلاميركلاكولسلااذهنيبوكلذنيبنراقتنأكلكاهرازوأبرحلا

لتقيرصتنمنيبنراقتنأكل.ةدعاسمنمرسيتامهلمدقيفملاظلايغابلاىلع

،رخآرصتنمو،مالسإلااأاصييلاضارعألابثبعيو«سوؤرلازجيو،بلسيو

قحليلاروفوماناسهكرتيوضحالسلاودازلابهدوزيفودعلاشيجىلَعفطعي

.هلهأب

لمحممبطانينيذلانينمؤمللاًقماسالثمةرطعلاةريسلاهذهبمتاحوبأبرضدقل

وأةريسلاهذهلفغمدجتلهنكلو,ةاغبلاةيبرتىلإثداوحلامهربحتو،مكحلاةنامأ

مسابنوبراحيوأ،ميدقلانمزلايفةفالخلامسابنوبراحينيذلاكئلوأدنعاهنمابيرق

.ثيدحلارصعلايفةلودلا

تاراعشلاوءامسألالمًحالإمكحلاةنامأايازمنمءالؤهلالوكئلوألسيلهلأ

مهببسبومهسفنألاممنولغتسيو‘بوعشلاامبنوردخيو،ءاسؤرلادنعامبنورجاتي

بيصأ«سنجلاةوهشو.ةطلسلاةوهشولاملاةوهش،ةوهشلاديبعنممهلانمأببسو
هيلعتبلغوهمدقتتفقوأ،تاقحالتملاتابكنلابمويلاباصيوسمأمالسإلا

ىح.ةرشعلاهنمنورظتنيو،ةرفلاهنمنوعقوتيو{ةلفغلاهبنوصبرتينيذلاهءادعأ

ةمأىَّلَعمالسإلامسانولمحينيذلاةربابجلااهلزني.اًعيمَجبئاصملاكلتمهتتاو

مهاطعأو.ةفالخلامهالوأنمةبراحميفةفالخلافرشاومدختسانيذلاو،مالسإلا

دقللب.نيدوأءايحوأقلخنمعدارمهعدريمَلَو"هللادهعمهنمذخأو،ةقثلا

ةمدخلتءاجافميأبقعتتةلودمالسإلادالبنمةعقبلكيفتماقو.ةفالخلاتبهذ

اًميدموكدقعتتاعامتجاوىقلتابطخألإمويلاىحةئألااهنمدحتملو{ةمألا

نعنوكيامدعبأاكولسوبصانملاباحصأىلعفحصلاوتاعاذإلاهيفضت



[ارايببليفةبضابلا_[١٧٢)ةيراقلابكومينةيضابإلا
الوةمألالامنعةفعالف،نيحلاصلافلسلاةريسو،مالسإلاحورو،ةمألاةحلصم

.هقحبالإهتقارإلحتالئربمدةقارإنعفوقو

حلاصمةسارحىَلَعنومدقيو،ةلودلاةنامأمويلانولمحينيذلاءالؤهرضام

نعاوفعينأواةمألاهذهفلسنمنيحلاصلاةريساوريسينأءالؤهرضام.ةمألا

متحوبأوباطخلاوبأوزيزعلادبعنبرمعاهنعفعامكاهئامدوةمألالاومأ

ةحلطةدايقبنورئاثلامزمنأامدنعبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأامهنعفعامكو

حارجلادمضو،عيمَحللرفغتسااَمئِإَوسحيرجىلَعزهجيمكواربدمعبتيملفريبزلاو

يفةلودلاقفارمومكحلايساركنولوادتينيذلاءالؤهرضام:بولقلاىساوو

.مارحلالاملانعممبويجو.ماقتنالانعمهرئامضاوهرتينأ،مالسإلادالبفلتخم

.ءامدلاةقارإنعمهيديأو

نيحلاصلافلسلاونيدشارلاءافلخلاةريسةمألابريسينأاقيقحمتاحوبأناك

نمألارشتنينأمهسضريالنيذلاماكحلاكئلوأ،نيدبتسملاةملظلايديأهتلهمأول

مكحلائواسمرهظيكلذروهظنأل؛تاهجلانمةهجيفمالسلاولدعلاو
ةلذلاىلإتمانتسايلااياعرلاكلت؛مهاياعرسوفنيفةظقيلابيبدثعبيو،مهدنع

.ناودعوشطبنماهقحلامبناوهلاو

ةنحاطبورحدعبو!متاحيبأىلإاهلسرأوشويجلارفعجوبأزهجاذكهو

يفنأاونهرب،نورئاثلاطبأهلبقنملتقامك،نمؤملالطبلااذهلتقدوسعئاقوو

ريصقنمزلولوةطلسلاديلاقممهنمعزتنيف،ةاغبلاىّلَعهللاةجحبموقينمةمألا

ةمألادارفأنيبموقتنيح،لامجوةحامسومركنممالسإلامكحيفامسانللرهظيل
.ةاواسملاولدعلاقوقحموكحمومكاحنم

_كك 9:99



.ايلدألاتامإركتيوازلا
مالعألامالسإلاءاملعاهشقاندقف{ةماركلاعوضومشقانأنألصفلااذهيفديرأالين

ذاتسألاشقانأنأديرأيننكلوهلقأغلبأنأةليئضلاييعاضببعيطتسأالامبو!ةيافكلاقاع

:تاذلابعوضوملااذهيفيوازلا

دحأىلإتبسنةماركلاًراكنإ"ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هباتكيفيوازلاذاتسأللتأرق

سيلفكلذناكولو،ءايلوألاتاماركبنوفرتعيالنيذلاكئلوأنملجرلانأتننظفكسانلا

"مالعألا"هباتكىَلَعدعباميفتعلطايننكلو!ةنيعمةماركقيدصتبهبلاطأيقحنم

هلءاشيامكخيراتلااياضقيفبلقتييذلالجرلااذهلتبجع،اقحلجرلانمتبجعو

.بلقتلااذهنماروصميركلائراقلااهيأكيدينيبعضأفوسو،ىوملا

يذلادنجلاددعمخضينألواحوةيخيراتلاهثادحأيفيزوزلملامتاحيبأنعثدحتنأدعب

دعب..نينمؤمللرصنلانأل؛رصنلامهحنمبمت؛هموصخشيجنمللقينأو؛مامإلااذههببراحي

:لاقكلذدعب{ةنيعمتاءاحيإلخيراتلاثداوحلالغتساةءاسإنمريثكاهيفيلاةلواحملاهذه

باتكيفيخامشلاذاتسألالقنهلتقةبسانمبونيروهشملاةيضابإلاةمئأنممتاحوبأناك"

باسحىَلَعسانلاضعبرادقأعفرو،ةملكلاقيرفتلنولمعينيذلاعنصنمةفارخ«ريسلا»

لكاًرونعيضتسيةكرعملاناكمنإ":هصناميخامشلاذاتسألالاقمهريغرادقأيفنعطلا

-متاحيبأربقنعي-هربقىلَعلرتيرونلانأ-هارأنأريغنم-اندنعرهتشادقو.ةليل

هذهلثمو.ريسلابحاصهلقنامها."فكفيبارعأهبنجىلإنفدىنحلزتيلزيمل:ليقو

قدصيالناسنإيأنإف{هباتكفئاحصامبدوسينأيخامشلاذاتسألانمحصيالةفارخلا

يذلانكلو«هبناجىلإيبارعألانفداملعطقنامتاحيبأربقىلعلرتيناكيذلارونلانأ
ريدقتلايفأطخوهو،برعلايفنعطلابمتاحيبأنأشنمعفرينأديريةفارخلاهذهقلتخا
حدمىّلَعةفارخلاترصتقاولو.مهنيبةيهاركلاثيروتىلإو،نينطاوملانيبةنتفلاىلإىدؤي

.يوازلاذاتسألامالكيهتنا."دقنباهلانضرعتاَمَلَو،اهنمءيشاندنعناكاملمتاحيبأ



ايبيلينةيضابإلا_[١٧٠)_ةبراتلابتومينةيضابإلا
رطخيملامبسانلامالكليوأتنعو{‘ةحوضفملاةطلاغملانعقيلعتلااذهأرقأانأوتبجعو

مهرشحيمل؟ةيضقلايفبرعلالخدام-تركفامهم-ىردأتسل..لابىلَعمهل

تناكءاوس،نيصخشبقلعتتةيدرفةثداحاهنإ؟ةريغصلاةيئزجلاهذهيفىتحيوازلاذاتسألا

؟عوضوملايفربربلاوأبرعلاسنج،سنجلالخدأيذلاامف{ةبذاكوأةقداص

‘هسفنباهدهاشيملهنكلوةروهشمةصقلانأنلعأف{زرتحاةصقلالقننيحيخامشلانإ

ثدحتاًمَنو،اهيوارىلعةدهعلالعجدقف،لوقياميفتبثتيةقثنمألإنوكيالقيقحتاذهو
نإفكلذلكمغروهبيذكتىلَعمعازأرجيالىمح،ليقباضيأهاكح،يبارعألانفدنع

«(يبارعأ)نفدامدنععطقنارونلانأركذييخامشلاو«يخامشلاىلَعمقانيوازلاذاتسألا

نيرخآلارادقأيفطخلابسانلاضعبرادقألاًعفروبرعلايفانعطةلأسملالعجييوازلانكلو

.ةنتفلاداقيإلنكمتمبحوةضيرمسفننعلإردصتالمعازمنمكلانهامىلإ

هملقهرتينأكرصعلااذهيفخيراتلابتكيوهو،يوازلاذاتسألاباًريدجناكدقل

.اهيلعريسيواهيذتحيةلثمأهقدصويخامشلاةهازننمذختينأهباريدجناكهريمضو

باحصأمهلكمتاحيبأسنجنأ"كلذنعيالف،متاحيبألتعقواذإةماركلانإ

باحصأمهلكبارعألانأ"كلذنيعيالفيبارعأنمتعقواذإةيصعملانأوتامارك

هبناجىلإنفديذلايبارعألانإو،ةماركهيلإتبسن‘دحاوصخشمتاحابأنإ،ةيصعم

ذاتسألاىرديامو،متاحيبأبناجىلإنفداملعطقنارونلانإهنعليقادحاوصخش

الأدجأواقاَقنَوارفكشأباَرغَألا»:ىلاعتهلوقهلمشينمم،يبارعألااذهنأ"يوازلا

بارعألايوازلاذاتسألالعجياذاملمت.لا.."ههلوُسَرىّلَعهللالزنأامةودحأوُملع

3ريبعتلاةعدخوبولسألاةليحنمكلميامبصرحييذلاقيلعتلااذهكلذىلَعبيو؟ابرع

ثيرأتلىعسيىرتاينمو،فالحخللاباوبأحتفيىتحةمألايرصنعنيبعوضوملالعجينأ

نيبهبقرفيامعخيراتلائواطمنيبثحبيلهملقمويلالمحييذلااذهأ؟سانلانيبةيهاركلا
.دهاشيملهنأنلعيوهلقنياميفطاتحييذلاكلذمأ؟ةدحاولاةمألاءانبأ

٩٧.:ةدئاملاةروس١(



تارابعلاهذمباهيلعقلعيلاههابشأوةصقلاهذهيوازلاذاتسألاركذيةيننسحنعلهو

ةلقالإهيلععلطيالهباتكو،نورقةعبرألبقيفوتيخامشلانإ؟!ةرفاسلاةنتفلاىلإوعدتلا

©بيقنتلاىلإيوازلاذاتسألادمعياذاملف،خيراتلارداصمىلإنوعجرينيذلانيثحابلانم

املكلذلعفولهئإ؟يضاملاخيراتلاثادحأنيبةمئاناهكرتيملاذامل؟مويلاةيضقلاهذهلقنو

.نيرصنعنمنوكتتاهنأباهركذيلةمألابلقىلإةنعطلاهذههبهجوياببسدجو
نأديرأنآلاينكلو\بيرقثيدحيفيخامشلاويوازلاذاتسألاىلإدوعأفوسيننإ

.ةماركلاةيضقيفهشقانأ

نيلاةصقلاهذهىلَعقلعيهتدجوويوازلاباتكتأرقنيحيننإ:لصفلااذهلوأيفتلق
كلذكناكولوءايلوألاتاماركبقدصياليوازلانأتبسح.ةفارخاهنأبيخامشلااهلقن

اليوازلاذاتسألانأاقحلهنكلو.اهريغوأةماركلاهذهقيدصتبهبلاطأنأيقحنمسيلف

.لوصفلاضعبهنمحفصتنلو"ايبيلمالعأ"باتكانيديأنييذخأنل؟تاماركبقدصي
ةقفئبلمامأيقبجحاًمَلهنأهتاماركنمو"٤٧(:ةحفصر"مالعألا"هباتكيفيوازلالاق

تيأرف،ةنستذخأف:لاق،ييفكينفيبلا،هريغالوهزمحةرايزلبهذأالانأ:هسفنيفلاقو
نيحلافتمقف:لاق«هيبأضوعلجرلا7.ييبحايدمحأاي»:يللاقف،مونلاق.ينلا
.ةلتقلارضخلامهرخآ،لاجرةنالنكانهتيقلف\فوختقوناكوةزمحانديسةرايزلتبهذو

ناك-يناقللايأ-هنأو3هنيعبىذغتيغزولانأيناقللاخيشلاينربخأ:لاقهدئاوفيفو

يلاءارضخلانمهعماودجوف،هلتقبرمأففقسلانمهيلإرظنيغزوواخيطبلكأيمويتاذ
.ىهتنا"اهلكأيخيشلاناك

تجححاملف:مساقلاوبألاق"١٤٧(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالاق
كيلعأرقييسمادغلالضفلاوبأهللالوسراي:تلقوالفهللالوسرىّلَعتملس،ترزو
وهو.هتراهخلباطخلانبرمعتوصهنأكشالاتوصتعمسف:لاق،كيبحاصو؛مالسلا
.رطاوخلاىلَعملكتيناكو.انغلبي



[ررايببليفةيضابإلا__[١٧٧)_ةبراتلابتومينةيضابإلا
يبأ-الضافاذاتسأناك"١٩٩(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقيو

هذهنإلاقيو.هعمثدحتيوةفيبلاىريناكواحلاصالجرو-يسبقلاباهولادبع

.ىهتنا"اهخيراوتبوهطخبةبوتكمهتومدعبتدجوتاثداحملا

دُمحُمنبيلعيأ-هنعىكحي"٢٢٥(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالاق

هيفاهدجتينالفلالحملاىلإبهذا:هللاقهتجاحعايضدحأهيلإاكشاذإ-تشبلا

.ىهتنا."ركذامكاهدجيفبهذيف

ةحفسص)يسلبارطلادمحأنبدًّمحُمنعثدحتيباتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالاقو

نبيكمهللادبعوبألاق"سوفنلاضاير"باتكيفلاق.روهشمهلضفدبعتمخيش٦٤(:

هيلإسلاجينإف،هيلإفالتخالاموادأتنكفجحلانميفارصنادنعسلبارطبتلزن:فسوي

هسأرعفريالو،يشمينأردقيالف\هرهظبدودحادقيبصبةأرماهتتأذإ،مويتاذ

دبعابأاي:لاقويلإتفتلافردقامفكسأرعفرا:بااي:خيشلاهللاقفهيدينيبهتسلجأو

هرهظىلَعهديبرمأف!يديسايمعنهلتلقف.يشمينأعاطتسااميصلااذهىرتامأهلا

،شمأ:هللاقئهسأرعفرف،كسأرعفرا:هللاقئءاهيفامىلَعفقأملاًرطسأبتكئ

معزفرجحىلَعىراصنلانمموقعمنيملسملانمموقسلبارطيفةرممصتخاو.ىشمف
مهتسينكناكرأنمنكريقهولخدأدقىراصنلانأو،مدممادجسمبناكهنأنوملسملا

عضومىلإانباوبهذا:سابعلاوبألاقف.اميدقمهلرجحلانأىراصنلامعزو-هلادامع

:رجحلااهيأ:لاقف،هعمسانلافقووسابعلاربأفقوف،ناكملااوزاحىتحاوراسفرجحلا

تبلافىراصنلالاقامكتنكنإو،هتردقوهللانذإبعقفنوملسملالاقامكتنكنإ

.مكرجحاوعفرا:نيملسملللاقفضرألاىلَععقوىنحرجحلالامف.كناكم

نيذلاءاحلصلاةلمجنموهو"٢٠(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالاقو

:هصنامالئاقهلئاسريفهدروأدقو،ممبكربتويواقردلايبرعلايالومربكألافراعلامهثعب

"سلالقوبركبوبأيديس"سافلهأدنعكملايسلبارطلاركبابأيديسفرعأتنكو"

دقواامئادهسحنعابئاغرابكلابيذاجلانمناكو!اهتفرعنيحسافةنيدمبهتدجو



دُمحُميديسهللادبعوبأليلجلاذاتسألايمئدحو.هتيالوبيقيدصتةدشلامويهلوبتبرش

حوتفلابابىلعاعماجرخف:معنلاقف؟ةاه:ةلطلاضعل.ااقهك..٠ دالوأنمناكهنأتعمسو.هتدلب,يل7ه77لقهنآ2يئاحللا
؛ارصباوبانمباببدإف-سافنميا-

&هبهربخينمللاملانماًراطنقهيلعىطعيهدقفامليابلااذهناكو"كلانهناكيذلايابلا

مثكاذهملكيالاذهوكلاءاشاماهيفالاجو.ةيسلبارطلاةنيدملاىلإالخدامهنألصاحلاو

.يوازلاذاتسألامالكيهتنا."سافبحوتفلاباببامهاذإفاجرخ

دقتنألالواهدقتألالركلائراقلااهيأيوازلاباتكنمصصقلاهذهكيلإتلقن

.خيراتلانميوازلافقومفرعتنأكنمديرأاَمَنَو«يثحبعوضومسيلكلذنإفءامماحصأ

يبارعأهبنجىلإنفدىتحمتاحيبأربقىلَعلزتياروننأسارتحالاعميخامشلالقني

ثعبياًممةماركلاهذهلثملقنلعجبوبذكيوبضغيويوازلاذاتسألاروثيف،رونلاعطقناف

.فلؤملاةنامأيفكشلا

ةزمحةرايزلبهذينأو!مونلاييلوسرلاملكينأعاطتساايلونأانيلإلقنييوازلانكلو

اخيطبلكأيناكانالفنأو،هنيعبىذغتيغزولانألقنيوارضخلامهرخآلاجرةنالثبعمتجيف

هللالوسرىلإلجرمالسغلبياجاحنأو3هئاعمأينخيطبلادجوغزولالتقاملف،هيلإرظنيغزوو

رضاحمتدجوتاماملو{يبلاثداحيناكالجرنأو.هتيحتباطخلانبرمعهيلعدريفف

دحأهئيجيامفعيضتوأقرستيلاءايشألاعضاومفرعيالجرنأو،هطخبةبوتكمتاسلجلاهنه

البدحألفطهيدينيبعضويءايلوألانمايلونأو{هناكمىلعهلديىحءيشعايضوكشي

مصتخيو.يشميفيشملابوعفريفعفرلابهرمأيهديبهيلعحسميف،سأرلاعفروأيشملاعيطتسي

سافيقيابلانباهعمذخأيرخآىلونعلقنيوضعقيفعوقولابهرمأيف5ادامعميقأرجحىلَعسن
امهلرطختامدنعمثسلبارطباوبأنمباببهسفندحيحوتفلابابنمجرخيامدنعوهعمحيسيل

نألجرلااذهةيالونمغليبوسافيفحوتفلاباببامهيسفننادجيسلبارطنمناجرخيفةدوعلا

.هتيالوبهقيدصتةدشلهلوبيواقردلايبرعلايالومربكألافراعلابرشي

الو،قيلعتباهلضرعتيالواهدقنيالوهو.هباتكيفيوازلاذاتسألااهلقنيصصقهذه
ذاتسأللهلوقأنأديرأيذلاو.صصقلاهذهلثملقنينيحهتنامأيفسانلاكشينأفاخي

وأاهباتكيفمهنعثدحتنيذلاءالؤهلاهنمعقوامءاوس-ةفلاسلاعئاقولانأ:يوازلا



[رايببليفةيضابإلا__[١٧٠١)ةيراقلابكومينةيضابإلا

امإيهف{ةعيبطلاةنسىلَعيرحتالءايشأ-هباتكيفيخامشلامهنعثدحتنيذلاكعلوأل

هلبقيملوألقعلاهلبقامءاوسةضراعمالفذئنيحوهتدارإوهللاةردقبةقلعتمنوكتنأ

بابوسافبابدجييذلااذهو،يزوزلملامتاحيبأويسوفنلايدهمةصقكلذيفيوتسيو

نورقلانمليلقريغددعامهنيبوباطخلانبرمعثدحييذلااذهونيرواجتمسلبارط

.نيملسملافئاوطنمةفئاطلكلامبةنوحشمابتكدحجتريثكاهريغوةينمزلا
قدصيالكلذنمائيشنإفقلخللةيداملاةايحلاوةعيبطلانوناقىلَعاهمهفديرأاذإامأ

نملعجينأنودهريغنعلقنامكيخامشلانعيوازلاذاتسألالقنينأاليمجناكدقلو

امنإف،ثداوحلاهذهنمهتحصيفقثيالامكرتينأوأنعطلالئاسونمةليسولقنلااذه

يوازلاذاتسألانكلو،ةمألابةرشابمةقالعاهليلايرشبلاخيراتلاثداوحنمةثداحتسيل

يفيبرعلاحتفلاخيرات"باتكفلؤيناكنيحونعطلالئاسوسملتيهنإكلذديريال

.هيفهريغبذكامهيفلقنيومالعألاباتكفلؤيسهنأردقينكيمل"ايبيل

لجرهرشحيالامهيفرشحيوهويوازلاذاتسألل"ايبيلمالعأ"باتكأرقييذلانأىلع

ذاتسألاوعدييذلاام©فافسإلااذهففسأيرصعلااذهيفنيميلساريكفتوالقعىتوأ

ىَّنَعاهلقناَمَئِإَوسةماركامنأىّلَعاهلقنيملهنإ،رصعلااذهيفةغزولاةصقركذىلإيوازلا
يوازلاذاتسألانكلو{ةبرجتلابرصعلاكلذيفءاملعلانمملاعاهيلإلصوتةيملعةقيقحامنأ

.؟اهركذىلإيعادلاامفةحيحصريغةبرجتلاهذهنأملعي

تناكامهمويمدآلوببرشييذلاربكألافراعلااذهةصقيوازلاذاتسألالقنيو

لوبلعجيءيشالهئأىلَع-هتيالوهترهطولو-ارذقىقبيهلوبنإفيمدآلااذهةيالو

..ربكألافراعلااذهلقعةمالسيفككشتلاوهةصقلانممهفياملكو،اًرهاطناسنإلا

اذهيفةفارخلاميعدتيفديزييكلأ؟اهيلإةجاحلاامو؟ةصقلاهذهيوازلاذاتسألالقنياذامل

نإ؟ةينيدلاسانلافطاوعنولغتسينيذلاكئلوأنئمطيىتحةذوعشلابناجيوقيو؟دلبلا

نإ،هلوببورشملاماقمنمديرتالاَهَنَأامك©براشلاماقمنمعفرتالديكأتلابةصقلاهذه

.ةيصعملاىلإاببسوأةيصعمنوكتالةماركلا
نأنكميسانلانمادحأنأدقتعيله؟ةفارخلاهذمبهباتكفئاحصيوازلادوسياذاملف

.؟كلذقدصي



ايبيلنمةدايتلالاتشنا

نأدعبو،هبودنجينهداوقوهدنجةريخومتاحوبأاهيفلتقيلاةنحاطلاةكرعملادعب

‘ضرعوألاموأمدنعنوعروتيالنيذلا،ةملظلاسابعلايبلامعيديأبةوقلاتحبصأ

.نييمتسرلاةلودترهاتيفتنوكتو،رئازحلاىلإايبيلنمناودعلاةمواقمزكرملقتنا

.ايبيليتفقوتدقةروثلانأ.ةروثلانعةيضابإلافكامنيحهأاذهنعمسيلو

تاروثغلاضارغأتناكنإو،ةيمالسإلاةكلمملاعيمجيفادحاوامويفقوتتملةروثلانإ

ةبلاطملانعنوفكيالسانلانإف.نيملاظاهلامعوةدبتسمةلودلاتمادامو،فلتختامبابسأو

.فيسلابامإوناسللابامإ،لدعلاةماقإوقوقحلاب

ةكرحلاةدايقتلقتناامنيحو؛سابعلايبنعنيلقتسمسنوتوايبيليفةيضابإلاناك

ةدايقلاكلتلةعباتناودعلاحافكوةسايسلاخيراتيفمهراودأتحبصأرئازجلاىلإةيروثلا

.نيلقتسمهبشممئألإترهاتيفمتسرينبةلودنوعبتياوناكنإومهو

نإوهسوفنلبجنيكسىلإ{ةيمتسرلاةلودلاضارقنادعب،ايبيليفةيضابإلارثكأدمعدقو
ناكسةايحنوشيعينيرشتنملاءالؤهبلغأناكو.رطقلالماكيفنيرشتنممهنماياقبتيقب

.ةايحلاكلتبةهيبشةايحوأ«لحرلاةيدابلا

سانلاسوفناونحشينأركموناطلسولامنماوتوأامبسابعلايبلامععاطتسأدقو

فدقتعملاونيدلاثيحنمةحيحصريغاماكحأمهيلعاومكحينأو،موقلاءالؤهةهاركب

ةماعدضةماعدلاهذهىَلَعمهيساركرقتستلاهنيباميفةمألاقرتفتنأمهلنستكلذبو

.ناكمونامزلكيفةربابجلاماكحلااهنسحيلاقيرفتلا

كللمئادلمع:ةفورعملامهتقيرطىلَعممتايحترمتساو؛مهسفنأىلإةيضابإلاعجر

الوايندللنومبمأيالةيضرملاةريسللءايحإو،ىوهلاوناطيشللةدهاحبوسفنللةبساحمو

،ةرماعمهدجاسمتناكف.ةضوعبحانجهللادنعىواستالاهنإ،نزويأاهلنوميقي

،ةرمتسمنيحلاصلافلسلاةريسوهللانيدبكسمتلاىلإمهتوعدو،ةلصاوتمربلايفمهلامعأو

،لاشمألابرضملامعألايفمهتماقتساو‘فقوتيالركنملانعمهيمفوفورعملابمهرمأو

.ناكميأيفرشنيملامكملعللمهرشنو



؛١رايببليفةيضابإلا_١٨١١_()ةيراتلابكومينةيضابإلا

نورواشتيونوعمتجي-اوناكفةالولايفمهئوريحيف"مهيلإنوثعبيترهاتيفةمئألاناكو

تضرقنااملف.هيلعةقفاوملامهيلادرتف؛مامألاىلإمهرايتخاهيلععقينممسابنوثعبيمث

‘هملعوهقلخوهنيديفنوقثينممهنيبنمنوراتخيفنوعمتجياوراصةيمتسرلاةلودلا

كارتألائجبىتحلاحلاهذهىّلَعاورمتسادقو،ممموؤشهنولويو،مهرومأهيلانودنسيف
.ايبيليفةيمالسإلاةفالخلادادتماو

/2

"؛باطخلايبأنبمنسلا
ةيسابعلاةلودلالامعفتاموكحلاعيمجنعنيلقتسمهبشمتاحيبألتقدعبايبيليقةيضابإلايقب

©لدابتملاءالولامغرةعاطلامهنمبلطيملمتسرنبنمحرلادبعوءيشبمهتبلاطمىلَعنوأرجيال

ىلإنأمطاو&رومألاترقتساونمحرلادبعنبباهولادبعةمامإلاىلوتاملفهتمامإبمهفارتعاو

لكيتناوخإلالاوحأدقفتيفركف،تارونلاوبورحلادومحو{مالسلاراشتناو،ناكسلاحايترا

.جحلاىلإهقيرطيفوهوكلذبموقينأررقو،ةيبيللايضارألاوةيسنوتلايضارألانم
ةريساوريسينأمهيصويةالومهيلعيلويف،ةعيبلاهلنومدقيوهيلعنولبقيسانلاناكو

مالعألاءاملعلاهيلإعمتجأهسوفنلبجلخدوةيبيللايضرألاىلإلصواملو،نيحلاصلافلسلا

.جحلابهمايقىلَعهنوقفاويالمهنأبهوحراصو،هلعفمامإللىغبنيامو!ةلودلافقومهعماوسردو

لخددقو،يديألايفوتكمنوفقيال3هيلعضاضقناللصرفلانونيحتينيذلاةمامإلاءادعأنإف

.نيحصانلاءاملعلاءالؤهيأربمامإلاعنتقاوناوعأوأدنجنودباًديرفاديحومهكلام

مهحضوتسيوهرمأيفمهيتفتسيقرشملاءاملعىلإةلاسربثعبفنئمطينأدارأهنكلو

.درلابعجروقارعلايفةيضابإلاةمئأىلإلوسرلالصوو،هبرقحيفهتلكشم

نباباهولادبعماماللاريزوناك،نياثلانرقلايفىناثلافصنلاءاملعنمةعبارلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.هيحاونوةسوفنلبجىلعهلالماعمثمتسر



امجحلابهنعموقيادحأهنعبينينأهلزاجأدقفبيبحنبعيبرلاثلحملامامإلاامأ

قيرطلانمأمدعلجَحْلاطوقسبهلقفأفدابعنباةمالعلاامأنيملسللرمأبالوغشمماد

ميقينأميظعلامامإلانمبلطوجحلابوجويفيساسأطرشقيرطلانامأوهيلإةبسنلاب
مويلاتحبصأيولاةريغصلاةيرقلاهذه.هلاًرقم"ىريم"ةيرقذختينأوهسوفنلبجي

كلانهييبو.ميظعلاقلخلاونيدلاوملعلازكارمنمازكرمنيحلاكلذيفتناكوابارخ

ضرعتسيونمزلالواطيةخماشةوبريفمويلاىلإاًبصتنملازياليذلاحيسفلاهدجسم

نوذولينابجرلانمةرواجلالئابقلاءانبألازياليذلاوميظعلامامإلامسابظفتحيو،خيراتلا

.صوصللااهلانتالواهيلعىدعتيالفممقاعارزجئاتنهمرحيفنوعضيفهلدعب

شيعيناكو،ةدحاوةليلامنأكتاونسعبستمرصناو،لبجلااذهيفةماقإلامامإللتباط

سرادملامظعأنماذههدجسمناكفسيردتلاهلغشياممهأنمناكونوملسملاشيعيامك

نمافنزوراهنلارثكأهيلعبقاعتتبالطلاقلحتناكدقل،سانلاتدهوملعلاترشنقلا

مامإلاهلوانتياممهأنمسانللمالسإلارارسأحرشوداشرإلاوظعولاسوردتناكو،ليللا

وههيناعموهرارسأسانلامهفتينأصرحوهنمتقولاذخأعوضوممظعأنأىلَعضميظعلا
مهلتسيومويلايفتارملانماددعهبريجانيملسملالعجييذلانكرلااذه،ةالصلاعوضوم

.هبحيىتحهللاىلإهلفاونوهضئارفببرقتيلازياليذلاوقيفوتلاوةيادهلاوداشرلاهنم

نأبسحفنيخرؤللضعبغلاب،سانلاىلَعةالصلاعوضومسيردتبمامإلالغشناامةرثكلو
ناكيلالبخلااذه-هسوفنلبجيفتاونسعبسهسيردنتبمامإلالغشنايذلاديحولاعوضولا

لوانتيناكميظعلامامإلانأةقيقحلاو{طقفةالصلاعوضوموه-مالعألاءاملعلابجوميذثنيح

.هنعثدحتيوًألإموييضميالناكف{ةالصلاعوضومهيلإببحهنكلوملعلاعورفعيمج
نأهنماوبلطوسانلاهيلإعمتجاةفالخلازكرمىلإعوجرلاوايبيلةرداغميفركفامدنعو

ىلوتيو،اهيقحتسمىلَعاهعزويوقوقحلامهنمعمجيومهلكاشملصفيالماعمهيلعيلوي
؛يرفاعملاباطخلايبأنبحمسلااوراتخافمامإلامهريخف؛ودعمهمجاهاذإعافدلاةدايق

يفهريشتسيو،لكاشللاهيلعضرعيفامئادهمزالي،مامإللريزولاماقميفحمسلاناكو
نمنأشيفهنعينغتسيداكيالورومألانمريثكيفريبدتلاولصفلاهيلإلكيو،لازونلا



ايبيلينةيضابلا__[١٨٢)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

بحأوهيراشتسمصلخأوهوهيلإهئاقدصأزعأنمه3هقرافينأهيلعزعف،نوؤشلا

هيلعاوحلأومهفقومىلَعاورصأمهئكلهريغبمهيضرينألواحف..هيلإملعلاويأرلاباحصأ

نماعيفراطيرشادعام-ايبيلةيالوهدلقيوهبمهرثؤينأومهلبيجتسينأرطضافاهيف
؛مهنتنامأومهنيدىلعو.هتنامأوهنيدىلَعكلذيفادمتعم-ةبلاغأللاعباتناكلحاسلا

ييلااةعساشلاةيالولاهذهيفةنامألالمحتلدعتساودحلادعاسنعيوقلايلاولارمشو

يلحاسطيرشالإاهنمجرخيالةيسنوتلاةكلمملاضعبوةيبيللاةكلمملامظعمىلَعلمتشت

.ه٦ةنسباهولادبعمامإلانيبومهنيبتدقعقلاةدهاعملادعبةبلاغألليقبقيض

رشتناونمألاداسف؛ةاكزلاةابجودنجلاءارمأوةاضقلابيترتو،ةيالولاميظنتحمسلاىلوتو

حافكو‘©بسكلاولمعلايفةيرح..مالسإلالظيفافودشنييلاةايحلاسانلادجوومالسلا

ةوقنيدشارلاءافلخلالامعةريسكةريسو©فيعضلاويوقلاو،ريقفلاوغلالمشيلدعوكلل

؛اميرقأولبسلامركأنمامياحصأىلإقوقحلللاصيإوؤفعضريغيفنيلوفنعريغيق
هبوشيالودادبتسالاهردكياليذلا،نهلاشيعلاةذلتقاذو.ةنينأمطلاوةحارلادالبلاتسحأف

سوردلاذخأو؟ىلعألادبعباطخلايبأنمىلوألاسوردلاذخألاونمرظتنياذاموملظلا

نيدلاوىدهلاسبتقاهنإ؟باهولادبعمامإلابحصو؟متسرنبنمحرلادبعمامإلانعةريخألا

.ضرألايفهللاججحنمةجحمهنمدحاولكناك}مالعأةثالثنمقلخلاو

مهاصروأف،‘{‘ههيصوينأهنماوبلطوسانلاهيلإعمتجاةافولاضرمحمسلاضرمامدنع

ىَلَعاوماقتساو،قحلاىّلَعاوراسامةمئألاةرصنو‘فيرشلاعرشلاعابتاو،هللاىوقتب

ىوقتنإ،ديزتسملاهيلعديزمالنكلواهظافلأيفةرصتخمتناكنإوةيصوىهو،قيرطلا

ةداعسلابلطينمؤمنمبلطيامَلُكوهفيرشلاعرشلاعابتاوةينالعلاورسلايهللا
ةدعاقلايهيلاةميركلاةتفللاهذهاهيلإتفلدقفةمألاةيضقامأ..ةرخآلاوايندلايفهسفنل

ءافلخلاوةمئألانإف،ممتأشنذنمةيضابإلااهيلعىرجلاو،ةَمألاةسايساهيلعينبتيلا
ةلماكلاةعاطلامهلبجتةلودلاةنامأمهقانعأيفعضتو،مكحلاةمهمةمألامهيلإدنستنيذلا

ةريسباوراسو-مالسلاوةالصلاهيلع-هلوسرةنسوهللاباتكاوماقأامةمألاهذهنم

_}
١٤٨.ص؛ةيضايرلاراهزألا:ينورابلا:عجار١(



[١رايبيليفةيضابإلاخيراتلابكومينةيضابإلا
هللااوناخو،ميوقلاقيرطلانعاوداحويوسلاطارصلااذهنعاوفرحنانإفنيحلاصلافلسلا

؛ةريسلاتناكطمنلااذهىلعو؛قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالُهَئإَك{ةنامألايفةمألاو

.نامتكلاةنمزأيفوروهظلاةنمزأيفةقرفلاهذهنمةميألاةريسوةالولاةريس

/2

..(( سابعلانببويانسحلاوبأ

يخامشلاسابعلاوبأهلدهشي،نامزلانولغشيوايندلانوؤلمينيذلالاطبألانمرخآلطب

.‘"»“داشرلالبسوريخلاقرطفراهتشالاو.حالصلاوىقتلالهأنم":هناب

هرثأوؤهموقنيبهماقموهرصعيفلجرلاةلزنمىَلَعةلالدللةداهشلاهذهيفكتلهنكلو

©فصولايفةقدلاىَّلَعنيصيرحلانيفلؤملاكئلوأنميخامشلاسابعلاابأنإ؟ةايحلايف

نمهيدؤتو،ناعمنمهيلإيمرتامدصقيارايتخاهتاملكراتخيوهو،ٹيدحلايفقدصلاو

يفراهتشالابلطبلاسرافلااذهامبفصولاةريصقلاةَلمُحْلاهذهنإفكلذلو؛ضارغأ

امبلديلتاحفصلانماليوطاددعرخآفلؤمنميضتقتدقداشرلالبسوريخلاقرط

.قيمعلاريبكلاعملااذهىلَع

لمعبناسنإلاهيلعلصحينأعيطتسيروسيمرمأداشرلالبسوريخلاقرطيفةرهشلانإ
ىلَلَعلصحنأناسنإلاعاطتساولىحو،رارغعداخرهظموأ6©بيرقحافكوأ٨ريسي

حضتتو،اهفيزودبيامناعرسةبذاكلاةرهشلاهذهنإفريخلابناوجنمبناجيفةرهش

.هبتيطغيذلاجرهبلالوزيو،اهتقيقح

مامإللالماعناكو.ناثلانرقلانمناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةعبارلاةقبطلايفنيورابلاايركزوبأهركذ١(

.هيحاونوةسوفنلبحىلعباهولادبع
١٦٥."ريسلا٢(



ايبيلينةيضابلا[٠٨٠)ةبراتلابتومينةيضابإلا
هدمتعيأدبملاكلذذختااذإلإداشرلالبسوريخلاقرطيفرهتشينأنكميالناسنإلانإ

هنودقتعياعيمَجسانللأدبمهلعجينألواحيو،هلجأنمحفاكيو،هسفنلهبلمعيوهقنتعيو

هبىلحتياقلخرخلالمعناكاذإالإةزيملاهذهىلإناسنإلالصيالوأدبمهنوقنتعيواقح

.لاوحألاعيمَجيفهنععفاديوهعابتاىلَعهتياعرتحتنملمحيو
ملعلاو،نيتملاقلخلاوخسارلاناميالاو،ةتباثلادئاقعلايوذنمسابعلانببويأناكاذإو

نإف،لئاضفلاهذهنمرثكأوهامبولئاضفلاهذهعيمّجبىلحتيلجرلااذهناكاذإ،ريزغلا

فرعتاليلاةعاجشلايهةفصلاهذه؛ممنودامبدرفنيو«سانلانعامبزاتميىرخأةزيمهل

ةحصلاهللاهبهويذلاميلسلاندبلاةوقيفريبكلابلقلاةوقاَهَنإ،روخلاوأةميزهلاوأددرتلا

نالذنخللبسحتالةقثهبريفقثيامبهللاهصخنلاةمعنلاهذمبوهو،ةمالسلاوةيفاعلاو

هتيرقبعوهئاكذوهتراهميفقثيو،روخلاوأفعضلاىشختالةقثهتوقيفقثيو،اباسح
‘هيفقثتةمألاتلعجهسفنبةقثلاهذهوةليحوأةديكموأةغوارمىشختالةقثةيبرحلا

هذهىَلَعاناهربةيتآلاصصقلايفلعلوڵبركاهيلعدتشيوأرمأامبزحيامدنعهيلعدمتعتو

.ليوطلاةيرشبلاخيراتيفلئالقدارفألإامبىلحتياللاةزاتمملاتافصلا

اذهنملوقلااذهنوكيلهف؛"ييزرايياسرافرصمىلإسافنمملعأال":هسفننعلوقي

امدنعالطابءاعدالااذهنوكيله؟ناطيشلاهيلإهبسوسوو،هسفنهبهلتلوسارورغلطبلا

هلفقينمهيفدجيالهنأمعزي،الماكةراقفصنىدحتيهئإ؟لاطبألابمدطصيوقئاقحلابهباجي

.ةعرتملانونملاضايحنمبارشلاسوؤكهلقدغيو.تامطللاهليكيو،تابرضلاهلدري

ةضافضفلاىوعدلااذهيفانيلعضرعينيحلوقلااذهقيدصتيفددرتنسكشالواننإ

‘هنالطبوأءاعدالااذهةحصىلَعمكحلاقحخيراتللو،خيراتلاىلعهضرعنىمحةعساولا

؟خيراتلاةداهشىفكتلهف

بلغأىلَعنيملسمللةفيلخو،نينمؤمللاريمأمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعناك
راثو..تاهجلاضعبيفعطقنياقيضاًيلحاساطيرشادعام\ترسىلإشكارمنمايقيرفألامش

هذهنممامإلاقياضتو،ةلوطبمهلوةوقمهلوملعمهلرئازحلايفةلزتعملانمةعامجمامإلاىلع

نمةئامبهدمينأهنمبلطو،هسوفنلبجبدجنتسافدالبلاوةلودلانمأددمتتناكيتلاةروثلا



مالكلاءاملعونيرسفملاوءاهقفلانمةئامئالثمهعمنوكينأىلعناعجشلاناسرفلاةريخ

مهنكلومهيلعبجاوهنأعامجإلاباوررقو،دادمإلارمأاوثحبو©بلطلااذهيفسانلارواشتو

ةعبرأاوراتخينأحرتقمحرتقاو،اًبعتوةنوؤممامإلافلكيومهفلكيسيذلاشيجلااذهيفاوركف

تأدبت.عيمَحْلاهيلعقداصف،الوبقحارتقالادجووةئملاماقممهنمدحاوكموقيصاخشأ

هيلإاولسرينأنوديريمهوريواغملاناسرفلانمسرافةئامديريمامإلانإ؛رايتخالاةيلمع

فصنىدحتييذلالطبلااذهريغفقوملااذهلنمو،مهءانغييغيومهماقمموقيادحاواسراف

ريباعتيرجتامكةعاسلالجروهوأبولطملالجرلاهلإةعاجشودادتعايفالماكةراقلا

؟ددرتوركفلهف،رايتخالاوبلطلاموقلاهيلعضرعو..نييسايسلا

ةعمعميفلوخدلابفلكيملهئإ،ناحتماىصقأمامألجرلاهيفعضويبعصفقوم

مزهيلرطقىلإرطقنمريسيشيجماقميفعضوهنكلو،مهنمدحاوكلاطبألادلاجيبرح

ةقثلابلجرقحأهنأنهربو،راشبتساودادتعابضرعلااذهلطبلالبق..ةمامإلاددهياشيج

رافقلاهذهاوعطقينأاوررق..ريسملااوررقونيرخآلاهئالمزبعمتجاو{هيفتعضوينلا

.خيراتلافلطبهفقوفقومبعصأاوفقيل،رئازحلايبرغىلإةسوفنلبجنمةشحوملا

هتامدخضرعو..باينألارشكم،مفلارغافتوملاهرظتنيىمحسابعلانببويألصوو

لاجروحافكلالاطبأنممامإلاهبلطييذلاددعلاماقمموقينأدعتسمهلأنلعأومامإلاىلع

ىللباهولادبعمامإلااههجوةبرضىوقأراتبلاهفيسو؛ةيوقلاهعارذتناكف،برحلا

.ناودعلاوأةرونلااهيلعاونلعأو،ةمامإلاباوككحتاملاطنيذلاةلزتعملانمةيلصاولا

اذهلوأيفيخامشلاسابعلاوبأاهيلإراشأيلاةرهشلاىعمحرشتةصقلاهذهنإ

هفنتكيلازيالمأ؟هيلإيمرأيذلاضرغلانعباقنلافشكأنأتعطتسالهف‘ثيدحلا
ضدادسلاوحالصلابةرهشلاالولوداشرلاوريخلاقيرطيفريسلابةرهشلاالولهنإ؟ضومغلا
لجريفمهتقثعضوىلَعلماكبعشقفتااملءاضملاوةعاجشلاوةوقلابةرهشلاالولو

هباحصأةوقنماريكنولهجيديعبدلبيفةماركلانععافدلايفمهنعبونيدحاو
.لحرةئامبالجراومواقينأىلَعلماكبعشقفتااملةرهشلاالولو..مهتادادعتساو
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طقستالمهضعبةملكنأىلإراشأو،لاطبألاوءامعزلاصصقصقنأخيراتللقبسدقل

رتشأللنإ:ليقامك،همعرتينملنكلوهسفنصخشلاةوقلنكيٌمَلكلذنكلو،ضرألايف
.هاضراهدمغيو&‘هبضغاهلسيفيسفلأ

ىَّلَعادهاشيفكت،سابعلانببويأةلوطبنعخيراتلابتكاهيورتيلاةصقلاهذهنإ

.ةقثلاكلتلهقاقحتساو،هيفسانلاةقثو،هسفنيفهتقث

؟ةمظعوادجَملقتالةريثكفقاوملجرللودحاودهاشىلَعرصتقناذاملنكلو
مهلاطبألتقويوقلاميظعلالطبلااذهمهبعقوأنأدعبمهنيباميفةلزتعملانمةيلصاولاقفتا

مهواوعاطتسااذإةليغهنولتقيفهلاوديكينأاوقفتا..ةميزهلاةرارممهقاذأوممناسرفو

.ةيداعلالاوحألايفةرغهنماودجينأمهيلعرسعيوةهجاومهيلعنوردقيالمهنأنوفرعي

.ةيتآلاةديكملااوربددقفكلذلو

نورثكيو"مهيحىلإهنوفيضتسيالاذاملفإمانغألانوعريو!مايخلانونكسيةادبموقمهنإ

.هولتقوهيلعاوبثومونلاهيلعبلغوهيلعلقثاذإىحبارشلاوماعطلابياطأهل
.هلاًمضغبوهيلعاًدقحسانلادشأمهنأفرعيوهولبقفمهتفايضهيلعنوضرعياوؤاجو

ميظعلالطبلانكلو،ةميركلاريغةوعدلاهذهضفرينأءاقدصألاهحصنومامإلاهحصنو

يفنحلايحلاىلإلصووموقلاعمبكرو..ةرايزلابيحلافيرشتوةوعدلالوبقىلَعرصأ
ريثكبارشوريثكماعط؛يحلاتانبهدادعإيفتبعتيذلاءاشعلاهيلإمدقفؤفايضملا

متأىتحلكاو}ماعطلامنأىمحلكأ..لوكألاهرشلالجرلااذهلكأوريثكضماحنبلو
نورظنيموقلاناكو..نابلأنمءاكولايفامذفنتساىمحبرشو..مظعلاىقتناو،محللا

...نيحرفنيرشبتسمنوزماغتيمهوهيلإ

رهظتفوسكلذةجيتنورذحيالوفاخيالو،ففعتيالوفلكتيال،هلزتميفهنأكلكايهلإ

اهورظتنايلاةصرفلانودجيفمونلانمةنسهذخأتو،بارشلاوماعطلاهيلعلقثيفوسءامعيرس

فظننأدعبماقدقف،مهنظبيخلجرلانكلو..لئاسولاوبابسألااهلاودعأو،ربصلاغرافب

،عركلانآرقلاولتيادبوهسلحبيفعبرتةرخآلاءاشعلاةالصىلصفماعطنماهيفاًمميناوألا



مهسوؤرحجرؤيومهقانعأزهيمونلاومهسوفنىلإبرستيللملاأدبو،لاطأفهيلإسانلاعمتساو

.عوجرلايفيحلالاجرنذأتساذاهالصف،رجفلاةالصتغلبىمحتدتماوةوالتلاتلاطو

ول":لاقفمهعجشأوموقلاىكذأركفو؟لمعلاامفةعجرريغىلإتعاضدقىلوألاةصرفلانإ

."لتقلاةمهمبموقينألفكتو.هانلتقةرغهنمانلتحالاذإىتحةيسورفلاانملعينأهنمانبلط

مادقملابراحملاىلإءاجوهفيسموقلاسيئرلمحو!اهناودعتساوةيناثلاةصرفلاببابشلابجعأو

.سردلاادبو،يحلانمةبرقمىّلَعاوفطصاو،اوبلطامىلإمهباجأفؤبابشلاسمتلمهيلعضرعي
ةعراقمىلَعمهبرديريبكلاسرافلاناكو‘فويسلاماقميفاًيصعنولمحيبابشلاناك

مهبحاصنأموقلاسيئرنظىمحكرفلاعدخوركلابيلاسأو،ناسرفلاةدلاجُمونارقألا

ءاهنيحتيناكنلاةرغلاهتتاووةصرفلاهنمهتنكمأو،رذحلايسنوسردلايفقرغتسادق

اهنعلفغيْمَلَوامدقمموقلااياونفرعيذلاسرافلانكلونظياميفةيضاقلاةبرضلاهجوف
نايتفلاةيقبقلطأو،لتقفهراسيىلإهجتاولتقفهنيميىلإهجتاو،ةبرضلانعغار،نيعةظحل

:نهملاقونلوعينهويحلاءاسنىلإخيشلاتفتلاف،رارفلايفاولغوأو"مهلويخةتعأ

ةمامإلاةمصاعترهاتىلإهبراطفهداوجزكووىفكىفكهبنحصف؟نكافكمأنكديزأ

نببويأنكلو.هلتقمربخمهيفاوينأةظحلَلُكيفنورظتنياوناكنيذلاهئالمزرقمو

...اروفوماًملاسداعرصموسافنيبامناسرفلاىدحتييذلاسايعلا

لطبلابهذي..سفنلابوهلابةقثلاوةلوطبلاوةعاجشلاروصنمىرخأةروصةصقلاهذهنإ

مهماعطلكأيلبهذي.ةليغلاوةعيدخلاوردغلانععروتياليذلاودعلا..ودعلارادرقعىلإ

بدؤملانئمطملالجرلاكولسكلذ13يفكلسيو..مهيحيفهئادعأنيبتيبيومميارشبرشيو

.ةيهشلاوسفنلاهيلإليمتاملكبهنومركينيذلاةبحألاوأوءاقدصألازعأعمنوكينيح

هتنامأوهنيديفو،هقلخيفوهقلخيفةيرشبلارداوننمردانكولسلااذمملجرلااذهنإ
وهبربهتقثوهملعو .هسفنب

امهمو.ءادرجةلحاقيراحصيقلايمألافالآهيفعطققاشرفسدعبترهاتىلإلصو

هنإ.هقحلينأهبالبعتلانإفخيراتلايفةديرفلاةرماغملاهذهلهدعأيذلاداحلاةوقتناك
مامإلانمبلطدقفكلذلو\بصعومدومحلنمةيحلاتاقولخملاعيمجنوكتتامكنوكتي
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ميظعلامامإلاباجتساو،لاطبألاهيلععراقيوةكرعملاهبلخدينأعيطتسياداوجهيطعينأ

اودعأولويخلابدمتستنيحلاكلذيفلودلاتناكدقو.ةلودلالويخيفهريخفميظعلالطبلل

داملاراتتادبوةلودلالبطسإىلإلطبلالخدو"هيلخلاطاترنموةفنممقطااممه
هبموقييذلاناحتمالااذهيفةلودلالويختحجنلهو؟هيضريامدجولهفادحاوادحاو

لزيمنو،هيتبكرىلَععقيفهيلإهبذجيوداوحجلاةيصانبكسميناكدقل؟ديتعلاييللالطبلااذه

نأنظوءارحصلاعطقيذلاداوجلااذهىلإعجرذئنيحواًعيمَجاهربتخاىتحامبكلذك

ةّتكَلَو«سرفلاهلبجتسيملهيلإهبذجوهتيصانبكسمأاملفءهانضأرفسلالوطوهكهنأبعتلا

هذهريبكلاسرافلايفشنمتقلطناكلذدنع..دايجلااهديجتءاليخوزازتعايفىلعأىلإهعفر

؛"نوذربلايفةكربلا":ليصألاداوجلااذهلبحلاوزازعإلاوباجعإلاىلَعلدتييلاةملكلا

.ةربعولثمهلكلوحفلاءالؤهمالكوالثمتبرضف
فرعوىوقتلاوحالصلابهترهشوهقلخوهنيدباهولادبعمامإلافرعلطباذه

ةافوربخهغلباملف،ةمألاوهللصلاخلاهلمعوهسفنىفهتقثوهبريفهتقثوهتوقوهتعاجش

كلذبنونعيو"سلبارطزيحب"نيحلاكلذيففرعيناكيذلارطقلااذه.ايبيلىلَعهلماع

.ةنيدملاسلبارطادعامرمدلبجوناوريقلاوترسنيبامةعقاولايضارألاعيمَج

يفنيبمامإمظعأديىّلَعذملتتيذلالماعلاكلذ،حمسلاهلماعةافومامإلاتغلبامل

دبعمامإلاةرادإلانوؤشىلغهبردمنمحرلادبعوباطخلاوبأامهورصعلاكلذ
:مامإلانهذىلإتزفقلاءامسألالئاوأنمناككهللانيديفيوقلاملاعلامامإلا،باهولا

ةرثكمغرهيلعىغطينأرخآمساعطتسيملوهسنيملهركذذنمو،سابعلانببويأ
دفولايفهعماورفاسنيذلاهئالمزضعبىتحهيلعلضفيملهنإ.رصعلاكلذيفءامظعلا

هنأىلإنئمطموهوليقثلاءبعلااذهلمحينأىأركلذلو.ةفرعمواًملعهنوقوفيدقنيذلاو
ىروشلالهأنمهصاوخضعبراشتساامكو..هبمايقلاعيطتسيلجرأفكأىلإلمحلادنسأ

هبماقامكهبماقولمعلاىلوت..يرفاعملاحمسلاميظعلاهفلسناكمهيلويهيلإلسرأفهوقفاو

قوقحلافسانلاعيمجنيبلدعوهللاعرشىلعةظفاحمو،هللانيديفةوق،هفلس
.ءاخروةكربواريخهمايأتناكىتحمالسلاونمألاىلَعظافحوتابجاولاو

٦٠.:لافنألاةروس١(



٥١)ليمصلادبعةديبعوبأ

نميفةكبروةريحمامإلاتباصأسابعلانببويأنسحلاوبأميظعلالطبلايفوتامدنع

؟سابعلانببويأماقمموقينأعيطتسييذلالجرلااذهنمايبيليفلمعلابموقيلهراتخي

نمكانهسيلوأ،نيحلاكلذيناليلقاوناكلاطبألانأةريحلاهذهيعتالو؟هغارفألميو

هذهءابعألّمحَتىلَعنووقينيذلانأوأمهقلخومهنيدبقثوينيذلانيصلخملانيملسملا

ىلإىدتهيالفثحابلامهنعثحبيثيحبةرزتلانماوناكمهقانعأيفعضوتييلاةنامألا

امجاددعنأل؛مامإلاراتحااَمَومامإلاةريحهينعتاماذهسيل..ءانعدعبًالإمهنمدحاو

ىحمهدحأبةصاخةزيمهنهذىلإردابتتملو،ةمهملاهذهبمايقللةءافكلاطورشهيفرفوتت

،كرمألايفمهريشتسيهسوفنىلإثعبكلذلو،هببجاولااذهةطانإلاببسكلذنوكي

عوضوملااوثحبوىروشلالهأعمتجاو،ممتاردقمهيدينيبنوعضييذلايلاولايفمهريخيو

يبأىَّلَعمهيأررقاريخأو،ادحاوادحاوىافكألالاجرلااوضرعتساوهفارطأعيمَجنم

اذماوبتكمهنأو!مهرمأىلوتينألهوحشرمهنأهوربخأف؛ينوانحلاديمحلادبعةديبع

ةديبعوبأناكولو..ةريطخلاةمهملاهذهبمايقللدعتسينألإهيلعامو؛مامإلاىلإحيشرتلا

ناكول،ةطلسلالئاسونوسمتليوهاجلاعنوثحبيوايندلانوبلطينيذلالاجرلاكتثلوأنم

يفاقداصايقت«هناميإيفاصلخمانمؤمناكةنكلوشةطبغألتمالو،اًحرفراطلءالؤهنم

لبقنمهل"فلسعنتماامكعنتما{هلمامإلافيلكتو،هلمهرايتخاموقلاغلبأاملف3هاوقت

يذلافرشلااذهلوبقىلَعلجرلااولمحيلةليسولكبعشلالذبو،ةمامإلايلوتنع

انأفيعضانأ":هلوقةلواحمًُكيفمهلهباوجناكو،لبقيملف،مامإلاوةمألاهايإهيلوت

مامإلاىلإاوبتكهعانقإنماونكمتيملامَلَو،ديكأتورارصإيفاهرركي،"فيعضانأ©فيعض

.هفعضبهراذتعاوةديبعيبأضفرب

دبعمامإللايلاوناكدقو.ثلاثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنموهفشةسماخلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.وداجهزكرموسلبارطزيحىلعحلفأمامإللتباهولا
٩٩.صةيضايرلاراهزألاعجار.يسلدنألادوعسمةمالعلاوه٢(



[ررايببلفةيضابإلا_[١١١_)]ةبراتلابتومينةيضابإلا
يذلالفغملالجرلااذهنممامإلارخسلوخيراتلاهجولدبتلايندبالطموقلاناكول

دماحلالجرلااذهريغبفرشلااذهمامإلاطانألو،اهنعًروزيفةطلسلاوهاخاهيلعضرعي

ءايندلاةايحلاةميقبءايشألاىلإنورظنينيذلاسانلاكثلوأنمنكيْمَلمامإلانكل،فوزنعلا

كددشتوصرحيفهنيدبرفييذلالجرلااذهدجواملفإمالسإلانازيمباهنونزيمهنكلو

الهنأو،هللاريغفاخيالنأقيقحلجرلااذهنأو،رمألللجرحلصأىلَععقوهنأفرع

نمارمأيلينمامبىلجتينأبجييلالئاضفلامركأامهناتفصلاناتاهو،هللاريغيفعمطي

.ةلودلارومأ

ةلاسرلاهذهيفمسقأو،ةديبعيبأةيلوتبلوألاهرمأاهيفدكؤيىرخأةلاسرمامإلاثعب

رذعلاللح4هسفنفعضفاخيالجرالإنيملسملارمأيلويالنأاهفرعييلاتاغللالكب

ثكيوقيهللاونيملسملارمألوتفندبلافيعضتنكنإ":لاقفةديبعوبأهبرذتعايذلا

كيلعفملعلافيعضتنكنإو.عيمَجللءانغلاملاتيبيففلاملايفافيعضتنكنإو

مامأاهنعلوؤسموهةيعرنعءيشَلُكفرعيعارنمةلاسراه۔"ىتيكوتلاايركزيباب
ريكفتللةلهمبلطيهئإ،اددرتمناكولو،ذيفنتلاىنحةعاطلابجاومامإلارمأحبصأو..هللا

نأذيفنتلابهنوبلطيو،مامإلاةلاسربنوكسمينيذلاهناوخإنمبلطكلذلو،ءارآلابيلقتو

.ريشتسيلدغلاىلإهولهمي

سمتليةديبعوبأهيلإأجلييذلاميظعلالجرلااذهنمو؟ىرتايةديبعوبأريشتسينم

وبأهلعل؟ديزوبأهلعل؟رصاهموبأهلعل؟ێيكوتلاايركزوبأهلعل؟ةحيصنلاويأرلاهنم

كلذيفىرقلاوندملامهبصغتنيذلامالعألاءاملعلاتارشعنمدحاوهلعل؟سادرم

«مويلابابشلابىلَعرطخينمرخآهئإ،كئلوأنمدحاونكيملهئإ!!ال!!ال...!نيحلا

نيدايملايفقلطنتنأةأرملاةيرحنعمنأدقتعيوهوةأرملاريرحتىلإوعدييذلابابشلا

ةراثإيفهبنملالمعلمعتلريدملابتكميفةريتركسلخدتوأ،ةنتفلاعرزتةيراعهبشةماعلا

فوفصنيبسدنتةفظوموأةمسبلاوةتفللابباكرلايلستةفيضموأ،ةلفاغلاباصعألا

اههجوىلإعوجيفقلمحتيلاةفئازلامهنويعةوهشبلمعلاىلَعمهيديألمحتنيفظوملا



.ةماعلاسلاجيلاوةماعلابكارملايفسانلامحازتةهزنتموأهسايملااهدقوأليمجلا

ااهتماركباهسفنلتظفتحاوكلذلعفتملنإف{زجعلاوردصلابمهمحازتةماعلانيدايملاو

.عمتجامدختالةريسأتبسحامئانحواهبحباهدلولو،اهلامحباهجوزلو

ىهو-خيراتلاراودأفلتخُميفةملسملاةأرملاتعاطتسادقلف"كلذريغعقاولنكلو

نيبدقبسيمتوأكنيعبزمغتنأنود{ةمدخلجأعمتجاوةمألليدؤتنأ-اهتماركبةظفتع

لفقثتو،قيحاسملاباههجوىلطتنأورحنلاوردصلانعفشكتنأوأ،نيعئاجلاراظنأ

.ليمجتلاوءايزألافيراصمباهجوزةينازيمواهتينازيم
اهيضاممويلاباشلهجييلا{ةملاعلاةميركلاةأرملا{ةأرللاريشتسيبهذةديبعابأنإ:تلق

ةديبعوبأاهيلإعزفيلاةميظعلاةيصخشلاهذهتناك۔۔مالسإللليبهذلارصعلايفقرشملا

عضختنأتعاطتسالاو،لاجرلاذاذفأنمليلقريغعمجيأرنمحجرأاهيأرناكيتلاو

ةملاعلا"نرام"يهتناك،ناهربلاوةجحلابهعنقتنأومامإلاوةمألاةدارإلديتعلالجرلااذه

ةيرقلايفنمزلالواطتاهتسردمراثآلازتاليلاةسردملاهذه:خياشملاةدج{ةعرابلاةيكذلا

باجعإوبحيقونرتو،ةنتافلاءاقرزلاىلَعلالدبيحنتيلاةيرقلاهذه"ىرامجلا"ةليمجلا

ةلبقلبقتستامهادحإ،ليمجلاءاقرزلايداونانضحتناتيرعاشناتيرقامهنإ"وزه"اهتليمزىلا
ةدجىَلَعهتيضقةديبعوبأضرع..بورغلادنعاهاقلتتىرخألاوغوزبلادنعسمشلا
؟باوخلاناكاذامفهعجضمتضقأو،هتريحلاةلكشملاهذهاهيلعضرعخياشملا

اَمَئإَو،مامإلاوخياشملابلطدنستنأوءاجرلايفهلطسبتنأدرتملزوجعلاةملاعلانإ
ناسنإلاعيطتسياليلاةيسفنلاةبساحملامامأاهتعضو،ريمضلاباسحمامأةلكشملاتعضو
الكنكلولطابلابوأٌقَحْلابسانلاعيمجنمصلمتتنأعيطتستكنإ،اهنمصلمتينأ

نإو.رانلايفتنأفتمدقتنإ":هلتلاقدقفكلذلوكريمضنمبرمتنأعيطتست

يفنأفرعتتنأوتمدقتنإ":تلاقفاهدصقمهلتحضرأو0"رانلايفتنافترخأت

.نيملسملاأفكأكنأملعتتنأوترخأتنإو،رانلايفتناف،كمافكوهنمنيملسملا
عنتقااذإىمحصاخشألاضرعتساواليوطركفوميظعلالجرلاتمصو."رانلايفتنأف



[ررايبيلينةيضابلا_[٦١٢)ةيراتلابتومينةيضابإلا

:عي"!الفلاجرلايفامأ":فسأوةحارصوقدصيفلوقيوهو،هسأراهيلإعفرةجيتنلاب

دعتساوزوجعلاعدوو،نيملسملارمأبمايقللهنمأفكأوهنملاجرلايفنأفرعيالهنأ

."هلوبقوهعانتقابمهربخأفهنورظتنينيذلانيملسملاىلإعجرو،رمألابمايقلل

ىلإعجريةلكشملاهذهلحيفلضفلانأنوفرعياوناكمهنكلو،اورشبتساوموقلارسو

امةياقولاو0"انمئامعنمريخيه"ةياقو"رزنانبمله":مهلئاقلاقكلذلو"نرام"ةدجلا

اهوركشوةدحلاخياشملارازو،هريغوتيزنمهبهنهدتامامبايثيقيلاهسأرىّلَعةأرملاهعضت.

نتافمضرعتستىهوةصنملاىلَعىولتتةبيطخفقتنأنود.اهنيدواهتمألهتمدقامىلَع

ردتستاممرثكأاهلامجبباجعإلاردتستو،اهلقعبهاومضرعتستاممرثكأاهمسج
..اهيأرواهركفبباجعإلا

نعدعابتيو‘فعضلاوكشيلجرةيلوتىلَعنوملسملارصيومامإلارصيىرتاياذامل

.!؟؟ءافكألالاجرلايةءولممدالبلاتناكدقو،ةيلوؤسملالمحت

الوىسنياليذلااهرثأكرتتفناسنإلابرمتيلاخيراتلاثداوحنمةثداحركذمامإلانإ

ةلوجرلاامبساقتيلاريباعملايهٌقَحْلابكاسمتسالاوةعاجشلاوةلوطبلافقاومنإ.ىحم

/.لامعألاطانتامدنع

ذختاوايبيلمويلااهيمسنيلاةعطقلاهذهقرشلايفةكلمملافرطباهولادبعمامإلاراز

ْمَلَوترثدنايلاةيرقلاهذه،مويلانابجرلادلبنم"ىريم"ةيرقيفهسوفنلبجبلقفهرقم
.ةيملعلاتارضاحملاهيفيقلي،باهولادبعمامإللسانلاهانبيذلاميظعلادجسملاالإاهنمقبي

اونوكيْمَللودعلاةمئألانأكلذو،سانلالكاشميفلصفلاوةالصلاوسيردتلاهيفىلوتيو

نوبرقملاالإاهلصيالممبةصاخسلاجمنوذختيالو،مهنعنودعتييالوةماعلانعنوعفرتي

تويبيهييلادجاسملايقو،ةَمألاعومجنيبةلودلاءابعأبنوموقياوناكمهنإ..ناذئتسادعب

عبسنمزلانمتمرصناف؛ءاقبلاهلباطوريبكلامامإلايقبونيملسملاعيمَجاهمؤيهللا

يب"ءامإنماددعاوجوزتفتنعلامهسفنأىلَعاوفاخمامإلايقفارمضعبناكو،نينس

١٥٣.ص؛ةيضايرلاراهزألافو٨٢!١\صريسلايقةصقلاعجار١(



[ارايبيلينةيضابإلا__[_٦٠٠؛})_ةيراتلابكومينةيضابإلا

بكرامدنعوميركلاعرشلاصنيامكاهجوزلالاهديسلكلموهةَمألادلوو،"رومز

لغشو،اهجوزتيتلاةمألانمهدلومهنمدحاولكذخأهعمهقافربكروليحرللمامإلا

لامعلاوةاضقلاوءاملعلاىحتساو،سانلاىحتساوعوضوملااذهنعلفغف،عادولابمامإلا

ةظحل\ةظحَلرخآيفمامإلااوقفارنيذلافويضلاءالؤهرطاوخاوملؤينأو{اوملكتينأ
مامإلاىتَحرياسيالو،ادحأهيلعلماجيالوقَحْلايفاميشفاخيالةديبعابأنكلو،عادولا

مَّلَومامإلانذأتسيملف،عادولاعقوميفسانلاوءاجىتحثداحلابعمسامفكلذلو..هسفن

ةوقنمكلميامبخرصهنكلو.ليلذلسوتوأةفيطلةملكبيضاقلاوألماعلانذأيفسمهي

ولوهللامكحةفلاخمنعتكسينلو،هللامكحهئإ"روهزينبايمكديبعاوذخ":توصلا

.اًعيمَجرشبلابضغ

يذلانازيملاوه،نيليالويباحياليذلا،يوقلاحيرصلابلصلافقوملااذهناكو

ةديبعيبأرمأمامإلارقأدقل..مامإلارظنيفنارقألانمهريغىلَعةديبعوبأهبحجر

مامإلاركذنيملسملارومأماهمهيلإدنستنمنيبرايتخالالاجمءاجاملو،هببجعأو

وبأىلوتوهتيلوتىلَعرصأف،هقلخةناصحوهملعوهناميإةوقوَقَحْلايفلجرلاةبالص
.ةديبع

ىمنوفرعيوفقاوملانيبنوقرفينيذلالئالقلانينمؤملاكئلوأنمةديبعوبأناكدقل

؛هئالةمولهللايفهذخأتال3قورافلااطخمسرتيهئإنيللانوكيتموةدشلانوكت

يوقلاامبءونيفيلاكتهيلعتيقلأدقافيعضالجرلإهسفنىريالكلذَلُكىلإنكلو

.اجندقفاملاساهنمجرخاذإوهو،نيمألا

الوفقيالوددرتيالقيرطلاهلنيبتسيامدنعهنكلو،طايتحالاديدشناكدقفكلذلو

هتدبعتساو،ةايحلاهترغنمملجر)"فلخ"كانهناكلبجلانوؤشىلوتامدنعو،ديحي

اكلمميقيلةفالخلاهسفنلبلطو،مدلاولاملاةمرحبناهتسافعماطملاهسفنتلذأو،ةوهشلا

يلعنسي"فلخ"ناكو،يمالسإلاملاعلاىحاوننمريثكيفايندلابالطهماقأيذلاك

.يرفاعملاباطخلايبأنبحمسلانبفلخ١(



[ارابببليفةبضابلا__[٠١٠)_ةيراقلابكومينةيضابإلا

نكيملهنأل؛هبلابيملوةديبعوبأهلمتهيملف؛مشألالبحلانمىقرشلافصنلايفىوقتيو

هبطينأامبمايقللرمشاَمئِإَو،ةعقرعسوأىّلَعمكحلاديدمتيفنيبغارلاوأعسوتلابالطنم

؛نمألاطسبو،لدعلارشنو،َقَحْلاىطعأف،نانئمطالاوةحارلابابسأريفوتىلَعلمعلاو

لجرلااذهنزيهنأكرمألاءىدابيف"فلخ"تكسوسابعلانببويأهفلسلعفامك

ضعبىلَعريغيوهشوانيأدبف؛فعضلاهيفنظهبككحتيالوهيلإتفتليالهآراًمَلَفديدجلا

اذهكرتينأعاجشلاملاعلالماعلاهيلإبلطفمهنيبدودحلاىدعتيو،ةفرطتملاىرقلا

اهلمعينوهنيديفهللاىعريملسمامبموقياليلالامعألاهذهنعفكينأو،زازفتسالا.

.ناودعلالصاوو،ممإلابزتعا"فلخ"نكلو

تلتقوةديبعيبأةزوحدودحىلعتراغأفناسرفلانمةيركسعةثعبفلخثعب

ربخلالصوو‘تارتموليك٦نعديزيامب"وداج"نعدعبتاليلا"فردأ"ةيرقيفتبغو

نيملاسملانيملسملانمةرشعنعلقيالامنأملعوةراغلاعوقونمققحتو،ةديبعيبأىلإ
الهباحصأللاقفضارعأتكهتناو،لاومأتلحتسادقُهئأو،ائاودعواملظمهؤامدتقيرأ

ييلاةملؤملاةعفصلاهنمتيقلفةثعبلاهذهبيدأتلجرخو،ناودعلااذهدعبتوكسلاانللح

.ريرشلاذيملتلاوا،قاعلانبالادخىلإيبرملاوأبألااههجوي

اوزهجيالو،اربدماوعبتيالنأهدنجىلإهرمأردصأةرافةمزهنمةثعبلاهذهتلوتاملو

ءافلخلانمهتفرعيذلافقوملاكلذهنإ..اميشاومنغيوأ،الاماولحتسيالنأو،حيرجىلَع

لإريغتيالفقوملاسفنهئإ..متاحيبأو،باطخلايبأوثراحلاةريسيفهتفرعو،نيدشارلا

.عيفرلاةيناسنإلاقلخبقلختو،مالسإلادودحدنعفوقووةرطعةريس؛ناكملاونامزلايق

ةوقلافورظلايعدتستنيحيوقهنأنهربو،عئارلالثملااذهبرضنأدعبعجرو

نكلو،ةدشلاىلَعفقوتتةمألاةحلصمتناكاذإديدشو،فنعلافقوملابلطتاذإفينعو

اهمسرييلادودحلازواجتتالو،نايغطلادحغلبتالةدشلاهذهوفنعلااذهوةوقلاهذه

.ناودعلادرلمالسإلا



نأوجريوهواهيفلوقي"فلخ"ىلإةلاسرثعب،هزكرمىلإيوقلالماعلاعجرامن

نوكأوكزيحيفنكفةعاطلانعكديفلخايتعزناذإو":نيملسملاءامدكلذبنقحي

."برحلالابامويزيحيف
الناسنإبلقيفرورغلابخفناذإناطيشلانإ!؟مهفاذامف"فلخ"ىلإةلاسرلاتلصوو

ةعفصهلناكدقةديبعابأنأالإمهفيْمَل"اقلخ"نإ..داشرلاوراصبتساللالاجمهيفكرتي
ةعداولاةنيللاةلاسرلاهذمبثعباماذهةديبعابأنأو،اهنمفنعأبهلاهدرينأبجيةملؤم

هلاجروهسفنيفسحأو،فوخلابرعشةنألالإامهنيبدودحلاةماقإبيضرامو.ةمئاقلا

ىلوتينيلاةزوحلاىلَعامبيلوتسيةمجههيلعمجهيالاذاملفكلذكناكاذإوفعضلا

.دودحلاةماقإبعنقييذلافئاخلالجرلااذهاهرمأ

يفحاحلإلارسفيالوهفكلذلو"ةديبعيبأ"ريكفتىلإهبومسيال"فلخ"ريكفتنإ
نموهف،ائزومهئامدونيملسملالاومألميقيالهنأل؛فوخلاوفعضلابًالإمالسلابلط

نوكيلدوهجبلكلذبيوهف3ةراقحلابروعشلاطغضتحتنوشيعينيذلالاجرلاكوأ

.ةمظعلارهظمبسانلانيبرهظيلو،ةطلسهسفنل

غلباملو.ةلفغنيحيي"ةديبعيبأ"ىلعمحهو.ابحمائيحنوكوتدعفلخدعأو
لاجرلانمرضحنمبهاقالف5ةديبعيبأزكرمنمابيرقيدتعملاشيجلاناكةديبعابأربخلا

الفلخشيجناكوافلأزواجتيالةديبعيبأشيجناكناعمجلاىءارتاَمََو"لاطبألا
ناطيشلاهلنيزففلابلقبرورغلابعلو\باصعألابرحتأدبوءافلأنيعبرأنعلقي

نينمآلاسانلايفو{ةعداولاةرواجملاىرقلايفبجللاهشيجنماعمجقلطأف،هملعءوس
ةعيبنمخالسنالاهنمبلطيةديبعيبأىلإثعب..لتقيوبلسيوبهنيوىدتعينيملاسملا
.فلخةعيبو،يممسرلامامإلا

ليبسىلإيدتمتالوَقَحْلانيبتستالءالوحةرظنوعاضوأللبلقوريكفتلايفبالقنا

قرفياليذلايغابلااذهلةعيبلاببلاطييذلادفولاعنقينأميكحلالماعلالواحو؛داشرلا



[اراببيلينةيضابإلا__١١٧_[(]ةبراتلابكومينةيضابإلا
ةّسحْلامهمزلأاًمَلَفإمالسإلااهدحلادودحلامرتليالو،هللاعرشنممارحلاولالحلانيب

.عافدلاىلَعلجرلاميمصتولشفلاربخهيلإنولمحيمهدئاقىلإاوعجر

،اهرامدوبرحلابئاصمنمنيملسملاةحارإوءامدلانقحلقيرطركةديبعوبأكلس

فوخلابجيرحتلااذهوليبنلافقوملااذههودعرسفو..اليبسكلذىلإدجيلهنكلو

،لاتقلاكنععد":هللوقينمةديبعيبألثعبينأهسفنفلخلتلوسدقللب،ةيشخلاو

بضغو..'هلئاقليفكلةجاحالو\هركاسعوفلخةلباقمبمويلاكلةقاطالكنإف

ملةديبعابأنأرورغملانظله؟دحلااذهىلإنيعماطلابفقوملاغلبله!عاجشلالجرلا

كلتتزربانهو،عطاوقلافويسللايماحتو{ةمالسللابلطوهنمافوخالإفقوملااذهذختي
نمءاشينمبلقيفهللااهعدويلاةوقلاكلت؛نيللابميظعلالجرلااهيطغيلاةوقلا
..ءايفوألانينمؤملا

اذهلاهنسحيةغللكبمسقأف،قحلاقاقحإبًالإدربياليذلابضغلا،هللبضغلاهنإ

من6هذخفىّلَعهفيسببرضو"اذهيفيسبادرفنمهاقلأولو!افلخنلتاقأل":الئاقرورغملا

ىلللإاجلياليذلانمؤملابلقبهيلإهجوتو،للنيتعكرىلصوأضوتولستغافءامبلط
تلبقتساذنمهنعضرعأملنمايمهللا":هئاعديفلاقو،هرمأنممظعوقداميفهللا

درلأيمتكلذدعبو"ريدقءىشَلُكىلعكنإ،يديىلعالإةباصعلاهذهقرفتال.هرمأ
يذلا،يوقلابجللاشيجلامزممادقلف،اليوطرمتستملاهنكلو،برحلاتأدبوناودعلا

.لاطبألانماَقلأغلبيمليذلاريغصلاشيخحلارصتناوافلأنيعبرأنمنوكتي

اذإنونمؤملاهفرعييذلارمألايوقلاهتوصبةديبعوبأحاص.رابدألانومزهنملاىلوامدنعو

.حيرجىلعاوزهجتالو«اربدماوعبتتال":هباحصأيفحاص،نيدحوملانمةاغبلامممراح

دنعاوفقوو،رفظملادئاقلاةملكلدنجلاعمتساف"الاماولحتستالو،ملاسملاوضرعتتالو

اهيفاورثكيو،حارحجلااهيفاونخنيلةيدتعملالولفلاهذهاودراطيملو5اوغبيملفرصنلادودح

.ةديبعيبأةمجرت،قباسلاردصملاسفن،ريسلا:رظنا١(

.ةديبعيبأةمجرت،قباسلاردصملاسفن٢(



اوعطقيمَلَوهمالحأبوذتفاقلخاهنماودرطيواهولتحيلمهضرأىلإاوبهذيْمَلَولتقلا

افعتريىرحأةمسوىلاذهنوكيفهمالاةمصاع«ترعاتلاولسولسوؤر
نمائيشحيبيالمالسإلانأل؛كلذنمائيشاولعفيملمهنإ..مامإلادنعةديبعيأنأش

دنعاوفقيالنأممبىرحأفعضوملااذهيفمالسإلادودحدنعاوفقيملنإمهو،كلذ

.عضاوملاهذهريغيفدودح

ْمَلةديبعابأنكلو،هسأرألميناكيذلاملحلارخبتوعابتألاهنعقرفتوفلخشمكناو

ةديبعيبأدنعمكحلانأل؛ةعاطلاتحتاهلخديفةزوحلاكلتىلَعبثيلفورظلاهذهلغتسي

بحاصهيفرتلةورثلاسيدكتو،ةطلسلالالغتساوبئارضلاعمجهنمدصقلانكيملهبارضأو

نمهلحنمولمعنمهلدنسأو،ةفيظونمهللوخامببسببعشلاباسحىلَعناطلسلا

نمنمؤملاملسملااهيفدرجتيقتاعلاىلَعىقلتةيلوؤسمةديبعيبأرظنيفمكحلانكلو.ةقث
مهفيعضىلوتيوبيذهتلاوةيبرتلابمهيوقىلوتيف{ةماعلاةمألانوؤشىلوتيلءةصاخلاهلامعأ
‘تاقوألابرقأيفلبسلابرقأنماماحصأىلإقوقحلالصويو،ةمحرلاوةفأرلاوةيانعلاب

هدوأميقيامريغكلذلباقمهلسيلو«مالسلاوةنينأمطلاونمألارفويوماكحألايفلدعيو

كلذدعبهلسيلو،فارسإالوهيففرتالاطيسبسابلنمهرهظرتسيو‘طيسبماعطنم

اذهيفسانلالعفيامك«هئانبألبقتسموهلبقتسمهبنمضيللامنمهعمجياميففرصتلاقح

رخدتال،نمزلاكلذءانبألقحلإيهامنمزيفجرختستييلاتاريخلالكنأل؛رصعلا

ناسنإلاريكفتنأل؛ناسنإلاهيفركفيالو،هللاديبفلبقتسملاامأ«مهاوسلحنمتالومهريغل

كئلوأشيعيناكريكفتلااذهىلعو،بيرقلالبقتسملاوأكرضاحلادعبامىلإدتميال

نأنكمبامهبراقأوهتانبلكرتي7ةدّئحُمتامدقف،هللاةلاسراولمحنيذلا،نوملسلملا

ةمألارمعمدخويرورضلاسابللاو"يرورضلاتوقلاىلَعهثظركبوبأشاعو‘ثروي

ضرألاقراشمامبواهلحتفو،ةيحضتلاوصالخإلايفةياهنلاتغلبةمدخةيمالسإلا

يلاةصيخرلاىولحلا!ىولحلانمةعطقمتتهتفالخلاوطةبيبحلاهتجوزتناكو.اهبراغمو

ةينمألاهنمبةيلاغلانينمؤناريمأةجوزرفظتملف،ارقفلاونيطسوتملاتويبيفدجوت



[١ايببليفةيضابإلا__[١٦١]_خيراتلابتومينةيضابإلا

لآورمعهلوانتيناكيذلايرورضلاتوقلانمىولحلاهذهنممتعطتقاامدنعوةصيخرلا
..!لاملاتيبىلإهدرف،يمويلاهقاقحتسانعدئازكلذنأرمعىأر،هتيب

بلاطيمتنوعنصملاوألقحلايفلمعييذلاريجألاقحىمحةمئألانمذخأيملهلإ
ريسيناكطمنلااذهىلعوهلايعوهلهأوهسفنليقابلاتقولانوكيللمعلاتاعاسديدحتب

نمدرفتيبينأمهقرؤيو،مهرامنومهليل{ةمألانوؤشىلَعنورهسينيذلاةقلامعلاكعلوأ

يفهبحاصىلإلصيالف،قوقحلانمقحلطعتينأمهسوفنيفزحّيو،ناعوجوأايراعةمألا
.تقوعرسأ

كلتمهيفتعضوو.ةيلاغلاةنامألاكلتاولمحتو،ىمظعلاةيلوؤسملاهذهاودلقتدقومُهَنِإ

،ندبلاةوقنممهلامومهلاومأومهسفنأاوعضوفءارجأنملقأمهنأاوبسح،ةميظعلاةقثلا

نوكتنأكلذعمنوقفشيمهو.ةمألاةمدخلكلذلكاوعضوركفلاةوقو6ملعلاةوقو

.هللادنعةلوبقمريغكلتمهلامعأ

:درفلاةيحضتىوسينعيال،ةيمالسإلاةمألايفمكحلاةمهمبمايقلاوةرامإلايلوتنإ

هتمكحو.ةقثلاهتلوألاةمألاهذهلجأنمهتبارقوهلهأوهسفناهيفىسني،ةلماكةيحضت

.اهوؤشواهريصميق

ةديبعوبأناكو":لاقفاليثمهلدحتنأردنييذلالطبلانعيخامشلاسابعلاوبأثدحت

."»'مئالةمولهللايفهذخأتال.ةكيرعلاىوق.ةميكشلاديدش

لهف‘لاجرلاريسبفراع،خيراتلارارسأىلَععلطمنيمأخرؤمنمةعئارةداهشاهنإ

؟مكحلااذهتبثتوةداهشلاهذهدنستخيراتلااذهنمدهاوشةديبعيبأل

تارشعهتريسيفدجيصلخملاقداصلالماعلااذهةايحسردينأديرييذلاثحابلانإ

مهتمأتعمجأمالعأةعبرأةداهشنظياميفكلذلكنعيفكيو©تاداهشلاودهاوشلا

ىلإةسوفنلبجنمرفاسيذلادفولامهنإ؛ةئامماقمموقيمهنمدحاولكنأذثنيح
له:مهلأسمامإلامهيبجعأاَمَنَوںيملعلاويركسعلانيناديملايفمامإلااورصنيلؤترهات



ريخوهنمانكرت":اولاق.نيدلاوقلخلاوملعلانم.هيلإاوغلبامغلبيلبجلايقادحأاوكرت

اهفرعةداهشدكوأمهنمةباجإلاهذهتناكف5"ضوانجلاديمحلادبعةديبعابأ:'ا)انم

.لضفلاوقحلابفارتعالايفخيراتلا

براضلاخماشلالبخلااذه-ةسوفنلبجباهولادبعمامإلاروزينأهللاةدارإتءاشو

لضفلاوملعلالهأنمةميظعةيشاحيف-يبرغلالبجلا:نآلاهيمسنيذلاءامسلايف

قلطأو،هتماقإلاًركرمتقولاكلذيفلبجلابلقربتعتيلا"ىريم"ةيرقراتخينأوثبدألاو

ىلإترهاتنمميظعلابكرلاتلمحييلاليخلاهذهقاشلارفسلاءانعدعبليخلاحارس

اهضعبلخدف،اهيلعءاجنملامارتحاو.اهلاماركإاهظفحيفةاعرلالهاستف،ةسوفنلبج

تبنمو6"ممتتعارزرادماهنأل؛اهيلعسانلاصرحيلاةباغلاهذهنمتلانو.ةباغلاىلإ

ريغءيشبمهنعزاتميالسانلارئاسنمايداعالجرنيحلاكلذيفةديبعوبأناكو5مهقازرأ

ليخلاةياعريفهتاعرنواهتبو"ىريم"ةيرقىلإمامإلالوصوبعمساملف،هبرلهمدقيام

هقلمتيلالواهمدقمببحريوهيلعملسيلال؛مامإلاةاقالمىلإفخاهنمعرازملاظفحو
ةلسلسعاريملوةاكشلاهيلإعفريلمامإلاىلإبهذيملوكلذلهيلإفخيمل،هيلإفلزتيو

مامأفقونكلو‘ثيدحلاةطساووهلماعلااذهنوكيل،الوألماعلاىلإمدقتيف،بتارملا

امكاياونلاصلخأو.اياحتلاقرأيماسلاهماقموةيلاعلاهباتعأىلإعفرينألبقومامإلا

خرصكلذنمائيشلعفينألبقماكحللنوفلزتينيذلاايندلابالطنمنوقلمتملالعفي

دقففرعتملنإةرضملانعةاعرلاةنا":لاق.قحلابومالسإلابزتعييذلا"ىوقلاهتوصب

.فيضلامامإلاهجويففيسلاًرهو0")"اذهاننيبلصفلإو.كانملعأ
؟نوكينمهنعلأسئ©باجعإيففينعلايوقلانشخلالجرلااذهىلإرظنيمامإلاناك

وهخويشلاقدص:لاقف\ترهاتيفدفولاةداهشمامإلاركذوديمحلادبعةديبعوبأ:ليقف

.مهنمريخوأمهلثم

.١ ٤٣ ص!ةيضايرلاراهزألا:رظنا )١

.١٨٩ ص؛ريسلاو .١٤٣ ص.راهزألا:رظنا )٢



[ايببلفةضابإلا__[٢١٠١)ةيراقلابكومينةضابإلا

ظفحىلعصرحتلةاعرلاىلعةددشملاهرماوأردصأوعضاوتورشبيفمامإلامستبامث
.نيملسملالاومأ

كنإ؛نمؤملاملسملااذههبىلحتييذلاميظعلاقلخلانعفشكتلةثداحلاهذهيفكتلهف

نيحباطخلانبرمعنينمؤملاريمأباجأيذلانمؤملاكلذعمفصيفهعضتنأعيطتست

يفلعجنأهللارمعدمحف"فيسلابهمّوقننذإ":هللاقفايندلاىلإهسأرةلامإبدده

قيرطلايفريسلامهمزليو،ةلودلاماكحهبعدريامةعاجشلاوةوقلانمكلمتنمنيملسللا

.ةيعاولاةيرشبلاكولسلهلوسروهللاهراتخايذلا'ابحاللا

اعدالجربدأنألبجلايفنيملسملارمأىلوتنأدعبةديبعوبأهبماقلمعلوأنإ

هلامعأنمفرعتنأتدرأاذإكنإو..هتليبقبدجنتسي،"نالفلآاي":لاقفةيلهاجلاىوعدب

.ةريثكتاحفصىلإجاتحتسف،ةثداحلاهذهلثم

طبريو،ثداوحلالسلسيوتاوطخلايصحيصلاخخيراتباتكسيلباتكلااذهنإ

ةءورموالدعواقحايندلااوألمنيذلاكعلوأنمةقرشمروصهنإ؛ضعبباهضعبثادحألا
يفإمهمالسوممبرحيفقحلامالسإلاىّلَعاوناكنيذلاكئلوأمهةماقتساوةماهشو

ءامدلابمهفويسثولتملو،لطابلابايندلافرخزىلإمهيديأدتمتْمَلكممتدابعومهتديقع

.ةلاضلاةفارخلابممتدابعجزتمتملو{ةفرحنملاةعدبلابمهتديقعجزتمتملوةمولظملا

امىلإلامو...":ميقلاريسلاباتكيفءاجامبلصفلااذهمتخأنأبسانملانمهلعلو

روسألاذافنإيفةياغناكو،عمطلاكرتوايندلاىلعصرحلاحارطاو،عرولانمهيلععبط

نيدلاوسفنلاحالصإنمرمأامبايفاوو،اهعافدوةاغبلالاوحألةعفادملابامئاقو،اهئاضمإو

١.‘"»"ةريسلانسحأىلواملو،اهنيصحتوايندلاو

(عجارملا).نيبلاحضاولاوه:بحاللا١(

١٧٩.،ريسلا٢(



١بويانبسابعلا
نيذلالاجرلاكئلوأنملجر..نينمؤملاصلخأنمنمؤمو،حافكلالاطبأنملطب

ضةمألاةمدخلمهسفنأنوعضينيذلالاجرلاكخلوأ..لقثلاءابعألالمحتلءايوقأاوقلخ
ةوقلاهذهعمو..َقَحلاهيلعماقينمىلإرظننودقحلاةماقإ..ًقَحْلاةماقإو{ةلودلاةنايصو

قصلاةنابتساهضرفيفقاوملاضعبيفددرتو،ةراشتسالاهددستريكفتو،ملحلااهنيزيةانأ

...ليلدلاحاضيتساو

مهرمأدانسإهنمنوبلطيو،ةديبعيبأيفهنوزعيترهاتيفمامإلاىلإةسوفنخياشمبتك

؛رايتخالارمأمهيلإضوفف؛نينمؤملاىلَعاصيرح«ةللانيديفايوقنوكي،رخآلاولإ

نبسابعلاىّلَعمهرمأعمجأواورواشتف..هبنوريشينممهيلعيلويفوسهنأمهربخأو

.هوربخينأنودمهيأربمامإلاىلإاوبتكو"بويأ

مَلَو©بصنملابحرفيملف،ةيلوتلاةلاسربهيلإثعبوسابعلاىلإةيالولارمأمامإلاردصأ
مهرومأيفمهراشتساو!مامإلاةلاسرمهغلبأوسانلاعمجهنكلو.ةيلوؤسملانمبرهتي

ةممهلابمايقللهسفنايهو،هرومأبنرمت؛لكاشملاوثداوحلانمتجاممهعمسردو
.هقتاعىلعةاقلملاىمظعلا

‘هسفنهترغامدنعةديبعوبأهيلإاههجولاةيوقلاةبرضلادعبشمكنادق"فلخ"ناك

يفقوتاملف؛يوقلالماعلاكلذةدمةيقبكرحتيموكهمكحزكرميفهمجاهفنامألاهتنمو

لاجرنيبةبطاخملااهيفيرحتلاوطمايأتمرصناو،لماعنودبدالبلاتيقبوةديبعوبأ

ةصرفلانأهيلإىحوأففلخلسوسوو،لمعللناطيشلاكرحت،ترهاتيفمامإلاوىروشلا
ىلإعفتريلافلخبعاديناكيذلاملحلا..ذيذللاملحلاقيقحتللمعلاتقواذهنأو{ةحناس

شويحلازيهجتيفأدبوكديدجنملجرلاكرحتو.مكحلايسركىلَععبرتيو،ناطلسلاةبترم

زيحىلعالماعناكثلاثلانرقلايفلوألافصنلاءاملعنموهفةسماخلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(
.باهولادبعنبحلفأمامإللسلبارط



[رايبيلينةيضابلا__[_!۔٢)ةبرتلابتومينةضابإلا

سادرميبألولحيامكبويأنبقيفوتوأ،بويأنبسابعلافقومنوكيامفةدعلادادعإو

.هيمسينأ

‘هتزوحمزتلينأو،ناودعلانعفكينأفلخىلإديدجلالماعلابويأنبسابعلاثعب

هذهمهفيفىرخأةرمأطخأافلخنكلومهحاورأوسانلالاومأىلعىدعتيالنأو

يفىدامتفاهشيجنمةبهرو،هتوقلةيشخوافعضىرخأةرمةنيالملاهذهنظو{ةلاسرلا

صيرحلالماعلازكرموحن،فيثكلاهشيجبراسو،هتوادعيفرمتساو،هفقومىلَعرصأو،هيغ

.دابعلاودالبلاةمالسىلَع

دانعلاورارصإلااذههنمىأرو‘فلخنمفقوملااذهعاجشلاتفلالماعلاملعاملو

نعفرحنييذلا،فقاعلالجرلااذهبيدأتلةلمحنوكوهلدعتساهوحتهريسمعمسو

ةزوحلخادناشيجلاىقتلاو،مهلاومأونيملسملاءامدنمهللامرحاملحتسيومالسإلا
...ناعمجلاىءارتوسابعلا

ناكوزيهجتلانسح،ددعلاريثكناسرفلاببرطضي،رخازلاجوملاكفلخشيجناك

ىأرو..ناودعلادراهنمدصقةريغصةيرسنعةرابع!ةيبيدأتةلمحنعةرابعسابعلاشيج

دادعتسالااذهوودعلاشيجيفةلئاهلاةرثكلاهذه©سابعلاشيجنمسوفنلافاعضضعب

دئاقىلَعنورئؤينيذلاىروشلالاجرنموهوسادرميبأىلإبهذف.ةبقاعلافاخفنيتملا

ابأنكلو،ةدعواددعمهقوفيودعلانأهلنيبيو،هيأرنعهلفشكيلهيلإبهذشيجلا

نوبراحينيذلا،لاطبألاةميقبفراعلارصنللىجارلاهبربقثاولانمؤملاةباجإهباجأسادرم

..أدبملاىلَعنوتبثيو{ةداهشلايفنوبغريو‘ًقَحْلانعنوبراحينيذلالاطبألا..هبنجىلإ

قحلجأنمبراحيلجرو،لاموأهاجلجأنمبراحيلجرنيبادجريبكقرفلانإ

ضحورلاىلَعةظفاحماهكرتلاملاوأهاجلاىلعلوصحلاهيلعرسعتاذإللانأذإ؛ةديقعو
لوأنإفناثلاامأ..ةمءالمرثكأانقفوونسحأةصرفدجينأالمأهسفنةمالسىلَعةظفاح

ءيشهلسيلو،ةداهشلاامإورصنلاامإ:نينثادحأالإهلسيلفكلذلو‘هحوروههمدقيام

.هتمالسىلَعيقبيوهيلعظفاحي



."يالدبألانسحلاوبأهيفشيجىلعفاخأال":سادرموبألاق

ةكرعملاريخأتديريهئإايلمعاباوجديريهنإ،هعنقيملباوخلانكلو«لجرلاتكسو

نمرخآلافرطلايفينالدبألانسحلايبأىلإبهذكلذلو«دادعتسالاَلُكاهلدعتسيىح
هارأو،هدادعتساوودعلاةرثكهارأ؛ةفيخملاةقيقحلاىلعهعلطأو،ربخلاسفنهربخأوشيجلا

فراعلاهبربقثاولاةباجإهباجأىيالدبألانسحلاابأنكلو،مهودعىلإةبسنلابمهشيجهلق

قافتالانسحنملجرلابجعو."سادرموبأهيفشيجىلَعفاخأال":هللاقف،هبحصب
دعاسلاةوقوددعلاةرثكنميتأيالرصنلانأعنتقاو،هللايفةقثلامظعو،ةسارفلاقدصو

امهنيبلاطو،ناشيجلامداصتو،©برحلاتعقووناميإلانمعبني،بلقلانمعبنيهنكلوطقف
...لاضنلا

ىللسادرموبأبهذف،نوقداصلانونمؤملااهنظييلاةعرسلابلطابلاشيجمزهنيم
لإرصنلاانعرخأتامفكبرىلإبت":هللاقو،ماعلاشيجلادئاقومامإلالماع،سابعلا

منو"...ليوطلاتقولااذهَقَحْلامامأفقينألطابللناكامو،‘كنمعقوامائيشنأل

لاقهنكلو©رصنلارخأتةيلوؤسمهلمحيو،ةيصعملابهمهتييذلالجرلااذهىلَعدئاقلابضغي

ىلإعفدنامت،هتبكترابنذَلُكنمكيلإبوتأفإمهللا":صالخإوقدصوةرارحيف
لإةيفصتلاهذهىلعضمتمو."لمعأينورتامكاولمعا":موقلافحاصو"ناديلل
لولفوسادرموبأفقوو،هتلقبَقَحْلارصتناو{هترثكبلطابلامزهناىتحلئالقتاظحل

ىَّلَعاوزهجالو3اربدماوعبتتال":شيجلافحاصوةربدمةمزهنمىلوتتودعلاشيج
كفلوأدحأ،ميظعلالطبلاىدحتدنلافرطيايدنجنكلو."الاماولحتستالوحيرج

ةمستمتناكاذإالإرماوألامهنيعأيفمظعتالو\تايصخشلامهممتالنيذلادارفألا
الودلالولفنأسادرميبألو؛شيجلادئاقليداعلايدنجلااذهنلعأو..قحلاوةمكحلاب

سادرموبأفرعو،دودحلانماوجرخيىتحممندوراطيفوسمهنأوسةزوحلالخادلازت
كلتتدروطفيأرلااذهىلَعدئاقلاقفاوو..تكسفطيسبلايدنجلايأريفباوصلا



[ررايبيليفةيضابإلا__[!..]ةيراقلابقومينةيضابإلا

كلذذنمىضقو،نيحلاكلذيفةزوحلارخآوهو،‘'ةرخآلاىداوتزواجتىمحلولفلا

..لاتقلضهنيمودعبنماميملحتملف.افلخدوارتتناكلاةركفلاهذهىلَعنيحلا

دعيملو.ةعيبلاببلاطيملو.ةمامإلابملحيدعيملفةملؤملاةعفصلاهذهدعبفلخىهتنا

اوناكنيذلاموقلاكئلوأنكلو،لاومألاقرسيوحاورألالتقي؛موشغلاناطلسلالمعرشابي

بهنلامعطاوؤرمتساو،ةراغلابناودعلااودوعتو،الاوطالامآهيلعنودقعيوهنورصاني

نوريغياوناكف؛مهفقومنعاوكفنيملموقلاكئلوأ،لطابلابلاومألااولحتساو،بلسلاو
دئاقةرمإتحتنوعمتجيالاوحبصأامنو..نوزغيونوبلسيونولتقيةزوحلافارطأىلع

نأمزاحلالماعلاررقبابسألاهذهلو،ممتايدعتتلصاوتو،ممتاراغترثكومهرطخمظع

اماظنعبنتالومكحلعضختاللادالبلاىلَعنمألاضرفينأوداسفلااذهىّلَعيضقي

هضرتعتدقو،هيلإنيمضنمهبنيبحرمهيلإنوقباستيسانلاناكفراسو،يوقلاهشيجنوكو

صرحأونيراشتسملاصلخأنمسادرموبأناكوسفنأبهذتو،ءامدقارتفةقرفتممذارش

مهبيحرتوسانلاقباستيأراملف،ءامدلاةقارإلسانلاهركأو،ةمألاةحلصمىلَعنينمؤملا

ىلإءاجفةدشلامعتساوألاتقنودنوقراملاةاصعلاكئلوأبوتينألمأمامإلالماعب

نوركفيمهلعلةصرفموقلايطعينأهيلإبلطيو؟عوجرلابهحصنيمدقتلاعمزييذلالماعلا

ضنماألارارقإىلَعممصودعتسادقوسابعلانكلو©بغشلانعنوعلقيوأ،هيلإنومضنيف

نيحرفهيلعسانلالبقأوندملاوىرقلانمةعومجمنمأنأدعبعوجرلليعادالهنآىأر

لإوعجرا":سادرموبألاقف؛تقوعرسأيفةمهملاهذهمتينألمأيوهو،نيرشبتسم

‘هلباجتساسادرميبأنمرارصإلااذهلماعلاىأرامنو.."اوعجرينأسانلايفتحص

تنمسَساذإىََّحاوعجراف،عاركلافعضو!دازلاذفنسانلااهيأ":لاقفابيطخفقوو

."انعجر,دازلاانددجوباودلا

___
.ناتنزلاونابجرلانيبقمعلاديدشداو١(

١٧٨.راهزألا٢( ٢/



ءادتعالانمهودوعتامىلإاوداعىنحعجرامف؛فلخعابتأبيدأتلةلمحلاهذهفكتمل

اورففمهبيدأتلىرخأةلمحمزاحلالماعلادرجو،مهقازرأبمومهلاومأبلسو،نينمآلاىلَع
نكلو،تلاطيتلاةلكشملاهذهنميهتنينأو{ءادلالصأتسينأةرملاهذهدارأو،همامأنم

بوثينأوجريناكو،ةوقلالامعتساديريالناكلوألاهيأردنعلازيالناكسادرمابأ

هذهسابعلانكلو،عوجرلابسابعللحصنف،ممبرىلإاوبوتيو،مهدشرىلإةاصعلاكنلوأ

وبأعجرف!هتوعدلبجتسيملوخيشلاةحيصنللثتميملف،يضملاىلَعاممصمناكةرملا

ىلإأجليوهبركرتينيح-هسفنينعي-رصاهمنوئجمظعأام":لاقوهسفنىلإسادرم
هللاباجتساف،اًميمعاًئيغمهيلعلزنينأاًيعادهبرلإهتامتء"ارمأهيلإبلطي}هلثملجر
ىلإدنجلاءاجف،‘باضهلاهبتوتراو،ةيدوألاهبتلاساراردمثيغلالزنوخيشلاءاعد

ملنوكتنأنودنولتاقيدنجمهو،ةعارزمسوممسوملانأل؛عوجرلايفهنونذأتسيدئاقلا

ةيبلتىلإدئاقلارطضاو،ةاغبلانيدحوملانولتاقيمهنأل؛ةمينغيفعمطممهلسيلو،تابترم

ةبغرقفوةيناثلاةكرحلاتهتنااذكهو"!تعطتسانإنآلامهدر":خيشلاهللاقف،ممتابغر

اوبوتيمكومهدشرىلإموقلاكئلوأبنيملف،ققحتتملسادرميبألامآنكلو،سادرميبأ

.هنعاوهاملاوداعىح،لاتقلارحمهنعفكاملبمهسفنأاوبساحبملومهبرىلإ

باهرإلةيفاكرفظلمليوقلاشيجلاامبموقييلاتاروانملاهذهنأدقتعيخيشلاناكدقل

؛ةمامإلاىلإنومضنيفوسمهنفنوملاسملاامأو،نودتعملاشمكنيفقيدصلاسانيإو،ودعلا

.ءامدلاقيرينأنودعوبرلاعيمجيفنمألارشنينأعاطتسادقنوكيكلذبو

ريكعتو،تاراخلااوفلأو،دانعلاىلَعاوعبطنيذلاءالؤهفبسنأناكدئاقلايأرنأرهظيو

ىَلَعممصو،مهبيدأتلةيوقةلمحةثلاثلاةرمللزهجدقفكلذلو،سانلالاومأبلسو،نمألا

نسحلاابأدجيملفشيجلادقفتقيرطلاضعببناكاًمَنَو.ةثباعلايديألاىلَعيضقينأ

نأنودثدحعقونوكينأةفاخمامهسمتليعجروشيخلاسبحف،سادرمابأوينالدبألا

تناكاهلكةمألانإلب،امهئاضردنعنوكينأصيرحوهوناخيشلاهنمبضغ0،فرعي

.امهئاضرىلَعةصيرح



؛رايببليفةيضابإلا[٠١!)خيراتلابكومينةيضابإلا
.قيرطلاباليلقاحيرتسينأايأرفنسلاربكلهنعافعضوريسملانمابعتدقفناخيشلاامأ

ترصقنيلاةيقتلاةحلاصلاةملاعلازوجعلاهذه،زوجعلادنعنيمرغتب"ناميمرغأ"ادصقو

سلجبيفسفنلارصق:نيعتييلا"ناميمرغأ"ةملكهيلعلدتامكركذلاسلحبيفاهسفن
."ناميإمرغأ"اهلصأو.ركذلا

امهشقانتتناكو،امهتفايضلةاشتحبذف،نيخيشلاةرايزبباطخلامأزوجعلاتحرفو

يفلءاستيوبعتلانمثهليسابعلالصوىتحاثبلامو،ةدابعلايناعموملعلالئاسميف

مّلقَحْلاىلَعكنإ":الئاقدئاقلانئمطيسادرموبأردابف؛هنعامهعجرأامعكابتراوةريح

ةلواصمو‘فينعلاريسلاناقيطيالاحبصأوابعتامهمأهلاحضوأو"ائيشكيلعركنن

."اهقيطينملبرحلااعد":امهللاقوهبلقنأمطاف،نارقألا

امهنأفرعتملتناكو،ةثالثلالاطبألانيبرودييذلاثيدحلاىلإعمتستزوجعلاتناك

تدمعودعلالاتقىلإبهاذسابعلانأتفرعو©كلذبتملعاملفشيجلانماهيلإاعجر

قرملانيخيشلاىلإتمدقوسابعلاجرخيفهتعضوف‘ىوتساوجضندقناكومحللاىلإ

امأمحللاقحتسييذلااذه:هبقلطناوهداوجىطتمادقوسابعلاىلإريشتىهوامهلةلئاق

اهنمانسحتساو،اضريفناخيشلامستباف،(هعماموسدعلا:نيعت)نابلحلاامكيفكيفامتنأ

.كولسلااذه

دعاوقىَلَعظفاحيو"لدعلاميقيو،نمألارشنيرمتساوةانجلابقعتدقفسابعلاا

.ةنتفلابابسأتعطقناوءاخرلامعوسانلانمأف"ةلَكك"غلبىتحمالسإلا

هرغتالو}ةكرعمىشخيالوالطببهريال5ائاميإوةعاجشوةوقهيبألثمسابعلاناكدقل

ىَّلَعوسقيوهبافعضهببسحتىمحنينمؤمللعضاوتي\بابنمناطيشلاهلخديالو،ايند

عمتسيهنكلورارصإودانعيفهيأربكسمتيالو،افنعهبلاختىمحنيمرجملاوةاصعلا

.نوصلخملاهبلوقيامبلمعيوىروشلاىلإعجريوةحيصنلا

تتااتتكتتااتتل



۔1%-,

ميسونبزاباسذوبا

يفبئادلمعو،شيعلاليبسيفلصاوتمحافك،ماوعلاءانبأنمءارقفلاأشنيامكأشن

الجرحبصأوةظفحملالمحنعهدوعىصعتساو،ةساردلانسنعبشىمحضرألاةعارز

ناكنإوافاجأشنفإةبذعلاملعلالهانمنماوفرتغينأمحلحتيلنيذلالاجرلاكئلوأنم

هيخأعمةرجحمزلفامويضرم..ءاضمذالوفلاامنودةميزعوةساسحسفنودقوتمءاكذاذ

ممبولقومههوجوومهئيداحأبنوفرصني،اممنوروزيسانلاناكفهيقفلاملاعلاهللادبع

ةملكمهنمقلطنتف؛جورخللاوضماذإالإنابأىلإنوتفتليالو،للادبعيبأىلإممتاساؤمو

ايندلللعجنابأشاعنإ":رجفنتداكتهسفنومهبيجيف،"؟نابأايكلاحفيك":ةلماجملا

جرخوءادلاكلذنميفشو،ةضرملاهذهنمملسو،نابأشاعو..»هللاءاشنإاهءازج

جرخهنكلو؛شيعلالئاسوعمجوراقبألايعرو،راجشألاسرغيفهحافكلصاويلال

امدعب":نولوقيفلثملاكلذلنوبرضيو3هبموقينأسانلارثكألجخي،اديدجالمعلبقتسيل

ةايحليبسيفاًحافكمسجلاةايحليبسيفهحافكىلإديزيلجرخ"باتكلالخدباش
...ملعتيأدبوةميزعقدصوةدارإةوقو،ارهسواربصيضتقيدشأاًحافك..حورلا

ةساردللىلكردلالاصليلخيبأهنامزةمالعىلإبهذييداملاهحافكنميهتنينأدعب

ىلإسانلاهيجوتوهللاةلاسرغيلبتو،ميلعتللمهعبطباوقلخنيذلاكئلوأنمليلخوبأناكو

هنإ،ةقبطيعاريوأ،ماظندنعفقيوأ،تقوىَلَعهميلعتيفرصتقينكيملفايلعلالثلل

يفةيماظنلاتاقبطلاىَلَعةيماظنلاسوردلايقلي..ميلعتللهلكهتقوو،اهلكهسفنبهو

ىلإ‘©قوسلاىلإةسردملانمجرخيامدنعهنكلو؛ةصصخملاتاقوألايف،ةرماعلاهتسردم

نععطقنيالوسيردتلانعفكيالناك"راهنلايوأليللايف‘تيبلاىلإ،دجسملا

نبحلفأمامإللالماعناك:ثلاثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنموهف؛ةسماخلاةقبطلايفايركزوبأهدع١(

.سلبارطزيحىلعباهولادبع
شاعاذإ»:ظفلبامنورركيوؤاهتبسنرثكألايرديالوءاذهانمويىلنالجراولهأاهددريلازيالةلوقلاهذَه٢(
(عجارملا).«نابأىلعهللاةمحرفنابأتاماذإو{نابأهلعفيامنورتفوسفنابأ



ارايبيليفةيضابإلا[٢.١__)_ةيراتلابتومينةيضابإلا
ارارثابنناكدقفكلذلو،ةقلحلاهبريدتستنأوأ،نوبلاطلارثكينأرظتنيالو،ميلعتلا

.هيلإرضحوةصرفلاهتنكمأتقويأيفنابأهنميقتسيابذع
ةميزعكلذىّلَعهدعاسيمهفلاوملعللهلقعوهبلقحتفتو،ةساردلاهذهىّلَعنابأبظاوو

ةايحلالجأنمحفاكيناكموياهيلعهسفنضار‘بئاصملاوبعاتملاىلَعربصوةقداص

تاجرديفغلبو،رمعلانمبسحتوأ،ايحتنأقحتستالملعنودبناسنالاةايحنأبنامو

هبالطنمدحأاهيلعلصحتيملةزاجإيلكردلاليلخوبأهذاتسأهزاجأولمأامقوفملعلا

ةعيرشلارارسأنوكردينيذلامالعألانمليلقللالإزاحتتناكاموءءابجنلاءايكذألا

ءاهنعاوبنوفرعيورهاظملاةمباشتملاتالاحلانيبنوقرفيو،ةقيمعلااهدصاقمنومهفيو

تفا،نابأاي":هللاقفإممهاميلبمهلامعأطابتراىدموسانلاتايسفنةسارديفنوقمعتيو

."كنامزريذنتنأوريذننامزَلُكل؛صخرلابسانلل

اهيلعنبتةماعةدعاقنوكتالو!ةلاحكلالودحأيألحصتالةصخرلابىوتفلانإ

يفالإىطعياليذلايرورضلاءاودلاكاَهَإملعتمَلُكامبيفيالو،ةمماشتملالاوحألا

نيذلا،ءاملعلانمةلقلإاهكردينأنكمبال{ةنيعمبناوجاهيفىعارت؛ةصاختالاح

ءالؤهنمناكو؛سانلاتايسفنةفرعموةضيرفلاةمكحو،ةعيرشلارارسألامهفاوتوأ

ةعيرشلاملعبتارمىلعأغلبو،هركفىلَعدمتعاو،هلقعبسرديذلاةمالعلااذهفنصلا

باتكولخيداكيالو،مالعألاءاملعللةودقو،مالسإللعجرممظعأحبصأف؛هظفحبالهمهفب

.شاقنلاةمتاخيهءارآلاكلتنوكتاماًرينكو،هتاقيقحتوهاواتفوهئارآنعةيضابإلابتكنم

.فالخلازحُمو

مكلو،عالطالاعساوإةّجحْلايوق،مهفلاقيمع،ءاكذلاداح.ةريصبلاذفانناكدقل

ناكو،‘بيرقلالهسلاباوجلاهدنعتدجوفلكاشملاتالضعميفةلئسألاهيلإتهجو

ىلإامموهجويو،ليحتسملانمابيرقوأاليحتسمهنونظياميفةلئسأنوفلؤينيملعتملاضعب

...ريكفتوأةيورنودمهبيجيف{ةمالعلاكلذ



؛ناُحُينملامهتنباجوزيالنأقالطلابهتأرمالفلحلجرلجرخملافيك:امويهلليق

ىلعريكفتىلإجاتحيادقعمالاؤسخيشلايدينيبعضوهنآلئاسلانظو؟ناضغبينملالو

عنتقاو،نافرعيالنملاهجوزي:روفلاىلَعهباجأولئاسلانظبيخخيشلانكلو،ريدقتلقأ

.تكسولئاسلا

3اهتبوعصوأاهتلاحتسانودقتعييلاةلئسألاهذهلاثمأنوعضياماًريثكةبلطلاناكدقو

بيخيةرملكيفناكهنكلو؛اكبترماًرئاحرحبلااذهفقينأكلذءارونمنولمأيو
.كابتراوأةريحنوديفاشلاباوحلادجيوإمهنظ

ةدشورارسأللهمهفو،قحللهعابتاو،هتدارإةوقو،هاقتوهلضفوهملعبنسلألاتجهل

نإ..نيملسملارومأهيلويللجرلااذهلثمنعثحبي"ترهات"يفمامإلاناكو،هئاكذ

نايفكيالامهدحوحالصلاوملعلانكلو،نيحلاكلذيفنوريثكةاقتلاوءاحلصلاوءاملعلا

نأشىلوتينملةيرورضرومأ،هللانيديفةبالصلاوةدارإلاةوقوءاكذلانإ..رايتخالل

.نيملسملا

نيبعضيوةمألاةنامأاهلمحيل،ةريصبلابولقلاوةرينلالوقعلاهذهنعثحييمامإلاناك

.هالاوامو"ةسوفن"لبجىَلَعةيالولابسابعلاةافودعبهيلإثعبف؛ىمظعلاةمهملاكلتاهيدي
لمحتيوعينكلو8ةورثالوابصنمالواهاجينعيالسانلاكئلوأدنعنيملسملارمأيلوتنإ

رمأءاجامنو؛هللانموةمألانمومامإلانمو،هريمضنملجرلااهيلعبساحي"لاقثءابعأ
هديبيذلاقلاخلاىلإهجمأًمُتفسأونزحيفهلبقتكنو؛هدريملةيالولابريبكلاملاعلاىلإمامإلا
زواجتتالاهلعجينأوإةيالولاهذهةدمهيلعليطيالنأةرارحيقهيلإعرضتو،ةايحلاوترللا
ةدمزواجتتملف،هدبعةوعدلهللاباجتساو..رهشأةعبسزواجتتالفامتزواجتنإفمايةعبس

.0<١ممهربألهيلعاوُمَسقأولالاجرهللنإ»رهشأةعبسهتيالو

}_

يفنوكي»:ظفلب{ه٨٧٥ر،يرعشألاىسوميبأنع؛سودرفلايفيمليدلاهجرخأيذلاثيدحلاىلإةراشإ(
(عجارملا).«مهربألهللاىلعاومسقأولمميايسندمهسوؤرسلطلاحرتمأ

ص٢٤١. ريسلا:رظنا )٢
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.

ث}سايلإروصنموبا

يلاةيرقلاهذهيف"ةريمدن"يفأشن{ةلوطبلاءابعأباهياللطبو،ناميإلاقيمعنمؤم

يفةساردلاةصرفهلحتتمل"نيتملاقلخلاوءاكذللامعبنمو©نيدلاوملعللاًرقملزتملوتناك

مل..ةدشوةدحهعبطيفو{ةوقورسأهتينبيفو"هةَماَرَعوةنوشخهقلخيفناكو،هرغص

ءايوقابلصبشف؛بدؤملااصعهنملنتملو،سردملاداشرإرغصلانمزيفكلذنمهبذهي
.ءاملعلاوملعلالجيناكةزعلاوةبالصلاهذهيفهنكلو

دنعءاخرتسايفيقلتستيلا{ةنانسولاةليمجلاةيرقلاهذهيف"ىجيت"يفمويتاذناك

نماهيلإءاملاردحنيناكو.ةيفاصلاهعبانمنمبذعلالالزلاصتمت..خماشلالبجلامادقأ

[ةنيدمنيحلاكلذيف"ىجيت"تناكو..ءايربكيفباحسلاحطانتيلاءامشلاممقلا

:انوؤشىڵوتي،هيبأدعباهتيالوهيلإتدنسأيذلاسنوييبأنبدعسناكو.ءاملعلاوملعلاب

.اهيفهوبأاهسسألا،ةرماعلاةسردملاىلعفرشيوهللاباتكاهيفميقيواهرومأىعريو

.ةمأماقمموقييذلا،دهازلالاعلايوانحلاديعمابأتجرخنميفتجرخيتلاو

ناكو،رصاهمسادرمابأيقلف\نوؤشلانمنأشل"ىجيت"يفناكروصنمابأنإ:تلق

طحقةنسيفناكوهيمدقرجحلاورجشلاىمدأدقىوقلاكهنم،نيمدقلايفاحسادرموبأ

هجتائ،ةيدهلاهذهخيشلالبقتفخيشللامهاطعأفهيلعنعزنوروصنموبأهلقرفةدشو

عزن":-ةّلمُجْلالهأنمايوققفروصنموبأناكو-روصنمابأبطاخيلاقوهبرىلإهبلقب

يأمامإللالماعناك:ثلاثلانرقلانمناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةسداسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

ىلوتنأدعبناكو"٢٢٤(:ص)ريسلايفسابعلاوبأهيفلاق.سلبارطزيحىلعمتاحيبأمامإلات،ناظقيلا

عقتالو،هبوكرمىلعالوهسفنىلعةبرضالو،البنيقتيالوةلغببكريودعلالاتقلجرخاذإنيملسملارومأ

.ها."ةيارهلسكنتملو«شيحهلمزهيمَلَو،هب

(عجارملا).ةدحلاوةدشلايه:مراعوةمارعومرع٢(



:هسفننعثدحتيروصنموبألاق."ىضريامكيفدرو،ىضريالامتفايكنمهللا
.0'»لمعلاوملعلانمةيلاعلابتارملابقلعتلاهسفنيفعقوف"ىنيشغامباعدنيحتسسحأف"

نمريثكاهنعرصقيةياغغلبىنح،اديدجاهاجتاهحاو،هيلإةبسنلابخيراتلاهجوريغتاذكهو

هنيعف،ترمهاتيفناظقيلاابأمامإلاكلذغلبىمحسانلانيبهنيدوهقلخوهملعرهتشاو،نيلماعلا
لدعونايغطلاغلبتالقحلايفةوق..نوملسملااهفرعييلاةريسلاهلمعيفراسو«ايبيلىلَعايلاو

اهعفدي"ةباحصلاقالخأكقلخوفدمحميدهوهللاباتكهبرمأامىلعيرجيسانلانيب

نيمرجملاوةاصعلاىلَعهتدشيفغلبي،هللاليبسنعفارحنالانعناميإلاامبفقيو"لمعللناميإلا

الايداعصخشيأنماهعمسيقحةملكلفقيو،قحللةيشخمهبولقالميام،نيفرحنملاو
كلفقورافللةتباثةروصناكهنإ..ناكميأوأفقوميأيفقحلاىلإعوجرلانعهسفنهبلغت
...هيلعةظفاحملاو،هللانيدةماقإنمقورافللحيتأامهلحتيملولو

ءاملعلانمةعامجناكواهلماحىلَعدَحْلاةماقإاهيفبلطيهلامعدحأنمةلاسرهتءاج

ءاهمهفوةلاسرلاهللادودحةماقإىلَعصيرحلايلاولاأرقو؛سورمعيضاقلامهيفسنيرضاح
.دحلاةماقإيفأدبو

نأهنماوبلطو،سلجلايفخياشملاهلحسفأف3'"هثيللاوبأدهازلاملاعلالصوءانثألاهذهيثو

ىلإلصوو،كانهعقيامرظنأىح-يلاولاىلإريشيوهو-مماجأةئكلومهسلجَمفرشي
هيلإتدروةلاسربدَحْلاميقيهنأيلاولاهربخأف؟اذههلمعنعهلأسفَتَحْلاةماقإرشابيوهويلاولا
ةملكتعرقو.."؟سايلإايسانلابرضتساطّرقيفداوسلجأنمأ":هللاقف5هلامعدحأنم
بنذملاذيملتلافقومفقوو؛ةبراضلاهديفقوأفهبلقنمتنكمتو،ميظعلايلاولاعمس2
؛‘سبحلايفلجرلاعضت":ملاعلاخيشلالاقفشةيضقلايفهيأرنعهلأسو!مزاحلاسردللمامأ
..كسفننمهصصاقتنأبجولإوَدَحْلاهيفتذفنأمكحلاهيلعتبثاذإف.."نيمألابثعبتو

7٦٦صىسل:عجار
.٢٤٢صريسلا،ثيللايبأةمجرتيفةصقلاعجار٢(



[ررايببليةبضابإلا__[٢١٢)ةيراتلابكومينةيضابإلا

انرضحيملبولطملاناجلانأومولظملجرلانأهدنعتبثف،نيمألابثعبويلاولاعاطأو

.هسفننملجرلاصصاقو،خيشلامكحىلَعيلاولالزنولفاغلااذهىلإةلاسرلاملس

ناميإلاهدوقيامدنعملعلاةميقكلحضوي،ميركلائراقلااهيأكيدينيبعضويلثماذه

مكاحلامهدنعيوتسي،ضرألايفهللاةجحمهءاملعلانإ..حيحصلانيدلاوُنَحْلاَو

ثمهفلاقحهومهفيىحةمألاوةلودلانوؤشنمنأشمهيديأنيبعقيال!موكحملاو

ءاملعلابلقنااذإف؛ريخبةمألانإف{ةمألايفءاملعلاءالؤهمادامو،هللامكحهيفنوردصي

،سانلاىَّلَعهتعاطنوبجويو،ىوتفلابامهودناسيو،هلامعأنورربيمكاحللعابتأىلإ

.اياطعوقازرأنممكاحلااذهمهيلعهفذقيامنوقلتيوربصلاببعشلانوبلاطيو

فوسةمألانإف،نوقفصيونوُدْحخَيةلفاقلاءارونوريسي،ليزاهمىلإءاملعلابلقنااذإ

.اهرارقهللاالإملعيال.قمعلاةقيحسةوهىلإردحنت

نمعمجهسلجمناكو؛تبنتلامدعبأطخأهنكلوةيغاطالوارابجروصنموبأنكيمل

داقأو،هيلإعجرقحلافرعاملف؛روصنميبأىلَعزاجامكأطخلااذهمهيلعزاجءاملعلا

.ريدقتلاوباجعإلاىلإوعديعئارفقوموهو..هسفننم

يفددرتيالو،ةوقلابمصتعيالو،ناطلسلابمثإلابزتعياليذلا،ملسملامكاحلافقومهنإ

...ناكنملوناكنمىلعو،قحلااذهناكامفيكوقحلااذهناكامهمقَحلالوبق

فللانبانكلو.ةداجلااومزلفهللانيديفةبالصلانمروصنموبأهيلعامسانلافرع

داسيذلانمألاركعينأوهسفنلوعدينأو،هيبأرمأددجينأهلرطخحمسلانب

باثامايأهسبحو،هبرجيفضبقلاهيلعىقلأىمحروصنموبأهدراطف؛رشتنايذلامالسلاو

."بيطلانبثيبخلانببيطلا"كلذدعبيمسيحبصأو،هلاححلصواهدعبنم

بايغسابعلازهتناف،مهافتءوسوروفنهيبأنيبونولوطنبدمحأنبسابعلانيبلصح

ضعباهردقيو‘بهذلانم"ةلودلانئارخىفامذخأو،ةرهاقلاىفةلودلازكرمنعهيبأ

.برغملاىلإهحتاواشيجزهجوةيبهذلاريناندلانملمحةئامنامثلمحبنيخرؤملا

__
٢٢٥.ص:ريسلا.ابهذلمحةئامنولوطنباهلقنيذلابهذلانأ،قيقرلانبانعخيشلالقن١(



[ارابببليفةيضابإلا_[}١١]_خيراتلابتومينةيضابإلا

طيحملاوةيردنكسإلانيبامعقتلا،ةينغلاةعساولادالبلاهذهلتحينأيونيناك

-نيحلاكلذيفةبلاغألاةمصاع-ناوريقلااهزكرمةلقتسمةلوداهيفنوكيو،يسلطألا

.دارجلافحزةقربىلَعفحزيذلاهشيجبراسو

يفنصحتومزمماهّئكَلو"برهقنبا"اهيفةبلاغألالماعهبراحسلبارطىلإلصوال

اذهقحعريملهنكلو،هومركأواهلهأواهلماعهيلإجرخ"هدبل"ىلإلصوامنو{ةنيدملا

:يوازلالاق،امتامرحتكهتناواهلاجرلتقو،ةرغنيحىلَعتبهنفاهبهنبرمأفماركإلا

نماوناكو.ةنيدملاجراخنونكسينيذلايداوبلاىلإنولوطنبادنجديتدتمادقو"

نماولانوةسوفنلبجبحاصيسوفنلاروصنميبأنبسايلإعابتأنمو،ةّيضاَبإلاربربلا

."نولوطنبشيجنمهباوثاغتسافمهلاومأومهتامرح

الإو©كتعاطوكعمسبلبقأنأ":سلبارطرصاحيناكامنيحنولوطنباهيلإبتكدقو

يمرافكلابرقأكنإامأ":سايلإهيلعدرف"كتامرحتحبأو،يلجرويليخبكدلبتئطو

ىَّلَعانأو،كداهجنعهعمفلختلاىعسيالامكلاعفأحيبقنمينغلبدقف،يدهاجمبمهقحأو

ةنسمتاحرصقيفنولوطنبابىقتلاو،لتاقمفلأرشعىنثانماشيجزهجو3"كيلإلاسررثأ
هعماملكسلبارطلهأذخأوهلاومأتحيبتساو،هلمشتتشتو،نولوطنبامزمنافه٧٦

،نيدحوملانمنيغابلالاومأةمرحنوريمهأل؛مئانغلانمائيشربربلاذخأيملو،داتعونؤمنم

.‘"»ملسلالاحيفامنوحيبتسيالومهلنيبراحُماوماداممهءامدنوحيبتسيالو

روصنموبأعجرو،نولوطنبامزمناوةكرعملاتمتنأدعبسلبارطىلإبلغألانبالصوو
.همكحزكرمىلإ

اهطقتليوروصنموبأاهنعفعنلاريناندلانعثحيي،نابرغلالصتامكبلغألانبالصو

.هدنعاهدوجونمافوخنمثيأبارسنولوطنباريناندعييناكيدنجلانأىتح،سانلانم

_

.ىوازللىرلاحتفلانمنولوطنياعمروصنميبأةعقوميقلعتيملكتلقن(ا
١٥٣.ص«(ىلرألاةعبطلا):ىبرعلاحتفلا:رظنا٢(



؛رايببلينةيضابإلا_(١٠)ةبرتلابكومينةضابإلا
نبدمحأنبسابعلامه:ةيمالسإلاةمألاةداقنمداوقةثالثيقتليةيخيراتلاةثداحلاهذهيف

...سايلإروصنموبأوبلغألانبدمحأنبميهاربإو،نولوط

عبتيناكمهيأفرعتنأو،لاجرلاءالؤهنيبنراقتنأميركلائراقلااهيأكناكمإيقو

؟ناطيشلاليبسيفريسيو،هاوهعبتيناكمهيأو،مالسإلاىدههتافرصتعيمَجيف

...؟هللادودحدنعفقيالو؟نيدبىلابيالناكمهيأو؟ليثمتقحمالسإلالثميناكمهيأ

مث!مكحلاىلإلوصولالجعتيهنأل؛ةلودلانئازخقرسيفناطلسلاهيبأنمةرغدجيقفاذه
نميزاجيو{ةناصملاتامرحلاكهتنيو،ةئيربلاسفنألالتقي..برغملاىلإهجتيواشيجنوكي
ألإَوكتعاطوكعمسبمدقأ":لوقيفهلضرعتيململاسمددهيو،ازجلارشهيلإنسحأ

."كمرحتحبأو،يلجرويليخبكدلبتئطو
لتقينيملسملادالبيفلغوتيمتةلودلاةنازخقرسييذلالجرلااذهناميرادقمام

هسفنلدنسينأىلإهزواجتيلبيلمعلادحلااذهدنعفقيالومرحلاكهتنيو،منغيوبلسيو

ةحابإلاهديبيذلانإ"كمرحتحبأو":همرحوهمدوهلاممالسإلامصعنمؤمللوقيف،عيرشتلا

.مرحيوللحيهاوهبسحىلعانيدلزتينأهريغلسيلو،قلخلاقلاخوهاَمِإميرحتلاو

الحجبتوةحاقوورورغيفهسفنىلإكلذبسنيمت،هللامرحاملحتسييذلالجرلانإ

!مالسإلانعدعبيل،هرمأوهنيدةفلاخمنميحتسيالوهللارمأىشخي

مصخلااذه}همصخفقومهللادودحنعجراخلاملاظلافقوملااذهبناجىلإعضو

مدقينأبلوطو؛هدالبليخلاأطتنأبو،همرحةحابإبددهو،هرقميفهيلعىدتعايذلا

.نيدلاولاقوقعهبفصوياملقأرورغمتفلةعاطلاوعمسلا
تءاشو..ةكرعملاتناكو..متاحرصقيفرابجلايغاطلاىقالو؟روثيالرحيأو...!راثدقل

نمناكاذامف!دوحجلاربكتملانايغطلامزهنينأو!ةعورملاوةماهشلاوَقَحْلارصتنينأهللاةدارإ

كهتناله؟سوؤرلاعطقله.؟ىرساألاحبذله؟سايلإروصنميبأفقوموهام؟رصتنملا

لاومألاعمجله؟ةمينغللدنجلايديأقلطأله؟؟نيلاسمللتامرحوأ.نيبراحملاتامرح؟تامرحلا

رثانتييذلابهذلاعمجله؟لاملاتيبيفاهسدكيلوأ؟روصقلاامبيبيلوأ؟ةقرترملااممرجأتسيل
..!كلذنماميشلعفيملُهئكَكو!؟كانهرشتنتلمحةئامنامنرقونإ؟اصحلارثانتيامكةكرعملايف



احرروصنموبأفقوأابراههسرفنولوطنبابكروكاًمزهنمودعلاىلوامدنعو

ةلودلانمذخأيالهللاليبسيفلتاقييذلاشيجلااذه،عوجرلابهشيجرمأمث،لاتقلا
ايرب،ماقتنالانم7رفظملاهشيجبروصنموبأعجرو..ةمينغلاتقلاتاحاسنمالوءابترم

عيمَحنماًقيظن،تامرحلانماًفيظن،ةملاسملاءامدلانمافيظن،ناودعلانمايرب.ملظلانم

ناديميفرثانتملابهذلااذهنمذخأيمهنإنيدتعملالاومأو،نيملاسملالاومأ..!لاومألا

.)...راثآلاروديفاهلعجيوأآىركذللامبظفتحيةدحاوةعطقةكرعملا

هنعفعامنوفطاختي،نيرصتنملاونيمزهنملانمناديملاالخامدعب،نوعماطلاءاجو

‘ثلاثلادئاقلالصوو..هللادودحنمنوفقينيأنوفرعينيذلا،نونمؤملالاطبألاكئلوأ

نبالعفاذامفيشلكىهتنانأدعبلصو..هيلإةهجومةينولوطلاةلمحلاتناكيذلا

نماومنغنيذلاسانلادراطيو،بالسألاةيقبعمجي،ةكرعملاءالشأىلإعجرهنإ..؟بلغألا

©بهذلااذهىلَعلصحتيلتاعامجلاودارفألاشتفيو،هوذخأاممهنمعزتنيفادهجريغ

نمثيأبنولوطنباريناندنمهعمامعيبيلجرلاناكىمح،ةرهاقلانئازخهيفتطرفيذلا
.ناثلاةيغاطلاناوعأهدنعاهدجينأةفاخم،اهنمصلختيل

ءاشرعهبينبيلهيبأنئازخنمنولوطنباهقرسيذلابهذلايفو،تفتليالخيراتلاراسو
شتفيناكنولاريناندلاهذهمغربلغألانبايفوشةكرعملاناديميفيسوفنلاروصنموبأهرثنف

عئارلالثملاذهنكلو.سانلاعيمجىنفيامكاضيأروصنموبأيفوصرحباهعمجيو{ةقدباهنع
ميركلاقلخلااذهو،قيدصلاوودعلانيبامبراسييلاةرطعلاةريسلاهذهوماكحللهبرضيذلا

تافصلاهذه،للزلاوأطخلانمهمصعييذلا،مبوقلانيدلااذهو،ةعوبنلاقالخأنمهسبتقايذلا

ةمأرمأىلتينملكلىركذلاوةعابيحوت«ناسنإلاعمةدلاختيقباهيلإامو
ييلاةنسحلاةودقلاو،لايجأللاهكرتيلاةربعلاوروصنموبأامهفصتيينلاةماهشلانإ

...!يقبأوريخهللادنعامو5اًبهذايندلاءلمنمىلغأ؛شويجلاداوقلاهقلخ

ربحجقاتيكجق
.}_

.لاومألاهذهنمائيشاوذخأيملهشيجوروصنمابأنأنوخررملاعمجا١(



[ارايببليفةبضابإلا[١١٧]ةبراتلابكومينةيضابإلا

سوصنموبايوازل|

ةاقالموسسلبارطىلإنولوطنبسابعلاءيجمنعيوازلارهاطلاذاتسألابتك

نمارفمدجيالعوضوملااذهيفيوازلاذاتسألانأمغرو،هليسوفنلاروصنميبأ

ىلعذوحتستو،هركفلغشتلازتالةيرصنعلاةيضقنألإخيراتلاقئاقحركذ
ثدحتيوهو١٥٦(ةحفصر)«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات»:هباتكيفلوقي،هملق

نباعميأ-داتعونؤمنمهماملكسلبارطلهأذخأو":روصنميبأنع

نمنيغابلالاومأةمرحنوريمُهَمأل؛مئانغلانمائيشربربلاذخأيمكو-نولوط
ةددعتملئابقمهو؟عوضوملااذهيقربربلاةملكرشحيملىردأتسل."نيدحوملا

عمةقزترممهيفو،نيدحوملالاومأوءامدنولحتسيةيرفصمهيفونيحلاكلذي

هسفنيوازلاذاتسألايأرىَّلَعةبلاغألاشيجاهنمنوكتييلاهبرعلاةقزترم

روصنمابأنإ...نيدوناكلعوضومهنكلو،ربربوبرععوضومعوضوملاسيل

نأل؛اهنعاوعروتمُهَئكتو©ربربمهنأل؛نيملسملالاومأمنغنععروتيملهشيجو

روصنموبأو\ةنيعمطورشبالإاهحبيملف"نيملسملالاومأناصدقمالسإلا
مهئامدنعاوفعاومزممااملف،نيدتعملااولتاقمالسإلادودحدنعنوفقي،هعابتأو

رهظيو..نيدحوملالاومأمهيلعمرحيوناودعلادربمهرمأيمالسإلانأل؛مهلاومأو

ةيضقيفمالسإلايأروةيضابإلايأروروصنميبأيأرريغايأريوازلاذاتسأللنأ

يفهريبعتنمحضتتمَلامبرناعمكلحضتتةيتآلاةروصلاىفو!مئانغلاولاومألا
-:ةقباسلالمجلا

:دنجلا":دحاولافرحلابيليام١٤٦٢(ةحفصر"ابيليفيبرعلاحتفلاخيرات"هباتكيفيوازلاذاتسألالوقي١(

:شيحلاو.كلذريغلمعهلسيلوريمألاةسارحلصصخملاوهو،يريمألاسرحلا:ماسقأةثالثىلإدنحلامسقني

الإمهلمعنممهةياغال"ةقزترم"نيروجأممهلكو،مهريغوربربلاوبرعلانم:رصانعةدعنمبكرموهو

.«...مئانغلانممهيديأيفعقيامو،رجألاىلعلوصحلا



ئراقلامهياممهلعلو"ايبيلمالعأ"هباتكيفروصنميبأنعيوازلاذاتسألابتك
:يوازلاذاتسألالاقميقلاباتكلااذهنمتافطتقملاهذههيلإلقنأنأميركلا

نوريمهكئأل؛ائشمئانغلاهذهنماوذخأيملةيضابإلانأعقوامفرظأنمو"

الومهلنيبراحُماوماداممهءامدنوحيبتسيو،نيدحوملانمنيغابلالاومأةمرح

امأ:اهيفلاقةلاسرنولوطنباىلإبتكسايلإنأعمملسلالاحيفاهنوحيبتسي
."ةمعنلارفك،رفكلابةيضابإلاديرياماريثكو5خلا...نمرافكلابرقأكنأ

هذهىَلَعهبقلعيامدجيمليذلاملسملااذهلبجعأانأو،مالكلااذهتأرق

نعيوازلالوقياذام..لإ...عقوامفرظأنمو:هلوقًالإةماهلاةيخيراتلاةثداحلا

..؟لاومألامنغيمنولمجلاةعقويفرصتناامدنعبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأ

رظنيفةهافتلانممالسإلاماكحأتداعلهو؟اًقيرظائيشكلذنأىريأ

نمةصطقوأرعشلانمتيبىلَعاهقلطنيلاماكحألاباهيلعمكحيثيحبنيخرؤلل
.!؟بدألا

هبفقيثيحعرولانموملافقونل؟ىرتايةصقلاهذهيفةفارظلاعقوام
فقو...نيدولدعو،قحهئإ{ةفارظهيفسيلاذهنإ؟يغبيالوملظيالمالسإلا

لجرلااذهسايلإروصنموبأهدنعفقوو،بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأهدنع

ألمتملوئربمدبهيديثوليملوةعقوميفمزهنيملوةيارهلسكتنتمليذلا
.نيملسملارومأةالولةودقاونوكينأبجيلاطبألاءالؤهلاثمأومارحلامبهبيج

ىريلهف"نيدحوملانمنيغابلالاومأةمرحنوريةيضابإلا":يوازلالوقيو

ةملكمصعتملأ؟مالسإلامكحوهاذهسيلأ؟يأرلااذهريغريبكلاذاتسألاةرضح

ليبساوأطخأةّضانإلانأىرسيمأ؟اهقحيألإمهلاومأونيملسملاءامدةداهشل
بورخلااوذختانيذلاكتلوأهبكتريامشحاوفلانماوبكتريملثيحمالسإلا

.لاملابسكلةليسوو،ةمينغللةعيرذ



{١رايببليفةبضابإلا_(١٦١!)ةيراتلابتومينةضابإلا
ءهتريسوهلامعأعيمجيفميظعلالطبلااذههبزمليايشيوازلاذاتسألادجيملو

كنأامأ":اهيفلاقةلاسرنولوطنباىلإبتكسايلإنأعم،ةيلاتلاةملكلادروأف

.ةمعنلارفكرفكلابةيضابإلاديرياماًرينكو.خلإ...نمرافكلابرقأ

يبألامعتسايفةمعنلارفكامبدصقرفكلاةملكنأفرعيريبكلاذاتسألامادامو

قرسيوهونولوطنبانأىرييوازلاذاتسألانأمأ.؟اهداريإهجوامفروصنم

موقيامنإ\تامرحلاكهتنيو،لاومألابصتغيو،ءايربألالتقيو،ةلودلاةنازخ

..ناسحإلاوربلالامعأب

اهيفلوقينولوطنبانمةلاسرلاباوجتناكةلاسرلاهذهنأركذيملاذاملمن

تجبأو«يلجرويليخبكدالبتثطولإوكتعاطوكعمسبلبقأ":روصنميبأل

لجرىَّلَعرفكلاةملكقالطإ:يوازلاذاتسألارظنيفربكأامهيأو؟"كمرح

عيرشتفلاخياعيرشتبسنيوأ!ةيناسنإلانيبجهلىدنيامشحاوفلانمبكتري

داحملاقلخلاونيدلانمدرجتملافقوملااذهمأ؟ىوهلابسحمرحيوللحيفهفلا

..؟نينمؤملاقيرطنعغئازلا،هللاماكحأل

هردصيفائيشنكلو،يوازلاذاتسألاىّلَعىفخيالوهوؤعبتينأقحأقحلانإ

ةباتكلىدصتيوهو،ةيوتلماقرطكلسيهلعجيو‘باوصلاجهنمنعهبديح

يذلاملسملابابشللةهازنلاييىلعأالثمبرضيوازلاذاتسألاتيلو..خيراتلا

مالسإلاهبءاجيذلاقحلاىلإعجريوةضيرملاسوفنلااياندنععفترينأوجرن

هبليمتالو\ةيفئاطهيلعرثؤتال.ةدُمحُمةمأءانبأنملودعلاىدمبكسمتسيو

...هللاةعيرشهتمدقامالإسدقيالو،ةيرصنع

حجحوط



ء

“}سابعلانبحلفأ
ملظلاحافكو..ىوهلاوسفنلاحافك،ةيناعمعسوأبحافكلا،حافكلالاطبأنمرخآلطب

هيلإدنسأفمامإلاهيفقثوو،ةُمألاهيفتقثو..ءاجقيرطيأنملطابلاحافكو..لطابلاو

ءحمسلاو،ةديبعوبأو،نابأ:هفالسأهيلعراسيذلاجهنلاىلعراسو..ايبيلىلَعةمامإلا

.بويأوسابعلاهؤابآو
لمحو،ةدحلاةجردىلإلصتنيمرلاوةاصعلاىلَعةوقو..ةلذنوكيداكينينمؤمللعضاوت

وأليلقيفطيرفتنودمهماهمونيملسملارومأبمايقوةحضاولاليبسلايفريسلاىلعسانلل
نأهجتتو،ةمألارايخاهديريثيحفقتىروشو..نيملسملاعيمجلمشيبحو.ريثك

مهرمأنعفقيالو،نوهراكهلمهولمعىلَعرصيالو؛مهيأرنودارمأعطقيالفنوبلطي
فويساهيفتمطحنلاةروهشملاةيخيراتلاةعقوملايفىلجتياذههفقوملعلو؛نوبغارهيف

وزغهبديريسنوتنماميظعاشيجبلغألانبدمحأنبميهاربإزهج"ونامةعقو"هسوفن

نبابرحديريرصمىلإهجئءهتدعلمكتسيةدمامبماقأ"ةداقر"ىلإلصواّمَلَوارصم

ادعامةيمتسرلاةلودللةعباتبهذملاةيضابإايبيلوايبيلبَرُمَيشيجلااذهقيرطو..نولوط
نبهللادبعويمتسرلاباهولادبعنيبتعقويلاةدهاعمللبسح،رحبلاوةمصاعلاسلبارط

نبسابعلانبحلفأهنإ..هنعثدحتنيذلالطبلااذهذئنيحايبيلىلَعيلاولاناكو..بلغألا

ةرماعناكسلابةءولمملبجلاوسلبارطنيبةدتمملالوهسلاورحبلائطاوشتناكو،بويأ
..حلفأىلإنوعجرينيذلاةيضابإلانممهلكءالؤهناكو&(")ركاسدلاوىرقلاب

؛مهيسضارأيفنولوطنباةبراحُمىلعبلغألانيامزعبلبجلايفةسوفنتعمساملو

ديرتةيرثكألاتناكف؛ةروشملاويأرلالهأنيبفالخعقوو،رورملانمهعنماودارأو

لامهلضرعتلامدعلضفييأرلالهأضعبناكو؛مولظلايزاغلااذههجويففوقول
.}_

يأىلومت،ناظقيلايبأمامإللالماعناك،ثلانلانرقلايفيناثلافصنلاءاملعنمةسداسلاةقبطلانم١(

.اهدعبىلو4ونامةعقويفلبقأ4روصنم

(عحارمل).(ركسد)!نيعلا:رظنا.كولمللنوكتو\تويبهلوحرصقلاهبشيءانبوهو:ةركسدهدرفمركاسد٢(



[رايببليفةيضابلا_(٢١١!)ةيراقلابتومينةيضابإلا
نبحففأيلاولايأرلااذهباحصأسأرىلَعناكو.ايبيليفةيضابإلاةبراحمهدصقنكي

ةمألانمىربكلاةيبلاغلاوىروشلالهأنكلو؛سنوييبأنبدعسةرارطنقلماعوسابعلا

يلاولاعضخوزايتجالابهلحامسلامدعو«مهيضارأيفرورملانعهدربوجوىرتتناك

نباركسعبىقتلاىنح،هداقوشيجلازهجو«مهبلطملباجتساو،ةيبلغألايأرلعاجشلا

.سباقبرقرحبلالحاسىّلَع"ونام"رصقيفبلغألا
.حلفأشيجيفلققلارثكو،خيراتلايفاهلثمعقينأردنةكرعمتعقوو"ناشيجلامحتلاو
ادحأثدحتالو‘تبنتىتحضرألايفاهزكرينأةيأرلالماحرمأف،هناوخإفعضينأفاخو

ناكيذلاريطخلالمعلااذهنععنتمينأةيارلالماحلواحو،اهنعيلختلابهسفنهباحصأنم

ضرألايفةيارلاتزكرو،هرمأىلَعرصألطبلايلاولانكلوعيمجلاىلعيضقينأايرح

،دجحأهنميقبيالوشيجلافيداكىتحاهلوحنمطقاستتسوؤرلاتناكوبرحلاترمتساو

اًراحتنايعيةتبثملاةيارلاهذهنععافدلانأاوملعو،ةمبزهلاباونقيأنيذلاءالقعلادحأعجشتذئنيحو

يلاولاناكو..ليلقددعمهوتملسنلاةليلقلاةيقبلاتقرفتو،اهطقسأوةيارلابرضف.ايعامج

ةلآو،برحلاهذهةركفلاضراعمناكيلاولانأمغرو،لبحجلايفهمكحزكرمىلإعجرفاننميف

هولمحو!هتيالونماومياشتو،هنماوؤاتسادقخياشملاةيقبدجوكلذمغر،اهركملإاهداقام

يفزحوهناوخإنمفقوملااذههملآو..هلمعنبامهيلعاولووهلزعىلَعاوقفتاو،ةمبزهلاةيلوئسم

وبأهعنقأف«سورشمكاحفورعمابأةمالعلاراشتساف،ةيالولابكسمتسينأيفركفو3هسفن

بلطيايويندارمأتسيلةيالولاهذهتمادامخياشملاةبغرلعوضخلاو،ةقفاوملاةرورضبفورعم

..مهيأرىلَعقفاوو؛مهمكحبىضرف؛لاملاوةورثلاعمجو«ضرألايفولعلااهنم
مايقلانعديدجلايلاولازجعوضمهأطخاوكردأىتحاليلقالإخياشملاثبلامنكلو

لطبلااذهركفو..ديدجنممهرمأىلوتينأهنمنوبلطيحلفأىلإاوعجرو،هولزعفمهماهمم

ةَئكلو؛ببسنودسمأهنعتعزنيتلاةيالولاضفريوضرعلااذهلوبقنععنتمينأنمؤمل
مهملعو،مهنيديقءايوقألانينمؤملانأدجوف،دالبلاةلاحضرعتساوةمألاةحلصمىلإرظن

ةخوخيشلافعضمهيدعقيخويشألإقبيمو"ونام"ةعقويفبرحلامهتلكأدقهقلخو
اذهلغشلمهلهؤيامةءافكلاوملعلانممهلسيللاجروألاقنلاءابعألاهذهلمحتنع

.



[١رايببلينةيضابإلا[!!!)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

هنطولهأهيلعهضرعامبىضرف«ةيناثًةَرَمهسفنىلعرصتنادقفكلذلوريطخلابصنملا

..نيحلاصلافلسلاةريسمهبراسو،ةيالولالبقو

..رادثيحقحلاعمرودتلا{ةنمؤملاسوفنلاكلتهللامحر

؟بلغألانباقيرطةيضابإلاضرتعامل
اهيضارأيفرورملانمبلغألانباعنمتنأايبيليفةيضابإلالمحيذلاببسلافرعتيكل

:نيتيخيراتنيتقيقحركذننأبجيبجللاهشيجب

اذهنإف،ايبيلضرأيفرورملانولوطنباةلواحُميهكلتو"ىضمخيراتبقلعتتىلوألا

نادبأهلرعشقتامعئاظفلانمبكتراايبيليفناكامدنعهيقتيالوهللافاخياليذلاشيجلا

ءاملاعجتنت،يراربلاطسواهماعنأبةبراضلاءايحألاالو{ةعداولاىرقلاهنمملستملو،نينمؤمل

لوحطفللارثكىمحمهيضارأبرورملانمزبرخآشيجنوكتبسانلاعمسامفكلذلو،ىعرملاو

اةبرخملاشويجلاهذهنعمهنيدومهضارعأو.مهلاومأبرارفلايفنوركفياوأدبو،عوضوملا

..دالبلالخدينألبقهدروشيجلااذهةضراعمةركفتنوكتةكرحلاهذهرثأىلعو-
نأارطضمنيارأوهسفنبلغألانبدمحأنبميهاربإبقلعتتيهف:ةيناثلاةقيقحلاامأ

هنيدنماضعبفرعيو،هقلخوهعبطنمائيشكرديلإهنعةريغصةروصميركلاءىراقللعضأ

؛هتضراعمىّلَعةسوفناميسالوايبيليفةيضابإلالمحيذلاببسلامهفيو،هلمعوهتريسو

يفيبرعلاحتفلاخيرات»هباتكيفيوازلاذاتسألالوقي..دالبلاىلإلوخدلانمهعنمةلواحمو

مزحلانمهيفاوفرعاملبلغألانبميهاربإةرامإباوبلاطسانلانكلو"١٥١(:ةحفص)«ايبيل

َ."ةريسلانسحو

ةنسحلاةريسلاهذهنمةعئاراروص-باتكلاسفنيفو-كلذدعبيوازلاذاتسألالقنيو

راسف":يوازلالوقي"ركلائراقلااَهيأهيلإعمتساف،بلغألانبميهاربإاهمفصتييتلا
وبأهمعنباامبناكو-ةيضابإلاىلَعاهيفرصتنايلاونامةعقودعبيأ-سلبارطىلا
ىلإسلبارطنمهشيجيميهاربإراسو"..."هلتقفبلغألانبهللاةدايزنبدُمحُمسابعلا

.٥٥١ص«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات:يوازلا١)



[رايبيلينةيضابإلا__[١٢٢)ةيراقلابكومينةيضابإلا

نمووهاهلكأديريهنأرهظأومهسوؤرعطقبرمأوالجررشعةسمحلتقكانهو{ةغروات

هيدينيبهنبالتقدقف؛هراصنأوهمدخوهناوخإوهئانبأوهبراقأيفلتقلارثكيناكف"..."هعم

تأرىمح&هلتانبهمأهنعتفخأو{هيدينيبمهقانعأتبرض.هلةوخإةيناممتلتقواربص

نمبتجرخامو،هيلإهتمدقو،نهنعهتربخأفةرسمهديزتنأتدارأفاًحارشنامويتاذهنم

."رامقألاكانبةرشعتسنكو.اًّميمَجنهلتقبرمأىتح

سأرىَّلَعشحولااذهلاثمأنوكيامدنعو،هلمعوهقلخوهنيداذهو،لجرلاةريسهذه

عشةعتملاوةمينغلاالإبرحلانممهمهالو؛عوضخلالكهلنوعضخيةقزترملانمشيج
نوكتنلاهكرتييلاراثآلانإف،نادلبلانمدلبىلعشطعتملاشحولانمعيطقلااذهَرُمَ

كلجرلااذهنوفرعيصخألاىّلَعةسوفنيقوايبيليفةيضابإلاناكو،رامدلاوبارخلالإ

ييلامرحلامايلانمموييفمرتحيملوإمالسإلاهبذهيمليذلاهشيجةريسوهتريسنوفرعيو

يذلاقزترملاشيجلااذهنمنوشخياوناك..ةيناسنإلااهتسدقو،قلخلااهظفحو©نيدلاامناص

هعنماودارأكلذلو،هبميناكملكيفبارخلاوىذألابهديطسبينأنونحبلجرهدوقي

الونيدالوقلخاهيفمكحتياللاةيناويحلانمةمراعةجومهئإ..ههجويففوقولاو

..؟هتمأوهنطونعرطخلااذهدعبينألقاعَلُكلواحيلالملف..!ءايحالوريمض

نملتقنملتقفكلذريغدارأهللانكلوداسفلااذههجويفاوفقينأةيضابإلالواح

ءهرمأبنورمتأياساندجويذلاشحولااذهرصتنا،بلغألانبارصتناو،ةّيضاإلالاطبأ

الهنأل؛ديعبالوبيرقهنمملسيال{ءابولاَرُمَيامكدالبلاىلَعرمو{هناطلسلنوعضخيو

كبسحو،نيدوأةعيرشدودحدنعفقيال..ضرعللالولامللالوسفنللةمرحىري

خبطيوءامنإنبكترينأنودهتانبسوؤرعطقيواربصهءانبألتقيلجرنماًرشوةيشحو

ذنممدآييبنمنوشحوتملاهبكتريمللمعهئإ..هدنجلوهلءاشعاهنمزهجيلةيرشباسوؤر
امك،هناكميفهسبحو،ههجويففوقولاىلإاوعدنيذلاكئلوأأطخألهف؛روصعلامدقأ

..؟ةيدعملاةكاتفلاةئبوألاسبحت

..!قحىَلَعاوناكمُهنأبيرال



[ارايبيليةبضابلا_(}!٠)_ةيراتهبتوميفةيضابجل
١.وو٠صم )١)ل١٠

يك2حضنبسدرمع
ةقيقحمهف،هناميإيصلخمنمؤمو،اليثمهلدجتنأردني"ملعلاممقنمةخماشةمق

عومجلاقوسيو،نارقألاهمامألءاضتيحافكلالاطبأنملطبو،هعيرشترارسأومالسإلا

لهستو‘باعصلاللذتةبترمةوقلانمتغلبةادارإكلميناعطقلاقاستامكناديملايي

.بابسألارسيتوباقعلا

،ثتابيحرلاضرأنمقيمعلا"هلاتيداو"ةفضىلَعةمتاخلا.ةيرقلاهذه،"سرطق"فأشن

زكرمنعدعبلااذهىلَع-ناكدقلوملعلانمةقماسلاةبترللهذهغلبوسرداهيفو

اهسرديفهيلإلصتو،ناكملكنماهبتارغوبتكلاىتافندروتسي-ةكرحلاولاصتالا
/

هنعيلوتتهتخأتناكةمآسلاوأبعتلابسحيامدنعو،تاقوألا.لقأيفمهافلاقمعتملاةسارد

ملعلالكاشملعاوشاقننمرماعلالزتملاكلذءانبدهشمكو،شاقنلاوأةباتكلاوأةعارقلا

ةأرملالثمتلاةفقثملاةيكذلاءانسحلاةيبصلاهذهنيب،اهيخأوحتفةنبانيبرودي،عامتجالاو

.ملعلاججحنمةجحناكيذلااهيخأنيبوليثمتلاوحةملسملا

اهرظنةهاجوبعنتقيوأ،ملستفهيأرةحصبعنتقتىتحنيملاعلانيوخألانيبشاقنلالوطيو

ةدعاسممب{ةباتكلاوريرحتلافسورمعرمتسيوأ،ةساردلايفنارمتسيذئذنعو،اهيلإعجريف

امهلدعتو،لمعلاهلقسنتو،رداصملاملاعلااهيخألئيهتيتلا{ةملاعلاةلضافلاتخألاهذه

لمعلازاخنإهنعىلوتتدقو،ةاودلاوأ©قررولاوأ،ملقلاوأباتكلا:ملعلاةادأنمهيلإجاتحي

..امماكمإيفكللذناكاذإ

نيبىعستنأو©باححلاقزمتنأنودملعلانمغلبملااذهةيبصلاهذهتفلبدقلو

ملامغلبتنأاهعنميْمَلمشتحملارهظملاىلَعاهتظفاحمنإسأرلاةفوشكمردصلاةيراعلاجرلا

..تازمغلاوتاكرحلابتاريبخلاڵتاصلختملاتارفاسلا؛مويلاتانبنمريثكهغلبت

هعملمحب"مناغنبرشب"هيقفلاثدحملاملاعلا-اسورمعتبجنأيلاةيرقلا۔-سرطقبرم
_

روصنميبألءاضقلاىلوتدقو،ثلاثلانرقللناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةسداسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(
.ونامةعقويفدهشتساو،سايلإ



[١رايببليفةيضابإلا_[٠!٢)ةيراتلابكومينةيضابإلا
ةنودملاكرتليحرلادارأامدنعو،ملسملاهيخألملسملاخألالابقتساسورمعهلبقتساوهتنودم

..دوعيىتحنيمألايضاقلادنعةعيدو

ملاذإهنأىأروهسفنيفركفهنكلو؛اهخاسنتسايففلؤملانذأتسينأيضاقللرطخيمل

ترضحأ..لمعللدعتساو،هيدينمتلفتفوسةيملعلاةورثلاهذهنإفةصرفلاهذهمنتغي

رادلاءانفيفبتكيوهوهيلعيلمتتناكو،دادموملقوقرونمهيلإجاتحيامهتخأهل

ءاهخسنامتأىمحليوطتقوامهيلعضميْمَلَو،لظلاىلإالوحتسمشلااهتلصواذإىنح
ناكارشبنكلو؛سورمعهيلإاهعجرأفهتعيدوبلطي"مناغنبرشب"ةعيدولابحاصعجرو

تارطقيفلقنلاراثآهلترهظىمحاهحفصتامفكلذلو،سورمعنملمعلااذهعقوتي
يضاقلاباجأو5"اهتقرسدقل":مستبيوهوسورمعللاقف‘©فئاحصلالامعتساو،دادملا

."ملعلاقراس[تئشنإ]ىنّمَس":نالذجوهو

ةمامإلاةمصاعدصقوبرغملاىلإلحتراوهتنودمىناسارخلامناغنبرشبريبكلاملاعلاذخأ

مناغيبأةنودموهديدجميقباتكبةريهشلا"ةموصعملا"اهتبتكمنيزو؛"ترهيت"ي

.اهردنأوبتكلاميقأتوحةيمالسإلاتابتكملامظعأنم"ةموصعملا"تناكو

نماهيفامبةموصعملاقرحأ}ترهاتىلَعيعيشلاهللاديبعىلوميناجحلاىلوتساامدنعو
سورمعصرحالولو..قرتحااميفمناغيبأةنودمتقرتحاو،اهسئافنوبتكلارداون

ةعيرشلازونكنماّسيفنارثكيمالسإلاملاعلارسخ؛هليصحتيفهدجوملعللهتمدخو
.دادغبةبتكمتقرحأنيحرباجناويدهلبقنمرسخامك،ةيمالسإلا

..اًمامإاهلجأنمبسحواهبدرفنالاوقأهلو،نيدلاوملعلاةمئأربكأنمسورمعناك

دقو6هلاوقأوهئارآنمةعيرشلامولعيفعوضومولخيالو،هقفلايفومالكلاملعيففلأ

اهيفنيبي-نيحلاكلذيف-ةثيدحةقيرطىَلَعةيملعةعوسومفيلأتلاميمصتعضو

ةينملانكلو؛سايقلانمتجرختسايلاماكحألاو،عامجإلانمتجرختسايولاماكحألا

.ميظعلالمعلااذهزاحنإنعهتلجعأ



(١رايبيلينةيضابإلاةتتلخيراتلابكومينةيضابإلا

هباتكهيلإثعبف‘لوصألايفاباتكهلفلؤينأييازفلاقلاخلادبعةمالعلاهيلإثعب

نمؤملاةحارصيففرتعاف،ءارظنلاليلقناكو،ريبكلاملاعلاهسردو،يسورمعلابفورعملا

تناكو""ينمىوقأيسوفنلا":لاقفهنمةدامرزغأباتكلااذهبحاصنأبهقدصو

نمتناك«رورغلانعداعتبالاوقحلابفارتعالانكلو،نفلااذهيفةميقبتكينازفلل

.نوحلاصلافلسلاكئلوأامبىلحتييلاتافصلا

-هللاهمحر-بوبحمنبدّمحُمريبكلامامإللاسلجمرضحو،لبجلالهأنمةعامجيفجح

وبأناكاذإ":مامإلالاقف؛الاؤسسورمعهيلإهجوف،ذئنيحهمامإوبَهذَمْلاةدمعوهوؤ

ناملاعلافراعتو،لاؤسلانعباجأمتء"هنملاؤسلااذهفدلبلااذهنمءيشيفصفح

ناكولأسيناكفعرابلاسردملانمبيجنلابلاطلافقومسورمعفقوو،ناريبكلا

روضحبهيفشاقنلاحصيالوإملعلانونكمنماذه":مامإلاهللاقىتح"بيجيمامإلا

."ماوعلا

يبأرضحمبلجرهلأس..قحلايفادحأىشخيالهتهيدبةعرسوهئاكذوهملعىلإناكو

يضاقلاباجأف؛ابحاصهلملعيملوباتفاجرخنولوطنبالامنمذخأنُمَع:رصاهم

يفدعقأال":لاقورصاهموبأبضغف..هبقدصتفهرمأكايعأنإف،هبحاصنعلأست:ملاعلا

نأنيملسملانأشنمنإفدعقافدعقتنأتئشنإ":سورمعلاق."اذهلثمبهيفقفيسلجب
"..هللاةمحرنمادحأاوسيويال

وأهبحاصنعثحبينأجرخلابحاصمزليهنأىريوهو،اًديدشرصاهموبأناكدقل

.كلذريغةعابتلانمهئربينلورمألاهفلكامهمهتثرو

دقوهاضتقمبلمعلاو!مالسإلاحوروةعيرشلارارسألامهفقمعأناكدقفسورمعأ

.ةهباشملالاوحألايفهبلومعملالوقلاوهسورمعلوقحبصأ

ءاضقلايلينأنكميسورمعغرمو..ءاضقلاهيلعضرعو،سايلإروصنموبأهاعد

،ةدارإلاةوقو.ةمهازتلاوڵنامإلايف؛ةدحاوةعبطنمةرركمةخسنامهنإكرورصنميبأل

.٥٣٣ص!حتفنبسورمعرابخأ،ىخامشللريسلا:عجار١(



{ارايببليفةيضابإلا__(٢:٧١)ةيراقلابكومينةيضابإلا
ملاعلاسورمعامبىلحتيييلاةرازغلاهذه..ملعلاةرازغريغيفقرفامهنيبسيلو،ةعاجشلاو

هدوعبلصنأدعبروصنموبأاهيلإعجرامنيب..هرغصذنمةساردللعطقنايذلايكذلا

قحلاعناملتقيفيلنذأتملنإ":سورمعلاقف؛هتلوجرتجضنو،هدعاسدتشاو

باجتساو'»كمتاخوكرطمقينعذخفنيملسملاتاروعىلَعلادلاو،نيدلايفنعاطلاو

نوظفاحينيذلاءانمألانينمؤملاةريسهيفراسوءاضقلاسورمعىڵوتو؛ملاعلاطورشليلاولا

ىحهيلعايوقإملاظلاىلَعاديدشناكو،هنوقتيوهدابعيفهللانوشخيوسانلاقوقحىلَع
.هنمَقَحْلاذخأي

ىلدأف،خياشملانمريبكعمجو،روصنميبأرضحمبمكحلاسلجميفنالجرهيلإمصتخا
يعدملايقبفداعأ4‘تكسفداعأوڵتكسفباوجلاهيلعىعدملاهددرتسافةجحلابيعدملا

لاقف،هلجربهلكرفهيلإماقف\ةموصخلايفلجرلادديضاقللنابتساف،ائيشلقيمكوامكاس

هديعباصأعمجو{مهيلإيكذلايضاقلاتفتلاف."لجرلاىلَعتلجع":يضاقللءاسلجلا

!متلجعدقل":مهللاقويضاقلامسبتو.."!ةسمحكلت":هوباجأف"؟هذهمك":مهللاقو

ةلاطإلاىلإجاتحيالهنيهاربتحضتاو،نابتسااذإقحلانإ..؟دحاولانمدعلااوأدبتملاذامل

."قوقحلاليطعتوتقولاعيبضتو

بهذاُمَلَو،مهلريعىّلَعمهوبلاغقرطعاطقنأهلنوركذيروصنميبأىلإموقءاج

اوعطاقمهةيناثلاةقرفلانأو،هلريعلانأيعديموقلانمقيرفَلُكدجوريعلالحمىلإيلاولا

.يضاقلاىلإثعبوراحف،قيرطلا
كاهلئاخدواهرارسأفرعىتحامهتعتمأشتفئ8ريعلانعنيتفئاطلادعبأفسورمعءاج

لكفرعتنلاةقرفلانابتساىتحمهعاتميفامعمهلأسينيتقرفلانملكبدرفناذئدنعو

وهو-هللاقويلاولاىلإمممءاجو،طقفرهاظلاالإفرعتاليلاةقرفلاوريعلايفءيش
:روصنميبأللاقونيبصاغلاىلإراشأ84"ةقفرلاباحصأالؤه":ريعلاباحصأىلإريشي

.مهبليكنتلاومهسبحنمبجتامعكلذبيكي3"كفايضأءالؤهو"

٢٢٥.؛ىخامشلل:ريسلا١(



[١رايبيليفةيضابالا__[٨!١]_ةخبراتلابتومينةضابإلا

ناكامكبرحلاناديميفالطباعاجشناكاسورمعنإ:ثيدحلااذهردصيفتلق

..قَحْلاتابثإيفايوقولكاشملالحيفيكذو،ءاضقلاناديمفانداع

،ايبيليفةيضانإلانيبىربكلاةعقولاكلتةبلاغألاوةسوفننيب"ونام"ةعقورضح

قلحيناكف،همادقإوهتوقلثميفسرفسورمعلناكو،ناوريقلانمنيفحازلاةبلاغألاو

ريطي‘هشيجبناوجنمبناجىلَعاطغضظحليامدنعوباقعلاقلحُيامكودعلاىلَع

ممبلرتييذلالطبلااذهيفودعلاراحو،عومحلاتتشيوبوركلاهنعجرفيف،هيلإ
اذإلإارصناوزرحتنلمكنإ":مهلئاقلاقفناديملاتاهجعيمجيفتالتاقلاتابرضلا

ثناكمىفالابحاوتّنف-ةعدخبرحلاو-ةليحلاىلإاودمعف،"باهشلااذهىوه

هشيجلاطبألبناجلاكلذيفعقيامريبكلالطبلاىأرو،ةيحانلاكلتىلإمهلقثاوهجو

رثعتف،داوخلالجرأنيبتفلتخالابحلانكلوطغضلاهنعففخيلمهيلإهحتافريواغملا

هبءيجو،اًريسأذخأفهيلإفويسلاويديألاتارشعتعراستو،سرافلاوسرفلاطقسو

دئاقهعئاظفبكتريليذلاروعسملالجرلاىلإبلغألانبميهاربإىلإ؛موقلاريمأىلإ

لشصطبلابتمشينأنونجملادئاقلادارأو-ملعأاميف-ليوطلاةيرشبلاخيراتفبرح

كلتو؛هللاديبرامعألانإ":لطبلاباجأف3"كنعفعأفوفعلايلس":هللاقف،نمؤملا

:لاقف."ككرتنلهيلعتنأامععجرافنذإ":ميهاربإلاقف"..!اًدبأيماهعمستنلةملك

.0)»"!..هلابقحلاىنحاهلوقأالةملككلت"

ولواًمفعضهنماودجينأمهنمالمأ،هبيذعتنولاويمهوتابلطلاهذههيلإنوهجوياوناكو

هيلإنومدقيو،ائيشفائيشديدحلانمضيراقمبهيدينوضرقياوناكف..تاظحللارخآيق

‘هتلوطبوهتعاجشىفاّئباث،هئدبميفاًئباث،هتديقعيفاًباث،هناميإيفائباثناكو..مهضورع

ىَلَعخيراتلالجسو!!!هللاهمحراهحورتضافف{نيقفرملاىلإهيديلمهعطقباوغلبىتح

.هتايحيفاهكرتنلاةريثكلاءادوسلاتاحفصلاعم،ءادوسىرخأةحفصنونجلاميهاربإ

.مموموم
__

.٨٣ - ٢٨٢ :٢ !ةيضايرلاراهزألاو 0٢٢٥ :يخامشلاريس:رظنا )١



[ررايبيلينةيضابلا__[١إ١]_ةخبراتلابتومينةيضابإلا

ةيسايسملاح
دبعةدهاعمبسحةنيدملاادعامترهاتيفةيمتسرلاةلودللةعباتةيبيللاةكلمملابلغأناك

ترمهاتىّلَعيعيشلاهللاديبعوبأبلغتليلقبونامةعقودعبو©بلغألانبميهاربإنبهللادبعوباهولا

رئازجلاوايبيلنيبةيسايسلاةلصلاتعطقناو،ةيمتسرلاةلودلاتضرقناف،اهتبتكمقرحأو،امبرخو

نعالقتسمهعبتيامولبجلااذهراصترهاتطوقسبو‘ةسوفنلبجايبيليةيضابإلازكرمحبصأف

ةلودللطقعضخيملامك.ةبلاغأللعضختملو،نولوطنبالعضخيملهنإ؛ىرخألالودلاعيمج

.يكرتلالالتحالاىلإيمالسإلابرغملايفمكحلاىلَعتبقاعتقلالودلانماهريغلوأةيمطافلا

نمراتخيناكاَمئِو؛اًمامإعيابيملو،ةديدجةلودداليمنلعيمللالقتسالااذهعمُهَنكَلو

.ودعلاعفاديو(قوقحلالصويو،لكاشملالحيف؛ةَمُألانوؤشىلوتيامكاحءافكألاهلاجر

.كلذبىمستينأنودمامإلاهبموقيامعيمّحبموقيةلمجلابوءاملعلاةراشتسابةمألاهجويو
اولوتنيذلاماكحلاءالؤهنمددعنعميركلائراقلااهيأكثدحأفوسةلبقملاتاحفصلايفو

.هقدّمحُمةمأنمحلاصلافلسلاهيلعراسيذلا؛ميوقلاقيرطلايفامباوراسفلبخلايةمألارمأ

نودةيضابإلاىَّلَعنييسابعلاناودعنمءادتباايبيليفمكحلايلونُمَعكتندحنيحانأو

كثدحأنيحوأةيمتسرلاةلودلاضارقناىلإيبجتلادوعسمنبهللادبعةمالعللمهلتقوؤثدح

ىصقتأالوخيراتلاةلسلسعبتأال،يكرتلالالتحالاىلإةسوفنلبجيفمكحلايلومع

ةنامألاءابعأمهلهاوكىّلَعتيقلأنيذلانينمؤملاكلوأعيمَحلالماشيضرعنكيملو؛صاخشألا

.عيمجلاهيلعراساملةلثمأكمهضعبنعكثدحأينكلو"نيملسملارومأبمايقلاةنامأشةميظعلا

هيلعهضرعأاملاثمأدجتفوسو‘فصنملاطسبملاخيراتلاىلإعجرينأميركلائراقللو

نازفقطانميفكلذناكءاوس،مكحلارمأاولوتنيذلاكئلوأيفتاقرشملاتاحفصلانم

يفدجتنلهنإةسوفنلبجوأ"ىجيت"رارطنقيفوأةغاوزيفوأؤترسيفوأ{ةفلتخملا

يضريو،هلوسريضريوكهللايضريامآلإمهنيديفومهقالخأومهتريسيفوءالؤهمكح
ةيضابإلانيبقرفيملاذإالإمهللالدعلاوًقَحْلابةزتعملاةيناسنإلافرشيونينمؤملايحلاص
نممهريغوةيضابإلانيبوأ،ةعيشلاوةيضابإلانيبوأشةيرفصلاوةيضابإلانيبوأراكنلاو
ةمألاءادعأهبكترياممهيلإبسنيوأ،عئاظفلانمكنلوأهبكترااممهيلإبسنيف،قرفلا
.هللاماكحأنماًمكحاومرتحيملنيذلاةملظلانيطالسلاناوعأنم



[ارايببلينةيضابإلا[١٢٠)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

"هريخلانبتلادبعدمحموبأ
ةفللايف(ق)فرحلاو"فريزئويت"ىمستتابيحرلاىرقنمةريغصةيرقيفأشن

.(يق)نمالدب(تآ)نولمعتسيدقو،لهأوأ،لآ:هانعمةيربربلا

لصفيقمعلاقيحسداوىلَعلطتو"خماشلبجةمقىلعهذه"فريزئو"عقت

كرصعلااذهيفتابيحرلازكرمىهومويلاديدجوبدالوأ"راجيمت"نيبواهنيب

.لايمأةعبرأوحناهنعدعبتو

قوفورضخألاقيمعلايداولااذهةفضىلعوةليمجلاةريغصلاةيرقلاهذهيف

نملبقتسااملوألبقتساو..ريخلانبهللادبعدَّمحُموبأأشن{ةقهاشلاةمقلاكلت

سردو،نيملسملابادآببدأتو٬هللاباتكظفحف؛ةيرقلاةسردملمعلاةايح

همهتنوعبشيالمهنأدجواملف،ءالضفلاةيرقلاخياشمىلَعفينحلانيدلائدابم

ةرماعلاةسردملاكلتنموميسونبنابأةمالعلاهنامزريذنةسردمىلإلقتنا

اباتكعيضنم":ليقفللاهببرضىتحةكرحتمةيملعةعوسومناكف،جرخت

ةلالدلاففاكللااذهو"..ريخلانبهللادبعلثماًملاعرشعةسمخعيضنمك

.ملعلايفةرهشنملجرللامىلَع

نمزدعبوءاملعلارثكأاهيفلتقدقوونامةعقودعبةيضابإلانميقبنمعجر

ا‘ترهاتاوبرخورئازجلايفةيمتسرلاةلودلاىلَعةعيشلابلغتةعقولاهذهنمريسي

نعالقتسمابرغواقرشهعبتياموةسوفنلبجحبصأكلذبو}ةموصعملااوقرحأو

نأاوماشيملايبيليفةيضابإلانأامكااهنمةدحاوبطبترمريغ،ةرواجماةلودلا

صاخمكحبنوفتكياوناكمُهئكلو.ةلودةماقإىلإاوعديوأةمامإلابادحأاوعيابي

.ممه

}__
ةسوفنلبجىلعمكحلايلوت،ثلاثلانرقللناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةسداسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(
.لبحء!هلعنمرمألايلوأقاقتابهعبتيامو



[١رايببليفةيضابإلا_[١٢١)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

هيدينيبنوعضيومهرومأهيلإنودنسي؛مهافكأنوراتخيف،ةروشملاويأرلالهأعمتجي

لكوممودعلاةعفادمو.مهلكاشميفلصفلاو،مهيعزانتمنيبءاضقلاىلوتيفمهنوؤش

هولزعالإو،هودعاسكولسلاهنممهبجعأوجهنلاىلعراسنإفإممتراشتسابالإمتيالكلذ

مهلكهسوفنلبجيراشتسمنيبرايتخالااذهمتينايحألارثكأيفو،هريغهناكملاوراتخاو

نكلو.هعباوتولبجلايفةيضابالاعيمَجىلَعةيراجهنوراتخييذلامكاحلاتايحالصنوكتو

نمةمألانوؤشةياعرهريغىلوتيامنيب،لبجلايحاوننمةيحانىلَعمهدحأمكحرصتقيدق

سيلوءارضلاوءارسلايفةكراشمونواعتةقالعمهنيبةقالعلانوكتذئنيحو؛ةيقابلاةيحانلا

اليهفةمألاامأكليبسنوهأىَلَعهبمايقلارسيتييك،لمعللاميسقتالإمهنيبمكحلاعيزوت

ةمألادوعتعضولااذهيضقنيامدنعو،فالخالوةقرفتال.حلاصملاةطبترةدحاوةمألازت

.مكحلاوفدهلاوةسايسلاةدحونمهيلعتناكامىلإ

"يأرلايفافالتخاوأمكحلاىَلَعاعازنكانهنأةقباسلاةلاحلاركذبيعأتسل

ةلودلاطوقسنيبعقتيلاةنمزألانمنمزيفىرجدقةمألاءانبأنيبةقرفتوأ

يفالوسيظفحيفنكيملكلذنمائيشنإ..ايبيلىلإايكرتلوخدوةيمتسرلا
ةيدرفلاتافالخلاالإكلذنمينثتسأالو،خيراتلابتكنميدينيبيلارداصملا

.ةرسألكدنععقتيلا{ةيداعلا

لئالقلادارفألانمناكوونامىلإبهذنميفريخلانبهللادبعدمحُموبأبهذ

رسحتيوهوةريغصلاهتيرقىلإاملاسعجرف،ةعقولاهذهدعبةايحلامهلتردقنيذلا

خياشملاةيقبعرهسابعلانبحلفأيوتامدنعو،لبجلاامبيميلاةراسخلاىلعالل
ملذإةديدشهيلإةجاحلانإف،هنسربكهلعفشيملو،مهبلطهيلعنوضرعيهيلإ

ناكو،يروظطغبلامساقلايبأريغو،هريغةعقولاكلتدعبرابكلامالعألانمقبي
ممبراسف"مهنيبءاضقلاو،مهيلعمكحلاهيلإاودنسأفءامظعنهوأوكانسهنمربكأ

قدمحميدممهموزلو،ممبرلمهاوقتتفرعنيذلامالعألاكلنلوأةريس

يفةلادعو"قحلايتةاواسم:مهمكحنمجذامنتيأرو5ميوقلاهللانيدبمهكسمتو



(١رايبيلينةيضابإلاةيراتلابكومينةيضابإلا
ةعيرشلارارسألقيمعمهنفنعكلذلكثعبنيةمألاةحلصمىلَعرهسومكحلا

ءامبلمعلاوةنسلاعابتاىلعسانلاصرحأنمةسوفنلبجقةيضابإلاناك

امةلماكلاحالصلاطورشهيفعمتجتنمالإمممةالصلارمأنولويالاوناكف

رهف؛طورشلاهذههيفتعمتجانممهللادبعوبأناكواليبسكلذىلإاودجو

؛انسمهربكأوإهللانيدباكاسمتسامهدشأو!هللاباتكلمهظفحأوإموقلاملعأ

نامزلالوطلقثأوربكلاهيلعبلغو،سانلابةالصلارمأىلوتيناكدقفكلذلو

نبىيحيهللاقفهفلخنمهعمسيىمَحةيرسلاةءارقلايفهتوصبرهجيناكف3هعمس

."كعمسنىحةءارقلابرهحتتنأوكفلخةالصلاانعستام":امويقاردسلاسنوي

نأايفاكباوجلااذهناكو"..؟سنويابأايكعامسفلكأمل":ملاعلامامإلالاقف

امعم.ال!ىورقنممهدنعامإقلعتياَمَئإهدابعلهللافيلكتنأهريغوسنوينبافرعي

ايلاعهتوصناكاذإفكهينذألإيعاريالرسلاةالصيفأرقيامدنعهنإ..مهريغدنع

؟رسلاعضوميارهجأرقهنأيعيالف-القثهينذأينأل-هفلخنمهعمسثيحب

.رسلاةءارقيفهينذأعمسينأفلكمهنأل

نمهنعزجعيامملعلارشنيفدهجلانملذبو،ونامةعقودعبىوتفلاوسيردتللسلج

الونسلاربكالةسدقملاميلعتلاةلاسربهمايقنودلحيْمَلَوبابشلاناوفنعيفاوناك

ةدميفديعينأدهجنملذبامبعاطتسادقلو!مكحلاماهمبلاغشنالاالو،ندبلافعض

وبأالإلمعلااذهيفهدناسيْمَلَو{ةنحاطلاونامةكرعميفةمألاهترسخامةليوطبتسيل
ابأنأل؛هللادبعدمحموبألذباممربكأيملعلادهجلانملذبيذلا،يروطغبلامساقلا

ةماعدامنالجرلاناذهنوكينأتدارأهللاةمكحنأكو..مكحلابلغتشيملمساقلا

نيرشعوةئامدًّمحُموبأشاعدقفءامهريغلحتيملامليوطلارمعلانمامهلتحاتأفةضهنلا

ىضمأو،ةعساولاةفاقثلالهانمنمفارتغالاو{ملعتلالجأنمحافكلايفاهلوأىضمأ{ةنس

.ةعساوةمحرهللاهمحرف.هيلإهللاهضبقىح.لطابلاوملظلاولهجلاحافكيفاهرخآ



ايبيليفةيضابإلا_[١٢٢_)_خيراتلابكومينةيضابإلا

6يناجسآلاايركزىيحيوبا
ىمهوليموحنىلَعاهنمقرشلاىلإعقت"ورم"نمةبيرقةيرقلالطأ،مويلا"ناجرأ"

يفمويلامثجيةوبرلاكلتةمقىلعوضرألانماهرواجيامىلَعفرشتةيلاعةوبرقوف

اذهلازيالو،ىيمييبأدلواجرألاايركزيبأىلإبسنيحيسفدجسمعوشخوراقو

.ةئاغتسالاوءاقستسالاتاولصدنعنيملسملادصقممويلاىلإدجسملا

رجشنمفالآامبطيحيإعينملانصحلاكةيلاعةوبرةمقدعتقتنيلاةيرقلاهذهيفو

وبأأشننسحللةحتفتملاةيرقلاهذهيفةعئارلاةروصلابليمجلاراطإلاطيحيامكنوتيزلا

ةفضرو،ءامشلاةخماشلااهممقوءانغلااهضايرنيبوجرداهيفويناجرألاايركزىحي

ةليمحلارظانملاهذهيف..حبسولوحتءاقرزةريحبورصاملالشيفو..حرسقيمعلااهيداو

ضحتفتمنهذباهنملهنيملعلادهاعمىلإقلطنامتلفطللىلوألابهاوملاتنوكتةرحاسلا

ىمسأةفرعملايفغلبف،نيحلاكلذيفةرفوتمتناكلاةريزغلاعبانملانمفرتغيو

ييلا،ةرطعلاممتريسراسوعيفرلاقلخلانمنونمؤملاكئلوأهبىلحتيامبىلحتو‘تاجردلا

.هقدّمحُمةمأنمةوفصلادنعلإدجوتال

ناكىَّتَحةعيرشلارارسأمهفتو،هلوسرةنسوهللاباتكةساردىلعكلذدعبفكعو

،قلخلاو،لمعلاو،ملعلانم،ةردانلاتافصلاهذهنوملسملاهيففرعو،اًعجرمكلذيف

ةلاحيفىَتَحمهنوؤشىڵوتينأىَلَع.عافدمامإهوعيابومهرمأهولوو،مهتقلهولوأف

يفاهعضيلمهئاينغأنمقوقحلاذخأيو،مهيعزانتمنيبمكحيوإمهلكاشملصفيف؛ملسلا
..نيمآنمؤمةيلخادلااهتسايسهجويةمأنوؤشنمكلانهامرخآىلإ،مهئارقف

ةنامأنمهفالسأيفوهيففرعامبلاقنلاءابعألاهذهلمحتواهيلعهوضرعاملبقدقو

..ةمألاةحلصمىلَعصرحونيدو

لحلالهأقافتابهيليامولبجلامكحهيلإدنسأ؛عبارلانرقلللألافصنلاءاملعرسةمباسلاةقبطلانم()

.ةسوفنلبجخياشمنمدقعلاو



مهيلإهدانسإىَلَعاوقفتاو،هيلعهوضرعومكحلارمأيفنوملسملارواشتامدنع

نمامهوهتخأوهمأتناك..هتابجاوبمايقلاىلَعهللابانيعتسماهلبقو،ةيلوؤسملانمبرهتي
تالبقمءاسنلاتناكامدنعو،ليقثلاءبعلااذهنمهيلعنيتفئاختاحلاصلاتاملاعلا

تخألاومألاتناك،رايتخالااذهو،ةقثلاهذهبو،عيفرلابصنملااذهبةئنهتللامهيلع

ىلَعاوعضومهئإ،رانلاىلإهومدقمهئإ":تائنهملانابيحتوعومدلانافرذتو،نابحتنت
سانلاءوبيفمهقوقحنيبزرفيومهلكاشملصفيلهوراتخامهئإ.اهبءرنيالاقثءابعأهلهاك

."ريبكلامرغلاوريسعلاباسحلاببوؤيو{ةحاتملاقوقحلاو،ةلوصفملالكاشملاب

،نونحلاهتخأو،موؤرلاهمأةضراعممغرةليقثلاةمهملاهذمبمايقللعفادملامكاحلابصتناو

ةنامألاىعرييذلانمؤمللالثمناكف،هتمأهتجاتحاامدنعهسفنبةيحضتلايفددرتيملو

عاتمنعضرعمكلذلكيفوهو،عافدلايفتيمتسيولكاشملالصفيوَقَحْلاعبتيو
.ايندلافرخزوةايحلا

نيعبرأهلاوعمج«دوهيلانمةعامجمدقنميفمدقو،ةئنهتللسانلاهءاجفدلوهلدلو
يننكلو{ةيزجمكنمامتذخألمكتنايصىلَعردقأتنكول:مهللاقفديدجلادولومللارانيد
الهنإ،ةيدههيلإاهومدقينأاولواحاثبعو.."مكلاومأاوذخفضمكتنايصىلَعردقأال

ثيدحنيحلاكلذيفركذيناكهلَعَلَو،ريمألاوأمكاحلابصنميفوهوايادهلالبقي
يجاتللاىنألاًممروُمأىلعمكنمالاجرلمعتسأينإف:دعباًمَأ»:قفلوسر

رظنيفهمأوهيبأتنبيفَسَلَجلهف.يلتيدهأةيدههذهو.مكلاذَه:لوقيقمكذَحأ
مؤيهبءاجالإاميشهنمذخأتالهديبيسفنيذلاو؟لمأهيليىدهأ هلمحيةمايقلا
ءالؤهمعطأئ.(')«رعيتةاشوألاوخاَهَلةَرَقَوأءاغزهلاًريعَبناكنإهتبقرىّلَع

لشمانيأرام،اًبجع":نولوقيمهونوثدحتياوناك..نوبجعيمهواوفرصناو،ابنعدوهيلا
امنوفرعيمهف؛اوبجعينأمهلقحو."سانلالاومأيفاماطلسعمطيالدالبلاهذه

ىسل:عجارا ٢٤٢٨م
٢٦٣٢.،٢٧٧٦رهلامعمامإلاةبساحمباب}هظفلبيدعاسلاديمحيبأنعيراخبلاهجرخأ٢( !ملسمو٦/
١٤٦٣.،!٢٣٨رهلثم (عحارملا)٣/



[رايببليفةضابإلا(٦٢٠)ةيراتلابكومينةيضابإلا

اذهعنتميفيكف،قيرطيأنملاملاىلَعلوصحللمئارجلانمناطلسلاباحصأهبكتري
..ريمضلاالحارتساوسفنلاامبتباطةيدهلوبقنع

ىلإنايحألانمريغكيفيدؤي،دانعومهافتءوسهسيمرطو)رومزينبنيبناك

يفةسوفنلبجةنيدمومكحلازكرم-"وداج"قاوسأيفنوقالتيامدنععارتلاوةبغاشملا
قيرفللزوجيال!عوبسألايفةدحاوقوسبنيقيرفلانمدحاولكصحف-نيحلاكلذ

ءودهلادوسيلايفاككلذناكو،هادملاطيذلابغشلااذهعقيالىنح،اهروضحرحآلا

.مهنيب
وبأناكو،ديزتوأنيليمغلبتةفاسمىحييبأدلب"ناجرأ"ومكحلازكرم"وداج"نيب

ىلإءاعدلااذهبهجتينأهبموقيلمعلوأناكومكحلاسلجبىلإحابصلكمدقيىحي

ذإجتحملةجحالو!قحلااذايَقَحْلايذلَقَحْلاطعامهللا":صالخإونامييفهبر

."قحالبجتحا
دقو،اهنمغرفيىنحمهلكاشمضرعتسيو،ههجوبسانلالبقتسيراحلاءاعدلااذهدعبو

دقوةوبرلاةمقىلَعةليمجلاهتيرقىلإعجريف،ركفلابعتوندبلابعت‘بعتلاهكمنأ

بصنلانمكلذهسلحبيقهلانامل،اهيلإغلبينألبقتارملانماددعقيرطلايفحيرتسي

..ءانعلاو

ريخهذههتمهمبماقفعافدمامإىحيابأتعيابةمألانإ:ثيدحلااذهردصيفتلق

هدريو،داصرملابلطبلااذههلفقيفلبحلالتحينأيعيشلاهللاديبعوبألواحمكومايق

..ىعسملابئاخ،لامآلامطحم

ىَلَعةنيصحةيرقيهو-ةريزخلاىلَعةميظعةوقبيعيشلاهللاديبعيبأشويجتراغأ

تلوسو.ةميزهرشهبقحلأو،ىيحيوبأمامإلاهلىدصتف-ةبارحلاةهجىفخماشلبجةمق

ىلَعلوصحلاعيطتسيهلعل(مكحلازكرمنمةديعبةيرقىلَعةراغإلاديعينأهسفنيعيشلل

عقتىرخأةيرقىهو"تكرت"ىلَعمجهف،ناودعلادربلبجلامكاحنكمتينألبقءيش



ىرخأةميزههبقحلأو"يوقلاعافدلامامإهلىدصتف"وابك"و"تولال"نيبدماوحلايف

ةرثكمغرسهنيرعدسألايمحيامك،هتزوحيمحينأعاطتسااذكهو،ىلوألانمادش

هللاهمحرناكدقل،مهسفنأمهلتلوسوءايندلامهترغنيذلانيلغتسملاتالواحمونيدتعملا

.هتمألبحملا،هبربةلصلاقيثولا،هناميإىلعصيرحلا"يوقلانمؤمللةعئارةروص

عنتماةرداغمةنعطب-ةدرطرشمهدرطوةعيشلامزهنأدعب-"تكريت"يفدهشتسا

..هللاىلإهرمأضوفواهبحاصيمسينأهللاهمحر

ماقف؛روصنميبأديفح،ورمعيبأنبهللادبعيبأةيلوتىلَعهدعبنيملسملايأرعمتجاو

ىحييبأنبايركزابأهناكماولوو،هلزعىلَعاوقفتاىروشلالهأنكل،ةريسيةدمرمألاب
هبلطتْمَنَوثادحألاةماجبىلَعردقأو،هللادبعيبأنمأفكأهنأمهداقتعال،ناجرألا

ةلتقمتعقوو.ءايركزربأمهىدصت؛لبجلاىلعنيسايلاشوبجتمهدقف!ةد
،الانملبحلانماولانينأنود(سابعلايبشويج)"ةدوسملا"عجرو،نيقيرفلانيبىربك

هيلإعمتجاو،هابأتباصألاك{ةرداغةنعطهتباصأاًعجارءايركزوبأناكامدنعو

دعتسيو‘توملاتاركسجلاعيوهومهباجأفمهرومأىلوتينميفهيأرنعهنولأسيخياشملا

.يردلاتيصفأنبديزمكلىرأ:هبرءاقلل

قورافلافقومبهيبشفقومهنإ5ةايحلاتاظحلرخآيفىنحاًحصنمهليملاذكهو
..نيملسمللةحيصنلاوصالخإلايفهباشتتنينمؤملافقاومو،ظ

نماقلخوةرادجوانيدواملعلقأانوكيملو.نيلطبلانيذهنعثيدحلاترصتخاينإ

باتكسيلباتكلااذهنأل؛ليصفتلاوباهسإلانمءيشبمهنعتثدحتنيذلاكنلوأ

موقيلامعأيفةلثمتمةمأةايحلروصعومجموهاَمْنوثادحألاورابخألاىصقتيخيرات

وأ،اهنمةبيرقلاروصلانمعومجبنعامةروصبيفتكأاماريثكو،تاعامجوأدارفأامب

لمعلااذهجارخإلهتردقيذلادهجلاونامزلاينافكاملءاصقتسالاتدرأولو،اهلةمباشملا

‘ةليزهلايشيرباهتلوانتامدنعاهلامجوامتايحاهتقرافييلاةتهابلاةروصلاهذهو،ليئضلا

.فيعضلايبولسأو
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ةئالكلامالعألا
.يملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأو،.يسَورشلاسوطامنبناميلسىحيوبأ

:يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأو
دادعإللايجألاءانبىلَعنوسفانتيو‘نولضافتيالفمراكملاىلإنوقباستيمالعأةثالث

ةبساحهنعردحنتالفمهنمدحاولاىلإراصبألاونرت،هيوخأنعمهدحأرخأتيالفلاجرلا

تأرهليمزبتقلعاذإف،ةلوطبلاتافصوةيصخشلالامكلاهدعبىمرمالامىلإةياغلاهأ

..ىلوألاةيرقبعلارهاظماهيسنيامهنم

رزاألإهغلبيالوريثكلاكرادمهنودرصقتيذلاوأشلااوغلبىتحةساردلاءارواودج

امبلمعلا..لمعللاونكر4.ةداعللةقراخنوكتداكتبهاومهللاةيانعمهتبهونممريسيلا

هنوبهينيذلانيرباصلالاطبألانمليلقلاردانلالإاهغلبياللاةياغلااضيأاوغلبف؛اوملع

.مهممألةيونعموةيدامىوقنمنوكلمي
،لبحلامكحهيلإاودنسأف«سوطامنبناميلسىحييبأبخياشملاقثو()رسوطامنبا؛ه

مكحهيلإدنسأنمريخنمناكف؛لبقنمهفالسأاهلبقامك،ةمهملاهذهريبكلاملاعلالبقو

لغشيملو"لدعوقحبةكباشتملالكاشملالحو،مهفوقذحبهقّبطوملعوةياردنعهالوتف
تناكف..ميلعتلاةلاسر،اهلجأنمقلخنلاةلاسرلانعليقثلاءبعلااذمبسوطامنبا

اهيلإدروو‘عوبرلاعيمَجيفملعلاترشنيتلاسرادملامظعأنمسوطامنباةسردم

.ناكملكنمبالطلا

ىلإلصتىمحبالطللاهحرشيوةيملعلاتايرظنلايقليسردمدربسوطامنبانكيم
هسوردتناكف؛ءادتقاللةحلاصةودقوةيبرتلانسحيايبرمكلذعمناكامنوممماهذأ

هتريستناكو،سفنلابيذهتلايعادبالطلانيبميركلاهقلخناكو،مالسإلاحوربةعبشم

ةرازغتناكاهحافكواهنيدواهقالخأيفةيوقلاةيصخشلاهذهىلإو.لاثمألابرضمةميوقلا

.خياشملاقافتابمكحلاىلوت؛عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعمةعباسلاةقبطلايايركزوبأهركذ١(



نعةيضابإلابتكنمباتكلخيملفسةيصخشلاهذهنيوكتيفبابسألامظعأنمملعلا
ىيحتوبألاق.سوطامنباىوتفهلخدتملمهنادلبنمدلبقبيملو«سوطامنبالاوقأ
اهلكسوطامنباىوتفنإ:لاقف"هليوز"ةيحانبءاملعلاضعببتعمتجا":يئاطسرفلا

نباتيتأتمدقاملف":ىييوبألاق."بئاغلالوميتيلةعفشالنأىريهنأألإاةنسح
."قوقحلاليطعتكلذ:هللق:لاقف.هتربخأفسوطام

ملعلالاجرريدقتغلبمو"ميظعلاملاعلااذهىوتفراشتناحضوتةطيسبلاةيضقلاهذهنإ

امنوححصيفنودوعيمت،يمالسإلابرغملايفةرشتنملاسرادملابنوقحتليبالطلاناك..هل

.ميظعلاملاعلااذهىَلَعهوسرد

امنو،يسنوتلابونجلابسرادملاضعبيفىسوموبأوحلاصوبأ:نابيجنلانابلاطلاسرد

ايقتلافڵسوطامنباىلَعهاسرداماضرعيل؛ةسوفنلبجىلإعوجرلااررقامهتساردامأ

مهقيرطينو{مهقفارفذئنيحميلعتلاروديفناكو"يئاطاسرفلاركبيبأنبركبةمالعلاب
.ناخيشلاسردامفالخبركبباوجناكو.ةلئسأةدعمهيلإتهجو

ىوتفوامهاوتفنيبفالخلاو،امهتصقهلاركذرسوطامنباريبكلاملاعلاىلإالصوامدنعو
..ملاعيئاطسرفلا:امهلخيشلالاقفركبيبأنبا

عوضوموبالطلاامبرخفيفةيساردلاتازاجإلايطعينأهلقحنُممةداهشاهنإ
تارصتخملادنعهدحتيذلايلآلاباوجلاوهنيخيشلاباوجو،يهقفعوضومةلئسألا
ىلإقيمعلاهمهفبلغلغتييذلايكذلاملاعلاباوجوهفركبيبأنباباوجامأ،ةيهقفلا

يفكيو«مالسإلاماكحأيفرينتسملالقعلااهفشتكيييلاقئاقحلاىلإصوغيوةعيرشلارارسأ
نيبقرفلارادقمفرعتل\بالطلاكئلوألتضرعييلالئاسملاهذهىدحإكلركذأنأ
.يعرشلامكحلارسلمهفتملاو،هقفلاءاملعلصوصنلارهاوظبثبشتملا

لمعتسملابارتلاوديلايفمكحلاامفشةسحنهديويعرشرذعلمميتلجر:لاقفلئاسمهلأس
بارتلاوديلانإ:لاقركبيبأنبانكلو.سحنبارتلاوةرهاطديلانأناخيشلاباجأ.؟مميتلل

نأميركلائراقلااهيأكلو!تابرضلانيببهذ:لاقف!سحنلابهذنيأ:هلليقف،نارهاط
لاستغالاوأءوضولاماقميفمميتلاتعضويتلاةحمسلاةعيرشلاماكحأىلَعةلأسملاهذهلمأتت
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فقتمثكلذلمأتتنأكلشعيطتسيالامهلمحتو{اططشملسملافلكتالىحثدحلاعفرتل

يبأنبابناجىلإتفقوويفقومترتخادقفانأامأ؛بالطلاءالؤهنمتئشنمفصيف

..مميتلايفلمعتسايذلابارتلايفرثألاةيقابنيعتاذديلايفيلاةساجنلانكتملام،ركي

ربخأو.عيرسيرورضلمعلىلايللانمةليلقعجروابئاغهدلبلهأنملجرناك

اذهىلَعبترتياميفةحلاصلاةجوزلاتركفو،ركابلاحابصلايفهلمعىلإدوعيسهئأهتجوز

عمسيوأدحأهارينأنود.ةنيعملاقوقحلابحاصجوزلاهيفرضحيذلاءيجافملاءيجملا

نبالإتثعبنكاهجوزلاماعطتعنصف..بيرقلالبقتسملاىلإرظنتيهوتركف،هب

جوزلاعمماعطلالكأو،مكاحلاملاعلارضحو،ءاشعلايفاهجوزقفارينأهوعدتسوطام

هتعقوتامعقينأو.ةليللاكلتنملمحتنأاهلردقورجفلاشبغعمدلبلارداغيذلا

اذإف،اهتملآفءوسلاةلاقاهتغلبو©بئاغاهجوزنأبمهملعمملماحةنالفنأسانلاثدحتو

اي":لوقتمث5ايافخلاورارسألاملاعيهلبقتستمهعجاضمىلإسانلاىراوو،ليللااهنج

ةأرملانعسانلاهبسماهتيامخيشلاعماسمغلبو،"سوطامنبااوركذرحسلاةكئالم

الىح،فرعامبمهربخأسانلاعمتجاامدنعو،لبطلابرضبرمأف5ةمزاحلاةيكذلاةلضافلا

.اهسفننعهدعبتنأصرحلادشأتصرحامبةلفاغةنمؤمةأرمااوفذقي

لاق.ءافازجمالكلايقلياللاعنمةميقلاةداهشلاهذمبهنعانثيدحمتخننأيفكيهلعلو

اقرشهاوتفتفلبنفملعيفكروبومساقلايبأدعبهداقسوطامنبانإ":يروطفبلا

١)"ونامعورفدحأوهو7

دحاىروظطفبلامساقلايبأىلعسرد-:‘)يملالجلاسنوينبىسومنوراهوبأم©
امأ؛تايضايرلاوقطنملاولوصألايفنوراهوبأعربو،ونامةكرعمدعبايقبنيذللانيخيشلا

."زئاجعلاملع"ءايكذألاةبلطلانمهؤالمزووههيمسيناكدقفهقفلاملع

____

هايتفيفكروبونادلبلايفهملععاشدقواملاعناكهنأ»:يوطغبلامالكو.٦٧٢ص،يخامشلاريس:عجار(١

كيلممالساهللاقياضراهايتفتقحلقحنالجرويفونانسمأوةبرجيفتغلبسوطامنباايتفنإ:ليققح

.«برغملايف

.عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهفةعباسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ٢(
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،ديمحلاقلخلاوملعلارشننم،سوطامنباهقيدصهبمتهااملثمبريبكلاةمالعلااذهمتها

ربتعتيتلاةميظعلاهتسردمسسأو.عمتجلاوبالطلاسوفنيفةيفاصلامالسإلاحورثبو

سانلالابقإةدشعم،ةمألاةايحيفريبكلارثألانمدفتسيملنمردنو،نيحلاكلذيفةيلاثم

لهنملااذهنمفارتغالايفنورصقمسانلانأىريسوطامنباناك،ةسردملاهذهىلع

دنعنومحدزيامكهرادبابدنعاومحدزالمهعفنيامسانلاملعول":لوقيناكفبذعلا

مئادناكدقف،لاملاةرفوو،ملعلاةرازغنيبنوراهوبأعمج3"ةرصبلايفةديبعيبأرادباب

ىمنوراهابأدحتنلف،مامجتسالاوأةحارلافرعياليذلالصاوتملاحافكلا..حافكلا

هقرطنملاملاعمجوأ"لوقعلافيقثتوةفرعملاثبوملعلارشن:نيتلاحىدحإيقًالإهتئج

:ماسقأةثالثىلإهدراوممسقيهتينازيملةيلاملاةنسلاسأريفو.ةفرعملاقحاهفرعييلاةحابملا

مسقلاصصخيو!هفيراصمهمزلتنموهتلئاعوهسفنىلَعةقفنلللوألامسقلاصصخم
.ةيحانلاهذهنمهدلبىلَعوأهيلعبحتىلاقوقحلاو،ليبسلاءانبأوفويضللاثلا

ددعاهمؤينلا،ةرماعلاهتسردميفةيلخادلاماسقألاىلَعقافنإللثلاثلامسقلاصصخو

هذهىلإناكو.مهيلعقافنإلاومهئاويإبةسردملالفكتتف،ءادعبلابالطلانمليلقريغ

باحصأرقويءةرشاعملالهس،قلخلانيلعضاوتلاديدشلاملاوملعلانمةقماسلاةناكملا

.ةفرعملاقحهفرعياميفىمحمهريشتسيو{ملعلاولضفلا

اذإناثدحتيناخيشلاناكامنيبو"ةريزجلاب"ريخلانبهللادبعدًّمحُموبأهراز

عفدنامتهحالسىلإنوراهوبأبثوفةيرقلاىلإةهجومةراغنعةحيصتعفترا
مكاحلاريخلانبهللادبعدُمحُمابأةمالعلاهتفايضيقنأركذت4..ناديملاىلإ

ادبينألبقداشرإلاوحصنلاهنمسمتلينأهبردجيهنأولبجلاىلَعيضاقلاو

..ةيضقلاهذهلثميفايلجهللامكحوهمامأةحضاوليبسلاتناكنإوؤلمعلا

اوكردأنإاولعفينأبجياميفهحصتنتسيوهريشتسيريبكلافيضلاىلإعجرو

لاومألااوزاحوسفنألااولتقنإ":ملاعلامكاحلاو"لداعلايضاقلالاقف؛ودعلا
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اهنيبومكنيباولاحنإف،مكلاومأاودصقافةصاخلاومألااوذخأنإو،مهولتاقف
()" .١ ۔.

.0١( مهولتاقف

الهللارمألاعابتا.عافدلاوموجحلاميظنتيفمالسإلاميلاعتعبتتيلا.ةعئارلاةريسلاكلت

.ناودعنايغطلاىلإمهلصويالوكديكمهزفتسيالوؤ©بضغمهيديحي

رثكأاهتسردمنماوجرخونوراهيبأىلَعاوسردنيذلامالعألاءاملعلانإ

بتكنمباتكاهنمولخيالفهلاوقأوهاواتفوهؤارآامأ،دعلامهيصحينأنم

..بقهذَمْلادمتعمو،ءارآلاحجرأهيأرنوكياماريثكو.مالكلاولوصألاوهقفلا

سرد"تويدات"ةسوفننم-:0'"يسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأ؛©

،نيحلاكلذيف"هساملجس"تناكدقو.")عمجلانباةمالعلاىلَع"هساملجس"يف

ةساردلالامكتساليحاونلاعيمَحنمبالطلااهمؤييلاةيملعلازكارملانم

همدخيذللابيجنلاهذيملتىلإةيملعلاهتورنبىصوأملاعلاخيشلايفوتامدنعو

.ريصقريغانمزصالخإب

ثباقرلاهمامأينحنتاقالمعاًخيشهتساردلمكتسانأدعببلاطلااذهحبصأو

يسنوتلابوخجلاىلإةساملجسنمعجراملو،نيبغاشملاهبشهيدينيببوذتو

عابتأمهحبصأو©دلبل١كلتنممٹكفمهعدباورشندقراكنلانأدجو

ىلعىضقىَتَح.عمجبىلإعمجبنمو0كلبىلإدلبنملقنتيلزيملو،نوديرمو

قلطنتدعتمفف،نوبغاشملاكئلوأتكسوسانلانيدبكتفتتداكيلاعدبلاكلت

.هللانيدنعسانلانمءاطسبلالوقعغيزتلةفرحنملامهؤارآ

.يلالخلانوراهيبأةمجرت،ريسلا:عجار١(

.نوقرزنبناميلسعيبرلايبأةمجرتريسلاعجار٢(

بلاطلاهبىقتلااهيفونمزلانمةدماهيف.يقبورزوتلزن،ءاينغألااهراحجتوقرشملاءاملعنم:عمجلانبا٣(

،ةرمتسمنمهتدانتساو،رثكأهبهلاصتانوكيلخيشلامدخيناكولظلاموزلهمزلف،نوقرزنبناميلسبيجنلا

امدنعو.بيحنلابلاطلاهعملقتناف!ةساملجسىلإعمجلانبالقتناو‘تاقوألاعيمجفاسوردهنعىقلتيناكف

.بهحنلاهبلاطىلإهبتكعيمجبىصوأةافولاخيشلاترضح
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..هللانيديفاديدش،ةداملاريزغ،ناسللاحيصف!ةمحلايوقناك

نهلمحف"دلبلااذهلهأءامإرثكأام":لاقف"ةيلاطصق"ءاسننماجربتىأر

رئامضلاعفديامرجزلاوخيبوتلانمةملكلاهذهيفناكدقو..رئارحلاريغىلَع

.لمعلاىلإةيحلا

تقوريدغباورمف،ناعروناخيشهعمودربلاديدشءاتشيفارفاسمناك

نيخيشلادحأأُضوتونوقرزنبامميتف،ءوضولابوجويفاوفلتخاف،رهظلا

نأكسفنلزجمل":هبحاصلنوقرزنبالاقف،دربلاةدشنمبيصأف،نيعرولا

دصاقملاوةعيرشلاحورمهفنإ."ةدعتاولصلنآلامميتف؛ةدحاوةالصلمميتت

يدؤيدقصوصنلارهاوظىلَعدومجلانإو،عرولاةقيقحيهاهفيلاكتنمةيماسلا
-رطضاهنكلو،دحاومميتنمنوقرزنبابحاصرفدقف.بولطملاسكعىلإ

.تاولصلانمددعلمميتلاىلإمالسإلايفةراهطلاةمكحهمهفروصقل

نبا"هذاتسأناكاماًرينكوايحن،افيرظايكذهرغصيفنوقرزنباناك

.ةهيدبلاىَلَعبيجيو،يكذلابلاطلااهلهبننيف،ةضماغتايروتبهحزامن"عَمُحلا
:بيجنلابلاطلالاقفاةنطفلابهفصيهئأهمهوي!!نيطلايفدلوكنإ:امويهللاق

.ةيروتلامهفهنأهذاتسألنهربيل،"قلرتمريغه"

©ريختيزلا:خيشلاهللاقفركشلاهيلعقحتسيلمعبمايلانمامويماقو

نمةباعدلاهذهاضيأمهفبيجنلابلاطلانكلواريختيزج:هللاقهنأهمهوي

هذاتسأعمفيرظلاتفلاناكاذكهو."زبخللحلصي":ةهيدبلاىلَعهللاقوهذاتسأ

.دشرلاوةيادهلاهنمسبتقيو{ةباعدلاهنمفقلتيو؛ملعلاهنعىقلتيكريبكلا

يحيح
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“يسهرشلادمحمنبنوميمرمعوبا
نوبرشيةعامجنأامويعمس.دالبلايصاقأهرابخأتغلبىتحةليذرلاحافكبرهتشاملاع

،لايمأةتسنعلقيالامهتماقإوهمكحزكرم"سّورَشو"ناكملااذهنيبو"صحفلاب"رمخلا

.مهنمهقحتسينمىَلَعدَحْلاماقأومهتينآرسكو،ممبارشقارأومهيلإبهذف

هذهلونيدلاةناتموةدارإلاةوقبلقلاةقرىلإو،ريزغلاملعلاديدشلاعرولاىلإعمج

مهرمأهولوفسانلاهيفقثو،نوصلخلملانونمؤملاامبىلحتيييلاتافصلانماهريغوتافصلا

اذلحيرلابهميقةفعسلادعترتامكدعتريناكفسانلاقوقحنمفوخلاديدشناك

هللاقاذإ،اهسبحكلمينأنودردحنتهعومدتناكومكحللةيضقهيدينيبتعضو

ديدكبسحو‘باوصلافرعيموقَحْلانعلامنوكينأافوخ"يقحينيطعأ":مصخلا

..هتريسوهقالخأهذهنوكتنأمكحلايليلجرلالدعو

ررقييذلاباقعلاهباولرتيو،خياشملاضعبهرمأيفريشتسيلاقثومهتيبيفهسبحفايناجذخأ

مجهمتهدويقكفف،تالفإللةصرفيباحلادجوفةالصلاىلإورمعوبأماقليللايفو،هللانوناق

ديدشوايوقواعاجشناكو-ورمعابأنكلو،هحرجوهدييفتناكنيكسبورمعيبأىلع

ىلإداعوهقنوأمث،ىسوملاهنمعزنو،ديدجنمهيلعضبقويناجلاىلإعجر-هللارمأيف

نأوأ©بضفلاهيلعرثؤينأافوخخياشملارضحىتحةبوقعةيأهبلرتينأدريموهتالص

.لدعلاوَقَحْلازواجتياليذلامهيأرهيفاوأرو.خياشملارضحو.هسفنلرصتنادقنوكي

اشتيجنأعمسسورشىلإعجاروهوقيرطلايفناكامدنعونوؤشلاضعبل"وداج"ىلإبهذ

وهولاتقلاوبرحللدعتسيمله،رمألايفركفيقيرطلايففقوتف.لبجلاىّلَعةراغلاديرياميظع

مأ\هناكمنمعافدلاىلإةوعدلابأديبله:ركفيوهوةليلتابو؟لمعلاامفهمكحزكرمنعديعب

ىلإوهلصينألبقموجهلاعقيدقنكلوةدعلاعيوشيجلازهجي4الوأهمكحزكرمىلإعجري

.يأرلابلقيوهو،مويلاهدمتتيكوتراغيفةقرؤمةليلىضقوعافدللمزليامدادعاومكحلازكرم

اموةسوفنلبجىلعمكحلاىلوت.عبارلانرقلليناثلافصنلاءاملعنموهف.ةنماثلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.يتريمدنتلاناميلسيبأدعبخياشملارمأبهيلي
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طسويفدوجوملجرلانأوورمعيبألبحلامكاحىلإمهتقبسمهرابخأنأدنجلاملعو

عافدلاليبسيفتوملاىلَعنوصرحيعومجبمهيقالينأثبليالنأو،نارمعلاةعمعمولبجلا

ىلإةرافلاهذهاورخؤينأنماريخاودجيملف؛ةايحلاىلَعمهنوصرحيامك،ممتامرحنع

..ليحرلاباوركبو‘ىرخأةصرف

ناك..نينمؤملانيبنيللاوعضاوتللالثم{ةوقلاهذهومزعلااذهومزحلااذهىلإورمعوبأناك

يبألالالجإهسرفنعلزنتف«يتريمدنتلاناميلسيبأبىقتلاف،ريغصهلدلوهعمومويتاذريسي

مكاجلانممظعأالجرلبخلايفملعيملف{هيبأكولسنمريغصلادلولابجعو،اميظعتوناميلس

:بألالاقف."؟يبأايكسرفنعهللرتتيذلالجرلااذهنم":الئاقهابألأسكلذلو3اماقم

اذكمه.."..انأهتلمحوهرهظنعليقثلالمحلالزنأيذلالجرلا،ناميلسوبأهلإ3؟هفرعتالوأ"

.رطضموهوالإاهلبقيالوءاهنمصلختيامدنعنمؤملاحرفيليقثلمحاه..ةرامإلانورياوناك

موييفهنمصلختىتح،ليقثلالمحلااذههرهظنعيقليلارابجادوهجبورمعوبألذبدقو

ةدابعىلإصلخأنأبغرأىنإ":مهللاقف،كلذىلعهنوموليخياشملاضعبءاجو؛مايگلانم
"..ىتايحرخآيفيلمعريغبيركفلغتشيالنأديرأينإو،ةريصقةدملولو،توملالبقير

هقلخوةديمحلاهتريسبنادلبلاعيمجيفرهتشادقورمعابأنإثيدحلااذهردصيفتلق
،ةراجتللةرفاوةعاضبنولمحيروركتلنمةعامجنادوسلانمءاج..لماكلاهنيدولضافلا

مهنيعأألمف":مهبعمتجاوامبمهيلعنضيملف{هتلباقماوبلطلدعوملعنمهنعاوعمساملو
عنتماف،نيبجعمءاقدصأنمهيلإاهومدقورانيدةئامعبرأهلاوعمجف"ءايحوابدأواًملعممتدشأو

.مهعملماعتلاىلإسانلااعدو،قاوسألامهمامأحتفومهلاومأمهلكرتوءاهذخأنع

؛خيراتلابتكيفاريثكثحابلاهدجيال،ةليضفلاوفرشلاوةهازنلاةلثمأنمماسلثمه

دقغلبمىلعلوصحلل،تامرحلانوكهتنيو،حاورألانوقهزينيذلاةمللاءارمألاخيرات
..ريثكبغلبملااذهنملقأنوكي

:سابعلاوبأامبهفصويولاةعرابلاةملكلابلصفلااذهمتخأنأبسانملانمنوكيهلَعَلو

."هتيالوةدمةسوفنىّلَعةيصانلانوميمناكو"
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ء
لهسلضنلاربا

تغلبتقويفلبجلاىلَعمكحلاىلونأهبسحو،ثيدحلاهنعليطأنأديرأاللجراذه

ةلاظلالودلانمءادعألاتاراغوسانلاهراتخادقف،هلفسؤياغلبمايبيليفةايحلاىضوف

ةقرسلانعنوكفنياللامشلاوبونجلانملبحلالوحنيبراضلاةادبلالئابقو،ةيلاوتم

.نيدبنودبعتيالو،قحبنوكسمتسيالف،ممبولقنمناميإلانكمتيملماوقأمهنإ؛ناودعلاو

نوموقييذلاناودعلاعاونأبنورخافتيونوهابتياوناكوسانلالاومأنعقلخمهعدريالو

.نيملاسملانينمآلا،امماحصأنمامهنوقرسيوأامنوبصتغييلالاومألارادقموهب

ربصلابناودعلالباقوحافكللرمشف،لبحلايفمكحلالهسلضفلاوبأىلوتو

تابرضلادرتةيماحوطسللةضرعملاتاهجلانمةهجَلُكيفبترو،لاضنلاو

مهلاومأىلَعسانلانمأىَحاليلقلإ7

عيمَجيفنمألاراسدقللب،هعبتيامولبجلالماكيفمالسلارشتناو،ممتامرحو

."سمادغ"ىلإلبحلايحاون

لاومألازازتبااوداتعانيذلاءالؤهنماًموقنأو"سمادغ"يفعقياداسفنأامويهغلب

امبهجوتةلمحدرجف5ميركلارحلاهاضريالام"سمادغ"يفتاقبوملانمنوبكتري،لطابلاب

ىلَعبرضو"سمادغ"ىلإلصوورصأدقف،هيلعافوخهلخياشملاةضراعممغرو،مهيلإ

.سانلانيبنمألارشنو،داسفلاحلصأو،ةثباعلايديألا

تاراغو،نيدتعملاناودعلبجلانعفقوتف!مزاحلامكاحلااذهسانلاباه

..ةمذالوألإهللايفنوفاخيالنيذلاكئلوأتاقرسو،نيريغملا

نأنودنوبلاكتيءادعأديكدرينأوداسفلاعمقينأعيطتسيالجرنإو

..لضفوذل؛ريمضوأنيدباوديقتي

}__

رمأبهيليامولبحلامكحىلوت،عبارلانرقللنياثلافصنلاءاملعنموهف؛ةنماثلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(
.خياشملا
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0٩۔أ..(٨2ئ ١

‘تاجردىلعهيفاوتوافتنإوةماقتسالاومكحلاوملعلاتئراوتةلئاعدج

ىحيابأوءايندلانودةرخآلا:دمحمابأنإ":لاقفريسلابحاصمهفصوامبسح

نودايندلا:ىجحيبأنبناميلسدوادابأوةرخآلاوايندلا:دمحمنبفسوي

غازو،ىوهللهدايقملسأوهللانيدنعضرعأدوادابأنأاذهنعمسيلو."ةرخآلا

الءالؤهلاثمأنإف،نوملاظلاهكلسيذلاقيرطلاكلسو،ميقتسملاطارصلانع

يفدهزدُمحُمابأنأ:هانعمنكلو؛نيحلاكلذيفنيملسمللارمأاولينأنكمي

هدنععمتجااذإىحيابأنأو.سابلالوماعظطبمتهيالانزواهلميقيالفايندلا

فسابليقنأتيناكفدوادوبأاُئأ.فرطتساسابللاوماعطلانمديجلاوءيدرلا

٠.ص-,9ريإا..2

©}_«قززلاَنمتاتيطلاوهدابعلجرخايتلاهنلاةبرمرَحنَملق؛هماعطلبيطتنسيو

لكأءاضقلاسلجبنمماقاذإدّمحُموبأناكو":ريسلايفدروامنيعملااذهدكؤيو

محللالكأيدوادوبأوئفرطتسااحبرَوازبخاملكأيىحيوبأو)رضحام

ىَلَعةكرابمناميلسدواديبأمايأتناكو.هتاقوأرثكأيفنازفرمتوحمقلاو

."هسوفن

دبعدُمحُموبأودوادوبأامأ.وداجىلعمكحلاىجيوبأهنبامثدًّمحُموبأىلوت

دقو&مويلانابجرلاىرق-رومزلهأىلَعمكحلاايلوتدقفىحييبأادلوهللا

نملاغارفسرادلاتقونملغشينأقحتسيمالعألاءالؤهنمدحاولكنإ

دقو.0اروصضرعأاحلوصفلاهذهيفكلوخيراتلاثادحأعبتتينأدارأ

۔_

هسوفنلبجىلعمكحلالوت:عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف؛ةعباسلاةقبطلايلايركزوبأهركذ١(
.لبحلايفيأرلاوملعلالهأقافتابهيليامو

٣٢.:فارعألاةروس٢(

٢٨٨.ريسلا٣(
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بتكىلإعجرينأءاصقتسالادارأنملو&روصلانمةعومجبدحاولاراطإلاعمجي

.مالعألاءالؤهنمدحاوَلُكنعهمهتعبشيامدجياهيفو،خيراتلا

لازتاللمعلاوملعلايفةلئاعلاهذهةرهشنأميركلائراقللركذأنأانهيبسحو

ىوأمتناك٬هللادبعييبراداهيلعقلطأيلامهرادنإو،مويلاسانلاةنسلأىلَع

ةلئاعلاذهدقعةطساوناكدقو،نيدهطضمللأجلمو،ناكمركنمرايخألل

لاقو‘يوابكلادُمحُميبأةمالعلاىَّلَعسرد؛مالسإلامالعأنم:ىيحيوبأةمالعلا

ىَّلَعةرابعلاهذهو3"حادقألابهتقرفو‘ةعصقلابملعلاتعمجدقل":هسفننع

صاوخلةللاةدارإهحنمتامو«سانلابهاومنيبعساولاقرفلانيبت،اهراصتحا

.هدابع

رصقىَّلَعبراحمفلأهماوقشيجبهتانزتمجهىحييبأمكحنمزيقو

ءانبلامدهتملاهلك"فردأ"ةيرقبارخورصقلابارخنكلو3هوبرخف3"فردأ"

لالجإيفخيراتلاركذييذلانيحلايفو،هللادبعينبةلئاعهتماقأيذلاخماشلا

ةنمآةيرقىلَعمجهييذلاشيجلااذهنعليإلادبعيبةرسأوىحييبأةمظع

.اهناينببرخيو،امناكسلتقيف،اهلهأنمةلفغنيحىلَعةنئمطم

.ره
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"ىتولاللانانسنبىيحتايركزو يلاناينبىيحتايركزربا
ةمالعلاةداهشافيرعتهبسحوىاملعللةباثمو3ملعللارقمتناكلاةنيدملاهذه"تولال"فاشن

هنيدوهملعبرهتشاوهتيصعاذدقو."الضافاًملاعوالداعامكاحناكو":لوقيثيحسابعلايبأ

.بهذملايفهلنوفلاخملاىتحةالصلايفهمدقيناكف،هلاوفرتعاوكلذبسانلاهفرعىح!هلدعو

..نينمؤملاهللادابعنمةليلقلاةردنلاالإامهيلإلصيالنيللاوعضاوتلانمةبترمقناكو

يبأدنعمكحلانإ؛مايلاهذهسانلاهفرعييذلازارطلانمنكيملُهئكَنو،اهكاحناك

البجاوءادأهنإعيشذخأنود،لاملاودهجلاوتقولابةيحضتلاعيهبارضأوءايركز

ارمأنولييذلاكئلوأىلعمكحلانإفكلذلو؛هللادنعامالإهللباقمالو،هيلعركش

نإ:.اهدارفأدوهجبعافتنالاوةمألالاومأزازتباىلإةليسوكلذنوذختيف،ةمألارومأنم

.مهتنامأيفسانلااوناخوهللااوناخدقءالؤه

موقيناكف،مهيلعاقحهسفنلىريال،سانلانمدرفيأكلمعيءايركزوبأناك

هيلعلمحنلمجلإجاتحاو،عرزلادصحمويتاذو.رخآصخشيأامبموقيامكهتعارزب

يذلا،رانيإلااذههنملبقيمنوخيشلاهرهتنافهلمجبهيلإبهذو{هسفنىلَعهرئؤينأدارأ

عفادبكلذىلَلَعمدقأراحلانوكينأمكاحلاملاعلايشخواسفنميركلاراجلاهبباط

.نيعفادلادحأىلعسانلاةدعاسملبقتينأدريملف،ءايحلاعفادبوأؤفوخلا

دصحوناكلملاسفنىلإهدلوءاجف،خيشلايفوتو،خيراتلاهجوريغتو«زمزلابلقتو
هرهتنايذلاراخلاسفنوهناكوهراجىلإبهذف،هيلعلمحيلمجىلإجاتحاوهعرز

نب١بلطف)هيلعلمحيللمجلادعأوهعرزدعأدقلجرلاناكو&كهسفنىلعهرثآاملخيشلا

؛لمجلاهيلإعجريمتهلمحلصويىتحبيطلاراجلاهلهمتساف،هيلعلمحيللمجلاهنمخيشلا
نماذنإ":بيطلاحذاسلالماعلالاقف؛هسفنىلَعهرثؤيمللجرلانأل؛باشلابضغف
."هرثنملاذإانددهيهنباوانسفنأىلعهانرثآاذإبضغيخيشلا..!بجعلا

لهأقافتابلبحلامكحىلوت:عبارلانرقلليناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةسداسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.ةسوفنلبجءاملعنمدقعلاولحلا

.ءايركزيبأةمجرت،ريسلاعحار٢(



[ارابببليفةيضابإلا_[!؛١]_ةيراتلابتومينةضابإلا

نيذلالاطبألاكفلوأنمبألاناكدقلفميظعقرافنبالاوبألانيبقرافلانإ

رصتنااذإنمؤملاومهسفنأنعاديعبةيماحلاكراعملاباومحتلينألبقمهسفنأىلَعنورصتني

ةكرعملايفمزهنااذإهنكلو؛ناديمَزُكيفرصتنينأهيلعلهسسفنلاةكرعميفناطيشلاىلَع

انعَجَر»:زقهللالوسرلاقدقو،دهجنملذبامهمكراعملاةيقبيفرصتنينلهئف،ىلوألا

.)«سفّلاداهج؛ربكألاداهجلاىلإرعصألاداهجلانم

ةمألاأزريالليقثلاءبعلااذمبهمايقىلإناكوةمألانوؤشهولوفءايركزيابخياشملاقثودقل

ملويداعحألفيأكلذبموقيامك،هيديلمعبهترسأوهسفننوميناكامنوكاملامنمءيشيف

هلغشيمل،ةرسألاةناعإيفليوطلاحافكلااذهالو«سانلالكاشمنعليقثلاءبعلااذههلغشي

ةشأللهدوهجمدقيو؛هللاىلإهملعبهجتيملاعلكىلإو،هيلإلمعبحأةسراممنعكلذَلُك
©لايحألاةيبرتوةفاقثلارشنو؛ميلعتلاوةفرعملاسدقيملاعَلُكىلإبيبحلالمعلاكلذ..ةصلاخ
ناكوةيألاءانبأداشرإوكسانلاةيادهو3ميلعتللنيمثلاهتقونمانمزءايركزوبأصصخدقلو

يفاصلاىلعشاطعلامحارتهيلعنومحازتيو،©بذعلالهنملااذهنمفاشترالاىلإنوقباستيةبلطلا

ءاملعلانمريثكاهرضحيلب،نيئدتبملاوةبلطلاراغصىلعرصتقتالسوردهلتناكدقلوريمنلا

نملكاهرضحينأةقيلخمهللاليبسىلإةوعدلاوةنسحلاةظعوملابةرماعلاهسلاجُمنإف.ءالجألا
يلاسوردلاهذهدحأيفناكوضةحمسلاةعيرشلارارسأىلععالطالانمديزملاىلإهسفنوفهت

كلذببقعيو،نيدهتجملاءارآويأرلاهوجواهيففشكيو.ةفلتخملارظنلاتاهجوحرشلاهذختي

؛سلجلااذهارضاحعيبرلاوبأناكو،سانلاىلعريسيتلاقفاوياماهنمحجريوءارآلاكلتىلع

؛محلاوقأوءاملعلاءارآنمةفخلاورسيلاىلَعموقيامهحيجرتوخيشللصيخرتلااذهنمبضغف

نمفرعييذلاذاتسألاملاعلاهباجأف.."اذهلثمبهيفتفياًسلجَمرضحأال":لوقيوهوماقف

مهفيو!ملعلاباحصأنمريثكهفرعيالام:مهسوفنلئاخدو،سانلاعئابطنمو،ةعيرشلارارسأ

همهفيالام.ةنكمألاوةنمزألافلتخميفكلذبسانيامو،لمعلايعاودنمو،ةايحلاةعيبطنم

هذهىَلَعخيشلاسلجبقرافوبضاغلاعيبرلاوبأماقو.."مقفدرتملنإ"":لوقيهباجأريثكلا

مهفيالفءوهمهفيملنإ؛هودر":هبالطلخيشلالاقىتحبابلانمىراوتامهنكلو،لاحلا

دصبوخيشلايأرةهاجوبعنتقاوركفدقفاًمجارهوقالف،هوعديلةفخيفبالطلابلاوتو.."هريغ

٥١١.،٢٦٣١ر؛ءافخلافشكيفينولجعلاهجرخأ١( (عجارملا)١/



[ارايببليفةيضابإلا(.٠!)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

سانلليفييذلاملاعلانأفرعو،ىوتفلااهيلعينبتيلالوصألاو،نيدلاماكحأبهتفرعمو،هرظن

هباشملاؤسيثرخآصخشلامبيفيالىوتفبلجرليفيدقف،بيبطلالمعهبشيلمعبموقي

.ضرملاكلذضارعأهلناثضيرملهيطعيالءاوداماًصخشبيبطلالوانيامك

الةرافكهيلعبجو،لاملاهيدلرفوييذلاغلانأ،ءاملعلاقاذحنمريثكىأردقو

.موصلابهلتفيامنإو2ماعطإلابهلفي
ىَلَعمدقينيحوهف،اًملعمهرزغأو،اغعرومهدشأواايسانلاصلخأنمءايركزوبأو

.هضرعوهنيدلأربتساو،هبرللمعلاصلخأف،كلذلبقركفدقنوكي،لوقبحرصيوألمع
اومدقومهسفنأيفناطيشلاىلعاورصتنانيذلالاطبألاكئلوأدحأهنأ:لوقلاةصالخو

الثمناكدقو،مدوألاميفاهوؤزرينأنود،ريخلاىلإمهتمأاوداقو{ةصلاخهللمهلامعأ

.اهفرخزوايندلاةقيقحبفراعلاو،هلهللامسقامبيضارلاعناقلاملسملل

هورازو،لاحلاقيضبمهلرذتعاف،اليلقماعطلاناكومحللامهلرثكأفامويخياشملاهراز
يفهلليقفرذتعيْمَلَو،اًمحلمُهَلمدقيملو،ائيزمهلمدقوماعطلامهلرثكأفىرخأةرم
."تيزلاوماعطلاعمريصقتال":لاقف؟كلذ

ءاذغلاةقيقحو.ةايحلااهيلعيبنتيلاقئاقحلافرعيامىافوخلارهاظملافرعياللجره

.نيحلاكلذيفةيرورضةداممحللاسيلو،تيزلاوماعطلاوهاَمْنِإلبجلايفةايحلاهيلعموقتيذلا
ءالؤهلةظعوموةربعنايفسيبأنبةيواعمةجوزوابةشئاعنينمؤملامأةصقيفلعلو

نوكتييذلااهؤاشعةشئاعنينمؤملامألمدقهلإ:ليقدقفتاوهشلاعابتايفنوفرسينيذلا

ةجوزلانكل،ماعطلااذهاهكراشتنأاهتعدف،ةرضاحةيواعمجوزتناكو،تيزوزبخنم

نأتدوعتاهنأامتربخأونينمؤملامألترذتعاماشلادئاومنيبو{ةيواعمتيبيفتيبرييلا

هللالوسرنأ»امتربخأونيتبجعتمنينيعنينمؤملامأاهيلإتعفرفىهشأواذهنمقرألكأت

مدقياًمملفحأدئاومهلتناكلهللالوسردارأولو،«تيزلاوزبخلانمعبشيملوتامنف

/."ناويحللرباقممكنوطباولعحتال":لاقفىصوأيذلاقدصو..رصيقوىرسكل

هللادبعيبأو8صماابيصخدُمحُميبأ:نيريبكلانيملاعلاىلَعايركزوبأسرد

.نسادلَجنبدًمحُم



[ارايببليفةبضابإلا[١٠١)ةيراتلابكومينةيضابإلا

©هىتولاللانسادلجنبدمحمدقلادبعوبأ
لاقوهنعثدحتتدقو،سابعلاوبألاقامكملعلاوخايشألادلب"تولال"يفأشن

كماكحأضعبيف:هلليقرخافلاماكحلامامإو،رخازلاملعلارحبناكو":هيف

ينأمتقدصفاسبايادوعمهعممتيأرنإفةباطخلاقيرطىلَعاودعقا":لاق"فعض

."وَحْلانمائيشتعيض
هتدارإةوقىلعواهلدعىلعولجرلاملعىلَعةلالدللةداهشلاهذهيفكتو

يف-ىدحتيهماكحأيففعضلابمهتينيحو،لدعيومكحيهئإَقَحْلايفهتبالصو

فعضبهنومهتينيذلاكللوأ-هتجححوطسفرعيو،هتوقنزييذلالجرلاةقث
اموماكحألاجئاتنيفهيلعهودقتنايذلافعضلااذههلاورهظينأ،ماكحألا

اذهىَلَعهبهنودريامنودجيالمهنأل؛نوضراعملاتمصيواراثآنماهبقعي

ىَّلَعةلثوثبمتاريخلاهذهو،ةنطابوةرهاظمهيلعغبستهللامعنهذهف،يدحتلا

مهلامعأبنولغتشمسانلاو(عوبرلادوسيمالسلاو،رشتنمنمألااذهو{ةعيبطلا

ىلعيوقىفطيالو'قحاهنمعيضيال!ةلوفكممهقوقحو؛ممتايحنعنوضار

ةعيرشلارارسأباملاع.هسيراحبولدعلابةفرعملاواقَحْلايفةوقلاهذهىلإناكو

.هللانيديفددشتلاو&دومحلاوةسوسولابراح

ىََّحهيفخبىشمو‘دجسملاىلإبهذفريزغرطملزندقو"سّورَشب"امويناك

هنونظيامنيددشتملانيسوسوملاراكفأنمليزيلسانلابىلصودجسملالخد

.عراوشلايفرطملاءامنمرياطتياًمماًسجَت

املشممالسإلاماكحأنمنوفرعينيذلانينمؤملادحأةالصلادعبهلفقو

ملاعلااهنعلفغييلابناوخلاضعبةيرشبلاسوفنلاعئابطنمفرعيوكفرعي

قافتابلبجلاىلعمكحلاىلوت:عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعنمرهن:ةساسلاةقبطلالايركزوبأهركذ١(
.اعمملعلاويارلالهأ



[ارايبيلينةيضابإلا_[!٢٠)خيراتلابكومينةيضابإلا

امخيشلامهفو0"هيفعقيامنيدأهريغي،نبللالثمسانلاىلوتمنإ"":هللاقف،ريبكلا

سانلاضعبنإف،اهلثملدعيملف،اهتهاجوبعنتقاوةقيقدلاةظحالملاهذههيلإيمرت

نورسجيتالدقسانلاءالؤهوراتهتسالاوطايتحالامدعونواهتلاباهورسفيدق

افمولعجيمُهنكتوللامكحاوفرعيلةجحلاباهتشقانمو..هذهمهئارآءادبإىلَع

نماهيلعبترتملامكحلانكل،اهسفنةيضقلاىسنتو"قيلعتلاوثيدحلاةدام

..رشتنيوعيشيىنح،نذأىلإنذأنملقتنيفافختسالاونواهتملا

تناكو‘ةحصانةلاعةنمؤمزئاجعلاتايلضفنمةيتولاللانونحسمأتناك

اهنيدو،اهقلخواهملعو،اميدأنممهيلعضيفت.ءاملعلاوخياشمللارازم
ضعبباوناكاملف،امترايزلخياشملانمةعامجيفهللادبعوبأامويراسو،اهتحيصنو

عوجرلاىلإاورطضاف3"وداج"بعقوائدحنأاوعمساهنماوبرقدقوؤقيرطلا

ءوداجبعقويذلاثدحلااذهىريلدوعينألبجلامكاحهفصوبهللادبعوبأرطضاو

؛مهعمعجريملنوراهابأنأريغ،نايحألارثكأيفمكحلازكرموةسوفنةنيدم

:تلاقخياشملاعوجرباهربخأاًمَلَف،ةحلاصلاةأرملاهذهةرايزنمهيلعمزعاممتأو

ةكئالملادساقسافرايخألاترازاذإ:مهيفليقنممنوكأنأىشخأيحأاي"

.‘"ةكئالملاممتديقاحلاصرارشألارازاذإوجوجفلامهيلع

مهئارآومهلاوقغأببتكلاتألتمانيذلاءاملعلاكئلوأنمهللادبعريأناكدقل
اهمدقتامريبكدحىلإهبشتيهفلجرلااذهةايحلةلماكلاةروصلااًمأمهريسو

ءابعأمهتلمحفةيألاممبتقثونيذلامالعألاكئلوألاهتفرعييلاروصلانم

مهرغيال\ةمألاوهللنولمعي‘نورشعتياللاقنلاءابعألاكلتباوراسو..مكحلا

.انيدلاميعنىلإنوتفتليالوةقاربلارهاظملامهعدختالو،ناطلسلا

وچجججج



[ارايببليفةبضابلا[٦٠7]ةيراتلابكومينةيضابإلا
..,ءء

©رةريمدشلاهللأدبعىبانب۔ايركزوبا
:7.

هالوفعضلاونهولاتاقوأيفبوعشلااهجاتحتنلاتايصخشلاكلتنمةيصخش

فخيراتلاهفرعيذلاروصنموبأ..روصنميبأديفحهللادبعيبأهيبأدعبمهرومأنوملسلا

هلاقامهيفيفكيف،هللادبعهديفحانأ،ريمأاهراسةريسفرشأبو‘براحمهفقوفقومهزنأ

."قورخلاعقرو،قوتفلاقتروسبللافشكو،ثعشلاملف،هللادبعوبأامأ"":سابعلاوبأهنع

.ءايركزوبأردحنانوملسملاامبفرشو.مالسإلااهفرشييلاةميركلاةرسألاهذهنمو

ريمألابصنم،ريطخلابصنملااذهيفيقبفهللادبعيبأهيبأدعبمهرومأنوملسملاهألو

ملو؛عمطلاهيلعبلغتيملو،هعبطدسفيمكو،هقلخاهيفريغتيملشةنسنيتس؛مامإلاوأ
.ناطلسلاباحصأنمسوفنلابثبعييذلارورغلاهلخدي

ىحهعجضمىلإيوأيالو.ةليلَلُكهسفنبساحينألبجلامكحهيلإدنسأذنمبأد
قحتسينمفرعيفهمكحتحتلخدينمعيمجزيميًمُتلامعأنمهبماقامنزي
.َقَحلاهيلعنمو،َقَحْلاهلنمو5ةاساوملاقحتسينمو‘بدألا

باوجلانعٌيعلانمةيشخو،ريصقتلانمافوخهترامإةدملوطةريسلاهذهىلَعبأد
.هتيعرنعلوؤسمعارلكذإ،باسحلاموي

؛مويلالوطلصاوتملغش،ةسوفنلبجىلَعريمأوهوهتقويضقيايركزوبأناكاذكه

هسفندسح،ةحارلانماليلقدجيل6ليللايفهتيبىلإىوآاذإف،هلاموهلهأوهسفنهيفىسني

ةيقبنيملسمللنأل؛هئانبأوهلهأنعهحوربىأنو،ةحارلانمليئضلاطسقلااذهلانتنأنع

.ةءورملاوَقَحْلابجويامكاماحصأىلإتلصواَهنَأدكأتيملهتمذببترتتقوقح
هيفىريلإمويلاطيرشضرعتسي،سانلاجيجضنعديعب،هتيبيفوهوةيحورلاةلزعلاهذهيثو

.ةايحلايفسانلاروصنملمحيامبطيرشلاكلذهينيعنيبرميف،اهرمأىلوتييلاةكلمملاهذه

س

هيليامولبحلاىلعمكحلاىلوت:عبارلانرقلللألافصنلاءاملعنموهف؛ةعباسلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(

.خياشملاقافتاب
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نيبرميف..بخاصلايودلامهايإهاسنأو5ةايحلاةمحزيفلفغنمايركزوبأركذتيو

هبرميو،سانلاقوقحنمذخأفهتوقىلَعدمتعايذلايوقلا:طيرشلاكلذيفهينيع

يرجتيذلايغلاهبرميو"مكاحلاىلإلوصولانعىتحفعضلاهبدعقيذلافيعضلا

ةايحلاىلَعبلغتييذلاريقفلارميو{ةيهافرلاودغرلاةايحايحيف،هفلخنموهيدينيبةورثلا

.سانلاعماجمنعيراوتلابىرعلارتسيوربصلابعوجلاىلعرصتنيوةعانقلاب
همريللمعلاطوطخعضيو،يضاملاهموييفهسفنعموهللاعمهباسحىفصينأدعبو

اناسنإحبصيو،مهريغوةجوزودالوأنمتيبلهأقوقحءاطعإىلإدوعيكلذدعب؛لبفملا

.بيطلاهقزردراوموةصاخلاهنوؤشضرعتسيوهئانبأوهلهأعمملكتي«سانلارئاسك

جارختسايمويلاهططخُميفاملوأنوكيديدجنملمعلاىلوتيلحابصلايفموقيامدنعو

بقعتي،هللايفاديدشناك..اهقحتسينمىلَعهللاماكحألازنإو،هنمجرختستملنُممقوقحلا

اهلهأىلإىوآ"نواَتج"ةيرقيفايناجنأ:هلركذ..ادبأكلذيفنواهتيالونيمرجملاوةانجلا
بلطو!ةديبعيبأدجسميقحبصلاةالصىلصنأدعب،ديعلاةحيبصهيلعمجهف؛مهدنعتابو

.هللامكحبهيفمكحيىح"وداج"يفنجسلاىلإهلاصيإو؛مرجملاميلستةبازعلانم

لقيالامهمكحزكرم"وداج"نعدعبتةيرقيهو"تافيو"يفتابرخآايناجنأ:هلركذو

ىَّلَعىدتعينأناحجلالواحدقومكحلاهيلعذفنأو،هباحصأووههيلعمجهف،لايمأةرشعنع
،هبنجبنيفقاولانيرضاحلادحأةبرضلاهنعىقلتفرجنخبهنعطينأمهو{هللارمأيفديدشلاريمألا

.هسفنقوفيبحألجرلااذهو3"يسفنكالوكبحا"لثملايفلاقي:ءايركزوبألاقف

هدلبنمامهو،اًرضاحيرفجألافسويوبأناكو،لامىَلَعةأرماولجرهيلإمصاخت
اهللاسأوملسأةأرملاىلعتزجنإ":فسويوبألاق"؟فسريابأايلوقتام":هللاقف

لكآالو،نوعلاهللاسأالوملسأاللجرلاىلعتررمنإو..تلكأينتمعطأنإو،نوعلا

:لجرلالاق"..نالفابأايفسويوبألوقيامعمسا:لجرللءايركزوبألاق"..يمعطأنإ

؟خيشاييلام:لجرلالاق،فسرويوبألوقيامنالفايعمسا:ءايركزوبألاق؟خيشاييلام

١.طايسلا:نعي؛كبنجيقاهنلعجألهيلإتبهذنإنوعرماي:ءايركزوبألاق

.طايسلاهيبنجيفعضوتنأقيقحسانلاقحبكسمتسيولطابلاىلعىدامتييذلالجرلانإ



ايبيلينةيضابإلا[٠٠!)_ةيراتلابكومينةيضابإلا
ىلإهماكحأيفنئمطينأدارأهملعةعسعمُهَنكَلَو؛ءاملعلاذاذفأنماملاعايركزوبأناك

نأدُّمحُموبأهحصنفقردلادّمحُمابأحصنتساف،مهمهفومهملعبقثويخياشمنميواتف

ىجيابأو،يوابكلادّمحُمابأ:نيملاعلانيخيشلاهيلعضرعتيلالكاشملاو،هلزاونيفقيفتسي

ابأنأريغءامهيتفتسيناكف،هيفنافلتخياميففقوتيوهيلعاقفتاامبمكحيف،يئاطسرفلا
نمهثحبيو،ةليوطةشقانمعوضوملاشقانيفعالطالاعساولاملاعلاةباجإبيجيناكىحي

ناكف،يوابكلادُّمحُموبأامأحيجرتنود،هيفةدراولالاوقألاضرعتسيو،هيحاونعيمج

ريمألاىلَعلمعلارسيباذهوصيخلتوزاجيإيفعوضوملاددحيو©لوقألاحجرأىلإدصقي

هعيشوهتزانجرضح،دّمحُموبأيفوتاًمَلَو}دّمحُميبأىوتفىلَعدمتعاف،لاغشألاريثكلا

برقبرمامَنَو،ىواباكايكيلعمالس:لاق،ةربقملاةرداغمدارأامدنعو،ريخألاهرقمىلإ

.اًبيصخدّمحُمابأهدعبقفتسامت.لزانملانمكريغكلزنملااَهُيأتحبصأدقل:لاقهلرتم

،ليقثلالمحلااذههلهاكنعىقلينأومكحلاءابعأنمصلختينأتارمةدعلواح

.ادبأكلذىّلَعاوقفاويملخياشملانمىروشلالهأنأل؛كلذنمنكمتيملهنكلو

روصقلايهامو؟ةنسنيتسلبحلامكحريمألااذههعمجيذلامخضلاغلبملاوهامف؛دعبو

هئانبألاهكرت،ةلئاطةورثعمجكشالهئإ؟اهكلتمايلاةحيسفلانانجلاو؟اهداشتلا

،لاملاباومعندقاونوكينأدبالفهترسأووها.ةبقاعتملايجأةليطامبنومعنيفوسو

.ةيهافرودغرياوشاعو

.ةورثنمعمجو،لامنملجرلااذهرتكامغلبمىلَعانتدهاوشةينآلاصصقلايفلعو

ىرتايمكف7حابصتساللتيزلانمةيمكبلطتهتجوزهيلإتثعبفدلوهلدلو

نأنكمي\ةليبقخيشوأطيسبفظوميأنإ؟ةديعسلاةبسانملاهذهيفاهيلإثعيبنأعيطتسي

هدنعرادقملااذهنكيملاذإو،ارهشوأ،اعوبسأاهيفكيامةلاحلاهذهلثميفهجوزلثعيي

ءهلكلبخلالامففرصتييذلاريمألااذهامألئاسولانمةليسويأبهيلعلصحينأعاطتسا

يمو،ةييبحلاهجوزىلإثعيينأعطتسيملتيزنم"ةسوفن"يفامفيرصتيفمكحتيو
يفدجيملهنأل؛ايشمهيلإثعبينأعطتسيْمَل..ةايحلالبقتسيوهوديلولاهلفطىللو،ءاسفن
ملف،هنياعرتحتفرصتيلافاقوألاتويزونيملسملالاومأامأهبثعبيامصاخلاهكلم



__«ااببيليفةيضابلا__[١٠٦)ةيراقبكوميفةيضابإلا
هيدلسيلهنأاهغلبأو،ةنامألانوخينأنمهللىشخأوهو،هقنعينةنامأاهنأل؛اهسمينأعطتسي

هيفكيفديلولاامأؤبطحلابحبصتستنأاهيلعف،اًئيزصاخلاهكلميفدجيالمادامو،تيز
الإوةرخآلاريخوجرتةنمؤمتناكنإةايحلاهذهبعنقتنأريمألاةجوزىلعو.ءاملابفيظنتلا

..لئازلاميعنلابةايحلاهرغتيذلاايندلالجربسيللجرلااذهنإ

،ةلئاطلاهتورثريمألااذهلثمعمجينأعيطتسيفيكانلنيبيرخآلثممةيتآلاةصقلايفو

نمددعبيحلابحاصءاجف،رذتعاهنكلو،هوفاضتسافءايحألاضعبىلعرم:بضنتاللا

ىلَڵلَعقفاوتملثيحكباحصأءاذغوكؤاذغاذه:هللوقيوهوريمأللاهمدقوشابكلا

؟ةورثنمعمجامىلإاهعضيلاهقوسيرمأوشابكلاهتهلحرفلهف..!ءاقبلا
نيبعضوتنأبجيلاةملكلاهذمبشابكلابحاصباجأةنكلو6كلذنمانيشلعفيمل

الو©بوعشلاقازرأنورتبيو،يواشرلانوعمجينيذلاكعلوأنمةطلسبحاصَلُكيبع
موياًعيمَجاهلمحبفيكف‘تردقاماهنورقلمحبتفلكول":لاق{ةلودلالاومأنعنوفعي

وبأبرضوبطخلارونىلعلفطلاشاعو،شابكلابحاصلشابكلاكرتو."ةمايقلا
©سانلارومأمهيلإدنستنيذلاكئلوأهبظعتينأبجييذلاعئارلالثملاايندلاديبعلءايركز

هذهنكلوةربابجلااهعمجيلاتاورثلاعيمجتينفدقلؤ\بوعشلاتاورثىلَعنونمتؤيو

.ىقبأوريخهللادنعاموفتنلو،نفتملرباصلانمؤملااذهاهكرتييلاةيقلخلاةورثلا

نودنسيو،مهرومأهنولوينميفهيأرنعهلأسو،همايأرخاوأيفخياشملاضعبهيلإرضح
ابأوأ"يروطغبلابوقعيابأوأ،قولاللاءايركزابأاًمِإ:مهلراتخاف؛هدعبنممهمكحهيلإ
.قردلاناميلسدواد

نمقافأاَكَلَق،هولمحف.ةريمدنتهدلبىلإهباوعجرينأةعامجىأرضرملاهيلعدتشاامل

مهرمأف"ةريمدنت"ةدلبهبنوديريمهنأهوربخأف؟كلذنعمهلأسف،الومحمهسفندحوهتيشغ

لازيالوهللاهمحر،ةرهاطلاهحورتضافكلانهو"هدزمم"برقناكو،هعضوميقهلازنإب
.كانهافورعماروهشمهربق



[ارايببليفةيضابإلا_[٠٧7!]_ةخبراتلابكومينةيضابإلا
هكلسمكلسوهاطخعبتافىسيعىسومابأهناكماولوف،هتافودعبخياشملاعمتجاو

اهلهأىلإقوقحلللاصيإونيمرجملاوةاصعلاىلَعةظلغو،هللانيديفةوق.هتريسبراسو

.ريقحلاوليلجلاو،ريغصلاوريبكلاهيفىوتسيسانلانيبلدعو

"؟هللاودعايامترارحكنتغلبأ":ىسوموبأهللاقف..ربصيملوملأتف،هبكترالمعىلَعالجربدأ

."حالصواًدشريلتناكواهتقذ":لداعلايضاقلامكاحلالاقف"؟اهقذتملوأ":بورضملالاقف

،سانلانيباًبيهمةورثلاباحصأءامظعلانمناكو،يلعنبدوادىلَعامويَقَحْلابترت

روزاو،هبناجبىأنوضرعأهيلعقَحْلاةماقإىسوموبأمكاحلادارأاّمَلَف.ماقموردقبحاص

..مكحلاسلجبنمماقو،ًدَحْلاهيلعماقيو،َقَحْلاهنمذخؤينأاًرُثكتهفطعىثواقَحْلانع

..هدرىلَعىوقينمنيرضاحلانيبدجيملف5هَدربىسوموبأرمأ

ةماقإىسوميبأنمبلطو،مكحلاسلجبىلإعجر4ثعوضوملايفيلعنبدوادركفو

:بابسأةثالثلدَحْلاملعميقتلكسلجمىلإتعجر:هللاقوقَحْلا

.ربكتملكاهعبتيةنسقحلاذخأنعربكتلاكرتأنأديرأال:لوألاه

.ازعوةعفرلإهديزيالمكلثمليلثمعضاوت:يناثلاام
.يممظعأوهنمو،يريغةمألاءانبأيفنأ:ثلاثلاهه

ادحأدجيملفمكحلاذيفنتبمهدحأموقينأنيرضاحلاىلإديدجنمىسوموبأبلطو

.مكحلاذفنو"اهتعرتلىسفنعزنيفالإكاضرنكيملولهنأىّنرملعي":لوقيوهوماقف
اذهبيلثمبجعتلهةصقلاهذهكيلعصقأانأو-ميركلائراقلااَهيإ-يردأتسلو

اذهأمظعأامهيأفرعأالنيلجرلانيبرئاحلينإلبإموكحماومكاحلانم،نيتملاقلخلا

ةطلسزجعتئهيلعمكحييذلااذهمأجئاتنلاتناامهمهللامكحذيفنتىلَعرصييذلا

ىلإءيجت،هيلعمكحلاذيفنتىلَعىوقيدحأالهنأنقيتينأدعبو،اهرارقذيفنتنعمكحلا
،قوقحلامهتبكراذإاميفسانلاامبيدتقيةئيسةنسكرتينأنمافوخاملستسممكاحلا

.ةقهللالوسرباحصأنملوألاليعرلايفلإدجويملقلخهئإ.تابجاولامهتقلعتو



(١رايبيلينةيضابإلا)٨[خيراتلابتومينةيضابإلا

))نىرماهنبىسومنوراهوبا

اهسرادمنعملعلائدابمذخأو"تياشولمم"يفنوراهنبنوراهىسوموبأاشن
تجرخو،امالعأتدعأيلاةسردملاهذهيفو«يصمصمتلادّمحُميبأبقحتلائةرماعلا

ةرسألادجونينمؤملالاطبأنمالطبومالسإلامالعأنماًملعنوراهوبأجرختالوحف

قفدمحُماهلجأنمبراحيتلاايلعلالثملالجأنمحافكلاوناميإلاوملعلايفةلسلستم

.ناكمونامزَلُكيفنونمؤملااهنعلضانو
ةوقاذكلذعمناكو،ناسللاوديلافيفع.ايقتاًربناميإلاببلقلارماعهللاهمحرناك

.نيعماطلاعامطأنمهتيامحوقَحْلانعلاضنلافدومصو
،‘يوابكلادُمحُميبأدعبيتريمدنتلاايركزيبأريمألافموهبيصخدّمحُموبأناك

ملعنمهنمهديفتسيامل\بيصخدًّمحُميبأسلاجبروضحىلعصرحينوراهوبأناكو

ابصخدّمحُمابأنكلو،نوراهوبأاهيلإلزنو"نوانج"ىلإاًمويءايركزوبألزنو.ديدج
©ىوتفىلإءيركزوبأجاتحاو،هنودلاحةخوخيشلافعضنأل؛لوزتلانمنكمتيمل

ىمحءايركزيبألێفينوراهوبأحبصأمويلاكلذنمواهلمدقتينأنوراهيبأنمبلطف

ئىسيعىسوميبأىلإاهودنسأفمهرومأيلينميفخياشملارواشتوكلابءايركزوبأقحل

..افوؤشةياعرو،امبمايقلانسحأيذلاملاعلااذهىلإهدعبنماهودنسأ

ييلارئاجعلاىدحإتناك6سراودلالطألإمويلااهنمقيمليلا"نيا"ةيرقيف
ريخلاباهئاسلجىَلَعضيفت،ةنمؤمةملاعةحلاصةيقتتناكو8ةدجلاخياشملااهيمسي

اًمَنَو،اهنيدواهملعواهقلخنمسبتقيفزوجعلاهذهروزينأنوراهوبأداتعاو،حالصلاو

ةيرقلاهذهىلإهمكحزكرملقن6ليقنلاءبعلااذههلهاكىلعىقلأومكحلاهيلإدنسأ

اذهنمابيرقنوكيلرضخلانايدولااهمادقأدنعطسبنتو،ًمشلالابحلااهنضحتييلاةليمجلا

يرتشينأنيقلمتملاضعبهحصن..يفاصلانمؤملابلقلااذهو،رينتسملايرشبلالقعلا

هراتخامثءاتفإلاىلوت:عبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنموهفةعباسلاةقبطلايايركزوبأهركذ١(

.ةيلياموةسوفنلبجىلعامكاحلبخلاخياشم



[راببيلينةيضابلا_[٢٠٦]_ةيراتلابكومينةيضابإلا

قيرطمهنمعبتينم":هلوقبحصانلااذهباجأف،هدعبنمهئانبألىقبتىتح!ةتباثلاكالمألا

."اعوجهللاهمدعأالفهرهظءاروهذبننمو3اًريخهللانممدعيالىدهلا

ليبسكنملاملاعمجيريمأوهللاريغهئانبألكرتيالريمأنيبميركلائراقلااهيأنراقو

..باسحلابهللاىقليو،هبنونبعيهئانبألهكرتيئكمارحولالحنيبقرفيال

نسحلابهوقبسنيذلاكئلوأامبراسامكةمألانوؤشنملاقثلاهئابعأبنوراهوبأراس

..نيريغملاتاراغونيدتعملاناودعنمنطولاىمحو،سانلانيبَقَحْلاماقأ

ريغاهئكلو{ةيكذةملاعتناكو.هبحتواهبحيةحلاصةأرمانوراهيبأةجوزتناكو

.دولو

..نيحلاصادالوأهللاهقزرينأىسعاهريغجوزتينأخياشملاهحصنو

نأمهيلعطرتشااملُكَو{ةمهملاهذهبمايقلاىلَعمهلكوورايتخالارمأمهيلإضوفف
.ىوقتلاوحالصلااهيفرفوتيةأرماهلاوراتخي

عقوو،مهيأرقفتافلبجلالئاقعاوضرعتساوعوضوملااوسردو،خياشملارواشتو
كلذيفلجرمظعألةجوزاهرايتخاىلَعخياشملاقفتيلاةأرملاهذهنوكتنم..مهرايتخا

؟نيحلا

اهتناكو،اهحلصأولبخلايفةأرمامظعأ"تناكربات"ةديسلاخياشملاةدجتناكدقل

نمزلاكلذيفةأرمللحلصتلاةفاقثلااهتفقثوميوقلانيدلاوميركلاقلخلاىلَعاهتبرتنب

باجحلاءارونمداشرإلاوةحيصنلاويأرلابنيدايملامهأيفلجرلاةأرملاهيفكراشتيذلا

ددعبنوراهوبأقزرونمؤملاملاعلاىلإةحلاصلاسورعلاتفزوخيشلايضروةاتفلاتلبقو

.صالخإبةمألااومدخو،خيشلامهدلاونيعاورقأدالوألانم

ءالطعمةيملاتالحرلابوقيناكو«سيردنلبموقي.ليملامكحىلوتينألبقناك
رمألاةقيرطمهلحضويوسانلابمهفرعيو،كولسلابدأمهملعيو.ةئيبلانوسرديف

ناكاماًريثكوداشرإلاوظعولاسوردبمايقلاىلَعمميرديو،ركنملانعيهنلاوفورعملاب

،ةساردلاليبسيفاهلهأةدارإىلَعبلغتتنأتعاطتساىلاةأرملاسوطاممأىّلَعمهبلزتي

..لاطبألاقانعأاهنعرصاقتتةبترمتغلبىتح
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"نوراهيبانبناميلسقيرلاربأ

نبءايركزىحييبأنعملعلاذخأ،هيلعاًملعحبصأىتح3"خيشلا"بقلهيلعبلغ

يفنبشيلتخجَوفسوييبأو،يتريمدنتلادّمحُمنبرشبلالهسيبأو،يولاللانايفس

.ريثكرشبهنعذخأوينالخ

بوقعيابأهقيفرناكف،نينثانينثااوقفارتفمالعألاءاملعلانمةعومجمعمًجَحْلاىلإرفاس

دقفبوقعيابأوعيبرلاابأادعامنوعمتجيونوقرتفيقافرلاناكممبقيرطلالاطو،ينربلا

.هللاركذىلَعنواعتوملعلانونفيفةركاذمنيب{ةعتمُمةبحصيفهلكقيرطلاايضمأ

نعاولئساذإو.يقردلاهللادبعوبأوعيبرلاوبأ:اولاقمهملاعنعاولئساذإبكرلاناكو

،يسورشلارامعنبءايركز:اولاقمهيخسنعاولئساذإو،يجدلاىسوموبأ:اولاقمهدباع

بكرنعميركلائراقلااَهُثأتئشامقلعو.ينربلابوقعيوبأ:اولاقمهلضفأنعاولئساذإو

.مالعألاءالؤههيفعمتجي

،نيلتالٌقَحْلايفةدش..ميركلاقلخلاو،ميوقلانيدلاو،عساولاملعلاىلإعيبرلاوبأعمج
..فعضتالةحلاصةريسو،رتفتالهللانيدىلَعةظفاحمو

نعاوكسمأنيدماحلانيعطنتملاضعبنأهغلبولبجلارطفأفلاوشلالهعولطرهتشا

وهو"وداج"اوغلبىتحنيعطنتملاءالؤهعبتتفةرهشلاباهملعيفةمألااوقفاويملوراطفإلا

ثدحلااذهريغيوةمألاونيدلاهيفنوفلاخييذلاموصلااذهمهيلعرسكيو،راطفإلامهمزلي

.سانلانيبافالخواًبغشثدحينأاًقيلخناكيذلا

.لمعياملثماولمعينأسانلاعيمجقرطيفنأدقتعيهسفنىلعاديدشةدابعلايفايوقناكو

نوكينأاَئإعيبرلاوبأناكو،ورمعابأذئنيحلبجلامكاحناكو"وداج"يفةرمماص

نأسانلاىلَعرجح":ريمألللاقفةحارلاومونلافرعيالملعلاسلحبيفوأةدابعلاسلجبي

اذمبلمعيملريمألانكلو"هبىلوأنجسلافرجحلارسكنمومهمايصةدمليللاباوماني
_

لهأقافتابلبجلامكحىلوت:عبارلانرقلليناثلافصنلاءاملعنموهف؛ةنماثلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(
.ةسوفنلبجخياشمنمملعلاويأرلا
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عئابطبةربخدادزاهنأرهظيو،عيبرلايبأىلإدعباميفةرامإلاتدنسأونمزلاراسو"بلطلاا

هيلإوعديناكاَمئَو،ليللابمونلاسانلاىلَعرجحيملف،يرشبلافعضلابةفرعموسانلا

.ملعلانونفنوركاذتيوأهللانودبعيهنويحيف،ليللاءايحإىلَعىوقيناكنم

يفخياشملاعطتسيملو،نسوالفنبنيدلجلثماًربجتمةيغاطسيتيتنبدوادناك

وبأوورمعوبأهتبحصبوعيبرلاوبأءاجفهللامكحهيفاوذفنيوضبقلاهيلعاوقلينأ"وداج"

هيلعاوقلأوسيتيتنباىلَعاومجهف،مهقفارينأيردلادواديبأنماوبلطويجدلاىسوم

..مكحلاهيفاوذفنوخياشملاهيلعمكح2نجسلافهوعدوأوضبقلا

ىرجمىتحةلسلسفعيبرلاوبأهقثوأفبدألا؛رياركإلهأنمهللادبعنبفسويًوحتسا

عزنأنأنكمأولعيبرلاوبألاقفءاذهفسوييفنوعفشتي،ءاربكلاضعبمدقومكحلاهيلع

ملاذكهو..ىلوأَقَحْلانكلو،هحارستقلطأوهنعاهتعفدلرانيدةئامبفسوينعةلسلسلا

..عبتينأقحأقَحْلانأل؛هيفءاربكلاءاجرالو،لجرلااذهلهتبحمعفشت

.قحلاىلإباوأ،ايحلاريثكعضاوتلامجةاصعلاعبتتوةانجلاهتبقاعميفمزحلاوةدشلاهذهىلإوهو

ضبىلإةهبشلاتلخدلجرهفاضتساف"ةريمدنت"ىلإهبالطوهباحصأضعبووهبهذ

ذيملتلااذهىلَعاديدشاًبضغعيبرلاوبأبضغ،اعروتلكألانعهبالطدحأعنتمافهلام

.عم-"٦"ِ.ى؟۔

هللادبعنبدّمحُميبأللاق"نيانبيإ"هتماقإوهمكحزكرمىلإعجاروهوقيرطلابناكاًملَو..
وبأهللاقف؛لكألانععروتيذلابلاطلا:ێعي"هيبأتيببقحليلفهرم":يراجميتلا

٤.عمع؟.,!.,_ُ 1" ٣ع(٤ ،جرسلاسوبرقلصيداكىتحهسأرخيشلاأطأطف3"وهمثأيملفتنأمئأتملنإ:دمحم

..ةصلخملاةحيصنلاىلإعمتساو،قحللنعذاو

ريثككَقَحلاىلإعوجرلااذهو،ءايحلاوعضاوتلااذهوهللانيديفةدشلاهذهىلإناكو

رهاطةمالعلالثمنيملسملارايخهيلإعمجيناضمريفو؛ةدابعلالصاوتم{ةقدصلامج٬ربلا

لاوحأىلعفرعتلاو؛ملعلاةركاذمىلَعنونواعتيوهدنعنوموصيفكهريغوفسوينب

.ةدابعلانمةفلتخمعاونأبمايقلاو،نينمؤملا

اهنمامسقرئؤيالفماهملاهذهنيبهتقوعزويناكو،سيردتلاوءاضقلاوةرامإلانيبعمج

..رخآلامسقلاىلَع
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عتليللانمنوهىلإبالطللسردلاسلجمحتتفا،هللاءاشامبلفنتوةرخآلاءاشعلاىلصاذإ

امهدحأهيلعأرقيفنوفينبدُّمحُمويروطفبلاءايركزنباادّمحُمهعمبحطصيوهرادىلإبهني

لغتشارجفلاىلصاذإفءةالصلابلاغتشالاىلإموقيف،ليللارخآىلإرخآلاأرقيمت،رتفيىتح
ىلإماكحألاوءاضقللسلجسيردتلامتأاذإفسيردتلاسلجبحتتفيف«سمشلاعلطتىحةساردلاب

؟"مانيتتميردنال":هبنولصتملاهصاوخضعبلاقىمح{ةالصلابلغتشيلموقيفںلاورلا

>2;.277.

,.

“ىنىمابلإميهاربلنبءايركزىيحيوبا
،©فيعضلامهيلإأجليوناريخلاتبثيو،لاضلامهبيدتهينيذلامالعألاكئلوأنمملع

ريخللابحو!اعوبطمامركهللانيديفةدشلاوةدارإلاةوقو،ملعلاةرازغىلإعمج

كلتيفعمتجادقف،يوسلاهللانيدىلإسانلاةيادهو،ملعلارشنيفةحلمةبغرو،الصأتم

ءادألهقلخصاوخضعبيفقلاخلااهعدوييلاايازملاوتافصلاَلُكةقداصلاةنمؤملاسفنلا

ىّتَحهلباجتساو،ةلاسرلاكلتءابعألمحتدقو،دحألكاهيدؤيال.خيراتلايفةلاسر

يفةطسبىطعأوسايندلاهلتنادو،ةيبيللاةكلمملابلغأيفهلبقنُمَعاوذشنيذلاكعلوأ
.'_”لاملاوملعلا

تيبقبيملو،لك.اعيمجىلَعهبضيفينأعاطتساىتحلاملايفةطسبىطعأدقلمعن
١.ءايركزىجييبألامهلخديمل"نزاو"ىلإ"ةلكك"نم

.
لبجىلعمكحلاىلوت:سداسلانرقلانمناثلافصنلاءاملعنمرهف؛ةرشعةيناثلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(
عيوبهئإ:يرابلابويأجاحلانبفسويخيشلالوقيو،خياشملانمملعلاوئأرلالهأقافتاب،هيلياموةسوفن

.نينمؤمللاًريمأناكاَمئَوامكاحنكيملوهف،امبماقوىربكلاةمامإلاب

.فرصتب.ناظقيلايبأخيشللهتايحراوطأيفينررابلااشابناميلسباتكوكيخامشلاريس:رظنا٢(
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لئاسوبثيدحلاوميدقلاخيراتلايفماكحلااهفرعييلاقرطلابلاملااذهىلَعلصحتلهف

نمكلانهامرخآىلإ..ايادهويواشرو،ذوفنلالغتساوةيوتلمقرطو،ةفيرشريغ

.هللاليبسنعنوفرحنملاةطلسلاووذاهفرعيييلازازتبالالئاسو

الوليلقيفةئألاازريْمَلَو،فيرشريغقيرطنعادحاواميلمذخأيملىحيابأنإ
بحاللاقيرطلانعاوفرحنيملنيذلافلسلاكعلوأقيرطنعةلمنأديقدحيملو،ريثك
دابعنمةراتخملاةوفصلاف،رمعفركبوبأهيفراسمت3هللادبعنبدّمحُمهكرتيذلا

.نينمؤملاهللا

نمددعىلَعلمتشتنلاةرماعلاهتسردميفةيلخادلاماسقألاىلَعقفنيىحيوبأناك

يلتبادحأبعمسيالورئازهروزيالناكو،بلاطةئاملاونيسمخلانيبحوارتي،بالطلا

ىلإسانلاناكو،هلامبهحرجىساوو،همركنمهحفنلإةجاحلاببيصأو،فقزرلاقيضب
اتتفعوهتماقتساوهتريسنوفرعيةعباتتملاةظهابلاتاقفنلاوةميركلالاعفألاهذهلمهتدهاشم

.مهضعبلوقيةرفاولالاومألاهذهىلَعخيشلالوصحةقيرطيفنوفلتخياوناككلذلف

درينأعيطتسيوهف؛مظعألامسالاهعمنإ":ضعبلوقيو3"يلهاجرتكىلَعرثعهنإ"

نأمسقلانمزلايفنظيامبسحىلَع،ءايميكلايفملاعهئأ:نورخآىريو،"ابهذرجحلا

موقلارثكأامأ.اجاهوابهذنداعملانمهريغوأساحنلانمجرختستنأعيطتستءايميكلا

بستكاهن":هللاقدقل،حارصلاَقَحْلايهباجأف؛هتورثردصمنعخيشلالأسدقفةيعقاو

فرعيو،لمعيفيكفرعيلجروهف،ةدشلامايأيفاميسالو،ةراجتلانملاملااذه
ءءايميكلابملعالو"مظعألامساهعمسيلو،رزتكىلَعرنعيملهئإ،لالحلابسكلادراوم

."ةجذاسلاراكفألااهبلغتسيةذوعشالو

ديزيامهتسردمبناكوىوتفلاومكحلاماهمبهمايقبناجىلإسيردتلاةمهمبموقيناك

ةدشلااهيفتغلبايبيلبيصتاماريثكنيلافافجلاتاونسىدحإيفوءابلاطنينامثىلَع
هذهءابجنلابالطلاركاذتو،ةرماعلاهتسردميفمهيلعقفنينيذلاهبالطىلعترثأاًلبم

نأو،اوقرفتينأاوررقف©فاجعلاتاونسلاهذهيمهخيشىلَعاولقنأمهنأاونظولاحلا
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.هللاقدغيولاحلاهذهلدبتوةنحملاهذهيضقنتىمح،هدلبوهلهأبمهنمدحاولكقحلي

..دابعلاىلَعهتمعن

رضحنيحو،‘تيزريغنمماعطلامهيلإمدقينأرمأفهبالطهيلعقفتااممخيشلاعمسو

طيشنلابلاطلابهذو،نزحخملانمتيزلارضحيوءانإذخأينأبالطلادحأرمأ،ماعطلا

ذخأيللوألانعفشكف؛رايزألانمةعومجمنزخملايفناكو،تيزلاءاعوهدييفو

ةعومجمنعفشكىَّتَحيناثلاىلإلقتناكلذكو،الاماءولمَمريزلادجونكوتيزلا
مُهْللاقمهربخأاملفتيأرامعكقافرربخأ:خيشلاهللاقف،هئالمزىلإجرخ74

عمجاَمَئِإمكليمزهنعمكربخأيذلالاملااذهو،قارتفالانممتررقامبتعمسدقل:خيشلا

امك،مكريغىلَعهبقفنأل؛متنأمتبهذولو،ةسردملاهذهنمملعلابالطىَلَعهبقفنيل

اوعمسامواوأرامىلإبالطلانأمطاو.يتايحىّلَعرثؤيالوايلعلقنيالانهمكءاقبنأ
.يملعلامهحافكيفاورمتساو

هتمأىلَعةظفاحملاىلَعاصيرحناكوَحْلايفاًبوقواًميركواًئمؤمواملاعناكامكو

تارمةدعيقرويملاقاحسإنبىيحيوبألواح..لاسبتساوةعاجشيتاهنعدوذي،هنطوو

هّئكَنو،نارمعنمهديهتلصوامبرخوايقيرفإلامشبلغألتحاامدعب،لبجلالتحينأ
كلتضعبيفلعفينأعاطتساام7عيرذلالشفلابتالواحملاكلتعيمجيتعجر

ةرمنوك..سانلانمنوشحوتملالإهبموقياليذلالمعلاكلذو،بيرختلاوهتامجهلا

نميعيبطلااهلخدمنماهلتحينأديريناكو"وداج"لبجلاةنيدمدصقو«ازيبكانشيج
هاقالفةعئارلا"نوانج"ةنيدملامجوةنتفيفهيلعيقلتستيذلالخدملااذه©‘لامشلاةهج

‘ةمزهنميقرويملاشويجتعجرف}ةمهملاهذهلثملىحيوبأمهدعأنيذلاريواغملالاطبألا
"تقوم"نيعاهيقستيلاءانغلاقئادحلاكلتيفرانلادقوينأعاطتساهتميزهمغرهنكلو

.ليمجلانتافلا(هبصقلا"لالشعماهيلإعفدنتيتلا،ةريزغلا

._

."بصقلا"اهانعمةيربربةملكيهو"نميناغيإ"مساهيلعقلطي١(
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ريغددعوةصاخنوتيزةرجشفلأرشعىنثانعديزيامقئادحلاهذهيفقرتحاو
.اذهانمويىلإقيراحَملابىمسيقئادحلاكلتناكمحبصأو‘ىرخألاراجشألانمليلق

ةنيدملاىلإةميدقروصعذنمةسوفنلبجةمصاعىلإىرخأةلمح"يقرويملا"هجوو

كروصعلاكلتيفمالسإلاةمظعبدهشتاهراثآلازتاليلا"رسورش"ةنيدم-ةميظعلا

هشويجبعفدنيوهودقتعيناكو"وداج"ىلإهجوتامك،يلامشلااهلخدمعماهيلإهجوتو

طسبنتيهواميسالوهيدينيبتحبصأةميظعلاةنيدملانأ،لابخجلانيبلخدملااذهطسو

نودصرتياوناكنيذلاريواغملالاطبألانكلوءانعنودليخلااهلصتفحفسلاىَلَع

"ةريزجلا"ىكَسُتيلاىداوللةيقرشلاةيلاعلاةمقلاىلعةمئاجلاةنيدملانمودعلاتاكرح

تألتماولبجلاكلاسمنيبرثعتتتأدبيلاشويجلاهذهىّلَعثويللاةفخيفاوضقنا

.ءيشىّلَعنووليال،رابدألااولوفبعرلابنيمجاهملاءالؤهبولق
لواظطتءاوهلايفةيراضلاةيرقلاهذهناكساهيلإأللاةليحلاكلتةفيرظتناكمكو

.رمقلالزاغتومجنلا
ىمستلاةيرقلاهذهىَلَعةرملاهذهمجهينأو،ةركلادواعينأيقروُيمللرطخدقل

اهدعبنمعيطتسيةيضاقلاةبرضلااههرضيف،مايألانمموييفهدنجتعورخلاو،"ةريزحجلا"
يعقتيذلالبجلااذهحطسىلإهبءاجواشيجزهجف.فوخنودهبورحيفرمتسينأ

رمألانولوادتيةيرقلابابشعمتجاوراصحلالاطأواةكحاضلاةريغصلاةريزحلاهتمق

مالظلاةديدشةليليفو،خيراتلايفنوبراحملااميماقةليحعربأربتعتاهلعلةليحيفاوركفو

نماوبرتقااملو،ابطحاهولمحولامجلانمةعومجباوذخأو،ةيرقلابابشنمعمجتلفنا

مونلابعادي،كانهوانهنيثبنمسرحلانماددعالإانئمطمانمآعجاهلاودعلاشيج

ةقابلوةفخيفو‘شيحلاةعمعمىلإلبإلاقانعأةيتفلاكنلوأهجو،مهقانعأيوليو؛ممئافجأ

عسلترانلابلامجلاتسحأونيبراهاوتلفنائ،اهروهظىّلَعيذلابطحلايفرانلااولعشأ

ظقيتساو،كلاحلامالظلاكلذيفءاغروةبلجةثدحمةوقنمكلمتامبتعفدنافاهروهظ

طيحأمممأموقلانظف{ةلعتشملارانلاو،فينعلاعافدنالاو،ميظعلايودلااذهىلَعشيجلا

.رارفلاىلإنكريو،هبسحأوأهاقالنملتقي‘هحالسلإمهنمدحاوكعفدناوممم



هفلخداتعوحالسولاومأباذإو،ىلتقلاثثجنمليلقريغددعباذإفحابصلاحبصأو

.هسفنبهسفنىلعىضقيذلامزهنملاشيل
لاومأنمودعلاكرتاماما.ءادعألانمىتوملااونفدفهنايتفوءايركزىحيوبأءاجو

النأو‘فرحتنأبجيهمأنيحلاكلذيفخياشملارثكأىأردقفكلذلومهللحتاليهف

ةراهطبظفتحيلازياليذلالبجلااذهمهلبجىلإلخديمارحلالاملانماميشاوكرتي

.مالسإلا

يفهقثلوسرلاةريسنمةعرابلامهتليحةيرقلاهذهبابشىحوتسالهيردأتسل

ةمظعلابلفاحلامالسإلاخيراتىلإاوعجرينأنودمُهَلترطخاهنأمأقدنخلاةوزغ

.ةركفلاوةعاربلاو

اهضعبدروتامجهلانماهريغلويقرويملاتامجهلينورابلاءايركزىحيوبأدمص

يبألازيزعلانطولااذهىّلَعظفاحهئإحلصلاباهضعبدرو{ةليحلاباهضعبدروفنعلاب

.ريمضالوقلخالونيدبنوديقتيالنيذلاةاغبلامادقأهسندتملف

ناإلاداجأداججألاهذهخيراتلاظفحو،هاديتمدقامبهبرىلإيقروملابهذو

اهتياعرقحاهوعرفهللاةنامأمهيديأيفتعضونيذلاسانلاءالؤهلةفعلاوةماهشلاو

.نيدسفُمْلاناودعنماهوظفحو"مهسفنأنماهوظفحفةمألاةنامأو

ماكحلاريسيفمالسإلاةلادع

لامطبأنمالطبنيثالثنمبرقيامعةقباسلالوصفلايفميركلائراقلااهيأكتثدح

نعثيدحلابدصقأْمَلَو.ايبيلءازجأضعبيفوأ،ايبيليفمكحلااولوتنيذلانم،مالسإلا

يذلاخرؤملافيرعتكلمهفرعأنأوأممتايحمجارتكيلعصقأنألاطبألاءالؤه

؛كلذنمائيشدصقأتسل.ةيخيراتلاثادحألالسلستنيبطبرأنأالو،نأشلكبنعي

غيراستنماروصكيلعضرعأناتدصقت.خيراتلعضريمأباتكلااذه
اهيفدحتوةماهشلاوناميإلااهيفدجتو{ةلوطبلاوملعلااهيفدحتهلاطبأريسيف؟مالسإلا

امكنيملسلملاةايحنماروصاهيفدحتوراثيإلاوةيحضتلااهيفدحتو،ةفعلاوةماقتسالا

.هللادودحدنعفوقولااهيفدحتو،لوألاردصلايفاوناك



[ارايببلينةبضابإلا__[١٦٧)_خيراتلابكومينةيضابإلا

اهيفعفتريال{ةمألاءانبأنيبةقلطملاةاواسملاو،قلطملالدعلالثمتلاةعئارلاروصلاكلت

.ةنايصعبًالإاهيفردحنيالوهناميإباللصخش
:ةمألانمنانثااهأرقينألمآانأواهتطاسبىلعروصلاهذهلقنأتنكدقلو

نأشيففرصتلاقحهلىطعأومكحللايسركو،ةلودلايفابصنمدجولجر:لولا

ةمألاهذهتانامأنمةنامأهقنعيفتعضويذلالجرلااذهيفيلمأو،©بعشلانوؤشنم

ةنسحةودقسانلاءالؤهيفدجينألجرلااذهيفيلَمأوةريبكوأةريغصتناكءاوس

.هيلعريسياًجاهنممهتريسنملعجيو،هيذتحيالثممهنمذختيف

لاملاوأناطلسلاوةايحلانمهلسيل"يداعلابعشلافاصميففقيلحرف:ناثلاامأ

ءةربعرخآلاوهذختينألجرلااذهيفيلمأو{ةداملابلاجرلانونزينمنيعأيفهعفريام

ةداجنعفارحنالانعتكسينأو،ملظلاىضرينأهعنمتمالسإلاةماركنأفرعينأو

فصيقهلعجيمالسإلانأو،هتاردقمبنوثبعينيذلاكئلوأبساحينأهلوخيقحلانأوفللا

لإاًدبأءيشبهنالضفيالةمألايفةورثىذمظعأو،ةلودلايفةطلسيذربكأعمدحاو

.ةللانيدبالمعوهللىوقتنوكينأ

روصلاهذهلاثمأنماريقفسيلةديشرلاةفالخلاوةوبنلانمزيمالسإلاردصخيراتو

يمالسإلانطولانمريغصءزجيفةمألابناوجنمبناجخيراتنمكلاهلقنأيتلا
ةمظعلاودجلابلفاحلارصعلاكلذريغنمدهاوشلاهذهذخأىلإناعدنكلو؛حيسفلا

يبيجحيفظفهللالوسرةريسنعسانلاعمثدحتأاماريثكنأكلذو\طيسبببس

هللالوسراودهاشموقكئلوأوةلاسرلاهتمصعصخشكلذ":مهنمشاقنلايفنوعرابلا

ةعيبطومهدنعةايحلاةعيبطنيبةفاسملاف،ءامسلانملرتيوهويحولاىلإاوعمتساو3

."دعبلاةديدشاندنعةايحلا

قصضنمْلااذهبوذييكلو،ةجحلانمالظقطنملااذهيفنأسانلاضعبلليخيدقلو

مالسإلاخيراتنمنورقةرشعلالخرثتنتيلادهاوشلاهذهتدروألظلاكلذلحمضيو

.نمزلاتاسكاعموةايحلاملظنمريثكنيبو



نمرصعيأيفةيقنلامالسإلاةريسباوريسينألاطبألاءالؤهضعبعاطتساامكو

،صالخإبةتنامأيدؤينأةمألانوؤشنمانأشىلوتيلجريأمويلاعيطتسي،خيراتلاروصع

نأبجياممكلانهامرخآىلإهزكرمالوههاجلغتسيالو!اهتقوبالواهلابثبعيالف

.ميركقلخنمهيلإاعدامبىلحتيو؛مالسإلاةعيرشبنمؤييذلاميوقلامكاحلاهيلعنوكي

-يداعلادرفلايأ-ةمألالجرنوكينأبجي،ايوقرمألابحاصنوكينأبجيامكو

الوةناهملايضريالفضرألاوتاومسلارطافهلهلوخيذلاهقحبانمؤم!ةنيدبانمؤم

فرحنينأرمألابحاصلادبنإف،هللارمأفلاخيامىلَعقفاويالوةلذىلعتكسي

دجيملنإف،داشرإلاوةحيصنلابهجاجوعأموقي،داصرملابةمألالجرهلفقينأبجو

.باطخلانبرمعنينمؤملاريمألليقامكفيسلابهموقحصنلا

نممهيفناكو.ايبيلنماءزجوأايبيلاومكح"مهنعكتثدحنيذلالاطبألاءالؤهنإ

ناكو.ةفيلخلالماعناكنممهنمناكو،"ترسوناوريقلا"نيبامهلنادف{ةفالخلابعيوب

نكيملوةفالخلابعيابيملهنكلو"ىروشلاويأرلاباحصأرايتخابمكحلاىلوتنممهنم

3اهئازجأضعبوأةيبيللادالبلابلغأمكحيلقتسمريمأوهف‘ىرخألالودلانمةلودلاعبات

اعيمَجمهنكلو،مهنمدحاولكلةلوخملاةطلسلاىدميفاميظعاتوافتنوتوافتيمهف
اممرثكأاهبحاصاهيفيطعييلاةرطعلاةريسلاهذهيفنوقفتيدحاوءيشيفنوقفتي
.ذخأي

مهيلإدنسيملهنأشةيضابإلالاجرنمايبيليفمكحلااولوتنيذلاءالؤهفرعدقل
هباولاعتيلالو«ةورثهباوعمجيلالواناطلسهنماوذختيلالومهسفنألهولغتسيلمكحلا
.ةيلاغلاةنامألاهذهمهيديأنيباوعضوو،مهتقنمهولوأنيذلاسانلاىلَع

مهبحنمومهريكفتنمومهدهجنماولذبف{ةقثلاهذهىلَعماكحلاكئلوأظفاحو

نألبقةرحلالامعألانمهوبستكايذلاصاخلامهلامنمو،نيمثلامهتقونمونيملسملل

نممالسإلاهبلطيامهلككلذنماولذبدودجلانعهوثرووأنيملسملارومأباولغتشي

توملاوأةلاقتسالاباهنعاولصفنامويةماهلازكارملاهذهنماوذخأيملونيقداصلانينمؤملا

.وألاءازجلاهللادنعوسانلادنعةرطعلاىركذلاريغ



[ارايبيلينةيضابإلا[١٦١)_ةبراتلابكومينةيضابإلا
باحصأهيفبلقتييذلاميعنلاكلذمهنمدحألدحجتنلفممتايحتعبتتامهمكنإ

بلقتف،ةمألاومكاحلاوهللانوختيلايشاوحلاهذهمهدنعدحتنلو،نوملاظلاةطلسلا

ةللاليبسنعديحيورتغيلمكاحلانذأيفروزلاوبذكلاخفنتو،قحلاهجوهوشتوقئاقحلا

.نوملحيهباوناكاماوققحو،نوبلطياماودجودقفداحاذإف

نمفظشىّلَعنوشيعياوناكمهنإ،ناسحلايراوجلاو{ةخماشلاروصقلامهدنعدحتنلو

دحاولاعبشيال،هدعبنمءايقتألاهؤافلخشاعامكو.ةفقلاقلخلاريخشاعامكشيعلا

هنكلو؛رقفلاوةجاحللكلذسيلو،تيزلاوزبخلابرمتسملاهحافكوةليوطلاهتايحيفمهنم

.ىوهلاوناطيشلاةسوسوىلَعبلغتلاوةدارإلاةوقل
ماكحعيمجيفتدجويتلاةماقتسالاهذهبابسأنعميركلائراقلالأسيدقلو

؟ريسيلارزنلاالإمهنعذشيال،ابيرقتةيضابإلا
!مكحلاةيضقيفيضابإلابَّهذَمْلااهدمتعايلادعاوقلالهليحنكلذنعباوجللو

.نييبوعشلاةكبرالو،ةيومألاةيرصنعالو،ةعيشلافطاوعبرثأتمريغ

رايتخايفةيرصنعلاةيضقبقدصيالوإمكحلايفةثارولاقحبفرتعياليضابإلاملسملاف

.لزنأامبمكحيوهدودحميقيوهللاعيطيالنمعيطيالومكاحلا

ىلَلَعرايتخالااذهينبنيو،ةمألاتاردقممهيديأنيبعضينمراتخيالوأوهفكلذلو

وه4.ةيلقعلاةءافكلاوةيقلخلاةءافكلاوةينيدلاةءافكلاوةيملعلاةءافكلاةقلطملاةءافكلا

هؤافلخوقيبنلاهيلعراسيذلاميقتسملاهللاطارصنعفرحنينممكحلاىلعرقيال

.نوحلصملانوحلاصلافلسلاونودشارلا
مهسفنأنودهجي،مكحلاءابعألمحتلرايتخالامهيلععقينيذلاسانلاكتلوأناكف

نمهللاباذعنوشخيصرحلااذهعممهو،ةيضرملاةريسلاىّلَعةظفاحملاو©بجاولابمايقلل

يلاماهللابمايقلانعزجعييذلامكاحلانإف،ريصقتلانمةمألادقننوفاخيو،طيرفتلا
هذهنعىلختينأهيلعبجي-هللاليبسنعافارحناوأاهنعافعضاإ-هيلإتدنسأ

ريصقتلاوأروصقلااذهىّلَعاممكسمتسينأهلرطخاذإف.اهلمحتعطتسيليتلاةيلوؤسملا

.هلهأوهنمىلإرمألادانسإو!هلتقوهلاتقبحو



نطولااذهيفمكحلامهيلإدنسأنيذلالاجرلاءالؤهنعميركلائراقلااهيآكتثدح
ىرأالانأف،ماركلاءارقلاضعبنهذىلإردابتيدقامكمكحلافرشلمهرتخأملو،ميركلا

:نيمسقىلإمسقنييرظنيفمكحلانإ.لضفللةاعدمالوفرشللارهظممكحلايف
كهيلإنوقباستيوهبنوزتعيوسانلاضعبهيلإىعسييذلاقاربلارهظملااذه:امهدحأ

.هتيناسنإبنمؤيو،هقلخبنمؤيو3هنيدبنمؤيناسنإهيلإىعسيلمعرقحأوهرهظملااذهو
اوحارفمهسفنأيفةمظعلاممتزوعأ،ىقمحمهفرارصإيفهيلعنومحدزينيذلاكئلوأامأ

نأنمرقحأمهفمهنظيفةمظعلانملاجرلاكئلوأغلبامهمومكحلاةطلسيفامنوسمتلي
نمةرفاوغلابمباًدبأنوكتنلةمظعلانإف.ميظعتلاوريدقتلاةرظنقحلاخيراتلامهيلإرظني

توربجورهقبالو5ائاودعواًملظقهزتةريثكحاورأبالوؤ©بوعشلانمذخؤتلاملا
.فاعضلاىلَعطلسمنايغطو

منمهنكلو،ةطلسلالامعتساوةورثلاعمجنمهيلإاولصوامىلإةنعارفلالصودقلو
.ءانفلااينديفدولخلابلطتتةضيرمسفنأنعألإهولعفاملكباوفشكي

ةتامإلاىَّلَعنورداقمممأاومعزف.ةيهولألامهسفنألاوعدانأىلإةنعارفلاطحنادقلو

هأهسفنوهفرعييلاىوعدلاهذهىلإطحنينأنوعرفلالقعللغاساذإو.ءايحإلاو
دعبو،هئايبنأقرطىلعتايلاوتملاهللاتايادهدعبهسفنمرتحييذلالقعلانإف5اهيفبذاك
.ليلاضألاوماهوألانععفترينأبجي،قئاقحلانممويكدجيامبيرشبلالقعلاةرانتسا

دقتفيةنأل؛رهظملاةمظعهسفنىلعىفضييذلافيخسلاينوعرفلالقعلااذهنأىلع
.ةفرعملاوملعلارصع،رصعلااذهيفايحيلازيال.ةقيقحلاةمظعيف

تاردقمىلعرطيستلازتالءافوجلالاكشألاهذهنمليلقريغاذدعنأفسؤملانمو
.اهلودضعبيفةيمالسإلاةمألا

دُمحُمةلاسربنونمؤيمهوسانلاءالؤهاهيلإأجليييلاراذعألايهام!هللاويردأتسلو

؟نيحلاصلافلسلاةريسنوفرعيو5,لكتلاهلوسرةنسنوسرديوهذلاباتكنولتيرلف

؟ةمألاهذهءانمأهيلعراسيذلاميوقلاجهنلانعنوديحيمهوءالؤهلوقيام



[١رايبيليفةيضابإلا()١خيراتلابكومينةيضابإلا

يفنوفرصتيو©قحريغباهيلعامايقهللامهلعجيلاةمألالاومأنوزتبيمهونولوقيامو
؟ملعريغباهلكاشمنولصفيو،لدعريغباهئامد

اوقارأف‘ةمألاتاردقممهيديأنيبتعضونيذلانوملسملاماكحلاءالؤهلوقيام

؟يفخلاءاغبلاورهاظلاءاغبلارودو"رامقلادئاوموركسلاسلاجيفاهتمارك

لامنمنوقرسيومهقفارميفاوعضيلةلودلاقفارمنمنوذخأينيحنولوقياذام
؟مهحلاصمةمدخلةمألاةحلصمبنوثبعيو،مهلاومأيفاوعضيلةمألا

اذإفههلانيدىلعوهللاةنامأىلَعاوظفاحيلةقثلااوحنمنيذلاماكحلاءالؤهلوقياذام

مهيلإتدنسأامبيلاةنامألابثبعيواهدودحلطعيوهللاماكحأبراحينملوأمهب

؟مكحلازكارم

دلبىلَعمجهيمتءامدلايصاصمنمةيرشبةعومجبهعبتتفقعنييذلادئاقلالوقياذام

ثيعيو،مكحلايساركيفغرمتيلالإءيشلال،حاورألاقهزيولاومألافلتيفنمآملسم

!؟اًداسفدالبلايفهناوعأ

رمأعابتاوميظنتلاورارقتساللال،تابالقنالانوربدينوأتفيالنيذلاءالؤهلوقياذام

نوعرفمكحمكححاجنلامهدحألحيتأاماذإفحاورألاولاومألايفمكحتللنكلو؛هللا

؛ماقتنالايفهديقلطأو،عئاظفلاباكترابهناوعألحمسوهللالامقرسو!هللادابعلذتساف

؟ةريرجنودءايربألانجسو‘باسحنودحاورألالتقف

يفاهنعنوحمياوحارفمهسفنأيفةمظعلااودجتمنيذلاىضرملءالوهلوقياذام
.؟رهاظملا

هلااناخنيذلاةنوخلاءالؤميحيطتنأاهنطوعومجبيفةملسملاةمألاىلعقحلهن
الفريدقلاريبخلاباسحمهبساحتنأومهلامعأيفهللانيدىلإاوعجريملفهلوسراوناخو

ىلعءانمألايديأنيبلإاهلاومأعضتالو،قحلاعابتاىَلَعءايوقأللالإاهيساركحنمت

ربجتنأو{مهصالخإىلَعنونهربينيذلانيصلخملاالإاهريصميفهًكىتالو،هللاةعيرش

؛مسالااذهنعىلختلاىلعةلودمسابامناكرأنمنكرَلُكيفقعنتييلامذارشلاهذه
ةيلقأقلمتتالواودعبهرتال،ةيوقةيمالسإةلوديفةحطانتملاةليزهلالودلاهذهرهصتل



يفةسماخلاريباوطلالمعتامكلمعتو،ميثارحجلاشيعتامكاهطسويفشيعتةرفاك
.ةسايسلاحالطصا

روعشلاهنإضةمأللمكاحلااهمدقيتلاةلماكلاةيحضتلاهذهوهف:يياثلاامأ؛ه©

ىسنيوةيصخشلاهتحلصموةيداملاهبساكمنعصخشلاهيفىلاعتييذلاسدقملابجاولاب
ىلوتينيحنمؤملاو.تقووركفودهجنمكلميامةمأللمدقيلهلهأوهلاموهسفنهيف

ةطلسلاوةحارلاوةعتملا-ليزياملّؤأ-هنهذنمليزينأبجيليبسلااذهنممكحلا

.مهديسموقلامداخوصلخمنيمأمداخهنأل؛لاملاو

ةيسفنلاةدايسلاو،هتنهميفالهسفنيفيهاَمئإةملسملاةمألامكاحاهكلمييلاةداعسلاف

بناجلااذهيفىلجتتامدنعًالإاقحةدايسنوكتالاهلعللب؛سانلاةمدخعمقانتتال
/.تاذلاناركنوةيحضتلاىلَعةنيبملالامعألانم

رومأيلينأىلإىعسيهتماركىلَعصيرح.هناميإىلعصيرحنمؤمنمامفكلذلو
اذهلهلوبقنوكيو،ةمألاهجاتحتيلاةلاحلايفلإمهللاهيلعتضرعاذإاهلبقيوأسانلا

تابجاولانمابجاونوكيذئنيحف،امبقحلترارضأىلإيدؤيهنمهرارفو،ايرورضرمألا

.اهنعىلختينأهللحياليلا

نأدعباهركمضقيدصلااهلبقدقف:كلذنمةعئارةلثمأةيمالسإلاةمألاخيراتيتو

بلاطيبأنبيلعاهلبقو.ةمألانيمأوأقورافلالهاكىلَعاهعضيواهنمرفينألواح

وبأاهلبقو."اريمأنوكأنأنممكلريخاًريزونوكأنأل":موقلللوقيوهواهركم

نيوانجلاديمحلادبعةديبعوبأاهلبقو.لتقلانيبواهنيبريخنأدعبىلعألادبعباطخلا

.رانلاهلوخدلاببسنوكيساهنعهضارعإنأزوجعلاهتعنقأنأدعب
دارفألوعيلقوسلايفدرفيأكلمعينألواحيوهوةمامإلاءابعأقيدصلالمحتدقو

زبخلاماملايهحذبزواحتبملفنالخلايةنسرشعتناقورافلايقبو؛ةريكلاهترسا
امدنعو‘ةعمجركلاملاتيبسنكيبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأناكو.تيزلاو

ىلعبضغاهدرتئةضراعةبسانملامبنيزتتلاملاتيبنزاخنمةيلحهتنباتراعتسا

.اهديعطقتةيمشاهلوأتناكلامتراعتسااهنأالول:لاقوهتنباديعطقبمهونزاخلاىلع



[ررايببليةيضابإلا_[١٧٢_)ةيراتلابكومينةبضابإلا

عمو"ةاكزلاهلعفدتريقفدجوياليذلادغرلانمزيفشيعيزيزعلادبعنبرمعناكو

أزرينأةفاخمةمألانوؤشريغنأشىلإثيدحلالقتنااذإجارسلائفطيناكدقفكلذ

.تيزلانمةرطقيفةمألا

نمةنسنيرشعدعبايبيلوسنوتورئازلامكحيناكيذلامتسرنبباهولادبعيقوتو
هلدلوو،ةنسنيتسءايركزوبأمكحو.ارانيدرشعةعبستغلبفهتكرتتيصحأفمكحلا

نهدوحابصتساللتيزلانمليلقباهيلإثعبينأءاسفنلاهتجوزهنمتبلطاملفلفط
.ءاملابلفطلالسغتوبطحلابحبصتستنأاهاجرو‘تيزهيدلسيلهنأبرذتعالفطلا

نمصقنْيمَلَو.مالسإلاءارمأمهمهتقيرطجهتناوممتريسبراسنمولاطبألاءالؤه
ةمظعنمصقنيملوةمألانمرخآدرفيألمعيامكقوسلايفلمعيناكهئأقيدصلا

ملهمأزيزعلادبعنبرمعنمصقنيْمَلَوتيزلاوزبخلاهلكأيفزواجتيملهأقورافلا

هريغغلوامكمهئامدوسانلالاومأيفغليْمَلَوةيمأييبكولمةيقبذختاامكاشرعذختي

.ايندلابالطنم

نأو،ةودقلاضعبوةربعلاضعبماركلاءارقلااهيفدجينأوجرأانأوةملكلاهذهبتكأيننإ

امإةمظعلانأةايحلاقفارمفلتخميفمهيديأنيبنيملسملارومأتعضونيذلاكعلوأكردي

نأو،لاوزللاةكيشواهرداصم-تناكامهم-ةايحلاعتمنأورهظملايفالسفنلايقنوكت

نإق{ةيعافتنالاوةيزاهتنالارضووةيداملاةساجروةينانألاسندنعمهلامعأومهقالخأباوماستي

.ريصقلارظنلااهيمنيناسنإلابتقلعيلاةيناويحلاتافصلانماياقبقالخألاكلت

نألباقمابترمذخأياَمئِإهنأفرعينأنيملسملارومأنمارمأيلونملكىلَعبجيهنإ

هنأوادهجيقبيالو،اًعسورخدياللمعوةوقوملعنمكلميامبهتاقاطركةماللعفدي

نأهللحيال،هاوقعيمَحىلَعهلارجألعجيذلاهبترمىلإفيضينأيفقحيأهلسيل
وألذبلايفريصقتيأنأو،كلذىلَعةدايزلئاسولانمةليسويأبةمألانمايشذحاي

.ةقرسوةنايخوهاَمئِإ-ررقملارجألادعب-رجألايفةدايزيأ

نملىلختينأهيلعبجيفهدينوصينأوأهتمهمبموقينأناسنإلاعطتسيملاذإف

.كلذعيطتسي



(١رايبيلينةيضابإلاخيراتلابكومينةيضابإلا

ايبيلفرلظللةيضابإلاحانك
نرقلانيباميفتاروثةدعوبورحةدعباوماقةيضابإلانأخيراتلابتكبتكلالقنت

؟بورحلاكلتباوماقوتاروثلاهذهناريناولعشأاذاملف"يرجملارشاعلانرقلاولألا

،تارونلاكلتوبورحلاكلتمهأميركلائراقلاىلعضرعأنأديرألصفلااذهيفو

.اهنمةياغلاواهجئاتنوامبابسأهيلعضرعأو

ىَّأَعسايلإضبقف،سلبارطىلَعالماعسايلإهاخأبيبحنبنمحرلادبعنيع١-

.ملظلااذهلاوراثوةيضابإلابضفف.ةيضابإلانمافوخهلتقوربيجتلادوعسمنبهللادبع

الجراولتقنأهولعفاملكوسابعلايبلامعاوجرخأو،امامإديلتنبثراحلااوعيابف

.يبيجتلاهللادبعمهبحاصلباقمادحاو

رابجلادبعهيضاقوديلتنبثراحلالاتغانمبيبحنبنمحرلادبعلسرأ٢-

اوبلقوةمامإلابىلعألادبعباطخلاابأاوعيابو،ةنايخلاهذهلةيضابإلابضغف،يدارملا
,7

نيبنييسابعلالماعاوريخنأهولعفاملكو،ةدحاومدةرطقاوقيرينأنودمكحلاماظن

.اروفومانمآرفسلاوأةمألانمادرفءاقبلا

اهلماعنمحرلادبعنبابيبحتلتقو"ناوريقلا"ىلَع"ةموجفرو"تبلعت٣

باودلاتطبرو،تامرحلاتكهنناف،مالسإلاهنمأربيامعئاظفلانمتبكتراو
يبأمامإلاباهيلاهأضعبثاغتساف‘تاقرطلايفءاسنلاىلَعنودتعملاىدتعاودجاسملاب
.نيثباعلاثبعنم"ةبقع"ةنيدمهبرهطانشيجزهجفباطخلا

نودلاومألانوذخأياوناكفايبيليفمالسإلاهنمأربيامةبلاغألاةالوبكترا٤
يعارملايفةبراضلاةملسملاءايحألانيبنولقنتيو،©فارسإيفءامدلانوقيريوؤ\باسح
ؤنيدوأقلخنمعدارنودتانوصملاديغلاورئارحلاايابصلاةمرحنوكهتنيف{ةعساشلا

ةمامإلابىزوزلملامتاحابأاوعيابفمهيفبكترتيهومئارجلاهذهنمةيضابإلابضغو
دعبىلتقلامامإلادقفتامنو.ليقثلاسوباكلاكلذةمألانعحازأونيدتعملاءالؤهدرطف
دقودعلاشيجنمىلتقلاضعبدجونيملاظلاةاغبلاكثلوأعمهلةكرعملوأءاهتنا



[رايببلينةيضابإلا_)_٧٠!_(_ةخبراتلابكومينةيضابإلا

ىلإسانلاعراسومكرمأتكرتبالسألااودرتملنإ:مهللاقمتهشيجعمجفكاوبلس

.ةبوتلااونلعأوبالسألادر

.لاملاوضرعلاوسفنلانعاعافدتعرشاَمّئِإَو،ةمينغللعرشتملبرحلاهذهنإ
زفتسياملاومألاذخأولتقلاوباهرإلانمناوريقلايفنوملاظلاةالولابكترا٥

ضةنسلانعديزتةدمناوريقلارصاحومهءاجف،متاحيبأباهلهأضعبثاغتساف،ميلحلا

مهعمجيناكنيذلاةقزترملادونجلاام.عيمجلانمأليوطلاراصحلادعباهلخدامنيحو

اوعجريلمهحارسمتاحوبأقلطأدقفاداسفضرألايفممباوثيعيلناكملكنمةبلاغألا

مهنمدحاولكلىطعأو،ءامةبرقوىسومواصعبمهنمةسمحَلُكدوزو.مهيلاهأىلإ

.ةيرشبلاخيراتيفهلليثمبعمسأملفقوملااذهو..زبخلانمافيغر

رعةمئألاكئلوأدزيملف‘قرشلانمتارمةدعةيضابإلاةمئأنويسابعلامجاه٦

ةكرعملاءاهتنادنعةيبرحلامهلامعأتفقوةيضابإلارصتنااملكو،ناديملايفمهعافد

ملف،نادبألاهنمرعشقتامشحاوفلانماوبكترانودتعملانومجاهملاكئلوأرصتنااملكو

ىلتقلابةلثملاىلإكلذاودعتئملاسمالورافمهنمجنيْمَلَوضرعالولاممهنمملسي

.دادغبوأةرهاقلاىلإامباوثعبوسوؤرلااوزتحاف

نمطيلخمهوريمضالومُهَلنيدالنيذلاةقزترملانمرفاودنجةبلاغأللناك٧

امدنعو،ممبورحيقمئانغلاوبلسلاوبهنلااودوعتاوناكو،مهريغوربربلاوبرعلاداذش

مهنمةمذرشتجرخف«مارحلاممتورٹيفديزيالمالسلانأل؛نومأسيمالسلاةدملوطت

نومولظملاثاغتساف،هوبكترينأاودوعتاماوبكتراوسلبارطلوحةبراضلاءايحألاىلا

روُمزيبىرقىدحإ"يريم"يفاميقمذئنيحناكويمتسرلاباهولادبعمامإلاب
راصحللةبلاغألالامعنالىنحسلبارطرصاحواشيجزهجف\۔مويلا-"نابجرلا"

امنوكينأو{ةبلاغأللرحبلاوةنيدملاسلبارطنوكتنأباحلصباهولادبععماودقعو

.باهولادبعمامإللاعباتكلذادع

ىلإهجتاوهيلاومنماشيجنوكو،هيبأةنازخنمةلودلالاومأنولوطنباقرس٨=

مالسإلاهنمأربيامشحاوفلانمبكتراو،سلبارطىلإءاجوةقرببرمف\برغملا



ةلاسرثعبفبكتراامبفتكيملهنأىلَع،سايلإروصنميبأبهملظنمسانلاثاغتساف
ئطوينأب،كلذبعراسيملوهاذإهددهيوةعاطلاميدقتباهيفهرمأيروصنميبأىلإ

.همرححيبتسيوهدالبليخلا

نودتعملامزمناو،متاحرصقيفرورغملاقفلااذهعمىقتلاواشيجروصنموبأزهجو

بهذلانملمحةئامنامنوىلتقلانماددعهءارواكراتقباسسرفىلَعنولوطنباراطو
ىركذللهبنوظفتحي،ادحاوارانيدهشيجوروصنموبأاهنمدخأيملف"ناديملايفةرثتنم
امكافيرشاًمهشعجرو،لاملاعمجىلإىعسينمللاملاكرتو،رانآلاراديفهنوعضيوأ

.افيرشاًمهشءاج

نأةيمدآلاسوؤرلالكأنععروتياليذلانونجلادئاقلابلغألانبميهاربإررق٩
نونجلااذهرورمنعرجنتيلابئاصملاسانلاعقوتو&رصموزغيلةيبيللايضارألابَرُمَ
اولواحو"ونام"رصقيفسابعلانبحلفأةدايقبةيضابإلاهضرتعاف،هدوقييذلادارجلاو

.نونجلاةيغاطلااهيفرصتناةنحاطبرحمهنيبتعقوو،مهيضارأبرورملانعهدر
انشيجزهجف،كلذنمنكمتيملف،هسوفنلبجبلقتسينأيراكنلافلخىعس١ه

ملفةديبعوبأرصتناو،"وداج"بهمكحزكرميفديمحلادبعةديبعيبأىلَعهبمجهو
.نيربدملاعابتاوىحرجلاىّلَعزاهجإلاومئانغلاذخأنمهدنجعنمنأدزي

،بويأنبسابعلا-ةنيدملاادعام-ايبيلىلعةرامإلاىلوتةديبعيبأةافودعب١-
سابعلارصتنافسابعلاىلعهبمجهواشيجزهجف{ةركلاديعينأيراكنلافلخركفو
وأاسأرزتحيمل،ةكلمملادودحنموأةزوحلانمودعلاجرخأنأىلعدزيملواضيأ
ديالنينوللافالسأةرمسانإءيربنممقتوأ.جيرجىلعرهنلوأالممغ
.اهنع

يذلاهسوفنلبجىلإهجوتتاراغنعديزتالبورحةدعكلذدعبتعقو=١٢
.لاومألانمنكمأامىّلَعءاليتسالااهنمدصقلانوكيامابلاغ،هلالقتساىلَعظفاح
ذئنيحو،نورصتنيفبورحلاكلتلنودمصيو،تاراغلاكلتنودريلاطبألاكئلوأناكف



[رابببليفةيضابإلا[٧٧!)ةبراتلابكومينةيضابإلا

مهئادعأنمنودجيفنومزهنيدقو،ةكرعملاءاهتنادعبءوسيأمهؤادعأمهنمدمجيال

.فنعَرُك
اهليصفتواهتلمجيفيهوايبيليفةيضابإلااممماقنيلاعئاقولاوبورحلامهأهذه

كراعملاهذهىلإتعجرولو..نيملاظكولملنوملاظلامعهبكتريناودعدضحافك

وألتقتةئيربسفننعاعافدالإافيساورهشيملةيضابإلانأتدجولةدحاوةدحاو

ناودعلااودرو،ملظلااهيفاوعفديلافقاوملاهذهعيمجيقممأو،كمهتنتةنوصمةمرح

امف،ةقدّمحُمةمأنملودعلاةريسفلاخياكمائيشاوبكتريْمَلَو،لاتقبدحأاوأدبيمل

يهتنتنأدعبمدةرطقاوقارأوأ،اًدهعاوناوأالاماومنغمهممأمهنعخيراتلاظفح

اوزتحاوأ،حيرجىَلَعاوزهجأوأاربدماوعبتاوأ،اهدامغأىلإفويسلاعجرتوةكرعملا

مهيفهبكترياممغرملسملةمرحاوكتهوأ،امباورفظفمهيلعتغبييلاسوؤرلانماسأر
.مالسإلاماكحألزواحتونايغطنممهوبراحم

ةلمحلايهدحأمهأدبينألبقلاتقلااهيفاونلعأوامباوأدبيلاةديحولابرحلالعلو

باطخلاابأتلمحنلافورظلانكلو،ناوريقلاىلإىلعألادبعباطخلاوبأاههجويتلا

فيسككرحتنأوموقينأناميإلابضبنيبلقكلمحتنأةريدجبرحلاهذهىلَع

بيبحتلتقنأدعبناوريقلا"ةموجفرو"تلتحادقف.اهيلإقلطنينأهللانيدنععفادي

نكلو،مهتبراحمىلَعةيضابإلالمحييذلاببسلاباذهسيلو‘©بيبحنبنمحرلادبعنب

مامأرئارحلادايطصاو،عراوشلايفاًئلعشحاوفلاباكتراودجاسملايفباودلاطبر

موقبفيكف،للاءادعأنمنوشحوتملاىنحامبموقياللامعأ،امياصتغاوسانلانيعأ

؟مالسإلاىلإنوبستني

هللالوسرباحصأىساسألااهرجحعضوةنيدميفعقتيلاركانملاهذهتفلباملف

.سجرلااذهنمةيباحصلاةنيدملاريهطتوركنملااذهعفدنعباطخلاوبأربصيمل.

.ايبيليفةيضابإلاامبماقيلاةيبرحلاثادحأللةيخيراتلاقئاقحلايهكلت

هدقتنييذلافقوملاوهامف.مايقلاىلإمهتعدنلاتاياغلاوبابسألايهكلتو

؟ةءورملاوأفرشلاوأنيدلامهيلع



[ارايبيلينةيضابالا[٢٧٨)_ةتيراتلابتومينةيضابإلا
نأنمنيرصاعملانيخرؤملاضعبهلوقيامحصيتاكرحلاهذهنمةكرحيأيفو

؟اورانالإةروثللةصرفمهتتاوامو،ةنتفلانعنوثحبيةيضابإلا

لاعتشايفاببساونوكينأنعسانلادعبأوءامدلاةقارإلةمألاضغبأةيضابإلانإ

لةربابجلاهطلسييذلاخراصلاناودعلاببسبكلذىلإنورطضيامنيحوبرح

كلذلكيفمهو،ىذألانمنكمياملقأبوليبسرسيأبناودعلااذهدرنعنوديزي

قحلينأنودهاذأدرينألواحيعوطخملاهيخأىلإخألاةرظنبنيدتعملاءالؤهىلإنورظني

.ىذأهب

نيدتعملادضةيضابإلافقاومنعةلوطملاخيراتلابتكميركلائراقلااهيأعجارو

تلمأتاذإكنإف،يوازلاذاتسألالثممهلاضغبسانلادشأدنعىتحكلذأرقامهيلع

يوازلاذاتسألاعطتسيْمَلَو،كلاهتمسرلاةروصلاهيفتدجوهثادحأوخيراتلاقئاقح

مهيلعاهقلطيبابستاملكنعديزينأىّلَع-موقلاءالؤهصقنتىلَعهصرحعم-

هللانمفوخنودمهيمريدقوةرونلاسامتلابةرموةنتفلانعثحبلابةرممهيمريف

.'\“نيقفانملاب

كنإ:باتكلااذهنمىلوألاةقلحلالوصفنمالصفعلاطيوهوناوخإلادحأيللاق

.ةرارحيفةّيضاتإلانععفادت
اموياوأدبيملمهنإإمهخيراتراودأعيمَجيفةيضابإلافقوموهيفقومنإ:هلتلقف

رثكأىفمهنكلو.يملعلاناديملايفوأيركسعلاناديملايفكلذناكءاوسناودعلاب

،ةيناسنإلاةماركومالسإلاةزعهيلإوعدتيذلاعورشملاعافدلافقومنوفقينايحألا

الويغبالةدحاوعافدلايفمهتقيرطنإف،ةيركسعلانيدايملاباصاخعافدلاكلذسيلو

امدنعيملعلامهعافديفمهو.مهتنسلأومهسوفنىلعبضغللنالطلسالو،ناودع

عميأ-ةيضابإلانمةعامجهعمناكو"١٧٣:صايبيليفيبرعلاحتفلا:هباتكيفىوازلاذاتسألالوقي٥-

هللاويردأتسلو"نيقفانملانمهشيجرهطنأليأدمحو؛مهلاييملف،هسوفنلبجيلمهناوخإىلإاوبرهفزعملا

لتقيلشويجلازهجييذلااذهمأ؟نيدلايفهناوخإمدبهيديثوليالثلهنيدبرفييذلااذهأ؟قافنلابقحأامهيأ

.ةبولقميوازلاذاتسألادنعفرشلاونيدلانيزاومنكلو؟مهلاومابلسيوهتيدوهتمأءانبأامب



؛رايببليفةيضابإلا___٧٠١!_()ةيراقلابكومينةضابإلا
نوزواجتيالةديقعلاىَلَعناودعلاوأأدبملاىلَعناودعلاوأةركفلاىلَعناودعلانودري

نيهاربلاوخيراتلانمةحضاولاثادحألاىلَعدامتعالاو،هيرتلاشاقنللدودحلامهعافديف

يفمهمت،لوقعملاقطنملانمةرهاظلاةجحلاوأ،فلسلاةريسوةنسلاوباتكلانمةنيبلا

نوميقيالو‘باوبألاههجويفنوقلغيالومصخلاىلَعةصرفلانوعيضيالكلذلك

ملةجردمُهَلنيفلاخملافاصنإيفاوغلبةيضابإلاءاملعلعلوزجاوحلامهريغءارآنود

.ةيركفوأةينيدتناكءاوس‘ىرخأةفئاطيأءاملعاهغلبي

ىلإفرعيىَّمَحهتءارقنميهتنيال،ةلوطملاةيضابإلابتكنمباتكيأعلاطييذلاو

دنعةحجارلالاوقألافرعيو،ةيمالسإلابهاذملانممهريغءارآةيضابإلاءارآبناج

يفلبسدرلاماقميفكلذسيلو،ىرخألاةيمالسإلابهاذملانممهريغدنعوةيضابإلا
؛ممتايرظنوءاملعلاءارآصالختساو،اهحرشولئاسملاطسبوكليصفتلاوثحبلاماقم

ركنملازفوتسملازفحتملافقومةيضابإلانمىرخألاقرفلاءاملعبلغأفقيامنيبو
.ردصحارشناوحماستلكبةيضابإلامهلماعي،ميقلايركفلامهتارتلدحاجلامهدوجول

مهفت:يركسعلافقوملابهبشلاَلُكهيبشمهريغوةيضابإلانيبيملعلافقوملانإ

بناوجلانمراكنإودوحجوناودعو،بناجنميمالسإلماعتوءارآمارتحاوحماستو

ىدهأو«قحلاىلإنيدأوميركلاقلخلاىلإبرقأنيليبسلايأيردأتسلو.ىرخألا
!؟اكلسمواًجهنم

لوصفضعبيفنيفقوملانيبةنراقمللةروصعضاف،لمعللليبسلايلرسييهللالع
.باتكلااذه

.راه



لينلكتالفيناعدبهجتأكدحوكيلإوءيلمععفرأكدحوكيلإمهلا
.يدشرىنمملأو.ياطخددسوللزلانمظفحاوكلهفيسقن

.نيمحارلامحرأايكقلخنعكتمحربيننغاو

}/ :للخ م٠

اسليفيضااانملوألارستلا

ہیلیر
ىناثلارستلا

:.اج



خيراخلابكومينهميهابإلا

:ةيناثلاةلحلا

اسلہصا١
|ايبيليفةيضاتإلا

7ىناثلامتقلا_

ةمالعلاخيشلافيلأت

رشنلليرماضلاةبتكم عيوتلاو

/بيسلا نامعةنطلس



!رايبيليفةيضابإلا___[٢٨٢)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

لاحلا(

جا

ربو.ورمسرددس,مد4بدرسسمسس
نتنومادسويرزفنممهواهنمريخهلفةنسحلاءاحنَمظ

۔ےوسسسِم

.ه22٤".ه..سرس

٭نولكغتمتكاالإؤرجتلكرمالاىفدّههوجوتبكفةنيتملاءاجنمو

٤ . 7 0 _٢ر4َ: نوكاناتزرماوءيشلكلواهبرحيذلاةدلبلاهذكبرسدبغاناترماامنإ
٠ س4۔ه.ر37٠ِبِر1رُهه‘,ء7ِ

لقفلضنموهسفتيدتهتامنإفىدتهانمفنارقلاولتاناوملسملا نماناامنإ

تنيرمذتملا

,1رو.واه.7 تانادكريسهندمحلالقو ه%نولمعتامعلفاغكرامواهنوفرشتف

٩٣:لمنلاةروس) - )٨٩



؛رايبيلينةيضابإلا_٨٢!_(]ةيراقلابكومينةيضابإلا

1):_)1

تدرأتلاةروصلامتتهبو"ميركلائراقلااهيأةيناثلاةقلحلانميناثلامسقلااذه

لوخدذنمكلذو،ايرقتنورقةرشعلالخةيضابإلانعكيدينيباهعضأنأ
ةفالخلاتحتايبيللوخدىلإيرجهلاناثلانرقلالئاوأيفايبيلىلإيضابإلابهذمل
كلسمباتكلااذهيفكلسأملننأميركلائراقلااهيأتملعدقو."ةينامثعلا

درفلاروصأنأتلواحاهنإو‘ثادحألاطبارتو،نمزلاةرودعبتتييذلاخرؤملا

امك،ةيعامتجاةساردلةاونباتكلااذهفةليوطلانورقلاهذهيفيضابإلاعمتجاو

اذوهجاهقيسنتوروصلاهذهعمجيفتلذبێنأمغرو.ةيخيراتةلواحملةيادبهنأ

ترعشهيلإتعجراملكوااذهيلمعنعضارريغێنألإ3اتقوتدفنتساو

دقاهضعبورضاحلاتقولايفهمامتإكلمأالاهضعب،هنمةريثكبناوجيثصقنب

ىانعلااذههيفلذبأيذلاتقولاكلمأالينكلو،دهجوءانعدعبهمامتإيلرسيتي

.دهجلاكلذغرفتسأو

اهرمعييلاةقطنمللروصكلعضأنأباتكلااذهيفةصاخةفصبتينعدقو

طابرلامهفكلمتيىح،اهضعبنورمعيوأافورمعينولازيالو؛مسقنمةيضابإلا

،ةبرخملاشويجلاعيمجىوقىلَعىستعتسايذلا"كسامتلاعمتجملااذهكسمييذلا

.كلملاوعسوتلاءاروةيعاسلالودلاو

!ملسلاوبرحلامايأيفىلاطيإلاناودعلاعافديفةفرشملاةيلوطبلامهقفاوم٠أ.يعرلكللةرقيةيايإاةيحامأ١

عمتجاويضابإلادرفلاةايحةروصانأ،لالقتسالاىلعلوصحللةلصاوتملامهدوهجوزيلجنإلاديكنممهفقاومو
يلحتفوليبسلايلهللارسياذإو،امهةيخيراتلاةداملاعمجليبسيفنإفثادحالابةئيلملاةيخيراتلاةرتفلاهذهيفيضابإلا
.ةللاءاشنإلوطيالدقنمزيفباتكلانمةيفابلاتاقلحلاضعبعمةقلحلاهذهنممسقلااذهجرخيفوسفباوبألا



ءارايبيليفةبضابلا__[٨١؛})_ةيراتلابكومينةبضابإلا
يصعتسيو‘لبحلاكلذرواجياملككلمتىرخأرثإةدحاولودلاكلتترمف

الإوالاومأوأءآمداهيفبيصتتاراغلإمهللاالانمهنملانتالف،اهيلعوه

نمو،‘بلغألانبميهاربإوىقرويملالعفامك،الالغأواًراجشأهيفقرحتاناودع

ىََّحهسفنلهراتخايذلاماظنلاىلَعشيعيعينملالبجلااذهىقبو«مهكلسمكلس

نأيضرو،اهنكرىلإىوأواهحانجتحتلخدف.ايبيلىلإةينامثعلاةفالخلاتلخد

.اهتيامحوامناطلسلعضخي

عفتريحتفتمنهذبباتكلااذهأرقتنأميركلائراقلااهيأكنموجرأنآلاو

هيلإاعددقفباتكلااذهيفكلذبارعشمهارتامو،نوليأيفةيبصعلانع

ىلإةوعدنوكينأىلإكلذزواجتهنأتيأرنإف،باتكلليعوضوملاصصختلا
نوكأنأصرحلالكصرحأىنأملعيهللاو.كعارذلوطىلَعهذبنافةقيضةيبصع

هللااهراتخايلاةميظعلاةمألاهذهءانبأىرأنأو،نيملسملانيبةبحموةفلأيعاد

ةصميئألاىديألاهرينتكفنتاميذلافالخلابابسأنوذبنيمهوةيرشبلاةدايقل

ناكيفنوعفديو؛مفاصعأومهولقبهللاىلإاصيمَحنوهجتيو{ةميقسلاماهنألا
سانلاىلإالاصيإلمهيلإدهعمن5قفدّمحُمامبءاجييلاةلاسرلالمحلصالخإو
.نيعمجا

ه٤٨٣١لولاعيبر٢٣:ةرهاقلا

م٦٩١٤سطسغألوأ



؛راببيليفةيضابإلا_[٨٠]ةيراتلابكومينةيضابإلا

يملعلاحانكلا
يذلاهاجتالانعةديشرلاةفالخلادعبةيمالسإلاةمألايفنويركسعلاونويسايسلافرخنا

لاىمظعلاةلاسرللامدخفويسلاىقبتنأوركفلاىقبينأنمالدبو.مالسإلاهيلإوعدي

ةورنلاوةعتملاريفوتفتمدختساكلذنمالدب‘ىرخأةرمقالزنالانمةيناسنإلانوصت

حورنعةديعبةايحسابتقاىلإمهعابتأونوملاظلاكولملاهجتاو،سانلانمليئضددعل
ةدحوتناكنلاةملسملاةمألايفاونوكو،سرفلاوأمورلاطالبنماهوبلجف،مالسإلا

اهزعأو،ةديقعلاامتدحويلا-ةميركلاةمألاهذهيفاونوك5دارفألاعيمَجاهيفيوتسيةلماكتم

اهيفمسقنت،اضيغبايقبطاماظنهدحوهللةيدوبعلاهرصانععيمَحنيبىواسو،مالسإلا

قحلاةبحاصةمكاحلاةقبطلانوكتنأىّلَعاولمعو.ةموكحمةقبطوةمكاحةقبطىلإةوخألا

دكتنأاهيلعبجيلب.ءيشيفقحاهلسيلةموكحملاةقبطلانوكتنأوءيشَلُكيف

.دغرلاوةحارلاوةعتملابابسأةمكاحلاةقبطللرفوتللمعتو

ءاجييلاضارمألاضعبعمتجملاىلإتعجرو،ديدجنمةيناسنإلاتسكترااذكهو

(...اهيلعءاضقلاواهتبراحملمالسإلا

نوبراحيهللانيدبنوكسمتسلملانونمؤملاماقاةيمالسإلاةمألايفئطاخلاهاجتالااذهأدبذنمو

حافكلااذهنأالإكارارماوقفخأوتارمإاوحجنوهاجتالايفأطخلااذهنوموقيو،فارحنالااذه

.لاعرشبمكحلاولدعلاوقخادوسي"نأىلإو؛مويلاىلإارمتسملازالوشاليوطرمتسا
يذلالطابلااذهاوحفاكنيذلالاطبألاضعبنعاهيفتثدحتييلاةقباسلالوصفلايو

ىعاروصقمحافكلااذهسيلو.ليوطلاحافكلااذه"نمروصكرشتايذلاملظلاو.نلعتس
نمنيملسملاقرفنمةقرفالو"ءمالسإلادالبنمدلبلخيملهنكلو،ةيضابإلاىلَعوأ،ايبي
النأو،نايغطللاوعضخيالنأوملظلااونداهيلمهقانعأىلَعاوذخأتائيهوألاجر

.فارحنالانعاوتكسيالنأو،لذلاىلَعاومينتسي

نمتافارحناتعقو:مالسإلاحورنعدعبلاو:ئطاخلاهاجتالاقيسايسلافارحنالااذهعمو

ذخأنيقباسكولمنمةايحلامظنمكحلالاجرسبتقاامكو.يقلخلاويملعلاويدلاهاجنلا



[إرايببلينةيضابالا_[١٨٦)_ةيراقلابكومينةيضابإلا

يفامنولخديةئطاختافسلفوةلطابتانايدنمدئاقعلاوءارآلانوسبتقيركفلاباحصأنمسان

مالسإلاىلَعدقحلامهلمحنممهنمو،ةيننسحنعلمعلااذهلمعينمسانلانمو.هللنيد

.اهدابعوةمألاءاملعنيبفالخلاعاقيإلوأةديقعلاداسفإلعدبلاخدإىلَعهلهركلاو

ملنودحينيملاظلاكولملابكاوميفنوريسينيذلاايندلاءاملعماقىرخأةهجنمو

ةيعرشةغبصاهيلعنوفضيو،مهلامعأنيطالسللنونيزيءاملعلاكئلوأماق.نوقفصيو

.نونمؤملاءاملعلامهيلإههجوييذلافينعلادقنلاطغضمهيلعنوففخيو

مالسإلاءاملعفقويركفلاويملعلاويييدلارايتلاففارحنالااذهأدبامدنعو

مزعيفاوعفادوةفلتخمروصيقمهيلعدرييذلافرحنملارايتلااذهنومواقينوصلخملا

.ءاوسلاىّلَعنيدلاماكحأوةعيرشلاماكحأيفمالسإلاءافصىلَعاوظفاحيلرارصإو

:يئاقويناثلا،يجالعامهدحأنيدناستمنيفقومعافدلااذهذختادقو

نععافدللمهسفنأاوفقونيذلاءاملعلاءالؤهناكدقف:يجالعلافقوملاامأ؛ه©

،امهومدهيفمالسإلاءادعأاهجوريقلاليطابأللنودصتيهتعيرشوهنيديفمالسإلاءافص

عوقولارذحتيهو،ةايحلابكريفةنمؤملاةلفاقلاهيلعريستنأبجييذلاقحلانونيبيمث

اهرشنيعدبومالسإلااهلطبأةقباستانايدبابرأنمنودساحلااهثبيكارشيف

مهسفنأمهتبلغايندءاملعامبقعنيليلاضأو{ةماعزلااهنوديصتيدصقلانعنوفرحنم
هباولغشيل،هناوعأورامعتسالاهذبحيمالسإلاجهانمنعغيزوناطيشلامهيلعىلوتساو

يلاقالخألاكلت،ةزعلاوةءورملاوةعاجشلاوةماهشلانعةمرحملاةعتملابةمألاهذهبابش

.عفاودلاوبابسألاتناكامهمهئدبموأهنيدنعردحنينألجرلابأبرت

ناوعأنإف.ةرمتسملازتالوتأدبذنمسيطولاةيماحةكرعملاهذهترمتسادقلو

نيملسمنممتعبشيالممهرامعتساوةدقاحةيبيلصو،ةدئاكةينويهصلامعنمناطيشلا

عيمجنمدرحجتدقو،مويلابرغلااهيلعايحييلاةيداملاةايحلايفقارببارسمهرغ،نينوتفم

.ناويحلاشيعيامكةعتمللشيعيللثملا



؛راببيليةضابإلا__[٢٨٧]_ةيراقلابتومينةيضابإلا

لازيالو.هومسوهتهازنوهلدعيفمالسإلابراحت،دوهجلاةرفاظتملازتالاهريغوىوقلاهذه

يفةيناسنإلامطحتنألواحتلاةرفاظتملاةرفاكلادوهجلاهذهلمهعافدنولصاويمالسإلاءاملع

.ىلوألاةايحلاميقيفاهساسأىلَعلماعتيو{هتزيرغبشيعي،ءايحلادقافاناويحهنمكرتتل،ناسنإلا

فوسهمكحوقلاخلاةمكحىَلَعدرمتلااذهةياهنبىضقيوقحلارصنبهللانذأينأىلإو

.ةداحهبئادةكرعملاهذهرمتست

كاذو،ةمألانممالعألاءاملعلادوهجهيلعترفاظتدقف:يئاقولاناثلافقوملاامأو؛©

ناكفقوملااذهيتومالسإلاايازمنعفشكلاو،قحلاميلعتلاو\ةحيحصلاةيبرتلاب

يعولاثبو،سرادملاءاشنإيفىوقنممهيدلامبونيدهاجنولمعيةمألانمنوصلخملا

همكحومالسإلادعاوقخاسرإوتاقبطلاعيمَجنيبةحيحصلاةفاقثلارشنو{ةمألايفينيدلا

اصارحاوناكمهف،ممتالماعمومهلامعأيفوسانلابولقيفعمتجملاوةايحللهمظنوهقالخأو

نألبقسانلابولقيفنيدلاةليضفوقلخلاةليضفةعساولااهيناعمبةليضفلااوسرغينأىلَع

.قلخلانعةديعبوأمالسإلانعةديعبىرخأءارآبولقلالتحت
سفنللةياقو-اقلخوأةديقعحبصتىتح-ةيرطلاةضغلابولقلايفةليضفلاسرغيقو

دقميلعتلاىلَعلبقييذلابابشلايفلمعلااذهبمايقلاوىرخأضارمأاهيلإبرستتنأنم

لصمعلاوةايحلافورظممتربجأو،ميلعتلاةمعناومرحنيذلاكتلوأامأ.اًروسيمارمأنوكي
ءاملعلاىلإرظنلابةلكشمنوكتسانلانمةقبطلاءالؤهناك،ةفرعملادهاعماودوزينأىلَع

هذهىوتسميفداشرإلاوظعولاسوردباوموقينأمهمهنماولعجدقفكلذلو،نيحلصملاو

.لمعلابامتاقوأاولغشيو،ناميإلابامبولقاوألميو{ةفرعملاباهلوقعاوفقنيىمَحةقبطلا

.نؤلغتسملامهلغتسينأنمسانللةياقوو،أطخلااونقلينأنمبابشللةياقوتناكو

حلصللملاعلانمةلاحلاهذهةحلاعمبلطتتدقو{ةقشمهيفورسعهيفةمهملاهذمبمايقلاناك

امكلهجلاوأةلالضلاوأةعدبلاناودعنوبراحياوناكدقوناكميفميقيال۔اكرحتمنوكينأ

اونئمطيىمحءاملحميفمهسوردنوزكريف،ريمدتلاوبارخلاتالآلمحييذلاودعلانوبراحي
ناكمىلإنولقتنيفاهيلعنوفاخيالاوحبصأو«يقاولالصملابيحاونلاكلتاونقحدقمنأىلإ

ناكامك،لوقعلاودئاقعلاةمالسلجأنممهحافكنولصاويوملعلاسفنبهيفنوموقيرخآ



!إرابببليفةيضابإلا_[١٠٨)_ةيراقلابتومينةيضاببلا

مالسإلاءاملعنم-مهريغ-فالآو©يخامشلانكاسوبأو،يسيمرطلاىسيعىسوموبألعفي

.حيسفلاىمالسإلانطولانمدلبَلَكيقو{ةقرفَلُكيفنيصلخللا

ةقدُمحُمةمأنمريغصلاءزجلااذهدنعوريبكلايمالسإلانطولانممسقلااذهيفو

هذهيتمالسإلارشتناذنممالعألاوءاملعلانممهريغفقو,امكةيضابإلاءاملعفقو

عفاديفيجالعلافقوملايفعافدللىدصتينممهنممالسإلاءافصعنوعفادي،عاقبلا

نمفارتغالاىلإسانلاوعديمت«نيدئاكلاديكلطبيو،لطابلامطحيو.ةلالضلادريو{ةعدبلا

.هللانيدهبءاجيذلايفاصلاعبنلا

بسحجهانملااهلعضيوسرادملاعئشنيف،يتاقولافقوللايعافدللىدصتينممهنمو

اذهلصاويعن.اهنمةجرختملالايجألاةيبرتو،اهيلعقارشإلاىلوتيومالسإلااياصو

لئاضفلابمهبولقألميو،نيكلاسللهللاليبسرينيف،ماعلاهيجوتلاسورديقليف،يئاقولاحافكلا

.نيليسرملاديسونييبنلامتاخاهيلإاعديلا

لهجلادضيملعلاحافكلاليوطلاحافكلااذهنماًروصضرعأفوسةيتآلالوصفلايفو

تانايدلاقيرطنعاميدقتءاجنلاةسيسدلادضوةفارخلادضوةلالضلادضوةعدبلادضو

.ةينويهصلاورامعتسالاقيرطنعمويلاءيحتومالسإلااهلطبأيلا
.هللاةملكءالعإوةمألاةمدخلىوقنمكلمتامبمهسفنأاوبهولاطبأحافكلااذهبموقي

مالعأنملاطبأريسيفميركلائراقلاىلَعاهضرعأفوسينلاروصلاهذهيانأو
تركذوأ"مهنعتثدحتنيذلاسانلاءالؤهىلعروصقمفرشلااذهنأمعزأالمالسإلا

لكدهجتييلاةريثكلانيملسملاقرفنمةقرفلاهذهىلَعروصقمهأمعزأالومهءامسأ

.هترفغموهتبحمبرفظتو،هللااضرلانتنأاهنمةدحاو

لاثمأبيغيمالسإلانطولانأوةيمالسإلاةمألانأملعأانأولثملاءالؤمبتبرضاَمْنَو

يلطابلانالعتسامهداهجريضينلو،نالعإبوأتمصبنوحفاكينيذلاةقلامعلاءالؤه

نحنومهنف،خيراتلاتارتفضعبيفناطيشلاةفكناحجرو.ةنمزألاضعبوأةنكمألاضعب

هبفجرياملكبوذيفوسهنأوايلعلايهنوكتفوسلاةملكنأبنيقيىلَعمهعم

.نورورغملاهمعزيونولطبملا



؛سرايببليفةيضابإلا_[٦٠١١)_ةيراتلابكومينةيضابإلا
.ء
©١يسمادخغلاسآسدنبليعامسإرجازلاربأ

نكامأنماوءاجمهنمةعبرأ:بالطلابحنأنمةسمخةرصبلايفةديبعيبأدنععمتجا

بالطلاءالؤهعمجيذلاببسلاامأكنميلانمايبرعناكفسماخلااأ،ايقيرفألامشيفةقرفتم

ةيوقاحورملعلاةرازغىلإكلمينيملسملاةمئأنممامإدنعملعلابلطوهفةديبعيبأدنع

كلذيفاوضمأو،ةقادصلاتنتمتومهنيبةلصلاتقثوتوفارحنالاونايغطلاوملظلامواقت

ىلإرفسلايفاوركفمهتسارداومتأاًمَلف.ليصحتلاوةساردلانمتاونسسمحرماعلادهعملا

مالعألاكئلوأىسنو،هيلعمهقفاوفاذهمهيأريفمهخيشاوراشتساو.ةدحاوةلتكبرغملا

اسنيأونوملسمممتأالإاوركذيمنو؛مهئابرقأنطاومومهابصبعالمومهسؤرطقاسم
دهعميتمالسإلاىخآاذكهو.ممتريشعوممناوخإنيبومهنطويفمهفمالسإلادالبيفاوناك

مور.ريبهقفهللالوسرةنيدميفلبقنممالسإلاىخآامكسرفوبرعوربربنيبةديبعيبأ

ةقتوبينكلذلكرهصيهنإرصانعلاالوسانجألافرعيالمالسإلاو.برعوشبحوسرفو

.ريخوربنممهنمدحاولكهمدقيامىدميقلإاهدارفأنيبقرفالةمأاهنمجرخي،ةدحاو

ايبيلىلإاومدقو"برغملاىلإملعلاةلمح":ءالجأءاملعاوحبصأنيذلابالطلاءالؤهيمس

!ملظلاونايغطلاةبراحميفيسايسلاحافكلابمهضعبلغتشاو،مهلارقمسلبارطاوذختاو

لوصفيفانثدحتدقو،يجحالعلاويئاقولا:هيمسقيفيملعلاحافكلابرخآلاضعبلالغتشاو

،يلبقلادواديبأو،ياردسلامصاعنعثيدحلاىتأيفوسو‘باطخلايبأمامإلانعةقباس

دبعنعثيدحلاىتأيسو،سنوتيقةيضابإلاناونعتحتباتكلااذهتاقلحىدحإي

.رئازحلايفةيضابإلا:اهناونعباتكلااذهنمىرخأةقلحيفمتسرنبنمحرلا

.يسمادغلاراردنبليعامسإرجازلاوبأملاعلالداعلايضاقلا:ةسمخلاملعلاةلمحنمانلىقب

ءافصلاوةهارتلاوصالخإلاةلثمأنمماسلثموءاكذلاومهفلاوملعلاممقنمةخماشةمق

ميقيو،اوطخسمأسانلاىضريلابيال،قحلاىلإوعدي،ةيرشبلاىلَعهللاججحنمةجحو
.نودتهملامالسإلاءاملعهيلعراسامىَلَعريسيو،اوهركمأكلذاوبحأكسانلانيبلدعلا

هنأانملعدقو.رابتعالااذهىلعناثلانرقللناثلافصنلاءاملعرررفةمزلةقبطلاىءايركزوباهدع١

.ىناثلانرقلانمةعبارلاةرشعلايفةديبعيبأنعملعلاذخأ



[إرايببلينةيضابإلا_١6١١_[)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

نبملسمةديبعيبأمامإلاىَلَعسردو،ةرصبلاىلإتبهذلاةثعبلايفازراباوضعناك

ةمئألاهاقاليذلاداهطضالاوىذألانماريثكهئالمزوهذاتسأعملمحتو.ةميركيبأ

.ةاغبلاكولملاوةملظلاوةالولانمنوحلصملاءاملعلاو،نودشرملا

وبأمامإلاجرخىنح"برغملاىلإرفسلااوررقو؛ملعلانممهتياغملعلاةلمحغلبامك
اهيفمهرياسيولاةريصقلاةرتفلاهذهيضمتنأبيجنلابلاطلادريمو.مهعادولةديبع

لبقةريخألاقئاقدلاهذهىتحلغتسينأدارأو،ىودجنوديداعثيدحيفمهذاتسأ

ملاعلامامإلاناكوةلئسأةقابليفهيلإهجويناكفڵ©بضنياليذلارحبلاكلذلمهقارف

هذاتسأىلإهجودقراردنباناكىمحاهنمعجرينأررقيلاةفاسملاعطقيمكوؤبيجي

.ماكحألالكاشميفلاؤسةئامئالث

نمقاثيتسالاىّلَعوأةدافتسالاىلعهصرحنمو،يكذلاهبلاطنمريبكلامامإلابجعو

ةساسحلارعاشملااهيفبلغتتيلاقارفلاتاظحليفلكاشملاهذهلهراضحتسانمو«هتامولعم

.نزتملايلقعلاريكفتلاىلعةشايخلافطاوعلاو

مستبيوهوهذيملتىلإهينيععفر،عوجرلابمامإلامهو،تلئسأبيجنلابلاطلامتأاملو
.؟راردنباايايضاقنوكتنأديرتكنأك:لاقوهدلونمرسدقونونحلادلاولاةماستبا

؟خيشايكلذبتيلتبانإتيأرأ:بلاطلاباجأف

.هنيدىلعوهقلخىلعو،لجرلاملعىلَعةلالدللةيفاكةطيسبلاةثداحلاهذهنإ

.قارعلايفةرصبلاىلإيبيللابونجلانمةلحرلادبكتيلجريفمركلائراقلااهيأكيأرام
ةينمألالانيوملعلالطيداهطضالاوةجاحلاوةبرغلاباذعتحتماوعأةسمخيضقيو

ةقرافموهدلبىلإعوجرلاىلَعمزعيو،هتايحةرهزلبذأوهبابشءامفزتتسانأدعبةيلاغلا

نوكينأديريله:احزاممهذاتسأهلأسيفكسانلااهايحيلاةيداعلاةايحلاايحيل،هتسارددهعم

.ةيلبلاهذههيلعلزنتدقف5ةدعلادعيهنأ:تفلابيجيو؟ايضاق

ادعتسمنوكينأبجيتقولاسفنيفهنكلو،اهنمرفينأميركلاءرملابردجيةبيصماه

هنإ.ليقثلالمحلااذهضهنينأعاطتسا٢بيصأوردقاذإىتح«اهئابعأبمايقلاو،اهلمحتل

يذلاقاربلاهجولاكلذمكحلابصانمنمرخآبصنميأيفوأءاضقلابصنميفىريال



؛هرايببليفةيضابلا_(٠١١!)ةبراتلابكومينةيضابإلا
هجولاكلذهيفىريهنكلو؛عداخلاناطلسلاو5لئازلاهاحلابالطوءايندلاديبعهيلإىعسي

ابسكمهنمدجينلهأميلعوهو.هتمأوهنيدلةمدخملسملاهلمحتينأبجييذلامتعمل

نعداحدقف،هايندلهنممنغيفوسهئأهملعيفوأهسفنيفردقاذإف،ايدامامنغموأاايويند

.لالظلايفلغلغتو\©باوصلاقيرط
فوخيفهباجأاَمَئَو؛لمألااذهقيقحتلءاعدلاهنمبلطيهخيشىلإعزفيملكلذلو

.اهلقثتحتونيالىتح،هراكملالمحتلهسفندعيهنأةبهرو

ةدعلادعألاةيلبلاهذههيلعتلزنو"مامإلاةءوبنتققحتنأ،هللاةدارإنمناكدقو

نمؤمامبموقيامكةفيظولاهذهبماقوىلعألادبعباطخلايبأمامإللءاضقلاىلوتف؛اهلمحتل

يرجيو}َقَحْلاىرحتيف5هدابعوهللالاميفهللافاخيو،ةعيرشلارارسأمهفيوهللانيدفرعي

.قفهللالوسرهفلخيذلاميوقلاريسلاعبتيو،لدعلا

نإ\ةموكحلافبصنميأيلوتوهسيل،يقيقحلاهلمعنأملعيراردنباةمالعلاناك

اهيفىقالتاونسسمةبرغلارايديفيقبو،ةرصبلاىلإاهلجأنمبهذيتلاةسدقملاةلاسرلا
همامإنمذختينأهنمىعدتستةلاسرلاهذه..ريثكلاءيشلاةربابجلاملظو،شيعلافظشنم

نأو،هلجأنمرهسينأو،هالوتينأبجييذلايقيقحلاهلمعنإ..الاثموةودقةديبعيبأ

امككسانلاىلإهللاةلاسرغيلبتوه،ميلعتلاوهامنإ:دهجوةقاطنمهيدلامَلُكهيفلذبي

{ةديتعلاهتسردمنوكدقفكلذلو،مالسإلارونبمهلوقعومهبولقريونتو3دمحمامبءاج
.ريثكلاءيشلاهتقونموهسفننمهتمألىطعأو]ةقلحلاةسردمو،ةركفلاةسردم

ةلاسر،ةلاسرلاهذهىدأو،مالسإلادالبنمةهجلكنمشاطعلاهدريايفاصابنمناكف
.ةديبعوبأهذاتسأوهخيشاهادأامكقدصوصرحوصالخإوناميإيفةفاقثلاوميلعتلا

دوجينأردنينيذلا،هئالمزوسناينبدّمحُمةيلقعلثمةيلقعنوكهلأافرشهبسحو
.هللايفوهللحافكلاصتاوةديقعةحصوقلخةناتمو.ةفاقثعاستا3مهلثع.نامزلا

ءةيجحالعلاوةيئاقولاةقيرطلابهللانيدنعفارحنالااوحفاكنيذلامالعألاكعلوأدحأهئإ
.رهظأورثكألوألاناديملايفهراثآتناكنإو



؛رايبيلفةيضابإلا__[١٠١١)_ةبرتلابتومينةيضابإلا
َك.ء
}١رمضاينبلمحبينملاوبا

عيطملا،هسفنلدهاحجلا":ريسلابحاصهيفلاق؛يلكردلاسناينبدّمحُمبينملاوبأوه

ةلالدللةريصقلالمحلاهذهيفكتلهنكلو،"ةميركلارثآملاو،ةريهشلابقانملاوذ،هبرل

.؟ةديرفلاةيصخشلاهذهىَلَع

مهمالكنونزينيذلاةاقثلاكئلوأنمسابعلاوبأف؛اهتميقاهلسابعلايبأنمةداهشاهن
.مهريغنمةريثكتاحفصىلإجاتحياميناعملانمةريصقلالمحلانولمحيو،قيقدلانازيملاب

.؟هملعوهقلخوهتنامأوهنيدغلبمامو؟ةايحلايفوعمتجملايفسناينبارثأامنكلو

ةرظانملريسفتلاءاملعنمملاعةئامةسوفنلبجنمترهاتيفباهولادبعمامإلابلط

.ةلزتعملا

قرفلانممهريغيدحتنعنوكفنيالمهف،لدجلاوةرظانملاباوعلوموقةلزتعملاو

الو،فينحلانيدلاهبءاجامبلمعلاباوعلو،الؤهسكعىّلَعةيضابإلاناكو.ةيمالسإلا

.يدحتلامهيلععقووأ"كلذىلإلاحلاىضتقااذإالإلدجلاىلإنوأجلي

اُصاغلبجلاناكءريسفتلاءاملعنمريفولاددعلااذهلبخلالهأنمبلطامدنعو

نودجيمهو،ريفولاددعلااذهنولسرياذامل!عوضوملايفاورواشتخياشملانكلوءءاملعلاب

!؟مالعألاءالؤهنيبةئامماقمموقييذلاقالمعلااذه

مهيأرعمتجاف،ءامسألااوضرعتساو]ةئامماقمموقيادحاومهنيبنماوراتخينأاوررقو

وهوفقوملابهريملمهرايتخاهوغلبأاًمَلَو..ةمهملاهذمبمايقللبينملايبأرايتخاىلَع

.لادحلايفةلوصنمةلرتعمللامملعي

اولعجينأموقلانمبلطيملو،رئازحلابرغوايبيلنيبةفاسملادعبوبعتلابيهتيملو
رفسللدعتساوشاقننودةمهملالبقدقل..لفغاذإههبنيويسناذإهركذيادعاسمهل

.حوتفمدلبيفةرحقوسىلإةراجتللرفاسياَمئأك،نانثمطاوءودهيف

؟مظعأامهيأيفةريحلاهذخأتل،ثداوحلاهذهضرعتسيوخيراتلاسرديوهوئراقلانإ
__

.ناثلانرقللناثلافصنلاءاملعنموهف.ةعبارلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



؛سرايبيلينةيضابإلا_[١١٢)ةخبراتلابتومينةيضابإلا
موقيلهرايتخاىلَعقفتيوادحاوصخشيفةلماكلاةقثلاىلَععمجييذلابعشلااذه

6هيفاهتقثةمألاعضتيذلاديحولالجرلااذهلضانيفوسنمو،نيلضانملانمةئامماقم

ةرظانملالاطبأ،ةلزتعملالضانيفوسهئإ؟يدحتلامامأفقيللايمألافالآهلسرتم

دعتسيو،هيفةمألاةقثلبقتييذلالجرلااذهمأ؟اهلكةيمالسإلاةمألايفلادحلاناسرفو

اموهسفنفرعياَمئِإَولهجلالكمصخلاتايناكمإاهيفلهجيلاةكرعملاهذهضوخل

ناكذنماَمئإَو،ةمألمنأاهيفهنمبلطنلاةريصقلاةرتفلاهذهيفال؟لازتلااذهلهدعأ

؟ضايفلاعبنلاكلذنمفرتغيراردنباىلَعحوريوودغي

لشباوريتخانيذلاةثالثلاهقافربعمتجيورفسللميركلاباتكللميظعلارسفملابهأتيو

ريوصتلةلآالو\ةياعدلارشنلةنحدفولااذهعمسيلو،ماهملاهذهلثملةقيرطلاهذه

.ةبيهلاوةمظعلاراهظإلةيشاحالو،ةحارلاريفوتلمدخالورظانملا

نئازخمهيديأنيبحتفتملوتيبمللةوالعمُهَلبسحتملو،ةقفنلللاومأباودوَرُيملو
.ةلودلا

.هللاةمحرهبضيفتامالإمُهَلسيلو"مهتمهماوموقينأمهيلإبلطدقل

ممبرخزينيذلاءاملعلافالآنيبنممهوراتخاو،ممباوقثونيذلاممناوخإمهعدوو

.ةنمؤمبولقنمةحلاصتاوعدريغءيشبمهودوزيمَلَو،نيحلاكلذيفييللانطولا

ءانثأمهتمدخبهلاوحمسينأبينملاوبأمهيلإبلط،نيعدوملانعبكوملالصفناامدنعو

كلذبةثالثلاقافرلاهلحمسف-انسمهرغصأبينملاوبأنكيملو-ةليوطلاةلحرلاهذه

.ليوطرفسيفةقاشىرخأةمهمهلمعىلإفاضأف
ئيهيو©بصطحلاعمجيث،ليخلافلعيفبينملاوبأردابي،تيبمللقافرلالزتيامدنع

ىلإءالمزلاىوآوءاشعلاةالصنماوهتناو،هقافرةحارىلإنأمطااذإفءاشعلا

ىحرجفلالبقيالف،ةرقبلاباًحتفتسمةالصلاأدبوإةلبقلالبقتسافوهماق،مهعجاضم

روطفنمرسيتاممُهَلدعيو،رجفلاةالصهقافرعميلصيف"ميركلانآرقلامتخدقنوكي

.ةلحرلانولصاويث



نوشقانتيةئالثلاقافرلاناكوماهملاىدحإبلغتشيبنيملاوبأناكمايأدعبو

اُنِإَوانتمدخكرتتنأامإ:هلاولاقمهيلإعجراّمَلَو،اذهمهليمزنعمهنيباميف

ةالصلاامأو،اهكرتلليبسالفمكتمدخامأ:لاقف،ليللايفةالصلاهذهكرتتنأ

اونظوضبىلإمهضعبموقلارظنو،طقفنيتعكرةالصبيلاوحمستنأاوجرأف
امدنعو.سامتلالااذهىَلَعهوقفاوف«هبسأبالريسيرمأنيتعكرةالصرمأنأ

ولتيرمتساو،ةرقبلاةروسبةالصللحتفتساوةلبقلالبقتسافماقهتالصدعومءاج

ةمعكرللحتفتساو،ىلوألاةعكرللىوهأففهكلاةروسمتخىتحهللاباتك

رجفلاقشبناىَّتَحملسامفسانلاةروسمتخامدنعاهلعكروميرمةروسبةيناثلا

طيسبلابيطلاءاشعلانولوانتيمهوءاسملادنعو،رجفلاةالصلهئالمزعمماقو

عوكرلايفنإف،ةالصلانمىلوألاكتداعىلإعجرا:اولاق0مهلهدعأيذلا

.ةحارلاضعبدوجسلاو

ثبعتءارحصلايفجوملاةيبونجلاحايرلاو-ليللامالظيفءالمزلادحأهيلإرظن

الإةَّتَحْلالخديالناكنإ:لاقف-ةعشاخةالصيق7يجانيمئاقوهوهبايثب

.ةشحولااهيفكبيصتسفسناينباايكلثمناكنم

يفايوقاكزاح.ةياهنلاغلبيذلاعرولاو،عساولاملعلااذهىلاهللاهمحرناكو
امهمهينيعمامأبكتريركنمنعتكسيالو‘ناطلسبحاصىشخيالهفللانيد

.فورعملابرمألاعديالوهبحاصناك

اصخشنولمحيناطلسلاناوعأهبرموچاتيزاهيفعيبيهلةراحتيفرصمبناك

هعمستهبلغتشيملف©ناطلسلابوهللابانأ:لوقيوهوهبرم.ثيغتسيوهو

،نيملسملابوهللابانأ:لوقيهعمسمث،هبلغتشيملف{ةءورملالهأبوهللابانأ:لوقي

عمبهذلجرلااجتاكَلَرلجرلامهنمصلخف،ناوعألاىلإبثووتيزلاكرتف

غخرولاملاعلالاقتلعفامىّلَعكلمحام:ناطلسلاهللاقف،ناطلسلاىلإةطرشلا



!"رايبلينةيضابإلا_(6١٠!)ةبراتلابتومينةيضابإلا

تفتلاف.نيملسملابثاغتسانيحهكرتأنأنيديفيعسيمل:هللانيدبمئاقلا

ملهلثمناكنمواذهالول!؟ينوتأتاذهلثمبأ":مهللاقوهناوعأىلإناطلسلا

."ةلاانلهمأمهبفسمشلاانيلععلطت

دجوف‘نيحلاكلذيفةبلاغألامكحتحتتناكوةيسنوتلاىرقلاىدحإبرمو

ملف،!اهوكرتينأمهنمبلطف،نيملسملابوهللابثيغتستىهوةأرمانورجيةطرشلا

ةطلسلابحاصىلإمهعمبهذوةأرملامهنمصلخوهفيسدرجف؛هلاوبيجتسي

ملنيملسللابوهللابثيغتستاهتعمسامل:لاق؟تلعفامىلَعكلمحامهللاقف

بحاصهيلإرظنفاهصلخأمانأاذإينيدبوأالينأتيأرو،يسفنكلامتأ
.“_})"كقحلاباجإوهللاهانكرت":لاق4،سرفتوناعمإيفةطلسلا

بابلاىَّلَعناكو‘باهولادبعمامإلالزنمبرمف،ةمامإلاةمصاعترهاتبناك

برضيخيشلاذخأفمأسلاهيلعادبدقو،رظتنيملظتملاوقلغمبابلاو،ملظتم

ءامرطقتهتيحلومامإلاجرخىحاهيفنموةنيدملامتشيو5ةراجحلاببابلا

اذامل:مامإلالاقخيشلانعبضغلانكساًمَلَومامحلايفناكهئأبخيشللرذتعاف

رمآلاخيشلالاقفمهنمتنأوانأوةنيدملالهأتمتشىتحهلكبضغلااذه

."”هنعانلديحَمالفعرشلابجومبلمعنملنإ":ركنملانعيهانلافورعملاب

ىَّلَعبجولفغاذاف،ممنوؤشنعلفاغتينأنيملسملارمأىلوتينمللحيالهئإ

.ةيصعملايفاووتسااولعفيملاذإف،كلذىلإهوهبنينأنيملسملا

ردقو،‘ةيعرلاةريسوةاعرلاةريس،ةرطعلاةريسلاهذهميركلائراقلااَهيألمأت

اهيلعمويلاطسبنت‘ىربكراطقأةثالثةعاطلابهلنيدييذلامامإلااذهةمظع

ةنأل؛هموليوةراجحلابهفذقينينمؤملارئاسنمنمؤمهباببفقيفلودثالث

دقوةقداصنوكتدق..ملظتمىوكشعمسيلةدودعمقئاقدهبابحتفيملفرخأت

"
١٦٧.ص:ريسلاعجار٦(

١٦١٨.ص:ريسلاعجار٢(



يعرشلمعبلوغشمهبرذتعينأىلَعميظعلامامإلااذهديزيالف،ةبذاكنوكت

.ةظحلهريخأتزوجيال

هلحتفيملف‘ىوكشعفرينأديريالجردرييذلانمؤملااذهةمظعردقو

شكارمىلإرصمنمهناطلسدتمييذلامامإلااذههنيعمامألءاضتيفريمألاباب

هبحاصلقحلاءاطعإومولظملافاصنإىلإردابيملهنأل؛زكرموةوقنمهلامم

مامإلاىلعو‘همطحيداكيبابلاىَّلَعمجهيمت،هلصاخرمأبهنعلغتشاو

.موللاولذعلاصراوقهعمسي

سانلانمفالآلااهيفدجتةملؤمروصبةلاحلاهذهميركلائراقلااَهُيأنراقو

رودو،تارادإلالخادمو،لاصملاباوبأىَّلَعنومحازتيمهو،مهقوقحعيضت

وأقلخلانممهلسيل،ليزاهممازقأيديأفتعضوقوقحلاهذهنأل؛ءاضقلا

اذهنمسانلاةحارإولكاشملاكلتلصفىّلَعمهلمحتامةماهشلاوأنيدلا

.لصاوتملابصنلا

الوإمئالةمولهللافنوفاخيالبعشلانماللجرنوملسملادجيامدنعو

ةيلوؤسملانوردقياماكحنوملسملادجيامدنعو"مكاحةوطسقحلايفنوبهري

ممتتاوذنبقَحْلااذهقلعتولوقحلاناطلسلنوعضخيوةمأللاهولمحتلا

دجيامدنع..تقوعرسأيفممبتطينأيلالامعألافيرصتىلإنوعراسيو

ةمألاىلإدوعيذتنيح؛رمألاةالونمدرفلااذهو،\بعشلانمدرفلااذهنوملسملا

ةمأريخنونوكيفاهبمهدعواممهلهللاققحيو،ةزعنمهتدقفامةملسملا

الف؛هللابنونمؤيوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيمُهَنَأل؛سانللتجرخأ
.اباسحهريغلنوبسحي

مجهللاهمحرناكسانلاقوقحيفةدشلاو.هللانيديفةوقلاهذهىلإو

ةليوطلاهتلحرءانثأهئالمزةمدخبهمايقلعلو..قلخلاميرك،سفنلاحمسعضاوتلا

.قلخلاةحامسو"سفنلامركوعضاوتلاىلَعدهاوشلاىدحإ



؛سرايبيليفةيضابلا_[٢١٧ةبراتلابتومينةيضابإلا

هلزتمهيلعاولخدف،مهيلعقحلاةماقإنماوبضغف8ةانجلانمةثالثامويبأ

افلافلختو.دجسملانايتإقطيملف،هوفعضأىحاًحربمابرضهوبرضو6اليل

نيذلانوملسملافرعودلبلايفرضاحوهوةعامخلاةالصنعةرملوألنمؤملا

نعهولأسو؛هتيبيفهورازفريبكرمأالإدجسملانعهسبحيملهنآخيشلانوفرعي

مرجلااذهنعةانجلاةبقاعمبوجويفاوثدحتامدنعوںهبلعفامبمهربخأف،هرمأ

هسفنلفصتنانوكينأنمافوخهقحنعلزانتو‘كلذنممهعنم،عيظفلا

ملهللالدعنأولو-ءاقلطاوبهذفهرادرقعيفهيلعاودتعانيذلاموقلاكرتف

يففيعضلا٧هللارمأيفيوقلاملسملااذهديريغىّلَعمهءازجاولانف-مهلهميي

هتلحريفهتالصلعلوةدابعلاريثكمركلاقلخلاوموقلانيدلااذهىلإناكو

.هبربلاصتالاو{ةدابعللهبحىلَعدهاوشلاىدحإنوكتةليوطلا

ءاوهلايفةبراض،لبجلايفةخماشةمقىَّلَعةيرقىهو"ةريزجلا"ىلإبهذي

ثكمو،ةليوطاكايأةدابعللكلانهلزتعيفقيمعقدنخبلبجلاةيقبنعةلوزعم

هيلإتبهذفاماعطالوادازهعمذخأيملناكو،اموينيعبرأةريزحجلاهذهبةرم

‘هيتنجويقمدلاقرقرتياهعجولاقرشمهتدجوف‘هلاحىرتو6هدقفتتلهتجوز

ضرألاباشعأىلإلاملكألاتقولصوامدنعو،هلياخمىَلَعةيفاعلاودبتو

؟ةئُملاهذهلوطتشعاذميأ:ةبحملاةجوزلاهلتلاقف،ىفتكاىتحاهنملكاي

لعجيكلافيفقلغأو،كيدييحتفاو"كبلقيقن":الئاقدباعلادهازلاخيشلاباجاف
.)"اماعطدوعركهللاكل

ةلفاحةايحشاعدقل"خيراتلايفمهدوجوردنينيذلاسانلاكفلوأدحأهلإ

.هتلودلحلاصلالمعلاوهتمألحلاصلالمعلاوهسفنلحلاصلالمعلا!حلاصلالمعلاب

بسكيلةراجتلاباهيفموقيةنس:ماسقأةعبرأهتايحمسقهنأفرعتنأكبسحو

_

١٦٩.:ريسلاعجار١(



[ؤرايبيليفةيضابإلا__[١٦٨١)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

نيرشتنملاناوخإلااهيفروزيو،تاونسثالثىدميفلالحلاقزرلانمهقفنيام

رئازجلاىلإاهنمبهذيدقو،رصمىلإهتراجتببهذيدقفرصموبرغلانيبام

ظعولاسورديقلي‘دجاسلملامؤيو،ةيملعلاعماجلاىشغيتارايزلاهذهيفو

ءايعدأاهثبييلاعدبلابراحيوركنملانعىهنيوفورعملابرمأيو،داشرإلاو

.حالصلاوىدهلاسبتقيوسبقّيو«مكحلاباحصأهبكترييذلاملظلاوملعلا

راردنباةمالعلاهذاتسأدنعميقيفسمادغىلإىرخألاةنسلايفلحتريو

.فعضلاوأروخلافرعتالةميزعبهتساردلصاويواملعدادزي،يسمادغلا

ادعتبمهسفنةبساحملاصلاخ‘هبرةدابعلاعطقنملبحلادهاشميفةنسميقيو

.سانلاوايندلانيئيشنع

حورنمسابتقالاو‘ةسدقملاعاقبلاةرايزلاهيفدعتسيفةعبارلاةنسلايفامأ

مَلَومالسإلاأشنمو،يحولالزانميق!ةثدُّمحُماهقلخيلارهطلاوناميإلا

.هبربقحلىنحهعضوذنمهسفنلهعضويذلاماظنلااذهقرخي

يفهحافكىلإةرباعةراشاًالإميظعلالجرلااذهىلعثيدحنمانلقبيمل
نمهيفرنكيناكيذلاوهتايحلهعضويذلابيترتلااذهمغرو،يملعلاناديملا

نمةفرعملاوةفاقثلالعشماولمحبالطلانمةزاتممةقبطنوكينأعاطتسا؛بايغلا

.سناينبانعملعلاذخأ:هيفلاقينأمهنمدحاولافرشتيناكو3هدعب

فينعلايوقلاهحافكفثيدحلاقايسنمةموهفمىهوةيناثلاةطقنلاامأ

تافارحنإلاوأةلزتعملاعملعفامكنيعدتبلاىديأىلَعدرتيلاتافارحنالل

دحأوهف؛رئازجلاوسنوتورصميفلعفامكماكحلاقيرطنعيتأتيلاةيلمعلا
ةيئاقولانيتقيرطلابهللانيدنعفارحنإلااوحفاكنيذلا!مالعألاءاملعلاكلو
.رهظأورفوأيجالعلاناديملايفهراثآتناكنإو،ةيجالعلاو



؛رايببليفةبضابإلا_)_٢٠١٦(ةيراتلابكومينةيضابإلا
٢ ِ"

"هيوخيولايسرننلايدهم
اهلبلطماهمبمايقللممتراتخاف.ةمألامممتقثونيذلا،ةعبرألالاطبألانملطب

.ةئامعبرأ

لحترينأىلإبلطمت!مالكلاءاملعنمملاعةئامةمهمقالمعلالطبلااذهىلإدنسأو.

ىلإ-ةبارحلارهاظيفاهتمظعىلَعةدهاشاهلالطألازتاللاةيرقلاهذه-"وُعيو"نم

نيذلاسانلاكئلوأءاطعنبلصاوعابتأ:ةلزتعملالادج،لادحلاوةرظانمللترهات

ةرظانملاعوضومنوكينيحاميسالو،نارقألاهيفاوزبو،هيفاوعربولادجلانفاوقذح
.ةيهلإلاةفسلفلاومالكلاملعباقلعتملادجلاو

.مهبكابتشالانوشخيو،مهعممداصتلانوشاحتيقرفلانممهريغءاملعناكىتح

ديحوتلااياضقيفةلزتعملاةرظانمةمهم،ةمهملاهذهدانسإىّلَعخياشملايأرقفتااملو

راشبتساواضربهلبقت،هيلَعاوقفتاامبهوربخأو،يوغيولايدهمخيشلاىلإمالكلاملعو
ىلإةثالثلاقافرلاعمهحتاوهسرفوهدازذخأو،هقتاعىّلَعةاقلملاةمهملابمايقللدعتساو

.مالكلاناسرفهرظتنيثيحىلإؤ\ترهات

يذلالجرلاهنأمامإلافرعورئازجلايفةمامإلاةمصاعملكتملاملاعلاخيشلاغلبو

مهعدبءاوهألاوعدبلاباحصأىّلَعدريل،مالكلاءاملعنمةئامماقمموقيلهتمأهتراتخا

.ممتالالضو

اًريثكورصعلاكلذلةفاقثلاعورفلكيفءاملعلاذاذفأنمباهولادبعمامإلاناكو

قانخلاقيضيدقو،هنوشقانيومهشقانيف\ةموصخلايفمهددلوةلزتعملايدحتلضرعتيام

عمممتجااملف؛ةيفخةهبشبقانخلامهدحأهيلعقيضيدقو،ةرهابةجحبمهدحأىلَع

ناكنلاةبوجألاوةلئسألاهيلعضرعو،شاقنلاعيضاومهيلعحرطكيسوفنلاةمالعلا

لوقينأثبلياليوغيولايسوفنلاةمالعلاناكو،مهيلعامبدريوأةلزتعملانماهاقلتي

١٤٤.\٦١؟٣ص؛راهزألاعجار.ه٦٩١ةنسرحبلائطاشىلعزق:نانلانرقللنافافصنلاءاملعنم١



ءارايببليفةيضابإلا__[..٢)_ةيراقلابكومينةيضابإلا

فعضلاطقنىَلَعهديعضيناكاذكهو."كنمغازانهويلتعملاطسفساذه":مامإلل

.يلزتعملادنعوأ،مامإلادنع

ةكرعملاهذهيفرصنلاهسفنلنمضوهبحاصبقثوومامإلانأمطاضرعلااذهدعبو

.سيطولاةيماحلاةيمالكلا

هباحصأومامإلاهلأسف،ليللانمنوهدعبالإعجريْملَو،اًمويىوغيولاةمالعلاجرخ

،ةلزتعملاءاملعنماًملاعنيعستبمويلاتعمتجادقل:مهللاقفرخأتلااذهببسنع

نأهوربخأو،هرصنوقحلاحضوأواًعيمَجهللامهمحفأف،لادحلاباوبأيعماوحتفو

ءانإدجووءاشعلااهيفعضوييلاةرجحلالخدو،ةرواحبةرجحيفعوضومهءاشع

-،ىفتكاىتحهنملكأاماعطدجوفهللامسابهديعضوو،ءاطغلاهنععرزتفىطغم

ىوفغيولاخيشلاهبسحامنأل؛موقلاكحضف.جضنيملمكءاشعنأرهظي:مهللاق

امأ،حابصلاروطفلزبخلاهنمذختيلدعأنيجعريغعقاولايفنكيملجضانريغءاشع

.اهيلإدتهيملتيبلانمىرخأةيوازيفيقبدقفخيشلاءاشع
مونلانمليلقبيضقأ:ثالثىّلَعىلاعتهللادمحأينإ":الئاقمهكحضىَلَعدرو

.)"يجحضحديافلاخمىشخأالوںعوجهبدسأماعطيأبويضرغ
اذهفقومميركلائراقللفصأوخيراتلاةياكحصقأنألوقلاةلفاننملهنإو

هبشلانمهباوسبلاملاطبإو،ةّسحلامهمازلإيفهتقيرطو.ةلزتعملايبغاشمعمخيشلا

لدخحلايفراصتنالامدعوأراصتنالارهظمنأىلَع،اليلقلإقحللدمصياللطابلانإف

اهلحرفيييلارهاظملانمرهظملادجلايفراصتنالانإصلخملانمؤملارظنيقهلةميقال

اهنممهرسياَمَئإَق"ملعلاوناميإلاباحصأ!ةقيقحلاباحصأامأةخفخفلاووهزلابالط
.لالضلايواهممهتفطختنأدعبباوصلاىلإاوعجرفموقامبىدتهااذإاهجئاتن

©ىوقتلاوناميإلاوملعلانمضافضفلابونلاكلذيفيهفلجرللةيصخشلاةميقلاامأ
.هلاوحأعيمجيفءرملامزالييذلا

٠صيضارلارقرأل( ٨٢٢.



؛رايببلفةيضابإلا_(٢.١]ةيراتلابكومينةيضابإلا
نعفشكأنأتاقلحلاهذهيفينمهياَمُئِإ:ةقباسلالوصفلاضعبيفتلقامكانأو

مالسإلااومهفيملساننمبروحيذلابهذَمْلااذهلاطبأةريسنمةعئارلاروصلا

امك"جراوخمهأببقهذَمْلااذهلهأاوفصينأمهيدللهسيساننمو،هباولمعيْمَلَو

ةلماكلاةفعلاةّيضابإلاهيففعييذلانيحلايفو،جراوخلالمعاولمعينأمهيدللهسي

ةصرفمُهَلتحنسامفةيلمعلاةقيرطلابمهءامدونيملسملالاومأسانلاكئلوألحتسي

لاومألاوأءامدلاهذهتناكءاوسو،اهوبكتراًالإلاجرلالتقوألاومألازازتبال

.اهيفمهيقفاوملتناكوأيأرلاوأ،بهذَمْلايفمهيفلاخمل

دحتفوسف،خيراتلاىلإعجرافتئشنإو،عونلااذهنمفقاوملافالآدجتلكنإو

نئازخنوقرسيءانبأدجتلكنإلب،ناطلسلاوألاملالجأنمنولتتقيةوخإءانبأوةوخإ

لامعأنمكلانهامىلإ!مكحلايساركىلإلوصولانولجعتيمهنأل؛مممولتقيوأ"مهئابآ

مُكيَلَعمُكَلاَومأَومكءاَمدنإ»:لاومألاوءامدلامرحنيذلامالسإلا،مالسإلااهنمأربي

.١0)«ماَرَح

ةئامماقمموقيلريتخايذلالجرلااذه:يوغيولايسوملايدهمنعثدحتأتنك

يذلاماقملااذهىلإوةمألانماهيلعلصحلاةقثلاهذهىلإهنإ{ةلرتعملالادحلملاع
ةرظانميفدوهشملاهراصتناىلإو،هتيرقبعوهءاكذوهملعفرعامدعبهمامإبلقيفهأوبت

دعبمامإلاهلأس،ميركعضاوتمكلذَلُكىلإهئإ..نيحلاكلذيفاّممَلاعادحنوكتداكت
ءالؤهلدجويالهنأنظ2مهتعاجشومهقلخومهملعيفدفولالاجرباباجعإألتمانأ

رلا نمانكرت":يدهملاةمالعلاباجأف،"مكلثموهنملبحلايفمتكرتله":لاثملاج

."""ينيوانحجلاديمحلادبعةديبعابأانكرتانمريخوه

لمهأوةسوفنلبجرازنيح،دعباميفهتحارصولجرلااذهقدصمامإلاسملدقو

ديهلسيليذلاملاعلاخيشلاةديبعوبأهءاجفكسانلاعرزنمتلكأفممباودهقافرضعب

(عجارملا)٤٦٤.مقرهدبعنانمهحيحصيفعيرلاهحرخأ١

١٧١.ص،ريسلا:يخامشلا:عجار٢(



؛إرايبيليفةيضابإلا__[٢.٢)خيراتلابكومينةيضابإلا
زتعملانمؤملاةوقبهرييغتىلَعممصفاركنمىأريذلالجرلاةوقبهلباقومكحلايف

عجرينأهيلعبجوأطخبكترااطيسبارشباناسنإلإمامإلايفىريالهنإ{هناميإب
يفاهلةميقالاهلكءايشألاكلت"فيضلاقحو،ناطلسلاةمظعومامإلاةباهمامأ..هنع
ةمألادارفأنمدرفًألإمامإلااموعبتينأقحأَقَحْلانإ،للانيديفيوقلانمؤملارظن

ءامهرومأةياعرو،هقتاعىّلَعةاقلملاةيلوؤسملاءبعهيلع!اهيلعامقوفهيلعواهلامهل

.اهحلاصمىلَعرهسلاو،امنوؤشدقفتو
وهنماوكرتدقل."اوقدص":لاقفدفولاباوجةبسانملاهذهبميظعلامامإلاركذتو

.مهنمريخوأمهلثم
قئاقحبرشتنتتذخأيلاعدبلابراحيرمتسمحافكيفنمؤملالاعلااذهشاع

حيحصلاميلعتلابلهجلاحفاكيو،ناهربلاةوقبةيمالكلاةطسفسلالضانيو،نامبإلا

.مالسإلااهسسأعضويتلاةيبرتلاو
ةبلاغألامكحتحتيهو{ةمصاعلاسلبارطرصاحيباهولادبعمامإلاناكامدنعو

ةلمحةريخنميوغيولايسوفنلايدهمناك"مهدنجاهبكترايلاشحاوفلاببسب
ىَلَعادرفنم،هبرةاجانميفاًقرغتسمملاعلااذهناكمويتاذو.َقَحْلانععافدللحالسلا

مهوروسلاىلَعهوعضومهسأراوزتحاوهولتقوةبلاغألادنجهيلإربعفرحبلالحاس
.ةنمؤملاسفنلاكلتهللامحر.!!نوثبعيونوكحاضتي



؛هرايبيليفةيضابإلا_(٢.٢)ةخبراتلابومينةيضابإلا
ء

)ىنالدبآل١نسحلاوب١

هيفتقثو‘ترهاتىلإثعبيذلادفولاءاضعأنمعبارلاوضعلاوهنسحلاوبأ

لالحلاملعو‘هقفلالوصأبقلعتياميفةلزتعملالادحلهيقفماقمموقيلهتراتخافةمألا

هراتختنأواةلماكةمأةقثىلَعناسنإلالصحينيحةقماسةبترملاهئإو3مارحلاو

نوفريف،ناديملاىلإنوعفدينيذلامالعألانمةئامماقمموقييكاهسفنةمألاهذه

ةمأللتقحدقو،نيغابلاداتعونيعدتبملاناودعهللانيدنعنودوذيو8قَحلاةيأر

.هيلعىقلأيذلاءبعلابماقو،هيفاهتقث

كدقعلاةطساوناك":قالمعلاةمالعلااذهنعثدحتنيحسابعلاوبألاق

ايندلادهزبناطيشلانمنصحتو،اهبجومبلمعومولعلاملعتنيعلاناسنإو

.“"”اهضفرو

لكلروسيمرمأملعلاملعتوسابعلاوبأدهشامك،ملعلانسحلاوبأملعتدقل

هبساقتو،لاظطبألاهيفتوافتتيذلاناديملاوهملعلابجومبلمعلانكلو،بلاط

.لاجرلاريياعم

ةفاقثلاحاسفناو‘ةفوعملاةرازغنمكلميامىلإ۔لماعلاملاعلااذهناك

كراعملافتبنيناديملالاطبأنمالطب-سفنلاةدهاجبوايندلارمأنعفوزعلاو

نيبوهنيبسيلهمامأاًحوتفمةنجلابابىرينملاضنودعلالضانيو،دوطلاتابث

.ةعقوملاكلتنمىغولاةموحيفداهشتسالاالإهجولو

دونجب-هيفلاطبألادحأنسحلاوبأناكو-بويأنبسابعلادونجتقتلاامل

ددعلاريثكافيثكفلخشيجناكو،"وداج"و"نيمرغت"نيب"سيغاف"يفلخ

ىلَعىشخأىنإ":هللاقوسادرميبأىلإسابعلاشيجنملجرءاجف3ةدعلارفاو

.ناثلانرقللنياثلافصنلاءاملعنموهف:هنباميتلاالعنمءايركزوبأهركذ١(

١٧٢.ص:ريسلا٢(



(سرايبيلينةيضابإلا__(٢.٤)ةيراتلابتومينةضابإلا

ىَّلَعفاخأال":لطبلاملاعلاسادرموبأباجأف"انودعدنجةرثكنماندنج

."ينالدبألانسحلاوبأهيفركسع

ةتباثلامهفقاومو"نيقداصلالاجرلاةميقفرعيلجرنمةداهشاهنإ!هللاويأ

ىريهُئإ..باوجلااذنمبعنقيمللجرلانكلو،مالحألافختو!مادقألالزتامدنع

.هيلإةبسنلابمهشيجةلآضوودعلاشيجةرثكهينيعب

هيلعضرعيينالدبألانسحلايبأىلإبهذو،ةرثكلاعمةلوطبلانغتاهاسعاذامو

ثعبينسحلايبأباوجباذإف،سادرميبأهليمزىلعهصقامهيلعصقيو،هفواخم

"!!سادرموبأهيفشيجىَلَعفاخأال":نسحلاوبألاق،بارغتسالاوةشهدلاىلَع

نيبمضاشيجنأنقيأورعاشملاداحتاو،رطاوخلاقفاوتنملجرلابجعو
.مزهنينأنكميالتاردسلاسادرمابأوينالدبألانسحلاابأهفوفص

امهنتقثيفسادرميبأوأ.نسحلايبألثملطبشيجلايفنوكينأيفكيهئإإمعن

.رصنلانمضيفَقَحْلاباممتامإو،هللارصنب

يلاةروصللةعئارةلثمأبرضيهتاوزغهفةفهللالوسرأدبذنميمالسإلاخيراتلاو
الودادعألاتسيلو\برحلايفيفتالددعلاةرثكنإ،ةريصقلاةصقلاهذهاهمسرت

يفةبغرلاو،ةلاسرلاتمعبناإلاةنكلوادجلادجاذإلضانتيلايهدعاوسلا
،ناودعلاتوربجمامأدومصلاوملظلاةبراحميفمزحلاو،ةداهشلاىلعلوصحلا

.رهقتوءادعألالتاقتيلايهلثملاودئاقعلاهذه

،ةينلاءوسوةديقعلافعضنمنوباصيمهنكلو.ةلقنمنوملسملاباصينلو

ةلفاحتسيلةمعنمةايحنمايندلاضرعءاغتباو،ةملكلاقرفتوفلاريغبةقثلاو

ليوطرمعيفةحلمةبغرو،هلنومتهيالوهردصمنوفرعيالريثكلامو،ريخلاب

.حلاصلمعهنيزيال

:ا



(٢رايبيليفةيضابإلا()خيراتلابكومينةيضابإلا

"١ىتاملسلاصاهمسادرسموبأ
ىّلَع6نارقألاكرادمامنودرصاقتتةجردملعلانماوغلبنيذلالاطبألاكعلوأنمرخآلطب

دحلانمءيشب©سانلانمريثكاهكردينأعيطتسيةريسيةياغملعلانمةقماسةجردغولبنأ

كلتهيلإوعدتامبلمعينأو،ملعلااذهةقيقحناسنإلافرعينأةربعلانكلو؛ةرباثملاو

الو‘ناسرفلابلغأاطخرثعتتناديملااذهيفولمعلا"كلذيفاصلخمنوكينأو،ةقيقحلا

زاتحيللإقلخامهبأكردأو،هتوهشيعاودبلغوهسفنمامزكلمممليلقلالإدمصي

ناسنإلاقلاخلبيجسينمؤملإمالسلانوكينلو،مالسيف-ةايحلاةلحرم-ةلحرملاهذه

.رارقاهلسيلواهميفعقوراسيوأنيميىلإهنعفرحنااذإف،ةمالسيفناسنإلاهعمرميل
يذلاطيطختلااذهمُهَلحضتاو،هللاةعيرشرارسأاومهفنيذلاءاملعلانمسادرموبأناك

نيدهيلإوعديامىلَعهلامعأرصقو،هيفكولسلاهسفنمزلأفرشبلاةمالسلهللاةدارإهتعضو

.اباسحهللاريغلبسحيالوهمتككرتيهبولمعيهيف،هلل
يفناطلسلايوذفنعنمفطليناكفركنملانعيهنلاوفورعملاب.رمأللهسفندنج

نمافوخمكحلاسلاحجبنعدعتبيال،لطابمهنمردصينأنودمُهَلفقيووَحْلاجارختسا

.هاضرنعالإنوردصيالاوناكف،اذههنمنوفرعيناطلسلاباحصأناكوملظعقينأ

نمؤملاباسحهبساحيناكو،هيلعقيضوايبيليفهئاقبةدمباهولادبعمامإلامزل
،لدعلاوملعلانمباهولادبعمامإلاهبرهتشاامعمو،مهلاومأونيملسملاءامدىّلَعصيرحلا

ةعبرأظفحأ":مامإلالاقىمحنيليالوتكسيالادقانسادرميبأنمدجيناكدقف

.('اهيفميلعددشوةعبرأالإسادرموبأظفحيملوءامدلاامبلحتاهجونيرشعو

مكاحلانمؤملاناطلسنمىوقأملاعلانمؤملاناطلسنأانلنيبتاهرصقىلعةصقلاهذهو

امبفرتعيالسادرمابأنكلو،ءامدلاامبلحتاهجونيرشعوةعبرأمكاحلامامإلافرعدقف

اريثكو٨ملاعللمكاحلاملستسيو،اهاضتقمىلَعماكحألاءارجإبمامإللحمسيالو،اهرقيالو

.سادرموبأاهفرعيييلاهوجولاهذهيفىتحإةفينعةضراعمهنمدجيام

.نياثلانرقللنياثلافصنلاءاملعنموهف:ةعبارلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(

.٣٧١ص!ريسلا:يخامشلا٢(



(٢رايبيلينةيضابإلا(":)خيراتلابكومينةيضابإلا

هالوأ:هلاودعف3"؟يهام":دحتيفلأسفنيدحوملاءامدامبلحتاهجونيعبسنإ:هلليق

.ثلاثلاهجولانوزواجتيمهكرتيملو"!؟نيأنم!؟نيأنم":راكنتسايفلاقف،اًنلاثو،ايناثو

حضويو،هاطخددسيلمكاحلابناجبفقينأملسملاعمتجملايفنمؤملاملاعلاةفيظونإ

ةطلسبتلففنتماكحألاهوجويفةحيسفلاءاهقفلاثحابمعديالو،ريسلاقيرطهل

.ذيفنتلاةلوهسىلإمكاحلا

افوخماكحلارماوأحبكييذلايوقلافقومفقي-هللاهمحر-سادرموبأناكاذكهو

ةطلسلاهذه:لوقيماركلاءارقلانماراقلعلوملعلااممحمجيوأءةطلسلااميحمحتنأنم

؟ملعلاحمجيفيكف9قَحْلانعهبجرختفاهبحاصبحمحتدق
مامإلاةفرعمنإف،نيلجرلانيذهلةيضاملاةصقلافحضاولؤاستلااذهىلعباوجلاو

؛ملعلايفعاستاىلعُلُدَي،ةلبقلالهأءامدامبلحتييلاهوجولانماهجونيرشعوةعبرأل
دقفكلذلوملعلانماًحومجنوكيدقاهجونيرشعلاوةعبرألاهذهىلَعماكحألاءارجإو
وبأو.اهفرعييلاهوجولاعيمجىلَعهماكحأيرجينأمامإلاةدارإحبكيسادرموبأناك

نيملسملاءامدقارتنأديريالُهنكَنَو،هوجولاهذهنممامإلاهفرعياملهجيالهسفنسادرم

ةقيقداقورفكانهنأىلَعناطلسلانايغطنمافوخءامدلاامبلحتييلاهجوألاسامتلإىلَع

سادرموبأو..رابتعالكتاظحالملاكلتلنوربتعيمهفكلذلو،ءاملعلانمنوققدملااهظحلي

ييلادودحلاةماقإلءامدلاةقارإنأنيعيوهفءامدلاامبلحتيلاهجوألاضعبنأبفرتعينيح

لحتيلاهوجولاكلتىلإتفتليالنأبجيهنكلو،اهذفنينأمامإلاىلعبجياممهللارمأ
.هللانيدبلالخإاهكرتيفسيلو،هللادودحلةماقإاهيفسيلو،ءامدلاامب

ىواتفءاملعلافاعضنمنودجياوناكفماكحلابملعلاحمجومالقألاتلزماقملااذهيفو

،ةنتفلااهيفاوعرزو،ةمألاباورضأف،لالغتساعشبأىواتفلاكلتاولغتساو؟مدلالالحتساب

.ءاضغبلاراناهفئاوطواهدارفأنيباولعشأو

يذلالجرلااذه،نيميظعلانيلجرلاقلخببجعتنأمركلائراقلااهيأكلقحيلهئإو

اذإالإامكحذفنيالونيحلاصلاءاملعلايأربالإارمأردصيال4ةراقعبرهناطلسلمشي

/.نيملسملارايخهاضترا



؛سرايبيليفةيضابإلا_[٢٠٧١)ةيراتلابكومينةيضابإلا

امىّلَعهماكحأيرجينأنيملسملامامإلمحيلنمؤملاةزعيففقييذلاملاعلالجرلااذهو

يفةحيسفلاثحابملاكلتابناجكرتينأو،ةعيرشلانيناوقو،هقفلالاوقأنمةمألاءاملعهراتخي

ةملكقوسأنيحانأو-هتقارإبحتالمدةقارإىلإهبيدؤتدقيلا،ةعيرشلانوناقملع

مكاحنمنوديريهبارضأوسادرمابأنإف\_۔يقرحلااهانعميعأقايسلااذهيفبوجولا

.هيفنواهتلازوجيالايعرشابجاوءامدلاهذهةقارإنوكتنيحءامدلاقيرينأنيملسملا

نمابجاوو٬هللادحلةماقإاهتقارإنوكتالنيحءامدلاةقارإبهلنوحمسيالمُهَنكَلو

.اهبحاصبكتراامبةحابمءامدلاهذهةقارإتناكولوعرشلاتابجاو

لبجيف"ىريم"بهتماقإنيحتاونسعبسباهولادبعمامإلاسادرموبأبحص

نببويأبحصف،هدعبنمهلامعمزل\ترهاتيفهمكحزكرمىلإعجراملو،ةسوفن

نامألامامصكفقيكلذعيمجيفوهو«بويأنبسابعلاو،ديمحلادبعةديبعابأوسابعلا

ةحيصنلابهدوزيو،هاطخددسيو،ركنملانعهاهنيو‘فورعملابهرمأي\ةطلسلابحاصنم

.ةعيرشلانيناوقنمحجارلامكحلاو{ةقداصلا

.مهمكحنمذفنأو‘همكحومكاحلاةملكنمىوقأامئادهتملكتناكو

؛ىرخأتايصخشمهيلعىغطتف،ليزاهملاالو\فاعضلابمهتركذنيذلاءالؤهنكيمو
ليلدمهعملجرلااذهةيصخشروهظف.قحلايفةوقلاولمعلاوملعلانمةخماشممقمهن
.غوبنلاوةيرقبعلاىلَع

سادرموبأذئنيحخاشدقو‘بويأنبسابعلايوقلامزاحلالماعلاهمايأرخاوأيفبحص

راهظإوريخلالمعيفددرتيالوةرخأتملانسلاهذهيفىتحشيحلاقرافيالهنكلومرهو

مامأريسيناكفهرصقىلعهتماهىيحأدقربكلاناكو،ةماعلاةحلصملاةاعارموقحلا

راكنلانمةاغبلانيدتعملاحافك،حافكلاىلإقلطنيلهفيسرجيوهو‘بويأنبسابعلاشويج

رمألاىسنياليذلاسادرموبأحيصيانحلاءاولعفتريونودتعملاكئلوأمزهنيامدنعو
!شيجلادئاقوههنأكةايحلافورظنمفرظيأيفركنملانعيهنلاوفورعملاب

!دحوملاماولحتستالوحيرجىلَعاوزهحتالو5اربدماوعبتتال.!لاطبألااهيأاوفق



[رايبيليفةيضابإلا(٢٠٨)ةبرتلابتومينةيضابإلا
نأسادرموبأفرعيو،"انتزوحنممهجرخنىمحمهكرتناللب":هبيجيدنجلادحأنكلو

١ . .
.)مزحللبيجتسيو©قحللنعذيفامزحواقحيدنجلايأرق

دو.,.مء_ً

.همرتحمواريثكهلجيناكف-ادالوافزرول-سادرميبأدالوانسقسابعلاناكدقل

.هاضروهتروشعع.الإلمعىلَعمدقيالو3هيأردنعفقيو

ايهان©فورعملابارمآ،هللانيديفايوقوناميإلاقيمعانمؤمو،الماعاملاعسادرموبأناك

وهاَمئإلاملانأنوفرعيو،ايندلاةقيقحنوفرعينيذلانينمؤملامركامبركناكو،ركنملانع

..ميكحلاعراشلااهنيبيلاهوجولايفهيقابقفنيلةجاحلاردقبهبحاصهنمذخأي،هللالام

اميسالو،نيكاسملاوءارقفلاىلَعهقفنيهنكلوشهبظفتحيالو،الاملثأتيالوهفكلذلو

.فافجلاوبدجلاتاونسق

كلذناكءاوس،هبتاتقياممقفنينأربكتسيالف،لاملاهنمذفنينأىلإلاحلاهبغلبيدقو

عوبطملامركلااذهىلإوهوضرألانمباشعأنمهذخأيامبوأ،نيتلاكةففجملارامثلاضعبنم

اهقحتسينمىلإهتاقدصوهاياطعبثعبيناكف،هنطويفسانلالاوحأفرعيو‘هرصعيفشيعي

امك©ففعتلانمءاينغأسانلامهبسحيىمح‘ةصاصخنمهيلعمهامنورتسينيذلا،ءارقفلانم

وأمهودخغيفمهقرطضرتعيناكف،لامهإوعوجنممدخلاولامعلاهلضرعتيامفرعيناك

وأ""ةسينب"وأ،اقيوسماعطلااذهنوكياماريثكو{مناعطنممهلهدعأاممهيطعيف،مهحاور

.!هدادعإلهسييذلاكلجعتسلملازهاجلاماعطلانمكلذهبشأام

ريغك-مهاهنيومهرمأي-نيملسملارومأةالولهتمزالممغروكلذلكمغرسادرموبأناكو

."اذهىلإبعشلااذهزواجأاممالسإلارومأالول":لوقيناكو؛هللاببلقلالوصوم.ةدابعلا

فورعملابرمألانطاوموأ،لاتقلانيدايميفلصاوتملاحافكلاو«ةبئادلاةكرحلاهذهعمو

ةجلاعمو،مهلاوحأةفرعمونيملسملادقفتعمو،ماكحلاسلاجدنعركنملانعيهنلاو

نملبجلااورازنيذلاخياشملالاقدقفكلذكعم،هاديهيلعردقتامبمهلصوومهلكاشم
.

١٩١٦١.ص:بويأنبسابعلاةمجرت:ريسلاعجار١(

.تيزبثروتلملاقيوسلاوه:ةسيسبلا٢(

.٢٧١ص:ريسلا٣(



!رايبليفةيضابإلا_(٢.١_)ةيراتلابتومينةيضابإلا
وهءايركزوبأويفلامعنسابعلاو{ةلازغلاكيسفنيسفن:لوقيسادرموبأ":قرشملا

.0')ءايركزوبأوهلبخلاولبجلا

كهتنتملام"توصلاضيفح«قلخلالهس،ةكيرعلانيلرصبلاٌرضاغشاعامشاعدقف
سانلاجرخدقوهمايأرخاوأيقهنأ:نوخرؤملاهصقاماذهللدوكروغيفهللامرحنمةمرح

عراوشلاىريوةنيدملالمأتيهرصبعفرف"تسربت"ةنيدمبدحأقبيمو،عيبرلالابقتسال

هذهتثدحقرم":ابجعتملاقفءاوهلايفةبراضلاةعفترملاةينبألاو،يحاونلاعيمَجىلإةدتمملا

ةنيدملانعباغدق،ريبكلاملاعلانأعقاولاو،الاوطتاونسةنيدملانعباغامنأك"؟ينابملا

ةنيدملالاوحأنمليلجوقيقدَلُكفرعيوهف،ايونعمالاًيمسجابايغ،الاوطتاونس

هتيبنيبطبرييذلاعراشلالإاهعراوشنمفرعيالتقولاسفنيقهنكلو.اهلهألاوحأو

..ناكعونيأنموحافكيأحافكلاناديمبهتيبطبرييذلاعراشلاوأدجسملاو

ةللامكحهنمهديريامعلإردصيالف،هلامعأعيمجىلَعهسفنةبساحميفاقيقدناكدقلو

.رومألاطئاسبيفىتحقَحْلازواجتبهسفنلحمسيالو
هناريجدحأهيلإدمف،ةرواحملاىرقلاىدحإىلإهنأشضعبلاهيلعبكرياناتأامويراعتسا

مايقلانعخيشلارذتعاف،اهدصقيتلاةيرقلايفسانلادحأىلإاهلاصيإهنمبلطيمهاردةرص

حاصف،اهيلعرخآءيشلمحيفاهبحاصنذأتسيملناتألاراعتسانيحهأب:ةمهملاهذهب

."اًبَجَعملعلاراص":خيشلالاقفهراذتعاوخيشلاعانتمانماًبجعتممهاردلابحاص

هنمتبرهمسابييتيّمَس":خيشلاهللاقف،"رفاكاي":"نليدبأ"نملجرامويهللاقو

مهبطاحأدق،("نوتنسمسانلاو"ناَرَكإ"ةيرقبرمفهلةرقبىعثرحيًةَرَمبهذو."ائامز
قدصتةجاحلانممهبامىأراملفعوخجلامممرضأو،هورخداامبفافخلابهذو‘طحقلا

امنفهنمةعطقبظفتحاهنكلاضيأدلجلاقرفو،مهيلعاهقرففةرقبلاحبذو،رذبلابمهيلع

."؟تثرحنيأو؟ةرقبلانيأ":هلأست""ترزرز"ةحلاصلاهتجوزهيلإترداب،هتيرقىلإعجر

"
.ةدشوطحقباوبيصأ:يأ٢(

.ةلازغلااهانعمةيربربةملك٢(



!سرايببلينةيضابإلا__٢١٠[()_ةيراتلابكومينةيضابإلا

مل":هلتلاقف©لعفامباهربخأمت"ةفآهبيصتالورطملانعىغتساائرحتثرح":اهللاقف

"؟اذهلإانترقبانل":اهللاقف"؟اذهلزانترقبنمانيلعددرتم

قالخأفرعينمملجرهيلعزاجف!هنيدادفنمانادفثرحيلًةَرَمبهذو

جرخف،"هنمجرخافيلنادفلانإ":خيشلللاقف"ةباعدلاهيلعبلغتوخيشلا

اهدوقتييلاةرقبلانإ":هللاقو،قيرطلاضعببلجرلاهكردأف،نادفلاكرتوخيشلا

دنعناكاملف،ةرقبوأثرحنودتيبلاىلإعجرواهكرتف3"يلاهكرتافيرقب

"يلتملرتملااذهنإ؟خيشلااهيأديرتنيأ":هللاقولجرلاهكردأتيبلالخدم

انأامنإ:لجرلالاقف"!ترزرزاييحالسييلوان":الئاقهتجوزبخيشلاحاصف

"كنادفىلإعجراو‘كترقبذخف‘قحةرقبلايفالونادفلايفيلسيلو،حزمأ

هديعفرواهكرتف"ائيشةرقبلاونادفلايفملعدقولإهللاكثعبام":خيشلالاقف

.مويلاكلذذنماهنع

ىلإهبارضأوسادرموبألصو،ميوقلافيفعلانيدلااذهو،ميركلاحمسلاقلخلااذهلثمبو

.ةينافلاايندلابترال،ةدلاخلاةقيقحلابترو؛ةيلاعلابترلانمهيلإاولصوام

ةسوفنخياشمنأ":ريسلايفدروامبلصفلااذهمتخأنأبسانملانمهلعلو

-هيلإماقسادرموبأمدقاذإفلبجلابناكنيحهيلإنوسلجيف؛مامإلاىلَعنولبقي

نيحلاقف؟اذهمامإلامظعيملقرشملالهأنملجرلاقف-اريصقناكو

.)"ةكئالملاهلجُتنملجأالفيك،مهعمس

سرامُم!مزاحلجرسادرموبأ":هنعثدحتنيحلاقدقفعيبرلاوبأيأ

ىَّلَعديدشءافعضلابميحر،دهتحبنطفلقاع،قذاح،هيجو،هيبنعرو.رومألل

.‘"»قدصلاوَقَحْلارثؤي،مئالةمولهللايفهذخأتال،نينمؤملاىلَعليلذ،راجفلا

.سوسلا
١٧٤.ص:ريسلا٢(



؛أايببليفةيضابلا[)٢١١_)ةبرتلابكوميفةيضابإلا
7ء

)ىتيكولل١انركزوب١

اهمارتحاواهتبحَمضرفتفةمظعلاتافصعمجتييلاتايصخشلانمةيصخش

.عيمَحلاىلَع

بحاصوأ!ملعلابةفرعمبحاصوأةطلسلابهاجبحاصاهغلبيملةبترمغلب

هذهنإ؛مادقإلابةعاجشبحاصوأ،ةدابعلابدهزبحاصوأ5فافنإلابمرك

ةيكذةيوقحورامتزوعأاذإائيشينغتالاهنكلوةميظعكشالواعيمجتافصلا

كهنوبحيوسانلاهمرتحييذلااةمظعلابوثتافصلاهذهبحاصوسكتل؛ةقيمع

.ةيصخشلاةوقبنيربحب

ةميركلاتافصلاهذهقوفةيوقلاحورلاهذهكلميييكوتلاءايركزوبأناكو

ءامظعلابمعفمدلبيفبحلاو!ةباهملاوةمظعلابادرفنمالجركلذهنملعجف

.مالعألاو

©‘فعضلابرذتعاف\ديمحلادبعةديبعابأمهيلعيلوينأمامإلاىلإسانلابلط

ندبلافيعضناكنإ":لاقف‘هبّرهَتمامألبسلادسبوهرذععطقبمامإلاثعبف

هعسياملاملاتيبيففلاملافيعضناكنإونيملسملارومأىلوتاذإهيوقيهللانإف

.0")"ييكوتلاءايركزيبأبهيلعفملعلايفافيعضناكنإو،هريغعسيو

رازولبجلارازف،سانلالاوحأدقفتيوناوخإلاروزيدفوقرشملالهأنمدفوو

لئساّمَلَوةمامإلازكرمترهاترازمتيسنوتلابونجلابرموةيبيللاةكلمملاةيقب

امأو6لبجلاوهءايركزوبأو،ءايركزوبأوهلبجلا":لاقةسوفنلبجيفهيأرنع
ةدجنبحاصيأ-"يعرقمتيففسابعلااموكيسفنيسفنةلارَعْلاَكفسادرموبأ

.نارمعنبروزمهريزوومامإلاترهاتنمدفولاراتخاو.-ةدشو

.ثلاثلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف:ةسماخلاةيطلافنورابلاءايركزوبأهركذ١(

.٣٥١ص؛ةيضايرلاراهزألاو.٢٨١ص؛ريسلا:عجار٢(

١٧٨.:ريسلا٢(



!إرايبيليفةيضابإلا__[٢١٢)_خيراتلابتومينةيضابإلا

لجرامبفصتيةفصيأنممظعأوبصنملانمعفرأايركزيبأماقمناكدقل

همأبهفصينأألإلاجرلارايتخايفددشتملادفولااذهدجيملكلذلو،هلمعبلمعول

تفرعامىلَلَعسادرموبأهغلبيملماقمهلإ..ءايركزوبأوهلبجلانأو،لبجلاوه

هفلبي7هتوقوهتدشنمتفرعامىّلَعسابعلاوبأهغلبيْمَلَو}هلمعوهملعنم

.امهلضفوامهملعنمرهتشاامىلَعهريزوالومامإلا

دقفءاسيركزيبألهرايتخاامأ،ايداعارايتخاتايصخشلاهذهدفولاراتخادقل

.ةلماكةمأماقميفوأ،ةلماكةمأهولعجدقلديرفبولسأبناك

سانللركذو،اًيضاربهذلءايركزيبأريغلبجلايفدجيملولدفولانأودبيو
.حالصلاونيدلاولضفلاوملعلالهأبلهآرماعلبجلانأ

يبأةرهشو":يخامشلاردبلاهلاقاميلصفلااذهمتخأنأبسانملانمهلعن

لبجهيفألتمانمزيفهمأكافكو؛ظافحلاىلعىفخيالاممهعرووهملعوايركز

،لبجلاوهءايركزوبأ":ليقىئَحمهعيمجنمريتخاف{الدعوالمعواملعةسوفن

.0')"ءايركزوبأوهلبجلاو

._

١٧٨.ص؛يتيكوتلاءايركزيبأةمجرت:ريسلا:رظنا١(



؛سرايبيليفةبضابإلا_[٢٠٢)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

))ونامطاذألاصاَهُموبا

رفعجنبىسومرصاهموبأأشن،ةيبرغلاتابيحرلالابجقوفطسبنتيتلاةيرقلاهذهيف

شيعيامكشيعي«ريبدتلاودهزلاومركلاوملعلانيبعمجتيلاتايصخشلانمةيصخش

©قلخلالهسءةكيرعلانيل،لمعلاوةدابعلاوملعلانيبتقولاعزوم،نوحلاصلانونمؤملا

هيلعبلغتتاقولخملاعيمجنمفاعضلاىلَعافوطعنينمؤمللابحُمرشعملافيطل
.ناسنإلايبىلَعقفشيامكناويحلاراغصىلَعقفشيف8اهيناعملبنأيفةيناسنإلا

ناكو،لكؤياًممفرطلاهذهتناكاذإف،نايبصلاىّلَعاهعزويفهلامنمفرطلاعمج

هصموءارحصلانمدوعيامدنعواهمرحيملواهبيصناهاطعأ،ةورجوأةطقمهدحأدنع

يدوهيليطعيف،ناريخجلاىلَعاهمسقي،اهريغونبجونمّسودبزونبلنمءارحصلافرط

لكيف»:ظفهلوقالنتمُمو،ةيناسنإلابناجكلذيفايعارمناريخلانمهريغليطعياملثم

.("«رجأةبطردبكيذ

:هلفطدوعسمنبهللادبعههللالوسربحاصهبباجأامبباجأفكلذيقلليقدقو

بولقاهنكسأوةَوفَجْلاَوةوسقلاَقَلخَو.نيؤملابولقاهتكنسأوةقالاقلحةللانإ»
.«}»نيرفاكلا

,

هناسحإوؤ‘فيعضلاىلَعهتقفشوهفطعوهبلقةقرنوفرعيةليبقلهأىلَعمويتاذرم
اولاقف،اهعبتيريغصاهلشحجهئارونمو،ةرمريغاهيلعجحيلاهناتأابكارناكوقلخلل

نأهنمبلطوخيشلاىلإلفطلامدقتف"كايإهاطعألخيشلانمشحجلاتبلطولمهنيبميتيل
ناتألانكلو،شحجلاهاطعأفلفطلاءاجردرينأخيشلاعطتسيمَلَوريغصلاشحجلاهيطعي

يذلاملظلااذهاًركنتسمحيصيهنأكقهنيلوصفملاشحجلالعجوريسلانععنتمتتلعج
حيحصلالحلافرعريكفتدعبو،فقوملايفخيشلاراحو،همأنعناسنإهيفهلصفي

.ثلاثلانرقلللوألافصنلاءاملعنمهذ:ةسماخلاةقبطلاءايركزوبأهركذ١

(عجارملا)٧٢٨.مقر،ةريرهيبأنعهدنسميفعيبرلاهجرخأ٢(

١٩٩.ص،ريسلا:عجار٢(



[إرايبيليفةيضابإلا__[}٢٠)_خيراتلابتومينةيضابإلا

ميتيلارفظاذكهو،نيرانيدبشحجلاهنمىرتشاوميتيلاليكوهيلإىعدتساف{ةلكشملل

.همأبشحجلارفظوںنيرانيدب
هلالغبمهاطعأفرهظلاعاطقناوضرملاةقشموةفاسملادعبهيلإاوكتشاوءابرغموقهبرم

."ءاقللاموي":مهللاقف"؟هدرننيأ":هلاولاقفمهاضرمهبكريو،مهدازهيلعنولمحي

فرعو،بكرلاءالؤمبىقتلافيسنوتلابونجلادالبضعببناكخيشللاخأنأفداصو

:مهللاقف"اكإاناطعأرصاهموبأهللاقيالجرنإ":هلاولاقف،هبكسمتساف،لغبلا

لاقن8"ءاقللامويهذخآ":لاقو،"هاناطعأفرهظلاةلقهيلإانوكش":اولاق"؟كلذفيكو"

.مهكرتو،"يحأمالكاذه،متقدص:يكذلاخألا

.ركنمنعتكسيالناك،حمسلاقلخلااذهو{ةئامدلاهذهو،نيللااذهعمو

هلطبأوكلذركنأف،ربخلاهغلبف،هلةاباحملجرلريناندةعبرأبميتيلاةنوتيزميتيليكوعاب

.ةنسلالماكهيلعقفنأوميتيلاةلغظفحو

املف،هبحاصنعلأسفرحلاةدشورطملاةلقلهرامثطقسأدقهدجوفنيتناتسبىلَعرمو

:خيشلالاقف&"هبيلةجاحال":لجرلالاقف"؟كناتسبرامثيجتالاذامل":هللاقهفرع

دصبسانلا"'هتنسأو،ناكميفهظفحوخيشلاهانجف،لجرلاهلنذأف"؟هذخأيفيلنذأتأ"

نمعونيأنوسمتليسانلاناكف\بدجلامظعو‘طحقلادتماو،فافجلالاطف،كلذ

سيلا":خيشلالاقف،ماعطلانمائيشهنمسمتليخيشلاىلإلجرلاءاجوهنودجيالفماعطلا

،ءيدرلانيتلاكلذبناتسبلاهلعابولجرلاهبيضرف3"لكأللحلصيالئدرنيتلإيل

رضخادقوارسحتمهناتسبىلَعلجرلارموسانلاعرمأو،راطمألاتلطهو،لاحلاريغتو

لاقف8"هرامنتجضنىنمهتيرتشايذلاكناتسبنإ":لوقيخيشلاىلإءاجف،هرامثتعنيأو

نمهيفتطرفامكتيطعأاَمئِإَوكنوهكلمألكنمهرتشأملانأفكناتسبنجا:هلخيشلا

."اهنمليئضلارقتمتالو}ةمعننمهللاكقزراملامهإىلإدوعتالكاسع،كرام

..ةدابعلايفةميزعلاوةدشلابهسفنذخأي،انمؤمرصاهموبأناك

.طحقلاوبدهةديدشةنسمهتباصأ:يأ(ا



؛إرايببليفةيضابإلا(٢٠٠]ةيراقلابكوميفةيضابإلا

ءامريغىلَعامايأاونبلف«يكاسملاسورمعهعمناكو.ةيدابلاىلإعيبرلانمزيفةرمجرخ

:اُّسورمعثداحيلاقف،لاحلاهذهنمرصاهميبأسفنتردكتو،ةالصللنومميتياوناكف

كربولالهأعمنيدلاةمالستلقةربغلااهولعتهوجووؤ‘تنمساگممحشلااهيلعوبريبولق"

نوكننأفاخألنإو،انتاوهشعابتالنيدلاكرتننأانبلمجيالهللاوردملايفنيدلاامن

"2٠2..ر,.-اا

."_)بغنؤقلتفوَسفتاوهشلااوعتاوةالصلااوغاضأل:هلوقبكلتهللاباعنمم
مدعلمميتلاهللاحابأدقل،هفاختامكلذيفسيل":لاقف-هللاهمحر-سورمعهيلعدرو

لضنماوغتباوإل:لاقثيح،قزرلاءاغتباولضفلابلطلضرألاقبرضلاحابأوياملا

ابأنكلو."هاياديعَصاوُمَفءاماودجتملفلل:لاقو©”ه«زيبسىرباعالإإل:لاقو(")هكشلا

.‘)هلرتمىلإعجروعنتقيملرصاهم

قزرلاءاغتبامرحيهنأوأ{ءاملادقافلمميتلاةحصىريالرصاهمابأنأاذهنعمسيلر

.ةدابعلاعاونأقشأىلَعهسفنلمحينكو،دهازلاملاعلاهاريامكلذسيلهليعسلاوحابملا

نأديريالوهفهيلإعزتتاموامتاوهشنماممامرحباهسوسيولمحتلاىلَعاهضوريو

نماهعنمو،ةعتمذئاذلهسفنىلعتوفولو،ةميزعلابلمعينأعيطتسيمادامةصخربلمعي
.ةبغرىلَعلوصحلا

ءاًضيأءامركاونوكينأهبراقأوهترسأوهئاقدصأنمديريُهَئإَاهسفنيفايركناكامكو

ينإف؛كلامنمتطعأاذإ"راسبتاعتالىجياي":تيلومنبىحيهتخأنبالامويلاق

."لمجلمحطعأولو0٢٧١ولاك"بتاعأال

_

٥٩.:ممرمةروس١(

١٠.:ةعمجلاةروس٦٢(

٤٢٣.:ءاسنلاةروس٢(

٦.:ةدئاملاةروس٤

١٩١٨.صريسلا٥(

.تيلومنبىحبةحوز٦(

.ىسومرصاهميأةجوز٧(



[إرايبيلينةيضابإلا_(٢١٦)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

'نازفةيضابإلا
ىلإرصمدودحنمايبيلبونجدتمييذلاياورحصلاطيرشلااذه"نارق"ةملكبدصقأ
اًءازجراصثةحتافلاةيمالسإلاشويجللااهاًدمَمطيرشلااذهناكدقوںرئازخلادودح

يفةمامإلاةمصاعبايرادإلصتيتاقوألانمريثكيفناكو،ةيمتسرلاةلودلانماماه

ةسوفنلبجمكاحايرادإعبتيهضعبحبصأةيمتسرلاةلودلاتضرقناامدنعو،"ترهات"

مدتملةلاحلاهذهنأىلَع‘ىرخألاتاموكحلاعابتانعىرخألاهتاهجضعبتلقتسا

.ةقربوأسلبارطيفةمئاقلاتاموكحلاعبتيدعباميفحبصأواليوط

لقاعمنمالقعم"نارف"تناكدقفةينيدلاةيحانلانمامأ؛ةيسايسلاةيحانلانماذه

.ريصقريغاًنمزةيضابإلا
،الاوهأودئادشةطلسلاوةورثلانعثحبتنلاةبقاعتملاشويحجلانم"نارف"ناكسىساقدقو

،نايغطلاوتوربجللةليسو،سنجلاوأبهذملاةيضقةملظلاماكحلاكئلوأذختياماريثكو

.نيدالبنومكحيوةعيرشنودنومنغيو،ةمحرنودنولتقيف،ناودعلاوداسفللاًببسو

ملعنماوتوأامبنودريونيدتعملاناودعةوقنماوتوأاملكبنوحفاكيناكسلاناكو
ركاوصرح«مالعأءاملع"نارف"نمندملارثكأيفأشنفنيلاضلافيرحتو"نيلهاجلاعدب

حضويو،هدودحدنعفقيف،هللانيدفرعييذلاوَحْلاملسمللحلالغملااوبرضينأصرحلا

ةداقلاكئلوألنونيبيو،ةلودلاوعمتجاودرفللمالسإلاهعرشيذلاحضاولاجهنملانيكلاسلل
.ةمألاةماركنعدوذيو"هللانيدظفحييذلا،ملسملادئاقللحيحصلاكلسملا،نيفرحنللا

رطقلاكلذىفكل{ينازفلاقلاخلادبعدهازلاةمالعلاالإرصعلاكلذيفنازفلنكيملولو
.اًدجَمَوافرشحيسفلا

،ةداملاريزغعالطالاعساوةقباسلاثيداحألاضعبيفتفلسأامكسادرموبأناك

هريزوومامإلاالإفرعأال":لوقيفهللاةمعنبهسلاحبيفثدحتيناكف،ةدابعلالوصوم

."هبتكبهفرعأاَمْنَو،ينازفلااذهو
لكفرعيلةيفاكتناكامهنيبةباتكلانكلو،نيميظعلانيلاعللءاقللاةصرفحتتمهلإ
...يناثلاةمظعامهنمدحاو



[٢رايبيلينةيضابإلا)٦٧(خيراتلابكومينةيضابإلا

ىمغينأهللاوعدينأهلأسيو،هبملأضرمءاودنعهلأسيقلاخلادبعىلإسدارموبأبتك

حانجهللادنعيواستالاهلكايندلاىرييذلادهازلاملاعلاهباجأفميمعثيغبلبحلالهأ

هلوقبيناثلابلطملانعهباجأو!؟"بونذلاءاودنعلأسيسادرمابأايكلثمنإ":ةضوعب

.اقل":سادرموبألاقف"_)4:اتناَمرَدَمبلزَتكموضرألايفامبهدابعلزرلاهللاطسبو:ىلاعت

39("تولاىلإمدنعباصألاضعأينازفلااذهلعج

ةلصلاعوطقم،لامرلانيبوهوىوقتلاوملعلاةورذىلإغلبينأعاطتسايذلاينازفلااذه

هلوصأوملعلاعورفيفاهتميقاهلبتكلانمةعومجبفلؤينأعاطتسايذلاو،نارمعلاب

ىلإبتك؛ةايحلالوطمدنلانانبضعيسادرمابألعجينأعاطتسايذلاينيازفلاملاعلااذه

|اعلاهسردوباتكلاىلَععلطااملو؟مالكلاملعيفهباتكبهيلإثعبينأحتفنبسورمع

."يمىوقأيسوفنلا":سانلاعموهسفنعمحيرصلاقداصلانمؤملافارتعايفلاق،مهافلا

!ملعلانمسورمعلامبييازفلافرتعيوملعنمينازفللامبسادرموبأفرتعياذكهو

سادرموبأددشتيىوتفلاوأءاضقلاسلجبيفسادرمابأواسورمعسلجملامضيامدنعو

.ماكحألاضعبيفلهاستيهئأدقتعينيحاًسورمعزهتنيوصيخرتلافوخ

.سانلاعمو،مهسفنأعمءاحرصنينمؤملةرطعةريساهنإ

©‘فلخنبراهقلادبعةمالعلاك،مالعألاءاملعلانمددع"نارف"نادلبفلتخميفناك

ءالؤهحفاكدقو،مهريغوينازفلاديمحلادبعو،قيفنبوانجنسحلايبأو،ييازفلاسيردإو

دًّمحُمنعءاجامكايقنهللانيدىلَعاوظفاحو،فارحنالاوةعدبلاولهجلامممارضأوءاملعلا

.ةعدبلاوةفارخلاهيلعدزتموعييضتلاهنوختيملوفقهللادبعنب

:0")ئتسفتلارازرصنيبأنعدروامماقملااذهيفهداريإنسحياًمملعلو

١٩..ص:ريسلا:عجار٢(

.ةرماعةيرقتناكاليمنيرشعىلاوحبجردلامشعقترئب:تسفت٢(



[سراببيليفةضابإلا_[٢١٨)__خيراتلابتومينةيضابإلا

فورعملابرمألاو،نآرقلاةءارقو،رشلانمةذاعتساو،ريخلايفةلأسمالإوغلهلكمالكلا"

.)"ربكأهللاوهللالإهلإالوهللدمحلاو،ركنملانعيهنلاو

.ةدابعلابقحتلييذلامالكلانأدصقيامنو،يقيقحلارصحلادصقيالرصنابأنأىعيبطو

رمأوأ،هللركذوأهللاباتكلةوالتاًمإوهف،هوجولاهذهنعجرخيال،رجأهيلعنوكيو

الثيداحأيهفةيويندلامهحلاصملسانلاثيداحأنمئقبامو،ركنملانعيمنوأ،فورعملاب

نكتملاذإاذهاهبحاصنعردصتملامنأك:يأوغللاناكميفيهفكلذلو،اهيلعرحأ

.منإللاببستحبصألإوةقباسلاضارغألاسكع

رشبلالهسوبأهيلعدرو،لمعلالوصومةدابعلاريثك،هقلخةعسوهملعةباحرىلَعرصنوبأو

وجنينل":ظعولاسوردنمسرديفلوقيرصنابأعمسسلجملارضحامنوملعلابلطيدّمحُمنب

اًملفں'حيرموييفتيبىلإتيبنمتعفرتلاحيباصملانمملسيامردقلإنامزلارخآءاملعنم

ةلقنمتركذاموكتعمس":لاقف©ببسلانعخيشلاهلأسفعادوللخيشلاىلإلهسوبأىتأحبصأ
.""»"؟مهريغةاجنبفيكفءاملعلانأشاذهناكاذإ":رصنوبألاق."ءاملعلانموجنينم

ناكفإملعلاكلذىضتقمبلمعلاىلعصرحلاو،ملعلابلطيفدجلاةرورضبهبلاطعنقأو

كيكبيذخأرصنابأةافولاترضحامدنعو،ءاملعلالحاطفنمحبصأوهذاتسأةبغردنع

."ياوتفاهلخدتملةسوفنرودنمراد":تلق،"ايتفلانمافوخ":لاق"؟كيكييام":ليق

اوسرديلهيلإمهيعدتسيف،ءابجنلاءايكذألابالطلانعربختسيينويدملانسحلاوبأناكو

نبراهقلادبعةمالعلاىلإثعب-هللاهمحر-همايأرخاوأيفو،ياصلاهعبننماوفرتغيو،هنع

بحأو":هيلإهتلاسريقهلاقاًممَوهمهفهريغنسحيالامبراملعهنعىقلتيلهمدقتسيفلخ
,."يلجأبارتقاو.يمايأرخآىلعيئأل؛كلذليجعت

ىح،سبقلااذهكرتينأديريهئإهعمهملعذخأيالنأهللاهمحرصرحياذكهو

َ.لايجألاهبءعيضتست

٦رسل
.٩٩٢ص:ريسلا٢(



[٢رايبيلينةيضابإلا)٦6(خيراتلابكومينةيضابإلا

نأويمالسإلاحتفلاعمتأدبةيمالسإلاةيفاقثلاةكرحلانأىلإقباسثيدحيفترشأ

‘باعصلارهقتةدارإاوكلمنيذلالاطبألاضعبمهةيفاقثلاةكرحلاهذهرشنللئاوألاداورلا

نعملعلاىقلتو،فقارعلاىلإرفاسيذلاييوانخلاريطغَمنباءالؤهنمناكو،باقعلاللذتو

نمعمجنعرباجذخأو،ديزنبرباجنعةديبعوبأىقلتو،ةرصبلايفملسمةديبعيبأ
يعباتنمةيناثلاةجردلايفربتعيةيحانلاهذهنمريطغَمنباف\-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلا

.نالجرألإةباحصلانيبوهنيبسيلذإ،نيعباتلا

دمتعادقرخآالجردجو"ناج"ةدلببرقتساوابيىلإعجرامدنعريطفَمنبانكلو
مَلَونيعمدهعمىّلَعدمتعيملهتسارديفهنكلوةقومرمةبترمملعلانمغلبوهسفنىلَع

ثيداحأىقلتيوةلباسلانممركلانآرقلاظفحيناكهئإڵیفورعمصخشىلَعسردي

سسأوةدلبىلإبهذف«ةدافإلاىلَعةردقملاهسفنيفسنأىح!ةراملانمافقلوسرلا

نبورمعوهلجرلاكلذ..هللانيديفسانلاهيقفتو،هللاباتكميلعتلةسردملوأكلانه

ولو.ةحيسفلاتاّبيحَرلادالبيفالالطأمويلاتحبصألاةيرقلاهذه،"ناَّمطافأ"نمنتكمي

ةخماشعفترتنأتابيحرللقحلنذإةمظعودحنماهيفدلوتيامبرخفتنأنادلبللقحيناك

نأنود"ناَمطاَق٣"يفةلماكةيمالسإةسردمأشنأدلبلوأاهنإ:لوقتنأو،ةيبيللادالبلايف

لوغشمناطلسنمرمألااهيتأينأوأريمأكلذباهيلإزعويوأ{ةلودىلَعكلذيفدمتعت

الاموصعفرتنأعيطتستاهنكلو6©بسحفاذهسيلو،هتطلسىدمعيسوتو،هذوفندمب

ةيضقيفتركفييلاىلوألادالبلااهنإ:لوقتو،عمجأملاعلاىلإةبسنلابنكلوايبيلىلإةبسنلاب

ةسردمتنوكف«مويلاملعلاهيلإلصويذلاسفنلاملعوةيبرتلانمساسأىلَعتنبلاميلعت
ةيبرمفارشإتحتتايتفلاهيلإيوأتيلخادمسقامب"نيسمأ"يفتنبلاميلعتبةصاخ
ةيبرتلاو،يفاكلاءاذغلاو،نيمألاىوأملااهيفندجيفنوميميبأةجوز"ىحيمأ"يهةريدق

.حيحصلاملعلاوةفيظنلا



!إرايبيلينةيضابإلا(٢٢٠)_ةيراقلابكومينةيضابنلا

نعجريمت؛ملعلايقلتلنرضحيدقفتابيرقلاتايتفلاامأ،تاديعبلاتايتفللةبسنلاباذه
"راَحيميت"و"رنيإ"و"لاطيج"يفتانكاسلاتايتفلالعفتتناكامك،نهلهألإ

.0»نواَسرَم"و
يفنتكمينبورمعاهسسأيتلاىلوألاةسردملادجوةرصبلانمريظغمنباعجرامل

هللاباتكنوظفحينيذلاةبلطلانمتاعومجماهيفتنوكتو،اهرامثتتآدق"ناَمْطاَقأ"

ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألانماًريثكنورهظتسيو.ةيبرعلاةءارقلاوةباتكلانوفرعيوهضعبوأ

يفةفورعملاملعلانونفةساردبمتهتسرادمسيسأتلةاوناونوكينأنوحلصيةبلطلاءالؤهو

هيمالسإلاطاسرألا:يفنيحلاكلذ

جوتريظطفمنباءاجامَلَق،"ناَمطاقأ"يفةجذاسةطيسيةيملعلاةكرحلاهذهتأدبدقل

.ةرصبلايفاهآرلاةقيرطلاىلَعةيملعلاةساردلاىلاههيجوتبةطيسبلاةكرحلاهذه

ثيدحلاوميركلانآرقلااوظفحوةباتكلاوةءارقلا!اوملعتنيذلابالطلاكئلوأعجرو

تاعرمجبمهنمتنوكتف{مهدالبىلإميركلالوسرلاةريسنمايشاوضرعو،فيرشلا

اودجو،دالبلايفاوقرفتوريطيغمنبادعبةسمخلاملعلاةلمحداعامَلَف،يقلتللةدعتسم

نسحأاهلناكدالبلانمةيحانيفةسردممهنمدحاوَلُكحتتفاف{ةيلباقوسانلايفادادعتسا

©يسمادغلاراردنباسرادميهملعلاةلمحضعبانوكيلاسرادملاهذهحجنألَعَلَوراثآلا

لقتنانيح-ليوطنمزدعب-متسرنبنمحرلادبعمتيلبقلادواديبأو،يتاردسلامصاعو
.ةايحلاهبلطتمكو،ةسايسلاثادحأبلغشنادقفباطخلاوبأامأرئازجلاىلإ

،يمالسإلاحتفلانيبامدتمييذلا،ليوطلاخيراتلااذهيفسرادملانعثدحتأنيحينإ

يفمويلاهيلعفتاُكمعسوأنيعمىلَعةسردملاةملكقلطأدق،يلاطيإلالالتحالاو

نمائئيعماعونةسردملاةملكمماركلاءارقلاضعبمهفيدقوسانلانيبيراجلالامعتسالا

ةملكنمدصقأتسللاحلاةعيبطبينإ،هادعتيالصاخماظنىلَعىرجي؛ميلعتلارود

دلبيأيفنيحلاكلذفةدوجومنكتلةسردملاهذهنأل؛طقفقيضلاعملااذهةسردملا

."ارمحلا"ىمست"نواسرم"و."ديدجوي"مويلاىمست"راجيمت"و."ةبزحلا"مويلاىمست"نيسمأ"١(



!نايبيليفةيضابلا_)_٢٢١_(ةيراقلابتومينةضابإلا
ةساردلاةملكنمقتشييذلاعساولانيعملا:ةسردملاةملكبدصقأموملاعلادالبنم

:تالولدمةثالثىلَعلمتشينأنكميعملااذهو،سيردنلاو
ةيلوألائدابملانممهبجردنتو"مهتيبرتوةئشانلاميلعتلتئشنأيلارودلا:لوألا

اهيفمُهَلدهشيةلحرميفمهضعببوأمهبيهتنتىنحةنمزألاكلتيفةفورعملامولعلاعاونأل
اوموقينأوءاملعاومسينأاهدعبنمنوقحتسيملعلانمةنيعمتاجرداوغلبمهأب

.ةنيعمةمظنأولحارموجهانمتاذنوكتةداعسرادملاهذهوءاملعلاامبموقييلالامعألاب

دجاسملايفءاملعلارابكضعبامبموقييلا،هيجوتلاوداشرإلاوظعولاسورد:ناثلا

تامولعمةيمنتو،ةماعلاهابشأوةماعلافيقنتسوردلاهذمبدصقيو‘تابسانملاوتاعمتجملاو

مهمامتإنودتلاحةايحلافورظنكل،ةساردلاضعباوسردنيذلابالطلاكنلوأ

.مهنيبيعولارشنو{اًحلاصايعامتجاوانيداًهيجوتةمألاهيجوتمتمهتساردل

كئئنرأدحأهكرتييذلايعامتجالاوأ"يركفلارثألاهبيعأف:ثلاثلالولدملاامأ©

ىلإاوعمتسيملوهتقلحىلإاوسلجيملنيذلاكئلوأىتحسانلاهلبيجتسيف،رابكلاءاملعلا

اذهو؛ءارآلاوراكفألانايرسوأ،ةياورلاوأبتكلاقيرطنعامإمهتلصواَمْئإَو،هسورد

سرادملاوأ،ةيفسلفلاسرادملاوأ،ةيبدألاسرادملابمويلاهيمسنامبادجهيبشريخألاعونلا

.ةيركفلا

مهريثأتنكيملمالعألاءاملعلاكئلوأنأل؛اًلكشنوكيامابلاغميسقتلااذهنأىلَع

عيمَحيفارهاظمهرثأومهطاشننوكياَمَئَوسةمدقتملابناوجلانمبناجىّلَعاروصقم

هتسارد7نأدعبهلمعأدبينأرصعلاكلذىملاعللةيعيبطتاوطخلامنإو،ةايحلانيدايم

داز،هتيحالصتتبثو،هزكرمنكمتاذإىمح،ةساردلالحارمفلتخميفةبلطللسيردتلاب

يقو،ةماعلامهتاعامتجايفسانلانيبهيجوتلاوداشرإلاوظعولاسوردىقلأف،ىرخأةوطخ

.مهمساوميفومهدجاسم
اذ5اًماعايحوراَهيجوت،سانلاهيجوتىَلَعةقئافةردقماوبهودقءاملعلاكئلوأنأعقاولاو

مأ،ايعامتجااًهيجوتناكمأافرصايملعهيجوتلااذهناكءاوس،سانلاةايح،ةايحلايترثأ



؛إرايبيليفةيضابإلا_[!!٢]_ةبرتلابكومينةيضابإلا
مهنعىقلتيذلابابشلايفارهاظهيجوتلااذهرثأدحتنأكيلعريسيلانمواينيدمأ،ايقلخ

وأ،داشرإلاوظعولاسورديقمهيلإعمتسايذلا،بابشلايفوأسردلاتاقلحيفملعلا

مهلمعو.ةايحلايفمهيأرومهكولسبرثأتوإمهنمدحاولكرصعيفشاعيذلابابشلايف

الريخألااهلولدمبسرادملاكلتضعبنإ:تلقاذإاًملابمتسلوؤنيدللمهمهفو.عمتجملل

ةلصلاعطقمغرو،يكرتلارصعلايةايحلاريغتمغر؛لبجلاتاهجضعبييرثألاةيحلارت
؛نيدلااياضقيفثيدحلارصعلاةنتفمغرو،يلاطيإلارصعلايفاهيضاموةمألارضاحني
.يمالسإلاهاجتالانعنيملسملابابشريكفتفارحناو،كولسلاو،قلخلاو

ةلاسرنمعسوأومظعأوقمعأتناكروصعلاكلتيفةسردملاةلاسرنأةقيقحلاو

ناكاَمئإَو،ةساردلااهيفىطاعتييذلاليجلاىلَعرصتقيلناكاماهرئأنإفةثيدحلاةسردملا

تاهاجتالاعمتجمللءيضي،عاعشإلازكرماهنإ،قحاللاليجلاوقباسلاليحلاىلإدتمي

ايازمنعفشكتكلذبيهف،ةايحلاةملظيفةملسملاةلفاقلااهيفريستنأبجييلا،ةليبنلا

نأعيطتسيييلاتايناكمإلاًلُكبرضاحلاليجحلستمت،لبقتسملاقيرطحضوتو،يضاملا
/.تامدصنميوقلاهعافدناضرتعيامعامببلغتي

©قيضلانعملابةيميلعتلاسرادملانعاًبضتقمائيدحثدحتأنأديرألصفلااذهرخآييننإ

ثلاثلاوأناثلااهلولدمبةسردملاىلَععالطاةدايزدارأاذإميركلائراقللو،لّوألالولدملابوأ

ورمعسسأذنمنؤوشلاهذهجلاعياهرثكأنإف{ةفلتخملاباتكلااذهلوصفىلإعجرينأ

يقؤتوءاحنألاعيمجيفةعرسبرشتنتسرادملاتأدي"ناَمْطاقأ'_بةسردملوأنتكمينب

،اهضعبيوقتوسرادملاهذهنيبرزجلاودملاةكرحنأولونكممتقوعرسأثاهرامث

نيذلالاجرلاتايناكمإوتايصخشلةجيتنكلذو،يعيبطرمأ-رخآلاضعبلافعضو

.امنوريديوأساردملاهذهنونّركي

تنافقنفارتنيتماهنيتكرحنوكتىلإريشأنأةيميلعتلاسرادملانعثدحتأانأويبردجيو

:رصعلاكلذيقميلعتلا

،مويلاةفورعملاةيلخادلاماسقألامظنبةهيبشامظنسرادملاكلتباحصأذخا:ىلوألا©

،ميلعتلاوءاذغلاوىوأملااهيفنودجيف5ةديعبةنكمأنمنودفينيذلابالطلااهيلإيوأي



نونوميفءاينغألاامأءارقفلابالطللائاحبىوأملاوءاذغلامدقيو،ميلسلايوبرتلافارشإلاو
‘تاعربتلانمةسردملاةرادإاهعمجتةيلخادلاماسقألاهذهاهمزلتستييلاتاقفنلاو.مهسفنأ

بسحةبلطلاةايحوةسردملاةايحرّيسي،نوناقهلبتر«صاخماظنىلعكلذموقيو

ضعبرطضيف.ةبلطلابةيلخادلاماسقألاصغتدقو،ةميوقلاةفيظنلاةيمالسإلاةيبرتلابيلاسأ

اذإةبلطلاضعبسرادملاهذهىدحإلقنتدقو"ماسقألاهذهجراخىيكسلاىلإءاينغألاةبلطلا

.ذيمالتلانمديزملااهماسقألمتحتىرخأسرادمىلإةنكمأمُهَلدحتمل

ةميقنيحلاكلذيفنوبرملافرعدقو،ةيعالطتسالاتالحرلابمايقلا:ةيناثلاةكرحلاه

نممهريغىلعمهفرعتو؛ممتائيبريغتائيبىلعبالطلاعالطاو،ةيسردملاتالحرلا
هذهلاودعأف؛مهلكاشميفممتآضشقانمو،جمهانملاةسارديفسرادملاكارتشاو،بالطلا

ممتردقممباوفرعنوبرمتالحرلاهذهدوقيناكو‘بابسألااهلاورسيو،اهومظنو‘تالحرلا

كاردإلمهناهذأحيتفتو،ممتآظحالمةرانتساو،بالطلاميلعتنولوتياوناكف،ممتعافكو

بادآةظحالمىلَعنوصيرحكلذكيفمهوءاهدقنواهنيبةنراقملاو{ةيعامتجالاقراوفلا

عسوأالاببالطللحيتتتالحرلاهذهتناكف،مهتماقإومهرفسيفمهكولسو،ممبالط
،بالطلاةيسفنةساردلحسفأةصرفيبرمللحيتتو،يعامتجالاويقلخلانيوكتلاوةدافتسالل

.مهكولسومهقالخأةفرعمو

،ةبلطلارابكنوذخأيةرات،ةيسردملاتالحرلانمددعباوماقنيذلاذاذفألانيبرملانمو

خيش"يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأ:اعيمجممنوعمجيةراتو،مهراغصنوذخأيةراتو

اذهبهذدقو،يخامشلاسابعلاوبألوقيامك"قيفوتلاوىقتلالهأةودقو،قيقحتلاوملعلا

.ةميقلاةركفلاهذهديهشريبكلايبرملا

لبجلادودحىلَعةبراضلالئابقلاىدحإ"نيتونب"هيلعمجهتالحرلاهذهىدحإيفف

وبأبتكةيضقلاهذهيفو،قازرألابةلمحمةلفاقمهنأمهنمانظ3هبالطعيمجووههولتقف
نمطهرةعستنأانغلب،مهؤامدافاكتتنونمؤملا":لوقي"وداج"لهأىلإيئاطسرفلاىحي

."عيبرلاابأاولتقنوحلصيالوضرألايفنودسفينجيتينب



وبأةمالعلامممبالطعمةيسردملاتالحرلابنوموقياوناكنيذلاذاذفألانيبرملاءالؤهنمو

.ةميركلاةينورابلاةرسألادج،يئاشولملانوراه

سنويةاجنلاوبأ:ةيسردملاتالحرلاهذهىلَعنوفرشينيذلاذاذفألانيبرملاءالؤهنمو

اوماقنيذلاصاخشألايصحننأثحبلااذهيفمهملاسيلومهريغتارشعو،يئاشرلملا

.نيحلاكلذيفةدوجومتناكةركفلانأمهملااَمَئإَو،ةكرحلاهذهب

سانلانمريثكبسحييلاتاكرحلاهذهىلَعنوفرشيونومظنيايبيليفنوبرللناكدقل

ييمالسإلاءاملعنأعقاولاوبرغلاهيلإقبسماظناهنأنورخآدقتعيورصعلاةديلواهنأ

يرديالدجملاوةلوطبلالامعأنملمعىلإقبسي،لرهجلايدنجلاكاوناكتاهجلانمريثك
بسنيامةياعدلاونالعإلالئاسونمدجوبرغلاركفلاكلذىلإلصواذإف،دحأهب

نأمالسإلاءاملعىّلَعبجاولهنإو.هقحنمحبصأوهبفاشتكالاقحلاو،هيلإفرشلا

نمعاقبلاكلتيفنإف،ةرهشلالئاسونمةديعبلاةيئانلاعاقصألايفديجامهارتىلإاوتفتلي
نيبطبرييكلملسملابابشلانيبرشنينأقحيام،رونلاوةيادهلانمو،ةمظعلاودجملا

نمناكمالو،هبناوجنمبناجولخياليذلا،قرشملاديجلايضاملاكلذ‘هيضاموهرضاح

كللنيدلااوصلخأواونمآنيذلابولقيفمالسإلااهنعبتاقارشإوتاضمونمهتنكمأ

دانتسالاوأاهنمسابتقالاىلإةجاحلادشأيفملاعلانوكيدقمالسإلايدهنماراثآاوكرتف

.اهيلعدامتعالاوأ،اهيلإ

سنوينبىسومنوراهيبأةسردميفيتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأةمالعلاسرد

لقنوراهوبأو،مالعألاءاملعلانمروصحمريغددعاهيفجرختيلاةسردملاكلت،يملالجلا

كللوأنموهف،هعوبنينمفرتغيملوكانسنمسبتقيملةريصبوملعوذنوكينم
يقولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأامأ.ةثالثلاامتالولدمبسرادممُهَلتناكنيذلاذاذفألا

ولو‘يصمصمتلاميهاربإنببيصخدّمحُموبأمهنم:ذاذفألانمددعاضيأهيلعجرختدقف
دقلرمعلاعيبريفهولتق"رجيتب"نمنيمرحلانكلمظعأهراثآتناكلةايحلاهبتدتما

تورشعوعبسهرمعوملسملابابشلانمعاوليججيرختلجأنمحفاكيوهودهشتسا
.ةنس



؛سرايببليفةيضابلا[٢٢٠]_ةيراقلابكومينةيضابإلا
:ناتسردمنمزلاعمادادتمااهلوطأو،ةمألاةايحيفارثأساردملامظعألعلو

ملعلاندعمىَلَعريبكلاةمالعلااذهسرددقو،سناينبدًّمحُمبينملايبأةسردم:ىلوألا

لبحىلإعجرسيردتلابمايقلاهخيشهلزاجأاملو،يسمادغلاراردنبليعامسإرجازلايبأ

كرشعيداحلانرقلاىلإةعطاسلااهراونأتدتمايلا\ةميظعلاهتسردمنوكوةسوفن

ضصبيفاقيثوالاصتاامبلصتت،ندملاوىرقلافلتخميفعورفلانمةعومجماهلتنوكتو
عمدتمارثأبينملاوبأهأشنأيذلالبجللناكدقو..ىرخألانايحألايفاقيقرو،نايحألا

...يكرتلالالتحالاىلإنمزلا

ىلَعريبكلاةمالعلااذهسرددقو،يزمطلاسنوييبأنبديعسنامثعيبأةسردم:ةيناثلا

دنسأف!مامإلارايتخاهيلععقودقو"ترهاتب"متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا
نيذلاةالولاكئلوأناكاملثماهيفنانكف،_مويلا"يجيت"-اهالواموةرارطنقةيالوهيلإ

.نيدوةماقتسانمهوقحلوهوقبس
.لضفوملعمهيفلاجربةرماعلا؛مويلاةفورعملاةيرقلاهذه"نيرّمط"ريبكلاملاعلااذهدلب

نيدلاوقلخلاوةفاقثلاوملعلابعشتلزتملييلاهتسردمريبكلاملاعلانوكةيرقلاهذهيفو

لواطيو،نامزلاىدحتيامئاقمويلاىلإةسردملاءانبلازيالو©يرجهلانماثلانرقلاىلإ

.هلالطألازتال"يجيت"يفهأشنأيذلاعرفلانأامك،خيراتلا

يلاةيملعلاةكرحلاىلإو،ةليوطنورقامعورفباتدتمانيتللانيتسردملانيتاهىلإةفاضإلابو

ريطغمنبااهاذغلاةيفاقثلاةكرحلاىلإو،اهرواجامو"ناَمطاَقأ"يفنتكمينبورمعاهأشنأ

نمددعصخألاىلعةسوفنلبجيفرهتشادقفؤتاكرحلاهذهىلإةفاضإلاب..يونملا
أشنينأاوصرح..ةيماسةلاسرىدؤتامريخىلَعةمدقملاميلعتلاةلاسراودأنيذلانيبرملا

ساسأىَّنَععساولاعالطالاو،مالسإلاةلاسرلقيمعلامهفلاوديمحلاقلخلاىلعمممالط
قيبطتو،فينحلانيدلادصاقمىلعو،نيحلاكلذيفةيناسنإلاةفاقثلاعاونأىلعو،عيرشتلا

لقعلاكرادموريكفتلاقفأعاستانعالضفاذه..ةيلمعلاةايحلايفةيقالخألاتايرظنلا

.ناسنإلاةرطفيفقلاخلااهعدوألاةيعيبطلابهاوملاةيمنتو،ملعلاةرازغو



سرايببليفةيضابإلا__[٢١)ةخيراتلابكومينةضابإلا
رثألامُهَلناكنيذلاءاملعلاكئلوأضعبلصفلااذهيفركذننأديفملانمنوكيدقو

هلانيدىلعةظفاحملايفلبسلاموقأىلإسانلاةيادهو،ةفرعملاثبوملعلارشنيفنسحلا
.ليوطنمزةليطميلعتلاةمهمبتماقسرادمىَلَعفارشإلاو

:مالعألاءاملعلاكئلوأءامسأضعبميركلائراقلااهيأكيلإو

.يلكلالاصليلخوبأه

.سوطامنبناميلسىحيوبا

.يروطتلامساقلاوبأ

.قردلاىجيوبأ

.بيصخدّمحُموبأ

.يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأ

|يملألجلاىسومنوراهوبأ

.يرابكلانتيلصُيدّمحُموبأه

.يئاطسرفلاسنوينبءايركزىحيوبأ

.دُمحُمنبرشبلالهسوبأ٭

.يئاطسرفلاقودصرذوبأ

.راونبداوجفورعموبأ

.نوانجلاريخلانبىحيايركزوبأ4

.ينورابلانوراهنبناميلسعيبرلاربأهل

.يليلمإلاشيلدجوفسويوبأ

.نوراهنبدوواد

.نيوانجلاقيفوتىجييوبا٭

.ميهاربإنبءايركزىيحيوبأ
.يسيمرطلاىسيعنبىسيعىسرموبأه

.يخامشلايلعنبرماعنكاسربا٭



.ىسومنبدمحأنببوقعيفسويوبأهه

.ءايركزنبىحيءايركزوبأهه

.يتؤاَسزملامزاحنبحون

.يخامشلادحاولادبعنبهللادبعدًّمحُموبأ

.نورابلاىيحينبهللادبع»
ماقاملثمبنيرخآءاملعنمريبكددعماقدقلفرصحلاءامسألاهذهركذبدصقأتسلو

.لانملاليبسىّلَعءالؤهتركذاَمَئِإَومهنملقأبوأ،رثكأبوأءالؤههب
دحاوَلُكماقدقف..هتيغبيصقتملاثحابلادجي،لاجرلامجارتبعتيلاخيراتلابتكيفو

ءءاملعلالحاطفنمليلقريغددعاهيفجرختةيميلعتةسردمنيوكتبممبارضأوءاملعلاءالؤهنم

سبتقتو،كولسلاوىدهلاوةفاقثلاةمألااهنمدمتستعاعشإزكارمتناكساردملاهذهنأامك

يفةتوافتمءاهراثآيفةفلتخمساردملاهذهنوكتنأيعيبطلانموةفرعملاوَقَحْلاَورونلااهنم

.يقاصلاعتمملايحورلاءاذغلاىلإلوصوللليبسنمهترسيو،ةدئافنمسانللهتحاتأامرادقم

تناكفكولسلاةيحانوةفاقثلاةيحانبةمتهمرمألاادبميفساردملاهذهضعبتناكاذإو

موقتتناكىرخأةهجنمو}ةهجنمميلعتلاصرفمُهَلحيتتوسانللةفرعملالبسرسيت

ظعولاسوردبهيفموقتو،عمتجملاىلَعرهستتناكف،يدرفلاويعامجلاكولسلاهيجوتب
ةيهان©فورعملابةرمآ،مالسإلااهجهتنالاةيقنلاةريسلاىلَعةظفاحملاىلإهلةيعاد،داشرإلاو

،فورعملابنورمأي‘ىرقلاىلإمممالطبنونعبياهيفنيبرملاضعبناكىمح،ركنملانع

ةيلمعلاةقيرطلاببالطلاكئلوأبردتيل،ميوقلاهللاليبسىلإنوعديو،ركنملانعنوهنيو
ملاذإةمألاحميقتسياليلامالسإلاناكرأمظعأنمةيضابإلاهارييذلابجاولااذهىلَع

نادججركسلانعيهنلاوفورعملابرمألا»:هقفهلوقلةباجتسا،نوفراعلااهدارفأهبمقي
ِ.")ههلاهلذَحاَمْهَلذَحنمو.هللاهَرَصَتاَمُهرَصَننمللادوجنم

_

(عجارملا).ظفللااذهبهجرخنمدحأمل١(



ىللتفاضأدقىرخأسرادمنإف،نيهاجنالانيذهىلإتهجتادقسرادملاضعبتناكاذإ

لاغتشالاوه:هاجنلااذه،يمالسإلاثارتلاىلَعرثأريخهلناك«انلاثاهاجتانيهاجنالانيذه

©ىصحنللااذهىلإاميالطتهجوف،ةعئارلاةرهاظلاهذمبتزاتمادقةسردممظعأًلَعَنو؛فيلأتلاب

.يسيمرطلاىسيعنبىسيعىسوميبأةسردميه{ةميقةيعيرشتوةيملعةورثانلتكرتف

دحألاببرطخياليأراذهنإففيلأتلاباولغتشيملنيقباسلاءاملعلانأاذميعأتسلو

فيلأتنمتناكىسيعىسوميبأنمزيفسردتتناكييلابتكلانمريثكو،نظأاميف

،فيلأتلاىلإاهسفنةسردملاهاجتانأينعأاَمَِو؛اهريغيفوأ،ةسوفنلبجيفنيبيللاءاملعلا

هذهنمزيفناكاَمَئِإكلذبةيملعةءافكىلعاولصحنيذلابالطلالكلاغتشاو

9فيلأتلابلغتشيملاميالطنمابلاطدجتنألقوشةسردملا

رهاطوبأةمالعلامالسإلافوسليف:هاجتالااذهاوهجتاو،اهيفاوجرختنيذلابالطلانمو

دنسو،ىوتفلاعجرمومالسإلاةجح:بالطلاءالؤهنمو.يلاطيجلاىسومنبليعامسإ
وبألماعلاملاعلا:بالطلاءالؤهنمو.يخامشلاىلَعنبرماعنكاسوبأةمالعلا:ةيضابإلا
ةرادإوسيردتلايفدعبنمهذاتسأزكرملغشيذلاوهو،ىيحينبميهاربإنبريزعوبأيلاغ

ريغو"نرفي""و"نيسُمأ"و"ةَروغَم"و"ةسيمرط"نملكيف،اهرادأوأ؛اهأشنأيلاسرادملا
١.فيلأتلابصاخلصفيفمهنعانثدحتاَمبر،ريثكءالؤه

هكرتامعةميقلقتالةرماعةبتكمرهاطوبأةمالعلامالسإلافوسليفانلكرتدقو
تناكهتيانعنأالإ،نايحألاضعبيفسيردتلابلغتشاو"يلازغلادماحوبأمالسإلافوسليف

فورعملابرمألابمايقلاو3هيجوتلاو،داشرإلاوظعولاسوردءاقلإىلإو،فيلأتلالإةبصنم
نمبناجلااذههنميعدتسيناكهيفشيعييذلارصعلانألكلذو؛ركنملانعيهنلاو

ةداملاىلإفارصنالاو،يقلخلاخسفتلاو"يدلالالحنالاتاهجلانمريثكيتأدبدقفحافكلا

ةمألابلوحتيو،ىغطيونلعتسينأدارأيذلالطابلاحافكىلإأبكلذك،ممملابقإي

.ةقةلاسرلابحاصهيلإاهاعديذلاهاجتالانعةملسملا

لحاطفنمليلقريغددعهنعجرختدقو"لاجرلافيلأتىلإهحتادقف:يخامشلانكا.ربأأ
يق"حاضيإلابىمسملاميقلاهباتكليلقلااذهنمو5اليلقلإبتكلافيلأتبلغتشيملو،ءاملعلا

.اليثمهلدحتنأردني"يمالسإلاعيرشتلايفعجارملامهأنمربتعيو،ةريبكءازجأةعبرأ



!سرايبيليفةبضابلا__(٢٢6١)_ةبراتلابكومينةيضابإلا

ةميقاراثآكرتدقو،اعمفيلأتلاوسيردتلابلغتشادقفزعلانبىحيءايركزوبأامأ

.ةرماعلاةيمالسإلاةبتكملاىلإفاضت

ةعومجبتفلأف،كلذىلإهبالطىسيعىسوموبأهجوذنمةطيشنفيلأتلاةكرحترمتسا

بالطلانممهريغنمو«نكاسيبأبالطنممتىسوميبأبالطنم{ةميقلابنكلانم
حلصللةمالعلاىلإتلصونأىلإ،نيهاجنالانيذهيفةكرابملاةيملعلاةكرحلاهذهتدتماو

هعضويذلالاونملاىلعاضيأراسدقثلاثلاهاجنالانأامك،نيورابلاىحينبهللادبعريبكلا

ةطيشنيعامتجالاهيجوتلاو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةكرحترمتسادقفرهاطوبأ
ملعميلعتلاةلاسراهيفملسيقلاةبقاعتملاتارتفلاهذهكىفو،اضيأرصعلاكلذتغلبنألإ

ءادأىَّلَعيوقهللانيديفديدشنمؤمكلذبناجىلإموقيناك«صرحوةنامأيفملعىلإ
نبهللادبعةمالعلاناكيذلانمزلافو،هدودحىلعةظفاحملاىلعصيرح!مالسإلاةنامأ

ىسيعنبورمعةمالعلاناكفيلأتلاةكرحهجويو،ميلعتلاةلاسربموقيينورابلاىحي

عدبلاةبراحمو،نيدلاىلَعةظفاحملاو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةمهمبموقييتريمدنتل

،هلمعنعديعبيناثلانعلقتسمنيلجرلاالكنأاذهبيعأتسلوةدشوةحارصيفةفارخلاو

.مهجممىَّلَعراسنيذلاهفالسأو،يورابلاهللادبعمامإلانأيعأامنو؛كلذيعأتسل

وأ،بكتريركنمنعنوتكسيالكلذعممُهَنكَلَو.ميلعتلايهىلوألاةجردلابمهتمهمتناك

يهىلوألامهتمهمتناكمهتقيرطىلَعراسنيذلاهفالسأويتريمدنتلاةمالعلانأوعاضيقح

اوناكاماريثككلذعممهنكلوهللانيدنعو،قحلانعضارعإلاةبراحمويدلاهيجوتلا

ىلإرمألالوأنمنوهجتيمالعألاءاملعلاكئلوأضعبنأرمألاىام7سيردتلانولوتي

.بابشللملعلالبسليهستو،لايجألاةيبرتولافطألاةئشنت

يقلخلاوينيدلايعولارشنو،عمتحلاحالصإىلإرمألالوأنمنوهجتيرخآلاضعبلانأو
ةدحاولكلمكت،نيتنواعتمنيتدناستمناتكرحلاتناكفعماجملاودجاسملايفرابكلانيب

مهئالمزنمرثكأتقولانماغارفنودجيريخألاقيرفلانمءاملعلانأىلَعىرخألاامهنم

يتريمدنتلاجاتنإناكونكاسيبأجاتنإنمرثكأفيلأتلايفرهاطيبأجاتنإناكدقفكلذلو

.نورابلاهليمزوهذاتسأجاتنإنمرثكأناديملااذهيف



؛أايببلينةيضابلا[٢٢٠)ةيراقلابتومينةضابإلا

هيلكلالاصليلخوبا

وهزيفونرترافصمأوةريزحلانيبخماشلبجةمقىلَععقتةليمجةيرقتناك""رَكرَو"

ىولنتارضخةيدوأهقشترحبلاولبجلانيبدتمييذلاحيسفلاحفسلاىلإباجعإو

دلالاصليلخوبأأشنةليمجلاةيرقلاهذهىفو،ةروحسملايعافألاك .يلكر

اوسبتقيوملعلااوفرتغيلةريزجلاىلإهبارتأنمةيتفقفاري©بالطلابجنأنمابلاطأشن
ةميظعلاةسردملاهذهيفوسناينبدّمحُمبينملايبأنمةرطعلاةريسلااوذخأيوقلخلا

.ليلخوبأجرختمالسإلامالعأنمةعومجبتجرخنلا
اًريختناكةسردمرخآلاوهسسأفهتريسوهلمعوهملعيفهذاتسأبليلخوبأىدتقا

جرختريصقريغانمزاهيفسيردتلاىلوتويلكردلااهسسأييلاةسردملاهذهيفو{ةكربو

.يسوفنلاميسونبنابأرذوبأ،هنامزريذنريبكلاةمالعلا

ىهتنيالاًمزعوديدحلااهودةدارإنوكلمينيذلاذاذفألاكئلوأنملاصليلخوبأناك

.ريخلالمعيفالصاوتمادجو!ةياغلانود

امهقوعيامااهرضحنماهرضحدقفىلاسكايسلاجلااورضحا:ةبلطلللوقيناك

رشعةعبسهوحرجفهيلعقرطلاعاطقعقوىح،نازفنيبوهنيباموسباقنيبوهنيب
هارياملإبرشالولكأام‘هحارجنميفشىَّتَحاهيفثكمفةراغمىلإأجتلاو،اًحرج

؛اكجرمحبصأو«ةياغلاغلبىتح؛ملعللهبلطلصاوو5كلتهتراغمنمجرخمتملحلايف
بحاصنأنوفرعياوناكةبلطلانأالإةصقلابحاصومساركذيملليلخابأنأعمو

/.ليلخوبأمهذاتسأوهاَمنِإةصقلا

امهيفثكميدجسملاىلإليللامالظيفقلطني،ةالصللةبحموةدابعسانلارثكأنمناكو

هلاوحأفالتخانعهتجوزهتلأسف‘بيرقنمدوعيدقو‘كلذيفليطيويلصي؛هللاءاش

سفنللنإ:اهللاقفىرخألايلايللاضعبيفاهريصقتو،يلايللاضعبيفةالصلاهتلاطإو

.ثلاثلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف:ةسماخلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



؛ارايبيليفةيضابإلا_[٢٢١]_ةبراتلابكومينةيضابإلا

كسمتهسفنيفدجيملاذإو&دهتجاومنتغاالابقإهسفنيفنمؤملادجواذإف5ارابدإوالابقإ
.لميالئلطشنيىتَحاهادأوضئارفلاب

ةدحاوةعكريفةلماكةليللعجيدقفهريغاهيلعىوقيالةدابعلانماعاونأفلكتدقو

.ةدحاوةدجسىفاهلعجيدقو

اذاملو:مهسفنأيفنولوقيو‘تاملكلاهذهنوأرقيمهونيرخاسسانلاضعبمستبيدق

ةرخاسلاةماستبالاهذهىلَعباوجلاو؟نوقيطيامألإرشبلافلكيملهللاو،باذعلااذه

المهف،ممتدارإلمهماسجأىوقنوعضخينيذلا،ةيوقلاةدارإلاباحصألاوحأنمهفرعت

مهماسجأاوضورمهنألكلذ؛ةيداعلالاوحألانمنحنهدجتامًالإةقشملانمنودجي

"لؤاستلااذهىَلَعباوجلاهسفنخيشلااذهرابخأيفنإمت!مهحاورأبلاطملاهوعضحأو

©بلغتلااذهدسحلابلاطمىلَعبلغتيفةوقلاهذهةدارإلاهدنعىوقتيذلالجرلانإف

!ملعلابلطلجألتارملانمليلقريغاددعنازفوايبيلنيبو،ناوريقلاوايبيلنيبلحتريو

لمدتىتحءارحصلايفاهلربصيءاحرجرشعةعبسهنوحرحيفنومآنودتعمهيلععقيو
.ملعلالجأنمهحافكءانعلااذهدعبلصاويمتجالعوأءاذغنودأربتو

هجوزعمهثيدحانلمأتولنحنو،بيجاعألابيتأينأقيقححورلاهذهكلميالجرنإ

،حالصلايفاهلكهتاقوأنمؤملامنغيفيكو©سوفنلايبرتفيكفرعننأانعطتسالةيفولا

يضقيلتيبلاىلإعجريلفنلالامعأبمايقلانعةربدملمعلانعةفزاعسفنلادجيامدنعف

،باألاوجوزلاتابجاويدؤيهنإ،لافطألابعاديوةجوزلاثداحيف،ةرسألاقوقح

نيبلكاشملالصفو،ىواتفلارادصإوبالطلانيبملعلارشنلحافكلاةعاسنذأتامدنعو

امدنعو..ةمألاوعمتجاقوقحيدؤيهنإ،مزعوةوقهلكوناديملااذهىلإقلطني،سانلا

كلت،يقتلانمؤملاتابجاويدؤيفدجسملاىلإقلطنيهبرةاجانمىلإةيكزلاهحوراوف
وهوءمأسلاوأبعتلاباهعمسحيالةكلمهيفتناكفهسفناهيلعبرديقلاتابجاولا

ىسلقلطناهسفنتنأمطاوهبرقحىضقاذإف..هلسدقيو«هدمحبحبسيهللدجاس
.ةرسألالجأنمحافكلاوأ.ةمألالجأنمحافكلاحافكلا



!"رايبيلينةيضابلا___[٢٢٢)ةخيرتتلابتومينةضابإلا
.7
١))!يرسوطختلارمساةلاوب|

"نيرج"نيبمويلاةبارحلايضارأنملهسعفترمىلعةطسبنمةنيدم"ةَروُطغب
دهشتدجاسملالطأالإاهنمقبيمليلاةنيدملاهذهينو0"ةليقيق"ب"تزكنمم"و

ةنمؤمةئيبيفيروظطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبأأشنفلسللناكامبخيراتلل

.ةيفاصلاملعلالهانمنمفارتغالاىلعةصيرح«هب{ةلماعهللانيدبةملاع

نمناكلبنيدلاوايندلالهأدامتعاونيظفاحلاةيقب":سابعلاوبأهيفلاق

."نيخسارلا

،حرختاهيفوملعلاىقلتهنمو،"وُعيو"يفميسونبنابأرذيبأةسردميفسرد

ردحنتيذلاحيسفلاعفترملاكلذىلَعةطسبنملاةنيدملاهذهيفهتسردمنوكث

.ليخنلاونوتيزلاراجشأبنادزتباعشهنم

ملعلالاجرتلكأييلاونامةعقودعبسيردتلاوىوتفلاعجرممساقلاوبأراص

دقناكو،هنسربكلسورضلابرحلاكلترضحيملفوهامأحافكلالاطبأو
ةنسنينالثوةئامنعلقيالامشاعفهرمعيفهللاكرابو،ذئنيحةئاملازواجت

ريزغلاهملعوءةرانتسادادزيناكرينلاهلقعنكلو‘همظعنهووهمسجاهيففعض

ملعلارشنيفليوطلارمعلااذهىضق..ةقالطدادزيحيصفلاهناسلو.ةرازغدادزي

.نيحلاصلافلسلاةريسمهميلعتو،عشنلابيذهتوةفرعملاثبو

لاطبألاحافكونامةعقودعبحفاكدقو،ملعلانونفعيمجيفاعجرمناك

ضمتمَّلَوانيدوملعوقلخنمهفالسأهبىلحتيامبىلحتيديدجليجنيوكتل
نُمَعنولقيالبابشهلناكىحكرابملاهرمعنمةريخألانوثالثلاتاونسلا

لاطبأاهلغشيناكيلاةيلاخلانكامألااوؤوبتوةعاجشواقلخواملعمهقبس

.ةروعسملاونامبرحمهتلكأ

.ثلاثلانرقللناثلافصنلاءاملعنمرهف:ةسداسلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



؛"رايببلينةيضابلا[٢٢٢)ةيراتلابكومينةيضابإلا

دجسمىلإدجسمنمهنولقنياوناكداشرإلاوظعولاسوردلهيلإسانلاةجاحلو

ىلإدجسمنملقنيخيشنعماوعلاةنسلأاهلقانتترابخأمويلاىلإلازتالوالومحم

.هيفشاعيذلارصعلاالوخيشلانوفرعيالاوناكنإو،دجسم

ساحنلامالقأبولواوبتكا":لاقف؟انعمّسامكنعبتكنأامويهبالطهللاق

."تعمسامتيسننذأتمص

دهعيفناكامكخيراتلاوريسلاةياورنملميالو،ميلعتلانملميالناكدقل
نيلاتاقوألايفاًرارغلإامعطمونللقوذيالو"نيعمبعتللفرعيالةساردلا

.عجاضملايفابلقتنوعبشيو،مونلاىلإسانلااهيفيوأي
يلاداشرإلاوظعولاسوردىح،نابأهذاتسأسوردهتوفتالنأاصيرحناك

نيبةليوطلاةفاسملاعطقيناكفرماعلادجسملايفريبكلاةمالعلاكلذاهيقلي

ماعلاسردلاىلإعمتسيةرخآلاءاشعلاةالصرضحيف،ةليللك"وُعيو"و"ةروطغب"

روضحوةعامجلاةالصنعرخأتنأثدحيملوةالصلادعبدجسملايفىقلييذلا

كلترركتتمَلَودجاسملاىلإهخيشاهيفهقبس،ةدحاوةرمالإماعلاسردلااذه

.سيردتلابلغتشاويروطتلاجرختىنحطقةثداحلا

نإفكلذعمو،لايمأةتسنعلقتال"وميو"و"ةروطغب"نيبةفاسملانإ
قلستهذئاكتيمَلَوًةساردلانععطقنيملةسردملاهذمبقحتلاامدنعيروطتلا

.دارملابرفظوةياغلاغلبىمحةيدوألاطوبهولابحلا

سفنيههركتامىَلَعسفنلالمحتنلاةقداصلاةميزعلاوةيوقلاةدارإلاهذهو

امهمهللاءادعأنماودعنداهئالوهللانيديفمئالةمولفاختاللاةدارإلا

.تاسبالملاوفورظلاتناك

ايدوهييقلىتحهعمريسيناكف،هدنعتيبيل"تركتَمم"لهأنملجرهاعد

يروظطفغنلابضففةشاشبلاوحرفلاهلرهظأو"ابحرم،ابحرم":يتركمتلاهللاقف

.اعجارلفقئ،"هبالوكبهللابحرال":هبحاصللاقو.هللاودعببيحرتلانم



[رايبيليفةيضابالا__(٢٢٤)خيراتلابتومينةبضابإلا

لوهللاباتكبالإلمعيالوكهللاىلإالإرظنياليذلانمؤملافقومه

٦.,ه٠٨مهَ .هر,هراح11مح[4%,{,۔٠۔.,2٠
ؤامُهعاَتباوامُهَعابااناكولتوهلوُسَرَوهنلاداَحنَمنوداوبرخالاموتلاوهنلابنوشسؤلاوقدجت

))٥سيهر ."')هههريشَعؤاهناوخإ

.هلامتحاوهربصيفايوق،هقالخأيفايوق،هنامإىفايوقمساقلاوبأناك

!ناكمزركنممساقلايبأىَّلَعاودراوتفونامةعقودعبءاملعلاسانلادقتفا

ىلڵلَعبيجيوهوهسلجبيفلملمتيناكف،مهتلئسألربصهنكلوامرهاخيشناكو

لخدفونامةعقويفهدلويعنهغلبو،"بيعربكلا":لوقيوهيلإهجوتيلاةلئسألا

امرككلذناكو3"يدَتعافهتقدصامكيعانلاتقدصنإ":اهللاقوهتجوزىلَع

.فسألاونزحلانمهادبأ

ةأرماتناكاهئكنوكهتخوخيشهيلعظفحتنألمأيناكةأرماهرمعرخآجورتو

نمهمزاوللكبهلموقتتناكف"اناج"هيخأةنباهتظفحوللاهلمتحاف٥8وس

.هبربقحلىتح،كلذريغوماعطوليسغ

._
٢٢.:ةلداجملاةروس١)



[سرايببلينةيضابإلا_[٢٢٠)_خيراتلابتومينةيضابإلا

"!يئاطسرفلاىيحيوبا
"قالمعيدناهئأكلاعلبجردصيفةئتانةريغصةيرقمويلايه"ءاطسرف"

‘هتمقوهبناوجولبجلاردصىللعاهلزانمرثانتتةريبكةنيدم-لبقنم-تناكدقو

ىيحيوبأأشن‘نانحوبحيفخماشلالبجلااذهاهدهدهييلاةيرقلاهذهيفو

ةيرقلاهذهلهأنمهؤالمزهيلعأشنامىلَعيئاطسرفلاسنويمساقيبأنبءايركز
هتنيدمخويشنعملعلائدابمذخأاملو5هيفاًدهتجُم،ملعللاًحُمناميإلابةرماعلا

ةميظعلاةسردملابقحتليلسورشلبجلاةمصاعىلإبهذ،هتساردمتينأبغرو
ماسقألاتألتمادقفهبتقاضىربكلاةمصاعلانكلو«سوطامنباةسردم

دجيملفةنيدملالهأىلإعجرو،ناكمامبقبيملىمح،ةسردمللةعباتلاةيلخادلا

نولبقينيذلابالطلابتصغلزانملاعيمجنأل؛ةسوفنلبجبةنيدمربكأيفانكسم

ىلإبهذو،هريصميفيكذلابلاطلاراحو،بذعلاهعبنمنمملعلافارتغاىلع

نمبيجنلابلاطلااذهمرحينأريبكلاخيشلافسأف،هرمأيفهريشتسيسوطامنبا
لاقولزانملافالآىلعيوتحتةنيدميفانكسمدجيملهنكل؛هتسردميقةساردلا

ىلَعاومحازتامكهبابىَّلَعاومحازتلسانلاهفرعولنمىلَعكلدأينإ":اًحصانهل

."!يمالحلانوراهيبأبكيلع!!ةرصبلايفةديبعيبأباب

لابقإلااهيلعرثكيملةئشانلزتمليلاةسردملاهذهبيكذلابلاطلاقحتلاو

ريخلاةملسملاةمأللتمدقييلاسرادملامظعأنمتحبصأنأتئتفاماهنكلو

،يلالجلانوراهيبأبابىَّلَعسانلامحازتف،سوطامنباةسارفتقدصوريثكلا

ىلڵلَعاومحازتامكو؛سوطامنباىلَعاومحازتامكو،ةديبعيبأىلَعاومحارتامك

.ناكملكيفملعلاعبانم

ررر

.عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعنمرهف:ةعباسلاةقبطلايءايركزوبأهركذ١



٢رايبيلينةيضابإلاانتخيراتلابكوميفةيضابإلا

ةليمجلاةيرقلايفهتسردمنوكوجرختاهنمو،ةسردملاهذهيفىحيوبأسرد

مالعألاءاملعلانمليلقريغددعجرختةسردملاهذهيفو،لبحجلاردصىَلَعةمئاقلا

.ميهاربإنببيصخدُمحُموبأمهنيبنم

دقل‘هندبيتايوقاهقلخيقايوق‘هملعيفايوقهنيديفايوقىحيوبأناك

رتفيالولميالحافكلامئادناكوهلاوحأَلُكيفةوقلاةمعنىلوملاهيلعىفضأ

يفلمعيو"مهتنهملنوصلخملانوحالفلالمعيامكهعرازموهلوقحيفلمعي

لمعيامكهبرللمعيو؛مهتلاسرلنوصلخملانوسردملالمعيامكهتسردم

.ممتدابعيفنوصلخملا

نيبناكنإف!هلاىلإةوعدلانعلميالوفكيالىدهوريخةيعادناكو

هباحصأيدهوةقدُمحُميدمبكسمتلاوهللانيدمهفىلإمهاعدنيملسملا

ناحمإلاىلإمهاعدهللابنونمؤيالماوقأنيبناكنإو"نينمؤملانمنيحلاصلاةريسو

.مالسإلامهيلإببحو

ىلإمهوعديلزيملف۔نيينثواوناكو-نادوسلادالبضعبىلإامويرفاس

هافلأكلملاىَلَعىيحيوبأدرواملو،هاعدتسافمهكلمىلإهرمأغلبىتحمالسإلا

نماذهنإ:كلملالاقف؟هبامعىجيوبأهلأسف،ةوقلافيعضمسجلالحان

هلفصوورانلاوةخجلابهربخأو!هللابناميإلاىلإىحيوبأهاعدف\توملافوخ
لوأفباتراكللنكلوريخنممُهَلهللادعأامودولخلاراديفنينمؤملالاوحأ

وبألزيملف"ايندلابلطيفانيلإتغلباملوقتامكدنعحصول":هللاقو،رمألا

ضرألايفبرضلاىلإنينمؤملااعدهللانأهلركذيو،همعنوهللاءالآهركذيىحي

.همالسإنسحوملسأىمحقزرلاتابيطنملينلاو،فافآلايفريسلاو
هسفنبرفيالفناكعمتجبيأيفهللاىلإةوعدلانعفكيالقداصلانمؤملاو

عيطتسيالفيعضلاواهسفنىَلَعفاخييذلافيعضلاًالإرفيالهنآل«سانلانع
.ةوعدغلبيوأ،ةلاسريدؤينأ



؛رايببلفةيضابإلا[٢٢٧)ةبرتلابكومينةيضابإلا

0صمصمنلل١دمحموبأ

اهلالطأتحماونمزلااهيلعىفعدقو،اهنمابيرق"نيزُمط"بونجعقتةيرق"صمُصمقم"

.مهتبحمنيذلامالعألانمددعةبسنبالإخيراتلااهدلخمكوءاهضاقنأو
نمطسبنمىلَععقتيولاةيرقلاهذهيفيصمصمتلاميهاربإنببيصخدّمحُموبأأشن
نمىلوألائدابملاىقلتاهيفونيتلاونوتيزلارجشنمةفيثكتاباغامبطيحتضرألا

نمديزمىلإامظهسفنيفسحيناكهنكلوكيئاطسرفلاىحييبأةسردمبقحتلائهتسارد

ةسردمبقحتلاو،سابعلاوبألوقيامك،ملعلاوخايشألاعضوم"تولال"ىلإبهذفةفرعملا
؛مالسإلامالعأنماملعاهنمجرختو،هتساردكانهمتأفيتولاللانوراهنبناميلسعيبرلايبأ

.ميوقلاهللاقيرطىلإةيادهلاوءادتهالايفنينمؤمللايوقاًدنسو.ةفاقثلاعجارمنماعجرمو

اهنمجرختيلاةريهشلاهتسردمسسأكانهو،"صمصمت"هدلبىلإعجرجرختنأدعب

تبلغتيولاسسوطاممأةلطبلاةملاعلااهيفتسردلاةسردملاامنأاهبسحو؛ءاملعلالحاطف

اهيلإرضحتتناكف،ةميظعلاةسردملاهذمبتقحتلاو،ملعلابلطلجأنمةئيبلاةدارإىلَع

سلاجملايفةأرمللةلثمُمتحبصأمث،ةبيرقتسيلنيلحملانيبةفاسملاو"رْصإراج"نم
تدقعناءاوساهنعبيغتالفلاحلافلتخميفةساردلاوةشقانمللخياشملااهدقعييتلاةيملعلا

.نكامألانماهريغيفوأ"غيزوذن"يفوأ"نوج"يف

‘صالخإوةوقودهجنمىتوأاملكباًنسردمواسرادملعلالجأنمدّمحُموبأحفاك

فرعيالو،ابسسحايندلللعجيالناكدقف،لامنمهفكىلإلصياملذبياميركناكو

وأةيشامتناكوأادوقنةورثلاهذهتناكءاوسةورثنمهيديلخدامهمو.اردقلاملل

تاونسلاضعبيفهديلخديدقو،ةنسنمرثكأهدنعىقبتنلاَهئَفةيعارزليصاحمتناك
ىقبيالوبوبحلانمةلئاطلاةورثلاهذهقفنيىحةنسلامتتامف،بوبحلانم")ىدومفلأ
نكيمهنك6قافنإلااذهىلَعهتجوزهتبتاعو،هدلوهبتاعاماريئكوؤلاملانمءيشهدنع

.عبارلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف:ةعباسلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(

.مارغوليك٦ىلاوحنزتةبيولاوةييوةرشعاتنثا:ىدوملا(آ



!إرايبيليفةيضابإلا_(٢٢٨)ةبرتلابكومينةضابإلا

لذبلانعهسفنكلميالقافنإلادوعتومركلاقلخىلَععبطنمنإفءامهمالكىلإعمتسيل
امكهلاهفلخيىمحةتباثلاكالمألايرتشينأهدلوهبلاطمكو.فورعملافورظأيهتتامدنع
الو.هعبطقفاوياليذلابلطلااذهلبجتسيملدّمحُمابأنكلومهئانبألءابآلااهفلخي

ايةسايكلا":خيشنأهباجأف."!هاتبأايسيكبتسلكنإ":امويهدلوهللاق،هقلخىلعيرجي

ريتقتلاوحشلاييعتراوحلااذهيفةدوصقملاةسايكلانأفورعمو3"مالسإلاةودعيب

.لاومألاليثأتوراخدإلاو
ربكامدنعواربلاهوجويفهديلصتلالاومألاعيمَجقفنيهنأل؛اريقفدًّمحُموبأشاع

.ةدعاسملاىلإجاتحا،©بسكلانعفعضوةايحلاهبتدتماو

يبأبتاكنونجنبدّمحُمهللادبعابأفورعملابرمألانعنولفغيالنيذلانملجريقل
رقفلانماهيلإلصولاةفسؤملاةلاحلاويصمصمتلادّمحُميبأرابخأهيلعًصقفايركز

لشمولاميل،!نوعجارهيلإانإوهللانإ":لاقوهللادبعوبأفسأفةخوخيشلاوفعضلاو

هبيجيفهديعضومت،ةعيضلاهيلإلضتمالسإلاميئارجنمةموثرجوهيذلاخيشلااذه

اذإفخيشلاىّلَعاهقفنينأهنمبلطولجرللاهاطعأفاًرانيدنيرشعوادحاوهيفدجوف

.هلهللادبعيبأةدعاسمبالو،خيشلاةجاحبادحأربخيالنأهاجرواهيلإعجرتذفن

ذنمهيلعبأديذلاهعبطدّسحُموبأسنيملف،دّمحُميبأىلإقيدصلاةيدمبلجرلابهذو

اموهللاليبسيفامهقفنأنيرانيدهنمذخأىمحغلبملاملستامفكلذلو،رشلاوريخلافرع

.هيلإهللاهافوتىمحغلبملانميقابلامتأ
ىَلَعىوقيال،شاقنلايفةعاربوةحاصفوملعاذنونجنبدّمحُمهللادبعوبأناكو

هنمفقويصمصمتلابيصخدّمحُميبأسلجبرضحاذإنكلو،ءاملعلانمدحأهشاقن

يبأنمفقوملااذهو،لاؤسيفهشقانيالو،هرصبهيلإعفريالذاتسألانمذيملتلافقوم

.ىربكلاخيشلاةناكمىلعلديهللادبع

ءايركزوبأمهبجنأنمو،ءاملعلارابكنمليلقريغددعبيصخدُمحُميبأىلعسرد

لكتفلبدقفهقفلايفهلاوقأوهتاهيجوتوهظعاوموهاواتفامأيلالانايفسنبىحي
.بتكلانوطبامبتألتماوناكم



؛سرايبيليفةيضابلا__(٢٢٦٠)__خيراتلابكومينةيضابإلا

"!شيلدجَوفسويوبا
،سمشلابرغمىلإهجتمخماشلبجنمثلثمةيوازىلَعةعقاوةيرق"نيلجوي"

ةليمجلانوانجيقلتستءاوهلافبراضلاخماشلالبجلااذهىرسيلامدقلاىلعو

دادجألادعاوسكلانهامتداشيقلاةنيتملاجاربألاقوفلبحلااذهةمقىلَعفقاولاو

طسبنمقوفةضبار"ةَروغزم"ةنيدمدهاشيو"نّواَنَج"لخدماهنماوسرحيلةيوقلا
ةيرقحفسلايفىأراليلقلامشلاىلإانيعتظطخنااذإف،لباقملالبخلانمحيسف

هذهلوحكانهوانهنمو،ليخننمرضخألالهامبطيحيةمحناهنأك"كوشكش"
ضرألافبوذتىََّحدعابتتوبراقتت!ةيوتلمءارضخةيدوأردحنتةليمجلاةيرقلا

.ريعشلاوحمقلالوقحاهنمنوكتتيولاةطسبنملا

ضيفنبشيلدجَوفسويوبأدلوثغلااذهسأرىلعوةيرقلاهذهيفو

ةعيبطىّلَعقلاخلاهافضأيذلالامجلابهرغصذنمعتمئو،رونلاهانيعتحفاصو

نمهرصببريدتسيو"نيلجوي"يفناسنإلافقينأنملمجألهو،ةقطنملاهذه
ةباغنيبدتميفقرشملاىلإهرصببىمري،نيميلاىلإراسيلانمو،راسيلاىلإنيميلا

ينابملاهتعلاطاليلقرادتسااذإفةنكادةرضخبضرألانولبجحتليخنونوتيز

عنصنمباحسةحطانامنأكةبكارتم"وداج"و0"ىرابشأ"و3"ريصقلل"ةيلاعلا

قالمعلااذهةرسقوفعقتيلا"تقوم"ىلإهرصبقلرتيكانهنموقلاخلا

ةيرقلاهذهيمدقىلعو،رجشلاوسانلايورييذلادلاخلارهنلاعبنياهنموشميظعلا
"نواَتَج"يقلتستاهتحتو،نيتلاوبانعألاوليخنلارجشنمءارضخةءالمةريغصلا

نوانجيداوبونجلاىلإاهمامأدعاصتي‘ذيذلملحيفطغتاممأكءاخرتساي

اليلاةريحبلاهذهنمو؛ءاقرزلايفةريحبدقعنيو&رصاَميفالالشنوكيف،ليمجملا

هذهنمءايييلنوروزينيذلاحاوسللادصقمولبجلاناكسلافيصممويلاىلإلازت
"ىّرامح"ةنيدمدجيفلباقملالبجلاعمرظانلاانيععفترتويداولاردحنيةريحبلا

.عبارلانرقللىناثلافصنلاءاملعنموهف:ةنماثلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(



(ؤرايبيلينةيضابإلا__[٢؛.)ةيراتلابتومينةضابإلا

"ةروغزم"عتكرصنوبأاهيفعبقييلا"رسابنن"و"نرام"خياشملاةدجاهنكستيملا

لامشلاىلإرادتسااذإفءءابدحلاةرانملاعفترتامكاديزيبأةعموصاهنمعفترتلا

كلانهاهتطسبةيبرزنوكتنأهبشتيلاةحيسفلاةرافجلاضرأىلَعهانيعتطحنا

.عيبرلامايأيفقلاخلاةردق

انونح،اًميرصاليمجفسويوبأأشن،ةنتافلارظانملاهذهنيبوةمقلاهذهىلع

كنلوأنمانمؤمكلذبناكف،هرعاشمىلَعيلوتسيفقَحْلابحريبكلاهبلقالمي
فرعيؤ)هنرفاكلاىلَعةرعأنينمؤملاىلَعةلذأل:ىلاعتهلوقمهيلعقبطنينيذلانينمؤملا

رمأينأهسفنىَلَعذخأ..مئالةمولهللايفهذخأتالراسىأهعمريسيوَقَحْلا

نم.بجاوبنمؤمموقيامنسحأكةضيرفلاهذهبماقف،ركنملانعىهنيوفورعملاب

ماقاذإىََّح،هللانيديفةنهادملاالوةرياسملاالوةلفغلافرعيال،نيدلاتابجاو

سانلانيلأناكف‘هسفنمزلهللارمأبلغو،قيرطلاىلَعسانلاماقتساوَقَحْلا

.نيملسملاىلعونيملسمللائانحوابحمهرثكأو،اًسفنمهبيطأو،اقلخ

محلاومأتلخدنيذلاكلكلوأهدصقينأنمافوخ"وداج"يفقوسلارمأهيلإلعج

ةبوهنملالاومألاوأ"مهعابتأونوملاظلاماكحلااهزتبييلاةبوصغملالاومألانمةبيرلا

كلاماكحألمهحراوجعضختمنومالسإلابمهبولقنئمطتملماوقأاهقرسييتلا
كلذردصمفرعينأدعبلإلبجلاندميفائيشعيبينأدحأعيطتسيالناكف

.لاملا

الإاشعيبينأدحأعيطتسيامف"وداج"قوسيقانطفاًبيقرفسويوبأناكو

نأفرعو،سانلاهعيبيامردصمنمققحتاذإالإفسويوبأنذأيالو،هلنذأاذإ

باحصأعملماعتيملو!مارحنمهبحاصهكلميملوةبيرهلخدتمللاملااذه

.ةهبشلا



؛سراببيليفةيضابلا_[٢٤٢١)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

عيبلاففسويابأنذأتساف"وداج"يفاهعيبيلهلمنغب"ريإ"نملجرءاج

منفلاهذهبحاصنأىلإنأمطااملوهمنغبسنوهبسننعفسويوبأهلأسف

".۔۔.ِِ
لغانملجرهدعبنمهءاجو،عيبلابهلحمسةهبشلامهيلإقرطتتالنمم

نيهوبشملاعملماعتيهنآققحتوهفرعاملف3هيبأنعهلأسفامنغعيبيقهنذأتسي

."!؟كيبأمارحعيبت"وداج"قوسيأ":الئاقهرهتناوهيلعبضغ

1 ءك.-""ء - ٠

.0‘هسطامىلإهلصوأىتحهكرتيْملَو"وداج"نمهجرخأىتحهبلزيملو
ىمحةفرعملادايزايفبحلاوهللانيدبملعلا،هللارمأيفةوقلاهذهىلإعمجدقو

فظطتخيفحولوأباتكنمملعلاةادأهعمذخأيلمعللبهذاذإناكف،ريبكوهو

نمهراهظتسادوياَكمائيشددريوأ7عجاريللغتشيوهوتقولانمتاظحل

.ملعلانونف

يبأىللعسرددقفوهامأ)ريثكقلخملعلاهنعذخأولسيردتللسلجدقو

.مهريغو،يتنسفتلافسوينبرازرصنيبأو،يقردلاديزنبفسويىحي

عجرسلجملاىهتنااذإف"وداج"يفهللادبعبراديفملعلاسلابرضحيناك

يفةبارتسملامهلاومأنوعيبيمهكرتيملنممموقهيلعدقحو3"نيلجوي"يفهلرتمىلإ

هيلعاوجرخهلزنمدارأاملويلايللاىدحإيفقيرطلايفهلاونمكفوداجقوس

حابصلايفهيلإخياشملارضحاكَلَوءاحرجرشعةعضبهوحرجفمهنمكمنم

ةنتفيوادينأضريمَلَو"كلذنععنتمانيدتعملاموقلاءامسأهنماوفرعينأاولواحو

.هللاهبستحاوةنتفب

نعيهنلاوفورعملابرمألابمايقلانمخيشلاعنمبململاظلافقوملااذهنكلو

يفةالصلانمالو«هللادبعينبراديفملعلاعمجبروضحنمهعنميْملَوركنملا

ممبزحاذإممتتعامتجاهيفنودقعييذلاو،اهلكةسوفنهتنبيذلاعماجلا"ةرتاَرْئسَمإ

.نأشمهمهأوأرمأ

_

.ليمفصنوحنبوداجنمقرشلاىلإعضوممسا:سطام١(



[إرايبيليفةيضابالا_[٢}٢)_ةبرتلابتومينةيضابإلا

٠؛يندانجلاربخلانبىيحي.اكركزوبا

ةيرقلاهترسىَلَعبعلتومشألبجمدقأىلعلالديفيقلتستءانغةنيدم"نوات"
ةليمجلا"ريصقلا"ةدلبنمبألابناحلانمهردصىلَعمثجتو"تقوَمَئ"ةكحاضلاةفيرظلا

.ةثيدحلاةميظعلا3"وداج"ةنيدماهجوتتفبحسلايجانتلاةعفترملاهتماهام

قفصت"نيلجوي"ىرخألاىلعو"ورم"امهادحإىَلَعتفقودقفناتيوقلاهافتكاا

"ةويامستتو"رحن"لول
دياهتجسنءارضخةلالغبةعفلتملبجلامادقأىلَعةيخرتسملاةملاحلاةنيدملاهذهيقو

رهننمةعبان"نَميناَيِ"بصقلالالشعمةردحنملاهايملالوادجاهقرتخت،ةرحاسلاةعيبطلا

اهيجانتو"موركوليخنونوتيزنمةفيثكلاةقسابلاراجشألاامبطيحتو،رارثلا"تقوم"
.ةئفادلاءارفصلاةعشألاعمءاسملاتالبقاهيلإثعبتف،ديزيبأةعموصىَلَعةبراغلاسمشلا

زكارمنماركرموملعلاعبانمنماعبنمتناكيلاةحيسفلاةليمجلاةنيدملاهذهيف

ىوقىَلَعتمصعتساقلاةنيدملاهذهيفءادفلاوةلوطبلاوةلوجرلاجاتنإلانصحو،ناميإلا

مرضأف.ةايحلاىَلَعهبيضقيامةوقلانميتوأهنأنظوبضغلاهبشاطنيحيقرريلل

رشعىيثانعديزيامقرتحاف،نيتاسبوةنجأنمامبطيحياموةنيدملاهذهقرحيلرانلا

خيراتلاقرحأدقو،خيراتللوهلةدماصتيقب"نانج"نكلو،نوتيزلارجشنمافلأ

مستبت"نواَّتَح"تيقبوضمهمئارجمهيلعىصحأنأدعبةملظلانمهبارضأويقرويلل
.ةايحلل

هيلعرهظت،ييوانجلاريخلايبأنبريخلانبىحيايركزوبأأشنةميظعلاةنيدملاهذهيفو
ءاكذلاىَلَعهتاملكوهتاكرحلدتوحالصلاةعشأهنيبجىلععطستو،ةباجنلالياخم
هبلقألموةفرعملابهلقعىذغف،ريخلايبأهدجةياعرتحتىبردقورغصلاذنمةيرقبعلاو
.هدجاهيلإلصيملةيملعةرهشغلبف؛مالسإلاىدهىَلَعريسلاهدوعو،ناميإلاب

.سماخلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف:ةعساتلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



؛سرايبيليفةيضابإلا_(٢؛٢]_ةيراتلابتومينةبضابإلا
امينادزتسئافنلانمددعبةيمالسإلاةبتكملادوزف،©بتكلافيلأتىلعفكعدقو

نوثحابلاهيلإعجريو‘بالطلاوءاملعلاهنمسبتقياعجرمحبصأدقلو،ةرماعلااهفوفر

.ديزملاىلإنوعلطتملاو

؛نورابلانوراهيبأنبناميلسعيبرلايبأةمالعلاىَلَع"نيانبإ"ةيملعلاةنيدملايفسرد

ال،يفملامعنناكف،ىوتفلاهيلإتدنسأ0"نّواَنَج"هدلبىلإعجروكانههتساردمتأاملو

.ةفرعملالكاشمنمةلكشملحهيلعرسعيالولاؤسيففقيالو\باوجبأبعي

يفاديدشناكةنيللاتافصلاهذهعمهنكلو،ديلاميرك،ةكيرعلانيل،قلخلاحمسناكو

سابعلاوبأهيفلوقيفقاوملانمفقومهيلعرثؤيالومئالةمولهللاىفهذخأتالةَحْلا

هبذوخأملااهيفعدوأهنوكل.ايتفواظفح،هبتكىلَعةسوفنلهأدامتعاناك":يخامشلا

ةمأةقثزوحيالجرنإو،"ماكحألايفةديفمبتكىهو،فالخلاركذاَمْبرَو،لاوقألانم
.ةياغلاغلبلجرلاهماكحأواهنيديفهبتكدمتعتف

لوصومطاشنلامجناك،فيلأتلايفلصاوتملالمعلاوعساولاعالطالااذهىلإوهو

،نانبلابمهيلإراشينيذلاءاملعلانمريثكهيلعسرددقو،ةفرعملاثبوملعلارشنيفدهجلا

.لكاشملاتالضعمو©لئاسملاصيوعيمهيلإعجريو
برضمناكدقف"عالطالاىلَعهلابقإو،هساردلايفهدجوملعتلاىلَعهصرحامأ

هتقونمدجيملعيبرلايبأىلَعهتساردةدم"نيانبإ"يفيقبهنأيفكيونارقألانيبلاثمألا

بأاًمَلَفهبطيحتلاةئيبلاىلَععالطالاوأ{ةنيدملاءايحأنيبلوجتلايفهيضقياغارف

ملامىّلَعاهيفعلطيةلوجبموقينأهخيشنمنذأتسا5هدلبىلإعوجرلادارأوهتسارد

مسقلاىلإلخدينأو"كرابملاهرمعنمريصقريغانمزاهيفىضقيلاةئيبلانمهفرعي
ليللاءانآهللاركذباًرماع{ةدابعللالحمناكيذلارماعلادجسملايفءاسنللصصخللا

داشرإلاوظعولاسورديقرابكللميلعتلاةلاسريدؤتةسردمناكامك.راهنلافارطأو

مهلرسيتف،رغصلايفةساردلانمةايحلافورظمهتمرحنيذلاسانلاكئلوألوقعفقنت

.ةمكحوىدهنمسوردلاكلتمهيلعهيفضتامبمهبولقرونتوملعتلالبس



!إرايبيلينةيضابإلا_(٢؛})_ةيراتلابتومينةيضابإلا

٠ 2.

"يناشرلملاننبحنفصنربا
يجانتوسمشلابرغمىلإونرتخماشلبجةمقىلَعطسبنتةحيسفةنيدم"تيضوت"

.ةلباقملايداولاةفضىّلَعةمئاجلا"ءاطسرف"اهتليمز

دلومايلانمموييفةميظعلا"سّوْرَش"لبجلاةمصاعسفانتتناكلاةنيدملاهذهيف

رجشبنادزييذلاةخماشلاةمقلاقوفطسبنملااذهىلعو،يئاشولملاحوننبحتفرصنوبأ

سلجوألعولاةفخيفبثيناكخماشلالبجلايفاوحىلعو"جردرضخألانوتيزلا
ةرافجلالهسيفرصبلاىدمىلَعناقلطنتهانيعوقهاشعافتراىلعناحجرأتتهالجرو

.مويغلاقوفارحاًملطنماًجباسبهذيهلايخودحياليذلا

ملعلاةنيدميفبشيذلالفطلااذهىلَعهرثأرحاسلايرعاشلاعقوملااذهلناكدقل

اهيلعفرشيناكلا،ىربكلاةسردملاىلإلقتنا،ةيلوألائدابملاىقلتنأدعبو،لامجلاو

.ذاتسألامعنلذيملتلامعنناكفميهاربإنبءايركزىحيوبأهلاخ

،يضرقلخو،ةعساوةفاقث:نيراتخملاهللادابعنمليلقلالإهلصيالاغلبمةساردلايتغلب

ادبملاباحصأنمليئضددعلإهبموقيالقحلابمايقوإهللانيديفةدشويوقناملو

وأرادجوأبابنماًرتسمهنيبوهنيبلعجةموصحخللسانلاهيلإعفارتاذإ،ريمضلاونيدلاو

.امهدحأعمليميفءايحلاهبلغيالىحهريغ

ريظنهلسيلاعوبطماًرعاشناك،عساولاملعلاوميوقلانيدلاو،يوقلاناميإلااذهىلإو

.هظفلةلازجوينتملاةمكحدجتفهرعشعلاطت..ءارعشلاءاملعلانم

ضةيوغللاوةيهقفلانوتملااهنمولختيلارعاشلاحورهمظنيفدجتف؛مولعلايفمظنيدقو

ةزافملايفنوعكستيو،ةيدوألايفنوميهيمهرامعأنوضقياماًبلاغءارعشلاناكاذإو

ةاعدنمواًداجو،لمعلاةاعدنموالماعناكيرقبعلارعاشلااذهنإفلطابلايفنوغليو

:دجملاوومسلاقيرطكلفصيهيلإعمتساف،حافكلاةاعدنمواحفاكمو3دجلا

رججهتلاوىرسلاويلايللارهسوربصلاومزعلاودجلابامسنمامس

.عباسلانرقلللوألافصنلاءاملعنموهف:رشعةيناثلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



!"رايبيلينةيضابلا_[٢٤٠)ةيراتلابتومينةيضابإلا

راهنلاوليللايفحافكلاةلصاومو،هراكملاىلَعربصلاو،ةقداصلاةميزعلاو{ةيوقلاةدارإلانإ

يذلالجرلاانلروصيرعاشلاو،لامكلاودحلابتارمىلإناسنإلابعفترتيلالئاسولايهل

:يوقلارعشلانمنيعئارنيتيبيفهنعدعتبيوهيردزييذلالجرلاو،هبحوهباجعإبرفظي

رُششتلابالماعىرخأوايندلامزاحمئازعلاىضامىتفلابحأ

رثّئدتملادكارلاموثجلابالوهبابحرمالتامونلاوخأامأو

ءةيضاملاةميزعلابحاص،مزاحلاقرفلااذهىلإرظنا،نيتيبلانيذهيفةثالثلالاجرلانيبنراق

ةروصاهنإ؛ةرخآلاوايندلايفةديعسلاةايحلالجأنمحفاكيودحلادعاسنعرمشييذلا

مويهنعلأسييذلالمعلاةميقو{ةايحلايفهبةطونملاةلاسرلاةميقفرعييذلايحلاملسملل

.سانلاىلَعةلاعشيعيفهترخآبهاينديسنيالوهايندبهترخآيسنيالوهف،ةمايقلا

رمتسيالو،لمعىلعبأديالوهف،تامونلابهمويعطقييذلانالسكلااذهىلإرظنام
.نيدلاالوايندلحلصيالدادتمالاىلَعدوعتو،ةلاطبلارمتساحافكيف

هبرثبعفلتدقدجسملاوأتيبلاةيوازيفعبقييذلالجرلااذهليهف:ةثلاثلاةروصلاامأ

الوهلحورالدامجلاموثجمثاجوهف«هتقرافدقةايحلانأبسحترخصلادوكردكرو

ىنعاللمألاىلَعشيعييذلانالسكللةعئارلاةيرعشلاةروصلاهذهيعملمأتوةكرح

ملحبصأاذإف،حافكلاقيرطيفيأرلاهجوأبلقيركفلالوغشماًمومهمهليلتيبيؤلمعلا
ىح‘هيلعناكامدواعيف،ةلبقمةليلىلإرئادلارئاسلانمزلاهبيوأيىتحائيشلمعي

:سانلانمبهذنميفخيراتلاهببهذيو،رمعلاهنممرصني

ركفلاوسواسولاوىنامألالابحهليلسأرلادسومومهريمَس
:ةايحلاةكرعميفناسنإللةيحلاةروصلاهذهتئشنإيعمأرقاو

رجبلاججليفجاومألاهبتطاحأسجِءانكلإهاينديفءرملاامو

توملامهدحأمهديامدنع،سانلاعقاولةعئارلاةروصلاهذهتدرأاذإيعملمأتو
مهنعدعبوتيملاىراوتاذإىحمهلامعأةبقاعنوشخيوهيلإنوعزفيوهللانوركذيف

:اماوهشواهذئاذلىلَععازنو،ايندلاىلَعبلاكتنمهيلعاوناكامىلإاوعجرربقلاحبش

ربصلانعلاقتنالاعابطلايبأتوةرفنسفنللتوملاركذدنعىرت



؛٢رايبيلينةبضابإلا_[٢؛٦)ةيرانلابكومينةيضابإلا

رونملافاطتقالتداعفباغوتزرأفيحنافرخىهدبئذك

:ناكمَلُكيفهاياحتبمهيلإثعبيو،ناوخإلابحي"بلقلاريبكملاعلارعاشلاو
نزحلاوةلوهسلاوفيخودجنبنطوملكيفناوخإلاىلَعمالس

ةلآضوركفلادومُجىلَعخيبوتلاوباتعلاةملكمهيلإهجوينأهعنميالبحلااذهنكلو

نمةنيعمعاونأىلإمهتساردبنوهجتياوناكاذإاهيلإنوعسييلاةياغلابرقو،لمعلا

حافكلاو،ةيلاعلاةفاقثلانيدايميفممبومستالاهنكلو{ةيداماحابرأمهيلعردتفراعملا

.مالسإلاةلاسرءادأىلَعصيرحلاملسملاهيلإىعدييذلا،رمنملا

نسلابنيعلومشاملاهقفبمهتدجوفانئارقىلإترظن

مهب؛مهتنسلأزواجتتال.ةيحطسمهفراعمنأنيرصاقلانيملعتملاءالؤهىلعدقننيامرمأنمو
نوردصيامبونولمعياهيلع،بولقلايفةخسارةديقعوكأدبممهملعنوكينأىلإاولصيم

نملصفيرباعثيدحهروصيالةداملاريزغ،بناوحلارماعملاعلانمؤملارعاشلاو
.ءارعشلارابكضعبلزانتتةيبدأةسارديفهيلإدوعأفوسفهللارسياذإو،باتك

لوهسلاهينيعمامأطسبنتثيح،لامشلاىلإاًهجتم،لبجلاةفاحىلَعسلجيرصنوبأناك

ملاعلاىلَعهنملطييذلاليمجلاعقوملااذهيفو،رحبلاوةسوفنلبجنيبامدتمتيلاةحيسفلا
اديدجىحنماهيفاحنلا{ةعئارلاهتاماقمىلأهيفو،هنوتُمرثكأو،هرعشبلغأرصنوبأمظن

يرعاشلاناكملاكلذىلإيوأيناكدقل،اهضارغأوتاماقملابيلاسأنمفرعامىلإةبسنلاب

.ليصألاميسنقريو،ةبراغلاسمشلاةرارحفختامدنع،رصعلاةالصدعب
مومعلءاشعلاةالصدعبدجسملايفاهيقليييلاسوردلاةياهندعبئدتبييذلاهليلامأ

قيقحتلاوةمخضلارافسألاةعجارمو،مولعلاةركاذملمسق:نيمسقهمسقيناكدقف،سانلا

ةيادهلاهمهلتسيو،هيفهيجاني،هبرةدابعبصاخفرخآلامسقلاامأ.هيلإجاتحييذلايملعلا

يعاولابابشلانماليجعوشنيلسيردتلابلغتشيناكحابصلادنعو{ةكربلاوقيفوتلاو

.مالسإلاةلاسرهنعلمحتي

.نولميالونورتفيال.حافكلانمةلصاوتمتاقلحنيبمالعألاكئلوأةايحىضمتتناكاذكهو

رثدتملادكارلاموثجلابالوهبابحرمالتامونلاوخأامأ



(١ ؛يسيمرطل|ىسيعىسوموج ١

نيقيمعنييداونيبءاوهلايفةبراضةمقىلَعةمثاجةريغصةيرق:مويلا"ةَسيمرط"
ةهجنملبجلاةيقبنعاهلصفي‘باقعركووأ‘باحسةحطاننوكتنأهبشت

هذهاوظفحيلءايوقألالامعلايديأهترفح،نييداولانيبلصيقيمعقدنخلبجلا

ىَلَعسانلابلاكتامدنعنيريغملاتآجافمو،نيدتعملاناودعنمةريغصلاةيرقلا

..ءامسلايفةقلعمةريزجنوكتنأهبشتكلذبتناكف؛هللانيدنعاودعبوءايندلا

؛ليمجحلايداولاةفاحىَلَعنيليموحنببونجلاىلإعقيفمنلقلا"ةسيمرط"عقومامأ

يفودملااهتطخيمامحلانمبارسأمويلادرتثيح"ولق"نيعهنمعبنتيذلا
نيعبةهيبشمايلانمموييفتناكنلا،نيعلاهذهىلَعلطتنلاةيرقلاهذه

قصتلاةساردلانسغلباًملَو،أشناهيفو،يسيمرطلاىسيعىسوموبأدلو،ءاقرزلا

سسأهتساردمتأاملو(حرختاهيفوسردهنعو،شيلدجوىحييبأةسردمب

.مالعألانمليلقريغاددعتجرخلاةميظعلاهتسردم

ةطسوتمةيلاعةوبرقوفيسيمرطلاىسيعىسوموبأاهسسأنلاةسردملاعقت

نيباطسونوكيىحناكملااذهراتخاهنأرهظيو،"ةسيمرط"و"وداج"نيب

اقدعأيلاةيلخادلاماسقألايفنوميقينيذلابالطلااهيلإأيىرقلانمةعومجب

اهنمقفنيلتاهجلافلتخمنملاملانمغلابماهيلإثعبتتناكدقفةسردملامُهَل

.ةسردملاهذهبالطىلَع

هحصنالازادلوالولامهنعهلغشيملف5ميلعتلاىلإريبكلاملاعلااذهعطقنا

ذختيملفةنابعلاولمعلاىلإاهيفعطقنيييلاةبوزعلارثآنكوجوزتينأهؤاقدصأ
.هبالطوهبرلهتايحَلُكبهووةايحلايفةكيرشهل

نيبعمجيازاتممزكرميفاهسسأيلاةسردملاهذهميظنتيفريصقريغاًنمزىضق

رمأمظتناو،اهتلاسرءادأىلعتيوقو،امناكرأترقتسااملف"ىرقلانمددع
.

.عباسلانرقنلناثنافصنلاءاملعنموهف:رشعةعبارلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



(أايببليفةيضابإلا_[٢٤١)_خيراتلابتوميفةضابإلا
ميلعتلاةيضقريسيواهرمأىلوتيءابجنلاهبالطضعبلاهكرتاهيفةبلطلاوميلعتلا

نأرعشنيح،يقروغزملاديزوبأاهسسأيلاةميظعلاةسردملاكلتىلإلقتناو،اهيف

هذهيفةسدقملاةلاسرلاهنمبماقو،روهدنيأدبةميظعلاةسردملاهذهيفميلعتلارمأ

مويهيلعتناكامىلإةريسلااهيفتداعو،ميلعتلاةكرحتشعتنافىربكلاةسردملا

ةينملاهتفاوىََّحةسردملاهذهيفيقبدقو،ميظعلاملاعلاديزوبأاهيلعفرشيناك

ىكزأوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةرجهلانمةئامعبسونيرشعةنس

.ةيحتلا

هيلعودبت،نوللاضيبأ،ةروصلاليبن،ةينبلايوق{ةعلطلاليمجىسوموبأناك

ىَّنَعافقوةرماعلاهتبتكمنوكتنأىصوألجألاوندبسحأامكو؛عالصلاءاميس

ىسوميبأنمفقوملااذهنأماقملااذهيفىعدأتسلو،مهئاملعوةسوفنةبلط

ناوألااذهلبقلودلانأفرعأانأف!ةيبعشلاتابتكملانيوكتلىلوألاةركفلاربتعي

ينأمعزأالينكلو،سئافننمملاعلايفامردنأعمجتيلابتاكملانوكتتناك

صخشلانأتفرعامركو©كلسملااذهكلساصخشنأهيلعتعلطااميفتفقو

.كلذهبشياموأهئانبأىلَعافقواهلعجيف،هسئافنضعبىلَعصرحبدق

تابتكملانيوكتلىلوألاةركفلابحاصنوكيدقىسومابأنأ:ييأريفو

.مكحلاةطلسوأةلودلالاومأىلَعدامتعانودسانللعالطالارسيتلا،ةيبعشلا

نبىسيعىسوميبأةسردمنأةقباسلالوصفلاضعبيفترشأينآبسحأ

أدبمربتعتنأحصيو،ليجلابةيملعلاةايحلايفاديدجاهاجتانوكتيسيمرطلاىسيع

اموههاجتالااذهةمألاىَّلَعةكربواريختناكةهجوتكلسةيملعةضهت

تناكتلاةيحانلاهذه،بتكلافيلأتىلإهبالطهيجوتنمىسوموبأهيلعصرح

اوناكاَمَنإَو!مهتقويفاغارفنودجتنيذلاذاذفألاضعبلإامبلغتشيالقبساميف

باجتسادقو،اممونففلتخمبةعيرشلامولعيفاميسالوةياورلاىلَعنودمتعي

هلاوباجتسا،مهذاتسأنوقوفيدقءاملعدعباميفاوحبصأنيذلابالطلاكئلوأ

بتكلانمةعومجبريصقنمزيفانلاوزجنأفريرحتلاىلعمهنمةعومحبفكعو



؛إرايببلينةيضابإلا[٢؛١6_]ةبراتلابكومينةيضابإلا

ىَّلَععضننأيفكيوروصعلاَلُكيفةيمالسإلاةبنكملاامبرخفتنأقحيلا{ةميقلا

ثارتلانعنوثحابلافرعيل"يلاطيجلا"مالسإلافوسليفتافلؤمةمئاقلاسأر

قوفدجسملإاهنمقييمليلاةميظعلاةسردملاهذهانلاهتكرتةورثيأيمالسإلا

.خيراتلاىدحتيو،نمزلاعراصي"وداج"و"ةسيمرط"نيب،ةيلاعةوبر

تقبسييلاروصعلاينفيلأتلاةكرحنأاذهيثيدحنممعركلائراقلامهفيدق

لشمماركلاءارقلادحألرطخاذإف{ةفيعضوأ،ةليئضتناكيسيمرطلاىسومابأ

نمامويفقوتتمبتكلافيلأتةكرحنإف؛اًدبأهدصقأمليمنأملعيلفرطاخلااذه

امامتهاىحنملااذمبمامتهالاناكامنو،مالسإلابدالبلاهذهتفرشتذنممايألا

فيلأتلابةيانعلاىلإاهسفنهتسردمهجردقفىسوموبأامأ،ايسردمالايدرف

ىلإمدقينأنودةمهملاهنمبمايقلاىلَعىوقينممهبالطنمدحأقبيملفكلذلو

.جاتننمعيطتسيامةيمالسإلاةبتكملا

يتؤتةطيشنةداج‘ةسردملاهذهوأ،ليجلااذهذنمةكرحلاهذهترمتسادقو

.رامثلانسحأ

ةسردميفسرديملرصعلاكلذيفملعلاىلإبسنينُممصخشدجويداكيال

نوكينأاهسسحومالعألاءاملعلانمليلقريغددعاهيفجرختدقوىسوميبأ

ىسومنبليعامسإرهاطوبأ:نالماعلاناملاعلانانمؤملامالسإلاافوسليفامبالطنم

نوكينأافرشىسوميبأبسحو،يخامشلايلعنبرماعنكاسوبأو،يلاطيجلا

.هبالطنمناملاعلاناذه

"ت2



(٢رايبيلينةيضابإلا()خيراتلابكومينةبضابإلا

وبأ هللاطيجلاليعاتْسإرهاط
اهئأكنيتلباقتمنيتوبرىَلَع«"رنيإ"و"نيسمأ"نيبعقتةحيسفةنيدم:"لاطيج"

نوتيزلانمةفيثكتاباغتاهجلاعيمجنماممطيحءانسحردصىلَعناد
.نيتلاو

وبأ:يلازغلادماحيبأنصمالسإلافوسليفأشنةحيسفلاةنيدملاهذهيو

.يلاطيحلاىسومنبليعامسإرهاط

"جرختةرماعلاهتسردمنمو،‘يسيمرطلاىسيعىسوميبأىلعرهاطوبأسرد

هغولبنودلءعاضتو،نوبلاطلاهنعرصقالبمةعيرشلارارسأومالسإلامهفنمغلبو

ةافودعباهيفىقتلادقو،ييروغزملاديزيبأةسردميفسيردتلابلغتشا..نوفراعلا

ماقف،"ءاطسرمق"ىلإلقتناعن&زيزعيبأةمالعلاهقيدصوهليمزبىسوميبأهخيش

ىلإاهيفيقبو"ةبرج"ةريزجىلإلقتنااريخأو..ةلماكتاونسعستسيردتلاباهيف
.هبربقحلف،موتحملالجألاهافاونأ

مدخرصعلاكلذيفيمالسإلاركفلاةقلامعنمقالمعيلاطيجلارهاطوبأ

اهكرتيلاةميقلاراثآلاو،فوسليفلاقمعوملاعلادجو،نمؤملاصالخإبمالسإلا

ىلإمويلاراثآلاكلتتمدقولو‘ٹثحجحبلاوةساردلاوةيانعلانمديزمىلإجاتحت

.اقومرماناكماهنيبتلتحالةينغلاةيمالسإلاةبتكملا

رطانق"ميقلاهباتك:قالخألاةفسلفوناميإلايناعمنعبتكاممظعأنملعو

نأالإ،يلازفلانعارخأتمناكنإويلاظطيجلاو\ةمخضءازجأةثالثيف"تاريخلا

ةنراقملاو،ةيملسإلاةبتكملااهجاتحتيلاةعتمملاثحابملانمنوكتدقامهنيبةنراقم

قيمعمهفو،رينركفو\©فاصنهذىلإجاتحتنيميظعلانيملسملانيفوسليفلانيب

.كولسلاوةديقعلايفاهرثأو؟مالسإلاحورل

.نماثلانرقلانملوألافصنلاءاملعنموهف:ةرشعةسماخلاةقبطلايفايركزوبأهركذ١(



!"رايببليفةيضابإلا_(٢٠١)ةبراتلابكومينةبضابإلا
ةيافكلاهيفناكلباتكلااذهلإةيمالسإلاةبتكملاىلإمدقيملوليلاطيحلاو

كلذىلإوعديوهف«ملعلاوناميإلاليبسيفحافكلابحىلععوبطملجرلانكلو

كرتاميفكرتدقوشلابقحلىتححافكلااذهنعرتفيملشهملقوهناسلوهكولسب
دعاوقلاباتكناكنإوكرطاتقلانعةعورباتكلااذهلقيالو،"مالسإلادعاوق"

ليلعتلاوليلحتلابهيففلؤملاعاَمَئَِوشةيمالسإلاةعيرشللةيفسلفلاةيحانلابنعيمل
وهو!ةسمخلامالسإلادعاوقيفعجارملامهأنمباتكلااذهربتعيو،ليلدتلاو

.هلثمهعوضوميفدحتنألقمخضباتك

يلاوضةينونلابةامسملاسيئاشولملارصنيبأيرقبعلارعاشلاةديصقحرشو

:اهعلطم

نطومَلُكيفناوخإلاىلعمالس

رهاطوبأكيلإهمدقيرصنيبألارعشأرقتنألقعلاوركفلاوسفنللةعتمماه
.كلهحرشيو

ميقباتكيفاهمدقواهقسنفملعلاةمئأنيبرودتتناكيلاتاشقانملاعمَجَو

.ءازجأةثالثىلَعلمتشي

هبولسأوهعونيفديرفباتكباهدرفأفإاًصاخامامتهاجحلاةضيرفبمتهادقو

.يلاطيحجلارهاطيبأحورببتكهنأفرعتنأكبسحو،هحورو

برقأةفسلفلاناعمىلإيهدئاصقلانماددعمظنو،لئاسرلانماريثكعمج

.رعشلاضارغأىلإاهنم

ممالسإلاوةيبرعلالقحيفلمعلانأبسحيةقباسلاتارقفلاأرقييذلانإ
عقاولانكلولقحلااذهريغيفامهيفلمعيالاجموأانقوريبكلافوسليفللكرتي

ةفورعملاةيضايرلامولعلايفغلبفوسليفلانإف،ميركلائراقلااذههنظيامريغوه

.ةسدنهلاوباسحلايففلأدقونارقألاهنعرصقياًعلبمنيحلاكلذي

نعفقوتيالناكو،سيردنلابلغتشيناكفيلأتلايفلصاوتملادهجلااذهىلاو
ناكدقفركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانعفقيالوداشرإلاوظعولاسورد



."ايبيلينةيضابإلا_[٢٠٢7)_ةيراتلابتوميفةبضابللا

دقفكلذلولالظويدهنمهيفعقيامفرعيةيقيقحةشيعهعمتحبيفشيعي

اذهناكءاوس،ندامتالوفقوتتالةلصتمابرحلالضلابابسأبراحيناك

الهجوأ\بجاولابةناهتساوألمعلايفاقارحناوأةديقعلاينافيزلالضلا

نَمقَحْلاسانللنيبيتاعمتجملالخديو،قاوسألاىشغيناكدقوكهلانيدماكحأب

راجتلاملعدقرهاطابأنإ":نيثباعلاضعبلاقىتحمارحلانملالحلاولطابلا

.هنماهوملعتفاهنعمهاهنيهنأنونعي،"شغلالئاسوعيمَج

نومدخينيحمالعألاءالؤهودحدنعفقوتتالوفعضتاللاطبألامئازعنإ

عيمَّحبو\تاهجولاعيمَحيقانوعفخصءنطولاتومدخيو}ةمألانومدخيومالسإلا

كولسو،ةيادمهلانعفكيالناسلوهةباتكلانعقكيالمّلَم،تايناكمإلاوىوقلا

دوهجاهنإ..مأسلاوأبعتلافرعتالحراوجو"يوسلاهللاطارصنعديحيال

.ةنواعتمةعباتتمةلصاوتمةرابج

اذدعريمألاهلعمجف!قافآلاتغلبهترهشتناكو.ةراتيفسلبارطىلإرفاس

،هوأشىلإلوصولانعاوزجعفشاقنلاولادجلل.ةنيدملايضاقمهيف،ءاملعلانم

ملعنممكدنعله":لاقفمهادحتىمح،هيفقلحييذلايماسلاقفألاىلإعلطتلاو

يقبو،هنجسوهلامهبلسىمحريمألاباولازيملو؛موقلاهيلعدقحف،"انلهوجرختف

.هحارسقلطأف،سباقريمأ"يكمنبا"هيفعفشىمحنجسلايف

ميقيوسيردتلاباهيفموقي،تاونسعستغلبت،نمزلانمةدم"ءاطسرف"بماقأ
برستتيلاةيعامتجالاضارمألاحفاكيو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانكر

'..!تشفوتنلعتساترثكاذإىمح{ةيفخقرطبةمألاىلإ

حالصلالهأوءاملعلاوءاهقفلانمعمجيفهيلإجرخفسانلادحأدنعارمحنأباًمويعمس

بوتيوهللاةيصعمنعفكينأمالسإلاةمرحلكهتنملااذهنماوبلطيوركنملااذهاوريغي
ةضراعمىلإمدلاةيبصعمهتقاسو.هللارمأنعةبارقلاةوقمهتبلغيصاعلالهأنكلوكهيلإ

،ةمرحلاكهتنايذلامرحلاميلستنعاوعنتماو،هباحصأوخيشلاقيرطاوضرتعاف.نيدلامكح

نمهنوعنميسانلاهبقلعتاَمَلَو،لاحترالاىلَعمزعوافسآخيشلاعجرف؛ةيصعملانلعأو



!ايبيليفةيضابلا_(٢٠٢)ةيراقلابتومينةيضابإلا

رمألانمنونمؤملاعنميو،َقَحْلاهيفماقيالدلبيفميقأال":مهللاقهنودنولوحيوليحرلا
هلاقتنالناكو{ةبرجةريزجىلإةسوفنلبجنملقتنااذكهو."ركنملانعيهنلاوفورعملاب
مرجلانمامتءاربةنيدملاتنلعأدقف؛باقعلابيصاعلاذخأو،َدَحْلاةماقإنمربكأرثأكلذ

لجرلابتقاضفةيراسلاضارمألابباصملاذبنيامكهوذبنو،هعملماعتلااوعطقو،هلهأو

فكلامكحذيفنتنوبلطيو،حامسلانوسمتلياوعجرو،مهتبوتاونلعأوضرألاهلهأو`

قالخألاعرشيقنيتيرجربكأتبكترافناطيشلااهيفخفنيلاسوؤرلاكلتاوأطأطو

.ةيلهاجلاىوعدورمخلابرشنمربكألهو،نيدلاو
دجسملايفيخامشلايلعنبرماعنكاسابأةمالعلادجوف"لاطيج"هدلبراز

يبأةسردميجيرخنمنكاسوبأةمالعلاوءاشعلاةالصدعببتكلاضعبسردي

نكاسيبأنمقبسأيلاطيجلاناكنإو،يلاطيجلااهيفسردلايسيمرطلاىسوم

.ةساردلادهعيفاعمتجيملنإودهعملاىلإةبسنلابناليمزامهفسردلاةقلحيف

يذذناعتمملاشاقنلاامهنيبىرجو"ريبكلاملاعلاىلإريبكلافوسليفلاسلجو

ةالصىلإاماقنأىللثيدحلااممبرمتساو،نيلاعنييكذنيقيدصنيبيرجت

،ريبكلافوسليفلاهيلإاههجوييلاةلئسألاعيمَجنعريبكلاملاعلاباجأو،حبصلا

لئساذإكلذدعبلوقيرهاطوبأناكف،باوجبيعيملوةشقانميففقوتيملف

ناحتمايفحجنييذلالجرلاو!"هرهدديحورماع":يخامشلانكاسيبأنع

نأىَلَع،هرهدديحونوكينأقيقحةلماكةليلهيفهشقانيو،رهاطوبأهلهدقعي
.هتناكمعافتراو،هتلرتمقومسىَلَعةلالدللةيفاكيخامشلااهفلخييلاراثآلا

ءاقلخو‘ةمكحوءاملعايندلالمي،نماثلاوعباسلانينرقلايفيلاطيجلاشاعدقل

ملسمللاكئارالئمبرضنأدعب(ه٠٥٧ر)ةئامعبسونيسمحةنسينوتو،انيدو

.دصاقملاىمسأوتاياغلالبنأغولبنعءيشهقوعياليذلاحفاكملا

٨

:ن
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اهنمددعناكدقوةرواجتملاىرقلانمةعومجبىلَعنآلاقلطيمسا:0))"نرفي"

لامشلاىلإةيرقأتنتةعومجملاهذهنمو"ءاضيبلا"ىمستةميظعةنيدمنوكيالصت

فلأوحننمنوكتييذلاميظعلانصحلاامهبولفاحخيراتاهلناك"ريسيد"ىمستيبرغلا

تبرخامك،لبجللاهلالتحادنعةيكرتلاةلودلاهتبرخضعبقوفاهضعبةفرغةئامنامثو

.ظفحللنزاخمونصحتلللقاعمربتعتيلاةقهاشلاروصقلانمهريغاًرينك

ريغةوبرهيفًأتنتدقلبحلانمطسبنمىَلَعاهلةعباتلااهارقبىربكلاةنيدملاهذهعقتو

لمجأنمربتعتةنيدملاهذهاهيفعقتيلاةقطنملاوقيمعريغداواهيفردحنيوأةيلاع

.ءاماميذعأو،ءاوهاهفطلأو،ةبرتاهدوجأواضرأاهبصخأولبخلاقطانم

واَقيَسينبرماعنبيلعنبرماعنكاسوبأأشنةينغلاةليمجلاةريبكلاةنيدملاهذهق

.يخامشلا

ىَّلَعحالصلاىريوءهلياخمىّلَعةباجنلارهظتو،هينيعنمءاكذلالطيالفطأشن
ارماعدجويبارعأمميرمف،هلقافرعمةرقبىعريلهوبأهلسرأريغصوهوهكلسم

لاقفلكلاعاونأراتختوباشعألايقتنتيه،ةوطخةوطخاهعبتتيةرقبلانسرباكسمُم

عمتبعلوتحرتساواهتلسرأالهكقافرنودةرقبلانسربكسمتاذامل":يبارعألاهل

اذهقلخنميبارعألابجعو."سانلاعرورزىشغتنأىشخأ":رماعلاقف"؟كنارقا

ةساردللحلصيكدلونإ":هللوقيرماعيبأىلإبهذةنيدملالخداًّملف؛ريغصلالفطلا

ىرقىلعقلطينآلا-نرفييأ-مسالااذهو٣٩:ص"نييئدتملاوةماعلاملس"يفينورابلااشابناميلسلاق١(
اهضعبتاقبط،تيبةئامنامثوفلأوحنهيفرصقامبناكءهنراقشلا:اهللاقيو،ريسيدو&تسرفت:ىهو3ةددعتم

زانو!ةنامةبصقو،ةمغاتوريصقلاولبحلانوصحمظعأنمناكو.ةينامثعلاةلودلاهرخآنعهتبرخضعبقوف

ةنسامتددجنلاانتسردمةريخألاهذهىفو،ةخباخبلاو،نيشوشملاو،نييدارقلاو5نيناعملاو،ىدامنبةبصقو،©تيارم

مهيرختفينممنيدلاولضفلاوةماهشلابابرأنيربتعملالاجرلانماهيفو،ةّيضابإلابةرماعنآلاىهوه٢

.نامزلا



؛مرايببليفةيضابإلا_[٢٠٠]ةيراقلابكومينةيضابإلا
مويلايفو‘بيجنلالفطلااذهةايحيفلوحتةطقنةثداحلاهذهتناكو"راقبألايعرلال

.رقبلاىعرمنمالدبةسردملاىلإهوبأهلسرأيناثلا

ميلعتلاةلاسربموقتتناكيلا"ةَخْباخَبلا"ةسردميفىلوألائدابملاىقلتنأدعبو

هذه،يسيمرطلاىسيعىسوميبأةسردم،ةميظعلاةسردملابقحتلا{ةليوطنورقل

"جرختاهنمو،سرداهيفوركفلاونيدلامالعأنمليلقريغاددعتجرخينلاةسردملا

بالطلاةيقبنودهصخىتح،هدنعمهرثآوريبكلاخيشلاىلإبالطلابحأناكو

ههوشتنأنوداًملاسنيدلااذهكيلإتغلبأدقل":هللاقفةنامألالمحبءابجنلا

.)"عاضهتلمهأنإو،يقبهيلعتظفاحنإفةعدبلاوأةفارخلا

ةمئاقلازتاليلاىربكلاهتسردمكانهنوكو"نرفي"ىلإعجرهتساردمتأنأدعب

مايقلاو{ملعلارشنيفهحافكأدبو0"نرفي"ىرقنيبةطسوتمةطقنيف،اذهانمويىلإ

ةدمسانلانيبيقلخلاويدلايعولاوةفاقثلارشنو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاب

يبأخيشلاهقيدصوهليمزعمنواعتو،ييروغزملاديزيبأةسردمىلإلقتنامت،نمزلانم

هدعاسينماممبالطنمزيزعوبأدجوو‘تماقتساىتَحةسدقملاةلاسرلالمحيفزيزع

يقبكلانهو،تابيحرلاضرأيف"نويتيم"ىلإنكاسوبألقتنافؤبجاولااذهءادأىلع
لضفلاوملعلايفرهازلااهدهعدالبلاكلتىلإعجرينأامهلالخعاطتساةنسةرشعثالث

قيفرللهللاهراتخانأىلإامبيقبو"نرفي"يفةميظعلاهتسردمىلإعجرمن،نيدلاو
..ىلعألا

دهجنعلقيالادهجلذبف،هذاتسأنظنسحدنعنوكينأنكاسوبأصرحدقل

.مويلاىلإلازيالامرثألانمكرتو‘هخيش

ناكمنمءاملعلاءالؤهلقتنياذامل:لوقيفماركلاءارقلادحألابىلَعلاؤسرطخيدق

البىلإنولقتنيريصقوأليوطنمزدعبو،نادلبلانمدلبيفةسردمنوسسؤيناكمىلل
.اهنماولقتنينأنوبليالمث.ةلاسرلاسفنبنوموقيفرخآ

ملهعتق



نأنونمؤيمالعألاءاملعلاكئلوأنإف،بّهذَمْلادعاوقنمفورعمكلذىلَعباوجلاو

ركنملاوألهجلااوبراحينأنوعيطتسيالمهو،نابجاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا
توفرعيوعمتجانوسرديمهفكلذلو؛ةلسارملابوأ،دعبنعفارحنالاوأداسفلاوأ

وأاهنيديفةمألابيصتيلاضارمألانوسملتيو،هتاهجنمةهجَلُكيفةايحلابناوج
مهملعزكارمنوذختيضارمألاهذهضعبرهاوظودبتيذلالحملايفواهقلخيف

مهأاوملعاذإف،ةمألابكتفتييلاهميثارجاوديبيوءادلااولصأتسيىنحمهحافكقلطنيو

ةمألانمبناجلااذهىَلَعاونمأو،ةكاتفلاةينيدلاوةيعامتجالاضارمألاهذهىلَعاوضق

.لمعلاسفنباوموقيلزكرملاكلذريغىلإاولقتنامهلامعأراثآاوأرو

امكزفدًّمحُمىلإهللاةلاسرغالبإىلَعنوبساحممهنأنورياوناكمالعألاكئلوأنإ

نأنورداقمهودحاوناكميقاهغيلبتىّلَعاولمعينأمهبرمهرذعينلو،امبءاج

نعفارحنالاولهجلاضارمأضارمألاهذهنوقحاليمهنإةددعتمةنكمأيفاهوغلبي

ةراغبنوعمسيامف؛ءادعألاموجهفيسلالاطبأبراحيامك،لامهإلاوأغيزلابهللانيد

.اهيلإاوقلطنيىتحنطولافارطأنمفرطيقةريغصوأةريبك

وبأراسةريسلاهذمبو،يلاطيحجلارهاطوبأراسةريسلاهذمبو،نولعفياوناكاذكه

تارشعراسةريسلاهذهبو،ييورابلاهللادبعراسةريسلاهذمبو،يخامشلارماعنكاس

ضارعإمهمئازعرتفيال«مهروصعيفنومهدعبنموءالؤهلبقنممالعألاخياشملا

نوفلأيالو\ةبارقلاوألهألاوألاملابحممبدعقيالو،نيربكتملاءزهالونيلهاجلا

ناكلملااهيفرفاسملامهيال،ةلصتمةلحرالإمهرظنيفةايحلاامف؛ةماقإلاورارقتسالا

"تولال"بوأ"نواسم"بوأ"ةروغزم"بوأ"نرفي"بتابءاوس،هيفتيبييذلا

.ةيهافرودغرةايحشيعيلوأ،اروصقبيوأالاملئأتينأديريالهنأكلذ

يهتشيامهلنوكينأهللانموجريلهنإو،اهلدعتسيوهوكلذىلإقوتتلهسفننإ

اليلاةنمآلاةعداولاةايحلاىلإرقتسيوةليوطلاةلاسرلاهذهمتينأدعب،يهتشيامقوفو

.عاجتناالواهيفةلقن



؛ررابببليفةضابإلا(٦٠٧]ةيراتلابتومينةيضابإلا
يبألحصىَتَح"عطقنياللصاوتمحافكةايحرهاطوبأشاعامكنكاسوبأشاعو

ناقباستيناهريسرفكرهاطيبأعم-نكاسوبأيأ-ناكو":امهيفلوقينأسابعلا

."ناديميت

نكاسابأنأوفيلأتلاناديميفيلجرهاطابأنأمعزأنأيلقحيلهىردأتسلو

وأ،اليئضناكسيردتلايفرهاطيبأدوهجبنأاذهنيعمسيلو،سيردتلاناديميفيلج

تفلسأامكرهاطابأنإفدصقأاماذهسيل،اليلقناكفيلأتلايفنكاسيبألمعنأ

كلذعمهنكلو؛ماعلاداشرإلانعفقوتيملوسيردتلانععطقنيملهنعثيدحلايف

اذهيفهدهجوىةرماعلاةيمالسإلاةبتكملانماماهاًريحلغشت،ةميقةيركفةورثانلمدق

ءاملعلانماددعانلكرتدقفنكاسوبأامأ..ميلعتلاناديميفهدهجنمارثأرثكأناديملا

بتكلانمةعومجباوفلأو،داسفلاوفارحنالاوةعدبلاولهجلااوحفاكنيذلامالعألا

اذهىلإوهو،تاوبنلاعيمجاهيلإوعدتييلاةسدقملاميلعتلاةلاسرباوماقو{ةميقلا

هباتكريغاهيفنكيملولوةعئارةميقاًراثآةيمالسإلاةبتكملاىلإمدقدقميظعلادوهجلا

.اًيفاككلذناكل"حاضيإلا"ميقلا

اًعمَج،هلثمبّهذَمْلايففلأنظأامفيلأتلااذهو":باتكلااذهنعسابعلاوبألوقي

يفبرغملالهأدامتعاوهو،رركمالوَلمُمريغاليوطتو،لحخُمريغاًراصتخاو5اليلعتو

نإف:انأامأ"ميقلاباتكلااذهنعسابعلاوبأهلوقياماذه،"ةسوفناصوصخانتقو

ثيدحلاحاحصوهللاباتكدعبيدنعاهرثآويسفنىلإبتكلابحأحاضيإلا

يألبقهيلإعجرأيثاحبأقاطنيفلخدتيتلاةيملعلايلكاشمعيمجيفو‘فيرشلا

.قالعأوسئافننمبّهذَمْلاففلأامةرثكىّلَعباتك

هديفحوىسومهدلو:مهنم،ماظعلاةقلامعلانمليلقريغددعملعلاهنعذخأ

ءايركزوبأو،خيشلانبدًّمحُمنباخيشلاوحابصمنبسنويبوقعيوبأو،ناميلس

وبأو،ييواسرملامزاحنبحونو،يدارَبلامساقلاوبأو،يلاطيحجلابويأو،ءايركزنبىحي

النيذلامالعألانمكئلوأريغو،يسيمرطلاءايضلاوبأو.ناَحْفتلادّمحُمهلادبع

.ماقملااذهلثميفدعلامهيصقتسي



!إرايببلينةيضابإلا_[٢٠٨١)]خيراتلابتومينةضابإلا
هقيدصىلإثعبفلجألاوندبةساردلايفنكاسيبأقيدصزيزعوبأرحأ

مايأرخآيفهافاوفزيزعلاهقيدصةرايزررقدقنكاسوبأناكوهيلإهوعدي

نونمؤملاهبىصاوتيامبايصاوتو،نازيزعلاناقيدصلاثداحتوںايندلاةايحلا

امبزيزعوبأىضفأدقو،ديعسةرخآلايفءاقلىلإءانفلااينديفاقرتفامت،نوقتملا

هتسردمباوقحلونكاسيبأىلإهتبلطلقتناهبربقحلاًمَلَوهقيدصىلإهسفنيف
.ةرماعلا

كتلوأنماديمحلاقلخلاولمعلاودحلايفهبىذتحيالثمنكاسوبأناك

نوخرؤملاونامزألافلتخميفدابعلاىلعةجحلاهللاممبميقينيذلاةادهلاةاعدلا

يعولاوةفاقنلارشنىلعهصرحو"ميلعتلايفهدجنعةعئارةلثمأنووري

يفريسللهمازتلاوهبرلةلصاوتملاةصلاخلاةدابعلابهمايقوإةَّمُألايفيمالسإلا

.نيحلاصلاةريسلءايحإو{ةميوقلاةقيرطلا

كرتيلنكيملكلذعمهنكلو؛مرهلاهايعأىنح،ريخلاهرمعيفهللالاطأدقو

ركذدقودجسملاةمزالموسانلاداشرإوسوردلاءاقلإنمهسفنهبذخأام

ءاعدلايفذخأاكَلَو-اًميصتقولاناكو-هدجسمىلصميفسانلابىلصهنأ

املف،هوربخيملفسانلاهرقوو،هتحتنمرهظىتحرعشينأنودلوبلاهنملزن

ء"ىلصلملاهنمرهطينأهللانمعمطأ":لاقو-هللاهمحر-ىكبهآروهيلإنطف
هللنإ»،ىلصلملارهطريزغرطملزنو‘©باحسنوكتىحاليلقلإثبليملف

.«مُهرَبألهيلعاوُمَسقأولادابع

دشأنمهللافاحفاكمو!نينمؤملاقدصأنمانمؤمهللاهمحرناكدقل

ةكيرعلانيل،اّميفع،اروقو،اميكحنآرقلاقلخباقلختمناكو،نيحفاكمل
نمهمرحكهتنتنأالإ‘هنوفلأيومهفلأيوءهنوُبحُيوسانلابحيقلخلالهس

.هللارمأباهيفموقيىمحرارقهلرقيالهنإف،هللامرح

3



(٢رايبيليفةيضابإلاخيراتلابكومينةيضابإلا ل.[لئلل_دياتومفةيضابلا

}©يسومنبدمحانببوقعيفسويوبا
ولختالىرقةعومجبنمنوكتتيلاةميظعلاةنيدملاهذه،"نرفي"ةنيدميفأشن

هيلإسلجدقفهنعثدحتينايعدهاشعدأنأريخلانًملَعَنَولضفوملعنماهادحإ

انمعنمملعلاذخأ":لاقملكتيهعدنلفهشقانوهنمعمسويخامشلاسابعلاوبأةمالعلا

،مولعلايفامامإ،رهدلاديرفرصعلاديحواًققحُمناكو،هريغويخامشلاهللادبع

ىلَعاهلكمولعلايفاًقَقحُمناكو،يروُمَدْيبلانمةيقيرفأةرضاحسنوتبتعمستنكو
:هلتلقفهلاحنعوفسوييبأخيشلانعلأسدقو-هيلعأرقأتنكو-ىعديام

:لاقفايحذئمؤيناكوكريخ

نايبلاووحنلانممولعلاأرقأامبناكو-وحنلابهنمملعأيأ-هنمىحنأسنوتيفام"

هتبلطناكوملعلايفهتجردولعيفارابخأسنوتءاهقفنمتعمسو،لوصألاوقطنملاو

يفةلأسميفامبخايشألاضعبعمفلتخاهنأركذو،هريغىلَعرختفيهنمذخأنمواهي

ىلإلقتنامت"برعلاراعشأنمادهاشنيرشعىلعبرقيامامتابثإيفرضحأف،وحنلا
ةئامنامئونيعستوةعبرأماعلاوشيفيفوتنأىلإامبماقأو\ةسوفننمةيرق"يسمأ"
اًراضحتسارثكأتيقالنمعيمَجيفتيأرامفهتثحابوارارمهتسلاجدقو،((ه٤٩٨)

تكسيالو‘فيرصتالوبارعإيفاهيفنحلةملكبترفظامكمويهتسلاجولهنم

نألإاهنملصفنيالةلأسمنعهتلأسنإكناسلةعرسعمملعهمالكلكف،ةهينهولو

ةفللاامأوجرخيوهيفلخديفيكفرعييذلاهشعفوحنلاامأرخآلاؤسبهضراعت

امريسفتلانمءيشهيلعذشامهنأدحأىعداولفريسفتلاامأو©بجعللايففيرصتلاو

ءهانعموهلكشوهطبضبنوقفاوملاونوفلاخملاهاورامظفحيهنأنظأثيدحلاملعو.بذك

نمقئاقرلاملعومهبحصومهعمرضحهنأكفءاملعلاوةاورلاةيمستوخيراتلاملعو

سانلانيبمكحيارارمهدنعترضحهقفلاوهملععزفموهو.ةيآفريكذتلاوظعولا

امويهنيتأو5"اذهلثمًالإسانلانيبمكحينأيغبنيال":تلقف{هليصفتنمتبجعتف
ااا

.عساتلانرقللنياثلافصنلاءاملعنموهف:ةرشعةنماثلاةقبطلايفءايركزوبأهركذ١(



(إرايبيليفةيضابالا__[٢٦٠)_خيراتلابكومينةيضابإلا

ةمدقمأرقيوهاذإفتعمستفنيتلاةرجشتحتسرديهتيقلأفريبكخيشوهوارئاز

امهفلوصألاونايبلاو.عبسلابهللاباتكأرقيهنظأفنآرقلاامأو.قطنملايفيحنوخلا

الاكشإلازأنمدجأملف،ةلأسمالكشتسملبقتنكوامويهسلجمترضحو

تعدوأو،يرمبأامهنمتيأرفهتنحابف،اهنعلاسأنأريغنمةضراعسلحملافتعقوف

يلركذو،اهريغوزئانجلاديصقلوأيف!مئاعدلاباتكلكشمليبارعإيفثحبلاضعب
ىوط,امئانضرألاىلَعهبنجعضوامماوعأةسمخهرمعرخآيفيقبهنأهتبلطضعب

ظعيهتداعو،ةالصلاريئكناكو5ارسهتاقدصتناكو،رهدلامئاصناكو،شارفلا

اذإو©بتكلايفرظنيوأ"مولعلانمظفحامسرديوأ،نآرقلاأرقيوأ،هيلإسلاجلا

."كلذكاليلقموانتساعنلاهذخأ

،تاماقملاسرديوهسرديناكوءاًموينيسمخيفةغللايفقيرحنباتظفح":يللاق

ظفحاتيأرامنآرقلانامجرتنوكتنأتدك":امويهلتلق."ظفحلاريثكناكو

."!كنم

جاحلايعمواضيرمهترزو."ظفحلايفهلصأال":دحاولادبعنبهللادبعانمعلاق

بطلاملعيفهعماملكتف،دّمحُمنبسنويانمعويلئامسلاينامعلاهللادبعنبدًّمحُم

لوطوصرحلا:ناتلصخهعمبشتمدآنباباشاذإ":سنويانمعلاقو،امهمحفأف

هنأكفاهرداصموامتاغلباهفيرصتيفذخأو،هيلعركنأفنظأبشتنيشمضف.لمألا

امريملهريمّلنمةَلمُحْلابو،بلعثحيصفوأ\تيكسلانبالقطنملاحالصإيفرظني
يأيففيلأتلاىلَعةودقوذهنأعماًفيلأتكرتيملوتامو،ءاملعلارابخأيفهبثدحتي

."ثيدحلاوريسفتلااصوصخ،دارأملع

ملعلاةقلامعنمقالمعلااذهنعهاورو،يخامشلاةمالعلاهآرامبىفتكايننإ

.نيدلاو

70
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ثهىخامشلاسانعلاربأ
هرمعهللالاطأ-شيفطاقاحسإيبأةودقلامامإللثيدحلاعدألانهفقأنأفرشي

سابعلاوبأدهتجملامامإلاوهفيخامشلاردبلاامأو":قاحسإوبألاقمالسإللارخذهاقبأو

نبمساقلضفلايبأنبديعسنبدحاولادبعنبديعسنبنامثعيبأنبدمحأنيدلاردب

نكاسيبأمامإلادجرماعنبىسومنبميهاربإنبىحينبرمعنبدّمحُمنبناميلس

ردابتياميفهدجينمامإلااذهبعمتجيوهف،يخامشلارماعنبيلعنبىسومنبرماع
.ه٩٢٨ةنسنورابلاءايركزوبأةمالعلاهركذامىَلَعهللاهمحرينوت

ةلزتماوغلبو،مهداهتجاومهدجلميظعنأشمُهَلنيذلاملعلامالعأنمسابعلاوبأو

فنصوفلأاذإ،هيلإأجليو3هبمصتعياًملعو،هبىدتهياًرانمامباوناك،ملعلايفىوصق

ناكملعلاسلاحبنماًسلجبرضحاذإو،ةياغاهلحيفناكةلكشمهيلإتدراذإو5ةيآناك

لوصأيفهتمدقماصوصخ،تاهمألانمدعتاهلكمولعةدعيففيناصتلانمهل،ةياهنلاهيف

بوقعييبأنيدلاسمشلفاصنإلاولدعلاباتكنمةمدقملارصتخا،اهحرشوهقفلا

ديرينلةدامىدجأوهدعنتمأو©كقفلالوصأيفنتمىقنأولمجأتناكف،ييالجراولا

ارصتخمناكنإواهحرشو«اراجيإوالومشامنوتمنسحأاهارأليئإَولوصألادعاوقظفح

لهأخيراتولاجرلامجارتعجارمنمو،قيقحتلاوةسافنلانمريبكبناجىلَعهألإاذج

ىَّلَعمهلةردقالو،خيراتلانممُهَلظحالنيذلانظيهلريسلاباتك.ةماقتسالاوقحلا

تذخأةداموةورثهأنوملعيالمُهَئكَلَو،ديفمريغباتكهنأهنيدايملوخدوهلحارمبوج

ينإو&بجعبمهنمتنأو.نيدلاوملعلانيطاسأركذبتصتخاو‘ببسبةيحانَزُكنم

خيراتلئالجوقالعألاهيففشتكألازأالو\نوحشملاكلفلاو،نونكملازنكلااذهعلاطأل
ملعلاخيراتةيقيرفإلامشبةيمالسإلاةمألاطسوةيضابإلاخيراتنمقلغامحيتافمو.ةمئألا

،هملعةرازغكليدبتديحوتلاةمدقمىلَعةيشاحلاهذهو،نامبإلاونيدلاراهدزاو3نارمعلاو

اهيأكلتعضودقو،اهمجحرغصعمةيبرعلامولعوةعيرشلانونفيفهرحبتو،هتدامةرفوو

.عباسلانرقللنياثلافصنلاءاملعنموهف.7ةنالةعبطلايءايركزوياهركذ١
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اذهتاقيقحتلجذومنك«اهيلإكتفليارطسنعللاةيماسلالمحلاضعبتحتميركلائراقل
فنصملانعانثدحيامامهنيبو،هرظنومسو،هقوذةمالسنعةبرعملاهتايرظنوليلجلافنصملا

ثيحنمفنصملانعانثدحياماهنيبو،هرظنومسو،هقوذةمالسنعةبرعملاهتايرظنوليلجلا

اونهوأو‘طاسرألااوفعضأنيذلاءاهقفلانماريثكنيابياًرظنةيعامتجالاةايحلاىلإهرظن
بارعإ"هامسمئاعدلابارعإليلجلامامإلااذهتافنصمنمهيلعتفقواًمِمَوكمئازعلا

نظأو.هرابزأهباوصلَعَلو©رابزأىسيعنبدّمحُمخيشلاةنازخنموهو"مئاعدلالكشم

ةباتكتقوهيلعلوصحلافتدهتجاو،ادجاًسيفنتانايدلانتمىلَعاحرشهلتيأرينأ

.هبزفأملفاذه

لوقلاطسبىلإوألئاسملاتامهميقاهيلإةلاحإلابهتافلؤمضعبنعفنصملاانثدحيو

،قظطنملافبوقعييبأنيدلاسمشلنيرحبلاجرمىّلَعاحرشهلنإ":لوقيوهف،اهيف

ءهقاقتشاوةلالجلامساىَلَعلوصألاةمدقمحرشةبطخيفملكتثيحةسدنهلاوؤباسحلاو

."بغارلاهرظنيلفنيرحبلاجرمحرشيفكلذانطسبدق:لاقف

:نيرحبلاجرمحرشيفلاقف،هيلعفقينأ-لَُمحَر-نيمثلانيدلاءايضنمتدقو

هلتنكيتيلايفعاضهنكلو،اًبيجعاحرشهيلعقلعيخامشلاردبلانأتعمسينأريغ"

اًحرشهللمحيهئفرمعلاهلهللاأسنأنإهنأهتمدقمىلَعهحرشرخآيفدعوهنإهت"اًببصم

يفهلهللاأسنأدقو!(ه٩٨)٤نيعستوةعبرأوةئامنامثةنسكلذو،هنحابمعيمجبعوتسي

دعوامكاطوسبماحرشامهلعضوهلعلو«(ه٨٢٩)نيرشعوةيمنامنوةئامعستىلإرمعلا
.هيلعفقنملو

ةماهةيخيراتةثداحبةمدقملاىلَعاذههحرشخرأيخامشلاردبلانأخيراتلافئاطلنمو

جارخإنميناثلاماعلاوهو{ةئامعستوةعبرأةنسنابعشلئاوأخيراتبهنمغرف":لوقيثيح

!اهيلعاولوتسانأدعبةريزجلانمنيينابسألاجارخإهبيعيو."ةبرجنمىراصنلانيملسملا

مَلَو،نينسذنمةعقاولاهذهليصافتىلَعتفقودقو،ةيسنوتلاةكلمملاطوطشاولتحاامك
.اهديقيلرسيتي
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عورفلايفتافنصمهلنأرهظيونيرثكملانيفلؤملانميخامشلاردبلاىرأينإفدعبو

،يشاوغلايداوعامبتثبعو،يشالتلايديأامبتبعللبانيلإلصتملاهنأديبةيهقفلا

.نيعديعبارثأتناكف

هللادبعوبأةمالعلاهدعو.ه٨٢٩ةنسةسوفنلبجنم"نرفي"ةدلبب-هللاُهَمحَرىفوت

.ةقبطةنسنيسمحَلُكهبيترتبسحرشعةنماثلاةقبطلايفينورابلاءايركزنبدًّمحُم

خيشلانعةسنؤملاسنوتبملعلاذخأهنأركذ:مهنماضعبهخيراتيفركذدقفهخويشامأو

لاق،يسوفنلايتريمدنتلاءايركزنبحوننبحلاصفيفعيبأخيشلاةمالعلانعو©يرومديبلا

ةفاقثلايحاونكنماراهدزاملعلاباًرهدزمردبلادهعناكو،مولعلاضعبتذخأهنع:ردبلا

دمحأنببوقعيفسوييبأويداربلامساقلايبألثم،ماخفمالعأهيفرهظ،نيدلاوةيمالسإلا

ملعأناكو{خيراتلاوةيفسلفلاوةيبرعلاوةيعرشلامولعلاعيمجيفهللاتايآنمةيآىسومنب

،يخامشلارماعنكاسيبأمامإلاذيمالتنمريثكو،اهئاملعةداهشبوحنلايفسنوتبلجر

."هللامهمحرف{نانبلابهيلإراشيالمعواملع:ايلعلاةورذلاغلبمهنملكعمجمهنمغبنهن

سيلفقاحسإوبألاقاذإو،شيفطاقاحسإوبأةمالعلاةودقلامامإلاهلاقامانهىلإىهتنا

هيلإريشأنأديرأاملُكَوشةملكديزأنأهحمستسأكلذعمينكلو،لوقينأهدعبلئاقل

يفدعييخامشلاردبلاةمالعلانأىلإريشأنأعماجلاقحماقداصلاعتمملاثيدحلااذهدعب

بالطههحتايذلاديدجلاهاجتالاذنمفيلأتلاةكرحمهيلعتماقنيذلامالعألادحأيرظن

.يسيمرطلاىسيعنبىسيعىسوميبأ
ةبتكملاهبرختفتاديجماثارتانلتكرتو،ةبيطارامثتتأةكرابملاةكرحلاكلتتناكاذإو

نمهانفرعاميفليثماهلسيلةديرفةقيرط"ريسلا"ميدقلاهباتكيفسابعلايبأةقيرطنإفةيمالسإلا
رهاظملانوعبتيو،ةسايسلاثداوحمهفطختتامابلاغخيراتلايفنيفلؤملانإف.خيراتلابتك

كلذبمهممأنودقتعيوماكحلاوكولملاريسوةيركسعلاكراعملاوتابالقنالاثداوحنمةعداخلا

.مكحلايساركىلإاوبثو،سانلانمليلقددعلاوخرأمهنأوهعقاولاوممألاوبوعشللوخرأدق
نمةمأخيراتنعةحيحصةروصكلذيطعينلو،قحنودةمألالاومأوهللادابعيفاوفرصتو

.نيملاظلاماكحلالامعأو،داوقلاودانجألاتاكرحتوكراعملاوشويجلارابخأنإف،ادبأممألا
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ةوقلارهاظمنمكلذعبتيامو©لقاعملاندملاميطحتومهيفمكحتلاوسانلاىلعةرطيسلاو

.ةمأةيأةايحوخيراتلةحيحصلاةروصلايهتسيل٧للارمأريغيفلمعتستلاناطلسلاو

لإةسايسلارايتعمفرجنيملفةقيقحلاهذهيخامشلاسابعلاوبأةمالعلاكردأدقو

نيبامنكستيولاةمألاهذه،ةملسملاةمألانمبناجلةيقيقحلاةروصلاانلمدقاَمَنَو،رادقم

يذلاماعلاةروصيقةمألاهذهخيراتلةيقيقحلاةداملاانلمدقيوهوىصقألابرغلاو"ترس"

ةقيدحلاىلإبهذيوسأفلالمحييذلالجرلاةروصيفو،داشرإلاوظعولاسورديقلي

ةيلمعبموقيلرطملالرتينأدعبهترقبقوسييذلاةودقلاملاعلاخيشلايوضرألابلقيل

هعيبيفهبحاصىّلَعلياحتيمتاًريغصائحجبهوتسييذلايكذلاميتيلالفطلايفوثرحلا

ىلعاهنمقفنيلعمجتلاغلابملايفو"كاذوأعمتجااذهيفدقعنتلاةيملعلاسلاجلايفو،هل

اهجوزلةصلخملاةأرملااهمدقتيلاةحيصنلاةروصيفو،ةرشتنملاسرادملايفةيلخادلاماسقألا

يفو،ةايحلايفاهيلعوسقيوأةرضجوزلااهيلعذختيامدنعاهكولسيفو،اهتقيدصلوأ
اهيبألةملعتملاتنبلاشاقنيفو،اهتنيزنعاهيبأىلإفرتامدنع-ةجذاسلاتنبلاثيدح

ءارآلاوتارواشملاوثيداحألاةروصيفو،ملعلالجأنمةأرملاحافكيتو،هيلعاهلالدإو

.درفوةرسأوعمتحبةيقيقحةشيعبعشلااهشيعيلارهاظملا7.لامعألاوىواتفلاو

امدجأملف"عامتجالابتكنماريثكتأرقو،خيراتلابتكنماريثكتأرقدقل
دتمتةيعقاوةايحشيعألعجييذلاباتكلااذه"ريسلا"هباتكيفكلذدجأامك"يوهتسي

.نورقةرشع

ابجعمكلعجيوهلاطبأصوخشيفةايحلاثعبينأعيطتسييذلاقفوملايصصقلاتيأرأ

ةرشعلالخةمأةايحةصقيههذههتصقو،يخامشلاسابعلاوبأهنإ؟مهلامعأبامتهممهب

©ئغورقفنماهيفامب،ةعتمنماهيفامبةايحلاةقيقح،لايخلاالةقيقحلالاطبأاهلاطبأو،نورق
يفةيمالسإلاةمألاو،يعامجويدرفلمعنماهيفامبلاضنوعارصوةكرحنماهيفامب

،ةايحلاهبدهشتامكووهامكعقاولانوروصيزارطلااذهنمباتكىلإىربكةجاح

،ةضرغملاةسايسلاهيجوتنعاديعبليوطلانامزلاكلفيفيعقاولاخيراتلاهبيرجيامكو

.ةدوصقمريغوأةدوصقم،ةيجراخلاتارثؤملاو{ةفئازلاعامطألاو
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ىلدرابلىيحينبهللبع

خرؤملارئازجلايفةثيدحلاةضهنلايبألثيدحلاعدألفقأنأةرملاهذهفرشي

لمعبةلفاحلاهتايحبنيملسملاعتموةيفاعلاوةحصلاهقزرو،هرمعهللالاطأىسيع

ةمالعلالاق،نيحلاصلانيحلصلملاوةادهلاةريسىلإداشرإلاو\فورعملالوقو،ريخلا

:ناظقيلاوبأ

بطقهفصودقو،نورابلادمحأنبىحينبهللادبعخيشلا،ليلحجلاةمالعلاوه"

ملاعوهىيحينبهللادبعخيشلاو":هلوقبهلئاسرضعبيفشيفطاخيشلاةمئألا

."يبرتهنظأو":لاق"ةسوفنعراوو

ىسيعنبديعسنامثعيبأخيشلامامإلاريبكلاةمالعلانعةينيدلامولعلاذخأ

.ه٢٨٢١ماعيفامبهتينمهتفاويذلاةبرجليزنينورابلا

ةيلقعلامولعلااميسالو،©فيرشلارهزألالهانمنمفارتغاللرصمىلإلقتنامث

بستكافيركلاقلخلاوةهازتلاوةفعلاو:ليصحتلاودكلاودجللالاثمناكف،اهنم

نيبوةماعرصعلاكلذيرصمءابدأوءاملعنباًراتمُمازكرمتافصلاهذمب

نبديعسخيشلاةمالعلادحجاملايرسلاكلذمهنيبنم}اةصاحخنييسنزوتلانمهئاقفر

نأىلإاقباسرصميفةيسنوتلاةلودللاليكوناكيذلا،ريهشلايخامشلامساق

.اهيفيثوت

.شلاليلجلاةمالعلا:رابكلاهئاقدصأنمناكو بويأنبىحيءايركزوبأخيشل

."واباك"ةدلبنموهيذلاينورابلا

اةسوفنلبجهنطوىلإعجررصمبةيبرعلامولعلانمهظحذخأنأدعب:هرثآم©
هلناكو"ةماقتسالاوعرولاوملعلانمريبكبناجىلَعوهو3"وطاسف"برقتساف

ءابدألاوءاملعلانمبولقلاعماجبامبكلتما،&باذحجبولسأوقئافرعشوقئاررثن

تافصلاهنمبهلنأكف‘برفلاسلبارطبكاذذإ،امتالووةينامثعلاةلودلاءاسؤرو
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ةريبكلاهجئاتندعباميفترهظمارتحالاوردقلاوةهاجولانمروفومظحةديمحلا

هنباةنحمءازإاميسالو،سلبارطهنطوءانبألومالسإللرضعفدو،عفنبلجنم

،داشرإلاوظعولاوملعلارشنلىدصتدقوهنايبيتأيامىلَعناميلسزيزعلا

.هتمأءانبأنيبةيمألاولهجلاةحفاكمو

ذيمالتهنعجرختلصاوتملابأدلاوحصنلاودجلاكلذلجأنم:هتذمالت©

خيشليلجلاملاعلامهنمو،يورابلااشابناميلسخيشلاميظعلاهلبشمهنيبنم؛ءاهبن

.يوداخلاناميلسخيشلا،ةمألادشرمةديرجريدمةيسنوتلاةفاحصلا

:ريهشلاناويدلابحاصيتريمدتتلاىسيعنبورمعخيشلاعماللابيدألامهنمو

خيشلامهنمو‘هلهأومالسإلاىلَعةنيخساعومدهيفبكسيذلا"ةيردلادئالقلا"

يفمءايركزوبأ-دمباميف-وهوىسيعخيشلاهيخأنبىحيءايركزوبأبيجنلا

ىيحيودمحأناخيشلانايكذلاهادلومهنموه٤٦٣١ماعيفيفوتو،"ترلال"

.مهريغو

فيلأتنمكلذنكهظحذخأهك:لاجرلافيلأتنمهظحذخأامك:هتافلؤم©

ىهو«"نيئدتبملاوةماعلاملس":خيراتلايفةميقةلاسرهفيلآتنمانيأردقوبتكلا

."رابكلالاجرلاقهاوشىلإمهبجورعللنيئدتبملاوةماعلاملس"اقحاهامسامك
ةآرميرمعلوهو،"نيورابلاهللادبعخيشلاناويدب"ريهشلاهناويداهنمو

ظعو،هتايحراوطأرئاسيفمتركلاهقلخوهتفاقثوهبدأوهملعةعشأاهيفتسكعنا

هعومدهيفبكس.ةليضفلاونيدلاحورهبشعنأوركذوحصنودشرأوهيف

بركلالوسرلاهيفحدتما،نيدلايفهناوخإوحنةبهتلملاهفطاوعهيفجحجأوةنيخسلا

ءارمألاوةةضقلانمةهازنلاوةفعلاوةلادعلايلوأبداشأو،ءاحلصلاوءاملعلابهونو

."حالصإلاوحالصلاوملعلالهأنمنيلحارلاةراحلاهعومدبىثرو،ءاسؤرلاو

.ىهتنا



فقيملناظقيلاابأةمالعلااهيفةثيدحلاةضهنلاابأو،ةيرئازحجلاةفاحصلاخيشنإ

عبطهيلعبلغامونورابلاىيحتنبهللادبعخيشلاةمجرتنمدحلااذهدنع
لمهيملوريبكلاحلصملااذهةايحلراطإلاةلماكةروصلاجرخأف،نانفلابيدألا

هذهنمةيبدألاةيحانلانلعثدحتيرمتسادقفكلذلو،اهنميبدألابناجلا

نإ-بيرقنمعوضوملااذهىلإعوجرلاىلَعمزاعينأالولوةميظعلاةيصخشلا
ءللادبعخيشلالاشمأءابدألانمددعنعةعضاوتمةيبدأةساردمدقأف-هللاءاش

كلتلقنلكلذىلعمزاعيننأالول،مهريغورصنيبأو،ىسيعنبورمعخيشلاو
خيشوةيرئازجلاةضهنلاوبأهبتكيذلاعئارلالصفلااذهةيقبميركلائراقلااهيأ

راوطأيفاشابنورابلاناميلس"ميقلاهباتكيفاهئابدأواهئارعشمامإو،اهتفاحص

."هتايح

دعبلوقيامدجتنلةئإف،قاحسإيبأدعبثيدحللالاجملئاقلادجيالامكو
.؟لئاقلالاقمناظقيلاوبأكرتيلهو،ناظقيلايبأ

لصفلااذهدعبالمُماهفاتنوكيسيثيدحنأبيقيعموكلذلكمغريننكلو

رامعتسالاتلضانيلإةيمالسإلارئازجلايفةيبرعلاةفاحصلاخيشملقنمعئارلا
...بصعتملاييدلادومجلاتلضانو،مكحتسملايعامتجالاداسفلاتلضانومشاغلا

لاطنإو-مزهنيالقحلانأل؛اهيلعترصتناو،ةرفاظتمىوقلاكلتلكتلضان

ةكرعميفرصتنيدقلطابلانإ..نايغطلاولطابلاىوقتناكامهم-حافكلادمأ

عموةيرحلاولدعلاوقحلاعممئادلاهلاضنيفاًدبأرصتنيالهنكلوكراعموأ

.عبطلاولقعلااهلباجتساو،نايدألااهتسدقوعئارشلاامبتلزنيلالثملاوئدابملا

قداصلانمؤمللالثمناكينورابلاهللادبعةمالعلانأىلإريشأنأديرأينإ

ةدارإلاوةقداصلاةميزعلاواةيوقلاحورلاهذمبوهو!ةديقعلالجأنمحفاكييذلا

يفلطابلاناكءاوسناكامنيألطابلابقعتي،روختالوفعضتالونشتاللا
نالعتساةروصيفناكوأنطولانمةيحانناكسىعقبطملهجةروص

ةروصيفناكوأ"نينمؤملانمءايحوأ،هللانمفوخنود،امبةرهاجبويصاعلل



[إرايبيليفةبضابإلا_[٢٦٨)_ةيراتلابكومينةيضابإلا
كسانلااولذتسافكرطبلامهافغطأف\ةمألاتاردقممهيديأنيبتعضوماكحنايغط

.ةنامألاباوثبعو

.روصلانماهريغيفوأروصلاهذهيفناكءاوسلطابلابقعتيه

فورعمبرمألاو.حيحصلاميلعتلاو،ةحلاصلاةريسلاو،ةنسحلاةظعولملاباهبقعتي

.سانلاهفلأولوركنمنعيهنلاو،مالسإلاهيلإوعدي
يلاقيرطلايهةماقتسالانأو‘هلهأىلَعبلغيحالصلانأناكميفسنأاذإف

ريغىلإلقتناةجحمللاكولسو‘قحللاناعذإوةباجتساىأرو،سانلااهيلعريسي

.ديدجنمحافكلاأدبيلناكملاكلذ

ةيارددجف"نرفي"ىلإبهذو"وداج"ىلإلقتنامت"واباك"يفهحافكأدبدقو
نطولاىَّلَعنوفحزينايلطلاأدبىتح"نرفي"نملقتنيملو،ةميظعلا"ةخباخبلا"

ىريالنأءاعدلايفحليوهللاوعديناكو!ةعقردعبةعقرهيضارأنولتحيو،بيبحلا

ىلإعجر"نرفي"نماوبرتقااملف،هللاءادعأهلتحيدلبيفنوكيالنأو،ودعلاهوجو

يفوتكلانهو3"واباك"ىلإعجر"وداج"لالتحايفنوركفياوأدباملف،"وداج"

هللاباجتساو،ميركلادلبلااذهجولعلاكيلوأمادقأسندتنألبقهللاةمحرىلإ

نطولاءادعأهللاءادعأىأرمناتميركلاهانيعىذقتنألبقهيلإهافوتفخيشلاءاعد

.ةمألاءادعأو

هلبقنماهكلسيلاةقيرطلاسفنيهينورابلاهللادبعاهكلسيتلاةقيرطلانإ

معلاناكامو،الاوقأوتايرظندرحمهدنعملعلانكيملنيذلاخياشملانمريثك
ةريسو«ىسوماةريسلبقنمتيأردقوهبةريسوهاضتقملاذيفنتواقيبطتمهدنع

مالسإلاىَلَعاوظفاحنيذلامالعألانمريثكريسونكاسيبأةريسو،رهاطيبأ

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعةلاسرلابحاصنعءاجامك«افيظنايقن

تبجدجقاتبجخجق



؛"رايبيبيفةيضابإلا[٢٦٠٢)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

ميلعنلامةيبرتلارظن
"ةبلط"وأنوملعتمو!ماوع:امهنيريبكنيمسقىلإيضابإلاعمتحلايفسانلامسقني

:ماسقأةعبرأىلإنومسقنينوملعتملاو

.نوعمتسملا٤.ذيمالتلا٣-.ءافرعلا٢.ةبازعلا١

مايقلاوأميلعتلاناديمبنوطبتريال،ةايحلالامعأبنولغتشينيذلاسانلامه:ماوعلاف©

.ءاملعلالحاطفنماوناكولو،ةينيدماهمب

مهيفطرتشيو،اًحالصواملعدلبلالهأةريخلثمتددعلاةدودحمةئيهمه:ةبازعلاو©

يساردلاجهنملاباورماونوكينأو،هللاباتكةلمحنماونوكينأبجيوةنيعماطورش

نوؤشلاىلَعفارشإلابموقتةئيهلاهذهو..كلذرذعتاذإلإ،ةلحرمةلحرمهلحارماوعطقف

ةالصلافئاظوبمايقلاودجاسملاةياعرنم.ةينيدلارومألاىلعو.ةمأللةيعامتجالا

يفيهو..كلذىلإامو،ميلعتلاىلَعفارشإلاو©فاقوألايففرصتلاوناذألاوةمامإلاك

لثمتءارشلاوأنامتكلايلاحيفومامإللىروشلاسلجبنوكتعافدلانمزوأروهظلانمز

نكيملنإو6مهملعأابلاغنوكي؛مهنيبنممُهَلاخيشةبازعلاسلجبراتخيو؛مامإلاةطلس
.اهمسابملكتيو،اهتارارقذفنيواهلامعأعيمَجيفةئيهلاهذهلتميذلاوهومهنسأ

.مالابناخلااذهنعثدحتأفوسينإفيملعلابناجللدقعلصفلااذهنأامبو

:تأينُممميلعتلاةئيهنوكتت©

.تامتخلاتاقوأفيرع٢-.هنعبونينموأةبازعلاخيشوهو:خيشلا١-

.ميركلانآرقلاميلعتفيرع٤.ماعطلافيرع٢

.ةساردلاتاقوأميظنتفيرع٥

:يتأينممذيمالتلانوكتيو©

.نوعمتسم٢٣-.بدألاوملعلانونفةبلط٢/.نآرقةبلط١-

يفةيذيفنتةيصخشىوقأوةبازعللاسيئرهرابتعابخيشلاماهمىلإةفاضإلاب:خيشلاماهم
.ميلعتلاةيضقنعلوألالوؤسملاهئزَفةصاخلاوةماعلا-دلبلانوؤش



:يلياميفةيميلعتلاهلامعأصخلتتو©

نمايلعلاتاقبطلااهيفسرديتاقوأهلصصخنأبجيو،ةساردلاريسدامتعاهيلع١

بالطلاددعنوكيامنيحاميسال،نيرخآلاءاملعلاضعبهذههتمهميفهدعاسيو،ذيمالتلا

.ةفلتخمةيملعلاممتايوتسمو،ارينك

.مهفئاظونممهلصفوءافرعلاةيلوتىلوتي٢

نيبوأذيمالتلانيبتناكءاوسةسردملايفعقتيلالكاشملاعيمجيفلصفي٢-

.هيفنعطياليئامهلصفو،ذيمالتلانيبومهنيبوأ{ءافرعلا

ىَّلَعةباجإلاليحينأهلو،تاشقانملااهيفريديوةمتخاكدعبةيفاقثتاودندقعي٤

.تاودنلاهذهةرادإبهريغفلكينأهلامك‘بالطلاضعبىلإهيلإهجوتيلاةلئسألا

ىلعو،ميركلانآرقلاةوالتلحتفتسيمنؤ©فاكتقوبرجفلالبقموقينأهيلعمتحتي٥

.رجفلاةالصبيهتنييذلاحاتفتسالااذهاورضحينأبالطلاعيمَج

.ةيعامتجالاتاساردلاوقالخأللامهصصخيعوبسألايفنيسردوأسردبموقينأهيلع٦

اذهاورضحينأممتايوتسمفلتخمبذيمالتلاعيمجىلعوعوبسألايفةساردلاريسضارعتساو

اذإعوبسألالالخءافرعلاوأبالطلاكولسنمسردلاعوضوميحوتسينأهلقحيو..سردلا

.حدمياًمموأمذياًممكلذناكءاوس،رظنلاتفلتسياممهدحأنمردص

ىَّلَعدرواذإف‘مهضفروأةيساردلاماسقألايفددجلاةبلطلالوبققحهدحوهل٧

حمسف،©فيضلاةلماعملموعليبسرباعناكاذإف،هرمأيفءافرعلارظنديدجبلاطةسردملا

ضرعيلخادلااهماظنوةسردملابقاحتلالاديريناكاذإو،رفاسيىمحلكألاوىوأملاهل

اذلوهلوبقبرمأهنيدبكسمتمكولسلاوةريسلانسحهمأهيدلتبثاذإفخيشلاىلَعهرمأ

يفكرتيهَنإَقهلاحفرعيمنوديعبنمءاجنإفهضفربرمأةريسلادومحمريغهنأتبث
.ضفريوألبقيفهلاحفرعيىتحائقؤملكألاونكسلابهلحمسيو،فوقولا

:تامتخحلابفلكملافيرعلا©

يفرصنعمهأوخيشلادعبةيصخشىوقأوهو3"ةسردملاطباض"هيلعقلطننأعيطتسن
:ةيتآلاماهملايفهلمعصحلتيوةيبرتلا



,سرايبيلينةيضابلا__[٢٧١)ةبراتلابتومينةيضابإلا
ماتخلاءاعدروضحىلإبالطلاعيمَجوعدينأبكلذو:ةيحابصلاةرودلاءاهتنانالعإ١

.يمتحيماتخلاءاعدلااذهروضحو..بالطلاماقءاعدلاىهتنااذإو،موقلانسأوعديف

نوعمتجيف{ةمتخلاىلإبالطلايدانيبرغملاةالصدعب:برغملاةمتخروضحىلإةوعدلا٢-

ىلإهللاباتكنمرسيتامنائراقولتيف{ةعارقللاوحتفتساةقلحلايفاورادتسااذإف،انسمهربكألل

.يمتحبجاوةمتاخلاهذهروضحو..ماتخلاءاعدمهنيبروديف،ريخألاءاشعلاةالصتقو

تسيلةدمةرحةركاذميفبالطلاكرتيءاشعلاةالصدعب:ةيليللاةركاذملاماتتخا٢-

٤ُث،افيفخءاعدوعديو،هللاباتكنمتايآمهدحأأرقيف،ةمتخلاىلإمهوعدي4.ةليوط

لماكمويحافكدعبهيجوتك،داشرإلاوهيجوتلايفةبسانمةملكنيردتقملادحأيقلي
متخيةملكلاهذهدعبو؛تئرقنأقبسيلاتايآلانمةملكلاكلتىحوتستنأنسحتسيو

بجاووهاَمئَو،اًيمتحابجاوسيلةمتخلاهذهروضحومونلاىلإةبلطلاموقيوءاعدلاب

.بالطلاضعبروضحهيفيفكييئافك
يلخادلامسقلايفمهءاذغبالطلالوانتينأدعب:ةريهظلايفمونلاءادتبانالعإ٤-

فلختينأمهنمدحاويألقحيالو"كلذمهيلإنلعينأفيرعلااذهىلعو«اومانينأبجن

.ليللايفمايقلامدعلةعيرذنوكيدقكلذنأل؛ةلوليقلاموننع
ىلإمهباهذبوجوةبلطلاىلإفيرعلانلعيماتخلاةملكدعب:يليللامونلاءادتبانالعإ٥

كنيرخآلاةحارىلَعرثؤتءاضوضثدحيوأأكلتينأمهنمدحاويألقحيالومهعجاضم

ربانعنعاودعتبيومهبتكاوذخأينأةيئاهنلالحارملايفنيملعتملارابكضعبلحمسيدقو

.بالطلاةيقبةحاريفاقلطمكلذرثؤيالنأةطيرشىَلَع،ةركاذماودادزيلمونلا

صخلتستو؛رضاخحلاتقولايانيبعتبسحلكألاىلعفرشللوهو:ماعطلافيرع©
:تأياميفهماهم

ةسردملامعطميفكلذناكءاوس،مهميظنتولكألادنعبالطلاسولجبيترت١-
.سانلادحأمهفاضتساوأةيسردمةلحريفاوناكاذإامك،هجراخناكوأيداعلا

فيرعومهبصاخلايزلاوهولماكلاسابللابلكألاىلإاورضحينأبالطلاىلَع؟
.كلذةبقارمنعلوؤسملاوهماعطلا



.هبابسأةفرعموماعطلانعبايغلاليجست٣-

.ذئنيحةفورعملالكألابادآلمهقيبطتىدموبالطلاكولسةظحالم٤-

لإهيديلسغيوأ{هناكمنمموقينأبلاطيألقحيالف،لكألانمءاهتنالانالعإه
بالطلاعيمجنأققحتاذإىمحرظنيفيرعلانأكلذوماعطلافيرعكلذنلعينأدعي

.بالطلافرصنيهدعبو،موقلاربكأوعديف{ماتخلاءاعدبىدانمهيديأاوعفرواوفتكا
.فرطلاوأةهكافلاوماعطلاعيزوتىلَعفرشي٦

نيبةيوسلابةسردملاىلإامبىتؤييلاةهكافلانم©فرطلاوأايادهلاءاشينمةدعاسممسقي٧-

.لزانمبالطاوناكوأةيلخادلاماسقألايفاوناكءاوس«بالطلاعيمَجوءافرعلاونيسردلل

كلذو؛ائاراًديلقتسرادملاهذهلنأكلذو،نيتيفاضإلانيتبجولاميظنتىلعفرشي٨-

ةحارتسالادنع:ىرخألاو{ةيحابصلاةحارتسالادنع:امهادحإ،نيتفيفخنيتبجومدقتاهنأ

وأاحلبوأائيتوأةهكافنوكتنأةفيفخلاةبجولاهذهيفيفكيو،رصعلاةالصدعبةيئاسملا

ءاسملايفوأحابصلايفءاوسةحارتسالاءدبدنعبالطلانأاهيففيرطلاو.كلذهباشام
،اهاكدذأوةعومجملاهبنأنوكي‘بيقنوأفيرعةعومجملكىلع‘تاعومجبىلإنومسقني

ثالثيقلينأدرفلكىلَعنيعتعيزوتلاةقرفتمدقاذإف،اهنسأنوكينأنسحتسيو

فيفخلابجاولااذمبماقنمف،بيقنلاوأفيرعلانمءادتباءاشنونفلانميأيفلئاسم

ئيهينأعاطتسااذإف؛ةبجولاهذهنودوهنودليحعطتسيملنموهبيصنهلىطعأ

كلذيهسمرحآل؛هيصنهلىتعأهلاسركذوءيزرناةقففرصتنلهعوضوم
.هؤالمزهلوقيامديعينأمهنمدحاويألزوجيالو"مويلا

عرسأيفبالطلااهنميهتنيىمحنيتبجولانيتاهميظنتنعلوؤسملاوهماعطلافيرعو

لعجث،ةيساردلاةنسلالوأنماهءابقننيعيوةريغصتاعومجملالعجينأبكلذو،تقو

يعأ،لدابتلاىلَعةمهملاهذممويَزُكقرفلانمددعموقيثيحبإعيزوتلاقرفلالدابتماًماظن

.ماعطلافيرعهعضييمويلودجبسحعيزوتلابموقتاهسفنيهتاعومجملانأ

ء"لصفلافيرع"بمويلاهيمسنامببيرق:ةساردلاتاقوأفيرع©
:يتأياميفهماهمصخلتتو



.ظفحلاءدبوأسوردلاءدبتقونعرخأتلاليجست١-

.ةيساردلالوصفلايفماظنلاظفح٢-

.ةركاذملاتاقوأيفوسردملابايغدنعممتابجاوببالطلاليغشت٢٣

:يعرشرذعريغباهيففلختينأبلاطللزوجياليلاتاقوألا©

.رجفلالبقةوالتللحاتفتسالا١

.رهظلاةالصدعبئدتبتو،ةيئاسملاةرودلاسورد٢-

.ءاشعلاوبرغملانيبامةوالت٢

.ةيحابصلاسوردللةنيعملاتاقوألا٤

.دجسملايفةماعلاداشرإلاوظعولاسورد٥-

.تايعامتجالاوقالخألاسورد٦
وأخيشلاىلَعبالطلاعمتجينأمتحتي:ةيحابصلاةرودلاءاهتنادعبةيماتخلاةودنلا٧

ةلئسألاكلتلوانتدقو،خيشلاىّلَعىقلتلةلئسألانماددعاودعأدقو،هيدعاسمربكأ

.دلبلايفعقتيلاثادحألابقلعتتوأةيعامتجالئاسموأةيملعلئاسم

قحسلجملاينملُكلَةبلطلاوأءاملعلانمءاشينمىلإاهليحينأوأاهيلعبيجينأخيشللو

.فاكريغباوجلانأىأراذإحرشلاوحاضيإلاةدايزو،تيدحلايفكارتشالاوةظحالملا

ءالؤهوموزللابسحددعتيدقو،اًدحاونوكيدق:ميركلانآرقلاظفحفيرع©

اظفاحنوكينأفيرعلااذهيفطرتشيو،نآرقلاميلعتبنومئاقلامهعقاولايفءافرعلا

:يلياميفهماهمصخلتتو‘فحصلملامسربافراع،اديجاظفحهللاباتكل
الوةرشعنعديزتالميركلانآرقلانوظفحينيذلابالطلانمةقلحهيلعنوكت١

.اليلقءافرعلاددعناكاذإكلذنمرثكأنوكتدقو،نينثانعلقت

نأو،راهظتسالادنعمهضرعتسينأواةباتكلانيحمهيلعءالمإلاىلوتينأهيلع٢

.ةباتكلادعبمهحاولأححصي



٢,ايبيليفةيضابإلا[٦ع)خيراتلابكومينةيضابإلا

ألإضارعتسالاأدبيالف،ةقرفلانيبوهنيبلاصتاةطساونوكياًبيقنةقرفلاىَلَعلعجي٣

بيقنلاهربخأاذإلإحيحصتلاأدبيالو،مهحاولأاوظفحدقبالطلالكنأبيقنلاهربخأادإ

.تفجدقحاولألاعيمَجن

.هتقفاومع.لإرخآفيرعىلإفيرعنملقتنينأبلاطلحال_٤

.عوبسألعوبسأنماوظفحاميفهبالطربتخينأفيرعلاىلَع٥

فيرعلنوعضخيو،ةساردلاتاقوأيفمهئافرعفارشإلنوعضخيميركلانآرقلاةبلط٦

.مونلايتامتخلافيرعلنوعضخيو،لكألايفماعطلا

.طقفةيعوبسألاقالخألاسوردروضحمهيلعمتحتينآرقلاةبلط٧

ىلإعفرينأهيلعوسهذيمالتلةيقلخلاةيحانلانعلوئسملاوهنآرقلاظفحفيرع٨

.اهجالعنمنكمتياليلاةيصعتسملاتالاحلاخيشلا

:نيتلحرمىلإةساردلامسقنت:ةساردلامظن©

.باسحلائدابموةباتكلاوةءارقلانوملعتيو.ميركلانآرقلابالطلااهيفظفحي:ىلوألا

يفبلاطلالبقيالونيحلاكلذيفةفورعملافراعملاعاونأبالطلااهيفسردي:اثلا

.مويلاتاداهشةباثمبميركلانآرقلاظفحفءهللاباتكظفحاذإلإةيناثلاةلحرملا

:ماسقأةثالثىلإبالطلامسقني:بالطلاماسقأ©

.نوعمتسم٣.مولعبالط٢-.نآرقلاةبلط١-

نأدعبًالإايمسراًديملتربتعيالهتكَلقوقحلانمريثكبعتمتيناكنإونآرقلابلاط١

هلقحيالوؤبالطللدحوملايمسرلايزلاببلاطيالوهفكلذلو؛ميركلانآرقلارهظتسي
.ةساردلاتاقوأولكألاوىوأملاةسردملاهلرفوتاَمَنَِو،ةبلطلاصئاصخنمةدافتسالا

،كولسلاوةريسلانسحميركلانآرقللاظفاحنوكينأهيفطرتشيمولعلابلاط٢-

ءالؤهو..بالطللدحوملايمسرلايزلاسبلبامزتلمدجسمللاًرمعمللانيدىلَعاظفاحم

زوجالمُهَلدانكربتعتمهبةصاخةعاق:اهنم،مهريغلىطعتالتازايتماوقوقحبالطلا

‘مهتعاقفدقعتيلاتاودنلا:اهنموكاضيأمبةصاخةبتكم:اهنمو،اهلخدينأمهريغل
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.--7١...:..ا-لاةمان

فنولبقتسيمهنا:اهنمو5ةبازعلاصعبواخيشلامهيلعاهيقليتلاةصاخلاسوردلا:اهنمو

تاءانثتسالاهذهو،اهروضحمهريغلقحيالو،اهنماوديفتسيلتايصخشلاضعبمهيدان

عيمّجباورموذيمالتاوناكةبازعاونوكينألبقةبازعلانأل؛ةبازعلالوانتتاللاحلاةعيبطب

مهتساردقمهو...عيمَحلاىلَعنيفرشمنوربتعيةيبدألاةيحانلانممه4لحارملاهذه

،قرفلاهذهضعبلنيسردمنيعينأخيشللو،ممتايوتسمبسحقرفىلإنومسقنيةيملعلا

.ةماعلاسوردلاوةماعلاتامتخلااورضحينأاعيمجمهيلعمتحينكلو

نأاوعيطتسيملفةساردلالحارممهتتافبالطنمابلاغمسقلااذهنوكتيو:نوعمتسملا٢

‘بابسألانمكلذريغوأةبظاوملانمنكمتلامدعوأمركلانآرقلاظفحمدعبامإاهورياسي

نوداوعاشلاسوردلانمةدافتسالاقحبالطلاءالؤهوةساردلابنوفوغشمكلذعممهو

ةحارتسالاوأ{ةيحابصلاةحارتسالادنعنيتفيفخلانيتبجولايفقحاضيأمهلوماظنباوديقتينأ

ةملكركبنبدّمحُمهللادبعوبأةمالعلاهعضويذلاماظنلايفةئفلاهذهىلَعقلطيو،ةيئاسملا

كئلوأاميسالةدعاسملاكمهتدعاسموءالؤهىلعفطعلابريبكلالاعلايصويو8"ةزجعلا"

ضعبناكاذإوكضارمألانمهريغوأىمعلاك٥كتاباصإببسبمهتساردنعاولطعتنيذلا

دبعوبأىريالف،ملعتلانعيلقعلازجعلاو©بسكلانعيندبلازجعلابىلتبادقةزجعلاءالؤه

.يياسنإلابناجللةاعارمنييماظنلابالطلاىلَعقفنيامكهيلعقافنإلانمامكنامهللا

كلتيفةيلخادلاماسقألاماظنو؛ميلعتلاماظننعةروصميركلائراقلاتيطعأيننأدقتعأ

نمريثككلانهنوكتدقوادجةرصتخماهتيطعأيلاةروصلاتناكنإو،ةرهازلادوهعلا

لشمكلذوميركلائراقللاهنمةدئافريبكىرأالينألاًمِإَو،اوهساَمِإاهتكرتبناوجلا

الوأأرقينأهيلعفماظنلااذهلةلماكلاةساردلاءاشنمو،كلذريغوباقعلاوبيدأتلاعاونأ

ركبنبدّمحُمهللادبعوبأهعضويذلاةبازعلاماظنمت،فلخينبناميلسعيبرلايبأريس

.عسوتلاوقيقدتلانمهيلإقوتيامامهيفدجيهئفىئاطسرفلا

ةيعيبطةروصوايفارغجاطيطختةيتآلالوصفلايفميركلائراقلااهنأكيلإف؛اذهدعبو

.نوشيعينولازيالوةيضابإلااهيفشاعينلاقطانملل
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ةغامز
؛رحبلاىطاشىّلَعارتموليكنيسمخوحنبسلبارطيبرغعقتةميظعةنيدم"ةغاوز"

يفةادبلاناكسلارثكأعجريناكةنيدملاهذهىلإو،"هناربص"مسامويلااهيلعقلطيو

هذهيفو{ةيناويحلاوةيعارزلانيتورثلابغلالهسلااذه"لبجلاورحبلانيبطسبنملالهسلا

مالسإلاةلاسرىلَعنوظفاحياوناكنيذلا،مالعألاءاملعلانمليلقريغددعأشنةنيدملا

سوردلابمنولصاويفحيسفلالهسلاكلذيفةبراضلاءايحألاىلإةللاةوعدنوغلبيو
ديزينبنيتنسنبليسوباطخلايبألاثمأنمنورتفيالونولكالهللانيديفهيقفتلاو

ديزينبفلخيو‘فلخنبديزيوحمسلانبىسيعىسوميبأو،ىيينبركبيبأو

ريخلاوبأًآلإءاملعلارابكنمةميظعلاةنيدملاهذهيفأشنيملولوإمهريغتارشعو
.ىفكل

مكحتحتسلبارطتناكدقو،عبارلانرقلايف_»يغاوزلانيزوتريخلاوبأشاع
اهريغك"ةغاوز"ةنيدمتناكوهمكحبالقتسمناكدقفةسوفنلبجامأ،ةيديبعلاةلودلا

لالغتسالاو\ةظهابلابئارضلاءابعأتحتحزرتةملاظلاةلودلاكلتلةعباتلاندملانم

هءاجف،اًَْشاهنمكلمبالوايندللهبأيالنيدوملعلجريغاوزلاريخلاوبأناكو،نيشملا

متاليوطملاعلاخيشلاركفو،ةلودللرانيدةئامعفدبهبلاطيةملاظلاةموكحلا")لماعاموي
يوطاسفلايلعابأصلخملاهقيدصىلإدصقو،ةسوفنلبجىلإدعصولماعلالهمتسا

.ىذألاكنععفدا:هللاقئرانيدةئامهيلإرضحأويلعوبأماقف،ربخلاهربخأف

لاملادرهلادبلماعلانكلوإملاظلالماعلاىلإلاملاعفدو"ةغاوز"ىلإريخلاوبأعجرو
يبأىلصمىلإسانلامهدشرأو،ةهجوكيفهنعثحبتهلسرترشتنانأثبليملف

هباوبهذىتحهولصوامف،هبريجانيلسانلاايندنمغرفيثيحرحبلائطاشىلَعريخلا

لاملاعجريللبجلاىلإدعصولاملاخيشلاذخأوكلامذخخيشلللماعلالاقف،لماعلاىلإ

.ثنؤملاوركذملاىلعقلطت،لامحلاتاذوأ،لامجلاوذاهانعمةيربربةملك:"نيزوت"١(

.٦٣٣ص:ريسلا:عجار.سيدابنبزعمللىلومتلصوعوه٢(
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ريخلاوبأراتحاو،"هللهتيطعأالامذخآلتنكام":يلعوبألاقفكيلعيبأهبحاصىلإ

يلعوبأهبحاصاذهو،هذخأنأدعبهنمرفيملاظلالماعلااذهف،لاملااذهنمىرخأةرم

,هللاملااذهنإ"ةركفنمؤملاهبلقيفتقرشأو..؟وههبظفحيفأ،هدادرتسانمعنتمي

ال،نيكاسملاوءارقفلاىلَعلاملاقرفيريخلاوبأفقوو."هللادابعىلَعقرفينأبجيو

.امهردالوارانيدهسفنلهنمكسمب

وبألاقفةميظعةورثبحاصناكو-هلامهمساقينأريخلايبأىلَعيلعوبأضرع

.؟يلعابأايكلاممديرأام:اًركنتسمريخلا

الةنكلولاملابالطاهكلسييلاليبسلاكلسلالامكلمينأدارأولريخلاابأنإ

.اباسحاهللعجيالوانزوايندللميقي

لهسلايفةبراضلاءايحألاهذمبارام"ةسوفنلبج"و"ةغاوز"نيبأتفيالريخلاوبأناك

‘هيلإةجاحيفيهفورعمبرمأيواهنيدماكحأاهملعيو،اهلكاشمنيبلصفيحيسفلا

.هللانيدبلهجلاببسبزربركنمنعاهاهنيو

فريفةديدحعضيناكدقف،"ةغاوز"يفالولبجلايفالةماقإلاليطيالناكو

:لاقاهولعيأدبادصلادجواذإفنيحىلإنيحنماهدقفتيو،"ةغاوز"لخديامدنع

بولقوهبلقنعأدصلاليزيلرفاسيمت3"!؟بولقلاأدصتالفأادصدقديدحلااذه"

.ديفتسيوانيدواقلخواملعديفيف،لبجلايفاًمِإَو،قيرطلايفامإ؛نينمؤملاهناوخإ

ناسلو؛مهفياللقعو،ساقبلقنمكيلإوكشأ":لاقف،هلاحسانلاضعبهيلإاكش
."روزتاللجرو،يطعتالديوعشخيالندبو،لأسيال

هللاىلإعرضتلاو،نآرقلاةءارقو،نيملسملاةبحَم:تسلابتسلاءاود":ريخلاوبألاقف

.""نيملسملاةرايزو،مايصلاو،ليللامايقورحسلادنع
باوجلااذهوضيرملااذهليناسفنلابيبطلااذهاهاطعأنلا"ةيودألاةمئاق"يههذه

.ةيرشبلاسفنلارارسأمهفونيدلاوملعلايفريخلايبأةلرتمىّلَعةلالدلليفكي
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لإجلاعتالةواسقلانإ:ريخلاوبألاق؟جالعلاوهامفهبلقةواسقنموكشيلجراذه

ايبحيأو.؟بحلابئلتمُمبلقيفةواسقىقبتلهو،بُحْلايهوكاهةداضمةفطاعب
؟بولقلاةواسقهبجلاعتيذلااذهىرت

ىَّلَعزكترييذلابُحْلا،نيملسملارمغييذلابُحْلا:سانللعستييذلابحلاهئإ

.ةليضفلاوخلا

مهفلاقيلاغمحتفيالهنإ:لاقدقل؟ريخلاوبألاقاذامفمهفيالالقعهيلإاكشو

يفنهذلاةضايرو«هيناعميفربدتلاو،ميركلانآرقلاةءارقلثمءاكذلانماوكثعبيو

نوكلايفاممهفلعشيفوسهللاباتكنمتايآلاهلقصتيذلالقعلاوحيسفلاهلاحب

لأسياليذلاناسللاامأ؛رشبلالامعأنمةايحلايفيرجيامو"ربعلاوتايآلانم

لكاشملاثحبلقلطنيالفهبحاصمفيفدقعنييذلالوسكلاوألوجخلاناسللا

ناسللالاحجاناًجالعريخلاوبأهلفصوناسللااذه‘بولقلاهنكتامعثيدحلاو

ىللعرضتلاوهناسللااذهجالعنإ:ريخلاوبألاقبولقلاضارمأعيمَحلكلطقف

تومتو‘ةعيبطلاهيفدمهيذلانكاسلا0)يجاسلاتقولااذهيفرحسلادنعةللا

ءوسهيلإوكشيوهلاحنمهثبيفرارسألاو،ايافخلاملاعىلإنمؤملاناسلهجتي،ةكرحلا

نأذئنيحهيلعلهسهبرلهلاحنعفشكلادوعتاذإفؤ©بكتراامعةرفغملاهبلطيو،ةلاحلا

كلادنعاهمكحفرعيالالامعأوأالاوقأدجيامدنعاميسالسانلاعماثدحتمقلطني

.اذرفنمرحسلايفهيجانيوهوهبرلاهنعلوقياذامفرعيالو

،لكاشملامهحضوتسيامهفواملعهللامهقزرنيذلاكئلوأىلإلبقينأثبليالهنإ

.نزاوتلانعمهمهفتسيو

نإ:ريخلاوبألاقءاودلاهلفصوف؟عوشخلاهرمغيالندبجالعنعلجرلاهلأسو

تدمدقوليللاطسويفنمؤملاضهنيليللامايقوهاَمَنإعشخياليذلاندبلاجالع
لبقتسيه،ه۔وضونسحيونمؤملاأضوتيف{ةكرحلانعءيشاكفكونوكلايفةايحلا

ت



؛"رايبيليفةيضابإلا_(٢٧٠١)ةبراتلابكومينةيضابإلا

فقييذلافقوملااذهنمندبلاعوشخىلَعثعبأءيشالهئإ،ةالصللفقيوةلبقلا

اميلصيفيحهبناجىلإفقيالو،ةكرحرعشتسيالادرفنمهْبَريدينيبناسنإلاهيف

يففقاولاندبلااذهيفيرستف،عارذىلإدتميالهرظنوءامسلابقلعمهبلقوكلاءاش
ىلإنانئمطالاو،هللاباذعنمفوخلاو،نانئمطالاةريرعشقوفوخلاةريرعشقةملظلا

مايقبةايحلاقئالعنمهدرجييذلادرفنملاساسحإلااذهىَلَعناسنإلادوعتاذإفهللاةمحر

كرابتملعدقو،ةدابعللهبريدينيبفقواملكةريرعشقلاهذهلاًركرمهندبحبصأليللا

مهيلع-هقلخريخىَلَعهبجوأف،ناسنإلاييبنادبأوسوفنىلعليللامايقرثأىلاعتو
ماركلاهباحصأىلعو«غتقلاهلوسرىلعهضرفاملوألقيهللاهضرفدقو&-مالسلا
اذميمايقلاىلَعاصارحنونمؤملاوةلوسرلاناكو،ةلماكةنسضرفلاكلذرمتساو

نوفقيامدنعمهيفةتباثةيعيبطممنادبأعوشخحبصأو،مهمادقأتمروتىتحضرفلا

.اغوطتهلعجومهنعهللاففخعتكهلالالجمامأ

لالظيف"ميقلاهباتكفبطقديسملسملاخألاهلاقامماقملااذهبسانياًّممَلهنإو

دعبشارفلاةيبذاجو،مونلافاتهةبلاغمنإ"١٧٩(:ةحفصنورشعلاوعساتلاءزحلا)"نآرقلا

كلاةوعدلةباجتسا،حورلاةرطيسلنالعإاهنكلو،ندبللدهجأوامطودشأراهنلادك

اهيفةالصللو،هتوالحاهيفركذللنأل؛اليقموقأاهنفمتنمو،هبسنإللاراثيإو

3اًرونوةيفافشوةحارواسنأبلقلافبكستلاَهتأَو،اهتيفافشاهيفةاجانمللو،اهعوشخ

،هراتوأوهلخادمملعيبلقلااذهقلخيذلاهللاوهركذوراهنلاةالصيفاهدجيالدق

اًدادعتساواًحْتفترثكأاهيفنوكيتاقوألايأوإهيلععقويامو‘هيلإبرستيامملعيو

."هيفاريثأتدشأوهبقلعأبابسألايأو77

.ةيافكلاهيفامبريخلاوبأاهيلإراشأيلاةطقنلاهذهبطقديسلاذاتسألاحرشدقل

ةرطيسالإعوشخلالهو..هيلعحورلاةرطيسلنالعإهئكَلَو،ندبللدهجأليللامايقنإف

.؟ةدارإلامامزيفاهمكحتوحراوجلاىلَعحورلا
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نإف،لاملاءحتسينمىّلَعهبوخستالوحشتولاملابكسمتستيلاةليخبلاديلاامأ

قفنتالولاملابوخستاليلاديلاجالعنإ:ريخلاوبألاقةدابعلانمرخآعوناهجالع

.مايصلاوهاَمَنإريخلايف

ءامسيفهبقلحتو،ةداملاناردأنعناسنإلابعفترتيلاةيحورلاةضايرلاهذه:مايصلا

ةريثكلامعنلانمةمعنهنساسأىلَعالإلاملاىلإرظنيالاًقولخَمهنمةلعاج،ةكئالملا

امبرثأتسيالو،ءاعمجةيناسنإلااهنمديفتستلضرألاىلَعميكحلاقلاخلااهعدوألا

اذإف.عيمَحلاقحنماهمأل؛ناسنإنودناسنإامبدرفنيالوصخشنعصخش

هللادابعنعاهسبحينأهقحنمسيلف،ناسنإيدينيبةمعنلاهذهضعبرادقألاتعضو

اهردقيييلاةديعبلاةجاحلاال{ةرضاحلاةقيقحلاةجاحلا،اهيلإةجاحنمهدنعامرادقملإ

ةايحلاراضوأنعهريكفتبناسنإلاومسيامدنعوبيغلايفرتتسااملناميإلافاعض

رهطتتيلالئاذرلانمةليذرهبحشلاولاملاكالتماهدنعحبصي،ةداملادويقنععفرتيو

.ةيكزلاسوفنلااهنم

رهظلاىّلَعلقثيال،دازنمفحامبةايحلاةلحرمعطقيلقلخاَمَئِإناسنإلاناكاذإو
وأدازنودةلحرملاهذهفصنعطقينأعيطتسيهنأدجوفهسفننمبرجئركفلاوأ

»مويلافصنتاقفنلانعييغتستيلاةيحورلاةراهطلاهذهموصلاىلإئجتليامدنعلام
صرحيولاملابكسمتسياذاملفةوقلاوةدارإلاهدنعدجووكلذهسفننمبرجاذإ

.!؟هيلع

انيحو«بسكلابائيحومنيورثاكتيهيدينيبناسنإلاهدجييذلالاملااذهنإم

اذههلعديالاذاملف،ريغلااهجاتحيةايحلاتايرورضنمةرورضوهزا‘بسكنودب

اذإف"ناعوجكراجتيبيوناعبشتيبتنأنمؤملااهيأكقحنمسيلهئإاهضعبوألاملا

كدنعامملكأيكراجعدتوتنأموصتالاذاملفنينثايفكينأنكمياللاملااذهناك
سفنيفتنأوةقدصلابهيلإتبرقتوموصلابكّبَرىلإتبرقتفتلعفولكنإ؟هللالامنم
حشجلاعتنأباريدجتنكلمعنمتمدقامرثكتستالوةيحضتلارثكتستالتقولا

.لذبلاوقالطنالاىلَعكيديدوعتو‘كسفن



؛٢رايببليفةيضابإلا_(٢٨١]ةبراتلابكومينةيضابإلا
اوعفتريل؛هيلإنوعجتلينيذلاكئلوأىلإمايصلاامبيحويلايناعملاضعبهذه

ييلاعمجلاةزيرغ،ةزيرغلاةسمهمهسفنأيفاودمخيو،يقرلاولامكلاجرادميفمهسفنأب

.ءاضعألااهيلإقلطنتيلاةوهشلاةزيرغوأديلااهيلعصرحت

هباجإاهنعباجأف«ريخلايبأىلإتهجويقلاةلئسألانمسداسلالاؤسلاانليقب

.ةيرشبلاسوفنلارارسأو؛مالسإلارارسأبميلعلانمؤملا

ةوقىَّلَعفقوتيو،ءاودلاسفننماهجالعفروزتالقلالجرلاامأ:ريخلاوبألاق

ةرايز،ةرايزلانملجرلاعانتمانوكيدقف،رئاغصلانععافترالاوةميزعلاةحصوةدارإلا

اهيلعمُهَلنمةرايزوأ،نيملسلملاةرايزوأ،ىضرملاةرايزوأ،براقألاةرايزوألهألا

ںلظلاقثتساوأ،ةيبانةملكوأ5ةهفاتةثداحنعائشانعانتمالاكلذنوكيدققوقح

يفاًخأروزتامدنعو،نيملسملاةرايزىلَعلجرلاهذهلمحيفوهاَمئِإضرملااذهجالعو

تدجووتداعاذإف{ةرايزلادواعتو‘كلذاهعجشيةبحمواسانيإوابيحرتهنمدجتفهللا

ىَلَعةرايزلاةالاومىَّلَعاهلاثعابكلذناكةكراشموامهفتوالابقإلبقنمتدجوامك
دصاقماهتلخداذإفهلهللايفةرايزلايهاَمَئِإماقملااذهيفبسحتيلاةرايزلانأ

.سوفنلاجالعيف:ديفتالذئنيحاَهئإَفةلجاعلاةحلصملا

تدسفةداملاةركفاهتلخداذإفشةيحورلايناعملابالإجلاعتالةيسفنلاضارمألانإ

/.تدسفأو

ضةيسفنلاهضارمأضعبنعهلأسيذلالجرللريخلايبأةبوجأىَلَعطيسبقيلعتاذه

يفاهلعجأنأتلواحينكلو،احاضيإاهدزأمل..حورلامالآنمهسحيامهيلإاكشو

.باتكلااذهبولسأعمىشمتييليصفتبلاق

هيلإيمرياممهفيفهدعاسأملوهتقونماًمْيَشتعضأاذإميركلائراقللرذتعألينإو

.ميظعلافوسليفلا

مُتيفعضويروصقببسبديريامريغىلعهمالكتلمحاذإريخلايبأىلإرذتعأو
.باوصلاةبناحبوللزلاوأطخلانمهللارفغتسأ
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و

ةمآمز

ئطاشىلَععقتو،برغلاىلإاليمنيعبسوحنبسلبارطنعدعبتةرماعةنيدم"ةاور"

:ةيناثلاو3"ردزو":امهادحإ،نيتنيدمىلإلبقنممسقنتتناكدقو،ليمجناكميفرحبلا

ةنيدمتحبصأو"لولو"ىلإةضماغفورظيفتلقتنادق"ردزو"نأرهظيو"لولو"

اهلهأنعبتكوعوبرلاكلتبيناجيتلاةلاحرلارمدقو،مويلاةفورعملا"ةراوز"يهةدحاو
يفرئاسلاةلاحرلااذهلوقيامميركلائراقلااهيأكيلإلقنننحنو©فاصنإللبناجبملقب

.ءارمألاباكر

يفةضايرلاوبابشلاوةيموقلاةيبرتلللودلاةباتكامترشنيلاهتلحريفيناجيتلالوقي
:يليام٢٠٧(ةحفص)ةيسنوتلاةيروهمجلا

قسابريثكلخنتاذةيرقيهو،نيطبارملادلبنطوباضيأفرعتو:ىرغصلاةراوز"

رماعلاسيلف،ةيرقلاهذهىَلَعبارخلانآلاىلوتسادقو،ةبوذعلاةياغيفاهؤامو،عافترالا

يميمصتبنوفوصوم،مهبهذميفةالغ"جراوخلانمموقاهلهأو،رماغلاضعبآلإاهنم
تلحتدقاماوقأمهنمتيأرو،بونذلاةعقاوبنيرفكم،مهدنععدوياميفةنامأو،مهنيد

ريفكتنمدسافلالصألااذهىلَعكلذيفنيناب،ممناولأترفصاو،مهنادبأةدابعلانم

."ةبرج"ركذدنعهنايبمدقتامىلَعةاصعلا

همظعيمهعيمجو،يراوزلاميحرلادبعبفرعيخيشنيطبارملانطولالهأرهظأو

نسح؛ةدابعلايفاًدهتحباخيشتيأرف،هبتعمتجامهمعزباحالصوانسوةسائر،همدقيو
نمدحأيفتمسوتو،هلآموهلاحرسخوهلامعأعيضدقدسافلاهداقتعابهنأالإتمصلا

هعممالكلارخناو6ملعلانمفرطيفكراشدقهتدجوفهعمتملكتف،بلطلاهعملصو

امبعنشف{ةراهطلايفنيفخلاىلَعحسملاةلأسميفثدحتلاىلإدقتعملالصأيفثدحتلانم
نعكلذيفةدراولاثيداحألاضعبهلتركذف"جراوخلابهذملاقافواريثكاهيتبثمىلَع

.""اهنمءيشبلمعلابجيالداحآرابخأهذه":لاقو.ةلمُحْلاباهدرف5هللالوسر
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رصقاهنمابيرقةيرقلاهذهمامأو":لاقئنيفخلاحسمةلأسميفيناجيتلاةلاحرلالاطأو

برختو،همسايقبوهمسريحُمدق(ةلمهملالادلارسكويازلانوكسوواولارسكب)"ردزو"ىمسي

."نطوللابحهونكس،نوليلقسانألإهلهأنمقبيْمَلَو،هبفحييذلاءانبلارثكأ

كلتانتبف":لاقف"ىربكلاةراوز"هامسامىلإ"ردزو"نعليلقمالكدعبلقتنامن
ةراوز"ىلعةلحرملالوأيفانزتجافنيلحترمدغلانمانحبصأ.كنطورهاظبةليللا

ىلوألانممخضأةيرقيهو«(ةلمهلاءاطلارسكوفاكلامضب)"نيطوك"ىمستيلا"ىربكلا

،نايصعبةبوشمبرعللمهتعاطو&سفنأةزعوةفوصومةعاجشاهلهأيفو،ةباغربكأو

امهو،اليمنورشع"لولو"رهاظونطونيبو،"لولو"رهاظبراهنلافصتنمانلوزنناكو

تێًمُسَو،ةراوزضرأىهتنميه"لولو"و،ناينببارخوإءامةبوذعناتمماشتمناتيرق

ضرأبملقلاففرعتكلذكو،امباولزنلولوينببنوفرعيربربلانماماوقأنأل؛كلذب
ءامامنوبصنيكابشأباهديصيفةيارداهلهألو،ءابظضرألاعاقبرثكأيهو،لولوينب

."مهريغنعكلذباوزيمت
يبازعلايبيرعخيشلاهبتكاًّمممهفييذلاو،اهلهأوةراوزنعيناجيتلاهلاقامضعباذه

يفهراوزنأيرجهلارشاعلانرقلاىلإشاعيذلاديزنبحلاصنبديعسةمالعلاةايحنع
لبقتناكيناجيتلاةلحرو"ردزو"و"لولو"امه:نيتميظعنيتنيدمنمنوكتتنيحلاكلذ

يفابحناكسلانمليلقلإامبقبيمل"ردزو"نأركذياهيفو{ةنسيئاموحنبكلذ

.ةحصلانمثيدحلااذهرادقمامفنطولا

مهعماونوكثيح"لولو"ىلإاناكسمضنادقونارمعامبدجويالمويلا"دزو"نإ

ركذيامكيرجهلانماثلانرقلايف"ردزو"نارمعفصنلهف،ةدحاوةمأوةدحاوةنيدم

اذهدعبلحمضام،يبيرعخيشلالوقيامكرشاعلانرقلايفرهدزامت«يناجيتلا

يفيهف،ناجيتلاةياوركرتأينإس؟ةقيقحلاىلإلصيملنيلجرلادحأنأمأ؟راهدزالا

درواملعجتةيخيراتثداوحبتفرتقادقفيبيرعخيشلاةياوراًمأصيحمتلاىلإةجاح

.ةحصلالكاحيحصاهيف
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ىلإةمسقم"ةراوز"حلاصنبديعسةايحيأ-هتايحيفتناكف":يبيرعخيشلالاق

يفيهو"دزوةراوز":ةيناثلاو.ةرماعلاهذهيهو"لولوةراوز":امهدحأنيميظعنيدلب

.امهنيبلاتقلاىلإيدؤتتاسفانمنيدلبلانيبردصتاملاطويلعيديسةهج

نيدلبلانيبحالصإلايفةروكشمادوهجحلاصنبديعسةمالعللنأيبيرعخيشلاركذو

.امهنيبقيفوتلاو
بصانتةرهدزمةيوقتناكاَمئَورشاعلانرقلايفةيلاخنكتمل"ردزو"ققنذإ

وهوناثلاثدحلابثيدحلااذهنرتقيملولو،لاتقلالاحميفاهيقالتوادعلا"لولو"

هالصمهئاشنإو،امهنيبقيفوتلايرييكلاهحاقكوديزنبحلاصنبديعسخيشلاةايح
،نيحلااذهىلإمويلاكلذذنمةعبتمةداعيقبيذلاعامحاللهلعجو!مويلاىلإفورعملا

،ناجيتلامالكاندمتعالةدهاشراثآلاهذهقبتملول،نيريبكلانيدلبلالاجرهيفىقالتي

.ريدقترثكأىلَععساتلاوأنماثلانرقلاذنمتضرقنادق"ردزو"نأانبسحو

حلاصنبديعسةمالعلاحازأنأدعبألإ"لولو"ىلإمضنتملاهنأدقتعنانحبصأاننكلو
وأ"لولو"ىلإ"ردزو"ناكسىََلَعةرجملاتلهسف،مهافتءوسنمنيدلبلانيبام

لهأبهذيامدنعًلإاهيفةايحالةبرخالالطأ"دزو"تيقبىتح،ايجمردت"نيطوك"

.ديزنبحلاصنبديعسةمالعلاىلصمةرايزلإةراوز

نإو،"ليلت"ىلإيهتنت"ةراوز"يضارأنإ":لوقيفشوقبيلعخيشلاةمالعلافيضيو

تسلو-ميدقلاخيراتلايف"ةراوز"نإ:لوقيو،"ةراوز"نماضيأمهرصقلااذهناكس

نصحو8"ردزو"نصح،نوصحةثالثنمنوكتتتناك-مالسإلالبقاممدقلابيعأ

ىّلَعبلغنإوءادجةنيتمتناك"ةراوز"و"ةغاوز"نيبةقالعلاو8"ليلت"نصحو5"لولو"

،ةبرجةريزجبلاصتالا"ةراوز"ءاملعىلعو،ةسوفنلبجبلاصتالا"ةغاوز"ءاملع

حيمَجنمةمباشتمةشيعناشيعيامهلعجيفنيدلبلاطبرييذلارحبلاقيرطنعاميسالو

."مويلاىلإاهيحاون



!سرايببليفةيضابإلا_٠}٦٨٦()ةبراتلابتومينةيضابإلا

يناجينلاد"ةمامز"
نأكلذ،ناجيتلاو"ةَراَوز"نعثيدحلاىلإةيناثةرمدوعأنأملعبحيهنأىرأ

.تاهجلاضعبنمةشقانمىلإةجاحيفيناجيتلاةلاحرلامالك

ريمأباكريفوهوهتلحربماقةلاحرلااذهنأملعلامامتملعأناجيتلاشقانأنيحانأو

اذهلنأكلذكملعأو،اياطعلاوناسحإلاهنمىقلتيو،هتاضرمىلإىعسيو،هتمدخبموقي

ةفاحصلاماقمنوموقينيذلاباتكلاءالؤهرثأتىدمملعأو،هليجوهتئيبوهفورظةلاحرلا

.اضرلالئاسونوسمتليو،ةبغرلانوقبسيو{ةياعدلانوطسبيف،مويلاةهجوملا

حوربرصعلاكلذيفبتكينأريبكلاةلاحرلانمبلطأتسلوكلذلكملعأينإ

لمأتلادنعفشكنتييلاقئاقحلانماريثكدجأنأعيطتسأكلذعميننكلورصعلااذه

"ةَراَوز"لهأنعقباسلالصفلايفيناجيتلامالكتلقندقلو.ةفصنملاةرظنلاو،هيرّلا

ةَراَوز"اهامسيلاةنيدملاهذهءاملعضعبوريبكلاةلاحرلانيبراديذلاشاقنلاوماركلا
دبعنيبوهنيبلدجلاهيفراداممةدحاوةلأسمةشقانميفيناجيتلالاطأدقو،"ىرغصلا

مدعنأ:ليوطلاهثحبيفركذونيفخلاىلَعحسملايهةلأسملاهذه؛يراوزلاميحرلا

.ةعيشلابهذمهنأوبلاطيبأنبيلعمامإلانعيورملوقنيفخلاىلعحسملازاوج
مامإلانعحصيملهئأبثحبلااذهىَلَعبقعُهُث،هنعةياوريفكلاممامإلالوقهنأو

ركذو،اهرهاظىّلَعلمحتالنأبجيهنإ:كلاممامإلانعةدراولاةياورلايفلاقو،يلع
ةَلمُحْلابو":هلوقبليوطلاثحبلااذهمتخيو،اهلوأتكلامنعةياورلاححصنمهئأ

اذهلوقو،هبلاقنمقيسفتىَلَعاوصندقو،لوقلااذهفالخىّلَعنوعمجُمءاملعلاف

اًمممكحلااذهنأىّلَعةمئألاصندقفكلذكسيل،داحآلارابخأنماذهنإ:يراوزلا

."رتاوتلاةبترىلإلصوو،داحآلاةبترربخنععفترا
اهيففلتخيةيعرفةيهقفةلأسماهنف،يفخلاىلَعحسملاةلأسمىلعقيلعتلاعدأينإ

دقاهيفعامجإلايناجيتلاىوعدوءءاعمجةمألاءاملعنعالضفدحاولابقَذَمْلاءاملع



بهذنمو،جراوخلاوكلاممامالاويلعمامإلاوةعيشلافالخلهلقنبهسفنوههضقن

.مهبهذم

امهئأىلَعشةشقانمواثحباهوعبشأدقف،ثيدحلاوهقفلاءاملعلةلأسملاهذهعدنلف

يراوزلاخيشلابعامتجالاسمتلايذلاوهيناجيتلانأةيضقلاهذهيفرظنلاتفلتسي

هبعامتجالللمعيوهنعثحبيملهنألاحلاةعيبطباموهفمناكو،كلذلجأنملمعو

نسحءاًروقواًخيشناكويراوزلاميحرلادبعءاجولادجلاةبلحيفهعميرجيلالإ

أدبو-هسفنيناجيتلاةداهشب-ملعلانمفرطيفاكراشمةدابعلايفادهتجُمثتمسلا

ىََّح،عورفلاضعبىلإلقتنام،دقتعملالوصأيفالوأىرجفنيلجرلانيبلاضنلا

.نيفخلاىلَعحسملاىلإثيدحلاامهرج

دبعنيبوهنيبراديذلاشاقنلارضحملقنينأميظعلاةلاحرلاصرحىرتاياذامل

-اضرعثيدحلااهيفىرجدقو-نيفخلاىّلَعحسملايهةيعرفةلأسميقيراوزلاميحرلا

ىرجثيدحلانإ:لاقيلادقتعملالوصأيفلادجلاعوضوموشاقنلالصأنعتكسو

باجأولأساموهمصخججحوهججحيناجيتلاانلركذيملاذامل؟اهيفىرجاملأ

.؟نيفخلاىلعحسملاةلأسميفلعفامك،امهنمدحاوَلُكهب

ييدهتجملاتمسلانسحلاروقولايراوزلااذهنأمأ؟قافتاىلإنالجرلالصولهف

تكسف"ةرظانملاناديميفهيلعزوفينأوإةَّجحلاهبحاصمزلينأعاطتساةدابعلا

بابسلانمتاملكبكلذّلُكنعىفتكاو،ةملؤملاقئاقحلاهذهلقننعةلاحرلاةمالعلا
يةليوطلاةقالطنالابةتكسلاهذهنعضوع4"ةراوز"ءاملعو0"ةَّراَوز"ىلإاههجو

ثيدحلاناديمو،عسوألوقلالاحباهيفدجويتلاةلأسملاهذه؛نيفخلاىلَعحسملاةيضق
.حسفأقيلعتلاو

ثيدحنمقباسلالصفلايفكلهتلقنامىلإديدجنمعجرأنأديرأاذهدعب

كلذنمبطشيم،ربدتوناعمإبيعمهأرقينأميركلائراقلانموجرأويناجيتلا

امكلذدعبأرقيو.خيراتلاوةايحلاقئاقحنمايشينعتاليلابسلاتاملكثيدحلا



(٢رايبيلينةيضابإلا)٨٧(خيراتلابكومينةيضابإلا

لقنأانأاهو‘كلذيفحارصلاَقَحْلادجيفوسهنإف،"ةّراَوز"لهأنعيناجيتلاهبتك

.اهفذحبجينيلابابسلاةملكتحتاطخاعضاو،مالكلاكلذ
يفميمصتبنوفوصوم!مهبهذميفةالغلاجراوخلانمموقاهلهأو":يناجيتلالاق

دقاماوقأمهنمتيأرو:بونذلاةعقاومبنورفكم،مهدنععدوياميفةنامأو،مهنيد

نمدسافلالصألااذهىّلَعكلذيفنينابإممهناولأتّرفصاو"مهنادبأةدابعلانمتلحت

فرعيخيشنيطبارملانطولهأرهظأو..ةبرجركذدنعهنايبمدقتامىَلَعةاصعلاريفكت

تعمتجا،مهمعزباًحالصوانسوةسائر،همدقيوهمظعيمهعيمجو،يراوزلاميحرلادبعب

عيضدقدسافلاهداقتعابهنأالإتمسلانسحو،ةدابعلايفادهتجباميشتيأرفهب

هعمتملكتفبلطلاهعملصونمدحأيفتمسوتو،هلآموهلاحرسخوهلامعأ

."ملعلانمفرطيفكراشدقهتدجوف

يناجيتلاتدجول،هلرربمالبابسيهيلاوطخاهتحتييلاتاملكلاتعزنولكنإ

اميفةنامأو،مهنيديفميمصتبنوفوصومموقاهلهأو":اذكهحوضووةسالسيفلوقي

رهظأو،ممماولأترفصاو،ممئادبأةدابعلانمتلحندقاماوقأمهنمتيأرو،مهدنععدوي

ةسائرهمدقيوهمظعيمهعيمجو،يراوزلاميحرلادبعبفرعيخيشنيطبارملانطولهأ

تملكتفتمسلانسح٬ةدابعلاياًدهتجباًمخيشتيأرفهبتعمتجااًحالصوانسو

."ملعلانمفرطيفكراشهتدجوف،هعم

.عمساماذهوىأراماذهف،هذهيه"ةَراَوز"لهأو"ةراوز"ىلَعيناجيتلاةداهشنإ
نمسيلعوضومكلذفمهدقتعموموقلايفهيأرامأهنمذخأننأانلقحياماذهو

.بّصَعتلاينوحشملارصعلاكلذيفيناجيتلاهنعثدحتينأريسيلا

دنعامرادقمىرنل-عيضاوملاهذهىفىًَّح۔-يياجيتلاءارآةشقانمىلإدوعناننأىّلَع

.َقَحْلانميناجيتلا

ممئأبيسنوتلابونجلانماريثكو"نسارمغ"و"ةبرج"و"ةَراَوز"لهأيناجيتلافصيو
نيسحانأوةاصعلاريفكتبنومكحيمهتاو،مهءامدونيملسملالاومأنولحتسيجراوخ

ضعببعمتجايناجيتلانوكيدقف،زارتحالاضعبزرتحأددصلااذهيفيناجيتلاشقانأ



[إرايبيلينةيضابالا__[٢٨١]_ةيراقلابكومينةضابإلا

هتلحريفكلذكاوسيلمهنكلوةيضابإلاىلإنوبستنينيذلاسانلاضعببوأجراوخلا

يسنوتلابوخجلانأخيراتلايففورعملانمفكلذعمو،يسنوتلابونجلابةليوطلا

دالبلاهذهيةيضابإلاخيراتو،ةّيضابإلابارماعناك،ييللارطقلاو،هبرجةريزجو

ىلعادحاواليلديناجيتلاريغوأيناجيتلادجينلو،اّضيأةفورعممهبهذمدعاوق،فورعم

اممظعأنمَلَعَلَومهيلعمهدشأو،جراوخلانعسانلادعبأةًّيضابإلاف"ىوعدلاهذه

همعزف،مهئامدونيملسملالاومألمهلالحتسا:وهةفلتخملاجراوخلاقرفةّيضابإلاهبذخؤي

هسفنيناجيتلانوكيدقو،هساسأنملطابمعزمهبهذميفةالغجراوخةيضابإلانأ

يولادئاوملاكلت،همودخمدئاومىلَعسلجينيحوهف.ةيضابإلانمجراوخلالابرقأ

ةعرجو،محلوقلقيملنإو،جراوخلالمعلمعيامنإبوصغملاماعطلاعاونأبتلفح
موقنمبصتغتييلالاومألاكلتلحتساقحيأبفًالإَو..لوقلاةعرجنممظعألمعلا

.هللادنعنمقحهبءاجامنأوهلوسروهدبعاًدَّمحُمنأوهللاالإهلإالنأنودهشي

حيتأولو،ةاصعلاريفكت:يهف"ةراوز"لهأىلَعيناجيتلاامبعنشيلاةيناثلاةطقنلاامأ

،مالعألااهئاملعثاحبأوةيمالسإلاةعيرشلابتكىَلَععلطيو،ةسارددادزينأنياجيتلل

دجولو،ءانعلااذههسفنلمحاملاقيمعامهفتهمهفتوهللاباتكةساردىلإعجروللب

نونعيمهفبابلااذهيفاهنوقلطينيحةيضابإلانأو،ةيصعملاىلعقلطترفكلاةملكنأ

نومكحيالوقلوسرلاثيداحأو.باتكلاتايآنمريثكيفميكحلاعرشملاهانعام

اًريبكاقرفكانهنأو،احلاصالمعهناميإعبتيملولو،هللابنمآنمىلعكرشلاباقلطم

.جراوخلانيبومهنيباًعساشانوبو

خيشلاىلَعهمكحو.ةيضابإلاىلَعديدشلاهقنحويناجيتلافنعنأحضتياذهنمو
.ملعروصقومهفمدعنعجتنياَمَنِإ،لاملاولاحلانارسخبميحرلادبع

صلختسننأعيطتسنكلذعماننكلو‘ىوطاميفامهاوطونيلجرلابخيراتلاىضمدقو

:ىلياميفصخلتتةماهقئاقح"ةّراَوز"نعيناجيتلاثيدحنم

نيكسمتسماموقنمانلانرقلالئاوأوعباسلانرقلارخاوأيف"ةراوز"لهأناك١

.هللاةعاطيفنيداج.ةنامألاىلعنيظفاحُمهيلعاًصارحمهنيدب



؛سرايببليفةبضابإلا[٢٠١_)ةيراقلابكومينةيضابإلا

نوفقثممهدنعدجويذإ،امبسأبالنيحلاكلذيفمهدنعةيملعلاةكرحلاتناك٢

.نيحلاكلذيفةفورعملاةفاقثلانونفيفنوكراشي

.دابعتسالاهركيوةلذلانمفنأي،رزآتمكسامتمهئكَلَو}اقيضاًعمتجبنونوكي٣

.ةعارزلاىلَعةيداصتقالاممتايحدمتعت٤

امعنوعفاديو،لاجرلانوعراقيو‘لادجللنودمصي،ماظعءاملعمُهَلناك٥

.ناهربوةغالبباقحهنودقتعي

هيدلاملكبينايحللانبامدخيذلاةلاحرلاناجيتلانماهصلختسنةتباثقئاقحهذه

هلتبلقوةايحلافصاوعهبتفصعمث©كلملاىلإهلدهموءاكذوقذحوملعنم

.")نامزلانمنرقةبارق،نايسنلايواطميفاًعيمَجناجيتلالآبتحّوطف"َنجملارهظ

نانك
هدا 3.9:
ر٩

_ ___ ___ .
- هؤبنانعيفتخيو" :)٢٩ ص)يناجيتلاةلحرىلعهتمدقميفباهولادبعيسحنسحريبكلاذاتسألالوقي )١

دحاولاركذىلعرثعنملو،ريغصلاومهنمريبكلاكلذيفءاوسًاعميجناجيتلالآءابنأوةلحرلابحاصيأ
تاشاشحباورفمأ؟ةعمعملايفلضفلاوبأدهشتساامك،مهرخآنعاولتقله؟ىرتايمهاهداذامفمهنم

لآللماكلابايغلااذهلتاليوأتهذهدعبو؟ةديعبلاةيصقلانكامألاضعبىلإةنحملاكلتءانثأيفمهسفنأ

يوظطيو،رهدلانملماكنرقرحبو":نسحذاتسألالوقيريصقريغانمزكولمللامادخاوناكنيذلايناجيتلا
."نياجيتللبقعرخآةيفاصلاسنوتءامستحترهظيف©نححملاكلتلةهوشملاةيفحصلا-هتداعىلع_نامزلا



ددزنبحلاصنب,7خيشلا

ةمالعلااشنطسوتملاضيبألارحبلائطاشىلَع«هكحاضلاةليمجلا"ةراوز"ىف

ييرعخيشللماقملااذهيلاجملاعدأنأنرسيلهنإو،ديزنبحلاصنبديعس

ةبحملاوةوخألاةلصطبرينأعاطتسايذلاميظعلالجرلااذهنعانثدحي«يبازعلا

.نيدعابتملانيبروازتلاتاقلحلصويو،نيرفانتملانيب

-هتاكرببهللاانعفن-حلاصنبديعسيديسيلولاةايحنإ":يبيرعخيشلالاق

رشاعلانرقلالئاوأفتناكءاهبقوثوملارداصملانمذخألاو،قيقحتلابسح

.ابيرقتاماعنيسمخوثالثوةئامعبرأذنميأيرجملا

ةيضابإلامومعدنعاميظعواًحلاصالجرةلاةَمحَر-ناكهتايحيفهتريسامأ

لصفت\تاعزانملاعقتامدنعورومألاعيمجيفةماعلاهيلإعجري.ةملكلاعومسم

ةنسحلاةريسلاوحلاصملابمايقلانمهيفدوهعموهامك6هيأروهتراشإبسحهمامأ

©يبرفلالبجلاوةبرجكةيضابإلاراطقأمومعيف،ريخلابحوحالصلابرهتشاىتح
مهنيدرومأيفهبنودتقيةودقةماعلاهتذختاف،كلذريغوبازيمينبو"ةّراَوز"و

عيمجنمبولقلاهيلإتلاموراظنألاهيلإتهجوتو؛مهايندحلاصملمهلاًمجرمو
.فارطألا

لصجو،نيبلاتاذحالصإيفهتقويفأ،هتايحيفةودق-هللاةَمحَر-ناكو

.هدابعةحارو،هللااضريفيعسلاهيمارم

هذهيهو"لولوةَراَوز"":امهدحأ:نيميظعنيدلبىلإةمسقمهتايحيف"ةراوز"تناك

نيدلبلانيبردصتاملاطو،يلعيديسةهجويثيهو"ردزوةراوز"يه:ةيناثلاو5ةرماعلا
7ئ،خيشلاةايحلبقتاشوانملاهذهتأدتباامهنيبلاتقلاىلإيدؤتتاشقانم

ةنتفلاراندامحإىلإةيلاعلاهتممب-هللاةَممحَر-ردابهناوخإنيبةئيسةلاحلاىأراملفاهنامز

قافتالاىلإمهدشريومهظعيراص،ارارممهعمجف،مهنيبنيبلاتاذحالصإو«هناوخإنيب
"ةَراَوزانادلبعيمَج7ُ7هَمحَر-رمأفهحئاصنوهتاداشرإببسبهلاهقفوىح5داحتالاو



ةرايزلاةينبنآلاهحيرضهيفيذلاعضوملايفماعَلُكعامتجالابيلعيديسنموانهنم

تراصنأىلإنماضتلاوداحتالاببحيومهاهنيحئاصنلاءاقلإبموقيكانهمهعامتجادنعو

اهيفعمتجيلاةرايزلاهذهببسبدحاوبلقىّلَع"لولوةَراَوز"و"يلعيديسةَّراَوز"
تسسأةرايزلاهذهنثيحو،مهايندومهنيديفةعفانلاتاداشرإلابمهنيبهمايقو،مومعلا

اميس،فلسنعاقلخمهبقعلاهتكرتو،لئاوألااهتنسحتسا،دابعلاةحارو،دالبلاريخىلَع

امنيأةيضابإلاعيمجف،حالصلابنيروهشملاةيضابإلاءامظعنمديعسيديسخيشلانأو

يذلاهخرضرازماهمظعأنادلبلالجيفتارازمهلاولمعفحالصلاهيفنودقتعياوناك

،بازيميداويفرازموةبرجيفرازمهلو،ميظعلاهماقمقيليامعيمّجبهمارتحاانلقحي

كلذلءايحإةيضابإلاعيمجىدلماعلكيفاًمسومرازملااذهناكويبرغلالبجلاةهجينو

ىّلَعادحاوادلبنادلبلاناكىتح}ةملكلاداحتاو،ةقيثولاظعاوملانمهيفامليمسوملاراعشلا

ررسىَّلَعنيوخأاراصوامهلةفلاخملاممألامامأاهتماركنمطحيءيشال.دحاوبلق
.ارشامهلرمضينمدضةدحاوةبصعاراصو،ليبسلسسأكامهنيبرودي،نيلباقتم

ءايحإحلاصلايلولااذهىلإماعَلُكةرايزلامويلا"لولوةَراَوز"ىلَعبحينذإو
."نيبلاتاذحالصإنمهيلعناكامو،هاركذل

ريغهفيضأاميلسيلو،ميظعلاحلصملانعيبازعلايبيرعخيشلاهبتكاماذه

.عوضوملابناوجنمبناجبقلعتت،ةرباعةظحالم
ىََّحةرابجادوهجديزنبحلاصنبديعسةمالعلاريبكلاحلصملالذبدقل

نكمتولاتقلاىلإمهافتلاءوسامهلصوأنيذللانيمصاختملانيبعمجينأعاطتسا

هيفجلاعيايونساًرمئؤمعامتجالااذهذختا}ةبحملاوءافصلاىلعبولقلاعمجنم

لاونملااذهىلعرمتسااذإوميظعلمعاذهوةيويندلاوةينيدلامهلكاشمسانلا

.مهسفنأنوبساحيو!مهلكاشمنوضرعتسي،ميظعلاضرغلااذهةمألاءانبأهيفعمتجت

عامتجالااذهرمتسااذإ\ةلبقملاةنسللريسلاطوطخنومسريومهلامعأنوموقيو

نعفرجنااذإ4َّئكَنو.جئاتنلانسحأققحياميظعالمعنوكيهئفلاونملااذهىلع
ءايلوألاروبقبكربتلاوفارسإلاوروهظلاورخفللاًرهظمحبصأو،ريبكلاىزغملااذه



؛إرايبيلينةيضابإلا__[١٦٢}إ)ةبرتلابكومينةضابإلا

ةبهذملويخنمفرتلالئاسووىغلاراهظإوحجبتلابسانلاهيلإقباستي،نيتيملا

فرمنااذإاكيرمأوابروأعناصمتجتنأامثدحأنمةمخفتارايسو،جورسلا

اضرمذئنيحنوكيهوف،هّوُمّسومالسإلاحورنعديعبلاىحنملاىلإعامتجالااذه

.اهيلعءاضقلاواهتخلاعمبجييلاةريطخلاضارمألانمايعامتجا

ديعسيديسىلإماركلا"ةّراَوز"لهأامبموقييلاتارايزلاهذهرضحأملينإ

اهنإلب"مالسإلااهنمأربيلامعأاهيفبكترتتارازملانماددعفرعأينكلو

لبانلابلباحلااهيفطلتخيو‘تامرحلااهيفحابتست،ةليذرلامساومنمامسومنوكت

ةصتمنماهيفاملانطابوكربتلادصقباًرهاظ!ةديعبلانكامألانمراجفلااهدصقيو

.امهعبتياموسفنلاونيعلا

نيذلاكثلوأنمنوؤربيتاومألاومهنمءايحألانيملسملانمنيحلاصلانإو

.هللانيدنعدعبلاو،ركنملاباكترالةليسومقتايلصموأمهروبقنوذختي

،مالسإلااهيلإوعدييلالامعألابموقننأيهءايلوألاونيحلاصلاىركذنإ

ءمهاركذانييحأدقفجاهنملااذهيفريسننأانعطتسااذإفهدودحدنعفقنو

دقلو"لاجرلاسيدقتوةيدرفلاهيفبوذتنيدمالسإلانإ..مهتلوطباندّحَمو

ىوقتلانمغلبامهمصخشنمامف5هللالوسريفةنسحلاةوسألاانلتلعج

هيدهىلعو‘هبءادتتقالاوميظعلالجرلااذهىلإهاجئالانيبواهنيبلوحيحالصلاو

ةنسوهللاباتكؤدمحُمكرتدقل..سبتقنهروننمو،يقتسنهئافصنمو،يقتلن

ضرعننأانيلعوءامسلانملزنامكايرطاضغهللاباتككرت.انيديأنيبهيبن

يضرنو،هللالوسريضرنوهللايضرنكلذبوءانلامعأواندئاقعوانلكاشمهيلع

.نينمؤملانمنيحلاصلا

؟!!



!ىرايببليفةيضابلا[٠١٢)ةبرتلابكومينةيضابإلا

'تول"يداد
ةحيسفاضرأيقسي!هتالمحدنعهايلاريزغ،راجشألاريثكؤقيمعداووه

لامشلاىلإةرئادفصنيففطعنيعنبونجلاىلإهرمأأدبميفهجتي،ةبصخ
.ةلماكةطاحإامبطيحيداكيو،"تولال"ةميظعلاةنيدملانضتحيف

لبحنمةطسبنمةصقىلعتضبرمالسإلايفديحتخيراتاهةنيدم"تولالاو
لعجيو،تاهجثالثنمروغلاقيمعداولابحلاومسقلاةيقبنعاهعطتقي،خماش
اذهيقو"ئجافملاناودعلانمةنمآلخادملاةنيصحةيرخصةريزجهبشاهنم

نويعلانمريكعبنتبيبحلارصخناهلولاديفتلتامكامبفتلييذلايداولا

اهتكلو،ءاملاةرازغيفتوافتتيهودلبلاتاهجعيمَجىلَعرشتنتو؛رابآلاو
ةليمجةنجأونيتاسبرهدزترابآلاونويعلاهذهعبانميفو3هتبوذعيفبراقتت

نمو،ةعتملاوسنألاوةجهبلانماتاقوأبابشلااهيفيضقيو‘فئاصمسانلااهذختي

."مكوكرسا"و3"نايسحلاونبرجتإو3"نينوش":هايملاةريزغلاتاهزتملاهذه
ةباغيقستتناكوءامنويعلابذعأةريخألانيعلاربتعتو"سيلغمت"و3"ريبذأ"و

هذهريغدجوتو،هريغوىرثمكلاومركلاوليخنلاونوتيزلارجشنمةليلظ

.افعضوةوقتوافتترخصلانيبنمعبنتيلانويعلانمتارشع

ددعأشن«ملعلاوخايشألاةنيدماهنأبيخامشلاسابعلاوبأاهفصولاةنيدملاهذهيف

،ريصبنبدمحأةمالعلامهنيبنمناك‘تالضافلاتاملاعلانمو،مالعألاءاملعلانمليلقريغ

،ناويدلاتفلأيلاةيعمجلاءاضعأدحأزانرجنبىحيءايركزوبأوريصبنبدمحمو

.لهسابأونوراهنبنامليسعيبرلاابأتجرخأاَهَنَأيفكيو

شيعتتناكلا"ةيتولاللابنيز"ةملاعلاةحلاصلاةنمؤملاامبتأشندقفءاسنلاغباوننمامأ

يفشيعتنأكلذاهعنميملو،ةأرملاباجحنمنكميامدشأبةكسمتم"تولال"ي
ةملكلاويأرلابكرتشتف،لبحلالماكيفعقتيلاتاكرحلاعبتتو،اهعمتحجبفرعتو،اهرصع

اممائيشتنلعأيرارصتلارماعيبأةجوزدحاولاةمأنأاهغلب..ريخلاىلإةوعدلاو.ةنسحلا



ول":ديدشركنملانعيغوفينعخيبوتيفلوقتاهيلإتثعبف،هئافخإىّلَعءاسنلاصرحت

كلذاهلمعنمتباتودحاولاةمأاهتباجتساو،"انلعفلروبقلانيبانروبقرتسننأانلنكمأ

ثادحألابةلصتمةرعاشةيحرصعلاكلذيفةأرملاتناكدقفاذكهو،رذتعتاهيلإتثعبو

اهيلعغارفلاألميو،اماسللهجلاديقيتيبلانمةيوازيفةعباقنكتموساهنطويفعقتيلا
.مويلاةأرملادنعلاحلاوهامكاهنهذرئاغصلالغشتو،اهلقعتافارخلانحشتو،اهموي

،ممتارواشموممتتعامتجإلادقعمو،خياشمللارازمتناكدقف"نونحسمأ"امأ

ڵ"وداج"و"نرفي"نماوؤاجفارومألاتامهميفاهدنعاوعمتجااماًرينكو

.‘»تولال"يفنونحسمأدنعاوعمتجيل"رسورَش"و

مويلاريغنيلا"تيغيت"ةنيدمعقت"تولال"لباقمقرشملانميداولاةفضىلعو
هذهبناجبو،ادجةريغصةيرقتحبصأدقو3"دومحُمدالوأ"اهيلعقلطأف،اهمسا

سانلاهيفعمتجياماريثك"يتاردسلامصاعىلإبسنيىلصملامشلاىلإةنيدملا
.ءاقستسالاةالصل

عقاولالهسلايفارتموليكنيرشعبراقتةفاسمب"تولال"نملامشلاىلإو

ىلَلَعوأ"تيورغا"ةنيدمعقتىعفألاكىولتيوهوردحنييذلايداولااذهيبرغ

ءةريئكرابآونويعاهلوحرشتنتيلاةنيدملاكلت"تيورغات"ةنيدملالطأحصألا
يفسابعلاوبأاهيفلاقءانغنيتاسبوارضخعرازماهلوحرشتنتو،هايملاةريزغ

"الجو"اهتحت"تولال"نمةبيرقةنيدم"تيورغات"و"٢٩٦(:ةحفص)ريسلاهباتك

اوبهذاهلهأرثكأوءاميشنوعبسنيمجسيويبأمايأيفاهيفعمتجاو{ةتانزاهلهأ

ةيرقلاعقتةريصقةفاسمبةريبكلاةنيدملاهذهنمبونجلاىلإو،"نالجراو"ىلإ

تاهجلاعيمجنمامبطيحتةعفترمةريدتسمةوبرسأرىلَع"توكت"ةليمجلا

هايمنمةحاولاهنهيقستو.ةليمجءارضخةريغصةحاونوكتليخنلانمتاباغ

___

.يرارصتلارماعيبأةمجرت:ريسلاعجار١(



؛مرايببلينةيضابإلا__(٢٦٢٠)خيراتلابتومينةيضابإلا

اهرثكأدوزدقفمويلاانأاةفورعملاءالدلاةقيرطبجرختستلبقنمتناك،رابآلا

,للفلاوراضخلابقلعتاميفةيرقلاهذهىلانك"تولال"دمتعتو!تاكرحم
هذهرهشأو"دماوحلا"مويلااهيلعقلطيىرقلانمةعومجُمعقت"تيغيت"نمقرشلاىلإو

ىلإاهلهأرثكأرجاهو{ةيبرحمئاقوةدعاهيفتعقولا"تلت"يمالسإلاخيراتلايفىرقلا

نمهعلاطتباتكلكيفهملقراثآدحبيذلاعضاوتملاملاعلايتالتلاةمالعلامهنمو"ةبرج"

.عاتمإوةدافإبنكلوءايحتساباهيلعقلعي\ةسوفنبتك

بناجلالازيالو.هنمبناجمدهتدجسماهيفو"تكريت"عقتاهنمديعبريغو

.نيدلاوقلخلاوملعلاخيراتلليورييناثلا

وحناليمنيعبرأةفاسمىلَعنوتيزلاونيتلانيتاسبو،ءارضخلا"تولال"عرازمدتمتو

ةماعلاملس"ىَلَعهقيلاعتيفنورابلااشابلاريبكلاةمالعلالوقي،"نزاو'"بلصتتىتحبرغلا

يهو"نزاو"ةيرق:ةلحرمةفاسمىلَعابرغ-"تولال"يأ-اهيليو":(٣٢ص)ر"نيئدتبملاو

3"تولال"'كمهلكةّيضابإاهلهأوسنوت"ةلايإ"و"سلبارط"ةيالونيبلصافلادَحْلا

."نيدلاىلَعةيمحوةريغمُهْلنومرتحُملاجرامهيفو

0
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ايبيليفةيضابإلا_[٢٦١٦)ةيراتلابتومينةيضابإلا

نبارك]يداو

يفروغلاديعبادودخأاذختملامشلاىلإبونجلانمردحني،قمعلاديدشقيمعداو:وه

ينفراطمألامساوميفاهلمحييولاهايملابصيو،هردحنميفعستمهالعأيف،قيضوهولبجلا

دنعنيعرفىلإهالعأنمعرفتيو،ريعشوحمقنمبوبحلادوجأجتنتىلاةحيسفلالوقحلا

.هايملافيرصتلةثيدحلالئاسولابةيلاحلا"وابك"اهنمىقستيلاةرارثلانيعلا

نيعهنمعبنتيذلاليمجلالالشلايفيهتنيثيحيلامشلاقرشلاىلإنيعرفلادحأهجتي

.لالغلابةينغلاءاملابةبذعلا"وفر"

ةنيدمعقتيداولااذهلةيقرشلاةفضلاىلعو،يبرغلابونجلاىلإهجتيف:ناثلاعرفلااك

قالمعةمامعهنأك"نيزخلارصق"اهتمققوفعمليةعفترمةوبرلوحةرئادةليمجلا"وابك"

اهتبرتنأيفكيو"خيراتلاهبفرشتياددعلاجرلاءامظعنمةنيدملاهذهتتبنأدقوميظع

لجرمظعأنيوكتىلَعتنواعتسمشللةكحاضلااهممقو،ةرحاسلااهرظانمو،ةيكزلا

فرعيمل5ملاعلاذاذفأنمناكيذلاوينورابلااشابناميلسرضاحلارصعلايفايبيلهتبجنأ

هلاكشأوهروصعيمجيفلطابلا\هصالخإكصالخإبلطابلابراحنمرصاعملاخيراتلا

يفسداموأةتتشملاةوعدلاقاوبأيفوأ،ةيزاغلاةيرامعتسالاشويجلاعمهنمدروامءاوس

تابرضىمحلانععفاديرابحلادراملافقيامكناديملايففقودقو،فرحنملاملعلاوركفلا
.نطولاءانبأنملساوبلادونخلادوقيو،ةبقاعتملاودعلاشويجدريو،عفادملا

اهتبلغنكلو«هئارآبتبجعأف"ممألاةبصعلرينلاهركفبقيرطلارينينأعاطتسادقلو

هيلإاعدامىلإتلصوفةدحتملاممألاةئيهمويلاتءاجو،اهذفنتملفرامعتسالاةوهش

ةئيهامبتماقيلالامعألادحأنمرامعتسالاةيفصتةيضقتحبصأو،لبقنمينورابلا

هدوهجتهحتاو،لكاشملاهذهنممويلاىهتنالنورابلاىلإلبقنمملاعلاعمتساولوممألا
.جالعىلإةجاحيفلازتالىرخألكاشمةجلاعمىلإ

ةرغافباجعإبهيلإرظنتلودلاتناك،نمزلانمةدمملاعلاركفينورابلالغشدقل

نسعربخاهيفسيلملاعلاءاحنأيفةديرجهنمجرختالخيراتلانمةرتفترمدقو،هاوفألا



!ىرايبيليفةيضابإلا_(٢٦١٧)ةبراتلابتومينةضابإلا

ناديملاوفيسايسلاناديملاىَلَعةرصاقةرهشلاهذهتسيلو،ينورابلانموأينورابلا

.حالصإلانيدايمعيمَجلمشتاَمَنَِو«يركسعلا
وحنريبكلاقدنخلاوأقيمعلايداولااذههجتي،ةيلاحلا"وابك"يورتنلاةرارثلانيعلانمو

يبألمكحلازكرمتناكقلاةنيدملاكلت"يانبإ"ةميظعلاةنيدملاىلإلصيىتحقرشلا

ملقلاوركفلامالعأنمليلقريغددعلىوأمو،عيبرلايبأهنباويئاشولملاىسومنوراه

.ةميظعلاةنيدملاهذهليحاوضنوكتنأهبشتلاىرقلانمددععقتاهلوحنمو،مكحلاو

بحاصيلالخلانوراهابأتبجنأنميفتبجنأنلا"تّميلج"بونجلانم"نيانبإ"لباقتو

ىلإ"نيركإ"يداولصيامدنعو،خيراتلاممفرشتياًمالعأتبحنأنيلاةميظعلاةسردملا

ةفضلاىلعو"دن"لالشىلإيهتنيىمحيبرغلابونجلاىلإهنمعرفهجتي"نيانبإ"ةنيدم
ءةحلاصلازوجعلادجسماهنيبنمعفتري"نيساّمَم"ةنيدملالطأاياقبرثانتتعرفلااذهلةيبرغلا

.ةيتولاللانيزلامأخياشملاةدج

قهاوشلالابحلاكلتقشي،لامشلاىلإ"نيانبإ"لوحاًريدتسمفطعنيفيلصألايداولامأ

.يرارصتلارماعيبأدلب"راَرْصت"عقتةيبرغلاهتفضىلعو،ةوقودادتعايق

يبأ"ةنيدمهيلعتميقأيذلاحسفنملاىلإلصيىتحنانئمطاوعاستايفيداولاردحنيو

ةيقرشلالبحلاةمقىلعو{ةقفادنويعونيتاسبوةنجأنمهيفامويداولايباجةلتحُم"ةوغر

رصقيداولانمةيبرغلاةمقلاىلَعهلباقي،هابتناوةظقييف"رَمنَعلا"رصقمنجيةنيدملاهذهل

.نانيمأناسراحامهنأك"وشرطع"

يفسمشلاتناكدقو،ءامواًرمَتواًرجشدالبلارثكأنمهلفسأىلإهالعأنميداولااذهو

نميداولااذهيزاويو..راجشألانمهيففلتلااملهلالخسوجَتنأنملذأمايألانمموي

اذهلةيبرغلاةفضلاىلعو،"خيشلا"يداووهو«ائارمعوةبوصخهنعلقيالرخآداوبرغلا

نبدوادناميلسيبأريبكلاةمالعلافالسأاهيفشاعنيلاةنيدملا"تالت"و""ةعلقلا"عقتيداولا

.هيشاوحوهقيلاعتنمباحصألابتكنمباتكولخيداكياليذلالجرلااذه،ميهاربإ

يبأدحسمامبئبتخييلالالطألاكلت&"تامونت"لالطأرثتنتةنيدملاهذهيبرغلإو

ىَّلَعةعئارلاةليمجلاشوقنلاواهبتحنيذلايرامعلانفلاىلعىشحتامنأكدمحم
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هبارحمامبىلحييلاةغيلبلامكحلاو،ةفيرشلاثيداحألاوةميركلاتايآلاو،هيراوسوهناردج

نوعريالودجاسملاةسادقنومرتحيالنيذلاسانلانمنيشحوتملايديأامبثبعتنأهفقسو

.نفلالامجبنوبجعيالو"خيراتلاةمرح

لالطأبرغلانمامهلباقت"لّمئ"و"ريدب"ةيرقعقتيداولااذهلةيقرشلاةفضلاىلعو

يفنيلبجلانيباًدعاصتميداولاقيضيو،يييزمطلاناميلسيبأدجسماهنيبطبري،"نيزمط"

اهمسافرحدقو"يرويرو"ةريبكلاةيخيراتلاةنيدملاعضوميفيهتنيىمحةريثكتاءاوتلا

نيتاسبدتمتةنيدملاهذهلالطأنمبونجلاىلإو0"يروزو"اهيلعقلطيحبصأفاليلقمويلا

لبخلايفةتوحنملالزانملاوجيراهصلااهنيبرشتنتو\بوبحلالوقحو.ةفلتخملاةهكافلاراجشأ

."وابك"فئاصملمجأنمةيحانلاهذهربتعتو

دقو،ةريغصةيرقمويلاتحبصأيلاةميظعلا"ءاطسرف"ةنيدمعقت"وابك"نمقرشلاىلإو

ةنيدملاهذهبلصتتو،"سورَش"و"تياشولمت"نعةمظعلقتالاهراهدزادهعيفتناك
ءاملعلانمليلقريغددعأشنةنيدملاهذهيفو،ةليمجيحاوضاهلنوكتىرقلانمةعومجم

حلصملاويعامتجالافوسليفلاركبدّمحُمهللادبعوبأ:مهنم،ذاذفألانيحلصملاو؛مالعألا

نمةظحلينهللاليبسيفحافكلانعفكيالو‘بعتلاوأمأسلافرعياليذلا،ريبكلا

هروتسدعضودقفمالسإلانمةدمتسملاريتاسدلاعضويفركفنملوأهلعلو\تاظحللا

نمروتسدلااذهلازيالهنأدقتعأو،مالسإلانمهماكحأدمتساو«ةبازعلاماظنبفورعمل

نكيمَلَوبوعشلاةحلصمةاعارمو‘تاعمتجلاىلَعةظفاحمللتلعجنلاريتاسدلاموقأ

.هماكحأقيبطتوروتسدلااذهذفنينأصرحةنكلو،ةركفلاعضوبيفتكيايرظنلجرلا

ىإ١غيرأيداونمو«غيرأيداوىلإةبرجنمو،ةبرجىلإةسوفنلبجنمرفاس

اوراصىتحاليلقالإمهنيبثكميملف،ةلزتعماهلهأناكوبازيميداوىإ]ثنالجراو

ةليمجلاةبصخلاتاحاولاكلتيفماظنلااذهقبطو؛هعابتاوَوَحْلاىلَعمهريغنموةيضابإ

رورشلاعيمجنمماركلاةحاولاكلتءانبأروتسدلااذهظفحدقلف؛مويلاىلإقبطيلازيالو

داسفلارشنينأمالسإلادالبرثكأيفرامعتسالانكمتدقلوةيمالسإلادالبلاتلخدتلا
.ةينيدلاحورلافاعضإلةمدقميقلخلا



؛إرايبيلينةيضابإلا___([_٢٦6١]_ةيراقلابكومينةيضابإلا

-اهنيطايشعجرو،عمتجلاىلإبرستلانعةزجاعاسنرفتفقودقفبازيميداويفامأ

.روتسدلاكلذمامأنيروحدماسنرفممتدنجنيذلا-نجلاوسنإلانيطايش

اوفرعو«هونبهيلإأجتلاامدنعمالسإلاةوقاهنكلو‘هسفنيفروتسدلاةوقةوقلاتسيلو
.نيدسفملاعدخو،نيطايشلاليحهبنوقتيو،هماكحأنوقبطيفيك

اهيفقبيمليلا"تامونت"لالطأاهنمابيرقو"تالت"ةنيدمعقت"وابك"نمبرغلاىلإو
يفدجوتييلاشوقنلاهبشتةيمالسإةفرخزشوقنوسيوكلاطخلابتاباتكهيلعدجسمألإ
."نيانبإ"يفنوراهيبأدجسميقدجوتيتلاو،"سورَش"يففورعميبأدجسم

نبنوراهيبأنعثدحتتامدنعينورابلاناميلسحافكلادسأومالسإلالطبلاقدقو

دجسملاردصنميقبامىلإرظنلابو":"نيئدتبملاوةماعلاملس"ىّلَعهتاقيلعتضعبيىسوم

طخلابمكحضعباهيفشوقنملاابيجعاّئحنةتوحنملاةراجحلابىبملاهيلياموبارحملاك

."ةعنصلايفاعفاناًملعتقولاكلذيفةسوفنلنأبايلجحضتي،ييوكلا

تحبصأيلا"ةرارطنق"عقتحفسلاتحتواليمرشعةسمحىلاوحبو"وابك"لامشىلإو

ةريزغ«ضرألايفهللانانجنمةنجنعةرابع"ةرارطنق"تناكدقلو،"يجيت"ىمستمويلا

طسبنتتناكقلاءانغلاقئادحلايقستضرألاقوفةلئاسةرارملانويعلااهنمعبنت،هايملا

نعاهمكاحبلقتستتناكدقو،رومتلاوهكاوفلاولالغلادوجأجتنتو،ةليوطتافاسمىلَع

نبميهارسيإيرشبلاشحولااهيلعمجه"ونام"ةعقودعبو{ةيمتسرلاةلودلامايألبجلا

اممئارحلانمبكترادقل..اهراجشأقرحأو،اهقئادحبرخو،اهلهأبلغألتقوبلغألا
كلذذنموخيراتلاهيلعاهلجسيلاهمئارجىدحإهذهوفرعأاميفيبرحدئاقهبكتريمل

اليئضاددعيقستءاملانمنويعنعةرابعمويلاتيقبىتح«شمكنتورصحنتتأدبمويلا

عجريو،قوسبيرقذنماهيفحتفو‘ةسردمومكحللةزهجأةلودلاهيفتلعج،ليخنلانم

.ةيموكحلاحلاصملابمهطابترايفالامشطسبنييذلاحيسفلالهسلاناكساهيلإ

جرختاهيفويييزمطلاسنوييبأنبديعسةمالعلاةسردمتماقةميظعلاةنيدملاهذهيفو

اوقرحأوءامناينبةبلاغألابرضاملو،يوانحلادعسميبألاثمأ،مالعألاءاملعلانمددع

."نيزمط"بونج"صمصمت"ىلإةيملعلااهتكرحتلقتنااهئاملعبلغأاولتقو5اهتنجا
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سدرشيداد
يف"رسوز"ةنيدملوحيقتلتعورفلانمددعنمهالعأنوكتي،قمعلاديدشداو:وه

عبتتةريبكةروراققنعهبشيامنوكيف،لابجلانيباروصحملامشلاىلإردحنيمت\ةعستمةقطنم
هبةرئادلالابجلاروحننادزترجشلاريثك،ةرضخلامئادناكدقو،رابآونويعهنمءاحنأيف

يراجبيفو،ةفيثكلانوتيزلاتاباغاهللكتفاهممقامأ،ةرضخلامئادلاموطبلارجشباهزاجعأو

نأريغ..قيمعلاسبحملااذهنمجرخيلنمزلاعراصيهنأكاليامتمليخنلاعفتريهدفاورويداولا

راجشألاكلترثكأتعلتقافإةليمحلايداولااذهةعيبطيفراودألاأوسأتبعلةثباعلاناسنإلادي

سانلاضعبهذختياًمحفهنمصلختستل{نارينللاماعطاهتمدقو،ةرضخلابلابحلاغبصتينلا
ةرتفلايفىضوفلاتبلغنمزيفنوركفيالساناهيلعمدقأيرمعلةميرجيهو،ةراحجتوابسكم

ىنعدالبلالوصحو«يغابلايلاطيإلامكحلانيبترملاةرتفلاهذه«نطولاخيراتنمةملظملا

ةرتفخيراتلااهيلعقلطأتيلاةرتفلاكلتاهاعرتواهمكحتاهينبنمةلودمايقو،لالقتسالا

.نوناقلاوماظنلانعدرحايركسعاًمكحايبيلتمكحف"يناطيربلالالتحالا

ىلإلخدتنألواحتةيغابلاشويخجلاتءاجةرممكوحافكلايفلفاحخيراتيداولااذهلناك

اهحيربهذوتلشفىحةروصحمتيقبو،اهيلعتقاضفةجاجزلاهذهقنعنمنيرعلا

حتفلاومالسإلاخيراتيفكلذلكنمعورأةصقيداولااذهلنأىلَعةمزهنمتعجرو

ءهللالوسرباحصأنمفيفلنماشيجدوقيصاعلانبورمعناكامدنعف؛يمالسإلا

ملةفدّمحُماهغلبامكوهللاهدارأامكةيفاصلامالسإلاةوعدغالبإشيجلااذهةمهمتناكو
امياوبأ"سَوْرَش"تحتفو،صاعلانباهدوقيناكيذلانمؤملاشيجلااذهنعةجاجزلاقنعقضي
يفةراسخمالسإلادبكينأنودلطبلاحتافلالخدو،ءامدلانمةرطققارتنأنودمالسإلل

رثكأنيحلاكلذيفاهعبتتتناكيلا-سورشةنيدم-ةنيدملالهألبقتولاجرلايفوألامل
يلاةباحصلايديأممناميإباوحفاصو،نامبإللممبولقاوحتفو،مالسإلاةوعد،ةيرقةئامثالثنم

عجرامدنعوةوخأولهأنيب"سور"يفيقبامشيجلايقبو5هللالوسريديتسمل
ةيدوبعلاةقبرنمنمؤملاررحتنلامالسإلائدابمتناكو«ايئافرقتسادقمالسإلاناك،نوحتافلا
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تضرقناىحرشبمهدبعتسينأمويلاكلذذنمعطتسيملف؛مهسفنأفتخسردقهللاريل
.لبحلاروخصىلَعمطحتتوأةجاجزلاقنعيفقنتختنيغابلاتامجهتناكو3"سورتش"

ىربكلامصاوعلاىدحإاهنإلب،نيحلاكلذيفةسوفنلبجندمربكأهذه"سورَش"ةنيدمو

حطاتتلابجتاهجلاعيمَجنمامبطيحتيداولانطبيتاهعقومبيهو،بوغملادالبيفةرشتنملا

هذهنيصحتلخيهللاةدارإاهتعضوهللاعنصنمراوسأاهنأكءامسلادبكيفعفترتوبحسلا

.ةروراقلاقنعبقبساميفهانفصو،لامشلاةهجىلإقيضبابًالإاهنمحتفنيالكةنيدملا

ملعلاوناميإلاروناهنمدتمادقو،يمالسإلاحتفلاذنمعاعشإزكرم"سورَش"تناكدقل
.برغملايصاقأىلإقيضتوعستتةرشتنماهراونأتدتمااَمنِإَو،طقفايبيلنمتاهجيفال

تنوكاهنأاهبسحومويلاىلإرونللاًسبقملازتالةميقاراثآاوكرتاًمالعأتجرخأدقو

تناكاَهنأَو.ةيلخادلااهماسقأبةرماعلاةريبكلااهتسردمايبيليفمالسإللركبملانمزلايف
نعةنيدملالزانموةسردملانابمتقاضىنحتاهجلاعيمَجنمملعلابالطلادصقم

ىرخأندموسرادمىلإلاقتنالاىلإاورطضاو{ةماقإلاتالحماهيفةبلطلادجيملف،ناكسلا

نمزيتخيراتلاكلذيف"سّورَش"حبصتنأنمزلابيجاعأنملهنإو،اهنمةرهشلقأتناك

ةهجيأيفوأرئازجلايفوأسنوتيفنوسرادلاسرديف؛مولعلاحيحصتلادصقمادجريصق

اماوضرعيو"سرش"اودرينأدعبلإمهملعىلإنونئمطيالمهنكلو،ةيئانلاتاهجلانم

.اوقفويملنإةساردلاىلإاودوعيو،ناحتمالااوزاتجانإمهزيجيفسوطامنباىلَعاوفرع

قيملو،امنارمعاهنعحازناو،ااكساهنعبهذفةميظعلاةنيدملاهذهبنمزلابعلدقلو

لايجألانأىتح،خيراتلاعراصيو،نمزلابلاغيفورعميبأدجسملإوسراودلالطأالإ

وبأو،فورعميبأةبرخنولوقيفاهلكةنيدملاىلعفورعميبأمسانوقلطياوحبصأةريخألا

‘ىرقنماهعبتيامو"رسورَش"اومكحنيذلامالعألادحأداوجنبرايتووهاذهفورعم

ناكلدّمحُمةمأنمنيحلاصلاةريسباوراسو"لدعلاةيولأاوعفرو9وَحْلارانماهيفاوماقأف

ايكذةهيدبلاعيرسناكدقو،هاواتفوهئارآوهلاوقأنمباتكولخيالملعلاةمئأنمامامإ

امآ..هرابخأبةنوحشمبتكلاوركفداهجإنوداياضقلادقعأولكاشملاصوعألحباييرقبع

رخصلانميراوسلاتوحنم؛ءانبلاقسنم؛ضاقنألانيبامئاقلازيالفهبفرعييذلادجسملا
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وأ،ةتوحنمراجحأىلعترفح،تاغلابمكحوتاميركتايآبهناردجتنيزدقومصألا
.ليمجلايفوكلاطخلابكلذ7،ةيهازلازتالناولأبتشقن

ىمستييلاةليمجلاةريغصلاةيرقلاعقتةيلاعةمققوفو"يداولااذهةيقرشلاةفضلاىلَع

نمامأ..الماكالاصفناتاهجثالثنملابجلاةيقبنعلصفنملبجقوفةعقاواهنأل؛ةريزخملا

عنصنمقدنخلاو©قمعلاديدش،قيمعقيضقدنخبلابحلاةيقبنعتلصفنادقفةعبارلاةهجلا

ربعمقوفالإةليمجلاةيرقلاهذهىلإلخدينأناسنإلاعيطتسيالو،ناسنإلاعنصنمالةعيبطلا

.ءالخدلانمنمأتفقدنخلانعرباعملاعرتنتةيرقلامانتامدنعليللايفو،قدنخلااذهىلَع
عافدلااهيفزكرتييلاهنوصحنماعينماًنصحولبجلالقاعمنمالقعمةيرقلاهذهتناك

نيذلانيمجاهملانمددعلاصصقنوكتنأهبشتثادحأةدعاهيفتعقودقو..يلاوغلاهيفناصت

ىالشأالإجرخيالفةروراقلاقنعنمرأفلالخديامك3"سورَش"ىلإاولخدينأنولوا
امكو..ةقباسلالوصفلاضعبيفاميةقلعتملاةيخيراتلاثداوحلاضعبتركذينأبسحأو

امودصقيسانلاناكف،نيحلاصلاورايخأللأجلماضيأتناكعافدللاًئيصحاًركرمتناك

.لاهتباوعوشخيقهتاجانمو،ىلاعتهيلإةبانإلاوةولخللوأنيدتعملاناودعنمنصحتلل

،ناكسلابةرماعمويلاىلإلازتال"رافصمأ"ىمستىرخأةيرقعقتةيرقلاهذهلامشىلإو

"فوُساف"و"ةروظب"و"لكرة"و"نجيرج"و"تغرتت"عقتنيتيرقلانيتاهبرغللو

يلاىرقلانماهريغريثكو،"وعيو"و"سَحْرَم"و"ةلاقب"و"تركنمم"و"ةراَرعَر"و"ىجة"و
يفتناكةبراقتمتافاسمىلَعةرشتنملابئارخلاوأىرقلاهذهضعبو..ةايحلااهيفضبنتتناك

يفىلعألالثملاتبرضةمأاهيفشيعت،نارمعلابةرهدزمملعلابةرماعةميظعائدمديعببسيلموي

.هللانيديهىلا،ىقثولاةورعلابكاسمتسالاو5ميركلاقلخلاىّلَعةظفاحملاوةهازنلاوةماقتسالا

مهفلاوملعلانمةورثةيمالسإلاةمأللاوكرتنيذلامالعألاءاملعلانمتاقبطشاعاهيفو

..ةرطعلاةريسلاو

ةيسفنهيفعفترتيذلايقيقحلادجملا:ةمظعلاودحلابقطانملانغأنمتناكةقطنماهن
.هيناعمعسوأبحافكلا،هللاليبسيفحافكلاىلعصرحتو«ايندلاناردأنعنمؤلل



(٢رايبيلينةيضابإلا):")خيراتلابكومينةيضابإلا

يفوأ"ويو"يفوأ"ةروطغب"يفوأ"نينوت"وأ"لكرد"يفتاعامتجالادقعنتامدنعو

كلتدقعتتامدنع،ىرقلاوأندملانمكلذريغيفوأ"سورَش"يفوأ"تركنمت"وأ"ةريزجلا"
رذيبأو،يروطغبلامساقلايبأوليلخيبأوسناينبدّمحُم:لاثمأبنادزتتناكتاعامتجالا

زودنجو،يتركنمتلارايخو‘سوطامنبسوطامو،نوراهنبسوطامو،رايوفورعميبأو،نابأ

نورقيفلاظطبألانممهريغتارشعو،يفوسفغلاركبيبأويسجرملادهعلاىلاوو،يقركنمتلا
يفوأ،نيلهاجلاكولسيقوأ،نيدتعملاناودعيفدفاولالطابلاحافك،حافكلالاطبأ{ةعباتتم

ملعلالمحيذلا"ىجدلاةبيش"يركسعلاناديملايفةقلامعلاكئلوأزربأنمو،نيعدتبملافارحنا

ىلإمكحلايهتنانأىلإ،سابعلانببويأنسحلاوبألطبلالبجلاىلَعىلوذنمكراعملاعيمَجيف

.ةميزهلامعطلطبلااذهقذيملوةدحاوةَرَمسكتنيملفسابعلانبحلفأ

املوسابعلانبحلفألطبلاوهشيجللماعلادئاقلاناك"ونام"ةعقوةريخألاةعقولايفو

نأملعلالماح"ةبيش"رمأرقهقتلايفهدنجركفينأفاخو،هشيجيفرثكلتقلانأىأر

،ىرحخأةرمهرمأدئاقلادكأف،عنتمينألواحعاجشلاهلماحنكلو،تبنيلضرألايفهزكري

هلرفحلابينارمأيملفكدجوكيبألملعلاتلمَحدقل":هللاقواًبضاغحلفأىلإةبيشرظنف

وهوهلوحنمنوطقاستيلاطبألاناكف،هزكرفهلرفحو،"كلهللارفحهلرفحأسوءهتابثإو

مهسؤرولاطبألاةلاحعورلادنعمهسفنأنوكلمينمضعبدهاشاًمَلَو«ضرألايفتباث

طقسفملعلابرض،سانلاىلَعيعامجلاءاضقلابليفكاًئباثملعلاءاقبنأملعورثانتت
ةسوفنشيجىلَعةميزهلااهيفتبتكيلاةعقوملاهذهيفىنحاذكهو؛ةيقابلاةيقبلاتقرفتو

.ةايحلايفةبيشوطقطقسيململعلانإلب"هدينمملعلاطقسيم
.ةدحاوةرمسكتنيملف3هاديهتعفريذلاملعلاناهينألبقهللاةمحرىلإلقتنادقل

مويلاىمسيامىلإلخادلااهدهاشي{ةعفترماهلالطألازتاللاةنيدملاهذه"وُميو"ةنيدممأ

ءةراضحودجمنمهيلعتناكامبخيراتللدهشتاهلالطألازتاليلاةنيدملاهذهامأكةبارحلب

ارخآفصويأاهيلعقبطنياممقدصأفصولااذهاهيلعقبطنيوةيملعةنيدمتناكدقف
ىلإتيباهيفجاتحياليلاةثالثلاندملاىدحإاَهنَأنمهبترهتشاامكلذىلَعةلالدلليفكيو

لبجةرايزلترهاتنمءاجامليمتسرلاباهولادبعمامإلااهدصقدقو{ةيملعةلكشميفتيي



[إرايبيليفةيضابإلا_[؛.})ةيراتلابكومينةيضابإلا

دفولايفترهاتىلإبهذنأهلقبسيذلايوغيولايسوفنلايدهمةمالعلاتيبدصقوةسوفن

تويببهبشلاديدشيسوفنلايدهمتيبناكومامإلاهبفرعتو{مامإلابفرعتويعابرلا

.ايندلالئاسونمرفقأدقمحلاثمأودوعسمنبهللادبعويرافغلارذيبأهفالسأ

هلرتمىلإمهلقنينهنذأتسيهيلإءاجفماركلافويضلابيدهمةلاخنبايسوفنلاجرفخيشلاعمسو

ةحيسفاراداودجوفجرفلرتمىلإهبحصومامإلالقتناوخيشللرتسأو{مهبقفرأومهلحلصأه

دقو،ءاتشتقولاناكوممايثاولدبتساف،ةحارلالئاسوةرفوتم،قفارملاةماتڵتارجحلاةددعتم

.ماقملابسانيءاشعمُهَلزهجو:ءالطصاللادقوممهنمدحاولكلعضوو،رطمقيرطلايفمهتباصأ

كلذيفنويبيللاهبعتمتييذلالاحلارسينعو،ةئداحلاهذهنعنوخرؤملاثدحتدقو

عضينأعيطتسيىتحدقاوملانماريفواددعرضحينأديسلااذهلنكمأفيكاوبجعو،نيحلا

ةثداحلاهنهينورابلااشابناميلسخيشلاريبكلاةمالعلاضرعتو،اًدقومفيضكمامأ

ترفوتكلذبو،اهريغوةعارزلاوةراجتلابلغتشيايرثالجرناكيوغيولاجرفنأباهرسفف

ءاجاملفںلتاشمللةدعميهف:دقاوملاامأ،ةرجاتملاوميبللاهعمجيناكهنأل؛بايثلاهدنع

:اججعتملاقفادقومفيضلكمامأدجوفسانلادحألخدو..دقاوماهلمعتسافويضلا

.الثمتبهذف"!؟هنوناكوخيشلك"
ةلبقلبقتستةضبار"ةّريمَدنَ"ةريبكلاةنيدملااهيلععقتفيداولااذهلةيبرغلاةفضلاامأ

ىدحإيهف!ةيملعندماَهَنَأبترهتشالاندملاىدحإ"ةَريمَدنَ"و..غوزبلادنعسمشلا

.ملعلالكاشمنمةلكشميفتيبىلإتيباهيفجاتحياليلاةثالثلاندملا

3رارقتساوءودهيفةخماشلاةمقلاىلَعةعباق،ةريغصةيرقمويلاتحبصأنلا"ةَريَمَدنَ"و

ةقلامعةيكزلااهتبرتتتبنأدقلو،يقلخلاويييدلاويملعلاعاعشإلازكارمنمازكرمتناك

روصنموبأأشنةرماعلااهعبارميفف!ةيمالسإلاةمألاةايحيفرثألابيطأمُهَلناك،امالعأو

طقةميزهةشيجفرعيْمَلَو،ايبيلىلَعهتيالوةدمةيارهلسكتنتمليذلالطبلااذه©سايلإ

.يبرحدئاقهبستكايقلخدحبمظعأبخيراتلاهلدهشييذلاو{هتدايقىلوتذنم

اكراتهودعمزهنيوةكرعميفرصتنيايبرحاًدئاقةليوطلاهثادحأيفخيراتلافرعامف

سمالو،رفظملاهشيجورصتنملادئاقلافعيفناديملايفرثتنتبهذلانملمحةئامنامثهءارو



!سرابببليفةيضابلا[؛.٠)_خيراتلابتومينةضابإلا

مارحلاولالحلانيبنوقرفيالنيذلاكئلوأأيىنح©ىركذللهبظفتحيادحاوارانيداهنم
.دوسألااهنعتفعييلافيجلاءامديفغلتلبائذلايتأتامكناديملايفيقباماوطقتليل

‘همساركذاملكميظعلالطبلااذهةيحتلاوفقينأبجينيبراحملانمئدابملاباحصأنإ

نمعفرللكلذسيلوةيمالسإلامصاوعلانمةمصاعَلُكيفهمسادلخينأهيلعليلقلهنإو

نيذلاءالؤهلةربعوىركذنوكيلهنكلوءهعفرىلإجاتحينأنمقمسأهماقمنإف3هماقم

.نومعزياميفئدابملالجأنمنوبراحيوفويسلانولمحب

ةلودةيأىلَعةلقتسم«ايبيلنمربكألابناجلامكحيذلاءايركزوبأأشن"ةريمدنت"يفو

زعيةمظعاهنمبسكاَمئإَوسةورثرخديملو،الاماهنمبستكيملف،ةنسنيتسةدمىرخأ

نأاهوجريو،رذتعيفحابصتساللتيزلانمءيشبهجوزهبلاطت،ماكحلانمهريغدنعاهريظن

ول":هللوقيفءاذغلانمالدبشابكلانماددعءاينغألادحأهيلعضرعيو©بطحلابحبصتست

."!؟اهلكامبكلابامف3يبعتألاهورقلمَحةمايقلامويتلئس

دراطيناكيذلالطبلاملاعلانمؤملااذهىسيعنبورمعصفحوبأأشن"ةريمدنت"يفو

رقتسيملف،ءادعألاشويجمادقملابراحملادراطيامكناديمىلإناديمنمةعدبلاولهجلا

.هبربقحلىمححافكلانمحرتسيملو؛ماقملاهب
بتكيفمهريسومهلاوقأتنودنيذلاءاملعلانمليلقريغددعأشنهذه"ةريمدنت"يفو

.ريسلاوخيراتلابتكيفوةعيرشلا

يلاةنيدملاهذه"تياشولمت"ةنيدمعقت،ةليوطريغةفاسمب"ةَريَمَدنَ"نمبرغلاىلإو

بطاختتناكنأمايلانمموييفةمظعلانمتغلبلاو،اهسفانتو"سَورَش"عزانتتناك

ءيشعماهنولقانتيسانلالازيالةروهشمكلذيفةصقلاو،ةيرقاَهنأباهفصتفءارضخلاسنوت

ائزخَُمكلميايسنوتاعرازمنإ:ليقدقف،ةفيرطةصقاهنمولختاليلاةليخألاوتاقيلعتلانم

ريزانخلانماددعكلمييحيسمرمعمهراوجىلإناكو،بوبحلانمهلوصحمبهألماريبك

بوبحلاطسويفو،ةرذقةريرتخهيلإتلخدفاحوتفمهنزخمكرتفيسنوتلالفغو،نامسلا
.ةدالولادنعةريرتخلانمليسيامبوبحلاكلتىّلَعاهنملاسوشارحلانماددعتدلو
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مهفكأهلنوبلقيفمهيتفتسيسنوتءاملعنمنيروهشملاىلإيسنوتلاحالفلابهذو
اذكهو،بتكلايفنودتملو،ةرملوألعقتةلاحلاهذهنإ،هلوسروهللاىلإملعلانوعجريو

نإ:الثملوقيوعجشتينمدجيملفءارضخلاسنوتيفملعلاباحصأىلَعلجرلافاط

.ريزانخلانورذقتسياعيمَجسانلانأل؛لسفلابلازتساجنألا

نأعرازملاحصنف،سانلادحأهبعمسوإماوعلانمهنيديفممتالاذميسانلادحأقفأولو

.ةسوفنلبجنم"تياشولمت"ةنيدمىلإهلاؤسبثعبي
رعاشلابيدألاملاعلا"تياشولمت"يفناكدقفباوجلاهءاجعيباسأدعبولجرلاثعبو

ةجابيدلادعبو،سنوتةيرقىلإ"تياشولمت"ةنيدمنم:لوقيهيلإبتكف،ارضاحرصنوبأ
ظفحىلعةيرقبعلاتلمعاذكهو"ارهاطابيطاغرزتبنتةسجنلابوبحلااوعرزا":لاق

هذهةراهطباوتفينأءاملعلانمهريغوأرصنيبألقحيدق،هنمةدافتسالاولجرلالام

هسملاموريرتخلارذقتستسوفنلانأنوفرعيمُهَنكَنَوىذألااهنمليزأوتلسغاذإبوبحلا

لوقعمءيشاهعرزنكلوءالالحوةرهاطتناكولوبوبحلاهذهلكؤتنأنكميالهنأو

ءاملعلاتوافتيةعيرشلارارسأوسوفنلارارسأمهفو،ةقيقدلاكرادملاهذهبوكرذقتسمريغو

.سانللىوتفلاولكاشملالحىّلَعىوقيايشفرعنمَلُكامف

يداولاةفضىَلَع"نيزمط"ةيرقعقتةليوطتسيلةفاسمب"تاثولم"نمبرغلاىلإو
يفو،"صمصقمت"_بلصتتةميظعةنيدملبقنمتناكيلاةيرقلاكلت"تياشولمت"لةلباقملا

ىلَعابقاعتناذللاسنوييبأنبديعسوميسوسنويوبأناميظعلانالجرلاأشنةنيدملاهذه

نببيصخدّيحُموبأأشنةنيدملاهذهيفو..ةريصقلابتسيلةدم"يجيت""ةرارطنق"مكح
قلتيملهنامزيفأشناملاعدحتنألقف،الايجأاونوكنيذلامالعألاكئلوأدحأ،ميهاربإ
ةلاسربموقيلةرودنيعبرأةسوفنلبجراديذلارصنوبأأشناهيفو3دّمحُميبأنعملعلا

.داشرإلاوظعولاسوردتاعمتجملايفيقليو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا
ناكف‘فيسلابحافكلاىتح،حافكلانمكلذهعنميملف،هرصبدقفهمايأرخاوأيفو

.ودعلاكلذةيؤربهانيعىذقتنأنود،ودعلادلاجيكراعملالخدي

ةينغداجمألابةينغةقطنم"نيزمط"و5"تياششولممت"و5"ةّريَمَدن"ةقطنمةقطنملاهذهنإ
ةيمالسإلاةمأللنحينمخيراتلالاجرنمةبصخلااهتبرتتجتنأدقو،نيدلابةينغ؛ملعلاب
.ءامظعلافاصميفمهعضتنا



؛ارايبيليفةيضابإلا_(؛.٧۔)ةيراقلابكومينةبضابإلا
.

نمردحني،ةقهاشلابجنيبقيمعداو:"نرالجيداو"وأ"نيسُمأيداو"

نويعلانمريثكاهيفعبنتعورفلانمددعنمهالعأنوكتيو،لامشلاىلإبونجلا
ليخنلانمةفيثكتاباغهنمةنكمأيفعمتجتوراجشألانمريثكبنادزيوارابآلاو

هجتتيلايداولااذهةقطنمىلعو‘صقرةلفحيفكرتشتاهنأكتاليامتمعفترت

تناكىرقلانمةعومجبمويلارثتنت"وطاسف"دودحىلإاقرشو3"ةلات"ىلإابرغ
.ةلوطبلاوملعلاوناميإلابةرماعاندمليوطبسيلنمزلبق

يمه،ةقطنملاهذهليبرفلاًدَحْلاىلععقتلاةنيدملاكلت"ناَّمطاَقأ"تناكاذإو

تدمأدقندملاةيقبنإفهللانيدميلعتلةسردمنيوكتيفتركفةيبيلةنيدملوأ

ةسدقملاةلاسرلاهذهىلَلَعاوظفاح‘تاحلاصتاملاعو،ءالجأءاملعبةيملعلاةايحلا

.ةليوطانورق

نسحلاابأتبجنأ"ناليدبأ"و.هلاثمأواسورمعتبجنأ"سرطَق"تناكاذإو

نبدُمحُمابأتبجنأ"فريزنو"و،هلاثمأورصاهُمابأتبجنأ"ناَمطاَقأ"و،هلانمأو

ابأ"راجيميت"تبجنأو‘هلانمأومزاحنباحون"نواَسرَم"تبجنأو،هلاثمأوريخلا

تبجنأواهلاثمأوناميلسابأ"ريإ"تبجنأوهلاثمأوفلخينبناميلسعيبرلا

يفتركفةيبيلةلمرألوأىيحيمأ"نيسمأ"تبجنأو،اهلانمأوغّروَر"نجاَحزأ"
.ةيلخادلاماسقألابةزهجمتانبللةسردمصيصخت

هذهيفدجويالهنإف،مهلانمأنمتارشعوءالؤهتبجنأندملاهذهتناكاذل

مسامويلااهيلعقلطييقلاو.ةيدوأوباعشنماهيفامبةحيسفلاةطسبنملاضرألا
لضفلاوملعلالهأبةرماعتناكةيرقوأةنيدماياقبهيفوالإناكم"تابيحرلا"

.نيدلاوقلخلاو



٢رايبيلينةيضابإلاا٨)ةرات. ٦٧()ادني-.ء٤٠٨خيراتلابتومين.هلا

ليبسيفحافكللةرطعىركذلمحيالةبيطلاضرألاهذهنمناكمدجويالو

تحبصأو{ةرئانتملاىرقلانمليلقىلإمويلارسحنادقنارمعلاناكاذإو.كلا
.ةدحاوةنيدمنوكتداكتةلصتملبقنمتناكاممإف،ةديعباهنيبةفاسملا

لإ"ناليديأ"نموأ"لاطيج"نمبهذتدقةاتفلانأفرعتنأيفكيو

"غَّروَر"ةحلاصلازوجعلااهيقلتيلاةيعوبسألاسوردلاىلإعمتستل"نجاجرأ"

.موقلاقلخلاوحيحصلانيدلانهسوفنيفسرغتللبخلاتانبىّلَع

لإ"فريزنو"و"نواسرم"نمو"لاطيج"و"رنيإ"نمبهذتتناكةاتفلانإو

نمفاختالفدوعتمنتانبللىحيمأةسردمقسوردلارضحتف8"نيسمأ"

ِ..۔۔..س,-...ه اهنأمويلاانيلإليخييلاتافاسملاهذهعطقتتناكاَهَئَألكلذو؛رشبوأشحو

نوكتنأداكتاهب..ناكسلابةلهآةريبكةنيدميفمويلااهعطقتامكةليوط

.ناكسلابةمحدزمنارمعلابةلهآةدحاوةنيدملاعراوش



!ؤراببيليفةيضابإلا__[_؛.١_)_ةيراتلابتومينةبضابإلا

.اقرزلايداد

،نيميظعنيلالشنوكنجردتمرادحنايفلامشلاىلإبونجلانمهجتي،قيمعداو:وه

:ناثلاامأ.ةدرلانيعلاريدقتبسحارتمنينامثنعهعافترالقيالو،ءاقرزلالالش:امهل

.لوألانماعافترارثكأوهو"رصام"ىمسيو،هنملفسأف

نيبافحازبهذيو،لابحلانملسنيىمحلالشلااذهدعبرادحنالايفيداولارمتسيو
.ةعارزلايضارأفبصخلابابسأمهأنوكتييلانيرغلاوءاملااهيلإلمحيءارضخلالوهسلا

ةريحبلااهعومحبنمنوكتيف،عيبانيلاوراطمألاهايمعمجتتلوألالالشلابصميف

.اهئامىلَعبلاغلانوللايهةقرزلانأل؛ءاقرزلاتيمسو،ءاقرزلاىمستلاةرحاسلاةليمجلا

لكشلاةريدتسميهو،لاقيامبسحراتمأةرشعنعديزيامتاهجلاضعبيفاهقمعغلبيو

طيحي{ةقرزلاةمئاد،ميدألاةيفاص،ءاملاةبذع،يوقلالجرللرجحلاىمرماهرطقغلبي{ةآرملاك

نمءاملاعبني،ليلظلالظلاولامجلاوةرضخلااهحنميراجشألانمراطإتاهجلاعيمَجنمامب

فيصملمجأءاقرزلادعتو،اشعنمادرابايفاصةيرخصلاتاقبطلانماهيلإردحنيو،اهيشاوح

اهئاوهو،بذعلااهئامو،بالخلااهرظنملتاهجلاعيمجنمحاوسلااهيتأيو{ةقطنملالهأل

.ليلعلاشعنملا

ةريحبنوكيالوهواعافترارثكأو،ءاقرزلانمالامجلقأوهف:"رصام"يناثلالالشلاامأ

ييلاعيباسيلاو،يداولاعمةردحنمبهذتاَمَئإَوعمتجتالههايمنإف،لوألالالشلالعفامك
اميقستءءاملاةبذع{ةيداعانويعربتعتلالشلااذهبصميفروخصلاتاقبطنمجرخت

.نيتاسبوةنجأنماهتحت

اهنمورمغلااهنمةكباشتملاراجشألابةنادزمضرأوهفنيلالشلانيبةعقاولاةفاسملاامأ

هذهعيمَجيقسيو،ةعيبطلالماوعهتسرغاماهنمو،ناسنإلاديهتدهعتاماهنمورمثملاريغ

؛نايجلانعفكيالاًريغصاًرُهةنوكم؛ءاقرزلاةريحبنميداولاعمةردحنملاهايملاةقطنمل

.كلذلبقةبصخلاةبرتلاهصتمتوأ،"رصام"لالشعمردحنيىتح



(٢رايبيليفةيضابإلا())_ةيراقلابكومينةيضابإلا

؛نانبلقطانمضعبيفهنأهيفهرتتمللليخيرظانملاعدبأنماًرظنملثمتاهتلمجيفةروصلاو

.هلامجوهرحسدلبلكلنإو

يتلالاحلاضعبهيفتميقأو،ةريحبلاىلَعتارايسلاقرطتلصوفةيانعلاضعببرفظولو

يلاةيحايسلارظانملانمحبصألةحارلالئاسوبرئازلااهيفرفظوهيلإجاتحيامهزتنمللمدقت

."ةلحز"بنانبلترهتشاامكايبيلهبترهتشاو،ناكمركنمحاوسلااهدصقي

تناكييلاةيرقلاهذهةليمجلا"ىَرامَحْلا"ةيرقعقتبرغلانميداولااذهةفضىلع

لقعوملعنمتيتوأامبتعاطتسايتلاةيكذلاةملاعلاكلت،خياشملاةدج"نرامانان"اهنكست

ملعلالحاطفىّلَعهعانقإىصعتسانيحاهرظنةهجوبةسوفنلبجيفلجربلصأعنقتنأ

دبعةديبعيبأةايحيفةلصفمةثداحلاهذهتمدقتدقو،"وداج"وترهاتنيبامةسايسلا

.ديمحلا

يهةليمجىرخأةيرقعقتاهسفنةفضلاىلعوةريصقةفاسمبةيرقلاهذهنملامشلاىلإو

ملعلاناديميقةأرمللصصقعورأنمةصقخيراتلايوريةيرقلاهذهيفو"سابدن"ةيرق

.ًقَحْلاعابتاو،ةيرقبعلاو

املو6كسنوييبأنبديعسريبكلالاعلاىلَعسردي"ةرارطنق"ىلإينوانخلادبعموبأبهذ

هعوجرقيرطيفرمو،"نّواَنَج"ىلإعجرةيافكلاهنملانهنأبسحو،ةجردملعلانمغلب

يقستةمأدجو-شطعلاوءايعإلاوبعتلاهكممأدقو-ةيرقلالخدينألبقو"سابدن"ىلَع

ناشطعلااذهءاورإىلإةَمألاعراستنأنمالدبو،هيقستنأاهنمبلطفجيرهصنمءاملا

.؟لهاجايسانلالاومأمدختست:مزحيقهتباجأ

لإملعلانميتوأامهبأفرعو،؟ريغلالاومأمدختسيقحيأباهلئاسيهسفنىلإعجر

دعباميفحبصأىتحهتساردلصاوو،هتسردمىلإهناكمنمعجرف3اّنسردةمألاهننقلو

.ملعلاوةدافتساللسانلااهدصقيلاةماهلاعجارملانماعجرمناكو،ةلقنتمةيملعةعوسوم

هنمصلختستوخيراتلالغشينأقيقحملعلانمةجردلاهذهءامإلاهيفغلبتاًدلبنإو

.ةربعلا



؛ؤرايبيلينةيضابإلا[؛١١6)_خيراتلابتومينةيضابإلا

اهيفعفترت"ةروغزم"ةنيدمعقتةخماشةمققوفحيسفطسبنمىّلَعةيرقلاهذهلامشىلإو
ءاهاوجنبسممتواهاياحتبثعبتوؤ©بحسلاحطانتءاوهلايفةبراضديزيبأدجسمةنذئم

ةنيدملاهذهينو5"ةيدَّرا"يفىحييبأدجسمنمءاوهلايفةبراضعفترتىرخأةنذعمىلإ

الوغشمشاعوديزوبأةمالعلاأشندحلاوةمظعلايف"وداج"سفانتتناكيلاةحيسفلا

تيقبيفوتاملفءاحلصءاملعءالمزوءايكذأبالطنيبيملعوجيفةسدقملاهتلاسرب

دريناكدقو،لضفلاوملعلالهألةباثمةيلخادماسقأونزاخمنماهيفامبةحيسفلاهتسردم

ةفباتتمنورقةليطسدقملابجاولااذهاهيفاودؤيلتاهجلاعيمَجنمءاملعلالحاطفاهيلإ

يبأو«يسيمرطلاىسوميبألثم،نيبرملاوءاملعلارابكنمليلقريغددعاهيلعبقاعتو

.مهريغو،مزاحنبحونونكاسيبأوزيزع

اليوطانمزعاعشإزكرمتناكيلاةيملعلاندملانمييللاخيراتلايف"ةروغزم"دعتو

ةمأ"ةصقو"نرام"ةصقتفرعدقوةأرمالةصقةثالثلاندملاهذهنمدحاوَزُكيفو

يبأةجوزاَهَنإ؛رخآعوننميهف"ةروغزم"يفاهنعكثدحأنأديرأيلاةأرملاامأ"سابدن

اهنمىريالوةئيذبلاةملكلالإاهنمعمسيالءوسةجوزبيلتبادقل،نمؤملاملاعلااذه،ديز

ةملكلاهتعمسأةبيطلاةملكلااهعمسأاذإو،هنعتضرعأريخلاىلإاهاعداذإ،حيبقلالمعلالإ

!مونلايفترمتساوءوسلابهيلعتعدحبصلاةالصلاهظقيأاذإةحراجلاةظفللاوةيبانلا

الفرخآنمؤمامبىلتبينأنمافوخامبظافتحالاىلَعصرح.اهقلطيملكلذكمغرو

.اهاذأىلَعربصي

ىلإةهجتمرعولبجقنعىلَع"تافيو"عقتنيليموحنب"ةروغزم"نمبرغلاىلإو

ممنوكتداكتينابملاةبكارتمدجاسملاةرماعةريبكةنيدمتناكدقو،يبرغلالامشلا

ةريغصلاةيرقلاعقتلايمأةثالثوحنباهنمبونجلاىلإو؛عراشدادتماوأ{ةيحاض"ةروغزم"

نعةرابعنوكيداكي،قيضقمعلاقيحسيداوةفضىَلَعةعباقةرينصةيرقيهو"قرقرا

."تيكوت"نيبواهنيبلصفيميظعقدنح

سبرفلاةهجنم"قرقر"لباقتباعشوباضهىلَعيقلتستةميظعةنيدم"تيكوتأو
نمبجعتنممراختفالاقحندمللناكاذإوديجبخيراتيضاملايفةنيدملاهذهلناكدقو



(٢رايبيليفةيضابإلا)١[خيراتلابكومينةيضابإلا

:هيفليقيذلانمؤملاملاعلااذه،ءايركزيبأبرخفتنأةنيدملاهذهلذئنيحقحيُهَئإَقلاجرلا

ةجحباهولادبعمامإلاهلعجيذلاو،"ءايركزوبأوهلبحلاو،لبحلاوهءايركزوبأ"

نإو":ةديبعيبأللاقف،ءاملعلاوملعلاهيفرثكنمزيفيملععجرممظعأهبسحوءائاهربو

:يهوةلباقتلاتسلاندملاهذهنيبو."نييكرتلاءايركزيبأبكيلعفملعلايفاًميعضتنك
ءارضخةباغ"ةدزمم"وأ"تيكوت"3"قرقر"3"تافيو"3"ةروغزم"،"سابدن"،"ىرامَحْلا'
دقةيرقرثأنمامياعشنمبعشوأةقطنملاهذهابرنمةوبرولختالو،نوتيزلارجشنم

امأنارمعنمهيلعتناكاميخيراتللدهشتهموسروأهلالطأتيقبدقدجسموأترثدنا

تارجحلاكلت«هبةرئادلاتارجحلاو{ةخماشلاهتنذئمبنمزلالواطييقبدقفديزيبأدجسم

بالطنؤماهيفظفحتنزاخمتناكيلاةريبكلاهسيماودو،مولعلاةبلطلنكاسمتناكيلا

هبدهعلاناكامكمويلاىلإيقبدجسملااذهنأرسياًممَو..ناكملكنمنيدفاولاملعلا

الوهف&هبةقصتلمتينبةثيدحلاةسردملانأخيراتلاربعنمو.ةريبكلاةنيدمللةالصلادجسم

.ثلاثلانرقلاذنمميظعلاهسسؤمامبماقلاةدلاخلاهتلاسربموقيلازي

ةنيدملاهذهطسبنتوةميظعلا5"ناجرأ"ةنيدمعقتف،اقرزلايداولةيقرشلاةفضلاىّلَعامأ

ىقرشلااهبناجرثدنادقو،يداولاةفضو"ةامدنأ"نيبباعشلاوىبرلانمددعىلَعةميظعلا

بلقمدقلايفتناكةيلاعةوبرسأرىلعاجرألاءايركزيبأدجسمًألإهنمقبيملف

يداولاةيشاحنملبجلاةمقىَلَعاولتكتوناكسلانميقابلاددعلازاحنادقو.ةنيدملا

اهئآك"ىراَمَحْلا"ةيرقلباقتةيرقلاهذهو3"وّرَم"مويلاتيمسةريغصةيرقاونوكفةيقرشلا
امنوركذيدودحلاكئلوأدافحألعلوىضمقرشمخيراتوريغرهابدحلناتتهابناتروص

خيراتلاكلذءايحإو،ناينبلاكلذديدجتىلَعنولمعيف،نطولاوهللةمدخنممهفالسأمدق
ةوسأناجرألاءايركزيبأو"نرامانان"يفو،ءاسنلاولاجرلانمالاطبأدلخيذلارطعلا

.ةحلاصةودقوةنسح

ةرماعلبجلايفمكحلازكرموةسوفنةنيدم"وداج"ةنيدمعقتناجرأنملامشلاىلإو

ىبرلانمةعومجبىلَعطسبنت"نابملاةيلاععاروشلاةليوط،نيدايملاةحيسف،قاوسألا

يحاوضاهلنوكتىرقلانمةعومجبامبطيحت،نئمطملارارقتساونمآلاةزعيفداهولاو



!ؤرايبيليفةيضابإلا_[؛٢١)_ةبراتلابومينةيضابإلا

افمماكمنمتلقتناف،"ناجرأ"ىلَعهبىرجاملثمب"وداج"ىلَعنمزلاىرجدقو!ةليمج

يبأىلصملوحةرئاد،هنمةمقيفتعمجتف،لبجلاةفاحىلإتأجتلاوطسبنملاحيسفلا

ىمح«نارمعلالئاسوو،ناكسلاددعلءاضتونامزلاثادحأنمهبمصتعتامنأكةديبع

,وغصصخلمامنأكراهدزاوةراضحوملعنمهيلعتناكامىلإةبسنلاب"وداج"تراص

,َلَعيديألاتلمعف،امباعيتساليزاهملابالطلاماهفأعطتستملةمخضةيملعةعوسومل
.اهصيخلتواهراصتخا

اهبسحو،بتكلانوطبهبتألتمااممالعألاءاملعلاولاطبألانم"وداج"تبجنأدقلو

وأةيعامتجالاوأةيملعلاتارمتؤملادقعورواشتللخياشملاعمتحبوةودنلارادتناكاهنأ

.صالخإوفرشيفاهتلمحفةلاسرلاهذهلمحتنألرايتخالااهيلععقودقو{ةيسايسلا
ةنيدملوأاهلعلو،"نتارسمإ"مهدجسماهيفاونبيل"وداج"اوراتخافةسوفنءاملعقفتا

ةنيدملادجسمالهلكبعشلادجسمنوكيلاهيفدجسمءانبىلَعلماكبعشعمتجي

امنطولاىلإدجسملااذهىدأوهاصقأىلإهاصقأنمءانبلايفلبحلاكرتشادقو،اهدحو

ةهج[نمائادحووتافارزهنودصقيءاملعلاناكدقفرخآدجسميأدؤيمل

دحاولككاهبموقينأبجييلاحالصإلاهوجويفنورواشتيو،سانلارومأنوركاذتيو

نوموقيهيلإنودرينيذلاءاملعلاكئلوأناكدقفتافاقثللىقتلمناكمت،هتيحانيفمهنم
نوكينأبجياموعمتجملالاوحأسوردلاكلتيفنوضرعتسيدقو{ةددعتمسوردءاقلإب

يفاوداكوأممتتساردنماوهتنانيذلابالطلاهمؤيناكاَمئِإَو؛طقفكلذسيلو،هيلع

اوذخأيو،ءاملعلانمددعىلإاوعمتسيلكلذو،فلتختائاقوأامنومزاليو،هرشتنملاسرادملا

دجسملااذهةلاسرتناكدقف،ممتعافكومهملعىلإاونئمطيىتح،مهوشقانيو؛مهنع

رثدناو"نتارسمإ"دجسمعقومنعناكسلارسحناو{ةدابعلاىلإةفاضإلابميلعتلاوحالصإلا

.ةراضحودجبنمهيلعناكاملايجألليورياخماشيقبو،هلوحنمنارمعلا

هئانبةداعإىلإسانلاىدانتودجسملاميمرتيف"وداج"يلاهأضعبركفتاونسذنمو

خماشلادجلاكلذاوميقينأاوعيطتسيملمهنكلو،لامودهجنممهيدلاماولذبو
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اراصتخااذهمهلمعناكفيقابلامدهوؤ©فصنلانملقأهنمحيسفلادجسملااورصتخاو

.ميظعلمعلاليزه
ترسحناو3هؤانبمدهنأدعبىتحملعلايح"نتارسمإ"يحيقبينأةلتىلوملادارأدقو

.قرشلانمهبنجىلإنيملعملادهعموبرغلانمهبنجىلإةسردملاتينبف،هنعةنيدملا

3"ىرابشأ"و،"ريصقلا":يه،ةليمجىرقثالثمباتت{ةثيدحلا"وداج"لامشىلإو

."نيلجوي"و
ةنيدمنمابناجنوكتتناكدقف"ورَم"و"وداج"ةصقيهةثالثلاىرقلاهذهةصقو

،ناودعلااهيلعىلاوتو،نارمعلااهنعرسحناف،يقرشلالامشلانم"وداج"لباقتةميظع

خيراتلارابخأىورتكلانهاهراثآتيقبو،رعولاباهلولفنصحتو"لبجلاةمقىلإتأجتلاف
.ةبقاعتملانورقلل

ةكحاضةمساب"طقوَمَت"ةيرقبصتنتليلقبلبحلافصتنمقوفو"ريصقلا"ةيرقتحتو

يف"نواَتح"مجطضتفحفسلايفامأ،نونحلاردصلاىلَعمألاهدهدمتيذلاديلولاامنأك

.ءاقرزلايداوىرحبنيبوهنيبميظعلاقالمعلااذهمادقأىّلَعءاخرتسا

نأهبشتمويلايهو"ةسيمزَط"عقتلايمأةعبرأوحنبىرقلاهذهنميقرشلالامشلاىلإو

نوكينأهبشيخماشلبجفنأاهوسسؤماهلراتخا\باحسةحطانوأاميظعاجربنوكت

يديأهترفحقدنخبلبجلاةيقبنعاهوعطتقامثةيوازلاسأرىلَعاهوعضوف،ثلثمةيواز

امنوحزيوراهنلايفاهنوعضيرباعمىلَعلإنكميالاهنمجورخلاواهيلإلوخدلاناكف،سانلا

لماوعهترفحةريزحلاقدنخنأريغ،ةريزحلابهبشلاةديدشاهنإةنئمطمةنمآمانتفليللايف
.رشبلاناودعنمهبنصحتتلرشبلاىديأهترفحدقف"ةسيمرط"قدنخامأ{ةعيبطلا

ةلصتمناكسلابةلهآتناكةقطنم"فردأ"و"ناجرأ"و"وداج"و"ةسيمرط"نيبامعقتو

نمبعَشلُكيفوىلصموأدجسماهنمعفترمَلُكيموقي،ناينبلاةلصاوتمنارمعلا
ةلليامتم،نوتيزلابةكباشتمءارضخةباغكلذنيبلصي،ةيحاضاياقبوأةيرقراثآامباعش
بدتمويلاىلإتيقبلاىرقلاوندملاكلتامأ..مركلاونيتلارجشكلذنيبرثتنيليخنلاب



!ىرايببلينةيضابإلا_[؛٠١]_ةبراتلابتومينةيضابإلا

اًركرمو؛ملعللةباثمخيراتلايفديعببسيلموييفتناكدقف5اّيوقوأافيعضايبدةايحلااهيف

.ماركلاىلإنووأي؛ماركلالاحر،لاحرللاطحمورابخأللىوأموعاعشإلل
يبأدجسميفامبعمتجيناك،اًركذالجرنيعبساهيفمويلادحتاليلا"نّواَّنَج"هذهو

ةديبعوبأناكو‘بدألاقيرطنملإيناثلاىلإلاؤسلامهدحأدريالاملاعنوعبسةديبع

ءالؤهناكو،ذاتسألاىلإذيملتلاسلجيامكمهضعبىلإسلجيةمكحوملعنمهدنعامىلَع

تالاحوثداوحلاريسىلَعنوعلطممهف،ةملكلاهذههينعتامبمهرصعيفنوشيعيءاملعلا

.ةمزاللاتارارقلاكلذعيمجيفنوذختيو،اهيفنرواشتيوامنوسردي©عمتجملا

سلجيناك"نّواَج"و"وداج"نيبمامجتساوةحارتسالحمتناكنلا"ريصقلا"ةيرقيفو

دقعيمتءاشامهلليلصيف،"نواتج"ىلإهردحنميفوأ"وداج"ىلإهدوعصيفثيللاوبأ
سانلاهيلإرضحيف،ةميظعلاموطبلاراجشأهللظتيذلاليمجلاناكملاكلذيفملعلاسلجب

ةرماعلاةيملعلاسلاجلاكلتنوركذيمويلاىلإسانلالازيالو،شاطعلالابقإهيلعنولبقيو

رشنو،ةفرعملاثبو،ةريسلاءايحإو،ةساردلاباهولغشينأنمالدبمهنكلو؛ناميإلاب

ترفقأامدنعاذكهوةنسلايفنيترموأةرمماعطإلاوةقدصلاباممولغشياوحبصأ،ةليضفلا

بحوناميإلابةمعفمبولقلانأىلَعليلداذهيفو،لاملاببويجلاتداجملعلانمسوؤرلا

.ريونتوميلعتىلإةجاحيفاهنكلوريخلا
خياشملاذالمتناكدقف،هبارضأويفنبشيلدجوفسويابأتبجنألا"نيلجوي"انأ

دًُّمحُمابأةمالعلانإنيخرؤملاضعبلاقىتحنيلماعلاءاملعلادصقمونيحلاصلارازمو

لوطلو{مالعألاءاملعلانمهاشغينمةرثكل{هتيبيفملعلاملعتاَمئِإنالجويلاحلفأنبةديبع

وبأةمالعلادًّمحُميبأبمهصخأونيلجوييفةماقإءاملعلارثكأنمناكو،هدنعنوميقيام

تدنسأدقو،نيلجويءاملعنمهريغوةديبعدّمحُموبأذخأهيلعو،نسادلجنبهللادبع

يفو"وداج"و"تولال"نيبهتقومسقيناكفنسادلجنبهللاديبعيبأىلإلبجلاةرامإ

ماهمبموقيل"وداج"ىلإرضحياهنمو"نيلجوي"نكميناك"وداج"يفاهميقييتلاةرتفلا

.ةسوفندجسم"نتاَرسَمإ"يفائايحأو"نيلجوي"يفانايحأاهيقليناكفسوردلاامأمكحلا



بكوميفةيضابإلا [٢رايبيلينةيضابإلا)٨٦[خيراتلا

نيذلاخياشملاءالؤهمعطيناكدقفكلذلواميركاينغحلقأنيةديبعناكدقل

نكيملوكدحأنمةدعاسملبقيالو،هلامصلاخنمةماقإلانوليطيف"نيلجوي"يفنوميقي

ناكو،باسحريغنمقفنيناكيذلايوطاسفلايلعوبأيرثلاملاعلاالإكلذيفهمماشي

ناثدحتياناكو،امهنيبةفلكلاتعفتراىمحيغاوزلاريخلاوبأهيلإمممرقأوهبرمانلاصخأنم

.امهرمأنمريقحوليلجَلُكيف
حمسيمَلَو؛مهتفايضبصتخاف،ةماقإلااولاطأوهدنعاوماقأفخياشملانمريبكددعهراز

لجخف«مهئاذفلةاشومهئاشعلةاشمويَلُكحبذيناكوشهكراشيوهدعاسينأدحأل

محللاكرتينأهنمنيجاريغاوزلاريخاايأاوملكقهيلعاولقثأاونوكينأاوفاخوخياشملا

لصحنفيلعوبأدازريخلايأعممهثيدحنماثلامويلايفو،نيتبجولاىدحإيفلقألاىلَع
هتكَلَومكءاجرهتخغلبأدقل":مهللاقفريخلاابأخياشملابتاعو،نيتاشةبجواكىلَع

."ريخلايفةدايزلابهتحصنفيتحصنتساوييراشتسا

نبدًّمحُمويصيكنلادًّمحُميبألثمءاملعلالوحفنماددعتبجنأيلا"ةسيمرط"امأ

عباسلانرقلايفلبجلاذاتسأببقلينأقحتسينماهيفأشنهنأيفكيفمممارضأونيكر

.يسيمرطلاىسيعنبىسيعىسوموبأةمالعلاكلذ،يرحملا
ليلقريغددعةليطعينملانصحلايهىرقوحاوضنمهيلعلمتشتامب"وداج"تناكدقل

اريمأ،ءارمألااهيلعىلاوتي،لبجللةيسايسةمصاعو"مكحللاًركرمتيقبدقو،نورقلانم
‘برفغلاوقرشلانملبجلالالتحاىلَعبلاكتتتناكيلاىوقلااهعضختمل،ريمأدعب

ءاركنلاةميحلاىتحاهيلعرثؤتْمَلَو،اهيلإتهجويتلاةفينعلاتابرضللةلوطبيفتدمصو

"نواَتَج"يفيداولالخدمللظتتناكلانوتيزلاةباغقرحأموييقرويملااهبكترايتلا

نمةليحكلذبسحتتناكاهنأل؛ةينثولاةنهاكلا"ايهاد"لمعنمعظفأكلذهلمعناكف
ميلاعتطئاخلاضرعبابراضموجهلالئاسونمةليسوكلذذختادقفوهامأ؟عافدلاليح

عفترتملىلادالبلايفحوتفلامايأىمحرجشلاقرحمدعبنينمؤملاءارمأاياصوو؛مالسإلا

.مالسإلاةملكاهيف

حبحجهاتبجخجه



!إرابيلينةيضابإلا[؛٧١)خيراتلابتومينةيضابإلا

ةرخآلايداو

رابآلاونويعلانمددعهنمةفلتخمنكامأنمعبنت،هايملاريزغراجشألاريثكقيمعداو

نكامأيفةسوفنلبجقشتيتلاةيدوألاعيمجهجتتامكلامشلاىلإبونجلانمردحنيوهو

.ةريثك

رنألااهلناكندملاوىرقلانمةعومجمبرثتنتبرغلاوقرشلانميداولااذهيناجىلعو

نوكتهبرغويداولااذهقرشنمةطسبنملايضارألاو،دالبلاهذهليملعلاخيراتلايفميقلا

هنمعقاولامسقلاوةبرتلاةبصخ،ةرضخلاةمئادراجشألاةفيثك،نوتيزلانمةليمجتاباغ

ضرأيفو،"نابجرلا"مسامويلاهيلعقلطياموهو،"رومزينب"ضرأىمسيناكبرغلالإ
امةمأللاومدق،ءاملعلانملحاطفأشنمتناك،ىرقلاوندملانمددععقتهذه"رومزينب"

.مويلاهلنمىلإةجاحيفيه

لبجلاقوفحيسفطسبنمىلَع"يفش"ةنيدمعقتةقطنملاهذهنمةيبرغلاةهجلايفو

.هتفاحنمابيرقخماشلا

يسآملاىدحإعقاولايفخيشلااذهةصقوؤ©فسوينبرهاطةمالعلاأجلةنيدملاهذهىلإو

نممالسإلاهناصاملرومألاةالولالحتساو،ناودعلاوملظلاويغبلادوهعنعجتنتينلا
.مهضارعأومهسفنأوسانلالاومأ

فافكلاباهيلعهللامعنأ،ةنمؤمةرسأيف"ةيدهملالحاس"هنطويففسوينبرهاطأشن

عمجوةيدهملارازو،سيدابنبزعملاةيغاطلاذئنيحةيسنوتلادالبلارمأيليناكو،قزرلانم
املريدقتالو؛مالسإلامكحىلإعوجرنودةظهابلابئارضلامهيلعضرفيراصو،سانلا

ىلإلجرلارداباذإفلاملانماّئلبمهيلعضرفيفلجرلاوعديناكف،لاومأنمسانلاكلم

هيلعفعاضهركشىلإردابيملاذإو،هيلعضرفامهنمذخأوهنعتكسناطلسلاركش
:يليامبتاكلاأرقفسانلانماوعدنميفخيشلاناطلسلاناوعأاعدو.اذكهو

بتاكلاناطلسلارمأوخيشلاتكسف"تيزلانماًزيفقنوعبسفسوينبرهاطىلع"

ىلع":أرقو،بتاكلانمفشكلاذخأوزعملابضغف،اًئكاسخيشلايقبف.ةءارقلاديعينأ



!إرايبيليفةيضابالا__[؛١٨١ةيراتلابكومينةيضابإلا

ءةملكبسبنيالاًئكاساقرطميقبخيشلانكلو"تيزلانمازيفقةئامعبسفسوينبرهاط

تومصلالجرلااذهلذتماقتناللةليسويفركفيماقو©بضغلانمرجفنيناطلسلاداكف

.روقولا

نممئسدقناكو،غلبملااذمبيفتالاهدجوفةريغصلاهتورثعيمجبسحدقفخيشلاامأ

هجوزووهرحبلابكرولامنمهيدلفخامعمجف‘دحدنعفقياليذلاروجلااذه

.امهتظفتحاوةرصيفاهتلعجدقيلحلانماهدنعامعمليلقلالاملاكلذناكو{ةصلخللا

حارتساورحبلايفةرصلاتطقسفاهيديلسغتنأتدارأقيرطلاضعبببكرملاناكامك
4،سلبارطىلإةيدهملالحاسنمةميركلاةرسألاهذهترجاهاذكهو،لاملانمفسوينبا

دصقو،اهدارفأروهظىلَعةلهلهمبايثلإايندلاماطحنماهيدلسيلوةسوفنلبجىلإ

يحاوضىدحإ"ةَمغات"يفلزناملوألزنو،ذئنيحرارحألالقعمةسوفنلبجخيشلا
هلنوعمجيهيلإسانلاقباستو،ميدقلاخيراتلايفىمَسُتتناكامكءاضيبلاةنيدملا"نرفي"

اوظفتحيو"مهلاومأاوكسمينأسانلاىلإبلطخيشلانكلو،تادعاسملاهلنومدقيولاومألا

اًدلبهسفنلراتخيمتإمالعألاءاملعلانمهناوخإةيقبىريو،لبجلاةيقبروزيىمحمهسفنألامي

هنمنوذخأيومهنمذخأي،نيدلاوملعلاباطقأبعمتجاولبجلايفهتلحرأدباذكهو

بهذ"يفشأ"_برقتساامنيحو،امبةماقإلاررقو،انطواهذختاف"يفشأ"ةنيدمراتخااريخأو

رادنوكينأهبشييذلا"نتارسمأ"دجسمىلإ"ةّيدَرات"يف.ناكوزرحمنبىسيعةمالعلا

نبرهاطخيشلارارقتسابسانلاربخأًمُتحبصلاةالصىلصفةسوفنءاملعَلُكاهرضحةودن

ءاملعهيلإثعبوارانيدنيسمخوةتسماقملاكلذيفهلسانلاعمجو،"يفشأ"يففسوي

ةورثلاهذهوارانيدنيعبرأ"رمور"يفهناوخإهيلإثعبو،تيرلانمازيفقنيعبرأ"ناح"
ىَلَعنمآوهونينمؤملاةشيع"يفشأ"يفشهنأريبكلاةمالعلاكلذعاطتساةعضاوتملا

.هتيرح

نمطسبنمىَلَعتمثجدقو3"ةييذَرات"يهىرخأةريبكةنيدمعقت"يفشأ"نمقرشلاىلإ

ونريامكحفسلادنعةريغصلاةيرقلا"جاحلارصق"ىلإهنمونرتخماشلبجقوفضرألا
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هتنذئمبىيحييبأدجسمموقيةنيدملاهذهيفو،هيمدقنيببعليمزقىلإليوطلاقالمعلا

ةعموصنذأيفسمهتليحنتاهنأكبرغلاىلإاليلقةلئام،ءابدحلاةرانملاكءاوهلايفةبراضلا

ةرامعوهللانيدنعسانلاضارعإوخيراتلاريغتونامزلاثادحأاهيلإوكشتديزيأ

..هللارمأبمايقلاودجاسللا

ردصوىلَعةئكتم"توتنس"ةنيدمعقتةليوطتسيلةفاسمةنيدملاهذهنمقرشملالإو

.ةالابمريغيفلامشلاىلإونرتةبضه

ملعلاممقنمةخماشةمق،يتوتنسلاءاثعشلاوبأأشنمويلاةيخرتسملاةنيدملاهذهيفو

يفملعلالاجرعيمَجهيلععبطقلخاذهو«سيردتلاىلَعبأد«لضفلامالعأنماملعو

صصخيناكدقف{ةاتفلاميلعتبهتيانعوهامنإءانعشلاوبأهبزاتمايذلانأىلَع،نيحلاكلذ

ىلعرصتقيهسلجمنكيمنو\ةحيصنلاىلإهنمنعمتسيوملعلاهنعنيقلتينكفاسوردنهل
تايتفلاهيلإرضحيناكاَمتَِوطقفهنمةبيرقلاندملاوىرقلاوأهدلب"توتنس"نمتايتفلا

يفابحةليوطلاتافاسملااهيفنعطقيلاةديعبلاةنكمألانمملعلايفتابغارلاتايكذلا

اذهناكاذإو،"تنيدت"نمتايتفلاهيلإرضحتدقلىتح،كرادملاعيسوتيفةبغرو.ةفاقثلا

هلمعو،عسوأمهيفهتلاسرومظعأهيلعلاجرلالابقإنإفاهرمأبهمامتهاوهيلعةأرملالابقإ
ميلعتلاوملعلابةلفاحءاثعشلايبأةايحو..ةدئافلابدوعأو،اًجاتنإعسوأو،ارامثإرثكأمهنيب

.هللانيدلحيحصلامهفلاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابهللمايقلاو

هتضفرفاهبطخيءاجفقباسلااهجوزوخأاهيفبغر{ةحلاصةأرماباطخلامأتناك

يفاوحلاو؛موللاولوقلاهيفسانلااهيلعرثكأو،هجوزتتالنأاهقيقرقتعبتمسقأف.حلاف

نيذلاكعلوأاهللاقف،اهمسقيفتركفواهسفنتعجارو‘تباجتساوتنالىتحةحيصنلا

هللامرحاماوللحينأمهمهيالو،ةيوتلملاقرطلانمىوتفلانوسمتليو،نيدلاىلع:نولاتحي

كلزاجأمهضعبدروأكيلعمهدرفتجوزتئسانلادحألككيلامّمتبهوول":اهلاولاق

ىوتفنعهربختواهعوضومنعهلأستءاثعشلايبأىلإتبهذف،نئمطتماهئكلوء"كلذ
."!؟باطخلامأاي.عادخلاقلخنمنيعداخأ":بينأتوراكنتسايفاهللاقفسانلا
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نمقف3"تاقتعمنكنإ":نهلتلاقفنجسنيءامإلاتدجوف!اهرادىلإةعرسمتعجرف

نمةبيرقةفاسمىلعو{ةيراجةرشعثالثنكوةيرحلاباحرفاطيخنهنمةدحاودرتمو

اتفيالناكيذلادهازلاملاعلاقاحسإيبأدلب"نراَِ"ةنيدمعقتقرشلاىلإ"توتنس"

ظفحو،طخلاميلعتو{ةالصلاو،ناذألا:اعبرأمكلنمضأاعبرأيلاونمضا":هدلبلهأللوقي

؛"طحقلاعفتريو(مكنعبرحلارانأفطتوإمكقزرومنيوضمكرفاسمملسي؛مبركلانآرقلا

اَمَبرَو،بينأتلاعراوقمهعمسأو،راكنإلاددشوهللبضغادحأدجيمكودجسملاىلإءاجاذإف

.0)"نراَئِإمئرص"نراَشإ"لهأاي":مُهَللاق

ةعباتلايضارألاو"ةرخآلايداو"نيبامةدتعملاةطسبنملا"رومزنب"ضرأتناك

يفعفترتتناكو،حلاصلالمعلاوملعلااهرمعي،ىرقلاةريثك"نارمعلاةلصتم"وداج"_ل

ىلعو،ةقطنملاىلَعةفرشملاباضهلانمددعىّلَع"ىريم"ةنيدمةرماعلايضارألاهذهطسو

دبعنبباهولادبعميظعلامامإلادجسممثجيلازيالبآضهلاهذهىنذحإنمةيلاعةمق

تارشحنمهتحتامىلإرظني،اوهلايفةبراضةرخصىَلَعرقصلامثجيامكنمحرلا
.ءاردزاوراقتحايفشيفافخو

ةمصاعكلذبتناكف!ةنيدملاهذهيفةلماكتاونسعبسمتسرنبباهولادبعثكم

"نادو"و"ترس"نمةالولااهيلإعجريناكوىصقألابرغملاو"ترس"نيباميفةمامإلل

.رئازجلاوسنوتنماهيلإنوعجريامك5"نارَف"و"ةليوز"و

©بونجلاوبرغلاوقرشلانيبلاصتاةقلحتناكفميظعلامامإللةميظعلاةنيدملاتعستاو
دجسملاكلذًالإاهنمقبيملالالطأوبئارختحبصأوةنيدملاىلَعنامزلاادغدقومويلاو

مويلا"نابجرلا"ءانبأهيفعضيانمآامرحمويلاىلإلازيالو،نيضاملاربعخيراتلليوري

باهولادبعنينمؤملاريمألازيالامنأك،دتعمهيلعيدتعيالو،ديهسمتالفممنوتيزومهعرز

.نينئاخلاىلَعهللامكحلزنيو،نيقراسلايديأعطقيف،هللادودحهيفميقي

.رفاظألا:وهو"يربربلااهانعمامبعي:ةيناثلانراشإو،دلبلامسا:ىلوألانراشإ١(
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،نوتيزلاةباغفراشمىَلَععقتيلا"فّرذأ"طسبنتنيليموحنب"ىريم"نمبونجلاىلإو

.ريعشلاوحمقلاعرازملوهسدتمتاهبونجىلإو،ةكرابملاةرجشلااهلامشىلإف

نيذلاماظعلانمددعأشناهيفو"نامزلامهبدوجينألقاًمالعأةنيدملاهذهتبحنأدقو

ةسوفننإ":هنعليقف،اهمكحبلقتسايذلادوادوبأمهنيبنمو\ةسوفنلبجمكحلاوريتخأ
ءءاخرلامعونمألارشتنافنيدتعملاناودعدصو،هللادودحتميقأدواديبأمايألثمرتمل

."ةكربوريخرصعهرصعناكف،سانلابةايحلاترقتساو

تناكدقو،ةبصخلاةحيسفلا"نيمرغا"يضارأدتمت"ةرخآلايداو"لةيقرشلاةفضلاىلع

"“رَسادوكطَم"ولبحلاةفاحنيبناكسلابةلهآ‘ىرقلاوندملابةرماعةحيسفلايضارألاكلت

كمامأدتمتبونجلاىلإاهنعدعتبتامدنعو:مخضلانوتيزلارجشكلظيلبجلايتاوحىلع
اليلاعرازملاكلتريعشلاوحمقلاعرازمكمامأتطسبناامتزواحتاذإف،نيتلارجشسراغم

.ايجيردتحسفنتمتباضهلاسوؤريفةقيضأدبت"نيعلاةيؤراهدحتالو،رصبلااهادمىلإلصي
.اهشعنأواهاورأفتاعفترملانمءاملااهيلعبكسناراطمألاتلزناذإف

تبنمو،نيدولضفوملعرقمتناك"ناتنزلا"ىكَسُتمويلاتحبصألاهذه"نيمرغات"و

.قالخأوةلوطبوةلوجر

ةةسوفنلبجمكحيذلابوقعييبألثمءاملعلالحاطفنمليلقريغددعأشناهيفو

اعضاوتو،ريبسكوريغصَلُكيفهللانيدىلإاعوجرو"قحللاعابتاماكحلاةريخنمناكف

.كنموهلب:اذهلوقيالنالف:لاقفةميمنبلجرهاتأ":سابعلاوبأهيفلاق،نينمؤملل

.(»"مئامنلاهسفننععطقف

.ةماقتسالاوعرولاوملعلانمةقماسلاةبترملايفناكدقفرورازنبةديبعدّمحُموبأامأ

انالئتلمع":لاقفهبرعمهباسحعجاريوهسفننعثدحتيخياشملاىلإاًمويسلج

:تلقف،هريسبجعأفناكمىلإناكمنمهيلعبكرأاهرافارامحتيطعأ:لوضفلانهبشي

."الفلاميتيللهئإ":قافرلالاقف"!رامحلااذهريسنسحأام

رر
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يقبللوضفلاالولو،هيلجرىلَعةلحرلامتأولزنميتيلرامحلانأدَّمحُموبأفرعنيحو
.ائيشهسفنيفدجينأنودابكار

نيتلاةراضنببجعأفعرولاملاعلالخدولكألاىلإهبحاصهاعدفنيتناتسبىلَعرمو
راطمألاتلاسامدنع":ناتسبلابحاصهللاقف،"نيتلااذهنسحأام":لاقفهبيطو

:دُمحُموبألاقف"ناثناتسبىلإءاملابلجتةيقاسىلإراشأو"ةيقاسلاكلتهيلإترسكنا

يبأنامرحيفايفاكاذهناكو،"ينالفلاميتيللاهنإ":ناتسبلابحاصلاقف"؟ةيقاسلانملو"

.مإهبقلعينأنوددّمحُموبألكأللاؤسلاولوضفلاالولوبيطلانيتلااذهنمدمحم

نإكنسحأام":اهللاقو،مالسلادرفهيلعتملسفةليمجةفيفخةطيشنةَمأهبترمو

يقلينأدَّمحُموبأرطضاو،اهديحوتاهملعينأهيلإتبلطوهبتقلعتف،"كديحوتتفرع

اُمَللوضفلاالولو،اهنيدرومأاهملعيلةملسملاةمألاهذهلديحوتلايفابهسماليوطاسرد

.ءانعلااذهىلإرطضا

:"بذكلانهبشياثالثتلمعو":دمحُموبألاق

نإفرعيالوهو"بئذلاكلذنورتالأ":قافرلللاقفابئذرصبأفهلقافرعمريسيناك

.ىثنأوأاركذناك

ناكفيكبيلفطلاذخأفريغصلااهلفطةكراتنوؤشلانمنأشلتيبلاةديستجرخو

هسفننمىريدّمحُموبأناكف،كلذكنكتملو"ةلبقمكمأهذه":لفطلللوقيدّمحُموبأ
.ءيربلالفطلاىلعبذكهئأ

اذهسيلأهيلإتعجرىتحةرفانلاةلغبلامامأاهعفديةغرافةالخمذخأفهتلغبترفنو

.لفاغلاناويحللاعادخ

بساحيواهنمهللارفغتسيواهركذيأتفيالناكو،مئارحلاهذهدًّمحُموبأبكترادقل

.هئاطخأربكأوهبونذمظاعأهذهلجريفماركلاءارقلايأرامف،اهيلعهسفن

"نيمرغات"ىَلَعًرُمَينأعيطتسيالركذلالامجوخيراتلاةربعلقنييذلابتاكلالعلو

تسردةاتففرورعزمأامأ؛رورعزمأو،نيدلجمأ:نيتحلاصلانيتأرملاةصقركذينأنود
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ةجوزلامعنهلتناكف،هدلبىلإهعمتلحرو،ييمرغتلادًّمحُمابأتجوزتو©ىييمأىلَع

.باتكلااذهءانثأيفاهرابخأىلَععقيميركلائراقلاو

ءالوأقزرتملاهنألإ،كانهتجوزتو"نرفي"بتأشنةحلاصةأرمافنيدلجمأامأ

مأبيقتلتو"نيمرغات"نوتيزىرتىتَحهيلإاهعفريالنأهللاوعدتتناكاهمايأرخآيفو

يضارأىلَعركابلارطملالزنتاونسلاىدحإيفو،دَّمحُموبأاهيلعيلصيوىوتتمترورعز

©ثيغلالزانميفألكلااوعجتنينأةقطنملاكلتيلاهأىأرف،"نرفي"نعرخأتو،"نيمرغات"

ىلإيحلانمناتاتفتبهذو&"نيمرغات"يضارأىلإلحترانميفنيدلجمأجوزلحتراو

سمتواهنظحالينكف،رورعزمأتيبىلإةفدصلاامهتقاسفنوؤشلانمنأشلناتنزلا

مهاذهف،نيدلجمأانتدجبندصقيو،"انتدجهبشتزوجعلاهذه":ةلئاقىرخأللنهادحإ

نعامهتلأسف،ناتاتفلاهبسماهتتامرورعزمأتعمسو،سانلااهيلعهقلطييذلابقللا

امباتصاوتو،ةحلاصلاةأرملابةحلاصلاةأرملاتقتلاو،امترايزلامهعمتبهذف،اهاتربخأف:اممتدج

يبرتلأسدقل":نيدلجمأتلاقف،"انليعدا":نيدلجمألرورعزمأتلاقئريخلاهيف

دُمحُمابأتربخأفاهلرتمىلإتعجرورورعزمأتعدف5"ديزأنأيحتسأيننإواريثك

لقنيعجرواهيلعىلصفتيفوتدقاهدجوهكلَوءةحلاصلازوجعلاروزيلرخآلاوهبهذف

3"نيمرغات"نوتيزتأرف،نيدلجمأبلاطمتققحتاذكهو.ةيفولااهتقيدصىلإربخلا

..دمحُموبأاهيلعىلصو،رورعزمأبتعمتجاو

نأكبسحو،ةمألامظاعألعامتجالحمناكيذلاباطخلامأىلصم"نيمرغات"يفو

.هبارضأوسادرميبألادصقمنوكي

.نرفييفمويلاىلإافورعملازيالفنيدلجمأىلصمأ
بصخو،ناكسلاةرفوونارمعلاةرثكنمينادتاللاةبترملايفنيمرغاتتناكدقل

.حافكلالاطبأوملعلالاطبأ،لاطبألاديازتو،حالصلاوملعلاراشتناوضرألا

تربخحج3كنكج
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ةيمورلايداد
اًقيفخايجيردتاًرادحناردحنيو،لبجلاةيدوأعيمَجهجتيامكلامشلاىلإبونجلانمهجتيداو

ةةسوفنلبحيفلالشىلعأناكاَمبراميظعالالشنوكيفلبجلانمعاطقىلإلصيىتح

نمةفلتخملاراجشألااهيفكبتشت،رئاظنلاةليلقةليطتسمةضورنوكتلالشلاقوفلاةقطنملاو

لعجترابآونويعامتاهجنمةهجَلُكيفعبنتوةمئادلاهايملااهلالخليستو،ةرمثمريغوةرمثم
.ةيمورلانويعيهءامامبذعأونويعلاهذهمظعأو،ةرضخلاةمئادةبصخةقطنماهنم

اهنموابيرقتلايمأةتسةفاسمىَلَعنرفيةنيدمىلإبيبانأيفاهئامنممسقبحسدقو
.ةميظعلاةنيدملاهذهىرورن

لبحلاناضحأيفئبتختليخنلاونوتيزلانمةليمجةباغنوكتفلالشلاتحتلاةقطنملاامأ

مانتيلاعلالالشلابصملوحوعفادلالبحلانضحيفةقسابلاراجشألاكلتنيبو،ميظعلا

.نانئمطاوءودهيفةيطعدالوأةيرق

ةراتريعشلاوحمقللعارازمنوكتةبصخيضارأَدَتمَتليمجلابيصخلايداولااذهبرغىلإ

ةحيسفةباغتنوكلبجلاةفاحنمتبرتقااذإفىرخأةراتنيتلارجشنيتاسبوةنجأنوكتو

.تاعفترملاوىبرلانيبخومشيفعفترييذلا"خامش"لبجىلإلصتىمح،نوتيزلارجشنمءارضخ

أشنيملولةعيبطلاةايحيفتاعفترملاولابجلاةيقبخيراتكَرُمَيناكلبجلااذهخيراتو
ىلإ"خامش"نممهانكسيفاولقتناماظعلالاجرلاءالؤهنأمغرو،دجامألاخامشلآهيلع

ردنيوءاوسلاىلَع"نرفي"و"خامش"نماوعفر،ةديجمامهلامعأو،لفاحلامهخيراتب"نرفي"
ءابعأنولمحيمهوخيراتلانمةليوطةنمزأيفاولسلستلاجربمالسإلادمأادلبدحتنأادج

.سايلإروصنميبألآو،ينورابلالآوخامشلآلعفامكةنامأوصرحيفةسدقملاةلاسرلا

ىبرلانيبعفترتنأ"تياشولمم"و"ةَريمَدنت"و"خامَش"لقحلرختفتنأعاقبللناكولو

.داهوألاو

تفقولاذهلثمتلقولينإ؛الؤهلثملاجرلانممدقتملعاقبلاةيقبنأاذهيعمسيلو
"ناجرأ"و"تيكوت"و"وداج"و"فردأ"يهجويفتخرصلوشةجتحمعاقبلانمريثك
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اهريغتارشعو"تولال"و"رصمصمت"و"ءاطسرف"و"وابك"و"وعيو"و"فريزنو"و"نوائج"و

ةقلامعتبجمألاةثالثلاىرقلاكلتنيبقرفلانكلو،معزلااذهلطبتولوقلااذهىَلَعدرت

.ىرقلاوندملانماهريغممبترثآاَمَئَو،اهسفنلمهبظفتحتماَهَنَأ،ىرقلانماهريغواًماظع
رجهىحلبجلامكحهيلإدنسأامىسومنوراهابأةينورابلاةرسألادجنإ

للهدعب"نيانبإ"نمهؤانبألقتنائ".نيانبإ"قهمكحزكرملعجو،هتبحنأقلا"تياغولمم"

.ىلوألامهتنيدم"تياشولمم"الإدلبركاورمعو،ناكمك

ىلإلقتناىحروصنميبأىلإمكحلادنسأامفروصنميبأءانبألعفينورابلالآلعفامكو

.روصنمابأتأشنأيلامهتنيدم"ةَريمَدن"الإندملاوىرقلاَلُكدعبنمهؤانبأرمعدقو5"وُداَج"
مهقلخومهملعنمدافتساو،"نّرفي"ىلإاولقتنادقفخامشلآراسلاونملااذهىلعو

.مهىوأمدعيمل"خامشلبج"نكلو،لبجلايفناكملكمهنيدو

ترآاهنكلودالوألاربأتبجنأ"خاًّمَش"و"ةريَمَدنو"تياشولمم"ةئالثلاندملاهذهنإ

ىرخألاندملانإ{ءاعمجةمأللتناكمهلامعأنكلو،ةديدجلامهنادلبيفاولسلستو،اهريغمهم

.عيمَجللمهلامعأتناكنإو٠اهئانبأبتظفتحالقأوأرثكأوأءالؤهلثمءامظعتبحنألا

فالآنودخيراتلاباسحيفهلخدتللإليجلااذهيفنوكتتمليخامشلاةرسأنأكو

.دالبلافلتخميفداهولاوىبرلانم
داهوو،عافترالاةليلقباضهنيبةرثانتمةريثكندمعقتيداولااذهلةيقرشلاةهجلاىلعو

.ةفلتخملاهكاوفلاراجشأنمءانغقئادحبنادزت\ةبصخةبرتتاذضافخنالاةليلق

تاهجيفدعابتتو،ةدحاوةنيدمحبصتىنحتاهجلاضعبيفبراقتتةرثانتملاندملاكلت

ةليبقلامساوهو،"نّرفي"مسامويلااهيلعقلطيو،ةنيدملاكلتليحاوضحبصتىحىرخأ

وهفمالسإلالبقةنيدملاهذهليخيراتلامسالاامأ،خيراتلاراودأضعبيفاهتنكسيلاةيربربلا
ضعبهباهركذو.ةيمالسإلاروصلاضعبيقىحريخألامسالالمعتساو{"ءاضيبلا"

ضصباهيمسيف،اَّضيأسلبارطىلعقلطيناكمسالااذهنأتاقرافملانمو..باتكلا

داكاهيلعانفرشأوسلبارطىلإانهجوتاملو":ناجيتلالاقءاضيبلاةنيدملابنيلاحرلا
."ءاضيبلاةنيدملاباهلمهتيمستقدصتفرعف.راصبألايشعيسمشلاعاعشعماهضايب
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.عاعشإزكرمةليلقريغةدمتيقبدقو،ةمظعلاودحلابلفاحيمالسإلا"نرفي"خيراتو

ميظعلضفاهلناكو،ييللابونجلايفميلعتلاوملعلاةلاسرتلمحابيرقتنماثلانرقلاذنمو

روصعيفىتحويلاطيإلالالتحالانمزىلإاهيلإةوعدلاو،اهتياعروةيمالسإلاةفاقثلارشنى

يلادالبلاةمدقميف"نرفي"تيقبدالبلاىلَعةينامثعلاةلودلامكحمايأيفَوطاطحنالا

.طيرفتالواهيفلهاستالةظفاحمىفاصلايمالسإلاثارتلاىلعتظفاح

ءابحباهدصقيةفاقثلاقاشعلىوأمو،ملعلابالطلادصقمةخباخبلاةيوازتناكدقو

ةرموطاشنوةوقبةرم،رارمتسابةسدقملاميلعتلاةلاسربموقت،ناكملكنمبالطلا

،يورابلاىحينبهللادبعةمالعلامامإلايكرتلارصعلارخاوأيفاهءاجىمح،روتفوفعضب
يعامتجالاحالصإلاوميلعتلاةقيرطسبتقاف،اهيفسيردتلابولسأددجو،اهءانبددجن

فلسلاةريسنمو؛هللانيدنمةمألانايكيفيرستتدبيلاضارمألاةحفاكمو

وبأهكرتامعلقيال،رثألامظعأميظعلاهدوهجلناكف،ناديملااذهيفهوقبسنيذلانيحلاصلا

.يخامشلاىلَعنبرماعنكاسوبأويسيمرطلاىسيعىسوم
يفةرات،اهتلاسريدؤتىرخألايهتيقبدقفيخامشلارماعنكاسوبأاهسسألاةسردملاامأ

بلغأيفناكو"يعامتجالاحالصإلاىلعرصتقتةراتويعامتجالاحالصإلاويجهنملاميلعتل
.ملعلاوفرشلاولضفلااهنمعطقنيمليلاةميركلاةرسألاهذهءانبأضعبةسردملاهذهرمعينايحألا

،ييَرفيلاسورمعو،حلاصنبمالسلادبعلاثمأءاملعلانمليلقريغددع"نرفي"يفأشندقو

رصعلارخاوأيف"نرفي"مهتبجنأنيذلاةقلامعلانمناكو؛نمحرلادبعنبءايركزىحييبأو

بيدألاهبنجىلإةمالعلااذهنوكدقورصمليزنيخامشلاديعسنبمساقةمالعلا،يكرتلا
ليطابألاحافكيفاعفدنمايئانثنانوكينالجرلاناكو،ليعاَمْسِإنبىفطصميرصملايفحصلا

يئانثلااذهناكهدبعدَّمحُممامإلاهجويفنودماجلاراثامنيحو،مزعوةوقبعدبلاوتافارخلاو

فلختلاقطنمنوبراحيوموصخلاديكنوري،دومجلاهجويفاوفقونيذلاراصنألامظعأنم

يفةرزآتمةنانرتالاقمامهلتناكفزجعلاوروصقلاهثعبم\دسحنايحألابلغأيفهيلمييذلا

يفامبناموقياناكلاتاشقانملاوتارضاحملاامأ،قحلاةرصنيفةيخآتمبتكو‘فحصلا

ناكيذلايخامشلاديعسهدلاوامأ.ءيشاهنمانلصيملواهنعانعمسدقفتاعمتجملاويداونلا

دقةيسنوتلاةموكحلانأهتناكمىلعةلالدلليفكيفةيملعلاطاسوألايفاقومرماناكملتحي

.نيحلاكلذيفلاجرلانمسنوتلامىلعرصميفانوؤشىّلَعاهلاليكوهتراتخا
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ةلودلاتعامجلامدرفلادوهجرزا
ءازجأيفاوأشننيذلانيبيللاءاملعلانمددعنعثيدحلاىلإتضرعةقباسلالوصفلايف

ولوايبيلنمءازجأيفحالصإلاوسيردتلاباوماقوايبيلنمءازجأيفاوسردوايبيلنم
ليبنلابعشلااذهفوأ،معركلانطولااذهلافرشكلذتبسحلتايموقلاةاعدنمتنك

.سانجألاوتايموقلاوبوعشلااهيفبوذتييلاىربكلاةيمالسإلاةمألابالإنمؤأالينكلو

عمجييذلانطولاكلذ،ميسقتوأدودحنودريبكلايمالسإلانطولالإبحأالو

7)ائيدمالسإلابو،اباتكنآرقلابوالوسردمحمبوابرهللابنونمؤينيذلاسانلاكللوأ

ةكلمملاهذهءاحنأيفةفئاطوأدرفهبموقيديجملمعيأنأو5"ههنمّقنَقاميدمكلئمإلاريغ

.ةيرشبلاىلعمالسإلارثآمنمو،ءاعمجةمألادابأنمإوهنإةعساولاةيمالسإلا

نعفارحناالإوهنإةعساولاةكلمملاهذهفارطأنماءزجبيصتةساكتنايأنأو

١.هللاليبسنعفارحنالاببسبوأ،هللاليبس

؛رطخلاديدشناديموةقيقدةهجاويفيمالسإلاحافكلللثمكءاملعلاءالؤهنعتثدحت

وأ«لاجرءامسأتناكءاوسامتركذيلاءامسألابدصقأتسلو،لقعلاوركفلابلصتيهئأل

يفىرجيالاذهنإفةنكمألاكلتيفوأصاخشألاكئلوأيفحافكلارصحأنأةنكمأءامسأ

اذهيفاوشاعواوأشن،مهنمريخوأمهلثمتارشعللثمكءالؤهتركذاَمََِو،يرطاخ
.هللاليبسيفسدقملاليوطلاحافكلااذهلثمباوماقو«نطولانمبناجلا

ةهجَلُكَو،ةيوازَلُكَو«نكرَلُكيفنوثبنينيذلانيصلخملاءاملعلانمفالآللثمكو

لاةلاسرباناميإصلخملابئادلاحافكلااذهنوحفاكي،ريبكلايمالسإلانطولانم

.فققدمحمةمأنمنودتهملاهفلخيذلاديحلاثارتلاىلَعاًظافحو!هللاباستحاو

ةميظعلاعيراشملاءانبيفلودلاىلَعطقاودمتعيمل{ةيمالسإلاةمألالاجرو.ةيمالسإلاةمألانإ

.اًيرقوأاديعبفارحنالااذهناكءاوس،مكحلايفيمالسإلاماظنلانعلودلاكلتتفرحناذنم
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ىلَعكلَذزُكموقيناكامنإرمتسملابئادلاحافكلاوةمخضلاعيراشملاو،ةدلاخلالامعألاو

دجيامنيحلإةدعاسملاديمُهَلمدقيالومكحلامهدنسيالةمألانمتاعامجوأدارفألهاوك

.هذوفنىوقيو{هناطلسممبديأتيددجراصنألاًلجوأهمكحلادييأتوأهلةياعدكلذيف

رشحتو،باوبألامُهَلحتفتو،لاومألامهيلعقدغتىرخألاممألايفنولماعلاناكامنيحو

نيدرفنمامإمهلامعأبةفرحنملالودلاطسونوموقيمالسإلالاجرناكتايناكمإلامهمامأ

نألاطبألاكئلوأعاطتسادقفكلذعموةمألاءانبأنمناسحإلاولضفلالهأبنيديؤموأ

مإ،نولمعيهحوربو،نورصبيهللارونبمهنألكلذومهريغهمدقيملامةيرشبللاومدقي

.ناسنإللةايحلاقافآرانأيذلامالسإلاءوضيفنولمعي

ةربابجاميماقييلاتاساردلاىلإوحيسفلايمالسإلانطولايفملعلادهاعمىلإعجرا

ىلإعجرا،ضرألاليهاجبنمارينكنوملسملااهيففشتكايلاةليوطلاتالحرلاىلإو،لقعلا

اماًرينكو،تاعامجوأدارفألهاوكىلَعماقدقهدحتفوسكنإفكلذنمرثكأىلإوكلذ

ةيملعلادهاعملارثكأو،رقتسيوتبثينأدعبعيراشملاكلتنماعورشمنضتحتفلودلاءيجت

اهيلعاوفقوأوتاعامجوأادارفألضفلاوريخلاباحصأاهانبطمنلااذهىلَعتناكامنإ

امنسحأكهتلاسريدؤيولمعلااذهموقينأدعبوتاقفنلانماهيفكياماهيلعردتافاقوأ

قفنتواهتينازيمىلإهفاقوأبحستمتاهذوفنتحتدهعملالخدتفلودلايتأتتالاسرلايدؤت
.هدهاعمىعرتوملعلاعجشتامنأسانللوملاعللمعزتو،ريتقتوصرحيفدعبنمهيلع

نمةملكلاهذههنمضتتامعسوأبحالصإلاةكرحنأددصلااذهيفهلوقأنأديرأيذلانإ

وأ،هللاطارصنعفرحنتلودلاتناكامدنعوةيمالسإلاةمألايفادحاوامويفقوتتملعم

ةلودناطلسليذختستوأ،امتابجاونعةديعبىرخأرومأبلغتشتوأ،اهماهمبمايقلانعزجعت

نوصلخملانونمؤملاو،فقوتتالحالصإلاةلاسرو،رمتسيةمألايفةايحلابيبدنإفىرخأ
.هرمأبمايقو،هتلاسرنعدوذو،هليبسيفداهجنمهيلعهللااودهاعامىّلَعنوبأدي

املشمةيرشبللمدقتملمالسإلاخيراتيفةبقاعتملالودلانأثيدحلااذمينعأتسلو

نيديلودامبتماقةمخضلاعيراشملانماريثكنإف،لقأوأرثكأوأىرخألالودلاتمدق
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مظعأواراثآرثكأناكنيملسملليبعشلادوهجلانأيعأنكلو،مالسإلاباهيلعنومئاقلا

.ةكرحمودأواًجاتنإ

لزعميفاهلعجيالو{ةيلؤوسملانمةلودلايفعياليعشلاحافكلاوأيدرفلاحافكلااذهو

ريبعتلايهمالسإلايفةلودلانأل؛ةمألانيبواهنيبدعابيالوهنيدايمێشيفحالصإلانع
.ميوقلانيدلانمىدهىَلَعةيشمتمةركفلاهذهنوكتنأطرشب{ةمألاةركفنعيلمعلا

نإف،ةيادهلاهنمةيحوتسم‘هعئارشبةلماع،مالسالامظنلةمزتلمةلودلانوكتامدنعو

لوصولانوكيوةدحاونوكتيموكحلاوأيلودلاويبعشلاويدرفلاحافكلانمتاياغلا

درفلافعيملكلذك،حالصإلانمةلودلافعُيملامكمالسإلانأل؛اروسيمالهساهيل

.ةعامحلافعيملو

ةنوكملارصانعلايهيلاةلودلاةوقو{ةعامجلاةوقودرفلاةوق‘ىوقلاهذهترزآتاذإف

اهيلإىعستلاةلاسرلاقيقحتيفاؤومحماعافدناكلذناكىوقلاهذهترزآتاذإ{ةمألل

.ةيوامسلاعئارشلارونيقةيناسنإلا

تدجواذإف{هنيدىلَعةظفاحمهللاباتكبةلماعةيمالسإةلوديفدوهجلاهذهفقرتفتنلو

يعتنأنوديعشدوهجبوأيدرفدوهجبىلَعموقتةمخضميراشموةميظعالامعأنأ

.هللاليبسنعةفرحنمنوكتذئنيحاهنفةلودلاكلذب

هنأعياذهو{ةيمالسإةلوديففارحنالاعيطتستالاهفةمألانمةعامجلاوأدرفلاامأ

.ملاضيأةلودلانإفةعامجوأدرفنمهللانيدنعفارحنالااذهناكءاوسفارحنادجواذإ

.مالسإلاىلعرستملوهللارمأبمقت
عقيفيكفسهرييغتىلعىوقيركنملانعتكسينأملسملايداعلادرفلللحيالناكاذإو

.مهيفهللاماكحأذيفنتىلوتتو،ةملسمةلودمهاعرتةعامجوأدرفنمركنملا

هذهتناكءاوس-اهيفىوقلاوتاقاطلاعيمجتناكاذإًالإةيمالسإنوكتالةلودلانإ

هيلإاعديذلاميوقلاجهنلافةرئاسهةيناسنإلاريخىلإةهجوم-ةيعامجوأةيدرفتاقاطلا
.ةمألاهذهفلسنمنودتهملاهيفراسوافهللالوسرةنسهتحضوأوفللاباتك

تربخقاتيجخق
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ايبيلفةيضابالاةارملا

ةةمألاوعمتجاوةرسألانمةنمؤملاةملسملاةأرملافقوموهايبيليفةيضابإلاةأرملافقومناك

ةرسألادامعيهف،امناكمنعيملعلارورغلاامبىغطيالو،امناكمعلهجلامالظامبدعقيال

نمهحافكيفلجرلاةريهظيهو،هلوسرلوهللةحيصنلايفةمألادامعيهو،هيجوتلاوةيبرتلايف
نإهلاكجرمولجرللاًغدرنوكتلامئادناثلافصلايفتبثت،هنطولجأنموهنيدلجأ

،نانحلاوةبحملابهترمغحافكلاقاشمولمعلاتنعنماهيلإعجرنإو،هتحصناهراشتسا

ىَلَعموقتهبلقلةحارلادجووهندبلةحارلادجوو،هسفنلةحارلادجوفلزتملافنكهلتأطوو

.ةنيمألاةصلخملافرصتحوزلالاميففرصتتو.ةفراعلامايقتيبلانؤوش

هذه،ةايحلالوطاهؤارشعهيلعاهدمحييذلاكولسلاسسأمألاوبألانعىقلتتو

نهداحآلةيليصفتلاةروصلاامأمومعلاىلَعةيضابإلاةأرملاةايحلماعلاراطإلايهةروصلا

.لمجأوعورأيهف

بهذملادعاوقتمهفو،نيدلايفديلقتلازيجياليذلايضابإلابَعذَمْلادعارقتّمهف

يضابإلابَهذَمْلادعاوقتمهفو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابجوييذلايضابإلا

.نيتيصخشلاةءاربلاوةيالولابوجوين

داحلاشاقنلايفكرتشتو،ملعلاسلاحبرضحتوسردتنأىلَعىلوألاةدعاقلااهتلمحو

.ديلقتوةاكاحمنعالعانتقاومهفنعاهنيدذخأتل

لامعأنزتواهلوحيرجيامععلطتو،اهعمتحبيفءيشكفرعتنأةيناثلاةدعاقلااهتلمحو

.فورعملاىلإةرارحيفوعدتو،ركنملاركنتستلةوقيفخرصتنأعبطتستىتحمهقالخأوسانل
نوقحتسينملاهاضرواهتبحمقلعتفدارفألاكولسىلإرظنتنأةثلاثلاةدعاقلااهتلمحو

وأ،ةيصعملابهللانومباجيو،َقَحْلانعنودرمتينيذلاكئلوأنمامتءاربواهبضغنلعتو،ءالولا

فورعملابرمأينوصملاملسملاباجحلاءارونماهئوصقلطنيف،نيملسملاةريسنعنوفلاخي

.نيفرحنملاوةاصعلابددنيو،هللابناميإلاىلإوعديو،ركنملانعىهنيو
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صاغدجسميفءاسنلامسقنمةملسملاةأرملاتوصقلطنانيحاعئارناكمكف١ا

توصلمامإلاكلذبيجتسيو،نيملسملابيلصينألالهأسيلهل؛رخأتلابمامإلارمأينيلصملاب
.ىلوأوهنممدقتيورخأتيف،لاجرلابصاغدجسميقةأرمامفنمقلطنايذلاَقَحْلا

يذلالجرلااذهبقيرطلانمقيضميفةنمؤملاةأرملاهذهيقتلتنأةايحلافورظيضقتو

امبلجرلاسحيو،هركتامضعبهنمىقلتنأىشختو،ةفيخاهسفنيفسجوتف«هللايفهتذآ
.‘‘ةّنجْلالبسكلهللارسي،انكلهنكالولسةدشاريضما":اهللوقيفاهسفنيفلمتعي

حالصلاعماجبودجاسملايفنمبدأببدأتنمونينمؤملاتاهمأدعبةارملاتوصتفخدقل

نكلو،بتاكملاوعراوشلايفو،بعالملاوصقارملايفوبارشلاوءانغلاسلاجبيفعفترانإو

نعيهنلاوفورعملابرمألاتوصهيفعفتريو،ةءاربلاوةيالولاةدعاقبلمعييذلاعمتجملااذه

ةةفنئازلاةايحلانمةعداخلارهاظملااهرغتالمالسإلابادآبظفتحتةأرملاهيفلازتال،ركنملا

.َقَحْلابعدصتوباجحءارونمملعلاسلاحبيفكرتشتو،دجسملارمعتةأرملالازتالو

يلاةرماؤملايداحليوطشاقندعبهتيبىلإنيتفونبجاجحفسويوبأعجر٢

وبأناكو‘همكحتحتةديدجةلودنيوكتو،مكحلاماظنبلقلحمسلانبفلخاهربدي

لخادهلجرعضووهرادىلإلوخدلادارأاملفديدحلاميعزلااذهةرزاؤمىلإليميفسوي

&©""هنيدعئابايكيلإ":ةلئاقهعبتتوٌقَحْلابكسمتتلاةنمؤملاةأرملاةجوزهبتحاصةبتعلا

.نيفقوملانيبنزاويرخأتيالومدقتيالهناكميففقوفلجرلاعمسقحلاةملكتمدصو

نابكيذلامرجلاةحادفكردأوَقَحلاهلنيبتىتحفوقولالاطأو،نيريصملانيبنراقيو

اهسفنلوريخلاهلبحتوهبحتيلاةيفولاةجوزلاهذهيفةحيصنلاقدصفرعو؛هيلعامدقم

فوفصىلإهعوجروهللاىلإهتبوتو،قحللهناعذإنلعأف"مهئارونمةمأللو؛اهدالوألو

ةحيصنلابهادهو،نانحلاوفطعلابهرمغوهبحأيذلاريبكلابلقلاهلحتفناذئنيحونيملسملا

.ةصلخملاةديدسلا
} ة

.نيسمأيفةريهشلاةسردملابحاصنوميميبأةجوزىجيمأيه١(

ص٢٣٣. ريسلا:عجار )٢
ص١٨٧. !ريسلا:عجار )٢



[سرايببليفةيضابإلا(؛٢٢]_ةيراتلابكومينةيضابإلا

رارسأبةفرعمو،نيدلايفاهقفواملعلجرلانملقأنكتملرصعلاكلذيفةأرملانإ

.ًقَحْلاباكاسمتساوةعيرشلا

سنوييبأنبديعسةسردمبقحتلاو"يجيتةرارطنق"ىلإينواّئحلادبعموبألحترا٣

"نواج"هتنيدمىلإاعجارلفقو،ريبكلاملاعلانعةياغلاغلبهنأنظىحسردو.يزمطلا

،ليمجلاءاقرزلايداولةيبرغلاةفضلاىلَععقتييلاةيرقلاهذه"سنبذن"ةيرقبهقيرطيفرمف
"ورم"اهتليمزىلإةقيقرلااهاياحتبثعبتوحابصَلُكغوزبلادنعسمشلاةلبقلبقتستلاو
ضةيرقلاجراخجيرهصنمءاملايقستةَمأدجوفيداولانمةيقرشلاةفضلاىّلَعاهلةلباقملا

،راكنتسايفهيلإترظنف،هيقستنأاهنمبلطواهيلإهحتافشطعلاودهجلاهنمغلبدقناكو

."»"!؟لهاجايسانلالاومأمدختستأ":هلتلاقو

عجرو!؟لهجلابةمأهريعتملعلابلطيفليوطلاهحافكدعبأ..فينعلاباوجلاهمدصو

ىلإةجاحيفهئأوهتحبةيرظنهتساردنأفرعو،قحللنعذأودشرىلإباتو،هسفنىلإ

ىحةماقإلالاطأوهيفماقأف،هبسرديناكيذلادهعملاىلإكلذهناكمنمعجروديزملا

.ءاغبنللاًعجرمو،ءاملعلانيباملعحبصأ

.قوقحلايهتنمونيدلادودحفرعتيلاةأرملالضفها

:نابأعمةلولهبفقومفقوملااذهبهيبشو

ءاحالصواملعاهلثمميسونبنابأرذوبأناكو{ةحلاصةملاعةأرما"ةلولهبتناك٤

.اهيلوىلإاهبطخفامببجعأو}هقلخوهملعنمسبتقتو،اهقلخواهملعنمسبتقياهروزيناكف
اهبطخهنأاهربخياهردابوبابلاتحتفوهلتنذأفنذأتسافارشبتسماحرفاموياهءاجو

لخدتتنك":هلتلاقمتبابلاههجويفتقلغأف،دقعلادقعوقفاويلولانأو،اهيلونم
الإواجوزكبانيضرةنيببتيتأنإفايعدمترصنآلاوكلانحتففكلتنامأبانيلإ

."انابأتنكولو،ءانمألاىلإتجتحاكنكلونيمأكنإ":هلتلاقئ"فرصناف

ص٢٤٢. ريسلا:عجار )١

ص٢١٧. ؛ريسلا:عجار )٢



؛سراببيلينةيضابإلا_(؛٢٢)_ةخبراتلابتومينةيضابإلا

هبتيضرىمحيلولارارقإو،دوهشلاةداهشبهاوعدتبثينأعرولاخيشلاملاعلارطضاو

اقلخامباشتنيجوزنأفرعامف،جوزلامعناهناكوةجوزلامعنهلتناكو،اجوزةلولم

.ناجوزلاناذههباشتامكانيدواملعو

يفامدقخسرأو،اهتفطاعلحبكأو،اهسفنمامزلهنمكلمأاَهَنَأةقباسلاةثداحلاتلددقو

لعجيملاهلهتبطخىلَعيلولاةقفاومبحرفلاهفختسااملف،هقيبطتوعرشلادودحدنعفوقولا

يلا،ةنمؤملاةملاعلاقيبطتةحمسلاةعيرشلاماكحأهيلعتقبطدقفيهامأ،اباسحرخآءيشل

ءهنمبجتستملو،نابألةيصخشلااهتفرعمىلَعدمتعتملفماكحألايفَقَحْلاَوةقدلايعارت

.هلامكحبةملاعتناكاهمألكلذ،هللامكحىلإةيضقلاكلتيفتعجراَمْئَو

ةعانمهابسكأ۔ىفنأمأناكاركذ-ناسنإبلقيفناميإلاوملعلاعمتجااذإو

دودحملاريكفتلاوةيرشبلاسفنللةريغصلاظوظحلاوفطاوعلانعهبومستةيقلخ

.ةينانألابةعبشمتاذيفروصحملاقلغنملا

)حاولاةمأهجوزتناكو،ةدابعوملعلجريرارصتلارماعوبأناك٥

امهنيببراقيونانحوفطعوبسحاهجوزىلإاهعمجي{ةحلاصةنمؤمةأرما

"رارصت"ىلإ"ةريمدنت"نمزوجعتءاجو،لامعألاوفطاوعلاولويملايفكارتشا

،ليوطدمأذنميجوزيفوتدقل":زوجعلاتلاق،ةباشلااهتنبرماعيبأىلإوكشت
اهتملعفتنبلاهذهىَلَعيسفنتسبحو"نيزو"اهانيمّسةريغصاتنبيلكرتو

نوبلطيءافكألابابشلااهيلعتفامتجاوزلانستغلباملو{ةيبرتنسحأاهتيبرو

الامنأبييتباجأكلذيفاهتعجاراملكو‘ببسنوداعيمَجمهتضفراهنكلو،اهدي

نمزلااذهو،ةرسألاةلؤوسمفاختوجوزلاقوقحىشختاهئأل؛جاوزلاديرت

."دحأةياعرنودمايألانمموييفاهكرتأنأىشخاألينإو،يبمدقتي

عماهروزينأباهدعوواهتيضقىلَعفطعوزوجعلاةياكشىلإخيشلاعمتسا

.اهمأهوجرتامبتنبلاعانقإنوعيطتسيمهلعلخياشملانمعمج



؛إرايببليفةيضابإلا[؛٤٢})ةيراتلابكومينةيضابإلا

زوجعلاتيباودصقو"ةريمدنت"ىلإاوبهذوءاملعلانمددعبخيشلاعمتجاو

،تصعنتقاوتنالىََّحامباولازيملو،جاوزلانعتعنمتيلاةيبصلامهيلإاوعدو

.اهسفنباهجوزراتختنأوهوالوقعمادحاواطرشمهيلعتطرتشااهنكلو

ةعيرشلاهايإاهتحنميذلايعيبطلااهقحهنأل؛طرشلااذهىلَععامجإلابخياشملاقفاوف

!اهتبطخلاومدقتنيذلابابشلاكئلوأدحأمسامهيلإنلعتنأنورظتنياوناكو،ةحمسلا

.نسملادهازلاملاعلاخيشلااذه،يرارصتلارماعابأتراتخااهنأمهيلإتنلعأةاتفلانكلو

نممُهَلباجتساامك،اهلخياشملاباجتساو،لاملابالوةوقلابالوبابشلابركفتالاه

هجوزىلإجوزهلقنينأنكميربخأوسأبدحاولاةمأةبيبحلاهجوزىلإرماعوبأعجرولبق
امخيشلالرتميفتدعأوةنمؤملاربصبربخلاتقلتف{ةيناثلاةجوزلاءاقللدعتستنأاهاجرو

ةجوزلاىلإخيشلاىوآاملو،ةبحمتحألابقتسااهتلبقتساوؤفافزلوأيفسورعللدعي
،ةفرغلاامهلتدعأامدنعهنعتهسءيشامهصقنينيسورعلانأدحاولاةمأتركذةيناثلا

.ةدرفنمهيفتيبتلاهشارفىلإتعجروبابلاتحتنمهايإامهتلوانف

نكلو،اهجوزبحتيهو{ةشايجةيوقةفطاعاهلو،اسنلارئاسلامكابلقةأرملاهذهلنإ

،سانلاقوقحوهللاعرشدودحىدعتتنأنوداهفقويوقرنلانماهمصعينيدكلذعماهل

3هلدعبامهنيبيواسيوهبحباهرمغيو،هفطلباهاعريرماعيبأفنكتحتناتجوزلاتشاعو

بطحلاذخأبتمهامدنعءابطحعمجتنيتاسبلاضعبىلإدحاولاةمأتجرخمويتاذو

ةدرابةمقلاهلاكرتوةباشلاةجوزلاعمىذغتدقخيشلانأاهلرطخفناطيشلااهلسوسو

ىلإاهتمزحتمروهللابتذاعتسافناطيشلانمرطاخلااذهنأتفرعو،تيبلانمةيحانيق

.ناطيشلافنأمغرتلابطحاهيفتدازثضرألا

اهبصنامهلاكرتوايدغتدقنيجوزلاتدجوفرادلاتلخدو،تيبلاىلإتعجرو

.اولرفصاواهسفنيفبدتةريغلابتسحأوديدجنمرطاخلااهيلإعجرف،ءانإيف

فرعاريغتماههجوىأراملف\نانحوقوشيفاهيلإرظنيرماعوبأناكو

:ناطيشلابطاخينمكلاقواهمكفرطبكسمأفاهيلإماقوسفنلاثيدح

."رهاطدسجنمهللاودعايجرخا"



؛سرابببليفةبضابلا_[؛٠٢]_ةيراتلابكومينةيضابإلا

نمناطيشلاجرخدقف،ةنمؤملاةأرملاسفنىلعبولطملارثألاتاملكلاهذهلناكو

ةرسألاتشاعو،اهجوزيفةقثلااهيلإتعجرو،اهسفننمةريغلاتلازو،رهاطلااهدسج

.نواعتلاومهافتلاوَبُحْلاهرمغيلرتميفلجرونيتأرمانمةنوكتملا

تنلعأدقف،تاليمزلادقننمملستملدحاولاةمأهبىلحتتيذلايماسلاقلخلااذهعمو

راكنتسايفاهللوقتةيتولاللابنيزاهيلإتثعبف،هئافخإىلَعءاسنلاصرحتاممائيش
ىلإتعمتساودحاولاةمأتباتف"انلعفلروبقلانيبانروبقرتسننأانلنكمأول":ينأتو

امتداعسواهنيدةمالسىلَعصرحتوريخلااهلبحتةنمؤمتخأنماهيلإتدرويلاةحيصنلا

.امترخآيق

ميكحلاعراشلاماداموهادعتتالٌقَحْلابناجىلإفقتروصعلاكلتيفةملسملاةأرملاتناكدقل

.ممماسحإوأسانلاتاءاسإىلإةرظانريغعيطتوهلعمستيهفرومألانمارمأاهيلعبجوي

ةيرقنكسيناكنينمؤملاقدصأنمنمؤمو،ءاملعلارابكنمملاع:يتازملانامثعوبأ٦

ناكو"فوسفغ"و"تغرثت"نملامشلاىلإخماشلبجردصىّلَعمثحتيلاةيرقلاهذه"يجد"

هكليقتناكو&('ورنم"ىمستامهنمىربكلا{امهميلعتوامهتيبرتنسحأناتنبنامثعيبأل
"وزثم"هيلإبطخيهئابرقأضعبهءاجف"ةتازمرئب"مويلافورعملااهرئبدنعبونجلاىلإنكست

تامو&هلباجتسافةيدابلافالجأنعةحلاصلاةبيدألاةفيطللاةاتفلاهذمبنامثعوبأنظيملو

حاصفءاسنلاطغلهيفرثكدقو،سورعلاهيفيذلاتيبلابناجبرمولجرلاضهنتىحدقعلا

."ىقبتنأاهلنذآالفنكنيبورمتناكنإ":الئاقيفاحلاظيلغلاهتوصب

جوزلااذهءاروتراسو«اهتنيزلمكتستنألبقةفيطللاةحلاصلاةنمؤملاةاتفلاتماقو

.المجاًبكارناكو،عبطلاظيلغلايناجلا

عماهنكلوءءامدلااهنمتلاسو،اهامدقتيفحىتح«ريسملاامبلاطو،ةاتفلاتراسو

هلتدسفهتردابليقمللوأتيبمللناكميفاهجوزلزناذإف5مربتتملوكشتملكلذ

امهلتمدقوهنوؤشعيمجبهلتماقاذإف3اًماعطهلتجلاعمث،هسلجبهلتأطووءاهجادر

"



!إراببيليفةبضابإلا_[؛٦٢]_ةبراتلابكومينةيضابإلا

ىلإلصوىََّحاميأدوهبأداذهلزيْمَلَوكابرقوقحتدأواهسفنىلإتعجرهجاتحي
.رازتالوروزتالةنيجسنوكتنأهبشتتناكف،سانلاىّلَعةديعباًئيباهلبف،امهنطو

يفغلابتكلذعمتناكو«ةيفاخلاةهيركلاةعلطلاهذهريغهللاقلخنمادحأىرتالاهنإ

ءايركزوبأةمالعلااهركذ‘بايغلوطدعبخياشملااهركذو،ةءاسإلايفغلابيوناسحإلا

.امترايزىلإخياشملانمةعامجواهابأاعدف،يتاردسلاسنوينبيحي

اهيلإاولصينأةفداصملاتءاشوهللايفاتخأاوروزيللامرلاةيولأنوعطقيخياشملاراسو

هذهءايركزوبأاهيلإاههجوةملكلوأتناكف8'الضفتمجراخلانماهتيبحلصتيهو

امباتتساو،"ةلضفتمكتيبجراخكارأالو\ةجراخكتزانجدجأنأراتخألينإ":ةيحتلا

،©بيرغةقطنملايفدجويالهنأو{ةدرفنماهنأبرذتعتملورافغتسالاوةبوتلاىلإتعراسف
كلذنعاميشلقتمل؛ائصخشىرتالواسحعمستالددعلاتاوذروهشلااهيلعرمتاهنأو
نأاهيلعفقوقحاهيلعهلولجرلااذهجوزتتنأاهيلعبتكدقلإمربتتملوكشتمو

هقحتسيالمأميركتلااذهقحتسيأاهبحاصىلإةرظانريغقحنماهيلعاميدؤتنأوربصت
.نيعجاراولفقئامالثموقلاثكمو

ُهَتكَلَو5اًرينكائيشملألانماهلسحيناكف"نامثعيبأىلَعهذه"ورنم"ةلاحترثأدقلو

77دعباهيبأةيسفننم"افكت"ةريغصلاهتنبتدافتساواهلاًميشلعفينأعيطتسيال

تناكىتَحكلذلبقهدحتتناكامقوفليلدتلاوفطعلانمهنمىقلتتناكف،"وزتم"

ىلإفزتيهواهداسفنمهاشختامو.اهتنيزنعهثداحتوةيفطاعلااهرارسأبهيلإيضفت

.غلابونحيفاهيلإعمتسيواهدعاسيوامبقفريناكف،سرعلاةليليفبيبحلااهجوز

امبفقيدقايبيليفةيضابإلاةأرملادوهجمنأبسحيدقةقباسلاثداوحلاأرقييذلانإ

هلسيلنابسحوهو،يلولاوأبألاوأ،جوزللقلطملاعوضخلاو،لامتحالاوربصلارصنع

اهسفننهتمتمنو،امماجحلزتملامنأمغرروصعلاكلتيفةأرملانإفؤ\باوصلانملظ
كلذمغراهنإ،ةمواسملاقوسىلإاهتماركبردحتتملو©نويعلاىلَعاهنتافمضرعتستمو

.لذتبملالرزتملابوثةسبال١(



[إرايبيلينةيضابإلا[؛٧٢]ةيراقلابكومينةيضابإلا

ىلإةهجنمةمألاةسايستهجواماريثكو،ةايحلاثادحأيفايلعفاكارتشاكرتشتتناك

.نيدايملاعيمجيفلاجرلاحافكنعاهحافكصقنيملوشةهج

"لاطيج"نيب"نيس"ةنيدمنكست،ةريدقلاةيبرملاو{ةلضافلاةملاعلا"»يحييمأتناك٧

روكذلاةبلطلاامبسردييلاسرادملايفاهتساردمتتالةاتفلانأىرتتناكو."راَجيميت"و

رخآىلإةساردلاةصرفةملسملاةأرمللتحاتألةاتفلابةصاخةسردمتحتفولاَهَنَأتأرو

ةصاخلاةسردملاتسسأتو،اهذيفنتيفتعرشىحةركفلاهذهبتعنتقاامو،ةيميلعتلالحارملا

:ملعتللاهيلعنلبقيتايتفلاتناكف.ةيلخادلاماسقألابمويلاىمسيامهبشامبحتفو،تانبلاب

مَلَونهيتبرتىلَعفرشتولكألانهلمدقتيهوةسردملاينمقينهنمتاديعبلاتناكو

ةيبرتعيمَحلايبرتتناكف،نهلويمونهدادعتسابسحتايتفلاهجوتتناكدقفاذمبفتكت

اهللهستنمنهنمولمعلاباوبأامهلحتفتنمنهنمفةايحلايفنههجوتوةحلاصةيمالسإ

.غوبنلاةجردىلإلصتىتحاهتسارديفرمتستنأصرحتنمنهنمو،ةرسأنيوكتقيرط
رثآملاالو،ةأرملاهذهتعنصامقوفثيدحلاسفنلاملعهعنصيذلاامهللاويردأتسلو

اهنعثدحتتودئارخلااهنعنلعتنأنودسمألاةأرماهتلعفامقوفمويلاةأرملااهتغلبييلا

رهظتاهلمعجئاتنتناكنإوةتماصةنكاسلمعتتناكاَهَنِإ..فكألااهلقفصتوتاعاذإلا

.اممبارضأورورعزمأوةيرارعزلاةركاشلاثمأيفةرهاب

هشنقانتو\ةضمغمنيعبهيلإرظنتاهنل؛قرشملااهيضامنعلتمويلاةاتففقتنأفسؤملانمو

رورفلانمليلقنعتلزانتوحجبتلااذهاهسفننعتقلأاَهَنَأولو،روزمخيراتو،دروتسميأرب

فرشلانمكلذيفتدجول،امتدجاهلاهتفلخيلاقئاقحلانيبميوقلااهقيرطتسمتلاوعنطصللا

.ةحاتملالئاسولاوةرسيملابابسألاعمرصعلااذهيفيههغلبتملامحافكلاولبنلاو

لبجقوفةطسبنملاةنيدملايفاهلهأنكسيةيئرجةيكذةاتف("لسوطاممأتناك٨=

يفتبغرف!اديدجمهدنعدحتملىتحاهدلبءاملعىلَعتسردو"وابك"قرش"اَرْصِإراَج"

___

.)١( مقرلصفلااذهياهيلإةراشإلاتقبسدقو،نوميميبأةجوزيه )١

ص٣١٧. اريسلا:عجار )٢



[إرايبيليفةيضابإلا[؛٨٢)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

سيلو،"نيزمط"بونجيصمصمتلاميهاربإنببيصخدّمحُميبأةسردمبقاحتلالا

ناكولايمأةعبرأنعلقتالةليوطةفاسمنيتسردملانيبوتانبلليلخادمسقةسردملاب

روهزلارمعيفةاتفلحمسيلهف،رويغلااهيخأنماميسالاهلهأنمةضراعمدحتنأايعيبط

غولبىَّلَعتممصاهنكلومويَلُكيفةدرفنمنيدلبلانيبةليوطلاةفاسملاهذهعطقتنأ

.براقألاولهألاثدحتو.ةياغلا

يبأسلجمرضحتفةسردملاىلإبهذتمتاهقارزمحلستتوةساردلاتاودأذخأتتناكف

اووآدقسانلادجتفاهتيرقىلإعجرتو‘تاشقانملايفكرتشتو،هسوردىلإعمتستو،دمحُم

نماهيدلامرضحتو،دغلاسورديفلغتشتفقيمعلامونلايفاوقرغتساومهعجاضمىلإ
كلذتحارأفاهشارفىلإتوأمايقنسحأاهبجاوبتماقاهنأىلإتنأمطااذإىحتابجاو

نعىغتسياليلامالعألانمتحبصأو،ةياغلاتغلبىمحكلذكلزتملو،دودكملامسجلا
برق"نواسرمي"يفتجوزتنأاهلبتكو..ةيملعلاسلاجلانمسلجبيفاهروضح
ءارآىلإعمتستو‘تاشقانملارضحتفاهروضحبالإاًسلحبنودقعيالخياشملاناكف"راجيمت"

لاوهأتدبكتاماريثكو،باعتأوقاشميفةرهشلاهذهاهلتببستدقو،اهدقتنتومالعألا

نكامألانماهريغوأ"غيزودنت"وأ"نّواَنَج"يفدقعتيلاعماحلارضحتللماحيهورفسلا
.عامتجاللخياشملااهراتخيلا

تناكاهئأل؛ادجةروخفتناكةديسبتوريبيفةيكيرمألاةعماخجلايفتيقتلاينأركذأ

ةبسانمَلُكلَوعمجمَلُكيفكلذديعتتناكوةعماجلاتلخدةيبرعةاتفلوألوقتامبسح
الو،ةرفاستقلخذنمشيعتيهو،يحيسمتيبيفتيبرةاتفهذه:يسفنيفلوقأتنكف

لوخدلبق-اهلحيتأنوكينأدبالو،ىهقملاوتيبلايفلاجرلاةسلاحبيفتنعيأدحت

اهداليم،داليملادايعأيفلقألاىلَعةيبرغلاةقيرطلاىلَعنابشلانماددعصقارتنأ-ةعماجلا

اَهَنأبسحتكلذعمو،نيرشعلانرقلافوتوريبيفةظفاحمامترسأتناكاذإاذه،حيسملارأ
.ةدرفنمروكذللةسردمتلخداهنأل؛ادجَمتبسك

دارفأنيبشيعتنيلاةملسملاةاتفلاهذهةروص-ىرخألاةروصلا-ةروصلاهذهىلإعض

ريغلاجرلاطلاختنأسانلااهلحمسيوأاهسفنلحمستال\باجحلابةظفتحمةملسمةرسأ



!سرايبيلينةيضابإلا[؛٠٢_)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

ققحتف،فورظلاَلُكرهقتنأتعاطتساامياجحواهنيدواهقلخبةملسملاةاتفلاهذهمراحملا

مغرةعماخلاهذهيفسردتو‘بيصحخدّمحُميبأةعماجبقاحتلالايهوةيلاغلااهتينمأاهسفنل

ةعبرأنعلاحبلقتاليلاةليوطلاةفاسملامغروةضراعملاهذهيفمهددشتولهألاةضراعم

؟يرجهلاثلاثلانرقلايفشيعتتناكيلاسوطاممأىلإرصعلاةاتفةلوطبرادقمام،لايمأ

نكيملوطقفملعلالجأنمميظعلاحافكلاكلذتحفاكةاتفلاكلتنيأكلذىلإفضأ

ىَّلَعلصحتلسردتنكتملاَهَنإرصعلااذهيفةاتفلاسأرهبمحدزياممءيشاماسحين

.وهللاوةعتملااهسفنلحيتتلالولمعىّلَعالوؤجوزىلَعالو{ةداهش
نمهيفنيدجتسف،يضاملايفكتدجلامعأىلإيرظناومويلاةاتفايكخيراتيركذا

اًحيحصسيلو"كتماركنهتمتوأكفرشسمينأنودهبيرخفتنأكلقحيامةمظعلا

تفرشتذنمفاًمولظمواًملظمناككيضامنأبخسفتلاولالحنالاةاعدكعوريقهيقليام

اهمركأدقو،عمتجلاوخيراتلاياهعضوو.ةأرملالاحريغتمالسإلابدليوختنبةجيدخ

.اًئخأوانبوةجوزوامأمالسإلا

لجرلاىلَعقبطنممكحهنكلوةأرملاىلعارصاقمكحلااذهسيلو،ارعادواغباهئاهأو

نمانغلبامو؛ملعلاوناميإلابةأرملاتحلستكلذك،ملعلاوناميإلابلجرلاحلستامكو،اًضيأ

اهنأادبأةشئاعملعنمصقنيملو؛ءاسنلانعانغلبامماريثكرثكأسيللاجرلانعهللانيد

اهنعوسانلاملعأنمتناكدقفاهفليناكيذلاديدشلاباجحلاعمو{ةرفاسنكتمل

.اننيدفصنانذخأ

خيشلاىلإعمتستسلجابناجبسلجتمتاهبوثبعفتلتيلاسوطاممأةاتفلاهذهو

رثكأىلَعقوفتتنأباجحلاكلذاهعنميمل،مهيلعدرتوةبلطلاشاقنلبيجتستو،هلئاستو
.سانلانيباهتنتفبيمرتوءايحلابوثاهنعيقلتنأىلإاهملعاهعديملو،اهئالمز

©تدارأامتغلبويملعلاجهنملااذهتجهتنالاةديحولاةاتفلايهسوطاممأتسيلو

يفعيمَّحللاًحاتمناكملعلافلإو.ةفاسملادعبوريسلاتنعنماهيفاملاهتصقتقسمنو

.رصعلاكلذ



!ارايببليفةيضابلا(؛؛)_ةخيرتلابتومينةضابإلا

ةيكذلاةبيجنلا"تخأتناكوشءاملعلالحاطفنمينكاسملاسورمعصفحوبأناك٩

امدنعوةاتفهيلإلصتنألقاملبمتفلبىنح،هنعذخأتوهيلإعمتستوهتسارديفهقفارت

هلعمجتفهيلإةجاحيفوهامةدعاسملانمهيلإمدقتتناكفيلأتلاوأةساردلابموقيناك

ةباتكلايفهدعاستو،ةساردلاجهانمهلدعتو،تحبلاعيضاومهلصخلتو"فيلأتلاةدام

.ةعرابوةيكذ"ةريتركس"اهنمدجواذكهو"بتكتفءالمإلاهنعىقلتتوأ،هيلعيلمتف

ةريسأتذخأو،شيجلارثكألتقو،اهوخألتقوهتقفار"ونام"ةعقويفبرحلاىلإبهذامدنعو
ىلعانلةردقالوتاريسأانعقودقواَمأ:امتاليمزلتلاقف{داسفلاتفاخفامتاليمزضعبعم

.ءوسامبديرينمباهجوزينمنكنمةدحاوَلُكفعتستلفشوحولاءالؤهيديأنمصالخلا
.نيدلاوملعلااهدجنيلاوحألاأوسأيفىتحاذكهو

جذامنةاتفلاهذهخيراتيفو،نيحلاكلذيفةاتفلابناوجنمابناجلثميجذومناذه

.باجعإلاىلَعثعبيامةعورلانماهل،ىرخأ

"راجيمت"نيبعقتيتلاةيرقلاهذه"طائوأ"نكسينيتلصيروسموبأناك١٠

ردقلاميظععيبرلاوبأهيفلاقامكناكو"برغلاىلإةهجتم،لبحجلافصتنميف"لاطيج"و

.ةيحلاةيملعلاعجارملانمهربتعيترهاتيفمامإلاناكو،اعرووالمعواملعمالسإلايف

امءاملعلانمهريغنعوهنعتسردو،ةبيجنلاةيكذلا"هتنبهتياعروهفنكيفتأشن

.ناهربلاةرضاح!ةيحلاةيوق،شاقنلايفةعرابتناكو،ملعلانمةقماسةبتراهغلبأ

ملاعلااهللاقف،امباصأامضعبهلفصتوضيحلالئاسمنعهلأستاموياهيبأىلإتءاج

{"ةمايقلامويهللايتقمينأمويلاكنمتيبحتسانإىشخأ":تلاقف"؟نيحتستالأ":ريبكلا

.اهتلئسأنعامباجأو،ادراهلدجييمكو،ةّمحْلاخيشلاتمزلأف

نوملسلا":اهوبألاقف،مهشاقنىلإعمتستةرضاحتناكوخياشملانمعمجثدحتو

؛ىقبتمهلاوقأنكلونوبهذينيملسملانإفلضفأمهلاوقألب":يهتلاقف3"مهلاوقأنملضفأ

.١٣٢صريسلا:عجار٢(



!سرايببليفةيضابإلا[؛}١_)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

اذكهو.."ملعلانملضفأءيشكانهسيلفلإو؛ضارعألاىلَعماسجألالضفديرتنأالإ

.ةقهارملانسيفيهوسلجملامامزذخأتنأتعاطتسا

ثيدحهيلإثدحتتاهرشنوامايلسغنمتغرفنأدعباهيبأىلإمويتاذتسلجو

يلقريهطتهللالعجولمنأ":تلاقف،بايثلاىلإبألارظنو،نونحدلاوىلإةبوبحملاةلفطلا

كنإ":ةيكذلاهتنببابجعمخيشلالاقف"افيظنهقلاخىلإهثعبأوبايثلالثمهلسغأفيديلإ

."ينامألايفىمحيمغلبأ

رفتْمَّلَو،"اقحنوعبسكيلعهلنمبكنجوزأل":اهللاقف،هتضاغفامويهيلعتللدتو

نإ:ثالثىلإنهدرأنذإ":ةسايكوفرظيفهتباجأاهنكلو،مويلاتانبلعفتدقامكةبراه

."تبنتجاىهننإو،تلثتمارمأنإو‘تبجأاعد

ءاملعلالحاطفلواصتنأباجحلااهعنملهف،ةبجحتملاسمألاةاتفنمجذومناذه

.ةسايكلاوربلاوبدألابمهيلعبلغتتو،ناهربلابمهمحفتوةجحلابمهعراقتو

اهرثأامو؟ةريبكلاةأرملاةايحيهامف،ةاتفلاةايحنعجذامنلانماددعتضرعتسادقل

.؟ةرسألاوتيبلايفاهكولسامو؟عمتجايف

هبمدقتىتحجوزتيملنيلماعلاءاملعلانمللاةَمحَرحيلدألاىحيوبأناك١-

نكسيينارصنلجرهبرمف،بنعلاعمجيهنيتاسبنمناتسبىلإمويتاذلخدورمعلا
نهرهظمتانبهلناكو.هلهأبهعمءاجفةوعدلابينارصنلارسو،بنعلالكأيلهاعدف،ةدلبلا

:ينارصنلالاقف،نهنأشيفهثدحو©ىيحيوبأنممبجعأف،لقعلالامكوبدألاولامجلانع

نهلمجأتناكو.لباطخلامأىحيوبأراتخاونهادحإكتجوزمكنيديفزاجنإ

.القعنهلمكاو

نيباهريخئكهلوصأوهدعاوقاهلحرشومالسإلانعاهٹدحليللاياهيلإىوآاملف

اممالسإلانمتمهفوهنيدوهقلخبولجرلابتبجعأتناكو،اهلهأىلإعوجرلاومالسإلا



؛٢رايبيليفةيضابإلا_[؛؛!)_ةيراتلابكومينةيضابإلا

قرافتنأاهلزوجيالةيحيسملانإفةيحيسمتيقبولىحاَهَنَأتركذتو"لبقنمهفرعتمل

.اهجوز

تلاقف{ةملسمامتدجوفحابصلايفاهروزتاهمأتءاجو،مالسإللاهردصهللاحرشاذكهو

."ديدجلاكنيدلهأرايخنمينوكفتلعفدقوامأ،اًدبأكنيديكرتتالنأبغرأتنك":اهل

ىمحليوطنمزاهيلعضميملف،هللاباتكظفحيفاًئيدحتملسألاةأرملاهذهتأدبو

تدجو،ىجيوبأهببجعأ،ديجظفحيفنارمعلآوةرقبلاةروساهجوزىلعتضرع
ءاملعللادصقمو‘هعجارمنماعجرمتحبصأىنحهرارسأةفرعمومالسإلاةسارديف

.نوميميبأوءايركزيبأورصاهميبألاثمأاهروزي،مالعألا

نممئازعلاباحصأالإاهيلعىوقيالةدابعلانمعاونأىلَعاهسفنضورتتناكدقو

يذلامسالللعوخيراتلايفدباعملارهشأنم"نيمرغت"يفاهدبعمونيقداصلانينمؤملا

هذهنيعمو"ناميإمَرغأ"دبعملاكلذتمسدقف}هللاةدابعيفاههاجتاىلَعةلالدهلهتراتخا

.ركذلاسلجميفسفنلارصق:يخامشلاةمالعلااهرسفامك،ةيريربلاةملكلا

ةروص،قحلاوملعلالجأنمةأرملاحافكلثمتىرخأةصقلقنننأماقملااذهبسانيدقو

.ةجوزنوكتنيحو.ةبلاطنوكتنيحةملسملاهيلعنوكتاملةحضاو

اهيفامبالوايندلابلفحيال©نيدهازلاءاملعلاةشيعشيعيييمرغتلادًّمحُموبأناك٢

رمألابمايقلاوناوخإلاةرايزوهللاةدابعوءاملعلاةركاذمنيبهتقويضقيناكف،عاتمنم

نماشارفدجيالناكف،سانلانيبمجنتلالكاشملالحوركنملانعيهنلاوفورعملاب
.لامعألاهذهريغلتقولا

ةايحهلضرتملف،هلمعنعوهسفننعاهثدحو"نيسمأ"يفىحيمأمويتاذراز

ةنيمألاةحصانلايأربمنتقاو،ةنبهرلاىلإوعديالمالسإلانأهتركذوةليوطلاةيبوزعلا

.هرمأيفاهراشتساو
ةنسيقو،ةريقفةرسأنيب"لاطيج"يفتأشن0ةاتفتابلاطنيب:خيشللةريبكلاةيبرملاتلاق

نيبتماقأوةسردملابةاتفلاتقحتلاوىعرمللابلطاهلهألحترافافجلاوطحقلاتاونسنم

.٩٤٢صشريسلا:عجار١(



؛سرايببليفةيضابإلا__(؛؛٢]ةيراتلابتومينةيضابإلا

وةقفنلاىلإ\ةيبرتلاوميلعتلانمنمنؤوشعيمَجىلَعةسردملافرشتييلاتاميقملاتابلاطلا
تاذتاليمزلارثكأىلعاهقوفتوةساردلايفاهدجواميدأواهئاكذىلإيهو،ةوسكلاوةماقإلا

.ةجوزهلنوكتفردقيدقيلاةاتفلاهذهىلَعفرعتلاهلحيتتنأةملاعلانمبغرف؛لامج

ترمأوتلخدفسانللقوقحلانمهيطعياموهللانيدماكحأبةفراعلاةيبرملاتبحرو

.ةسردملابناجبجيرهصنمءامةرجباهليتأتنأةبلاطلا

يفتعرشامف،اهتسردمةيناثلاو،اهلامهادحإنيترجلمحتجيرهصلاىلإةاتفلاتبهذو

ةرجهلألمتنأاهيلإبلطيومالسإلاةيحتاهيلإلسريلجراهبناجىلإفقوىمحءاقستسالا

نأكترمتساوبيرغلجرنمبلطلااذهلبرطضتملو،مالسلاهيلعتدرف5هدييفتناك

.بيرغلاةرجتذخأكاهسفنةرجتألمئالوأامتذاتسأةرجتألمفثدحمملائيش

ايةعرزمهللله":اهللاقو،تابثلااذهو،ةنازرلاهذهو،قلخلااذهبدًّمحُموبأبجعأو

نمهللهو":لاقو0"معن":تلاق"؟اهثرحينمهللهو":لاقف."!معن":تلاقف"؟ةيراج

حرشتتعرشمت"!معن":تلاق"؟نزاخمهللهو":لاق"!معن":تلاق"؟ثرحلاكلذدصحي

‘توملادصاحلاوسانلانوئثارحلاوايندلاةعرزملا:تلاقنايبوةحاصفيفامباوجهل

.رانلاوةنحلانزاخملاو

ةاتفلاهذهنأو،اًحصنهلأتملىحيمأنأو،لاثملاةردانةردىلَعرثعهنأدُمحُموبأملعو

املقتافصيهو،تابثلاوءاكذلاوملعلاوبدالاولقعلالامكولامحلانيبتعمجدق

.دحاوصخشيفعمتجت

اديعبممتاتفجوزتتنأيفاوعنامةاتفلابراقأنكلو،اهبطخيةاتفلامعدًّمحُموبأبهذو

جوزتتزلاهنأمهتربخأاهيلإاوعجراملو،ءافكأنايتفاهمعيبيفمهلو"نيمرغات"يفمهنع

ىلإفقرفهسبامماجعإودًّمحُميبأىلإاهلويمفرعاهمعناكو،اهمعهنعىضرينمال

،بحتنمجوزتتنأبجياهنكلوإمهنوبحينمجاوزاهيلعاوضرفالنأرصأواهبناج

جوزلااذهعمتشاعو{ينيمرغتلادّمحُمابأتجوزتوبراقألاولهألاتنعتىلعترصتناو
نعالزناماممنأامهقلخنمناكو،كرتشملامهفلاوبحلاوةداعسلابةئيلمةايحبيبحلا



(إراببيليفةبضابإلا_[؛}})]خيراتلابكومينةبضابإلا

ماسبدأهلإ}ءيشةيجوزلاقوقحنمامهدحأىلَعىقييالىمح{اللاحتوًالإطقامهشارف
.قوقحلاةسادقنوفرعينيذلاتانمؤملاونونمؤملاكلوأهبىلجت

زارطلانمتيبةديسو،ةريدقةيبرمو،ةملاعةليمزو{ةبحمةجوزباهيفدّمحُموبأرفظ

.ائيشاهنمفرعيالناكف،ةرسألاوتيبلالكاشمَلُكاهيدينيبىقلأوامبقثوف،لوألا
يفراتحاسرعللاهزهجينأهيلإبلطوةبيبحلاهتاتفدًّمحُميبأىلإءايركزوبأبطخاملق

!مزليامدادعإةمزاحلاةجوزلاتلوتوعنصيامفرعينأنودجرخيولخديراصوهرمأ

تمتأىمح،هسفننئمطتواهلوعديف"معن":هبيجتف"!انلاذهأ":اهلأسايشترضحأاملكف

.ةرشبتسمةيضاريهوةيجوزلاتيبىلإتفزوسورعلازيهجت

اهيفةلماكلاهتقثعمو،دًّمحُميبأةجوزرورعزمألتناكلاةيوقلاةيصخشلاهذهعمو
.هتراشتساوهنذإنودائيشلمعتالتناك

تدارأاكَلَو!اهنيدواهقلخواهملعنماهيلعتضافأفديزمأةحلاصلاةنمؤملاامتراز

مأبيجتستنألبقو"دئاوفثالثكلذلباقماهديفتنأواهعيشتنأاهيلإتبلطعوجرلا

:اهللاقفكلذىَلَعاهضحلبجوزللنذأواهجوزنذأتستتبهذ،اهتفيضبلطملرورعز

يبألىلصمهيفوقيرطيفعضوم"نريبدا"و-"نريبدا"يفتنفدوقيرطلايفتمولواهيعيش"

لكبهلتبتكهللايفهاخأعيشنم":رورعزمألديزمأتلاققيرطلابتناكامنو-دّمحُم

هرسهليشفيقيدصريغبىقبينأملسملليغبنيالو،ةئيسهنعتيحمو‘ةنسحةرطخ

قفتااذإو«سكعلابةأرملاوءاسنلايفهذختالاجرلايفلجرلاهدجيملنإفشهمومهيفهكرشيو
امهرمأاشفامدعبببسريغنمهيلإبوطخملاوأبطاخلاعجرمثةاتفحاكنىلعنالجر
."ةكربدجيالو،اًريخىقليالف

َقَحلاىلعلوصحلانعلهألادادبتسااهقعيملو\ةساردلانعرقفلااهقعيملةأرماهذه

هضعببتماقولحافكيرمعلاذهو،يلاثملاءفكلاجوزلارايتخاوهو،نيدلااهلهلوخيذلا

تناكنيحلاكلذيفةأرملانكلوىوعدواحجبتةعاذإلاوةفاحصلاتألملمويلاتانبىدحإ

وحنسدقملابجاولابناموقيو\ةحلصمللنالمعيو©قحلانافدهتسي،لجرلالمعيامكلمعت
.ةمألاوحنوأسفنلا



؛ؤراببيلينةيضابإلا_(؛؛٠_)_خبراتلابتومينةيضابإلا

عمتجملاةمدخةلاسر،ةسدقملااهتلاسرلةأرملاصالخإىَلَعاليلدةيتآلاةصقلايفلعلو

.ةلئاطةورثباهيلعمعنأدقهللاناكو}ةلضافةملاع"ةيرويرولاعيبرلامأتناك٣

ركشت،ريمضلاةيحفكلاةيخس،بلقلاةبيطملعلااذهولاملااذهىلإتناكو،ريفولامو

نوبيطتسيخياشملاناكو،ةعفانلاعيراشملاءاشنإبعمتجملاحلصتو،اهنمقافنإلابهللاةمعن

دقوإةيعامتجالاتاساردلاوةيملعلاتاشقانملاوتارواشمللاهيدلعامتجالاواهدنعةماقإلا

دًّمحُموبأاهيلعفارشإلاىلوتييلاةرماعلااهتسردميفمهيلعقفنتتناكف.ةماقإلانويلطي

امنأصرعنيبرايخألاعمهللاةدابعىلإعطقنيواهيفداشرإلاوكسيردتلابموقيونتنسنب

.ريخلاوىدهلاقيرطممترأوليبسلامهمامأترانأف،ةحيصنللاهيلإاوأخلاماًريثكو،اهيراوسو

ييلازئاجعلاكلتركذينأنوديضمينأعيطتسيالايبيليفةيضابإلاةأرملانعثدحنملاو

لضفلااذهرخاوأيفركذأنأريخلانملعلو.خياشملاةدجنهنمةدحاولكىلَعقلطي

.زئاجعلاكلتضعبةأرملانعثيدحللهتدقعيذلا

قلطأيذلاملعلاوهنرامو{ةدجلااهانعمةيربربةملكانان6"»"نّراَمانان"١٤

مزاحلافقوملااهيفامهلناكةيخيراتةثداحىلإريشننأديرنيلازوجعلاهذهىلع

.هبرختفتنأةأرمللقحييذلا

يداولةيبرغلاةفضلأىلَععقتلاةليمجلاةيرقلاهذه،ىَراَمَحْلاةيرقيفنرامائانتشاع

كانهمالعألاءاملعلاىلَعتسردو،ةريصقةفاسمب"سابدن"نمبونجلاىلإليمجلاءاقرزلا

الوديدسلايأرلاوحالصلاوملعلابسانلانبترهتشاو،ةأرمااهغلبتنأرقةبترمتغلبو

.خيراتلالواطيوعراصيةيلاعةوبرقوفافرشممويلاىلإاهدجسملازي

وبأشيعيناكلايمأةسمخرادقمىَراَمَحْلانعدعبتاليلا"نواًتَج"ةنيدميفو

.ينوانجلاديمحلادبعةديبع

اا

.٣١ ص٠ ،ريسلا:عجار )١

.٣١ .صريسلا:عجار(آ



[سرايبيليفةيضابإلا[؛؛د)ةيراقلابتومينةضابإلا

عبسيقبدقفاهلاجرفرعيوايبيلفرعينمحرلادبعنبباهولادبعمامإلاناكو

اذهززعوسينوانجلاةديبغيبأىلعهرايتخاعقوفايبيلىلَعايلاوراتخينأدارأوتاونس
.هيلعخياشملاقافتارايتخالا

خياشملاهيلعحلأومامإلاهيلعحلأو،هيلعىقلييذلابصنملااذهضفرةديبعوبأنكلو

لاقلحلادجواريخأو،ةديبعيبأركفتلغشوةلواحملاتلاطو‘ىودجنودنكلو

نوعمسياًدغو،ريشتسيسهنإهعانقإلةريخأةلواحمنولذبيهدنعنيعمتجباوناكنيذلاخياشملل

وبأنكرييذلالجرلااذهنوفرعيمهلعضعبىلإمهضعبخياشملارظنو{ةعطاقلاةملكلا

.مامإلاءاجرىلإومالعألاءالؤهىلإعمتسااممرثكأهيلإةديبع

هلترهظف،ةمقلاغلبىنحبرغلاةهجىلإاخناشالبجدعصيرصعلاةالصدعبخيشلارظنو

انانتناكودجسملادصقو،ةرحاسلاءاقرزلارظانمىلعفرشيدجسماهيلعأتنةعفترمةوبر

نعاهثدحوهسفنتاذباهيلإىضفأوسلجوةديبعوبأملسف،امبريجانتبارحملاراوجبنرام

نإ":هلتلاقعت.للدملادلولابلاطمىلإةماحلامألاعمستامكهيلإتعمتساو،هتلكشم

الهأملعتتنأوترخأتنإورانلايفتنأفكنمأفكأوهنمدجويهنآملعتتنأوتمدقت

مثاًدحاوادحاولاجرلاضرعتساوريبكلالجرلاركفو"رانلايفتنأفكنمأفكأوهنمدجوي

مويلايفعمتجاو"نّواَئَج"ىلإعجرو،"الفلاجرلايفامأ":ميظعمارتحايفلاقوهسأراهيلإعفر

."انمئامعنمريخيهةياقوروزنانبايه":مهدحألاقفبصنملاكلذلهلوبقمُهَلنلعأوخياشملاب

رخفلابركذيمويلاىلإلازيالاهينبخيراتيفرثأةدحلانممزاحلافقوملااذهلناكو
تارايتلاوثادحألاىرجممبةفراعتناكوةيعاوتناكنيحلاكلذيفةأرملانإ،زازتعالاو

سلاجلاألمتنأنودةحلاصلاةهجولاةمألاهيجوتىلعلمعتتناكو،ةضراعملاةيسايسلا

يفاهتعاربرهظتلربانملاىلعبازحألاعراقتو،ةنانرلابطخلابعامسألالغشتو،ةرثرثلاب

.أدبملارصنيفالةقاذحلا

هذهلةظعوموةربعنوكتلزئاجعلااياصونمةلثمأركذأنألصفلااذهيتيبريدجو

.لايجألا



؛سرايببلينةيضابلا_[؛؛٧)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

نامإلابةحفاطلاروصعلاكلتيفتشاعةأرمامظعأ©)ةّيتاراسلاتناكرباتانان"١ه

ظفلقلطأاذإواهمامزيفدحأاهيلإغلبيملةرهشب{ءاملعلانيبترهتشادقوريخلاوملعلاو

اهنأكلذبنعملاف،ةريسلابتكوةقفلابتكيفخياشملاةدجظفلوأةدحلاظفلوأزوجعلا

.ةحلاصلاةلضافلاةملاعلا

متنأومكيصوأفيكو":تلاقف"؟زوجعايانصوأ":اهلاولاقفةبازعلانمعمجاهراز

ال":اولاق3"ةمئألاونونذؤملامكنمو،ءارزولاوءارمألامكنمو،ءايبنألاولسرلامكنم،لاجرلا

مكايإوءاوبذكتالئلمالكلاةرثكومكايإ":تلاق"نينمؤملاعفنتىركذلانإفكلذنمدب

."اوملظتالئلةمهتلاومكايإو،اوقرستالئللالدإلاةرثكومكايإو5،اوثنحتالئلناميألاةرثكو

مكيشموءءامهنلالكأمكلكأو{ةعراقممكتحفاصمو؛مكجئاوحبلطمكترايز":تلاق
."ىتوملامونمكمونوىضرملايشم

كلافروزتالمدقمادقألارشوهيفةفأرالردصرودصلارش":تلاق.انيديز:اولاق

."هنمقفنياللاملاملارشو‘نوملسملاهلخديالتيبتويبلارشو

ددجريصبدقانلانإفلمعلاقن":ءامكحلاضعبلوقةيريربلاةغللاىلإمُهَلتمجرتم
."دوؤكةبقعلانإفلمحلاففخديعبرفسلانإفدازلارثك،قيمعرحبلانإفةنيفسلا

اهملععاستاو\ةميظعلاةأرملاهذهزكرمىَلَعةلالدللةيفاكرطسألاهذهنأدقتعأ

.سوفنلارارسأو،ةعيرشلارارسألاهتفرعمو،اهتساردو

اهلةليمزىلإةيسوفناهتنعبلاةيلاغلاةيصولاكلتماقملااذهيفلقنأنأبسانملانملهنإو

تيبيفكسأريفشكتالو\كجوزريغكتيبيفامريخلكأيال":اهلتلاقفترهاتيف

دبتالنأكلذبتدارأ"كريغردنأيفكاردميلعجتالو،قارعلايفهبحاصناكولوكريغ

.سانلااهلقانتينألبقرابخألاةعاشإي

نمةأرملاهيلعتعبطامكلذو،مويلاةاتفاهيفركفتنأبجيةربعةريخألاةيصولايثو

.ناكمىلإناكمنمتاعئاشلالقنوثيدحلاةرثك

ا
.اهريغورماعيبألطقللاو.ةوعدلالهأتاياورورابخأيفتاقلعملايفاهنعسرداو،٥٩٢صريسلا:عجار١(



!إرايببليفةيضابإلا__(؛؛٨ه]_ةيرلتلابكوميةيضلبا
نمدصقأْمَلَوكايبيليةيضابإلاةأرملاةايحنمةقدصلا.بسحامقنحأتاطقلهذه

َرُكعيطتسيل،لايخلالامجبماركلاءارقلاءاوهتساوأصصقةباتكىلإروصلاهذهطاقتلا

ولو،قَحْلاليبسيفليوطلااهحافكوةأرملاةايحيفةبصخةدامدجينأةصقلابلغتشم
.عقاولاصصقنمةعئارةورثبةرماعلاةيمالسإلاةبتكملادمأللعف

ةمألانممسقلااذهةايحميركلاءىراقللروصأنألواحأنإفباتكلااذهيفانأامأ

بناجلااذهيفاوشاعنيذلابّمذَمْلالهأةريسىلَعناكمإلاردقبهعلطأنأو{ةميظعلا

مكحتالةلودرهظميفلثمتيالاهخيراتوةمألاةايحنأيعيبطو؛ميركلانطولانم

نيبنوقرفيالفةوقنممهيدلامينوحرقيشويجداوقلامعأنمدمتسيالو،هللاباتكب

ميقلانونزيالنيذلالاملاوةورثلاباحصآنمليلقدقعفرتيفالو،لطابلاوَقَحْلا
.بهذلابألإةيمالسإلا

لماعلاوحالفلاوسردملالمعيف،يداعلادرفلاكولسيفلثمتيةمألاخيراتنكلو

مهحلاصمةرورضبو،مهرئامضنميحوبمهلامعأىلَعنومدقينيذلاكئلوأرجاتلاو

مممأكامنوذفنيفرماوألامهيلإتأتنيذلالامعأيفالإمهتمأحلاصمومهرسأحلاصمو

.ءامصتالآ

يفةرحلاةكرحلاو،ةرحلاةركفلاو،ةرحلاةملكلايفلثمتيةّيضابإلاةمألاخيراتنإ

تالآواهلمعيمنوالوقيامرظتنتليجستلاتالآواهبحاصاهلقيملشةرحلاةئيبلا

اهنيزيملوتاوصألانماديزمامببسكيلاهقمنيملو،ةيحانَلُكنمههجاوتريوصتلا
.فحاتملايفوأضراعملايث

شوترنوداروصدجتسفةقباسلالوصفلاضعبىلإميركلاءىراقلااَهُثأيعمعجراو

.هتيعقاووهتطاسبيفخيراتلاةقيقحو؛ةايحلاةقيقحكللثمث

ىلإفزتغولبلالئاوأيفتنبهذهو،ةعاربولالديفاهابأشقانتةملعتمةاتفهذه

بحملااهيبأىلإاهلاحوكشتو.اهتنيزىلَعىشختفرطمميوتشلصفيفةيجوزلاتيب
هعبتتف،ةيدابلافالجأنمجوزتتنأردقلاهيلعبتكةأرماهذهو،امتدعاسمهوجرتو

اهفطلواهتقرمغرءارحصلاةواسقو،نشخلاجوزلاةظاظفىلَعربصتو،نيمدقلاةيفاح



!إرابببلينةضابإلا__[؛؛١)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

،هنمىلوأوهنممهيفوسانلابةالصلاىلإمدقتيالجرىرتةنمؤمةأرماهذهو!اهتفاقثو

ةرمآنينمؤملامأتوصعفتريناكامك،مدقتلانعهاهنتءاسنلانكرنمامقوصعفتريف

ولحتفرعو.ةايحلاتربتخاوملعلاتسرددقزوجعهذهوركنمنعةيهانوأفورعمب

نمةعامجهيلإوعديءاملعلانمملاعاذهو.اهئانبأىلإةيلاغلاحئاصنلابيقلتهرمونامزلا

فالخاذهوجاوزلانعتضرعأةاتفلكشملحيلدلبىلإدلبنملقتنيو،هئالمز
يفةأرملاةيضقاهممتةأرماهذهو،اهتساردلمكتستنأبحتتخأورويغخأنيببشني

،نهنمتابيرغلانكسلامسقاهيفئشنتو،تانبلابةصاخةسردمعئشنتف،خيراتلاكلذ

ىَُّحنوقنفويالف{ةلودلانؤوشنمنأشلاّسلجبنودقعيركفلامالعأنمعمجاذهو
ةيعيبطلاةايحلالثمتيلاروصلانمفالآىلإ...لحلامُهَلدجتفةأرماىلَعمهتيضقضرعت

.ةيعقاونماهيفامب

اًديعب5ةايحلاهبيرحتامكيقيقحلاخيراتلانماروصكيدينيبعضأنأتلواحدقل

:نيساسألانيرصنعلانمنوكتتةمألانأامبو،لاملانايغطو،ناطلسلاءاضوضنع

لهىردأتسلوامهنملكةايحنماروصكلولجأنأتلواحدقف؛ةأرملاولجرلا

موقتيهوامتايح.ايبيليفةيضابإلاةأرملاةايحلةيقيقحلاةداملاكيلإمدقأنأتعطتسا

ةنمؤملمعتامنسحأك7نيدبلمعتومأامبموقتامنسحأكةمومألاةلاسرب

،رارصإبجوزلارايتخايفيعيبطلااهقحتبثتو"ملعلابلطيامنسحأكملعلابلطتو

يهنلاوفورعملابرمألابموقتوبيصنرفوأبعامتجالاتاودنوملعلاسلاحبيفكرتشتو

..هللانيدىلَعةرويغةملسمموقتامكركنملانع

.كينيعنيباهعضأنأتدرألاةروصلاهذهمتينأحنرتفيعضلايملقنأمأ

2



!"رايبيليفةيضابإلا_[؛٠.]ةيراقلابتومينةيضابإلا

تاذرماتم

يفتعقوةيخيراتائادحأميركلائراقلااهيأكيدينيبعضأنأديرألصفلااذهيف

ريثتالةيعيبطارومأاهعوقونيحتناكوءايبيليفةّيضابإلاخيراتنمةفلتخمروصع

.باجعإلاىلَعثعبتالومامتهالا

تربتعاو‘تالوطبفقاوملاكلتضعبتربتعاروصعلاهذهيفاههابشأتعقواملق
.ميظعلادحلابسكتةيخيراتلئاوأثادحألاكلت

:ىتاذلاءافتكالا١

ةنألكلذو؛يزيلحنإلارامعتسالليلسلاهحافكيفخيراتلالاطبأنمىدناغربتعا

يفنورمعتسملادجيالىتح،هبءادتقالاىلإهينطاوماعدودنهلاجاتنىلَعهئاذغيفرصتقا

وهوهيلعةرطيسللةعيرذكلذنوذختيو،مهعئاضباهيلإنونحشيةجئاراقوسدنهلا

ارخآالطبىسنييدناغةلوطببديشينيحخيراتلانكلو،خيراتلاهلهردقميظعفقوم

نوالاثيللاوبأريبكلاةمالعلاناكدقل،نورقةرشعبةركفلاهذهىلإيدناغقبس

ةبصخلا"نّواَتَج"يضارأيفهجوزاهاعرتوأاهاعريةرقببيلحىَلَعهئاذغيفرصتقي

ناكوىةنيتملافوصلاةجسنأنمتاينّواَجلايديأهجتنتامىلَعهئاسكيفرصتقيناكو

قحوكالبلاىلإةبارتسملاعئاضبلابرستتالىنحيلحملاجاتنإلاىلَعراصتقالاىلإوعدي

لصيملمارتحالاوميظعتلانمماقميفلجرلااذهناكو،اهلوخدلةليسونوملاظلادجيال

يفيدناغنعلقيالهنإمهسوؤرماكحلاأطأطوءاملعلاتصنأملكتاذإف،دحأهيلإ

رشنلالئاسووهاهصقنيامُلُكَو،مالسإلاةماركبهيلعديزيوريكفتلاةمظع
.لاصتإلاوةياعدلاو

:ءاضيبلاةروثلا٢

©ىفنملاىلإهباوحوطو،شرعلانمقورافكلملااوعلخورصميفرارحألاطابضلاراث

هذمبديشيمويلاخيراتلاوميظعلمعاذهوليوطملظنميرصملابعشلااوررحو



!رايببليفةيضابإلا_[؛١٠)_ةيراتلابتومينةضابإلا

يذلاخيراتلانكلو"مدةرطققيرتنأنوداكلملزعتومكحلاماظنبلقتيلاةلوطبلا

.انرقرشعيثاذنمايبيليفعقيثداحباًعيرسارمرميديجلالمعلااذهبمويلاديشي

ادادبتساواملظقورافنعنولقيالماكحةيسابعلاةفالخلالظتحتايبيلمكحيناك

ملأتتةمألاتناكو!مالسإلاعلطمنمبيرقلادهعلاكلذيفمالسإلاماكحأنعادعبو

.دبتسملامكحلاكلذتحتتمصيق

سلبارطةنيدملااولتحاف،نيملاظلابةحاطإلااوررقورارحألانينمؤملانمعمجىعادتو
مكاحلامهيلإاوعدمت؟مدلانمةدحاوةرطقاوقيرينأنودمكحلازكرمىّلَعاولوتساو

انمآايبيلنمجورخلاوأةمألادارفأنمايداعادرفمهنيبءاقبلانيبهوريخويسابعلا

علطميفرارحأنونمؤمامبماقيلاءاضيبلاةروثلانيبقرفنمكلانهامُلُكَو،اروفوم
نييداعرفنريبدتبتماقىلوألانأرصعلااذهيفرارحأطابضامبماقيلاوءاضيبلاةروثلا

ىلَعدمتعتتناكتماقنيحةيناثلانأو،اهدييأتوةمألاةبحموهاَمئِإةوقنممهلامَلُك

.حالسلالامعتسالبقةضراعملاتتكسأيلا،هتوقوشيجلاةطلس

:ةأرملااضقزم٢-

ةفاحصلاتبأددقوناسنإلاريكفتنماقومرماناكمرضاحلارصعلايفةأرملالتحت

نمقدارإةبالصونهتيصخشةوقنتبثينأنعطتساتايتفلانمرفنديجمتىَلَعةعاذإلاو

ةييبلاداقتناو،نهلهأةضراعممغرنهتساردمامتإلتاعماخلاضعببنقحتلانيح

لوأتناكوكديلاقتلاتمطحيلاةنالفوأةنالفبديشتةفيحصتردصمكو.نهكلسمل

رصعلايفثادحألاهذهبهسفنلغشينيحخيراتلاوكاذكةعماجوأاذكةيلكتلخدةاتف

ةيبيللاةاتفلااهيفتمطح،نورقةرشعلبقىرخأثادحأىَلَعاعيرسارمرميرضاحملا

هقوفتدقوةشقانملايفهكراشت،اهليمزبنجىلإةساردلايفتكرتشاوديلاقتلادويق

.ةرباثموادجوءاكذ

تيمسنلاةيفاعةيكذلاةاتفلاىمستتناك"ارصإراَج"لبجىلَعةطسبنمةنيدمي

دحتملىحاهخياشمنعواهتنيدمسرادميفةاتفلاهذهتسرد،"سوطاممأ"دعباميف



(٢رايبيلينةيضابإلا[٠ث})خيراتلابكومينةيضابإلا

ةمالعلاريبكلايبرملااهريديييلاىربكلاةسردملابقحتلتنأتبغرف،هديفتستاممهدنع

."صمصمت"يفميهاربإنبدّمحُموبأ

نكلويلخادمسقةسردملايقولايمأةعبرأنعلقتالةديعبنيتنيدملانيبةفاسملاو

؟اهتياغغلبتواهتساردمتتفدهعملاكلذبقحتلنلةاتفلاهذهلمعتاذامفطقفروكذلل

نأاوررقو،مهرئاثراثبلطلايفتّحَلأاًمَلَو،اهوضراعفاهلهأىلَعاهرمأتضرع

لقتالةفاسمايمويعطقتنأروهزلارمعيفةاتفلنوحمسيفيكو.ةوقلابىنحاهوعني

نأعوطتو،رويغلااهوخأعوضوملايفعيمَلابلصأناكو،ةدرفنملايمأةعبرأنع

دصتنأمطتستمّلةفينعلالئاسولاهذهعيمجنكلوناجسلاةفيظوبموقينأواهسبحي

تناكو،اهنمتجرختىتحاهيفتسردو،ةسردملابتقحتلاو&هيفتبغرامعةاتفلا

.هيلإىعدتاليملعسلجبدقعينألقو©ىوقتلاوملعناعجارمنماعجرمدعباميف

روضحلةليوطتافاسمعطقىلإترطضااماريثكو،ءارآلاةمدقميفاهيأرناكو

..عضرموألماحيهوتاعامتجا

نإ..ملعلانمةقماسلاةبترملاهذهتفلبفتسرديلاةديحولاةاتفلاسوطاممأتسيل

لئالقلاكئلوأنمسوطاممأنكلو،دعلانهغلبيالقومرملاناكملااذهلثمنفلبتايتفلا

مألعفلعفدقو،ةيمظعلاةياغلاغولبللهألاةضراعمو.ةئيبلادقننيلابيمليئاللا

ىلَعريدتفبابشلانيبملعلاسلجبرضحتنمنهنيبنمو،تايتفلانمددعسوطام

.بالطلانيبيهوايعاوايحاكارتشاسردلايفكرتشتمتةريصحاهسفن

،ملعلاسلاحبترضحولهألاتبضغأوديلاقتلاتمطحنلاةاتفلاهذهنأىلع

ئ‘بيصخدًّمحُميبألاثمأاردقنيبرمةاعارمتحتاذهاهكولسكلستالأتناك

رحلاطالتخالللاحلاحتفتالتناك.ءاهتمشحواهسابلوامترتسىلعظفاحتتناك

.سردلاةعاقيفالإدحأعمثيدحوأشاقنيفكرتشتالو

اهتياغغلبتىتحةساردلايفرمتستيكةاتفلللاجملاحتفينأنيبريبكقرفكانهو
مويلاامبقعنييلاةوعدلانيبوكولسلاةيلاثموةيبرتلانسحوقلخلاونيدلاةباقرتحت



؛سرابببلينةيضابإلا_[؛}٢)_ةيراتلابتومينةيضابإلا

نمةبرجتلاةملكهلمحتامبةايحلاصرفةبرحتيفةاتفلاوتفلاكارتشاىلإسانلانمريثك

.ةسردملانمةبرجتلاهذهأدبتنأىلإنوعديو©ناعم

:اضيأةأرملااياضقزم٤

ءارآلااهيفتبراضتدقو،ةريخألاروصعلايفلكاشملامهأنمةأرملاميلعتةلكشمنإ

بناجبسردتنأبجيةاتفلانأنورينيركفملاضعبناكو،رظنلاتاهجوتفلتخاو
نأنورخآنوركفمىريو،ةيساردلالحارملاةيامىلإلافطألاةضورنمءادتباتفلا

ميلعتلالحارمعيمَجيفاهتيبرتبولسأواهجهنمواهتسردملقتستنأبجيةاتفلا
نأديرأاللصفلااذهيقانأو،نيقباسلانيفقوملانيبةحجرأتمفقاومنورخآذختيو

ايأرميركلاءىراقلايدينيبعضأنأديرأاَمَئإَو؛عوضوملايفصاخيأرنعنلعأ

كلذوميلعتلاوةيبرتلالاحبيفباسحمُهَلبسعمالعأهيلعقفتادقوإهتذفنيتهتنلعأ

.نورقةرشعلبق
نمريثكىَلَعتسردتناكو«ةأرملاميلعتةيضقبرصعلاكلذيفىيحيمأتمتها

بعتلاوةقشملانمةاتفلاهيقالتامتأراهنكلو،نوميموبأاهجوزمهنمشءاملعلالوحف

ةسردمئشنتنأتررقدقفكلذلوعاطقنالاىلإنهنمريثكلارطضياًممةساردلايف

ةيلخاداماسقأاهيفتلعجو"نيسمأ"ةنيدميفالعفةسردملاهذهتأشنأو،تانبلابةصاخ

اهيجوتنههجوتتناكلباذمبفتكتملوديعبنمتادفاولاتابلاطلاهيلإيوات

رحبتلاوةساردلايفرارمتسالاىلَعنهنمضعبلاعجشتيذلانيحلايفف،ايعاوايعامتجا

نهدشرتوأ،ةرسأنيوكتبةايحلاكرتعميفلوخدلابتايرخأىلَعريشتتناك؛ملعلاي

يفةاتفلاكسمتامابلاغاهنكلو،نيحلاكلذيفةفورعملاةيوسنلالامعألاضعبىلل

،يقلخلاءانبلااهيفمتو{ةيعامتجالاوةينيدلاامتابجاوتمهفامهأىلإنئمطتىحاهتسردم

.ةلضافلاةأرملاتاموقماهيدللمتكاو

ءاملعنممويلاهسبتقناماذهو،نينسلاتارشعذنمةملسملاةأرملاهتلعفامكلذ

ولو،كلذيفانيلعلضفلامُهَلنأو،هيلإانوقبسمهمأنيبساح‘برغلايقةيبرتلاوسفنلا



!إرايبيليفةيضابإلا_[؛٠0})خيراتلابتومينةضابإلا

ةورثهيفاودجول،بيرقلاوديعبلااهيضاماوعجارو"مهتمأخيراتىلإنوملسملاعجر

.نيرشعلانرقلايفناسنإلاةراضحهتلصواملاساسأنوكتنألةحلاص

:ةيملعلاتايعمجلازيكت7

يبأةمالعلامامإللةملكبةطقنلاهذهنعثيدحلاأدبأنأيلفرشلايعاودنملهنإ

"عضولاباتك"هتمدقميفلاق"مالسإللاًرخذهاقبأو،هرمعيفهللادمأ©شيفطاقاحسإ

٩(:ةحفص)

©لوقعلارهبيامهئاملعتافلؤمنمدحتوًآلإةرجهلليناثلانرقلاذنمرصعَرُمَيملو"

نمةعبسهفلأيذلاخايشألاناويدك.ةلئاهلارئاخذلاكلتىلَعلدياممويلاانيديأنيبف

امهنمَلُكَو،ءاهقفلانمةرشعهفلأيذلاةبازعلاناويدو،اءزجنيرشعوةسمخىفءاملعلا

ءاملعلانمددعلااذههريرحتىلَععمتجافيلأتبكيهانوإةيهقففراعمةرئادربتعي

."ءالجألا

ريثكبسحيو،ةيرصعةرهاظربتعتتاعوسوملافيلأتوةيملعلاتايعمَحْلانيوكتنإ

ايبيليملسملانإفحصيملوأنابسحلااذهحصءاوسو،برفلايفتأشناهنأسانلانم
لككىلإنوقبسينيذلاموقلاكئلوأمهيفدجيلدجامألاهفالسأىلإعجرينأعيطتسي

نأبمزجأتسلو‘تاعوسوملافيلأتلةيملعلاتايعمَحْلانيوكتلئاضفلانموإةليضف

الينكلويمالسإلاقرشلايفةيملعلاتايعمَحْلاىلوأيهناويدلاتفلأيلاةيعمجلا

.اهتقبسىرخأةيعمَحفرعأ

ينإفةيملعةعوسومفيلأتلتسسأتةيعمَجلوأنعثدحتأنأتبلطولفكلذلو

وبأو،ىسومنارمعوبأ:ءاملعلاءالؤهنمنوكتتييلاناويدلاةيعمجاَهئأررقأفوس

مامردّسنبرباجو،زانرَجنبىحيايركزوبأو،جونامنبهللادبعو،يليمنلاورمع

.نيزوتربجُموبأوحلصمنببابكو



؛ساببيليفةيضابإلا__[؛}ه٠)_ةيراتلابتومينةيضابإلا
يفةيملعلاتايعمَحْلانيوكترشتناةهيقفلامهتعوسومءاملعلاءالؤهفلأنأدعبو

هيلإعفدناعن!مالعألاكئلوأهحتففاقلغمبابلاناكاَمتَأَك،ةفاقثلانونففلتخم

.مهدعبنمنولخادلا

نأييللافرعينأوهلصفلااذهيفميركلاءىراقلاىلَعهضرعأنأديرأيذلاو

ثدحتييذلانيحلااذهيفويركفلاجضنلااذهىلإملاعلااوقبسدقماركلاهفالسأ

ارمانداجبأبَرُسَيهارن،مارتحاولالجإَلُكببرغلايفةيركفلاةرهاظلاهذهنعخيراتلا

.سانللاهزربتواهنعفشكتمالقأاهلحتتملداجمألاهذهنأل؛ايرس

:ميلعتلااياضق_زم۔-٦

ةيلخادماسقأحتفتو،اريبكامامتهاميلعتلاوةيبرتلااياضقبرصعلااذهيفسانلامتهي

ميلعتلاريسيتلكلذو،ةيئادتبالاةلحرملايفىتحساردملانمريثكيفبالطلاءاويإل

شةكرابمةوطخيهو،الماكافارشإبابشلاةيبرتىلَعفارشإللمث،تاقبطلاعيمَحل

.كلذىَلَعقفاوياليخيراتلاعقاولانأريغ،ةيرصعةركفامنأسانلانمريثكبسحيو

ماسقأحتفبكلذو،عيمَجللاهريسيتىّلَعاولمعوميلعتلاوةيبرتلاةيضقبمالسإلامتهادقف

فارشإلاونكسملاوىوأملانودجيف«ائاحبءارقفلابالطلااهيلإيوأيسرادملانمريثكيفةيلخاد

سلايهتاموكحلانكتمو«تاقفنلاوعفدينأىلعءاينغألااهيلإيوأيو«فيظنلايوبرتل
تاقفنلاامأ،ةمألانمنوحلصملااهيلعفرشيناكامنإوعيراشملاهذهىلَعقفنتوأفرشت

.ليبسلااذهيففاقوأىربكلاسرادملاضعبلنوكتدقو،تاعربتلاقيرطنععمجتف

ترسيف!ماظنلااذهعبتتتناكيلاسرادملانمددعباتكلااذهلوصفضعبيتو

.رصعلااذهيفلودلاضعباهيلإلصتملةيعامتجاةيملعةدئافدالبلاتدافأوميلعتلا

:ًاضيأميلعتلاياضق_زم-ا

اهيلعفرشيةيعالطتساوةيملعتالحربرصعلااذهيفدهاعملاوسرادملاموقت

اَهَنَأوأرضاحلارصعلاةديلوةركفلاهذهنأسانلاضعبنظيدقو،اهومظنيوةذتاسألا

.كلذسكعتبثيخيراتلانكلو،يبرغلاركفلانمةدروتسم



؛إرايبيليفةيضابإالا__[؛٦0)ةيرتلابكومينةبضابإلا

،اييبيليفماظعلاانفالسأدنعةيساردلاجهانملانمضةيسردملاتالحرلاتناكدقف

فارشإتحتةبلطلاَلُكوأةبلطلانمقيرفاهيفبهذيتالحرنومظنينوبرملاناكف
نسحيو‘هتظحالمبجتامىلإمهراظنأنوهجويوةبلطلانوبقارينيريدقنيسردم

ممئوفعيو،ةماقالاورفسلايلاحيفمهكولسنوعاريو،ممتايسفننوسرديوهيلععالطالا

يفنوقلطنيامدنعمهتيسفنةفرعمومهتساردمُهَلحاتتلنايحألاضعبيفمظنلادويقنم
.ميلأثداحبتالحرلاكلتىدحإنرتقتنأفسؤملانمهلعلوةلماكةيرح

،نيبرملارابكو،ءاملعلالحاطفنميتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبأناكدقف

محيرديو‘هبالطةيسفناهيفسرديلاتالحرلاهذهبمايقلايفنيبرملاطشنأنمناكو

.ةايحلاولمعلاىَلَع

ىدحإ"نجيتونب"ناكو،ندملاءاضوضنعاديعباوتيبيلهبالطعمريبكلاخيشلالزنو

دق"نجيتلهأ"ضعبناك‘بلسلاوبهنلاىلَعشيعتيلاولبجلالوحةبراضلالئابقلا

مهولتقو،ةلفغنيحىلَعمهيلعاومجهفتيبملللزنتتييلاةريبكلاةلفاقلاهذهاودهاش

مغرو،هرمعنمنيرشعلاوةعباسلازواجتيملاهمالعأنماملعايبيلترسخوءاًعيمَج
.هلاوقأوهئارآبةنوحشمبتكلاو،ملعلالحاطفنمليلقريغددعهيلعسرددقفكلذ

لثمبنوحشمةيمالسإلاةمألاخيراتوةيافكلاعيضاوملاهذهنمهتلقناميفنأبسحأ

.ةايحلانيدايمفلتخميفقبسلااذهلثمو،داجبألاهذه

،نوملسملاهيلإقبساَمئِإرصعللاًديلووأ،برغلانمادراومويلاهبسحناممريثكو

ريسييةميظعلاةمألاهذهخيراتىلإعوجرلاوطاطحنالانمزضعبيفلفغأهنكلو

.ميظععئارثارتنعفشكننأعيطتسناهئاسنواهلاجر

احاطه



!"رايبليفةيضابلا_[؛}١)_ةيراتلابكومينةضابإلا

قحلانعفرحنييدازلا
اميفهيفردصأفييلخيراتلابىعدقو،رثكمفلؤميوازلارهاطلاذاتسألا

حتفلاخيرات»و‘«“لاظطبألاداهج»:يهمجحلاةطسوتملابتكلانمةثالثتملع

.«ايبيلمالعأ»و،«ايبيليفيبرعلا

نألواحدقو‘ليبنلمعو،روكشمدهجييللاخيراتلابيوازلاذاتسألاةيانعو

ردصتتناكفهناخهملقنألإ،ةيوطلاميلسلافصنملالجرلارهظمهبتكيفرهظي

وهفروهظلاىلعىوقيالفئاخهنأكةيفخلاتانعطلاوةفيفخلاتازمللاهنم

.ضرغللةيفوماهنكلو،ةديعبتاراشإوأةيوتلمتارابعفلخرتتسي

سانجألاةقلتخمةمأاهنكست،ريبكلايمالسإلانطولانماءزجايبيلتناكاذإو

.ضيبلاودوسلااهيفو\برعلاوربربلااهيف،ناولألاو

ىلإهرظندالبلاهذهيفعقتيلاثادحألاىلإرظنينأبجيميلسلاخرؤملانإف

نأامكو..سنجالونولهلسيلمالسإلانإفةدحاوةرسأدارفأنمعقتثادحأ

دحاوسنجنمنوكتتيلاكلتىحكلامملاعيمَجيفعقتملبورحلاوتاروثلا

خرؤملاو.فقوتتملانهتاروثلانإف،نولغتسمونوملاظكانهمادامدحاونولو

.ةنتفوأثدحوأةروثكلرشابملايقيقحلاببسلاىلإرظنينأبجيفصنلل
نمائأشىلوتنمنأاقحسيلو،امئادنيئطخملامهنورئاثلاسيلف،اهيلعثعابلاو

نمءاشياماهلخادلعفينأعيطتسيةناصحكلذببستكينيملسملانؤوش

.سانلادوهجبلالغتسا

اوعيطأوهللااوُعيطأاوتآنيذلااهانف:ىلاعتهلوقرسفينأهللانيدلفيرحتلهنإو

هللانيدنعنوفرحنينيذلارمألاىلوأنإف؛نعملااذهب)هنكنمرنألايأرلل

يأ!انماوسيلالودمهلاومأو،الوحخهللادابعنوذختيو،هللالزنأامريغبنومكو



[ؤرايبيليفةيضابإلا__[؛١٠)ةبرتلابكومينةيضابإلا

ةيصعميفقولخملةَعاَطًالهئفًةعاطلامُهَلبحتنيذلانيملسملانماوسيل

نشم»:ةرفاوتموةريغكنيملسملانمةاصعلاوقاسفلاجرختىلاثيداحألاو"قلاخلا

هماكحأوفيرشلاعرشلاصوصنبديقتياليذلامكاحلاف5‘_«ائمسيلفشغ

مهيلعلمحبيذلاو\ةعاطمهيلعهلبحتالومهنمسيلوهفنيملسمللشاغ

هلبجتالومهنمسيل‘لدعريغبمهلاومأذخأيوأ،قحريغبمهنملتقيفحالسلا

.ةعاطلامهيلع

خيرات»هباتكلوأنموهف&ءانعلااذههسفنفلكيمليوازلاذاتسألانكلو

ةلتكبرصلالعجمت«ربربو،برع:نيمسقىلإناكسلامسق«ايبيليفيبرعلاحتفلا
ءاطخأعيمجربربلالهاوكىَّلَععضيلعجمت!ةدحاوةلتكربربلالعجو}ةدحاو

نأنكمييلاصئاقنلاعيمَجمهيلإبسنيو6هئابعأكمهيلعيقليو،خيراتلا

؛اطخلايفلغوأوڵ©باوصلانعهنمدعبأسيلبيرغقطنماذهو‘©بعشىلإبسنت

اسنجمهرابتعاببرعلانأو\برعلانمأوسأاوسيلاسنجمهرابتعابربربلانإف

وأاريخاوسيلمهسانجأرابتعابايمَجربربلاوبرعلانأو،ربربلانماًريخاوسيل

.بوعشلانممهريغنمأوسأ

رلتهغامديفتدلوةركف"نامربوسلا"ىلعألاسنجلاةفارخنأدقتعنانكدقلو

نإوااهسانجأرابتعابةيواستمبوعشلاكتيقبو،ةعجرريغىلإهعمتبهذو

.اهنيدواهلامعأواهقالخأيفتتوافت

مهئدابملعجو.جراوخلانعثدحتف6‘كلذبيوازلاذاتسألافتكيملث

ذاتسألارظنيف-ةمادهئدابملاهنهتناكاملويمالسإلابرغملاىلإبرستت

.برعلاةبراحملةليسواهوذختاو،امباوكسمتوربربلااهاقلتدقفيوازلا

نأربربللعفشيملوهبتكيفوأهباتكيفيوازلاذاتسألاراسطمنلااذهىلعو

رثكأباهنعاوعفادبرلانأو،‘ةيبرعلاةريزحلابلقيقتأشنامنإجراوخلاةركف

___

٩٧٠.&٢٦٨٥٤مقر،سابعنبانعهحيحصيفعيبرلاو؛ناخيشلاهجرخأ١( ] (عجارملا)٧٥٣
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يفةيمالسإلاةمألاةيقبتناكامكاوناكبرغملايفربربلانإ،ربربلااهنععفادامم
مهيفناكدقف‘بهاذملاوفئاوطلانمليلقريغددعمهيف،يمالسإلانطولاةيقب

.مهريغوةيرهاظوةرعاشأوةّيضابإوةلزتعموجراوخوةعيش

ةليبقوأربربلافئاوطنمةفئاطروثتامدنعهباتكيفيوازلاذاتسألاداتعادقلو

دنسياماًردانوهف،اَعيمَجربربلاىلإلمعلاكلذدنسينألطاببوأقحبمهلئابقنم
دنعيعيبطو"اذكربربلالعف":لوقينأهيلعلهسينكلوهبنيمئاقلاىلإلمعلا

يفالومكحلايفالقحلامُهَلسيلةنآو،طخلالوطىّلَعنوؤطخمربربلانأيوازلا
.نينألاوعجوتلايفىتحالو،ةررثلا

اذإو«سانللملظو،دئاقعللملظوئدابمللملظوخيراتللملظدقتعأاميفاذهو
،نيملاظلاةالولامدخنمهبارضأوناجيتلاةلاحرلالاثمأدنعريكفتلااذهلثمغاس

اذإامهلاوعضخيلاوقلخاَمئإسانلانأنورياوناكنيذلانييبرغلانيرمعتسملادنعوأ

ملسمملاعلجرلقعىفريكفتلااذهغوسيامف‘كئلوأدنعريكفتلااذهغاس

ةللاباتكبلمعلاوهللانيدىلإعوجرلاىلإوعديو،نيرشمعلانرقلايفشيعي

.مهيلعهللاناوضر،ماركلاهباحصأىدهوظهللالوسرةنسعابتاو

كربربلانععافدلاددصبيننأ{ةقباسلاروطسلاارقيوهو،ميركلائراقللليخيدق

ربربلاسنجوأبرعلاسنجيعيالهنأماركلاءارقلااهفرعينأديرأيلاةقيقحلاو

امدنعةثيرابلاةدارإنأنموأانأفاريثكوأليلقيفسانجألانممهريغوأ

وأسنجوأبعشرلكتطعأدقولئابقوابوعشهنمتلعجئناسنإلاتقلخ

نوكيالف،نيرخآلادنعاميواستبهاوموصئاصخناسنإلاييبنمنول

ةليبقيأنإف،اهرسأبةليبقىجمتنأايبنلاىفكلذلو5دارفألايفلإتوافتلا

يلاصئاصخلاوةرظفلاودادعتسالاوبمارلنماهلامولوأاهسنجناكامهم

ةليبقلايفدارفألاميقتتوافتنإولئابقلانماهريغلاملثمةيهلإلاةردقلااهحنم
.ةليبقلاجراخيفو،اهسفن



(٢رايبيلينةيضابإلا[)خيراتلابكومينةيضابإلا

ءيمالسإبهذميقهللنيدت"نيملسملانمةقرفنعثدحتأباتكلااذهيفانأو

يفتشاعضةمألاعامجإوهلوسرةنسوهللاباتكنمةدمتسملاهلوصأوهدعاوقهل

ثدحتأالاضيأانأو،ممنولوأاهدارفأسنجاقلطمينعيالو،شيعتتلازالوايبيل

اذهتلوانتدقو‘ىربكلاةملسملاةمألانمابناجنكتاهنألالإةقرفلاهذهنع

.ةضرغممالقأوةئطخممالقألريغببناجلا

ةئطخملاوةضرغملامالقألاكلتراثآاوفشكينأمالسإلالاجرىلعبجاولهنإو

.مالسإلاقرفعيمجنع

،قرفلاضعبدنعمالسإلالامجهوشةنيعمتارايتيفقايسنالانأفسؤملانمو
خيراتلابتكضعبىلإعجرينأعيطتسيثيدحلااذهىّلَعدهاوشلاسمتلييذلاو

ثعبيامدحاولاباتكلافضقانتلانمدجيفوسهئف،تالحرلابتكضعبو

بتكلاهذهنمو‘هسفنمرتحيلقعهنملجخيافالتخادجيدقو،بارغتسالاىلَع

.اهلاثمأويياجيتلاةلحرو"راصمألابئارغيفراصبتسالا"باتكالثم

اطخلافعقييومحلاتوقايلثممهملعبوممبقثوينمضعبنأفسؤملانمو

الوقحلانورحتيالنيذلانيخرؤملاضعبنمهتامولعمدمتسيهمأل؛شحافلا

.قدصلانومزتلي

كالبكلب
:59٢
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يوازلانمتازمل
ملقاهنعهَرَنتينأبجيناكتازملنعيوازلاذاتسألاعمثدحتأنأديرألصفلااذهيف

هباتكيفةدراولاتازمللاكلتضعبممركلاءىراقلااهيأكيلإف،نيمأخرؤمباتكو.ملاع

:لاق«ايبيليفيبرعلانيبملاحتفلاخيرات»

ملفنيملسملايفةنتفلابابحتفنايلعانديسىَلَعاوجرخنأذنمو"١٠٤(:ةحفصر)١

."ضرألاهجوىلَعراصنأمُهَلمادامدسينلو،دعبدسي
الالغتسامهريغىلَعسانلاضعبرزواهيفلمحيلاةيخيراتلاتاطلاغملانمةملكلاهذه

؟َقَحْلانمةصقلاهذهبيصنامفًالإَو،ءامهدلاوةماعلارعاشمل

منبابسألاكلتنكلو{مالكلااذهلثمىَلَعةثعابةيسايسبابسأميدقلايفناكدقلو

.اهيلإعفاودلاتبهذتاطلاغمعميوازلاذاتسألاعفدنياذاملف،مويلاةدوجومدعت

يأ،جراوخلابيوازلامهميسينمدجوينألبقةيمالسإلاةمألافتدجودقةنتفلانإ

ددعلانإومهعملتتقيوهراصنأضعبعمبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأفلتخينألبق

ريثكبربكأ"نيفص"ةعقويفو"لمجلا"ةعقويتو"رادلا"ةعقويفاوبهذنيذلاىلتقلانملئاهلا
يبومشاهينبنيبتعقولاةنتفلاويلعوجراوخلانيبدعباميفاوبهذنبذلاىلتقلانم

اهدقيملسابعلانيبوةيمأييبنيبتعقويتلاةنحاطلابورحلاو،جراوخلااهيلإعديملةيمأ
ةفالخلازكرمنيبومهنيبومهسفنأسابعلايبنيبعقتتناكلاةعباتتملاكراعملاوجراوخلا

كنإفيمالسإلاخيراتلاعبتتوؤجراوخلاريبدتنمنكتملكراعملاكلتنإ5اهنعمهلالقتساو
بورحلاكلتتسيلو؛ميظعلانطولانمنكرَلُكيفبورحلاوتاروثلانمةلسلسدجتس
.جراوخلاريبدتنمتاروثلاو

لازتالو-خيراتلاراودأفلتخميفتقيرأنلاءامدلاكلتمثإجراوخلاىلَعىقلاذاملف

؟هللاةمذيفاوبهذوجراوخلاضرقنادقو،لطاببوأقحب-مويلاىلإقارت
نيذلاكنلوأدييفناكاَمئإةنتفلابابنأملعننحنو؟مهيديأبةنتفلابابلعجتاذاملو

هللااوناخو.ةنامألاباوثبعوةمألاباودبتسافمهلامعأءوسناطيشلامُهَلنيزوةايحلامهترغ

.ناطلسلاةزعبمهسفنألاوظفتحيلهلوسرو



؛"رايبيليفةيضابإلا[؛٦!)_ةبرتلابتومينةيضابإلا
ةمألانمدارفألتحيتأصرفاهنكلو،ةيمالسإلاقرفلاوأدئاقعلائدابمنمكلذسيلو

.توربخلاولطابلايفنايغطلاممبجلف،هللاليبسنعاوفرحنا

يفامبسمهأقحةملكاهنكلو،جراوخلانععافدلاديرأالمالكلااذهلوقأنيحانأو

ةيفخلاةريغصلاةزمللاىلإريشأنأديرأينإ.ةقباسثادحأرايتهفرجرصاعمفلؤمنذأ

راصنأمهلمادامدسينلو":ةملكلاهذه،ىراوتتفةفئاخاهنأكيوازلاملقنمقلطنتلا

."ضرألاهجوىلَع

؟اهبيحوياذامو؟هذههتملكيفيوازلامهدصقينيذلاجراوخلاراصنأمهنم

ءةيتآتازملففشكنيفوسةَنمُجْلاهذهيفيوازلاذاتسألاهيلإحرطييذلاىمرملانإ

.لصفلااذهطقنضعبيتنيحلاكلذىلإاهيفةشقانمعدأيننإو

ناكو،مهدئاكمريبدتوربربلاةروثنوفاخيكاذذإبرعلالازامو"١١٥(:ةحفص)٢

3"هقنعبرضوسايلإهيلعضبقفإةّيضابإلاسيئرييجتلاهللادبعسلبارطيفمهسيئر
نإ؛ةيضقلاهذهيفمهرشحوربربلاسيدكتىلَعيوازلاذاتسألالمحيذلاامىردأتسلو

يفمهلامعأو،اّئولوأاسنجاوسيلوأدبموبهذمةّيضابإلاوةيضابإلابقلعتتةيضقلاهذه

لامعألاكلتبنوموقينيحمهو،أدبملالجأنموأنيدلالجأنمامهباوماقاَمئِإنيحلاكلذ

.ةيواستممهدنعسانجألانأل؛سانلاسانجأىلإنورظنيال

مهسنجىلإرظنيُهَئكَنوموقلانيدىلإرظنيالهئإ،كلذديرياليوازلاذاتسألانكلو
يربدمنماونوكينأدبالفاًربرباوماداموملاظلامكاحلاىلَعنوروثيةيضابإلامادامو

؛نيضورغملانيخرؤملانمىتحدهاوشيوازلاذاتسألاهيلعدجيالبيرغقطنموهو!دئاكملا

نبسايلإلحتسينألبقةدحاوةروثريبدتمهيلعلجسيملايبيليفةيضابإلاخيراتنإف

.مهنمءايربألاءامدبيبح

هيلويلايبيلنمهلقننعنمحرلادبعهوخأدزيملوسلبارطيفهتميرجسايلإبكترااملف
نبنمحرلادبعفقوامَن.لتاقلالتقيفهللامكحىلإبجتسيملو"ىرخأتاهجيفالامعأ

هوروثينأمهقحوةيضابالاراثلطبلاىلعهرصنيوهماخأنضتحيفقوملاذهبيبح



!ؤرايببلينةيضابإلا_[؛٢٦)ةيراتلابتومينةيضابإلا

نأىللفورظلاهتعفرلجر،هنمصاصقلااوبلطوهيلعةيضابإلاراثيذلااذهسايلإو

لوحينأنمحرلادبعهوخأدارأو،يبيجتلادوعسمنبهللادبعلتقف«سلبارطىلعايلاوحبصأ

لجرلااذهنكلو،لامعألاضعبىلَعهالووناوريقلايفهيلإهاعدفهنمصاصقلانود

.هبأداذهمدللشطعتملا

هرجنخدمغأوهيلعبثوةرغهنمدجواملف،هروزيسايلإهيلإبهذفنمحرلادبعضرمو

.مهيلعمكحلاهيلوتوهيخألهلتقسانللنلعيجرخمتهسأرزتحاواهردصيفداحلا

.ةوخأللقحيأفرعيملو،ةبارقلاو،ةيناسنإلاو،فرشلاو،مالسإلائدابملركنتاذكهو

.يوازلاذاتسألااهسدقييلاسنجلاةوخأىنحوأ،مدلاةوخأوأنيدلاةوخأ

ىَّنَعروثيبعشماليلهف،نيملاظلاىلَعةّيضابإللةروثلوأببسيذلالجرلاوهاذه
قوطيذلاربكألاهيخأبردغينأىلإةءاندلاهبلصتلب‘بنذريغبءايربألالتقيملاظمكاح

مكحلابعتمتسينأهلبتكيملوءامكاحهسفنبصنيلهراديفاًردغهلتقيفمعنلابهديج

.همكحنممايأدعبهيخأنبارجنخبلتقفمرحلاسدقأهلجأنمكهتنايذلا

دنعمأ،هللاماكحأذيفنتبنوبلاطينيذلاءالؤهدنعأ؟دئاكللريبدتنيأو؟اذهيفةنتفلانيأ

روقعلابلكلاغليامكءامدلايفغليفةيناسنإلائدابمطسبألركنتييذلاشحولااذه

؟مكحلاىلإلصيلهللامرحامعيمجحيبيو

نوسبعحيو،مولظلاةيغاطلااذهديىلَعنوبرضينيحةيضابإلاريغوأةّيضابإلاماليلهف

.؟ةنتفلاىلإاغوزنو؟دئاكمللاًريبدتهذهممتروثربتعتلهو؟نيملسملانَعهرش

ترهطو"نيثباعلايديأىلَعتبرضف،مالسإلائدابمىلعتظفاحولةيمالسإلاةمألانإ

تبصنايلابئاصملانإو3هبتبكنامبتبكناملنييعافتنالاونييلوصولانممكحلابصانم

ثمكحلابصانمىلإءافكألاريغلوصووهاهيفلوألاببسلاناكاهراطقأعيمجيفاهيلع

.ضارعأو،ءامدو،لاومأنمسانلاقوقحبمهافختساو،هللانيدىلإعوجرلانود،هبمهدادبتسا

تاتشعمجينأنيرشعلانرقلايفخيراتلابتكيوهويوازلاذاتسألاىلَعاقحناكو

.يمالسإلافدهلاةدحويةمألا



!ىرايببليفةيضابإلا__[؛}٦؛)_ةيرتلابكومينةضابإلا
هيأراهيفيديينأدارأاذإامأتعقوامكةدرجُمثداوحلاكلتدرسينأهيلعاقحناك

َقَحْلانعفرحنييوازلاذاتسألاملقنكلو؛لدعلاوَقَحْلاهيلميامبقلعينأهيلعاقحناكف

نيذلانيمولظملاىمريو،مالسإلامكحىدعتوةئيربلاءامدلاقارأيذلامرحلانعتكسيف

امكأجليمت..ةنتفلاىلإنوعّرنيو،ةروثلابابسأنوسملتيموقمهنأبهللادودحذيفنتبنوبلاطي
3"مهدلئاكمريبدتوربربلاةروثنوفاخيبرعلالازامو":لوقيفةبورعلاوةيربربلاىلإهتداعيه

."ةنتفلاىلإاوعزنىمحمهبضغيفةيضابإلالازامو"،"ماقتناللةروثلابابسأنوسملتياوذخأ"و

نيبجزميكلذيفوهو،هباتكنمعضومريغيفيوازلاذاتسألااهرثنيتازملهذه
لماوعلابسحهماكحأكلذىلَعبتريمت،ةديقعلاوسنجلانيبطبريف.ةيبهذملاوةيرصنعلا
ىللعجريالوَقَحْلانيبتسيالفبساورلاهذههيلعىغطتو{ةيبصعلابساوروةيسفنلا

بكوميفقاسنيامنإو،لداعلاعرشلانازيمبسانلالامعأنزيالو،هللانيدماكحأ

،نورقلاكلتيفشيعيناكاَمنَأك"مهيفلاخمدقنيوكمهءاطخأرربيو.مهلودحي،نيملالا

.نيفرتملانيملاظلاكئلوأيديأنماياطعلاىقلتيو

ةافطللقيفصتلاو،هلهأوملظلاحادتمانإف،ملسمملاعهفقيفيرشريغفقوماذهو

نلفنمزلاامببهذةنشنشناوهوةلذيفنيملاظلانيدبعتسملاباكريفريسلاو،ةربابحلاو

.مالسإلابهللامهمركيملنيذلاكئلوأىحاهنعهرَنتو،دوعت

١١٩(:ةحفص)«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات»هباتكيفيوازلاذاتسألالوقيو٣

اراصتنامهلتاقو،ايقيرفأيفبرعلاةسايسموصخدشأنم-باطخلاوبأيأ-ناكو"

."باجعإلاوريدقتلالحميفمهنمهلعجاصالخإربربللصلخأدقو،هبهذمل

تباثيبرعروطسلاهذهيفةرارمبيوازلاذاتسألاهنعثدحتييذلاباطخلاابأنإ

.هللاباتكبمهيفمكحيلامامإمهريغوةيضابإلانمايبيلناكسهعياب،ةبورعلا

هدنعسنجلاامو،هسنجبالهنيدبزتعيهنإ،هقالخأبزتعيو،همالسإبزتعيلجرباطخلاوبأو

،ربربلاوأبرلاىلعمقنيباطخلاوبأنكيملو؛ليزاهملاالإامكسمتسيالةفارخألإ

هنإقحلانيدلانعفارحنالاىلعومكحلاباحصأدنعنايغطلاىلَعمقنيناكنكلو

ديقتتملاماًعيمَجربربلاوبرعلانمذوفنلااووذاهجهتنييلاةسايسلاكلتىلَعروثيناك



؛ؤرايببليفةضابإلا_[؛٠٦)خيراتلابكومينةيضابإلا

وهف،ةيحانلاهذهيفمامتهايأيمالسإلامكحلاريعياليوازلاذاتسألانأل؛مالسإلادويقب

نمو،الوبقمنوكينأبجييبرعلاهلمعيامنأىريو،ةيبصعلاةيضقيفهينذأىلإقراغ
.جراوخلانمنوكينأوأربربلانمنوكينأ:نيتريطخلانيتمهتلاىدحإبهضراع

،ايبيلىلَعةمامإلابعيابينألبقباطخلايأىلَعهدقتنياميوازلاذاتسألادجيملامنو

رصنتساوءامهدلافطاوعةراثإىلإأجلهيلعهدقتنيامدجيامل،نيملسملارمأىلوتنأدعبو

نم-۔باطخلاوبأيأ-ناكو":لاقف،هباتكلماكيفهنأشوهامكربربلاوبرعلاةيضقب

."ايقيرفأيفبرعلاةسايسموصخدشأ

نيباهنكلو،يوازلاذاتسألااهروصينأدارأامكربربلاوبرعلانيبتسيلةموصخلانإ

قئاقحلاهيومتبليلضتلاوأفيوختلاوأةوقلاقيرطبامإمكحلاىلَعاولوتساسانلانمةفئاط

ملىرخأةفئاطنيبو،مكحلاةيعرشمهسفنأىلَعاوفضأىنح،يمالسإلامكحلاماظنيف

فقومتفقوفهيومتلاوليلضتلاهيلعزجيملو،فيوختلااهبهريملو،ءارغإلااهيلعرثؤي

ةروثلابولوقلايدجينيحلوقلاب،هماكحأقيبطتوهللانيدبكاسمتسالاببلاطتةضراعملا

.مهفقومىلَعهللانيدنعنوفرحنملارصينيحءارمحلاوأءاضيبلا

وهفقوملااذهنإلوقننأمالسإلاملظنمو"خيراتلاملظنمو،ةقيقحلاملظنمو
مالسإلاةلاسرباونمآنيذلانيملسملافقوموأ‘طقفبرعلافقوموأ‘طقفربربلافقوم

هللانيدباوفرحنيفمكحلاباحصأناطيشلابلغينأمهيلعزعوقدمحُمبدأباوبدأتو

نلعتسسايذلالطابلانوبراحييمالسإلانطولاناكرأنمنكرَلُكيفاوفقوف3هارجَمنع
مهتلاقفلتةياعدلاقاوبألسرأو،داسفلاودادبتسالااهللّوخومكحلاةيعرشهسفنلىعداف
نمةثعبنملاةيرحلاوَقَحْلاةوعدهبرتستنأدوتامجيجضلانمثدحتو،بيذاكألاقلتختو

مالسالاقرفنمةقرفكينياصلانيسولل
،يبرفغلاويسرافلاويشبحلاويمورلانيبىواسوهباحصأافدًّمحُملهللاراتخاذنمو

طابروهنيملسملاطيرييذلاطابرلاحبصأو،نيدلايفتايسنجلاوتايموقلاترهصنا

عنتقاو،ناسنإلادارفأنيبةنيتملاةقالعلانوكيلناسنإلاقلاخهراتخايذلاطابرلا.ةديقعلا

ربربلاوأبرعلانمةيموقلاوأسنجلاىلإئجتليدعيمو،هباولمعواونمآوكلذبنونملا



؛إرايبيليفةيضابإلا[؛٦٦]ةيراقلابكومينةبضابإلا

رعاشماوبسكينأنوديرينيذلاكئلوألإةملسملاسانجألانممهريغوأسرفلاوأ

مالسإلاحورنعومالسإلانعةديعبةيويندضارغألكلذاولغتسينأوسانلانمءامدلا

يفةمألامسقيوأ،ةدعابتمتايموقاهنملعجيف.ةفلتخملاامناطوأيفةمألامسقياملقهنإو

.ميثأملقلهركانتماًسانجأاهنملعجيفاهلودنمةلود

باطخلاوبأصلخأدقو":باطخلايبأنعهثيدحيفيوازلاذاتسألالوقيةرقفلايفو

.ةقيقحللملظوخيراتلاىلَعنجتيرمعلاذهو5"ريدقتًلحَميفمهنمهلعجاصالخإربربلل
سانجأىلإرظنلاةعاضونعهبعفترييذلاهمالسإلصلخأوهنيدلصلخأباطخلاابأنإف

ىَّلَعربربلاوبرعلانمهللانيدنعنيفرحنملاباطخلاوبأحفاكدقلو،ممناولأوسانلا
بهاذمنمنيملاظلاماكحلالتاقو{ةيسابعلاةلودلاةالونمنيملاظلاماكحلالتاقفءاوسلا

.مهلامعأىلإنكلومهناولأىلإالومهسانجأىلإرظنيال،ةلزتعملاوةيرفصلا
اذهيموجفرولاكلملادبعثبعنمناوريقلارهطيذلافيسلاوهباطخلايبأفيسو

ةنيدملايفاداسفثيعينأهسفنهلتلوسف،اليلقالإهبلقناميإلاسماليمليذلالجرلا

ربربللاًمصلخُمباطخلاوبأناكولف،ةرماعلااهدجاسميفباودلاطبريو،ةريبكلاةيباحصلا

.اًذوفنوةوقكلذبدادزاوكلملادبعدييفهديعضول-طقفربربمهنأل

مكحلاىلإلوصولللمعيملوهو«ايربربوأايبرعنوكينألبقملسمباطخلاابأنإ
ملظلانمسانلاحضنيحكلذو،عنتمااذإلتقلابهتددهو«اماغرإةمألاهيلعهتمغرأامو

رهظميأيفركنملاعفادو{ةمألارمأبماقفسةكهتنمةعيرشلااهتسدقيتلامرحلاتحبصأو
فاكهَتكَلَو؛اريصقانمززيزعلادبعنبرمعمكحامكدالبلامكحوسنجيأنمو

لإ7ةاواسملاولدعلاوةهارتلاسانلاهيفقاذدقف..ةيرشبلاىّلَعهللاةجحةماقإل

انرقرشعيلادعبيوازلاذاتسألايتأياذاملف..مهرمأنملجوقداهيفهللاباتك

.ةرئاحلاتازمللاهذهباطخلاابأزمليلفصنو

١٢٠(:ةحفصرباتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقي٤



!ؤرابببليفةيضابإلا_[؛٧٦]خيراتلابتومينةيضابإلا

يلعانديسىلَعجورخللةعيرذجراوخلااهذختايلا-هلالإمكحاليأ-ةملكلاهذهو

."جراوخلانممهنأنوركنيمهوةيضابإلااهلوقيفيكىردنالو،مهلاراعشتحبصأو

نأيفصخلتتةركفلاهذه.ةنيعمةركفريسأناكايبيلخيراتبتكيوهويوازلاذاتسألانإ

مهنأيمهةدحاوةعماجمهعمجتربربلانأوبرعو،ربرب:نيمسقىلإنومسقنيايبيلناكس

نأبجيكلذلمهوجراوخمهنوكو«اربربمغوك"يوازلارظنيفنيتليذرنيبمهفجراوخ

نأنودمزاحلايضاقلافقوميوازلاذاتسألافقينوروثيامدنعوخيراتلارئارجاولمحتي

نولصنتيامدنعو،مهتنادإبهمكحردصيونيفرطلاىوعدىلإعمتسينأوأعوضوملاىلإرظني

ذاتسألامستبينيهاربلاوةلدألاكلذىلَعنوميقيومهيلإتبسنةلالضوأمهبتقحلاةمهتنم

يلخادبيذكتاهيفو،ةرهاظةرياسماهيفةفيفخةزههسأرزهيوءارفصةماستبايوازلا

يفلوقيهلامشىلإوهنيميىلإراقوودجيقلامةراشإوأةملكمهدحأنمتردباذإفعطاق
.اوديريملوأاودارأجراوخمهنإو،ربربمهنإ،نوبذكيءالؤهنإمكللقأملأ:ةمارص

نعداعتباويوسلاطارصلانعفارحنااذهنإ،!؟هلكلماحتلااذهاذامل،هللاناحبساي

؟اهيفتأشنيلافورظلايهامو؟"هللالإمكحال"ةملكينعتاذام..َقَحْلاَوةفصنلاءاطعإ

ضرعتسننأبجيةلئسألاهذهىَلَعبيحنيكلاننإ؟يوازلاذاتسألااهيلعبضغياذاملو
.اهنمةمألافقوموةملكلاهذهاهيفتدلويلاةيخيراتلاةرتفلا

ةفيلخلاةبراحملانشيجزهجو.ةنتفلارانلعشأو،ةمألاعامجإنايفسيبأنبةيواعمفلاخ

ةفيلخهبلباقيامببلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأهلباقو،نوملسملاهراتخايذلايعرشلا
،نيفصيقناشيجلاىقتلاو‘هسفنبهداقو،مالسإلالاطبأنماشيجزهجف،ةيغابةئفيعرش

برقأيفةيضقلارسخيفوسهنإفةليحلاىلإأجليملاذإهنأةيواعمفرعو..لاتقلاأدتباو

.ميكحتلاىلإاعدمتكيلعشيجيفسماخروباطنيوكتبكلذلدهموشعقرتيامم
اهنعقتفتيلادئاكملاىدحإاَهَنَو.ميكحتلانمةيواعمدصقمةباحصلافرعويلعفرعو

ىلعهباحصأووهرصأو3"هللاباتكبمهانلتاقمإ:يلعلاقكلذلوصاعلانبورمعنهذ
.

مكحلنإهبنومضميدنعاهبمكويمرنمةكىلعيلإل:ريرملاباتكمكحيللاعتلا
٥٧(.:ماعنألا)«يلصاقلهونوهوُزَحْلاُرمقَيهللالإ



؛إرايبيليفةضابإلا_[؛١٦_)ةبرتلابكومينةيضابإلا

هلمعلمعدقناكسيقنبثعشألاةيواعمعئانصربكأهدوقيناكيذلاروباطلانكلوداهجلا

هباحصأنمنوصلخملاويلعناكامنيحو،ميكحتلالوبقىلإةيبلغألاتلاموشيجلايف
اجليلاةيبرحلاةعدخلاهذهىلإعامتسالاذبنومهفقومباوصبشيجلاةيقبعانقإلنوحفاكي

"هللالإمكحال"ةروهشملاةملكلاهذهيفمهفقومهباحصأدحأصخل،يغابلاقيرفلااهيل

عمتسييلعناكو،فقومَلُكيفيلعراصنأاهددريوشيجلابناوجيفامبنوحيصياوناكو
عادخنالامدعوإةملكلاهذهنومضمبكسمتلاىلإمهوعديوسانلاشقانيوهوامبايضاراهيل

.تاوامسعبسقوفنمةلتهللااهيفمكحدقوشةحضاومهتيضقنأل؛ةيواعمليحب

ةيرثكأليمتنأو،يلعلةيبلغألابيجتستالنأاهملعيةمكحلةليىلوملاةدارإتءاشو

لجأنمنيلضانملاىلعةيواعمةعينصسيقنبثعشألابلغتينأو،ةميزهلاةاعدىلإشيجلا

ىلَعظفاحيلهباحصأنمةوفصلاكرتو،هئدبمنعيلختلاىلإارطضمهسفنمامإلادجيف،قَحْلا

ميكحتلابيلعاهيفيضرقلاةظحللاهذهىلإو،اًمغرمميكحتلابيضرف؛اهعمريسيوةيبلغألا

ريبعتاَهَئإلب3هئدبملاًراعشوهفقومنعاريبعت"هلللإمكحال"ةملكتناك.ةيبلغألاةقفاومو

.سانلانيبوهنيبفالخهيفرجشاميفهللاباتكمكحينمؤمزُكلراعشو

هذههنعربعتتناكيذلامهفقوماوكسمتساو‘بناجىلإميكحتلااوضراعملزعناو

نإففرطتلالكفرطتمرخآفقومفرطتلااذهنعأشنو،ريبعتقدصأةملكلا

هللامكحهيفلزناميفاومكحينأسانللزوجيالهنأاهنمدصقوتقلطأامنيحةملكلا

نماساننكلو،هباولمعونوضراعملاهمهفو،هبيضرويلعمامإلاهمهفامكلذو

نيملسمللنوكينأليعادالهنأو،ةرامإلاىلإةجاحالهنأاومعز،دعباميفنيفرطتملا

هتطخساموهفرطتلااذهو،مادهلادصقملااذه"هللالإمكحال"ةملكاولّمَحوشةموكح

.لاكشإهدعبىقبيالحاضيإوباهسإبهحرشيلعمامإلايلوتو..مهنعهتدرو{ةمألا
اهانعمنع"هللالإمكحال"ةملكباوجرخنيذلانيفرطتملاكللوأىلَعدرييلعمامإلالاق

نولوقيءالؤهنكلوهللالإمكحالهنإمعن-لطاباهبداريقحةملك":هلتعضويذلا

.٩٥٢ص!مالسإلارجف:نيمأدمحأ١(



؛إرايبيلينةيضابإلا__(؛١٦_)ةبراتلابكومينةيضابإلا

اهيفعتمتسيو"نمؤملاهترمإيفلمعي،رجافوأربريمأنمسانللدبالهنإو،هلللإةرمإال

هبذخؤيو،لبسلاهبنمؤتوودعلااهيفلتاقيو،ءيفلاامبعمجيو،لجألاهيفغلبيو،رفاكلا

."رجافنمحيرتسيو،زبحيرتسيىَمَحيوقلانمفيعضلل

،©بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأيأرىلَعةيضابإلانوكينأيوازلاذاتسألاىضريلهف

معن:لاقف،نينمؤملاريمأكلذبفرتعيامكقحةملك"هللالإمكحال"ةملكنأنوفرتعيف

ةمألانأاومعزفنوفرطتمفرطتو،لطابلاامباودارأفنوعطنتمعطنتاذإف،قحةملكاَهَقإ

اذهنوعفديو،مامإلاهدرامكلطابلااذهنودريةيضابإلانإف،ةرامإلاىلإةجاحيفتسيل

.هلتعضويذلايقيقحلاعملاريغاهنولمحيامكال،هعفدامكفرطتلا

"رلإمكحال"ةملكبقطنيهنل؛جراوخلانمناكنينمؤملاريمأنأيوازلاذاتسألانظيلهف

موقءاجاملف،نيدئاكلاديكو،نيلاتحماعدخبراحيوهو5اراعشاهذختيو،قحاهنأبفرتعيو

دودحاهيفددحيذلادلاخلاهحرشاهحرش،هيفتليقيذلاضرغلانعواهانعمنعامباوجرخو
ةمألانأمعزييذلاولغلاوفرطتلااذهوهاهيفلطابلانأو،قحةملكاَهَنَأصنف،لطابلاوقحلا

اولمحيناثلابناجلانمنيفرطتملانأفسؤملانمو،مساحلاهدرمهيلعدرف،ةرامإلايفاملةجاحال

نوعمسيامدنعونوديريامامبنوديؤيةدحاوةلمجهنماورتتباو،ديريامريغيلعمامإلامالك

ةقشممهسفنأنولمحيالو،"لطابامبديرأقحةملك":ةعرسبنودري"هللالإمكحال"ةملك

ةملكاَهَنإمعن":هلوقىلإنورظنيالف،ةَّلمُجْلاهذهمامإلاهبحرشيذلامالكلاقايسمهفمهفلا

."هلللإةرمإال":نولوقيءالؤهنكلو":دقنلاعوضومهبحضوأيذلاهلوقىلإالو"قح

اهانعممهفيفأطخلاواهيففرطتلادقتنااَمَنإَوَقَحْلاةملكدقتنيملنينمؤملاريمأنإ

.أطخلااذهوفرطتلااذهنودقتنينيملسملارئاسكةيضابإلاو

ةملسمةلودنيوكتىلإنوعديمهوهللامكحهيفلزناميفسانلاءارآبنولفحيالمهف
فرحنااذإف،هللاماكحأبلمعلايفةصلخمةلودلانوكتنأنوبلاطيو،ةملسملاةّممألاىعرت

.للانيدىلإعوجرلابمهوبلاطهللانيدنعرمألاةالو



[إرايبيلينةيضابإلا(؛ا.)_ةبراتلابتومينةيضابإلا

ادعتبمقَحْلانازيمباهزووخيراتلاراودأفلتخميفةيضابإلاةريسيوازلاذاتسألالمأتولو

مهيلعهمكحناكلفاصنإلانودلوحتبساورهسفنيفتكرتييلاةيجراخلاتارثؤملانع
.تارثتنملاتازمللاهذههسفنىفكومهافكومركأوفرشأمهعمهفقوموكهزنأ

:(٢٢٦١ص)قباسلاهباتكيفيوازلاذاتسألالاق٥

مئانغبعجرو-يلجعلاصوحألايبأركسعيأ-هركسعىلعباطخلاوبأىلوتساو"

.ةيرجهنيعبرأونيتنثاوةئامةنسكلذناكو،سلبارطىلإةريثك

الوةقيقحلانورحتيالنيخرؤمىلإاهيفدنتسايوازلاذاتسألانوكيدقةفيفخةزملهذه

لاومألحتسيالباطخلاابأنأملعييوازلاذاتسألانإفلإ6يهامكعئاقولانولجسي

ليمجعمباطخلايبأةيضقواميشاهنماومنغينأهدنحلحمسيالو،نيملسملانمةاغبلا

.عوضوملااذهيفةلالدلاةحضاويتاردسلا

ةنيدملاهلتملستساو،ناواريقلايفهموجفروىلَعرصتنانأدعبباطخلاابأنإف

يفهرمأردصاف‘هفرعيملفبلاسلانعلأسو«ابولسممهنمادحاودجوفىلتقلادقفت

يفوبلسامدرىلإردابيمادحأنكلو،ليتقلانمذخأيذلابلسلادرينأشيجلا

نأهظحءوسهلءاشف،يتاردسلاليمجهيفكرتشاوناسرفلانيبقابسىرجقيرطلا

هيلعىرجأومامإلاهنخأف\بولسلملاعاتملانعهجرسفشكتيوهسرفنعطقسي

ابأةفيلخلاضرجبدادغبيفةلماكةنسيقبو،قارعلاىلإرفوليمجبضغوبدألا
.هسفنلمقتنيلباطخلايبأىلَعروصنملارفعج

هرغشيجلانمادحاوادرفبقاعيامامإنإو\ةصخلميتاردسلاليمجةصقهذه

..سلبارطىلإامبعجريو،ةريثكلامئانغلامنغينأنكميالليتقبلسذخأفناطيشلا

الحضاواذهيفمالسإلامكحو!ةفورعمبورحلايفباطخلايبأةريسنأىلع

.مامإالوهيفضومغ

،يةعتالوهيفنايغطالدحاوقسنىَلَعىرجنيدحوملاعممهبورحيفةيضابإلاخيراتو

.لاملةمينغوأضرعللالحتساالو



[إرايبيلينةيضابإلا[؛١٧_]_ةبراتلابتومينةيضابإلا

لاومأوريبزلاوةحلطعابتالاومأنمبلاطيبأنبيلَعنينمؤملاريمأديتفظنامكو
؛مهيبراحملاومأنمةيضابإلاىديأتفظنكلذك،نيملسملانمهبراحنمعيمجو.ةيواعم

:ءامسأبتكتف.ةيضابإلانمايبيليفمكحلاىلونمءامسأبافشكعضتنأعيطتستلكنإو

يبأوسايلإروصنميبأو،يزوزلملامتاحيبأوىلعألادبعباطخلايبأوديلتنبثراحلا

يبأو"يريمدتتلاايركزيبأو،سابعلانببويأنسحلايبأو،ينوانجلاديمحلادبعةديبع

تارشعو،يتولاللاهللادبعيبأويفردلادّمحُميبأو،نياجرألاىحييبأوكورابلاءايركز

نممهيبراحمىلَعنورصتنيامدنعصرحلالكنوصرحياًعيمَجءالؤهنأدحتفوسف«مهريغ
ىلَعنوزهجيالو،ليتقبنولثميالو،اًسأرنوعطقيالف،هللامكحمهيفاودعتيالنأنيدحوملا

.ارتسنوكتهيالو،الامنومنغيالو،اربدمنوعبتيالوحيرج

متحابأنأو،اليتقبلسيلهديدميذلايدنحلابقاعباطخلاابأنأخيراتلادهشدقو

يفرثانتتبهذلالامحأكرتروصنمابأنأوةكرعملانمذخأامَةَرُيملنإةدايقلاكرتبدده

لامنمبراهلاودعلاهكرتامعمجءايركزابأنأو،اهيلإتفتلينأنودةكرعملاناديم

يفيوازلاذاتسألالوقينأحصيالفقاوملاهذهنوفقياموقنإو..رانلاهيفدقوأفحالسو

."سلبارطىلإةريثكمئانغبعجرو":مهسيئر
شيجةرثكتغلبامهمو"١٢٢(:ةحفصر)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقي٦

يذلا،ربربلاشيجنمنيرشعنمدحاولصينأنكميالفايقيرفأوزغيلرصمنمبهذي

."نيرباصلاعمهللاوهللاديبرصنلانكلوشيجلااذهةلباقملهودعينأمهنكمي

نأماركلاءارقلاىلإيحوينأديريوهو،يوازلاذاتسألااهيلإأجلياماريثكةيوازهذه

نماذدعرفوأةرئاثلاشويجلانأمعزيوهو،نولطبمدادبتسالاملظنومواقينيذلاراوثلا

ةميزهلاورصنلاعدنلو؛مهبناجبَقَحْلانأنيعيكلذفليلقلاددعلارصتنااذإف،ةملاظلاشويجلا

نأانلوحهنكلو..وهًالإاهملعيالسانلانيبمايألاةلوادميفهللاةمكحنإفهللاديب

ادحاوغلبياشيجزهجتنأعيطتستالةيسابعلاةفالخلانأيعدييذلايوارلاذاتسألاشقانن

:عقاولاقطنمىلإادانتسامعزلااذههلدنفننأو،هودعينأربربلاعيطتسياًممنيرشعنم

.ءاحيإلابنيرثأتمالو،©فطاوعللنيعضاخريغثداوحلاىرحبوخيراتلاةلالدو



ءرايببليفةيضابإلا_[؛٧إ)_ةيراتلابتومينةيضابإلا
نبدُمحُمنيبتعقويلابورحلاىلَعاقيلعتتدروةقباسلايوازلاذاتسألاةملك

.اًمامإنويبيللاهعيابيذلاباطخلايأويسابعلادئاقلاثعشألا

؟امهنمدحاوَلُكهدعينأعيطتسييذلادنجلاددعوهامو؟نيلجرلاالكتايناكمإيهامف

-:ىتأياميفباطخلايبأتايناكمإصخلتت

.يسنوتلاييللابونخجلالمشيو،ترسوناوريقلانيبامدتميباطخلايبأمكح-أ

اميسالو،دالبلاهذهيفىنحباطخلايبأمكحلعضختالةيربربلالئابقلانمريثكب
.ةلزتعملاوأ،ةيرفصلاوأ،ةقرازألابهذمىَلَعاهنمناكنم

.طقفرصمناكسعبرغلبيداكيالةكلمملاهذهيفناكسلاددع-ج

؛ماودلاىلَعبرحللادعتسمىقبيو،هيلعقافنإلابةلودلالفكنتدنجباطخلايبألسيل-د

اذإف،ةديقعلالجأنموأكأدبملالجأنمنوبراحينيذلانيعوطتملاىلعباطخلاوبأدمتعيامن

يفلمأملنوكينأنودبرحلاىلإاوبهذواهوحلسومهسفنأاودوز،داهجلايعادمهاعد

:ةرخامفامعأللاوعحربرخلاتهتااذفةميخالوةرحأالفهقلطميدامبسكم
:يلياميفصحخلتتفثعشألانبدًّمحُمتايناكمإانأ،اًبيرقتباطخلايبأتايناكمإهذه

.روصنملارفعجوبأهزهجامنإثعشألانبدّمحُمهبءاجيذلاشيجلانإ-أ

نابرغملاو&رصمو،ةيبرعلاةريزجلاو{ماشلاو،فقارعلا:نيحلاكلذيفرفعجيبألعضخي-ب
.ىصقألاوطسرألا

.باطخلايبأةكلممناكسفاعضأةعبرأنوغلبياهدحورصمناكس-ج

ءيجتلتموزللادنعو،ةمئادتابترممُهَلةلودلاعفدتحالسلاتحتدنجرفعجيبأل-د

.يرابجإلادينجتلالإ

يتانزلادلاخنمضيرحتدعبثعشألانبدّمحُمةدايقبشيجلااذهرفعجربأزهج۔ه

.ماقتنالادارأيذلا

ميركلائراقللحضتياهيلإرظنلابوثعشألانبدّمحُمديتحتتناكييلاتايناكمإلاضعب

،طقفهدنجددعالباطخلايبأةكلممناكسددعغلياشيجزهجينأعيطتسيثعشألانبانأ



!إرايببلينةيضابلا_[؛٢٧_)ةيراتلابتومينةيضابإلا

برغملاورئازلاوسنوتوايبيلهيفامبهلكبرغملاناكسنإف،مويلاىلإةيقابةقيقحلاهذهلازتالو
لوألامسقلانوكيامدنعةبسنلانوكتفيكف،اهدحورصمناكسنعنوديزيالدقىصقألا

.اهعبتياموقارعلاوماشلا:ناثلامسقلاىلإفاضيوسنوتضعبوايبيلضعبىلَعاًرصتقم

.ةقيقحلانمهللظالهتركفيوازلاذاتسألاهيلعينبييذلاساسألانأىرتاذهنم

هذهةفرعمامنكلو؛يوازلاهيلعدمتعييذلاليوهتلانمطيسبلائراقلاعدخنيدقلو

ليواهتفسنيلاهدعتنأنكمييلاشويخلايهامو؟ناكسنمهيلعلمتشتامومويلادالبلا

.امبيحوينأديرييلاتاماهيإلابيذيو،يوازلاذاتسألا

ءاهيعاودوامبابسأاهلو،هللاديبرومأكلتفةبراحتملاشويجلانيبةميزهلاورصنلااياضقامأ

نوكتامدنعاميسالو،امئادقحلالئالديهةميزهلاوأرصنلاو،ةلقلاوأةرثكلاتسيلو

;هللالوسرتنبدلونيسحلاىلَعنويومألارصتنادقلو،نيملسملانمقرفنيببورحلا
؟لطابىّلَعهنأوقحىلَعمُهَنَأكلذينعيلهف،هسأراوعطقو3هولنقو

بابسألافرعننأعيطتسنباطخلايبأىلَعثعشألانبااهيفرصتنايلاةكرعملاهذهيفو

:ىلياميفبابسألاكلتصخلتتو.ةيخيراتلااهجئاتنىلإتدأيلا
هللمعالو،ةلودلاةنيزخنمتابترملاهلعفدتميقميماظنشيجباطخلايبألسيل١

.برحلاالإ

‘برخحلانلعتامدنعنورضحينيذلانيعوطتملانمباطخلايبأعمنوبراحملانوكتي٢

.مهلامعأباوموقيل،كراعملاةيامدنعنوفرصنيو،مهحالسومهدازيفمهسفنأىلَعنيدمتعم

ملعاًمَلَو}يوقشيجهلنؤكتفثعشألانبدمحُمةاقالمىلإسانلاباطخلاوبأاعد٣

لتقو}رصمىلإعوجرلابهدنجرمأو\باطخلايبأةبراحمنعلدعهلأرهظأثعشألانباهب

.عوجرلاةركفيفهضراعنم

باطخلايبأعابتأعمساملو©باطخلايبأشيجامبقرفيةليحلإهلككلذسيلو٤

الإهعمقبيملفعرزداصحتقوناكتقولاواميسال؛مهلامعأىلإاوبهذثعشألانباعوجرب

أشيحىلعهتليحءالطنابثعشألانباملعامو{ةلجعتسملامعأمهتسيلنممليئضددع



ءارايببليفةيضابإلا__(؛٧}_)_خيراتلابتومينةيضابإلا
مهيفلمعأف.ةلقيفباطخلاابأأجافو،اًمجارريسلاذخأىتحهنعسانلاقرفتوؤباطخلا

نئمطمرقتسموهوثعشألانبامهاقلتيفؤتاعامجوىدارفبرحلانطومىلإنولبقيففيسلا

تسيلوكاقلأرشعةعبرأتاياورلاضعبيفىلتقلاددعغلبىمح«ةلبقملاتاعامجلاهذهديبو
لهجيسانىلَعلتقلابمكحةنكلو،نيمداصتمنيشيجنيبعقتيلابورحلاكابرحةعقولاهذه

نوكتياشيجكباسحيفعضةعقوملاةقيقحروصتتنكلو،اهيلعمدقموهيلافورظلامهرثكأ
ًمُتمهرخآنعمهلتقيفةلفغنيحىلعفالآةعضبىلَعمجهيكريدقتلقأىعاًفلأنيسمخنم

تاملانمالتارشعلانمنوكتتتاعامجيفسانلانممذارشهيلعمدقتفاًصبرتمىقيي

يفناكسلاعبتتيريبكلاشيجلااذهبريسيذئنيحوديزملادجيالىح!ةعامجدعبةعامجمهفقلتيف

.منغيوبلسيولتقي،ةيدابلايو،ندملايو،ىرقلا

،شويخلاضبريثكتو،ليلضتلاوأمامإللاهيفيعادالو{ةعقوملاةروصيهكلت٥
.اهنلةميقالددصلااذهيفةلقلاوأةرثكلانإفاهريغصيقنتو

اليلدةلقلاراصتناربتعاو،ةرثكلاوةلقلابجاجتحالاةركفهلترطخنملوألعلو٦

:لوقيثيحيجراخلارعاشلاوه،نامبإلاىلَع

انوُتنرأكسآبمهبلغيَومُئمعزاميفنمؤُماقلأأ

انونمؤمجراوخلانكلومتمعزامكلذسيلمتبذك

ذاتسألاريكفتقيضيالنأوجرأنإ؟رعاشلااذهىلَعيوازلاذاتسألابيجياذامبف

.يأرلااذهقنتعيفقيضلااذهيوازلا

ىَلَعةفارخلاهذهتلدنإو"١٤٦(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقي٧

اهلقنييرحتالقو,رايسأةياوريمطلىلءيش
ريبكلاةمالعلاىلإتبسنةماركيفهلقنربخىلَعاقيلعتمالكلااذهيوازلاذاتسألالوقي

ناميلساهلقنو،ايأراهيفدبيملفيخامشلاةصقلالقندقو،يسوفنلايوغيولايدهمخيشلا
نمقيلعتلااذهنأرهظيو،"ةبارغالفدئاوعلاقرخهللنإو":هلوقباهيلعقلعفينورابلااشاب



؛إرايببلينةيضابإلا__[؛٠٧]ةبراتلابتومينةيضابإلا

اهربتخادقللب،قباسلاقيلعتلاباهيلعقلعف"يوازلاذاتسألابضغأيذلاوهاشابناميلس

.رابتخالايفتبثتملفقطنملاولقعلاسايقمب

يفامكحهسفنبصنيف،رصعلااذهيفملسمفلؤمفاصنإلانعديحينأاقحيفسؤيو/

ىَّلَعةماركلاهذهرثكتسييذلاهسفنيوازلاذاتسألاف‘كاذطقسيوأاذهتبثيخيراتلا

؛مهنعيضرنيرخآصاخشألتاماركلاهذهنمليلقريغاددعلقنينينمؤملانمنمؤم

ءاوسةماركلانعثدحتأنيحانأو{ةفارخاهلعجيوامبذكيييلاةماركلاهذهنمبرغأاهضعب

خيراتلابتكيفدجواموأيوازلاهلقناموأيخامشلاهلقناموأينورابلاهلقناماهنم

.ىوقتلابنيفورعمحالصلابنيروهشمامباحصأمادامامبيذكأينأمعزأالف«سرتحأمهريغل

ةفارخكلذبسحيو،يسوفنلايدهمىلإةماركلابسنتنأرثكتسييذلايوازلاذاتسألانإ

اممليلقريغاددعلقنيهسفنوه،مهيرحتمدعواهيلقانرابخأيفنعطللاببساهلقنكلعجيو
:ىليام«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات»هباتكيفلقنيو«ايبيلمالعأ»هباتكيفتاماركهيمسي

باحصأانإف،اولخدا،عابسلااهتيأ":هئادنيفلاقةبقعنأ"سوفنلاضاير"يفءاج"

نممهيلإجرختعابسلاىلإاورظنميظعرمأىلإمويلاكلذيفسانلارظنف،قفهللالوسر
."ةعاطواعمساهدالوألمحتةيحلاو،هءارجألمحيبئذلاو،اهلابشألمحت)ناّرعشلا

ذاتسألانأميركلائراقللنيبألنكلوامبذكألاليوازلاذاتسألانعةصقلاهذهتلقن

عضخينأديرييدهمةصقيفوهف"خيراتلاثادحأضرعتسيوهوافصنمنكيمليوازلا

.قطنملاولقعلاىسنيةبقعةماركيفهنكلو،قطنملاولقعللةماركلا

:جورخلابشوحولانمهبامرمأيولغدبناجبفقيالجرنأقدصيمويلالقعيافالإو

مهنيننمجرختبائذلاوعابسلاباذإف،نورظنيسانلاورمألاذيفنتيفأدبتئ.عيطتوهلعمستف
نيبتعقونيلاةندهلاهذهلقعلاقدصاذاف؛اهدالوألمحتتايحلاباذإواهارجأةلماح

ىلعدسألاودعيالويضلاىلعبئذلابثيالضعبلااهضعبعمابارسأجرختتناكفشوحولا

د

:رظنا.ضمحلانمبرضوهلاقيو،قرووذناسنإلاةدعقلثمةربغلاىلإبرضيرضحأثمرلانمبرض١(

َ(عجارملا).رعش:ةدام.نيعلا



نمفوفصنيبجرختف3اهتقاشرضرعتستيهوشوحولاروصييذلافقوملااذهلبقو،لعولا

اذهىلإبلطوكلذلكلقعلالبقاذإ..ديرفلارظنملااذممهراظنأنوعتمُاوفقونيذلارال
نألغدلاجراخاهفحزيقةقلطنميهواهدالوألمحتتايحلادهاشوةصقلاىوريذلالجرلا

تناكلهو،ىولتتةجراخيهواهرهظىلعاهطبرتله؟اهدالوأتايحلالمحتفيكفصي

تناكلهو.اهعماهرحتوةقيقدلااممانذأنماهكسماَهنَأمأ؛ضرعلامألوطلاىلَعاهبكرت

ىحهرظنتواهضيبنضحتثيحب،نآلااهنمىوقأنيحلاكلذيففحاوزلادنعةمومألاةفطاع

.؟اهعماهتلقنتلقتنااذإىمحةياعرلابةفحازلاخارفلاكلتىلوتتفسقفي

.رابخألالقنفيرحتلامدعىَلَعاهلقنلديالألقعلاهلبقيالاًممةصقلاهذهتسيلأ

ىلعرثكتسأالو،رغصأوأاهنمربكأوأةماركلاهذهعفاننبةبقعىلعرثكتسأالينإ

.رارسألانمءاشياممهيديأىّلَعهللاضيفينأنيقداصلانينمؤملانمهريغ

انأامأ،رخآانيحهكرتيوانيحهيلإمكتحييذلالقعلابيوازلاذاتسألاثداحأينكلو

خيراتلاباسحيفاهلخدننأاندرأاذإفرشبلاسيياقملةعضاخريغةماركلانأبسحأف

ىَّلَعاهرثكتسنالوسدقنلاباههوشنالولايخلاباهفرخزنالتيورامكاهلقنننأانيلعف

صاخشألانمصخشلامعألوبقوهللاةمحرميبانينإفحالصلاوىوقتلابرهتشالجر

.بجحلاهنععفرتملو،بيغلاهنعفشكيمُلاًممهللادنعهتلزتمو

يدحتلاعميتأتالةماركلانأىلإمهرثكأبهذءايلوألاةماركنعاوثدحتنيذلاءاملعلاو

لاوحألانملاجبنوكتالو،ةدارإلاوةبغرللةعباتنوكتالاَهنأامك،ةزجعمبلقنتف
.ةيصعمبحاصل

دابعىلَعيجتلانمهمصعيقلخهلنوكينأبجيهيرّتلاخرؤملانإفلاحلاناكامفيكو
.ةنونجملاةيبصعلابساورنعادرجتمهيلإمكتحيوهيلعريسياًءدبمهسفنلذختينأو،هللا

١٦٤(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقي٨
مدعو‘ظفحتلافقوم،ةنسلالهأنممهفقوموهةعيشلانممهفقومناكفةيضابإلاامأ"

حنستملو،اوبأداذهىلعو،لتحملابيرغلاةرظنيربربلارصنعلاريغلإرظنلاوجازتمالا

."اوراثلإةروثللةصرفمهل



!ؤرايبيلينةيضابإلا_[؛٧٧]خيراتلابتومينةيضابإلا

لصفلااذهلوأيفررقيامنيبف،اهسفنضقانتيهو،يوازلاذاتسألانمةميثلةزملهذه

مدعوظفحتلافقوماهعمنوفقيةيضابإلانإ:لوقي،ةيربربةلودةعيشلاةلودنأهسفن

.لتحملابيرغلاةرظنيربربلارصنعلاريغىلإنورظنيةيضابإلانأمعزيمت،جازتمالا

+لسربربمهوظفحتلافقوممهعمنوفقيو،ءابرغلاةرظنةعيشلاىلإةيضابإلارظنياذامل

؟باسحمهدنعسنجللناك

كلذعمو،ربربلالئابقربكأيهو"ةماتك"و"ةجاهنص"و"ةموجفرو"نولتاقيةيضابإلانإءابجع

يرصنعلابصعتلااذهىّلَعاوبأدمهنأمعزيمتربربلليرصنعلابصعتلابيوازلاذاتسألامهيمري
ةحفص)يفمعزيامنيبف\هسفنضقانيمالكلااذبوهو،اورالإةروللةصرفمُهَلحنستملمهنأو

١٢٦(:ةحفص)باتكلاسفنيقلوقي"اوراثلإةرونللةصرفمُهْلحنستملةيضابإلانأ"٦٤:

ىَلَعراوثلارثكأدحتكلذلو5مهعماعازنلقأوبرعلاىلإربربلافئاوطبرقأةيضابإلاناكو"

.هفورحبيوازلامالكىهتنا."ةفرطتملالحنلانممهريغوةيرفصلانمبرعلاةيقيرفأءارمأ
ناكامنيحيوازلانأملعيلميركلائراقلامامأضقانتملابراضتملامالكلااذهعضأيننإ

نيبقيرفتلاءانعهسفنلمحيملهنإو،َقَحْلاَوفاصنإلاهدئارنكيمليبيللاخيراتلابتكي

ىلإدمعياماريثكهنأوضةيسايسلاوأةيعامتجالامهئدابمو،ةينيدلامهبهاذموسانلاسانجأ

ةيرصنعلاةيضقنأل؛ةيخيراتلاثادحألاليلعتيفقدصيملهنأو،هيومتللماممإلاوضومغلا

اهيفلابيال،سايقملااذممالإروصعلاةايحسبقيالوهف،هريكفتيفزيحَلُكلغشتتناك
.نيدلاوأقلخلاوأَقَحْلا

سنجلايفمانألانماموياوركفيملةيضابإلانأيوازلاذاتسألافرعينأةيخيراتةقيقحلاهنإو

نوربتعيمهف«سانلانممهريغوبرعلاوربربلانيباوقرفيملو،هيلإنوبستنييذلايرشبلا

هنايصعمهدنعتبثينممنوأربيو،هتماقتساوهتلادعمهدنعتبنتنمنولوتي،ةوخإنيملسملا

عمةيضابإلاهفقييذلادودحملافقوملااذه..ظفحتلافقومنوفرعيالنميفنوفقيو.هقوسفو

يوازلاذاتسألاعجارولوسانجألانممهريغعمو،دونهلاعمو،كرتلاعموربربلاعمو،برعلا

ةيرصنعامهيفاهتكرتييلابساورلانمهبلقوهملقهزنوهسفنوهاهاوريتلاخيراتلثادحأ

برعنمنونوكتيمهسفنأمهمهنأل؛مهسنجبموييأيفاورثأتيملةيضابإلانأيأرلةضيغب



[سرايبيليفةيضابإلا_[؛١٨٧)_ةيراتلابتومينةضابإلا

يفمهفلاختنيملسملانمةقرفعمفقوميفاوظفحتاذإمهظفحتنأومهريغوسرفوربربو

.اهيفلاخُمىللةبسنلابقرفلاَلُكظفحتتامك©بسحفةينيدلامهلوصأىلإعجاركلذف،بَعنَمْل
عمالربربلاعماهرثكأناكرئازحلايفوأسنوتوأايبيليةيضابإلااهيلإعفديلابورحلاو

.برعلاعمتناكةريزجلاوأقارعلايفوأنامعيفاهيلإاوعفديلابورحلانأامك"برعلا

نملطابةمألاةملكقيرفتنميوازلاذاتسألاهبيحوينأديريامنأحضتياذهنمو

عقاولاامبذكيةينجتمةميثلةزمَل"اوراثلإةروثللةصرفمُهَلحنستملو":هتملكنأو،هساسأ

قلعنلاةعئارلاةملكلابماقملااذهيفدهشتسأنأبسانملانمهللوڵبيذكتدشأخيراتلاو

-ليوطلااهخيراتيقايبيلهتبحنألجرمظعأ-ينورابلااشابناميلسنايبلاوفيسلاريمأامب

ماقيذلايملسلابالقنالاىلَعهلقيلعتيفنورابلااشابلالاق"نيئدتبملاوةماعلاملس"ىلع
:ىلعألادبعباطخلايبأةدايقبةيضابإلاهب

لكىَلَعجورخلانوبجويةيضابإلانأةكرحلاهذهلثمنمهلملعالنممهفيام
دعاوقنموهاًمم،ثكلذريغو‘تقوكيتدبالمهنممامإلانوكينأنوبجويوألاح

اهنماوسيلو«ةّيضابإللنيخروملااوبصعتماهبسناماريثكيهييلاةعيشلاوةقرازألاوةيرفصلا
."كلذبدهشتةيضابإلابتكو٬ءيشىلَع

نمهيفبرطضياموحيسفلايمالسإلاملاعلانولهاجتيف،نهذلايقلغنماوسيلةّيضابإلاف

ريسينأهيلعنوبجويمهنمناطلسلانوكيامدنعفكلذلو‘ىوقوتاهاجتاوراكفأوءارآ

قرفلانممهريغنمناطلسلاناكاذإو،مهلحنومهبهذمفالتخابنيملسملايفلودعلاةريس

ىَّلَعهللانيدبامئاق،هللادودحىلَعاظفاحُممادامصالخإيفهعمنونواعتيةملسملا
هبغلباذإف،هللانيدنعفرحنمعماونواعتينلةيضابإلانإفكلذنعفرحنااذإف،هبهذم
ناودعاودرفمهفويسىلإةيضابإلاعزفهللامرحنلالاومألاوءامدلالالحتساىلإنايغطلا

.اوعيطتسيملاذإالإنيدتعملا

ةعيشوأ،ةيرعشأاوناكءاوس،رومألاةالوىلإةبسنلابةيضابإلافقوموهفقوملااذهو

مهتماقتسارومألاةالونمنوبلطيامنمهفقرفلانممهريغنموأةيضابإوأةلزتعموأ

.مهسانجأومهبهاذملنومتهيالوةمألاةيضقبمهمامتهاومهدعو



!ؤرابببلينةيضابلا_[؛١٧]_ةخبراتلابكومينةيضابإلا

اذرالإدجينسلةقامابسأسمتلاوايبيليفةيضابإلاامبماقييلاتاروثلاعيمجىلإعجرنمو

.لاميفةبغروأايندلابلطوأةطلسىلَعاعازنبابسألاكلتيفدجينلو،قحلابلطوأناودعل

١٧٣(:ةحفص)باتكلاسفنيفيوازلاذاتسألالوقي٩

ملف،ةسوفنلبجيفممناوخإىلإاوبرهفإةّيضابإلانمةعامج-زعملاعميأ-هعمناكو"
."نيقفانملانمهشيجرهطنأهللادمحومهبلابي

.سانلانميحتسيالو،هللاىشخيال،يوازلاذاتسألالوقياذكه

ىَّلَعهنودعاسيةيضابإلانمسانهشيجيفنوكينأيفعمطينأنمىكذأزعملانإ

ظفحامو،مهنمهجريملو©كلذبمهبلاطيملوهفكلذلو،ناودعلابهعمنوموقيو"ملظلا

اوبراحنأامإمهنإ،يويندرجأبهيفنولمعي،ةقزترمدنجيفاولخدةّيضابإلانأخيراتلا

نونوكيالذشنيحو٬هللاريغنمارجأكلذىلَعنوضاقتيالفهللاةملكءالعإلجأنم

بالطمهريسةلآاونوكينأامأ..مهسفنأنعاعافداوبراحُينأاِّإَو،زعملاكملاظلائاوعأ

نمموييقخيراتلامهيلعهلجسيملامكلذفضرألاكولمنمانيدلاديبعوتاوهشلا
.ايبيليفةيلاطيإلابورحلاليقمايلا

اوضوقينأنمافوخ-رصمىلإلحترموهو-زعملامهيلعضبقنيذلارفنلاءالؤهامأ

؛ممناوخإىلإاورففهسرحنمةرغاودجوسلبارطلصواملق،هدعبنمهكلممئاعد
ىَّلَعاوسيلفرفنلاءالؤهامأةلواطتمانورقناودعللدمصيذلاعينملالبجلاباومصتعاو

كلذلو.هبيغميفمهاشخيناكو،ذوفنلاتاذةيوقلاتايصخشلانماوناكمهنكلوملظلا

عيطتسيالناكُهَئكَلَوهعجضمكلذًضقألبجلاىلإهنماوبرهاملف،هعممهذخأينأصرح

رارحأللأجلمناكلبجلانإفعامشلاممقلابنومصتعينيذلالاطبألاكثلوأنمءيشعنص

ركسعنمليلقريغددعلبجلاىلإأجتلاةثداحلاهذهيفو،نايغطلانطاوممهبقيضتامدنع

٠.ةيضابإلاءامعزهيلإأجتلاامكفئاوطلاوبهاذملافلتخمنم،زعملا

۔-زعملايأ۔راسو"٠:ةحفص)"بذعلالهنملا"هخيراتيفبئانلادمحأذاتسألالاق/

؛ةسوفنلبحىلإهركسعنمعمجهنمبرهفهيشاوحوهشويجهعموسلبارطىلإ
(."مهيلعردقيملفمهبلطف



!رابببلينةضابإلا_[؛٨۔)_ةيرلتبتوميةيضابتا

مهبلطةنكلوةسوفنلبجىلإرافلادنجلابلابيملزعملانأ:يوازلامعزبذكيصناذهو
۔مهنعزجعف

ظيفغملانمبسلاةملكقلطنتامكيوازلاذاتسألانمتقلطنالاةريخألاةملكلاتيقب

."نيقفانملانمهشيجرهطنأهللادمحو":هلوقيهوقنحلا

،هريمضوهسفنبساحو،قافنلابسانلاءالؤهيمرينألبقيوازلاذاتسألاركفله

.موقلااهيلعناكلاةقيقحلافرعو

نأيوازلاذاتسألاانلحمسيلهف،الهسارمأسيلهللابنمؤيلجرىلَعقافنلابمكحلانإ

مكحلاوهامىرنو،هسفنيوازلاهروصيامبسحىلَعنيحلاكلقيفيخيراتلافقوملاضرعتسن
.نورقةرشعمهنيبواننيبلصفتنيقلاىهنلاكتلوقىقعهقلطتنأنكمييذلاحيحصلايدلا

:هيفمهلوقبءارعشلاهعدخو،©فيعضرشبهنأيسنوايندلاةايحلاهترغكلماذه

راهقلادحاولاتنأفمكحافرادقألاتءاشامالتئشام

قفنياشيجزهجياهبحدميحارصلارفكلاىلإعمتسييذلارورغملاكلملااذه

ضعببناكاذإف،ايروسورصميفنيملسملاهببراحيلةمألالاومأنمنييالملاهيلع

ثنيدلايفناوخإلاةبراحُمىَّلَعمغرييذلاشيجلااذهنمعمجرفيقيرطلا

؟ىرتايمهيفمكحلاوهامف‘كلملااذهديهلصتالعينمىمحىلإنوئجنليو

؟نوقفانممهئأبمهيلعمكحييوازلاذاتسألانإ

؛مهلاومأومهئامدلالحتساوسانلادابعتساهنإ؟يوازلارظنيينذإناميإلاوهامف

ىرينيذلاكفكلوألامعأيهكلتف«ملظلاويغبلاوناودعلاو،هكلميفهللاةكراشمو

،يوازلاذاتسألاقطنمهيلإملسييذلانيعملاوهكلذ،قافنمهيلعجورخلانأيوازلا

،بالقنالااذههدنعبلقنتملسيياقملانأبسحتو،اريخيوازلاذاتسألابنظناننكلو

يفىخملدايقنالامدعوماكحلاةفلاخمنأبسحيوهف،رهظملابعودخملجرهنكلو

نيقسافةملظاوناكولورمألاةالوةعاطنعجرخنموحصالرمأةيصعملاباكترا

نيرئاسلاو،ةقرترملاءاهقفلانمريثكاهيلإبهذرظنةهجوهذهو..قافنلابهيلعمكح

.ممماطلسلنودهميومهلامعأنورربي،نيملاظلاباكري



[رايبيلينةيضابإلا[؛١١٨]ةبراتلابتومينةيضابإلا

.اوناكامفيكناطلسلايوذبنوبجعينيذلاءالؤهدحأيوازلاذاتسألانوكيدقو

مالسإلاءادعأةبراحُمو}هللاليسيفداهجللشيجلادوقيزعملااذهناكول

ةهجومشويجلانهنكلوناطلسلااذهلامعأبديشنيوازلاذاتسألاعمانفقول

أوسأاماطلسسيلةملسمةلوداهمكحتملسمنطويفةملسمةمأةبراحُمىلإ

نمىلعو،قافنلابيزافلااذهىلَعمكحينأالوقعمناكف،يزاغلاناطلسلانم

.هبيضروناودعلااذهيفهشيجنمبغر

لازيالو،يوازلابتكنمدحاوباتكنمميركلائراقلاىلَعاهضرعأةليلقتازمَلهذه
قلطنتىتحنلعتستو،يفتختنأداكتىتحقدتتازمللاهذهنمليلقريغددعباتكلايف

ييجتلااذهنمريثكةيخيراتلايوازلابتكنمهيلعتعلطااميفو،ةميتشوأبابسةروصيف

.خيراتلاىلعوةقيقحلاىلع

ءاناي>أفنعلاىلإرطضأنأهيخألخألاةشقانميوازلاذاتسألاشقانأانأوينفسؤيو

كرتتالةمألارصانعنيبقيرفتللاهتلواحمو!ةنتفلاداقيإيفاهلاغيإوتارابعلاضعبمؤلنإف

.ربصللائاكمميلحلاردصيق

نأو،يجراخلامالسإلاودعىلإةمألارظنهجوينأيوازلاذاتسألانموجرأتنكدقل

ةمأمكتمأهذهؤل»..ةدحاوةمأنمةدحاوةلتكنيوكتىلإوعدي مكبراودحو "_)ه«زوُدبعاَف
راودأفلتخميفهللالسرلتباجتسالاممألاعيمجنأررقيميركلاباتكلاناكاذإو

.ةدمحملتباجتسانلاقرفلابفيكف،ةدحاوةمأيهخيراتلا

اهسانجأعيمَّحبيسلطألاطيحملاودنهلانيبامرشتنتتلاةمألاهذهيههخدًّمحُمةمأنإ

دًّمحُمةلاسربوأهللابنمؤيملصخشالإاهنمجرخيال،اهلهأبهاذمواهلاكشأوءامماولأو

هسفنمامزملسأفايندلاهترغصخشوأ..هسجريقاًسكترم3هرفكبانمترملازيالوهف.

دواعيو،ةقبوملارجهينأهنملمألاف}هللانيدنعهلمعبفرحناف،هللابنمآنأدعبناطيشلل

.ةمألافوفصىلإدوعيوةبوتلا



(إراببيليفةيضابإلا__[؛٨!]ةيراتلابتومينةيضابإلا

ةيحطسلانممهءارآو‘ةيصعملانممممولقاورهطينأمالسإلاءاملعىلَعبجاولهنإو

درفلالمعنيبقيرفتنوديعامجلاباوصلاوأأطخلاباومكحيالنأوةيعبتلانممهماكحأو

.بقهذَمْلايأرو

نازيملاباهونزينأو،اهرداصميفتدروامكبهاذملاوقرفلاعيمجءارآاوسردينأو

.هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاٌوَحْلا

م٠

لجرلانعةيقيقحاروصميركلائراقلااهيأكلتمدقباتكلااذهنمةقباسلالوصفلايف

امدنع،ةفلتخملاهلاوحأيفهكولستعبتتدقو،يمويلاهتايحىرحبنماهتعرتنا«يضابإلاملسملا

عماعملخديشيجللاًدئاقنوكيامدنعولالقتسالاةلماكةلقتسمةلودسأرىلعنوكي

طبتريوأكاهبدرفنينطولاضرأنمةعطقىلَعامكاحنوكيامدنعو؛مزهنيوأرصتنيفبرحلا
امدنعو،موجهوأعافدلةرارحلالفاحجلاعمريسياطيسبايدنجنوكيامدنعو،ىلعأسيئرب

يذغياًملاعنوكيامدنعو،هملعوهقلخوهنيدًالإهلسيلو؟مالسإلاةلاسرلمحيةيعادنوكي

ميثارجهللانيدنعدوذيوداشرإلاوظعولابلوهكلابولقو؛ملعلاوةفرعملابةبيبشلالوقع
امدنعو«نافرعلانيدايميفءالمزلاباقرىطختيابلاطنوكيامدنعو،لهجلاوةفارخلاوةعدبلا

لبسنمليبسيأيفحفاكيناكامدنعوةراجتلاوأةعانصلاوأةعارزلابلغتشيالماعنوكي

.مالسإلاءانبألمالسإلاهعضويذلاططخملايفو،ةايحلا

كدلوأاهيفراسيتلاةايحلانيدايمعيمجيفيضابإلالجرلاةايحنماروصكلتمدق
.:7تاعومجمكودارفأكسانلا

ماظنيفاهكولسيفوءاهسفنللقتسملااهكولسيفةيضابإلاةأرملاةايحنماروصكلتمدقو

كصعالطادعبو!ةمألانمادرفاهرابتعاباهكولسيفو،قيضلااهعمتجميفاهكولسيثوةرسألا



؛رابببليفةيضابإلا(؛٢٨)_ةبراتلابكومينةيضابإلا
نأعيطتستةأرملاعقاونمكلاهتذخأييلاروصلاو«لجرلاعقاونمكلامتذخألاروصلاىلَع

.مخضلاخيراتلابكوميةايحلاقيرطهسفنلقشيوهويضابإلاعمتجملاحمالمنيبت

اهنميلادارفألاةايحنمروصلاهذهميركلائراقلااهيأكيدينيبتعضونأدعبو

عوضومنعكعمثدعتأنأديرأاذهدعب..عمتجملاةايحلةلماكلاةروصلانوكتتاًعيمَج

ءةقباسلاثيداحألايفكيدينيبتعضولاروصلاكلتهيلعسيقتل{ةفرعملاقحهفرعت

.ملسملاركفملاممتيلاقئاقحلاضعبةنراقملانمجرختستكلع

ضايفلادملاكلذهنعرسحنينألبقفيظنلايمالسإلاعمتجملانعكيلإثدحتأنأديرأ

مكحلاداسفعمتجملاكلذىلإقرطتيف:لتقلادًمحُمءافلخلةديشرلاةريسلاوةوبنلاةيادهنم

.تابكنلانمكلذَلُكرجيامو©فرتلاوةيهافرلاناردأوقلخلالالحناوملظلامالظو

ةيادمبهاذغو5هللالوسرهنوكيذلاعمتجملاكلذلثحابلااهدجييلاةروصلايهامف

؟ةوبنلاقالخأويحولا

؟امهنمنوكتييذلاعمتجملاةروصيهامو؟ةأرملاةايحيهامو؟لجرلاةايحيهام

مالسإلارشنلهللاليسيفحفاكي،ناديملايفالطبرهازلادهعلاكلذيفلجرلاناك
برو«ةتيقلاهلوسرةنسوهللاباتكنمرسيتامظفحىلَعلبقيملعبلاطو!مالسلاو

دجسملامؤيهللادابعنمادبعوكليبسفرشأنمهلهأنوميلةعارزوأةراحتيفلغتشيةرسأ

هتمدخيفبوذيف3هعمتجُمةبحمبهبلقئلتميافوطعاخأو{ةدابعللالإقلخلملهنأكهللادبعي

.هلهدوهجميحضيو

مهراتخانيذلاسانلاكئلوأنمدحاونعثحبتلرصعلاكلذىلإعجرتنأكلحيتأولو

.ةقباسلالاوحألاضعبريغيفهتدجواملهيبنةبحصلهللا

همرحامبعيتاناحلايفهدجتنلو،تقولالتقيلعكستييهاقملانيبهدجتنلكنإ

نلو..فيجلانطاومىلعبالكلافوطتامكةهوبشملالاحملاىلعفوطيهدجتنلو..هللا

نلو..سانلاقوقحامببصتغييلابيلاسألااهيفركتبيةاماحملاوءاضقلارودنيبددرتيهدجت

لاومألاهدنعسدكتتو،هحابرأومنتوهتراجتجورتلتالماعملايفلئاسولالكذختيهدح
لاتحيتاكرشلاتارادإنيبىعسيهدحتنلو..لالحلاومارحلانعلأسيالكلذيوهد



؛ارايبيليفةبضابلا_[؛٨})ةيراقلابكومينةبضابإلا

هدحتنلو..ةمأللةيعيبطلاةورثلانمتاكرشلاكلتاهسلتختيلالاومألااهنمزتبيلاهيلع

ىلإديزيلبلاقملاريبدتيفليللانماًقلزوراهنلالوطهركفدكيوةصروبلاوكنبلاعراصي

ىلإىوآف،حورلاتيماذودكمعجرهتيبىلإعجراذإفاديدجالامهكلمييذلامارحلالاملا

دادعتسالاأدبيلىحضلاعفترينأدعبالإهنمظقيتسيالو{اليوطاليقثاًمونهيفمانوعجضللا

.اًبجاومهلىدؤيالوالهأسنؤيالوابرركذيالكلذلكيفوهوديدجنملمعلل

سانلاىَلَعىلاعتييذلامكاحلااذههقهللالوسرهنوكيذلاعمتجملايفدحتنلو

هليطعأيذلابصنملااذهنأنظيوةمألادارفأىلَعةزيمهلنأبسحيو!منودبجتحيو

.قحريغبةلودلالاومأوسانلالاومأيففرصتلاقحهلوخيهللاةنامأب

ةديرجأرقيزازهيسركيفهينذأىلإاقراغهارتيذلافظوملااذهعمتجاكلذيفدحتنلو

ةعئاضةمألالاصمو،لمعلايفهءالمزثداحيوأنيفلزتملالابقتسالخفتنيوأ،ةرايس

.نئازخلاامبءونتوفوفرلالقثتهيلإةعوفرملاريراقتلاوةكباشتممهلكاشمو

.روصلاهذههابشأوروصلاهذهعمتجملاكلذيفدحتنلكنإ

يذلامكاحلادحتالو،رقفلاهلذييذلاريقفلاالوغلاهرطبييذلاغلادحتالكنإ

مهنإ..ةلودلازاهجيفايسركلتحيالهالطحنييذلابعشلالجرالو\بصنملابفرشتي

نَمىَقَعةيمهو.مُهائدأمهتمذبىعستو؛مهؤامدأَقاكتن»؛مهنيباميفنوواستمدارفأ

الو‘هيلإقباسلانوكينأدحاولكنێمتيريخلمعلإضعبنعمهضعبعفريال.«مهاَوس

هللادمحيف:مهدحأنمردصيةمألارمأوأكرمأيفريصقتبلإضعبنعمهضعبطحني

.هنمهللاهظفحنإمهيقاب

هريغلنكيملقحيأهيطعتالو،سانلاةيقبنعاهبحاصريمتالةلودلايفةفيظوىلعأنإ

اًبصنمىلوتيامدنعملسملافكلذلو،نيملسملانملجرنيدأنعامبعفتريالو{ةمألادارفأنم

لوسرنمزبصانملاتناكدقللب؛ةلاقإلاهفسؤتاللاقيامدنعو\©بصنملااذههيهدزيال

اذإف،نيملسملانمدرفيأاهيلإبدني\ةضراعماهمباًمايقةديشرلاةفالخلانمزوفهلل

اذهةدايقبهباحصأنمدحاويأىلإهقفهللالوسرراشأشيجزيهحتىلإةمألاتجاتحا
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اذؤذف،سانلارئاسكايداعادرفدئاقلاحبصأاهنمشيجلاعجروةمهملاتُمَتاذإىتحشيجلا

لوألادئاقلاحبصأو.ةدايقلاىلوتيرخآدرفىلإقفراشأرخآزيهحتىلإةمألاتجاتحا

رعشيوألزعبنيهأهنأرعشينأنودىمظعلاةلاسرلاةيامحلناديملاىلإعفدني،ايداعايدنج

وأ،ضاقوأكلماعىلإةمألاجاتحتامدنعف،لامعألاةيقبيفاذكهو،ةيلوتلابمركأهنأناثلا

اوموقيلهباحصأنمةعامجوأدحاوىلإهقفهللالوسرريشي،كلذريغوأ؛مامإوأ3ملعم

ةةمألاةيقبلسيلارخفمهيلويالرومألاكلتضعبمهنمدحاوىلإدنسينيحوهو،كلذب

مهنأنورعشيالمهفكلذلو..هلثممماوخإلسيلايدامارجأكلذمهلمعنعمهيطعيالو

نمدرفيأامبموقينأبجيةمألاماهماهنإ،نيملسملانممهريغنعاولضفوأاوريتخا
مُهَنكَنَو‘ةيلمعلاوةيملعلاتاءافكلاو{ةيرطفلاتادادعتسالاالإكلذيفيعاريالو،اهدارفأ

.لالغتساالوفرتالو،ةمبأالومظاعتالنوواستمكلذعم

املتيهيذلاناديملايفلجرلافقومنعاًديعبنيحلاكلذيفةملسملاةأرملافقومسيلو

ةمارغامبىغطتال\فقتنأةملسملابجاواهنمبلطيثيحامئاد،فقتيهف،ةيوثنألااهتعيبط

.لهجلاولامهإلاومالستسالاىلإفعضلااميدعقيالو،هيفموقتلهماقمنعلجرلاعفدتفةوقلا

،عوقلانيدلاامهنيباهيفىواسييلالامعألاوتابجاولاوقوقحلايفلجرلاعمىواستت

دعتبتو،ىئنألاصئاصخنميهيتلالامعألاوتابجاولاوقوقحلابدرفنتو،ميركلاعبطلاو
.لاجرلاصئاصخنميهنلالامعألاوتابجاولاوقوقحلانع

رمعتو،ةبحمابتيبلاءاجرأألمتو،نانحلابمهرمغتو،ةفطاعلالبنبةرسألادارفأنيبطبرت

.قلخلاةماقتسابةيفاصلاهعبانمنمملعلافرتغتوىوقتلابهللادجاسم

يفثعبتو،حارجلاهنميوادتو«ملألاهنعففختلةفينعلاهفقاوميفلجرلاقفارتدقو
ناكاذإيمويلاهلمعيفهدعاستدقو،حافكلاوةوقلاودلخلاحوربهدمتوسامحلاهسفن

ةبحملارصانعاهنمصتميالو،اهتعيبطيتانيالو،اماجحليزيالو،امماصعأقهريالكلذ
.نانحلاوفطعلاو

هنمذخأتل،فتكلإانكلجرلاعزانتةسكاشمةأرملااهيفحبصتقلافقاوملاهذهمأ

.فيظنلاعمتجاكلذيفةدوجومتسيلف{هلمعبموقتو،هفقوم
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لبقتستمونلانمموقتنيحاهنأل؛ةمداخىلإمويَلُكاهعانبأملستيلاةأرملاهيفدحتنلكنإ
تلمكأاذإىَّمَح،ريصقريغائفوامهنيبيضقتفإةنيزلالئاسونمامهعماموةأرملاوطشملا

فيرصتيفلمعلارقمىلإلصتىتحىداهتتتراسثةقينألااهتظفحمتفطتخااهتنيز

هتأيهامىلإتعجروأمعطملاىلعترمتقولاىضقنااذإفةكرشلانؤوشوأةلودلانؤوش

رعشتأاتفتامودودكملامسحلاحيرتلشارفلاىلعتقلتسا4كلجعىلعهتلوانتف{ةمداخلااه

ضرعتوعراوشلايفعكستتاهدعبجرخت«ةنيزلاةادأوطشملاوةآرملاىلإدوعتىمحةحارلاب

مسابوهللارودنمرادىلإتوآيهتنينأءاسملاداكاذإحنيعئاجلاراظنأىلعاهتنتف

دعاوسىَّلَععيطلااهرصخاهيفضرعتصقرللةلفحةيلستلاهذهنوكتاماريثكو،ةيلستلا

،نانحلاعبانماهيفتبضندقةدودكمتيبلاىلإتعجرداكوأليللاىضقنااذإف،نيبجعملا

هنمعراوشلاتصتمادقمظعنملكيهريغءانبألاوجوزلااهنمدجيملوةرسألابحو

.مأللحورالوةجوزللنعماهيفقييملف،نانحلاوبحلاولامجلانمةثونألاصئاصخ

ةايحلايفةلاسرةأرمللنإ‘فيظنلاعمتحلاكلذيفاهدجتنلاههابشأوروصلاهذه3

ةأرمللىحيالكلذك.اهتلاسرىَلَعةأرملامحازينألجرللقحيالامكو،ةلاسرلجرللو

ةصاخفورظيفرخآلادعاسينأامهدحأنمبلطيدقهئإ،هتلاسرىلعلجرلامحازتنأ

فلاخمكلذف،هناكميفسلجيو،يناثلالامعأامهدحأ1نأامأ،ةايحلاةعيبطاهيعدتست

.اهيلعسانلاهللارطفيلاةرطفلل

دجتنأرايدلالالخسوحتنيطايشلااهيفتقلطنالاةرضاحلاةايحلابيجاعأنملَعَلو

امنيب،عناصملاوأڵتاكرشلاوأ{ةموكحلارئاوديفاانإواروكذاًعيمَجنولغتشيةرسأدارفأ

دق،ىلوألاةرسألايفةلجرتسملاةاتفلانأكلذ.ةلاطبلاىلَعنوعمتجيىرخأةرسأدارفأدحجت

ةأرملاقوقحمسابلمعلايفاهقحنمةيناثلاةرسألاتمرحو.هناكمتسلجفباشلاتقبس

.رضاحلارصعلايف

قوقحلايفهدارفأىواستيو،دناستلاونواعتلاونماضتلاهدوسيملسملاعمتجلاناكدقل

الف"مهعيمجنيبصرفلاأفاكت.و.هيلهللامهقلخلاةيرشبلاةعيبطلابسحتابجاولاو

/.ناودعالو5ةرثأالولالغتسا
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شاعدقفكاكيمَجةيلاتلاروصعلايفاهنملأضأتناكنيحلاكلذيفةورثلاعيبانينأعمو
ةلاطبلاوهفرتلاةبحموزانتكالاةزيرغهيفأشنتملونامرحبرعشيالملسملاعمتحملاكلذ
.ةديشرلاةفالخلاتضقناامدعبلإ،ليبسبرقأنمءارثإلاو

-امهنعهللايضر-قورافلادهعوأقيدصلادهعيقملسملاعمتجملادحتنأاقحبجعلهنإو

نوليميةطلسلاباحصأأدبو5زانتكالاةركفتأشناملف،ةداعسلاوةنينأمطلاواضرلاهدوسي5

دقنلاًمُتءاضرلامدعوطخسلاورمذتلاأدب،ةملسملاريغلودلابهبشتلاولالغتسالاوةعدلاىلإ

عاستاو،لاومألاناضيفمغريسايسلالغلغتلاويعامتجالالقلقتلاأدبمت،ةروثلاوعافدنالاو

،يمالسإلاهاجئالانعةيقالخألاسيياقملاو،ةينيدلانيزاوملاتفرحنامت«سانلانيبةورثلادراوم

زئاكرو"قحللالباقعللابابسأو،كولسللالباسحلللئاسوةعيرشلاماكحأتحبصأف
نمماقتنالااودارأاذإلإفكلانيدلسانلاةفلاخمبرمألاةالومتهيالفؤلدعللالماقتنالل

ةوطخاودادزائ‘نوحبسيهيفمهيذلاكلفلايفمهعميرجينأديريالهمأل؛صخش

،لاملانممارحلاولالحلاىلإنوميأياودوعيملف،هتعيرشماكحأوهللانيدنعداعتبالايفىرخأ
دعيمَنَو،لودللاهوحابأكلذك،لاملاعمجلقرطلاَلُكمهسفنألدارفألاضعبحابأامكف

ابرلاقيرطنعيتأياماهيفلخدينأوسوكملاوبئارضلانملودلاةينازيمعمجتنأمهمهي

نمكلذريغنمو،امترداصمعرشلاحيبياليلالاومألاةرداصمو،رومخلاعيبو،ءاغبلاو

.يمالسإلاداصتقالاةينازيميفابابدحتاليلالاومألا

نموءاغبلانموابرلانمورمخلانماهضرأترهطاَهَنأولةيمالسإلالودلاريضياذامو

.هللاةعيرشنعدعبياًممكلذىلإاموقحريغبلاومألاةرداصم

!؟نيبارملاقنحمأ؟نيقسافلابضغممأ؟ىراكسلابضغنمىشختلهف

اهضعبىرجو،قرشلاةمظنأوأبرغلاةمظنأبمويلاةيمالسإلالودلاضعبتنتفدقل

براجتلانماددعةيمالسإلابوعشلاىلَعاورجأوكئلوأءارواهضعبو،ءالؤهءارو

مكحلاوةسايسلايفمالسإلاةمظنأىلإدوعنف؛ةديدجةبرجتيرحتالاذاملف.اهبلغأقفخأ

.داصتقالاو

.؟ةداهشلاوبيغلاملاعهعضويذلاموقلاجهنملااذهىلإدوعنالاذامل
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انعمتجبىلَعيفضننأعيطتسنانمداممهياذامو؟ةيعجرلابفصوننأىشختله

.نانئمطالاوةداعسلا

يمالسإلاعمتجانمةرغصمةروصكيدينيبعضأنأعاطتسملادهجتلواحدقل

ئراقلانأولينرسيو،ةديحلاةميظعلاةمألاهذهخيراتنملوألاردصلايففيظنلا

غمتجباكلذروصىلإةفلتخملاروصعيفيضابإلاعمتجمللاهآريلاروصلانراقميركلا

نإوادحاوعمتجملةدحاوةروصاهدجيفوسهنأنيقيىلَعانأو،لوألايمالسإلا

.روصعلاامهبتفلتخا

[ريدقنوركشأ]

ةمدخنميلرسيو،ةمعننمينالوأامىلَعةلتهدمحأباتكلااذهمتخأانأوينئإ

.باوبأنميلحتفو،بابسأنميللهسو

.نيدلامويىلإناسحإبمهعبتنمونيعمجأهباحصأونيلسرملاديسىلعملسأويلصأو
اوفشكوةحيصنلايلاوصلخأوةدعاسملابنودمأنيذلاةوخألاىلإيريدقتويركشبهحتأو

ابولقهبهللاعفنينأوجرأيذلالمعلااذهزاحنإللبسلايدينيباودهمو،تابقعلانعيل

.قيفوتلاوةيادهلاىلإنحماًسوفنو.‘قَحْلافدهتسترئامضو،ريخلابحت
.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو..ليبسلاءاوسىلإىداهلاوهو\دصقلاءارونمهللاو

٠٠
١ .:ل

اناج
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و17447 َهنوُمَحرنمكلَعلهللااوقتاو

١٠(:تارجحلاةروس)
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زاجنإلردقأمل«خيراتلابكوميفةيضابإلا»باتكرادصإلاطيطختتعضوامدنع

ءاوس،يلرسيتتييلااهرداصمنمةيخيراتلاةداملاعمجأتنكاَمَئِإَو،اددحُمانمزيلمع

زهجأالأيطيطختيفتعضوتنكو..راثآلاىلعوألاجرلادنعوأ،©بتكلايفتناك

يلهللارسيدقلوهنعثدحتأيذلانطومللةرايزدعبالإرشنللهتاقلحنمةقلحةيأ

هتردقامملقأيهوماركلاءارقلااهآريلاةروصلاىلعىلوألاةقلحلاتردصأفلمعلا

فيلأتنأاوبسح؛ايبيليفسانهمعزاممريخو"يمعوضوملاهبلطتيامنودو،يسفنيف
مهمالقأىلعروصقمجاتنإلانأل؛هلاونذأينأدعبالإصخشهيلعمدقيالبتكلا
امهيفثيدحلاىرجدقو.ةيناثلاةقلحلانمنيمسقتقولاسفنيفتردصأمثةلايسلا

نمريثكبلاصتالاو،اهيفدالبلانمريثكىلععالطالايلحيتأتلا،ايبيليفةيضابإلانع

طقللاك،لزاونلابتكاميسال‘بتكلانمليلقريغددعةساردو‘تايصخشلا

صالختسالتارمةدعبتكلاهذهضعبةءارقةداعإىلإرطضأدقواهريغوتاقلعملاو

مويلاانأو،ميركلائراقلاهآرامىلعهتجرخأفلمعلاىلهللارسيدقو،يخيراتثداح

نال؛ديدجنمتاقلحلاهذهةداعإهيفعيطتساامتقولانميلحاتيولىنمئأ

يهةينمألاهذهنأىلع‘ىرخأةرماهتلوانتولدوأو،دعبنميلتدبةريثكتاظحالم

هذهنمثلاثلامسقلايقبدقو،يرشبلاصقنلاةعيبطل؛بسحأاميففلؤملكةينمأ

امهلتعمجيلاطيإلاوينامثعلا:نيدهعلايفةيضابإلانعثيدحلالوانتيوهو،ةقلحلا

فوساهيضترأيلاةروصلايلمتتامدنعو.عمجأتلزالوةيخيراتةدامنميدلرسيت

.هللاءاشنإمسقلااذهجرخي

نميلرسيتامتعمجدقف«سنوتيفةيضابإلا»مويلاكيلإاهمدقأيلاةقلحلاهذهانأ
ةيروهمجلاروزأنأدعبالإاهعبطلمدقتألأتمزعتنكيكلو،اهنعةيخيراتةدام
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نمريثكنمققحتأل؛تاذلابةبرجو،بونحلاوطسولاةصاخةفصبدهاشأو،ةيسنوتلا

.امةروصىلعاهروصتأتنكييلاعئاقولاودهاشملا

ىلإانرفاسف‘(م٥٦٩٦١يضاملافيصلايفءاقدصألاضعبعمةرايزلاهذهبالعفتمقو

سنوتىلإانعجرواهيلإانرفاسف،رئازحلاروزننأةصاخفورظانتضتقاو\ةمصاعلاسنوت

ةريزجىلإاهنموسباقىلإديرجلادالببمث©فوسيداوبانررموترقتقيرطنع

.ةدوعلاىلإارطضمتنكوةزاجإلاةدمتقرغتسادقةلحرلاهذهنكلو!ةبرج

قيقحتنمنكمتأمل،ةفطاخةرايزاهليترايزتناكف،طقفنيموي"ةبرج"يفتيقب
نكميامرثكأاهنمديفتسانأتلواحتقولاسفنيفينكلو!ةرايزلاهذهنميفادهأ

،اهدجاسمضعبو،اهتاراحواهءايحأدهاشأل؛ةريزحجلايفةفطاخةعيرسةلوجبتمقف

.ةميقلاةينورابلاةبتكملاسرهفىلععالطالانمتنكمئو.راثآلانماهبامضعبو

ةعومحبىلعيوتحتيلاةميقلاهتبتكميلحتفوبوقعينبملاسخيشلاةمالعلاترزو
ىلعاهنمتلقندقو،رصمبناكامنيحهطخباهرثكألقن،تاطوطخملانمةنيمن

ليلقريغددعبتعمتجاينأامك،ةمجدئاوفخيشلانمتدفتساو،ةريثكءايشألاجعتسا

ءابالطونيسردموءاملع؛صخألاىلعمهنمةفقثملاةقبطلابو،ماركلاةريزجلالهأنم

ريبكرثأاهلناكةميقدئاوفةفرعملانيدايمعيمجيفمهنمتدفتساو،اليوطيلإاوثدحتو

سفنلايمأتنكواهيفءاقبلاىلإاقوشوةبغردشأانأوةريزلانمترفاسويسفني

.يلققحتيملكلذنكلو،ةبيرقةصرفيفاهيلإعوجرلاب

ةميقاروصنأنيقيىلعانأو،هيلعوهامىلعباتكلاجرخأويلمعزجنأنأتيأرو
باتكتادوسمنأل؛عضولااذهىلعهرادصإىلإرطضميننكلوهصقنتةريثك

لهللارسيذإو،جورخلاديرتجاردألايفىزنتتىرخألايه«رئارجلايفةيضابإلا»

ىلإخألاةحارصبكللوقأانأفةقلحلاهذهكلتجرخأف-ميركلائراقلااهيأ-لمعلا

الباتكلااذهنإ:هيففعضلانطاومهنعرتسيالوثيدحلاهعمفلكتياليذلاهيخأ

لككيدينيبعضيالو،سنوتيفيضابإلابهذمللةلماكلاةيخيراتلاةساردلاكيطعي



سنوتيفةيضابأا[يب)_ةخبراتلابتومينةيضابأل

كيلعضرعيالو،ىربكلاةيمالسإلاةمألاقرفنمةقرفلاهذهنعاهجاتحتيلاتامولعملا

الو-هنكلو،ةيسنوتلاةيروهمجلايفةيضابإلانعدحاوراطإامبطيحيييلاروصلاعيمج

الو،ميركلانطولااذهىلعشاعملسمعمتجبةايحنماروصكيدينيبعضي۔-كش

.هلثموهقالخأنمريثكىلعنيظفاحمنوشيعيهؤانبألازي

ةداعإلاضعبباتكلالوصفنيبلقنتتتنأومعركلائراقلااهيأظحالتفوسو

هممتيذلا،ىصقتملاثحابلاولجعتسملائراقلاىلعلقثياممكلذنوكيدقو،راركتلاو
يفيقيرطىلعممصمينكلو"ماركلاءارقلاءالؤهىلإرذتعأانأو،ةدرحلاثادحألا

ملقبهلوانتأمل،هيفلمعلاتأدبوباتكلااذهرادصإيفتركفنيحينأكلذ«ضرعلا

خيراتلاةباتكليملعلاجاهنملاىلعاهليجستوةزرابلاثادحألابمتهييذلاخرؤملا

نمهمسرينورقةليطشاععمتحبةايحنمةروصضرعينأديرينمملقبهتلوانتيننكلو

كشالةقيرطيهواهرظانمعيمجبعمتجملاكلذلةماعلاةروصلالمتكتل؛اياوزةدع

يذلا،درجلامزلايخيراتلادرسلاىلعاذهيلمعيفاهلضفأكلذعميننكلو،اميبويعاهل

ئراقلااهيأتمئساذإف،خيراتللةيعامتجالايناعملابنعياممرثكأ{ماقرألاوءامسألابنعي

نمكلعاضاميفهللكرمأوفرلاىلعباتكلاعضتنأالإكيلعامفكلذنمميركلا

.لاموتقو

ةايحلةروصهنكلو،خيراتلاقنوثحابلاهيلعدمتعياعجرمنوكيلفلؤيملباتكلانإ

اوفرعتيتتح،ةرربلااهئانبأيديأنيباهعضأناولأنماهيفامب،ةملسملاةمألانمبناج

.مويلاهيناعتامىلإةيمالسإلاةمألابتردحنايلاةيقيقحلابابسألاىلع

ىلعقبطنتةروصامنأكشأالسنوتيفةيضابإلانعةروصلاهذهمدقأامدنعانأو
نأةوخإلافرعينأينمهياممفكلذلودالبلافلتخميفةيمالسإلاةمألافئاوطعيمج

كلتنأربتعأنأكلذنمضرغلاسيلفنيعمدلبوأةنيعمةفئاطنعبتكأامدنع

ةملسملاةمألاءانبأفرعينأضرغلااَمئإَومركأوهريغنمعفرأوهدلبلاكلذوأةفئاطلا

ذنمهللاليبسيفحافكلانعكفنتمل(ةدحاوةمأمممأاهنكامأعيمجيفواهفئاوطعيمجب



سنوتيفةبضابلا_[!.)ةيرتتلابتوميفةيضابألا
ةركاملاةسايسلاهترذباممغرداهجلانعامويفقوتتملامنأوهللارونبامبولقتقرشأ

.اهقيرطيتليقارعنمةبلاغلاةوهشلاو

نيتملاطابرلاىلعصرحينأبجيدلبنعوأةفئاطنعبتكينيحملسملابتاكلاو

نعوهبلقنعدعبينأو،اهرايدواهبهاذمفلتخمبةيمالسإلاةمألانيبطبرييذلا

اهتلغتسايلاةنتنملايناعملاكلت،ةيبصعلاو،ةيرصنعلاوةقرفتلايناعمهروعشنعوهساسحإ

يفاهتلجسو،ةيدرفعماطمنمزلاثادحأيفامبتماقو.ةنمؤملاريغةصاخلاةحلصملا

وأسانجألاوأ{رصانعلاباسحىلعةعودخموأ{ةرورغموأاةروجأممالقأخيراتلا

.بهاذملا

نمءزجيف"مالسإلاقرفنمةقرفنعباتكلااذهميركلائراقللمدقأانأويتنإو
الإرتعأال"نألبقنمتنلعأامكانهنلعأنأادجنيرسي،ريبكلاةملسملاةمألانطو

همدقأوهتمدقامنأوادحاوانطوملسملانطولابالإزتعأالوةدحاوةمأةملسملاةمألاب

هذهةايحنمةروصنعفشكأامنإف}ةقيضنادلبوأةريغصفئاوطنعثاحبأنم

ءانثأيفميركلائراقللادباذإف،اهماسقأنممسقوأ،اهبناوجنمبناجيفةميظعلاةمألا

اذهريغبرعشتتارابعلانمةرابعنأسحأوأ.ةتباثلاةقيقحلاهذهريغبرعشيامهتءارق

ةمألانايكنإف،طئاحلاضرعكلذببرضيلفةقرفتوأةيرصنعىلإوعدتوأ،نعملا

عيمجنمزعأو،نينمؤملاىلعو،ةكئالملاىلعو،هللاىلعمركأملسملانطولاوةملسملا

،اهبهاذميفةمألاةدحونمةقيقحلاهذمبيياميلنأبسحأنإو،ةاعدلاوبتكلا

.ىلاعتهللاىلإامملسوتأةبرق،امناطوأو،اهسانجأو

.ريصنلامعنوىلوملامعنهنإلمعلاريخىلإانقفوو،للزلاوغيزلانمهللاانمصع



سنوتينةيضابلا_[؛..)_خيراتلابكومينةيضابلا

سدود
نمو،ةفطالملاوةفلاؤملا،ناسنإلانموهو،سانيإلانمقتشمعراضملعف"سنوت"ةملك

ةنيدملاىلعةملكلاهذهنوملسملاقلطأدقواهيلإسفنلاحايتراو،امهبلقلانوكسةنكمألا
(ا»رصحلاكوه،يعيبطقدنخامبطيحيةوبرىلع،ةنجاطرقبونجعقتلاةليمجلاةريغصلا

.نوخرؤملاهلوقيامىلع"شيشرت":ىمستةنيدملاهذهتناكدقفيمالسإلاحتفلالبقامأ،اه

نوملسملااهامسييلاةريغصلا"شيشرت"ةنيدمنعثدحتأنأديرأاللصفلااذهيفانأو

برغملايفندملامظعأنممويلاتحبصأيلاةميظعلاةنيدملاهذهىلعالو،"سنوت"نوحتافلا

برغملانماماهاءزجنوكت5ةرهدزمةيروهمجىلعاهمساقلطيةمصاعتحبصأو.يمالسإلا

ةنيدملاهذهسنوتنإف،ءاجرألاحيسفلايمالسإلانطولامسجنمايحاوضعو،يملسإلا

ءانبألةباثمتناكوملعلاةنامأتلمحيلاةيمالسإلامصاوعلاىدحإيه-ةليمجلاةميظعلا

ةيمالسإلاةفاقثلاىلعتظفاحورماعلاةنوتيزلادهعمتديشلاوراطقألافلتخمينيملسللا

يفدارطتسااهنعثيدحلليفكيالو\باتكيفلصفاهقحبيفيالةنيدملاهذهةليوطانورق

فرعينأديرأاَمَنإَو،باتكلااذهضرغنمسيلةنيدملاهذهنعثيدحلانأىلع،لاقم

ايبيلنيبعقييذلاملسملارطقلااذههبدصقأانأو"سنوت"ةملكلمعتسادقنأميركلائراقلا

مسقهنكسيو،عساشلايمالسإلانطوللةطبارتملاتاقلحلانمةقلحنوكيو،رحبلاورئازجلاو

هللانيدنعفرحنيناسنإلاأدبذنم،يمالسإلادحلاظفحلاريثكتحفاكةملسملاةمألانم

راودأيفةمألاهذهو،هللاليبسيفوهللانيدنعحافكللةميزعنمةيقباهيفلازتالو‘مويلاىلإ

ةيدرفلاتاماعزلاو،ةينيدلابهاذملاو،ةيسايسلاعزانملااممتقرفتنإويمالسإلاخيراتلا

.ةيمالسإلاةلاصألاىلعاهعومجَميفتظفاحامنأالإ،نايحألانمريثكيفةيلبقلاو

كلذىلعريستةيقباهيفلازتالو،هيدهىلعتراسوفينحلانيدلاىرعبتكسمتساو

١١٥.}زوبديلعصدسألييكلابرتلاعيرعجارا ٢/



سنوتينةيضابقا[...)ةيرتلابتوميفةبضابلا`
ةدايقنم؛لوألاردصلايفهيلعتناكامىلإةملسملاةمألاةدوعبهللانذأينأىلإ،ىدهلا

.لالضلابابسأنمةيناسنإلاصالخصالخلاليبسىلإاههيجوتو،ةرئاحلاةيرشبلا
عضولااذمب،ةيروهمجلاهذهوأ،رطقلااذهىلع"سنوت"ةملكقالطإنأةقيقحلاو

.ةحتافدالبلاهذهبوحتةيمالسإلاشويجلاتناكامدنعف(ادجةرخأتمةيمستيهينارغجلا

رودتةنحاطلاكراعملاتناكو،بورغملادالبنمكانهوأانهزكرتتةيمالسإلالودلاتناكو

ةنيدميأمسارامكالإ"سنوت"مسادرينكيمل،ءاحنألانمريثكيفةلتاقتللشويجلانيب

.اهرابخأسانلالقانتيييلاةيخيراتلاثادحألانمثدحاهيفعقي

نمرثكأنكتملحتفلانابإاهسفن"شيشرت"يفوأ"سنوت"يفتعقويلاثادحألالعلو
.نيحلاكلذيفميركلارطقلااذهيفىرقلاوندملانماهريغيفتعقويلاثادحألا

ةنيدملاهذهىلع-اهتلالدقوف-لدت"سنوت"ةملكتحبصأدقفرمألاناكامهمو

ةيروهمجلاهذهيعت،ةيفارغجةقيقحىلعىربكلامصاوعلاىدحإمويلاتحبصألاةريبكلا

.اقباساهانركذيلاهدودحبديجملايمالسإلارطقلااذهوأ

ةايحلةديجمروصنعفشكأنأديرأينأ.ميركلائراقللنيبأنألصفلااذهيفينينعيو
.شيعتلازتالو،يركلارطقلااذهيفاهنمةفئاطاهتشاعةملسمةمأ

ىلإيمالسإلاحتفلاذنمةيضابإلاةايحنعاروصميركلائراقلايدينيبعضأنأديرأينإ

اذهيفنيملسملانمةفئاطلاهذهنعثدحتأامدنعانأو،زيزعلايسنوتلارطقلليسنرفلالالتحالا

نماهريغهمدقتملامهللانيدةمدخيفتمدقةفئاطلاهذهنأادبأيعدأالمالسإلادلبنمرطقلا

نمهريغيفهيبشوأليثماهلسيلةيمالسإداحبأبصتخادقرطقلااذهنأادبأمعزأالو،فكئاوطلا

نطويمالسإلانطولانأو،اهفئاوطعيمجبةدحاوةمأةيمالسإلاةمألانأبسحأينأكلذدالبلا

ةمألادحجلاعجاروهامنإفنيملسملانمةقرفلاوأدرفلاهبموقيامنأو3هئازجأعيمجبدحاو

يفثدحوهامئإفةيسايسلاهتاماسقنامغر-مالسإلادالبنمدلبيفثدحيامنأو،ىربكلا

هنيعبصنلعجينمممناطوأومهفئاوطومهقرفعيمجبنيملسملايفنأو،ريبكلايمالسإلانطولا
.هللادارأامككهلاةعيرشةماقإلحافكلاو،هللانيدىلعةظفاحملاو،هللاليبسىلإةوعدلا

دجهمجقاتيك
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"؛نامربتلا
بحاصوريبكلابرغملاحتتفيوهوعفاننبةبقعاهأشنأةيمالسإةنيدمناوريقلا

شويجللازكرمنوكتلةيسنوتلاةيروهمجلابلقيفةنيدملاهذهءاشنإةركف
ثنرقلاىمسيعضوميفاهطتخاهنكل"جيدخنبةيواعموهاَمئإةحتافلاةيمالسإلا

.هيفتئشنأيذلااهعضومىلإاهلقنفعضوملاهبجعيملةبقعهدعبلواملف

عمجتةطقنةيسنوتلاةكلمملانماولعجينأاودارأةحتافلاةيمالسإلاشويجلاداوقو

ةحيسفلادالبلاهذهىلإمالسإلاةلاسر،ىربكلاةلاسرلالمحتيهوءاملقالطناو

زايتجادعبلامشلاولب‘بونجلاوقرشلاوبرغلانمسنوتبلصتتييلاءاجرألا
تحبصأةيسنوتلاةكلمملابلقيفناوريقلاةنيدمعفاننبةبقعأشنأذنمو"رحبلا

ناردأنمةيسنوتلايضارألارهطينأمالسإلاعاطتسادقلو،نيبراحتملاراظنأعمطم

نيملسملايلوتو،دالبلاىلعمالسإلاةرطيسنأريغ،ةريصقةدميفةينثولاوكرشلا
نيبةنينأمطلاونمألاومالسلارشنرسييملناوريقلايفةلودلازكرتومكحلااياضقل
ءامدلايفمالسإلاماكحأقيبطتىلعماكحلانمريثكةظفاحممدعلكلذو،سانلا

هيفرارقتسالاومكحلاىلإلوصولاىلعمهضعبصرحوةايحلاقفارمو،لاومألاو

ةدشبوةعرسبناوريقلاىلعثادحألاتبقاعتدقولبسلاولئاسولافلتخعع

اهيلعلبقتتحمكحلاةرسأاهيفىلوتتامف"نيعممكحتحترقتستالتناكو

مهيلعبقاعتتتناكف،نيقباسلامكحنماهجرختفةيناثةرسأنمىرخأةلمح

،ةرامإدعبةرامإو\ةلوددعبةلودو&شيجدعباشيجتارامإلاولودلاوشويجلا

نإف،ةلودوأةرسأمكحمهيلعلوطيامدنعتحوتابكندعبالإكلذعقيامو

لوسردهعىلعدلو":ةباغلادسأميقلاهباتكيفريثألانبالاق.كلذكسيلوياصةبتعكاسلدق١(

؛رصمىلعناكاملةيقيرفأصاعلانبورمعهالوصاعلانبورمعهلاخنباناكو!ةبحصهلحصتاللقفهلل
لصأيهتناكو.ةيواعمنامزيفكلذوناوريقلانبيذلاوهو":لاقمالكدعبو"هتازموهتاولىلاىهتناف

.ىهتنا"اهنعاولقتنامث،ارمألانكسمو,ةيقيرفأدالب
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كفنتالبورحلاو،فقوتتالتاروثلانأل؛لوطيالمالسلاو،رقتسيالنمألا

رصانعلانمقحوأ!ةمئاقلاةلودلاوأةمكاحلاةرسألايضهانمنمامإ؛ددجتت

ريثككلذلةجيتنبهذيفةرسألاسفننموةلودلاسفننممكحلاىلعةعزانتملا

ناكسناكف،ةييطلاضرألاكلتاهجتنتيلاتاريخلانمريثكو،حاورألانم

ةمزأتحتاوحبصأىتح‘بئاصملاوتاليولادشأكلذنمنوناعينويندملاناوريقلا

نيلخادللنومتهيالاوحبصأورقتسياليذلابلقتملاعضولاكلذنمةملؤمةيسفن

بورحلاجئاتننمةفلتخملاراثآلاببسبو،نيرصتنملاوأنيمزهنمللالو،نيجراخلاوأ
ىلإنوقوتيناوريقلاناكسناكةبقاعتملاتاموكحللةددعتملاناولألاو،ةملؤملا

هذنمياورفظيملمهنكلو،ملاظمكحلظيفولو!مالسلاورارقتسالانمتاونس

.ةليوطةنمزألةينمألا

لفاحلاليوطلاناوريقلاخيراتنمباتكلااذهيفهنعثدحتننأديرنيذلاو

يضابإلابهذملاةايحيفلخدنماهلناكامرادقمبةريصقةرتفوهاَمنِإ،ديجلا

ندملانمناوريقلاتناكدقلف،ةريصقلاةيخيراتلاةلواحملاهذهيفهنعبتكنيذلا

ةميظعلاةنيدملاهنهنأامك.نيتيخيراتنيترتفيفةيضابأللمكحلااهيفرقتسانلا

ىلوتو"لوحفلانماريئكتبجنأو،ةيضابإلاءاملعنمريثكلارقمتناكاهيحاوضب
اميسالاهيحاوضركذواهركذدريفوسو،مهنممالعأىوتفلاوسيردتلااهيف

.باتكلااذهلوصفنمريثكيفاهيلعةفرشملالابجلا

رح



سنوتينةيضابألا[.برل_ةيراتلابتومينةيضابألا

ضرتىلإيضابإلابهذملالوخد
رشتناامكسنوتيفةعرسبرشتنييضابإلابهذملاأدبيرجهلاناثلانرقلاعلطميف

اوظفاحهيلإةاعدلاوهعابتأنأةعرسبهراشتنالببسمهأو،برغملاةيقبوايبيلورصميف

للالوسرلسانلاهفرعيذلاميوقلاجهنلانعفرحنيملفةيمالسإلاةلاسرلاءافصىلع

ءةالولانمةاغطلاملظهنشيملو،ةليخدلاعدبلاهبقصتلتمل،نيدشارلاهئافلخلواغ

اهيلإوعديييلاةيفاصلاةميركلاةحمسلاءىدابملايهاهيلإوعدييلاءىدابملاتناكف

ظفاحلاةريسلايههتالواهيلعريسيييلاةريسلاتناكوةقدمحمناكذنممالسإلا

.-مالسلامهيلع-هئافلخنمنودتهملااهيلع

نأرهظيو،ةوعدلاهذهرشنيفريبكرثأدعسنبةملسريبكلاملسملاةيعادللناكدقلو

ملفةعساشلابرغملانادلبيفاطسواقيرطةوعدلارشنيفهريسملراتخاميظعلاةيعادلا

قرطلابنجتهنأدقتعأو،يلحاسلاطيرشلايفنكيملامكءارحصلايفهقيرطنكي

ةملاظلالودلاناوعأبمدطصيالح؛ةميوقلاهتوعدرشنلةليوطلاهتلحريفةيلحاسلا

مايقلانعهقوعتدقبعاصملضرعتيف‘تاهجلاكلتىلعرطيستتناكيلا
يراحصلاعطققاشمنمهلضرعتيامل؛ةيوارحصلاقرطلابنجتهنأامك.هتمهمب

مظعمنإمم،ةقفرنمكلذىلعهدعاسيامهلنوكينأنوداهراطخأزايتجاوةعساولا

هرورمورئازجلاوسنوتوايبيلنمالكقرتختييلاةيلبجلاقطانملاىلعاوناكناكسلا

حاضيإىلعهدعاسيو،سانلابلاصتالاهلرسييناكسلابةلهآلاةطسوتملاةقطنملاهذهب

.ىرخأةهجةيأنمرثكأمهتايحلاهميظنتومهلةيمالسإلاةلاسرلا
ةروصلاممئاهذأيفررقينأيهسانللاهيطعينأديرلاىلوألاةمهملاتناكدقلو

اوقلتسانلانأكلذ،ةلماعملاوةدابعلاوناميإلايفةحيحصلاةروصلامالسإللةحيحصلا

ناوضر-هباحصأةريسنمولهللالوسرةنسنموهلاباتكنمةيمالسإلاةلاسرلا

ةيلمعلاةروصلاسانلاىأراملفءاهباوقثوو،اهيلإاونأمطاوءامباونمآف۔مهيلعهلا
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دنعكلذنوك!مالسإلانماوفرعامعةديعبمالسإلامسابمكحينممريثكدنع
عنقينأدعسنبةملسعاطتسادقو،نولابيالوأنوفرحنيمهلعجلعفدرمهضعب

يفريسينمو،نوملاظلاةالولاهيلعموقييذلاماظنلااذهوهسيلمالسإلاماظننأسانلا
قرفينمم،ةعدتبملاهيلإوعدييذلاعطنتلااذهوهسيلو،عابتأودونجوةداقنمممباكر

حيبتسيفنيكرشملاماكحأبمهيفلاخمىلعمكحيومهنيبقاقشلاثبيو،نيملسُمْلاةملك

ةبحمو،لدجلاةرثكو،ىوعدلاوحجبتلايفوهالوكلاءادعأنمحابتسياممهنم

نوكيف،هحراوجهلبيجتستف،نمؤملابلقهبءىلتمييذلاناميإلايفوهاَمئإَو،روهظلا

عضخيالوءوسلابةرامأسفنهبلغتالو©بصنمهعدخيالو،رهظمهرغي٢هللادبع

.اهيلإعفادلاناكامهمةبلاغةوهشل

ىرقلاوندملانيبلقتنيةملسناكو،ةصلاخلاةيفاصلاةوعدلاهذهلسانلاباجتساو

نيبهتاواسمو،مكحلايفهماظنوةايحلاصرفدادعإيفمالسإلاعيرشتسانللحضوي

.سانجألاعيمجنمسانلا

اهلةباجتساو،امباقلعتوةوعدلاهذهلامهفرثكأاوناكيسنوتلارطقلايفناكسلالعلو

زكارمنمزكرميفاهتساردمتتلةرصبلاىلإةيملعةثعباونوكدقفكلذلونيحلاكلذي

وبأوناوريقلانممتسرنبنمحرلادبعنابيجنلانابلاطلارفاسو،يمالسإلاعاعشإلا

.ةميركيبأنبملسمةديبعيبأقارعلابةيضابإلاخيشنمملعلاافرتغيليلبقنمدواد

؛مهلءالمزعماعجرمثةلماكتاونسسمخريبكلامامإلاديىلعنابلاطلاسرددقلو

ىلإهبلقتنامثسنوتىلإهبلقتنامث،ايبيليفهأدب،يسايسحافكبنمحرلادبعماقف
حافكلانععطقنادقفدوادوبأامأ،ةريهشلاةيمتسرلاةلودلاسسأثيحكرئازجلا

رثألاربكأاذههحافكلناكويدلاحالصإلاويملعلاحافكلاىلإيركسعلاويسايسلا

امكهللانيدىلعةظفاحملاىلعصيرحةحيحصةيمالسإةفاقثفقثمليجنيوكتيق

.هقفهللالوسرنعءاج

024
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ء

تارونلبايس١

ةيفاصةيقندالبلاةيقبىلإاهولمحامك،سنوتىلإمالسإلاةلاسرلوألانوحتافلالمح
صرحيفاهبنوكسمتيو،اهنوقنتعياهيلعسانلالبقأفهللاباتكيفتءاجامك

تريغتنيحةيسنوتلاةكلمملايفمالسإلاراشتناىلعليوطتقوضميملنكلو8زازتعاو
ةلادعلةليمحلاةروصلااوهوشفنوملاظلاةالولافرحناو،حتفلانمزنعمكحلاةمظنأ

عمجتينلا{ةقلطملاةاواسملاةايحلالئاسوعيمجيفسانلانيبهتاواسمو،هتهازنومالسإلا

ءةالصلاءادألدجسملايفامهنيبعمجتامك‘تابجاولاوقوقحلالكيفريقفلاوريمألانيب

نأالإائيشبلسينأفيعضىشخيالو‘هلاقحنوكينأالإعيشيفيوقعمطيال
عيمجاهيفىواستيةيعيبطقوقحكلتفةمظعلاوةزعلاوةماركلاامأ،هقحنمسيلنوكي

نأالإ،هنمزعأوأنالفنممظعأنالف:لاقينأحصيامف،هللةيدوبعلاتحتنينمؤملا

هللاىلعمركأنوكيفهنيدباكاسمتساوهللاماكحألاعابتادشأوأ،ىقتأوهللىشخأ:لاقي

.ةمظعلاوةزعلاةياغيههنعهاضروهللادنعنمؤملاةماركوهنعهاضربقحأو

رعشملايفو{ةفرعيفو،فاوطلايفو،دجسملايفنوواستيامكةيمالسإلاةمألايفدارفألاو
؛طشملانانسأكمهف،عمتجملايفنوواستيكلذكتادابعلارهاظمنمريثكيفو؛مارحلا

امبعدخنييلارهاظملاامأكمهاوسنمىلعديمهومهاندأمهتمذبىعسيو،مهؤامدافاكتت

ىلعاهنمدوعيامرادقمبالإنمؤملارظنيفاهلةميقالفةطلسلاوةوقلاولاملاك؛سانلا

.دئاوفنم-ادارفأواعمتحب=ةمألا

كلاليبسيفاهنمقفنيامبوأ]ةايحلليرورضلارادقملابالإاهلةميقاللاومألانإ
يفاهنمفرصيامرادقمبوأ،ةايحلاناسنإلاهبعيطتسيامرادقمبالإاهلةميقالةوقلانإو

يهف،نايغطنوديهلالاعيرشتلايفةلخادنوكتنأامإولختالفةطلسلاامأ؟ماعلاحلاصلا

سانلانيبةايحلاصرفللداععيزوتوؤ©فيعضلاويوقلانيبنزاوتظفحو.ةمألاقوقحلةنايص

كهدودحلةياعرو}مالسلاونمألاىلعةظفاحمللميظنتو،درفلكلةميركلاةايحلاةحاتإو
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يههذهف،‘كلذىلإامواهعرشييلالئاسولابهيلإةوعدلايفرارمتساو،هماكحألقيبطتو

امريغبامكحوهللادودحلايدعتنوكتنأامأو..ماكحلاريسلمالسإلااهعضويلاةريسلا

نأو،اهبحاصديىلعاوبرضينأو،نونمؤملااهفقوينأبجي،توربجوملظيهفهللالزنأ

.هللادودحمازتلابهوبلاطي

ءارمألافرحنااملفمالسإلامكحتحتةايحلاماظنلسانلااهفرعيلاروصلايهكلت

ةنسلاىرجمنعملعلابنوركفملافرحناوحضاولاونيبلاهقيرطنعمكحلابةالولاو

.سانلاراثةهبشلاةملظىلإقحلاةعاصننعو،ةعدبلالإ

ملظلااوبراحف،ملعلاقئاقحبفارحنالاىلعاوراثومكحلاةمظنأبفارحنالاىلعاوراث

ةايحلاميظنتلمالسإلاةيحالصاوتبثأوشةجحلاوناهربلابةعدبلااوبراحو،ةوقلاوفيسلاب

وأ"مكحلايففارحنالادضةيروثلاةكرحلاهذهتسيلو،ةريسلاةلادعو،ةوعدلاقدصب

يفةمئاقتناكاهنكلو،ةيضابإلاىلعالورئازحجلاوأ،سنوتوأايبيلىلعةرصاق9ملعلايف
دقلوهليبسنعاوداحو!هيدهنعسانلافرحنامث؟مالسإلااهلخديتلادالبلاعيمج

مهأىلعثعابلانكلو‘ضرغلاوهاَجنالاوةوقلافضعبنعتاروثلاضعبفلتخت
نيحانأو،مكحلاقيبطتيفافارحناهببسنوكينأدعبيالمالسإلايفةيروثلاتاكرحلا

اَمئِإَو،هيلعةظفاحملاونيدللصالخإلااهيلإعديملتاروثتماقهنأيفنأالاذهلوقأ

ناكامدنع،ةرخأتملاروصعلايفاميسالو؛مكحلاىلإلوصولاوةرطيسلابحاهببسناك
يملعلالاجملايفمهلنكيمللبةيمالسإلاةفاقثلاباوفقثتيملسانمكحلاىلإقوتي

؛مالسإلايفمكحلاماظننعملكتننحنواهيلإريشننأبجيةرهاظكانهنأىلع

ءافلخلاةلودمامتدعباميس،ةيمالسإلادالبلايفتماقيتلاةريثكلاتاروثلابابسأنعو

.نيدشارلا

هقبطمث،هللاباتكيفةيساسألاهدعاوقتءاجيذلاماظنلاوهيمالسإلامكحلاماظننإ

ةيمالسإلودكلذدعبتماقمثنودشارلاهؤافلخهبراسو،ةيلمعةقيرطبقفهللالوسر

يفيمالسإلانطولامسقناو،يمالسإلانطولاعيمجىلعرطيسينأاهضعبعاطتسا5ةريثك
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كلتنموريبكلانطولااذهنمامسقاهنمةلودلكمكحت؛ةددعتملودىلإنيياحألاضعب

ةفالخللادادتمانوكينأداكقح،مكحلايفيمالسإلاماظنلابريسينألواحنملودلا

ةرئادنعاهبجرخيداكيحيمالسإلامكحلاةمظنأنعدعبنماهنمو،ةديشرلا
ةاعارمنودةنيعمتاياغىلإاولصويوأاولصينأمكحلابنيمئاقلامهناكاَمْئَومالسإلا

ءامدلايفهللاماكحأاوعاريملمهنأامكمكحلاءانبلاسسأمالسإلااهلعجيتلادعاوقلل

لئاسوباوعاطتسا-هللانيدنعدعبلاكلذعم-ماكحلاكئلوأنكلوضارعألاولاومألاو

نمةربتعماهولعجينأو،ةيعرشةغبصمهتاموكحومهلودىلعاوفضينأةريثك

قرطبمهلودىلعةيعرشلاهذهءافضإىلإاولصوتدقو،هللارمأبموقتيلالودلا
ةةليحلاوءامدلاباهيلعلصحنممهنموفنعلاوةوقلاباهيلعلصحنممهنمف؛ةفلتخم

.ةوشرلاودوعولاباهيلعلصحنممهنمو
ىلعماكحلاهقدغياماهبدصقأامنإفماقملااذهيفةوشرلاةملكلمعتسانيحانأو

اورشنيلباتكلاوءارعشلاهبنوزاجيامو،مهفوفصىلإاومضنيل؛لئابقلاوفئاوطلاءاسؤر

هنوحنميامو!مهباكريفريسلاومهلوحفافتلالاىلعسانلااولمحيو،ةياعدلامهل

نيملسملاىلعبجوتىواتفمهنمنوصلختسيوءةرامإلابمهلاوفرتعيلءاملعلافاعضل

ءامدلاهبلحتالطابمهيلعجورخلالعجتو،لدعلابمهتبلاطمو،مهدقنمهيلعمرحتو،مهتعاط

داوقلانمعماطملاباحصألهنوعطقياممث،باقعلاناولأنمكلذىلإامو،لاومألاو

.لدعلاىلعمهبساحيوأقحلابمهبلاطينماهبنوبرضيمهيديأبةلآاونوكيلدانجألاو
ةملاظلاةلودلاىلعةروثلازاوجيفةعيرشلاءاملعنيبةميقثحابمكلذنعجتندقو

نإف،هناولأوهلاكشأعيمجيفهبراحيو؛ملظلامرحيمالسإلانأعمو،اهزاوجمدعو

يدؤتنأنمافوخو.ةنتفللءاقتامئاقلامكحلاباضرلاىلإاوعدمالسإلاءاملعنماريثك
نوملاظلاهبكتريامممظعأنوكتدقةمألابراضمقاحلإو،ءامدةقارإىلإنيملاظلاىلعةروثلا

بهذملااذهبهذيو،يأرلااذهىريةعيرشلاءاملعنمقيرفلااذهناكاذإو؛مهماكحأيف

مكحلارييغتو،ملظلافاقيإنأىريءاملعلانممهريغنإف5اهيلعاقافشإو،ةمألاىلعافوخ

دلويالملظللمالستسالانأل؛جئاتنلاتناكامهمةمألاىلعبجياملوأنمرئاحلا
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ىلعسوفنلايبريوةلذلاثرويروجلالوبقوأإميضلالمحترارمتسانإمث،لدعلا

ةحلآرشبلانملعجيو،مهنايغطيفلاسرتسالاىلعنيملاظلائرجيو،عونخلا

،هدوعتتفلايجأكلذىلعأشنتو؛ملاظلامكحلادوهعلوطتف"نوديريامكنومكحي
تيبثتىلعمهردقأو.كسانلافرعأنيملاظلاماكحلانأواميسال«قحلاوهكلذنأدقتعتو
.عابتألاويشاوحلانمهنوعنطصيامبكلذو"نوديرينملههيجوتو،مكحلايفمهمادقأ

مهبلاطيو،مهملظمواقينمىلعةبوقعلاناولأنمهنولزتيو"رئامضلاوممذلانمهنورتشيو
فارحناىلعةمألاةروثنأىريءاملعلانمقيرفلااذهنإفكلذلو،لدعلاوقحلاعابتاب

.ليوطلالسرتسملارئاحلامكحلاباضرلانمنوهأجئاتنلاتناكامهمةلودلا

رابكدحأنعانثنحبوبزحلأدبم،نيهاَحْنالانيذهنمدحاولكربتعننأاندرأولو

:نيمامإلادحأىلوألاةمئاقلاسأرىلعلعجتنأانعطتسال؛بزحلااذهسأرىلعهلعجنلنيعباتلا

.ريبجنباوأبيسملانبا:نيديعسلادحأةيناثلاةمئاقلاسأرىلعانلعجو"يرهزلاوأنسحلا

وأ؛نسحلاهلثمييذلاةملاظلاةلودلاةملاسمهاَحّتانيهاجتالانيذهىلإريشأنيحانأو

نمنيفلزتملاكئلوأيباسحيفلخدأالريبجنباهلثمييذلااهيلعةروثلاواهتمواقمهاَحَن
اولعجدقو،ناطلسلاباكريفنوعفدنيوأاوعفدنافقيربلامهرهبنيذلا؛نيثدحملاوءامدقلا

وأهاحلاوأةرهشلاوأكلاملاةعتمنمهيلعنولصحياملانمثمهقلخومهنيدومهملع

نإفللاليبسنعنيفرحنملاةمدخلمهتعاربومهتءافكومهعاكذاورخسوبصنملا

كلذحيحصلاريكفتلايفمهلباسحالمممأالإةقماسغلابمملعلايفاوغلبنإوءالؤه

نعنوثحبياوحبصأمث،أدبمنيملاظلاةرصانماوذختاو،مويلوأنمايندلاىلإاولاممهنأ

.هيلإاوبهذاماوديؤيلججحلاونيهاربلا

ال،اهيلعاقافشإوةمألاةحلصملةاعارممالسإلاءاملعنيبيأرلايففالتخالااذهنإ

دقبهذملكباحصأناكنإو،ةيمالسإلافئاوطلانيبايبهذمافالخنوكينأىلإعفتري

ةمئأضعبناكاذإورخآلاهاحتالالإنوليمياممرثكأنيهاجتالادحأىلإنوليمي

ناكاملطابلاةحفاكمو،ملظلاةبراحمبوجونوريو{ةمواقملاهاجتاىلإنوليميةيضابإلا

ةمظنأبلقتنيلاةلماشلاةروثلابنيملاظلاةمواقمنعةمألاتزجعنإفليبسكلذىلإ
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نأبجيهنإف{ةمألاتاردقميففرصتلانعةماقتسالاوةءافكلالهأريغدعبتو،مكحلا

ةوقللتملستسانإو،مئاقلامكحللةيضارريغةمألانأةملاظلالودلاركذتةيئادفموقت

همازتلاومالسإلامكحىلإعوجرلانأو،هللاماكحأذيفنتببلاطتلازتالاهنأو،رهقلاو

؛ملظلاهبلغنإوملظلانداهيالنمؤملانإو،اهبقحأو،اهلىلوأ،هجهنمىلعريسلاو
لعفامك.ةملاسملاىلإليميرخآلاضعبلانإفيأرلااذهىريةمئألاضعبناكاذإلوقأ

.ديزنبرباجربكألامامإلا

يشخاذإف؛ةمألاةلاحىلإرظنلابكلذوعوضوملافطسوقيرطكولسىرينممهنمو

مكحنماهقحلياممرثكأةمألاىلعاهيفةرضملانوكتةنتفىلإاببسةمواقملانوكتنأ

حالصعجرتو،اهحاحبنديؤتبابسأةمواقمللناكاذإو،ىلوأمالستسالانإف،نيملاظلا

.ىلوأملاظلامكحلابةحاطإلانأنوريةلاحلاهذهيفف،اهدعبنيمئاقلا

فارحناببسب؛ةيسنوتلاةكلمملايفارينكائيشتوربحلاوملظلانمنوملسملاىناعدقلو

ةريثكتاروثرانلاعشإىلإسانلاتعفدلابابسألانمكلذناكو،هللامكحنعةالولا

تلعجيحخيراتلاعمتلسلستوتدتماو،دمألااهبلاطو‘تاهجلاكلتيفتماق

.مكحلاىلإلوصولليمسرقعانلكىلإمامضناللنيدعتسمسانلا

قحنمهنإفسنوتيفةيضابإلاةايحنعروصءاطعإلعوضومباتكلااذهنأامبو

،نيبولطموأنيبلاطةيضابإلااهيفكرتشايلاتاروثلانعهثدحننأانيلعميركلائراقلا

..اهجئاتنواهيلإعفاودلاو

ةايحلاهذهنعاروصميركلائراقلادجيفوسلوصفلانمهدعبامويتآلالصفلايو

.ليوطحافكيزاتمتيلا

5
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ىلإمركمهوخأومصاعفحزف":"ريسلا"ميقلاهباتكيفيخامشلاسابعلاوبألوقي

تمكحتسافساروألبجىلإمث،سباقىلإبيبحرفو‘©برحدعباهولخدفناوريقلا

ممباوداوطبروؤ‘باذعلاءوسسانلااوماسو،اوراجواوغطواوتعو،ناوربقلاىلعةموجفرو

."هنيدلوهللابضغباطخلاوبأمهيلإجرخف:عماخلادجسملايف

اتنباهلنأةأرماهيلإتلسرأ":يتأياممرهظيف؟باطخلايبأىلإرابخألاتدروفيكامأ

الجرنأناسحنبانعقيقرلانباىكحو،ةموجفرونماهيلعافوخةرومطميفاهتلعج

سانلاواهسفنىلعةأرمااورباكنييموجفرولانماسانىأرف"ناوريقلالخدةيضابإلانم

نورخآلقنو."باطخلاابأىتأفهتجاحكرتفمهنمافوخمهيلعكلذاوركنيملونورظني

ادحأاهثغيملف"..!نوثيغأنيملسملارشاعماي":حيصتيهوةأرمااوجرخأةيموجفرونأ"

."باطخلاابأربخلاغلبو

ناوريقلالهأوروصنملارفعجيبأبنوثيغتسياوثعبناوريقلالهأنأنيخرؤملاضعبركذو
اودجنتسينأمهلقحي،تامرحلالكهيفتحيبتسايذلاذاشلاعضولااذهيفمهو

رشالهنإفذاقنإلاهيفنولمأيوةدجنلاهنمنوجرينمؤملكبو،رفعجيبأبوباطخلايبأب

مكحتحت،اهضارعأواهلاومأواهءعامدديحوتلاةملكتناصةملسمةمأشيعتنأنممظعأ
رهطيلمالسإلاءاجامملظلاناولأوشحاوفلانمنوبكتريمهمثمالسإلاىلإنوبستنيسان

حدجاسملاةحابتساةموجفروثادحأيفناوريقلالهأىلععمتجادقوهنمةيرشبلا

تامرحتكهتناو،©باسحنودبءامدلاولاومألاتحيبتساو،باودلااهيفتطبر

ةلاحيهو،سانلانيباهركرئارحلااهيلإداقتوانلعىتؤئةشحافلاتحبصأتح؛ضارعألا

.مالسإلارونيفنوشيعيسانلاوفيكف{ةينثولارئامضلاىحسر.
نورظنيناوريقلايلاهأتلعجهعابتأويموجفرولاكلملادبعاهبكترايلاناطل7:

.قلطملالدعلاهنأكناودعوملظنمهيفامىلعنيقباسلاءارمألامكحف
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ملسمئرمالقحيالهنأنورينيذلامالعألاءاملعلاكثلوأنميرفاعملاباطخلاوبأناك

ءامامإايبيليفنوملسملاهعياباملفامكحلاوةرامإلامسابنوملاظلاهبكتريامعتكسينأ

لمحلهسفندعأ،ريبكلايمالسإلانطولانمءزجلااذهيفةلودلانوؤشبمايقلاهيلإاودنسأو

هيلعراسونودشارلاءافلخلاهيلعراسيذلاجهنلاكلذنيملسملابجهتنينأمزعوةنامألا

ةلاحلانأققحتوركانملانمناوريقلايفعقيامهغلباملف،زيزعلادبعنبرمعنينمؤملاريمأ

.ليوأتوأرتستنوداراماراهجهللاتامرحهيفكهتنتيذلادحلاىلإءوسلانمتفلب

كلذنمققحتامل،اوركنينأنوعيطتسيالونورظنيمهضارعأومهسفنأىلعافوخسانلاو
نكيملامةعقولاهذهيفدهشتسينملةنجلاعمطأيننإ":لوقيمهيفبطخو،سانلاعبمج

....0ةريبكىلعارصم
يفحافكلاىلعديكألامزعلانعةيانك)هدمغرسكوهفيسلسعامتجالانمجرخاملو

يفعوطتملاهشيجداقو(هئافصوهتهازنوهتلدعىلعةظفاحملاومالسإلاةرصنو،هللاليبس

غلبحراسوهلبقنمايلاواهيلعلعجفسباقبرمفناوريقلاىلإلحتراوهللاليبس
كلملادبعهيلإجرخو،هلتنالمث،اهديدحتيفنوخرؤملافلتخا؛ةدماهرصاحفناوريقلا

لخدوباطخلاوبأاهيفرصتناةمساحةكرعمتناكو،عابتألانمهعمنمبيموجفرولا

ددعمهبرمدقف\فوخوبقرتيفبرحلاةيامننورظتنيناوريقلايلاهأناكو،ناورمقلا

لكدعبهنوساقيامنوشخيو}هنعرفستامو،اهجئاتننوفرعيمهو،عئاقولاوبورحلانم
كلملادبعوباطخلايبأنيبرودتكراعملاتناكامدنعو‘بئاصموتاليونمةكرعم

!وناكوفوخوقافشإيفعئاقولاهذهةيامننورظتنيناوريقلالهأناكيموجفرولا

مهعنمىلعتتأدقةرصاحملاشويجلانوكتنأررضنممهقحلياملقأنأنوبسحي

تنجناامدنعوثةنيصحلاةنيدملاهذهلمهراصحةدم،لالغورامثنماهيفامو.مهنيتاسبو

امنورظتنياوناكدقو؛ىلوألاةاجأفملاناوريقلالهألتدبكلملادبعهميزهنعةكرعملا

٨٢.١ص«يخامشلاريس٠.جاريلفىس۔!ءاشنمففرصتمامإلامالكتاقن١(
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دتمتملةدحاوادينكلوةمينغلاوماقتنالاولتقلاوعبتتلانم؛ةقباسلابورحلادعبهودوعت

..نيحلاكلذيفبجعلابجعأنماذهناكف،ةكرعملادعبءوسبمهيلإ

كانهىلتقلاناكدقف؛ةيناثلاةأجافملامهلترهظلاتقلاةحاسىلإاوجرخامدنعو

مهنأكف،بالسأنممهيلعامسميملادحأنكلو{ةفلتخمعاضوأىلعىعرص
."دوقرمهنأك":اهلوقبةفصاومهتفصوقحةفئاصةليليفنومئان

كرشلكاهلنوعقوتيمهو،مهعرازمىلإاوجرخامدنعاهودجودقفةثلاثلاةأجافملاامأ

ةعيبطلالماوعهتكرحامالإمهللا،هعضومنمءيشاهيفكرحتيملو،سمُتملاهباذإف

.حيروأشحونم

ىلعهللامكحميقيو،نيغابلادرطينيحفيظنلامالسإلامكحناوريقلالهأقاذو

مكحلانوعدينورخآءارمأماقوباطخلاوبأبهذنأدعبمهلئاقلاقف،نيملاسملا

."!هلدعوهلضفيفباطخلايبألثمنيأو!باطخلانبانيدبمكنيدنوهّبشت":مالسإلاب

دمحمذاتسأللةملكلصفلااذهماتخيفميركلائراقلللقنأنأبسانملانمهلعلو

لظيفتمعنسباقنأرهاظلاو":يليام"ايندلاةنجسباق"ميقلاهباتكيفلاق،يقوزرملا
سانلاءالؤهف،ةاواسملاولدعلانمريثكوةنينأمطلانمءيشبتاونسثالثلالخنييضابإلا

."ايندلايفدهزلاوهترصنىلعمايقلاوقحلابكسمتلاونيدلايفددشتلايفةياغىلعاوناك

1:
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منسرمنبنحجرلادبع
ناكاملف،ةسدقملادألبلاىلإسرافنمهيوبأعميبصوهومتسرنبنمحرلادبعجح

.ناوريقلانمالجرهمأتجوزتو،هوبأيفوتةمركملاةكمب

بدألاوفرظلاكعلاطيو،هلئاخمىلعةباجنلاودبتو،هينيعنمءاكذلالطيايبصناك

يناوريقلاكلذعجرهتيبرتىلعرهسوهمأجوزهبحأف،هكولسوهتاكرحيفحورلاةفخو

رقتساو،همأونمحرلادبعامه؛نيصخشنمةنوكتمةرسأهعملمحيهدلبىلإميركلا
سرادملايفجردتف،ةفرعملاقاشعنميبصلاناكو،‘باطوناوريقلايفماقملامهب

نكتملوءاديزماهسرادمدنعدجيملنحةئشانلاةيرقلاهذهيفةدوجوملاةطيسبلا

ءهأمظيورتو،هتلغعئفطتلةئشانلاةيرقلاكلتيفةعطقتملاسوردلاوةريغصلاسرادملاكلت

الاهجوزوهمأتناكو،ةيملعةمصاعباهنمةيبرحةعلقبهبشأتناكذئنيحناوريقلانإف

دهاعملانعهثدحودعسنبةملسهبلصتاو،ملعلابلطنمديزملاىلعهناضرحيناتتفي

هكلسييذلاقيرطلايفريكفتلاهلغشيناكدقفكلذلو،يمالسإلاقرشلايفةيملعلا

اهلمكتسينأبجيلاةدعلاوهتياغهيفققحيلهدصقييذلاناكملاو،هتساردلمكتسيل

دهاعمللةعئاذلاةرهشلاهعمسىلإىمارتو،ةليوطلاةيملعلاهتسارديفيلاغلاهلمأىلإلصيل

ةيمالسإلامصاوعلاةيقبىلعىغطتةرهشنمةرصبلاهبعتمتتامهغلبو،قارعلايفةيملعلا

نيذلانيعباتلايعباتو،نيعباتلاةيقبنمءاملعلالحاطفنعنوثدحتمهثدحو،نيحلاكلذل

.ةساردلاقلحمهبنادزت

هدرتالو،تابقعلاهدصتالملعلابلطديرييذلافلانأنمؤينمحرلادبعناك

برقتنأةليفك،ةحلملاةبغرلاو،ةقداصلاةميزعلاوةيوقلاةدارإلانإفباعصلا

امو،ليوطلانمزللتاقفنلايفريكفتلادعبتو،ةبعصلاقرطلارسيتو،ةديعبلاتافاسملا

باهإلاضغلاىتفلاممصو،لاومألاراضحإو،دادعتسالاةرثكيفناسنإلاهيلإجاتحي
.همأهلتنذأنأدعبرفسلاىلعدوعلايرطلا
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ضاب»اهيفليقيلاةيملعلاةمصاعلاكلت،ةرصبلايفرقتسيو،قارعلابقحليلةبهألاذخأ

يذلاشعلاكلذيفشيعينأديريهئإ«نامعىلإراطوةرصبلايفخرفو.ةنيدملايفملعلا

راتخيوءاراطمهسفنلذختيفوسوهفنامعىلإرويطهنمتراطنإف،ملعلاهيفخرف

لصتاو،ةرصبلالصوتيحابصلاةراضغيفلازياموهوىتفلاراسو،احبسمهتايحل

نودصقينيذلاءالمزلاكثلوأيمالسإلاملاعلادالبفلتخُمنمملعلابالطوءالمزلاب

سلاجمنيباولضافو،هوشقانومهشقانو،هوئدحومهثدحووهاهدصقامكةرصبلا

نأنمحرلادبعدارأوضمهعزانمبسحومهكرادمبسحءاملعلاوخياشملانيبوملعلا

رابكىلإعمتساو،ملعلارودودجاسملانيبلاجفهرايتخاةمالسنمو،هفقومنمدكاتي

ءةقلحىلإةقلحنملقتناو{هللالوسرةنسو،هللاباتكنوحرشيمهو،نيعباتلايعبات

هللانيدنععافدلابنوموقينيذلامالعألاكئلوأىلعاسوردرضحقح؛ملاعىلإملاعنمو

.ةيادهلارونهنمسبتقيو؛ملعلاهنعىقلتيلادحاومهنيبنمراتخاو!ةنامأوصرحيف

يذلاميظعلامامإلاكلذ،ميمتيبىلومةميركيبأنمملسمةديبعيبأسلجمراتخا

نودوهنودلوحينألواحيو،قانخلاهيلعقيضيو.هناوعأوجاجحلانايغطهدراطي

نيملسملاىلإمالسإلاةلاسرغالبإ

؛ةيمالسإلافراعملانونفو،نيدلاةلاسرهنعىقلتيلهلاذاتسأمامإلااذهنمحرلادبعراتخا

عاقبلاكلتيفسيردتلانولوتياوناكنيذلا،نيعباتلايعباتمالعأنمهريغنعزاتميهنأل

قحلاةرصانمو.حافكلاةوذجاهيفعمفطينأنايغطلاعطتسيمليلاةررحتملاةيحلاهحورب

.مكحلاماظنيفمالسإلانعتفرحنالوداهتماقأيلاةدسافلاةمظنألاميطحتىلإةوعدلاو

هبىفتحاو،ازيزعارابادلوفوطعلانونحلابألالبقتسيامكةديبعوبأهلبقتساو

اماهنم؛ةريثكبابسألكلذو،ريثكلاءيشلاهتياعروهبحنمهيلعىفضأو،اميركءافتحا

،كولسلاففطلو،يقلتللدادعتساوريثكمهفو،داقوءاكذو!مجبدأنمهنمعلاط

دقيفلااذهنأاهنموءانسةبراغملاهبالطرغصأناكهنأاهنمو،ملعلايفةيقيقحةبغرو

نمرفسلاةقشمدبكتدقفريغصوهوةرارملاوملألاهعمسحأامرهدلاتنعنمدجو
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جعييذلامسوملااذهيفهوبأينوتفضجحلاةضيرفايدؤيلهيوبأعمةمركملاةكمىلإسراف

ريصمردقللكرتو،هبربهتقالعو،هسفنبالإمهنمصخشلامتهيال،سنجلكنمسانلاب
3هبابسأولقنلالئاسوهيفزعتيذلانيحلاكلذفةديعبلاةبرغلاةنحمفريغصلفطوةلمرأ

جحلامسومىضقنادقف،همأالووهالاهيفركفيملهقيرطبةلكشملاهذهتلحنادقو

ءاهدلوريصمواهريصميفركفتزجاعلاةلمرألاتناكو،مهدالبىلإنودوعيسانلاأدبو

اهتساردوليوطلااهريكفتنكلوءاهدلبىللعوجرلانماهنكمتيلاةقيرطلاسردتو

ملةقيرطبهللااهملعيةمكحللحلااهءاجاَمَئِإَولحىلإاهلصويملهباهلاغشناو،فقوملل

؛هسفنلاهبطخيبرغملانملجراهيلإمدقتدقف،اهيلإردقلااهقاسامو،اهيفركفت
،بيبحلااهدلوداعبإواهداعسإىلعلمعيو،توءاشنإاهريصمبهريصمطبرينأاهدعيو

يلوتنأنمالدبو،فافزلامتويناوريقلااهيلعدقعو‘ةميركلاةبغرلاهذهىلعتقفاو

نطولاضرأةبيبحلاضرألاىلإبيبحلااهلفطبدوعتثيحسمشلاعلطمىلإاههجو
تناكنلادالبلاكلتىللسمشلابرغمىلإتهجتاكلذنمالدب..سرافضرأ

ىلإهمأءارودلولاراسو.كبذاكلاوقداصلاصصقلاولايخلاوثيدحلليهتنيالاعوضوم

انطوو،يحولالزانمقهللايدينيبهدقفءازيزعابأيكبيوهوةايحلاامهلردقيثيح

ريسملاهبلاطوفلاراس،ةلوفطلاحراسموابصلابعالمهيفذختاوهيفدلوابيبح

ةرسألارقمةقشموءانعدعبغلبتحاةالفدعبةالفزاتجيو‘ضرأدعباضرأعطقي

.ايقيرفإيفةلودلازكرمنوكينأنوحتافلادارأيذلارقملا؛ناوريقلايفةديدجلا

دتشاىيحديدحلابألاةياعرتحت؛ديدحلانطولاوديدحلاتيبلايفلفطلابشو

أدبفهبهاومنعميلعتلارودتقاضوءالمعواملعنارقألاقافوكهريكفتجضنوكدعاس

دلبلاكلذىلإ«سمشلاعلطمىلإ؛ةرصبلاىلإليحرلابابسأهلترسييحديعبىلإاونري

.بيبحلاهنطونمبيرقلا

نيحاهعطقيلاةعساشلاتافاسملاركذيةرصبلاىلإرفسلايفركفيوهوناكدقلو

:هبعاتمنمففخيوقيرطلاكلذكولسهيلعنوهيناكنكلو.ناوريقلاىلإدرو
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.ةيفاصلاملعلاعبانمىلإدورولانم،هينيعنهباهعقونلاىربكلاةياغلا:الوأ

نمابيرقنوكيفوسقارعلاىلإلصينيحهنأيفلمأهلايخبعاديناكدقف:ايناثامأ

ةليسودجيهلعلو،هكالمأو،هيبأةورثلآمفرعيهلعلو«نطولارابخأطسنتيف،سراف

سوردلاىقلتو؛ماقملاهبرقتساوشةرصبلالصواملفزيزعلانطولايفةميركلاةايحلل
نأملعو،هيفركفيناكاممربكأقئاقحلريبكلاهلقعحتفت،ةديبعيبأىلعىلوألا

الو،ايناوريقالو،ايسرافسيلوهف،هنطويف,هفمالسإلادالبيفناكامثيحنمؤملا

امأحيسفلايمالسإلاملاعلانمءزجيأيفشيعينأهنكميملسمهنكلو!ايرصب

يفرارمتسالاو،هتلاسريمايقللهيليجاتحيناكميأوهفهيرقتسيتأبجييذلاناكملا

مهنأاروزنوعدينيذلاكتلوأةموامتموفللانيدةعاقإلجأنمحافكلاو،هتوعد

شيعييذلاناكملاامأ،هللاليبسيفحافكنلهسفندعينأبجتهنإمالسإلابنومكحي

كنطوهلسيلنمؤُمْلنأىلع«هيلإهقوستفوسيلايهرادقألانأل؛ةيمهأيذبسيلفهيف

ميقينأهلسيلوىمسأةياغو،ىلعألثملجأنمةايحلاهذهيفةليوطةلحريفوهف
يأيفةلاسرلاءابعألمحتلنيحلكيفادعتسمنوكينأهيلعبحيهنإ،نيدلاخلاةماقإ

.ىودجاذنوكيالقاشمللهلمحتو،ملعللهبلطوهللابهناميإنإفالإوناكم

هتسارديفىضمف‘هنهذيفترقتساو،اهقئاقحىعوو3ءىدابملاهذهبنمحرلادبععنتقا

هلتنوكتو،الوحفجرخو،الوقعجتنأيذلا،ميظعلادهعملاكلذيفةلماكتاونسسمح

ريكفتلاوهاَجتالايفمهعمكرتشاو،ءالمزلاضعبعممهافتو،ةبحموةقادصرصاوأ

فوسيذلانطوملااوسردو،لبقتسمللمهحافكومهتايحجاهنماوثحبوؤلمعلاو

ىلعاودهاعتو،هللاةملكءالعإو،قحلالجأنممهقالطناهنمنوأدبيو،مهلاضنهيفنوزكري

نأمهنمدحاولواحيملو،كلذمهنكمأامةدحاوةلتكاوشيعيواونواعتيواورزآتينأ
لغتسادقنوكيف.حافكللقالطناةدعاقهنماوذختيل،هنطومىلإءالمزلاةيقبوعدي

رقتساو،نيحلاكلذلةيسايسلاثادحألاءوضىلعمهعوضوماوسردمهنكلو،مهفطاوع
.حافكلاأدبموةوعدلاقلطنميهبرمدالبنمسلبارطنركتنأمهيأر
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نذأمهلوقعومهقالخأو،مهنيديفةيتفلاءالؤهجوضننمميظعلامامإلادكأتامَلو

اماهسنإف،يمالسإلامكحلامئاعدتيبثتل{ةليوطلاةكرعملايفءدبلاورفسلايفمهل

اماهنمو،ةديقعلانولبغبطصياماهنمو،ةيسايسلانولبغبطصياماهنم،هيلإهجوتةريثك

نبنمحرلادبعنأمهربخأةريخألاهاياصومهيصويوهوهنأىلعىرخأناولأبغبطصي

ملامو،هنمعمسامبيتفينأهلقحيف؛ملعلايفداهتجالاةجردغلبدقيسرافلامتسر
ىصوأدقف،ةيملعلاةجردلاهذهةيملعلاةثعبلادارفأنمنمحرلادبعريغلريملو،عمسي

اومدقتيالأمهاصوأدقفرخآلاضعبلاامأ،طقفهنماوعمسامباوتفينأمهضعب

نمتنكمتاذإةعومجملاىصوأدقو،اوعمسيملامبالو!اوعمسامبال6ىوتفلل

ىوقأاذهف،يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايبألةمامإلايلوتنأ{ةمألارمأبمايقلا
.ريهامجلاةدايقىلعمهردقأو،ةميزعمهاضمأو9ةدارإمهبلصأو،ةيصخشةعومجملا

ىلعةمامإلااوضرعو،سلبارطيفمهئايحاوأدبدقفشةعومجملايفمامإلايأرققحتو
3امامإباطخلاابأاوعيابف،ةديبعيبأمامإلاةيصوبجتحاواهنمعنتمافمتسرنبنمحرلادبع

نبنمحرلادبعاهيلعكرت،ةيموجفرواهنمدرطو،ناوريقلاةنيدمباطخلاوبأحتفامدنعو

سردو،اهيفأشنيذلاوهو"ناوريقلاةيالوبنمحرلادبعنمىلوأنمو،ايلاويسرافلامتسر

.اهيناغمييبشواهدهاعميق

دبعاهيلعىلوو\-باطخلاوبأيأ-ناوريقلانملحترامث":يخامشلاسابعلاوبألاق
لامعلانمحرلادبعبترو‘-مهركذمدقتملاقرشملانمملعلاةلمحدحأ-متسرنبنمحرلا

.ميوقلانيدلاههجوينمؤمةريسناوريقلايفنمحرلادبعراسو،"اهيحاونوايقيرفأنئادمىلع
ناوريقلانمهتجرخأو،ةيسابعلاةلودلاتاوقهيلعتبلغتقحيحلاريمضلاو،ريزغلاملعلاو

اذهنمةيتآلاةقلحلايفهنعثدحتنفوسنأشكلانههلناكثيح؛رئازجلاىلإلحتراف

.هللاءاشنإباتكلا

رج(

.:
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ارتاحوبأ يزرزلملارتاحوب
نعةلقتسمةعيب،سلبارطيفنوملسملاهعيابيذلاثلاثلامامإلاوهيزوزلملامتاحوبأ

متاحيبأةعيبىلإسانلاتعدييلابابسألاو،برغلاوقرشلايفةدوجوملالودلانماهريغ

ىلعاوعمتجاوىوكشلابسانلاجضحكركانملانمنييسابعلالامعدونجهبكترااميه

مالسإلابذهيملنيذلاكئلوأناودعسانلانعدريل،ةمامإلارمأبموقينأهوربجأومتاحيأ

لامعدرطف،مهرمأبماقو،مهيلعاهطرشطورشىلعمهلباجتسافمهتنسلأومهيديأ

نمنيدتهملاةريسبراسوكهللاماكحأاهيفىرجأو3اهبلقتساوسلبارطنمةيسابعلاةلودلا

عفرلسانلاهبدجنتساو،ناوريقلايفعقتتناكيلايسآملاهتغلبتح5دمحمةمأ

ةدماهرصاحفناوريقلاىلإراسمثسباقبرمف،مهيلإهجئاوافيثكاشيجزهجفمهنعملظلا
،نوبراحملادنجلاملستساوناوريقلاباوبأهلتحتفناامدنعو،اهحتتفاوهلتنالقحةليوط

دعبعيمحخلانعوفعلاو،عيمجلانعافعدقفراصتنالادعبيبرحدئاقهبماقلمعمظعألمع

،وفعلانعدازمتاحابأنكل،اهبشيرشبلاخيراتلايفثحابلااهلدجيدقةثداحراصتنالا

حالسلامهحلسو،يرورضلادازلامهدوزنأدعب،هنولتاقياوناكنيذلادنجلاحارسقلطأف

ةدمناوريقلابمامإلاماقأوناويحلاوأناسنإلانميدرفلاناودعلامهسفنأنعنوعفدييذلا

ماقأو،مالسلاونمألاعاشأو،رومألابتروملظلاناولأسانلانععفرامدعب{ةليوطلابتسيل

.مكحلارقموةمامإلازكرمسلبارطىلإاعجارقلطنامث،لدعلادعاوق

دقاديدجامكحنإوناوريقلايفتعلدناةروثنأهغلبسلبارطىلإمامإلالصينألبق
مهف‘تاكرحلاهذهنعلزعمباوحبصأمهسفنأناوريقلاناكسنأكلذ،اهيفثعبنا

ةعرسبيهتنتنأهنوجرياملكو‘ضعبىلعاهضعبدييأتلنوضهنيالثادحألادبتامدنع

نمرجياموبرحلانملضفأمالسلاعمملظلانإف،لاكشألانملكشيأىلع

ال،اهتياهننورظتنيجرفتملافقومبورحلاكلتنمنوفقياوناكدقفكلذلو،تابكنلا
نأمهلقوريالهئإَقةملاظلاتارامإلايشاوحيفاوأشننيذلاكعلوأامأايشمهينعي
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امممهلانامرحهللاماكحأقيبطتولدعلاراشتنايفنأل؛هللامكحدوسيو،لدعلارشتني

عمتجايحناوريقلانمهدنجومتاحوبأىفتخاامفكلذلو؛لطابلابهوبسكينأاودوعت
ةعتملاوةرطيسلاومكحلااوداتعاوملظلامعطاوؤرمتساودغرلاةوالحاوقاذنيذلاكدلوأ

متاحوبأعمسو؛هيلعناكاممأوسأىلإهنودريو(مكحلاماظناهيفنوبلقيةروثباوماقف

بدؤيلو"ةديدجلاةكرحلاهذهىلعيضقيلناوريقلاىلإسلبارطنمدوعينأرطضافةكرحلاب

كرتو!اهباصنىلإرومألاعجرأو،دارأامهلمتدقو،اداسفضرألايفنوعسينيذلاكنلوأ
ةرارجاشويجنأهغلبتحكلذمتيداكامهنكلو،ييويدملادوعسمنبريرجناوريقلاىلع

.اهئاقلىلإعرسأفهديريةصيبقنبمتاحنبديزيةدايقتحتقرشملانمتلبقأ

2

ةيلاتنناةرنف
دمحمذاتسألالوقييضابإلابهذملاىلعةيسنوتلاةكلمملاناكسبلغأناكدقل

سلبارطنمسنوتىلإءاجدقبهذملااذهنإ":يكسيفولذاتسألانعالقنيقوزرملا

0"ةمغرو"و،"سيجرج"و"ةبرج"تاهجب.ةيربربلابوعشلايفاعساواراشتنارشتناو

.""ديرحجلا"و3"ةوازفن"و3"ةطامطم"و

،يرفصلابهذملاىلعةوازفنناكسناكو":باتكلانمرخآناكميفلوقيو

نرقلاىلإكانهبهذملااذهيقبو‘باهولا:دبعمامإلادهعيفةيضابإلاىلإاولوحتو
رشعىدحإاهدحو"ةوازفن"نم"ةسانطف"ةدلبيفناكثيح؛يداليملارشعيداحلا

ةوقاهلناكوركبمنمزيفةيضابإلاترشتنادقف"ديرجلا"يفامأو3ايضابإادجسم

نودعي"نيجرد"ناكسناكو،"ةطفن"برق"نيجرد"ةنيدمراهدزامايأيفاصوصخ3ةديتع

.""ةماحلا"و"رزوت"نيبةيبهولاترشتناوسراففلأرشعةينامتوحمهدحو
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ةةنسلالهأاهمؤيييلادجاسملاسفننومؤيةيضابإلاناكف":مالكلادعبلوقيو

."مهذيمالتنوشقانيوإمهميلاعتنولميو

فصنلايفناوريقلاباناكيضابإلابهذملايأرىلعنييتفمنأ")يرغمخرؤمانثدحو
ةباثم(م)رشعىداحلانرقلاىلإناوريقلاةنيدمتمادو.(م)عساتلانرقلانميناثلا

نمعورفتناكو،اهبادآوةيبرعلاملعتلبرغَمْلاعاقبفلتخمنمنيدراولانييضابإلل
ينبمايأيف،ةيبهولانميضابإلابهذملاىلعيهوناوريقلانصحنكستةراوهوهتازم

."نييجاهنصلايريز

نرقلاىلإةفورعمتناكثيح؛تالسولبجىلإةيضابإلاتلخدو":مالكدعبلوقيو

."ةدملاهذهءاننأةسوفننمناوغزناكسنيبادوجومبهذملااذهناكامكرشعيداحلا

يفتامامإللةعباتسنوتيفةيضابإلااهنكسينلادالبلانماهريغودالبلاهذهتناكدقل

دييأتوفطعوةبحمةيعبتوأسباقوناوريقلايفنأشلاوهامك.ةيلعفةيعبتسلبارط

نأدعبو،رئازجلاىلإةمامإلاتلقتناسلبارطيفةمئألارخآيزوزلملامتاحوبألتقاملف
بلغأةيعبتتلقتنااذكهو،زكرملايهترهاتتحبصأةمامإلازكرميهسلبارطتناك

.ترهاتىفةمامإلاةيعبتىلإبونجلاوطسولاناكساميسالسنوتناكس

يلاوتةيسابعلاشويجلاتناكوناوريقلاىلعايلاومتسرنبنمحرلادبعناكنيح
اميفناكو،ةمامإلاةماقإلناكمحلصأيفركفيناكسلبارطتامامإىلعاهتاموجه

ةماقإلحلصتالسلبارطنأققحتف8اناكماناكمكلذلةبسانملانكامألاضرعتسادقودبي

نأنكميالرمملاو،قرشلاىلإبرغلانموبرغلاىلإقرشلانمرمماهنف{انبلااذه
الىرخألايهفباطخلاوبأمامإلالتقامدنعاهنمجرخأيلاناوريقلاامألاحىلعرقتسي

نممكحلابالطحمطمو،ةهجنمنييسابعلافدهاهگأل؛ةمامإللازكرمنوكتنأحلصت

وأةسوفنلبجيفوأ،يسنوتلابونجلايفرخآاناكمراتخينأهيلعيقبىرخأةهج

.نوقرزنباىلعهلقنيفدمتعيناكوةيضابإلايخرؤمنممالسنباوه١(
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برغملاطسوتتاهمأل؛ناكمحلصأيهفرئازحجلاراتخينأهمزعرقتساو،رئازحجلايف

.للارمأبمايقلاىلإةوعدلاوملظلاةحفاكمىلعاناوعأواراصنأاهيفدجيهنألو؛يمًالسإلا

هلضرعتيالةيضابإلانمءايحألاوىرقلانيبرئازجلاىلإناوريقلانمنمحرلادبعراسو

رئازجلافةمامإلاةماقإبهنوبلاطيسانلاهيلععمتجاو.ججفوسلبجلصوىحيوسبدحأ

تماقذنموةمامإلازكرمنوكتلترهاتتريتخااذكهو،سلبارطيفةمئألارخآلتقامدعب

ناكو،ةمامإلاهذهلةعباتطسولاوبونجلايفةيسنوتلاةكلمملاةيبلغأتناكترهات

لعلوةيمتسرلاةلودلانعةبايندالبلاكلتيفهللاماكحأنوميقيةيمتسرلاةلودلالامع

رمتسادقو،ةيسنوتلاةكلمملانماهريغوةصفقوةوازفنوسباقيفناكةالولازكرم

ةلودلااهيلعتبلغتنأىلإ{ةيمتسرلاةلودلامكحتحتيسنوتلاطسولاوبونجلا

اهرمأئدابيفدالبلاهذهتحبصأفكلانهنبةمامإلاتضرقناوترهاتتجرخف.ةيعيشلا

ايقيرفأىلعةبلغتملالودللتعضخمث،اهلهأنمملعلاخياشماهنوؤشريدي{ةلقتسمهبش

ةيمتسرلاةلودلاضارقنادعبتحبصأنيحلاكلذيفةيضابإلااهنكسييتلادالبلاهذهنأينعأ
عجرياهرمأناكامنوالودوأةلودسسؤتمتتقولاسفنيفاهنكلو،امةلودلةعباتريغ

يفةيضابإلاضرقنانأىلإ،ةبازعلاخياشمىلإدعباميفمث،ملعلاخياشمرابكىلإرمألالوأ

تماقييلالودلانأةقيقحلاوءازجألاضعبنمحةبازعلاسلجملحناوأدالبلاكلتضعب

.ةيضابإلاىلعةديدشلااهتالمحتهجوامناعرساهريغيفوأةيدهملايفوأناوريقلايف

عابتاىلعسانلااولمحينأكولملاضعبلواحواهيفةداوهالةبراحممهتبراحو

كلتيفرثألاأوسأاهلناك،يسآموعئاظفكلذلجأنمتبكترادقوإمكاحلابهذم

نمماقتنالاو،لاومألازازتبالةليسوةيبهذملاةيضقكولملاضعبذختادقو،تاهجلا

يأوأةيرصنعةيضقكلذلةليسونوذختيةيبهذملاةيضقمهلرفونتالامدنعو،موصخلا
نماهريغو"سباق"و"ةبرج"و،اهندمفلتخمب،"ةيلاطصق"و"نيجرد"يفعقوامكببس

عو.۔.ا.}.“--١

فوسونايحالانمريثكقفلتحمببسل؛تابرضلااهيلإهجوبكفنتاليلادالبل

.باتكلاءانثأكلذنماروصضرعتس
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ء

كلت،ةماحلايفدلودقف،يسنوتلارطقلاطسويفييسارهيلادلخمنبديزيمساقلاوبأأشن

تحبصأدقو،رامثلاوةهكافلادوجأنمعاونأبةريهشلاةيعيبطلااهرظانمبةينغلاةليمجلاةدلبلا

مغرورارمتسابةقفدتملاةيندعملااههايمبءافشتسالاوةحايسللسانلااهدصقياهزتنممويلا

نعواهنعلقتالاهنألإ.ةيرقهتدجواماهتحايسوةيسنوتلالودلانمدجمتملةماحلانأ

مامجتسالاوةحارتساللسانلااهمؤييلاتامامحلاكلت،اراوزتامامحلانماهريغ

يفتناكيلاوبرغلاةهجنمسباقبرقعقتيلاةيرقلاوأةنيدملاهذهيفءافشتسالاو

وبأميظعلالجرلانوكتةيرقلاوأةنيدملاهذهيفشةيضابإللزاكتراوعمجتةطقنمايألانمموي
قوفتو،نارقألاعيمجىلعرهظقحةساردلايفهتلوفطدهعأدبدقو،دلخَمنبديزيمساقلا

ةمدقملايفهزكرملعجاملاملانمهيدلعمتجاف{ةايحلالبسهلترسيتوءالمزلالكىلع

ةوقو،بلقلاةعاجشو.ةريرسلاةراهطو.ةيعمأألاوءاكذلانموأو{ءاينغألانينموُملانيي

.ةنمزألانمليلقلايفكسانلانمليلقلاالإهبىلحتيالامةميزعلاقدصو.ةدارإلا

ةمالعلاىلعاهسرددقفمولعلاةيقبامأؤ\بويأنبنونحسهنامزةمالعىلعمالكلاملعسرد
ةمئألارابكنمربتعاف،هتذتاسأهبقبساوأشمولعلايفغلبو،نوقرزنبناميلسعيبرلايبأريبكلا
."لاوقأبمهنمدحاولكىتأنيذلانيدهتجملاةرشعلاةمئألانمبسحوداهتجالاةجرداوغلبنيذلا

حافكلايهبابشنمةحلاصةرتفكلانهىضمأو،ةساردللةساملجسىلإةماحلانمرفاس

وبأمامإلاهقفاروراظنألاهيلإتهجتا،غلبامغلبنأدعبعجراملوةفرعملالجأنم

أرقيمساقلاوبأناكنايحألارثكأيفو،نيعمتجُمبتكلاناسردياناكفبويأنبالغيرزخ

اذإف،ةءارقلايقمساقلاوبأيضميفهنوؤشنمنأشلرزخوبأموقيدقو،عمتسيرزخوبأو

:"ر؛ناترهيل":هللوقيوارزخيبأدعبهأرقامةءارقداعأفمساقلاوبأعجررزخوبأعجر

.ةءارقلايفرمتسيمث،"ةدحاوةرم

"5ناهويلاوليلدلا:عحار١(
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رخاوأيف(عبارلانرقلانملوألافصنلايعي)ةعباسلاةقبطلاءاملعنممساقلاوبأناك

ةيصخشمظعأناكو"يمطافلاهللانيدلزعملااهكولممظعأدهعيفنو.ةيديبعلاةلودلادهع
ناكومامإلاةلرتمهنولرتيو،سانلاهلبيجتسيو،عومجلاهلوحفتلترصعلاكلذيفةيضابإ
سانلانمريثكناكو،ةيضايإلابةرماعلانكامألاطسوتيزاكتراةطقنتفلسأامكهنطوم

هعيشيناكاماذهو.ةلداعةمامإنيوكتوةيمطافلاةلودلاىلعءاضقلللمعيهنأدقتعي

نيدلزعملاىلإتاياشولاهيفنوعفريو"مهعابتأهنمرذحيوةيمطافلاةلودلالاجرهاشخييو

هارينأقاتشازعملاسلجَميفهحماطمومساقلايبأنعثيدحلاسانلارثكأامدنعوكلل

لكهببجعأف{ةرظانملاسلاجَمهلدقعو،رومألانمريثكيفهشقانو{هثداحوهيلإثعبف

وبأ":حونيبأورزخيبأهليمزنعوهنعلئساّمَلةروهشملاهتملكهيفلاققحباجعإلا
زعملاناكو3"لداجُمىتفحونوبأو.عروملاعرزخوبأوهلثمبرعلادلتملمساقلا

ةلزتمهدنعغلبو3هيأربذخأيوكهمرتحُيو3هريثتسيوهسلاجمرضحينأمساقلايبأنمبلطير

شيجلانمةقرفثعبف،ةماحلالهأىلعةرمبضغميمتابأنإقحءابلطهلدريالىربك

ىلعةلالدطخسلاةياراهيمسيلاءارمحلاهتياربةقرفلادوزوكاهبباقعلالازنإل

نععجرينأهنمبلطوىزعملاىلإءاجف،كلذبمساقلاوبأعمسفماقتنالاةدارإوبضغلا

لدتيتلاءاضيبلاةيارلاهيلإملسوكريبكلاملاعلابلطلريبكلاكلملاباجتسافكلذهمزع

مساقلاوبأذخأو"رمألاذفنيفدلبلاىلإلصينألبقشيجلابقحلا":هللاقو،اضرلاىلع

ىاضيبلاةيارلامهيلإملسف،ةبيرقةفاسمبةماحلاىلإاولصينألبقدنجلابقحلوةيارلا

سانلابنولزنياوداكنأدعبدنجلاعجروهيلعمزعامعلودعلابكلملارماوأمهغلبو

زتعملانمؤُمْلارهظمزعملاسلجمقرهظيمساقلاوبأناكو©باذعلانماناولأءايربألا

هببطاخيامريغبهبطاخيالوهلرغاصتيالوهقلمتيال،هتيصخشيفيوقلا{هنامإب
العابتألاويشاوحلاناكو،همرتحيزعملاناكدقفكلذلو،نيملسُمْلانميداعلادرفلا

.دادحةنسلأبهوقلسباغاذإف،هروضحباوقطنينأنوعيطتسي
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ىلعربكو،راقفلااذؤهللالوسرفيسهيرينأهنمبلطوزعملاسلجميفامويناك

نيبهبلقف،مساقلايبألهملسوميركلافيسلارضحأوماقفمساقلاابأبلطدرينأزعملا

هنمآمل":زعملالاق،هبحاصىلإهعجرأو،هدمغيفهداعأمث،هزهوهدمغنمهلسمث،هيدي

."يلبهعجرأقحفيسلالسنيحيسفنىلع
ىلعهنوظفحياوناكزعملاءارزونكلو":-هكظوهللاهمحر-شيفطاقاحسإوبألاق

هميدقتو،مهكلمىدلهتناكممهلنيبتامدعبنممهسفنأدنعنمادسحمساقلايبأ

يشاوحللاتاصنإةملظلاءالؤهدشأامو،زعملانعلالقتسالاةلواحمبهومهتاف،مهيلع

لجرلالالجنماوأرامعمءيربلاصلخملاقدصيفاكشمهعرسأامو،بابلااذهيف

زعملاةكلممنعلاصفنالاةديكمهلاوربدو"لالقتسالاةمهتهيلعاوقفلدقف،هتناكمو

مساقلايبأنمزعملافوختتحءاشولكلذهغلبيامذوفنلاوةوقلانمهلوإهموقب

."لايتغامساقلايبألتقبهرمأيةماحلابهلماعىلإبتكف،كلذبهسفنترمعو

٥هبنيبجعملاوضمساقلايبأءاقدصأنمناكةماحلاىلعزعملالماعنأخيراتلابنكلوقتو

،ةاجنلاىلإاليبسهلدجينألواحدقفكلذلو،ةراسخميظعلالجرلااذهلثملتقنأىريناكو

رشعممكنإ":لماعلالاقف،"تججحدقل":هللاقومساقلاوبأقفاويملفجحينأهيلعحرتقاف

موقينأهيلعحرتقاف،"نيترمجحأنأئلعهللسيل":مساقلاوبألاقف3"جحلانمنورثكتةيضابإلا

يفناوخإلاةرايزلةلوجبموقينأهيلعحرتقاف©قفاويملفةسوفنلبجيتناوخإلاةرايزلةلوجب

هعسويفاملماعلالذبدقل3"يحانأوجرخأال":هللاقوءاقبلاىلعمساقلاوبأرصأفنالجراو

مهفيذلامساقلاابأنكلو،هديريغديىلعلتقينأوأ،لتقلانممساقلاوبأهبوجنياليبسدجيل

هيلعقحتسيلمعيأبمقيملو،امنإبكتريمللجروهفكرفينأدريمل«قيدصلالماعلاهديريام
ءةداهشلاىلإمساقلاابأجوحأامفءيربمدبهيديخطلينأناطلسلااذهءاشاذإف،ناطلسلابضغ

نمجرخينأديريالهنأو©فورظلاتناكامهمءاقبلاىلعرصممساقلاابأنألماعلاققحتنيحو

لئاسرثالثهارأف،هنمهفقيسيذلاهفقومىفهرذعهليديينأدارأ،نيئجاللاةشيعشيعيلهدلب

."كسأرامإومساقلايبأسأرامإ":هللوقياهنمةريخألايفو،هلتقباهيفهرمأيناطلسلانم
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هلهمينألماعلاىلإبلطف،ةايحلايفهليقبامرخآيهةعاسلاهذهنأمساقلاوبأفرع

هبرىلإنمؤُمْلهببرقتياملضفأبةديجملاهلامعأمتخنأدعبو،نيتعكريلصيامرادقم

،ناطلسلارماوأذيفنتلدنحلالخدنيحلماعلاىراوتو،ةداهشلاىلعلوصحللدعتسا

ىلوألاةعفدلاىلعبلغتينأعاطتساوعاجشلالزعألالابقتسامساقلاوبأمهلبقتساف

ىلتقلانمددعاهيفطقسةيماحةكرعممهنيبوهنيبتعقوو،احالسمهنمصلختسيو

.-هنعيضروهللاهمحر-لماعلاراديمساقلاوبأدهشتساوةرثكلاتبلغتمث&ىحرجلاو

ناكوءاراثآاهلنوكينأنودبهذتنأنكميالةثداحلاهذهنأفرعيناطلسلاناكو

‘كرحتتفوسنلاةيصخشلاوه-مساقلايبأذيملت-نالسيودّمحُمابأةمالعلانأدقتعي

.نجسلاهعدوأوضبقلاهيلعىقلأف،ريهامجلادوقتو

مهريغوةيضابإلانمهنوفرعينيذلاعيمجسوفنيفاريبكاغلبممساقلايبألتقمغلبو
.ةروثللاوكرحتىحهبسانلاعمسامفكلذلو

كاهناكرأضوقتتداكو؛ملاظلاناطلسلاةلودتددهو،فاطنلاةعساوةروثتماقو

نمتاهجلاضعبنعمهللزانتيةروثلابنيمئاقلاىلإلسريناكف،هلمعةبقاعوهيشخو

بالطاونوكيملرزخوبأمهدوقيناكنيذلانيرئاثلانكلو.ةلوداهباوميقيلدالبلا
سانلانعملظلااذهفقينأنوديرياوناكمهنكلو!مكحلاىلإلوصولايفنيبغاروأ{ةلود

قوقحىعرينأىلعهقحوفللاةنامأبهذخأامإمكحلاحنمنيحهنأناطلسلاركذتينأو

ةروثلاهذهتناكامئأكو،ةمبيوقلاةعيرشلاهتظفحاممهلو،مهنمظفحينأوكسانلا

ىلعسانلااهبأرجتةيادبدّمحُميبألاقتعاومساقلايبألتقمببسبرزخوبأاهداقيلا

تضقيحاياونلاودصاقملافلتخمبتاقحالتمتاروثاهتعبتف،ذوفنلاعساولاناطلسلا

.هللاماكحأىلعاوظفاحيمكوسانلاقوقحاهنيطالسمرتحيمليلاةلودلاىلع
لاذعلابهذقحكرحبنمفرغينمقافنإقفنيناكو،ريثكلاماذاينغمساقلاوبأناك

هلاومأنمكلذقوفيطعيو،معطيوملعيوهفكنونجمكشالاذهكنبانإهلنولوقيهيبألا
ناكتوحءائيشيلمعلاهدوهجمنعىضاقتيال«اناجمملعينأبفتكيملهنإريثكلاءيشلا
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ميظعلادوهجملااذهىلعرصتقيالوهمثءاسكوءاذغنمهيلإنوجاتحيامهبالطىلعقفني
وبأناكدقلو،لاومأنمنوموريامنيجاتحملانممهريغلومُهَللذبيقح؛ماعطإلاوميلعتلايف
:تاهجلافلتخُمنمةبلطلانمعومجمبةرماعهسرادمتناكو،ةيضابإللمامإلاةلزنمبمساقلا

ءةفرعملاقافآهمامأحتفيامملعلانمذخأو،سانلااهايحييلاةايحللدعتساوهتساردمتأنأدعب

ملعونيدوقلخنمهلاثمأاهبلطييلالاصخلانيبعمجتتةأرمانعثحبو،جاوزلايفركف
امملعلاونيدلاوقلخلاولامجلانماهل،"ةياغلا"ىمستتناكةميركةرسأنمةاتفيفاهدجوف

تانمؤمللاعجرمهتيبيفتناكفؤهيلإتفزواهلهأنماهبطخف،هلةجوزنوكتنألاهحشري
ةياغلاتيقبمساقلاوبأيفوتامدنعو‘تاحلاصلاتايدنقمللةحلاصةودقو،تايتفللةيداهةدشرمو

ءاموريشتسيو،امنوروزيخياشملاوءاملعلاناكوشميوقلاقلخلاونيدلاوملعلابالطلادصقم

ينءاملعلارابكنمملاعاهيلإأجلياماريثكوكاهيأرىلإنايحألانمريثكيفنوعجريو،امنوتفتسيو
اذاموأ،مساقلايبأيأرناكاذام":اهللوقيفمالكلاملعوأ،هقفلاملعتالضعمنمةلضعم

.اهجوزنعتظفحامبهبيجتف"!؟اذكواذكيفمساقلايبأنعتظفح

نعداعتبالابمهحصنيو{ةساردلاىلعمهضرحييو،امويهبالطثدحيمساقلاوبأناك

3"هجوزتييغلبينأنمريخبلاطلاتومييغلبينأل":مُهَللاقفميلعتلانعمهلغشياملك
ول":اهللاقف،"؟نذإتجورتاذامل":هلتلاقف"راتسءارونمهيلإعمتستةياغلاتناكو

.ةبوبحملاةجوزلااهتيأكتكرتو:نعي"لاحرلااهيلإتددشليدنعتسيلةلأسمتملع

كراتسءارونمهسوردرضحتتناكف،اهغولبنمةنسدعبةياغلانمجوزتهنأ:ودبي

تداعأف،"ةلطابهتالصنإفهيتفشكرحيالوهتالصيفارسأرقينمنإ":هبالطللوقيهتعمسو

.رسلاةءارقىفاهيتفشكرحتالوفيكتتناكاهمأل؛ةلماكةنسلاةالص

وأقيسنتنود،ميركلائراقلايدينيباهعضأميظعلامامإلااذهةايحنمبناوجهذه

وهاَمَئإهضرعأنأديرأاملكنإف،هيلعتناكيذلايعيبطلااههجوىلعاهاريلبيترت

.تاعامجلاوأدارفألاةايحيفةلثمتملا.ةملسملاةمألاةايحنمروص

<
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بوبانبالغيرسزخوبا
هرصعوةماحلاهنطوم،همأمسافاتلزو،فاتلزنبابرهتشابويأنبالغيرزخوبأ

درفناو"داهتجالاةجردغلبدقو،دلخمنبديزيمساقلاوبأهذاتسأوهليمزو،عبارلانرقلا

.امامإاهلجأنمربتعا،مالكلاملعيقءارآب

هللانيدلزعملابناطلسلاعمجدقف،عبارلانرقلانمةجئاهلاةبرطضملاةرتفلايفرزخوبأشاع

عشبأكلذليذملافالخلالغتساو،مهلاومأوسانلاءامدهكلمديطوتللحتساف،يمطافلا

،ناطلسلابهذملفلاخملكيفركانملانمءاشتامبكترتةماعلاودنخلايديأقلطأو،لالغتسا

ةيمالسإلاقرفلانممهريغباصأاملثم.اريثكىذألاوءالبلااذهنمةيضابإلاباصأو

ممئائدهيرزخابأومساقلاابأنيمامإلانكلوةروثللنوئيهتيونوجيهيةماعلاناكو،ىرخألا

ذفن}دلخَمنبديزيمساقلاابألنقوزعملاأرحتاملف،ربصلابماصتعالاوةنيكسلاىلإممناوعديو

هذهذاختاىلعنيقفاومريغاوناكءاملعلانماريثكنأريغ،ةروثلاىلإاعدورزخيبأربص

ءاملعلانمقيرفلااذهناكو،ينسارهيلاحلاصوبأو}نالسيودّمحُموبأءالؤهنم؛ةوطخلا

هعمممصوممصرزخابأنكل،ارشلقأوبرحلانمنوهأملظلاىلعربصلانأنوري
،ةروثلاءدبلةمزالاهآرييلاتاوطخلاذختاو!عوضوملاسرددقو‘بابشلانمنوسمحتملا

ءةدعاسملامهنمبلطو،مهراشتساف"ةبرج"وةسوفنلبجىلإليغنزنبديعسحونابأثعبف

اذإمهعمنوفقيسكلذعممهنكلوبورحلاونتفلابمويلكنوددهممهنأبلبجلالهأهباجأف

"بارلا"دالبىلإالامجدَّمحُمابأثعبو،دادعتساىلعمهأبةبرجلهأهدعوو.مايقلامهلت

.مهروفنمةروثلااوأدبومهددعومهتدعاوعمجو؛موقلاسمحتف،"نالجراو"و"غيرا"و
ابأنأو،كلذبهللانيدلزعملاعمساملف،عافدمامإرزخابأاوعيابدقنايعألاوءاملعلاناك

ء"بازلا"و3"غيرأيداو"و3"ةبرج"و،لبجلاىلإثعبفةلماشةروثبمايقللدعتسيادبرزخ

عمساكَل!ةدعاسملاوةدجنلااهنمبلطيسلدنألايفةيومألاةلودلاىلإلسرأهنأو"نالجراو'و

ءاحلصهيلعضرعيرزخيبأىلإثعبفهيلعيضقتنأيشخةكرحلاهذهبيمطافلازعملا
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وبأًمَهو،"ةبرج"و،"رمد"لابجو،ديرجلادالبنمةيضابإلانطاومنعهلىلختينأبكلذو

مهنإكلذمهضريملهعمناكنممنيسمحتملانكلو،هيلعقفاويوحلصلااذهلبقينأرزخ
الاجّماوكرتياليكلو"ملظلاعاونأحبقأمهيفتبكترالاةيديبعلاةلودلاىلعءاضقلانوديري

فوفصلامظتنتنألبقمهعمنمونالجراولهأمجهو.ةيبرحلاتاشوانملااوأدبحلصلل

ضعبيرغينأعاطتسادقف،ةروثلاهذهدامخإلةيبهذةصرفزعملااهدجوو!ةدايقلادحوتو

يلاعومحخلاتقرفتو،لتقلايفنخئأف،ةرونلاأدبمىلإةيساقةبرضهجوينأو،يواشرلابةداقلا

.لبإيعاربايثيفحونوبأركنتف،ناكملكيفةروثلاراصنأزعملادراطو،ةروثلليهنتتناك

لبجنيصحلالقعملاىلإرزخوبأبرهو،ناطلسلاىلإهولمحف،دنجلانيعأهيلعتعقوقح
.هيلعمدقفنامألابزعملاهيلإلسرأنأىلإهيفيقبف\ةسوفن

يبأمامإلابهطبرتتناكو،نوقرزنبناميلسعيبرلايبأريبكلاةمالعلانعملعلارزخوبأذخأ

هقالخأوهكولسيفهبيدتقيناكدقو‘باجعإلاوةبحملاوةقادصلاطباورنتمأمساقلا

دهزلاوملعلايفغلبو{ةليوطلاهتسارديفهقفاريو،هتابجاوءادأيفهنعبونيو،هلامعأيفهدعاسيو

."عرووملعلجرهنإ":يمطافلاهللانيدلزعملاهنعلاققح،سانلاعيمجاهبهلدهشةبترم

‘تاعزانملاضفولكاشملالصفىلوتي،مامإلاماقمةيضابإلادنعموقيمساقلاوبأناك

باغاذإف،ممبةالصلاوةيعامتجالاسانلاحلاصمىلعفارشإلاو،قرطلاموقأىلإداشرلاو

رخأتمساقلاابأنأنوخرؤملاركذدقو.ريزولاةباثمبهلوهفتامهملاكلتبرزخوبأماق

مؤيلرزخوبأمدقتو،ةالصلاتميقأفمايألانمموييفدجسملايفةالصلاروضحنع
.ةمامإلاوبارحملاهلكرتورخأتفمساقلايبأروضحبسحأف،سانلا

©سانلاهلباجتساومساقلاوبألتقنيحةرونلاىلإاعدرزخابأنألصفلالوأيفتلق

ةسوفنلبجىلإرزخوبأبرهف،عرستلاببسبتلشفةروثلاهذهنكلو5عافدمامإهوعيابو
نأىشخيلجرلاناكو،عطتسيملفهيلإلصينأيمطافلاهللانيدلزعملالواحو،هبمصتعاو

نيصحلامشألالبحلاكلذهقالطنازكرملعجينأو،هفوفصمظنيو،ديدجنمرزخوبأدعتسي

ماًمَلو،رمألااذهبالوغشمناكدقفكلذلو،كلذلعفولهتروثيفحجنينأايرحناكو
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نودةلوليحلانمديريامقيقحتىلإبرقأىرخأةقيرطيفركف{ةوقلاقيرطبهيلإلصينأعطتسي

-شيفطاقاحسإوبألوقي،هلابجوهلاجربنيصحناكمنمثعبنت؛ىرخأةيضابإةروثمايق

ىلإوهيلإلسرأتيح،َرعمْلانمامصتعمهيفلظفةسوفنلبجىلإأجتلاف":-هنعيضروهللاهمحر
."هتدافومركأف،هيلعمدقف،هيلإهبلطفنامألادهعبهعمتناكلالئابقلالك

يفناكلاةروثلاهذهنإومساقلاابأهلتقيفأطخأهنأيمطافلاهللانيدلزعملاملعدقل

قلطأف،نيللاةسايسىلإفنعلاةسايسريغدقفكلذلو،أطخلاكلذببسبتماقاَمئإاهنعىغ
هعابتأعيمجورزخيبأنعوفعلاونامألانلعأوضحونيبأنعافعو،نالسيودمحميبأحارس

ةةماحلاهنطومىلإعجرفرزخوبأنأمطاو،حالسلاباوقلأو،سانلاادهو،مهنطاوملكيف

هرضحتناكنمةبترمقوفهعفروهمارتحارهظأو،هتدافومركأو،ميمتوبأزعملاهيلإهاعدو

هديقينأدارأدقفكلذلوهقلطأوأهلتقنإرزخابأىشخيزعملاناكدقلءاملعلانم

2

رزخيبألاثمأيقباذإهنأملعيناكوكلذلهسفندعيوةرهاقلاىلإلاقتنالايونيريبكلا

ناطلسلابايغيف،مهيلعاريسيائيشنوكيفوسكلذنإفهدعبنممكحلاماظنبلقاودارأو

حونابأورزخابأنيمامإلاهيلإاعدليحرلاىلعمزعامدنعفكلذلو.ةلودلالاجررثكأو

رابكنعهلنوغالاذههريسميفهنأومكحللارقمةرهاقلاذختيلرصمىلإلقنتمهنأامهربخأو
لادخلاةروسمهبعفديو،هاروشوهلكاشميفمهيلإعجريوهسلجممهبلجيل.ءاملعلا

زعملاىفتكاو،ليحرلابناطلسلاأدبامدنعضرامتفحونوبأاًمأرزخوبأقفاوف.ةرظانملاو

.ةعجارمنودهتملكعمستو،دالبلايفماقمربكأهتيصخشلتحتيلالجرلاهنإف،رزخيباب
.ةنيهرالإذخأامهنأنوفرعيمهل؛هبايغيفةموكحلاىلعفالخيأبنومدقيالسانلانإو

.ةبرغلارايديفوهوتحىذألاهيلإلصولءيشبهعابتأماقولف

،رصمىلإالعفرزخوبألخدو،ليحرلاىلعرزخيبأةقفاومدعبةيضابإلابناجزعملانمأو
؛ءايكذألاةبلطلانمددعهلحيتأولنيحىلإنيحنمنيمتيناكوءانهودغرةشيعكلانهشاعو

.هلققحتتملةينمألاهذهنأبسحأكلوهللاهاتأاًمممهيلعقفنيو،مهيبريومهملعيل
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يلايللاهيلعةظفاحمللركفيناكو.ةيقيرفإيفهكلمىلعىشخيناكيذلاناطلسلاامأ

هعدويوهوةيقيرفإىلعهتفيلخيصويناكقح؛لئاسولالكبهمئاعدخيسرتللمعيو"لاوطلا

ىلعهتفيلخللوقيناكدقفمالسإلامسابمكحلاىلوتيملسماهبيصويةيصوبرغأ

لهأنعةيابحجلاعفرتالو،ربربلانعفيسلاعفرتال":يجاهنصلايريزنبنيكلبةيقيرفإ
مويلزعملاهدعأيذلاباولاوهامملعيهدحوهللاو،"كتيبلهأنمادحألوتالوشةيدابلا

تءاشدقفناطلسلاامأ،ةيدابلالهألاومأوربربلاءامدلحتسااذامبلأسينيحباسحلا

،هيلإهوملسو،هباوقتونممهيلعهبلقيمث،اليلقالإمهدعبمهتلودكلمىقييالنأهللاةدارإ

.هدحوهللكلملاو،قارعلابةيسابعلاةلودلابهتلودقحلأو3مهتعيبسيدابنبزعملاضقنف

تبججكابججكبكحقبجخج
ء

نثنسندلبسوباطخلاوبا

هنكلو،"اوصير"نكسيةخسارلاناميإلاداوطأنمدوطو.ةخماشلاملعلاممقنمةمق

ةوعدوهللانيدىلعةظفاحملاىلإوعديكدلبىلإدلبنميسنوتلابونجلايفلقتنيناك

ديكدريو"نيعدتبملاعدببراحيو؛نيلهاخلاثبعهنعيفني،نيصلخملانينمؤُملا

نيذلاماظعلاةقلامعلاكئلوأدحأهنإ،نيمصاختملاىلعهللالزنأامبمكحيو،نيلاضلا

ىهنيو‘فورعملابرمأي،هيدييفهللاةدارإاهتعضوتلالئاسولالكبهللاليبسيفنوحفاكي

كاسمتسالاىلإوعديو‘ىوتفلانعبيجيوسوردلايقليو{ةيادهلالبسنيبيو.ركنملانع

يفو،هتاهيجوتوهسورديفو،هيهنوهرمأينو!هتوعديفناكهنكلو،نيتملاهللالبحب

هدقتنينمىلعرسيوةلوهسبدريولمجتيولمحتي،قلخلالهسبناجلانيلهفقاومعيمج

نمقفروءايحبباوصلاىلإدرينألواحيوقحبهدقتنينملبيجتسيونعذيو©قحريغب

الودقنلاعيضاومىلعهدقنرصقيو.نينمؤُملاليبسنعفرحنيوللاماكحأضرتعي

.هلحرفيوباتعلالبقتي..ةيصخشلابناوجلاىلإاهزواجتي
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.ةيمالسإلافئاوطلانمةدعناكريغصلادلبلااذهيفو،"اوصير"يفارقتسمناكا

وأًهةينيدلانوؤشلانمانأشاهنمةقرفلكىلوتتنأىلعفئاوطلاكلتتعمتجاف

ضعبلاىلإدنسأو،ةالصلاةمامإاهضعبىلإدنسأو،ىوتفلااهضعبىلإدنسأف،ةيعامتجالا

وبأناكو؛ماكحألاوءاضقلامهيلإدنسأدقفةيضابإلاامأكدجاسملايفناذألارخآلا

.مائووماجسنايفشيعتقرفلاكلتتناكو©فقرفلاعيمجىلعكلذىلوتييذلاوهباطخلا

ناظقيلافرحنانيحوةيمتسرلاةلودللةعباتيسنوتلابونجلاةيقبك"اوصير"تناكو

هلتلوخف.ةيمتسرلاةلودلايفهفالسأاهيلعراسييلاةريسلافلاخو،نينمؤُمْلاليبسنع

مامإلالايتغاىلعلمعف،نوملاظلااهعبتييلاقرطلابمكحلازكرمىلإلصوتينأهسفن

.عمجَملكيفهودقتناو{ةءاربلابنوملسملاهيلعمكحو،سانلاهيلعطخس.هماقموهموقيل
.هنمصاصتتقالاىلإمهنمريثكاعدو‘همكحتحتلمعلاو{هتدعاسماوبنجتوهوبنجتو

هنأالإ،هنمةءاربلابمكحلاو،ناظقيلانمةمقنلاىلعةمألاقفاويهنأمغرفباطخلاوبأامأ

نأوسانلائدهينألواحيناكلبةروثلاىلإوعديالو،هيلعجورخلاديريالناك

ريثكىريامكىريناكهنأل؛مهفصدحويو"مهتملكعمجينأو]ةعاطلاىلعمهضوري

ناكدقفكلذلوبرحلاوةنتفلانمنوهأاملاظناكنإومئاقلامكحلانأةمألاءاملعنم

مامإىلإلوؤيفايعيبطاريغتمكحلاريغتينأوأ،ناظقيلاحلصتينأالمآ،ناظقيلاةعيببمزتلي

ىلإو،هلتقىلإتداقناظقيلاىلعةيجراخلاوةيلخادلابابسألاترفاضتوهللارمأبموقي
.هنمرذحيوباطخلاوبأهاشخيناكامعقووةيمتسرلاةلودلاضارقنا

اهنأامك،ةيمتسرلاةلودللةعباتتناكيلاتاهجلارثكأىلعةيمطافلاةلودلاتلوتسا

باطخلاوبأناكف،سانلاىلعةلداعلاريغبئارضلاتضرفو.ةبلاغألاةكلممىلعتلوتسا

ءاملعهيلإثعبف{ةملاظلاةموكحلاناوعألاهملسيو،سانلانمةضورفملاريداقملاعمجتت
:اهنمهفقومحاضيإهنمنوبلطيو،رومأةدعهيلعنودقتنيةسوفنلبج

.ناظقيلارمألهمازتلا١-

.ىماتيلاولمارأللهميرغت٦-



سنوتينةيضابالا[_.رب_)ةيراتلابكوميفةبضابألا

يللعجيذلاهللدمحلا":لاقو،ىكبةسوفنلبجنمهناوخإهنمبلطيامغلباملو

ةهجووهفقوممُهَلحضوأمث3"ةمايقلامويلبقريصقتلانممهغلبامىلعينوبتاعياناوخإ

هميدقتو،ءارقفلاوءافعضلانملاومألاهعمجو،ىماتيلاولمارأللهميرغتنأنابأف،هرظن

نوملاظلاهبكترياملدرو؛مهنعىذأللعفدومهيلعةارادموهاَمَئإةملاظلاةلودلاناوعأل

سانلانملاومأللهعمجبوهف،بئارضلانمهيلعضرفيامراضحإىلإردابيالنمعم

يفةغلابملاو©بيضعتلاو.ةناهإلاو،تنعلامهيلعرفوياَمّئِإةلودلاناوعأىلإهميدقتو

ىلإادانتسامالسإلاءاملعضعباهعضويلاةماعلاةدعاقلاىلإدنتسيكلذيفهنأكو!ةبوقعلا

."ةرخآلاوايندلايفهتحلصمهلىرحتيولهاجللرظنينأملاعلاىلع":ةحمسلاةعيرشلا

هللاباستحاهمرتلأاَمَنإناظقيللرمألايمارتلاو":مهللاقدقفناظقيللرمألاهمازتلايفامأ

.اهيلعقفشيوةمألاىلإرظنيناكاَمَئَو،ناظقيلاصخشىلإرظنينكيملوهف،"ناظقيللال
ءةملاظلالودلالالظيفاوشاعنيذلامالسإلاءاملعنمريثكبهذمبهذيكلذيفوهو

.ءامدللانقحو،مالسللابلطو،ةنتفلانمافوخ،ةروخلانيطالسللاونعذأو

مقنينملهترشعوشهئايحوهنيلنمو‘هكولسنممهفيامبسحباطخلاابأنأيلودبيو
يأنمرثكأةملسملاةمألاةدحوردقيناكهنأةءاربلابهيلعمكحينمعمهلماعتو،هيلع

ىلإةحيصالو،ةروثىلإةوعداهيفعفترتالمالسيفةمألاىقبتنأصيرحوهفءيش
نإف،اهيلعمهلاةلاحلانمعنشأةلاحىلإةمألابيدؤيقارتفالاوفالتخالانأل؛ةقرفت

ءامدلاةقارإوةمألاقاقشناامأ،أدهئورومألارقتستنيحهحالصإنكميدقملاظلامكاحلا

.اهيلعءاضقلاىلإةلاَحَماليدؤتاهئإفاهنيب
هلتقمثهيلعسانلافالتخاومكحلاىلإناظقيلالوصودعبتعقولاثداوحلالعلو

يعيشلانياجحلاهللاديبعوبأءاجدقف،ةيضقلاهذهيفباطخلايبأرظندعبرادقمتتبثأ

مث،اهدردزافةغئاسةمقلةيمتسرلاةلودلادجووءهلتقفاضوغبماوفجمناظقيلادجوف

تامرحلاكهتناوؤباسحنودلتقف\باطخلاوبأهنمقفشيناكامشحاوفلانمبكترا



سنوتينةيضابالا[_.رد_)_ةيراتلابتومينةيضابألا

ىربكلاةبتكمللهقارحإاهبكتراييلاةيناسنإلامئارجلاعظفأنمناكوءءايحنود

.هلابالإةوقالولوحالو"تادلجملانمافالآيوحتتناكنلا،"ةموصعملا"

مهفاهرارسأمهفيناكو.ةيمالسإلاةعيرشلاباملاعناكو،ايكذباطخلاوبأناك

يفةعيرشلارارسأىلإلغلغتياَمَِو؛ءاهقفلالاوقأدنعفقياليذلاققحملاهيقفلا
.عامجالاوةنسلاوباتكلانمةتباثلااهرداصم

الو،عرولابفصتيالنمماريقفاخأهلنأهربخينسارهيينبنمينغامويهءاج

يبأريغفملاناكولو.؟هلامةاكزهيطعينأهلزوجيلههلأسو،ىوقتلابلمجتي

.هللانيدبءافولاةاكزلاهلىطعتنميفطرتشيهنأ:ءاطبإنودباجألباطخلا

املف،هاخأهيلإرضحينأيغلانمبلطاَمَئِإَوباوجلااذهببجيملباطخلاابأنكلو

نودريقفلاباجتساو،"!هللاىلإبت":ةيوقةجهليفهللاقوباطخلاوبأهيلإهَجارضح

هَحَئامث"كتاكزهطعأ":هللاقوغلاىلإباطخلاوبأتفتلاف5"هللاىلإتبت":لاقف،ددرت

الإكلتقالفهنمتيرعتنإف}ىوقتلاسابلوهابوثكانسبلأدقل":هللاقوريقفلاىلإ

ىلعباطخلاوبألمعدقلفعوضوملايفاممهأيهيرظنيفةريخألاتاملكلاو3"عوجلا
ةبوتلاهذهىلعهمركأهلباجتسااملف،ةبوتلاىلإةوعدلابريقفلالجرلاريمضةراثتسا

لامجوهيحورلامجبىلحتيحبصأهنأبهرعشينأدارأكلذهلمتاملف{ةاكزلاءاطعإب

.نغوةبحموالامجهبسكياممدرجتياللقاعلاناسنإلانإو©ىوقتلا

دبعباطخلايبأةيرذنمءاسنلاىدحإلةملكبلصفلااذهمتخأنأبسانملانمهلعلو

ةغاوزايمتيقبوقحلاتام":ةأرملاكلتتلاقنيتنسنبباطخلاوبأيفوتنيحىلعألا

."ةجوعتمماكحأو،ةيساملجسلاعنو،ةقربألاكمئامعو،ةجرخألاكنوطب

.ناكملاكلذألمينملاجرلانماليلقنإف،اغارفكرتدقباطخلايبأتومنإاقح

2



سنوتيفةيضابألا[:.)ةبرتلابتومينةيضابآا

ىتازملالامَجدمحموبأ ٍ{ہمحمروب
هيفلاق،امهبدوحجلاولاملاةرفوملعلاةرازغىلإعمج،مركلاوملعلاممقنمةخماشةمق

3هملعةرازغىلإوهو،"ىدنلاولمعلاوملعلايفقابسلانموهو":يخامشلاسابعلاوبأ

.هيلإةوعدوهنيدباكاسمتساو،هللةدابعنينمؤُمْلاصلخأنمنمؤم،همركةعسو

اَمبالمعو،هنوؤشبةفرعمو،عمتجمللةساردسانلارثكأنمعامتجاملاعناكو

ماكحلانمهيناعتامببسب؛ةنحميفشيعتينلاةمألاةحلصملةاعارموهلحلصي

لاومأنمنوعمجيو‘بئارضنمنوضرفيامالإمهمهيالنيذلا؛ةالولاونيملاظلا

.مهوهلومهنبعيناولسرتسيل

ءارمألاوماكحلاماقمموقيناكهنأالإ،ةرامإلوتيملومكحلاهيلإدنسيملنإووهو

ماصتعالاىلإوعديو،بيدأتلاقحتسينمبدؤيو،لكاشملالحيوتاعزانملالصفي

.ةريصبىلعهللانيدب

هتبحمىلععمتجيةيصخشمظعأنوكينأىلإيملعلاويعامتجالاهزكرمهأيه

،-نوفلاخمڵلاوبهذملايفهلنوقفاوملا-هماكحأباضرلاوهرماوألاثتماو،همارتحاو

عابتأمهبيلصينميفو،عيمحلابيلصيناك،نيدلادودحيقمهئاضرإىلعلمعيوهناكو

عمجينيحميركلانآرقلايآبتنقيناكف،ةالصلايفتونقلاىرتيلابهاذملاضعبل

رمألانعكفنيال،هللانيديفايوقةلوهسلاهذهممناكو،هاريالنموتونقلاىرينمنيب

.ةروصيأوناكميأيفركنملانعيهنلاو©فورعملاب

وهو،هيلعسانلامحدزادقرجاتىلعفقوو،نيدمىلعةديعبلاهرافسأضعبيفرم

ليكلااوفوأ»:هللاباتكباركذمهللاقو،دّمحُموبأهمطلف،ليكلاففطيومُهَلليكي انوكتألو
ءارفصةماستبامستبيوهوهسأرلجرلاهيلإعفرف0١.ميقسلاساطنستلابازهنيرسخشلان

"يرغمايتلزنلاوانيف":هللاقوإةتهاب



سنوتينةيضابالا[..ةتيراتلابتومينةبضابأا

حورتبلقلاريقف،ديلايغلجرهراوجىلإناكو.ةيدابلابانايحأميقيدًّمحُموبأناكو

ءارقفلاهيناعيامةايحلاسؤبوشيعلافظشنميناعتهترسأنكلو،ودفتوماعنألاهيلع

هبلغلجرلانكلوفورعملابرمأقافنإلابلجرلااذهمازلإنأدّمحُموبأىأرف،نومدعملا

ييلاةيلمعلاةقيرطلاىلإلقتناهنكلو،لوقلابرمألادنعدّمحُموبأفقيملفعاطملاهحش

وبأاهروصامكةثداحلاهذهكللقنأنأنسحيدقلو،نايحألانمريثكيفىدجأيه
.عئارلاغيلبلاهبولسأبنييجردلاسابعلا

ةنسيفةيدابلالهأنملجرهراوجيفناكلامجدّمحُمابأنأركذو":سابعلاوبألاق

ةقاناهنمرحنينأهعئامعاطملاهشو..عوخلاهبرضأدقو8ةمرصلجرللو،ةعاجم

ملأنمهلكارحالةميخيفهدجوفهءاجف،كًّمحُمابأكلذغلبف،هلايعوهسفنثعشءىفطيف

ءاموكةقانىلإدمعفهلبإيفلخدف،ةبرحهيدييفولجرلايفاباستحادًّمحُموبأماقفعوجلا

ابأاياهريغلعل":لاقف،لبإلابحاصهآرف،اهرحنينأديري،اهنمنمسألجرلالبإيفريمل

اوموق":مُهَللاقاهرحناملف،هتبرحباهرحنفاهيلإدصقنيلاكلتالإيبأف3"دّمحُم

فطللجوزعهللانأالولفلجرلالبإتحستكافةراغمهيلعتراغأحبصأاملف،"اولكو

."مهتقافاودسوءاهمحوةقانلاكلتمحشباوغلبتف،اعوجاوتاملخيشلاةكرببمهب

ةرهاظلاهذهو،دّمحُموبأاهرحنقلاةقانلانمالإدفتسيمليودبلانأحضاوو

سيلو،ةايحلاىدمسانلاقالخأنمنوكتدقةصقلاهذهاهنعفشكتييلاةيعامتحالا

عممهنكلو،تائملابمانغألاوتارشعلابلبإلانوكلمياسانرصعلااذهيفدجتنأابيرغ

شيعتملؤمرقفةشيعنوشيعيمهف،ناعطقلاكلتبضرألانييزتريغنونسحيالكلذ
.عمتجملاقحالو،هللاقحنودؤيال،ةمألامهنمديفتستالوةدشوفظشىلعمهرسأ

مهسفنألقوقحلاءادأىلعسانلالمحنولوتي،دّمحُميبأمهفيفءاملعىلإةجاحيفنحئو

لاومأةنايصلهللااهعرشنلادودحلاكلذيفنوزواجتيالمهنكلوةوقلابحمهتاعمتجُمو

.مهتاكلتمموسانل

(عحارملا).مرص،طيسولامجعملا:رظنا.باحسلاارلارامنانسةعطقليم:ةتزلملا١



سنوتينةيضابالا[.:1)ةيرانلابتومينةيضابالا

نيذلابئارضلاةابجمهءاجو،ةتازهءايحأضعبعمهيشاومبألكلاجتنيدًّمحُموبأناك

يحلالهأنكلو،ةضورفملاريداقملاباوبلاطو،ةعيرشوأنوناقنودلاومألانوعمجي

ةبيرضلاانفعاضانتباملكو،مكيلعانفعاضانتبنإ":ةابجلالاقفمهباومتهيملواونواهت

&‘)زعوةردقالاقرخوةقامح،مهلارثكاةلقومهمامتهامدعىلعشلالهأيقبو،"مكيلع

ةيشاملااوكرتتالو،ءايحألاعرتىلعاوفق":مُهَللاقوبئارضلاةابجىلإدًّمحُموبأءاجف
ىلإاوردابةسوبحممهتيشامموقلاىأراملفاولعفف،"مكلنوعفديفوسمهئإفحرست
نيكاسملاىلعةملظلاناعأدّمحُمابأنإ":نولئاقلاقف،ةابجلامهنعفرصناو،عفدلا

امىلعهلديولهاجللرظنينأملاعلاىلعهللنإ":لاقهكولسلمهدقنهغلباملف0"ءافعضلاو

."هايندوهنيدةمالسهيف

روصعلافلتخميقاهبنولمعيوةماهلاةدعاقلاهذهنومهفياعيمجةمألاءاملعتيل

يعأتسلو،مهايندومهنيدةمالسهيفامىلعمهنولديولاهجللنورظنيف،نامزألاو

ناكاذإالإنمؤمهيلإوعديالاذهنإف"ملظلاباضرلاىلعسانلالمحلاحلاةعيطب

هلحلصيامىلعلهاجلالدينأملاعلانمديرأاموهموقودّمحُموبأناكامك،ارطضم

رارسأةفرعمو"مهفلاةقديفدًّمحُموبأناك.ةايحلالكاشمعيمجنمءهايندوهنيدهيف

مكحلايفهلئاسوكلذىلعلديو،نيادتالتلاةبترملايفقوقحلانيبزييمتلاو،ةعيرشلا

:كلذىلعادهاشميركلائراقلاىلإو"موصخلاعانقإو

يروديرجاتلاناكامنيبو،هيفرجتيرخآلجرىلإلاملانماغلبمهتازمنملجرىطعأ

مكحمنبدوهةمالعللميركلانآرقلاريسفتوهكردانميقباتكىلعرثعقاوسألا

سأركلو،يلباتكلالب":رجاتلللاقف،هءاجفلاملابحاصهبعمسف،هارتشافيراوهلا
لكلرصتناف،ةيبصعلادحةجاجللاامهبتغلبو،داحفالخنيلجرلانيبعقوو"كلام

بلطف،لامَجدّمحُميبأىلإةلكشملاعفرتنأحرتقمحرتقاو،هؤاقدصأوهموقامهنمدحاو

لاقمث،افصنامهنمدحاولكلىطعأنيفصنهمسقوهذخأفباتكلاهملسينأرجاتلانم

.ييجردلاسابعلايبأريسفتاذه١(



سنوتينةبضابألا[:)ةبراتلابتومينةيضابأا

ةلكشملاتلحاذكهو؛هخسنيويناثلافصنلاريعتسينأامكنمدحاولكىلع:امُهَل

.نيتخسنبةيمالسإلاةبتكملاترفظو،نيفرطلاءاضرإب

ةرازغىلعليلدتلايفةيفاكةيتآلاةصقلالعلو،لوطيهفقاومودًّمحُميبأنعثيدحلانإ

،حيحصدنسىلعيأرلااذهدمتعيامدنع«هتاذبهكسمتو،هسفنبهدادتعاو،لجرلاملع

اوبكرفسلبارطوحناوهجوتخياشملانمةعامجنأركذو":ييجردلاسابعلاوبألاق

"ةبرج"لهأءاهقفهترضحدقاسلجماورضحوك"ةبرج"ةريزجباولزنو،رحبلا

اهيفعقوف{ةلأسممهنيبتدرونيحةراهطلايفاوركاذتف،هلاثمأوروسميبأك؛مهتخيشمو

رهطيامسجنلانمهرهطيله،بايثلانمضرألاتابننمناكام:وهو؛مهنيبفالتخالا

اذإكلذيفاهمكحاهلكبايثلانأىلعاوعمجأف؟المأاهسنجنماهنأل؛تابنلاوضرألا

.رصانعلافالخب!هاوساهرهطيالوءاملابلسغلاالإاهرهطيالادحاوتسجن

نماهنملمعيامو،اهتابنوضرألامكح:مُهَللاقو\هدحولامجدّمحُموبأمهفلاخف
ملام،ةليوطلاةدملااهنتضرعاذإاهيلعحايرلاوسمشلاماودتاهرهطي&دحاواعيمجبايث

نأوعيمجلاقافتانمناكاَمبهملعأوهباحصأضعبههبنف:ليق.ةمئاقةساجنلانيعقبت

لاقف،هنععجريملو،هلوقوهبهذمةحصىلعججاحيدًّمحُموبأماقأفباوصلاوهمهقافتا

."برضقلحاذإكلدجألاكملاعلانإف.هنعاوفك":روسموبأمُهَل

قحلاجهنمهبجهني،نيملسمللةودقناك،ةمألاءاملعنمملاعةايحنمروصهذه

نمكلذببسبهلصياميلابيالو،نيملاظلاىذألئاسولالكبمهنعففخيوةماقتسالاو

.هنعيضروهللاهمحزءهدصاقموهيمارممهفنعهباحصأرصق،دقن

.%. (0) 2:
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دجو،ةماقتسالاولضفلاوملعلامالعأنمملعينسارهيلانيجوينباجسيروسموبأ

.هللارمأبةمئاقنآلاتحاهاياقبلازتالو،ةعباتتمانورقهللانيدةمدخيفةلسلستمةرسأ

اميعامتجالاحالصإلالقحيفلمعو"نارقألااهنعرصقيملعلايفةجردروسموبألب
ءةكيرعلانيلقلخلالهس،رشعملافيطل،ةداملاريزغهللاهمحرناك،نوحلصملاهنعزجعي

كلذعمناكوةريصبلاذفانايكذناكو،حماستلاوءايحلادودحدعبأىلإاحماستماييح

.ديلافقالطناو،سفنلايفءاخسو،لاملايفةعسكلذىلإفاضياميلحعضاوتلامج

دنعهلتأيهو،ةبوبحمةميظعةيصخشهلتنوكاعيمجتافصلاهذهو،عوبطممركو

رظنيامكهيلإرظنيناكفسانلانمردانلاالإاهلصيالةيماسةلرتمةيضابإلاريغوةيضابإلا

ناكهنكلوةبحمواضرنعهوبليلهرمأسانلارظتني\بوبحملامكاحلاوأميعزلاىلإ

ليمينأنملدعأو،قحلانعفرحنينأنمهزنأوكسانلاةبحملغتسينأنمفرشأ

.اهجئاتنورومألابقاوعردقيالنأنممكحأو،تابغرلاعم

يفاهذوفننكلو،ةيسنوتلاةكلمملابلغأىلعةلوتسمهرصعيفةيديبعلاةلودلاتناك

وهروسموبأناكدقو،مهنمذخؤتلاملانمغلابمىدعتيال،اليئضناكةيضابإلانطاوم
ةلودلانعيسنوتلابونجلابلقتسينأءاشولو،هلبقنمةمئألاناكامكيلعفلامكاحلا

هيلعناكيذلاو،هيلعوهيذلاعضولاىلعىقبينألضفهنكلو،كلذهيلعلهسلةيديبعلا

.مهريغودّمحُميبأومساقلايبألثم،لبقنمةمئألا
قرفلاكلتضعبيفناكوةيمالسإلاقرفلافلتخُمنمددعسنوتناكسيفناك

مهيمارمىلإلوصوللةياعدلانىسنجلاوأيبهذملافالخلانولغتسيةماعزبالط

قحيفةزبانلاةملكلابنوقلياماريثكسانلاكئلوأضعبناكو.ةديعبلامهضارغأو{ةيفخلا

؛مهتبواجمنعهناسلو،مهيلإءاغصإلانعهعمسهزنيولهاجتيو،لفاغتيفروسميبأ
هلقحياذامو3"ةبرج"نعبيرغلجرهنإ:هنعنولوقيمهو‘كلذيفسانلاضعبطشنو
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نبفلخ:هلاخكلذلكىلوتيناكو.ةماقإلاىلإهوعدينمدجواملدرطولو،نأشلانم
لمحيو.هبةناهتسالاوفافختسالارهظيوسلاجملايفهبثدحتيو،يراكنلادمحأ

ةيضابإلااهنكسييلادالبلافلتخُمىلإرابخألاهذهترثانتو،هرمأنايصعىلعسانلا

ةنيدمو،ديرخجلادالبو3"رمد"لابجناكسهبعمسامك،ةسوفنلبجلهأكلذبعمسف

.اهيلإامونالجراوو،غيرأدالبو"نيجرد

روسموبأناكوماهرمألمهسانجأومهبهاذمفلتخمبمويتاذ"ةبرج"لهأعمتجا

سلجملاناكامنيبو،هعابتأنمةفئاطعمنيرضاحلانميراكنلافلخناكو،سلجملاسأري

اذإف،ةلاسرلاتئرقوروسميبأىلإةلاسرلمحيةيدابلاةغاوزنملوسردروذإادقعنم

نإف،كاذأنولواحيو،نوزمليونوزمهيو‘كيفنوعقيراكنلانأخيشايانعمسدقو":اهيف

يفةبغرحالسلاورزإلاريغانيلعسيلو‘كخرصنوانبايثانيلعقلن!انملعأفكلذحص

مل":هللاقولوسرلاىلإروسموبأتفتلاف3"كميضلواحيوكمورينملاعذقو،كترصن

سلجملارمتسيمو{انئمطمهموقىلإيغاوزلافرصناو،"ملعهبيلالواذهبعمسأ
اذإف،باتكلاءىرقوروسميبأىلإاباتكلمحي"رقد"لابجنمرخآلوسردروقحاليوط

كلذحصنإف،كرمأنوئكليو،كيلإنوئيسيونوكرحتيراكنلانأانغلبدقخيشاي":هيف

لوسرلااذهعمروسموبألعفو5"انههرخآوكدنعهلوأنوكي،ركسعبكخرصنءانفرعف

غرفامهنكلو"ملعهبيلالو.اذهبتعمسام":لاقوهيلإتفتلاف3هقباسبهلعفامميركلا

:هيفءاجاممناك،ةسوفننملوسرهلمحيثلاثباتكهافاوتحيناثلاباتكلانم

وبأتفتلاو"انيديأيفهتلصمفويسلاوكلصنو‘فويسلادمغرسكن،انربخأفحصنإف..."
سيلمهغلبامنأهربخأو،نيقباسلانيلوسرلانأمطامكهنأمطوةسوفنلوسرىلإروسم

رلارفاسو،احيحص .اهلجأنمدقعنايلالكاشملاثحبيفسلجملارمتساو،لوس

.راصنأهلسيل"ةبرج"يفبيرغلجرروسمابأنأنوبسحياوناكنيذلاموقلارعذ

نعهيضاغتومهعمميكحلاهفقومنأىلع«هؤاذيإوأهدرطريسيلانمنأنودقتعياوناكو
ةوقلانمهيلعوهامعمهبهولماعيذلاىوتسملاىلإلورتلانعهعفرتةرركتملامهتءاسإ
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يراكنلادمحأنبفلخحبصأو،اهلنوملسيو،اهبنونمؤيولجرلاةمظعيفنوركفيمهلعج

زملينألواحينمللوقيو،هعمسينيحىذألادريراصهنأىيح«انزتماريكفتكلذدعبركفي

."همديمدو،همحليمحل،نيعمجأانمامإروسموبأ":ءافخيفولوروسمابأ

عساوناكونكمتملاملاعلاو"يوقلانمؤُمْلاةمظعاقحاميظعروسموبأناكدقل
:نيلئاسلاهببيجُياًممةلثمأميركلائراقلاىلإو،ةعيرشلارارسأباملاع.عالطالا

كلذنعدحألأسام":لاقف،توملاهرضحنمدنعأرقيامعسانلادحأامويهلأس

ىلإيعجزا٭ةََمطْملاشلاهانف:ىلاعتهلوقنمؤُمْلةافودنعأرقيفورعمابأتقرافذنم

.02&ةَيضْرَةَضاركر
"

يفهنوساويو،لحارلاديقفلايفهنوزعيخياشملاهاتأفسهيلعزيزعدلوهليفوت؛ليلحتلاومهفلا
،باوجلايفخياشملارحت"؟ليمجلاربصلاام":مُهَللاقف،ليمجلاربصلابهنوصويوهباصم

مهنإ،سفنلاهيلإنئمطتيذلاباوخجلادجيملمهنمادحأنكلو،اضعبمهضعبرظنو

يفىلاعتهلوقباولّئممتوضعبلامهضعباهبىصوأو"مهسفنأيفةملكلاهذهاوددراماريثك

مهسفنأيفاهنناكو.كهمليمجربصف:للقابوقعيانديسناسلىلعميركلاباتكلا
اهتروصحضويراطإيفيعملااذهعضتنيلاةرابعلااودجيملمهنكلو\ةحضاوةروص

لاق"خيشايكدنعنمباوجلا":هلاولاقو،خيشلاىلإباوحجلااوعجرأف"مهسفنأيفةليمجلا

اودجوفةلمجلانعميفموقلاركفو"باصملاهجوىلعةبيصملارهظتالا":روسموبا
اوشقانيملف‘كلذباوعنتقاوليمحلاربصلانيعمنعحيصفقداصعئارريبعتةملكلاهذهنأ

ربصللهعضويذلاراطإلااذهيفوأ،فيرعتلااذهيفهنودقتنياماودجيملمهألخيشلا

:مُهَللوقيهنأكو،"؟اذهنمرسيألهو":مُهَللاقعانتقالانمهيفمهامىأراملف.ليمجلا

درف"نيصلخملاهللادابعنمليلقالإاهيلإلصيالليمجلاربصلانمةقماسلاةبترملاهذهنإ

٢٨.:رجفلاةروس١( ٢٧-

١٨.:فسويةروس٢(
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اودجوفةلمحلاهذهموقلالمأتو،"هجولاريغتيملام":مُهَللاقف،باوجلاهيلإخياشملا
،باستحالاو،ربصلاو،ناميإلانمةقماسةبترماهنإ،لوألاراطإلانعةديعبريغاهنأ
.ةبآكلاهيلعودبتالو‘ههجواهبريغتيالفنمؤُمْلىلعةبيصملالرتتنأ

"؟اذهنملهسألهو":مُهَللاقفدازخيشلانكلو،اضيأفيرعتلااذهبخياشملاعنتقاو

ام":لاقف،"باوحلاكنم":اولاقوهيلإمهراصبأاوعفرمثضعبىلإمهضعبموقلارظنو

اذهيفاليوطخياشملاركفو،؟اليمجاربصةبيصملالوزندنعءاكبلامدعنوكيأ5،"كبيمل

نمنينمؤملاعنميذلاوهليمجلاربصلانكيملولفاريخأهيلعاوقفاومهنكلوباوجلا
لهسألهو":مهلاقف،اذهبفتكيملخيشلانكلوشمهؤاكبلاطومهبيحتىلاعتءاكبلا

ليمجلاربصلاةلرتمنوكتنأيفمهرواسيكشلاأدبو،نيبرغتسمموقلاهيلإرظنف،"؟اذهنم
ام":مُهَللاقف.كدنعنمباوجلا:دحتهبشيفهلاولاقمهنكلو،ةقباسلاةلرتملانمندأ

مهنأوموقلاسوفنيفكشلابيبدبسحأهنأكو5"روبثلاوليولابعديوحصيمل

رمهنتوءاهبرطضيفةبيصملاهبلرتتيذلاصخشلانإف،يعملااذهلوبقيفنوددرتي
حرشمهسوفنيفلمتعيامبسحأاملو!مهرظنيفاليمجاربصارباصربتعيالعومدلابهانيع

عيمجيفلديالءاكبلانإإمعن،"ةمحرلانمنوكيءاكبلانل":مهللاقفهرظنةهجومُهَل

.ةمحرلابمعفملاقيقرلابلقلابةلصلاةقيثونيعلانإفربصلاةلقوعزحجلاىلعلاوحألا

فورعميبأةسردمبقحتلاف\ةسوفنلبجىلإلحترامتنسارهيينبةليبقيفأشن

قوفتو،هتذتاسأةبترمغلبيحسرديةنسةرشعينامّماهيفيقبو،"سورَش"يفةريبكلا
برشيفريعشلاعقنياماريثكناكف،ديلاتاذقيضريقفنيحلاكلذيفناكو،مهضعبىلع

هتقولغشيالو،لكألابلفتحيالوقنأتيال\ىرخألاةبجولايفهخبطيو،ةبجويفهءام

قدغأو،فقزرلاباوبأهيلعهللاحتف،"ةبرج"ىلإبهذو{هتساردمتأاملو،رومألانمهفاوتلاب

يفنيركاشلاقدصأنمو،لوألايفنيرباصلاربصأنمناكف{هلضفنمهاتآو{ةمعنلاهيلع
هجواميسالريخلاهجوألكيفاهنمقفنيناكف،ةمألافرصتتحتهتورثعضورخآلا

يفمهوفء"ةبحألاسنؤم":هباتكيفساروبأدمحميبرحلاخرؤملاهلمجرت؛ميلعتلاوةيبرتل
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نممهولااذهرجدقو،اجسيروسموبأوهاَمنَِوںنتيلصيروسموبأهنأركذفاهمسا

فيقوزرملالاقدقف©نيتدعابتمنيتيصخشنيبطلخىلإيقوزرملادمحمذاتسألاساريبأ

:يليام"ةبحألاسنؤم"باتكنم٩(3ةحفص)هقيلعت
ثيح؛ديزتوأةنسةئاموحنرمعهنأ٢٣(،ةحفص)ىحخامشللريسلايفدرواممذخؤي"

،هدعبشاعو‘باهولادبعمامإلانمزيفناكو،مرهلاونسلايفةياغلاغلبتتحرمع:لوقي

رضحروسمابأنأانردقاذإفه٨٠٢٦ةنسيفوتباهولادبعمامإلانأفورعملانمو

نمرثكأرمعدقنوكي،عبارلانرقلالئاوأيفوتو،ثلاثلانرقلاحتتفميأمامإلامايأرخاوأ

اذه٢٩٦"ةنسمهتلودلالحمضاىلإرضحو،نييمتسرلاةمئألاةدمةليطشاعو{ةنسةئام

روسميبألمجرتيخامشلانإفقيلعتلااذهيفحضاوأطخلاو"يقوزرملاذاتسألاقيلعت

نيجوينباجسيروسميبألمجرتو٢٣(،ةحفص)يفنيطانودألايسوفنلانيتيلصي

روسميبأيفتدرودقيقوزرملااهلقنيلاةملكلاو٣٤٥((ةحفص)يفينسارهيل
وبأامأ،ثلاثلانرقلانملوألافصنلايأ،ةسماخلاةقبطلاءاملعنميطانودألاىسوفنلا

:يأةعباسلاةقبطلاءاملعنموهف"ةبرج"يفةروهشملاةرسألادجنيجوينباجسيروسم

ةسداسلاةقبطلاءاملعنمفورعميبأنعملعلاذخأدقو،عبارلانرقلانملوألافصنلا

روسميبأنمرغصأينسارهيلاروسميبأذاتسأفثلاثلانرقلانميناثلافصنلا:يأ

أطخلااذهىلإيقوزرملارجيذلانأودبيو،نامزلانمنرقوحامهنيبو،يسوفنلا
.روسميبأمسايفساريبأدًمحُمأطخوهامنإيخيراتلا

ئراقلااهيفدجتنأوجرأمالسإلالاجرنمةيملعةيصخشنعةيفاوريغروصهذه

.تاقرشمبناوجنممالسإللامىلإفاضتةقرشمبناوج

٦9 ٦36 حكةك5
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ليغنزنبديعسحونوبا
امهنمملتساهنأورزخيبأومساقلايبأنيريبكلانيمامإلاذيملتهنأافيرعتوةرهشهيفكي

غلبمغلبتيحملعلاذخأامهنعو‘رصمىلإرزخيبأرفسدعبةمألارمأبماقو،ةلاسرلا

حةجحةوقو،انايبوةحاصفيتوأدقو،ةودقراصنيحةريسلاسبتقاامهنمولوحفلا
ميمتوبألاق"لداجُمىتففحونوبأامأ":لاقفهللانيدلزعملاميمتوباكلذبهلدهش

؛ملعلاسلاجمعباتيوسردلاقلحمزتلي،دوعلايرطيفلازيالحونوبأوةملكلاهذه

ةريسلايفةودقلاامهيفدجيو.ةفرعملاامهنمىقلتينيميظعلانيمامإلااطخمسرتيو

طشنأحونوبأناكةروثلاىلإرزخوبأاعدو-رمامك-ةليغمساقلاوبألتقاملف.ةنسحلا

نادلبلانيبلقنتيناكو،ديهشلارأثبذخأللنيسمحتملادشأو،ةروثلاىلإةوعدلابنيمئاقلا

تاهجلاىلإرفاسدقو،لاضنلاىلإمهوعديوسانلاضرحيرزحخيبأمامإلانمرمأب

املو،رقتسيالوفقيالطاشنلانمةلتكهنإ،ةيمأيببتاكو،ةسوفنلبجلثمةديعبلا

يفحونوبأناك،ياغبيفمهتروثالعفاوأدبوكرزخيباىلععومجلاضعبتعمتجا
.ناديملايفهبلوجيمهدأاسرفنيلتاقملاةمدقم

تتبثأخيراتلابتكنأالإ،لاتقلاىلعبردتيمنوميلعتلاقلحنيبأشنامنإحونابأنأمغرو
ةرئادلاترادامدنعوبورحلالاطبأهبرختفيامدعاسلاوبلقلاةوقوةعاجشلاوةلوطبلانمهل

مهيلعسفنيوسانلايمحي،ناكمىلإناكمنمهسرفبريطيحونوبأناكرزخيبأدنجىلع
دقفحونوبأامأ\ةسوفنلبجىلإرزخوبأتلاوليلقريغددعلتقوءعومجلاتتشتو،بركلا
رزخيبأنيخيشلانعثحبلايفةيضابإلاعبنتيفيمطافلازعملادجو؛لبإيعارةلاحيفركنت
المَجهوبكرأو،ضبقلاهيلعاوقلأف{ةقباسلاةلاحلايفحونيبأبهدونجترثعقحثحويباو

لخدأ":ناجسلاهللاقفةالصللمميتلاىلإرداب،ليللادنعهباولزناملفنادلبلايفهباوفاطو

ءامايأسبحلايفيقبو،ذئنيحلتقيالهنأحونوبأملعف3"رفسلاءاثعوكنعنزاوضحرتساوءابخلا
:الئاقمهييحيف"مكنعنوثدحتيوضمكيفنوعقيموقلاتكرتدقل":هلنولوقبغ.هنا:..د



سنوتينةيضابالا[_.1)ةتيراتلابتومينةيضابالا
هيتأيناكف،هنعافعمايأدعبو،هظيغوهتدحتفخفميمتابأكلذغلبو6"مكنمريخانالوم"

ء'؟هبيبحمحللكأيابيبحتيأرأ":حونوبألوقيف،"يبيبحاي":هللوقيفريمألاةيشاحنملجرلا

."هانهركههركنمو،هانببحأهبحأنم"كلملالاجرنحت":رخآلاهبيجيف

نأريغميمتيبأىلإهباتكذخأدقومهدجنتسيةيمأينبىلإبتكدقحونوبأناك

وهناكيدوهينيرضاحلايفناكو،رواشتللاسلجمناطلسلادقعفحونوبأهعقويملباتكلا

ىلعلخدواملقوةقروذخأو5"هطخبمكيتآانأ":مُهَللاقف.ةلودلابصانمضعبىلوتيرخآلا

هيلإرذتعتكلملاىلإبتكتنأكبنسحي":هللاقو،عقوامىلعفسآلاةفصيفحونيأ

.جرخمتثدحتيةعاسسلجو،"كولملانموفعلابلطيفبيعالهنإف"وفعلاهنمبلطتو
رطسلامتيملهنأريغبتكيأدبوةقرولاوملقلاذخأف"يدوهيلايأرباوصبحونوبأعنتقاو

وفعلاةلاسربتكوكالماكارييغتهطخريغوبتكامعطقف{ةديكملاهلترطختحلوألا

ىلعةيبلغألاتقفتاف،ميمتوبأهدقعيذلاسلجملاىلعناتلاسرلاتضرُع،رظتنييقبواهاوطو

هيلإتهجوو،حونيبأةمكاحملايئاضقاسلجمميمتوبأدقعو.ةيناثلاطخريغىلوألاطخنأ

.هيلإبسناممقذحوةعارببهتحاسئربينأعاطتساهنكلومهتلافلتخُماهيف

تحتسلجورمحألاهسابلسبلدقفطخسلاىلعلدييبرحسلجميفميمتوبأسلج

فسريحونيبأراضحإبرمأمت،بارحلابهلوحسرحلافقوورمحألاريرسلاىلعءارمحةبق

ملسف{ةداهشللدعتساو،ةايحلانمسيأةئيهلاهذهحونوبأىأراملف،دويقلاولالغألايت

اقحأ!ديعساي":لاقوهسأرعفرمت،ايلمميمتوبأقرطأف،تباثنانجوحيصفناسلب

ريمألافالإوتملكتيرذععفرتويتّجُحلبقتنإ":حونوبألاق"؟ةيمأيبانيفمتبتاك

حيصفانلقنأقبسامكحونوبأناكو."كرذعلبقيلب":ميمتوبألاق."ءاشياملعفي

امتملعدقو،مهنمأنوةيمأيببتاكنفيك":لاقفعالطالاعساو،نايبلاقيشناسللا

."نآرقلايفهللاركذلا(ةنوعلملاةرجشلامهو؛مهنيبواننيب

الإخيشلاكلذبلقيملو..كلذبلوقلاىلإةعيشلاروهمجبهذدقو«(فلؤملا)ءامدقلانيرسفملاضعبكلذلاق١(

۔(عحارملا)نيرخآلالاوقأىلعهعالطاوهملعةعسوهئاكذيفرظناف؛حرحلافقوملااذهلثميفبورهللةديكم



سنوتينةيضابأا__[_.؛١)_ةيراتلابكوميةيضابألا
ىلإههجويذلاباتكلابحونيبأىلإعفدفمسبتوقلطناو‘هرسكلذميمتوبأعمساملف

اذهامةللاو":حونوبألاقف"؟باتكلااذهتبتكتنأ":هللاقو،قيرطلايفذخأوةيمأب
راقو5"ةدئازاملعج":مهضعبلاق3"هنيمييفسلجملالهأفلتخافيديبهتبتكباتك

!كريغليكرتتأياغابامويينتفداصول":ميموبألاق."اذهلثملنطفيالهنإ":نورخآ

."!ال":حونوبألاق

نإ":هللاق4كهقيدصتبرهاظتهنأوألاقامعيمجيفحونيبأقدصميمتيبأدنعحجرف

لعجينأهللاىسع":حونوبألاقف."ملعلابالإجرختالو،ملعلابكلجرىلإتلخدأدويقلا

يفسيل:حونوبألاق."؟كيفنوئيسمنحتأ":لاقوميمتوبأبضغف،"يبونذلةرافككلذ
يفسيلو،نورجؤيفنوربصيفهدابعيلتبيكهللانأىرتالأ‘كتءاسإىلعلديامكلذ
."ىلاعتوكرابتهللةءاسإلاتبنيامكلذ

اناسحابايثو،اليزجالامهاطعأوهنعافعفوفعلاهنمبلطحونابأنإمنهبضغلازف

،لاومألاقرفيوهوةيشاحلاضعبهآرو،رصقلانمهجورخدعبسانلاىلععيمجلاقرف
هلاهحنميتلالاومألارثعبيلعجدقف‘نونجملجرلانأهربخأوميمتيبأىللبهذف
."ةسائروةماعزلحتنماَمَئإَو{ةنجلجرلابسيل":ميمتوبألاقف

ىلإنيحنمهسلجمىلإهرضحينأو،حونابأهيلإبرقينأكلذدعبميمتوبأصرح
هنأبحونوبأهباجأفرزخيبأناكمنعامويهلأسدقو،رومألاضعبيفهريشتسينأو،رخآ
ملويدحتلااذهلحونوبأتكسف."ناكامنيأانمهاردهبيتأت":ميمتوبألاقف،هفرعيال

عيمجيفسانلاتنمأوهتنمأنإ":حونوبألاق"؟هرمأىشختانارتأ":ميمتوبألاقف©بجيي

اذهيفميمتوبأفرعو،"هرمأىشختو،هاشختكنإفلعفتملاذإو،هرمأىشختالتاهجلا
.كلذبهتعيشريخدصقامنإحونابأنأهيلعفخيملنإوةحيصنلاقدصباوجلا

لبجيفرزخيبأىلإكلذربخغلبو،ةيضابإلانطاومعيمجىلإنامألابرزخوبأثعبف
يبأىلإثعبف،ةماحلايفهنطومىلإرزخيبأعوجربزعملاملعو،عوجرللدعتسافةسوفن

وبأامهاعدئ.سباقيفهقيدصلبقتسافحونوبأبهذو،هقيدصوهذاتسأءاقلبهرمأيحون



سنوتيفةيضابلا_(_..,)_ةيراتلابتومينةيضابأل
برقو،هريغهلنيملامهلالجإورزخيبأمارتحانمرهظأو،امهئدافومركأو.هيلإميمت

نأو،ةروثلاةكرحامهيسنيلكلذلكلمعيوهو،امهيأرنعينغتسيالراصو،امهسلجَم

.هيلعضاقتناللاببسامهيسفنيفعديال

رزخوبأباجافامهباحطصاىلعصرحاملوأصرحةرهاقلاىلإلاقتنالاىلعمزعاملو
كلملاةقفارمىلإهنوعديكلملاناوعأهءاجاملو؛ليحرلامويضرملاىعدادقفحونوبأامأ

لوقيو.رفاسوهكرتفكلذبكلملااوربخأف،قافشإلاىلإوعدتةلاحيفنوللارفصمهودجو

.اضيرمسانلاهبسحتيحهنولرفصافةلاخنلاءامبلستغاحونابأنإ:نوخرؤملا
،ناكمىلإناكمنملقنتيناكفحونيبألماقملالطيملةرهاقلاىلإرزخيبأرفسدعب

هنأىلع،هبكاسمتسالاوهللانيدبماصتعالاىلعسانلاثحيو،داشرإلاوظعولاسورديقلي

،يريزنبنيكلبهتفيلخلميمتيبأزعملاةيصودعباميسال!ةيديبعلاةلودلابناجنمأيمل

،نايرمينبنونجحلاصوبأميظعلامامإلانيحلاكلذيفاهبناكو،نالجراوىلإلقتناف
بحملاخألالابقتساهلبقتسافءاحنألاكلتيفمهئاملعملعأومهذالموةيضابإلاعجرم

امفقازرألاولاومألانمهيلعىرجأوهيلعءازعألاةرربلاهئانبألبألاءاويإهاوآو،هيخأل

مظاعأهبلماعياَمبكلانهةيضابإلاهلماعو،دغروةعسىلعحونوبأهنمقفنينأعيطتسي

فغشيفةميقلاهسوردىلإنوعمتسيو،نونجدجسميهيلإنوعمتجياوناكو،لاجرلا

،ليللانمةرخأتمتاعاسىلإهعمنورمسيو.هنوقرافيالملعلاةبلطناكو‘شطعتوةبغرو

وبألاقف،"تظفحاملكبانثدح":امويمهدحأهللاقح.ةفلكلاةبلطلانيبوهنيبتعفتراو
."حلمنمةزفقأهملعتيفتلكأاًمبةدحاوةليليفمكثدحأفيك":حون

‘همزعنعهينثينأحلاصوبألواحو،عوجرلادارأفهنطومىلإقاتشانمزدعبو

ىلعحونوبأرصأفريثكعيراذناكوكهكالمأوهلاومأعيمجهمساقينأهيلعضرعو

اريبكارييغتناكامعتريغتدقرومألادجوةيسنوتلاةكلمملاىلإلصواملو،رفسلا

اهفلاخينمتبراحو.ةلماعمىسقأمهتلماعوسانلابةيجاهنصلاةلودلاتدبتسادقف



سنوتينةبضابألا[.)ةيراتلابتومينةيضابالا

نعكجرخأام":سانلاضعبهللاق‘كلذىلعفسأف،لئاسولالكببهذملاي

."باحصألاوناوخإلابح":لاق"كيلإاونسحأدقونالجراو

ىلإسانلاوعدي5"ةماحلا"ةقطنمو!"رقد"لابجو!ديرجلادالبنيببلقتيناكو
ءاهمدقمهلبقتسافنيجردىلإامويبهذو7ايندلابرارتغالامدعو،هللانيدىلعةظفاحملا

نعهاهنوةريسلانعحونوبأهثدحف،لابقتسانسحأهلبقتساوؤ©بيحرتلمجأهببحرو

هدنعدجوف3ةطلسلابالولاملابال،ايندلاهععدحتالنمؤُمْلنأهلحضوأوةعدبلا

نبروصنملاهبعمس‘نيجرديفحونوبأناكامنيب6لوبَقللادادعتساو،عامتسانسح

كلذلو،حونيبأبلقيفةوعدلاهذهنمكوكشلاتثعبنادقو،هوعديهيلإثعبفنيكلب

نإ:مدقملاهللاقفروصنملاةوعدبهربخأو،نيجردمدقمىلإبهذف،ريشتسينأىأر

روصنملاىلإحونوبأراسف،هرمأكتيفكدرتملنإوكيلعفوخالفهيلإريسملاتدرأ

لادجللءاملعلاضعبدرياماريثكناكو.هبناجبهاقبأو،هتدافومركأو،هسلجَمبرقف

ةجحىلعاهنوضرعيييلاهبشلامطحتتفمالكلاملعوديحوتلالئاسمضعبيفةشقانملاو
ميركلائراقلاءاشاذإف،تاشقانملاكلتنمةلثمأخيراتلابتكتركذدقو،حونيبأ

.)حونيبأمامإللتمجرتيلاخيراتلابتكيفاهناظمىلإعجرينأهيلعفاهيلععالطالا

ناكمنملقتناوخيراتلاثادحأهبتبلقتدقلولمعلاوملعلابةلفاحةايححونوبأشاع

رهدلانمانيحاهبماقأو،رئازجلايفةيضابإلادالبرازو{ةيسنوتلاةكلمملايفشاعف،ناكمىلإ

ةليوزغلبتح!نازفقطانمىلإلحتراو،هارقوهندمنيبلقنتو،ةسوفنلبجىلإبهذو

ناكامدنعو.نيملاعنيمامإمظعألاذيملتناكامدنعهلاوحأعيمجيفناكوباطخينب

ابرقمناكامدنعو،لبإيعربايثيفاركنتمناكامدنعو،ملظلاىلعةروثلاةاعدنمةيعاد

عيمجيفناك!ميلعتلاوداشرإلاوظعوللناكمىلإناكمنمالقنتمناكامدنعونيطالسلانم

ىلعبوؤدلاهلمعيصلخملا،هتديقعليفولا،هنيدىلعصيرحلاملسملالاثملاوحألاهذه

.هةقذوميظعلالجرلاكلذهللامحرفريخلالجأنمحافكلاوريخلالوقوريخلالمع

_

(عحارملا).اهريغو...يخامشللريسلاباتكو،يجردللتاقبطلاباتكوءايركزيبألريسلاباتك:اهنم(١



سنوتينةبضابألا[_۔ب)ةينتلابترميةيضابالا

ىنسارميلاحلاصوبأ
عتارملاةبصخ.ةيدابلانمةيحانيهو5"نرازإ"يينسارهيلامساقنبركبحلاصوبأأشن

امعتمتيهتلوفطىضقو،ةيشاملاباحصأبجعت«ابرلاةقنوم،نايدولاءارضخ،عجارملاةلهس
ندبلافةوقكلذببستكافةعيبطلالامجعمقالطناوةيرحنمةيدابلاباحصأهبعتمتي

.هيفةحاصفوثيدحلاىلعةبردو،عبطلاوقلخلايفاحوضوواقالطناو{ةدارإلاو

نوطبيفةبراضلاءايحألاكلتمهبءىلتمتتناكنيذلاخايشألانعملعلاذحأ

اهنمفرتغافسوطامنيناميلسعيبرلايبأريبكلاةمالعلاةسردمبقحتلامتءارحصلا

نماملعحبصأو،همايأرخاوأيفنوقرزنبانعبسحأاميفذخأو،لوحفلانمحبصأنح

ءاوسةايحلالكاشمعيمجيقاعجرمناكورومألانملجوقداميفهيلإعجريمالعألا

.نايحألاضعبيفةيسايستيحو،ةيعامتجاوأ،ةينيدوأةيلمعلكاشملاكلتتناك

ءافكألانينمؤُمْلاىلإالإدنسيالاممهرومأنمهولوف،ةلماكةقثسانلاهيفقثودقلو

لكاشملاذلصفلاوةانجلابيدأتوماكحألاةماقإوىوتفلايفعجرملاهيلإناكف

ةوقومزحباعيمجكلذىلوتيناكف،تاقبطلافلتخُمىلإملعلاسوردءاقلإيفرارمتسالاو

يفلصفلاضفريناكهنإفسانلانيبةاواسملاولدعلاةماقإىلعهصرحعمو.ةياردو

هذهنأكلذمهنمةانجلابيدأتىلوتيالوةجاهنصنماهفارطأدحأنوكييلالكاشملا

،نمزلانمةرتفنيحلاكلذيفةيسنوتلاةكلمملايفمكحلاتلوتدقتناكةيتاعلاةليبقلا
.ةعيرشالونوناقبديقتتال،ىوهلااهلءاشامكهبتراسومكحلابتدبتسافا

كشالهنإف-ميمعتلااذهيفىلاعتهللارفغتسا-نيخرؤمللاعبتمالكلااذهلوقأنيحيننإو

نوصرحيو؛هللادهعنوظفحينونمؤمبيرالومهيفنأو،نوواستيالةليبقلادارفأنأ

لاصيإنودلاحيذلايغبلااَمَئَو؛مثإلافةكراشملانعناميإلامهمصعيو.هنيدةماقإىلع
ةوهشهدوقتيذلانايغطلاورربمنودسانلاىلعطلسيذلاناودعلاو،اهباحصأىلإقوقحلا

ىلعةرطيسلاىلإتلصونىلا،ةمكاحلاةئفلاديبناكاَمئإةيبوبرلاةوعدهبغلبتتحةطلسلا



سنوتينةيضابألا[_.ثم)ةبراتلابتومينةيضابا

لبسلااهتلصوأامنإو3اهقلخالو،اهلمعالواهنيدكلذلاهلهؤينأنودةمألاتاردقم

هصقياممودييو،ناكملكيفو،نامزلكيفةيغابلاةسايسلااهيلعىرجتيلاةيوتلملا

مكحلاىلوتامنيحو.ةيجاهنصلاةلودلاةرتفيفشاعيذلاينسارهيلاحلاصابأنأنوخرؤملا
يرجينأعيطتسيالناك،مهيديأتكلمامبمهكلمديطوتلنودمعي{ةملظنيطالساهيف

غلبدقنيحلاكلذيفيهذملاويلبقلابصعتلانأل؛ةليبقلاهذهنمنيمرجملاىلعماكحألا.

.يجاهنصلايمطافلاهللانيدلزعملاهكلسيذلاكلسملاببسب؛هغلبينأنكمامىصقأ

هبسانلايضروهةبازعلاهيلإاهدنسأامنو{ةلودللماكحألاهذهلوتيملحلاصابأنأةقيقحلاو

.ماكحلادييأتالو،ةطلسلاةوقكلميالهنأمغرمهنماهالوتيوهف،همكحبمهاضرو؛هيفمهتقنل

مهناوخإونييلالهلابرعلافحزو،رارمتساباهتنسلأعلدنتتناكيلاتاروثلانأىلغ

ءارحصلايفةبراضلاءايحألابيصياموءاهباوماقيلابهنلاوبلسلاتاراغوميلسينب

ابأىاقأڵبئاصموتاليونمكلذعبتيامو،لاومألاباصتغاو\تاعورلاوتاراغلانم

.اهنطوتساواهبنكسو"ةبرج"ىلإلقتناو،ةيدابلاكرتفحلاص
بيلاسأباريبخايبرموناميإلاصلاخانمؤمو،ةفرعملاعساواملاعحلاصوبأناك

،قحلاميقينأامإوهف،مئالةمولهللايفهذخأتال5ةدارإلايوقامكاحو،ةميلسلاةيبرتلا
.هبابسأومكحلانعىلختينأامإو‘لدعلاتبثيو

فكلانيدىلعةظفاحملاو"ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعاصيرحناكو

وهفكلذعمو،ةقشمالوبعتكلذنيبوهنيبلوحيال،نيعدتبملاوةعدبلاةبراحمو

.ريصقتلابرقيوقحلابفرتعي«سفنلاميركعضاوتم

"كلانهمهعدبنورشنيمهئأو،"رمد"لبجيفاورقتسادقنيعدتبملاضعبنأعمس
هدلوهيلإىعدتساف«اناذآمهيواعدلاودجينأو،سانلاىلعاهباورئؤينأاوداكتح

ةخوخيشلابلغتو،هندبفعضو،هنسربكىلعمهيلإهتلحريفهبحصينأهرمأو،نالسيو
فصي('»قاجيتلالاق-،يقارملاةبعص،كلاسملاةرعو"رمد"لابجتناكواهيلعمرهلاو
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الإكلاسلااهكلسيالةقيضقرطهيفتلهسدقءامسلايفعفترملبجوهو":اهنمامسق

مهمنغكلذكو،مصعلايزانتاهيفنوزانتيمهف،اهكولسىلعاهلهأبردتدقو،ررغىلع

ةيرقلاغلباملف،_"ةليحلابالإاهكولسيمدآلاعيطتسيالكلاسماهنمريعبلاكلسي0مهلبإو

نكلو،باحرتلابلجرلاهلبقتساف،نيلمكنبيريزلبجلاسيئردصق-لبجلاةمقيفيهو-
نوعرزينيذلاةعدتبملاءالؤهعمهحماستىلعهبنأو،خيبوتلاوموللابهيلعلجعخيشلا
ىمسيامك-"رمد"مدقمنكلو٬هللانيدنعفارحنالاىلإسانلانودوقيف،ةعدبلا

"رمد"يفسيلهنأو،سانلاكئلوأهجويفهبفقيامملعلانمهيدلسيلهنأبرذتعاذئنيح

ناهربو،ملعلاةجحباورفصاواوضابفايلاخولااودجونيذلاكثلوأىلعدرلاعيطتسينم

مهوروزينأةرواجملادالبلانماهريغو"ةبرج"يفءاملعلابجاونمناكهنأو،عانقالا
راركتنمءاملعلاعنماَمئِإ":خيشلاباجأف،عوسلاةنسلأمهنعاودرينأو،مهوملعينأو

نمفافخلاببسبيداصتقافعضنمنيحلاكلذيف"رمد"لبجلهأهيلعناكامةرايزلا

رسيتتالدقتاقفنمهدبكيمهيلإءاملعلاءيجمف‘ىرخأةهجنمةعباتتملابئارضلاو،ةهج

مكعممتلمحو،انيلإمتئجالهفةيداصتقالاةيحانلانمانيلعمتقفشأاذإ:يريزلاقف8"مُهَل
ءةعدبلادرو،لهاجلاميلعتوركنملانعيهنلاو‘فورعملابرمألابجاوبمتمقفؤمكداوزأ

نيلمكنبيريزباوجبخيشلابجعأف{مهلاومأيفائيشسانلااوأزرتملو،ةنسلاءايحإو

تماقةجحلانأو‘نورصقمءاملعلانأوقحلوقلااذهنأفرتعاو‘_رمدلبجمدقم-

هتمهمءادأنعءيشهقوعيالنأبجحيمالسإلاةلاسرلمحلىدصتينمنأومهيلع

تاقلحلاربكأتناكو،تايوتسملاةفلتخُمةبلطلانمتاقلحهيلعبقاعتتتناك،ةميظعلا

اقذاحاهيقففلخيوبأناكو،يسوفنلافلخيوبأو،نالسيودمحموبأهنبااهيفىوتسم

حلاصوبأناكف،اهعورفواهنوصألاطباض،تاراهطلالئاسملانقتم‘ظفحلاريثكإايكذ

اَميبدأوءايحيففلخيوبأبيجيف‘تاراهطلاوضيحلايفدرتييلاةلئسألاهيلعليحي

فارتعالانعنيملعلانملكفكنتسيال،اذكهوعضاوتيفرذتعيمتضملعنمهدنع
نأفنأيفرضاحلارصعلايفنيملعتملاضعببيصييذلارورغلاهبدبتسيالوروصقلاب
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لكنيهللارمأيفاديدشميوقلاقلخلااذهىلإناكدقلو‘ىدهأوهنمملعأوهنمدشرتسي

ةبشخدعأدقةيدابلابناكامنيحو،هللانيديفةفأرمهبهذخأتالونيمرجملاوةاصعلاب

مهيلعيرجينألبقاوبرهيالئلليللادنعاهيفمهطبري،ديدحلانملسالساهيفةليقث

نماهيفاَمبباشخألاكلتىقلأ"ةبرج"ىلإلقتناامدنعوقوقحلامهنمذخؤتوأبدألا

بقاعوهلتعضوامريغيفلمعتستوأ،قحريغيفلغتستنأافوخ،رثبيفديدحلاقلح

هيلإوكشيروسميبأهخيشىلإنفلابهذف،هباقعيفددشفروسميبأىلعسردنممقف
نإف،لاصيبأنمىقلتامىلعكسفننطو":فللروسموبألاقفحلاصيبأةوسق

."هيلععقتوأءاهيلععقيامقرحت،ةامحملاةديدحلاكنمؤُملا

داعأف\بكتراامىلإداعفروسميبأسردبالوحلاصيبأباقعبظعتيملىفلانأودييو

وكشيءايركزيبأىلإةرملاهذهبهذفهللانيديفةدشلانمهنعفرعاَميهبيدأتخيشلا

يبأنمبلطينأوهبناجىلإءايركزوبأفقينأرظتنيناكو،حلاصيبأنمىقليامهيلإ

كلذهنمعمسنيحءايركزابأنكلو،لجرلااذهبيدأتيففنعلاىلإأجليالنأحلاص

كرتاميفحلاصابأهللاذخاؤيالأوجرأ":ةوقيفهللاقو،هيلعبضفلاادبو‘ههجومهجت

بيداتىلعخياشملانواعتاذكهو3"هتيحلفتنتكنأركذكابأنإف،كبدأمامتنم

.هتقيرطوحلاصيبأبولسأىلعاوقفتاو{ةاصعلا

ناكدقفنسلايفنيمدقتملاةاصعلاعماهلمعتسييلاةدشلاهذهعمحلاصوباو

ةيبرتلالئاسولمعتسيو،ةرورضللالإةدشلاىلإاجليالردصلاعساوبلقلاقيقر،اميحر

.اهريغىلإةرورضلاعدتملام،ةيعانقإلا

ريرقتيفاكمهنمخيشلاناكامنيبو"ةالصلايفسابللا"مايألانمموييفسردلاعوضومناك
بوثبةالصلازوجتله:هللاقفخيشلابعادينأبالطلادحأدارأ،هبناوجحاضيإوسردلا

مستباو،"ةروعللارتاسارهاطبوثلاناكاذإزوجتمعن":روفلاىلعخيشلاباجأو؟دحاو

زوجتمعن":ةطاسبيفخيشلالاقف،؟“'يشاشبوثلاناكنإتيأرأ:لاقوثبخيفبلاطلا
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نأنودسردلايفخيشلارمتساو،ذيمالتلاكحضو"ةروعللةرتاسةرهاطتناكاذااهبةالصلا

.مهثبعوبالطلاةواقشبنوقيضينيذلانيسردملارثكألعفيدقامك"بضغي

ادبو،انيعماسردأرقينأهرمأوكنيديجملابالطلادحألاباتكمايألانمموييفلوان

ناكهنكلو،مهفلاوملعلايفهنودهلليمزهبناجىلإناكواهيفرمتساو،ةءارقلابلاطلا

انيلايبيدأتاسردهنقلينأخيشلادارأف،هتءارقلوأللححصيأتفيالناكو.ةفرعملابرهاظتي

ىلإراشأو3"كنمةءارقنسحأوهملباتكلاطعإ":باتكلاهديبيذلاذيملتلللاقف

ىفتكاوهليمزىلإةبسنلابهفعضهلنابو،عطتسيملفةءارقلادارأو،باتكلاهلملسف،هليمز
.هسفنىلعروهظلابحهبلغيذلا"خفتنملاذيملتلاةيبرتيفيلمعلاسردلااذهبخيشلا

نأانيلعيقبو،ملعلاةبلطلو‘بعشلادارفألةبسنلابخيشلادنعةيبرتلابيلاسأنمةلثمأهذه

.اهباحصأىلإقوقحللهلاصيإوسانلانيبهمكحو«لكاشمللهلحيفهصصقنمةلثمأركذن

امهنأريغ،نيتسباهنمديدحتىلعاقفتاةعلسلجرللجرعابةبرجبخيشلاناكامدنع

:يرتشملالاقو،"بهذةلمعلا":عئابلالاقنمثلاعفدينأيرتشملادارأاملف5ةلمعلاانيبيمل

يفيراخجلافرعلانإ":حلاصوبألاقفحلاصيبأىلإاعفتراوامصاختو"ساحنلب"

."هتعلسذخأينأوأ{ةلمعلاهذهلبقينأعئابلاىلعفساحنلاسيدانحبلماعتلا"ةبرج"

،دحاورانيدهرادقمنيديضابإىلعيراكنلناكدقف‘ىرخأةيضقامويهيلعتدروو

تيملانيدملادلوىلإنيدلابحاصءاجف]ةدحاوةاشريغائيشفلخيملويضابإلاتامف

عبلب":نيدلابحاصلاقو،كلامذخواهعبفةاشلاكنود:دلولالاقف،هنيدءادأهيلإبلطو

لجرللطعاوكتاشعب":يضابإللحلاصوبألاقفحلاصيبأىلإاعفتراف"يلاميطعأوكتاش

ىلعيراكنلاناعأحلاصابأنإ":ةيبهذملاةيبصعلاهيلعبلغتنممنيرضاحلاضعبلاقف8"هلام

وبألاقو.نيمصاختملابهاذمفالتخابفلتخيالمكحلانأب-هللاهمحر-مهباجأف3"يضابإلا

نأعيطتسيهنأل؛ةيضقلاهذهيفهيلعترثأليبأىلعرثؤتفطاوعلانأول":نالسيودّمحُم

نمأربتاذإتيملانويدنمءيشهمزليالثراولانأوهو،هقفلايفروهشملوقىلإدنتسي

."يضابإللمكحوهدمتعاو،لوقلااذهىلعدنتسالءاشولفةكرتلا
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ءادنلايفدهتجينأمكاحلاىلعفانيعمالإنيدملافلخيملاذإ":ينيجردلاسابعلاوبألاق

نمهريغموقيالئل؛ةللاءاشنإباوصلاوهو،نيدلايضقيمتتقولايفهنمىصقأغلبينيح

."ثراولاىلعنويدلاباحصأ

عقوف،رادجءاروارجحىمرف،هلرزتمبناجبهلادبرمسنكيرمدلابجيفلجرناك

اهوعفراريخأو‘تايرظنلاوءارآلااهيفتددعتةلكشمكلذنعتجتنو‘تامفلجرىلع

نبيريزرمدلابجمدقمكلذبعمسو،يمارلاةريشعىلعةيدلاباهيفمكحف،حلاضيبأىلإ

مهتداعىلعةيدلانمثلثلاذخأيناكهل؛حرفاميأمكحلااذهبحرفف،نيلمك

.حلاصوبأمهيلعبضغفةمئألانمفلسلانعاهوذخأةريسلاهذهنأهموقويريزمعزو

نأمهعنقأو،مالسإلاماكحأفلاختةداعلاهذهنأمهمهفأو،اديدشاراكنإمهيلعركنأو

اولمعيلةمئألاناكاموهلاةعيرشلةفلاخُماهمأل؛ةمئألانمنوكتنأنكميالةريسلاهذه

؛مهيفاهلطبأحمهبلزيملوهللاةعيرشفلاخيالمع

ىلعةدشلاو،هللانيديفةوقلاوملعلايفةداملاةرازغىلإعمجيحلاصوبأناكو

ءللاتلخاملكباميحرابلقو،ةضايفةفطاعذيمالتلاةلماعميفةبحملاو،نيللاوةاصعلا

نمنأشلهلهأنعباغدقفرفعجنبىسومرصاهميبأةمالعلابهيبشاذهيفوهو

نعرارصلااوعزتيملهلهأنأدجومايأدعبعجراملفارصمةقانمهيفكرتو،نوؤشلا

لمجو،لامهإلااذهلاديدشابضغبضغف‘هعضومحيقتوطيخلااهيفرثأتيح.ةقانلا
التحخيشلامامكأدعبينالسيوهدلوءاجف،هيلعرطقيحيقلاوةقانلانعطيخلاعزني

ضعبحييقتلاعضومىلعلعجيو،طيخلاكفيوهوبألاهرهتنافديدصلااهيلعلزتي

ضعبحاضيإىلوتيوهوةيلمعلاةيبرتلاىلإأجلياماريثكناكو،هففجتيتلاةيودألا
.كلذبهرعشينأنودبنالسيوهدلولماكحألا

دلولاناكو،ةهرافاناتأبألابكرفةريصقةلحرىفهبحصينأنالسيونمةرمبلط

نمانصغعطتقينأنالسيونمبلطقيرطلاضعببناكاملف،هيبأبناجىلإريسيملاعلابدؤملا

.اهدلواهعضريالثرادملاايعرشدميلايم:ةرملاااا
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بيضقبىمرديدحلابيضقلاهلواناملف،نالسيولعففةرامحلاقوسيلهايإهلواني،ةيربةرجش

."هذخألحيو،اكورتمءاملعلاهيمسييذلالاملاوهاذه":نالسيوللاقوهدييفناك

اياهحبذا":هدلوللاقف،يهنملنافرعيالقمررخآىلعةاشادجوكلذامهريسيقو

لهأمتنأ":هدلوللاقو،ةاشلاحبذوةبادلانعخيشلالزتف،جرحودلولاددرتف،"نالسيو

ديريكلذبوهو،"ةريغصالوةريبكيفدحأنعنوزحتالوءيشلنوحلصتالنامزلااذه

ىلعةظفاحملانمهبجاوبمايقلاهيلعبجتتيمو،جرحتلاهيلعبجيمهدلوفرعينأ
صرخلاريثك،سانلالاوحأبةيانعلاديدش-هللاهمحر-ناكدقف.عيضتنأنيملسُملالاومأ

،فينحلانيدلارارسأمهفينأملاعلانمديريناكو،مهلكاشملمهفتلاديدش؛مهلاومأىلع

.فقوتلاهيلعبجينمولمعلاهيلعبجيمفرعيف
‘باسحنوداهرثعبيولاومألاقرفيمهابأنأهلاوركذو"مهابأهيلإاوكشونايتفهراز

ضعبتبكترادقؤرماينإ":لجرلالاقف،هدالوأىوكشبهربخأفلجرلارضحفاهيلإثعبف
منت3"تاقباسلايماثآنعتارافكعفدأانأف،تبتفيلعهللانمدقو"يدهعلوأيصاعملا

مهنأل؛عركلانآرقلامهددهنيذلاكئلوأنمنوكأنأنوديري":لاقفكلذىلعبقع

.هكرتفهبناجبقحلانأدجوو©يماعلاباوجخيشلانسحتساف3"!؟ةضفلاوبهذلانوزتكي

‘هلاوحأعيمجيفةراهطلاىلعاظفاحم.ةالصلاريثك8ةدابعلامج-هللاهمحر-ناكو

لحمهبرقبناكو،تيبلاجراخشيرعيفناكوريخألاهضرميفخياشملاضعبهراز

،‘كلذمهنمخيشلاظحالو.مهبايثىرثلاسمينأنورذحيخياشملالعجف،ءوضرولل

."طقةساجنبلحملاكلذتآملينإفمكبايثىلعاورذحتال":مُهَللاقف

ةءارقبهرمأيفهتبلطدحأهيلإوعدينألفاونلانمداتعااميدؤينأدعبهتداعنمناكو

.مانينألبقةدحاوةدحاواهدجسيف،اهلكةدجسلايآ

رشةملكهنمعمستملءايحلامج،بدألاريثكناسللافيفع-هيلعهللاةمحر-ناكو

.بيعيهلههكلامريغلناتسبيفرئبنعىلوألايفلئس،نيترمالإةليوطلاهتايحيف
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ةوسنعبرأهجوزف،هجوزينأالجرلكولجرنعىرخأةرملئسو،"بويعلارش":لاقف
."ءالكولارشوه":لاقفةدحاوةرم

هللاهمحرناك:هبالطهنعاهاوريلاةيتآلاةملكلابلصفلااذهمتخأنأبسانملانمهلعلو

الفهريشتسينمدويو!هدجيالفهماعطلكأينملجرلادوينامزسانلاىلعىتأي":لوقي
لبسانلاةلقلال.هدجيالفهنيدرمأيفهيلعلزتتةلزانلارمأهيلإعجرينمدويو.هدجي

زعهللانيد-هنيدنمظفحامبكسمتيلفمكنمنمزلاكلذكردأنمف.مهنمءالضفلاةلقل

تحبصأةلكاوملانإف،اقحنامزلااذهانكردأاننأيلودبيو"ذجاونلابهيلعضعيلو-لجو

نملقدقفةلزانلاامأ{ةنتفلاوةيبصعللاسامتلانايحألارثكأيفتحبصأةراشتسالانأو،هللاريغل

.نوعجارهيلإانإوهللانإهللابالإةوقالولوحالفاهنمصالخلاىلإدشريو،اهمهفي

جكتبخجهك6بججلقابج
ءء

روسميبانبديصفءايركزبا
دجملاثرو،اعرفوالصأميركلا،ىعرموادرومبيطلا":نيجردلاسابعلاوبأهيفلاق

."ءانبألاءابجنهثروأو،ءابألادجمأنع

دُّمحُمهللادبعوبأهدعو،هرخاوأيفيفوتوهلئاوأيفدلو،عبارلانرقلايفايركزوبأشاع

.عبارلانرقلانميناثلافصنلايأةنماثلاةقبطلاءاملعنمينورابلاءايركزنبا

مهجرخأوه١١٣ةنسنويديبعلااهلتحادقلف{ةلقتسمهبشدهعلااذهيف"ةبرج"تناك

هراصنأاهنمجرخفه٥٣٣ةنسديزيوبألتق4اےه١٣٣ةنسداديكنبديزيوبأاهنم

يبأوليصفءايركزيباك؛ةبازعلاخويشاهنوؤشىلوتي{ةلقتسم"ةبرج"تيقبنيحلاكلذذنمو
.يمطافلاهللانيدلزعملاديدجنماهلتحانيحه١٣٤ةنسىلإمهريغويليمنلاورمع

ةمظنأىلإهتيانعهجويمنو،ةيسايسلانوؤشلابمتهيملليصفءايركزابأنأودبيو

يفةَريزَجْلالهأشيعينأهمهيناكاَمئَِو{ةملاظلالودلاةبساحمىلإعديملومكحلا
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نادلبلاىلعمكحلالاجروةالولاةلماعميفاقيفرناكدقفكلذلو،عمالسوءودهونمأ

ةَريزَحْلاىلإمهدحأدرواذإومهنوؤشيفلخدتيالو،مارتحالامُهَلرهظي،ةرواجملا

ناكو،ناودعلاىلإمهزفتسيالومهرشنمأيتيحهعمفطلتو،همارتحاوهماركإيفىعس
ىلعةمقنسانلادشأنمناكيذلا،يليمنلاورمعيبأةمالعلافقومسكعاذههفقوم

نعاهدعبحضويو،نيحلاكلذيفةمكاحلالودلافارحنادقتني«نيملاظلاوملظلا

ةفلاخملاو،هللانيدلةفلاخمكلذنأىريو،ةصاخلاوةماعلاهسورديفيمالسإلاجهنملا

.هلعافنمأربينأو،هنعىهنينأنمؤُمْلاىلعبجيركنمهللانيدل

لماعاَمبرءايركزوبأناكو":ليصفءايركزيبألمجرتنيحينيجردلاسابعلاوبألاق

ماعطإبعربتكلذنمائيشلعفاذإف،ماعطلاماعطإبمهلباقو3ماركإلابههابشأويميرنبا

يبأفقومىلعلديو&"لوألانعريفكتيناثلاو،ةمرحلاءاقبإوضرعلاةياقولوألاف،هلثم
يلاهأناكدقف؛هلاومجرتنيذلانيخرؤملارثكأهركذامنيملاظلاماكحلانمءايركز

ةلودلاكلذىيفءاوس،ةمكاحلاةلودلانعنيلقتسمهبشوأ،نيلقتسمافنآترشأامكةبرج

دقوةيجاهنصلاةلودلانأريغ،اهمايألوأيفةيجاهنصلاةلودلاو،اهمايأرخآيفةيديبعلا

كلاملانمديزمىلإةمئادةجاحىفتناك،بناوحجلاوتاهجلالكنمنتفلااهيلعترثك

اهلنيدينممبئارضلاةيابجىلإاهتالوهجوتقحرارقتساللةصرفاهلأيهتتامفكلذلو
يقو.مهيلعبئارضلاضرفو،مهلاومأةحابتساوةعاطلاباهلنيديالنمعاضخإو،ةعاطلاب

لالتحاىلإهجوتينأناوريقلاىلعاهلماعترمأةيلالهلاةفحزلادعبتارتفلاهذهىدحإ

هيمستيذلاناوريقلالماعدعتساو،لاومألانمنكميامرثكأةمينغواهتحابتساو3"ةبرج"

"ةبرج"ىلإهجتاو،ارئاجاقسافناكو،يازملايميونبايدينيبيلاةيخيراتلارداصملا

يبأنمىقليف،ةيداعتارايز"ةبرج"روزياماريثكناكلماعلااذهنكلوؤفيثكشيجيف
روسميبأنباىلإثعبةَّريزَحْلالالتحابرمأامدنعفكلذلومارتحالاوماركإلاءايركز

هبراقأوهلهأبزاحنينأهيلإبلطيو،ةَّريزَحْلالالتحابةلودلافرطنمفلكمهنأهربخي

ىميرونبالخدو،يزاغلاشيخحلانمىذأمانيالتح؛دجسملاىلإنسارهيينبو
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نيذلا،قاسفلانمهلاثمأهبكترينأايرحناكامليعافألانماهيفبكتراو.ةَريزَحْلا

يتلاةرزجملامتأاملو،اهيلعطلستلاوبوعشلارهقيفةملاظلاتاموكحلاعمنونواعتي

ضرفبهبلاطيروسميبأنباىلإبهذهعمجينأنكمأاملاومألانمعمجو،اهندعتسا
ونبعيطتسيلاةبيرضلارادقمنعرصتنملادئاقلاةحاقويفهلأسو«نسارهيينبىلعةبيرضلا

المهنأو،ءافعضمهنأليلجلاملاعلاهربخأو،هيلإاهوعفدينأروسميبأموقنسارهي

نمنيرانيدهلروسميبأنباعفدو،كلذبيضرف،نيرانيدنمرثكأاوعفدينأنوعيطتسي

."ناطلسلاىلعةيعرلاةبرجلهأدسفأدقل":لوقيوهويمسيونباامهلبقفصاخلاهلام

رماهوربتعاو،ليصفءايركزيبأنعاوثدحتنيذلانيخرؤملارثكأةصقلاهذهركذ

ةصقلاتأرقدقلو،هدنجويميونبانممهريغهاقالامنسارهيونبيقللهالولف،هتامارك

ةريثكةلئسأتناكو،يدلينلاخيراتلارداصمنمردصمريغيفاهتعجارو،ارارماهتلمأتو

.اهيفلمأتلاىلإتدعاملكهذيفروثتةرئاح

هفقويذلافقوملاوهةمألاىلعنوبلغتيامدنعنيملاظلاماكحللملاسملافقوملانإ

؛هيلعةروثلانمىلوأملاظلامكحلاباضرلانأىلإمهضعببهذدقللبةمألاءاملعنمريثك
ءايركزيبأكلسمىلعهدقتنأائيشدجأتسلواذهملعأيننأعمو،تابكنلانمهرجامل

الإمهعممادطصالامدعةلواحمو،مهايإهماركإو،مُهَلهتفطالمو،نيملاظلاماكحلاعم

.ةلقتسمافنآتلقامك"ةبرج"تشاعدقل5هنمريخألافقوملااذهلنئمطمريغنأ

،اهلةعضاخريغتناكونايحألارثكأيفةيجاهنصلاو!ةيديبعلاةلودلانعةلقتسمهبشوأ

ملظلالماوعءايركزوبأنداهياذاملفنايحألاضعبيفاهعفدتلاملانمغلابميفالإمهللا

يبأو،يليمنلاورمعيبألاثمأ!رصعءاملعنعهكلسمبلصفنيو،ناودعلايديأملاسيو

ىضريو،مهريغوركبيبأوسومكدمحميبأو،يغاوزلاىسوميبأو0ينسارهيلاحاص

نسارهيينبنمهلآبوهلصفنييذلانيحلايف3"ةبرج"يفشحاوفلانوملاظلابكترينأ
لهو،؟ةميقةبرجلهأنممهناوخإنودنسارهيينبةاجنللهووسمهسمالف،الثم

ىلإهلهأبجرخينأالإائيشلعفيالف،يميونبادعوءايركزوبأقدصينأنكمي
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الهلاصفنابهلىميونبابلطنأيفكشهرماخييملأ©نيدتعملاةوطسمهيقيلدجسملا

قيرفتو،"ةبرج"يفةمواقملافصفاعضإهبدصقيامنو،روسميبأميركتهبدصقي

اهتابثإتدرأف،ةصقلاهذهثادحأبرمأانأونهذيفبقاعتتتناكرطاوخاهئإ..ةملكلا

نإف،نيرخاساهبنورميفوسماركلاءارقلانأبسحأوائيشينعتاليهو.انه

.ةمداقلالايجألامالقأاهنعهبتكتامرظتنتمايألانمموييففقوتتملخيراتلاثادحأ

مالسللابحمو،ناميإلاديدشانمؤموملعلالابجنمالبجءايركزوبأناك

الو،ةميزعلابلمعلاىلعرصيوهللانيديفحضاولابكسمتيناكو،هبحيفاصلخم

,لزتم":لوقيناكفميلعتلاوملعللهاوقعيمجدشحيوةصخرلابىوتفلاىلإليمي
."افيعضناكتبننإوءيشهبناجبتبنيال\بورخلارجشكذيمالتلا

8مهتيبرتو،مهميلعتىلإو،ذيمالتلاىلإفرصتنأبحيةلماكلاةيانعلانأكلذبدصقيو

نيمئاقلاو،هبراقأوهلهألاذهلوقيناك،مهيلإفرصينأبحيلاغتشالاومامتهالانأو

.يعاسملالكمهليبسيفلذبتودوهجلاعيمجبالطلاىلإفرصنتح!ميلعتلانوؤشىلع

رصقدقلو،دالبلانمريثكيفمهتياعروءاملعلاةقفنىلعسرادملانمريثكتسسأتدقل

هكلسميفاديرفنوكيدقءايركزابأنأريغ،ةوقلكهيفلذبو5ميلعتلاىلعهدهجمهضعب

بلجبو،سيردتلابهمايقعمو،اهيلعهبدحوءاهلهتياعرو،ميلعتلاةيضقبهمامتهاو

مهبجاوءادأنماونكمتيتيحايداممهيلعقافنإلاو،هتسردمىلإنيدعاسملانيسردملا

نمنوتأينيذلابالطلاعيمّحللكأملاونكسملاريفوتبةيلخادلاماسقألاىلعقافنإلاو

يقلئاسولاركتبيءايركزوبأناككلذلكعممهبصغت"ةبرج"تناكو9ةديعبلادالبلا

ىلعذيمالتلابقاعيناكاماريثكومهنمددجلاوراغصلااميسال\بالطلاىلإملعلابيبحت

ءافخإيفةبغرلاملانمغلابماهيفعضيف،مهجورخدعبمهبتكو؛مهرتافدومهحاولأ
نودجينيحبالطلاناكو،ىرخأةهجنمبالطللةدعاسمواعيجشتو،ةهجنمةقدصلا

هنوربخيفءايركزيبأخيشلاىلإاهبنوتأي-اهببسالواهردصمنوفرعيالمهو-كلذ
مهبيجيف‘كلذلعفنماوفرعينأنودةيساردلامهتاودأيفلاومألاكلتاودجومهنأب
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ءايركزوبأينوتاملف،اهبعافتنالامُهَللحيومهيلإهللااهقاسلاومأاهنأبءايركزوبا
.ءايركزيبألعفنمهنأاوملعفةبلطلانعددملاكلذعطقنا-هللاهمحر-

يذلادسافلاعضولاىلعنيدقتنملا.ملظلاىلعنيمقانلادشأنميغاوزلاركبوبأناك

الوروهظيفانسل":هسلاجميفلوقيناكف"نيحلاكلذيفهشيعتةيمالسإلاةمألاتناك
."بئاساننامزنكلونامتكالوءارشالوعافد

سماخكلسمبئاسلانامزلانأسانلامهفينأيشخف،ءايركزيبأىلإةملكلاتغلبو

نيدلاكلاسمنأركبابأوربخأ":ركبيبأةملكهيلإاولقننيذلللاقف،نيدلاكلاسمنم

."نامتكلاوءارشلاوعافدلاوروهظلا:طقفةعبرأ

نمزلاةملكنكلو"كلذملعناضيأنحنو.ةعبرأنيدلاكلاسمنأملعييغاوزلاركبوبأو

رخآلاوههيفشيعنيذلارصعلااذهنأبسحأولاوحألاضعبيفاهناكمدجتبئاسلا

ركبيبأوءايركزيبأرصعيف"ةبرج"هيلعتناكيذلاعضولانأىلع،بئاسلانمزلايفلخاد
نكتملنيحلاكلذيف"ةبرج"نإف،نيدلاكلاسمنمكلسميفهلاخدإل،ريكفتىلإجاتحي

نويئادفاهيفسيلو،ملاظدهعىلعةيلعفةروثلاحيفسيلو،ةملاظالوةلداعةلودلةعضاخ

ءادأىلعنوصرحيالةجئاملاةلاحلاهذهعمسانلاوهتوربحلاوملظلاناولأنوبراحي

نمةروصلاحلكىلعاهنإ،هنعهللاىهنامبانتجاو،مهنيدىلعةظفاحملاومهرئاعش

امامإتعيابو،ةلداعةلودنيوكتيفتركفول"ةبرج"نأل؛كلذنامتكلادوهعيفةايحلاروص

ضليبسلكنمنوملاظلااهفطختو،بناجلكنمتابرضلااهيلإتهَحنالدهعلاكلذيف
نمةروصيهةبئاسةلاحاهنأبركبوبأةمالعلااهنعربعنلاةايحلاكلتتناكدقفكلذلو

.ثبعلاوثيعلانموجنينأالإائيشديرتالملاظلامكحلاتحتةمألااهشيعتيلاروصلا

ةينيدلامهنوؤشيفمهلامعأوسانلادئاقعحيحصتلوملعللءايركزوبأشاعدقل

كرتيفوتنيحوسانلانمليلقريغددعهتاقفنو،هتاساؤمو،هناسحإو‘همركىلعشاعو

امهنمدحاولكل":ينيجردلاسابعلاوبأامهنعلاقسنويوءايركزنيبيجنلاهيدلوةمألل
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ىلعلولعلاظفحو،ةقيرطلاكولسنسحو،باهشلاكءاكذو‘باحسلاكدوجاياجس

.عيمجلاهللامحرف"ةقيثولابابسألابىوقتلاىرعنمكسمتلاو{ةقيقحلا

جك6جكبججقبج
ء

ىليمنل١ىرمعوب

ضقانتمرصعيقأشنف،ةبرجةريزجيفةيوبنلاةرجحلانم٢١١يليمنلاورمعوبأدلو
اهيفشيعيييلاةئيبلاتناكو،مالعألاءاملعلابجعتةّريزَحْلاتناكامنيبفضقانتلالك

ةماقتسالاةلماكةميقتسم{هيدهومالسإلاتمسىلعريستاهيدينيبىبرتييلاةرسألاو

امنيب\©كسمتلاةديدشمالسإلايدهبةكسمتمةظفاحملاةديدشنيدلاىلعةظفاحم

ةئيبلاىرخألاةئيبلاتناكمالسإلااهبءاجنيلاةريسلاهذهةبرجيفسانلاةريستناك

راتختال،ربجتلاةديدشةربجتم6سرطختلاةديدشةسرطغتم،ملظلاةديدشةملاظةمكاحلا

نولعفينيذلا©فطلريغيفةاسقلانيدريغيقءايوقألادارفألاكئلوأالإةلودلابصانمل

،عضولااذهىلعنيطخاسسانلاناكو،ريمضوأنيدىلإعوجرنودمهيلإبلطيام

.ماكحألاهذهىلعنيرئاث،ةريسلاهذهىلعنيمقان

هترسأبهكولسوهقالخأوهنيدينرثأتف،نيفلتخملانيرايتلانيذهنيبورمعوبأأشن
ىلإايعادصرحلاديدشةماقتسالاىلعاصيرح،ناميإلايوقانمؤمبشفإهعمتجمو
يفمالسإلافلاخنمىلعارئاث،نيملاظلاوملظلاىلعامقان{هللالوسريدهبءادتهالا
هسورديفةوعدلاهذهنعكفنيالناكو{ةاغطلايديأىلعبرضلاىلإايعاد{هئدابموهماكحأ

ءاملعلانمعمجنأشهنكلو،هدحورمعيبأنأشاذهسيلو،ناكامنيأوراسامنيأهثيداحأيو

.نادلبلاةيقبيفهنماريخةيسايسلاةيحانلانم"ةبرج"يفعضولاناكنإو،اهريغيفو"ةبرج"يت

يعادلاناميلسنبيلعديىلعةبرجنويمطافلااهيفلتحاتلاةنسلايفورمعوبأدلو

ةَريزَحْلاتيقبو،هولتحادلبلكيفهوبكترينأاوداتعاامركانملانماهيفاوبكترادقلو
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اهنمدرطو،داديكنبديزيوبأاهلتحانيح٢٢٣١ةنسىلإرهاظلايفمهمكحلةعضاخ

ديقناميإلا»ف،نمؤمهبكتريالامليعافألانماهيفبكتراوةيمطافلاةلودلاماكح

ةلودلاةبراحمبلغشديزيابأنأالإ!فهللالوسرلاقامك(«مرمؤُمكتفيالكتفلا

لتقيذلاديزييبأمكحنعةلقتسمةبرجتيقبكلذبوه٢٣٣٥ةنسلتقحةيمطافلا

.هللامكحباهنوؤشةياعرنولوتينيذلاةبازعلاخياشمىلإمكحلاعجرو،رومألا

ءاملعاهيرجينلامالسإلاةلادعباوعتمتودهعلااذهيفناميإلاةوالحسانلاقاذو

نولوتيو.ةريزجلارمأنوريدينيذلاءاملعلاةعومجمنمضيليمنلاررمعوبأناكومالسإلا

الو،ةوقلامهدبعتستالف،مالسإلاةزعبسانلاظفتحينأىلعاصرحاوحفاكو،اهنوؤش

اوناكف؛مالسإلاقالخأباوقلختينأو©فارحنالاتارايتمهفرجتالو،ةوهشلامهرغت

ةريسحاضيإوحيرصلاحيصفلانايبلاوشةحلاصلاةودقلاوةنسحلاةظعوملابمهنمكلذنولوتي

الكلذلكيفمهو،مهرصعىلإدوهعنمهالتاموةوبنلادهعيفنيدتهملانيملسُملا
بناجلارهدزاومهرواجتتناكنلاةملاظلاتاموكحلاكلسملمهدقننعنوجرحتي

تقلأواهئاضعأدحأورمعوبأناكو.جامجممأراغيفةيملعلاةيعمجلاتفلأتف"كلانهيملعلا

.باتكلااذهتاقلحضعبيفهنعانثدحتيذلا‘فورعملاناويدلا

عازنلاو،ةبقاعتملانتفلانميناعتيسنوتلابونجلايفدالبلاةيقبتناكامنيباذكهو

دسافمكحدهعيقةمأهيناعتامدشأماكحلانماعباتتممهيلعلرزتييذلاملظلاورمتسملا

مخضأفيلأتبلغتشتوتايعمجلانوكتو،ملعلارشنت©ةرتتسمةنئمطمةنمآةبرجتناك

لتحاواشيجيجاهنصلايمطافلاهللانيدلزعملازهجنيحه١٣٤ةنسىلإنيواودلا

نمةقبطربكأهيلإعمجدقف"يبرحدئاقاهبكتريةميرجعظفأاهيفبكتراو.ةبرج
ةبرجةعاطنمضينأعيطتسيءاملعلاكئلوألتقبهنأادقتعم،مهلتقبرمأومالعألاءاملعلا

.

}ةيواعمنعهظفلبكردتسملافمكاحلا6.٨٧/٣©٩٦٧٢ر"ةريرهيبأنع؛هننسفدوادوبأهجرخأثيدحلا١(

(عجارملار.ح٤/٢٩،٨٢٠٨د
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لواحيناكامك"يكلاملابهذملاىلإيضابإلابهذملانماهناكسلوحينأو،الوأ
اعيمجمهعمجينأىلعهعمسانلادهجأوهسفندهجأدقف،دالبلاةيقبيفكلذلعفينأ

.هفلاخينملكبليكنتلايفدتشاويكلاملابهذملاىلع

نمةنسنيرشعوةئامغلبدقو،يليمنلاورمعوبأهيلإمهاعدنيذلاءاملعلانمناكو

شيفركنملاةبراحميفو،فيلأتوسيردتنيب؛ملعلارشنيفاهاضقكرابملاهرمع

هتوخإىلعهزرحأيذلارصنلابشتنموهويمطافلاهللانيدلزعملارمأو،هناولأوهروص

السيدابنباةيغاطلادنعهلعفشيملو؛مانغألاحبذتامكحبذف.ورمعيبأبنيملسُملا

يبألبتكاذكهو"ينافلاخيشللبيرقلالجألاراظتنانحالو"نسلاراقوالو،ملعلاةلالج

الماكانرقهتلاسرلمحنأدعب{ةداهشلابهللاليبسيفةديجملاهلامعأمتتختنأورمع

لتققحةملكلامألالَضفأ»:لاقهنأقهللالوسرنعسابعنباىور..نامزلانم

.اثهللالوسرقدص0')«رئاَجناَطْلُسدنعاَهْبحاَصاَهْنَلَع

جكبحجقيكجقاتنبمج
.4

رضحو،ةتازمءاملعنعةيمالسإلاةعيرشلايفوةيبرعلاةغللايفىلوألائدابملاذخأ
مالسلادبعناكف"ةقلحلاماظنبتريناكنيحركبنبدّمحُمهللادبعيبأسلاجم

امأ"ينيجردلاسابعلاوبألوقيامك"سارحألااهلمكحأو،ساسالااهلعضونكم
عمذخأحونيبأنمو،ليغنزنبديعسحونيبأريبكلاةمالعلاىلعتناكدقفهتسارد

.حافكللدادعتساوطاشنوةيويحنمريبكلاهذاتسأهبعتمتيناكامملعلا

١٠٧/١.رةمامأيبأنعبيرقظفلب،ريغصلامجعملايفيناربطلاهجرخأثيدحلا١( باحصأهجرخأو0١٥١

(عجارملا).«رئاَجناَطْلُسدنعحةَملكداهجلالَضفأ»:ظفلبيردخلاديعسيبأنع،يئاسنلاالإننسلا
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هللادبعوبأريبكلامامإلاسلجملااذهىلعهقبسو،ليغنزنبديعسحونيبأىلعسرددقل

أدبدقهللادبعوبأناك"سردلاةقلحيفابلاطباطخلاوبأناكامدنعواركبنبدمحم

حونيبأةسردمنعمالسل١دبعلصفنااملوءاملعلاوذيمالتلاقلحهيلععمجتتو6رهتشي

ءاملعلانمضناكوكسردوسردفهلادبعيبأةقلحبقحتلاو"همونك"لإلحترا

نبمالسلادبعناكينرفيلانيجويدمحموبأةمالعلاهللادبعيبأىلعنورضحينيذلا

ينرأ":هللوقينيجويدّمحُموبأناكفرهسلاليطي،ةركاذملابافوغشمارجمروظنم

ىلإةركاذملايفمالسلادبعرمتسيو."رجفلاةالصلكظقوأنيحمالسلادبعايكمونعضوم

يفنيجويدمحميبأتوصهنذأيفنريتيحشارفلاهبنجسمليداكياموليللانمعيزه

،تاذللاكرتباولانامنوحلاصلالانامنإف!مقينباي!مالسلادبعاي":زازعإونانح

ناعرسهنكلو،شارفلابةقلاعلازتالهلاصوأنإوهناكميفيفلاىطمتيف"تاذللانممونلاو

ىلعةيوازيفلزتعيو،هبتكذخأيف،هينيعنمتراطدقلسكلاومونلااياقبنوكتقحءاشي

.فيطللايداهلارحسلاوجيفةساردلايفرمتسيمثتيزلانمليزهحابصمرون

ماقتسادقفعضولاحالصإلةيفاكاهآرةدم"ةمونك"يفركبنبدمحمهللادبعوبأثكم

تبترتوريخلاىلإةمألاهجويةبازعلاماظنأدبو©نيدلابكسمتلاىلعاوصرحوسانلا

دارأو،اهيلعمامإلانأمطاف،ملعتلايفةحلمةبغراراغصوارابكسانلاسحأو.ةقلحلا

اذحبصأدقمالسلادبعناكوةكرابملاهدوهجىلإةجاتحمىرخأدالبىلإلاحترالا

يتلاةيعرشلاوةيوغللامولعلافسيردتلاو،هللاليبسىلإةوعدلاو،هيجوتلاوداشرإللةءافك
نكلوهللاليبسيفحافكلابموقيلهنطومىلإعوجرلايفركفيناكو،سانلااهيلإجاتحي

ؤطاشنوةيويحنمهيفهآراملهيلإهاعدةبازعلاماظنبحاصهللادبعابأربكألامامإلا

يعموغيرأيداوىلإلقتنأنأتيأردقل":هللاقو،هيلعهتموادمولمعلاةبحمو

؛يعملقتنتنأىرأو،انمزةوعدللازكرمدالبلاكلتلعجنل،نوسردملاو،نوسرادلا
هاعريو.هديؤيوهنيعينمعهبءانغالبرحلالخدنمكمهتاجاحبسانلاهدصقينمنأل
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لهومامإلارمألمالسلادبعلثتماو،"ًاكيشوهكالهناكالإو.هحارجيواديو.هدفريو

ناكو،ماقملاهبنأمطاو،هعماهبرقتساو،غيرأىلإهعمرفاسو،لانتمالاريغهعسيناك

دبعوبأىأردقو،سانلاوةبلطلانوؤشنماريثكهنعىلوتي؛هللادبعيبألنميألادعاسلا

عمماقأو،اهجورتف،مساقلايبأةنباهلبطخو،كلذيفهراشتسافإجاوزلابهديقينأهللا

.مهترايزيفهنذأتسافهدلبوهلهأىلإنحمتكهدعاسيمامإلا

نحنامفانتكرتنإ":هلاولاقو،هتريشعلهأو،هموقهيلععمتجاهنطولصوامل

تنكالإوحالصإلاوهيجوتلاوميلعتلانمكوبأهبموقيناكامبمقو«اننيبمقأ،كيكراتب

نغانلسيلو،كيلإةجاحلادشأيفاننإفانيفهتنامألانئاخو،انعهللايدينيبالوئسم

اوبطخمهبهوقثوييكلو،كلذباوحرففمهنيبةماقإلاىلعمزعو"مهتبغرباجأف3"كنع

ىلإدوعينأمزعو،اهجوزتفنسحلايبأتنببنيزيه،نيدلاوبدألاولامجلاةرفاوةاتفهل

قالطىلعهمزعبو،هرمأنمدجامبهربخأوهللادبعيبأىلإبهذفءاهبهنوؤشعطقيلغيرأ

هعفديفوسيقابلاو\قادصلانضعببهعمءاجهنأبو،اهقارفىلإهرارطضاو،مساقلايبأةنبا

ضارعأنماضرعذخأينأايحتساةاتفلادلاومساقلاوبأملعاملفلاوحألاهلترسيتم

ءايندلاضارعأنماضرعذخآنأهللاذاعمركبنبهللادبعيبأللاقوڵباطخلايبأنمايندلا

هنعتلمحتنأاودهشافقارفلاهللاةدارإتءاشنيحوهللايفةبحملالبقنمانتعمجدقف

نئمطينأباطخلاوبأدارأمساقلايبأنمليبنلافقوملااذهعمو3هتمذباهلامعيمج

اًمملحيفهتلعجو،امهتايحنمىضمامعاحماستو،ةقباسلاةجوزلاهيلإترضحف

نعهذيملتوهقيدصمزعىنثينأاضيأةرملاهذههللادبعوبأمامإلالواحدقوإهيلعاهل

.هقنعيفتعضوالاقثأنإفممصلجرلانكلو،باهذلا

نتفلالماوعتنواعتدقف،هنطوميفهبماقملانئمطيًآلأةيساقلاةايحلافورظتءاشو

ابلط،سلبارطىلإلحترتنأهتازمةليبقترطضاو،سانلاىلغفافجلاوملظلاو

وبأجرعاهنطومىلإعوجرلابتمهنيحوتماقأامكلانهتماقأف،ةايحلابصخل

زهتنا،نمزلانمةرتفكلانهماقملاهلباطو،ةسوفنلبجىلعهلهأبمالسلادبعباطخلا
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راتخاوةسوفنلبجنملحتراهللاتيبنمعجراملوجحلاةضيرفءادألةصرفلااهيف

ةيوق،ةايحلاةيخر،ملعلابةرماعةنيدمذئنيحتناكو،ةطقنبرقنيجردينبةعلقهماقمل

.رصعلاكلذيفباسحاهلةوقيهو،سراففلأنيرشعنماوحندعت،بناجلاةبيهم
ادالوأقزريملهنأالإءيشهصقنينكيملو،نيجرديفباطخلايبأبةايحلاتنأمطا

امدنعونسحلايبأتنببنيزةيناثلاهتجوزنمتانبلانماددعقزراَمَئإَو،اروكذ

:هيلإيمرياممهفتنأءاجرو-ةبعادمياهللوقياماريثكناكرمسلاامهعمجيحي

نربكيامدنعتانبلاكئلوأنأدصقيوهو،"بنيزايكتانبىلعمعلاونببلغينأكشوي"

ريغهنكسيالتيبةشحودشأامو5امهريغتيبللىقبيالو،نجوزتيفمعلاءانبأنهبطخي

،همالكءارونماهجوزهيلإيمرياممهفتةبحملاةيفولاةجوزلاتناكو،نيمرهنيخيش

ثانإلاوروكذلابهييذلاوههللانإيهاهتليحامنكلو،خأاهتانبلنوكينأمتتو

.اهجوزداعسإيفركفتيهوةضموباهنهذقرشأو

ماكحلانمملظو"مكحلايفداسفعم‘تاونسةدعرمتسافافجوطحقايبيليفعقو

3"ارورفماع":هومسوماعلااذهبدعباميفاوخرأوه٠٣٤ةنسسانلارثكأرجاهف

يبأراوجيفتنكسو،نيجردىلإةشيعمللابلطترجاهيتلارسألاكلتنمةرسأتمدقو

كاهيلإرظنتبنيزتناكوةطيشن،ةبيدأةيبصلامجلاةقرشمةاتفةرسأللتناكوباطخلا

بهيفاهجوزمحرينأىلاعتهللاوعدتيهو،خيشلااهلعبلاهتبطخفكاهتبحأو،اهببجعتو

خيشلاجوزتو،ةايحلالبسنهبتقاضاذإهيلإنأجلي،اخأاهتانبلو،هنيعهبرقتادلوهل

يضقتنأةيجانهصلاةلودللادبدقفلطتملنيجرديفكلذدعبمهتماقإنكلو8ةاتفلاهذه

لهأعمسيملو{ةلفغنيحىلعافيثكاشيجتزهجف،نيجرديفةدوجوملاةوقلاهذهىلع

رطضاوراصحلالاطو‘تاهجلاعيمجنمةعلقلابطيحيافيثكاشيجاودجوح"نيجرد"

ركسعلزنف":يخامشلاسابعلاوبألوقينكمأامببرحلاوباوبألاحتفىلإةعلقلالهأ

هيلعاوجرخراصحلامهيلعدتشااملف،اديدشاراصحاهرصاحف،نيجردةعلقىلعةجاهنص

باطخلاوبأناك3"ةعلقلايفامحيبتساومهرخآنعاولتقف،نولتاقيدحاولجرجورخ
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يهةيامحلااهنمبلطيتلاةلودلانأهلرطخيناكامف‘تادحألاهذهعوقودنعابئاغ

لهأضعبمهظفحهلهأنأو،©تحيبتسادقةعلقلانأدجوداعاملف،ناودعلاىلوتتلا

ملظلاردحنينأاوفسأف،نيجردةبكنبهناوخإعمسو،شيجلايفناكنممةعورملا

.ولجآىلإليحرلاباطخلايبأىلإبلطيمهنمادفواوثعبو6رارقلااذهىلإمكحلاباحصأب
،ركبلااهدولومةريخألاهتجوزتدلوكلانهو،ولجآىلإهلهأبلحترافهيفةماقإلاو

ىلعمرحلاخيشلانأيعي،"ميتيخيشلادلونإ":مُهَللاقكلذبهورشباملف،اركذناكو

.ةريصقهتدمفمهيبأرمعلطيامهمهنأل؛ماتيألاكمهنسلاهذهيفهدالوأنأو،ربقلاةفاح

دبعباطخلايبأةيرذتلسانتدلولااذهنمو،اديعسدلولاىمسومهكرتينأدبالو

.روظنمنبمالسلا
مالعألانعيثيداحأيفهلثمدوعتأملامبةصاخلاخيشلاةايحنعثيدحلاتلطأينأودبي

.اهقسانتوثادحألاطبارتكلذىلإيقاسدقو"باتكلااذهيفمهتركذنيذلا

ةجحلاهلتدباذإهريغدلقيال،هيأربالقتسمةداملاريزغاملاعمالسلادبعناك

امويرمملعأاميفءاهقفلانمهريغاهبلقيملةصاخءارآهلتناكوناهربلاهلحضتاو

املو،هورضحينأمهرمأفانزلابهسفنىلعرقأمهنمالجرنأهوربخأفنانسمألهأىلع

،هومجرينأو،ةلبزمىلإهوذخأينأمهرمأةشحافلاباكترابهسفنىلعلجرلافرتعا

متةعمجلاةالصمهبىلصو.مهيفبطخفةعمجمويلاناكو،رهظلاةالصتقورضحو
."نامتكلانمذخأيالروهظلانإوروهظلانمذخأينامتكلانإ":مهللاق

نمعيطتستامذفنتاهرمأىلعةبولغمةفيعضنوكتنيحةملسملاةمألانأ:ينعياذهو
نأاهنزوجيالاهفإماكحألاذيفنتىلعةرداقةملسملاةلودلاتناكاذإامأ،هللاماكحأ

.ءاهقفلانمهريغلاهملعأملةيداهتجاةرظنيهو:للاماكحأذيفنتنعىلختت

،فقوسلايفلجرنمنافرخلانماددعامويىرتشاطايتحالاريثكعرولاديدشناكو

ةصاخةيربربةجليهو-"تاه"ينعي"ارأ":هللاقوهديعئابلادمنمثلاعفددارأاملف

عروتتالنيحلاكلذيفةجاهنصو{ةجاهنصنملجرلانوكينأخيشلايشخف،-ةجاهنصب
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نيكاسملاوءارقفلاىلعاهبقدصتونافرخلابحاصلنمثلاعفدفمهئامدوسانلالاومأنع

ميمعتلانمهللارفغتسايننإو،مهلاومأسانللمهبصغو،مهربجتل،ةجاهنصقزرنماجرحت

.دحاوقلخىلعاهلكةجاهنصنأدقتعأتسلفمكحلااذهيف

عتمتسينأو،غيرأروزينأبحأولجآىلإنيجردنمباطخلاوبألحترانيح

رهظيوفسأتيلعجفتوملاشارفىلعاضيرمهدجوهلصواملف.امايأهللادبعيبأةبحصب

لعجو"ءاعدلابكيلعو،مالسلادبعاياذهنعرصقأ":خيشلاهللاقف،هقارفىلععزجلا

.ةيضرمةيضاراميرىلإةعجارةنئمطملاهحورتضافحاهرركي

املفاهلالظأيفتيةرجشادصاقرحلاةدشيفريسينملثميلثم":لوقيباطخلاوبأناكف

."..ايحاضىحضأفتعلتقااهلصو

ىلإناكمنمةايحلافورظهبتلقنتدقورمتسمحافكيفشاعملعةايحنمروصهذه

كلنلوأهللامحرف،لاوحألاهبتبلقتامهمةداحلاىلعريسلامزتلينمؤمللالثمناكفناكم

.سانلاداسفدنعمهسفنأاوحلصأنيذلامالعألا

5ِ::اننا.:7.,

ىلامللاجونامنبدلأدبعلمحموبا

يوقةينبلاحيحصةيدابلايفهتليبقنايتفأشنامكجونامنبهللادبعدّمحُموبأأشن

الاايمأبشف،سردينأهرغصيفهلحنيملوكاقودصاحيصفاحيرصقلخلاموق،ةدارإلا

راصقلاروسلاضعبظفحفنيقلتلاةقيرطبهنيدئدابمذخأاَمتإَوةباتكلاالوةءارقلافرعي

كللوأنمةروصهنإ،ةفسلفوأقمعتنودمالسإللةيلمعلاماكحألاملعتوهللاباتكنم

امأنيبناديحوتاةملكبنورمياالوسرىلعنودنينيذلالارألانيلسثل
.ذجاونلابهيلعنوضعيو‘كلذبنوكسمتسيف،مهيلعمرحيوأ"مهنمبلطيامةرابعزجوأب

ناكسرثكألغتشيناكامكةيشاملاةيبرتبلغتشيجونامنبهللادبعدُمحُموبأناك

امنيبمويتاذو،هاصعباهيلعشهيو‘هصخشباهعبتيوشهسفنباهتياعرىلوتي{ةيدابل



سنوتيفةيضابألا[..)ةيراتلابتومينةيضابأل

ادبدقو،يهشلايرطلاهنمفطقتو‘بشعلايقتنترضخألهسيفةرشتنمهمنغتناك

اطبتغم،‘ىرخأاهمدقتيو،ةراتاهقوسيوهونمسلاحضووةياعرلانسحرثأاهيلع

يبأللاقومنغلاىلإراشأمتءايلمهثدحوهيلعملسف.ةيامخويشنمخيشهبرمارورسم
فقيملروقولاخيشلانكلو،ءارطإلااذهبدُمحُموبأرسو"ةيحلاهاعرتمنغلامعن":دّمحُم

ةملكلانكلخيشلابهذو"منغلاىعرتيلاةيحللاتسئبو":لوقيفدرأف،دحلااذهدنع

ريكفتاهيفركفو،هنهذلغشو،هقامعأيفيودتةلجلجُمتيقبهنذأيفاهاقليلاةميكحلا

منغلاىعرتاهرمعيضقتيلاةيحللانأققحتوهلبقتسميفهتداعسىلعصيرحلالجرلا

زاتجانأدعبتتح‘هتايحىرجمريغينأررقدقفكلذلو،منغلانمةاشنوكتنأديزتال

نودازجاحفقيملرمعلايفهمدقتنإف،ةلوهكلاةلحرملخدوبابشلاوةلوفطلاةلحرم

لهأربخأحابصلايف،ليللانمنوهدعبيحلاىلإمنغلابداعوهبلقيفقثبنايذلالمألا
ناكمبرقأةبرجتناكمنغلاىعرينأديرينملمنغلاكرتدقل،هيلعممصاَمبيحلا

تناكو،ةسوفنلبجناكاملثم،مالعألاءاملعلابصغتذئنيحتناكوءهيلإيملع

نمةيحانلكيفدجاسملاتناكوميلعتلاوةيبرتلايفةكرحلاةبئادءاهيفةرشتنمسرادملا

وبأراتخاف،داشرإلاوظعولابو،ةبقاعتملاسوردلاقلحبو،نيلصملابةرماعاهيحاون

لمعيناكوءاهبرقتساو،اهيلإرفاسو،هتساردلحمنوكتلةريزجلاهذههللادبعدًّمحُم

صتخيالو،ةسردمىلعرصتقيالناكفةميزعلايوقلاؤبغارلاداجلاذيملتلالمع

ثحلاصيبأسلاجمرضحيناكفءاعيمجهنداعمنمملعلابلطيناكهنكلو«سردمب

‘ةمكحوملعنممالعألاكنلوأهرننيامطقتليفىسوميبأسلاجموروسميبأسلاجمو

عجرف،اغلبمملعلايفغلبو،هسفننعلهجلادعبأهنأنظتحءانمزلاحلاهذهىلعثكمو

اميأهمدقمباوحرفو،©باحرتلابسانلاهلبقتساو،ةيدابلاباعشيفةبراضلاهتليبقىلإ

دمحميبأىلعملسويحلاىلإيئامللاخيشلاءاجواملاعيوأيمهيححبصأدقفكحرف

دقفكلذلو،هلاهلمؤييلاةجردلاغلبيملدّمحُمابأنأفرعو؛ملعلانملئاسميفهشقانو

نوكياَمئِإاهنيبلضافتلانكلوإلاقثألالمحلكربتلبإلاعيمجنإ":هعدويوهوهللاق
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ىضقهنإعوضوملايفركفيدّمحُموبأيقبوخيشلابهذو"..ةياغلاىلإلامحألالاصيإب
الهنإ؟غلبملااذههيفكيلهنكلو؛ملعلانمغلبمىلعلصحو،ةساردلايفاحلاصاتقو

رمتساوداعو،حالصلاوملعلابةرماعلاةَريزَحْلاىلإدوعينأررقو،ديزملاىلإةجاحيفلازي

سأردعتقييذلايحلاكلذهيحىلإاضيأعجرف،ةياغلاكاردإلايفاكهبسحانمزهتسارديف

ءهتيحتلاوعمتجاو،ةرملوأاوحرفامكهبموقلاحرفو!ماعنألااهيفحرستةبصخةبعش

4دّمحُميبأسردىلإعمتساو،سانلانمرضحنميفخيشلارضحو،هنمةمكحلاعامسلو

نإ":هعدويوهوهللاقكلذلو،هتركاذلوهلنئمطيملف،ملعلانمعورفولوصأيفهشقان

دّمحُموبأباجتساو3"ءاقبلالوطيفلضافتلانكلو.ءاملابكسمتناردغلاعيمَج

غلبيحوءءاملعلاهلفرتعايحاهيفيقبوةبرجىلإبهذوةثلاثلاةرملللجرلاةحيصنل
ةفورعملاةيملعلاةعوسوملاتفلأيلاءاملعلاةيعمجيفاوضعريتخاقحو،داهتجالاةجرد

.ةيمالسإلاةيعيرشتلاوةيهقفلارداصملامهأنمربتعتو،اءزجنيرشعوةسمخيف،ناويدلاب

.تنغألاهريغةيضابإلاءاملعفلؤيملولو
مهفاذنيملسمللوهللةحيصنلااصلخم،قحلايفايوق،ةريصبلارينهللاهمحرناك

ىلعهسفنلمحيةدابعلايفادهتجم،مالسإلايفةيعيرشتلادصاقمللو،هللانيدلحيحص

ذختاةيدابلابناكاملهنأقحةراهطلايفطايتحالاديدش3©فقاشلالمعلاوةميزعلا

،حيرلايقتينحمحتسماهتاهجنمةهجلكيفهلناكو،مامحتسالابةصاخةميخ

عيمَجلأضوتيولستغيناكفءءاملالامعتساهرضي،هينيعفضرمببيصأربكاملو

{"زجاعلاةلأسمكلت":لاقف3"مميتلاكيفكي":هلليقف،هلمميتيهنإفههجوادعامهئاضعأ

عاطتسادقف7مةنماوتأفرمابمُكئرَمأاذإ»:8هلوقىلإرظنيناكهنأكو

امهئاضعأعيمّحلأضوتينأو،هجولاادعامهندبعيمجلسغينأتالاحلاكلتيفخيشلا

حهلمميتدقفهلسغينأعطتسيمليذلاوضعلاامأةعيرشلارمألباجتسافهجولاادع

.فالخلانمجرخي

_

(عحارملا).ةريرهيبأنعليوطثيدحنمهظفلب،(١٧٣٢١ر)ملسمو(٨٥٨٦ر)يراخبلاهجرخأثيدحلا١(
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سانلاهبيلتباامناويدلافيلأتيفهئالمزدحأءايركزنبىسومنارمعيبأعمركاذت

نوملعياًممكلذنمسانلاىلعلخديامو،بيرلاةرثكو،رومألاقيضنمنيحلاكلذيف

ىلعءايشألالمحبمويلاشيعناَمئإ":نارمعوبألاق{ةبيرلاوهبشلانمنوملعيالاممو

لاومألايفامأ،تاراهطلالاوحأيفكلذحصياَمئِإ":دًّمحُموبألاق،"اههوجونسحأ

.هيلعهقفاوودّمحُميبأنمباوجلااذهنارمعوبأنسحتساف6"الف

لمعلاةرثكنمسانلاهليختيامالصالخإلاوةينلايهةدابعلا":لاقف؟ةدابعلاامامويلئس

برضمت،"لضفأنوكتذئنيحةرثكلانإفصالخإلاوةينلاكلذبحصاذاالإ،داهتجالاو
."؟فحصملايتفدنيبامظفحيوهوةنتفلاميقيدواديدلونأىرتالأ":لاقفالثملئاسلل

سيلوهامعهنباهبعذقيامكلذيفهدصقرثكأو":لوقيفاذهىلعسابعلاوبأقلعيو

ردكتملزيملف،هباصأاممهبيصينأافوخهتدعاسمودوادةدضاعمنعىهنيناكو،هببسب

دشرلاهللاهمهلأفخيشلاةكربهيلعتداعيحهيبأةقيرطنعهكولسلهلجأنمسفنلا

."هتبوتتنسحوهيلعناكامعباتو

هقيرطيفوهورمفملعلايفابغارءاكذلاداح،ةركاذلايوقاباشريخلانبنسكامناك

يمنإ":هللاقفةساردلاعوضوميفةحيصنلاهلأسينأىأرفدّمحُميبأبةساردللةبرجىلإ

دقو-دّمحُموبألاقف."؟هقفلاملعبمأمالكلاملعبأ؛ئدتباةداميأبف،ةساردلايفئدتبم

لاقف0"؟يمهفرصقنإف":نسكاملاقف،"عيمحلاسردأ":-ةبغرلاوءاكذلاتفلايفمسوت

."هقفلاملعكنيدف":دمحموبأ

امف"يدنعردقلاميظعكنإ!دوبعاي":هللاقو،هببحرفيتازملارانمنبدوبعهراز
نكلوريخبيننإ":دوبعباجأف\بوبحوماعنأبحاص،لاحلاطسوتمدوبعناكو"؟كلاح

بضغلااذهو،"نعدعتبا؟نروزتونيدلاكيلعأ":هللاقودًّمحُموبأبضغف"نويدتبكر

ةعاطتسايفنأامك،ةرورضاهيلإعفدتملادوبعتبكريتلانويدلانإف،هلحيفدًّمحُميبأنم

نبيلعميمحلاهقيدصهيلإاعدوإهلهأىلإاجرحمدوبعجرخو،اهنمصلختينأدوبع
يلعمتهاو،"نيدلااذهنميصلخينمبيلعايييرداب":هللاقثةصقلاهيلعصقو،فلخُ
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،بوبحلانمةيمكو؛منغلانماعيطقوادبعهنمىرتشانمهيلإرضحأولاحلايفعوضوملاب

سانلاكئلوأنمةراغهيحىلعتراغحاليلقالإكلذدعبثبليملو]هيلعيلانويدلاعفدو

.هللاهمحرلتققحهلاموهسفننعدوبععفادو{ةيلهاحلاتاداعنماوصلختيملنيذلا

ليقاملف،ىوتفلانعكسمأهرمعرخاوأيفورمعلاهبدتماودّمحُميبأبةايحلاتلاطدقل
يفيالفلقعلافعضهسفننمملاعلاملعاذإ:لوقيءاملعلاضعبنإ":باجأكلذيفهل

."نوكرتينألبقسانلاكرتأواذهبذخأانأو

نعهلأسفيغاوزلاهللادبعنبسورمعهراز:يلياملصفلااذههبمتخنامريخلعلو
ريخهنإف،ةنجهللاىوقتلعجاسورمعاي":هللاقاًممناكف،لاحلاحلاصهئأهملعأف،هلاح

ةماستبادّمحُموبأمسبتف،"!سانلايأو":سورمعلاقف3"سانللكترشاعمنسحأو،ةنج

.سانلاكئلوأهللامحرف،"نوحلاصلامهسانلا..!تمهفوتنسحأ":لاقوحرفوباجعإ

جكبمججكجكجكجكح
.ِِ

فلختنبفلخكةرسا

لمعلاوملعلايفةلسلستمةميركةرسأدجيراجيمتلايسوفنلافلخينبفلخ

بونجلايفرقتساهنأالإةسوفنلبجطساوأيفراجيمتنمناكنإووهو،حالصلاو

نمالقعمناكيذلانصحلاكلذ،نيجردبهينبنكسوإةطفنبهتماقإتناكف،يسنوتلا

لزتملف،ءايمعلانتفلاو\دوسلاثداوحلاتمهدقح.ةماقتسالاوحالصلاوملعلالقاعم

.هرواجامتبرخوهتبرختحتابكنلابهيلعبقاعتت

ةنطفلاوةيعملألاوءاكذلانمناكوكريظنلااهيفلقيملعلانمةبترميففلخيةمالعلاناك

ييلاةلزنملايفيأرلاباوصوةريصبلاذافننمناكو،عامسلاوةيؤرلاكهنظنوكيثيحب

،ىوتفلاريرحتومكحلاةقدنمناكو،نيفلاخمونيقفاوم،نوملسملاهنعاهبيضر

دالبفبهاذملاو،فقرفلاعيمجنماهلوبقىلعسانلاعمجأيلاةجردلايفةجحلاقيقحتو
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لامكحباهيفيضقيف،هيلإعفرتتاعزانملاولكاشملاعيمجتناكف،ديرجلاوةطفن
كسانلانيبحالصلاوملعلابلجرلارهتشاو،ميلستوءاضربهمكحنوعبتيفسانلانيبلصفيو

.ةايحلالكاشمعيمجيفمُهَلأجلمحبصأف

نبدًّمحُميلعيبأانخيشىلعدرو":لاقيطفنلالولهبنبدّمحُمهللادبعوبأثدح

يبازعلافلختبقانمركذيفةطفنلهأنمهؤاسلجذخأف،راوزلاضعبيطفنلانارمع

دحألاققح،برغتسيونسحتسيبيرغلارئازلاو،لوقلايفاوعسوأف،هتيبلهأو،هينبو

هذهلهللادنعريخمُهَلىجريهنأيديسايىرتأ:-يطفنلايلعابأيعي-خيشللءاسلجلا

يديساي:خيشللرئازلالاقف©تمصلاريغبهبجيملف؟بهذملاكلذىلعمهوفاصوألا

."مالكلاهباوجبعطقنافحالصلامهبهذم:يلعوبألاق؟مهبهذمامو

يفةقيرعلاةبيطلاةلالسلاهذهنمردحنملانييجردلاديعسنبدمحأسابعلاوبألاق

ةفلتخُملئابقنمبرعلانمةعامجوربربلانمةعامجناكهنأ:مهئآالنمييثدح":مالسإلا

تاحارجلايفمهنيبيضقي،اجاوفأهدنعنوعمتجيف}‘فلخُيخيشلانودصقيةقرفتمبهاذمو

يأةرضاحلاناكسامأو،هلوقهيلعدريالو،هبهذمةفلاخملدحأهنعبغريال،اهريغو

."هملعىلإنورقتفمفةطفن

امأحالصلاوملعلايفاعجرمواملعفلخيناكف،هينبيفكرابو،فلخيييفهللاكرابدقل

٢للانيدىلإةاعدلااهمدقيةمدخلجأمالسإللمدقدقففلخينبيلعنسحلاوبأهدلو

.ةحتافلاشويجلاهنعتزجعامهدرفمبغلبو

ءايقيرفإطسوىلإرفاسينألمعلافورظهتضتقاو5ةراجتلابلغتشيفلخينبنسحلاوبأناك
ةيحيسملاعابتأنمامإونيينثوامإتاهجلاكلتناكسناكو،هتراجتلارقم"يلام"ةمصاعراتخاف

قيثولاهكاسمتساوةنامألاىلعهصرحو،هتلماعمنسحو،هقلخةبيطبناكسلانيبرهتشاف{ةفرحملا
،همسارهتشاوهوبحأوسانلاهبقثوو‘تاهخجلاكلتناكسنيبابيرغناكيذلانيدلاكلذ؛هنيدب

فرعامقدصنيحةصاخلاهتقيرطبهربتخاو،هيلإهرضحأف.كلملاعمّسغلبنح؛هتلماعمنسحو

.هئارزونمدحأاهغلبيملةلزنمهدنعغلبو،هرومأيفهريتسيحبصأو،هسفنلهصلختساف3هنع
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تملسأو"كلملاملسأف،كلملاكلذىلعرثؤينأمالسإلابلماعلاملسملاعاطتسادقلو

..دالبوندمنماهرواجاميف34"يلام"ةمصاعيفيرسيورشتنيمالسإلاأدبو،ةيشاحلا

،ةينثولااهيفتششعتدالبىلإمالسإلالعشمهدرفمبلمحيذلانمؤُملةيعادلاهنإ

عجريلوألاداورلانمهلاثمأىلإوهيلإو،رونلاكلذنمتسبتقاولعشملاكلذبتءاضتساف

.ءادوسلاايقيرفإعوبريفمالسإلاراشتنايفلضفلا
ناك،هلامتحاةعسو،هردصةباحرو،هملعوهقلخوهنيديقهابأهبشينسحلاوبأناكدقلو

نمف،سانلانمادحأفلختنبيلعلثمتيأرام":لوقييطفنلاةعرزنبرمعيضاقلا

هعمو"رزوت"نممدق،نيفصوتملاخياشملانمناكيدومقلامساقلاابأهنمتيأرامبيجع

وبأبيغتينأيغبنيال":تلقو،هماركإيفتلفتحاف{مهتيفوصو"ةطفن"ةبلطهمركأفهتبلط

اذهنم":يدومقلانبالاقرضحاملف،اورضحدقوهترضحأف3"روضحلااذهلثمنعنسحلا

0"؟يلعةضغبنموهأ":لاقف"!يبازعلانبيلعنسحلاوبأهيقفلاهنإ":تلق"؟انعمسلاجلا

ملفتلعفذإو،هماركإبلاغتشالاىلعتمدنوهنيبوييبتلاحةملظتيأركلذلاقاملف

عمساملف.روضحلااذهنعيحاصوانأييانغأناكامو؟يحاصىلعويسفنىلعتينج

تيأرله:لاقف،"مكنعنوركذياذك":لاق"؟خيشاياذهكأبنأنم":لاقكلذهنميلع

ينامسدقوةيضابإلاءاهقفنميبأناك":لاق"!ال":لاق"؟هودعمسابهنبايمسيادحأ

كلتتلعجف«هبلكلمو،هبلقلامتساتحردصلايفشتةركاذميفهعمذخأًمُت:لاق3"ايلع
النأديرأنسحلاابأاي":هللاقتيحاقرتفيمنوميظعجاهتبافترصتيحيلجنتةملظلا

."هبهذمدمحيوهدمحيدومقلانبالصفناو"دلبلااذهبيتماقإةدمقرافت

ايقيرفإىلإمالسإلالوخدببسنعنيخرؤملارثكأاهركذييلاةصقلاعمةصقلاهذهنإ
اناسنإهنملعجو،لجرلااذهقالخأنمبذهدقمالسإلانأةحضاوةلالدنالدتىطسولا

نمؤمللايحالثمحبصأقح؛ةيوامسلانايدألااهيلإوعدتيلا،ةيناسنإلاتافصىمسأهيفلثمتت

ىصوأاًمبافصتملجرلانكيملولو،هنايبوهلاقمبيدهينألبقهكولسوهقلخبيدهييذلا
3"ىلام"٢ناكامنيحءاهيفقدصلاو.ةلماعملانسحو!ةنامألاوةقثلاهيفتلجتفمالسإلاهب

ةظاظفلاكلتبيدومقلانباهلباقامنيحلمحتلاو«سفنلاطبضوىذألاىلعربصلابىلحتو
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نمبولسألاسفنبهلماعويدومقلانباةزملببضغول،خيراتلانمتاحفصتبلقنال

نتفلارثكألعلو{ةنتفكلذنعتأشنامبرو،نيلجرلانيبةلصلاتعطقنالءاردزالاو،ةنوشخلا

مهمهفمدعو؛ملعلاىلإنيبستنملاضعبشيطاهببساَمَنإنيملسُمْلافئاوطنيبعقتوتعقوتيا
.مهيفةيبهذملاةيبصعلامكحتو{مهيلعردصلاقيضوشيطلاورورغلابلغتومالسإلاحورل

عيبرلاوبأوهشمالسإلامالعأنماملعبجنأدقءايلعهدلوفلخيبجنأامكو

ةغللابرعشلاوألجزلاديجي،اعوبطمارعاشناميلسناك،فلخيينبيلعنبناميلس

ىلإىماستيالىحصفلاةغللابهرعشنأالإةيربربلاةغللابرعشلاديجيامك،ةجرادلا

عطقنادقفلطتملةيبرعلاةغللهتساردنأكلذ،دمحأهديفحوأديعسهدلورعشةجرد

لوصألاوعورفلالئاسمنملئاسمهيلعذشتالتناكف،اهيفصصختوةيعرشلامولعلل
هتبترمامأ{ةيملعلاهتبترمهذه،اهتبسحديجيو،ضئارفلانقتيناكويضابإلابهذملايف

.مهقالخأوممماميإىلعنيصيرحلانينمؤُملاةبترميهفةيقلخلاوةينيدلا

ريغريثكلاهلامنمقبيملف،مركلاىلعاعوبطماميركهتهازنوهقلخوهملعىلإناكو

ءايلوأامأ":مُهَللوقيناكف،هدالوأليقبينأبهنوحصنيءاقدصألاضعبناكو،ليلقءيش

ءهلاملقربكاملو"يلامبقحأانأفمهنمةاصعلاامأومهنعىلختيالهللانإفمهنمهللا

دقكلامنإخيشاي":هللاقف‘نوزعنبةضايبميمحلاهقيدصهءاجف،هديتاذتقاضو

ماعلكيفيدنعنمةئاموأ،ارمتةبيونيسمخيفكللهف‘ترثكدقكتنؤمو©لق
نإكلاوال":هللاقف"ةوعدلالهأءافعضو،دجسملافايضأو"كفايضأىلعاهبنيعتست

مقفالعافتنكنإنكلو،رسعىلعولو\تركذنمقوقحاهنميدؤأ{ةيافكليقباميف
."كلاموكسفنبكلذلوتكريغاهبماقامكمهقوقحب

مامزتلفنادق،ةيبصعلابنوحشم.ةنتفلاببرطضمنمزيفشيعيناميلسعيبرلاوبأناك
يقةنتفلارانةيبصعلاةاعدضعبدقوأهمايأرخاوأيفو،ناميإلاةداجنعاودعبوسانلا

هآراملف،هناوخإبخيشلاقحلأو،اهنممهوجرخأفةيضابإلاىلعاهناكسبلأتو3"ةمونك"
"ائيشمتلعفامفاملاسجرخيموقلاهيقفمتكرتاذإ":حاصراكنلانمنيبصعتملاضعب
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خيشلاراهصأىلوتنودتعملابهذاملو،ةلتاقاهنظةنعطمهدحأهنعطفكسانلاهيلإبلاوتو

يفدالبلاتناكدقل.حالصإلاومالسإلاةلاسرلمحلهاقبأو،هرمعهللالاطأفشهجالعوهفاعسإ

داسفلابلغتو،ةيبصعلاعارطصاو.ةنتفلاراشتناومكحلاداسفوملظلانميناعتنيحلاكلذ

نماهعبتياموديرجلاةقطنمناكسىلعضرفتنيحلاكلذيفةلودلاتناكوريثكلاءيشلا

فصنذخأتفةفصانممهلوقحو،مهعرازمةمدخباوموقيو،مهيضارأاوعرزينأتاحاولا

3مهتبصنأنمةبيرضلااوعفدينأسانلامزلتثرمتلاوبوبحلاكةعارزلاللغعيمَجنمجاتنإلا

رادقمالإمُهَلىقبيالفةاكزلاةضيرفمهتبصنأنممهنمنوقتملاجرخيمت،رشعلااهرادقمو

نماوعاطتسااماوفخينأهسفنلوسانللزيجيعيبرلاوبأناكفمهتادوهجبجئاتننمثلللا

:لوقيو،حالفلاىلعةبيرضرشعلاو«ضرألاةبحاصاهنأكهفصنةلودلاذخأتالقحإمهلاومأ

هبحيبنستاعيرشتاهسفننمنستنأامأإميركلاعرشلاهررقامالإذخأتنأاهلسيلةلودلانإ

نأعرازمللنإفةوقلابيهتبلغتاذإفاهقحنمسيلكلذف"مهقوقحبصتغتو©سانلالاومأ
(.ةناهملاوةبوقعللهضرعتالةقيرطيأبهلاومأظفحينأوإةليحلاباهعمكلسي

وبأبجنأدقلو‘ةميركلاةرسألاهذهنممالعأةثالثنعميركلائراقلااهيأكتثدح

اذهديعسناكو،اديعسهوبأهامس،قيرطلاسفنكلسو،جهنلاسفنيفراسادلوعيبرلا

.اديجمارعاش‘هلمعو،هملعو!هناميإعم

رهدلانيبجيفةرغناك،ادلوفلخينبيلعنبناميلسنبديعسنامثعوبأبجنأو

وهكلذ،خيراتلانمةليوطتارتفيفالإنامزلامهبدوجيالنيذلا،لاطبألاكئلوأنم

.«تاقبطلا»بحاصينيجردلافلخينبيلع,ناميلسنبديعسنبدمحأسابعلاوبا

.ةيادملالعشمةلمحلهمارتحاو!هنيدو،هقالخأولجرلاملعىلعاناهربواليلديفكيو

تايوتحنركذامدنعلاقامكيلإف"ىلوألاةقبطلانعثدحتامدنعباتكلالوأيفدروام

للالوسرباحصأمه:ىلوألاةئاملانمىلوألانوسمخلامهيلعتلمتشانيذلاف":باتكلا

ىدهلاموحبمهذإ،مهدادعتىلإجاتحيالفرهظأمهايازمورهشأمهلئاضفو.

مهذإ{ةلمجمهركذمسقتنمدبالفمهلضفومهتلزتمومهتناكمىلعوىجدلاحيباصمه
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ءاضارعإمهركذنعتوكسلانوكيالئلو،لوألاردصلاو،فلسلاوةودقلاوةمئألا

:لاقفليصفتلايفأدبامدنععملاسفنداعأو،"ضامغإوأاضمغمهفرشنعزواجتلاو

جاتحيالفرهظأمهايازمورهشأمهلئاضفو.قفهللالوسرباحصأمهىلوألاةقبطلا"

نمونيواودلايفمهرابخأومهريسنملصحت-مهيلعهللاناوضر-مهأل؛مهتيمستىلل

مهبسحو©فيلأتلاحتناوفينصتفيلكتنعىغأامنيوارلارودصيفاظوفحممهراثآ

ثينرقيتمأريخ»::التقاهلوقو0©')«ينآرنمىقشيًال»:اكفهللالوسرمهيفلاقام

نمنأملعافاذهتبثاذإف،مهلئاضفيفةريثكثيداحأو.("»«مهَتولَنيذلائمهنولنيذلا

مهنمو،فئاحصلامهلئاضفركذبتألتمادقف،فلاخُممهمدقتفانفلاخيملنمةباحصلا
رباكألاةلمجيفاندنعنودودعممهو،فالخلالهأدنعفاصنإلايفاظحلنيملنم

."هركشريغلاباعنإوانيلعبجوو،هركذنكمأنممهنمركذنلف،©فالسألاو
ةنسلأمهتلوانتنممفهللالوسرباحصأضعبسابعلاوبأركذةميقلاةمدقملاهذهدعب

مهتلادع-هنعيضروهللاهمحر-حضوأفشةسايسلاسالحأنمنيضرغملامالقأو،اوهألا

قبطنييذلا،ماعلامكحلابمهيفمكحومهيفهباحصأرابكوإهللالوسرةقثو،مهتهازنو

ليمالسإلابرغملاقيمالسإلاخيراتللسرادلاوإهللالوسرباحصأعيمجىلع

.سابعلاابأهللامحرف،ميقلاباتكلااذهىلععالطالانودهتامولعميفوتسينأنكمي

جكتبجخجكتبججاك6بج
,9ء

يتازملافلخينبناميلسيرلاربا
نكيمّلهنأىلع{ةلقنتمةيحفراعملاعاونأبةلفاحةبتكموةخماشلاملعلاممقنمةمق

دقللبيأرمُهَننوكينأنودمهريغءارآنولمحينيذلانيدماجلاملعلاةلمحنم

(عجارملا).ظفللااذميهجرخنمدجأمل١(

١٣٣٥..ر«نيصحنبنارمعنع،هظفلبهريغويراخبلاهجرخأثيدحلا٢( /٣ (عجارملا)0٣٤٥
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ةريبخةرينةريصبو،ءايشألاقئاقحىلإاذافناركفىسنتداكتاليلاةيعاولاةظفاحلاعمبهو

ديمجزبقحهديهيلإتلصواملكسرد،هقفلاولوصألاباملاعناك،ماكحألاعقاومي

جرختف،ىوتفلاوسيردتللىدصتهفراعمترقتساو،هبهاومتجضناملف،مهقافونارقألا

.مالسإلامالعأنمريثكهديىلع

نبدَّمحُمهللادبعيبأمظعألامامإلاةسردمبقحتلامث!هرصعخياشمىلعهتساردأدب

.ةريسلاوملعلاذخأهنعويئاطسرفلاركب

©فيلأتلاوسيردتلاىلعفكعئةساردلايفبابشلاوابصلامايأعيبرلاوبأىضقدقل

ةرادجباهلمحف،اهلمحلهسفندعأهفالسأاهلمحتنێلاةيملعلاةنامألااهنإ

بجنأنماليجنوكامكو،هتايحيفةدحاوةظحلاهنعلختيملو،قاقحتساو

يفهدودحنايبو،هللانيدىلإةوعدلابنيلهاجلاونيلاضللمالسإلاملاعمحضوأوبالطلا
ةريسلاو‘لوصألايففحتملااهنم؛ةميقتافلؤمانلكرتداشرإلاوظعولاسورد

نأملعتملاملسملابابشلابردجي.ملعتملاملاعللميقروتسديهو.هيلإةبوسنملا

.اهبلمعينأواهظفحي

.ةيلقألايأربلمعيوغحوجرملالوقلابيفيدقهماكحأيفادهتجم.هيأربالقتسمناك

امنوءاهيلعدنتستىلاةلدألاوءارآللثحبىلعرصتقيالهماكحأوهاواتفيفهنأودبيو

.ةثداحلابطيحياملهتفرعموحوضومللةيصخشلاهتساردو،ةئيبلافورظكلذىلإفيضي

:رضحنممةعامجللاق،ةافولاضرمركبنبدمحهللادبعوبأربكألاهذاتسأضرمامل

"هللادبعيبأءانبأربكأوهو،©فسوييبألوهنويعلاىلعيذلاالفلاناتسبلانأاودهشا"

؟خيشاياذهام:ههبنتتلاقفوهسلاوأعجولاببسبكلذنأتنظف،كلذبهتأرماتعمسف

باجأو،هنععجريملو،لوألاهلوقموقللدكأو،لاقاَمبهسفنىلعداهشإلاخيشلارركف

"كيأروكملعىلإمهنععجرأالييأرويملعوؤكلذنمرثكأهلتدقتعاينإ":الئاقهتأرم
غلبفسةساردلاماظنيففلخينبناميلسعيبرلايبأدنعذئنيحدمحأسابعلاوبأهدلوناكو
.ةثروللالامحبصأدقكلذنأىأرهمأل؛اهنعكسمأفةقفننمةيقبهديبتيقبدقو.هيبأةافو
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ةلادعلاهمزلتالكابأنإفكيلعجرحالوهنم.قفنأوكديبامكسمأ:عيبرلاوبأهللاقف

رثكأنأعمءاهبىصوأامكهتيصوذفنأو،هللادبعيبأخيشلانطومىلإبهذمتامكنيب
،توملاضرميفتعقواذإةيطعلاذافنإنوزيجيالو،دالوألانيبةلادعلانوبجويءاهقفلا

ةيضابإلادنعهبلومعملاحجارلانكلومالسإلاءاملعنيبافالخنيتلأسملايفنأكشالو

.توملاضرميفةعقاولاةيطعلاذافنإمدعو،دالوألانيبةلادعلابوجووه

ىلعةحضاوةلالدلدي،كلذيفبهذملالاوقأنمروهشملاريغبعيبرلايبأىوتفو

مُهَلعقينيذلاسانلالاوحأةفرعمىلعهدانتسامتاةهجنمهداهتجاو،هيارلالقتسا

.ىرخأةهجنمثادحألاكلتفورظلهتساردو،ثادحألاولكاشملا

ةرسألةلماكلاهتفرعموهاَمئِإىوتفلاهذهيفينأعيبرلايبألرسييذلانأيلودبيو

هذهنيوكتيفبوقعيفسويوبأهلذبيذلالصاوتملارابجلادوهجمللو،هللادبعيبأهذاتسأ

اذهو،للادبعيبألخأوأاكيرشهنأكتح،اهلةميركلاةايحلافورظةئيهتو!ةرسألا

،فسوييبأحافكلناكاَمئِإكالمأنمهيلعدوعيامنأملعيوهف،هللادبعوبأهظحالام

.ةيطعلاهذهبدوهجملاكلذنعهضوعينأىأرف

،ىوتفلاهذهرادصإيفعيبرلاوبأدنتساةيسفنلاةساردلاوةيصخشلاةفرعملاهذهىلعو

دمحمهللادبعيبألعفامأتلق":لاقفعوضوملااذهنعينيجردلاسابعلاوبأثدحتدقلو

الإزوجيالف5هيفيفوتيذلاضرملايفةيطعهنأ:الوأ:اهنم،هوجولذفنيالفلظركبنب

الإملعلالهأعيمجدنعطرشكلذو،زوحلاوميلستلاركذيملهنأ:ايناث.ةثرولاةزاجإب
لوقيفبألاىلعبجاونينبلانيبلدعلاو،ظفللاهيلعلداميفلدعيملهنإ:اثلاث.ذاشلا

لوقحجرعيبرلاابأخيشلانكلتملعاميفانباحصأرثكألامهيلإو،ملعلالهأنمةعامج

مهتزاجإلزاجاَمئإكلذنإ:-ملعأهللاولوقأو،بألاىلعةلادعلابجتاللاقنم

ةثرولانأبريخألاهليلعتىلعدريوسابعلايبألوقىهتنا"۔هللاهمحر-خيشلاباراربإ5هايإ

نمناكاَمئِإهلاقامنأةبساحهتهبنهتأرمانأبةصقلالوأيفدروامكلذاوزاجأامبر
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ءاهملعواهيأرىلإهملعوهيأرنععجرينلهنأنلعأو،هفقومىلعهللادبعوبأرصأفعجولا

.ةثراواهنأملعلاعم

داهتجالاةكلمىلعليلدهبلومعملاريغبهاوتفوححوجرملالوقللهحيجرتنإفنكيامهم

هيبشو،ماكحألاقيبطتدنعةيضقلابةطيحملافورظلاعيمجةظحالمو،يأرلايفلالقتسالاو

:ةيتآلاةصقلايفءاجامةثداحلاهذهب

ىرعامهنيبطبرت،نايكذناذيملتعيبرلايبأدنعنوسردينيذلاةبلطلاعومجبنيبناك

بعتلاباسحأاذإتتحةساردوةركاذميفامهتقونايضقياناكو،ةبحملاوةقادصلاوةلامزلا

عضوو،فيفخلالزهلاو،ةئيربلاةباعدلاوشةكحاضلاةنكنلابامهيسفننعاففخللملاو
اثدحتف،بابشلالامآحراسميفلايخلاامهبقلحوكامهبناجىلإةساردلابتكناليمزلا

كيلإبغرأينإ":هللاقوكدجاراقواعنصتمرخآلاىلإامهدحأتفتلاو،جاوزلاوةبوزعلانع

ىلعقفاوتلهفاهجاوزيفابغاركتئجو‘بسنلاوبسحلاتنبةنالفكتخأيفيقيدصاي

ىلإرظنيو،هتخألبقتسميفركفييذلارمألايلوراقويناثلاليمزلاعنصتو"؟كلذ
ىلإاعجرونايتفلااكحضوء"امكلهللاكرابفتلبقدق":لاقوهسأرعفر74

بكترادقنوكيالأ©بطاخلاىفلاسفنيفسجهيأدبائيشنكلو،ةركاذمللامهبتك

مامأالوئسمنوكيوهتأرماهذهةنالفتحبصأو،ادقعنمجاوزلاحبصأو{ةقامحهذههتباعدب

ءهنهذىلعةركفلاددريباشلايقباقرتفاامدنعوائيشهنعيردتالةجوزنعسانلاوهلل

سمتلياملعوانسهنوربكينيذلاهئالمزىلإهتلكشمبعزفوءاتابثواخوسرالإدادزتالف
َنهْلزَهَودجهدجةالئ»نأبهباجأمهنمدحاوىلعاهضرعاملكناكف،لحلامهدنع

هلةجوزتحبصأوةاتفلانيبوهنيبدقعنادقحاكنلاف.©_)«قاتعلاَو.قالطلاو.حاكنلا:دج

.راتحاويفلامتهاو،تاباعدوتكننمنوءاشيامكلذىلإنوفيضيوعرشلامكحب

نأملعف،هركفدورشو،بيجنلاهذيملتوهسعيبرلاوبأخيشلاظحالسوردلانمسردكو

_
٢٨٠(ر)مكاحملاهجرخأثيدحلا١( (عحارملا).«ةعجرلاو...»:ظفلبةريرهيبأنعامهريغو(٤٨١١ر)يذمرتلاو٠
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لاقفةصقلابهوربخأف،هئالمزضعبهنعلأسامنإولاؤسلابهطحخيملف؛هباصأائيش

."هتزاجأولوءيشهمزليالوحاكندقعنيملهنإفةءارقلابلغتشيلو.مقيلفهلاولوق":خيشلا

©رصعلاكلذيفهداهتجاولجرلاملعغلبمىلعلدتيلاثداوحلانمىرخأةثداحهذه

اهنةلأسملاهذهو:تلق":لاقفاضيأةصقلاهذهييجردلاسابعلاوبأخيشلاشقاندقل

هنوكعماليكونوكينأولخيالةأرملااخأنأكلذو،ةقلطمبتسيلو،اهبديقتهوجر

حاكنلاناكنإو‘فالخالبدقعنادقحاكنلافاليكوناكنإف،اليكونوكيالوأ،ايلو

اهعانتماوأاهلوبقىلعافوقومنوكي:ليقو،هزاوجىلوألافهتزاجأمثليكوتريغبالوضف
عقونكارتكءێاهعانتمابحواطالهنيعبةيضقلاهذهيففرعةللاهمحر-عيبرلاايألعلو
.سابعلايبآمالكىهتنا"ملعأهللاورحآيلونممدقتتدقعوأؤبطاخعمامدقتم

جارختسايفهداهتجاوهيأريفعيبرلايبألالقتسانماقباسهيليترشأامديؤتةصقلاهذه

.ةثداحلافورظلةيصخشلاةساردلاىلعو،لاوحألانئارقىلعىوتفلارادصإيفهدامتعاو2ماكحألا

مركلاوعضاوتلاوملحلاونيللانمنينمؤُمْلاقالخأىمسأبىلحتيعيبرلاوبأناك
.مُهَلحصنلاو"نيملسملاةبحمو:ةفعلاو

ناكو،مهعادولةليوطةفاسممهعمراسف،مهنادليىلإاودوعينأهبالطنمةعامجدارأ

:مهعمريسيوهومُهَللاقاًممو3ةيساردلامهتلحرمرخآيفمهيصويو"مهيلإثدحتي

مكهوجوباهولبقتستنأايندلاومكايإف،هللاءاشنإمكلزانممتلصواذإف،مالسلاباوضما"
ةحيصنلاو،ةفلألابمكيلعو،هنمذخأتنأدبالفاهربدتسانموءهتقرغأاهلبقتسانمنإف

نممكيلعدرينميفريصقتلامكايإو،سانلارومأومكايإو،ركذلاسلاجمظفحو،راورتلاو

مهناطوأىلإعوجرلاىلعبالطلانمةعامج.مزعامنيحو،"مالسلاومكتوعدلهأ
يفاورمتسينأنوعيطتسيمهنأو،ملعلائدابمنمةيافكلاهيفاماوذخأمهنأنيدقتعم

ركبيبأنبءايركزىيحيابأةمالعلاىصوأو،مُهَلضريملبنكلاىلعنيدمتعممهتسارد

مالسإلاكرتنمكمتنأفمكلهأىلإلاحلااذهىلعمتعجرنإمكنأاوملعا":مُهَللوقينأ
رورغلاهكلمتيوأ5؟لقألابىضرينمىلعاخيبوتةرابعلاهذهنمفنعأسيلو"دمع

.لامكلابلطىلعاضيرحتدشأالو5ةياغلاهبلصياملئاسولانمكلمدقهنأبسحيف
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يغاوزلافلخنبديزيهقيدصبناجىلإدجسملااياوزنمةيوازيفاسلاجمويتاذناك

له":لئاسهلأسف.ردينبدّمحُمبوقعيوبأةمالعلاهيقليسردىلإامهناكمنمناعمتسي
لمعلاانيلع":هلأسنمللاقذإ؛أطخبوقعيوبأباجأف3"؟ضلئارفلابملعلاانيلعبجي

يفنمعمسيثيحبهلأسو،عيبرلايبأهقيدصىلإديزيهَجئاف،"اهبملعلاانيلعسيلو"ضئارفلا
وبألاق3"؟ةلأسملاهذهيفركبيبأنبهللادبعيبأنعتذخأيذلاامناميلساي":دجسملا

ىود."لدعوضرفهنإو،باونلاهلعفيفنإو،هبملعلامزلءيشبلمعلامزلاذإ":عيبرلا

وبأنلعيملفكلذعمو،دحأهيلعدريملفادجسملابناوجيفباوجلااذهبعيبرلايبأترص

مالكلاملعلئاسمنمةيضقلاو،هلوقنععجرينأناخيشلاهنمبلطالو،هعوجرنعبوقعي

ةيمالسإلاقرفلاضعبوةيضابإلانيبفالخلالئاسمنميهو،بتكلايفةطوسبمةروهشملا
.هبموقيفيكفرعياللمعبناسنإلاموقينألقعيالهنأل؛ىرخألا

.عيبرلايبأخيشلالاحاذهناكو":لوقيفةثداحلاهذهىلعينيجردلاسابعلاوبأقلعيو

تدرألاةروصلاهذهراطإهبلمكياًمملعلو،"ءافجهعمسيالو‘دحأةئطختبلجعيال

يفدرواًممجذامنميركلائراقلللقنأنأباتكلااذهيفلماعلانمؤُملااذهلاهعضأنأ

39:"عيبرلايبأريس"بروهشملاميقلاهباتك

نملكليفينأملاعلاةلاهجنم"،"وهالإاهلخديالنئازخهلنوكتنأملاعلليغبني"

عمةلعلكوحلصيثيحالإءاودعضيال،هتيودأيفبيبطلاكهملعيفملاعلا"3"هلأسي
امةسايسلاىلإجاتحيملعلا""بدألانسحوراقولاوةنيكسلابمكملعاونوص"5"اهئاود

اذإف،هيلإجتحيملامهملعنامتكبهللادبعينأملاعلاىلع"3"ملعلاىلإةسايسلاجاتحتال

ءيشلكنماوذخنكلوىصحينأنمرثكأملعلا"3"هنامتكهعسيملهيلإجبتحا

؛هيفنكتملابويعهلاولعجو،بيعريغنمهوكرت:ةثالثبمالسإلاسانلاملظ"3"هنسحأ
3"نيباذكلاةبوتبونذلاىلعيدامتلاورافغتسالابناسللاةعرس"3"مهيفنكيملوهوعةاو

اوبكراممهنإفسانلااورذحا"3"هبربئزهتسملاكهنعباتامىلإعجري.بوتينم"

."هودسفأالإملسمبلقالو،هورقعالإداوجنتمالوءهوربدأالإريعبرهظ
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سيل،ليللافوجيقهتالصيقافقاو،باوبألاهيلعتقلغدق،هتيبرعقيفلجرلانوكي"
كلذرهظينأهسفنيفبحأاذإ:لاق،!؟كلذفيك:هلليق،هتالصبءارموهوهريغهعم

هتيبيفوهو،اهبرغميقةنتفلانوكتوسمشلاعلطميفلجرلانوكي"3"هيلعاوعلطيوسانلل

:هلليق،ةنتفلاكلتنمامدرطقيهفيسو،هلامبالوهسفنبرضحيملودقارهريرسىلع

."نيتفئاطلاىدحإىلإهبلقبلاماذإ:لاق!؟كلذفيك

ةروصاهنممسردقئراقلانوكينأوجرأ،يازملاعيبرلايبأةيصخشنعحمالمهذه

.ميظعلالجرلاكلذل

جكابججهك6بجكجك
ء

يتازملادمحأنبنوميم
اردصمناكوثءاهدولقعو،ءاكذوةنطفاذناك":ينيجردلاسابعلاوبأهيفلاق

"الصفهلوقوالدعهمكحناكف،ةعامجلاو(يلعنبمهالوم)اهمدقملبقنمنيجردب

مدقمنأل؛نيجرديفىواتفلاوماكحألاىلوتينوميمخيشلانأفيرعتلااذهنمودبيو
ملانوميمنأل؛رومألاهذهيفهيلإنوعجرينيملسُملاةعامجونيحلاكلذيفنيجرد

سانلاهنيدوهملعيفوهيفقثواَمئإَو،هتايحنمةرتفيأيثةموكحلللمعلالوتي
هريغلعفياملعفيوهسأربكريملف،ريخنمةيقبنيجردلماعيفناكوهيلإاوأجتلاف
ناكيذلا،ازملادمحأنبنوميمىلإهماكحأيفعجريناكاَمئَو،ةطلسلاباحصأنم

اذههلمعبىضرأدقو{ةهازنونيدبفرصتيو؛ملعبلكاشملالصفيو،لدعبمكحي
.نيملسُمْلاةعامجىضرأو،نيجردليلعفلامكاحلا

،لهجلااهيفبلغتو©نيجردمايأتربدأو،هرصبفكتيحتلاطو،خيشلابةايحلاتدتما

6هملعيوأهنمملعتيوأ\تيدحيفهشقانيوأ،هلأسينمدجينأىنمتيخيشلاناكقح

يفةبغرلاديدشاّيعملأ،ايكذابلاطهلبهوف،همايأرخآيفهتوعدباجتساف،هيلعهللانمدقو
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هللايبحنألمأوخيشلاهبحرفف،فلخينبيلعنبناميلسنبديعسةمالعلاوهملعلا

يفخيشلاسلجمقرافياليكذلابلاطلاناكو،قحلاملاعمنمسمطناامهيديىلع

همدخيوخيشلاقفاريناكو،معركلانآرقلاةقلحرضحيناكفتيبلايفوأدجسملا

هلمحيوةءارقلاىلعهنرميناكف،فلخينبفلخيهدَحلاماركإهرثؤيخيشلاناكو

يفهقفاريو،هيلعرسعامهلدرسيوهسفنباهحيحصتىلإيدتهيتيحهئاطخأةعجارمىلع

ىلإ،ةيوغللاتادرفملايناعمهلحرشيو‘تايآلايناعمزاجيإبهلرسفيو.ميركلانآرقلاةوالت

.ةدافتسالايفبغارلابيحنلاذيملتلاعمحوصنلاسردملاهلعفياممكلانهامرخآ

ةءارقلمكأنألبقيبصانأونيجردةقلحتلخد":ناميلسنبديعسنامثعوبألاق

الالجإرتكيناكهئل؛بتكلاةءارقىلعنيرمتببسنوميمخيشلاناكف،ميركلانآرقلا

ءاجاذإف،اباتكهعمجرخأدجسملاىلإجرخمهنأكلذو،دئاوفلابينصخييو،يدلاول

ئلعلكشيامضعبيفتفقوتمف،أرقأوباتكلاذخآف3"ارقا":يللاقو؛ناعددجسملا

لوقيناكوكلذنسحتساتفحصمأتبصأ،امافرحتأرقاذإف،"بهرتالونيب":يللاق

."ةدئافنمينيلخيالناكو،اذكوأاذكةروسئلعأرقا":هرصبفكامدعبيل

نمففخهرصبفكوربكاملف٧لانيدةماقإىلعاصيرح،يهنلاورمألايفاديدشناك

.حالصلاوريخلاهيفمسوتيفلخينبفلخيةمالعلاناكو،هيهنوهرمأيفنالو،هتدح

:مُهَللوقيو،هبربلاوهماركإىلعسانلاضحيناكو.ةفيرطلاايادهلابهصخيناكف
ملاعو،رقتفاينغو،لذزيزع:ةثالثلالاصخلاهيفتعمتجادقف،دمحأنبنوميماومركأ"

نيحنيجرديفشيعينأةايحلافورظهيلعتمكحيذلاملاعلااذهناكدقل"لاهجنيب

نيدوملعنماهيفناكامىلعتوربجلاوملظلاىتأوءاهتراضنتبهذواهمايأتربدأ
قرطلانمربتعتةقيرطىلعىرجدقلف،ميلعتلاوةيبرتلالئاسويفىذتحيالثمقلخو

ريثتسينأدعبهسفنىلعذيملتلادمتعينأىلعلمعيهنأكلذو3ميلعتلاوةيبرتلايفةثيدحلا

اهححصيم،هسفنبهئاطخأىلإلصينألواحيو،دعاوقلاجرختسيوجننتسيف،هنهذسردملا

هيفرذبيوبلاطلاةيصخشمرتحيهتيبرتوهسيردتةقيرطيثوهو.سردملاهنقلينأنود



سنوتينةيضابألا[_.._)ةيراتلابكومينةيضابألا

نيل،ةريسلانسحنمؤُملانوكينأىلعاصيرحناكدقو«سفنلابةقثلاوشةعاجشلاروذب

ديريالهنإ،"هنمأربيليقتايملسمللاقنم":لوقيناكف،ناسللاوديلافيفع،قلخلا

.باحصألاهببسبهلمتو«سفنلاههركتفصويأملسملاىلإبسنينأ

جكتمجخجقبججقبك
٣ء

حومجنلفرمعصنعوبا

مامإلااهبتكيتلاةميقلاةمجرتلاهذهةءارقيفميركلائراقلاقفارألملقلاعضأنأفرشي

ةمدقميفصفحيبألمجرتنيحلاق،هنعيضروهللاهمحر-شيفطاقاحسإوبأةودقلا

ردبلاهنعهبتكامريغةمجرتهلدجنملعيمجنبورمعصفحوبأةمالعلاوه":ديحوتلا

ولةمدقملاسفنيفةيلمعلاوةيملعلاهتلرتمكردنانكنإو،همجارتيفةللاهمحر-يخامشلا

بسنتهيلإو،اروظنمءاملعلانيبنمناكو،اروهشمامامإناك:ردبلالاق،"هيلإاهتبسنبانمزج

نممهريغوةبرجةريزجلهأدامتعايهو،ةيبرعلاناسلباهّلدبأف؛ةيربربلابتناكلاةديقعلا
.ىهتنا"اهردقىلعاحرشاهتعدوأو،ةبلطلاءادتبايفةسوفنريغبرغملهأانباحصأ

ةديقعبمهدنعةفورعملاةديقعلاىلعمهدامتعالفةسوفنلهأدامعتسيلاهنوكامأ

اونغتساف،هباونتعاومهدنعرهتشاءامدقلاةمئأدحألنيدلالوصأنوتمنمنتميهو،ةسوفن

اهلامتشا:رومأصفحيبأةمالعلاىلإةبوسنملاةمدقملانتمىلعودبيو،نوتملانمهاوسامع

-فلسلاجاهنمىلع،اهريسفتوةئالثلالمحلانمديحوتلالئاسمنمهلهجعسيالامىلع

ةفرعمنيئدتبملافيلكتو،ةيمالكلاةفسلفلابيلاسأبباشتنأنود-مهنعهللاناوضر

نيذلامهونيموصعملاةفرعمةءاربلاوةيالولالئاسميفاهنمضت،ةيفالخلالئاسملاوتافصلا
،ةرخآلايفمهتداعسبعوطقمكلذبمهو،احيولتوأ،اصنزيزعلاهباتكيفمهيلعهللانأ

لئاسمىلعاهؤاوتحا\ةمصعلابانباحصأدنعهنعربعملاهللانيدبءافولاىلعمهتومبو

ءايبنألاومزعلاولوأو{ةفاكلاىلإاولسرأنيذلاءايبنألاركذكخيراتلالئاسمليبقنميه
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ليصفتباهتيانع{هنيدلئاسمبلصتياممهمبةمامإىلعءىدتبملانوكييك،خلا...برعلا
لاوحألاو،ةينيدلاةايحلاراوطأيفملسملالاحنايبو،همدعونيدلابلمعلاىلإةبسنلابسانلا

ربعملااهيلعبلغتلاو،روهظلابهنعربعملاةبلغلاولالقتسالاىلإةبسنلابةمألااهيلعنوكتيلا
لوصأو،هريغنممالسإلازرفو،هدودحوةماعلامالسإلاماكحأذافنمدعلنامتكلابهنع

تامهمنمكلانهامخلا...سايقلاوعامجإلاوهيذلا،يأرلاوةنسلاوليزنتلانمعيرشتلا

.نيدلالئاسمنمطسقباذخآنوكييحميلعتلاةيادبيفملعتملااهبملييلالئاسملا

يلوأةعاطو،للملاماكحأةفرعمو،ةيلالقتسالاةايحلاسسأو.عيرشتلالوصأو،بيذهتلاو

.ةيمالسإلاتالامكلابيلحتلاو،قحلالجألقحلاليبسيفةيحضتلاو،لودعلاةمئألانمرمألا

ول،تامدقملامهأنمعقاولاورمألاسفنيفيهةديقعلاهذهف،اهنيبامزرفو،رئابكلاةفرعمو
اهعدبأو©بنكلالجأنماهيلعبتكتيلاتافلؤملاتناكلاهيحاونعيمجنماهبينتعا

.ةيمالكلاةفسلفلاسوهنماولخو،اخيراتوالوصأ
:لوقيهللاهمحرهنأل؛رظناهيفصفحيبأمامإلاىلإاهتبسننأيدنعو

الهريغلاهنأيفةحيرصةرابعلاهذهف"حلا...ةيربربلابةخوسنمةتكنلاهذهتدجو"
امىصقأةيربربلابفيلأتلادهعنأيهو،اهيفءارمالةقيقحنعانلبرعأخيراتلانإثهل.

ةقبطيهيتلا&رشعةسماخلاةقبطلانمفلؤملاوعبارلانرقلاودعيالهيلإلصينأنكمت

ريسو،ينورابلاهللادبعيبأتاقبطنمذخؤيامىلعنماثلانرقلانمىلوألانيسمخلا
.-هللاامهمحر-يخامشلا

اذهو،تافلؤملانمةيبرعلاىلإةيربربلانعلقنامرخآةمدقملاهذهنإ:لاقينأنكميو

ىلعلديايقيرفإلامتشيفيمالسإلاخيراتلاراوطأمهأنم-ةيربربلابفيلأتلاروط-روطلا

.مهاوسهيلإغلبيملاَمبهيفمهنيكمئومالسإلاىلإربربلاةيادهيفدوهجلانمانفالسأهلذبام
.ءازجنسحأمالسإلانعهللامهازجف

ةبترمبانفرعتةميظعةداهش!امامإناكصفحابأةمالعلانأيخامشلاردبلالوقيفف

-امهو،نزونوديقليولوقينمبيخامشلاردبلاسيلذإ{هنارقأنيبهتبسنبولمجرتملا
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ملنإوصفحوبأمامإلاوشةيرجه٩٢٨ةنسردبلايفوتثيح،رصعلايفنابيرق-هللاامهمحر
نيسمخلاةمئأنمتاقبطلاباحصأدنعدودعمهنإفةذبنلاةباتكدنعهتافوخيراتىلعفقن

نيجوُرفَتعماجةربقمبنفدوةبرجةريزجبهللاهمحريفوت،مدقتامكنماثلانرقلانمىلرألا

.ةَريزَحْلانمةميدقلاغلاوةهجبكلذو"يربربظفل(ةمومضملاءارلادشو؛ءافلاوءاتلاحتفب)

انانا

يداربلاةرسا
نمرمدلبجيناشندقو"يداربلاميهاربإنبمساقلاوبالضفلاوبأةرسألاهذهدامع

بلصوهناسلفقثقح،هرمألوأيفكلانهخياشملاةيقبىلعسردو،يسنوتلابونجلا

ةبرجةريزجىلإرمدلابجنملقتناف{ةفرعملاىلإهامظو،ملعلاىلإهشطعدادزاو6هدوع

تقاتمثكهلاءاشامهدنعسردف،يبرجلاشيعيخيشلاهنامزةمالعةسردمبقحتلاف

نكاسيبأريبكلامامإلاةسردمبقحتلاو،ةسوفنلبجىلإلحتراف،ديزملاىلإهسفن

نمامامإو،مالعألانماملعحبصأتوح،هتساردكلانهلصاوو،يخامشلايلعنبرماع

رهديفرقتسيملهنكلو،ةسدقملاةلاسرلالجأنمهحافكأدبفرمدلابجىلإعجرو.ةمئألا

هتوعدلاقلطنمو،هتماقإلازكرمةَّريزَحْلاكلتنملعجيلةبرجىلإلقتنادقف3اليوط
ءاملعلابجعتنيحلاكلذيفةّريزَجْلاتناكوههللاليبسيفهحافكلاناديموةيحالصإلا

©بعاتملادشأيناعتةيسايسلاةيحانلانمتناكنإو،سرادملااهيفرشتنتو!مالعألا

رقتساو،للانيدنعنيفرحنممكحو،دسافمكحماظنتحت،ىذألانمفونصلضرعتتو

رمألابمايقلاوسانلالكاشميفلصفلاوىوتفلاوسيردتلاوفيلأتللىدصتو،ةبرجب

ةيملعلاهدوهجتتآدقلو،نيفرحنملاونيملاظلابديدنتلاوركنملانعيهنلاو‘فورعملاب

.مالعألانمليلريغددعهديىلعجرختف،تارمثلانسحأ
ةنسلأىلعرشتنيأدبيذلالطابلاونيدلاللحتلايفرشتنيأدبيذلالطابللهحافكعمو

-ميخملالطابلاو،رارقتسالامدعودسافلامكحلالالظيفدفاورلالطابلاو}نيعدتبملا
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ناك،ماعلايأرلاةيعوتبهلاغشناو&روصلاهذهشيفلطابللهحافكعم،هللانيدبلهجلا

.راثآلانمةميقةورثانلكرتدق

دمحأنبدمحمهللادبعيبأخيشلابلطلةباجتسا،ةميقةلاسرةيعرشلادودحلايففلأدقف

ءزجلاهنمردصأفمئاعدلاحرشيفأدبو{ةيعرشلامولعلارثكأقئاقحاهيفددح،ينايغدصلا

متيملوةاكزلاىلإتفلبف3هدعبنميقابلاةدوسمتعمجمت،تاراهطلاىلإهيفلصو،لوألا
.متيملوميهاربإنبفسويبوقعييبأمامإلل"فاصنإلاولدعلا"باتكحرشوباتكلا

لوأءزجوألوطمريدصتوهو،"تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا"باتكفلأو

دقو،ريثكلاءيشلااهنمكرتدقفةبوجألاوىواتفلاامأييجردلاسابعلايبألتاقبطلاباتكل

.داهتجالاىلإديلقتلاةبترمتزواجتةجردملعلانمغلبلجرلانأىلعلدتةلمجاهنمتيأر
ةدشلاغلبتةحارصحيرص،يوقهلئاسريفوهو،ىوتفلايفيأرلابلالقتسالاهلتلوخو

ةرتفلانأخيراتلاةساردنمودبييذلاو؛مئالةمولقحلايفيلابيال،نايحألاضعبيففنعلاو

يسنوتلابونجلاورمدلبجىلعترملاتارتفلاجرحأنمتناكلضفلاوبأاهيفناكتلا
ةسرطغتملاةليزهلاةمكاحلايديألاتناكو،اريبكادحتفلبةيبهذملاةيبصعلاتناكدقف3هلك

نيبةنتفلارانداقيإىلعاهمكحيفتدنتساف"نوناقلابوأعرشلابسانلامكحنعتفعضيلا

ىلعهنوقتيالوهللانوشخيالنيذلاطيلستو،سانلانيبفالخلاةقشعيسوتوةمألافئاوط

لكباهببلاطتييلالاومألاعمجتنأمُهَلىنستيلناودعلاىلعمهتدعاسمو،مهريغ

وأةليبقوأةيرقلكؤنيداعتمنيلزعنمقطانملاكلتيفنوشيعيسانلاحبصأفرارمتسابوحاحلا

ىلعاليلدةلودلابلاصتالاىلإتمياملكحبصأو،اهسفنبةدرفنمشيعتاهنمةعومجم

مارحلاولالحلانعثدحتيوهو-يداربلاهلاقامكلذروصيامملعلو{داسفلاوملظلا
ةنيرق،اهدنعثحبلاوفقوتلابجيو،ةييرلاوةهبشلاىلعلدتيلانئارقلانمو":لاق-ةهبشلاو

باهتنالاوتاراغإلاومشغلانئارقنمو،قرزلامئامعلاهذه،اندالبيفصصلتلاوتاراغإلا

سبالملايفيهابتلاو{نتفتلاوهفرتلاناطلسلاوولعلاورهقلاوطلستلانئارقنمو،سوقلاوحمرلا
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سيناربلاو،ةموسملاليخلاوجارخألاوءةلوطملاةليذملابايثلاو،ةائيوملاءارفلالثم؛ةرخافلا

."اطخلارصقويشملايفرتخبتلاوعابتألاةرثكبززعتلاوناوعألاةرثكو،فاتكألاةعساولا

مهيديأنيبباصتنالاو،ةملظلاباوبأىلعفوقولاوعامتجالاو":مالكدعبلوقيو

باستكاباهلكنئارقهذهف©قتاوعلاىلعىقليامريغنمةدرفمبابجألاوبايثلاسابلو

ناكنإو،مهيديأيفامعصحفلاو‘ثحبلاوفقوتلابجوتو،ةبيرلاومارحلاوةهبشلا

وهفةمذلاىلإءارشوأ،ةقدصوأ]ةيدهوأ‘تاريمب،لالحلامُهَللصحينألمتحي

."هلمكحالردانلاو،ردانفيعضلامتحا

بلاغيفمهيلإعقيامإثاريملاو،ةوشررومألارثكأيفمهيلإةيدهلاف":مالكدعبلوقيو

بجودقفنئارقلاهذهنمةنيرقترهظامهمفإمهتلرتامبوهنموإمهلاثمأنمرومألا

عتَرنمَواهضرعوهنيدلًاربتسادقفاهكرتنمَو»:قهلوقعمرهف،فقوتلاوهزنتلا
.'«هيفعقنأكشويىمحلالوَح

ملعلايفةريهشةرسأهنمتلسلستو؛ءاملعلارابكنممجددعلضفلاييأىلعجرخت
:هدلووهةرسألادارفأرهشألعلو،هللاليبسيفحافكلاولمعلاو

اخيش":يخامشلاسابعلاوبألوقيامكناك،يداربلامساقلايبأنبهللادبعدّمحُموبأ

دهعملافسردف،سنوتىلإلحترا4رمدلبجخياشمىلعسرد3"اننفتماملاع

ضعبلاق،ملعلاوغوبنلابماظعلاةنوتيزلاءاملعاهيفهلدهشةبترماهيفغلبو،رماعلاينوتيزلا

ةغللالكاشمنمةلكشمتريثأفملعلاسلاجمنمسلجميقةنوتيزلابتنك":هذيمالت

بجعأف،نرضحاّمباهيفتملكتفاهيفددرتوسردملاذاتسألااهلكشتسافةيبرعلا

موقلاىلإتفتلاف،يداربلادًّمحُميبأنعتلقاهتذخأنمع:يللاقف"يباوجخيشلا

خيشلاتفتلاف،لوقلااذهنمنيرضاحلاضعببضغف"يداربلانمملعأتيأرام:مُهَللاقو

يفكيلعديزو،ةيبرعلافككراشيهنإ:هللاقف-ةيبرعلايفاصصختمناكو-يريجبلاىلإ

هداميفككراشيهنإ":مهنمدحاولكللوقيو،هريغىلإتفتلائ،ىرخأمولع

(عجارملا).ريشبنبنامعنلانعبيرقظفلب(٩٩٥١ر)ملسمو(٢٥ر)يراخبلاهجرخأثيدحلا١(
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دهعملايفريبكلاسردملانيسحخيشلادهشياذكه،"مولعيفكيلعديزيوكصصخت

يفخيشلامُهَلررقيفءاملعلانمةعامجاهنمراغيةداهشبئاغوهودّمحُميبألرماعلا

.مولعيفهيلعديزيو\هصصحَتةداميفمهنمدحاولككراشييداربلانأةحارص

امأ،ييدلاويملعلاهحافكأدباهيفو،هلمعلارقمةبرجةريزجراتخاهتساردمتأامدنع

.يداربلادًّمحُمهللادبعيبأهيخألهكرتدقفرمدلبجهنطو

ةساردللرمدلبجىلإتلحترا":يئاطسرفلاءايركزيبأنبناميلسعيبرلاوبألاق

رمدلبجيفمكاحلاو،يفملاوسردملاوهناكف،يداربلاهللادبعيبأةسردمبتقحتلاف

هلأسأنأديرأتنكو،هيلإمكحلاوىوتفلاوسردلاعجر،هللادبعدّمحُموبأهوخأءاجاذإف

ضعبلوقي:يللاقفناميإلانعامويهتلأسو،هنمءايحلاعنميفناميإلايفةلأسمنع

ىلإهيفرظنلا:مهضعبلاقو،هيضتقيوظفللاهيلعلديامىلإناميإلايفرظنلانأءاملعلا
."دمحميبأحيجرتاذه،ىلوأوهوتاينلا

ةسايساذ،الضافايوقناكوه٢٧٩٦-٨٣٢٧نيبامسنوتيفمكحلازوزعسرافوبأىلوت

هربخيو،يكلاملابهذملاعابتابةبرجلهأمزلينأهيلعنوريشيسانلاضعبهءاج،ةمكحو

اعدبيضابإلابهذملايفنأهنومهويويضابإلابهذملاىلعنيظفاحمنولازيالمهنأ

دحاوبهذمتحتدالبلاديحوتنأوماكحلانوئوانينولازيالهلهأنأومالسإلافلاخت

هصقيامريغةيضابإلانعائيشفرعيال-وديياميف-ناكو!ةركفلانسحتسافنسحأ
نأوسمهبلصتينأوموقلاروزينأةوطخلاذختييكهيلعبحيهنأىأرفانوضرغملانوبصعتملا

كهنمجورخلابمهمزليوشةجحلامهيلعميقيتيحاهدعاوقوبهذملااذهلوصأمهنمفرعي

ءالضفلاةيكلاملاءاملعنممجددعهباكريفوةبرجىلإلحتراورخآبهذميفلوخدلاو

بادآو،ةعباتتمسوردلاقلحو{ةمحدزمسرادملاو\ةصاغةرماعدجاسملادجوفدلبلايففاطو

ةبرجيفةيضابإلانعاهذخأينأدارأيلاةروصلاهلمنتيكلو.ةبلغتمةرهاظةلماعملايفمالسإلا

لكاشملاضعبتريثأو،ملعلابالطوةّريزَحْلاءاملعنمعمجهرضح؛ةرظانمللاسلجمدقع

سرافابأعنقأاَميباجأو،نابأوذيملتلاحضوأف،باوجلابهذيمالتدحأدّمحُموبأرماف]ةيملعلا
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نيدللةحيصنلامسابهنذأيفتيقلأيلاةملكلانأسرافيبألحضتاو،هعماورضحنيذلاعمجلاو

مكحلازكرمىلإداعمتةبرجيفامايأماقأدقفكلذلو،دوقحبصعتمةياشويهاَم{ةلودلاو
.هيلإنوفلرتينيذلاةاشولانممهنيدىلعصرحأموقلاءالؤهنأعنتقموهو

؛ييراعتلاسنويةاجنلاوبأ:مهنم،ءاملعلالوحفنمددعهللادبعدَّمحُميبأىلعجرحت

.ريثكامهريغو...حلفأنبىجييوبأو

جكامحجكجق6مج

ء

يتالنلاناميلسوبأ
قاحسإيبأةمالعلاةودقلامامإللثيدحلاعدأوفيعضلايملقعفرأنأانهينفرشي

.۔هنعيضروهللاهمحر-شيفطا

ةودقلاو،ريرحنلاةمالعلاوه":نيالتلاناميلسيبأةمالعللمجرتنيحقاحسإربألاق

نيحلاصلاةاقثلادحأيبرجلانالتلاميهاربإنبداودناميلسوبأ:حلاصلايلولاريهشل

يدهميبأةمالعلاىلإدفادفلاباج.اهضايرنمهنونفراهزأفاطتقاو،ملعلابلطيفلحر

نعو،ةئامعستونيتسودحأماعبازيميداوبيكيلملايبازيملاليعامسإنبىسيع

."ديعسيمع"ب.'ةيادرغبريهشلاوهو،يوادلايبرحلايريخلايلعنبديعسخيشلا

ديحوتلاةديقع؛ةديقعلاتأرقاملوأ":لاقفةيادبلاذنمةيملعلاهلحارمنعانثدحييذلاوهف

يبأينورابلاهللادبعيبأتاقبطيفيذلاو-يورابلاىسيعنباءايركزيبأانمعىلعاهريغو

دنعاهبتأرقو،ةبرجىلإةسوفننمتمدقمث:لاقمثةسوفننموهو-ييورابلاىسيعنباركب
ميهاربإنبءايركزىحيوبأةمالعلاهخويشنمو،يشكيودسلاسنوينبمساقلايبأهيقفلا

لبجىلإايناثلحرمت«يشكيودسلامساقلايبأك؛رشعةعساتلاةقبطلاريهاشمنم،يراومل

يرادإلاميسقتلابسح٤٧ةيالولادعتو،يرئازحجلابونجلاباهتمصاعوبازيميداويفةعبسلاىرقلاىدحإ١(
.(عحارملا)ديدجلا



سنوتينةبضابلا(_.,ب)ةبراتلابومينةيضابآا

نونلادشوميحجلاوةزمهلاحتفب)"نواتجأ٣"ةمالع؛لاصنببوقعيفسوييبأىلعذخأفةسوفن

اهبةسوفنلبجىرقلمجأنميهو،ةنجعمج،نانجلا:هانعميربربظفل،(نوناهدعبواولاحتفو

ذخأىلعفكعف{ةبرجةريزجىلإهخيشلحترامث،ءانغلااهقئادحوةيرقلايقست،"ةرارث"نيع

مامإلايسوفنلاريمدتلاسايلإروصنميبأةلالسنمدمحأنبميهاربإخيشلانعملعلا
ذخأدقو{ةسداسلاةقبطلانمامهالكو\۔باهولادبعنبحلفأنينمؤُملريمألماعروهشملا

.غبنواهيفعربتيحنايبلاوقطنملاك؛لوقعملانونفدمحأنبميهاربإهخيشنع
ملو،ةاغطلاوةملظلاهوجويففوقولاو،هبعشحالصإوملعلايفادهتجُمادهاجُمناكو

لداعلامامإلاةلزنمبهتناكميفناكيح،ركنملانعيهنلاوؤ©فورعملابرمألايفادهجلاي

.اهتحاروةمألانمأىلعرهسلاو،ماكحألاذيفنتيف

ىلعةروثلانأودبيوسنوتىلعذئمويكارتألالامعنمفسعلاونايغطلانرقرذدقو

ةالولاكئلوأنمرشلاغلبثيح؛هتراشإبتناكةبرجةريزجيفيكرتلايلعنبثوغرد

ةيغاطلاثوغردراغأنأناكفنيدلاوةماركلانععافدلانمهعمدبالامبهدشأةاغطلا

ءةوسقلابورضبةروثلادمخأف!دنجلاوراكنلاونابرعلانمعومجبةّريزَحْلاىلع

ارهشنجسو،ةعيدخذخأنأدعب-هللاهمحر-دهشتساف،ليلحجلاةمالعلااذهلتقاهتياهن

ةَملَكداهجلالَضفأ»:انلفهلوقهيلعقبطنااًمبممايغطجوأيفوهوةيغاطلااذههجاودقو

الإهدعبهناوعأوةيغاطلاثبليملف،لاقامكوأ،«اهبحاَصاهبلتقيفرئاجناطلُسةنعقَح
-هتافوتناكوءاقافومهؤازجناكف،نابسإلاهئادأبمهنمهللامقتناحعوبسأوحن

عماجبنفدوىلوألاىدامجرهشلئاوأ،(ه٦٩ا٧)ةئامعستونيتسوعبسةنس-هللاهمحر

.ةبرجةَريزَحْلابككوكربةموحبداوديبأ
نوفرعيالذيمالتلارثكأنأتح،دواديبأبةماعلادنعرهتشا،ناميلسوبأوهدوادوبأو

نبدمحماندجةينكيفمهتطخك!همسابىنكينأاطخوهو!دواديبابالإهتافنصم
ءامظعلانونكيربربلانأنمأشنأطخلاودّمحُميبأبالإفرعيالذإ،زيزعلادبع

انديس:يأ،نالفاباب:هللاقينيدلالاجرنمميظعلانأمهدنعلصالاومهئامسأب
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ءامظعنمريثكرهتشااذهىلعو،نونكيمهنأمهوتيف،نالفابىلإهنورصتخيو،نالف

.برغَمْلابةيربربلاتاجهللااهيلعبلغتيلادالبلايفمهملعبمهتينكبءاملعلا

ىلعهحرش"اهنم؛نينمؤُمْلهدابعنماريثكاهبهللاعفنتافنصمدوادناميلسيبألو

ىلعهحرش"و،سنوتبةنوتيزلامظعألاعماجلابررقم"قطنملايف"يجوغاسيإنتم

هبانيلعهللاماًمموهو،بلقلارهظنعهظفحيالهانكردأنممدجتنأرق"ةيمورجألا

نمهانكردأنممدحبنألقكلذك.ةديقعلاةمدقمو،هذهةمدقملاحرشو،تاظوفحملانم

يفلاحلالعلوبازيميداواندالبيفكلذو،هتاظوفحمنمنكيملذيمالتلاوأءاملعلا

مامإلاهبتكاماذه."هبحصوهلآودّمحُمانديسىلعهللاىلصوكلذكةسوفنوةَّريزَحْلا

مالكىلإهفيضأاديدجائيشدجأالتنكنإوانأو،يتالتلاناميلسيبأنعقاحسإوبأ

:ةريغصةيبناجةملكبعئارلالصفلااذهمتتخأينأريغ3مامإلا

ةسائرىلوتنمرخاوأنمناكيتالتلاناميلسابأنأةريثكةيخيراتتانراقمنميلودبي

ناديملايففقيهنأك،هتدارإةبالصو،هتيصخشةوقو،هملعةرازغلناكو.ةبازعلاسلجم

هلزتمبهتناكميفناكتيح":هلوقبقاحسإوبأهنعربعاماذهو،نوؤشلاعيمجىلوتي،ادرفنم

."اهتحاروةمألانمأىلعرهسلاو،ماكحألاذيفنتيفلداعلامامإلا

ةبازعلاخيشو،ةيروهمجلاةموكحلالمعبنامتكلاراوطأيفموقيةبازعلاسلجمنأةقيقحلاو

عيمجىلوتيورماوألاردصيوماكحألاذفنيلداعلامامإلاوأةيروهمجلاسيئرةباثمبهيفنوكي

نأةبازعلاسلجمترطضادقةبرجيفةايحلافورظنأىلعضسلجملااهرقينلانوؤشلا

ماظنوةسوفنلبجيففورعملاةبازعلاماظنكلذبفلاخيف،هماظنىلعليدعتلاضعبيرجي
ىمسياخيشهئاضعأريغنمراتخيسلجملانأكلذورئازجلايفةيضابإلادنعفورعملاةبازعلا

اذهو{ةبازعلاسلجَمةراشتساتحتةيندملاوةيسايسلانوؤشلابمايقلاهيلإدنسي؛مكحلاخيش
عافدمامإكابلاغنوكيامإو،ةقلحلايفاوضعنوكيالو8ةبازعلاطورشهيفرفوتتالحبصأخيشلا
اهررقييلاةقيرطلاببئارضلاعمجل،ةملاظلالودلاوةمألانيبةطساوكو‘برحلاتالاحيف

ةقلحنيبرشابملانواعتلانوكيالنحكلذوءةمكاحلالودلالامعلاهملسيو.ةبازعلاسلجم
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بسحىرجأةبرجيفةصاخفورظهيلإتدأيذلاليدعتلااذهو،نيملاظلامكحوةبازعلا

ناكنيحيتالتلادوادناميلسيبأةملكليدعتلااذهءارجإىلعلديوعساتلانرقلادعبيريدقت

مهلزعالوءارمألاةيلوتانيلإالو،انيديأبسيلةبازعلاةعامجنحن":هللاقدقفهبوجتسيثوغرد
ابأنأحضاوو{مهلزعوءارمألاةيلوتنولوتياوناكنيذلامهةبازعلانألدياذهو3"نامزلااذهيف

سلجمنأةقيقحلاوذختايذلاءارجإلااذهىلعفسألاديدشوهواذهلوقيناكناميلس

امك«ائيشفائيشهنمبلستتناكف!هتاصاصتخاةلوازمنعفعضيوىلختيأدبةبرجيفةبازعلا

ةسائرءاملعلارابكضعبنايحألاضعبيفىلوتيدقوةنيدملاوةيسايسلاةسائرلاهنمتبلس

نكلو،مهريغوةاجنلايبأخياشمخيشدهعو"ناميلسيبأدهعيفشعتناامكشعتنيفسلجملا

ضعبدرمئو{ةالولاضعبنمدصقبهيلإةهجوملاتابرضلاو،دعبنمتءاجييلافورظلا
ءاضقللةلودلاىدلمهيعاسمو،نيلماعلاءاملعللانلعمهتبراحمو،ةَريزَجْلالهأنممكحلاخياشم

.ةبازعلاسلجملالحناللماوعتناكاهلكبابسألاهذه«ءاملعلاكئلوأىلع

ماظعلاةقلامعلاكئلوأنمناكيتالتلاميهاربإنبدوادناميلسابأنإفلاحلكىلعو

هلمتختيحكنايغطلاةبراحمو.ةمألاةدايقوسلجملاةسائرمهيلإتهتنانيذلا

.ةعساوةمحرهللاهمحرفةداهشلاب

جكاتنبججكبججقابج
ء

ديعسنبسنويةاجنلابا
يفشاع،"تيراعتنبا"برهتشايبرجلايريخلاىحينبديعسنبسنويةاجنلاوبا

سنوتوايبيليفةيضابإلانطاومنيبةنيتملاصتاةقلحناكو،رشاعلاوعساتلانينرقلا

يبأو،يتريمدنتلاحوننبحلاصفيفعيبألثم؛مالعألانمةعامجنعملعلاذخأ5رئازجلاو

.مهريغوينايغدصلاحلفأنبءايركزىيييبأو،يداربلامساقلايبأنبهللادبعدمحم

نبميهاربإو،يتريمدنتلاحلاصنببوقعيفسوييبألثم؛مالعألانمعمجهيلعجرختو
مهريغوينوانجلاةمالسو،يبرحلايريخلايلعنبديعسنامثعيبأو،سابحألايبأدمحأ
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تزاجنيذلاءاملعلانمهنأافرشهيفكيو،بعصمينبولبجلاوةَريزَجْلاباطقأنم

.ةثالثلانطاوملاىلإنيدلاةبسنمهيلع
هذَهبهمايقعموةمألاءاملععيمجىلعلوألابجاولايهميلعتلاةيضقو،ميلعتلابلغتشا

يفهللانيدةماقإلجأنمحفاكيناكدقف،ناكملكنمهيلعملعلاةبلطدفاوتوةمهملا

ةماقإو&ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعسانلاصرحأنمناكف،نيدايملاعيمج
ةدايقىلعةءافكوةردقماوتوأنيذلانيصلخملانينمؤُملاةاعدلانمايعادناكو،هللادودح

يلا،ةيقالخألاضارمألانمملسملاعمتجملاةيامحىلعاصيرحناكو،ريخلاليبسيفسانلا

لاضلادشريو،لهاجلاملعيةَريزَحْلاءاحنأنيبلقنتلامئادناكو،كانهوانهنمهيلإبرستت

ىلعهلادودحميقيونيمصاختملانيبيضقيو،ةعزانملالصفيوةلكشملالحيو

ذيفنتىلوتييذلاوهو،نوؤشلاعيمجعجرتهيلإ،ةبازعللاخيشناكدقلف،نيفرحنملا

ينمومسلاءايركزوبأوهمكحللخيشنيحلاكلذيفةَريزَحْلايفناكنإوضمهماكحأ
ةريزَحْلاىلعريغيامدنععافدلاةمامإىلوتيناكءايركزابأنكلومهسفنأةبازعلاهراتخا

ةبرجةريزجلةيسايسلافورظلاتضتقااذإبئارضلاميلستنايحألاضعبيفىلوتيو،ريغم

وأاةينيدتناكءاوسنوؤشلانمىرخألايحاونلاامأنيبلغتملاضعبلبئارضلاعفدتنأ

يذلاةبازعلاسلجمتارارقلاذيفنتةاجنلاوبأخيشلااهالوتيامنإف{ةيقالخأوأ{ةيعامتجا

.دجسملانمًالدب،ةبازعلاءاضعأدحأتيبيفدقعنيففورظلاهيضتقتاماريثك

يفكلسينممهنمو،نوئدتبممهنمبالطلانمةتوافتمتاقلحلسوردلايقليناك

وهو0"تألاهجلا"بانكبالطلانمايلعلاةقبطللاهسرديلابتكلانمو،ءاملعلاكلس

،ءاملعلالحاطفالإهسيردتوهمهفىلعىوقيال\بولسألانيتمةداملاريزغمسدباتك

كلتىلعو‘بعصلالهستو،هنمضماغلاحرشت،شماوهوقيلاعتةاجنلاوبأهيلععضوف
.روكذملاباتكلاىلعهيشاوحيفةتسيبأنبهللادبعوبأدمتعاشماوهلا

ةمالسناكو،يوانحجلافسوينبةمالسةاجنلايبأىلعاوسردنيذلاءابجنلاذيمالتلانم

رضحتهقرافيالخيشللامزالمناكدقفكلذلوطاشنلامج{ةكرحلاريثكافيفخاَقبلايكذ
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ءةيسايسلانوؤشلايفتالوادموأ،ةيملعتاشقانمنماهيفعقياملجسيو،هسلاجَمرثكأ

ةراتو،تاونسلابةراتثادحألالجسيف،ةيخيراتلايحاونلابةصاخةفصبمتهيو،ةيعامتجالاو

٩"ماعتيراعتنبسنويانمعيخيشعمتعمتجا":الثملوقيفروهشلاب :لوقيوأ٠٢٣

ىحينبديعسنبسنويانمعةاجنلايبأمامهلالضافلاانخيشدنععامتجاةبرجةبازعلعقو"

سلاجميفثدحياماهائيشكرتيال©بيجنلابلاطلااذهناكاذكهو،"خحلا...تيراعتنب

هتاليجستقيسنتبدعباميفنعيملاذهةمالسنأودبيوراصتخابهلجسينأنودةاجنلايبأ

هذههتقيرطو،فلؤملايأرنعةدرجُمةيملعةدامنوكتلاذكهاهكرتامنوهتاظحالمو

اباتكتناكلتاليجستلاهذهتعمجولو،طقللااوفلؤمهلبقنماهكلسقلاةقيرطلابةهيبش

.روصعلانمرصعيفةريزجللةيقيقحةروصيطعي«اميق
ملعلايفعجرملاهيلإ{مالعألاةمئألانمامامإةبازعلاسلجملهتسائرنعالضفةاجنلاوبأناك

كلتتناكءاوس!هتسائرتحتدقعتةبرجيفتاعامتجالاعيمجتناكو،ةيسايسلاويأرلاو

موقلايهتنيهئارآىلإو،هيدينيبةمجانلالكاشملاشقانتفمهريغنموأةبازعلانمسلاجملا

ةمجاهمو،ةنصرقلاثادحأهنمزيفةعقاولاثادحألامهأنملعلو،نوكرتياميفونولعفياميف

.طسوتملاضيبألارحبلاروغثىلعامهاودعو.ةيمالسإلائطاوشللةيجنرفإلاليطاسألا

لاطبألاةَريزَجلالهأهبموقياموثادحألاكلتليصفتةّريزَجْلايخرؤمنمريثكىلوتدقو

عتمتيامعيفاكلاليلدلاةيتآلاةثداحلايفلعلو،ةبازعلاخياشموءاملعلاةدايقوهيجوتبعافدلانم

عافدلايفةتامتساو،مالسإللبحو،عزعرتتالةديقعو،خسارناميإنمةاجنلاوبأةمالعلاهب

.ةحيحصةفرعماهتفرعمو،ةيرشبلاسفنللةقيمعةساردنمهبعتمتيامو،هنع

.ةيمالسإلائطاوشلاىلعاهموجهتلاوو،نيحلاكلذيفةينابسألاةنصرقلاتطشن

مث،نارهوم،ريبكلاىسرملامثةياجبتلتحاف،برغلاةيحاننماهلتحتتأدبو
بسحةهجومماهستحتةيمالسإلاروغثلاعيمجعضيينابسإلاططخملاناكو،سلبارط

ةياجبنابسألالتحاذنمواهريغلتحينألمأيناكيسارملاكلتلهلالتحادعبو{ةيمهألا

اوراتخينأمهيلعنإوةنصارقلاتابرشنمةبرضمهيلإهجوتفوسهنأةبرجلهأملع
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لالتحابةازغلاكئلوألنوحمسيف،رمألالوأنماوملسينأامإ،امُهَلثلاثالنيرمأنيب

.دحأنماددماورظتنينأنوداوعفادينأامإو3مهدالب

ءايركزوبأمكحلاخيشهرضحدقو،سنويةاجنلايبأمهسيئرراديفاعامتجاةبازعلادقع

نممهفقوماوسردو{ةشقانمللمُهَلنابسألاوزغلامتحاعوضومةاجنلاوبأحرطو،ينمومسلا
ةدجنيفمُهَللمأالهنأاوفرعف"نيحلاكلذيفنيملسمللةماعلاةلاحلااوضرعتساو«هبناوجلك

ىلوتيناكو،نيحلاكلذيفسنوتمكحتتناكيلاةيصفحلاةلودلانإف،جراخلانميتأت

متهتنأنمفعضأو،ةبرجدجنتنأنمفعضأتناكيصفحلادمحأهللادبعوبأاهترامإ

.نيدلايفةوخإلاةرصنلبهتنألمتحيناكيلاةرواجملانادلبلاامأ،لاملاعمجريغب

نمةلاحتفلبنيح.ةيلخادلانتفلاو(يبهذملابصعتلاو،يلبقلافالخلااهيلعىتأدقف

ةسوفنلبجامأنيدةيضقبمتهتنأالو،ادحأدجنتنأاهعمنكميالرايهنالاوفعضلا

يلاةيلاوتملاتاراغلانمهسفنىلعظفاحيلاهاوقعيمجبظافتحاللارطضمذئنيحناكدقف

.بلسلاوبهنلاىلعنوشيعياوناكسانمويلكيفهفارطأىلعاهنشي

نمناودعمهيلععقوولدحأمهدجنينلهنأاوملعو،عوضوملاموقلاسرداذكهو
زاتميو،ةماعزلاوناميإلاصئاصخزربتفقوملااذهلثميفانهو،نابسألاةنصارق

نأملعدقفعاجشلانمؤُململاعلاصئاصخبةاجنلاوبأرهظو‘ضعبنعمهضعبلاجرلا

يفةدوجوملاةوقلاالإهيدلقبيملف،جراخلانمددمىلعدمتعتنأنكميالةَريزَحْلا

.نيدتعملاناودعاهبعفدينأعيطتسيةوقاهنمنوكينأهيلعو.ةريزجلا

ناميإلابمهبولقلمينأوكسانلايفةيحورلاةيحانلاريثتسينأءيشلكلبقركفدقو

مهيلإببحيلعجفشمهيلإاليبسسأيلاوفوخللكرتيًالاوشلابةقثلابمهسوفنو

يفنيعملااذهدكؤييكلو،نطولاونيدلانععافدلايفةبغرلامهسوفنيفريثيو،داهشتسالا
نيبواننيبسيل":مُهَللاقهللاليبسيفةعفدنمةكسامتمةوقمهنملعجيو،مهناهذأ

:ارتسواباجحامهلعجتنارمأالإىراصنلا
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٠ح.2م٠ُ٥؟۔|۔غآظ۔ظ2<.- ٠ ٥ مُكيَلَعَفملظُمْلاليلاعطقكرومألاْمُكنَلَعتستلااذإ»:هفهلوقبلمعلا:لوألا

هودجوفمركلانآرقلاىلإموقلاعجرو.'\٨«قدَصُمذهاشَوعفّشُمغفاشهافنآرقلاب

٤4 . 4 7 , 2ً ٣ر.2,27ِ

اهنأانل.("هةريثكنطاوميفهللامكرصندقلإلت3"ةلذامتنآوردببهللامكرصندقلو:نينمؤملللوقي

٤ريهم۔٤ه[.همدهد.ه.,. )٥رم2ا1.وس.)٤ خانسلاةابَحلايفاوسانيذلاوالسررصنلانإ3'‘)هئكمادقاتبثيْمكرْصنتهللااورصنتنإاونمآنيذلا

.ِ.ه۔7:٥.ر»همه..ر٤وو.روهر7َ)٦).ر47.2روه۔

موقروُدْصفومهيلعمكرُصنبومهزخيومكيدمابهلامهبذَعُمهولتاقإل»«'_>«مكلبلاغالفهللامكرصننإل
)٩ملاد۔هر۔,هررر.)٨)ر۔2م۔۔ك۔١ے۔هم)٧م۔.2
0")هنورَصننالمثرابدالامكولوبمكولتاقننإو0"هزيزعيوقلهلانهرصننمهللانرْصنيلوإل3)هنينمؤت

هللادنعنمالإرصنلااموف،‘ا٠%برقللاَرصنَنلالآ» يفمكوُرَصنتساناولا،‘''هكميكَحلازيزملا نيدلا
ما,1,ه٤ممم,7ِممِ/ا

٠٨8٠هشانذإيةرثكةنفتلغةليلقةنننتمكل.'\'")هةرنمؤملارصناتيلَعاقحناكوإل.!"هلصلامكيلتف
١و2ِِ٥ك7ِ71 ِ . ٠.ك٠ ٥ى73٠ِ

هللابتكلل نموةرخالابايندلاةايحلانوُرشَبَنيذلاهللاليبسيفلتاقيلفلا١'هيلُسزوانابلغال يفلتاقن

(عجارملا).ظفللااذمبهجرخنمدحبمل١(

١٢٢٣.:نارمعلآةروس٢(

٢٥.:ةبوتلاةروس٣(

٧.:دمحمةروس٤

٥١.:رفاغةروس٥(

١٦٠.:نارمعلآةروس٦(

١٤.:ةبوتلاةروس٧(

٤٠.:جحلاةروس٨(

١١١.:نارمعلآةروس٩(

٢١٤.:ةرقبلاةروس٠(

َ١٦٦.:نارمعلآةروس١(

٧٢.:لافنألاةروس٢(

)١ ٤٧.:مورلاةروس٢

٦٢٤٩.:ةرقبلاةروس٤(

٢١.:ةلداجملاةروس٥(
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نيتاماوبلغتنوزباصةوضعمُكننىكبنإف8')هاكيطعارجأهيؤنفوسفبوأتفيهللليب نكنلو

04"يف
نودهشتسيميركلانآرقلاىلإموقلاعجرو،سانللافقهللالوسرثيدحةاجنلاوبأركذ

مُهَلنيبيو،قيرطلامُهَلرينييذلارونلاهيفاودجوفإةملظملاةسبتلملارومألاكلتيفهب

باتكرمأبعافدلاانيلعبجودقل:ةاجنلاوبأمُهَللاقو،هوعبتينأبجييذلاىدهلاليبس

نأىلع،ءاوسهللادنعهلقوددعلاةرثكو،ىلاعتوهناحبسهللاُهَنمَضدقفرصنلاامأكلا

يفلتاقمواودهشتسيوأاورصتنيقحهللاليبسناولتاقينأنينموملابحاو لتقيللاليبس

.0هاميطخارجأفسنو
اًمإو،رصنلاامإ:نيرمألادحأمهيدلققحتيحهلاءادعأاولتاقينأنينمؤملابجاونإ

بابسأمُهَلرسيءاشنإميكحلازيزعلاهللوهاَمَئَوإمُهَلسيلكلذيفرايتخالاو{ةداهشلا
.ريخكلذلكيفوةداهشلامُهَلرسيءاشنإورصنلا

ميركلانآرقلااولتينأمهيلإبلطفداز،ةيحورلاىوقلاهذهبسانلاسوفننحشنأدعبو
مهبرىللاوبوتينأو،كلذنملقأيفتيحوةعمجلكيفةمتخاولعجينأو!ةيعامجةوالت
.هللاىلعنومداقمهنإف5مهنيبيلاقوقحلايفاوصلاختينأو؛مهبونذومهماثآنمهورفغتسيو

كلانورفغتسياوناكف،اهيفاموايندلاكرتوهللاءاقللاودعتساو،موقلاسوفنتقرو

ةاجنلاوبأمهدازو‘تالماعمنممهنيباميفنوللاحتيونوصلاختيوءاعدلابهيلإنوأجليو

نأو،ةسوفنلبجيفمهناوخإىلإاوبتكينأمهيلعحرتقانيح.ةثلاثلاةيحورلاةنحشلا

اهبثعبوشةميركلاهديباهمتخوالاحةلاسرلاتبتكف{ةركفلاتذفنو؛مهرصناوبلطي
يأاهتاومتهاو؛نسحلوقباهولبقتف،هذيمالتوهئالمزوهتذتاسأنم؛لبحلامالعألل

٦٥.:لافنألاةروس٢(

٥٦.:ةدئاملاةروس٢(

٧٤.:ءاسنلاةروس٤(
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هللاىلإاوهجتينأولبحلايفطسوتملا"هلات"دجسمىفاعامتجااودقعينأاوررقو،مامتها

.ةلاءادعأملظنماهلهأوةَّريزَجْلايمحينأءاعدلاوعرضتلابىلاعت

وبأناكف،ةدملاةيقبيفلمعلاىلع-مكحلاخيشوةبازعلاخيش-ةَّريزَجْلااخيشبأد

مهتاوقبفافختسالاونيكرشملارمأنيوهتوكلابماصتعالاىلإسانلاوعديةاجنلا

،لاتقلاىلعمهبيردتو،سانلاحيلستىلعلمعيءايركزوبأناكو،مهتادادعتساو

مجاهو،ينابسألالوطسألاءاجدقف،هوعقوتامققحتو،ةيركسعلاةيحانلانممهدادعإو

لطتمنو"لاطبألاةبرجلهأهاقلتف،نيحلاكلذيفراحبلاهتفرعلوطسأمظعأب.ةَّريزَحْلا

.مهروحنيفمهديكدرو.نيدتعملالذخو.نينمؤملاهللارصندقف{ةكرعملا

ةبرجراصتناليلعتيفاوبهذو.ةعقوملاهذهنعنينمؤُملنمريثكبتكدقل

باهئوللعيمهنمذخأنمونويبرغلانوخرؤملاناكفيشبهاذمينابسألالوطسألا

وابسألادنحلاشطعورحلاةدشو‘ضرألاةعيبطبلهجلاك،لقعلااهلبقيالةفرصةيدام

اصلاوءايلوألاتاماركيفاهنوبسحينيملسُمْلانيخرؤملاضعبناكو"كلذىلإ
.لبجلالهأنمةراحلاتاوعدللةباجتسا٢.ةاجنلايبأتاماركنممهضعباهلعجيف

اهيفاودجيملفمالسإلاخيراتنمهوفرعامىلعاهوسردنيذلانيخرؤملانمةلقلاامأ

رصتنيف،رفكلاوناميإلانيبعقتبرحلوأيهتسيلو،ريكفتلاقحتسيابيرغائيش

.دعأامةرثكعمرفكلامزهنيو،هتدعوهددعةلقعمناميإلا

.ةتؤمةعقويفاهيفاورصتنايلابابسألاو،ردبةعقويفنوملسملااهبرصتنايلابابسألانإ

نوملسملااهبرصتنايلابابسألاسفنيه،عئاقولانماهريغو؛كومريلاوةيسداقلاو{ةماميلايو

مهنيعأنيباوعضيمنو]ةيداملانمنوملسملادرجتدقلؤعئاقولانماههابشأيفو{ةعقولاهذهيف
ناكييلاحورلاكلتبهللاليبسيفداهجلاىلإاوقلطناو5ةداهشلاورصنلا:نيتنثانيتقيقحريغ

.هتملكءالعإو،هللانيدرشنلنيدرجتمحوتفلانولاويو،لوألاردصلايفنوملسملااهببراحي
مهبماقأو.هللامهرصنفإمهتدامفعضومهددعةلقىلعةبرجناكسبراح

اهسردينأةريدجةثداحاهنإارصملكيفورصعلكيننيملسُمْلاىلعهتجح
.ةربعلاوةظعوملااهنماوجرختسيناو3نوملسملا
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برغملائطاوشوزغي،ةنيفسنيرشعوةئاميفيدنجفلأنيرشعنمنوكتيلوطسأ

،ىسرمدعبىسرماهيسارملتحيوسلبارطو،سنوتو،رئازحلاوشكارميفرصتنيف.يمالسإلا

ةقباسلاتاراصتنالابةوشنوءايربكو،ةوقنمهيدلاملكباهمجاهيف{ةبرجةريزجىلإيتأيقح
رداصملاهيعدتاممنكميلامرثكأىلعلتاقمفالآةثالثبةريغصلاةَريزَحْلاهذههلباقتف،ةيلاوتملا

مهبءاجنوقهارملافطأو،ةداهشلابحمهعفد،ةزجعخويشنمليلقريغددعمهيف،ةيبنجألا

ضعبو،ةليلققدانبريغحالسلاةوقنماهلسيللا،ةفيعضلاةئالثلافالآلاهذهرصتنتفسامحلا

اموعفادملاو،قدانبلابالماكًاحيلستةحلسملاافلأنورشعلامزهنتويصعلاورجانخلاوفويسلا

ةبرجناكسواينابسأةنصارقنيبةيداعةكرعمتسيلاهنإ؛رامدلاوبرحلاتالآنمكلذىلإ

:حورلاىلعدمتعينكلو،ةداملاىلعدمتعياليذلاناميإلارفكلاوناميإلانيبةكرعماهنكلو

ءازوفألااَهساَرميفتيبت3اقيبشتوتزإهلاةو

ىنمومسلاءايركزوبا

تلوتدقو،نطولاونيدلانععافدلاو©فرشلاودجملايفةقيرعةرسأنمومَسونب

عمهتلحريفيناجيتلاركذدقلف،نورقةثالثنمبرقيامةبازعلارايتخابةبرجمكح
ترمتساو‘نمومسييبيفتناكنيحلاكلذيفةيبهولاةيضابإلاةسائرنأينايحللا

نيح&ه٩٩ا٧ةنسىلإةبازعلارايتخابةبرجةخيشميفنمومسىبركذتخيراتلاثادحأ

همكحيفعمجيذلا،ينمومسلادوعسمخيشلاوهو،ةرسألاهذهنمخيشرخآينوت
تدنسأهتافودعبونيحلاكلذيفةيكرتلاةلودلارايتخاوةبازعلارايتخانيبةريزجلل

.دولجيبأةرسأيه،ىرخأةرسأىلإةخيشملا

،هتاصاصتخانعىلختيولحنيأدبنيحلااذهيفةبازعلاسلجمنأخيراتلاثادحأنمودييو

نعمهيلوتناكمكحلادولجنباةرسأتأدبذنمو،ةريزجللاخويشراتخيدعيملفكلذلو

.مُهَلنيضراعمءاملعللنيضهانممهرثكأناكو.ةبازعلاقيرطنعالةموكحلاقيرط
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ةديجملاهلامعأنأامك،نمومّسبةرسأيفدقعلاةطساوينمومسلاىحيءايركزوبأربتعي

فيكاوفرع،لاطبألانمريثكعمفصيفهعضتو.ةيمالسإلاةمألايفلاطبألافاصمىلإهعفرت

.نيرمعتسملايغبو.نيدتعملاناودعنوعفديومهيضارأومهناطوأومهدئاقعنعنوعفادي

ةريزجيفةمألاهتماقأنيحايركزيبألخيراتلاهلجسيذلافقوملاكلذفرشمفقوملهنإو

ةمخضلاةينابسألاليطاسألادرو،نيرعلانودروصملادسألاةفقوفقوف،عافدلامامإماقمةبرج

ةريزَحْلاًةبرجىلإتفلباملفريبكلابرغملادالبيفةيمالسإلائطاوشلاعيمجتلتحايلا

.ةحيضفلاويزخلاوةبيخلالايذأرجت.اهباقعأىلعليطاسألاكلتتدر،ةفيعضلاةريغصلا

وزغىلعنابسألامزعباوعمسنيحسنويةاجنلايبأتيبيفاعامتجاةبازعلادقع

،سانلانوؤشىلوتيللبقنمهوراتخايذلاةّريزَجْلاخيشبعامتجالاىلإاوعدو.ةَريزَحلا

تاطلسلاكلترشابفعافدلامامإتاطلسهولوخمهنأيعي،عافدلاتامهمبهوفلكف

لمعيةبازعلاسلجَمعمرواشتلابناكف،هبجاوبمايقلاىلعصيرحلا،يوقلانمؤُمْلاةمهب

ةيونعملاوةيداملاتاطايتحالاعيمجذخمااملوماهلارغثلااذهنععافدللدادعتسالاىلع

.ريغملاودعلالوصورظتني،هابتناوةظقيىلعيقب

هيلإنوبلطيخيشلاىلإالوسراوثعبو{ةيزاغلامهتاوقومخضلامُهَلوطسأبنابسألالصو

فقومنابسألاملعاملو،درحبقأهدرو،لوقلايفلوسرللخيشلاظلغأف،ةّريزَحْلاميلست

اوبترفموجهللدادعتسالااوأدبو،ةوقلاباهلالتحاىلعو،برحلاىلعاوممص،ةّريزَحْلا

.هيلييذلافصلامدقتفصاهنممزهنااملك،ةصارتمفوفصييوقلامهشيج

،بيترتلااذهبترينأنكميالليلقلاهشيجددعناكدقفينمومسلاءايركزوبأامأ

هسرفىلعءايركزوبأناكو،ودعلافوفصللباقمليوطدحاوفصىلعهبتردقفكلذلو

نوهيو،تابثلاوربصلاىلإمهوعديو،مهمئازعدشيلاطبألانيعفادملاىلعفوطيقباسلا

يفنوطقاستينابسألانوبراحملاناكف،لاتقلاأدبو،ناقيرفلامحتلاتح،ودعلارمأمهيلع
يشخفقوملالاطاملو،ةرزجملاىلإهيلييذلافصلامدقتفصمزهنااملكو.ناديملا

هعمراتخافنوملسملالشفينأوودعلاتابثديزينأينمومسلاءايركزيبأنبعيبرلاوبا
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ءارونمفقومىلإ،ودعلاةهجاوميفهفقومنعفرحناو،ناسرفلالاطبألانماددع

نممهوقوطدقنيملسُملاناسرفلانأودعلاىأراملوشةعجرلاطخمهنععطقيل،ودعلا

اوقلأو،مهمئازعتفعضو"مهاوقتراخمهنفسىلإةعجرلاطخمهنعاوعطقمهنأو،فلخلا

.رحبلاهعلتبافرارفلامهضعبلواحو«مهرئاصملاوملستساومهيديأب

ةريغصلاةَريزَجْلاهذهتعاطتساو"يوقلامساحلاعئارلاهراصتناءايركزوبأرصتنااذكهو

مخضأمطحتنأةميكحةدايقتدجوونيقيبتعفادو،ناميإلابتمصتعانيح

،نارهوىلعىلوتساوريبكلاىسرملالتحايذلالوطسألا"نيحلاكلذيفلوطسأ
ءةيداملاىوقلانوشخينيذلانيملسُمْلاىلعةجحلاتماقأو،سلبارطو.ةياجبو

لللمعلاتصلخأامرصنلابةقيقح.ةفيعضوةليلقتناكامهمةملسملاةمألانأمهتملعأو

.ةيويندلابلاطملاو،تاوهشلاو،تابغرلانعتدرجتو

جكبججكجج
.ِء

روسميبانبفسويبوتعبربا
هذهيفكتو"باهمةودقو،اعاطمامامإهللاهمحرناك":يتيراعتلاديعسخيشلاةمالعلاهيفلاق

مهنمقلطنيالنيذلانيخرؤملاكئلوأنمويراعتلاخيشلانإف،لجرلاةناكمىلعةلالدللةداهشلا

ىلعفاصوأنمنوخرؤملاهقلطيامىلإةجاحيفانسلاننأىلع،ققحئوقيقحتدعبالإفصولا
ةدعكلذلهلَهأدقف.ميعزلاوأمامإلاهبعتمتيامبهرصعيفعتمتيناكيذلا.ميظعلالجرلااذه

ىلإعبارلانرقلانمةيحورلااهتماعزتمادلاروسميبأةرسأةلسلسيفةقلحوهف"بابسأ

يبأةرسأنمدارفأوأدرفهيفنوكينأنودرصعليوطلاةبرجخيراتفضميملفرضاحلارصعلا

يبأءانبأثرودقلفمهريغعمنيكرتشموأنيدرفنم{ةيسايسلاوأةيحورلااهتدايقنولوتي؛روسم

هملعوميوقلاهنيدو.عوبطملاهمركوميركلاهعبطو،حمسلاهقلخروصعلافلتخُمىلعروسم
.ىرخألانايحألايفىلجتتو،نايحألاضعبيفتافصلاهذهضعبلءاضتتدقلو،عسارلا
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لهأنمهيرصاعمنيباهلسيلةعاجشو،قحلايفةوقعمبوقعييبأيفتلجتدقو

عومسم&‘همركغلبمو،هملعةعسوهتيصخشةوقو،هتعاجشلناكف،ليثمةَريزَحْلا

هسأرعئطأطيالو،ةربابجلاىشخيال،قحملانمؤُمْلةوقايوق،ذوفنلاعساوةملكلا

.مههنبجيومههباجُيناكلب"نايغطلايوذل

هارييذلالوألابجاولاوهسيردتلانأمغر،ملعأاميفسيردتلاببوقعيوبألغتشيمل

يفتناكةَّريزَجْلانأودبيامىلعكلذيفببسلاو"مهيلعتابجاولادكوأةيضابإلاءاملع

ةبلطلاو،مالعألاءاملعلابجعيوهوالإدجسموأةسردمنمامفشءاملعلاوملعلابتصغدقهنمز

حالصإلاو،ييدلاهيجوتلاىلعبوقعيوبأرصتقادقفببسلااذهلو،ءابجنلاذيمالتلاو{ءايكذألا

رصتقاونيبرملاونيملعملانمهريغلبابشلاولافطألاةياعركرتهنأيعأ؛ماعلايعامتجإلا

يففقياماريثكناكو،هرمأنمةريصبىلعهللاليبسىلإوعدي،خويشلاولوهكلاةياعرىلع
سانلاةلاحتناكامفيكسانلانمالاومأاوعمجينأالإمهمهيالنيذلا،نيملاظلاةالولاهوجو

.صاخلاهلامنم-اريقفناكاذإ_مهدحأىلعةبترتملاةبيرضلاعفديناكاماريثكو

اهيلإبهذف{ةبرجرمأبمتها،سلبارطىلعايلاويلعنبثوغردةيكرتلاةلودلاتنيعامل

نكلوهلبقنمايلاواهيلعكرتو،سلبارطيفهمكحباهقحلاوسنوتنعاهعطتقاواهلتحاو

نيذلادونحجلاوركاسعلاضعبزهتناف،افيعضناكةبرجةريزجىلعثوغردهكرتيذلايلاولا

ضةرحلارئامضلاهابأتامعئاظفلانمنوبكترياوحبصأف،هفعضنمألاظفحليلاولاعماوقب

رشلانممُهَلاورهظأامل،ةبرجلهأىلعلاحلادتشاف":خناليحلاعيبرلاوبأةمالعلامهيفلوقي

ىلعاولو،ةَّيِزَحْلانمهودرطو،يلاولاىلعةبرجلهأراثف،"لاومألاذخأوءامدلاكفسو

.مهروجوسلبارطلامعنممهتيامحسنوتيفةلودلانماوبلطو،يجزربلاهللادبعمهسفنأ

ثوغردعمسورضتحتتناكذثنيحةيسنوتلاةلودلانكلو،مهيلإددملالاسرإو

ةاقالملةَريزَحْلايلاهأدعتساو،ةبرجىلإلحتراو،ايوقاشيجزهجوبضغفةكرحلاب

ركسعواجراخةرطنقلاىسرميفةرارحلاهشويجبثوغردركسعف؛مهيلإفحازلاشيجلا
ةثالثراصحلاتحتةبرجتيقبو}تغيدينبىلإمهقوساولوحو3"شكيودس"يفةبرجلهأ
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ةلكشملالحيفةَّريزَحْلالهأنمةعامجركفو،ةروصحملاةَريزَحْلالهأهنمقياضترهشأ

نمهيلإاوثعبو،هولتقمهءاجاذإفحلصلارمأيفةضوافمللثوغردةلباقماوبلطينأاوررقو

.خياشملالإةديكملاربخغلب،قفاوفمهيلإروضحلمهبلطو،حلصلايفموقلاةبغرهغلبأ
اماوركذوةملسملاةمأللةماعلاةحلصملانازيمبرمألااونزوفؤفسويبوقعييبأىلإو

ملواوضريملفةنصرقلاليطاسأميطحتو،نييبيلصلاناودعدريفدوهجنمثوغردل

وبأيضرو،حلصلارمأيفةضوافملابموقيلبوقعيابأاوبدتناو،ةرماؤملاذيفنتىلعاوقفاوي
.ةلداعلاةوطخلاهذهىلعاوقفاودقيلاهألاعيمجنأامك،ةمهملابمايقللدعتساو،بوقعي

ةَريزَحْلاناكسحمسينأبكلذوحلصلاىلعهعمقفتاوثوغردىلإبوقعيوبأبهذ

ذخؤيالودحأىذويالأىلعمهمكحىلةَريزَحْلادوعتنأو،لوخدلابهشيجوثوغردل
املودلبلااولخدفثوغرددونجللاطبألانوعفادملاىلختو،سفنلتقتالو،لام

لتقلانماوبكتراف،نيحتافمهسفنأاوبسحف،ناطيشلامهرغةريزجلالخادمهسفنأاودجو

هيلعقفتااَمبديقتيملو،دعولابثوغردفيملو؛مهلاثمأهبكتريامةقرسلاوبصغلاو

هراتخايذلاةَّريزَجْلاخيشىلعضبقلاىقلأو،نوءاشياماولعفينأهدنجلحمسف،نافرطلا

رطضاو،سلبارطىلإهبثعبو!ةلاخنهألمو3هدلجخلسمثهلتقف،يجربلاهللادبعسانلا

يفوهريدقتيفأطخأو‘هدهعناخهنأبهركذيلثوغردىلإىرخأةرمدوعينأخيشلا

وهثوغردناكلدهعلاةنايخو،ةليغلاوردغلاباوحمسولةّريزَجْلاخياشمنأو،هفرصت

دعبنكلو،قحلاةملكلباجتساو‘ٹوغردايحتساف،ناكملااذهىلإلصينألبقلوتقملا

.راثآلاأوسأةَريزَجْلايفهشيجكرتنأ

يف{مهكلسمىلإاوداعةَريزَجْلايفمهكرتنيذلااياقبلانكلو،سلبارطىلإثوغردلحتراو

،سلبارطمكحىلعاوطخسوسانلارمذتفضارعألاكتهو،لاومألازازتباو،سانلاملظ
ككيدحلاثداحلااذهبثوغردعمسو،سنوتةموكحبىرخأةرماولصتينأاولواحو

ناودعلاذفنتسادقف،ةمواقمةيأةّريزَحْلالهأرهظيمنو،ةريزَحْلالخدورخآاشيجزهجف

فرزنتساو،مهحالسذخأو.مهلاجرلتقدقفةمواقملالئاسونممهيدلامقحالتملاقباسلا
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اولحئراو،مهعرازمومهلزانماوكرتتتحيكرتلاشيجلاعوجرباوعمسامفكلذلو،مهلاومأ

،هتميخبصنةميخهلتناكنم،نيئجاللكشىلعهبناجىلإاونكسف‘بوقعييبأراوجىلإ

؛ليخنلاديرجاهيلإفاضأو{ةدمعأىلعهتيدرأبصنةميخهلنكتملنمو،اهيلإىوآو

ينبنمءايوقألامهدراطينيذلانيئجاللانكاسمنمةروصاهنإ!اهبنكسوشقلاضعبو

.مهنكاسمو،مهيضارأو{مهلاومأنممهومرحيف،ناسنإلا

ةعباتتمتاقدو،فقدانبلاوعفادملانمةلصاوتمتاقلط"ميظعيوديفيكرتلاشيخلالخدو

عنصينأهنمنوسمتليبوقعييبأىلعاوعمجتفؤبخاصلارهظملااذهبسانلاقاضو،لوبطلل
ةهباجملدعتساوكسانلابلطلميظعلالجرلاباجتساو،ةديدجلاةثراكلاهذهفاقيإلائيش

رمأينأهنمبلطويلعنبثوغردةحلسملاتاوقللىلعألادئاقلابلصتاف،ديدجلاناودعلا

ةملكلدئاقلاباجتساوكسانلاباصعأأدهتىح‘©بخاصلايودلااذهفاقيإبلاحلايف

هلزتمىلإهعمريسينأدئاقلانمخيشلابلطذئنيحوتاكرحلاعيمجفاقيإبرمأف،خيشلا

۔اقعمتوهلاجرضعبعمهلرتمىلإخيشلاعبتفءاضيأدئاقلاباجتساوحلصلارمأيفاضوافتيل

هدنجىلإعجرثيحهقافرودئاقلاىدغتوعيمجلاةحلصمىلعنالجرلاقفتاوحلصلا

ناكيذلاخيشلاامأ؛يضاملايفلعفامكةبرجقحيفأطخيأبكترينأهرذحي

نمهلاوضرعتامو،مهئدئفأبعرلاألميذلا،نيكاسملانوئجاللاكئلوأهاساقامفرعي

؛نوئجاللاكئلوأهبثاغينأنكميامماعطلانماولعجينأهلهأرمأدقف،عوجلاونامرحلا

يفرثكأوأنالجراهلمحيماعطلابىألمةريبكلاةنفحجلامدقتتناكو،العفكلذمتف

زمذخأي،فرغمهديبومهعمفوطيخيشلاناكو،نيئجاللانكاسمىلعاهبنوفوطي،ةيراش

.مايخلاكلتعيمجىلعفاطتوحاهتلئاعدارفأبسحةمورحملارسألاكلتليطعيوةنفجلا

ىلعبئارضلانمهوضرفامنوذخأياوناكاموىادتعالاىلإدنجلادعيملفكةرملاهذهحلصلارمثأ
.سنوتبتقحلاو«سلبارطلاهتيعبتتهتناو،ةبرجيفخيراتلاهجوريغتقح،طقفنيكسملابعشلا

.زستمليلاةرسألاهذه،ةبرجيفةقيرعلاروسميبأةرسأنمءامظعلادحأبوقعيوبأناك

:ينسسارهيلانتيلصينباجسيروسموبأاهسسأذنم،ةعاجشلاودولاونيدلاوملعلابةزيمتم
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ةيصخشاهبنوكتنأنودمايألانمموييفقبتمليلاو"يرجملاعبارلانرقلانملوألافصنلا
دنعمُهَلاعجرمو،سانللاذالمهبنوكتاممركلاوةعاجشلاونيدلاوملعلانيبعمجت،ةميظع

لكنمايالبلااهيفتعمتجاييلا،ةيرجخيراتنمةجرحلاةرتفلايفبوقعيوبأشاعدئادشلا

تناكوبهنلاوبلسللاهيلعنوبلاكتيبارعألاناكدقفةريغصلاةّريزَحْلاهذهىلعبناج

.ىلعةصيرحةينابسألاةنصرقلاتناكو،بئارضلاضرفو،لاملاعمجيفحلتةيسنوتلاةلودلا

نوكفنيالهعمنيذللادنجلاوثوغردناكونيحىلإنيحنماهوزغىلعةلماع.اهلالتحا

بهلي"ملعلاىلإيمتنينممنيبصعتملاضعبناكو،ءادعألاةلماعماهتولماعيواهيلعنودتعي
يفمهتداهشلوبقمدعو؛مهريفكتىلإوعديو{ةيضابإلاىلعرودصلارغويوةيبهذملاةيبصعلا
رهدزموجيفبوقعيوبأشاع،ةيسايسلاةلاحلانمنكميامأوسأتفلبيلاةجرحلاةرتفلاهذه

لمعتسيدقو،‘ناسحإلاديدميدقف،ةليسونمكلمتاَمبسانلامالآففخيناكفملعلاب

.بضنيالمنغمةبرجنأنوبسحينيذلاكئلوأىلعدريوأ،ماكحللفقيدقو{ةفيطللاةملكلا

هبسحأ،ةبرجيفالئاهاغارفكرتفم٣١٠١ةنسروسميبأنبفسويبوقعيوبأيفوت
©رثكأوأبوقعيوبأغلباملثمملعلانمغلبادلوهلرتميفمُهَلفلخهنأمغر،اعيمَجسانلا

ءاضيأةايحلاهبلطتملنإو،هيبأدعبسانللاعجرمناكو،ةكربلاوىوقتلاوحالصلابرهتشاو

هتيبيفلعجو،روسميبأءانبأوروسمابأهللامحرفهيبأةافونمتاونسدعبهبربقحلف

.ريخلاوقحلاليبسيفلضانيو،هتوعدبموقيو،هتلاسرلمحينم

جتايحجكانبججق6تبجج

ٍ«م٤
وبا ىشكيودسلاهنلادبعدمحم

مئاعدلانمةماعدو{ةّخماشلاملعلاممقنمةمقيشكيودسلاديعسنبهللادبعدًّمحُموبأ

ةوقنمهقزرو،ةفرعملاقافآهيلعهللاحتف،ةَريزَحْلايفقحلاوناميإلاءانباهيلعماقلا

رمأينأهلرسيوهللانيدةمدخنمهنكمامنانبلاةعاربوناسللاةحاصفونانجلا
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نملميالناك،هرمأنمةريصبىلعهللاليبسىلإوعديو"ركنملانعىهنيوؤفورعملاب

قح،اهسرديييلابتكلاىلعاحورشوتاظحالمهسوردعيمجيفلجسيناكو،سيردنلا
ىلعتحلب،ةيضابإلابتكىلععلطينأديريملادنسلازتال،ةميقةيملعةروثانلكرت

.ةبلطللاهسرديلاةيبرعلاةغللابتكضعب
يفناكدقنهرقمامأءةَّريزَجْلادجاسمعيمجيفداشرإلاوظعولاسوردىلوتيناك

،نوميدتسملاةبلطلاهيلعقلحيناكرماعلادجسملااذهيفو،نيكالينبدحسم

وبأةنمالعلا:مهنم؛ملعلالوحفنمددعهيفهيلعجرخمح!ةفرعملانونفهنعنوقلتيو
هقلخوهملعهنعثرويذلاةتسيبأنبهللادبعوبأوصفحيبأنبهللادبعدُمحُم

مهلكاشمنولمحيسانلادوفودراوتيناكدجسملااذهىلإوهسلجَمو،هحافكو

ةسائرتهتناهيلإو؛مامإلاماقممهيفموقيناكدقلف،هللاباتكبمهنيبلصفيف.مهتاموصجو

ءالمزلاهبفرتعييذلاعساولاملعلابنكلو،ءارمألاوةالولانمنييعتبال،ءاملعلاوةبازعلا

نوشقانيو.هسلجمنورضحياعيمجءاملعلاناكو،اريدقتوةبحمهبحاصلنوملسيو

امعبرحلانونلعيو؛مالسإلاقفاويامنورقيف،اهيحاونلكنمةَّريزَحْلانوؤشعيمَح
.طالتخالاوةايحلاةعيبطبسانلااهيلإرجناركانموأعدبنم،سانلاهيلإفرحلا

قيرطنعمكحلاىلإاولصوتنيذلا،دولجلايبأءانبأدحأنيحلاكلذيفةَريزَحْلاخيشناك

نأو،سانلاهبلفتحينأرظتنيمكحلاراديفلجرلاماقأو،لاومألاميدقتو،ديكلاو،ةوشرلا

اوضرعينأوسانلارابخأهيلإاولقنينأو،هيلإاوددوتينأوهسلجماورمعينأو،هلوحاوفتلي

نولمحيبئارضلاديعاوميفتاراحلاخايشأالإمهللادحأهأنكيملف،مهلكاشمهيلع

ناكف{غارفيفلجرلايقبوادحأنمىوكشنود«ايفوتسمالماكسانلاىلعضرفامهيلإ
ىلإمهلكاشمباوعجرينأاودوعتةَريزَجْلالهأنأسانلادحأهربخأتح.ؤببسلانعلءاستي

عجرييذلانيحلااذهيفمهئاملعملعأنأو،مهريدقتومهمارتحابنوعتمتينيذلامهئاملع

نأنظو‘هسفنينةَريزَحْلاخيشبضغو،يشكيودسلاهللادبعدّمحُموبأوه،هيلإسانلا

.هنمعمسوهبعمتجااملوإهيلإهاعدف،هماقم٠هبصنمبةناهتسالجرلااذهبسانافافلا
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سلجمنمدُمحُموبأفرصناو،هلئمبقيلياممارتحالانمهلرهظأو،هملعربكأوهربكأ

نمهللامهاتآامىلعسانلااودسحينأالإمُهَلولحيالنيذلاةاشولالخدو،ةَريزَحْلاخيش

ةرسيزَحلايلاووهحبصأو،هناكمقوفهتعفرنأتدزام":دولجلايبأنبالاولاقفلضف

."نيراتخمهلاوباجتسالكلذريغوأكلتقىلإسانلاوعدينأءاشولو،يقيقحلا

سانلانيبهرهظينأدارأو،ديدجنمخيشلاهيلإاعدف،اهلمعيلاولاردصيفةياشولاتلمعو

املثمشامقلانمءاضيبةيقاطالإهسأرىلعسبليالأهرمأف6رقتحملاهبناهتسملارهظمف

ىحءاضيبلاةيقاطلاسبلو،يلاولارمألخيشلالشتماو.باريهشتوهلاريقحت،لافطألاسبلي

اذهوأةبوقعلاهذهنوكتنأىلاعتوهناحبسىلوملاةدارإتءاشوكاهبرهتشاو،هبترهتشا

ماذل،سابللانمعونلااذهلميركتببسدّمحُميبأريقحت.يلاولاهبدارأيذلاريهشتلا

سابللاوأيمسرلايزلايهشامقلانمءاضيبلاةيقاطلاتناكقحريصقنمزريغضمي

ةركفلاهذهتلقتنادقو،ةبلطلاوةبازعلاسابليهتحبصأف،نيدلالاجروملعلالاجربصاخلا

حيتأولو،يمالسإلابرغَملايفةيضابإلانطاومعيمجىلإورئازجلاىلإو،لبجلاىلإةَريزَحلانم
نوسبليالةبلطلاوةبازعلاعيمجدجيفوسهنإفرئازخلاقبازيميداوروزينأميركلائراقلل

ةبلطلاظفتحادقودحوملايمسرلامهيزيهف،شامقلانمءاضيبةيقاطالإمهسوؤرىلع

سابلكهبظفتحتتناكةفاشكلاقرفنأح،طاشنلارهاظمعيمجيفراعشلااذهبنويبازيملا

يفباجعإلاثعباملامجلانماهلناكو،تميقأامثيحمهتامخُمومهتالحرعيمجيفسأرلل

.اهلهناسحتساىدبأواهيلعنفلوألاةيروهمجلاسيئرسفن

ةراوزىلاهأبلغأسابليهءاضيبلاةيقاطلاتحبصأةراوزيفف.هرمأفلتخادقفايبيلقامأ

ةسوفنلبجيفامأ،ةبازعلابةصاخريغتراصوفيصلايفسأرلاةسبلأنماهريغنعاهنولضفي

مظنتلحناامدنعسانلانيباهلامعتساعاشمنبيرقدهعىلإةبازعلابةصاختناكدقف

.سانلابلغأدنعفيصلايفلضفملاسأرلاسابليهتحبصأو،لبجلايفةبازعلا

©لمعلانعنوكفنيالو}ةحارلانوفرعيالنيذلاءاملعلاكئلوأنمهللادبعدمحموبأناك

لكاشملالصفلسلجملادقعيدقناديمىلإناديمنملقتنيهللاليبسيفحافكلامئادوهف
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اهيفدجياموشةصاخلاوأةماعلاةّريزَحْلانوؤشيفرواشتللسلجملادقعيدقو،تاعزانملاو

ةيلاةديدجلاةيملعلالكاشملاضعبةشقانمليملعلاسلجملادقعيدقو،تادحألانم

.داشرإلاوظعولاسورديقليو{ةَريزَحْلادجاسمنيبلقتنيدقو،ةديدجةيعرشماكحأبلطتت

ركنملانعىهنيو،فورعملابرمأيسانلاعماجمو،فقاوسألاورجاتملانيبلقتنيدقو

تابجاوهسفنىلعىريكلذلكدعبوكلذلكلبقوهوسانللمارحلاولالحلانيبيو
:يهتابجاولاكلت،رمألاناكامهماهنمةدحاوبلخينأنكمال،ثالن

.ةصاخلاوةماعلاايندلالغاوشنماهيفغرفتيراهنلاوليللانمتاقوأصيصخت:الوأهف

.بلقلاوحورلاقحاهيفيضقيشةصلاخةدابعبهبرىلإهجنيو
اذهرمثأدقو،ملعلاةبلطىلعةينفلاسوردلاءاقلإلىرخأتاقوأصيصخت:ايناث4

ءارانموىدهاوناكءاملعلالحاطفنمددعخيشلاديىلعجرختف،ابيطارمثدالبلللمعلا

.ةفرعملاوملعلابالطعجرمتلازالةيملعةورثانلاوكرتو
طابنتساوةدجتسملالكاشملاةساردوبتكلافيلأتلتاقوأصيصحم:اثلاث4

قيلاعتلااهيلعبتكيناكف،ةفلؤملابتكلاباريثكمتهادقو،داهتجالاقيرطباهلماكحألا

دقفكلذلوءابجنلاهبالطلاهكرتيةراتو‘هسفنباهررحيةرات،ةبهسملاحورشلاوةريثكلا

رثكأيفهيلعدمتعي-"يشحملا"بروهشملا-ةتسيبأنبهللادبعوبأةمالعلاناك

دوصقملاو،"هللادبعانخيشطخب":لوقيوأ،"هللادبعانخيشلاق":الثملوقيو،هيشاوح

.ملعلاهنعذخأيذلاهخيشوهفيشكيودسلاهللادبعدًّمحُموبأخيشلاوهاعبطكلذب

ةلأسمهبرمتال":يتأياميشكيودسلاةمالعلايفتيراعتنبديعسخيشلاةمالعلالاق

هتافنصمىلععلطانمو،لوحفلامالكيفىلاعتهللاتايآنمةيآناك،اهلكشملحالإ

ةالصلاءزجةيشاحنسحلايفةغلابلافيلآتلانمهلورظنلاةقدبو،عابلالوطبهلدهشي

هلتيأرو،ةساركوحنيفنكاسيبألتانايدلاباتكةيشاحوحاضيإلاباتكنم

:مالكدعبلوقيو،"نأشلاوردقلاةميظع،ماشهنبالوحنلايفرطقلاحرشىلعةيشاح

ديلاهيفهلنإف،مالكلاملعاصوصخ،نونفلاعيمجيفةديدعلزاونوماكحأوةبوجأهلو"

.اداهتجااهبێفأيلاماكحألانمةلثمأييراعتلاركذئ"-هللاهمحر-ايلعلا
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ارونمهدعبنماوكرتو،ةمألايفةايحلااوثعبنيذلامالعألاكئلوأنمدّمحُموبأناك
تمتخةسدقملاعوبرلاكلتيفو؛مارحلاهللاتيبةرايزبةديجملاهلامعأمتخو،ىدهو

.-ميركينغهنإميمعلاهلضفنمهيلعضافأو{ةعساوةمحرهللاهمحر-هبرىلإلقتناو،هلامعأ

قلسىبانبهلالبعوبا

‘ةتسيبأنبدمحأنبدمحُمنبورمعنبدمحمهللادبعؤبأ:ةمالعلاةودقلامامإلاوه

ناكو،مهريغوةَريزَحْلالهأنمريثكنعملعلاذخأيشحملابقلبنيسرادلانيبرهتشا

.يشكيودسلاديعسنبهللادبعدُمحُميبأمامإلانعذخأامرثكأ

مهحاورأاوملسأو؛مهلمعومهنيداوصلخأنيذلانينمؤملاكتلوأنمةتسويأمامإلاناك

تناكورشعيداحلانرقلايفشاعهللاليبسيفداهجلانعرتفيالوهفإهللمهسفنأو

رمأنممهمهيالةالوو،بارطضالاديدشمكحتحمتنيحلاكلذيفةيسنوتلاةكلمملا

نيحلاكلذيفبوعشلاتناكو،لاومأنمنوذخأيامرادقمالإةمألاةحلصمو.ةلودلا

كلذلونأشيأيفاهيلعدامتعالاوأ،اهلوحفافتلالانعو.ةلودلانعدعبلالكةديعب

،نووشلاةيقبيفاهسفنىلإدوعتو،ةرورضلاطغضتحتاهبالطلبئارضلاعفدتيهف

.اهئاحلصواهئاملعنمقثتنمىلإاهدنستف
يفاسراد،ةنس٦٢٨كانهيقبفرهزألايفةساردلامسربرصمىلإهللادبعوبأرفاس

ةنانكلاضرأيفءاملعلالحاطفنمددعهديىلعجرختو،كلذدعباسردمولوألا

ينعملافرهزألاءاملعنيبردبلاةملكتقلطأاذإف،ردبلابقلبرهزألاءاملعنيبرهتشاو

ريبكرخآطاشنبموقيرهزألابهسيردتوهتساردىلإناكو}ةتسيبأنبهللادبعوبااهب

كلذلوحافكللةلصاومولمعللابحسانلادشأنملجرلاناكدقف،رهزألاناديمجراخ

رادلابهمامتهالجناكوةصاخلاسوردلاوتاودنلاوتارضاحملانعكفنيالناكدقف

ةيضابإلادالبفلتخُمنمنولبقينيذلاملعلابالطنمليلقريغاددعيرواتينلاةيملعلا
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ناكف،تابتكملاسفنأنمةبتكمىلعيوتحترادلاكلتتناكوةساردللةرهاقلاىلع

.اهزونكنمةدافتسالاىلإبالطلاداشرإو،اهيلعفارشإلاىلوتي

يفرقتسيالناكفةلقنتمةيحفراعمةرئادةباثمبناكةبرجهنطوىلإعجرامدنعو

،يحىلإيحنمو‘دجسمىلإدجسمنمو،ةسردمىلإةسردمنملقتنيناكاَمُئِإَوناكم

وعديو!ةماعلاعماجملايفداشرإلاوظعولاسوردو؛ملعلابالطىلعملعلاسورديقلي
رمألانعكفنيالناكو،هيلعةظفاحملاىلعصرحلاوهللانيدبكاسمتسالاىلإسانلا

نأروطسلاهذهأرقيوهوميركلائراقللليخيدقلوركنملانعيهنلاو‘فورعملاب
املكنولذيينيذلانيحفاكملاءالؤهنأعقاولاو،دحاولجرىلعريثكاذهلكبمايقلا

نأىلع{ةمألكيفورصعلكيفدارفأمهو،نوليلقةمألاوهللتقووةوقوملعنممهدنع
يبأهخيشنعثرودقلفايلعلاةساردللاتتوصصخيكلذبناجىلإناكهللادبعابأ

رهظلايالصنيباسوردهيفيقليناكف،نيكالنبدجسمسلجميشكيودسلادمحم
ةالصىلإرمتسياسردمهيلعيقليف،ءاملعلارابكهرضحيتاقبطلاعيمَحل،رصعلاو

دعبوسردلاءانثأمُهَلضرعتلالكاشملايفمهشقانيو،ءاملعلاكئلوأهشقانيو،رصعلا

مهاياضقو؛مهتاعزانمومهلكاشمبسانلاهيلعلبقيف"مكحللاسلجمدقعيرصعلاةالص

ال.همكحبنيعنتقمنوفرصنيو!همكحبسانلاىضريو،هللاباتكبمهنيبمكحيف

تالآسانلامهربتعينيذلاةموكحلايفظومنمخيشوأضاقوأمكاحىلإنورظني

تابترملانوضبقيةمألاىلعةلاعاوشيعينأمُهَلتحاتأف.ةمألايفمكحتللةلودلامهتلعج

.قرطلافلتخمبسانلانملاومألانوزتبيو{ةلودلانم
رصعلاةالصيأ-ةالصلادعبو":ةميقلاهتلاسريفييراعتلاديعسخيشلاةمالعلالوقي

سلجيةروصقمهب،مويلاىلإمولعمهيفمكحيناكمهلو،سانلانيبمكحللسلجي

قحللنعذيتيحهيلعموكحملااهنمجرخيالواهلخادموصخلاسلجيو5اهباببخيشلا
ادجةريثكيهو،كانههنمةرداصلاهماكحأعيمجهباديقمارتفدتيأرو،ءادأللدعتسيو

."هقدأوهملعأامهللاهمحر،ةيهقفلزاونو،ةيعرشماكحأوةيملعدئاوفاهلكو

ءلصمعلاوملعلايفةلرتمنملجرللامىلعةلالدلايفةيفاكاهدحوييراعتلاخيشلاةداهشنإ

.رصعلاكلذيفةديرفلاوةذفلاةيصخشلاهذهنمبناوخلاضعبىلإريشننأدبالاننكلو
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هعالطضاو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمآلابهعليقو6ىييدتلابهللادبعنلاغتشاعم

هيفيقلييحلكودجسملكلاتقوهصيصختو؛ةريزَحْاكلحأعبمجيفسانلارومأب
دقوفيلأتللاتتوصصخدقفسانلانيبمكحلابهغلاشناعموظعولاسوردوأ"ملعلاسورد

©نيلوألامولعمهفىلعهباوناعتساو؛نوسردملاونوسرادلاهبرانتساامناديملااذهيفجتنأ

حورشلاعضيناكف،نولوألاهبتكامدقنوقيقحتوحيضوتوحرشبمتهاامرثكأمتهادقلو

:يتأيامفيلآتلاهذهنمو،هديىلعرمتنلابتكلاىلعدوقنلاو،تاقيقحتلاو«شماوهلاو

.يلاطيجلاليعامسإخيشلامالسإلافوسليفلمالسإلادعاوقىلعةيفاضةيشاج١-

. يوانجلاءايركزيألعضولاباتكيلععمللا ٢

۔يحامشلانكاسيبأمامإللحاضيإلاباتكنمءازجألاضعبىلعيشاوح٣

.يخامشلاسابعلايبألةديقعلاحرشىلعةيشاح٤

.اهميقأوهبتكلجأةيشاحلاهذهربتعتو‘بيبحنبعيبرلادنسمىلعبيترتلاةيشاح٥
.حاكنلاباتكةيشاح٦-

.يخامشلاسابعلايبأللدعلارصتخمةيشاح٧-

.تالاهجلاحرشىلعةيشاح٨-

.ركبيبأنبسابعنايبألدابعلالاعفأنيبتىلعةيشاح٩

١ .يلاطيحلاليعامسإمالسإلافرسليفلضئارفلاباتكىلعةيشاح٠

.ىسيعنبنيروغبخيشلاباتكىلعةيشاح١
.تالاؤسلاباتكىلعةيشاح-٢

."يتنُحملا"_بةبلطلاهبقلضئارفلاوديحوتلاوهقفلابتكىلعةريثكلايشاوحلاهذهلو

نزحوالئاهاغارفكرتدقو،ةنسنوتسوسمخرمعلانمهلو(م٧٨٠١ةنسقوت

نسحلاوبأخرؤملابيدألاهذيملتمهنم،ءارعشلانمةعامجهاثرو،ناميإلاوملعلالهأهيلع

:اهعلطمةليوطةديصقبنايبنبيلع

ينوجُثشَويتقووكشأهللاىلإ3٠
.ىضوفلاوبارطضالاوداهطضالارصعيفةمدخلجأةمأللىدأيذلانمؤُملاكلذهللامحرف

جكتبججكتبكقبح
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ادمأنبحيدرلاوبأ يتاليلادمعانبجويرلارب
لاقو،"هرهدديحوو،هرصعخياشمخيشوه":ساروبأدّمحُمهللادبعوبأهيفلاق

نمسمظطنااميخُملماكلاملاعلا،ريرحنلاخيشلا":تيراعتنبديعسخيشلاةمالعلاهيف

."ةوعدلاهذهراثآ

ةنسهرخآيفوتورشعيداحلانرقلالئوأيفيتاليحلادمحأنبناميلسعيبرلاوبأدلو

ةينيدلاوةيملعلاةيحانلانمةبرجهيفتغلبرصعيفيتاليحلاعيبرلاوبأشاعومم٠٩

ىهزأنمةبرجيفرشعيداحلانرقلاناكدقلف،دالبلااهيلإلصتنأردنيةبترم

مهنم؛مولعلاعيمجيفداهتجالاةجردغلبنممهنم،مالعألاءاملعلانمهيفامبروصعلا

:مالعألاءاملعلانمةرثكلاهذهعمو،ةفرعملاعورفنمعرفيفصصختنم

امعميتوأدقلف،هنارقأنيباحضاوارهاظيتاليحلاعيبرلايبأماقمناك،ماظعلانيفلؤملاو

.ةيوقةميزعوةبئادةمهوءاديازتماطاشن،ةداملاةرازغوعالطإلاةعسنميتوأ

هتيانعو‘فلسلاةريسبهمامتهالعل‘دحاوصخشيقرفاوتتنألق.،ةبثوتمةيويحو

حبصأتيح،هرصعءاملعنمهريغنعهتَرَيَمو،اهيفزربيلابناوجلايهخيراتلاةيحانب
يضابإلابهذملاخيراتاميسال-خيراتلايسرادلنكميال،خيراتلارداصمنماردصم

دعينأثحابلًرَعاذإو،ةريثكلاهتاياورو،هلئاسرو،هناحبأنعيغتسينأ-هلاجرو

نبعيبرلاابأو،رامعابأو،ءايركزابأو،يروطغبلاركذف،ةيضابإلانمخيراتلاءاملع

سابعلاابأو،يداربلامساقلاابأو،ييجردلاسابعلاابأو،ينايسولاعيبرلاابأو‘فلخي
،َياليحلاعيبرلاابأمهعمركذينأبجيكشالوهنإف،ييورابلاهللادبعابأو،يخامشلا

.رشعيداحلانرقلايفخرأنممهأوهيتاليحلالعلو

دوهجمىلإجاتحيو«قسنمريغاهنمريثكو{ةقرفتملازتالهراثآتناكنإوعيبرلاوبأو

يفكلسدقلوصخألاىلعةَريزَحْلاخيراتلةمسدةيخيراتةدامنوكتاهنأالإ،يملع

ةباتكيفايملعاراكتبايرظنيفدعتكلاسمو.اهيلإقبسيملبيلاسأةبرجخيراتبهتيانع



سنوتيفةبضابألا[._)ةبرتلابتومينةيضابالا

اهيفخرأ،©ةبرجخيراتيفةلاسرعضودقلف،لمعلاهلرسيتوثحابلادعاست،خيراتلا

©تاونسلابسحبةيعامتجاوأ}ةيعيبطوأةيسايسثادحألاكلتتناكءاوس؛‘ثادحألل

،يجربلاءالغبفورعملاريبكلاءالغلاعقو-م٧٠٠١ةنسيأ-ةنسلاهذهيفو":الثملوقيف

ةنسلاىلإفلأمامتنمنينسعبسءالغلاوڵبدجلاوطحقلاىدامتو،رعسلاعطقناتح

،ةروكذملاةنسلافيحربلاهللادبعةيلوتبةبرجلهأهللاثاغأنأىلإںرينكلاملظلاو{ةعباسلا

عقونأدعبسلبارطمكاحثوغرداشابلاعجرةنماثلاةنسلايفو.ىذألاوملظلامهنعلازأف

نأدعب،اهيلعىلوتساوةنسلالئاوأيفمهاتأفبتكلاهيلإاوثعبو،اهلهأنيبقافنلاوعادخلا

هللادبعوكرألهأكسمأو.اولعفاملرانيدفلأةئاممهادأتساو،ريثكقلخقوسلايفلتق

لعجوةلخنعذجىلعهبلصوةلاخنهاشحو6هدلجخلسفثوغردلهوملسو،يجرلا

."ةميظعلاةشحافلاوڵ©بصغلاو،لاومألاذخأويبسلانمهللاهبنذأيملامدلبلاي

اهيفركذةلاسرعضووةرصتخُممجارتءاملعللاهيفمجرتىرخأةلاسريتاليحلاعضوو

نيذلاءاملعلااهيفركذةلاسرعضوو،مهنمدحاولكنمزو،اهيسسؤموةبرجدجاسم

تاعامتجالااهيفركذةلاسرعضوو&ةءوبنلادهعلإهرصعنمنيدلاةبسنمهيلعتزاج

تناكيلانكامألاودجاسملاوعماجملاكلتةسائرمهيلإتهتنانيذلاءاملعلاو،ةيملعلا

،اهعضاوموةساردلاقلحىلإنايحألانمريثكيفراشأكلذك،تاعامتجالاكلتاهيفدقعنت

ثحابلاىلعرسيف،بناوخلاعيمجنمةبرج_بةيخيراتلايحاونلاىلعءاوضألاطلساذكه

ةيملعلاتايصخشلانمةيصخشسردتنأتدرأاذإكنإ،هديرييذلاناديملايفلمعلا
.خيراتلابتكيفةقرفتملااهرابخأىلعثحبتنأنمالدبمجارتلاةلاسرىلإعجرتنأكيلعف

،كلذلةعوضوملاةلاسرلاىلإدوعتنأالإكيلعامفةيملعلاعماجملانعثحبتتنكاذإو

ةروصةَريزَحْلاروصينألواحدقل.ةريزَحلاةايحلةيخيراتلابناوجلاةيقبقاذكهو

ءاملعركذقيتاليحلادمحأنبناميلسخيشلالئاسرىمسملاةبرجءاملع:ناونعبارخؤمتعبطةعومجملاهذه١(

&ةجوقدمحمقيقحت©ىلاعتهللامهمحرةيملعلامهسلاجبومهمايأيفتعقويلاثداوحلاومهتحرضأنكامأوةبرج

5(عجارملا).٧۔٥ص.م٨٩٩١(١طيمالسإلابرغلاراد
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ةيوازنماهروصو،ثادحألاةيوازنماهروصفءاياوزةدعنمهتسدعاهيلإهجوف!ةلماك

ىلإعمتجملاةيوازنماهروصو.ةينيدلايحاونلاودجاسملاةيوازنماهروصوءاملعلاوملعلا

رسألااهيفركذو!ةريغصةريخأةلاسرعضوةبرج_لاهدارأيلاةروصلامنتيكلو3هرحآ

ةدامانلكرتدقفلاحلكىلعورسألاكلتيفغبننمضعبوألكنعثدحتو.ةيملعلا

ثارتلااذهاوسردينأماركلاةَّريزَحْلاءانبأعمنيفقثملاىلعديكأبحاولهنأوخيراتللةبصخ

يفانناوخإنمملعتملابابشلاةيانعنأولو،ةلبقملالايجألااهنمديفتست،ةيملعةساردميقلا
،فسوينبةمالسراثآعمساريبأهللادبعيبأراثآنميتاليحلاعيبرلايبأراثآتلوانتةبرج

نبديعسنامثعيبأراثآعم،نايبنبيلعنسحلايبأراثآعم©تباثنبميهاربإراثآعم

يديأنيبنوكتدقو.اهفرعأملوءاهبلصتأمليرلاءاملعلاراثآنمكلذريغو،تيراعت

نمدوهعىلعًارينماءوضاوقلألو.ةفاقثلاوملعلانممخضديصرباهنماوجرخل،مهضعب
امو-ىرخألابناوخجلاامأةيخيراتلاةيحانلانماذه،اهتفرعمىلإةجاحيفنحنخيراتلا

.اهباومتهيو،اهيلإاوتفتلينأماركلاةبرجءانبأوعدتاهنف-اهرٹكأواهبصخأ

داسفمغر،ةفرعملاوملعلاءاولةلماحةيضاملاةثالثلانورقلالالخةبرجتيقبدقلو

.اهيلعملظلاناولأددعتو،مكحلا

ةفاقثلاعاونأعيمجيفايلعلاةقبطلانمناكهنكلوؤ©بسحفاخرؤمعيبرلاوبأنكيم

ىلعجرختدقلو{ةميقلاهسوردىلإةفاضإلاب،ىواتفلاولئاسرلانمريثكهلو،ةيمالسإلا

:تيراعتنبديعسنامثعوبألاق.نيدلاةبسنهيلعتزاجوءءاملعلانمريبكددعهدي

."ةيفاكةيفاشماكحألاوهقفلايفةلئسأوةبوجأهلتيارو"

ديعسنبمساقنبناميلسعيبرلاوبأةمالعلامهنم؛ءاملعلانمريبكعمجهرصاعدقلو

ةنسىقوتملاةتسيبأدمحمنبدمحأةمالعلامهنمو©فلأونيتسةنسقوتملايسنويلا

قوتملاينيايغدصلاديزنبهللادبعنبناميلسعيبرلاوبأمهنمو،فلأونيتسوىدحإ

عبسةنسىوتملاةتسيبأنبهللادبعوبأمامإلامهنمو،فلأونيعستوعبسةنس

امرثكأنكلو،هرصعءاملعنمةعامجنعملعلاذخأ!ريثكمهريغوفلأونينامثو
.يايغدصلاديعسنبمساقلضفلايبأخيشلاريبكلاةمالعلاىلعناكذخأ
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ةاجنلايبألامعأوةايحبهبشلاةديدشهلامعأويتاليحلاعيبرلايبأةايحتناكدقل

لبحلانمبالطلادصقمناكوءءاملعلانمليلقريغددعملعلاذخأهنعفسنوي

.ةعساوةمحرهللاهمحرفملعلارشتناهنعو،ةبرجورئازخلاو

20900990
.ء

يبعصملافسويبوتعيربا
ةودقلامامإلاهبتكامىلإميركلائراقلاعمعمتسألليزهلايملقعضأنأانهفرشي

لاق،-هنمحوربهدمأوهتايحبللاانعتمحناظقيلاوبأخيشلا؛ةيرئازجلاةفاحصلاخيش

دًّمحُمنيفسويخيشلاةمالعلامهنمو":)"ريسلاقحلم"ميقلاهباتكيفهللاهظفح

ىيحينبديعسخيشلانعملعلاذخأ،ةكيلميفوريلآنم،يكيلملايعصملا
يناريولارمعخيشلانعو،ينورابلادًّمحُمنبناميلسخيشلانعذخأامك،يوداجلا

.نيرخأتملابازيميداولهأدنعنيدلابسندنسأهيلإ،يشكيودسلا

يذلا،لاصنبىيحيءايركزوبأخيشلاهذيملتهيديىلعجرختنأافرشهبىفكو

.هللاءاشنإابيرقيتأيامك،بازيميداوايحأ
ىلعنيأزجيفةمخضةيشاحاهنم،ةدئافلاةميظع،عفنلاةليزجةريثكفيلآتهلو

اهنمو©يلاطيجلاليعامسإخيشلل"ضئارفلاباتك"ىلعةيشاحاهنمونيلالجلاريسفت

اهيفزربأ،"نيعطنتملانمةيضابإلاةداهشدربمكحنمىلعدرلا"يفةمكحُمةلاسر

ىلعاهيفدر"تاناويحلالاوبأسيجنت"يفةلاسراهنمو،هتدامةرازغو،يملعلاهقوفت

تناكلاهلكتعمجولةلئسأنعةديفمةبوجأةعومجماهنمو،اهتراهطمعزنم

.كلذريغاهنمو}امخضاباتك

ريسلاكلتلةقحاللاتارتفلالوانتيوخياشملاوءاملعللتمجرتييلاةمدقتملاريسلابتكلةمتتوهقحلملااذه١(

.(عجارملا)قيقحتلاوةساردلابهلوانتينمرظتنياطوطخمقحلملااذهلازيالو،نيرشعلانرقلاىلإ
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ءةعيفرةناكممهسوفنيفهلومئالةمولهللايفهذخأتالماكحلاوءارمألاظعيناكو

مساوميف:هنوروزياوناكو،هلضفوهردقوهملعلالالجإهبناجنوماحتي،ةيماسةلرتمو
رفصيقهللاهمحريفوتو.ةيكلاملاانناوخإةذمالتنمريثكهدنعملعتيناكودايعألا

.ه٧٨١١ماعدحألاةوحض

هنيبناكو3"ملاعتوملحرفيال":ةبرج_بةيكلاملاءاملعدحأهنعلاقيفوتاملو

فسويخيشلاوه٧٨٠١ةنسيفةتسوبأيفوتذإ؛لماكنرقيشحملاةتسيبأنيبو

ةلفاحةطسبهتمجرتلو-هلاامهمحر-مالسإلاملاعملناددجُمامهوه٧٨١١ةنسيف

."ليوطتلافوخاهانكرت

.رتبوقعييبأةمالعلاةمجرتىلإ-هاعروهللاهظفح-ناظقيلاوبأخيشلافاضأدقو

:لاقفدمحمهللادبعيبأةمالعلاهدلو

هيبأنعملعلاذخأ،يكيلملايبعصملافسوينبدمحمخيشلاريبكلاةمالعلامهنم"

ناضمرنبرمعنبدمحأسابعلايبأخيشلانع.ذخأامك،ةبرجبدّمحُم.نبفسوي

رصنيبأةديصقلهحرش"اهنم،هعابلوطو،هملعةرازغىلعلدتةريثكفيلآتهلو،يتالتلا

هلورصمبايرجحاعبطعبطدقو،"ةبلطلاضيرحئ"بةبلطلانيبةريهشلا،"حوننبحتف

املهئإ:لاقيو،طبضلابهتافوخيراتملعنمنو،بتكلانماريثكهديبخسندقو،ليمجطخ
ةربقمبنهمويلعهناوخإووهنفدو،كسملاكةبيطةحئارهنمسانلامشهربقيفعضو

.-هللامهمحر-ةبرج_بيلاطيخلاليعامسإخيشلاةربقمبرقيهو،مهدلاو
دمحأخيشلانيبوهنيبتناكو،يبرحجلايشونفلادمحأنبنابعشخيشللارصاعمناكو

اهدرسانكرت،فيلآتلانمانركذامريغهلو"ماكحألاوديحوتلاوهقفلايف؛تالسارم

ةيافكهيفو،نيميظعلانيمامإلانيذهنعناظقيلاوبأخيشلاهبتكاماذه."ةلاطإلافوخ

.ءاملعلاوملعلاخيراتنعثحبينمل

.: ١جتار
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نايبمحاضيا
يفتشاعنيلاةيضابإلاتايصخشلانمددعنعمركلائراقلااهيأكتثدح

مجارتكيلعصقأنأتايصخشلاهذهنعيثيدحبدصقأملو،ةيسنوتلاةيروهمجلا

.ةيداعلاصخشلاةايحقئاقدبنعييذلا.خرؤملافيرعتكلمهفرعأنأوأمهتايح

مهدوجوبسحكيلإمهمدقأنأتيحوأ،ةيخيراتلاثادحألالسلستنيبطبرأنأوأ

عضويملباتكلااذهو،خرؤملالمعنمكلذنأل؛كلذنمائيشدصقأمل،يمزلا

دجمت،همالعأريسيفمالسإلاخيراتنماروصكيدينيبعضأنأتدصقاَمئإَو.خيراتلل

امكنيملسُمْلاةايحنمةروصاهيفىرتكنإ،هللاةملكءالعإللصاوتملاحافكلااهيف

.هللاهجوريغهنمدصقياللمع،لوألاردصلايفاوناك
ةايحلاىلعةلالدلايفحوضولالكةحضاوريغنوكتدقو{ةقسنمريغروصاهنإ

نورمعيياوناكةقباسلالوصفلايفتلقامكةيضابإلانأل؛رطقلالكيفةيضابإللةماعلا

نألمعلايييضتقيميركلائراقللةلماكةروصيطعأيكلو،ةيسنوتلاةيروهمجلابلغأ

ةايحنمجذامنمدقأنأو!ةعباتتملاروصعلايفو،ةيروهمجلاعيمجنعاروصذخآ

ىلإبرقأروصلانوكتيكل.ةمألاةايحوأعمتجملاةايحنمجذامنو.دارفألا

.ةقيقحلا

ملو،اهنماوصلقتف،ةيسنوتلاةكلمملايفةيضابإلاىلعترثأةفلتخُملماوعنأامبو

{ةلجعتسماروصفطتقأنأتيأردقف5ةرماعلاةبرجةريزجريغيفدوجومُهلقبي

ديرجلادالبلثممايألانمموييفاهيفاوشاعيلانكامألانعةرصتخُمجذامتو

،ةماحلاو&سباقو،ناوريقلاصحفو،تالسورمدلابجو،نيجردنصحواةيلاطصقو

دقلو،ةبرجةريزجيفةيضابإلاةايحلحضوأاروصمدقأنأاريخأتينعو،اههبشأامو

'يبنغأنوكتفوسفةيتآلالوصفلااس،ةقباسلالوصفلايفاهمالعأنمددعنعتثدحت

ناودعوةوخإلاملظورهدلاتنعنماهيفهوقالامو،«ةبرجيفةيضابإلا»نع
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ءادعأناودعهداهجقحهللايفاودهاجو،يبرقلايوذملظلاوربصفيكو.رامعتسالا

.هللا

خيراتوةيتآلالوصفلايفليصفتلانمءيشبكلذأرقتفوسميركلائراقلااهيأكنإ

نأةرربلااهئانبأىلعوهللاليبسيفحافكلاودجملاوةمظعلابلفاحةيمالسإلاةبرج

نينمؤُمْلالمعنمةعئارةلثمأملسملاباشلاىريح،داجبألاكلتنعفشكللاودصتي

يفعمطةيحضتلاوءادفلاولذبلاىلإمهعفديال©بسحفهلنولمعينيذلانيقداصلا

.ةبلاغةوهشالو،لاميفةبغرالوؤ\بصنم
ةهجولانمخيراتلااذهسردينأدارأاذإ،يمالسإلادهعلايفةبرجخيراتلعبتتملاو

خيراتلااذهمسقينأنمهلىنغالشيعتتناكامكةمألاةايحلةيقيقحلاةيعقاولا

ابتعالااذهريسيتلو‘تاهاّجناوصئاصخباهنملكزاتمت،تارتفلانمددعىلا
ءاسياممهنأدقتعأو،تارتفلاكلتنمةرتفلكتازيممحاضيإىلعلمعأفوس

رمءيشباهالوتأمت،تارتفلاكلتلصفلااذهيفهيلعضرعأنأميركلائراقلا

.ليصفتلا

.ه٣٠٠ةنسىلإةيرجه٤٧ةنسيمالسإلاحتفلانم:ىلوألاةرتفلا١

.ه٤٣١ةنسأىلإ٣١١ةنسنم:ةيناثلاةرتفلا٢
.ه٥٦٢٠٩ةنسىلإ٤٣١ةنسنم:ةثلاثلاةرتفلا٣

.ه٩٦٠ةنسىلإ٥٢٩ةنسنم:ةعبارلاةرتفلا٤

.ه١٩٨ةنسىلإ٩٦١٠ةنسنم:ةسماخلاةرتفلا٥

.سنوتلالقتساىلإ١٢٩٨ةنسنم:ةسداسلاةرتفلا٦

ةمداقلالايجألاوخرؤمىلوتيسو،سنوتلالقتسانمأدبت:ةعباسلاةرتفلا١

.ةرتفلاهذهصئاصخحاضيإ

ربتعينأميركلائراقلاناكمإيفو،دوهعيفتارتفلاهذهلمجأنأعيطتسأيننأىلع

ةعبارلاةرتفلاربتعينأو،لالقتسالادهعوهدحاودهعيفةلخادىلوألاةثالثلاتارتفلا
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ةعماخلاىلإمامضنالادهعيفةلخادةسماخلاةرتفلاوهللاليبسيفداهجلادهعيفةلخاد

نأوجرنفةعباسلاةرتفلاامأضيغبلارامعتسالادهعيهفةسداسلاةرتفلاامأ،ةيمالسإلا

.ديعسقرشمليوطدهعيقةلخادنوكن

:دوهعةسمحىلإمسقنيةبرجخيراتنأاذهنمصخلتيو
.ه٩٢٦٥ىلإه٤٧نم:لوألادهعلاه

.ه٩٦٠ىلإه٥٦٩نم:اثلادهعلا

.ه٨٩٢١ىلإه٩٦٠نم:ثلاثلادهعلا4

.لالقتسالاىلإه١٢٩٨نم:عبارلادهعلا؛ه

.هللاءاشامىلإرمتسيوسنوتلالقتسانمئدتبي:سماخلادهعلاه

هلفعبارلادهعلاامأىلوألاةثالثلادوهعلافثادحألاضعبنعثدحتيباتكلااذهر

.ةقلحلاهذهريغلصف
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١ه .السال٠

ىم,(يل(لعيہجرج
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ىلحألاةتفلا
تئشنأمثرحبلاقيرطنعالإدالبلانماهريغبلصتتالتناك،ةريغصةريزج:ةبرج

.سيجرجنيبواهنيبطبرترتموليكةعبسةفاسمرحبلايفدتمتةرطنقاهب

لوسر(١)راحصأنمنيحتافلاعم،نورقلاريخنملوألافصنلاقمالسإلااهلخد

ىلإةقوشتمحاورأو،ناميإللةحتفتمبولقبديدحلانيدلااهناكسلبقتساو5هللا

.اهنمجرخيملوةَريزَجلاكلتمالسإلالخددقلفللارون

امإنايحألابلغأيف،هللانيدلاهلهأباجتساومالسإلااهلخدامدعبةبرجةريزجتشاع

نماهريغيفةمئاقلالودللةعباتنكتملو،ايلخادالالقتساةلقتسمامإو،الماكالالقتساةلقتسم

ةيكزلااهتبرتتفرشتومالسإلااهلخدذنمف؛خيراتلانمةريصقتارتفيفالإةلماكةيعبتنادلبلا

لاجمرفكللاهيفدعيملةقرحملاةيحيسملاوةينثولااهنعتلحتراو،لوألانيحتافلامادقأب

تاهجفلتخُميفنيحلاونيحلانيبرونتتناكييلاةدرلابورحيفكرتشتملفكلذلو

كراعملاو{ةنحاطلابورحلايفكارتشالاىلإوعديتوصاهيفعفتريمنو،ةيسنوتلاةكلمملا

ةريزجلايفرفكللقبتملهنأل؛ةبصعتملاةيحيسملاوةلاضلاةينثولااياقباهنشتتناكقلا{ةلئالا

ةظقيةصبرتميهوةيقيرفإيفةدرلابورحةليطتيقبدقل،هللانيدروناهيفقرشأذنمةيقب

نيصحتللأجلموأموجهزكرماهنماوذختيل؛مهئوكرحُينموأنودترملااهمهدينأةيشخ

.هللاءادعأنمكلذلواحينمدرلةدعتسمامئادتناكوعافدلاو

ملهلوسروهللاوباجتسادقاهلهأنأفرعوةبرجحتفمتأامنيحليلجلايباحصلانإ

ثيحهللاليبسيفحافكلاةلصاوملةرفظملاهشويجداقدقو،اهيفمكحلاةيحانبمتهيلدعي

_

رهشأىلعسلبارطىلعةيواعمهالوامنيحراجنلانبكلامينبنميراصنألاتباثنبعفيوراهحتف١(

.ربيحخةوزغفثيداحأهنعىورويهللالوسربحصدقوتاياورلا
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اودارأفهوأرمتساو،مهلامعأمتاوخومهتنامأومهنيدةبرجلهأعدوتساو،حافكلابجي

.ههاجتايفاوراسف،عفيورهيلعمهكرتيذلاعضولاكلذىلعمهتريزجىقبتنأ
هللاةملكتحبصأو،ةينثولاىلعلماكلاءاضقلايضقو،ةيسنوتلاةكلمملاحتفمتاملو

ضعبميقيمكحلاةالونعةلزعنمةبرجتيقب{ةيومألاةلودللبرغملاعضخوءايلعلايه

.هللانيدةلمحنمنيحلاكلذيفهوقلتامبسحهللامكحاهيفاهخياشم

ضعبيفمكحلاىلعمهنيباميفاوعزانتو،ةيسنوتلاةكلمملاىلعةيومألاةلودلاةالوبقاعتو
فوفصلخادةرملاهذهعازنلاناكو،ىرخأانايحأكانهوأانهسانلامهيلعراثو،نايحألا

نوصيرحوأ،مالسإلاجاهنمنعمكحلابةالولافارحناىلعنورئاثهبموقي،نيملسُمل

هتراتخايذلاعضولاىلعةبرجتيقبو،هيلإلوصولايفنوعماطوأمكحيفءاقبلاىلع

الو،ةَريزَحْلاجراخجرختالو،ةيلخادلااهنوؤشيفيمالسإلامكحلامظنقبطت،اهسفنل

نععقتييلاةريثكلاتارونلايفكرتشتملف{ةعزانتملابناوجلانمبناجيأىلإاهلقثبيمرت
تقحتلانيح،يناثلانرقلارخاوأىلإمالسلاودايحلاىلعتظفاحاَمّئإَواهلامشواهنيمي

ةالومكحىلإمضتنأنودنيحلااذهىلإاهئاقبيفببسلاو.ةيمتسرلاةلودلابةعئاطةبغار

نيبدعبلانمهظحالتتناكاموه"مهيلعنيرئاثلاوأ،ةيسابعلاةلودلاةالووأ،ةيومألاةلودلا

نمريثكيفةالولاكئلوأاهيلعريسييلامكحلاقرطنيبومالسإلااهبءاجييلامكحلامظن
ةلماعميفيمالسإلاعيرشتلابنوديقتياونوكيملةالولابلغأنأاحضاوناكدقف،نايحألا

،ةلودلاةماقإبءيشلكلبقنومتهياوناكاَمئإڵتابجاولاوقوقحلايفمهنيبةاواسملاوسانلا

.مالسإلااهناصىلامرحلاكاهتناىلإكلذىدأولوشةطلسلاىلعةظفاحملاو

كلتتلواحو.ةيسابعلاةلودلاوةيومألاةلودلانعةلقتسمتامامإثالثايبيليفتماقدقلو

تامامإلاهذهمكحلمشوهلانيدهبءاجيذلاجهنملاىلإفرحنملامكحلابدوعتنأتامامإلا

،تامامإلاكلتىلإمامضنالاىلعمدقتملةددرتمتيقبةبرجنأالإةيسنوتلاةكلمملانماهضعب

مهعضوىلعءاقبلانأنورياوناكةَريزَحْلاخويشلعلو"يركسعلاويسايسلااهدايحىلعتظفاحو
نأل؛ايييليفرقتستنأنكميالةمامإلانأنورياوناكمهنأامكدحأطخسلمهضرعيالصاخلا
امهمو،قرشلاىلإبرغلانموأ©برغلاىلإقرشلانمةبهاذلاشويجلليعيبطلاقيرطلايهايييل
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كلذيفءاوس؛اهبورحيفاهودعاسيملفايبلسافقوماهنماوفقودقفعوضوملايفمهيأرناك
الكيفاهيضهانماودعاسيملامك،ةيسنوتلاةكلمملايفةعقاولابورحلاوأ،ايبيليفةعقاولابورحلا

تناك.ةمامإلابمتسرنبنمحرلادبعسانلاعيابو،رئازحلايفةيمتسرلاةلودلاتسسأتاملف،نيدلبلا

لوخدلاواهيلإمامضنالاىلإتعراسو.ةمامإلاهذهداليمبترشبتسايلاىلوألانادلبلانمةبرج

يلابابسألانملعلوةيسنوتلاةكلمملانمطسولاوبونجلابلغألعفامك3اهحانجتحت
:يلياماهئاولتحتءاوضنالاو،ةديدجلاةمامإلاهذهداليمبرشبتستةبرجتلعج

ىلإةاعدلاصلخأنمو،ملعلاةلمحنمةعمالةيصخشمتسرنبنمحرلادبعناك١.

ناكف‘باطخلايبأمامإلادهعيفناوريقلامكحهيلإدنسأدقلو،هللانيدىلعةظفاحملا

يفةمامإلابعيوباذإف،هللانيدةماقإىلعصرحييذلاهيزنلاملسملامكاحللالاثم

:.نينمؤُمْلانملودعلاقيرطيفاهبريسينأقيلخوهفرئازجلا
زاتممعقومةمامإللازكرمنوكيلهوراشتسمونمحرلادبعهراتخايذلاعقوملا٢.

.ةيوقةلوديفلداعمكحةماقإلرارقتسالالئاسوهيفرفاوتت
نأنودلالقتسالاولازعنالااذهىلعاوكرتينلمهنأنوفرعيةبرجيلاهأناك٣.

.ةلودمكحتحتاولخدي

بلغأنأشكلذيفاهنأش«رئازحلايفةيمتسرلاةلودللةعباتنوكتنأةبرجتراتخااذكهو

ةيضابإلانيبلاصتاةقلحمهأنيحلاكلذذنمتحبصأو،ةيسنوتلاةكلمملابلغأو،ةيبيللادالبلا

تناكو،ىرحخأةهجنمرئازلاوسنوتيفنيدوجوملاةيضابإلاوشةهجنمايبيليفنيدوجوملا
ةيمتسرلاةلودلاةسايستناكاملو،نانئمطاومالسورارقتساةقالعةيمتسرلاةلودلاباهتقالع

اهيفمكحتلانود،اهلةعباتلاراطقألاىلعماعلافارشإلااهن،0ا»مالسإلاميلاعتبسحىشمتت
_'3 _

ماسإةيمتسرلاةلودلاسأري"١٨٠:ةحفص"رئازجللماعلاخيراتلازجوم"ميقلاهباتكيفكاعكلانامثعذاتسألالوقي١(

ةيدملاهوجوهبختني}ةيحورلاوةينمزلاناتطلسلاعجرتهلواهرومأفيراصتو،اهديلاقمهديبنينمؤملاريمأبقلي
هيفنوعاريناطلسوأةقادصوأةبارقيفءالوالوديلاقتالوةالابمريغنعةيرحبنيدلاخويشو©بهنللاءامعزو

لبقهتبارقيوذىلعوهتبارقيوذلبقهسفنىلعامهيرجي‘فاصنإلاولدعلاوءاهدلاوكنحتلاوةياردلاوةفرعمل

وأفسأوألجوريغنمهتكيرأنمهولزنأو5نيللاوقفرلابالهومواقاجوعااوأرمهنأو،ناكسلامومعوأةيشاحلا

نمةبتاسلكنمةئيربةمذو}عزانماهيفمهعزانيالةماتةهازنىلعاوناكو"١٨٢:ةحفصلايفلوقيو."رابتعا

."لقنلاةحصوةيوارلاركذيفبصعتلامدعىلعلديامم{ةيكلامةيخيراتبنكيفمماشيفتدرودقو؛بئاوشلا
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ناكامكو،نييسنوتلابونخلاوطسولانادلبتناكامكةبرجتناكدقف،اهتاردقميقو

ايحوراطابتراةلودلازكرمبطبترت،ةيمتسرلاةلودللةعباتلاةيبيللادالبلانمهريغوةسوفنلبج
نمنوراتخي-مهريغناكامك-ةّريزَجْلايلاهأناكدقلف،ايداماطابترااهبطبترتاًممرثكأ

مكح_يمهرمأىلوتيفمهيلعهنييعتيتأيف{ةمامإلازكرمىلإهمسابنوثعبيف؛مهنوؤشىلوتي

ةةيمتسرلاةلودلامسابةمألاحلاصمىعريو،دودحلاميقيولكاشملالصفيف،هللامكحبمهنيب

تناكاَمئَوسسانلاىلعبئارضلاضرفتوأ،لاومألاعمجتةيمتسرلاةلودلانكتملو

باتكلااهنيعيلااههوجويفاهفرصىلعصرحتو،يمالسإلاماظنلاىلعةاكزلاعمجت
متءاهباحصأنماهعمجيةلودلالماعناكدقفاهنمجرخمالةبرجةاكزتناكو،ميركلا

.ةاكزلااهيففرصتييلاهوجولايفديدشصرحباهفرصي
لودلانيبواهنيبتماقو،نايحألانمريثكيفتمجوهةيمتسرلاةلودلانأمغرفدنجلاامأ

يفدمتعتتناكاهنإفكلذلكمغر،نورطخنورئاثاهيلعراثوبورحةدعاهنةرواجملا

لعفتتناكامكنيقرترمادونجذختتمكو،هللاليبسيفداهجللنيعوطتملاىلعاهبورح
اَمَئِإميدتسمدنجنمهتذخمتاامىراصقو،ملظلاودادبتسالاىلعموقتلالودلانماهريغ

نعنوذخأيالو،هللادنعاملاباستحاتابجاولاهذهبنوموقياوناكوةيدلبلاةطرشمه

ذختتالنمألاظفحلسيلوبلاماقمنوموقينيذلاةطرشلاضعبكلذك،الباقماذهمهلمع

:ةلودلانمبتاورىقلتياميقماشيجذختتمليلاةيزكرملاةلودلاىلإمهلسرتالو،ادنج
راثتامدنعفنيعوطتملاىلعدمتعتاهبرحيفةيمتسرلاةلودلاتناكاَمئإَو©برحلاهتمهمو
ىلإسانلاعفدنيف‘كلذىلإاموأنطولاةيامحوأ،هللاليبسيفداهجلاىلإسانلاىعديبرح

ىأراذإفؤبرحلانمابسكوأةلودلانمارجأنيرظتنمريغسدقملابجاولاكلذبمايقلا
نود،دالبلاةيقبيفمهريغبناعتساعافدللهيفكيالةلودلازكرميفعوطتملاودعلانأمامإلا

اذإف"يويندبسكميفنيعماطوأ،نيمغرمبرحلاىلعسانلالمحيوأ،ددعلامهمزلينأ

.ةرحلامهلامعأىلإنوبراحملاكئلوأعجرةكرعملاتهتنا

ملف،يمالسإلاحتفلاذنملْبَقنمهتمرتلايذلاأدبملاىلعتظفاحةَريزَحْلانأودبيو

ملكلذك!اهسفنلاهتوقبتظفتحااَمئإوةريثكلااهبرحيفةيمتسرلاةلودللةدجيألسرت
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اَمَئإَومهرصنتنألواحتمو،ناوريقلايفةبلاغألادضتماقييلاتاروثلايفكرتشت

صخلننألصفلااذهرخآيفعيطتسنو،ةلودلاهذهلةبسنلابلماكلااهدايحىلعتظفاح

:يلياميفيمالسإلااهخيراتنمىلوألاةرتفلايفةبرجنعثيدحلا

ىلعيراصنألاتباثنبعفيورديىلع،ةرجهلانم٤٧ةنسةبرجىلإمالسإلالخد

تيضردقف،ةدرلاوأرفكللتوصاهيفعفتريملعفيوراهحتفذنمو،تاياورلارهشأ
دعتملكلذلو،يلخادلااهراطإيفهيلعتظفاحو،هبتلمعو،هلتنامطاوانيدمالسإلا

نيدترملابيدأتل،ناكمىلإناكمنملقتنتتناكقلا3ةحتافلاةيمالسإلاشويجلااهلإ

الىلوألادوهعلايفحتفلاةداقناكو،ةاصعوأنودترمةبرجيفنكيملهنأل؛ةاصعلاو

رشنوهمهينعياملكاَمَئإَو،ذوفنلاوأمكحتلاىلإنوليميالوةطلسلارهاظمبنومتهي

اوحتتفاامفكلذلو،مهنأشودلبلالهأكرتكلذققحتتامثيحفهيلإةوعدلانمأومالسإلا

؛مهنأشلمهوكرتحهللمهرمأاوملسأو،ةينثولااوذبندقاهلهأنأاونقيأوةَريزَحلا

نمو،رفكلاتنعنمتحاترادقاهنإمالسإلالظيفشيعتيهواهسفنةبرجتدجوو

مألسإلاىلعتظفاحف،يغابلارمعتسملامكحتاهيفنومكحتياوناكنيذلانامورلانايغط

ةلودلاىلإتمضنانيحيناثلانرقلارخاوأىلإةئداهلاةلاحلاهذهىلعترمتساو،مالسلاو

رخاوأىلإيناثلانرقلارخاوأنمو،اهحانجبتمتحاو،اهتياعرتحتتلخدو،ةيمتسرلا

ناكو،يمالسإلاماظنلااهيفيقبدقف،ةبرجىلعاريثكلاوحألافلتختملثلاثلانرقلا

تناكيمتسرلادهعلايفرماوألانأقرفنمثدحاملكوهقيبطتىلعنوصرحياهؤاملع

لالقتسالااذهنعجتندقلو،ةلودلامسابماقتتناكلامعألانأوكمامإلامسابذفنت

رشنو،ةساردلاباهيفسانلامتهادقفةبيطرامثبتتأجئاتنةَريزَجْلاهذهيفرارمتسالاو

سانلاهيجوتىلعءاضيبلاديلاتناكرصعلااذهيفلوحفءاملعغبنف.ةفرعملاثبو؛ملعلا

،ةيرشبلاةايحلليمالسإلاجاهنملايفمهبريسلاو،ةيقلخلاوةيعامتجالاوةينيدلاةيحانلانم

نأعيطتسنو،ةليوطنورقةليطديجملايمالسإلاثارتلاىلعتظفاحسرادمةدعتنوكتو

ةبرجاهيفتلقتساةرتف٢٠٠\و٤٧نيبامدتمتيلاةبرجخيراتنمىلوألاةرتفلاربتعن
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اهدهعناكو،نرقةدملةيمتسرلاةلودللةعباتتناكو‘©فصنونرقةدملالماكالالقتسا

مظناهلفكتلاايازملاعيمجبعتمتتتناكاهنل؛لالقتسالادوهعباهيبشةيعبتلاهذهيف

اهنحاتأو،اهضارعأواهلاومأواهعامدمالسإلاناص{ةملسمةمألماقينيحيمالسإلامكحلا

ءاوهأللةعضاخنوكتنأنود،ةديعسةرحشيعتنأاهلرسيامةميركلاةايحلاصرفنم

.هللاماكحأبنوديقتيالنيذلاماكحلاةسرطغاهضرفتلا{ةيرشبلا

:ةيتآلاصئاصخلااهيفحضتتوةرتفلاةصالخهذه

.اهلةرواجملاتاهجلارثكأيفعقوامكمالسإلانعدادترااهيفعقيمل١.

.ةبراحتملاقرفلانمقيرفىلإمضنتمل٢.

مضنتنألواحتملو؛ملعلاخويشةياعرتحتاهسفنباهنوؤشرشابتنأتصرح٣.

.ةيمتسرلاةمامإلاىلإاهمامضنالبقةلودداليمنلعتوأ،ةمئاقةلودىلل

.ملعلارشنىلعتفكع٤.

.مالسوءودهورارقتساةرتفةبرجةايحيفةرتفلاهذهتناك٥.

......

يمالسإ((يتبرج

نانلاةرزدلا
ث،رئازحجلايفةيمتسرلاةلودلاىلعتبلغتوةيمطافلاةلودلاتأشنثلاثلانرقلارخاوأيف

بورحلاوتاروثلانمددعكلذنعأشندقوإمكحلانعاهتحازأف،سنوتيفةبلاغألاىلع
يبرغلاقشلاوةيسنوتلاةكلمملاو.ةيرئازجلادالبلاعيمجيفاليوطانمزتدتمايتلا{ةيمادلا

ةلودلازكرموةبرجنيبلاصتالاعاطقناىلإةيسايسلاةيحانلانمكلذىدأو،ايبيلنم

نأواميسالةسوفنلبجنيبواهنيبلاصتالالئاسونمللقامك‘تضرقنانيلاةيمتسرلا
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ونامةعقوراثآاهمهأنمويلعتطلستلاةيلاوتملاتابكنلانميناعيلازيالناكلبجلا

.هئاملعولبخلالاطبأرايخاهيفبهذلا

دوهعلايفمهتايحماظنىلإاودوعينأةعقاولاثادحألاءوضىلعةبرجءاملعىأرو
مهلالقتساىلعاوظفاحينأمهيلعفةيمتسرلاةلودلامكحتحتاولخدينألبق{ةقباسلا

نألواحتيلاةيمطافلاةلودلاباوكتحيالنأمهيلعو،ةيسايسلاةيحانلانميلخادلا

.ةئشانلاةلودلاهذهىلعاوضقينأنولواحينيذلاراوثلاباوكتحيالأمهيلعو،رقتست

،ناودعللازكرماهلعجيلنيعزانتملانمادحأاوكرتيالأومهتريزجىلعاوظفاحينأمهيلعو

لاصتالاعطقنانإومهو؛مالسإلالظيفمالسيفوماتدايحىلعاوشيعينأمهمهياوناكو
مهناوخإبرمتسمقيثولاصتاىلعاوناكمهنأالإايبيلورئازجلانيبومهنيبيسايسلا

ةريزجيفةيضابإلاةلاحنيبقرافلاوايبيلورئازجلافويسنوتلارطقلالماكيفةيضابإلا
ةرتفلالوطاوشاعدقةبرجةيضابإنأ،ةيسنوتلاةكلمملايفةيضابإلانممهريغنيبوةبرج

مهيلععقيمنو،تاروثلامهزفتستملوؤبورحلامهلنتملمالسونمأودايحيفةيضاملا
دقفةيسنوتلاةكلمملاةيقبيفةيضابإلانممهناوخإامأؤ\برحرارضأباوباصيملو،ءادتعا

نمامإومكحتنأديرتيتلاةمئاقلالودلانمامإڵتابرضلارثإتابرضلامهيلإهجوتتناك

ةيبصعلاتاروفنمامإومكحلاىلإاولصيللودلاكلتباوحيطينأنوديرينيذلاراوثلا

.ىرخأانايحأةيسايسلاةحلصملاوكانايحأةيدرفلاةحلصملااهيكذتلا.ةيبهذملا

الو،ةديدجةلودمسانونلعيالصاخلامهماظنىلعمهتايحةبرجيلاهأمظنو
أجتلااذإف،دالبلانمةهجلكيفنوقعنينيذلاراوثلانوديؤيالو{ةمئاقةلودىلإنومضني

اذإامأ،هووآولاجملاهلاوحتف،ةنيكسلاورارقتسالاو{ةئداهلاةايحلاسمتليعئجتلممهيلإ

مهنعهنودريو،كلذبهلنوحمسيالمهنإفةروثلاوفنعللازكرمةريزَحْلاذختينأدارأ

.فنعبمهنعهودربجتسيماذإف‘فطلب

ةدهاجلمعتو{ةيسنوتلاةكلمملايفءاقبلالجأنمحفاكتةيمطافلاةلودلاتناكامدنعو

مهنأبنوملحياوناكاَمئِإَو،اهبنومتهيالةبرجلهأناك،رارقتسالاونكمتلاىلع

مكحتالىلوألاةرتفلايفاهوشاعنلةايحلاكلتك،ةديعسةنمآةئداهةايحنوشيعيفوس
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ةلودلانإف،لطيململحلااذهنكلو،نايصعالورفكالوةينثوالو،ناودعالوملظالو

ىلإتنامطاامفكلذلو،هبساكملغتستو،مكحلارشابتلرارقتسالاىلعلمعتتناكةيمطافلا

يفتركفتيحةيوقلاةيرحبلااهليطاسأتنوكوسةيدهملايفاهمكحمئاعدتتبثو،اهرارقتسا
ةريزجىلإاهلوطسأتهجواذكهو،اهنعةلزعنمتيقبلادالبلاكلتىلعمكحلاةرشابم
،يعادلاناميلسنبيلعديىلعه١١٣٢ةنساهتلخدو،اهلهأنمةلفغنيحىلعةبرج

ةرارمةبرجتقاذو،ةيمطافلاةلودللايقيقحايلعفاعوضخةعضاخكلذبةبرجتحبصأف

ةياعدلاهنبتتناكامفقوملاةعانشيفدازدقلودالبلاةيقبهقوذتتناكامكملاظلامكحلا

ةالولاناكو،ةعيشلاوةيضابإلانيباميسال.نيملسُملاقرفنيباهنكمأامدعابتيلةضرغملا

مهو،ةيضابإلادالبنماهريغيفو،ةبرجيفشحاوفلانمنوبكتريامنوبكتريةعيشلانم
نهذلايقلغنملانيبصعتملاضعبمهبغرياماريثكلب،ةعيرشلاهمّرحُتالهنولعفيامنأنودقتعي

الةالولاكئلوأناكدقفكلذلو،مهلاومأومهءامداحيبتسم،ةيضابإلانمماقتنالاىلع

اهرمأىلوتيضةنسنيرشعةيمطافلاةلودلامكحتحتةَريزَحْلاتيقبوايشنعنوعروتي

هبرشبتسا،رامحلابحاصداديكنبدلخمديزيوبأراثاملف"يدهملاةموكحمهنيعتةالو

.اعبطةعيشلاادعامةيسنوتلاةكلمملايفتناكنلاةيمالسإلافئاوطلاعيمجنمسانلا

عمجمعقوو.دينعلارئاثلااذهديىلععقياَمنإنييمطافلاملظنمصالخلانأاونظو

ةبراحُموديزييبأةرصانمبوجوبهيفاوتفأناوريقلايةيكلاملاءاملعنميملع

ناكرأضوقيفوسورصتنيفوساذهديزيابأنأةلهولوألادبو،ىوقلالكبنييمطافلا
.ه٣٢٣١ةنساهلتحافةبرجغلبو،ةرينكعقاوميفرصتنيرمتساو،ةلودلاهذه

اوعقوتو،نييمطافلاملظنمنورمذتيةيسنوتلاةكلمملاناكسنماهريغكةبرجيلاهأناك

غلبيملاموكلاهبنذأيملاماهيفبكتراوةبرجديزيوبألتحااملف،ديزييبأديىلعصالخلا

هنأكرخآلاضعبلاىلإةبسنلابهضعبودبيحتوافتتملظلاناولأنأاودجو،نويمطافلاهيلإ

لماعاهنمدرطيذلاديزييبأمكحتحتناتملظمناتنسةبرجىلعترمو،قلطملالدعلا
رئاثلاديزيوبألتقه٥٣٣ةنسيفو،ىوهلاهعابتألوهلءاشامكاهمكحوةيمطافلاةلودلا

ناولأىلعميقتاهسفنتدجوف،ةيدهملايفةيمطافلاةلودلامكحىلإةبرجتعجرأو،دينعلا
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ءاهيهنتوةروثلاىلعلمعتتأدبدقفكلذلو،هللامكحنعفارحنالاوملظلانمةفلتخُم
تدعأدقتناك_ه٠٥٣و-١٤٣ةنسنيباميفو،حاجنلااهللفكياملئاسولانمتدعأو

يذلاماظنلاىلإتداعو.ةيدهملالماعتدرطوتراثف،اهحاجنىلإتنامطاو.اهلئاسو
اهخيراتنمىلوألاةرتفلايفهيلعتشاعويمالسإلاحتفلادعبلبقنماهسفنلهتعضو
لتحايذلايجاهنصلايمطافلاهللانيدلزعملادهعىلإعضولاكلذىلعترمتساو،ديجملا

هتميرجبكتراومالسإلااهناصلامرحلاعيمجاهنمحابتسافه١٣٤ةنسةَّريزَحْلا

اَهَنإمهحبذفيأرلاولضفليوذوداهزلاوءاملعلانمةَريزَحْلايفةمألارايخعمجفءاركنلا
.قلخوأريمضوأنيدنمعزاونودماكحلانمةاغطلااهيلعمدقييتلامئارجلاىدحإ

ةبرجتشاعه١٣٢٤ةنسىلإ٣٠٠ةنسنيبامدتمتيقلاةيخيراتلاةرتفلاهذهيف

رهقلاوملظلاناولأنمهيفتقاذةّريزَجْلانعجراخمكحلةلماكةيعبتةعباتةنسنينالث

دقودحأمهبساحينأنوداهيلعنوبلغتييلادالبلايفنوملاظلاهبكتريناكامتوربجلاو

دقفةنسنيئالثلاهذهنميقابلاامأ،داديكنبديزييبأمكحتحتةرتفلاهذهنمنيتنستضق

ةرتفلاهذهيفاهخيراتنمةنسةئامتشاعو،ةيمطافلاةلودللرشابملامكحلاتحتهتضق

ةنمزألايفاهسفنلاهتراتخايلامظنلاىلعاهيفشيعت‘تايعبتلانعالماكالالقتساةلقتسم

جهنلاىلعريستلودنوكتتملام،ةقحاللاةنمزألايفاهيلعشيعتنأدوتيلاو{ةقباسلا
:أيامرومألانمحضتياهيفو.ةيناثلاةرتفلاةصالخهذه.هللانيدبمكحتويمالسإلا

.بورحلاتاليونممهريغهلضرعتيناكاملةبرجلهأضرعت١.

ىلعتاروثلابمايقللنيحوعافدللدادعتسامهيلعناودعلاببسبمهيفنًركت٢.

.ملاظلامكحلا

بالطبلاَضَئالانعمهدعبو،يلخادلامهماظنىلعلبقيذنمرثكأاوصرح٣.

.زازتعاوصرحيقهباوكسمتسافمهحلاصملهتبسانماوكردأو،مكحلا
نودقتنيو.يمالسإلاهجاهنمنعمكحلابفارحنالاىلعمهطخسنونلعياوحبصأ٤.

دقنيفةدشسانلارثكأنمءاملعلاناكو،اعيمَجمهيلعراونلاورمألاةالوكلسم

.ةميركلاةحمسلاةعيرشللاهتفلاخمنايبوةدسافلاعاضوألا



سنوتيفةيضابآلا[.ند)_ةيرتلابكومينةيضابأا

ةديعبنمأيفشيعتنأاهمهيالو،هيلعصرحتومالسلابحتةمأةبرجناكسناك٥.

وعديببسنودشحاوفلااهيفتبكتراو،ناودعلااهيلععقواملف،فنعلارهاظمنع

.سانلانماهفقومو{ةايحلايفاهئدابمعجارتتأدب،نيدتعملاكنلوأنمكلذىلإ
نمفوختو،‘بارطضاوقلقاهيفةرتفةبرجةايحيفةرتفلاهذهتناك٦.

.هلدادعإو،لبقتسملا

2000

لهعلايف يمالسإلادهعلايتيرج
ةثلاثلاةزنلا

ءودهباوظفتحينأنولواحيه١٣٤ةنسىلإيمالسإلاحتفلاذنمةبرجناكسناك

ةبراحمىلإنوعسيالوماقتنالاوةوقلاىلإنودمعيالو؛ملسلاىلإنوئجتليو.مهباصعأ

قيبطتومهتريزجلخادلازعنالاىلعنوصرحياوناكاَمُئَو،راوثلاوألودلانممهريغ
زعملالتحااملفإةيجراخلاةيسايسلابكاكتحالانودةصاخلامهنوؤشيفمالسإلاماكحأ

يضغيالامشحاوفلاوملظلانماهيفبكتراوه١٣٤ةنسةَريزَحْلايمطافلاهللانيدل

ىلإكلذىدعتاَمئِإَو،حاورألاوضارعألاولاومألايفملظلاىلعرصتقيملوميلحلاهنع

©نيعمبهذمعابتاىلعمهمغرينأدارأفمهدئاقعوسانلالامعأيفمكحتلاو،نيدلا

.اعيمجمهلتقبرمأو،مهنيدرمأيفسانلامهيلإعجرينيذلاءاملعلاعمجةركفلاهذهذيفنتلو

بهذملاىلعسانلااولمحينألبقنمنولواحيةيمطافلاةلودلايفةعيشلاناكدقل

لمحيفيمطافلاهللانيدلزعملاهغلبيذلادحلاىلإناودعلامهبغلبيملنكلو"يعيشلا

ناكو{مهبهاذمكرتىلعسانلالمحيففرسأدقلفيكلاملابهذملاعابتاىلعسانلا

نأكشالو،يأرلاوملعلايوذاميسالو،ىدارفوتاعامج؛مهلتقلبابسألاىهوأسمتلي

امىلعفوخلاوهاَمئَو،يكلاملابهذمللصالخإلاوهسيلكلسملااذهىلعهللماحلا



سنوتينةيضابالا[دري)ةبرتلابتوميةيضابالا

دارأفهناودعوهملظىلعبهاذملاكلتضعبروثتنأىشخيناكوأكلملانمهديب

ةساردىلعاينبمنكيمليكلاملابهذمللهعابتانإلب،هلةدعلادعتنألبقاهلاصتتسا

اَمَئإَو،اريخأهقنتعايذلايكلاملاو6هيلَعأشتيذلايعيشلا؛نيبهذملانيبةنراقمو،ةيمالسإ

ذختييكلو{ةعيشللمههركوذئنيحيكلاملابهذملاعابتأةرثكنمهاريناكامهيلإهاعد

كرتويكلاملابهذملاقنتعايسايسلاهماظنيفمهيلعدمتعيو،هلاراصنأسانلاكئلوأ

ةرفاودادعأاهتيحضبهذةيليثمتتايحرسمنوكتنأهبشتةيخيراتثداوحيفةعيشلا

مهنيدرومأفسانلاهيلإعجرينموءاحلصلاوءاملعلالتقةركفتناكدق9)نيملسُملانم

درجتدقلجرلانأودبيويمطافلاهللانيدلزعملالقعيفةركاملاةسايسلاهتركتباامعشبأ

سومكدّمحُميبأو.يليمنلاورمعيبألاثمأعمجيناكنيحدرجتلالكناميإلانم

.مهنيدرومأيمُهَلاعجرمسانلادجيالىحهمامأاوحبذيل

رايخاهذيفنتلراتخاو{ةبرجةريزجيفزعملااهالوتيلاحباذملاكلتنعجتندقل

لبقتسيلهكلمةمصاعىلإعجرو،ءيربلامدلابهيديزعملاثول..ةريطخجئاتننيملسُمْلا

املاو،ناكموبناجلكنمهيلإتهجونلادئاكملاوتارماؤملاوتاروثلانماديزم

ةَريزَجْلالهأامأ«مهئارآبلمعينمالومهلتقنيذلاءايربألاكئلوأاهندعيوأاهربديناك

نأىلعةصيرح،ةملاسمةمأاوناكنأدعبو،ديدشلعفدرةيضقلاهذهمهيفتراثأدقف

!اهعوبرقمالسلاونمألاىلعظفاحتنأواهريغيفواهسفنيهمكحوهللانيدعبتت

نأدعب‘كهتنتيتلامرحلاو«سلتختقلالاومألاو،قارتلاءامدلايفكرتشتالنأو

ييلاثادحألاءوضىلعاهسفنتعجاراللامرحامباهيديثولتلأىلعةصيرحتناك

:يلهاجلارعاشلالوقتركذو.اهلتعقو

ملظيسانلاملظيالنمومدهيهحالسبهضوحنعدذيالنمو

.

اعحشماذهناكو،مهبهذموةعيشلاىلعىضقو"١٩٥:ةحفص"ايبيليفيرعلاحتفلاخيرات"يفيوازلالاق١(

لكلمحوةلزتعملاوةيراكنلاوةيضابإلاوةيرفصلابهاذمىلعىضقامك،ممبكتفلاومهداطضاىلعسانلل

."كلاممامإلابهذمىلعسانلا



سنوتينةيضابالا[ني]ةيراتلابتومينةيضابذا

ءاوروثينأامبابشنمنوسمحتملاررقوقحلاضعبيلهاجلاقطنملااذهيفنأاهيلإليخف

اودرينأممتزعليفكيالهنإ\نورخآلايدتعيامكاودتعينأو،مهريغهبكترياماوبكترينأو
نولغيمالعألاءاملعلاناكدقل،(')نايحألاضعبيقملظلاباوموقينأبجياَمَئِإَومهنعملظلا

ةنسلألاكلتتتمصوءاملعلاكئلوأزعملالتقفركنملانايتإوةميرجلاباكتراعةماعلايديأ

رأثلابذخألاىلإوماقتنالاىلإةوعدلاتحبصأو،ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىلعةبئادلا
ةدعدادعإيفموقلادجفماعلايأرلااهيلإليميةوعد،ةهبشلاومارحلادويقنمقالطنالاىلإو

نمتاونسعبسمتتنألبقو،لاتقلانونفىلعمهبابشاوبرو،رحبلايفليطاسأاونبوبرحلا

رجبلاءاروهبنومريو،ةيجاهنصلاةلودلالماعىلعنوروثياهلهأناكةريزجللزعملالالتحا

لباذماوفتكيملو،لبقنمنولعفياوناكامكمالسوءودهوقفريقالةرملاهذههجويف

ىلعطلستلانمهريغهبكتريامبكترينأممبابشلاوحمسو{ةنصرقللمهليطاسأاوحرس
اوسبحو،ةيجاهنصلاةلودلاىلعقانخلااوقيضف،لاومألانمامبامةمينغوةفيعضلاليطاسألا

نأاولواحوةلودلاءارمأىلعبهاذملاتقاضونيجاهنصلاةمصاعيهوةيدهملانعةراجتلا

.اوعيطتسيملف{مقمقلانمجرخيذلادراملااذهاودري

دقوامأ،اهنمجرخيملفةريزحلايفدراملااوسبحنيذلاةرحسلامهنيدلاءاملعناكدقل

ىضمو0©فقالطنالاودراملانودلوحيامكلانهدعيملفممتاوصأتتفخو،ءاملعلاكلنلوألتق

تنوكتةدملاهذهيفوه٠١٥ةنسىلإ٤٤١ةنسنم،ةنسنيعبسةبارقلاحلاهذهىلع

ةرمآقلطنتممتاوصأتناكف،مالسإلائدابمىلعنيصيرحلامالعألاءاملعلانمىرخأةقبط

نفسلاباحصأىلعديدنتلااورثكأوللانيدبكسمتلاىلإةيعادركنملانعةيهانفورعملاب

سوفنيفهذهمهفقاومترنأفلاومأنمهبيتأتتناكاماومرحو،ةنصرقلايفكرتشتييلا

رزفلالوطسأميمتنبىيحينبيلعنسحلاوبأزهجه٠١٥ةنسيفو،ليطاسألاباحصأ
يقبو©فورظلاتناكامهمعافدللاناكسدعتساامك؛هئاقللةريزجلالوطسأدعتساوةبرج

امنإلاقوهيفدروامىلعقفاويملفيبرحلابوقعينبملاسخيشلاخرؤملاملاعلاىلعلصفلااذهتارق١(

ملةبرجةيضابإنإف،هلةحصالةيخيراتلاةرتفلاهذهيفةنصرقلابمهمايقنمةبرجلهأىلإنوخرؤملاهبسني

نععورشملاعافدلاوهاَمئِإهنولعفياوناكامىراصقو"مهءامدالوسانلالاومأمايألانمموييفاولحتسي

.ادبأفقوملااذهاوزاجتيملومهضارعأومهلاومأومهسفنأ



سنوتينةيضابالا(بر]ةيراتلابتومينةيضابلا

دادعتسالاوةوقلاهلنورهظيفلالتحالاوبرحلابمهددهيامايأةريزجللارصاحمنسحلاوبأ

نأنودةريزجلانسحلاوبأكرتينأ:حلصلاداومتناكوحلصىلإمهاعداريخأوعافدلل

:يتأياملباقمكلذو،همكحباهقحلي

روفنلاىلإدرتيلاةيراجتلانفسلاىلإضرعتلانعمهليطاسأاوفكينأ:الوأه
.ةيسنوتلاةكلمملايفةيمالسإلا

.ةيداصتقالاةلاحلااهيفتدكرنلاةيدهملاىلإةراجتلالاحباوحتفينأ:ايناث4/

زوجيامف،ةملسملاةمألاهيلعنوكتنأبجياميهطورشلاهذهنأةريزلاءاملعدجوو

ةريزجلاىقبتنأىلعحلصلامتو{ةقفاوملاىلعليطاسألاةداقولمحف،ةوخإلاىلعناودعلا

ليطاسأفكتنأويشيفةيجاهنصلاةلودلاامهلضرعتتالةيلخادلااموؤشيفةلقتسم

.ةيدهملاعمةراجتلاطورشحتفتنأو،ةنصرقلانعةريزجلا

اهيلعاضفاحوامبنيفرطلانملكيفوحلصلاطورشلمحييجاهنصلالوطسألاعجرو
.ه٩٦٥ةنسىلإهيلعتراسيذلاو،لبقنمهتفرعيذلاصاخلااهماظنىلعةبرجتيقبو

ضحلصلاعقوذنمفدعبنمةريزجلاخيراتىلعترثأةماهجئاتنحلصلااذهنعتجتندقل

حبصأو‘ىودجتاذريغليطاسألاكلتتحبصأ،ةنصرقلاليطاسأهبأتامءاملعلامرحو

‘هيفحافكلاورحبلانوكرتي،رحبلايفحافكلاىلعنوشيعياوناكنيذلابابشلاكنلوأ

ملوبرحللةدعملاةيوقلاليطاسألاكلتتعيبومهلءانغيذريغراصوحهنعنوضرعيو
هسفندعيالو،امتدايقونفسلابمتهيالديدحلاليجلاأشنو،ةريغصلاديصلانفسالإقبت

.جايثألاةعراصمو،جاومألاةقناعمىلإقاتشيالو،اهيلعبرحلل

فصتنمىلإيمالسإلاحتفلاذنماهنوشيعياوناكتلاةعداولاممتايحىلإةبرجيلاهأعجرو

امىلعءانبمهخويشنمخيشمهرومأهيفىلوتيرقتسملداعئداهماظن:سماخلانرقلا
اممداتعاييلا،ةئداهلاةايحلاهذهىلإاونأمطاودجاسملابمهسلاحجبيفمالعألاءاملعلاهررقي

نأالإ.مالسإلالظيفةديعسةئينهةايحتناكدقفرحبلايفةضبارلاةريغصلاةريزجلا

.ثادحأنمةريزجلايفقبساممفنعأيهثادحأنعضخمتيناكخيراتلا



_سنوتيفةيضابالا[ب_)ةيراتلابتومينةبضابأا

ىرخأةلودلةعباتةريزجلااهيفنكتملنرقةبارقةبرجخيراتنمةرتفلاهذهتدتمادقل

نماكالالقتساةلقتسمةريزجلااهتشاعدقفةدملاةيقبامألقأوأتاونسعبسالإةلماكةيعبت

ةيجاهنصلاةلودللةعباتةريزحلااهتشاعيلاعبسلاتاونسلاهذهنأىلعةلودةيأذوفننع

فقوملناكوريثكلاءيشلااهنيدنموةريزحجلاقالخأنمتريغدقسيدابنبزعمللةعضاخ

أوسأ،اهئاحلصواهئاملعلةلتقواهبهذمريغبهذمقانتعاىلعاهلهلمحةلواحُمواهنمزعملا

ةنساهزعملالالتحاىلإيمالسإلاحتفلاذنمةريزحلاتيقبدقلف.ةينيدلاةيحانلانمرثألا

اهيفنبكترتومارحلامدلاباهيديأثولتتلوكمارحلالاملااهلخديمةفيظنه٤٣١

مهتالماعميفمالسإلامكحنعاهلهأجرخيملو،نادلبلانماهريغيفبكترتيتلامئارجلا

اهلهأرايخرضحأو،ملؤملافقوملاكلذاهنمزعملافقواملف،اهلخادوةريزحلاجراخسانلل

لصففدرمهيفنوكو"مهسوفنيفكلذرثأمهرصبوسانلاعمسنيبمانغألاحبذمهحبذف

ضوختةمطاحةعفدنمةوقىلإىمحلانعدعتبيوتاهبشلايقتيبعشنمهعماوبلقناديدش
نأفقوملاةعانشيفدازاًممو.سانلانماهريغهلمعتسييذلاحالسلاسفنبةايحلاةكرعم

.هللانيدنعدوذيهنأسانللمعزيناكحدافلاملظلانمناولألاهذهبكتريوهوزعملا

:ةيتآلارهاوظلاةرتفلاهذهيفحضتيوةبرجخيراتنمةرتفلاهذهةصالخهذه

.ركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأينيذلاءاملعلاتوصتوفخ١
يفةايحلاهبيرحتيذلابولسألاسفنىلعةايحلاناديميفءامدلاوةماعلاقالطنا٢

.ىرخألادالبلا

.ةبراضةيرحبةوقنوكت٣-

.ةريزجلالخاديبرحدادعتسانوكت٤

.لالقتسالاكلذىلعاهصرحوةمئاقلالودلانعةبرجلالقتسا٥

ةيضابإلاةيحنمفولأملانعجورخاهيفةرتفةبرجةايحنمةرتفلاهذهتناك

ةلواحماهيفو،ةوقلابدادتعاوزازتعااهيفو‘كلذىلعمهصرحو،هللانيدبمهكاسمتساو

ةماعلاىلعةماقتسالاومزتلموقحلاةاعدبلغتةرتفلارخآيفنكلو،طلستلاراهظإل



سنوتينةبضابلا_(_۔س١)ةيراتلابكومينةبضابآا

ءاهتاعدوةنتفلانعًاداعتبا،يمالسإلاجهنملاىلإممماوعجرينأاوعاطتساو،ءامهدلاو

.ةَريزَحْلايفمالسإلاماكحأىلعاصرحو.مهيلعوأمهنمعقيملظلانمًابورهو

99999

لهعلااذهةصالخ
لوأمالسإلالخدامدنعه٧٤ةنسئدتبيذإ،نورقةسمخةبارقيخيراتدهعاذه

ةنصارقاهيلعمجهامنيحه٥٦٢٩ةنسىلإًدَنمَيو،هللارونبتقرشأفةبرجىلإةرم

راطإيفشيعتهراوطأفلتخمبدهعلااذهةليطةبرجةايحتناكوءاهولتحافجنرفإلا

تحتةنسنيثالثيلاوحو.ةيمتسرلاةلودللةعباتافصنوانرقهنمتضق‘فيظنيمالسإ

تاونسعبسو،داديكنبديزييبأمكحتحتنيتنسوةيديبعلاوأةيمطافلاةلودلامكح

-نورقةثالثبراقتيهو-دهعلااذهنمةدملاةيقبامأةيجاهنصلاةلودلامكحتحت

جهنملاىلعشيعت،الماكالالقتسالودلانماهريغنعةلقتسمةبرجاهيفتناكدقف

نودو،ةلودمايقنعنلعتنأنود،اهؤاملعاهراتخالاةقيرطلابو{ةايحلافيمالسإلا

.مالسإلاماكحأنممكحيأذيفنتنعىلختتنأ

ةطلسلارهاظمبمتهمريغةيمالسإلاةيوازلانمةبرجىلإرظنييذلاخرؤمللقحيو

تناكلودلانماهريغةيعبتنعةلقتسمةبرجاهتشاعيلاةرتفلانإ:لوقينأذوفنلاو

-مالسلاوةالصلاهيلعدًّمحُميدهبكسمتلاو.حلاصلالمعلاوناميإلابةقرشمادوهع

ءةيرحبلالامعألايفةَّريزَحْلاليطاسأاهبتكرتشايلاةنسنيعبسلاءانثتسابكلذوك

نأبامزلميسفندجأةَريزَحْلاخيراتنمةنسنيعبسىلعماعلامكحلااذهقلطأنيحانأو

يفاهلكضمتملةنسنيعبسلانإف،قيقدريغمكحلااذهنأميركلائراقللحضوأ

مهامنواهلكةريزحلالهأاوسيلاهبنوموقينيذلاسانلانأامك،ةيرحبلالامعألا

كلتنعنيضارريغاوناكنينيدتملااميسالناكسلانمبلاغلانإفالإو،اهنمدارفأ



سنوتينةيضابالا[بيلةبراتلابكومينةيضابا

اوعاطتساتحمهيلإروظنملاءاملعلانمةقبطتنوكتامهنأكلذىلعلديو"لامعألا

ملظلاراثآنماهئانبأيديأوةَريزَجْلاضرأاورهطينأو،لامعألاكلتاوفقوينأ

ةبساحموهللصلاخلمع،ميوقلاقيرطلاكولسىلإةمألاباودوعينأو،ناودعلاو

مكيلعاوُتُمَآنيذلااهانإف:ميركلاهباتكيفهللاةوعدلنيبيجتسم،قحللمازتلاو،سفنلل

دهعلااذه.ا'«نولَمَُمكامسكنببايمَجمكَمجَْهالإذإلضنممُكوضبالمكنا

.مالسإلايفةبرجخيراتنملوألا

ىلإدتميو،ةريزحلاىلعجنرفإلامجهنيحه٥٦٢٩ةنسنمئدتبيفاثلادهعلاامأ

ييثيدحلابضرعنفوسو.ةينامثعلاةفالخلاتحتةبرجتلخدنيح\ه٠٦٩ةنس

ةمألاحافكنماروصكلذنمولجنلةبرجخيراتنميناثلادهعلانعةيتآلالوصفلا

.ةظعوموةربعكلذيفدجتهلعل،معركلائراقلايدينيباهعضنةملسملا

٭هاططظطمومم

هلالييسيفداهجلادهع
رامعتسالاةمواقموهلوألاهاجتالا:نيفلتخُمنيهاَجَتايفدهعلااذهيفةبرجخيراتريسي

ةيبيلصلاهكرابتيذلاناودعلاهجويففوقولاوةيجنرفإلاةنصرقلاةبراحُمو،ييلصلا

ةنسنمهاجتالااذهئدتبيو.ةيمالسإلاعئطاوشلاىلعةدقاحلاةسينكلاةطلسو.ةبصعتملا

59.ه٠١٦٩ةنسىلإدَنمَيوه٩

وأةلودةياعرتحتناكءاوساهنعجراخمكحلةَريزَحْلاةيعبتوهفناثلاهاَجْنالاامأ

-ه٥٥٥ةنسنمدهعلااذهئدتبيومكحلابلالقتسالاىلعنولمعيةالوذوفنتحت

.ه٠١٦٩ةنسىلإدميو

١٠٥.:ةدئاملاةروس١(



سنوتينةيضابالا[يب)ةيراتلابتومينةيضابألا

ليبسيفلصاوتملاداهحلاوثادحألابانوحشملوألاهاَجّنالايفةبرجخيراتناكامنيبو

نمبلطياملءادأوربصولمحتنعةرابعيناثلاهاًجْتالايفاهخيراتناكنطولاوهللا

نعاروصميركلائراقلايدينيبعضأنأةيتآلالوصفلايفلواحأفوسو،بئارضولاومأ

.لوألاهاًجْنالابائدتبمنيهاَحْتالانملك

جكا6بجخجق6نبكحقتبج

ىبيلصلارسامعنسالاحانك"
؛مالسوءودهيفشيعتنأبغرتيلاو،عماطماهلسيلييلاةريغصلاةبرجةريزجنإ

.ئناوملاضعبهبددهتالوطسأنوكتنأو،اهتلزعنمجرختنأىلإةايحلافورظاهتمغرأ

اهيلعضرعو،ىمخَينبيلعةيدهملاريمأاهءاجف،ليطاسألاعراصتو"نفسلامطحتو

تنمأفحلصلابةّريزَجْلاتيضرف"يراجتلالدابتلاوناودعلافقوو،راوجلانسحباحلص

لوطسأاهأجافةنينأمطلاناضحأيفمانتيهاميفو،مالسلاىلإتئنآمطاو،ناودعلانم

راجورةيلقصمكاحزهجدقف،نيملسُمْلاومالسإلاىلعةدقاحةلودليوقيرحب

دقجنرفإلاناكىحظقيتستملف،ةنمآلاةعداولاةّريزَجْلاىلإهبهَحئاو!امخضالوطسأ

عافدلاىلإلناكسلاىدانت،اداسفاهيفنوثيعيواهعراوشنوبوجياوحبصأوءاهولتحا

اوناكتساو،مهرمأىلعاوبلغمهنأالإ«ىصحُتالرئاسخهيفاودبكت؛افينعالاتقاولتاقو

.دنامرونلامكحلاوعضخو،مهمغرىلع

يفهيلإجاتحتاَمباهدادمإومهليطاسأنيومتلازكرمةبرجةريزجنمدنامرونلالعج

لهأرظتناو،ةيرحبلافصاوعلانممُهَلأجلماهوذختاامك،حالسوداتعنماهناودع

تناكدقفءيشقفألايفمُهَلنبتسسيملنكلوءمهتدجنلدحأفخينأةبرج

لحاوسلامجاهتتناكو،طسوتملاضيبألارحبلاىلعرطيستةيجنرفإلاليطاسألا

نعوهسفننععافدلابالوغشمةيدهملابحاصيجاهنصلانسحناكومويلكةيمالسإلا



سنوتينةبضابلا(__خيراتلابتومينةيضابأا
كجراخلانممهيتأيددمالهنأاهلهأنقيأوةَريزَحْلايفدنامونلاءاقبلاطاملوكهتلودزكرم

يفةبرجيلاهأركف{ةنصرقلاليطاسأقلطنتاهنمناودعللازكرمتحبصأمهدالبنأو
اهكرتيلاةيماحلاىلعاورصتنافه٨٤٥ةنسةروثلاىلإاوعادتمث«مهرمأاومظنو،ةرونلا

.ةَريزَحْلانممهيقاباوجرخأواميظعاددعمهنماولتقو‘كلانهجنرفإلا

بصخمهكلمىلإرابخألاليصافتتغلبو،ةيلقصىلإنيمزهنملالولفتمارتامدنعو

ةبرجىلإههجومثنيحلاكلذيفةيرحبلاةنصرقلاهتفرعلوطسأمظعأزهجو،اديدشابضغ

ىلعممصممزعو،عافدلايفةتيمتسمةينبمخضلالوطسألاكلذةّريزَحْلايلاهأىقلتو

باسحنودةيرشبلاءالشألااهيفرثانتتىلاةلئاهلاكراعملاكلتنمةكرعمتعقو،لاضنلا

ىلعىوقينممهيفىقبيدكيملقحةَريزَحْلالهألتقو،ةرثكلاوةوقلاتبلغتو،ريدقتوأ

يفتتفخواديبعةيلقصوايلاطيإقاوسأيفاوعيبفىرسأاهلهأنمريثكذخأوحالسلالمح
أامتو،نآرقلاةوالتوءاعدلابليللافاوجأيفنطتتناكلاتاوصألاكلتةّريزَحلا

يفاهنأكةَريزَجْلاتدبو،داشرإلاوظعولا.سوردوملعلاسوردبراهنلايفدجاسملا

.ةايحوأةكرحاهيلعودبتال،ةليوطةوفغ

دعاسفيلعنبنمؤُمْلادبعمدقنيحته٥٥٥ةنسىلإةَريزَجْلايفجنرفإلايقب

ةيمالسإلاروغثلانماهريغنممهدرطامكىالخدلانيرمعتسملاكتلوأدرطىلعةَّريَحلا

.ةايحلااهدواعتتأدبنحةَريزَجْلانمجنرفإلاجرخامو‘همكحتحتةَريزَجْلالخدأو

اورفنيذلاكئلوأناكو7ةيداعلامحلامعأنورشابيسانلاذخأو،ةكرحلااهيحاونيفبدتو

.قاوسألايفةكرحلاتثعبناوديدجنمرمعتلزانملاتأدبواهيلإنودوعي

لوألاءايركزوبألقتسانيحته٥٢٧ةنسىلإنيدحوملاةلودلةعباتةبرجتيقب
.ةيصفحلاةلودللةعباتتراصو‘هرظنىلإةبرجتلقتنافسنوتيفمكحلابيصفحلا
.ةالولاةطساوباهنومكحي

ةيمساةيعبتيهاَمَنإرخآلايفنييصفحلاوألوألايفنيدحومللةَّريزَحْلاةيعبتنأةقيقخاد

مسربةبرجيفةلودلالماعاهذخأيلاملانمغلابميهامنعوبتملاوعباتلانيبطبريامكء



سنوتينةيضابلا_(_۔ر.)ةيراتلابكومينةيضابألا
يفمكحللةيعبتلاهذهبتيضرةبرجنأمغروسنوتيفةيزكرملاةلودللاهملسيو،بئارضلا
نممهينعيالناكسنوتيفماكحلانإفكلذلكمغر،هنعلصفنتنألواحتملو«سنوت

ةموكحلانوفعضتسيةالولاناكاماريثكو،نيحىلإنيحنممُهَلعفدتلاملاغلابمالإةَريزَحْلا

نععافدلاامأمهسفنأللاومألابنوظفتحّيومكحلابنوصتخيو،رمألابنودبتسيفةيزكرملا

ىلعةبقاعتملالودلاكلتهبمتهتملامكلذفةيجنرفإلاةنصرقلاناودعنماهتيامحوةَّريزَحلا

.ةيتآلالوصفلاضعبيفاهماصحإميركلائراقلادجيفوسلئالقتارمالإمهللادالبلامكح

دبعديىلعةبرجنمىراصنلااهيفجرخييلاه٥٥٥سامحألاةنسنمةبرجتيقبو
ديدجنمجنرفإلااهلتحاثيحه٨٨٦ةنسىلإناكسللهتدعاسمو،يلعنبنمُمْلا

.نرقفصنىلإتدتماةليوطةدملاهيفاورقتساو،الماكالالتحا

اَمئَو،ناودعلانعاوفقيمأه٥٥٥ةنسةيسنوتلالحاوسلانمجنرفإلاجرخامدنع

ةمجاهمنعكفنتالمهليطاسأتناكدقفكلذلوديدجنماهلالتحاىلعنورصياوناك

يأ-ه٨٨٦ةنسىلإ٥٥٥ةنسنمةبرجتيقبو،ةصرفلامهتنكمأاملكلحاوسلاهذه

عفدتتناكاهنأمغر.ةدرفنمةيجنرفإلاليطاسألاعراصتيهو-ثلثونرقةدم

اَمبميعنلايفنوغرمتينيذلاةالولاكئلوأىلإ،لاملانمةمجلاغلابملاوةظهابلابئارضلا

ىلعلاطوذوفنلاومكحلاباقلأمظعأمهسفنأىلعنوعلخيوسانلالاومأنمهنوزتيي

يفنوصقانتيريواغملااهلاطبأناكواهلاجربرحلاتلكأوحافكلادمأةريغصلاةّريِزَحْلا

.ةيدامةوقوةيرشبةوقنممهيدلامذفنتسيهللاليبسيفلصاوتملاداهجلاناكو،ةعقوملك

دقو؛مهباقعأىلعمهدرتف،اهنومجاهي،ودعلاعاذديفاهتقيرطىلعةَريزَحْلاترمتساو
،رحبلاءارومهبفذقتفمهبروثتامناعرساهنكلو{ةَريزَجْلانولخديفاتقؤماهيلعنوبلغتي
اتباثالالتحاةَّريزَحْلالالتحاىلعاولمعو}ةمخضليطاسأجنرفإلازهجه٨٨٦ةنسيو

مهتلكأدقةريحلانععافدلالاطبأناكو،ىوقلاكلتباهيلعاومجهو.هيفنورقتسي

تحئئةريزجلاتيقبو؛مُهَلازكرمليتشقلاجرباولعجو.اهيلعجنرفإلابلغتف،برخحلا
كلماكنرقفصنييلصلارامعتسالاتحتتيقباهنأيأه٨٢٧ةنسىلامهمكح



سنوتينةيضابالا[يدلةيراتلابكومينةيضابألا

انكاساوكرحيمللاومأنماهنماوذخأمكو،مهتكلمَمنمضاهنوربتعينيذلاكعلوأو
.نطولاوهللاءادعأيديأنماهجارخإو،اهتدجنل

ردصىلعمثجياهودعنأتركذتو،اهتابسنمةيصفحلاةلودلاتظقيتساةنسلاهذهقو

تزهجف،كرحتلاولمعللةيتاومةصرفاهسفنيفتدجوو«اهبارتنمةزيزعةميركةعطق

ىلإشيجلااذهةدايقدنسأو،ئياثلاركبيبأيصفحلاكلملارمأبمخضلوطسأيفاريبكاشيج

ذإ؛هلنالفةليوطريغةدمليتشقلارصاحو.ةَريزَجْلالوطسألادصقف،دامكنبفولخم

.نيرئاثلاناكسلارانومجاهملالوطسألاران،نيراننيبعقتكلانهةيجنرفإلاةيماحلاتناك

نيذلاةالولامكحىلإتعجروءرامعتسالانمترهطو.ةَّريزَحْلانمجنرفإلاجرخو

الإ،لاومألاعمجنمنورثكيو،بئارضلااهيلعنولقثياوناكو،ةلودلازكرمنعاهباولقتسا
نيدلايفةوخأللاومألاعفدنإف،هلنيرباص"ملظلااذهنعنيضاراوناكةَريزَحْلالهأنأ

.ضيغبلارامعتسالارينتحتءاقبلانمنوهأ

ةالومكحتحتنرقنمبرقياميأ_ه٥٣٨ةنسىلإه٨٣٢٧ةنسنمةبرجتيقب

كاهةرواجملادالبلاضعبيفوأاهيفمكحلابنودبتسيدقو،سنوتيفةلودللمسالايفنيعبات

ةلاحوأةيعبتلاةلاح-نيتلاحلااتلكيفو،مهريغونويعلايبأنباويكمنبالعفامك

ملاهنأريغ،ناودعوملظنمهيناعتامببسبمئادقلقيفشيعتةبرجتناك،-دادبتسالا

ةنسىلإةلاحلاهذهاهبترمتساو،ةالولامكحنعلصفنتنأةليوطلاةرتفلاهذهيفلواحت

.حافكلاخيراتيفةمأاهرطستنألقدجملانمتاحفصرطستتأدبثيحه٥٨

كتيججق6بججق6بجك

امجلا
ةنسيفوتوه٦٩٧ةنسمكحلايلوتيذلايصفحلادمحأنبزيزعلادبعسرافوبأناك

ةنسيقو‘هتكلمَمفارطأبةيانعوةظقيمهرثكأنموإةيصفحلاةلودلاكولممزحأنمه٨٨

.هدنجنمريبكعمجبدالبلاكلتىلإراسف.اهبمامتهالاتعدتساديرخلابثادحأتعقوه٥



سنوتيفةيضابلا_(_۔سر)_ةيراتلابكومينةضابلا

لحاوسلانعاديعبديرجلادالببيصفحلاكلملالاغشناجنرفإلاعمسىلإىمارتو
لغشتلازتامةنصرقللزكارماهذاَخْتاولحاوسلاىلعءاليتسالاةركفتناكو،ةيسنوتلا

اذهيفانفلسأامكتالواحمةدعبكلذلجأنماوماقدق{ةليوطةدمنمجنرفإلاناهذأ

نأثبليالتقؤمحاجنامإو،عيرذلشفامإتالواحملاكلتيفمهبيصنناكو،باتكلا

زملئاهددعوةمخضليطاسأمهيدلتنوكتدقةرتفلاهذهيفوقافخإلاىلإلوؤي

ةلوغشمةيسنوتلاةكلممللةيبرحلاةوقلاتناكورحبلاوربلايفلاتقلاىلعنيبردملانيبراحملا

رحبلالعجيةيمالسإلالحاوسلايفيجيتارتساعقومىلعءالتسالانأمُهَلرطخلخاودلاف
يهمهرظنيفهرسيأوزكرتلااذهلناكمحلصأناكو"مهترطيستحتطسوتملاضيبألا

قيرطنعالإددملااهيتأينأنكمياليلاةروصحملاةريغصلاةّريزَحْلاهذه،ةبرجةريزج
ةدجنمهيلإلسرينمدجويالو،مهتباقرومهترطيستحتنوكيفوسرحبلاو،رحبلا

اونمضاذكهوديرجلادالبيفهشيجووهلوغشمسرافوبأوسرافيبأةرضحلاكلمىوس
رصنلاديشانأنودشنيرحبلايفاوعفدناو،يوقلامُهَلوطسأاوزهجفهلادباميفحاجنلا

.رحبلايفةضبارلاةريغصلاةَريزَحْلاىلإنوهجتيمهو،بقترملا
فقوملاوهام،شاقنللعوضوملااوحرطو،تقوعرسأيفةَريزَحْلايفخياشملاعمتجا

اذهمامأملاعلانعةلوزعملاةفيعضلاةريغصلاةَريزَحْلاهذههفقتنأبجتيذلاميكحلا

.؟ةحلسألاعاونأثدحأبزهجملايوقلالوطسألا

بحاصىلعراكنإلاتاوصأتعفترافكنيرشلانوهأمالستسالانوكياَمير:لئاقلاق

مالستسالانممركأونوهأ،ةَريزَجْلابارخواعيمجمهتومنأببيجأو،يأرلااذه

ىلعاوقفتا،ءارآلالدابتوهيفمهيذلافقوملاهجوأضارعتسادعبو،ةنصارقلاكنلرأل

:نيتيتآلانيتوطخلاذاختا

مهيدلاملكبنوبهيذئدنعوضرألاىلإبراحملاشيجلالوزنورظتنينأ:ىلوألا4
تناكامهم-ودعلااونكمييالأومهنطوو،مهفرشو5مهنيدنععافدلاىلإلئاسونم

مدقتلانمنكمتاذإبراحملاشيجلانإفءمدقتلانمىلتقلاددعناكامهمو،رئاسخلا
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مهأرجةزجعلاولافطألاوءاسنلانمفاعضلااهرمعيييلاةينكسلاءايحألاىلإلوصولاو

ناودعلامهيلعلهسو،ىلتقلايفناخثإلانماونكمتومدقتلانمديزملاىلعكلذ

اَهئإفدحلااذهىلإتغلباذإةيبرحلاةيلمعلانأامكفاعضلاكتلوأىلعهلاكشأفلتخمب

اذإمهنإفنيلضانملامئازعيفلشفلاكلذثعبو.ةلاحمالمدقتملاقيرفلاراصتناعت

مهنإف،ةنيدملايفنولغوتيجولعلااوأرولافطألاوءاسنلاىلععقتودعلاةحلسأاوأر

.ةميزهلايعياذهو،ميلستلابوأرارفلابامإ؛هذاقنإنكمياماوذقنينأنولواحي

دالبيفسرافيبأىلإربخلالمحيالوسرنكميامعرسأباولسرينأ:ةيناثلا4
مُهلوسرقلطناف،لاحلايفناتركفلاتذفنو،نكمأامةدحنلابعارسإلاهنمبلطيو،ديرجلا

ىلعمهنوثحيو،سانلانوعمجيخياشملاقلطناوسرافابأخرصتسيديرجلاىلإ

ةوعدو،ودعلاموجهربخبسانلاعمسامو،كلذيفمهنومدقنتيو،هللاليبسيفداهجلا

ناميإلاةوق،ةوقنممهيدلاملكبةكرعملاناديمىلإاوقلطناقح.هئاقلىلإخياشملا

.هللارصنبةقثلاو

ملفةوطخمدقتيلدهجنمكلمامودعلالذبو،دالجلللاطبألاربصو؛ءاقللاعقوو

ءةَريزَحْلايفءاقبلاهبدَمَيفوسهنأدقتعيوهف،هرورغبعاديناكالمأنكلوعطتسي

،ةريزَحلاروغثمهيلعدسيمادام،ةلواطمبرحمهبراحيسهنأو.اهلراصحلاليطيسهنأو

ىلتقلاناكو،نيقيرفلانيبةلعتشمنارينلاترمتساو،جراخلانممهيتأتةدجننمسيلو

شيجىلإملسملااههجويامنيحةبرضلانإف"رارمتساوعباتتيفودعلاشيجنمنوطقاستي

اهقلطيييلاةيجنرفإلاتاقلطلاامأ،ليتقبيوهتنأدبالصوصرملافلثاكتملاودعلا

رابغةراثإوجيجضلانمديزمثادحإنعديزتالتناكاهنإفڵ\فدهنودفارسإبودعلا

/.ءامسلانانعلإدعاصتي

عتمتياممغر،تقولالوطةحجارلايهمهتفكتناكو،ودعلاهجويفنوملسملاتبثو

ناكامنيبو،مدقتلااولواحيمنومهزكارمبنوملسملاظفتحاو{ةرثكلاوةوقلانمودعلاهب

ةَريزَحْلايلاهأىلإةدجنلاتلصو،نوواهتيودعلانمىلتقلاناكو،نوكيامدشأىلعلاتقلا

.اهعقوتيودعلانكيمو،اهلوصونوعقوتياونوكيملتقوي
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يونيهنأو،ةّريزَحْلاىلعالعفمجهودعلانأعمسامسرافابأمزاحلاكلملانإ

ىلإهشيجبراطو،ديرجلاىلإاهلجأنمبهذيتلانوؤشلاعيمجنعىلختقحاهلالتحا

كلذيفليحتسمرمأرحبلاقيرطنعبراوقلاونفسلابلوخدلانأفرعيناكاملو،ةبرج

تحنوملسملاملعيمنو،"ةلبرات"قيرطنعرحبلايفاضوخهشيجوهلخددقف،نيحلا

ودعلاىأرامومهدعاستومهتناعإلدتمتمهناوخإدعاوساودجووددملامهلصو

دج،ددجنوبراحمناديملاىلإلخديو،هبمهوفصىوقتتو.نيملسُمْلاىلإلصيددملا

ىلعاوأفكناوبعرلامهبولقيفعقوقحرصنلافرشوأ،ةداهشلافرشىلإنيقاتشم

امنومنغيواقيرفنورسأيوكاقيرفنولتقيمهروهظنوملسملابكرف،نيمزهنممهباقعأ

يفاونخثينأةعقوملاكلتيفبرحلاةداقىأردقو،لاموحالسنممهيديأتحتعقي

لهأعمتجامت،ةدوعلابمهسفنأمهئدحتالف©نيدتعمللةظعومكلذنوكيقح،لتقلا

جرب"هومسءاميظعاجرباهباونبو،ىلتقلاسوؤراوعمجفسرافيبأدنجوةَريزَحْلا

_ه٥٣٨ةنسنمجربلااذهيقبدقلو{ةعئارلاةعقوملاهذهلىركذىقبيقح3"مجامجلا

يراكذتبصناهناكميفينبو،تنفدومجامحلاتلقنثيح‘ه٤٦٢٦١ةنسىلإ

.مجامجلانفدخيراتو.ةعقوملاخيراتاهيلعشقنةماخرهيلع."مجامجلاجرب"يمس

هللاءادهإىلع،لاطبألاةبرجةريزجىلاهألةدلاخلاثداوحلاىدحإةثداحلاهذهتناك

..نطولاونيدلاو

ىلإفورظلامهترطضااملف،هيلعاصرحومالسللةبحمسانلادشأنويبرجلاناك

،الامتحامهاوقأو،هوركملاىلعاربصسانلادشأمهنأاوتبثأ،لاتقلانيدايميففوقولا

فيكاوفرعدقل{ةنحملاتاقوأيفمهعجشأو،دوسلاثداوحلايفنرتقملاريكفتلابمهفرعأو
بحتةمأمهنأهبرغوهقرشعمجأملاعللنونهربيو©نيدتعملانوبدؤيو،رصنلانولتسي

بهرتالو،ددرتلافرعتالةمأاَهئإفبرحللترمشاذإف،اليبسهيلإتدجواممالسلا
كلوقنامىلعقداصناهربةثداحلاهذهيفو،اهسفنىلإفوخلاثعبيءيشالهنإ،لاضنلا

.كلذىلعةريثكدهاوشيتأتفوسو
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يبأةدجنلضفبالإةعقوملاهذهيفاورصتناامةبرجيلاهأنأماركلاءارقلاضعبلرطخيدقل

يفال،مزاحلاكلملااذهلضفركننالنحتو،هيلإعجارعئارلاراصتنالااذهيفلضفلافسراف

سرافابأنأكشالوناكميأيفدياهيفهلناكيلاعقاوملانماهريغيفالوةعقوملاهذه

ءاظافحوةريغواطاشنوامزحمهرثكأنمو{ةيسنوتلاةكلمملايفمكحلايلونمةريخنمربتعي

دالبلانمبناجيأيفةمدخةيأنطوللوأةمأللمدقريمأوأكلميألضفركننالامك

ىلعنييبرجللرصنلااهيفمتيلاتاذلابةعقوملاهذهىلإعجرننيحاننكلو،ةعماشلاةيمالسإلا

ىلإ،ةَريزَحْلالهأىلإعجرياَمَئإاريخأوالوألضفلاربكأنأىرن،سرافيبأةدعاسمبجنرفإلا

ام،ةدارإلاقدصوةميزعلاءاضمو،ربصلاوناميإلاةوقنممُهَلناكنيذلاللطبألنكتلوأ

،داتعوةدعنممهتبراحملهدعأامنيبةبسنالاودعهجويففوقولاىلعنوممصيمهلعج

هنأمغر،عينملادسلاكههجويفالعفنوفقيمنةليلقدادعأو!ةليلكةدعنممهيدلامنيبو

نودومهنودلاحوةايحلاوقزرلاذفانممهيلعدسو.ةَريزَجْلايفمهرصحنمنكمت

هبنولحتيامو،هرصنيفمهتقثو،هللابمهناميإالولوؤ\بسحياميفيجراخلاملاعلابلاَصْئالا

هودرو،ودعلااوهباجف©فرشملافقوملااذهاوفقواملشأجةطابروتابثوةعاجشنم

.للاءادعأىلعميظعلايمالسإلامويلااذهاولجساملو،هباقعأىلع

جكتبججكبججكابج
ء

;يبلصلاىلعمالسإلارمايأنموي
ةنصرقلادوهعاهيمسننأعيطتسندوهعطسوتملاضيبألارحبلايفةيناسنإلاىلعترم

ةايحلاضرعتسيوهوخرؤملانكلو،اهنادحأيفراعلاويزخلالمحت{ةلجحخُمدوهعاهنإ

.اهبرمينأدبال{ةيرشبلا

ةيحيسملاىلإبستنتسئانكاهكرابتو،ىربكلوداهرّهجُتةمخضليطاسأتنوكتدقل

تابثإنيحالو،اهنععافدلاالوأالامملاةيامحليطاسألاكلتنمضرغلاسيلو،ةحمسلا

+
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يفمهعيبوسانلافاطتخاوؤبصغلاوةقرسلاالوأاهنمضرغلااَمئإَومكحلارارقإوذوفنلا
ضعبهبتعبشتيذلادقحلاةرارحديربتوأ©يفشتلاوأماقتنالاكلذدعبث،اديبعقاوسألا

اهنملعجتل{ئناوملاكلتمئو،روغنلالتحتيهفكاينابسأاميسالابوروأبونجيفسوفنلا
ديصلابراوقو،ةيراجتلانفسلاتيح،ةيرحبلانفسلاودالبلااهنممجاهت{ءادتعازكارم

عقيامىلعنوبلغتيامدنعسفنلاباباجعإواربكليطاسألاكلتةداقخفتنيمكو،ةريغصلا

اهبنمنوبسيو،عئاضبولاومأنماهيفامنوذخأيف؛ةيبرحوأةيراجتنفسنممهيديأنيب

وأباذعلاوطايسلاتحتمهنفسيفمُهَلنوفدجي.اديبعمهنوذختيفسانلانم

نورقلايفةيبيلصلاةنصرقلاتطشنو،ةضفوابهذمهنمناوضبقيلقاوسألايفمهنوعيبي
تداكتح،ةدقاحلاةيبيلصلالودلااهدعاستو،ةبصعتملاسئانكلاضعباهكرابتىطسولا

تحتةيرحبلاةراجتلاتحبصأتتحو،طسوتملاضيبألارحبلايفمكحتتنأةنصرقلاكلت

.رارمتسابرحبلابابعرخمتكفنتاليلاليطاسألاكلتةمحر

امكحتطسوتملاضيبألارحبلايفمكحتتنأرشاعلانرقلالئاوأيفةنصرقلاتعاطتسا
،لاتقلالئاسولكبةزهجُمابوروأعمطاوشنمقلطنتةينابسألاليطاسألاتناكدقف،الماك

سلتختليمالسإلابرغَمْلاروغثمجاهتلوأ،ةيمالسإنفسنمرحبلايفهدجتامصنتقتل

سيدقلاناسرفبةكرحلاهذهتديأتو،ناودعللزكارماهيفميقتوأ،هسالتخالهسياماهنم

"ةطلام"نماوذختينأبمُهَلحمسنيذلاو،مهلامعأكرابتوةسينكلامهديؤتنيذلاانحوي

.ناودعقالطنازكرم5ةيمالسإلائطاوشلانمةبيرقلاةيرحبلاةَريزَحلا

دعبءانيماهتلتحاف،يمالسإلابرغَمْلائناومةنواعتمةيجنرفإلاةنصرقلاليطاسأتمجاه

منوه٦١٩ةنسسلبارطاولتحاتحاهعماوراسوىصقألابرغملانماهوأدب،ءانيم

لبقنماهوكرتدقو،ةبرجةريزجالإسلبارطلالتحادعبيمالسإلابرغملائناومنمقبي

ةريغصةريزجيهفكداردزالاةلهسةغئاسةمقلاهنوُنظياوناكمهنإ،اهريغباومتهاو

.تاعاسعضبزواجتيالاهلالتحانإ،اهيتأيددمالواهلةوقالرحبلايفةشمكنم
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ةبرجةريزجىلإةنيفسةرشعيننانمنوكتيلوطسأبورافانوردبريبكلاناصرقلاتلفنا

ةبرجلخادمىلعديتعلوطسأفقوه٦١٩ةنسلوألاعيبرنمنيرشعلاوعساتلامويلايفو

.ينمومسلاىحيءايركزيبأةَريزَحْلاخيشىلإةلاسرلمحيريغصقروزهنملزنو
لوطسألادئاقمسابخيشلانمبلطو،حقولاقراسلادادتعايفخيشلامامألوسرلافقو

نأو،اهسفنملستنلةَريزَحْلانأبخيشلاباجأف،لاتقلاامإوةَريزَحْلاميلستامإ:نيرمأدحأ

مهنأو،اهضرأو،اهتماركو5اهنيدنععافدللةدعتسمةَريزَحْلانأبهدئاقربخينأهيلع

.ةدماهاثئجاوحبصأاذإالإمهبارتأطتنأمدقلاوحمسينل

عجرفنيرضاحلاىلعيدحتلاورارصإلاىأرو،خيشلاةميزعيفميمصتلالوسرلافرعو

عوضوملايفاليوطريبكلاناصرقلاركفو©ىأراموعمسامهيلإلقني"ورافانوردب"ىلإ

نالكأيقنحلاوظيغلاناكو؟رصنلاهلنمضيامهتوقيفديزيلهجاردأدوعيمأبرحلاىلعمدقيأ

،مزعومعزاميفهيلعبلغتدقةمكحلاولقعلاتوصنكلو؛مادقإلاىلعهنالمحيوهبلق
نأممصو«ةبيخلالايذأرجيسلبارطىلإعجروةبرجهذهلهضرعينأنودهلوطسأرجف

.ةمئاقهدعبنماهلموقتالاميطح_تةديتعلاةريزَحْلاهذهميطحتهللفكيامةوقلانمهيلإمضي

لوطسألانإف،نيدتعمللةميزهو،ةريزجللارصنفقوملااذهنيخرؤملانمريثكدع

ءةَريزَحْلاخيشهفقويذلادماصلافقوملانكلو،عالطتساللالاهلالتحالةريزجللءاجاَمَئ

لاوقأىلعىلجتيناكيذلاةمواقملاىلعرارصإلاحوضوو{عافدلاىلعديكألاميمصتلاو

!اعجارعلقأفابعروافوخريبكلاناصرقلابلقتألميلابابسألايهنيبرحلاتاكرحو

.ةيونعمةميزهيهفةيدامةميزهنكتملاذإف}هلةميزهديكأتلاباهنإ

ليطاسألاوةيرحبلاعطقلاةيقبهبتقحتلاو«سلبارطىلإ"ورافانوردب"لوطسألصو

امخضلوطسأاهنمنوكتففطسوتملاضيبألارحبلابوجتتناكيلا،ةيجنرفإلا

علقأو،لاتقلاىلعنيبردملانيلتاقملانمافلأنيرشعلمحت.ةنيفسنورشعوةئامهماوق

تلزنةعمجلاةحيبصيفو،ىلوألاىدامج٢٣سيمخلاموياهغلبفشةبرجىلإاهجتملوطسألا

.ارخالاجرأفحزتامك،ةَريزَجْلالحاسىلعتفحزواهنفسنمةرارحلاشويجلا
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جنرفإلاوخرؤممعزيامكافلأرشعةسمحوأةيمالسإلارداصملاركذتامكافلأنورشع

هركتباامثدحأبنيدوزملا‘برحللنيدعملا،حالسلاعاونأبنيججدملانيلتاقملانم

سيل{ةقيضةروصحمةريغصةريزجىلعنومجهيرصعلاكلذلريمدتلالئاسونمناسنإلا

.افلأنيثالثلافطألاوءاسنلاولاجرلانماهناكسددعغلبيال،هللانمالإددماهل

وخرؤملواحدقل؟عافدللهدعتنأةّريزَجْلاهذهعيطتستنيذلانيبراحملاددعوهام

هلبقينأنكمامىصقأىلإنيبراحملانييبرجلاددعباوعفترينأةرتفلاكلتيفجنرفإلا
لاةجيتنلايهامفلتاقمفالآةثالثةكرعملاهذهلاودعأدقنيبرحلانإ:اولاقف،لقعلا

ةثالثنيبونيحلسملانيبردملادونجلانمافلأنيرشعنيبةكرعملمركلائراقلااهعقوتي

خويشنمىربكةبسنمهيفو،لبقنمحالسلااولمحيملمهنمريثكبراحمفالآ

.مادقإلاىلعةريغلاوسامحلامهلمح،نيقهارمنايبصوةزجع

اومدقتوراسيلاىلإونيميلاىلإدَنمَيميقتسمدحاوفصيفمهيبراحمنوملسملامظن

لماكلاداهشتسالاوألماكلارصنلاىلإتابثلاوربصلاىلعنومزاعمهو،ودعلاةلباقمل

نأبجيذإ«انتابرضشيطتالنأبجيهنإ:عافدلايفةتامتسالاىلإنوعدينيذلادحألاقو

،نيكرشملانمالجرنيملسُمْلانملجرلكلتقينألقأالف؛نكمُئامرثكأودعلانملتقن
نمرارفلاوأميلستلاوهاَمئإ،هيفريكفتلاوأهركذتدرجمقحانللحياليذلاءيشلاامأ

هنإ،لتقيتحبراحينأو،لاتقلايفتبنينأهيلعبجولدحاودرفانميقبولهنإفحزلا
هلمأنامكلذفرصتنننأانلردقاذإفةكرعملاهذهيفرفينأنيملسُملانمدحألزوجيال

.انددعنعديزتةراسخودعلادبكننأنملقأالفةكرعملارسخسننأانلردقاذإو،هوجرنو

ةدعلاراهظإىلعو،ىوقلانميداملابناجلاىلعاودمتعااملوأجنرفإلادمتعا

داشنإو،عفادملاوقدانبلاقالطإوبخصلاوءاضوضلانمةكرعملاءدبلبقاورثكأف
.شيوهتلالئاسونممهيدلامرخآىلإةبخاصلاةيقيسوملاتالآلابةيبرحلاديشانألا

ىلعلوصحلايفةحلملاةبغرلاو،ناميإلاةوقالإةوقلانممهيدلسيلفنوملسملاامأ
ىلإمهحراوجعفدتيلا،ةيحورلاةوقلاىلعاودمتعادقفكلذلوكهللاليبسيفداهشتسالافرش

ضارعتسانودناديملاىلإقباستتمهلجرأتناكوريبكتلابقلطنتمهحراوجتناكف،لمعلا
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تناكوسفنلابباجعإلازكارميفنيقيرفلانيبلصفتييلااطخلاةنزاومو{ةقاشرلاتاكرحل
النوملسملاناكولايمأةتسبردقتلوألاعمجتلازكارميفنيقيرفلانيبلصفتلاةفاسملا

مهيودعلانأربخلامهيلإدرواملف{هتاكرحتوودعلالاوحأمُهَلعلطتسينمنولسرينوكفني

لاب مهدونجاوبتردقجنرفإلاناكو،هبمادطصالاوهئاقلىلإاوعفدنا،مهيلعموجهلاومهيلإفحز

عجارتو،هيلييذلامدقتمزهناوألوألاكلهاذإتح‘فصءاروافصةصارتمفوفصيف

اذإمدقتلاوةدجنللدادعتساىلعنوكيتحةرخؤملاىلإةمدقملايفناكيذلالوألافصلا

.داوقلاكعلوأريدقتبسحطايتحالايفةغلابميهو،رمألامزل

اوتامتساواوتبثواهناوربص،نيملسُملادنعةجرتعقوفلوألامادطصالاناقيرفلامدطصاو

مزهنافمهودعنملوألافصلانمةلتاقملايديألامهيديأنيبتنالقح،لاضنلايف

همدقتنمتعقوو‘هيفعقويذلاللخلادسو‘هتدضاعملهيلييذلافصلامدقتو،رقهقتو

ىّمخَينبناميلسعيبرلاوبألطبلاناكو،اوربصواهلاوتبثنيملسملادنعةفينعىرخأةجر

ينيعبظحاليناكتقولاسفنيفوشيجلاحانجيفةعاجشوةمهنميتوأامبلتاقيينمومسلا
ةصارتملافوفصلاكلتىأراملف،اهنمنيملسُمْلافقوموودعلاتاكرحتظقيلبراحملا

نمدحاوفصالإنيملسُمْلابناجنماهلباقياليذلانيحلايف،اضعباهضعبدضعييتلا

اذهىلعودعلاشويجتيقباذإيشخودستالةرغثهناكميفكرتمهنمدحاولتقاذإ،لاجرلا

اذإوهتاهجضعبيفةرغثثدحينأوأ.ديحولايمالسإلافصلاةحزحزعيطتستنأميظتل
الإنوكيالرصنلانأفرعدقفكلذلو.ةثراكلاكلانهفهفلخنمهدضعيامهلسيلوكلذعقو

.لاحلايفاهذفنف..!ةركفهلترطخو،ودعلافوفصيفكابتراثادحإب

ىلإمهبفطعنائناعجشلاناسرفلانماددعهعمراتخاو،نيلتاقملانيبنملسنادقل

،رحبلايفمثاجلالوطسألاو،ةلتاقملاشويجلانيبودعلافوفصءارومهبلخدو،بناج

مهنفسنيبومهنيبسيلف‘فلخلانمنونمآمهنأنودقتعيمهتداقوجنرفإلادنجناكو

شويجلاءارواونوكيلكلهمىلعلوألافصلايفاوناكنيذلانوبراحملاعجارتورطخيأ

يذلاءانعلادعبةحارلانماطسقاوذخأيلو،ريخألافصلااونوكيل"مهميظنتبسحةلتاقملا
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نمنوملسملانكمتوليناثلارودلامهلصواماذإاودعتسيو،ىلوألاةعافدنالايفهوقال

نيملسُمْلانأنودقتعياوناكامف،ادبأهثودحنوعقوتيالاموهوفوفصلاةيقبرحد

كهنأدقف-ةدودكملامهدعاوساوحيريل،دنجلاةرخؤماولصواموةعاسمُهَلنوربصي

وبأاهدوقيتلانيملسُمْلاناسرفمهتهجاوقح۔مهباصعأبعرلالشومهاوقفوخلا

نماورفمهنأنودقتعياوناكدقف3اورعذوإماؤزلاتوملابمهروحنيفعفدتعيبرلا

،حالسنودمهيديأنمتوملاقلطنينيذلانيملسُمْلاكئلوأيديأنماوجسنو،توملا

اونقيأاملفةقيقحلانمنودكأتيةشهدلانممهنيعأاوكرفو،ديدجنمنوأجافيمهباذإف

مهاهفمصعملابراوسلاةطاحإمهباوطاحأدقنيملسُمْلانأو،اوذخأمهنأاونظاهب

الإاوريملاوهَحَتانيأمهنإ،اورخأتاذإمهنوقاليمهاهو.اومدقتاذإمهنوقالي

ضدويصغبتساهتجافيرُمُحْلاةصيحاوصاحو،نيملسُمْلافوفصنمقلطنتتوملاحابشأ

ىلإيرجيمهضعبو،رخأتينأديريمهضعبو،مدقتينأديريمهضعب،مهنيباميفاوكبتراو

عيمجمعو"نيلتاقملافوفصىلإكابترالااذهىرسو،راسيلاىلإيرجيمهضعبونيميلا
اوألتمافدعبودعلاهجواوريملنيذلادنحلافوفصنيبةكرحلاهذهتعقوف«شيجلاريباوط

ران،نيراننيبنيملسُملانماوعقومهنأاوبسحو،بعرلامهبولقيففذقو.افوخ
،حالسلاباوقلأوهاصقأنهولامهبغلبف،فلخلانممهقوسترانومامألانممهدصرتت

يدجتدعتملو،رارفلاوأتوملاالإمهيديأنيبسيلهنإ،رارفلللبسلانوسمتلياولعجو

ضرتعانإهقيفرلتقيمهنمدحاولاو،نيضرعماولوف‘مهتاراذنإوأةداقلارماوأمهيف

ريغىلعنوريسيمهو؛مهنولتقيمهروهظنوملسملابكرو،ريسملانعةقاعوأ،هليبس
.نينمؤُمْلايديأمهنعتعفتراامدنعو©ليللامالظمهنيبلاحو،رحبلايفاومارتقحىده

مسجببعتلاو،نابخلابلقبفوخلاغلبيامدشأمهنماغلبدقبعتلاوفوخلاناك

ةةعولخملابولقلاو،ةرودكملاماسجألاةيقبنوحيريؤضرألاىلعاوواهتف،ليلعلا

مهيديأبعرلاطبردقفنفسلاعقاومىلإاودتهيملمهنألرحبلالحاسىلعاودقرو

.اهيلإاوئجتليلاهعقاوماونيبتينأاوعيطتسيملف.مهراصبأىمعأوشمهلجرأو
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نوذخأينيملسُملانأمهدحألةجعزملامالحألاتروص،قيمعمونيفنوطغيمهامنيبو

حيصيذخأو،ابوعرمظقيتساف‘كلذمهعقوميفسمادلامالظلايفمهيلعنومجهيو؛مهقانخب

بعتلاومونلالقثنمىراكسلاهابشأمهو،هحايصىلعموقلاظقيتسافةدجنلابلطيو

نوريالو.مهاَحْتانوفرعيالىدهريغىلعكلاحلامالظلايفنوراجتياولعجف،فوخلاو
ءاملامهيمحينأوأمهنفسىلإاولصينأيفاعمطرحبلايفنومارتياوناكو،مهمادقأعقاوم

الإمهنمقييملقحةنيكسوءودهيفعلتبيرحبلاناكو،نوبسحياميفنيملسُملافويسنم
.ةفلتخملاسبالملانمعاونأو،ةخفتنمثثجببعالتتجاومألاتناكحابصلادنعو،ليلقلا

ييلا،ةَريزَحْلاهذهنعدعبلانوسمتلينفسلااياقبيفيزاغلاشيجلالولفتعمجتو
،يبرغلاويقرشلانيملاعلايفراعوةحيضفمهبتقحلأوىسنينأنكميالاسردمهتنقل

دقف،نيدتعملابليكنتللهللاهدعأاًممتآجافممُهَلئبختلازتالتناكهللاةدارإنكلو

تأدهعوبسأدعبو،اهنماددعتقرغأو،كرحتلانملوطسألاتعنمةديدشفصاوعتبه

ينامثو،ليتقفالآةثالثهئارونماكرات!ةبيخلالايذأرجيلوطسألاعلقأف،ةفصاعلا

هردقدقو،ىلتقلاددعنمرثكألاحلاةعيبطبوهىرسألانماريبكاددعواةنيفسةرشع

ىرسألانمريبكددعمهيفصخشفالآةعبسوةتسنيبحاورتيامبنيخرؤملاضعب

اهلاوفدجيلاهعممهتلمحفةقباسلاعقاوملاضعبيفةيجنرفإلاليطاسألامهتمنغنيذلا

نورفياوناكفةبسانملامهتصرفىرسألاكثلوأدجوف،قاوسألايفاوعابيلوأنفسلاىلع

وهامو؛مهودعرابخأمهيلإنيلقاننيملسُمْلابنوقحتليوليللايفةيجنرفإلانفسلانم
1.ملألاوظيغلاوةرسحلانمهيف

اًممدهاوشلصفلااذهرخآيفلقنأنأبسانملانمنوكيهلعلو،ةثداحلاةصالخهذه

:نوملسملانوخرؤملاهبتك

:يبرحلاساروبأدمحمهللادبعوبألوقي

اونلعأو،دحاولجرةلمحبناجوةهجلكنممهيلعاولمحو،نوملسملامهيلععجرو"

مهنمعجريملو،مهورسأفليلقلاالإمهنمقبيملف©فيسلامهيفاوعضوو،ديحوتلاةملك
نمترسكتف،اميقعاحيرمهنفسىلعهللالسرأزيزعلاميكحلاريدقتبومهنفسىلإدحأ
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نوملسملامنغفرافكلاولاومألانماهيفاَمبلحاسلاىلعةنيفسةرشعنامثمهنفس

فينبيجعلارفظلاوبيرغلارصنلااذهعمنيملسُمْلانمدهشتساوءاهلثماوريملةمينغ

مهبكارمةيقبتعجرو.ؤ'فالآةرشعنمبرقيامرافكلانمكلهو،الجرنورشعو

ةئامعستوةرشعتسةنسىلوألاىدامجنمةليلرخآسيمخلاةليلسلبارطىلإةبئاخ

."نيملاعلابرهللادمحلاومايأةعبسةبرجىلعمهتماقإةدمتناكف

سنؤم"باتكقحالميفيقوزرملادًّمحُمذاتسألااهعبطلاةيخيراتلاةقيثولايفءاجو

نكمتيملةقيثولاودهاوشلاضعبهنملقنأفوس.ةثداحلاهذهلبهسمفصو"ةبحألا

نيعمصخشىلإاهتبسنتبثيامنآلايدلسيلو،اهبحاصةفرعمنميقوزرملاذاتسألا

نمبيرقةلاسرلابولسأنإف،ييوانجلافسوينبةمالسخيشللاهنأحجرأتنكنإو

ضعبيفاهصنباهتدجوتارابعلاضعبنإ،راثآنمهلتدجوامضعبيفهبولسأ
نايعدهاشنوكيدقهنأوسنويةاجنلايبأذيملتهنأكلذىلإفيضأاذإو.هقيلاعت

ناكهنأو،ءالؤهوءالؤهبتاكيولبجلاوةَريزَجْلانيبلقتنيأتفيالناكهنأو،ةكرعملل

انرضحتسااذإ{ةاجنلايبأهخيشبقلعتياماميسالو\ةصاخةيخيراتلاثادحألابىنعي

،ةقباسلاثداوحلادعبةبرجنماهبتك،ةلاسرلابحاصوهنوكينأحجرناننإفهلكاذه

.ةسوفنلبجخياشملإاهبثعبو

اَمبرو،ارصاعمناكاهبتاكنأكشالنلا{ةقيثولاهذهنمدهاوشميركلائراقلاىلإو

:ثادحأللادهاشم

هنمجورخلاىلإاودجيملو،يداولايفمهتسبحاحيرمهيلعطلسنأهنموهللالضفنمو"

كاهراغصواهرابكنيب،ليقاميفةنيفسةرشعينامثنماوحنمهنفسنماودقفتحاليبس

."نيملسُمْلاىلإمهرابخأبنوتأيو5ةليللكمهدنعنمىرسألابرهتكلذلكيو
مهيلعهللاطلسام،مدقتنمةوعدةباجإليلدوؤبهذملاةكربنمو":مالكدعبلوقيو
ناكاضيأو،ةيمجعلاروهشلانم"ربمتبس"لئاوأيفكلذناكذإاهناوأريغيقحيرلانم
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اممتعمسدقو،هناجيهبلابتملهتلخدامهمف،رحبلاجاهاذإنفسللأجلمروكذملايداولا

."هيفيهوةرفكلاءالؤهنفسبهللالعف

كلذام":لوقيفهللانيدبكاسمتسالاىلإةراحلاةوعدلابعئارلافصولااذهليذيو

مكنإف«مكدهجبهذملابكسمتلابناوخإلااهيأمكيلعو،مكلتركذامبالإهللدمحلاو

{ةعامجةالصلاوناذألابمكدجاسمةرامعبمكيلعو،هبمتكسمتامهنامأوهللاظفحيف

ناظميفءاعدلابمكيلعواهترامعهوجونمكلذريغو،نآرقلاةءارقو،نايبصلاميلعتو

،نيملسُمْلاعيمجنعومكنعرضلافشكيقهيلإهاَحئالاوهللاىلإعرضتلاو،ةباجإلا
.قهللاباتكنمتانيبتايآبةميقلاهتلاسرمتتخيو،"رافغتسالاوةبوتلابمكيلعو

جكبججهك6بكجقا6تبك
ء

ثداحلا؛لهءادصا

طاسوأكلذيفءاوسطاسوألاعيمجيفاريبكىدصاهنناكةعقوملاهذهنأكشال

،ليطاسألاهذهلامعأبرخفتتناكيلاةيجنرفإلالودلاطاسوأوأ،ةيمالسإلاةمألا

اهذختييلاتاوطخلاعيمجكرابتو‘طسوتملاضيبألارحبلاىلعةرطيسلاىلعاهعجشتو

هيلإتلصوامتأرقدقلو،مامتهااميأدعباميفونيحلاكلذيفنوخرؤملااهبمتهادقلو

©ليصافتلاوجئاتنلاوبابسألاىلعةقفتماهنأتدجوفثادحألاهذهنعبتكاًمميدي

ددعيففالتخالااذهو،ريربتلاوريوصتلاوماقرألاثيحنمريسيفالتخاالإاهنيبسيلو

يابلاغىلتقلاءاصحإنإف،يعيبطرمأعئاقولاريوصتوأاةميزحلاريربتوأ،الثمىلتقلا

دوعيوهفإةعقاولاريوصتوأ،ةميزهلاريربتامأ،ريدقتلاقيرطنعنوكيىربكلاكراعملا

تذخأنلاةيمالسإلارداصملاتقفتادقفكلذعمو،هلويموخرؤمللةيسفنلاةيحانلاىلإ

وبأدمحمهللادبعوبأركذيو{ةنيفسنيرشعوةئامنمنوكتييجنرفالالوطسألانأاهنع

وبأو،ييوانجلاةمالسركذيامنيب،افلأنورشعةبرجىلإاوبهذنيذلانيبراحملاددعنأسار
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يفمهنميقبكافلأنورشعلوطسألاباوناكنيذلانيبراحملاعيمجددعنأ"يتاليحلاعيبرلا

."افلأرشعةعبسةبرجىلعمهنممجهو،لتاقمفالآةئالثسلبارط

انركذاذإاميسال،ةحصلاىلإبرقأيتاليحلاوينوانجلا:ناخرؤملاهركذامنأيلودبيو

نيحسنويةاجنلايبأسلاجمرضحيناكدقللبثادحألاهذهلارصاعمناكينوانجلانأ

ةكرعملاكلترضحنوكينأدعبتسيالوضعافدللدادعتسالالئاسونوزهجيةبرجيلاهأناك

كاهيفكرتشيالئةمواقملاريبدتسلاجمرضحينأدعبتسملانمهنإف،اهنادحأيفكراشو

اذإو©ببسلااذهلباغفةسوفنلبحىلإلئاسرلاغيلبتبةاجنلاوبأهذاتسأهفلكاذإالإمهللا

مّلاذإاهيفاوكرتشانمعاهرابخألقنيو،اهعئاقودهشواهرضحنمعالقاننوكيفكلذكناك

خيشلااهنعلقنةميدقةقيثويفدجوامينوانجلانعءاجاملكدضعيو،اكرتشمهسفننكي

هذهنعبتكو،"ةبحألاسنؤم":قحالميفيقوزرملادّمحُمذاتسألااهعبطو،يتيراعتلاديعس

نابسألا"ميقلاهباتكيفنورابلارمعذاتسألانيرصاعملابرعلانيخرؤملانمةعقوملا

ةيجنرفإلارداصملاىلعدمتعانورابلاذاتسألانأيلودبيو،"انحويسيدقلاناسرفو

ةيسفنلارياسيامنأكفقاوملاضعبلهريربتو،عئاقولاضعبلهريوصتءاجدقفكلذلوطقف

ذاتسألاشقانأفوسةظحالملاهذهبيعأامميركلائراقلامهفيلو،نيحلاكلذيفةيجنرفإلا

:تاريربتلاوتاريوصتلاكلتضعبيقريبكلا

اسرو":"انحويسيدقلاناسرفونابسألا"هباتكنم٤٩ةحفصيفنورابلاذاتسألالوقي

ةيبرعلاةغللانوملكتيلاجرةثالثدئاقلالزنأوةبرجيفةرطنقلاةانقيفييابسألالوطسألا

ناكسنأالإ،دئاقلانمةلاسرضرعلوضوافتللمهئيجمباراعشإءاضيبامالعأنولمحيو

اولماحمدقتيملو":لوقيمالكدعبو"لاتقلاوةمواقملاوعافدللدادعتساىلعاوناكةبرج

كلحاوسلارفخبنوفلكملاسارحلامهنممدقتتيحةريزجلاضرأيفاريثكءاضيبلامالعألا

؛مهولنقومهولجاعلب؛مهولهميمونوضرعياوناكامونولوقياوناكامىلإاوتفتليمو
صقيذلاربخلااذهةحصبعنتقادقنورابلاذاتسألانأودبيو،"ضوافتيألوبقمدعباراعشإ
ىلإدمعدقفكلذلو،مالسلاةمالعنولمحيمهوؤاجلسرهاجتةبرجلهأكلسمانيلع
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ةروصلاهذهةحصيفكشأانأو،غيلبلاقيشلاهبولسأبلسرلالتقيفةبرجلهأفقومريربت

فورظلاهذهيفتيحماركلاءارقلااومهويتحجنرفإلاباتكاهعضوةروصاهنأدقتعأو
كلسملااوكلسدقمهنأو،نيبراحتملانيبةعبتملابيلاسألانومزتليجنرفإلانأةبيصعلا

مهلتقبةقامحاوبكترادقةبرجلهأنكلو،ةضوافمللمهوبلطوةبرجلهأاورذنأنيحيناسنإلا

اهنأو،ءادعألاوأءاقدصألاعملماعتلابيلاسأفرعتالةمأمهنأىلعلدياًمملسرلا

يذلاو‘فقوملايفهلبنذاليذلالوسرلاقحمرتحماليهف،كولسلالوصالهجت

قاسنيامنيبفلاحلكىلعو.ىذألابهلضرعتلامدعوهمارتحاىلعبورحلابادآعمجت
هريغدجن،فقاوملاضعباهنمرربينألواحيواهبعنتقيوةياورلاهذهعمينورابلاذاتسألا

:يليامكةصقلاهذهانيلعنوصقينيملسُمْلانيخرؤملانم

تلزنف"١٠٦:ةحفص"ةبحألاسنؤم"هباتكيفيبرحلاساروبأدًّمحُمادبعوبألوقي

هبطاخيخيشللباتكهعموجنرفإلاسيئرفرطنملجراهيفو(ريغصلاقروزلا)ةكولف

،باطخلايفهلظلغأو،لاتقلايفةبغرهلنأبهباجأف،لاتقلاوأةَريزَجْلاهلملسينأىلعهيف

رظنف،دوعسمرصقدنعمهبرقىلإنوملسملالوحتف،رحبلالورتلدعتساباوجلاغلباملف
."سلبارطىلإنيعجاراوفرصناف،مهلاتقبمُهَلةقاطالنأاوملعو.نيملسُملاةرثكىلإهللاءادعأ

:يليام١٢٧ةحفص"ةبحألاسنؤم"قحالميفيقوزرملااهرشنيلاةقيثولايفءاجو
كاذذإوهو،-ةللاهظفح-اهلماعوةَريزَجْلاخيشءايركزيبأخيشلاباهربخلصتااملف"

لسارتىراصنلانيبوهنيبعقواهبراقاملف،هعمسانلانمريثكواهيلإىشم،ليتشقلاب

نمهعبطيبأياطورش-هللاهزعأ-خيشلانماوبلطمهنأىلإهانعملوؤي،مالكو
هسفننممهارأ-هللاهظفح-هنأو،لاتقلاوبرحللأيهتيلفالإو،اهلعفينأاهئاطعإ

."كلذلاوبضغف،مهءاروامفاعضأباوتأولو،مهبأبعيالوثرتكيالهنأو،ةوقلا

اولزنأةَريزَجْلاىلإجنرفلالصواملو":يليامييوانجلاةمالسنعةلاسريفءاجو

ناكو،ينمومسلاءايركزيبأخيشلا-ةَريزَحْلايفمكحلاخيشىلإالوسرلمحيابراق
لاقجنرفإلالوسرلصواملفيتيراعتلاةاجنلاوبأانخياشمخيشذئنيحهسلجمن
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دعتستنأوأ5ةَريزَحْلاهلملستنأكنمبلطيناطبقلايديسنإ:ءايركزيبأخيشلل

كنيرضاحلانمهريغىلإمت،هريشتسيةاجنلايبأانخيشىلإءايركزوبأتفتلاف،برحلل
."فيسلاالإانيدلسيلهنإكلسرأيذلاكديسللق":هللاقوجنرفإلالوسرىلإرظنمث

ةبطاخملانأىلعنوقفتيثادحأللرصاعممهيفنيملسُمْلانيخرؤملانمةنالثءالؤه

موةَريزَجْلاناكسيأرهغلبةَريزَحْلاخيشنأو،نيملسُمْلاوجنرفإلالوسرنيبتعقو

يفهلظلغأةَريزَمْلاخيشنأىلإمهضعبراشأنإو،لوسرلالتقىلإمهنمدحاويأرشي

.نوبصعتملاجنرفإلاوخرؤملوقياممحصأاذهنأكشالوكلوق
رداصملاىلعاهيفدمتعاينورابلاذاتسألانأدقتعألاطقنلانمةطقنهذه

نيذلانيخرؤملانأوإةقيقحلااورحتيملجنرفإلانيخرؤملاكثلوأنأو،ةيجنرنإلا

.ةعقاولارضحنوكينأامإيوانجلاف،ةثداحلانمزنمدهعيبيرقاوناكمهنعتلقن

ةثداحلادعبتبتكاهنأدقتعيةعوبطملاةقيثولاوءاهرضحنمعلقننوكينأامإو

لقانلاحلاةعيبطبوهفلساروبأامأ،كلذىلعلدتاهيفةدراولاريباعتلاضعبو،ةرشابم

ىلإدنتساهنأدقتعأفيتاليحلاعيبرلاوبأامأ..عوضوملابدهعبيرقهنكلو،هريغنع

هذهبلوقياماريثكو،يتاليحلاوأينوانحلانعلقنهنأامإو،ييراعتلاكلذكوينوانجلا

."انباحصأضعبلديياقتفتدجو":ةرابعلا

ةضوافمللمهوءاجنيذلالسرلااولتقةبرجناكسنأبلوقلانإفكلذىلعءانبو

.جنرفإلاباتكنمنوقنحُمنوضرغمنوخرؤمهقلتخا،لطابلوق

ا

.رشعثلاثلاواثلانينرقلانمذخألاحلكىلعهنكلو،هتافووأهداليمةفرعمنمنكمأمل١
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لايخوةتيتح
نعهثيدحيفييورابلارمعذاتسألاهبتكاعئارافصوكللقنألصفلااذهةمدقمف©

"انحويسيدقلاناسرفونابسألا"هباتكيفينورابلالاق،ةبرجةريزجل"ورافانوردب"ةمجاهم

:يليام٥٢٣(ةحفصر)

ىلعاريسلحاوسلااومجاهو،نفسلانمدونجلالزنةعمجلاموينمركابلاحابصلايفو"
برقنكتملوةرارحلاديدشاراحمويلااذهناكو،قمعلاةليلقلارحبلاهايمطسوشمادقألا

ةرشعبءاملاسأكيرتشينأمهضعبرطضاو،ركسعلااهنميقتسيجيراهصوأ،ارابآلحاوسلا

ناكوءةدلبلاةمجاهمةدصاق،هقرفتمظتنانأدعبينابسألاشيخجلاكرحتو،ةيسلبارطشورق

،ناريبكناعفدمطسولايفدونخحلامامأبصنو،اروباطرشعدحأنمنوكتيينابسألاشيجلا

.مامألاىلإعفادملاهذهبحسبةيرحبلالاجرفلكو،طسوتملامجحلانمنارخآنانثاو

دتشاو،دنحلاىلعايلجرهظيءايعإلاأدبقيرطلانماطوشينابسألاشيحلاعطقنأدعبو

لتخاو،دورابلاليماربوتايراطبلابحسباوفلكنيذلاصخألاىلعو،لاجرلانيبشطعلا
دونجلاأدبوشطعلادتشا،هباصنىلإماظنلااوعجرينأطابضلارودقميفدعيمنو،ماظنلا

.اتاومأنوطقاستيو‘ةيداصلابالكلاثهلنوثهلي

عجشيناكف،شيجلاةدايقملستوؤ©بهذملاعردسبليذلايلطيلطلاايشارقنودامأ

تحت،ليلظلالظلاو،ةدرابلاةيضفلاهايملاوةضايفلارابآلامهمامأنأبمهدعيوهلاجر

.نوتيزلاولخنلاراجشأ

،اجرلاوسأيلانيبمهتاوطخيفدنجلارثعتو،اهركموأاعئاطاليلقشيجلاعجشتو

؛مهلغاوئفطيل5هباودعواماهدعباورينأنورظتنيمهو،ةيلمرضرأنممهمامأاماوعطقو

يأمهقيرطيفاوفداصيملو،ائيشاوريملفيضفلادرابلاةريزجلاءامنممهأمظاووريو

ىلعءاضقلاو،مهممهطيبثتيفريبكلارثألااذهلناكو،اودعوأناكاقيدصصخش
،نوتيزلاراجشأةرضحمهمامأتدبامدنعاريبكنابسألارورسناكمكو"مهتايونعم
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ىلجتدقهباودعوامماليلقوأاريثكنأوءاشطعتوملانماقحنوملاسمهنأاونقيأو

تناكو،ةبرجةريزجيفنوتيزلاتاباغدونخلالصوامدنعارهظتقولاناكرهظو

لامشلايفوتسوغأسمشاهنإماسجألاوهوجولايوشتو،ضرألاحفلتةراحسمشلا

رابآلاقرطلاةعراقىلعوتاباغلاهذهطسودونحجلادجوو،داتعملانعذوذشنوديقيرفإلا
هسفنبيقلينأينابسألاوعدتداكتةدرابلاةيقنلاةيفاصلااههايمو،ةمودرموأةلفقمريغالعف

اوكرتف،رئبلاناضحأيفءامترالانمهيلعاوقفشأةريزحجلابرعنكلو،يوتريتوحاهيف
نابسألادونخلادعاستللابحلانمايفاكاردقو،ةغرافاللقوتارجرابآلاهذهبرق

.ءانعوةقشمنودرابآلانمهجارختساو،ءاملادرونيكاسملا

مهدادجأضرأاوكرتله؟ىرتايةريزلابرعنيأنكلو،!!...بلعثةيناسنإنماهلاي

..نابسألا:مهحئاصحاصامدنعمهتريزجعوبراورداغو،ريغملاشيجلامهحبصامدنع

..؟لوطسألا..لوطسألا

ودعلانمىجنمبمهنأنابسألانظو،ةايحلانمءادرج،ناكسلانمةرفقمةبرجتدب

مهزكارماوكرتومهفوفصتلتخاف،ناسنإاهنكسيالضرأحاستكاىلعنومداقمهنأو

نيبةيماحةكرعم;ءاضوضوةبلجيفاوتتشتورارجلاوللقلاورابآلارظنممامأمهروعشاودقفو

.ءاملانمةرطقىلعلوصحللرابآلايفاهئاقلإورارحلاكاكتفالمهسفنأدنجملا

ةطخاوعضولبمهلحاوسمامأنابسألاروهظةادغمهتريزجةبرجبرعكرتيملو
دعتسادقلفإمهلاومأصقنو،مهددعةلقنممغرلاىلعريغملاشيجلاىلعءاضقللةميكح

لتختو،ءاملاىلعنوتفاهتيامدنعنابسألاىلعضاضقناللرابآلاهذهبرقةبرجناكس
ىلعاوضقنادقلف،ةريزحلابرعلةيتاؤمةصرفتناك،ىضوفلامهيلعودبتو،مهفوفص

حامرلاوفويسلابابرضمهيلعاولزنوناكملكنممهوقوطو،فنعوةدشيتنابسألا
ىلعمهنيباهومرضألاةكرعملاأدهتملو،مهفاوجأىلإدعبءاملاةعرجلزنتملو

.نيورابلاذاتسألافصونمهلقنتدرأامىهتنا."ءاملا

رداصملاىلعفصولااذهيفدامتعالالكدمتعادقينورابلاذاتسألانأكشال

مغرمهريباعتضعبلب،مهمالقأسملأداكأمهبتكيفاذهأرقأملنإوانأو،ةيجنرفإلا
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ضعبنعلعفلابفصولااذهمجرتدقنكيملاذإينورابلاذاتسألانأودبيو،بيرعتلا

.ليمجلاعئارلابولسألااذهيفهغاصحهقدصو.هبقثودقهنإف،مهبتك

ةعطقهنأىلعينورابلاذاتسألافصونمكلهتلقنامتأرقاذإميركلائراقلااهيأتنأو

امبولسألالامجوةعورلاوةعتملانماهيفدجتنأكشالف\فصولايفيبرعلابدألانم

لايخلاةعسنماهيفدجاواضيأكنإفةصقاهنأىلعاهأرقتنأتدرأاذإو‘قوريوقوشي

تدرأاذإامأ3اهبباجعإلاو،اهتءارقىلإكوعديام‘بولسألالامجوفصولاةعاربو

نإفبرحلاعئاقونمةعقاولفصواهنأىلعاهأرقتو،ةيخيراتقئاقحباهنمجرختنأ

.ةشقانملاوثحبللالاجمكلذيف

حرفامردقبوديعبىدصنيحلاكلذيفينابسألالوطسألاىلعةبرجبلغتلناكدقل

هلفسأو،نوسرطختملاابروأكولمهنملجخو،نودقاحلانويبيلصلاهلملأتو،نوملسملاهب

اوففخينأمهوخرؤموجنرفإلاباتكلواحهلككلذردقب،نوبصعتملاةسينكلالاجر

اوناكو،ةيرشبلاةدارإنعاجراخمهتميزهببساولعجينأو،مهيلعةمدصلارثأنم

درمنوكيالتتح،لوطسألاقافخإاهبنوللعي،ةيهاوتناكامهمابابسأنوسمتلي

نماريثكاوقفلدقو،عافدلايفبلصلامهفقومو،ةبرجءانبأةلوطبوهامنإمهتميزه

نم،ينابسألادنحلاددعاوللقينأاولواحف(مهمعزيفةحيضفلاراثآاهباوففخيلصصقلا

ىصقأىلإنيملسُمْلاددعنماومخضينأاولواحولقأوأافلأرشعةسمخىلإافلأنيرشع

ةريزحلاهذهنوروصياولعجمتسراففالآةثالثاوزهجمهنأاومعزف،لقعلاهقدصيام

ءايعإلااولعجو،برعلاةريزجنميلاخلاعبرلاوأكايقيرفإطسوءارحصاهنأكةريغصلا

نأىلإنورخآرطضيواتيممهضعبطقسيحشطعلامهنمنكمتيو،دنجلاىلعيلوتسي

ةريزجلالهأاولعجنيحلايخلااذهمهفكيمكو.يسلبارطشورقةرشعبءاملاسأكاورتشي

ةطخكلذىلعءانبنوعضيف‘شطعوءايعإنمينابسألابيصيسامامدقمنوفرعي

اهيلعنوعضيو،ةحوتفمرابآلااوكرتينأبكلذومهودعىلعبلغتلااهبنوعيطتسي

©شطعلامهبدتشيامنيحينابسألادنجلااهيلععزانتيل،لابحلاورارحلانمةيفاكلاريداقملا

.رسيوةلوهسيفنويبرحلامهيلعضقنيفاولتاقتيو
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ةميزهبابسأنوكتتتح‘©بصحخلايخاهططخ،فقرولاىلعةكرعملطيطختهنإ

ىلعدنجلافالتخاو،رحلاةدشوشطعلاوبعتلانعتجتناَمَئِإريبكلاينابسألاشيجلا

اهفخسودبيةصقلاهذهو،ةساردوةربخوةمكحببوصنمخفيفمهعوقوو،بارشلا

.قئاقحلامامأتعضواذإاحضاو

ةتسزواجتتالتناكلاتقللاكرحتينألبقنيشيجلانيبلصفتتناكلاةفاسملانإ

ىلعبردملايدنجلابكلابامف"يداعلالجرلااهعطقنمبعتيالةفاسميهولايمأ

نوبعتيفيكف.ةيلاوتمامايأاوريسينأىلعاوبرددقدونجلاءالؤهنإ4،لامتحالاوربصلا

نمىلتقنوطقاستياوناكدنجلانإ":باتكلاضعبلوقيولقأوأمويفصنريسنم
نأنودةداقلارمتسيودحلااذهىلإشيجلابلاحلاغلبينألوقعملانملهف،شطعلا

ةرشعبءاملاسأكيرتشيمهضعبنأنومعزيو،مهتحارإوأموقلافاعسإلءيشيأاوذختي

؟ىرتاياهنورتشياوناكنممف،شورق
.ةلحاقءارحصيفنولغوتيمهنأكةريزجلاىلإنابسألالوخدينورابلاذاتسألاروصدقو

ءاناسنإاوريوأءاماودجيوأةرضخمهنيعألودبتنأنودريسلاالميتيحنوريسيو

ىرخأةروصاهبناجبعضأنأالإينورابلاذاتسألااهعضويلاةروصلاهذهءازأيعسيالو

يفلاق،يقوزرملادمحمذاتسألاوهإةفرعملاقحةبرجةريزجفرعييسنوتفلؤماهعضو
١:ةحفص"ةبحألاسنؤم":باتك ٤٥

ةيعيبطلااهرظانملامجبذخؤيةرملوألاهلرئازلانأةبرجةريزجيفرهاوظلابجعأنم"
ةقسابلالخنلاعوذجو،ءارضخلانوتيزلاتاباغهلرهظتاهئطاوشنمهبارتقادرجمفةرحاسلا

ءاهزازتهالهيداوأزتهتو،اهصقرلهجاومأصقرتاهيلاوحرحبلاو؛ميسنلااهكرحيهينيعمامأ
ةمودعمةايحلانأك،ادحأىريداكياللب،ناكسللارثأابلاغدجيالفاهضرألرئازلالرتيو

قحءارضخلاراجشألاهذهلخادتاوطخوطخيداكيالهنكلو":مالكدعبلوقيو&"اهيف

جاربأو،ةريغصبابقتاذ،ةيحاضلاةبرجسمشناعملةعمالءاضيبةيانباهنيبنمهلقثبنت

؛ةيورلارئبلادجتنصحلااذهبناجبونوصحلانمنصحاهنأكءاهاياوزىلعةمئاق

."لالغلاورضخلاعاونألءاملايطعتلا،ةيوتلملاةريغصلالوادجلااهنمدتمت
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اهلاهعضوييلاةروصللةضقانملامامتةضقانميهو،ةبرجلةيقيقحلاةروصلايههذه
حرسيوهوةبرجفصيناكيبرغبتاكنعاهسبتقاهنأبسحأيلا،ييورابلاذاتسألا

.ايقيرفإيراحصيفبصخلاهلايخب

لايخلاهبداجامرخآىلإ،اهلوحدادعتسالاو،رابآلاىلعلابحلاورارجلادادعأةفارخامأ

يفاوركفيملماركلاةبرجناكسنأودبيو،ةيبرحلادئاكملاهيضتقتامسكعيهفبصخلا

نعلفغيءيشلكبزهجملاشيجلااذهنأمهلابىلعرطخيملو«شطعلاوءاملاةيضق

مهجيراهصتيقبوكرابآلاباومتهيملفكلذلو،يتاكلارادقملاهعمذخأيالفءاملا

ناكام،اهلاحىلعناكسلاتاجايتحابسح.ةفلتخمتافاسمىلعةريزجلايفةعزوملا

نأمُهَلرطخولو‘كلذكيقبلابحلاورارحلاهيلعواحوتفمناكامو،اقلغميقباقلغماهنم

وأ،رابآلاوجيراهصلاكلتاوقلغأل«شطعلابباصيسهنأوىاملاىلإجاتحيدقودعلا

ةقيرطودعلاىلعءاملاتيوفتورابآلاريوغتو‘بارشلانمودعلانكمتيالقحاهوروغ

لوسرمالسإلايفاهلمعتسانملوأو،روصعلامدقأذنمةلتاقتملاشويجلانيبةفورعمةعبتم
.قرذنملانببابحلاانديسنمةراشإب،ردبةوزغيفهقهللا

اذهنإفهللالوسراي:-۔بابحلايأ-لاقف":يليام٦٢ةحفصماشهنبةريسيفءاج

نمهءاروامروغنم،هلزننفموقلانمءامنيدأيتأنتحسانلابضهنافلزتمبسيل

لوسرلاقف،نوبرشيالوبرشنف،موقلالتاقنمتءامهؤلمنف،اضوحهيلعينبنًمُت"بلقلا

.١«يأكلابترشأدقَل»:زهللا

اونكميئو،رارجلاولابحلااهيلعاوعضيو،مهرابآاوحتفينأةبرجةداقلرطخيفيكف

.ءاملاىلععازنودعلادنجنيبعقينأاعقوتڵبارشلانممهودع

دمتعادقوؤبرحيفكرتشيملو،ةبرجفرعيملبتاكلايخاهفرخزةيرعشةروصاه
يقانأو،عئاقولاوعقاوملاوثادحألاءوضىلعدقنلاباهلوانتينأنودينورابلاذاتسألااهيلع

اذهنإف،ايخيراتأطخةبرجقحيفبكترادقريبكلاذاتسألانأمعزأالةشقانملاهذه

٤٨٢/٣..٢ر،سابعنبهللادبعنعهكردتسميفمكاحلاو)٥٦٧/٢((6هتاقبطيفدعسنباهجرخأ١( (عجارملا)٥٨،
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رداصملادمتعاذاتسألانأهيلإريشأنأتدرأاملكامنولابىلعيلرطخيمل

اميسال،ةيبرعلارداصملاهلرفاوتتالناكدقذإ،رذعلالككلذيفهلنوكيدقو،ةيبنجألا

.ةينابسألاةنصرقلاخيراتنعميقلاهباتكاهيفعضونلاةرتفلايف

هتلاقامهللقنأينإف،ماركلائراقلايدينيبةثداحلاكلتلةيقيقحلاةروصلاعضأيكلو

ةعيبطعمىشمتتلاو،اهنةرصاعملالب{ةثداحلاكلتنمدهعلاةبيرقلاةيبرعلارداصملا

هباتكيفساروبأدمحمهللادبعوبألوقي،بايتراوأككشتنودلقعلااهلبقتيو،ءايشألا

ىلصف،لوزلنللرافكلادعتساةعمجلاموييفو":يقوزرملاقيقحت"ةبحألاسنؤم"

ليبسيفنيدهاجمللميقملاميعنلانمهللادعأاَمبمهبيطخبطخو،ةعمجلاةالصنوملسملا

تاقرحموعفادمنممهبرحةلآومهلوبطب،انابكروالاجر؛ركاسعبهللاودعلزنوهلل

.ابلقوةرسيموةنميممهفوفصنوملسملابترف،اهريغو

دقو{ةرفكلامهتعبتأفمهمامأنوملسملاىلوف،نيملسُمْلاىلعاومجهربللمُهَلوزندنع

"يمومسلاىحينبناميلسخيشلامهيلعو©نيدهاجملانمةعامجنوملسملامُهَلنمكأ

ةلمحبناجوةهجلكنممهيلعاولمحو،نوملسملامهيلععجرو،رحبلانيبومهنيباوعطقف

ليلقلاالإمهنمقبيملف،©فيسلامهيفاوعضوو،ديحوتلاةملكاونلعأو،دحاولجر

."مهنفسىلإدحأمهنمعجريملومهورسأف

7اتاوصأنوملسملاعمسليللارخآناكمث":يليامةرمريغاهنمانسبتقايلاةقيثولايفءاجو

مهبونذنمفلسامىلعةمادنوةدشاودازو3ادغمُهَلوزتباونقيأف،ىراصنلادنعبرحلاتالآ

ةبوتلاوةللاحملابلطوضيرحتلانممدقتامىلعسانلاو\برضتلوبطلاوكلذكمهئ

حصفدغلانمرهظلاتقوناحنأىلإ{مهرابخأبيتأتوىراصنلابرقىلإلصتخيشلالويخو
ةتسنيقيرفلانيبامةفاسمتناكو،نيملسُملاىلإلوصولاوريسلايفاوذخأىراصنلانأربخلا

باحصأوةبازعلاوهدالوأو-هللاهظفحاخيشلاو،افصاوفصوذئنيحنوملسملاماقفؤلايمأا

الأو،تابثلابمهنورمأيو،سانلانوبتريو،هنووسيو‘فصلاىلعنوشميسانلاءامعزو،ليخلا

.نيباسفوفانذيةكننإك»:لوقيههللانأل؛اوفاخي
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يفنمالو،هتنميميفنمىريالهبلقيفنمناكو،مهفصيفنوملسملاماقتسااملف
،ىلوألاتقولوأكلذناكوؤ©فصلالوطو،راجشألاةرثكو،ضرألاءاوتسامدعل؛هترسيم

نومداقهللاءادعأباذإفقيضأهيفمهاموعستمتقولانأل؛لصمريغولصمنيبسانلاو

مهديدحو،عفدتىراصنلاليخباذإنافصلابراقتاملف،ةيقرشلاةهجلانمفصلاىلع

هلككلذدازامفعمستمهلحاكمو"'مهرافنأوعطسيدورابلاناخدوعمسيهوسبليذلا

يبلاىلعةالصلاباودانتف،ةراسجومهيلعةءارجالإنيملسُمْلانممهتلباقميفناكنمب

ةيضابإلابهذمةكرببو،هنآرقبو،هئايلوأبهللاىلإاولسوتو.مالسإلاونيدلاباوعادتو!قف
هللاءادعأناكواوقتلااملفةدحاوةلمحمهيلعاولمحف،نطومغيفهتكربترهظيذلا

.نورخآاهرهظيفةيباصلك،‘")يباوصمهسفنأاوبتر
يتلاةيباصلامهتدضعف.اريثكمهنماولتقوىلوألاةيباصلارابدإبنيملسُمْلاىلعهللانم

."ةدحاوةركاهدعباوركمت،نيملسُمْلانممهولباقنيذلانمليلقحزحزتعقوكلانهف؛مهيلت

يفناكنمولاتقلايفلاتقلايفناكنم‘كلذكمهامنيبف":ةقيثولالوقتمالكدعبو

يبأخيشلانبناميلسعيبرلاوبأخيشلااهمدقينيملسُملانمةفئاطباذإفرارفلايفرارفلا

نمدازو،نوملسملاَوُرَجكلذناقيرفلاىأراملفرحبلاوىراصنلانيباماوعطقفءايركز

،نهوتنيملسُمْلاليختراصف،ةدحاوةرمرابدإلاباوطعأو"ىراصنلالذوةدشلانقلايف

."رحبلااولصونيحلتقتلاجرلاو

ةيلايخلاصصقلالاطبإيففاكةكرعملارضحنوكيدقلجرنمفصولااذهنأدقتعأ

اهيفعقويلاةحيضفلارثأنماوففخيلو،نيملسُملاةلوطبنماونوهيل"جنرفإلاباتكاهفلؤييلا
هلوعديو،ةسينكلاهكرابتو،ةيبيلصلالودلاهديؤتيذلالوطسألاةيجنرفإلاةنصرقلالوطسأ

ةواسقو}مادصلافنعنمةيبرحلاكراعملايفاماهيفةقيقحةكرعماهنإ،دييأتلاورصنلابابابل

،ةميزعامهاضمأو7اتابثنيقيرفلادشألرصنلااهيفبتكدقو6توملاةرارحو،لنقلا

.مهقاوبأ:يأ١(

.ريباوط:يأ٢(
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اهيفةميزهلابابسأنكتمو5ةداهشلاوأرصنلايفةبغرامهدشأو،لاضنلارحىلعامهربصأو
هناحبسهللادارأاَمَئَو،دالبلاعقومبلهجوأءامةلقوأارحةدشوأ،ةفاسملوطىلإةدئاع

ةلقللهرصنحنمف7هذهبضرألاراطقأةفاكيفنيملسُمْلاىلعةجحلاميقينأىلاعتو

هللمهداهجيفنونمؤمقدصامو،نيقداصلانينمؤملللبقنمهحنمامك،ةروصحملاةفيعضلا

.©_هنوُلملمهًَدنجَنوظ،ودعللةيداملاةوقلاتناكامهم،يتأياميفوىضماميفهللامهرصنالإ

.نوملسملاقدصولنوكلايفءيشنوكلايفتاديكأتثالندكؤملاهللادعولطبينلو

جكاتبحجك6بجخجك
٢

يرجتكرعمرثأ
كلذمخضلاينابسإلالوطسألاىلعةبرجاهيفترصتنانيلاةكرعملاهذهلناك

دقفءاوسلاىلعنييبوروألاسوفنيفو،نيملسُملاسوفنيفغلابرثأعئارلاراصتنالا
يفرثأدقفنوملسملاامأ،ةينابسألاةنصرقلاخيراتيفةحيضفربتعاونويبيلصلاهيفلءاضت
وأمهضعباهدقفيتلاةقثلامهيلإعجرأو،مهتايونعمنمعفرو،راصتنالااذهمهسوفن
ةيلامشلالحاوسلاعيمجيفنومكحتياوناكنيذلاةازغلاكئلوأبنوفختسيمهتلعجوداك

دنعةيناثلاو،جنرفإلادنعامهادحإ؛ناضراعتمناتركفكلذلكنعجتنوايقيرفأل

.نيملسُملا

اوموقينأمهتبيهىلعاوظفاحيلاوررقف.ةفينعلاةمدصلاهذهاومدصدقوجنرفإلاامأ

ثعبو.نيملسُملباهرإاهبنودصقي‘طسوتملاضيبألارحبلالحاوسىلعتاروانمب

اهنملنتمل،اهتوقىلعلازتالةيجنرفإلاةنصرقلانأبمهراعشإو،مهسوفنيففوخلا
ةبرجةملؤملاةعقولاثادحأ

""
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دقف،داهشتسالايفةبغرلاو،ءاقللادنعربصلاوشلابةقثلاةجيتناوأردقونوملسملاامأ

ةياعدلااهيفهتثعبيذلافوخلاكلذمهبولقنملازو5ةوقنممهيدلاموجنرفإلاباوفختسا

.ًامادقإوةأرجوةعاجشمهبولقتألتماومهليطاسأةماخضو،جنرفإلاةرقنعةعساولا

،هشيجلولفملينأينابسألادئاقلاركفدقف،ىرخأةبرجتاعمنيتركفلاىلعىنبنادقو

ةايحلاحورخفنينألواحو،"اشودبمل"ةريغصلاةريزجلايفةبوطعملاهليطاسأعمجينأو

ةيبرحلانفسلاةوقءاملاقوفةمئاعلاباشخألاكلتلدرينأوشةكرحتملالكايهلاكلتيف

نأملعيةقيقحلايفناكورحبلابابعرخميالوطسأكلذعومجمنمزهجينأدارأو

يفاوبيصأدقةكرحتماحابشأاهنماوجرخو،ةبرجيفاولتقينأمُهَلبتكيملنيذلانيلتاقملا
ةعراقموشءادعألاةلباقمو‘ثادحألاةهباجُمىلعىوقتبولقمُهْلتداعامفمهبولق

لمعيو،حورلااهيفخفنيلازيالوهف،ةجيتنبيتأتدقةياعدلانأدقتعيناكهنكلو"لاطبألا

ناكىرخأةهجنموهو،نوكرحتيارشباهنمنوكيل،حابشألاكلتىلإةايحلاديعينأىلع

لوطسألانعةضيرعةليوطتاعاشإو.ةلئاهةياعدلئاسولاوةنسلألافلتخُمىلعلسري
نيعيالكلذي.ةيمالسإلاروغثلاضعبىلإاههجويفوسنلاةلئاهلاةبرضلانعو،ديدجلا
ةليوطةياعداذكهلسرياَمَواهمدصيفوسيذلاءانيملاوأ:هدصقيفوسيذلارغثلا
ثعبو،هدنجسوفنيقةعاجشلاثعبو،هدعاستلالودلاةنأمطاهئارونميمري‘ةضيرع

عطتسيمو،قلقلابالعفةيمالسإلاروغثلاباحصأرعشو،نيملسُمْلابولقيفبعرلاوفوخلا
يفعباقلالوطسألااذهةتغابمنمافوخرغثلانعداعتبالابهاوقلحمسينأاهنمرغثيأ
.ديدجلاراذنإلاذيفنترظننتروغثلاتيقبو.موجهللزفحتملاء"اشودبمل"

براوقتعجرو،سقافصوهةيمالسإلاروغثلانمارغثادصاققفلملالوطسألاكرحت

سقافصءانيمىلإيجنرفالالوطسألالوصوبرقنلعت،ةروعذممويتاذيسقافصلاديصلا
اهرثكأةطيسبةحلسأنممهيدلاًمبرحبلالحاسىلإاوعفدنافسانلاعماستو،راذنإقباسنود

اولفتحيلربلاىلإهلوزنوءىطاشلاىلإودعلالوصونورظتنياوعمجتو‘يصعورجانخ

.نيبراحتملاةقيرطىلعميركتلانمقحتسيامبهميركتباوموقيلوميظعلاهماقمب



سنوتينةيضابالا(نر_)]_ةيرتتلابتومينةيضابألا

.ةنيفسنيرشعغلبيالذإشاليلذافيعضاليزهةرملاهذهمهلوطسأناكو،نابسألالصوالو
املو{هتاريدقتححصيوهتاباسحعجارياددرتمفقو.ةئاملازواجتيةيضاملاةلمحلايفناكامنيب

تداكنأدعب،رسيألاهدخىلعةعفصبهويحينأاومزعو،اورشبتساوهباوحرفنوملسملاهآر

برتقيداكاملوطسألانإفققحتيملاذهمهمزعنكلونميألاهدخنعلوزتمهعباصأراثآ

رظتنتو،ةقاشروةفخيفكرحتترشبلانمةلئاهلادادعألاكلتىريو،يسقافصلالحاسلانم

.حيرللمهتعرشأاوقلطأف،هرمأمامزهيلعبعرلاكلموءارعذًالتماقحقوشوةفهليفهلوصو
،بورهلادنعمهتعرسو،ةحابسلايفمهتقاشركامسألاىلعنوضرعيرحبلاضرعيفاوقلطناو

نأنبجلامُهَلىحوأوةداهشلابةداعسو،ةمينغلابةورثو،رصنلاةحرفنيملسُملاىلعاوتوفو

.رحبلاضرعيفنوحبسيمهويوقلاتمساوذختيو{ةعاجشلارهظمباورهظي

ًالازتنلاودخونعطلابلطضزأبنابجلاالخاماذإ

يدنجفلأاهباولزنأف،اهبناكسالةيلاخذئنيحتناكو"ةنقرق"ةريزجاودصققف

نوقلطنيمُهَلازكرمنوكييح{ةبرجيفليتشقلاجربكاجرباهباونبيلو،املاحاوربتخيل

نوعبتتيو،مهرابخأنومسنتينوملسملاناكوهبنومتحيوهيلإنووأيانصحوكهنم

،نيملسُمْلانملتاقمةئامتسوحناهيلإللست.ةنقرقةريزجيفموقلالزناملفإمهتاكرح
نولتاقملاكئلوأثعبضرألاىلعمالظلاميخو،ةريزحجلاردصىلعليللامثجامدنعو

لحمىلإرفنلاكئلوألصوف،ريغصلاشيجلااذهرابخأنوعلطتسيمهنمارفنناعجشلا
مهماسجأاوملسأو،مهسفنأىلعاونمأدقمهودجوف،مهنيبنماورمو،مهولخادو،دنجلا

.ةيلاخلاةريزجلاهذهيفودعنمةتغابمنوعقوتياوناكامفمونللمهنيعأوضعجاضملل

اولخدقحنوملسملاعرسأف،اودجوواوأراَمبمهوربخأومهناوخإىلإرفنلاكتلوأعجر

نوملسملاناكنأدعبالإموقلاكئلوأظقيتسيملودحأمهبرعشينأنودجنرفإلاسرعم

.نيروعذمموقلاهبتناو،حامرلاةنسأبمهباقرنوبعاديثحالسلابمهسوؤرىلعنيفقاو

فلأنمفلأتتلاةبيتكلاكلتنأهللوقأنأىلإةجاحيفسيلمتركلائراقلانأدقتعأ

دقو"نآلاتحدحأاهنمدعيملةنقرقةريزجيفةنصرقللازكرمداترتلتبهذيتلاو،يدنج



سنوتينةيضابالا[.تز)]ةيراتلابكومينةيضابألا

ةنصرقلادخىلعاهئاقلإبنوملسملامهيلاةعفصلانأو،دبألاىلإنابسألالوطسألااهرسخ

.ةملؤمةنخاسةنقرقةريزجيفهسفنلوطسألااهاقلتدق،رارفلابلوطسألااهادافتفسقافصي

ةريزجلحاوسدصقو،ةوقنمءامدوةايحنمةيقبهبنأبسانلامهوينألوطسألابرجو

منو،هيلإتفتليموهرظنهيلإعفريملسانلانمادحأنكلوكاهلوحموحيلعجو!ةبرج

هتياعدنأملعاملف،نويعلاهنعتضاغتنأىلإناوهلانمغلبدقف،هبأبعيوأاباسحهلبسحي

هيلعاهتعيضدبألاىلإتعاضهتبيهنأو‘تلشفهتاروانمنأوؤ©تفشكناهعدخنأو،©تحضفنا

نلهنأو،ةيرحبةهزننعديزيالاهيلعءاليتسالانأدقتعيناكنلا،ةريغصلاةريزجلاكلت

هلتنابتساو،قئاقحلاهذههلتفشكناامللمعامهمو،لذبامهمادرةبيهلاكلتلعيطتسي

...حيرللاهقلطأوةعرشألاعفرملؤملاهعقاوةفرعمىلإيكذلاهريكفتيفلصوو،جئاتنلا

ح
.س

ىرخاةبرجت
»

يفمتءةبرجةريزجيفينابسألالوطسألاامهاقلتنيتللانيتملؤملانيتعفصلانإهه"
امدشأناكو©بصعتملايبرغلاملاعلاعيمجىلعاحضاوادبامؤمارثأاتكرت،ةنقرقةريزج

ةدهاجلمعتتناكدقفكلذلو"اينابسأ"نيحلاكلذيفةنصرقلاةديسىلعاماليإنوكي

ملاعلانمتادعاسملاوكاهلاجروةسينكلانمتاوعدلااهديؤت‘تاعفصلاكلتدرتنأىلع

ترمتساو،ةبرجةريزج،ةريغصلاةريزلانماهايابسواهالتقرأثبذخأتو،يبرغلايحيسملا

.ةصرفلانيحتتوةدعلاوددعلادعت

ةغلاباهنأتنظو!اهدادعتساتلمكتسام٦٢٩ةنسيفيأ،تاونسرشعدعبو٨

موقينأ"اداكنميدوجوهقودلا"ةيلقصىلعاينابسأكلمبئانلتنذأف،ديرتام

نزيوكريبادتلاذختيو،موجهلاةدعدعيةيلقصىلعينابسألاكلملابئانأدبوةمهملاب

نيلتاقملانمافلأرشعةسمملمحت.ةنيفسةئامنمنوكملاهلوطسأداقورومألا



سنوتينةيضابالا[(.نب)]_ةيراتلابتومينةيضابأا

نيحلاكلذيفبرحلاتالآنمناسنإلافرعامثدحأبنيزهجملانيحلسملانيبردملا

اهيفقالتي،موجهللةميلسةطخمسريل،هركفدكيو،هنهذرصعي"اداكنمقودلا"ناكو

غلبتيحلوطسألاقلطناو،ةيبرحلامهتعمساورسخيف،هفالسأاهيفعقويلاراطخألا

يغبلاىوقاهيلعمطحتتءامصةرخصتراصيقلاةبرجةريزجةريغصلاةريزجلا

ناكو«ةيوقلاةفينعلاةبرضلابرضيتحةلتاقملاهتاوقلماكدئاقلالزنأو،ناودعلاو

هيلإعرسأف،هفحزلجرلاأدبو\بيرقنمالإربخلابةريزحجلالهأعمسيملف،ائجافمموجهلا

.ةريزخلاناكسنمربخلاهغلبنم

وجايد"و0"يلطيلطلاايشارقنود"و0"ورافانوردبنود"تعفصيلادعاوسلانإ

الاهعاعشإةاجنلاوبأثعبلاناميإلاةقارشإنإو،ةيوقوةدوجوملازتال"اريفيد

لزعلاسانلانمليلقددعىلإرظنتتناكيلانويعلانإو،نينمؤُمْلابولقيفضموتلازت
نإ{ةحلسألاثدحأبنيدوزم؛افلأنيرشعمهتابثومهربصومهناميإبنودراطي

نوملسملامهئارونموءليتقورافنيب؛نابسألاحابشأحملتلازتالنويعلاهذه

طقفتاونسرشعاهيلعىضميلاةعئارلاروصلاكلتنإمانغأللةاعرلاقوسمهئوقوسي

.سانلاناهذأنمدعبحمتمل

ودعلاءاقلىلإاوعراستققحةريزجلاىلعجنرفإلاموجهبسانلاعمسامفكلذلو

ىلععمطلاوعشجلامهلمحيةازغ..ةيماحةكرعميفناقيرفلاكبتشاو،لاتقلاناديمي

ةلادعو،مهقحبنينمؤمضرعلاونطولاونيدلانعنودوذيةامحنومجاهيلانقلا

دئاقلاناكدقلفعارصلالطيموهللارصنيفنيقثاو،ديجملاعافدلااذهيفمهفقوم

.فصدعبافص"ىعرصىواهتتهدونجفوفصىلإرظنيوهوةكرعملاريديينابسألا
نوقباستينيذلانيملسُملاكئلوأىلإرظنيناكو‘ىودجلاةليلقتناكةيرانلاهتحلسأنإ

{ةليلكفويسىلعنودمتعيامإوىيشةكاتفلاةحلسألانممهيدلسيلوتوملالل

اهعمنوكلميمهنكلو‘طيسبلاحالسلانمكلذهبشأامويصعوةريصقرجانخو

ةطيشنةفيفخماسجأوناميإلااهيلعطبرابولقو،اهتابرضشيطتالةيوقدعاوس



سنوتيفةبضابلا_[__۔1)_ةيراتلابتومينةيضابلا
نيحاهنكلو،ودعلااهدعأييلاريمدتلالئاسونمغوزتفيكوتمفرعت؛ةكرحتم

برضتوةداهشلايفةبغربتوملاىلعلبقتاهمأل؛لتقملاعقتو©فدهلابيصتبرضت
}كهشيجبلحيام"اداكنمقود"ىأرو3ةيمحبنطرولانععفادتوةعاجشبودعلا

تصعتسافةبرجوزغلاوضرعتامدنعهفالسأهيفراسيذلاقيرطلايفرئاسهنأنقيأو

اودشحامماريثكىوقأةيونعملااهاوقنأمُهَلتنهرباهنكلوؤ\بسحفاذهسيلو،مهيلع

نمللقينأىأرفإمهتنحميفهفالسأتاويمليذلاءاكذلاهاتاوو،ةيدامىوقنم

رمأيشيجلايفحاصو،ةحيضفلاىدافتينأعيطتسيالمادامنكمأامةراسخلا

ناعرسو،نيكاسملادونجلاكلتلوأهرظتنيامبحأيهةحيصلاهذهتناكو©كباحسنالاب

دئاقلارجوةايحلاىلعءاقبللديحولاليبسلاهنوربتعييذلارمألااذهشيجلادارفأعاطأام

رمتساولوىرسألانمكلذفاعضأوليتقةئامتسهئارونماكراتلولفملاهشيجاياقب

ةيقببعجرو،ةراسخلاىدافتهنكلو،ةقباسلاشويجللعقوامهلعقولليللاىلإلاتقلايف

...حيرللةعرشألاقلطأونفسلاىطتماف،هلوطسأىلإهدنج

نأاهفرعتو،ةيمالسإلاةمألاىلعةجحلاهبميقتلةبرجةريزجهتدلخهللامايأنممويهنإ

نمةليلقلاةفئاطللنكميذلاهللانأورانلاوديدحلامامأمزهنتالناميإلاوقحلاةوق

وأ،مويلاةملسملاةمأللنكميفوسسمألاببابسألاو،مورلاوسرفلاىلعنيملسملا
يفتراسوكهللاهيلعتدهاعامبتفواماذإسورلاوناكريمألاوزيلجنإلاىلعادغ
2٤.ثيل,../ , َ ٠إوشر2,درتث۔إ٨١.
ذإ٭نوركشْتمكَلَلهللااوقتافةلذأمتنآوردببهللامكرصندلول،هيفريسلاىلإهاعديذلاجاهنملا
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لوقت نتمكوتأتواوقتتواوربصتنإىلب٭يكرنُمةكنلملانمفالآةثالثبمكبرمكدمبنأمكيفكتنلأنينمؤملل
٤ 9 .. . . , , ٠ 7 ٠ : »رهه۔ر.ك1َّ7.ءِّ.

هبمكبولقمطتلومكلىرششبالإهللاُهلَعجاموَ٭نيمَوَسُمةكئالملانسفالآةسمخب:كنرمكددُمئاذههروف

للادنعنمالإرصنلاامو .')هميكخلازيزعلا

١٢٢٣-١٢١٦.:نارمعلآةروس١(
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ةيمسالاةيعبلا
ةقباسلالوصفلايفهنعانثدحتامبسحةبرجيفخيراتلاثادحألعبتتملانإبه

ةنسىلإ٤٧ةنسنمدتمييذلادهعلاوهو-اهخيراتنملوألادهعلايمسينأعيطتسي

ةنسنمَدَنمَييذلادهعلاوهو-اهخيراتنماثلادهعلاامأ،لالقتسالادهعب-٢

يفداهجلادهعةقباسلالوصفلاضعبيفهيلعانقلطأيذلاو۔-ه٠٦٩ةنسىلإه٩

ةسايسلاةهجنمهيلإانرظناذإةيمسالاةيعبتلادهعهيلعقلطينأنكميهللاليبس

ةنساهنماوجرخ4ه٩٢٦٥ةنسجنرفإلااهيلعىلوتسانأدعبةبرجنأكلذومكحلاو

ةنسىلإنيدحوملامكحمكحتتيقبدقفإاهنعجراخمكحتحتتيقبه٥٥

.ةدملةالولاضعباهمكحبدبتسياماريثكونييصفحلامكحىلإتلقتنامثےھ٥

.ةيزكرملاةلودلاىلإدوعتمت

ىلإه٥٥٥ةنسنيبامدتمتنلااهخيراتنمةليوطلاةدملاهذهيفوه

دقف،اهيتأيلاويأوأ،اهمكحتةملسمةلوديأبمتهتةبرجنكتمله٠٦٩ةنس

الوءودهيفبئارضلاعفدتوةعاطلارهظتتناكو،اهبوانتتييلاناولألاعيمجبتيضر

رظنتتناكاَمئإَو،اهمكحنوعزانتينيذلاةالولاولودلانيبموقتيلاتاعازنلايفكرتشت

نمفقتيهف،اهمديفغولولاىلإاهنمقبسنميلابتالعابسلاىلإةسيرفلارظنمهيلإ
اعباتناكءاوس؛املسممكاحلانوكينأاهمهياملكامنوالماكايبلسافقومعيمجلا

،نويعلايبأنباويكمنبالعفامكهباسحلادبتسمناكوأ5ذئنيحةمئاقلالودلاىدحإل

نمدعتاممهتاقالملرخدت،جنرفإلللصاوتمحافكبةلوغشمةدملاهذهةليطتناكو

اهيلعءاليتسالاةلواحمواهتمجاهمنعاوكفنيملةدملاهذهةليطجنرفإلانأكلذ،ةوق

.داسفنمهيفامومكحلاةيضقنعةضرعمداهجلاعوضوميثاهمهرصحنتتناكف

فالتخاىلعمهمكحبةبرجتيضرنيذلاماكحلاكئلوأنأفسؤملانمو٤

،كلذريغاهنممهمهيالناك،بئارضلامُهَلعفدتتناكوهلتملستساومهلاكشا
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اذإف،ديعبنمجرفتملافقومماكحلاكثلوأفقي،نويبيلصلاةازغلااهيلعمجهيامدنعو

فزنتيهوماكحلاكئلوأاهيلإعجرفقاوملانمافقومهعمتذختاوأ،ودعلاتدر

.ءامدلاكلتنماوقعليل،امد

نيبنيكاسملاعقوثيح"١٠٣:ةحفص"ةبحألاسنؤم"يفيقوزرملاذاتسألالوقي

تالمحلاهذهفرطنممهتبلاطموةهجنممهضرألنيلتحملاىراصنلاةرطيس،نيران

ودعلامجهيدقف‘كلذنمرثكأىلإماكحلاكئلوأغلبدقللب،"ةلودللجارخلاعفدبةيصفحلا

ىلعبلغتو،عافدللكلذيفاهاوقعيمجكلهتستو{عافدلابلغتشتف،ةنيكسملاةريزجلاىلع

نمةبرجنأةلودلاركذتطقفذئنيحو،ةيبرحلاتايلمعلايهتنتو،ودعلااهلتحيفاهرمأ

.كلذىلعاهبيدأتبجيهنأوؤبئارضلاعفديفترخأتاهمأو.اهتاكلتمم

ةنسةريخألاةدملاهذهيفاهيلعمهلعناكو"١٢٦صهتلحريفيياجيتلادُّمحُموبألوقي

6"هيلعنيرئاثلاضعبب-هللاهمحر-كاذذإةرضحلاكلملاغتشاببسبةئامتسونينامتونامت

ةحفصيفلوقي،اهملاعمضعبفصيو،ةريزحلاىلإينايحللاشيجلخدفيكفصينأدعبو
لوأةريزجلانعارافةيبهولانمهريظنووهناكدقو.ةراكنلاخيشكاذذإانيلإلصوو"٨:

لصوف،هبافعسأف،نامألانابلطياباتكانيلإابتكاهبانللحاملف!امهسفنأىلعافوخاهيلعانلابقإ

عضوامصالختسابالفكتاعمتجااملو؛مايأبهدعبلصوف،يبهولالوصورخأتويراكنلا

نوديياجيتلاثدحتياذكه"مهموينمكلذضبقبالغتشيلالصفناو،امهموقىلعءادألانم

اذهواهلاطبأدحأوهناكيلاةملؤملاةيخيراتلاةحفصلاهذهليجستنملجخيذأ

امودعلاذفنتسادقاموقبئارضلاببلاطيلرارجلاهشيجدوقيييايحللاءايركزوبأهمودخم
ودعلاكلذةلتاقمىلإرارحلاشيجلااذههجوينأيضتقيقطنملاناكو،مهضرألتحاو،مهيدل

نأبجيف،داهخجلاروغثنمرغثيفنطولاةعيبطاهتعضوييلاةمألاهذهامأ،ليتشقلايفضبارلا
.رارمتسابودعلاهجويففقتنيح،حالسولاجرنم؛تادعاسملالكاهيلإمدقت

يذلا،دهعلااذهىفةبرجلةلماكلاةايحلالثمتيناجيتلانعاهانلقنيلاةروصلاهذه

ةوقنمكلمتتامبههجويففقتو،داهجلابودعلالبقتستيهفةةيعبتلادهعمساهيلعانقلطأ



سنوتينةيضابألا[(.جب)ةيراتلابتومينةبضابا

لودلاىدحإلمكحلايفةعباتاهسفنربتعتكلذلكيفيهو،اهيلعبلغتيوأ،اهنعهعفدتف
بئارضلاديدستنعترخأتاذإف،اهبئارضباهيلإثعبتو،اهبنيدبتسملاةالولاوأ{ةمئاقلا
ةحاقويفماكحلاكئلوأاهيلإمدقت،ةيداصتقالاةلاحلاءوسلامإو،ودعلاداهجباهلاغتشالامإ

نماناولأاهبنولزنيدقو،تامارغلانماعاونأاهيلعنوعضيو،بئارضلاعفداهنمنوبلطي

ىلعةرباصيهوكلذمهيلإعفدتبئاصملاهذهلكبةالتبملاةريزجلاتناكو،باقعلا
مهيلعركعتال،نايحألاضعبيفاهرخأتنعمهيلإرذتعتوودعلاهجويفةدماصىذألا

نوكتنأاهنمةبغرومالسإلاةعمسىلعاصرحكلذوةروثىلإوعدتالونمألاوفص

اهرخدتييلااهتوقلاظفحو،ةيمساةيعبتلاهذهتناكولو،ةملسمةلودلةعبات

.اهيلعضقنيلةبسانملاةصرفلارظتنيماودلاىلعاهبصبرتملاودعلاةهباجمل

ىلعمهتريغمهتعفدلودلاهذهكولمنمةثالثددصلااذهيفركذننأبجيهنأىلع

ىلعاهودعاسيو،ةريزجلاهذهاودجنينأىلإيمالسإلانطولاىلعمهتظفاحمو!مالسإلا

:مهكولملاءالؤهنيلتحملاةازغلانماهضرأريهطت

وبأوه٨٣٧ةنسيصفحلاناثلاركبوبأوه٥٥٥ةنسيلعنبنمؤُمْلادبع«

.ه٥٣٢٨ةنسدمحأنبزيزعلادبعسراف

درطاهنميقيقحلادصقلانكيملف\©بجللاهشيجوايحللاءايركزيبأةلحرامأه

نمبئارضلاولاومألانمنكميامرثكأعيجاهنمدصقلاناكاَمْئإَو،ةبرجنمودعلا
،رزوتنم؛دالبلانيبلقتنيرارجلاشيحلاكلذنلكدقفكلذلو،يسنوتلابونجلاوطسولا

ةكلممنيوكتىلعارسلمعيناكوااهريغونسارصحنوةبرجو،ةماحلاوسباقو،ةطفنو

ناكةلودللهصالخإرهاظلايفاهيفىدبأنلاةلحرلاهذهدعبوهف©سلبارطيفةلقتسم

ةليسوالإجحللهدصقنكيمنو،سانلالاومأنمبيحلاوديلاثولموهوجحلايوني

ماقأفعجروجحلاىلإجرخفدارأامهلمتاذكهواةباقروأةقياضمنودسنوتنمجورخلل

هتدعاسئ.لئابقلاضعبهتعيابوهسفنلاعدو،ةلودكلانهميقينألواحوسلبارطب

.سنوتىلإعجروفورظلا



.__سنوتيفةيضابألا[نيةبرتلابكومينةبضابأا

لالخيفةبرجىلإةمئاقلالودلااهبتمدقتييلاتادجنلاوتادعاسملالكيههذه

كيئاحبأيفهيلإتلصوامبسح،ةنسنيثالثوةئامعبرأنعديزيامَدَنمَييذلادهعلااذه

.عوضوملااذهيفاهتعجارمنمتنكمتلاةيخيراتلارداصملاىلعادانتساو

طوطخةدعىلعاهئايحيرجتنأيفاببسةبرجهيفتدجويذلاذاشلاعضولااذهناك

عيطتسنو،ماجسناوأقسانتاهنيبطبرياليلاتاهاجتالانمددعىلعوأ،يقتلتالةنزاوتم

:يلياميفطوطخلاوأتاهاجتالاكلتلصفلااذهرخآيفصحلننأ

.دحأنمةدعاسملراظتنانودهناودعدرو،ودعلاةبراحملدادعتسا١

فقاوميفكارتشالانودهبلاطمعفدلمازتلاوملسممكاحيألةيعبتلابفارتعا٢

.مكحلاىلعناتلودوأ،نامكاحفلتخيامدنعفنعلا

كولسو،ةريزحلالخادةصاخلامهدراومىلعةيداصتقالاةايحلايفةريزحجلالهأدامتعا٣

ءانبةريزلافترهدزاكلذلو،ةقيضلاةجرحلافورظلاكلتيفةايحلامُهَلنمضيليبس

.ةعارزلاعاونأضعبو،ةيلحملاتاعانصلاضعبكلذىلع

ةينيدلاةهجولانمنطولانوؤشىلوتتل،ملعلاونيدلاوةقثلااهيفرفوتتةئيهداجيإ٤=

اهيلعظفحيموقليبسيفاهريستو،دالبلالاوحأىلعفرشتو.ةيندملاوةيعامتجالاو
.ةملسمةمأكاهتمارك

ثيحنمةعباتتناكدهعلااذهلوطيفةبرجنألصفلااذهيفثيدحلاةصالخو©

لصفنتنألواحتملو،نيدبتسملاةالولاضعبوأنيبصفحلاوأ؛نيدحومللامإمكحلا
مكحلاكلذنأميركلائراقللحضاوواهيفمكحلاماظناهريغبوأاهسفنبلقتستوأمهنع

نوؤشعيمجلمشييذلايقيقحلامكحلاامأ،لاومألاعمجالإهلسيلارهاظامكحناكامنإ

هماظنبةبازعلاسلجمنعةرابعيهنلا،ةراتخملاةئيهلاكلتىلإناكدقفدلبلاوسانلا

.فورعملا



سنوتينةيضابالا[دي)ةبراتلابكومينةيضابأا

دهعلااذهتصالخ
ه٩٢٦٥ةنسنمئدتبيذإ؛فصنونورقةعبرأةبارقدَمَييخيراتدهعاذه«

نيحه٠٦٩ةنسيهتنيو،ةريصقةدملاهيلعاولوتساو،ةبرجىلعجنرفإلامجهنيح

ةبرجتضقدقواهيلعيلعنبثوغردءاليتساب،ةينامثعلاةلودلامكحبةبرجتقحتلا
تارتفكلذللختيوايناثةيصفحلاةلودللمت،الوأنيدحوملاةلودلةعباتيهودهعلااذه

ةلودلاتعبتاهنأامك،نويعلايبأنباويكمنباك؛ةالولاضعباهيفمكحلابدبتسا

.ةريصقةرتفلةينيرملا

كلذلمتهتنأنودكلاوىلإلاونموأ،ةلودىلإةلودنملقتنياهمكحناكدقل

ةيضارتناكرارمتساباهلجنرفإلاديدهتوذاشلااهعضويفيهف،نأشهيفاهلنوكيو
ةبراحملاهتيناكمإواهتاوقلكرخدتتناكو.نيملسُملاماكحلانماهيتأيامعيمجب

،اهبنوموقياوناكنيذلا،ةبازعلايديأبتناكدقفةيلخادلااهنوؤشامأ،جنرفإلاةازغلا

.لدعوبحوريخنمةيمالسإلامظنلايفاملكباهيلعنوفرشيو
،ةوخإلاملظو،عضولاذوذشنمهيلعيهامعم،ديجملاةبرجخيراتنمدهعلااذهيفو

ءةلوطبلازرحتو،ةحفاكملاةمأللىلعألالثملابرضتنأتعاطتسا،ماكحلافسعتو

خيراتيفاليثماهلدجتنأرذنيةقيرطبةزتعمةخماشفقتوودعلارهقتورصنلالتستو

،لبقنماهيلإانرشأيلالماوعلاكلتنيباهتماركبتظفتحاففيعضلاويوقلانيبحافكلا

ةعماحلادهعوهديدجدهعأدبو،ةيبرغلاةنصرقلادهعىهتناىحنورقةعبرأنعةدايز

.ةينامثعلاةفالخلاتحتةيمالسإلا

ةمألاهذهةايحنماروص-هللاءاشنإ-ضرعنفوسةيتآلالوصفلايو©

.ثلاثلااهدهعيقةميركلا

5



سنوتينةبضابألا[يلةيراتلابتومينةيضابأا

ةيمآالسالاتعماجلافلوخدلادهع
ِس

ةفالخلاتحتةيمالسإلاةعماجلايفلوخدلادهعوهةبرجخيراتنمثلاثلادهعلا

ىلعيكرتلايلعنبثوغردىلوتسانيح؛ه٠٦٩ةنسنمدهعلااذهئدتبيو،ةينامثعلا

اهعمتلتحاو،ةيسنوتلاةكلمملالماكاسنرفتلتحانيحه٨٩٢١ةنسيهتنيو،ةبرج

ةشيعشيعتةبرجتناك،©فصنونورقةثالثةبارقدمييذلادهعلااذهيفو،ةبرجةريزج

يفهمكحبةبرجقحلينأهلرطخسلبارطيلعنبثوغرديلوتذنمف،ةيساقةريرم

ءارجنماهباصأدقو،ةيسنوتلاةكلمملانمضىقبتنأةتامتسايفيهترصأو،سلبارط

هؤرقتامبسح،ةوسقلاوملظلانمريثكبتلموعو،داهطضالاوناودعلاوىذألانمريثكاذه

.هللاءاشنإةيتآلالوصفلايف

يفناكوءاهريغوةبرجنعىراوتي4‘فخيأدبدقفةيجنرفإلاةنصرقلاحبشامأ

تاراغلاكلتهيفكتدعتملو،هفادهأوهلامعأوهططخيفرظنلاديعيوعمجتيكلذهئافتخا

ةيمالسإلائطاوشلانمنكميامةقرسورحبلايفةنصرقلانيمأتاهنمدصقييتلا،ةفطاخلا

تعمجتدقفكلذلوهليلغيفشتالواهمهنعبشتالتحبصأةقرسلاوةنصرقلانإ

قرشلاىلإتهَحَتاو،اهعيمَجابوروألمشت،ءانكدةباحسيفاهلكيبيلصلادقحلابابسأ

كالماكالالتحادالبلالالتحابكلذو،يمالسإلاملاعلايفءيشلكرييغتىلإيمرت

سنجلامساليدبتو،ةيقالخألاميقلاريغتو،نيدلاىلعءاضقلاو،الماشًارامعتسااهرامعتساو
ذيفنتلايفتأدبو،طمنلااذهىلعاهتطخابوروأتعضوو،بلاغلاسنجلامسابلتحملا

رئازحلاىلعاسنرفتفحزف،يمالسإلاقرشلاعيمجىلعماعلايبيلصلااهموجهتمجهو

ةيسنرفةمأةملسملاةمألالدباهنملعجتل.لماكلالالتحالااهلتحتوسنوتوبرذَمْلاو

ةبرجتناكو،لوقتتناكامكمألانطولابارتباهبارتقحلتو،راحبلاءاروةيحيسم

ىلعاهتلبنقاسنرفتقلأامدنعو،لماشلاعساولاططخملااذهيفةلخادلاحلاةعيبطب

4،اليلقتطبختوتبرطضاف!ةريغصلاةريزحلاهذهاهنمةيظشتباصأةيسنوتلاةكلمملا



سنوتينةيضابالا[.رر)ةيراتلابكومينةيضابأا

اسمحهذوفنتحتتيقبويقيرفإلالامشلالكهلعضخامكيسنرفلارامعتساللتعضخ

هللارسيح،سنوتتيقبامكليوطلااهخيراتنمعبارلادهعلاةدميهو{ةنسنيعبسو

©ىرخأرثإةدحاوهنمتصلختف،يبرغلارامعتسالانمصالخلاليبسةيمالسإلادالبلل

صالخلاانلرسيامكىلاعتوهناحبسهيلإعرضنلاننإورابجنزونيطسلفوريمشكلةبقاعلاو

3اننيديفهكرتاميفرامعتسالاكلذراثآنمصالخلاانلرسيبنأيسايسلارامعتسالانم

.ريدقءيشلكىلعهنإ،انتايحةعيبطو،انداصتقاو،انقالخأو

جك6بجحجق6بججق6بج

ىدرتلايمذرلظ
ءامصلاةرخصلاكفرشملااهفقوم-ملاعلانعةلوزعملاةريغصلاةريزحجلا-ةبرجتفقو

ىلعبوذتو،جنرفإلانمنيمجاهملاتاراغاهنعدترتو،ةنصارقلاليطاسأاهيلعمطحتت

نأنودفقاوملاكلتتفقو.نيبصعتملانيرمعتسملانمنيدتعملاددعودادعأاهلحاوس

ةمئاقلالودلانألكلذو؛ثالثتارمالإمهللادحأنمةدجنرظتنتوأ،ةدعاسمىلعدمتعت

ةعباتلاميلاقألانماهمهيالناكىرخأةهجنمو.ةيلخادنتفيفةمئاعةهجنمتناكذئنيح

ةبسنلاباذهيشاهرمأنماهمهيسيلفنوؤشلاةيقبامأ،اهيلإعفدتيلالاومألاريداقمالإاهل

وأيبهذملابصعتلالغدقفجراخلانمةريزجلابنوطيحياوناكنيذلاناكسلاامأ،لودلل

فورظيفرخآلاوهناكذإهسفنبمهضعبلغشناو،اهتدعاسمنعمهضعبيديأيرصنعلا

اماريثكو،بهنلاوةراغلافرتحيناكدقفرخآلاضعبلاامأةبرجفورظنماريختسيل

.رفيوةعرسيفهديهيلععقتامبصتنيوأ،سلتخيف،اهريغىلعوأةبرجىلعيرتني

ضديرحلادالبضعبورئازجلاوايبيللثم؛اهنعةديعبلارايدلايفبهذملايفةبرجناوخإامأ
دق،قرطلاعطقو‘بهنلاوةراغلاىلعةيدابلاناكسضعبدوعتومكحلاداسفناكدقف

ةريزحلاتناكاذكهوإمهلاومأومهسفنأىلعةظفاحمللمهنادلبيفءاقبلاىلإمهرطضا



سنوتينةيضابألا[_نر)ةيراتلابتومينةبضابذا

رامعتسالاعطتسيملف،هلكاهعارصيفةحجانتناكو،ةدرفنمةنصرقلاورامعتسالاعراس

ارجحهمقلتتناكفاهدوعبلص4،رمألالوأيفةريصقتارتفالإهمدقاهبتبنين

ثبلتالتناكاتقؤماراصتنااهيلعرصتنينأهلحاتينيحتوحواهيلعءادتعالالواحا

يفةمئاقلاةيمالسإلالودلاىلعناكو،رحبلاءاروهبيمرتواهرأثبذخأتو،هنم

اهيلعناك،كلذضعببوأداتعلاولاجرلاولاملاباهتدعاسمنمنكمتتملاذإنيحلا

ريخو،نانساهسارميفبعتيلاليطاسألاكلتمواقتلاهنأشواهكرتتنألقألاىلع

.فيرشلالاضنلااذهلقحكرتتملفمهريغوثوغردو،نيدلا

سلبارطىلعايلاويلعنبثوغرددينعلادئاقلاةيكرتلاةموكحلاتنيعه٠٦٩ةنس.:

نأىلإحمطيثوغردناكو«هنمالدبوههتيلوتواهنعاغآدارملزعلةليوطهنمعاسم۔هب

تحتطسوتملاضيبألارحبلايفةماهلائناوملانوكتل؛ةيسنوتلاةكلمملالكهتيالوىلإمضي

روغثلاةمجاهمنعكفنتاليلاةيبرغلاةيرحبلابرضيلاهيفهتوقزيكرتعيطتسيهمكح
ةبغرلاهذههنعتعاشو،طسوتملاضيبألارحبلايفمطحتتداكتتناكلاو،ةيمالسإلا

.نسلألاهنعاهتلقانتو

نأديرتالاهنكلواهمكحىلوتييذلاىلاولااهمهيالنيحلاكلذيفةبرجتناكو

ىلإاهمضينأوةبرجىلعيلوتسينأثوغردىلعنوحرتقمحرتقاو«سنوتنعلصفنت

نماهعاطتقالهسيةريغصةريزجكلذعميهو،ماهيرحبزكرماهنإف،سلبارط

ةيسنوتلاةكلمملانعمهتريزجعطقتنأاوفاخفةبرجناكسىلإثيدحلاغلبوسنوت

يفسلبارطبةريزخحلاقاحلانأبراجتلامهتعنقأدقفنوهركيامكلذوسلبارطبقحلتو

زكرمىلإاوثعبثوغردةيننماوققحتاملو،ادبأريخلابمهيلعدوعيالمكحلا

نوبلطييصفحلانسحنبدمحأنيحلاكلذيفاهسأرىلعناكو،سنوتيفةلودلا

ةةيسنوتلاةكلمملانميعيبطلااهناكميفمهتريزجءاقبإو‘ثوغردنممهتيامح
.مهبلطبمتهيمنو،مُهَنبجتسيملف"يداولااذهريغداويفناكيصفحلادمحأنكلو

.ةريزلاىلإهشيجوهلوطسأبثوغردلصوو



سنوتينةبضابالا[.ربلةيراتلابكومينةيضابأل

هلاتقىلعاوقفتيملمهنكلو!مهتريزجىلعثوغردلوزننوعقوتيةبرجناكسناك

هدوقييذلا"ملسملادنجلااذهلاتقزاوجيفءاملعلانيبفالخعقودقف{هلاودعتسيملو

ىلعنإفاهيلإعجريوةفالخلاةلودهمكحيفعبتيدئاقلامادام:نولئاقلاقو،ملسمدئاق

دلبةبرجو!ةعاطلابةلودلاكلتةالواهبلاطاذإو،عيطتوعمستنأةيمالسإلادالبلاعيمج

يفةيالولازكرمناكءاوسعيطتنأاهيلعفمكحلايفهعبتتنأةفالخلاةلوديلاودارأ،ملسم

.ةفالخلازكرمىلإهنوؤشيفعجريكشاليلاولانإفامهريغيفوأسنوتيفوأ،سلبارط
اذهلتاقننأانللحيالفاذهىلعءانبو‘كلذيفاهتبغرةبائمبهلمعنعاهؤاضرو

املسمادنجلتقنلحالسلالمحننأزوجيالو.ةيمالسإلاةمألازتعتهبيذلاشيجلا

نوكيالانمليتقلاو،لتقنلانسفنأضرعننأانلقحيالو،ةينسلاةلودلاةدارإذيفنتلءاج

.ةاغبلامكحيقربتعيمنواديهش

ةملسمةلودسنوتىلعوسنوتلهمكحوهتعيبطيفعباتاذهاندلبنإ:نولئاقلاقو

ءاوسوهنعفلاخنالوطابترالااذهىلعظفاحننأبجيفءاهبنوطبترمنحن

سلبارطبتقحلاوأ،اهتايالونمةيالوتراصوأ{ةفالخلاةلودنعةلقتسمسنوتتيقب

تحتلخدتملسنوتامأ"كلذلاعبتةبرجتلخدلثوغردمكحتحتسنوتتلخدولف

نعاهلصفيغتبيو{ةوقلاباهعاضخإديرينمعفادتنأةبرجىلعنإف«يلاولاكلذمكح
ربتعياهلهأميلستو،ملسمدلبىلعدتعمغابهنل؛اهبراحينمدياهنعدرتنأو،سنوت
.هتنايصمهيلعسدقمبجاويقاطيرفتودهعللةنايخ

مهاملو،اجرحتلاتقلانعدعاوسلارثكأتفقوتو،ناكسلانيبفالخلادتشااذكهو

هليدبتو،حالسلاههجويفلمحتسانلانممذارشهتلباقةريزجلالالتحابثوغرد

كتلوأنمةبرججراخلئابقلاضعبهتدعاسمىلإاعدواهيلعهبضغدتشاف{ةمواقمل
؛مهسفنأيفيبسلاوةمينغلاةمهناوعبشيلشةصرفلاهذهلثمىلإنوقوتينيذلانيعماطلا
ةريخو،اهبابشلضفأواهلاطبأعجشأةبرجاهيفترسخ{ةملؤمةعقومةوخإلانيبتعقوو

نأدنجللحابأحةريزجلايفهلجرعضوامدئاقلانأكلذواهلاومأنمأو،اهنايتف



سنوتيفةيضابآلا[.ني)ةيراتلابتومينةيضابأا

رطضاف،نيحلسملاولزعلانيبالو،نيملاسملاونيبراحملانيبقرفيملو،اوؤاشاماوبكتري

اهوضوخينأو،ةكرعملااولخدينأمهرمأأدبميفلاتقلانعاوكسمأنيذلاكئلوأقح

تنيزومهسفنأمُهَلتلوساماوبكتراف؛ةريزحجلاةافجلاكئلوأحابتساو،نيضئاخلاعم

ملةراسخيهو،ليتقاتئاموفلأديدانصلاةبرجلاطبأنماهيفلتقومهتاوهش
.ه٨٤٥ةنسةعقومادعامجنرفإلاعماهبورحلكيفةبرجاهرسخت

زواجتتنأنود{ةحدافرئاسخجنرفإلاليطاسأةملسملاةريزلاهذهتدبكاملاطدقل

ثوغردديىلعبهذدقفمويلاامأتارشععضبكراعملاربكأيفحاورألايفاهتراسخ

رفو،ءافكألانيبراحملانملئاهلاددعلااذهلتقدقل،نيقداصلانينمؤُمْلانمناتئاموفلأ

نودتهيالوةليحنودجيالنيذلافاعضلاريغةريزحلايفقبيملو،ةصرفلاهتنكمأنم

4،مكحلاهيلإدنسأوايلاواهيلعنيعو،اهرومأبترقحةريزجلايفثوغردثكمو،اليبس

ىلعهكرتيذلايلاولاناكو"ميظعلارصنلابجادوألاخفتنمسلبارطةيالوزكرمىلإعجر

بكترتوءاهضارغأيفهريستو،هيلعطلستتنأةيشاحلاتعاطتساثيحبفعضلانمةبرج
ناكامسانلاققحتو،مرحلاتكهتناوقوقحلاتردهأو،ملظلارثكف؛ءاشتامهمساب

يقذالممُهَلنكيملوىوكشلاباوجضف،سلبارطلمهتيعبتنمءاملعلانمقيرفهاشخي
ةمصاعوسلبارطنمتآوهاَمئِإءالبلانأنورياوناكمهنأل؛سنوتريغنيحلاكلذ

.كلذبةيضارودبياميفةفالخلا

سلبارطلامعروجنممهسفنأاوذقنيلسنوتمكحىلإةبرجعاجرإباوبلاطاذكهو
©لاملانمغلابمريغائيشسانلافلكتالنيحلاكلذيفاهفعضعمةيسنوتلاةلودلانإف

نأشيأةبولطملالاومألاىلعلوصحلادعباهلسيلو©بئارضلامسربايونساهيلإىدؤت

اشيجزهجف،ةديدحلاةكرحلابهيلإةبرجيفثوغردعابتأبتكو،ةصاخلادلبلانوؤشب

،ةريزخللالخدفاةرملاهذههتمواقملدحأمدقتيملوابضغيلغيةبرجىلإداعورخآ

بلسف؛ضرعلاونيدلاهنمأربيامشحاوفلانماهيفبكتراو،تاماقتنالانماليسأدبو

ةريزحجلاىلعملسملادئاقلاىضقاذكهولافطألاوءاسنلاىبسو،سفنألالتقو،لاومألا



سنوتينةبضابألا[.بو)_ةيراتلابتومينةيضابأل

هلتقنميفناكو،هدنجيديأوأ،دئاقلاديهيلإلصتملنمالإقبيمنو،لماكلاءاضقلا
.نالتلادوادناميلسوبأخيشلاهنامزةمالعثوغرد

.ةيلاخهبشةريزجلاتيقبو،ىرسألاولاومألانولمحيهدنجوثوغردعجر

ملعاملو‘ٹوغردلبقنمايلاوينمومسلاحلاصنبدوعسممدقلااهخيشاهمكحي
نلاةيوقلادعاوسلانأو‘تمطحتدقةبرجيقمهدصتتناكقلافويسلانأجنرفإلا

فرعتالمهمامأفقتتناكيلاةدماصلامئازعلانأوترسكتدقمهعفصتتناك

.ةبرجاودصقوالوطسأاوزهجكلذبجنرفإلاملعامل\تلصؤتسادقعجارتلاوأةميزهلا

ضعبنعاهدريلةيجنرفإلاليطاسألاهذهءاقلىلإعراسيملثوغردنأبيرغلانمو
الرئاسخمالسإلادبكيذلاماهلايجيتارتسالازكرملااذهاهنميمحيو.هتاكلتمم

.0_>ليطاسألاكلتلقيرطلاىلحأاَمْئإَو،هيلعلوصحللىصحت
.ينمومسلاحلاصنبدوعسماهيلاوطشن،ةبرجلحاسيجنرفلالوطسألاغلباملف

ينحيخويشكتلوأبلغأوثوغردفيسهتلفأنممةيوقلامئازعلااياقبهلوحعمجو

ماسحلاقاشتماىلإسامحلامهعفديدوعلاءايرطأنوقهارمومرهلازجعةفيرشلامه_تاماه

مل،ةفينعتالتاقمنيفرطلانيبتعقوفههجويففقوو،ودعلامهبلبقتساو،ناوألالبق
نهولابدينأةريزلايلاويشخوراصحلالاطو،ةوطخاومدقتينأجنرفإلااهيفعطتسي

اذكهو،هوزواجتينأمهلسيلو،طقفليتشقلااولخدينأىلعجنرفإلاحلاصف،هقافرىلإ

امنيحدصقنودقيرطلاثوغردمهَلدهمامنيحةبرجةريزجيفليتشقلاجنرفإلالخد

دقجنرفإلانأمغرو،اهرافظأملقو،اهحالسلفو،اهتكوشنضحخفةبرجىلعىلوتسا
رومأنمرمأيأيفاولخدتيملو،ليتشقلانصحاوزواجتيملفحلصلاطورشاومرتحا

ذختينأو.مهدالبيفينجألاىقينأاوهركو"كلذمهقريملةبرجناكسنإفهةريزحلا

اكاكفوةمحرللااهلعجو]ةبرجىلعىراصنلاةرامعتلزن:روكذلاةلالو":يالاعيرلاوبألوق١(
اهنمذحأورانيدفلأنيسمح"ةييهولايلعيأ"مهيلعىقلأدقناكوثوغردروجنمهيفمهامينيملسملل
."ىراصنلاعمنوملسملالتقاوسلبارطىلإثوغربيأ-برهةرامعلاهيلعتلزناملفائيش
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هجارخإنوعيطتسيالاوناكاملو.ةيمالسإلاروغثلاةيقبىلعناودعلاوةنصرقللازكرماهنم

ودعلانممهدالبرهطتةوقلاسرإاهنمبلطيةفالخلارادىلإادفواوثعبدقفنيحلاكلذف

ىلعةبرجىلإاهتلسرأةيرحبةوقتزهجومهبلطلةفالخلاةلودتباجتساوكيبنجألا

هلامعأريديوهوثوغردملعينكيملو‘ثوغرداهتدايقىلوتيوسلبارطبرمتنأ

اهودعنمةبرجريهطتلاهتدايقهنمتبلطو،ةلمحلاهتلصوىقحسلبارطيفةعساولا

هتبرضةرملاهذههجوو،ةبرجىلإهَحتأمنةلمحلاداقوإةفيلخلارمأللثتماف،اهيفمثاجلا

ةباحسلاتنوكتتوحرامعتسالانمةريزجلايفنمراثو،ليتشقلايفنيعباقلاجنرفإلاىلإ

.ه٨٩٢١ةنسسنوتىلعتقبطأو،هلكايقيرفإلامشتلمشنلاءانكدلا

جكيججقك6بججقبك

ثوغردبورحيفنيخرؤملاءاسا
كلتراثآو\ةصاخةبرجبثوغردبورحيفنيخرؤملاضعبءارآلقنألصفلااذهيف

تينبييلاةركفلاميركلائراقللتصلختسانيخرؤملاءالؤهنمو،ةريزجلاىلعبورحلا
هذهلمأتينأميركلائراقلاوجرأف،ةيتآىرخألوصفيفو"قباسلالصفلايفينيدحاهيلع

رثأتمريغكمهءايشأسانلاسخبياليذلامالسإلانازيمقحلانازيمباهنزيوءارآلا

.ثوغردلةبلاغةرهشالو،ةبرجنعةفطاعب

:تالتلاناميلسيبأهتمجرتيفنيورابلاءايركزنبدّمحُمنبهللادبعءايركزوبألاق١.
امل،يكرتلايلعنبثوغردهلتقو{ةئامعستونيتسوعبسةنسىلوألاىدامجلئاوأيفينوتو"

يفهورصاحو،يمومسلاحلاصنبدوعسملاهدئاقىلعاولخدأو5')ةبرجلهأهيلعتفلاخ

3ةواتسموةراوزوبرعلابثوغردمهيلعكرحت4ءةسمحوأرهشأةعبرأوحنليتشقلا

.ةيسنوتلادالبللةعباتةبرجةريزجنوكتنأبةبرجلهأةبلاطمىلإريشي١(
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،لجرةئامسمخوأةئامعبرأوحنمهنملتقو،ةخيشملاىلإيداولاجربنمةيبهولاتمزهناف

ةعامجعمناميلسيبأخيشلاىلإدولجلايبأنبورمعنبىسومىتأةميزهلانممويثلاثو

.معن:خيشلاهللاقف،"ءافعضلاىلعملكتنلثوغردىلإانعمترسول":هلاولاقف،دنجلانم

ناكاموةبرجةفلاخُميفثوغردهملكف،ثوغردىلإىتأتيحهللغبىلعابكارهعمراسف
يفمُهزعالوءارمألاةيلوتانيلإالوانيديأبسيلةبازعلاةعامجنحن:خيشلاهللاقف،اهلهأنم
ام":خيشلاهللاقف3"متلعفودالبلامتدسفأو،دوعسملامتلخدأمتنألب":هللاقف،نامزلااذه

،كلبقنمداسفلالبيشيفرشلالهأنم-هللاءاشنإ-انسلوريخلاالإائيشانلعف

.0"هلتقمت،لقأوأرهشوحنهنجسوخيشلاذخأف3"كلذريغولفاسألاكميدقتل

سلبارطبحاصمدقةئامعستونيتسةنسيف":ساروبأدّمحُمهللادبعوبألاق٢

لهأعمسامو،لبشدالوأوةعبسلاوةراوزوكرتلانم؛هركاسعبةريزحلاىلإاشابثوغرد

مهيلإتفتليملف،هنودمتسييصفحلانسحنبدمحأسنوتبحاصىلإاولسرأهمودقبةريزجلا
،يلبقلالحاسلاىلعلزنو،ةريزحجلالخدواشابثوغردمهمجاهف،هرمأفالتخاوهزجعل

لهأمزهنافاشابثوغردعمنابرعلاتفدارتو،اديدشًالاتقاولتاقوةريزلالهأتعمتجاو

ءةريزجلاىلعاشابثوغردىلوتساو،نوقابلاقرتفاو،ديهشاتئاموفلأمهنمدهشتساو«ةريزجلا

عبسةنسسلبارطىلإعجرو،ينمومسلادوعسمخيشلاهلماعاهيلعفلختساو،اهنيناوقبترو

بحاصىلإاولسرأف،سلبارطلامعروجنمردكيفةنيدملالهأناكو.ةئامعستونيتسو

.ناويدلايفةيشاكبلبلايديأبمكحلاو«سنوتةنيدملكرتلاتلخدخيراتلاكلذيفو«سنوت

اهعوجراوبلطاهلهأنأعمساملةريزجلاىلإاشابثوغردمدقةروكذملاةنسلايف

بهنو.هتمجرتيفمدقتامكنالتلادوادخيشلامهنم؛اهلهأنمةعامجلتقفكسنوتل

املروكذملانيتسوعبسةنسيفو،زجاعلاالإاهيفقبيمنواهلهأبلاغرفو،لارمألا

ىلعاولزنو،مهزكارمباهيلإاوتأاهلهأرارفو،ةريزحجلايفعقواَمبجنرفإلاعمس

حلاصخيشلانبدوعسمخيشلامهاقلتفمورذأملاسخيشلارازمدنعيثوحلالحاسلا

".نورلاةمبط٨٢يسلا:رظنا
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نأبهولاصوءةريزخجلالهأنميقبنممهعمنمب-نيينمومسلارخآوهو-ينمومسلا

."هريغىلإاوتفتليالو،ليتشقلاجربمُهَلملسي
جربمهميلستيفييمومسلاوجنرفإلاحلصنمهيفنحنامىلإعجرنل":لوقيمالكدعبو

مُهَلراصاَمياهوربخأو{ةينامثعلاةيلعلاةلودلاىلإةريزجلالهأثعبفجنرفإلادييفيقب،ليتشقلا

.ةونعهوحتفورهشأةثالثهورصاحفروكذملاجربلاراصحاودصقو"بكارممُهَلاوزهجف

عمسلبارطنمثوغرداشابلاءاجو":ياليحلادمحأنبناميلسعيبرلاوبألاقو٣

عمىقتلاف،يداولاليتشقلزنو،ارحبواربريثكقلخوةراوزو{ةعبسلاولبشدالوأ
ةيبهولاىلعةرئادلاتعقوف،ليتشقلاةخبسيفةيبهولاونيمومسلاحلاصنبدوعسمخيشلا

مهعمنموةواتسموكارتألانمتامو،ناتئاموفلأمهنمتامو،[دوغروطدونجةرثكل]
خيشلااهدعبلتقثفللاهبنذأيملامميرحلاكتهويبسلاوءيفلانمعقوو،ريثكقلخ

رمأثيحاردغواركم-هللاهمحر-يتالثلاميهاربإنبدوادلماعلاملاعلالضافلالجألا

شحاوفلانماهيفعقوامعملكتيوةيعرلاحلاصميفرظنيلروكذملااشابلاىلإعولطلاب
ىسومهبركميذلاو[:ليق]،هعماوعلطنيذلاءاهقفلاعيمجنودهذخأف،كلذنععدتريل

للااهلعجوةبرجىلعىراصنلاةرامعتلزنةروكذملاةنسلايفو.يدولجتلارمعنب

.ثوغردروجنم.""هيفمهاًممنيملسمللاكاكفوةمحر

ىلوتو،ةبرج_بداسو":يتالتلاناميلسيبألهتمجرتيفتيراعتنبديعسخيشلالاق٤

ال؛مُهَليهنلاوءارمأللرمألاوىروشلاو،هنامزيفرمألاعجريهيلإو،كاذذإاهسلجم

همحرينوت،ةداعسلامامتةداهشلاىلعتوملاهلهللالعجنحمئالةمولهللاففاخي

ةبرجلهأهيلعتفلاخامن،يكرتلايلعنبثوغردديرطلانوعلملاهلتق،اديهشىلاعتهللا

."ه٩٦٧ةنسىلوألاىدامجلئاوأيف

ةبرحءاملعركذيفياليحلادمحأنبناميلسخيشلالئاسرىمسملاةبرجءاملع:يتاليحلادمحأنبناميلس١(

.٧-٥ص،ىلاعتهللامهمحرةيملعلامهسلاحبومهمايأيفتعقوييلاثداوحلاومهتحرضأنكامأو
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كارتألالامعنمفسعلاونايغطلانرقرذدقو":-هللاهمحر-شيفطاقاحسإوبألوقي

تناكةبرجةريزجيفيكرتلايلعنبثوغردىلعةروثلانأودبيو«سنوتىلعذئموي

ةماركلانععافدلانمهعمدبالامبهدشأةاغطلاةالولاكئلوأنمرشلاغلبثيح.هتراشإب

دنجلاوراكنلاوبرعلانمعومجبةريزجلاىلعةيغاطلاثوغردراغأنأناكف،نيدلاو

."ليلجلاةمالعلااذهلتقاهتياهنةوسقلابورضبةروثلادمخأف

نعبتكامماهريغنمواهنمو،نيخرؤمڵلاضعبءارآولاوقأنمهلقنتدرأامىهتنا

نمضىقبتنأىلعرصتتناكةبرجنأمركلائراقلاصلختسي.ةبرجيفثوغردبورح

وأ،ثوغردنمزيفءاوسسلبارطباهمكحقحلاييلاةدملايفاهنأو،ةيسنوتلاةكلمملا
طابترالاوسلبارطنماهرفنامداهطضالاوملظلانمناولأبتبيصأدقيكمنبادهع

نعديزيثوغردديىلعاودهشتسانيذلاةبرجيفىلتقلاددعنإو،مكحلاةقالعباهعم

نملكتعمجمويةبرجهنوكتنأتعاطتسايذلاشيحلافصنددعلااذهو،ةئامتسوفلأ

.جنرفإلاةبراحملحالسلالمحىلعىوقي

الو،اهيلعهبورحرخآةواسقلكبةبرجىلعثوغرداهنشييلابورحلاهذهنكتم

.مهدادبتساوسلبارطةالوملظنمو{هملظوهمكحنمصلختللتالواحملارخآمهارو

ىراصنلاجارخإلةبرجىلإعجراملثوغردنإف{ةيسنوتلاةكلمملانمضءاقبلاىلعلمعلاو

نيعوديدجنمهمكحباهقحلأو،اهلالالتحاكلذربتعا،ةيلعلاةلودلارمأبليتشقلانم

ىلوتتاماملفكاذهىسوممكحةدمةبرجتنكسو،هلبقنماهيلعايلاويدولجبلاىسوم
يفيلاولاريشتسيلسلبارطىلإةرمرفاسو،ةريسلاءاسأفىسومنبورمعهدلوهناكممكحملا

ىلإاوثعبوسيجربلاهللادبعمهسفنأىلعاولوو،هلزعىلعةريزحجلالهأقفتافرومألاضعب

ةكرحلاهذَهبثوغردعمسو.ةريزجلاهنوكلميوكددملاهنمنوبلطيسنوتبحاص

.هعميدولجبلاىسومنبورمعناكوءةريزحجلاىلإهبراسو،اشيجزهجو،كلذلبضغف

ددعاهتيحضبهذةفينعةكرعمثوغردنيبوهنيبتعقوو،لاتقلليجريلاهللادبعدعتساف
ةلاخنهاشحو،هدلجخلسوهلتقف،يجربلاىلعضبقلاىقلأوڵثوغردرصتناو،لاطبألانم
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مكحتحتةبرجتيقبودولخلايبأنبورمعىلإمكحلاعجرأو،سلبارطىلإهلسرأو

ةريزخلاىلإاشيجيادنامثعةراقثعبثيح؛فلألادعبرشعةعبارلاةنسلاىلإسلبارط

تمزهناواياحضلانمددعاهيفبهذنيقيرفلانيبةكرعمتعقوف،ةيسلبارطلاةيماحلادرطل

نيبتراديلاةكرعملاهذهيفةبرجترسخوءةريزحلانمتجرخأو،ةيسل.ارطلاةيماحلا

.ماركلااهاجرنمًالجرنيعبرأونينثانييلاولا

.وح5

سنوتىلإةبرجعوجم
،سلبارطلثمةينامثعةيالوىرخألايهتحبصأو.ةيمالسإلاةعماخلايفسنوتتلخد

نمةبرجةريزجخلسىلعلبقنمسلبارطتلمعدقف،ةكرشلاىلعةوخإلاعازنأدبانهو

.سنوتيلاولقورياللمعلااذهحبصأو،سلبارطباهقاحلإوسنوت

ةيماحلاةبراحملاشيجيادنامثعةراقزهجفلألادعبرشعةعبارلاةنسلايفو

ةيسلبارطلاةيماحلاةميزهبىهتنالاتقنيقيرفلانيبعقوو،ةبرجيفةيسلبارطلا

خيشلاذئنيحةريزلايلاويادنامثعلزعو،سنوتمكحىلإةريزحلاعوجرواهجورخو

،ةبرجىلعمكحلابلطلمدقتيملسانلانمادحأنكلودولجلايبأنبىسومنبورمع
.قباسلاهبصنمىلإاذهورمععاجرإىلإرطضاف،هيلعتضرعنممدحأاهلبقيملو

ةلسلستأدبدولجلايبأةرسأىلإىرخأةرممكحلادانسإو،سنوتىلإةبرجعاجرإبو

اولتاقتومكحلاىلعةرسألاهذهانبأعزانتدقف،ةيلخادلانتفلاوةيلحملابعاتملانم

!ماكحلاماسقناعملاحلاةعيبطبناكسلامسقناو،هيلعرمآتوضعبلمهضعبداكواهيلع

ضعبيفاهدعاستو.ةلتاقتملاىمدلاكلتكرحتةيكرتلاتايصخشلاضعبعباصأتناكو

،بئارضلاعمجنعنوكفنيالنولتاقتملاماكحلاءالؤهناكو،اهرجأتستواهرجؤتونايحألا

لاملانمديزمىلإةجاحبمهنمدحاولاسحأاملكولاومألاةرداصمو،تامارغلاضرفو
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ةمارغلاكلتضرفتدقو،ةجاحلاعمبسانتتةمارغضرفلةليسوةيأسمتلاهتداسلوأهسفنل

ريداقملالاومألاكلتنملسرتو،موزللابسحاهلكةريزجلاىلعوأ{ةليبقوأةهجىلع

.يصخشلامكاحلاكالهتسالوهفيقابلاامأ،سنوتيفةلودللةررقملا

راجئتساولتقلاولايتغالاىلإىدأحدولجلايبأةرسأنيبفالخلامكحتدقو

نبىسومنبدمحأبهذةملؤملاثداوحلاهذهىدحإدعبوشماقتناللتاباصعلاءاسؤر

اشيجهلزهجينأ(يلئاموأ)يلنامهرقلادمحأاهيلاونمبلطيسلبارطىلإدولجلايبأ

عمجوعجرف«هيلإتفتليملو،هبلطلبجتسيمليلئامهرقلانكلو{ةريزجلاهبلتحي

تقوو،لاصنبىسوملاتقلةريزجلاىلإمهبلخدو،"ةمغرو"و"ةراكع"نماعومج

ىلإرفمتريبكلاجربلابىمتحاف،ىسوماهيفمزهنا،معلاينبايشيجنيبةيماحةكرعم
امكلذوهيفاماوبهتناو©قوسلاوحابتسادقفدمحأمهبءاجنيذلانابرعلاامأسقافص

.ةريزحلاىلعدمحأىلوتساو‘نوبراحيهلجأنمونوبلطي

املف،كانهاركسعميلعنبسنويكلانهدجوسقافصىلإدولجلايبأنبىسوملصوامل

هشيجبىسومراسف،دمحأهمعنبادرطوةبرجىلإعوجرلابهرمأواشيجهلزهجربخلاهربخأ

ةرثك"ةراكع"و"ةمغرو"و"نابرع"نمهراصنأىأراملو،دمحأهاقلتف\ةبرجلخدقحبحللا

اضوخةلبراتقيرطنمجورخلاىلعنيمزاعاوناكونيبراهاولوهدادعتسانسحوىسومشيج

نماونكمتذاوشالإمهنمقبيملومهرخآنعمهلتقفىسومشيجمهبقحلف،رحبلايت

.اهبهتناواهحابتسافميجأةموحىلعىسومدنجعجرو،شيخلالوصولبقجورخل
لاومأبهنفةريصقةدمدعبىسومرصتناوىسومراصنألاومأبهنفدمحأرصتنااذكهو

نيعزاتتملادولخلايبأءانبأيديأيفاهلكتحبصأدقةريزحلالاومأنأةجيتنلاودمحأراصنأ

اهشيعتةلاحوسأيففصنونرقةدمدولجلايبأنبامكحتحتةبرجتشاعومكحلاىلع

عمفذوذشنمولختالةرسألاهذهنأودبيو،نوناقوأنيدىلإدنتسيالمكحتحتةمأ

هسفنسبحنأىلإمهدحأنمسوهلاغلبضعبنممهضعباهفقييلاةفسؤملافقاوملاهذه
لهأهاكشواهلقعلتخاذإمكحلابعتمتيوهامنيبفمهتالورخآامأرحتناميتومجات
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نملاحأوسأىلعهدجوف؛هربتخاوهيلإهاعدىحقدصيملف،ناوريقلابحاصىلإةريزحلا

ىلإةريزحلالهأهاكشف؛فرصتلانسحيملوةريسلاءاسأف،هاخأهناكمىلووهلزعف"نونجلا

بيرختوةرسألاهذهلاومأةرداصمبرمأمث،هنجسوهلزعفسنوتبحاصاشابيلع

نمتناكبئاصملانأكلذو،تارتفنمةبرجىلعرمامأوسأنمةرتفتهتناو(مهرود
بئاصملاتناكةرتفلاهذهيفامأ،اهتهباجملةدحتمةريزجلافقتفجراخلانماهيتأتلبق

ىلإحاورألاولاومألاىدعتدقاهرشناكف،جراخلانماهديؤينمدجتولخادلانمعبنت

.اهنيبءامدوتازازحوتايبصعنيوكتو،ةمألاةملكقيرفت

55

سلبارطىلإدوعتةبرج
©سلبارطىلعلغرباشابيلعىلوتسااملو":يليام٨١٣ةحفص"بذعلالهنملا"يفءاج

هلاجرعمثدحتيلنامةرقلادالوأنماهوجهلافصودالبلاىبجو،ةيصاقلاهلتنادو

ةيالوبهدعوو،يكرتلادمحمهرقمهنمو؛مهنيباهلامعأعزووسنوتةكلممىلعءاليتسالايف

،سلبارطلامعأنمتناكوةميظعةورثوبصختاذةريزحلاهذهنإ":هللاقفةبرج

انركسعوانمةييرقةريزحلاهذه..!ةصرفللرادبلاف3هفالسأةرادإءوسنمسنوتيلاواهبصتغاو
."يلاعلابابلاناذئتساالببكارمةعبسيقدنحلانملتاقمفلأبهجوتف"لاتقللدعتسمرضاح

نمةلفغنيحىلعةبرجةريزجىلإيكرتلادًّمحُمهرقةدايقبلغربيلعدنجلصو
نبةديمَحخيشلاسنوتلبقنماهلماعناكوه٩٠٢١ةنسلاتقنوداهلتحاف.اهلهأ

ئديزيبأةيوازيفهمرحعدوأاموعافدلابمقيملفةأجافملاهتلهذأدقدايعنبمساق

مركأفيلولجلادومحمهاقلتو،ةبسانملاةفدصلاهتدجوأبكرميفسقافصىلإابراهتلفنا

.سنوتبحاصاشابةدومحىلإربخلاريطو،هاوثم

-يلنامهرقلاةرسأدرطدقلغربيلعنأواميسالعوضوملاباشابةدومحمتهاو

.ةدجنلاوةدعاسملاهنمنوبلطيهيلإاوأجلف-سلبارطيفمهتيالونمهءاقدصأ
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سنوتةلاحضرعتساو،ةراشتسالارثكأوةضيفتسمةساردعوضوملااشابةدومحسرد

كلذعمفقينأىلعهيأررقاريخأو،ةيلعلاةلودلابعيمجلاةقالعولغربةلاحوةرضاحلا

ىلإهلسرأو‘هجوخىفطصمةدايقتحتاميظعاشيجزهجف،مزحلافقومءيرحجلارماغملا

.مهمكحرقمىلإيلنامهرقلاءانبأعاجرإولغربيلعدرطلسلبارط
ىلعىلوتسادقف؛حاجنمظعأهتمهميفحجنينأجرعألايسنوتلادئاقلاعاطتساو

نعدنجلايديأفكو،مهمكحىلإيلنامهرقلاءاقدصأعجرأو،لغرباهنمدرطوسلبارط
دئاقلااذهسلبارطلهأبحأف،ريبكلاشيخلااذهنمىذأيأسلبارطقحليملف،سانلا

©فيفعلاشيجلااذهلةأفاكمهومدقبوبحمفلأةئامغلبممهؤاينغأعمجو،هومرتحاو

ىلإعجرو،دنجلاىلعاهعزوو،هدنعنمافلأنيعبرأغلبمهيلإفاضأودئاقلامهنمهلبقوه

.باجعإلاوريدقتلاومارتحالاباعيشمسنوت

ةدومحزهج،لغرببيدأتلسلبارطىلإهجوخىفطصمهيفبهذيذلانيحلاسفنيفو
ىلإيسنوتلالوطسألالصوو!ةبرجىلإهلسرأويريزجلاةدايقتحترخآالوطسأاشاب

جرخودّمحُمهرقاهيفمزهنا{ةيماحةكرعمنيشيجلانيبتعقوودّمحُمهرقهاقلتف؛ةبرج
ةينامثةرملاهذهيفسلبارطمكحتحتةريزجلااهتيقبيلاةدملاتناكو،ةريزجلانم

تناكةبرجيفيريزجلايلعلامعأنأفسؤملانمو‘-نيرهشنملقأيأ-اموينيسمحو
ةريزخلاهدنجووهلخدوسلبارطةيماحترفامف،سلبارطيفهجوخىفطصملامعأسكع

قحاومرتحيملمهنأىلإعمطلاوطاطحنالامهبغلبو؛اهوبهنفدالبلامُهَلحابأح
،تابوقعلاوتاماقتنالانمةلسلسةريزجلاىلعادبوءاهنمريثكفاقوأاوبهنف،دجاسملا
ةبرجىلعايلاويريزجلايقبو{اهعقونتنكتملىرخأةنحمبةريزجلاهذهتبيصأاذكهو
ادفواوثعبينأىلإةريزحجلالهألمحامةوسقلاوملظلاناولأنمامهيفبكترا؛نيرهشةدمل
،يريزحلايلعيلاولاديىلعةريزجلاىقلتاماشابةدومحىلعضرعودفولابهذو،سنوتىلل

.مهاوكشىلإعمتساوضمهرذعلبقمت؛لغربيلعىلإمهتريزجمهميلستىلعمهبقاعف

.ه٩٠٢١ةنسريبكلانسحنبىفطصمهناكميلوو.يريزجلايلعمهنعلزعر
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ىلإمهثعبف؛يدنجةئامعبرأسلبارطةيماحنمرسأدقةبرجلتحانيحيريزحلاناك

.نيصلخملاهدنجنمةفئاطمعركلاريمألالبقتسيامكاشابةدومحمهلبقتساوسنوت

نميسلبارطيدنجةئامعبرأهلثعبو"٣٢٥:ةحفص"بذعلالهنملا"يفبئانلالوقي

هدنجناويديمهتبثأو{ماعنإلاليزجبيابلامهلباقف،ىرسأمهذخأسلبارطركسع

."بصانملانمهريغوياطلابصنمىلإمهضعبىقرتو

اريخىقلينلهنأو،هيلعبضاغيابلانأيريزجلاملعسنوتنمةبرجدفوعوجردعب

ضرمببيصأكلانهو،زاجحلالصوحقرشملاىلإارافجرخفسنوتىلإبهذاذإ

.ضرملاببسبلالغألابديقموهويفوتو،يلقع
ةريزحلاترقتسااهدعبوسلبارطبةبرجقاحلإلةلواحمرخآيهلغربةلواحمتناك

اهيلعنيعييابلاحبصأوسلبارطىلإاهعاجرإببلاطيدحأدعيملو،ةيسنوتلادالبلاةيعبتيف
تأشننكلو،يسايسلابناخلانماماعونةرقتسمةئداهةبرجلهأبةايحلاتراسو،ةالولا

.هللاءاشنإةيتآلوصفيفاهضعبضرعتسندقىرخأحاوننمةديدجلكاشم

جكجقكيجقات

لهعلااذهةصالخ
يلعنبثوغردءاليتسابئدتبيذإؤفصنونورقةثالثةبارقدَمَييخيراتدهعاذه

يسنوتلارطقلالماكليسنرفلالالتحالابيهتنيوه٠٦٩ةنسةبرجةريزجىلعيكرتلا
.ه٨٩٢١ةنسةبرجهنمو

:نيترتفىلاةبرجةايحنمدهعلااذهمسقني

ةنسىلإه٠٦٩ةنسنم؛فصنونينرقوحندتمتو:ىلوألاةرتفلاه
ةنتفلاو،دادبتسالاو©فسعتلاوملظلانمناولأتحتةريزخلااهتضقةرتفيهوه٩

سانلاحبصأتيحةرتفلاهذهيفةبرجىلعلماوعلالكتنواعتدقو،جراخلاولخادلانم

اهلهأةورثو،ةبصخلااهتبرتو؛ماهلااهعقومناكو©بئاصملامهيلعلزنتنيأنمنوفرعيال
.اهيلعتلزنيلاثراوكلايفبابسألامهأنم
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اهيلإاوهجوو،لغربيلعو،يلعنبثوغردلثم؛سلبارطىلعكارتألاةالولااهيلعطلستدقف

.نيكتسيالولذيالهنكلو5ةوقكلميالفيعضىلعمحرياملاظههجويامىسقأفنعلانم

مدلامهنمتفزنتتسا{ةعباتمةيزاغتالمحاهيلإاوهجودقف؛اهبرارضإلايفدحدنعاوفقيمنو
اوعاريمو،اداسفاوثاعو،اهدالباوبرخو،اهنوقاومطحو،احلاومأاوزتباواهلاطبأاولتقف؛ةايحلاو

.ةيرشبلاةمرحقحالو‘بولغملافيعضلاةمرحالو،راوخلاةمرحالومالسإلاةمرحالاهيف

يلعاهنعربعلاةروصلايهملسملادلبلااذهلةدحاوةروصمهنيعأنيباوعضودقل

ىرخأةروصمهسفنألاوعضوو8‘_ةميظعةورثوبصختاذةريزحلاهذهنإ":هلوقبلغرب
."لاتقللدعتسمرضاحانركسعوانمةبيرقةريزحلاهذه":هلوقباضيألغربيلعاهنعربع

اذامف،لاتقللدعتسممهركسعوةبيرقيهوةورثوبصختاذةريزخلاتمادامو

نمنإ،مهرايدبيرختو،مهلاومأفازنتساومهحاورألتقوسانلاملظنممهعنمي

ثوغرداهازغف}©بصخلاكلذو،ةورثلاكلتباوعتمتسينأ-نوبسحياميف-مهقح

اماهلامنمذخأيو،هفيسهلصينماهلهأنملتقيةرملكيفناكو‘تاقحالتمتاوزغ

سنوتياباشابةدومحمزحنكلو،رودلاسفنبموقينأهدعبنملغربلواحو8هاديهغلبت
.اهعمسلبارطرسخو،ةبرجرسخف،ىلوألاةلواحملادعبهديىلعهبرض

نمةملاظلاتاوزغلايفلثمتييذلادحلااذهدنعةرتفلاهذهيفةبرجيفرشلافقيملو

مهلصوأنيذلا؛دولجلايبأءانبأةرسأمكحبتيملاامنو،ةريزحلاىلعسلبارطةالو

ناكفءدالبلايفمكحلاتثراوتةرسأرشةرسألاهذهتناكومكحلابصنمىلإثوغرد

ةرتفلاهذهتدتمادقو‘ٹراوكلانملزناميفدلبلاىلعتلزنىرخأةثراكمهمكح

ةدومحرمأب-يريزحلايلعدرطنيحه٩٠٢١ةنسىلإه٠٦٩ةنسنمةملؤملا

.لغربيلعرمأبةبرجلتحايذلا&دّمحُمهرقةيسلبارطلاةيماحلادئاق۔اشاب
هيلعتشاععضوأوسأىلعفصنونينرقةبارقدتمتيلاةرتفلاهذهيفةبرجتشاع

.راثآلاأوسأيحاونلاعيمجنماهيلعرثأدقو،ةمأ

"
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ةدميهو‘ه٩٨٦١ةنسىلإه٩٠٢٦١ةنسنمدتمتنێلا:ةيناثلاةرتفلاامأ4

رثكأتناكو.ةيسنوتلاةموكحلاةراظنتحتةبرجاهتشاعدقف،نمزلانمانرقبراقت
تاياكشىللإعمتستو،ةالولارمأبمتهتةيسنوتلاةموكحلاتناكدقفءانمأوارارقتسا

مهنمضعبلالزعتدقو!مهتافرصتىلعةبساحملاضعبمهبساحتوںمهيفيلاهألا

نأالو،ملظلايفاوغلابينأاوعيطتسيملف©يريزحجلايلعبتلعفامك،ناكسلاةبغرلةباجتسا

اهيلإدعيملف؛ةيجراخلاتاوزغلانمةرتفلاهذهيفةبرجتصلختدقو،سانلاىلعاولقثي

ةيحانلايمنتنأو،نئمطتونمأتنأتعاطتساكلذبو،سلبارطةالواهيلإدعيمو،جنرفإلا

ةيحانلانيسحتلحافكلاىلإدوعتنأو3اهئانبأنمنيرجاهملاضعبعوجرباهيفةيددعلا

.تامارغلاوبئارضلاوبورحلااهتفزنتسانلاةيداصتقالا

ةيلخادةنتفوبارخوداسفنماهعمهتلمحاَمبدهعلااذهنمىلوألاةرتفلاتناكدقل

نسحأجتنت{ةبصخاضرأتناكنأدعبف،ةبرجيفةيداصتقالاةيحانلاىلعتضقدقإةيجراخو

كفلوأثاعلمعلاىلعمهصرحأو،نيعرازملاعربأنماهلهأناكو،هكاوفلادوجأولالخلا

اهباحصألاوكرتيمنوشةلحاقضرأىلإاهولاحأوعرازملاكلتيفاداسفنوبقاعتملادونجلا

موقتتناكدقف،ريصملاسفندلبلايفةيعانصلاةيحانلاتيقلواهيلعةظفاحملاواهئايحإلةصرف

ءاجامشويجلاكلتتبرخفهبسأبالاحبراهلهأىلعردتةيلحملاةعانصلللماعمةبرجيف
تددبو،اهيلعنوموقيوأاهنوريدينيذلاعانصلاتدرشو.لماعملاكلتنماهقيرطيف

مويلكنوعقوتي،اهّنىثريةلاحيفسانلاحبصأو{ةعانصلاكلتاهيلعموقتييلاماخلاداوملا
كللوأنأفسؤملانمواهيلعدفيفوسييلاةروصلانوفرعيالمهنكلو،رشلانماديزم

.بهذلابليستةبرجناكسعباصأتناكامنأكلاملانمديزملابنوبلاطياوناكماكحلا

يفهيلإلقتنينأهلرسيتدلبيأىلإرجاهينأعاطتسانملكنألاوحألاهذهنعجتنو

يفكلتمهلامعأيفنومدقتياوناكوإمُهَلحيبألمعيأمهرجاهميفنويبرحجلارشابو،نامأ

كلتمهلامعأتناكو،دجوصالخإو!ةنامأوقدصنمهبنولحتياملضفبمهرجاهم
رثكأةرجهلاببسملاظلادهعلااذهناكاذكهو،ةراجتلللاحمحاتتفاىلإابلاغيهتنت
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،لاوحألاتأدهنيحهيلعاورمتسافكلذاودوعتوفارتحاللجراخلاىلإةيرجناكس

اوحبصأو،نييبرجلاراجتلايديأيفةورثتنوكتنأةرجهلاهذهنعجتندقلو،رومألاترقتساو

ناكسهعمجييذلالاملااذهينغيلهنكلو،اداصتقاةيسنوتلادالبلاناكسنسحأنم

.ةرربلااهئانبأدعاوسنمتمرحيتلارحبلاطسويقةليمجلاةنحلاكلتنعمهرجاهميفةبرج

ةدماصلاةميزعلايهنيأو؟ةينواعتلاةدحولايهنيأو؟ةيملعلاعماجملايهنيأم

كلتيهنيأو؟ةريصقريغةدماينابسأليطاسأةبرجهبتحفاكيذلاليوطلاربصلاو

.مهتزعمهيلعتظفحف.اهئانبأسوفنيفمالسإلااهسرغيلاقالخألا
يفاهعضووةبرجنعةلئسألاتارشعينهذىلعلاهنتلصفلااذهبتكأانأويننإ

نأيننئمطيوةرهازلالالقتسالادوهعيفاريخنوكينألمأنيذلا،لبقتسملاورضاحلا
ىلعرهسيفوسةزيزعلاةيسنوتلادالبلانمملسملابابشلاعماهئانبأنمملسملابابشلا

عيمجةلادعلاهيفمعتو،هللارمأهيفذفنيومالسإلامكحهيفدوسي،زيزعديعسلبقتسمءانب

ممألاعيمجتلبامكتلبدق-اهنمءزجةيرجو-ةيسنوتلاةمألانأكشالذإ،سانلا

ةيمالسإلاممألاعيمجتملعامكتملعو{ةيضاملادوهعلايفمكحلاناولأعيمجةيمالسإلا

،يمالسإلاجهنملانعمكحلايففارحنالاببسباهيلإتردحنايلاةقيحسلاةوهلا

دقوةمألاةداعسولدعلاوقحللمهيرحتمدعوةعتملايفمكحلاةالوسامغناببسبو

ةبترمىلإةيرشبلاةدايقزكرمنعةيمالسإلاةمألاترخأتنأىلإفارحنالاكلذمهلصوأ

فلتخُمىفةيمالسإلاةمألانعحازنادقومويلاو،ناوهلاورهقلاوفسعلانمناولأيفةيعبتلا

زكرتتنأىسع،تيقملادابعتسالاريناهنععضوورامعتسالاسوباكاهناطوأواهلود

ةميركلاةيسنوتلاةمألايفملسملابابشلاىسعو6ميوقلاليبسلايفريستوتاوطخلااهنم

هلارتظفحىلعصرحييذلا؛ظقيلايعاولاملسملابابشلانملوألاليعرلايفنوكينأ
.ديعسلاهرضاحنمةميلسسسأىلعديدملاهلبقتسمءانبو.ديجملا

<{73:%2
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نمددعنيبمكحلاةمظنأاهيلعتريغتدقيمالسإلادهعلايفةيسنوتلادالبلانأكشال

ةفلتخملاةيمالسإلافئاوطلانمددعلارقمتناكاهنأكشالو،تارامإلاولودلا

ىلعريسعلهنإو،اهريغوةيضابإو{ةيرعشأوةعيشو،ةلزتعمو،راكنو،ةيرفصنم؛بهاذملا

هذهبارتىلعشيعتتناكيلااهفئاوطلكبةملسملاةمألاهذهةايحروصينأخرؤم

.اياوزلافلتخُمنماهيلإارظان،تاهجلاعيمجنماهلاثحابةزيزعلادالبلا

يفتشاعنێلاةريثكلافئاوطلاكلتنمةدحاوةفئاطنعثدحتأامإباتكلااذهيفانأو

قرفلاريسعبتتأو،رابخألاطسنتأو،تادحألاىصقتأاخرؤماذهيثيدحيفتسلو،نطولااذه

امتاراصتنالصفأو&اهكراعمفصأشويجلاوكولملاقفارأوثداوحنمهيفعقياملجسأل

©بعشلاطسوشيعيمركلائراقلالعجأنأباتكلااذهيفهيلإيمرأاملكامنوكامتامازمناو

ىلعنوجرفتينيحالإنيمكاحلاومكحلابمُهَلةقالعالنيذلا"نييداعلاةمألادارفأنيبايحيو

ضبيفنيمغرمرادقألامهقوستنيحوأ.ةلاتخُمةهايتعراوشلايفريستيهوةمخفلامهبكاوم

ةيمالسإلادالبلانمءزجياوشاع؛نينمؤُمْلانمةفئاطةايحلاروصهيدينيبعضأنأو،ثادحألا

تابثيفهللاةلاسرنولمحيوقحلانيدهللانونيدي؛نوشيعينولازيالونمزلانمانورقةحيسفلا

.ةيسنوتلادالبلايفةيضابإللتحاتأاملثمدلجوةميزعوةوقبهللاليبسيفنودهاجيو،ربصو

اوئاكيلاتاهجلانمريثكنمةددعتملماوعتحتاوصلقتدقةيضابإلانأامبو

هذهوأ،ةريزحلاهذهلعجننأانناكمإيفنإف،ةبرجةريزجيفاورصحناو،اهنورمعي

الثموىانثيدحلاعوضومةرماعلاةيسنوتلادالبلانمةعقبلاهذهيفةيضابإلانمةفئاطلا

عيطتستامىرنلوةربعلاوةظغلااهنمجرختسنلاهعالجتساديرنيلاروصلاهبحضون

.هللانيدبتمتحاومالسإلاىلإتأجتلايهاذإ،ةيرشبللهمدقتنأةيمالسإلاةمألا

اهمجاهيامدنعنيلتتناكيلاةريغصلاةريزحلاهذه،ةبرجةريزجنعثدحتنامدنعاننإ

ةرخصحبصتقحجنرفإلااهمجاهينيحبلصتتو،رارضألاحدفأبباصتحنوملسملا
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اهرايدفلتخُميقةيمالسإلاةمأللمدقنامنإف،ليطاسألاىوقأاهيلعمطحتت؛ةيتاع

ظفتحتامدنعةملسملاةمألانأايخيراتاهلتبثيايعقاوالاثماهبهاذمفلتخمو

المالسإلانعىلختتامنيحةملسملاةمألانأو،ادبأاهدحوةيداملاةوقلابرهقتالمالسإلاب

١.حورلاناديميفالو،ةداملاناديميفال؛رصتنتنأنكمت

خيراتلاتاذ«سباقجيلخنميفخنكريفةيوزنملاةريغصلاةريزحلاهذهةبرجو
ترانتساو،مالسإلااهلخدذنممايألانمموييفهللاليبسيفحافكلانعفقوتتمل،ديجملا

خيراتلااذهديجملااهحافكنإو،زيزعلاباتكلاتايآاهعاقبيفتئرو،هللارونباهعوبر
:يلياميفةرصتخماروصهنعيطعننأنكميتاهجاوةدعيفلصاوتيليوطلا

.هللانيدةماقإلةيضابإلاحافك١-

.اهناولأواهلاكشأفلتخُميفةليذرلاحافك٢-

.هللانيدبلهجلاحافك٣-_

.ةيفختاياغلةعيرذنيدلاذختتييلاةفحازلاةعدبلاحافك٤

.مهلاومأزازتباو،سانلاملظلةليسومكحلاذختتلاةملاظلاةطلسلاحافك-ه

.ىرخأةراتةطلسلاوةراتدومحلاهلغتسييذلايبهذملابصعتلاحافك٦-

مويلاىلإلازتالو،هلديكتومالسإلابراحتتتتفاملا{ةقناحلاةيبيلصلاحافك٧

/.دالبلاوءامسألاتفلتخاامهمكلاءاشامىلإو

حقجقتمجقتج.

77 هللانيدةماقالحانكلا

ةيوامسلاةلاسرلاهذهنولمحياوناكمالسإلاىلإنوعدينولوألانوحتافلاءاجامل

ةقالعلمشيماظن،ناسنإلاقلاخاهديريامكةيناسنإلاةايحلللماشماظنبتءاجييلا.ةيماسلا

،نوكلابناسنإلاةقالعوءاعمتجموادرفناسنإلابناسنإلاةقالعو،هقلخيذلاهللابناسنإلا
ةلاسرلااهيلإاولمحييلابوعشللنوحتافلاكعلوأحضوأو"ىوقنمهيفقلاخلاعدوأامو
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ةنسيفو.كنتهللاباتكيفامبكلذو،ةيرشبلااهبلماعتتنأبجيلاةقيرطلاةيمالسإلا

نمةريسو.اعيمجمهيلعهللاناوضرةباحصلاةريسو،نيدشارلاءافلخلا::هللالوسر

امكهللاماكحأاوذفنينأىلعاصارحةديشرلاةفالخلانمزيفنوحتافلاناكوناسحإبمهعبت

.ةمألاهذهرايخنممكحلايلونمهبماقيذلاقيبطتلايفهوفرعوهللاباتكيفتءاج

.هتبراحملتماقو،ىرخألانادلبلايفهولبقتامكايقيرفإلامشيفنيدلااذهسانلالبقتف

ةطلسلاجرهببايندلاةايحلااهترغلوقعوةينثولابةلولغمديأو،رفكلابةملظمبولق

ريخلاوقحللمتهتدعتملف،ةايحلايفعماطملااهتثولرئامضومكحتلاوذوفنلاو
اهنكلومالسإلاراونأةرملوألاهيلعقرشتامدنععوبرلاعيمجيفكلذعقوامك.ةلادعلاو

ةوعدلبيجتستوقحلاىلإعجرتنأةئطاخلالوقعلاو،ىتفتنأةنفعتملابولقلاثبلتال

.مالسإلاةياراهيلعفرفرتتحهللا

نأالإمهمُهَلسيلو،ةلاسرلااولصوأنيذلاكفلوأبهذف،كلذدعبةلاسرلاةلمحريغتو

لودلنودطؤيوضوضعكلملنونبيموقمهدعبنمءاجو،هتملكاولعتوهللانيدرشتني

فرحنااملمالسإلااهبءاجلاةقرشملاةروصلاتمتعأف،للادابعوهللالاميفةمكحتم

باتكيفءاجامىلعةظفاحملاوهللارمأعابتابسانلابلاطفهلانيدةماقإنعماكحلا

كسمتتناكنلاةمكاحلايديألانكلو،ةحمسلاةيفينحلاهبتدروامعابتاو،هللا

مالسإلامكحىلإعوجرلااهيضريالو،ةوعدلاهذهلبيجتستالتناكرومألاديلاقمب

غولبوةيهافرلاوفرتلانممهتاياغىلإهنمنولصيالقيرطهمأل؛فيظنلالداعلا
يفروطتمكحلاةمظنأيففارحنالااذهنعدلوتو،ةمألاتاردقميفمكحتلاو‘تاوهشلا

.فارحنالادضحافكلا

تناكدقلو،ةيسنوتلادالبلابلغأيفنيرشتنماوناكةيضابإلانأىلإترشأنأقبسدقل

.فقاومبهاذملاوفئاوطلانممهريغلتناكامكحافكلايففقاوممُهَل

رهاظمو،ةدعاقرطذختادقفارحنالادضحافكلانإ:انهلوقأنأيبردجيو

ةريثكفقاوماهنيبو،ةنيلةيبلسفقاوماهنموةمراصةيباجيإفقاوماهنم5ةفلتخُم
يسايسلاحافكلاوأملظلادضحافكلاو{ةداوهوةدشو،افنعوانيلو،افعضوةوقفلتخت
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يبلسلاحافكللدوقعموهفلصفلااذهامأ،هللاءاشنإتآلصفيفهنعثدحتنفوس

نودعمتجملاودرفللةبسنلابهماكحأىلعةظفاحملاو،هللانيدةماقإهنمدصقييذلا

.ةروثلاوأفنعلاىلإءوجللا
ةمأللحيتأنإف،مهنيباميفهللانيداوميقينأىنعخيراتلاراودأفلتخُميفةيضابإلاصرح

ةلودلاتناكاذإامأ،اهوناعأواهعماونواعتهماكحأميقتوهللادودحىعرتةلودةيمالسإلا

اماهوطعأو،ابغشسانلالقأاونوكينأىلعاوصرح،هللاماكحأىلعةرئاسريغةرئاجةمئاقلا

رادقمبالإاهلواهنعمهيديأاوفكو"سانلانممهريغلثمبئارضوألاومأنممهنمبلطت

لفكيوهوهةبازعلاماظنبهومسيذلاماظنلااوعبتافمهعمتجمىلإاوعجرمت،ةرورضلا
ظعولاسوردىلعةظفاحملاو،اهنلبسلاريسيتو،اهيفةالصلاةماقإوادجاسملاةياعرمُهَل

فارشإلاو،ةيوغللاوةيعرشلامولعلاو،هللاباتكةساردو.اينيداقيقثتةماعلافيقنتو،داشرإلاو

اهيلإلخدتنأقاوسألاىلعةظفاحملاو{ةفيظنةيمالسإةيبرتمهتيبرتو،نايبصلاميلعتىلع

يفةعونمملاروصلاضعبلخدتنأراجتلاىلعديدشتلاو،ةبارتسملاوأةمرحملالاومألا

سانللنوحرشيو،رجاتملاوقاوسألامهسفنأبنودقفتيةبازعلارابكناكدقومهتالماعم

لوقيف،كلذبنوردنتيسانلاناكتحاعرشزوجتاللاتالماعملاعاونأو،ابرلاروص

دقييلاةعونمملاروصلامُهَلنوحرشيمهنأل؛شغلاقرطراجتلااوملعءاملعلانإ:مهضعب

سانلاحبصأاهيلإلخدياموقاوسألاةبقارميفءاملعلاديدشتلو3اهبنيفراعريغنونوكي

النيحلاكلذيفاوناكنيذلايداوبلاناكسنمائيشاورتشينأيفنوددرتيو،اريثكنوزرحتي

اودفونيذلابارعألاكئلوأاميسالوؤبهنلاقيرطنمةيشاملاءانتقاو،ةراغإلانعنوعروتي

ةيلهاخلابرعهبزتعيناكامبةنوحشملازتالمهتغمدأتناكوميلسينبو،لالهينبعم.

.ةرواجملاءايحألاىلعةراغإلاو،توملاىلعمادقإلاوةعاجشلانم

اذهنمشاقنعقودقوسيطولاةيماحتاشقانمددصلااذهيفءاملعلانيبروثتتناكو

اهئأل؛ةييربارعألايديأبيلالاومألاعيمجنإ:لاقتحمهدحأالغفمايألانمموييثعرتلا

تلصوةلاَحَمالاَهإفمهيديأبكلذاورشابيملاذإقحو"بلسلاو{ةراغلاقيرطنعمهيلتلآ

امدنعاهباوعاجدقف،مهنمةيشاملالصأنإ:نيرضاحلادحأهللاقف،قيرطلااذهنعمهيلإ
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ءاسنلامسقو،لاجرلابصاغلاجرلامسقنيرضاحلاباصاغدجسملاناكوةيقيرفإىلإاولخد
.امنوعييمهئءاهوبصتغادالبلالهألاومأيهلب:ءاسنلامسقنمةأرماتلاقفءاسنلابصاغ

نيذلا؛ميلسيبولالهييبنمبارعألالوحروديناكشاقنلانأةهادبلابموهفمو

لويخو،اهبنولتقيفويسيهمهيدلاملكو،خيراتلانمةرتفيفايقيرفإىلعاودرو

.سانلالاومأنمهيلإلصتاماهبنوذخأيديأواهيلعنوبراحي

دارفأعيمجةايحيفعئاشرمأةبارتسملالاومألانمجرحتلانألدتةقباسلاةشقانملانإ

ىلإليميولجرلاددرتيامدنعقحوةأرملاهنمزرحتتو،لجرلاهنمزرحتيةرسألا
ةأرملاو،ةنيعمرظنةهجوبتعنتقااهنأل؛لهاستلاكلذنودةنمؤُمْلاةأرملافقتلهاستلا

.عجارتتنأنكميالعنتقتامدنع

ىلعنوشراهتيسانلاحبصأوكهللاماكحأةماقإنعلودلاتفرحناامدنعةيضابإلانإ

مُهَللفكياماظنمهسفنألاوماقأو©بصانملاكلتنعةيضابإلامهلىلخت"مكحلابصانم

اذهىلعسنوتيفةيضابإلاظفاحدقلو،ةمامإلامكحادعامهللاماكحأعيمجبمايقلا

نوظفاحينولازيالفرئازحلايفةيضابإلاامأ،هنمنوللحتياوأدبمترشاعلانرقلاىلإماظنلا

ةروصدجينأرئازجلايفةيضابإلانطاومروزييذلارئازلاعيطتسيو،مويلاىلإهيلع
مكحبريسييذلاعمتجملا،ةريسلايفهنعأرقييذلايحلايمالسإلاعمتجمللةحيحص

.اهدسافمبةراضحلاهيلعرثؤتنأنودةراضحلاهيلإتغلباًمباديفتسم؛هللا

امكةايحلامهتفرجدقفسنوتوايبيليفةبازعلاماظننماوللحتنيذلاةيضابإلاءالؤهامأ

مهريغدنعامكمهدنعهللانيدةماقإتحبصأو،ةدسافلاةراضحلارايتيفمهريغتفرج

ييلاةدروتسملاتاعزنلاوراكفألانمريثكملعتملامهبابشىلعترثأو5ةيرهاظةيلكش

اهيفتعقويلاءاطخألاريربتامإو،هئدابمىمسأيفمالسإلاةبراحمامإ؛اهنمدصقي
لمحتةيقبخويشلاوبابشلايفلازتالهنأىلع،اهنمصلختلاعطتستمنوبرغلادالب
نعافورعمناكيذلاظفحتلاكلذ،يعامجلاوأيدرفلامثإلا؛مإلانمظفحتلاحور

:مهنيدىلإاهباودوعينأو،مهسفنأنوملسملاعجارينأيفيوقهللايفانلمأنإومهفالسأ

.مهيضامنمةخسارلادعاوقلاىلعمهرضاحاونبينأو
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دالبيفدحأمهنمقبيملفملعأاميفةبرجادعامةيسنوتلادالبلانمةيضابإلاضرقنادقل

نمالقعمتناكيلارمدلابجيفدحأمهنمقبيملومهبةرماعتناكتلاديرجلا

.ةبازعلاماظننممهللحتوهمهضارقناىلإتدأيلابابسألامهأنملعلو؛مهلقاعم
هيلعمكحيف،ةيصعملاباكترابةملسملاةعامجلانعذشينأدرفلاهيفعيطتسياليذلا

؛ميلعتلابمامتهالامدعىلإكلذمهبىدأةبازعلاماظننمسانلاكئلوأللحتاملفةءاربلاب

،لهجلامهيلعبلغومهرظنيفةنيهلاةيصعملاباكترانمجرحتلامدعىلإدارفألابىدأو

ذختتو©بلسلاوبهنلاوةراغلانمفرتحتلاعومجلانمناودعلامهيلعىلاوتم

نأيفاببسةعمتجملماوعلاهذهتناكفءاهلامعألارربميسنجلاوأيبهذملافالخلا

.ةبلاغلافئاوطلابهاذماوقنتعينأوأ،نونمأيثيحىرخأتاهجىلإناكسلاضعبرجاهي

نرقلارخاوأىلإةبازعلاماظنبةظفتحمتيقباهمأل؛اهبهذمبةظفتحمةبرجتيقبو
تحبصأو!ماظنلااذهنمىرخألايهتللحتدقوكدعباميفهراثآوهبادآبئرشاعلا

نموأرماعلاةنوتيزلادهعمنمجرختيذلاملعتملااهبابشلعلو،ةفيعضةطباراهنيبةطبارلا
مالسإلاىلعةظفاحملابالإةملسمةايحالهنأكرديبرغلاوأقرشلايفملعلارودنمهريغ

نأهبردجيهنإو.عمتجملابوأدرفلابقلعتياميفهللانيدةماقإنم؛ةيقيقحلاةظفاحملا

يفةملسملاةمألااهبمالسإلاطبرنقلا؛ةنيتملاطباورلاققحتتلمالسإلاىلإدوعي

:مالسإلاطابرنمللحتلانإف،هبكسمتيفاهقاطنيفةملسملاةرسألاوءاهعومجم
خيراتنمتفلسأاميفو"انؤادعأانمهبلطياملكوهءهتاعبتوهقالخأنملالحنالاو

نمللحتيامدنعهفعضلىرخأةلثمأو\ناميإلايحوبلمعيامدنعملسملاةوقلةلنمأةبرج

.ةديقعالةداعنوكتنأهبشتةيلكشهدنعنيدلاةيضقحبصتومالسإلا

هللانيدبكسمتلاىلعتاذلابةبرجيفوةيسنوتلادالبلافةيضابإلاءاملعظفاحدقل

مكحهيفذفنفلاخنمو،اكرتوالمعةينيدلاهتابجاوبنواهتينأدرفيألاوحمسيملف
اممةلأسملاتناكنإريفكتلاوكرافغتسالاوةبوتلابمالسإلاةريظحىلإعجرف3ةءاربلا

.ريفكتلابهنمصلختي
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يلالكاشملاو{ةيدرفلاتاعزانملاوةيصخشلالاوحألااياضقيف؛ةماعلانوؤشلاامأ

مكحلاذيفنتسلجملاخيشىلوتيو،ةبازعلاسلجماهيفرظنلاىلوتيناكدقف،سانلانيبروثت

فكلانيديفدروامبسحماكحألايرجئو،تافلاخملاومئارجلايفرظنلاىلوتيناكامك

تيقب،اهركذعضوماذهسيلةديدعبابسأليكرتلادهعلايفةبازعلاسلجملحنااملو

امبموقيعماجملاكلتخيشناكو...ةبازعلاسلاجمهالوتتناكام٣ةيملعلاعماجملا

سلاجملتناكلااهتوقتدقفدقةيملعلاعماجملاهذهنأريغ«ةبازعلاخيشموقي

كفلوأدجوو.ةءاربلامكحاهيدييفسيلذإ؛اهتفلاخمىلعسانلاأرجتو.ةبازعلا

ىلاعتوهناحبسهللالعلوذوفنلاوةطلسلاباحصأنممهيمحيو،مهعجشينمنوفلاخملا

.ليبسلاءاوسانيدهيو،دشرلاانمهليف؛انيلعنمي

جتايحجهكبججقتبك

ةليذرلاحانك
اليوطهذيفاهتشقانوناونعلااذهيفةليذرلاةملكبتكأنألبقاريثكتددرتدقل

ناعمىلعلدتاهنأملعأانأولصفلااذهلاناونعاهتلعجو،انهاهتبثأكلذعميننكلو

ةصاخبناوجىلعالإاهنولمعتسيالسانلانإفلقألاىلعوأ،نيئراقلاناهذأيفةصاخ

.قالخألاءوسنمو؛ماثآلانم

روجفلانأو،ةليذرشغلانأوةليذربذكلانأو،ةليذررمخلابرشنألئاقلاقاذإ

عمسىلعةليذرلاةملكعقونأريغنوضرتعيالوكلذىلعهنوقفاويهيعماسنإف؛ةليذر

ةليذرلاةملكنوكتلهف،ةيصعملاةملكعقونمفخأنوكيرئابكلاهذهىدحإبكترم

؟كرتولمعنممالسإلافلاخيامعيمجىلعلدتو{ةيصعملاةملكلةفدارم

رثكأنوكتدقوةيصعملاةملكهيلعلدتامعيمجىلعلدتةليذرلاةملكنأيلودبيو

،اضيأهوركملاىلعو،رارصإلابالإةيصعمنوكتاللاةريغصلاىلعلدتف،اهنمالومش
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يففارحناىلعلدتهفارتقاىلعةموادملانكلو،امارحنوكينأغلبياليذلاهوركملا

.رومألاطئاسبيفولومالسإلاةفلاخميفهنمةبغرو،فرتقملاقلخ
عت،بابلااذهياهانعمىلعةلالدلايفحلصأةليذرلاةملكنأتيأرتارابتعالاهذَهبو

6لئاذراهنأىلعنوقفاويدقو،اهلنيلحتسماهباحصأاهبكترييصاعملاضعبكلانهنإ

عاونأترشتنادقو،ميرحتلاباهيلعمكحلاويصاعملاباهتيمستىلعةتبلانوقفاويالمهنكلو
نودتاعامجلاودارفألااهبكتريةرئاستاداعتحبصأتيحسانلانيبيصاعملانم

تلقاماذإف3اهباكترابمثإلاروعشنمففخاهلسانلافلإواهراشتناةرثكنأل؛جرحت
كلذهلمعنأىلعاقفاومهدجت،اهنعداعتبالابجةليذرنالفايهلعفتامنإمهدحأل

رطخيرذعيأبكلرذتعيوأ،ةليذرلاكلتكرتلواحيفوسهنأبكبيجيدقو.ةليذر

كلنهربيو،كلذىلعكقفاوينلهنإف،ةيصعمومارحهنأبهلمعتفصواذإامأهلابىلع

رصعلانعفلختمدماجكنأبكفصيوأ‘كلذنولعفيسانلارثكأنأبكئطخىلع

دالبلاىلإجورخللوألمعلانمصلختللةيبطلاتاداهشلاريوزتو،الثمناخدلايطاعتف
ىلإلوصوللبذاكلاءارطإلابيعامتجالاقافنلاو{ةلودلاةقفنىلعجالعلامسربةيبنجألا

هكولسوأ،يصخشلادرفلاكولسىلإدوعتيلاءايشألانمكلذريغوأ&صاخضرغ

كقفاويدقةليذربكترادقهنأبكلذبكترمتفصواذإ.ةلودلاوةمأللةبسنلابيعامجلا

كنكلو&،هسفنيفهئاكذوهئاهدبهباجعإىلعلدتءارفصةماستباكلمستبيو{ةيمستلاىلع

؛هيلعكقنفاوينلوكلذبكلىضرينلهنإف،ةيصعمومارحلامعألاكلتنإ:تلقاذإ

ساسحإلاومثإلابروعشلاهيففخو،سانلانيباداتعمحبصأءايشألاهذهلاثمأنألكلذو

‘لالحتسالاىلإقحلاةفلاخمنعمهسفنيفزواجتدقكلذيطاعتمنل؛ةيصعملاب

صوصنهنهذنمتفتخاامك"ناخدلاميرحتيفةعيرشلاماكحأهنهذنمتفتخاو

ميرحتيناعمهنهذنمتفتخاامك،يعامتجالاقافنلايفةلودلاوأةمألاشغميرحت

صوصنهنهذنمتفتخاامك،اهبسكقرطو،لاملادراومنعسفنلاةبساحموةقرسلا

وألمعلانعيلختللتاداهشلارادصتساروصيفبجاولابلالخإلاميرحتنمةعيرشلا

.هلخادوأنطولاجراخاهيناعموةحايسلايففرصتل؛جالعلامسربقحنودلاومألاذخأل
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رضاحلاانرصعيفاهباكتراعاشييلاتامرحملاضعبلةلثمألاهذهميركلائراقللتبرض

لصفلااذهناونعيفاهتعضولاةليذرلاةملكبهصقأيذلاىنعملاهلحضوأتح

يفاهتبراحمىلعءاملعلاصرحييلالئاذرلاو،اموهفمحبصأهيلإيمرأامنأسحأو

ىلعبجييلاو«مويلاةدوجوملالئاذرلاسفنلاحلاةعيبطبيهتسيلةمدقتمروصع

لكيفتاعمتجملانإقدأنوكيدقريبعتبوأ3هلئاذررصعلكلاَمَئإَو،اهتبراحمءاملعلا

وأيصاعملانماماعوناهنمدارفألهستسيدقةعيرشلاماكحأنعفرحنتامدنعرصع

ءاهباكترايفمنإلابرعشتالو،اهنمجرحتتالسانلانمةيرثكألاحبصتو،رشتنييحلئاذرلا

،مرحموةيصعماهنأبنوفرتعيالواهنولحتسيمهنكلوءاهبسانلافرتعيةليذرريصتو

نايغطتارتفيفترشتناعونلااذهلةريثكةلثمأمويلاةيمالسإلاتاعمتجملايفدجوتو

.هيلعءاضقلارسعياًممتحبصأمتءاملعلاضعبفعضو،لهجلا

ةدايقنعمالعألاءاملعلايصقأنيحرشاعلانرقلادعباميساليدلالالحنالاةنمزأيفو

نعمهلزعىلعتلمعوكسانلالامعأىلعيحرورلامهذوفننمةمكاحلاةطلسلاتًَحو5ةمألا

مراكمنعاليلقنودعتبيو»اهتفراقمىلعنوأرجتيو)يصاعملانودوعتيسانلاأدب:عمتجملا

روعشلامهبولقنميصاعملاضعبىلعاودرمتح،اهمامتإلءاملعلاديسثعبييلاقالخألا
تحجاذإف،اهيفبنذالنكلةئيستاداعاهنأىلعاهنوفرتقياوحبصأو،اهباكترايفمثإلاب

يفسمحتيو‘كمدقتنيهتدجوةليذراهنأىلعةيصعملاكلتهباكتراىلعمهدحأدقتنت

بابنمهيتأتنحنكلواهيطاعتنعجتنتلائواسملاواهراضمركذيبهسيودقنلا

للاعرشبمرحموةيصعمكلذهلمعنأوهنعداعتبالابجبركنمكلذنأهلركذتو©نيدلا

.دومحلاكيلعبلغييعجركنأبكفصيو،كنعهقنعيوليوروزياذهكنمعمسينيح

نوكيركنملانعيهنلاوركنملأانعيهنلانعجرخيالبابلااذهيفحافكلانإ

ىلوألاتاقلحلايفكلذىلإةراشإلاتقبسامكيضابإلابهذملادعاوقنمةليصأةدعاق

ةيضابإلاصرحدقوكنعتكسيئاركنمىريملسملزوجيامفباتكلااذهنم

3ةبازعلاسلاجممهيدلدجوتامدنعاميسال،اقيقدامايقاهبمايقلاوةدعاقلاهذهقيبطتىلع

قحمهسفنألنوطعياوناكو،هوركملايفتحاهحافكىلإمرحملايفاهحافكاوزواجتو
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وأبجتاَمبمهنورمأيفنيقيلاىلعهيفباوصلاوأطخلااوفرعتيتحسانلاىلعفارشإلا

.هركيوأمرحيامعمهنرهنيونسحي

ةبرجةريزجو،ديرجلادالبو{ةماحلاو،ناوريقلاصحفلاثمأيسنوتلابونجلانأمغرو

نمدحاولانإف3مالعألاءاملعلابجعيناككلذنيبامونسارمغو،ةطامطمو،رمدلابجو

ىلإللحتريو،ةدعابتملادالبلاكلتنيبلقتنيو،رفسلاقاشمدبكتيناكءاملعلاكنلوأ

ىريو©بثكنعمهتريسفرعيلامايأيحلكعمميقيفءارحصلايفةبراضلاءايحألا

يحىلإخيشلاكلذلقتنيامو،هبلمعلاوهلمهمهفىدموهللانيدىلعمهتظفاحمرادقم
يهنلاوفورعملابرمألايفغلابيوشةمهملاسفنبموقي،رخآدلبنمرخآخيشهبقعيتيحرخآ
عمتجملااذهلثميفدجتاللاةليذرلاةبراحمبموقياهانرتخالاةرابعلابوأركنملانع

.تادلجملاألمتثيداحأديجملاحافكلااذهنمخيراتلابتكانلتظفحدقواناكم

امرحمنوكينأغلبيالرمأيفةريسلااوفلاخدقسانلادجيفادلبمهدحأروزيدقو

أرجتيو،نيملسُمْلانملودعلاةريسو:مالسإلابادآيفلهاستلاسانلادوعتينأنمافوخو

نعمههاهنيو،ةريسلاةمزالمبمهرمأي،اهياعنورصيمتةريغصلاباكتراىلعسانلا

.مهدلبىلإلوخدلانععنتميو،نيملسُملاةريسيفةرهاظلامالسإلابادآنعجورخل

نوملسملاومالسإلاهيضرامىلإاودوعيو،كلذنعاوعلقيتحمهماعطنملكألاو
طلستقحمالسإلاقالخأىلعةيضابإلاظفاحديجملاحافكلاكلذببسبو،نوقداصلا

نيدىلإةوعدلانيبومهنيباولاحو"مهيديأاوديقومههاوفأاومكو،ءاملعلاىلعنومكاحلا

.ىوهلامُهَلءاشامنوبكتريةيادهنودةماعلاقلطناف5هلل

ةنايصىلعصرحلاعمف{ةيضابإلاخيراتيفةحضاوةرهاظعساولااهانعمبةليذرلاحافكنإ

هنعانثدحتيذلاةبازعلاماظنىنيبطتببسب،هدارفأنيبةيصعملاراشتنانميضابإلاعمتجملا
امميحةليذرمساهيلعتقلطأامةبراحمىلعءاملعلاصرحةيضامتاقلحيفباهسإب

ناك«ايبيلو،يسنوتلابونجلايفةبازعلاماظندقعطرفنانأدعبيحو،ةيصعمنوكينأغليال
يصخشبجاواهبمايقلانأنوريو{ةمهملاهذهبمايقلاىلعنيصيرح-دارفأك-ءاملعلا
تطبرو،مهاوفأتمكو،ريخألايكرتلارصعلايئةمكاحلاةطلسلامهيلعتبلغتح!مهيلع
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نعدعبلادجتتلزالف«ايقابلازيالحافكلاكلذرثأنأىلع،اقباستلقامكمهيديأ

نمهيفصالخإلاوةنامألاو«©بجاولاءادأىلعصرحلاو،سانلالاومأنعةفعلاو،تاهبشلا

ببسبموينعامويصقانتتلالخلاهذهنأمعزأالو،الثمةبرجيفسانلااهبىلحتييلالالخلا

نممهليقبامىلعاوظفاحينأناوخإلاكئلوأيفلمألافرصعلااذهيففراجلارايتلا

.اهجئاتنوهئاطخأبابسأئطخملامهفيو،دراشلامهيلإعجريح،عيفريقالخأىوتسم

يفريغلاىلعدامتعالاةليذرو،لوستلاةليذرو،ةلاطبلاةليذرمالسإلااهبراحييلالئاذرلانم

ةماركىلعصرحيملسملزوجيامف،ةردقلاعمكلذمالسإلامرحدقوةايحلاقفارم

مهللا،هيلإسانلاهبنسحيامىلعدمتعيو،لوستلافرتحيالطبتمشيعينأهيفمالسإلا

يقلتولاؤسللهيديدميالملسملافالإو،تاروظحملاحيبتيلاةرورضلاتالاحيف٢

ريبكلاخرؤملاهلوقيامكيلإقوسألئاذرلاهذهلةيضابإلاحافكىلعدهاشكو،سانلااياطع

:نسحذاتسألالوقي"ةبحألاسنؤم"باتكلهتمدقميفباهولادبعينسحنسحذاتسألا

قاشمىلعمهمادقإبو،ةايحلاكرتعميفمهطاشنبنوفورعم-ةبرجلهأيأ-مهو"

فافكىلعلوصحللباعصلامهماحتقاو،عباتتملادكلاوبسكتلاليبسيفةبرغلاباعتأو

كلذبةدوعلامهنمدحاولكلمألبديعبلامهرارقنكامأيفهبعتمتلاةينبال،لاملانم

وذنانجهبطيحي،‘بسانملزنمةماقإيفهقافنإو،ريغصلامهنطوىلإيلاغلابستكملا

نمكرديامدنعهبحاصلدعاسملانوعلانوكي،حافتومركونوتيزوليخننمرامث
.باستكالاولمعلاىلعرارمتسالاوهطاشنىلعيدامتلانمهعنميامرمعلا

لكمهفصواذكوانفالسأواندادجأوانؤابآانلبقنممهفرعو،ةبرجناكسانفرعاذكه

لمعودجتافصيرمعليهو،ثيدحلاوميدقلايفةريزجلارازوأرطقلااذهنكسنم

ءانبيفدالبلاةداشإلةعفانلاةليسولاهاريولمعلاةميقردقينملكامهذبحي،نيبئاد

يمهريصنأىلإكولسلااذهمهبادحدقلو،ةجاحلاةقبرنماهينطاقريرحتو،اهنارمع

الةياغيهوةموكحلالاصميفمادختسالاىلإعلطتلانعو!ةفيظولاىلإيعسلانعىنغ
نمفاكنتسالامدعو،شيعلاةضاضمىلعربصلاو،لمعللةليوطلاةسرامملابالإاهكردت

."دلجتلاوةبرجتللةجيتنيهيلاتلابو،ةيساقتناكامهمنهملا
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شةبرجلمهأنمادارفأفرعيالنمانمسيلو":مالكدعبيسحنسحذاتسألالوقيو

،بافتألاةرارماودبكتوداصتقالاناديميفعضاوتملاطيسبلالغشلابمهتايحاوأدتبا
لهأنمرهدلانمنيحدعباوحبصأتيحةقهرملانهملاىلعاولبقأوشيعلاةضاضمو

لاؤسللهديدمينمةبرجلهأنيبنمنأعمسننكنملانإمتكلذةجيتناذهف،ءارثلا

هليلحدكي،هجراخوأهنطويفناكأءاوسمهرقفأنإلب،هريغىلعةلاعشيعينمالإ

تئثشنأةديدجةرامعنمامو،لوستلاهنهتمينأىضريالو،هنيميبهتوقبسكلهراهن

اناكداهبرجأتسيفيبرجاهيلإقبسيوالإ،اهئانبءاهتنالبقواهجراخوأسنوتةرضحيق

بشييولاةركفلاتيأرنأدعببيرغلانماذهسيلو،اهريغوأةلاقبلالحموأ،هتراجتل

اهكلسيقيرطعجنأىلإهتدلجءانبأنمهوقباسهدشريدقو،هرغصنمةبرجديلواهيلع
اذهبابسأنمناكف«ايبدأوايدامةبولطملاةنوعملابهنودميوؤهلهأتوهدادعتسابسح

ناكامكهيلعربصلاودكلابحمهقورعيفىرسو.ةنامألامهدارفأيفتبدنأجاهتنالا

،بسكتلاىلعةرباثملايفدهتجاو،لمعلاىلعمهريغومهريبكلبقأنأةسوململاهجئاتننم

بيطأنم-اهتترترقفىلع-مهتريزجتلظهلكاذهلضفبولسكلاوءانولاكرتو

.ةيسنوتلالزانملافدالبلاىهبأوتاخانملا

النإف6مهتريزجيفةيرجلآطاشننمىرخأةيحانىلإهللاكاعراي-رظنامش

يديالسمشلاءاوضأليقلتسينمالو،لمعلانعلطاعوهنممهيفدجتكبسحأ

."هتفرحلعطقنميمويلاهلغشىلعلبقمرابكوراغصمهلكف،اكارح

بابكنالااذهو‘لممعلاىلعةيبرتلاهذهف":نيسحنسحذاتسألالوقيمالكدعبو

ةيسنوتلاتاعطاقملايفةفصلاكلتىلعهلثمدهاشيالامبر،ةرباثملاودجلاببوحصملا
.باهولادبعنسحنسحذاتسألامالكىهتنا."ىرخألا

مهدنعتنوكتاَمئإةبرجلهأيفريبكلايسنوتلاخرؤملااهببجعأيلاقالخألاهذه

ةليذرو.ةلاطبلاةليذريهو\دحاوقسنيفيرجتلئاذرةدعلةيضابإلاءاملعحافكببسب

ةليذرو،قيرطرسيأنمبسكتلاةلواحمةليذرو،شيعلالئاسويفريغلاىلعدامتعالا
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وأمارحلابسكلاةليذرو،هتماركوهتيصخشلباسحيأنودلاملاىلعلوصحلايفةبغرلا

ءاهةداضملاتافصلاهيفتنوكتو،لئاذرلاهذهنميضابإلاعمتجملارهطدقو.هوبشملا
قرطلانمباستكالاىلعصرحلاو«سفنلاىلعدامتعالاولمعلاوطاشنلامهيفدجتف

.كلذىلإامو،ةلماعملايفةنامألاو،لالحلا

نأو«سانلاحامجاوحبكينأدعبنممهريسباوراسنيذلاءاملعلاوالوأةبازعلاعاطتسادقل

نودناكامو،ميرحتلاةجرداهنمغلباماهلاكشأواهروصفلتخُميفةليذرلاباكترامهوبنجي

لعلو،بناجلااذهيفءاملعلاحافكلةحضاواراثآدجيتاعمتجملاسردييذلاثحابلاو،كلذ

:راصتخاوزاجيإيفهيدينيباهعضأنألواحألاةيتآلاروصلايفةلثمأىريممركلائراقلا

لاومألاو{ةبارتسملاعئاضبلامهقاوسألخدتالأنوصرحيةيضابإلانمءاملعلاناك١-

مهيلعبلغتو،ةعتملامُهَلذلتف؛مارحلالكأسانلانوطبئرمتستنأنمافوخ{ةبوصغملا

ىلعنوفرشينيذلامهءاملعلاوةبازعلاناكدقفكلذلو،ةيصعملامهيلعنوهتو،ةوهشلا

.هتفاظنوهتراهطىلعاوظفاحينأنولواحيوعمتجملاةايحنمبناجلااذه

مهنإف\نورصتنيوبرحنيملسُمْلانمةقرفيأنيبومهنيبعقتامدنع١٢-

بورحلاعيمجنأتبنيخيراتلاوعبتتلاو{ماقتنالاوؤ©بلسلاو،ةمينغلانعمهيديأنوكسمي

اعافدمهنمتناكاَمَئِإَومهريغنمموجهلااهيفناكاَمئإسنوتيفةيضابإلااهيفكرتشايلا

.نطولانعوألاملانعوأسفنلانع
ىلعتاراغنشينألواحسنوتيفةيضابإلانمادحأنأخيراتلاظفحيمل٣

مهريغنمموجهمهيلععقواذإو،ةمينغلاووزغلاقيرطببسكتينألواحوأ،دحأ

نمهدجتاماذهضرعوأمدنمهللامرحاملاوضرعتينأنود.نيدتعملاناودعاودر

؛فقرفلانممهريغوةيضابإلانيبقرفيملاذإالإمهللا،خيراتلارداصميفمهتريسعبتت
.هللاءاشاموةلزتعملاوراكنلاوةيرفصلاك

مهسفنأبنولوتييلاطيجلاليعامسإمالسإلافوسليفمامالالثممالعألاءاملعلاناك4
ءارشلاوعيبللةحيحصلاقرطلاسانلانومع؛قاوسألاورجاتملايفنولوجتيف،ةبسحلارومأ

.عرشلااهعنمينێلالماعتلاروصنمةروصىلإوأ،ابرلاىلإةيدؤملاقرطلامهلنونّييو
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كولسلابنومتهيامكصاخشألليدرفلاكولسلابنومتهيءاملعلاوةبازعلاناك٥

ةريسفلاخينأهسفنهللوستنمىلعةيانعوةوقيفةءاربلامكحنونلعيمهارتف،يعامجلا

لكنعيهنلاىلإنوعراسيءاملعلاىرتو،ناطيشلاعمليميفهسفنهبلغتوأ،نيملسُمْلا
باكتراىلعدرفلانورقيالمهفليبسلاءاوسنعفرحنيدقعمتجملانأب.ةرداب

نوتكسيالو،ميوقلاقيرطلاىلإعوجرلاىلإرطضيف،ةءاربلابهيلعنومكحيمهل؛ةليذرلا

ىلعاوظفاحفقوملااذهبو،نيقداصلانيملسُمْلاةريسنمعبنيملاممعمتجملايفأشنيامع

قيبطتىلعاصيرحافيظنايمالسإاعمتجمربتعييذلا،يضابإلاعمتجمللةلماكةريس
.تايئزجلافوتايلكلايةيمالسإلاةعيرشلا

يفحافكلاولمعلابمهماظنتحتلخاددرفلكاوفلكينأءاملعلاوةبازعلاصرحي٦-
،يرظطفلاهدادعتساعمبسانتيالمعصخشلكلاودجينأنولواحيو،لالخحلاشيعلاليبس

تالاحلايفالإلوستلافرتحينأيضابإلاملسمللنوحمسيالو{ةيصخشلاهتءافكو

ابسكهيلعردييذلالمعلاصخشلادجيامنيرعوجلاةلئاغعفدردقبردقت،ادجةيرورضلا

لاذتبالانعهتيصخشةماركوههجوءامظفحتةميركةايحهلأيهتوأ3هيفكي

راثكإلاىلعوءارقفلاةدعاسمىلعثحبلايفةدراولاصوصنلانيبنوعمجيمهو.نانتمالاو

عنمتو"لوستلامرحتييلاصوصنلانيبوةمحرلاوفطللابلئاسلاةلماعمىلعو،ةقدصلانم

ةنهملوستلاذختينأملسملاىلعمرحيهنأبفرتحينأعيطتسييذلايوقلانعةقدصلا
.ةليذرلاهذهباكترانعيهنلابالوأكلذنمهوعنمينأنيملسُمْلاىلعو،اهنمفرتحي

ههيجوتبهلحتتمّلاذإةايحلاوألمعلاةصرفةحاتإبايناثوملسملاةزعوقفتيالاذهنأبهعانقإو

ريظنلاعطقنماحاجنبابلااذهيفةيضابإلاءاملعحجندقو،قيرطلااذهيفميلسلاهيجوتلا

اووذماسجألاءايوقأمهو-تاهجلاضعبيفنيلوستملانماجاوفأهيفىرتيذلانيحلايفو

ضعبلناسللاديدرتو"يديألادمبلاملااوبسكينأنولضفيمهنأريغ-لمعللدادعتسا

،هوعنموأهوطعأسانلافككتيادحاوالوستمدجتاليضابإلاعمتجملايفكنإفتاوعدلا

.مويلاىلإةحضاوةرهاظلاهذهلازتالو‘ىرخأةهجنممهيلإلخداذإالإمهللا
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اريثكدجينأعيطتسيو،زاجيإيفميركلائراقلايدينيباهعضأةبضتقمروصهذه
مليلامهنطاوميفةيضابإلانيبشيعينأهلحيتأوأ،خيراتلاعبتتوهاذإروصلاهذهنم

.يرصعلالالحنالااهيفمهيلعبلغتي

ينسحنسحذاتسألابسحيقلاوملسميأاهبزتعييلاةميركلاروصلاهذهنأىلع

.دهجوءانعدعبالإبوعشلااهيلإلصتاللحارموايازماهضعبباهولادبع
امملهنإو،اهنعىلختننحنانأدباهبفاصتالاىلعانفالسأصرحيلامراكملاهذه

اوأدبدقايبيلفوسنوتيفةيضابإلانأديجملاخيراتلاكلذضرعتساانأويسفنيفزحي

اهبراحييلالئاذرلاكلتضعبنوبكترياوحبصأوداجمألامهفالسأةريسنوفلاخي

ىلعلوصحلاىلعفهلتينممهيفىرتتحبصأفةداوهالوفقوتنودبمالعألامهؤاملع

نمىرتدقلب،عمجلاكلذلئاسوىلإرظانريغلاملاعمجينأهمهينمو،ةفيظولا

هارتفمالسإلامكحباهتبراحمىلعهوبأصرحيلاتاقبوملاكلتضعببكتري

.ةراجتللوألامعتساللمالسإلاهمرحامماهريغوأ،طوعسلاةبلعوأ،رئاجسلاةبلعلمحي

هيلعتظفحنلاتاموقملاءاردزابيلتبااذإ۔-بعشيأ-بعشلانأةرملاةقيقحلاو

هنإفمهلئاذريفنيرخآلادلقيو.ةيقلخلاوةينيدلاهايازمنمللحتيحبصأو،هتماركوهتيصخش

.رارقلاةديعبةوهلإردحنيفوس

السسنوتيقةيضابإلانعوأ،ةيرجنعثدحتأانأومالكلااذهقوسأنيحيتنإ

دصقأامنإوبسحفيضابإلاعمتجملاالو،طقفةسوفنلبجلهأالو،طقفةبرجهبدصقأ

امبتبيصأامةميركلاةمألاهذهنإف\بهاذموفئاوطاهيفاَمِءاعمجةملسملاةمألاهب

قباستو،ةيرشبلاىلإةلاسرلمحتةمأكاهتاموقمنعتلختنيحالإ،هبتبيصأ

امرثكأاورتبيلاهنولغشي،ةموكحلايففئاظولاىلإو،ةلودلافبصانملاىلإاهدارفأ

مكحتلاوةرطيسلاةوهشمهسفنأيفاوعبشيلو،دهجنمنكمياملقأب،لامنمنكمي

ةلاطبلااوأرمتسامت،هلجأنماوداعتو{هيلعاونحاطتوكلذىلعاوفلاختمتدادبتسالاو
متو©بسكملاوحكنملاوسبلملاوؤبرشملاولكأملايفمارحلالاملامهقولح,فغاسو
ىلإارطحناو.ةيداهةدئاقةمأكمهصئاصخنعاولزانتف،دحلااذهيفناطيشلاممفقي
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اوضرعأو،لئاذرلاوءاطخألايفهعبتو،هنمسبتقتو،ريغلادلقت،ةفيعضةليزهةمأاونوكينأ
ةلودمظعأو،سانللتجرخأةمأريخسانجألاوممألاشنمنوكيذلاجهنملاكلذنع

.ءايمعةلاضممأنمةبرجتللجهانمنودروتسياوحبصأو،ميوقلاقيرطلايفةيرشبلابتراس

هيدْمتناملاتناكذملضدق3ممكَنابأًالاريبدوقيىمغأ
.مالسلاوبحلاوريخلاىلإةيرشبلااوداقومهفالسأهبتراسيذلايهلالاجهنملانيسانتم

لكردصىلعمثجي!ةريغصممأىلإمسقناميظعلايمالسإلاملاعلانأفسؤملانمو

نمةفئاطهلوحنمو،باقلألامخضأوءامسألامظعأهسفنىلعقلطي،زوجارأاهنمةمأ

خفتتتاقاوبأوأؤ©بعللتعضوةيبشخزيجارأاونوكينأنعنوديزيالاعيمجمهو،عابتألا

:لوقينيحرعاشلاقدصدقلو،شفتنتوخفتنترفاظألاةملقماططقوأ،ةياعدلل

دِضتُْمَواهيفدمتنُمءامسأسلةنألاضزأيفيندهزياًمِ
دسألاةَلوَصاًخاَتنايكحيرهلاَكةئّضلَسريغيفةَكَلْمَمباقلأ

.ءوسيلازيالوميدقلارعاشلاهفرعامىلععضولاءاسدقو

اذإف،هيخأىلعرمنتيوشفتنيوخفتنيباقلألاهذهنمبقلبحاصلكنأفسؤملانمو

نيذلا،باقلألاهذهباحصأهيفدجتيذلانيحلايفوكدتونملذأحبصأيبنجألاهلحال

ىلعةضيرعلاىوعدلاو{ةماعزلاوةدايقلابايثنولبًرستيو،توعنلامركأمهسفنأىلعنوفضي

نودسأتسيو،نيدلايفمهناوخإبنوشرحتيمهدجتةمألاةحلصمىلعصارحمهنأ

يفامنودقتنيواركنملانعنوهنيوؤفورعملابنورمأينيذلاءاملعلابنولكنيوشمهيلع
نأنوفكنتسيالةوخإلاعمربجتملارهظملااذهعممهو‘فارحناوداسفنممهمكح

مالسإلابرحيفهحالسامويعضيملنمنوقلمتيونطولاوأنيدلايفمهئادعألاوللذت

نوعمطيينغوأ،هتوطسنوشخييوقىلعاروصقمناكاذهمهقلمتيلو.نيملسُملاو
.مهنمربكأوهنملءاضرإمهنودوهنمنوقلمتينولازيالمهنكلو.هتورثيف

ةبذاكلاتوعنلانوفضيءامعزلاوأءاسؤرلاكئلوأدجتنأملسملاعمسيذؤياًممو

اليذلالجرلاوهوزيزعلاقيدصلالابقتساهنولبقتسيو‘=“صربقبحاص-سويراكمىلع
ىلعةقناحلانييبيلصلافيسلمحيلازيالو،كرتلانمنيملسُمْلاءامدبنيتئولمهاديلازت
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ةريزجيفنيملسُملاتانعإىلعنانويلاكةيبرغلالودلانمعيطتسينمبلؤيو،نيملسُمْلا

ةواسقلاةليحنمكلمياملكببراحيومهنطونممهجارخإومهلالذتساوصربق
.يكرتلابعشلايفو،يصربقلابعشلايفةيقابلاةيمالسإلاحورلامهئاهدو

ىلعديزيامىلعاوضقوريمشكاورمعتسانيذلادنهلاءامعزعمفقاوملاهذهلاثمأدجتو

.ىوأموأنطونودبنولازيالسانلانمافالآمهنماودرشو،نيملسُملانمنيالمةرشح

النيذلاايقيرفإءامعزنمهريغوأيسالساليهعمطبرتةنيتملارصاوألاهذهلثمدجتو

ءاسؤرلاكتلوأنإلب،نيملسُمْلانوبذعيو؛مالسإلانوبراحيهللاءاشامىلإومويلاىلإنولازي

ةلودىلعاوضقفرابجنزيقنوينثولاماقمويةفشتنبباوسبنينأاوعيطتسيملءامعزلاوأ

ءاسؤرلاوأءامعزلاكئلوأسبنيملكهللارونبريستيهونورقكلانهاهيلعترمةملسمةيبرع

.ايقيرفإيفةينثولاوةيبيلصلاراصنأنمافوخوأ{ءايحميلألاثداحلاكلذيفةفشتنبب

مهنأنومعزيو«هللانيدبملعلاىلإنوبستنياموقدجتنأاذهنماررضدشألعلو

نأهللانوشخيالوكسانلانبومهنيباميفالومهسفنأفمهلجخيالهيلعنوصرحي

مساباهنوبكتريقلامئارجلاكلتمهلاوللحينأوءامعزلاوءاسؤرلاكئلوألطاباورربي

من،ةكرشمةمأوةملسمةمأنيبطبرتنيلاةمنآلاتاقالعلااوكرابينأوءامسألانم

اهدوركموةليحنمتكلماًمباهريغيفمهبراحتواهرايديفنيملسملادهطضتلزت

!مهريغعملماعتلاقرطنيملسمللنيبيلمالسإلااهبءاجلاةيوامسلانيناوقلانيلهاجتم

2ّ۔هً؟هيرهم۔.س7.(وح۔/ك2...۔=.. نوقلتءايلوامكودَعَويودعاوذختتالاونمانيذلااهناا:ىلاعتهلوقدودحيفةينثولاوكرشلاممانم
٤ومه.٠م وومم٤وَء٠

٠ ْ٠.٨ا۔١إ۔۔.۔ال,دس۔٥۔,۔..)١ح۔.۔,,۔۔ےص١؛۔١۔,2.ص۔۔۔۔۔,إ٤ نيدلايفمكولتاقنيذلانعهللامكاهاننإف:لوقيو.'4قَحلاَنمكءاجاَمباورفكدتوةدوملابمهيلإ

٢4)ده1وهغ.٠ارمه.7ِ2727.٤.ه/مه.

ِنوملاظلامهكلوافمهبممهوتنامكجارخإىلعاورَهاظومكرادنممكوُجَرخاو

،نامثعفحصمكةيبرعلاةيموقلاونيطسلفةيضقلعجتالودنأسفنلايفزحياممو

بونجيفعقيامىلعايلاعاهتوصعفتريو،اخارصواجيجضايندلاألمت.ةلئانعباصأو

١.:ةنحتمملاةروس١(

٩.:ةنحتمملاةروس٢(
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ملةنانرلاءادصألاتاذقاوبألاكلمتيقلا،لودلاهذهدوسلاوضيبلانيبملظنمايقيرفإ

3رابجحنزيقةملسمةلودىلعةليليفىضقينأةيناسنإلاوأةيمالسإلااهرعاشمكرحي

سفنيفوءادوسلاايقيرفإيفمهنمفالآبذعيو،ريمشكنمنيملسُملانمنييالملادرشتو
كلمعباصأوريمشكيفةميرجلاءامدبةثولمةيدنهلاةلودلاعباصأهيفتناكيذلاتقولا

مهناطوأءاسؤرلاكئلوأحتفيفةشبحلايفنيملسُملاءامدنمرطقتبصعتملاةشبحلا

قنينمؤملااولتاقو،هلوسروهللااوداحنيذلاكئلوألمهدئارجومهتاعاذإومهرودصو

.نورفكيولاودوومهجارخإىلعاورهاظو{مهرايدنممهوجرخأو،هللانيد
ئراقلاىلإةرذعمف،خيراتلانعثيدحلاخيراتلاينبذتجاو«عوضوملانعتحنرخينارأ

.اهروصتأوانأاهفرعأاًمماريخاهروصتيو3اهفرعيءايشأيفتقونمهلتعضأاميفميركلا
نعفرعامباوظفتحينأىلإمهوعدأنأوهيناوخإهبثدحأنأديرأاملكنإ

ةماركبملسملاباشلاظفتحااذإف،اهناولأواهروصتشيقةليذرللحافكنم؛مهفالسأ

يأنمبسكلابحهكلمتيمنو،ةعدلاهيلعبلغتمنو،ةوهشللهسفنملسيملفملسملا

هسفنةراهطىلعظفاحاَمَئَِو،ريغلايفمكحتلاورهقلاوطلستلاةبغرهيلعبلغتملوقيرط

يهو،اهلجأنمقلخقلاةقيقحلاىلإعجرمت،اعيمجهتايحقفارميفو،هلاميفو،هكولسيف
...ةلاسرلاكلتلمحىلعةيرشبلامامأوهسفنمامأوهبرمامألوؤسمةلاسربحاصهنأ

ةمدقملايفهسفندجيفوسهنإفاهبلمعوةقيقحلاهذهىلإملسملاباشلاعجراذإ

يفريسينأدارأاذإامأ،ةفرعمىلعمعوقلاليبسلااهيدهيو\ةمكحباهدوقيةيرشبلاةلفاقمامأ

ىرخأامّمأنأل؛يويندلادجملاىلإلصينل...لصينلهنإفهريغهكلسيذلاقيرطلاكلذ

دجملاىلإلصينلوقابسلاةياهنلبقاهيوطينأهيلعليحتسيةليوطلحارمبهتقبس
.ميلسلاهاجتالانعداحو،هليبسلضهئكل؛هقيقحتبمظعألاقلاخلاهفلكيذلايورخألا

قن22بل
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هللانيدبلهجلات

اذهنوربتعيمالسإلاءاملعناكواهرطخأوةيناسنإلاءادعأربكأوههللانيدبلهجلانإ

اوناكدقلو،يشيألبقهيلإةفورصممهتيانعتناكو،اهمهأوداهجلانيدايملوأناديملا

ءارجأرظتنينأنودهبجاوءادأىلعصيرحيأموقيامكناديملااذهيفحافكلابنوموقي

مهنأنوريمهفكلذلو.ملاعلكليصخشلابجاولاهنإادحأنمارمأوأ،اركشوأ

دلبيفنوشيعياوناكاذإف{،هبنوفلكم،ميلعتلانعىلوألاةجردلابمهسفنأمامأنولوؤسم

اوحتفينأو،هيهاونومهبررماوأمهوملعينأوأ،هللانيدبسانلااورصبينأمهتمهمفملسم

رفكلادالبحاتتفاىلإةيمالسإلاشويجلاتقلطنااذإوةايحلايفةرانتسالاوةفرعملاقافآمُهَل

لاتقلايهتنيامو؛مالسإلاةيارنولمحينيذلادونجلانمضءاملعلاقلطناةوعدلاغالبإل

مهبجاوءادأىلإنوقلطنيمتمهفويسءاملعلاعضيتحرفكلادالبنوحتافلالخديو

لكبحتفلانابإعئارلارودلااذهنيملسُملاءاملعىدأدقو،ميلعتلابجاو،يصخشلا

ةؤولمملاةقلغملابولقلاىلإهدئاقعلاخدإومالسإلارشنيفمهلضفلعلو.ةنامأوصرح

نأاودازامءالؤهنإفدالبلااوحتفنيذلانيبراحملالضفنمربكأناك.ةينثولاوةفارخلاب

رفكلانوصحاوكددقفءاملعلاامأ،\بشخنماباوبأاوحتفو،ةراجحلانمانوصحاوكد

.هللارونىرتلمهرئاصبوسانلابولقاوحتفولهجلاوةينثولاو

ءاملعرثكأنممهدجنةيسنوتلادالبلايفةيضابإلاءاملعنعثيدحلاىلإانعجراذإو

ىرخألادالبلايفةمألاءاملعضعبناكاذإو،هيلعاصرحوناديملااذهيفاحافكةمألا

اوناكةيضابإلاءاملعنإف.ةيونعملاوأةيداملاتادعاسملامُهَلمدقتو،لودمهدنست

تناكو،ناطلسيذىلعكلذيتاودمتعينأنود،لئاسونممهيدلامبلهجلانوبراحي

تناكو،ةبسنىلعأنيملعتملاةبسنتناكو،سرادمةيمالسإلادالبلارثكأنممهدالب

هبموقياَمئإكلذلكو،هتقفنىلعةساردلاهلرسيتتالنملكيوأتةيلخادلاماسقألا
ةبلطلاعمجنولوتيمهو،سرادملاءاشنإنولوتيمهو،ميلعتلانولوتيمهفمهسفنأءاملعلا
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كلذلعستتالةيداصتقالامهدراومتناكاذإف،اهيلعقافنإلانولوتيمهوةساردللمهبلجو

ةحارلالئاسوةبلطللرفويل،هلامودهجوهتقولذبيمهنمدحاولاناكف،مهريغباوناعتسا

نولوتيفيداملابناجلاباوموقينألاملاباحصأعمقفتيدقو؛ميلعتلاىلعلابقإلاو
لعلوةفرعملاثبوإملعلارشنليبسيفهحافكوهلصاويل،ةيميلعتلاهعيراشمىلعقافنإلا

دقو،ةيسنوتلادالبلايفةيضابإلانادلبنماهريغيفاهنمةبرجيفرهظأتناكةرهاظلاهذه

ىلعنوفرشياوناكنيذلاةبازعلاطابرلحناامدنع،ةرخأتملانورقلايفرثكأتحضتا

،ةرشابمءاملعلابةطونمتراصيلاةماهلاتابجاولاىدحإميلعتلاةيضقتحبصأو!ميلعتلا

دوهجةيملعلامهدوهجىلإنوَّمضياوناكف،اغيلباساسحإاهبوجوبنوسحياوحبصأو
.نكميامنسحأىلعةسدقملاةلاسرلاهذهباوموقيلةيداملالاملاباحصأ

،عوضوملابامامتهارثكأتاعومجموادارفأءاملعلاحبصأهدعبامورشعيداحلانرقلايفو

يفةمركلاةايحلالئاسومُهَلنورسيياوناكف،يداملابناجلانمةبلطلاةحارإىلعنوبأدياوناكو

ضبنعةسردملاتقاضاذإف،لاملاباحصأعمبيتارتلانمهنوذختيامبةيلخادلامهسرادم

رارقتسالاوكسلالئاسواهيفرفاوتتالىرخأةهجيفسرديبالطلادحأناكوأ،بالطلا

بلاطلاىلعقافنإلابلفكتيلءاينغألانميفغبءاملعلالصتيامناعرسف،ةبلطلليعامجلا

ابالطىرتتنكامرثكأاموهللاليبسيفةقفنكلذبسحيوغلابيجتسيوريقفلا

امرهشلكيفمهيتأيودجاسملانمدجسملةعباتلاايالخلايفنونكسيو،ملعلابلطلنوغرفتي

تحبصأوةداعلاهذهةبرجءاينغأداتعادقو.نينسحملاءاينغألادحأنمديزيومهتقفنلمهيفكي

عاونأبحأنمديعبنممهيلإنوتأينيذلابالطلااميسال-ملعلابالطىلعقافنإلاةركف

لقتناو،ريخألانمزلاىلإةداعلاهذهترمتساو5ةمئادةداعنوكتتداكتيحمهسفنأىلإرلا

سنوتيفراجتلاناكف«ةريزجلاجراخقحةبرجءاينغأعمملعلابالطىلعقافنإلابح

نمسيلودهاعملانمهريغوأرماعلانوتيزلادهعملايفنوسردينيذلابالطلاىلعنوقفني

عمسيفملعلاسرديلةسوفنلبجنموأ،ةبرجةريزجنمسنوتةنيدمملعبلاطمؤينأردانلا

.هتساردمتيحهيلعقافنإلاىلوتيو!هيلإهوعديفكلانهراجتلادحأهب



سنوتينةيضابالا[.ةبرتلابتومينةيضابأا

فرشي:يتأياًممحضتيفيناثلابناجلاامأإملعلاليبسيفحافكلابناوجنمبناجاذه

ءاملعلاضعبكلذيفهدعاسي،اهبسيردتلاو،اهترادإواهميظنتىلوتيةسردمىلعمهدحأ

ةسردملاهذهنعءيشلاضعبةديعبنوكتدقىرخأءايحأوألئابقنكلوبالطلارابكو

مظنيو،كلذلةسردملابحاصمتهيف،ةساردلانعنوفلختيوروضحلانعاهؤانبأسعاقتيف

ءايحألاوألئابقلاكلتهيدعاسمدحأووهروزينأعيطتسيثيحب،هتسردمتاقوأوهتاقوأ

سوردو‘بالظطللملعلاسورداهيفيقلي{مويلاوأعوبسألايفةمظتنمتارايزةديعبلا

ىدمو،سانلاةريسةظحالمبتقولاسفنيفموقيو‘دجاسملايفةماعللداشرإلاوظعولا

ركنملانعيهنلاو©فورعملابرمألابجاوبموقيل،هيلعمهتظفاحُمو،نيدلاماكحألمهعابتا

.كلذىلإايعاددجونإ

اهبسيلوأةسردماهبسيلةيحانوأيحبرو.ءاملعلاشيعيناكةريتولاهذهىلعو

ةفلتخُمتاهجنمخياشملانمددعاهيلعبقاعتيخيراتلاتارتفنمةرتفيفملعخياشم

يعوبسألااهلودجبتريو،مويلايفتارمداشرإلاوظعولاسوردوملعلاسورداهيفنوقلي

.ةنيعمداومهيفسرديددحمتقوخيشلكلصصخيثيحب

ةيقيقحلاةكرعملايهلهجلاعممهتكرعمو،سانلابدبتسيلهجلانوكرتيالاوناكمهنإ
ادلبنأبمهدحأعمسيدقلو،اهيفحافكلابهللايدينيبنوبلاطممهنأنورييلاةليوطلا

نمتلخ-ءارحصلايفةبراضلاةيودبلالئابقلاكلتقح-لئابقلانمةليبقوأنادلبلانم
دلبلايفرقتسيو،هلهأ-انايحأو-هلاموهنطواكرات،هلاحراهيلإدشيفنيملعتملاوأءاملعلا

ءللانيدبكاسمتسالاىلعسانلالمحيو،نيملسُمْلاءانبأملعيديعبلايحلاوأ،ديدجلا
ةسردملانأىأروميوقلاقيرطلااوكلسدقمهنألنأمطااذإنيح،هيفءاجاَمبلمعلاو

رقتسيلهدلبىلإعجرو،هنطوىلإذئنيحهَجَئاهنودبريستتحبصأواهجئاتنيتؤتتأدب
جاتحيرخآاناكمنأملعولفحافكلاةلصاوملامئاددادعتساىلعىقبيهنكلو،كلانه

.ليحرللرمشيامناعرسهنإفهدوهجىلإ

بناجو"ميلعتلاوملعتلابناجنيبناجنماميظعامامتهاةمألابءاملعلاكئلوأمتهادقل

نعمهغلبيامبالو،لاؤسلابنوفتكيالاوناكف،هللانيدىلعةظفاحملاو‘كولسلاوةريسلا
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مهفكلذلو،اهيلعنودمتعيوةدهاشملانولضفياوناكاَمَوعامسلاقيرطنممهناوخإ

©بثشكنعاهنوؤشةفرعمو،اهلاوحأىلععالطالاويحاونلاعيمجتارايزنعنوكفنيال

رمتسيدقوغيرأيداوىلإلصيتحبونجلانادلبعيمجروزيالثمناوريقلانمملاعلاناكف

يفوهو،ةسوفنلبجىلإلصييحاقرشمريسيدقوؤ©بعصمينبةيدابوأ،هبنالجراوىلإ

ءاملعتمو،املعموادقفتموارئاز،يحويحوةيرقوةيرقوكدلبودلبنيبلقتنيكلذعيمج

وأميلعتللمهدنعماقأ،ميوقتوأ"ميلعتىلإنوجاتحيهلهأدجواذإفرظناناكملحاملكو

ةيملعلانيتيحانلانممهلاحيضراذإو"ملعتللثكمهدنعسيلاملعمهدنعدجواذإو،معوقتلل

لاةدتمملاتافاسملاهذهتناكدقلوضمهريغىلإلقتنامهنيبءاقبللايعاددجيمنو،ةينيدلاو

كللتيفمهلئاسوبةنيه،ةلهسةريسيمهيلعتناكةرضاحلاانلئاسوبةبعتموةقاشمويلااهارن

ساقملابلامعألاوتافاسملاسيقنو،ةرئاطلاوةرايسلاو،راطقلابكرناننأكلذروصعلا

تافاسملانوسيقيو؛مهتادارإومهمئازعنوبكرياوناكدقفمهامأ.ةيداملايفلغولايداملا

دجتنأردنيلهنإو،تافاسملاىوطتوتابقعلامهمامألءاضتتف،ةيحورسييايقمبقاشملاو

ذخأيواهيطعيو‘بهذملايفهناوخإاهبيلانادلبلابلغأرزيملءاملعلاكئلوأنماملاع

.مهنمنوريثكلالعفامكرقتسيو،ريخألادلبلايفميقيدقو،اهنم

ةيضابإلانادلبنمادلبذخأامهنإفاروصلاتائمةرهاظلاهذهلدجينأخرؤملاعيطتسيو

المذخةكرابملاةريسلاهذهبريسيليلقريغاددعمهنمدجوالإهئاملعةريسعبتتوهعبتتو

مهأنمةليوطةنمزأيفناكيذلاو،ناوريقلاىلعفرشملاخماشلالبجلااذهؤتالسولبج

اوناكنلاةريثكلاسرادملابناجىلإدجتفوسفهئاملعةريستعبتتاذإكنإةيضابإلالقاعم

يفنورشتنياوناكمهنإ،ةساردللتاهجلاعيمجنمملعلاةبلطاهمؤيوكانهاهيلعنوفرشي

ميلعتلاةيضقلجأنماولقتنادقمهنماضعبدجتكنإلب،ىمظعلاةلاسرلاهذهءادألنادلبلاةيقب

يفرصعءاملعهعضييذلا(»يالسولاينغلادبعةمالعلااذهف،اهلكةيسنوتلادالبلاجراخ

ملعينادلبلابرميلازيالوتالسولبجنملقتي،ركبنبدمحمهللادبعيبأمامإلاةقبط
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«سرادصملاسسؤيو،ةبلاكتملاعدبلابراحيو،ركنملانعيهنيوفورعملابرمأيو؛ملعتيو

.-هنعيضروهللاهمحر-.كلانهىوثيف،وابكىلإفاطملاهبيهتنيتتح

كسمتلاىلإوعدي،ةوعدلالهأدالبنيبلقتنيخالسولاىحيءايركزوبأةمالعلااذهو

ينفو،ولجآىلإفاطملاهبغلبيتحسرادملاحتتفيو،نيتملاهلبحبماصتعالاو،هللانيدب

.0»نالسولارفعجةمالعلاهدلوولجآ

.ركبنبهللادبعيبأةجردنمةبيرقلمعلاوملعلانمةجرديفيتالسولاءايركزوبأناك

يبأةبترميفوهوهيلإمهبحأنموهللادبعيبأبالطبجنأنمرفعجهدلوناكو

.ركبنبدمحمنبدمحأسابعلا

يهدحأنمةيدامةدعاسمىلعدامتعالانودملعلارشنليبسيفلصاوتملاحافكلااذه

تصجرولكنإو،حلاصلافلسلاكلذاهبزاتميناكيلاصئاصخلاوأتازيملاىدحإ
ميلعتنوبسحياوناكروصعلاكلتيفملعلالهأنأتدجول{ةماعيمالسإلاخيراتلاىلإ

ىلعنوصرحياوناككلذلو،اهبمايقلاالإاهنممهلحيال،مهيلعةبجاوةضيرفلهاجلا

.لاموأدهجنماهليبسيفاولذبامهماهئادأ

نأملاعلاةماركبردجيامف،لامللوأةايحللةليسومايألانمموييفملعلانكيملو

اهيفتبلقنايلاروصعلاهذهيفالإمهللا،هملعنعالدبوأاضيوعتذخأيتحاهبطحني

!مهلامعأينهللابناجةياعرنعسانلادعبو،نيدلاماكحأتيسونتو،قالخألاسيياقم

،داشرإلاوظعولايفسردىلعارجأضبقيلءايحنودةحاقويفهيديدميلجرلاحبصأو

هتالصوأ،نيملسُمْلادجاسميفهناذأىلعتحوأ،ميركلانآرقلانمةروسةوالتىلعوأ

يهتحبصأتادابعلاامنأك،ميظعلايلعلاهللابالإةوقالوةوحالوإمهنمةعامجب

.هللالةلودللىدؤتفئاظوىرخألا

جك6بججق6بججق6ج

.ةعساتلاةقبطلايفهيبأعمينورابلاهللادبعوبأهركذ١(
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ةعربلاحانك"

هللاناوضر-ةباحصلانمزيفهئافصىلعايقيرفإىلإمالسإلانولوألانوحتافلاغلبأامدنع
لكاشملاعيمجلالحهيفاودجومهنأواميسال،هوقنتعاوهولبقتو©هيلعسانلالبقأ۔مهيلع

.ةحضاولاةيفاصلاهتديقعمهنيبترشتناوضمهبولقترانتسادقلف5ةايحلااهثدّقعلاةيناسنإلا

باحصأونوينئولااهبلجديناكقلااهدئاقعفلتخمبةينثولادقعلااهيلعتمطحتو

ناسنإلالالغتساو.ةيرشبلاةيهولألاةفارخاهيلعتمطحتامكءةفرحملاوةلطابلاتانايدلا

ةريسنولوألانوحتافلاراسو‘فيعضلاناسنإلليوقلاناسنإلاو،يبفغلاناسنإلليكذلا

.دراشلابآودترملاعجرو،كاشلاعنتقاو.نمؤملنأمطافمالسإلاىلإنيصلخملاةاعدلا

يفمالسإلائدابمنعاوفرحناناطلسلايفنوبغارلاوايندلابالطمكحلاىلوتاملف
قحلمتمهعماطمومهتابغرعمقفتيالامقيبطتنوبنجتياوحبصأو؛ماكحألانمريثك

ةييرغءارآمالسإلاىلعنولخدياوراصو،امهفوءاكذواملعاوتوأسانفارحنالايفمهب

نودقنياوناكف؛مالسإلاةعاصننععافدلاىلإةمألاءاملعرطضا"قحلانعةديعبهنع

اوناكيلاةيملعلاعدبلانعمهعابتأنوهنيومهنوهنيو©فرحنملاماكحلاكولس

ةلطابلاتاليوأتلاو،ةئطاخلاءارآلانودرياوناكىرخأةهجنمو،ةهجنماهنوبكتري

.ةدناستمةنواعتمبهاذمثالثاذهيفاوبهذو

؛ملسإلاماكحأعيمجبنورقينيذلاماكحلاكولسدقنلكلذو،ةيملعلاعدبلاراكنإ:لوألا

لكأنأنوفرتعيو،نولدعيالمهنكلولدعلابوجوبنوفرتعيفإمحلامعأيفاهنوفلاخُيمهنكلو

ءامدنأنوفرتعيو،اهنوبصتغيواهنوسلتخيواهنوزتييمهنكلومارحلطابلابسانلالاومأ
نودريءاملعلاناكف©بابسألاهفتألاهكفسنعنوعروتيالمهنكلو،اهقحبالإمارحنيملسُملا

فقومنوزواجتيدقوديدشلاموللاومراصلايهنلابماكحلانوهجاويو،ةيملعلاعدبلاهذه

ةكرحلاك«ةيومألاةلودلالئاوأيفنيعباتلارابكءاهقفلعفامك؛ةروثلافقومىلإيهنلاودقنلا

.ريبجنبديعسريبكلايعباتلااهتيحضبهذيتلاةفورعملا
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دعبامويرشتنتودتمتيولاعدبلاو،ةليخدلاراكفألاوةئطاخلاءارآلاعبتتوه:ناثلاو

قيرطنعتءاجوأ،ركفلاوملعلاىلإنومتنيسانقيرطنععدبلاهذهتءاجءاوسموي

،عدبلاهذهنوعبتتياوناكف،ديلقتلاوراوخلامكحبمهنيباميفاهنايرسوسانلاتاداع

ةنيبلاةريسلاوأةنسلاوأباتكلاحيرصلاهتفلاخمنوحضويو،اهنالطبنورهظيو

يفاهباحصأىلعدرلابامإ؛تانايبلاهذهبنوموقياوناكو5دَّمحُمةمأنملودعلل

امأ3ةيملعةغبصبعدبلاكلتتغبطصااذإضرغلااذهلفلؤتبتكيقو.ةيملعلاعماجملا
نوفتكياوناكدقف،سانلانيبلقتنتيلاتاداعلاوةيدرفلالامعألابابنمتناكاذإ

.تابسانملاوعماجملايفو،دجاسملايفةيلاوتمسوردباهتبراحمب

ةوعدلاو،ةحيحصلاةديقعلارشنىلعاوصرحمهنأبكلذو«ايئاقونوكيداكي:ثلاثلا

ةلواحمو.ةيمالسإلالوصألانماهدادمتساواهتمالسواهتحصىلعةنهربلاو{ةميلسلا

يفأطخوأفيرحتنود!ةنسلاوباتكلايفتءاجامكناميإلادعاوقسانلاماهفإ

اليبسمهسوفنىلإةعدبلادجماليح!اهتحصبمهوقععبشتو،اهبمهبولقءْلَموںليوأتلا
دوهجملااذهناكةيليصفتةرابعبوأ،ةعيرشلاونيدلالوانتيمهنمدوهجملااذهناكدقو
.ةيعامحلاوةيدرفلاتالماعملاىلعوتادابعلاىلعو،ةديقعلاىلعةظفاحملللذبي

نأنولواحيمهفنيصلخملاءاملعلارثكأهبوجيناكيذلاناديملاوهاذهو

نألبقاهبمهفيرعتو،اهايإمهنيقلتبكلذو،سانلاسوفنيفةديقعلاةمالسىلعاوظفاحي

ةناصحلامهدنعدجومهنيدنعمهحزحزينأديرينمءاجاذإقح،مهيلإهبشلالصت

.كيكشتلاةفصلانيالو،عزعزتياليذلانيقيلاوةيفاكلا

ناكامكةيسنوتلادالبلايفارشتنمناكةيمالسإلاقرفلانمادعنأافورعمناكدقلو

دالبلاهذهرمعتتناكيلاقرفلاكلتنيبنموحيسفلايمالسإلابرغملادالبةيقبيفارشتنم

يفسدياماريثكهنأكشالو،مهريغوةيضابإلاو،ةرعاشألاقرفضعبو{ةيرفصلاو.ةلزتعملا
ةيقيقحلامهعفاودسانلانعنومتكيةصاخئدابموأتاوعداووذسانأقرفلاهذهضعب

ىلإكلذءارونمنومريمهو،مالسإللنولمعيمهنأنورهظيو،اهيلإةوعدلاواهقانتعال
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اهضعبتب،اهيلعلوصحلانوجريةموتكمتابغروأ،اهيلإنوقوتيةصاختاياغىلإلوصولا

نممهنملعلو{ةيحورلاوةينيدلايحاونلاىلإرخآلاضعبلاتميامنيب.ةيداملايحاونلاىلإ

ةعيبطباذهسيلوشأدبموأيأروأةديقعءارواركنتممالسإلامسابمالسإلابراحنأهمهي

مالسإلااهيلعبلغتيتلادالبلاعيمجيفادوجومناكلب،برغَملاوأايقيرفإىلعاروصقملاحلا

.يمالسإلابرغملايفهدوجونمربكأناكيمالسإلاقرشملايفهدوجولعلو،اهيفداسو

قئاقحومالسإلانوبراحينيذلانيعطنتملاكئلوأةبراحمناديم؛ناديملااذهيفو

اولعفءاوسوءاينيدوأايدامكلذىلإمُهْلعفادلاناكءاوس.هللانيديفعدبلاخدإبمالسإلا

دماصلافقوملانوصلخملاءاملعلافقيناك،مهفءوسوأطخنعوأدصقنعكلذ`

.ةفراخجلاةعدبلارطخهللانيدنعنودوذييوقلا

تافاسملانوبوجياوناكف،ةعدبلاةحفاكمىلعسانلاصرحأنمةيضابإلاءاملعناكدقلو

نولقتنياماريثكو،سانلاىلإةيملعلاوأةيلوقلاعدبلالخدتنأنوداوقبيلرطقلااذهنمةليوطلا

اذإتحمهلامعأىلإوأسانلادئاقعىلإبرستتتأدبةعدباودريل،ديعبناكمىلإناكمنم

اوريلمهدالبيفمهناوخإةرايزنورثكياوناكو،مهنطاومىلإاوعجرقحلااورقأوعضولااوححص

اورضحيو©بثكنعمهتريسىلعاوفرعتيو،مهلاوقأومهكولسىلعاوعلطيو،دارفألالامعأ

اونييبنأىلعنيصيرحكلذعيمجيفمهارتو{ةيملعلاعماجملاودجاسملايفةيملعلامهسلاجم

نمركنملانعنوتكسيالءءادشأكلذيفءايوقأمهو{هللالوسرنعءاجامكهللانيد

هنورمأيامناعرسسانلانمدحأدنعكلذنوريامدرجمبو،هبحاصناكامهملعفلاوألوقلا

ةطخلاىلإهوجرخأالإو،بولطملاكلذفباجتسانإفأطخلانمةبوتلاو،قحلاىلإعوجرلاب

ورتنودسلاجملاردصتيو،ملعلابىلحتينمعةئطاخلاةملكلاردصتدقلو،نارجهلاةيشحوو

نمعوجرلابهنوبلاطيواهبحاصىلعاهئودريو،اهلنوتكسيالفسفنلاىلإمهَوقبسنعوأ
مهتذتاسأنودقتنيدقةبلطلانأىلإحيحصلابكسمتلااذهمهبغلبدقللبڵباوصلاىلإأطخلا

ةبلطلاأدبيدقو،عنقمليلدنودحوجرملالوقلااودمتعاوألوقيفاواطخأمهنمهلادباذإ

حيحصلالوقلاىلإدوعييح،أطخلاىلعرصأهنأمُهَلرهظاذإةطخلايفمهخيشنوعضيف

نوكتهارتفيكفمهتذتاسأعمنايحألاضعبيفةبلطلافقاومهذهتناكاذإو؛ميلسلالمعلاو
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ضبدرةعدبلاةبراحُميفلخدياًممولطابلادرو{ةعدبلاةبراحُميفمالعألاءاملعلافقاوم

ةفلاخُماهئآةيضابإلاءاملعىرياممىرخألاةيمالسإلابهاذملاضعبيفجورتيلاءارآلا

اهئوبراحيوإمهعمتجُممنماهداعبإىلعنولمعيف،هقوطنميفوأهموهفميف،هحوريفمالسإلل

:كلذنمةلثمأميركلائراقلاىلإو،ةعدبلاحافكلئاسونممهدنعامفنعأب

ضئارفلابلمعلاملسملاىلعبحيهنأةيمالسإلاقرفلاضعبنمءاملعلاضعبىري١

3اهتبراحمبجتةعدبيأرلااذهنأةيضابإلاءاملعىريو،اهتيفيكبواهبملعلانود

بجييامنأسانلاماهفإو،لوقلااذهدرىلعاصارحاوناكوسانلانعاهموهفمداعبإو

؛باقعلاهكرتىلعو،باونلاهبلمعلاىلعنأو،هئادأةيفيكبو[هبملعلابجي]هبلمعلا

،!هئادأةيفيكملعيالناسنإنمحيحصلمعردصينألقاعروصتيفيكنولوقيمهأل

نوبرديفةيرظنلاةقيرطلانعالضفةيملعلاضئارفلاضعبسانلانوملعياوناكدقفكلذلو

.الثمةالصلاورهطتللةحيحصلاةقيرطلاىلعغولبلاأدبميفلافطألا

ةحصيفاطرشسيللممعلانأةيمالسإلاقرفلاضعبنمءاملعلاضعبلوقي٢

متيالهنأةيضابإلاءاملعىريو،رقيودقتعينأانمؤمناسنإلانوكييكليفكيو،ناميإلا

ةحصللمعلاطارتشامدعبلوقلانأنوبسحيو،لمعلابلوقلانرقيىحناسنإلاناميإ

صرحيقنولمعياوناكو،مالسإلانعاهموهفمداعبإو،اهتبراحمبجي،ةعدبناميإلا
بوذتفوسمالسإلائدابمنإفالإو،هباولمعينأولوقلااذهسانلالبقتيالأنيدهاج

.هافشلااهبقطنتتاملكىلعاينبمءايبلسانيدمالسإلالعجييذلا،يأرلااذهببسب

نومكحيوكرشرفكرفاكهنأبةريبكلابكترمىلعقرفلاضعبءاملعمكحي-

نيدلاىلعتلخدأةعدبهذهنأةيضابإلاءاملعىريو،هلاموهمدلالحتسابكلذلةجيتن

سانلانعموهفملااذهداعبإىلعاصارحاوناكدقفكلذلو،ليوأتلاومهفلايفأطخببسب

.هيلعديزيالاَمبمهلاومأو.نيملسُمْلاءامديرحتيفنوددشتيو

ةعدباهنأةيضابإلاىريو،نيملسُملافئاوطضعبدنعتناكلاءارآلانمةلثمأهذه

.مالسإلاةقيقحباغلاباررضرضتاهنأل؛سانلانعاهداعبإوءاهتحفاكمىلعنوصرحي
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بترتوةيفيكلاوةيضرفلابملعلانودلمعلابوجوىرتييلاالثمىلوألاةركفلانإف

ىعماهئادأنميفنتنيذإااهيفحورالملسملااهبموقيةيلمعةضيرفلاءادألعجتءازجلا

.ملسملابلقنمءاجرلاوفوخلاعمو،ىوقتلاوعوشخلا
نايدألانمهريغىلعمالسإلاةزيمنإف{ةيقيقحلاهتزيممالسإلابلستيهف:ةيناثلاةركفلاامأ

3هيفرارمتسالاو،لمعلاىلعاصارحظهباحصأوقهللالوسرناكدقلو،لمعوملعنيدهنأ

اودجوو،يحطسلااهانعمىلعسانلااهذخأدعباميفةلاقملاهذهترشتنااملف،هيلعتابثلاو

تمادامةيصعملاىلعرارصإلاعمنسحلاباوزاجينأاوعمطو،نواهتلاولامهإللادنساهيف

يهو،ةنلانلاةركفلايناثلابناجلانمةعدبلاهذهلباقيو،ةداهشلاةملككولتكلتمهتنسلأ

:مالسإلانعسانلاةيبلغأجرختةركفيهو،همدلالحتساوكرشلابةريبكلابكترمىلعمكحلا
.ةداهشلاةملكاهتناصمرُخنمهللامرحاممهنمحيبتو،تاعزللاوءاوهألامهيفمكحو

نأىلإاهضعبغلبةريثكعدبكلانهوجذامنكميركلائراقلامامأاهتعضوةلثمأهذه

امدنعءاملعلاتاطحشنمةحطشاهضعبناكو،مالسإلاقرفنمةقرفلايأرنوكي

ةينثولاوأ،ةركاملاةيليئارسإلاهتسداماهنمولدجلاوجاجللاو©بصعتلامهيفمكحتسي

عدبلااهنمو،ذوفنلاوماكحلاءاضرتساةوهشهتلمأاماهنمةدقاحلاةيبيلصلاوأ{ةبجحتملا

،تافارحنالاهذهعبتتو.هللاماكحأذيفنتيفصرحلامدعو"لامهإلانعجتنتيتلاةيلمعلا

عيطتسيو‘تادلجُمىلإجاتحيولوطيرمأاهتحفاكمينيصلخملاءاملعلادوهجراهظإو

.ريثكلاءيشلااهنمدجيلاهناظمىلإدوعينأئراقلا

جكةبججكابججقكتبمك

ةملاظلاةطلسلاحانك
ناك،يسنرفلالالتحالاىلإيمالسإلاحتفلاذنمةيسنوتلادالبلاىلعمكحلانمناولأتبقاعت

ةايحلاصرفةحاتإو،سانلانيبهتاواسموهتهازنو،هلدعيفيمالسإلامكحلالثمياماهنم

ىلعلمعيف،ناطلسلاةمظنأوأ«يركسعلادجملاهمهياماهنمناكو؛عيمجللةميركلا
باحصألةعتملاةحاتإو،لاملاعمجريغكلذنمهمهيالاماهنمناكودادبتسالاومكحتلا
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ىلعقبطنييذلاقرشملايمالسإلامكحلانمتارتفنيبعمجياماهنمناكومكحلا
نيدلنوصلخملاءاملعلاناكو،يغاطلاملاظلامكحلانمتارتفو.مكحلاماظنلةميلسلاسسألا

ةةجحلاعوطسنمنوكلمياملكبنودهاجياوناك...نودهاجيروصعلاهذهلوطهللا

اوموقينأنولواحيو،هللاليبسنعمهفارحنايفماكحلانودقتني،ناهربلاةعاصنو،قحلاةوقو

ىلإةوعدلابانايحأو،نيملاظللهللاباقعبديدهتلاوحضاولانايبلاو،ةنسحلاةظعوملابمهكولس

نسماوففخينألئاسولافلتخمباولواحكلذاوعيطتسيملنإفمكحلانعيلختلابمهتبلاطم

يففوقولاو،نيملاظلاديكدريفةفرشمفقاوممهنمتناكدقو،سانلاىلعملظلارثأ

.ةنمؤُملاةمأللهللاهدارأيذلاجهنلانعهللانيدباوفرحنامهنأبمهريكذتومههوجو

،ناودعلادريفالعفاوحجندقءاملعلاضعبنأدجيةيخيراتلاثادحأللعبتتملاو

ىلإقحلاةملكىلعوهللانيدىلعمهظافحومهصرحمهبىدأدقمهنمرخآاضعبدجيو

يبأوادلخمنبمساقلايبأعملاحلاناكامك.انايحألتقلاىلإو،انيحبيذعتلاونجسلا

مهريغوميهاربإنبناميلسيبأويغاوزلاىسوميبأوسسومكدّمحُميبأو،يليمنلاورمع
بلقو،ةروثلاىلإةوعدلاىلإءاملعلاضعبلمحيتحدادبتسالاوملظلاىلاوتيدقو،ريثك

.فاتلزالغيرزخيبألعقوامك،هنعنيملاظلاداعبإومكحلاماظن

ةفلتخُمديأهتلوادتدقميركلارطقلااذهنأدجيةيسنوتلادالبلايفخيراتللعبتتملانإو

وأ،قرشلايفلودلاىدحإلاعباتناكو،نايحألاضعبيفلودهبتلقتسادقف؛مكحلانم

نيبامسقمشاعو‘ىرخأنايحأيفرثكأوأناتلودهتمساقتونايحألاضعبيفبرغلاي

دقو،خياشملابهبشأءارمأنممسقلكيفرمألاىلوتي،ةريثكتاقوأيفنييلحمماكح
بئارضلانمريداقمالإاهمهيالةيزكرمةموكحلمسالاثيحنماعباتهلكرطقلانوكي

ماكحوأ،ةالوةرطيستحتاهسفنبةهجلكاهالوتتفنوؤشلاةيقبامأ،ايونساهلعفدت

.ةلودلامسابمهلامعأعيمجنورشابيكلذعممهنكلو‘بعشلاوةلودلابنيدبتسمهبش

ملظلاعاونأدشأنوناعيناكسلاناك،عونلااذهنممكحلااهيفناكيلاتارتفلايفو

مهيلعلزنيامفيفختوأفاقيإيفمهدهجنوحفاكيسانلاناكف،روجلاوقاهرإلاو

.ىواشروأايادهنمماكحلاكئلوألهنومدقيامب
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ةيزكرملاةموكحللاهنومدقيلاومأبمهبصانمنورتشياماريثكماكحلاكئلوأناكو

"كلذيفنيبكترم،اولذبامفاعضأمهنمنوعمجيفنيكاسملابعشلادارفأىلإنودوعي4

.توربجلاوفسعلاناولأدشأ

الومالسإلانمةيعيرشتسسأىلعمهمكحنوميقيالماكحلاوأةالولاكتلوأناكامو

مهتاوهشوةصاخلامهتابغرقفونوريسياوناكامنورشبلاعضونمةينوناقسسأىلع

ببسلةبضغىلعءانبلاومألاةرداصموأ،يبسلاوألتقلامئارجنوبكترياوناكدقف{ةملاحلا

ةيرصنعلاكلتتناكءاوس©بصعتميرصنعنمضيرحتوأ،دقاحنمةياشوك؛هفات

نل؛دلبلهأىلعقنحوأ.لاملانمديزمعمجيفةبغروأ{ةيلبقيحوأ{ةيبهذموأةيسنج

باغثادحألةملؤملاروصلاتارشعدجتنأعيطتستكنإو،رخآمكحىلإنوليميهلهأ

ةيخيراتلارداصملابرقأىلإيديدمأانأاهو،ةيناسنإلاوريمضلاو،قلخلاوناميإلااهيف

:مهتاجردفلتخمبماكحلاكئلوأهبكتريناكاممةلثمأكيلإلقنأفبتكملاىلع

١©ةحفصهتلحريفياجيتلالوقي نماديزمعمجيلينايحللاءايركزابأقفاريوهو٤

:رحبلابابعألمتجنرفإلاليطاسأو،ةرضحلايفعباقلاناطلسلاكلذاهبعتمتسيلاومألا

انمويانلرتف،ةوازفنىلإنيهجوتم،نيرشعلاويداحلانينثالاموي"ةماحلا"نمانلحتراو"

اهبوةدتمملخنةباغاهيلعوةريبكةيرقيهو3"مزجم"_بفرعيلزنمبكلذ

ءالجاهنعاورفدقاهلهأدانجألادجووةيدابلانابمىلإةبسنلابةمخضلزانموروصق

اوناكاماريثكو3اهعورزليعرلاو،اهعوبريفثبعلابمهيديأتقلطنافءالخاهوكرتو
ثاثألانممهلقنأو،هلقنمهيلعبعصامكلانهاوعدوأدقاهلهأنودجيفاضرأنورفتحي

."اهمساالإةقيقحلايفاهنماوقبيملوءاهمسرداسفإلاباوبهذأف3هلمح

،لخنةباغاذهلبقاهبتناكو":وبلبتنعاثدحتم؛٩٧١ةحفصيفيناجيتلالوقيو

."مدقتامكسباقلانمودخمةرصاحممايأتعطقف

..يرجهلاعباسلانرقلالئاوأيفنايعدهاشانلاهلقنيروصهذه

ماظننعماكحلااهيففرحنيلاروصلاهذهنمنايرخأناتروصمنركلائراقلاىلاو

يناجيتلاانيلعصقيو،لاملاءارويرجي،ءيرجرماغماهادحإثادحإبموقيمالسإلا



سنوتينةيضابالا[ررر)_ةيراتلابتومينةيضابأا

هلقنتلالخيفو"١٧١٤:ةحفصهتلحريفلوقيف،ليخننبانعالقنىلوألاةروصلاثادحأ

لصوف؛مهيلعريغامةوازفنميلقإنمةرطلهأنعهغلبتاهجلاكلتىلإ-يقرويملايأ-
اوعرتفاو،لاومألااوبهتناو،لاجرلااولتقف،اهيلعدنجلاقلطأم،اهحتتفاتيحاهلتاقواهيلإ
اناكنيدحوملادانجأنمنيلجراهبيقرويملادجوورايدلاولزانملااوبرخو،راكبألا

ملسنمجرخو،اهشورعىلعةيواخةرطكرتواربصامهباقربرضف،نامزذنمنينطاق

."ةوازفندالبيفاوقرفتفاهلهأنم
مث"١٣٨:ةحفصهتلحريفكلذنعانثدحييناجيتلاىلإعمتسافىرخألاةروصلاامأ

،وفعلايفنيبغاراهلهأهيلإجرخنأىلإاديدشاراصحاهرصاحفةصفقىلإروصنملاهجوت

مكحىلعمهيديأبمهكالمأىقبتو\ةصاخمهسفنأيفدلبلالهأنيمأتىلعمهطراشف

عقوف«مكحلاىلعنولزنيدانجألاوءابرغلاودوشحلانممهدنعنمعيمجو.ةاقاسملا

ءاسنلاالإهيفقبيملقحمهريغواهلهأنمدالبلايفنمعيمججرخو،كلذىلعقافتالا

دوشحلاوءابرغلانماهبناكنميقبو؛مهدلبىلإعوجرلاباورمأودالبلالهأزيمف

اوفقثفركذلامدقتملا"رادحالس"بفورعملانيكتارقنبميهاربإمهتلمجنمو؛دانجألاو

رمأو،مهبتارمسانلاذخأو،هسولجعضومبرهظلاةالصرثإروصنملاسلجمتشةعاس

دحأتلفيملنيعمجأهيدينيباوحبذف«مهحبذبرمأفهيلإاوديقفنيفقثملاكتلوأب

هدالوأةءارقلهنيعيةفيلخلاناكلضافيوحنوهوءارضاحيمهفلاىمعألاناكوإمهنم
©كلذىلإةفيلخلاهباجأف،هديبهحبذىلوتيمهنمصخشبهلحمسينأبلطف،نآرقلا

اذهبكحضأف،اياحضلابةماعلاهلعفيامكرتعصلاوحلملانماريسيبلط،هلعجضأامو

نمعيمجىلعهمسقو،"ةصفق"روسمدهبروصنملارمأو&رضحنمعيمجيكبملالعفلا

،"ةصفق"ليخنرثكأكلهةرطخلاهذهيفو©نيعدعبارثأنيمويةدميفهوداعأف{ةلحملاب

."ةلخنفلأمويلكعطقينأاهلهراصحمايأىلآدقروصنملاناكذإ

نعاوفرحناذنمماكحلاةريسلةلثمأيهميركلائراقلااهيأكلاهتلقنييلاروصلاهذه

نارمعو،ةيرشبلاسفنلاةماركيفةيمالسإلاحورلامهفنعاودعبو،هللانيدماكحأمارتلا



سنوتينةيضابألا[(رر٦١)ةبرتلابكومينةيضابألا

امهنماروصتيأريذلاملظلااذهلدعلالالظيفءامنو،ابصخاهديزيامبضرألا

.هنمملظأباولتباالإملاظبهذام،ةليوطنورقةليطناكسلاهيناعيناك

هجوتتالمحلاتناكدقفملظلانماعيمجناولألاهذهلاضرعترثكأةيضابإلاناكدقو

ماكحلافقاومتناكف{مهيفقدصتةضرغملاةياعدلاو،مُهَلوحكاحتستئاسدلاو3مهيلإ

يلاةنكمألانمريثكنمةيضابإلاضارقنالةرشابملاةيقيقحلابابسألايهمهنمنيملاظلا

سباقو،ةماعديرجلادالبلثم،املعرشنوانارمعاهبنوكويضابإلابهذملااهيفرهدزا

لمعلواعيمجكلذىلإامو،اياوحلالابجوتاريودلاونسارمغلابجو،ةماحلاوناوريقلاو

نولحتسيالاوناكمهنأمهريغىلعترثأاًممرثكأمهيلعترثأييلابابسألامهأنم

شويجلانمضنولخديالف،نوبكترياممهعماوبكتريو"نيملاظلااونيعينأمهسفنأل
نإلب،مهسفنألمكحلايساركبنوبلاطيالو،ةبرخملامذارشلاىلإنومضنيالو،ةبراضلا
؛مارحيهفةبصتغملاومأاهنأل؛اهنولبقيالاوناكقرطلاهذهنعمهيلإلصتيولالاومألا

نُمممهريغنعمهلزعاماذهلمعلابالولوقلابالهنوزيجيالوكلذنعنودعتبيمهو
ةبراحملامت"فينعلادقنلامهيلإهجووءالمعوأةديقع؛مهلاومأونيملسُمْلاءامدلحتسي

.ةدراطملاوةيهاركلابلاملاوةوطسلابالطمهصخو.ةيفخلاوةينلعلا

هصباتو"يمطافلاهللانيدلزعملااهيفغلابويمطافلاهللانيدلزعملاةلمحلاهذهأدبدقو

اذإوةليسونماودجواملكبمهكلملاودطوينأنوديرينيذلاماكحلانمريثكاهيلع

دقفمكحتيبثتوةلودةماقإلو،نامعزياميفكلملاديطوتلنابكتريامنابكترينازعملاناك

ماكحنمدعبنماوؤاجنيذلانكلوةساسلاوةسايسلاقطنمفرذعكلذيفامُهَلنوكي

ماظنرارقإوأ،أدبمةمدخوأ{ةلودةماقإبلغألايفهنوبكترياًممدصقلانكيملتارامإلا

اماريثكو،ءيشلكهيلعلوصحلالجأنمنولحتسي،لامبالطاوناكاَمَئَو،رئاجوألداع
نومجهيف،مارحولالحنيبنوقرفيالنيذلانيرماغملانمةمذرشعمجيفمهنمدحاولاموقي

رصنلابمهجداوأتخفتنادقو،نوبهذيئنومنغيونولتقيف«يحوأةليبقوأدلبيأىلع

لاملاىدعتيامشحاوفلانمنوبكتريدقو،هوبصتغايذلالاملابمهبويجوهوزرحأيذلا



.)ةبرتلابتومينةبضابأا سنوتينةبضابلا[,
ةايحلاهذهلاهسفنتدعألئابقتدجودقو،مرحلانوحيبتسيوضارعألانوكهتنيف؛مدلاو

مهؤارعشنيغتيو،ةاجنلاوبلسلاو،ةراغلاقرطبلاتقلاىلعاهبابشبردتي\ةشحوتملا

الورماغملاةرصنيفابحال«هيلإاومضناالإابرحديريرماغمماقامو،كلذيفمهتلوطبب

كلذنولعفيمهنكلوراوخلاوأةقادصلاقوقحنمقحلةاعارموأ«صبرتمودعنماماقتنا

نوداهيلإلوصولامهلرسيتيالنكامأنملاملاعمجنمديزملةصرفاودجييكل

فالخلاوأ«يسنجلافالخلابامإركانملاهذهنمنوبكتريامنورربيوضمهريغنمةدعاسم
فالخلابناودعلانورربيامرثكأو،ةلوطبلاىلععازنلاوأمكاحلاىلعفالخلاوأ،يلبقلا

مهينعياَمّنِإَويشةليبقلاوأسنجلاوأبهذملارمأنممهينعياليذلاتقولايفيبهذملا

.اعيمجناولألاهذهنمباذعلاناولأدشأةيضابإلاىساقدقلو،لاملانمديزملاىلعلوصحلا

نيلاحرلاضعبنمةفرعملاوملعلاىلإنوبستنيسانةدهولاهذهىلإردحنينأفسؤملانم
نمةموكحفئاظويفنولمعينيذلانيبصعتملاضعبوأ؛ماكحلاكئلوأنوقفارينيذلا

ىلعةروجلاماكحلالمحو،ةمألاقرفنيبقرفتلانمريبكدهجءالؤهلناكف،تاموكحلا

نولغابسإو«ملظلاكلذبمهتداشإبكلذو،هبابسأريربتومههريسيتوإملظلاباكترا

جذسلالمحو«ملاظلاىلعريمضلاوأةديقعلاةأطوففخي«اينيداريربتهريربتو،هيلعةيعرشلا
لظيفناودعمةيمالسإلافئاوطلانممهريغبهنولزنيامنأداقتعاىلعسانلانمءاطسبلاو

اوفرحناامهمماكحلاكئلوأنأمهعوريفنوقليو.مالسإلاهرقيو؛ماظنلاهبلطتيرمأمكاحلاكلذ
.هللارمأعمىشامتتمهدصاقمتناكامهمو\-تناكامفيك-مهلامعأنأوهفللاةعيرشنولثمي

طاطحناللحاضيإةقباسلاروصلاىدحإيفهانضرعيذلايمهفلاىمعألاكلسميقو

حبصيف،ةيصخشلاعماطملاهيلعبلغتنيح،ناسنإلاهيلإردحنينأنكمييذلايقلخلاونيدلا

قحلاسيياقملعضخيملسملجركهتماركنعدرجتف،هسوؤرمءاضرتسايفالإركفيال
ناولأفخسأىلإعماطملاهعفدت،اليزهايبشخازوجارأريصيو،ميوقلانيدلااهبءاجنلالمعلاو

لوقيامك-لضافيوحنوهومالسلالمحقيطيالنينيعلاىمعألجراذهف،قلملاوفلزتل
،هدالوأهليبريلةفيلخلاهراتخاف،هللاباتكظفحيو،ملعلانمغلبموذهنأيعييناجيتلا

نأةفيلخلانمفلزتلاوبرقتلايفىمعألااذهيفكيناكومالسإلابادآوهللاباتكمهملعيو



سنوتينةيضابالا[(ررر)ةيراتلابكومينةيضابألا

هناوخإنمةفئاطىلعرصنلااذهبهراشبتساهليديينأوملظنمبكتراامعاضرلاهلرهظي

نأبلطف،هترسمغلبمراهظإيفهيفكيالاذهنأدقتعيناكفيخسلاىمعألانكلو،نيملسُمْلا

تناكومالسإلاةماركهتناصيذلايرشبلامدلاةقارإببرقتيهنأك3هسفنبهلتقيلجرهيلإمدقي

ردحنينأرصأهنكلو،ءامدلابهيديثولينأهنمبلطينأنودوهنودلوحتةصاخلاهفورظ:

يوحنلاهيقفلاىمعألابةفاخسلاغلبتانهولابحلابقثوملجرلاهيلإبرقف،ةدهولاهذهىلإ
يذلاباتكلاالو‘هسفنىلعهغبسييذلانيدلامرتحياللجربةفاخسلاغلبتامغلبألضافلا

يهنلايفعرشلارمأبنيهتسملاقفومفقيف،اهيلإبستنييلاةيرشبلاقحالو،هردصيفهلمحي
رتعصلاوحلملابلطيف؛ةيلزهلاةيليثمتلانولبءاركنلاةميرجلاهذهغبصيو0ىلتقلابليثمتلانع
.هديسيضريلوسانلاكحضيلدايعألايفاياحضلابماوعلالعفيامك

ىلعأرجأ،هللاباتكمهميلعتو،هدالوأةيبرتلةفيلخلاهراتخايذلابدؤملااذهحبصياذكه

هيلعةردقلاهيفنظتالو،هنمبلطيناكاملمعيفمالسإلابادآنمدعبأو،هللاماكحأةفلاخُم

بكتريقحةيعرشلابوثهئاطخأىلعيفضيوهللادابعيفبكتريامىلعةفيلخلائرجيل

.ةعاطلاوةبرقلاعاونأبهللاىلإنومدقتيمهامنأكو،ركانمومئارجنمنوبكتريامسانلاكئلوأ

هوجويفافوقووكلسملااذهلادقنةمألاءاملعدشأنمةيضابإلاءاملعناك

.مهيلعنوملاظلاكئلوأطلستدقفكلذلوءةفرحنملامهلامعأنعطخسلاراهظإونيملاظلا

يأىلعمهتمقننمرثكأمهيلعمهتمقنتناكو،ليلقريغاددعمهنماولتقو،هللايفمهوذآو
مهيلإنوهجويو\تابكنلامهيلعنولاويمهباولازيملف.نيملسُملفئاوطنمةفئاط

خاهورمعيلانطاوملاعيمجنممهولصاتساح«تاراغلامهيلعنولصاويو!تابرضل
ضبيفجنرفإلانيرمعتسملاتنقلو،نيملاظللتتبثو،حافكللتدمصيتلاةبرجةريزج

.قحلاوناميإلااهتدايقىلوتيامدنعةيمالسإلاةلوطبلاةميقمهتفرع،اسوردخيراتلاراودأ

اكب

اناا
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,دئاقعلالوصأضعبىقنيملسُمْلاءاملعضعبءارآتفلتخالوألانرقللناثلافصنلاذنم

قرفةنسلاوباتكلاصوصنمهفيففالتخالااذهىلعءانبتنوكتو،عورفلانمريثكينو

نيهاربلاىلعدنتسيىرتاميفهمأل؛حصأهتبسحوهبتعنتقااًمبةدحاولككسمتت‘فئاوطو

نيبرودي،ايفسلفايملعرمألاأدبميففالخلاناكو.ةعيرشلالوصأىلعةدمتعملاةيعطقلا

ةسايسلاهتلغتساامناعرسنكلو،مهدعبنمءاجنمونيعباتلارابكنمةصوصخمةقبط

عماطملاهتلغتساامك‘ىرخأةهجنمءافخيفمالسإللةبراحملايديألاو،ةهجنم

يمتنينمضعبهبىلحتيامةدشلاوفنعلارهظميهراهظإوهتيوقتىلعلمعو‘ةيصخشلا

.يركفلارجحتلاو،يحطسلامهفلاو©قفألاقيضىلعيبمبصعتنمملعلاىلإ

ءاكذإو،ةمألانيبفالخلاعيسوتىلعدصقنودبوأدصقباعيمجلماوعلاهذهتنواعتو

فالخلااذهلغتستنألماوعلاكلتضعبتنكمتو،اهقرفواهفئاوطنيبةنتفلاران

ضعبنمماقتنالاوأمكحلاىلعطلستلاو{ةلودلاىلعةنميهلاك؛ةصاخلااهضارغأل

يعاودلانمكلذريغىلإ،هداسفإدصقبنيدلايفعدبلاخدإوأ،دارفألاوفئاوطلا
اودادزاف،هبلمعلاوهمهفنعو،نيدلانعادعبسانلادادزانمزلادتمااملكوبابسألاو
لازنإنودماحجلانوهقفتملااهيفبسحيناكةنمزأتءاجتحءهيفالاغيإوفالخلايفاقمع

ةفلاخملاقرفلابسنأو،ىلاعتهللاىلإاهببرقتيةبرقبهذملايفمهفلاخينمبةبوقعلا
ناكو‘ءارآلاهذهلثمبءاغوغلاراكفأتعبشتو.للاةعاطنممهيلعةنعللابصويهل

راهظإيفمهتغلابمبماكحلاىلإنوبرقتيو،ءاغوغلاكئلوأنوقلمتيملعلاىلإنيبستنملاضعب

مئارجكلذببسببكترتتناكف،هللامرحاممهنمنولحتسيدقو{مهيفلاخملةيهاركلا

.يبهذملابصعتلاىوسببسنماهلسيل3ةملؤم

عوضومةيومألاةلودلارصعيفلوألانرقلايفشاقنلاوثحبلااهلوانتلاعيضاوملانم

نأهللاماكحأبديقتيالرئاجمامإاهرمأىلوتاذإةمألاىلعبجتله،ةرئاجلاةملاظلاةلودلا
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هلاتقو}هيلعجورخلااهلقحيلهاهيلععنتمااذإو؟لزعلاوألدعلابهبلاطتو،هديىلعبرضت

...؟رمألاىضتقااذإهلتقو

،لدصعلابهتبلاطمبوجوىلإمهضعببهذف؛عوضوملااذهيفءاملعلاءارآتقرتفاو

ربصلانأىلإنورخآبهذوءهلتقوأهلزعزاجعنتمااذإف،هماكحأمازتلاو،هللارمأبمايقلاو

ىلإيدؤتدقهيلعةروثلانأل؛هيلعةروثلانمنوهأ،هللارمأبهمايقمدعو،مامإلاملظىلع

.حاورألاولاومألاببهذتةنتف

بهنيو.اهنمايأرحجريبهذملك.ةيمالسإلابهاذمللءارآدعباميفءارآلاهذهتحبصأو

.بهذملاءارآنمكلذريغىلعاهبللدييلاةوقلاوصرحلاسفنبهيلعليلدتلاوهليلعتيف
.مهتملاسمىلإوعدتلاءارآلاسانلاقنتعينأمهمهيةطلسلاباحصأوماكحلانأيعيبطو

نمرمألاأدبميفاوديأدقفكلذلو،ددشتلاوةروثلاةرظنىلعةعيدولاةرظنلاهذهبلغتتنأو

.ةيروثلاةركفلالمحينمةوقوفنعلكباوبراحو،عقاولاباضرلاو،ناطلسللربصلابلوقي
.سانلاهركشاهبمايقلانسحأنإفضةمهمبافلكممكاحلارابتعاوملظلالوبقمدعىلإوعديو

هبردجأوهنمهالوتيل،مهرمألزتعينأهوبلاطاهبمايقلانسحيملنإو،هللاىلعهرجأو

اهوبلغينأاولواحو©بهاذملاضعبلمهتيامحمكحلاباحصأضرفاذكهو،هللاىلعهباسحو

بهذمللاليضفتسيلكلذو،مهمكحبةصاخلانطاوملايفاهوممعينأو،اهريغىلع

هتساردىلعاورفوتيملبناجلااذهنإف،هريغءارآنمحصأهءارآنأاداقتعاالو3هسفن

ةنداهمىلإنوعدياهئاملعرثكأنأل؛بهاذملاهذهضعبلمهتيامحنوضرفيمهنكلو،همهفو

نمتارتفترمو.عوضوملانممهمهياماذهو،هتيعرشبفارتعالاوهيلعربصلاو،ملظلا

تابوقعلادشألزنتتناكوةوقلاباهئافلخبهاذمضرفتنأتلواحلودىلعخيراتلا

ىلعوبهذملايفاهننيفلاخملاءاملعلاىلعقانخلاقييضتو{ةلودلابهذمفلاخينمب

.ةلودلاءارآىلإاودوعيواهباوذخأييلاءارآلااوكرتيمهعابتأ

ضعبباصاخامامتهااهنمنوخرؤملامتها،ةريثكيمالسإلاخيراتلايفكلذىلعةلثمألاو

اوثدحتو.ةلزتعملاءارآضعبىلعسانلالمحلةيسابعلاةلودلاءافلخاهفقولافقاوملا

ةلودلاءارآلةفلاخملامهئارآببسبباذملاةمئأضعبتباصأولانحملانعباهسإب



سنوتينةيضابلا_[_ر؛٤٫)_خيراتلابتومينةيضابأا
ىلعنييسابعلاءافلخلاضعبطلستدقفىسقأودشأناكىرخأتاهجيعقيناكاملعلو

نماوبرضو،اوسبحنممهنماوسبحف،ةيدقعلاءارآلاضعبيفمهنوفلاخينيذلاةمئألاضعب

دقنيطالسلانممهريغنكلو،تارظانملاسلاجَممُهَلاودقعو،اوبذعنماوبذعو،اوبرض

ضعبيفترشأنأقبسدقلو5مهبهاذمىلعسانلالمحيفاهلكفقاوملاهذهزواجت
سانلالمحتينأدارأنيح،يمطافلاهللانيدلزعملاهبماقاممثادحأىلإةقباسلالوصفلا

ةعيشلابهذمىلعناكنأدعباريخأوههقنتعايذلايكلاملبهذملاقانتعاىلعاعيمج

قنتعاف،ةرعاشأاوناكهمكحتحتاوناكنيذلاناكسلاةيبلغأنأل؛ةرعاشألاىلإعجرهنكلو

محلاومأيفمهاذآو،هيفلاخمباقعيفدتشافكلذىلعداز4؛مهءعالونمضيلمهبهذم

مهيلعقيضو،ىذألانمعيطتسياممهبلزنأو،ناكملكيفةيضابإلاعبتتدقلومهسفنأو
عونىلإكلذزواجتلب،دحلااذهدنعفقيملو،مهنمريثكرجاهقح؛ةايحلالاجم

أشنيقحمهلتقبرمأمتمهؤاحلصوةيضابإلاءاملعهيلإعمجدقفهيلإقبسيملنايغطلانم
نمدحأاهطخيملةوطخيهو،كلملابهذمنوقنتعيفؤبهذملااذهبنيفراعريغسانلا

؛مهيلعقييضتلاو{ةيضابإلاعبنتيفهلاونمىلعراسوليوطلامهخيراتيفنيملسُمْلاكولم

هبصعتكلذىلعمهضعبلمحي،هدعبنمءاجنممرينكبابسألاهفتألمهئاملعلتقو

كلذذختيف؛ىرخأةيويندضارغأكلذىلعرخآلاضعبلالمحيوهلهسامحويبهذملا

نرقرميملو،ةفيظووأةلزنمىلإلوصوللقحوأ،لاملاعمجلوأماقتناللةليسو

ءامدلستملو،تابرضلافنعأاهيفمهيلإهجوتملةيسنوتلادالبلايفةيضابإلاىلعدحاو

.دقحلاوعماطملاو{ةسايسلاهلغتستيذلابصعتلاكلذببسبمالعألاءاملعلانمءادهشلا

مت©بعشلادارفأىلإمكحلاىلعنيمئاقلاو،ةلودلالاجرةقياضملاهذهتزواجتدقو

نععافدلاىلإةيضابإلاءاملعرطضاملعلاىلإنومتنيسانىلإبعشلادارفأتزواجت
اذهيفقفألاقيضلاملعلاىلإنيبستنملاضعبفقومناكدقللب.لاجملااذهقمهسفنأ

،سالللمهاواتفوسلاجملايفمهنيداحأببسبومهريغفقاومنمءوسدشألاجملا

ريثكيفىدعتيعازنوءانحشنم؛نيملسُمْلاقرفنيبعقيامعقيناكماكحللمهتاضارمو

هنعجتنيف،لمعلايحانمىلإلوقلايحانمنايحألانم مرحلابفافختساو،قوقحلابةناهتسا
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نأبناجلااذهحضويامملعلوديحوتلاةملكاهتناصو،هللاةعيرشاهتظفحيلاةيناسنإلا
وسأرثؤتف،نيحىلإنيحنمعقتتناكييلاثادحألانماروصمتركلائراقلايدينيبعضأ

:كلذنمةلثمأميركلائراقلاىلإو،سانلاسوفنيرثألا

بلطف،يضاقلاىلإاعفارتو،ةراجتلااياضقنمةيضقىلعسلبارطيفنارجاتمصاخت

-امهمامألماعتلاعقوةبرجلهأنمنيدهاشيعدملارضحأف،يعدملانمةنيبلايضاقلا

ةيضابإلاةداهشلبقيالهنأبةنيبلاهذههيلعيعدملاعفدف‘_ةيضابإلانمنادهاشلاناكو

ءيشلالنيدهاشلاةداهشدروهلبقوعفدلااذهىلإيضاقلاعمتساو،نيلجرلايفنعطمنود

،يضاقلامكحىلعقدصفيفملاىلإةيضقلاتعفرو،يضابإلابهذملاىلعامهلالإ
يفمڵلاويضاقلانمفقوملااذهمهءاسفسلبارطيفةبرجراجتنمةعامجذئنيحناكو

تاموصخلانمىربكةجضكلذببسبتعقوواديدشاجاجتحاكلذىلعاوجتحاف

؛عوضومللمتهافركسعاشابيلعذئنيحناكو،سلبارطيلاوتغلبقحتانحاشملاو

درتيلابابسألاوةداهشلاعوضوماوسردو،ءاملعلارابكنماعمجهيلإاعداعامتجادقعو

.همكحيفائطخمناكيضاقلاةليضفنأىلعسلجملايفنورضاحلاءاملعلاقفتاو5اهب

.هئاطخأىلعهرياسيفملاةحامسنأو

ىلعاًرصُينأالواحوامهيأربامهكاسمتسارمألالوأيفيفملاويضاقلانملكىدبأ
.عوجرلاوعايصنالاىلعامهربجأقحلابناجىلإبلصلاءاملعلافقومنكل،كلذ

يفسالاضعبنعطدقفيابنيسحةيالويف«سنوتيففقوملااذهبهيبشرخآفقومعقوو
بهذملاىلعاهباحصأنألالإءيشلالمكحلايفةاضقلاضعباهدرو!ةبرجءاملعةداهش

ىلإو«سنوتيلاوىلإةياكشةبرجيلاهأعفروشةميظعةجضكلذببسبتعقوو،يضابإلا

.عوضوملابءاملعلاوةاضقلاويلاولامتهادقلوفاصنإلاوقيقحتلامهنمنوبلطيامتاضقواهئاملع
:رارقلاصنميركلائراقلاىلإو،ارارقكلذيفردصأ،ايملعاعمجمكلذلجألاودقعو

اميلستملسوهباحصأوهلآىلعو3هبحصوهيفصىلعمالسلاوةالصلاو،هدحوهللدمحلا"

نيدلالفحمو،فيرشلاعرشلاسلجمبهنأوه،اهفوفصريطستو،اهفورحريبحتببس
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:مالسإلاةاضقىضقأانالوموانديسىدل-مالسإلابهللااهرمعسنوترغثبءارضخلاةريزلاب

زيمم!ماكحألاديزمبماكحألاواياضقلاررحم،ماظعلايلاوملانيع،مانألاةالوىلوأ

ةلدألابمالسلاوةالصلالضفأهيلعدًّمحُم؛ماركلالسرلاديسةعيرشىلوممارحلانملالحلا
ةرانمبيطخمالسإلاخيشانالومديعملايئدبملاهللافطليجار،ماظعلانيهاربلاوةحضاولا

تافقلعتلاو\ةيويندلاوةينيدلارومألاوماكحألايفرظانلا،ةداعسلاةلزنماذ،هدالبوهدازوأ

دقف؛دعبوهاضقوهبهللافطل{هالعأميظعلاهعباطو،ميركلاهطخعضاولا{ةيناطلسلاةفيرشلا

نأل؛حالصلالهأاميسالصوصخلاومومعلايفةبازعلاةداهشزيوجتىلعسنوتءاملعقفتا
يفحدقنمدوصقملااذإ}لمعلاعيضولوقلابىتأنممغلبألمعلاولوقلابىتأنمةداهش
نم»:قفلاقو.©'هةخإنوتمؤملاا:ىلاعتهللالاق،لاحلكىلعرفكلاهمزلةبازعلاةداهش

.مهتاذبامئاقكلذدوجووفيكف3©ةَئجْلالخداداقتغاواناميإللالإهلإاللاق

دقمهتداهشيفضراعملاو،ةيدمحملاةعيرشلايفزوجيالامماذهمهضارعأيفحدقيو

غوسياًممكلذنأل؛هتعاسنملتقىبأنإف،ةعرسبةباتتسالابرمؤيو،ةديدشةيصعمبكترا

كلذسيلو{همالكتاتلفو،هباطخنحلنممهفيامكيدمحملانيدلايفحدقلاوئزهتلاب

هنإو،هتاوفهنمزواجتيو{هتاروعرتسينأملسملاىلعملسملاقحنمو.نيلصحملابأدنم

لكنمو،هاعروهللاهظفح-نيملسُمْليضاقانالومنيققحملاديسهيلعصنامكهللانيدنم

دجمألامظعملايدينيبعامتجالاعقوملعأهللاو}۔نيمألايبلاهاجبهاقوةغزن

هللامادأ،يابنيسحانالوم،نيملسُمْلاناطلسونينمؤُمْلاريمأرقوملاءاوللابحاص،دجنألا

."ه٦١١٠ماعنيعيبرلافرشأخيراتبنيملاعلابراينيمآ،هكلفرصنلاحايربىرجأوهمايأ

ج3يججق6بجكجقبك

ِ١٠.:تارجحلاةروس١(

٢١٠(بعشلايفيقهيبلاهجرخأو{ظفللااذهبهدحمل٢( هللالإةلإاللاقنَم»:ظفلب«نسحلاليسارمنم)١/
(عحارملا).«ةنحْلاَلَخَداصلخ
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ىوننلاقيدصت

الولمعلاهيلعوقحهمامأناخيشلاهبىتفأام،هلوسرىلعهللاىلصوهللدمحلا"

مهتداهشبيضقيهلصاح،اعرشلتقالإو‘كلذنعىهنيلب،راذتعالاحداقلايدجي

دنععامتجالانأل؛عورفلافالتخابمهتداهشسكعنتالو،لامعألاوعورفلارئاسيف

.ملعأهللاوهيففالخال،نيملسُمْلاهيلعدمتعملالوقلادوروبيقيقحلالصألاتوبث
.)رابعلادمحأنبدمحُم."ىرثلاطسبنمىلإىرولارقفأهررح

تاقياضملاناولأنمرخآانولحضوتيهفةبرجيلاهأاهبمدقتيتلاةيتآلاةلاسرلاامأ

:ةجابيدلافذحدعبةلاسرلاةروصميركلائراقلاىلإفاةيضابإلااهاقليناكنلا

-اعمجمكلتتشالو،اعمسمكلهللارقوأال-ميركلامكعمسىلعضورعملافدعبامأ"

ثباقفملامامنلاهبانامراممبابلألايوذلوهللىوكشلاباتكلااذهلبجوملانإ

باتكنمانبتكمكو،نودعبمهنعونوئيربهنمنحنو،باتكلاالوةنسلاهحبتملاًمم
الاهلوصومدعبانمزجءاباوجاهدحألرنملاملف،ةيلبلاهذهنمنيئربتم،ةيلعلاةدايسلل

نعةبوتلالبقييذلاوهو"لوقعلاىلوأوهللادنعلوبقمرذعلالهألرذعلانأل؛اهلوُبَقمدعب

انضوفلاصولانمانسيأو،لاسرإلاوةباتكلانمانييعاملف\تائيسلانعوفعيوهدابع

يفاصوصخةيعرلايفاولبقيالأةيلعلاةدايسلانمبولطملاو...لالجلاوةزعلايذلرومألا
كءاجامآنذلااهان:ىلاعتهللالاق،ةيويندلاضارغألانمملسنملوقالإ،ةيلبلاهذه

ةيآلاهذهلوزنببسو."همدنامىلَعاوخبْصفةلاهجبااوبيصتنأانتبقساف

.ةقثلوسرلاىلعةبقعنبديلولابذك

امك،اهيلعقيدصتلاوىوتفلاتلقندقو،ةيمسرلاتالجسلاىلعلعنلاةمحارمنمنكملا)ينأفولانم(ا

.يرايعلابىرخألايفناكورابعلابقلبامهادحإيفعيقوتلاناك

٦.:تارححلاةروس٢(
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اينامألاووفعلافنيبلاطوفعللو،نيرمآالونيهانال،نيرذتعمونيربخماذهانبتكو

،ناهربالوهيلعةجحريغنم،ناتهبلابايمرمائيربناكنمعناسحإلاوملحلاولضفلايلوأ

.رازوأالومرجريغنم،رامعألارخآيفراكوألاوناطوألاقرافو
متأومايألاكلهللادعسأ-ديعسلاكرمأبانيلعنمتنأديزملاكلضفنمبولطملاو

نادلولاولهألانممكيلعمالسلاو،مالسلاوةالصلاهيلعءيبلاةمرحب-ماعنإلاكيلع

لضفلايذهللدمحلاو،ناسحإلاولضفلابعيمجلاهللامعنادخألاومدخلاو،ناوخإلاو

.ه٥٦١١ةدعقلايذلئاوأ.ةنتفلاهذهرشمكافكومكاقوذإةنملاو

قيرفللحيتأدقو،ةئداهروصميركلائراقلااهيأكيدينيباهتعضويلاروصلاهذه

لوصأنومهفينيذلانيصلخملاءاملعلابنيعتسينأوأ،هسفننععفادينأاهيفمولظملا

،هقحتابثإىلعبهاذملافالخقوفاهنوعفريف؛ةمألاةدحوىلعنوصرحيو{ةعيرشلا

دودحزواجتييذلافينعلابصعتلاعباطلمحتىرخأاروصمتركلائراقلااهيأكيلإو

دجمتملامدنعةيبصعلاهيلإتلصوامغلبمىرتل،نايحألاضعباضيألقعلادودحلبعرشلا

.سلبارطيفوأ«سنوتيفيملعلاعمجملاءاملعلثمءاملع
ضصبمهأررقيف"نيهقفتملاضعبو«ةبلطلاضعبةساردلاسلجمهيلعرضحيضاقاذه

كلذنملعجينأمهدحأهنذأتسيف]ةيبرعلالئاسميفاضعبو،ديحوتلالئاسميفتامولعملا

بلاطنأريغيضاقلاهلنذأيفمهرذععطقو،مهيلعةجحلاةماقإوةيضابإلاةلداجملةليسو

©يدحتلابئدابلاوهوشاقنلايفبلغينأفاخيو،ةيضابإلانمءاملعلاةلوصىشخيملعلا

كدجسملايفةلاسرلاعضيواهيفمهادحتيو{ةلاسريفتامولعملاكلتبتكينأررقيكلذلو

:ةلاسرلاصنئراقلااهيأكيلإوفقوممهيفهلنوكيفوسباوجلانعنوزجعيامدنعو

نيذلا-ةيضابإلادصقي-ةلزتعملاىلإ،ىدرلاقيرطبنجتوىدهلاعبتانمىلعمالسلا"

هسفنلاميشرأنم»:ةلاقؤرانلايفدولخلامُهَلكرتيذلايشبحدبعنعمهنيداوذخأ

ذرج:ىلاعتهللالاق&هلالجلج-يرابلاةيؤرنعنوبجحينيذلا.0‘)هَنهامرلا

(عجارملا).هلوسرلاىلإهبسننمدجبملوديزنبرباجمامإلاىلإبسنيلوقلااذه١(
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َنوَرَتَسمكلإ»:قفلاق؛مهنمهللاانذاعأ.)هرسابذنتوبُوُجْوَو٭ةرظانهرىلإضا

نكل،ىلاعتهللاىلإرظنلاعي6"هؤاروىتلااوئَسُحأنلف:هركذلجلاقو8"«مكمر
نيعبتملا{ةكئالملانيديفنوبستمترصيحمكراصبأومكعمسومكبولقىلعهللاعبط

لبقءايبنألايفنولوقتام:مكيلعهللادعبالأاضيأو،رانلاىلعمكأرجأام،يمألايبنلا

الكريغولخبيالكلثملاقنميفنولوقتامو\؟نودحومنوكرشمةنسنيعبرألا
املكبانوبيجأ؟ةصقلاونأشلاناكامملاعديزيهووه:لاقنميفنولوقتامو،؟دوجي

."هلوسروهللانملالحمكلاومأومكؤامدفالإو،هنعمكانلأس

ناكسنمفيرشلاجاحلانبدّمحُمنبىسوماهبتكىرخأةلاسرنمفتنهذهو

البنيكرشملالبقنولتقي،ةميلولانمىلوأمهلاومأمنغو،ةيضابإلاءاسنءطونإو":ديرلا

،نوبلصيمهنإومهرخآومهلوأ،هللانمنونوعلممهنإو،مهلتاقىلعررضالوسأب

."مهاحلقلحمهيقلنمو

غلبتالقيضقاطنيفيديألاوةنسلألااهلوادتتىواتفلاولئاسرلاهذهلاثمأتناكاذإو

ءاهقفلانموأ،نيئدتبملاةبلطلانماهبتاكنأىلعلدياهبولسأنإو،قافآلايفرشتنتنأ
فيلأتىلعنومدقيوملعلاىلإنومتنيساننمىرخأةلثمأكيلإفنيدماحلانيلهاجلا

يفاوحبصأف،مدقلالالجنمزلامهيلعىفضأئةعئاذةيملعةعمسبنوعتمتيوبتكلا

:خيراتلاعجارمنمرضاحلارصعلا

ملو3اهبمقيمو3اهرزيملوهوةبرجنعلوقي-الثم-يسنلبلايردبعلادّمحُماذهف

مهرمد-ةغاوزوةراوزلثم،ةلضمءاوهأوةئيدربهاذمباحصأاهلهأو":اهلهأبلصتي

ةفغاوزوةراوزييرقىلإاهنمو":يليامةغاوزوةراوزيفلاقنأقبسدقو3"-اعيمجلل

بهاذمو؛ةعيقببارسكلامعأو،ةعينشتادقتعم،ةغاوزلابولقلاو،ةنيبخلاسفنألايوذ

_۔اس

٢.:ةمايقلاةروس١( ٢٢-٤

(عجارملار.هللادبعنبريرجنعليوطثيدحنم،هظفلبامهريغو(٣٣٦ر)ملسمو(٩٢٥ر)يراخبلاهجرخأ٢(

٢٦.:سنويةروس٢(



سنوتينةبضابألا[رر)_ةيراتلابتومينةيضابلا
مهرغاصأدضخو،مهربادهللاعطق،ةيوطلكمهنمترمعرشرئامضو.ةئيدرءوس

."عرفوالصأمهتحستو،اعرقمهحاتجتةعراقنممهالخأالو«مهرباكأو

نعينايحللاءايركزيبألروجأملايفحصلاماقمموقيوهوناجيتلاهللادبعوبأامأ

:لاقفةبرجنعثدحتيوهوتايرتفملانمةلسلسبيتأينأهسفنلزاجأدقف،ةبرج

هنولكؤيالومهبهذمىلعسيلنممدحأبايثمهبايثبنوحساميالمهنمنوحلصتملاو"

ءهوحامفهلكرئبلاءاماوجرختسامهرايبأضعبنمءامليبسرباعىقتسانإو؛هتينآيف

نممهنمتدهاشدقو‘بنجاهبرقيالرهاطبايثو،رهاطاهبرقيالمهدنعبنجلابايثو
يفهيقليثكنجحمبوأاصعبهعفري؛هيفبنجأيذلاهبوثلسغبنجأاذإرهطىلعناك

لسغلامهسفنأىلعنوبجويو‘هديبهلوانتيكلذدعب.ةعاسهاصعبهضخضخيفرحبلا

تدهاشدقو}نومميتيئنوؤضوتيواوبنجيملوأاوبنجأ،اسنوالاجرمويلكحابص

مهئارآنمكلذريغىلإفاتكألانميديألالسغمهئوضويفنوطرتشيو.اريكمهنماذه

مهنعهاكحاماهنمو،انصصقاموهوهاندهاشاماهنممهنعانيكحلالاعفألاو،ةيهاولا

ملهنأفسؤملانموةيضابإلانعيناجيتلاهلوقياماذه5"راجللفلؤملاهباتكيففيرشلا

تبرستوأ،هريغنعاهلقناَمئإتايرتفملاهذهنأبسحنف،رذعلاهلسمتلنةليسوانلكرتي

عطقلاةفصبانلدكأاَمَنَوكمهضارعألالو3مهنيدلنوطاتحيالنيذلاماوعلاضعبنعهيلإ

لدنإاذهو،هريغاهاكحىرخأءايشأكلانهنإوهسفنبوههدهاشاَمَئِإانيلعهصقام

نعثدحتيامدنعهمالكبقثويالياجيتلاهللادبعابأنأىلعلديامنإفءيشىلع

ابألمحهدنجىلعوهيلعملظلاباكتراليهستوهمودخمءاضرإلهيعسنإوةيضابإلا

.سانلارظن8مههركيقحةيضابإلاىلععينشتللبيذاكألانمةلمجبكترينأهللادبع

:بصخلايناجيتلالايخريغلرطختملاهنأبسحأيلابيذاكألاهذهكينيعنيبعضو

.نكيملوأببسهلناكءاوسحابصلكلسغلابوجو١

.هئامجارختساوفلاخمهنمبرشاذإرئبلاةساجنبمكحلا٢

.مهبايثمهتسامممدعوسانلاةساحجنبداعتبالا٣



سنوتينةبضابلا_[١)]_ةيراتلابكومينةبضابا

.دحأهسميوأادحأسمينأنعبنجلالازعنا٤-

.ديلاباهلوانتمدعو،ةبانجلااهبتعقوييلابايثلاءاقلإ٥

.هدعبمميتلامتءوضولا٦
.فاتكألاىلإيديألالسغ٧

ةبرجينةيضابإلاباهقصلأف،يياجيتلاهللادبعيبألترطخلاماكحألانمروصلاهذه

.لايخلانمةاحوتسمكشالروصيهو
لسرتسينأءاشاذإفاةحضاولابيذاكألاهذههلدنفننأىلإميركلائراقلابةجاحالهنإ

لكوركابلاحابصلايفنوموقيةبرجناكسنأروصتيلفيناجيتلاهللادبعيبأعملايخلايف
ىلإفرصنموهو،حايرلاهبقفختنجحموأ!اصعىلعابوثلمحدقمهنمدحاو

3هقافرويياجيتلامهرازامدنعةبرجلهألثدحتنلاةمزألاروصتيلو‘هضخضحخيلرحبلا

اذهءاجاملفجيراهصيفاهنوعمجييتلاراطمألاهايمنمنوبرشيةبرجلهأنإف

يبألايخنإفجيراهصلاكلتنمهدارفأبرشو‘بهذملافمُهَلفلاخملاريبكلاشيجلا

يذلااهءامنوجرختسيجيراهصلاكلتىلإةبرجلهأموقينأيضتقيهمكحوأهللادبع

ةفيطللاةروصلاو،رحبلاءاوهكلذدعبنممهنوبرشيو،هنوقيريفليبسلااورباعهنمبرش

هيدينيببنجمت،هتراهطققحتو،يناجيتلايدينيبارهاطفقويذلالجرلااذهيه

نجحموأ،اصعبهعفرو،هيفبنجأيذلاهبوثعزنمةقيقحلانميناجيتلادكأتيح

وبأدكأتيلةبرجلاهذهبتماقاَمَنِةأرملاهذهوألجرلااذهنإاهضخضحخورحبلايفهاقلأف

...نممهنمتدهاشدقو:لوقينأعيطتسيو،لايجألليورياًممهللادبع

دقو،اهيلإاعفادهسفنبصعتلانوكيدقيبهذملابصعتلاهبيحوياممةلثمأهذه
خيراتلاثادحألعبتتملانأةقيقحلاو"كلذىلإعفدتيلايهىرخأضارغأكلانهنوكت

وأءاهيقفعمسيامدنعجذاسلايماعلالجرلاواةملؤملافقاوملاهذهنماريثكدجي

ىلوألالحةيضابإلالاومأةمينغنإلوقيهنيدوهملعيفو،هيفقثياخرؤماملاعوأ،ايضاق
هللاعطق":ةيضابإلانعلوقييردبعلالثماثدحمابيدأاملآغعمسيوأ،ةميلولانم



سنوتينةيضابالا[:)ةبرتلابتومينةيضابألا
اهنعقتفتييلاتايرتفملانمةلسلسلاهذهعمسيوأ،"مهرباكأومهرغاصأدضخو،مهرباد

..خرؤملاهيقفلابيدألاوهو،يناجيتلاهللادبعيبألايخ

لئاسواودجينأمهمهينيذلاماكحلاامأ،نوبكترياميفنورذعيدقماوعلاكئلوأنإ

نودمتعيةجحو"مُهَلادنسنوكتثيداحألاهذهلاثمأنإفلاومألازازتبالوأ{ةبوقعلل

نمكلذريغوألهجوأقنحوأ\بذكىلعةينبماهنأنوفرعياوناكنإومهو.اهيلع

هذهلشمىلإاهيفنوجاتحييلافقاوملاضعبيفاهنولغتسيمهنأالإ،بابسألا
هنولزنياميفامرحماوبكتريملمهنأمُهَلنيعباتلاضعبنئمطيتيحلقألاىلعةياعدلا
.بئاصملانمسانلاب

تاهبشلانعاريثكنوهزنتياوناكمهنأةيضابإلابترضأيلاءايشألانملعلو
نوعاريالمكحلاةالورثكأناكاملو،هبابسأومارحلانعاودعتبينأمهدهجنولواحيو

الفمهنعنودعتبيةيضابإلاناكدقف،لاومألاةيابجو،مكحلاماظنيفمالسإلاماكحأ

الو'مهتاموكحفئاظويفلوخدلاىلإنوعلطتيالو،مهبنونيعتسيالو(مهنونيعي

عمتجميقاوشيعينأنولواحياوناكامواهيفبصانملاىلعلوصحلاىلإنوعسي

هسفنبةينيدلاهنوؤشىلوتينأىلعصيرحهللانيدبمئاقمكحلارهاظمنعريعب،فيظن
لودللنوعضخيدقتاذلابةيسنوتلادالبلايفةيضابإلاناكوهريغلاهيفهارتاميلابيال

نمررقتياممُهَلوأاهلنوعفديو.مكحلابصنمىلعنيفلتخملاماكحللوأ!ةبقاعتملا

.مهنأشواوكرتولدحلااذهيفماكحلاوةموكحلابمهتاقالعفقتداكتو‘بئارض

عماطموأ،مهسوفنىلعةيغاطةيبصعلامإ؛ركعلاءاملايفنوداطصينيذلاكئلوأنكلو

ةبترمىلعلوصحللاسامتلاماكحلاىلإقلموبرقتوفلزتلامإومهتاوهشمهيلعاهيلمت
!مهمارتحاوةماعلاةبحمللابالجتساهنعدوذلاونيدلاةيامحلاًراهظإاًمإوؤ©بصنموأ

نماخيشوأ،راونلانمارئاثاوضرحينأنوبليالركعلاءاملايفنوداطصينيذلاءالؤه

هنئازخلازتالاريمأوأ©بلسلاوةراغلافرتحتةريزحجلائطاوشىلعةبراضلالئابقلاخويش

تحتلخدينأنوددحأىقبينأنممظعأهنأدقتعيمكاحوأ،لاملانمديزمىلإةجاحيق

يفنوفلاخمةيضابإلاكئلوأنأبنوقلمتملاكنلوأهيلإيحويف‘قوشوةبغريفهحانج



سنوتيفةيضابألا[(ربب)ةيراتلابكومينةيضابأا

نودوعيالفمهسفنأيفنوربكتسيمهنإو،مكحلابنيفرتعمريغمهنإو،بهذملا

ةلمحوأةراغدرجتتاذكهو،ةصاخلامهنوؤشيقاهيلإنوعجريالو،ةلودلاىلإمهلكاشمب

فقاوملاهذهلزتملو،لاومأحابتستو،حاورأبهذتف؛ةيضابإلانطاومنمنطومىلع

ةرجهلاىلإامإمهرطضااًمم؛لصاوتمءالبيفسانلاناكفةيسنوتلادالبلابلغأيفةرركتم

رمدلابجنمو،اهلكديرجلادالبنميضابإلابهذملاضرقناتتح،مهبهاذمريغتىلإامإو

نأىلعةبرجةريزجريغيفقبيملواهريغوةماحلاوسباقوناوريقلانمو،هبلصتيامو

نمكلذليبسيفلتقو،ةمأهيناعتامدشأيبهذملابصعتلانماوناعدقةبرجناكس

عفترتامنيحالإاهيلعففخينكيملو،نيرخآبلثمو{ةفئاطتبذعو،مالعأءاملعاهئانبأ

باتكلمهمهفبنوعفترينيذلا؛نوققحملاةعيرشلاءاملعاهرضحيوسنوتلإلكاشملا

.كلذىلإتاراشإباتكلااذهءانثأتقبسدقو‘تايضرتلاوتايبصعلاىوتسمنعهللا

امهملاجمقيضأيفعافدلافقوموهةبازعلاماظنسسأتذنمةيضابإلافقومناك

مكلايفكارتشالانعالماكادعبنودعتبياوناكومهيلعطلسييذلاناودعلاناك

مهريغيفاوبكتريف،اوئطخينأماوعلاحامجنوحبكيمهنمءاملعلاناكو‘هيلععازنلاو

.مهيفريغلاهبكتريام

درو"مهسفنأىلعىذألاعفدىلعنورصتقيحالسلابمهيلعناودعلانوكيامدنع

ةبلغلامُهَلققحتتامدنعقحلثملاباوموقيوأاومقتنينأنود،اوعاطتسانإمهنعناودعلا

ىلعابلاغمهؤاملعرصتقيفبهذملاءارآيفوأةديقعلايفنعطلابناودعلانوكيامدنعامأ

يذلالوقلايفاهيلإاودنتسايلالوصألاواهيلعاودمتعالامهتجحومهنيهاربنايب

ىدحتيحبصأيذلادحلاىلإجاجللاوعطنتلاهبغلبدقمُهَلدقتنملاناكاذإالإ،هوراتخا

يفةفورعملاةرظانملالبسنمليبسىلعدرلابهيلإنوهجتيذئنيحمهنإف،كلذبموقلا

.ةرظانملابادآنكمأامنيمزتلمروصعلاكلت

نرقلاذنماوأدبدقةيضابإلاءاملعنأخيراتلااهظفحيلاثادحألاضعبنمودبيو

عافدىلإ!مكحلالاجرنعدعبلاويبلسلاعافدلايفمهفقومنعنولختيرشعيداحلا



سنوتينةبضابألا[(ربجةيرتلابتومينةيضابألا

دريفمكاحوأةلودىلإنوئجتليالمهنأمهنعافورعمناكدقف!ةيباجيإلاضعبهيف

نوربصيوأاوعاطتسانإمهسفنأبمهنعكلذنوعفديامنومهنعملظلاعفروأ،ناودعلا

ىلعمهلكاشمنوضرعياوأدبدقرشعيداحلانرقلانمءادتبامهنكلو،اوعيطتسيملامل

نوبلطيو،ناودعلادرىلعاهتوقبنونيعتسيومهنعىذألافكاهنمنوبلطيو،ةلودلا

ةلثمأميركلائراقلاىلإو،قيقحتنودضارغألايوذتاياشوىلإمهيفعمتستالنأاهنم
:كلذنم

-_ه٠١٠١.:يأ-ةروكذملاةنسلانمةرخآلاىدامجيفو":يتاليحلاعيبرلاوبألوقي

كارتألاهسبحو.يايغدصلايسنويلاديعسنبمساقلايبأةمالعلاملاعلاخيشلابيعس

اوتأو،سلبارطىلإةيبهولاهوجوضعبوءاهقفلاتراسنأىلإنجسلايفيقبو،سلبارطب

.“»"اموينيرشعوةعبرأنجسلايفثكمنأدعبناويدلاواشابلانمهقالطإل

دنعيلالقلارمعنبىحيجاحلابيعسه٠٢٠١ةنسيتو":يتاليحلاعيبرلاوبألوقيو

وبأخيشلاهعبتو،اهلجتحاوهسفننععفادو،اهيلإراسوهيلإثعبف؛دسفمهنأبسنوتناويد

.0‘»مُهَلةجحلاتناكو،اههوجووةبرجيمدقمضعبو،لبقروكذملاةمالس

ىلإيسنويلامساقلاوبأخيشلارفاسه٢٢٦٠١ةنسيفو":يتاليحلاعيبرلاوبألوقيو

نمةعامجعمرفاسو،ةيناطلسرانيديفلأهنمابلاطهيلإثعبواشابلادنعهبيعساملسنوت
سنوتءارمأدنعميظعلارخفلاهلراصو،هاداعنمىلعهرصنوهللاهديأفمهريغوءاهقفلا
دسفأوريخلاباوبأنماقلغمناكامهلحتفو،هقبسنمكلانههقبسناكدقو5اهئاهقفو

يذلايضاقلاعمكلانهىقتلاو،هللدمحلاورصتنافكرشلاباوبأنماحوتفمناكامهنع

،رفحييلاةرفحلافطقسودرطولزعوهيلعةرئادلاتناكو.هبلغوهَمَصَخو،هيفنعط

.مناغاًملاسهنطوىلإخيشلاعجرو،ربتعيالاثمراصو

.٨١-٧١ص.ةبرجءاملع:يتاليحلا١(

.٢٢ص٬ةبرجءاملع:يتاليحلا٢(

.ةموصخلايفهبلغ٢(

.٣٢۔-٢٢ص.ةبرجءاملع:يناليحلا٤(



سنوتينةيضابالا[:.)ةيراتلابكوميفةيضابألا

.يبعصملادُمحُمهللادبعوبأةمالعلااهفقويلاةريثكلافقاوملاقهاَحتالااذهىلجتيو

نوأدقف؛يبعصملافسويبوقعيوبأةمالعلامامإلااهفقوتلاةعباتتملافقاوملايفو

امكاحىشخيالهلعجامةعاجشلاوةدارإلاةوقو،كاردإلاةحصو،ملعلاةرازغنملجرلا

كرئازخلاوسنوتوسلبارطنيبلقتنيأتفيالناكف،يلوقوأيلمعناودعدرنعفقوتيالو

دحأنمردصتامف،ركنملانعمهاهنيوفورعملابمهرمأيو،اهماكحواهتاضقشقانيو

اهيلعدرلاوأاهدرو!اهنعقيقحتللبوقعيوبأكرحتيتيحةيضابإلايفةياشووأ،ةنعط

نييفاحصلاخيشملقبةرصتخملاهتمجرتعجارينأميركلائراقلاناكمإيفو،اهنوعفملاطبإو

ةرهاظةرهاظلاهذهكرابملاهرمعيفدموهتايحبهللاانعتم-ناظقيلايبأخيشلارئازلاين

يناحبأيفهيلإتلصوامبسحاهرداوبتأدبناودعلاعفديفةموكحلاىلإءاجتلالا

ةموكحلاىلإءاجتلالارمتساورشعيداحلانرقلاعمسنوتيفةيضابإلانعةيخيراتلا

ةفرعمبو،ىذألانممهقحلياممهنعاودريلسانلااهيلإئجتليعافدلالئاسونمةليسوك

ىرخأةوطخاوداز،اهتبطاخمقرطواهنمةدافتسالاوأ،ةموكحلابلاصتالالئاسولسانلا

نوخجتلي-سارتحاىلع-رمألالوأسانلاأدبف،قوقحلاتابثإوأ،قوقحلاءاطعإةوطخيه

امكمهنمةيداعيرجترومألاتحبصأف،كلذاودوعتمتمُهَلقوقحتابثإلةموكحلاىلل

لينيو'ملظلاعفديفسانلاعجرميهاهنيواودوةلودلاتحبصأو،مهريغنميرجت

ىلعةحضاوراثآديدجلاهاجتالااذهلناكدقو،مهريغهلعفيامككلذنولعفي،قوقحلا

.باتكلااذهلوصفنملصفيقاهنعانثدحتاَمبر،ةيضابإلادنعةيقلخلاوةينيدلانيتيحانلا

انلظفحدقخيراتلانأىلإريشننأيبهذملابصعتلاضرعتسننحنوانبردجيو

ىلإهجوامبلغأنألوقننأفاصنإلانمو©بصعتلاهراثآيذلاشاقنلاكلذنماروص

ىلعوأمهريكفتةيماعو؛هيلئاقةيحطسىلعهانعموأهانبمبلديدوقنونوعطنمةيضابإلا

ةبحمو{ةنمؤُملاةيمالسإلاحورلابلغتىلعلدياًممهنأامكضمهضعبنمدصقءوس
ضعبيفسنوتيفةيملعلاتايعمجلاضعبهبتماقامقحللراصتنالاولدعلاوفاصنإلا

ةرصانمبوجوهيفاوررقيرجهلاعبارلانرقلايفاعامتجاناوريقلاءاملعدقعدقففقاوملا



سنوتينةيضابالا[(رد)ةبرتلابتومينةيضابالا

يفنعاطلاةيضقثحبيذلايملعلاسلجملامكحو")يعرشابوجومهترزاؤموةيضابإلا
يفنوسنوتيفءاملعلانمةريثكفقاومكلانهو،لتقلاوأةبوتلابهيلعمكحو،ةيضابإلاةداهش

ءاملعنمنيققحملانأىلعةلالدلاففاكردقلااذهنأىلع،فقاوملاهذَّهبةهيبشاهريغ

اهفئاوطنيبقيرفتلامدعو{ةمألاثعشملىلعنيدهاجنولمعياوناكسنوتيمالسإل

بهاذملانممهريغىلإنوئيسيفةيبصعلامهكرحتتناكنيذلاكتلوأنإواهرصانع.

هللانيدبةلهجامإو.ةيبهذملاءارونورتستيةيحلصمضارغأباحصأامإ؛مهَلةفلاخملا

.مهفوأورتنودايريتسهاعافدنانوعفدنياوناكفمالسإلاقئاقحباعبتسانعمهماهفأترصق

نبالاق{ءاملعلالحاطفضعبللاوقأبلصفلااذهمتتخأنأبسانملانمنوكيهلعلو

نسحلاوبألاقو،"بنذبةلبقلالهأنمادحأرفكنالو":"عماوجلاعمج"يفيكبسلا

ىلإنيريشملكلاتيأرينأل؛ةلبقلالهأنمادحأرفكأالينأيعاوظفحا":يرعشألا

."دحاودوبعم

نيلصملاةحابتسانإفليوأتلالهأيفريفكتلانعزارتحالابحي":قورزلاقو

.")هجلا...مُهَلاَوُمأَوْمُهَءاَمديماوُمَصَعَقَقاهولاقاذإف»:فلاقءاطخنيدحوملا

وهفهينعبضعبىلعافوقومقحلالعجنمنأتملعتفصنأنإ":يلازغلادماحوبألاق
."برقأرفكلاىلإ

الوةريبكلابدحوملالاملحنالو":شيفطادّمحُمخيشلاةمئألابطقلاقو

فيلآتورماعخيشلافيلآتهذهو،"ريقفلاوينغلل،اهريغيفالوبرحيفةريغصلا

لتاقأنأتارمأ»:ثيدحلاءاهقحبالإديحوتلالهألاومأميرحتبحرصتمهلكانباحصأ

حرصمكلذو،«ْمُهَلَومَومهءامديماوئَقَحاولاقادف،هللالإهلإلاولوُقَيىتحسانلا

الإاهلحبلوقيدحأانباحصأنمسيلوءانباحصأبتكيفباتكةئاموحنيقهب

:"اهلةحيبةريغصلاالوةريبكلاسيلوءاهقحب

.رارقلاصنىلعلوصحلانملصفلااذهةباتكدنعنكمتأمل١(
(عجارملا).بيرقظفلبليوطثيدحنمرمعنبهللادبعنع&(٢٢ر)ملسمو(٥٢ر)يراخبلاهجرخأثيدحلا٢(



سنوتيفةيضابلا_[رر)_ةبراتلابكومينةبضابأا

،نيدحوملاروخلانيطالسنعجورخلابلوقنالدعبنحنو":مالكدعببطقلالوقيو

:مالكدعبلوقيو5"انبهذملهجدقفجورخلابوجوانيلإبسننمو

ملاذإهنإف،هبلئاقالفمهناطلسرادريغمالسإلارادنأبلوقلانمركذامامأو"

ىلعهنأدارأنإالإ؟مالسإرادهريغرادنوكتفيكفمالسإرادمهناطلسرادنكت

ةيضابإلاىلعنعطلايفةلاسرىلعهبدر-هللاهمحر-بطقللمالكاذه،"قحريغ

.ىفطصمنبايسلبارطلاقفملل

ىدحإىلعيبعصملادّمحُمهللادبعوبأهبدراًممالمجفطتقأنأابسانمنوكيدقو

هللادبعوبأاهعبتتدقولصفلااذهلئاوأيفميركلائراقلاىلعاهتضرعلالئاسرلا

اهوانتومالكلاملعيفةفورعمثحابمامإاهيفدرواًممريثكناكاملو،ةرقفةرقفيبعصملا

تيأرينإف«ةيبرعلاةغللاماكحأضعببقلعتتدهاوشوأثحبلاوةشقانملابمالسإلاءاملعرثكأ

ميركلائراقلافرعيل]ةفورعملاعيضاوملاكلتلوانتيامىلعتافطتقملاهذهيفرصتقأنأ

نيحىلإنيحنمهنمردصتتناكنإو،ققحملاملاعلادرمجهتملاىلعدرلايفخيشلابولسا

"يشبحدبعنممهنيداوذخأ":كلوقامأو":هللادبعوبألاق©ڵبضغلاوقنحلابرعشتتاملك

بيعالفنحنامأومكتمئأنمريثكو"يلاوملانمىلومكلامكمامأفابيعاذهتلعجنإف

تقلخس»:ىلاعتوكرابتهللالوقي5هلوسرةنسوهللاباتكعبتيملنميفالإدحأيفانل

.0'_)«اًمشاَهاكلَمناكرويناصعْنَملرانلاتفلحوكيشباًدنَعناكوكوينعاطأنملةئحل

هللانملالحمكلاومأومكؤامدفهنعمكتلأسمبينوبيجتملنإ":كلوقامأو

.كنعطلبجتملمأتبجأ5هلوسروهللانملالحكمدتنأوكانبجأدقانإف"هلوسرو

وأ؛ضارتنععيبوأؤ«ضارتنعةبه:هجوأةثالثبالإاندنعلحيالفَكلاَمامأ،نيدلايف
الامبقعنييذلابطاخنملثمككايإقبطاخمنكلو،ىلاعتهللاباتكنمثاريم

."نولقعيالمهفيمعمكبمصءادنوءاعدالإعمسي

جكاتبحجكجقبح

محرلل.للاانمتيداذهجرخنمدمنم(



سنوتينةبضابألا[ريةبراتلابتوميفةيضابألا

تتناحلايبيلصلاحانك"
يلاهأهبماقيذلاديجملاحافكلاكلذميركلائراقللصخلانألواحألصفلااذهيف

لحاوسلاىلعةقناحلاةيبيلصلاهبموقتتناكيذلا،يبنجألاوزغلاعافديفلاطبألاةبرج

ماقتنالاواهلالتحالامإو،ةقرسلاوةنصرقلاليبسىلعامإ،يمالسإلابرغملادالبيفةيمالسإلا

مكحتحتبرغملادالبيفةيمالسإلاةمألاتناكيلاةبيصعلاتارتفلايفومعرتاميفاهنم

نمملظلاعاونأىسقأيناعت؛ةسرطغتمةدبتسمتارامإوكدصاقملاةفلاختمةعطقتمتاليود

مهسفنأىلعاهنوقلطيةمخفباقلأريغمكحلارهظمنممهمهيالنيذلانييلحملاماكحلا

لاومأو،اهنوضرفيةعباتتمبئارضو،مهبكاومومهسلاجماهبنونيزي،ةمظعللةبذاكرهاظم

ىلعاهنولزنيةملؤمتابوقعو،مهبكاومومهسلاجماهبنونيزي،اهنوعمجيةريثك
يتبامبعفادتلاهتوقتاتشمظنتةنمؤُملاةمألاتناكةبيصعلافورظلاهذهيف"مهبوعش

روغثلايفمهدالبنعنوعفاديسانلاناكف.نطولاءادعأوهللاءادعأنينمؤُملاةزعنماه

نيذلاكئلوأمهدمينأنود،اهريغوسلبارطوسباقو،نارهوو{ةياجبلثمةيمالسإلا

يأب-نايحألانمريثكيفاهزازتبايفقحلامُهَلسيللاومأنمهوزتباامبميعنلايفنوغرمتي
نمملظلانماناولأيياعتمكحلازكارمنعةديعبلاروغثلارثكأتناكدقلو،ةدعاسم

نمجنرفإلانيدتعملانمةازغلاتابرضلةضرعنوكتو،ةهجنمنييلحملاةالولاوتاموكحلا
.نيراننيبشيعتيهف"جنرفإلاناودعدرتنأاهدحواهيلعو،ىرخأةهج

ءاهبرارقتسالاواهلالتحانويبرغلاةازغلالواحيلاروغثلاهذهنمةبرجتناكدقلو

نوكفنيالسلبارطوسنوتيفءارمألاناكومهتاوزغومهبورحيفةدعاقاهنماوذختيل

ةكرعملكيفو،ضعبلامهضعبنماهكاكتفاوأ،اهلالتحاواهتبراحمو،اهيلععازنلانع

ةنحملاوءالبلاعاونأدشألسانلاضرعتيمكحللابلطةوخإلااهندابتييلاكراعملاهذهنم

ىدعتيدقو،بئارضوتامارغمهيلعضرفتو،مهلاومأرداصتومهبابشلتقيف؛ماقتنالاو
.مهتامرحكتهوسانلاضارعأنمهللامرحاملالحتساىلإيدؤيفكلذلكرمألا



سنوتينةيضابالا[(ببإةيراتلابتومينةبضابألا

.نيدلايفمهناوخإنمانايحأةبرجلهأاهلضرعتيناكيلاةعشبلاةروصلاهذهعمو

مهيلعهرجيامنوضترياوناكمهنإفنطولاونيدلايفمهئادعأنمةريثكىرخأانايحأو
اونكسيمنوهللاءادعأمامأةلذبمهسؤراوئطأطيملمهنكلو،هلنوتكسيومهناوخإمكح

لزيامعيديألايفوتكماوفقيموضمهيلعضرفتةيدوبعنعاوضريملو.مهنمميضنع
تاراصتنااولجسونطولاونيدلانععافدلايفةحفصدجمأاوبتكدقلف،نوملاظلامهب

اوماقأو؟مالسإلاردصيفنوقداصلانونمؤُملااهلجسييلاتاراصتناللةيحاروصنوكتداكت
الرصنلانأةعئارلامهفقاومباوتبثأدقفناكملكيفورصعلكيفنيملسُمْلاىلعةجحلا

ءاقللةبحمنمنمؤُمْلابلقهبرخزيامىلعفقوتيامإو،ةدعلاىلعالوددعلاىلعفقوتي

امكوهلاليسيفتوملايفةديكأةبغرو،ةداهشلاىلعلوصحلللماكدادعتساوكلا

نأنكمي،ةبرجيفو،كومريلايفو،ةتؤميفو،بازحألايفو،ردبيفةرثكىلعةلقلاترصتنا

يتلاةيحورلاتايناكمإلااهلترفاوتاذإ،نامزلكيفو،ناكملكيةرثكلاىلعةلقلارصتنت

.هللاءادعأهللاليبسيفلتاقتيهو{ةنمؤُمْلاشويجلادنعتناك

ةريزجوزغنعنوفكيالجنرفإلاورشاعلانرقلافصتنمىلإسداسلانرقلالئاوأنمو

رونتامناعرساهنكلو.اتقؤماهيلعنوبلغتيدقومهتاوقومهليطاسأباهجاعزإو،ةبرج

مضظعألعلو،نيبئاخمهدرتفرمألالوأنممهيلعرصتنتدقو،رحبلاءارومهبيقلتفمهيلع

:يليامكيهجنرفإلاةازغلانيبوةبرجنيبتعقوتلاكراعملا
؛عقوتنودواهلهأنمةلفغنيحىلعةبرجىلعجنرفإلامجه_ه٩٢٦٥ةنسيف١-

.اهلهأنماريثكاددعاولتقواهولتحاف

اهولجأوةريزلايفةدوجوملاجنرفإلاةيماحىلعةبرجلهأراث_ه٥٤٨ةنسيف٢=

.مهنطونع

اهمهجارخإومهتيماحىلعةبرجلهأةروثبجنرفإلاملعامه٥٤٨ةنسلاسفنيف٣

ةكرعمدباهولتحافةبرجىلعاومجهو،تادعملالكبهوزهجامخضالوطسأاونوكح

.اديبعةيبوروألاقاوسألايفمهوعابفىرسأنيملاسملااهناكسنماريثكاوذخأو.ةنحاط



سنوتينةيضابألا"خيراتلابكومينةيضابألا

نبنمؤُملدبعمهدعاسو،ةيجنرفإلاةيماحلاىلعةبرجلهأراث_ه٥٥٥ةنسيف٤

.جولعلانمةريزخلااورهطو،ةبرجنماهودرطف،اهئالجأىلعيلع
.اهولتحاوةريزلاىلعاومجهوً(امخضالوطسأزهجه٨٨٦ةنسيف٥

.مهنماهورهطفيناثلاركبوبأمهدعاسو،جنرفإلاىلعةريزخلالهأراثه٠٣٧ةنسيف٦

3اهلهأمهاقلتفةريزحجلاىلعاومجهوامخضالوطسأجنرفإلازهجه٥٣٨ةنسيف٧

اونبو!امخضددعودعلانماولتقفزوزعسرافوبأمهدعاسومههوجويقاوفقوو

.مجامجلاجربهومساجربمهسوؤرب

ءاهلالتحالةريزجلاىلإهَجتاوءامخضالوطسأجنرفإلازهجه١٦١٩ةنسيف٨

متها،ةروهشمةعقويفمهيلعرصتناو،ينمومسلاءايركزوبأةريزحلاخيشمهضرتعاف

.برغلايفوقرشلايفسانلااهل

لوحتاروانمبماقو،ةنيفسنيرشعيفالوطسأجنرفإلازهجه٦١٩ةنسيف٩

.ةبيخلالايذأرجيعجرفدحأهبمتهيملف،ةبرج

هَحَتاو،ةنيفسةئامنمنوكتيامخضالوطسأجنرفإلازهجه٩٢٦ةنسيف-٠

اددعو،ليتق٦٠٠وحنناديميفكرتنأدعب،ابئاخهودرواهلهأهاقلتف،ةبرجىلإ

.ةيبرحلاتادعملاوىرسألانمرثكأ

ريثككراعملاهذهنيبو،قيلعتلاوليصفتلابخيراتلابتكاهتلوانتةروهشمكراعمهذه

اهولتحاوأمهباقعأىلعاودرفةريزجلالالتحاجنرفإلااهيفلواحييلاعئاقولانم

تباثنبميهاربإيبرحلاخرؤملاددعدقوضمهودرطفناكسلامهبراثمتةريصقةدمل

الثمركذدقف\ثادحألاليصفتنودةعقولاخيراتركذىلعارصتقم،عئاقولانماددع

تاونسلايف-هريبعتبسح-نيملسُمْلانمةبرجناكسوىراصنلانيبكراعمتعقوهنأ

٥٠٥:سداسلانرقلانمةيلاتلا 7 ٥٥٥١ ٥٣٢ ه٥٢٩ تاونسلايفو._

٦0٦٩١:عباسلانرقلانمةيتآلا 0٦٨٨ 0٦٨٢ ،٦٣٩ 0٦٣٨ .ه٩٦٦٣٣،

فقاوموةريزلالالتحاىلعجنرفإلارارصإميركلائراقلاىريخيراوتلاهذهنمو

ليصفتلانمءيشباهانركذلاةقباسلاعئاقولاىلإعوجرلابو،اهلهأنمةفرشملاعافدلا
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اذإعئارلاحافكلااذهبنوموقينيذلامهمهدحوةبرجلهأنأميركلائراقلاىري

وبأةيناثلايفمهدعاسو،يلعنبنمؤُمْلدبعاهالوأيفمهدعاسكراعمثالثانيثتسا

.زوزعسرافوبأةثلاثلايفمهدعاسو،يصفحلاركب

ريغناديملايفدحأمهدعاسينأنودديجملاعافدلااذهبنوموقيةبرجلهأناك

كلتعيمجيفسنوتمكحىلعبقاعتتتناكييلالودلانأمغر،افنآانركذنم

بئارضلاديدستباهبلاطتكفنتالتناكوءاهةعباتةبرجبسحتتناكتالاحلا

لبءاهاهتيعبتبفرتعتوىضرنعكلذاهلمدقتةبرجتناكولاومألامدقتو
ةالولواحيامدنع،لاوحألاضعبيفاهيلإمامضنالاوأ،اهتحتءاقبلاببلاطتو

.مهمكحباهقاحلاواهيلعءاليتسالاسلبارط

ىلعهرارصإوودعلاصرحمغرنورقةسمخعافدللدمصتنأةبرجتعاطتسادقل

نرقدعبانرقو،ماعدعباماعةيبرحلاهتادعمدايدزامغرو،اهيفمكحتلاواهيلعءاليتسالا

اهنحميفايداماهتدجنعاهئاقدصأنواهتو.اهلةيمالسإلاةلودلالامهإمغرو

هدرطوأودعلادرلاهضاخيلاكراعملارثكأيفةديجمتاراصتنارصتنتنأتعاطتساو

ءاجوةيمالسإلادالبلاىلعاهناطلسدمتةينامثعلاةلودلاتأدبامدنعودالبلانم

رصأكلذمهنكلو،نطولاءادعأونيدلاءادعأنمةفيظناهدجوةريزجلالالتحالثوغرد

ةيكزءامدتناكثوغرداهقارأيلاءامدلاكلتنكلو،لعفدقلو،ةرازغبمدلاقيرينأ

.ةدايزونورقةسمخاهنعاوعفادو،ةريزحلاىلعاوظفاحنيذلالاطبألاكئلوأل

ملاعلاجراخنميتأييذلايبنجألاوزغلاعافديفةفينعةدينعةيوقةبرجتناك
مهنمدحألواحيام،نيملسُمْلاءارمأللءاردزالاةلهسةغئاسةمقلتناكاهنكلو.يمالسإلا

وأ\تاهجلاةالونمناكو،سنوتبةمئاقلالودلانمناكءاوس،هلنيلتحاهلتحينأ

امدنعةبرج_لاهدجنيلاةوقلاهذهيفرسلاامفسلبارطيفمكحلابنيمئاقلانمناك

وهامو؟نوملسملااهبراحيامدنعاهلاهدجننيلاةنويللاهذهو،نوكرشملااهبراحي
ِ؟ةيونعملاةيحانلانمنيبرحلارثأ

.هللاءاشنإيلاتلالصفلايفنوكيةلئسألاهذهىلعباوجلانإ



سنوتينةيضابلا_[_ر؛,)خيراتلابتومينةيضابذا
ءء

©ربصوتابثبمهنمكلذتقلتاهيلعءادتعالااولواحوأ،ةبرجىلعجنرفإلاىدتعااملك

سفنيفمهناودعتدرو،نيدتعملاىلعةأرجوةعاجشوةوقاهيلعناودعلااهدازو

ملو،اهسفنلمهنمتمقتناو،اهرأثبتذخأوبيرقنيحدعبمهيلعتراثتبلغنإف،تقولا

الةنصرقلاةداقوةيبيلصلاراصنأمهيلعاهنشيلابورحلاكلتميمجيفنويبرحلارسخي

يفهنأملعتنأكبسحوةميقتاذرئاسخةيسفنلاالوةيددعلاالوةيداملايحاونلانم

اوعمجولوطسأمخضأاهلاوزهجو،دادعتساربكأجنرفإلااهندعتسايلاىربكلاةكرعملا

منو،نيبردملانيلتاقملانمافلأنيرشعمهددعغلبقحنيبراحملانمددعربكأاهل

يفةرملوألحالسلااولمحنوقهارمو،ةزجعخويشمهيففالآةثالثىوسةبرجعمجت

اموىلتقلانمافالآاهيفاورسخوميظعلادادعتسالااذهجنرفإلااهلدعتسايلاةعقوملاهذه

دقو،ةفلابمتاياورلارثكأىلعلتاقمةئامةبرجةراسخغلبتمل،لاومأنمردقيال

موقينأنودرئاسخلاحدفأودعلادبكتنأو،فينعلاموجهلااذهدرتنأةبرجتعاطتسا

.بئارضلااهلعفدتلاةلودلاالو،اهناريجالو5اهؤاقدصأالادحأاهتدعاسم

اهءاملعدجتيج_نرفإلارامعتسالااهيلعاهنشيلابورحلاكلتعيمجيفةبرجتناك

مهنورمأيو،لاتقلاىلعسانلانوضرحي؛نيدهاجملاةمدقميفاهخياشمواهءاحلصو

؛لاظطبألالتاقيامدشأكودعلانولتاقيوزوفلاباوصلخأمهنإمهنودعيو،ربصلاب

موقمهيلعبرحلانشيففقوملاريغتينيحمهنكلو،لاومألانومنغيونورسأيونولتقيف

ةرافلافرتحتءارحصلايةيوانلالئابقلاكلتنماوناكءاوس؛مالسإلاىلإنوبستني

ىلعنوبقاعتيفلاملاومكحلانعنوثحبينيذلاةالولاكئلوأوأ،بهنلاوبلسلل

.امهريغنمةريثكانايحأو«سنوتنمةرمو،سلبارطنمةرماهتبراحم
اوناكامكةمدقملاىفمهءاحلصومهءاملعنودجياللاوحألاهذهيفةبرجلهأنإ

ىلععيجشتلاوضيرحتلاةملكمهنمنوعمسيالو،جنرفإلابورحيفمهنودجي
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مهلنوحمسيالمهفلاملاولهألاوسفنلانعاعافدلاتقلابمُهَلاوحمساذإو‘برحلا

.ةمينغلاقيرطبنيدحوملالاومأىلعءاليتسالابادبأ

نينيلمهتلعجو،جنرفإلاةبراحمىلعءادشأءايوقأةبرجلهأتلعجيتلابابسألانإ

ةرارحو«مميولقيفناميإلاةدقويهاَمْئإنيملسُملانمنيدتعملاةلتاقميفافاعض

.مهتالماعميفهماكحأونيدلابنيتملاكاسمتسالاو"مهيديألغتتلاىوقتلا

بجاوهللادنعبجاوسدقأبنوموقيمهنأبنورعشيجنرفإلانوبراحيمهومهنإ

.ةداهشلابزافوهللاليبسيفلتقدقفكراعملاكلتيفمهنملتقينمنأنوملعيمهو،داهجلا

داهجلابمهرمأيذلا،ميركلانيدلامُهَلاهلحأدقةمينغوهاَمّئِإلامنمهنولصحيامنأو

.0)«يحررماولااتناوميعًأللحسعماوفكن»:للاليبسف
رانلاممتدارإئفطتو،ديدحلامهمئازعلفتالاطبأمهنملعجتفمهبولقألمتتناكيناعملاهذه

نونلعيموقمهمجاهيامدنعامأ\تاقرحموقدانبوعفادمنمودعلادعأامةطيسبلامهرجانخرهقتو

.مهسفنأنمئفطنتيناعملاكلتنإف؛مالسلاوةالصلاهيلعدّمحُمةمأىلإنوبستنيو؛مالسإلا

ةوخإلاكفلوأناكولو؛مُهَلةوخإدضمهفويسنولمحيمهل؛مهبولقنمدربتةرارحلاكلتو
هذهردقيدحأسيلو،ودعلااهيلعبلاكتييلاةملسملاةمأللةراسخنيقيرفلانملوتقملاو،ةاغب
مهونحمُهَللحيالهماكحأبنوديقتيوهبنونيدييذلانيدلانإًمُتمهامنوردقياملثمةراسخلا
الو6اربدماوعبتينأمُهَللحيالف،ةبوقعلاوأماقتنالاىلإعافدلادودحاوزواجتينأعافدلاةلاحيف

قاطنقيضأيفاروصقمنوكينأبجيمهعافدنإلب3الاماومنغينأالوحيرجىلعاوزهجينأ

نوأتفيالءاملعلاناكو،هديىلعءامدلاليستالنأمتيمهنمدحاولكناكو،ناودعلادرل

لصحتيلايهيناعملاهذهو"نيملسُمْلانمةاغبلاةبراحميفمالسإلاماكحأةاعارمبسانلانورمأي

نوفقيامنإفكراعملاهذهيففوقوللاورطضااذإو،لاوحألاهذهيفبرحلاىلعنولبقيالسانلا
نوبسحيمهنأل؛لتاقلاهللادبعال6لوتقملاهللادبعنوكينأمتيمهنمريثكو،نهووروتفب

.ةراسخاهلكيهفةوخإلانيبيرجتنلابورحلاهذهيفءاوسةميزهلاورصنلانأ
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نوظحالينويبرحلاناكنيملسُملانمناوخإوةبرجيلاهأنيبتعقويلاكراعملارثكأيفو

ائيشنوظحاليالنايحألابلغأيفمهيلعنودتعملاناكو،مهفقاوميفةيمالسإلاناعملاهذه

تناكوءادجةئيسراثآتاذنيملسُملانمةوخإلانيببورحلاهذهتناكدقفكلذلو،اهنم

ريبكددعاهتيحضبهذالإبورحلاكلتنمبرحمهيلعتنشاموةميظعاهيفةبرجرئاسخ

ىلإعوجرلابوةزجعلاخويشلاو،تافيعضلاءاسنلاو،ءايربألالافطألانماهرثكأسفنألانم
ةماعلارداصملاىلإعوجرلاوأ،باتكلااذهنمةقباسلوصفيفاهضعباندرسيلاخيراتلاثادحأ

نأةروصلاهذهحاضيإليفكيوةقيقحلاهذهميركلائراقللنيبتي،دالبلاهذهيفخيراتللةصاخلاو

يلابورحلاكلتنمةدحاوابرحنإف،باتكلااذهيفهليصافتاندرساممعئاقولاىدحإىلإريشأ

نمنيتئاموافلأةريزجلاتفلكسلبارطيفهمكحلةعباتاهلعجيلةبرجىلعثوغرداهنش

مهفويستلذفواهئانبأةوقتمطحتاقحالتمتابرضدعباميفةبرجهيفتقلتدقو،ىلتقلا

يفمكلارومأبلغشدقثوغردناكوديدجنمجنرفإلاعجراملف؛مهبابشةريخبتبهذو

اليلامالسإلاةزعاهبولقفتدجواهنكلو،ودعلااهببرضتييلاةوقلاةبرجدجمل«سلبارط

؛مهتريزجلالتحانمهونكميثملفودعلاهاجتاوفقووإممهلاتكرحتف،نيرفاكللملستست

نأىلعجنرفإلااوحلاصةوقلامهيلعبلغتتنأاوفاخو،دحأمهدجنيملراصحلالاطأاملهنكلو

يفةفالخلارادىلإاوثعبتقولاسفنيفو5هريغءيشىلإهوزواجتينأنودليتشقلامُهَلاوملسي
ةفالخلارادنمةدجنلاتءاجو،اهبنيكرشملاءاقبنمةريزجلاةيامحلةدجنلانوبلطيايكرت

ةيمالسإلاةزعلاتيقبو،يئاهنلادرطلاودعلادرطىلعةلودلاةوقوناكسلاةوق:ناتوقلاتنواعتو

تناكةيبيلصلاةيرامعتسالاةركفلاذيفنتلدعبنماسنرفتءاجاملف،ةريزجلالهأبولقألمت

امملصلو،لاطبألاعافدهتعفادوديدحلارامعتسالاهجويثتماقييلانطاوملالوأنمةريزجلا

.عوضوملااذهيفيقوزرملادّمحُمذاتسأللةملكلقنأنألصفلااذهرخآيفماقملابساني

دكيمل:ةيامحلامواقتةبرج":يتأيام"ةبحألاسنؤم"باتكىلعهقيلاعتيفيقوزرملالاق

ةمواقمللةبرجتبهنيح،م١٨٨١يام١٢يفسنوتىلعةيسنرفلاةيامحلاباصتنانعنلعي

ةيلحملاةطلسلاتملستساو،لامشلاوطسولاوبونجلايفنيمواقملابناجةززعم؛ةحلسملا
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تلونرغريمألاةدايقبيسنرفلالوطسألارطضاامم{ةريزجلادايسأنومواقملاحبصأو{ةرول
١٦١يفسقافصةنيدمهبرضدعباهوحنكرحتلاىلإ ةنيدمبرضف0١٨٨١ةيليوج١٥-

."ديجمعافددعبالإةلتحملاتاوقللةريزحلاملستستمو،هلبانقبةبرجةريزجو،سباق

5

ثلاثلادهعلا
.ةيمالسإلاةعماجلاحانجتحتلوخدلادهعوهةبرجةريزجخيراتنمثلاثلادهعلا

قةعزوملاةريغصلاةيمالسإلالودلاعيمجاهيلإمضتنأتلواحةينامثعلاةلودلانأكلذو

ةيدرفلاعماطملانكلو.ةكسامتمةدحاوةمألةيوقةدحاوةلودكلذنمنوكتتل،ملاعلا١

جئاتنلاىلإلوصولانودلاح،فقرشلالالتحاىلعبرغلابلاكتوةالولافرصتءوسو

يلاولةعباترمألائدابيفةيمالسإلاةعماحلاتحتةبرجتلخددقلو،ةركفلاهذهنمةبيطلا

.سنوتيلاولمت«سلبارط
ةبرجخيراتنمدهعلااذهنعثدحتننحنوةرارملانمائيشميركلائراقلاسحيسو

يفرمتسينألبقميركلائراقلاهفرعينأديرأيذلاو،دهعلااذهلدقنلاضعبدجيدقو

ىربكلاةيمالسإلالودلانماهريغوأةينامثعلاةلودلاةلواحمادبأدقنأالينألصفلا

ولقحو،مكحلاةمظنأيفمالسإلاجهنمقفوريسي‘دحاومكحتحتةملسملاةمألاديحوت

اهلتكتو،بلقلاىلإةيمالسإلافارطألامامضنانإف؟مالسإلامكحلةيلاثملاةروصلامتتمل

ةرارملابهلسحأيذلاامنوكهاضريوملسملاهيلإوعدينأبجياموه‘ضعبلااهضعبعم

اوناكف،مهقتاوعىلعهاقلملالاقثلاءابعألااوردقيملنيذلاالولاكئلوأفرصتوهامإف

مهءادعأنولماعيامكمهتوقومهمزعيهنلامهبوعشنولماعيعمطلاوأبضغلادنع

ةلذملاعباطاهيلعاوضرفو،ةروثلاوةمواقملاحورةملسملاةمألاسوفنيفاولتقكلذبو

كلذهجويفةمطحملاةمألارصانعفقتملناودعلادرنعمهاوزجعاملف{ةناهتسالاو
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اهتيرحو.ةينيدلااهتدحوو.ةيمالسإلااهتفالخةمألاتدقفنأكلذنعجتنو،ناودعلا

ضعبنمتيحوأ،ةصقانوأةلماكةروصيطعيدقدهعلااذهيفةبرجنعانثيدحواةينطولا

.ةورثلاونفللابابسأهللاةيانعاهتبهويلااميس{ةيمالسإلادالبلاةيقبلبناوجلا

ةالولةبرجتعضخ‘ه٨٩٢٦١ةنسىلإه٠٦٦٩ةنسنيبامدتمييذلادهعلااذهيف

.سنوتيفوأسلبارطيفةالولاكئلوأناكءاوس،الماكاعوضخةينامثعلاةلودلا

عاونأنمناكسلاهيفقاذو،ةيخيراتلادوهعلادشأنمةبرجىلعدهعلااذهرمدقلو

نتفلاوةالولاملظمهيلععمتجياماريثكوكيساورلالابجلاهلمحتنعزجعتامايالبلا

ةيلاوتملابئارضلابةبلاطملاوةظهابلاتامارغلاضرفيلاوتو،مكحلاىلعمهنيبةمئاقلا

:نوخرؤملاهركذاًممةلثمأقوسأميركلائراقلاىلإوطحقلاوءالغلاعوقوو

ءاسكلاوءالفلاوةيفاعلاةلقةريزجلابعمتجا١٨٩٥ةنسيف":يتاليحلاعيبرلاوبألوق

تلكأاََئإَو3ريعشلاوحمقلاةريمةريزجلالهأىلعيابدارمنبيلععنموؤبدجلاو

لصتاىلوألاىدامجنمفصنلايقو،ةنسلالوأنمكلذكلاحلاىدامتف،‘روتيفلاسانلا

نمهودرطوءهوبلغفدارمنبىلعاوبصعتاهعارمأوسنوتناويدنأةريزخلالهأىلإربخلا

ىلعاريمأدارمنبدّمحُمهاخأاوفقووكافلأرشعةعبرأليقامىلعذئنيحهشيجو،نطرلا

.ةريزجلالهأىلعريعشلاوحمقلاعنمىلعىدامئوهللاهرصنناطلسلارمأبايقيرفإ

هاطعأواتيز")رطميفلأةيبهولاىلعنمحرلادبعخيشلاىقلأه٩٩٠١ةنسيفو"

(ةميظعةيطخ)ةمارغمهيلعىقلأمثرمألاهولوىتحسنوتبهاطعأومهنمهنيادتاممىراصنلل

.")ىرخأةمارغاضيأمهيلعىقلأ4داسكلاةرثكوراعسألاءالغوراطمألاةلقعم

امروصتيهسفنبثادحألادهشخرؤمهبتكاًممةرقفلاهذهارقيامدنعميركلائراقلانإ

دلبيفتأراذإةمكاحلاةلودلانأبيضقيقطنملانإف،نيمكاحلاطلستنمسانلاهمساقي

.هتيزهنمجرختسيورصعينأدعبنوتيزلااياقب:ةروتيفلا١(

(عجارملا).الطرنوتسودحاو:-۔عيبرلاوبأخيشلالوقيامك-رطملا٢)

.٧٢صةبرجءاملع:يتاليحلا٣)



سنوتينةيضابقا_(ب]_ةتيراتلابتومينةيضابذا

ىلعناكسلاةدعاسمىلعلمعتاهنإف\فافجلاوطحقلاببسبةعاجماهنادلبنم

نكلو،اهيلعلوصحلامهلرسيتو،ةايحللةيرورضلاداوملامهيلإبلجتو،ةشيعملا

ةريزحلاهيساقتامنايريامهو«مكحلاىلعنيبقاعتملادارمينباايلعوادّمحُمنيريمألا

ةريزحلاىلعناعنميبئاصملاهذهعمبدحلاوداسكلاوءالغلاوةيفاعلاةلقنم؛ةنيكسملا

ىلعاوشيعينأسانلارطضيو،اعوجتوملاباهيلعنامكحيينعي،ريعشلاوحمقلاةريم

ءالؤهنإفكلذعمو3هتيزهنمجرختسيورصعينأدعبنوتيزلااياقبيهو؛ةروتيفلا

لعفامكدييأتلاورصنلااهلنوبلطيوزازعإوةبحملكةيلعلاةلودللنولمحينيملسُملا

يمحتنأاهيفضرفيةلودحانجتحتةمأةايحلةملؤمةروصاَهَتإليبنلاخرؤملا

.ةديعسلاةايحلالئاسوهلرسيتوهاعرتو،هنطاومعيمجقاهبعش

هاسيف،اهسفنةريزلاناكسن+ىنبةلئاعلاذهنمحرلادبعخيشلاامأ رفاسيف3اهسفنةريزحجلاناكسنمدولجينبةلئاعنموهواذهنمحرلادبعخيشل
ةخيشملايسركلانمنسنوتيلاولاهعفديةريثكالاومأىراصنلانمنيدتسيوسنوتىلإ

ناكسلاىلعضرفيهبصنمماهمملستدرجمبوااهتخيشمالعفىلوتيو،ةريزحلاىلع

الطرنوتسودحاوعيبرلاوبأخيشلالوقيامكرطملاو،تيزلانمرطميفلأنيكاسملا

بصنماهبىرتشايلانويدلاهيلعمهنويدلباقممهلاهعفديفىراصنلالإاهببهذي

نيكاسملاناكسلاىلعيقليفةريزجلاىلإدوعيمث،ةيلعلاةلودلانمةبرجىلعةخيشملا

تامارغلاهذهونكممتقوبرقأيفةورثلاعمجيلةمارغولتةمارغ،تامارغلانماديزم

.ةلودللعمجتلاةيونسلابئارضلانعيفكتالو،بابسألاهفتأاهلسمتليةيلاوتملا

.ارحتنمتوميف،لجرلابةايحلاقيضتلاملاوبصنملاىلعصرحلااذهوملظلااذهعمو

ىقلأةئامللةممتملاةنسلانملوألاىدامجينو":تيراعتنبديعسخيشلاةمالعلالوقي

ءةايحلانمهيلعنوهأهسفنلتقنأناطيشلاهلىدبأ،روكذملاخيشلاىلعبعرلاهللا

بجرنمةسداسلاةليللايفوڵتومجاتبنكسوبيبزلايداولهرادنملحتراو

رادلاقلغأليللاهيلعنجاملف.اغيلباريمعتهتيقدنبرمعف‘تبحرامبضرألاهيلعتقاض
."تامفهبلقنماهنكموهسفنىلع



سنوتينةيضابألا[ريي)ةبرتلابتومينةيضابأا

عمتجتلاةملؤملاروصلاهذهنماريثكدجيدهعلااذهيفةبرجخيراتلعبتتملاو

نيبلصاوتملاعازنلابزاتمتيهف.ةملاظلامكحلارهاظمعمةيساقلاةايحلافورظاهيف

ةلودلاىلإاهنوعفدييلالاومألابمكحلابصانمنورتشياوناكنيذلانييلحملاماكحلا

كسانلاىلعتابوقعوتامارغةروصبلاومألاكلتنوضرفيمت«سنوتيفةيزكرملا
لبءاذهمهيفكيالو،ملظلاوقاهرإلاعاونأدشأكلذيفنوبكتريو،مهنماهنوعمجيف

دقومدآينببنمسوؤرلاىلعيحيشلكىلعةيونسبئارضضرفكلذىلإنوفيضي
:نيتجيتنىلإماكحلانمكلسملااذهىدأ

ىلعلمعلاو،همايألاوزمهينمتومكحلاىلوتينمىلعسانلاطخس:ىلوألا-
.هلادبتساوهرييغت

نمةورثلاىلعلوصحللمكحلابةبلاطملابمهمايقوؤبصنملاءارشيفسانلاعمط:ةيناثلا-
ىلإكلذيدؤيواهسفنةمكاحلاةلئاعلادارفأضعبنمكلذنوكيامبلغأو،قيرطلاهذه

هنورصانيسانلانمةفئاطاهنممسقلكىلإمضني،نيبراحتمنيمسقىلإةمكاحلاةرسألاماسقنا

اذإنيرصانملاكفلوأهديفتسياملقأو،بلاغلاقيرفلانمنوكينألمأىلع،هرزأنودشيو

بولغملاىلعامهنمبلاغلااهيقلييلابئارضلاوتامارغلانموفعينأمهباحصأرصتنا

امنودحلااذهدنعرمألافقيال،امهدحأمزهنيونيقيرفلانيبةكرعملاعقتامدنعو،هعابتأو

لاملانمغلابمعفدبمُهَلدهعتيف«سنوتوأسلبارطيفةالولاضعببارصتنمبولغملاجرخي
هبلاطمىلإاوعمتسيملو5ةالولاكلنلوأهبمتهيملنإفمكحلاىلإهولصوأو،هورصنمهاذإ

بورخلاوتارماغمللدادعتساىلعمهنيذلاةقزترملانماشيجنوكيامناعرسهنإف،هدوعوو

شيجنوكتياذكهو،اهنولخدييلانادلبلايفمئانغلاوبالسألانمهيلعنولصحيامءاقل

نممهمهيالفهدارفأامأ،لاملاعمجوبصنملاىلعلوصحلاالإهينيعنيبسيللجرهدوقي

هلحيتأاذإبكتريامبكتريو،ةريزحلاشيخلالخديوسانلانمهنوبلسيامالإةراغلاعوضوم

،نيعماطلاةقزترملانمديزمدشحىلعديدجنملمعيلعجريهنإفهلحتيملاذإامأارصتنينأ

:دهعلااذهلنوخرؤملاهركذاًممةملؤماروصمركلائراقلاىلإو



سنوتيفةيضابأا[(رير)ةيراتلابكومينةبضابألا

تعقوفلأوةئامونيسمخونينثاةنسيفو":يبرحلاساروبأدًّمحُمهللادبعوبأخيشلالوقي

فاخفمودقللهبلطذإكيلعنبدمحمنباشابيلعنيبو،ىسومنبديعسخيشلانيبةشحو
هالوأهنوكل؛هسفنىلعافوخهدلوعمهلسرأواهلامصلخف،ضارعألاةدايقىلعهالوأوعنتماو

نمالجرثعبهنإ4؛همعباحصألتق3هناكمىلوتساوهمعلتقاملو}يلعنبنيسحهمع

ىلعةنوتيزدجوف،هقيرطىلعدوهيلاةراخلىتأف،اردغهلتقيلىفطصمةراقىمسيكارتألا

صاصرلاببقنلانمهبرضف.ةيباطلابقنو،اهتحتىفختساف\توككزةيناسبةيباطلا

دمحأخيشلابرهوحلاصنبىسومخيشلاهناكمىلوأف،اشابيلعىلإربخلاغلبفاتيمطقسف

هنمبلطو،يلنامهرقلااشابدمحأسلبارطاشابىلإلوتقملاديعسخيشلاوخأىسومنب
ةةمغروو،ةراكعهيلعتعمجأف،نابرعلاىلإعجرف5هلوقىلإتفتليملفةبرجذخألةلحم

ىسوملاتقاودصقو،ةريزخحلالهأنمهباحصأهيلععمتجاو،ميجآىسرمنمةريزحلاىلإلخدو
©كتومجاتةموح__بناقيرفلاعمتجاف،هبعمسذنمهلاتقلابهأتمناكو،حلاصخيشلانب

لخدنأىلإ،هعمنمبدمحأخيشلاهعبتف،قوسللابراهرفو،ىسومخيشلامزهنافابراحتف

ىلوتساو،هرخآنعهوبهنف،قوسلاىلإنابرعلاتعجرفعفادملابجربلاهامحف،ريبكلاجربلا
؛هعمنمبلاغلتقو،دمحأخيشلامزهاملو":لوقيمالكدعبو5"ةريزجلاىلعدمحأخيشلا

."دمحأخيشلابناجنمناكنملكرايداوبهنو،ميجآةموحىلعركسعلاتعجر

ىسوملاومأعيمجهركسعحيبتسيفدمحأرصتني؛ةثداحلااذهلةروصلامتتاذكهو

اذكهوهعابتألاومأودمحألاومأعيمجهركسعووهحيبتسيفىسومرصتنيوهعابتألاومأو

.ةيناثلاةكرعملايفناثلافصنلابهتنيو©ىلوألاةكرعملايفةريزحجلافصنبهتن

ىرينأميركلائراقلاءاشاذإو،ةرركتمةعباتتمثداوحنمةدحاوةثداحةروصهذه

انيلعاهضرعيييلاةروصلاهذههيدينيبعضأانأفةملؤملاروصلاهذهنمىرخأةروص

!هرصعيفتناكثادحألاهذهنإف،نايعدهاشوهويتاليحلاعيبرلاوبأريبكلاخرؤملا

عبرأيفسلبارطلحاسنمدولجلايبأنبايأ-نمحرلادبعخيشلامدق":عيبرلاوبألوقي

برعببسبةريزحلاىلإلوخدلاىلإاليبسدجيملوسلبارطدنجبانيعتسم،بكارم



سنوتينةيضابالا[..)ةبرتلابتومينةيضابأا

هنفسيفنمحرلادبعخيشلارادو‘-دولجنبايأ-ديعسخيشلامهبناعتسانيذلاةمغرو

لبجوديرجلايفضارعألابرعىلإبهذف،اهيلإلوخدلانمعنموميجآىسرمىلإ

عزفامددعنإليقمهعزفو؛مهبرقياموشةيوطملاوسباقو،تارازلادلبنمةطامطم

ىسرمىلإاولصواملف،ةمغرومهبلتاقيلةريزجلاىلإمهبلوخدلاديريفالآةثالثوحن
:اولاق،اجراخمهعمدعاقخيشلاو،ةيلبقلاةياعطقلاىلإنولخدياوأدبو،ةريزحلاجراخمنغلا

هبعفنتننائيشالو،ابسكمهدنعدجنالمهانلتاقاذإف\برعلانمكحيرننحن

:لاقويبأف،اهئيفنوةريزحلاضعبذخأننأيفحيرستلاديرن،ةعيمطلالإكانئجامنحنو

انعواطتملنإف:هلاولاقف\ةعواطملامهنيبعقتملف،اهءالخديرأالودلبلاةرامعديرأاَمْئ

."ةعيمطريغنمانباقرعبنانيلإمهددراونفسلاثعبا،نيبئاخعجرنكلذىلع
حاضيإيفةيفاكثادحألاكلتلنيرصاعمنيخرؤمنعاهتلقنيلاةروصلاهذهنأدقتعأ

ةرسألعلو،دهعلاكلذيفةميركلاةيبرحلاةمألااهيلعشيعتتناكيلاةملؤملاةلاحلا

ينبدهعيفةريزحلاتشاعدقلفةبرجلهأنمةريزجلاتمكحةرسأمأشأيهدولجينب

نومظنيواهلكاشمنولصفي،اهئاملعلوحةفتلم،ايلخادةلقتسملاةمألاةشيعنمومس

ءاملعلاعمنينماضتمنمومسيبنمخويشلاناكومالسإلاماكحأبسحاهنؤوش

،نوفلتخيالو،نوربجتيالو،نوغطيالمهتاداشرإومهتاهيجوتبنوريسي؛ةبازعلاو

ىلعاوعزانتفمهنيبناطيشلاغزنمهدعبنمدولجونبىلوتاملفإمكحلاىلعنوعزانتيالو
ببسبناكسلامسقناو،اضعبمهضعبلاتغاوضعبلمهضعبداكو؛هيلعاولتاقتومكحلا

،ةعيضولاوةفيرشلالئاسولاعيمجبرخآلاىلعمهنمقيرفلكرصنتساو،مهماسقنا

مهلنوعمتسيسانلادعيملف،دامريفةخفنو،داويفةحيصءاملعلاتاخرصتحبصأو

توصحبصأولحدقةبازعلاماظننأل؛مهتلاسرءادأنممهنكمتتاموكحلادعتملو

سانلانيبلوحيناكيذلايوقلافيسلادحلفوةئيهتوصالدارفأتوصءاملعلا

ةسوفنلبجهيفطرفو،ةيرجهيفتطرفيذلافيسلاكلذ،ةعامجلاةفلاخُموةيصعملانيبو

ايازمىلعتظفاحفبازيمهيلعتظفاحو!مهنراعتومهتدحرومهماظندقعطرفناف



سنوتينةيضابلا[١.]_ةبراتلابتومينةبضابذا

دعتبيومالسإلاماكحأفلاخينمىلعةءاربلابمكحلاوهفيسلاكلذ.ةيمالسإلاقالخألا

ياملايوتلوسوةملسةالاومةيمسلابكنا
وأةيزكرملاةلودلانمةثعبنمتناكءاوسةمكاحلاةطلسلانإلب©بسحفاذهنكيملو

ءاملعلابتدبتسادق-مكحأوعفدأوأمكحأوبلغأ"قيرطىلعةيلحملاةخيشملانم

مهتمزلأو{ميلعتلاوملعلاماهمبمايقلانودومهنودتلاحومهتبقعتومهيلعتطغضو
عمتجملانمتفخوهيجوتلاوداشرإلاةنسلأتتمصف،ريهامجلاةدايقنعدعبلاولازعنالا

ةمألارصانعنيبفالتخالاةليذرقح.اهلاكشأفلتخمبةليذرلاىلعراكنإلاتوص

لالحلاةبقارميفيدلاساسحإلافعضو،نيمكاحلاءاوهأاهبثبعتتحبصألاةدحاولا

قازترالاو{ةلودلابفافتلالانأسانلاضعبلليخو،ةهبشلاوةبيرلانمبورهلاو،مارحلاو

سانلاةيبلغأنأىلعماكحلاضعبمهضعبرصانفةشيعمللاهنمضأولبسلاريخوهاهنم

.يوسلاليبسلاهلحضتيمليذلاكاشلاددرتملافقومنوفقياوناك

ةلودهنؤونظياوناكامنأريصقنمزدعبمُهَلفشكتدقف،سانلابفقوملااذهلطيملو

تابغرالإيهنإ!هلاةنامأبمهيلعمكحلاىلوتيهنأويموكحلارمألاةمرحهيلعنوغبسيو

ريبدتيقمهتعاربو،ليحلابصنيفمهتراهماهيلإسانلاضعبلصوأةيدرفعماطموةيصخش

نيذلاسانلاكئلوأنإو،لالغتسالاىلعمهصرحو،يواشرلاميدقتةيفيكبمهتربخو،دئاكملا

نولمعياَمئِإاهمسابنوملكتيوةلودلايساركىلعنوسلجياوحبصأومكحلاىلإاولصو

المهلتامدخنميدؤيامرادقمبمهنملانياَمَنإمهرصنينمممهريغنإومهسفنأل
قاحتلالايفاوددرتنيذلاومهباوقحتلانيذلاكئلوأبيصأف؛نطوللالوةمأللالونيدلل

طيلستو،فالخلاةقشعيسوتو.سانلاةملكقيرفتىلعةمكاحلاديلاتلمعو،ةديدجةمدصب

ريغو«يلبقلاويسنجلاويبهذملابصعتلاناولأيفةدايزكلذنعجتنف«ضعبىلعمهضعب
ىلإاوعجرف\تاهجةدعنمنيرصاحُممهسفنأةبرجلهأدجوو،ةيبصعلاناولأنمكلذ
ةورثلاىلعلوصحلاوبسكلايفمهسفنأىلعاودمتعاو"يضاملايفاهباوفرعيلاةيلازعنالا

لميالورتفياليذلا.لصاوتملارحلالاغشألاىلإةلودلالامعأبقلعتلانع:اودعبو.لاملاو



سنوتيفةيضابالا[(رير)_ةبرتلابتومينةيضابالا
ديص،يرجحبلاديصلايفكلذناكوأ\دودحموقيضمهدنعةعارزلايفكلذناكءاوس

.ةراجتلايفناكوأ©فوصلاوراخفلاةعانصةعانصلاناكوأ،جنفسإلاوكمسلا

ىلعاوزربو،هيفاوعربقحهلاومتهاوموقلاسفانتةراجتلاناديمريخألاناديملايفو

اورطيستحةبرغلايفةماقإلااولاطأو،نادلبلاىصقأىلإةراجتلالجأنماوبرغتومهريغ

يفلشلامهببرضوداصتقالانازيميفلقثمهلحبصأودالبلانمربكيفةراحتلاىلع
وأةعانصلاوأةعارزلايفلغتشتتناكلايديألاكلتقحو،طاشنلاوةراهملاوقذحلا

.ةبرغلارايديفةيراجتلابساكملااهتوهتساديصلا

نمةبرغلاةلاطإواهببيرغتلاوةراجتلابلاغتشالاىلإهاَجتالايعأ-هاجتالااذهنإ

رجاتلاحبصأدقف؛ةينيدلاوةيعامتجالانيتيحانلانمةريطخجئاتنهنعتجتندق۔اهلجأ

‘هيفشيعيناكيذلايدلاويملعلاوجلانعدعتبيو،هلمعلاعبتهنطونععطقنييبرجلا

بسكمللباسحوءارشوعيبنيبنملصاوتملالمعلاهماوق؛صلاخيداموجيفايحيو

يفتفخو\تاريفغتنمقاوسألاىلعأرطياموةراجتلالاوحألفرعتوةراسخلاو

ةبرجدجاسميفىلاعتتنيلاسوردلاءادصأهنعدعبتوداشرإلاوظعولاتوصهعمس

فافجلاوةيداملانمعونبباصيو،اهدعبوةالصلالبقهللاتويبفسلاجملاكلتدقفيو

ناكام!ديدجلاعمتجملارظنيفةنيهءايشأباكترايفأدبي.،ةينيدلاةساحلايفظلغو

ةديدجاقالخأوتاداعبستكياذكهو8هدوعتيوكلذرمتسيوةبرجنيقبولاهبكتريل

.هنطويفاهيلعنوصرحيسانلاناكييلاقالخألاوتاداعلانمليلقوأريثكاهيف

ربتعيمامجتسالاوةحارللةليلقامايأاهيفميقيلةليوطلاهتبرغنمةريزجلاىلإدوعيامدنعو
ديكألاصرحلاصرحيالو،ةيضابإللةفورعملاةريسلامزتليالف،افيضسانلاهربتعيوهسفن

.ةصاخلاوأةماعللىقلتيلاسوردلاةعباتمبمتهيالو(مهدجاسميفمهسلاجمروضحىلع

مهلافطأمهعماوذخأينأسانلاداتعاو{ةايحللةليسولايهتحبصأو،ةرجهلاتعباتتو

ميلعتلانعكلذبمهنوعطقيف،ةراجتلافارتحاىلعمهوبرديلةبرغلارايدىلإمهبابشو



سنوتينةيضابألا[مب)ةيراتلابكومينةيضابا

كولسلاةيحاننمةلماكةياعرمهتياعرىلعنوصرحيالمهمت«ميلسلاحيحصلايدلا
:يهيتلاةعمتجمبابسألاهذهلو،يدلا

.عمتجمللهتدايقنادقفو،ةبازعلاماظنلالحنا١

.سانلانيبهللارمأبمايقلانودومهنودةلوليحلاوءاملعلاىلعطغضلا٢

هاعريصاخكولسبديقتملاكسامتملاعمتجملانعداعتبالاو،اهعباتتوةرجهلايلاوت٣

.ةبرجةريزجترثأتحالصلاوملعلالهأ

باتكلااذهنملوصفلاضعبيفهيلعتقلطأاماهدوجولتدهمةثالثلابابسألاهذه

ةريزلالهأنمنوصلخملاءاملعلادجدقو"يراجتلالمعلايفاميسال.ةليذرلاةملك

يفةفيظنلامهتريسفلاخياًمم،يبرجلاعمتجملاىلإبرستيأدبامةبراحُميفماركلا

رمألاو‘داشرإلاوظعوللةريزجلاءايحأنيبنولقتنياوناكفهوركمومّرحُمنم،قباسلا

راجتلااهيفرثكيتلانادلبلاىلإرفسلاىلإكلذاوزواجتوركنملانعيهنلاوفورعملاب

كللوأدتشياماريثكومهتريسىلعنوعلطيومهلامعأىلعنوفرشيف؛ةريزخلالهأنم

رايتلانكل،ميوقلايمالسإلاجهنلاىلعريسلامزتليالهنودجينمىلعريكنلايفءاملعلا
.ةمكاحلاةطلسلافرطنمديقملاملعلادوهجمنمىوقأناكفراجلا

يفدمتعتلازتاليهف"ريثكلاءيشلايمالسإلاقلخلاايازمنممويلاةيبرحلاةمألايو

رأةلودلابقاصتلاوأ،ةماركللناهتمانودهفيرشلارحلالمعلاىلعةشيعملالجأنمحافكلا

ىلعمهدعاستواهئارقفيديأبذخأت5ةلماكةياعرعمتجملاىعرتلازتاليهو.اهيلعدامتعا
يفاميسال،ريخلاليبسيفقافنإلاىلعصرحتلازتاليهوفيرشلالمعلاىلعلوصحلا

لازتاليهو،هيلعنوسفانتيواهؤاينغأمتهيو.تاذلابييدلاميلعتلاو؛ميلعتلاوملعلاناديم
.قحلاةملكبرثأتلاوداشرإلاوظعولاىلإعامتسالاو،ريخلاىلعنواعتلاوعامتجاللةبحم

يذلاةبازعلاماظنعاجرإيفاوركفمهنأولو،ماركلاةبرجيلاهأيفةرفاوتمايازملاهذه

ةريسلاىلعمهرايدفلتخُميفمهدارفأصرحو،ةيعامتجالاوةينيدلانوؤشلاعيمجىلوتي

اوكسمتفكسانلاهيجوتىلعنوفرشيءالجألامهؤاملعناكامدنعةبرجىقةفورعملاةرينلا



سنوتينةيضابالا[.)ةخيرتتلابتوميفةيضابا

ول؛ةميلسلاةينيدلاةيبرتلااهجراخوةبرجيفمهئانبألاورفومت«مهرجهميفومهنطويناهب
.اريثكاريخاوبسكلاذهاولعف

اوعجارينأىلإمهوعدأنأيلعءازعأناوخإنعلصفلااذهبتكأانأوننرسيلهنإو

يديابمالسإلااهبتكييلاتاحفصلاو.ةقرشملاهتاحفصيفاورظنينأوديحلامهخيرات

ةيمالسإلاةمألاخيراتينعأامنإفديجملاخيراتلاركذأنيحانأو،نيصلخملانينمؤُمْل

ةمألاخيراتو،اهنماريغصاءزجةبرجناكسنوكييلاةمألاةليوطلاروصعلافلتخُمق

الو،هيلعتلتاقتوأمكحلاىلعتبقاعتيلاةلودلالامعأيفلثمتيالىربكلاةيمالسإلا

هبماقامنإاروصعلانمرصعيأيفبصانملاىلعأىلإاوغلبنيذلالاجرلالامعأيف
الفارحناوأملظنممويلامهضعبهبموقيامولودلاضعبوأماكحلاضعب

نإةمألاةدارإنعوهللامكحنعجورخهئأل؛ةيمالسإلاةمألاخيراتىلعبسحي

اهنمناكدقلفدارفألايفوتاعامجلايفاهسفنةمألانلنمتيتةيمالسإلاةمألاخيرات

اهيلعنوظفاحيوهتلاسرنوغلبيو،هللارمأبنوموقينمناكملكيفونامزلكيف
ذوفنبةناعتسالاوةملاظلاةطلسلاةوقىلإدانتسالانود!ةلماكلاةميركلاةظفاحملا

ةبرجخيراتيفو.اهوناعأوامباوناعتساةلداعةديشرةلودمهلحيتأاذإف{ةرئاجلاةلودلا

ييلاةيحورلاةنحشلاالولو،نينمؤُمْلابولقلمييذلايحلاسبقلاالولف،كلذىلعلثملا

نيرشعىلعاورصتنينألزعلانمفالآةثالثعاطتسااملمهرودصيفةاجنلاوبأاهمدق

.بورحلاسالحأنمافلأ

نحميفسرافيبأو،ركبيبأو،نمؤُمْلادبعنملكاهفقويتلاةفيرشلاةفقولاالولو

تينبامأهللاليبسيفنوقفنملااهبعربتييلالاومألاالولو.خيراتلاهجوريغتلةبرج

الولو،ادجسم٣٦٠وحناهددعغلبييلاو،ةريزجلالماكىلعةرشتنملادجاسملا

فلتخُميفملعلارودتماقاملوسرادملاتديشاملنونمؤُمْلاهبعربتتلالاومألا

دجاسملانميمالسإلاملاعلافينباميصحينأخرؤملحيتأولو‘تاهجلا

..بجعلاهذخألدارفألاوتاعامجلانمنينسحملاةقفنىلعملعلارودوسرادملاو



سنوتينةيضابالا[..)ةيراتلابتومينةيضابل

موقيعبرمرتموليكةئامتساهتحاسمةريزجنإف،كلذىلعفاكليلداهدحوةبرجيفو
.هللاليبسيفسانلاهقفنيامىلعحضاوليلدادجسمنوتسوةئاملااهيف

ديشمهللاتويبنماتيبدجيتحبيرقناكمىلإناكمنملقتنيامةبرجىلإرئازلانإ

ةبلطنكسلتصصخةديدعرودهبطيحتو،ةراهطلاقفارمهبلصتت،ناينبلايلاع،ناكرألا

نوديريالنوعوطتملانوملسملاهبماقامإكلذلكو،ةديعبلاتاهجلانمنيدفاولاملعلا

.لخدوةينازيمتاذةيعمجهيلعقفنتمو،ةلودهيلعفرشتمل،ىلاعتهللاهجوريغكلذب

تويبةرامعيفرارمتسالاىلإنينمؤُمْليناوخإوعدأنألصفلااذهماتخيفنرسيلهنإو

.اهيفةالصلاىلعاوظفاحينأو،مويلوأنمهللانمىوقتىلعنونمؤُمْلااهسسأييلاهلل

لاصتالايفاهيلإاوأجلينأوءاهتابنجيفملعلاتوصاوعفرينأو،هللاركذباهورمعينأو

امو\دجسملانمتثعبنااَمَنإرصملكيفورصعلكيفنينمؤُمْلةزعنإفمهقلاخب
ىلختتالهللاةيانعنإف،هللاةدابعبةرماعدجاسملاو،هللابناميإلابةرماعبولقلاتماد

..اوكلهفمهسفنأىلإهللامهلكووالإمهدجاسماورجهوهللانيدنعساندعبامو،مهنع

.نيمحارلامحرأايكتمحرنمانسيؤتالو،كلهنفانسفنأىلإانلكتالمهللا

2

ةيملعلاعماجملا .حمح

نمءيشلصفلااذهيفهنعثدحتأنأديرأيذلاعوضوملاىلعناونعلااذهقالطإيف

نمهيحؤتسي!اصاخىعمميركلائراقلادنععتامبرةيملعلاعماجملاةملكنإف،زوجتلا

يذلاو،ةماعوأةصاخعيضاومثحبلاهيلعفرشتو،لودلاانوكتنيلاةيمسرلاةيملعلاعماجملا

لالحنادصبةبرجءاملعبةصاخنوكتداكتةرهاظوهامنإلصفلااذهيفهنعثدحتأنأديرأ

عماجملاكلتنوكتداكتورشعيداحلانرقلالئاوأورشاعلانرقلارخاوأيفةبازعلاسلجم

ءارمألاةيلوتقحةريزجلاقءيشلكىلوتتتناكلاكةبازعلاسلجبايونعمادادتماةيملعلا



سنوتينةيضابلا_[_ر.̀)ةيراتلابكومينةيضابألا
هيلعةالولاطلستببسبةبازعلاسلجملحنانأذنمءاملعلاكئلوأداتعادقف،مهلزعونييلحملا

يفتارملانماددعوأ،ةرمءاملعلاسلاجَمدقعنتنأاهيفةداوهالةبراحُمهئاضعأةبراحُمو

يذلاسلجملااذهيفو"مهئاملعملعأةسائرتحتةريزجلادجاسمنمدجسميفعوبسألا

،تاقبطلافلتخُمنمنوملعتملاهرضعيو،رذعلالإمهنمدحأفلختيالءاملعلارابكهيفعمتجي

سلجملايدينيبعضوتو،ةدجتسملالكاشملاضرعتو،ثادحألاولئاسملامهأشقانتتناك

ءاعوضوماعوضوماهضرعتسيوكلذعيمجيفسلجملارظنيو؛ممتاعزانموسانلاتاموصخ
مكحبسانلاتاعزانملصفيو،ةعيرشلالوصأىلإادانتساةدجتسملاعيضاومللماكحألاطبنتسيف

اودافتسادقوةبلطلاموقيف\تاسلجلاكلترضاحمنودتامابلاغو"كلذخيشلانلعيو،هللانيد

يذلاكولسلاعاونأوةيلكلادعاوقلانماهطابنتساوماكحألاجارختساةقيرطاوفرعواملع

يذلاللامكحباوضردقونومصاختملاموقيو،سانلانيبلصفللأيهتينمهبىلحتينأبحي

ىلإلنوعفتريالؤ\باوصوقحهنأبنيعنتقم"كلذبنيفتكم،يملعلاسلجملاخيشمُهَلهنلعأ

يفومهرظنيفسلجملانأل؛ةلودلامهنيعتنيذلاةاضقلانمضاقىلإنوهجتيالو،رخآمكاح

ةةمهازنوةنامأرفوأو©قوقحلالاصيإىلعاصرحوماكحألاةفرعميفةءافكوةقدرثكأعقاولا

.عمطلاوأفوخلاك؛ةيجراخلاتارثؤملابرثأتلاوأءاطخلاوألهجلايعاودنعدعبأو

لحاطفنمددعمهدعبوةبازعلانمزيفعماجملاهذهلةيملعلاةسائرلاىلعبقاعتدقلو

دنسينمكلانهنكيملف،طقفةيصخشلاةءافكلابمهيلعنوبقاعتياوناكو،مالعألاءاملعلا

مهفارتعاومهملعلءاملعلاميلستبنكلو،ةمألانمالوةلودلانمالريبكلابصنملااذهمهيلإ

دعبثدحمناكاذهنأةعيبطلابموهفموميركلاناكملاكلذلغشلهلهأتو©يملعلاهقوفتب

دنسييذلاوهف،هماهمبموقيودقعنيارئاسةبازعلاماظنناكنيحامأ،ةبازعلاماظنطارفنا

نومسوتينمىلإةنيدملاةسائرلادنسيو،ةبازعلاخيشىمسيو،اهقحتسينمىلإةيملعلاةسائرلا

مكلاخويشلمعرصحنيداكيومكحلاخيشىمسيو،سانلانوؤشةياعرىلعةردقلاهيف

ميلستو،اهمكحديرتوأ،ةريزحلامكحتيلالودلاةضوافمىلعنييندملاماكحلاوأءالؤه

خياشملاءالؤهنإفةريزحلالالتحاجنرفإلالواحيامدنعواهيلعضرفتيلابئارضلاريداقم

كراعملاةدايقنولوتيدقو،اهيلعنوفرشيو.عافدلالئاسونومظنيةبازعلاسلاجمعمنواعتلاب



سنوتيفةبضابقا_[٧.١)_خيراتلابكومينةيضابذا

دقعنمعضولااذهىلعةريزجلاءاملعبأددقلو،ينمومسلاءايركزوبألعفامكةيبرحلا
.تيراعتنبديعسخيشلارصعىلإةيملعلاعماجملا

دحاوزاتميامناعرسنكلوءءاملعلانمامخضاددعروصعلانمرصععمجيدقلو

ةرازغنممهيفناكدقلف\فالخمهنيبثدحينأنودعمجملاةسائرهلنوملسيفمهنم

ةحلصملاةياعرو،ناوخإلاةبحموردصلاةمالسو،نيدلاةحصو،قلخلاةناتمو،ملعلا

هيلإتلصواميف-ثدحيمنو،هلضفبلضفلايذلفارتعالاىلعمهلمحيامةماعلا

وأسلجملاةسائرىلعةريزجلايفءاملعلانمنانثاشقانتنأخيراتلارداصمنميدي

ددصلااذهيفمهنيبفالخعقونأهيلعتعلطااميفثدحيملو]ةيملعألاىلعاوعزانت

ديعسخيشلاكلذلدهشيو،سلجملاروضحلزتعافخفتناوأمهدحأربكتنأثدحيمو

هنإو"مهضعبنعنونغتسيالمهردقةلالجومهملعةرازغعممهدجت":لوقيفيقيراعتلا

يأرلاهنمنوسمتليو،هنورقويومهربكأىلعنوعمتجيهريغوأمهمرمأمهبلزناذإ

."-مهنعيضروىلاعتهللامهمحر-مهبأداذهوهيفمهاممجرخملاو

:ةيملعلاعماجملااوسأرتنيذلاخياشملانمو

.يتيراعتلاديعسنبسنويةاجنلاوبأ-.يبرجلانوماينبيلعنبديعسنامثعوبأ_

.فالتلاميهاربإنبدوادناميلسوبأ-.ييايغدصلاحلفأنبءايركز-

.ديزيبأدالوأنمهللادبعنبناميلسعيبرلاوبأ-.يسنويلاديعسنبمساق-

.يشكيودسلاهللادبعدمحموبأ-.ينسيوزغتلاديعسنامثعوبأ-

.يراوهلادوادنبسايلإحالفلاوبأ-.ةتسيبأنبدَّمحُمهللادبعوبأ-

.َياليحلادمحأنبناميلسعيبرلاوبأ-.غوللارمعنبدئاز=

.تيراعتنبديعسخيشلاخيشيخامشلادّمحُمنبعيبرلايبأنبمساقلضفلاوبأ-

ةقيرطىلعالورصحلاليبسىلعالءامسألاهذهميركلائراقلااهيأكلتركذ

ةبازعلاسلجموملعلاسلجمسأرنممهنمف؛عوضومللةلثماكمهنكلو«ينمرلابيترتل
نموهرصعيقةبازعلاماظنللحتل؛ةبازعلاسلجمنودملعلاسلجمسأرنممهنمو،اعم



سنوتينةيضاب1ا_[.)ةيراتلابتومينةيضابأا
لصفلااذهيفميركلائراقلللقنأنأبسانملانمهلعلو،يخامشلالضفلاوبأءالؤه

:عوضوملااذهيفنوخرؤملاهبتكاممدهاوش

انمعةاجنلايبأمامحلالضافلاانخيشدنععامتجاةبرجةبازعلعقو":ييوانجلاةمالسلاق

."يتيراعتلاىيينبديعسنبسنوي
كلذىلإلزيملهنأومهخيشدنعدقعنيناكةبازعلاسلجَمنأىلعلديصنلااذهو

ءاجامكلذديؤيو،ةيسايسلانوؤشلانحدلبلانوؤشعيمجىلوتي«(ه٦١٩ةنس)نيحلا

هيلإرظنينمذئنيحعمتجاف":يليامينوانجلاديباقتنماهنأاقباستحجريلاةقيثولايف

لضفألاملاعلالمكألاهيقفلالجألاخيشلادنع(ةيرجةريزجةيبهو:يعي)اهتيبهوةبازعنم

؛هيدينيبمهيأراوريل،هبقفووهقفوو،هبدعسأوهللاهدعسأ-ديعسنبسنويةاجنلايبأ

."هيديىلعجتانلاحجانلايأرلانمينماوملعامل

خياشمرباكأووه-سنويةاجنلاوبأيأ-عمتجيو":يتيراعتلاديعسخيشلالوقيو

نم،نزيغةموحنمروكذملانوماي[يلعنب]ديعسانمعدنعةلزانمهبتلزناذإهرصع

."مهعيمجنميأرلاجرخيو،هتاكربةرثكو5‘'هترجهمدقلنايغدصبناج

ءايركزانمعدنعنوعمتجيةلزانتدرواذإو":رخآناكميفيتيراعتلاديعسخيشلالوقيو

انهىنعمو3"ييراعتلاسنويانمعدنععيمجلامهدعبنمغ:رطسأدعبلوقي4."يايغدصلا

تلقتناهنمو.نيايغدصلاءايركزىحييبأىلإنوماينامثعيبأدعبتلقتناسلجملاةسائرنأ

ةبرج_بداسو":نالتلاناميلسيبأنعهثيدحيفيراعتلاخيشلالوقيوسنويةاجنلايبأىلإ

."ىروشلاوهنامزيفرمألاعجريهيلإو،كاذذإاهسلجمىلوتو

-ديزنبادالوأنمهللادبعنبناميلسعيبرلاوبأخيشلاناكو":نيراعتلاخيشلالوقيو

ةبرج_بسلجملاناكهگل؛ملعلاسلاجميفىروشلاهيلإعجرتناكو{ةمئألادحأ-هللاهمحر

كلذبنونعي"نالفنمةرجهمدقأنالف":نولوقيف،ةبازعلاكلسيفلوخدلاىلعةظفللاهذهةيضابإلاقلطي١(

,ةاجنلايبألبقةبازعلاسلجبلخدنوماينامثعابأنألديانهثيدحلاو.ةبزعلاسلجبيفلوخدلاىلإهقبسهنأ

.يبرحلاديعسخيشلاذيمالتنمنامثعوبأو،نامثعيبأذيمالتنمةاحنلاابأنأل؛يعيبطاذهو



سنوتينةيضابألا[..)ةيراتلابتومينةيضابأا

©بيبزلايداودجسميفراصمث.نيكالينبدجسملإلّرحَتئريبكلادجسملاسلجَم

خيشلانذإب-هبفيرعتلايتأيسوينسيوزغتلاديعسخيشلاىلعخياشملاوءاملعلاةفاكعمتجت

."رشاعلانرقلانماهنظأنيعبرألاةرشعيفكلذو،يراوهلاسايلإخيشلاو،ييايغدصلاديزيبأ

ىوقفلايفعجرملا-غوللارمعنبدئارامنلايبأيأ-هيلإو":يراعتلاخيشلالوقيو
ءامنلايبأدنععامتجالاو،نييصقلادجسمبيتالتلادوادذئنيحسردملاو،هنامزيفىروشلاو

."ييمومسلاحلاصةريزجلابمكحلاخيشةيلوتنمزيفكلذو،هدنعنمالإيأرلاجرخيالو

مكحيناكمهلو":ةتسيبأنبصفحيبأنبهللادبعيبأنعثيدحلادنعيراعتلالوقيو

؛نعذنيقحقحلاءادأنععنتمملااهيفسلجيناك.اهباببةروصقمهب،مويلامولعمهيف

سلجملااذهو":لوقيرطسأدعبفاضأو"روهشمكلذو-ليقامىلع-اهنمهجرخيو

ءةبازعلامسابهالوتيمكحلانأىلعلديانهمالكلاو3"يشكيودسلاهللادبعهخيشدعبهالوت

؛قيراعتلامالكبسحسبحلابقحلاءادأنععنتمملاىلعمكحينأعاطتساامكلذالولو

يفهللادبعيبأرصعيفتناكاَمَنإمكحلاةخيشم_بنيراعتلاهنعربعياموأةيذيفنتلاةوقلانأل

سبحينأعيطتسيتلاهذههتوقومكحخيشسيلوةبازعخيشةتسوبأفنمومسينبةرسأ

.ةلودلاةوقنمالةبازعلاةوقنماهدمتسياَمنإقحلاءادأنععنتمينماهب

رومألاوماكحألاسلجمبنوعمتجيمهلكةريزجلاخياشمنإ":ييراعتلاةمالعلالوقيو

الدلبلايفءيشعقيامهممهتقوباوناك-هللامهمحر-مهنأل؛دلبلاحلاصنمتامهملا

لئاسرةدعباديقمهانيأرامكلذلدهشيامك5'هنودائيشلعفيالوشةلضفبمهمكاحنكمي

."مهريغوناميلسيبأو،ةاجنلايبألثم؛مهضعبنامزيفةريزجلاعئاقودييقتين

ميركلائراقلاىلعهضرعأنأتدرأامىلعةلالدللةيفاكةقباسلادهاوشلانأبسحأ

ملعأاهسأريةيملععماجمدقعبكلذوهيلعاوراسماظنىلعاوداتعادقةبرجلهأنأنم

يفابلاغعامتجالااذهنوكيو،ةماعلاوةصاخلامهلكاشمعيمجاهيفضرعتو،مهئاملع

اميفكلذو‘بابسأكلذلتعداذإخيشلالزنميفهنودقعيدقمهنكلودجاسملاضعب

هاململاسلعنودايشكاقللعفيا:يتأ()



سنوتينةيضابألا[رد_)]ةبرتلابتومينةبضابألا

نوكينأنوديريامدنعوأيجراخلاوزغلاك{ةلجعتسمةمهمرومألوزندنعيلودبي

.ةبلطلاراغصوماوعلانعةديعبةصاخةرئاديفمهشاقن

٢كلنذباوموقينأءاملعلاداتعالحنااملف5ةبازعلاسلجملتاعامتجاتناكامإسلاجملاهذهو

رخاوأيفمكحلاةمظنأتريغتنيحليوطنمزلةداعلاهذهىلعنيظفاحُماوقبوهيلعاوظفاحيو
ةريزجلاىلإةيمالسإلابهاذملاضعبتلخدو٬ءاملعلاىلعماكحلاطلستو،نامثعلادهعلا

سلاجملاكلتتحبصأوفالخلاةقشعيسوتو©سانلانيبقيرفتلاةدايزلكلذماكحلالغتساف

‘هثيدحنممهفيامىلع‘تيراعتنبديعسخيشلانمزيفتداكوأ،تضرقنايحلءاضتت
ءاملعمهفعضألاذيملتلقأنوكينأحلصيالمهنمدحاولاانتقوخايشأدجتو":يراعتلالوقي

مهدجتومهاقلتهلكاذهعموسيردتلللهأتيالو،اسردمنوكيالهلثمانتقوخايشأملعأدجتو

رخآلاو،لوقياملوقيمهنمادحأتبواصاذإو،هملعوهيأربعنتقملكو،ةظفلىلعنوعمتجيال

طلسكلذلجأنمف"مهريغصهيلعأشنيو،مهريبكهيلعىتفي5مُهَلنيداذهراصقح‘كلذك

مهملعردقالومهردقنوفرعيالتح،لفاسألامهيلعىلوتساوشةمشغلاةملظلامهيلعهللا

،نأشوردقهلدعيمنو،رقويملعلادعيملكنامزرخآاذه:مهلكوأمهنمدحاولالوقيذئنيحو

امك»:ةمغلافشاكةمألايداهلوقلاقيدصتمهلاعفأءوسبو،هللاةداربهلكاذهنأاوملعيملو

ئبنيلحميفهنوكل!'هرێكنَعوتنومكيدلتتسكا)ل:لئاقنمزعهلوقو5']مكَعلوياوئوُك

ال،فسعتلاوملظلاباب٢مهفلفاسألاوةملظلاامأوءايبنألاةثروءاملعلانأل؛لطابلانع

رتملل:ىلاعتلاقامكاننامزلاحةياغ.ةدايزوكلذىلعمهلمحمهلهجءهنوبقاريالوهللانوفرعي

الاملاعرقوياملاظالو،املاظبواصياملاعدحتالف.":منئاكلىلعنيطاشلاتَسرأاأ

هللايسحرو.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو،نوعجارهيلإانإوهللاانإبيجُممالويعاد

ةمصعلاوةمالسلاىلاعتهللالأسن،بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوتاموليكولامعنو

(عجارملا).ةركبيبأنع،هظفلبسودرفلادنسميفيمليدلاهجرخأ١(
.٢٣٠ :ىروشلاةروس )٢

.٨٣ :ميرمةروس )٢



سنوتينةيضابالا(ردر)ةيراتلابكومينةيضابألا

يفةدايزلانمهللارفغتسأو-نيمآ-ةينجلاوةيسنإلاهنيطايشنمو،نامزلااذهداسفنمةاجنلاو

."ةلكايبلاىلعةالصلابيلوقمتخأو،مالكلا

دقتعأينإفهرصعءاملعوهرصعلتيراعتنبديعسخيشلااهعضويلاةمتاقلاةروصلاهذهمغرو

يفةمألانوعريو،هنيدىلعنوظفاحيوهللارمأبنوموقيءاملعلانمذاذفأهبناكرصعلاكلذنأ

ىلعهتيبرتو،ةمألابابشميلعتنولوتيوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيو3اهنوؤشعيمج

ىلعاسوردترضحوهلنيرصاعملاةريزجلاءاملعنماضعبتكردأدقو5ةيبرتللةيمالسإلاسسألا

اوناكف‘تيراعتنبدّمحُمخيشلاوذقوزرمنبرمعخيشلاو٠ينيللاناضمرخيشلالاثمأ؛مهضعب

عروةدشونيدةمالسوةديقعةحصو3ةدامةرازغو،عالطاةعسنيملسُملاءاملعللالاثمأ

مهريغناكدقوملعلارشنيفاحافكوللاليبسيفاداهجو،مهتصاخونيملسُملاةماعلةحيصنو

.مهريغويوداجلاناميلسخيشلاو3ماوعلارمعخيشلالنم؛ريثكةريزحلايف

نأاوعيطتسيملتيراعتنبديعسخيشلاريبكلاخرؤملارصعيفءاملعلاءالؤهنأيعيبطو

يسنرفلارامعتسالامكحتحتاوناكمهنأل؛مهفالسأهبموقيناكاملثمباوموقي

الهنإفروصعلالكيفنيملسُملاءارمألانممكحلابفارحنالاوملظلاغلبامهمو،سرطخغتملا

ريمألانإف،حضاواذهيفقرفلاو،يمالسإلاقرشلليبرغلارامعتسالايفءاجامرشعغلبي

مكحتلاوأماقتناللوأ،لاملاىلعلوصحللامإ؛ةضراعةوهشلملظيامنملاظلاملسملا

ىلإتاريخنمقرشلايفامليوحتةطخبءاجدقفيبرغلارامعتسالاامأ.ةطلسلاراهظإو

ةيبورألاتايسنجلابةمألاهذهقاحلإو.لماكلاءاضقلايمالسإلانيدلاىلعءاضقلاو،برغلا

هناوعأعدختامدنعناطيشلاهبيحوياًممكلذىلإامومهتاغلومهبادآومهتاراضحليوحتو

ةعيبطبليحتسملانمو،امهنيبةبسنالكاذواذهنيبقرفلاو،داسفإلاوبيرختللاوقلطنيل

لثميشيعينملمعياملثملمعينأفورظلاهذهلثميفشيعينممبلطننألاحلا

.اهنيبقراوفلاومهروصعفلتخُمىلعنيقباسلاءاملعلاكئلوأفورظ

.ةيرحلاولالقتسالادهعيفم٥٦٩١ةنسةفطاخةرايزةبرجةريزجروزأنأيلحيتأدقو

ةريرحلالكاشموملعلاةساردلةبلطلاوءاملعلاعامتجاةرهاظةرهاظلاكلتاياقبتدجوف



سنوتينةيضابقا_[ر)_خيراتلابتومينةيضابالا
ةريزجلالاجرنمليلقريغعمجىلإثحأانأوهللاوينرسدقلو،ةيعامتجالاوةينيدلا

ڵشاقنلاةرارحنممهيفهتسملامملعلاةبلطونيسردملانمو‘ماظعلامهئاملعنمو؛ماركلا

ةيملعسلاجممُهَلنأينوربخأدقوهليعسلاولامكلاسامتلاوهيفةبغرلاو،ملعلاةبحمو

بتكلاضعبنوسرديو.ةينيدلاوةيملعلامهلكاشُماهيفنوسرادتي،عوبسألايفنيترم

.هيلعنوصيرحكلذىلعنوبظاوممهنأو‘فلسلاهفلآاممةديفملا

ديجملاخيراتلاكلذءايحإىلعلمعيةريزجلالهأنمملعتملافقثملابابشلالعلو
ىلعلمعييذلا،رهازلالالقتسالادهعيفاعئارايمالسإاثارتكرتو‘تايرقبعجتنأيذلا

.يمالسإلاملاعلانمةرادصلاةنكمأيفاهئازجأعيمجبسنوتئوبينأ

مانخلاتملك
{ةميركةملسمةمأةايحنماروصكيدينيبتعضودقينأوجرأميركلائراقلايحأ

قئاقحنمروصلاكلتذخألدهجنميعسويفامتلمعدقلو"ميركملسمنطويق

وأ،لايجألااهلقانتتارابخأوألاجرلارودصيفاملعقئاقحلاكلتتناكءاوسخيراتلا

ناكنإفراثآلاولالطألاىلعةيدابدهاوشوأ،قاروألاوبتكلانوطبيفةنودمفراعم

هللافأطخلاوطلخلااهيفناكنإوقيفوتلاىلعهللدمحلاوتدرأامكلذفقحوملعاهيف

.للزلايقيواطخلامثإينععفرينألوؤسملاىلاعتوهناحبس
ةيداملامهتادعاسمبينودمأنيذلايئاقدصأىلإمدقتأنأيبجاونمهنأرعشأاريخأو

ىلوتينأىلاعتوهناحبسهللاايعادصلاخلاركشلابرفسلاقاشميلجأنماودبكتو.ةيملعلاو

.ريصنلامعنوىلوملامعنهنإف،يعمهعازج

:_
سراهفلاعمرئازجلاوةيضابإلا:رناثلادلجملاهيليو



٧ ٠هه{, ٠٠ . ٠

خييراعلابصقينهمصابإلا

:ةعبارلاةقلكلا

سس......

ذأحلأفتضاتالاا _نصر

رئازج-ر

ةمالعلاخيشلافيلأت

رشنلليرماضلاةبتكم عرنوتلاو

/بيسلا نامعةنطلس



رئازجلايفةيضابإلا_[٢!_)_خيراتلابكوميفةيضابإلا

1:10لوسرملاق

۔؛۔77ط:77»...لههححود۔ا[إ۔۔.
نمو،اتسفنارورشنمهللابذوعتو،هيلإبوتتوهرفغنستو{ةنيعنستوهدمحنهللدمحلانإ»

٤۔۔ررمء {۔ڵ.ي؟۔٤.اغ9.٨۔۔٨.
هنلاالإةلإالزادهشاو..هليداهالفللضننموهللضمالنفهللادهبنم‘انلامعاتايس

٤ 8 , 21١ووم۔ے۔]وِ

.هللاىوقتبهللاَدابعمكيصوا...هلوُسَرَوةُدبَعاَدَمَحُمَنادهشاوهلكيرشالةدحو

%.4رووركوأو...٤؛..[.نر الفةوخأنونمؤملاامنإسانلااهنأ...ريَحَوُهيذلابتفتسأو.هللاةعاطىلعمكحأو
ُِِِ,,ِ.م8م.مّد

الف...دهشافَمُهللا!؟تفلبلهالاهسفنبيطنَعالإهيخالامئرماللحت اوعجرت
1مو4ومم4٤ا,وريو

٠ ٠..م-٠..۔۔-.م.۔,ِ ا٠ .٠مه١١.

٢م 92و-ك3ِ2ِم١ِ

نآو،دحاومكبرنإ:سانلااهنأ...دَهشافًةهللا.!؟تفلبلهالا..ينتسوهللاباثك
7ً,و-٤,و%وہس۔رو4

سيل.مكاقتاهادنعمكمركأنإ؛بارتنممداومنالمكلك.دحاومكابا ىلعيبرعل
ءم,هل.ه

.«!؟تغلبلهالا..ىوقتلابالالضفىمَجعا

ِو.م

«اغلامكنمدهاشلاغلبيلف»:لاق."معنا:اولاق

.(عادولاةجحيفةقهتبطخنمءازجأ)



رئازجلايفةيضابإلا(_"_ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

دنف
زازجل

ىربكلاةيمالسإلامصاوعلانمةمصاعىلعلديلخيراتلاهراتخايذلامسالاوه:رئازجلا

يمالسإلانطولانمةزيزعةديجمةعطقىلعُلُدَيامك،طسوتملاضيبألارحبلاىلعةعقاو
ءاهلبنأوءازجألالمجأاهنملتحياةيضرألاةركلاردصىلعاًضرعتسمدتمييذلا،حيسفلا

.بحلاوناميإلاوةايحلابروميتيذلاءزحلامسحلانمردصلاءزج

نوكييمالسإلاقرشملانإف،يمالسإلاملاعلانمبلقلالثمتةيبرعلارئازحلاتناكاذإو

.ةشطابلاهديبنمألابناخحلانوكييمالسإلابرغملاو\ةضباقلاهديبرسيألابناجلا

ةطبارلاةلسلسلانمةقلحلاهذهىلَعمتةمصاعلاهذهىلعتقلطأاَمِإرئازجلاةملكاذلو

رصعلايفاهيفةيمالسإلافقاومنإف..ةرخأتمروصعىفةدّمَحُمةمأنطوءازجأنيب

رصعلايفدلبهلاناملقاًدجَممسالااذهبسكأدقرامعتسالاوناودعلاويغبللهتبراحمو

.ةضهانلاةيمالسإلاةمأللةشطابلانميألادعاسلالثمترئازلانإفكلذيفةبارغالورضاحلا

:سانلللوقيو،رئازحلابفرعيلبتاكمويلاموقينألصاحلاليصحتنمفكلذلجأنمو

ايبيلوسنوتبرغوىصقألابرغملاقرشوطسوتملاضيبألارحبلابونجةعقاولادالبلااهنإ
تاقحالتمتاونسعبسيفرئازحلاهبتماقيذلاحافكلانإف؛ىربكلاءارحصلالامشو

ناكملتحتاهلعجيسلطألافلحلاقاثيميفةعمتجُمملاعلالودمظعألوطسأاهيفتمطح

سانلاَلُكاهاريةمظعلانمعضومىَلَعاهلعجو،ثيدحلارصعلللاضنلاخيراتيفةرادصلا
.اهنوفرعيو

رئازخلانعثدحتأنأديرأييلال؛ناونعلااذهباتكلااذهحتتفأنأتيأردقلو

رضاحلارصعلايرئازخلانعيرئازحلانطولاخيراتنعالويثيدحنعةينغاهنفةمصاعلا

روزلابرضاحلااهخيراتىرخألادالبلاضعببتكتنيحيفصاصرلاومدلابهلهأهبتكدقف



رئازجلايفةيضابإلا([_؛}_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

رارفلابوحوضويقةيلوؤسملاةمماجُمنمبيرهتلابو{ةبذاكلاةضيرعلاىوعدلابو،ناتهبلاو
..دعتسملاقثاولاروبصلالمحتنم

فلتخميفةيمالسإلافئاوطلانمةعومجبتشاعديجلايمالسإلايبرعلانطولااذهي

ءائايحألودلانمددعتحتةقرفتمو.انيحةدحاوةلودو،دحاوءاولتحتةمظتنمروصعلا

نمناوخإلانيبعقيامبو،اهضعبنيبوأاهنيبعقيدقو،تارتفيفةدحتمةمههافتمةنواعتمو

اهفودبلاوحألاكلتعيمجيفاهنكلءةموصخلاثعاوبو،مهافتلاءوسوشاقنلاةدح

ءامهرهاظموقافتالاوفالتخالاثادحأنماهيفعقياَمِبَو{ةفلتخملااهبهاذمبو3ةفلتخملا

صالخإيفهيلعةظفاحملا،اهنيدبةزتعملااهمالسإىلَعةصيرحلاةملسملاةمألالثمتتناك

.زازتعاوصرحو

يفتشاعةيمالسإلاقرفلانمةقرفنعثًدَحَئأنأديرأباتكلااذهنمةقلحلاهذهيفو

دمنماهيفامب"طسوألابرغملا"ىمَسُتتناكورئازجلامويلااهيمسنييلايناغملاهذه

ةمألارصانعنماماهاًرصنعنوكتوشيعتةقرفلاكلتلازتالو\©برغلاوأقرشلاىلإرزجو

جهنملاكولسىلإ،ةيرشبلاةدايقنميعيبطلااهناكمىلإةدوعلااهلحاتينأوجرنيتلا{ةملسملا

.هيفريسلاىلإاهاعدواهلهللاهراتخايذلا

نعتثدحتنأيل-ةنملاودمحلاهلو-هللارسيدقو.ةيضابإلاةقرفيهةقرفلاهذه

.هأرقوهآردقميركلائراقلانوكيدقامبسنوتيوايبيليفةيضابإلا
اكلاس«رئازحلايفةيضابإلانعثّدَحَتأنأهتوقوهللالوحب-لواحأسءزجلااذهيفو

ةايحلةيعقاواًروصميركلائراقلامامأعضأنأالواحُم،لبقنمهتكلسيذلاكلسملاسفن

ةرشعلالخةفلتخمرداصمنمةيخيراتثادحأباهيلعادهشتسمفيظنيمالسإعمتجُم

خيراتبتاكتسلةرمريغتركذامكينأل؛ثادحأللينمزلاطابترالابمهمريغنورق

ةلماكتمةايحروصضرعأانأاَمَئَو،يمزلااهعباتتيفعئاقولاوثادحألاورابخألاىصقتي

نمةروصضرعيييعدتسيدقفكلذلو..يمزلااهدادتماعمشيعتتناكسانلانمةعومجن

ضعباهنظيف©بناوجةدعنمثادحأوأصاخشأنماهبقلعتيامضعبضرعأنأروصلا

يلاروصلانأدقتعأنيذلاصاخشألاوثادحألاضعبلمأدقو،اراركتوةداعإسانلا



رئازجلايفةيضابإلا[٠٥_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

يفبنطأيننأنوبسحييو،الامهإواًريصقتكلذسانلاضعبىريف،مهنودبمنتاهضرعتدرأ

؛اونظامككلذسيلو‘باهسإلاهيفيغبنيناكميفزجوأو،‘بانطإلاىلإجاتحيالناكم

عيمجنمةحضاوةرخازةايحعقاونعاهضرعتدرأيلاةروصلانوكتنأيدنعمهملانأل

.ةمرهفمةيلجاهتحصبتعنتقاو،اهتفرعواهتسردييلاةقيقحلانوكتنأو،اهاياوزواهبناوج

اهمضيروصلانمةعومجُمهيفعمتجتبابك،باوبأةسمخىلإباتكلاتمسقدقلو

.ميركلائراقلاىلَعاهضرعتدرألادهاشملانمدهشملدحاوراطإ

ادهشماهنوكتةّيمُئسرلاةلودلانعروصلانمةعوُمجَمتضرع:لوألابابلايفف
ةيضابإلاةايحبولسأوةريسزربيامك،امنايحبولسأوةلودلاكلتزربيدحاوراطإيقاماع

.ةرتفلاكلتيف

نمجذامنو،ةيعامتجالاوةيملعلاتايصخشلانمةعوُمجَمتضرع:ياثلابابلايفو

ةرشعةطبارتمترمتساةيعامتجاوةيملعةايحلدحاوراطإيفاًماعادهشميطعألمهطاشن

.ضعبىلَعاهضعبينبنيديزتوأنورق

راطإتحتاهعضأةفلتخُمبناوجروصتةفلتخُماروصعمجأنأتيأر:ثلاثلابابلايفو

ةددعتمرظانمزربتةأرجملاةرظنلابيهو،دهشمودهشمنيبرظنلااهيفلقتنيدحاو

نمعضولاةلماكلاروصلاعمةمجسنمودبتةيلكلاةصحافلاةرظنلاباهنكلو7

ْمتيالودهاشملاوروصلانيبطبرتو،لوصفلانيبتيقبلاتاغارفلاألمتو،باتكلااهلجأ

ىلإيمالسإلاحتفلاذنماهبمهدوجولالخرئازخلايفةّيضابإللهمسرديرنيذلاماعلارظنملا

.ثلاثلابابلانمدحاودهشميقاهانعمجلاةرثانتملاروصلاهذهبلإ،مرويلا

.ةّيضاإلابةرماعلازتالوأتناكيلاندملانمددعنعتثدحت:عبارلابابلايفو

انايحأةرارمنماهيفامب،ةرخازلاةايحلاكلتلةقيقحلانمةبيرقاروصضرعأنأالواحم

نأنمناكمريغيفهتنلعأوهتذختايذلاأدبملاساسأىلع،ىرخأانايحأءانهوقارشإو

،شويجلاوماكحلاونيطالسلاتابغرهبموقتوأهققحتاموهسيلبوعشلاوممألاخيرات

مهيلعبلحتياياطعوأمهروهظبهلتطايسنودممتاوذنمعبانلادارفألاكولسوهامو



رئازجلايفةيضابإلا_[)_٦_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ةرئاسةلودلانوكتامدنعكلذو،ةدحاوةلاحيفًالإةلودلاوةمألاخيراتىقلتيالو،مهقير

.عادخالوهيفركمالايقيقحاًريسهللاةعيرشهتمسريذلاجهنملان

ةحارصيفليقاممتاظحالملاودوقنلانمةعوُمجَمتدروأ:سماخلابابلايفو

بناجيفيضابإلاعمتجاكولسعاونأضعبنع-ءافخلاوةمغمغلانمعونيفوأحوضوو
.رئازحلابمهخيراتنمةرتقيفوأةايحلابناوجنم

دقنلامهفلاًحيحصتوأ«ضرغملادقنلاىلَعدرلانماروصدوقنلاكلتبناجىلإتدروأو
روصلاهذهعيمجو«هاريامبسحعمتجاكلذهذختايذلاكلسمللاًريربتوأ\عىطخللا

اهبلمتكتنلاةيبناجلاشوترلاماقمموقيالماكتمادهشميطعتدرلاودقنلانمةضراعتملا

.نولواقملاونوسدنهملاهبموقيامكءانبلااَهبمتيلاةريخألاتابيطشتلاوأةروصلا

ةنبلورصاقلاةساردوفيعضلادهجتمدقاَمَئِإلوقأنأادبألجخيالهلكاذهدعبو

؛نيمثلاهتقونمتذخأاملميركلائراقلاىلإرذتعأينإوخماشحرصءانبفةعضاوتم

ةساردلالئاسوهلتحاتأيذلاضهانلاانبابشىّلَعةلماكلاةيلوؤسملالقثعضأينأىلَع

نيدايملايفهتتصصختو،ةيعماجلاهتاساردلمكتسينأعاطتسافتايناكمإلالكةرضاحلا

املكبتاعماجلاولودلاهتدوزو«يجمهنملافيلأتلاوشيملعلاثحبلاقرطفرعو{ةيملعلا

تابتكملاباوبأهلتحتفو،لاصتالاولاقتنالالئاسوو‘ثحبلارداصمنمهيلإجاتحي

.ةقرفتملااهرداصمنمةيملعلاداوملاليصحتلئاسونمهيلإجاتحيامبدوزو‘تاغللافلتخم

نيذلانحتن-ىرنهوجولاملسأىلَعليقثلاءبعلااذممضهانلاانبابشموقينأىلإو

ئراقلادوزننأيمتحلاانبجاونمهنأ-انقبسيذلاليحلانمخيراتلاونيدلاةنامأانملست

راضحإيفةفعاسموليلغلاورنملنإوةجهمللاًبيطرت،ةليزهلاانتادوهجمبشطعتملاميركلا
مجنممهدنعامرضحيىمح،ليلقرزننماندنعامبةدافإو،ليلعلافشنملنإوءاودلا

ليكولامعنوهوناعتسملاهللاو



رئازجلايفةيضابإلا_[٧__)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

تع "
<م

ةيملسرلالمدلا

؛ئراقلايزيزع

ةلودلانعروصلانمةعوُمجَمدحاوراطإلخادكيلعضرعأنألواحأبابلااذهيف

نألواحأاَمَئإَو\نوخرؤملاهداتعايذلاجهنملاكلسأالضرعلااذهيفانأو،ةيمُتسرلا

وأبتاكاهلوانتيامكالروصموأماسراهلوانتيامكو،انأاهارأامكدهاشملاكيلعضرعأ

.خرؤم

يقوذهبمكمياملابتكلذو،رحآلاضعبلايفرصتحأواهضعبيفليطأدحتفوس
حلفأنبركبيبأ7ياريثكتلطأنيدجتدقو..ءايشألاريوصتوروصتقصخلا

يفكمكحررقتمث\تئشنإىرخأرداصمبنيعتستنأو،ناعمإبكلذارقتنأيئاجرو

هللافيأرلايفتفلاخنإوقفاوتلاىلَعهللدمحلافهيلإتيهتناامىلإتيهتنانإفإةّيضقلا

.ةيضقدوللدسفياليأرلافالتخاو..بويغلامالعهدحووهو،قئاقحلابملعأ

نانز
:©/ه١٧هال
ر9



رئازجلايفةيضابإلا[٨__)خيراتلابكوميفةيضابإلا

نيتروصرمسريريغصلانبا
دارأامنيحفةيمسرلاةلودللىرخألاويمتسرلامامإللامهادحإنيتروصريغصلانبامسر

:لاقةيمتسرلاةلودلايفمامإللةروصمسرينأ

اهيلعمانييلاهتداسوىوسءيشهتيبيفسيلو،دلجهقوفريصحىلَعسلاجلجروه»

.«هرادنمةيحانيفطوبرمسرفو،هحمروهفيسو

.«تاملجرنفدغارفرظتنياهيلعسلجفمدأنمةداسوهلتيمر»

ةمالظنوكتنأالإ،هيدينيبدحأقطنيْمَلسولجلابمهرمأوسانلاسلجاذإناكو»

.«انيكساكساناعروادهازناكو..هيلإعفرت

يفالو،اًمكحهماكحأيفهيلعاومقنيملومهرخآومهلوأاهدمحةليمجةريسمهبراسف»

«نادلبلاكىلإنابكرلاكلذبتراسوةريسهريس

َلُكنعربعتنأحصةيمتسرلاةلودلايفةمئألاضعبلريغصلانبااهمسرييلاةروصلاهذه

.ةيبناحلاطوطخلانكلوةروصلارهوجلوانتتالةطيسبتاريغتعم،مهنمدحاو

:لاقدقفةيمتسرلاةلودللةروصمسرينأدارأامنيحاك

؛مهربخهبلصتانمعيمجمهفاخومهلاوحأتنسحوريقفلاشعتناوؤ©فيعضلايوق»

،نيتاسبلاسرغو،تاوملاءايحإوءانبلاوةرامعلايفاوعرشمت(مهوزغيناكنمماونمأو

دوفولامهتتأواهيفاوحسفتودلبلايفاوعستاوكلذريغو&‘_احرلاذاختاو،رمنألاءارجإو

نطوتساالإءابرغلانممهبلزنيدحأسيلراطقألايصاقأوراصمألاَلُكنمقافرلاو

،هتيعريفهلدعوهمامإةريسنسحودلبلاءاخرنمىرياملمهرهظأنيبىنتباومهعم

،يرصبلانالفلهذهو،يفوكلانالفلهذهليقلإارادىرتالىتح،هلاموهسفنىلَعهنامأو

دجسماذهو،نييفوكلادجسماذهو،مهتبحرونيبورقلادجسماذهويورقلانالفلهذهو

.«نييرصبلا

:-هللاُهَمحَرساهتفاحصخيشورئازلارعاشلاق.بوبحلانحطةلآ:يهو،احرعمج:ءاحرلا١(

رفظلااوزاحفاميةفاحبتاوحرلااوعرتخامه



رئازجلايفةيضابإالا_(_٠١_)]ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ةئلتمُمهلاومأتويبو{ةراتخُمهتاضقوةدحاوةريسلاو،هلككلذيفامترامعةدئازدلبلاو»

يفنوجرخيممتاقدصىلَعةقدصلالهأوؤ©بجيامبنومئاقهبنوفئاطلاوهتطرشباحصأو

.«مسوملكلالهيفمهراشعأنوضبقيفماعطلاناوأ

...نوملظيالونوملظيالتاقدصلالهأىلعبجيامنوضبقيريعبلاوةاشلالهأنمو»

اوأرنإف،ركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيفقاوسألايفنوشميةسوفنيفاموقرمأمث

اهبحاصاورمأواهلمحاولزنأاهتقاطقوفاهيلعلمحةباداوأرنإو،هوبتاعهاشيفخفنياباصق

نوعنميالو.سنكينأعضوملالوحنماورمأقيرطلايفاًرذقاوأرنإوءاهنعفيفختلاب

.«هيدياعفارهوأرولوهلاحنعنوفشكيالومهدجاسميفةالصلانمادحأ

.«بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأبطخربانملاىلَعمهبطختناكو»

مهريغوةيضابإلاءاهقفنمدلبلابنموهتطرشباحصأوهلاومأتيبباحصأوهتاضقنإ»

مهعماجوةرماعمهدجاسمتناكوضعببمهضعبىعسالوءاًضعبمهضعببلاطيل

مهنيباميفلئاسملابتجانتءاهقفلانأالإ..ائيشهيلعنوركنيالمهبيطخوهيفنوعمتجي

نمةيضابإلاقلحىلإىتأنمواهتبقاعاهيفاهتفلخامملعتنأةقرفَلُكتهتشاو‘ترظانتو
هليبسناكمهريغقلحىلإةيضابإلاىتأنمكلذكوةرظانمفطلأهورظانو،هوبرقمهريغ

.«كلذك

امحاضيإلناتيفاكغيلبلاهملقبريغصلانباامهمسرنيتللانيتروصلانيتاهنأبسحأ

لجعتسمللفليقثلاباتكلااذهوةليوطلاثحابملاهذهةصالخامهاتناكاَمبروأ،هيلإيمرن

|...لوصفلايقابنعامهميفتكينا
دقو،بهذملاياهلفلاخموهو،ةلودلاهذهلرصاعممركلائراقلاملعيامكريغصلانباو

يلاقئاقحلاركنيالاهلهضغبعمهنكلو،هبهذمريغىلَعهنأل؛اهضغبيهئأهباتكيفحرص

:هيلإعمتسافةوقوةحارصبكلذلوقيوهو،اهدهاشواهفرعي

ذإااهنمصقنأالواهيفديزأالو،اهانعمنعاهفرحأالو،قدصلااهيفىرحأانأو»

،تانايدلايوذقالخأنمالو‘تاءورملايوذميشنمسيلهيفةدايزلاوربخلافصقنلا

.«نيهراكمهريسلو‘نيضفبمموقللانكنإو
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ىللئيضاتإلابهذملالوخد `....ىنازجلا
ةرضحبسلجميفامويتنكو،رئازخلايفةعيرسةلوجبتمقم٥٦٩١ةنسفيصيف

:تلقفيضابإلابهذملانعثًدَحَتأتنكوزيوافطعلافسويخيشلاةمالعلا

مامإلاذيمالتعميناثلانرقلالئاوأولوألانرقلارخاوأيفرئازجلاىلإلخديضابإلابهذملانإ»

نأعاطتساويمالسإلابرغملادالبعيمجفاطيذلادعسنبةملسمهنمو‘هسفنديزنبرباج

.«سمشلاعمهبريستو،قارعلانمملعلالمحتطسوألاونيدألانيبرغملايفةيملعةثعبنوكي

بهذلانإفحيحصريغمالكلااذهنإ":لاق4يمالكتمملأىحخيشلاربصو

يذلامالسإلايفامريغءشاهيفسيلةيضابإلانأل؛نيحتافلاعمرئازحجلالخداَمَنإيضابإلا

كلوقنإفاذكخيراتبلخدبهذملانإلوقتامدنعو..نوقداصلانولوألانوحتافلاهبءاج

ىلوألاةعافدنالايفنكيملائيشلمحتهنأوأ.مالسإلاريغرخآءيشبهذملانأبرعشياذه

.هئاقنوهئافصببرغملااذهىلإمالسإلاتلمَحلا

نوفرحنمفرنااكَلَفمسالااذهباوّمستنمهيلعظفاح،مالسإلايهةيضابإلانإةقيقحلاو

نودريسانلاكئلوأفقو،ايمجاَهباموةديقعلاباًمِإَو،لمعلابامو،لوقلاباًمِإمالسإلانع
رأبهذموأبزحةروصبةركاملاةسايسلاممتروصف،ليطابألانمهللانيدىلإهلاخدإداريام

عقاولايفيهامنيب،اهسفنبةمئاقةلصفنمةكرحمهلعجتنأتلواحوءامسأنمتئشاموأةلتك

."اقهللالوسرهغلبامكهللانيدلمحتتءاجنلاىلوألاةقرشملاعافدنالاكلتتلازام

.ةميقلاةظحالملاهذهيلىدبأنأدعبروقولاخيشلاتمَّصو

مالسإلاةلمحنأكشالف،عقاولاوٌقَحْلانماريثكاهيفتدجوفخيشلاةظحالميفتركف

نولثميمهسفنأمهاوناكو،مالسإلاقانتعاىلإسانلانوعدياوناكىلوألامهتعافدنايف

،هللانيدىلإةيعادلاةمألادوهجتقرفتهللانيدبنوفرحنمكلذدعبفرحنااملق؛مالسإلا

.ةفلتخُمالبسةاعدلاكلسو

سانلاهيلعاميلابيال؛مالسإلايفلوخدلاىلإمالسإلانعءادعبلاوعديرمتسانممهنمف

نيدهمسريذلاجاهنملاباوديقتينأحاحلإبمهبلاطيونيفرحنملاوعديعجرنممهنموةمألالخاد
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نيفرحنملاكلسىمحالغف،ةوعدلاهذهيفطتشانممهنمو،هعئارشوهماكحأباومزتلينأو،لا

ماكحلاباكريقنوريسينيذلانوخرؤملاءاجو،هيلعنيجراخلانمدحاوكلسيفهللانيدب

نَملُكىلعباقلألاوءامسألانوغبسياوذخأفةهجوملاةفاحصلالمعمهلنوملعي"نيفرحنملا

مهيلعريثينأهنأشنماملكمهيلإنوبسنيو،هليبسيفلمعلاوَقَحْلابكسمتلاىلإةوعدلابرهج

.اهسفنبةلزعنم،ةمألانعةلصفنمةذاشةفئاطرهظمبمهرهظيو،سانلا

اودمتعاف‘ةيخيراتلاتالاقملاباتكوأدئاقعلاباتكاوناكءاوس‘باتكلامهدعبنمءاجو

دمتعتةينالفلاةفئاطلانإ:لاقينأمهيدللهسو،اًردصموةجحمهوربتعاونيخرؤملاكئلوأىلَع

دقو..اهبهذملوصأوةفئاطلاكلتىلإعوجرلانوداذكواذكتلمعو،اذكبنيدتوكاذك

‘ةفئاطلاكلتلايآروالصأهنوربتعيففئاوطلانمةفئاطيفدارفأوأدرفكولسىلإمهضعبدمعي

ماكحللنيفلاخملاءارآنأواميسال،هبةلماعالوهنعةيضارريغةفئاطلاكلتتناكولو

اهوةدرجملاةيقيقحلاامتروصبراشتنالااهلحتيملماكحألايفمالسإلامازتلاىلإمهلنيعادلاو

ييلامهبتكامأًةهوركمسانلاىلإلصتيكل،ليطابألايفريثكاهيلإفيضأو،قئاقحلااهيفتبلق

غولبلانيبواهنيبليح،ةداوهنودبتبروحدقفةحصلانمةبيرقوأةحيحصةروصنوكتدق

ماكحلارظنيفيفكيناكو،ضعبلااهنمفرحو.ريثكلااهنمقرحأو5ةليسولكبسانلاىلإ
عضوتىمح،كلانيدبكاسمتسالاولدعلابمهتبلاطموأمهكولسدقنبسانلاموقينأنيملاظلا

نمرهظمبمهرهظتو{ةعانشبمهروصتو،يمالسإلاعمتحلانعمهلزعتةقرفءامسأسانلاكئلوأل

دجيقحو،اهتملكقرفيوةمألانعقشنيو،هنمنكيملامنيدلايفثدحيو{ةعاطلااصعقشي

نأنودمهتمهاركىَلَعةمألاروهمجلمحباًرربمومهيلعءاضقلاومهتبراحماًدنسماكحلاكئلوأ

.ايشمهتبراحمومهتيهاركىلإعفاودلاوأمهتقيقحنمفرعي
يفهيلعنوظفاحيفيظنلايمالسإلاجاهنملاىلَعريسيلاررتلاالإةيضابإلارمتسادقو

نوؤشمهيديأيفنممرمألاءايلوأنوعديو،هيلعظفاحينأمهريغنمنولمأيو؛مهسفنأ
.هللااهدارأامكمهقانعأيفهللااهلعجقلاةنامألااودؤينأو،اهيفهللاقحاوعارينأةمألا

:نيحضاونيجهنمىلَعارئاسرئازجلايفةيضابإلاكلسمربتعننأعيطتسنو
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يفهبادآوهريسمازتلاو،هيلعصرحلاوهبلمعلاوهللانيدنمحضاولابمهكاسمتسا:لوألا

مكلاىلَلَعنيحتافلاةبلاطمو،ةظفاحملاكلتىلإنيملسملاةوعدو.ائايحأدومجلاغلبيددشت

.نورذياميفونولعفياميفهللاةعيرشةاعارمب!مهريغنمومهنم
نيمأتلداهجلاكلذناكءاوسلاليبسيفحافكلاوسدقملاداهجلاىلعصرحلا:ناثلا

.نوكرشملااهمراحييلاةيمالسإلادالبلانععافدلايفوأ،نوملسملااهحتفيييلادالبلايفةوعدلا

ميركلائراقلاعيطتسيو{ةددعتمةريثكةيضابإلاخيراتيفنيهاجتالانيذهىلعدهاوشلاو

ضرعندقو‘بتكلانمهريغيقوباتكلااذهنمةقباسلاتاقلحلايفكلذنماروصدجينأ
.رئازحلايفةيضابإلاةايحيفنيهاحتالاالكلاروصباتكلااذهيف

اهيفأدبامدنعةملسملاةمأللاهدجنلاةروصلايهنيهاجتالانيذهيفةمألاكلسمََعَو

نيمأتلبرفلاوقرشلاىلإحوتفلايلاوتاهنمعومجتناكامنيبف،هللاليبسنعفارحنالا

بلاطتو،هللانيدنعفارحنالادقتنتنيعباتلاوةباحصلارابكتاوصأتناكةوعدلا

.نيقداصلانينمؤملاةريسنمفرعامىلإعوجرلاب

.ةقباسلاهتظحالمءادبإىلَعيوافطعلافسويخيشلالمحاموهىنعملااذهو

ةريسبنوريسياوناكوإهللالوُسَرنعفرعامكهللانيدبنوكسمتسيةيضابإلاناكاذإف

مهسفنأومهلاومأبنودهاجيو،ةباجإلاةمألخادركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأينورقلاريخ
.اهيلإمالسإلالوخدخيراتوهنوكيرئازحلاىلإمهوخدخيراتنإف،هللاةلاسرغيلبتلهللاليبسيف

،ةرجحلانمنيتسلاونيسمخلانيبامرئازجلاىلإيضابإلابهذملالوخدنوكيفاذهىلعو

.رئازحلاىلإلوخدلاةيمالسإلاحوتفلاهيفتأدبيذلاخيراتلاوهو

نيخرؤملارثكأهاريامىلإرظنلابامأ؛ةقباسلافسويخيشلاةظحالمىلَعءانباذهو

هدعاوقهلبهاذملانمهريغكيمالسإبهذمةيضابإلانأرابتعابودئاقعلاتالاقمباتكو

يرجهلالوألانرقلارخاوأيفنوكيرئازجلاىلإهلوخدنإفهبةصتخملاهعورفوهلوصأو
وهنيحلاكلذهلةوعدلاحرسمىلَعترهظيلاتايصخشلارهظأو،يناثلانرقلالئاوأو

©ريظطفمنبديمحلادبعمهنيبو..ملعلاةلمحهدعبنمو،ةَّرَمريغانركذامكدعسنبةملس

.هفرعنملنممهريغامبرو
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لامعتسالااذهناكنإو،"ةيملعةثعب"ةملكناونعلااذهيفلمعتسانأترتخادقل

ملعلابالطلاسرإبتائيهلاولودلااهيفينتعتيلاةرخأتملاروصعلاهذهيفثدحاَمئإ

يوفللالامعتسالااذهنكيملفهنعبتكأيذلادهعلاكلذيفامأ؛ملعلاناكمىلإ

ناكو،نيحلاكلذيفسفنلكةينمأيهملعلابلطيفةبغرلانأكلذ..اًفورعم

ءهلاليسيفداهجلاةيلمعيفملسملاباشلليناثلاضرفلاوهملعلابلطيفلاحترالا

كلت،دلجلاوحافكلاوربصلاىّلَعلُدَتةملكىنعملااذهلميركلانآرقلاراتخادقفاذهلو

امو:يليامةبوتلاةروسيفىلاعتلاقدقف،نيناديملاالكيفداهجلااهبلطتييلاتافصلا

نانجايايونلايهمهنتةقرفلكرةفاكووملاناك
امكبرحلاىلإعافدنالاودادعتسالايف"رقن"ةملكلمعتسادقف.4١ةورَدحْمهل

ىلإنيحلاكلذيفملسملاعفدييذلاوملعلابلطىلإلاحترالاودادعتسالايفاهلمعتسا

ةيامحيفبجاولابمايقلليسفنلاثعابلاوهامنإ3ملعلادهاعمىلإوأ،لاتقلاناديم

يفدهاجلاف؛لهجلاناودعنماهنيمأتواهتيامحوأحالسلاناودعنماهنيمأتوةوعدلا

الملعلابلاطوسانلانمهيلإعفديارجأهيلعرظتنيالبجاوبموقياَمَئِإهللاليبس
.ةئيهوأةيعمجاَهبهدمتوأةلوداهفرصتةقفنرظتني

يرايتخانأميركلائراقللحضوأنأتيأرمويلاو.سمأملعلابالطنيبقرفلااذهلو

،زوجتلانمريثكهيفنيحلاكلذيفملعلابالطىَّلَع"ةيملعةثعب"ةملكلامعتسال

قرشملاىلإيمالسإلابرغملانماورفاسنيذلابالطلاىمسأنأيلرسييذلاو

يلاةايحلاييهباشتلاوهسيل"ةيملعةثعب"ةصاخلامهدوهجملعلابلطليمالسإلا

موقتيتلاةيملعلاتاثعبلاةايحبمويلاتائيهلاوةلودلااهاعرتيلاةيملعلاتاثعبلااهايحت

بولسأبهيبشبولسأبتنوكتةثعبلاهذهنألاَمَئِإَو؛نيحلاكلذيفيدرفلادوهجلاىلَع

١٢٢.:ةبوتلاةروس١(
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انثدحتنأقبسامضعبةداعإىلإدوعننأانبنسحيكلذنايبلو،مويلاتاثعبلانيوكت

.باتكلااذهيفةقباسلاتاقلحلايفهنع

ىلإةاعدلاطشنأنمىضماميفةرمريغهنعانثدحتيذلادعسنبةملسناك

ددنيناكومهذيمالتضعبوأنيعباتلارابكنمهذخأامك"هللانيدبكاسمتسالا

لجرلاةملسنكيملو‘ناكميفرقيالوتكسيالورتفيالنيدبتسملاونيملاظلالامعأب
.عضولاىّلَعطخاسلاديحولا

.هاصقأىلإهاصقأنميمالسإلاملاعلامعت«مكحلابفارحنالاىلَعةمقنلاتناكدقف

اذهيفةمألاءاملعناكو‘بصنملاوهاجلابنيرتغملاوعضولابنيعفتنملانمةليلقةئفريغ

:ماسقأةثالثىلإنومسقنيددصلا

فقيتقولاسفنيفهنكلو،هيلعمقنيو،دقتنيوهفعضولانعضارريغمسق١-

رثكأةمألابرضتةنتفنمافوخ،ةورثلاىلإوعديالو،ةمقنلابرهجيالاًملاسمافقومهنم

.عمجتاًممرثكأاهنمتتشتوحلصتاًمم

ذيفنتببلاطيو،فارحنالادقتنيوهفعضولانعضارريغرخآلاوهمسقو٢-
نإف؛ةحماجةنتفىلإيدؤتةروثىلإةوعدنودنكلو،هتعيرشبكاسمتسالاو!هللاماكحأ

ةنسحلااهجئاتننأو،ةمُألاةحلصميفنوكتةروثلانأةاعدلادكأتوةنتفلابناجنمأ

نأبنوفتكيمُهَنإَقًالإَوداسفلاىلَعءاضقلاوةروثلابةمألانوبلاطيذئنيحمُهَنَِفةنومضم
يأراذهو«اًقيسعفريالهَئكَنَوركنمنعتكسياليذلاحيرصلادقانلافقوماوفقي

امهمًقَحْلاىلإةوعدلانعنوكفنيالمهف"ةوعدلالهأ"مهسفنأاوُمَسكلذلوةيضابإلا
ةنتفىلإيدؤيالكلذناكاذإالإحالسلالمحىلإاهئوزواجتيالوفورظلاتفلتخا

.ةمألابرضت

ىلإرظانريغةرونلاىلإوعديوفارحنالادقتنيناكدقفثلاثلامسقلاامأ٣

.اهيلعبنيامواهبقاوعلردقمالوهنعرفستامواهجئاتن
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نعفرحنادقةديشرلاةفالخلادعبمكحلانأىلَعنوعمجينوداكيةمألاءاملعَلَعَلو

.زيزعلادبعنبرمعانديسةفالخءانثتساب،يمالسإلاماظنلايفيعيبطلاهارجم
بسحفارحنالااذهةجلاعميفاوفلتخادقففرحنادقمكحلانأمهقافتامغرمهنكلو

ةملكلاةدحوىلَعمهصرحو!مالسإللمهمهفومكحلانممهدعبوممبرقومهتايصخش

ممتاروصتومهتايسفنومهقالخأبسحب.اهمدوةمألالامعبمهمامتهاوؤ‘©فصلاةناتمو

ىَّتَحهلربلاومئاقلارمأللعوضخلابوجوىرينممهنمف؛ثدحييفيكوثدحيامل

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابعارسإلابوجوىرينممهنمو،رومألالدبتت

يتأيوألاحلاحلصيىتحليوطلاىدملاىّلَعدادعتسالاىلإةوعدلاودقنلايفددشتلاو

ىرينممهنمو.ةمألاحلاصمرارضإلاىلإيدؤتالو،ةروثلاهيفىشختاليذلافرظلا

وأةرباصمنودةلجاعةرونبنيدتعملافكونيثباعلايديأىلَعبرضلاىلإةعراسملا

.كلذدعبةمألالانيامالوجئاتنللريدقتنودو،راظتنا

اودقتنينأنيملسملاىلَعبجيهنأنورينيذلاكئلوأنميناثلاقيرفلايفةملسناكو

الإحالسلاعفرىلإوعديالوةروثلابلجعتيالهنكلو،ركنملانعاوهنينأوفارحنالا

.ربكأرشهنعمجنيالو،ديكأتلابةمألاةحلصميفكلذنوكيامنيح

نيذلاءاملعلانمغباوندوجونمبالفاذهةمأريهامجمهفتيكلهنأىريناكو

ييلاليحلامهيلعزوحتالوءايندلارهاظميفعمطلابنوعدخيالف،ةعيرشلارارسأنومهفي
يناعمفيرحتبةعاطلابوجووةمئاقلاةيعرشلابهغبصو،مئاقلامكحلاراصنأاهيلإأجلي

برغملاىلإقارعلانمدالبلابوجيوهوةروثلاىلإوعدينكيملفكلذلو{ةميركصوصن

:نيتيحانىّلَعهلمعرصقيناكاَمَئِإَويمالسإلا

رابكرقتسيملثيحيمالسإلابرغملايفاميسال-سانللنيبينأ:ىلوألاةيحانلا&

نيمكاحلادارفألاكولسيفنوريامنأ-هللانيدحاضيإنمدعباونكمتيملو{ءاملعلا

مهلاومأوهللادابعيفهللارمأاوفلاخدقماكحلاءالؤهنأوهللانيديفءاجاموهسيل
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كمهسفنأقهباولمعينأوهللانيدباوكسمتسينأةمألادارفأىّلَعبجيهنأو.مهئامدو

.مهماظنقماصمهسفنأيفهوناصنإف

غوبنلاوءاكذلاوءافصلامهيفمسوتينيذلابابشلاريختيناك:ةيناثلاةيحانلا

نيذلا،يعباتلايعباترابكىلَعممتاساردلامكتسالقرشملاىلإرفسلاىلإمهوعديو

نملوألاجوفلالسرينأعاطتسادقو،قرشملايفةيمالسإلامصاوعلامهبئلتمتتناك

،ايبيلنممهدحأبالطةعبرأنمةثعبنوكينأعاطتسائ،ةرصبلاىلإدحاوذيملت

.رئازلانمعبارلاو،سنوتنمنانثاو
نيقداصلانينمؤملانماًحيحصامهفهمهفوهللانيديفهقفتلاىلإوعديةملسًمتساو

يفرقتساوتبثثيح«مالسإلاعبارمىلإويحولالزانمىلإرفسلاىلإسانلاوعديناكو
.هلايقيقحاًرهظماوناكفمهكولسىلعسكعناونينمؤملابومل

نعقلخلاونيدلاوملعلاتذخأفدعسنبةملسامنوكيلاةيملعلاةثعبلاتحجتو

هتاميظنتوناسنإلاةايحلهعئارشوهنيناوقوهمظنبمالسإلااومهفو،نيعباتلاذيمالترابك

.تاعمتحبواًذارفأمهكولسل

ةثعبلاهذهيفرئازجلالتمىتاردسلامصاعناكو،ممئادلبىلإةثعبلاكلتدارفأعجرو

.نيدايملاعيمجيفهللاليبسيفحافكلاأدبف،امناطوأىلإتعجرنلا

ووو
2٥9 ٥٩ت٥2

0210وورهنو

8555584 دعماججعوعولي
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ةيملسرلاةلودلا

اهنعفلأامىلإعجرينأهيلعفلصفملااهخيراتوةيمتسرلاةلودلارابخأأرقينأدارأنم

راهزألا»ونقلايف«يكلاملاريغصلانباخيرات»ك،ثيدحلاومسقلايفاصيصخ

نمضاهنعبتكامىلإعجريوأ،زوبدذاتسألل«برغملاخيرات»و،ييورابلااشابلل«ةّيضايرلا

.ةماعلابتكلايفةيخيراتلاثاحبألا

اهضرعأنأديرأيلاةروصلاهبلمتكتامرادقمبلإالوانتأتسلفباتكلااذهيفامأ

.«رئازحلايفةيضابإلاخيرات»يفميركلائراقلاىَلَع

يذلاهاجتالاو،ةروصلاهيفعضوتلالماحلالمعزواجتيالماقملااذهيفيلمعنأىَلَع

نيخرؤملانميريغلاهكرتأفوسفاهنيولتواهسفنةروصلامسرامأ؛ضرعلادنعهيلإهجوت
.ةعاربوةقدبهعئاقووماعلاخيراتلاثادحأنومسرينيذلا

ام١٧٠(ةحفص)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»ميقلاهباتكيفكاعكلانامثعذاتسألالوقي

هسرادألاو،ايقيرفإببلغألايبترصاع،ناطلسوسأبتاذةزيزعةيرقةلودتناكف»:يلي

.«طسوألابرغملادالبيفةيهانلاةرمآلايهتناكوىصقألابرغملاب

ةيمتسرلاةلودلاسأري»:يليام٨٠!١(ةحفص)باتكلاسفنيفكاعكلاذاتسألالوقيو

ةينامزلاتاطلسلاعجرتهلو،اهرومأفيراصتواهديلاقمهديب،نينمؤملاريمأببقليمامإ

الوةالابمريغنمةيرحبنيدلاخويشوبهذملاءامعزوةنيدملاهوجوهبختنيو،ةيحورلاو

ءاهدلاوكنحتلاوةياردلاوةفرعملاهيفنوعاري،ناطلسوأةقادصوأةبارقيفءالوالو،ديلاقت

وأةيشاحلالبقهتبارقيوذىلعوهتبارقيوذلبقهسفنىّلَعامهيرجيفاصنإلاولدعلاو

هتكيرأنمهولزنأونيللاوقفرلابالفيسلابهومواقاجاجوعااوأرمهنإوناكسلامومع

.«رابتعاوأفسأالولجوريغيق

راهدزامايأو،اممابشواماوفنعدهعيفنوكيامنسحأيفةيروهمجلاماظنةمامإلاماظنف
ةارشلاةعجارمدعبلإنيدلارومأنمرمأىلَعمدقيالمامإلاناكو..اهماكحأواهلوصأ

هبسحو،أطخكلذيفىأرنإولمعينأهلاورقامبلمعيومهريشتسي،بهذملاءامعزمهو

.ةصاخمهقتاعىّلَعةيلوؤسملاءاقلإبهسفننعةعبتلاعفرينأ
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ةنيدملافةصاحخللاهيفةعجارملاتناكفداصتقالاوعامتجالايفةماعلارومألايفامو

.«ةالصلانمغارفلادعبدجاسملابرومألاولئاسملايفراشتستنأشلاتاذلئابقلاءاسؤرو

ةيلدعلاةطلسلاتناك»:يليام١٨٢(ةحفص)باتكلاسفنيفكاعكلاذاتسألالوقيو

اهلسلجيءاضقللىلعألاسلجملايهواهيفملاظملاادعاميفةيزكرملاةطلسلانعةلصفنم

هذهنميهف"مهسفنأءاضقلانمىمحىوكشلاعامسواهيفملظتملااياضقلاةعجارملناطلسلا

.ةيلدعاهنمرثكأةيرادإةغبصتاذةهجولا

ءاضقلارادبفرعتمهبةصاخرادةاضقللو،هيفةارشلايأرذخأدعبيضاقلامامإلانيعي

ةهازنىلَعاوناكومتاوخلاورطامقلاوناوعألاوباتكلانوذختيو،ماكحأللاهيفنوسلجي

.بئاوشلانمةبئاشلكنمةئيربةمذو،عزانمهيفمهعزانيالفاصنإوةمات

ةياورلاركذيفبصعتلامدعىلَعلذاًممةيكلامةيخيراتبتكيفرداونتدرودقو

.«لقنلاةحص

نعمأدقناكنمو»:يليامباتكلاسفننم١٨٤(ةحفص)يفكاعكلاذاتسألالوقيو

نأولوماظنلاوبولسألاثيحنمبغريامنسحأىَلَعاهاريةموكحلالكشيفرظنلا

اهنأل؛اهرئاوديفندملايقرلليفكريخيهلاتايدلبلاتلمهأدقةيمالسإلابيتارتلا

ةماقإو،تاقرطلاطسبوسرادملاءاشنإنماهحلاصمبمتهتةددحُمةقطنمىلَعرظنلاةروصقم

١.كلذريغىلإلماعلل
قفرلاوةميزعلاومزحلابمهتسايسريبدتو،ربربلارييستلجرخأامريخيمتسرلاماظنلاناكو

.ةانألاو

4شةيسنحلامهئاوهأيفربربلااوراجف،دالبلاةيصاننم"متسرونب"نكمتتةقيرطلاهذهبو

نأىَّلَع،لاوحألاتضتقاامّلُكةبالصلامهلاورهظأو،ةنيلةيمالسإلماوعبامتدشنماوفطل

ياولخدو‘ةهجنمةيموقلاممتابغراولانربربلانأةجيتنلاتناكف،دودحلااوزواجتيال

ةلئاعلافمهجامدإنكمأىمح،ىرخأةهجنمامدحىلإمهمالسإنسحومالسإلا

.«عالتباوأمضهريغنمادعباميفىربكلاةيمالسإلا
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«رئازجلاباتك»ميقلاهباتكيفيندملاقيفوتدمحأذاتسألاريبكلارئازحلاخرؤملالوقيو

هذهيفتأشنةيربربةيمالسإةلودلوأةيمتسرلاةلودلاتناكدقف»:يليام٢٠(ةحفص)

١.«ةعساوةيملاعةرهشلانو،تمنوترهدزاورايدلا

اهناطلسةطسابةيمالسإلاةيربربلاةلودلاهذهتحبصأو»:يليامباتكلاسفنيفلوقيو

ناكو،ةيسيردإلاناسملتةيحانوةيبلغألابازلاةيحانادعامرئازجلاعوبرركىلَعلداعلا

.«يضابإلابهذملاوهةلودلادالبَلُكيفربربللذئمويماعلابهذلل

ةيمالسإلاةيروهمجلاننسىلَعةسسؤمتناكدقفةلودلااًمأ»:باتكلاسفنىقلوقيو

ءارحاباختنارمألالوأيفموقلاهبختني،نينمؤملاريمأىعدياهسيئرنيدشارلاءافلخلامايأيف
ةماعلارومألايفو‘هؤاملعوبهذملاءامظع:يأ-"ةارشلا"رومألارابكيفريشتسيوهو

هاضقناكو."ةارشلا"ةراشتسادعبةاضقلانيعيمامإلاو،لئابقلاوموقلاهوجوريشتسي

.«ةهازَتلاوةماقتسالانمبيصنربكأىلَعنييمتسرلا

ضنمألاىلَعرهسلاوةسارحلابموقتنيلاةطرشلاةقرفكانهف:نيعونىلَعطبضلاناكو

مهيحلاصوموقلاهوجونمةراتخُميهو،ناظقيلاوبأمامإلااهسسألاةبسحلاةقرفكانهو

.ناويحلابقفرلاىلَعةثاحركنملانعةيهانفورعملابةرمآةنيدملافوطت
.ةماعلاةلودلاحلاصميففرصتو،اهدحوةاكزلالاومأنمةلودلاليخادمتناكو

املقنلاةينطولاةلودلاهذهبةرختفماهسأرعفرتنأرئازجللنحيهنإ:لوقلاةصالخو

.نيدشارلاةلوددعباهلثمةبطاقمالسإلادالبتدهاش

٩٢(:ةحفص)«رئازحلاخيراتيفزجوملا»هباتكيفزيزعوبيحيذاتسألالوقيو

اوعسو،ةنسلاونآرقلاماكحأاهتمئأقبطي،اًيروشةرامإلاهذهيفمكحلاماظنناكدقلو»

لامعألاتجارامك‘ظوحلملكشبةيبرعلاةفاقثلاترشتناف.عاضوألاحالصإلمهدهج

اهئارمعاوعسوواهئانباوددجيلاترهيتةنيدمتدغو.ةينارمعلاوةيحالفلاوةيراجتلا

.«ملعلابالطدوفووةيراجتلالفاوقلاىقتلم

تناك
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ةديشرلاةفالخللةروصةيملسرلاةلودلا
نعاوثدحتنيذلانيخرؤملاضعبنعقباسلالصفلايفاهانلقنيلاةليلقلاتارقفلايف

كلتلةقيقحلانمةبيرقةروصصلختسينأميركلائراقلاعيطتسيةيمتسرلاةلودلا

راطإيفاهرصحوةروصلاكلتصالختساىلَعميركلائراقلادعاسنيكلو،ةلودلا

:يليامككلذلةضيرعلاطوطخلاهلمدقن،ملاعملاةحضاوهيفودبتدودحم

.نينمؤملاريمأببقليمامإةيمسرلاةلودلاسأري١

ةالابمريغنم،ةيرحبنيدلاخويشوبهذملاءامعزوةنيدملاهوجومامإلابختني٢

.ناطلسوأةقادصوأةبارقيفءالوالو،ديلاقتالو

ىَّلَعامهيرجيفاصنإلاولدعلاوءاهدلاوكُتحتلاوةياردلاوةفرعملاهيفنوعاري٣

.ناكسلامومعوأةيشاحلالبقهتبارقيوذىلعو.هتبارقيوذلبقهسفن

هتكيرأنمهولزنأو،نيللاوقفرلابالفيسلابهومواقاًجاجوعاهيفاوأرمهنإ٤

.رابتعاوأفسأوألجوريغنم

مهو،"ةاَرششلا"ةعجارمدعبًالإنيدلارومأنمرمأىلَعمدقيالمامإلاناك٥

.لمعينأهلاوررقامبلمعيومهريشتسيبهذملاءامعز

ةنيدملانمةصاخللاهيفةعجارملاتناكداصتقالاوعامجإلايف:ةماعلارومألايف٦

.نأشلاتاذلئابقلاءاسؤرو

.ةالصلانمغارفلادعبدجاسملابرومألاولئاسملايفةراشتسالا٧

سلجايهو،ملاظملاادعاميفةيزكرملاةطلسلانعةلصفنمةيلدعلاةطلسلاتناك٨

ىَّتَحىوكشلاعامسو،اهيفملظتملااياضقلاةعجارملناطلسلااهلسلجي،ءاضقللىلعألا
.مهسفنأءاضقلا

.هيف"ةارشلا"يأرذخأدعبيضاقلامامإلانيعي4٩-

١ باتكلاكلذلذجتيو!ماكحألليضاقلااهيفسلجيةصاخرادءاضقلل٠

.ماتخألاورطامقلاوناوعألاو



رئازجلايفةيضابالا_]_٢١_[(ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ًلُكنمةئيربةمذو،عزانمهيفمهعزانيالفاصنإوةماتةهازنىّلَعاوناك١-

.ةبئاش

١ مزحلابمهتسايسريبدتلوربربلارييستلجرخأامريخ()يمتسرلاماظنلاناك-٢

.ةانألاوقفرلاومزعلاو
ءافلخلامايأيفةيمالسإلاةيروهمجلاننسىّلَعةسسؤمتناكدقفةلودلاامأ٣-

وهوءارحاباختنارمألالوأيفموقلاهبختنينينمؤملاريمأىعدياهسيئر،نيدشارلا

."ةاَرُشلا"رومألارابكيفريشتسي

ربكأىلَعنييمتسرلاةاضقناكو3"ةاَرشلا"ةراشتسادعبةاضقلانيعيمامإلاو-ا٤

.ةهازنلاوةماقتسالانمبيصن

:نيعونىّلَعاهيفطبضلاناك-٥

.نمألاىلعةسارحلابموقتوةطرشلاةقرف(أ)

.ركنملانعةيهانفورعملابةرمآةنيدملافوطتةبسحلاةقرف(ب)

. اهدحوةاكزلانمةلودلاليخادم -٦

تدهاشاملقيتلاةينطولاةلودلاهذهبةرختفماهسأرعفرتنأرئازجللقحي٧-

.نيدشارلاةلوددعباهلثمةبطاقمالسإلادالب

ثيحنمبغريامنسحأىلَعاهاريةموكحلالكشيفرظنلانعمأدقناكنم٨

.ماظنلاوبولسألا

. ناطلسوسأبتاذةزيزعةيوقةلودتناكف -١ ٩

___
هبءاجماظنلانأل؛هماكحإبديقتلاوهبلمعلاوهعابتافمهلضفامو،ماظنلاجارخإفلضفنييمتسرللسيل١)

نممهريغوأ\برعلاوأربربلاباصاخنكيملف،ءاعمجةيرشبلاهبريستلهناحبسقلاخلاهعضوومالسإلا

سانلااهنعىضريوهللايضرتنأةيرحتناكهليصافتوهئازجأيفهتعبتاوةلودهيلعتراساملكوسانجألا

نعتلزناملاهتنكمأواهروصعفلتخميفةيمالسإلالودلاهبتكسمتساولو3اهريستلاةمألادعستو

.وقلاجهنملايفةيرشبلاةدايقيفامناكم
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٢ عوبرَلُكىلَعلداغلااناطلسةطسابةيمالسإلاةيربربلاةلودلاهذهتحبصأ٠

ماعلابهذملاناكوةيسيردإلاناسملتةيحانو،ةيبلغألابازلاةيحانادعامرئازجلا

.يضابإلابهذملاوهةلودلادالبَلُكيفربربللذئموي

.ةنسلاونآرقلاماكحأاهتمئأقبطيايروشةرامإلاهذهيفمكحلاماظنناكدقل١

.عاضوألاحالصإلمهدهجاوعسو

نيخرؤملانمةثالثاهيلعنواعتةيمتسرلاةلودللةروصمسرلةضيرعطوطخهذه

.زيزعوبىِحّيوينيدملاقيفوتو،كاعكلانامثعةذتاسألا:مه.ةيضابإلانماوسيل

ءافلخلاةلودلةيناثةروصتناكةلودلانأراطإلااذهيفةروصلاهذهيفحضوأو

نآرقلاماكحأاهتمئأهيفقبطييروشاهيفمكحلاماظننأل؛ندملالاقامكنيدشارلا

وأةقادصوأةبارقيفءالوالوديلاقتالوةالابمنودةيرحبزيزعوبلاقامكةنسلاو

.كاعكلالاقامكناطلس

يبأوباطخلايبأوديلتنبثراحلاةمئألاةريسةساردىلإميركلائراقلاعجرولو

ةلودلاةمئأكمهريسيقةمئألاكنلوأنأدجول؛ايبيليفمهتمامإاونوكنيذلامتاح

؟كلذيفببسلاامف..ةَهاَرَلاوةلادعلاىّلَعاصارحاوناك،ةّيمّسسرلا

ةلودلكلوبرغملانوقرشملايفدحاومكحلليمالسإلاماظنلانأكشالذإ
هيلعصرحلاو،يمالسإلاماظنلابكاسمتسالااذمبلودلاهذهةمئأزاتمااذامف؛ةملسم

؟هيلعصرحتوىرخألالودلاهبكسمتستاممرثكأ
:لاقفببسلاكلذكاعكلانامثعذاتسألاحضوأدق،اًببسكلذلنأكشال

،ةالابمريغنم،ةيرحبنيدلاخويشوبهذملاءامعزوةنيدملاهوجومامإلابختني»

كثحتلاوةياردلاوةفرعملاهيفنوعاري‘ناطلسوأةقادصوأةبارقيفءالوالوديلاقتالو

لبقهتبارقيوذىلعو.هتبارقيوذلبقهسفنىّلَعامهيرجيفاصنإلاولدعلاوءاهدلاو

،نيللاوقفرلابالفيسلابهوموقاًجاجوعاهيفاوأرمهنإو،ناكسلامومعوأةيشاحلا

.«رابتعاوأفسأوألجوريغنمهتكيرأنمهولزنأو
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هعضويذلاجهنملايفريسلااومزتلينأةيضابإلاةمئأىلَعضرفتيلابابسالاف

:نيرمأيفصخلتتمالسإلا
.ةلودلاءابعأبمايقلايفهدعاسينمومامإلارايتخانسح:لوألا©

رمألاةدعاقىّلَعادانتساةيضابإلانإف،هئاطخأىَلَعهتبساحموهتبقارمماود:ناثلا©

نأنكميال،ةيصخشلاةءاربلاوةيصخشلاةيالولاةدعاقوركنملانعيهنلاوفورعملاب

،هتبوتنلعيوهئطخنععجرينأهيلعلب،نينمؤملاليبسنعفرحناوهاذإمامإللوتكسي

.رابتعاوأفسأوألجونودهتكيرأنمهولزنأالإو3اهجئاتنوهلامعأةعبتلمحتيو

افقوماوفقينأمهلزاجاذإو،هعماونواعتيلنيملسملاةيالويفنوكينأدبالمامإلاف

ةيالولاةدعاقيفمهعمنوفلتخيوبهذملايفممموفلاخينيذلاماكحلاوةمئألاعمايبلس

نإفمهبهذميفماكحلاوأةمئألاعميبلسلافقوملااذهاوفقينأمهلزوجيامفةءاربلاو

نأاَمَِو،ةرزاؤملاوةدعاسملامهلبحتوةماقتساواضرىَلَعاونوكينأاًِإةمئألاكنلوأ

ولوممنوئشفيرصتونيملسملاحلاصمنعاودعتبينأبجيفكلذريغىَلَعاونوكي

.راكنإلاةلصاومعمةيقتمهمكحتحتءاقبلاقحيف،ةمشاغلاةوقلابهوبلغتاذإالإكلزعلاب
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يملسرلالمدلادهعيفتارونلا

ىلوألادوهعلايفاميسالةلودلافارحناىلَعيحلاليلدلايهتاروثلاولقالقلانوكتاَمُب

جاتهئنأنمدبالفنيطمندحأىلَعمكحتملاذإاهتعيبطببوعشلاويمالسإلامكحلانم

ةلادعلاامإ:امهفبوعشلاامهعمتكستناذللامكحلااطمنامأ؛طخسلانلعتوروثتو

يذلارانلاوديدحلابمكحلاامو،سانلاهنعىضرييذلالماكلارادقملابةماقتسالاوةَهاَرَلاو

.بابسألاىهوألباقرلاعطقتو،سوؤرلاهيفرياطتت

ىلإدوعننأانيأركلذلو،عونلااذهنمسيلنيخرؤملاعامجإبةيمتسرلاةلودلايفمكحلاو

لودلايفاهعضننيأملعنلامبابسأوةلودلاهذهدهعيفتاروثلاددعهنمجرختسناهخيرات

.ةفالخلامسربنيملسملاتمكحنلاةيمالسإلا

:امبقوثوملاخيراتلارداصمنمانيدلامبسحتاروثلاكلتميركلائراقلاىلإو

ملو!ةروثهيلعمقتملوةمامإلايفةنسةرشعىدحإمتسرنبنمحرلادبعمامإلاىضمأ

هيلعءانثلابجهلتةنسلألاعيمجتناكلب،هماكحأنممكحيأيفراكنإلابتوصعفتري

.هيفظوموهلامععيمجنعو؛هنعاضرلاو

.ىلوألاةروثلاتناكىتحةنسهتمامإىلعضميملوةيعامجةعيببباهولادبعهدعبنمىلوتو

اوركنأموقمهاَهباوماقنيذلانأل؛راكنلاةروثبخيراتلابتكيفترهتشا:ىلوألاةروثلا

ةضراعمةوعدتماقىتحةنسباهولادبعةمامإىلَعضميملهنأكلذو"باهولادبعةمامإ

هذهمعزتدقو،نيدودحمنيفورعماصاخشأهؤاضعأنوكيىروشللسلجبنيوكتببلاطت

ناكو،يرصملا[فورعملانبإبيعشهبقحتلائضييرفيلانيدنفنبديزيرمألاادبميفةضراعملا

ماهملاضعبهيلإدنستنأعمطيناكوهلنيسمحتملادشأنمومامإلاعيابنملئاوأنملوألا

.ماقتنالادارأوهسفنيفدجوفكلذنماميشهيلإدنسيملباهولادبعنكلو..ةلودلايف
هيلإسانلارظنينممرصمءاملعنماليلجالضافاًملاعربتعيناكدقفبيعشامأ

ىلإرصمنمرفاسنيدنفنباةكرحبعمساملف؛نيدلارومأيفهيلإنوعجريو،هبنودتقيو

ةيصخشلاوهنوكيفهنولتقيوأباهولادبعنولزعيسانلاىسعةنتفلابيهلنمديزيلرئازجلا
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ةنتفلاةاعدىَلَعباهولادبعربصف؛اًكبطهنظيفاذهو،راوثلادنعةمامإللحشرملاىلوألا

ملةديكملانكلو.ةلتقلةديكماوربدف،مالحألاوينامألامهلنيزومهعمهلهاستمهارغأىتح

كلذو،برحلاىلَعاومدقأو،ةروثلااونلعأفمهرسفشكناو؛مهرمأاَهبحضتفافحجنت

،نوؤشلانمنأشلناكوةنيدملانمجرخباهولادبعمامإلانأاوملعىتحاونيحتمهنأ
ةاعدىلَعاورصتناو"مهسفنأنعاوعفادةنيدملالهأنكلوراذنإنودوةأجفاهيلعاومجهف

ةنيدملابابىلَعدجوةكرعملاةيامندعبهلوصوناكوباهولادبعمامإلاعجرامنو..ةنتفلا

نمىلتقلابرمأفعقواميسانلاهربخأولصحامععوبنترهاوظو،ةقارمءامدو،ةاقلمانئج

يبأنبيلعنينمؤملاريمأبءادتقاعيمجلاىلعىلصو‘فوفصيقاولعجمثاوعمجفنيقيرفلا

.عيمخلانفدبرمأث،لمجلاةعقويفبلاط

دجوو&‘هرفسنممامإلاداعمث»:يليام١١٢(ةحفص)راهزألايييورابلااشابلالاق

لأسوببسلابرغتساف،جاعزناوبعريفةلوهمبرحرثأىلَعسانلاواهنكامأيفىلتقلا

ةالصعيمجلاىلعىلصوافوفصتفصونيقيرفلاىلتقعمجبرمأفعقاولابربخأفهنع

.«ممهبولقلاًفيلأتومهلاًسينأتونيدنفنباعابتأةيقبسوفنلاًبيطت،ةزانجلا

هماكحأوهتريسقباهرلادبعىلَعائيشنودقتنيهراصنأونيدنفنبديزينكيم

:نيتطقنىلَعهلمهتعيابمدعبهلتقوأهلزعىلإةوعدلاوهيلعراكنإلايفاودنتسامهنكلو

مهاوعديفهتمامإف،هنمملعأوهنمةلودلالاجرينوةمامإلابهلعيوبهنأ:ىلوألا9

لاوقأابسحنيدنفنباناكو‘اهودقعوايبعشادعامةعيبلااورضحدقمهوةلطاب

.باهولادبعةمامإىلَعسانلاصرحأنيخرؤملا

الو،نيفورعمنيدودحمنيدودعمدارفأنمىروشللاسلجبنيعينأهوبلاطممأ:ةيناثلا

.مهيأرريغبمامإلافرصتيالو؛مهقافتانودرومألايضمتالومهريغىلإىروشلامهزواجتت
ْملَوتقولاودهجلانماريثكاهلنيضراعملاوةاعدلانيبنيتطقنلانيتاهةشقانمتذخأدقو

ءاملعلاكللوأاَهبمتهادقو©قرشلملاءاملعىلإممتزواحتامنوؤبرغملاءاملعىلَعرصتقت

.نيدشارلاءافلخلاةريسوالفيبنلاةنسيفاوفرعامءوضىَلَعاهوثحبو،انضيأ
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ملعأوهنمةمألافولجرلةمامإلادقعاوزاجأنيملسملانأ:ىلوألاةطقنلانعبيجأدقو

تباثنبديزوةفالخلابركبابأاوعيابدقف؛هقهللالوسرباحصأهلعفامىلإادانتسا،هنم

.ذفهللالوسرةداهشبهنمملعألبجنبذاعمكهنمىضقأبلاطيبأنبيلعو،هنمضرفأ

ضصبنعركذيامألإركبيبأةمامإىلعةمألاعامجإعماذهفةمألانيبفالحالو
ركبيبأةفالخيفعقواملثمو،مهيأربدتعيالةالغلاكئلوأوةعيشلاقرفضعبيفةالغلا

لاقنيذلاموجنلاكئلوأبيدتهينأملسملابسحو،نيدشارلاءافلخلاةيقبةفالخيفعقو

..ا)«يدعبنمنيدشارلاءافلخلاةنسويتنسبمُكيَلَع»:افقهللالوسرمهيف

ءافلخلانأونورقلاريخيفنكيملسلجااذهنأ:ةيناثلاةطقنلانعبيجأدقو

رومألاىضقالو،ىروشلامهزواجتتالممنايعأباسانىروشللاوددحيملهذنيدشارلا

؛ماكحألاليوطتلاببسنوكيفصولااذهىلعىروشللسلجمبنيوكتنإمُتمهفودب
ىَّلَعررضلاعقييلارومألاماهملمامإلاءاضمإنودلوحيدقو،دودحلاذيفنتنودةلوليحلاو

.اهريخأتبةلودلاىلَعوأةمألا

،ةمنئألاوءاملعلاعيمجكلذيفاهرزآو،نيدنفنبابلاطمنودةلودلاتفقواذكهو

وهبهذبرحرانلعشأوءامدلااهبًلحتساىتحةبلاطملاكلتيفددشتنيدنفنبانكلو

كلذيفرئازحلاتناكدقفضحميبهذمبصعتاهيلإعفادلاناكاَمَئإ:ةيناثلاةروثلا-

نمةرفاودادعأاهمكحتحتوترهاتراوجبناكو،ةيمالسإلابهاذملانمددعلانطومنيحلا

؛ةيسورفولاموملعباحصأاوناكوةلزتعملانمةيلصاولابهذمىَلَعةينغلاةيوقلالئابقلا

نودقتنيالمهنأمغرمهيلعاهناطلسباضرلاوةيمسرلاةلودلامكحتحتءاقبلانماوقفنأف

نأو‘ةلزتعملالاجرنمةلودلاةمئأنوكينأنولضفياوناكو،مكحوأةريسيفائيشاهيلع

ةرارجاشويجاونوكو،مويلالاقيامكمكحلاماظنبلقلاولمعف؛مهتياعرتحتةلودلاريست

.حيحصنسح:لاقو!ةيراسنبضابرعلانعيذمرتلاونابحنباوةجامنباومكاحلاودوادوبأهاور١(

(عجارملا)
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باولادبعمامإلانيبومهنيبتعقوف{ةروثلاىلإاوعدمتانقتمابيردتلانقلاىلعاهوبرد

لتقوةمساحةعقوميفمهيلعرصتناث.ةفيخاهنمسجوتىتحةفينعتالتاقمئتاشوانم

نمألاداسو،نوبغاشملانكسو،سانلاةيقبأدهوةنتفلاةاعدوةروثلاءاسؤرةكرعملاىف

.ةلودلاعاضوأترقتساو

ةيودبلالئابقلاضعبتناكدقفرورغلاولهجلاوهاهيلإعفادلاناك:ةثلاثلاةروثلا

ثيغلاعقاومعبنتيشاوملاةيبرتىلعشيعتماعنألاولاجرلايفرفاولاددعلاتاوذ،ةريبكلا

نمةنسيفتبرتقاو\ترهاتنمبرتقتابلاغعيبرلانابإفتناكو©بصخلانطاومو
ةبصخملاةيدوألاولالتلاضعبىَلَعاهماعنأوامبراضمبتلزنو،ةمصاعلانمةداعلاكتاونسلا

نوداتريو،مهحلاصمءاضقلةمصاعلاىلإنولخدياممايعأواههوجوناكو.ةنيدملابةطيحملا

نوعمتسيو؛مامإلاءارونولصيودجسملاىلإنورضحياوناكو،ءارشوعيبلاتايلمعلاهقاوسأ

يفنوؤشلانمضرعيو،رومألانمنعيامضعبيفنوكراشيو،هداشرإوهظعوسوردىلا

.ةصاخلاوةماعلاةرواشماهيفيرجتل‘دجسللا

هلءارآلاءادبإبمهيرغيو"كلذهنممهبجعيفةحيصنللهلوبقوهنيلومامإلاعضاوتنورياوناكو

.نطولاوةمأللةمدخنومدقيو]ةلودلاكلذبنومدخيمهنأنيبساح،هيلإةحيصنلاهيجوتو

نوديرينممهريغيديأبنوبرضيو،ركعلاءاملايفنوداطصينمضعبةنيدملايفناكو

اوحوأوممباولصتاف،ممهيرآميفمهومدختسينأوءالؤهةجاذساولغتسينأاودارأف،هبرض

عتمهيأربذخايومهيلإعمتسياضيأمامإلانأوريخلايفمهيعاسملممنومرتحيمهنأمهيل
نمكلذمهبلطبمُهَنأَو©رييغتىلإنوجاتحينودسفمةلودلايفنيفظوملاضعبنأمهرمهوأ

هللانمرجألااهيلعنوقحتسيةمأللةمدخنومدقينيفظوملاكئلوأمهداعبإلمهلمعومامإلا

مهليلخينأاوبلطومامإلاىلإاوبهذفءالؤهةسوسوةادبلاكئلوأقدصو،سانلانمركشلاو

نييعتومهزعنوبلطيةاضقلاونيفظوملاضعبءامسأبافشكهيلإاومدقومهلهالخأفسلجملا

مهنسبلطمنيملسملرأمهمامهحصنومهمالعاىلعمعركشمهفاكمنير
نعمامإلاىرحتو،مهعوجرنيبوهنيبعوضوملايفرظنينأمهدعوودغلايقهيلإاودوعينأ

يناثلامويلايفهيلإموقلاعجراَمََوايشمهدضدجيملفمهلزعبولطملاةاضقلاونيفظومل
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حاضيإمهنمبلطونيفظوملاكثلوأهبنيديايشدجيملنأمامإلامهربخأةجيتنلاةفرعمل

يشبمهودوزيملمهولغتسانيذلاممباحصأنأودبيو،بابسأمهيدلتناكاذإبابسألا

نماوجرخمامإلامهبجتسيملاملف؛هيلعاورصأمهنكلو؛مهبلطهبنورربياماودجيملف
مخنوقذىَّلَعاوكحضومهتجاذساولغتسانيذلاكعلوأىلَعاوبضغينأنمالدبو،هسلجب

مَنَومهتطاسودرهنأل؛مامإلاىلَعاوبضغكلذنمالدبؤ\ببسنودماقتناللمهورخسو

كرحتو"مهجادوأيفحتفنتلازتالةيفخلايديألاتناكو«مهبلطلبجتسيومهبناجبذخأي

نودعتسياوؤدبمن،اليلقةمصاعلانعمهلزانماودعبأفارمأاوتيبىمحةيلهاجلاةرعنمهيف

باهولادبعمامإلاىلإلصتمهرابخأتناك،كلذلنيلتاقملانودعيوةمصاعلابرضل

ىَلَعمهمزعهيدلدكأتىتح،مهيغنعنوعجريومهأطخنوكرديمهاسعربصيوأكلتيف

نأمهتمهفأومهمالحأمهيلإتدربدأةعفصمهعفصومهيلإجرخفةنيدملايفهتمجاهم

.نينمؤملاقالخأنمتسيلةنتفلاىلإةوعدلا

ءايمعةينانأو\ةضحَُمةيصخشةفطاعاهيلإعفادلاناكةروثلاهذه:ةعبارلاةروثلا-

.لاملاوبدألاولقعلابترهتشاتنبةريبكةليبقسيئرلناكو،ةضيغب

ايناثو،اهلئاضفلالوأاهبطخينأهلرطخفاهايازماوركذومامإلاسلجبيفسانلااهركذو

ىرخأةليبقسيئركانهناكو،امبجوزتواهتبطخلالعفمدقتو،اهموقنيبوهنيبةلصلاقيثوتل
ذختيملهئكلَو،هئاقدصأنيبةصاخلاهسلاجبيفكلذركذيوةاتفلاكلتنمجاوزلابملح

هلةمغارموهيلعادعتكلذبسحمامإلاهقبساملف،ةبطخلاىلإمدقتيملو،ةيلمعلاةوطخلا

باجتسافةروثلاىلإوعديةمصاعلانمجرخودقنلارثكأوبضغلارهظأف؛هزكرملاًيدحتو

هعممامإلافقوو..رصعركيفقعانرك2كلنوبيجتسينممسانهل

مزتلالجرلانكلو،دشرلاجهنمىلإهعاجرإبليفكنامزلانأادقتعمةانألاوربصلافقوم

عادخهعمنعوهبغلبىنحايدامئوةدشمويَلُكديزيناكوهيفلغوأويغلاقيرط
غولولاوقيرطلاعطقوسانلاضارعتسامهسفنألاولحتسانأهللاماكحأبةناهتسالاو،سفنلا

تدرتاعفصمهتيفقأىلعمهعفصفمامإلامهيلإجرخَدَحْلااذهىلإاوغلباملف،ءامدلايف

.عبتينأقحأقحلانأمهفرعو«مهدشرمهيلإ
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دقف"مكحتلايفةبغرلاوةسائرلابحوهةروثلاهذهىلإعفادلاناك:ةسماخلاةروثلا

ةةسوفنلبجوسلبارطزيحىلعباطخلايبأنبحمسلاهريزوىلوباهولادبعمامإلاناك
نيعامطلانمةعامجهديأو،ةيبأناكمةيالولايسركىلإفلخهدلوبثوحمسلايفوتاملف
لهأنمهنعيضرمفلخنكيملو\بكومَلُكيفنوزمريومكاحَلُكلوحنوفتلينيذلا
بولثوبهنوربخيو،هيفهنوزعيوهلماعةافوبهنوربخيمامإلاىلإاوثعبف،يأرلاولضفلاوملعلا

لازتعابارمأمامإلاهيلإثعبف،ناكملاكلذلالهأسيلةئأَومهنميأرنودهناكمىلإفلخ

ريكتساف،باطخلايبأنبحمسلاناكمسابعلانببويأنسحلاابأىلوهنأهربخأوسانلارمأ

ثصبورئازجلانعايبيللصفىلإاعدو{مامإلارمألوبقنعفكنتساو،لزعلانعفلخ
تءاجةبوجألانكلو،لاصفنالازاوجبهلاوتفينأمهيلإبلطيقرشملاءاملعىلإلئاسر

نعمامإلالزعليعرشرربمكانهنكيملامةعاطلاوعمسلاهيلعتبجوأو،لامآللةبيخم

تالمحةدعبماقمث«ايبيليفةلقتسمةلودةماقإلدعتسيلعجواهنعضرعأفةلمجةمامإلا

ملنيذلاةّسضاَنإلاةريسنعهبدعتبيو؛مالسإلافلاخياماهيفبكترا"لبجلاينةيباهرإ
لايتغالاوضارعتسالاادبأاوزيجيملو،مهئامدالونيملسملالاومأمايلانمموييفاولحتسي
نمريثكبتبهذتلاةروثلاكلتتهتنادقو،تامجاهموتاشوانمةدعهنمتعقوو،ردفلاو

فلخةدراطمنعفقوتيمليذلابويأنبسابعلاديىّلَعءامدلانماًرينكتقارأولاومألا

.سانلاهنمحارأوهنمتهتناىنح

تربدةمثآلايديألاضعبنأكلذو،ةروثتسيلوةنتفةقيقحلايفيه:ةسداسلاةروثلا
سانلانمتاعوُمجَمتفقووإمامإلاىلإلايتغالابسنمتةفرعنباىمسيميعزلايتغا

متومامإلالزتعا4لاومأوءامداهيفبهذكراعمةدعتعقوو!مامإلانمرأثلاببلاطت

.ةروثلاكلتتهتناكلذبوديدجمامإرايتخا

ةنتفلاىلَعنوضرحيةاعدماقةريصقةرتفبةمامإلامتاحيبأيلوتدعب:ةعباسلاةروثلا=

نماورثكأو«سانلابولقداسفإيفاودجو،ءوسلاةلاقنوعيشيوةقرفلاىلإنوعديو

دقو،مهتكرحنمدحيومهطاشنللقيىتحةمصاعلانممهيفنينأمامإلاىأرف،ىوجنلا
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مهلوحاوعمجينأاوعاطتساومهتكرحناكمحلصأاوراتخافىفنملايفمهريخهنأريغلعف
اومجهواشيجاوزهجو،نودهطضمنومولظممهنأباورهاظتو،ةدملقأيفعابتألانماددع

عقتفهعملاةلقلابمامإلامهيقالينأنمالدب{ةلفغنيحىلعوةماتةيرسيفةمصاعلاىلَع

شيجهيدللماكتوهباوقحتلاوكسانلاهبعمسىتحجرخفةنيدملامهليلخينألضف{ةحبذم

ةوقدادزيهشيجناكو،ةمصاعلارصاحوهشيجبعجرو،نيدتعملاهبعدرينأعيطتسييوق

رومألاتعجرف،اوملسومهفقومنماوسئيىّتَحمويَلُكصقنيةاغبلاددعناكوكمويَزُك

.هفالسألهانفرعيذلاميوقلاجهنلايفةلودلابمامإلاراسو،امباصنىلإ

هلارمضأومامإلاىّلَعادقحامهنأودبينادلومامإلايخأناظقيللأشن:ةنماثلاةروثلا

ابلوفمايلانمموييفةصرفامهتتاوو،دحأامهنعهفرعيملكلذنألإ،اليوطانمزرشلا

امهنعضرعأدقفمتتْمَلامهتحرفنكلو.ةلودلاىلَعامامإامهدلاوابصنوهالتقفمامإلاىلَع
نيدلولاودلاولالتقفناجحلاهللادبعوبأمهيلعمدقنأثبليملت،مهنماوعربتوسانلا

.دعبنمولبقنمرمألاهللوكلذبةيمتسرلاةلودلاتهتناوةرسألادارفأةيقبو

رداصملابسحةيمتسرلاةلودلامكحنمفصنونرقلالختماقيلاتاروثلامهأهذه

؛ةروثىمستنأغلبتالتافلاخموأتاشوانمضعبلإاًميشاهنمكرتأْمَليدينيبيلا

ىوعدوأحالسلالمحىلإغلبتملفقاوميهو،ثافنبروهشملايسوفنلاجرففقاومك
ىّمَحةلودللهايإمهميلستمدعونوميمةلتقللئابقلاضعبةيامحكو،جورخلاوأنايصعلا

.صاصقلاهيلعبجينممتصتقاو؛ميلستلاىّلَعةلودلامهتمغرأ

ىلإهعمهذخأوةبرجيفروصنموبأهبقحلففلخنبااَهبماقييلاةفيفخلاةشوانملاكو

.بيطلانباثيبخلانبابيطلاىمسيحبصأىنح،هرمأحلصوباتفلبجلا

كنإفاهعالدنابابسأةفرعموةقباسلاتاروثلالمأتىلإميركلائراقلااهيأتعجراذإو

ةريسبالصتماًدحاواببساهيفدحتالريدقتلقأىلَعوأ،اهمايقلادحاوارربماهيفدحتنل

نأديرينيدنفنباف؛مكحللمهتهازنومهتلادعيفمهيلعنعطللةليسونوكيوأ{ةمئألا

هقفاويملاملفاةمامإلايفطرشلاخدإبعرذتائاكمدجيملاملو{ةلودلاىلَعهسفنضرفي

.لتقىمحراثدحأهيلع
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اهئكتو،ناكمَلُكيفموقتوتماقةكرحيهويبهذمبصعتكلذىّلَعمهلمحةلزتعملاو

.مامإلاكولسيفائعطلاحَلُكىلعتسيل
ىّلَعممرولذمهبلاطملهتباجتسامدعبممئاهأمامإلانأمهرورغمهيلإليخنيذلاةادبلاو

.هتهازنومامإلاةءافك

الإاهفرصتلداليلاوايندلايفةدوجوملاجذامنلانمجذومنوهفناهلولاوقشاعلاامأ

.مالحألاوتالايخلايفقارغإلاىلَع

.داصرملابهلفقومامإلانكلوةيثاروةيالولالعجينأهلرطخدقففلخاَئأ

ةميرجعقاولايفاهتكَنَو،مامإلااهشاشرسمدقفاهلةيحضةفرعنبابهذتلاةرماؤملاامأ

.مامإلةنادإىلَعالمارجإلايفاهربدمةعاربىلَعليلديهو.ءافلخلايفتربد

معزتتناكاَمَئإَوءيشيأبمامإلاماهتابعرذتتْمَليهفمتاحوبأاهعمقييلاةروثلاامأ

.فرصتلاةرحاهنأ

.طقفاَهبمئاقلانيدتلايتغاةميرجاَمئَوةروثتسيليهفةريخألاةروثلااًمُأ

نونجسيوتارشعلابنولتقيمالسلارارقإلحأملودلايفاهريغءاسؤرناكاذإو

ةلودلاهذهةمئأنإفنجسلاوألتقلاحيبتالةضحُمةيسايسبابسألفالآلابلب،تاغملاب

لتقةثداحانلركذتملانيديأنيبيلاةيخيراتلارداصملاوةئيربلاءامدلابثولتلانمتملسدق

ىتحهلتاقةفرعمبمزجينأدحأعيطتسياليذلاةفرعنباادعام،هلكةلودلادهعيفةدحاو

مممولواتيةيمُسسرلاةلودلاةمئأنكيْمَلبغشلاةاعدوأةنتفلاوأةروثلاةاعدحونآلا

ةكرعملاتهتنااذإف،لاتقلافصيفةلودلامهلباقتذئنيحو،ناودعلابمهوؤدبيىتَحةبوقعلاب

برحلاقبساملماقتنالاعسيملو،عبتتلافقوتوءامدلاتفقوتنيبغاشملاىلَعةلودلاراصتناب

مهنفلادودحنمادحةبوقعلانوكتنألإمهللا،الاجردضوأةلودلادضلامعأنم

.بقاوعلاتناكامهماهنعنورخأتيالذئنيح

صبب۔بصببصب
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ييلالودلاعيمجنمىرخألاةيمالسإلالودلاعمابورحلقأتناكةيمتسرلاةلودلالع

ةلودلانيبتعقويلابورحلاعيمجميركلائراقلااهيأكيلإو..يمالسإلابرغملايفتماق

.راصتخاوزاجيإبةرواحملالودلانماهريغوةيمتسرلا

يفةيبلغألاوةّيمُسسرلانيتلودلانيبتعقوةريغصتاشوانميه:ىلوألابرحلا-

ةرافحلالهسيفةبراضلاةيودبلالئابقلاىلإجرخةبلاغألادنجنماضعبنأاهببسو؛سلبارط

امنودلوحينملتقولاومألاذخأنمهلثمهبكتريامبكترافةيمتسرلاةلودللةعباتلاو

هيلإنوكتشي-ةسوفنلبجيقذئنيحناكو-باهولادبعمامإلاىلإسانلاكئلوأبهذف

زهجفةكرحلاببلغألانبميهاربإعمسو،سلبارطىلإهببهذواشيجزهجف،هبنوريجتسيو

دقو،سلبارطيفةيبلغألاةلودلاتاكلتممىلَعةظفاحمللهلسرأوهللادبعهدلوةدايقباشيج

باهولادبعلصواملف،يمتسرلادنجلااهحلصينألبقسلبارطىلإيلغألادنجلالصو
شيجلانمقرفنيبعقتتناكو،اًديدشاراصحهرصاحةنيدملايفيبلغألاشيحجلادجوو

امهنيبادقعينأباهولادبعنمهللادبعبلطاريخأويهتنتنأثبلتالةريغصتاشوانم

رجبلاوسلبارطنوكتنأىلَعمالسلانيتلودلانيبهيفدوسيو،ناودعلاهيففقوتياًحلص

نَملُكهمرتحاوكلذىلعحلصلامتو،باهولادبعقفاوفنيمتسرللاهادعامو،ةبلاغألل

.نيفرطلا

باهولادبعمامإلالسرأاملهنأكلذو،ةريغصتاشوانماضيأيه:ةيناثلابرحلا-

نيبتعقوو،هبكتحاوةبلاغألادنجضعبهضراعسباقىلإيغاوزلاةملسنبنافطقهلماع

سباقنوؤشطبضنمنافطقنكمتو،ةبلاغألادنجميلستبتهتناةريغصتاشوانمنيقيرفلا

.ةيمسرلاةلودللاهرومأةرادإواهحلاصمةياعرو

،هيلعاًمقانهيبألاًيصاعرصمبحاصنولوطنبدمحأدلوسابعلاناك:ةثلاثلابرحلا-

ذخأوهدلاوبايغةصرفزهتناف،نوؤشلانمنأشلةكلمملاةمصاعنممويتاذهوبأجرخو

لإهجتاو؟هيبأنادبعنملجرفالآةرشعوسرافةئامنامتهعمذخأولاومأنمةنازخلابام
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،بلغألابكلمضوقينأدعب-بسحياميف-هلاكلمكلانهينبيل،ناوريقلاادصاقبرغلا

ةلودلالماعسايلإروصنميبأىلإديدمتةلاسربثعبوةّيضابالابشرحتتةدبلىلإلصوامنو

فحزولتاقمفلأرشعينثايفاشيجزهجوروصنموبأبضغف،ةسوفنلبجيفةيمتسرلا

؛همأنضحىلإعجرىئَحهسرفىلَعادرفنمسابعلارفو،هعمنمبلغألتقو،هنحطفهيلع

تاحاسيفناوريقلايفاكلماَهبيبيلرصمةنازخنماهقرسيتلالاومألاكلتترثانتو

اهوطقتلاوبلغألاونباهءاجىحروصنميبأدنجنمدياهسسمتملكانهتيقبو،لاتقلا

نعهدنجديوهديفكرصنلاهلمتامدنعفروصنموبأامأ..سانلايديأنموضرألانم

لالحتسابهباحصأبويجوهبويجسندتتنأنودهمكحزكرمىلإعجرو،لاومألاوءامدلا
.هللاةعيرشاهتظفحو،ديحوتلاةملكاهتناصلاومأ

نولوطنبانمماقتنالارغصألاميهاربإوهوبلغألانبميهاربإررق:ةعبارلابرحلا-

ةلودلاعابتأعمسو،قرشلاىلإهبهجتاوابلاشيجزهجف؛هتلودىلإاهتفاضإورصملالتحاب

الومهيضارأيفرميسكشالووهفارشهنماوعقوتو،بلغألانباهيلعمزعامبةيمتسرلا

مهلانيسةنأاوعقوتورصموناوريقلانيبائومأماقيرطهلنوكياملالتحالواحينأدب

نبااودرامكهنطومىلإهدرو،ههجويففوقولاوهضارتعااوررقفىذألانمريثكلاءيشلا

طيرشيفولومهيضارأيفرورملابهلنوحمسيالمهأبهنوربخيهيلإاوثعبو،هلبقنمنولوط

اشيجاًضيأمهاوزهجوريسملاأدبوهشيجزهجفهيأربنيقيرفلانمَلُككسمتساوقيض

سيطولاةيماحةكرعمتناكوناشيجلاىقتلاو،©بلغألانبسابعلايبأءاقلىلإهباوفحز

هتباصأيلاةبرضلانكلو،بلغألايبلرصنلابتكولّئنعنيشيجلانمَلُكاهيفيقل
هاوقيفلالتخاببيصأمتهرارقذيفنتوهريسةلصاومنمنكمتيملف،ةّيضاقتناك

.ليلقبةفينعلاةكرعملاهذهدعبةيلقعلا

برغملاحستكتتأدبواهسفنتنوكدقةيديبعلاةلودلاتناك:ةسماخلابرحلا-

ةلوهسيفاهتعفتيافترهاتىلإتغلبىتحةلودةلودهناكرأضّوقتو5اًدلبادلبيمالسإلا

ىعيديملاةلودلاءايتسايمسننيحنملومصاوعلانمامويغتعلاامعرس
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نماَهبقبيْمَلنيحلاكلذيفترهاتنأل؛ريبعتلايفاًريثكانزوجتدقنوكنابرحترهات
؛هادلوهيبناجىلعويسركىّلَعامباقناظقيلايفالثمتم،دامرلالإةيمسرلاةلودلاراثآ

يفهرصناوكرتوهوكرتفهتياهنغلبهيلعسانلاطخسنأل؛هنعضفنادقفكلذادعامأ
.هلاصوأعطقتيناجحلافويسو‘فشتيفهيلإنورظنياوناكو،همكح

ةمصاعتناكلاترهاتىَلَعاهشويجبةيديبعلاةلودلاتمجهدقفلاحلكىلعو

،ناكسلانماَهبيقبنمتلتقو،ةموصعملاةبتكمتقرحأوةنيدملاتبرخفةيمتسرلاةلودلل

.قافآلايفمهنمدرشتنمتدراطو

ىأردقلو©ىرخألالودلاضعبوةيمتسرلاةلودلانيبتماقيلابورحلالكيههذه

،يلغألادنجلافرصتءوساهببسةريغصتاشوانماتناكاهنمنيبرحنأميركلائراقلا

يهف،تانحاشملاكلتلدحعضوىلَعناتلودلاتقفتاامنيحتهتناامناعرساهنأو

دخجلانيبكلامملاولودلادودحفارطأىَلَعةداععقياممتاشوانمىوستسيل

.سانلاو

تناكالو‘برحلابتاذلابةدوصقمةيمتسرلاةلودلااهيفنكتملفنايرخألانابرحلاامأ

نيتلودنيبلصفتاهتلعجينلاةيفارغجلااهتعيبطاَمَئإَو،اهريغىَّلَعناودعللةدصاقيه

يقتلمعفاهيفةكراشمللرطضتنأو!اهضرأيفبرحلاعقتنأيفببسلاتناكنيتيداعتم

نعبلغألانبادرتنأةيناثلاةرملافتلواحو،اهضرأنعنولوطنبادرىلَعىلوألاةرملا

.كلذ

بابعلخنعةرابعتناكاَمئَِوءحيحصلاىنعملابابرحنكتملفةسماخلابرحلامأ

.نبتلابوشحم"وبرحو،عولخم

نمعدخأنالف":لثملايفو.بلحتفنبللاردتوهيلعنحتفةقانلاىبرقيوانبتىشحينراوُحدلجوه:وبلا١(

.هيلعالدتفايحاهدلوهنظتفةقانلاهبعدختوبلانأل"وب
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مالسلامبرحلابةيمئسرلاةلدلا
ادعام-اهدجولمتسرينبلةرواجملاةلودلاخيراتةساردىلإميركلائراقلاعجرول

ىَلَعلمعتةيلخادبورحبةلوغشمامإيهف،ةرمتسمبرحةلاحيف-ةيمتسرلاةلودلا

اهمجامتةرواجُمىرخأالودنأل؛اهسفننععافدلابةلوغشماكَِو،امنارينءافطإواهتئدمت

ييلايهنوكتنأامو،اهدالبلالتحاو،اهيلعءاليتسالامورتو،اهيلعءاضقلاديرتو
.لودلاودالبلانمهفعضتستامىَلَعامتامجهعزوتو،ةرطيسلاوعسوتلايفبغرت

ينكاًدنجتذختادقتناكلودلاكلتنإفكلذلومالسةرتفاَهبرمتنأردنيو

.موجهلاوأعافدلايفلاتقلايهةديحولامهتمهمو،تابترملامهلعفدت

مهفهلطيطختلاوريكفتلابوألاتقلاباًمئادالوغشمدنجلاكلذنوكينأاهمهيناكو

ةاعدلنيبيجتسم،تارماؤملاريبدتبمهسفنأنولغشيو،غارفلانمنومأسينورقتسينيح

.ةبسانملاتاظحللانورظتنيوصرفلانونيحتينيذلاتابالقنالا

موجهعمتناكءاوس-امبورحميمجيفدمتعتتناكدقفةيمتسرلاةلودلاامأ

نلعي،نيلتاقملانمشيجىلإجاتحتامدنعفعوطتلاىلع-يلخادناروفوأيجراخ

:هيلإسانلاعفدنيفنمأظفحوأناودعدرلحالسلالمحىلإسانلاوعديوكلذمامإلا

الةلودلانأل؛بسكميأيفعمطنودوهاركإنودمهتحلسأومهداوزأبنيعوطتم

بالشسألاومئانغلانمائيشذخأينأمهنمدحألحمستالو"مهلاتقىّلَعرجأيأمهلعفدت

.نيملسملانمنيتفئاطنيبلاتقلامادام

اًمِإةرئادلاةكرعملايفوأبرحلايفكارتشالامدعنولضفيسانلانماريثكنأكشالو

رظنلاتاهجونمكلذريغوأ،اهتيمهأبمهعانتقامدعلوأ،ةصاخلامهلامعأبمهلاغشنال

ةباجتساىلعمهلمحتالوكلذىّلَعمهمولتالةلودلاوةوعدلاةيبلتنعنوفلختيف
.ةوقلابةوعدلا

تانكثلايفعباقدنجامهسيلييلانيحلاكلذيفةديحولاةلودلايهةيمتسرلاةلودلاف

.تاراغلاوبرحلاءارونممناغملاوبساكملابملحيو،تاميلعتلارظتني
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دعمذنجدوجومدعيفةيمتسرلاةلودلاهيلعتناكيذلاعضولااذهنعجتندقو

نيبتعقويلابورحلاوكراعملاعيمجيفناتحضاوناتجيتنماودلاىلَعدعتسم،لاتقلل

.جراخلانمةمجاهمالودوألخادلايفاًراوثاوناكءاوس،اهموصخوةيمتسرلاةلودلا
دقوىلوألاةمجهلايفرئاسخلابباصتامابلاغةيمتسرلاةلودلانأ:ىلوألاةجيتنلا9

ناودعلادرلنوبهأتيونوقحالتيوسانلاعماستيىّئَحنايحألاضعبيفةمصاعلانمجرخت

الئجافملاموجهلانأل؛كلذوةركلامهلنوكتفكلذىَلَعنومدقيمنةروثلاعمقوأ

عقياَمَئِإَوارضحمهتلباقميفمهدجيلاوحألاعيمجىلَعبرحللنودعتسمدنجهلباقي
مجهينأدعبو.نيدايملافلتخميفنيعزومةرحلامهلامعأيفسانلاوئجافملاموجهلا

.هنوعفدي4نوعمجتيهبنوعمسيو

نورصتنيىنحمهيلتاقمىَلَعنوفطعيونوعوطتملاعمجتيداكيام:ةيناثلاةجيتنلا©

يفتيمتسيوهفةديقعوأأدبمبهمرحنعبراحيءاجاَمَئِإعوطتملانأل؛ةلوهسبمهيلع

.ةوقودهجنمكلميامتابثلايفلذبيو،هعافد

بلسنمةلجاعةعفنملاًراظتناو،دئاقرمأللاثتمابراحياَمَئِإوهفروجأملايدنجلاامأ

هيلعلهسلاتقلاءارونمائيشبسكينلهنأملعوأ،هسفنىلَعيشخاذإف؛ةمينغوأ
نيذلانيعوطتملانمنوكتملاشيخحلاناككلذلف؛رابدإلاببسهسفنيفرربو،مازممالا

ذختييذلاقزترملادنجلانمامئادىوقأوربصأوعجشأولسبأأدبموةديقعنعنوبراحي

بلطييسفنلاعفادلابءاجعوطتملايدنجلاف؛اَهبشيعيةفرحةيدنجلاو{ةنهملاتقلا

مدقينمنيبناتشو،ةايحلايفهبعتمتيامبلطيءاجدقفقزترملايدنجلاامأ،ترللا

هذهلو،ةمالسلاوةايحلاوعاتمللابلطاهيلعمدقينمو،توملادعباملابلطبرحلاىلَع

اهلخداملفإمازمنالافرعتالةعوطتمةوعدلاتلمحذنمةيمالسإلاشويجلاتناكيناعملا

ةلصاوميفلشفتتأدبقازتراللةنهمةيدنجلاتحبصأو-ىُسَسُيامك-يماظنلادنجلا

.اضيأاهسفنةيامحيفتلشفث،حوتفلا
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يفبغرتعسوتةلودنكتملاهنأحوضويفهلودبيةيمتسرلاةلودلاخيراتلسرادلاو

وأةيعامجلااهتبغرباهيلإتمضنااَمَئِإاهئاولتحتتناكيلاراطقألانأودالبلاكالتما

اهيلإىوآنمف؛اهمكحدميقةبغرلاهذهىَلَعرصتقتيهو{ةقحاسلاةيبلغألاةبغرب

.هتكرتاهنعروزانمو؛هتوآ

ةرطيسلاواهلالتحالهسيةفيعضةريغصلودنايحألاضعبيفاهدودحىَّلَعناكدقو

ىََلَعميقتاَمّئِإَو{ةلودةئألعضختالدالباهدودحنمتاهجلاضعبيفناكو.اهيلع
دالبلاكلتعالتباةيمتسرلاةلودلاىلَعروسيملانمناكو،اَهبصاخيرئاشعماظن

كلتوةريغصلاتاليودلاكلتاهيلإمضتنألواحتْمَلةيمتسرلاةلودلانكلواهلئابقو
رسحوةقادصلاوةدوملاتاقالعاهعمينبتتناكاَمئَِو،اهراوجيفةرثانتملالئابقلا

.راوجلا

هركتيهف،اهيلعريستلاةريسلانمهتمزتلااموهاَمئِإكلذيفببسلانأبسحأو

نأاهمهيو"مارحلالاملاباهيديأو،مارحلاءامدلاباهفويسثولتنأىشختو،ءامدلاةقارإ

ىَّڵَعءاليتسالانماهينجتةدئافةيأاهلسيلهنأىلَعنيبغارنيضاراهعابتأاهيلإيوأي

يفعمجتالو،تامارغمهنمذخأتالو«بئارضمهيلعضرفتالتمادام،ةوقلاباهريغ

.ةرداصملاوأةبوصغملامهلاومأنماميشةيلاملااهنئازخيفعضتالو،مئانغمهعمامبورح

بلطتنلالودلالعفتتناكامكفحزلابرماوألارظتنياقزترماًدنجمهنمنوكتالو

نمهيلعلصحتاملجأل؛دالبلانمنكميامرثكأىَلَعةرطيسللىعستوعسوتلا
.ةرداصملاوةمارغلاوةبيرضلاوةمينغلابةيداملابساكملا

.نوعماطلااهيفعمطيالثيحبةوقلانمةيمتسرلاةلودلاتناكو

نودهلكنمحرلادبعدهعرمدقفاهنعهديريغلافكوريغلانعاهديتفكاذكهو

ةلودلاضرعتتملوهلكباهولادبعدهعرمواموجهوأعافدبرحلةلودلاضرعتتنأ
.كاكتحالاببسبدودحلاىلَععقياًممنيتطيسبنيتثداحادعامموجهوأعافدبرحل

دهعرمو.موجهوأعافدبورحلةلودلاضرعتتنأنودهلوطىلعوهلكحلفأدهعرمو

ليوطلاناظقيلايبأدهعرمو.موجهوعافدبرحلةلودلاضرعتتنأنودركبيبأ
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اَهبماق،ةيقرشلادودحلافارطأىَّلَعةدحاوةعقاوادعام\برحعقتنأنودديعسل.

نيسحاسردروصنموبأمامإلالماعهنقلف،نولوطنبدمحأنيسابعلاوهءيرجرماغ

.رصميفهيبأىلإلاموأشيجنودهبعجرةيمتسرلادودحلاقرتخينألواح

اهيفلواحةدحاوةعقاوادعامبرحلةلودلاضرعتتنأنودمتاحيبأدهعميمت

ةمامإلالماعهعضتعافةيقرشلاامتاهجيفةيمتسرلايضارألاقرتخينأبلغألانبا

.بلغألانبالقعهببسبلتخاوشاعمامطحتفناشيجلامدظصاو

طخستفةمامإلابصنمىلإلصينألبقءيربلامدلابهيديثوليفناظقيلاءيجيمت

يهتنتو،لهأنودروزجلارحنتامكهرحنيفيناجحلاهللادبعوبأهيلعمدقيو،ةمألاهيلع

دوعصلاوشرعلاءانبلناظقيلاةلواحمبفرتعتالو،متاحيبألتقمدنعةيمتسرلاةلودلا

.هيلع

نأعقوتتنكتملو،دحأىلعموجهلايونتنكتملةيمتسرلاةلودلانألدياممَو
بلقوأةمصاعلانمةفحازةلماكلاامتوقبةكرعمةيأيفكبتشتملاهنأدحأاهوزغي

بيرقلابناجلااهفقيفدودحلافارطأىَلَعتاشوانملااهلعقتتناكاَمئَِو،ةلودلا

.اهنم
عوريةمصاعلانمةبيرقلالوهسلاضعبىلإسلبارطنمةبلاغألادنججرخامدنعف

لبجلالاجرنمهرضحنمبباهولادبعهيلإفحز،مهلاومأمهنمزتبيو،نينمآلاةادبلا

بلطيوةمصاعلابلقكرحينأنودبلغألانباعمةدهاعملااودقعو،داسفلااوحلصأف

.ددمللدادعتسالاىنحوأددملااهنم

:رورغيفدشنيوهوجادوألاخفتنمنولوطنبسابعلاءاجامدنعو

رعتستبرحلارانوءاقللاىلليسرفىلَعودعأذإيدهلل

رذيالويقبيالتوملاهدحيفهبسوؤرلايرفأمراصيدييفو
ركذلاةماصمصلاوثيللاانأاهفيربخنعوينعهلئاستنكنإ

رختفمدوجلابرختفميقوفامفتلأسنإانأنولوطلآنم
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ردتبتتاماهلاوبرضأفيسلابذإةدبلبيركةدهاشتنكول

ربخلاوءابنألاوثيداحألاينمهلقانتامينمتدهاشلاذإ

زكرمالومامإلااوجعزينأنودتاهجلاكلتنمهرضحنميروصنموبأهيلإفحزف

دقف؛دوجلانمهبرختفاامنولوطنبسابعللققحوةنوعملابلطوأناذثتسالابةلودلا

،لاتقلاناديميفاهرثعببهذلانملمحةئامنامثبو،هيبأنادبعنمفالآةرشعبمركت

هجاوو،ريرمعقاوىلَعذيذلملحنمقافتسانأدعب‘هسرفىَلَعودعيهيبأىلإداعو

.نيحلاكلذيفهعمناكنمبسباقيفيبلغألادنجلاةدبرعيغاورلاهملسنبنافطق
نود"ونام"يفبلغألانباةاقالملايبيلنمهزيهجتعاطتسانمسابعلانبحلفأزهجو

.اهنمددملابلطالوةفالخلازكرمىلإعوجرلا

اهموجهءاجدقفترهاتيفةيمتسرلاةلودلاىلعتمجهنيحةيديبعلاةلودلاامأ

.لاتقللموقينماهيفقبيملوتهتنادقتناكةيمتسرلاةلودلانأل؛اًرخأتم

ثدحيملفصنونرقوحنتشاعقلاةلودلاهذهنأميركلائراقلااَهُيأىرتاذكهو

ةنمآشيعتتناكاهتىّلَعلدياًمماموجهوأعافدبرحلةلماكلاامتوقتأبعنأاهيف

ثادحألاببسباهيفنمألابارطضالاوحأعبتتينمنإلب©فيخُتالوفاختالةنئمطم

،اهمكحةدمةليطاًئدحرشعةعبرأوأرشعةثالثزواجتتالاهدجيةيجراخلاوأةيلخادلا

يفكيو.روهشيفلباهلةرواجُمىرخألوديفةدحاوةنسيقعقيثادحألاهذهلثمو

.ةلودلاكلتهبريستتناكيذلاكولسلاةفرعملاذه

يالالاتك9
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؟ركحلاىلإنويمنسرلاةمئآلادصدفيك
يفةسنألارايتخااهيفمتيلاروصلاميركلائراقلاىلعضرعأنألواحأبابلااذهيف

ةهجنمماكحلارايتخالمالسإلااهعضويلاسسألاباهتنراقمعيطتسيلةيمسرلاةلودلا

.ىرخأةهجنمةرواحملالودلايفمكحلاىلإماكحلالوصوقرطبو
ملوةيضابإلاهنمأربتيذلاناظقيلاادع-اُكيمجيمالسإلابرغملايفةيضابإلاةمئأنأودبي

مكلاىلإنودشارلاءافلخلاهبلصويذلابولسألابمكحلاىلإاولصودق-اممامإهوربتعي

يأدهعلاةيالولنكيمَلَوءافلخلادحأرايتخااهيفمتيلاروصلاىدحإىّلَعمهرايتخامتو

فوسيلياميفو‘تيدحيأاهنعالوريكفتيأاهيفمهلنكيمللبرظنوأرابتعا

:بيترتلابادحاوادحاومهضرعن

ثيسرافلامتسرنبنمحرلادبعوهةيمتسرلالودلايفةّيضابإللمامإلوأنإ:لوألا٥9

هلقناميفيكلاملاريغصلانبالاق،ماعلارايتخالاةقيرطبةمامإلاىلإنمحرلادبعلصودقو

:يليام٨٤(ةحفصرةيضايرلاراهزألايفنورابلااشابلاهنع

انئادتبايفباطخلاوبأمامإلاكيضر،نمحرلادبعاي:اولاقومهعمجأبهيلإاوضهنث

هيلإأجلنمامإالإانرمأحلصيالهنأتملعدقف،انسفنأىلَعكمدقنوكبىضرننآلانحنف

هقاثيموهللادهعنيومتيطعأنإ":محللاقفكانبابسأنمبونياميفهدنعمكتحنوكانرومأق

©كلذىّلَعهقاثيموهللادهعهوطعأف6"مكنمكلذتلبقهقباطوَقَحْلاقفاواميفةعاطلاىلَع

ةريسمهيفراسفمهيديأبهيلإاوقلأومهسفنأىلَعهومدقومهيلعطرشاملثمهيلعاوطرشو

تراسو،ةريسهريس8الواًمكحهماكحأيهيلعاومقنيملو!مهرخآومهلوأاهدمحةليمج

.«نادلبلكىلإنابكرلاكلذب
-.,۔ك

نمهرقناهنأكتناك،ةلماكةنسةرشعىدحإةمامإلايفمتسرنبنمحرلادبعىضق

ءاهجولاونايعألاهيلإعمجهلجأوندبسحأامدنعونتفلاروثتنألبقةديشرلاةفالخلا

حشرمث،ةرخآلالبقتسيوايندلاكرتيوهونمؤملاهبيصويامبمهاصوأنيحلاصلاوءاملعلاو
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دقو،ةمامإلاىلوتيمهنمادحاواوراتخيلهداهتجابسحصاخشأةعبسهدعبنمةمامإلل

.قورافلانينمؤملاريمأبايدتقمحيشرتلااذهيفناك

رايتخايفتاشقانملاتأدبو،هيلعافوسأمهنعاًيضرمنمحرلادبعمامإلايفوت:ناثلا

!مهريغاهيفبغرامنيبرمألائدابيفنيحشرملارايخاهعفادتو،هفلخييذلاديدحلامامإلا

ةبحمنماديصرمهرثكأواَهبنيحشرملاىلوأنأهنمحضتاابيرقترهشةدمشاقنلادمألاطو

نولضفيسانلانأو،يمتسرلاباهولادبعو،يسلدنألادوعسم:امهنانثامهتبغروسانلا

اوددحوادوعسماوعيابينأاوررقو،يقابلاىلَعباهولادبعنولضفيوعيمجلاىّلَعادوعسم

رواشتو..ىفتخادقفءابهثحبلايفمهدوهجتبهذوهودجيملهنعاوثحبامَلَف،ادعوم

رسألاهيلعاوضرعف،يسرافلاباهولادبعيناثلالجرلاةعيابمىلَعاوررقوديدجنمموقلا
رفييتلاةليقثلاةنامألاهذهءابعألمحتلدعتساواضرلامهلرهظأفهئافخودوعسمعانتمادعب

يفبهونبهللادبعلاقاملوقيهلاحناسلو،روخلاوفعضلاهسفننمىشخينماهنم

."توملانمافوخاهعدأالوايندلايفةبغراهذخآامهللاوفاهوتاه":هباشمفقوم

يضَّرباهولادبعنأوباهولادبعىلإ.اوهجتاوهوكرتدقسانلانأدوعسمملعامو

باهولادبعةعيابمىلإعرسأناكو،ضرألاهنعتقشناامنأكوسانلانيبرهظىتحقفاوو

.عامجإلابةعيبلاتمتىمحسانلاعباتتو

ةهازنوةماقتساهبنينمؤملانظدنعناكفديدحلاهبصنمماهمبمايقللباهولادبع.7

باختناةقيرطتناك،سيردتلاوةساردلاىلعصرحو،ملعةرازغو،ردانءاكذعم،الدعو

باهولادبعكلسدقونيرونلايذنينمؤملاريمأباختناةقيرطبادجةهيبشباهولادبع

هتدمرخآيفو5دكَحُمةمأنملودعلاهعبتايذلاجهنلاىلَعراسو،ةجحملاسانلاب
بانأفجَحْلاةضيرفيدؤينأىأرفكسانلانيبلدعلاىواسونمألارشتناورومألاترقتسا

ةسوفنلبحغلبىمحنادلبلاوىرقلانيبالقنتمراسو،ةلودلاةياعريفحلفأهدلوهنع

©نييسسابعلانمهيلعافوخمَحْلانمهوعنموءاملعلارابكنمةعامجههجويففقوكانهو
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عبسلبجلابثكموجحلابماقنمهنعبانأفةنومأمريغهيلإةبسنلابقيرطلانأهوعنقأو

.نآلاىلإفورعملاهدجسميفسوردلايقليتاونس

لدعو8مئادمالس..ماريامنسحأىّلَعةلودلارومأتناكاهلكعبسلاتاونسلاهذهيفو

تاونسعبرأكانهثبلف"تزّرَهات"ةمامإلاةمصاعىلإعجركلذدعبو!ماترارقتساو،لماش

.ةرقتسمةنئمطمةنمآةيعيبطلاامتريسريستةلودلاتناكو©فيلأتلاوسيردتلابلغتشيىرخأ

التناكذئنيحةمألاةلاحنإف،هدعبنمةمامإلاىلوتينميمتهيْمَللجألاوندبسحأامنو

.هقفلوسرلابايدتقماذههفقوميفناكوعازنوأةنتفنمفوخلاىلإوعدت

،ريخألاهرقمىلإهتزانجعييشتسانلامتأوباهولادبعمامإلاينوتامدنع:ثلاثلا©
ىلَععامجإلاباوقفتاف،ةمامإلاعوضوماوشقانوىروشلاباحصأونايعألاوءاملعلاعمتجا

حمستالالاحيقزيمتلاوزوربلاوروهظلانمحلفأناكدقوباهولادبعنبحلفأرايتخا
امترادإورومألافيرصتىّلَعبردتدقناكهنأامكعوضوملااذهيفهلسفانمروهظل

دقفكلذلوةليوطةدملهدلاودهعيناهتجلاعموةسايسلالكاشملحىلعسّرمتلاو

ةريتولاسفنىلَعترجاَمَئِإَوىرخأديىلإدينملقتنتملاَهنَأكةلودلارومأترمتسا

ةمامإةياهنىلإلدعلاونانئمطالاومالسلانماهلاحىَلَعةلودلاترمتساوبولسألاسفنبو

نيبىروشاهكرتاَمَنَوهدعبنمةفالخلاعوضوممتهيمللجألاوندبسحأامدنعوحلفأ

.ةقهللالوسراهكرتامكو،لبقنمهوبأاهكرتامكنوؤاشينماهلنوراتخينيملسملا
ةمامإلارمأيفاولوادتواًميرساعامتجاسانلاعمتجاحلفأمامإلاةافودعب:عبارلا٥

تاوصألاضعبتعفترادقتناكنإو"حلفأنبركبيبأىلإةلئامةبلاغلاةيرنكألاتناكو

عامجإةروصيفركبيبأةعيبتمئوةيبلغألاطسوتفتخاوتباذةشقانملاءانثأةضراعملا

ةرماؤمتكبحثنمزلانمةرتفقباسلاجهنلاىلَعةمامإلابركبوبأمامإلاراسو،لماك

ةنتفةرماؤملاهذهنعجتنو{ةفرعنباوهةلودلايفةزرابلاتايصخشلانمةيصخشاهيفلتق

عممهنكلو،دهعللايلوالوًاريمأذئنيحنكيْمَلَو،ناظقيلاوبأهديفحجحدقفمهنظقدصخيراتلاتبثأدقو١(

نمىلوتويفوتهدهعيفلقتعايذلاةفيلخلانألالإهحارسقلطيملو،نيتنسنجسلايفيقبوهولقتعاكلذ

.ةبسانملاهذهلنيجاسملاقلطأفديدجةفيلخهدعب
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هئاقدصأنمةراشإبةمامإلانعركبوبأاهدعبلزانت..اًّئمزةمألاوةلودلابتدبتساةمراع

رهظيملف3اَهبلصتياموةسايسلالازتعاواهنعاًفوزعهسفننموأحجرألاىلَعءامدللانقح

.دعباميفاهيفرثأهل

ةمامإلانعركبوبأمامإلالزانتو{ةفرعنبالتقةرماؤمةنتفلاتعقوامدنع:سماخلا

ةسمراعلاةنتفلاكلتدعبوركبيبأدعبةمامإلاعوضوماوسردوةفلاختملافارطألاتعمتجا

ضرتاهولسرأةنجلمهنيباميفاونوكفحلفأنبدّمَحُمناظقيلايبأىلَعمهرايتخاعقوو

اضيأةنجللاتناكوةقباسلاةنتفلالكاشمراثتالنأطرشب{ةنجللانملبقفهيلععوضوملا

راسف©عامجإلابمامإلااذهةعيبتمتو،ناظقيلايبألوبقبفرطألاتغلبوتلبقفكلذبحت

؛ةفالخلاعوضوماضيأمهيْمَللجألاوندبسحأاملو،ةنسنيعبرأةدمةريسنسحأةلودلاب

ىَّلَعةمألاتناكو،نمألاومالسلاوراهدزالانمنوكيامنسحأىلَعتناكةلودلانأل

اهلنوراتخينيملسملانيبىروشاهكرتف©قافولاوماجسنالاوراهدزالانمنوكيامنسحأ

.نوؤاشينم

تففتراو،متاحيبأحيشرتىلإسانلاعراسناظقيلايبأمامإلاةافودعب:سداسلا©

مامإلااهيلإهثعبةمهميفابئاغناكو،هتعيبىلإوعدتعراوشلاوتاحاسلانمتاوصألا

.ةمامإلابهنوعيابيومامإلايفهنوزعيةنيدملاجراخسانلاريهامجهتفقلتعجرامَلَف،قباسلا

دجسملاىلإهباودصقوةقزألاوتاراحلامبتصغىتحهيلعتفاهتتعومجلاتناكو

همعنأل؛اًيرقتتلقو،ائيرقتعامجإلابةعيبلاكانههلتمتورهظلامممىلصثيحعماجلا

دقفكلذلو،هسفنيفدجوهنأودبيوسضراعيمكوعيابيملفادوجومناكحلفأنببوقعي

.رومألاىرجَمنعاًديعب"ةغاوز"يفلزتعاوايبلسافقومفقو

اوضرعو‘بوقعيهمعمامإلاىلَعنوطخاسلااهيفاعدةنتفاهيفتعقوثادحأتثدح4

ةنتفلارانمامإلاأفطأو3"ةغاوز"ىلإعجرولزتعافهأطخكردأئمهنماهلبقفةعيبلاهيلع

نيحىلعو،راهدزالامايأسانلاهفلأامىلإلاحلاتعجرو،ةريسلاتماقتساورومألاتأدهف

ةمألانكلوةمامإلاىعامهابأابصنوهالتقفمتاحيبأامهمعىلعناظتيللنادلوبوةلفغ
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هالونمموهنمتأربتوناظقيلاىلَعتبضغىروشلاوةمهاَرَلاوةماقتسالاولدعلاتفلألا

نماونكمتيملوشقلانملاثمتهنأكيسركىلَعالكيهادرفنميقبفهوبنتجامتهدعاسو

دجوفيعيشلاهللاديبعيبأىلوميناجحلاهللادبعوبأمدقىتحهلدبمامإةماقإوهلازنإ

هنماوؤربتوهعياشنمىلعوهيلعسانلاطخسدقحالسكنملزعأهمامأناظقيلا

ةيمتسرلاةرسألادارفأبقعتوترهاتلتحاو،هدالوأوهلهأعمرسيوةلوهسبهلتقف،هوملسأو

هعابتأوهلهأووهرفدقفحلفأنببوقعيفسويوبألإمهنمجنيملو،مهيلعىضقىتح

."نالجراو"ىلإ
قرطلايههذهوؤ©فصنونرقةبارقمكحلااولوتنيذلاةيمتسرلاةلودلاةمئأمهءالؤه

ريخينوةديشرلاةفالخلانمزيفههللالوسرباحصأاهيلعىرجيولابيلاسألاو

قيرطبمتحيبأوناضقيلايبأوركبيبأوحلفأونمحرلادبعنمَلُكريتخادقف،نورقلا

قيدصلاهبريتخايذلابولسألاىلَع6زاعيإوأةياصووأدهعنودماعلارايتخالاوىروشلا

نيرونلاوذهبريتخايذلابولسألاىلعحيشرتلاةقيرطبباهولادبعًلوتونسحلاوبأو
.نامثع

هللالوسربةمئألاةيقبىدتقاوسانلانمةعبساهلحشرفقورافلابنمحرلادبعىدتقادقو

ةمامإلابصتغايذلاناظقيلانعرظنلاعطقباذه..ادحأاهلاوحشريملفنينسحلايبأبو

.هورصنيملف.هوملسأومامإكةيضابإلانمدحأهبفرتعيملف

هللالوسرةنسىّلَعتراسو"جهنلاسفنتكلسىرخألاةيمالسإلالودلاعيمجنأولو

ترفول؛باسحريغبسوؤرلاهيفعطقتضوضعكلمىلإةفالخلالوحتملف"هباحصأوف
.هللادودحىلَعءادتعالاونتفلاوءامدلانماريثكةيمالسإلاةمامإلاىلع

ملةمألانكلو.ةيمتسرلاةلودلايفمكحلاىلإاولصونيرخآصاخشأةنالثكانهنأىلع

؛مهتعيبةقيرطيضرنيذلاهتمئأكلسميفمهكلسيْمَليضابإلاخيراتلاومهمكحبفرتعت

:مهةثالثلاءالؤهو!مهتدمينممتريسومهمكحةقيرطو
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،ةملكلاعومسمسانلانمابوبحماميركاينغالجرناك:يراوهلاةلاسمنبدّمَحُم١

لخد-ىرخألوصفيفاهليصافتانركذيتلا-ةرماؤمللةجيتنترهاتنمركبوبأجرخاملق

‘هيلإنوليمبسانناكوةنيدملايفيهنلاورمألاعجرمراصوةمصاعلاىلإةلاسمنبدُمَحُم

اهضرعالوسانلاهلاهبلطالوهسفنلةعيبلاببلاطيمنهنألإةنتفلاةدممكحلابعتمتساف

ملستساناظقيلايبأةعيابمىلَعةمألاتعمجأوركبوبألزانتوةنتفلاتهتنااكَلَفدحأهيلغ

.ةلودلاضرأنمطقفءزجىلعمكحلاىلوتةااَمَو،هيفاولخداميفلخدوسانلاةبغرل

بسحيملهنإف،ةمامإلاهسفنلعيمنوةعيبلابدحأبلاطيمو،ىروشريغبوةنتفمانأيفو

.مهقسنيفكلسيملوةيمتسرلاةلودلاةمئأنم

نببوقعياوعدمتاحيبأىلَعسانلاضعبراثامدنع:حلفأنببوقعيفسويوبأ٢

بورحةدعمتاحيبأنيبوهنيبتعقووةعيبلالبقتوترهاتلخدوةمامإلابهوعيابفحلفأ

نأيضرو،ةيغابةئفةعيبلبقتهأامبو،يعرشلامامإللملسوهلمعىّلَعمدنوهأطخكردأ

ىلإوعديامبكتريملو{ةماعلاةعيبلابهتمامإتتبثيعرشمامإىلَعماقو،اهسأرىَلَعنوكي

.ريصقتقولةمامإلاضرأنمءزجمكحىلإالإلصيمنودالبلاىلإبلغتيملهنأو،هعلخ

دادعيفبسحملفمهقحةَحْلالهألملسوهلمعىّلَعمدنوهأطخكردأ74

مهباجعإىلَعكلتهتكرحيفسانلاهدقتنادقو..ةيمّتسرلاةلودلايفمكحلااولوتنيذلاةمئألا

،هلهللارفغ..اهنمباتدقوكلتريغةوفههلنكتٌمَلبوقعينإ:نوخرؤملالوقيو.هب

.ةسايسلاومكحلاةمئأالنيدلاوملعلاةمئأيفوهو

هيلعطخسفةمامإلاوهىلوتيلهالتقففسوييبأىلَعهادلورمآت:دّمَحُمنبناظقيلا٣
1ُ.۔.,-٠[:ء-.

همكحماياباوثولينأةيضابإلاوخرؤمدريملو.هنعاوضرعاوولزتعاوهنماوؤربتوسانلا

متاحيبألتقمبةيمسرلاةلودلاءاهتنالنوخرؤيمهفكلذلو،ةرهازلاةفيظنلامهتمئأدوهع

يفهنودعيامنو،ةمئألايفهدعينمنورجزياوناكوناظقيلامايأبنوفرتعيالوؤفسري
همكحبيضروهتعاطتحتلخدنممنوؤربياوناكوةروجلانيطالسلاونيملاظلاكولملا

.هترامإبفرتعاو

ج3امجقابجحجق6بمجك



رئازجلايفةيضابإلا_[_؛٦_]ةيراتلابكوميفةيضابإلا
ےسموء

قيملسرلالمدلاةمئا

نمكلاهتطقتلا،ةئمّسسرلاةلودللةفلتخماروصميركلائراقلااهيأكيدينيبتعضودقل

اذهيفوإمكحلاىلإاهتمئأنممامإَلُكاهبلصوييلاةقيرطلاكلتركذمت،اهبناوجعيمج

،كيدلدهشملالمكيىتحمهنممامإلكلةيصخشةروصكيلعضرعأنأديرألصفلا
.كيدينيبقئاقحلاحضتتو

هنعتأرقامبرو:يسرافلامتسرنبنمحرلادبع:وهةيمتسرلاةلودلللوألامامإلا١

نأدعبهلةيصخشةروصوهاَمئِإانهكيلعهضرعأنأديرأيذلاوةقباسلاتاقلحلايف

١٧١ةنسيتوتو،ةرجهلل١٦٠ةنسةمامإلابسانلاهعياب،"تزرَهات"يفنينمؤملاريمأحبصأ

.ةنسةرشعىدحإهتمامإةدمتناكف،اهنم

هللاهمحرناك»:يليام٩٨(ةحفصر«ةّيضايرلاراهزألا»هباتكيفينورابلااشابلاهنعلاق

هيلعملكت«ردقلاليلجريسفتهل..نيخسارلاءاملعلالوحفيفاًدودعم،ملعلاباروهشم

.ةسيفنبطخناويدهلو،نآلاهلدوجوالونوخرؤملا

يفةديفمةريثكتاباوجوةددعتملئاسرهلوهآرهنأ-هللاةَمحَر-ينالخراَولاةمالعلاركذ

.دوقفماهضعبودوجوماهضعب،ملعلانمنونف

الوبرحالو،لدعوةحارونوكسمايأبرغملابمامإلااذهةدمتناكدقف:ةلمجلابو

.«يهاونلاورماوألاعاطم،اًبيهمعيمجلادنعابوبحمناكو5،قاقش

هرومألزتملف»:يليامةحفصلاسفنيفيكلاملاريغصلانبانعينورابلااشابلالقنو

نصلطينعاطالوهنعجرخيجراخالوةعمتحبةوعدلا،ةدحاوةملكلاو‘كلذىلعوكلذك

.«هتدممايأتعطقناوهتينمهتمرتخانأىلإهيلع

،مهرخآومهلوأاهدمح!ةليمجةريسمهيفراسف»:يليام٨٤(ةحفص)يقاًضيأهنعلقنو

كىلإنابكرلاكلذبتراسو،ةريسهريسيفالوامكحهماكحأيفهيلعاومقنيلو

اهيفىرتأنأوءاهجوىّلَعًالإاهركذنكميالهنعاهوكحصصقهلتناكو،نادلبلا

هيفةدايزلاوربخلافصقنلاذإ،اهنمصقنأالواهيفديزأالو،اهانعمنعاهفرحأالوقدصلا



رئازجلايفةيضابإلا_(_؛}٧_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

،نيضفغبمموقللانكنإوتانايدلايوذقالخأنمالو‘تاءورملايوذميشنمسيل

.«نيهراكمهريسلو

ىلوامسانلارومأنممتسرنبنمحرلادبعىلواًمَل»:يليام٨٥(ةحفص)يقهنعلقنو

.«مئالةمولهللايففاخيالفيعضلاوةلمرأللهدجسميفسلجوهتريسنسحأو0هرزئمرمش

ينورابلااشابلالاق،مامإلااذهلاوحأىلَعفرعتيل"تزه"ىلإادفوقرشملاةّيضابإثعب

اموريصحقوفدلجىلَعاسلاجالجردجوف»:يليام٨٦(ةحفصر«ةّيضايرلاراهزألا»يف

سرفو«ةدعلاوحالسلانمكلذهبشأاموحمروفيسو.اهيلعمانيةدسىوستيبلايف

اهيلعةدئامرضحأفمالغلارمأو{ةيحتنسحأبمهايحفهناوخإمالسهوغلبوهيلعاوملسف

ءاولكفاونداهللامساىلَع:لاقو«نمسلافصرقلامشهفنمسنمءيشوهنخسضرق
.«هسفنلاًمضهومهلاًماركإمهعملكأواومدقتف

نألا»:يليام١٨٧(صر«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»يفكاعكلانامثعذاتسألالاقو

نمهيلعناكامىلَعلزيملناكلبخذبلاوفرتلايفماعلاقوذلاعبتيْمَلنمحرلادبع

.«دهزلاوفشقتلا

اهيفرمتساودالبلابترفهلمعيفرمتساف»:يليام١٨٦هحفصكاعكلاذاتسألالاقو

باقرلاهلتنادف،هيهاوننعافقاو،هرماوألاعبتمونيدلاماكحأاعبتمفاصنإلاولدعلاب

نمو،همكحيفةلافكنماهلاملهتيارتحتةلخاد،هتكلممىلإماوقألاتدفوو،هلدعلةعضاخ

.«ةياعرلاونمألالظتحتقازترالاىفعمط

نمةثالثمالقأاهعضوىلَعنواعتةيمتسرلاةلودلايفلوألامامإللادجةرغصمةروصهذمع

ىلَعاهعضوريغدينماهيفيلسيلو..كاعكلاوينورابلاوريغصلانبا:مهءاهزتلانيخرؤملا

.ميركلائراقلامامأروصلاضرعةحول

:يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعوهةيمتسرلاةلودلليياثلامامإلا٢
نعذخأامرثكأو،ملعلاةلمحنعملعلاذخأ،نمحرلادبعهيبأةافودعبةمامإلابسانلاهعياب

عمةراجتلابلغتشينمحرلادبعهدلاوةمامإدهعيفناكويلبقلادوواديبأنعوهدلاو

ةمامإلاةنامأةمألاهتلَمَحامدنعو.ةلودلاءاينغأنمحبصأوىرثأىحبونجلاوقرشلا



رئازجلايفةيضابإلا_(؛٨_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا_٠

،عباوزثراثو‘تابقعهقيرطيفتماقفميمصتوصالخإباهلمحلدعتسا،ةلودلاةسائرو

كلتدهمينأىروشولدعوهمكحنمهعبتاامو}ربصوملعنميتوأامبعاطتساهنكلو

.عباوزلاكلتنكسينأوتابقعلا

-مامإلاىأراًمَلو»:يليام١٣٧(ةحفص)«ةّيضايرلاراهزألا»يفييورابلااشابلاهنعلاق

ىالبلاىلڵلَعةيفاعلاونمألاءاليتساو،دايقنالالامكهتلودعابتأرئاسنم-هللاُهَمحَر

قلخلالضفأحيرضةرايزىلإاقوشتمنح،دانعلاووتعلاةموثرجو،داسفلايعاودعاطقناو
ىلإو،راربألاهلآىلعوهقدّمَحُمانديسدوهشملامويلاساربنودوجولارونقالطإلاىلَع

ءادأبمايقلاهقحيفنيعتنممهنأ-هللاهمحر-.هسفنملعدقوةرهاطلاةسدقملارايدلاكلت

-هللاهمحر-ناكذإ.ةعساولاةورثلانمهلضفنمهللاهاتأاًممهيدلاملمظعملاجَحْلاةضيرف

رهشأيفهتراجتتناكفهرصعيقةرفاولالاومألايلوأمظعأنمةمامإلاءابعأهلمحتلبق

.«نادوسلاكتاهجلاوندملا

راسوهعمهتجوزذخأوممصنأدعبفإجَحْلاىلَعاذههمزعذيفنتنمنكمتيملهنأىلع

.نوعنامهعنمقرشلاىلإ

١(ةحفصر)«ةّيضايرلاراهزألا»يفنورابلااشابلالاق هجوتربخاشفاًمَنَو»:يليام٤٠

هعنمىلَعاوقفتاومهريغوةسوفننميأرلاباحصأوءاملعلاعمتجاجَحْلاىلإمامإلا

راطقألاكلتيفكلملانأل؛هيلعمهضبقنموهبقرشلاكولمردغنمافوخ،هلضرعتلاو

.«مهل

‘هنعجحلابموقيلاصخشهنعبانأو،عنمتوددرتدعبةسوفنلباهولادبعباجتساو

ةمامإلازكرمىلإدوعينأنمالدبو،هيلإةبسنلابقيرطلانمأطرشلالتخاىلإادانتسا
ةساردلا:ةلضفملاهتياومباهيفماق{ةلماكتاونسعبسةسوفنلبجيفيقبمكحلاةمصاعو

ىلَعظعولاسورديقليو،بابشلانمملعلاةبلطىّلَعملعلاسورديقليناكف..سيردتلاو
قبسيذلاريطغمنبالاثمأخياشملاوءاملعلارابكضعبنعملعلاىقلتيانايحأناكو.ةماعلا

دبعةمامإكردأىحرمعلاهبلاطو،ةرصبلايفةديبعيبأىلَعةساردلاىلإملعلاةلمح

.ءاكذلاداحنهذلاوةينبلايوقوهوباهولا



رئازجلايفةيضابإلا_[_؛٠_]خيراتلابكوميفةيضابإلا

نمألا..لاحنسحأىلَعاهدجوفهتمامإةمصاعىلإمامإلاعجرتاونسعبسدعبو

سانلالمشدقشيعلادغرو،ةيواستمةايحلاصرفو،رهدزمداصتقالاو"مئاقلدعلاو،رشتنم

نيبةيسايسلانوؤشلااكراتسيردتلاوةساردلا:ةلضفملاهتياومباضيأكانهلغتشاف؛اكيمج

.«رارقتساوماظنيثريستمهدنعيهنميدي

١(ةحفص)راهزألاقييورابلااشابلاهنعلاق كلتيفرشندقف:ةلمجلابو»:يليام٤٢

هبهبنتوملظمكهبءاضتساو،لهاجلكهبىدتهاامنايبتلارهاوجونايبلارردنمةدملا

،بابلألاهيلعتفطع!ةرخافثيداحأو،ةرجازظعاومو،ةرهازمولعنملفاغلك

ءاملعلااهدقعكلسيفمظتناو،بيهملاهسلجبةقلحتعستاف،باقرلاهلتعضحخأو

نممهريغوةسوفننمحالصلالهأودابعلاوءابدألاوءاملعلاوءاهقفلانماهمأو،نوخسارلا

«روطسلاورتافدلامهايازمومهرخافمثيدحألميو..رودصلامهركذجلثي

لئاسرةدعهلناكو»:يليام١٦٣٢(ةحفص)باتكلاسفنيفينورابلااشابلالاقو

ناكو:ريغصلانبالاق.دوقفماهضعبودوجوماهضعبنيشنونفيفادجةديفمةبوجأو

امياجأفاهيلعتلكشألئاسميقهيلإتبتكلبخلاةسوفنلئاسمبفرعيباتكباهولادبعل

اًمولعممهدنعاًروهشمةيضابإلايديأيفباتكلااذهناكهنعتلأساًممةلأسمركنع

تفقوو،هتسردفنييمتسرلاضعبنمهتذخأفلضفلاقحلنأىلإنرقنعائرقهنولوادتي

.«اهريغوهقفلابتكيفةدمتعمةروهشملاوقأهلو،هيلع

نمدحاوريغركذدقفةساردلابهفغشنعحضوأةروصانيطعتةينآلاةصقلالعن

اكاهباورتشيلقرشلملابهناوعأىلإرانيدفلأثعبباهولادبعمامإلانأنيخرؤلل

دقوابتكاهيفهلاوخسنينأوءاقرواهلكاهباورتشينأىلَعمهيأرقفتاف‘هيلإاهولسريو

اهالفىتحاهيلععالطالاواهتساردلرهسةميقةميظعةبتكمتناكوهيلإاهوثعباملواولعف
تلئسولو،لئاسملإاهيفامعيمجيملعيذلاهللدمحلا":لاقف{ةقروةقروواباتكاباتك

."بتكلايفتررقامكاسايقتبحجألاهنع

ةقيقحلاو،ملاعملاةحضاوباهولادبعمامإلانعةروصءاطعإليفكيمدقتامنأبسحأ

ىَلَعوهفاخينأنودتاونسعبسةدممكحلازكرموةلودلاةمصاعنعمامإلابايغنأ



رئازجلايفةيضابإلا__.٠_[_)_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

نمألاركعيامثدحينأنودوهروضحيعدتسيبغشيأثدحينأنودوهزكرم

هنودبرومألامتتاليذلاناطلسلارهظمورشابملامكحلاةذلبوهعتمتينأنودو،مالسلاو

امىّلَعفاكليلدةلودلافارطأنمةيئانةيرقيفسردميأشيعيامكشيعينأيفتكيو

ةهازننمةلودلاوفظومهبعتمتيامو&‘هبتدعسوهنعتيضرمكحنمةمألاكلتهبعتمتت

.يعارلاحالصبمتياَمئِإةيعرلاحالصنأكشالو.لدعوةماقتساو

هعياب:نمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ:وهةيمسرلاةلودللثلاثلامامإلا٣

ةرشابمهوعيابدقوحيشرتوأةيصووأفالختسانودماعلارايتخالابهيبأةافودعبسانلا

يفهقوفتوهتمظعوحلفأةيصخشتناكدقف،دحأنمةسفانموأددرتنودمامإلاةافودعب

بهاوملاركاهمامألءاضتتنأبقحأ،راظنألاعيمجهيلإهجنتنأىلإىعدأنيدايملاعيمج

وأهنأبهسفنهثدحتْمَلادحأنأل؛ةلوهسورسييفةعيبلاهلتمتدقفكلذلو..تاءافكلاو

.دوجومحلفأوةمامإلاهيلإدنستنأملحيهريغ

هرمأىلإعجريمامإىلإسانلانيبيداعصخشنملاقتنالااذهبرعشيملهسفنحلفأو
مهفاقتلاوهلسانلاةبحموةتيصخشةوقو،هتءافكوهتمظعنألكلذ؛سانلاعيمجهيهنو

.اًنماطتمانئمطماًدئتمةمامإلابصنمىلإمدقتيهلعجهلاوحألكبمهباجعإوهلوح

ىَّلَعقوفتومهتجردغلبىتحءاملعلارابكنمامهرصاعنموهدجوهيبأنعملعلاذخأ
ربتعامالكلاملعيفلاوقأبدرفنانيروهشملاءاملعلاونيدودعملاةمئألانمحبصأومهضعب

.امامإاهلجأنم

امكةنامألاىقلتةعيبلابهتفرشو،ةلودلاديلاقمهيلإتملسأوةمألاهبتقثوامدنعو
ةلودكرتتامنسحأكقباسلامامإلاهلاهكرتدقميظعلاهظحلناكوصيرحلانمؤملااهاقلتي

يقةرقتسم"قحللعضختو،هللاىشختةعيطمةمأىلَعةلداعةلود،ةملسمةمأىلَعةملسم

ءءاهزنءانمأنوفظومولامعوءاهءابعألمحتيوةيلوؤسملاردقيمكحيفةنمآلدعلافنك

باسحنوشخياممرثكأمهرئامضباسحنوشخيو،نوناقلانوفاخياًممرثكأهللانوفاخي

.دالخلاطوسنمنورفياًممرثكأمنهجرحنمنورفيوسانلا
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ةريسلاسفنبىضمفكلكاشمةيأةهجويفمقتملوةبوعصةيأهضرتعتْمَلبابسألاهذَهل
ةرومعمضرأو،ةرهدزمقاوسأو\ةصاغسرادمو،ةرماعدجاسم،ةقيرطلاسفنىلعو

لصتنألبققوقحلانودري-مهتلقىلع-نيدتعملاوةملظلانإف،ةروجهمءاضقرودو

نأنمىكذأةلودلاكلتيفءاضقلالاجرنأنوفرعيمهنأل؛ءاضقلالاجرىلإىواكشلا

يفمظعأو،اوروجينأنمهللىشخأو5اوزاحنينأنملدعأو،اومعطينأنمعنقأو،اوعدخي
دهعىفهتمامإتحتةنسنوسمخةمألاىلَعترماذكهو،اوتكسيوأاونهادينأنممهسوفن

.ليثمتقحفيظنلايمالسإلامكحلالثمي

ىلإهتافوموييفاوردابف»:يليام١٦١٦(ةحفص)«ةيضايرلاراهزألا»يفينورابلااشابلالاق

هوعيابف،ةعساولاهكرادموهمولعو.ةيلاعلاهلامعأبةمامإللاًحشرتمناكيذلاحلفأهنبا

ةنسلاباتكلابمهيفريسينأىلَع©فالخللاًعطقةرامإلارادبرومألاديلاقمهلاوملسو

.«كلذمهنملبقفحلاصلافلسلاراثآو

راسو،ةيعرلايفلدعلاطسبف»:يليام١٨٠(ةحفص)«راهزألا»يفينورابلااشابلالاقو

مقنيملو،هيوبأةريسىفتقاف،رادقألاهتدعاسو،لاوحألاهلتماقتساو.ةيضرمةريسمهيف

مركلاوملحلاوملعلاةرازغوةيسورفلاوةباهملانمناكو،هماكحأنمءيشيفدحأهيلع

.«ناسللااهفصونعلكيةلزنمبعرولاومادقإلاو

ذخأحلفأيلواّمَلف»:يليام١٨١١(صرريغصلانبانع«راهزألا»يفنورابلااشابلالقن

ةسوفنهتتأو،تيصلاهلواطو،هلبقنمهريغلنكيملامنينبلانمهلأشنو،مزحلاومزعلاب

نمءيشيفهيلعنعطت"ةارشلا"نكتملو،مهرمأىلوتينممهيلعمدقينأهنولأسيلبجلا
.«هراشعإيفالوهتقدصيفالو،هماكحأ

:يليام(٤٢١ص)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»:ميقلاةباتكيفكاعكلاذاتسألالاقو

لمعتساو،نيعلطتملاربادهبعطقاممزحلاوةميزعلانمرهظأودحلادعاسنعرمشىلوتاًمَل»

،رابلالمعلاونسحلالوقلاوفورعملاببولقلالامتساو©ناسللاماقميفناسللاو،فيسلا

دنعفقي،رمتئاناسحإلابرمأاذإولمعلاقاذإوفودعواذإناكو،©فاصنإلاولدعلاو

خيراتلابتكيفتدرودقو،مئالةمولهللايفهذخأتالو،دودحلاميقيو،نيدلايهاون
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يحامهنارجإو،لدعلاوفاصنإللهبحوةسايسلايفهبعكولعىلعلذتهنأشيفبقانم
بهاذملاحلاصمنيبقيفوتلاو5اهقارتفادعببولقلافيلأتنمنكمتهنأكيهان..هيوذىّلَع

.«ةراضحلاونارمعلانمهيلعتناكامىلإةلودلاعاجرإو،ةسكاشتملالئابقلاو،ةرفانتملا

امإلااذهةروصملاعمددحتنيلاطوطخلالماكانيطعتالةقباسلاروصلانأبسحأ

ولطأنيحانأويمالسإلابرغملايفةمامإلاىلوتنممظعأربتعيحلفأمامإلالَعَلوميظعلا

لابقإوةدملالوطعماهذيفنتومالسإلاماكحأقيبطتةاعارمرابتعالايفعضأمكحلااذه

.تاقبطلاعيمجنيبةورثلاناضيفوءايندلا

ارازغنيب-عمجنمدجتالبرغملايفمكحلاخيراتلسرادلانإفسسألاهذهىّلَعءانبو

ثبدألاودقنلايفةعاربلاو،يمالسإلاعيرشتلاىلَععساولاعالطالاو،مهفلاةقدوملعلا

:تامزألادنعنهذلاروضحو،ميمصتلاوةرادإلاةوقو،لاثمألااَهببرضتييلاةعاجشلا

.كحلايفةدملوطعم،رذيامويتأيامعيمجيفهللاةبقارمو،فاصنإلاولدعلاةاعارمو

همجاملثم-اًّجراخوالخادمالسونمأوةيهافرودغريفةمألاوكديزيوأنرقفصنتفلب

.باهولادبعنبحلفأ

دعبسانلاهعياب:باهولادبعنبحلفأنبركبوبأ:وهةيمسرلاةلودلايفعبارلامامإلا

ناكدقف؛ةلماكنكتلةراشتسالانأودبيوعرستلاولاجعتسالانمءيشىلَعهيبأةافو

تتمصو؛ةبلاغلاةرثكلايفتباذدقةليلقلاةضراعملاتاوصأنألإ،نيضارريغسانلاضعب

.تعيابواههاجتايفةيبلغألاتقفاوف،سانلاهيفلخداميفتلخدو،ةعرسب

:ابدألاوءاملعلاةسلاجمهفغشو،هنونفوبدألابهتفرعموريزغلاهملععمركبوبأناك

ةيمجلاُحُمافوطعادودو،سانلابةقثلعيرساًعضاوتم،ىقتوعروونيدعمءايحلامج
يلإليمتةبلاغلاةيرثكألاتلعجيولايهةميركلاقالخألاوتافصلاهذمهلعو..سانلا

تلعجييلاقالخألاوتافصلاسفناضيأيهو..ةمامإلابهتعيابمىلإعراستوهتحئو

.اهسفنةميركلاقالخألاهذهنمةلودلاىلَعةيشخةضراعملابعفترتتاوصألا

يوقوليمجوهف،ةماعزلاتافصنمانككلميةفرعنبابفرعيرهصركبيبألناكو

نسحي،ةسايسلاوءاهدلابيلاسأبةفرعمو‘ثيدحلايفةقابلوذفرصتلانسح،ميركوينغو
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فوسفركبيبأىلإةمامإلاتلآاذإهئأدقتعيةفرعنباناكو..ريهامجلابولقةلامتسا
.بحيوىريامكامفوؤشيفواهيففرصتيةلودلايفلوألالجرلانوكي

يلارهاظملابهطيحينأو،سانلانعركبابألزعينألواحدقفلعفلابكلذذيفنتيفركفو

هئأريغعيمجلانيبةطساولاوهنوكيو،هبعشهنعدعتبيوهبعشنعدعتبيفكولملااَهبطاحي

رشابومزحيفةمامإلاةرادإبمامإلاكسمتساوىعسملااذهيفحاجنلاهلردقيْمَل

اذهىَّنَعمامإلالمحيفةفرعنبالشفامَلَفإمامتهإبةلودللهتياعروهتباقروهتاصاصتخا

رهظماهيلعىفضأفهسفنىلإداعةلودلايفزكرملااذهىلَعهسفنللصحتيملو"كلسلا
ميظعبكوميفكرحتكرحتاذإناكو‘تاجاحبالطواُعابتأوامشحهسفنلذختاو،ةمظعلا

.ةلودلايفاريبكائلبمغلبهئأهلملعالنموسانلانظيل

ةلودلاوماريامنسحأىّلَعرومألادجوفقرشملانمناظقيلاوبأعجرءانثألاهذهيفو

ىلعهيخأةناعإيفهبجاوبمايقللدعتساو،هلحرشناوكلذبرسفبتتسمنمألاورارقتسايف

ةياردوةربخنمناظقيلاوبأهبىلحتيامركبوبأمامإلاىأراّمَلَوكلعفدقوةلودلاماهم

هبقثوقرشملايفلودلاةمظنأنماهسبتقابيلاسأو.لكاشملالحىلَعةردقموةءافكو

حبصأوريدقتلااقحتسمةرادجوةءافكيفاَهبموقيناكفرومألانماًريثكهيلإدنسأو

ناكملاىلَعلصحتدقف،ناظقيلايبأىلَعءانثلابنوجهلياعيمجسانلاوىروشلالهأومامإلا

ىلإليميراصوةفرعنبادنعةريغلالماوعتراثاذكهوةفرعنبااَهبملحيناكيذلا

،سأبريبككلذيفىريالمامإلاناكو.ةنتفلاىلإوعديومامإلاىلَعدقنلارهظيو،قاقشلا

نأبجيهنأاوأرةلودلايفحالصإلالهأنكلو..رهاظملابهمارغوهرهصقالخأفرعيرهف

تدقعو،ةنتفنوكتالىتحةفرعنباىضرتسينأوعستينألبقفارحنالااذهحلصي

.نالمتكسمتساوالوأهفقوميفةفرعنباددشتفعوضومللةيديهمتتاعامتجا

مامإلانيبفالخلاةقشعيسوتنولواحياوناكو،رسلايفنولمعيةنتفةاعدكانهناكو

ديمهنمتدتمابيجتسيفوسةفرعنبانأمهلادبوحلصلاديتكرحتام؛ةفرعنباو

تعدوهلايتغابركبابأتمهتاو،هعابتأتنضتحاو،هفرعنباتلاتغافمالظلاسلغيتةمثآ
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ةيضقلايفسانلافقوو،حلصلاىلإيمريدوهج3لاحلاةعيبطبلشفو..هرأثبةبلاطملاىلإ

/:فقاومةثالثىّلَعةمجانلا

اونبتورسلايفنولمعياوناكنيذلاةنتفلاةاعدمهنضتحادقوةفرعنباعابتأ١

.كلذيفكراعملااوداقو{ةفرعنبارأثبةبلاطملا

مهو-اوقدصيملو،هتعاربيفهوقدصوركبيبأيفاوقثونيذلامهوركبيبأراصنأ٢

.لايتغالاةرشابموتارماؤملاريبدتىلإلزانتيهنأ-هبسانلافرعأ

ةرتفلايدايحاًققومنيقيرفلانيباوفقوففقوملامهلحضتيملنيذلامهونودياحما٣

.ركبيبأقيرفىلإاومضناففقوملامهلحضتاىتح.ةليوط
نأعيطتسيملكلذعمهنكلو{ةنتفلاةاعدهيلعبلغتيملوةمامإلانعركبوبألختيمل

دحأمدقىتَح،لاتقللدادعتسالاودقحلاوءاضغبلابنوحشملاوجلاكلذيفاهئابعأبموقي

وبأاهالوتينأوةمامإلالزتعينأىلإركبابأاعدورمألاحالصإىّلَعلمعفءامعزلا

هطارتشاعم،ةعيبلابناظقيلاوبأيضروحالصإلاوحلصلاةوعدلركبوبأباجتساف،ناظقيلا

.مدوأرأثباهيفبلاطيالنأو{ةقباسلاثادحألاراثتالنأعيمجلاىّلَع

اليلحتةيضقلاهذهثادحألةليوطةشقانملصفلااذهدعبميركلائراقلااهيأدجتسو

نأكشالو،َقَحْلانعاهيفنيخرؤملاةلفغو.اهبنيمئاقلاواهجئاتنواهعفاودوامبابسأل

.دعبحضتتْمَلةضماغبناوجهيفعوضوملا

ةضيرفءادألبهذ:حلفأنبدّمَحُمناظقيلاوبأ:وهةيمتسرلاةلودللسماخلامامإلا٥

املونجسثيحوأدادغبىلإهتلقنوةيسابعلاةلودلاهتلقتعافحلفأهدلاودهعيفجَحْا

رومألاواركبابأاوعيابدقسانلاو،هللابقحلدقهابأدجوهنطوىلإعجروهحارسقلطأ

بيلاسألانماريثكفرعدقناكو.هبجاوبمايقللدعتساواًريخرشبتسافةيضارةئداه

براجتلاكلتبةمامإلاديفتستنأبحأف،قارعلايفوهومكحلاوةرادإلامظنزةديدجلا

اهيفلمعلارشابيو،اهيلعفرشيراصماهملانماريثكركبوبأمامإلاهيلإدنسأو]ةميقلا

أرقنسييلاهفرعنباةنتفتعقونأىلإمويلايفنيترممامإلاىلعهدهججئاتنضرعيو
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دايحلابناجذختاوعوضوملايفناظقيلاوبأفقوتفركبوبأاهيفمهتاو،دعباميفاهليصافت

اَهبداريةديكماهنفرعوَقَحْلانابتساىمح،فقوملاكلذيفةسوفنهتعبتتو.ةليوطةدمل
،ةمامإلاركبوبأهيفلزتعاحلصىرجئركبيبأىلإمضناف{ةلودلاوركبيبأىلَعءاضقلا

.ةقباسلاتازازحلاراثتالنأمهيلعطرتشاوةعيبلامهنملبقفناظقيلاابأسانلاراتخاو

ناكو،ناضظقيلايبأدهعلاطو،لمعلاوطاشنلاودحلادعاسنعرمشوةنيدملالخدو

سانلاحارتساورومألاهيفترقتسا،نمحرلادبعهدجوحلفأهيبأدهعباًهيبشاًرهدزمادهع

يبأرمعلاطدقو‘تاقبطلاعيمجلةايحلاتالاحبترفوتودالبلاترمعو،ةورثلاترثكو

ءادألةسدقملارايدلايفناظقيلاهدالوأربكأناكهلجأناحامدنعو.ةئاملابراقىتحناظقيلا

قرشملانمهيتآىربكةيراجتةلفاقسرحيشيجةسائرىلَعفسويهدلوناكوإجَحْلاةضيرف
.نابئاغهدالوأربكأومامإلاىفوتف

حالصإىلَعهثضرباثو»:يليام(٩٣٢٢صر«ةّيضايرلاراهزألا»يفييورابلااشابلاهنعلاق

ةرامعلاليبسيفمندقلااهريسةطخىلإسانلاتداعىمحبورحلاكلتءانثأيفملثناام

نمةسيعتلاةيساقلانينسلاةرتفيفممتافامءاضقومولعلابلطباولغتشاوناينبلاوةراجنلاو

نماوكفسامولاومألانمهوعاضأامو،تائيسلانمهومرتجاامىلَعنيمدان،ةدابعلا

.«ءامدلا

حالصإلايفمدقتلايفريسلاعرسأو»:يليام٢٤٠(ةحفص)«راهزألا»يفينورابلالوقيو

لضفلايفغلبو3هماكحأباضرلاو،هتيالووهبحىلَعةبطاقسانلاعمجأىح17انيد

هدجةيالوبهتيالوهيبشتهبقحتسااًميظعاًعلبم،ةريسلانسحعمدهزلاوعرولاولدعلاو

-هللاهمحر-لغتشاوهتيالوىلعقافنإلايفهلثمكناكذإ5ظنمحرلادبععممامإلا

نيبلاطللمولعلاميلعتوسوردلاءاقلإرشابيداهتجاودجلامكبنيدلانمسردناامديدجتب

دقفراطقألالكنملاحرلاهيلإتدشفريغللاًبيغرتو،بجاولاباًمايقورجأللابلطهسفنب

ىلوطلاديلانمتناكوةنيمثلادوقعلا،همولعبئارغو،هنونفرهاوجنمهيلعنيدراولا

ىجديفقافآلايفمهبيدتهيحيباصموةداقاوراصىتح،نونفلارئاسيفىلعملاحدقلاو

داهزلاوءاملعلاوملعلابهتيالومومعتألتماوتالضعملايفمهيلإأجليوتالكشللا
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كلذعمو،اهلكريسلابتكيفطوسبموهامكةسوفنلبجاصوصخ،تاماركلاباحصأو
فيلأتلاب۔-هتلودحلاصموميلعتلايفهتحارتساوهتموكحةماقإو-لاغشنالانعرتفيال

درلاو،ةيسفنلامكحلاوةدشرملاحئاصنلاب،ةيعرلاعومجوةالولاولامعلاةبتاكموريرحتلاو

.«اًناتكنيعبرأاهدحوةعاطتسالايففلأهنأىتحبهاذملاوقرفلارئاسيفنيفلاخملاىلَع

نينسلانمشاعناظقيلاوبأناكو»:يليام٢٤٢(ةحفص)ريغصلانبانعينورابلالقنو

هتيأروهمائأوهترامإضعبانأتقحلوةنسنيعبرأوحنهترامإيفهرمعناكو!اهوحنوأةئام

سولجلابمهرمأوسانللسلجاذإناكو":رطسأدعبريغصلانبالوقيو.هسلجمترضحو

."هيلإعفرتهمالظنوكتنألإهيدينيبدحأقطنيل

هتتأوهقدارسبرضاذإناكو":رطسأدعبلوقيو،اكسان،اعروائيكسادهازناكو

لوأنمريبكتلاوليلهتلامهنأش،هطاطسفلوحليللانوجانيالةسوفندوفويأ-مهدوفو
.«اومانفضرألاىلإمهسفنأباوبرضهعمرجفلااولصاذإف،رجفلاىمحليللا

عيوب»:يليام١٩٨(ةحفص)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»يفكاعكلانامثعذاتسألالاق

ىرادهنإف{ةميزعلاومزحلااهرارقو©لدعلااهساسأ،ىلثمةطخهسفنلمسترافةمامإلابناظقيلا

،ةنيدملاماظنيفنأشتاذتاحالصإثدحأوءايلعلافئاظولابلهأوهنممدقتبحورجملا

حئاصنلحصتنيناكهئأركشتفركذتتلاهبقانمنمو،مازتعالاةمسهيلعنيلبرومألاريسو

دعبو.«تاياغلابةبوشمريغضارغألانعاديعباهآرو،اًحالصاهيفىأرنإ،نيحصانلا

يفلفرتتتابةلماشةضهنةمألاتضهنو،ةموكحلالاوحأتماقتساكلذك»:لوقيرطسأ

انعسيالةريثكناظقيلايبأبقانمو.ةراضحلاونارمعلاوملسلاونمألاوةدايسلاوزعلاللح

يفوتاكَلهنإلوقننأانبسحو،ةطاحإلاالزاجيإلااندصقوةدحاوةدحاواهركذلماقملا

.«ارانيدرشعةعبسهتكرتتناك

هعضأنأعيطتسأاليذلاميظعلامامإلاكلذناظقيلاابأانلروصيامريخنأبسحأينإ

نعمهتبترملاقفووقهللالوسرباحصأريخلالالجإنيدشارلاءافلخلاعمفصيف

رايخنمقسنيفهدعأنأعيطتسأاَمئِإَوةبحصلافرشلاوناكامهمسانلاعيمجبتارم
.مالسإلااهيلإاعدلاةحمسلاقيرطلاهباوجهنفمكحلااولوتنيذلاةمألا
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ازهيسيولاةصقلاهذهناظقيلايبألرصاعموهيكلاملاريغصلانباقداصلاخرؤملالقندقل

نيزاوملامهدنعتلتحافمهلوقعومهراكفأتلغشوممماهذأةيداملاتألمنيذلاكئلوأاَهب

.مارحلاولالحلانيبدودحلاودودسلامهرظنيفتباذو.ميقلاو

هلزنمىلإاويناظقيلاوبأجرخقباسيللاقريشبنبدمحألاق»:()ريغصلانبالاق

.ليللالخدنأىلإهفارصنايفأطبأو،هديبعوهتمئاسدقفتي"تنولستب"هصتخاناكيذلا

دنعنمهفلعبهلىتآلتجرخو،ةردمىلَعهتطبروسرفلانعتططحف:قباسوبألاق
سرفلافلعهنمتذخأو‘هتحتففلاملاتيبىلإتلمف،هتوناحقلغأدقوهتيفلأف،هلفيرح

دعبةرميندقتفادقناظقيلايبأباذإو&رصقلايفيعضومىلإتعجرئهيلعتقلغأو

يلإحيرتسيناكو.يلإهدعصأ:هللاقفيئيجممبهربخأفمداخهيلإدعصهتيأراًمَلفىرخأ

‘هتبيغوفيرحلاربخهتملعأف؟كبًاطبأامو؟كسبحامو:لاقفكسانلارابخأنعينلأسيو

مانالهللاو؟قباسابأايهآ:لاقف،سرفللهايإيقيلعتو،هنمفلعلايذخأولاملاتيبيحتفو
هللاوتيضمف:لاق.هنمتذخأاملاملاتيبيفدرتويضمتىنحبرشالولكأالودّمَحُم

تيضممت«سرفلافلعهنمتذخأوهرادنمهتجرخأو،فيرحلاتيتأىتحكلتليليف

هيفهتددرو،لاملاتيبنمهتجرخأامتممتأويقبامتلكفسرفلانعةالخملاتعزتناو

.ينرظتنياسلاجهتبصأف،هيلإتيضموسرفلاىلَعيقبامتقلعو

.سلجافنآلاامأ؟تنسحأ:يللاقفتعنصامبهتملعأف؟قباسابأايكءاروام:لاقف

يبألناكو،ارانيدرشعةعبسهتكرتيفنيعلانمهلدجوءيشلكفناظقيلاوبأتامف

.«سانلادلاوملاًميراتتراصعئاقوهترامإيفناظقيلا

هذض»:يليام٢٥١(ةحفص)«راهزألا»يفلوقيفةصقلاهذىلَعينورابلااشابلاقلعيو
،لدعلاهللاواذكهفقرشملاباترسيضارأىلإبرغملاب"ترما"نماهمكحدقو.هلاح

فاصنإلالهأقيبنلاباحصأنمنودشارلاءافلخلاناكاذكهو،عرولاودهزلااذكهو

.«لضفلاو

٢٤٠...ص؛ةيضايرلاراهزألا:نورابلاباتكيفريغصلانبانعتالوقنلاهذهرظنا١(
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نمريعتسينأهسفنلزيجيالاًماعنيعبرأةدماترسو"تْرَها"نيباممكحيالجرنإ

هللاهافوتيامدنعمت،يلاتلامويلايفهدرينأىلعسرفللءاشعريعشنماعاصلاملاتيب

ةنسنيعبرأةدمطسوألابرغملايفةقطنمنغألهمكحنابإاهفلخييلاةكرتلاسانلايصحيو

.ارانيدرشعةعبسزواجتتالةورثلاكلتنأنودجي

رهدزملادهعلاكلذيفةنسنيعبرأشيعيةلأسملافرتحيناكولوناسنإيأنأكشال

نألإمهللا5اًدبأمكاحلةكرتربتعينأنكمياليذلاغلبملااذهنمرثكأرفوينأعيطتسي

.مالسإلاىّلَعاصيرحاملسماًمكاحنوكي

ةودقلعجينأو،ةليوطلاةيرشبلاةايحيفلثملاهببرضينأقيقحفصولااذهبالجرنأ

.اهتسايسهيجوتواهحلاصمةياعرمهيلإلكتو،اهرومأممألامهيلإدنستنمل

:دًّمَحُمنبفسويمتاحوبأ:ةيمتسرلاةلودللسداسلامامإلا٦

هفلكدقففسويمتاحوبأامأ،اًجاحقرشملاىلإناظقيلاجرخناظقيلايبأمايأرخاوأيف

يفوةللاسلصتىتحاهتسارحىلوتيلقرشملانمةيتآةريبكةلفاقةاقالمىلإجورخلابهوبأ

سانلارواشتف-هللاهمحر-مامإلاينوت،ةلفاقلاةسارحيففسويوجحلايفناظقيلاںاممبايغ

،دوجومريغوهوهتمامإبسانلاىدانومتاحيبأىلإةيبلغألاتلامفهدعبةمامإلاىلوتينميف

اوردابفكلذبسانلاعماستو،دجسملاىلإةنيدملاباوبأىَلَعةعيبلابريهامجلاهتقالعجرامل

ىفتقينألجرلامزعو.ةيمتسرلاةلودللةعباتلادالبلاءاحنأكنمةتعيبىلَعاوعمجأواهيلإ

دقفتثدحعباوزنأريغ..هيلعاوراسيذلاميوقلاجهنلايفريسينأونيحلاصلاهفلسرثأ

ءةلفغنيسحىلعةمصاعلاىعاومجهوةروثلالإاوعدو؛ةنتفلالإنيدسفملاضعبىعس
ةعيبلاهلاودقعو{مهيلإهوعدفمامإلاةنتفلاةاعدلغتسامت،اهنمجورخلاىلإمامإلارطضاف

لوهذنممتاحوبأقافتساامدنعو،اًضيأهمعقنعيفومهقانعأيفمتاحيبأةعيبنأعم
ةدعةنتفلاةاعدنيبومامإلانيبتعقوو.ةنيدملاىلَعمهبركهلوحهراصنأعمجوةأجافملا

نيذللةقيقحلارهظتتأدبوحجرتمامإلاةفكتأدبمت،لاومأوءامداهيفتبهذعئاقو

هاعداعداريخأو،مامإلاىلإنودوعيواهنعنولصفنياوراصفيعونودةنتفلاءارواورجنأ
ىلإمامإلامعبهذو،يعرشلااهبحاصديبةمامإلاتيقبو،نافرطلاهلباجتسافحلصلا
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ةمامإلاةمصاعىلإمتاحوبأمامإلالخدو.ةلودلاماظنلةنتفلاباحصأعضخو،"ةغاَوز"

فرعو"بولقلاهتبحىلَعتعمتجاو"لبقنمتعمجأامكةنتفلادعبةمألاهيلعتعمجأدقو
.نوحلاصلاهفالسأامهبراسامكةلودلابراسف،مهيلعهلضفنوثكانلا

ةنيدملابابىلإلصواًمَلَف»:يليام٢٦٦(ةحفصر)«راهزألا»يفينيورابلااشابلالاق

دجسملالصوامفهوعيابفهراسينعوهنيمينعوهفلخنموهيدينيبنمسانلامحدزا

هلتمتف»:لوقيرطسأدعبو.«هلوحاوربكوهوعيابوربنملاهودعصأفرهظلاتقولإعماجلا

.«افيفخناكامالإ،دحأنمةضراعمالوراكنإنودب{ةمامإلاهلتصلخوةعيبلا

هفالسأةريسراسو،دحجلاقاسنعهرومأةرشابملمتاحوبأرمشف»:لوقيرطسأدعبو

.«هتهجنمةماعلانطاومبتملسوسانلاعمجأو،رمألاهلماقتساو،نيحلاصلا

اًمَل»:يليام٢٠١(ةحفص)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»يفكاعكلانامثعذاتسألالاقو

نمفئاظوللمدقف،‘ةوطخةوطخهيبأةريسىفتقا"تّرَهيت"ةنيدمىلإمتاحوبأعجر

بصتناونمألابتتساوسرومألاتبترو‘لاحنسحأىلإلاوحألاتعجرف،اهقحتسي

دعاسنعةطرشلابحاصرمشفقالخألايفداسفلانمءيشةنيدملاقحلدقناكو،ماظنلا

اهحورصةليضفللماقأومهتموثرجلصأتساو،مهربادعطقو،نيدسفملالمععمقو،دجلا

ءاضقلاناكو"مهيلعىضقواًريمدتمهرمدو،ةلباسللنيبصتغملاوقرطلاعاطقعبتو،يلاوعلا

نأىلإاوداعدقسانلاونيبجلاةءاضو،ردصلاةحرشنمةلادعلاو،لاحنسحأىلَعايراج

.«مهسفنأيفةجاحلهولتقفهيخأءانبأضعبهبردغ

عمبسانتتمامإلااذهلنيخروملامالقأاهتعضوييلاروصلانأىريميركلائراقلالع

.اماتاًمؤالتاهعممءالتتونيقباسلاةمئألاهفالسأللبقنماهانضرعروصلا

فقوتيو،ةّيمتسرلاةلودلايفمهبفرتعملاةمئألامهءالؤهنأىلعنوعمجيةيضابإلاداكيو

نوكينأنعديزيالفاهيفمكحلاىلوتنممةمئألاءالؤهريغامأاركبيبأيفمهضعب
ثبوقعيكةاغبلافقوميفوأ{ةلأسمنباكةفالخلاهسفنليعدينأؤرجيالمكحللايعدم

.ةيمتسرلاةلودلاماكحرخآناظقيلاككولملاونيطالسلامكحيفنوكيوأ،باتومدن

جق6يججقك6بججق6ج
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حلفانبركبوبامامإلا
عماهيشقانأالوصفصصحأنأتببحأةيمسرلاةلودلاةمئأنعتثدحتنأدعب

اريثكاهيفنأدقتعأيلاو،ميظعلامامإلااذهىلإتبسنيلاثادحألاضعبميركلائراقلا

.هيلإاهتبسنةحصوأاهتحصيفكشلابلغيعئاقولاوثداوحلانم

ةماعلاةعيبلاقيرطبةمامإلازكرمىلإلصوركبابأنأميركلائراقلااهيأتملعدقل
ةليلقائاوصأركذتيهو©كلذىَلَعةقفتميدينيبيلاةيخيراتلارداصملاوةقحاسلاةيبلغألاو

.ةماعلاةعيبلاهلتمتو{ةبلاغلاةرثكلاطسويفتباذاهئكَوتضراعدقةتفاخ

يفركذيأمهمدجتمنوكدعباميفتاوصألاكلتباحصأنعخيراتلاثدحتيمكو

.هئارونمةيمتسرلاةلودلاىلعو،ركبيبأىلَعءاضقللدعباميفتربديلاةرماؤملاثادحأ

لهأحماسيةكيرعلانيلاداوجاًحمَسناك»:مامإلااذهنعيكلاملاريغصلانبالوقي

.«يضاملارابخأوراعشألاوبادآلابحيوإممتعورمىَلَعمهعياشيو‘تاءورملا

يلاتافصلاسفنيهوريهامجلانمابوبحمهتلعجيلايهتافصلاهذهنألودبيو

.اهنمةلودلاىلعواهيلعافوخهتعيبنوضراعينيددشتملاتلعج

.ميظعلاهلمعأدبوةمامإلاهيلإتدنسأو،ةعيبلاتُمَتدقفلاحلكىلعو

ضعبتبهذدقف؛تاقالعمامإلاباهطبرتىرخأةيصخشةيخيراتلارداصملاركذتانهو

اًميسوناكهنأوةفرعنبدُمَحُمهمسالجر"تزرمهائ"يفدجويناكهنإ:لوقترداصملاكلت

اذناكهئأو،هورطأوهباوبجعأفنادوسلاكولمضعبىلَعدفوهئأو5اداوجاحمّساليمج

الناككلذلهئأو،ركبوبأمامإلااهجوزتهنملمجأتخأهلتناكهئأو،ةيسورفوةبيه

اذإةفرعنبانأوةفرعنباللعفلابوركبيبألمسالابتحبصأةرامإلانأو،هنعبجحي

؛ممألانمممأهراسينعوهنيمنعوهفلخنموهيدينيبىشمركبابأديريهرادنمبكر

ةفرعنباىلَعاودقحوةيشاحلابولقتراغفائيشفرعيالوائيشىريالناكركبابأنأو

مهاعدتسادقفةصرفلاتناحمويتاذوركبيبأىلإلوصوللةصرفنورظتنياوحبصأو

يسلافقاوملاهلاوركذو{ةفرعنباهرهصىلعهردصاورغوأفرومألانمرمأيفةرواشملل
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نمكلذبقارينأهناكمإيفهئأوريهامجلانيباَهبعتمتسيييلاةمظعلاوةفرعنبااهبريسي

نبابكومىلإاهنمرظنيلهرصقيفةحتفركبوبأبقنو،لاحلاةقيقحنمدكأتيلهرصق
ةيلاتلاةوطخلايفةرماؤملاباحصأراشتساف،هسفنبكلذىأرو،هباهذوهئيجميفةفرع

تقوءاجاذإىمحالماكاًمويكانهايقبينأو،نيدرفنمةهزنىلإهوعدينأهيلعاوراشأف

ةرماؤملاتمتولجرلالتقبهديبعنمدبعىلإراشأةالصلاىلإةفرعنباماقو،©برغملاةالص

.هبايثيفدبعلاهلكزةفرعنبالتقامَلَفراشتسملااذهلططخام

رحو"عقيملاًيشنأكمامإلاعجروةثجلاهيفاوفخأفناكمىلإمامإلاعمهببهذو

نأودوجوممامإلارصقىلإمهسيساوجاوثعبفليللالوأيفمهنعأطبأنيحهفرعنبالهأ

ىمحةفرعنبانعثحبللسانلاقرفتحابصلايفو،قلقومهىّلَعاوتابف،هعمسيلةفرعنبا
اوءاجوهسرفهوبكرأو،اهيفتئبخنلاةراغملانمةثحلااوجرخأىتحهوعبتومدلارثأاودجو

.ركبيبأنمهرأثبذخألاىلإنوعديومهضعبهكسميةنيدملاىلإهب

يفةيمتسرلاةلودلانعةباتكلابعنمضعباهقيدصتىلإقاسنادقوةصقلاصحلماذه
كزوبدىلَعدّمَحُمذاتسألاو،ينورابلااشابناميلسخيشلاريبكلاميعزلالاثمأرصعلااذه

يفناكامهنمدحاوكناكنإو،ةملسمةصقلااذخأدقنيبتاكلاالكنأيلودبيو

.اهشيعيينلاةايحلافورظنمنيعمبناجبارثأتماهتياورواهليلعتواهقيدصت

نماهيفروديامبةفرعماذو،ايكرتيفنيطالسلاروصقنمابيرقناكدقوينورابلاميعزلاف

هيلعلهسيناككلذنمعمسيامةرثكبو\تادحأنميرجيوسئاسدنمكاحيوتارماؤم

شيعينألواحييذلاخرؤملاسحباهشقانيْمَلوهفكلذلو،اهريغوتارماؤملاهذهلاثمأقيدصت

.نيحلاكلذيفايكرتيفالعفهبشيعييذلاساسحإلاباهشقانامو؛اهلخرؤييلاةرتفلافورظ

نيطالسلاريبدتنمهفرعيامباًرثأتماهاورف\ةظحللكيفهلوحميرحتدياكملاتناكدقو

امو،ايكرتروصقيعقتنلاثادحألاةيعونباهللعيومهشورعىلَعهنوشخينملايتغال

.فعضلالاحيفدياكَممْلاو،ةوقلالاحيفةشطابلاةدبتسملاةيكلملاروصقلانماهمماشي

يفهنأشوهامكةصقلاهذهيفةأرملانعشتفيناكدقفزوبدلايلَعدّمَحُمذاتسألاامأ

رهسو،حلفأعداخمىلإلخدوركبيبأمألزغلاهملقبلوانتدقوخيراتلاثادحأنمريثك
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ىلإ-هرظنبسح-مكحلايفركبيبألشفةيلوؤسمازعوميظعلامامإلاكلذميرحعم
هلمعماهمنمدرجتيامدنعهتيبيفحلفأاهببعليةيمداهنملعجينألواحيلامألاكلت

يذلاليلقلاالإاهنعفرعناليلامألاكلترودنأكشالوراهنلايفوأليللايفميظعلا

.ركبيبأةيصخشيفريبكرثأيذبسيل-ةروصةيأاهنعيطعيال
شاعييلاةيخرلاةيرثلاةئيبلاىلإ-هرظنبسح-ركبيبألشفنمابناجاضيأوزعيو

وبأ:ركبيبأاوخأاهيفشاعييلاةئيبلايهاهسفنةئيبلاكلتنألفغأو،ركبوبأاهيف
.بوقعيفسويوبأوناظقيلا

تناكاهضعبيفةصقلاهذهدجأو،خيراتلارداصمعجارأتنكامدنعو

يفةباتكلاىَلَعتمزعاملف؛اهليصافتواهتلمجيفكوكشلانمريثكرواست

ميهاربإناظقيلايبأانخيشريبكلاخرؤملاىلإةلاسرتبتكم٧٦٩١ةنسعوضوملا

يبأةمامإيفريكفتلاتلطأدقل»:ةجابيدلادعبةلاسرلاصناذهو،ماهفتسالل

،ةليغةفرعنباهرهصلهلتقةيضقيفو،ةّيمّتسرلاةلودلاةمئأنمحلفأنبركب

ريثكةصقلايفًيَلَعترطيسدقورداصملانميدينيباميفروكذموهامبسح

اليلدكلمأاليننأمغراَهبقدصمريغيسفنةليخديفيندجأو‘كوكشلانم
ةروصاهمأوًةمئألاةريسَىلَعةليخدةصقلانأيلودبيوكوكشلاهذهىّلَع

نمالاطبألعجواهلاونمىَّلَعتجسنواهيلعتسيقةريهشلاةكماربلاةعقول

..ةيمسرلاةلودلا

©نيدلاةناتموفطعلاونيللاوهاَمتِإركبيبأقالخأنمفرعييذلانإف

لاحلكىلعو،هيلإسانلابرقألو"قيدصزعأللايتغالابهسفنلحمسيفيكف

ةلودلاخيراتييتلخدأنوكتنأاكإاهأبسحأوةثداحلايفكشأانأف

هداسحضعبمهةفرعنبااولاتغانيذلانوكينأاكِإَولايخلاقيرطبةيمتسرلا

دقو،سانلاروثيىَتَحهيلإاهتبسنيفاوعسنيذلامهانوكينأو،هيلعنيمقانلاو

ةيضقلايفنافظقيلاوبأوةسوفنتفقوهيلإامهتبسنققحتمدعلو،ممقديكميفاوحجن

.«هللانيدبفارحنالانعتوكسلامهلقحيفيكفالإو،دايحلافقوم
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الفأيأرومكيأربيلاوثعبتنأوجرأوعوضوملااذهريرحتيفنآلاانألاحَلُكىلَع
ةصقلاهذهعماقفتممكيأرناكاذإف،ءارآلانمهدمتعأامىلإنئمطأىمحعوضوملايف

هناحبسهلاونوخرؤملاهلاقامىلإملستسأويسفننعكوكشلادعبأفوسىنإفةيخيراتلا

.«ايافخلاىلَععلطملاوهىلاعتو
مرحملانم٢١مويةخرؤم)ةلاسرب-هللاهمحر-ناظقيلاوبأخيشلاليلجلاذاتسألاباجأدقو

تملسترورًسلكبو»:ةجابيدلادعباهصناذهو،&(م٧٦٩١ةنسويام١/ه٧٨٣١ةنس

ةيضقنعنولأستاهيفو«(ه٧٨٣١مرحملا٤خرؤملا)١٩٦١٧/٤/١٦يفةخرؤمةميركلامكتلاسر

.ةكئاشلاةفرعنباوركبيبأمامإلا

اذهمظعدقو؛مايلاهذهمكلتعقوامميدقلاذنماَهبةريحلايسفنيفتعقودقل5معن

ًزرس-ماظعلاةمئألانيبنمركبابأبيدألاماملااهنملسنأتمو،يبلقىّلَعرمألا
ةلاسرلالوصوىدلتلحأف،اهنعثحبللةاعدماذهمكلاؤسناكفنيجعلانمةرعشلا

اهيفلوجيلاَهبقوثوميدلييلاعجارملاضعبهيلإتملسو،حلفأذاتسألاخألاىلإمكلاؤس

دقوءاذهلخادهارتامكضرغلابايفاوهباوج-هللاهظفح-ناكفراوغملاسرافلاتالوج

دضداقحألايوذنمةنتفلاةاعدهباهقصلأقلاةهبشلانممورأامكركبابأمامإلالس

ذإتنألضفلاكلو..دحاونآيفاًجهبماًرسمهودحتناعمإبهباوجاولمأتف،ةيضابإلا

.«هقيفوتوهنوعبهللاكدمأاذهنماندزفةميقلاكثاحبأبانتحرح

صنلااهعمو-هللاهظفح-ضويبخيشلالضافلاانذاتسأةلاسرةلاسرلاهذهعمنكلو

:ةجابيدلادعبةلاسرلاصنميركلائراقلاىلإو«نييجردلاتاقبطنعهلقنيذلا

ركبيبأمامإلاةيضقيفكباتكباوج-هللاهظفح-ناظقيلاوبأخيشلايلعلاحأ»

ريخأتلالبقتالييلاهفيلآتضعبمامتاب-هرمعيفهللادمأ-خيشلالاغتشالهفرعنباهرهصو

امهنيبو،«ييجردلاتاقبط»و«ةّيضايرلاراهزألا»الإلايتغالاةياورلردصمانيدلسيلو

هئأو"قرشملانمناظقيلايبأمودقلبقناكييجردلادنعلايتغالانأهمهأنمريبكفالخ

هبعقويناكف،هسفنل-هللاهظفح-ميهاربإضويبخيشلاةمالعلالضافلاانذاتسأهراتخايذلامسالاوه:حلفأ١(

هيدانتاللاوحألاعيمجيفانكفمسالااذههبالطعيمجبحأدقو،.دئارحجلاوتالجلايفاهرشنيلاتالاقمل

.مسالااذهريغهنيبواننيباميفانتابتاكموانلئاسريفلمعتسنالو،هبالإ
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ةعيطقلادحىلإدتشادقةفرعنباوركبيبأنيبفالخلانأوقافتالاعنملركبيبأىلإبسن

ةنتفلاهذهيفنورظنيونوعمتجيسانلاواليتقحبصأهئأو،لايتغالالبقبرحلاىلإلب

ركيبوبألزتعافهمودقبعفترافالخلانأوءءاننألاهذهيفمدقناظقيلاابأنأو،اهئافطإو

.ةعاطلاوعمسلابسانلاهلنادو،دمَحُمةمامإلاىلوتو

يفكشلايفكعموهعمنحنو،ركبيبأىلإلايتغالاةبسنتبثيال-هللاهمحر-يجردلاف
يضقيينيجردلاهركذيذلادَحْلاىلإنيلجرلانيبهلاعتشاوقاقشلاوعازنلادادتشاو"كلذ

اًمخراصنلعيةروصلاءازجأنمءزجَلُكنأىلَع..اهلصأنماهٹتجيوتارماؤملاةروصىّلَع

كبحدحىلإركبيبأبةدالبلاوهفسلاوفخسلاغلبيلهو،ةديلبلاةعنصلاولفغملاقيفلتلاب
امعرظنلاعطقب،هروصتنالوهنظنالاماذه\ةحوضفملاةينايبصلاةروصلاكلتىَلَعةرماؤملا

نلورمألاهديبنإفهمدهنيدهلحابأنإو،قلخةحامسو،نيدةناتمنملجرلاهبفصو

.ملعأهللاوإمزحأوفرشأةروصبهذيفنتهزجعي

مالكصنكيلإانثعبدقفاذهعموءاندنعاممرثكأرداصملانمكدنعنوكيدقو

©رظنلاناعمإويورتلادعبثداحلااَهبيورتيلاةغيصلابىردأدعبتنأوءاطايتحاتاقبطلا

نمهددصبتنأاممامتإىّلَعكناعأو،كاطحددسو8©كديبهللاذخأ،هيلعقلعتوهبقعتامبش

.«هلجآتنأوجرتوهعفنلجاعةمألاوجرتكليلجلمع

نيبعضأتالسارملاهذهنمميركلائراقلامامأاهعضأنأتدرأينلاةروصلالمتكتلو

:صنلاكيلإوهتلاسرعم-هللاهظفح-لضافلاانذاتسأهلسرأيذلاتاقبطلاصنهيدي

نبانيبوهنيباملركبيبأرمأيفنيعمتجباهلهأدجوف"ترما"ىلإناظقيلاوبألصو»

ةفقاومركبيبأنيبوهنيبتناكف،"تزرَهات"لهأنايعأنملجرهفرعنبانأكلذو{هفرع

حبصأكلذيفسانلاامنيبف،امهنيبعفترتالنتفلاو،عقيقارتفالاداكو\برحىلإتضفأ

ةللارسياملق،هتعاطىلعقافتالاعوقونمعنماماذهيفركبيبأىلإبسنفاليتقةفرعنبا

خلسناوةيالولاركبوبألزتعاففاصوألاحئابقلاًعطقو،فالحخللاعفرناكدُمَحُممودقب

.«هتعاطوهعمساومزتلاو،ةعيبلاهلاودقعف،اهنعاًديحَمدّمَحُملسانلادجيملو،اهنم

.«انيديأنيبييلاةخسنلايفيفرحلاصنلاوهاذه»:لوقيفاذهىلعلضافلاذاتسألاقلعيو
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ريغصلانباتاياهمحلفانبركبوبا
ريغصلانباىلعادمتعادقوروبدىلَعدًّمَحُمو،نرروابلااشابلا:نيريبكلانيخرؤملانأتلشًال

الةملسمةضقهدنعهادجواماوذخأدقامهنأوركبيبأنعامهالكهبتكاميفايلكادامتعا

ريغصلانباةلاسرنإف،كلذيفناروذعمامهو..شاقنيأيعدتستالو،‘كشلااهيلإبرستي

:يليامظحالأنأعيطتسأكلذعميكلو.ةيمتسرلاةلودلاخيراتنعرداصملاقثوأنمربتعت

يفهلوقليلدب،قيفلتلاوبذكلابهمهتنالوريغصلانبايفةُهاَرَلاوقدصلاضرتفننحت

ديزأالو،اهيناعمىلَعاهفرحأالواهيفقدصلامتأنأو»:ةيمتسرلاةلودلاخيراتنعهتلاسر

نمالو‘تاءورملايوذميشنمسيلهيفةدايزلاوربخلافصقنلاذإ،اهنمصقنأالو،اهيف

نيلقتسممهبمهاذملو«نيهراكمهريسلو،نيضغبمموقللانكنإو،تانايدلايوذقالخأ

ةواللطمهبجعتنممانسلفهولواميفمهدعوانبلصتاامىلَعمهريسانركذنإونحنف

.«مهريسنسحالو3مشاعفأ

ةلودلاةمئألاّضغبمناكريغصلانبانأاذهيفميركلائراقللحضتيهنأكشالو

كلذمغرهأررقيهنكلومهنمةريسلانسحولدعلاهبجعيالناكمهلهضغبلوإةّيمّنسرلا

؛اهريغيالوهيلإغلبتامكلدعلاوةماقتسالاىّلَعةلادلامهرابخأوةنسحلامهريسلقنيوهف

يلاثادحألاورابخألانأاذهنمحضاوو،تاءورملايوذميشنمسيلرابخألارييغتنأل

ةفرعملاريغىرخأقرطنعهتغلباَمئإَوںاهدهشيملواهرضحيْمَلركبيبأدهعيفتعقو

.ةمزالاةينيقيلاةيصخشلا

مويلاربتعتيلاهتلاسريفهلجسوهيلإلصواملقنفدحاوريغنعهيلإتلصورابخألانإ

نعةلاسرلاهذهيفءاجاميفلمأتننأاندرأاذإف{ةّيمّتسرلاةلودلاخيراتيفقئاثولامهأنم

هضعبمدهييذلاضقانتلانماريثكدجناننإفركبيبأدهعيفقالخألاوعئاقولاوثادحألا
دهعىلإلازتالهباهتقصلأوركبابأاهبتمهتاوةرماؤملاتربدييلاسوؤرلانأو.اضعب

هتغلبامنإريغصلانباىلإتغلبيلارابخألانأو..هاحتالاسفنيفاهدوهجيلاوتريغصلانبا

.هئارونمةيمتسرلاةلودلاوركبيبأميطحتىلَعلمعيناكيذلابناجلااذهنم
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ىلَلَعمركلائراقلادعاسياممهلعلو،هيمارمقيقحتلهدوهجيفارمتسملازيالهنإو

ريغصلانبااهمسرييلاروصلااعمضرعتسننأاهثادحأقئاقحمهفتوةيضقلاهذهةسارد

عملامعألاكلتبسانتتلهو،لامعأنممهنمَلُكىلإبسناممت،ثادحألاكلتلاطبأل

:روصلاهذهميركلائراقلاىلإو؟روصلاكلت

نكتملركبوبأيلواًمَلَف»:ريغصلانباهنعلوقيباهولادبعنبحلفأنبركبوبأ١

ةةكيرعلانيلاداوجاًحمسناكنكلو.هئابآنمهلبقنميفناكامهنيديفةدشلانمهيف

.«نيضاملارابخأوراعشألاوبدألابحيو،مهتاءورمىلَعمهعياشيوتاءورملالهأحماسي

نيلخرؤموبيدأوملاعةروصيفركبابأزربيةروصلاهذهلملاعلاراطإلانأىرتتنأف

.اهيلعدعاسم،ةءورمللبحم،داوجحماستمبناجلا

يفةياشوببلقنينأنكميهقالخأهذهالجرنأميركلائراقلااهيأقدصتنأنكميلهف

.؟ةئيربلاسفنألالاتغيرمآتمىلإةدحاوةسلج

غليشحوىلإبلقنينأنكميدودولائداهلاعيدولالجرلااذهنأقدصتنأعيطتستله

ةياوربسح-هيدلقيدصزعأوهرهصلايتغالةرماؤمهيدينيبعضوتلجرىلإلب؟مدلايف

،اهيفهرودبموقيف؟-اهذيفنتةقيرطواممنامزواهناكمديدحتواهليصافتعيمجبريغصلانبا

.هلةرماؤملاوعضاوططخامبسحماكحإوةقدبهذفنيو

..اذهقدصينأنكميالبئاصلاقطنملاوميلسلاركفلانإ

ىلإحاتحالمارجإلاراودأبموقينأدوعتنممومويلانيمرجملاةاتعنمركبوبأناكولو

!؟دودولايمحلالجرلاكلذبفيكفريكفتلانمديزموتقولانمديزم

دقناكو!اًحمَساداوجاليمجاًميسوناك»:ريغصلانباهنعلوقيةفرعنبدّمَحُم٢

هآرامنادوسلاكلمبجعأفباهولادبعنبحلفألبقنمةيدمبنادوسلاكلمىّلَعدفو

ةيهلانسح،هجولانسحتنأ:لاقوهيديزهفليخلابكراذإهتيسورفوهلامجوهتبيهنم

هفلخنموهيدينيبىشمركبابأديريهرادنمبكراذإةفرعنبادّمَحُمناكو.لاعفألاو

.«لاعتيصويوديفةفرعنبدّمَحُمكلذَلُكيفو...ممألانمممأهراسينموهنيمينمو
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يغلجرةروصيفهزربتةفرعنبدمَحُملريغصلانبااهعضوقلاةروصللماعلاراطإلا

.روهظللىعسيةمظعلارهاظملبحُمبوبحمليمجمرك

ربكأىلإلوصولابهسفنثدحينممهلعجتو،سانلاهلوحعمحتتافصلاهذهنأكشالو

السو،فنعلالئاسوىتحلئاسولاعيمجلوصوللذختاقئاعهقاعاذإف{ةلودلايفزكارملا

كلاسمنوكلسيابلاغلجرلااذهلاثمأوهسفنيفهزكرموهقلخعمبسانتتقلالبسلاَلُك

.دياكَمْلاوتارماؤملاريبدتىلإنوردحنيالوفنعلا

امريغصلانباهنعلاقدقو،ناظقيلاوبأ:وهةياورلاهللاطبأنمثلاثلالطبلا٣

دجسملاجراخسانللسلجدقوهسلجمترضحوءهترامإوهمايأضعبانأتقحلدقو»:يلي

نمةداسوهلتيمردقوزئانجلاىلصميقايناثاًمويهتيأرو...يبرغلارادجلايلياًممعماجلا

ضيبأةماقلاعبرمناكو،سانلاهوجونمتاملجرنفدغارفرظتنياهيلعسلجفمدأ

نوكتنأًالإهيدينيبدحأقطنيملسولجلابمهرمأوسانلاسلجاذإناكو،ةيحللاوسأرلا

.«اًئيكساكساناًغروادهازناكوءهيلإعفرتةمالظ

كسانعرودهازلجرةروصيفناظقيلاابأزربيةروصلاهذَّهلماعلاراطإلانأىرتتنأف

ىلإردحنيةروصلاهذهيفالجرنأناسنإقدصينأنكميله©بيهمتمصللمزتلمروقو

مايقلابهيرغيواهذيفنتىلإهاخأعفديمت؟اهليصافتقدأبلايتغاللةطخعضيرمآتمشاوةفص
.!؟هلافطألاخوخألااذهرهصىلإههجومنوكتتقولاسفنيفو؟ةيزخملااهراودأب

لوصفمهيلإتدنسأنيذلاةئالثلالاطبأللكيدينيبةرصتخماهتعضويلاروصلاهذهدعب

ظحلتنأييمهي..ةيحضةفرعنباو،اذفنمركبيبأو،اططخُمناظقيلايبأرابتعابتارماؤملاهذ

.لمأتلاىلإوعديامةصقلاهذهةياوريفهبولسأيفنإفءةصقلايوارريغصلانبافقوميعم
ريثكهسفنيفجلتعتتناكةرماؤملاثادحأوةاورىلإعمتسيوهوريغصلانبانأيلودبي

هذمملقنيفيرحتلامدعبهمهتيئراقلانأىشخيهنأكناكو،قيدصتلامدعوكوكشلانم

امبهنأبيلاسألافلتخمبرركيطايتحالاريثك،سارتحالاديدشادبدقفكلذلورابخألا

عمهلقنينأالإكلميالكلذعمهّتكنَو،هغلبامةحصيفكشيناكاَمبرهنأو،هغلباملقني
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هيلإرظنافءهتاسارتحالمأتننأمهملانمو"نولوقيامكيوارلاىلعةدهعلاوسارتحالا

:اهغوصيفيك

دقاذهةفرعنبدّمَحُمناكو:اولاق»،«اولاق»،«دحاوريغينربخأ»،«ةعامجينربخأ»

نبدُمَحُملةقيقحلابوركبيبألمسالابةرامإلاتناكف:اولاق»3«ركب-نأتخأبجوزت

هللاف»؛نهمامعأوهناوخإرئاسنودةصاخناظقيلاوبأمالكلااذهبدرفنملا:اولاق»&،«ةفرع

.«ناككلذيأملعأ

سحبناكلجرلانأاهنمودبيو،ريغصلانباتازارتحاوتاسارتحانمةلنمأهذه

املاهيفكشينكيملولو،اهنملصنتييكادهاجلمعيوهف،كهلهاكىّلَعىقلتةيلوؤسع
.حاحلإلااذهباهنملصنتلالواح

مدعاَمّبرلفاهتحصيفكشلاعمرابخألاهذهلقنىلإريغصلانباتعدييلابابسألااأ

ىلإلمعيلازيالاهذفنوتارماؤملاربديذلابزحلانإمث،نيحلاكلذيفةقيقحلاىلإهلوصو

اولقننيذلاةاورلالَعَلو،ةرماؤملااهتططخامكةميرجلاتابثإىلإىعسيوهو،نيحلاكلذ

كلذلواضيأكلذفرعيناكهلَعَأو©بزحلااذهنماوناكريغصلانباىلإةرماؤملارابخأ

.مهنعلقنلانمارفمدجيملهنكلومهيفكشيرهف
هلنيبتيثادحألاهذهنعريغصلانباهبتكامأرقيناكاذإئراقلانإف:ةلمجلابو

قدصواهتحصيفكشيوهوثادحألاكلتيوريناكهسفنريغصلانبانأحوضوب

نعهيوريامهغلباَمّنِإهنأربخينأصرحف"قيفلتلاوأبذكلابمهتينأىشخيناكف،اهتياور

باصأكابترالانماعوننألصفلااذهيفظحاليميركلائراقلالَعَنو5هلهولاقوأةعامج

هناسلبانلاهلقنيملوهفةمسرلاةلودلاخيراتنمةرتفلاهذهنعثدحتيوهوريغصلانب
كلذمغروهوهيلإاهوغلبنيغلبمنأىلإريشيناكاَمْنإَو5ايداعادرساهثادحأانيلعدرسيو

اهيفىقلتيلاةفورعملاةيئاورلاةقيرطلاىلعنيغلبملءامسأركذيملهنأل؛مهمءيشهتافدق

هيلإهجتتةفيفخةممتنإفديدشلاهسارتحامغراذكهو،ثدحلللألايوارلاىلَعةدهعلا

..ةرتفلاكلتيفةريثكيهو،ةضراعتملابازحألانملقنلاو،قيقحتلاويرحتلايفرصقهلب

.دقنلانمملستيلاةبترملايفاوسيلمهنأل؛مهنعلقننمءامسأركذلافغإىلإدمعهنآوأ
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ريغصلانباسابخافضقاننلا
نباتخأجوزتركبابأنأوركبيبأتخأجوزتهفرعنبادًّمَحُمنأريغصلانباركذي

يفناكوأهسلجميفناكءاوسركبيبأنعبجحيالناكةفرعنبانإ:لوقيوةفرع

هبجحليعادالفةفرعنباتخأيهركبيبأةجوزتناكذإيعيبطءيشاذهو..همرح

الهئأامك..ءاشييمامترايزوهتخأىلعلوخدلانعحضوأةرابعبوأاركبيبأتيبنع

هلنإف،ناذثتسانودبركبيبأتيبىلإلخدينأةبارقلاةمرحهلسيلنممهريغلقحي

.نيملسملاتويبعيمحلامكةنومضمةمرح

.هيلعلمتشتامفرعنواهلمأتنلريغصلانباصوصنلقنننأانبنسحيهنأودبيو
ناك‘بجحييملركبيبأبابىنأاذإةفرعنبدّمَحُمناكو»:ريغصلانبالاق١

الهمامعأوركبيبأناوخإعيمجوناظقيلاوبأناكو،هتمرحيفوأهسلحبيفركبوبأ

.«اوفرصنالإوهسلحبيفناكاذإناذثتسابًالإركبيبأىلَعنولخدي

:ناظقيلايبأنعثدحتيوهوريغصلانبالوقيةرشابممالكلااذهلبقو
امبهملعأوهيلعلخداسلاجهدجونإفركبيبأهيخأبابىتأراهنلارخآناكاذإف»

ىّلَعأرقاهتمرحىلإلصيهئأملعنمللاقالغتشمهيقلنإو؛مكحوربخنمهموييفثدح
.«ةئداهتسمأوةئداهمويلاكتنيدمتحبصأ:هللقو،مالسلاريمألا

وهف"ىلوألاةرابعللضقانتلالكةضقانماهدحتةرابعلاهذهميركلائراقلااهيألمأت

اهتمرحيفوأهسلجبيفناكءاوسركبيبأنعبجحيلةفرعنبانإ:ىلوألايفلوقي

هسلحبيفناكءاوسهيلإنولصيالوهنعنوبجحيياوناكناظقيلاوبأمهنموسانلاةيقبنأو
.نذإبالإهمرحيفوأ

لخدهسلحبيفهدجونإفركبيبأىلعايمويرمبناظقيلاابأنإ:لوقيةيناثلاةرابعلايفو

،رابخألاهغلبيفلوخدلاهلزوجينمىصوأهمرحدنعهدجونإو؛مويلاثادحأبهربخأو

ملخديفناظقيلايبألامرحمنكتملركبيبأةجوزنأل؛يعيبطلافقوملاوهاذهو
.ةفرعنبالخديامكءاشي
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مزتلملامشتحملارصعلاكلذيفكولسلاوثادحألاةعيبطةساردعمنيتصقلانيبةنراقملاو

ابأنأتمعزف{ةرماؤملالوصفاَهبكبحتلتربدييلاةريخألاةقيفلتلاهذهنعفشكت

!؟ناظقيلاوبأهيفنكيْمَلاذإهسلجميفنكينمو،ركبيبأسلجمبنعبجحيناكناظقيلا

؟!شاقنوأورتنودربخلاتبثأفريغصلانباةظحالملاهذهتتاففيكيردأتسلو

دقو!؟زوبدلاونورابلانيريبكلانيخرؤملانمَلُكاهيلإتفتليملفيكىردأتسلامك

.اًيلكادامتعاريغصلانباةلاسرىَلَعودبياميفادمتعا

تبسنلاةرماؤملاثادحأنعريغصلانباةلاسريفدرويذلاضقانتلانمةروصهذه

.ركبيبأىلا
سرادلا4ئراقلامامتهابلجتستنأقحأوحضوأاهنأيلودبيىرخأةروصكيلإو

:ريغصلانبالوقي‘ثحابلاو

.«ةفرعنبادًمَحُملةقيقحلابوركبيبألمسالابةرامإلاتناكف:اولاق»٢

ىَّلَعمجعلاو«اريمأركبابأهاخأدجوفقارعلانمناظقيلاوبأمدقنأىلإ»:لوقيو

6هركنيملوائيشريغيملف،هيلعمهامىَلَعسانلارئاسو،مهبتارمىلعةسوفنلاوإمهلاوحأ
وبأناكوهيدينيبةبسحلاو،هلمايقلاهلرهظيلب،هاخأاهيفعزانالوةرامإىعداالو

يبأهيخأىلإاهزاوحأوةنيدملايفرظنلافرصف‘تاوهشلاىلإليمبو"تاذللابحيركب
يبةيالونمهآراميفمزحلابذخألاوقرشملابدأعمةيافكلانمهلرهظامعمناظقيلا

نمفهيفسلجيفةنيدملايفدجسمىلعأىلإبكريناظقيلاوبأناكو..مهريسوسابعلا
ءاًيفاشارظنكلذيفرظنةطرشلاباحصأوةاضقلاولامعلانيبسانلانمهيلإملكت

مئالةمولهللافهذخأتملو،رغصوأهردقمظعطخسويضرنمىلَعَقَحْلاىرجأو

ركبيبأهيخأبابىتأراهنلارخآناكاذإفهلعفهوخأهلدمحو،كلذ"ةارشلا"هلدمحف

الغتشمهيقلنإومكحوأربخنمهموييفثدحامبهملعأوهيلعلخداسلاجهدجونإف

مويلاكتنيدمتحبصأ:هللقو،مالسلاريمألاىَلَعأرقا":هتمرحىلإلصيهنأملعنمللاق

يمكحيو،اهاصقأىتحةنيدملاففاطوبكرليللايفناكاذإو،"ةئداهتسمأوةئداه

فرصناكلذعيمجمكحأاذإف،هراداوفاوينأثداحثدحاذإمهرمأيو"يرورضلارمألا
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نمةنيدملايفناكامبهملعأاسلاجهدجونإفهيخأبابىلإادغةادغلابناكاذإف،هرادلإ

سانلابولقبلجىتحكلذكلزيملفءودهناكنإءودهوأڵٹدحناكنإثدح

.«هوحنتلاموهيلإ"ةارشلا"و

ءةيقيقحلاىلَعرمآلاوهناكنيلجرلايأفمكحلايفركبيبأفقومنعرظنلاانفرصاذإ

.؟حلفأنبدّمَحُمناظقيلامأةفرعنبدّمَحُم

وهوهنكلو،لامجإلاىلَعاذكهةفرعنبالةقيقحلابتناكةرامإلانأريغصلانباركذ

اهيلعهرهسوةرامإلالامعألهترشابمو،ةيمويلاهتريسلصفدقناظقيلايبأنعثدحتي

ناكهلإمُت،سانلاعيمجهبحأىتحاهللولحلاذاختاوسانلالكاشمةيلوتو«اًرامنواليل

هيلعضرعهسلجبيفهدجواذإف،مويلايفنيترمركبيبأمامإلاىلَعهلمعةجيتنضرعي

هلزوجينممهمرحدنعكلذهيلإغلبينمفلكهمرحيفهدجونإوةرشابمكلذ

ئراقلااهيأىرتالأ؟هفرعنباديبتناكلاةطلسلايهامف..ةرشابمهيلعلوخدلا

.؟!!اًحضاواضقانتاذهيفمركلا

نأروصتأنأعقاولانمهبرقلهقدصأنأوتاياورلاهذهيفهمهفأنأعيطتسأامَُكنإ

؛مويلالاقيامكةيبعشلاطاسوألايفهزكرمهللجروهركبيبأرهصةفرعنبادّمَحُم
ريستنيعماطلاوتاجاحلابالطنمةعوُمجَمهلوحفتليمامإلاروزينأديريامدنعوهف

هلخدينأعيطتسييذلاهسلحجبيفريمألاناكءاوسلخدركبيبأبابىلإغلباذإف،هلوح

ةقالعلاهلتناكنملإهيلإلخدينأعيطتسياليذلاهمرحيفناكوأ،دحاولك

ىلإلخديامكركبيبألرتمىلإلخديةفرعنبانأعابتألاكئلوأىريو..ةحيبملاةيعرشلا
ىلإفاضيةلودلارومأيفهفرصتوهماقمعافترالكلذنأنونظيف"ناذئتسانودهسلجب

.ةياعدلاةنسلأهلنوقلطيفسانلاضعبلبرآملاضعبيضقيامبرهنأكلذ

:يتأياميعمميركلائراقلالمأتينأدوأاذهدعب

عتمتيناكةفرعنبانأساسأىلعتروصةفرعنبالايتغايفةرماؤملاثادحأنإ-

براقأهدسحوهنمراغدقفكلذلويلعفلامامإلاناكهنأوركبيبأةمامإيفءيشلكب

ةرماؤملاكلتناظقيلاوبأكبحكلذلجأنمهمأو،ناظقيلاوبأاميسالوهتاوخإومامإلا
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نبانعكلهانلقناملكتءارقبكنكلو،امباكتراىلإركبابأهاخأعفدو،اهطويخجسنو

هلكرتيذلاوهف،ناظقيلاوبأوهاَمئِإنيحلاكلذيفيلعفلامكاحلانأدحتريغصلا

.مزحوةهازنوةءافكبكلذىلوتيناكهئأو،قلطملافرصتلا

نباركذامكرومألاو؟هدسحياذامىلعو؟هفرعنبانمناظقيلاوبأراغيءيشيأىلعف

نبانإو..بحمهلبعشلاو‘نوضارهنع"ةارشلا"وضارهنعهوخأو،هديباهلكريغصلا

:روصثالثهلمسرةفرعنبانعثدحتيوهوريغصلا

.ةيسورفودوجولامجولام:ةيصخشةروص:ىلوألا©

.عابتألاوشاوحللعانطصاو،رهاظملاوروهظللةبحمو،مظاعت:ةيقلخ:ةيناثلا©

نبانأل؛عمالمالوطوطخاهيفحضتتالادجةتهابتناكدقو:ةيلمع:ةثلاثلا©

.«ةقيقحلابريمألاناك»:هلوقيهةدحاوةلمجباهيفىفتكاريغصلا

روصثالثهنعثدحتيوهوناظقيلايبألمسردقفروصثالثةفرعنبالمسرامكو

:اضيأ

.راقووملعوكسنوعروونيد:ةيصخشةروص:ىلوألا©

عمماكحألاءارجإيفمزحو،رومألافيرصتولكاشملاةحجلاعميفدج:ةيقلخ:ةيناثلا©
ةلودلافمكحلاةمظنأنمنابستكمبدأوةربخوةردقموةيافكو.ةهازنوةلادع

.اياعرلاميظنتومكحلاةفدرييستيفةحلاصلابيلاسأللسابتقاو،ةيسابعلا

عيمجفيرصتيفهكولسو،يمويلاهلمعططخملةحضاوةروصيهو:ةيلمع:ةثلاثلا©

الواهبقعيالييلاةعرسلابهذيفنتوكلذماكحإو،اهنمائيشهريغلىقبيالامبةلودلانوؤش

.ىوكشاهللختت

ةفرعنبانعليقاملعجتةفرعنبالتعضونلاةثلاثلاةروصلابةروصلاهذهةنراقمو

نبالوخدناكاذإلإمهللا‘تبثيوأميقتسينألاوحألانملاحبنكميللاحلااذهيف

يفوألاملايفاعمطهلنيفلزتملاوأنيعماطلاضعبعابتاوأڵباجحنودهرهصىلَعةفرع

.عقاولاقطنمنعءيشدعبأاذهو،ةرامإلاةقيقحوهربتعيهاجلا
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هكولسوهقالخأوهنيدبناظقيلاابأنأقدصينأهسفنمرتحيلقعيألنكمالهئزو

ريبدتوةياشولاىلإردحنينأنكميامنأشلفيرصتوةلودلاماهمنمهيلإدنسأامو
:لاقامدنعهسفنريغصلانباو‘كلذيفةحلصموأعفاديأهلسيلهئأو،تارماؤملا

كلذقدصيمل«همامعأوهتوخإرئاسنودةصاخناظقيلاوبأمالكلااذممبدرفنملا:اولاق»

كلتىَّلَعبقعكلذلو‘هسلجبرضحو‘بثكنعناظقيلاابأفرعيذلالجرلاوهو

هتقيرطبسح-ةياورلاةعبتنملصنتامدعب««ناككلذيأملعأهللاف»:هلوقبةلمجلا

.«اولاق»:ةلمحلالوأيفهلوقبةدوهعملا

وبأناكبجحتلركبيبأبابىتأذإةفرعنبدّمَحُمناكو»:ريغصلانبالوقي٣

نولخديالهمامعأوركبيبأناوخإعيمجوناظقيلاوبأناكو،هتمرحيفوأهسلحبيفركب

املفهيفمهاروشدارأرمألهسفنىلإاًمويمهعمج»:لوقيو،«ناذثتسابلإركبيأىّلَع

.ةرماؤمللمهكبحوةفرعنبابمهتياشوكلذدعبصقيو،«...اولاقةولخلاباورفظ

موماهرمأيفمهريشتسيلهتصاخعمجركبابأنأةصقلاهذهيفرظنلاتفلييذلاو

نبااهروصيامكةلودلايفةفرعنباةلزنمتناكاذإف..ةفرعنبدّمَحُممهعمرضحب

فيكو،هفرعنباهرضحيالوةلودلارومأنمماهرمأيىروشسلجبدقعنيفيكفريغصلا

الةفرعنبانإمث،مهتمدقميفةفرعنبانوكيالوممتراشتسالاسانركبوبأوعدي

امكتددعتدقوسلاجلاهذهنعباغفيكف!مامإلاسلاحبنعبجحيالونذأتسي

.اًحضاواضقانتاذهيفنأكشال؟ريغصلانبالوقي

وبأ-ةرماؤملاليصفتوةياشولايأ-مالكلااذمبدرفنملا:اولاق»:ريغصلانبالوقي٤

:يليامهباتكنمرخآعضوميفلوقيو،«همامعأوهناوخإرئاسنودةصاخناظقيلا
.«ةسوفنةودعىلإراصونيقيرفلاناظقيلاوبألزتعاو»

وبأاذهف؛مالكلااذهيفضقانتلاوةبارغلانمءيشبميركلائراقلااهيأيعمسحالأ

هرهصبهليشيوةصرفلاهذهزهتنيفمامإلاعمةولخبرفظيريغصلانيالوقيامكناظقيلا
كلذلكىلإمامإلابيجتسيف،امباكتراىلإهوعديولايتغاةميرجهلططخيث،ةفرعنبا
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كبيبأىَلَعسانلاروثيوةرماؤملافشكنتامدنعو.ايسيطانغماًمسيونتمونموهامنأك

الفيك...ةسوفنةودعيفدمجونيقيرفلالزتعادقديعبنماًجرفتمناظقيلاوبأفقي

تبثركبابأنأواميسال‘فقوملااذهىلإهعفديذلاوهوتاظحللاجرحأيفهاخأهرصني

اططخمهرابتعابةيضقلارارسألكفرعيوهوناظقيلايبأبجاونمناكامأ!؟طقسيملو

ءاضقلايفهتبغرققحيللقألاىلَع،ةوقنمهيدلاملكبركبيبأبناجىلإفقينأاهل

فقوملااذهلابقتسالةدعلادعأدقنوكينأهبجاونمسيلألب؟هراصنأوةفرعنباىلَع

.هريغو

.«ةكيرعلانيلاداوجاًحمَسناك»:ركبيبأقالخأنعريغصلانبالوقي٥

الإركبيبأىلَعنولخديالهمامعأوركبيبأناوخإعيمجوناظقيلاوبأناكو»:لوقيو

.«ناذثتساب

نيللاداوجلاحمسلالجرلانألوبقمريغاذهنأميركلائراقلااهيأيعمىرتالأ

لاحرلانمعونلااذهكسانلاعمنوكياًممرثكأهبراقأوهلهأعمكلذكنوكي}ةكيرعلا

وهوركبيبألنكمأفيكفةبارقلايوذنمةيوقلاتايصخشلامامأاًميعضنوكيامابلاغ

‘هسلحجبنعمهدريوهبراقأهنعبجحي،روفنديدشظيلغىلإبلقنينأنيللاداوجلاحمسلا

ولاهنإ؟!نذإلاراظتنايفهبابىَلَعمهسبحيف،همامعأوهنمربكألاهتوخأىتحرقويالو

امملةقباسلافاصواألابوهو؛هلاحنوكتنأاكلذنكمألمهنمدرفعمةلاحتناك

.!!ليقاميفبايترالاوكشلاىلإوعدي

نمةرداصنوكتنأليحتسيةفرعنبالايتغاةرماؤمنأحاضيإليفكياذهنأبسحأ

اامهكولسكلسيوامهريكفتبركفينموأ©‘ناظقيلايبأنموأركبيبأنمةرامإلاتيب

اضيأةفرعنبااَمبزو،اًعمناظقيلاابأوركبابأبرضتنأديرتراكفأامتربدامنإو

مئاقلافالخلالغشتنأنماريخدحجتملو"قلغنتالاهنفامماوبأتحتفنااذإعامطألاو

.نينثالانمحيرتستلركبيبأىلَعةمهتلاءاقلإوةفرعنبالتقبةنتفثدحتف
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!؟انعضركبوباناكله

ضباهقلطأةفصشقانأنأبحألصفلااذهيفينأميركلائراقلافرعينأةوأ

ةلسلسيفةوخرلاةقلحلاهئأبهفصووءاًفيعضناكهنإ:اولاقفركبيبأىلَعنيخرؤملا

نباةلاسريفدروامىّلَعدمتعأفوسهذهيشقانميفينإو،ةيبهذلانييمتسرلاةمئألا

.هرصعنمرداصملابرقأيهو‘طقفريغصلا
فالسأيفتناكامةدشلانمهلنكتملركبابأنأهغلبىلإادانتساريغصلانباركذ

ىللليميناكهئأو،خيراتلاورعشلاوبدألابحيقلخلالهسةكيرعلانيلناكهئأو

.افيعضهربتعاقالخألاوتافصلاهذهلجألو،ةايحلاتابيط

يبأمأىَّلَعهبضغماجبصورايتلااذهيفقاسنافزوبديلعدّمَحُمذاتسألاءاجو

؟اقحاًميعضركبوبأناكلهف،ائيشاهنعفرعيالواهليختيناكيلاركب

نأدعباهرثكأنوخرؤملاركذيلاوهدهعيفتعقولاةليلقلاةيخيراتلاثادحألانإ

ةلودللوركبيبأليداعملابناحجلابلاغلايفاهعاذأو{ةياعدلااهتهوشو‘ءاوهألااهتفرح

همهفتو،هكرادمةعسواهتوقىلَعلدتاَمَتإَوركبيبأفعضىّلَعلتالةيمتسرلا

.هربصوهمزحوهتدارإةوقو‘هرصعيفةسايسلاىرحب

ئ،ةرتفلاكلتخيراتيفةتباثلاقئاقحلاضعبضرعتسننأبجياذهانلحضتييكلو

.هيلإيدؤتامواهتلالدلمأتن

توصعفتراسانلااهيلإعراسوركبيبألةعيبلاتنلعأامدنع:ىلوألاةقيقحلا١

ةاعدلادقتنيو،هتضراعمانلعمعراوشلايفحيصيناكوةضراعملابزوألانبزيزعلادبع

يفةضراعملاربتعتينلاةيبلغألابتمتةعيبلانكلوحوضووةحارصيفركبيبأةعيبىل
يفحيصييذلالجرلااذهنمركبيبأفقوموهامف..ةدوجومريغاهنأكاهبناج

اذهيفكلسلنيخرؤملاضعبنظيامكافيعضركبوبأناكول؟هتعيبلاضراعمعراوشلا
؛هريغلةربعهنملعجيللجرلانمماقتنالاىلإعراسل..ءافعضلاماكحلاكلسمثداحلا

اذهنألو\ةضراعملاهيلعرثؤتوأدقنلاهنملانينأهبصنمىلعىشخيفيعضلانل
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تاوصأتاكسإبًالإمهزكارمنوتبثيال،ءافعضلاماكحلاهيلعراسيذلاوهكلسلل

ةبحمنموهسفننمقثاولايوقلامكاحلاامأ،دارفألاوبوعشلاتايرحقنخو،ةضراعملا

.‘همكحلالخعقييعيبطءيشىلإهترظنلإةضراعملاتاوصأىلإرظنيالوهفهلبعشلا

ىوتسمىّلَعةيلوقلاةضراعملازواجتاذإًالإهبمتهيالو،هلطابلمهيوهقحنمديفتسيس
وأةمألافوفصقيرفتوأ.ةنتفلارانلاعشإىوتسمىّلَعةيلعفلاةضراعملاىلإدقنلا

مسحتييلاةبرضلابرضيفةوقلافقوميوقلاذختيذئنيحو،ةميرحجلابابسأباكترا

مئارجلاباكترانودلوحتوأةقرفتملافوفصلاتاتشملتوةلعتشملارانلائفطتورشلا

.لدعلاوَقَحْلازواجتتالكلذَلُكيفيهوةعقوتملا
ىنحةضراعملابعراوشلايفحيصييذلازوألانبزيزعلادبعىلعركبيبأتوكسنإ

.ركبيبأةوقةلدأنمليلدةعيبلامامتدعب

سانلاو،ةدحاوةوعدلاوةعمتحبةملكلانإ»:ريغصلانبالوقي:ةيناثلاةقيقحلا٢

امىلعرودصلايفصاوخلالهأولئابقلانيبنئاغضلانأًالإ..مهلاوحأىلعنوميقم
.«ةرامعلايفةدئازدلبلاونكستمتجيهتبورحلئابقلانيبو،هيبأمايأيفتناك

؛محهلاوحأىلَعمجعلاو.اريمأهاخأدجوفقارعلانمناظقيلاوبأمدقنأىلإ»:لوقيو

.ائيشركنيملو،اميشريغيملف،هيلعمهامىَّلَعسانلارئاسو؛مهبتارمىّلَعةسوفنلاو
.«هاخأاهيفعزانالوةرامإىعةاالو

ةمامإلابهتعيبنيبامإمكحلاركبوبأاهيفىلوتيتلاةرتفلايفدالبلاةلاحةروصهذه

.اًعبطريغصلانباةياوربسح،قارعلانمناظقيلايبأهيخأءيجبو

دهعيقةلودلااهيلعتناكييلاةلاحلاسفنيهةلاحلاهذهنأريغصلانباركذدقو

ةلودلايفيصخشىوقأربتعيحلفأنأ-بسحأاميف-نوعمجبنوخرؤملاو،هيبأ
،اهتمئأىوقأمكحيفةلودلاهيلعتناكيذلاىوتسملاىلَعركبيبأةظفاحموإةّيمتسرلا

اهبعتمتيلاةوقلابعتمتيركبابأنأىّلَعليلدهمكحةرتفةليطةلاحلاكلترارمتساو

.هتاوطخبرثأتموهباكريفرئاسوهفهلثمنكيملنإف"حلفأ
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ركبيبأدهعيفةيمسرلاةلودللريغصلانبااهركذييلاةروصلاهذهنإمُ
كلبقنمهيلعريستتناكيذلاميوقلااهجهنميفةلودلابراسركبابأنألدت

مَلركبابأنكلوادوجومناكةفرعنبادّمَحُمنأةروصلاهذهلُدَتامك

اَمْئإَواهرومأفيرصتيفهيلعدمتعيمّلَوةلودلالامعأنماميشهيلإدنسي

ماقف،ماهملانمريثكهيلإتدنسأفناظقيلاوبأءاجىنحهسفنباَهبموقيناك

.باجعإلاقحتستةظقيوةرادجوةءافكباهب

ريمألاويلعفلاريمألاوهناكةفرعنبانأةفارخفسنتةروصلاهذهنأكشالو/

.لظةبسنوأالظاهليقبتالو،اهساسأنمةقيقحلاب

تبراضتوسانلالاوحأتريغتو‘ةملكلاتقرفتلافيعضركبوبأناكول

ىلوتساو‘دلبلايفةرامعلاتفقوتورودصلانمنئاغضلاتجرخو«لئابقلا

نكلو..مهئاوهأبسحىلعاهيفاوفرصتوةلودلابصانمىّلَعمكحلاقاشع

عطتسيملف،ةياردومزحبرومألاكسميركبوبأناك؛كلذفالخبتناكةيضقلا

هبقثووركبوبأهربتخاناظقيلاوبألصواملف،ةلودلارومأببعلينأدحأ

فرصتلااذهو..ماهملانماًريثكهيلإدنسأو،نوؤشلافيرصتىَلَعهبناعتساف

اذهنممكحلاوةسايسلاخيراتىرجدقو،سفنلابةقثلاوةوقلاىّلَعليلدهسفن

ريغانمزحلفألرومألاباهولادبعكرتدقلفاًديعبئراقلاببهذنالو،ريثك

ركبابأنأىَّلَع،اقيعضناكباهولادبعنأمعزينأدحأعيطتسيالو،ريصق

مزحلاىهتنماذهو،مويلايفنيترمناظقيلايبألامعأجئاتنهيلعضرعتتناك
.ةوقلاو

ىلَلَعةمهتلاءاقلإوةفرعنبالايتغاةرماؤمتربدامدنع:ةثلاثلاةقيقحلا٣

يوقلافقومريصاعألانيبفقوامئَوفعضيملولذاختيملركبيبأ

ةبلاطمةتتفلادياهتكرحييلاةبضاغلاريهامجلاهيلعتفحزامدنعوخماشلا

وبأهيلإسانلابرقأىَّمَح-ريغصلانباتاياوربسح-هنعىلختو،هلتقب

ةمافملاتمتىحهناكميفتبثو،اهباقعأنعاهدروىدصتةسوفنوناظقيلا
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؛ةنيمأدييفنوكتفوساهأنمؤموهو!اهيلعفسآريغةمامإلانعلزانتو

.ركذاهيفهلرجيملو،اهدعبالماكالازتعاةسايسلالزتعاف

يفاكحتم!هريكفتوهتدارإوهسفنوهقلخوهصخشياوقلجرلاناكدقل
.ناوهلاوةلذلانمىرخأفقاومهلتناكلكلذكنكيولو،هباصعأ

هيلإدنسأهربتخاوقرشلانمناظقيلاوبأءاجامدنع:ةعبارلاةقيقحلا٤

هملعنودفرصتيرمألاهلكرتلافيعضلجرلاناكولو{ةماهلامعأبمايقلا

ناكناظقيلاابأنكلونيطالسلاوكولملاعميشاوحلاوسانلارثكألعفيامك

مامتهالاوةظقيلاىَّلَعليلدالو،مويلايفنيترمركبيبأىلَعهلامعأجئاتنضرعي
وأاكولموةمئأدجيدقيسايسلاخيراتلاسرادو..اذهنمحضوأوىوقأةوقلاو

وأةبساحملاعمةلودلايفمهلامعأرييستمحلنوكرتيفصاخشأيفنوقثينيطالس

يفنيترمجئاتنلاهيلعضرعتنأبلطينممهنيبدحتنأردنينكلو،اهمدععم

امولمعامهلركذيلءاسملاوحابصلايفضوفملوؤسمهبابقدينأومويلا

امفةوقلاومزحلاوهركبيبأنمكلسملااذهنكيملاذإفضحرتقياموىآر
.؟!!مزحلانوكيوةوقلانوكتفيكفرعأ

همزحوهتوقىدموهفرصتيفركبيبأةيصخشرهظتييلابناوجلاضعبهذه

ةاعداهجيهنيلاريصاعألانيبفوقولاو،رومألافيرصتولكاشملاةجلاعميف

.دياكَمْلاوربدموةنتفلا

املكةرتفلاهذهخيراتلةساردواًغالطاناسنإلادادزااملكهنأبسحأيننإو

رهاظءاروقاسنيملاذإهفرصتنسحوهتهازنوركبيبأةوقباعانتقادادزا

كشلانمريثكبنكلوصيحمتنودنوخرؤملااهلقنيلاتاياورلاتارايت

ةلودلاوركبيبألداكيذلافرطلانعتيوراقباستلقامكاهئأل؛ةبيرلاو

.ةيمتسرلا

ربججكنيكج
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ةفرعنبامركبوبا
قثوتوامهتقادصنمدازوةمامإلاىلوتينألبقركبيألاًميمحاقيدصةفرعنباناك.
تافصلاوقالخألانمريثكيفنامباشتياناكدقوةجودزملاةرهاصملاكلتامهنيبةقالعلا

ةياورودوحجلاولاملاولامجلا:هيفنامباشتياناكاًممَو..اهنمليلقيفنافلتخيو"لويملاو

ةايحلاتابيطنمبيصنبذخألاو،ثيدحلاوةرماسملانسحو،رابخألاوبدألاوراعشألا

.رهاظملابامرغم،روهظللاًبحُمناكةفرعنبادّمَحُمنأهيفنافلتخياناكاممو..لالحلا

سانلاحلاصمءاضقىلإىعسيو،يشاوخحلانمرثكتسيو،عابتألاعنطصي،ةمظعلاىوهي

ىَّلَعشيعينأبحيناكدقفركبوبأامأعومجلاهءاروريستو‘بولقلاهلوحفتلتل
متهيالورهاظملانعدعتبيو،ةطاسبلاىلإليمي،هيبأدهعيفهيلعشاعيذلاقسنلا

فاتهلابهئارونمعراوشلاألمتةلفاحلابكاوملاذختيالو،عابتألاويشاوحلاةرثكب

.نكساذإنكستوكرحتاذإكرحتت،ءاعدلاو

تناكدقفكلذلويرعشلايبدألابناجلاالإركبيبأنمىريالةفرعنباناكو

هنأدقتعيناكدقف؛ةمامإلاىلإركبوبألصيامدنعضارعلاوطلامآبهثدحتهسفن

رابخألاوقئارلارعشلاوبذعلاثيدحلاوولحلارمسلابركبيبأتاقوأألمينأعيطتسي

كلذبو.هلكاشمومكحلاوةسايسلاةيضقنعنيضاملارابخأوبدألابهلغشينأو،ناسحلا

لمأيوقفرباذهىلإىعسيلعجو..ريطخلاريزولافرصتةلودلايففرصتينأهلحاتي

.رصبتلاوةانألانمليلقبهيلإلصينأ

عرابءاقبلاًندحموازيزعارهصو!اميركاقيدصهفرعنبايفىريركبوبأناكدقو

هلويموروهظللهبحاضيأهيفىريناكهنكلو\ٹيدحلابذع،رشعملافيطلةتكنلا

اًقيدصو،اميبركارهص..ةمامإلاهيلإلصتنألبقاهيلعناكنلاهتلزنميفهاقبأفةرطيسلل

دهعقرشملانمناظقيلاوبألصواَمَلَف،ةلودلالامعأنمءيشيأنمهنكميملو،اًميمح

نأىآرولصيملفاهيلإقوتيةفرعنباناكيتلاةلودلاماهمنمريثكبركبوبأهيلإ

ىَّلَعرثؤتملةقادصلاوةرهاصملالئاسونأو\تمطحتهلامآنأو،تلشفدقهيعاسم
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رهظأوناظقيلايبألادسحوركبيبأىلَعاًدقحهبلقألتمافنزتملاميلسلاركبيبأريكفت

نمتاوصأهيلإتمضناو،سانلانيبثدحتوكلذبرهجو،ركبيبأىلَعدقنلاوةمقنلا

سانعمتجافسانلانيبةنتفلاعاقيإوفالخلاةقشعيسوتديرتتاوصأو،هيديرموهعابتأ

عوضوملايفرظنللهلهأودلبلاةحلصمىلَعصرحينممويأرلاوركفلاباحصأنم
.ةنتفلالعتشتنألبقرانلاأفطتنأو،مامزلاتلفينألبقةيضقلاكرادتبجيهنأاوررقو

ممتارواشموممتاعامتجايفءاهجولاونايعألانمنوحلصملاكئلوأناكامنيبو

يفىرخأديتكرحتكلذكاوناكامنيب..اههوجوعيمجنملكاشمللممتاساردو

نأوةلودلامطحتتنأو،ةنتفلالعتشتنأاهمهيةمثآةيمارجإديكلانهتناكدقل؛مالظلا

ذختتتعرسأفةرماؤملالشفنمتفاخلذبتحلصلايعاسمتأرامَلَفةعامجلاقرفتت

ةفرعنبالايتغاتربدفاهدعبفوفصلاعمتجتالوحورجلامئتلتنأنكمياليلاةوطخل

.ركبابأمامإلاهبتمهتاو

ءاقلإةعاشإنأامك،الماكاًحاحنهتططخامكةفرعنبالايتغايفةرماؤملاتحجنو

..اهقيدصتضعبلابحأو،ضعبلااهقدصفاريثكاجاورتيقلركبيبأىّلَعةمهتلا
ةريبكةعامجتبذكو،اوبذكيمنواوقدصيملدايحلاىَلَعسانلانمتاعوُمجَمتفقوو

.ركبيبأبناجىلإتفقوفةعاشإلاكلت

تمسقناوفالخلاعقودقف..تققحتدقةرماؤملااهيلإتعسينلاةياغلانإفكلذعمو

دقةرماؤملانأودبيلبضعبلابرضلدعتسياهنمضعبلاحبصأو،اهسفنىلَعةمألا

أرقا..كلذحضتيريغصلانباىلإعوجرلابو،اهوربدمهيفعمطيناكاممرثكأتحجن

:هلوقتئشنإ

الاجرديلولانبدومحمفرعيلجرثعبنأىلإمهرمأنوركذياقلحاوسلجمُن»

يمحدق":هلتلاقفهيلإهلسرتعجرف؛هيلعمهاموسانلالاوحأنوفرعتيهتصاخنم

برضفةسينكلابفرعيةنيدملاعضومىلعأىلإدعصف3"اكرحُمنورظتنياَمئَو،سيطولا
.«ركبيبأىلإفحزلاوحالسلاذخأبمهرمأوهيلإسانلاردابفلبطلا
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ةعزومتدروىرخأروصنعوريغصلانبانعاهانلقنيلاةروصلاهذهنمموهفمو

ركاهجئاتنلاوبسحواقيقدادادعتسااهلاودعتسادقةرماؤملايمظنمنأباتكلايف

حضفنتنأنوشخياوناك"ركبيبأىّلَعةمهتلاءاقلإوةفرعنبالايتغادعبمهفباسح

ركبيبأىلَعيفاكلابضغلااودجيالنأنوشخياوناكمهأامكةقيقحلافرعتوةرماؤملا

سلاجلايفاوعزوتوتاعمتجملايفاوسدناوفوفصلانيباوثبنادقفكلذلو..هيلعةمقنلاو
اكَلَف..هيلعاطخسسوفنلانونحشيوركبيبأدضسامحلانوثبيو،رانلانوجحؤي

نملإوعدتاممياوبأتحتفةنتفلانأوتأيهتاًسوفننأو‘تلعتشادقرانلانأاوملع

يفلوخدللريهامجلاةدايقىلإاوردابوسانللاوفشكناوحطسلاىلَعاورهظاهضوخي
حالصإلاوحلصلاةركفتومتوضعبنعمهضعبسانلادعتبيو،ءامدلااهيفقارتبرح

.ركبيبأىلَعاومجهونيدقاحلااوعمجولوبطلااوبرضف؛اهدهميف
هلاتببسناتداحناتنعط-ةلفغلاحىلَعةقيقحلايف-هيلإتهجودقفركبوبأامأ

همتحييذلاهفقومفقووكلذىَلَعبلغتمثرمألالوأيفلوهذلاوكابترالانمائيش

:رايتخاكلذيفهلنوكينأريغنمعضولا
ميلقإقيدصميركلائراقلافرعيامكوهو،هفرعنبالايتغايه:ىلوألاةنعطلا©

ةحابتساىلإلصيالهئإففالخنمامهنيبرثيامهمو،هتخأجوزوهتجوزوخأوهئ

نمعونببيصأهئأودبيولايتغالاوةرماؤملاريبدتةدهوىلإميركلابردحنيالومدلا

ثيحنمالةكرحةيأهنعردصتملفةفرعنبالايتغابةرملوألعمسامدنعلوهذلا
نيبوهنيباميفركفيناكهَلَعَلَو..يرحتلاوثحبلاثيحنمالو،لعفلادرلدادعتسالا

لبقو..دحأهيلعمقنيالبوبحملجروهوةفرعنبالايتغاىلَعمدقيهاسعنمعهسفن

تناكوةيناثلاةنعطلابةرماؤملاهتأجافكابترالاوةريحلاولوهذلانمركبوبأقيفتسينأ

قفتسيْمَلاذكهو"ناسنإلابىّلَعرطختنأنمدعبأوىلوألانمءاذيإدشأواماليإرثكأ

رأثلاببلاطتوموللاهيلعيقلتو،ةفرعنبالايتغابهمهتتءابنألاهتءاجىتحهتريحنم

منو،ةّيمتسرلاةلودلاوركبابأفدهتستتناكاَمئِإعقاولايفةرماؤملانأكلذ..هنم
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قيقحتلةرماؤملاامتراتخايتلاةبسانملاةيحضلاناكاَمئِإَو{هتاذلادوصقمةفرعنبانكي

.اهفادهأ

ةوطخلايفركفيأدبوجرحلاهفقومكرديوقيفتسيأدبركبابأمامتالاربخغلباملف

عقوتيناكاممعرسأباهجئاتنقيقحتىلإتراسةرماؤملانكلوءاهوطخينأهليغبنييرلا
.ميوقلاريكفتلاويعاولالقعلارضحينألبقوسانلاةيقبوركبوبأ

وبأدعتسادقو،ركبيبأىّلَعموجهلاوبرحلانالعإو،ةنتفلالاعشإبسانلاتلغشف

.هدروموجهلاكلذلركب

الو©هيلإلايتغالاةبسننمكلذنمرثكأملأتو{ةفرعنبالايتغانمركبوبأملأتدقل

مأوهتجوزعمهفقومجرحتف،هلهأعماريثكاجرحهلتببسدقةمهتلاهذهنأكش

رظنيفمرحبةروصيفرهظو،هدالوأمأو،ةفرعنباةجوزهتخأعمهفقومجرحتو،هدالوأ

رمآتيمرجبلاخفقوميفةرماؤملاهرهظتامك،مهلاخلايتغاباًرمآتمهنوريثيحهدالوأ

ءانبأبألاتغيلاخوهدالوألاخلاتغيبأنيترسأللةبسنلابوهف،مهيبألايتغاىلَع

هذهلكو،اهجوزلتاقهيفىرتهتخأنأو،اهيخألتاقهيفىرتهتجوزنأامك،هتخأ

.لوقعمرربمنودهنمعقتروصلا

ناظقيلايبأكشهسفنىَلَعاهدشأنملعلوهحورجوهمالآىلَعركبوبأربصو
ءاجاملف،ةرماؤملايربدموةنتفلاةاعدلامآبيخىتح-هولزتعاىتحهيفةسوفنو

عراسهدابعيفهللاةنامأىعرتةنيمأديأيفعضوتلةمامإلالازتعاهنمنوبلطينوصلخملا

سانلاايندلالزتعمهرمعةيقبشاعوهسفنللزتعاو،اهيلعفسآريغاهنعيلختلاىلإ

.ربخهنعفرعيملفاهجيجضو
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؟لتاتلانم

يلارداصملاو-ةبزحتمةيوفشيهو-ريغصلانبااهنمىقتساييلارداصملانأكشال

ىلإوركبيبأبراقأىلإةفرعنبالايتغاةرماؤمريبدتةمهتهجوتاَمَنِإريغصلانبانمتقتسا
..هسفنركبيبأىلإاهبسنتيهفلايتغالابمايقلاوةرماؤملاذيفنتةمهتاًمأ.ةصاخناظقيلايبأ

نيمامإلاىلإةميرجلاهذهةبسنلعجتيلاتارربملاوبابسألاقلختةمهتلاهذهريربتليهو

ةبكنةصقطويخنمةذوخأماطويخجسنتتحارولوقعلاضعباهلبقتامبر،نيميظعلا

.ةفيفطقراوفعمديشرلاديىّلَعةكماربلا

؟اهذيفنتبمهتننمفةرماؤملاعوضوممتركلائراقلاعمشقانأنأدوألصفلااذهيفو

هفورظوهتاسبالمبهشقانأفوسو،عوضوملااذهيفريغصلانباىلَعدمتعأنأديرأاضيأيإ

كلتنعريغصلانباهبتكامأرقيامدنعميركلائراقلاواهعوقوةعيبطوثادحألاةيقطنمو

ةعوُمجَمو،دارفألانمةعوُمجَمماهتالاصفقيفلعجينأًالإةلهولوأنمهنكميالةرتفلا
نمةعوُمجَممامتالاصفقيفعضأفكلسأنأةشقانملاةعيبطيضتقتو‘تالتكتلانم

مهئامسأركذدرونيذلاصاخشألانمةعوُمجَمو،عئاقولابطابترااهلادبييلاتالتكتلا

.ةجرحملاةرتفلاكلتيفمهتافرصتضعبو

بسنوذئنيحتركذلاءامسألارضحتسننأريغصلانباةلاسريفدروامبسحعيطتسنو

:يهوركبيبأةرامإةرتفيففرصتلانمعوناهيلإ
.ديلولانبدومحم٢.زوألانبزيزعلادبع١

.: .مداخلافلخ -٣

.ةدرونبا٦.يطساولانبا٤
ةلاسمنبدّمَحُم٧

ةبسنلابامأ..ةفرعنباو،ركبوبأو،ناظقيلاوبأ:يهءامسأةثالثةعيبطلابفشكلااذهىلإفاضي

:يليامركذننأعيطتسنفريغصلانباةلاسريفدروامبسحبازحألاوتالتكتلل

.مجعلا٣.دنحلا٢.ةيمسرلا١

.ةسوفن٥-.برعلا٤
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؟ةرماؤملاهذَّهللمعيناكتالتكتلاهذهنملتكتوأبازحألاهذهنمبزحيأف
اهجئاتنلااهدوقيو؟ءافخلايفاهمظنيو؟اهلططخيناكءامعزلاكنلوأنمميعزيأو

.؟لمعيبازحألاهذهنمبزحيألو؟اهردقينلا

اهتنراقموثادحألاةشقانموثحبلاوةساردلادعباهيلإتلصوييلاجئاتنلابسح

نمءامسألاضعبداعبتسايغبنيهنأتيأرةريصقلاةرتفلاكلتلةماعلافورظلاىلإرظنلاب

:مهولولا

يأانيدلدجويالهنأل؛رحتناوأهسفنلتقهئأبهمهتنيكليعادالف:ةفرعنبا١

هدحواذهو،هيفدجويذلاناكملاريغهيفلتقيذلاعضوملانإئكلذىلَعهلثعاب

.عوضوملانمراحتنالاةممتداعبإليفكي
ىلإوعدتييلابابسألاةقباسلالوصفلايفتحضوأدقو:ناظقيلاوبأوركبوبأ٢

.امهنعةمهتلاداعبإ

ئءةعيبلالوأفراكنإلاوةضراعملابهتوصعفرلجراذه:زوألانبزيزعلادبع٣

وجحتةلحرهلو،عرابهقفهل»:لوقيفلجرلااذهريغصلانبافصي..كلذدعبتكس

هنعنونغتسيوهروضحنعمهسلاحبنوهرتيلقعلافيفخناسللاهيفسهنكلو،قرشلملا

موقينأالو،ةرماؤمربدينأعيطتسيالهتافصهذهلجرو،«مهلئاسمتالضعميف

.هتدعبتسادقفكلذلواَهبملعاذإاهرارسأمتكينأالو،اهنذيفنتب

ةنتفلابيهلنمادازدقو،لاومأابحاصناينغنارحاتامهو:يطساولاويفريصلا٤

ةمزاللاتاقفنلابادهعتونصحءانببرعلاودنجلاىّلَعاحرتقاو‘تعقونأدعب

نمعونلااذهبلغأو،عيجشتلاوناسحتسالازواجتيالعوضوملايفامهرودنأودبيو

نادقفىلإيدؤتدقةريطخلامعأىَلَعمادقإلامدعوددرتلاوماجحإلابنوفصتيسانلا

.ةحارلامادعناو،ةورثلا

نابإوألبقهركذدريملنوبجعمهلو،زكرمهللجروه:ةلاسمنبدُّمَحُم٥
رمأيالهرادركبوبأمزلوةنتفلاباحصأوركبيبأنيبكراعملاتعقواملف{ةنتفلالاعتشا
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الو"مكحللسانلاهراتخااَمبُرهئأهيلإليخوةنيدملاىلإةلاسمنبدمَحُملخدىهنيالو

املف،يهاونلاورماوألاضعبرادصإبىفتكااَمَئَِوكلذىلإوعدينأىلإوهرساجتي

هيفلخداميفلخدوباجتساناليلقأكلتناظقيلايبأىلإسانلااعدوركبوبألزانت

ىقبيالاذكهو،ةلوهسلاهذَّهباهجئاتنيفطرفاملةرماؤملايفلجرلااذهلناكولو،سانلا

نبدومحمو،ةدرونباو،مداخلافلخ:مهصاخشأةثالثريغمامتالاصفقيفانيديأنيب

؟ديلولا

نمىلومبرعلاضبقدقناكو»:يتأيامريغصلانباهنعلاق:مداخلافلخ٦-
،«هلاموهسفنبموقلاناعأفةميظعلاومأهلناكو،مداخلافلخهللاقيبلغألايلاوم

ضعبنماهتجرخأمجعلاىَلَعتبلغاذإدنجلاوبرعلاتناكو»:رطسأدعبلوقيو

نمءيشىَلَعمتبلغاذإ..ائيشنوعنصتامو:مداخلافلخمهللاقف،اهلاحيفاهرايد

ظلغولجرلااذهقالخأنعفشكتةليلقلارطسألاهذه.«ارانهومرضأفمهرايد

رلااذهلثم‘بيرختلاولتقلاةبحمنمهيلعبرداموهسحتومو؛هعبط نكميلج

هلسيلو‘همصعيقلخهلسيلو&‘هزجحينيدهلسيلذإ؛فرتقتةميرجيقهبةناعتسالا

‘تابكنوتاليونمهرحتامونتفللنوحرفينيذلانموهف،اهسدقيوامنوصيةمارك

ءامدلاىرينأهدقحليلغنماميشيفشيو،رامدوبيرختنمهرحباموبرحللرسيو

هذهيفهمنغيوأهبلسيوأهقرسياًممديفتسيدقىرخأةيحاننموهمثليستةيرشبلا
مكحتنأعيطتسينلاةيلقعلاكلتهلسيل-يرظنيف-لجرلااذهلاثمأو..لاوحألا

،ضارغألاهذهيفمدختستةلآنوكينأحرفيدقهنكلوشةقدباهطيطختوةرماؤملاريبدت

نأاقلطمدعبتسأالانأو،ناقتإوةقدبلاحلااذهيفهفلكيامذيفنتىّلَعصرحيدقو

لعتفينأهيلعبعصلانمسيلف..اهطيطختيفالاهذيفنتيفريبكعلضلجرللنوكي
ادمعمدلاراثآاكراتتفصوامكةيلمعلاةيقبمتيوهيلعزهجيمثةفرعنبابةولخ

.هنمالدبركييبأىلإةهبشلاهجوتلهلططخامبسح
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زامهلمجعلانملجرريغصلانباةلاسريفءاجامبسحوهو:ةدرونبا٧

:اهجئاتنقرسينأوأنتفلالغتسينأورمآتينأهلثمنمدعبتسيالويوقعاجشهاجو

حرفهئكلَو،ةرماؤملايربدمنمنكيملهئألجرلااذهنعييهذيفةحضاولاروصلاو

نباركذدقواميسال‘هسفنلردقامكاهلغتسيلاهبيهلنمديزينأيفدهتجاواهعوقوب
برخلاتعقواملف،دايحلاىّلَعاوفقواوناك-ممتداقدحأوهو-مجعلانأريغصلا

قيرفوركبيبأقيرفىلَعاوضقينأساسأىَلَعاومجهافعضدقاعمنيقيرفلانأاوردقو

يفريغصلانباةملككيلإو،ريغصلانبالاقامكرمألامهلرصحنيلديلولانبدومحم
نيقيرفلانيبلزناممجعلاتأراَمَلَف»:لاقةرماؤملاجئاتنةقرسبمجعلاةلواحملهريوصت

اومدقف،ديرناممهعابتأومهيلاومودنحلاوبرعلايفاننكمأدقاولاقلتقلاوبابسلانم

حمهرايدبرخنو،مهلتاقملتقنف،ةنيدملافرطىلَعبثنىتحمهسفنأبمهلاغتشاعمانب

دلبلاناطلسنيبومهنيبعقودقو،ناطلسلاودلبلاانلوفصيفمهكلهنفمهرئاسىَلَعليمو
.«اًدبأقتريالامقتفلانم

لقننلرييغصلانباىلإدوعننأيغبنيلجرلااذهرودةفرعمل:ديلولانبدومحم٨-

ثعبنألإمهرمأنوركذياًقلحاًقلحاوسلجمث»:ريغصلانبالاق:ةيتآلاةروصلاهنع

،هيلعمهامو،سانلالاوحأنوفرعتيهتصاخنمالاجرديلولانبدومحمفرعيلجر

ىلعأىلإدعصف"اكّرحُمنورظتنياَمَئِإَو«سيطولايمحدق":تلاقوهيلإهلسرتعجرف

حالسلاذخأبمهرمأو،هيلإسانلاردابفلبطلابرضفةسينكلابفرعيةنيدملايفعضوم

.«ركبيبأىلإفحزلاو
يملايديألافشكتةنتفلاكلتثادحألريغصلانبااهعضوييلاةريغصلاةروصلاهذه

هلحضتالثادحألاللحينأئراقلادارأولو،لالغتساأوسأاهلغتساوةرماؤمللتططخ

:يليام

كلتنوكتنأدعبيالو،ةرماؤملاكلتثادحألةرتتسمةربدمسأركلانهتناك-

ةفرعنباىلإددوتيحومطيكذلجرديلولانبدومحو،ديلولانبدومحميهسأرلا
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هنأنمهنذأقهبكسيامبركبيبأنيبوهنيبفالخلاةقشعيسوتىّلَعلمعيو،همدخيو

دتشاامدنعو،قحأوىلوأةمامإلابناكلنامزلاروجالولهنأو،ةماعزلاوةرامإللقلخ

امبر«ىرصلامصفنتىّئَحدتشينأىلَعاصيرحناكةفرعنباوركبيبأنيبفالخلا

ييناكامبرو،هبناجىلإوهنوكيففنعةكرحيفةفرعنبارصتنينألمأيناك

تأدبوةفرعنباوركبيبأنيبةحلاصمللسانلاكرحتاًمَلَفةريبكبصانمبهسفن

امرُكلاًبيذكتوءهانبامكلارايماكلذيفىأرو،ةملكلاقافتانميشختاعامتجالا

ربداذكهو{ةملكلاقفتتنأهدعبليحتسياديكديكيفيكفرعوةعرسبركفف«هبماق

ادحاورجحبنيلجرلابرضوركبيبأىلَعةمهتلاىقلأوكرسيفةفرعنبالايتغا

لشفىشخيلايتغالاذيفنتدعبىتحهسفنةرارقيفناكو..سانلاىّلَعةديكملاتلطناو
قدصيًالأىشخيناكامكةرماؤملاذيفنتبنيمئاقلافاشكناو،رمألاحاضتفاوةطخلا

دقو،اهنعىغيفوهيتلاةميرجلاهذهبكتريوةدهولاهذهىلإردحنيركبابأنأسانلا

،ةميرحجلانومظعتسيسانلايفنيثبنمهباحصأناكوءاّيفخاًرتتسمديلولانبدومحميقب

ىلإرهظيملو..رأثلاذخأبةبلاطمللمممودعيو،دقحلاوبضغلابسانلاسوفننونحشيو

نأهلاودكأوناوعألاعجراَمَلَفسانلارمأنورظنيارسهناوعأثعبنأدعبًالإناديملا

الإنورظنيالمهنأو،ميظعجايهيفسانلانأو،©تحجنةديكملانأو‘تلطنادقةليحلا

ىلإبهذف؛ةبضاغلاريهامجلاةدايقىلوتونكميامعرسأببثو،اهدوقتةنتفللاسأر

رهظفركبيبأىلَعموجهلاوحلستلابعومجلارمأًمُتلبطلابرضوةنيدملابناكمىلعأ

هنأو،تحجنهتاطيطختنأدكأتنأدعبةدايقلاىلوتاذكهو.ةنتفللاميعزهتقيقحىلَع

ثبليالركبوبأو،لتقدقهبحيناكيذلاةفرعنبافناديملايفىلوألاةيصخشلاحبصأ

ابأنأادبأهدلخيفرودينكيملو،عاطيفىهنيورمأيةماعزلاىلوتدقوهو،لتقينأ

يسركىلإلوصوللليبسلاهمامأقلغيوفنعبهنعدريودمصيفوسهلكاذهدعبركب
.ةرامإلاومكحلا

الولمعللهريغهجويناكو.ريبدتلاةقدوءاهدلاباًفصتمودبيامبسحدومحمناك

.الماكاًدكأتهروهظحاجننمدكأتيامنيحالإرهظينأبحي
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مهرومتودنجلاةعاجشنمهيففايدنجهرمعنمةرتفشاعدقومداخلافلخاما

يفخفنمتفلخهيلإاعددقفكلذلو،دومحمهجاتحياماذهوريثكلاءيشلامهعافدناو

هيلإىقلأمتةلوسعملادوعولاوبصانملاضعببهلحولو،ارطإلاوحيدملاهللاكوهنذأ

اًريسعكلذنكيملو،نيميظعسارتحاوصرحيفاهذيفنتهنمبلطو،ةرماؤملاطيطختب

يأبناكميأىلإهرجاهعملهسيةديطوتناكةفرعنبانيبومهنيبةقالعلانإفهيلع

.ةوعد

نأفاخةفرعنباوركبيبأنيبلذبتيلادوهجلابملعامنيحييهذيفةثداحلاةروصو

ىَّلَعناعتسامتركبيبأىّلَعةمهتلاءاقلإوةفرعنبالايتغالربدفنالجرلاحلطصي

ةمهلملامامتإبلايتغالابمئاقلاهربخأامدنعو،هريغبوهبوأهريغبوأمداخلافلخبذيفنتلا

مدعوهءاطبإنأو،مامإلاىلإمويلاكلذيفبهذرصقلاديسنأةفرعنبارصقىلإدفر

قلقلابرصقلالهأسوفناونحشينأالعفاوعاطتساو..قلقلاومامتهالاريثيرمأهتدوع

اوألمّينأاوعاطتساحابصلايفو،اباوجاودجيملفنولأسياوبهذاذكهو،فوخلاو

..اريغصالفطناكولامكهنعنوثحبياولعجمت!مامإلايفةبيرلاوكشلابسوفنلا
ىّلَعلُدَتةحضاوراثآاوكرتفقيرطلااودهمدقةلتقلاناكو‘ثحبلاىّلَععيمجلانواعتو

ىَّتَحسانلانمروعشوأيعونودراثآلاكلتءافتقاىلإسانلااوداقاًمَبرلو،ةميرجلا

.اذهلعفيذلاوهركبابأنأاوعاذأوإةثخلاناكمىلإمهولصوأ

دقفتبضخغتنيحريهامجلاو،ةيليثمتلاهذهيفكرتشتييلاريهامجلاكلتتعنتقاو

ِ.رعاشملاىلَعةرطيسلاومتوقلاقطنملاوميلسلاريكفتلا

ةفرعنبالهأضعبهءاج:يليامكودبياميفناكدقفةثداحلاهذهنمركبيبأفقومامأ

الوةليلوأامويهنيبنعلجربايغنإف؛عوضومللمتهيموهعمسيلهئأبمماأفهنعهنولأسي
لككيفةبحموناكمَزُكيفنيصلخمءاقدصأو،ةعزومةريثكلامعأاذلجرلانوكيامدنعاميس

.كشلاوثحبلاىلَعثعييالوقلقلايعدتسياللجرلااذهبايغنإف"بلق

للةدافوللراتخيناكدقو{هتيبنعةفرعنبااهيفبيغيةليللوأتسيلةليللاهذهنإ

اريغصالفطناكولامكهنعنوثحبيسانلاثعبناحابصلايفو..حلفأنامزذنمميلاقألا
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عمسنأثبليملو،مهنمهسفنيفرخسيوءاذهمهفرصتلبجعيركبوبأناكامبرو

هتلصوقيفتسينألبقوةشهدلا،هتلوتفالوتقمدجوةفرعنبانأبرابخألاهتغلبوةبكنلاب

.ةريحوىرخأةشهدتناكو،ةفرعنبالايتغاةممتهيلعيقلتىرخأءابنأ

ةرداهلاعومجلانأملعئ،عرقتلوبطلاعمسةيناثلاةأجافملانمقيفتسينألبقو

ابيرقناكنمضعبهيلإمضناوهحالسىلإبثوف،هسأرديرتهيلعةمدقمةطخاسلا

ءاميشققحينأديلولانبدومحمعطتسيملو،ركبوبأاهيفتبثفىلوألاةكرعملاتعقوو
تلطناةديكملانأمغربوهعماوفقونيذلاةلقلاعمتبثركبابأنكلوعئاقولاترركتو

نيذلادارفألانمدرفلكنأكشال..هولزتعافناظقيلايبأىنحسانلابلغأىَلَع

بازحألاوأتالتكتلاىدحإللمعيناكاَمئإلصفلااذهلوأيفةمهتلامهيلإانهجو

.ةنيعمةهجلثميناكاَمئإمهنمدحاوَلُكنأوأ،اقباساهانركذيلا

نمناكدقفمداخلافلخامأ؟مداخلافلخوديلولانبدومحمناكتالتكتلايأنمف

نإفدومحمامأ..ثحبلانمديزمليعادالف،ريغصلانباكلذبحرصدقوكشالبدنجلا

.جاتنتسالانمصانمالفكلذلوكوهتالتكتلايأنمحرصتملانيديأنيبيلارداصملا

نأل؛ةسوفننمسيلوكلذهلمعبماقاملألإَو.ةيمتسرلانمسيلادومحَمنأكشال

يفرانلافلخودومحمعابتأمرضأنيحاريخأالإاهيفكرتشتملفةنتفلاتلزتعادقةسوفن

ىلإريهامجلادومحمداقامدنعجرفتملافقوماوفقومجعلانأل؛مجعلانمسيلو؛مهلزانم
ىلإنورظنيمجعلاناكةكرعملايفاًمحتلمناكامدنعو،ىلوألاةمجهلايفركبيبألاتق

ألإنذإقبيملف،ناكملامهلولخيوامامهوقحسيلفلخلانمهيلعاوضقنيىمحنيقيرفلاىوقأ

فقاوملاعيمجيفمهرزآتوكراعملايفدنحجلاوبرعلاكارتشاودنجلاوأبرعلانمنوكينأ

لمعيفنالجرلاكرتشاف؛دنحلانمناكافلخنأو،برعلانمناكادومحمنأىلَعلدي

لوألمعيبزحلااذهيقبدقو،ابزحنوكينأهبشيادحاوالتكتناتفئاطلاتنوكودحاو

دقو،ىرخاألالئاسولابلمعيرمتسافنعلاةقيرطبلشفامَلَفلشفىحفنعلابولساب
لازيالبزحلااذهناكوةنسنيعبرأوحنمادوناظقيلايبأدهعءاجثركبيبأدهعىضقنا

.صرحودجبلمعيناكو.اضيأبزحلاطشنمتاحوبأءاجاًمَلَو6لمعي
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ريغنمدلبلاخياشمناكو»:يليامريغصلانبانمفطتقننأاذهىَلَعةلالدلليفكيو

اهيقفاًيفوكناكودوعسميبأبفرعيلجرمهنم-متاحيبأيأ-هيلعاولوتسادقةيضابإلا

،يفوكلاهقفلانمهبحاصلثمىلَعناكونونديبأبفرعيخيشمهنمو©نييفوكلابهاذمب
دلبلايفةسائرهلتناكنكلو،هقفلالهأنمنكيملوناولعنبناولعبفرعيلجرمهنمو

.«مهوئفطيوةيضابإلاربخاوديبينأاوعمطدقءالؤهاوناكو{ماوعلادنعةبحو

اذهنمدارفأنعرابخألانماريثكذخأدقنيمألاخرؤملاوهوريغصلانبانأتشًالو

ائايحأنلعتسي،متاحيبأةفالخةياغىلإتيأرامكهلتكتدتمادقولتكتلاوأبزحلا

ةشقانملاوثحبلاناديميفلمعيويدحتلاوةماجلاناديميفلمعيىرخأانايحأيفتخيو

.ديكلاوةرماؤملاناديميفلمعيوركفلاو
ريغصلانباةياورتيراجدقليلحتلااذهيقينإميركلائراقلللوقأنأيليقب

نعدعتبتلايتغالاوةرماؤملاةيضقنإفيجردلاةياوردمتعننأاندرأولامأ،اهيلعتدمتعاو

يييجردلانأذإ-هاعروهللاهظفح-ضويبخيشلالضافلاانذاتسأركذامكةرامإلاتيب

هنإؤكحالسلمحوةداشمىلإىضفأةفرعنباوركبيبأنيبعقواديدشافالخنأركذي

هيلعتعمتجافناظقيلاوبألصوىمَحقاقشلادتشاف،ةلوهجبدينمةفرعنبالايتغاعقو

كهدعبتسأيذلانإفتاليلحتلاتناكامهمو©يعاسملانمديدعدعبفارطألاعيمج

لتقىلَعردقأامهواهذيفنتبركبوبأمهتينأو{ةرماؤملاريبدتبناظقيلاوبأمهتينأداعبتسالا

..ةئيربءامدبامهيديأانولينأنمفطلأوهزنأو،اغرشلتقلاقحتسااذإةفرعنبا

..هللاالإبيغلاملعيالوعئاقولاةقيقحبملعأهللاو

الإتدرأامو"ةقيقحلانعالإتثحبامفأطخيداهتجاناكنإىلاعتهللارفغتسأينإو

.ىلاعتوكرابتهللانمقيفوتلاوباوصلا

ج36بج
ارك
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.يناتلابابلا

تايصخش:نعرتوص
؛ئراقلايزيزع
كلذ.رايتخانودتايصخشلانماددعكيلعضرعأنألواحأبابلااذهىف

نملكوأ،ٹيدحلاقحتسينملكنعلاحملااذهيفثّدَحَئأنأئلعليحتسيهنأ

يلاةميظعلاتايصخشلاتاثمانلتظفحةريسلابتكو،ثيدحلاهنعيغبني

نمءامسأتنخأوييعتضمغأدقلو..ةيفاوةسارداهنمةدحاوَلُكقحتست

دقو‘دلبللالوجاتنإللالوةبترمللالورصعللةاعارمنودويلقفتاامفيكةريسلا

ثدحتأملماقموزكرممهلمالعأاهنعبتكألاةقطنملاهذهءاملعنميقب

ربتعتيذلادَّمَحُمنبدمحأسابعلايبألاثمأءىراقلانهذىلإمهبرقأنملَعَل!مهنع

يفهباتكربتعييذلايطوشلملانيروغبتويضابإلاهقفلايفعجارملامهأنمهبتك

تناكنممريثكامهريغو\دعبنمنوفلؤملادمتعيهيلعوكعجرممهأمالكلاملع
مهئاجبأومهلاوقأتنودنكلوتافلؤماوكرتيملنُمموأ"تافلؤموبتكمهل

فيلأتبلغتشاهنكلوبتكلافيلأتبلغتشيملنممومهريغتافلؤمنممهلئاسرو

اهئأكهعمكرحتتةبلطلانمعومجمهضعبلناكدقو،الايجأنوكفلاجرلا

فورعملابرمأيمامإلاماقمةيضابإلاتاعمتجملايفموقينممهنمناكو،شويجلا
اذهنكلو،فنعلابىتحنيدتعملاناودعدريودودحلاميقيوركنملانعىهنيو

اذهاندعبنمولواوُؤسينأةرربلاانءانبأىسعو.انمدقامريغلعستياللاجملا

عشيةبلصلاهدعاوقىَّلَعميظعلاحرصلاكلذنوديعيوءانبلااذهنوممريو،غارفلا

.ةيادهلاوةفرعملاورونلاهنم
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٥)يتاسدسلارصاع

لامشلايفةراتساروألابجنيباهعملقتنيناكو،"هئرادّس"ةليبقيفمصاعأشن

نمءيشعمداؤفلايكذ©سفنلاميلس،قلخلاميوقةينبلايوقبشفبونجلايفةراتو
.مادقإوميمصتيفمزعلاةوقو،ةرادإلاةبالصو،عبطلاةدح

ىلإيغصيناكوملعلاسلاحبرضحو،ةميوقلامالسإلائدابمفرعوميركلانآرقلاأرق

نيملسملابلاطيومالسإلاهيلإهوعديامعنوثدحتيمهونيدلايفملعلالاجر

ديزمىلإاقوشقرحتيناكفةايحلاعماطممهتفرجسانهبغازامىلإو3هبكاسمتسالاب

هيلعتناكامو،نيحلاكلذيفرئازخلادالباهيلعتناكييلالاوحألانكلوةفرعملانم

رارمتسانودلوحتتناك،ةهجَلُكيفمويَلُكروثتتناكبورحوتاروثنم

ىسأيففسأتيو،هنامرحلتمصيفملأتيمصاعناكدقفكلذلو،ةساردلايفبابشلا

هبنادزتامو\دعسنبةملسهيلإوعديامهغلباّمَلَف.ةبلقتملافورظلاكلتيفهدوجول

هسفندعيوهوناكو،رفسلاىَلَعممصقارعلادالبنمةرصبلايفملعلارودودجاسملا

هيلعمزعاملثمىلَعاومزعدقاوناكنايتفةثالثربخهغلبىمحليمزلاوقيفرلاسمتلي
.مهيلإمضنينأررقوكلذبرشبتساف

قرشملاىلإيمالسإلابرغملانماورفاسءابحنبالطةعبرأنمةيلمعةثعبتنوكتو

.هتذتاسأنعهعورفونيدلالوصأاوذخأيو{هعبانمنمملعلااوفرتغيليمالسإلا

رابكنمدجونمىلإعمتسي،ةرصبلادهاعميفةساردلايفتاونسسمحمصاعىضق

سبتقاو©رارمتسابهيلعسرديذلاهذاتسأامأ..مهسلاحبرضحيونيعباتلايعباتونيعباتلا

..ةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاوهفهيدييلعهتيصخشتنوكتو،هنمهقلخوهنيد

ابلاطمهيلإتفاضأثةعبرألاةقرافألابالطلانيبةقادصلارصاوأتطبرةرصبلايفو

نبىلعألادبعباطخلاوبأمامإلاوههيلإاوؤاجاملثملنميلانمةرصبلاىلإءاجرخآ
دمباوراسامنيأادحاومههجتمنوكينأةسمخلاقافرلادهاعتو،يرفاعملاحمسلا

.ةثلاثلاةقطلايفينورابلاهركذ،يياثلانرقلاءاملعنم١(
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ممتوعدومهماوقأهيقفتلمناطوأومهيلاهأىلإعوجرلابمهخيشمهلنذأاملف..جرختلا

ناكو"مهطاشنقالطناةطقنايبيلنوكتنأعامجإلاباوراتخاهللانيدبكاسمتسالاىلإ

.سلبارطيفرمألائدابمهرارقتسا

راتخيناكاَمئإَو\باطخلايبأهليمزةمامإيففيظوةيلوؤسمديقتيالنأمصاعراتخا

وبألغشملق؛هتابغرلنوبيجتسيو،هنوبحيوهنومرتحيهقافرناكورحلالاحلاهسفنل

دووادوبألغشو،ءاضقلابراردوبألغشو،ةيالولابنمحرلادبعلغشو،ةمامإلابباطخلا

الوديقتمريغرحلاحبيفةوعدلابلغتشينأمصاعىَلَعمتحيفقوملاناك،سيردنلاب

ءايحألاوىرقلاوندملانيبلقتنيناكفلمعلااذهمصاعلغتشادقو..ناكمبطبترم

ةظعوملايقلي..اهماعنألبصخلاعجتنتو،اهيشاوممبألكلادورتءارحصلايفةبراضلا

تناك...ديدسلايأرلاوةمكحلابةرئاثلاةموصخلالصفيو،ةمجانلاةلكشملالحيوةنسحلا

يفبرضيءايحألانيبلقتنيوهتقانبكرينأرحلاهلمعيفهسفنلاهمسرلاةطخلا

اميسال،ممبةقلعتملانيدلاماكحأنمهنولهجياممهلنيبيوممهبراضميفسانلاملعيءاديبلا

لهسىَلَعسلبارطنمهقيرطقشينأراتخادقلو،ةوادبلاةشيعنوشيعينيذلاكنلوأ

كانهميقيف"تولان"برق"تيغيت"غلبيىتحهعمريسيلبجلاىّلَعدعصي.،ةرافجلا

اًرامابرغهجتيكانهنمو"سمادغ"ئ"جرد"4"تسفيت"قيرطىَلَعلحريثامايأ

امكانهميقيوساروألابجيف"هئرادّس"نطاومغلبيىَتَحةيدابلايفةبراضلالئابقلاب

انهليقي،ءارحصلايفةبراضلاءايحألابارامقيرطلاسفنعمهجاردأدوعيمتميقي
ةدعاذههقيرطيقذختادقوءاتفتسالاولاؤسللسانلاهيلععمجتيفكانهتيبيو

.ميلعتلاوهيجوتلاسوردولب،داشرإلاوظعولاسورديقليامايأاهيفميقيناكتايلصم

ناكدقفةحارلانماطسقهسفنلاذخآاهيفميقيناكيلاتايلصملاكلتلهرايتخاام

يتلاةدملاماقأةفرعملايفةبغروناكسلانمةفاثكدجوامثيحف،ناكسلاةرثكىلَعينبني

يفنكيملو..ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابجاوبهمايقاهيضتقيو،هفورظاهحيتت
ىقلتيامايأميقيناكفسانلاأمظيورينمءاملعلارابكنمنيحلاكلذيفقطانملاكلت

فرعدقوةينيدلالكاشملالولحوماكحألاسانلاةيقبو،ملعلاسوردبابشلاهنع
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ىمحاهبكرينلاهتقاناوفرعو،اًمصاع"سلبارط"و"سمادغ"نيبةعقاولاةقطنملاناكس

فاضأاَمبرو،هافشلااهلوانتتصيصاقألاكلتضعبلازتالوصيصاقألااهفوحاوجسن

.ةفارخلاولايخلانماريثكنمزلالوطاهل

ادحأدحتالكلعلوةعقوتملاديعاوملايفهنورظتنياوناكفةيبيرقتلاهرفسديعاوماوفرعو
ةقلعتملاصصقلاضعبوهتقانويتاردسلامصاعمسالهجيةقطنملاهذهيفقباسلاليجلانم

.هب

رخآلاضعبلارثدناامنيب،ةفورعممويلاىلإهتماقإنكامأوهتايلصمضعبتيقبدقو

هبالطنمو،مويلاىلإبيرقتلابفرعتريهاشملاهبالطتاعمجتتناكنإوهناكميسئو

يبأوسادرميبأو،سابعلانببويألاثمألبجلايفءاملعلارابكلىلوألاةقبطلاتنوكت

دبعو"ميسوسنوييبأو،يصمصمتلارصنيبأو،سناينبدّمَحُمو«ينالدبألانسحلا

سنوييبأوقلاخلادبعكمهتلوفطيفهيلإاوعمتسانممهنم.مهريغريثكو،ينازفلاقلاخلا

"هتَرادَس"نيبلقتنيناكنيحهلككلذو.مهبابشيفهيلعاورضحنممهنمو،ميسو
نمحرلادبعمامإلالقتناوباطخلاوبأمامإلالتقاًمَلَف؛"رسَماَدغ"قيرطنع"سلبارط"و

نمةريفغعومجكلانههلوحفتلاوساروألابجنمهتقطنميفمصاعرقتسارئازجلاىلإ

.رئازحلايفماكحلاكولسىلَعاومقننيذلانيملسملا

يفهبقحلوهعمنمبهترصانملمصاعدعتساايبيليفيزوزلملامتاحابأسانلاعياباملف

يفامومسملتقةعقولاكلتيفو،رئازحلابونجنمهعمتءاجةريبكةوقعمناوريقلا

.خيراتلابتكركذتامكءاثق

ءاضقلاراردوبأمامإلالزتعارئازجلايف"تهات"ىلإةمامإلالاقتناومصاعلتقمدعب

رثكأهنماوذخأومصاعبالطهبقحلفسيردتلابلغتشاوء"سمادَع"ةدلبيفرقتساو
.هتسردمنمنوبسحيوهيلإمهمولعنوبسنياوحبصأو،مصاعنعاوذخأامم

يقليهدلبيفرقتساو،رمألالوأنمةيسايسلاةكرحلالزتعادقفيلبقلادوادوبأامأ

دبعمامإلابرخآعمجقحلومصاعذيمالتنمعمجهبقحلمصاعلتقاملف،ملعلاسورد

؛نيدلاةبسنمهيلعترجنميفنوخرؤملاهركذيملاذهلو،"تْرمهات"يفمتسرنبنمحرلا
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دبعودووادوبأوراردوبأمهنيذلاةثالثلاةمئألادحأىلإهدعباوبستنادقهبالطنل

.نمحرلا

برفملاةمئأنمو»:يليام١٤١(ةحفص)ريسلايفيخامشلاسابعلاوبأهنعلاق

ةديبعيبأنعملعلاةلمحنمناكو،يتاردسلامصاعاهلهأةداقواهخايشأريهاشمو

هتومرهتشاو!هبحصنمرايخنمناكوباطخلايبأعمهرابخأضعبمدقتوملسم

متاحيبأعموأ،‘'ايركزوبألاقامكباطخلايبأعموهوءاثقيفمسبناوريقلاراصحب

ملعلاعمجىلاعت-هللاهمحر-ناكو،©فالآةتسهركسع:قيقرلالاق،مالسنبالاقامك

.«رصعلاديرفورهدلاديحويأرلاومزعلاةدشومزحلاوداهخجلاولمعلاو

ناكو»:يليام٧٩(ةحفصرريبكلابرغملاخيراتيفزوبديلعدّمَحُمذاتسألالاقو

هبونجوساروألامشيفنآلابرغملاباهنطاومتناكو،هتاردسةليبقنميقاردسلامصاع

اسرافاذهعمناكو،دهزلاوعرولاوىوقتلالهأنمو،رابكلابرغملاءاملعنمناكو

.«نيكنحملاهداوقنمايبرحاًدئاقو،©برغملاناسرفنم

ناوريقلاىلَعفحزيذلايزوزلملامتاحيبأىلإهشيجبعراس»:رطسأدعبلوقيو
يوذنمو،ماضظعلاهداوقنمورابكلامتاحيبأءآضعأنمناكو،هيلإمضناف

.«سامحلاويأرلا

}_

باطخلايبأعملتقولومتاحيبأعممصاعفوقوركذتخيراتلارداصمبلغأفمهاوءايركزابأنأكشال)١

لذياممهتاكرحنمةكرَحزُكيفهشويجددعوةقدبهفقاومعيمجركذتخيراتلابتكضعبنإلبركذامل

.مالسنباهلاقامىلع
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٥١)سرافرقص

ىيسرمافلارمنسمنبنمحرلادبع

هُئإ،نومجرتملاهلمجرتيونوماسرلاهمسريونوبتاكلاهنعبتكينأبقيقحلجروه
هذهلثمروصعلانمرصعلحيتأاذإو،خيراتلايفاهدوجوردنييلاتايصخشلانمةيصخش

.هلةحضاوةمسورصعلاكلذلاًريمُماعباطكلذناكةيصخشلا

فقاوملاضعبيفههبشيرخآالطبتركذوًالإمتسرنبنمحرلادبعتركذامينإ
دجودقرقصنأىلَع..(شيرقرقص)لخادلانمحرلادبعوهكلذ،اهلكيفالهوجولاو
دجوو..راخفلاوةمظعلاودحلانمةلاههلوحمسرامهبباتكلالافتحاوخيراتلاةيانعنم

هايازمسمطىلإمهفارصناوهيلعباتكلاونيخرؤملادقحوخيراتلالامهإنمسرافرقص

.ةايحلاعقاونمهراثآسمطيو،دوجولازيحنمهجرخينأايرحناكامهرابخأو

اوحبصأنمهنممكحلايساركاوعزتناو{ةيمأيتبىلَعسابعلاونببلغتامدنع

برهامكسلدنألاىلإلخادلانمحرلادبعبرهمهيلعنوقيضيوممنودراطيو،مهنوعبتتي

تناكةيلبقلاةيبصعلانأامك،ريبكددعةيمأيبعابتأنماَهبناكو.نييومألانمريثك

/.ةمكحتسمةرعتسمكانه

ءوجللاهلدهميورمألاهلرظنياردبهالومثعبسلدنألاىلإنمحرلادبعلخدينألبقو

رابخألاهتغلبوةكرحلاةجيتنىلإنأمطااّمَلَف؛يمودعيوممنايعأوسانلاهوجوهيلإوعديو

براحعتةفالخلابعيوبف،اًدعاسملاحلاوأيهمرمألادجوفسلدنألاىلإلخدةعجشللا

.سلدنألاهلتنادومهيلعرصتناىتحهيفلاخم

ةدملمكحلاتلوتةرسأنموهو،ةلودلاتايصخشنمةعمالةيصخشلخادلانمحرلادبعف

رمألااهيلإدوعيولدويو،اهمكحىلإنحيسانلانمريثكلازيالونامزلانمنرق

«سنوتيةّيضابإلا»باتكيفهنعثيدحلاضعبمدقتوةعبارلاةقبطلايفينورابلاهركذيناثلانرقلاةمئأنم١(

9.ماعلاخيراتلابتكبلغأهنعتثدحتو
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نييومألاراصنأبلصتايذلاردبهالوملاسرابرمألادهمدقانركذامكهلإمتناطلسلاو
هرظتنتةعيبلادجولصواُمَلَك\ةصرفلاهلاوحاتأو،لبسلاهلاودهمو،فانكألاهلاوأطوف

.ةضراعملاةنسلألاتكسأىتحفيسلالمعتساهإئ،عيوبفاًحوتفمةرامإلابابو

سلدنألايفعضولاةعيبطتناك،اًمئالموجلاناكو،ةدعاسمفورظلاعيمجتناكدقل

نيحهل؛"شيرقرقص"يمُسوخيراتلالاطبأنمربتعادقفكلذعمو،بابلاقدينمرظتنت

ىلَلَعصلخملاهقيدصوهو..اذهردبهمداخلإهعمسيلاديحواًديرشاًديرطجرخجرخ

.ءابرقألانمقدصأولضفأمدخلاضعبوحصألا
نمحرلادبعىلَعقلطأاهلجأنمنيلاةلوطبلاةروصنملألامسقللماعلاراطإلاوهاذه

.شيرقرقصبقللخادلا

هكرتوهوبأتامو،يمجعأوهو،سرفلايلاومنمهوبأناكدقفمتسرنبنمحرلادبعامأ

تحتأشنثيحناوريقلاىلإهمأعملحتراو،جَحْلامسوميفهمأعبتياريقفاريغص..اًميتي

يلاةماعلامالسإلاةقالعريغممبهلةقالعالساننيبو،هنطوريغنطويفهمأجوزةلافك

وبأهقيدصهراتخاف؛اًمامإحبصأىتحسردوهسفنىلَعدمتعافملسمركبملسمكطبرت

اوبلغتامكباطخلايبأىلَعنويسابعلابلغتاملف..ناوريقلاىلَعالماعىلعألادبعباطخلا

دالبلاىّلَعاوبلغتو{ةيومألاةلودلاىّلَعاوضقامكايبيليفهتلودىلَعاوضقو،نييومألاىّلَع
نمحرلادبعرفو،اهيلعاوبلغتيلانادلبلانمضناوريقلاتناكةيسنوتلادالبلانمهلةعباتلا

"جَحفوُس"لبجفرقتسافرئازحلاطساوأغلبىمح،طقفهمداخوهدلوعماهنممتسرنم
سانلاىلَعرثؤينأعاطتساىمحنمزلانمةرتفعينملالبجلاكلذيفرصوحوكانهدروطو

كلانهماقأوامامإعيوبف"تزهان"يفةمامإلاةماقإىلإىعدمثهيفاوقثينأوهنيدوهقلخب

تاءافكنمهبىلحتياملضفبفويسلاوبولقلاهلوحعمجنأدعبةيمتسرلاةلودلا

هلعستملوربربوبرعنيباًيسرافناكدقف،ةيبصعهلدهمتنأنودسانلاهعيابدقف

هبسحناكدقف\بسحىلَعهلمعنبيمنو،نيحلاكلذيفةراهنمتناكهتيموقنإفةيموق

يفاميتيأشندقف!مالسإلادهعينمكحةقباسلةاعدهلعديملو5ةيدوبعوءالوبيرقلا
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نودراطملاوجرخهنأل؛ةوعدهقبستمو..ائيشهنعسانلافرعياليذلاهمأجوزةلافك

.عينملالبجلابهماصتعاالولحامرلاوفويسلاهتلبقتساو،هرئأىلَع
دبعىلَعانأتقلطأاهلجأنمنلاةلوطبلاةروصنملوألامسقللماعلاراطإلاوهاذه

ملفدمعنعنوخرؤملااهلهاحجتيلاةروصلايههذهو..سرافرقصبقلمتسرنبنمحرلا

.ياكلاحوضولاباهورهظي
تالجرلاناكدقنهباشتلاكةمماشتميهفنيلطبلاوأنيرقصلاةروصليناثلامسقلاامأ

ةلودىلإامهنمدحاوكءامتناببسبةئشانلاةيسابعلاةلودلانمثادحألاامهتلاننيرصاعتم

ناوريقلانمسرافرقصرفو،ةئامونيثالثونامةنسسلدنألابقحلوشيرقرقصرفدقف؛ةقباس
يفوتوةئامونيعبسونيتنثاةنسشيرقرقصيفوتو{ةئامونيعبرأوىدحإةنس"ترما"_برقتساو
يسرافلاكرتو،سلدنألايفىمظعةلودلخادلاكرتو5ةئامونيعبسوىدحإةنسسرافرقص

اهتراضحيفةميظعلاةلودلالثمتشيرقرقصاهكرتيلاةلودلاتناكو..رئازلايفىمظعةمامإ
اهسسأعضوتلاةديشرلاةلودلالثمتسرافرقصاهكرتلاةمامإلاتناكو،يداملااهراهدزاو

ءامدتقيرأنأدعبالإسلدنألايفتبثتمللخادلامدقنأقرفنمكلانهام7..مالسإلا

.دالبعايضالوءامدةقارإنودتتبثيمتسرلامدقنأو؟مالسإلادالبنميضارأتعاضو

نمحرلادبعبنوملسملالغشامدنعو»:يليام٢٦٥(ةحفصعبارلادلجلافرنودلخنبالاق

؛مهكلمشنوفدألانبةليورفزيهجتو،طوقلاناطلسلحفتساو،فالخلارمأىوقهرمأديهمتو

.«مهيديأنماهكلمو،اهنمنيملسملاجرخأفدالبلاروغثىلإراس

خيراتلاثادحأو،ةفالخلاىلإشيرقرقصاَهبلصويتلاخيراتلاثادحأتعبتتاملكىنإ

متسرنبنمحرلادبعةمظعيرظنيفتداز،ةمامإلابصنمىلإسزافرقصاَهبلصولا

نأدعبالإةرامإلايسركىَلَعنئمطيمللخادلانمحرلادبعنأكلذىلإتفضأاذإاميسال

أدهيمتوقمّميبصعفالخراثو،ةبيبحةملسمدالبتعاضو،ةيكزةملسمءامدتقيرأ

.نورقدعبسلدنألايفةيمالسإلاةلودلاىلعىضقىح
فالخلاىلَعبلغتو،ةرامإلايسركىلإبولقلاوفكألاهتعفرمتسرنبنمحرلادبعنأو

.لثملااَهببرضيةيقنةريسكرتو؛مالسلاوةلادعلاوةبحلاب
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١)!يراوهلاركخش

نعدعابتتوروهظلانمبرهتتيتلاةعماللاتايصخشلانمةيصخشوهيراوهلامكحُم
يف"يراوهلامكحم"أشن..ةفشاكلامهراونأاهيلعنوطلسيوامنوقحاليسانلانكلو،ءاوضألا

ةحامسوةيدابلالهأةيرحيفباعشلاوةيدوألاكلتيفعرعرتو،ةبصخلاةليمجلاساروألابج

قافنلانعمهيفاجتو،ديقعتلاونارودلاوفللانعمهدعبو،مهعابطةمارصومهسوفن

غبنوملعلاملعتف،قلخلاموقايكذهرغصذنممكحمناكدقو،قلملاوةنهادملاويعامتجالا

افزاع،هللاريغوجريالوهللالإفاخيالبشف،ىوقتونيدىلَعةنمؤملاهترسأهتأشنأو،هيف

.اهديبعلايفاب،امتاوهشواهذالمنعاكفرتمايندلانع

اذهلهرمرتحافهللابهقلعتوقَحْلايفهتدشوهنيدوهقلخوهملعلامكسانلافرعدقو

.اهلجأنمهوبحأوقلخلا

ىلَعمهريغنمصرحأنونوكي-ملعلانمائيشسردنماميسالو-مويلاسانلاناكاذإو
نمسفنلاةزعنولذبيوؤ©بصنملالجأنمةماركلاهيفنوعيبيايداماًرامثتسامهملعرامثتسا

نأمهضعببايندلاىلعصرحلاغلبيدقوةنهملافرشلملعلافرشنعنولختيو{ةورثلالجأ
فراخزنمءيشمهرغيالاوناكنيحلاكلذيفملعلالهأنإف؛سانلايضأريلهللابضغي

ءهلجأنمنوبراحتيو،هيلعنوشراهتيومكحلاىلعنوقباستيمويلاءاملعلاناكاذإو.ايندلا
،هنمنوبرهياوناكنيحلاكلذينءاملعلانإف؛بذكلاوديكلاىلإمهضعبردحنيدقو

ناطلسلابابىشغيملاعلامتيأراذإ":نولوقياوناكو..ضارمألاوةئبوألانممهرارفنورفيو

_."مكنيدىلَعهرممتاف
اًنئوحشمحالصلاوملعلالاجرباًءولمَمناكيراوهلامكحمهيفشاعيذلارصعلانأعمو

اميسالو،ةيعلألاوءاكذلاومهفلاباحصأبامصاغ«يضرلاقلخلاويوسلانيدلايوذب

هنوراتخينميفحلفأمامإلامهراشتساامنيحسانلانإفمهلالقعمتناكيولا"تْرَهاَم"

،ةقهاشلاساروألابجنيبعباقلالجرلااذهبالجتساىلَعاوعمجأ"ترما"يفءاضقلل
}_

.ةسماخلاةقبطلايفييورابلاهركذيرجهلاثلاثلانرقلاءاملعنم١(
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امماًيضارةايخلانمهظحباًعناقهسفنلهسفنبلغتشيناكو©بخصلاوءاضوضلانعاًديعب

.هلهللامسق

يفمامإلامهشقانمامإلاىلإاذهمهيأراوعفروءاضقلابصنملاًمكحمسانلاراتخانيح

نعايرحتوءاكذوانيدواملعنولقياللاجرلانماريثكةلودلايفنأمهربخأواذهمهرايتخا

ةةقابلوفطليفسانلاعمنوفرصتيفيكنوفرعيو،ةلودلاطسويفنوشيعيمهو،مكحم

ةايحيفهتشيعمو8قَحْلايفهتوقوةدماصلاهفقاومو©فاجلاحيرصلاهعبطيفامكحمنأو
هديقتيذلامهكولسو،ةساسحلاةفهرملامهقاوذأوةرضحتملامهعئابطمئاليالدقةيدابلا

،هريغنوديريالمكحمىلَعمهتصاخومهتماعاوقفتادقسانلانكلو..اهفارعأوةنيدملابادآ

.مهتبغرذيفنتبمامإلااومزلأومهفقومىلَعاوممصو

مسابهوعدولمهئإف؛ةرضاحلاىلإهتوعدةقيرطيفنوركفينيرئاحاوناكاعيمجمهنكلو
عميأرلااولوادتو"مهبلطلبيجتسيالنأومهيتأيالنأايرحناكديدجلافيظولا

لجعتسملاهروضحاهيفنوبلطيةلاسرهلىروشلالهأبتكينأاوقفتااًريخأو"حلفأمامإلا"

ىوحفىّلَعاوقفتادقوروضحلاىلإاهيفهوعديةلاسراضيأمامإلابنكينأومهمرمأل

.ةلاسرلا

نغالرمأنيملسملابلزنهئفدعبامأ»:اولاقىروشلالهأةلاسرصنحركلائراقلالإ

يهللانيبوكنيباميففلختلاكعسيالو‘كمودقلنورظتنممهو‘كروضحنعمهب

.«نيملسملاحالصهيفامىلَعكيأرعمجيل{مهعمعامتجالاومهبقوحللا

قحلواهبكرفهلةبادىلإدمعوهتاصعوهتءاسكذخأىتحةلاسرلامكحُمملستامو

اياضقهيفشقانتيذلاناكملاوهدجسملانإف-دجسملاىلإرضحو3"تْرَها"يفموقلاب

،يقوتدقنيملسملايضاقنأمامإلاهربخأفثيدحلانعمهلأسفىرغصلاوىربكلانيملسملا

ىلَعسانللقفاو-مامإلايأ-وههئآوءاضقلابصنملهوحشروهوراتخادقسانلانأو

.هذهمهتبغر

ريسلامهيفراسولبقىتحهباولازيملمهنكلو،راذعألانماريثكىدبأومكحمعنمتف
اذهسيلفئارطوصصٌقنَحْلايفهتدشوهلدعوهلضفيفتلجسدقو،نوملسللاهلمألا
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«ريس»و«ريغصلانبا»ةلاسرلاثمأخيراتلابتكبهيلعف،اهيلععالطالاءاشنموامناكم

يفنحنامأ،اهريغوزوبدلا«برغم»وينورابلا«راهزأ»ويييجردلا«تاقبط»ويخامشلا

:نارمأهتصقينانينعياَمئإَفباتكلااذه

.ةوعدلاةباجإبوجوبهعانقإيفةيفاكتناكوهيلإتثعبلاةلاسرلا:لوألا©

ءاضقلاىلوتيلاًمكحُماَهباوعنقينأنوملسملاومامإلاعاطتسايلابابسألا:اثلا

ةلاحلةحصلانمةبيرقةروصنايطعي-ىرأاميف-نيرمألانيذهنإف..هرارفوهعنمتدعب

اروصمسرننأديرنانلكلذو؛نيدوقلخنمهيلعمهامو،نيحلاكلذيفاهلاجروةمألا

فنودجيمهلعلروصعلاهذهيناهئانبأراظنأمامأةملسملاةمألااهايحتتناكيلاةايحلل

.مالسإلالضفبهيلإنوبستنيافرشماًميراتو{ةحلاصةوسأوةنسحةودقكلذ

كلذيفبعشلاءانبأبلغأعمجتتناكلاحورلانعادجدعبدقمويلاانعمتجُمنأكلذ

لكعرقي،ةلودلايفبصنمىلَعبلاكتيهسفنوهمويلااندنعملعلالجرحبصأونيحلا

ليحلاوقرطلاعيمجبىعسيو،باوبللىنحيدجتسيولذيو،باتعألاعيمجبحسمتيو،باوبألا

.اًمظاعتمخفتناوامنغمكلذربتعا،هيلعلصحتاذإفطئاسولاولئاسولاَلُكذختيو
يقليو©سانلابيلصيفأرجتينممملعلاىلإنيبوسنملالاجرلادحأنأتاونسذنميتغلب

!اهتكرعمضوخينأمزعاذإباختنالامساوميفاميسال،داشرإلاوظعولاسوردمهيلع

ةليلتاذناك..سانلاحلاصمبمامتهالاوةموكحلادقنيفةيعمجلابطخلاررحياماريثكو

ةرازوفيلأتاهيفاذإفرابخألاةرشنىلَعةعاذإلازاهجاوحتفو{هئاقدصأنمعمجعمرهسي

ىمحلجخينأنودورعشينأنودماقفهيلإةرازودانسإىلَعلمتشيموسرملااذإو،ةديدج

وهوءةروقملاهتمامعومخضلاهشركبنيرضاحلانيبةرجحلايفاًصقارىولتينيرضاحلانم

.ريهامجلانمايندلاتاقبطلانيبةعئاشلاتاينغألاىدحإكولي

ىللعجف؛ةرازولاهنعتلختنأىلإداشرإلاوظعولاسوردودجسملاكرتةليللاكلتذنمو

هلاكشأعمرادقألاهتمجىحهتنيمولعفدقوىرحأةفيظوداطصيىتحسانلاظعيهلات
.نوؤشهقلخيقهللو(م٩٦٩١ربمتبسيفريهامجلاىلعضرعيذلايرشبلاكريسلايف
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مهلمحامسفنلاةزعوةماهشلانمنوكلميرصعلااذهيفملعلاباحصأنمريسيلارزتلاو

ةلودلانأمهنمدحاولاملعاذإمهنكلو،باوبألاىلَعفوقولاو©بانعألابحسمتلامدعىلع

ءارواماردقم،حرفلانمريطيداكيوهوهيلإعراساًماهابصنملغشيلهتراتخافهتركذت

قيرطيفانبحاصنمىلوألاةوطخلايهةوطخلاكلتنوكتدقو.ةيداملابساكملانمكلذ

.هئدابمنعهيلخت

؛مهيرغياللاملانإو،مهيهدزيالبصنملانإفرصعلاكلذيفمالعألاءاملعلاكئلوأامأ

مهف}اهظوظحوايندلانممظعأمهسوفننل؛مهسوفنيفااكمدحتالمكحلاةخفخفنإو

هتءاجفهيلعتلاتحاالمعمهنمدحأىلإدنستنأةمألاوأةلودلاتدارأاذإف،اهنمنوبرهتي

.ةرخآلاقيرطنم

اوركذيمل،هنوعدتسيهيلإاوثعبءاضقلاىلوتيليراوهلامكحملمهرايتخامتنيحاذكهو
ةلزاننأهوربخأاَمَئإَو؛هيلعتلبقأايندلانأالو،هبقثومامإلانأالو،هتراتخاةمألانأهل

هتبادبكرو.فلختلاهعسيملكلذهغلباملف،مهنعفلختلاهعسيالهنأونيملسملابتلزن

.مهيلعاهرثأفيفختو{ةلزانلاعوضوميفرظنلاىلَعدعاسيل"ترما"يفموقلابقحلو

مامإلاونيملسملانأو،نيملسملايضاقةافويهاَمِإةلزانلانأموقلاهربخأولصواملو
لقاهلوسرةنسوهللاباتكبمهيفمكحيىفوتملايضاقلاناكميفىلوتيلهوراتخادقمهعم

ةلزانربتعتالاًيضاقناكنإولجرةافونإفكاذهنملجرلاءاتسا..نيحلاصلافلسلاراثآو

ساروألابجيفةلزعنملاهتايحنإفبصنملالوبقنععنتماوهماقمموقينمةمألايفمادام

.ممتاموصخوسانلالكاشميفرظنلانمبحأو،هدنعرثآهترخآلوهسفنللمعي

مهئإ:هلاولاق‘ىودجنودنكلوىروشلاسلجبلواحوهعنقينأمامإلالواحو

ريقفلاوييغلاوريغصلاوريبكلاهدنعيوتسي،هقلخوهنيدوهملعوهلضفيفضاقىلإنوجاتحب

نأو©نيدلاولضفلاوملعلالهأبنوحشمدلبلانأبممياجأف..ةملثلادسيوغارفلااذهلغشيل

سانلابهتفرعمعمءةبولطملاطورشلاهيفرفاونتنماهسفنةنيدملانماوراتخينأمهيلع
ىلعرصأهنكلو؛مهنيبلدحلالاطو!ةايحلايفمهبيلاسأوممتاداعومهكولسومهعابطو

.مهفقومىلَعاورصأوهفقوم
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"لبقينلهئإفهللابهوفوخئتوةرخآلابابنمهوتأتملاذإ":هقافرلمهدحألاقاريخأو

هيلإكانوعدامعتفلختنإكنأملعاف‘تعنتمادقوامأ":مهلئاقلاقومهنمددعهيلإسلجو

فلاختالوهللاقتاف،ههجوريغبأطويجرفو،هلحريغنمقاريمدَلُكنعلوؤسملاتنك

."هيلإكوعداميفنيملسملاومامإلا

هلمحيوهللاىوقتبهبلاطيهئإريبكلاملاعلاريمضنمساسحلاعضوملالوقلااذهباصأو

هنإف"قفاونأثبليملونالماليلقركفو،مالسإلاماكحأبلالتخانمعقياميفةيلوؤسملا

.هللانمافوخهالوتينأبجينآلاو،هللانمافوخءاضقلانمبرهيناك

ريسيمامإلانمونيملسملانمهنعيضرموهوءاضقلااهيفىلوتييلاةرتفلامكحمىضق

ىحدحأهنيعيفرغصيالو،َقَحْلاهنمذخأيىتحدحأهنيعيفربكيالةهيزنةريسمهيف
.مهكالمأوممتايصخشومهرادقأومهقوقحيفنوواستمهدنعسانلا،َقَحْلاهلذخأي

ءاضقلاةورثيفديزتهيرّتلاءاضقلايففئارطهنعاولقنوهلدعنعنوخرؤملابتكدقو
مهبولقيفدجويالنيذلاموقلاكئلوأنعهللايضرف،سانلانيبهتاواسمولداعلايمالسإلا

.هللاريغلباسح

فراعملاىلَعهبردوهللاىوقتىّلَعهأشنأو؟مالسإلاىلَعهابراذوههامسدلومكحمدلو

ةدعدوهفلأدقومالعألانماًملعحبصأىتحةساردلايفرمتساف،هرغصذنمةيمالسإلا

ةيوغللاةيحانللهيفضرعتيال،فلسلاةقيرطىلَعميركلانآرقللهريسفتاهنمرهتشابتك

.ماكحأومكحنمهنمضتتامجارختساو،ةميركلاتايآلايناعمنايبىلَعهيفرصتقيهنكلوِ

ناثربتعييضابإلابهذملاىلإةبسنلابوهو"مالسإلايفريسافتلالئاوأنمريسفتلااذهربتعيو

اميف-عاضدقنمحرلادبعمامإلاريسفتناكنإو،متسرنبنمحرلادبعمامإلاهقبسذإ؛ريسفت

ريسفتامأ؛هربخعشيملوتابتكملاضعباَهبتظفتحااذإلإمهللاخسنهنمدجوتالو-وديي

هنأتملعدوادجاحلانبناميلسخيشلابتعمتجاامدنعو..ةطوطخمخسنةدعهنمدجوتفدوه

ةنسذنمهقيقحتىلوتينودعنباجاحلابيفيرشخيشلازيزعلاخألانأتملع4هعبطبمتهم

يففلسلاراثآنمسيفنرثأةيمالسإلاةبتكملايفحبصيهئإفةكرابملاةوطخلاهذمعتتاذإف«اّبيرقت

.ءوبخَموهوائرقرشعدحأهيلعىضماهزونكنمزنكاهيلإفاضيو"يرجهلاثلاثلانرقلا
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ملاعلااذنهنعانئثدحيليكلاملاريغصلانباريبكلاخرؤملللاحلاكرتأنأينرسي

مهلك..جرعألاةديبعيبأبفرعيلجرمهنمناكو»:يليامهتلاسريفلاقميظعلا

نمرمأيفاوفلتخااذإعرولايفهلنوملسم،ملعلابهلنوفرتعملضفلابهلنورقم

امفهيلإتسلجولجرلااذهانأتيأردقو..هيأرنعاوردصمالكلانموأهقفلا

منو،ناضظقيلايبأىَلَعلوخدلاليلقناكو،هنمعشخأالجرسوؤرلادوسيفتيأر

وبأبرض:لاقريشبنبدمحأييثدحف،عماخلادجسملاىوسهايإوهعمجينكي

هجورخبسانلاملع:لاق،هقدارسىلإهسفنبزربو،هدارأثدحلهقدارسناظقيلا

امنيبف:لاقهديبعابأالخ«هقدارسلوحمهتينبأاوبرضو،ءارقلاوءاهقفلاهيلإجرخف

وبأاذه":سانلالاقف.ةبادىَلَعابكارةديبعوبألبقأذإسولجمويتاذسانلا

املفڵناظقيلاابأهمودقباوملعأف:لاق."هيلعاًمَّلسمريمألااًدقفتملبقأدقةديبع

يلةراجنأريغ،ادقفتمالواًمَنسمتفجام":لاقف،هسفنىلإهاندأهيلعلخد

كسرحبحاصقورحلاهذخأفالوهلشاعمبلطيةحرابلااهدلوجرخ

نأبرمأف"هدلوقالطإيفكلأسأنألأستةيكاشةيكابةادغلاتتأف،هسبحو

سانلابجعنففرصناوملسث،ةديبعيبألالالجإةليللاكلتسبحنملكقلطي

.هبلققرسأامناسلىلَعهراهظإوعنصتلاهكرتوهقدصنم

عمناكوةغللاووحنلاوقئاقرلاومالكلاوهقفلاباًملاعاذههديبعوبأناكو

يذلاطلففلاحالصإباتكهنمعمسأامويهتيتأدقوةءورملاوبدألانسحهتنايد

لقل":تلقوهتءارقتحتتفااملف{ةديبعيبأىلَعةبيتقنبملسمنبهللادبعهفلأ

نعةديبعيبأبأبريو؛كهتمجرتنمرفنتسيوكناونعنمرفنياذهانباتكقاًرظان

--..م¡ز..ع,.!
امنإوهمضوفلألازمهبهديبعيبأبأبري":يللاقفهدمأملوهزمهأملف."ةلزلا

واةقرولثمباتكلانمتأرقاملفةغللايفهتعاربىلَعلدألفرحلااذهتركذ

.ةسداسلاةقبطلايفنورابلاهركذ،ثلاثلانرقلاءاملعنم١(
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عتاصعوهلعنذخاف3"اهيلعهللاكرجأيةداهش،ةديبعابأاي":اولاقفموقهاتأديزي

موقهاتأسمألابتأرقاملثمتأرقاملفهتيتأيناثلامويلاناكاكَلَف..موقلاعمماق

تمقفسمألابلعفاملشملعفف،"اهيلعهللاكرجأيةداهش،ةديبعابأاي":اولاقف

يآوهكرتأوايرتشأوهينعيبأائاكدةنداهرلايفيلنإهللاكحلصأ":هلتلقوهعم

."يباتكةلباقميفانأالوڵناكديفانأالفيعلغتشتفسانلاكيتأيفكيلإ

هولأسامكهولأسفسانهاتأيئزجضعبتأرقاملهتيتأةادغلابناكاملف،تكسف

ترسيلنذأوهسفنىَّلَعمكرثآنإفىتفلااذهلمويلااذهنإ":لاقفاذهلبق

."مقأوأتئشاذإرسفاذهَلكال،يديساي":هلتلقكلذتيأرامَلَف."مكعم

اذمائوتفمهلكبرفملاناكو،هبدأنسحوهتعورمىلَعلدألهذهتركذاَمْئَو

ثيحاهفرصيممتآكزبهيلإنوثعبيةساملجسبةيضابإلانمناكنمنأىنحلجرلا

.«ءاشي

ةيصخشلاكلتريوصتلفاكوهوجرعألاهديبعيبأنعريغصلانباهلاقاماذه

.اهلنماطتتوةلودلااهمرتحتيلاةيمظعلا

--۔۔`_۔{,

ى>ج2«ح
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}؛يفرطلافسويوبا
نعملعلاذخأ..يفرطلابرهتشاياردسلاسوليسنبفسويبوقعيوبأوه

ماقملاهلباطوماقأورقتسااهيفو"نآلخجراو"ىلإلحترام"تزرَهات"يفةمئألا

.هرونبءاضتسياًرانمو3هبىدتهياًملعاهيفناكف
نوكينأوةودقنيدلايفنوكينأو5اًكجرمنوكينألهلمأاًملبمملعلانمغلب

.ضعبلمهضعبسانلاهبرضيالثمو،ىذتحيلالاثمقلخلايف
ةيبرتلانسحيابرمقلخلاوملعلاونيدلانمةخماشلاةبترملاهذهىلإناكو

امىلإسانلاداشرإيفيلمعلامالسإلابولسأمهف..هيجوتلانسحياًدشرمو

.هبلمعفةرخآلاونيدلايفمهحلصي

هربخأوفسوييبأىلإدصقو"رمدلبج"ناكسنملجر"نالجراو"ىلإءاج

دوعيةيدامةدعاسمهوجريو،مهدوأهبميقيامكلميالريقفهنأو،لايعبحاصهنأ

هيفكتةدعاسمبلجرلادمينأفسوييبأناكمإيفناكوهلافطأوهلايعلإاهب

الناكاذإىتحو..لقأوأكلذنمرثكأوأرهشوأعوبسأةدملهلايعيفكتو

ريخلاباحصأنمهلعمجينأعيطتسيهُئئإفصاخلاهلامنمهيطعينأعيطتسي

الناكفسويابأنكلو..اًرورسماحرفهلهأىلإعجريو،اّئيعهبرقياملضفلاو

يفلجرلاىقبيامناعرسوذفنتامناعرساهنإفهتقؤملاةدجنلاهذهىلإنئمطي

رسخيفةداعكلذذختيعت،سانلانمناسحإلابلطىلإدوعيفسئابرقفةلاح

.اهتماركوهسفنةزع

حورنمنمؤملاهيحوتسينأبجيةيعامتجالانوؤشلاهذهلاثمأجالعو

.لولحلاريخكانهدجاوهنإفهيبلاةريسىلإهيفدوعينأومالسإلا

لمعلادجيالهّئكَلَو،لمعلاعيطتسياميلسايوقهدجوفلجرلاىلإفسويوبأرظن
مثاهيفءايشألاصخرأرظنيفقوسلاىلإبهذينأهرمأفلغتشيفيكفرعيالو

.ةسداسلاةقبطلايفنورابلاهركذثلاثلانرقلاءاملعنم١(
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،ةحورطملاعئاضبلاسادكأنيبفاطوقوسلاىلإلجرلابهذو،هربخيوهيلإعجري

يفلبإلانمصخرأدجيملهلأهربخأفخيشلاىلإعجرمنةضورعملاةيشاملاناعطقو

ةعيدوارانيدنورشعوةعبرأيدنع":خيشلاهللاقف،ءاتشلارخاوأنممسوملااذه

اهتياعرنسحأمتءاللمجاهبرتشاوبهذاوضرقلاليبسىلَعاهذخكسانلادحأل
مثريناندلاهنمذخأففسوييأربلجرلاذخأو."يلبدعتنمساذإىحاهفلعو

منواةبصخلاةيدوألاضعبىلإاَهببهذلامجةثالثاَهبىرتشافقوسلاىلإبهذ

..هربخيفسوييبأىلإعجرفتنمسواهلاحنسحىتَحليوطنمزاهيلعضمي
غلبماهنمثنمدراذكهو،اهعيبيلقوسلاىلإاهنمنينتاذخأينأفسويوبأهرمأف

دصباًروفومهلهأىلإعجرو،ثلانلاىلَعاهلمحةعاضبهنميقابلابىرتشاو،ةعيدولا
.هلهألوهلتاريخثلاثلالمجلاىلَعلمحيإةليلقروهش

دادسوهريكفتنمنيبجعتمفسوييبأخيراتنمثداحلااذهنوخرؤملاصقي

اموهدنعنمءيشبتأيمللماعلاملاعلااذهنأنيلفاغ،هريبدتنسحوهفرصت

.ةمماشملالكاشملاةحلاعميفهتقيرطوهقفلوسرلاةريسنمسبقوه

ثةقباسلاةصقلاركذيفرطلافسوييبألييجردلاسابعلاوبأمجرتامدنع

عضوتةعيدويففرصتينأنمؤمللحصيلهو.ةيهقفلاماكحألاءوضىلَعاهشقان
مهدحأدنعتعضواذإفلسلاءاملعةداعنمنإ:لاقو.اهبحاصنذإنودهدنع

ابأنإو،اهيلإجاتحااذإناودعريغباهيففرصتلايفاهبحاصنذأتسينأةنامأ

يفةعيدولاَبَرنذأتسافننسلااذهىَلَعىرجدقنوكينأودبالفسوي

.فرصتيرمدلاهءاجاملف..رمألامزلاذإاهنمةدافتسالا

يفناكفسويابأنأيلودبيو‘عوضومللسابعلايبأةشقانمةصالخهذه

ريخلاباحصأنمهلعمجينأوأ«صاخلاهلامنمضرقبلجرلادعاسينأهناكمإ

نألضف..اهعيمجفرطلاهذهريغلضفهنكلو؛اضرقامصخشنمهلضرقيوأ

الىََحلجرلللاملاملسيوهوةعيدولاركذىلَعصرحينأوةعيدولايففرصتي
لمحيكلذو،اًئيرسنوكينأبجياهعاجرإنأملعيقحوعمطمهسفنهثدحت
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۔اهلنماضاهيففرصتدقوةعيدولاامأ..لمعلايفةرباثملاودجلاىلَعيرمدلا

.امءيشاهيفعقووأتعاضولاهبحاصلكشالو

فسحأكلذهيلإدنسينأنود"نآلجراو"يفيضاقلاماقمموقيفسويوبأناك

ةريدجتافص‘هتمهازنوهللامكحأذيفنتىلَعهصرحوةيملعلاهترهشتناكدقلو

مكعخيوهاريامبنوضريمهمت«ممتاموصخومهلكاشمبهيلإنوعزفيسانلاكرتتنأ

.ىلاعتهللاهجولهبموقيناكدقفاميشاذههلمعنعىضاقتينكيمو5هب

هنيبجقرعوهيديلمعنمهيتأيهقزر،نيملسملاعيمجقيرطوهفةقزرقيرطامأ

،ةرمتسملاةساردلاوبابشلاميلعتوظعولاسوردوءاضقلاةمهمىلإعمجيناكو

قزرلادراومبسكوةايحلالجأنملمعلاودجلاءبعءابعألاىلإعمجيناك

.لالحلا

ءةريخألاةحيصنلاهنمبلطيوهيلعددرتيهدلوناكةافولاضرمضرمامدنعو

،صرحدلاولانكلو،«لبقئتكارأام»:هدلوللوقيوبأتيوعتمتيفسويوبأناكو

رمخلاىلإسانلاكبدننكيًالو»:هللاقدصقملاةحصوبلطلاقدصهنمملعاملف

سانللنكو..كنمثرحلاىلإقبسأكريغنكيالوكسفنكبدننمدكوأ
.«ءامللءامسلاكو،ناردأللليللاكونازيملاك

لحاطفنممجحددعهديىلَعجرختو،نيملعتملانمىصحيالددعهيلعسرد

3"نايرْمَينبنونجحلاصوبأ"ةمالعلاهبءادتقامهرثكأومهزربأنملعلو،ءاملعلا

،هيقفلاملاعلا»:نيجردلاسابعلاوبأهنعهلاقاملصفلااذههبمتخنامريخَلَعَنو

،رغصألاوربكألانيداهجلاوذيكزلاعرولا،يكذلاظقيلا،هيبلانطافلا

يفايتفلاىهتنمناكو»:لصفلارخآيفهنعلاقو«رتفدلاويلعملانيداهتجالاو

.«"نالجراو"

ههدتمههموجه
«ملتمل»يماتجا»«ملجاط
تحاتااتصجاجاتعجاتات
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}رسددابنبتدعاسيردابوبا

هللامهمركأنيذلانينمؤملانمنمؤميفشكيلاناديزنبسيدابنبتخبأسيدابوبأ

عيمجيفهللاببلقلالوصومايقتانمؤمناكدقف،لاملاوملعلايفمهيلععسوو،نيدلاةحصب

ادادعأكلمي،ةورثلارفاوناكو؛ملعيامبلمعلاىلَعاصيرح،ملعلاريزغاملاعناكوهلامعأ

ةنوبصرحفيفاهتياعرواهتيبرتىلوتي،منغلاولبالاورقبلاناعطقنماهلرصحال

ريخلاليبسيفاهنميطعيناكو.اهتيمنتواهتيبرتىلَعهسفنبفرشيناكوإةبصخلاءارضخلا

بهيو،تارشعلابعفديسيدابوبأناكدقفداحآلابنوطعيءامركلاناكاذإوباسحنود

ىَّلَعهلطرشالو،هناكمدعبولواهيلإجايتحالاهيففرعينمىلإاهنملسريو،عيطقلاب
.هلاةيصعمىَلَعهلامبنونيعتسيالنيقتملانمامياحصأنوكينألإاياطعلاهذه

يبأمامإلاةفالخنمةريخألاتاونسلايفاَمبرةيمسرلاةلودلارخاوأيفسيدابوبأدلو

ريستيلاةلودلاكلتتبهذاملف؛ةيمالسإلاةمأللفيظنلامكحللةلثمأاهيفىأرو،ناظقيل

نمهمطحاماهمهيال،ىلوألااهتعافدنايفةيديبعلاةلودلااهدعبتءاجومالسإلاجاهنمب

متيناكروجوملظوفسعنماهماكحهبكتريامنيبشيعيناكو،امماطلسءانبلجأ

امَلُكاهيلإمدقينأهسفننيبوهنيبدهعتيناكو؛مالسإلاةريسبريستىرخأةلودموقتنأ

ييلاةلودلايدييفاهعضيلهتورثفعاضينأىلعصرحدقفاذهلوةدعاسمنمهيدينيب

لئاعرماعنألانمناعطقلاكلتعمكلميناكو..سانلايفهللارمأبموقتلموقتنأوجريناك

لمألابسححافكللاهدعيو،اهبيترتىلعفرشيو،امباسنأفرعيواهريختيليخلانم

لويخلاكلتعفديفهلمأهيفققحتييذلامويلاكلذرظتنيناكوادبأهبلقيفئفطنيمليذلا
.هللاليبسيفوهللةورثنماهءاروامو

اكَلَف؛اهدقفتيواهبحيناكو،اهقتعرادقمواهسانجأوليخلاكلتلوصأفرعيناكو

اميبوكروليخلاىلإنحييقبةيسورفلاةلوازمنعزجعوهرصبفكونسلاهبتمدقت

هزجعناكو،نوصلخمنونمؤماَهبموقيةلداعةلودمايقيفهلمأمطحتيمَلامك..اهسملتو

.ةسداسلاةقبطلايفنورابلاركذ،ثلاثلانرقلاءاملعنم١(



رئازجلايفةيضابإلا_.١١_[(]خيراتلابكوميفةيضابإلا

اهنعلاؤسلاو،الاوحأدقفتو،اَهبمامتهالانمهعنميملقاتعلاهلويخلةرشابملاةياعرلانع

.كلذنمبلطياملكبهلنوموقيهمدخوهدافحأوهؤانبأناكو،اهجاتننعو

سرفلاجاتنهنأهربخيواًريغصارهمهيلإدوقيتخبأنبهللادبعنبدّمَحُمهديفحةرمهءاج

سملتورهملادوقمخيشلاذخأف،اهلصأبواهبزتعيواهبحييلاسارفألانمتناكو،ةينالفلا

هبدأ":هديفحللاقئهقنعوهرهظىلَعتبرو۔هينيعبهاريناكامهيديبىريلهءاضعأ

همأنعهربخأورخآرهمبىرخأةرمهءاجم.."رانيدفلأهيفذخأتهتيبرتوهتياعرنسحأو

هيفذخأتهتيبرتتنسحأنإ":هديفحللاقئلوألاسملتامكخيشلاهسملتفهلصأو

.."رانيدةئامسمخ

ناسرفلاذاذفأنمحبصأىَّمَحاهنقتأوةيسورفلابمتهاوكامهتيبرتونيرهملابتفلامتهادقو

يوقرثأ-ناويحلاةيبرتوناسنإلاةيبرت-ةيبرتلايفهبولسأوخيشلاةيصولناكو..برغملايف
ليبسيقاهقافنإوةورثللهتيمنتويشاوملاةيبرتنمكلسملاسفنىلَعراسدقف،فلاهيجوتيف
.ريخلا

موقتةلداعةلودلعلاهددعريفوتواهلوصأريختوليخلاةيبرتىلَعاصيرحناكامك

ةايحيفالوهديفحةايحيفالوخيشلاةايحيفالققحتيمللمألااذهنكلو8اهيلإجاتحتف
.هدلو

سانلاهيلإرظني5ابوبحماميعزواقومرماينغو،امعمالاسرافسيدابيبأديفحدُمَحُمحبصأ

ةعاطهيلإريشياميفهنوعيطيو،مارتحاوريدقتبهرمأىلإنوعمتسيو،لالجإلابةنوبصوحفيف

.ءالولاوةبحملا

؛مكحلابهسفنلبلاطوأ،ةكرحمعرتوأةروثىلإاعدامبرهنأسانلانمريثكدقتعادقو

دقف،ةيديبعلاةلودلايفريغتدقمكحلابولسأنأىع..هاجتالااذههجتينأدريهنكلو
۔مهنماًريخنكيملنإو-هفالسأىلَعاطخسزعملارهظأوسيدابنبزعملاىلإمكحلالصو

قئالعميقينأدّمَحُمهللادبعوبأىأرف..اًيعيشناكنأدعبايرعشأحبصأف،هبهذمريغو

.بولطملاققحتيفيمالسإلاجهنلاىلإمكحلابدوعينأعيطتسيهلعلوديدجلامكاحلاعمدولا
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نيمهطمنيداوجاحبصأدقو،ناقباسلانارهملااهيفةميقةيدههعمذخأدقوهيلعدفوف

ركشواهلبقتواهبرسفزعملاكلملاىلإةيدحلامدقو..رطاخلاجهبيو،نيعلاامهدنعسبحتت

هنمعقوتيناكدقف،ةيدهلابهرورسنممظعأهللادبعيبأدوفوبزعملارورسناكو..اهبحاص

ىآراملفبرقتيالوهيلإفلزتيالبوبحمميظعلجرلكنمملاظمكاحَلُكهعقوتيام
عدونأدعبتفلاىلوتو،ةعجضمضقيناكاممابناجنمأميعزلااذهنمةوطخلاهذَم

سانلاضيرعتمدعو،ةنداهملابوجوةلعلبقيذنمرثكأعنتقادقوهدالبىلإدوعيلكلملا

كلملاىضرأيذلاطيسبلافقوملااذهنأريغ..نيملسملاومالسإللريخاهنمىجريالنتفل

هنملينلاىلإةيشاحلاتعراسىحهللادبعوبأجرخامف{ةيشاحلاضريملهنامطو

وهو!ةمخضةورثبحاصلجرلانإ":هلاولاقو،قيرطلانمهتلازإىلَعكلملاضيرحتو

ولوميعزلاماقم"ةتازم"يفموقيسانلانمبوبحم{ةملكلاعومسمريهشعاجشسراف

كلببسلكيلعةروثلابهسفنهتثدحولواميمحهلاوباجتساللمعيأىلإةيضابإلااعد

فيك":زعملالاق."هنمصلختتنأكيدينيبعقودقويأرلاو،اهنعيغيفتنأةمجاّبعاتم

هتيزاجو‘هتيدهتلبقوهبتبحرينأينادلاويصاقلافرعدقولجرلالتقأنأنكمي

ريغ"لجرلااذههبموقيلمعيأنمرثكأانبرضيماقملااذهلثميفردغلانإ،ناسحإلاب

ثعبف؛اهتهاجوبزعملاعنتقاةديكماوربدينأاوعاطتساوليحلامهييعتالدياكَمْلايربدمنأ

ىلليعذهئأفرعهلكلملابلطهنوغلبيكلملاناوعأهلصوامدنعوهيلإهوعديتفلاءارو

نيبفقوىمحعجرو؟اهتياهنىلإقيرطلايفريسينأريغعنصيهاسعاذامهنكلو،ةديكم

ميظعتلاهلىدبأو‘ىرخأمةوافحلازعملارهظأف،رادقألاهبيتأتامرظتناوزعملايدي

ليخلابوكريفةعاربلاوةيسورفلابنوفوصومةتازمنايتفمكنإ":هللاقمتكلالجإلاو
نماناولأانيلعضرعتنأيلرطخدقو،اهدادعإوليخلاةيبرتبكتيانعكلذىّلَعلذيو

دقراضدسألانأفرعتنأبجيهنأىلَعهبعالتنأكنكميدسأانتريظحيفو،ةيسورفلا

."حالسلانمدرجبتنأوهلتقتوأهنمغورتفيكفرعاوهنمكرذحذخفكبُضي

ملو،ةئيندلاةعدخلاهذهبنكلو،مادعإلابهيلعموكحمهنأوكاذهلكنمضرغلاتفلافرعو

نصحأنيذلاموقلاءالؤلفعضلارهظينأالوهسفنبهدادتعاوهزازتعانعلزانتينأدري
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ىلإلخدأوكلمللةيدههبءاجيذلاسرفلاهلمدقو."كيبل":اًوهزمهللاقفنظلاممم

ةلآةباثمبهلمعتسيزعملاناكيذلايراضلادسألاهيلعقلطأوحالسلانمادرجُمعبسلاناخ

ىَلَعداتعاو{ةيرشبلاءامدلايفغولولاىلَعشحولادرمدقو،كلذبهيلعمكحينملمادعإلا

هيلإيقليئ،ةريظحلاطسويفقلطينأهلعتمملانمحبصأو،ناخلاكلذيفسانلاسارتفا

.قئاقددعباهمهتليث،هيفةنماكلاديصلاةعيبطاهعمسراميةيرشبةسيرفب

يفةيناويحلاهتعيبطسرامينأدعتساةريظحلاهيلعمحتقيسرفىلَعالجرىآرامنيحو

هيلإيقليناكدقف،كابترالانماليلقايشهلببسوهيلعريغتدقرظنملانكينإو،ديصلا
..كلذلةيمهأالفلاحلكىلعو،سرفىلَعلجرهيلإىقلأدقاهفنآلاامأ،ادرحبلجرلا

.ناتسيرفةدحاولاةسيرفلالدب

تلاطوءيرجلاعاجشلاسرافلانيبويوقلاسرتفملاشحولانيبةبيهرلاةكرعملاتأدبو

ديلاهتدرجيذلاسرافلانيبوبانوبلخمنمةعيبطلاحالسبحلسملادسألانيبةكرعملا

حالسنمسرافلاديرجتنمنكمتتملديلاكلتنكلو،طوسلاونيكسلانمىمحةركاملا

.تالفإلاورفلاةعرسو،فقاوملاجرحأيفنهذلاروضحوةعاجشلا

،ةريثولاشرافملااهيلعشرففةريظحلالوحةيلاعةصنمهتيشاحلوهلدعتنأرمأزعملاناك

عاتمتسالانماونكمتيىتح،ديدحلانمةنيتمنابضقاهيلإشحولاقالطنانيبواهنيبلوحتو

.هتالضعمهتليو،يتازملافلاءامديفغليوهورطخلادسألاىلإرظنلاب

اهبىمريييلاةسئابلاةيرشبلاماسجألاىلعيراضلادسألاتابثوموقلاكئلوأدهشمكو

ملف؛ةقلقتاكرحوةغئازنويعبةكرعملانوعباتيةرملاهذهاوناكو،ناسنإللناسنإلاملظهيلإ

لشممهدسألثدحيملو،اهتمهمنعمادعإلاةلآتأكلتنأتوملاةريظحخيراتيفثدحي

وأسرافلاىلَعباينألاوبلاخملاعوقونورظتنييلاةظحللايفف..ةمواقملايتنعلااذه

ىلعدسالاعقوواديعبهسرافبغاردقسرفلانأنودجيشحولانمةلئاهةبثودعب،سرفلا

ةرجبزيفو،ةبلصلاضرألانمةيساقةبرضهبلاخمتيقلوبارتلافسيةغرافلاضرألا

ةركلادسألاديعيوكديدجنمهبكتحييهيلإدوعيسرافلاىريةبيخلانمدقحلاوبضغلا

ىحىدسةبثولابهذتورركتتةكرحلانكلو,ةرملاهذهةسيرفلاتلفينلهلأرهظدقو
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هوجريناكاماذهواهبقحليهلعلةدراطمةسيرفلادراطيحبصأو،بوثولانمدسألالك

هسرفسرافلازمهيسرفللنيتيفلخلانيمدقلاىلإلصيدسألاداكيامدنعو،رهاملاسرافلا

نأىلإةبرضلاهيلععقتفةيديدحلاهلاعنبةيوقةحُمردسألاسرفلاحمريفةيوقةزمهريباشألاب
هذههبتمتخامبرغأناكو،عقوفدسألاسأرنمالتاقاًكمضومتابرضلاىدحإتفداص

دسألالتقنملزعألافلانكمتنأاهلردقاًممرثكأتلاطو،ةاهلمتراصنلاةاسأملا

:لوقينأدسألالتقفصيوهوينيجردلاسابعلاوبأراتخادقوسرفلاوسرافلاملسو

.«هللدمحلاو،قوحسلاةلخنلاكاًئيمىوهف»

لب،ففقاوملاهذهلثميفدوسأىلعهلبقنمنايتفبلغتدقودسألاىلَعتفلااذهبلغت

كلتضعبتدلخدقو،سرفوأحالسنودطقفطوسلابادسألتقينأمهضعبعاطتسا

يفةيشاحلاحجنتملوةديكملاتباخدقل،يبرعلابدألايفعيفرلارعشلانمدئاصقبعئاقولا

.ةنومضماهتبسحنلااهتطخ

هتيشاحيفناكولىئمئو،هتيسورفوهتعاجشويتازملافلابسيدابنبزعملابجعأدقو

هاطعأمت،هركشيوهئنهينفلاىلإمدقتوهتصنمنملزنولطبلااذهلثمنمددعهدنجو

فرصناوهتقثىلعكلملاركشوتفلااهذخأف5ارانيدةئامسمخوفلأاهردقةيلامةرئاج

يفمهتبيخنأبسحيو،ىرخأةديكمىلَعةيشاحلاناهذأقتفتتنأمقوتيوهوالجعتسم

.هلمهضغبوهيلعمهدقحنمديزتسىلوألاةبرجتلا
نعايندلامهلغشتالنيذلانيلماعلاءاملعلاكئلوأنمسيدابنبتخبأسيدابوبأناك

نورصقيالو،عمتجماوةمألاوحنتابجاونممهتمذبامةايحلافيلاكتمهيسنتالونيدلا

اياوزنودعتقيفيحورلابناجلاىلَعالوءايندلامهدبعتستفيداملابناجلاىلَعمهحافك

هنكلو{ةقرخلابمهماسجأىلعوةمقللابمهيديأيفيمرينمنورظتني..نوحربيالدجاسملا

موقيناكف،داهجلاهعسوامهللانيدةماقإلدهاجيو،ءاينغألانينمؤملالمعلمعيناك

عمتجيناكو،ءارضخلاةبانعلوهسيفمهئايحأنيبلقتني©نيدابلا"ةئارَم"نايتفلسيردتلاب

فلسلاةريسنمصقيناكو،كولسلالكاشموملعلالئاسميفمهشقانيفخياشملاوءاملعلاب

داشرإلاوظعولايففلأو،اهرضحيييلاتاعمتجملاىلَعةنسحلاةظعوملاوةربعلاهيفامحلاصلا
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سدقملاتيبرازو،ةرمريغهللاتيبىلإجحو،ظاعتالاوةربعلللوجتلاريثكناكو،ابتك

رابخأوملعلابالطنمهسلجبالخاذإناكف‘هسفنلغرفو،هتيبمزلهرصبفكامدنعو

ايندنعاهيفعطقنيةالصامإ..ةدابعلاعاونأنمعونيفهبرقحبموقيلهسفنىلإعجرةريسلا

اًمِإَو،هباذعنمذيعتسيوهللاةمحرهيفوجريراحءاعدولاهتباامو3هقلاخةاجانمىلإرشبلا

/.هللاماكحأاهيفعجاريناعمإوربدتةوالتميركلانآرقللةوالت

ةلداعةملسمةلودنوكتنأيفهلمأققحتيملو5ةئاملازهانتنسنعسيدابوبأيفوتدقو

ملوسيدابهدلوهدعبيفوتو،اهتسايسيفهمظنعبتتو،اهماكحأيفنيدلاجاهنمىّلَعريست
سيدابنبزعملاهبركميذلايتازملاتفلادّمَحُمامهدلودعبنمامهبقحلو،لمألاققحتي
دئادشلادنعهنهذروضحو،ةيسورفلايفهتعاربوهتعاجشلضفبمهيلعرصتنافهتيشاحو

.لايجأةثالتةرسألاهذهدارفأدواريلظيذلالمألاكلذققحتيملو

زعملاىلَعهتدافويفهيلعاوبتعدقفًرمَتاهوكرتيملهللادبعيبأرصعيفءاملعلانأىلَع

دفواَمَنَوةطلسلاباحصأىلإاًملزتالوايندللابلطهيلعدفيملهنأنيعنتقماونوكيملولو
عازتناوهيلعةروثلاىلإوعديوأ،هتلأسمىلَعرمتسيىتحهناطلساردقم،هتوقربتخيلهيلع

.هيدينممكحلا

ءامدولاومأاهيفبهذتةنتفنعديزتالهيلعةروثلانأونكمتميوقلجرلانأملعف

اذهلو..مالسلاونمألاىَلَعظفاحوهدجوهيبأةريسمرتلاف،نوملسلملاهلمأيامققحتنأنود

دفونيحرباجنبهللادبعدّمَحُمابأةمالعلااولماعامكءاملعلاكئلوأهلماعيملرابتعالا

عملظطلاةهبشهبقلعتلايوقاينغناكيكشيلاهللادبعابأنأكلذو3"سباق"ءارمأىلع

هيلعبفغتالقمناكدقفرباجنبهللادبعدّمَحُموبأامأزعملاىلَعدفونيحفلتلاو

ريغكلتمهايندومهاينديفةبغرلاةهبشهبتقلعت"سباق"ءارمأىلعدفواَمَلَف،ةجاحلا

بابىشغيملاعلامتيأراذإ»:روهشملارثألاىلإادانتساةطخلالإخياشملاهجرخأفةفيظن

.«مكنيدىلَعهومهئافناطلسلا

٧ه٭هيهيه جن



رئازجلايفةيضابإلا[١١٥)]ةيراتلابكوميفةيضابإلا
ء
))يسرانل١لهسوبا

٢١١(ةحفص)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»ميقلاهباتكيفكاعكلانامثعذاتسألاهنعلاق

فيلآتهلو،اففعتمادهازناكو،نمحرلادبعمامإلادافحأنميسرافلالهسوبأ»:يليام

ةموكحلانيواودبةمجرتلاةطخىلوتدقو،اَهبهنامزلهأحصفأناكو،ةيربربلاةغللابةريثك

.فسويمامإلاثحلفأمامإلاديىلَع

اًعمدهيلعءاكبلاو،هلهأونيدلايثارميفةيرعشنيواودهلاًحيصفاّبيدأواًعيلبارعاشناك

ءااتكرشعينثاتناكوةوعدلالهأخيراتو\فيوختلاوريكذتلاوظعولايفو،اًراردم

.«يجراخلاديزييبأةروثيفنارينللةسيرفتبهذ

وهاَمَتإَويسرافبسيلوةيسرافلاةوزعلاهذههيلعتبلغ»:ييجردلاسابعلاوبأهنعلاقو

لاقو،«“هبرهتشاوهيلعاهبسنبلفغفهةمامإلاتيبنمةيمتسرهمأنأكشالوكيسوفن

:ليقو،حلفامامإلاهدجنامجرتناكدقلو،ربربلاةغلباًحيصفلهسوبأناكو»:يييجردلا

خيراوتنملمجاهيفو،ظعاوملايفاباتكرشعىناهلديقف..مامإلافسويهلاخنامجرتلب

.«ءازجأةتسهليقبواهرطشراكنلاسلتخافةوعدلالهأ

هذَميدهيهنإ:اهيفلوقيائايبأدئاصقلاوأديشانألاهذهةمتاخيفهنأنوخرؤملاركذو

مهدحأاوفلككلذبةيضابإلاعمسامدنعو{ةّيضابإلانمهبهذملهألةيرعشلانيواودلا

ةيقبعماهوعمجو«هنماهدرو؛ةّيضاتلامسابهبلاطفاهسلتخايذلايراكنلاديعسىلإبهذف
ا"نيجردةعلق"ذئنيحمُهوصحعنمأهوعدوأباتكيفاهومضومهدنعةدوجوملادئاصقلا

نيواودلاهذهتقرحأوةيضابإلابتكنماَهبامقرحأدعباميفةعلقلاهذهتذخأنيحو

/.بتكلاسئافننمقرحأاميفةميقلا

رودصنمهعمجيراصفميقلارثألااذمبركبنبدّمَحُمهللادبعوبأكلذدعبمتهاو

لوقي،نيزاوملالتخمافَرحُمراصكلذرثكأنكلو،ظافحلاركاوذنمهطقتليو،لاجرلا
ذئنيحف؛بتكلاهذهنمدجوامقرحأتقرحأو"نيجرديب"ةعلقتذخأاًمَلَف»:ينيجردلا

___

.ةعباسلاةقبطلايفينورابلاهركذ،عبارلانرقلاءاملعنم١(



رئازجلايفةيضابإلا_[١١٦_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

اهيفدحتكلذلف"ابابنيرشعوةعبرأهنمديقفةبازعلارودصيفلصحتامهللادبعوبأىقالت

.ناصقنلاوةدايزلاونازتالاةلق

تلذبدقلو،تعاضدقهللادبعوبأاهعمجيلاىتحةيرعشلاعطقلاهذهنأفسؤملانمو

اهيفعقوييلاءاطخألانمَلَعَتو،قفوأملفراعشألاكلتضعبىّلَعروثعللدوهجلانميدلام

امتاغليفاهصوصنبدهاوشلاكلتلقنىلَعاولمعيْمَلمهنأىرأاميفنيخرؤملانمريثك
اهنمليلقلااومجرتو،نايحألاضعبيفاهانعمواهانبمبدهاوشلاكلتنعاونغتساف،ةيلصألا
لايناعملاىلَعةيقيقحةلالدلذتالو،لصألاهيدؤياميدوتالةمجرتلانأكشالو..ائايحأ

قلعتيعوضوملاناكاذإةمجرتلايفكتدقلو،ةيلصألااهتغليفةيلصألاامترابعاهلتعضو

ةروصلابقلعتيعوضوملاناكاذإاليحتسمداكيكلذنكلو..ادرسدرستةيخيراتثادحأب

ىلإةفاضإلابةفللكاهنعربعتىلاةقيقرلاتاساسحإلاوةيسفنلاتاجالتخالاوةيرعشلا

.اهريغاهنعغياليلاةنوزوملاةملكلاوءاحيإلاوسرحلاوظفللا

يفتايصخشلانمةيصخشةمجرتأرقأامدنعةرسحلاوفسألابسحأاماريثكتنكو

هيلعوةرالحهلةيربربلاةغللابارثنوأارعشهلمجرتمللنإ:خرؤملالوقيف،خيراتلابتك

ام:يسفنيفلوقأتنكو.سانلاهمهفيالنأةيشخوأليوطتلاةفاخمهتكرتيكلو،ةوالط

فرعيناكنإامتادرفممجرتوأاهمجرتئاهصوصنبدهاوشلاكلتانيلإلقنولانبحاصرض

لثملابلمعمهضعبنأىَلَع..اهقحةيملعلاةنامألافوأدقنوكيفانيلإاهلقنالإو3اهانعم

يفالوةيلامجإلااهيناعميفالصوصنلاكلتةمجرتلضرعينأنودكلذنمالمجانيلإلقنف
.عيمجلاهللامحرونيلوألافقومنملضفأءالؤهفقومنأكشالو،ةيوغللاامتادرفم

نبفسويمامإللائامحرتناكو،ريخألاةيمتسرلاةلودلادهعيفيسرافلالهسوبأشاع

ةلودلاتبلغتاملوءادجاًريغصناكنيحلاكلذيفهئف؛حلفأهدحلمجرتهنأدقتعأالو،دَمَحُم

دقمهبلغأناكو،امةهجمهنمةفئاطَلُكتدصقاهلاجردرشتو.ةيمتسرلاةلودلاىلَعةيديبعلا
ىسرمدصقو،يقرشلالامشلاىلإهجتينأراتخادقفلهسوبأامأ؛بونخجلايفتاحاولاىلإهحتا

ةقيضةرئاديفكلانهشاعو؛مويلارئازحلاةمصاععقاوميهو"ةئغزمينب"رئازجنمجاجدلا
ناكو،لجاألاهافاوىمحريخنممالسإلاةمأتافامىلعرسحتيو،رعشلامظنيوهللادبعي

لوقينأمهضعبلرطخياماريثكناكيقوتامَلَق{ةدافتساللنيحىلإنيحنمهنوروزيسانلا

."هيلعمحرتنوهلرفغتسنف{هنيدبدانلاربقةرايزىلإقلطننانبايه":نيرخآلل



6؛نايرمبنبنونجمحلاصوبأ
اهبهاومبىماستتيلاتايصخشلاكلتنمةذفةيصخشنايرمينبنونجحلاصوبأ

حلاصوباعمج..عيمجلادنعوعيمجلانيبةعفترمةرهاظنوكتىتحاهقالخأواهلامعأو

ةداملاريزغاملاعلجرلاناكدقفصخشيفعمتجتنألقلئاضفلانمددعنيب

..ءايحلاميظعايحومركلاغلاباميركو"ملحلاعساواميلحوءاكذلادقوتماّيكذو

ةمعنهيلعهللاقدغأدقوڵ©تكسيالوهبأيالوفاخيالهللارمأيفاديدشكلذىلإهنكلو

نمهنوتأيسانللادصقمهقلخوهلاموهملعةعسلناكف،ةورثلادراومهيلععسوو؛لاملا

اهنيبدحوو،"نالْجراَو"رمأمزحدقناكو،ةدشلكيفهيلإنوئجتليوبناجلك

.اهبناجنوشاحتيونوملاظلااهاشخيةيوقةلتكتراصىتح

هيلإتلصوامبسحناديملااذهيفةكرحةيأبمقيملو،يسايسلالاحلايفكرتشيْمَل

اهسفنمكحتةمكاحلالودلاعيمجنعةلقتسمهرصعيف"نالجراَو"تناكف،يثاحبأيف

ةلهلوسرةنسوهللاباتكىلَعادامتعااهيفمالسإلاماكحأءاملعلاميقي..اهسفنب

..ماكحأنماوطبنتساامو.ةيمتسرلاةلودلاةمئأاميسال،فلسلانمةمئألاةريسو

نماهيلإنورفي،لماكنرقةليطمهئامعزوةيضابإلاءاملعلأجلمتناكدقفكلذلو

ناكو"ملاظدياممرقتالةيعيبطةعلقيفلماشلانمألااهعوبريفنودجيفداهطضالا

.نونجحلاصوبأوهاَمَئِإنيمألاأجلملااذهنمدوصقملا

وبأاَهبعتمتيناكيتلاةعيفرلاةناكملاكرديىَّئَحيليامئراقلافرعينأيفكيو

تلتحاوةيمُسسرلاةلودلاىَّلَعةيديبعلاةلودلاتبلغتامدنعنيحلاكلذيفحلاص

نببوقعيفسويوبأوهاَمئِإنويديبعلااهاشخيةيمتسرةيصخشمظعأتناك"تزرمهات"

نأعاطتسالهنوعيابيوهلاوبيجتسينأةمامإلابهتعيابمىلإسانلااعدوليرحوهو،حلفأ

دقفكلذلو..دتمئوفحزتتأدبلاةيديبعلاةلودلاهجويففقتةيوقةلودنوكي
نماقرفهئارونماوقلطأفهيلعلوصحلاوأهلتقىلَعاًصارحةيديبعلاةلوذلاداوقناك

.ةعباسلاةقبطلايفينورابلاهركذ،عبارلانرقلاءاملعنم١(



رئازجلايفةيضابإلا__[١١٨_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

تفقوامكعومجلاهعمفقتوفويسلاهلوحنمعمجتتنأنمافوخهدراطتشيجلا

.نمحرلادبعميظعلاهدجعم

همأتملعنيحتفقوتاريخأاهنكلو،اطاوشأهءارودونجلانمقرفلاكلتترجو
ملاعلالصوو..اهوشاحتفامتراثإنوشخينويديبعلاناكو،ةيوقلاةنيصحلانالجارودصقي

وبأناكو،هابألبقتسيامكاحلاصوبأهلبقتساف"نآلجراَو"ىلإبوقعيفسويوبأريبكلا

عضووءةوقلاناوفنعوبابشلاناعيريفناكدقفحلاصوبأامأاريبكاخيشفسوي

سانلاوعدينأهيلعضرعريبكلاخيشلافرصتتحتهلناكاملكغلانمؤملاباشلا

نعداعتبالانمبهذملاءاملعضعبيأرىّلَعهيأررقتسادقفسويابأنكلو،هتعيبىلإ
هتايحةيقبيضقينأبحأومعنتقاف؛هيلعنولتاقتينيذلاكئلوألهكرتو،يسايسلال

اميهطاحأوريزغلاهلامنمهيلعقدغأو،ةميركلاةايحلاليبسحلاصوبأهلدهمف."

.ميركتلاوةيانعلانمهلاثمأهبطاحي

نيدلزعملانأكلذوةيديبعلاةلودلايفىرخألايهتناكدقفةيناثلااًمَأ؛ةدحاوهذه

ىشخيناكو،برغملايفهكلمىَلَعىشخيناكةرهاقلاىلإلاقتنالاررقنيحيمطافلاهللا

نبديعسحونيبأوبويأنبالغيرزخيبأنيمامإلانيلضافلانيملاعلانمصخألاىلَع

للعتفحونوبأامأكرزخوبأباجتسافامهيلإهرمأردصأو،هعمامهذخأينأررقف،ليغنز

برغأهاصوأوبرغملادالبىَلَعهتفيلخهيلإرضحأرفسلازعملادارأامدنعو«ضرملاب
فيسلاعفريالنأهبهاصوأاميفناكو،هتيعرىلَعهلماعرئاجكلماهبىصوأ"ةيصو

ماقأنإهلانياريثكىذأحونوبأعقوتف؛دالبلاناكسمهنيحلاكلذيفربربلاو5ربربلانع

ركمهيفنمأيناكمىلإهترسأبرفينأررقو،ةلودلازكرمنمابيرق"ةماحلا"هنطوميف

©"نآلخراَو"وهاَمتإهلناكمبسنأنأىأرو،نيملاظلاماكحلادياكَمو{ةيديبعلاةلودلا

ةرثك،اهراهدزادوهعنسحأيفتناكو،"نالخجراَو"لصوىتحبرغملاىلإهجئاف

نإ»:الئاقىريزنبفسويبرغملاىلعهتفيلخىصوأةرهاقلاىلإلاقتنالايمطافلاهللانيدلزعملادرأامل)١(

ربربلانعفيسلاعفرتالو{ةيدابلالهأنعةيابجلاعفرتال:ءايشأةثالثسنتالفهبكيصوأاممائيشتيسن

.«اريخرضحلابصوتساو"كنمرمألااذهبقحأمُهَنأنوريمهنف،ائيشكتيبوأكتوخإنمادحألوتالو



رئازجلايفةيضابإلا()خيراتلابكوميفةيضابإلا

عملبقنملعفامكهلضفهيلعغبسأو{هتدافومركأو،ملعةرازغو،ةورثةرفوو،ناكس
.حلفأنببوقعيفسوييبأمامإلا

هفواخمصقونوملاظلاماكحلاهبموقيفوسامبقرتياًفئاخناكحونابأنأودبيو

للف:-مالسلاامهيلعىسومانديسلبيعشانديسهلاقامهللاقفحلاصيبأىلَع فخت

هلرسيدقو،لاصيبأدنع"نالْجراَو"يفحونوبأرقتساو.'_»هييملاظلاموَملانمتوح

ىلَعمزعوهنطومىلإريبكلامامإلاحنمزدعبو،ةدغرلاةشيعملاو،ةميركلاةايحلابابسا

.هدلبيفهلهأةرايز

دقناكنطولاىلإقوشلانكلو،هلامهمساقينأهيلعضرعوحلاصوبأهبكسمتساف

.ةرايزلاىلَعممصوهبدبتساومامإلابلغ

تناكامىلَعتريغتدقلاوحألادجوهنكلو"ةماحلا"هنطوىلإالعفحونوبأعجرو

سانلانيديفهلعفةيلاوتملانتفلاوملاظلامكحلالعفو،ممتريسوسانلالدبتوهيلع
ىلإرظنيمهنممسقحبصأف؛سانلارظنيفميقلاتلدبتوةايحلاملاعمتريغتف،مهقالخأو

مصتعامسقو!ةليسونمهدييفاملكباهيلإىعسيةيماسةياغىلإهرظنةايحلافرت
مكحلاةيدامهتبناجوةايحلاةيهافرهعتضرعأف؛هلثموهقالخأبكسمتساوںهنيدب

.ممباكريفريسينمونيملاظلاناوعأونوملاظلاهدهطضاو

.ماركلاموقلاكثلوأةبحصنعهجورخو،"نالْجراَو"لهتقرافمىلَعحونوبأمدنف
قالمعلاكتاحاولانيباهيفودبتءارحصلامصاوعنمةمصاع"نالجراَو"تناك

اًملعوائيدايندلاألميلماكنرقةليطقالمعلااذهةماهىلَعحلاصوبأناكو،ميظعلا

ةنيدملايفنودجيفناكمَلُكنماهيلإنوأجليملعلالاجرناك..احلاصالمعواًقلخو

معنةصاخحلاصيبأنمنودجيو،ةبحَّمةوخألامعنناكسلانمنودجيورقملامعن

هداشرإبمهالوتيو،هتمدخمهيلإمدقيو{هتبحَممهيلعيفضيقيدصلاوخألاوبألا
.هلامنممهيلعقفنيو،هميلعتبمههجويو

٢٥.:صصقلاةروس١(



.رئازجلايفةيضابإلا__[١٢٠)_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

اذإف،ميظعلالجرلااذهةايحنمعئاقولاضعبةفرعمىلإعلطتيميركلائراقلالعلو

:اهنمةلثمأهيلإفكلذءاش

يديابامو،مويَلُكدادزيءارقفلاددعحبصأو،"نالجراَو"يفةعاجمتعقو١-

ةورثسانلارثكأنمحلاصوبأناكورطخلابةنيدملالهأسحأىتحصقانتيسانلا

هلامنممهيلعقفنيأدبسانلايفكلذىأراكَلَف،اراخدامهنسحأو،المعمهرثكأو

نابإهسفنوأهترسألضفيملوهدنعامعيمجذفنىَّنَحهلايعىّلَعهنمقفنييذلاردقلاب

نمجرفلاءاجمتمويتوقكلميالمهلثمحبصأىتحائيشرخديملوءيشبقافنإلا

.هللا

مهيشاومعيمجبةيشاملاباحصأاهيفًرف"نالجراَو"لهأىلَعءافجعةنسترم٢

،هفلعيالمجهدنعحلاصوبأكسمأدقو،"نالْجراو"نعاديعببصخلاوثيغلاعقاوملإ

ملسانلاىَّلَعريسيريغنمزىضمو،فويضللاًدادعتساو،ئراوطللاًباستحاهايشضعبو
دحاولاعمسيويَشلُكمهيفظحاليحلاصوبأناكو،هيلإاومدقفامحلهيفاوقوذي

هبيجيف،"محللاهيفقذنملارهشوأاموياذكواذكانيلعىضمدقل":رخآلللوقيمهنم

ةنيدملالهأىَّلَعهمسقمتهرحنفهفلعييذلالمجلاىلإحلاصوبأدمعف؛هباوجلثمبيناثلا

نأهمداخرمأفمحللانممهبيصنمهيلإلصيٌمَلتيبلهأنأرمألارخآعمسو!اعيمج

نعمهلاضيوعتةاشهلهألحبذفهرمأمت،تيبلاكلذلهأىلإهترسأبيصنذخأي

.مهيديأنيبنمهذخأيذلامهبيصن

ةنجألايقسبةرملغتشاو،مهعربأوعارزلاطشنأكهعرازميفلغتشيناك٣

رهشنمةعمجةليليفناكو!مامإلاعمبرغملاةالصهتتافىّنَحاهيلعهايملاعيزوتو

لخدامدعبةالصلايفذخأف"ريصقتلااذههيلعقشوملألادشأكلذلملأتفناضمر

هرءاج4،هبناجىلإهوعضوفيلصيامئاقهودجوفهروطفبهلهأهءاجفرمتساودجسملا

،رجفلاهيلعرهظىتحهبلغتشيملو،هبناجىلإهوعضوفيلصيامئاقهودجوفهروحسب

عارءازجاذه":هسفننعلاقو،اروحسواًروطفنينيكسمماعطبقدصتحابصلادنعو

ىَلَعاهلمحواهروحسواهروطفنمامنامرحبهسفنلهباقعكلذبينعي،"هاعريامعيض
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يفةعامجلاةالصهروضحمدعنعاريفكت..نينيكسمىَلَعقدصتلاو{ةلماكةليلةالصلا

.ةدحاوًةَرَمدجسملا

خيشلاىذآف؛لواطتلامهلولحينيذلاسانلاكعلوأنمناسللاطيلسلجرناك٤

عزويحلاصوبأذخافةعاحبسانلاباصأونمزلارادو،مايألانمموييفهركيامضعب

يبأييعنيبلواطتملالجرلاكلذفقووفورظلاكلتلثميهنأشوهامكتاقدصلا

مالانمموييفهنمهفقومولجرلاكلذريبكلاخيشلاركذتو{‘ةقدصللهيديميحلاص

مغريىتحسانلارئاسلهيطعيناكامعلجرللدازف،ناطيشلاةسوسوبهسفنيفسحأو

نمةرودلكيفمهبلحيامسانلابلحوىرخأةرودنمزلارادو،ناطيشلافنأ

،تاقدصلاعزويفقينأداتعاامكحلاصوبأفقوو‘عوجنمكلذعبتياموفافج

سؤبلااهيلعودبيةلفطفقونميففقوو،مهدوأهبنوميقيامسانلاىّلَعقرفيو
نأنودهاذآوحلاصيبأىلَعلواطتيذلالجرللنالفتنباهأسانلاسمامقوعوجلاو

نأحلاصوبأسحأوناطيشلاعزاونتكرحتو،مركلاوأملعلاوأنيدلاهصخشيفمرتحب

حلاصيبأيديىَلَعسيلبإناوعأوسيلبإىزخأهللانكلو"لمعللهناوعأضرحيسيلبإ

.امبارتأهيلعلصحامفعضبةاتفلاتعجرو،نيروحدماوعجرف

دقل؛معلانبااي»:اًبغرمهللوقيوهيلإهوعديبرغلليفهلمعنباهيلإبتك۔٥
وبأهباجأف،«ابحريعبلارقوياهنمءاسكلاشرففةبصخضرأاندنعوءارقفضرأبتمقأ

ليخنلا:ينعي.«السعلمجلارقوتاهنملجرةدعقةميركانضرأنإمعلانبااي»:حلاص

ىلإعوجرلانعةحاولاهذهيفةماقإلالضفو0"نالخجراو"يفءاقبلاىلَعحلاصوبأرصأو

يفتناكاَمئِإنيحلاكلذيف"نالجراَو"ةبوصخنأل؛ةبصخلابرغملاضرأنمهنطو

اذالمهلعجولسعلاورملااهيفهيلعقدغأهللهمركأدقلو؛لمعلاوملعلاونيدلا
.اذاعمو

لامتاذةجوزهلوالقملجرلاناكو،هيتفتسي"نالْجراَو"لهأنملجرءاج٦

وبأجرحتف5"؟هتجوزلامةاكزذخأينأهلزوجيله":حلاصابألجرلالأسفةورثو

نبديعسحونوبألصوىنح،هنمملعأوهنملاسينأىلإهاجراوهبجيملوحلاص
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يبأىَّلَعيفختاللاهقفلائدابمنمفورعموهاًممكلذزاوجبهلێفأفليغنز

.هللانيديفتثثتلاوعرولاوهاَمئإَو،لاص
أرقوهابأربخأتيبلاىلإعجرامَلَوهارتشافقوسلايقاباتكهئانبأدحأدجو٧-

النمكعابدق":باتكلابطاخيامنأكوهولوقيحلاصوبأناكف،هنمالوصفهيلع

."كفرعيالنمكارتشاو،ًالفرعي

ءاهضيورتنمحلاصوبأنكمتيمل،قلخلاةئيسعابطلاةسرشةجوزهلتناك٨-

3اهبجعيْمَلنوؤشلانمنأشيفحلاصوبأاهملكفزبخللاًئيجعنجعتتناكمويتاذو

ربصف؛ههجوىَلَعهرثأيقبىَّنَحنيجعلابةثولملااهديبحلاصابأاهجوزتمطلوتبضغف
بوقعييبأريبكلاهذاتسأبعمتجاامدنعو،ةحقولاةسرشلاةأرملاةقامحىلعميظعلالجرلا

وبألاقف.وههتجوزىلإراشأوبوقعيوبأمسبتفهجوزنمعقوامهيلعصقيفرطلا

انلعنصتلبوبحلاضعبيلقتةحرابلاتناكدقل":بوقعيوبألاقف"؟امنأشام":حلاص

مثاديدشابضغتبضغويمالكاهلقريملفنوؤشلانمنأشيفاهتملكف.اقيوس

وبألاقف."قوطلاكيقنعىلإىلقملالخدىتحيسأرىّلَعهبتبرضوىلقملاتذخأ

.مظعأويمربصأ:يعي\۔تنأتنأ-:حلاص

اهولوتالومكسفنأبهولوتفمكتلغنابإناكاذإ"باي":لاقفهينبىصوأ٩

نميمكلنكيمنوةلغباحصأاونوكتملنإف.مكزرحعضوماهولصوتىنحمكريغ
.اهجارخإبعصيفزرحلالصتىَتَحاهوكرتتالواهلوصأيفتماداماهورتشافاهئارش

لبقاهوبلطافاهبلطىلإمتلزنتواهئارشىلَعنيرداقالوةلغباحصأاونوكتملنإو

.اهؤاطعلهسيفزرحلاىلإاهلوخد

يفنكسنمنإفنكسلامكسفنألنوسمتلتاملوأفةدلبيفمتنكنإ:ةيناثلاو-

هسفنىَّلَععسوواينغناكنإف؛اًريقفنوكينأامإو،اًينغنوكينأامإف؛هريغنكسم

لإاذهءاروسيل:اولاقاريقفناكنإو5ارتقمهوَّمَسقيضنإو،ارذبمسانلاهامس

سانلافرعيالو،هرقفوهانغهيلعرتسيهنكسميفناكنمو،جورخلاولوخدلابىذألا

.ابيعهل
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ةليلءوستيبمتابنمنإفمكتوتشةوسكاولصحفءاتشلالبقأاذإ:ةثلاثلاو=

فكو،لبقملافيصللةعفنموةيقبهيفمكبايثنمنوقلختيذلاو،اًدبأاهفلخيالةدحاو

يلاةروصللاعماجاماعاًراطإعضتميركلائراقللاهتلقنيلاعئاقولاهذهنأبسحأ

قفنينمممركأىرتلهو.هكولسيفوهصخشيقميظعلالجرلااذهلاهمُسرننألواحن

ممتابغرسسحتيولب،مهريغىلعءيشبمهلضفيالوهلهأوهسفنلائيشكرتياللحملايف
.!؟مهلهحبذفهلامرايخىلإدمعمحللاىلإاومرقمهنأسحأاذإف؛ممتاوهشو

اذإىح8كشويجولودمهدراطتنيذلاءامعزلاهيلإعئجتلينمممظعأىرتلهو

.!؟ةميركلاةايحلاوديغرلاشيعلاو،مالسلاونمألاهفنكيفاودجوهيلإاولصو

هيلإبودنملمعبهلاغشنالةدحاوةرمةعامجلاةالصهتوفتنممهللىقتأدحتلهو

ماعطإولكألانمهسفننامرحو،ةلماكةليلةالصلاةلصاومبكلذىَلَعهسفنبقاعيف

هعفصتفنيجعلابناتخطلماهاديوهتجوزهيلإموقتنممىذألاىّلَعربصأدحتلهو

.!؟رافغتسالاوةلقوحلاىلَعديزيالف.عيركلاههجوىلَعنيجعلارثأىقبيىتح

دجيالف،هيلعلواطتلاوهيلإةءاسإلاهنمتقبسدقلجرنيبفقينممملحأدحتلهو

.!؟ناطيشلافنألاًماغرإهريغىلَعهبقدصتيامفعضبهيلعقدصتينأالإهسفننم

ءاخسلاوعرولاوذ»:ينيجردلاسابعلاوبألاقامكناكدقف5حلاصابأهللامحر

.«نيكاسملاوىماتيلالامشو©نيدلاباطقأدحأوهو©ءاعدلاتاكربحلاصو

:رتل+ارتلاارتلا
جكوبج"حربجعر
ركركرك 22:12
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۔}'فلخعنبديعسحونوبا
شيعيناك،اهئامظعنمميظعو،"ةتازم"مالعأنمملع:يتازملافلخينبديعسحونوبأ

ابلط!ايبيلوسسنوتوسرئازحلا:ةثالثلاراطقألانيبةريثكلاهماعنأبلقتنيإةيدابلالهأةشيع

،لاملاوملعلايفةعساذناكو»:ينيجردلاسابعلاوبأهنعلاق،بصخلاءارواّيرجو،ىعرملل

عرولاو،لئاسملاةبوجأنمايعيالو،لئاسلانمرجضيال،لاؤسلادنعاهيفردصلابيحر

.«هليلخقفرلاو،هليلدكلذلكيف

تاكرو،هبيدتقيوتخبأسيدابيبأاطخبرثأتيليخومنغولبإبحاصحونوبأناك
هيففرحنارصعيفشيعيناكو..نيدلاةناتمو،ملعلاةعسنيبعمجيوهف؛ءاملعلاذاذفأنم

مكحلاةهيرنةيمالسإةلوديفةلادعلاسمشهيفقرشتامويرظتنيوهفإهللانيدنعمكحلا

.جهنملاةملسم،هاحتالاةيوق\دصقملاةميلس

اهيبريوليخلاةعيو،هيلعهلظفاحيف،لاملاهلعمجيوكلذلدعيكفنيالوهفكلذلو

ىعرتيتلاةملسملاةلودلاتءاجاذإىتح،ةوقلالئاسووداتعلاوحالسلاعمجيو،اهاعريو

ءاهراصنأدشأنمناكوحالسلاولاملاباهدمأواهبناجىلإفقو،ةمكحبلمعتوهللاباتك

اذههلققحيملردقلانكلو..لدعلاوَقَحْلاةماقإىلَعاماوعأبلصأو،اهداضعأىوقأو

..اهلدعيوهلاهوجريناكتيلاةلودلاكلتنوكتتملو،ةصرفلاهذههلحتيمنولمألا

،اًيسناهقرعأهليخلئاعرنمراتخيناكو،ناسرفلامظعأنماسرافحونوبأناك

هللاتيبىلإاهيلعجحيوةريثكلاهرافسأيفاهبكريهسفنلاهذختيفارهظمواًرظنماهقتعأو

ديدشاعروناكو،ناكملكيفنيملسملالاوحأىلَعاهيففرعتيمالسإلادالبروزيو
ىلَعهسفنبساحياةصخرلاىلإحنجيالوةمبيزعلابهسفنذخأي،ةظفاحملاديدشاظفاحم،عرولا

.قئالعلاقثوأىَلَعهبرعمامئادصرحلادشأصرحيوةبساحملادشأةريغصلاوةريبكلا

تافالاعطقيءالخلايفتيبيو.ةيدابلافشيعي،رافسألاريثكتفلسأامكناك

لصيمَلكلذعمو،ةقفرعموأادرفنمايبيلورئازجلانيبامةعساشلايراحصلاوةليوطلا

.ةنماثلاةقبطلايفينورابلاهركذ،عبارلانرقلاءاملعنم١(
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ترضحاذإف،اًدبأةالصلاةلاحريغيفاهسبليالابايثهتالصلصصخدقناكو..طقمميتب

اَهبىلصفةرهاطةفيظنابايثجرخأف؛اًمئادهعمهبظفتحيجرخىلإدمعمترهطتةالصلا

نمامئاكميفاهداعأمتبايثلاكلتىوطهتالصىضقاذإف،اهلكوأاغعوطتوأةنسوأاضرف

عوضوميفطايتحالاديدشناكهمألكلذو؛يداعلاهسابلسبلو،ةرهاطةفيظنجرخلا

وهو،ملعريغبوأملعبتاساجنلاضعبهبقلعتوأهسمتدقيداعلاسابللانإف،ةراهطلا

.لويخلاتالبطصاولبإلانطاعمومنغلاضبارمنيبلقتني

يلصيناكدقف؛رفسالورضحيفطقاهكرتيملةدابعلانمعاونأىلَعهسفندوعدقو

الامتاقوألئاوأيفتاولصلايلصينأداتعاهنأامك،هتايحلوطاهكرتيملفىحضلاةالص

يلصيمنرهطتفلزنمتهسرففقوأةالصلاتقولحورفسيفناكاذإفءادبأاهرخؤي
ةالصنمهفقومو،ةقفرهلناكنإةقفرلابقحلفهسرفبكراهمأاذإف{ةرضاحلاةالصلا

ةريهظلامونهداتعااًممناكوءاهداتعايلاعوطتلاةالصوةنسلاةالصنمهفقوموهضرفلا

عتهسرفنعلزنيهنإفرفاسموهوليقملاتقولحيامدنعف،رفسالورضحيفهكرتيالناكف

قحليفهداوجبكريويلصيورهطتيفموقيمت،ةريهظلاهمونمانيفضرألاىلَعهيبنببرضي
.هللاهافوتىتحهبأداذهناكو.ةقفرلاب

ملسملجرلةروصمسرننأاندرأاذإطوطخلاضعبانيطعيامإهنعهبكتثدحامنأدقتعأ

ىَّلَعلاوحألاعيمجيفدامتعالاو،ةدابعلاقرطبكاسمتسالاىلَعاريثكدعاستالةئيبيفشيعي

محلاغشنانمنودجينيذلانيملسملاىلَعةجحنوموقيهلاثمأوهّلَعَلوةصخرلانودةميزعلا

.هللاضئارفءادأنعنواهتلاولامهإلايفاهيلإنودنتسياًراذعأةريثكلاةيويندلاوةيمويلالامعألاب

ىّلَعلذتعئاقوواًصصقكلذلنإفيملعلابناخحلايفهلثمتةروصهلمسرننأاندرأاذإكا

ةمألاةحلصملةاعارمو،ةريصبلاذافنو،ةرظنلالالقتساو،ملعلاةرازغنملجرلاهبعتمتيام

.هللاماكحألةيعرشلاةيقيقحلاللعلاةفرعمىلإذافنءاكذو

،نوبئاغمهوىتحمهلاومأةنايصو،نيملسملاةحلصمةاعارمبوجوبفيأتفيالناك

اردتوأ‘كلذيفةحلصماهيلعلخدتنأدصقبسانلالاومأيفتفرصتامهم:لوقيناكو

.ررضلاضعباهقحلولوكلذيفةعابتكيلعسيلهئإفةرضماهنع
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دقف؛هنمكلذبلطتياميفاهذفنيو،هاوتفىضتقمبةايحلايفريسيهنأخيراتلابتكركذتو

يفىأرف،سانلادحألةعرزمبناجبرمو،رهماهعبتيسرفىلَعابكارمايلانمموييفناك

منورقبلااهنعدرطيابكاراهلخدوةعرزملاىلإهسرفنانعىولفرقبلانماعيطقاهطسو

دقوهمأءاروىرجيوهورهملاهفطتخيهاسعاموأرهملاوأسرفلالجرأهؤطتدقاًممجرحتي
.ريبكلاررضلاةعرزملانعدعبيلليلقلاررضلااذههلحابيهنأىأر

الوفلكتيالسفنلابيطقلخلالهساميركاعضاوتمفلخينبديعسحونوبأناك
..مهنععفرتيوأمهمامأغلابرهاظتيالوسانلاءامظعقلمتي

مكلايفداسفو،سنوتورئازخلايفهدمألاطفافجببسبةقرحمةعاحبتعقوامدنعو

حونوبألحترا؛ئفطنتالفةطلسلاىَلَعاعازناهناريندقوتتناكءايمعنتفو،لاطودتما

"ةراوز"ورحبلانيبةدتمملاةحيسفلالوهسلاكلتاهلراتخادقو،ةيبيللايضارألاىلإهيشاومب

ليغنزنبديعسحونوبأريبكلامامإلاكانههرازدقو‘بونجلانمةسوفنلبجولامشلانم
؛لباإلاعربايثيفركنتيفةيديبعلاةلودلاعابتأنمنوملاظلاهدراطيناكنيحهتنحممايأ

لمأاهنقتيةفورعمةيبيلةلكأ:يهور"نبللابةديصعلا"هلمدقيناكف3اماّيأهدنعثكمف

:مامإلللوقيوءايحيفاهمدقيناكف(اهتنوؤمةفخواهتلوهسلاهيلإنوليميومههابشأوةيدابلا
."اهلهأنمنوكينأوجرأوةنجلابهلوعدأنملرذتعأالنإفشخيايلك"

نونجحلاصيبأةفايضيفيقبو"نالخجراَو"ىلإبهذامنيحليغنزنبديعسحونوبأو

ناولأبةقذاحةدحاوةأرماالإاهلك"نالجراو"يفدجيملفثحبو،هماعطيفحلاصوبأريحت

.اًهقرمهنوبسحياوناكو،حونيبألمدقيامىلَعفارشإللاهصصخفيهطلا

هماعطهيلإمدقينيحفلخينبديعسحونيبأةفايضيفوهوليغنزنبديعسحونوبأناك

ذلتسيو{ةطاسبلاهذهبهردصحرشنيورسيفيطللارذعلاكلذبهفيضمهلرذتعيو"نبلوشيع"
دادعإيفلافتحالاو،حئابذلانمنورخآلاهيلإهمدقياممريثكىلعهلضفيوطيسبلاماعطلاكلذ

.ةيقلخلاوةينيدلاحونيبأةناكميفاوسيلنممهلاكشأوهناولأديدعتوماعطلا

ريثككلاملاريثكناكو»:ينيجردلاسابعلاوبأهلاقاملصفلااذههبمتختامنسحألعلو

.«لمأنودهبابدريال،فايضألا
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١ 2 ١6ركجبنبدمحمهلل١دبعوب١١

هماقأ،‘")دامنلاهبساقتاليذلارحبلاوداوطألاهنودتلءاضتيذلادوطلا»:وه

نفلكيفهلو،ةريسلادعاوقمهلسسأ"ماكحألاورومألاعيمجيف،مامإلاماقمةيضابإلا

.«ةريثكفيلآت

ىلإزاجيإبريشتيهو،يخامشلاوينيجردلا:ناريبكلاناخرؤملااهيلعقفتاةداهشهذه

عماهنكلو.مهدنعرابكإوةقثنمهبعتمتيناكامىلإو،ةّيضاَبإلادنعهللادبعيبأةلرتم

كئلوأدحأقحبربتعييذلاميظعلامامإلااذهنعةحضاوةروصءاطعإليفكتالكلذ

راوطأيفةيرشبلانوهجويفنمزلانمةدعابتمتارتفيفنودجوينيذلالئالقلامالعألا

.مههيجوتبخيراتلاريغتيفخيراتلانم

نمنيررطنباًحضاوالصافهكولسوههيجوتوهميلعتوهئارآبهللادبعوبأناكدقل

.يمالسإلابرغملايفةيضابإلاخيراتراوطأ

"ءاطمرق"ةنيدمبيرجهلاعبارلانرقلافصتنمقيئاطسرفلاركبنبهللادبعوبأدلو

ممقنمةخماشةمققوفةعفترمةوبرىلَعنآلاةلزعنملاةريغصلاةيرقلاو،ذثنيحةميظعلا

،تاقسابتالخناهنمعفترتةحيسفةنجأهيفرثانتتقيمعداوىلَعلطتةسوفنلبج

ةروهشمةرسأنم،ءاتشلايفيراعلاڵ©فيصلايفرضخملانيتلارجشنمدادعأهيفمثحتو

هقفلابتكيفامهلو،لبجلاءاملعنمهدجوهوبأناكدقفحالصلاولمعلاوملعلاب

.عورفلالئاسمفلتخميفةرشتنملاوقأ

.ه٤٤٠ةنسىفوتونمحرلادبعيلكابانذاتسأهركذامبسحه٣٢٤٥ةنس:دلو١(

.فيصلايفبهذيوءاتشلايفرهظيليلقلاءاملا:ليقو.دلَحْلاضرألايفىقبيليلقلاءاملاوهو:دمتعمج٢(

(عجارملا).(دم)،نيعلا:رظنا

نإو'ماظنعمجةمظنأو!حالسعمج"ةحلسأ"ىلعاسايقناتجةملكلًاعمَج"ةنجأ"ةملكلمعتسأاماريثك٣(

.نينجةملكلاعمَجاهلامعتساعئاشلاناك
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نإفةيرظنلامولعلايالديزملايفبغرمتةعيفرةبترمغلبىمحلبحلاخئاشمىلعسرد
عامتجالامولعسردينأدارأهنكلو6بضنيالناكذئنيحلبجلايفةيرظنلامولعلانيعم
بعوتساىتحاهخياشمضعبىلَعسردف"ةبرج"ةريزجىلإ"ءاطسرف"نمرفاسوةدهاشملاو

دحأدنعدعقف{ةّيضابإلاءاملعبةرماعذئنيحتناكو"ناوريقلا"ىلإلقتنامثمهدنعام

لقتناف،"يمملعأوهنمىلإكبيصوأ":خيشلاهللاقف،هدنعامبعوتساىتحاهخئاشم

صرحلاوءاكذلانمقزرامل؛هدنعامبعوتساىتحاريسيلإثبليملودُمَحُميبأىلإ

ىتفلاكلذ،ليغنزنبديعسحونيبأمامالابضنياليذلارحبلاىلإعجرينأررقو،دجلاو

دعبو"لداجُسقففديعسامأ":هيفلاقف،شاقنلايفةعاربلابيمطافلازعملاهلدهشيذلا

نيبالقنتمحونيبأنمهيجوتباَمرولمعلايفحافكلادهعأدتباحونيبأىلَعهتسارد

ىلإفورعملاهدجسمكلانهنيبوةسوفنلبجىلإعجرف،يمالسإلابرغملايفةيضابإلادالب

يبأةنواعمبفورعملاهماظنلةضيرعلاطوطخلاعضودقناكو."ءاطسرف"هدلبيفنآلا

عيمجمعيىمحرظتنيملو،تاهجلاضعبيفقبطولبجلايفهيلإاعدفروسميبأنبءايركز
نم"ةبرج"برمفبرغملادالبىلإلاقتنالاررقامنوءانئمطمناكدقف،لبجلاقطانم

بونجلايفةيضابإلادالبىلإلقنتئ3اهئاملعةدعاسمبماظنلارارقإىلعلمعوديدج

ريرملاملظلانمفوخلامهبدبتسينيبراحمنيدهطضمنيحلاكلذيفاوناكو،يسنوتلا

لابحبلبقنمرمامكةعرسب'"ةّليطصق"دالببرمو،كلانهةماقإلاعطتسيملفكلصاوتل

ةيدابو"نآلجراو"و"غيرأدالب"و"تنالغو"نمرئازجلابونجلصوىتحاهريغو"رمد"

ه(٠٩ةنسنمءادتباةرمثملاهحافكجئاتنترهظو،كلانهماقملاهبرقتساف"بعصمينب"

.ةينوناقداومةروصيفةبازعلاماظنةغايصاهيفمتيلا

ةماعةروصنيوكتيفميركلائراقلادعاسنانكو{ةيلامجإلاهتكرحلعيرسصخلماذه

ةقسانتمةروصيطعتلضعبلااهضعبلمكتيهوشهيدينيباهلعجتيلاةيتآلاتاطقللابهنع

.ميظعلالجرلاكلذل

.مكحلاةيضقبةقئافةيانعنونعي{ةُمُألاقرفرئاسكيمالسإلابرغملايفةيضابالاناك

امىلإهعاجرإىلَعدهجبنولمعيو،هنودبمالسإلاىلَعموقيالعمتحلانأنودقتعيو
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ةمئاقلالودلانوبلاطيو،لدعلاوةماقتسالاوةَهاَرَئلانمةرهازلاهدوهعيفهيلعناك

هلثمأكلذيفاوبرضدقو،ةملسملاةمأللرودلااذهباوموقينأمهاولواحو..كلذب

ىلإيمالسإلابرغملاىلإةيضابإلالوخدنمروطلااذهدتميوخيراتلامهلاهظفحةعئار

.ليلقباهدعبوأةيمسرلاةلودلاضارقناةياهن

رهظمو،ةلودلاةسائرو،مكحلاةيضقبمامتهالانعةيضابإلافرصناةيمسرلاضارقنادعب

نوئشيفيمالسإلاجهنملايفريسلاىَلَعهلمحةلواحمو،عمتجمابمامتهالاىلإةينلعلاةطلسلا

اذهمهفقومنأىلَعمكحلاىلوتينموةلودلاةيضقلاوضرعتينأنودةعامجلانوئشودرفلا

اذهبتاحارتقاحرطتاماريثكو{ةلودةماقإىلإنايحألانمريثكيفتاعلطتنملخيم
.ريهامجلاالوحفتلتيلاتايصخشلاضعبىلَعنأشلا

.ةلودلانيوكتومكحلاةيضقيفريكفتلانعضرعأيئاطسرفلاهللادبعوبأمامإلاءاجاملق

عيمجىلوتفماظنلااذهناكوةلداعةلودمايقنعليدبنسحأربتعايذلاهماظنررقو

امودودحلاةماقإكمامإلابةصاخلاماكحألاادعامهللامكحبسحاياضقلالكونوؤشلا

.ةمئاقةلودسيئربقلعتتيلارومألانمكلذهباش

هذفنو،هيلعريسلاىلإسانلااعدو،اسسأودعاوقهلذختاوهاجتالااذههللادبعوبأررق

نونوكياوناكنيذلاو،تاهجلاعيمجنمتائملانوغلبينيذلاهذيمالتهيلعسردو.هتايحي
كنلوأناكو،ةوعدلاةمدخيفنافتملاهللاةعاطىلعصيرحلانمؤملابابشلانماقرفهعم

لاشظطبإبهعمنوموقيو،هرمأبمايقلاوهتابلطةيبلتوخيشلارماوأذيفنتىلإنوقباستيبابشلا

.نيملسملابرضتةنتفىلإيدؤيالكلذنأفرعاذإةوقلابىمحركنملا

ولو،سانلاسوفنيفةلزنممظعأغلبينألهلهؤيامتافصلانمهللادبعوبأيتوأدقلو

.زوفينأاًقيلخناكوهيلعاوعمجألهتعيبىلإسانلااعدو،ايسايساهاجتاهج
ىشاحتيو،ءامدلاكفسىلإرجيامعىأنيوةطلسلارهاظمنعدعتبيناكلجرلانكلو

.اهليبسيفاوكلهيىتحاهيلعنوكلاهتيو،ايندلابالطاهيلعشراهتييلاةفئازلاةمظعلا
مهيولقعمجيونواعتلاوةبحملاىلإسانلاوعديورهاظملاكلتلداضمهاحتايفلمعيناك

عيمجعاجرإوںرومألانملجوقداميفهيلإءاجتلالاو\هدحوهلعوضخلاوهللاةدابعىلع
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وأ..ميلستلالضفأوةالصلاىكزأهيلعميظعلاهلوسرةنسوأ،معركلاهللاباتكىلإنوؤشلا

.نورقلاريخيفنيملسملارايخنمنيدتهملاةريسىلإ

قصللاىلإلصيوةرباعلاةحمللاكرديو،ةرطاخلامهفي،ءاكذلاداحاَعَمْلناك١

.هيئدحُمنمسوفنلاقامعأيفجلتخيامىلإلغلغتيو\ةكرحىلَعثعابلا
ايمهعملك":لاق،هدنعنولمعيلامعل")رسبمقفامويهدنعتنك:عيبرلاوبألاق

اميفولو":لوقأنأتدرأف،"..لاحلاروكشمعواطينمنإفلك":لاق."تعنتمافناميلس

،تاميلساي":لاق.ترتسهنعامعفشكو،تمتكامىلَععلطافتكسمأف"؟يغبنيال

وبأاهجلتخايلاةريسيلاةجالتخالانإ..هلهرهظأنألبقهبقطنف،"عواطمبسيلكلذ

تناكنلاةرابعلاسفنباهحضوأوهللادبعوبأاهمهفتكس4ملكتينأمهنيحعيبرلا

.بيجنلاذيملتلانهذيفددرتت

؛مهيلعقافنإلاىلوتيوذيمالتلاىعرينيملسملانوؤشنمنأشًلُكبمتهيناك٢-

ىعريو&‘هزوعوهرقفهيلعدسيوريقفلاىعريو،هداشرإوههيجوتىلوتيوعمتجاىعريو
سانلارومأعيمجتناكدقو..ميتيلاوةلمرألاىعريو،بوؤيىّنَحهلهأيفبئاغلا

،ةحيحصلاةيعرشلاماكحألاوةميلسلالولحلادحتتناكف‘هيلعىقلتمهلكاشمو

..ةعيرسلاةيذيفنتلاتاءارجإلاو

هدنععمحتو،لحلللكاشملاهيلإعفرت"مهرومأديلاقمبهيلإاوقلأفسانلاهبقثوتازيملاهذهلو
هتءاجلمعلاىلَعبردتلاوملعتللبابشلاهيدلعمجتيو،ةعفنملاوريخلاليبسيفقافنإلللاومألا

دقاهجوزنكلو،امهيلعهللادمحتدغروةمعنيفةقفنلاولاملاثيحنماهأهلركذتةأرما

ناكوررضلانماهلثمبيصيامامباصأدقوتاونسةدعكانهةماقإلالاطأوايبيلىلإرفاس

نأوأ‘ةعطقتمتارتفيفولولوقعمبايغدعباهيلإدوعينأوأهعماهذخأينأاهجوزىلع
ةيسفنلاةلاخلاكردأو}َقَحْلانماهيفامىأروةأرملاىوكشىلإريبكلاخيشلاعمتساو..اهقلطي
امرمأواهبالطةريخنمنيباشهيلإاعدتقولاسفنيقو،اًريخاهدعوفةمورحملاةأرملاهذهل

...ةقباسلاةنالثلاهوجولادحأىلعةلكشملالحوجوزلارقمىلإرفسلاب

.ابطرريصينألبقورفصينأدعبحلبلا:رسبلا١(
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باجتسافهللادبعيبأمكحهيلعاضرعوايبيلهرقميفلجرلاباقحلىتحناباشلارفاسو
جوزلانواهاَهبًدضأةسئابةأرمااهنميناعتتناكيلاةلكشملاتلحناو،قحلللجرلا

.ةايحلاةنينأمطوسفنلارارقتساهلامهإاهمرحو

رينمهفباهيفمكحلاىلوتيف،اهلئالجورومألاقئاقدنمضرعياملكلمتهيناك٣
.ىرخأةهجنمةيرشبلاسفنللةرينةيساردوةهجنممالسإلامكحل

القمناكهنكلو؛ناميإلايوق؟ملعلاريزغنمؤمملاعوهو-ىسيعنبلوكنيضرتقا
نمنكمتينألبقيفوتوسانلادحأنملاملانماملبم-روصعلافلتخميفءاملعلارثكأك
ىَّلَعنيدلابحاصعامتجالايفناكونوؤشلانمنأشلخئاشملاعمتجاو،نيدلاديدست

هيلعيلنإ":نيدلابحاصلاقف؛ميظعلاملعلاكلذهكرتيذلاغارفلاموقلاركاذتف،لوكني

."لوكنينيدصيلختملع":فسوينبدوادلاق."يلامعاضفهفويملوتامدقو5اًئيد

اامعيمجلاعسوأانأ":ريخلانبدّمَحُملاقف."هنيدءاضقيلعلب":ميهاربإنبديعسلاقف

نيدلاكلذعفدىّلَعةعامجلاصرحنيدلابحاصىأراملف."لوكنينيدءاضقبىلوأو
ىلَعيلامتكرتدقل":لاقف،رجأوريخنمهتدعاسميفامفرعولجرلاماقمكردأ

؛هللادبعيبأىلَعةيضقلااوضرعاريخأو،هيلعرصأوهفقومبدحاورككسمتساو0"لوكني

ىلإاسمخعفدينأمهنمدحاولكنمبلطوماسقأةسمخىلَعنيدلاهللادبعوبأمسقف

تلحنااذكهو«اًسمحنيدلابحاصكرتو،اًسمُخمهعمهللادبعوبأعفدو،نيدلابحاص

.ءاملعلالوحفنمةئالثاهيفداشتنأدعبعيمحلاكارتشابةلكشملا

الناكو،ااهمةيصخشلايوقناككلذعمهنكلوريخللاًبحُماميلحاًقيقرناك٤

هلحرصيو،ئطخملاىلعدتشيدقو{ةنسحلاةظعوملاونيللابهجلاعيناكف،هاريركنمنعتكسي
.اهنمسانلاسرتحيىتحةعامجلاىلإأطخلارارضألصتنأفاخاذإسانلانمعمجبيقهئطخب

ثعشلامليلمهيلإثدحتيلعجومهعمجفاُعزانتواًربادتاهلهأنيبدجوف"تنلغاو"راز

نماذههللادبأناكو&‘{”"هللادبأ"ىمس"ةتاول"نملجرةعامجلايفناكوةملكلاعمجو

ةمظعهسفنلىريناكو،فالخلاوةنتفلابابسأنموهناكو،ةماعزلاوروهظلايّبحُم

.۔

فورحو،ميدقلايف"ةطمل"و"ةتاول"_ك.ةيربربلالئابقلاضعبدنعاريثكلمعتسيو،لادبعلفيرحتوه١(
.ةيربربلاةغللايفانايحأضعبنعاهضعببونيقلحلا
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مامإلاهيلإتفتلافمامإلاهلأسينأنودةثيدحضعبيفيئاطسرفلاهللادبعابأعجارفالضفو

لوسرًالإةعامجنملضفأدحاوسيلللادأاي»:هللاقو"قحلايفهتوقونمؤملاةدشيف

ملكتي7.ةيلببيلتبادقفهمالكىلإجيتحادقوملكتينمنأكفلادبأايملعا..قهللا

داحتالالضفنايبو،هعيرقتوهخيبوتيفلسرتسامث،«نيتيلببيلتبادقفهمالكىلإجتحيملو

عرتمعزنيناكنأدعبو،ةربعلجرلاراصىئَحةعامجلاةحلصميفنابوذلاونواعتلاو
.ةملكلاتدحتاوفصلادح_تاو،راتتسالاوءافختسالاعرتمعرتيحبصأةماعزلاوروهظلا

هئفهيجوتلاوداشرإلاوظعولالئاسومهيفيدحتالوموقبفارحنالانكمتيامدنع٥-

.كلذنممهيلعىسقأافقوممهعمذختي

جهنملانعاهكولسبتفرحنادق"غيرأ"لوحةبراضلالئابقلاىدحإ"زامْرَويب"ةليبقتناك

فنعلابلاومألازتبتونيرفاسملانعقيرطلاعطقتو،ةراغلابلغتشتتناكف،نيملسملليوسلا

نكمتيْمَليلالئابقلاضعبهتداتعايذلاداسفلاعاونأنمكلذريغىلإ،نيملاسملانمةوقلاو

امضرعو،عوضوملايفمهثدحو"غيرأ"لهأهللادبعوبأمامإلاعمجف؛امبولقنمناميإلا

"غيرأ"رابكدحأهيلإماقف؛نورفاسملاهيساقياممهلحرشو،نودسفملاةافحلاكئلوأهبكتري

،يذختسملافعضلااذهلمامإلابضغف"؟نحنهيلعردقنامو":لاقفمهيفةملكلايعومسمو

نحناتئإَفكنيدسفملانيدتعملاءالؤهيديأىلعبرضلاىلعمنأاوردقتملاذإ»:هللاقو
يحاوضيف×نارفيإ"_بلزنوهذيمالتوهلهأبلحترادغلانمو.«انسفنأىلَعردقن

لاوحأتدسففةراملابلسوقيرطلاعطقنمداسفلايف"زامرو"ونبىدامتو."نالجراو"

ام"غيرأ"لهأدقتناو©ىذألانمءالؤه"زامرو".ونبنممهقحلياملسانلااهرجهو'غيرأ"
نمنونمؤملاكئلوأهبموقياموظعولاوملعلاسوردنمممتاعمتجُمومهدجاسملميناك

نوحوريونودغياوناكنيذلاةبلطلاجاوفأمهنعتباغوراهنلاوليللافارطأةدابعلاعاونأ

الف،اُيدأواداملاوحألامهيلعتريغتاذكهو.مهتماقإةنكمأومهسرادموهللاتيبنيب

،عوضوملااوسردواوعمتجاو.تناكامكمهسرادمومهدجاسمالو،ةرماعتيقبمهقاوسأ

هيلإاوثعبينأاوررقفمهلهنارجهوهللادبعيبألمهفالخببسلناكمهباصأامنأاوملعو

۔(عجارملا)."ةسوقن“ةهجنمملك٤٥برقيامنالحراونعدعبتمسالااذهبمويلاىلإلازتال١(
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ىأرمامإلابدفولاعمتجااملق،هللادبعىلإبهذوالعفدفولانوكتو،عوجرللهوعديادفو

ءاهتلغتلبقأدقَكَتَْيَضنإ":مهلئاقهللاقف،ةجيتنبتأيهلعليداملابناجلاهعمبرجينأ

عجرتالواهكرتتنأةراسخلانموةقباسلاتاونسلاعيمجيفاهنمدوجأةنسلاهذهيفيهو

تعيضنإ":مهللاقومهمامأةرجشىلإهللادبعوبأراشأف.يحلامسوملااذهيفاهيلإ

الةلاحيفمكنيبتحبصأيننإ،'ءاوسيدنع©)«اتيزلا)هذهويههنوركذتيذلافصولاب

اوغلباذإفةدايزلاوأميلعتلاوأةدافتساللضرألافارطأنميلَعسانلالبقي،رحلااهاضري

.ةريثكعئاقومهيلعدعو.«مهلاومأنوبلسيوأمهنولتقيفنودسفملامهيلعودعي"غيرأ""يحاون
،داسفلانممهضرأاورهطينأاوررقو،مهدلبىلإنيفسآاوعجرو«اباوجهلاودجيملف

ترمعومالسلاداسولبسلاتنمأىمحةنسمهيلعضمتملف،اوححنوكلذيفاودجف

ةوعدلاىبلفمامإلايعدتسياًديدجادفواونوكو،كلذبيصاقلاوينادلافرعو©قرطلا

"غيرأ"دالبنمهناكمىلإعجرو

ةقرفلاهركيامهركأناكو،نواعتلاونماضتلاوداحتالاىلَعسانلاصرحأنمناك٦

يفهسوردتناكو«هيفنوببستيوأفالخلاىلإنوعسينيذلاصاخشألاتقميناكو،قاقشلاو

يلادالبلايفةايحلاعقاونمةديدعلاةلثمألابرضيو،بناجلااذهىلعبصنتداشرإلاوظعولا

درفلالثمو،ةكسامتملاةنيتملاةبشخلاكةعامجلالثم":بابلااذهيفهلوقيناكاممواهيفشيعي

."ةبشخلافبرضييذلادتولالثمكفالخلاوةقرفلاىلإهوعديوهيأربيغتسييذلا
نوكيهئإف،ةضوافملاهيفىغتبترمأيفهيأربدبتسااذإهنأكلذو؛هببسبنوكيةعامخلاقيرفتف

ملمالكلايفاوذخأاذإف،هرمأيفرظنللةعامجلاعامتجانمدبالفأطخأاذإف،ئطخينأايرح

يذلايناثلادتولاةباثمبنوكيو،هلثمامطخمنوكيف،هنععفاديئطخمللاًبضغمموقينماومدعي

هنععفاديانلااصخشاومدعيْمَلناثلادتولانعاوملكتينأاودارأاذإفةبشخلاقشلقدي

ىرتالأ،ةعامحلاقرفتتذئنيحو،ةبشخلاقشىفقدييذلاثلاثلادتولاةباثمبثلاثلااذهنوكيف

____
بشخهلسيلو،تاناويحلاهلكأتالوةحلاملاهايملاوخابسلايفتبني،هلرمثالرجشلاعاونأنمعون:اتيزلا١(

.هريغوأدوقوللحلصي



رئازجلايفةيضابإلا_[١٢٤]ةيراتلابكوميفةيضابإلا

لوسرنعدرودقفهيأربرثأتسينأملسملليغبنيالف.نيتنثاريصتثلاثلادتولادعبةبشخلانأ

.0\«بّطَعرومألاىلَعمَجَهنَمَولَضهيأربىتغتسانم»:لاقهنااتحهللا

داشرإلاو‘ظعولابقاقشلاوتاموصخلانمةعامجللثدحيامجلاعياماريثكناك٧-

نإسويتلاكاننامزلهأ":هلوقكلذنمومهتلثمأيفمهيلعوسقيدقو.لاثمألابرضو

دسجلانموضعرتبكمحرلاةعيطق":لوقيناكو."اوحياصتاوقرتفانإو،اوحطانتاوعمتجا

تلتنبانإ\ةخبسلاضرألاكاننامزلهأ":لوقيناكو."طانيالو\طاخيالو،طبريال

."تشدختسبينإو‘تقلزأ

اهصقينيلا{ةصقلاهذهكلذللثمنسحألعلو؛لجعتيالوهماكحأيفنأتيناك٨
ضلحاسلادالبضعبيفانرصامف،ةوعدلالهأنيرئازةقلحيفانجرخ»:لاقيييجردلااهيوريو
نمهفرعأتنكنمملجرانعملخدو«انلزناونسحأو،انولخدأو،انوقلتفلزنملالهأجرخ

ىلعويعلق0"قرقهلجريفو،اميشحءاسكسبلدقوهاذإو،يعمأرقنممويخويشةذمالت
نارجهىلعتمزعدقولزنملاانولخدأف،هعضيوهعفريقارزمهدييفو،ءارمحةيشاشهسأر

هيلعتددزافةربابجلاناوعأنمالاجرانعملخدأواننيبلخدلجرلانإمت©روكذملاانبحاص

نمدعاصتيراوفلالعجو،ةعصقلاتغرفوهرخآىلإاًماعطانلكأف،هيلعيبضغفعاضتو،اقنح

ةلقومهلكأةدشو،ناوعألاهرشلكلذو؛اهنمماعطلاغارفدعبروفتةعصقاهلبقرأملو3اهرعق

نأهللافطلنمناكهلألإءهنارجهىلَعيمزعىوقواقنحيندازاًممكلذناكومهدأ

ةبازعلاالإهيفسيلرخآايبانلخدأمهفارصنادعبف:لاق.هيلعلجعأملويسفنتسبح

قلعتاممهيفكيو،هلهأومالسإلاقوقحضعبيدؤنانلعلفاولك":لاقوكليفحاماعطرضحأو

امىلإاناعدام":لاقمت."مالسإلااذهةمرحيفةوعدلالهألاومأنمهلكأنانكماعطنمانب

انوعدمث،تدقتعاامضعبلحلاف":لاقمكيلعةارادملالإ-۔سنجلاريغ-مكتلكاؤمنمنورت

ضعبلحناف3نذأوعلطفءاجدقلجرلاباذإىلوألاةالصتقوناكاًمَلَفادجسملاىلإانلصفناو

.ظفللااذهبهجرخنمدحنْمَل١(

.(قرق)ةغللاسيياقم:رظنا.سلمألاعاقلاوه:قرقلا٢(
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أووهمدقتفمؤيلموقينمدجيملفةالصلاماقأمتهللاءاشامعكرفءاجمتاضيأكلذ

؛باتكلاذخأوسلجمتكلاءاشامعكروماقواعدمت،اضيأكلذضعبلحناف{ةعامجلاب

‘هلاحتنسحتساوهتدمحوهيلعتدقتعاامعيمجلحناف،هيفلكشأامرسفيوأرقيلعجو

."هوركمبةلماعمالو{طاشنبةلجعهيلإيلنكيملاذإهللاتدمحو

نأهبضغيومهنمدحاوكمهنيبشيعي{ةبلطلارومأبمامتهالاريثكعضاوتلامجناك٩
مسقياًممناكنإمهنيبهمسقءيشهيلإيدهأاماذإف.مهيلعرثؤيوأ،ممنودءيشبصخي

اَهبنوموقييلالامعألايفمهكراشيناكو،هيلإمهنمنيجاتحمللوأمهراغصلهاطعأالإو
مهعمىلوتيو،بطخلامهعمعمجيومايحلاءانبىلعمهدعاسي؛ممتاماقإوممتالحرءانأ
.رارقتسالاوةماقإللهدادعإو،ناكملافيظنت

محلراغفيظنتلةبلطلاعمتجا،هللادبعيبأةقلحيفاذيملتناكنيحهنارفعجنبنيرجايركذ

هقتاعىلَعبارتلالمحيو،مهعملغتشيهللادبعوبأناكف«بارتلاسادكأوةسانكلاهنمنوجرخي

وأ":خيشلاهباجأف."كنوفكيةبلطلانإفخيشايدعقا":نيرجايهللاقف،ةلبزملايفهيمريىتح

فيعضخيشلاناكو"اريثكاًريثكلمحافنذإ":نيرجايهللاقف."ةمايقلاموييبونذيعنولمحي

."ىلوألاةرملايفهبذخألهبذخؤيكيأرناكول":خيشلاهباجأف،هقيطياملمحيةينبلا
تاهمألاةعلاطمىلإمههجويو،باعيتسالاوةركاذملاىلَعبالطلاضحيناك٠-

.بتكلانمتاصخلملاوتارصتخملابءافتكالامدعو،عجارملاو

نممهلنيعينأهنمنوبلطياوناكومهلكاشمعيمجيفهيلإنوعزفيةيضابإلاناك١

ةقثنمهبعتمتيناكامىلَعليلدةيلاتلاةصقلايفو،مهايندرومأوأمهنيدرومأبمهلموقي

.هماكحأبمهاضرو،هلمهرابكزو،سانلا

.هللامكجبمهنيبمكحيومهلكاشملصفيو،مهرومأىلوتينمىلل"نلرزيترو"ونبجاتحا

يذلالجرلايفهللادبعوبأركفو،مهلهراتخينممهيلعيلوينأهنمنوبلطيهللادبعابأاوتأف
حلفأنبنسحلاابأخيشلامهلراتخاف،نيدلاوةَهاَرَلاوملعلاىلإجاتحتيلاةمهملاهذههيلإلكوي

هلوسروةنسوهللاباتكبمكحينينسمهيفثكمفمهعمهلسرأوؤلؤللانبومحةمالعلاذيملت

هللافهذخأتالهللارمأيفاديدشلجرلاناكو،مهيفلدعلاميقيوؤ\-مالسلاوةالصلاهيلع-
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اهيفأطخأهنأاونظلئاسماوسملتو،َقَحْلامهيلعبجونممةعامجهيلعطخسفمئالةمول

كسمأف،فقوقُحْلاعيضتو«نسحلاابأيضاقلاهيلإوكشيهللادبعيبأىلإبهذادفواونوكم

ثةدحاوةقلحيفموقلاسلجأومهعمهرضحأفنسحلايبأىلإثعبو،هدنعدفولاخيشلا

نودانمضعبنيبمكحينسحلاابأنإ":مهلئاقلاقف؟نسحلايبأنممتمقنيذلااممهلأس

-.:هللادبعوبألاق."معن":لاقف"؟نسحلاابأايكلذناكأ":هللادبعوبألاقف3"ضعب

ناكأ":هللادبعوبألاقف3"ةداهشالورارقإريغبةأرماقادصبلجرىَلَعمكح":اولاق3"؟اذام

نالجرهدنعمصتخا":اولاق"؟اذام4:هللادبعوبأمهللاق."معن":لاقف"؟نسحلاابأايكلذ

:لاق"؟نسحلاابأايكلذناكأ":هللادبعوبأهللاقف8"اهيفمئاقلادينماهلطبأوشةعفشيف

رثأتساف،هتيصويقهلامبىصوأهنأرقيلجرتام":اولاق"؟اذام.:هللادبعوبألاق."معن"

:هللادبعوبألاق."معن":لاق"؟نسحلاابأايكلذناكأ":هللادبعوبألاقف"نسحلاوبأاهب

.اوتكسفةدايزاودجيمنوضعبىلإمهضعبموقلارظنف"؟اذامم"
يلاةعاشملاضرألايفمكحلاتبنيأ،دّمَحُماياهيفتلعفامبكربخأس":نسحلاوبألاقف

ةنالفوةنالفنيبام:يلاولاقدالبلاهذهتلخدنيحموقلاءالؤهنإ!؟براهلنيعتيمل

اموهفضعبلمهضعبملسينأنودضرألاهذهنورمعياولعجف3"نلزيترو"ييبنيبعاشم

."مهنيبهيفمكحأمل
وبألاق."؟المأقادصلابهيلعمكحيلهف؟زوشنلابرقألجريفلوقتام":لاق4

تمكحفزوشنلابرقأف،"تضغاروزاث"هتأرماوريخلاوبأمصتخا":لاق."معن":هللادبع

.اهقادصبهيلع

ةعفشلابهيفمكحيله؟ةماعلاىرحبىلعأيفتبنلخنيفلوقتام":نسحلاوبألاق4

يفيهةلخنيفيدنعامصتخانيلجرنإلاقف."ال":هللادبعوبألاق"؟ضعبنودمهضعبل
."امبهلمكحأملفةماعلاكلتنمدحاووهو،اهيرتشمنمةعفشلابلجراهبلطف{ةماعلاىرحب

هتأرمافلختساهنإف3"نلزيترو"يبنمتاميذلالجرلانإفةيصولارمأامأو

3"ةيصولاهذهذفنأفيكنيملعينميعملسرأ":يلتلاقف،ةيصولاذيفنتىلَع

."هلكآمنوهرأمكو3امحلةاشعبربهيلعتقدصتاهنأغلبف"يدلواهعمتلسرأف



رئازجلايفةيضابإلا_[١٢٧_)_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ثكمالكعد":هللادبعوبأهللاقف،"كيلإهيقلأنأديرأامالكيدنعنإ":لاق4

."نينسعبسمهنيبءاضقلاىلوتيالنأنسحلاوبأفلحف

اًمويهدنعنسحلاابأهللادبعوبأكسمأواوماقفممتراسخومهاطخرادقمموقللنابتساو

نسحلاوبأبهذامدنعو،هلكاشموملعلالئاسمنماريثكهعمعجاريو"هبسنأتيالماك

."هتعراصمنوقيطيالنمنوعراصيكناريجنإ":مساقلايبأنببوقعيلهللادبعوبألاق

رومألاماهمبمايقلاىلَعممبرديوهف،هبالطلةيملعلاةيبرتلابمامتهالاديدشناك٢-

رمألاتايلمعيفمهكراشيو«لكاشملاضفمهروضحيفىلوتيو‘تالحرلامهعمميقيف

.اهيفنابوذلاوةعامجلاةدئافللمعلاىّلَعممبرديو،ركنملانعيهنلاوفورعملاب

تاعامجوأادارفأمهنادلبىلإعوجرلاىلعنومزعيو،هدهعمنمةبلطلاجرختيامدنعناكو

هعادودنعجرختملكلاملوقيواهيلعصرحيناكيلااياصولانمو{ةريثكلااياصولامهيصوي

هعبتفهبيفتكتف،رومألايفهمدقتنمتدجونإفهللاةمالسبكلهأىلإعجرا»:ةيتآلاةيصولا

يدتقينمتدجوودحتملنإف،ىوقتلاوربلاىلَعنواعتفهعمنواعتتنمتدجوودجتملنإف

.«سانلابناجوكدحوقيرطلامزلافاخأءالؤهنمدحتْمَلنإف،اًمامإنكفريخلايفكب

عيبرلاوبأهلدهشدقو.ريمضلافيفع،ديلافيفع،ناسللافيفعهللادبعوبأناك٣

."تكسهريغملعنإوهلاقاريخملعنإفدحأنعلتساذإهللادبعوبأناك":لاقفىلوألايف

:يليام-لاومأنماَهبرمامةرثكىلَع-هديةفعىلَعدهاشريخلعو

ةئامسمخبىصوأفءامترثكتساث,رانيدفلأبيبأىصوأ:فسويبوقعيوبأهدلولاق

اًدئازتعفدنإلحيفهللاكلعجالواهذفنأفيصوهذهيبايفسوياي":يللاق.رانيد

مكتمعطأام،ةوعدلالهألاومأنمةطوحيهامنإفناكصخشيأصخشلمهاردةعبرأىلَع

.اودارأيذلاهجولاريغيفاهتفرصفاهجواودارأاَمبرنكلو،ءادغالوءاشعاهنم

امكهللادبعيبألثماَمئإ":لاق،عيبرلايبأةداهشوهلصفلااذههبمتخنامريخلَعَ

.0_)«نيرذنُممهفىللا:ىلاعتهللالاق



رئازجلايفةيضابإلا_[١٢٨_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

كلتلحتو!ميظعلامامإلااذهلةتهابةروصمسرلةيفاكةقباسلاطوطخلانأبسحأ

.لميال،تايحلاوطهيفحافكللشاعيذلايقيقحلاناديملاىلإانرشأاذإًالإمتتالةروصلا

جاتحيةقيقحلايفاذهو،كلذيفهجاهنموميلعتلاوةيبرتلاناديمهنإؤفقوتيالو،رتفيالو

يلاةيوبرتلاءارآلانمريثكلاًرارقإجاهنملاكلذيفنل؛ةدرفمبتكوةعسوتمةساردىلإ
ةيلمعلاةيبرتلاوسابللاديحوتةلاحككلذوبرغلانمةيتآاهنأو{ةثيدحاهنأدقتعن

رختفييلاءارآلانمكلذريغو،سرادملاةرادإيفبالطلاكارتشاو،ةيسردملاتالحرلاو

.ةيفاكلاةساردلاهيفمدقيو"كلذبمتهيملعتملاانبابشضعبلحتو،مويلااَهبسانلا

ىلَعضرفيماظنلاناكدقو،ةيعماحلاةلحرملالثمتتناكدقفةريخألاهترتفيفهتسردمامأ

مهملعيفىردبنبدّمَحُمبوقعييبأةسردمبةساردلابنوقحتلياملوأاوقحتلينأبالطلا

ثيدحلاانماظنيقةيئادتبالاةلحرملالثمياذهوريسلاوةيسفنلابادآلاوةباتكلاوةءارقلا

وحننمناسللامولعهدنعنوسرديف،نيردسنبدّمَحُمخيشلاةسردمىلإنولقتنياهنمو

نمةطسوتملالحارملاةلحرملاهذهلثمتو،ةعيرشلامولعولوصأوقطنموةغالبوفرصو
ةيملعلاثحابملايينوصصختيفهللادبعيبأةسردمبنوقحتلي4رضاحلاانميلعتلحارم

جرختلادعبةفلتخملاةيملعلاةايحلانيدايميفلمعلاوأسيردتلاىلإاًمِإ؛نوجرختياهنمو

ةلحرملاةلحرملانمملثمتو،داشرإلاوهيجوتلابسانلاةدايقىلإهجوينممهنمو،ةرشابم
.اًفيلأتوةسراديملعلالاحملافمهضعبرمتسيدقو،يلاحلاانماظنيفةيعماجلا

ةايحشاعو"ءاطسرف"ق-اقباستلقامك-يئاطسرفلاركبنبدُّمَحُمهللادبعوبأدلو

لثملابرضملازيالو،هدعبدحأاهغلبيملةلزنمسانلابولقنمغلبو،لمعلاوملعلابةئيلم

دنعناكيذلا-ةبازعلاماظنريغاميشلمعيْمَّلولوةايحلاوعمتجملانوؤشنمنأشلُكيف

المعناكل-اهراطخأهيفسيلواهايازمعيمجهيف،ةمامإلاماظنلاليدببرغملايقةيضابإلا

فرعتتناكنلا"ولجآ"ةنيدميفةيوبنلاةرجهلانم)٤٤٠(ةنسهللاةمحريفوتو5اّيفاك

.ىركذلاوةربعللسانلاهروزي،مويلاىلإافورعمهربقلازيالو،نيحلاصلاةنيدم

5
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هريخلادمحموبأ ريخانبنسكامدمحمرب
يفبيصأو.ةليلقروهشبهيبأةافودعبةيسنوتلادالبلانمةيجاهنصلاةلودلاةمصاعىفدلو

تناكنإوةلقمةريقفةرسأهترسأتناكو،هرصبفكف-ماوعأةعبسنباوهو-هرغص

ةملأتمهرصبباهدلوبيصأامدنعنسكاممأتناك..مهسفنأةزعونينمؤملاةماركيفشيعت

لأستأتفتالتناكوهرصببيبحلااهدلوىَلَعةرتلعنصتامفرعتالةرئاح5ملألادشأ

زعملاتيبىلإامويتبهذو..دحملاهنكلو،هدقفنمىلعرصبلاةريءاوددجتاهلعسانل

تاقالعوةميدقةقادصرصاوأفسويمأةجوزباهطبرتتناكو.ايقيرفأناطلسسيدابنب

يفنارثرثتناتأرملاتناكامنيحو،همأةبحصبىمعألادلولابهذو..رغصلاذنمةقيثو

امببعليةراتو،اهيلإعمستيةراتريغصلايبصلاناك،اًمئادءاسنلاةداعكنوؤشلافلتخم

ةفخبتبجعأفهلمأتتوهيلإرظنتكفنتالفسويمأتناكو.ةادأوأءانإنمهيدينيبهدجي

هئإفباتكلاىلإهذخأتنأهمأىلعتحرتقاو،هبعليفهفرصتنسحو؛هئاكذوهتقابلو‘هحور

.نأشلبقتسملايفهلنوكينأريدج

يفميركلانآرقلاظفحفكامياتكوأةنيدملاةسردمىلإهتذخأ4اهدلوبنسكاممأتعجرو

قاضنيحو..هظفحوهمهفالإاًئشعمسيالهنهذةدحوهئاكذلناكو،ريصقتقو
ناكف"حلاصيبأنبنالسيودّمَحُميبأةسردمبقحتلاو"ةبرج"ىلإرفاسهبهاومنعباتكلا

عذالڵبضفغلاعيرس،جازملاداحناكهئأريغاهيفملعلاىقلتينمىكذأو،امالطبجنأ

نماوصلختولنودويو،هنمنوقياضتيبالطلاناكف؛موجهلافينع،ةهيدبلارضاحةتكنلا

نمهدرطو،مهنعهداعبإهنمنوبلطيو،دّمَحُميبأمهخيشىلإهنمنوكتشياوناكفكدوجو
كنانحيفمهيلإخيشلاعمتسيفكلذيفنوحليو‘ىرخأسرادمىلإهلاسرإوأمهتسردم

..نسكامعمائيشلعفيالًمُت،ممتروثنمئدهيومهرطاوخبيطيو

نأاوررقف،دّمَحُميبأىلإىوكشلانماولكو‘نسكامةرشعنماولمدقةبلطلانأودبي

©بضفغلامهكلمدقوةريخأُةَرَممهذاتسأىلإاوبهذف؛اًمزاحافقومعوضوملانماوفقي
_

.ةرشاعلاةقبطلايفنورابلاهركذسماخلانرقلاءاملعنم١(
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ةروثبممتروثخيشلالباقو،خيشلاىلعمهاوكشاوضرعو،ةدحلاوةدشلانمعونباوملكتف

ةساردلايفابغارماداميكذلابيجنلابلاطلااذهدرطينلهأمهمسقأمت!ةدحبممتدحو

دقل":مهللاقف،"ةقخلاهنموكشن":اولاق.؟هنمنوكشياممهلأسمُت..مهيديأيفطقسأف

سابعنبالليقو.«ةراَرَعل»:مهنلاقف"؟نمؤملايفةفخلانوكتمب:لقهللالوسرلئس
:هدقانلسابعنبالاق"..ةقحلا":ليق«؟يهامو»:لاق."كيفةلصخالولريخلكنإ":يلظ

.«..لاصخلاريخبينيتبتع»

ضصبمهفقوميفنأبمهعنقينأو،مهاوكشنعهتبلطدرينأدّمَحُموبأعاطتسااذكهو

.دقتنيالمهليمزىلَعهنودقتنياوناكامنأو،أطخلا

لوطناكومالعألانمحبصأوجرختىمحةساردلايفرمتساوةسردملايفنسكاميقبو
عمسول":ًالئاقهسلاحبفثدحتيأتفيالناكو،نالسيودّمَحُميبألضفىسنيالهتايح

تللضفإَقَحْلاريغيفتنكو،يسأربتعفرلهتسردمنميندرطوبالطلاءاجردُمَحُموبأ

دادتعالاوةفنألاوةدحلانمهعبطيفامبفرتعياذهبوهو3"تكلهأوتكلهو،تللضأو

.كلذكنايمعلابلغأًاَعَلو،سفنلاب

دُمَحُميبأةقلحنورضحينيذلاراغصلابالطلانمفلخينبناميلسعيبرلاوبأناك

مهنيلأو،ةقيلخمهاضرأوءاقلخمهلهسأواسفنسانلابيطأنمعيبرلاوبأناكو،نالسيو

اقيفرنسكامنمذختاف؛ىذاألاىّلَعمهربصأوةرشعمهنسحأوةبحصمهمودأو،ةكيرع

،ثنيرامتنمهدعبامهلرضحيو‘بتكلاهلأرقيوسوردلاهعمعلاطياخأواًقيدصو

.رداصملاىلإعوجرلاو،لئاسملالحيفهدعاسيو

حاتفمناكفلخينبناميلسعيبرلاابأخيشلانأمرجالو»:يييجردلاسابعلاوبألاق

اذإف..بتكلاهيلعأرقيوهضرحيوهبرديوهطشنيناكفهرضاحمناكهئأل؛هيلعريخلاباب

.هباًيفحرخآلاباربامهنمدحاوركناكو،اممتداعتناكاذكهو.هلئاسماعماددرابابأرق

قيرطهلفرعيالف،هبحاصهبعفنياميفادهجاولأيال-انركذامك-عيبرلاوبأناك

.ظفللااذهبهجرخنمدجنمل١(



رئازجلايفةيضابإلا()خيراتلابكوميفةيضابإلا

هوعدينسكامنأىتح..ةردقهيلعهلاميفكلذوحنىلعنسكامناكوءهارحتالإةحلصم

ترمتساو..عيبرلايبأموقنمةيتازمنسكاممأنأل؛ةوعدلاهذهوهنودهنوكمةلؤخلاب

اماهيفعقيتاظحلنمولختالتناكنإو‘تلاطونييكذلانيباشلانيبةقادصلاوةلامزلا

نأثبلتال،ءايتسالاوبضغلارداوبو،شاقنلاةدحنم،ءاقدصألاوةوخإلانيبةداععقي

.اهراثآلوزت

امهنمرظنلااتهجوتفلتخاو،يهقفباتكيفةفرعملاباوبأنمابابناركاذتياًموياناك

امهنيبلاطو،ةرارحبهيأرنععفادو}هلبصعتوهمهفبامهنمَلُككسمتو.ةلأسملامهفيف

دارأاذإنسكامناكوةالصلاترضحو،نيمصاختمهبشالصفناىَتَحدتحاو،شاقنلا

نأنمأيالهنألو؛ىرقأةروصبامتراهطنقيتيهنأل؛عيبرلايبأبايثسبلوهبايثعزنةالصلا
اذهوألامتحالااذههسفننعدعبييكلف؛ةيؤرلامدعلهبرعشينأنودسجهبايثقحلي

يفيلصينأمهمويلاكلذةالصلاترضحامَلَفإعيبرلايبأبايثيفيلصيناكساوسولا

سبلينأهنمبلطوعيبرلاوبأهبحاصف..هيلعدجودقعيبرلايبأنوكينأافوخهباي

ءيشيلقيفعقيملهئفللاكافاعاهبلص":هللاقوةالصلانيحاهسبليناكلابايثلا

هللايدينيبهفوقوناكو..هبىلصوعيبرلايبأبوثنسكامسبلو،"انشاقنببسب
.يضرملايمالسإلاقلخلابهبلقءلمو،هسفننمةدحلاراثآحسمبًاليفكهلهتاجانمو

عت،هيلإراشياًملعحبصأىمح"ناوريقلا"نماهيلإلحترانأدعب"ةبرج"يفنسكاميقب

اهلهأهببحرف-اهراهدزاواهزعمايأيفنيحلاكلذيفتناكو-"نالجراَو"ىلإلحترا

عيمجنماًماركإو‘بالطلانمالابقإوملعلالاجرنمةوافحيقلو،ميركماقميفهولحأو

ىدأو\ةعقبمركأيفريسلابفرشتوءمالسإلادهمرازفجحلاىلإبهذاهنمو..سانلا

هللالوسرىّلَعيحولااهيفلزتيناكيلاعاقبلادهشو،مالسإلاناكرأنمسماخلانكرلا

ييلاعبارملاكلتلةرايزلاقحيدؤي"ةبرج"ةريزجىلَعهقافرنمعمجووهرمفعجرمثف

رقتساف"نالجراَو"ىلإداعمنڵبابشلايفتايركذاهيفهلتناكوشملعلااهنم.فرتغا

عمتجملايفةقومرملاتايصخشلانمةيصخشو،ملعلاعجارمنماعجرمناكوبجنأوجوزتو

.فلاخملاوقفاوملاوبيرقلاوديعبلادنعنأشوركذاهلالعييلا
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ىسيعىسومابأةمالعلا-دجونميف-كلانهدجو"نآلجراو"ىلإنسكامءاجامدنع

هنمذختاف"قالخأومسو،ملعةرازغو،نيدةناتمايلعلاةبترملايفناكو«جاجحلايأنب
.اقيدصواخأواًخيشوابأنسكام

وهودوادنبازعلاوبأاهيلإدروىمح3"نالجراَو"يفهئانبأونسكاملةايحلاتأنهو

نسكامةلاحهيلعامفرعاًكَلَفهناوخإدقفتيءاج"ولجآ"نمةبوبحمةقومرمةيصخش

شيعييلاةايحلاعونبيضرهئأو،رقتسادقخيشلانأفرعو،اليوطثدحتوهيلإسلج

يفزعلايبأىلإعمتسيناكو،اًساسحاّيعملاامكذئراقلافرعدقامكنسكامناكو.اهيف

كيلعهيفضيامبشيعلانمدغريفنسكامايكنإ":زعلاوبألاقف،هبارثأتمهلوقياملك

لمأفحتكدالوألكايةايحلانمةقيرطلاهذهىلعتمقأاذإو،ماركلا"نالْجراو"لهأ

."ابصلاحيراومستقاتمنإكنإف{ةوعدلا
عزفو8"غيرأ"ىلإلاقتنالايفركفونسكامسفنيفاهلمعةعذاللاةرابعلاهذهتلمعو

حريبكلاملاعلاشهدف،ليحرلايونيهمأل؛لحلاهنمبلطيىسوميبأهقيدصوهذاتسأىلإ
ةعوريبلقىلَعتلخدأدقفليحرلاىلعكمزعولحلاكبلطنملحلابلطألب":هللاقو
تماذإفكيحانأوليحرلايفكلنذآاليننإ":هللاق."لحلااهببسببلطتنأبجي

تئشنإو،تمقأتئشنإلحيفكلذدعبتنأفيفدويييفكتويلسغترضحو

."تلحترا

ةالصلاوهنيفكتوهلسغرضحوىسوموبأيفوتىتح"نالجراو"يفماقأونسكامربصف

."غيرأ"ىلإلقتنافهرارقذفنمت«هنفدوهيلع

لاشأاهيفكلتمينأميطتسيالثيحبنغلاوةورثلانمنيحلاكلذيف"نآلجراو"تناك

مهو-"نالخجراو"لهأنأفرعيهئإفزعلاوبأهظحالامكلذو،ائيشنسكامدّمَحُميأ

عيبنأمهدحألرطخاذإو،لوصألانماميشنوعيبيال-ةورثونغنمهيلعمهامىلَع
تأنسكاملنكمبالكلذلو..هبارَضأونسكامةقاطيفسيلعفترمرعسبهعاباهنمًاثيش

"نالخراو"نأواميسال،ليحرلابزعلاوبأهحصنكلذلو،هدالوألائيشدلبلااذهيففلخي

.بناجلااذهنمنسكامىلإنوجاتحيالمهئأو،نيدلاوملعلالاجربةنوحشمتناك
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.نيدلاةيحان،يحاونلاعيمجنمةئيسةلاحيفنيحلاكلذيفتناكدقف"غيرأ"يداوامأ

لاجلايفاهديفياهيفنسكامدّمَحُميبألاثمأدوجووداصتقالاةيحانوملعلاةيحانو

ردتاكالمأاهيفيرتشينأعيطتسيهنأل؛ايداصتقااهنموهديفتسيويملعلالاحلايفو،ييدلا

.الالغهيلع

امةحلاصلاومأهديبتيقبدقوامبرقتساو"غيرأ"ىلإنسكامدّمَحُموبألقتناامل

يفكيامهئانبأىلعوهيلعلختاكالمأيرتشينأعاطتسا،اهريغو"نالجراو"يفهبسك
.نيروتسمفافكيقهبنوشيعيو،مهتجاح

رقتسادقهدجوف"نآلجراو"يفلبقنمهرازامك"غيرأ"يداويفزعلاوبأهرازو
تلطعتوءاملعلااهيفلقدقةيملعلاةيحانلانمرابدإةلاحيفتناك"غيرأ"نكلوكاّيداصتقا

"كبتككدالوأعيبيفتومنىنحنسكاماياذكهمقأ":زعلاوبألاقف..سرادملارثكأ

نبدقهئئأملعو،يوقلااهرثأهيفتثدحأو،اهعقومنسكامسفننمةملكلاتعقوو
ةءارقلامهميلعتنعرخأتوهف،مهئرخآرمألفغأهنكلو.مهاينديفهيلعنورقتسيامهدالرأل

اماقو،هللاهجوءاغتباكلذبمهلموقينم"غيرأ"يفسيلوملعلانونفضعبوةباتكلاو

نعنسكامزجعياممهملعيوممبدؤيابدؤممهلرجأتساف؛ءاملعلاىلعضورفملابجاولاب

.كلذهباشاموباسحلاوطخلاكهامهميلعت

ناكو"عقيركنمنعتكسيالرصبللهنادقفمغر،ريخلانبنسكامدّمَحُموبأناك

نعكفنيالفهللانيدبلهجلابراحيناكو.اهيلعيضقيىَنَحاهعقاومعبتتيوعدبلابراحي

فارحنالادضةفينعتالمحسوردلاكلتنوكتاماريثكو،ةماعلاوةصاخللسوردلاءاقلإ

.ةديقعلايفوألمعلايفوألوقلايفكلذناكأءاوس،نواهتلاوعدبلاو

ناك،نيرصبملانعهلامعأبقوفتينأةميزعقدصوةدارإةوقنميتوأامبعاطتساو
دنعاَهبلومعملالاوقألابيفينيحىتحوهو،هرمأنمةريصبىّلَعدقتنيةركفلارحنسكام

لثملابرضياماًريئكناكو،اهتهاجوبهعانتقامدعوءارآلاكلتلهدقنىفخيالهنآلإءاهقفلا

:ةيتآلاةثالثلالئاسملابءاهقفلاءارآضقانتل
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هريخولهنأ:يأ.لتقلابددهولوفذقينأهلَلحَيالملسملانإءاهقفلالوقي:ىلوألا©

ترمي»مهدنعةرابعلاصنولتقولوفذقيالنأهيلعبجواًئيربفذقيوأهلتقينأنيبملاظ
نباسيلصخشلااذهنإ":لوقينأ"تنوخلاةلاحىفهلاوزاجأمهنإمث««فذقيالولجرلا

.امهنيبقرفالنأنسكامىريو‘©بسنللحضاويفناذهو.."ةينالفلاةليبقلانمسيلوأنالف

مامأىرعتينأهلزوجيالملسملانأ:ينعي0«ىرعتيالوملسملاتوميي»:مهلوق:ةيناثلا©

نأهيلعبجولتقلاويرعتلانيبريخولو‘توملاىلإهترتسبهكاسمتساىدأولوسانلا

نأىلَعنيتلأسملانيبقرفلاىريالنسكامو،بيبطللىرعتينأهلاوزاجأو..لتقلاراتخي

.طقفنونظمبيبطلاةيضقيفتوملا

مث،اهجوزاهنعقوتملاةدعدتعتنأدوقفملاةجوزىلَعنإ»:ءاهقفلالوقي:ةثلاثلا©

.«هيلوهنعقلطينأاوبجوأ

المادامهئأ:ىلوألاةيضقلايفنسكاماهنمرظنيلاةيوازلانميأرلاهيضتقييذلاو

ىلَعمغرأاذإفذقيالوتومللملستسيهئأو،هاركإلاةلاحيفولوفذقينأملسملللحي

اومرحو...فذقلانيعوهبسنلايفنو؟فوخلادرلبسنلايفنينأهلزوجيفيكف؛كلذ

.عقوتملاكالهلايفهلاهوزاجأوققحملاكالهلايفةيقتلاهيلع

؛لقتقلاىللكلذهبىدأولوىرعتينأملسمللزوجيالمادامف:ةيناثلاةلأسملايفام

يرعتلامدعهيلإىدؤيامىصقأو،حورلاسئاقوةلباقلاوبيبطللىرعتينأهلحابيفيكف

اومكحويرعتلاهيلعاومرحفيكف،لاملانمليلقعايضوأتوملاوهامنإتالاحلاهذهيف

هلاوزاجأمث،سانللفشكنيالوةقنشملايفهقنععضينأهيلعاوبجوأو،لتقلارايتخابهيلع

.سئاقلاوةلباقلاوبيبطلامامأكلذوتوملاىلإيدؤيالدقعقوتمررضلىرعتينأ

هيلعةتعتنأهتجوزنمبلطوتوملابهيلعمكحدقدوقفملامادامف:ةثلاثلاةلأسملاامأ
٤ ً :-.

:جرختتالاهيلعاوبجوأاذاملف؛ةدعلا..ةدمءاهتنادرجمبجرختنألوقعملاناكةافولاةدع

ناهتجوزىلعنإفةافولابدوقفملاىلَعمكحاذإهنأرظنلايفلوقعملاو.هيلوهنعقلطاذإ

يذلاامف"جرختوقالطلاةدعدتعتاهئإَققالطلابهيلعمكحاذإامأ!جرختوةافولاةدعدتعت

.ةدحاوةلاحفقالطلاوةافولاعمجن
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درينألواحو،ءاهقفلاةقيرطىلَعةثالثلالئاسملاهذهينيجردلاسابعلاوبأشقاندقو
ةرورض:ةيناثلاو‘فذقلابابيفالحابملابذكلانمف:ىلوألااًمأ»:لاقفنسكامىلَع

يفاورظنو،ةطوحلابةدعلايفهوذخأ:ةثلاثلاو،امهحجرأنمدبالفنامكحاهيفضراعت

.«بئاغىّلَعمكحالهنأىلَعءانبءايلوألاىلإقيلطتلااولعجو©رارضلاةيشخةأرملاحيرست

..هقفلابتكيفةدوجوملاليلاعتلاسفنيهسابعلاوبأاَهبدرينلاةبوجألاهذهنأحضاوو

هنأكو،ثاُحبلاررحتملانسكاملقععنقتملامتاليلعتنأريغ؛اهسرددقنسكامنأتلشالو

لاكشتسالاسفنو.ةدحاوةيضقنمرخآلاهجولايفحابيالوهجويفبذكلاحايياذامل:لوقي

مهيلعناككالهلافوخبيبطللىرعتينأناسنإلاوحابأنيحمهئفةيناثلاةلأسملاىلعهجوتي

ررضلافيفختلاهنأودبيةثلاثلاةلأسملايفو.كالهلانمافوخهريغمامأىرعتينأهلاوحيبينأ

يلوقلطيوةافولاةيضقريثتالوأجرخموةجوزلادتعتوجوزلاتومبمكحتنأاِّإةأرملانع
النائيشامهو،قالطوةافونيمكحباهطبرننأنوداضيأجرختوةقلطملاةدعةأرملادتعتوجوزلا

.اذهنمعسوأبهقفلابتكيفطوسبمعوضوملاو5اًدبأناعمتجُي

نمولختداكتالةيضابإلادنعهقفلابتكنكلو،تافلؤمفرعأاميفنسكامكرتيمل
/.هاوتفوهلاوقأ

يفناكامنيحو"ىلوألاةبترملايفةريسلانسحوةكرحلاوطاشنلانملجرلاناكدقو
يفبهذيناكهئأىئحةصاخلاوةماعلالئاسملاعيمجيفكرتشيناك"غيرأ"يفو"نالجراو"

عمبهذي،لاومأمهنمذخؤتوهدلبلهأىلَعناودععقيامدنعهلب،كانهوانهدوفولا

دمتعيوهناك!ةيندبلاةعاجشلاوةوقلاىلَعدمتعيهريغناكامنيحو،اهعاجرتسالنيبهاذلا

نماريثكخيراتلابتكتوردقو‘ثيدحلاوفطلتلانسحو،عانقإلاوةًححلاىلَع
عاطتسا،هلقافرعممهغلباملفاًماعنأاوقاتساةازغىلإجرخو،اهيفكرتشايلاثادحألا

ءامدلاةقارإوفنعلالامعتساىلإجاتحينأنود؛لئاسولافطلأبهوذخأاممهنمدرتسينأ

.ربولالهأورضحلالهأنيبةنتفلاوةوادعلارانءاكذإةدايزو

جق6بججقاتمج
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يراوهلاءايركزوبا

نيبتعمجنلاةعماللاتايصخشلانمةيصخش:يراوهلانيمكونبءايركزوبأ

ادصقمناك..ميوقلانيدلاو،ميلسلامهفلاوريزغلاملعلاوحجارلالقعلاوخسارلاناميإلا

اهوقلأرضحىتح«هلامموئيهيوةيملعلالكاشملانودعي،ءاملعللاكجرمو،ملعلابالطل

.ديدسلايأرلاوحيحصلالحلاوعنقملاباوجلااودجوفهيلع

لاقو\بالطلاوخئاشملانمعمجيفدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُموبأهيلإسلج

:بلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأللاقهنأكفهللالوسرنعانغلبدقل":هل

ىعمامف&‘أ«طرفُمْلاكضغبُمَوطرفُمْلاكّْبحُم.ناتفيلعايكيفتكَلَه»

/١/!؟ثيدحلا

مهطارفإباوكلهنيذلاامف5هللالوسرقدص:نيحلاىلَعءايركزوبألاق

حيسملافىراصنلالاقاملثميلعيقاولاقنيذلاةعيشلاةالغمهفهبحيق

ليدبتهلزوجيموصعملامامإلاهنأو\توعياليحهنأوينهناومعزو.;ةلتقلا

ترفكةمألانأو،قورافلاوقيدصلانمةفالخلابىلوأهنأوةنسلاوباتكلا

.ةالغلاكئلوأهيلإبهذامرخآىلإ...ايلعلوتملوركبابأتلونيح

نم"مهفلفلنموةيرفصلاةالغمهفهضغبيفمهطارفإباوكلهنيذلاامأو

لتقونيلاضلامكحاكعمامإلانأو‘كرشةيصعملككنأاومعزنيذلا

.كرشلابهيلعاومكحوكلذبرئابكلابكترادقوهف؛نيملسملا

:امهادحإ؛ناكلهتنيتفئاطنأربخأنيحههللالوسرلوقمصاذكهو

.هضغبيفاهطارفإببسب:ىرخألاو&يلعبحيفاهطارفإببسب

باحصأنمهعضوميفالعمامإلانوعضينيذلانيملسملانمنولدتعملاامأ

.هللاءاشنإنوجانكالهلانمكئلوأفههللالوسر

.ةرشاعلاةقبطلايفينورابلاهركذسماخلانرقلاءاملعنم١(
.ظفللااذهبهجرخنمدجنمل٢(
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كسمتيناكو«اّئبثتماًققحُمناكو،عالطالاعساواًملاعيراوهلاءايركزوبأناك

دجسميفناكهللادبعدّمَحُمابأنأركذدقونيحلاكلذيفةفورعملاةيملعلابيلاسألاب

أرقيةبلطلادحأهيدينيبسلجدقو،يوبنلاثيدحلاحرشيفاسرديقلي"ولجآ"

دُمَحُموبأناكفةرفصنبكلملادبعةرفصيبأدنسمنمةفيرشلاةيوبنلاثيداحألا

امبسح،ليلحتلاوحرشلابهلوانتيمتثيدحلاديعياَمَئإمهركذيالودنسلالاجرزواجتي
يفيراوهلاءايركزوبأناكوةيمالسإلادجاسملايفسيردتلاقيرطنمفورعموه
كللوأءامسأحراشلاركذيالنأهيلعزعفسردلاىلإعمتسيدجسملايحاوننمةيحان

الكلام":يوقتوصيفهناكمنمهبحاصف؛مالسإلاةلاسرهيلإاوغلبنيذلامالعألا

ةجهفيفدجسملابناوجضعبنمةثعبنملاةيوقلاةحيصلاهذهتناكو."؟كتمئأركذت

رلاىلَعدّمَحُمابألمحتنأل؛ةيفاكرملاباتعلا نيحكلذدعبحبصأوقحلاىلإعوج

ثيدحلاةاوراركاذدنسلارخآلاوهديعيثيداحألانمائيدحبلاطلاهيلعأرقي

.ةقفهللالوسرىلإيهتنيىَتَحادحاوادحاو

؛ماظعلاةقلامعلاكتلوأقالخأنماميظعىزغملمحتةطيسبلاةصقلاهذهنإ

يفسلاجرخآملاعهدقتنيرماعدجسميفسيردتللسلجلاردصتيملاعاذهف

نألإكلميالفمهرصبوسانلاعمسمىَّلَعاًراهجاًئلعدجسملانمنكر

نألكلذ..ملأتيىََّحوأبضغيوأروثينأنود،هبلمعيودقنللبيجتسي

الوقحلابلمعلاوقحلاعابتاوقحلاوهاَمنإنيحلاكلذيفموقلادئار

.هبلصويذلابولسألاوأهكلسييذلاقيرطلامهمهي
دحاويأنأبسحأوراثآلاأوسأاهنعتجتنلمويلاتعقوولةصقلاهذهنأبسحأ

ةيوازنمدقانتوصهيلإعفتراولدجاسملايفسوردلاءاقلإلنوردصتينيذلاكئلوأنم

ألملو،ءاضقلاةحاسىلإتلصوامبروشةلكشمكلذنعجتنلهاهنيوأهرمأيدجسملا

،هتعمسلاًهيوشتو،هيلععقوائاودعدقنلاربتعاو،اًجيجعواًجيجضايندلاخيشلاةليضف

مهعسرأ7،مويلامازقأهبقلذحتياًممكلذىلإامو...ةيملعلاهتماركنمالينو

نأبجامنإو،ريهامخلاطسووسانلامامأنوكيالءانبلادقنلانإ:لوقينماًردص
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ةماعلا.بادآلايضقتامبسحةئداهةولخيفةفيطلةلوقوأشةفيفخةسمهيفردصي

مزلتو،ةقيقرلاهذيملتفطاوعحرجينأسردملاىئَحرذحتنلاةثيدحلاةيبرتلابيلاسأو

.ريغصلاهدلوىلإاههجوييلاتاملكلاراتخينأبألاىتح

ناكو!ةعلاطملاوةركاذملايفنسكامدّمَحُميبأعمكرتشيهللادبعدّمَحُموبأناك

دمتعيدّمَحُموبأناكف؛ءاكذدحأو،اعالطامسوأوةدامرزغأو،اًئسربكأنسكام

نسكاملوقيامهماهفأىَلَعىصعستةلكشمامهضرتعتامدنعو،همهفبنيعتسيوهيلع
.يراوهلاءايركزوبأتالكشملابحاصيتأيىتحاهعد:هليمزل

هلاورخدادقمهدجوةبلطلاوءاملعلاسلجبىلإرضحاذإءايركزوبأناكو

هدنعنودجيف©ىرخألادعبةدحاوهيلعامموقليف،ةيملعلالكاشملانماددع

.ياشلاباوخلاويضرملالحلا

يهنلاوفورعملابرمألايفاديدشهللانيديفايوقريزغلاهملععمءايركزوبأناكو
.افينعاميرصاعاجشناكو،ركنملانع

فرحناهئأو©"لاّونيت"ةعامجنمسانلارمأيليناكومحنببويأنأنوخرؤملاركذ

مسق؛نيمسقىلإكلذببسبسانلامسقناف،نوملسملااهيلعظفاحيناكقلاةريسلانع

ابأكلذغلباًّمَلَو؛ءافخورتستيفنكلوهبيعيوكلذدقتنيمسقو،هفارحنارربيوهلرصتني

العفموقلاعمتجاو،ةّيضقلااوشقانيلدجاسملاضعبيفاعامتجااودقعينأمهرمأءايركز

ةءارقبعوضومللدهمينأةبلطلاضعبىأرف؛ارضاحبويأناكو"تئسهات"دجسمي

رضحاملو،ءايركزوبأرضحيامثيرنيضاملارابخأوداشرإلاوظعولايفباتكنملصف
:ءايركزوبأهبحاصف؛¡ةتقاىسومانديسنمزيفداهزلادحأةصقأرقيبلاطلادجو

:نحعي."هئاكذبةزرخلابقثينمىلإانبايهو.ةئَجْلامهبئلتمتنيذلاهّلبلانمانوعد"

ظعولارجاوزهيلعيقليهبلزيملو،برويأىلإوهيلإراظنألاتهجتاوومحنببويأ

ةعامجنمهعابتأةيلوؤسموهتيلوؤسمهلمحيو،خيبوتلاوموللاعراوقهيلإهجويو،داشرإلاو

جهنلاىلعظفاحيسهئأنلعأوماقتساوباتو،قحللبويأباجتساىتح"لاًونيت"

.ةدحاوديمهودجسملانماوماقو{مهضعبىلإموقلاعجركلذبو،ةبيطلاةريسلاوموقلا
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يفهيلإنوعجريسانلاناكومكاحلاويضاقلاويفملاماقمموقيءايركزوبأناك

ضصبلمعتسيدقو،فوقُحْلالصويو،لكاشملالصفيناكف؛ممتاموصخومهاياضق

.كلذفقوملاىضتقااذإةدشلاوفنعلا

هابأوكشيباشمهيلعلبقأف،"ولجآ"يفءايركزيبأعمخئاشملانمددععمتجا

ملعلاونيدلاىلإىزعينممبألاناكوهيلعهلنيديفهلطامهئأخئاشمللركذيو

ودبياميفلجرلانكلو،هبحاصىلإنيدلاعفدبهومزلأوخئاشملاهاعدتساف،حالصلاو

يفهوعضوف؛هيلعهقوقحنمكلذنأبسحيناكوءهنباىلإلاملاعفدديريالناك

يقبو..هحارسَقَحْلابحاصقلطيوأ،نيدلاعفديىتحسبحلابهيلعاومكحو.ةطخلا

للانيديفايوقناكو،"لاّونيت"يفريخلانبنسكامىلإربخلاغلبفاماتأسبحلايفلجرلا
سبحيمالع":مهيفحاصوخئاشملاسلجبرضحو"ولجآ"ىلإهءاجف،©بهريالوفاخيال

ةيملعةشقانميفنسكامعملخدينأءايركزيبأناكمإيفناكو"؟هنبالاميقدلاولا

نألضفءايركزابأنكلو؛خئاشملاووههبمكحوهيلإبهذامةحاجرىَلَعاهيفنهربي
نبدّمَحُمهللادبعوبأاهبمكحدقل":هللاقونسكامعماًقينعامراصافقومفقي

سبحلانمجرخيالو،اهبمكحننحنو3"ولجآ"يفانهاَهبمكحو"تنالغاو"يفركب

."هدلوهحرسيوأنيدلاعفديىَّنَح
نأهربخأنيحعنتقاو،ءايركزوبأاهبهمباجييلاةوقلاهذهمامأنسكامتكسو

.ةمماشملالاوحألايفلبقنملمعلاهبىرجدقاملثميمكحلا

اطسقءاملعلادوهجنمتذخأدقةجوزلاوجوزلاونبالاوبألانيبلاومألاةيضقو

.روصعلافلتخميفليلقريغ
اذإأةروصيطعتنأنيلمآ،يراوهلاءايركزيبأنعاهانعمجةقسنمريغثيداحأهذه

.ذاذفألانمهريغروصنعهلةزيمميهفحوضولاةلماكنكتمل

ح-۔_جرمج
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١)'ىتاوللادمحموبا

هدهجناك.يتاوللافسوينبلايمنبرصاننبدّمَحُمنبهللادبعدّمَحُموبأوه

هئأنيخرؤملاضعببسحىتَححلفأمامإلامهيلإعجرينيذلاىروشلالاجرنمفسوي

دالبنماهيليامو"ةَواَرفَن"ىلَعهلالماعناكدقفلايمهدجامأ..مامإلاءارزونم

نمناكو"ةقرب"ناكسنمناكدقفرصاننبدّمَحُمهللادبعوبأهدلاوانأ"ديرجلا"

ةقربيضارأيفناكمىلإناكمنماَهبلقتنيماعنألانمةرفاوادادعأكلمي،اهئاينغأربكأ

هملعينأهوبألواحهللادبعهلدلواَّمَلَف؛ةادبلالحرلاةشيعاهعمشيعيو،ةبصخلا

دعاوقضعبفرعفهدلاونعمولعلائدابميبصلاذخأو،ةفيظنةيمالسإةيبرتهيبريو

ضةيدابلاةايحهقرتْمَلبشاَّمَلهللادبعنكلو؛ةيمالسإلاةعيرشلالوصأو،ةيبرعلاةغللا

"ةقرب"نملحتراىنحرومألامامزدلقتامفكلذلولهجوفظشنماهفنتكيامو

_ه٠٥٤ةنس"غيرأ"دالبىلإلصوو،بوغلاىلإاهجتمةيشاملاناعطقهمامأقوسي

قحتلادقفوهامأ،ةيدابلايفاَهبنوشيعيةاعرةيشامللبترف؛ةنسةرشعامنهرمعو

رظانممهيوهتستنملناويحلاعمشيعلاوةوادبلاةايحاكرات،يغاوزلافلخينبديزيةقلحب

.ةقلطنملاةرحلاةعيبطلا

ێيمبجلاهنيوكتهيلعودبيامملقأيغاوزلاةقلحبقحتلاامدنعيملعلاهاوتسمناك

نأرطضاةقلحلابقحتلااملفركبملاهبابشوهابصيفةساردلالئاسوهلرفوتتملهنأكلذ

.نسلايقهنارقأعممجسنيىتحةعرسبةيساردلالحارملايوطي

داهتجالاريثك،مهفلاعيرس،ةظفاحلايوقاظاَقحءاكذلاداحائكذدّمَحُموبأناك

نمهئالمزحاولألاوطأفعضهلوطغلبياليوطاًحولذختاف،ةدافتسالايفةبغرلاديدش

ضبحوللالفسأيفميركلانآرقلاتحتبتكيناكو.ةباتكهؤلميناكو،بالطلا

.ةيبدألاعطقلاوننسلاوراثآلاضعبو،ةيوغللاوةيهقفلانوتملا

.(ه٨٦٥:ت).ةرشاعلاةقبطلايفينورابلاهركذسماخلانرقلاءاملعنم١(
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ثبليملف،رسيوةلوهسبهذاتسأىلَعهضرعيو،امعيمحكلذظفحيامناعرسناكو

.مهنمنيفلختملاونيطسوتملاىلَعقوفتو،هئالمزنمءايكذألاقحلىّئَحاليوط

اوقفاوفمماوخإاهيفنوروزيةلوجباوموقينأهبالطىّلَعفلخينبديزيضرع

دحاورهظمباورهظي.نأهوررقاميفناكو5هولوقينأمهليغبنيامعمهنيباميفاوثدحتو

.مهتسردمىلإاودوعيىّئَحئشيأيفاوفلتخيالف

ةمالعلامهيلإجرخف8"ولجآ"اوغلبىّئَحدلبىلإدلبنمةقفوملامهتلوجتأدبو
ماركإلاةياغمهمركأوحرفلادشأممبحرفو،لابقتسانسحأمهلبقتساونسكام

؛هوبحأوهباوبجعأفنيملسملاقالخأوخيراتلاوةريسلايفةعتمُمةقيشثيداحأبمهثداحو

نأهربخأويتاوللاهللادبعهبقحلهلزنمىلإادئاعجرخونسكامدّمَحُموبأمهعدواملف

يفىأراذإمهقرافينأهلزوجيلهف8اوقرتفيالنأاوقفتادقيغاوزلاةقلحيفةبلطلا
.ةحلصمكلذ

مهكرتف،"ةحلصمهيفانلاميفانرومأكلمنلارارحأهللاانقلخاَمنإ":نسكامهللاقف

.هيلعسردنمبجنأنمناكو،نسكامةقلحبقحتلاويتاوللا
ةكرحواطاشنملعلايفةديدشلاةبغرلاوةيرقبعلاوءاكذلاعمدّمَحُمابأهللابهو

نممأسيالو،لمعلاعمبعتيالناكو،هرشاعينمَلُكنمابوبحمهلعجتحور،ةفخو

لعلوةعساشلاةديعبلاتاماهملاالو!ةليوطلاتافاسملاهتابغرنودلوحتالو،رفسلا

.كلذىفارثأةيودبلاةأشنلل

{ةسدقملاةلاسرلابموقيل"لاّونيت"هدلبىلإعجرنسكامخيشلاىلَعهتساردمتأنأدعب

نمدّمَحُموبأهلأسف؛يسوفنلاراردمنبناميلسخيشلاهبرمف،هيجوتلاوميلعتلاةلاسر

نآرقلاريسفتيفاباتكاهقوسيفكرتهنأو3"داًمَح"ةعلقنمءاجهنأهربخأف؟لبقأنيا

مزعىتحهمالكناميلسمتأامف:هيلعىدانيمتسرنبنمحرلادبعمامإلافيلأتميركلا

نمائيشذخأف؛كلذلدعتساو،‘باتكلانعثحبللةعلقلاىلإرفسلاىلَعدّمَحُموبا

سيلو؛ةراحتللةعلقلاىلعلبقأهئأكرهظيو!هرفسلقيقلاببسلايفخيىحةعاضبل
ىلإاضيأىعسيهئأامك،ديرفلاسيفنلاباتكلاكلذىَلَعلوصحلاريغمهعقاولايفهل
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©فطلتيوهوماقملاهبلاطو"داًمَح"ةعلقيماقأو،ةردانلابتكلانمهريغىلَعلوصحلا

بهذمىَنَعهقفتملجرىَلَعرثعىتحباتكلاكلذريصمنعءافختسايفلأسيو

هللاقف-ةيكلامو.ةيراكن:نيتفئاطىلَعنيحلاكلذيف"دامح"ةعلقلهأناكو-راكنلا
الو،اهنمجرخيالدييفعقوو‘باتكلاعيبدقفهللادبعاينئمطا":يراكنلاهيقفلا

َ."هريغنعتئشنإثحباف،هارتنأنكم

مامإلاريسفتىلَعلصحتيْمَلنإوهو‘بتكلاعمجيفهتمهميفدّمَحُموبأرمتساو

ىلإةبهاذةلفاقعماهلسرأو‘ىرخألابتكلانمةميقةعوُمجَمىلَعلصحتدقف
ةلفاقلالاومأنمذخأاميفبتكلاتذخأوقيرطلايفةلفاقلاتذخأف؛"نًالْجراَو"

.ميظعلادوهجلاكلذعاضو.اهتعتمأو

ةَرم©بتكلاطاقتلايفرمتساوةعلقلايفهتماقإلاطأةبكنلابدّمَحُموبأملعاًمَلَو

ةعوُمجَملانعةميقلقتالىرخأةعوُمجَمىَلَعلصحتتىتحخسنلابةرمو،ءارشلاب

.ىلوألا

ةبراحملاشيجزهجينأةعلقلاريمألرطخعوجرلايفركفيدّمَحُموبأناكامنيبو

كركسعلاعمرفاسوشيحلاطسويفسدناوكلذبدّمَحُموبأرسف،ايقيرفأءارمأضعب

هدادعتساوةالصلاىَلَعدّمَحُميبأصرحقرفلاداوقذحأظحالقيرطلابناكامدنعو

نحتاذاململعتتنأوهللادبعاييلصتاذام":يركسعلاهللاقف؛اَهبهلافتحاواهل

:هللادبعهللاقفركسعلادارفأنمادرفهنظيناكو"؟نوبهاذنحتنيأىلإو؟نوجراخ

ةلفغنيحتف"تئًالغاَو"غلبىتحهقيرطيفشيجلارمتساو."ناسنإايكسفنبلغتشا"

.هتدايقهتفلكامكهتمهمزاحنإىلإشيجلالحتراوابراهتلفناومهنم
اوعمجينأاوررقفهباصأام"تئَلغاَو"لهأفرعوكانهامايأدّمَحُموبأحارتسا

خويشعمسف":هسفننعثدحتيلاق،هنمعاضامعاضيوعتهيلإهنوعفديلاملانمائلبم

ردقبيناعإيفاورظنينأىلَعمهرمأاوعمجأواوعمتجافبتكلايفييباصأامب"تئًلغاَو"

يذلابتسسحأاملق؛مهيلعفلخيوممموعنسحيهللاف؛لعهوفلخييىتحبيصأام
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انأوًالإدحأيبرعشيملوةرجاهلافتجرخف،ةيفخيفجورخلاتدرأهيلعاومزع
:."نيملاعلابرهللادمحلاو،اًملاس"لاونت"تلصوفكلبلاجراخ

رخآلاضعبلاو،يكلاملابهذملاىلَع-اقباسانلقامك-"دامح"ةعلقلهأضعبناك

دّمَحُموبألخدامَلَف؛هدشأىلَعمهنيبفالخلاوبصعتلاناكو،يراكنلابهذملاىلَع

دقفكلذلونيقيرفلادحأهيلعطخسيالنأيضتقتهلمعةعيبطتناكةنيدملاكلتىلإ

ضعبهسفنوهانيلعصقيو،اًعيمجمهاضرزوحتنألواحيفقاومامهنمفقيناك

:لوقيفةعلقلايفهرابخأ

١يلعسردمهقفتمةمصعنبدُمَحُمبفرعياهلهأنملجرذئنيحةعلقلايفناكو»

هلنباللاقفاًمويهدنعانرضحف.ةقلحلالهأةلمجنمدوعأوهسلحبرضحأتنكف،ةقلح

نمءارشلابنتجتنأانرضامو،قوسلاتلخد"نّساَجني"يبلامنغنأتعمس:ريغص

.«هلاقامبجعأف:دُمَحُموبألاق.ءارشلايفاهدعبجرحالئمايأةنالثقوسلا

هتبظاوموهسوردىلإهعامتساو©عرولاهيقفلاكلذىلإدّمَحُميبأسولجناكدقو

.اًمومعةعلقلاناكسنمةيكلاملادنعحايتراثعبماهيلع

راكنلانمهفراعمدحأممبرمفنوثدحتيةبلطلاهئاقدصأنمعمجيفمويتاذناكو

صقيو،هؤاقدصأهيلعبتعيراكنلافرصنااملف؛مالسلادّمَحُموبأدرفهيلعملسف

؛مالسلاتددرفيلعملسفىراكنلالجرلايقلف...»:لوقيفةصقلاهسفنوهانيلع

ىَّلَعنوملستمتنأمكلام:مهلتلقف؟اذهلثمىلَعملستكلام:يلاولاق©فرصنااملف

اودجيملومهتمحفأفإدُمَحُمةنأنملجرىَلَعانأملسأالو\نوكرشممهودوهيلا

.«اًباوج

،دهاوشلارضاح،ةداملاريزغعالطالاعساوناكوابيدأاملاعدمَحُموبأناكدقل

بدألادهاوشنمادهاشهيلعدشنأالإةايحلانوجشنمنجشيفثيدحلايرجيال

هديبلغتشيهودجوفةبلطلاوخئاشملانمةعامجهيلعرم،رعشلانمةراتخملئالدو،يبرعلا
لوقمهلدشنأف،دلووأمداخنمهريغىلإكلذكرتولهنأاونمتوهوبتاعف‘هسفنل
:رعاشلا
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يضقنتالشاعنمةجاحوانتاجاحلودغنوحورت

ىضقنتالشاعنمةجاحوهتاجاحئرملاعمتومت

مكحلاو«رئاخلاناطلسلاببسبناودعوملظنمهيلعبصنياممهضعبهيلعصقو

:رعاشلالوقهلدشنأف؛ملاظلا

اهاوسىلإتالسعيلادشفاقيضمضرأيفتفخاماذإ

اهاوساسفندجاوبتسلوضرأباضرأاذجاوكنإف

اهانبنميكبترادلالخواهنعتفخنإاَهبزفكسفنف
:رعاشلالوقدشنأف؛هبهللبقالامىطاعتيوعيطتسيالاملواحياصخشىأرو

هرفاجحباهنعلكترادتسااَمَلَفهظحملسلاوبرحلللجعتسمو

لذبينمىلإمههاجتاو،هنمنوديفتسيالنملمهدقنوسانلانيبلماعتلاروصىأرو

لوقدشنأف؛هنماورخسو،هيلعاوكحضو،نجلارهظهلاوبلقهديبامدفناذإف؛لاملامهل

:رعاشلا

يلاعملاىلإشهيالليخباولاقلاملايفىتفلاذصتقااذإ

لاقملانسحنمهيفكلايفاروجماوقلاحماسوهنإو

لاصوبشننمهوُرعاذإىبتحهادننوبلحياًغادخ

لاعفلامومذمدعبراصومتشللسيدقتدعباوداعف

لحكيفهلهأبوهباربصوةبرجتمدآنباىفك

لاغكلاسمإالوفرسالبادصقكيديدمتنأكلىرأ

نإيبرعلابدألانمدهاشبىسنتالىلاةيوقلاهتظفاحهتدجنأةلاحهبترماملكاذكهو

اريثكظفحوهللاباتكظفحهنأتملعدقفنيدلاحبلاجملاناكاذإامأ؛بدألاحبلاجلاناك

ياهئاقلإبموقيييلاداشرإلاوظعولاسورديقهتدعوهدازلااذهو،ةرهطملاةيوبنلاةنسلانم

.سلجنمعموسلجامنيأاهبضيفينلاهثيداحأيفهناهربوهتجحرادميهو؛ةبسانمك
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لاقف،اهيلإتتفتلافةأرماانبترمفقيرطىلَعدّمَحُموبأوانأتدعق»:عيبرلاوبألاق

:لاق"!؟اهقحامو":تلق.اهقحىدأنمل7قيرطلاتادعصىلَعدوعقزوجيال:يل

7؛ىمغَألاةيادهو.فوهلملاةئاَغإ»:لاق«؟هقحامو»:قهللالوسرلليق

.«')«ىذآلاةطاَمإَو،تامرُحْلانعفرطلا

ىََّحدُمَحُميبأعمتثدحت:عيبرلاوبألاقنيرسفملاءارآبوريسفتلاباًملاعناكو

كمهيالفلاجرناركذمهنإ":هلتلقوهيلعتنوهفمهرمأيفرظنوهدالوأركذ

لاقدقوسهراربإىلَعهدلونيعينأبألاىّلَعنإفلوقلااذهلقتال":لاقف."مهرمأ

اوربوءابآلااوُربمهنأل؛كلذكمهامساَمَئِإ،اًراربأهللامهاَمَسنيذلايفنيرسفملاضعب

."راربأاوُمسينأاوقحتسافءانبألا

ممئاوخإةرايزنوديري"ةيليطصق"ةعامجماق!مالكلاعقاومبافراعاًحيصفابيطخناك

مكاقلتننأيغبنيناك»:بيحرتلاوةيحتلادعبمهللاقوهلرتمنمابيرقدّمَحُموبأمهاقلتف
ينئألاَرَتًال»:زقلاقو،دعاسمريغنمزلانكلو،"تنلغاو"يففلإو"فوس"ىف

للالعج&©«تَمحَرفتّمحزتسااذإَوتدعفتَمَكَحاذإو،تقدَصقتاقاإامريخب

.ماقمفرشأمهدنعمالكلااذهماقف؛«تومرضحىلإدودوميبأءيجممكئيجَم

نعيليامهلتلقناذإًالإمنتالمركلائراقللاهضرعأنأديرأييلاةروصلالعلو

لاشمألاوظعاوملايفو،رينكمالكبدألايندّمَحُميبألو»:يخامشلاسابعلايبأ

،اهريغوعيبرلايبأباتكو،تاقبطلابهيلعفاهدارأنمفةبوجألاوةيصولاوريذحتلاو

ماعتامو،كلذضعبمدقتواهيفهباجأفاماوجبلطيلئاسمبتابتاكمءايركزيبألو

ةلاسرينيجردلاهلدروأدقو.«ةنسنيعستوتسنباوهو{ةئامسمخونيرشعوةينامث

.ةنسحهظعاوموإةيلاغحئاصنو،ةميقمكحىلَعلمتشتتاحفصثالثيقةميق

}__
٢١٢١.:مقر‘تاقرطلايفسولجلانعيهنلاباب"يردخلاديعسيبأنع‘هحيحصيفملسمهجرخأ١(

.ناريطلاودمحأهجرخأو

.ظفللااذهبهجرخنمدحنل٢)
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3فاكلالبعمامعوبا

مهفلاوءاكذلايفنامزلارداوننمةردانيتوانتلابوقعييبأنبيفاكلادبعرامعوبأ

ةعيرشلامولعنونفاهخئاشمىَلَعسردو،"نآالجراو"يفأشن،ملعلايفةبغرلاوظفحلاو

ءةفرعملانمىرخأعورفيفاًملعدادزيلسنوتىلإرفاسينأىأر4،هوزاجأىّتَحةغللاو

ءاملعلالحاطفرقمو،ةفرعملاوملعلاندعمو،داصقلاةبصقنيحلاكلذيفسنوتتناكو

يفهبولسأىلإسنأو،سيردتلايفهتقيرطهتبجعأنممهنيبنمرامعوبأراتخاف؛مالعألاو

.هسلحبمزتلافةلماعملاوميلعتلا

سنوتىلإرفسلادارأاملف،لالحلاقزرلايفاهيلععسومةينغةرسأنمرامعوبأناك

بتكنمهيلإجاتحياموهفيراصملةنسَلُكرانيدفلأهيلإاوثعبينأهترسأعمقفتا
ظفتحيفةلاسرلاعمةنسكغلبملاهيتأيناكف؛نيسردمللتايماركإوةيساردتاودأو

فصنو‘هتذتاسألهملسيفصن:نيفصنفلألامسقيواهأرقينأنودناكميفةلاسرلاب

هلهؤتةجردملعلانمغلبىتحةقيرطلاهذهىَلَعرمتساو.هتايجاحوهفيراصملهبظفتحي

ىوتفللهوزاجأو«مهنعلقتسينأهتذتاسأهلنذأف،ءاملعلارابكنمنوكينأل

ةظوفحملالئاسرلاركذتو،كلذلدعتسيأدبوهنطوىلإعوجرلايفركفانهو..سيردتلاو

اهنمةدحاوَزُكيفدجوف؛ىرخألادعبةدحاواهؤرقيأدبوةبترمامهناكمنماهجرختساف

ناكلب،اهيلععلطاهئأولحافكلاوليصحتلامايأهنهذلغشتنأةيرحتناكارابخأ

ىَّلَععالطالامدعبكلذقالتهَئكَلَو؛ةساردلاعطقلعهلمحينأريدجوهاماهيف

هدلاوكلذكوىاهبربتقحلدقهتدلاونألئاسرلاكلتضعبنمملعو..لئاسرلا

.رخآلادعبامهدحأ

ةلاسر؛ةسدقملاةلاسرلايدؤيل"نالجراَو"ىلإداعسنوتنمهلاوحأىفصنأدعبو

.هليبسيفدهاجيوهلللمعينأصرحينمؤمملاعَلُك

.ةرشعةيداحلاةقبطلايفينورابلاهركذ«سداسلانرقلاةمئأنم١(
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نعسنوتباوأرقنيذلانييطفنلاةبلطلاضعبثدحدقلو»:نييجردلاسابعلاوبألاق

مهعمأرق"نالجراَو"لهأنمابلاطنوركذيانخايشأانكردأ:اولاقمهنأهخايشأضعب

هعرووهتبظاوموهظفحوهمهفنمنوبجعيمهانكردأو:اولاق‘كاذذإمهخيشىَلَع

لاق.ربربلانمالوبرعلانمهلثمرنملو:اولاق،هقلخةعسو،هسفنةلالجو؛هئاخسو

يفامظنناكو؛هبهذممولعيفهعمباتككىلَعاوعلطامهئأيلنوركذياوناكو:يل
اذهلبقنماندالبيفهنمتناكرظنلانبامئاعدوه:هلتلقف.باتكلااذهامف؛دئاصق

ىسوموبأخيشلاهبدروىتحاندالبدريملففاصونبالحامأو{ةلولحَمريغةخسن

باتكىَلَعهتعلطأورامعوبأوهروكذملابلاطلانأهتملعأو،ايركزنبىسيع
دئاصقضعبهنمرظنفهنمبجعتيلعجهآراملفهنعلأسوهركذامَل،مئاعدلا

ةقفاومالإانهاهىرأام:اضرعملاقف؛ةيردقلاىلَعدرلايفيلاةيئارلايهودئاقعلا

.«ةنسلافالخوهفباتكلااذهفلاخام:هلتلقف.ةنسلالهأ

فلاخنملكىّلَعدرلايفزجوملاهباتكرامعوبأفلأ»:يجردلاسابعلاوبألاق

ماقأو،اهريغو،ةعاطتسالاباتكهلورفسيفتالاهجلاباتكحرشو،نيأزجيفَقَحْلا

.«اهريغووحنلاوبدألاملعتيسنوتب

كفلوأنماضيأناكهئكلَو"لدجلاوقطنملاومالكلاءاملعرابكنمرامعوبأناك

اممرثكألمعلاىّلَعدمتعيناكوناسللامولعنعنطابلاملعمهلغشينيذلاءاملعلا

ضحدلةجحريرقتفقوملايضتقيامدنعلإلوقلاىلإنكريالو"لوقلاىلَعدمتعي

نمراثكإلاوڵباهسإلاىلإليميالبلاغلايفناكو،ةعدبةبراحملةنستابثإوأ،ةهبش

.ثيدحلايفزاجيإلاوعملاةلازجو‘بولسألاةناصربزاتمياَمَئإَو،لوقلا

نمباوجلااهنعبلطي{ةلئسأضعبيبعصملايركلانمحرلادبعوبأةمالعلاثعب

ةباجإلايفرامعابأاوضوفئةلئسألااوشقانوخياشملاعمتجاف8"نًالجراو"ءاملع

.اهنع
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عامجإلابهيلعاوقفاوف،مهيلعهضرعمنءةلئسألانعباوحلارامعوبأررحدقو

يدينيباهعضنةلئسأةدعةلاسرلاتنمضتدقو.تركلانمحرلادبعيبأىلإهولسرأو

:يلياميفئراقلا

؟امهنيبقرفلاوردقلاونيقيلاام:لاؤس١-

لاق.ةدابعلالاعفألضفأنمو©‘بلقلالاعفأنموهوداقتعالاةحصنيقيلا:باوجلا

,77.>١صلايففالإو.نيقيلاواضرلاىلعهللادبغا»:ظفهللالوسر

٥ 77 . ِ &وه۔,۔ھ۔؟.۔۔2ث٢ِ۔إ۔؟,ه.۔۔,۔/
هللاهردقاَمرَدقلاَو،ءاَوَهلاىلعىتشَملانيقيدارول»:[لاىسيعيف]لاقو."ريثك

."«هللانم1هّرَشَوهريخردقلابنمثنأو»:ناميإلايفلكتقالاق.0«نوكينلق

؟ةعاسلامالعأام:لاؤس١٢-

؛ثيدحلانمةدحاووصنلانمناتجرختسمناتنثاو‘ناتصوصنمناتنثا:باوجلا

::7ا:ر.-... :تتاىسيعيفهلوقو،ث)هخوُجأَموجوُجأتتَحتفاذإىتح:ىلاعتهلوقناتصوصنملاف

4("...
هللالاق،اامبرغمنمسمشلاعولط:صنلانمناتجرختسملاو.:ملعلهنإو

٥ر.ِ..ُ".1ِِّا-.)٦ي۔-١»,ه۔177.- مهلاتجَرْخامهيلعلقلاعقواذإو{ف:ىلاعتهللالاق،ةبادلاوكبرتانأضعبيتاو:ىلاعت

ىلإسانلارطتندَعنمجرختزان»:هقفهلوقثيدحلاو.")4ضزالاننةباد

٥ )٨)؟>-..3و.7۔ي4ّ<۔٥ر٠ث۔»,۔۔۔٥۔إ{ .ي"بَرقلاةريزجبفسحَو.اهمدههسأقبةبعكلاولغييشََحَرمهرس
(عجارملا)١٠٧٤.:مقر،«...تاملككملعأالوأ،مالغاي»:ثيدحيفسابعنبانع}هبعشيفيقهيبلاهجرخأ١(

١٧٠.،لوصألارداونيفيذمرتلاو٩٧٦.:مقر،ذاعمنع،دهزلاباتكيفيقهيبلاهجرخأ٢( (عجارملا)٣/

(عجارملا)٧٢٢.:مقر؛تماصلانبةدابعنع‘هحيحصيفعيبرلاهجرخأ٢)

٩٦.:ءايبنألاةروس٤(

١٥٨.:ماعنألاةروس٥(

٦١.:فرخزلاةروس٦(

٨٢.:لمنلاةروس٧٢(

٦٢/باطخلانبرمعنع،نتفلايفدامحنبميعنو٤٣١١.:مقر،ديسأنبةفيذحنع،دوادوبأهجرخأ٨(

(عجارملا).ةفلتخمظافلأبامهريغو٦٦٤.
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؟"داَريأ":ةيربربلاةغللابىلاعتهلللاقيله:لاؤس٣-

يفةظفللاكارتشاهزاوجنممهبورهَلَعَلولهسابألإهزاجأادحأانعمسام:باوج

."يدأي":فلخأنملو،"نَداَريأ":شحولاورويطلانمنجادلانومسيمهئإفربربلاةغل
.ىلوأحضاولاىلإلكشملانمبورهلاوتاغللابسحىَّلَعاذهو

."؟شكي"بسيلهللانإ:لاقنميفمكحلاام:لاؤس٤-

ءهلإبسيلهللانإ:لاقنمكوهف،ربربلاةغلفرعيوأ،ايربربناكنإهنإ:باوج

.كرشوهفكلذلاقنمو

:يتأيامبةبوجألاهذهىلَعيييجردلاسابعلاوبأقلعدقو

يفضرعهنإلب؛بواجلارادقمهنكباللئاسلاعسوردقبةبوجألاهذهو:تلق»

باوجيقالإمهللا،هلاكشألجابيدلاورخلارخداو،عاتملانماههبشأامقوسلاكلت

.«ريخألالاؤسلا

نإف،ةلئسألاهذهنعبيجييذلاوهناكول،لوقيييجردلاىسعاميردأتسلو

ردقلاونيقيلانعهثيدحيفلطي1نإووهو،ةيافكلاهيفامبباجأىرأاميفرامعابأ

رامعيبأفقومنأكشالو،"نآالخجراَو"خياشمكلذىَلَعهقفاوو،عنقأفباجأهتلإ

،باتكنمالصففلؤينكيملو،اًسرديقلينكيْمَلوهفحوضولاوزاجيإلاهيضتقي
لئاسلزاجيإبنيتملكلانيعمحرشيناكامنو،ةئجرملاوةيردقلاعملادجيفوهسيلو

.ةدافتسالايفبغار

تناكاذإو.ةيوغلثحابمبقلعتتيهفةيربربلاةغللابةقلعتملاةلئسألاىَلَعهتباجإامأ

نممةيربربلاةغللابىلاعتوكرابتهللانعاهيفننإف،هلإ:يعتةيربربلاب"شكي"ةملك
اهبقطناذإاًمأ.دوحجوكرشيهفةيهولأللراكنإاهنأل؛هللابكارشإكشالاهفرعي

.ىلوأكلذنعهزنتلاو،رفاكبسيلرفكلايكاحف{اهانعمفرعيالوهوقطان
امتاراعتساواهبيلاسأاهلواهبةصاخلااهريباعتاهل،تاغللارئاسكةيربربلاةغللاو

امونسحكلذفاًحيحصاميلسءادأدوصقملاعملاىدأامف،اهتغالبهجوأوامتايانكو
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الومالسإلاو.تاغللانماهريغوأةيبرعلانمعنميامك،عونممكلذفكشوأمهوأ

الوةيبرعلاةفللااهلهأمهفياليلادالبلانمريثكىلإلخددق-حوتفلانابإاميس

فقوتو،حوتفلاتفقوتلنيملسملاعيمجىَلَعةيبرعلاةغللامالسإلاطرتشاولو.امنوملكتي

.دئاقعلااهيفنوذخأيلاةلوهسلابةغللااوملعتينأرشبلاناكمإيفسيلهئفمالسإلا

لمعتساو"مالسإلايفلوخدلاىلإممألاعمجاَمبرمالسإلانكلوتادابعلالامعأو

نمدوصقملاةيبرعلايدؤتالثيحاهريغلمعتساوءاملامعتسانكمأثيحةيبرعلا

ادعام،ءيشركيفةيلصألاامتاغللمعتستةيمالسإلاممألانمريثكتيقبدقوةوعدلا

نأنيملسملاىلعف.ميركلانآرقلاوهووهامكًالإىدؤينأنكميالهئإفادحاوايش

كعلرأتاغلتناكامهمةدَّمَحُمانديسىلعهللاهلزنأيذلا.يبرعلاهصنبهرظفت

هئأمولعمو؛ممتاغلبهيناعمحرشباوبلاطينأمهلفيبرعلاصنلااومهفيْمَلاذإو.نيملسمل

الإحصتالةالصلانأو،ةالصلاىّلَعاظفاحمناكاذإًالإاًملسمناسنإلاربتعينأنكميال

يبرعلاهصنبنآرقلانمائيشظفحينأ-هتغلتناكامهم-ملسمكىلعفنآرقلاب

تايآلاناعممهلاوحرشينأمهئاملعىلعو.أرقياميناعممهفيملولوىتح،هبيلصيل

.ممتاغلبةفيرشلاثيداحألاو،ةميركلا

يفاميسال،ةيربربلاةغللابداشرإلاوظعولاسورديقلناماريثكمويلاىلإنحنو

هجوتاماريثكو.ةجرادلاةيبرعلاةغللانفرعيالابلاغنهو،ءاسنلااهرضحتيلانطاوملا

اًَراثشيإةغللاسفنباهنعبيجنفةيربربلاةغللابةلئسأةماعلاعماجملاوأدجاسملايفانيلإ

اَهبىوقأهنألالإةغللاكلتلامعتساراتخاامهنأنيردقم،هنعلأسيامعلئاسلاماهفإل

.باعيتسالاومهفلاىّلَع

ىَّلَعاصرحسانلارثكأنممالكلاملعراحبيفهصوغىلإةفاضإلابرامعوبأناك

ءادتمهالابالاغتشاو‘لادجلاوءارملانماًبورهو‘بغشلاوةرتاهملانعادعبو،لمعلا

دمتعااميقاباتكهيففلأف،ءاملعلاوملعلاخيراتبمتهادقو.فلسلاعابتاوءادتقالاو

امتاقبطلاباتكةمدقميفييجردلاسابعلاوبألاق،دعباميفهتاقبطيفييجردلاهيلع

ييلاةقبطلانمركذيملهنلإ،هانعميفنسحرامعوبأبتريذلابيترتلااذه»:يلي



رئازجلايفةيضابإلا__(١٦١_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

نميفو،ددعلانمريثكنعاهيفىغتساو‘لكنماضعبالإهيرصاعموهخويشاهيفوه

نيذلاخايشألانمةعامجركذننأبجوانهاهو»:لوقيرطسأدعبو.«ةيافكىمس

.«رامعيبأخيشلابيترتاهيلإىهتنايلاةعامجلانعاوذخأ

يبأنبىجيءايركزيبألمعلةمتتهبسح"تاقبطلا"هباتكفلأنيحييجردلاناك

ةلييجردلانأىأرف.يداربلامساقلاوبأمهدعبنمءاجورامعيبألمعلم.ركي

رهاوجلا"هباتكبسحوههلوانتف"نيمزاللاليصفتلاوباهسإلابلوألانرقلالوانتي
ءاجو،هنملوصفوأييجردلاباتكلةمدقمهئأك"تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملا

مجرتو،بهذملاءاملعلةيخيراتةعوسومفلأفيخامشلاسابعلاوبأةمالعلامهدعبنم

ديعسخيشلاءاضف.اوهسوأادمعهولفغأنممريثكلو،نوقباسلاهركذنمعيمجل

يخامشلاهنعلفغنملمجددعلمجرتمتكوهسلاكلذيفيخامشلادقتناو،يراعتلا

متأف-هللاهمحر-ميهاربإناظقيلاوبأانخيشءاجىتح،مهدعبءاجنمو،هيرصاعمنم

نمةيضابإلاءاملععيمجلهيفمجرتدقو،مويلاىلإرصعلاكلذذنميخامشلالمع

.ءازجلاريخهلهأومالسإلانعهللاهازجف{ةدايزونورقةسمخةدميمالسإلابرغملا

عيمجبةعيرشلامولعنعةدايز{ةريسلاوخيراتلاوبدألامالعأنمهرصعيفرامعوبأدعي

نمؤمهراوطأعيمجيفوهو،سانلانيبمكحلاوىوتفلاوسيردتلابعلطضيناكو،اهعورف
اهيفلاوحألانيبقرفيو،ةعيرشلارارسأمهفييكذ،هنيدىلَعظفاحم،هناميإىلعصيرح

لحىَلَعكلذهدعاسيفالوأمهسوفنراوغأربسيسانلالكاشمهيلعضرعتامدنعو

:يتأيامعلإمتتالهلاهعضننأديرنتلاةروصلالَعَنَوقحولدعبلكاشملا

ءاوحلطصينأيلإبحالاف،نينمؤملانمنيتتفنيبةنتفتعقواذإ":لوقيرامعوبأناك

،ىرخألاامهادحإبلغتنأبحأنمنإف{ةئفةئفبلغتالنأمإبحألافاولعفيملنإف

."اًمدرطقيهفيسنأكوةنتفلاكلتلهأمزلامهمزلوةنتفلايفلخددقف

الءاوسةءاربلانماونوكينأيدنعةمالسلا":لاقهنأدمحأنبىسيعهنعىورو

.."مثأحجرتمهئف"نيتفئاطلاىدحإىلإيبلقحجري

.ىلاعتوكرابتهللايضريامريغنازيماملسيللاةنمؤملاسوفنلاكلتهللامحرف
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“}نوفلخنببوتعبربا
صقةبترميفعالطالاةعسوةيرقبعلاوءاكذلانميتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبأناك

اليبلالضفوةفرعملايففرصتلانسحعالطالاةعسعميتوأدقو،هيسفانموهئارظننمعمجاهنع
داكو،ةفللاميلسدصاقملانيب،بولسألالهس«ةرابعلاحيصفثدحتينيحناكف.ريبعتلايف

.ةرظانملايفهلفقويالو،شاقنلافقاطيال،ةّمحْلاعطاسسةضراعلايوق،ةهيدبلارضاح

دذومحازتيملعلابالطناكف‘ثيدحلابذعسيردتلادنعحاضيإلاوحرشلايفاعرابناكو

.بضنياليذلاضايفلاهعبننمفارتغالاو،هنمبارتقالاىلعنوعفادتيوهسلجبىلَع

لوصألاوعورفلايملعيفةياغلاىلإلوصولاققحتملا»:ييجردلاسابعلاوبأهنعلاق

.فسعتهنمىشخيالنيعمبذعنمفرتغمفقفأنإونيقلتلانسحينقلمفسردنإو

امععافدلاريثك،فالتخالاوقافتالالئاسمىلَععالطالاريثك٬فلكتهظافلأكرديالو

هتظفاحمعمناكهنآلإةبيصمةعنقمةبوجأوةبيجعتاقيلعتهلوفالسألاءاهقفهديق

ةرشعلايفهولينيملمهئإفهظحةلقوناوخإلاعمهتخبفعضنمبجعي}هظفحةرثكو
.«اانصأقوقعلاهوقاذأدقللب،افاعسإمهسفنأنمهوبهيملو،افاصنإ

ناكاَمَنَومهلرغاصتيالو،هيسفانملنماطتيال،هقفأةعسواهملعةرازغلبوقعيوبأناك

يفضيالكلذبناجىلإناكوشاقنلايفهلضرعتينمىدحتيو،ملعنمهدنعامبيلدي

ناكامنإو،أطخلانمةمصعلاناكمىلإاهعفريالو،ةسادقلابوثنيقباسلابتكىلَع

انايحأهذخآملاًحراش،هاضرزُحَيملامدقتنيو،اهنمداجتسااميرطيف"ريبخلادقناهدقتني

باتكهنمتلفيداكيالةعلاطملاريثكيأرلايفةيرحلاهذهعمناكوىرخأانايحأاهلالمج

ىعيناكو،بهاذملافلتخمنممالسإلاءاملعهفلأاًمم!هرصعيفةدوجوملابتكلانم

.بهذملكدنعاهرداصميفاهعجاريوةصاخةيانع،بهاذملانيبفالخلالئاسمب

افهو"بهاذملافلتخملبتكلافلتخمنمتاعوُمجَمهدنعدجيهروزيامدنعرئازلاناكف

هيلعراثأيذلاوهنارقأللنماطتلامدعو،سفنلابدادتعالاويساردلاجهنملايفررحتلا

.ةرشعةيداحلاةقبطلايفييورابلاهركذسداسلانرقلاءاملعنم١(
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الواهققأىلإنوعفتريالنيذلاهرصعنمنيددشتملاءاهقفلاضعبراثأامك.هيسفانمضعب

نافرطلاهبراحف،ةعئاذةريهشةعمسو،زاتمميملعزكرمبنوعتمتياوناكنإ‘هوجيفنوقلحي

هفقومبكسمتسايوقلالجرلانكلو،نارجهلاوةطخلابهيلعاومكحوملعلاحالسريغب

لزانتلاونيدماجلاءاضرتساىلإباوصلانمهاريامععجريالنأررقوإمهللزانتيملف

.عساولاهوجيفحبسيو،حيسفلاهقفأىلَعلمعيرمتسااَمَنَِو،نيسفانملل
مهيلإلصيناكوبوقعييبأىلَعةّطُخْلامكحرادصإبمهدالبفلتخمنمةيضابإلاعمسو

دحاوبناجنمرابخألامهلصتنيذلاءادعبلاو.مهتناَمأومهنيديفقوثومساننعربخلااذه

ملاعلاكلذنوربتعياضيأمهاوناكفمهيلإلصوامبنومزنتليفعضولاةقيقحنوفرعيال

مهضعبناكو.ءاقللانودوهنودنولوحيو،ةلصلاهنعنوعطقيف،نارجهلامكحيفلضافلا

يفنعطيلجرلانأبباوجلاهيتأيفعالطالاعساوملاعىلَعمكحلااذهببسنعلءاستي

نعجراخهنأكشالو"مهبتكرقتحيوءالجألاانؤاملعهبتكاميمتهيالوفلسلابتك

اهبسانياماذهىلإرابخألاهلقنفيضيوىرخأبهاذمىلإةماقتسالاوَقَحْلالهأبهذم
.نودماجلااهلبقيونوسفانملااهقفلييلامهتلانم

نورينتسملاءاملعلاالفيساقلامكحلااذهطغضتحتريصقريغانمزبوقعيوبأيقب

نألواحوهالو،هرظنةهجوهنماومهفيوهوشقانيلهباولصتينأاولواحو،نارجهلااورسك

‘هفقوممهلحرشيف،ملعلالحاطفنممهريغبلصتيوأ،هيلعاومكحنيذلاكئلوأيضرتسي

.رذتعينأهيلعموكحملالواحيالنأيضتقيةطخلاقيبطتماظنناكنإو،هدصقممهلنيبيو

وبأهذختينأدريمليذلافقوملاوهاذهوهيلإبسناكمةبوتلاهنالعإدعبالإصلختيوأ
.مارحلاهللاتيبلجحينأهلحيتأنأىلإڵبوقعي

،فلخينبفلخيةمالعلاذيمالتنمذئنيحوهو،ديعسنبهللادبعوبأةمالعلاانيلعصقيو

يفانيلعمدق"باقع"بانكاذإىمحفلخينبفلخيانخيشعماًجاًجحانجرخ»:لوقيف

:لاق"؟نّممولئاسلااذهنم":فلخيهللاقف..انعلأسيهانيأرفهفرعناللجرءاسملاتقو

:هللادبعوبألاق..."؟تبذك":لاقنأبهردابف،انخيشكلذ0')لاحتساف."يتازملاحابصانأ"

.عقينأنكميالالاحُمهدع:ءيشلالاحتسا١(
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امر؟كنأشام":هلأسفكرادتئةليللاكلتالإادصاقةلماعمءوسبلمعطقهتيأرامو

لعحف؛هقدصىّلَعتلدرومأبهملعأو0"نوفلخنبفسوييمععمتمدق":لاق"؟كءارو

يفمكدنعتيي":لاق"؟فسويكمعنباو":هللاق..هنمطرفاممهيلإبوتيوهللارفغتسي

انبلحامَلَك..هعمنمووهانبقحلةلبقملاةليللاتناكاكَلَف:هللادبعوبألاق5"ةلبقملاةليللا

الو،نارجمهلايفهنأاندنعملعلاو،اندالبنمانجرخدقانأل؛هيلعلابقإانكميْمَلبوقعيوبأ

.انمدقتهيفمدقتامَلَف،فلخيانخيشبىسأتننأاندهجف،اهريغالوهتبوتباندنعملع

ديعبريغابناجايحنتوبوقعييبأدييفهديفلخيانخيشعضوناخيشلاىءارتاملف:لاق

خيشلاركذامّلُكخيشلاانياعامًالإهنممهفنملبيرثتبهيلإهوبسنامددعيوهيلعبرثيلعجف
كرفغتساورذتعاوهببسوههجوركذائيشهيلعددعاملكف،اطخضرألايفهعبصإبطخةئيطخ

نوفلخنبااي":هبيرثتيفلوقيفلخيخيشلاناكو.هتعاربترهظو.اعيمجاهيلعىتأىنح

وبأوباقعلالاطأو"تيكوتيكنوفلخنبااي":لوقيمت3"...طخيمتتيكوتيك

.هرذعخيشلادنعهجوتىتح}هببسوههجوركذائيشهيلعدعامهمهنأالإقرطمبوقعي
انملسفاضيأنحنانمقو.اقنتعافاعماماقو،"نيملاعلابَرهللادمحلا":لوقيانخيشانعمسف

انناوخإبكركلانهانكردأف3مارحلاهللادلبىلإانرسو،هبانسنأتوبوقعييبأهيقفلاىلَع

:هللادبعوبألاق..ةيجاننبةيجانىمسيممبجحيذلامههيقفمهعمونامعلهأ

."اندعبالوانلبقيبرغماهُجحَيمَلةجحانجححف"
لمهأنمنودماجلاوءاهقفلاهيلعهردصأيذلاةءاربلامكحلتيأرامكبوقعيوبأربص

نيبةبوتلانالعإىلإعراسيمنو،هيلعهباومكحفناكمَلُكيفمهناوخإىلإهوغلبأمتهدلب
ةيملعلاهئارآنملصنتلاو{مهلطابىلإهقحنععوجرلاينعتةبوتلانأل؛ءاهقفلاكعلوأيدي
اكاردإملسأواّقفأعسوأمهنُمممهريغبلصتينأهلحتيملو.اهمهفنعاورصقيتلاةدرجملا

حرفجحلاىلَعفلخينبفلخيةمالعلامزعبعمسوجحينأهلحيتأاًكَلَف؛.اًمهفحصأو

،نارجملاففلخيرظنيفهنأملعيوهو،مهقفاريسهنأهربخيهمعنباهيلإثعبو،كلذب

نأىَلَعمهصرحأواهقحتسينممةءاربلاباكسممسانلادشأنمفلخينأكلذكملعيو

ملعلانميتوأدقفلخينأكلذكملعي،ملعلاوقلخلاونيدلااهنعىضريةريسعيمجلاريسي



رئازجلايفةيضابالا_[١٦٥]خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةةعيهوأدرفيأهبهباجيامنيدلانمو،أطخلاوباوصلاولطابلاوَقَحلانيبهب.قرفيام

.هيفطرفيالَقَحْلاباكسمتسم

بنذممرجبعممهفقومهنمنوفقيأ؛هنممهفقوميفسانلاراحبوقعيوبألصواًمَلَو

ةدعاقنومدهيفنارجهلامكحنورسكيمهنأمأهيلعنوملسيالوهنوعطاقيفاًيصاعهنوربتعي

نميضابإلاعمتجلاظفحيفاببستناكيلاو،بهذملابةصاخلادعاوقلانمةماه

اوقفتاو.ةطخلاىلإنوجرخيونارجهلابمهسفنأمهمهيلعمكحيفوسمهئإمث..فارحنالا

..هموصخدنعوبوقعييبأدنعمهلرذعهبمهئادتقافوفلخيمهخيشباودتقينأاريخأ

وههيلعملسينأنودو،نارجهلارسكينألبقفلخيخيشلاهيلإماقىمحمهنمبرتقاامو

مهتلاهيلإقوسي؛مهتملاعممزاحلايضاقلافقومهعمفقومن،ابناجهبىُحنتو،هريغوأ

ةمهتركذاملكناكو{هسفننععافدلاهنمبلطيو{ةءاربلابهيلعاومكحنممهيلإةهجولل
.'هذكهواطخًطخةيلاتلاةمهتلاهجوهبعنتقااذإفدرلاىلإعمتساواطخطخ

ةعلاطملغتشتكنإ،نوفلخنبااي.كفالسأفيلآتيفنوهتكنإ:ليق‘نوفلخنبااي"

اي.كبهذمءاملعرقتحئوفالخلالهأءاملعمّظعتكنإ،نوفلخنبااي.فالخلالهأبتك

ىّنَعرصتكنإ،نوفلخنبااي.مهماكحألعضختالوةبازعلاىلَعربكتتكنإ،نوفلخنبا

.هريغلحتنتوكبهذمنعجرختنأديرتكنإ:ليق،نوفلخنبااي.ةبوتلاعجارتالوكطخ

لاففأولاوقأنمهيلإبسنو(مهتنمهيلإهجوامرخآىلإ..ليقو..ليق،نوفلخنبااي
.ةماقتسالاجهنمنعدعبت

ركذةممتهيلإهجوامكوسريدقتومارتحايفميظعلاملاعلاىلإعمتسيبوقعيوبأناكو

تناكنإهنمنوكتنأركنأوأ،اَهبلوقلاوأاهلمعىلإهتعديلابابسألاوهرظنةهجو

يبأخيشلافقومةمالسبفلخيخيشلاعنتقاىتحهللارفغتسيورذتعيئةبذاكةمهتلا

امنوفلخنباىلعبرضيذلاروسلاكلذمطحوهقنتعافماقوكلذىلعدمحف؛بوقعي

.نيخرؤملاضعبركذيامك{ةنسةرشعنينثاىلَعديزي

يذلاشاقنلاصوصنىلعانيديأنيبنيلارداصملايفرثعنمنو،شاقنلاهيفىرحهنظن.اهلةلثمأةيتآلاةلئسألا١(
.نيريبكلانيملاعلانيبىرج
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يماحملافقومبوقعييبأبناجيففقووةّيضقلاهذهينيجردلاسابعلاوبألوانتدقو

بوقعييبأوةبازعلانيبفقوملااذهلهتشقانميفسابعلاوبألواحدقو..ريبخلاسردملاوقبللا

مهفقوميفةبازعلارذعف؛ةنيعمةيوازنمهكلسمىلإرظنينأو،امهنم3فقومرربينأ

.هكولسيفبوقعيابأرذعو

.كلتهتشقانميفقيفوتلالكقفوسابعلاايأنأبسحأو

عقتنأردنيو،اهقحتسينمىَلَعةءاربلاماكحأقيبطتباكاسمتسادشأءاملعلارابكناك

اذملثمعقيامدنعو..ةهيجوريغبابسأبنارجهلابمكحيفبوقعييبأةلاحلةمماشمةلاح

دكأتيومهمكحيفأطخلامهلنيبتيىتحةبازعلامكحنوديؤينيدلاوملعلالهأنإفأطخلا

اذهيفنوروذعملاحلاةعيبطبمهو،مكحلاكلذقحتسيالهيلعموكحملانأو،مهيدلكلذ

ضورفملاملعلالاجرنأل؛ملعلالاجرنمهيلعموكحملاناكاذإرثكأنوددشتيدقو،فقوملا

.نيملسملاةعامجمهيلعبضغيامعسانلادعبأاونوكينأوةودقاونوكينأمهيف

ةمحروبأةمالعلاهيلعسانلادشأنمناكبوقعييبأىلَعةءاربلامكحنلعأامدنعو

اًذبألهاستيالناكو،"نالجراَو"يفاعجرمناكةمحرابأةمالعلانأكلذيكيلايينح

بوقعييبأىلَعمهمكح"سوطامابنيت"ةبازعنلعأاملو..اطيسبناكامهمفارحنايأيف

،هيلإبسناًمملصنتلاوةيوستلاىلإعراسينأامإوهف؛هفقومريغافقومهمحروبأهنمرظتنا

نأامِإَو،نارجمهلامكحمهقحلنيذلاةيضابإلاءاملعبلغأاهكلستلاقيرطلايههذهو

اذهيفحجنيالدقو{أطخىلعسيلهنأمهعنقيوهفقوممهلرربيوهدلبجراخةبازعلابلصتي
ىلعاعافتراواًرورغواعتكلذهنمةمحروبأبسحكلذنمايشلعفيملاًملف؛ادبأ
.هبلصتينمةبساحميفدتشاو،هيلعدتشاف5ةبازعلا

مالعأىلانودوعيممتاساردنمنوهتنيامدنعةفلتخمسرادميفنوسردينيذلاملعلاةبلطناك

هوذخأاممهلاوححصيلسرادملافلتخمنمهوذخأاممهيلعنوضرعيفبهذملانمءاملعلا

هوملعتاممهيلعنوضرعينيحمهو..مهئارونمسانلاهبفرعيومهملعبنوفرتعيفمهوزيجنو

سيردتلامهلنوزيجيندقوسيردتلايطاعتعمةساردلايفرارمتسالابوجوبمغفوحصنيدق

بالطلاناكف‘هلكرصعلاكلذيفعجرملاوهيكيلاةمحروبأناكو..اقلطمىوتفلاو

.هوسردامهيلعاوضرعيل"نالْجراَو"ىلإنولحتري4دالبلاوسرادملافلتخميفنوسردي
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يبأوهللادبعيبأنيخيشلاىلعاَهبيتءارقدعب"سلبارط"ةهجنمتمدق»:ةبلطلاضعبلاق

ةمحرابأخيشلاىقلأل"نالجراو"ةهجتدصقفبهذملايفلئاسمنييسوفنلاىسومنارمع

،بوقعيوبأهيقفلااهبو"سوطامابنيت"ىلعتزتجاف:لاق\تذخأامهيلعضرعأفيكشيلا

.؟كقيرطناك"سوطامابنيت"قيرطىلَع:يللاقينآراملف3"ناَرقيِل'بةمحريبأىلإتمجمث

.«كيلعملسأملهيلعتملسوللاق.التلق.نالفىلَعتملسله:لاق.معنتلقف
يقبدقو،هيلعةظفاحملاوهذيفنتىلعصرحلاومكحلاقيبطتيفددشتيةمحروبأناكاذكه

قيرطيففلخيةمالعلابىقتلانأىلإبوقعييبأىلَعفنعوةوقيفاًئلصمنارجهلامكح

هفقومةمالسبعنتقانيحميظعلاملاعلاكلذنعةءاربلاعفرميظعلاملاعلااذهنلعأف.جحلا

.هيلإبسنامضعبنمهتءاربو،هتديقعةحصو

ديريهئأبهلمهمامتاو\بوقعييبأدض"سوطامابنيت"ةبازعنممراصلافقوملااذهمغرو
مغرهفالسأىلَعنعطيناكهنأو،ىرخألابهاذملابتكلضفيهنأو،بهذملانعجرخينأ

ةقيقحنعنوفرعيالسانلاكئلوأنأىلَعالمعنهربدقبوقعيابأنإفاهلكمهتلاهذه

.اميشهريغىلعبهذمللجاجتحالايفهفقاوموهتاسارد

لئاسملانعهتبوجأنوفلخنبفسويبوقعييبأتاقيلعتنمديقاممهنأسابعلاوبأركذدقو

هيلإبهذامهجوفءاملعلالاوقأنماهعيمجىفامنيو،هيلإاهببتكفلئاساهنعهلأسلا

.ظعووهقفىّلَعةلمتشمةسوفنلبجلهأىلإهتلاسرو{ةعطاقةلدأبهتحصىلعلدتساو3انباحصأ

هلكاشمةشقانمو،يملعلاقيقحتلانمعئارجذومنيهو،كلتهلئاسرىلَعتعلطادقو

ةيوبنلاةنسلاىلَعاساسأدامتعالاعمطقفبهذملاءاملعالةمألاءاملعءارآءوضىلَع

دقهاطخهللادسيمانلاورمعروتكدلاخألانأتملعدقو«ؤظةباحصلاءارآو5ةرهطملا

ىلإهتلاسرامأ،ةوعدلارادل"دجسملاةلاسر"يف"اهرشنددصبوهولئاسرلاكلتققح

اهنأامإءهذهريغىرخألامعأميظعلاملاعللنوكتنأدبًالَو.اهيلععلطأملفلبجلالهأ

.اهيلععالطالايلرسيتيملوأتعاض

(عجارملا).«نوفلخنباةبوجأ»:مسابلقتسمباتكيفيمانلاروتكدلاقيقحتبلئاسرلاكلتترشندق١(
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٠١!فوسلاىرمعوبا

:يخامشلاسابعلاوبأهنعلاق،ينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثعرمعوبأ:وه

.«مالكلاملعاميسالمولعلايفامامإناك»

دقو&ركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأريبكلاةمالعلانعملعلاورمعوبأذخأ
نوحفاكينيذلاءاملعلاكفلوأنمورمعوبأناكف..لمعللهبحملعلاعمهنعذخأ

ةعدبلاولهجلاةبراحمنعكفنيالناك..هللاليبسيقةرقنمهوتأامركب

ظعولاومراصلاخيبوتلاوعذاللادقنلابائيحو،ةنسحلاةظعوملابانيح.فارحنالاو

هيلعناكامسانللابمهللانيدبكاسمتسالاىلإوعديكفنيالناكورجازلا

.نيملسملارايخةريستناكفيكو."ةؤهباحصأهيلعناكاموةقهللالوسر

ءاجهكأل؛ةوعدلابموقينملناكمريخةيضابللةبسنلاب"فوس"هدلبناكدقلو

روزيفابرغمةيعادلاهنملحئريف.زاكتراةطقنهنأكمهبةرماعلانكامألانيياطسوتم

.اهالواموساروألابجوبعصمينبةيدابو"نالجراو"و"غيرأ"دالب

اسلحىعدعاسمو؛ماوعاهيلبعمتسيو!ياتلاهبعمتجوهبلطلهلعوح
دالبروزيفاقرشمهجتيناليلقرقتسيفهزكرمىلإدوعيولكاشملانمهدجي

لابجغلييىََّح(رمدلابجو«ةرَجو{ةماحلاو،نيجردو،رزوئو{شةطفن)"ديرجلا"
رودصاهنمتقاضىحورمعيبأتالحرتددعتو..دوعي4اهالواموةسوفن

.هلاوداكفبهاذملاضعبنمنيبصعتملا

ةفسؤملاةثداحلاكلتعئارلاهبولسأبانيلعضرعيينيجردلاسابعلاوبأوهاذهو
،هللاامهمحر-رزخيأومساقلايبأدهعنمرابدإيفلزتمل"ةماحلا"نإ»:لاق

خيشلانمزيفناكاذإىتح،امهدعبنمىلعوامهنمدحاولكىلَعأرطامو

دجاسموةيلابلالطأالإبهذملالهأنماهيفسيلوةماحلادروفيفوسلانامثع

يفمهتبثيامبكلانهركاذينأدارأفليبسرباعورمعوبأناكو..ةيلاخلاكةرماع

....ةرشعةيداحلاةقبطلايفينورابلاهركذسداسلانرقلاءاملعنم١(
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تنكسدقعضوملالهأنمنوفلاخملاناكو،نيقيىلَعمهدئاقعبمهكسمبونيدلا

اهلهأنميقبنمفعضو؛مهدلبينانبهذمضارقنابمهولقتنأمطاومهسوفن

،ظيفلانملمانألاهيلعاوضع،هيفعرشاَمبَوكورمعيبأمودقباوعمسامل
يفاوراشتف،هورظانمهاذإورمعابأهبنوحضفياماودارأومهنيباميفاوعمتجاو

وذملاعلجرلانأاوملعا":مهعيرقلاقفيأربيلديمهنمدحاوَلُكلعجف"كلذ

نإنكل؛عيمهملاقيرطلايفهذخأمتلواحنإهبمكلةقاطالو،ةرظانملاىلَعةردق

متملظتوماوعلاراظنأيفهومثقمولطابلابهومتلداجوقرطلاتاتبهعممتكلس
هلأسي:لاق؟لطابلاةيرطنمهبرفظلانكميفيكو:اولاق..هبنورفظتمكنإف

نأببيجيوحلالوقيذئنيحهئإف؟انءاسنجيوزتمكبهذميفزوجتله:مكدحا
تاينارصتنلاوتايدوهيلاجيوزتاندنعزاجدق!هللاناحبساي:لوقيواذهمظعتسي

.مكئاسنبفيكف

ىراصنلاودوهيلاةلزنمانتلزنأكارن:هللوقننأببنذلاهانمزلأاذهلاقاذإف

.رخآالاؤسانفنأتساطقف؛معنبباجأوهنإو،همحفنوهرباكنف

هلأسفهتذمالتووههورضحأومهلجرومهليخبهيلعاوبلجأدغلاناكاملف

كلذلاقاملف؛هنمهرظتنيهمصخناكامبباجأفحاكنلاةلأسمنمدعأامبمهلئاس

.ىراصنلاودوهيلاةلزنممكلزنأاذهنإ:موقلا"_»هردملاق

دلبلانممهوفنىحادرطوابرضواًمفصوامتشدحاولجرمايقهيلعاوماقف

دجسملاىلإاودمعو،مهبهذمىلإعوجرلاىَلَعبهذملالهأنميقبنماوهركأو

يفتراسواًراهنأترجىحةريثكهايمبهولسففةيضابإلادجاسمنمريبكلا
.!!«دلبلاودجسمللريهطتكلذنأنودقتعي.ةيماهدلبلانمتجرخو،تاقرطلا

بصعتلاولهجلاودومجلاببسبعقتتناكلاةريثكلاثادوحلانمةثداحهذه

مهئكََوملعلاىلإنوبستنينورصاقلاجراهدوقيواًبلاغاهيفببستيلاو،يهذملا

}}_

۔(ردم)}نيعلا:رظنا.امهميظع:يأ:نيبنلاردمألحر١(
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مهينارهظنيبلحاذإفلجدلاوءاعالابةماعلاناهذأىلَعاورطيسينأنولواحي

مهروصقحضتفينأاوفاخمنوقلانيدلاوميلسلاقلخلاوحيحصلاملعلابىلحتينم

لمهأدضامنوربديدياكَمْلاىلإنوؤجليفمهلشفومهلهجسانللحضتيو،مهريصقتو

سانلانيبنتفيفتببسولو.دياكَمْلاكلتجئاتنتناكامهمنيدلاوقلخلاوملعلا

.قحريغبلاومألاعيضتو،ءامدلاقارتومرحلااهيفكهتنت

.ةقفدتمةيويحاذةكرحلاريثك،طاشنلامجابلاطناكذنمورمعوبأناك

ةيملعةلزنماذحبصأدقو"فوسيداو"ىلإ"نلجراو"نمرفاسينأدارأاك

ناديريناخيشلاناكويلعنبىسومو،ليعامسإنببويأناخيشلاهعيشةقومرم

،نامثعاي»:بويأهللاقفةيملعلاهتلزنمهيضتقتراقولانمءيشبلمجتينأهنم

هيلعتبنيالبلقتملارجَحْلا»:ىسومهللاقو،«ناعمتجييالملعلاوةطوطولا

.باوصلاوههباًَراشأامتيأرف:ورمعوبألاق.«ناينب

فيلأتوهو،‘_هتالاؤسلاباتكفيلآتلانمهلو»:يخامشلاسابعلاوبألاق

.«نيفلاخملاعمتارظانمهلو،فيلآتلانمهريغهلو،ملعلانمةلرنَمهيفرهظأديفم

.ميقلاباتكلااذهنمةخسنىلَعتعلطادقلو

دحأوهو©يمغرولايصيكنتلانوميم:مهنم،مالعألانمددعهيديىلَعجرخت

تطبرييلاةلسلسلايفةقلحناكونيدلاةبسنمهيلعتزاجنيذلاةاقثلاءاملعلا

.نورقلاريخبةرخأتملاروصعلا

اايالايالا
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(عجارملا).هجارخإيفهوققحمعراسينألمأنو،قيقحتلاتحتمويلاىلإباتكلااذهلازيال١(
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.ميهاربإنبهسوب
يبأانخيشةيرئازجلاةفاحصلاخيشلريغصبيتكنمايفرحةلوقنمةمجرتلاهذه

ىحبلهسوبأخيشلاوه»:لاق«ةمئألامُجارم»:همسا-هللاهمحر-ميهاربإناظقيلا

وذريهشلاملاعلاهللاهمحر-نامجيونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإنب

ةيبرعلابةديفملاةبوجألاوةرينكلافيلآتلاوةميقلاراثآلاوةديدعلاتاماركلا

بطقلادنعاَكئارايلأتهلنأركبيبأنبميهاربإخيشلاةمالعلايلركذو.ةيربربلاو

.-هللاهمحر-شيفطا

ةوبرلاكوهودلبلاجراخهربقو،ناتسبلاعراشيفهرادلخاددلبلاييهدجسمو

.انمدقييلاةئيهلىلَعماع3رازيو،ريبكبارحمهسأرةهجنمو©سردنيل

مهلكفنامجيوىلعألامهدجوميهاربإهيبأدجوناميلسهدجوميهاربإهوبأامأو

.ماظعلاخياَشَمْلاةلمجيفنودودعمءالضف

ديدش،يهنلاورمألايفديدش6«لماعملاعخيشوهفلهسنبدوادهنباامأو

.نيمرجملاوةاصعلاىلَعةميكشلا

باتكفلؤمينيجردلاديعسنبدمحأسابعلاوبأخيشلا:لهسيبأةذمالتنمو

ةماقتسالاووصلالهأرعشنويعنمةديصقهوبأهلبتك«خياشَمْلاتاقبط»

لهسيبأخيشلاىَّلَعملعتيناكنيحةبظاوملاوملعلاليصحتىلَعاهيفهضّرحُي

:اهعلطمواممابيفةديرفاهنأقحبربتعتو،"نالخجراو"ب

ىرشبلاهبءيجتاميرعشتيلايفىرخأاهدعبتلبقتساوةنستضم

ارهشلاولصفلاوماعلادعننحنومتليوهللاىلإمأمتزفملعلايبأ

ىرحالابَرحلللامهإلاوكرتلاامفايلايلكيلعىصحتاهنإالأ

ىربكلاوةريغصلاىسنتالوشقانوادهاجكسفنسابعلاابأبساحف

}}_

.ةرشعةيناثلاةقبطلايفبطقلاهركذ،ميهاربإنبىحيلهسوبأ١(



رئازجلايفةيضابإالا__[١٧٢_غيراتلابكوميفةيضابإلا

:لاقنأىلإ

اربمهبنكوالكُمُهرقو١مهقوقعرذاحظافحلاوكخيشو

ارهجالوارسيصعتال،مهلنكوةرشعنسحأهللايفٌمهرشاعو

:لاقنأىلإ

نمرذُغامف ارخفالعدقيذلاربحلالهسوبأهرصعأهذاتسأ

ارجنمهبمركأواعرفهبمركأفةداسوماركخايشأهتلالس

اركذمهعيطأرصعلااذيفحبصأفةناروميوقلانيدلاوملعلاىوح

ارذننطفرهامهيقفلكفهبسصحنفمولعلايفيهانتلاهيفف

ارونتمستاهبارونتقرشأهبةجهبوالامكوهزت"ىلقزَو"هب
:هصنام١٨١:مقر"بازيميداو"ةلاسريفبطقلاركذو.خلإ...

ميهاربإنبىيحتلهسوبأ:ةسداسلاةئاملالهأنمةيناثلانيسمخلالهأنم»

ىهتنا.««يلقررلا
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رئازجلايفةيضابإلا_[١٧٣]_خيراتلابكوميفةيضابإلا

٤ىنالجرساولبوتعيوب

عم«ةمئألامجارت»-هللاهمحر-ناظقيلايبأانخيشةلاسرنممامإلااذهةمجرتتذخأ

.راصتخالانمريثكوفرصتلانمليلق

نموهو-هللاهمحر-ييالْجراَولاياردسلاميهاربإنبفسويبوقعيوبأمامإلا:وه

.ه٠٧٥ةنسقوتىرجهلاسداسلانرقلالاجر

ظفحوةباتكلاوةءارقلاملعتيفذخأنأدعبو_ه٥٠٠ماع"نالجراَو"ةدلبيفدلو

نيدلامولعءىدابمذخأو،ةيبهولاةيضابإلاجاهنمىّلَعنيدلايفهقفتو،زيزعلانآرقلا

وهو-ةبطرقنكسوسلدنألاىلإلحترا،"نالجراَو"يفهخئاشمنعهقفودئاقعنم

؛ميجنتلاوثيدحلاوريسفتلاوناسللانونفيفهمولعلامكتسالةديدعاًماوعأ-باش

ددعهلمجرتدقو.هللاءاشنإابيرقهفرعتسامك،ريظنلاعطقنماغوبنكلذعيمجيفغبنو

رونو،يخامشلاسابعلاوبأو،ييجردلاسابعلاوبأمهنمفلخلاوفلسلايخرؤمنم
خرؤللااضيأهنعثدحتو،شيفطاقاحسإوبأو،يلاليجلانمحرلادبعو،يملاسلانيدلا

.باهولادبعيسحنسحخيشلاريبكلايسنوتلا

ةدحاوىلعرصتنأنأتيأريكلوهةلاسرياهلكناظقيلاوبآانخيشاهلقندقو
:لاق،يلاليحجلانمحرلادبعليلجلاخيشلانعهلقناميه،اهنم

دلو،ينالجراَولاميهاربإنبفسويميهاربإنبيفسويبوقعيوبأرحبتملاةمالعلاوه»

ملعلاذخأو،(م٠٦١١.۔ه٠.٠٥)ةنسيرئازحجلابونجلاب(ةلقرو)"نآلجراَو"ةنيدمب
كذثعمويملعلاةرضاحةبطرقلخدف؛ةدازتسالاابلاطسلدنألاىلإاهنملحتراثهدلبب

ملعلاوعساولاعالطالاومحلابدألاو،ردانلاغوبنللالاثمنيفقثملانيبكانهناكف

ددجو،هنطوىلإداعمتظحاجلابهنوهبشيهنسةثادحعمنويسلدنألاناكىَتَحريزغلا
افراعتمناكامعيمحباهيفعلضتو،ةعماللاةيملعلاهمصاوعلخدفقرشملاىلإةلحرلاهنم

ملعلاليبسيفةلحرلانمرثكأو،اهلوقنمواهلوقعمةيمالسإلامولعلانمهتقويفاروهشم

.ةرشعةيداحلاةقبطلايفينورابلاهركذسداسلانرقلاةمئأنم١(



رئازجلايفةيضابإلا(۔٧ے̀)خيراتلابكوميفةيضابإلا

تويبررألاححبتاملبقءاوتسالاطخنمبيرقىلإغلبىَّمَحايقيرفأطساوأيفلغوتف
لهألنامربلاوليلدلا»عماجلاليلجلاهباتكيفهسفنبكلذركذو،نورقبهفاشتكاب

.م٨٨٨١۔-_ه٦٠٣١ةنسرصمبعبطةعتمملاهبتكدحأوهو5‘{”«لوقحعلا

هتايحاًسركم،فيلأتلاوسردلاىلَعابكنم"ةلقرو"بهرادمزالهتلحرنمداعاَمَلَو

ىرينكيمّلَو،ماوعأةعبسةدمهرادنمجرخيملف،ةيمالسإلاةفاقنلارشنوملعلاةمدخل

رمحللرأ،العافةساردللوأ،ايرابمالقأللوأ،اًخسانلإ۔يخامشلالاقامك-اهيف

.اًرقسمبتكللوأالباقمنيواودللوأ،اًخباط

هنماءزجيداربلافصواءزجنيعبسيفعقي«نآرقلاريسفت»:فيلآتلانمخيشللو

الوهنممخضأارفسطقتيأرالورألاًريبكارفس"غيرأ"دالبيفهنمتيأر»:لاقف

باتكلاةحتافريسفتهيف،لقأوأرثكأوأةقروةئامعبسزواجيهنأترزح،هنمربكأ

الورأملفهلمرافسأةيناممتيفهلُكنآرقلارسفهنأترزحو..نارمعلآوةرقبلاو

وأةذاشوأةرهاظوأ،نيبممكحوأبارعإوأةغليفردصللىفشأالو،هنمغلبأتيأر

.«هنممولعلاعيمجيفوأخوسنموأخسان

لدصعلا»باتكهلوايناملانئازخىدحإبدحاوءزجريسفتلااذهنمدجويهنإلاقي

.ءازجأةثالثيفعقيهقفلالوصأيف"»«فاصنإلاو

اهيفعمجانيب٣٦٠يفعقترايدلاكلتىلإةيملعلاهتلحراهيفمظنةيزاجحلاةديصقلاو

ابوروأتاغلرثكأىلإمجرت«ةفسلفلايفنيرحبلاجرم»باتكو.ملعلانونفنماريثك

.هتيمهألارظن
نمهلتيأرامو.«بيبحنبعيبرلادنسبيترت»ثيدحلابتكةمدخيفهلرهتشاو

ةقسلفلاوةمكحلا:نونفلانمهيفعمج،«ناهربلاوليلدلا»ىوسةعوبطملاهبتك

هبشأرهف،خلإ..ريسفتلاوبهاذملاةشقانموةسدنهلاوقطنملاومالكلاملعوتايهالإلاو

ةريثكتاساردهيلَعتعضوو،فلؤملاةافودعبنامعةطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوباتكلااذهتعبط١(

(عجارملا).نيثحابلالبقنم

(عجارملا).فلؤملاةافودعبنامعةطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوباتكلااذهتعبط٢(



رئازجلايفةيضابإلا)}٧(خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةنس"ناألجراّو"هسأرطقسمبهمحريفوتو،ةيمالسإفراعمةرئادلةرغصمةروصب

يلعهصقام،هنعيظفحيفيقبامو:-هللاهظفح-ناظقيلاوبأانخيشلاقه٠١٥

انذاتسأباهولادبعيسحنسحانذاتسأ-م٤١٩١ةنسنوضغيفسنوتيفانأو-هنع

ربتعيينًالْجراَولاميهاربإنبفسويبوقعيابأنإ:لاقهنأةينودلخلاةسردملابخيراتلايف

يفاريبكاباتكهلنإ:لاقمت،ايقيرفألامشيفيضايرملاعربكأابوروأءاملعدنع
ويسميسنرفلاريبكلاقرشتسملاةكرتيفهنمةخسنتيأر«برغملاحوتف»ىمسيخيراتلا
ةلاسر:لثم‘©فلخاًممتينتقاامةلمجيفهتينتقاليدنعدوقنلاةلقالولو،(ويكسنيتنوم)

.متسرينبةمئأيفيكلاملاريغصلانبا

.ايناملأنئازخضعبيفنآلا«برغملاحوتف»باتكلاكلذدجويو:لاق

ثحبلايفدوهجلالازتامو.ةيباجيإةجيتنيأىلَعلصحيملفاهيفانبابشهنعثحبدقو
.ةلصاوتمهنع

يبأويفاكلادبعرامعيبألاثمأ{ءاملعلارابكنمددعنع"نآلجراَو"يفملعلاذخأ

:اهعلطمةديصقبهاثردقوليعامسإنببريأناميلسيبأوايركزنبىءايركز

بولجملاىدرلاردقهبىدوأ!بويأاي!بويأاي!بويأ

-:يلياميفديدجنماهصخلنوقبساميفاهرثكأانركذدقفهبتكامأ

.اءزجنيعبسيف«معركلانآرقلاريسفت»١

.ءازجأةثالثيف«ناهربلاوليلدلا»٢

.ءازجأةثالثيف«فاصنإلاولدعلا»٣

.«نيرحبلاجرم»٤

.«برغملاحوتف»٥

.«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمبيترت»۔-٦

.«دنسملاباتكلاجريفةلاسر»-ا٧

.«نينمؤملاليبسىلإةياعدلا»فشيفطاقاحسإوبأاهركذ«ةّيضابإلالاجرةمجرت»٨-



رئازجلايفةيضابإلا[١٧٦]_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

.ائيشهنعفرعنمل«هقفلايفباتك»٩-

١ .امخضاًدلحبتنوكلتعمجولةريثكةبوجأ.

ةساردلو،ةيرشبلاسفنلاةساردلو،ةيملعلاتاساردللتالحرلانمددعبماقدقو

-:يلياميفهتالحرصلختتو،ةيناسنإلاتاعمتجملا

.هتامولعملامكتسالسلدنألاىلإهبابشيفهتلحر١-

.ةيعامتجالاوةيملعلانيتساردلالامكتسالقرشلامصاوعىلإهتلحر٢-

.ةضيرفلاءادأىلإهتلحر٣-

هفاشتكاو،ءاوتسالاطخنمهبارتقاو،ايقيرفإيفهلغوتوبونجلاىلإهتلحر٤

.ةفلتخملاةيرشبلاتاعمتجمللهتساردو..راهنلاوليللايواستل

اهدارأنمف؛ناظقيلاوبأخيشلاانذاتسأاهيلإراشأءارآوةصاختايرظنهلتناكدقو

يبأةمجرتاهنمرشنتفةوعدلارادلةصرفلاحاتتدقو5‘{«ةمئألامجارت»ةلاسربهيلعف

..خيشلانعتدروامكةلصفمبوقعي

ناكمإيفو،©بابشلاضعباَّهبموقيةلماكةساردىلإجاتحيبوقعيابأنأعقاولاو

.")ميقلاعوضوملااذهيفةاروتكدللةلاسروأريتسجامللةحورطأمدقينأمهدحأ

نإالبقتسمهرشنوهقيقحتيفةلاددجيهلعلورصانحلاصدُمَحُمروتكدلاةزوحيفاطوطخملازيالباتكلا١(
(عجارملا).برغملاةّيضابإمالعأمجعمزاجنإيفاريثكباتكلادمتعادقوههلاءاش

هتنراقموهجهنموهركفوهتايحيفةريثكلئاسروتاساردهيلَعتعضودقفركذامكخيشلاةينمأتُمَتدقو٢(

(عحارملا).فاصنإلاولدعلاو،ناهربلاوليلدلايفةصاخو،نونفلاكلتيفهنارقأب



رئازجلايفةيضابإلا[١٧٧]خيراتلابكوميفةيضابإلا

هليعامسإنبيدهموبا
«ةصمئألامجارت»نميفرحلااهصنبيدهميبأةمجرتميركلاءىراقلاىلإلقنأنأنيرسي

.-هللاهمحر-ناظقيلايبأانخيشل

ىَّلَعناكيذلايكيلملاليعامسإنبىسيعيدهموبأخيشلاعرولاةمالعلاوه:لاق

.لئاندالوأشرعنموهويضابإلابهذملاببهذمويكلاملابهذملا

ءايركزنبدُّمَحُمخيشلاةلاحرلاهنعذخأو،يبرحجلايلعنبديعسيمعخيشلانعملعلاذخأ

س»هيلعصنظوفحملا«مويلاىلإهنمةيضابإلالاجرلنيدلادنسم»ررحيذلاينورابلا

ااو"بعصميبيفناكهلأهيفركذو«(ه٥٧١ةحفص)يفيخامشلاردبلل«خياشَمل

.يكيلملاليعامسإىسيعيدهميبأخيشلانعكانهملعلاذخأهنأوه١٦٩ماعيف"بازيم

:اهعلطماذهدهزلاوظعولايفةعئارةزوجرأهلتيأرقئاررعشىسيعيدهميبأخيشللو

نمحرلانمالضفهنيدلينادهيذلاهللدمحلا

امكللاءاشنإهلحميفهركذيتأيو،يسوفنلايريمدنتلاىسيعنبرمعخيشلااهعبردقو

بهذملاهلثمقنتعايذلايقوزرملاهللادبعناميلسخيشلاهليمزنعاهيفعفاديةلاسرهلتيأر

:اهيفهللوقيةفينعةلاسرهلبتكذإ؛نيبغاشملاضعبنعءيربلادقنلاباهيفدرييضابإلا

اهسفنهتلاسريفهباجأنأيقوزرملاخيشلاقذحنمناكو."كتلاسرقرحأسفيتبجأاذإ"

هلصتملنكلو"اضيأباوجلاعمهتلاسرقرحيهئفةلاسرلاقرحأنئل":لاقو{اهرطسأنيب

.ه٩٢٦٩ماعيفنيخيشلالئاسرتناكو،يقوتدقوالإبرغملايفةلاسرلا

.(ه٩٧١ماعنمةدعقلايذ)١١يف-هللاهمحر-يدهموبأخيشلايفوتو

مظعألةبسن"ىسيعيديسخيشلاةربقم"ةكيلميفهمسابةفورعملاةربقملابسنتهيلإو
داقعنادنعةبازعلارقمهذههتضورتناكودلبلايفةريثكفاقوأاهيلعتقلعدقوءاهنيفد

.ائيدحةعبسلاروصقلليمسرلامهسلجُم

.رشعةعساتلاةقبطلايفنورابلاهركذ،رشاعلانرقلاءاملعنم١(



رئازجلايفةيضابإلا(۔٧ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

،ةكيلمبرغنميداولاىلَعةفرشمةوبريلعنبديعسيمعهخيشلوهلناكهنإ:لاقيو
؛اًسأرهلخبطامهنمادحاونأفداصوءةفرعملاوملعلالئاسميفناركاذتيواهيلعناسلجيي

مدقامنوں"سأرلافامنسحأامهو،سأرلايكفيحألاذهنميدهأ":هسفنيفلاقف

يفاممتوخأءافصو،امهتريرسبيطلةينلاسفنلةيدهلاسفنهوخأهيلإمدقهبحاصىلإةيدهلا

نييءافصلاوهللايفةوحألانكتلفاذكهو"نلراو"بدابملالبجيفريظناهلو،لاعتهل
.ءاقدصألا

دودحأ:يأ0"»"نياَجأ"دهشمب"باريميداو"_ب"ةرايزلادهاشميفةوبرلاناكمرهشو

.انتغلبسأرلا

تناك"بازيميداو"يفديعسيمعةايحنأةيخيراتلاقئاثولانمهانلقناًممدافتسي:تلق

امكىسيعيدهميبأخيشلاهذيملتهرصاعمةايحكرشاعلانرقلانمةيناثلانيسمخلايف

هتسرهفىلَعانفقودقفاذهرياغييسنرفلاسيسقلادووادبألاهيلعىرجامنكلو؛تملع

نبديعسيمعخيشلا"ةبرج"نمدفو»:لاق،اهنمةجاحلاًلحَمصناذهو،ةيادرغخياشمل

سسأو،(م٠٥٤١/ه٤٥٨)ماعيفيريخلاديعسنبقازرلادبعنبةديمحنبيلع

يمعخيشلايفوتو(م١٤٥٣يرفيف١٧/ه٥٥٨لاوش)٣:يفهمسالمحييذلاسلجملا

ةايحتناكدووادبألارظنيفف،(م٢٩٤١يفناج٣/ه٨٩٨مرحم):يفيلعنبديعس

توكيفيكيردنانسلو،رشاعلانرقلايفتناكانرظنيفوعساتلانرقلايفديعسيمع

لوقلاانلنكمألخيشلاةافونعدووادبألاصنيملوكو..اتحصاذإنيتياورلانيبعمجملا

.دعبةقيقحلاولجيامىّلَعفقنانلعلو،رشاعلاوعساتلانينرقلايفرمعهنأب

دوجبججبججج

ريهاشمةبلطلااهيفروزي،ةنسَلُكنمسرامنمنينثالالوأيفعقت"بازيميداو"ىرقيفةرايزلامويةلفح١(

يفمهلءافولاودهعللاديدحتو؛مهئانبأنمفلخلابولقيفمهاركاذلءايحإىرقلالوحفلسلانمنيحلاصلا

.(ناظقيلاوبأ).مهرثآم

(عجارملا)."نياَجذأ":مويلاقطنتامكباوصلالعلو٢(
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.ر ييقزيلادمحمرب
:-هللاهمحر-ناظقيلايبأانخيشل«ةمئألامجارت»ةلاسرنميفرح7

يداو"فىوتفلاعجرموهنامزةمالعناك..زيزعلادبعنبدّمَحُموبأخيشلاوه»

نيدلاةمدخوملعلارشنيفهرمعىضمأ،ىوقتوعرووملحوعساوملعاذ3"باريم

دةتحف،دالبلايفضارقنالاىلَعمالسإلافرشأتقويفتكوةجو،داشرإلاوحصنلاو

نمناكنأارخفهافكونيدلاةايحممبناكءابحجنءانبأةسمخفلخو-هللاهمحر-هبابش

امهريغوشيفطاخيشلاةمئألابطقهلسننمو،ييمثلازيزعلادبعخيشلالينلابحاصهلسن

خيشللرصاعموهويدعينبنمباطخلانبرمعبسنىلإعوفرمهبسنو&=هللامهمحر-

هخيشىلإبهذاذإهنإ:لاقيو.هتذمالتةلمجنمناكو،ليعامسإنبىسيعيدهميبأ
خيشلاىللىكحف؛كلذيفهداسحضعبهيفلاقف،هلناصحىلَعابكاربهذيةكيلمب

."رخآكعمدقو،دحاوىلَعيلبكرافكلذمهسيْمَلاذإ":هللاقف3مهتلوق

دّمَحُماابخيشلاةربقمبسنتهيلإونقزييفريهشلادّمَحُْماابلآريبكلاشرعلادجوهو

.لبخلاىلَعفرشملاديمعوبخيشلالبجحفسيقيتلا

دنعءاتشلاتاعمجمايأضعبيفذفنتسةريزغةريثكافاقوأدّمَحْمابلآاهيلعقلعدقو
.امبنيكاسملاوءارقفلاىلَعتاقدصلاعمعزوتواهيفنآرقلاةوالت

___
.يدهميبألرصاعم،رشاعلانرقلاءاملعنم١(
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م.

١)حلفاندلجا

ناظقيلايبأانخيشل«ةمئألامجارت»ةلاسرنميفرحلااهصنبةمجرتلاهذهلقنأنأينرسي

:لاق-هللاهمحر-ميهاربإ

نبميهاربإجاحلامازعأخيشلاهنعلاقدقفينالجرولاحلفأنبدمحأجاحلاخيشلاامأ:لكأ

ةفيرطةتكن»:لاقهصناذهو:يتأيام«نالْجراوخيراتيفنابلانصغ»هباتكيفحلاص

ينايديأبةفيظولاهذهتفلبو،حلفأدالوأبةصتخُمتناك"ةرعةلال"ريبكلاعماجلاةلاكو

قيرطىَلَعلاحلفأدالوأةربقمنيفد،حلفأنبدّمَحُمنبدمحابخيشلامهرخآارفنرشع

.ه٩٤١١ةنسىلإهتلاكوتغلبروكذملاوةموكحلاةرادإ

زيزعلادبعدالوأةربقمنيفدزيزعلادبعنبنايزوبأخيشلاذئتقومهسيئرو،ةّيضاَبإلاخيشوه
لامنعاوثحيينأىلَعاوقفتاوةبازعلاتعمتجاريخألاماعلايفو،هللاءاشاماهيفثكمو

هومغرأف٬هللارتسيفرمألااوكرتا:مهللاقو،كلذنعليكولاعنتماف،هرمأهيلإلآامودجسملا

لجس-مامزطبأتورادلاحيباصمبىتأومهرطاخبذخأفنايزوبأمهتمدقميفو؛كلذل

نكتمللءايشأوةيوقةنوثماودجوايبازعنورشعمهورادلااولخداّمَلَف؛عماجلاتاباسحلا

.ريخلابهلاوعدوهومظعتساكلذاوأراًكَلَقريناندةءولمماًفزحاًقيربإ1اهتلمجنمونابسحلاب

املف؛مهنمةلفغنحىّلَعابراهجرخوهنوريناكميمامزلاعضوكلذءانثأيفو

اهكسمأوباوبألاقلغأوحيتافملانايزوبأخيشلاذخأفهودجيملفهودانجورخلااودارأ

..نيكويبةيضابإونسيسىبةيضابإنيبحيتافملاكاسمإىلعفالخلاعقونيحلايفو،هدنع

تردصنأب:هباجأفكلذيفةبغرو،ةنتفللءافطإحيتافملاكاسمإنأشيفهملكوهاعدتساف

نسيسييبنمادحاوونيكوبنمادحاواولعجانكلو،اهكسميالأةظلغمناَمْيأهنم

انمويىلإكلذىّلَعرمألاىرجو،فقاقشلامسحناوهيأرىَلَعاوماقف؛قاقشلاوفالخلالوزيل

.«ىقبأوريخهللادنعامونسيسيبونيكويبنبةلاكولايأ-يهف؛اذه

.نيرشعلاوةثلاثلاةقبطلانمرشعناثلانرقلاءاملعنم)١
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٥)ىسومنبتساب

يبأانخيشل«ةمئألامجارت»ةلاسرنميقرحلااهصنبةمجرتلاهذهلقنأنأنرسي

:-هللاهمحر-ميهاربإناظقيلا

نيدشرملاءاحلصلاونيلماعلاءاملعلانم-هللاهمحر-ىسومنبةسابخيشلاوه
يفةريبكةراهمهلو،يعصلملامساقلايبأنبدّمَحُمجاحلاهخيشنعملعلاذخأ

.هديطخبةَّمَجةبوجأوةريثكابتكتيأردقو،اهنملميالورجضيالةبانكلا
هخيراتفهلتكرتةميقتسمةريسمهيفراسف"نالْجراَو"بةقلحلاةسائرىلوت

ةءولممةريبكةنازخكرتوه٦٧١١ةنسهللاهمحريفوتو،ليمجلاركذلا

ألإاهنمقيمنوتشالتةيملعلاهتقيرطهديفحكرتبو..هديطخبةميقلاتادلجملاب

.ليلقءيش
ىللاههجوهلةلاسرىَلَعانرثعدق:ميهاربإناظقيلاوبأمازعأنملقانلالاق

:هصناملاقمهسرورودنولوازي"ةبرج"بمهوبعصمينبنمهناوخإ
نأداكملعلانأل؛اًحابصوءاسمءاراهئواليلملعلاةدايزيف،هللاهللا..انناوخإ»

.لضاهبحاصنمولذاهبكرنمةيطملهجلانألومكنادلبنمضرقني

ملعلااوملعتومكئناشمغرومكلاححلصيهئفملعلااوملعتهفللاهللا.انناوخإ

،فلخلضفأهمل؛ملعلااوملعتو..هديزمىنفيالرتكوهديدجىلبيالرعهئف

اماوموقتنأومولعلانمسردناامانلاويحنأىسعف‘©فرشمركأهبلمعلاو

.موسرلانمسمظنا

مكنموهلااوتتاوإل:هللالوقي،هللامراحمنععرولاوهللاىوقتبمكيلع..انناوخإ

.يمعيعروالبملعلانماريثكو،يفكيلمعلاعمملعلانماليلقنألدهش

}}__
.نيرشعلاوةعبارلاةقبطلانمرشعناثلانرقلاءاملعنم١(

-٢٨٢.:ةرقبلاةروس٢(
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الرائاوخإهللادابعاونوكو،اوقرفتالواكيمجهللالبحباومصتعا..انناوخإ

.اوتتشت

ةدشنمنوجنتتاريخلاعمجيفةبغرلاو،تامهملايفيعسلايفمكيلع..انناوخإ
مكبرهللامكازجانركذاميفمكدهجمتيعساذإف؛باسحلايفلصفلامويباذعلا

اولمعواوتنانذلارشبو:ىلاعتهلوقكلذقادصمو‘ناسحلاتاريخلاعمتانجلاب

نماتفزيذلااذهولاقاقزرةرمننماهنماوقزُرالكرامهألا.7يرجتتاّتجْمُهلَنأتاَحلاَصلا

خياشملاعوشحتاوفلبو..٨0«نودلاخاَهفْمُمورَمُسورأامهواهاتتمهبنأرق
.خلإ«...انمالس

ةسابخيشلاةنازخنميقباميهةرثانتمقاروأىلَعتعقونأظحلانسحنمو

.ةسيفنلاهتاطوطخَموهبتكنمةضرألااهلكأتملتّملسدقو،دوادنبىسومنب

هعمذيمالتوءاملعووههللايفهناوخإىلإاههجوةسابخيشللةلاسرقاروألايفو
ءاملعةدعركذاهيفدرو،"ةرج"بنوأرقيمهو"بازيميداو"لهأنممهو

:هلوقبةلمسبلادعبهتلاسرنونعدقودهعلاكلذيفذيمالتو

يبنمهناوخإىلإدوادجاحلانبىسومنبةسابخسانلااهلسرأةلاسرلاهذه»

-"بازيم"يفارقيناككاذذإوه-"ةبرج"ةريزجيفنوعركياوناكبعصم
.«عيفشلايبنلاهاجبعيمجلاهللامحر

نيذلاءاملعلاناسلوهناسلنميوداجلايلعنبديعسخيشلابةلاسرردصدقو

ميهاربإخيشلامهنمومساقلايبأنبدّمَحُمخيشلاهخيش:مهنم،"باريم"بهعم

مهنموابوثنبحونجاحلاخيشلامهنموابوينبدمحأخيشلامهنمودمحأنب

نبرومعابمهنمو،ةديصقبهاثردقوهخئاشمنمميهاربإجاحلانبحلاصخيشلا

.جاجحلا

٢٥.ةرقبلاةروس١(
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«خلإ...ةايحلاوتوملاقلخيذلاهللادمحلا»:صنلاباذكهةلاسرلالوأيفلاق

فاصرأبانورقممهيلإئموملاخياشملانمدحاولكناكو،اهتمدقميفلاطأدقو

ءعركلاقلخلاونيدلاوعرولاوملعلايفةيماسلاهتلزنمىلعلدتةيلاعةميظع

_ه٩٧١١ماعيف-هللاهمحر-يفوترشعيناثلانرقلارخاوأيفشيعيبتاكلاو

فدارتمغرضعببمهضعبءاملعلاطبارتوملعلاراهدزاىلَعلذييذلارمألا

ةلاطإلاوللملافوخةمدقملاكلتوفاصوألاكلتانكرتدقونحملاعباتتونتفلا

.ءىراقلاىلَع

ماكحأوةيهقفلئاسمنعءاملعلاكثلوأضعبةبوجأةلاسرلايفلجسدقو

مساقلايبأنبدّمَحُمخيشلاةمالعلااهيفلأسيبويأنبحونخيشلااهلسرأةيعرش

.-مهنعيضروهللامهمحر-ةعيرشلامولعوهقفلايفهعلطتىلَعهتبوجألدن

)ر

٢
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:تلاتلابابلا

م
٠ ٠

\رصوص لحاولهسمنعتافلثخم

؛ئراقلاىزيزع

اهمضأةددعتماياوزنموةفلتخماروصطقتلأنأتيأربابلااذهي

روصلاكلتو٤ةروصلإةروصنمرظنلااهيفلقتنيدحاوراطإنمض

اهنملكيطعتضعبلااهضعبعمتقسناذإادهشمنوكتاهعوُمجَميف

.ضعبنعاهضعبلصفاذإالقتسمارظنم

ةروصلاعماناتاًستاقستتوالماكاًماجسنامجسنتاهعمجدنعيهو

ثتافارفهنمالمتكشالوىهواهلجأنمباتكلاعضولاةلماكلا

٠.لوصفلاءانثأوألوصفلاضعبنبهيفتناكامبرتاوجفهيفدستو

نأتدرأييلانهذيفةحضاولاةلماكلاةروصلانإفرمألاناكامهمو

.عضولااذهبالإمنَتالباتكلااذهليعضوبميركلائراقلاىلَعاهضرعأ
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رازجلافريضاتإلا
:يتآلالاؤسلااهتفاحصخيشوةيرئازجلاةضهنلايبألضافلاانخيشىلإتهجوتنكدق

؟هدعباموةيمتسرلاةلودلادهعيةّيضاَبإلابةرماعتناكينلانطاوملايهام

سنوتواييلنملكفةيضابإلانطاومركذو{ةبهسمةباجإ-هللاهمحر-ينباجأدقو

نإفةّيمُسسرلاةلودلادهعيفامأ»:يليامرئازجلايفةيضابإلانعهركذامةصالخو.رئازحلاو

:يلياميففدعباميفامأوضرغلانايبيفةيفاكزوبديلعدّمَحُمذاتسألااهعضوييلاةطيرخلا
.غيرأيداو٢.فوسيداو١

.ياغاب٤.باَريميداو٣

.بازلا٦.ساروألبج-ه

.نالجرار٧

؛رمعنبنمحرلادبعيلكاببيدألارعاشلالضافلاانخيشىلإلاؤسلاسفنتهجودقو

ةلهآتناكيتلانطاوملا»:هركذامةصالخوليصفتلانمريثكاهيفةبهسمةباجإباجأف

:يهيرئازجلارطقلايفةيضاببإلاب

.غيرأيداو٢.بارلا١

.تيدجات٤.فوسيداو٣-

.ولجآ٦.نالجراَو٥

.بعصمينبلابج-٨.(فوسنعاريثكدعبيالنطوموهو)لامرلا٧

.طاوغألا١..يليلتم٩

.(ةعيلقلا)وأةعينملا١١-

مسرتينأديرييذلابتاكلانأكشالو.ناريبكلاناخرؤملاناخيشلاهلاقامةصالخاذه

َلُكيفاهنماراثآدجينيدلاوقلخلاوملعلاثيحنممهراثآعبتتيو،رئازحلايفةيضابإلاىطخ

.اضيأسلدنألايو،يمالسإلابرغملاعيمجيفنيرشتنماوناكدقف،رئازحجلايحاوننمةيحان
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ةيسايسلماوعلىرخأتاهجيفاورقتساو{ةعرسبتاهجلاضعبيفاولحمضامهنأريغ

تونوكيوتاهجلاضعبيفناكسلابلغأوأناكسلاكنونوكياوناكمهنأامك«اًبلاغ

يفرقتستتناكاَمّئِإمهنمةريفولادادعألانأكشالو«ىرخأتاهجيقادارفأوأتايلقأ

.برغملاورئازخلاوسنوتيفبونجلاىلإبرقألاىطسولاقطانملا

يفيموةّيمُسسرلاةلودلااوسسأثيحترمهاتيفناكاَمتإمهلريبكلالتكتلانأمغرو

ةلودلاضارقنادعبدمألاهبلطيمللتكتلااذهنأالإرئازجلانميلامشلايبرغلابناجلا

بهذملاعبتينمعيمجىلَعءاضقلايفةيديبعلاةلودلاماكحجدقفه٦٩٢ةنسةيمتسرلا

اًدقنومهعدبلةضراعمةمألاقرفدشأةيضابإلانأنوريمهنأل؛هيلإبستنيويضابإلا

.ممتافارحنالاًراهظإومهولغومهفرصتل

عيمجىلإاودرشو،ةقطنملاكلتنمةيضابإلاقرفتممتوسقوماكحلاكئلوأطغضتحتو
.ىرخألايحاونلاىلإمهاحجتانمرثكأيقرشلابونجلاىلإمهاحتاناكدقو،تاهجلا

يداو"و3"غيرأيداو"و3"هتاردس"و"نآلجراو"لثمتاحاولايفةيضابإلالتكتببسلااذهبو

3"بازلا"و3"ساروألابج"و"ياغب":لثماهطخيفةعقاولا.تاحاولانماهريغو56"فوس

.لامشلاوقرشلاىلإاهالاوامو،يسنوتلارطقلايفةيليطصقدالبيفمتء"بازيميداو"و

«(ةلود:يأ)ايسايسائايكمهسفنألاونوكينأنودةنكمألاهذهعيمجيفةيضابإلاشاعو

لوصفيفهنعانثدحتيذلاةبازعلاماظنتحتنوشيعياوناكمنو.هنيوكتىلإاوعديوأ

وأةفيلخلابصنمادعاميمالسإلايروشلامكحلاايازمعيمجماظنلااذهلمحيو.ةقباس

ةفيلخلابةصاخلاماكحألانأىلَع.امبموقينأهريغلقحياللاوهبةصاخلاماكحألاو.مامإلا

ءاضعأاهذفنيوأاهذيفنتبةقلحلاخيشفلكيو.ةبازعلاسلجباَهبموقيامارينكاهسفن

،ريزعتلاولاكنلاوبدألاكدودحلاغلبتاليلاتابوقعلاضعبءارجإكمهسفنأسلجملا

لامدنعكلذوتايقافتالادقعكو8،عافدلاتالاحيفعومجلاةدايقورماوألارادصإكو

.ةملسمةلودناطلستحتنونوكي

ةلودلةعضاخريغمهدالبنوكتنيحمهيلعرسيأماهملاهذهلثمبةبازعلاسلجبمايقنوكيو

ابلعلااهتسائرةلقتسمةيروهمجنوكتنأهبشتلاوحألاكلتيفيهف،اّيسايساهلةعباتوأةمئاق
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؛ؤ‘ةصاخةيدقنةلمعهلردصنأىلإنايحألاضعبيفسلجملانمغلبدقو«ةبازعلاسلجبديب

نممفصولااذهلبقيالو]اهيعديالوةلودكهسفننعنلعيالتاقوألاعيمجيهنكلو

.ةبازعلاسلجبمساباَمَنَوماكحلامساباهرشابيلاماكحألارشابيالو،هيلعهغبسي

ىلَعهتعاطاَهبضرفينأوحاجنبعمتجملادوقينأسلجملااذهاَهبعاطتسايلاةوقلاامأ

:يهفهماكحألمهمارتحابسكينأوسانلا

ىلعمهتظفاحمومهكولسوممقريسنسحو.مهتهازنوسلجملاءاضعأةماقتسا١-

.لاوحألاعيمجفةلماكةظفاحمنيدلا

ةءاربلاوةيالولااممترمثنمناكيذلاركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةوق٢

يديأاولغينأاوعاطتساهذهةءاربلامكحبويضابإلابهذملادعاوقبسح-ناتيصخشلا

روظحملاوأيعامتجالاروظحملاىلإيعرشلاروظحملااوزواحجتوروظحملاباكترانعسانلا

ةعومحبىلَعهبادآوهماكحأونيدلاىلعمهتظفاحمقوفاوظفاحينأاوعاطتساكلذبو.يقرعلا

©صوصنهطبضتملنإومالسإلاحررعمىشمتييذلاكولسلاعاونأوةنسحلاتاداعلانم

عيمجيفريسلاوبادآلانمهيلعاوفراعتامىلعو.سانلانيبةنيتملاطباورلاىلَعاوظفاحينأو

.مهيلإىرخألاتاعمتجملافةئيسلاتاداعلابرستنوداولوحينأوةايحلاقفارم

نيبةاواسملامثلحفتستىتحاهكرتمدعوامناروثدنعلكاشملاجالعيفعارسإلا٢

بحتامبكترينأيفعمطيدحأالف"ماكحألاءارجإيفمهرادقأتفلتخاامهمسانلاعيمج

.٥ءازإمراصلافقوملانموجنيمثةءاربلاهب

.ةيالولااهبطقستلاةيصعملاباكتراىّلَعالإنوكتالةءاربلاو.هءازإمراصلا

لومعملاتاقافتالاوأ،دلبللماعلافرعلافلاخينمىّلَعناعقوتدقفنارجهلاوةطلخلاامأ

نإفتارابتعالاهذمبو.اياضقلانمةيضقيفعبتملاكولسلاةفلاخموأ،ةبازعلاةياعرتحتاهب

.ءاملعلارابكنمىتحاًريثكلاننارجهلا

}__

.ةجحهبىفكونمحرلادبعيلكابخيشلالضافلاانذاتسأكلذبنيريخأ١(
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.ةريبكباكترابهتيالوتطقسنمىّلَعالإعقتالفةءاربلاامأ

ناللاعلااهنمىحوتسالاةميزهلاخيراته٦٨٢ةنسنيبام-ماظنلااذهنأكشالو

ةيسايزلابناوخلانعضارعإلايفةلثمتمماظنلااذهلوصأيقريزنولاويروطغبلاناريبكلا
خيراتوهوه١٢٣٥٦ةنسنيبو،ةيكولسلاوةيميلعتلاةيلخادلابناوجلابمامتهالاو،ةرهاظلا

مثةريسثةركفرمألاأدبميفناكدقف.ةريثكتاروطتروطتدق-لصفلااذهةباتك

ليجلاءاملعنمهاجتالااذهفرعدق"اجسيروسمابأ"ليلجلامامإلانأكشالو،ارع

ةبرحىلإعجراّمَلَففورعميبأميظعلاهذاتسأىلَع"سورش"ةنيدميفسرديناكامدنع
ميلعتلايفدج)اراكناُمإَوةيفلخامإناكسلارثكأوةليئضةيلقأاَهبةيضابإلاناكدقو

إةسايسلاعوضومهلركلاىعاوفرصناوهيلوعدبامملارتكأعنقاوحةوعدلا
حبصأدقو-ليصفءايركزوبأ:هدلاوناكو،ةرخآلاةداعسمهللفكيميظنتيفيدجلاريكفتلا

ميظنتلاكلذداومةغايصبهركفلغشدق۔يسنوتلابونجلايقةيضابإلاعيمجلاًمامإوةودق

منكلذعمهئكنوبرغملايفةيضابإلاقطانمعيمجىلععزوتنأنكميةبوتكمةقيثويف
ركبنبدّمَحُمهللادبعوبأءاجاَمَلَفقيبطتلازيحىلإةركفلازيحنملمعلااذهجرخي

ملعلاىقلتيوهولبحلاءاملعدنعهاحتالااذهفرعدقناكوهتساردلامكتساليئاطسرفلا

ةحفصر)ريسلايفيخامشلاسابعلاوبأهنعلاقيذلاهدلاومهنموءاطسرفهدلبخياشمنع

ملعلاذخأيئاطسرفلايسوفنلاركبيبأنبركبنقتملامامإلاخيشلامهنمو":يليام٤(

(لبجلايفسرديروسموبأناكنيح:يأ)ذيحةريزحلاتناكدقو":(تاقبطلا)هباتكيفيييجردلاسابعلاوبألاق١(
بهنملإروسموبأمهاعدفمهركذمدقتدقليلقرفنريغ؛حمسلانبفلخبهذمىلعلإدحأاهيفسيل

اذناكر،دمحأنبفلخ:هللاقييراكنةغاوزنملجرذشيحامبناكو.آريخهبهللادارأنممهنمهباجأف5ةيبهولا

ناكروسمابأباجأنملكفهبهذمىلإمهوعديوسانلاهيلإوعديوماعطلاعنصيناكف3امركتمناكو؛ريثكلام
يألاعبتاهلكتراصلبحمسلانبابهذمىلعدحأةريزجلايفقييْمَلتح«ايراكنناكافلخباجأنموابهو
ىمنتا."قيرطلاجاهتناوريسلاذخأوملعلابلطلتاعامجلاهيلإعمتجتةريزجلايفماقأف.دمحأنبفلخلوأ،روسم

.ةبازعلاماظنلوصألةضيرعلاطوطخلايهقيرطلاجاهتناوريسلاذخأوملعلابلطو:تلق.ييحردلامالك



رئازجلايفةيضابإلا_(١٨١_)_غيراتلابكوميفةيضابإلا

مامتيتأيوسوطامنباهذاتسأعمهرابخأضعبىّلَعهيبنتلامدقتدقوناميلسسوطامنبانم

."مدقأاذهناكنإورهشأوهذإهنبابفيرعتلايفهبفيرعتلا
هيبأنماميدقملعلاندعممهرادو":يليامدُمَحُمهنباةمجرتيف٣٢٩٢(ةحفص)يفلاقو

."ةرهشلايفهنودمهنكلوهوبأمدقتدقو\-نطظأامىلع-هجدجوهدجو

اميف-اددحوليصفءايركزيبأهذاتسأعمعوضوملاسرادتةبرجىلإهللادبعوبأءاجامدنع

غيرأقطانمىلإهللادبعوبألقتنااملف\ةبرجيفهقيسنتمنيْمَلكلذعمنكلو،هدونب-نظن
نمةرتفهللادبعوبأفكعو{ةمهملازاحنإىلعضيرحتلل4ميلعتللهيدلوهيلإءايركزوبألسرأ

لاق&"ةقلحلاماظن"مساتحتهنعةلوقنملاةفورعملاةروصلايفهجرخأىحهريرحتىَلَعنمزلا

ءايركزهيدلوهجوءايركزابأخيشلانأهأدبموكلذببسو":يليامتاقبطلايفيييجردلا

هللادبعابأاوبلطا":مهللاقوةعامجيفهبراقأنممهريغويحينبركبابأهيخأنباوسنويو

.«هايندلغشيفولوهعماونوكفناكامثيحوهيلعاوأرقاوهومزالفهومتدجوامثيحف

دقوناوريقلانمهمودقاهيلإمهلوصوقفاو"سوبتت"اولصواملف":روطسدعبلاقو
."ناسللاملعنمهيلإرقتفيناكاملصح

هيلإاوقلأوهبلطيفاوعاجامبهوملعأ،هللادبعيبأبمهلمشهللافلأاملف":رطسأدعبلاقو

،نوكينأيفمهيلعدكأوءايركزوبأخيشلاهيلعمهاصوامو{ةبرجةريزجهيلعاوقرافام

."ةقلحلامهلبتريومهلسلجينأيفهيلإاوبغرو

نمديشوةقلحلااهببترف،"يلسينيت"لهتذمالتوهللادبعوبألقتنامث":روطسدعبلاقو

.نامزلادسفواودسفدقسانلاناكنإو،نآلاهبنوهبشتيو،ةبازعلاهبثبشتيامناينبلاميرك

:نيتسبيطلانيترجحشلانيبةكراشممركأنعةرداصلاةكرابملاةقلحلادوعقببساذهف

اًعمُْلركذنلفةيهبلاراونألاهذهامهنيبتدلوتف،كلايفاتناكةباجإوةبطخبةيركبلاوةيروسلا

.نيدلاوملعلالبسكلاسم-اكيمجساهريصو،نيناوقاهلعجلابادآلانم
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ىمسيكلذلوء(ه٩٠٤)ةئامعبرأوعستةنسغيرأىلإهللادبعيبأخيشلالاقتناناكو

.ةنسلاهذهىلإةبسن()"يرعستلا"روكذملالوألاراغلا

عيبرلاوبأهذيملتهررحامىلعالوركبنبهللادبعوبأمامإلاهرطسامىلعماظنلاقييم
ةديدجتاميظنترخآىلإنيحنمهيلإفاضتتناكفنمزلاعمروطتامو،فلخينبناميلس
ةةبازعلاسلبتاصصختكةقلحلاماسقأنممسقلكلةددحمتاصصختوةديدجتايحالصو

يرجييذلايلاحلاطمنلاىلَع"نادروصمإ"نيدعاسملاتاصصختو5"ناوريإ"ذيمالتلاتاصصختو

قيبطتىّلَعيمالسإلابرغملايفةيضابإلاصرحدقو،"نالجراو"و"بازيميداو"يفلمعلاهب
مامإلاصرحدقللب؛ركبنبهللادبعوبأمامإلاهعضوذنمةسفانملاوةقدلانمءيشبةبزعلاماظن

قيبطتىدمهينيعبىريىتحهتالقنتوهتالحرةرثكيفببسلاوهكلذو،ماظنلاذيفنتىلَعهسفن
تيبةطيسبتافالتخاةفلتخمبيلاسأىلَعاوراسهقيبطتيفمهنأىلع،هيلعةبترتملاجئاتنلاوماظنلا

:يلياميفكلذحاضيإناكمإلايفو،ىرخأوةهج

لكيفءاضعألالماكنمةبازعلاسلحبنوكتيناكةراوزوةسوفنلبجنمَلُكيف١

ءةبازعللىلعألاسلجَمْلانوكتيسلاجلاعيمجخياشمنموخيشسلجبلكلوةنيدموأةيرق

نيباهطسوتلتريتخادقو3"وداج"ةنيدموهلبجلايفةبازعللىلعألاسلجملاعامتجارقمو
كارتشاب"نتارصما"دجسماهيفييبمكحللارقماهرايتخالجألو،لبجلايفةيضابإلاقطانم

بقعىروشلاسلاجبهيفدقعنتو،تاعامتجالاهيفمنىتحهئانبيفاعيمجلبحلالهأ

النأو،هتاقفنيفهسفنىلَعدمتعينأهئانبيفكرتشانمعيمجىلَعطرتشادقوتاولصلا

.ةهبشةيأهلخدتالهللهلكهلمعنوكيىتحلمعلابهلاغتشاةدمدحأةفايضلبقي

اذهخيشو،ةيجراخلاوةيلخادلانوؤشلاعيمجىلوتييذلاوهىلعألاسلجملااذهو

يأبو.ريمألابةريصقتارتفيففصوو،لبحلامكاحوأ،لبجلاخيشهيلعقلطيسلجملا

،هماكحأنالعإوسلجملاتارارقعيمجذيفنتىلوتييذلاوهفةقباسلافاصوألانمفصو

ييمشبعو؛رادلادبعىلإةبسنلايف"يردبع:مهلوقرارغىلع{ةئامعبرأوعستنمةذوخأم:يرعستلاةملك١(

.سمشلادبعىلإةبسنلا
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نكمأنإرظتنتنأنكميالييلاةلجعتسملاثادحألايفةعيرستارارقذختينأهيلعو
رمألافناكاذإمهيلإعوجرلانودبىتحوأ؛مهريغوأهتيرقةبازعنمرضحنمةراشتساب
حمسيالو،لبجللمكاحوهامةدم"وداج"يفميقينأهيلعمتحتيو،عارسإلايعدتسيام

.ةعطقتمتارتفيفو،يلصألاهنطومىلإلمعلاريسىلعرثؤتالةدودحمتارايزبالإهل

ةيعامتجالاوةينيدلانوؤشلاعيمجىلوتياضيأاهيفةبازعلاسلجبناك:ةبرجيف٢
ةنيدمنوكتنأهبشتاموكيفةريزجلاةعيبطنكلو&‘دحاوسلجبةريزجللناكو،ةريزجلل

ددعلابنيودحمريغسلجملاءاضعأنوكينأيضتقتتناكةددعتميحاوضتاذادجةريبك

نونذؤملاوةمئألاددعتينأيضتقيدجاسملاعيزوتناكدقفةبازعلاسلبفورعملا

سلجبءاضعأددعناكدقفكلذلوةبازعلاسلجبيفةيويحفئاظولاهذهو.نوسردملاو

يلصألاهددعفعضىلإنايحألاضعبيفلصيوسانلاجايتحاوةحلصمللاعبتريغتيةبازعلا
.ةبازعلاخيشوهدحاوخيشألإهلنوكياللاوحألاكلتعيمجيفهنكلو"كلذنمرثكأوأ

ةداعخيشلاهيفلصييذلادجسملايفابلاغدقعنيناكفددحمريغعامتجالاناكمنأامك

.لاوحألاوفورظلابسحدجاسملاضعبيفوأهتيبيفدقعنيدقورصعلاةالصدعب

يفدنتسيوهو،مكحلاخيشىمسيرخآخيشةبازعلاخيشبناجىلإدجويناكةبرجيفو

.")تابكنلاحدفأبةريزحلاباصتفائايحأدبتسيدقو.ةبازعلاسلجبىَّلَعهرومأميمج

:ناخيشةريزحلايففاذهىلعو

.ةبازعلاسلجبمسابةيعامتجالاوةينيدلانوؤشلاعيمجىلوتيوةبازعلاخيشوه:امهدحأ

ةريزجللةيجراخلاتاقالعلاوةيسايسلاوةيرادإلانوؤشلاىلوتيومكحلاخيشوه:ياثلاو

نعنوثدحتيامدنعنوخرؤملاصرحيلاحلاهذهيفو.ابلاغهخيشوأةبازعلاسلجبةراشتساب

هنظيفئراقلاىلَعهبتشيالىح"مكحلاخيش":نولوقيفمكحلابهوفصينأريخألاخيشلا
ىلعةبرجنوكتذئنيحو،دحاوصخشدنعردانلايفناتخيشملاعمتجتدقو8ةبازعلاخيش
.لاوحألاأنهأ

__
.٤٢١ صةيملعلاعماجلالصف«سنوتيفةيضابإلا:عجار )١
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يفطيسبليلقتعمةسوفنلبجيفقبطيذلاماظنلاسفنقبط"بازيميداو"يف٣
.لبجلايفةبازعللىلعألاسلجملاتاصاصتخاتناكنإو8ةبازعلاخيشوأيداولاخيشةيحالص

مكاحمسانايحألانمريثكيفهيلعقلطيلبحلايفةبازعلاخيشنأقرفنمكلانهام7

وأسلجملادقعنينأنودةلجعتسملانوؤشلانمنأشيفءارآردصيوأءارجإذختيدقولبجلا

امأ.ناودعلادروعافدلااياضقيفاميسالوةئراطلاثادحألاينابلاغكلذوداقعنالاىلإهوعدي

ارمأردصينأهلسيلوسلجملافتردصييلاتاقافتالانلعيوهفيداولافسلجملاخيش

اميفاذهدوعيدقو.هيفرارقلاذاختاوسلجملاداقعناىلإعوجرلانوديداولاناكسعيمجىلإ

ةروعووةفاسملادعبكةريثكتابوعصهفنتكتلبجلايفسلجملاداقعناف،دالبلاةعيبطىلإودبي

.بايإلاوباهذلاوريضحتلانمعوبسأنعلقيالامىلإسلجملاداقعناجاتحيو،قيرطلا
امبسحفرصتيو‘هرمألبجلامكاحاهيفردصيريخأتلالمتحتتاليلارومألانإفكلذلو

ال"باَريميداو"ةعيبطامأ،هلوحنمميأرلاوملعلالهأةراشتساعمةماعلاةحلصملاهيضتقت

لهساهيفعامتجالاوحاوضتاذةدحاوةنيدمنوكتنأهبشتيهفنايربوةرارقلالبقاميس

يبأخيشلادجسميفسلجملاعامتجانوكينأيداولالهألضفدقو{ةييرقةدميفورسيبمتي

.يبرحلايريخلاديعسيمعسلجبىلإلقنمثںينركلانمحرلادبع

؛ةيدرفةقيرطىلعقبطيةبازعلاسلحبناكيمالسإلابرغملانمةيضابإلادالبةيقبيف٤

ةعومجمبهلكاشملكيفطبترياليذلاواَهبصاخلااهسلجباهلةنيدموأةيرقلكنأ:يأ

.ةطبارتملاوأةبراقتملاسلاحلانم

يداو"وةبرجوةسرفنلبجنملكيفةبازعلاسلاحبطابتراناكامنيبهنأاذهنمحضتيو
سلجملاتارارقذيفنتىلوتيدحاوخيشو©سلاجملاعيمجىلعةذفانلاةملكلاهلىلعأسلجم"بازيم

دحوتتمليمالسإلابرغملايفةيضابإلاندموىرقةيقبنإف\تاصاصتخالايفطيسبفالتخاعم

يلاىرقلايفنأشلاوهامكةبراقتملاةريثكلاىرقلايفىحلتكلكشىلَعةبازعلاسلاجباهيف

طابترالانودادرفنمامنوؤشىلوتيصاخلااهسلجبةنيدموأةيرقلكلناكاموافنآاهيلإانرشأ

.اهتدايقىلوتيواهيلعفرشيييلاافوؤشىدعتيالو«اهئارآىلإعوجرلاوأىرخألاىرقلاسلجمب
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نمصخشىلَعىرقلاكلتنمةيرقيفةبازعسلجبيأاهردصيييلاماكحألانإفكلذعمو
يفسلاجلاعيمجبواجتتو،ىرخألانكامألاعيمجينهادصدجيناكنارجهلاوأةءاربلابصاخشألا

مكحهنعحيزيلرخآدلبىلإءىجنلينأهيلعموكحملاعيطتسيالو؛مكحلاباهنمدحاولخيالكلذ
ناكملاكلذيةبازعلاهنملبقو،ةعبتهيلعتناكنإةعبتلانملصنتيوةبوتلانلعينأدعبلإنارجملا

:نيطمنىلَعناكةبازعلاسلجبىلإةبسنلابةيضابإلاكلسمنأاذهنمصخلتيو«هريغوأ

.ىلعأسلحبتحتىرقلانمددعلسلاجلانمددعلتكت:لوألا

.لقتسمسلجمةيرقلكدارفنا:يياثلاو

(سلاجلانيبطابترالا)لوألاهاحتالاوأطمنلااهيفعبتايلادالبلايفةبازعلاماظنىدأدقو

عمتجبنيوكتىَّلَعدعاسو.مسالاادعامةريغصلاةلودلاصئاصخهلعمتحبظفحلإ

ءةيجراخلاتارثؤملاعيمجمغرهيلعتظفاحواهيلعظفاحةحضاوصئاصخيذكسامتم

.ةدايقلايفاديحوتدحاوخيشذوفنلةعباتلاوماعلاسلجملايفةكرتشملاىوقلاحنمهنأامك

ىَّلَعىوقأعمتجملاكلذتلعجو،نابوذلاوللحتلاوككفتلالماوعةحفاكملةيعامجةوقو

.ةوقلاوفنعلابهلالغتساةلواحمو،هيفريغلاعماطمنمتللقاهنأامك،عافدلاودومصلا

ةيجراخلالماوعلانإف(اهسلجممبةيرقركدارفنا)يناثلاهاحتالاتذختايلاندملاوىرقلاامأ

يفةبئادلاةطيشنلاةكرحلاوةفينعلافقاوملامغراليوطاهلدمصتْمَلَو،اهيلعترثأامناعرس

.ةدرفنمةدحاوةنيدموأةيرقلخادةزيمتمصاوخيذعمتحبظفح

بهذملاريغتنأيهذملافالخلالغتستتناكلالماوعلاتعاطتسادقفكلذىَلَعءانبو

ضةلودلامسابةراتاهيلعبلغتتنأو\-ةراوزو"نالْجراَو"ادعامحندملاوىرقلاكلتيف

بلغألعلو\ةعامجلاقيرطنعالدارفنالاقيرطنعاهتلوانتاهنال؛نيدلامسابةراتو

ىَّلَعابمناكاَمئإنادلبلابلغأنمهريغبيضابإلابهذملاريغتىلإتدأيلاثادحألا

ةلافكوحماستلامغر-رضاحلارصعلالَعَتو.يسايسركموأ"يبهذمبصعت:نيرمأ

دساحوأ،قلستممعزتموأؤبصعتمهقفتمةبغرلةباجتساكلذنماروصلمحي-تايرحلا

.هاديهلوطتالوهريغدنعاريخىري
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رازجلايفتيضاب]تاعمجت
ةليطبونجلاوطسولايفاميسال»يضابإلابهذملاىلَعرئازحلايفناكسلابلغأناك

.اهلوحاموترهاتيفهاوقأومهلعمجتربكأناكو،فثلاثلاويناثلانينرقلا

نرقلارخاوأىلإهترنكىلَععمجتلااذهيقبو،ةّيمّتسرلاةلودلاتسسأتةرثكلاهذهىلعو

املق«اًمورعمةبازعلاماظنذئنيحنكيمكو{ةّيمُتسرلاىلَعةيديبعلاةلودلاتبلغتنيحثلاثلا

ةلهآلانادلبلاضعبتيقباهعابتأواهلاجرقرفتواماطلسلازوةمسرلاةلودلادقعطرفنا

نييديبعلازكارمنعةديعبلاةفرطتملاىرقلاوندملايفبلاغاذهو،اهلاحىلَعةيضابإلاب

برخدقفممتاكرحتومهزكارمنمةبيرقتناكيلاندملاانأمهدعبنمنبيجاهنصلاو

.اهلهأنممقتناو،اهنمريثكلا

ىلَلَعمهربجتنأةطلسلاتلواحدقفىرخأندميفنونكسينيذلادارفألاوتايلقألاامأ

ثيحىلإرجاهوألتقنممهنمو،هركىلَعيعيشلابهذملاقنتعانممهنمف:نيرمأدحأ

.نييديبعلاشطبنمأي

اوحبصأوةيمتسرلاةلودلادعبةيضابإلااهنملقدقةيبرغلاوةيلامشلاقطانملانأعقاولاو

تناكيلاةريبكلاندملايفقبيملو،موينعاموينوصقانتياوناكوتاعامجالادارفأاهيف

قطانملافنولقيةيضابإلاناكامردقبو.لئالقدارفأوأةدودعمتالئاعالإمهمةرماع

.رئازجللةيقرشلاوةيبونحلاقطانملايفنورثكياوناكةيبرغلاوةيلامشلا

سنوتلةيبرغلاوأرئازجللةيقرشلاةيبونجلاتاحاولاىدحإيفءاملعللسلجبدقعنيامدنعو

اهشاعييلايسآملامهنمدحاوَلُكصقيةدعابتمةقرفتمنادلبوىتشنكامأنمنوعمتجملانوكي
دقمهلةيلصألانطاوملايفو.مالسإلاليبسنعمهفارحناوماكحلاملظهغلبامو،يلصألاهنطوميف

ناكمىلإرخآلاضعبلارجاهيو،ناكمىلإاهضعبرجاهياهسفنىلعةدحاولاةرسألامسقنت

ةيبلغألابازلاادعامرئازجلاعوبرلكىلعلداعلاامماطلسةطسابةيمالسإلاةيربربلاةلودلاهذهتحبصأ"١(

باتك."يضابإلابهذملاوهةلودلادالبلكيقربربللذئمويماعلابهذملاناكو{ةيسيردإلاناسملتةيحانو

.١٢صيندملاقيفوترئازجلا
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ىَّلَعقحلاةدايسومايلالدبتونمزلاحالصلةصرفلارظتنييلصألاهناكميتميقيوأ3هريغ

ةدحاولاةلئاعلادارفأنيبدرلاوذخألاوةبذاحملانوكتاماريثكو.بابسألانمببسبلطابلا

.هعمرارقتسالاوهيلإلاقتنالاىلإرخآلامسقلاوعديَلُكاهسفنىّلَعةمسقنلل
نأركذو":يليامنايرمينبنونجحلاصيبأنعثدحتيوهوينيجردلاسابعلاوبألاق

رفقلاضرألافتمقأكنإفىنتئا":يمعنبااي:برغملادالبنمهيلإبتكهلمعنبا

اي":حلاصوبأهباجأف.ابحهقسوريعبلالمحيءاسكردقةميركاضرأاندنعنإف5"نالْجراَو"

."ةلخنلا:عي"السعهقسوريعبلالمحيلجرةدعقاضرأاندنعنإفينتئا:يمعنبا

نيذلاءاملعلانطاومفرعينأخرؤملاىلَعرسعيهنأىَّتَحةريثكاذهىلَعدهاوشلاو

هللادبعوبأ:لاقيامكةبسنلاوأةوزعلابالإمهللاهيفنوشيعيوأامدلبىلإنوبسني

بسنينايحألانمريثكيفو،يالسولارفعجوبأو،يليليولاسابعلاوبأو،يئاطسرفلا

دالبنيبلقتنتو،ةريثكعورفىلإتعرفتييلالئابقلانمةليبقلانوكتوةليبقلاىلإصخشلا

فرعياَمْئإَويلصألاصخشلانطومفرعيالو،رقماهلفرعيالفاهلكيمالسإلابرغملا

.ماقأودعبنمهيفرقتسايذلانطوملا

ةبلاغلايهةليبقلاىلإةبسنلاتدجولخيراتلابتكضعبيفءاملعلاءامسأتعبتتولكنإو

،يراورزلاو،يغاوزلاوسيسارهيلاو،يتانزلاو،يتازملاو،يتاوللاو،ياردسلاو،يطولشملا:لانمأ

امرخآىلإ..يسانطسفلاو،ييتوريلاو،ينيرفيلاو،يتوانتلاو،ينايسولاو،يسرافلاو،يسوفنلاو

ركذيةليلقنايحأيفو،اهيلإبسنيشورعلاولئابقلافلتخملباقلأوءامسأنمكلانه

.اريخأهنطوتسايذلاهرقمنوركذيمث،ةليبقلاىلإهنوبسنيو،ملاعلليلصألانطوملانوخرؤملا
مهيلعقيضيوبرغملاءاحنأعيمجيفنودراطياولازيملةيضابإلانإفلاحلكىلعو

3نيلغتسملاءايوقألالئابقللمعزضعبنمةراتو،نيدبتسملاماكحلافرطنمةرات

بلغأيفنوأجلياوناكف،نيدماجلانيهقفتملانمنيبصعتملاضعبنمةليلقانايحأو

يوأيوندملاىلإمهنمنورقتسملايوأي‘تاحاولانمتاهجلاكلتىلإلاوحألا

طاشنكلذببسبنوكتف،تاهجلاكلتيفةبصخلالالتلاونايدولاىلإةيشاملاباحصأ
.ةينيدلاوةيملعلابناوجلايفظوحلم
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سرادمودجاسماولعجنأىلإةدابعلاىلعوميلعتلاىَلَعصرحلامهبغلبو
نوبصنيةيشاملابابرأناكف،ةوادبلاجمهىلَعشيعتلاءايحألاعم"ةلقنتم

ةبلطلاهمؤيفةسردملاودجسملاءانبنوميقيمتبصخلانطاومنمةبراقتممهءايحأ

ادجسمءايحألاضعبلنأنوخرؤملاركذدقوةضيرفلاءادألنولصملاوةساردلل

همؤيلطسرتمناكميفهنوبصنياًريعبرشعيثاىلَعهنولمحيعونلااذهنمالقنتم

ثيحةينبملادجاسملاليصفتبهيبشهليصفتنإ:ليقدقو،ةددعتمءايحأنمسانلا

كلتيفةيشاملاباحصألةدحولانأودبيو.قفارمللمسقوءاسنللهنممسقصصخي

نموةليبقلاكلتنوكتف،اهيلإمضنيواهتحتجردنينموةليبقلايهاَمئإتاهجلا

هيفرسيتتاريغصاممتجباهسفنلميقتكلذبيهو،قافتالابلحتريوأميقياًعمحتاهعم
نوكتتامكةينيدلارئاعشلاةماقإيفوميلعتلايفوةيبرتلايفطاشنلاعاونأنمةدع

.تاراغلاناودعنمعمتجلاكلذيمحتةيوقديهيف

نوكينأبلغيواصاخاكمحتنوكتاهنمركتناكدقفندملاوىرقلاامأ

نماهيلإاواجدارفألاورسألانمةريبكةعومجبنمانوكتمةنيدملاوأةيرقلاناكس

نيبوألئابقلاكلتنيبطابرلاامأ.ةيلصألاممنادلبيفطغضللةجيتنةفلتخمتاهج

يملعلانواعتلاوكولسلاوةريسلانمماعلاطابرلاوهف،اًيمجاهنيبوأىرقلاكلت

نيبةدحونيوكتةجردىلإامهنيبلصيملميظنتلانكلوةبحملاوفطعلاويدلاو

عافدلاتالاحيفادحومافقومفقتىرقلانمةعومجبوألئابقلانمةعومجم

.رمتسموتباثماظنب
عيمجبةبرجتناكو،!ةدحونوكيهندموهارقعيمجبةسوفنلبجناكامنيبو

ديرجلاةقطنمكبرغملايفةيضابإلاداليةيقبنإف!ةدحونوكتاهئايحأوامتاراح

امأ.ةدحولاهذامهنيبنكتمل"تيرحت"وں"ولجآ"و،"نالجراو"وء"غيرأيداو"و

رسيأبةبولطملاةسدنهلاوةحاسملاىلعةسردموأدحسموأتيباهنمماقينألهسيرصحلانمجذامننوذختي١(

.اضيأةلوهسببصنتثيحديدجلاناكملاىلإلامحلاىلعتلمحورصحلاتيوطلاحترالااودارأاذإفدهج
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.سماخلانرقلالئاوأيفكلذدمبهيفنوعمجتيةيضابإلاأدبدقف"بازيميداو"

لبجلانمركقاقرعرقتسادقةبازعلاماظنناك"بازيميداو"أشنينألبقو

يفقبطةُئأريغ؛رئازجلاوايبيليةضابإلادالبَلُكيفاررقماماظنعبتامت،ةبرجو

بولسأىلَعىرخألاتاهجلاةيقبيفقبطو{ةدحولابولسأىّلَعةبرجولبجلا

.ةراشإلاهيلإتقبسامكدارفنالا

لوأتأشنامإةريسلاهذهاضيأهريغيفوباتكلااذهيفةرمريغتركذدقو

-ةرشابمةيمُسسرلاةلودلاىَّلَعءاضقلاوونامةعقودعب-ةسوفنلبجيفتأشنام

ديحوتو\ثعشلامَلدصقبيفريزنولاريخلايبأويروطغبلامساقلايبأنيخيشلانم
بناجلاامهةايحلابناوجنمنيبناجمهأيفاًميلساًهيجوتةمألاهيجوتوفوفصلا

.يملعلابناخلاوينيدلا

هللادبعوبأءآجىح!ةددحمالوةررقمريغةيفرعةريستيقبةريسلاهذهنكلو

ةريغصةيروهمجماظننوكينأهبشياصاخاماظنوانوناقاهلعجفركبنبدّمَحُم

امكوءزجلااذهريغيفماظنلااذهنعثيدحلاقبسدقو،هللاةعيرشنمىحوتسم

هللاهناعأ-ةعتمُمةيفاوةساردهنعمدقيدقيريبعحجلاتاحرفبيدألاخألانأتعمس

.۔نيملسملاومالسإلاةمدخهلرسيو

2
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ةطلسلاىلععازنللبرغملاةيضات]بنجت

ابولسأتعبتاو!ماكحألاءارجإيفيمالسإلاجهنملانعىربكلالودلاتفرحناامدنع

ناولألاولاكشألافلتخمتارونلاكلتتذختاو،ناكمَلُكيفسانلاراثاًفسعتمايروتاتكد

نمةلمجنمةيضابإلاناكو.ىرخأائايحأدعابتتوانايحأبراقتتقرطيفتراسوئدابملاو

ئدابيفىدعتياليمالسإلابرغملايفمهفقومناكو،ماكحلاكولسيففارحنالادقتنا

يفنيملاظلاوملظلابنوددنيءاملعلاناكو.لوقلابركنملانعيهنلاو\فورعملابرمألارمألا
نعسانللنوفشكيو،عماحلاودجاسملايفكلذنعنوثدحتيو،ةماعلاوةصاخلامهسلاحب

ىلعاوشخوقحلاةملكءارمألافاخاملو،نيملاظلاكولسيفقحلانعفارحنالاروص

اوطلسو،ىذألابمهيديأاوطسبهللاباتكبكاسمتسالاىلإةوعدلااهلزلزتنأمهبصانم

ءاملعلاضعبباقريفمهفويساومكحو!مدلاولاملامهنماوحابتسافةيضابإلاىلَعمهملظ

دوعسمنبهللادبعةمالعلاىلَعاودعتامدنعمهيلعةحلسملاةروثلاةرارشتعلدناف،مالعألا

ركنملانعيهنلاةلحرمنمةيضابإلالقتناف،هيلعناودعلارربيامهنمردصينأنوديمجنلا

ءةبراضلامهيديأنولشي،نيدتعملاهوجويفاوفقوف،لعفلابهنعيهنلاةلحرمىلإلوقلاب

ايبيلفتنركتاملوأةكرحلاهذهتنوكتو،ةرجحتملامهيساركنعمهفوحزحزيو

ديرتاليلاومكحللةلغتسملاىوقلااهيلعتّلأتامناعرسنكلورمألاأدبمفتحجنو

ملظنمنوفرحنملاكئلوأهيلعاممهلفشكنيفيمالسإلامكحلاةعاصنسانلاىرينأ

رمأبناكاَمئإمهيديأبيذلاناطلسلانأبمهيلعنوهّومياوناكنأدعب\توربجوروجو

مهيديأيفةعيرشلاهتعضويذلاقحلانمهودمتسااَمَتِإماكحأنممهيلعهنورجيامنأو!هللا

هببسبمهدقتنيوأمهنمهذخأيوأ،هيلعمهبساحوأهيفمهعزانينأدحألقحالهنأو

امبسحيزوزلملامتاحوبألتقامنيحةيضقةبرضةيضابإلابرضتنأىوقلاكلتتعاطتساو

.خيراتلابتكيفلصفموه

اهنيمينعوللادودحىعرتةلوداوميقينأمهلنكميالهنأايبيليفةيضابإلادكأتو

ادبميفتحجنو«رئازحلاىلإةكرحلاتلقتنافةيرشبتابغرىّلَعاهماكحأيرحلوداهلامشو
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،تابرضلااهيلإتهجوامناعرسنكلو.ةيمتسرلاةلودلاكلانهتنوكتو،رمألا

ةيديبعلاةلودلاتءاجمت.فصنونرقةدمهللامكحميقتنأءيشَلُكمغرتعاطتساو

دقطمنىلَعةيديبعلاةلودلاماكحراسوخيراتلابتكيفلصفموهامكاهيلعتضقف

.مهئامدوسانلالاومأمهسفنألاوحابتساوهريغنمأوسأنوكي

هاجتهنوكلسييذلاكلسملايفنوركفيةيضابإلافقوةيمتسرلاةلودلاىلعءاضقلادعب

مهيلعةروثلاىلإةوعدلابماكحلاكئلوأنولباقيأ.ماكحلاوءارمألانمنيدبتسملاوةروجلا

نوكلسيمهنأمأ؟جئاتنلاتناكامهمةمألاتاردقمنعنيفرحنملاداعبإوماكحلاماظنبلقو

؟ةنداهملاوةملاسملاكلسم

يروطغبلامساقلاوبأناملاعلاامهيأرىلإهيفىهتناوةيدجبعوضوملايفركفنملوأناكو

لتقيتلا"ونام"ةكرعمدعبكلذناكولبحلالهأعجرمذئنيحاناكو،يقريزنولادّمَحُموبأو
اوداكىحمهءاحلصومهءاملعاوعبتتوسةسوفنلاجرنمىصحتالاًدادعأةبلاغألااهيف

ءايسايسهلازعنابظفتحينأةسوفنلبجليغبنيهنأناخيشلاىأردقفكلذلو.مهيلعنوضقي

امكحهسفنلميقيالو،اهيفكرتشيالوةروثىلإوعديالوةمئاقلالودلاىدحإبكتحيالف

تحتىلوتتهيحاونعيمجبلبحلالثمتءافكألالاجرلانمةئيهراتخينأهيلعامنوةلودزاهجب

،هيلإاورطضااذإعافدلالئاسومظنتو،ةيعامتجالاوةينيدلالبحلانوؤشءاملعلادحأةسائر

عيمجذفنيو،لبجلامكاحوألبجلاخيشمساهيلعقلطييذلاسيئرلاهلككلذىلوتيو

برللةّيضاَبإنميقرشلابناجلايأررقتسااذكهوسلجملااهذختييلاتارارقلا

كولسمازتلاباهتبلاطموىرخألالودلاةشوانممدعىلعو.ةلودةماقإمدعىلَعيمالسإلا

يفريسلااومزتلينأو،مهنيباميفهللادودحاوميقينأمهسفنأىلَعاوبجوأاَمَِو..نيعم

.ةقدّمَحُمةمأنمنوحلاصلاهيلعراسيذلايمالسإلاجهنملا

ناكدقفةيمتسرلاةلودلاةياعرتحتيمالسإلامكحلاةوالحقاذيذلايبرغلابناجلاامأ

هيلإىهتنااملثمىلإاوهتنادقمهنمنيركفملانكلومكحلاكلذةداعإىلإنوقوتيهنمدارفأ

.يقرشلابناجلايفمهناوخإ
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امكادحأىشختالترهاتيفةيمسرلاةلودلاىلَعتبلغتامدنعةيديبعلاةلودلاتناكو

امكقطانملاكلتيفةيضابإلانادلبنماًدلبىشختالو،حلفأنببوقعيفسويابأىشخت

يديبعلاشيجلانمقرفهتعبتبونجلاىلإاهجتمفسويوبأًرفاملف،"نالْجراَو"ىشخت
ترمأذئدنعو،"نالْجراَو"نمبرقىتحهنمنكمتتملقرفلاكلتنكلوامتاوقبهتقحالو

نمهديرتامغلبتنأنودتعجرف،ممتراثإو"نالْجراو"لهأبمادطصالانمافوخعجارتلاب

."نآلْجراَو"ىلللوصولانودةلوليحلاوأهرسأوأفسوييبألتق

كلتدعببونجلاىلإلامشلانماورجاهنيذلاسانلانمعومجفسوييبأعمناك
هللامكحمهيفميقيمهيلعامامإهوعيابينأبوقعيمامإلاىلَعاوضرعفةملؤملاثادحألا

مكيلإدوعيالفمككلملازو،مكمايأتعطقنادقفاوقرتفا":مهللاقفهودعممببراحيو

.«بلطلامهيلعالإةثالثمكنمعمتجاالو،ةمايقلامويىلإ

كلذيفاهرواجيامو"نالْجراَو"تناكو،"نالْجراو"ةميظعلاةنيدملاميظعلالجرلاغلبو

ةمامإلابهوعيابينأاهلهأهيلعضرعف،ةلوصوةوقاهيفمهلوةّيضابإللاجلمواًرزأمنيحلا
يلاةروهشملاهتلوقمهللاقفسويابأنكلو،هللانيداوميقيىتَحهئاولتحتاوبراحينأو

يفةيضابإلالاجررابكدنعةركفلاتدحتااذكهو."منغلابرتتسياللمجلا":الثمتبهذ

مايقلامدعوةمئاقلالودلابكاكتحالابنجتو،ةسايسلالازتعاىلَعيمالسإلابرغملا

.ةديدجةلودسيسأتب

دقفمهامأ،هيلعنوشراهتيمكحلابالطلمكحلايمالسإلابرغملايفةيضابإلاكرت

هوميقينأنولواحيمهعمتحبىلإو،امنوكزيمهلامعأىلإو،امنورهطيمهسوفنلخادىلإاوعجر

.هللاةعيرشنمةنيتمسسأىلَع
ةلودةماقإلبابسألامهلترسيتو،لودلاضعبىلَعمهلةروثلافورظتأيمتدقلو

هيلإاوعلطتينأالوكلذبمهسفنأاولغشينأاوءعاشيملمهنكلو؛نايحألاضعبيفةديدج

دلخمنبديزيمساقلايبأرصعيفةيضابإلاهيلعناكامكلذىّلَعدهاوشلازربأنملعلو
.يمطافلاهللانيدلزعملادهعيفكلذو
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هرمأةعاطإوهبحىلَعةيضابإلاريغوةيضابإلاتعمتجاومساقلاابأفورظلاتتاودقلف

مساقلايبأىلعرمألاسانلانمريثكضرعوزوفلامهللفكيامةيداملاةوقلانممهلناكو

نببوقعيوريخلانباويروطغبلاىأرلثمناكهيأرنأل؛ضفرهنكلوةعيبلالوبقبهوبلاطو

نأنودهنيدىَلَعظفاحينأعيطتسينمؤملانأو،مهيالمكحلابقلعتلانأىريناكف،عحلفأ

اوكسمأنيذلاكنلوأهيلعبساحياَعئَفهللاةعيرشنملطعتامنأو.ناطلسبحاصنوكي

يفبنيهنأو،اهيفهميقينملاهوكرتمهالوهللارمأاهيفاوماقأمهالفمهيديأيفةطلسلاب

©لاؤمألاوءامدلالالحتسالةليسوذختتنتفنماَهبامىلَعاتفةمأللاوديزيالنأةيضابإلا

هيلعف،ةسوفنلبجلثمالقتسممهنمناكنمفمهسفنأيفمالسإلااوميقينأمهيلعامنإ

اعضاخمهنمناكنموةلودمسانلعينأنودهدودحيعاريومالسإلاماكحأميقينأ

اماهلاوعفدينأمهيلعو.ةلودللاوعضخينأمهيلعفرئازحلاوسنوتةّيضابإلثمةمئاقةلودل

ةبراحملاهشويجتهجواذإهللاءادعأاهعماودهاجينأو،تامارغلاوبئارضلانممهنمهبلطت

نأوةيعامتجالاوةينيدلامهحلاصمةياعربمهسفنأمهاوموقينأمهيلعونيكرشملاورافكلا

لودلاةدعاسمنعمهتنسلأومهيديأاوفكينأو،ةيعرشلالوصألابسحمهلكاشماولصفي

يفاهعماوكرتشيالنأو،سانلاىلَعهلرتتيذلاملظلاناولأنمهبكترتامعيمجيفةمئاقلا

.مالسإلادالبيفونيملسملادضبرحيأ

نوعجرينيناوقوأابتككلذلاولعجينأنودمهرمألوأيفجهنملااذهىلَعةيضابإلاراسو

ىحدابعلاقوقحوهللاقوقحنممهنكمأاميفمالسإلاماكحأنوقبطياَمَنَِو.اهداومىلل

مهلابقإوهلسانلاةبحمنميشخودلخمنبمساقلايبأباغرذيمطافلاهللانيدلزعملاقاض

يفهلاتغاومساقلاابألماعلارازتسافهلاتغينأ(ةماحلا)يفهلماعرمأف.هرماوألمهتعاطو،هيلع

يبأ"ءاقدصأضعباهبماقةمراعةروثيفاًببسةريرجنودلايتغالااذهناكو.هسفنهلرتم
ضرعيو«هئايربكنعلزانتيواهشرعقوفحنرتيزعملاتلعجهعابتأوهذيمالتضعبومساقلا

_

.نالسيودمحموبأوييسارهيلاحلاصوبأ:مهرهشأنمةيضابإلاءاملعلانمددعةروثلابمايقلاضراع١(
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ةلودلادهعيقةيضابالايديأتحتناكامع0»مهللزانتيونيرئاثلاكئلوأىلعحلصلا

ملظللةبراحماوراثاَمََو،كلمللابلطاوروغيملمهئأل؛كلذباولبقيملفدالبلانمةيمتسرلا

.توربجلاو

لئابقلاسؤرنمدارفأناكةيداعلاممتايحىلإسانلاعجروةروثلاكلتتنكسامنو

ينر‘ةصاخلامهسلاحجبيفكلذبنوسمهيو.ىرخأتاروثبمايقللنودعيرئاشعلاءامعزو

.ركبنبدّمَحُمهللادبعوبأريبكلامامإلاءاجىتح!ةنومأملاتاعامتجالا

ناهذأنمماكحلاةبراحمةلودبمايقلاوبورحلاوتاروثلاةركفهللادبعوبأمامإلادعبتسا

؛عمتحلابوسفنلابمامتهالاوهاصاخامهاحتايضابإلاعمتجمابهحتاو.الماكاداعبتساسانلا

كسانلاهيلعىرجفرعنم"ونام"ةعقودعبةيضابإلاةريسلوحوةلودلابمامتهالانود

يففلأونينقتلامنيملعلاثحبلاوةساردلازيحىلإاَهباوكسمتو،اهونسحتساتاداعو

.نيناوقوداوميفاروتسدكلذلعجوعوضوملا
تاصاصتخاوتايحلاتاصاصتخااهيفددحو©لبقنمانركذامكةبازعلاةقلحمظنف

ذفجاهنمهنأدقتعأ،اجاهنمكلذللعجوميلعتلاوةيبرتلاةيضقبةصاخةيانعىىتعاو،دارفألا

يزديحوتوةبلطلايزديحوتجاهنملاكلذهنمضتياًممَو.ميلعتلاوةيبرتلامظنيف
لاخدإوفراعملانمهبسانياملتقولكصيصختو]ةساردلاتاقوأميظنتونيسردملا

جاهنملايفةيساسأداومنوكتثيحبماظنلابلقيفةينيدلاتادابعلابمايقلاوةيمالسإلابادآلا

رومألاةرادإوفرصتلانسحولكاشملالحيفةيلمعلاةيبرتللتاقوأصيصختو،يساردلا

ةصاخةميقىطعأهنأامك،ةفلتخملاتائيبلايفوةفلتخملاتاعمتجملانيبنسحلاكولسلاو

هتاعارمواينهذفلختملابلاطلاةيصخشمارتحابجوأو‘بالطلانيبةيدرفلاقورفلل

نإفةلمجلابو،"ةيسفنلادقعلا":مويلاىمَسُتىلاضارمألاهيفنوكتتالىمحهفورظةساردو

شراهتلانعمهدعبأفةيضابإلاخيراتىرحبةيلمعةقيرطبلوحيذلاوههللادبعوبأمامإلا

نماذهلبقمكلئاوأامبيلامكدالبىلإاوعجرانأخياشملاىلإ-زعملا:يأ-لسرأف:تاقبطلايفييجردلالاق١(

.انلئاوأهيلعناكامىلعنوكنو.مكلئاوأهيلعتناكامىلعاونوكتف،اهريغوترهات
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ايمالسإاًميظنتممتايحميظنتىلإمهاعدو،ةطلسلاىلَععازنلاويويندلامكحلابصانمىلَع

.عمتجملاىلعودرفلاىّلَعهللاماكحأهيفنومزلي

ةبازعلاماظنباوراسو،مكحلاعوضوميفريكفتلانعبرغملاةّيضابإىلختنيحلاكلذذنمو
.فلسلانمنينسحملاةريسعابتاىلَعةصيرحهللانيدىلَعةظفاحمةنواعتمةلماكتمةدحويف

عئارلاماظنلاكلذنعنولختيةبرجوةسوفنلبجةيابأدبريخألايكرتلادهعلاينو

تدقفذإ؛جاهنمالوطابرنودنكلدحاوعمتحجبيفنوشيعياوحبصأف.امامتهوكرتىتح

ةاسيحمهللفكيذلاماظنلااوعاضأو.ةداجلايفريسلاىلَعسانلالمحتىلاةملسملاةلودلا

نمريثكلادعتباامكمالسإلانعمهكولسباودعتبافنورقةسمخنمرثكأةفيظنةيمالسإ

.مهريغ

مهزّتمَئومهتماقتساوممتدحومهيلعظفحفمويلاىلإهيلعاوظفاحدقفرئازحلاةّيضانإامأ

ةظنفاحُمةئألةعئارةلثمأ"نالجراو"و"بازيميداو"يفو{ةيمالسإلاتاعمتجملاةيقبىلع

هذبنهبادآوأمالسإلاميلاعتفلاخيامبكترافدرفاهنمذشاذإ،هبةمئاقهللانيدىلع

امرخآبديفتستورضاحلارصعلايفشيعتكلذعمىهو..دوعيوبوتيىَّتَحهعطاقوعمتجملا

..نيرشعلانرقلايفتاعارتخاوفوشكنمةيرشبلافراعملاوةيناسنإلاةراضحلاهيلإتلصو

يعونودبناجألاباكريفنوريسينيذلانوعودخملالعفامكاهنيدنعتلختيهالف

ملعلاوةراضحلارصعيفملعلاوةراضحلاهترسياممحابملابعاتمتسالانمتمرحيهالو

.مهيديأهعنصتملاملكنعمهنيعأنوضمغينيذلانيتمزتملاونيدماخلاضعبلعقوامك

جكانججق6بج
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.سي٨2<
مهراصحارفيضابا١اشنا

رطقلالماكيفنيرشتنماوناكثلاثلاويناثلانينرقلاةليطةيضابإلانأانركذنأقبسدقل

هدعبوأيرجهلانماثلانرقلاىلإةيلاتلانورقلايفو،هيفناكسلاةيبلغأنونوكيو،يرئازجلا

بلغأيفنيرشتنماوناكامك،سنوتورئازحجلانيرطقلانمتاحاولادالبنوألميتاوناكليلقب

يفنورصحنممهفنآلاامأ؛سنوتلةيبرغلاوةيبونحلايحاونلاورئازجللةيقرشلايحاونلا

رئازلانم"نالخراو"و"بازيميداو
"باَريميداو"يفنورصحنيرئازجلاةّيضاَبإتلعجييلابابسألانعاريثكتثحبدقو

يفنورصحنيايبيلةّيضاَبِإتلعجو،ةبرجيفنورصحنيسنوتةيضاَبإتلعجو."نآلخجراَو"و

ةطقنلانعامأ؛ناكملااذهريغناكمنيتريخألانيتطقنلانعةباجإللو،ةراوزوةسوفنلبج

امةسارددعبوعجارمنميدينيبامو&رداصمنميدلامىلإتعجرنأدعبفىلوألا

ىلعنيعتسأنأتيأرإةقحالتملاروصعلاربعةبلقتملاوةفلتخملارئازحلاعاضوألنكمأ
ةفاحصلاخيشلضافلاملاعلاامهدحأ،رئازحجلاءاملعنمنيلضافنيملاعيأربعوضوملا

نمحرلادبعيلكابانذاتسأبيدألاخرؤملاملاعلاامهيناثو؛ميهاربإناظقيلاوبأانخيشةيرئازجلا

ترأيلابابسألايهام»:يآلالاؤسلادارفناىلَعامهنمدحاولكىلإتهجوفرمعنب

.«؟"نلخراو"و"بازيميداو"ياورصحناىتحرئازلايةيضاملاىل
صلختيو‘بابسألارثكأيفءاقلامهنيبناكفنيلضافلانيخيشلانملكينباجأدقو

:ةيتآلاطقنلايفناظقيلايبأانخيشباوج

نيذلاسانلاكئلوأناريجلابدصقيو،رارمتسابمهلمهتبراحمو؛مهلمهناريجةقياضم١-
ىَّنَعنولمعينيذلاماكحلاكئلوأو،بلسلاوبهنلاىلَعنوشيعيوةراغلانوفرتحياوناك
.مهباقريفمكحتلاومهلاومأزازتبالسانلاعاضخإ

طحقلانمةيلاوتمتاونسةصاخبونجلاقطانمىلَعتلاوتدقف:نونسلاوطحقلا٢-

.ةرجهلاىلإسانلارثكأترطضافافجلاو
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لوصألمهتفرعممدعو،مهتئشانبلهجلاوشفو،ةيلاوتملانتفلاببسبمهئاملعتوم-

.ىرخألابهاذملااوقنتعاف؛مهبهذم

نعةيضابإلاراسحنابابسأناظقيلاوبأانخيشاهيلإعجرأيلابابسألاةصالخهذه

.نآلا"نالْجراو"و"بازيميداو"يفمهراصحناو،يرئازحلارطقلابلغا

نملتو،باهسإوطسباهيفةباجإباجأدقفنمحرلادبعيلكابخيشلاانذاتسأاك

:هللاهظفحلاقخيشلاباوجصنهيلإلقنأنأميركلاءىراقللديفملا

نورصحنيمهتلعجو.ةلقمهترثكتريصفةيضابإلاىلعترثألابابسألانعانثحباذإ"
لقيال،نطاومةرشعنمرثكأيفاوناكنأدعب"نلجراو"و"بازيم"نيتنثانيتطقنين

:اهنمةريثكابابسأكلذلاندجوةرثكوةوقنيقابلانعاهنمدحاولا

فلتخميفرئازجلاناكسةيبلغأمهنيذلاربربلاسوفنيفةلصأتملاةماعلاةرهاظلا-

مهف،ةديقعلابلصتتئدابملاذإ،مهئدابمبكسمتلادشأنوكسمتمربربلانأمولعمواهراودأ

."هليبسيفنوتوميواهلجأنمنوبراحي
رطيستنأةيزكرملاةطلسلافعضو،اهعباطباهتعبطوةراقلاتمعلاىضوفلاةايح-

مارتحاوءماظنلامازتلاىّلَعرهقلابولواياعرلالمحتوهدحدنعلُكفقوتف؛ةلاحلاىلع
.تامرحلاوتايرحلا

مهسأرىلعومهفالسأةيصوبالمعربربلايفناخثالاوريقفتلاةسايسمهجاهتناوماكحلاروج-

جفممنمو«مهئافلخونييجاهنصللةيداعملاةميظعلاةنانزةليبقىلإمهمظعميمتنينيذلاباحصألا
سيدابيبأخيشلاةدفحضعبنعيخامشلاخيشلاهاكحامكلذىَلَعكلدي.يسايسلامهجهنم
ىردقف،ةنوبيفنكسيناكيذلاءاينغألاةيضابإلاخويشدحأ[]ينشكيلاسيدابنبتخأ

هنماهلبقفةارادميجاهنصلاسيدابنبزعملاىلإامهادهأمتاهيدأتواهتيبرتنسحأف،هدجرمأبنيسرف

نمهنإفهلنقا":اولاق6هيلعزعملابلقاودسفأوهيفاونعطفكلذهؤارزوهركف.همركأوامهبوهبحرفو
."كيلعفلاخيالئلهءاروفلخامفيكوهبكاتأاممظعتيأروكنكمأدقو.ةيضابإلا

.فرصتبةرقفلاهذهتلقن١(



رئازجلايفةيضابإلا_[٢٠٦)_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

هلتقىلإةليحلافيك":مهللاقف.(ذعتقوةسايسلاحورىَلَعةلالدلاَلُكليلعتلااذهيفور

دسألاوهو-طخسلادسأبعاليننأهرمأت":اولاق."هتيدهلانلوبقنادلاويصاقلافرعدقو

.هكلهيفهسرفب-يداعلايراضلا

مكنعركذتةنانزمتنأو،طخسلادسأكرهمببعالت":لاقفزعملاىلإلسرأف:ديفحلالاق

لولايرهمتبكرفعابسلاناخلخدأنأيبرمأف؛اَهيتواًوهزكيبل":تلقف"ةيسورفلا
هيلإهتبرقرهملاهضاترااذإىتحالمرادلايفعبسلاعمتلُجو،داعراضعبسئلعقلطأو

،‘فقوحسلاةلحنلاكعقوفهسأريفهرفاحللعتفهسأرمأىعهبرضف،ريباشألابهتزمهف

٢٨٣(.ص)يخامشلاةريسيفةصقلاليصفترظنا."نيملاعلابَرهللدمحلاوتوجتو

يفركذيامِمَومهلهناكتسالامدعوةروخلاماكحلانيبومهنيبرتفيداكياليذلاعارصلا-

يهلليقاملفةتبلاةربابجلاحفاصيالوراقتحارابجىلإتفتليالناكخياشملادحأنأبابلااذه

دقو،ةروجلاىلإةدافولامدعمهأدبمنمناكو،"ديلاحفاصتملديلالأسيهللانإ":باجأكلذ

متيأرنإ»:اربخاذهيفنووريو،هورجاهوسباقءارمأىلإهتدافولرباجنبهللادبعالعفاوجرخأ

:لاقفعملااذهرعاشلامظندقو5‘')«مكنيدرمأىلَعهومهئافناطلسلابابىلإيشميملاعلا

هيفريخالمكباوبأىتأاذإةيقفلانإهيقفىلإنكرتالةلاقمريمألللق
بابلنمتناكنإو-ةيجراخلابامموتعنييلاةيررحتلاباحصألاةعزندضةوادعلالصأت

،مهتكوشل""اديضختتمهيلعءاغوغلابيلأتومهنمممماطلسىَلَعةروجلافوخ-مالسإلا

.مهتمجاهملاوغرفتيالئلمهسفنأنععافدلابمهلاغشإو،ممتوقلانيهوتو
تنأو..الصأموجحلافقومنوفقيالو"مهئادعأءازإعافدلافقومامئادمهفوقو-

.اوذألإمهرادرقعيفموقيزغاموفعضىلإامئادعفادملانأريبخ

مركينأدارأنم»:لاق،دوعسمنبهللادبعنع(١٠٣ر)هننسيفيمرادلاىورامرثألااذهنعميفءاج١(

(عجارملا).«ءاوهألاباحصأنمصاخيالو،ناوسنلابنولخيالوناطلسلاىلعلخديالفهنيد

هنيعلا:رظنا.كوشلاعورتم:يأهيدوضخَمردسينل:ىلاعتلاقامك،رجشلانعكوشلاعزنوه:دضخلا٢(

(عجارملا).(دضخر
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نبرمعلوقبالمع،مهيلعاوراجنإومهموصخةلماعميفعرشلادودحدنعمهفوقو-

.«هيفهللاعيطتنألثمبكيفةللاىَصَعنمتبقاعاًم»:باطخلا

يفنوكتالاهنل؛اهتعجشولودلاكلتضعباهتنضتحانلاةيبهذملاتاعزنلامكحت

.شاعامهفنأيفلظيوبهذملاههركييذلاشاخشخلاهتأرو،اهذوفنىّلَعاًرطخاهرظن

اولظلب،مهتملكعمجئومهرزأدشتومهرهظيمحتةديتعةلودىلإمهدانتسامدع-

.كانهوانهنيددبماُعازوأ

ىلإنوعزنينيذلاءارمألاوكولملانمعماطملايوذتامجهوفوخلاضعببمهؤالتبا-
صخألاىلعواهتيحان:يعي)"نالجراّو"لطصايذلايقرويملاك،ةرطيسلاودادبتسالا

.سمألابنغتملنأكافصفصاُعاقاهكرتو،اهروسمدهو‘ه٦٢٦ةنس(هترادس

ةلودىلإةلودنمةطلسلالاقتناءانثأديرشتلاوعيورتلاوبيرختلانممهبلزنيام

نارمعو،قهزتحاورأوليستءامدهيلعمجاهملاءاليتساو،هكلممَجاهملاميلستنودغنود

.كلذريغىلإكهتنتتامرحو،ددبتوفتلاومأوضوقيوبرخي

ىلإاعرذتومهازيجعتاهئادأبمهللبقالتامارغبمهعيرغتومهايإةروجلاةدراطم-

٢٢٦(.صريسلا)سيدابنباناوعأدحأعميغاوزلاريخلايبأةياكحرظنا.مهلتق

بناجلانعمهفوزعو،تاولخلايففوكعلاوحورلاةايحىلإمهعوزنكلذَلُكىللتفضأاذإو

.ةيمتحلاةجيتنلانمبرغتستملمايألاتايداعدراَهبنوعيطتسيةوقمهلوخييذلايداملا

ةلقلابمهتكرتىتحاًيشفاميشمهفعضُتترمتساو"مهيلعبابسألاهذهترفاضتاذكهو

."نالجراو"و"بازيم"يفنورصحنيمهتلعجو؛مويلااهيلعاهدهاشنيتلا

؟؟مويلاىلإاهيفمهئاقبواهاوسنودةقطنملاكلتيفمهراصحنايفنسلاامنكلو

نمنكتملوكاكتحالاطاسوأنعةديعبةقطنم"نالْجراَو"و"باريم"ةقطنمنأرسلا

تناكفيطعتالوذخأتةلحاقءارحصيفيهلب،عارنلااهيفرثكييتلاةبصخلاقطانملا

:مهقالخأوممتديقعىلَعةظفاحُماهيلإاوزاحنا،هنميديألايصقتذفنقلاكوشكاهتلوحق

__
(عجارملا).(ملص)"نيعلا:رظنا.مهلصأنماوديبأاذإ:موقلاملطصا١)
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ءىوقلانحاطتوىضوفلاهدوستيذلاريبكلاعمتجلامضخطسوبوذتنأممقدحوباًئضو

.هتافرصتيفنيدلائدابمبديقتلامدعو

.ةيركلاةريغصلاةلتكلاهذهيفهللااهعمجصئاصخبمهئاقبىلَعاوناعتسادقو

لسعلاشيعلافظشىَّلَعربصلاىلإوؤ©تمسلايفةماقتسالاةديقعلايفةناتملاىلإتعمَج

وأ6بسكلاءاروبرتغيلجرلا..ةأرملاولجرلانواعتةقفنلايفداصتقالاىلإو،رمتسلملا

.جيسنلاولزغلايفليللانماًعيزهواهمويةباحسلغتشتةأرملاواهضرأرامثتساىلَعفكتعي

نيبلدابتملايعوطتلالمعلاىلإو،نيلطاعلاجيواحمللراسيلايوذداعسإةينطولاةريغلاىلإو

كاممامضورئاشعلاماظنوةبازعلاماظنك«اناستحاواعوطتدلبلاةمظنأبمايقلا"ةَريوّتلا"مومعلا

هللاءاشنإلازتنلو،اهءاقبةعومجملاهذهلتظفحييلايهصئاصخلاهذه..ةسارحلاماظنو

.نمحرلادبعيلكابخيشلاانذاتسأهلاقامضعباذه."اهبعتمتتتمادام

نيخيشلانعميركلائراقلاىلإهتلقنامدعبلمعلصفلااذهيفيلقبيملهنأبسحأ

امو.ةلماكةقيقدةروصتناكاهريوصتاندرأقلاةلاحللاهامّسريلاةروصلانإفنيلضافلا

اهركذنلابابسألانمنوكيدقلو.اهلهديزيامكلذدعبوأكلذقوفادجاوسرادلابسحأ

هبلطتيو،ةلماكةروصلابناوجءافيتساهيضتقيبانطإهنكلوبانطإلاضعبيلكابانخيش
ملفإةليوطروصعيفةملسملاةمألاتباصأيلاةنمزملاضارمألابو"خيراتلاثادحأبةئشانلالهج

يذلارمعتسملادييفةسيرفعقتنأل؛اهأيهيذلاضرمللاهتملسأىمحاهماظعيفرخنتلزت

امةقيقحلايفهنكلو؛ةيداملاوةيداصتقالابساكملاءاروومكحلاوةطلسلاءاروىعسيهنأبرهاظتي

اهلهمسريذلاجاهنملايفةيرشبلابتعفدنايلاةديقعلامالسإلاةديقعىلعءاضقلللإلمعيناك

ىوقةنماضتملاىوقلاهذهترزآو،داحلإلاوةقدنزلاوةينثولاكلذبضرتملفميكحلاقلاخلا

ىوقلاهذهترزآتوةبذعملاةيدوهيلابايثةصمقتملاةينويهصلاو{ةفرحملاةيحيسملانمىرخأ

دقو©ينيدلاويقلخلالاحلاينئيسايسلاويركسعلاناديملايفرمألائدابمالسإلاىلَعاًكيمَج

.اهيفليلضتلاوةنتفلاءاربخهعقوتيملاعيرساحاجنةريخألااهتطخيفتحجت
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َلُكيفهبراحتلاهتاتشملتنيملسملاومالسإلاىلعةرمآتملاةرزآتملاىوقلاكلتتناكنيح

أدبمَلُكيفو،هقالخأنمميركقلخَلُكيفو،هتايحنمىحنمَلُكيفو،هيضارأنمربش
.هيلإنوقاسيوممبداريامعةلفغيفنيرداسنوملسملاناكهئدابمنمماس

ووذومهنمءاينغألاعراصتيو،تارابعلاوظافلألالولدميفنوفقثملاومهنمءاملعلاشقانتي

مكحلابصانمىلَعةطلسلاباحصألباقتيوتاقفنلايففارسإلاوخذبلاوفرتلاىلَعراسيلا

شراهتتو،تاراغلارشو،نتفلالاعشإىلَعنورماغملاوكيلاعصلابأديو،تارامإلايساركو

اهئكلو.نيدللاًلطةراتوايندللاًبلطةراتسامحبةعفدنموقرفلاهذهنيبةرئاحةلهاجلاةماعلا

ةرتفلاهذهنوملسملاشاعكلذبو..لاوحألابلغأيفةهيزنريغةدايقءاروريستكلذَزُكيف

ىادعألامهلهرّهجُيامعنيضرعم:ضعبلامهضعببرضيةملظمنتفوبورحيقمهخيراتنم

.مالسإلاجاهنمنعنيملسملافارحنانعتأشنامنإهيلإترجامولماوعلاهذهنأكشالو

ةوشرلااوذخأو،لدعريغبلاملايفاوفرصتوملظلاباومكحفناطلسلاباحصأفرحنادقف

!ماكحللاوقلمتف،مالسإلاجاهنمنعءاملعلافرحناوقحريغبسانلااولماعوڵ©بجومريغب

ءاينغألافرحناو؛ممتافارحنامهلاورربولب،مهركانمنعاونكسو،ناطلسلاباحصأاوضرتساو

لالحلاةفرعميفاولهاستو؛مهتياغوهلاملابسكىلَعسفانتلاحبصأف؛مالسإلاجاهنمنع
ةمألاةحلصمباونواهئو،ريقفلاقحباورثأتسامتمهيديأىلإلاملالصيفيكمهنعيملفمارحلاو
اوكراشينأاوبغرف،مالسإلاجاهنمنعةماعلافرحناو..فرتلاوابرلاةقطنميفاولخدو

ةفيظنالوةفيرشريغقرطبممئناطلسيفناطلسلاباحصأو،مهلاومأيفلاومألاباحصأ

.ملاعلااهلفغتسيو.مكاحلااَهببرضيو{يغلااهببسكيمهيديأيفتالآاوراصف

تددوستو،هاوسبترتعاو«هللاريغىلعتلكتاف!مالسإلاجاهنمنعاهعمجأبةمألاتفرحناو

نيكرشملاتمسقو{ممتدومنعهللاىهننمعمةحملاوةقادصلارصاوأتطبرو.هللاءادعأىلل

اَهبنوبعالتيمهاَمَنَو\بسحتاميفضعبلانعضرعتومهضعبىّلَعلبقت،نيمسقىلإرافكلاو
.كاذمدقتحتةراتواذهمدقتحتةراتف،ةركلابلافطألابعليامك

نعةواشفلاليزينأ-ىلاعتوكرابت-هللالأسن{ةنتفلايعاودوةنحملابابسأضعبرومألاهذه

.لابالإةوقالولوحالإ،نيملسملانويع
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رئازجلاهتيضاتإلاةايحلةرغصمةروص
-هللاهظفح-تباجأفنمحرلادبعيلكابانخيشذاتسألاىلإةروصلاهذهنعالاؤستثعب

:يلياميفهؤرقتاماهنمفطتقأنأتيأر\ةحفصةرشعينثاىلعيوتحتةلوطمةلاسريف

لقا:يأرركبنبدمَحُمهللادبعيبأخيشلادهعيفيرئازجلايضابإلاعمتجُملأاناك»

هئاملعبو،ديدانصلاهلاجربانغ،هتمسوهقالخأوهتديقعيقايمالسإاًعمتجُم(ةرجهللسماخلانرقلا

نوتيمتسيو!مهخياشمومهئاسؤرلنوعضخينيذلاةماعلالبنيمايملاهتبلطشويجبولحاطفلا

يداو"و"بازلا"كمهبةلهآلايحاونلاتناكومهئامدنمةرطقرخآلإمهتيامحق

كلذىلإاوناكو،اًمجعمهبجعت"بازيم"بعصمىبلابجو"فوس"و"نالجراو"و"غيرأ

3"ةسوفن"و"سلبارط"و"ةبرج"و"ةيلاطصق"و"رمد"لبجةيضابإمهناخإبقيثولاصتاىلع

ملظللاًعمقمهرمأبنيمكاحلاةروجلاحافكيفاميسالفادهألاةدحتمةطخمهلتناكو

ماكلاةسايسيهامكمهمالطصاو،مهيلعءاضقلانعمهدصو©نيطقاسللاًمصيغنتو

.“‘»يمطافلاةيصورظنا)نييجاهنصلامهئافلخو،نييعيشلا

الو'روشقلابنولفحيالفشقتلاةايحمسحلاةشيعالحورلاةشيعنوشيعياوناك

قحلانيدبعالطضالالإمهتيانعلماكاوفرصدقو..مهلىأو3ميعنلاوفرتلاىلإنوليمي

الوقاهيلعمهلمحو،ةجذاسلاريهامجلانيبمالسإلاميلاعترشنىلإةديقعلاحيحصتىلإ

ىلعمهدعاسو،ةلجاعلاىلَعةلجآللاًرانيإةرخآلاليبس،ليبسلااذهيفاوقاسناف،المعو

ةايحلاقانتعاىلعمهلمجتتو.مهتاقوأومهدوهجفزنتستييلاكلملاماهمنممهررحتت

.اهركوأاًغوطةيداملا

-ودعتالةليزهةايحنويحيمهأالإامامتةيداملاةايحلانعاوضرعيملنإومهئإلجأ

ىلإ..نيتايزلااميسراجشألاوليخنلاسرغوبوبحلاةحالفويشاوملاةيبرت-اهمومعىلع
.}_

اممائيشتيسننإ»:الئاقيريزنبفسويبرغملاىلعهتفيلخىصوأةرهاقلاىلإيمطافلازعملالحتراامل(ا
نمادحألوتالو©ربربلانعفيسلاعفرتالو5ةيدابلالهأنعةيابخلاعفرتال:ءايشأةئالثسنتالفهبكتيصوأ

.«رضحلابىصوتساو،كنمرمألااذهبقحأمهنأنوريمهنإفكينبوكتوخأ



رنازجلايفةيضابإلا()خيراتلابكوميفةيضابإلا

اهينقيهنإةورثاذنوكينأالثمخايشألاضعبلردقاذإو\ةضياقملااهدامعةراجتنمءيش

ابذستحاداشرإلاوظعولاونيدلارئاعشةماقإو"ملعلاةمدخلنوعطقنينيذلاةبلطلاةلافكيف

ملعللوهميلاعتنيدللظفحيذلارمألاميركلانآرقلاهيلإوعديو،نيدلاهبرمأياملالاثتماو

بجاوباًمايقوءاطخأللاًحيحصتو،نيبلاتاذلاًحالصإو،‘هجاهنمكولسلانسحلو،هقئاقح

ةلباسلافوخو،لئاسولاةلقوتالصاوملاةبوعصىلَعركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا
.تافاسملادعبو

فلتخُميفةفصاعلاريصاعألاوعزاعزلاكلتنيبيضابإلابهذملاىّلَعاوظفاحكلذلو

؛ممتديقعنعمهليوحتمهدهجنولواحينيذلامهموصخاولزانينأاوعاطتساو،هيحاون

.مهتقتوبيفنابوذلاىلَعاهركوأاعوطمهلمحومهزكارمنعمهتعزعزو

ةنوشخةمياحبو،شيعلافظشلمحتتىلَعةقئافةردقو،ابيجعاربصاوتوأمهنأُقَحْلاَو

ىلعةللااهضرعيلاةنامألالمحتلاًدادعتساو،ممميرلءاضرإسفنلاظوظحكرتو،ةايحلا

لوأنورصقي‘ناسنإلااهلمحواهنمنقفشأواهنلمحينأنيبأف،لابحجلاوضرألاوتاوامسلا

لاوحأدقفتوهللاىلإةوعدللتالحرلادقعو،ميلعتللاودصتاوغبناذإىحملغتلاىلعمهتايح

هقفاميسالمولعلافلتخميفبتكلافينصتو"مهتملكعمجومهعدصبأرو،نيملسللا

نولذبيو،هللاةدابعىلَعفوكعلاىلإعاطقنالاو"قلاخلاقيرطيفقلخلاةلفاقهيجوتو،ةعيرشلا

مهتلافكومهتبلطنيومتبنوموقيريسايملاخايشألاىرتف..سيفنوزيزعَلُككلذليبسيف

قشوةديبعوبأمهنماخيشنيئالثوافيننأيحامشلاخيشلاانيلعصقدقف،ممتورثيفتىتح

ماقمهنمتامنمفةبلطلاجئاوحوةقلحلابئاونباولفكتينأاودهاعتةوعدلالهأخويشنم

.يوتىتحهدهعيفًرمتسافقشوةديبعوبأخيشلالإقبيملىتحمهئاكميقابلا
هيلعهللاعسونممناكو،يسوفنلاناميلسنبدّمَحُمهللادبعيبأةريسانيلعصقامكو

ءاتشلالبقأاذإ؛هلامصلاخنممهوسكيومهمعطيومهملعيذيمالتلاةرثكهدنعتناكو

رخداوفخياممهلىرتشافيصلالبقأاذإو‘فدلااهيفةديدجةيسكأمهلىرتشا

.هباهارتشايذلانمثلاباهعاباَمْبرَوىرخألا
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دالبلاىلإتالحرلادقعو،ةراجتلايطاعتباهرئاسنعزاتمتيحاونلاضعبكانهلجأ

فيرشلالاق..ةناغدالبونادوسلاىلإنورفاسينيذلا"نالجراَو"راجتكقزرللابلطةيئانلا
نولوجييءاينغأراجتوريسايملئابقاهيفةنيدميهةلقرو»:"نالجراَو"ةنيدمنعيسيردإلا

مهدالبيفهنوبرضيوربتلااهنمنوجرخيفةراكهو-ةراقنو-ةناغدالبىلإنادوسلادالبيف

.«ةّيضاَبإةيبهومهو"مهدالبمساب-ةكوكسمةلمع-

المهنأفافكلاوشيعلاةنوشخنولضفيباحصألاروهمُجلعجيذلاو

نيرطاحخُممهرافسأيفنيفئاخ7يفنيقلقمباستكاللغرفتلانوعيطتسي

نيبامممهديرجتيفةروجلاناصمإهلب؛ممناربجنملتقلاوبلسلاوبهنللةضرع
.مهيةياكنلاودالبلايفمهديرشتو"مهيديأ

نيوكتىلَعمهدعاسيال،قنخملازاغلاهبشاهيفنوسفنتييلاءاوجألاهذهنأىرتتنأف

ريصاعألاوعزاعزلاهذهطسوةورثكلابأالىقبتلهو«اهئاقبتساىلَعالوتاورثلا
.ةيبدأوأةيدامتناكءاوس

ةدابإلاووحملالماوعو.ةيلاتتملابورحلاوةيلاوتملاةيجراخلاوةيلخادلانتفلاكلتالوللجأ

دبلىلَعتنخأامكمهيلعتنخأولاومألانمممتدقفأفنورقلالالخمهيلعتطلستيلا

انلةحجارلالوقعلاو{ةداقولاحئارقلاكلتتقبأل؛يملعثارتنمكلانهامىلَعتنأو

.خيراتلاممأنيبايلاعاهسأرعفريامرئاخزلاوزونكلانمةيرئازجلاةبتكمللو

اوماقأورابآنماورفحونيتاسبنماوسرغو،رايدنماونبو،ندمنماوأشنأامالولم

اونوكف،ةدعابتملاةيوارحصلايحاونلاىتشيفيرلايقاوستاونقنماودمو،دودسنم

.ميهبليلءامسيفموجنلاناعملةلحاقلاءارحصلاطسويفعملتةفرخزمةرهازتاحاو

عدبنماومواقوةحيحصدئاقعنماوزكرو،ملعنماورشنامالول،لجأ

ياقدّمَحُمنيدملاعمنماويحأو،لمعلالوقلاعابتاىّلَعريهامجلااونرمو،ةريبم
ىفطو،تاورتلاوءاوهألااهيفتمكحواةلاهجلاوىضوفلاهتمعرصعطسو

ةُبحَميفتسمننافقحلابرونتتنأاهرئاصبسمطفسوفنلاىلَعةداملاناطلس
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كيمهانو-كلذالولرباقملااورازىتحرثاكتلامهاهلأوةيسفنلاظوظحلاوتاوهشلا

.هباشتمريغواهباشتماًرَركماموينورقلاهذهةليطانعمتجُمةايحتناكل-هب

&-انفلسأامك-راشتناوراهدزايفعباسلاوسداسلاوسماخلانورقلاةليطانعمتجُملظ
"لامرلا"و"تيدجات"و"بازلا"و"نًالْجراَو"و"فوسو"غيرأيداو"فممبراضمتناكف

ليعرلاةريسءايحإو،ةماقتسالايفلغملابرضم"باَريم"بعصميبلابجو،"هتاردس"و

.قلأتوراهدزانمهتغلبامو"تيدحجات"_بكيهانوحلاصلاةمألافلسنملزألا

اهمواقيهرودبرهلظوهشروانتةدابإلاووحملالماوعتلظانعمتجُمكلذك

مامأملستساوحالسلاىقلأىتحائيشفائيشفعضتهتمواقمةوقامنيب5اكارد

اندجو"نالخراَو"بةيقابلاةليئضلاةيلقألاانيثتسااذإنحنو{ةيساقلارهدلاتابرض

تمتنكيملنإو"باَريم"بعصمينبلابجيرصحنيوزرأيضابإلابهذملا

راودأيفهبرمامضرعتسنانبهذولو،ىلوألاهناطوأيفهباتنانمعةوجنباًضيأ

ءارمألانمعامطألايوذطلستوىضوفووطسوبلسوبهنوفوخنمهخيرات

ءازرأنمكلذريغو،شيصعلاقيضو‘ضارمأوةبغسموطحقو،ةيلخادنتفنمو

.دوجرلايمويلاىلإىقبينأهلثمريغصعمتجملردقفيكانبجعتلةايحلا

يفكحضيو،ريصاعألاوءاونألابأزهيةخسارلالابحلادومصادماصكلذكلظيهلعلو

.«نيثراولاريخوهو،اهيلعنموضرألاهللاثرينأىلإنحملاوبئاونلاهجو

دقواهتبلطيلاةروصلانعنمحرلادبعيلكابانخيشتاباجإنمتافطتقمهذه

نأتننظف6؛كهنمهحستتققايذلااذهنمعسوأراطإيهاعروهللاهظفححاهمس9

يضابإلاعمتجملااهيفشاعيلافورظلاباًملاعئراقلالعجلةيفاكبناوجلاهذه

.نورقةرشعنعديزيامرئازحلايف
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نارجهلادارلا

ملسلانإف©بهذملايفنيتيصخشلاةءاربلاوةيالولاةدعاقليلمعلاقيبطتلايه:ةءاربلا

تبثيامدنعو،هللاناوضروىوقتلاسسأىّلَعهعمنولماعتينيملسملاعيمجلخأوهميقتسملا

ءييدأتءارجإككلذعبتيو،بوتيىتحةءاربلاهنمنلعتةيصعمباكتراامصخشىَلَع

ىلإرطضيفعمتجملانمالوزعمهسفندجيف،هعمدحألماعتيالفايعامتجاهتعطاقميأهنارجه

.مهنمدحاوكنيملسملانيبشيعينأعيطتسيو3هتناكمهيلإدوعتلةبوتلا

بكترينمىّلَعهيفرصتقيملف،نارجهلاقيبطتيفعسوتدوهعلاضعبيفىرجدقو

امبكترينمىلعو،اهيلعفراعتملاةريسلافلاخنمىّلَعقبطياَمَئَوشةفورعملايصاعملا
..عمتجملايفاككفتوالالحناوأدارفأللةرضمببسيوأصخشلاةميقنمطحيهنأدقتعي

.مهكولسبنورثأتيوسانلامهبيدتقينموملعلالهأيفرثكأددشتعقوث
نعثدحتيوهوينيجردلاسابعلاوبأهلاقامهيلإلقنأنأميركلائراقلاديفياًمملعلو

كلذودحاونعمىلَعفدارتتظافلأدرطلاوداعبإلاونارجهلاوةطُخْلا»:لاقعوضوملااذه

لمعوألوقيفةصيقنبىتأوأشةيزخهيلعترهظوأ،اًمرجقيرطلالهأنمدحأمرجأتم

؛لكاؤيالو،مؤيالو،ةعامجرضحيالوملكيالفحالصلالهألكهرجاهيهئفعييضتوأ

ةعامجلاىلإعجروكهنملبقرفغتساوباتنإف،ريخلالهأنيبوهنيبةطخنأكو،سلاجينالو

ةبوتوهرغصومرحلامظعردقبنارجهلاةشحويفهؤاقبناكومسالاكلذنيشهنعلازو

اًمويوأ،نيتعاسوأةعاسىقبينممهنمو،لاحلايفعجريوبوتينممهنمف،هرارصإومرجلا

رارصإلاىلَعمرحلامادومرحلامظعاذإهرمعوأ،اًماوعأوأاروهشوأ5اًمايأوأنيمويوأ

.«رشيذلكرشوانسفنأرشانيقينأهللالأسأرافغتسالاكرتو

يفتذفنينلانارجهلاعئاقونماروصميركلائراقلامامأعضأنأديرألصفلااذهيفو

ؤ©سانلامهبيدتقينيذلاةمئألاوءاملعلارابكنمةعامجتلمشلاوتالاحلاضعب

؛يضابإلابهذملايفعجارموالوصأممتافلؤمربتعتنمضعبلب،مهيواتفومهلاوقأنوعبتيو
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ىّلَعةظفاحملايفحلاصلافلسلاكلذهيلعناكيذلاصرحلاىدمميركلائراقلاىريل

:ةلثمألاكيلإو.مالسإلااهيلإاعديلابادألاعفرألاقبطعيفرلاكولسلاىلَعلب{ةماقتسالا

علاطيهدجوفىسومنبفسويبوقعيابأهقيدصىسيعنبهللادبعدّمَحُموبأراز١
كلتةءارقنعهاهنف،هيفعسوتتومالكلاملعيففالخلالئاسمثحبتييلاةيفسلفلابتكلا

ةبلطلافاعضهلاحفرعينأوأ،هيلعرثؤتنأنمافوخ،اهنعداعتبالابهحصنوبتكلا

هتحيصنبلمعيْمَلَوهقيدصلبوقعيوبأبجتسيملف،مهيلعرثؤتفامتءارقيفهبنودتقيف

وبأمهربخأ"نينوت"بخياشملاعمتجااملوسةساردلاوةعلاطملايفهجاهنمىلَعرمتساو

قفتاف،دًمَحُميبأيأرةهاجوباوعنتقاوةلأسملااوشقانفهنعبترتيدقاموعوضوملابدّمَحُم

نيبهتبوتنلعأو"مهيلإباهذلابردابف؛كلذبهيلإاوثعبفبوقعييبأنارجهىَلَعمهيأر
.هبيدتقينممهريغىلَعوأ،هيلعافوشخييلابتكلاةساردكرتبمهدعوومهيديأ

خياشللاغلبو،اقلخوالمعواملعنادتالقلاةبترملايفحلاصنبولعيحلاصخيشلاناك٢

ءايشأىلَعهنوبقاعياولعجفةئامسمخوةينامتةنسخياشملاهيلعزاجفنسلاريبكناكو،ىْىَشهنع

.نارجهلامكحهنعاوعفروهنماوهتناىنح،دوعأاللوقيوبوتيورفغتسيلعجوهنعمهتغلب

اممءيشالوضرموفعضوهاَمئِإيبامَلُكَوينعمكفلباملعفأمك":مهللاقف

."نوهركت

ربتعيمالكلاملعيفهباتكو.ةيضابإلاةمئأدحأيطوشلملاىسيعنبنيروغبتخيشلا٣
دقفنارجهلانمملسيملفكلذعموةجحربتعتهؤارآوهلاوقأو،ةدمتعملالوصألانمالصأ

ىلإرفاسينأرطضاوةطخلايفهوعضوونارجهلابهيلعاومكحفءيشهنعخياشملاغلب
.هنماولبقىتحهيلإبسناًممرذتعيومهيديأنيببوتي"لاّونيت"

ىحةطخلايفهوعضوفرابخأهنعمهتغلبوالضافاملاعسابعلانبليعامسإناك٤

.هنماولبقومهيديأنيبباتومهءاج

هباتعباوفتكانممهنمو{ةطُحْلاىلإمهنمهوجرخأنم"غيرأ"خويشعيمجاويتاع٥
.اوباتىتحةطُحْلاىلإمهوجرخأف"لاونيت"خويشعيمجىلَعاومكحوهخيبوتو
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نبهللادبعنبناميلسعممهفقومءاملعلاضعبدضاهوفقوييلاةبلصلافقاوملانم٦

خايشألاهجرخأف،"تيدجات"بهبلومعمللةفلاخُمةلأسمبيفأخيشلااذهناكدقف،ركب

كلذ؛ةنسةرشعيتنثادعبلإهنماولبقيملفمهيديأنيببوتيناميلسءاجوةطخلاىلإ

خيشلاعوجرربخغلبيىمحةبوتلامنتالو،سانلايفترشتنادقىوتفلانإ":اولاقمهل

."ةئطاخلاىوتفلاهتغلبنملكىلإهاوتفنع

ماقأوةيدابلاىلإلحرف{مهاقتأوسانلاملعأنمءايركزيبأنبليعامسإرهاطوبأخيشلاناك٧

هيلإاولسرأف؛مارحلانعنوفعيوالوهبشلانوقتيالسانأدنعاماعطلكأهنأخايشألاغلبف5امايأاهب

دقخيشلاناكوةقانلاىلَعهلحرينأهرمأوبويأهدلوهيلإاعدةيدابلابوهوربخلاهغلباملف،نارجهلاب

لاقاذإالإهدلوملكيالنأخيشلاصرحف،اهدوقياهماطخبدلولاذخأوةقانلابكرففعضوربك

ىَح؛ممنارجهمهيلعرسكياللوخايشألامكحذيفنتىلَعاصرح«انهنموأانهنمقيرطلاهل

عرضتيوبوتيدجسملابابىلعفقوو8‘'تنساَما"دجسمباببخانأو"نالجراو"لخد

مكرجآدوعأالوتبت":مهللوقيفهنوموليوهنوبتاعيمهوةبوتلانعديزيالو،هنملوبقلامهلأسيو

."مكفلباًمماميشلعفأمێخيشماي":مهللاقفهنعاوضروهنماولبقىمح"هللا

،تاهبشلايقتتاللالئابقلاعملماعتلاىلَعريكنلانوددشيةيضابإلاءاملعناك٨

نمثالثعملماعتلانعنوهنياوناكو،لاومألابسكيفلالحلاةاعارمىلعصرحتالو

عروتتاللئابقلاهذهنأل؛"نساجنبونب"و،"نافسروونب"و3"ةرمغونب"يهوربربلالئابق

ماعطكيلإرضحاذإ":نولوقياوناكوبلسلاوةراغلانعفعتالو©بصغلاوبهنلانع

."لكأتالوكديعفرافمهضعبماعطةنأكلنيبتفلكأتلكيديتلسغو

كلسينممميلسيبولالهييبنمةيبرعلالئابقلاضعبىّلَعمهمكحناككلذكو
.ةفرحلاسفنفرتحيوكلسملاسفن

يفءافكألاريغمدقتوليكلافيفطتاهنمخايشألااهركنأءايشأةوارغمةليبقنععيشأ

دبعوركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلاوبأمهنمخياشملانمعمجعمتجاف؛ةماعلاحلاصملا

.ىطسولااهانعمةيربربةملك١(
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ةوارغمىَّلَعاومكحفمهلاثمأونسحلايبأنبسنويونيمجيونبىيحيونوجزونبمالسلا

اهنأتنلعأوخياشملادنعاهرسأبةليبقلاتعمتجافةطخلاىلإاهوجرخأونارجهلاباهلك

بسنتلاتاركنملامهلركذيلعجفمهتشقانملنسادمّسخيشلاخايشألاضوفف،ةبئاتتتأ

مهتبوتاونلعأف،اهلجأنمةطخلايفمهوعضوومهيلعخياشملااهدقتنايلاومهيلإ

ةظفاحملاوجاهنملايفريسلاىلإعوجرلاو،اهيلعةظفاحملاوخياشملارماوأذيفنتلمهدادعتساو

مهنعاوفعومهنمخايشألالبقف{ةماقتسالالهأنمرايخألااهفرعيلاةريسلاىلَع

.ناطيشلاةسوسوبعادخنالاورارتغالامهورذحو

ىَلَععالطالاومهناوخإةرايزبمهنوفلكيادوفونوفلؤياماريثكةيضابإلاءاملعناك٩

نوشخيالوامولنوفاخيالمهيلعهوركنأمهدنعهنوركنياماودجواذإفمغوؤشةفرعمومهلاوحأ
مهلاحمهبجعيمل"غيرأ"خويشىلعاومدقاملفلهسيبأنبدوادةمالعلاهيفدفوفلأتو،للاريغ

ييلاةفيظنلاةريسلاىلعاوظفاحينأهللااودهاعواوباتىحةطخلايفمهوعضوو،مهودقتناومهوباعف

.ليقثلالمحلاكلذمهنعاوعفرومهنماولبقفيمالسإلاجهنملانمنوقباسلانوملسملااهيلعراس

نبيلعنسحلايبأخيشلاةمالعلافقومعوضوملااذهيفىورياملمجأنملَعََو٠
هيلعةعوهيلعمدقف،وافيبنبدعسخيشلاىلإتاعاشإهنعتمارتدقف،يسوفنلاينايسولارزخ

ايربينايسولاخيشلاناكو،لودعلاءالضفلاةريسعمميقتسيالامماهلعفهنأهغلبلاصخنامت

مدعبدهعتلاورافغتسالاوةبوتلاىلإنسحلاوبأرداباهنمةلصخدعسركذاملكناكف,اعيمجاهنم

.نارجهلامكحهنععفروهنملبقفاهمأىمحنيملسملابضغيامىلإواهيلإةدوعلا
وهوهيلإبسنامهنععفديملهنأهنوموليهؤابرقأونسحلايبأءاقدصأءاجىضماًمَلَو

.لمعأاميفكلذينّرضلهتددرولو،اًحصاندرأنأهللابذوعأ»:نسحلاوبألاقف،هنمءيرب

.«هنماًريختسلانأو©لبقيملفنالفهحصن:يحصنديرينمللوقي

سردياجسيروسموبأناك:ةيتآلاةصقلابابلااذهيفىوريامفرطأنملعلو١-

كلذيفلبجلالهأرئاسك-فورعموبأناكوفورعميبأةمالعلاهخيشىلَع"سورش"يف

ناكو"نوحالفلالمعياملمعيهتانجضعبىلإمويتاذبهذف{ةعارزلابلغتشي۔نيحلا
روسموبأهذيملتهبقحلوںليوارسًالإهيلعقبيملوةليقثلاهبايثنمففختف{افيصتقولا
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ررتقرلاهخيشعمبسانتتالةلاحلاهذهنأروسموبأىأرولاحلاكلتىلَعلغتشيهدجوف

دهعتيرهذيملتيدينيببوتيخيشلالزيملوءةطُحْلاىلإهجرخأفاًمامإوةودقربتعييذلا

هتكسأنفهخيشباتع٢ًمتسينأروسموبأدارأوهنملبقىتحةلاحلاهذهلإدوعينلهنأب

."مولتنأكلسيلفاهلوبقدعبامأ،ةبوتلالوبقلبقكلذكلناكدق":الئاقخيشلا

ينيجردلاسلبعلاوبأركذدقف:ةيتآلاةصقلايفاهلةضقانملاةروصلابًالإمنتالةصقلاهذهلعو

هلزنميفهدجأملفريمألانبهللادبعةرايزلتئج:عيبرلاوبألاق":يليامتاقبطلاهباتكيف

فارطأمضيوهو0هءاسكعضودقوفوصةحفهتدجوفهتدصقفردنألاي٨1تملعأف

عضرويفءاسأهنأكرذتعيلبقأمنهتحفاصف،يناقالفهسبلفهئاسك:ىلإىحنتينآراملف،ردنألا
نكلومعن":لاقف."؟لالحلافلمعلاوهسيلأسأبنمكلذقلهو":هلتلقو.ءاسكلا

:لاق"؟هلمعناكفيكو":تلقف0"حلاصوبأكلذنسحيامنإںلالحلايفلمعلانسحينمنيأ

خانأىحضلاةالصتقوناكاذإف،هلةقانىلغردنألاىلإعرزلالمحيداصحلامايأيفناك"

لبقيلصيناكاميلصيىحةالصلايفذخأو،هرازإلحواهلقعمن،اهلمحاهنعطحوهتقان

."ةرخآلالمعبرضيملاموهاَمَتإلالحلايفلمعلااذكهفهتقانلعجريمت،كلذ

يذلاعمتجلاكلذلاهعضننأاندرأيلاةروصلاحاضيإلةيفاكةقباسلاةلثمألانأبسحأ

هدارفأبساحيومالسإلاهبىصوأامةيقبىَلَعظفاحيامكاهيلعظفاحيةريسهسفنلعضو

.فطلتالوةداوهالباهرابكورومألاراغصىلَع

نمددعىلعنارجهلامكحاهيفقبطلاةقباسلاروصلاعيمجميركلائراقلالمأتيامدنعو

اماهيفسيلو،تانسحتسملاولئاضفلاكرتىلَععقوأاَمَإاهرثكأنأدجيتاعامجلاودارفألا

.ليكلاففيطتنمةوارغمةليبقىلإدنسأامالإمهللاتامرحملاورئابكلاباكتراىّلَععقوأ

اممازتلالاومازلإلايفةوقنمو،نيدوقلخنمهيلعاوناكامرادقمىلَعاليلداذهيفكيو

ريخيفمهبىدتقملانعلقناموأةتباثلااهصوصنيقامإءارغلاةحمسلاةعيرشلاهبتءاج

.اًحالصهوأرونوملسملاهيلعقفتااموأ،نورقلا
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مغناريجعبةيضابإلا زَ
،لاوحألابلغأيفرئازجلاةّضاَبإاَهبينعنامنإفةقلحلاهذهيفةيضابإلاةملكقلطنامدنع

اوزاجنامت،يرئازحجلارطقلاةفاكيفنيرشتنمرمألائدابيفاوشاعدقرئازحلايفةّضابإلاو
نماوصلقتنأىلإرمألامهبىهتنامث{ءارحصلاوتاحاولاباومصتعاوبونجلاضرأىلإ
."بازيميداو"و"نلجراَو"يفاورصحناواهئورمعياوناكييلانكامألاعيمج

الودتاهجلاضعبيقاوناكاَمئِإىطسولاتارتفلايفةيضابإلاناريجنألشالو
ونبهداتعايذلاقسنلاىلعنوشيعيةادبوأ!مكحبالطونيرماغمىرخأيفوتارامإو

زيحةريخألاتارتفلايفمهناريجامأ،لتقلاوبلسلاوبهنلاوةراغلانمميلسونبولاله

ءارحصلايفنيبراضلاكللوأنماوناكدقف"بازيميداو"و"نالجراو"يفاورصنا

.داوىلإداونماَهبنولقتني؛ماعنألاعمنوشيعي
نيبةيضابإلااهيلعناكييلاةروصلاجارختسالرداصمنميدلامعجارأتنكامدنعو

يلكابوميهاربإناظقيلايبأنيلضافلانيخيشلانمَلُكىلإهتهجوالاؤسدعأتنكمهناريج

.دارفناىلَعيلاؤسنعينباجأفنيخيشلانمٌاُكلضفتدقو،نمحرلادبع

انخيشلضافلاةمالعلااهعضوييلاةروصلاميركلاءيراقلايدينيبالوأعضأنأنرسيو

فالتخابفلتختنيملسملانممهناريجعمةيضابإلاةلاحنإ":-هللاهمحر-لاق.ناظقيلاوبأ

لكيفةدئاسلافورظللعبت-اًغبط-يهو،اهيفءالؤهوءالؤهشيعيناكيتلانيدايملا

امتر«سكاشتلاوةرارملانمريثكاهيفتامزأنيقيرفلانيبلمتداصتقالاناديميفف،ناديم

لاوحألارئاسيفنوفقي-ةّيضابالا-مهناريجامنيب،ةقرسوبلسوبمولايتغاىلإيدؤت
ةيضابإلانيحلاصلامهفالسأئدابمبسحرشلانعنوُفكنيناودعلاعفددنعو،عافدفقوم

ضعبوأرامعتسالااهريثيدقةداحتامزأائايحأأشنتكلذكعامتجالاناديميو.نيللا

كلذنعأشنتفنيزرابمهنمدارفأيفوأمهبهذميفنعطلانم!ةيضابإلادضنيبصعتملا

ةيسفنلاتامزألاهذهتدتشادقو.نيعفادملامالقأفارحنابمستتامبر،كانهوانهلعفدودر

ىللعرامعتسالابلاكتامدنعنيرشعلانرقلالئاوأويحيسملارشععساتلانرقلارخاوأيف
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وهو!رخاسلاجرفتملافقوموهفقيوضعبىلَعمهضعبنيملسملاطلسيفمالسإلادالب
ناديميفزربدقو،اهلثمببةبرضهلاوليكينأانمآهئانبأنمةاجانمبنطولانمهبرآميضقي

زربو‘شيفطاخيشلاجيرخمساقنبىسيعجاحلاديسلابابلااذهيفبردملايماحملاعافدلا

باتكو3"يرئازجايةيضابإلافرعتملنإ"شيفطاخيشلاباتكناديملااذهيفبتكلانم
يبرجلاييراعتلاديعسخيشلل"دومحملاكلسملا"باتكوكيخامشلامساقخيشلل"نيتملالوقلا"

.«دهعلاكلذهللادرال،اهلانمأو

دقفنمحرلادبعيلكابانخيشاًمأ.هاعروهللاهظفح-ناظقيلاوبأانخيشهلاقاماذه

ةضابإلاكسمتىلإكلذةردقو،ريرمعقاونماهيفامبةملؤمةروصةلاحلاكلتروص

امنيب"نيرضحتمهبشوأنيرضحتمندميفمهانكسوهيلعمهصرحونيدلاميلاعتبديدشلا
ييلاقرفلاضعبنمىلوألاروصعلاضعبيفناريجلاناكدقف،كلذريغىّلَعممماريجناك

نعالوةيضابالالاومأسالتخانعنوفعيالكلذباوناكف"مهيفلاخملاومأوءامدلحتست

نيدباهيفلاخملاومأوءامدحيبتتناكلافئاوطلاكلتتضرقنانأدعبو3مهئامدةقارإ

المهف‘بلسلاوبهنلاىلَعنوشيعيوةراغلانوفرتحيناريجبكانهةيضابإلايلتبا،ةديقعو

كلذببسببهذتفمهلفاوقلنوضرعتيوأ،ةنمآلاةضابإلاىرقىلَعنومجهينوكفني

.حاورأقهزتولاومأ

دبعيلكابانخيشلضافلاملاعلابيدألااهعضونلاةروصلانمابناجميركلائراقلاىلإو

الواهيفماظنالةيعيبطةيئادبةايحنويحيفمهناريجاَمأ»:هاعروهللاهظفح-رمعنمحرلا

بمنوىضوفةايحاهمومعىّلَعممتايحف؛نيدنمعزاوالو«لقعنمعدارمهلسيل،دعاوق

لهجيفةقيرعةيرصنعوسةثراوتمداقحأنممهيفلصأتامكلذىلإفاضي،قيرطعطقو

ممتارافلةضرع،كارعوأفوخيفاًمئادمهعمةّيضابإلافكعفنتالورضتةرثكو؛متاققبطم

هبيلتبانمىّلَعمتحتي،ةايحلاهعمميقتستالوقاطيال7،ةارادموأعافديف8ةبقاعتملا

:ةيتآلالئاسولاكلذلاوذختاف،هرورشهبيقتيوهفطلياميفركفينأ

.ىرخألالئابقلاءادتعاعفدىلعمهبنونيعتسيامالحألئابقلاكلتضعبنماوذختا١-
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حلاصملالدهلبتو،ةيراجتلاتالماعملامهلاولهسفمههوجويمهقاوسأاوحتف١٦-

فوصوطقإونمسونابلأومانغأنمةيدابلالوصحمنوبلحيي،ةضياقملاقرطىَلَع
اًرومئواوبحوابايثممنولداييف؛اهريغوباشعأوبطحودولجوربوورعشو

.رضحلاتالصاحنماهريغو

الاجبمهؤاسندجتو\ةعونتملاتاقدصلابمهئافعضومهجيواحمىلإنونسحي٢-

احمقواقيقدكلذنمالدبنذخأيو،اهريغوسكاسكلاوباطوألاوقابطألاعيبل

.نهدالوألونهلابايثوارمو

اوذختاةيضابإلانأهلككلذىلإفاضيو،عرازملايالاًمَعمهءانبأنومدختسيو

ةدشولمعلانعناكسلابلغأةلطعلارظنرباقملافاقوأعيزوتلاًمسومءاتشلا

مهنمدحاولانأواهنممهبيصناوذخأبارعألاعومجىرتف؛دربلامايأمهجايتحا

اذإتاقدصلاعيزوتداعيىحيأهعوبسألماكلائوقهيفكيامانايحأهنملانيل

.اًدصتقمناك

اهدعبيدقو،نافرطلااهنمديفتسيفمهدنعامموعدويمانغألاةيضابإلاذختي٤-

.هلىقبتفاهدقفوأامتوميعديوهدنعةعدوملا

.دلبلاباولحاملكمموفيضيوممنونوميومهئونداهي٥-

شرعيأنممهارقمؤينمممماسحإًمعفدلبلايفءايخسألاءاينغألاضعبرهظ٦-

نممئاخسلاةلازإفسوسلاهرثأماعلاناسحإلااذهلناكف،مهؤاسؤراميس،ناك

اماريثكو،لئابقلاضعبتاراغنمنطولاناكسيقينيصحعردةباثمبناكو،رودصلا

.«ناسنإلادبعتسيناسحإلافةبارغالو،اًراصنأوءاقدصأمهلرجي

مفمناريجوةّيضانإللنمحرلادبعيلكابانخيشاهعضويلاةروصلانمبناجاذه
طاطحنالاروصعيفمفمناريجعمنيبباريملاةايحروصتامنإكشالبىهورئازجلايف

.ةضابإلاىَلَعةروصقمةقياضللاهذهتسيلو،ةريخألاةثالثلانورقلانم.لهجلاو

تاحاولايفةدرفنملاندملاوىرقلانمريثكيفتدجوةروصيهاَمَئَِو،رئازجلا
مالسإلابلهجلااهيلعبلغيلاةيدبتملالئابقلاضعباهراوجبشيعيلاو،اهريغو
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يلارداصملااهُمهَتالولالحلاقزرلارداصمفرعتالتناكف؛هماكحأوهلهأو

رخافلانممهلاومأزازتباونيرخآموقىلَعبلغتلادعتلاهنإلب،لاملااهنماهيتأي
.ءايوقألااَهبحدتمييلا

اهصقيناكييلاةصقلايهقزرلارداصملسانلاكعلوأمهفحضويامملع
امهاخيش-۔هامّسصخشل-نالفناك":لاقانناريجنمنينسملاخويشلادحأيلَع

اذكةليبقلاميشناكولبحلالوحةبراضلالئابقلاضعبنموهو،نيعستلازواجت
هريغىَّلَعريغيأتفيالناكوةريثكلبإومانغأبحاصوهو-ةليبقلامساركذو-

نلعأزجعوربكاملف،هلامىلإاهفيضيومهلاومأمهنمذخأيفةلفاغلالئابقلانم

نعفكدقو،هعباصأقرافتالةقينأةحبسهعمبلجوجَحْلاةضيرفىدأوةبوتلا
الهعباصأتناكو‘يحلاءاروهلبصنتةميخيفسلجيناكامنو،ةراغلاةرشابم

دالوألانمددعهلناكو"حيبستلابةمتمتلانعفكتالهاتفشوةكرحلانعفكت

قلطنيمهنمدحاولاناكف،ةايحلايفهبولسأوهقلخىَلَعمهابرءادشألاءايوقألاو

الومهيحىلإاهبىتأيفةيشاملامهنمعطتقيولزانملاوأءايحألاضعبىّلَعريغيف

خيشلامامأةباهموةبهريفدلولافقيفهيبأىلَعاهضرعيىمحمهلامىلإاهلخدي

تفتلادرولاوأددعلامنأاذإىتححيبستلاوةمتمتلاىلإهنعفرصنموهوروقولا

ىَّلَعتررم":دلولالوقيف"؟لاملااذهبتيتأنيأنم":ةدشوةمارصيفهللاقوهيلإ

مهأإ":بئاتلاخيشلالوقيف."اوهبتنيٌمَلَواذهاهنمتذخأفاماينامتاعرناكمنغ

ث."!لاملاباهطلخا‘لالحيه:لاقفمامإلااهنعتلأسمونلابمهلاومأاوعاب

مهامىلإفاضأيذلادلولانعفرصنيوديدجنمهاتفشوخيشلاعباصأكرحتت

هييجيباوقحليملفتبرهومهنماهتعطتقادلولالاقاذإف..رخآالالحالاملالحلا

."لالحيه:لاقفمامإلاتلأس‘فعضلاباهوعابدقل":خيشلا

،لالااذهبتوحنئتحرجوأ،مهنمتلتقةكرعممهنيبوييبتعقودلولالاقاذإو

.لالحيه:لاقفمامإلالأسهنأو"فوخلاباهوعابمهنإ":خيشلابيجي
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هباجأفكلذنعمامإلالأسهنأربخأو،بئاتلادلاولاهرربابسدلولاركذاملكاذكهو

.بوصغملاوأقورسملالاملاظفحبهرمأئكلالحهئب

سانلاكفلوأروصتىلعلدتةيلايختناكوأةيعقاوتناكءاوسةصقلاهذها

مهنمبئاتلالجرلاو،ةليسويأبهيلعلوصحللمهتغاستساو{مارحلاولالحلاىنعمل
قيرطنعءيجامملكأينأاسأبىريالهللاركذو.حيبستلانعكفنياليذلاو

اممالوؤفوخلاوألسكلاوأزجعلابهوعابدقهرظنيفهباحصأنأل؛بصفلا

مدعوةلففغلابوأمونلابهوعابهرظنيفهباحصأنأل؛ةقرسلاقيرطنعءيجي

.بابسألانمكلذريغبوأ،ءانتعالا

نورخفيومالسإلاىلإنومتنيسانأنمكلذلثمعقينأدعبتسأتنكدقلو

رلكىفهللاركذنعمهافشجرفنتو،-مالسلاوةالصلاهيلع-دّمَحُمةمأنممهنأب

ساسحإلانأو،كلذنمرثكأوكلذعقيدقهنأىلَعيلنهربنمزلانكلو!ماقم

ةحىلإةفراقلادحهيفسانلازواجتيىََّحفعضيدقةميرجلاممثإبيدلا

.باجعإلاوحدمتلاوراختفالادحىلإلالحتسالادحو،لالحتسالا

هبشبتهوماَمبرَو\ةطيسباهنأاهبكترملليخيءايشأنعزواجتلابرمألاأدبيدقو
حبصتىحاهداتعتسوفنلاأتفتالئ،يحطسلاناميإلاوجذاسلاريكفتلااهلبقي

.اهنعءانغتسالارسعيةايحلالئاسونمةليسو

دوهعيفةيدابلافةايحلالئاسونمةليسوتناكافنآامتركذييلاةقيرطلاو
يفشيعتييلانادلبلانمامهريغو،ربربلادالبوبرعلادالبكلذيفءاوس،ةيلهاجلا
لاومأيففرصتلانعةنمؤملايديألاتفقوتمالسإلاءاجاّمَلَف\فورظلاسفن

سانلافقوةحضاوةنيبةمئاقادودحقوقحلللعجئااهقحبلإمهئامدوسانلا

َ.اهومزتلاواهدنع

نماهفوخلةجيتنوهامإملظلالامعأبمايقلانعيديألاضعبفوقوناكو

ىللنحتيديألاضعبتناكو،نيدتعمللءازجمالسإلاهلعجيذلاعدارلاباقعلا
نيدةماقإنعماكحلافرحناامل3اهتيلهاجيفهبترختفاوهتفراعتوهيلعتأشنام
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مهئامدوسانلالاومأاوحابتسامهسفنأمهمهئإمث،ةهجنمهللادودحاولطعوةللا

ءامدحيبتبهذملاوأنيدلامسابتاوعدتماق4،ىرخأةهجنممهضارعأو

نمفوخلااهلغلايديألاكلتتعراس،مهضارعأىتحانايحأو،اهيفلاخملاومأو

ةيلهاجلاةشيعنمهيلعتداتعاامىلإتداعوهتفرعامقيبطتىلإمالسإلاقيبطت

ليلعتلااذهثبليملحتبهذملاوأيأرلايفنيفلاخملاةبوقعوأماقتنالاىوعدب

نمةليسولاملابلسوةراغلابمايقلاحبصأوىفتخانأليلحتلاةليسوهرابتعاو
تدملاوتاحاولابلغأتحبصأوةيلهاجلادوهعيفناكامكشيعلالئاسو

دصقميهددعلاةليلقوأةقيضلاءايحألاوفارطألايفةعقاولاىرقلاوةرثانتملا

.نيدتعملانيبصاغلاعجتنمو،نيمجاهملا

دوهعلاهذهيفو،بئاصملاهذهنمنيرفاولاامهيظح"باريم"و"نالجراو"تذخأدقو

طابرلابنوسحةادبلامنوملسملاحبصأو،نمألاداسورهاوظلاهذهتفتخاةريخألا

اهفصنانكيلالاوحألاكلتنأنوعمجأسانلافرعو،نيملسملاةيقببمهطبرييذلايوخألا

،قظطنمالولقعاهغيستسيالوريمضالوقلخالونوناقالونيداهنعىضرياللاوحأ
.ريمضلاولقعلانمةلفغيفناكرحتتءايمعلاةفطاعلاوةوهشلاتاوزننمةوزنيهامنو

ةن تا
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ىمالسإلابرغملاةيضابإلانيبةقالعلا
:يتآلالاؤسلايلكابوناظقيلايبأنيلضافلانيخيشلاىلإاهتهجونلاةلئسألانم

نإوڵ©باوجلانعميفاقفتاف؟ةبرجوةسوفنيفممناوخإبرئازجلاةّيضابإةقالعيهام

.نيتلاسرلايفدرواممهألقنأنأميركلائراقللةدافإتيأردقوضرعلابولسأيفافلتخا

ىوصقلاةياغللةبيطتناكمهنيبةقالعلانإ»:-هللاهمحر-ناظقيلاوبأخيشلاانذاتسألاق

امك-دوفومهيلإتدفاوت،سمخلامهارقبيداولايفمهرارقتسادرجمبف،يداولاةرامعدعب

يأرلاوملعلالهأنملاجر5"نالْجراَو"و5"ةبرج"و،"ةسوفن"نمافنآمهيلإانرشأ
بسنتةريبكتالئاعتناكف؛ةرهاصملاوقلخلاونيدلاوملعلاةلاسرءادألىوقتلاوحالصلاو

لآ"ك"ىسيمرطلالآ"و،اهيف"نوراهلآ"وأ،ةيادرغيفالثم"تولانلآل"نآلاىلإ

"يلعنبديعسىمعخيشلالآ"و،‘فطعلايف"يلالجلانوراهلآ"وأ،نقزييف"نيشيريت

ءةبرجبةكيلمب"وريولآ"وةلقرونمنقزييف"زايتملآ"و"ةنيمتلآ"و{ةيادرغيفةبرجنم
.هللاءاشنإابيرقهفرعتسامك

نولدابتيدالبلاهذهيفمهؤاملعناكو،ةبرجبصخألاب"نورابلآ"وةسوفنتناكامكو

تالسارملابمهضعبف{أةفرعملاوملعلافارتغالنودفاوتيمهذيمالتبكاوموتارايزلا

بطقوينورابلاهللادبعخيشلانيبومهنيبناكامو،ةيبدألاوةيملعلابطخلاودئاصقلاو

ةرايزاهرخآوممتارايزومهنيواودهتلجسامكعئاذعئاشينورابلاناميلسخيشلاوةمئألا
ريخألالبقدهعيفةسوفنلبحبجاحلابنبمساقجاحلاخيشلاو«شيفطاخيشلاةمئألابطق

نعهئالمزعمهجرختدعبيداوللاًرارمينورابلااشابناميلسخيشلاتارايزكلذىلإفضأ
.شيفطاخيشلاةمئألابطق

نبيدهمليعامسإيبأخيشلانعهملعتوينورابلاءايركزنبدّمَحُممامإلاةرايزسنتالو

ےهللاهمحر-يخامشلاريسيفهسفننعركذامك‘ه١٦٩نوضغيفىكيلملاليعامسإ

كلذبدهشتامكديعسيمعسلجبءاضعأنيبنماوضعكلذءانثأءايركزوبأمامإلاناكو

.ةماعلاعناوملابةريهشلامهسلحبتاقافتا
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جاشرألاةكباشتمةدحاوةلئاعيقيرفإلالامشلايفةيضابإلاتناكةلمجلابو

.لاصوألاةطبارتم

;ةرهاصمواًروازتوةفاقثواًملعتةسوفنوةبرجنيبماجسنالاوطبارتلايفلاحلاتناكامك

.«ىرخأةهجنمةبرجو"بازيم"يفةكيلملآنيبوةهجنمةبرجوينورابلانيبامك

ايقيرفألامشيفةيضابإلانيبيناقنلالدابتلاةهجنمناكاماًمأو»:لوقيروطسدعبو
ناكامراطقألاهذهنيبةفاقثلاةقالعيفةناتموةوقهبكيهانجرحالورحبلانعثدحف

تاقبطلافلتخميفةينيدلاةيملعلاةسوفنبتكىلَعمهدامتعانم"بازيميداو"يف

نممهسيردتقلحوةسوفنبتكيفمهمالقأتالاحبو{ةسوفنبتكبةءولمممهنئازخف

،ةسوفنوةبرجةذمالتنمءابرغلارودبةلفاحاهلج"بازيم"ىرقو،ةسوفنوةبرجتافلؤم
هجولاىَلَعامتامهميدؤتىهف؛روصعلارئاسرودلاهذهةيذغتلةدبؤمفاقوأاهيلعو

يففكلذبدجاملافلسلاخيراتانثدحامك،ركشتفركذتةسوفنوةبرجنأدجنولمكألا

ءانفىلإدالبلانأاوأر"باَريميداو"لهأنإليق،رشاعلانرقلانمةيناثلانيسمخلا

اولسرأف{ةسوفنوةبرجنمةيضابإلاممغاوخإنملحاطفءاملعبكرادتتملاذإءلالحمضاو

مهيلإاولسرأفنيدلاوريزغلاملعلايلوأنملاجربمهرمأاوكرادتينأمهناوخإىلإنوثيغتسي

:ةنالءالؤهنم

.ةيادرغىلإةبرجنميبرحلايريخلايلعنبديعسيمعخيشلا-

.ةسوفننمنقزيىلإريبكلاحلصملاكلذديعسنبدّمَحُمجاحلابخيشلاو-

.ةرونبىلإةسوفننمنامحدخيشلاو-

عاشأامبماعلايدلاحالصإلاوميركلاقلخلاونيدلاوملعلارشنيفمهتامهمبءالؤهماقف

.نتفلاولهجلاتاملظحازأويداولايفىدهلاورونلا

؛مشاغلارامعتساللاهرمأعجريامنروتفةرتفكانهريخألادهعلاىفناكاذإو

نيعبكلذلاثمأعضوامك"نيملسملاممماوخإنيبومهنيبزجاوحعضيأتفيملهنإ

عفترادقاذوهاهف..اعيمجهلكىقيرفإلالامشلامومعيفءاقشألانيملسملاةوخإلا
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-ىصقألابرغملاىلإايبيلنم-نيدهاجملاتابرضلضفبرامعتسالاسوباكأ

.«تارايسلابروازتنهللادمحلاوانحبصأف

يفاهصحخلننأنكميطبارتلااذهىلَعلذتيلارهاظملاضعبكلذدعبركذمت

:ةيتآلاطاقنلا

عقوامك،حالصإلاوميلعتلاةكرحلامتدايقوىرخأىلإةهجنمرسألاضعبغرفت١-

ةينورابلاةرسألانمعقوامكوشرئازجلابةيضابإلاقطانميفيئاطسرفلاهللادبعيبأةرسأنم

.ةبرجيفةكيلمنموريولآةرسأنمعقوامك،ةبرجيف
٩١٥ه. ةنسنابسإلاوزغباهتنحميقةبرجلةسوفنةدجن -٢

اهنمةدافتسالاو‘ةبرجوةسوفنتافلؤمل-هللاهمحر-بطقلاةمدخ٣-

؛اشومعةرخالااهمدافتساتافلؤملنمربكهدعلهمدقتاهميظنتواهقيستو
مالعأمهنمجرختةنرجوةسوفنءانبأنمدادعأىلَعةيسرادلاهتقلحلامتشاو

.ماوعلارمعوينورابلاناميلسلاثمأ

ةفاقثلالدابتيفةلقراواهيفامب"باّريم"وةبرجوةسوفنةثالثلاراطقألالاجرنواعت٤-

.ةينيدلاوةيملعلابتكلارشنوعبطىَلَعنواعتلاوتاطوطخملاخاسنتساو

ديدشزاجيإبتصّحَلدقو-ةلاهمحر-ناظقيلايبأانخيشباوجيفاممهأاذه

هظفح-نمحرلادبعيلكابخيشلالضافلاانذاتسأامأ؛ةقالعلارهاظمبهنعربعام

ىلَعةنيتمتناك"باريم"نيبوةبرجوةسوفننيبةمالعلانأُيَحْلا»:لاقدقفلا

اانمايأىلإكلانهوانهنمةبئآةبهاذةددرتمدوفولاكفنتملف،خيراتلاراودأرمم

ةلسارمللمكوءلبحلاةلوصومأتفتملةلسارملاو،نآلااهنمطشنألبقتناكنإو

.خيراتلاظفحوراكفألاحيقلتوتاقالعلانيتمتيفنسحرثأنم

نورقتسيوةبرجنموةسوفننمنورجاهياًريئكدحبلب؛نيناسللادحأملقلافورغالو

يفاميسال‘©بهذملائدابمرشنونيدلاملاغمءايحإدصق"نالْجراَو"و"بازيم"يفايئاهن

ةيبهذملاتاياعدلاءاروفارحنالاهلهأىلَعاهيففاخيو.ةلاهجلااهيفمعتيلاخيراتلاتارتف
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لب.ةينمزلاةطلسلامهتوعديفمهدنستو،اهنورشنياهؤاملعلظيتلا(ةئبهولاةيضابإلاريغ)
.ارهقةجحلابمهيلعرهظينمائايحأمهلرهقت

ابلط"ةبرج"ىلإو"ةسوفن"ىلإ"باَريم"نمنورفاسياصاخشأدحنكلذكو
هئايحإلاودصتومهنطومىلإاوداعةمألاةدايقلاولهأتو"مهباطوألتمااذإتيمملعلل

ةيملعلاةضهنلاهنمتأدتبايذلاحلاصنبىحيخيشلانأشوهامك،هحالصإو

.نيريثكهريغو3"باًريم"بةثيدحلا

|نورجاهي"ةبرج"و"ةسوفن"لهأىرناننأيهكلت،رابتعالابةريدجةظحالملجسنانهو

نورقتسيالو"ةبرج"و"ةسوفن"ىلإنورفاسي"باريم"لهأفالخبهنونطوتيو"بازيم"ىلإ
نماهلصأتالئاعدحتالكلذلنودوعيئملعلانمممتاجاحنوذخأيلب،امهيف

راصخناىرتاهئاملعبةينغلاةيعبتلاب"ةبرج"و-"ةسوفن"نأكو5"_ملعأامىلَع"بازيم"
الو.هيلعةريغدشأوةيحضترثكأكلذلتناكف،اهيفيضابإلابهذملاىلعةظفاحملاةيلوئسم

املهملاعمنمسردنااملةددحجلاويضابإلابهذمللةنضاحلاةيماحلالزتمل"ةسوفن"قمرج

.نورقلاربعلحاطفءاملعوديدانصلاطبأنماهيفرهظ

ىرتتنكفةلأسملا"ةسوفن"تنبتدقومهنيبميلعتلاديحوتلمهدهجاولمعمهنأهلاو

امك-"بازيم"ىلإانايحأو"نالخجراَو"ىلإىرخأو"ةبرج"ىلإةراتنولحرياهنمخايشألا
ملاعىلَععمتجتةفلتخملاةيضابإلانطاومنمذيمالتىرخأتالاحيفىرنمُت-اقباسانلق

يبأخيشلاذيمالتدحأءايركزيبأنبىيحيءايركزوبألعفامكةدحاوةفاقثنوقلتيودحاو

دمحأنبىسوماريخأةسوفنلبجيفرقتسانممو.يعصملافسويخيشلاةبرجاورقتسانيذلانييبيللانم(
جمهاولاومحنبىسيعمهنمو.امبنفدوةراوزيفيفوتو،يبازيملادّمَحُمخيشلامسابسانلانيبرهتشادقو"يوادرغلا

ليجلايحاونضعبيفو.ةقطنملالهأاريخأينربخأامكامبيفوتو،تانبودالوأاهيفهلو،تابيحرلانمجوزتدقو

دجوتنمضفبتلأسامنو.كلذهبشأامو،يبازيملاةلخنو«يبازيملاةنوتيز:اهنلاقيفنييبازيملاىلإبسنتكالمأ

انهو.كانهنمانلصأنأوأبازيمنمسانألتناكامبراولاقو،ائيشقيقحتلاىلعاوفرعيْمَلكالمألاكلتممنزوحب

ضصبيناوناكنييازيمنعىورتصصقكانهو.كلذقوفائيشفرعنالو"يازيملاربق"ىكنسيانتاباغىدحإيفريق
.اهملاعمحضويامرهظيملاذإصصقلاقاطنىلإخيراتلاقاطننعنآلاتجرخاهنكلوقطانملا
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"ةسوفن"نمةبلطهيلععمتجاوهنامزيثداسناكدقف،يخامشلايلعنبرماعنكاسم

.كانهوانهباحصألانيبلصوةزمهناكف"برغملا"و"نرفي"و"رمد"و"ةبرج"و

يذلا"باَريم"لاداجنإ"ةبرج"نماودفونيذلاةثالثلاءاملعلانأشوهامكو

ةرمثمهتكرحلتناكفكلذمهلىئأتدقوحالصإوفيقثتىلإذئتقوهعمتحجبجاتحي

7ىلإاَهبعتمتنلازنالةكرابم

اممرثكأجراخلانممهيلعدرينمىلإنوداقنيواًبلاغنوعضخيربربلانأمولعمو

:مهةئالنلاءاملعلاولخادلابنمنوعواطي

ناكف؛نامحدخيشلاوجاحلابخيشلاو،يبرحجلايريخلايلعنبديعسنامثعوبأخيشلا

.ةرونوببيصننمثلاثلاونجسيبيصننميناثلاو،ةيادرغبيصننملوألا
ىلڵَععنشيفطابطقلاىَلَعاهنمهتبلطتدفاوتكلانهملعلالبحقرامو

خيشلاةثيدحلاةيملعلاةضهنلاسيئرىَلَعتاثعبتفلتخااريخأو،هدعبهذيمالت

.«لازتالو-هللاهظفح-ضويب

ةكرحنأهيلإريشأنأيليقبعطقمهيفوقباسلالاؤسلانعةباجإناخيشلاهلاقاماذه

رهدزيانايحأةلصاوتمةرمتسمتناكفارطألاهذهنيبةيحالصإلاوةيملعلارزجلاودملا

ةلصوةوخألاوةدوملاتارايزمهنيبيرجتفرارقتسالاوءودهلااهدوسيواعيمجاهيفملعلا

ءاهيقابنماهلثوغلانوكيف-اهبناوجضعبيف-اهضعبيفةايحلاقيضتانايحأو،ماحرألا

"ةسوفن"تيظحدقو،ةكرحلابلقطسوتملااهعقومب-"ةبرج"تناكلاوحألاعيمجيفو

يبأمامإلاتارايزقالطإلاىّلَعاهمهأناكةيعامجوةيدرفةددعتمتارايزبرصعلااذهيف

.عامسألايفنرتنيترايزلاكلتءادصألازتالو،ضويبمامإلاةرايزو،قاحسا

___
ةقالطنالاةظقيلاوأةضهنلاةكرحنأنملوصفلاضعبيفهيلإترشأامديؤييلكابانخيشنممالكلااذه١(

ةيوقدينيحىلإنيحنماهلحاتيناكنإو،ةطبارتمةلصاوتمرمتستوعساتلانرقلانمادبتبعشلااذهل

.رهظأوحضوأاهتكرحنوكتفةعرسوتابثيفمامإلاىلإاهعفدت
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ةعدبلاحافكءملظلاحافك،ةليذرلاحافك:هناولأوهرهاظموهروصىتشيفلطابلاحافك

يلاروصلانمةروصيطعيهنل؛اهيفبتكأنأتدرأيلاعيضاوملانمعوضوملااذهناك

لضافلاذاتسألابنيعتسأنأتيأرو،باتكلااذهيفمركلائراقلاىلإاهميدقتىلَعصرحأ

امعيمجىلَعىتأفرلايناتأدقوعوضوملايفالاؤسهيلإتهجوفنمحرلادبعيلكابانخيش

هلاقامميركلائراقلايلإفهبيفتكأوهصنبهبتكأنأتيأردقفكلذلو،هيلغدازويسفنيف

ةمدخولاضنوحافكاهنكةبازعلاةايح»:ةيفاعلاوءانهلابهدمأوهاعروهللاهظفح-انخيش

،لمعلالاصىعاهٹعبواهنيديفاهفيقثتو،امتديقعحيحصتةمألافيحورلابناجلل
ةيئافكضورفةدعباهنعمايقلاو،تاقبوملاولئاذرلايفسامغنالانعو،هدسافنعاهفرصو

ىلإنوعطقنيمهئإلجأ..اهعييضتبتكلهوةمألاماظنلتخالةلمهموةلسرمتكرتول

ةليذرلاوملظلاةمواقمو.ةماعلااممادآىلعةظفاحملاىلإامتوعدوماعلاحلاصللةمألاداشرإ

3اعوطتكلذلكبموقتو،اًموينيدايملاهذهودعتداكتال،اهلاكشأواهروصىتشيفةعدبلاو

وأةئيهوأةموكحنمابترمنوضاقتيالو،اروكشالوءازجنوديريال،هللادنعامءاغتباو
،لغدالوهيففيزالصلاخبهذنعنابأفناديملااذهيفمفدعمنحتمادقلو،ةسسؤم

.ىقبأوريخهللادنعاموهللادنعامبمهقلعتنعاوبرعأو

اربتعماملبم"بازيم"بدجاسملاةمئأضعبل-مدقنمدهعلابامو-ةموكحلاتمدقالعفو

امءاغتبابجاولااذمبموقأنوكرتتنأاًِإ»:الئاقهضفرفدهازلادباعلايوهتسينأهنأشنم

ةموكحلاتكرترسلااذهلو««نيتلزملانيبةلرتمالوةالصلاةمامإلزتعانأاموفلادنع

كلسنممهربتعتملوءارح[نالجراوو]"باًريم"يفنيتضابإلادجاسملاةمئأرمأةيرئازحلا

.يرئازخلارطقلارئاسيفةمئألانممهريغنأشوهامكفاقوألايفظوم

،يقيقحلااهعباطبةظفتحُم"باريم"يفةيضابإلاةعماجلاءاقبيفربكألاعلضلانأنَحْلاَو

يذلالاقعلايهف،ةليلحلاةسسؤملاهذهىلإهيفلضفلاعجرينيتملاميركلاقلخلاونيدلاعباط

زجاخحلاوليبسلاءاوسنعفارحنالانعوخسفتلاوللحتلارايتءاروفارحنالانعةمألاديق
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لانمكف..ةيسفنلاظوظحلاوتاوهشلاءارولاسرتسالانعاًديعبريهامجلافقوأيذلا

ةناهإولالذإوةنتفوبيذعتوميرغتونجسريثكىذأاهلمحبعالطضالاليبسيفاهدارفأ

اوتََوانلهلوسرلوهللاًحصنو،نيدللةرصن،مهتلاسرءادأنعكلذنمءيشمهدصيملف

.0')«نرباَصلابحشواوناكَساامواوفصاموهليبسيفمُهاَصأم

ىلحأامايو)لطابلاةعراصمنمانيدبنيمئاقلاىدلىلحأةايحةمَتنكتملاذإف

هقيرطقشيَقَحْلااوأرامنيطساقلالابأنهيالناكاذإو،(نيملاظلاصيغنتليبسيفءاقشلا

.اطاشنوائابثهرشنوهرارقإيفنودادزيهراصنأو،هفدهوحن

نإو،هناولأوهروصىتشيفلطابلادضرمتسمعارصةايحآلإنوكتالةبازعلاةايحنإف

ليبسىَلَعاهنمركذنلطابلاوٌقَحْلانيبفينعلاعارصللائاديمتناكاياضقبحفطيلاهخيرات
:ةيتآلالئاسملاجذومنلا

ىلع""ةأرملاثاريمءاغلإةلأسم.اهبلسوتلاوروبقلاىّلَعءانبلاةلأسم:(عدبلاحافكيف)١-

.اهيمَحنعةأرملاباجتحامدعتاهجلاضعبيفنآلالمعلاهبيرجيامبسحو.ةيلهاجلاةداع

ةدماهفصاوعتفصعودالبلاناكرأاملتبرطضاةفينعتالمحاهدضةبازعلاتراثأ

عممداصتتيلاتاداعلافولأمكرتىلإنوعديوقَحْلاهجواهيفنونيبيةبازعلالظو{ةليوط
اممت«اًرينكاريخنوهركيامىلعربصلايفنإفاهتقرافمسوفنلاتبعصتسانإوعرشلا
.ممياوصمهيلإداعوقَحْلاهجوسانلامهفىتحنوتبريونوعرقيونورذنيونورشيياوئتف

.اًوهزناكلطابلانإلطابلاقهزوقحلارصتناف
ىوقامتزكريتلاءاغبلاتاراحوءانخلاشاشعأنمندملاريهطت:(ةليذرلاحافكيف)٢-

،هعراوقوهرجاوزبعامسألاكصيدجسملادمصفناطلسنماَهبهللالزنأامىواعدبرفكلا

ةينمزلاةطلسلاعممتعامو،هعانقإوهتمكحبلقعلاظقويو؛هنيهاربوهججحببولقلالزلزيو

ةرجشتشتجاىتح،ديدمتوقيقرتو،ديعوودعوو،ءاخرإوبذجو،ءاخروعزعزيق

."يحأايال"لصفيهتبتكامعجار٢(
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كنويعلانعةعيظفلارظانملاكلتحبشىفتخاو،رارقنماهلامضرألاقوفنمةثيبخلاداسفلا

راشتنابنولاييالنيذلانييناوهشلاقاسفلاهوجويفكتهتلاوداسفلاةيرحبابقلغناو

راشتناورامقلاةلأسمو.ابارشواكيبرومخلاةلأسمكلذكو.ةدعاصلالايجألاداسفو.ةليذرلا

هلتناكوبتارلااهدروةيعامتجالاتافآلاهذهلدجسملاةمواقمتناكدقف؛هقيرح

.تابسانملاىدلرخآلنيحيفاهعوضوميفتالوجوتالوص
عمليجنمرثكأامبرحتماديذلايرابجإلادينجتلاةلأسم:(ملظلاحافكيفو)٣-

ةنسيلاوحيأ.ايئاهنةيملاعلابرحلامايأاهتغلأنأىلإم٢١٩١ةنسنمةيسنرفلاةموكحلا

ةلواحُمو،ةينيطنطسقبةميدقلانييباريملاةربقمءافصتساةلأسمو«سكملاةلأسمو.م٤٣

.كلذريغىلإةماعقيرطىلإاهليوحت

اهفقاومنمافقومكلتحرشاذإ-اهازغمَزُكاهل-ةقداصةروصكيطعأيلعلو

ندمضعبيفتعقوةليذرلااياضقنمةيضقءازإامتذخمايلاةمواقملابيلاسأو،ةيلوطبلا

ةليلحلاةسسؤملاهذهنملينللةعيرذاهذختتلاهتصرفزاهتناملظلاةطلستلواحف3"بايم"

تيقلف{ةّمألايفةينيدلاحورللالتقاهبنيمئاقلابليكنتلاو،اهقلحيفةرجشلاكتفقونولا

.«عرُصَقَحْلاعراصنموتاونسسمخنمبرقيامتمادبرحدعباهعرصماهيف

تدرفأدقل:هيبنت»:لوقياهرخآيفواهيلإراشألاةيضقلاكلتلةصالخاذهدعبركذيو

اَهَئِإ،امبلصتيام7اهراودأاهيفتحرش.ةئاموحنامتاحفصغلبتةصاخةلاسربةيضقلا

دجسمللةعئارةروصهيطعتةقيقحلابلاطاهنعينغتسيالةميقتامولعمىّلَعلمتشتل
.«"باريم"يفهناطلسو

ئراقللهلقنأنأتيأردقونمحرلادبعىلكابانخيشلضافلاذاتسألاهبباجأاماذه

،اهيلإئراقلاقوشريثأنأتلضفدقفاَهبدهشتسايلاةريخألاةيضقلاادعامهصنبميركلا

ةميقلاةلاسرلاكلترشنهلحيتيو٠قْرطلاريبكلاانذاتسألرسيبنأىلاعتوكرابتهللاوجرأو

رادلحيتيهلَعَلوأ،ةروتبمريغةلماكئراقلااهدجيل؛ةماهلاةيضقلاوأ،ةقيشلاةصقلاوأ

.نيتلاحلايروكشموهواهرشنفرشتولانبةوعدلا
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ةيونم
ةرتف"ةيليطصق"و"فوس"و"نالجراو"و"غيرأ"دالبنمةنوكتملاتاحاولاةقطنمتشاع

تامجهلاتناكو،ىرخأروثتىمحاهادحإنمصلختتاملاةيلاوتملانتفلانمىناعتةليوط

طبرتيلالفاوقلاوةعوطقمنوكتداكتقرطلاتناكو،كانهادغوانهمويلاهجوتكفنتال

يلاعئاقولاءابنأاًمضرعركذتخيراتلابتكو،فقوتتداكتعئاضبلاعاونأبايداصتقادالبلانيي

.رخآائيحباهسإبو،اًئيحزاجيإبكانهوأانهعقتتناك

ئراقلاىريلةملؤملاعئاقولاوتاراغلاونتفلاكلتنمةلثمأركذنفوسلصفلااذهيفو

حافكلاىدمو،ةليوطنورقيفنحمنمدالبلاكلتهيناعتتناكاملةحضاوةروصميركلا

.ءاقبلالجأنمهتحفاكيذلا

:يليامركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأةمجرتيفييجردلاتاقبطيفءاج+٭

.«ةئامعبرأونيعبسوىدحإةنس"غيرأ"دالببةنتفتعقوهنأركذو»

3"ولجآ"ىلإسابعلاوبأأجتلافدالبلاكلتنمءاملعلارفنأةنتفلاهذهةجيتنتناكو

."نالجراَو"ىللفسويبوقعيوبأهوخأأجتلاو

:لوقيفنتفلاكلتنمةنتفرابخأيخامشلاسابعلاوبأانيلعصقيو

لزنمتهودرفةوارغمسابعلاوبأهيلعدشحفغيرابلزنيفرطملاميلدنبنانعنأركذو»

املفمهسوؤرلمحوالجرنيتس"تفوطيينب"نملتقدقو،هومزهوهودرفمهدشحفةيناث

عمجو،فلأبرقمهئإ:ليق،"نلزيتروونب"هعمنمرثكأو،اهنفدوسوؤرلاذقنتسامهمزه

اوبرقىمحخيشلامهبرعشيملفهريسىفخأوهتييبتوخيشلاردغدارأواميظعاعمجاضيأ

هيلععمجوهرصقمدهوهدجيملفسابعلاابأدصقواليلىرسوسوساجعمربخلاهيلإعقوف

كايإفرادغلجراذه":رانلفنبلفلفهللاقف"يداولاسأرلهأو"نلزيتروييب"سابعلاوبأ

رواجالو،اًسصانفلاختنأكايإ:هنبالنامقللاقو.كتيؤربلطاذإهيلإجرختنأ

لاق.هيلإجرخينأسانلاهعنمفسابعلايبأةيؤرنانعبلطف.اًحشاكلماعتالواحضاف

دسفأو.عيمجلالتقنمريخدحاولالتقنأل؛هولتقافعوجرلانميبأنإ:هللادبعوبأخيشلا
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ةثالثوةئامثالثلحترانأدعبهقحلئةئامسمخونيتنثاماعكلذو،ةباغلادسفأوليخنلانانع

.اولتقنماولتقو،هيلعاوردقاماودرتساوهومزهف"مهريغمهعمو"نلزيتروينب"نمرشع
عقتتناكييلاةريثكلاتاراغلانمةراغرابخأييجردلاسابعلاوبأانيلعصقيو

.دالبلاكلتيف

نمةراغتراغأ:لاقعيبرلاوبأركذو»:ريخلانبنسكامنعثدحتيوهويييجردلالاق

نسكاممهنمخياشملانمةدعمهعبتافمهمنغتقاسف،"غيرأيداو"سأرىلَع"نيجوتيب"

دنعالإمهباوقحليملف"يرمدلاهللادبعونسكوصرينبىسيعويليلولاسابعلاوبأو
تذفندقوًآلإاهودرتساامو،اهتلمجبمنغلااودرتساىتحنودرتسيةدماوثبلفمهئايحأ

تملعوخياشملالاحىَلَعتعلطادقو،ةطبارمزوجعمهيفناكو:ليق.تداكوأمهداوزأ

مهعضتنأمهيلإتبغرفاعروتهلكأقوريالاهموقماعطنأو‘تذفندقمهداوزأنأ

.«اهلئاسمنعمهلأستزوجعلاممتءاجاولصوبرغملاةالصتقوناحامنو.اماعط

ةراغاوراغأاذإءالؤهيموقيفنولوقتاممهتلأسىَتَح»:يييجردلالوقيرطسأدعب

نذإتنأو:اهاولاقف.؟جرحكلذنمملعلهفاوذخأامةاكزينوطعأاوذخأواومنغو

.«اهماعطاوقوذيملواوفرصناف؛؟زوجعايةمومذملاةلاحلاهذهىلع

تجرخةلفاقنأركذو»:لوقيفةملؤمةصقثادحأاضيأييجردلاانيلعصقيو

"يدونونأ"ىلإالصوالف"غيرأ"ىلإنيهجوتم"غيرأ"لهأنم"نالجراو"نم

ركذيفسابعلاوبأبهسيو،«اولتتقاىمحنوقتسياهيلعاومحدزاف«ارثبيعي

.ةملؤمبقاوعنماهنعجتناموةعقاولاثادحأ

نبىسيعىسوميبأةمجرتيفىقرويملاةنتفثادحأضعبينيجردلاانيلعصقيو

نيثالثوةثالثةنس"رزوت"َدَرَوةلباقلانبابفرعيلجرييثدحدقلو»:لوقيفنسكوصري

ىلإ"غيرأ"نمهركسعبهجوتفيقرويملاقاحسإنبىييليخيفبتكو.ةئامتسو

&"ىسيعالات"لزتفةحصلاىلإبرقأاذهو3"غيرأ"ىلإ"نآلُجراَو"نملاقوأ3"نالجراو"

فرعنمممهعمنمضعبمهرذنأفعورزلايفمهلويخاوقلطينأبارعألاودانجألادارأو

ءاحلصةبازعلاجرىلإبوسنمعضوماذه":مهللاقومهرذحوهلهأوعضوملالاحاميدق
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مهللاقو.فقوتنممهنموىحنتنمدنجلانمف3'مهايإومكايإفمهقوقعىقتينيكاسم

ىلَعاوعديلفمهللقؤ©بصخلااذهيسرفعنمأ‘فيخساذهمالكلا":يقرويملابتاكورمع
نبالاق،‘فافختسالاولالضلااذهيفهريغهبىدتقاو،ىعرتعرزلايفاهقلطأو."يسرف

."سرفنورشعوعبساهعمتامو،اهجرسواهنسرلإكانهنمعفرامهللاوف":ةلباقلا

.مولظملاةوعدةباجتسابابنمهنكلو{ءايلوألاتاماركبابنماذهسيلو

مايأبكلذدعبف»:لوقيفنتفلاكلتضعبيتازملارانمنبدوبعةمجرتيفييجردلاركذيو

نمهلزنمبهوقلف‘كيدلمنبروصنمبفرعيمهيفلجراَهبجرخراكنللةراغهيلعتراغأ

.«هيلعهللاةمحراديهشلتقىتحهلهأوهلاموهسفننعدوبععفادفقيرز

ييلانتفلاكلتنمةنتفييجردلاسابعلاوبأركذننللادّمَحُميبأةمجرتيفو

هتقلحبدمَحُموبأناكو»:لاقنيفرطلانمةضيغبلاةيبصعلاولهجلاببسببشنت

اذحأنوشخيالدكَحُميبأىَّلَعتبتردقةمئاقةقلحلااَهبلزتمل"نيرازنيت"يف

.اًببساهجورخلهللالعجىتحدحأمهسمالو

يبأهذمالتناك»:لاقةياكحلاهذهنمهقاسعيبرلوبأناكاميفكلذببسو

"بازلا"و"نالخجراَو"و"غيرأ"و"فوس"لهأنمفلخينبناميلسعيبرلا

نيبذثنيحةنتفلاتناكو،"نيرازنيت"بدّمَحُميبأىلَعاوفلحدق"ةيليطصق"و

3"نتوريونب"امهللاقيةليبقمهنمةيبهولاف؛مهتيكلامومهنيبهو"تنيسكت"

النامأيفاهنمةبازعلاوةنتفلاتناكف،"تنيسكتىب"لئابقنممهادعنمةيكلاملاو

نُمملهاجلجريقرف"نتوريونب"رضحنأبردقف،هنوعمسيالواهوركمنوفاخي
:نيدشاحلاركسعلالهأللاقف"رانظنف"لهأنم".ريزوت":هللاقيةقلحلاهتلمش

نمةعامجددعىح،نالفونالفونالف:مهللاقفاولعفف3"اوتصناواوتكسا"

اوعدتساولاتقلااوكرتكلذهنماوعمسساَمَلَق،رادلاءوسوةنعللامهيلع،مهتمئأ

."؟اقحكلذمتعمسأ":لاقفربخلاهوربخأف«ضاقننبهرهطم:هللاقيمهلاخيش

اليلاوجرخكلذةبازعلاعمساكَلَف،"اولتقاواوبساواوقرحا":مهللاق3"معن":اولاق

.«مويلاىلإاوقرفتو
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ىدحإريخلانبدكَحُمهللادبعيبأةمجرتيفيخامشلاسابعلاوبأانيلعصقيو
اّمَلنيقلبنبدامحهللاودعنأ-عيبرلاابأنظأ-خيشلاركذو»:لوقيفتابكنلاكلت

رمتيهواهاريلاًحابصلجرفقو،ةريثكتناكوهدونجب"ةوارغمةيدك"ىلَعلزن

رمخلانأهلركذو،اهلهأرصاحفمهددعةرثكنمرهظلاةالصىلإةلصتمهيلع
ءافعضلاىدانو،نامألاباوجرخانأهيدانممهادانفجاجحنوحلاصلاجرهيوخأو

ددممهاتأامفارهشوحنارصاحممهلتاقفدحأجرخيملف،هلةعاطتساالنمو

انايأالتاقف،يرامزرولاروصنملاءانبأدوعسموهللادبعهيفاجربلإاًرهقمهذخأف

هسفنبهللادبعىمرف"جربلاىلإرانلاتمرضأودوعسملتقف}هعمجأبركسعملا
هيبأكنوكينأاكمطهلمحوهنبادامحذخأو،مهنمهللاهاحنوعنتماوىضمفاًجراخ

.«ةأرجوةدحنوةعاجش

نادلبنماهريغيفولب،كانهعقتتناكيلاةعباتتملاةيلاوتملانتفلانمجذامنهذه

الو\دحأىلإنونئمطيالو،مالسبنومعنيالوشيعبنوأنهيالناكسلاناكفتاحاولا

ةرجهلاىلإهعفدتثادحأثدحتىنحناكميفرقتسيداكياممهضعبنإلب؛ناكمىلل

.ىرخأةرمثادحألاونتفلاهتقحلاناكمدصقاذإف،رارفلاو

ىلإةدحاوةلئاعقيرفتوةرسأتيتشتيفببستتثادحألاونتفلاكلتتناكاماريثكو

يعونودباضيأنورخآلادصقيو5ائاكمطيطختالويعونودضعبدصقيفإةفلتخمتاهج

تعقويلابورحلاونتفلاضعبىلإانرشأنأقبسدقوىرخأةنكمأقافتاالوطيطختالو

تعاضو،ماحرأجئاشوتعطقورسأكلذبتتشتف،"نآلجراو"يفوأ"بازيميداو"يف

مالسلاهدوسيانطومو{هيفنكتستانمآىوأمسمتلتيهولاحرتلاولحلانيبةميركسوفن
.هيناغموهعوبرنيبرقتستل

بجب
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عافدلاتارامإ

ةماقإيفيمالسإلابرغملاةّيضابإركفمكحلايفمالسإلاجهنمنعماكحلافرحناامدنع

نمليلقونودشارلاءافلخلاهيلعراسو،مالسإلاهمسريذلاجهنملاىلإةمألابدوعتةمامإ

ثالثاوماقأو،ايبيليفةبرجتلاباوماقفزيزعلادبعنبرمعلثممهدعبنماوءاجنيذلاةمئألا

لكنمتابرضلااهيلإتهجودقف،لوطتورقتستنأنهادحإلبتكيملةبقاعتمتامامإ
قرشلانيبربعمينارغجلااهعضوبيهو-ايبيليفةبرجتلاتلشفاملو،بناجوةهج
هذهةمئأبلغأعاطتساو.ةيمتسرلاةلودلااوماقأفرئازجلايفةبرجتلااوداعأ-برغلاو

تامامإلانمميوقلايمالسإلاجهنلاىلَعريسلانمةمألاهتفلأامىلإمكحلاباودوعينأةلودلا

.ترمهاتيفةمامإلاتضرقناوةلودلاكلتىلعىضقفصنونرقنمبرقيامدعبو،ةلداعلا

ةلودءانبةماقإيفايدجاريكفتبرغملاةّيضاَبإركفيملةيمتسرلاةلودلاىلَعيضقذنمو

مهايندمهريغلنيكرات،مالسونمأيفاوشيعينأىلَعنولمعياوناكامو،ىرحخأةرم

نأنايحألانمريثكيفاورطضادقفكلذمغرمهئكلو؛عابسلاشرامتاهيلعنوشراهتي

عقوتتوأمهلودعةمجاهمنعرابخأمهغلبتامدنعكلذو©عافدءارمأمهومسءارمأاوعيابي

.عافدلاةكرعميفمهدوقينأىّلَعهنوعيابيمهنمدحاوىلَعنوقفتيمهنفمهيلعلرتيرطخ

ىلإجاتحيالف،اّيئاقلتةرامإلاوةعيبلاتلطبدالبلاتنمأو،ودعلابهذو،كراعملاتهتنااذإف

.سانلارئاسكادرفريمألاحبصيعافدلاتامهمءاهتنابلب؛لزانتالولزع

ممئاطوأومهسفنأوممتامرحومهلاومأنععافدلاىلإسانلادوقينأمامإلالوختةعيباهنإ

رومألاتعجرورطخلالازواونمأاذإفهدودحوهللاماكحأةرتفلاكلتيفمهيفومهنيبميقيو

عضولاىلإايئاقلتاوعجرو؛مهمامإنعةمامإلاتلازو{مهقانعأنمةعيبلاتلحناامياصنلإ

.ةكرحلاهذهمجنتنألبقهيلعاوناكيذلا

وأةعقاوثادحأةمباجملةنيعمفورظاهيضتقتةتقؤمةرامإةيضابإلادنععافدلاةرامإنإ

قيمعمهفىلَعلذيئانثتسالاميظنتلااذهو.ةرامإلاتلازفورظلاتلازاذإف{ةعقوتم
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الف،لامعألانملمعيفةدايقمهعمجتملاذإسانلانمةعومحبيأنإف،ةيرشبلاسفنلل
.لشفلاىلإمهبيدؤيامناعرسءارآلافالتخاوقارتفالانأكش

يفمهودعممبلتاقيوةكرعملايفمهفوفصمظنيو‘برحلايفمهدوقياريمأاوعياباذإف

ردجأميظنتلااذهناك،مهنيبقحلاميقيكلذلكيفوهوةدحومةطخوةمظنمفوفص

.ءادفلاوسامحلاوةسفانملاحورمهيفريثيو،ةعنملاوةزعلاوةوقلامهيفثعيينأ

كلذو،لاوحألانمريثكيفةيمسرلاةلودلادعبميظنتلااذهىلإةيضابإلاجاتحادقلو

.مهلاومأزازتباومهيلعموجهلاديريايدتعمنأمهغلبيامدنع

يفةركفلاهذَمهلحضوتجذامنلانماددعميركلائراقلاىلعضرعأنأناكمإلايفو

:ةيضابإلادنعيلمعلاقيبطتلا

ةيأنودبوةليغ"ةمحلا"يفدلخمنبديزيمساقلاابأيمطافلاهللانيدلزعملالتقامدنع١-

هوعيابفبويأنبالغيرزخيبأةمالعلاىلإاوءاجوةيضابإلابضغمساقلاوبأاهانجةريرج

ثبىَّتَحلمعلاأدبو،ةعيبلامهنملبقو،ةيمطافلاةلودلاناكرأضوقينأىلَععافدمامإ

رزخوبأراشتساو.ةّيضابإلابةرماعلانطاوملامكحنعلزانتيوحلصلاضرعييمطافلاهيلإ

.لاتقلايفرارمتسالاهنماوبلطواوضفرفعوضوملايفهباحصأ
لالتحااوررقيمالسإلابرغملانمةيمالسإلاروغثلابلغأنابسألالتحاامدنع٢

لبقتو،عافدمامإهوعيابف،يمومسلاءايركزابأمهيلعاومدقو"ةبرج"لهأعمتجاف3"ةبرج"

.نيملسملاومالسإللةفرشمودعللةيزخمةروصيفهدرطىَّنَحودعلامهببراحو،ةعيبلامهنم

رصنتساف،"ترق"نم"نالجراو'ىلَعموجهلابالجنباررقه٦٢٢١ةنسيف٢٣-

مهيلعاومدقينأىّلَعاوقفتاو{ةدجنلاممتعاجف"بازيميداو"يفممناوخإب"نالجراو"لهأ

هدرينأوودعلامامأفقينأمامإلاعاطتساو©عافدمامإميهاربإنبدوادخابطخيشلااعيمج

تحجرولبسلاتنمأوودعلارفامدنعورصعلاكلذءارعشاهنعثدحتةركنمةميزهيف

نيبيداعلاهناكميفحبصأو،سانلاقانعأنعخابطخيشلاةعيبتلحنااماصنىلإرومألا

.ةمألادارفأ
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لهأعمتجاف،هنعلفاوقلاقيرطعطقو"بازيم"يداوىّلَعموجهلانابرعلاضعبررق٤
رادأو©عافدلاشيجداقف،عافدمامإييقزيلاىسيعنبناميلسخيشلامهيلعاومدقو،يداولا

الاماكراتهرابدأىلووودعلامزمناوءادهشناديملافطقسو،لاتقعقوو،ماظنبةكرعمل

.ةمألاىلإايداعادرفهناكمىلإمامإلاداعةكرعملاءالحنادعبو،اًداتعو

بكنرافم"نلخراو"ىلمحهوةيطنسقبونجىلعهذوفنةشوشوبأدّمَحُمبصن-ه
كلذلاودعتسافيداولالهأعمسف3"بازيميداو"ىلَعمجهينأهلرطخو،ليعافألااهيف

دوجوملابابشلارفنتساوؤ©فوفصلامظنفعافدمامإيلكابدمحابنبومحخيشلامهيلعاومدقو

كلذبةشوشوبأعمساملفدودحلادنعودعلاءاقللدعتساو،بئاتكلابتكوعجرف،دلبلاجراخ

مهيلإثعبفهتبيهطقسياللكشبعوجرلادارأفةبقاعلافاخدادعتسالارابخأهتغلبوميظنتلا

اولخدتو}مكتعاطيلإاومدقتلمايأةنالثورهشةدممكتلهمأينأاوملعا":اهيفمهللوقيةلاسر

نولازيالولجألاىهتنادقو3"مكتلتاقيرمألاولثتمتملولجألاىهتنااذإف"ناطلستحت

.ةرضاحلعنلافبرقعلاتداعنإ:لوقيمهلاحناسلو،هنورظتني

ناونعتحتناظقيلايبأانخيشةمالعللةلاسرنمفرصتبروصلاهذهتسبتقادقل

.«عافدلةرامإجذومن»

عقوتوأرطخعوقوتالاحيفبرغللةّيضابإاهدقعيلاعافدلاتارامإنمجذامنهذه
ةيلمعلاميظنتاهنمدصقيناكةتقؤملاتارامإلاهذهنأىريخيراتلاثادحألعبتتملاو.هثودح

عافدلامامإنيبقرفلاوأةيبرحلاةدايقلانيبواهنيبقرافلاوعافدلاوأموجحلاتالاحيقةيبرحلا

عيمجىطعيهلإ،ةدودحمهتمامإنأمغرعافدلامامإنأمويلاىمسامكةحلسملاتاوقلادئاقو

ةمامإبهمايقةدمشيجلاةدايقىلإةفاضإلابنينمؤملاريمأوأنيملسملاةفيلخلىطعتيلاتايحالصلا

نسمبصنيلاةلاحلايهتنتامدنعهنكلو،دودحلاةماقإىتحماكحألاعيمجيرجينأهلفعافدلا
.ةصاخلافورظلاكلتيفهلتيطعأقلاتاصاصتخالالكهنمبلستعافدللامامإاهلجأ

ىَلَعنيطلستملاضعبدعتسيامدنعفناودعدرلدقعتتناكتامامإلاهذهنأكشالو

اًضيأمهنودعتسيمهيلعىدتعملانإف،كلبلاباحصأىلإهرابخأريطتوامدلبةمجاهملمكحملا

ةدايقلاطورشهيفرفوتتنملةمامإلانودقعيف{ةمواقملالئاسونوئيهيومهسفنأنععافدلل
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يفلخلاعاقيإليدتعملاطوطخوأفوفصىّلَعموجهلابأدبينأعافدلاقطنميضتقيدقو

.اناسحهللعجيْمَلامبهتأجافموهميظنت

متلاومأنملهسامىلعلوصحلادصقبلئابقوأتاباصعاَهبموقتييلاةئجافملاتاراغلاامأ

وأاهارينملوأاهاقلتيمنو.ةرامإدقع4ميظنتلاوريكفتللةصرفكرتتالاهنفكامبرارفلا

بلغأاهبعمسينألبقعئاقولاكلتيهتنتدقو،يقابلاىلإخيرصلابثعييمتاهبعمسي
وأيعارملايفةيشاموأ،قيرطلايفلفاوقفدهتستتاراغلاكلتتناكاذإاميسال،ناكسلا

هضعبفاطتخاوأ،هفاطتخااملرسيتياماهنمفطختف.نيتاسبلافارطأيفاهراجشأىلَعالالغ

ءامامهنموأقورسملالاملاباحصأنموأاهنمىحرجوىلتقنايحألابلغأيفةكراترفتمث
يفممتاباغلاًسارحنوذختي"باريميداوو"نالجراو"لثمتاحاولاناكسناكدقفكلذلو

تاباغلاقطانمفلتخمىّلَعنيحلسمنوعزويسارحلاكئلوأناكو.رامثلاجوضنلوصف

وأتاراغلابنيمئاقلانيبوسارحلاكئلوأنيبةيماحكراعمبضنتاماًرينكونيتاسبلاو

ضرتعممهقيرطضرتعااذإو،نورفيونوسلتخيفتاعامجيفاليلنوللستينيذلا،تاقرسلا

ناكماهنمولخيالنيلاةيداعلاتاقرسلايفلخادثادحألانمعونلااذهنأريغاولتقواوبرض

ءةرمتسمةسارحوةظقيمزلتستامنوعافدللةصاخةرامإدوجويضتقتاليهف،نامزالو

ةبازعلافارشإتحترئاشعلاسلاجبهنيوكتىلعنواعتتصاخزاهجهللعجدقفكلذلو

لجسملماكماظنزاهجلااذهلو3‘'»"نادروصمإ"ىمسيزاهجلااذهمهنمنوكتينيذلادارفألاو

فرعتيل،ميركلائراقلاىلَعاهضرعأهلةروصعضأىتحفسألكبهنمةروصىلَعلصحأم

.ةيحلاةقطنملاكلتيفميظنتلابناوجنمرخآبناجىلَع

نإف،اهئولمعتسينيذلانييرئازجلاةوخإلانمادحأهنعلأسأملو،ةملكلاهذههيلعلذيذلانيعملافرعأال١(
يأ"نادريسمأ"اهلصأنأوااهيلعلخداطيسبافيرحتنأدقتعأفالإو؛وهكلذفلولدممهيدلاهلناك

ىلعو،ةقرسلاسندنماهئورهطيوأ،ىرقلاوأةباغلانوفظنيمهأل؛كلذمهيلعقلطأونورهطملاوأنوفظنمل

.هبمتهتالفيلايخجاتنتساوهفلاحلك
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ينامنعلركحلاتخرازجلاضا
يداو"دالبنونكسينيذلاةيضابإلاناكينامثعلامكحلاتحترئازلاتلخدامدنع

ةلودلاهذهءاولتحتنومضنيله.اقيمعاريكفتمهفقوميفنوركفي"نالْجراَو"و"بازيم

ةلودنوعبتيالمهنوؤشعيمجيفنيلقتسمهيلعاوناكيذلاعضولاىلَعاوقبينأنولواحيمأ
!؟مهسفنألةلودنعنونلعيالو،ةرامإوأ

نيباونراقو،نيحلاكلذيثمهتلاحاوضرعتساواليوطاًريكفت-ودبياميف-موقلاركفو
امو،امبءامتحالاو،ةديدخلاةيوقلاةملسملاةلودلاهذهحانجتحءاوضنالانيبوكلتممتايح

ناكلدحجلانأو،تفلتخاءارآلانأكشالو.مالسونمأنمكلذيفمهلنوكينأنوعقوتي

كلتولدجلاكلذنأريغعوضوملاةساردلتدقعنادقةريثكتاعامتجانأو،اًموتحم

‘فورعمويضام:امهدحأ،نيدهعنيبةنراقملااهيفترجيلاتاشقانملاوتاعامتجالا

ةلودلاىلإءاجتلالاةاعدبناجنأىلَعاهعيمجترفسأدقفوخملوهجبلبقتسم:رخآلاو

.دقعلاولحلااهديبيلارصانعلاهتديأوةيبلغألاهيلإتلامف‘ىوقأناكاَهبءامتحالاو

دقو.ءاليتساللاهسفنيهكرحتتنألبقاهعمقافتالاوةينامثعلاةلودلابلاصتالاتررقف

عاطتسادقو\ةمصاعلارئازلاىلإقافتاللةلماكتايحالصبلوخمدفوبهذف،العفكلذمت

حمستنأ:اهمهألعلدونبةدعىلَعلمتشتةيقافتاةمكاحلاةلودلاعمدقعينأدفولاكلذ

.ةينامثعلاةلودلاذوفنتحتعقتيلانادلبلاوندملالكيفةرحلامهلامعأاولوازينأةّيضابإلل

نأىلَعاهدالبعيمجيفوممنادلبيفتاعامجوادارفأمهتيامحبةينامثعلاةلودلادهعتتنأو

.ةدهاعملاهتددحاّئيعمايونساًجارخاهلاوعفدي

ذوفنهئكَلييامثعلاذوفنلاتحترئازحلايفةيضابإلاحبصأوةدهاعملاىلَعقافتالامتدقو

قفتملانامضلاوأجارخلاىئحو،ةّيضابإلادالبيفةينامثعلاةلودلالثميءيشالهمأل؛يلكش

فلكتتنأنودةموكحلاىلإهنولصويئ!مهسفنأبهعمجنولوتينيذلامهمهنإفمهنيبهيلع

يذلاليوطلادهعلامغرايكرتلواحتملو،مهتبرتنمءزجيأاهامدقأطتنأنودواًبعت

ةيالوىلإ"بازيميداو"مضنمامتالودحأهلواحاملإةيامحلادنبنمريغتنأهيفتيقب
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اذهيفولصفلااذهيفيتأياميفاهحرشنسامكةلواحملاحجنتمواوضرتعاف،نارهو
؛ناشلالهأىلإتعجراَمئِإَوطقفرداصمنميدلامىّلَعدمتعأنأدرأْمَلعوضوملا

نمحرلادبعيلكابو،ميهاربإناظقيلايبأنيلضافلانيريبكلانيخيشلاىلإالاؤستهجوف

.ةدحىلَعامهالكباجأف

"؟ةينامثعلاةلودلاعمرئازجلاةّيضاَبإةلاحيهام":يتآلاكوهفلاؤسلاصنامأ

ةلاسمةلاحاَهئإ»:يليامكةيرئازجلاةفاحصلاخيشلضافلاانذاتسأباوجناكدقو

نأىلإكرخآللملاسمنيفرطلالُكو،يرئازجلاداصتقالايفمهلناكيذلاعضوللريدقتو

تاضوافمتعقوهديىلعو،يابحلاصديىلَعبونجلابطاوغألايفيكرتلاذوفنلالصو
"باَريميداو"نيبوةيكرتلاةلودلانيبتاقالعلاديدحتيف"بازيميداو"لهأنيبوهنيب

نأىلَلَعهبادآوهمظنيفهتملاسمووهامك"بايم"دوجوبفارتعالاىلإيمرتسسأىلع

ةنسلكيفىرخأءايشأو،ةمأةرشعنينتاوادبعرشعيثاةيكرتلاةلودللكلذلباقمعفدي

تصقوسسألاهذهىلعو،يندملادمحأقيفوتل"اشابنامثع"باتكيفكلذلصفامك

.م١٨٥٣ةنس"بازيم"واسنرفنيبةدهاعم

ميهاريإجاحلاخيشلادئاصقولئاسر"باّريم"وةيكرتلاةلودلانيبتاقالعلازربأنمو

م٧٠٢١ماعوم٠٠٢١ماعنيباميفةلودلاكولمامببطاخي3اًفنآهانركذيذلانامحيب

يف"باريمينب"وةلودلاطاسوأيفدومحمرثأاهلناكوطوطخملاهناويديفدلخموهامك

.«نيحلاكلذ

دقةماهلاةيخيراتلاثادحألاضعبنأودبيو-هللاهمحر-ناظقيلاوبأانخيشهلاقاماذه

ةلودلاوةيضابإلانيبةمربملاةيقافتالانأكشالفلاؤسلاباوجبتكيوهوهيلعتطلتخا

امأاةمصاعلارئازجلايف(يادلا)وأماعلايلاولانمفلكمدفونيبتمربأاَمَئإةينامعلا

ضرألاىلإ"باريميداو"مضينأهسفنتحمطو،يادلالامعنملماعوهفاذهحلاص

،لماكعوضخالةيامحةيقافتابنوعتمتينيحلاكلذيف"بايم"ونبو،هتلامعتحتعقتيلا

عمالرئازجللماعلايلاولاعمتاضوافمةدعاورجأواودعقوكلذلاوماقهاياونباوعمساملق

.هلكلصفلاةءارقدعبهلكفقوملاكلحضتيفوسو.اودارأاممهلمتويابحلاص
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يفةيضابإلاناك»:يليامكهباوجناكدقفنمحرلادبعيلكابخيشلالضافلاانذاتسأامأ

مهللامهطيحمجراخبنولصتينوداكيالمهنطويفنيلزعنمةيكرتلاةلودلادهعىلإ"بازيم"
هيفنيلقتسمةيئزجتالاقتنانمكلذىلإاموضممتوعدخويشضعبةرايزنمناكامالإ
اودجوف"عستياهلالقتساقاطنذخأو5رئازجلابةيكرتلاةلودلامدقترقتساىتحاماتالالقتسا

ىلإاوعراسو!مهلبقتسماوطاتحيملنإرطخىَلَعمهعضوو"مغيضيقدشنيبمهسفنأ
ممبتفصًعألإَو؛مهلالقتساومهتيتاذاهعمنوظفحيةمهافمةفحازلاةوقلاهذهعمةمهافلل

١.ةيلقأمهواميسالو،اهرنكأامايوثداوحلاحاير

:حضوأةرابعبوأطقفةيمساةيعبتاهيلإمهتيعبتاوررقو،ةيكرتلاةلودلاباولصتاالعفو

راجتاللةحكلذلباقمملو«اهلهنوعفدييونسجارخلباقماهتيامحتحتاولخد

يفمهتنمألهف.اهدالبربعمهرافسأيفمهلاومأومهصاخشأةيامحوامفدميفباستكالاو

؟اقحقرطلاعاطقنممهتمحومهرافسأ

لب؛ةتافتلاندأةيحانلاهذهىلإرعتملةيكرتلاةلودلانأخيراتلاانيلعهصقييذلافالك

مهدالبنمنوجرخيالف،عيورتلاوبلسلاوبهنللةضرعمهتكرتو‘براغلاىلَعلبحلاتقلأ
مهنمنمزلاكلذلاطبأضعبةيامحتحتو،ئراوطللادادعتسانيحلسملفاوقلإاهيلإوأ

ةعامجنممكف}ةيحضمهدالوأومهلاومأومهاوبهذينأةفاخم،كلذلممنورجأتسينيذلا

نمةمرحبةعامجمهيلعجرختباستكالاوعمجلايفنيتنستضمأنأدعباهنطوىلإترفاس

.«فكاألارفصةارعمهكرتتومهيديأتكلماملكنممهدرجتف،فقرطلاعاطق

يراحصلاو"رومع"لابجحلاصيابلاعضخأاًكَلَف»:لاقغيلبليوطمالكدعبئ

نسحرئازجلايابنأشلايفضوافف،هيلإ"باريم"ةيعبتليوحتبهسفنهتثدحاهيلاوحامو

ممترئاثتراثنيبباريملانأديب،هئالبنسحوهصالحإلاًرظنهبلطباجأهنإ:ليقف،يلتالودلا

يابىلإماوجكلذبحرصيامكهاياونءوسنمنوملعياملاديدشبارطضااوبرطضاو

ىلوألاةلاحلاىلَعمهيقبينأاًمإَفحلاصيابللمهتيعبتلمهضفرممشيفهيفاونلعأيذلارئازجلا

نامأبمهدالباولخدنيذلا"بازيم"ءانبأاوحرسيلفًلإَو،ةيزكرملاةطلسللمهتيعبتنم

/.«ءاضفلاةعساوهللاضرأو
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دبعخيشلاذيمالتدحأنامحيبميهربإجاحلاخيشلاهرسأب"بازيم"نعةباينباتكلاررح

نيملسملانم...»:باتكلايفءاجاًممَو،هدعب"نجسي"خويشدحأولينلابحاصزيزعلا

اوعمسمهنأكلذوهبمهلةقاطالاممممبلزنامكيلإنيكتشملا"بازيمينب"عومجكيلع

هيلعاوناكامريغةيقرشلاةيالولابحاصديىَلَعةيلاملاةمارغلامهيلعبرضتنأديرتكنأ

۔:لاقنأىلإ...دادجألاوفالسألانمةرطسملامهلاوحألدبتنأديريونامزلامتدقنم

نيذلااندالوأذئنيجحرسفنوعماسكمالكلو،نوعئاطهللارمألانإفاذهنمبألتلقنإف

نادلبلانمنوديريامىلإاومدقينأناسحإلاباهعئاضبنيمداخلا،نامأبرئازلااولخد

.نامزلامادامةعساوهللاضرأو

امارةعساوهللاضرأورمرقيشيمينملتبجع
هرهصديىّلَعهتطساوبهيلإهلخديونيمألاحلاصنبميهاربإديسلاىلإلسرأباوخلاو

رابخألاتومءاجئه١٢٠٦ماعةدعقلايذخيراتبخرؤم©فيطللادبعنبيلعجاحلا

ىدأحلاصيابلانيبوهنيبةمهافمءوسعوقوببسبهمزعنعرئازجلايابلودعبكلذدعب
.«اهءادرهللاهسبلأةريرسنطبأنمو،ريخألااذهعرصمىلإ

ةّيضابإنعامهيتلاسريفاثدحتيْمَلامهنأميركلائراقلاىرينيلضافلانيخيشلانعهتلقناميف

ف"بازيميداو"ةلاحنأودبيو3"باريميداو"ةَيضاَىلَعامهثيدحرصقامنو3"نالخجراو"

دنع"بازيم"ناكسناكامنيبف.فالتخالاضعب"نالجراو"ةلاحنعفلتختنيحلاكلذ

ابتتءاجةليلقرسأريغمهللايضابإلابهذملاىلعمهلكرئازجلابونجىلإكارتألالوخد

اًماتالالقتساةلقتسم"بازيم"دالبتناكو،لحترتنأثبلتالو،لمعللاًسامتلاو،شيعلالئاسول

.ةيجراخلاوةيلخادلاهنوؤشيفةفورعملاهتمظنأبةبازعلاسلجباهيفمكحلاىلوتيوذوفنيأنع

عضوىنع"نلجراو"تناكاماعونلقتسملاعضولااذهىّلَع"بازيم"تناكامنيبو

نمنونوكتينيحلاكلذيف"نالجراَو"ناكسناكدقف{ةفلاخملاضعبعضولااذهفلاخي

ءارمأةقيرطىَلَعماكحألامهيلعيرجيريمألنيعضاخاوناكمهنأامكةيكلاملاوةيضابإلا

مهرومأيفنوعجري"نآالْجراَو"ناكسنمةيضابإلاناكنإو،نيدبتسملاخويشلاوفئاوطلا
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خيراتلاثادحأنمودبينكلو"لاوحألارثكأيفةبازعلاسلحىلإةيعامتجالاوةينيدلا

.اذجةدودحمتناكةرتفلاكلتيفةبازعلاسلحةطلسنأهعئاقرو

فقومفلتخا"نالجراو"ةّيضاَبإو"بازيميداو"ةّيضاَنيبقراوفلاهذهةعيبطلاًرظنو

اهمكحل"نالجراَو"اهنموةيرئازجلادالبلاعيمجتقحلاامنيبف،امهنمةينامثعلاةلودلا

اهلنوعمجيوامترادإىلعنوفرشيو،اهماكحأنوقبطيواهتسايسنوذفنيةالواهيلعتلعجو

يففقوملااذهنوفقيامنيبف.ةايحلانيدايمفلتخميفنوؤشلاعيمجةياعرنولوتيو‘بئارضلا

قافتادقعىلَعنورصتقي"بازيميداو"يفمهارتيرئازحلارطقلاةيقبيفو"نلجراو"
اعمايونساًجارخاهلعفديو،ةينامثعلاةلودلاةدايسبيباريملابعشلااهيففرتعيةيامح

ةيلخادلا"بازيم"نوؤشامأ.مهنطوجراخومهنطويفمهتيامحبكلذلباقمةلودلادهعتتو

.ةبازعلاسلجبىلإاهعجرمفةيداصتقالاوةيعامتجالاوةينيدلاتالاحلايف

نيخيشلاكرتاموه"بازيميداو"يفةايحلاةعيبطو"نالْجراَو"يفةايحلاةعيبطنيبقرافلااذه
.مهريغل"نآلْجراَو"نعثيدحلانيكراتةينامثعلاةلودلابطقف""بايم"ةقالعنعناثدحتي

دالبلابلغأيفهباشتيينامثعلامكحلابولسأنإف"باَريم"عضوانينثتسااذإهنأعقاولاو

اونأمطاوةينامثعلاةلودللاوعضخدقةيمالسإلاراطقألاعيمجيفنيملسملانأل؛ةيمالسإلا

اوناكادارفأادعامهدجومالسإلاثارتىلعظفاحتلاةفالخلاةلوداهيفاوأروكاهيلإ

.مكحلايساركىلإلوصولاءاروايعسةيصخشاهبلغأةفلتخمبابسألكانهوانهنوروثي

اهسفنتدعأونانئمطابنانئمطاوؤ©بجبابحاميمحنيملسملاةينامثعلاةلودلاتلدابدقو

ةيمالسإلاةراضحلاىلَعظفاحتوةيرشبلادوقتىلاىربكلاةيمالسإلاةلودلاناكملغشتل

ىلإهتلصوأومالسإلالعشمتلمحدقو،داجبأوةراضحنمهعيطتستاماهيلإةفيضمةقباسلا

.ةيقرشلاابوروألامشوىصقألاقرشلادالبنمهيلإلصيملام

نماهدنعاملكبلواحتتناكيلاةقناحلاةدقاحلاةيبيلصلالودلاهاحتاهعضونأريغ

اهيعاسمتلقرع،اهيفرشتنييلادالبلاىلعيلوتستو،مالسإلاىلعيضقتنألئاسو
.ةيلخادلاةينارمعلاةيحالصإلا
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لإاهتيانعلمكأهّجوتاهلعجةقناحلاةدقاحلاةيبيلصلاابوروألودنمتنعتملافقوملانإ

بلغأيفلخاودلارومألممتو،اهيلعةظفاحمللروغثلاومصاوعلابمتمتو{ةيبرحلاةيحانلا

ممترظطفبنيحلصلملاةالولاضعبدوهجبو،ةريصقتارتفيفمهللالامهإلانماعوننايحألا
.يرئازخلابونحلاناكعضولااذهىلعو.مهنيدو

كلتيفقحلاةملكلوقننأانعنمتالميركلائراقلاىلَعاهانضرعلاةروصلاهذهو

تلاكو©‘ضرألاءاحنأنمرينكيفهترشنو،ريصقريغائمزمالسإلارانمتعفريقلاةلودلا

.طسوتملاضيبألارحبلاجابثأقوفنرياهادصلازيالةملؤمتاعفصهيلعنيدقاحلاوهئادعأل

ةيسابعلاوةيومألانيتلودلارودنعلقيالماعلايمالسإلاخيراتلايفاهرودناكدقلو

ةيراجلاتالسارملانمانيديأنيبيلاةيخيراتلارداصملاهيلعلدتيذلانإ"لاوحألانملاحب

،يلاهألايواكشىلَعفرعتلابامامتهاوةيانعاهلنأىلَعلذياهفارطأوةلودلازكرمنيب

يففاكردقلااذهنأبسحأوممتابلطنملوقعملالوبقو،اهلةباجتسالاواهتساردو

ةيأنمكلذنمرثكأيفعمطمالوةمألاةحلصملاهتياعروةلودلاةيننسحىّلَعةلالدلا

.اًمكحواًجهنممالسإلامزتلتالةيندمةلود

ذوفنتحتنيلخادلانيملسملانممهريغكرئازلايفةيضابإلاناكدقفرمألاناكامايأو

مهاهنيطالسنأو،هءاوللمحتومالسإلاةوقلثمتنيحلاكلذيفاَهَنَأنوريةينامثعلاةلودلا

،اهلنوعيطمةلودلانعنوضاركلذلمهو"مهرمأعاطيومهلعمسينأبجينيذلاءافلخلا

مهو،نيفظوملاوأةالولادحأنمفرصتلاضعبوأدارفألاضعبنمماكحألاضعباومقننإو

وهفقوملااذهو،ةديشرةفالختسيلوةدبتسمةلوداَهنَأال؛كلذنمرثكأيفاهنمنوعمطيال

نبرمعةفالخوأةديشرلاةفالخلاءانثتسابيمالسإلادهعلايفةفالخلالودعيمجهيلعتناكام

هنكهمكحتنأاهلحتيمنوںيمالسإلاملاعلاتاهجيفتماقييلالودلاضعبوأزيزعلادبع

:يليامكةماعلاةروصلاتناكدقو،ةليوطوأةريصقةرتفلهنمابناجتمكحاَمنَو

لامعألدقنو\ةعاطوهلعمسوهبزازتعاومئاقلاةلودلاماظنبسانلانمفارتعا-/

ىّلَعنوريسيالوهللاماكحأنوعاريالنيذلانيفظوملاونيملاظلاةالولاىلَعطخسو!ماكحلا

.هبلصتينمواملكلرحلادقنلاعمةفيلخلاصخشلسيدقتومارتحاو.معوقلاهجاهنم
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امىلعروصحمقيضقاطنيف"نالجراو"و"بازيم"نملكيفنوشيعيةيضابإلاناك-
هبلغتشتيذلافوصلاةعانصاهمهأنوكيدق}ةطيسبةيوديفرحىلعومهيضارأهجتنت

نييبازيمللتدهعتو8‘_ألبسلاعيمجنمؤتساَهَنَأترهظأورئازجلاىلإايكرتتلخداملقةأرملا
،لالحلاقزرلاليبسيفحافكللاعستمنودجيثيح،نودجلاسانلاكئلوأقلطنا5مهتيامحب
كلتةبرحتتحجن.ةراجتلافارتحالرئازجلاىلإرمألائدابيفمهنمتاعامجتبهذو

مهعبتو،نيلوألانيرماغملاكنلوأبءادتقالاىّلَعنيريثكلاعجشارهاباًحاحنتاعامجلا

اممةريصقةدميف-اوعاطتساو،ةيرئازحلاندملابلغأولخدوموقلاطشناذكهو.نورخآ

يفةراجتلاديلاقماوكسمينأةلماعملايفةنامأو،لمعلايفتجو،براجتلانمةربخنماوتوأ

ةدجلاةنيمألايديألاكلذمهنمهتكسمأنأدعبماعلايرئازحلاداصتقالايفيلاتلابو«رئازحجلاَلُك

اضيأمهاوفرعو،©باسحيأاباسحمهبسحتتناكو،كلذلةلودلامهتمرتحاف،ةصيرحلا

اموددهيوكلذباهيلعنولدياوناكف،ةلودلاسفنيفويرئازخلاداصتقالايفمهتلزتم

٥3هبتدهعتامبمهليفتو"مهبلاطملبيجتستو،مهقوقحعرتملاذإناديملااذهنمباحسنالاب

ياهحضوأواهرخآنمومهنيبترجيتلاتالسارملانمريثكةحضاوةلالدكلذىلعلديو

هللارمألانإفءاذهنمدبالتلقنإف...»:نامحيبميهاربإجاحلاةلاسريفءاجامماقملااذه

نيمداخلانامأبرئازجلااولخدنيذلااندالوأذئنيححرسف،نوعماسكمالكلو،نوعئاط

.«نامزلامادامةعساوهللاضرأو،نادلبلانمنوديريامىلإاومدقينأ،ناسحإلاباهعئاضب

ناديمنمباحسنالابهددهيو،رئازحجلايلاو"باّريم"لثممهباجيةديدشلاةجهللاهذمج

نيذلامهاوسيلرئازحلايفةينامثعلاةلودلاةالونمهريغويلاولااذهنأكشالو!ةراجتلا

يفقرفلانوفرعياوناكمهنكلو؛ندملانماهريغيفوأرئازجلايفةراجتلاىلإنييبايملااوعد

"نالجراَو"لهأونويباريملاىلوتينألبقاهنمةموكحلاليخادموةيرئازحلاةيداصتقالاةلاحلا

لبسلانمؤتملو!هبتدهعتامبةّيضابللفتملةينامثعلاةلودلانإ:نمحرلادبعيلكابخيشلاانذاتسألوقي١(

فرصنادقفكلذلوطسوتملاضيبألارحبلاجاومأىلعةنصرقلاةعراصمةلوغشمتناكدقف،مهريغلالومهل

ءانثأمحلاومأومهسفنأةيامحلةصاخلامهلئاسواوذختاو؛مهسفنأىلعاودمتعاو،مهلاهدوعونعةيضابإلا

.ةيلاوتملامهرافسأ
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ةنوشخلانعىضاغتينأهتعدكلذةقيقحبيلاولاةفرعمو.كلذدعبواهيفةراجتلافيرصت

مالكلاعامسدوعتتملروصعلاكلتيفةالولاناذآنأمغرةلاسرلايفرهاظلايدحتلاو

نأمهلكرتو}موقلاكئلوأبلاطملفغأولهنأفرعييلاولانلو؛اقحناكولونشخلا

©طقفحنرتياَمبروأراهنيفوسيرئازخلاداصتقالانإف{ةبضاغلاةروصلاكلتىلَعاوجرخي

ةرتفلقألاىلَعكلذءارونمكبترتةلودلاليخادمنأكشالو.كبترتفوساهقاوسأنأو

نمراجتلانأنوفرعيامك.هبريستوهكسمتيلاةليدبلايدايألاداصتقالاكلذدجيىتحام
ىفخأواهرارسأقدأاوفرعوةراجتلايفاورهمنيذلا"نالْجراَو"لهأو"بعصميب"

احابرأمهيلعردتةديدجنكامأيفةديدجتالاحبمهسفنألاوحتفينأنوثبليالاهبيلاسأ

دساحتةالولاءالؤهوامتالونيبناكامبرىرخأدالبداصتقاعفرتوىلوألانعلقتال

مهتجهلمامأيلاولاددرتدقفكلذلو.ةينامثعلاةلودلامسابطبترتاعيمجتناكنإو{ةسفانمو

.مهبلاطمىّلَعقفاووممتابغرلباجتساونالث.ةيساقلاةيدحتللا

ريثكهيفودبيناكرئازحلاريغيفورئازلايفةيضابإلانمةيكرتلاةلودلافقومنأىلع
يلاةيملعلاسلاجلاكلتكلذىَلَعلذي‘فاصنإلاةلواحمو،مهفتلاو،مارتحالاوريدقتلانم

ىلإنوعديفىواكشلاولكاشملاولئاسملاضعبةشقانملةيكرتلاةلودلاةالواهدقعيناك

كلذكو،ىرخألابهاذملاءاملعنمىعدينميفنيفورعملاةيضابإلاءاملعضعباهروضح

حيتتةقيرطبكانهوانهراثتيلابهاذملانيبةيفالخلالئاسلليفةشقانملاوةرظانملاسلاجب

.نايبوةجحنممهيدلامبمهبهذمءارآنعاوفشكينأبهذملهأًلُكلةصرفلا
لشي-ةيكرتلاةلودلارظنيف-يعصملادّمَحُمنبفسويبوقعيوبأةمالعلاناكدقو

يأرلالثممهرصعةليطناكدقفكلذلو،يمالسإلابرغملايفيضابإلاميعزلاوملاعلا

يفهلتناكو«ايبيلوسنوتورئازلايفتريثأيلاعونلااذهنملكاشملاعيمجفةّيضانالا
.ةميقريراقتولئاسرناديملااذهيفهلو\©فارطألاعيمجدنعةفرشمفقاومكلذعيمج

ةرظنىرخأةيمالسإةقرفيأىلإامنرظنةيضابإلاىلإرظنتتناكةيكرتلاةلودلانأامك

نأكلذيفببسلالمو.لماحتلو؛عفرتالو،اهيفةبيصعال،ةهيزنةدرحبةيعيبط
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ملاعلاةماهشلثمتتناكةيضابإلادالبفلتخميفكارتألابتلصتايلاةيملعلاتايصخشلا

.هبعادصإلاوقحلاةملكنالعإيفهتوقو،ةطلسلاةبيههقلمتمدعوعمطلانعهعفرتو"ملسملا

نأسلاجملاكلتيفاوحضوأدقمكحلاسلاجمباوكتحانيذلاءاملعلاكئلوأنوكيدقامك

ةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاباطابتراوادانتساةيمالسإلابهاذملاحصأنميضابإلابهذملا

.هيفاوشاععمتجبَزُكيفالُغالساونوكينأىلعنيملسملاصرحأنمهعابتأنأو،ةرهاطلا

موقلاقدصنمرئازجلايفةيضابإلاعممهلماعتلالخاوققحتدقكارتألاةالولانوكيدقامك

.ةماقتسالاوةفاظنلاوفرشلاىلَعمهصرحو.ةنامأللمهمازتلاومهدوهعومهتلماعميف

وأهلانيدفلاخياممهنمودبيوأ،ريغلامهبساحينألبقمهموقلومهسفنألمهتبساحمو

.سانلافرعوأ،ةلودلانوناق

:يليامبلصفلااذهمتتخأنأيبنسحيهلعلو

ةحفص"يرابجإلادينجتلانعةقيقحنايب"هباتكيفميهاربإنبىسيعنبرمعديسلالاق
نيرشتنملانييبايملاراجتلاددعرثاكترئازجلاىلَعيكرتلاءاليتسالادهعي»:يتأيام٤٣

،نيينامنعلارومألاةالوفرطنمممتراجتةيامحلاوجاتحاف"مهتمأومنببسبايقيرفألامشب

اهرادقمةيونسةيابجكارتأللنوعفدينيبازميلانأثيحب"باريم"نيبومهنيبقافتاعقوف
مهوكرتلب؛مهرومأيفةتبلاةطلسلابابرألخدتيالو،ةمأةرشعاتناوادبعرشعانثا

مممةصاخلامهقالخأومهدئاوعويضابإلامهبهذمىضتقمىلَعمهسفنأبمهسفنأنومكحي

.«م١٨٣٠ةنسيفرئازحلالالتحادنع"باّريم"ةلاحتناكاذكهو
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:عبارلابابلا

نادلبمندم:نعسوص

؛ئراقلايزيزع
ةرماعتناكيلانادلبلاوأندمللاًروصكيدينيبعضأنأتدرأبابلااذهيف

تلحخمتيضاملايفةرماعتناكجذامنك"ترقئ"و"تيدخحم'و"ولجآ"تركذف2ةيضابلاب

ةرماعيهو،يضاملايفةرماعتناكجذامنك"باَريم"و"نالْجراو"تركذو.ةيضابإلانم

.هللاءاشامممبةرماعلازتنلوكلادمحلاونآلا

ةحضاوةروصيطعتةطبارتمتناكاَهبلصتتواهيوحتييلاقطانملايفاًعيمَجندملاذهو

يرئازخلارطقلايفةيضابإلااهيلعايحيناكولاةيضابإلاةريسلاو،ةيعامتجالاةايحللةلماك

.ةيمسرلاةلودلاضارقنادعب

لآ
ققدملاخرؤملااهنعلاق"رمعةَدْلب"مويلاىمستنلاةدلبلابرقعقتتناكةنيدم

(رمعةدلب)"ولجآ"ةدلبكلذلثم»:يليامنمحرلادبعيلكابانخيشعرابلابيدألاو

.«نيحلاصلاةدلببتمستاىنححالصنمهبترهتشاامو{ةميدقلا

،اهنمةييرقىرخأةنيدمةيأاهغلبتٌمَلةرهشلمعلاوملعلاوحالصلاب"ولجآ"ةنيدمترهتشا

فيضينألايخللرسياًعلبمماظنلاوةليضفلاوحالصلايفامترهشنمتفلبدقو5اهلةرصاعم

ةنيدملاهبتفصوامبفصوو،‘{قئاقحلانيبالخدمدحتنأةفارخللوطويخلاضعباهيلإ

ناكف؛ملعلالاجرلأجلمواًررأمكلذبتحبصأو،عمتجملاودرفلاةايحبةميوقةايحنمةلضافلا

المتةلودلاكلتنأو،"فارعج"ىمسةنيدميفموقتةلودنأمعزتةفارخنيحلاكلذيفسانلانيبترشتنا١(
ةليضفنم"ولجآ"هيلعامسانلاضعبىأراملونوقداصلانوملسملااهيلعلكتيةلودلاكلتنأوالدعايندلا

يه"ولجآ"نأمعزنأىلإمهضعبغلبلب؛صصقلاضعباهنعثدحتتتلا"فارعج"يهاهنإ:اولاقحالصو

.ركبنبدّمَحُملادبعوبأ:وهاهكلمنأو3"فارعج"



امآكلانهشيعيلاهيلإرفيفءاهئاخدهيلجرنيبروثيوأكةنتفلاىشخينملكاهيلإاجلي
:ىربلاالوءاميرطةسايسلاهيلإدحتال؛لاصلمعوملعوقلخونيدهلكوجيف{اتمطم
ةدعلادعيةبرطضملادالبلايفشيعينممرينكناكو،اًجَّورمناطيشلاوسانلادئاكمالو،الخدم

دقو،نيدلايفةمالسلانطوملثمتعقاولايومهرظنيتاهنل؛كلذبهينبيصويوىاهيلإةرجهلل

ريغددعاهيفجرختودالبلانمريثكىلإةفرعملاروندتمااهنمو،فقاطنلاعساوايملعازكرمتناك

هعتمماًئاقوأاهيفنوضقيفةدابعللامنومؤيءاحلصلاوداهزلاودابعلاناكومالعألاءاملعلانمليلق
ةبحانلاهذهيفاهتمظعواهدجمةورذتغلبدقو5مهئايحأومهارقىلإنودوعيمت،هللاةاجانميف

/.هبالطلوهلانطوماهذختافركبنبدّمَحُمهللادبعوبأاهراتخاامدنع

بونجعقاولا"ليلوينب"رصقيفهرمألوأفنكسييلعيبأنبذاعمحلاصلاملاعلاناك

ىللرضحيناكف،عوبسأَلُكيفةَرَمرفسلاةقشمهسفنمشجناكهنكلو،"غيرأ"يداو"
يضقيو،ملعلانونفةركاذمونآرقلاةوالتوةالصلاكةدابعلانمسيمخلكءاسم"ولجآ"

اهيقلييلاظعولاسوردرضحورهظلاىلصاذإىتح«اًديفتسمواديفممهعممويلاةحيبص

."ليلوينب"رصقهتيرقىلإاعجارفرصنارصعلاىلصمت،كانهءاملعلارباكأ
هيلعةروصقمةدافتسالانأىأرو،ةقشملاهنمتلانو،رفسلاهانضأو،بعتلاهقهرأاكَلَو

ىلإلقتناوهترسأدارفأذاعمذخأاذكهو،لاقتنالايفركفنيرخآلاهترسأدارفألانتالو

دجانسملاكلتيفشيعييكلةصرفلاهلتحيتأو،ماركلااهلهأنيباَهبرقتساو8"ولجآ"

الصاوينأةشئاعوميهاربإهيدلولحيتأامك،ةدابعلاوةفرعملاوناميإلابةرماعلاةيملعلاعماجملاو

.ذيمالتلاىكذأوبالطلابجنأعمو{ءاملعلالحاطفىلَعملعلاسلاحبارضحنأو،امهتسارد

خويشريخ":ليقفلثملامممبرضىتحلضفوملعونيدةرسأذاعمةرسأتناك

."هتنبةشئاعاهئاسنريخو،هدلوميهاربإامنايتفريخو3ذاعم"ولجآ"

يخسناكدقفمهريدقتوسانلامارتحالانينأاَهبهلنحيتافصبذاعمرهتشادقو

سانلاديرياذامو،عيمجللريخلابحيءايندلارومأيفةمحازملانعاديعبردصلاميلس،سفنلا

نوكتنأواعيمجمهلعستي‘فطعلاوةبحملاباًمعفمهردصنوكينأنمرثكأناسنإيأنم
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مهمحازيالمهلاهكرتيومهايندنعزواجتينأوناسحإلاوةدعاسملابمهلدتمتةيخسهسفن

.اهيفهبيصنبمهبلاطيالواهيلع

ياكذلاليلقسانلاضعبهبسحيهسفنرومأبهمامتهامدعو©سانللهبحوهبلقةبيطلناكدقو

.«ةينوذ،هلومخَمبلقلايقتدهازحلاصلجرذاعمخيشلاو»:يخامشلاسابعلاوبألاق

ىنعزعيملعلايفةجردتغلبو"ولجآ"يفءاملعلالحاطفىلَعذاعمتنبةشئاعتسرددقو

مزلتاماريثكتناكو،مالكلاملعلئاسمقدأيفءاملعلارابكشقانتتناكف،اهغولباهرئاظن

بهنمامتايرظنواهئارآيفبهذتتناكوراوحلاولدجلاناديميفمهيلعرصتنتوإةّححلامهضعب

.روذعمريغداهتجالالئاسميفباوصلافرعيالنمنأىرتتناكاَهَنَأىمحقييضتلاوددشتلا

يفشاقنامهنيبىرجوننللادمَحُمنبهللادبعدّمَحُميبأخيشلاعمسلجماموياهعمج

:اهلاقف؟ةدحاوالإةضورفملاتاولصلابرقأنميفلوقتام":هلتلاقف؛ملعلالئاسمضعب

ةنباَتَتساو."كرشلابهيلعمكحيلب؛تأطخأ":هلتلاقف،"كرشلابهيلعمكحيالو،قفانموه"

.هنمَباتفهلوقنم
نأالإةبوتلاهنمتبلطنيحامهلباجتساو،ديرتامبةشئاعلرقأدقنللادّمَحُمابأنإ

نبىحيءايركزيبأنيريبكلانيملاعلابمويتاذعمتجاو،هركفلغشتلازتامتناكةيضقلا

نيحهبوهامباجأامبهاباجأفهلةشئاعلاؤسامجلأسفيلَعنبىسومنوراهيبأو،ركبيبأ

هلدكأف"قباسلاهلوقنعاهلهتبوتوذاعمتنبعمهتصقبامهربخأوىلاعتهللادمحف.هتلأس

بوتيفاهبيجينأهلقحيناكامهنأو،ةئطخُمةشئاعنأو،©باوصلاوهمهلوقنأناخيشلا

ةُمَحةكرحلاةريغكةشئاعتناكوةصقلاهذَهبمايلاتراسو..أطخلاىلإباوصلانم

ةدافإلاوملعلالاجربلاصتالاىلَعةلماعةساردلايفةيضامةيويحلاةدقتمطاشنلا

نمريثكيفهتشقانفركبيبأنبىيحيءايركزيبأعمسلجباموياهعمجىنحمهنمةدافتسالاو

:يليامةلئسألانمهيلإتهجواهيفناكو،مالكلاملعلئاسم
،غحورفلالئاسميفدهتجااذإرذعيهنأب:باجأف؟باوصللهلهجبناسنإلارذعيله

."رذعيال":تلاقو
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:تلاق{"قافنلابهيلعمكحي":لاقف.هيلعمكحياذامبايبنهبسحفالوسريسننمعهتلأس

فيرعتو‘ةوسقبلالدإو{ةباعدببينأتاهيفةجهلبءايركزوبأامماجأف،"كرشموهلب"
هذهتفرعف3"ىلب":تلاق،"؟ةفيلكاينللادًّمَحُمابأتبتتساييلاتنأتسلأ":مزحب

/.ةفيلكلالئاسمةثالثلالئاسملا

تناكو،يطوشلملاىسيعنبنيروغبتريبكلاةمالعلاىّلَعمالكلاملعةشئاعتسرد

نمةيضقيفاشاقندحأنيبواهنيبىرجاذإف،ةّجحهلاوقأربتعتو،هيلعاهتساردبوهبرختفت

اذك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلاق":لوقتنأةجحاهيفكيناكمالكلاملعاياضق

مالكديزمىلإهدعبجاتحتالف،ناهربعطسأوةجحغلبأاهرظنيفاذهناكو،"..اذكو

هلاوقأباهكسمتوهيلعاهتساردبهدعباهزازتعاوايهلاهبحونيروغبتاهخيشلاهمارتحاعمو

مهنممجددعىلإتعمتساو،ريخلالهأوءاملعلانماريثكتيأر":لوقتتناكهئارآو

."لهجلابملركبنبهللادبعيبأنبدمحأسابعلاوبأالولو،تدفتساو

ملعمهضعبنعذخأتصصخمهبشيفخياشملانمهريغىلعسردتتناكاهنأكلذو
وأ،مالكلاملعمهريغنعذخأتو،لوصألاوةعيرشلامولعمهضعبنعذخأتو،بدألاوةغللا
.تايضايرلاوخيراتلانمضنيحلاكلذيفةفورعملاةفاقثلاعورفنمكلذريغو©قطنملاملع

تناكوناديمركيفلوجيفراعمةرئادناكدقفركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلاوبأامأ

مهذليبالطلانمنوقوفتملاناكف،نونفلاعيمجيفىقلتتارضاحُمنوكتنأهبشتهسورد

مولعيفنيحابسلارهمأنمةشئاعتناكو.اهيفحبسيلاقافآلايفهعمةحابسلاوهعامس

موقتامواممادآوةغللاملعتنأىرتتناكو،بدألاوةغللامولعيفو،اهعورففلتخمبةعيرشلا

.تيقلاهلوسرةنسوهللاباتكمهفعيطتسيىحملسملاىلَعديكأبجاوفرصووحننمهيلع

نودةيفاقثلانيدايملاعيمجيفلجرلاكراشتلاةرينتسملاةملسملاةأرملالثمتةشئاعتناك

ىعرتوكاهتيبواهسفننوصتةجوزكو«اذالوأىعرتواتيبىعرتمأكاهتلاسرنعىلختتنأ

نأنودورارقتسالاوةداعسلاوةحارلالئاسوهلرفوتو،هتيبيفوهلاميفواهسفنيفاهجوز
شقانتنأضافضفلارئاسلابوثلاالو،باجحلااهقعيملف؛ةمشحلاوءايحلابوثاهنعيقلت

.مهيلعقوفتتنأو‘بالطلاىكذأ
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.ةفرعملانمديزمليكذلااهلقعحتفتو،نسلاةريغصيهوميركلانآرقلاةشئاعتظفح
نستغلبةساردلايفرارقتسالاىلإوةفرعملانمديزملاىلإأمظنوكتامدشأتناكامدنعو

ةءاربوابصلاةراضغدعببابشلاراونأاهيلعتقرشأو،لامحجلامعارباهيفتحتفتو{ةقهارملا

ةحسماهيلعوفطتةيبصىلإةءاربلااهفلتةلفطنماهتيصخشيفلوحتلااذهناكو،ةلوفطلا

لمحتتتارظناهيلإرظنتءالمزلانيعأنأتظحالدقف،اهكولسريغتيفاببسةيرغملالامجلا

تاسمهو،امترسأنيبواهنيبديدجوجبتّسحأو،لبقنماهبسحتنكتملةلوهجميناعم

اهعطقيفنوركفيمُهَنَأتكردأو،هبنوشوشوياوناكامتمهفو.ةلفغيفاوبسحتاهنع

!غولبلاباوبأىَّلَعيهو؛ملعلاسلاجمىلإباهذلاباهلحامسلامدعوةساردلانع

ملاذإةلاحمالةبولغملايهاهيفنوكتةيماحةكرعماهلهأنيبواهنيبروثتسهنأتردقو

نألبقاًميلساًريكفتءودهيفاهتيضقيفتركفورصنلابابسأاهسفنلدعتفيكفرعت:
اهليرتشينأهنمبلطتاهيبأىلإمويتاذتءاجو،دجباهوسردموامترسأدارفأركفي

اهلأساُمَلَوةءابعاهلرضحتنأاهمأنمتبلطو"ضيرعلاريغفيفخلاعونلانماًريصح
اهتسارديفرمتستنأديرتيهف،اهرظنةهجومهلتحرشبلطلااذهببسنعاهدلاو

.هبلغشنتودحأاَهبلغشنيالنأديرتو،اهخياشمىلع
بضغاهيلعريثتنأنودةساردلااهسفنلنمضتنأتعاطتساوبلطلاىلَعنادلاولاقفاوو

اتعابعيفةعفلتمةيملعلاعماجملاىلإبهذتتناكف،رتهتستوألذبنتنأنودو،هدقنوأدحأ

ريصحلااهسفنىلَعترادأئكاهخيشنمابيرقتسلجسلجملاتفلباذإف{ةبجاحلاةرتاسلا

تناكاهنكلو5اهئوريالومهارتالنيرضاحلانعالوصفماهصخشناكفةءابعلافتففختو
ملعلالاجرنيبترهتشاوتغلبامتغلبىحةلماكةيرحيفءاشتامبتكتوشقانتوممتست

هباهابحاملريدقتومارتحايفاهيلإةهجتمراظنألاتحبصأو،اهتحاصفواهعالطاةعسواهفراعم

.ريزغملعو،ميوققلخونيتمنيدنمهبىلحتتاملومهفوءاكذولقعنمهللا

نانتأرملاناتاهتماقأدقوايبيلفسوطاممألثمرئازخجلايفذاعمتنبةشئاعتناكدقل

امىصقأغلبتنأعيطتستاَهَإَفتءاشاذإةاتفلانأىلعاتنهربو،ةملسلملاةأرملاىلعةجحلا

اممأدو،اهتيبوامترسألةماتةنايصوءاهقالخأواهنيدىلعةظفاحملاعم{ةفرعملانملاجرلاهغلبي
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ةلواحُموهلامعأىلعلجرلاةمحازمنود،تيبلايفةأرملانمةبولطملالامعألابمايقلاىلَع
.فلكتلاوىوعدلابيههذخأتلةرطفلابهللاهقلخامعهتحزحزو«هناكميفسولجلا

/72

"رلك"

ناكرأدحأوةيرئازجلاةفاحصلاخيشاهنعلاق"ةَعْماَج"برقةريبكةنيدمتناك"تيدم"

ملعلايفةيلاعةرهش"تيدْجت"لناك»:-هللاهمحر-ميهاربإناظقيلاوبأانخيشاهتضهت

مأ"تيدجمت"_بدلبلااذهةبمستبيلودييو»:رطسأدعبلاقو،«بيجعلاماظنلاونارمعلاو

ةطحمبموسرموهامك"تئدقائ"_باهنومسينلاترهاتةمصاعةلباقمنولواحياهئاشنإب

ديدجلادلبلامساب"تمدقات"ةميدقلاترهاتشاعنإىلإاذمنوفدهيمهنأكو،ترهاتلالطأ

.«بونحلايفترهاتديدجتىلإيمريىزغمهليسايسفدهو،ديعبىمرموهو"تيدْجت"
امهاعروهللاهظفح-رمعنبنمحرلادبعيلكابانذاتسأعرابلارعاشلابيدألاخرؤملالاقو

شهديامةريسلاانيلعتصقدقوراونأقلأتوراهدزانمهتغلباموتيدجاتبكيهانو»:يلي

نمةمصاعمايلانمموييفتناكيلاةنيدملاهذهىلعنيخرؤملانمريثكثدحتت..رهبيو

لكنمبالطلااهمؤيو،لاحرلااهيلإدشتةيمالسإلاةفاقثلازكارمنماكرمو؛ملعلامصاوع
ةديعببتسيلو"غيرأ"ةليبقبمولعمعضوم"تيدجت"»:يخامشلاسابعلاوبأاهنعلاق،ناكم

اهيفدعو،اهريغيفدجويملامحالصلالهأوةبلطلاوءاملعلاوةوعدلالهأنماهيفعمتجا،هنع

.«بدألاةهجنملإرخآلاىلإةلأسممهدحأدريالملاعةئام

ءاملعلانماهيفامبةيملعةنيدمنوكتداكت"تيدجات"نأنيخرؤملامالكنمودبي

بسحفانصأىلإنوفنصيو،كتائملابنودعياهيفبالطلاناكدقفدهاعملاوبالطلاو

هيلعدمتعيوريكفتلالمعتسينممهنمدجتصصختلايفممتابغروممتاهاحتاومهبهاوم

يلابتكلاددعيففنصلااذهسفانتيوشقانتيوثعالطالاةعسوةساردلاةرثكىلإليميف

نممهنمدحتو8هداهتجاوهدجبهيلإغلبيذلاليصحتلارادقمو،مهنمدحاوركاهسردي
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افمنوظفحييلابتكلاددعيففنصلااذهشقانتيوسفانتيوراهظتسالاوظفحلاىلإليمت

دقو،تاكملاوتارشعلامهنمَلُكهظفحيامددعغلبيدقو،بلقرهظنعاهئورهظتسيو
تارشعنورهظتسياوناكنيذلابالطلاكئلوأنمةريبكادادعأنيخرؤملاضعبركذ

.بدألاعطاقموتايبأضعبىلإةفاضإلاب،بتكلا
اهيلعودبيناكدقفكلذلو،اًبيرقتبالطلاوءاملعلانيكسبةصاخ"تيدجائ"تناك

نوركتنأبيشتتناكو،رارمتسابةرماعاهسرادمواهدجاسمتناكو.ةفاظنلاولامجلا

اركرماضيأاَمبرَوؤتاولصلاتاقوأيفاهيلإنوعجريناكسلابةلهآةعساوقطانملاًركرم

اًبيرقمهاودنوطبريفنيبكاراهيلإاوتأينأاهيحاوضناكسداتعادقو،قاوسألارماعايراجت
ببسبباودلاترفنمارحإلاةريبكتةعامحلاتربكوفوفصلاتوتسااذإف،دجسملانم

وهاهنعدرويامنسحألَعَلَو،نيلصملانممخضلاددعلاريبكتةثدحيذلايوقلايودلا

ةالصلارضحييو»:يلياملاقيخامشلاسابعلاوبأريبكلاخرؤملااهاهعضويلاةروصلا

يذلايف"ولجآ"نمةبيرقيهويشاوملاترفنمارحإلاةريبكتاوربكاذإو،سرافةئامثالث

قيضوقلخلاةرثكوةبازعلاةرثكىأروةجاهنصللماعاهلخدو،دحاونامزيفاذهو،دقتعأ

رفظيملفاهيلاوحواهيفرادف،دامسلاوءالخلابضرألاهجونوسنديمهنأدقتعافعضوملا

اذهنمالإسانلافاخيام":هفيسبهديدمدقولاقف‘هسفنهفاعتو،هنيعههركتاًممءيشب

.'«هللافوخًلإكلذنممهعنماموهعضوماذهسيل(فيسلا:يعي)اذهف!"هللانموأ

ةقيقدلاةظحالملاهذهو،يخامشلاسابعلاوبأريبكلاخرؤملاانيلعاهضرعييلاةروصلاهذه

مغرةنيدملاهذهناكسنأوهدحاوءيشىَلَعلدتامنإيجاهنصلالماعلااهظحاليلا
اًرهاظةراهطلاوةفاظنلاىَلَعةظفاحملانم،مالسإلابدأبنوبدأتياوناكمهتنيدمقيضوممترثك

.مامتهاوصرحبمهنطوميفومهسفنأيف،انطابو

ص٤٨٨. ريسلا )١
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افمتاعارمىلعصرحو«اهيلإمالسإلااعديلاةحصلالئاسوىلَعنوصرحياوناكمهئإو

انلهعيبتلانمذخأتفةيبرغلاةراضحلااهلظقيتستنألبقو‘تيدحلابطلاظقيتسينألبق

.ريراقتوريشانميفةعنصم

كيرجحهلاسماخلانرقلايناكسلابةصاغةيرقوأةنيدميفلوجتنأاقحبيرفغلها

،كعبطاهنمرفنيوأكسفنهنمزئمشترذقىلَعكنيععقتالفاهيلاوحواهعراوشيفلوجو
دجتنأوءاكيمجعراوشلادجتنأامأشةفيظنةيرقعراوشدجتنأنيحلاكلذيفرسيتيدقو

وأاةسانكلااياقبنمنيعلاهنمىذقتامهيفىرتالثيحبةفاظنلانمةيرقلالوحاماضيأ

هنمىذأتيالو،لوقحلاهنمديفتستةديعبعرازميفىمريلةيرقلالهأهجرخييذلادامسلارثانتم

هارنطقفنحنانسلو،هلئاسوبورصعلاكلذيفابيرغاقحفيظنلافقوملااذهناكدقل..سانلا

نيبقرفييذلاساسحإلافهرملاةظحالملاقيقدلارصاعملاكلذ،كلذىلإانقبساَمْنَواًيرغ

.طايسلاتازمهوفويسلاتايولتبريسينمواللايدهبريسينم
ركاشنبهللادبعنبناميلسميبرلاوبأةمالعلاةنيدملاهذهيفاوشاعنيذلاءاملعلانم

-هللاهمحر-ناظقيلاوبأانخيشاهتضهنناكرأدحأوةيرئازلاةفاحصلاخيشلاق،يسانطفلا

ةئامهلوحفحتيسانطفلاركاشنبناميلسعيبرلاوبأمهئاملعنيبنمناكو»:يليام

.«نانبلابمهيلإراشيملاع

لثمو»:يليامجاجتحالاماقميفعيبرلانع-هللاهمحر-شيفطاقاحسإوبأمامإلالقنو

تناكو"ةسانطف"يفانكردأ:لاقيتازملايسانطفلاركاشنبهللادبعنبناميلسركذاماذه

:يأسلاجملاوتاعامجلاوناذآلابةرماعاهنكادجسمرشعيناةتازمنمددعلاةليلقةليبق

.«ملعلاسلاحب

امبسحه٤٦٧ةنسةياورلاهنعتلقنويرجهلاسماخلانرقلايفريبكلاملاعلااذهشاع

.-هللاهمحر-قاحسإوبأمامإلاهلاق

فورعملابرمألابنيمئاقلا،هللانيديفءادشألاءاملعلاكئلوأنميسانطفلاعيبرلاوبأناك

نوعدصيو©فقوثيحقحلاعمنوفقياللانيديفةرياسملانوفرعيالركنملانعيهنلاو
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اودامتيملمهلمعيفوأمهلوقيأطخمهلنيبتاذإف،اوطخسمأسانلايضرنولاييالمهئارآب
.مهلاوقأوسانلابنيلابمريغباوصلاىلإأطخلانعاوعجروةبوتلاىلإاوعراسو،لالضلايف

نمجرخفمهلاوحأدقفتيوةوعدلالهأاهيفروزيةلوجبموقينأعيبرلاوبأررق

عاضوألاسرديو‘لاوحألاىلَلَععلطيدلبىلإدلبنملقنتي"تيدان"هدلب

هدلبىلإعجرامكلوريصقريغاتقوهنمةلحرلاتقرغتساف،ديفتسيوديفيو

اهوسرغفةنيدملالهأنيبعاشمضرأىلإاودمعدقدلبلالهأنأدجو"تيدامت"

دقتناوڵكلذمهيلعباعفراجشألاوليخنلانمعاونأباهولغتساو،اهورمعو

بابىَلَعفقوو!ةصاخلامهكالمأيفنوفرصتيامكعاشملايفمهفرصتومهكولس
يفناكو8"هوُمتتدحأيذلاثدحلااذهام":يوادلاهتوصبمهيفحيصيدجسملا

كلذمهلمعنأبلخادلانمهباجأفنارمعيبأنببويأةمالعلادجسملالخاد

بوقعيوبأةمالعلااضيأدجسملافناكو،هللاةعيرشبمدطصيالهنأو3زئاج

هذهيفسويايتظفحام":هللاقو،عيبرلاوبأهيلإهحتافبوقعينبفسوي

قفتانإ":بوقعيوبألاق0"؟يسوفنلايدهمنبسالفسراوكخيشنعةلأسملا

عجرابارخداعنإو،اهلككلملاماكحأهيلعىرجتو،زاجهسرغىلَععاشملالهأ
نععلقأو«هباوتفأوءاملعلاكللوأهيلإبهذامبعيبرلاوبأعنتقاف3"عاشملاىلإ

.مهيلعهراكنإةدشو،هناوخإنمهفقومنعرذتعاو،هراكنإ

وعديوهيفددشتيواَقَحْلاهاريامممهدحأكسمتينيحلاصلافلسلاكئلوأبأدناكاذه

اذإهبلوقوأيأرنععوجرلانعربكتيوأمهدحأفنأيالورادامثيحهعمروديوهيلإ

امنيأطقفَقَحْلاَو،َقَحْلانوبلطياوناكنيذلاسانلاكعلوأهللامحرف،هريغيفقَحْلانأفرع
.بلطلاجئاتنتناكامهموناكامفيكوناك

}]7



رئازجلايفةيضابإلاةيراتلابكوميفةيضابإلا
7ء

ام-هاا٠

١ . . ٦. ء...1 ىفلوقيوهف،ندملاقيفوتدمحأذاتسألاريبكلاخرؤملانمناونعلااذهتذحأ

ر-.١اىِےا!..ه.
ةيحانلاهو"ترقتضرأ»:يليام١٨٢(ةحفص)رئازجلاباتكميقلاهخمرات

امشت!ةنيطنسقةعطاقمبونجاهعقومو.('ةيركسعلابونخلاضرأنمةيقرشلا

يداو"و"ف,.يداو"و"غيرأيداو"لإرمتست}ةةعيدبتاحاوةدع

.«"راغرافغيا

ةرئادلاهذهندمرهشأنم»:يليام١٨٣(ةحفص)يفروطسدعبلوقيو

٤ : ١ ٠ " "  كلتدصقأانأفمسالااذهقلطأامنيحانأو،«ةلقروو،"فوسيداوو"و"ترق١

ةهجنمةيسنوتلادودحلابرغعقتيلاةرماعلاةيرئازحلاضرألانمةكرابملاةعطقلا

،لامرلادالبوتاحاولانماًريثكلمشتلاو،"ةطفن"و"ديرجلا"و"ةيليطصق"

نأكشالو،يشاوملاةيبرتلابصخاترملازتاموتناكييلاةعساشلايضارألاو

نيبددرتتفوسخيراتلانوطبيفونمزلالحارميفةيضابإلاراثآعبتييذلاخرؤملا
٥-">؟,۔ا!»"‘٠."َحً "ترقث"و"ولجآ"و"تنالغاو"و"غيرأ"و"فوس":ةيتآلاءامسألااريثكهينيع

.اهرواجامونطاوملاهذهنيبامو"ييافب"و

دعبرئازجلايفةمضابإللةينيدلاوةيملعلاةمصاعلاةباثمبتناكدقف"نالْجراَو"امأ

"نالجراَو"نعثدحتنفوسو.دالبلافلتخمىلإاناكسةرجهوترهاتضارقنا

.امبصاخلصفيف
ه.7ّ..,ه "ترق"يضارأانيمسامىلعاعيرسارورمهيفلمتفوسفلصفلااذهامأ

ةصاغءاملعلاوملعلابةرماعتناكيلاهارقوهتاحاووهندمضعبءامسأانركذو

ضرقنادقمويلاوةرخأتمروصعىلإةط-7ةكرحتاذدجاسملاوسرادملاب

مهنمةمظنمتاعامجاهبدجويناكنإو&نييلصأناكسكاعيمجاهنمةيضابإلا

امنإءالؤهبلغأو،ةراجتلااميسالوةرحلاةايحلانيدايمفلتخُميفنولغتشي
}___

.نيحلاكلذيفباتكلاعضوهنأل؛يسنرفلارامعتسالادهعيفةيرادإلاتاميسقتلانيدملاذاتسألاعبتا١(
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كانهدجويدقو،"نالخراَو"نموأ"بازيميداو"نمامِإدالبلاكلتىلإاودفو
."ةبرج"نمدارفأ

لوقييضابإلابهذملاىَلَعثلاثلاويناثلانينرقلايفرئازجلاناكسرثكأناك

ةيبلغألاتقنتعاو»:يليام٢٠(ةحفصر)"رئازخلا"باتكيفيندملاقيفوتذاتسألا

باطخلايبأمامإلاةعدلبقنممهنيبهرشنيذلايضابإلابهذملامهنمىربكلا

لككيفربربللذثمويماعلابهذملاناكو»:ليلقدعبلوقيو،«“برغلاسلبارطنم
.«يضابإلابهذملاوهةلودلادالب

امنإرئازجلايفةيضابإلاراشتنالريبكلايرئازجلاخرؤملااهمسرييلاةروصلاهذه

امدنعفاظوحلماريغتتريغتكلذدعباهئكلو،ثلاثلاويناثلانينرقلايفتناك

اماولمعترهاتاهتمصاعىَّلَعاولوتساوةيمتسرلاةلودلاىلَعنويديبعلابلغت

ءةرمتسمةبراحُممهتبراحمو،ناكملكيفةيضابإلاةدراطمىلعدهجلامهعسو

دوجوصقانتدقفكلذلونيحلاكلذيفةيبهذملاةيبصعلاعزانمكلذيفمهدعاست

بوخجلاورئازجلليقرشلابونجلاتاهجيفاوزكرتو،لامشلاتاهجيفةيضابإلا
.اهرواجامو"ترق"يضارأبلصفلااذهناونعيفهنعانرمعيذلا

ةلهآتناكنيلانطاوملا»:يليامنمحرلادبعيلكابانخيشريبكلاخرؤملالوقي

"تيدجمت"و"فوشُس"و"غيرأيداو"و"بازلا":يهيرئازجلارطقلايفةّيضابلاب

ةراضحاهيفترهدزايلااهيحاونو8"هتاردس"اهيفامب"نالجراو"و"لامرلا"و

اهتبدتنايلاةللاعلا"مياشربنافتيرغرام"ةسنآلاامترجأنلاتايرفحلاتد،ةعئار

يفشوقنوةفرخزىلَلَعيرئازجلارطقلابةميدقلاراثآلانعثحبللةيسنرفلاةموكحلا

اُ]جوأيحاونلاكلتيفغلبدقيرامعملانفلانأىلَع٠اًممعنصلاةقدنمةياغ

"ةيلامشلاايقيرفأوايريجلأ"ةيسنرفلاةروصملاةلجملاباهترشنلوصفيفتتبثأو،اديعب

ناكيذللايسلدنألانفلانمريثكبىقرأتناكاهنأ(م٣٥٩١ربوتكأةيليوجددع)

يفامهراثآلصصخدقو،قافآلاهترهشتقبطأوروصعلاكلتيفلثملابرضم

"ةعميرك"كةرواجملاندملاو""هتاردس"ةعاق"مسابةعاقيرئازجلاراثآلافحتم
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,ةفالالثوتلاهددعىهسةوكندمل"ةسوقنا"و"نارفإ"و"دالالبج"
ةوطسنمكانهباحصألامىلعلدياًمم،ةميدقلاديياقتلاضعبيفهتدجوامك

.لوقلاضعباهنعتفلسأدقو"تيدجم"و"ولجآ"يفكلذلثملقو،نارمعو

نطاومنمانطومكلذكناك"فوس"نعاًريثكدعبيالعضوموهو"لامرلا"و
.«اهيفامي"بازيم"بعصمينبلابجو.ةلهآلاباحصألا

تانكساهنعالجوتجرخيلاىرقلاومويلاةرماعلا"بازيم"ندمددعو

مسقناكابرغارتموليكنيثالثوحنبةيادرغنعدعبتييلا"يليلتمةنيدمو»:لاق
نعرتموليكيئاموحدعبتيلاطاوغألاةنيدمنعىكحيو،نيتضاَبإاناكسنم

(ةعيلقر"ةينملا"ةدلبوءاّضيأةيضابإلاةلهآتناكالامش"بازيميداو"ةمصاع

.«امنونكسينوُيضابإلاناكابرغاًرتموليكةئامثالب"بازيميداو"نعةديعبلا

دعبيذلارصعلادصقيناكمالكلااذهلاقامدنعريبكلاانذاتسأنأكشال

مهرثكأعمجتوةيئضابإلااهيفشمكناييلاروصعلاكلتدصقيهنإ{ةيمتسرلاةلودلا

مهمامتهااورصقوةسايسلاناديماولزتعاو!ماكحلاومكحلاهنتفنعةديعبدالبيف

تاحاوممبترمعدقو،ةيلقعلاوةيحورلاوأ\ةيملعلاوةينيدلانيتيحانلاىلَع

ءمقمالحريفةساردلانولصاوي،اهنيبةريبكلفاوقيفنولقنتيءاملعلاناكورئازجلا

ناكمعباوماقأاذذفلبإلاىَّلَعلمحترصحلانمةلقنتمدجاسميفةالصلانوميقيو

.مهعماهوذخأواهووطليحرلااودارأاذإو،اهوبصن

72 /

بسنتاقالعامهنيبطبرتبازيميداويفةّيضابإتالئاعىلإيمتنتتالئاعيليلتميفوطاوغألايفلازيال١(

.نوداهتيونوروازتينآلاىحمهو
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ةرايزولحر

يفلمعلاوملعلالاجرنعو"نالخجراَو"نعثادحأورابخأيتءارقءانثأىلَعرتناك

ايقيرفأىلإةرفاسملالفاوقلانعو،"نالجراو"ىلإراجتلاوةبلطلادوفونعو3"نالجراوا"
ريع"نالجراو"ءانبأاهبموقيينلاةعساولاةيراجتلاةكرحلانعو5"نلجراو"نمءادوسلا

.بونخلاىلإءارحصلا

برفملابونجيفةعقاولاندملاضعببهيبشلكشىلَعةنيدم"نآلجراو"روصتأتنكف
ةايحلاو{ةعنايلاةرضخلاو،©بذعلاءاملاوليلظلالظلاعمجتيلاتاحولاكلتنمةحاو،يمالنسإلا

لابجلالسالسوأ،لامرلاةيولأاهفنتكت،ءارحصلارفحنمةرفحيفشةطيشنلاةرقتسملاةنمآلا
.ءارحصلاندمنمفرعأامضعبباممراقأانأوعستتدقوقيضتدقةروصلاهذهتناكو

نمءاقدصألاضعبعم(م٥٦٩١ةنس)فيصيفرئازخلاىلإةلحربموقأنأيلحيتأدقو

وحناهنمانيضقو،ةحفاكملاةيرئازجلاةيروهمجلاءاحنأنماريثكاهيفانرز،"ةسوفنلبج"

رطاوخلجسأتنكدقوءاندالبوانلهأءازعألاءاقدصألااهيفاناسنأ‘تاحاولايفمايأةرشع

.مايلانمموييفاهرشنيلحاتيدقلوصفيفكلذدعباهتقسنمتةلحرلاءانثأةعيرس

،يرطاوخيفهكرشأىمحلوصفلاكلتنمالصفانهميركلائراقلاىلإلقنأنأبحأو

يلهنايدووهباضهوهلابجو،الهأىلهلهأربتعأيذلاةرماعلا"بازيميداو"نملقتنأانأو

.ةميظعلا"نالجراَو"ىلإانطو

خياشملانمةبيطةقفريف"باريميداو"نمانقلطنام١١/٠١/٥٦٩١مويليصأيف

ونايبدّمَحُمخيشلاةيرباخلاةسردملاريدملضافلاانخيشلضفتدقوءاقدصألاوةبلطلاو

يفلمحأتنك،فقاشموباعتأنمكلذهلببسيامعمةكرابملاةلحرلاكلتيفانقفارف

ةنسنئاموافلأبراقتةدملمالسالاةمدخيفةديجمتايركذةميظعلاةنيدملاهذهليسفن

ةوعدللاقيرطتناكوداصتقاوقلخوملعونيدةمصاعاهنمنورقةرشعيفتناك

مهيدمهومهتمسبنوقداصلانونمؤملااهلمحييلاةوعدلا،ءادوسلاايقيرفأىلإةيمالسإلا

وأ،ةمظنمشويجمهلدهمتوأةحلسمتاوقمهسرحتتنأنود،مهلمعومهملعومهقلخو



مويلاضموييذلارونلارعوءاملباسحاللاومأمهيلعقفنتوأ،ةرشبمتاوعدمهقبست

قيرطنعنونمؤمدارفأاهلمحتاسبقهرثكأناكاَمئإءادوسلاايقيرفأنمةريثكةنكمأيف

ءارحصلاتاهجىلإذفانموأاًروغثربتعتلاةيوارحصلاندملانماهمباشاموأ3"نآلْجراو"

ةينبمةدلبلةروضليخُميفاهلمسرأتنكدقفةينارمعلاةيحانلانماًمأءارحصلاءاروامو

وأ"سمادخ"نمهفرعأيذلاك\باضهوألامراهفنتكتضرألانمضفخنميفبوطلاب
لبقمانأويعمامأتحضودقلف"كلذريغبىىتأجافةقيقحلانكلو©ىرخألاتاحاولاضعب

راونأاهيفًألالتتءاجرألاةعستم،نارمعلاةرحبتسمةحيسفةميظعةنيدم"نآلْجراَو"ىلع

.نيحلاكلذيفهلكأيتؤيأدبيذلاقسابلالخنلانمرضخأراطإاهبطيحيو،ءابرهكلا

نمةليوطروصعربعتلحريننألليخةميظعلا"نالجراو"فراشميلتءارتذنمو

هيفامبرضاحلاروصهذنمتشالتوةميدقلا"نالجراو"يفتاظحللاهذهشيعأيننأو،خيراتل

انأيذلانمزلابنسحأالو،قافرلانميعمنمبسحأالذوخأملاكتنكف،ةايحوةكرحنم

نينحلاًيَلَعبلغو،يضاملابسيساحألاورعاشملاميلعتغطو.هيفانأيذلاعضولابالو5هيف

رضحألمعلاوملعلاونيدلالاجرنيبخيراتلابتكيفهيفتشعيذلاديحلايضاملاكلذ.هيلإ

.فورعملاوناسحإلايفمهبيلاسأوممبدآمحو،ممتاشقانموممتاعامتجاضعب

{َيلعنوملسيمهولضافألا"نالْجراَو"لهأنمماركلاءاقدصألاوءازعألاناوخإلاانلبقتسا

تنكامينآمسقأو،رماعلادجبسملانمسلجملاردصيفمتركلاماقملايلنوئيهيويبنولفتحيو
ىلَعةظعوميقلأنأيلإبلطوسلجملاردصيفتسلجنيحويلوحاممءىشبسحأ

يَّعكلذىلوتينأيلقلكبىئمئأتنك،لبجلاءانبأتوصعامسىلإشطعتملارظتنملاعمجل
يننأركذأالنآلاىتحينكلوتملكتو،يرطاوخلملستسألكرتأنأورخآصخشيأ

.ميركلاماقملاكلذيفيلعقواملثم،تلقاموألوقأاميردأنأنودثيدحلاىلإتمدقت

يفريغصذيملتثدحتيامكعوضوميفيركفرصحعيطتسأنأنودثدحتأتنكدقل

تنكامو،مهاشخيومهمرتحينيذلاهخياشمو،رابكلاهتذتاسأنمبيهرعمجنيبىلوأةبرجت

ةرقابعنمةلفاحعومجيفملكتأيننأولإليخيناكاَمَنإَونيرضاحلابسحأثدحتأانأو

كئلوأضعبلكانهوانهنمةرثانتماروصاهنيبيلروصيمهولاناكو،لايجأةليطملعلا
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يبألوأحلاصيبألةروصروقولاسلجملاكلذيفينيعنيبعضيف،ةيقيقحةروصيفذاذفألا

رأةمحريبألونونجحلاصيبألوأ8ميهاربإنبفسويبوقعييبألوأحلفأنبفسوي

.هتايحلييساردوهنعيتءارقنيحارثأيسفنيفكرتنمممهريغل

نايشخ،سيساحألانيابتمركفلابرطضم‘فطاوعلاجاتهمسلجملاكلذيفتنكف

يردأتسلو.ةتيمجرختاهنأكةتفاخةتهابتاملكنعناجرفنتياتفشتناكو،نالجحخ

تيبيفءاشعلالوانتىلإانبهذمتةالصلاىلإانمقو،هتيَهلأفيكالوثيدحلاتأدبفيك

.مهعجاضمىلإناوخإلاىوآفيفخرهسدعبو،ءاقدصألاضعبتريبنم

؛ليللالاوطنفجيلضمغيملوتقرأف،اهلمعيسفنيفرطاوخلاكلتتلمعدقفانأامأ

ءاقدصألاوناوخإلاعمكرحتأتنكو"دابعلالبج"ةرايزلنيركبمانبهذحبصلاةالصدعبو

انهنأمغرو.دابعلالبجاندصقوءيشىلَعىوقيالةدارإلابولسمناسنإكرحتيامك

تارمثالثهقوفتدق"ةسوفن"لابجنمهدوعصتدوعتامنأو،عافترالاقهاشنكيْمَللبجلا

يلوحنمناوخإلاناكو،هتمقىلإغلبأنأنكميالعافترالاديدشاقهاشيلادبهنأالإ؛عبرأوأ

الاقثالامحأيقتاعىلَعنأكورسعوةقشمىفلبجلاقلستأانأتنكامنيبنيدعاص))نوزانتي

ماظعلالاجرلانأبينيندحُتبقاعتتيلارطاوخلابةنوحشميسفنتناكو،قيحسلايضاملانم

ىللعلطتأنأيلقحيالامكهئأو5ايدامينوقوفياحورننوقوفيامكانهنوشيعياوناكنيذلا

كيتاهىلإعلطتأنأيلقحيالكلذكناسحإلاوةدابعلاوملعلانيدايميفةقماسلامهبتارم

يلإليو!ةعشاخلاممتاجانميفمهقلاخلاصتالل؛ممتاولخيفاهوراتخالاةقماسلانكامألا

.ناذئتسانودةسدقمةمرحكهتنأنأكنكامألاهذهليترايزبينأ

رهسىلإو،ةقباسلاةليللاقرأىلإةفاضإلاب،اهلماوعيسفنيفرطاوخلاهذهتلمعو

،انمزينمزالييذلاوبرلاضرماهببسةيبلقةبونبتبصأف؛ةعباتتمرافسأولايلةدعللصاوتم

،قرصلايمببصتويلقناقفخةتشاو«سفنتلاينععطقناوعطقتييبلقطاينداكف

يبطاحأف،ةملكعيطتسأالوةكرحاهعمكلمأالءايعإلاوبعتلانمةلاحيفتحبصأو

7.(وزن)،نيعلا:رظنا.نابثولاوهو:ونلانم١(
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ءاملعهراتخايذلاناكملاتفلبىتحيبنوفطلتيوينودعاسيوينعنوففحخُيناوخإلا

سانلانكسيامدنع،قلخلاقلاخةاجانمو،ليللاءايحإلنوحلاصلا"هتاردس"و"نالخجراو"

«قلخلاقلاخنوجانيكلانهطقفمهنونوكيف،ةايحلاىلَعتابسلادوسيو،نوكلاوفغيو

.امتاقالعوايندلابئاوشنمتصلختومهسوفنتقردقو

ينوكرتولىتأتنكوكلاباتكنمرسيتيامةوالتل"حسملايفناوخإلارادتسا
ذإءائماصدجسملايفتيقبو،مهنيبنمنوكأنأاورصأناوخإلانكلو‘دجسملاجراخ

يرودءاجوءاعدلااورادأاومتتخاامدنعوةءارقلااهعمعيطتسأالبعتلانمةلاحيفتنك

قحيأبيسفنيفسجهمتديدجنمتأدبرطاوخلانألتمجحأ..ءاعدلانعتمجحاف

كلنلوأناكلهيرديامو؟هباحصأنذأتسأنأنودهتلخديذلاسدقملامرحلااذهيفوعدأ

7!مهبرةاجانملممقولخمهيلعنومحتقيمهومازقألاءالؤهنعنوضريماظعلاةقلامعلا

فيكوءاشنتماهيفهللادبعينأواهلخدينأملسملكلنحييتلاوةكرتشملاةدابعلاةنكمأ

ريغاًبعتواًقاشمنودبكتيييلاةصاخلانكامألاهذُمامأ؛عيمجللةماقملادجاسملايهاَمْئِإءاش

نمو،هكاهتنازوجيالسدقممرحومهلصاخكلميهاَمئإةولخىَلَعاهيفاونوكيلليلق
.ءاشتيمهللاىلإاهيفيوأيةولخهسفنلذختينأمهبيدتقينأءاش

ملعلايفةرهشاهلتناكيلاةميظعلاةنيدملاكلت،"هتاردس"لالطأرورتل7دعبانمق

ةيمالسإةراضحراثآلمحتاهنأبمويلاترهتشاو،"نالجراَو"ةرهشنعلقتالنيدلاو

ثاجبأباهيفاوماقوابروأنمراثآلاءاملعاهدصقو،سلدنألايفنوملسملاهكرتامبةهيبش

.ىدسبهذتملتايرفحو

مامتهالالئالدنماهيفنودجياملنوبجعيةيرثأةنيدمكاهيلإنورظنيناوخإلاناك

انرسو"دابعلالبج"نمانلزنو‘ىرخأةيوازنماهيلإرظنأتنكفانأامأ؛ةفرخزلاوءانبلاب

انهاه":اولاقوءيشلكرمغتلامرلانمةيولأهيفجرعتت©ضرألانماطسبنمانغلبىح

تناكو،ءاحلصلاكئلوأهراتخايذلاعضوملاهمأل؛دجسملاةملكهيلعتقلطأاَمَِوءانبناكملافسيل١(

تحتلخديالامكانهرئازلاىريوعوطتاهمأل؛ىدارفنكلو٧لاىلإهبنوبرقتيامرثكأومظعأيهةالصلا

.مهنمدحاوُرُكفقيثيحضرألاىلعبيراحملانمرصح
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ةنيدمهيفموقتناكمبسنأهنإمعن:ىسفنيفتلق."ةميظعلا"هتاردس"ةنيدمتناك

.هلللمعلايفةمقلاغلبتةّيضابإ

ءانبلانمةطيسبراثآاهيلعترهظةريغصتاوبرضعبانغلبىنحليلقريغاهيفانرس
ةطيسبلاراثآلاهذهو:يسميفتلقءةدلاخلاةنيدملاهذهلةينارمعلاراثآلاأدبتانهنمو:اولاق

َ.ماظعلادادجألاكئلوأراثآنمنوكتدقءانبلابلافتحالانم

ةايحلالوطونارمعلابمامتهاو،ةفرخزلابلافتحاوشوقناهيفاراثآاندجوفاليلقانرسو
كلتيفمدقتلاو،ةراضحلاىّلَعةلادلاراثآلاهذهىَلَعمهروثعبنيحرفناوخإلاناكو؛ءاقبلاو

كنتنأل؛راثآلاهذهةلالدنمةيماحةكرعميسفنيفموقتتناكتدقفانأاًمأ©روصعلا

يانباحصألهروصتأنأنكميامدعبأيهراثآلاهذهاَهبيلاوءاقدصألااهلحرفيييلايناعملا

لافتحالااهيلعودبيلاراثآلاهذهنإ:يسفنيفلوقأتنكو،ليوطلاديجملامهخيرات

اذبأنوكتال-ايندلايفدولخلابثبشتلاوءاقبلللمعلاو-نارمعلابمامتهالاونفلاب

نوكتنأاًمإَومهتقبسنوكتنأاّإ..ةّيضابإلالمعنمتسيلديكأتلكباَهَنِإ،انباحصأل

.راهدزالاوءاخرلادوهعيفمهنيبشيعيناكنمممهريغل

ييلاةيويندلاةرظنلاهذهباولفحيمليمالسإلابرغملايفليوطلامهخيراتيفةيضابإلانإ
نأالو‘دولخللاوديشيوأ،ءاقبللاونبينأاًدبأممماسحيفاوذخأيملوسانلااهيلإرظني

سامتلاو،نونمؤملاهنعهَرَنتيءبعمهرظنيفكلذلكنأل؛نفللاولغتشيو©لامجللاوفرخزي

;.نورظتنيمهبرءاقللوةرخآللنولمعينمهنعدعتبيايندلايفدولخلا

اهباعامريخاهتماقإلةينضملادوهجلالذبو،ةقهاشلاينابملابلافتحالاوةفرخزلايفناكولو

:ليقادوهموقداعلىلاعتهلوقلثمةقباسلاممألاىلعميركلاهباتكيف-ىلاعتوكرابت-هللا

مكتعاتنودحتمرشناركبأ .اهنمأفوراجمادإ×نودلخ
دعبأاوناكفديعولااذهنمفرطمهلانينأنوشخياوناكيمالسإلابرغملايفةيضابإلاامنأكف

مهنأكلذ«ةايحلانمدحاوبناجىلإمهللا{ةيعانصلاةراضحلارهاظمبمامتهالانعسانلا

١٦٢٨-١٢٣٠.:ءارعشلاةروس١(



رنازجلايفةيضابإلا)٦٧(خيراتلابكوميفةيضابإلا

اهورمعيلاندملاوىرقلاعيمجيفدعلااهتطخدجاسمهيفاوشاعناكمَلُكيفاوديش

نأاوصرحامكةرفاولادادعأللعستتةحيسفءانبلاةنيتمدجاسملاكلتنوكتنأىلعاوصرحو

نمتانمؤملانكمتتلتوصلاعنمتالو{ةيؤرلابجحتتءاسنللاًماسقأدجاسملاكلتيفاوصصخي

امك،نيذأتيوأنيذؤينأنودتانوصمنهو©سوردلاىلإعامتسالاوتاولصلاروضح

نأنودةراهطلالئاسوملسملاىلَعرسيتيلاقفارملاعيمجدجاسملاكلتيفاولعجينأاوصرح

وأرابآلابامإ؛اهيفهايملاريفوتلاولمعوءاتشلايفدربلاىذأوأفيصلايفرحلاىذألضرعتي

وأفرخزلاباومتهيملاهئانبلاولفتحاواهوماقأيلادجاسملاكلتَلُكيفمهئكنوءجيراهصلا
كلابلصتيلاكيمجايندلاظوظحنععطقنيهللاتيبىلإيوأيامدنعنمؤملانأل؛نفلاوأشقنلا

ضرموأفحتملةرايزيفسيلهل؛نونفنمناردجلاىلَعامبهركفلغشيالنأيرحوهف

.هلابهبلقلابحلصيلايندلانعهيفعطقنيناكميفوهامنو

الحماندصقف«ساوحلاعضعضم،ىوقلاكهنملازأالانأو"نالْجراو"ىلإ"هتاردس"نمانعجر

تددرةريصقةوفغتوفغوءاذغلاتقولبقاليلقحيرتسأنأهيفيلحيتأو،ناوخإلاتالحمنم

عمجءاذغلارضحوءءادغلالوانتلءاحيفلامهتنجأنمنانجىلإناوخإلااناعدوطاشنلاضعبيل

تمرحةعيرشلامولعوبدألاوخيراتلاوملعلايفةعتممثيداحأترادوناوخإلامركأنمريبك

اليذلا«نالجراَوخيراتيفنابلانصغ»ميقلاباتكلاحفصتبالوغشمتنكيل؛اهرثكأنم

تاعاسلاكلتيفهلقنالوباتكلاةراعتساناكمإيفنكيملامكو،‘'افسألكباطوطخملازي

نمتبلطواهيلععالطالافىوصقةرورضىرأيلالوصفلاضعبىلعرشؤأتنكلئالقلا
قلاهلسرينأوءاهلقنينأدمحأجاحلانبدوادنبرمعلقعميبأخيشلاذاتسألالضافلاانقيدص

.اريخهلهأومالسإلانعهللاهازجلعفدقو«نكمُمتقوعرسأ

ينأسحأانأوناوخإلاعدوأتنكو"ترق"ىلإرفسللءاقدصألاانعدورصعلاةالصدعبو

يفممتايحىَلَعفرعتأمنو،دجامألاماركلااهلهأىلعفرعتأملو،"نالجراو"رزأمل

_
(عجارملا).هللاءاشنإبيرقنعرونلاىريهلعلف،ةذتاسألاضعبلبقنمقيقحتلاتحتباتكلااذهلازيالو١(
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ق٥"عوجرلاعيسفندهاعأتنكومهقح٢ريصقتلالكترصقدقينأومهرضاح

بتكلالالخنماهتفرعقلا"نالجراَوو"نيبطبرأل،ةرضاحلا"نالجراو"فرعألةصرفبرقأ

ميقتل،تابثوربصودلجيفحفاكتيتلاةرصاعملا"نآلجراو"نيبوليوطلاخيراتلانمنورقيف
نمنمؤملاملسملاامبابشهدعيامرادقمىرألوتباثلاخسارلااهيضامىّلَعرهازلارضاحلااهدجب

هللابناميإلالوصأثتحتتنألواحدسافموعدبنمةدروتسملاةراضحلاهَّرجَتامةبراحمللئاسو

عيطقلاكاوقبيىح،مالسإلارايديفبابشلابولقنمةريبكوةريغصَلُكيفهيلعدامتعالاو
.هلاصوأعيطقتوهبكتفلابائذلاىّلَعلهسيفهليعاراليذلا

/2

"نالجاو"لهانعليق

وء

لإاريثكنورجاهي.حالصوناميإوريخلاجرمهلكةلقرولهاو»

وأةئيسمهنمدحاىلَعيصحتداكتالفيلمعل١لجللامشلاتاهج

.«ةنه

(يندملاقيفوتدمحأ:رئازحلاباتك)

ح.>

ثيح‘ه٦٩٣٢١ةنسلاوش٤نينثالاموييفكلذو؛ةنسةرشعىدحإدعباهيلإدوعأنأيلحيتأدقو١(

.دوادنبرمعلقعميبأخيشلازيزعلاخألاىلعنالحراوخيراتنعاهتبتكقلالوصفلاةءارقنمتنكمت
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"نالجام"
بتكدقوتارابتعالالكبةّيضابإللةمصاعةليوطروصعيف"نالخجراو"تناكدقل

اهلوانتو،هخيراتتارتفَلُكيفيمالسإلابرغملانعاوثدحتنيذلانيخرؤملانمعمجاهنع

اروصرظانَلُكدجيثيحبةمظعلانمتناكواهنمرظنييلاةيوازلانممهنمدحاوَلُك
لاجملاعدأنألصفلااذهيفينرسيو،ثيدحللاحيسفاناديمثدحتمُلُكَو«ضرعللةليمج

يفنابلانصغ»باتكبحاص-ةللاهمحر-مازعأحلاصنبميهاربإخيشلاريبكلاخرؤملل

.ميظعلادلبلااذهخيراتنماروصهلخاديفضرعناًراطإانلعضي«نالْجراَوخيرات

بوتكمميظعخيراتهلنوكينأقحيشةميدقلاناطوألانمنطولااذه":مازعأخيشلالاق

يمالسإنطويناثلانرقلاحتافنموهوالفيكوهئانبأبولقتاحفصىلَعروننمفورحب
قيرطوأعراشبرميالناسنإلانأىمح©لاجرلامظاعأوءاملعلالوحفنماريثكتبأ،يملع

ريغىلإ...ييالفلاملاعلاةرضحموأ،نالفةمالعلادجسموأنالفخيشلاربقاذهعمسيوالإ

.نايبنايعلادعبسيلو،نايعلاكلذىّلَعدهاشلاو،ةفيرشلاباقلألانمكلذ

"رظنياندالبىلإلصيربخلااذهقيقحتدرينمو

يفةمخضلارافسألاو،‘')تادلجلابةءولمملانئازخلانمهيفناكو":رطسأدعبلوقيو

نتفلانكلو؛ةيلقعلامولعلانمكلذريغوريسفتومكحوهقفوخيراتنم.ةفلتخملانونفلا
ثحبلادشأثحبامهمناسنإلانأقحو.ةيقباهنمقبتْمَلَو،اقيزمتواقرحاهتمدعأءايمعلا

."دوصقملابيفتالتاقيروضعبلإرافسألاكلتنمليلقلقأولودجيال

ربربلابوعشنمبعشىلإةبوسنم"هتاردس"دالب":لوقيف"هتاردس"نعمازعأذاتسألاثدحتيو
امدعبًألإاهنعاوحريمنو،ايدقيضابإلابهذلاوقنتعماهنكسيةريثكدالبيهو.ةتانزنوطبنم

نببوقعيريمألاىلعهتروثدنعه٤٢٦ةنسةيناغنبابفورعملايقرويملاقاحسإنبىحياَهبَرخ
."ابارخنآلاىلإدالبلاتيقبو،هلحَميفكلذنايبناكامك،نيدحوملاءارمأدحأروصلل

يندعسيٌمَلَويجنرفإثحاباهفشتكانالجراووهتاردسخيراتنعةميدقةرثعبمةلاسرتدجو":مازعألاق١(

."نآلاىمحاهيلعلوصحلابظحلا
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يلا"ةيولميداو"ىلإاهينكاسنميقابلاقرفتدالبلابارخدعبو":رطسأدعبلوقيو

ضعبلاو،"بازيميداو"نكسضعبلاو،ةيشكارملادالبلاو"نالجراو"دالبنيبدودحلايه
.""نالخراو"ىلإرخآلا

:هيفلاق.«نيخرؤملادنعنأالْجراَودالب»:ناونعتحتالصفاذهدعبمازعأذاتسألادقعو

نطولااذهىلَعةعقاواهلكءامسألاهذه:نالقراو،القراو5ةلقرو،الكراو5نالكراو5نالجراو'

دالبةمصاعلمسا"ةلقرو"و"نالجراو"نآلاهبفورعملامسالانأإءانيدحو7

اهيفلصألاو،ناشبحلالاجروبارعألاوةيضابإلانمطالخأنآلااهنكسي،اهذوفنتحتةريثك

ركذناَمَبرَو،نيخرؤملالاوقأركذنسامك،ةوارغمونرفييبوةتازموهتانزلئابقنمنولوألا
."لاكتالاهللاىلعو"قيقحتلادارأنمعجاريلءزجلاوةحفصلاددعوباتكلاوخرؤملا

نعو،"نآالخجراَو"نعنيئدحموءامدقنيخرؤملانمعمجلاوقأمازعأذاتسألالقندقو
نبا:ءامدقلانمهنعلقننمموكاهلهأةايحوامتايحنعوءامناكسواهعقومواهتيفارغج

.يسنوتلامريبوكاعكلاويملاسلانعاضيألقنو،يشايعلاو،يركبلاو،يومحلاو،نودلخ

ةملكنأمهفينيخرؤملانمهريغنعهفلؤمهلقناملو«نابلانصغ»باتكلئراقلاو

اكةينيدوةيخيراتوةينارمعوةيفارغجصئاصخيذعساوميلقإلمسايهامنإ"نالْجراو"
ذاتسألاهلقناممهفلااذهىلَعدعاسياّممَو،ميلقإلااذهةمصاعلمساوهف"ةلقراو"ةملك

لخنلاةريثك،ربلايفةبراضديرجلادالبوايقيرفإنيبةروك"نالْجراَو"":يومحلانعمازعأ
."ربربلانمموقاهنكسيتاريخلاو

هيفبرغملاضرأبداونالخراَو":هلوقيماسلاخيشلانعمازعأذاتسألالقنو

."انباحصأاهلزنةرامع
ثيحلصفلااذهلوأيفكلهتلقناميفنيعملااذهىلَعمازعأذاتسألارصندقلو

ىَلَعةعقاواهنكءامسألاهذهںنالقراو،القراو،ةلقروالكراو،نالجراَو":لاق

مساةلقروو،«نالخجراَونآلاهبفورعملامسالانألإاًئيدحواميدقنطولااذه

."اهذوفنتحتةعقاوةريثكدالبةمصاعل



تاباغلاوةيراخلانويعلاوةرشتنملاندملاوةرماعلاىرقلاوةريثكلادالبلاكلتنأيلودبيو
ةىيدمهيلعلمتشتيذلانارمعلااذهلإاهنمقيْملَو،اهلكتلءاضتدقةبصخلاةفيثكلا
.ةمصاعتناكنىلا"ةلقراو"

ةماهلاصتاةطقنيهةدحاوةنيدملنيمسا"ةلقرو"و"نآلجراو"اتملكتجبصأكلذبو
اًئاهاملعوايراجتاًركرمتناكماهلايفارغجلااهعقوملو،ءارحصلاوايبيلوسنوتورئازخلانييب
َ.لازتاموائرقرشعاىدميف

ثادحألالسسيلارصعاًرصعنمزلاعبتتيخيراتباتكسيلباتكلااذهناكامو

ناكيذلاميظعلانطولااذهنعميركلائراقللاروصعضأنأينتوفيالهئفاهعوقوبسح

نمةداوهريغبنوفرحنملاهبرضيادهوةهجنمنيدلاوملعلالاجردصقموعاعشإزكرم

.ةثلاثةهجنمنيرماغملاقيرهيلعبلحتياًبصخاداترمو‘ىرخأةهج
مسقأنأدالبلاهذهفتعقويلاىربكلاثادحأللاًرظنعيطتسأييبسحأو

نعاهبلصفنيثادحأوتاهاجتاوصئاصخباهنمدهعلكزاتميدوهعىلإهخيرات

ينبنيدوهعلاكلتنأكشالذإرهاظملاضعبيفاهكراشنإوىرخألادوهعلا
امةمأةايحلةيخيراتةرتفنوكتنأليحتسملانمف؛اهنمذخأيوضعبىلَعاهضعب

.اهقحلامعواهقبسامعلاصفنالاَلُكةلصفنم

خيراتمسقنيركشلاهلفميسقتلااذهىلإلضفلاهلو-مازعأذاتسألايقبسدقلو

:يليامكيهدوهعةعبرأىلإ"نالْجراَو"

.اًيرقته٤٥٠ةنسىلإيمالسإلاحتفلانم:لوألادهعلا١

.ابيرقته٢٦٦٤ةنسىلإه٤٥٠نم:يياثلادهعلا٢-

.ابيرقه٠٤٠١ةتسىلإ٦٤٦٢نم:ثلاثلادهعلا٣

.ابيرقته٦٨٢١ةتسىلإه٠١٤٠نم:عبارلادهعلا٤
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لوآلادهعلا
يمالسإلاحتفلانمئدتبيذإ؛نورقةعبرأةبارقدتمي"نآلجراو"خيراتنملوألادهعلا

'“{..يرجهلاسماخلانرقلافصتنمىلإرمتسيو
برفللاىلإةيادهلالعشمنولوألانوحتافلالمحامدنعمالسإلا"نالْجراو"يلاهأقنتعادقف

؛هلمهقانتعاذنممالسإلاىلَعاوتبثدالبلا.هذهناكسنأودبيونورقلاريخطساوأيفطسوألا

.ساروأةقطنماميسال{هماسقأببرغملادالبنمريثكيفتعقويتلاةدرلالماوعمهفرجمتملو

ثلوأةدرلابورحببسبرئازجلايفعضولااهيفرقتسيملييلاةيومألاةلودلادهعينو

تناكةرتفلاهذهيفإملظلانماًطخسامإومكحلاىلعامعازنامإ؛ةبقاعتملاتارونلا

برغملاةيقبيقرشتناامكيضابإلابهذملااهيفرشتنادقناكو.ةنثمطمةئداه"نالْجراو"

ةماقإىلإةوعدلاباولغتشاامكيملعلابناجلابسانلالغتشاف،يناثلانرقلالئاوأعميمالسإلا

.هماكحأىلعةظفاحملاوهللاباتك

ةلمحعمعجروسردوةرصبلاىلإيتاردسلامصاعبهذفةيملعلاةثعبلادعبنمتنوكتو

ناكو،عيابنملوأنممصاعناكسلبارطيفةمامإلابباطخلاابأسانلاعيابامدنعوملعلا

تّرقسانأدعبو،نيدشارلاءافلخلاجهنىّلَعريستوهللاباتكبمكحتتةمامإنوكتتنألمأي

دوعينأيرحديدجلامامإلااذهنأىلوألارداوبلاتلدو"لاوحألاتأدهوباطخلايبأمدق

رفاسو،جئاتنلاىلإمصاعنأمطاف،مالسإلاةمئأنملودعلامايأيفاهجهنىلإةلودلاوةمألاب

ناكو،ةعومسمةذفانةملكو{ةمرتحمةيصخشهلتناكثيحرئازجلليقرشلابونجلاىلإ

،ايييلفةمامإللةعباتدالبلاكلتنوكتنأىلَعلمعيناكو،هنوعبتتيوهيلإنوعمتسيسانلا

يفنيتسدعبلتقدقفلطتملباطخلايبأةمامإنأريغ،ءارواوراسوسانلاهلباجتساف

ه:لقيملو،هسفنلديملوهتعيبمصاعمزتلاف،يزوزنملمتاحابأسانلاعيابو{ةمساحةكرعم

دئاقعوطأناكامنإو،ةمامإلابىلوأوهفباطخلايبأدعبةيصخشىوقأهنإو،ملعلاةلمحنم

ةيسابعلاةلودلانمناوريقلاعازتناىلإمتاحوبأرطضاامدنعو،هاوقأومتاحيبأةدضاعملمدقت



امنوفرعيناوريقلاماكحناكو.'»'نالجراو"وهتاردسلاطبأنمشيجسأرىلَعمصاعهافاو

،خيراتلابتكامتركذةليحبهلتقىلعاولمعفريبدتلانسحوةوقلاوةعاجشلانممصاعهبىلحتي

لاطبألاكتلوأعجرو،متاحيبأراصتناىلعترفسأدقو{ةكرعملاجئاتنلبقميظعلالطبلاتامو
.مصاعمهعمعجرينأنودنكلو،نيرصتنممصاعةدايقتحتاوعاجنيذلا

ثادحألاهذهدعبهلتقوهيلعبلغتلانمنويسابعلانكمتدقفمتاحيبأةمامإلطتملو

هف,ةيزم"لهأرمةينلاهكلممدلكلسلاىصن"نلخراز"يهالاكلس
دحأنورصانيالو،ةلودىلإنومضنيال،ةيركسعلاتاروثلاوةيسايسلاتاكرحلانعاولزعنا

يفمالسإلانومزتلياوناكمهنكلو؛ةمئاقلالودلاالو،راوثلانودعاسيالو،نيمصاختلل

يفةيمسسرلاةلودلاتنوكتامدنعو"مهعمتجبومهدارفأىلَعهماكحأنوذفنيومهتريس

ودهيف"نالجراَو"تلخدايبيلوسنوتورئازجلادالببلغأىلَعاهناطلسدتماو©ترهات

.ةديدجلاةلودلاهذهحانجتحت

ماكحأقيبطتىلَعلمعتوإةديشرلاةفالخلاجهنىلعريستةيمتسرلاةلودلاتناكامنو

ييلارارقتسالاوةلادعلاوةيرحلاعاونألكبعتمتتاهلةعباتلادالبلاتناكدقف،امبديقتتوإمالسإلا

جرخينمىلَعهللادودحةماقإىدعتيالايمسااذوفناهيلعةلودلاذوفنناكومالسإلااهفلك

كرتتتناكدقفكلذريغيفامأ؛سانلانيبتافالخنممجنياميفهللاباتكبلصفلاو،هنع

اممهلامعأعيمجومهتاراحتومهتالماعميفرارحأمهف،مهلولحيامكاوشيعينأدالبلالهأل

سانلاناكو،ةمرحملاعاونألانمعونيفوأ،ةمرحملابيلاسألانمبولسأىلَعيرجتالتماد

.ةحضاوةحيرصةفلاخمةراحتوأةلماعميفمالسإلاماكحأاوفلاخينأنمائاميإدشأذئنيح

مليهف،يرابجإلادينجتلاىلَعمهريغالو"نالجراو"لهأربجتالةيمتسرلاةلودلاتناكو
الوعافدوأموجهادادعتسارارمتسابحالسلاتحتىقبيلروجألاوتابترملاهلاميقماًدنجذختت

ىللعدمتعتتناكمنو؛شيعلالئاسوولاملالجأنمبراحييذلادنجلاكلذىَلَعدمتعت

اوكرتشادقعساولااهططخمب"نالجراو"لهأنأنمنيقيىلعتسلف؛طقفاحاتتساانه"نالحراو"تركذ١(

.متاحيبأشيحيف
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ةمامإلاةزوحنععافدلاونيدتعملاةبراحمىلعمهنامبإمهلمحنيذلاكلنلوأىلعوعوطتلا

.ةلودلانمبترملينءاروايعسوأةمينغىّلَعلوصحلايفالمأال،هللادنعاميفةبغر

الوءاهشفنلزيجتالتناكاهنأامك،دنجللتابترمعفدتنكتملةيمتسرلاةلودلانإ

.نيدتعمنيملاظةاغباوناكولونيملسملالاومأنمائيشلحتسينأاهمكحتحتلمعينمل
ورےهدِ2,٥.".۔»

ةقالعنمةلودلاهذَّهباهطبرياملكوةيمتسرلاةلودلاةدممالسوءودهيف"نالْجراَو"تشاع

.اهيلإرومألاماهميفعوجرلاو،اهمسابماكحألارادصإو،دودحلاةماقإو،اهلةيعبتلاباهفارتعاوهامإ

الو،كلذريغيغبتنكتملفساهةعباتلادالبلاعيمجبةيمتسرلاةلودلاةقالعيهكلتو

.مهلهللاهاضترايذلامهنيدمهلهلفكياملكبنوعتمتي،اًرارحأنوملسملاشيعينأالإاهمهي

نمتامارغذخأتالو،الاومأرداصتالوبئارضضرفتالةيمتسرلاةلودلاتناكدقو

ءافلخلاهيلعراسيذلايمالسإلاجهنلاىلَعةاكزلالاومأعمجتتناكامنوثدحأ

امنوامش"نالْجراو"نمذخأتالتناكدقومهدعبنممهبنودتهملاو\نودشارلا

مهئارقفيفاهنودريودالبلاءاينغأنمةاكزلانوعمجيءاملعلاةريخنمةلودلالامعناك

.ةيمالسإلامظنلاقفورعموهامبسح

ةيمتسرلاةلودللةعباتلادالبلاةيقبو"نالْجراو"اَهبعتمتتتناكلاةلماكلاةيرحلاهذهلو

دجملهنأل؛يحاونلاكلتىلإدتميماهمكحنأدقتعأو5ةقالعلانيخرؤملاضعبكرديمل

.لودلانماهريغلابلاغهدجييذلاىدصلاهل

نمةرتفلاهذهمازعأذاتسألااَهبروصنلاةعئارلاةروصلاهذهبلصفلااذهمتتخأنأيرسيو

ىلإ×م٠٣٨/ه١٥١)ةنسيفدالبلاهذَمنإ":-هلاهمحر-لاقلفاحلا"نالجراو"خيرات

سانجألانممهعمطالتخاالو!انمدقامكةّيضابإلابةرماع(م٩٣٠١/ه)٤٥٠ةنس
ءِد..

&هتامهموهلاغشأىلعبكنموهتلئاعىلعسيئردحاولكو.مهيديأبمهنوؤشو&‘"لىرخألا

.ةنسلاهذهبقيقدلاديدحتلافلؤملادصقيال١(

.بهاذملافلؤملادصقي٢(
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.)١)۔¡.7۔.. هصيوعةلاسممهسبتلزننإوهنيدمَلُكفريبكلاعماجلاب"بازعلاةقلحديبايلعلاةسائرلاو

ِر۔ةمعاهنلصفيفىرقلاعيمجنرمءاملعلاعمتجا الوفلسلاراثآوةنسلاوباتكلاىضتقمىلعاهنولصفيفىرقلاعيمجنمءعمتج
١}حاوركيدؤيناكدقف5ةاكرلاالإةلودللةبيرضةيأمهسفنأومهرايدومهكالمأىلعنودؤي

."ةاباحُموأةعمسوأءايرريغبهقحتسملىلاعتهللانيبوهنيباميفهبجاو

ةروصلاسفنيهفصنونورقةثالثلالخ"نالجراَو"لمازعأذاتسألااهعضويلاةروصلاهذَه

ةمئاقلانتفلانعلازعنالاب"نالْجراو"تمصتعادقو،اًضيأةرتفلاكلتيف"ةبرج"اهيلعتناكينلا
تداعاهمايأتضقنااملقةلودلاهذهماظنتحتةعئاطتلخدمث،ةّيمّتسرلاةلودلانيوكتلبق
قرفنمكلانهام7ةّيمّسسرلاةلودلانوكتوحتفلانيباماهتشاعلاامتايحعونىلإ"نالجراو"

نيبو!اهخيراتنملوألادهعلاةياهنىلإاهدعبوةيمتسرلاةلودلانوكتلبق"نالجراو"ةايحنيي

لبقامأ،ةلودلامسابيرحتتناكةلودلانمزيفرومألانأةلداعلاةلودلاكلتماظنتحتاهتايح

ماضننوكتنأىلإححالصلاونيدلاوملعلالاجريديأىلَعيرحترومألاتناكدقفهدعبوكلذ

.ةلودلانعاليدبحبصأفلجسملاننقملاهماظنىلَع4الوأقرعلاهساسأىلَعةبازعلا

ريسنمةريسحبصأركبنبدّمَحُمهللادبعيبأدهعيفننقملاةبازعلاماظنسيسأتذنمو

فالتخامغر٬لاءاشامىلإو،مويلاىلإهيلعنوظفاحيوهبنولمعي"نآالجراَو"لهأ

.نامزألاريغتوثادحألا

ْمَلَو،هباشتلالكاهباشتمهتارتفعيمجيفنكيملدهعلااذهنأميركلائراقلاظحاليدق

:تارتفثالثلإهمسقأنألرطخدقوةظحالملاهذهيعبغت

ليلقبهدعبوألألانرقلافصتنميفيمالسإلاحتفلانماهنمىلوألاةرتفلائدتبت-

3

تناكنيملسملارومأنأمازعأذاتسألادصقيوءاميظنتالوافرعالفورعمريغةرتفلاهذهلوأيفةبازعلاماظن١(

ةمئألانمذثنيحدجاسملارومأىلعنيمئاقلانأكشالو،ءاملعلانمدجسملانوؤشىلعنيمئاقلايدياب

نوكتًاعيمَحءالؤهنموداشرإلاوظعولاسوردوميلعتلاةكرحبنيمئاقلاوفاقوألاىلعنيفرشملاونينذؤملاو
ةنس)ركبنبدّمَحُمهللادبعوبأمامإلاهلجسيذلاو،نآلاىلإدوجوملاميظنتلابسحةبازعللسلجمدعباميف

.ةبرجفكلذلبقةضيرعلاهطرطخىلعليصفءايركزيبأعمقفتاامدعبضحجحرألاىلع(_ه٤٠٨
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ضارقنادنعثلاثلانرقلاةياهنىلإةيمتسرلاةلودلانوكتنمةيناثلاةرتفلائدتبتو-
.ةيمتسرلاةلودلا

لإدتمتوثلاثلانرقلارخاوأيفةيمسرلاةلودلاضارقنانمةثلاثلاةرتفلائدتبتو-

.دهعلااذهةياهن

كلسلانمطامنأبوأةماهةيخيراتثادحأبزيمتتاهنملكتناكثالنلاتارتفلاهذهو

سيلةبراقتمةريتوىلَعريستتناكدهعلااذهيفينالجراَولابعشلاةايحنألإةةصاخ

ماكحألقيبطتو،رارقتساونمأوودهةشيعاهعيمجفشيعيناكدقف.فالتخاريبكاهنيب

.قاهرإوأفسعتوأملظاهلانينأنودةلماكلاةيرحلابروعشو.ايقيقحاًقيبطتمالسإلا

هجري۔ه»يع

ترقلافصتنملإسماخلانرقلليناثلافصنلانمنامزلانمنينرقةبارقدهعلااذهدتمي

ييبنمبرعلالوخدذنم:يأ؛(ه٤٢٦ةنسىلإه٤٥٠ةنسنم:يأ)ابيرقتعباسلا

.ةتاردسةنيدملهبيرختو"نًالخراَو"ىلَعةيناغنبابلغتىحةقطنملاىلإميلسيبرلاله

كلذوءتاراغلاوبورحلاونتفلاولقالقلاةرثكبدوهعلانمهريغنعدهعلااذهزاتميو

ناكرئاجوألداعنوناقبدالبلاقمكحتتةبلغتمةلودرارقتسامدعىلإةفاضإلابهنأ

.بلسلاوبهنلاوةراغلانوفرتحيسانكلانه

الاوناكنيذلاميلسينبولالهبنمبارعألاجاوفأعمتءاجةلاحلاهذهنأودبيو

هيلإلصتامصالختساوريغلاىّلَعةراغلانمةادبلامهفالسأهداتعاامىلَعنوشيعياولازي

وأ‘ةظوفحماضورعلاومألاكلتتناكءاوسةمينغلاقيرطىلعسانلالاومأنممهيديأ

.يعارملايفألكلادورتمئاوسوأ\ةعومجبةعارزليصاحم

.ميلسيبولالهييبعوحبنمةدفاولالئابقلاىلعةروصقمةفسؤملاةلاحلاهذهنكتملو

،لبقنمدالبلافشيعتيلاىرخألاةيدابلالئابقلاضعبةفرحنملاةايحلاهذهىلإفاضتاَمَنَو
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ةقفتمامإ؛لاملاىلَعلوصحللكلسملاسفنكلستنأميلسينبولالهينباهعجشيتلاو

نايدولايفةبراضلاءايحألاكلتترثاكتو.ةدرفنموأ،اهلةضقانموةضراعموأ،اهعمةمجسنمو
:نييتآلانيبولسألادحأىلعةمينغلاوبلسللناودعلالامعأبموقتتناكيلاو،يداوبلاو

عن!ممناسرفولئابقلاخويشضعبةسائرتحتءادشألانيبراحملانماعومجنوكتدقف

ضرتعينمنولتقي"ىرخألاءايحألاوأىرقلاوأندملاضعبىلَعةرغنيحىلَعنومجهي

.مهيديأهيلإلصتامنومنغيو،مهليبس

يفتابنوربصنماورهظأامبنورخفيمهو؛مهئايحأىلإنودوعيو،مهدايجنوبكريم

.لاومأنماوبلسوعاتمنماومنغامولاجرنماولتقامو،لاتقلا

ييلالفاوقلاىلَعنولوتسيو،فقرطلانوضرتعيفنيبراحملاكئلوأنمتاعومجبنودعيدقو
.ةدرابةمينغمهسفنألمهدنعامنوذخأيفناكمىلإناكمنمعئاضبلالقنت

ةهجنملاملابسكىلإىعستامنإةشيعلاهذهشيعتنلاةيدابلاءايحألاهذهنأكشالو

يفءاقبلاوأرارقتسالايفدصقميأمهلسيلو‘ىرخأةهجنمةعاجشلاوةلوطبلابيغتلاىلإو

نمىلَعةفطاختامجهنعةرابعتناكممبورحفكلذلو.اهيلعنوبلغتيوامموزغيتلانكامألا

نيبراهاورفالإو؛مهبلطمكلذفءيشىلعاولصحنإف،ةلفغهنمنوعقوتيوأ،ةرغهدنعنودجي

.مهةاتاومرثكأنوكتةصرفيفهربغىلعوأناكملاسفنىلعةركلااوديعيل
وأنيرئاثلاضعبوأءارمألاضعببقحتلتلئابقلاكلتضعبتناكدقفناثلابولسألاامأ

،هرصنيفةبحمالهفوفصعمبراحتو،هئاولتحتلخدتف"مكحلابالطنمنيرماغملاضعب

ينفتلاو«مهسوفنيفةحماجلالاتقلاةعزنقيقحتىلَعهبةناعتساامو3هئدبملقانتعاالو

الو،هريغنوفرعياليذلاقيرطلا،مئانغلاقيرطنملاومألاىلعلوصحلاىلعوةلوطبلاب
تناكنمىلَعبلقنتنألئابقلاكلتىلَعلهسلانمناكدقفكلذلو،هاوسيفنوركفي

.هبراحُتتناكنمةدايقتحتلمعتنأو،هرصانت

ريغ-لئابقلاهذهنمليلقريغددعبةطاحميهو-دهعلااذهيف"نالْجراَو"تناكدقو

ءاهرومأمظنيواموؤشريديةبازعلاسلجمناكامو5ةرامإلةعباتالوةلودلةعضاخ

تناككلذبو،ةلودةوقبالةيبعشلااهتوقبو،اهنععافدلاةدايقىلوتيواهلكاشميفلصفيو
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يلابابسألانمنوكيدقو،اهرواحتيلانادلبلاعيمجنمرثكأتاراغلاوتامجهللةضرع

يداصتقازكرمبعتمتتتناكاهنأ-اهريغنمرثكأاَمبر-نيريغملاراظنأاهيلإتهجو

نولحتياوناكيلاقالخألاببسبنيغلاوةورثلانمرفاوبيصنىلَعاوناكاهلهأنأو5زاتمُ
لاغتشالاوضرألاةمدخيفلمعلااذهناكءاوسلمعللةلصاوموطاشنودجنماهب

.ةراجتلابلاغتشاللنادوسلادالبىلإرفسلاوضرألايفبرضلابناكوأةعارزلاب

نأو٬ةُمألاةدايقباوكسمتسينأو{ةلماكةطلسلاباوظفتحينأةرتفلاهذهيفةبازعلاعاطتسادقو

يفنيدتعملاناودعمهنعاوعفدينأو،لبقنمهيلعنوريسياوناكيذلاميوقلاجهنلاىلَعاوظفاحي
مففاهيلعنيرئاثلاوأ،ةمئاقلالودلاعمةليوطبورحيفاوطروتينأنود،ةفطاخلاتاراغلاكلت

نوضرتعيالف{ةيلودلاتاكرحللةحوتفمهبشمهدالبنوكرتياوناكو،نيبناخلانميأىلإاوزاحني

اذإىح،اههنونماطتيةفصاعلاًرمَتامكرمتامنوكرتياَمَنَِو،اهلنوعضخيالواهكرحتيفاهليبس
.ءانهوةحارونمأيةبلقتملاةكلاحلافورظلاكلتيفمهدالبىقبتنأاوعاطتساواوفقوممتزواجت

نتفلاةرثكبو،اهرواجاميفةبرطضملاةلاحلاب"نالجراَو"خيراتنمدهعلااذهزاتميامكو

كلتنعدعبلاَلُكةديعبىرخأايازمبزاتمياهخيراتنمدهعلاناكبورحلاوتاراغلاو

زكرممهأدهعلاكلذلماكيف"نالْجراَو"نأكلذو،هاحتالاكلذلةنيابملاكةنيابميناعملا

ةسائرلاهيفلوادتدقوداهزلاوبالطلاوءاملعلاهيلإأجليأجلمنصحأوةّيضابإلليملع

دهعلالوأيفنارجايلاحلاصابأمهنمركذن"مالسإلامالعأنمددعةينيدلاوةيملعلا

يونيميظعلانيملاعلانيبو،هرخآيفميهاربإنبفسويبوقعيابأمالسإلافوسليفو

ملعلابالطنماهرصحعيطتسنالدادعأو،ءاملعلالحاطفنمةطبارتمتاقلحامهيرصع

.ةيدابلاءايحألافىتحو،ىرقلاوندملايف

دجوفلبإمهعمهلناكو.ةيدابلايفةبراضلاءايحألاضعبىلإنالجراونمجرخحلاصابأنأنوخرؤملاركذ١(

لأسنفهذيمالتوخيشلاهعيشهعوجردنعو.ةئامثالثاهددعزواجتيةبلطلانمةقلحهيلعءاملعلارابكنمًاخيشكلانه

"؟ةعانصلامأةعارزلامأةراجتلايهأ؟ايندلاريخهبلانيءيشمظعأامينربخا":ًالئاق؛عادولالبقرخآلاامهدحأ

."رطضمةجاحدادسوأ©فوهلمةثاغإهقبساذإاميسال،نيحلاصلاءاعدكلذهبلانياملضفأ":لاقف



ماوعألاهتاهرحبيفو":يليام«نابلانصغ»ميقلاهباتكيفدهعلااذهنعمازعأذاتسألالوقي

جرملاوموجهلاعقوكلذءانثأيفوهنايبيتأيسامك-نطولابرعلاتلخدو،دالبلاتطلتخا

."نوكسلاوءودهلانمىلوألامهتلاحىّلَعاوقبمهنكلو،برغملايفةريثكلانتفلاو

ميلسيبولالهينبنمةلئاهلاعومجلاكلتانه"برعلا"ةملكبمازعأذاتسألادصقيو
ايبيلءآجرأيفاورشتناف{ةرهاقلايفةيمطافلاةلودلانمةديكميبرغملاىلَعاودفونيذلا

مهنماهبيصن"نآلجراَو"تلاندقو،نومنغيونوبرخيونولتقيؤبرغملاورئازجلاوسنوتو

فقتتاقوألابلغأيفتناكنإو،بيرختوبورحونتفاهتباصأومهتريسبراسنممو

شيعتاهلعجام‘تالوجوتالوصنماهيلعهبنوموقياممهيلعدرتداصرملابنيدتعملل

.نيدتعملاناودعدرتلمئاددادعتساىلَعدهعلااذهةليط

امو؛ميلسينبولالهينبنمبرعلالوخدةكرحنودلخنباريبكلاخرؤملاروصدقو

بيرختنمهوبكتراامو،عزفلاوعورلانمدالبلاىلَعهولخدأاموؤبورحونتفنمهباوماق
لثمكميركلائراقلاىلَعاهضرعنلةروصلاهذههنمذخأن-ميقلاهباتكنمعيضاومةدعيف-

.سانلاكئلوأهبماقامل

راصمألانمكلانهامىلَعاوجاعو":يليام(٣٤ص،٦ج)ميقلاهخيراتيفنودلخنبالاق

ندملاوعايضلاوىرقلاولزانملاىلَعاوفطعو،اهينكاساوجعزأواهوبرخفةليسملاوةنبطهلثم

،هايملااوروغو،ريعلافوجنمشحوأو،نجلادالبنمرفقأ،افصفصاعاقاهوكرتف

."داسفلاضرألايفاورهظأورجشلااوبطتحاو
ةيفاكريبكلاخرؤملانعميركلائراقللاهانلقنيلاةريغصلاةروصلاهذهنأبسحأو

ءةافجلاةادبلاكئلوأهبموقيناكامبرارضألانميمالسإلابرغملايفدالبلباصأامةفرعمل

اريثكالنيملسملامهناوخإيفهماكحأاومزتليمواليلقلإمهبولقمالسإلاسماليملنيذلا

.اليلقالو

ده>»يجح»يجوه
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ثلاثلادهعلا

يقرريملابرخامدنعه٤٢٦٦ةنسنميأنورقةعبرأنعديزيامدهعلااذهدتمي
يفمكحلايلوتلمهالعنباةرسأنيسيسونبىعدتساامدنعه٠١٤٠ةنسىلإةتاردس

."نالجراو"

ةضرعقباسلادهعلايفاوناكماركلا"نلْجراَو"لهأنأميركلائراقللتركذدقل

ةنسنكلو،بهنلاوبلسلاىلَعاهتايحينبتيلالئابقلاضعباهبموقتيلاتاراغلل
يقرويملاقاحسإنبيحيءيرجلارماغملارمدقفعقينأنكميامدشأبتءاجه٦٤

كهايملاروغو،ندملابرخو‘©باسحنودبسفنألالتقفراصعإلالميامكةقطنملاهذهىلَع

ءاقصفصاُعاقاهكرتو،اهروسمدهف»"ةتاردس"ىلَعهتمقنتبصنادقو،تاباغلاقرحأو

.0»«سالابنهتغناكاهرداغو
اهضاقنأىّلَعهسفنلينبينأومهتلودضوقينأديرينيدحوملاىلَعاًرئاثةيناغنباناك

شويجمهدعبنمرمتمت،نوبرخيونولتقيفنيرماغملانممذارشبنادلبلابُرُمَيناكف3اكلُم
اهمالستساىَّلَعنورخآلامهاهنوبقاعيفةبوكنملاىرقلاوندملاكلتىلعنيدحوملا

امهلتناكففارطأةدعنمتامجهلاتلاوتو..بئارضنمضرفامهلاهعفدو،يقرويملل

.ةقطنملاكلتىلعةميخوجئاتن

ىتشسانلابمهلازنإودالبلاىلَعمكحلابالطبقاعتونتفلاةرثكولقالقلارفاضتلاًرظنو

يخيراتدهعأوسأربتعيدهعلااذهنإفمهمكحيقنمو،ةادبلاتاراغةرثكو،ملظلاعاونأ

.ةيمالسإلااهدوهعيف"نلجراَو"ىلَعرم
تاطاشنتدقدققباسلادهعلايفةلباسللضرعتلاوقيرطلاعطقوتاراغلاتناكاذإو

خويشلانيبةلضافملاو،سرادملانيبلاقتنالانعملعلابالطتقاعو،لمعلاوملعلالاجر

تالاحنإف؛ءاطعلاىلَعمهربصأو،ةرئادمهعسوأوةدئافمهرثكأبقاحتلالاو،نيسردملاو

©عافدلالئاسوباولغتشافسانلاىلعترثأدققلقلاوبارطضالاوبرحلارارمتساوةنتفلا

.سابعلاىبأةرابعنيسوقنيبام١(



عقوتيهنطوميفمهنمدحاوَزُكرقو،نوعطقنيالنيذلانيمجاهملالويسدرلمهسفنأاوسركو
هبشعقوف،اهنمفيفختلاوأاهدرللئاسولادعيو.اهعفدللاتحيو‘بئاصملالوزنمويلك

ناديملايلاغتشالاةفعاضمىلإنيملعتملاوءاملعلافارصنابيملعلابناجلافنواهت

ضيأاوناكمهنأامك،تابلاطملانممايألاهبيتأتامةهجاومدالبلاعيطتستىتحيداصتقالا
ءاسؤرنملاملابالطاَهبموقييلاتاراغلادرلاهيلعنوبردتيو،عافدلالئاسونودعي
.لئابقلا

اولورتيلايركسعدالبلاةرادإمهيلإدنستءادشألاجرىلإدالبلاتجاتحاءانثألاهذهيفو

رفوتتالدقةيركسعلاوةيسايسلاةدايقلاطورشهيفرفوتتنمناكامنواهنععافدلاواهتيامح

هيفرفاوتتالدقةبزعلاطورشهيفرفوتتنمو،ةبازعلااَهبموقييلاةينيدلاةماعزلاطورشهيف
دتقو«ةبازعلاريغنملاجرىلإعافدلادنسأدقفعافدلاوةيسايسلاةدايقللةماعزلاطورش

‘ىروشلاورايتخاللنيعضاخ!ةنسحةريسرمألاأدبميفنوراتخملاماكحلاكئلوأراس

اوطعأفبصانملاكلتاولغتسانأاوثبليملمهنكلو«مهتاهيجوتوةبازعلاحئاصنبنيلماع

نأىَلَعاوصرحوتاعمتجملانممهريغدنعفرعيامبسحمكحتلاومكحلاقحمهسفنأل

.مهرسأينايثارومكحلاىقبينأىلَعاولمعثمهيديأيفرمألاىقبي

رسأتناكدقف،ةيلخادلالكاشملاتأدبهاحتالااذهىلإفارحنالامهبغلبامدنعو

اذهلانتوفرشلااذهىّلَعلصحتنأديرتيهوقحوفرشمكحلايلوتنأىرتىرخأ

يجتنأديرتيهو‘لالغتساللةليسوومنغممكحلانأىرتىرخأرسأتناكوقحلا

.نورخآلاهلغتسااملغتستوؤ©بساكملاضعباهسفنل

ىلإليمييذلافارحنالااذهةمكاحلارسألايفنودقتنيسانلانمتاعومجمكانهناك

ةهازنىّلَعرسألاموقيىحماكحلاكئلوأباوحيطينأنولواحيوءالعتسالاودادبتسالا

اهلهأمسنقناف؛هلعفلعفي"نالجراو"سفنيفيلخادلانحاطتلاأدبو{ةماقتساوةفاظنو

ينب"نممكحلااوعرنينأ"نيسيسونب"عاطتسا،عايشأةليبقلكلو،عابتأةيعادكلناكو

تجتنماصخوعازناهسفنةلئاعلادارفأنيبعقودقف،رمألانيسيسينببلطيملو،"نيكو
نأ"نيسيسينب"نممكحلاباحصأيشخو،حاورأولاومأاهيفتبهذةليوطنفهنع
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ركهبكترييذلاأطخلااوبكتراف،ةطلسلاديلاقممهنمنوعزتنيفمهوسفانممهيلعبلغتي

مهنمبهذو3"نالجراو"جراخىلإاوأجتلاف؛هنطولهأنعاًمغرمكحلابكسمتيفيعض

مهتءاجف،مهيساركىلَعمهدشيومهفقوميثمهدنسينممهيلإوعديشكارمىلإدفو

.مهيسفانمنمومهنممكحلاذخأنممةدعاسملاهذه

ةوعدبمههالعيالومنبدًّمَحُميالومنبرافغلادبعيالوممدقه٠٤٠١ةنسيفو

"نّالْجراَو"ىلإلبقأو،مهنملبقفهيلعاهوطرشطورشىَلَعمكحلاىلوتيل"نيسيسينب"نم
ءنيصعمجأ"نآلجراَو"لهأنمونيكوينبنمو"نيسيسيب"نمدبألاىلإمكحلاىلوتثيح
.لفاحلا"نالْجراَو"خيراتنمعبارلادهعللأدبماذهرافغلادبعءيجمناكو

نيبليحو.جراخلانمةلصاوتمتاراغوةيلخادبورحونتفنيبدهعلااذهىضقنا

ضعبيفةطلسلاتدبتساو‘تاهاحتالاعيمجيفمهبريسلاوسانلاهيجوتنيبوةبازعلا

كاسمتسالانأودبيو،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاتوصتفخأادادبتسانايحألا

ديبرومألاعيمجتناكامدنعلبقنمناكاملثمدعيملهبادآةاعارموهيلعةظفاحملاونيدلاب

هجوتتاراغلاتناكو!اهرواجيامو"نآالْجراَو"يفةيضابإلاىلَعطغضلاىلاوتو.ةبازعلا

©بهذموبهذمنيبالومارحلاولالحلانيبنوقرفيالةلهجساننمةيبهذملامسابمهيلإ

فقاوملاهذهترئأف،لالغتسالالالحتساو،لاومألازازتبالةليسوةيبهذملانوذختياَمَنَو

لصاوتملاطغضلاتحتاهنمنوصقانتيةيضابإلاناكف،"نالجارو"لةرواجملانادلبلاىلَع
.دالبلاكلتنماوضرقناىتحىرخألابهاذملاىلإباستنالابةرموةرجهلابةرم

برغملايفةّمضابإلازكارملاىوقأنيحلاكلذيفتناكيلا"نلجراَو"امأ

كلتتناكنإوءاهنايكبظفتحتنأودمصتنأتعاطتسادقفيمالسإلا

فارحناولهجلااهيفرثكو‘فعضلايفتذخأفاًريبكاريثأتاهيلعترثأدقفورظلا

هتمهمنعةبازعلاسلجبلزناومهفالسأهيلعناكيذلاميوقلاجهنلانعسانلا

ةئيهىلإههيجوتوعمتجلاىَّلَعفارشإلاو،نيدايملاعيمجيفةّمَألاةدايقنمةيقيقحلا

.ذيفنتلانعةديعبلاىوتفلاثةدابعلارئاعشبمايقلااهتمهم\دجسملايفةمئاق



ةريخألامايألايف"ةبرج"ىلعرمامبهبشلاكةهيبشةروصلاهذهنأيلودبيو
لحنادق"ةبرج"يفسلجملانأقرفنمكلانهاملكَو،ةبازعلاسلجبلالحنالبق

.عمتجملاىَلَعرثأهلدعيملفمركلادقعلاكلذطرفناو،"ةسوفنلبج"يفلحناامك
عاطتسادقف"نالجراَو"يفامأ؛اعوضومالوالكشالدوجوهلدعيمللب

.هللاتيبنمهناكمبظفتحينأومواقينأودمصينأسلجملا

ملعلاباوبأتحتفناو\ةميظعلارئازجلاىَّلَعةيرحلاسمشتغزبدقومويلاو

ءانبألاروسيمحبصأوراطقألاَركَوعاقصألالكقملسملابابشللةفرعملاو

ارسيوةلوهسباهنماوفرتغينأوملعلادهاعمباوقحلينأءايكذألا"نالجراو"

ودفينأوعيفرلايخيراتلااهزكرموميظعلااهدجمنالجارولاودرينأمهاسعف

،ةيعاولاةعساولاةفاقثلانيبعمجتيلاةنمؤملاةملعتملارصانعلابةبازعلاسلجم

بوؤدلالصاوتملالمعلاو،ميوقلابذهملاكولسلاو،ةقداصلاةنمؤملاةديقعلاو

.ةليذرلاحافكو«لطابلاحافكيفةميظعلاهتلاسررقوملاةبازعلاسلحبلصاويل

.ركنملاةبراحمو

امةدارإلاةوقونيدلاةناتموملعلاةرازغنماوغلبدقماركلامهفالسأناكاذإو

سيلفعباوزلاوريصاعألاطسومهتلاسراوغلبينأومهبجاوباوموقينأهباوعاطتسا

فالسألاكفلوأناكاذإوثفارنالاوأفلختلاوأرقهقتلايفرذعمويلاءانبألل

ارشنوقزرللابلطايقيرفإلهاجَمىلإاولغوتوملعللابلطاينابسأىلإاوغلبماظعلا

هفلبيملاماوغلبينألبسلاهلترسيتدقوفلخلااذهىرحأامفمالسإلاةوعدل

|.مانألاروجونامزلاةسكاعمعمكنلوأ

ده>يجدهجي
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جارلالمعلا

نباةرسأاهيفىلوتيلاه٠١٤٠ةنسنمفصنونينرقنمبرقيامدهعلااذهنمي

.رئازحلااسنرفتلتحاامدنعه٦٨٢١ةنسىلإ"نالجراَو"ىلعمكحلامهالع

امكحاهمكحيفيرشاهسأريناكدقفةلقتسمةرامإهبش"نالْجراَو"تناكدهعلااذهفو

يفبئارضلااهلعمجيةيمساةيعبتةينامثعلاةلودلاعبتيتاقوألابلغأيفناكنإو!اقلطمادبتسم

يفاثارودهعلااذهةليطمكحلاناكدقو..كلذريغاَهبنأشهلسيلو،اهيلإاهملسيواهمساوم

لدصلانمريثكاهيفةهيزنةفيظنةريسةرسألاهذهنمماكحلاضعبراسدقو،مهالعينبةرسأ

جهنمنعمهبدعيامملظلاودادبتسالاوفارحنالانماهيفةريسنورخآراسو،ةماقتسالاو

هبكتريملامبكتريوفرحنيفهلودييئةرتفميقتسينممهنمنأامكمالسإلايفمكحلا

مالعينبةرسأنم"نالجراَو"ماكحاهيلعناكيلاةبلقتملالاحلاهذهعمو،نيملاظلانمهريغ

نيرماغملارورشنمدالبلايمحيناكمهدوجونألكلذ؛مهبنيضاردلبلالهأناكدقف

.نوسلتخيونوبلسيونولتقينينمآلاىلَعنومجهينوكفنيالنيذلانيرغملاو
ملتقولاسفنيقاهنكلو.ةينامثعلاةلودللةعباتدهعلااذهىفاهلكرئازجلاتناكدقل

نأكلذو«بوخجلاولخاودلايفاميسالرشابملامكحلاورارقتسالاوميظنتلانمنكمتن
بيلاسألافلتخمبوتاهجلافلتخُميفرئازجلاةمجاهمنعفقوتتالتناكةيبرغلالودلا

ةيبرغلالودلاضعباهتعرواهتفرتحايلاةنصرقلايفةبغركلذىلإعفاودلاتناكءاوسو

بصعتلااهيلميةيبيلصابابسأتناكوأةيرامعتساابابسأتناكوأ،ةيقدنبلاواينابسألثم
ىرخأةرمورئازحجلاىلَعًةَرَم،اهنكامأتفلتخانإوىلاوتتتامجهلاكلتتناكف؛ييدلا

نمنومجاهملاكئلوأدجياماريثكو..اهريغوأةياجبوأةبانعوأناسملتوأنارهوىلَع

ايرجوأ&بصنميفاًكمطةينامثعلاةلودلاةبراحميفمهيلإمضنيونيرماغملانممهدعاسي

نملخاودلايفروثتتاروثتقولاسفنيفناكو..حنمتةمينغوأذخؤتةمينغءارو

ناودعلاةعراصمببمهنعةلوغشمابلاغةلودلاتناكو،لاملابالطوأمكحلابالطنيرماغملا

.ةلودلامهيلإتفتلتىمحةيوضوفلامهلامعأرمتستف،هدحدنعهفاقيإويجراخلا



ىَلَعروثتاليهف،اهعضوبةّيضاَرةئداهةبلقتملافورظلاهذهي"نالجراو"تناكو
نألإءاهيلعةيونسلاةبيرضلامفدععنتمتالو،اهنعلالقتسالالواحتالو،ةينامثعلاةلودلا

ةبسنلابرارقتسالماعنكيملىربكلاةلودلاب"نالجراو"ةقالعىلإةبسنلابرارقتسالااذه
ضيرجتبدلبلالهأنيبروثيكفنيالفالخلاناكدقف؛همكحتيلاةرسأللو،هسفندلبلل

ةرسألادارفأنيببشنينأثبليالعازتلاناكامك.ةينيدلاةيبهذمللنيبصعتملاضعب

دئاكموةيلخادنتفكلذىلَعبنيناكدقولالغتسالايفةبغرومكحلاىّلَعاعازنةمكاحلا

ىضمو..يلخادلابرحلاوأ"يدرفلالايتغالاقيرطبامإحاورأقاهزإاهنعمجنيةيسايس
ةيفصتواهسفنةعجارمنمهيفنكمتتملقباسلادهعلاىضمامك"نالجراَو"ىلَعدهعلااذه

دجسملايفةبازعلاسلجبىقبف؛ديحجلااهخيراتنمفرعامىلإاهتريسبعوجرلاو،امياسح

يشبمهلكاشمةجلاعمو،سانلاهيجوترمأنمهلسيلوةدابعلابةصاخلاةينيدلارومألابموقي
ىّلَعاوناكمكحلاةالونأواميسالمكحلافارحنايفةعدبلاةبراحُمنمنكمتيْمَلهنأامك

يفسلجملاددشاذإو{ةبازعلاسلجبيأرىلإنوعمتسياونوكيملف؛ةّيضابإلابهذمريغ
ىلإكلذمكاحلاوزعينيدلاماكحأبهديقتمدعوهفارحناوهفرصتءوسلمهدحأىّلَعراكنإلا

ثدحتفىرخألابهاذملانمةماعلاريثيث!مكحتلاوبصعتلاىلإهبسنيويمهذملافالخلا

قرفيوضعبباهضعبةمألابرضينأدعبهبصنميفوهرقتسيو،سانلانيبكلذببسبنتف
.ءاضغبلاوءانحشلاراناهنيبلعشيو،اهتملك

اهثادحأبةلوغشمةلزعنمةلقتسمهيفتناك"نأالْجراَو"نأ:دهعلااذهيفلوقلاةصالخو

دقف؛اهلامشباهتقالعنمرثكأايقيرفإطساوأباهتقالعتناكواهسفنىلَعةرئادةصاخلا

ةكرحلاهذهو،لامشلابةلصتمتناكاًممرثكأبونجلاىلإةهجتماهرافسأوامتراحتتناك

دمتسييذلانيعملايهتناكتاحاولانماهمباشامو"نالْجراو"نمبونجلاىلإةهجتملا

اوغلبأنيذلاةاعدلااقحمهنورفاسملاكعلوأناكويحورلاددملاايقيرفإيفنوملسملاهنم

.ةميظعلاةلوهجملاءادوسلاةراقلاهذهيفناكمركىلإمالسإلا

المهججمزبيجمحملاذجبمزهي



رئازجلايفةيضابالا_(٢٨٦]خيراتلابكوميفةيضابإلا

'نالجرام"يفةتحاسنف
ةمصاعتناكةنيدمىلَعاملعتراص"نألجراَو"ةملكنأركذيميركلائراقلالعل

لابابسألامهأنمَلَعَلو،لامرلااهتطغواهبلغأرثدناتاحاولاوىرقلانمليلقريغددعل
لماوععمتلاوتبورحلاونتفلانمددعدالبلاكلتىلعبلغتلاىلعلامرلاتدعاس

.ةيساقلاةعيبطلا

ىَّلَعغلابرنأاهلناكييلاىربكلانتفلاضعبلاروصضرعأفوسلصفلااذهينو
يفاهعجاريلفءاشنمف،باهسإبنتفلاهذهنعمازعأذاتسألاثدحتدقو"نالجراوا

:زاجيإوراصتخاباهضرعأفوسفلصفلااذهيفامأينابلانصغ»
،ةيلبقةرعنوةيلهاجةيبصعوهاَمئإ-ودبياميف-ةنتفلاهذهببس:ىلوألاةنتفلا١

ضرعيفنيخرؤملابيلاسأتفلتخادقو،سانلانيبرجشاميفهللاباتكلميكحتمدعو

اهببسنأنوقفتمنيخرؤملاعيمجناكنإو،اهنعتبترتييلاجئاتنلاو،ةنتفلاهذهثادحأ

وأ‘ةضراعتملالفاوقلانيبهايملانطاعمىَّلَعاًريثكعقتنيلاثداوحلاكلتنمةطيسبةثداح

.هايملاءاقتسالءارحصلايفةبراضلاءايحألاثوعبوأ،ةدراولاةيشاملاةاعر

كلذءانثأيفويقتستلرئبىلإتبهذةأرمانأ:«نابلانصغ»يفمازعأذاتسألاركذدقو

عقوواهئاقسءاشرعطقتفاهتمحازوةأرملاىلعتعفادتف،ىرخأةليبقللبإرئبلاىلعتدرو

رثبلاىلإاهيحنملجراهبحصفيقتستنأنودةيكاشاهّيحلهأىلإتعجرف؛رئبلايف

،&©بضفلاةياهنىلإامهبغلبدروذخأامهنيبعقوف،هلامهإهيلعبتعيولبإلابحاصموليل

رصانو،ةيماحةكرعميفامهاتليبقتمحتلاوهلتقفةأرملابحاصىلَعلبإلابحاصبثوف

تناكو،نورخآحرجوسانلانمددعتامو،قرخلاعستافىرخألئابقنيتليبقلانمالك

اميفىدملاةديعبراثآاهلتناكو،"نالجراَو"ةقطنميفتدقوأةيلخادةرارشلوأةنتفلاهذه

يةكرعملاءاهتنابهتنتملةنتفلانأاهنعثدحتنيحينيجردلاسابعلاوبأركذدقودعب

موجهلالواحتةيداعتملالئابقلانمَلُكتناكف،يلبقلابصعتلااهيفبلغتامنو،رئبلاةعقوم

.رأثلابذخأللىرخألاىلَععجافملا



،ريكنلااًوددشوقيرحلااذهءافطإدهجلكباولواحخياشملارابكنماددعنأمغرو

ليسفقويملكلذَلُكنكل؛مهلابضاغمجرخوناودعلابمهفصووهموقعطاقنممهنمو
تناكامىلإلئابقلاكلتنيبرصاوألاعجريملوؤبولقلانمنئاغضلالتسيْمَلَو،ءامدلا
ةيناغنباديىلَعدالبلابتقاحيلاىرخألاةبكنللنكميذلاوهعضولااذهناكو،هيلع

دهعرخاوأيف،[يرجهلا]سداسلانرقلالئاوأيفةنتفلاهذهتناكو،عباسلانرقلالئاوأيف

.هبارضأوريخلانبنسكام
نممقتنينأىلَعلمعايرجاًرماغمقاحسإنبىهةيناغنباناك:ةيناثلاةنتفلا-٢

الولتحيومنغيولتقييمالسإلابرغملادالبنيبلقتني..مهكلمضوقينأونيدحولملا
لحامنيأهنوبقعتينودحوملاناكو.ناكميفرقتسيالو.اكلمتبثيالناكهنإ5رقتسي

الرماغمًالإهبكتريالامليعافألانماهيفبكتراف"نالجراو"ةقطنمبرمه٤٢٦ةنسيفو

.قلخالونيدهمصعي

هكرتاملةرصتخُمتناكنإو،ةيلجةحضاوةروصمازعأذاتسألاانيلعضرعدقو

قاحسإنبىحيوهو":يليام«نابلانصغ»:يفلاق3"نالخراو"_بهرورمدنعيقرويملا

اهيفلعفوايقيرفأبراث«سلدنألابةقرويمةريزجىلإبوسنم.ةيناغنبابفورعملامثلتملا
اذهمدق،لاوهألاونتفلاوبارخلاناطوألاهذهىلعبتكنأناكو،داسفلانمبئاجعلا

ىلَلَعهكولسناكودابعلالتقودالبلابرخفناطوألاهتاهله٤٢٦٦ةنسارئاثموشقلا

تتشو،اهنويعدسنأو«اهليخنمطقو،اهروصقمدهوكاهبلزنف"نالجراَو"دالب

نيعىلَعلزنو،"رمدينب"و"ةسوفنلبج"و"فوس"دالبو"غيرأ"ةموحىلإدازو،اهعومج
نيثالثيفاهدسفأف"نرفي"لئابقنيعىلع4.اموينيثالثيفاهدسفأف"هتاردس"ب،افصلا

ةهجىلإبرهنممهنمف!ةمالسلانيبلاطمممناطوأنماوبرهاذهمهبعقواًمَلَف.اموي

نممهنمو،"ةّيولَميداو"ىلإبرهنممهنمو3"بازيميداو"ىلإبرهنممهنمو،قرشلل

بعص؛ةعنملاةياغيف-"هتاردس"ودابلالبجةيحانبلبج-وهوةميركلالبحبنصحت
هلفسأنمودعلامهرصاحفهيفاونصحتفةدحاوةيحاننملإهدوعصلقيرطالوءاقترالا

."مهنمسنياملمهنعفرصنامنرهشةدم



رئازجلايفةيضابإلا_[٢٨٨_خيراتلابكوميفةيضابإلا

اًديدشاراصحمهرصاحو"ةصوقنأ"لهأو"نالجراَو"بلزن4:مازعأذاتسألالوقيو

."...هفسعتوهروجنمافوخَقَحْلاريغىّلَعهعماوقفتاو5ةريثكالاومأهوطعأنأىلإ

ةيخيراترصمىلَعاهيفاًدمتعم،يقرويملاةنتفلمازعأذاتسألااهعضولاةروصلاهذه

كلتلهأهيساقيناكاممةروصيهو‘هسفنباتكلابحاصلوقيامكريثألانبااهمهأ

لمعتلاةملاظلالودلاروجببسبومكحلابالطنمنيرماغملاببسببعاتملانمدالبلا

.ةليسولُكباهناطلستيبثتىلَع

رئازحلاوسنوتنيبولامشلادالبوءارحصلانيبطبرييذلازاتمملااهعقومب"نالجراو"و
ةرثكببسباهلهأنأعمو،كلملابالطنمنيعزانتملاونيعماطلاراظنأطحمتناك

كلذينماكحألاوماكحلانأل؛مهدالبيفمكحلاىلوتينممهمهيالاوناكةيسايسلاتابلقتلا

اهنمنوفقيمهفكلذلو،يمالسإلاجهنملانعدعبلالكةديعب،اهلكةمماشتمتناكنيحلا

دشأاذهمهفقومىّلَعنوقالياوناكمهنأالإضعبىلَعاهضعبنودعاسيالايبلسافقوم
امدنعو،ليلقنمزلولواَهبةدايسلاودالبلاىلعبلغتلاةصرفهلحنستنمَلُكنمتنعلا
ةلفهلتقيوأاهنمهدرطيوقباسلامكاحلاىّلَعبلغتيفمكحلابالطنمبلاطاهيلعمجهي

بئارضضرفو‘لاومأةرداصموبيذعتولتقنمةبوقعلالئاسوعيمجدلبلالهأبلرنُ

هنيبةبشانلاكراعملايفماتدايحىلَعاوناكناكسلانأنيقيلاملعملعيناكنإو،تامارغو

الوارذعضهنيالنيمصاختملانيبيلسلافقوملاكلذوأدايحلاكلذنأىريو،هفلسنيبو

.ارربمىقلي

بابسألاولئاسولاسامتلاوه:لوألاعفادلا:نيعفادبهنوبكتريامنوبكتريامنإعقاولاو

بيجتسيىتحباهرإلاوفوخلاةعاشإوه:يناثلاعفادلاو.لاملانمنكميامرثكأعمجل

ةنتفلابنوريسياوناكنيذلانيطلستملاماكحلاكئلوأنإ..بلاطلاعيمجلءايربألاناكسلا

مفائوانمهولخددلبيأيفبعشلااوبسحبنأمهدعاسيناكاوراسامنيأاهنودقوي

نمهنوبكترياملاًرربماضيأمهسوفنلئاخديفوسانلانيباودجيىمح.مهموصخلاًرزاؤم

؛ةدودجحلاريغبئارضلاضرفوةرداصملاوميرغتلاقيرطبنؤواشيامكنوبقاعيو"لامعأ



مهيلعترسعتمو،لاوحألاعبمجلو،لاملنمديزللىلإةجاحلادشأيامئادمهأل
.راسيلايوذىلعنودوعيوىرخألئاسونوسمتليمهفمهامظورتملواهلكلبسلاهذ

ةيفاكملالاءاحنأنمةريقفلاوةريغصلادالبلايفاميسالمويلاماكحىلإةدحاوةرظنو
مثريصاعألاوعباوزلاعفترتامكءيشريغنمنوعفترينيذلاسانلاكئلوأكولساهبمهفن
هبترمنمقيفتسينألبقائايحأريصاعألاوعباوزلاكلتبوذتامكبارسلايفنوبوذي

.ةشهدلانم

لئابقلاضعبنودوسينيذلانيرماغملاكئلوأنعكاعكلاذاتسألاثدحت:ةثلاثلاةنتفلا٣

«زجوملا»هباتكيفلاقفباقلألامخضأبمهسفنأنوبقليومكحلاىلَعنولوتسي4

يففئاوطلاكولمهباشتاهنكلوميظعنأشاهللودبرسألاهذهنكتل:يليام(١٥٤ص)

دايسألاقطانمباًهبشرثكأيهو،ةوطسلاويقرلانماهتجردىلإغلبتملاهنأولوسلدنألا
شيعيةليبقلاريمأنإف؛رهوجلاولكشلايفاهيلعدعبتاليهواميسالىطسولانورقلايف

ىلَعهذوفنطسبيوةيبرحلاوةيندملاهتدعاقاهلعجيواهبنصحتيةعلقهلذختيف(ديسلا)ةشيع
مجهيف،هديرينأشَلُكيفهلعوطتتو،لاجرلاولاملابهدمتو{ةعاطلاَلُكهعيطتيلاهتليبق

."اهباسحىلَععسوتلاوءارثإلاو،اهيبسواهوزغلةرواجملالئابقلاىَلَعاَهب

"ترث"ةنيدمفتسسأتلابالجىنبةلودلودلاهذهةلمجنمو":لوقيرطسأدعبو

.""غيرأيداو"ةيالوعيمجىلَعتلوتساو"نايزينب"مايأرخاوأيف،رشاعلانرقلايف
تبثنأاملتلق":لوقيفبالجينبنعمازعأذاتسألا"نالْجراَو"خرؤمثدحتيو

ةنس"نألجراَو"بةيضابإلالاومأىلعةراغإلابمهسوفنمهتثدحدالبلاهذهيفمهمدق

اوذخأودالبلاىلعمهتاراغاونشورارحلامهشيجب"نالجراوو"ىلإاومدقه١٠٠

"ةصوقنأ"نمبلاغلاوداسفلاىلإيمتنينمعيمجمهناعأر،©بهنلاولتقلاوداسفلاقيرط

ذاتسألاثدحتي.."نوخرؤملاهركذامك"غيرأيداو"ةعاطتحتناوألاكلذياهنأامل

.اهراثآواهجئاتنوةكرعملاليصافتنعمازعأ

ةرامإجذومن»ميقلاهباتكيفميهاربإناظقيلاوبأانخيشةيرئازحلاةفاحصلاخيشركذيو

لوألاةنتفلاتناكه٦٢٢١ةنس"نآلجراو"ىلعبلجونباَهبماقىرخأةنتف«عافدلا



رئازجلايفةيضابإلا('6ذ)خيراتلابكوميفةيضابإلا

تعاطتسام."ترق"يفمهترسأترقتساامنيحمهمكحلوأيفبالجونباَهبماقيلا

نألمأتتناكو،اهذوفناهيلعطسبتو"ةَصوقنأ"و"غيرأ"نمةرواحملاتاهجلاىلَعبلغتنأ

لفارقلالقعموءارحصلاسورع"نالجراو"ىلإهبتهجمئاواّبجَلانشيجتنوكفعسوتت
مغر-مهئاقللاودعتسافبالجينبمزعاوفرعدق"نًالْجراَو"لهأنكلو"قطانملانغأو

اوناكنيذلامهناريجنمءاقدصألابناودعلاعفدىَلَعاوناعتساو،-ةسماخلاريباوطلا

نأاوعاطتسااذإبالجيبنأكشالومهرمألحفتسينألبقبالجينببرضنوديري

.مهلاهعيمجدالبلاعاضخإواهريغىّلَعءاليتسالانولواحيفوسف"نالجراو"ىلَعاوبلغتي

اهيفتبهذنيقيرفلانيبسيطولاةيماحةكرعمتعقوو"نالخجراو"ىلإبالجونبلصو

هذهتناكوةعمسلاوةكرعملااورسخوبالجونبمزهنا4،ةريزغلاومأوةميركحاورأ

اًصارحمهلعجتنألةيفاكمهرابدأىلَعمهدرومههوجويف"نالْجراو"نمةدماصلاةفقولا

-مهمايأرخاوأفه٦٢٢١ةنسىتح‘ىرخأدالبىلَعناودعلامدعوعسوتلامدعىلَع

اوردصقواًبجَلاشيجاوزهجوةركلااوديعينأاودارأ-هللاهمحرةمئألابطقهركذامىلع

اودعتسافبالجحونبهيلعمزعامباضيأةرملاهذه"نالْجراو"لهأعمسو،"نالخجراو"

نملمعبةدايقتحتشيجبمهودحجنأف"باًريمييب"نممهناوخإباوناعتساو،مهئاقلل

ىَّلَعمزعلاوميظنتلاودادعتسالااودجوو"نلجراو"نمبالجونببرقاًمَلومهلاطبأ
نماوعجروةمالسلااوبلطىلوألاةعقوملانممأشأةعقوملاهذهنوكتنأاوفاخو،عافدلا

نإو،نآلايدنعةدوجومريغةعئارةديصقبةعقوملاهذهءارعشلاضعبدلخدقو.اوتأثيح

لاتقلاماحتلاوةكرعمللدادعتسالارعاشلافصودقو.نهذبةقلاعاهنمتايبأتيقب

:لاقفودعلاباحسناو

ناطيشلاركاسعتمزهناف

ناعجشنمليخلالهأبمركأبعصميداولويخمهعبتت

امكييهذنبةمسترملازتالرعاشلااهمسرامكةروصلانألإتايبألانعتبهذدقو

لاتقلاىلَعمزعوهفوفصىّرسورئاخذلابلجوهدعاوقتبثنأدعبريغملاشيجلانإ:يلي



رنازجلايفةيضابإلا[٢٠١)]ةيراتلابكوميفةيضابإلا

هءارواًلخع،ةينبمدونجلامايخو،دئاقلاطاطسفاكراترارقلاىلإرطضافؤ©بعرلاهيلعىلوتسا

.ءيشىلَعيوليالهباقربتلفناوصاصرلاودورابلاةريخذنمبلجام

ةراسخيف"نالجراَو"لهألببستدقنكتنإوبالجيبلىلوألاةنتفلانأةقيقحلاو

دقو،مهناوخإعممهداحتاومهسفنأيفمهتقثموقلاىلإتعجرأاهنأالإلاطبأولاوما
يلاةلودلاهذهماكحامهيلإىعسنيتللانيتريبكلانيتكرعملايفمهراصتناكلذنعجتن

.راسيلاونيميلاىلإدتمتنأديرتو"ترم"يفترقتسا

ءاملايفنوداطصينيذلانيرماغملاكئلوأنمرخآرماغمةشوشوب:ةعبارلاةنتفلا٤

وبأانخيشةيرئازحلاةفاحصلاخيشهنعلاق©فورظلاأوسأيفصرفلانوزهتنيو،ركعلا

بناجلاىلَعهذوفنبصناًّمَلةشوشوبدّمَحُمرئاثلانأكلذ":يليام-هللاهمحر-ناظقيلا

ليكنتلاوليتقتلايفنعمأ"نالجراَو"ىلعىلوتسااًمَلو،يسنرفلافحزلانابإييطنطسقلا
.بولقلايفبعرلاعرزف

«نابلانصغ»باتكيفباهسإلاوليصفتلانمءيشبةثداحلالوانتدقفمازعأذاتسألاامأ

داسفلاةينىلَعاهلزنو،©فرشلايعدملاةشوشوب"نالجراَو'"لمدق":يليامهنمفطتقن

بهنلاودلبلاءالخإىلَعهعماوقفتاو"نالْجراَو"بسانلاضعبهاقلتف،اهيلاهأبعاقيإلاو

مدعىلَعاوقفتاو،ةئالثلاشارعألانمةنيدملاناكسعمتجاهمودقبيلاهألاعمساملناكو

ىلعو،ةزيعمجاحلانباخيشلا"نيكونب"ىلَعكاذذإدئاقلاوهذوفنتحتلوخدلاوهتعاط

ةيضابإلاةبلطلاسيئرونامحابنبلولج"نيسيسيتب"ىلعوومحجاحلا"ميهاربإيب"

سيئرنئعادخلامدعىلَعقيثاوملاودوهعلااوطعأقافتالادعبوةجاوخزيزعوبأجاحلا

اذإفسعادخلانمافوخابابواروسشرعَلُكنيباونبينأوهو،هباوذخأايأرمهلىدبأةبلطلا

."نورخآلانودهصخيكلذناكشارعألانمشرععدخ

يبرعلاويربربلامهيرصنعبو،يكلاملاويضابإلامهيبهذمب"نالْجراو"لهأناك

نأواودصينأاوعاطتسافعافدللةدحاوةوقاونوكوبالجينبةنتفيفاودحمئادق

يفتعقوييلاثادحألاعيمجيففقوملالثماوعقودقو6مهدالبنعناودعلااودري

.مهنملانينأدحأعطتسيملفةرتفلاكلت



رئازجلايفةيضابإلا_[}٢٠٢__)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ةقرفتلاةملكمهنيبعرزينأو،اًسماخاًروباطمهيفنوكينأعاطتساةشوشوبءاجاملق

هلنولمعيةنيدملالخادائاوعأهيدلنأدكاتامنولخادلانمهدعاسينمهسفنلذختينأو

يفامطبورحلاونتفلايفنوكرتشينيذلانيعماطلانمريثكبناعتساوهشيجزهجارس
"نالجراَو"ناكسنمهيلإمضناف،اهنمابيرقةنيدملاجراخلجرلاركسعو‘بسكلاوةمينغلا

نيبمادصلاعقوو،ةملكلاقيرفتوركملاوةعيدخلاأدبمكلذناكو5ارسهعماَقفَّمناكنم

.لوألامويلالاوطةحجارلايهنيدتعملاةفكتناكف،ةنيدملالهأومجاهملادنجلا

لمعتةديكملاوةنتفلاةنسلأتأدببورغلادنعصاصرلاةنسلأتتكسامدنعو

طقنةيضابإلاىلَلَعءاضقلاديريامنإةشوشوبنأيكلاملابهذملاعابتأنيبعيشأف

باوبألاةشوشوبلاوحتفونيدسفملاضعبنمعادخلاعقوهن:مازعأذاتسألالوقي

اوبهنفةشوشوبركاسعتلخدفشةصاخةيضابإلالاتقلمدقةشوشوبنأةجحب

نمبرهو3"هنتينمتناحومهيديأبعقونممهنماولتقو5۔"نيسيسيب"ةيضابإ

النورصتنيسةازفلانأو"نيسيسييب"لعقوامسانلاىأراملوؤ©بورهلاعاطتسا

ميلستلاتامالعنولمحيهيلإشارعألاءامعزجرخفإميلستلاىلَعاوقفتاةلاحم

ءاذهلتقيواذهنعوفعيةروهشملاةصقلايفقيرابألامكاحفقوممهنمفقوو

.هرورغورصتنمرماغمةرطنعهيلمتامبسحاذهمرغيو
ابأجاحلاوں"نيكوينب"دئاقةزيعمجاحلانباخيشلامرغهنألعفاماوسأنمو

نأىَلَعامهنمدحاوكلكنرففالآةرشعغلبمبةبلطلاسيئرةجاوخنبزيزع

ىحغلبملاملستامو؛هلهوعفدومخضلاغلبملااذه"نيكوونب"عمجف،الاحعفدت

صاصرلاقالطإبرمأهنعالصفنانيحهنكلو،دلبلاىلإعوجرلابنيخيشلارمأ

هيلإثعبف"ميهاربإيب"دئاقدنعاًيفتخُمنامحابنبلولجناكوىالتقفامهيلع

نألبقصاصرلاهيلعقلطألجرلاءاجامَلَقنامألاىلعةمالعهتحبسةشوشوب

.تاوطخبمكاحلاةميخىلإلصي

،ناطلسلاولاملاءارويرجيقافأرماغمهبكتريامءيرجلارماغملابكترادقو

لمأو"نالخراو"تيقبو6هاديتبسكامببهذو،قلخوأنيدهمصعينأنود



رئازجلايفةيضابإلا_(٢٠٢]خيراتلابكوميفةيضابإلا

عاعشإزكرموةملسمراطقأةعبرأنيبلاصتاةقلحو،ءارحصلايفةرد"نالجراو"

.‘ةماقتسالاوملعلاوقلخلاونيدلازكارمنم

ايأ..لفاحلايمالسإلااهخيراتيف"نالخراَو"نعادجةرغصمةروصهذه

راربألااهؤانبأانلاهمسريفوسوأاهمسريييلاكلتيهفةيحلاةعصانلاةروصلا

©فيظنيمالسإمكحمهنعتاذإرهازلالالقتسالادهعيفءايوقألاو،ءايكذألا

روثتالوةنتفهيفكرحتتال..نانثمطاونمأومالسو..ةلماشةلداعةيطارقومبدو

ىلإىعسيرماغمهيففورظلالغتسيالوفوفصلاقيرفتىلإىعسيالو،ةعبوز

قيرفتلانمةيلهاجةيبصعىلَعةضيرملاهتيسفنموقتوأ،لاملاءارويرجيوأةطلسلا
.رصانعلاوأسانجألاوأبهاذملانيب

ئواسمنعىضاغتننأهتظحالمنمناكفدوادنبرمعلقعميبأخيشلازيزعلاخألاىلعلصفلااذهتارق١(

يفهتينف،رامعتسالاىلعارئاثناكلصألايفهل؛نينطاوملادضمئارجنمهبكترااملمهننأوشةشوشوب

.هموقيبعماهبكترايلاعئاظفلاىلعيطغترامعتسالاةيراح



رئازجلايفةيضابإلا_[}٢١_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

"بازيميداح"نالجست"ني
ةيدابر"بازيميداو"ىلإاورجاه"نالجراَو"و"هتاردس"ناكسنماريثكنأكشال
ثلثلاىسماخلانرقلالئاوأنمةعطقتملاةرجهلاكلتترمتسادقو،(بعصميب

يداصتقااهضعبةددعتمةلواطتملاةرجهلاكلتبابسأو..عباسلانرقلانملوألا

.يسايساهضعبويملعاهضعبو

"هتاردس"لهأةرجهببسنأنوركذينيرخأتسملانيخرؤملاضعبنأفسؤملانمو

3"نالجراَو"ونبمهتاوخإمهدضاهلعشأيلانتفلايهامنإ"بازيميداو"ىلإ

للعييذلايعشلاصصقلايفاًمِإتدرواملووأتدروةملكلاهذهنأبسحأو

يمريدصقلاهيزنريغخرؤمناسلىلَعاموةغلابملاولايخلابةديعبلاةيخيراتلاثادحألا

ءارونيرصاعملاانيخرؤمضعبقاسناف،نيباحتملانيزيزعلانيوخألانيبةنتفلاعاقيإىلإ

ةثيدحلا"هتاردس"وةميدقلا"نآالْجراَو"نيبةلضافملاىلإمهضعببهذلب،ةياورلاكلت

هبتءاجلامجوبابشنمةيناثلاهبىلحتتومرهوةخوخيشنمىلوألاهبفصتتامو

لمهأةريغبامهنيبفالخلاىلإ۔هنظبسح-عفادلاروصينألواحولامشلانم

مهتقياضمىلَعمهلمحاًمممهحاجنىلَعمهلمهدسحو"هتاردس"لهأنم"نلخجراو"

.مهنعاديعبةرجهلاىلإمهعفدو

الخيراتلانمةرتفلاكلتيفثادحألاقطنمعممجسنيالاذهنأىرأتنكدقو

يملعويييدراهدزابنيحلاكلذىفناعتمتتاتناك"هتاردس"و"نآالْجراَو"نأاميس

.عيفريقلخو

ىَلَعاهترطيسوةركفلاهذهدوجونمقلقانأولصفلااذهبتكأتنكامدنعو

عجارمنمرسيتاميدينيبناكوةقيقحاهبسحىتحنيرصاعملانيخرؤملاضعب

ييلاةيخيراتلاقئاقحلاصالختسالةحفصةحفصاهبلقأنيئدحموءامدقنيفلؤمنمخيراتلا

©ىرخأةهجنميضابإلاقلخلاعممجسنيو،ةهجنمثادحألاهيضتقتامبسحريست

هببسبامهيلكامهيلععقو،ادحاوأدبمناقنتعتسانلانمنيتفئاطةيسفنعمقفتيو



رئازجلايفةيضابإلا_[٢٦٥]_ةيراتلابكوميفةيضابإلا
لوقيهباذإفةلاهمحر-ناظقيلايبأخيشلالضافلاانذاتسأةلاسرىلإتعجر،ناودع

نيذلانييمتسرلاةيقبمه"بازيميداو"ةّيضاَبإنأمعزنمطلغدقو":هصناماهيف
ةلاسربرئازحجلاةعاذإىلعتددردقو.ةايحلايفمهلمهتسفانمل"نالخجراَو"لهأمهدرط

ءالؤهنماوقياضتينأ"نآلجراَو"بانناوخإاشاحوقبساماهتصالخةمكحُم
نبنوجحلاصوبأريبكلايغلاكلذلعفامكمهلاومأمهومساقدقو،ماركلافويضلا

."نايرمّي

ىلإقحالتتةيضابإلاعومجتذحأمث"":ةلاسرلانمرخآعضوميفةللاهمحر-لوقيو
نممتسريبةيقبكئلوأنيبنمصخأو،"ةسوفن"و"ةبرج"و"غيرأيداو"نميداولا
.""نًالخجراو"

ىمؤملاطمنلاىلَعيداولايفةيضابإلارارقتسادعبو":يليامىرخأةلاسريفلوقيو
نمءائادحووتافارزايقيرفإلامشيقةيضابإلادالبنمدفتةيضابإلاجاوفأذخأهيلإ

نممهلايجألسانتعمو،تيأرامكبرغملانمو"غيرأ"و"نآلْجراَو"و"ةبرج"و"ةسوفن

."مويلاىلإةّيضابإلابيداولارَّمعدعب
:يليام١١٠(ةحفصر)ر«رئازحجلاباتك»ميقلاهخيراتيفيندملاقيفوتذاتسألالوقيو

اهتشيعميفسفنتتنأتدارأوةيضابإلالاجرب"غيرأ"و"نالجراَو"دالبتصغملو"

نصحعنمأوءالأجلمنسحأ"بازيميداو"بعصمينبلابجتأركاهرواجاميف

يبكلمضارقنادعب"ةساملجس"نمو.اهنماهيلإةرجهلاترثاكتف.ةبقاعتملااهلايجأل

دالبةبقاعتمروصعيفكلذبتنوكتف‘برغملايحاوننموترهيتةرمعتسماراردم

."عبسلا"بازيب"
ةحفص)«ةئيدحلارئازحجلاةضهن»ميقلاهباتكيفزوبديلعدّمَحُمذاتسألالوقيو

نم"باريم"ىلإنييباريملاةرجهتأدتبايرجهلاسماخلانرقلايفو":يليام٦١

.""غيرأ"يداو"و"نًالجراو"و"هتاردس"

ىلإ"هتاردس"نمةيضابإلاةرجهنعزوبدلاذاتسألاهبتكيذلالصفلانمصلختسنو

:يلياماهنمبابسأةدع"باَريميداو"بعصميبةيداب



رئازجلايفةيضابإالا_(]_٢٠٦٦خيراتلابكوميفةيضابإلا

دقةحالفلاوةرامعلانأوضرألافافجبيحاونلاكلتباصأيذلاطحقلا"١-

ءاههايمتعطقنافاهنمريثكراغف،"نالجراَو"يفكتتناكلانويعلاتقهرأفتعستا

."ةحالفلاتررضتو،ليخنلانمةريثكتاباغتقرتحاف

نيتاسبلاىلَعاهليهنفصاوعلاىرتف،يحاونلاكلتيفةريثكلالامرلانابثك"٢-

."اهلتقتفعرازملاو

نممصتعتنأعيطتستاللوهسلايفندملانماَهبطيحيامو"هتاردس"تناك"٣-

."لامشلايفاهيلعاًقنحواظيغهنانسأرصييذلايوقلاودعلا

ناكسضعبةرجهلةيقيقحلابابسألاهذهزوبدلايلعدُمَحُمذاتسألاركذينألبقو

"هتاردس"لهأل"نالخجراَو"لهأعازنةفارخركذمهريغو"نالْجراَو"و"هتاردس"

كلتضعبلاكبتةرجهلايفاوركفف؛مهلمهتقياضمو،مهنمممتريغو،مهلمهدسحو

.اهدقنبمتهينأنودتاياورلا

كرصعَلُكيفنيقداصلانينمؤملاقالخأىلَعقبطنتلاواهيفءارمالنيلاةقيقحلاو

كلتيفةيخيراتلاثادحألاهيلعُلُدَتاموناكميأيفةيضابإلاتاعمتجملايفاهدجنتلاو

هذهةيدرفلاوةيعامجلاتاكرحتلالكيف"هتاردس"و"نالْجراَو"يمسانارتقاو،دوهعلا

"هتاردس"نإلب3"هتاردس"يفممتوخإو"نًالخجراَو"لهأنيبءادعلاةصقبذكتةقيقحلا

نومتهيسانلاناكامو!ةريثكلا"نآالخجراَو"يحاوضنمةيحاضلإعقاولافنكتمل

نماوناكأءاوسمهئاملعنماريثكنأىتح"هتاردس"و"نالجراَو"نيبقيرفتلاب

يفاوناك"هتاردس"يفوأ"نالخجراَو"يفنوشيعياوناكوأ5"هتاردس"نموأ"نالخجراو"

ىلإوأ"باريميداو"ىلإءاوسةرجاهملاعومجلانأو،"نالجراَو"ىلإنوبسنيبلاغلا

."هتاردس"لهأو"نالجراَو"لهأنمنوكتتاماًبلاغهريغ

ةوادعلاةصقبذكتاهيلععلطننأانعطتسايلاواهليصافتيفةيخيراتلاثادحألانإ

ناكسنمضدعباميفمهضعبحبصأنيذلا،"هتاردس"ناكسو"نالخراَو"لهأنيب

.ميركلايباريملابعشلااذهنوكتمهريغنمومهنمو."بازيميداو"
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قفارمعيمجيفمهمساقومهيلإنسحأوهيلإرجاهنمَلُك"ةسوفنلبج"ىوآامكو
تأيهو؛ةايحلاقفارمعيمجيفمهتمساقو،اهيلإرجاهنمعيمج"ةبرج"توآامكوةايحلا

هيلإرجاهنمَلُكيوأيلازيالو"بازيميداو"ىوآامكو،معركلاشيعلالبسمهل

اهيلإرجاهنمعم"نآلْجراَو"تلعفكلذك؛نطولاولاملاهمساقو{ةمبركلاةايحلاهلرفوو

مهتلماعو،!اهربواهريخمهتلوأو!اهردصمهلتحتفو‘برغلاوقرشلاولامشلانم

نمموييفاهتوخإلركنتتملو،ةايحلالاجَمهبقيضينيحنمؤملاهيخألنمؤملاةلماعم
.مايألا

ءائايإقمعأواًمطعرثكأواربدشأدوهعلاكلتىفاميسال"نالْجراَو"تناكدقلو

ييلاةظلغلابمهلماعتوأاهناوخإدصتنأنمةيوخألاوةينيدلاةيلوئسمللاًراعشتساو

"نالخجراَو"لهأولبةرجهلاىلَع"هتاردس"لهألمحاَمئإَو،ةرجهلافنوركفيمهكرتت
ةرجملانأكلذللديو،لصفلااذهلوأفاهيلإانرشأيلاىرخألالماوعلاكلتمهسفنأ

،اهريغو"غيرأ"نمواضيأ"نآالْجراَو"نمو"هتاردس"نمتناكو.ةئيطبةيجيردتتناك

نرتقتامبتنرتقالبلغتوعازنمثدساحتوةوادعوفالخىَلَعةينبمةرجهتناكولو

تناكاهنكلو،يعامجلاسؤبلارظانمويسآملاوةساعتلاناولأنمةداعتاكرحلاكلتهب

دقفدارفأللةبسنلابىتحةيجيردتةرجهتناكو،ةيشيعمبابسأىّلَعةينبمةيدرفةرجه

مل"باًريميداو"ىلإ"نالْجراَو"وأ"هتاردس"نماولقتنانيذلاكئلوأنمريثكلاناك

مهتقبسينلامهماعنأءارواولحترااَمئَِوسةماقإلاوأرارقتسالانوونيرمألالوأيفاونوكي

يففافجلابسحأنممهنمو..اوماقأفةايحلاملتباطوإمهتوخإمهببحرف

يداو"ىلإنكامألانوداترياوبهذفةعيبطلاةوسقدايدزاو6"نالخجراو"وأ"هتاردس"

.مهلاومأومهلهأبهيلإلاحترالااوررقواوعجرفديدجلاناكملامهلباطفاهريغوأ"بازيم

هيلإةرجملانأانلحضوت"بازيميداو"يفىرقلانوكتخيراتىلإةدحاوةرظنو

،زوبدلاذاتسألاهركذامبسحه٤٠٦٢ةنسيففطعلاتنوكتدقف؛ةيجيردتتناك

نمو"مهسفنأنييبعصملانمهللادبعيبأمامإلالوحاوفتلانيذلاسانلانأيعياذهو
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مامإلاعمةماقإلامهتقاردق"نالخجراَو"و"هتاردس"لهأنممهيشاوماوقحتلانيذلا

.ىلوألاةيرقلاهذهلىلوألاةينكسلاةعومجملاتنوكتف،"باريميداو"يفريبكلا

ثيحةنسنيثالثوسمحدعبًآلإةيناثلاةيرقللىلوألاةينكسلاةعومجملانوكتتملو
ةنسنيعبرأدعبالإةثلاثلاةيرقللىلوألاةينكسلاةعومجملانوكتتملو،ةرونبةيرقتنوكت
.ةيناثلانؤكتنم

ثيح«نورقةثالثوحننييبعصملايفرضحتلاةكرحتفقوتوكاماعونةرجهلاتدممث

ةسماخلاةيرقلاتنوكترخآنرقفصندعبو،ةعبارلاةيرقللىلوألالزانملاعمجتتتأدب

.ةعباسلاوةسداسلاناتيرقلاامهدعبتنوكتنورقةثالثوحءانبلاةكرحتدمههئ

نأالإةيدوأةثالثهايملغتستو"بعصميب"ةيدابىلَعرشتنتىرقلاهذهنأعمو

.اريخأامهيلعبلغ"باريميداو"

ىَلَعو،"بايم"و"بازيمييب"بافورعمحبصأةقطنملاهذهيفشيعييذلابعشلاو
ةيدوألادحأو.ةيدابلاهئانبأىلإبستنتيذلابعصمنعةفرحُمةملكاهأيلإليخيام

.ةكبشلاهبشياماهنمنوكتفلابحلاوباضهلالسالسةضرتعماهقرتختىلاةثالثلا

جم9-©:تاج39
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'باريميداو"
ىرقلاءالؤهلهأسيلو":يليام٢٨(ةحفص)هتلاسريف-هللاهمحر-ةمئألابطقلاق

."ةيضابإلالاتقلترهاتىلإنورفاسيةلزتعماوناكلب،لّوأنمةّيضاَ
نمىرقلاهذهنكسنمىلإاومضنافمهلولفتءاجاهضارقنادعبو":لوقيرطسأدعبو

موقءاجويناولعلاىسيعهبابهنمءاجامكبرغملانمهللادبعدالوأاضيأءاجو.ةلزتعملا

مهو"ةيادرغ"لزنمهضعبوىسيعيمعدالوأمهو"نجسي"لزنرثكأو"ةسوفن".نم
نيب"نمليلقو.ةيادرغيفلسانتوديعسيمع"ةبرج"نمو.فطعلامهضعبونويتولاللا

،ترهاتنماضيأءاجو‘فطعلايفروسميبأدالوأ"ةسوفن"و"ةبرج"نماوءاج"باريم

وهبدجلاعضومىلإمهمامضناببسو."ةسوفنلبج"نم"وطاسف"ةيحاننماضيأاوعاجو

.فرصتبىهتنا."ةروخلانمفوخلا

:يليام٤٥٢(صر«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»هباتكيفكاعكلانامثعذاتسألالاق
نييبرجلاوسلبارطبنييسوفنلادنعاًمئاقبهذملايقبةيضابإلاةّيمُسمرلاةلودلاتطقسامل"

ةدايقتحتاوءاجدق"ةسوفن"ةليبقنمموقءالؤهنويباريملاورئازجلاب"بازيمينب"وسنوتب
وهوه٠٦٣٢ةنسيبرغلا"نلْجراَو"ةنيدمبونجىلإنييمتسرلادافحأنمبوقعيمامإلا

.()ظابألبجو"هتاردس"و"ةميركلا"اهنملزانملاهباوسسأو{ةّيميداو

مهدجلضفبةبصخاالبةيميداواولعجينأاوعاطتساةلماعةطشانةمأاوناكاملو
لَحَمءارحصلابمهتماقإوةيلامشلاكراعملانعمهدعبكلذىلَعمهدعاسدقو،مهداهتجاو

دصبةيميداونعمهولجأفمهيسفانماوشخو"نالجراو"ونبمهنمفوختدقو،مهلالقتسا
.نييرئازجلاةلزتعمللانطومناكدقو"بازيميداو"اودصقواوجرخف8‘!»نرقفصنيضم

(مك)٨٠٠٠اهتحاسمغلبتةقيضلاةيدوألااهقرتختدمالحلانمدجتنعةرابعةكبشلاو
دمالجلاكلتاولوحينأنويبازيملاعاطتسادقو،طاوغألاةنيدمنم(مك)١١٠ةفاسمىلَع

}}}_
.هقوفةحضاوبيراحملاتارشعراثآلازتالو3"ظابأ"الدامعلالبجوهحيحصلامسالا١(

.تئشنإقباسلالاقملاعجار،ةحصلانماهلساسأالةركفلاهذهنأانحضوأنأقبس٢(
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سيئرلا7ئ؛مايخلامهرمألوأيفاونكسدقو،ندملااهباوسسؤيو،عرازمونيتاسبىلإ

.0»"_ه٤٠٦٢ةنسفطعلاةنيدمسسأروغبأنبةفيلخ

لمشتةكبشلاو":يليام«رئازحلاباتك»ميقلاهباتكقينيدملاقيفوتدمحأذاتسألالوقيو

."نايربوؤ‘فطعلاوةرارقلاو،ةكيلمو،ةرونبو،نقزيينبو{ةيادرغ:ةعبسلاةيباريملاندملا

:يليام(٩٤١ص١ج)«ةئيدحلارئازجلاةضهن»هباتكيفزوبددّمَحُمذاتسألالوقيو

ةكبشلاىمَسُتةيحانيفىربكلاءارحصلالامشيفرئازجلابونجيفعقيبازيميداو"

اليمنيرشعوةئامثالثبرئازلاةنيدمنع"بازيم"دعبيو،ةيدوأاهللختتةليمحةقطنميهو

،©كفظطعلايهوةرواجتماهنمةسمخندمعبسنم"بازيميداو"نوكتيو،ليملافصنو

ةنيدميهودعبلاضعبةعومحلانعنادعبتناتنثاو،ةيادرغو،نقسيينبو{ةكيلمو،ةرونبو

نعةديعبلاةرارقلاةنيدمو،يقرشلااهلامشيفيهو،اليمنيرشعوةعبرأباهنعدعبتيلانايرب

."اهقرشيفيهوليملافصنواليمنيعبرأباهتاوخأ

ةعومجمنعةرابعيحاونلاهذهتناكو":يليامىرخأةحفصيفزوبدذاتسألالوقيو

"بازيميداو":يهةريبكةيدوأةثالثاهللختتءارحصلالامشيفةكباشتملابجلانم

هلابجنيبةفطعنمرمتف"بازيم"وحابونجردحنتو(يلين)ةيحانيفطاوغألابونجب
."(ةسوقنأ)لامرب"نالْجراَو"لامشيفيهتنتو&هابرو

.زوبدوينيدملا:ناريبكلاناخرؤملاهلاقامضعباذه

دقاهنماءزجنوكيو،الاقامكوهةكبشلاضرأنم"بازيميداو"عقومنأكشالو

.اهلكةقطنملاىلَعهمسابلغكلذلو«ائارمعوةبوصخاهرثكأنوكي

3"بعصمينب"ةيداب:يهءامسأةثالثاهيلعقلطتةقطنملاهذهنأميركلائراقلااهبأىرتو

."باَريميداو"ةكبشلاضرأ

ذيمالتدحأاذهةفيلخنوكيدقواةقطنملاهذهروزيركبنبدّمَحُمناكييلاةرتفلابسانيُهنإَفاذهحصاذإ١(

ححريامك6هلبقالهللادبعيبأديىلعفطعلاسيسأتنوكيو\بعصميبنمهعابتأدحأوأهللادبعيأ
.دوادجاحلانبناميلسخيشلاةثاحبلاخرؤملاويلكابانذاتسأ



ةيدابيهضرألاهذهلةيلصألاةيمستلانأيلودبي؟ضرألاهذهليلصألامسالاوهامف

نيبنولقتنيو‘ةقطنملاهذهنورمعياوناكنيذلامه"بعصمينب"نل؛"بعصمينب"
لكشىّنَعةثالثنايدواهقرتختةيدابلاهذهتناكاموءاًعترمواًمجتنممهلتناكف3اهئازجأ

قلطأف!ةكبشلااهتروصيفتهباشلابجلانمةدتمُملسالساهضرتعتو،ةليوطلابج

.ةكبشلاضرأاضيأاهيلع

نوكتدقو،سانلارثكأدقتعيامكةثالثلاةيدوألادحألامسانوكتدقف"بازيم"ةملكامأ

"باريم"نماّسبتقمنوكيدقو‘كاعكلاذاتسألاىريامك"ةسوفن"ةليبقنمعورفلامسا

.-هللاهمحر-بطقلاللعامكةفرشملاةبعكلا

ةملكنأةيفاكةلدأىلإدانتسانودبحجرأانأف،اًيمحضورفلاهذهلنئمطمريغيننكلو

رداصملايفاًرينكدرتةثالثلاتاملكلاهذهو.باضموأباصموأبعصمنعةفرحُم"بازيم"

كفحاواهلصأنألدناًممءاهيلإنوبستنينيذلاصاخشألانعوأ،ةقطنملاكلتنعملكتتلا

فورحو«اًرمَهنيعلافرحلادبإببأصمىلإتفرحمت،"بعصم"ودبياميفةملكلالصأف

نمالدبزمهلاوءاحلانمالدبءاخلانوقطنياماريثكف«ضعبنعاهضعببونيربربلادنعقلحلا

زمحلابمهتنسلأيرجتفكلذلومهيلعاًمطنفورحلارسعأنمنيعلافرحناكامبرلب،نيعلا

ىرخأمتفرحداصلاهذهنإئءةدودمّمداصلاتأرقفةزمهلاتلهسئ&‘اهنعالدب

.يازلاوداضلايجرخمبراقتلايازضعباهقطنو،اداضضعباهقطنف

ةملكقطنتنأمويلاعاشو،بعصملةريخألاةلحرملايه"بازيم"ةملكفَلُكىلعو
افمنوقطنيسانلانماريثكنكلو.نورخآاهدميالوضعبلااهدميةروسكمميمب"بازيم"

ةملكيهنذإ"بازيم"ةملكف\بعصم‘بأصمو\باصم:اهلصأنألذياًممةمومضم

ينب"نأريغ،"بعصمونب"ةملكهيلعلذتتناكامىلَعلدت"بازيمونب"ةملكو،بعصم

اهنأسانلانظىمحاذكهترهتشامالعألانمريثكوإلادبعنمالدب"هللادبأ":نولوقيمهنأكلذنم١(

ةلالدللكلذكتعضواَهنَأسانلانظىحيمعنعالدب"يمأ"ةظفلمهقطناهنمو.كلذكادصقتعضو

.ميظعتلاومارتحالاىلع
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،ههيلإبسنتتناكفةكبشلاضرأاهيلعقلطييلاةيدابلالماكنوكلتمياوناك"بعصم

.اهلابجوامتاعفترملسالسو.ةثالثلااهتيدوأب"بعصميتب"ةيداباهللاقيو

ةيدوألادحألمسا"بازيم"نأرابتعاو"باريم"ىلإ"بعصمييب"ةبسنبمويلاةيمستامأ

لمهُئامنيب{مهتيدابءازجأضعبىلَعموقلاكئلوأرصقتنألواحتةيمستيهفةثالثلا

ىلعقلطأامرخآ"بازيميب"مسانوكيدقلو،ىرخألئابقلاهبسنتوأىرخألاءازجألا
ءاضرعوالوطاهيفقلطني"بعصميب"ةيدابوأةكبشلادالبنكسيناكيذلابعشلااذه

ولو-ديرامعتساللنوكينأدعبتسأالو،اهنمءازجأضعبيفةريخألاةدملايفرصحنا4

نعاسنرفتزجعامنيحاميسال،نييبازمللانطوربتعييذلاناكملاقييضتيفةيفختناك

دحىصقأىلإةيامحلاةعقرقيضتنأاهتحلصمنمنإف؛ةيامحدهعبهعمتطبتراو،هرامعتسا

كلتلتحتنأو{ةيامحلاةيقافتاضقنتنأةرمنمرثكأتلواحاهنأملعننحئونكمُم

حافكامهنيبىرجو،اًدبأكلذاهلمستيملفؤتارمعتسملانمضاهلخدتلديدجنمدالبلا

.ايقيرفإورئازحلايفاسنرفليرامعتسالادوجولاءاهتنابالإهتنيْمَلليوطريرميسايس
نملسالسعظطقتيلاةيزاوتملاةنالنلاةيدوأللةبسنلابةيمستلاهذهةشقانمنأىلَع

ةيدوألاكلتنضتحتيلافارطألاةيمارتملاةيدابللوأةكبشلاتمسىمحةيزاوتملاتاعفترملا

ةدعاقللاُعابتاةكبشلاضرألكىلَعهمساقلطأيذلا"بازيميداو"لوأ©‘تاعفترملاكلتو

.ةتبلاءيشاهيلعينبنيال"يزخلامسابلكلاةيمست"

صئاصخيذبعشكنريباريملامهاَمئإلصفلااذهيفهنعثدحتأنأديرأيذلاامنو

.تازيمُمو

قةميظعلاامهدوهبيريدقتعموزوبدو©كاعكلانيريبكلانيخرؤمللريبكلايمارتحاعمو

ييحنأالإناكسلاودالبلاةعيبطبامهفراعمةعسورئازجلاخيراتيفةقيمعلاوةليوطلاثاحبألا

:يلياميفهيلإبهذأامحضوأفوسو،نييباريملابقلعتياميفةطيسبلاطاقنلاضعبيفامهفلاخأ

©سمخلاىرقلاهذهلهأةيمستىرج"٨٤(:ةحفصرهتلاسريق-هللاهمحر-بطقلالاق

"مسالااذهبمهصيصختو(ميملامضب)باَرُميببعبسلالب



مهضعبنأل؛"بعصميبانومسيطقفسمخلاىرقلاهذهلهأنئ:لاقروطسدعبو
هذهناكسدافحأنذإمهمويلانويبازيملاف؛'نامدسنيبعصمهلعلوؤ\بعصمدلونم
:يحىلعامنونكسياوناكدقو،اماضهوامنايدوبمهمسابتُمستومهيلإبسنيتلاةيدابلا

تناكامكراطمألاىلَعدمتعتيتلاةيمسوملاةعارزلانمليلقوةيشاملاةيبرتاهماوقةيودب

ةيدوألافافضىلَعاهيفنولقتنياوناكو،دوهعلاكلتيفةيربربلالئابقلانمريثكشيعت
ونب"ملسأرئازجلاىلإمالسإلاءاجاملف..ةكبشلاهبشياطابرمهتيدابطبرتييلاةثالثلا

نعمهنمليلق،اهوقنتعافةلزتعملالوصأمهيلإتقبسو،سانلانممهريغملسأامك"بعصم

.ديلقتوةيعبتنعريثكلاوملعوعانتقا
نبهللادبعوبأناكنيح«سماخلانرقلالئاوأوعبارلانرقلارخاوأىلإ")كلذىّلَعاوقبو

شويجلااهنأكملعلاةبلطنمةلئاهلاعومج"نالجراو""و"غيرأيداو"نيبلقنتيركب

ةميركلاتاحاولاكلتهجتنتامىلَعةبلطلانملئاهلاددعلاكلذليومتلدمتعيناكو،ةرارجلا

دمتعيامك،ملعلابالطىّلَعقافنإللةمخضريداقمنمامماحصأهصصخيامولالغلانم

اهملسيئةنامألاونيدلاباحصأنممهريختيةاعراهلذختيةيشاملانمةرفاودادعأىلَع

"ولجآ"يحاونيففافجلاببسبيعارملابدجمتامدنعو.اهتيبرتواهتياعراولوتيلمهيلإ

ةيدابعاجتناىلإهتاعروعدي-مامإلابرطضمتناكدالبلاهذهو-"نالجراو"و"غيرأ"و

يفعاطتسادقومهتقفاومىلعلصحيوضرألاباحصأسنأتيلاهقفاريدقو،"بعصمىب"

كلتلماكىلَعفرعتينأعاطتساامكءاقدصأوفراعممهنمذختينأكلتهتالحر

اهنمءزجَلُكةمءالمو,اهلابجواهتيدوأنمبصخلانطاومفرعيو،الماكافرعتةيدابلا

ِ.لوصفلافلتخملو}ةنسلارادمىلَعةيشاملاعاونأل

كانهناكةنأحجري":لاق-هللاهظفح-يلكابنمحرلادبعخيشلاانذاتسأىلعلصفلااذهتأرقامدنع١(

ضعبلاَهنَأنظيةميدقةربقمدجوتهنأاذهديؤيو،ترهاتلولفنمركبنبدّمَحُمءيجملبقفطعلايفةّيضا
امكةيمتسرلاةلودلاعملصاوتمماصخىلعاوناكةقطنملاهذهلهأنأل؛يأرلااذهباًكنتقمتسلو0"متسرينب

دنعةيمتسرلاةلودلالولفمهدصقينأادجدبعتسللانمف؛-هللاهمحر-بطقلاهررقامكو،فورعموه

.مالسىلعذثنيحاهعماوسيلءالؤهواهعمنمألاوةمالسلابقثتنمىلإئحتلتامإلولفلاكلتنأل؛مهتبكن



رئازجلايفةيضابإلا_(}.٣_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

نماددعاهرواجامو"نّالخجراّو"ةقطنمىلَعفافجلاىلاوتسماخلانرقلالئاوأقو

ايتباسنتيلاسةيدوألاضعبتناكو"هتاردس"ىلعلامرلانمنابثكتفحزو؛نينسل
نويعلكشىلَعتعبن"نالْجراَوهتاردس"ةقطنمىلإتلصواذإىمحضرألانمتاقبط

السانلابةايحلاتقاضف.اهنمةعبانلانويعلاكلتتراغف،اهيراجَمتريغتدقهايملاةريزغ
.ةيشاملاباحصأاميس

مهتيشامذاقنإلاًعجتنماودجيملفمهنيبنمهللادبعوبأمامإلاناكومهفقومموقلاسردو

خيشهلاقاممركلائراقلللقنأنأينرسيةروصلاهذهحاضيإلو،"بعصمينب"ةيدابريغ

قةيضاإلا»ةرصتخملاهتلاسريفىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأخيشلاةيرئازجلاةفاحصلا

لولحنم-نظأاميفماع٥٠يلاوح-ةرتفدعب":يليام-هللاهمحر-لاق«ايقيرفإلامش

تقرحأو،لسنلاوثرحلاتلكأدالبلايفةريبكةعاحبتعقو"نالجراو"بمتسريبلولف

."خلإخلإ...نيعفلأنمرثكأتروغاهنإليقىتح،نيتاسبلاوقئادحلا

هللادبعوبأمهيفوحالصلاويأرلالهأنمدالبلانايعأوءاملعنمعمجمأتلاكانهو

ددهتيتلاةمزألاهذهللحداجيإيفةلوادمللامناكميفاوعمتجا،يسوفنلاركبنبدّمَحُم

.لحنودبكلذكتيقباذإدابعلاءانفودالبلابارخ

عستمنعثجبلابةيضقلللحداجيإىَّنَعاوقفتايأرلاهوجوبيلقتدعبو

نيدللزرامكمهلنوكي،مهقلخومهنيدومهسفنأبةيتآلالايجألاهيلإيوأي،يويح

تقبسثيحو.رطخلادنعاهرحجيفةيحلايوأتامكهيلإنووأيو"مالسإلاو

يعرللناكملانيعداترتهمانغأةاعرتناكذإ"بعصميب"ةيداببةفرعممامإلل

همانغأيعرلداترتيفاكلادبعرامعيبأخيشلاةاعرتناكامك،عيبرلايفألكلاو

:يليامىلَعمهرمئؤمقفتاكلذلجأل،لامشلايفدشارينبلابج

نرقلالئاوأينوكيبعصميبةيدابدايتراىلإهللادبعىبأبادتناوه٦٩٢ةنسترهيتنوديبعلابرخ١(

اهيلإهئيجمنأكشالوه٤٠٢ةنساهسيسأتأدبفطعلاهتنيدمنأركذتةيخيراتلارداصملارثكأنإف؛سماخلا

.كلذدعبناك



هتمكحوناكملابهتربخلةمهملهذهنعثحبللهللادبعابأمامإلااوبدتنينأ:الوأ©

.ةسرشلاهلهأعابطةحلاعمل

.ةعامجلاباسحىلَعرهشأةتسلمهتنوؤمبدفولاديوزت:ايناث©

دالبلاناكسهلتقذإ،ميهاربإزيزعلاهنباةراسخهتفلكتناكنإو،ةمهملابمامإلاماق

حالصتسالهمزعنمكلذنئيملنكلو{ةّيضابإللةنمزملامهتوادعوشمهتسارشلنويلصألا

حرشىمحمهتسارشومهحامجنمحبكو،مهبولقةوسقنمنالأهربصوهتمكحبوهف.دالبلا
كلانههماقمو‘هلمعلاًركرماهذختاوفطعلايفلكلزتف.َقَحْلامالسإللمهردصهللا

.مويلاىلإيداولاةفضلوحراكذتكدوجوم
.انخيشمالكنمدوصقملاىهتنا."-نظأاميف-ميهاربإهنباوهمداخهقفارينأ:الاث©

لبإلانماهلرصحالناعطقباوراسف"بعصميب"ةيدابىلإاوهجتينأاوررقاذكه

دقعلاولحلالهأهدقعيذلاقافتالابسحو،فافجلاوطحقلااهفجعأدقناكو،مانغألاو

قارو،ءافجدعبموقلاهببحروهسفنمامإلاامهبحص؛هللادبعيبأبادتنانمةيشاملالهأو

هيقلياملةربنلالوقعلاوةفهرملاعامسألاو،ماعنألانمهعماملبصخلاىعرملادجودقفماقملا

ريزغلاملعلاومحلاعضاوتلاوحمسلاقلخلاوميقلاونيدلاهنممهبجعأفسوردنممهيلع

لوألىلوألاةاونلاتنوكتفبيشلاوبابشلاهيلعقلحتو،قيضياليذلاحيسفلاردصلاو

"هتاردس"لهأىلإلصت"بعصمينب"عمهللادبعيبأرابخأتناكو8(ةرقتسمةيباَريمةيرق

دقاوناكو5مهنيبةفلألاهيلإتغلبيذلاىدملانعو]ةلحرلاحاحبنعمهثدحت"نالجراو"و
مهيلعلامرلافحزو،هايملابوضنو،ثيغلاسابحناوفافجلايلاوتنماوقاضواوررضت

ةهيبشوأةريسعنكامألاكلتضعبيفةايحلاتحبصأىتح،ةرمتسملابونجلاحايرلعفب

نأو!ركبنبدُمَحُمءيجملبقيداولااذهيفىرقلانماددعكانه:نمحرلادبعيلكابخيشلاانذاتسألوقي١(

لعفلابكانهتناكُهئأنيخرؤملالاوقأتانراقمنمودبييذلاو،هئيجَملبقةدوجومتناكاهسفنفطعلاةيرق

رسألاضعبلناشمنوكتنأهبشتاَمْئَوةيرقنوكتنأغلبتال،للادبعيبألبقلزانملانمتاعومجملاضعب

؛فراعتلانعملاباندموأىرقتسيليهفةنسلالاوطكلذدعباهنمنولحتريو،دربلادادتشادنعاهيلإنووأي

.ةيدابلئابقنمرسألةتباثراقميهاَمو



رئازجلايفةيضابإلا_[٢٠٦]خيراتلابكوميفةيضابإلا

ضصبمهبقحتلاو{ةلقنلاهلتباطفهتركفذفنوهتيشامبةاجنلايفمهضعبركفف..ةليحتسممب

امدنعاهردصيداولاضرأمهلتحتفف،ةعارزلانونسحمهئكلَويشاوممهلنكتملنم

..ةيوقلامهعرذأاهيلإاودم

سوردباورثأتدقنييبعصملانأ"نالْجراو"و"هتاردس"نملوألانورجاهملاكئلوأدجوو
مهيلإنيرجاهملااولبقتسافمهقالخأتعستاومهسوفنتحمسومهعابطتنالفهللادبعيبأ

نماعونةيودبلاممتايحىلإاوفاضأولماكلاجازتمالاممباوجزتماو،يركتلاوباحرتلاب

."غيرأيداو"و"نلجراو"و"ةتاردس"يفتناكلاكةرقتسمةايح

ماجسنايفمهطالخأبنورقتسيو‘تويبلانونبيو{ةعارزلابنولغتشيو،نورفحيياوأدبو

"بعصمييب"دنععقويذلارييغتلااذممناكمَلُكيفةيضابإلاعماستو،نواعتومائوو

"ةتاردس"نم،نكامألاَلُكنممهيلإةرجهلاتدتشاف،مهيفمامإلاراثآومامإلابمهبيحرتو

،نادللبلاعيمجنمو"ةسوفنلبج"نمويسنوتلابونجلانمو،"غيرأيداو"و"نالجراو"و

وأ"يرصنعلاقيضلاو،يسايسلاطغضلاببسباديكةينالاهيفدجيناكميأنم:ي
.يداصتقالاجايتحالا

اهنمو،نيحلاكلذيفةيضابإلادنعامترهشل"نلجراو"ىلإمنتاماًبلاغةرجهلاتناكو

."بعصمينب"يفمهناوخإىلإنولقتني

درووسماخلانرقلالئاوأيفهللادبعيبأمامإلاديىلعيضابإلابهذملا"بعصموني"قنتعا
،رئازخلانميقرشلابونخجلاتاحاواميسال،ىرخألانادلبلانمممناوخإنمريثكمهيلإ

ةنيطنسقكرئازخلايفةفلتخملاندملاضعبنمو‘برغملانمتالئاعو،سنوتنميبرغلابونجلاو

ضبمهنمضنمو،تاهجلاودالبلافلتخميفكئلوأرهصناو،لبجلاوةبرجنموةركسبو

،مهيفاوباذو-"بعصميب"يأ-نييلصألاناكسلانمةتاردسيفاوناكنيذلانييمتسرلا

.هريغيفةلماكتمريغ،هيفةحضاوصئاصخوتامسوذبعشعيمجلانمنوكتو

ادبددجلانيرجاهمللهباعيتساوبهذملاقانتعاثيحنمديدجلاهنوكتنوكتيأدبذنمو

شيعيابعشناكنأدعبو{ةيداصتقالاهتايحيفيرذجرييغتىلإ-ةفلتخملاهرصانعب-هجتي

،ةميركندميقةميركلاةايحلايبيارقتسمايعارزابعشراصيعارملانيبلقتنيةادبلاةشيع



فورظتريغتامو.دهجوملعنمكلمامَلُكِبضرألاتاريخلالغتساىلعادمتعم
؛ىداصتقالاهحافكناديمريغميلسداصتقاءانبليفكتالاهدحوةعارزلاتحبصأو!ةايحلا

.هناريجنمهريغهغلبيملاماهيفغلبو0راجتلاءاروقلطناف
نهجتيبعشلااذهأدبلوحتتداصتقالانيزاوموريغتتةايحلاتأدباملرصعلااذهيفو

راصاَمَئِإَولبقنمناكامكةراجتلاىلَعهدامتعارصقيالحبصأو،اًديدجاُهاحتاهداصتقا

ءانبنمنكمتيىمحديدجنمةيعاولاةعارزلا{ةعارزلاىلإدوعيوةعانصلاىلعدمتعي

.ةياردوةربخوملعنعهلططخدقسوردمتباثساسأىلَعهداصتقا

اورجاهنييمتسرلااياقبمهنييبازيملانإلوقننأأطخلانمهنأبسحأفاذهَلكدعبو

3زوبدذاتسألااهروصيلاةزيمتملاةروصلاكلتىلعيداولاىلإئ5"هتاردس"ىلإترهاتنم

ىلإحلفأنببوقعيةدايقتحتاوءاج"ةسوفن"ةليبقنمموقمهنإلوقننأأطخلانمهنأامك

وأمهنمفَوخنتفةبصخاالبكانهاونوكمهطاشنلو،"نآلجراو"بونج"ةيميداو"

مهنمنوكتف"بازيميداو"باوقحتلاف،دالبلاكلتنعمهولجأف"نآلجراو"ونبمهدسح
.هنعثدحتنيذلابعشلااذه

امدنعبوقعينأملعتنأيفكيو،اًّماهارودلايخلاامهيفبعلي-ىرتامك-ناتروصلاناتاهو

بتكو،هبراقأضبوأهلهأباًرافاًمئاخرجاهامو.ةدايقمسربرجاهيملترهاتنمرجاه

دنعبوقعينأركذتخيراتلابتكرثكأو،ةلاخلاكلتنعةقدبربعتهترجهفصتنيحخيراتلا

اهلفقيناكهدراطتيديبعلاشيخحلانمقرفتناكو8"نالخراوو"ىلإهئاجتلاوترهاتنمهرارف

اهضرتعانييديبعلاشيجقرفمهتقحالاذإف{هقافربقحتليمت3هقافردعتيىحاهلغاشيهدحو
كاعكلاذاتسألااهمسرامكةروصلاتناكولف..اوجَنىتحهبحصدعتبيىتحاهلغاشوادرفنم

«قيرطلالوطهدحوودعلالغاشينأرطضااَمَل"بوقعيةدايقتحتاوعاج"ةسوفن"نمموق"

.ودعلانيعيفبهرأاونوكيللقألاىّلَعمهضعبهدعاسينأةمكحلانمناكلو

ءهريَغبعشيألفرعتمللولحاهلتذغتا.ةيعامتجالكاشمةبرغلارايديفةراجتلاةسراممنعتدلوت١(

.صاخلصفيفزاجيإبالضرعنفوس
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:يللياميفاهلمأتفروصىلعيجردلادنعترركتدقعملاتددحيلاةقيقدلاةرابعلانأىلع

."اهالزنىح"نالجراَو"ةهجىلإءافخيفاجرخ0ارسودهيخأةنباومامإلانبابوقعينإم

."مهودعنممهلانياًممافوخءافخيفاوجرخو":ناثناكميفلوقيو

.""نلجراو"لزنىمحهلهأنمهعمنمبلبقأف":رخآناكميفلوقيو
المكنإ:هباحصأللاق":رخآعضوميفهسفنباتكلايفءاجاماذهَلُكىللفضأ

."اوقرتفا..بلطلامهيلعناكلإرفنةثالثمكنمعمتجي

انإةريبكتاعومجمنأبمالقألاضعباهمسرتتناكيلاروصلالكفسنياذهنأنظأ

رخآىلإةتاردستنطوتسائ"نًالجراَو"تدصقبوقعيةدايقب"ةسوفن"وأنييمتسرلانم

ناجلاهللادبعوبأاهلتحاامدنعترهاتةّيضاَنأاعيمجاهنمحضتيو{ةقباسلاةروصلا

هيجوتنود،ةيامحلاوأةاجنلاهيفنظيناكميأىلإمهنماننمرفليعافألااهيفبكتراو

اَكْلَقں"نالجراَو"ىلإهيخأةنباوهلهأبهحتاحلفأنببوقعينأو"ميظنتوأةدايقوأدحأنم

نعوهزجعيو؛هلقنتيفرثعتيلقثيفنوكينأفاخهيلإمضنتلولفلاضعبنأىأر

العفو،قرفتلابمهرمأفمهتيامحعيطتسيالكلتهتلاحيفوهو{ةاجنلاناكمىلإهبعارسإلا
وبأكلذىلَعصنامكهلهأريغدحأ"نالْجراَو"ىلإغلبامدنعهعمنكيملفهنعاوقرفت

هلهأنمهعمنمبلبقأف":هلوقتئشنإلمأتواقباسهنعهانلقناميفهلوقبييجردلاسابعلا

..""نلخراو"لرنىتح
،ةفلتخمتاهجىلإاوقرفتدقترهاتيفلتقلانماوحننيذلاةيضابإلاةيقبنأاذهنيعمو

نببوقعيدعبوألبقةريغصوأةريبكتاعومجبيف"نالجراَو"بمهضعبقحتلااَمبرَو
هذقه3"نًالجراو"ىلإهحتافهلادبئىرخأتاهجوأىرخأائدملزنمهضعبلَعَنوحلفأ

.اهعفدالوامتابثإعيطتسنالتالامتحااهلُك

لاتغااملفإةيلاعةبترمبلامجلانمتناكومتاحيبأمامإلاتانبىدحإيه"ارسود"نأخيراتلابتكلوقت١(

هنمتبلطوياجحلاىلإاهلخأعمتبهذففورظلاتناكامهمهرأثبذخألاىلعتممصاهابأناظقيلاءانبأ

اهمععمترفناهدعوباهبلاطينأتفاخلعفاملفهبجوزتتكلذلعفنإهتدعوو،ناظقيلانمماقتنالا

.رثأىلعاهلعقيملفحاخلإنناجحلااهنعثحبو،بوقعي



مهنييباريملانأىلإهليغبنياممرثكألاطيذلاثيدحلااذهنميهتنناننأبسحأو

نايدووباضهنماهيفامب،"بعصمينب"ةيدابلنويقيقحلانوكلاملاو،نويمللصألاناكسلا

فئاوطمهيلعتدرودقتناكاذإف،لوعووءابظوبابضنماهيلعىعريامبوالوهسو

كلتنإف،داهطضالاوأملظلانمارارفوأ،ةميركلاةايحللابلطاًرسأوأادارفأسانلانم

ةقيقحلاهذهنمريغيالومهعومجَميفتباذو،مهيفترهصناو،مهنيبتلخددقفئاوطلا

اورجاهنلمهدادجأنطاومنوركذينولازيالدارفألاوأرسألاوأفئاوطلاكلتضعبنأ

.ةميركلادالبلاهذهاونطوتسينألبقمهباقلأومهئامسأبنوظفتحينولازيالمهتأوأ،اهنم

كلنلوأادبأديؤأتسلف،نييباريملللصأفتركفو،يدينيبيلارداصملاتعجارامهمو
ىلإاورجاه،نويديبعلااهبرخنأدعب"ترهات"اياقبمهنييباًريملانإنولوقينيذلا

مهنمنوكتف&"باريميداو"ىلإاورجاهمهنإًمُت«مهريغنعنيزيمتماهيفاوقبو{ةتاردس

جهنمىَلَعهريسلومالسإلاءاقنىلعهتظفاحمزازتعايفهنعمويلاثدحتنيذلابعشلااذه

.ةيقبطتاعافتراىلإهباستنالالوةيكلمءامدنمهرادحنالال،نورقلاريخيفنيملسملا

مهريغو-اًدجليلقمهو-نييمتسرلانمترمهاتاياقبنإ:عوضوملااذهيفلاقياملكو

اوناكف"بعصميب"ىلإةتوافتمةنمزأيفةضحمةيداصتقالماوعطغضتحتمهضعبرجاه

ىمسيناكيذلابعشلااذهاعيمجمهنمنوكتومهيفتباذوترهصنايلارصانعلانمض

كلتلتهبتنااذكهو3"باريمييب"ىمسيمويلاحبصأو3""بعصمييب"بيرقىدمىلإ

ثلاثلانرقلارخآىلإنويبازيملاناك":هلوقيفزوبديلعدّمَحُمذاتسألااهعضولاةروصلا

يفاوؤشنأنيذلامهف"ىصقألاوندألابرغملانمىرخأحاونيفورئازلالامشيفيرجملا
3"نالخراَو"ىلإمميرجاهيفةروصلامسريفرمتسيئ6"ةلقتسمةيمالسإةلودلوأرئازجلا

."باريميداو"ىلإت،ةتاردسىلإث
لوقيهةيقيقحلاعئاقولاالإاهنمكرتتالوةروصلاهذهلالظحسمتييلاةاحمملالعلو

انطوةيبازيملايحاونلاهذهتناكو"١٥٩١:صباتكلاسفنيفهسفنزوبديلعدمَحُم

ءالؤهناكومهيلإبسنفديعبنمزذنمهونطوتساةروهشملاةيربربلاةليبقلاةتانزنمموقل

ىرقضعبهيحاون.يفاونبومهمايخهيفاوبصندقسمخلاندملاناكميفنيثبنمنويتانزلا



رئازجلايفةيضابإلا[)_:٨١٠خيراتلابكوميفةيضابإلا

ءالؤهناكو!مويلاىلإمهراثآاهيفلازتاليلافطعلاىرقلاكلتنموامنونكسيةطيسب

."ةلزتعملابهذمىَلَعنويتانزلا

مهباوجزتماو"مهيلإاورجاهنيذلانييباريملامهناوخإيفاوجبدناف":لوقيروطسدعبو

."وقلاهللانيدوةجرتمملاءامدلامهنيبطبرتادحاواًبعشاوراصو

نمةعومجمبمساوهله"نييباًريملا"مساوهوباوجىلإجاتحيقلعملاؤسانهانلىقبيو

"نالجراَو"ىلإهبنوظفتحممهواورجاهمترئازحلالامشيفهبنيفورعماوناكسانلا
؛عيمجلاىَلَعمهمسابلغو،امناكسعماوجبدناف،ةتانزةيدوأىلإهباولقتنامث،ةتاردسو

نمورئازجلالامشنمنيرجاهملاكئلوأنأمأزوبديلعدّمَحُمهلاقاًممرهظيامكهباومسف
ةقطنملاهذهاولخدامدنعمهنأورثكألامهيلعقلطأومهرسأءامسأنولمحياوءاجامنإهريغ

.لصفلااذهلوأيفهانحضوأامىلَعاهمساىّلَعمهلئابقواناكسيفاورهصنا

امدنعةرخأتملاروصعلاهذهىقلإلامشلاهفرعيملنييباريملامسانأبسحأفانأانأ

ثيحلامشلاندمبلغألااوقلطناف"بعصميتب"ةيدابناكسلةراجتلاباوبأتحتفنا

.ليياكملاونيزاوملاوسيياقملابلغأيفةنرملامهعباصأتمكحت

لضافلاذاتسألاباوجىلَعتعلطاتاونسبلصفلااذهةباتكنمءاهتنالادعب:ةظحالم

اذامو،"بازيم"ىلإةبسنلاةقيقحنعهيلإهجولاؤسنعهيفباجأميهاربإضويبمامإلا

يلرطخهيلعتعلطاامدنعو.غيلبزاجيإيفايفاكليلحتعوضوملاللحدقوةملكلاهذهينعت

،يأرلااذهنعتلدعئ،لصفلااذهنعهباّينغتسمناكملااذهيفهرشنأنأرمألائدابيف

.ئراقلاةدئافىلَعاصرحلصفلااذهدعبهصنبهرشنأنأتررقو

5



رازجلايفةيضابإلاخيراتلابكوميفةيضابإلا

ا)رآا٠ونيرمهنم

وأ.مامإوأ،دجىليةبسنلالهو"بازيم"ىلليرئازحارطقلاةيضابإباستنانعنولاست
:باوجلا..هليصفتواذهحرشنوبلطتونطووأ{ةماركوأ©بهذم

.ثحبلاوةعجارمللتقولانمةعسانلسيلذإ؛اميدقهانققحتوهانعلاطوهانظفحاًمم

مامإىلإببسوأبسنبتميام"بازيم"ةملكيفسيلو،يداولاونطولاىلإةبسنلانإ
:نايبلامكنودف.نطووأ©بهذموأكدجوأةماركوأ

يداولافرعيو"بعصمينب"لابحبخيراتلايف"باريم"ىرقبةطيحملالابجلاهذهفرعت
.نودلخنباريهشلاخرؤملاهامسأاذمبوخيراتلايف"باصم"يداوبىرقلاهيلعترمعيذلا

ةلمحدعبايقيرفإو.ربربلاوبرعلاقطننيبقرفلااَمَنإَوىرتاميفدحاوباصموبعصمو

نيذلابرعلابترمع۔-حصألاىلَع۔يمالسإلاحتفلالعبوأ۔-نوملعتامك-لالهيب

نيعلابقطنلاعيطتسيالنمربربلانمو،ايقيرفإضرأنمةعقبلكيفنييلصألاربربلااومحاز

.فلألاىلإاهلهسيدقوةزماَهبقطنياَمَتإَو،ةققحم

مجاعألاقطننمةعطاقةلدأاذهىلَعمكلو\باصم:يربربلالاقؤبعصم:يبرعلالاقاذإف

نوبتكيالفمهدنعطقاسنيعلافرحنإفةباتكلاقحو.قلحلافورحنمهريغلوفرحلااذهل

تاجهللاددعتو،ةهجنمداضلاويازلاوداصلاجراخمبراقتنإمت.دأسمآلإمويلادعسم

تاجهللابسحبءامسأللنيخرؤملاةباتكوةثلاثةهجنمدهعلامداقتىرخأةهجنمةنسلألاو

يفتاغللافالتخاتبجوأ،ةعبارةهجنميحنرفإلاويربربلاويبرعلامهيفواهنعاولقننولا

."بعصم""باصم""باضم""بازم"5"باًريم":اولاقففرحلااذلقطنلا

نأنوعيطتستو،هبةطيحملالابجللويداولااذهلمساوه"ددعتمريغدحاوةملكلالصأو

لصأبتبتكاذإ«صاخشاألاولابجلاوةيدوألاوندملاءامسأيفةلثمألانمتارشعاذهلاودجت

مهفتالوقلغتستىمحىرخأةغيصبتبتكيجنرفإلصأنعتلقناذإو{ةغيصبتبتكيبرع
تارشعوتارشعيترضحدقوكاهلصأنيبواهنيبةلصلاعطقنتىحو}نايحألانمريثكق

} _

.عوضوملانعهلأسنمضعبةيفاعلاوةحصلابهعتموهرمعيفهللاًدمميهاربإضويبمامإلالضافلاانذاتسأباوجاذه١(



رئازجلايفةيضابإلا_[٢١٢]ةيراتلابكوميفةيضابإلا

تلقناذإ"نارهو"ةنيدممسالاثملاليبسىلعاوذخو،امتركذلتقولاقيضالولةلثمألانم
"ت"لإتفرحئ"ترهات"ميدقلاقناك"ترايت"و5"ناروأ"تناكةيسنرفلانع

ةزمءاملابلقىلإرطضيذإ؛"ترايت"الإفرحلااذهبقطنينأيحنرفإلاعيطتسيالو

نماريكنولهجينيذلاقرشلاباتكضعبىلَعءاملعلادقتنااماريثكوايدعبةلهسم

يبوروألايخرؤمنعاهءامسأاولقناهنعاوبتكاذإف،ةيبرعلاراطقألاوةيمالسإلاندملا
۔در

.اهامسمىلَعلتالةفرحمتءاجف

ظفلةلالدامأو.هيلإةبسنلانوكتىنحاذهبىُمَسُممامإالودجةّيضابإللسيلو
ِ.٠.۔ي۔٦٥.,.اى",-٥٢

منقنمزنمنطولااذهاورمعنيذلانوكنمتءاجامنإفيضابإ'ىلعمويلا"يبازيم

هرومأومهنمنطولاماكحونآلاىلإهيفةقحاسلاةيبلغألامهاولازيملوؤبهذملاةّيضاإ

ةملككلذريظنو3"يضابإ"ةملكلماعلافرعلايفةفدارم"بازيم"ةملكتحبصأف8مهيديأب

.عيشتلاسرفلابهذمنأل؛يعيشةملكلةفدارمنوكتتداكاهنإف؛مويلايسراف

.برغملاىلَعكلامبهذمهبلغل"يكلام"ةملكفدارتيبرغملاةملكتناكاميدقو

ترطقيذلاةبعكلايفةمحرلا"باًريم"ىلإةبسن"يباَريم"ةملكنأمعزياضعبنإمعن

دحأىلعباحسةعزقاهيفمبدألاةيفاصهؤامسسمشلاقرشمموييفءامتارطقنم

ةصقيفهاوعدقدصوهادهىَلَعةرامأو،هتوعدلةباجتساسادرملالبيبأةيضابإلاةمئأ

.ةروهشم

نكلبذكلانعمهتهازنومهتقثوهتاورةلادعلهسفنياًحيحصناكنإربخلاو

ةحيحصتناكولو،ميدقلايففرعتملاهنفاعطقةلطابهيلإ"يباَريم"ةبسنىوعد

3ناَمُعةّيضابإنأفرعنامولولاردصلاةيضابإوقرشملاةّيضابإاهبسانلاىلوأناكل

اذهلاوبستنا"نالْجراَو"و8"غيرأيداو"وةبرجو،لبجلاورابحنزونميلاو©نيرحبلاو

.ةلطابىوعدلافطق

.هعوضومنآلاركذأالىكلو5اًرينكةيمستلايفملكتدق-هللاهمحر



___يزجيرةيعبا([[1لةيلابفيش___
بعصمىنبلةيخترمانلادوهعلا

"باريميداو":تاملكلانأةقباسلالوصفلايفةيافكلاهيفامبتحضوأينأبسحأ
7ديمىفهنكسيناك،دحاوميلقإلةفدارتمءامسأيه."بعصميب"ةيداب\ةكبشلاضرأ

خيراتلاراودأفلتخمفميلقإلااذهىلإرجاهمث،"بعصمينب"ىمسيبعشيمالسإلا
زيزعميركبعشاعيمجمهنمنركتو،هيفاورهصناوهباوجمدناسانلانمدادعأيمالسإلا

."بازيمينب"وأيباريملابعشلاىمسيحبصأ

ىلإةيقلحلانيعلافرحبلقب،"بأصمينب"ةملكىلإتفرحت"بعصمينب"ةملكنإ

٥جراخملابرقلداضىلإداصلاتفرحتًمُتء"باصم":ليقفةزمهلاليهستىرجمث،ةزمه
بتكحفصتاذإميركلائراقلاو5اهتفخلوجراخملابرقلايئازقطنيءاضلاحبصأكلذدعب

وأباصموأ"بعصمنب"ةملكلمعتستاهضعبنأدجيهقفلابتكولب؛ريسلاوخيراتلا

بسنتنيحاَهَنأوةرخأتملاروصعلاهذهيتلإ"بازم"وأ"بازيم"لمعتستالو\باضم

.يبعصملالوقتهيلإ

ييب"نمنوكتيذلابعشلاوهميركلايباريملابعشلانإفةقيقحلاهذمهىلَعءانبو

.نآلاىمحيمالسإلاحتفلاذنممهيفرهصناومهيلإمضنانمو،"بعصم

يمالسإلاحتفلانيبدتمملاىدملايفبعشلااذهخيراتنعثدحتننأاندرأاذإف

لكنأو"ضعبنعاهضعبةزيمتمدوهعةثالثىلإهمسقننأعيطتسناَفرضاحلارصعلاو
نمطباوراهنيبطبرتيلاةيخيراتلاتارتفلانمددعىلعلمتشيدوهعلاكلتنمدهع
ةيفاقثلاوةيملعلاتاطاشنلاوةينارمعلاتاكرحلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاصئاصخلا

ةيعامتجارهاظموأ،ةيسايسثادحأاهنيبلصفتتناكنإو،ةيكولسلاوةينيدلاتامسلاو

امبدوهعلاكلتنمدهعلُكلاًروص-زاجيإب-ضرعأنأعيطتسألصفلااذهيفيلعلو

.ليوطلاخيراتلابابعيفملاعملاةحضاوةينمزةدحونوكيهلعجترهاوظورهاظمنمهبزيمتي



رئازجلايفةيضابالا(}٢٦_]ةيراتلابكوميفةيضابإلا

لألادمعلا
ةقطنملاكلتليمالسإلاحتفلانمئدتبييمالسإلاخيراتلايف"بعصمينب"للوألادهعلا

ءليلقبهدعبوأعبارلانرقلاةياهنىلإدتميو،اًبيرقتةرجهللنيتسونيسمخةنسنيباميف

نأبدهعلااذهزاتميو.ةبازعلاماظنقيبطتيفءدبلاو،ةقطنملاكلتىلإهللادبعيبأدورونيح
لوصألايفةلزتعملاءارآمهيلإتقبسئ،ةطاسببمالسإلااوقنتعادقةكبشلاضرأناكس

ممتايحماظنىّلَعاوظفاحو،ديدشصرحيفمهسفنأىلَعاهوقبطوكاهباوذخأفعورفلاو
.ةيناثلاةجردلابةيمسوملاةعارزلاىلعو،ىلوألاةجردلابيشاوملاةيبرتىلَعدمتعيبعشك

ةيدابلاسنبلغأةداعيهامك‘)ةجيلفلاةعانصبلغتشتمهدنعةأرملاتناكاَمبرَو

يفةصاخلامهتيصخشىَلَعةظفاحممهريغنعاولزعنينأو،مهدنعامباوظفتحينأاولواحو

ريثأتلاهنمنوشخينمَلُكديدشسامحبنوعفاديمهو{اهداصتقاواهريكفتواهقلخواهنيد

اذهمسقننأانلنكميو.ةينيدلامهئارآىلَعوأ،ةيمارتملامهنطاومةيرحوأمهداصتتقاىلَع

.ىرخأيفةفلاختمءايشألابلغأيفةهباشتمةبراقتمةريصقتارتفثالثىلإدهعلا

يفيمالسإلاحتفلانم:يأ؛نامزلانمنرقوحنةرتفلاهذهدتمت:ىلوألاةرتفلا١

ناكسنويبعصملاناكدقو.ابيرقته١٦٠ةنسةيمتسرلاةلودلانوكتىلإابيرقتتانيتسلا

يفهباوكسمتساوهيلإاونأمطاو،هولبقتومالسإلاباونمآدقةرتفلاهذهيفةكبشلاضرأ

برغملايفةيمالسإلاحوتفللةبسنلابرزجودمةرتفتناكةرتفلاهذهنأعمو.ديدشصرح

باحصأنممهريغنيبونيحتافلانيملسملانيببورحةرتفتناكوريبكلايمالسإلا

يفركذاهلدريمللاوحألاهذهنأالإكلذلبقاوملسأنممنيدترملاوأةلطابلاتانايدلا

دق،مالسإلاباونمآنيحةقطنملاكلتناكسنألداًمم"بعصميجب"ةيدابوأةكبشلاضرأ

يعاسممهيلعرثؤتمَلَوهلةداضملاةياعدلامهبذتجتملفمهبولقيفرقتساوهباوعنتقا

رعشنمعنصتجئالفلاو،جئالفلانمددعنمةعونصمرعشلاتويبوأةيبخألاوءابخلاةقشيه:ةجيلفلا١(

الففوصلاامأ؛ربولاورعشلانمةذختملاتاعانصلايفتارهامًابلاغتايودبلاو،لبإلاربوبًاطولخمزعاملا

.هيفعابيفرضحلاقاوسأىلإبلجيوهفكلذلو،هعنصندجيالوهبنممتهي



اوبيجتسيملوؤبغشنممهنعردصياميفمهلةرواجملادالبلااوكراشيملف،ةماعزلابالط
.تابارطضاولقالقنمهنوثدحياميفةماعزلابالطل

زيمتيوةيبهذملاءارآلانوكتتتأدبةرجهلانميناثلانرقلالئاوأولوألانرقلارخاوأيفو

.ةيهقفلاوةيمالكلابهاذملاأشنتتأدبو،لدحجلاوشاقنلااهلوحمدتحيأدبوضعبنعاهضعب

نوعديدالبلانوبوجياوناكف،ةسايسلاءامعزنعاطاشننولقيالدئاقعلاوءارآلاةلمحناكو

ةةكرحمهرثكأواطاشننيملسملاقرفدشأنمةلزتعملاناكو،نودقتعيونوريامىلإسانلا

نعمهضعبو،عانتقانعمهضعباهوقنتعاواهلهأاهلبقتفةقطنملاهذهىلإمهؤارآتقبسف

بلغأيفنيحلاكلذيفنيرشتنماوناكنيذلاةلزتعمللةماعلاةكرحلابنيرثأتماوناكو،ديلقت

.ىرخألابهاذملاعابتأنممهريغفنعوةوقيف-نولواصياوناكو،يرئازخلارطقلا
ترمتسافإةوعدلاوةملكلالاحبنعجرخيمل"بعصمينب"دنعاميسالفقوملانأريغ

.ةرتفلاهذهلماكيفةئداهممتايح

ينياثلانرقلافصتنمدعبئدتبتذإ©فصنونرقةبارقةرتفلاهذهدتمت:ةيناثلاةرتفلا٢

دقمهعابتأنمةيدابلاهذهلهأوامومعةلزتعملانأكلذوهثلانلانرقلاةياهنىلإرمتستو

تاكرحلايفمهلةاعدعورفلاولوصألايفمهفلاختيلاىرخألاةيمالسإلابهاذمللنأاوأر

الودمهسفنألنونوكياوأدبمهنأو،عابتألانمةريبكدادعأمهيلععمجامطاشنلاو

نأمهادبو،نيوكتلاددصباهنمرخآلاضعبلانأوناطلسومكحىلَعمهبهاذمنوزكريو

مكحتلللمعتو،دالبلاضعبىلَعةرطيسلالواحتدقاهنأو.ةطلسلاىلعثحبتلودلاكلت
.رمألاىضتقااذإموجهللىمحوأ،عافدللاودعتساولمعللاوزفحتو«مهسفنأاولتكف3اهيف

تأشندقف.ةلزتعملابةقالعاهادحإلنكيْمَلةيوقلودثالثمهلوحنملعفلابتأشنو

ةلودلاتأشنوه٢٧١ةنسةيسيردإلاةلودلاتأشنو،ه٠٦١ةنسةيمسرلاةلودلا

.رئازجلاتاهجضعبىلَعذوفنلودلاهذهنمةلودلكلناكوه٤٨١ةنسةيبلغألا

رئازجلايفراشتنالانمنونوكيامدشأىّلَعاوناكتاذلابةرتفلاهذهيفةلزتعملانأمغرو

نأوأةهجىَقَعاوبلغتينأاونكمتيملمهنأالإمهبهذملةوعدلانمنوكيامدشأىلعو



رئازجلايفةيضابإلا)٦٦(خيراتلابكوميفةيضابإلا

ائايحاىرخألابهاذملاعممهعارصيقاورمتساو{ةلودانهمهلأشنتملفاهباولقتسي
.نانسلابانايحأوناسللاب

نوطيحينيذلاةلزتعملانمةريفولادادعألاعمايبهذمنيطبترمةيدابلاهذهةلزتعمناكاًمَلَو

لاتقلانيبودجاسملاوعماجلايفلدجلانيبحوارتتمهتقالعتناكنيذلاوةيمسرلاةلودلاب

ناكو.فعضوةوقنمهيلعمهاميمهسفنأةلزتعملاساسحإلامعبت،لاضنلانيدايميفبرحلاو

يفمتوخإنأكلذو،"بعصمينيب"ةيدابناكسىلَعغلابلاهرثألامشلاةلزتعملفقوملااذهل

نأ.ةقطنملامعيداكييضابإلابهذملانأنمممفورذحينوأتفياللامشلالهأنمبهذللا

يفغلابيواهروصيناكييلافواخمللةجيتنو.مهفوفصنيباولخدينأنوبليالهتاعد

لعفدرنوكتدقف.تاذلابةّيمّتسرلاةلودلانموةيضابإلانماريذحت،ةلزتعملاةاعداهريوصت

هعابتأةبراحمو،هباحصأوبهذملااذهةهباحبيوقدادعتساو،"بعصميب"دنعفينع

.رمألاىضتقانإمهتلودو

ةداقلاوءامعزلاءاوهأبسحىلوألاتاعافدنالايف-اًمئاد-بوعشلاءارآنوكتتامكو

امكو.ئدابملاوءارآلانمهيلعمهامو\بوعشلانممهريغمهلنوروصيامك{ةاعدلاو

ةبرحتوأةيقيقحةفرعمنودنومحازموأنوداضمومهلنوداعممهيفلاخمنأمهعوريفنوقلي

يفنوفلاخممهو-ةيضابإلانأةلزتعممهو-"بعصميب"ناهذأيفرقتسادقف{ةيعقاو
تعداذإمهتبراحمومهنعدعبلاو،مهنمزارتحالابجيهنأوموصخومحلءادعأ۔-بهذملا

ونب"ناكةّيمسسرلاةلودلاولامشلاةلزتعمنيبتاشوانملاعقتتناكامدنعو.يعاودلا

رسيتيامبمهناوخإةدجنلنوبهذيدقو.عافدلاةبهأىلَعنوفقيو،رطخلابنوسحي"بعصم

.0يونعموأةيدامةدعاسمنممهف

يفامإمهو!اصوصخ"بعصمنب"ىلعوامومعةلزتعملاىلَعةلماكةرتفلاهذهتضمو

.برحلعقوتوأدادعتسايفامإو.ةمئاقلالودلاضعبعمةيلعفةبراحم

اوناكلب،لوأنمةّيضايإىرقلاءالؤهلهأسيلو":يليام٢٨٢ةحفصهتلاسريف-هللاهمحر-بطقلالاق١(
."برغملااذهىفءايوقأةلزتعملاتناكو،ةّيضابإلالاتقلترهيتىلإنورفاسيةلزتعم



هيبقومةانيرولضعبةسلىلعتدرونلةليللافتلانممهفاممرديو
نومتهيالواهريغنوشخيالمهف.ةئمْشسرلاةلودلادضةهجوماهبلغايفتناكبعصم

؛اهدبةدايسلاوءامناكملالتحاريغيفمهلروصيومهيلإىقليامبسحنوعمطيالوؤاهاوسي
:يلعشيوءارانملةرصانالاتقان.رمتسمءادعىلعاهعممهفكلذلو
قلقيفنرقفصنواًئرقاوشاعف،دادعتساوزفحتاًمإَو.يأرلاولاملابولوهلةدعاسمو
.باصعأبرحوبارطضاو

تفتخاو،يملعلابناجلابمهمامتهالءاضتفاريبكاريثأتمهيلعيزفحتلافقوملااذهرتو
لئاسمضعبيفدرلاوذخألارثكيو،لدجلااهيفروثيييلاةبخاصلاسلاجملاكلتممتاعمتجبنم
لوصأيفءاوس-مهدنعةينيدلامولعلاتحبصأو.ملعلاةبلطوءاملعلاددعصقانتودئاقعلا

اهيف«ةتيمةروصىلعةفاجلقتنتايظفلاظفحةظوفحمتامولعمنعةرابع-هعورفوهقفلا
.هيوشتلاوفيرحتلانمريثك

لإمهلقبيملوةفاقثلاىلَعصرحلاويملعلامامتهالامهيففعضةرتفلاةياهنيقو

اهنميفتختةيودبةايحىلإاوعجرف{ةيمسوملاةعارزلاوةيشاملاةيبرتىّلَعبيداصتقانايك

.ةراضحلاروصعيمج

اعومجمهيلعرثأدقةرتفلاهذهةليطةلزتعملاهيلعشاعيذلاداحلاعارصلانأودبيو

.سوملمدوجومهلدعيْمَلَو،يمالسإلابرغملاءاحنأعيمجيفمهفقاومتلءاضتف

اهتحستكادقف،اقباساهيلإانرشأييلاثالثلالودلاتضرقنادقةرتفلاهذهةياهنيفو

قرفليرهاظلادوجولااًَضيأىفتخاو،يرجهلاثلاثلانرقلاةياهنيقةيديبعلاةلودلااًيمج

.ايركسعوايدئاقعرئازلالودضعباهرمأأدبميفحستكتنأتداكنلاةيلصاولاكةلزتعملا
ىلَعءاقللاوةهباجمللادادعتساتدجنتساف،©باسحكةيمتسرلاةلودلااهلتبسحقحو

."ةسوفنلبج"ناسرفوءاملعبلاتقلاناديموألادخلاناديم

ادبمىلإممبعجرتوإمهسفنألوحةرودب"بعصميب"بةيناثلاةرتفلايهتنتاذكهو

نوفرشتيةرتفلاةياهنيفنآلامهنأادعام.مالسإلامهغلبامدنعاهيلعاوناكييلاةايحلا

.سانللتجرخأةمأريخىلإنومتنيومالسإلاب



رئازجلايفةيضابإلا_[٢١٨]خيراتلابكوميفةيضابإلا
دنعثلاثلانرقلارخاوأنم:يأنامزلانمنرقوحنةرتفلاهذهدتمت:ةثلاثلاةرتفلا٣

نبةلادبعيبألوخددنعسماخلالئاوأوعبارلانرقلارخاوأىلإ{ةّيمتسرلاةلودلاضارقنا

."بعصميب"ةيدابىلإركب

اهنوبصاني"بعصمونب"ناكيولاةيمتسرلاةلودلاتفتخادقةرتفلاهذهلوأيف

نمهيفامبهلُكلامشلاعضخوةرتفلاسفنيفاهلةرواجملالودلاتفتخاامك؛ىادعلا

يب"لادبكلذبو،ةيديبعلاةلودلاةطلسيهةدحاوةطلسللودوتاقرافمودئاقعوئدابم

مهتّيضابإولامشلاةلزتعمحبصأفالماكالاصفنابونخلانعلصفنادقلامشلانأ"بعصم

لامشلاطبريناكيذلاطابرلامدعناوةيمطافلاةلودلامكحوهدحاومكحلنيعضاخ

الوةلودمهيمحتالهتلزتعمىوتسميفنورخآلامهاوحبصأفبونجلاةيضاَبامأ،بونجلاب

.ناطلسبنوذولي

اودقفو'مهترارحتأفطناواونأمطاومهتايحيفاونمأوةيضابإلاةعداومىلإاوعرتف
ةايحىلإاولامو،هلدادعإلاودادعتسالااوكرتو،موجهللوأعافدللبرحلاعفاودمهسوفنيف

.ةرقتسمةيودب

ىللنولازيالنيذلانييباريملاةيحنمةلاثلاةرتفلاهذههبزاتمئاممهألَعَو

ءودهلاورارقتسالاونانئمطالاوهامنإ،ةلزتعملابهذمىلَعنييبعصمنيحلاكلذ

ياهتياعروةيشاملاةيبرتىلإڵبرحلاوملعلاسلاحبنعفارصنالاو،ةبيترلاةايحلاو

-ةديدجتاقالعنيوكتىلإو‘ةبصخلاةجرعتملاةليوطلااهتيدوأو\ةحيسفلاةيدابلا

ةيبرتةعيبطهيضتقتاميفىرخألاقطانملانممهيررواجبعم-ةدودحمتناكنإو

يفدوجتدقراطمألانأكشالوكانهوانهثيغلاعقاومعبتتةرورضنمةيشاملا

ىعرملامهدنعاوسمتلينأناريجلاككلوأرطضيفممناريجدنعلقتومهتيداب

مفمفاريجدالببصختومهنوبدجيفةيضقلاسكعنتدقو‘بيلاسألانمبولسأب

امملتل.قرطلانمةقيرطبناريجلاكنلوأدنعىعرملاسامتلاىلإمهنورطضيف

نيعباتريغاوقبدقتاحاولاويداولاباحصأنممهناريجنأمهيلعكلذلهس

مهنمدحأنكيملف{ةيسايسلافورظلاسفنيفنوشيعيمهف©لودلانمةلودل



ىَلَعاهجلاعيةصاخلاهنايحىلإمهنمَزُكفرصناف؛هوزغعقوتيوأ،رخآلاىشخي
.ةايحلالئاسونمفرعوداتعاامبسح

مظعميىعرمللةحلاصةبصخاهتيدوأتناكو،ةحيسف"بعصميب"ةيدابتناكامنو

لزنتوأؤڵبصحختفاهلكاهيلعلزنتنأامإتاونسلابلغأيفراطمألاتناكو،ةنسلاروهش

ىصعارملااهيفنوكتتو©ليستفاهتيدوأسوؤرىلعريدقتلقأىلَعوأاهتاهجضعبىلَع

اهيلإنوجاتحياوناكتاحاولاباحصأوةيبرغلاتاهجلانماميسالاهناريجضعبنإف

مهنطاومىلإنودوعيوبصخلامساوميفاهنوعجتنياوناكف؛مهيلإيهجاتحتاًمِمرثكأ
ىفاعازنواًبغشببسيامكنايحألاضعبيفائواعتواًفراعتببسيمهنيبلاصتالااذهناكو

.كلتوأةهجلاهذهيفاهتلقوراطمألاةرثكو،بدحلاوبصخلاعاستالا٤ًبتىرخأنايحأ

يعامتجالاهماظنبركبنبدّمَحُمناكسماخلانرقلالئاوأوعبارلانرقلارخاوأيفو

"ولجآ"ةيدوأنيبلقتني،ةرفاولاهيشاوموةلقنتملاهتسردمو،نيريثكلاهذيمالتو،ديرفلا
؛دوعيواهنمبيصيف"بعصمينب"ةيدابعجتنيانايحأناكو،"نالجراَو"و"غيرأ"و

تاونسهتعفدىتح،ةدومىلإتروطتنأثبلتملةفرعم"بعصمينيب"نيبوهنيبتنوكتف

اهنأنيخرؤملارثكأحجرييلافطعلاةنيدميفمهنيبَئكُسلاو،مهيلإلاقتنالاىلإفافجلا

انو،هروضحلبقةدوجومتناكةنيدملاةاوننأمهضعبىريو.ه٤٠٦٢ةنستسسأت

-تناكو،املوحاميفواهيفناكسلاعمجتوكانهيقبلاةَدُمْلايفهلارَقَسماهلعج

."بازيميداو"يفمويلاةمئاقلاةعئارلاةراضحلاهذهلةاونلايهةقيقح

يف"بعصميب"ةايحنملألادهعلااهعميهتنيو.ةثلاثلاةرتفلايهتنتثيدحلااذهب

.ميركلابعشلااذهخيراتنميناثلادهعلائدتبيويمالسإلاخيراتلا
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يلذاثلادهعلا
ئدتيرهفنورقةعبرأوحتًدَتمَييمالسإلاخيراتلايف"بعصمينب"ةايحليناثلادهعلا
رخاوآيفىهتنيو،ةثالثلاندملاهئانبو،هبةبازعلاماظنرارقتسادعبسماخلانرقلالئاوأنم

.ثاعبنالايفريكفتلاونقزييبوةكيلميتنيدمءانبنمءاهتنالادعبيناثلانرقلا

ةلزتعملاءارآنعاولوحتمهنأ"بعصمينب"ةيدابناكسدنعدهعلااذهتامسزربألعلو

نماعونيستكتونيلتتأدبةنشخلاةفاحلاةيودبلامهقالخأنإئ،يضابإلابهذملااوقنتعاو

ريغتملاقلقلايودبلاقسنلانمممتايحرييغتيفالمعنوركفياوراصمهنأو{ةقرلاوفطللا

-نورفحيوةريبكىرقوأندميفنوعمجتياولعجفإميقملارقتسملايرضحتلاقسنلاىلإ

نمبنوبحرياوحبصأئمئادلايرلاىلَعدمتعتةرمتسمةعارزةماقإلةقيمعارابآ-نينواعتم

ةميركلاةايحلاباوبأمهلنوحتقيومهرودصمهلنوحتفيو،مركبمممولبقتسيف؛مهيلإرجاهي

ةفلتخملاتالاجلايفةفلتخمدالبنمنيمداقلاكلنلوأتاربخنممهنوديفتسيومهنيب

.ةميدتسملاةتباثلاةعارزلالاحميفاميسالو،ةايحلالئاسول

رارقتسالالجأنملصاوتمحافكيفدهعلااذهةليطميركلابعشلااذهرمتسااذكهو

ناكنإو‘نوفقوتيالونورتفيالةلماكنورقةعبرأءانبلاىلَعهؤانبأبأدو&رضحتلاو
ناكامبر-اًبلاغحيدامبناجىلإفرصنادقدهعلااذهنمةريخألاةرتفلايفمههاجتا

عاضوألاىلإارظن،مدقتلانمديزمبمامتهالانمرثكأدوجوملاىلَعةظفاحملابهيفمامتهالا

.بقرتوفوخورذحيفاهيلإنورظنياوناكيلاوإممبةطيحملاةيساقلا
صئاصخورهاوظباهنمةدحاوَلُكزيمتتتارتفثالثىلإدهعلااذهميسقتناكمإلايفو

قسنيو&اهلوأىلَعاهرخآىنبيةمحالتمةطبارتمامكيمجتناكنإو،ىرخألايفاممحضوأ
.دهعلااذهلئاوأعمهقيبطتأدتبايذلاةبازعلاماظناعيمجاهيفكولسلا

نمنرقوحتدَتمَت"بعصميب"ةايحلناثلادهعلانمىلوألاةرتفلا:ىلوألاةرتفلا١

نيبامسداسلانرقلالئاوأوأهرخاوأيفيهتنتوسماخلانرقلالئاوأنمئدتبتذإ،نامزلا

٠٠ - .ابيرقت(ه٥)٤.٠٠



___ودجيفةيضايبلا_[21)ل]يدتبكيموفةيضاببا__
بهذملااوقنتعادقاهناكسنأ"بعصميب"ةيدابخيراتنمةرتفلاهذه,زاتمتاممهأو ةيدهلااولةرساوحمشمهزلاداتعسلدبلممىضابل
مهيلإةرجهللاورطضاوأ،ةيبهذموأةيسايسبابسألةايحلامبتقاضوأىرخأتاهج

6"غيرأيداو"و"نالجراو"و"ةتاردس"ناكسضعبلعقوامك،ةعيبطلافورظةوسقتحت

لصاوتمداجلمعيفاودحتامهلمت؟جارتمالمكأمهباوجرتماوكلوبقنسحأمهولبقتف
نرقلااذههتنيملو"بازيميداو"ةكبشلانايدوبصخأيفةرقتسمةيرضحةايحنيوكتل
وأىرقلاكلت،يبازيملاوأيبعصملابعشلارارقتسالةاونتناكىرقثالثتنوكتىتح

دهعلايفنوكتتتأدبوةرونبئكسماخلانرقلالوأعمنوكتتتأدبوفطعلا:يهندملا

.نرقلاسفننمنماثلادقعلافتأدبوةيادرغمت،نرقلاسفننمعبارلا
ناكسلابةلهآندمثالث"بعصمىب"ةيدوأدحأيفناكىمحسماخلانرقلاهتنيملو

نمو،"بعصمينب"نمرارقتسالاةايحىلإةيوعرلاةايحلانملقتنانمماودلاىلَعاَهِبميقي

ةيبرتنموةيدابلاةايحنمصلختيملنمضعباهلعجيامكتاهجلافلتخمنممهيلإرجاه

يفهماعنأبقحتليوةنسلالوصفبلغأاهبميقياًعجرموالآم"بعصمينب"نميشاوملا

اذإف،هعاونأبجاتنلاصالختسالعيبرلالصفكايرورضاَهبقاحتلالانوكينيحاهضعب

.اهبرقتسيلىرقلاكلتىلإعجرةمهملاتهتنا

ةعارزلاىّلَعمهداصتقايفاودمتعاامنيحرارقتسالاىلإندملاهذهناكسهاجتاحضمادقو

رابآلارفحبةيفوجلاهايملاجارختساىلعصالخإونافتيفنونواعتياوناكف،ىلوألاةجردلاب

ناكوءاًمويفامويدادزيةعارزلابمهمامتهاناكو،قمعلاةديدشنايحألاضعبيفنوكتيلا

اورصتقيملو؛ماعَلُكدادزتييلاةيونسلاليصاحملالالخنممهلرهظيمهلئاسوينسحتلا
ةيلوألااهدراومدجوتو.ةئيبلااهجاتحتيلاةطيسبلاةعانصلاىلإاوتفتلادقللبةعارزلاىلَع

ةبرتلافرجلوهايملاجارختسالوةعارزللةفلتخملاةفيفخلاتالآلاةعانصيديأترمف،كانه

؛ناردجلاوطئاوحلاءانبيفرجآلاونيطلابلاوقعنصلو،اهلقنوروخصلاتيتفتلو،اهلقنوأ

.هعاونأفلتخمبىلزتملاثاثألايفهبشخوليخنلافعسلالغتسالو



رئازجلايفةيضابإلا_[٣٢٢)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ةقباسلادوهعلايفتناكدقفروطتلانماهظحتذخأدقاهسفنةيبعصملاةأرملانأودبيو

نمهديجنأعيطتستامىراصقوةفلتخملايعرلاتايلمعيفةرسألاةدعاسمةلوغشم

يهوفوصلاتناكوتويبلاوةيبخألااهنمنوكتتيتلاجئالفلاةعانصيهاَمئِإةعانصلا

تالئالعلانمليلقددعلإاهبلغتشيملورضحلاقاوسأيعابتفذخؤتةيشاملاجاتنمهأ

؛"فوصلانصح"وأ"فوصلارصق"مسااهيلعقلطأةليلقلزانميفترقتسايلاةيبعصملا

.فوصلاةعانصفرعتهيفةأرملاتناكيذلاديحولاناكملاهنكل

قلطيناكدقفكلذلو،ةيربربلاةغللايههلبقاميفونيحلاكلذينةدئاسلاةغللانأكشالو

."تةزلنتْمَرَعأ'مسافطعلاةنيدمتقبساه:لاقينلانكاسملانمةعومجملاكلتىلع

"ترث":ةملكلةيفرحلاةمجرتلاونصحلاوأرصقلايه"مَرْغأ":ةملكلةيفرحلاةمجرتلاو

.ةجولحملافوصلاةعطقيه

اَهبنودصقيورصقلا:وهيفرحلااهانعمنيلا"رغأ"ةملكنوقلطيربربلانأدقتعأو

.نوصحوأروصقنمولختالميدقلايفةيربربلاىرقلا

.ةفاضإفرحوهف"تةلت":ةملكلوأيفنونلاامأ

يتلالامعألانمةأرملاتيفعأوؤكلتمهندميفمهيلإرجاهنمو"بعصمونب"رقتساامو

ةعانصلاوةعارزلالامعأبموقياهجوزحبصأو،تيبلايفترقتساوةيدابلايفاهلوازتتناك

ةرسألاةدئافلهلغتستنأعيطتستاغارفاهتقويفنأتدجو.اهيلإدوعيئاهنمابيرق

دارفألسيناربلاوةيسكألاهنمجسنتو©فوصلالزغتةرهاملاةقيقدلااهعباصأتكرحتو

.ةعانصلاوأةعارزلايفاهلخدىلإالخدفيضتثيحقوسللوأةرسألا
رصعلااذهتاميعزقعنتنألبقةرسألاداصتقانيسحتللجرلاعمةأرملانواعتتتبثأو

.نورقةدعبلمعلاناديميقةأرملاكارتشابنبلاطي

هبوهليصافتبةبازعلاماظنقيبطتوهاهلبقامواهدعباموةرتفلاهذههبزاتمتاممهألعو

ةساردبةايحلاتالاجممهأىلإدوهجلاهجوينأًمُت،ةدايقلادحوينأبعشلااذهعاطتسا

.طيطختويعوو



رئازجلايفةيضابإلا_(٣٢٢]غيراتلابكوميفةيضابإلا

لئاوأنميأ،نامزلانمنينرقوحنناثلادهعلانمةيناثلاةرتفلادَنمَت:ةيناثلاةرتفلا٢

.عباسلانرقلارخاوآىلإسداسلانرقلا

رارقتسالايف"بعصمونب"رمتسادقف،لوألاةرتفللادادتمانوكتنأهبشةرتفلاهذه
اهلاوغرفتفةيداصتقالابناوجلامهتلغشو،"باريميداو"يفتنوكتييلاىرقلايفزكرتلاو

.ةعانصلانمليلقوةعارزلاىلَعنبنيناكذئنيحمهداصتقانأيهيدبو.اهيلإاوفرصناو

تاجومتلانعدعبومالسونمأنمهبنوعتمتياملتاهجلافلتخمنمةرجهلامهيلإتلاوتو
ةشاعإليفكتةبصخةيدوأيفرارقتسانمهبنومعنياملو،ةيسايسلاتارماغمللةيكرحلا

ةديعبةنيصحةنكمأيفنايدولاكلتدوجولئكاهلالغتسانسحأاذإناكسلانمريبكددع

ىلعوةريتولاهذهىلَعةايحلاترمتسادقو،تاءادتعالاوتاشوانمللةضرعتمنوكتنأنع

جعتةحيسفاندمتحبصأوىرقلاكلتتربكىمح،نامزلانمنينرقوحنوحنلااذه

مهنمرّضحتينمبو{مهيلإرجاهينمبنورثكينولازيالناكسلاناكو،ممبقيضتوناكسلاب

ةراضحىلإلكلاورطملاوةيشاملابطبترتةوادبنمهتايحىرجمريغيفندملاكلتيفرقتسيو

.رارقتسالابزاتمتو،ةراجتلاوةعانصلاوةعارزلابرهدزت

.ناترهاظةرتفلاهذهيفامحضوأرَعَنو

مؤيناكومكحللابلطنيدحوملاىلَعلجرلااذهراثدقفكيقرويملاتارماغم:ىلوألا©

برخفتاحاولاةقطنمبرمو،ليعافألااهيفبكتريففعضلاطاقنوةكلمملافارطأ

؛ايييلىلإهقيرطيفناكامو"غيرأيداو"و"نالجراَو"يفاداسفإواداسفثاعو5"ةتاردس"

ةنإف"ةئاردَّس"لهأاميسالو©بعصمنبىلإسانلانمةرفاودادعأةرجهىفكلذبببستف

كلذبو،"بعصمييب"ةيدابىلإالاكسبلغأرجاهو،ىقرويملاةنتفدعبدحأقبيمل

."بازيميداو"يفناكسلاددعفعاضت

ثادحألانمفوختلادشأنيفوختماوناكةرتفلاهذهيفمهسفنأ"بعصمونب":ةيناثلا©

درواملكناكوضمهريغسمياممهسميينأمويَلُكنوعقوتياوناكوضمهراوجيفيرجئلا

يسآملانعةملؤملارابخألامهيلإلقنتناكةهجيأنمنيدهطضملانيرجاهملانمدفومهيلإ



رئازجلايفةيضابإلا__[_٢؛}_)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

نأافوخنوسجوتياوناكفمكحلابالطونيرماغملاتاقامحببسب،سانلاىلععقتيتلا

رجاهننملكباوحرفو5ممتدحوومهتمصباومصتعادقفكلذلومهريغقحلاممهقحلي

نعجتندقو.هوركممهبلزنولمهسفنأنععافدلايفاهنمنوديفتسيمهلةوقهرابتعابمهيلإ

يفاولغش-ةبازعلاسلجمممتدايقىلعو-ناكسلانأل؛يملعلابناجلايفدومحلاضعباذه

رتتملف"يداصتقالابناجلانيسحتيفرارمتسالابو،ةطيحلاونمألالئاسوريبدتبةرتفلاهذه

ناكسلادايدزابناجانينثتسااذإ،ةقباسلاةرتفلايفهيلعتناكامعاريثكةايحلامهدنع

"يداولايفشامكنالاةعيبطبءانبلادمتوةعارزلاقيحانيفعسوتلاوأ،ادرطمادايدزاةرجهلاب

ىلَعلوصحللموقلاكئلوأهيفبرطضييذلايويحلالاحلاقيضعمناكسلافعاضتو

نورقةلنالثوحتاوقبمهنأاَمبَو©فورظلاامتدعاسولاهتايلامكضعبوأ،ةايحلاتايرورض
دوهجمهزربتملو،ثالثلامهندمىلإةديدجائدماوفيضيملف،ةايحلانمدحاوطمنىلَع

ربتعادقف،دودحملامهنطوجراخقالطنامهللجسيْمَلَو،يملعلاناديملايفةقوفتمةحضاو

.مامجتسالاوةحارللءاقلتساوأ،ةفيفخةوفغةباثمبةرتفلاهذهنيخرؤملاضعب

نمئدتبتذإ،نامزلانمنرقوحننانلادهعلانمةثلاثلاةرتفلادتمت:ةثلاثلاةرتفلا٣

قوفيطمتلاوددمتللةروصنوكتنأهبشتيهوعساتلاةيادببيهتنتونماثلانرقلالئاوأ

اهشاعييلاةيساقلاةايحلافورظببسببعشلااذهنإ.عافدنالاوضوهنللادادعتساشارفلا

يفضرألارامثتسالرمتسمحافكو"جراخلانمعقوتمفوخيف-ةقباسلاةرتفلاةليط

ددمتيةرتفلاهذهيفوهو،مونلاوأةحارللريثولاشارفلاىلعىقلتسادقهنأكناك-لخادلا

.رمتسملاحافكلاىلإعفدنيلةظقيلادعبهينيعحسميوىطمتيو
ةقباسلاندملانأوڵتفعاضتمهدادعأنأاودجوفةريصقلاممتوفغنم"بعصمونب"هبتنادقل

ندللاةدايزوعسوتلاىلإنورطضممهوديزملللامتحاامناكمإيفدعيملىنحمممتصغدق

"بازيميداو"يفناكملاقيضبمهساسحإمغرو!ةليوطلامهتيدوأوةحيسفلامهتيدابيفىرقلاو
ىدصنأل؛ىلوألاىرقلانمةبيرقىرقاوديزينأاورثآدقفضرألاةيقبلالغتسايفمهتبغرو

نوعمسينولازيالمهضعبىّلَعلبمهرواجنمىلَعتعقويلاةقباسلاةيناودعلاتارماغملا

تافاسملاقرفتاليكلعمجتلاىلإمهوعدتمهبةطيحملافورظلاعيمجنألو.مهناذآيفاهادص



رئازجلايفةيضابإلا[٦ث)خيراتلابكوميفةيضابإلا

تنوكتىمحىرجهلانماثلانرقلاهتنيْملَوناودعللةصرفعماطملاباحصأمهيفدجيف3مهنيب
."نقسييب"و"ةكيلم"امهنايرخأناتيرقةقباسلاىرقلاراوجىلإ

يداولاىلَعاودرونيذلاددجلانيرجاهملانماوناكنيتيرقلانيتاهناكسلئاوأنأودبيو
بعوتستالةلاحيقتحبصأةقباسلاندملانأاوردقو،يناكسطغضنمهيناعياماوأرف

اورثآف.ةيداصتقالاامتايناكمإىّلَعرثؤياهيفيناكسديازتَلُكنأاوأرو،اهيفاًممرثكأاهعم
ةعومجبنمنوكتييداولاراصكلذبو،نيقباسلاناكسلانعحاسفنالاضعباوحسفنينأ

نمنيتطقندعبأنيبةفاسملانإف؛ةعساوةنيدمنمءايحأنوكتنأهبشتىرقسمحنمةينكس

.لايمأةتسنعديزتالسمخلاىرقلاهذَم

يداو"و"ريرقزيداو":هيليمزلثميرجهلاسماخلانرقلالبق"بازيميداو"ناكامنيبو

ضعبينهليسمدعبهنومؤيةيشاملاباحصألاًمجتنمناكهنأةايحنمهيفامَلُك"ءاسنلا
بعشاهشيعيةرضحتمةيعامتجاةايحلازكرمطقفنورقةعبرألالخحبصأف،ةنسلالوصف

تنوكتو،عطقنيالوفقوتياليذلالمعلاىلَعةرباثملاودجلاوصالخإلاو،ناميإلابزاتما

امكوةيرقمسالمحياهنميحَلُكءايحأةسمحنمنوكتتنارمعلاةرحبتسمةنيدمهيف

ادلبربتعينأحصتاهيحاوضنمةيحاضوأ،ىربكةنيدمنمايحيحلاكلذربتعينأحصت

ةرفاو،جاتنإلاةينغضايرونيتاسبىلَعلمتشييداولاراصو،ةيويحلاوةكرحلابجومارماع

.عيزوتلاةلداععاونألاةددعتم©قيسنتلاةليمج،لالغلا

يفاهانفصوامكةينارمعلاةايحلاهيفيرجت"بعصميب"ةيدابنممسقلااذهناكامنيبو

"ةئاَردَّس"دالبكةرواجملادالبلانمىرخألاتاهجلاتناك-ةقباسلاةرتفلايفو-ةرتفلاهذه

يفحفاكتاهريغو"ولجآ"و"تنالغاو"و"تيدجم"و"فوس"و"غيرأ"و"نالجراو"و
ضرعتامببسبكلذودبألاىلإدمهوهسافنأظفلنماهنمنإلب،ءاقبلالجأنمةتامتسا

:امهنبيساقلانيلماعلانمهل

ةلُمحُمرارمتساببونجلاحايربوبهوراطمألاةردنوفافخلانمةعيبطلالماع١-

.ةليوطددملةفحازلالامرلاب



رئازجلايفةيضابإلا_[)_٣٢٦خيراتلابكوميفةيضابإلا

بارعألا7ماقارهنلاوبلسللتاراغوتاوادعونتفقلثمتييرشبلماع-٢

.ربربلالئابقنممهكلسمكلسنمولالهينبنمة!دبلا

قهقيرط٥.نموةيناغنباكمكحلابالطتارماغمكلذلكنمىسقأناكو

.لاملانعثحبلاوأةطلسلانعثحبلا

نميناثلااهدهعف"بعصمب"ةايحنماهضرعننأاندرألاةروصلايهتنتاذهب

.يمالسإلااهخيرات

772<.ر;2¡.&و»

ثلاثلادهعلا

ذإفصنونورقةعبرأوحندتمييمالسإلاخيراتلايف"بعصمنب"لثلاثلادهعلا

دهعلااذهزاتميو،ابيرقترشعثلاثلانرقلافصتنميفيهتنيوعساتلانرقلالئاوأنمئدتبي

.ليمجلايمالسإلاراطإلايفنكلو.ةايحلانيدايمعيمجيفلماكلا")قالطنالادهعهنأب

:ةنواعتمةدناستمةنزاوتمتاهاحتاةدعقالطنالااذهذخادقو

نمةريخىلَعلمتشيلبجلاو"ةبرج"نمدفومهيلإمدقفيملعلاهاجتاللبابحتفنادقف©
عفدناو٤اًمومعحالصإلاةكرحاومعرتو©ةيملعلاةكرحلااوداقفنيلماعلامالعألاوءاملعلالضافأ

.ةدايقلاوةماعزللةحلاصرصانعدعباميفمهنمنوكتءايكذألابابشلاةريخنمةعومجمهيلإ

نيب"ةيدابيفةديدجندمتسسأتف،ييارمعلاقالطنالاويويحلاعسوتللبابحتفناو9

كلذبو©"ريرقزيداو"ىّلَعىرخألاتناكو"ءاسنلايداو"ىلَعاهادحإتناك"بعصم

باتكلهتمدقميفلوقيوهف"يأرلااذهريغىري-هللاهظفح-يلكابنمحرلادبعخيشلالضافلاانذاتسأ-١(

لؤض©بازيمبةيملعلاةايحللةبسنلابساكتنالب،دوكرةرتفرشعثلاثلاورشعيناثلانرقلاناك":يلياملينلا

هاياوزىلعهتعشألسرأارينماردبهئامّسيفعلطافهللافطلهكرابتنأالول،رتبنيداكىمحهلبحكرو}هعاعش

ناكةمدقمللهتباتكنبحريبكلاانذاتسأًاَعَو3"يلضفألاحلاصنبىحيءايركزوبأخيشلاوهكلذ،اهرانأف

نيتقلحاناكنيدلاءايضوءايركزابأنأكشالوءايركزيأهذاتسأىلعهسفنلينلابحاصهبتكامبارثأتم

.يرجهلاعساتلانرقلايفتأدبنيلاثاعبنالاةكرحيفنيتطبارتمنيتنيتم



ةرراتةيضابإلا رئازجلايفةيضابإلاخيراتلابكوميفهيضابإ

,۔ے٠١هدلةسيئرلالابجلانوكتتلاةيدوألاعيمجترمع ةايحلانييارشلثمنيلاوةكبشلاضرألةيسيئرللِيل.عيمج

.بعصميب"ةيدابل

ققيناكيذلاشمكللابعشلاكلذحبصأفكيسايسلاقالطناللبابحتفقناو0٥

.بقرتيافئاخبونجلاضرأنمةروصحمةرعوقطانم

عفرأنوداتريومهرصعيفةيسايسلالئاسملادقعأنوشقانيلاجربعشلاكلذنمحبصأ
ضولتاطيطختلاوءارآلانيوكتيقةلاعفةكراشمنوكراشيوةيموكحلارئاودلا

.ريبكلاىرئازحلابعشلانمضيداصتقالاويسايسلا

تاحاويفشيعيبعشلااذهناكنأدعبفيداصتقالاقالطناللعساوبابحتفناو©

قلطنا،ةبرطضمةيشامةيبرتوشةجذاسةعانصو{ةطيسبةعارزىّلَعةينبمةايحىلَعبونجلا

اوكمدلبىلإدلبنمالقنتماهسراميراصوحيسفلارحلاةراجتلاناديمىلإدهعلااذهيف

تايرظناهنمصلختساقمعباهسردواَهبمتهانمتدجوولاًمظنوديلاقتوافارعأ

نعةليوطةبيغةراجتلاناديميفاذهمهقالطنانعجتنو،ةراجتلاناديميفةعئارةيداصتقا

ريغانمزىضقيذلابعشلاكلذكلذبراصف&‘هناكمىلإناكمنمعباتتملاقتناونطولا

رئازجلاجراخولب،اهارقورئازجلاندملمياهسفنىلَعالزعنمتاحاولايفائشمكنمريصق

.دالبللماعلاداصتقالايفمكحتيوطاشنلاوةكرحلاب

تسردلكاشملانمددعةليوطلاةبيغلاىلعونطولاجراخقالطنالااذهىلَعبرتدقو

ملسمعمتجُمةايحاَهبرثأتتييلابناوجلاعيمجاهيفتيعورلولحاهلتذختاو،ةيفاوةسارد

‘يداصتقالابناجلاالوكيسفنلابناجلاالويقلخلابناجلاالويدلابناجلااهيفلمهيملف

فارشإلاىلونتةئيهو،عامتجاللاًركرممهلامعوأمهراحتنمددعاَهبةيرقلكيفاوثدحتساف

يمحتيلاةياعرلابعيمجلادورتولامعلاروجأردقتوةيراجتلاتالحملاباحصأىلَعهما

الىحمهرجهميفةقيقدةبقارممهبقارتو.ةليوطلاةبرغلااهيلعرثؤتنأنممهنيدومهقالخأ

يلاةيقافتالابتدكأتئةدودحمةيلوأةراجتبيرجهلاعساتلانرقلايفتأدبيداصتقالاثاعبنالاةكرح١(

ء"ةليلوب"جربفسنيفةيئادفلاةيلمعلادعبتزكرتورشاعلانرقلالئاوأيفنيدلاريخنيبومهنيبترج
.لماكلاباملاجَمتذخأف



رئازجلايفةيضابإلا_[٣٢٨]_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ميلعتىلونتةصاخسرادماولعجامك.امبزاتمتيلااهصئاصخبوذتالومهتمأدقعطرفني

عمةضراعتمريغةساردلاةطخنوكتنأنيعارم؛مهئابآعمنولغتشيوأنوشيعينيذلامهئانبأ

بيطأاهلناكةرسألاوعمتجانوؤشيفتارارقلاونيناوقلانمةعومجماونسث.لمعلاتاقوأ

.صاخلصفيفاذهضعبلضرعتندقو،ممتايحىلعرثألا
ةصاخلاتامسلاضعبباهنمركزيمتتتارتفثالثىلإاضيأدهعلااذهمسقننأناكمإلايفو

.اهلوأىّلَعاهرخآبنيؤضعبباهضعبةطبترماعيمجيهو،اهنماحوضورثكأنوكتتيلاوأاهب

ئدتبتذإ،نامزلانمنينرقوحتثلاثلادهعلانمىلوألاةرتفلادتمت:ىلوألاةرتفلا١

نبىسيعيدهميبأةمالعلاةافودعبرشاعلانرقلارخاوأيفيهتنتوعساتلانرقلالئاوأنم

.يعصملاليعامسإ
ةكرحلانعفكيذلاعمتحملالاصوأيفةظقيلابيبدةرتفاَهنأةرتفلاهذههبزيمنتامرهظأو

دجووريسيةايحلابكرامنيبافقاوهسفندجوهل؛رعذهينيعحتفاملف!ةريصقةرفغيف

اهقفريغاهلغشيالو،ةمئألارابكوملعلالحاطفنمةيلاخةبازعلاسلاحجبو،هدنعملعلالفاحم

يفنودمتعيوةيوبنلاةنسلانمءيشوميركلانآرقلاراهظتساىلَعنودمتعيةطسوتملاةجردلانم

.فرصتنودودومجيفسانللهنولقنيفبنكلايفاًروطسمهنودجيو،هوظفحامىلَعمهقف
مادقتساىلإاوعرسأف،ءاملعلارابكنممهنطومولخيالنألبقنم"بعصمونب"داتعادقو

يفمماوخإىلوسةفلتخملاةايحلابورديفقيرطلااورينيو،ةماهلازكارملااولغشيلمهنمددع

ناك،لضافأءاملعةثالثنمةيسيردتلاةيملعلاةثعبلاممتعاجف،مهبلط"ةسوفنلبج"و"ةبرج"

ديعسنبقزارلادبعنبةديمحوبنبيلعنبديعسخيشلاريبكلاةمالعلاوهاهيفةيصخشمظعأ

ديعسخيشلاعضوو؛مايقنسحأاهبجاوبتماقو،اهتمهمالاحةثعبلاترشابفيبرحلايريخلا

دقف‘هتظقيدعبميركلابعشلاكلذةضهنلىلوألاسسألا"ديعسيمعب"رهتشايذلايريخلا

اراعشعضووملعلانمةقماستاجردهيديىلَعاوغلبفبالطلاءاغبننمةعامجهلوحفتلا

ءاسؤرهيفعمتجييذلا،ديعسيمعسلجمبفورعملاسلجملامهلسسأو.ةبازعللاصاخ

لولحلااهلذختتفلكاشملاعيمجهيفضرعتو.ةيبارندملاعيمجاياضقهيفثحبتو،ةبازعلاسلاجم

.سانلاريسوةايحلاميظنتلةماعلاتارارقلاردصتسلجملاكلذيفوةبسانملا



ةءافكبلاقنلااهءابعألمحتيناكييلاةينيدلاوةيعامتجالاتاحالصإلاىلإةفاضإلابو|
ىح!ةقرفتمنكامأيفةفرعملاوملعلارشنوسيردتلابنولغتشيهؤالمزووهناكثحابو
:_ولو،ةضهنلامئاعدليوقلادنسلامهاوناكءاملعلارابكنمددعمهيديىلَعجرخت

.احاجنهبىفكلليعامسإنبىسيعيدهموبآالإمهيدياىلعحجني
ةوفغنم"بعصمب"لةضافتنارصعربتعت-ةصقانلايقاساردبسح-ةرتفلاهذهنإ

نذإاهيففريبكلاقالطنالاتارتفاهبقعتفوسو،يطمتلاةرتفاهتقبسدقو،ةفيفحخ

.دعباميفةلماشلاةضهنلاسسألىلوألاتانبللاتعضو

غلبىتحلمعلانعفقوتيملعساتلانرقلالئاوأيفهتوفغنمبعشلااذهقلطناذنمو

ةيمالسإةراضحءانبلميلسيمالسإجهنميفةحيسفتاوطخبرئاسوهوةرضاحلاهتلحرم

ءاكولسواَقلخوائيدوةديقعمالسإلابمازتلالااهانكرؤفرصلايداملارصعلااذهيفةديرف

.ةايحوةراضحوائارمعوءانبةيملعلاتافاشتكالانمةدافتسالاو

هذممدمتو؛ةضيبلاةرشقلتوكتكلارسكوأيداملاددمتلاةرتف:ةيناثلاةرتفلا٢

زيمتتو،هرخاوأيفيهتنتورشعيداحلانرقلالئاوأنمئدتبتذإنامزلانمنرقوحتةرتفلا

:نيتحضاونيترهاظبةرتفلاهذه

هدحو"بازيميداو"نأو،مهليويحلالاحلاقيضباوسحأيداولاناكسنأ:امهادحإ

يفروصحملابعشلااذهلةبالهنأوشةيداصتقالاوةينارمعلانيتيحانلانمقيضيافنتخُمحبصأ

نكامأدايترانمدبالو،قالطنالاوحاسفنالانمةعفترملالابحلانيبقيضلايداولااذه

.نارمعللةحلاصنوكتةيدابلاسفنيفىرخأ

ىللعاكقومتراتخاف«هيفرقتستائاكمسمتلتناعجشلاداورلانمىلوألاةعفدلاتقلطناو

هيفرقتستائاكمامهلسمتلتناعجشلاداورلانمىرخأةعفداهدعبتقلطناو"ءاسنلايداو"

.نايربو5ةرارقلا:ناترهازلاناتنيدملاتسسأتكلذبو3"ريرقزيداو"ىلَعاًكقوماهلراتخاف3اًضيأ

نولازيالنممقطانملاكلتناكسضعبتاعفدلاهذَمنمةعفدَلُكىللمضناو
اهيلإفاضناامكةديدجلاندملاكلتيفاورقتساواورضحتف،ةيدابلاةايحىلَع



رئازجلايفةيضابإلا(٢٢-_ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

نيتاهسيسأتبورارقتسالاونمأللابلطةديعبىرخأتاهجنمنيرجاهملاضعب

"بعصمنيب"ةيدابهيلعقلطيناكاموأةكبشلاضرأتحبصأنيترماعلانيتنيدملا

ىلَلَع"بعصمونب"حبصأدقللب،ةبصخلاانايدومهأيفةرهدزمةراضحبةرماع

.مممايدوعيمجنولغتسيو،مهتيدابلماكنورمعيةقيقحلا

هلتمتو\ةضيبلاةرشقنعتوكتكلاجرخامف،ةقالطنالاهذهنعةمجان:ةيناثلاةرهاظلا

نوعمجيسانلاأدبو،يداصتقالاناديملافىرخأةقالطناتنوكتىحىلوألاةقالطنالا

مت،اهعيبدعبمهيشاومنامثأنموأةدودحملاةيعارزلامهليصاحمنمةريغصلالاومألاسوؤر

.دالبلافلتخُميفرجاتملانونوكيثيحةبرغلاىلإنوقلطني
©بعاتموباعصنماهفنتكياممغرةعجشمىلوألابراجتلاتناكدقو

ييلاعمتجملاةرظنتأدبو‘©بنثوتملاسمحتملابابشلانيباًحضاوسفانتلاحبصأو

رمثتستيلاةيوقلاتالضعلامارتحاواهلئاسووةعرازلاريدقتىلَعةرصتقمتناك

سسأىَلَعيبميداصتقانوكتىلإهجتتةرظنلاكلتتأدباهريغنماريخضرألا
قوفتبساكمبدوعيعنانمزبيغييذلا-رجاتلاةميقكلذلاعبتتأدبو5ةيراحجت

اميسالعمتجارظنيفعفترت۔-ةعارزلابلغتشييقبيذلاهليمزبساكماريثك

اممرثكأةراجتلاىَّلَعدمتعتتحبصأةيعامجلاقفارملاو{ةينارمعلاعيراشملانأو

.نيعرازملاىلَعدمتعت

"بعصميب"نيبيناقثلدابتةرتفتناكةرتفلاهذهنأيلودبيفيفاقثلابناجلانمامأ

ةرتفلايفديعسيمعءيجمنأو‘ىرخأةهجنم"ةسوفنلبج"وأ"ةبرج"وةهجنم

يحب"نيباميسالودالبلاهذهنيبهرارمتساويتاقنلالاصتاللعيجشتةباثمبناكةقباسلا

"ةسوفن"و"ةبرج"نمةبلطئجمعوضوملااذهىلعةلالدلليفكيو3"ةبرج"و"بعصم

رخاوأيفسويخيشلادلاويبعصملادّمَحُمخيشلاليحرنأامكيدهميبأىلَعةساردلل

نيدلبلانيبةطيشنةيملعةكرحنمهارناميوقي"ةبرج"يفهرارقتساورشعيداحلانرقلا

نمةيملعلاثوعبلاةيمهأىلَعضومغلاضعبىفضأيذلالعلوةفاقثلالئاسواهيفنالدابتي

جاوفألاكلتنيبنمعملتملهنأسكعلاو"ةسوفنلبج"وأ"ةبرج"ىلإ"بعصمينب"



":[٢٢١)خيراتلابكوميفةيض رنازجلايفةيضابإلا٢٣٢٦١)ةخيراتلابكوميفةيضابإلا

ء()ةعيىأوأديعسةسمفتايصخش لابودنوكرتينمميبعصملافسويبوقعييباوااديعسيمعىوتسمييتايصخش
.ناكملاالونامزلاهرصح

ةايحلاتالاجُمنملاجمركيفمادقألاعضاولسسحتلاةرتفيهةرتفلاهذهتناكدقل

دوجأصقنيأدبوريبعلاوميسنلاقشنتسييجلانئاكلااهنمجرخوةعقوقلاترسكدقف

.ءاوجألايفقحليلهقنعبلواطتيو
ِ۔.ا؛.(١؛-۔۔إإ42۔.<.
نمئدتبتيهفؤفصنونرقوحنثلاثلادهعلانمةثلاثلاةرتفلادَنمَت:ةثلاثلاةرتفلا٣

دوهعلايف"بعصمونب"ناك.رشعثلاثلانرقلافصتنميفيهتنتورشعينياثلانرقلالئاوأ

ةايحىلَعاهيفنوشيعيمهوةدحاوةنيدمنوكتنأهبشتىرقنونكسيدهعلااذهلةقباسلا

يفمهنعاديعباَهبنوحاَرنَينوصصختمةاعراهتياعرىلوتيةيشامةيبرتوأ،ةيوقسةيعارز
نعبيغيالمهنملجرلاف؛دجسملاوتيبلاوناتسبلانيبمهتكرحلاحبناكفألكلانطاوم

نعنيتطقندعبأنإف؛لقنتلاورافسألاىلإنوجاتحياونوكيملف؟مويلايفةليلقتارتفالإهلهأ
رفسلاحبصأ"نايرب"و"ةرارقلا"اتنيدمتسسأتامَلَفںلايمأةتسنعديزتالسمخلامهارق

يفاميسالو،عبسلاندملاناكسنيبمحرلاةلصلريدقتلقأىلَع\تايرورضلانمةرورض

ىلإنيجاتحممهسفنأاودجومهنطوجراخةراجتلابنولغتشياوأدباملودايعألاومساوملا

ةصاخلارهاوظلانوكتيلايهءايشألاكلتو،اهبالإةديدحلاممتايحميقتستالءايشأةدع

:يلياميفصخلتتنأنكمياَهَنَأيلودبيودهعلااذهةثلاثلاةرتفلاب

يرئازحخلارطقلايفىربكلاندملانيبةيتآةبهاذراجتلاتاعامجتأدب1:ىلوألاةرهاظلا٥

،فرظطلاعطقوبهنلاوبلسلاىلَعنوشيعينيذلانيرماغملاضعبكلذظحالةكبشلايضارأو

بايغدعببونجلاءارحصىلإرئازخلايفندملاتايربكنمنودوعينيذلاراجتلانأاوجتنتساو

اماريثكوقيرطلايفمهلنوضرعتياوناكف\بساكملانمريثكبنيلمحُماونوكينأدبأالليوط

هقنلاجرمهنموهلاهمحر-بطقلاةسردعاوقحتلاملعلابالطنمًامخضًاددعنأيأرلااذهديؤياًكم١)

ةيقبامأييررابلااشابناميلسميعزلاالإرهتشيللبجلابالطنمواهيلإاوعجرامدنعمهدالباودافأنيدو

اوماقنيذلاسانلاكلتلوألهجلايطغيىحليجلااذهيضمينلو©نمزلابرقعمءافتخالافةبهاذيهنءامسألا

.مهنعبتكتفةرويغديردابتملاذإةمألاةايحيفماهرودب



رئازجلايفةيضابإلا(١)٢٢٢ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ناودعلاةمياجبولعفلادرةركفكلذلمهدنعتدلوتف؛مهنمفاعضلالاومأنوبلسياوناك

ةفرعموحالسلاكالتمانمةسارحللةمزاللاتاطايتحالانوذختيمهنمنورفاسملاناكف

كلذبوضةليوطلاتارفسلاكلتيقءانمألاءادشألاسارحلاباحصتساو،موزللادنعهلامعتسا

قرطلاعاطقىشخينيذلاناعجشلاءادشألالاطبألانمددعاهدعباموةرتفلاهذهيفمهلنوكت

سارخلاكئلوأحبصأو،اهقيرطنعنودعتبيو"بعصمينب"لفاوقنوشاحتياوراصف؛مهبناج

ءارحصلاندمنيبتالحرلانمةلحركنعةنيعمروجأمهلةسارحلاةفرحنونهمتياَمْنَأك

.بونجلاىلإوألامشلاىلإرطخلاقطانمنيرفاسملالفاوقزواجتتىمح،لتلاو

ةريطخةديدجةسفانمبندملافلتخُمىفنييباريملاريغراجتلاًرسحأ:‘'ةيناثلاةرهاظلا©

نمددعكلذنعجتنو،درلاوةضراعملافقوماهعماوفقوو.اهلاوحاتريملفمهلرهظامىلَع
يفمهسفنأنويبعصملادجوف،لئاسولاوبيلاسألافلتخمبةيلحملاةطلسلاىلإلصتتناكلكاشملا

!مهحلاصمنععافدلاوةيعامجلاوةيدرفلاتالاحلايفمهفقومحيضوتىلوتينمىلإةسامةجاح

ةسفانمللحلاصوهامكوعيمجللعستمرحناديمةراجتلانأبمهيسفانمنمنيئاتسملاعانقإو

دوهجلاديحوتو،ةكرتشملاةدافتسالاونواعتللاضيأحلاصوهةيداصتقالاةيرقبعلاوقوفتلاراهظإو

يفلاجرلاذاذفأنمةعومجبمهلنوكتف،هيزنلانيمألارجاتلاديىلَعيطولاداصتقالاحرصءانبل

ةمكاحلاةزهجألابلصتيناكف،ةيسايسلاةماعزلابهكلسمغبطصانممهنمفبناوجلاهذهعيمج

راجتلارابكونايعألابلصتيناكفةيعامتجالانيدايملايفرهتشانممهنمو،اهنكامأفلتخميف

مهنمو،اهلةمزاللالولحلاذاختاو{ةفلتخملافارطألانيبمهافتلاءوسنعةمجانلالكاشملاةساردل

براجتلانمجئاتنلاصلختسينممهنمونواعتلاوةدعاسملاوقيفوتلاىلإةوعدلابموقينم

ىّلَعءانبذختيوءاهعيزوتوامتدشوةكرحلابيلاودبةكساملايديألاوامتاجايتحاوعقاوملاسرديو

.تاحارتقاوتايصوتاهنعمدقيهلءارآكلذكنمهصلختسيام

ىلوتيبعصمييبنمفقثملابابشلادحألَعَلوةلغلغتمةقمعتمةساردىلإةجاحيفعقاولايفةرهاظلاهذه١(

قئاقحلاورارسألانمريثكهعميفتختفهنمدارفأالإقبيْمَليذلاليجلااذهيفتخينألبقةمهملاهذمبمايقلا

.دبألاىلإعيضتو



ةيوقةفقثمرصانعىلإمهجايتحابمهتنالطناىعءانبنيبعصملاسحأ:ةثلاثلاةرهاظلا©
نيبملعلارشنىلإو،ةهجنمةيدايقزكارملمهلهؤتةفاقلنيدايملاعبمجنءافكالالاجرلا7
نافعلاسرإىلإوءافكأنيسردمبالجتساىلَعاولمعف"ىرخأةهجنمتاقبطلالك
:ىلاتلاطمنلاىلَعتاهاجتالاعيمجيفةقالطنالاتُمَتكلذبو،اهحاحبدعبمهيلإدوعتةيملع

يشلميمةعرسىااقرتسايلديدلادلافماحسنلنكمأد
.ةيرقلاةقالطنالاهذهلةيرحلالفكتنأبحيهنأةيموكحلارئاودلا

ماعلااصتنالاىلعاهرثأودالبلايفةيراجتلاةكرحلاهذهةميقةمكاحلارصانعلاتمهفو

تضشًأمُث،كلنباهلفوتملنإوةيامحلاباهلتدهعتونيدايملااهلتحتفوطاشنلاباهلتحمسف
.فارعأومظنةسارحلاكلتلحبصأىح!اهيلعدامتعالاوةيتاذلاةيوقلاةسارحلاذاختاببسبقرطلا

نعةمجانلالكاشملاعيمجةحلاعمتلوت{ةيعامتجاوةيسايسوةيداصتقاتاماعزتنوكتو

.ةلوبقملاةلوقعملالولحلاالتذختاوعاضوألانمعضويأ

ةرادجبلمعلاءابعأبنوضهنينيفقثمبعمتجملادورتف.اهرامثيتؤتةيملعلاةضهنلاتأدبث

الريدقتومارتحالُكبعتمنتتحبصأةقومرمةيملعتايصخشتنوكتامك،قاقحتساو

هيفامبهلكريبكلابرغملايفيمالسإلاعمتجملانمامنو؛طقفيضابإلاوأيعصملاعمتجملانم

.كلذللاثمحضوأدّمَحُمنبفسويبوقعيابألعلو،ايبيل
بوقعيوبأ:مه؛مالعألانمةثالثاهيفعمتجاهنأةرتفلاهذهصئاصخحضوأنملعلو

طاسوألاعيمجو،برغلملاةيضابإلاًماعاًميعزهرصعيقربتعييذلايعصملادّمَحُمنبفسوي

ةيضابإلانععفاددقوإهلاهردقتوهفقاومفرعتايبيلوسنوتورئازجلايفةيسايسلاوةيملعلا
ةقثلاوباجعإلاىلَعلصحوةيمسرلاريغوةيمسرلاطاسوألاعيمجيفهملقوهناسلبةرارحيف
.اهرضحنيلاعماجملاَلُكيفريدقتلاو

ينب"ظقومهنوريو{ةثيدحلاةضهنللأدبمنيخرؤملارثكأهربتعييذلايلضفألاءايركزوبأو

.قيمعموننم"بازيم

ةيملعلاةكرحلاتقلطناهتادوهجمنمو،ةضهنلادعاوقىسرأيذلاييمثلانيدلاءايضو

.اضيأقرشملايفانباحصأةدعتحبصأهبتكنإلب{ةثالثلاةيبرغملاراطقألايفةيضابإلا
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ثلاثلادهعلااهعميهتنيوةثلاثلاةرتفلايهتنت(رشعثلاثلانرقلا)نرقلااذهفصتنميقو

:اهنم!ةماهلاثادحألانمةعومجمبلفاحوهوعبارلادهعلاادبيل،"بعصميب"ةايحنم

بالجنبنتفكىرخأةيبناجثادحأئءةدايقلاةيارل-هللاهمحر-بطقلامالتسا

.عئاقووثادحأنمكلذعبتامويسنرفلالالتحالاو\ةشوشوبو

لقأتناكاَمبرةريصقةرتفدتميو-هللاهمحر-بطقلابئدتبيعبارلادهعلانأبسحأو

امرهاوظلاوثادحألانمهرصقىّلَعدهعلااذهيفلعو،ليلقبهتافودعبيهتنيو،نرقنم
ِ.ةقباسلادوهعللهانفرعامعيمجىلَعوبري

ناخيشلامهسأرىلعو،©بطقلاذيمالتاَهبماقيلاةكرحلابئدتبيفسماخلادهعلاأ

لضافلاانذاتسأةعاربوةءافكباهداقئ،=هللاامهمحر-ناظقيلاوبأوقاحسإوبأناميظعلا

.هللاءاشامىلإدهعلااذهدتميو\-هملسوهللاهظفح-ضويبخيشلا

ناكامءاوس،تاكرحلاوثادحألابنيرخاز(سماخلاوعبارلا)نادهعلاناذهناكاملو

روطتنموأ،اًمومعةيمالسإلااياضقلانماهفقومنموأاهسفنةمألالخادنماباناهنم

نعاًجتانناكاموأميلعتلاوةيبرتلااياضقيفاميسال،ايمجبوعشلاةايحيفهريثأتورصعلا
فقودقو،ريبكلايمالسإلابرغملاهبىلتبايذلاضيغبلارامعتساللريرملاليوطلاحافكلا

غلبريثكىذأهنمهسمف"ةوعدوةجحوةوقنميتوأامبهدضهدهعيف-هللاهمحر-بطقلا

ملوةوعدوةجحوةوقنمكلميامباضيأهدض-هللاهظفح-حلفأفقوونجسلادحىلإ

ربديامكدالبلانعرامعتسالاريدأىتح-ىذألانمهلانامىلع-هفقومنعحزحزتي

تلازأولالقتسالاديهدعبتءاجف،ناخدلاورابغلاوضاقنألاهءارواًقلخُمرمدملاراصعإلا

.ناخدلاعشقنافرانلاتأفطأو،رابغلاتنكسوضاقنألا

.امهيفثيدحلاةدامةرازغلةقباسلادوهعلانعامهلصفأنأو،امهنعثيدحلالّجؤأنأتيأر

باتكلااذهنمةقلحلاهذهمتأفكلمعلايلرسييو،لجألايفءىسنيىلاعتوكرابتلللع
.رومألاةبقاعهللوسماخلاضعبوعبارلادهعلانعلقتسمءزجب

ن0900"را
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:رتسماخلابابلا

م..

دودرردوملنعروص
ىب"بعشىلإهجويذلادقنلانماروصكيلعضرعأفوسبابلااذهيف،ئراقلايزيزع

هماظنىلإوأماعلاهكولسىلإوأ:هقلخىلإاهجومدقنلاكلذناكأءاوس"بعصم

؛لهجوةينءوسنعهجوامدقنلاكلذنمقخيراتلايفرئازجلاةّيضابإراثآىلإوأ،يعامتجالا
دقنلاةروصيقءاجهنكلو.دقنلاهبدصقيملامهنمومهفءوسوةيننسحنعهجوامهنمو

رودصيقروثتتاساسحإهنمو،تاولخلايةنسلألاهكولتوهافشلاهبسمهتامهنمو‘فينعلا

ىَلَعنوأرجيالمهئكلو،ةيعامتجالامهتمظنأضعبةضراعملمهسفنأ"بعصميب"بابش
عمدوقنلاكلتلةفلتخُمدهاشمطقتلأنأتلواحدقلو،عمتجلارظنيفاهتدئافخوسرلاَهبحوبلا

نمضرفلاىلإو،نيدقانلانعريبعتلاءوسوأمهفلاءوسوأدصقلاءوسىلإةفيفخلاةراشإلا
دهاشملاكلتَزُكيفةلاحلادوجويفببسلاو،كولسلانمدصقملاوديدشتلايفةمكحلاو،ميظنتلا

.لوصفلاهذهيفكلذَلُكتعمجو«اوكلسواومظنواوططخنمدنع
،لوصفلاهذهبالإمتتالبعشلااذهخيراتلةلماكلاةروصلانأنابسحيفو

كلم!مكلاةادأىَّلَعاساسأدمتعتاَمئإملاعلابوعشلىرخألاخيراوتلانأكلذو

شيجومزهنيشيجو!موقتةيروهمجوىحمتةيروهمجوىلوتيكلموطقسي
.حجنيدئاقوبيخيدئاقو&كرصتني

مكاحنمدرجموهف-ةلفاحلاهتايحنمائرقرشعيثاف-بعشلااذهخيراتامأ

ولو-هتيرحبظفتحينأعاطتسادقفكلذعمو.ةدايقوشيجو؛موزهمورصتنمو،موكحمو
ةقطنملالودَُكحستكايذلايبرغلايرامعتسالاراصعألاشويجمامأةلماكريغتناك

طلستلاهبغلبو،اهدجاسمفاقوأيفىنحفرصتوامبوعشةيرحبلسو،اهشويجمطحو

.نينذؤملاوةمئألانيعينأىلإمالسإلابرفاكلاوهو-
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عقتملةسايسلامهتلتملنيذلايقيقحلاعامتجالاملعلنيسرادلانأفسؤملانمو

نيضرغملانيقرشتسملامالفأنأل؛ءارحصلايفلوزعملايلاثملاعمتجملااذهىلعمهراظنأ

بذكلانمراطإبةقيقحللةليمحجلاةروصلااوهوشدقنيبصعتملاةبتكو،نيدقاحلانيرمعتسملاو

.ليلعتلاوليلحتلاوروصلانمةقماغناولأباهوميغو"ليلضتلاوناتهبلاو

اذإالإباتكلااذهيفكيلعاهضرعأنأتدرألاةروصلاكل:ال}ئراقلايحأ

َ.ةقباسلادهاشملاىلإهاياوزوهناولأوهروصلماكبدهشملااذهتممض

جكابججق6تبجك

١ ©)..ىخااي

ةحفصلوألاءزحجلا)«ةثيدحلارئازحلاةضمم»ميقلاهباتكيفزوبديلعدّمَحُمذاتسألالوقي

.عمتجانوحلصيوملعلانورشنينيذلاءالجألاءاملعلانم"بازيم"الخو":يليام٢٥٤(

هنعدلوتيامولهجلاهدوسيو،همونيفطغييرجهلارشعيناثلانرقلالوأيف"باريم"نإ

هيفيوقلاتلعجو.ءامدلاونتفلايفهنقرغأوكهفوفصتقرف،ةيبزحوةيلئابقتايبصعنم

ةيحانيففرحناو،ةيمالسإلاهوخألاهدوستيذلاعمتجملاكلذهيفمدعناوفيعضلالكاي

.هوئشنموهفالسأهيفهرقأيذلاقيرطلانعنيدلابكسمتلاةدشوءاخإلا

يذلاءاوهأللمالستسالاوةفاقثلااهابأتيلاتافارخلاونيدلااهركنيييلاعدبلاتناكو

هنوكيذلاعمتجملاو،ناكيذلايفاصلاهوجركعتف،"بازيم"يفرشتنادقمالسإلاهمرحي

/".هفالسأهيف

ثوررملاهعبطهيلإوعديامعموءاوهألاعمهلاسرتساو،نيدلاب"بازيم"لهجغلبدقو

لتاذهنإ..نيدلاعرشامكنمثلاوأعبرلاالثاريملافصنةجوزلليطعيناكنأىلإ

رابكإىلإوعدتنلاةيربربلاهتثاروهيلإهتعداملباجتسادقل{ةأرملل"بازيم"مارتحاىلَع

.عوضوملااذهيفميهاربإضويبمامإلالضافلاانذاتسأيأرلصفلارخآيفأرقا١(



هءابآدجوامو،اًئيدهلهفلإلعجيوهعبطلبيجتسينيدلابهلهجهلعجو،اهريدقتوةأرملا

نمركلجرألابحمريو،هنعلضانيوهبكسمتلابجييذلاَقَحْلاوهعدبنمهيلع

."اهتضهانمواهعالتقالواحي

۔يلضفألاءايركزابأيأ-هتءاج":يليامباتكلاسفننم٢٦٠(ةحفص)يفلوقيو

©فصنلااوطعيءايركزيبألبقةيلهاجلايفاوناكو،اهجوزنماهثاريمنعهلأستةأرما

ةعيرشهذَم..نيدلايفةعدبهذه:تلاقوههجويفتراثف"نمثلاوأعبرلاهنأباهربخأف

."دوسألامكلهجنمريخءارضخلاانتعيرش:ءايركزوبأاهباجأف،ءارضخ

نأنيباددرتمتنكواريثكيمتفقوتساباتكلايفةرثانتمروصنمروصلاضعبهذه

وأ،هقالخأوهكولسنعٌوبنو"يباريملابعشلاخيراتنعةبرغنماهوحنهسحأاملجسأ
يفتنكو"يداعلاهيفئطخيو©يكذلاهجتنتسيو،علطملاهفرعيميركلائراقللكلذكرتأنأ

يفولاقيدصللءافولالماعو!ميركلابعشلااذهلءافولالماع:نالماعييعزانتيفقوملااذه

هرسييلعدّمَحُميقيدصويليمزنأيداقتعاللوألالماعلابلغدقوميدقلاليمزلاو

هبعشلةقيقحلاةروصلاجارختسالةلصاوتملاةميظعلاهدوهجلذبيوهو،فقوملااذهينم

.زوبدذاتسألاملقنمرثانتياممهيوشتلاكلذناكولو{هيوشتَلُكنمةفيظنميركلا
زعأينهيلإءيسيامب"باريميداو"ىلَعمجهينأدارأادوقحاًمجهتمنأوليلودبي

ءانبلاكلذميطحتلواحهلاًدينعامصخنأولو،اذهنمرثكأبهيلعمجهتاملهبزتعيام

ىلإمميولقيفمالسإلارونقثبنانأذنمنيمألامهيداويفنويباريملاهماقأيذلاخماشلا

امّاهليحنينأنودوهنملانتنأنودتضمف،ريصاعألاعيمجعراصيذلاومويلا

نمعشبأةروصالو،رثألااذهنمأوسأرثأهلوعملناكاملولوعملااذهنمدشأبهبرض

نمردصمالكلااذهنأولنيقيهبشىلعانأو..زوبدذاتسألاهلاهمسريتلاةروصلاهذه

.حضويوححصيودريزوبدلاذاتسألاهلىربنالرخآصخش

تقبسييلاةرتفلايفةمتاقلاةروصلاهذهب"باريم"روصامإزوبدلاذاتسألانأكشالو

يذلالصاوتملادهجلاو،ميظعلاحافكلارادقمميركلائراقللحضويليلضفألاءايركزابأ

"بعصميب"دنعةيملعلاةكرحلاخيراتبماملإهلنُممادحأنأكشالو،ءايركزوبأهلذب
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طحنيامردقبعفتريحلصميأنأدقتعننأأطخلانمنكلو،ءايركزيبألضفركنيال

.هلجأنملمعييذلابعشلا

ملاعلايفنكلوةصاخ"بازيم"يفاليملعلادوكرلاةرتفيفءايركزوبأءاجدقل

رصعنأيفكيو،ريثكبهريغنماريخنيحلاكلذيف"باريم"نوكيدقلو{ةماعيمالسإلا
يبأوڵيبرجخلايلعنبديعسةمالعلا:لثم،مالعألاءاملعلانمددعباًقوبسمءايركزيبأ

اًرصعنإو.مهذيمالتومهئالمزويبعصملافسويبوقعييبأو،ليعامسإنبىسيعيدهم

داساًرصعنوكينأنكميال"باريم"كقيضنطويقةثالثلامالعألاءالؤههيفبقاعت

.[َدَحْلااذهىلااةعدبلاهيفتبلغتولهجلاهيف

ةالاغملاىلَعلمحيالءايركزوبأهبماقيذلاميظعلاحافكلابةداشإلانإف..ناكامهمو

تباجتساف‘نامعإللاهردصحرشناذنمهيلعاهتظفاحُمواهمالسإبةزتعمةمأميطحتيف

يفلوقينأزوبدلاذاتسأللغاسفيكيردأتسلو،مالسإلاةلبقتلبقتساو،هللاةوعدل

دجمتنأنمدعبأةملكاهنإ3"ءايركزيبألبقةيلهاجلايفاوناكو":ةميركلاةملسملاهتمأ

سفنيفوةايحلاىلإدوعينأءايركزيبألبتكولو،ةمبركلاةمألاهذهخيراتيفامناكم
يفهموصخاَهبفصينأيضرامللبهتمأفصويفاهيضراملاهيلعناكيلافورظلا

نمو۔يلعدّمَحُممهنمو-نييباَريملاعيمجنأبسحأونحتاهاضرنانسلوحالصإلا

ىّلَعرئاجلامكحلااذهقلطينأىضريالرضاحلاويضاملايفمهتقيقحىلَعنييباريملافرعي

.ةميركلاةمألاكلت

ةنيعمةعامجوأ\نوكيدقاممةعدبوأ،نييباريملاتاداعنمةداعاهبتفصوول

...الفلأوالف...يحأايالفقالطإلاىلَعاذكهم؛ضضمىَلَعاهانلمتحالةدودحم

يةينيدلاهتابجاوبموقيو،هللابنمؤيعمتجُمىلَعقلطتنأغوسيال"ةيلهاجلا"ةملكنإ

.ادحكهتنيالواضرفكرتيالف..هللارئاعشىّلَعهمومعيفظفاحيو\ددشتوصرح

يفيباريملابعشلانأقحبمعزينأزوبدلاذاتسألاريغالو،زوبدلاذاتسألاعيطتسيالو

ليبسنعفرحنادقناكخيراتلاكلذتارتفنمةرتفيأيفوأ،ليوطلايمالسإلاهخيرات
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ناككلذنأوأتامرحملاحابتساوأكهتناو\تابجاولانعىلختف،هنيدنعضرعأوهللا

.ركنمنعىهنيالوفورعمبرمأيالتكاسضاروهوهيفعقي
يفغلابيىكحضئارفلاءادأىلعصرحياعمتجمفصينأهسفنلناسنإزيجيفيك

ركعطاقيويصاعملاعيمجنعىأنيوةنسوأةضيرفبنواهتينملكعطاقيوصرحلا

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابموقيو،ةيصعمبكترينم
هلايفممتاداعموهللافسانلاةبحمىلَعصرحيف"نيتيصخشلاةءاربلاوةيالولابنيديو

.ةيلهاجيفناكهئب

دقوةنسلافلاختعدبهنيبنوكتدقو{ةئيستاداعهلنوكتدقعمتجملااذهنأكشال/

دأةاليصيبطءيشاذهو!تاقبوملانوبكتريكلاتامرحنوكهتنيدارفأهيفنوكي
وأ،ةئيسلاتاداعلاضعبوأسانلاىَلَعةبلاغلاعدبلاضعبدوجونكلو؛عمتحبيفنوكي

يفهنأبهفصورربيالةدابعلاوةعاطلاهيلعوهامبلغأعمتحبيفناجلادارفألاضعب

.ةيلهاج

هروصيذلاعمتجملانعنوكيامدعبأليوطلايمالسإلاهخيراتيفيباريملابعشلاو

نمدهعيأيفهلةروصنوكتنألاحبنكمياللاءاهوشلاروصلاكلتبزوبدلاذاتسألا

بعشلاكلذنعميركلائراقلانهذيفةعشبلاةروصلاهذهداعبإلو،ةيمالسإلاهدوهع

:يليامهيفءاجدقف٢٤٩(ةحفص)باتكلاسفنىلإدوعنبيطلا

نوظعيو،ةينيدلانوؤشلابنوموقي،تاقوألانمتقويفءاملعلانم"بازيم"لختمل"

اظفاحُمهيلعاًرويغنيدلاباكسمتمناكهدوهعلكيف"بازيم"نإكافودشريو،ةماعلا

كلحمضيوأفعضينأهلىضريالواليدبهنعغبياليمالسإلايعامتجالاهماظنىلع

ءاسؤروةبازعلايفملعلانودبهئفيعامتجالاهماظنكلذكو،ملعلاىّلَعموقينيدلاو

لكيفنيصيرحنويبايملاناككلذل؛هلكأيتؤيالاهريغوبابشلاةيعمجورئاشعلا

مهيلعترميلادوهعلايففلتخيمهيفةفاقثلاوملعلاراشتنانأريغ،ملعلاىلَعمهدوهع

.""باريم"يف
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يبرجلايلعنبديعسيمعخيشلاوهف":يليام٢٤١(ةحفص)باتكلاسفنيفلوقيو

هيلعتلوتسايتلاةلاهجلادعبمهملعب"بازيميداو"اويحأفءاملعلانمنينثاعمدفويذلا

دعب"باَريميداو"يفملعلاعطقنيملم،۔ىرأامك-يرجهلارشاعلانرقلالوأيف

.كلذ

درلايهو،"باَريميداو"لةيقيقحلاةروصلايهانهكلاهانلقنينلاىلوألاةرقفلانإ

اًمأثباتكلايفتدرولاءاهوشلاةروصلاكلتىَلَعزوبديلعدّمَحُمذاتسألانمغيلبلا

رشاعلانرقلاذنمعطقنيمل"بازيميداو"يفملعلانأىرتامكصنتيهفةيناثلاةرقفلا

ةرتفلايف"باَريميداو"لهأزوبدلاهبفصوامتحسمدقةرتفلاهذهنأاذهعمو

ىبرجلاديعسىمعنيبعقتييلاةرتفلا-كشالويهويلضفألاءايركزابأتقبسيلا
بوقعيوبأوىسيعيدهموبأنالضافلاناملاعلااهيفناكيلاو،يلضفألاءايركزيبأو

.يقزيلادًّمَحُموبأيوقلالضانملاملاعلااضيأاهبناكامك،يعصملا

ملقىَّلَعدرتنلاةلاهجلاوةيلهاجلاةملك-ميركلائراقلااهيأكرغتالنأوجرأو

نمومهنعثدحتينمتقبسيتلاروصعلاهببجحيراتسةباثمبهليهف،زوبدلاذاتسألا

هقبساموعساتلانرقلاىلَعةراتسلاكلتعضيديعسيمعنعثدحتيامدنعوهقبس

ثدحتيامدنعوهقبسنمورشعيناثلانرقلاىلَعاهعضيءايركزيبأنعثدحتيامدنعو

سفنيفتئشنإرقاو،هتقبسيلاروصعلاىّلَعاهعضيوةراتسلاكلتبحسيبطقلانع

بألاناكو":يليام٢٢٥(ةحفص)حالصإلافبطقلادوهجنعثدحتيوهوباتكلا
يمعتقبسييلاروصعلازوبدلاذاتسألاربتعيةطاسبلكباذكهو5"ةيلهاجلاكلتدهعين
يفتعاضو،ةيلهاجروصعءايركزابأتقبسييلاروصعلاربتعي4،ةيلهاجروصعديعس

بطقلاتقبسيلاروصعلاربتعيمت،ديعسيمعداهجنعةميقلاراثآلاةروصلاهذه
يبأحافكنعتجتنتلاةميقلاراثآلاكلتةروصلاهذهيفتعاضو.ةيلهاجروصع
.نيدلاءايضوءايركز

ةراتسلاسفنبحسيفوسبطقلادعبءاجنمعثدحتينيح4بسحأو

٠.بطقلارصعاهببجحو
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هلرصحتنيروصملادنعءادوسلاةقرخلاوأ&دوسألاحوللاماقمهلموقتةيلهاخجلاةملكنإ

نعاهتحزأاذإولماكحوضويفئراقللاهزاربإديرييلايهةدودحمةرؤبيفءوضلا

ماعلادوكرلاوطاطحنالاروصعيف"بازيميداو"لةقداصلاةروصلانإفروصلاعيمج

:0‘)يهوءاذههباتكنم٢٤٩(ةحفص)يقزوبدلاذاتسألاهلاهمسريلاةروصلايهىقبت

نعبعشلافرحنيموءالجاءاملعنمهدوهعنمدهعيفلحتم"بازيم"نإ
اهلنوموقيلاجرنملخيملو،اهنملخيملنإوعدبلاهنمنكمتتمكو،نيدلا

ءاملعنمهباتكيفزوبدلاخألامهركذنمىلإعوجرلاو3"رارصإوةدشبامنومواقيو

لاوطةبازعلاسلجممايقومهروصعومهخيراوتةفرعمو،هيفنيحلصملاوباريمءاحلصو
تارتفَلُكيف"بازيميداو"لةيقيقحلاةروصلاراهظإلفاكليلدهتمهمبخيراتلااذه

.هخيرات

هنأبسحأفهباتكيفنيترمزوبدلاذاتسألااهنعثدحتقلاثاريملاوةأرملاةفارخامأ

؛ماولارابخأىلَعادانتسازوبدلاذاتسألاهيلإرحناامويخيراتلاقطنملاعممءالتيالاًمم

الهلهأحبصأىتحيداولاىلَعرطيسدقلهجلانأنمسانلانيبةلقانتملاتاعاشإلاو

تبثيال©نمثلاوأعبرلانمالدبفصنلاامنوطعياوناكفثاريملايفةجوزلاةضيرفنوفرعي

.اهيلعلديالوةيخيراتقئاقح

ىلعصرحأاهيلعاوشاعيلامهتمظنأبنويبازيملاواقالطإةلوبقمريغةصقلاهذهنإ

ءانباًقلطمغاستسيالهنأامك،ةجردلاهذهبهللاماكحأاوريغينأنمنيدلاىلَعةظفاحملا

نيذلاو{ءايركزابأاوقبسنيذلاءالجألاءاملعلامهتننأةماعلاتاعاشإلااهلقنتةصق

ماكحأىلعاصرحدشألامهو،ركنملااذهنعتوكسلاواضرلابوألهجلابهوبردوهوملع

يفاهيلعصوصنملاضئارفلايفتارييغتلاهذهلاثمأيرحتنأىتأتيالهئإلب؛مًالسإلا

ةيفصتىلَعفرشيو،هللاماكحأذيفنتىلَعفرشيمئاقةبازعلاماظنو،ميركلانآرقلا

.ةرشابمةافولابقعثيراوملا

.اهتجارمءاشنمللصفلااذهنمقيساميفةرابملامتاندروأ١(
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ثرتفوساهنأدقتعتتناكةأرما،ةيدرفةصقيهاَمئإتحصنإةأرملاهذهةصقنإ

ءايركزيبأىللتبهذف‘كلذنودقوقحلاباحصألاحف،اهجوزلامنمفصنلا

تناكو؛هيتفتستهلوقدرياليذلاتيصلاعئاذلا-اهرظنيف-ررحتللملاعلايلضنأل
فرصنتيهواهتملكتلاقرظتنتوعقوتتتناكامريغباهباجأاملف،اهلَقَحْلانأةعنتقم
ولفءاذهىَلَعالإاهقوطنمواهموهفمبلدتالةصقلانإلب؛اهبلقنامرحلاملأرصتعيةقنحُ
ةأرملاهذنّمليطعألسانلانيبافورعمهبالومعمايراجالمعةجوزللفصنلاءاطعإناك

تناكضئارفلاماكحأنأيهةيضقلانكلوادحألأستنأيهتجاتحااملو،اهفصن

،كلذفلاخيةأرملاهذهداقتعاناكو،مالسإلاهعضوامىّلَعملسملاعمتجملاكلذيفيرحت

ىَّلَعلصحتنأتلمأفسانلاهفرعامريغىرخأءارآهلديدجلاملاعلانإاهلليقاَمَبْرَو

.هللامكحىلإريبكلاملاعلااهدرف،ةمصاخموةيكاشوةيتفتسمءايركزيبأىلإتبهذو،ةدئاف

عقييلاءاطخألانمأطخيهةيدرفةلاحالإروصتالةصقلاهذهنإفرمألاناكامهمو

هبكترياممةيصعموأ،هيفلهجلانكميامميعرشمكحبلهجوأ!مويَلُكدارفألااهيف
ىَّلَعمكحلاأ؛اهنعليقامهمكلذنمرثكأاهيطعننأنكميالو،عمتجبَلُكيفدارفألا

نوكينأبجياهجوزنماهثاريمنأتمعزهنمةأرمانأل؛ةيلهاجيفهئأبملسمعمتجم
نمسيلو،باوصلانمسيلو،قَحْلانمسيلفكلذيفءاملعلايفتستتبهذو‘فصنلا

يفاهنيدتواهتفاقثنعوةيباريملاةأرملانعزوبدلاذاتسألاهبتكامنأىّلَع،خيراتلاقئاقح

ىلَعاهصرحويوسنلاةبازعلاسلجبماظنىلَعاهتظفاحمو،اهخيراتنمروصعلافلتخُم

ناكرأضوقيكلذىلإامويوسنلاعمتجايفسوردلاباهمايقىلَعلبسوردلاروضح

.لظيأاهليقبيالو،اهساسأنمةفارخلاهذه

نمينيدسلجب"باّريم"يفءاسنللو":هيفدجمتفوسف،باتكلاسفنىلإتئشنإدعو

نمبصعتالوزيحتنودبةبازعلانهراتخي...تاعرولاتاحلاصلاتاملاعلاءاسنلا

اهتيبرتوةيباًريملاةأرملافيقثتيفةبازعلاسلجمنيعيءاسنلليدلاسلجملاو...رئاشعلا

اهيدلاونماهلنوكتنلاةينيدلاةيبرتلالضفبةيباريملاةأرملانإ...ةحيحصةينيدةيبرت

ينيدلاحورلااهيفخفنيوءاسنلادهعتييذلانيدلاسلجملااذهو،عمتجلاوامترسأو
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ىضرتالںاهلامعأيفهبقارتوهللافاختكسمتلاَزُكاهنيدبةكسمتم...و...وةحيحصلا

."ةحلاصةأرمااَهئِإ،اهمامأنيدلافلاخينأ

ذاتسألامتهينأكحضملانمهلو،قحباهلسيلامذخأتالةحلاصلاةنيدتملاةأرملاو

بعشلانأىَنَعادهاشنيترمهباتكيفاهدرويو!مامتهالااذهَلُكةصقلاهذهبزوبدلا

"
ربربلاعفصيباتكلانمىرخألوصفيفهئأعماهلهريدقتوةأرمللهرابكإيفةيربربلانم

.مهنمنويباَريملانوكينأركنيو

١(ةحفص)باتكلاسفنيفلوقي مهودلقمورامعتسالاهيعدياملةحصالو":يليام٦٧

لابجلاسوؤريفف0"هبرغملايفمهدوجونكمأاذإصلخلاربربلاف؛صلخربربمهنأنم
ةلردربكأءانبأو«نورضحتمفنويباريملااًمأةراضحالوةلودفرعتاللاةعطقنملا

ةيبرعلاءامدلافبرعلاباميسةيمالسإلابوعشلاباهيفاوطلتخا،رئازحجلافتأشنةيمالسإ

ءاحنأضعبيفةدوجوملاةنكللانممهولخوةيبرعلامهتحاصفكلذىّلَعلذترثكأمهيف

."دالبلا

اًطيلخاوناكمأ،امهريغنموامهنماطيلخاوناكمأ،ابرعمأاًربربنويبايملاناكأءاوسو

نوداَهبظفتحاتازيمموصئاصخوذبعشمهنمنوكتدقف{امهريغنموامهدحأنم

سيلو!مالسإلاقالخأبهفاصتالةيلهاجلافصونعهداعتبالو3هنيدىَلَعهتظفاحملهريغ

دنعوأربربلادنعةأرمللسيلو،يعيبطلااناكمريغائيدحواميدقبعشلااذهيفةأرملل

نعاولاقوأربربلانعليقدقو،تنبوتخأوةجوزومأكاهناكمألإميدقلايفبرعلا

بعشمهنأكلذبنونعيو3"ءاسنلانونيهيو،ليخلانومركيمه":مهتيلهاجيفمهسفنأ
سالحأمهنملعجتفمهمئازعفعضتالومهدبعتستالةعتملانإو‘لاضنوةيسورفودج

.ثانإةدبعوأتاوهشديبعوأ،تويب

.لوألاءزجلا«ريبكلابرغملاخيرات»:هباتكيفزوبدلاذاتسألاهبتكامعوضوملااذهنعارقا١(
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ارامهنمىلوألايضرعأ،نيتريصقنيتفقوفقأنأنرسيلصفلااذهمتتخأنألبقو

ضرعأو&هاعروهللاهظفح-نمحرلادبعىلكابخيشلالضافلاانذاتسألةيباريملاةأرملانع

ةأرملاةصقيفهسفنلاقملااذهيفميهاربإضويبمامإلالضافلاانذاتسأيأرةيناثلايف

هنأكشالو"ةربعامهنمصلختسيهلعلاهيفميركلائراقلاعباتينأوجرأ،ةفلاسلا

:دئاوفبامهنمجرخيس

ةبازعلافقومنعىلكابانذاتسأىلإالاؤستهجوم٥٦٩١ةنسيف:ىلوألاةفقولا
خيراتب)لوطمباوجب-هللاهظفح-يباجأدقو؛ةعدبلاوملظلاو،ةليذرلاولطابلاحافكيف

روبقلاىلَعءانبلاةلأسمعدبلاحافكيف":ةريصقلاةرقفلاهذههيفتءاج(٢/

نآلالمعلاهبيرجيامبسحو.ةيلهاجلاةداعىَلَعةأرملاثاريمءاغلإةلأسم.اهبلسوتلاو

ةعبطلاىلَعهتمدقميفلوقيو."اهئامحأنعةأرملاباجتحامدع.لئابقلاتاهجضعبيف

-ييمثلازيزعلادبعخيشلايأ-همايفترهتشا":يليام٢(ةحفص)لينلاباتكلةيناثلا

ءاسنلاولاجرلانيبمشولاشفكو.اهئامحأنعةأرملاباجتحامدعك:ةدسافتاداع

."اهريغىلإضورفملابيصنلاةأرملاثيروتمدعكو،ارهج(ةًّمشلا)طوعسلايطاعتو

ثاريمعوضوميف-هللاهظفح-يلكابانذاتسأهررقيامنأظحالميركلائراقلالعل

نأىلإزوبدلابهذيامنيبفزوبديلعدّمَحُمذاتسألاهررقيامةضقانملامامتضقانيةأرملا

فصنلاذخأتتناكةجوزلانأو،اهقحنمرثكأىلعلصحتتناكدوهعلاكلتيفةأرملا

.ةيلكلابةمورحَماَهَئَأيلكابانذاتسأررقي،اهجوزثاريمنم

تحتو،اهمومعيفماكحألاهيلعريستتناكيذلاعقاولانأاذهنمجتنتسييذلاو

نعذشيدقهنأو{ةيمالسإلاةعيرشلاهبتءاجيذلامكحلاوهاَمنِإةبازعلاسلجبفارشإ

لجأنمروثيو،َقَحْلانوعنميوأّوَحْلانمرثكأنوطعيفدارفألاضعبائايحأةدعاقلاهذه

كلذنعىورتف،هباصنيفًوَحْلااوعضيىتحتابثبءاملعلافقيو،شاقنولادجكلذ
مالقأىلإللستتفءاوهألاوماهوألاوتالايخلااهيذغتبعشلاتاقبطنيبرشتنتصصق

.نيخرؤملا
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ةروصهنمتذخأ34هيفددرتمانأولصفلااذهتبتكتنك:ةيناثلاةفقولال

مدعوأهرشنيفهريشتسأولصفلاهيلعضرعأضويبمامإلالضافلاانذاتسأىلإاهتلسرأو

يليام-هللاهظفح-اهيفلاق(م١٧٩١١١/١٠/خيراتب)ةلاسرهنمينتءاجدقو‘هرشن

:عوضوملااذهصخياميف

الوهطاقسإىرنال(رئازحجلايفةّيضاَبإلا)باتكلوصفنمهيفراشتسملالصفلا:اعبار"
امبتكاَمَئإهنأنوملعتامكملعننحنو،ةلوقعمذاتسألاةشقانميفمكتايرظننإف{هءاغلإ

ديصتينمدنعءيشرثأنمهيفغلابملافصولاكلذهكرتيامعةلفغوةيننسحنعبتك
نعةلئاسلاةأرملاةيضقو،هبمتللعامسفنوهةقيقحهلثعابلاو،تانهلاهذهلاثمأ

يفةقيرعةيربربةعزننعةربعملاوحألانملاحبنوكتنأنكميالاهجوزنماهثاريم

هذه"يفملاملاعللاهلوقواهلاؤسوةأرملاةصقنأىلَعطرفملايخاذهاَمَئإَو،ةأرملاسيدقت

ةرارقلالزتنامعخيشلوؤسملاملاعلاو،ةرارقلاةدلببةقيقحتعقواَمئِإ"ءارضخةعيرش

ثكلتاهتلوقةأرملاتلاقكلذلو،ءارضخةبجسبليناكو،اهيفملعواَهبجوزتو

‘هنعاوعمسوهوفرعوليلجلاخيشلااذهانخياشمكردأدقو،ةرارقلالهأنيبترهتشاو

هذقمهوعئاقولاهذهضعبنأريبختنأو،ييامعلاتنببانتاهمأنيبتفرعاًئنببقعأو

،نيرحخآصاخشأىلإاهدرومواهتقيقحبنولهاجلااهبسنيوكدلبىلإدلبنملقتنتلاثمألا

.ادجريثكوريثكاذهو

امف،هيلعةمعانلاكديبًرمَتنأكنكمأاذإو،باتكلااذهنمضكيتآلصفلانإفدعبو

."هتلقصةملكىفةنوشخنمتسسحأ

."اهتماركبقيليامكاليصفتوةلمُجهتمأخيراتزاربإنمهيناعياميفاريبكالضفلهلنإو

دوعأنأو،لصفلارشنأنأيجاونمةنأتيأر-هللاهظفح-ميهاربإضويبمامإلالضافلايذاتسأةلاسردعب١(

ىنإف-هللاهظفح-يلكابانذاتسأيأربتدهشتساوالمجهيفتدزوًالمهنمتفذحدقو!هتغايصديعأفهيلإ

يخأساسحإحرجتاملصفلايفناكنإف-هللاهظفح-يذاتسأىلعهتضرعنبحلصفلايفهلضرعأمل
يفو،همبطنمءيشيعبطيفنوكينأدباللبجلاءانبأنميأملعيوهو.هيلإرذتعأانأفزوبدلايليمزو

.هتنوشحنمضعبيبولسا
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هللاهظفح-ميظعلاانذاتسألةعئارلاةملكلاهذهدعبهديزأامقبيملهنأبسحأ

دقلو،ميقلاميظعلاهدوهجمىلَعيلعدّمَحُمزوبدلاذاتسألاركشأنأىوس-هاعرو

قاهيلإتعجرواهيلعتدمتعالاةماحلاعجارملانبنمىرخألاهبتكواذههباتكناك

.يئارآنيوكتويثاحبأيفينتدعاس،ىلجدئاوفاهنمتدفتساو،نايحألانمريثك

نمهيلإوبصيامىلإلوصولاهلرسيو،هيلعمزعاممامثإىلَعزوبدلاذاتسألاهللاناعأ

.نطولاوةمألاةمدحخ
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قرشسمرظيف"بازيم

نادلبنمدلبيأنعنوبكيامدنةصاخلامهيلاسأنيبرخلانيرمعتسملانيقرشتسمللنإ
ممتوفتةصرفنوعديالمهنمريثكلانأعقاولانكلوةيملعلاوةهارتلانوعديمهو،قرشلا

نعورئازجلانعبتكيسنرفرمعتسماذهو،قرشلانعهنوبتكياميفمومسلااوثبييكل

انذاتسأنمتبلطدقلو،قئاقحلاضعبهيفو!مومسلاوتاطلاغملانمريثكهباتكيفو3"بازيم"

ءاروكشمباجأف"بازيميداو"بقلعتملالصفلايلمجرتينأنمحرلادبعخيشلالضافلا
نودبيذاكاألاوتاهيوشتلانماريثككرتأنأوطقفتارقفلاضعبهنعلقنأنأتيأردقو
.جذومنكبيذاكألانمةدحاوهللقنأاَمبرَوميركلائراقلاىلَعاَهبلقثأنأ

ساموتديقعلافيلأت،«رئازخلاءارحص»:باتكوهباتكلا):يليامنمحرلادبعيلكابانخيشلاق

ذشموياسنرفءارزوسيئرساملاديدقودلاشراملاةزاجإبهرشن،رئازجلابةيبرعلانوؤشلليزكرملاربدملا
ضعبنماهاقتساهنأنظيةصالخقاسنأدعب.(م٥٤٨١ةنسسيرابيفعوبطم،برحلاريزوو

نمنيقرامكمهيلإنورظنينيذلامهيفلاخملبقنمهبنوزبنيامىلَعلمتشتنييبايملاموصخ
ةصاخابايثنوذختي«برعلانمادتدشأنييبازيملانإفرمألاناكامهمو":لاقنيدلا

ريهطتيفنوغلاييءوضولانوغبسيو،نولصيو،نوموصي،نونزيالونوركسيال{ةالصلاب
.نيحلصملاءارحصلاداهزكلذلنوربتعيمهف،ولغلاوديدشتلادحىلإمهديلاقت

سانلانيعأنعنمنوبجحيمهنكلو؛عبرأتاجوزذختينأعقاولاوهو-مهنمدحاوللو

ةجوزىرينأهلغوسيالخألاو،همأىوسىرينأهنكميالنبالاف{ةيدابلابارعأسكع

ةظهابهمارغمرغيو«مجريمهدنعنازلا.ةدحاواَئيعالإتامثلتمنجرخنجرخاذإف،هيخأ

توميبذكلاءادعأ(ممتديقعىلَعنوظفاحمنونيدتممهف،بّرغيوةدلجةئامسمخرزعيو
يمانهللاكظفح:اهللوقيهلاحناسلنأكفهدنعةعدوملاةنامألانوخيالواعوجمهدحأ
الادمزلايفةغلابموةفعمهسفنأبهنورضحيو،هنوخبطيامالإنولكأيال.كيلعرهاسانأف

ولثيحبةميرجراكسإلانوريو،اعرشامرحمكلذنوريو(نونخديالوطوعسلانوقشني

رارجنممهيدلهيلعاورثعاموائايحأهيوذلاحمنوشتفيدقو،هلحَماوشتفليدوهيركس

ةيفيكبتبرغةيدوهيتنزاذإو(مهرصبوسانلاعمسنيبةماعلاءاحطبلايفهومطحرمخلا
."هلفسؤياًمماذهوةلجخ
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اًحُماستمهعماورهظأومهووآف"باريم"ىلإدوهيلاضعببرستدقلو":لوقيمالكدعبو

.مهووآنيذلاديلاقتاومرتحيودالبلانيناوقلاوعضخينأطرشىلَعنييبازيملاريغعمهودجيمل
اوسبلينأمهلحمسيو.مهسرادمومهرابحأومهسئانكمهل]ةلماكمهتيرحبمهعمنوعتمتيو

نأو،كئاحلااوسبليالنأكلذو،مهزيمتةمالعمهلنوكتنأىلَعنييباريملاسابلهبشياّسابل

نأ-ىرخألانكامألايفامك-مهلو،ليخلااوبكرينأمهلسيلو،ءادوسةمامعباوممعتي

."ةغايصلاوةغابصلاوةجالحلاوةراجتلااوفرتحي

اذإو":ةيباَريملاةيسنجلاىلَعلصحتينأيأ.اباَريمنوكينأديرينمىلَعلوقيمالكدعبو

الإاصلاخاماَريمربتعيالكلذمغروخيشلامامأهفارتعابًالإمنيالهلوبقنإفكلذمهدحألبق
انصقتوةساردلابةريدجةينيدةيرادإةمظنملةيسيئرلاطوطخلاهذه..ًاليجنيعبرأدعب

."ديحولابعشلااذهلصأنعةقيقدلاةيفاكلاتامولعملافسألاعمربعلاجارختسال

كللقنأفوسو"ميركلائراقلااهيأكيلعاهضرعأنأتدرأيلاةروصلايههذه

:اهنمطقنلاضعبنع-هللاهظفح-يلكابانخيشلقيلاعت

سيل":يلكابانخيشلاق."همأىوسىرينأنكميالنبالاف":هلوقنع:لوألاقيلعتلا١

:ىلاعتهلوقيفتاروكذملانهجاوزهيلعهللامرحيئاللامراحملاىرينأهلحابيلب"كلذكرمألا

مكناتْومكعَضرأيناللكئاهتاوتخألاتاتيرمألاحاتركلخومكنعومكوحوكئاترمكئاهمكلترخ»

كيلمتمإويكنمينيكبتو
نيزلاكنأزداحو .0»هاكيحركرتعملانيامتختنأومكولصأ

هظفح-يلكابانخيشلاق."ةدلجةئامسمخرزعيينازلا":هلوقنع:يناثلاقيلعتلا٢

."ةدلجةئامسمخال")هةدلَجةئامامندحاولكاودلجافينلاوةََرلاف:لوقيهللاف:-هللا

انخيشلاق."اليجنيعبرأدعبلإاصلاخايمربتعيال":هلوقنع:ثلاثلاقيلعتلا٣

الةيباريملاةعماجلانولخدينيذلانأنمفلؤملالاقامكرمألاسيل:-هللاهظفح-يلكاب

٢٤.:ءاسنلاةروس١( ٦٢٢-

٦٢.:رونلاةروس٢(
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انأل؛هيفنييخيراللاعقاولاف،اليجنيعبرأيضمدعبغاخاحقانييبازيممهيدلنوربتعي
؛تضبأتفةيكلامتناك-انمايأىلللازتالوحيداولاىرثفلتختنمةريثكتالئاعاندجو
الإمهللا.ايشمهرمأقباسفرعيالنمرعشتسيداكيالوؤندبازيملميمصنمربتعتلاهنإو
امككلذلمهنمزرتحيفقالخالاةلوسفونيدلاةقرنمىلوألامهتريسىلعةلئاعتيقباذإ
.اوراصفاوناكمهنألجألالكلذكاوناكاذإالإىءالصألاةيضابإلانمزرتحي

ةكضاإريغتناك"بازيم"تنطوتفايبرعاهلصأناكينلاتالئاعلابلاغنأىلَع
ع.لايجأبمهقبسنمنيبومهنيبقرفال"بازيم"ءانبأميمصنمربتعتلاهنإو©تضباتف
ىَلَعةنسنيعبرأنعةرابعليجلانأكلذ{ةيعقاوريغاهاندجولةيرظنلالصأانشقانولاننأ
اذهةيلاحلاهندمي"بازيم"لنكيملوةنس١٦٠٠نعةرابعاليجنيعبرأو"لاوقألاحصأ

نمةلطابةيضقوضقانتاذهو،حاحقأنييباريمباوسيل"بازيم"ناكسنأةجيتنلاف؛رمعلا

.رهظيامىّلَعهسفنفلؤملاىمحدحأاَهبلوقيالاهساسأ

ولخيالنيذلانييرصنعلالاهجلاضعبةلماعمنممعزلااذهىحوتسادقنوكينأدعيبالو

نأل؛ىرأامىَّلَعهسفنيفةجاحلةيخيراتةقيقحكاهتابثإادمعتم،ناكمالونامزمهنم

نموفصيالمهلسعنأألإخيراتلافاصنإبويملعلاقيقحتلاباورهاظتنإوبرغلايخرؤم
الومهفيلآتبهباكرنومدخيةيرامعتسالاحورلابنوعبشتممهبلاغومسنملقنملنإريفاغم

ةسايسبالمعةمألافوفصنيبفالخلاثدحتنأاهنأشنمتايرظناوفرخزينأنوعروتي

ةرطيسلاحوربنيعبشتملانييركسعلاداوقلانم«رئازحجلاءارحص»باتكفلؤمو."دستقرف"

ييلاعطقلاهذهيانلنإو،ناديملااذهيفهتيننسحانمهتاذإنيملاظنوكنالفءاليتسالاو
ةنيرقل٤مقرو٣مقريفامكةنتفلاءاغتباهترابعيفقالطإلاهدمعتنإو،تازمغلهنعاهانمجرت
."ةطساولارربتةياغلا":هؤدبمةعزنلايليفايكمرامعتسالاو.ماهتالااذهةحصىّلَع

ةيبازيملاةمألعقاووههلقننملاميفواهيلعقلغلاطقنلايفساموتهتبثأامنوكينأامأ
.ليبسلايدهيوهوقحلالوقيهللاو5اننيبمكحَىَحْلاخيراتلاو،الوالف

_
.يليفاكيمأدبموخيشلاهبتكامنيبضراعتالةنأالإ«ةليسولارربتةياغلا»:وهيلاطيإلافوسليفلادنعادبملا١(



رئازجلايفةيضابإلا):٦٠[خيراتلابكوميفةيضابإلا

برغنسمرظنيف"بازيم"
ةملكهيلعلذتامدضوه(برغتسم)ةملكهيلع7امنأمركلائراقلانظاذإ

يذلاعملاسفنوه(برغتسم)ةملكهيلعلذتيذلاعملانإلبإئطخُموهف(قرشتسم)
ةملكنأقرفنمامهنيبامركو،ناتفدارتمناتملكامهف،&(قرشتسم)ةملكهيلعلد

قرشلاىلإامهبقلطنيايبرغاملقو،ايبرغاركفلمحييبرغناسنإىلَعلدت(قرشتسم)
وأ،ايركسعالالتحاامإ©قرشلانمءزجلالتحالئاسوبرغللدهميلملعلاةمدخىوعدب

١.كلذَلُكوأ،انيدوأ،ايقلخوأ،ايركف
ىلعلوصحلاىوعدببرغلاىلإقلطنياقرشائاسنإنأىلعلديهف(برغتسم)ةملكاو

اهيفموقيلقرشلايفهدالبىلإامهباكجارقلطني،يبرغملقو،يبرغركفىلعلصحيفملعلا
-هيناعمًلُكب-رامعتسالالودىلعكلذباروم،قرشتسللاهبموقيسناكيذلارودلاسفنب
نيرشبملاونيقرشتسملاليومتلاهدبكتتتناكييلاةظهابلافيراصملاكلتهتاسسؤمىلعو

عمتجبىلإينجألوخدهثدحييذلالعفلادرةدحاهيلعرفويامك،بيلاسألافلتخمبمهلاكشأو

برغلاعناصميفقرشللاًصيصخ-ممصيذلامادهلالوعملاأدبياذكهو..مدهيليقرش

لصحوأابجاوىدأهنأادقتعمةباترودجبلمعينصحلاناكسدحأديبنصحلالخادكرحتي

.غارفىّلَعلغتشاو(ةلاصح)يفلخدو،ارودىدأاَمّإوهواغارفألموأ5ةلرنمىلَع

يفلغلغتينأيركفلاوزغلاعاطتسامهيفسحاحبمظعأمهتمهميفنوقرشتسملاحجتدقل

،يمالسإلاملاعلايفنيرشبملاونيقرشتسملادوهجنعتمجنيتلارارضألاو،نيبقرشلاسوؤر

.ةرارحلامهشويجلفاحجهيفاهتكرتييلارارضألانمةرمفلأحدفأتناك

بوعشلاتعاطتسادقيركسعلارامعتسالااهفلخييلاةيداملارارضألانأكشالو

اهفلخيتلارارضألاامأاهدالبنميركسعلارامعتسالاجرخنأدعباهافالتتنأةيمالسإلا

دقو،نيملسملاناذآيفعرقتلازتاليهفركفلاوقالخألاوميقلاودئاقعلايفنوقرشتسملا

اولتحادقو(نيبرغتسملا)مهذيمالتنكلو؛مالسإلادالبنمنيقرشتسملاكئلوأحبشىفتخا
نولصاوينولازيالو،هيجوتلاوةفاقثلاتاسسؤممظعأىلَعنورطيسياوحبصأومهناكم



رئازجلايفةيضابالا_(٢٥١_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

دعبفمسالالإمهرثكأدنعريغتيملوطاشنلاوسامحلاسفنبو،©بولسألاسفنبمهدوهج

نوبرغتسملاراص«نيوتو،بيليفو،وتسيركلثمةيبرغءامسأنولمحينوقرشتسملاناكنأ

لوألااهيفخيةدحاوةقيقحيهفةقيقحلاامأ؛ميهاربإوىيحيوىفطصملثمةيبرعءامسأنولمحب

.ةيسنجلاةقاطبقوفيناثلااهرهظيو،ملعلاةمدخراتستحت

اميفةيمهأئراقلااهيلعقلعيالنأوجرأباتكنمالصفأرقأانأويلترطخةرطاخهذه

.لصفلااذهيفهنعثيدحلاديرنامىلإلقنلو،هددصبن
،سيرابنمةفسلفلايفهاروتكدىلعلصحتنافوسليفنوكينأيديوهىيحيروتكدلادارأ

نمالسإلاةفسلفخيرات»باتكنملصفانهاهنمانمهيةدعتاباتكةفسلفلايفبتكو

اًريحلغشتلتعمجدئاومةدعنمتاتفهنألصفلاكلذةءارقنمودبيو،«يقيرفإلالامشلا

:ةفيفخلاوةطيسبلاتاظحالملاضعبعمهنمتارقفيلياميفلقننفوسو:،باتكنم

٠٢(:ةحفص)يقلاق - :يليام٥١

لامشلايفةيضابإلاةيبهولافاطمىهتنا(م١ا٠١٠-١٠٠٩/ه)٤٠٠يلاوحو"١-

"بزأم"ةكبشميلقإىلإاوحرنورئازجلاب"هتاردس"و"ةميرك"يف"نلجراو"بونجيقيرفإلا

:ناتظحالمةرقفلاهذهيف."مويلاىتحنوشيعياولظثيح

نمةعومحيةروصبةيضابإلاريوصتفحوضوبحلاكلانيقرشتسملالظاهيلعمثجيي:امهادحإ

ةروصلاسفنيهامناكميففاطملامهبرقتساىمحناكمىلإناكمنمفوطتسانلا

برغلاىلإقرشلانمتحزنةقرفمهنأبةيضابإلاروصنيحونيلنقرشتسمللترطخيتلا

ءاهسفنغارفاَهبألمتلةعيشلاوةلزتعملانمدئاقعلاريعتستتلعجمت،اهدئاقعاهءاروهكرات

مهلهف‘يلزتعمنذإايقيرفإيفةيضابإلابهذمنمربكألاءزجلاناكف":ونيلنلاقدقف

ايقيرفإلامشيفهولبقتمهمأ؟برغملادالبىلإاوحرثينألبقنمقرشلايثمهوهوذخأ

."؟ةعيشلانمةسرادألابمهلاصتاريثأتتحت

مثيديوهروتكدلااهذخأينأاهتفارطيفديزياًممَو\ةكحضمةروصكشالوهذهو

ةملكالمعتسم،ونيلنلايخنمالوههلايخنمةعباناهنأكصاخلاهبولسأباهنعربعي
.حورلانمالدبفاوطلا



رئازجلايفةيضابإلا_(٣٢٥٢)_يراتلابكوميفةيضابإلا

اقرفارسيلةيضابالامهيفامبةيمالسإلاقرفلانأيديوهروتكدلاهفرعينأيغبنييذلاعقاولاو

ممهةيضانألانإ؛ناكمىلإناكمنمفوطترجغلافئاوطكهةلقنتمتاعومحبنمةنوكتم
تحزحزفاهلمعةسايسلاتلمعمتطسوألاونيدألانيبرغملاقطانمبلغألءالصألاناكسلا

ييب"و"هتاردس"و"نالخجراَو"لهأتبثومهريغيفمهضعبتباذأو.مهنكامأنعمهضعب

ةرابعهيحوتاملةحصالو؛ميلأعقاونماًرارفمهريغمهيلإرجاهاَمْبرَومهعضوىّلَع"بعصم

؛"برفملادالبنماوحرئَينألبق":قرشتسملالوقالو"فاطملاممبىهتنا":هلوقيفروتكدلا

ءادتبانكيمو؛مهخيراتتارتفعيمجيناهيناعمنمعميأبةفاوطلااوفرعيملةيضابإلانإف

اَمَنإَو،روتكدلانظامكعبارلانرقلانمءادتباةّيضابالاب"ةميرك"و"هتاردس"و"نالجراو"نارمع

رخاوأيفرئازجلاىلإيضابإلابهذملالخدذنمةّيضابإلابةرماعاهتقطنمو"نآلجراو"تناك

مصاوعمظعأنمربتعتثلاثلانرقلايفتناكويرجهلايناثلانرقلالئاوأولوألانرقلا

ديعسحونوبأوترهاتبيرختدعبحلفأنببوقعياهيلإأجتلاكلذلو.ايقيرفإلامشينةيضابإلا

.نيدراطملاةقحالمنماهبواهيفايمتحيلنويمطافلاهدراطامدنعليغنزنب

ةيبرغةفاقثيذيبرعلكهيفعقييذلاعئاشلاأطخلاكلذيهف:ةيناثلاةظحالملاا

تافللايفةباتكلاوقطنلانأل؛ةفّرحُميتأتفءامسأاهنعلقنيفإةيبنجألارداصملاىلَعدمتعي

اهلسيلةيبرعلاةغللايفةحضاولاتاوصألاضعبنألو؛ةيبرعلاةغللايفقطنلاريغةيبنجألا

.داضلاوءاحلاونيعلالاثمأتاغللاكلتيففورح

۔-وديياميف-القن"بزأم"ىلإ"باًريم"فرحهمأوهيديوهروتكدلاهيفعقويذلاو

قرفيالهنألذتلصفلااذهيفهبتكامنأامك"بازيميب"نعنييبرغلاتاباتكضعبنع

همأل؛لصفلااذهيفهناسلىلَعدرتملف"بازيم"ةملكامأ،بازلاواَهبءاجلابزأمنيب

.مهفوأةفرعمنودلقنفدجوموهلهأةقيقحالوناكملاةقيقحفرعيال

:يلياملصفلاسفنيفيديوهروتكدلالاقو
دهعيفةفالخلايفيأةلماكلاةفالخلايفناكةفالخلالاثمنأبنونمؤيبزأمونبو"٢

يسارلاباهولادبعمامإلاهيفجرخيذلاماعلاوهوه٨٣٢ماعىتحنيدشارلاءافلخلا

."(ه٤٠ماعيأنيماعباذهدعبيلعلتقدقو)بلاطيبأنبيلعانديسىَلَع



ءهدصقمىلإهغلبيالفلؤملاهعمراسيذلايرتلملاكلسملاو.قيلعتلجاتحت:رقفهزه
ءافلخلاهيلعناكاميهةيمالسإلاةمألايفةلماكلاةفالخلانانوريبازيرونناكاذإو العمنالعإىلعؤرجيمكمهفلاخولوملسميارلااذهيفمهفلاخياق"نودشارلا صقيار«يرنوباعيرلارداصمياركذهلدنلفهبءاحيذلاينارحلامسالاا
.يلعنينمؤملاريمأةفالخنمنيتنسهمصخلىعميأفرعنالويبسارلابهونبهللادبع

نمتسيلاياضقيف"نونمؤيبرأمونب":هلوقبلصفلااذهيفهيلعىرجيذلاهريبعتامأ
لقنلاوأ،لهجلاوأ،فافختسالاوراتهتسالا:ثالثىدحإىلعالإلدتالفناميإلالئاسم
.ديلبلالفغملا

:يلياملاقملاسفنيفيديوهروتكدلالوقيو
ىرخأةرابع،"هفارحناباومكحاذإةفيلخلااولزعينأنيملسملاقحنمنأبنونمؤيو"٣

يف"نونمؤي"ةملكلناكمالو،ئراقكلرهاظاهيفءاوتلالانل؛فوقولايضتقتالةيوتلم

.اهدعبيلاواهلبقيلاكةرقفلاهذه

تسيلةيضقلاودصقباذكه-ودبيامىلعتغيصدقف"هفارحناباومكحاذإ"ةلمجا
قحنمنأىرينممهنم‘ءاعمجةملسملاةمألاةيضقيهامنإوطقن"باًريمب"ةيضق

.لمحتلاوربصلاامهلىرينممهنموللاليبسنعفرحنااذإةفيلخلالزعتنأةمألا

:يلياملصفلاسفنيفلوقيو
نمدبالفروخلاناطلسديبرمألاناكاذإو،©باختنالابنوكتةفالخلانأبنونمؤيو"٤

."باختنالاليجأت

ناطلسديبناكاذإرمألانأكلذ،هبنايتإلليعادالوهلنيعمالطقاسمالكلااذه

نأممناكمإيفلهفامئاقروجلاناطنسمادامو،ليجعتلاوأليجأتلايفمهفقومامفروجلا

ربصيامكنورباصمهنإ؟!باختنالااولجؤينأمهتعاطتسايفلهوباختنالااولًُجعيي

ةيضابإلافقوموهالو،طقف"بازيمييب"فقوماذهسيلو،لوزتىتحةنحلاىّلَعمهريغ
نيباهلرايخال،روجلانيطالسببكنتتأدبذنمءاعمجةملسملاةمألافقوماَمَنَو،طقف



رئازجلايفةيضابإلا[٠٢ث)خيراتلابكوميفةيضابإلا

6لؤألانمأوسأوهنممكحلاقلستيدقومكحلاماظنبلقلءامدلاضوختنأامإنيرمأ

.هللاجّرفيىمحضضمىلَعربصتنأامو
:يلياملصفلاسفنيفلوقيو

طوقسبادبيذلارودلاوهو،رتسلاروديفمهسفنأنودعي"بازيم"ةّيضابإو"٥

كلذناكو.هدعبمامإباختناللاجمالهنأبوقعييضرلامامإلانلعأامدنعترهات
."(م١١٥٠٣-٥٠٠٤/_ه٩٠٩ر)ماعيلاوح

ملعلابرهاظتيالجرنأ:اهنمتاعلاطمضعبيقيلعترمرداونبةرقفلاهذهينركذت

:لاق؟ةمطافتناكنمو:اولاق؟ةمطافوبأوهسيلأ:لاقفيلعنعلئسراقولاولقعلاو

.نينحةوزغيفيلعلتقدقوةيواعمتخأةشئاعتنبزاللايبلاةأرما

لجرلابهذمنعىلاولاهلأسف،قدنزتيهلاًراجنأوكشييلاولاىلإءاجالجرنأ:اهنمو

ةيواعمضغبيهنإ:لاقفهتلاقمنعيلاولاهحضوتساف؛يضفاريصانيردقعئجرمه:لاقف

؟كدسحأءيشيأىلَعيردأام:يلاولاهللاقف.صاعلانبيلعلتاقيذلاباطخلانب

.باسنألابكرصبىلَعوأ،تالاقملابكملعىلعأ
؛عصجاارمللهرايتخاىلعأ؟لصفلااذهيفروتكدلادسحنءيشيأىلَعهللاونحتيردنانسلو

ءامسأوثادحأللهقيقحتىلعمأ،هنعبتكيامخيراتلهتفرعمىلعمأتاحلطصمللهمهفىلَعمأ
.كلذعيمجنعةلماكةروصانيطعتاهدحوةقباسلاةرقفلالعلو.؟؟صاخشألا

ةّيضابالاو\ةصاخ"بازيمييب"نأميركلائراقلافرعينأويديوهروتكدلامهفينأوجرأو
يأالوروتكدلااذهعيطتسيالواذهرتسلارودنمروتكدلاهيلإريشيامنوفرعيالةماع

هيلإحولييذلانعللااذهبةيضابإلادنعرسلاوأرتسلاةملكدجينأبرغتسموأقرشتسم

مهدعبلنوقرشتسملااهيفرثعتيتابطموأقلازميفنوملسمةرتاكدعقينأفسؤملانمو.فلؤملا

.ةيبرعلاةغللايفةدرفملاتاملكلليداملامهفلاىّلَعمهدامتعاو،نيملسملامهفنع

:امهنيتطقنىلإعجرييئاوشعلاطبخلااذهيفسانلاءالؤهعقوأيذلاببسلا17

نيبجتحملاةمئألانعاهثيدحىفةعيشلاقرفضعبدنعرسلاةملكنودجي:ىلوألا©

.ةيضابإلادنعنوكياذهلثمنأاونظف



يذلايحالطصالانيعملانومهفيالوةيضابإلادنعنامتكلاةملكنودجيمهأ:ةيناثلا©
ىلإاهتمجرتنوبرغتسملادارأامَلَفمهدنعيوغللااهانعمبنوقرشتسملااهمجرتف،هلتعضو
ع_,رتسلاورسلايهو.ةيبجألاتاغللايفةملكلاكلتهيلعلدتامباهومجرتةيبرعلاةغللا

موقتامديعبنمولونيحوتسم.ةملكلاهذهليناعمنمممتاليخُميفيرجتاماهتحتاوعضو
.ماقملااذهيفةعيشلاقرفضعبنععاشيامو.مهدالبيفةيرسلاتاسسؤملاوأتايعمجلاهب

الوبازيميببةلاحتسيليهورارسأيأاهبقلعتتالةيضابإلادنعنامتكلاةملكنإ

ءزجوأ.ةلماكلاةملسملاةمألااهيلعنوكتنأبلعبرأتالاحىدحإيهامنإو.ةيضابإلا

.دودحلااهنيبتعفتراءازجأىلإتمسقنانأدعباهنم

ةذفنمهللاةعيرشبةلماعاهدالبىلَعةرطيسمةملسمةلودلانوكتنأ:ىلوألاةلاحلا
ةمألااهيلعتناكلاةلاحلايهفالخيأنودعضولااذهلةروصلمكأو؛هنيناوقل
هذَممىمستو،ةديشرلاةفالخلادوهعيفوةرونملاةنيدملايفيبنلاةدايقتحتةيمالسإلا

.«روهظلا»ةلاحلا

.ةتقؤمةلودةدايقتحتيلعفلاضنوحافكةلاحيفةملسملاةمألانوكتنأ:ةيناثلاةلاحلا

،لالقتسالاىلعالوصحىتحاهمايقذنمةيرئازجلاةرونلايهةلاحلاهذهللاثمحضوأو

.«عافدلا»ةلاحلاهذهىمستو

الفرحنموأينجأبلاغمكحةرطيستحتةملسملاةمألانوكتنأ:ةثلانلاةلاحلا

وأراوثلاوأنييئادفلانمقرفموقتنيحىلإنيحنمهنكلو«لصاوتملاعافدلاهيفعيطتست
نيطسلفوهرصعلااذهيفاذهلةلاحرهظأوةرطيسملاةملاظلاةمظنألاةمجاهملةارشلا

.«ءارشلا»ةلاحلاهذهىمستو؛ةيئادفلالامعألابنيطسلفلخادموقتلاتاعامجلاو

ىمعرانلاوديدحلامكحودادبتسالايضقيواهلاحىّلَعةملسملاةمألابلغتنأ:ةعبارلاةلاحلا
7الو«عافدلا»ىلَعىوقتالطقفةينيدلااهرئاعشبةلعتشمىقبتف،اهيفةمواقملانمعونيأ

ةيمالسإلاةمألاىضاملايفهللاثمحضوأو؛«نامتكلاب»ىمستاميهةلاحلاهذهو،&«ءارشلا»

هيفةلألاتناكدقفرضاحلارصعلايفامأشيرقيكرشماهيفناطلسلاوةكعتناكامدنع
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دارأولويسنرفلارامعتسالادعبتالاحلابلغأيفنامتكدوهعيفتناكاهلكرئازحجلاوةريثك

:ةئالثىلإاهمسقينأعاطتسالرئازجلايفخيراتلاثادحأاهيفعبتتينأخرؤملا

يلاةروثلاو،رداقلادبعريمألاةروثدهعيفتناكامكعافدةلاحيفهيفنوكتمسق-
.روهظلاكلسمىلإعافدلاكلسمنماهتجرخأ

امتناكيلاةريغصلاتاضافتنالاضعبيفتناكامكءارشةلاحيفهيفنوكتمسقو-

.كانهوأانهروثتكفنت

دهعيقرئازلابترمييلاتالاحلالوطأيهو،نامتكةلاحهيفنوكتمسقو-

يلاةيمالسإلانادلبلانماهريغىلعوايبيلىلعترمفورظلاسفنو،يسنرفلارامعتسالا

.ترصقوأتلاطنمزلانمةرتفلرامعتسالااهيلعرطيس
ةلاحيهايرقت(م٠٤٩١-٠٣٢٩١رنيبامةيخيراتلاةرتفلايفايبيليفةملسملاةمألاو

ةحضاولاةروصلايههذه{ةّيضابإلادنعامبسحىلَعنامتكلاكلسميقوأ،نامتك

لمعتالوهللانيدبمكحتاللوداهيفموقتلادالبلاكلتمويلاهبقحليدقو.نامتكلل

نموأقرشلانمرشباهعضوريتاسدبمكحتاَمئإَو،هماكحأذيفنتبمزتلتالوهتعيرشنوناقب

هذهلثملعضختلاةيمالسإلابوعشلاف؛هللاعيرشتىلإالسانلاةفسلفىلإعجرتبرغلا

نأل؛ماكحلابهذمناكامهموبوعشلابهذمناكامهمنامتكلامكحيفيهلودلا

.راودأالوراتسأالورارسأعوضوملايسيلوةلطعماهيفهللاماكحأ

ةنسرتسلارودنعنلعأحلفأنببوقعينأةقباسلاةرقفلايفيديوهروتكدلاركذدقو

ةنستطقساميإترمهاتنأحيحصلاو،ترهاتطوقسدنع(م١١٥٠٢-٥٠٠٤/_ه٩٠٩)

حففأنببوقعيو"خيراتلابتكعيمجيففورعموهامك(ه٩٠٩)ةنسال(ه٦٩٢٦)

،نييدييبعلانمافوخترهاتنمرفهنكَنويموكحبصنميفنكيملترهاتتطقسامل

نمضرعلاديعأ"نآلجراو"لصوامكوضفرفةمامإلابهوعيابينأسانلاضعبهيلعضرعف
تبرخومهعمجقرفتنأدعبمتالكلذنأهتفرعملو\فورظللهريدقتلضفرفديدج

فقوملكف.كلذلمهعابتأمسقنافهسفنةمامإلاتيبيففالخلاوةنتفلاتعقوومهتمصاع
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اهيفلشفلاةرماغممايقلامدعبسانللهتحيصنو،ةعيبلالوبقنعهعانتماوهماقملايفبوقعي

.حاجنلانماًريثكبرقأ

دنعةمئألانإفامامإناكولحوامامإنيحلاكلذيفنكيملبوقعيفكلذَلُكعمو
ةلزتمالاهلكمهماكحأومهئارآومهلامعأومهلاوقأو،ةعيشلاةمئأكنيموصعماوسيلةيضابإلا

.ةعيرشلاماكحأنمهيلعتنبناامرادقمباهتلرتمامو؛ةّيضابإلادنعاهسفنناهل

نأيفبنياممىرخأةردانلإتسيلروتكدلامالكنمةرقفلاهذهنأحضتياذهنمو

.ةفسلفلاوخيراتلابتكيفال،حلملاورداونلابتكيففنصي

:يلياملصفلاسفنيفلوقيو
ساسأىلَعيأ«ساسألااذهسفنىلَعمئاق"بازيم"لهأهلعضخييذلاميظنتلاو"٦

."رتسلارودبنورميمهنأ
حلفأنببوقعي":جئاتناهيلعينبيوتامدقممدقينأروتكدلاعاطتساةطاسبباذكهو

كلذو،رتسلارودنعنلعأثلاثلانرقلارخاوأيفةيمسرلاةلودلاطوقسدنعةيضابإلامامإ

ثادحأاهنإ،"سماخلانرقلايفمهثوكتادبنيذلابزأملالهأهلعضخورشاعلانرقلايف

.فوسليفروتكدلقعيوأنمآلإاهمهفيالةيخيرات

اونوكيمل"بازيميداو"لهأنإ:هللوقنروتكدللالماكاحوضوفقوملاحضتييكلو
ناكاَمئَِو،هنعنلعيملورودلااذهفرعيملحلفأنببوقعينأوكرتسروديفموييأيف

ةلاحيقخيراتلانمةريثكتارتفيفةيمالسإلابوعشلانممهريغناكامك"بازيم"ونب

لعجو،ينجاألامكحلاةرطيسنماهلكةيمالسإلابوعشلاو"باريم"ونبجرخدقونامتك

روهظلاةلاحالإاًعيمجةيمالسإلابوعشللىقبيالفمالسإلابةلماعاهيلعةمئاقلالودلاهللا

.هبوعشهيفزعتومالسإلااهيفزعيييلا

لايخلاءاروضكرفةبازعلاماظننعثدحتينأروتكدلادارأةقباسلاتارقفلادعب٧

مكحتورارسأنعهعمسيامبةعيشلادنعرتسلاراودأنعهعمسيامنيبجزمو.ماهوألاو

:يهروصلاكلتءازجأ{ةبازعلاماظنلاهلعجةخوسمممةروصبكلذنمجرخو.ةسينكلا

.نارفغلاوفارتعالالاومألاةيابججاوزلامدعوةبوزعلاولازتعالاودحوتلا،رتسلاراودأ
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هذَملزغتيلانيقرشتسملاعباصأو،ةسينكلاناولأحوضوبظحليميركلائراقلانأكشالو

لصفلاذهطويخلزغيذلاقرشتسملاىلَعلصفلارخآيفانلاحأهسفنروتكدلاوطويخلا

ةروصبرغلانعذخأيلبرغلاىلإقرشلانمرفاسهنأوهدوهجبنمروتكدلاهبماقاملُكو

يفبيرقلاهناكمنمهروصينأهلرطخيملو،قرشلايفبرغلاراظنمبهضرعيلقرشلايفناكمل
.برغلانمتهجواذإالإروصلالجستالو.ةيبرغروتكدلاةلآنأل؛فرشلا

اليلمعيوبرتماظنةبازعلاماظننأميركلائراقلافرعينألصفلااذهماتخيفنرسيو

طرتشيالوسانلالزتعيالو‘بونذلارفغيالو،لاومألايبيالو،راتسأالوهيفرس

ةلاحيفنوكيامكوهف©نيدلاكلاسمنمكلسموهالو،ةدودحمةرتفهلتسيلو،ةيبوزعلا

.روهظلاةلاحيفو،عافدلاةلاحيفو{ءارشلاةلاحيفنوكينامتكلا

نولازيالرئازجلالالقتسادعبهللدمحلاوروهظةلاحيفمهونآلا"بازيمونب"و

ىَّنَعءاضقلاوشةيصعملاةبراحموهروهظلادهعيفهتاطاشنمهألعلوةبازعلاماظنبنوظفتحي
ميلعتلانوؤشبوامومعدجسملاماهمبمايقلاىلإةفاضإلاب،اهلاكشأفلتخمةليذرلابابسأ

رسرودبدهعلااذهيفنورمي"بازيمينب"نأمويلامعزينمو،ميركلانآرقلاظفحو9نيدلا

:نيلجردحأوهف،نامتكةلاحيفمهوأ،يديوهروتكدلامهفيامكرتسوأ

ثباريمينببرشلارمضيءوسلجرنوكينأامَِو\ثدحتيامعلهجيلجرهنأاًِإ

ةيرئازجلاةلودلامهوينألواحيفكاهبموقتيلاةيتاذلاةمخضلاعيراشملامطحُينأيفبيو
لثمنوكينلو..نطابورهاظهل«لطبلايرئاحلابعشلاءانبأنممسقلااذهنأبةظقيل
.اهئازجأميدهتباهلكرئازجلامدللمعيداسفةموثرجلإلجرلااذه

-يرئازخلابعشلانأميركلائراقللركذننأانيلعيديوهروتكدلاقحنم:ةظحالم

نعهباتكيديوهروتكدلافلأامنيحيسنرفلارامعتسالاتحتناك"بعصمونب"هيفامب

امكنامتكلاةلاحيف۔ذئنيح-اوناك"باريمونب"ق«ايقيرفإلامشيفمالسإلاةفسلف

مهفةيامحةدهاعمنيحلاكلذيفاسنرفبمهطبرت"بازيمينب"نأمغرو،اهلكرئازخجلاتناك

،روهظلاطقسيملسمبعشيأىلَعةيبنجألاةيامحلاضرفبهنأل؛نامتكةلاحيفاضيأ

.ةيمساتناكولوةرطيسلاعاونأنمعونيأعمروهظلااهيفعمتجيطسولاحكانهسيلو
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كاعكلاذانسآلاعمتنقر
٢٠٦(ةحفصر)«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»ميقلاهباتكيفكاعكلانامثعذاتسألالاق

."مجعاهكولموربرباناكسدالبيفيرعلابدأللنوكيظحيأ":يليام

يفاهدكويو"قيدصتلابةريدجةقيقحاهاريو،ةّرَملوألئراقلايوهتستةقاربةرابع
اميفوأةيمُسسرلاةلودلادهعيفءاوس-ةيضابإلادنعدجياللعفلابهنأثحابلارظن

.بدألانمهدشنيام-اهدعب

ةراعدصصقالومجعكولملاحدميفتالوطمالورمخلافصويفتاعوطقمالف

.رمسلاسلابنعىورت

؟رعشلانولوقيالمجعلاوربربلالهو؟مجعكولملاوربربناكسلاناكأ؟اذهاذاملف

؟مجعلادنعاهنمرثكأبرعلادنعةيبدألاةورثلاتناكلهو

،سوفنلايفجلتخيامعفشكتريبعتةادأ-ةيبرعلاةغللااهنموةغلةيأ-ةغللانأكشال

امبرَورعشلااَهباوبتكوبدألااَهباوبتكفربربومجعةيبرعلاةغللاةيحانكلتمادقو

،برعلاهغلبيذلاىوتسملانعلقيالربربلامهيفامبمجاعألااهيفهغلبيذلاىوتسملاناك

نأهزجعيالهسنجناكامهمةلوهسباَهببتكيوةقالطبةيبرعلاملكتييذلاصخشلاو

.كلذلةيسفنلاعفاودلاهدنعتدجواذإرعشلااهبلوقي

ةغللااومدختساورعشلااولوازدقةيضابإلانإلوقأنأعيطتسأةقيقحلاهذهدكؤأيكلو

ارعشاولاقو،مكحلايفاديجاًرعشاولاقدقلممتالواعضعبيفاهوعوطولب.ةيبرعلا

تايعرشلايفةليوطلانوتملااومظنف{ملعلالاجَميفرعشلااومدختساوءاثرلايفاديج

ىرخألادئاصقلاتغلبو،‘‘هتيبفلأنيسمحىلإمهدنعزيجارألاتغلبو،اعورفوالوصأ

ةردقملاهذهبةيبرعلاةغللاعوطيذلاصخشلانأميركلائراقلاىريلهف‘تيبةئامنالثىلإ

مظنينأهزجعياةنيعمةددحمتاحلطصمو!ةداجةفاجةداميفتايبألاتائماَهبمظنف

نيعبرأوةينامُتيفةقفلاباوبأمظندقف6«يجسيلاومحنبفسويجاحلاخيشلا:بابلااذهيفمظننمرخآنم١(

.يضابإيربربوهو‘تيبىفلأ
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تدجواذإ}ناركسةدبرعاهيففصيوأ،ةيراجباهيفلزغتي،رعشلاناديميفةديصق
.هرطاخفاهسيساحأترجو6هسفنيفكلذعفاود

نآرقلارسفهئإمهضعبنعهسفنوهلوقيمجعمهئإمهنعلوقينيذلاكولملانإ
يلاعئارارعشلاقهنأباًنلاثفصيو،ةماهلئاسروتافلؤمهلنإرخآنعلوقيوركلا

نمةعبرأءالؤهف؛نيضاملارابخأوبدألاورعشلابحيهئأباعبارفصيومكحلاوحئاصنلا

.مجاعألاةيمتسرلاةلودلاكولمنمةتس

ةيبرعلاةغللاببدألايفبتكتوأ،رعشلالوقتنأىوتسملااذهبةقبطلاهذهزجعيلهف

هملعغلباذإىمجعألانأقدصياصخشنأبسحأال؟مهسفنأيفعفاودلاتدجواذإ

دجتيفدلويملهنألإءيشلالرعشلالوقينأعيطتسيالءالؤههيلإغلبامىلإةيبرعلاب

.ةمامقوأ

لاقهسفنيفعفادلادجوامدنعمجاعألاءالؤهدحأحلفأنأاذهةحصىَلَعليلدلاو

.هسفنكاعكلانامثعذاتسألاةداهشب‘لوحفلانمهريغهلاقامعةدوجلقيالاًرعش

نيذلاو©‘برعلاةريزجيفاودلونيذلانييقيقحلابرعلامهسفنأبرعلانأفشالو

ملو،ءارعشمهلكاونوكيملةقيلسلابوةديحولامهريبعتةادأيهةيبرعلاةغللاتناك

ةشيملأيأ©ريسيددعلإبدالابمهنملغتشي كللوأالإبدألاوعشلابمهنمإغتشي

.عفاودلامهسفنأيفتدجونيذلا

يفو!امومعةيضابإلادنعرعشلاوبدألاراهدزامدعنأىرننحنف،اذهىَلَعءانبو

مجعمهنأل؛ةيبرعلاةغللانعمهزجعنعارداصنكيملاصوصخةيمتسرلاةلودلادهع

.ربربوأ

وأمهريغنمرثكأةيبرعلاةغللانمنينكمتماوناكةيضابإلانممجعلاوربربلالَعَللب

نعثحبننابجيفكلذل..رعشلااومظنواهباوبتكنيذلانمريثكنمرثكألقألاىلع

.يوغللازجعلاريغيفمهدنعبدألاراهدزامدعبابسأ

مكحلاييرعشلااولوقينأاودارأوعفاودلامهدنعتدجونيحمهنإتلقدقل

؛'روصعلافلتخمىلَعاميقائارتبابلااذهيفاوكرتواوداجأواولاق،ءاثرلاوتايدهزلاو



__ويجيهيفاب_[221)_غيدتلابكيموهةيشاباا___
اوناكنإومهصقنتيلايهتسيلو.ةيبرعلاةغللايهلاةيريبعتلا79نونكمتم1
نمةعومجمرئازجلايفرضاحملارصعلايفمهلنأمعزأنأعيطتسأينتإلب3اربربوامجع .ةيبرعلادالبلايفمهلاثمأنعمهنزولقيالءارعشلا

ءارعشقفتاامدنعرعشلاةرامإيفيقوشلاسفانملوقيناكيذلايرئازجلارعاشلاو
:هتعيبىلعةيبرعلا

ءاقرولالزاغيضايرلانيلانمُعنمريمألاعمريمألااشن
ءاقشوةضاضمةايحلايضقأابنعمحانجلاصوصقمتأشنو

ءاولضيرقلللمحأتودغلةبابصميعنلاسأكنمتقذول

ءانبجلايعلباضرأايفتمغعةبيصمءالبلاىلعةايحلانإ
6يسرافلالهسيبأنماهيفةءافكلقأنكيملةيربربلاةغللابثدحتاذإَيضاَبِإيربرب

دنعواصوصخةيمتسرلاةلودلادنعرعشلاوبدألانادقفيفيقيقحلاببسلااذهامف

.؟امومعبرغملايفةيضابإلا

الةيسفنعفاوداهلو،اهيفلإشيعتنأنكميالتانيباهلامنونفوةفاقثلاناولأعيجانإ

كلذوأةفاقثلاكلتجرختملعفادلادقفوأةئيبلاتدقفاذإف،اهنملإثعبنتنأنكمي

.دوجولاىلإنفلا
تحنلاناكدقل،سانلاَلُكهكرديابيرقالثمبرضأنأعيطتسأةركفلاهذهحاضيإلو

قيرغإلاونامورلااهيفغلبدقو،ةرضحتملالودلايفترهدزايلانونفلازربأنمريوصتلاو

دقل؟ناديملااذهيفاوغلبينأبرعلاعاطتساىدميأىلإف؛نورخآلاهنعرصقاًوأش

تغلبو،ةيسابعلاوةيومألانيتلودلادهعيفاميسالويمالسإلارصعلايفةراضحلاترهدزا

هذهو..ءيشالهأببيجيفوسفصنملانأبسحأ؟مسرلاوتحنلانفيقةعيفرةبترم

{نوللاوةشيرلاوأةقرطملاوليمزإلايهاَمئإنيينفلانيذهيفريبعتلاتاودأو..ةقيقحلايه
وأسبجلانمةعطقوليمزإوةقرطمىلَعلوصحلاامهزوعيناتميظعلاناتلودلاتناكلهف



رئازجلايفةيضابإلا_[_}٢٦٢خيراتلابكوميفةيضابإلا

تحنلانعتزجعف،مسرللحلصيحطسونولوةشيرىلَعلوصحلاامهزوعيوأ؟رجحلا

.ةادألادوجومدعلريوصتلاو

راهدزامدعنأعقاولاو،تايهيدبلاطلاغيهنأكشالمالكلااذهلثملوقينمنإ

شيعيوتحنلابلطتتلاةئيبلامادعناوهاَمَئِإنيتقباسلانيتلودلايفريوصتلاوتحنلا

مدعونينانفلاسوفنيفعفادلادوجومدعم3اهيفشيعيوريوصتلابلطتتو،اهيف

.هبمهساسحإ

.ثيدحلايفهدصقنامقباسلالاثملاانلحضوأامبر

دجيملو،اهيفشيعيهلةحلاصةئيبةيضابإلادنعدجيملةصاخةفصبرعشلاوبدألانإ

١..نكيملفهباًساسحإوهلهأسوفنيقاعفاد

رعشلاوبدألااهيفشيعييلاتائيبلانماروصفرعينأديريميركلائراقلالعن

:يليامميركلائراقلاىلإف،ءارعشلاهاوفأنمرعشلاثعبتيلاسيساحألاوعفاودللةلثمأو

رمسللسلاجمةيمتسرلاةلودلايفكاعكلاذاتسألالوقيامكمجعلاكولملاذختيمل

ىجانتتو،ةرحاسلاتاوصألابيراوجلااهيفييغتو،ةقتعملاسوؤكلابناملغلااهيففوطي

ةنجاملاةعيلخلاتاكرحلابفادرألاوروصخلااهيفزتمتو،ةتماصلاتاغللابنويعلااهيف

نودريناندلاومهاردلارشنتةوشنلاهتذخأوةرمخلاهبتبعلاذإكلملاافكاهيفقلطنتو

،ةرصتعملارومخلاوةرشتنملامهاردلاورعشلاوبدألااهيفشيعيةحلاصةئيبهذهباسح

وألامجلاىلإوألاملاىلإفهلتمَلُكسفنيفرعشلاكيرحتلعفاود،ةرزتملاريغروصخلاو

ملف،ربرباهبعشومجعاهكولمييلاةلودلاكلتيفنكتملءايشألاهذهُلُكَو،لايرحلاىلإ
.عفاودلاالوةئيبلانكت

نأكلذو"مجعلاكولملاوربربلاةيضابإلادنعنكتملرعشلاوبدأللةحلاصىرخأةئيبو

نمءاملافرتغتاهتيبجراخقلطنتنأةيضابإلاةأرمللحمسيملتمزتملايضابإلاعمتجلا

نيبليلعلاميسنلاقشنتوأ،قئادحلانمروهزلافطقتوأ{ةنجألانمرامثلايجتوأعبنلا

اهبماهو،ةرظنلوأنماهبحأهنأاهركذيفيرظليمجباشاَهبيقتليف؛دورولاوقبانزلا

للدتتمتليامتنوليازتتوكرحتتوجئغتتوئموتوئمويولوقتولوقيم،ةرطخلوأنم



رئازجلايفةيضابإلا_[٢٦٢)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

ةئيبهذه،ظفحيوضيفتسيلزغو،ىورتراعشأو،ىكحةصقكلذنعأشنتوعنمتتو
الوةّيمسسرلاةلودلادنعدجوتملوقللعفاوداهيفرعشلاوبدأللةحلاصىرحأ

يضابإلاعمتحملاحمسيملورعشاهيفعبنيملوبدألااهيفرهدزيملف.ةيضابإلاتاعمتجملا

فافضوةنجألافراشمنيباَهبيرجتمهبلاءاروقلطنتنأءانسحلاةيبصللتمزتملا

يقليف،ةيشاملانمائاعطقىعريميساقتلاحضاو\تالضعلايوقباشاَهبيقتليف،ةيدوألا

لازيالمثءاهؤايحلوألايفعنتميو،اهسيساحأاهلبيجتستةقيقرلاةلزغلاةملكلاباهيلإ
اهلصفتو،لزفلااهطبريو،لمألااهبعاديهبناجىلإسلجتوبيجتستفاهلفزعيىح

ضجورخلانعةاتفلاعنمتفلهألاىلإغلبيواهربخضيفتسيىتحسانلاملاوعنعىوجنلا

نيدوجومانوكيملعفاودوةئيبهذمه..ةعولامهرثكآوابحامهقدصأنمقلطنيرعشلاأدبيو

متهينأالو،رعشلالوقينأعيطتسياليربربيمجعأهنأبكاعكلاهفصويذلاعمتجايف

١.بدالاب

يفةيضابإلااومكحنيذلاو؛مجاعأمهبكاعكلاذاتسألامهفصونيذلاكولملانإ

قيرطنعاهيلإلصيالةبجحُمروصقيفاشورعمهسفنألاوذختيمليمالسإلابرغملا

هنازيمبرعشلانمتيبلاعفديبسكتمرعاشوأ،ةيمهووأةيقيقحةمعنركاشًلإةيشاحلا
هحدمتيذلاكلملاىلَعهبذكدادزيو،هسفنىلَعهبذكدادزيامردقىلعو‘بهذلانم

.ةيرعشلاةديصقلاوأةعطقلاةميقدادرت

رصحلاىلَعنوسلجينيكاسملامجعلاكولملاكئلوأناكاَمئإَو«نكتملةئيباضيأهذه

.ةرشابموةهفاشممهلكاشمنوقلتيو،امعيمجسانلابنولصتيودجاسملاي

اهّئكَنو،هلوقلعفاوداهيفنوكيدقو،رعشللةحلاصنوكتدقاضيأىرخأةيبكلانهو
اهيفعمجتيغارفلانمتاقوأةيضابإلادنعدجويملفسانلاءالؤهدنعنكتملاضيأ

©راهتوأليلنمةعاسراقولاودخلانعهيفنولختيءيربلاريغوأءيربلاىوهللسانلا

اسفنتمرعشلاهيفدجيلافطألابعلكبعالكحاضرمتسمثبعيفمهسوفناهيفقلطنتو

.هنعاريبعتوهل

.كلذَلُكنمةيدجرثكأاوناكمهنإ



_رئازجلايفةيضابإلا__(٢٦٤_)خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةيضابإلادنعدجوتملتائيبيهو©شيعيوبدألااهيفرهدزييلاتائيبلاضعبكلت

فليوطلاةيضابإلاخيراتىلإانعجراذإوكرهدزيوىوقيوبدألااهيفتبنيدجوتنيحو

امإكعئارلارعشلانمتاعوطقموأدئاصقدجتدقيمتسرلادهعلاهيفاميمالسإلابرغملا

امنيحهنأاذهيعمو"حئاصنلاومكحلايفائِإَو،ناوخإلاةحزامُميفاَمإَوةعيبطلافصويف

بدألانأاذهزركنعجتنو..امّنوتبنرعشلانمعونلااذهلةحلاصلاةئيبلاتدجو

ناكسنألسيل،امومعةيضابإلادنعوةيمتسرلاةلودلايفرهدزيملرعشلاةصاخويبرعلا

يقوشوينتملاوسيقلاؤرماهلاقامعةعورلقيالاًرعشلاقنمربربلانمنإفربربمهدالب

ءانبأهنعزجعيةيبرعلاةغللاباًرعشلاقنممجعلانمنإفمجعاهكولمنألالو،رازنو

نمةرمثمةقداصةمدخهومدخويبرعلابدألاباومتهانيذلالعلوناطحقوبرعي

ةيمتسرلاةلودلايفارهدزيملبدألاورعشلانكلو،برعلانمهومدخنممرثكأمجاعألا

سفنيفهريثييذلاىقيقحلاعفادلاوهلةحلاصلاةئيبلادقفهئأل؛اًمومعةيضابإلادنعو

.هملقوأهناسلىّلَعتاثفنليسيفرعاشلا

دهعيفرعشلااهيلعناكيلاةلاحلاديعبنموأبيرقنمهبشتةروصلاهذهلعلو

.لوألااهرطشىفاميسالةديشرلاةفالخلا

لقيالاًوأشتغلبو،ةلودلاكلتيفترهدزادقبدألانمائاولأكانهنأعنميالاذهو

©بتكلايفلثمتييذلايدحلابدألاوهكلذ،ةيبرعلالودلانمامتاليثميفهوأشنع

،تايناوخإلاوءاثرلادئاصقوةيوبنلاحئادملايو،حئاصنلاوبطخلاوظعاوملاو،لئاسرلاو

.حئاصنلاومكحلاصخألاىلعو



رئازجلايفةيضابإلا_[٦٢}ه_]خيراتلابكوميفةيضابإلا -_

صعرمانخملجارولكلا5

:ناونعتحترمعراتخمدمحأروتكدللباتكيدييفعقوقباسلالصفلاتبتكنأدعب

يفهيلإترشأامررقيهنأتيأرفيضابإلابدألانعهيفثدحتت،«ايبيليفيناقثلاطاشنلا»

ءاجدقفهضعبىلَعئراقلاعلطينأتببحأف،اهارجأتاساردىلإادانتساقباسلالصفلا

:امهلوأءةداملانمناعون(بدألا)ناونعلااذهتحتلخدي":يليام٧٧!١(ةحفصين)هيف

.هدقنوههيجوتوبدألاخيراتبةقلعتملاتاساردلا:امهيناثو.رثنورعشنميبدألاجاتنإلا

دودحيفتناكنإو.ةيرثنلاوأةيرعشلاهتداميفءاوساًريفوناكدقفيبدألاجاتنإلاامأ

‘ىرخألاةيبرعلانادلبلاضعبيفهرئاظننمةدوجلقأواًمجحرغصأانتلصولاةداملا

‘نوفلؤملااهلقانتيتاراشإوءامسأوارابخأكانهنأل؛انتلصويلاةداملادودحيفلوقنو

اهضعبرمطو،اهضعبعاضةريثكىرخأةدامدوجودكؤتبدألابتكنوطباهيوحتو

.تاطوطخملاوبتكلانئازخلخادرخآلا

هريغنعنيّبضابإلليبدألاجاتنإلالصفننأانيأر-نكمأامحتاميمعتلانعدعتبنقحو

:امهونييسيئرنيمسقىلإثحبلاانمسقاذهلو،هزّيمُتةصاخءاميسنملوأللامل

.نيتضابإلالظيفبدألا١

."ايبيلءاحنأرئاسيقبدألا٢-

هنمالكلوانتيسقنيتضابإلادنعرعشلاو{هيعونبرثنلاامأ":يليام١٧٨(ةحفصيرلوقيو

حمسيردقبانلعجارملافاعسإمدعوانيديأتحتيلاةداملاةردنلارظن،ةدحاوةلمجيف

."جئاتنلاصالختساوةنراقملاويخيراتلاعبتتلاو،ليلحتلاب

ةليئضدجبدألااذهنعانتامولعمنيتضابإلالظيفبدألا":ةحفصلاسفنيفلوقيو

عجارملاهذهنمريثكىلَعلوصحلاةبوعصلو{ةيحاننمهنمجذامنتظفحيتلاعجارملاةلقل

ادعاميف-ةثلاثةيحاننم-مممدأليجستبماعهجوبنييضابإلاءانتعامدعبوةيناثةيحاننم

.يميلعتوأيسايسوأينيدضرفهلام



رئازجلايفةيضابإلا[]_٢٦٦خيراتلابكوميفةيضابإلا

ءاجهنإو،رعشلابناجقافدقنيتضابالادنعرثنلابناجنإ:لوقننأاننكميكلذعمو

."ةبوجأوأمكحوأةيميلعتصيصاقأوأةيناويدلئاسروأاياصووأبطخلكشيفانيلإ

:يليامرثنللةلثمأفلؤملادروأدقو

.داهجلاىلَعمهثحيسلبارطيلاهأيفيرفاعملاباطخلايبأةبطخ١-

.ةيمتسرلاةلودلايفةيعمحجلابطخلانمةبطخ٢-
.ةافولاهترضحنيحباهولادبعمامإلالماعحمسلاةيصو٢٣-

.ةبازعللتناكرباثةدحلاةيصو٤-

.هموقليتاوللادّمَحُميبأةيصو٥

.نولوطنبسابعلايبأىلإسايلإروصنميبأةلاسر٦

.رصننبثافنىلإحلفأمامإلاةلاسر٧

.سلبارطلهأىلإباهولادبعمامإلاةلاسر٨

.ثالثلاةوسنلانامأةصق٩

.ركبنبدّمَحُمهللادبعيبألمكح.١-

.نراشإلاقاحسإيبأةحيصن١-

.يغاوزلانيزوتريخلايبأةحيصن٢-

لاقفرعشلانعثيدحلاىلإلقتنامت،هاريامباهيلعقلعةقباسلاصوصنلادروأنأدعبو

دهاوشلانإفيضابإلارعشلانمانيديأتحتامةلقنممغرلاىلع":يليام١٨٨(ةحفص)

نوقوذتينمةيضابإلاماكحنمناكةنو،رابكنوّيضاَبإءارعشكانهناكةنأىلعلد

رهظدقوءاطعللابلطمهودصقنمبناجألاءارعشلانمكانهنأوهيلعنوزاجيورعشلا

اهعيجشتوملعللامناضتحااهنعفرعنلاةيمسرلاةلودلامكحتحتحضاولكشبوكلذ

يذلايضابإلارعشلانموفيلأتلاوعالطالاوثحبلابفغشلااهماكحنعفرعو،بدألل

:يليامانلصو

.اهننامعلادمحأنبيلعخيشللريطشتوحلفأمامإللةديصق١-

.ليعامسإنببويأناميلسيبأءاثريفميهاربإنبفسويبوقعييبأةديصق٢-



رئازجلايفةيضابإلا[٢٦٧]خيراتلابكوميفةيضابإلا

.هرثنورصنيبأرعشنمةريثكجذامن٢٣-

.ىلاطيجلاليعامسإرهاطيبأرعشنمجذومن٤-

."نورابلاءايركزنبدُمَحُمهللادبعيبأرعشنمجذومن-ه

:لوألاصنلانعءاجامموهيلعقلعوهدقنوةقباسلاصوصنلانمصنَلُكشقاندقو

يريرقتلاعباطلااهيلعبلغيناكنإوءاهبحاصةيرعاشنعفشكتفحلفأمامإلاةديصقامأ"

."يظعولا

فقيهتلعجةربعمةيلايخةروصيفعضودقفيميلعتلايبيذهتلاهفدهنممغرلاىلعف"

:هلوقةدوخلايفهيناديوبرعلادنعةروهشملاةمكحلاتايبأعمةاواسملامدقىَلَع

ازافسأريعلانيبلمحيريعلاكاهنزختفحصللاًغماجنكتألو
يهفءاثرلايفميهاربإنبفسويبوقعييبأةديصقامأو":ناثلاصنلانعءاجاممو

."اهيلعانرثعيلاةيرعشلاجذامنلانمريثكنمصلاخلارعشلاىلإبرقأ

امبرقأ-اهمظعميف-اهلعلفحوننبحتفرصنيبأتايبأامأو":ثلاثلاصنلانعلاقو

نسحورعاشلاةضراعةوقبهتءارقءانثأسحتتنأفمكحلاوظعاوملايفهرعشنمانلصو

كلذبناجىلإهيف...ةقفدتمةيرعاشو{ةقداصةفطاعباهضعبيفسحتو،هظافلألهرايتخا

:يهومهدنعرخفلاتافصوةيضابإلادنعرعشلاموهفمنعحيرصثيدح
يفةكراشملاوأ،تاذللاىلإنوكرلامدعو،رايخألاةمزالمو،ملعلابلطبفغشلا

."بابشلاوهلوابصلاتارماغم

تايبأنميهف.ةثالثلايلاطيجلاتايبأامأو":يليام(٠٢هصرعبارلاصنلانعلوقيو

كانهنأنظأالو{هتجلاعميفءامكحلاوءارعشلارثكأتاعوضومجلاعتيهو.ةيداعلاةمكحلا

."هدنعفوقولاقحتسيتايبألاهذهيفاديدج

لوألااهئزجيفدعتفينورابلاةديصقاًمأو":يليام٢٠٥(صرسماخلاصتلانعلوقيو

نإومولعلاتاموظنمىلإبرقأفتايبألارئاسامأومظنلاىلإاهنمرعشلاىلإبرقأايب١٤

؛ةصاخةيمهأتاذىلوألاةرشعةعبرألاتايبألادعتو،نايحألاضعبيفةفطاعنملختم

هنمداجلاعونلابالإمهبيحرتمدعورعشلانمةيضابإلافقومنعحوضويففشكتاهنأل



رنازجلايفةيضابإلا(×٨٦+ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

وهللايفمهبابشاوضقنيذلاءارعشلاىَلَعةمئاللابىحنتيهو،افدهمدخيوأةياغققحييذلا

نيذلاكتلوأمجاهو،ناجُمْلاءارعشلابضرعتو،ءاسنلاةقحالمورمخلاةرقاعمو،بعللاو

نيعذقملانيئاجهلاوأرعشلابنيبسكتملانيحادملاكئلوأومهبحءارويرخلايفمهرمعاونفأ
وهيقيقحلارخفلاعضومنأل؛مهلئابقوممهياسنأبرخفلاباورهتشانيذلاكتلوأمجامتامك

ةقيقحنعانلفشكتتايبألاهذهلَعَتوباوصلاونيدلالهأىلإءامتنالاو،حلاصلالمعلا
:يهةماه

ضارغأللنوحاترياونوكيملمهئإو،نيتضابلادنعرعشلاضارغأمظعملناكماله
رمخلاسلابفصووحدملاوءاجهلاورخفلاولزغلالثمةداعءارعشلااهيفديجيلا

ضعبىلإةفاضإلابةمكحلارعشويييدلاعونلانمناكمهرعشمظعمنإو،ديصلاتالحرو
حلاصلالمعلابرخفلاوفصولاوبرحلاوءاثرلالثممهديلاقتشدختاليلاتاعوضرللا

."ةديقعلايفصالخإلاو

هلأيهيملو«ضومهنلاةصرفهلحتتمليضابإلارعشلانإ":يليام٢٠٨(ةحفصيف)لوقيو

مهئارعشرعشليجستبنيّيضاَبالامامتهانأىرخأةيحاننمودبيامك،رهدزيلبسانملاوجلا
."هبمايلاتنبعوهجذامننمريثكدقفيفببستىمح!ةياغللاليئضناكهظفحو!هتياورو
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رئازجلايفةيضابإلا(:٦ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةيرغلادبعصمرب
ةعقوقلانمنوجرخياوأدب-يمالسإلامهخيراتنمثلاثلادهعلايف-"بعصميب"نإ

ءاحنألاىلإنوقلطنيمتةعنامةرصاحلابجنممهلوحةعيبطلاهتبرضيذلاجايسلانوقرخبو
.ةراجتلانوفرتحييرئازخلارطقلانمةفلتخملا

اًعالطتساو،ذفنملاسملتنوكينأهبشيقيضقاطنىلَعرمألاادبميفمهقالطناناك

يفةبرجتلاتحجنف،ةيصخشلاةبرجتلاويدرفلاحومطلاليبسىّلَعمتيناكو،لوهجل

رئازجللةماعلاةيداصتقالاةكرحللةبسنلابومهيلإةبسنلاباًرهاباًحاحبيداصتقالاناديملا

.ةظوحلمةبسنبتدادزااهلخادمنأل؛نيحلاكلذيفةمكاحلاةيكرتلاةلودللةبسنلابو

ولدلاوةاحسللاهيفقرافييذلامويلاىلإعلطتييعصملابابشلاَلُكمايلاعمحبصأو

دالبىلإ‘ةيمويةرركمةبيترةايحهيفايحيهنأىرييذلاعمتجملااذهرداغيولجنملاو

يفهلمعنمهبسكامببويجلاخفتنمةبرلانمتاونسدعبدوعيل-امنومسيامك-"لتلا"
؛زازعإومارتحاوميركتلكبهنولماعيهلوحاوفتلادقهينطاومدجيفهنطوجراخةراجتلا

وفهّتو،ةحجانلاهترماغمةصقعامسىلإةقوشتممهناذآهيلإيغصتو‘باجعإلابمممويعهقمرت

.قوشلاوفطعلاوةبحملابممبولقهيلإ

ةيرقكبابشحبصأونطرلاجراخقالطنالايفةحماجلاةبغرلاهذهتديازتامدنعو

نعاًمويصقنتةنيمألاةيوقلايديألاتراصفرارمتسابدالبلانمنوللستيو3اهيلعنوسفانتي

ددعكلذنعجتنينأنوحلصملاونوركفملايشخف؛هريغيفديازتتامرادقمبنطولايفموي

فرعتلاىلإو،هتلمجبعوضوملاةساردىلإاوعراسفهسفننطولابقحلتلكاشملاوراضملانم
نألبقةبسانملالولحلااهلاوذختافةكرحلاهذهنعمجنتفوسلاةعقوتملالكاشملاىلَع

.اهراثآنمدحلاالو،اهفقونوعيطتسيالفمهيلعيصعتستف،مهيديأنمجرخت

ىعاهنمنوفاخياوناكييلالكاشملاوأتافوختلاكلتضعبضرعننأعيطتسنانلعلو

رجاهينأةرجهلايفبغارلكلاوحمسو،برافلاىلَعلبحلااوقلطأمهاذإ-مهتمأومهنطو

(عجارملا).يرئازحلالامشلاندم:يأ١(



رئازجلايفةيضابإلا_(٣٧٠)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

وأةياعرنودو\طرشوأديقنوداذكهباستكالالجأنمبارتغالاعوضوماوكرتو

:يلياميف-ميظنت
نممهنموحجنيوبرتغيفحومطلاهلمحينمسانلانم:لشفلاببسبفارحنالا١

نودبهنطوىلإدوعينأهيلعزعيوقفخيفلهسلالمعلابريفولاحبرلاعقوتيوحومطلاهلمحي
فيرشلاريغباستكالاىلإفيرشلاباستكالانعفارحنالاىلعلشفلاهلمحيف،لام

هدلبىّلَعاضيأةبكننوكيامك.اهيفشيعيواهيلإرجاهنلادالبلاىلَعةبكننوكيكلذبو

.ةيقنلاهنطوةعمسىّلَعراعةمصوحبصيوهنمرفاسيذلا

نمقيضيو،ةقاشلاةعارزلالامعأَمَينمسانلانم:لمعلانماًبرهَتبارتغالا٢

يأبهتعارزنمصلختينألىعسيف،هنطويفاهايحييلافشقتلاةايحنموشيعلافظش

ءالؤهسيلو3"لتلا"يفندملاكلتنمةنيدمىلإقلطنيوهيدللصحتامذخأيئةقيرط

ىلإنورطضيث،هوعمجاممهنمعيضيومهضعبلشفيف،ةراجتلاةسرامملايعيبطنيلهؤم

اوناكامنأةيسفنلاةمدصلاىلإةفاضإلابنودجيف"مهعمةبيخلالايذأنورجيمهوةدوعلا

هنودجيدقو،مهريغلهوملسوأهوعابنيحىرخأديأىلإلقتنادقةعارزنمهيلعنودمتعي

ىلإاجاتحمحبصأثيحبهيلعترثأدقةبرغلاةدميفلامهإلالماوعنكلو"مهراظتنايف

نممهعوجردعبسانلاكئلوأةلكشمحبصتاذكهو..تاونسةلعلهلغيامقوفتتاقفن

.اهقوفتدقوةبرغلارايديفمهتلكشميواستةلشافلامهتبرجت

تحجننملةبرغلارايديفةايحلاقورتدق:شيعلاةيهافرلابلطةبرغلادالبناطيتسا٣

نمعونلااذهددعرثكيو"جيردتلابمهنطونورجهيوةمئادلاةماقإلانوذختيف،اهيفمهلامعأ

بيرختلواعماَهَتَأكةماقإلائةماقإلالئاسوذاختا.2بارتغالاحبصيىنحسانلا

.خيراتلارابخأنماربخمهنطوحبصيىتحليوطتقولاحلاكلتىلَعيضمينلو،نطولل
ةنيدمكلذىلَعلاثمبرقأوةريثكنادلبللعفلابعقوامك،رامسألاصصقنمةصقوأ
."ةئاردَس"
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يعارزلااميسالونطولايفجاتنإلانأكشال:ةلماعلاديلاناصقنبجاتنالاصقانت٤

ةئإَقةرجهلابةلماعديلكلحمساذإو،هنعىلختتيتلاةلماعلاةيوقلايديألارادقمبصقنيهنم

١.بارخلايناعمنمىعمكلذو،لماعهيفدجويالموييتأي
۔يكرئلاويلعفلااهيمسقب-ةيصعملاباكترابابسأ:يقلخلاوينيدلالالحنالاه

كرتاذإف؛فايرألايفيهاًممرثكأندملايفةرفوتموةروسيميقلخلالالحنالابابسأو

ضعبباكترالهستساو،لئاذرلانمريثكيفطروتةايحلاتايرغمنيبهسفنبابشلا
نملعقيامكءاهنعىلختينأعيطتسيالحبصأفاهضعبداتعاوأاهداتعاامبرو،يصاعللا

/.اهريغوأرامقلاةلوازموأرمخلابرشوأناخدلابرشيفطروتي

جالعلاةباثمب:امهلوأميظنتلانمنيعونبةقباسلالكاشملاوتافوختلاعيمجتحلوعدقو

لكاشملاوأةلكشملاثودحنودو‘هنمفاخيامعوقونودةلوليحلاهنمضرفلا،يئاقولا

رهظتةردابلوأللوقعملالحلابةردابملاهنمضرغلاوءاودلابجالعلاةباثمب:امهيناثو.ةعقوتملا

اميفلواحنفوسو..اهمجحناكامهمةلكشملامسحوأةعقاوةلكشموأهنمفوختمنم

:يلياميفزاجيإبامهنمةدحاوَلُكضرعننأيلي
نمعوضوملااذهيفناونعلااذهبرغتسيميركلائراقلانأكشال:لحنلاايالخ(أ)

ثدحتتاَمَئَولحنلالسعالولحنلانعثدحتنالانهنحنف؛كلذيفُقَحْلاهلوباتكلا

ترعتسافهنعثدعتأسامو،لحنلاايالخنيبةرهاظةمماشمتدجوينكلورشبلانع

.ناونعلا

ءودهلابوشةكرحلاتاقوأيفةكرحلابجعتيلارجاتملاكلتماقملااذهيفلحنلاايالخبدصقأ

لامعلانمددعاهنمرجتمكيفدجوييلاو،قيقدميظنتبسحءودهلاتاقوأيف

نوكيدقمهنمدحاوةسائرتحتلمعلابابرأنمددعهيلعفرشي"عانص"مغومسي
ةرادإفولمعلاناديميفمهمدقأو،ةربخمهرثكأنوكينأدبالهئكَنَوانسمهربكأ

.ملاعلاودلبلايفداصتقالالاوحأتابلقتبمهملعأورجتملا
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نوكينأيعوردق،ةيعاوةدايقوقيقدماظنبةيرشبةعومجمهيفكرحتتيذلارجتملااذه

:اهنطواَهبحلصيلو،اهايندواهنيداهيلعظفحيلةيرشبلاةعومجملاهذهليغبنيامعيمجهيف

صرحدقو،قلخلاونيدلاولاملااهيفعمجتةيرشبةيلخةقيقحلايفوهف.صاخلاو،ماعلا

.قلخلاعتارمولاملاعتارماهدارفألاوددحينأاهوممصم

رئازجلاندمنمةنيدملكيفمهعناصمومهرجاتمنوكتنأ"بعصمونب"ىعاردقل

ةديدملاقرجاتملاوأايالخلاعومجبنمو،عونلااذهنمةيلخ-مهالبجراخ-اهريغو

هيلعفرشييلمعميظنتاعيمجمهنيبطبري،دلبلاكلذيفنويبايملانوبرتغملانوكتيةدحاولا

رصعلاةالصيهولقألاىلَعتاقوأةنالثقةالصلاهيفنودؤيدجسمو"ةفرحلارابك"

وأسوردةريغكنايحأيفاهضعبوأتاولصلاهذهبقعيو،رجفلاةالصوءاشعلاةالصو

.اياضقلاتامهميفةلوادمللةحيسفةعاقو..تاداشرإوحئاصنوأظعاوم

:ةيتآلاسسألاىلَعمهعناصمومهرجاتموأكلتمهايالخاونبدقو

نمددعةيلخكلولحمرُكلنوكيىتحةكراشملاىلَعةعانصلاوةراجتلاءانبه

ذخأينأمهنملكىلعلهسيىتحاهيلعفارشإلااوبوانتينأمهيلعلهسيكلذو،نيكلاملا

يفمهلامعأىَلَعراجتلاضعبهيففرشييذلاتقولايفف،نطولايفرارقتساللايفاكانقو

مهنطويفاهبنوعتمتسيةزاجإيفاونوكينأهئاكرشوأهكيرشلةصرفلاحاتتلتلا

ةرتفاهريسليفكيامتاميظنتلانماهلنوذختيو،نطولايفمهلامعأىلَعاهيفنوفرشيو

ةماخضبسحبرصقتوألوطتءاكرشلاءالؤهلحانتيلاصرفلانأىلَع،نمزلانمىرخأ

.ءاكرشلاددعولامعألا

نعضئاف(يعانصوأيراحتَلحَمم)ةيلخَلكيفنوكيثيحبعانصلانمراثكتسالا
نمتارتفيفمهضعبنعءانغتسالانملحملانكمتيلكلذو.العفهيلإجاتحملالامعلاددع

عانصلاءالؤهبلغأو،هدلبيفةزاجإيضقينألامعلاكئلوأضعبعيطتسيىتحةنسلا

ىللنوجاتحيمهفةقهارملانودمهضعبو©نيجوزتملاريغمهيفوريغصلابابشلانمنونوكي

فمهرسأةدعاسمو،مهيلإمهرسأقوشومهقوشءافطإلةبراقتماهنكلو.ةريصقتازاجإ



رئازجلايفةيضابإلا7خيراتلابكوميفةيضابإلا

رثكأمهويراجتلامهطاشنيفمهلامعأةلوازملنودوعيمتةريصقلاممتازاجإءانثأمهلامعأ
.هتسارديفرمتسيلدوعيوهفمهنمةساردمهلتناكنمو،اهيلعالابقإدشأوةيويح

نونوكيامدنعمهريغلافطأوأمهلافطأمهعماوبحطصينأرجاتلاباحصأبلغأصرحي

ةباتررييغتىلإةفاضإلابكلذبنودصقيمهو،ةبرغلارايديفمهرجاتمىلإةساردلابنيطبترمريغ

مهديوعتو،مهيفداصتقالاةكلمةيمنتو،ةيراجتلالامعألاىلَعمهبيردتلافطألاكثلوأنعةايحلا

,ةايحلابلاطمىلعلوصحلايفسفنلاىّلَعدامتعالاىلعوةبرغلايفةايحلاو{ةرماغملاةايحىلَع

.لامعألاةرادإيفهقبسيذلاليجلافلخيعاوليجنيوكتكلذَلُكنممهأو

يفةراجتلايفلمعلالوازيملةايحلاتالاحبنملاحبيأيفادحاواًيبعصمدحتنألقو

يهلمعءانثأوهو،هتلوفطنمىطسولاتاونسلايفكلذناكولو،هرمعلحارمنمةلحرم

نوردقيامكى(ةفرحلاةعامج)هردقيامبسحاهيفهلمعنعارجأىقلتينأدبالةراجتلا

.رابكلانيميدتسملالامعلاروجأ

نمامزالمهدنعةبرغلاتحبصأو،اهيفةرماغملاوةراجتلابحمحلايجأيفلسلستكلذبو

هنوديرييذلاطمنلاىلَعلجرلانوكتينأنكميالو،امنودبةايحلاميقتستال5ةايحلامزاول

دحاودلبراطإيفةكرحلاىلَعهتردقبرجو،بارتغالاةايحنمهطسقذخأاذإالإمهلايجأل

ىسلَعقيضتالةايحلانإفءةمظنملاةهجوملاةيلمعلاةيبرتلانمبولسألااَذَهيو&دودحمقيض
.ةحيرممثةفيظنوةفيرشةايحلاقيرطقشينأليفكهنإو،يباريم

مهلامعأيفنيبرتغملاحابنمهلنمضيلهوعضويذلاميظنتلاوهو:ةينهملاتاباقنلا(ب)
ىلعوميوقلاقلخلابظافتحالاىلعو،نيدلاىلَعةظفاحملاىلَعدعاستةبسانمفورظةئيهتب

.رارضألاولكاشملاهبنجيو،هبساكمبعشلللفكياميظنتبارتغالاةيلمعميظنت

هعقاوفنكيمللصفلااذهيف(ةينهملاتاباقنلاناونع)هلتعضويذلاميظنتلااذه

.تاباقنلاماظندعبفرعيملدهعلاكلذنإفتاباقن

اوشخةرفاودادعأبمهدالبجراخاوقلطنينأمهؤانبأرطضانيح"بعصمينب"نكلو

يسب"نمةيلاجهيفدلبَلُكيفمهلنوكينأاوصرحو!ةايحلاةمحزيفعايضلانممهيلع
.اهيحاونعيمجنمةيلاجلالاوحأىلعفرشتحالصلاويأرلاوةربخلالهأنمةئيه"بعصم
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؛اًريبعتقدأوعوضوملابفرعأ-هاعروهللاهظفح-نمحرلادبعيلكابخيشلاانذاتسألعو

هذنَمبيالتبذخأللو":لاقعوضوملايفلئسأنعهتاباجإىدحإهلاقامميركلائراقلاىلإف

ةملكلااهن(ةفرحلاةعامج)ىعدتةعماجوأ،ةعامجةيسيئرلازكارملايفاوناكةعساولاةكرحلا

لامعلانيبعقتلالكاشملاُرضفت،مويلاةباقنلابهبشأيهةمكاحلاةطلسلاىدلةعومسملا

نوعيطتسيالنيذلانيفعضتسملاعجرت،نيلطاعلللمعلادجوتوروجألاردقتو{مهيمدختسمو

نيعكستملاىلاسكلادرطتنأانايحأرمألااهبغلبدقومهنطوىلإاليبسنودتهيالوةليح

.مهباًحلاصهتأتراامغيوستيفددرتاليلاةطلسلاديىلَعةمألاهجونودّوسينيذلانيكتهتملا

دراوتاهيلعرثكييلانادلبلانمةيداصتقالاةكرحللزكرمكربتعتةدلبكيفمهلاوذختا

راد"اهيلعقلطياَناجَمةيضابإلانمنييبايملانيرفاسملالورتلاراداًمِإنييباريملاراجتلا

دحاونآيفخابطوميقاهيلعو،ةراهطلالئاسووقفارملابةزهجبوةالصللةعاقاهيفو،"شرعلا

تاذةرامعيفناكاَمبرَوةالصللادجسمامو.جراخلاىلإجايتحالانعمهلكأيفمهينغي

اهيف،ةسورحموةنصحُممهاتومنفدلةربقمو،ةّيضابإلانمنييباريملانيرفاسملالوزنلققش

يفكلَذزُكىلإاوفاضأدقلوكمساوملاودايعألايفاميسالةماعلاممتاعامتجالحيسفناكم

شرعلارايدودجاسملادعنانبهذولو..مهتئشاناهيفرثكتةدلبلكبةسردمريخألادهعلااذه
لب،رئازحجلاىلَعاورصتقيملمهنأىلع؛تارشعلاتغلبلاهزأشنأيلاسرادملاورباقملاو

ىلإتحو،\برغملاىلإو،ماظنلااذهلثماهيفمهلناكف،يسنوتلارطقلاىلإةعجنلااودعبأ

جاوفأهلب،ةربتعمةيراحتزكارماوأشنأفنييباريملاراجتلاةكرحاهيفتطشنذإ؛اسنرف

مهلاوذختينأ-هللاءاشنإ-نوثبليالفوسو.ةيداصتقالانيدايملاىتشيفمهنمنيلماعلا

.ديعببمهتمهىلَعكلذامو«سنوتورئازجلايفمهلامرارغىلَعارايد0لسنرفيفوبرغملاف
مهلناكف!ةنيدملاو،نمو،ةكمو،ةدجكةسدقملانكامألاىلإكلذنمدعبأىلإاوبهذلب

امكةناهإلاولامهإللنوضرعتيالف(مهجيجحيوأتتائملاعستةبحرراداهنمَرُكيف

.ةحارلانمضتوةدابعلارسيتييلاقفارملاةماتَجَحْلامساوميفمهريغريثكضرعتي

نمددعو،تاعامتجالاوةالصللةحيسفةعاقاهيفةبحررادسيرابيفمهلتحبصأفةينمألاهذهتققحتدقل١(

.قفرلاكاعيمجةزهحشفايضألالوالفرغل
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بسكألب-مهبسكأيذلامكحملاماظنلاو،ةيلاعلاةمهلاهذهمهيفمهناريجربكأدقلو

هذهغولبنوعيطتسياوناكامو،اهرسأبةيمالسإلافئاوطلاباجعإءاعمجرئازجلا

مهللامهلأ،ةفرشملانيدايملاهذهيفءاخسبمهينسحملذبومهنماضتومهنواعتالولفادهألا

//.اهفرشوامتدحوواهنيدىلَعةظفاحملاةمألا

اهيلإنورجاهياوذخأيلا-صخألاىلع-رئازجلاةمصاعيفنيتضابإللناكدقو5اذه

دقفةيكرتلاةلودلانيعيفمهتناكملاًرظنو،ركنتالةناكمفارتحالاوباستكاللرمألالوأ

رظنيفاهرطخاهلناكنإوإةعبتاهملسأاوراتخافاهفارتحانودوييلانهملايف"هنرخ

نييعتمهنولوتيو،اهيلعنوفرشيةمصاعلاةحبذمزايتمامهلىطعأاذهل،الثمةباصقلاكنيدلا

."ريخألااندهعىلإزايتمالااذهمهلمادو،كلذلمهنمقيليالنمضفرو،اهيفنيحابذلا

:لمعلاتالاجمديدحت(ج)

ةبرغلادالبيفمهئانبأهيجوتيف"بعصمونب"هعبتايذلايفرحلاميظنتلاطاقنمهأنمناك

رديالمعةبرغلارايديفلوازينأبرتغملاًيضابإللاوحمسيملف،لمعلاتالاحبديدحتوه

لكاهيلعيبناةفسلفىلعءانبلمعلاتالاحباوددحامو،ناكامفيكاًبسكهيلع
لمعلاهيفرسيتياًممتالاحلاكلتنوكتنأاوصرحف.ةبرغلارايديفممتايحلمهطيطخت

كلذيفرفوتتنأبوإةتباثةمظنأمهريستسانلانمةعومجبنواعتىلَعموقيهنأيأ،يعامجلا

عستسملافارشإلاتحتنوكتنأو،ممئادلبيفاهيلعنوشيعياوناكلاةئيبللةروصلاجملا

نأولتكتلاوعمجتلاىلإوعدتاهتعيبطنمنوكتنأو،مرحياملوانتنعةديعبنوكتنأو
ةجردلابةراجتلا:تالاحبثالثمهدنعلمعلااوددحف؛تقولاميظنتهيفرسيتياًممنوكت

ءةمصاعلارئازجلايفةيزكرملاةباصقلامهسفنألاوركتحاوتامامحلامتةعانصلامت،ىلوألا

وأعرازملاكالتمابتناكأءاوسمهنطوجراخةعارزلايفلمعلابمهئانبألاوحمسيمنو

مهلمعىلعمهئافاكميلاولاوأيادلادارأرئازجلاةنيدمبرضلنابسإلاهماقأيذلا(ةليلوب)جرباوفسنامدنع١(

ةدهاعملابسحممتراجتنيمأترارمتساهنماوبلطفةيولوألابمهلنوكت.نأنوبغريلانهملايفمهريخف،يلوطبلا

لصفليصفتلايفةدايزتئشنإعجار.تامامحلاءاشنإةيولوأو"مهرئازجلاةباصقراكتحااوبلطوإمهنيبييلا

."ةلاليبسيفداهجلاوةيضابإلا"
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ىفةيندبلالامعألاباوموقينأاضيأمحلاوحمسيمونيرمعملاوأنيعرازملادنعلمعلاب

ث©بسكللالاجمدارفألااهيفدجييلاةريثكلاتالاحلانمكلذريغوأءيناوملاوأتآشنملا

نماعاونأنورقتحيةيضابإلانأمهداقتعاواهلسانلاضعبمهفءوسمغر-اذهيفممترظنو

الو.مهنطوىَلَعةيناثلاةجردلابو؛مهنيدىلَعىلوألاةجردلابنوصرحيمهمأ-يندبلالمعلا

نولغتشيسانللنانعلاقلطأولو،امهدحأىّلَعرثؤينألمعيأوأدرفيألاًدبأنوحمسي

اوطروتو،مهدقعطرفنافمهعيمجتوممبلاصتالابعصللمعلانودجتنأو،نوءعاشيامك

لاغتشالاب-مهئاينغألاميسال-حمُسولو،اهورجهيفممناطوأنعمهدعبيكولسيف

نوكيواهيلإنولقتنيث،كلذيفاوحجنيومهدالبجراخاوكلمينأاوعاطتسالةعارزلاب

يفاودجيملفلمعلاتالاحبعيمجاوضرعتسااذكهو،مهنطوىلَعءاضقلابابسأنمكلذ

ايالخاهيفاونوكينأنوعيطتسييلاتالاحلاكلتريغمهقفاوياماهلكتالاجملاكلت

ىلإهجوبابسأ-كلذنودلاحاذإفةراجتلاىلإمهنمباشلاهجويفميظنتللةعضاخ

نأبهسفنصخشلالبقنمًالإنوكياللئاحلااذهو-لئاحكلذنودلاحاذإفةعانصلا

درومهلسيلنممنوكيو.ةعانصلاوةراجتلافارتحاىلَعهدعاسياليركفلاهاوتسمناك

ةعاطوةحصىلإالإجاتحيالمامحلانألكلذو؛مامحيفلمعلاىلإهجويفهنطويففاك

ةراجتلايفايالخلاطمنىلَعهنأيأ،ةراجتلارودماظنبريسيهسفنمامحلاوطابضناو

،لحلاةرادإىلَعنوبقاعتيءاكرشمهنمسانلانمةعومجبلمعلاىلَعهيفنواعتي{ةعانصلاو

ىَلَعيوتحيريبكرجتمماقممامحَلُكموقيو،هماهموهلامعأبمايقلانوبوانتيلامعمهنمو

.تيقوتلايتالإعنصملاوأرجتملانعمهرظنةهجونمفلتخيالوهف،عانصلانمددع

ييدعفاداهيلإعفادلافمهريغنوداهلمهراكتحاوأرئازلاةباصقزايتماىّلَعلوصحلاامأ

حبذلاةيلمعبنوفختسيمهوأحبذلانونسحيالنيباصقلاضعبنأاوظحالدقمهف؛ضحم
متواهلمهراكتحااوبلطف؛ةاكذلاءوسببسبهللامرحامدصقريغنعاومعطينأاوشخف

يسيئرلازكرملاىلعفارشإلاوهمهيدلاملكامنو؛موحللاعيبنولوتيالمهو،كلذمهل
.مهريغنموأمهنماهنسحينملحبذلاةيلمعدانسإوهريبستو
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اهيفرفوتتتامامحلاوةعانصلاوةراجتلاايالخكةيلخاضيأسانلانمةعومجملاهذهربنعتو

.لبقنمهيلإانرشأاًمممهلةبولطملاطورشلاعيمج

يأنمنوفاخياممرثكأغارفلانممهئانبأىلع"بعصمونب"فاخي:غارفلاءلم(در
ىلإاهضعبملسيتاميظنتبمهئانبأتاقوأاوألمينأنوصرحياوناكدقفكلذلو،رخآءيش

.تاميظنتلاكلتىدحإبالالخإينعيمهدحأنمغارفيأو«ضعب

©بلاغلايفةعامجلاعماهتقويفرجفلاةالصءادألاًركبمظاقيتسالابوجوبممتاميظنتأدبتو

ةرتفأدبتثيحرهظلاتقوىلإلمعلللاحملاباوبأحتفتمت،راطفإلاًمُت،راطفإلاداومريضحتم
ةالصىلعةلوليقلاةحارمدقتدقوإةيرابجإيهوةلوليقلاةحارمترهظلاةالصعتىاذغلا

هلحميفاهيلصينأمهنمءاشنملامنإودجسملايفنوكتنأرهظلاةالصيفطرتشيالو،رهظلا
الءآشعلاتقوةبارقىلإلمعلارمتسيوطاشنلافنأتسيرصعلالبقو،ذفةالصوأةعامجةالص

عت!ةالصللدادعتسالاأدييءاشعلاةالصلبقو،برغملاةالصورصعلاةالصريغكلذللختي

قرتفيسانلادحأنمةحيصنوأةظعوموأسرداهبقعيدقو‘دجسملايفءاشعلاةالصىلصت

،لبقملامويلابلاطمضرعويضاملامويلايفلمعلاجئاتنةشقانمولوانتلمهلاحمىلإاهدعبسانلا
ةشقانملاذخأتدقو،لحملايفنيدوجوملالامعلارثكأوهربدييذلالمعلابَرةشقانملافكرشي

مهعجاضمىلإنووأيفمونلاىلإليمتاهدعبمهسفنأةيلخلادارفأدجيتقولانماريبكامزج
ضعبيفةقيرطلافلتختدقو،مهيلعةبلاغلاةروصلايههذه!مهطاشنفانئتسالنيركبماوموقيل

يفطاشننيبمهقوفهتانأسوفننمخارفلانيكمتمدعىلعططختاهلكاهت!نادلبل
ةردقملاو{ةمظنملاةيندبلاةحارتسالالاحبيفوأةدافتسالالاحبيفوأ5ةدابعلايفوأ،ةفرحلالاج

.ةحارللةيدسحلابلاطملاعمبسانتييذلابولسألاب

درفيأاهبطبتريطويخةثالثةعباتملاوةباقرلاوهيجوتلا:ةعباتملاوةباقرلاوهيجوتلا(هر

جراخينو«مهنطوجراخومهنطولخادمهلمعنادلبنمدلبيأيف"بعصمينب"نم

هيلإمدقياملوأنإف6هيفلمعيلدلبيأىلإمهدارفأنمدرفيألصيامدرجمبُهَلَقمهنطو

وأ(ةفرحلارابك)ةئيهكلذىلوتت،تاهيجوتلاوحئاصنلامثريسلاطخحيضوتوهام
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24٠آ
هتاف2عهتبساحو(ةفرحلارابك)ةئيههتعدتساكلذىلَعلذترداوبهنمتردبوأ

ضعببكترانأبالعففرحناوفقاوملاهذههيفدفتملنإفةمزاللاتاهيجوتلاهلتمدقو

.ةيلاتةرقفيثاهفضرعنفوسىرخأفقاومتءاجهليغبنيالام
نييباَريملاكئلوأنأونطولادودحزواجتيالةبازعلاسلجبريثأتنأسانلاضعبنظيدق

اودعبلقألاىلَعوأ،هفرصتقاطننعاوجرخدقلايمألاتائمهنعاودعتبانيذلانيبرتغملا

ةيامحنعالوئسمهسفنربتعيةبازعلاسلجبنأل٤اًحيحصسيلنظلااذهوهتبقارمةيناكمإنع

دارفألاكلنلوأناكأءاوسهدارفأعومجبنمنوكتيعمتجملانأو.ايعامتجاواًقلخواًئيدعمتجملا

ىلَعسكعنياًرشوأاريخناكأءاوسدارفألاكئلوأكولسنأو.هجراخاوناكوأمهنطويف

امدنعواوناكامنيأدارفألاعيمجةصاخلاهلئاسوبعباتيةبازعلاسلجبنإفكلذلومهعمتجُم

زواجتتنإف،ههيجوتبمتهيُهَنإَففارحنالاهنمىشخيدارفألاكعلوأنمادحأنأهيدلدكأتي

.ةيلاتةرقفيفهلضرعنفوسرخآارارقذختيسلجملانإفةفراقملاىلإكلذدرفلا

ةيدرفلاتاهيجوتلاىلَعوأديعبنمتاهيجوتلاهذهىلَعرصتقيالةبازعلاسلجمنإث

نملكاشملايفىوتفلاوظعاوملاوسوردلاءاقلإلةءافكيوذسانأبلسرينأصرحيامنو
مثةدودحمندملإةلوجوأةيوهجةلوجوأةيئاصقتساةلوجبمايقللامإ6إنيحىلإنح

تايصوتلاوتانايبلاوتامولعملانمةليصحبنوعجريفتالحرلاهذهىلعنودشرملابقاعتي

ىلعنووقياماهنمنوجلاعيف،ةلماعملايفممبولسأوسانلاكولسىلَعنوعلطيمهنأامك

.ةبازعلاسلجبىلَعهوضرعيلهريغنولمحيوهجالع

:ةيتآلاتاوطخلايفحضتيوءاودلابجالعلا:ايناث

طروتلايفأدبيوفارحنالانعمهئانبأدحأميوقتيفدوهجلاعيمجديفتالامدنع:ريسفتلا)أ

ره(ةفرحلاةعامج)هعمهذختيفقومرسيأنإفهنطووهتمأةعمسبوهتحلصمرضتلامعأ8

ضارمألاهؤدبتنملهنوعرجييذلاءاودلاعاونأنمعونلااذهوفةطلسلاديىلعهنطوىلإهعاجرإ

.الماكءافشهءافشبةليفككانهةدوجوملاتاسسؤملاوةئيبلانإفدوعيامدنعو،ةيعامتحالا
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ناخدلابرشك،فارحنالالاصخنمةلصخةيلخلادارفأدحأبكترااماذإ:بيدأتلا(بر

وألحملاسيئرنإف،كلذهبشياموأمرحملاوهللارودنمارادداتراهنأهنععمُسوأ،رمخلاوأ
ةرملوأكلذهنمعقونملنيديدشلاعيرقتلاوخيبوتلاىلعرصتقتدقبيدأتةسلجهلميقيةيلخلا

نمةيندبةبوقعىلإلصتدقو،ميوقلاكلسملامازتلاىلإعوجرلاوةبوتللهدادعتساوهمدنىدبأو

ريزعتلابهيلعمكحتدقلا(ةفرحلاةعامج)ىلإهرمأعفراذهدجيملاذإففيفخلابرضلا

.ةيلصألاهتيرقيفةبازعلاسلجبىلإهرمأعفركلذبعدتريملاذإف\ةدلج)١٩(برضيف
يفةيرقلادارفأعيمجعباتيةيرقلايفهناكمنمةبازعلاسلجب:نارجهلاوةءاربلا(ج)ر

دقمهدحأنأهيدلتبثاماذإف،اعابتمهؤابنأهلصتوةدمتعملاةصاخلاهلئاسوبمهلمعنكامأ

هنمةءاربلانونلعيمُهَنإَفنوملسملاهيلعقفتاامقرخوأهيهوهللارمأفلاخيامبكترا

دعبىّلَعهيلإلصتنأنكمبيلاةديحولاةبوقعلايههنمةءاربلانأل؛كلذوهنارجمبنورمأيو
.اهنمبولطملارثألاهيفثدحتو!ةفاسملا

امناعرسهنإفءامصخشنعمكحلااذهةيرقلادجسميفةبازعلاسلجبنلعيامدرجمبو

هنعضارعإلاوةظلغلاوءافخلابسحيو،هلسانلاةلماعمريغتتفهرجهميفيساقلامكحلاهغلبي

هعضوحيحصتريغيفاّصانمهلدجيالو،ريثكلامدنلاوريبكلاملألاكلذيفهقحليف

النأفيرشلاملسمللىغبنييلاةداجلاىلإعوجرلاو،بكترااممةبوتلانالعإبيعامتجالا

.كلذبدهعتلاواهنمجرخي

ةبانعيفوأنارهويفوأرئازحلايفنوكيدقةبرغلارايديفوهومهنمدرفلادحجتاذكهو

تاصمتجلايفهلاثمأهبمليامبملينأبهسفنهثدحتفاهريغوأ،اسنرفيفوأسنوتيوأ

هبلقيفعضأفناطيشللملستسااذإىحهوفعوهللاةمحرةعسىلَعادمتعمىرخألا

هلحالءةيصعملاىلعمادقإلاوءارغإلاتحتهيدلحجرتوهددرتىلعبلغتوهللانمفوخلا
رودصبسلجملاملعتمهيلعردصيفوسيذلايساقلاهمكحبهددهيةبازعلاسلجمحبش

ايجانةيصعملانمرفيو،ةوهشلانثاربنمررحتيو،ةزيرغلابلاخمنمتلفنيف،هنعةيصعملا

ناطيشلاهبلغنإف،اهبسكيداكةقفصيفهتراسخىَلَعمدنلانانبضعبهناطيشاكراتهسفنب
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فقيالةبازعلاسلجبنإفهعضوحالصإىلإردابيموهفقومىلعرصأويغلايفردسو

.اهليصفتناكماذهسيلةعدارىرخأبيلاسأولئاسوهلامو،يديألافوتكم

نممهفقاومو،فلتختةينيدلامهرعاشمومهقالخأوسانلاعئابط:ةيدرفلاقورفلا(د

اذكهقبطتنكتملقباسلاجالعلاعاونأنإفكلذلو،فلتختاضيأهنععوجرلانموأطخلا

نماميسالذفنتتناكاَمََِو؛مهفالواهيففرصتالةفاجةينوناقداومكعيمجلاىّلَع

حالصلارادقموءهتئيبوهفورظودرفلاةيسفنلمهفوةسارددعبةبرغلارايديف(ةفرحلارابك)

ةجردكلذكو،اهببسسبثدحيدقيذلاررضلارادقموأاهنعجتنييذلاحالصإلاو

لوجخلاّييحلاصخشللررقييذلاجالعلاعاونأفكلذلواهلمحترادقموةبوقعلاقاقحتسا
.عبطلاظيلغلايناحلاحقولللمعتسييذلاجالعلاعاونأريغساسحلا

فرظيفنوةيصعملانمادحاواعونناصخشبكترينأبةفلاخملاهباشتتامدنعقحو

خيبوتبيفتكيدقف،جالعلانمدحاوعونامهيلعقبطينأةرورضلانمسيلهنإفدحاو
دارفأمامأعيرقتلاوخيبوتلانمساقسرديناثلاىلَعىقليوادرفنمةيوازيفافيفطامهدحأ

اًعبتو،امهنمَلُككولسوقالخألابتكلذو{ةالصلادجسميفةيلاجلامامأوأ5اهلكةيلخلا

وأساسحإلاةقدو،هتماتقوأسحلاةيفافشوهتظلغوأعبطلاةقرنمامهالكهبعتمتياملاضيأ

.هئطبوأءاكذلاةدحو«هتدالب

انضرعاملو-هللاهظفح-يلكابانذاتسأمالكلةطيسبةعجارمب:جئاتنلاوراثآلا(هر

:يليامانلحضتيلصفلااذهيفةقباسلاتارقفلانم

سنوتوأرئازخلاندمنمةنيدمىلإقلطنيئهيدلامعمجيامدنعيرئازجلايضابإلانإ

عكستيعراوشلاهلبقتستالوكاهيلإيوأيقدانفلاهلبقتستاللمعلانعاًمحَباسنرفىتحوأ
ثهلتعمتجملانعةهئاتلاةعئاضلاتاعفلاهلبقتستالو،تايداغلاوتاحئارلاهوجوحفصتياهيف

ةعتملاءاروثهلتعمتجملانعةهئاتلاةعئاضلا'تاففلاهلبقتستالو،ةصيخرلاةعتملاءارو

ةقيضةرجحيفمهيلإيوأينيحداكلالامعلانمبراقألاوأءاقدصألاىنحالو\ةصيخرلا

نملمحتيو،مهتشيعميفومهنكسميفمهيلعقيضيف،المعهسفنلدجيامثيرقفارملاةميدع



رئازجلايفةيضابالا_(]_٢٨١_خيراتلابكوميفةيضابإلا

هلاثمأىكسوهانكسلاصيصختدعأةفيظنرادهلبقتستاَمّنإَو؛هرمعلوطةنمكلذلجا

لكبةدوزميهو«هبروحتهبجاوبمويلافتارمسمحهركذتةالصلاةماقإلةعاقاهب

ةنؤمديدجلائراطلاىلَعلهسيميقرادلاكلتيفنوكينأعمتحلاصرحدقو.قفار

وألمعيفرقتسيىحهيلإجاتحيامعيمجيفهتدعاسمىلوتيوءاذغلاداومبلجو،خبطلا
قرطيالمهمهسفنلكرتيالةنيدملاىلَعديدجلائراطلااذهنإمترخآدلبىلإلقتني

هبشةئيههلوصوذنمهملتستاَمْنَو،سانلانيبةايحلافورظهفذاقتتلمعلانعابباوبألا

نإلاملاسأررادقمو،اهئادألهدادعتساولمعلاعاونأيفهتربخوههاجتاهنمفرعتفةلوئسم

هلترسي.اهيفةكراشموأ5ةراحتحاتتفاديريولامبحاصناكنإف؛لامسأرهلناك

.هحاجنعقوتييذلاعونلاىلإهتدشرأو،هيلعهتدعاسوكلذ

ضعبيفبسانمناكمنعهلثحبتةئيهلانإفهدهجوهدجبلمعلاديريناكنإاًمأو

كلتيفةيداصتقالاعاضوأللاهتشياعمواهدوجوةعيبطبةئيملاوقبسامبسحةددحملاتالاجملا

ناكلملاتأراذإفاهنمًلُكلنيبولطملالامعلاةيعونو،ةرغاشلانكامألاعيمجفرعتةنيدمل

املكو-لممعلابَرىلعوهيلعاًضرف-ةبسانملاةرجألاهلتردقوهيفهتعضوهلبسانملا

هتاقفنىلَعهرجأنمدئازلافاضيثهرجأمدقتاهيفةداجإلاوةنهملارارسأكاردإيفمدقت

دقولحملاكلذةراحتياكيرشةلوقعمةرتفدعبحبصيىتحلحملالامسأرىلإفاضيف

.هترادإنيرخآلاءاكرشلاضعبووهىلوتيىرخأةهجيفديدجعرفهلحتفي
ىكحرخآدلبيفىرخأةئيهمةئيهلاكلتتلصتالمعلللابةنيدملاكلتيفهلعستيملاذإو

يفلزنيف،فورظلاسفنهلبقتستلهيلإباهذلابحصنيف،ندملاىدحإيفناكمهلحتفني

.ررقملاهرجأوديدجلاهلمعبقحتليىمحةيناحلايديألاهالوتتو،دعملاتيبلا

وأةيندببابسأللمعلاىلَعردقيالنمموأ،ةبرغلالمتحيالنمملجرلاناكاذإف

يفبوذيفعساولاطيحملايفلخديلظفاحملاهعمجبنمبرهتينأديرينكموأ،ةيركفبابسأ

ولوهدلبىلإهعاجرإلمهفقوماوذختااهيلعنوصرحبيولاةلضافلاقالخألانعذشيوةرثكلا

ةروصلاهوشتتنأافوخو،هيلإةجاحيفهعمتجُمودرفمهنمعيضينأافوخاهراكناك

لحميفالمعناكأءاوسلمعبمهدحأقحتلااذإفثمهبعشلاهيلعنوظفاحيلاةليمجلا
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الماعلامهماظنو؛ماعلامهماظنتحتلخددقنوكيهئفاديدجالحمهسفنلحتتفاوأرجأب

يفنوشيعيمهنأكلذو،اهيفريكفتللىنحوأتافلاخملاباكترالةصرفدرفللحيتي

تحتهبقحلمتيبيفوأ{هيفنونكسيانيبعنصمورجتميفةعومجبكلةريغصتاعومجب

نأدارفألاةيقبىلعوةجوزلاوأمألااَهبدجوتاليلاةرسألاماظنلثمبلحلاسيئرةياعر
هؤاكرشو‘هنانحيوهتطلسيفبألالثمبلحلاسيئرفتيبلاةرادإيفمهلامعأباوموقي

تامهمزاجنإىلَععمتجملانواعتيو.ءانبألاةباثمبمهفلامعلاامأو3هلرابكةوخإنولثمي

هبمظتنيينيتورتباثماظنةيلخوألحملكلولمعلاَبَرهمسريقيقدميظنتبسحتيبلا

.لكأللةددحمتاقوأ،ةالصللةددحمتاقوأاقيقداميظنتتقولاهيفمسقيو،لمعلاريس

يفاهعضووةعاضبلابيترتلةددحمتاقوأو،فيظنتللةددحمتاقوأو،مونللةددحمتاقوأو

هذه..روهمجلاعملماعتللةددحمتاقوأو،لامعتسالليديألالوانتتحتوأ،ضرعلانكامأ

درفلااهعمدجيالضعبىلإاهضعبميلسمكحمبيترتبةعوضوملاتاميظنتلانمةلسلسلا
(.اهيفريكفتللىحوأةيصعملاباكترالاغارف

:ىتأياميفيئاقولاجالعلابهانيمسامصحلننأاننكميثحبلااذهةيامنيفو

ةظحالمعماهيفأشنلاةئيبلانعفلتختالبرتغملكلةيعامتجاةئيبداجيإ١-
.ةيرسألاتاقالعلاريبكدحىلإهبشتةنواعتمةعومحنيبةنيتمةقالعنيوكت

ناسنإلااهيلإجاتحييلارصانعلاىلَعلمتشيثيحبتقولالالغتسايفميظنتلاةقد٢

نيبعمجتينلادودحلايفىرخأةهجنممسحلاوسفنلاةحاريفو،ةهجنمةقاطلافرصيق
.ةعيرشلاةاعارموةرطفلاةاعارم

لالخإنودحورلاوةداملانيبقيفوتلاوأ،ينيدملاوينيدلااهيبناجبةايحلاطبر٣

.امهدحأتابلطتم

عيراشملازاحنإباجيإو،ةطيسبتناكامهمنواعتلاىلَعلامعألاءانبةركفبيلغت٤

.عيمجلانمةكرتشملادوهجلاىلَعةمخضلا
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ايلعةنجلنمممترجأومهقوقحريرقتبكلذو"مهتيمدآومهتماركبلامعلاراعشإ٥

ةقدوةدشلانمءيشعم،عيمجلاةبساحمةنجللاكلتىلوتتولمعلابابرأولامعلااهلعضخي
.ةنامأوةداجإيفلامعألاءادأىّلَعةبساحملا

ىلإعوجرلالمعلابرلولماعللاهيفحمسيةزاجإريرقتبيفطاعلابناجلابمامتهالا٦-

.ةلوقعمةدمهيفهئاقبوهنطو

دامتعالاو،لمعلاةلجعبمهطبرلرغصلاذنمبارتغالاوةراجتلاىلَعلافطألابيردت٧

١.ةايحلايفسفنلاىلع

.هتماركناسنإلاىلَعظفحييذلابسانملالمعلاداجيإ٨

لغتسينألمعلابرعيطتسيالف،ىلعأةئيهنمةرجألاريرقتبلالغتسالاعنم٩
.سكعلاالولماعلا

نوكتتالىنح،ةنيدميأيفمهللمعالسانلانمتاعامجدوجوبحامسلامدع-٠

قاطنلايف-لمعللالهؤمسيلنمَلُكعاجرإبكلذو،نيفرحنملاوأنيلوستملانمتاعومجم
.هاركإلابولوممئماطوأىلإدويقنودقلطنينأديرينم7دودحلا

.كلذلةصرفةحاتإمدعبداسفلاباوبأقالغإ١

ةشقانموظعاوملاوسوردلاعامسوتاعامتجالاوةالصللةحيسفنكامأدادعإ٢

.ةصاخلاوأةماعلالكاشملا

سفناهيفهلسردتةساردلانسيفلازيالنملندملابلغأيفسرادمداجيإ٣-

يفاوديزينأنوديرينيذلارابكللاهردصحتفتكلذعميهو،هنطويفسردتقلاجهانملا

.رابكلاميلعتسرادموةيئاسملاسرادملاوةيداعلاسرادملاةمظنأنيبعمحتيهف،مهتفاقن

.ةقرفملاوةقهرملاوةرفنملانهملاولامعألانعداعتبالا٤

.يملعلاويلمعلانيناديملافسوردلاوحئاصنلابةيجوتلاةيرارمتسا٥

.لاوحألاعيمجيفةعباتملاوةباقرلابروعشلا٦-

سرغو،نلعلاورسلايفهللاةبقارمو،ةديقعلاةايحوريمضلاةايحىلعصرحلا٧-

.ةيصعمَلُكيفوريصقتَلُكيفهللانمفوخل
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اَهبىلحتييرلاقالخألازربأتناكثيحبةنامالاىلَعةظفاحملاىلعديدشلاصرحلا٨-

تاصمتجملاعيمجاذهمهيفتفرعدقوةنامألاادعامءيشركيفطرفيدقوكمهدنعدرفلا

.مهعمتلماعتومهتفرعلا

ببسبثدحتيلائواسملاوأرارضألانودةلوليحللتذختايلاتاميظنتلاضعبهذه

نيذلاناكنإوةيرشبلاسفنللةساردىلَعةينبمةيئاقوةيودأاهنكىرتامكيهو.ةبرغلا

الوتاداهشلاةلمحنماونوكيمل-لكاشمةجلاعملاًبلاغو-ايجيردتاهوعضوواهيفاوركف

رذجبمهعمتجبومهنطوىلَعةايحلارورشنوقتياوناكاَمئِإَو؛نيفورعملاسفنلاءاملعنم

.ةمالسلاىّلَعنيدلاصرحو،ةرطفلا
ددصلااذهيفةلكشملابيعنو،اهعوقودعبةلكشملاجالعلتلعُجيلاتاميظنتلاامأ

هبلتختاًمملمعلانمبناخلايفطيرفتلاوأنيدلاماكحأبةناهتسالاوقلخلايففارحنالا

:ةيتآلافقاوملايصحلتتفةنامألاوةقثلا

يذلاماعلاماظنلافلاخيامبكترينموأ،ةبرغلايفلمعللحلصيالنمَلُكليحرت١

.مدنلاوةبوتلامدعورارصإلاعمهيلعنوصرحي

.لامعلانمرضحمبلحملاسيئراَهبموقيةففخمةيبيدأتتاءارجإ٢-

يفوأةصاخةسلجقامإ(ةفرحلارابك)ةئيهاهبموقتةددشمةيبيدأتتاءارجإ٣-

.عوضوملانمفرحنملافقومو،ةميرحجلاعونبسحماععامتجا

.هتيرقيفةبازعلاسلحبنمردصيرصملافرحنملانمةءاربلانالعإ٤

فوسوتاماقملاهذهضعبيفةجوزلااهذختتيلافقاوملاضعباذهىلإفاضي٥

كلذىلإريشن ١.يلاتلالصفلافليصفتب

جججب



ةيرغلامةيبآزيملاةارملا

اوناكمهنككيداصتقالانيسحتلاءاروايعسمهدالبجراخ"بعصمونب"قلطنا

لكاشملللولحعضويننوركفياوناكف،دالبلاجراخقالطنالااذهراثآنمنوفوختي

.قباسلالصفلايفكلذضعبانضرعدقو،مجنتفوساَهَنَأنوعقوتييلاوأكلذنعةمجانلا

نوشخياممرثكأهنوشخينوحلصملانوركفملاناكةيمهألانمةياغىلَعرخآبناجكانهو

يذلاياملاعوجرمهلنمضيامعنولءاستياوناكمهنأكلذوىرخألالكاشملاعيمج

هرجهبمييةايحلاهلتغاساذإهبهطابترانمضيو‘هسفننطولاكلذىلإهنطونمجرخ

عمنواعتلابفرحنملاولشافلابرتغملاعاجرإيفاوحجننيحمهو،ةشيعملاهيفهلتباطو

.عيمجلاعميدجيالبولسألااذهنأديكأتلابنوفرعيةطلسلا

نأعاطتساو،هتراحتتعسوتو،هبساكمتدادزاو،هلامعأترهدزايذلاحجانلارجاتلاف

نمالو،هحلاصنمالومهحلاصنمسيل،ندملاتايربكيفتاراقعوكالمأىلَعلصحي

"بازيميداو"يفعوبقلابمزليو،هلامعأنععطقينأةلودلاحلاصنمالوعمتجملاحلاص

يذلاامف.بهذلاناغوصتوريرحلانالزغتةبرغلارايديفهاديتناكامنيب©نيديلافوتكم

يفدغروةيهافريفشيعينأنودلوحيو،ةيوارحصةقطنمىلإرجاتلااذهعوجرنمضي

.ديدحلاهنطو

برستياذكهو،هلهأببرستينأنكمألديريامكهتايحيففرصتيهنأشوكرتولهنإ

.يلصألامهنطوددهتييذلارطخلابالوبرستلابساسحإنودجراخلاىلإيداولاناكس

نمريثكلعقوامكموبلاهيفقعنيابارخحبصيىمحةريصقةرتفًالإنطولاكلذثبليالو

.هدغروشيعلاةلوهسلابلطاهلهأاهنمبرستييلابونجلانادلب
الاطابتراهنطوبطبتريىمحبرتغمَلُكلجريفهوعضينأنوعيطتسييذلاديقلاوهامف

ةفطاعلاةطرشأنمهوغاصفديقلاكلذىلإاودتهاىحاريثكاذهيفاوركفدقل.عطقني

نعفكيالهدلبرداغيوهويباريملالعجامم،نيكملابحلانمةدعاقىلإهوقثوأو،ةمعانلا
الهلعجياممهسيساحأوهرعاشمعيمجبهيلإقثومو،هبلقطاينبهيفطبترمهلل؛هيلإتافتلالا



رئازجلايفةيضابإلا__(_٦٨٣_]خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةليمجرامثلاةينج،لالظلاةفراوةرهدزمةنجهلعجيىمحهيلعًالإقفنيالو،هيفًالإركفي

ةرداقلااهدحويهف،ةأرملاريغامناكميفامءيشلجرلاطبريالهنأاوأرو،ربخملاورهظملا

.هبلجىلعوهكاسمإىلَع

ةارمللزوجيالهنأىلَعصنيرارقرادصإةبازعلاسلجبىلوتدقفةيرظنلاهذهىلَعءانبو
ةينبمرارقلااذهذاختايفمهتفسلفتناكو"جالعلاوجحلاريغلاهنطونمجرختنأةيبازيملا

:يلياماهنم‘تاعمتجنلاءانبيفاهتميقاملتارابتعاةدعلع

نطوللظفحينطولايفاهؤاقبوعمجتتاهيلعو،ةرسألازكترُميهوتيبلاةبرةأرملاه

.ةيداصتقالابناوخلااهتمدقميفو،ةرسألانمهبلاطمَلُك
ةليسولكبلمعيوهف،هنطوبايفطاعاطبترمةرسألابرلعجينطولايفةأرملاءاقبه

هلةحارلالئاسوريفوتلءاخسبهيفوهيلعقفنيهنأامك{ةصرفلاتحنسمهيلإعوجرلل
.هكلميامليعارزلالالغتسالاكلذيقامم5هترسألو

نوظفاحيومهدنعةفورعملاتايلاثملاىلَعنوأشنيةرسألاءانبألعجينطولايفةأرملاءاقبه

نيدلابقصلأو،ةرطفلاىلإبرقأكولسوهو،كانهعمتجملاهداتعايذلاكولسلاىلَع

.برغلانمامتراضحتسبتقاييلاكلتاميسالندملاتاعمتجبكولسنماًجهنمموقأو

نألاببسنوكيدقيراجتلاهلمعرقمىلإهلافطأوهتجوزباحطصابلجرللحامسلاه

،كانهءاقبلابابحتساىلإكلذروطتيونطولاىلإمهقوشلقيف،كانهةايحلامهلقورت
.هنوشخياموهوةرجهلاناولأنمائولنوكيف

©ىرخأتائيببلصتتنأاهلحيتيهلمعنكامأىلإاهجوزعملاقتنالابةأرمللحامسلاه

املةفلاخمتاداعواالخأوكولسلانماعاونأسبتقتةايحلالوطوةرشاعملاوراوحلاةعيبطبو
اهنطوىلإةرايزيفتعجراذإف؛تاداعلاوقالخألاكلتفلأتايجيردتواهنطويفهتداتعا

ةدوعلايفعارسإلاىلَعاهجوزلمحتوكلذنمقياضتتف،دقنللاًراثمديدجلااهكولسناك

.ةلماكلاةرجهللتاءادبتالاحلاهذهنوكتو،ةبرغلاناكمىلإ

نمةفلتخمطامنأنيبنوشيعيمهلعجيىرخأوةئيبنيبممتايحيفلافطألاوةأرملالقنت

.مهكولسىلعومهقالخأىلَعةيكولسلاةيجاودزالاكلترثؤتف،كولسلا



رئازجلايفةيضابإلا)٢٨(خيراتلابكوميفةيضابإلا

نمللقييلاتلابو،نطولابهمامتهانمللقيةبرغلادالبيفلجرلاعمةرسألادوجو؛

.هترسأهعمنكتملولهلاهمدقيييلاتاقفنلاوتامدخلا

رارقتسالابحهيلعبلغيهبناجىلإهلافطأوهتجوزةبرغلايفوهولجرلادجيامدنع؛

ةقباسلاتارابتعاللارظنفكلذلو،هلهتياعرلقتو،ليصألاهنطوىلإهنينحفعضيوكانه

مهقالخأومهنيدىلعاصرحو،نطولااذهىلَعاظافحوهنطوبلجرللاًطبرو3اهريغلو

مهورارقلااذهاوذختاصئاصخوتازيممنمهلامبمهعمتجبىلعةظفاحموممتاداعو

تثدحتنيذلابابشلادحأاهصخللكاشمنماهنعجتنياموهيفةيبلسلابناوخلانوملعي

ينو.ةيداصتقاةراسخو6ضارمألانمناعوناهنعجتنيرارضأيفعوضوملااذهيفمهعم
:يليامكزاجيإيفاهضرعناكمإلا

نمنيعوننعةحتانيهوةيسفنلاةحصلايفلالتخا:اهنعربعامكوأ،ةيسفنضارمأ١-
:نامرحلا

.ةيرسألاةبحملابعابشإلانمةفطاعلانامرح-

.يسنجلاعابشالانمةزيرغلانامرح-

.فارحنالاةقالطناىلإامِإَو،تبكلادقعىلإامإيدؤيعابشإلانمامهنمَلُكنامرحو
اهتطباريفككفتو،ةيرسألاتاقالعلايفدوربهنعجتنييفطاعلانامرحلايففارحنالاو

عمتجلاىلَعدقحوةيهاركىلإسفنلايفبحلاةفطاعلوحتئكاهكولسيفماجسنامدعو

هتضرفامًالإتارابتعالاعيمجاهنمبوذتىتحةيصخشلاىلعةيدرفلانايغطمتعمجأ
.ةوقلا

ةعورشمريغقرطبةزيرغلاعابشإنعثحبلاهنعجتنييزيرغلانامرحلايففارحنالاو

.يلعلاوأيرسلاءاغبلانعثحبلاوهعاونأبذوذشلاك

:اًضيأنامرحلانمنيعوننعةحتانيهو:ةيعامتجاضارمأ٢

.مهنيبةايحلاومهعمنوكلاواهدارفأىلَعمئادلافارشإلانمةرسألانامرح-

لاصتالاةموادمو،اهقوقحةياعرنمةبارقلاومحرلايوذوأيرسألاعمتجملانامرحو-

.اهنيبةدوملاماكحإو،امي



رئازجلايفةيضابإلا()خيراتلابكوميفةيضابإلا

منوفورظلااهتثدحأيلاةيربجلاةيلالقتسالاودرشتلانمعونلوألانامرحلانمجتنيو

.ةيعاولاةيبرتلاافوكت

قوقحلانمريثكعايضو،براقألانيبدعابتلاوؤككفنتلانمعونيناثلانامرحلانعجتنيو

.اهيلعةيلوئسموأدحأنمروعشنود

ىلعقافنإلاىلإرطضيةبرغلادالبيفحفاكيوهولجرلانأكلذو:ةيداصتقاةراسخ٣-

.نيترسأىَّلَعقفنياَمئأكةيداصتقالاةيحانلانموهفنطولايفةرسألاىلعوكانههسفن

ريكبرستيفةنيزلاوسابللاريغيفىلاملافرصتلانسحتالابلاغةأرملانأكلذىلإفاضي
©بناجلااذهىلإةجوزلالمانأنيبنمةديعسةايحشيعتيكلهترسأىلإجوزلاهلسرياًمم

ةيلوؤسملاوريصقتلانوبسنيكلذيفمهو،نوديريامضعبنمنامرحيفةرسألادارفأىقبيو

.ةبرغلارايديفدوجوملاةرسألابرىلإ

:يلياميفاهنمرذحيوضعبلااهفاخييلارارضألالمحننأعيطتسننآلاو
.ةدحاولاةرسألادارفأنيبتاقالعلادوربهنعجتنيةفطاعلاعابشإنمنامرحلاهق

.ةمرحملالئاسولابكلذسامتلاهنعجتنيةزيرغلاعابشإنمنامرحلا؛

دارفألاكللوأدرشتهنعأشنيةرسألايفدارفألاىلَعارشابمافارشإفارشإلامدعا

.مهطابضنامدعو

.ماحرألايوذنيبفالخلاوتاقالعلايفككفتلاهنعأشنيعمتجملانعبايغلاهه

ةيطغتنودفارسإلانمديزميفببستياهيلعقافنإلاوامبرنعةديعبةرسألاءاقبق

.ةرسألادارفألبلاطملا

ءارآلاسرديذلاورصعلااذهةفاقثبفقثملايباريملابابشلاضعبفواخملاهذهبيئدح

نعثدحتنةصاختاعامتجاىيفانكو&،عامتجالاملعوسفنلاملعيفةديدحلاتايرظنلاو

،اهجوزعمةيباريملاةأرملاةرجهنعةحجتانلاعفانملاوراضملانراقنو،اهايازموةيبايملاةأرملا

ئراقلافرعيىمحديدشزاجيإبتارقفلاهذهيفبابشلاضعبهاريامصخلأنأتلواحف

.عوضوملابناوجَلُكمركلا



رئازجلايفةيضابإلا(لخيراتلابكوميفةيضابإلا

كهذختااذاملالو،هذختافيكالورارقلااذهذختانملوأفرعأالةقيقحلايف-انأ

ةرسألانوؤشنمصاخناشيفمكحتوهو!ةرطفلاعممجسنيالةيحطسلاةرظنلابرارقلاو

ةحلصملاهتحجراذإهيلإدنتسينأنكميليوأتلانمبرضىّلَعلإةحمسلاةعيرشلاهديقتمل

.ةماعلا

نلالإرارقلااذهاوردصيمليداولالهأنأدهاوشيلنوكتنأنود-دقتعأانأو

ابتكةيساقلاةداملاهذهعضويفببسلاتناكوءهيلإمهتعفدةزرابائادحأوأ،ةنيعمعئاقو

الةداعمهدنعتحبصأوءاهوداتعاوةقطنملاهذهناكساهلبقتدقو.ناوخإلاضعبىري

ةهجولانماهشقاندقنوكينأدبالو-ةبازعلاسلجبنأامك،شاقنلاولؤاستلاىلَعثعبت

ناكامهمناسنإيألحمسيالامراصافقوماهيففقيناك-ةضيفتسمةشقانمةيعرشلا

اّضوعمناكللإو،جالعلاوجحلاريغل"بازيميداو"جراخةأرماهعمذخأينأهزكرم
اذإويوسنلاةبازعلاسلجبنمكلذلثملةضرعماضيأةأرملاتناكوهيلعةءاربلابمكحلل

عضتةدحاوةأرمادجوتالُهَئإَفءةءاربلابمكحلالبقتيففقوملااذهفقينأهسفنللجرزاجأ

.هنارجهوعمتحلابضغوهللابضغلاهسفنضرعتوجرحلاقزأملااذهيفاهسفن

نمدجلاهنمدصقرخآفرصت"بازيم"نمجورخلانمةأرملاعنمرارقىلَعىنبنادقو

اموفارحنالاتاءارغإنمهلضرعتيامو،جوزلاةبرغببسبةأرملابقحلتدقييلارارضألا
جاوزلادنعدقعلايفطورشلانمددعطارتشاقحاهلىطعأفنامرحلاناولأنميهضرعتت

كلتتحبصأدقو،هبتسحأوأهتعقوتاذإاهتيبنعواهنعررضلاداعبإقحاهللفكت

ااملوبقمدعوأاهلوبقنعدقعلادنعلجرلالأسيال"بعصميب"دنعاماعافرعطورشلا

:0'»يلياميفصخلتتفطورشلاامأ؛ضفرلاقحهلسيلامنأك

برشيالنأ٢-.اهيلعجوزتيالنأ٢-.تاونسثالثنمرثكأاهنعبيغيالنأ١-

لتقةمبرجبكتريالنأ٦-.رامقلابعليالنأ٥-.نيزلاةميرجبكتريالنأ٤-.رمخلا

.هللامرحيلاسفنلا

.ةرسألاوةأرملاىلعةرشابمةئيسراثآرئابكلاهذهلنأل؛اهريغنودانهةروكذلارئابكلااوصصخ١(
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راصتافلاخملاهذهىدحإبكترااذإف":لوقتةحراشةرقفطورشلاهذهىلإنوفيضيو

."راظتنالااهرضيالو،اهديباهقالط

نأةأرملاقحنمنإفطورشلاهذهدحأةفلاخمبكترااذإلجرلانأكلذبنودصقيو

يفاهقحاهدقفيالةردابملامدعنإفاهقيلطتىلإردابتملاذإفتءاشاذإاهسفنقلطت
فلوخاذإقالطلايفاهقحةأرمللتظفحيتلاةطيسبلاةريخألاةظحالملاهذهو،هنمصلختلا

رارقذختتفقحلااهنمعيضينأافوخةعرستمريغةأرملالعجتنأاهنأشنمطرشلا

اهجوزنمحالصلالمأتتمادامربصتتوثيرتتاَمْنَوىلوألاةوفهلادرجمبلاصفنالا

تأجلاهتيبيفوأاهسفنيفاهلةرضملاتققحتوهنمتسئياذإف.هتافارحنانعةبوتلاهنموجرتو

تقلطويطرشبتذخأ":اهلوقبقارفلابمكحلاتنلعأوقحلاتلمعتساورارقلالإ

نأعيطتسناننإفتايباجيإوتايبلسنمهيفاملمجنفعوضوملاىلإدوعننأنآلااندرأاذإف

:يليامكهصخلن

ةعضاخريغوءاهبملسمةيداصتقاةرورضباستكالل22

:ةيتآلاتانامضلالفكتتاميظنتلانمددعذختارارضأنماهنعجتنيامبنجتلوشاقنلل

يفيعوردقو،(اهلباسحالذاوشًآلإ)ةراجتلاىلَع"بعصمينب"لامعأترصق١-
نمراثكتسالااَهبنيمئاقلاىلَعظحولو5اًبلاغةكراشملابولسأىلَعنوكتنأةراجتلاكلت

ىَّلَعفارشإلانمةراجتلايفنوكراشتملالاومألاسوؤرباحصأنكمتيىح،لامعلا

©ةراجتلاىّلَعفرشيهكيرشوهدلبيقميقينأمهضعبعيطتسيف5ةبوانملاةقيرطىلَعممتراحجت

هلمعبموقيوةدودحمتارتفيفهدلبىلإدوعينألماعَلُكعيطتسييحوسكعلاثدحيئ

.هئالمزنمليدب

بولسأيفةايحلامظنعيمجيفاهيلعشيعيناكيلاةئيبلاسفنبرتغملامامأتعضو٢-

دجاسملايفةالصلاروضحو،ةالصلاىلَعةظفاحملايفو،ةعباتملاوفارشإلاميظنتيفو،لمعلا
عمجيقو"ةراهطلالئاسودادعإيفو،ظعولاوداشرإلاةالاوميو،كلذلةدعملانكامألاوأ

يمهنمدحاولانأثيحب،هميدقتوهدادعإةقيرطولكألاعاونأىتحلب،اهعيزوتوتاقدصلا



___رازجلايفةيضابإلا_[٢٦١]خيراتلابكوميفةيضابإلا_.

ءادجةيصخشلانوؤشلاوأرظانملضعبوأهوجولاضعبلزمهللاائيشدقتفيالةبرغلارايد

سحيالكلذبوهو«هلالظوهناولألُكبهيفاشنيذلاعمتجاسفنوهعمتحبيفشيعيوهف
نم-ةداع-برتغملاهدجيامادبأدجيالو،ةبرغيفةنأادبأ يلاةداعلاهذهيفو.ةشحولا
ىلعدعاسياميحورلانانئمطالاو:يسفنلارارقتسالانملمعلاناكمىلإاهسفنةئيبلالقنت

.هيفةداجإلاولمعلايفزارمتسالا

ساسحالاىلإوعدياغارفكرتتالثيحبةدابعلاوةحارلاولمعلاتاقوأتمظن٣

.لتقلاقحتسيغرافوأدئازتقومهلقبيمهنأل؛تقولالتقىلإراقتفالاوأ{ةبرغلابا
ةنواعتمتاهجثالثنمةعباتملاوةبقارملاةدشعمتقولايفغارفلادوجومدع٤

.ةبسانمةبوقعضرفقحاهنملكل؛جاوزلادقعطورشو{ةفرحلاةعامجو!ةبازعلاسلحب:يه
لعجيءيشيفريكفتلامدعو‘هعاونأعيمجبفارحنالايفريكفتلامدعيفاماهالماعناك

.هنمنامرحلابرعشيالصخشلا

وأ،ةقباسلاتاقبوملاىدحإيفركفوهنإلافطألاديرشتو،ةجوزلانادقفبديدهتلا٥

ىلَعمدقيالهلعجناثجاوزبائقؤمالحذختاوأ،رارقلاهددحاًممرثكأةبرغلاةلاطإيفركف

"..هلكهلبقتسممدهتيالئلتاوطخلاكلتنمةرطخيأ

:لوقننأنآلاعيطتسنو

يلاةئيبلابةهيبشةئيبوعمتحبيفدوجوموهاملاطيفطاعلاغارفلابنسحيالبرتغملانإ؛ق

نمهيلعىشخيالف{ةلوقعمتابسانميفهدلبىلإعجرينأهناكمإيفاملاطو،اهيفشيعيناك
.ةيرسألاتاقالعلادوربهيلعالوهنمىشخيالودقلا

ةصرفدجيالهنألو،جتنملمعبءولممهتقونأل؛ةزيرغلاةرطيسنمهيلعىشخيالواه

هتزيرغعبشينأعيطتسيالهنأافلسفرعيهنألو،ةزيرغلاعزاونهيفريثيامىريفعكستلل

؛عورشملابناجلايفهريكفترصحيمنوءائاتبفارحنالايفركفيالوهفةعورشمريغةقيرطب

.دلبلاىلإعوجرلاباهيفحمسيييلاتاقوألابابيرقتددحيذلاةرطفلايعادهاعداذإكلذو

ءةزيرغلايعادوةرطفلايعادنيبريبكلاقرفلاكلذميركلائراقلاكردينأانهبحأو

ةزيرغلاىعاودامأ؛ةقيلخلارارمتسااهيلعفقوتيةيويحةفيظوبمايقللةليسوةرطفلايعاودف
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نوكيدقوسملوأرظنوأساسحإاهراثأةبلاغةوهشناطلسلعوضخلاوةباجتساللةليسوف

امدنعيعرشريغنوكيدقو،ةيعرشةقالعامهطبرتنمعمنوكيامدنعاعورشمريثملا

هدنعطلتختيذلاديحولاقولخملاوهناسنإلالَعَكو،ةيعرشةقالعامهطبرتالنمدنعنوكي

ءامهنيبقيرفتلاب-اًملكمًالقاعهرابتعاب-بلاطموهو،ةرطفلابلاطمبةزيرغلابلاطم
ةرطفلااههجوتفتاقولخملانمهريغامأ؛حيحصلااهناكميفامهنمةدحاوكعضوو

الاعمةلماكةنسشيعيهثانإوهروكذبناويحلانمعيطقلاىرتتنأفكلذلو،اًميلساهيجوت

ةمهمبمايقللةرظطفلاهوعدتيذلامسوملاءاجاذإف،ناسنالاهبكترييذلاأطخلابكتري

لماوحلاعيمجبباصخإلاةيلمعتُمَتاذإىّتَح،هلانإوهروكذباهلباجتساةايحلارارمتسا

.لبقممسومىلإةيلمعلاتفقوتوةكرحلاتأده
ةبلغلاىلإةوهشلاعفدتالو"ةزيرغلاريثتستالناسنالاريغيفءارغإلاوءاقللاةيلمعف

ءارغإلاوةراثإلاوءاقللاامأ.هلمكحالذاشلاو،نيذاشلادارفألاولاوحألايفالإةرطيسلاو

ةزيرغلاو،ةزيرغلااهيفمكحتتاَمئِإةرطفلااهيفمكحتتالو،ةروطخلاةديدشيهفناسنالاف

ةكرحنيبلصفلابهنعتاريثملاداعبإناسنإللهللاعيرشتنمناككلذلو،ةوهشلاةيطم
بيترتبألإامهنيبءاقللا7الوهيفروديةايحلايفارادمامهنمرُكلهلعجو،ةأرملاولجرلا

.ميظنتو

نممهنمبرتغملاىلَعنوشخيالاوناكف،"بعصميب"نمنوركفملاهكردأاماذهو

ىشخيالو،كلذنودلوحتةيلمعوةينيدوةيلقعوةيسفنةديدعتانامضنأل؛فارخنالا

ريكفتلاعمرهقلاىلَعينبملانامرحلابساسحالانملإجتنتالدقعلانأل؛دقعلانمهيلع

ىَّنَعلصحتاليلاسفنلااًمأطلستلالئاسوالولبوغرملاىلعلوصحلاناكمإيفمئادلا

الفاهقحنمسيلكلذنأب-ايلخاد-ةعنتقماهل؛ةزيرغلايعاودنمىهتشمبوغرم

فورظهيلعتبلغتو{ةئيطبةرطفلايعاودهدنعنوكتنممبرتغملاناكاذإف5ادبأدقعتت

.ةبرغلارايديفلاملاعمج

هنإفءامبحومسملاوأةررقملاةدمللىصقألادحلاغلبنأدعباهيفرمتسينأبحأالو

نكيملولوهنطوىلإعوجرلاىلإردابيفهترسأدرشنتو،هتجوزهنعلصفنتنألةضرعنوكي
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بابيفةأرمللنإف،ةأرملافورظاوعارميظنتلايعضاونألكلذو؛كلذيفةبغرلاديدش

نفتمناذإةوقلابقحلااذهىلعلوصحلانمتنكمدقو،لجرلاقحلثماقحةرطفلا

.ةفطاعلا

عوضومكلذيفبرتغملابألاةلرتمداقتفاو3اهيلعفارشإلاو،ةرسألاةيبرتعوضوم؛

اهمتحتةيداصتقاةرورضبارتغالانأنوريمهو"بعصمينب"نأريغ،ةقيقحلايفماه

ىصقأىلإففختيلاتاميظنتلاوتابيترتلانماددعاوذختادقدرفلاوعمتحملاونطولاةحلصم

نمبرتغملامهكرتينمىلإةفاضإلابهنأكلذو.ةرسألانعةرسألابربارتغائواسمدح

يقيقحلافرشلملاربتعيةريشعلاسلجبنإفمهرسأنمبناوجلالكىّلَعاوفرشيلةرسألارابك
عمىتحقيقدتلابوليصفتلابةرسأَلُكنوؤشةياعرىلوتييذلاوهو،ةريشعلارسأعيمجىلع
ىلوتيةدحاوةرسأربتعت"بازيميداو"يفةيرقلانإفكلذعموةرسألابردوجو

عمتجملاوتويبلالئاخدلكاشمىلَعهدعاسي.ةبازعلاسلجباهبناوجعيمجنماهيلعفارشإلا

َُكلخدتعمتجملاةحلصمىلعةرهاسلاسلجملااذهنْيَعو،يوسنلاةبازعلاسلْجَميوسنلا

ءانبأعيمجلحيتتو،هليغبنيامللفطَلُكهجوتو؛لكاشملافرعتوةرسأَلُكعبتتو،تيب

التادابعلاىلعةظفاحملاىلَعديوعتلاوةياعرلاوبيذهتلاوميلعتلانمةيواستماصرفةيرقلا
يفوأمويَلُكعزوتيلافاقوألانممهتبصنأىلعلوصحلاو،دجاسملايفةالصلاءادأاميس

.قالخلامراكمىلَعةظفاحملاىلَعمهديوعتو،تابسانمل

يفةماعلابادآلاوماظنلاىلَعظفاحييذلاسيراكملاسلجمةريشعلاوةبازعلاسلجبدعاسيو
ءاوس،قلخلاوأنيدلاوأنمألاوجركعياملكيفةقيقدةسارحةيرقلاةسارحىلوتيو،ةيرقلا

وهوةيرقلالخادنماعبانناكوأتالاحلارثكأوهو-جراخلانماًدفاوركعملاكلذناك
.ادجردان

مهنعهبايغلعجييذلاهصخشريغاميشخألاوأبألابايغبدقفتالةرسألانإفاذَهيو

فقوملاسفنيقوههلعجيوهيلإمهقوشفعاضتبفعاضتيهبمهقلعتو،مهمولقيفدادزت
الو&صالحخاوةنامأيفمهالوتينمدوجولاميمحمهرومأةماقتساىلعنئمطمهلل؛انضيأ

.ةبحملاوقوشلابابنمالإمهتيؤرىلانحم
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ةرشابملتافرصتلاهريثتامهنعدعبيو،يرسألاطبارتلايوقيعضولااذهنأعقاولاو

5.سوفنلايفراثآنمتابغرلاضراعتو
راودأنمرودأجيضابإلاعمتجايفدرشتلافرعيملاهلاثمأوتاميظنتلاهذهلضفبو

نادلبنمدلبيأيفتابكنلانممهيلعتبصنااممغر؛مهيلعةوسقاهدشأيفىمحخيراتل
ادهبنيمتهللاضعبلةيعامتجالاتاساردلايفةبيرغةرهاظلثمياذهناكو.ةيضابإلا

ذاحشيأدجويالهنأصرحلاوءاصقتسالاومامتهالاعمظحاليمهضعبناكدقفكعوضولملا

...ةرفاوادادعأمهريغنمدجويامنيب؛يضابإدرشتموألوستموأ

3"نالخرازو"ةًيضاننعملكتامدنعةرهاظلاهذهىلإةعارببيندملاقيفوتذاتسألاراشأدقو

ثدحتو"ةبرح"ةّيضابإيفقمعبةرهاظلاهذهظحالدقفباهولادبعنسحذاتسألاامأ

،تاقيلعتلاضعبيفقفوفاممابسأنعثحيواهللعينألواحوباهسإلانمءيشباهنع
ةنعبتكوهريغهنعلفاغتوأ،هبرعشيملامكردأهنأهبسحو.اهضعبيفقيفوتلاهتافو

«.هبابسأمهفينألواحوةحارصوقدصب

فعضببسييذلابايغلالوطىلَعينبنملايرسألاككفتلانمادبأفوخالو©

نأل؛ااسأةدراوريغةركفلاهذهنإف«مهقوقحءادأيفريصقتلاوبراقألاعمتاقالعلا

،مساوملاوتابسانملابابلاغةطبترميهاَمَو،ايمويابجاوتسيلممتارايزوبراقألاقوقح
.ةبارقلاتاجردتوافتبقوقحلاهذهتوافتتو

المحناكامبروهيلإاَقاتشمبيرقلااهدعبءيجتنمزلانمةرتفبايغلانأكشالو

تارتفضعبنعمهضعببايغلعلو.بابلااذهيففواخملاَلُكفسنبليفك-ايادهلاب
ىلڵلَعبلغتينأوةرشاعملاكاكتحاببسبلكاشملامهنيبروثتالنألىأنامزلانمةلوقعم

.ةناتمواًقثوتمهرصاوأدادزتومهيلعةبحملابلغتفرومألارئاغص

ةساردلايعدتستثيحبةيمهألانمتسيلاهلعلفةيداصتقالاةراسخلاةطقنامأه

اهيفناكنإواةراسختسيلنطولاىلعوةرسألاىلَعفرصتنلالاومألاو‘ثحبلاو

امبرو،ةرادإلانسحىّلَعدوعتتاهجوزبايغيفتيبلاةرادإىلوتتيلاةأرملاوةغلابملاضعب
آ......هجوزلاةرادإنمرثكأهيفيلاملابناجلاةرادإديحت
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لصفلاةماخ

فارعألاوأتاءارجإلاوتاميظنتلانمعاونألاهذهنإ:لوقأنألصفلااذهةيامميتيقب

يوذنمسانأنيبتعبنوأ،يجاعجربيفيفسلفريكفتنعةقثبنمالو،مويةديلوتسيل

اهلنوذختيو{ممماذآبعمتجلالكاشمنوروصتينيذلا\ةضيرعلابتاكملاوةراودلايساركلا

ةفباتتمةرمتسمتاظحالمو،ةلصاوتمةينغبراحتنمتعبنيهامنو6مهتليخأبلولحلا

اروهشتاشقانملاوتاظحالملاكلتمودتدقو،اهملسأولولحلابسنأرايتخايفتاشقانمو

امف.نيناوقوةمظنأكوأ،ديلاقتوأفارعأكتذفنييلاةيئاهنلاغيصلاىلإغلبتىتحامماوعأو

؟ديلاقتلاوفارعألاوتاميظنتلاوتارارقلاكلتعومجبنعتجتنييلاراثآلايه

:ةيلاتلاطاقنلايفراثآلاكلتمهأصخلأنأعيطتسألاؤسلااذهنعةباجإللو

نوجرينطولاليبسيفةيحضتمهتبرغاوربتعاومهسفنأىلَعمهنطوءانبيفاودمتعا١-

اممهريمعتىَلَعءاخسبنوقفنيمهفكلذلو،هتمدخلةليسواهولعجو،هللانمباوثلااهيلع

دقو.قفارملارسيوةراضحلالئاسووراهدزالاونارمعلابتاحاولانمهريغىلَعزاتميهلعج
ملاعلايفهيلعفراعتموهامفالخنوفرصتيهلجأنممميارتغاونطولااذهلمهبحمهلعج

ةحارلايتقوءاضقوتايلؤسملانمففختلااودارأاذإسانلارثكأنأكلذو،عمجأ

ةيرحيفكانهامنوقفنيمهدالبجراخاَهبنوقلطنيولاملانمغلابمنوذخأي.مامجتسالاو

يفتقوءاضقوممتايلوئسمنمففختلااودارأاذإمهنف"بعصمونب"امأ،ةيلوئسمنودو

نادلبنمنوقلطني4؛مهتبرغراديفلامنممهعمامنوذخأيمهنإفمامجتسالاوةحارلا

دارفأنيبمامجتسالاوةحارلانمةرتفنوضقيثيحكيلصألامهنطونادلبىلإمهلمع

.راهدزالاودغرلاوريخلابمهبعشومهدالبىلَعممتاقفندوعتوإمهنطوعوبريفومهرسأ

.هيفريكفتلابتاقاطنلاَلُكىلعنولوغشممهفيلصألامهنطوبايريصماوطبترا٢-
تامجهناودعدريقاميدق{ةظهابائامثأكلذمهفلكدقو،هلجأنمحافكلاو3هللمعلاو

‘هلعوضخللمهضفرويسنرفلارامعتساللمهحافكيفاًئيدحو،لتقلاوةقرسلاوبهنلا

.يرابجإلادينجتلاكهترطيستحتةلخادلابوعشلاىلعاهضرفيناكيلاهضورفلو
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ةيبرتلااهلترفوتدقفيعامتجالالمعلاةةزيكريهةأرملاتيقبلجرلابارتغادنع٢٣

ةناصحعمتجملااهللفكو،سوردلاعمستو،ةالصلارضحتايمويدجسملابتطبتراو،ةينيدلا

تحتفناامكداسفلاورشلاباوبأاهلحتفنتمو{ةراثإوأةزهيألاهيفضرعتتالةمئاد

نيلاةرسألاتايلاثمىلَعةظفاحملاو،نطولايفرارقتسالاةيلوؤسماهيلعتيقلأو.اهريغل
ةرسألانوؤشاهلوحرودتةدعاقكامناكميفتتبثفنسحلافرعلااهرقيو،نيدلااههجوي

مسريفجوزلااهعمكرتشيو،دادجألااهدعاسيو،لافطألااهتياعرتحتأشنيواعيمج

اهئاقلنممراحملاريغعنمو{ةئراطلالكاشملايفةلسارملابكلذممتيوأارضحيامدنعةريسمل

ةوقاهبسكأاًممهنوؤشةياعروتيبلاةرادإبتلقتساومهنعتنغتساف،اممبراقأنماوناكولو

الواًعيمجمهطبرتلاةقالعلاتناكف،لهألاوجوزلانمةقثوسفنلابادادتعاوةيصخشلايف

.نيلدابتملامارتحالاوةبحملاىلَعةينبمنيجوزلااميس
ىلإءوجللانودمهسفنأةمدخباوسرمتو‘بارتغالاورفسلاتاقشمنويباريملاداتعا٤

ةيوقةيلوجرتافصمهيفتنوكتفةلوفطلادوهعنمكلذىلَعمهئانبأاودوعو"مهريغ

بحلارهاظمنمو،نهولاثروييذلاليلدتلابقاوعنماوملسوؤسفنلاىلَعةدمتعم

ةعباسلايفلفطنماوبلطاذإاوناكف.يسفنضرمىلإبلقنيفهدودحزواجتييذلانانحلاو
‘هتعتمألمحلدعتساهبراقأنمدحأنودنيتنسلاوةنسلاهيفميقيديعبدلبىلإلحرينأ

ةتسدللبتتنأنودو،قارفلاببسبتيبلايفةحانمموقتنأنود،كلذىلَعهُمأهتدعاسو

وأموظطفملانامرحةلاحيفهئأبوهسحينأنودو،عادولاتاظحليفعمدلابليدانملانم

.ىلكثلافقوميفاهنأبيهسحت
كولسلايفةزيمتمةدحوبمهتطبرنأمهيلعتاميظنتلاكلتراثآمهأنمناك٥

تيوقو،قلخلايفةماقتسالابظافتحالاونيدلابكاسمتسالاىّلَعاًصارحمهتلعجو،تاداعلاو

ةماعلاحلاصملايفيدجلاريكفتلاىلَعمهتدوعومهدالبلخاديفوةبرغلارايديفمهنيبةطبارلا

-تناكامفيك-ريخلاعيراشملعربتلاواهيلعقافنإلاو،اَهبمايقلاحبصأىتحاهيلعنواعتلاو
هلنوبيجتسياًممرثكأمهسفنأيفهنوسحييذلايلخادلاءادنلاباهلنوبيجتسيمهيفةكلم

ةعامحجلاةحلصملىريخعورشمىلإوعديعادماقامهنأكلذجئاتننمناكو.هيلإةوعدلاب
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لامعأىّلَعتضيرسوفنلاكلتنأل؛هيفقافنإلاببوجوبةعنتقمهيلعةلبقمسوفنلادجولإ

.اهيلإىعدتنألبقاَهبتعنتقاوريخلا

يفاهنمىوقأ-ءانبألاونيجوزلاةقالعاميسالو-مهدنعةرسألاةطبارتناكاَمر٦

:يهزئاكرةثالثىلَعدمتعتمهدنعاَهَنَأال؛رخآبعشوأدلبيأ

ةبحملاىَلَعلإمهريغدنعةرسألاةقالعزكترتالامنيب،قوشلاوةحلصملاوةبحملا

نوكيدقو.اهرثكأيفطقفةحلصملاوأطقفةبحملاىلعو،نايحألانمليلقيفةحلصملاو

هنعاشنتئةحلصملانوكيدقوةحلصملاهنعأشنتئةبحملاوهنيجوزلانيبطابترالاببس

قوشلالماعباطابتراوةوقديزتبعشلااذهيفاهنإلبوعشلارئاسيفتناكامهمو.ةبحلا

يبملاكولسلاغبطصيف،رعاشملاهبقورتوسيساحألاهبومستو‘فطاوعلاهببذهتتيذلا

.ناسحإلاونانحلاوونحلابكلذلكىلَع

يداو"جراخجورخلانمةأرملاعنمرارقلةجيتنتناكاهلكايازملاهذهنأيلودبيو

يفلضفلااهلناككلذبو،هلكبعشلارقتسااهرارقتسابو،اهنطويفترقتساف،"بازيم
يقلخلاداسفلانملجرلاظفحوتاداعلاوقالخألاظفحونيدلاظفحوةرسألاظفح

اًفوشتمابوبحمارماعاًرهدزمنطولاتظفحوةايحلاتايرغمنيبعوقولانماهسفنتظفحو

.رارمتسابهيلإ

اهموزلوهلجأنمىربكلاةأرملاةيحضتوههيفيقيقحلاببسلاناكيذلاهراهدزالضفبو

ىنعحاوسلاصرحيىلوألاةجردلانمايحايساًداترمو،ةرحلارئازجللةرخفمحبصأواهل

نمةنجكلذدعبوكلذلبقناكومهلهيرتنأةلودلانمةحايسلاةزهجأصرحتو.هترايز

امدنعالإنمألاورارقتسالاو،انهلاوةداعسلاب"بعصمونب"سحيالضرألايفهللاتانج

ملعلالالهطيجبامكاهبطيحتييلاءارضخلاهتاباغوةعماللاهارقب،هعوبرنيبنونوكي

.ةرهازلاهتمجنب

اعيمجءارحصلاتاحاولدقعلاةطساومهنطوىقبينأرئازحلايفةيضابإلادارأاذإف

يذلارارقلاىلَعاوظفاحيلفهايازموهصئاصخباًظفتحُممحلاًنصحو.ةلماكرئازجللةرخفمو

ميظنتنمهوثرواميفاولهاستينأاودارأاذإو.0"بايميداو"نمجورخلانمةأرملاعنمي
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اوظفتحيلو،نوءاشيامكممتايحومهداصتقاماظناوريغيلواوءاشاميفاولهاستيلففارعأو

مفلةأرملاجورخبحامسلامدعو،ةريشعلاسلجو8ةبازعلاسلجم:يهطقفءايشأةئالثب

دقيدلابناجلانإفةبازعلاعوضوميفاولهاستاذإمهنأاودكاتيلو؛جحلاوجالعلا

نإمهنأو.لتخادقمهليعامتجالابناجلانإفةريشعلاسلجبيفاولهاستنإمُهَنأَو.لحمضا

١لذيفىقبينلو..لحردقهلكيباريملابعشلانإفيداولانعةأرملاليحريفاولهاست

.ليخنعوذجقبساميفتناكةئرتهمعوذجوليستنيحىلإنيحنمهايمريغيداولا

ءهتاسأمضعبانرضحو،نيعلابهاندهاشو،ةبرحتنعهانفرعو!ةربخنعهانققحتاماذه

"ةبرج"نيبامةتماصلاراثآلاكلتاوءاشنإاولأسيلف،اهتيامنىرنىتحهللااناقبأالو

ةبقاعهللو.."نايرغ"و"سمادغ"نيبامةقطانلاراثآلاكلتاوءاشنإاولأسيلو،"نالخجراو"و

.ناكمكيرومألا

ل2".
راكحك



رئازجلايفةيضابإلالخيراتلابكوميفةيضابإلا

:سداسلابابلا

ثكلانلاهةيناثلانانسملا
الوةيمسرلاةلودلاضارقنادعب-ادارفأواًعمتجُم-رئازجلايفةيضابإلانوؤشعيمَج

ىَّلَعموقتتناكاَمئإدعبامف"يرجهلاسماخلانرقلالئاوأنمةطيسولاروصعلايفاميس

.اعيمجاهيلعوأثالثتاسسؤمىدحإ

سيراكملاسلجموةريشعلاسلجمو،ةبازعلاسلجم:يهثالثلاتاسسؤملاهذهو

.(ناةروُسَميا)
:ةبازعلاسلجم١-

ءاطعإليفكيامباضيأءزجلااذهيفو،باتكلااذهنمةقباسلاءازجألايفهنعانثدحتدق

.هنعةحضاوةروص

:ةريشعلاسلجم٢-

يفنكلواةسسزؤللاهذهنعلصفلااذهيفةلصفمةلماكةروصيطعننأعيطتسنال

يلاحمالملاضعبديدشراصتخابمركلائراقلايدينيبعضننأماسقأللءافيتساانناكمإ

ةبارقلارصاوأاهنيبطبرترسألانمةعومجمنمنوكتتةريشعلا،ةروصلاكلتاهنمنوكتت

لضفلاويأرلايوذوةريشعلاءامعزنمددعلاددحمريغسلجبةريشعلكلومحرلاةقالعو

ضةنيدملوأةيرقلانوكتترئاشعلاعومجمنمومهنيبنمهنوراتخيسيئرسلجمللومهنم

.ةيرقللينيدملامكاحلالثمينامضلاسيئرونامضلاسلجبنوكتيسلاجلاءاسؤرنمو

نمسيراكلملاسلجمللو،ةهجنمةبازعلاسلجمليوقلادعاسملاوهةريشعلاسلجمو

:يلياميفصخلتتةريشعلاسلجمتامهمزربأو،ىرخأةهج
.اهلئاخدوةريشعلالاوحأعيمجةسارد١

.اهللولحلاذاختاوةريشعلالخادثدحتيلالكاشملاعيمجةسارد٢=

.ةريشعلادارفأضعبنمعقتلاتافارحنالاةحلاعم٣



رئازجلايفةيضابإلا_[؛}..)_خيراتلابكوميفةيضابإلا

.ةبازعلانماًرارقاهيفذختيلهيلإةيصعتسملاتالاحلاغالبإو،ةبازعلاسلجمعمنواعتلا٤

.هيلإمامضنالاىلإةءافكلايوذعيجشتو،سيراكملاعمنواعتلا٥

تامازتلاوأتامارغوأبئارضوأتاواتأنمةريشعلاىلعضرفيامعمج٦
.ةصتخملاةهجلاىلإكلذلاصيإمتسةرسألكليداصتقالاىوتسملاوقفتتبيلاسأب

ناملاعلااهمسرىّلَعنواعتييلاةروصلايهةسسؤملاهذهنعىطعتةروصلضفألعلو
.هرمعهللامأ-نيدملاقيفوتخيشلاوةللاهمحر-ناظقيلاوبأخيشلاناليلجلا

اقوقحرئاشعلاماظنبهللاقلعدقو":يليام-هللاهمحر-ناظقيلاوبأخيشلاانذاتسألاق

ظفحبتالئاعلاورسألاماظنهبظفحوبايغلاونيناجملاوءاهفسلاولمارألاوىماتيلل

اطخلايفةيدلالقثهبففخوامباحصألثاريملاقوقحلاصيإوتاقفنلامازلإوڵباسنألا

.ىهتنا"ةريشعلادارفأىلَعاهعيزوتبلتاقلاىلَع

ةريشعلانأامع":يليام١٢١(ةحفص)«رئازحلاباتك»يفيندملاقيفوتذاتسألالاقو

الةيلئاعةدحوكربتعتاهعومجمبيهف‘تالئاعنمبكرتيتيبلاو‘تاتويبنمبكرتت

يمالسإلاهقفلافصوصنموهامبسحاعرشةفلكماَهَنإثيحنمو،اهئازجأنيبكاكفنا

نعةلوئسماهنأو،اهنمبايغلاولمارألاونيناجملاوىماتيلانمرصقلاحلاصمىلَعرهسلاب
امهلناكةزيملاهذهلوماحرألاجاشوأبونيدلاماحلبةكسامتميهف،دمعلاريغيفامتايح

3زجاصلاءاويإو‘لاضلاداشرإو،دسفملاعدرنمةيمومعلاحلاصملانمريثكيفلاعفلارثألا

.خلإ...نيدتعملاةيداععفدو©نيبلاتاذحالصإو

امتآسلجوءايرقترهشلكدنعورمأمهمهاملكتالئاعلاءاسؤرنمةداعامتاسلجدقعتيهف

.لمهأفضعبللللخلاقرطتدقو.مندقلاذنمعبتملاماظنلاوهاذهبلاغلايفماعلايفنيترمةماعلا

ألإءانخرادالوةناحالوةيوازقالطإلاىلع"بازيم"دالبيفدجويالمدقتاملضفبو
يأيفنييباريملانملّوستمقالطإلاىلَعىريالامك..ةيادرغجراخنويسنرفلاهدجوأام

7."بازيم"قرطنمقيرط

الو.هتقفنبهيلومازلإبمهزجاعومهريقفلفكتةيريختايعمجكمهرئاشعودجوياذاملو

.ىهتنا."ةبازعلاسلجموأءاضقلامامأمكوح
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ةضغ»باتكنمتافطتقمميركلائراقلللقنننأةرقفلاهذهمتتختنألبقبحلو
:لاق..زوبديلعدُمَحُمذاتسألازيزعلاهفلؤمل«ةثيدحلارئازجلا

ةةريشعلادارفأَلُكبقارت،ةرهاسلاةريصبلانيعلا-ةريشعلاسلجمءاضعأيأ-مهف"

لاملاوملعلاناديميفةريشعلاريسنوبقاريمهنأكمهئانهومهمدقتومهحلاصللمعتو

.ىهتنا"حالصلاو

امترادإسلاجماهيفدقعتاهئاشنإنماهلكلميهراد"بازيم"يفةريشعَلُكلَو":لوقيو
...اهتجاتحااذإامتاعامتجاوامتالفحيفاضيأةنيدملااهلمعتستو،اهسارعأتالفحو

اهزيهجتورادلاحالصإلممتاعربتنمقودنصوأةريشعلاءانبأنمفاقوأرادلكل

...ةريشعلاءانبأهجاتحييذلاثاثألاب

...هريعتسيفهجاتحيامهتريشعراديفهفيضوأهسرعلدجيريقفلانأىرت

لصتةموصخكرتيالواهلهأنيبتاموصخلاضفيف{ةريشعلالكاشميفسلجملارظنيو

ميقتسملاطارصلانعغازونيدلانعدحأذشاذإف؛ةريشعلاءانبأكولسبقاريو،ءاضقلا

ءانبأعمتجارصأنإف،نيللابهحالصإلواحيوهخبويوهظعيفةريشعلارادىلإسلجملاهيعدتسي

نمليلقبةرقفلاهذهتلقن."ةبازعلاىلإهرمأعفرىدامتنإف،دلجلابهريزعتاوررقوةريشعلا

.فرصتلا

ءانبأكرتودحأتاماذإف،ةريشعلايفىماتيلاوىمايألابمتهتيلايهةريشعلاو":لاقو

مهتيبرتوىماتيلالاميفهتبساحوهتبقاروايصوةريشعلامهلتنيعيصونوداًراغص

اهتلافكىلوتيةريشعلاسلجمنإفاهيلعنوقفنيءابرقأمللنكيملاذإومهميلعتو

."اهتنايصو

يفةمرحمةلاطبلانإ..المعةريشعلاسلجمهلدجوألمعلانعدحألطعتاذإو

رثكأوةثالثمدختسينيلماعلإهلمععسياليذلاحالفلاوأرجاتلاىرتكلذلوى"بازيم"

."مالسإلالضفب"باريميداو"نمةلاطبلاتلازف

هديبذخأيو،هضرقيوهنيعيفةريشعلاسلجمىلإخةمزأيعقوودحأةراحتتلتخااذإو"
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فرصتباهضعبوصنلاباهضعبتلقن«ةثيدحلارئازلاةضمهن»باتكنمتافطتقمهذه

وبأخيشلالضافلاانذاتسأاهعضوييلاةروصلاراطإنعجرختالاهتلمجيفيهو،ليلق

.اقارشإواناعملاهديزتتناكنإو-هللاهمحر-ناظقيلا

:نادروطسمإسلجم٣

تافالتخااهقطنيفسانلافلتخيوةيربربةملكحضاووهامك"نادروُطستإ"ةملك

وأ«ضعبناكمفورحلاضعباهيفعضوتاَمئإَو،اريبكاريغتةملكلاةينباهيفريغتتالةطيسب
.ةيدارغلهأةجهلبيهوغيصلالمكأيهةغيصلاهذهو،اهنمفورحلاضعبفذحتدق

يفيأ،ةيبرعلاةغللاىلإاهتمجرتواهانعميفاضيأاوفلتخااهقطنيفسانلافلتخاامكو

ةعامج"_بمهضعباهمجرتو"بابشلاةيعمج"بمهضعباهمجرتدقف،يوغللااهلولدم

وديياميف-ناتبراقتمناتريخألاناتملكلاو،"سيراكملاةيعمج"مهضعباهامسو5"ةسارحلا

ةغلابملاىلعلدتيهوةفرحُمرهظيامىّلَع"سيراكم"ةملكف؛امهانعميوامهانبميف۔يل

:اكيمجاهعمجو«ماصطالاريثكلماعطمو،نعطلارينكلناعطم:مهلوقكةسارحلابمايقلان
نإوليلعتلااذهو،ةغيصلاهذهبظفحتملنإوةيبرعلاةغللايفرئاظناهلوسيراحَم؛ميعاطم

3.ةملكلاهذههبللعتامبرقأهنإفاديعبناك

اهلعل:لاقفةملكلاهذهلصأيفمهعمتشقانتنمضعبهيلإبهذاماذهنمدعبأو

عمجلاعمجو،(ساركأ)اهعمجو،سانلانمةعامجلااهانعمو(سرك)ةملكنمةذوخأم

ةملكاَهبتمجرتوأةسسؤملاهذهىلَعتقلطأوميملاىلإةزمهلاتفرحمت«(سيراكأ)

و(سوركم)ةملكلاشقاننمضعبلاقوةددعتمتاعامجنمنوكتتاهنأل؛(نادروطسم)

صخشلايعتيهوءةيبرعلاةغللايفاللصأالةيرئازحلاةجهللايفةجرادةملك(سيراكم)

هبتمجرتدقفتافصلاهذهبابلاغنوعتمتيةسسؤللاهذهدارفأناكاملو،قبللانطفلايوقلا

39/."نادروطسمإ"ةملك

خألاىلإهمدقهبحاصركذيملثحبيفاهلليلحتىلعتعلطادقف"ناَدروطسَمِإ"ةملكامأ

نعهفرحُم"ناَدروطسمإ"ةملكنأىريثحبلابحاصوكرمعنبومحراخفخيشلازيزعلا

تابلطاهيفسردتنلاةدملايهومايأةينامث:يعت"ناسوما"ةملكو.(ناسثوأماَ)ةملك



.....رلازجلايفةيضابإلا.):)خيراتلابكوميفةيضابإلا.

..ةسسؤملااَهبتيمسف‘بلطلاضفروألوبقاهنممويرخآيفررقي\ةسسؤملابقاحتلالا

ظافلألاقةحاشمالفعملامهفاذإةفورعملاةماعلاةدعاقلاىلإدوعننحنفرمألاناكامهمو

وأ3"سيراكملا"مساهيلعقلطننأيوتسيف‘تاسسؤملءامسأتناكنإوللعتالو،ءامسألاو

."نادروسمإ"وأ"نادروطسمإ"وأ"ةسارحلاةعامج"

لوأاهأشنأنمالو،ةسسوملاهذهتمشنأتمقيقدتلابفرعأاليننإلوقأنأفسؤي
ةدعلاهراثآبانايحأو،اهمسابانايحأاذكهتفرعامنإةضيرعلااهطوطخعضونموأ،ةّرَم

.تضمنورق

ضارقنادعبتتبندقىلوألااهروذجدجولثادحألاقطنتسينأثحابلالواحولاَمرَو:

تناكاهنألذيامثادحألانمدجواَمْبْرَو،ةريصقةرتفبوأةرشابمةيمسرلاةلودلا

ماظنلصفنااَمَئَو{ةبازعلاةركفةأشنللوألاديهمتلايهتناكوأ،ةبازعلاماظنلةبحاصم

ميظنتلااذهباًهيبشاًميظنتنأكلذل7كامهنملكهلوازتيذلاطاشنلاةعيبطلاهنعةبازعلا

امككلذلبقلب‘يرجهلاسماخلانرقلاذنمهراثآضعبحضتتةسوفنلبجبدجويناك

.هبارضأوينالجتلاشيلدجوفسوييبأفقاومهديفت

لالتحادعبالإ-ديلاقتومظناهلةسسؤمك-لبحلاىرقضعبنمميظنتلااذهفتخيملو

نيعبرأنمةداعنوكتتو9ةرامعلايأ"نَراَمَعإ"ىمستةسسؤملاهذهتناكولبجللنايلطلا

.لئابقلاعورفوأرئاشعلاقيرطنعمتيفمهرايتخاامأ!ةرورضلادنعالإنولقيالاصخش

مهلمعانأمهنيبنمضيئرلارايتخاىلوتييذلاوهماعلاهعامتجايفرامعلاسلجمو

كلذيفمهلو،ةقرسلانمةباغلاةسارحودلبلاةسارحنولوتيمهفةددعتمتايحالصعمجيف

.ليصاحملاولوصفلابسحفلتختبيلاسأو{ةعبتمديلاقتوةمظنأ

،ركتنملانعيهنلاوفورعملابرمألانمةبسحلالاجرهبموقيامبنوموقياضيأمهو

.سانلانيبموقتيلاتالماعملاوتايلمعلاىلعفارشإلاوقاوسألاةاعارمو.

ىلإمهميدقتوأ؛مهيداتونيفرحنملالاقتعانمبادآلاةطرشهبموقيامبنوموقياذهىلإوأ

.مهبيدأتبموقينم

.هنمةحارتسالاوهعفدلبابسألاأيهتتامثيرهلنودصتيفئجافملاناودعلادرمهلامعأمهأنمو



رئازجلايفةيضابإلا_[؛.ذ})ةيراتلابكوميفةيضابإلا

راُمُمللةعئارلاةروصلاكلتتتمءيشكىلَعرطيسويلاطيإلارامعتسالاءاجاملف

ةرغصمةروصىلإمظنوديلاقتوفارعأاهلةديتعةسسؤمنمةيرامعتسالاةسايسلااهتفرحو

نًماليلقاددعاوراتخينألئابقلاخياشمفلكتتناكف،تايحالصلانودمسالااهلةتهاب

باحصأنمعمجيددحمرجأءاقلمسوملاكلذةلغةسارحلدحاومسومدودحيفسانلا

دهعلارخاوأيفتهتناىَّتَحلءاضتت-ايبيل-ةديتعلاةسسؤملاهذهلزتمنوةلغلا

ىشالتوماظنلاكلذباذمتشاليصفتوةلمجتاسسؤملاكلتنعسانلاىغتساويزيلجنإلا

.عرازملاوضايرلايفتاباغلاسرحوىرقلاوندملايفةطرشلاماظنهلحَملحو

وأم"ناةزوطسمإ"ةسسؤمحمالميفماظنلااذهحمالمنماريثكىريميركلائراقلالعو
.دحاوعبنمنمتقثبنااهنألدياممةدحاونيميظنتلاالكلةضيرعلاطوطخلاىرياَمَب

همدقيذلاثحبلاىلَعدمتعأفوسةديتعلاةسسؤملاهذهلةروصهيدينيبعضأيكلو

امباًئيعتسم-ثحبلاعضاوفرعأالتنكنإو-رمعنبومحراخفخيشلاميركلاخألالا

نمزوبديلعدّمَحُمتاباتكنموعوضوملايفيندملاوناظقيلاوبأ:ناريبكلاناخرؤملاهبتك

.ةماعوةصاختاءاقلءانثأةرثانتمتاشقانموثيداحأ

وهو«لودلادنعيركسعلاماظنلاحورنم:"ناروُطسَمِإ"ةسارحماظندمتسي١-

ةبازعلابطبتريهنكلو،تافرصتلاوةرادإلاثيحنمةبازعلاةئيهنعلالقتسالامامتلقتسم

.ةيندملاةطلسلانمةيركسعلاةطلسلاةباثمبةبازعلانموهف؛اًّيفرش

،رئاشعلاماظننموةبازعلانماّممُسراهبفرتعمةسسؤمنعةرابع"نادروطسَمإ"ةئيهو

.دحأنمضارتعانوداهلمعتالاحبعيمجيفةلماكلاتاءارجإلاذاختابايئاقلتةلوخُمو

لاغشألاىلَعفارشإلاو}ماعلانمألاىّلَعماتلارهسلا:يلياميفاهلمعصخلتي٢-

رورشنمعمتجملاةيامحو،اهديعاوميفتاقدصلاعيزوتو،ةيعوطتلالامعألاميظنتو{ةماعلا

يهف؛جراخوألخادنمهددهتياممهتيامحوةبازعلاسلجمةسادقىلَعةظفاحملاونيفرحنملا

لامعأوبادآلاةطرشونمألاةطرشلامعأوةيركسعلاةطلسلالامعأنمجيزمبموقت

.ةيفشكلاتامظنملالامعأو،عئفاطملاوةدجنلاةطرشلامعأوةبسحلالاجر



رئازجلايفةيضابإلا)٤٠(خيراتلابكوميفةيضابإلا.

ذنمرباكنعاًرباكاهؤاسؤرهاقلتيظوفحمطوبضمماظنةسسؤملل:ةسسؤملاماظن٣-

1:يلياميفصلختيو،دوهعلامدقأ

.رابكلاةقبطو،نيطسوتملاةقبطو،راغصلاةقبط:يهتاقبطثالثىلإةسسؤملامسقنت-

ةداجإوةسسؤملاىلإمامضنالانمزىعارياَمْئَو؛نسلالماعاهيفىعاريالتاقبطلاهذهو
.رمعلايفاًمدقتمناكولوراغصلانمربتعياًئيدحاهيلإلخادلاف،اهلامعأبمايقلا

قلاتابجاولالكبمايقلاو{ةلماكلاةعاطلاوماتلادايقنالافرصحنتراغصلاةقبطةمهمو

.نوراشتسمواهدارفأنمسيئراهلوددرتنودموزللادنعاهبفلكت

بنئاغرغلبينأهيلعوىطسولاةقبطلابىرغصلاةقبطلاطبرتتلاةقلحلاوهسيئرلاو

نمتاهيجوتلاوتاميلعتلاىقلتينأاضيأهيلعوىطسولاةقبطلاسيئرىلإهتقبطتابلطو

.امبلمعلاواهذيفنتلهتقبطىلإاهغيلبتلىطسولاةقبطلاسيئر

ىلعورابكلاةقبطنممهلمسرتييلاططخلاذيفنتيفرصحنتنيطسوتملاةقبطةمهمو
يعدتستتلاةقاشلالامعألاعيمجيفو،ةسارحلايفيلكلادامتعالاولوعملانيطسوتملاةقبط

.ةيرسلاورذحلاودهجلانماًديزم

لاصتالاسيئرلااذهتاصاصتخانمو‘نوراشتسمومهنمسيئراضيأةقبطلاهذهلو

.ةسسؤملانوؤشبقلعتيامعيمجيفهيلإغيلبتلاوأ،هنعيقلتلاورابكلاةقبطسيئربرشابلل

بيترتوططخلاعضواهيلعوةسسؤمللةعسومةرادإسلجمنوكتنأهبشتفرابكلاةقبطا
مهنمفعضلاطاقنفاشكتساو،ةسارحلالاحسارحلادقفتولامعألاميظنتو،ةسارحلا

.اعمنيتئيهلامهتيرلااياضقلايفتاعجارملاوتاضوافمللةبازعلاةئيهىدلروضحلاو،امتاقالمل

ببسباردانألإةلماكلاهتروصىلَععمتجيالو،ثالثلاهتاقبطبماعلاسلجملاةسائرو

لمكأةسائرتحتعامتجالانوكيو،هحلمفورظهعامتجايضتقتامدنعو،ماسجثادحأ

.ةمظنملايفادوجومهمدقأوةءافكرابكلاةقبط

اهمهأطورشةدعةسسؤملايفديدجوضعلوبقلطرتشي:ةسسؤملايفلوبقلاطورش٤

:يليام
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.فورظلاتناكامهمةلماكةظفاحمرارسألاظفحىلعارداقوضعلانوكينأ(
...طرشلااذههيفرفوتينمكلذبدهشينأو،كولسلاوةريسلانسحنوكينأ(بر

.ناسنالانصحبجاوزلانأل؛اجوزتموضعلانوكينأ(ج)

التقولاسفنيفهنكلوبجاولاليبسيفتوملاباهيالاعاجشامدقمنوكينأ(د)
.رربمنودبتوملاىلعىمارتي

.رهاظضرميأهبسيلوةبالصلاوةوقلابعتمتيةحصلاروفومنوكينأ(ه)

9.فرصتيفيكفرعياَقبلايكذنوكينأ(و)

هيلعفةسسؤملاهذهىلإمضنينأصخشديريامدنع:ةسسؤملاىلإمامضنالاةيفيك٥
لّوألبقهسيئرىلإبلطلامدقينأدرفلاكلذىلعوةئيهلادارفأدحأةطساوبابلطمدقينأ

ءاطعإبمهبلاطيو،ءاضعأللديدحلابلاطلامساسيئرلانلعيةسلحجلاكلتيفو5ةلبقمةسلج

ةلءاسملاوصخشلاكولسةساردبءاضعألافلكيرصقتوألوطتةشقانمدعبو..هيفيأرلا

:مهلوقبةرتفلاهذهنعنوربعيوعوضوملايفثبللاهدعبنوعمتجيمايأةينامتةدملهنع

تحتهوعضومهنأكلذبنونعيو،"قوسلايفهومر":ةيفرحلااهتمجرتو"قوسلاتنيلكأ"
عيمجاهيفكرتشيةقيقدلاةشقانمللعوضوملاحرطةينامثلامايلادعباوعمتجااذإف{ةساردلا

..هلوبقوأهضفركلذىلَعءانبنوررقيو،همدعوأةسسؤمللهتيحالصنوددحيو،ءاضعألا

رارقلاناكاذإو،هيلإرارقلاغالبإبلولابلطلامدقمفلكضفرلابرارقلاناكاذإف
دعوملايفو،هلددحيدعوميفروضحلاهنمبلطيوهيلإلوبقلاغالبإب-اًضيأ-فلكلوبقلاب

ناكمنعلزعميقهقيفروديدحلاوضعلاىقبيو،ةريخألاةرمللعامتجالادقعنيددحملا
رارقلاريغيامعوضوملايفدجيملاذإفةفيفخةشقانمعوضوملاةشقانمداعتو©عامتجالا

هلحرشيمثةسسؤملايفلبقهنأهلنلعيوروضحللهقيفروديدحلاوضعلاىعديفلوبقلاب

.فوسييلاقاشملاواهيفلمعلاتاوطخوةسسؤملاتايقالخأووضعلاتابجاوسيئرلا

هتقفاومنالعإهنمبلطيمتةئيهىلإةئيهنموضعلايقرتبابسأهلحرشيامك3هفداصت

حبصيكلذدعبو،كلذًزُكبدهعهيلعذخأكلذنلعأاذإف.ةحارصوانلعكلذكلهلوبقو

تاحاوهلوهسمهنرماناكولويدومءاضعألارتسارحبو:ةسمليار
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ءاضعالا.رغصأربتعيذيمالتلارادوةبازعلاسلجمكلذكو.مهقوقحهلوءاضعألارغضأ

سلجينأهيلعوهنسناكامهمهقبسنمعيطينأهيلعوإمهتمدخهيلعوالوخدمهرخآ

..ةاعارمقوقحتاميظنتلاهذَهيفةيمدقأللق،ةيمسرلاسلاجلايفهدهب

ةروصلالعو،ةيرقىلإةيرقنمفلتخيةسسؤملاهذهليلخادلاميظنتلا:ةسسؤملارقم٦
.ةيادرغيفةعبتملايههلةلماكلا

هذهينوةسسؤملاهذهلزكارم(ةيزكرملاةينآرقلاسرادملايهو)رضاحملاربتعتةيادرغيف

عيجثعبنتاهنمو.ةسسؤمبةصاخلاتاميظنتلاعيمجردصتوتاعامتجالادقعتةرضاحملا

.نأانلنكميةسسؤملاَهبموقتيلاةكرحلانعةروصيطعنلو.هبموقتيذلاطاشنلاناولأ

.:ةيتآلاطوطخلايفاهحضون
ةسارحلاكةسسؤملاهبموقتيذلاطاشنلاعيضاومنماعوضومشقانتفرابكلاةقبطعمتجت

ءاهطاشنناولأنمكلذريغوأ{ةيمسومتاقدصعيزوتوأ.ةيعامجةيعوطتتآشنموأ

.ذيفنتللزكارمللغلبيمثانيعماميظنتوأارارقكلذيفذختتف
ناولأنمائولذخأننأيغبنيةسسؤملاهذهيفلمعلابولسأميركلائراقللحضونيكلو

يفهضرعنةطشنألاةيقبللثمكةسارحلاطاشنانذخأدقوةطشنألاةيقبىلَعلثمكاهطاشن

.نايبلاوحاضيإلللصفلااذه
نيتقطنمىلةباغلامسقتكلذكورثكأوأنيتقطنمىلإةنيدملامسقتفةسسؤملاةرادإعمتحت

ةسسؤملازكارمنمزكرمىلإقطانملانمددعوأةقطنمركدنستو©قطانملانمددعوأ

.ىلوتتيتلاةقرفلاو{ةقدبةقرفككرحتلاحبوةسارحلاىلوتتييلاقرفلاددعكلذكددحيو

نيعيةيعرفلازكارملانمزكرملُكوءاملسيئرمهدحأدارفأةثالثنمنوكتنأيغبنيةسارحلا

مهددحيناكميفصاخعامتجاىلإنوعديفةسارحلامايقللمهرايتخاعقينيذلادارفألا

نمنولبفلكتةعومجبلكىمستو3"ةسارحلاةقرف"ةعومجملاهذهىمَسُتنأحلطصادقو

طبرةقرف":لاقيفطاشنلانولىلإةبوسنم:يأ؛"...ةقرف"بىرخألاطاشنلاناولأ

وأ"قئارحلاءافطإةقرف"وأ"تاقدصلاعيزوتةقرف"وأ،"روخصلابلجةقرف"وأء"دودسلا

.خلا.."صاخلاوأماعلاطايتحالاةقرف"وأ"نيفوهلملاةثاغإةقرف"
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رككلنكو."ةقفر"ةملكمهيلعقلطيفاعمةسارحلابنوفلكينيذلاةثالثلاصاخشألاامأ

نمددعنمنوكتتةقرفلانأاذهىعم،"ةقفر"ىمَسُتطاشننمءزجبفلكتةريغصةعومجب
عاونأددعلو{ةايحلافورظلو،ةنسلالوصفلاعبتفلتخياهيلإجاتحملاتاقفرلاددعو،تاقفرلا

لوؤسمةقفرلكسيئرو،ةسسؤملللماكلاءاضعألاددعلوادحاوتقويفهيلإجاتحملاطاشنلا

.ىلعألاةسسؤملاسيئرمامألوؤسميعرفلازكرملاسيئرو،يعرفلازكرملاسيئرمامأهتقفرنع

بورغلبقو،رصعلاةالصدعبةليلَزُك"ةسارحلاةقرف"ةنيدملاةسارحبفلكملاددعلاعمتجي

ناكميفةقرفلمكءاشعلاةالصدعبةليلَلُكعمتجيفةباغلاةسارحبةفلكملاةقرفلاامأ؛سمشلا

اهتسارحاهمزلتييلاقطانملااهلددحيوةمزاللاتاميلعتلاةقرفلاسيئراهيلعيقليف،اهلددحيصاخ

ضعبىلَعمهضعباهبفرعتيييلارسلاةملكبعيمجلادوزيو،اهيلعتاقفرلاعزويو{ةليللاكلتيف

يفعامتجالاىلإنودوعيركابلاحابصلادنعو،ممتامهممبمايقلاىلإنوقلطنيف،ةرورضلاتعداذ

عئاقونعتاظحالملاوثادحألاورابخألانولدابتيفںليللالوأنمةقفرلاسيئرمههنيعيناكم

.ةمداقلاةليللايفةبسانملاتاعارجإلاذختيلمهتقرفسيئراهيلإعمتسيف؛مهتليل

كلذهباشاموأضرعوألامىَلَعناودعوأةقرسعوقوكليللافثداحثدحاذإف

ثلاثلابهذيونانثاهكسميفيناخلالقتعتنأاهتقطنميفثداحلاعقويلاةقفرلاىلعف

نينثانإفسارحلانمربكأةعومجبيعدتسيثداحلاناكاذإامأثداحلابةقرفلاغالبإل

رسلاةملكالمعتسمةرواجتملاتاقفرلابداجنتسالاىلإثلاثلابهذيو‘ثداحلابنالغتشي

متيالثمةباصعاوناكاذإةانجلاوأناحلاىلعضبقلامتيامدنعو،مهريغاهفرعيالييلا

دوسينمألانأمهملاو،الاحةمزاللاتاءارجإلاذخنتثيحةسسؤملاىلإمهميلستوأهميلست

.ةرهاسلامهويعتحتمالسوةعديفسانلامانيو،ةقطنملالماك

يفنيركتنتماوجرخينأ؟ُبالةسارحلايفمهلامعأىلإنوقلطنينيحتاقفرلاءاضعأو

ييلارسلاةملكلإمهضعبلمهزيميالومهصاخشأفرعتالثيحبمههوجونيعنقم،مهسابل

.اًدبأمهريغاهفرعيالوطقفمهامنوظفحي

جهكاتبججق6بج
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:تامكاحملا
،ةلواحميفوأنيسبلتمنيمرحلانماددعوأ5اسبلتماًمرجُمتاقفرلانمةقفرلقتعتامدنع

يفرظنللسلجملادقعنيتقوعرسأيفو،اهسيئرقيرطنعسلجملاىلإمهمدقتاهنإف

يأىلإعوجرلانودو،ددرتنودمكحلاذفنيومكحلابرارقلاذختيىتحضفنيالو.ةيضقلا

.ىرخأةهج

درفلافرشفرشلابَرخُملمعبماقهأبةسسؤملايفوضعيأمهااذإ:بيدأتلاسلجم

اُنجبهعميرحتو،قيقدقيقحتسلجماهرقميفهلدقعتهتقرفنإف\ةسسؤملافرشوأهسفن
مكحيدقف؛مكحلافقوتيقيقحتلاكلذةجيتنىلعو،تارابتعالاوفطاوعلانمارحباَهيزن

فلتخيةبوقعلابمكحلاو.ةبوقعلابهيلعمكحيدقو،قيقحتلايهتءاربتتبثاذإةءاربلابهيلع

نوكتدقوءاًعيرقتواًخيبوتنوكتدقو«اًبيدأتوامولةبوقعلانوكتدقف"مئارجلافالتخاب

.ةسسؤملانملصفلابنوكتدقو،تقؤملافاقيإلابنوكتدقو،حربملاريغبرضلاب
مهقيقحتيفمهو"سيئرلامهيفامبةسسؤملادارفأعيمجىلَعيرجيمكحلاوةمكاحملاو

ىحةهجةيأىلإنوعجريال،لالقتسالالماكنولقتسمهلمهذيفنتومهمكحومهتمكاحمو
.ةبازعلاسلجم

ىعرييذلاوهو،بورغملاةيضاَدنعةطلسىلعألّتمُيةبازعلاسلجم:ماظنلارارقإ

3داسفلاهيلإقرطتوهسفنسلجملااذهيفللخلاعقواذإفريخلاىلإهدوقيوعمتجانوؤش
ىشخيةلاحىلإعضولاروهدتوبازحأوأنينحاطتمنيبزحىلإسلجملاءاضعأمسقناو

قطنملابيلاسأدحتملاذإةوقلابداسفلااذهحلصينأعيطتسينمف.ةمألاةحلصمىلَعاهنم

؟ةمكحلاولقعلاو

لواحيفءيشلكىّلَعةسارحلاسلجم"نادروطستإ"سلجمكرحتيةلاحلاهذهيف

ئطخملاعانقإلواحيو{ةبازعلاسلجمءاضعأبارشابمالاصتالصتيو،سحلابعضولاحالصإ
نمزكرميفمهسلجمنودقعيمُهَئإَفكلذرذعتاذإفليبسلاىلإمهعاجرإوفرطتلاو
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مهنمنوعبسرارقلااذهذاختاىلَعقفتااذإفسلجملابلقعوضومنوثحييومهزكارم

5|.اذفاننوكيماظنلابلقرارقنإف

ءاضعأنييعتوهلقألاىلَعمهنمنيعبسةقفاومبزارقلاذاختادعباَهبنوموقيةوطخلوأو

ةليللايفوىمادقلاءاضعألانموضعلمعبمايقللمهنمدرفَلُكنيعي،ةبازعلاسلجملددج
ددجلاةبازعلانورضحيث،ةددشمةسارحبدجسملانوقوطيةيلمعلاذيفنتاهيفنوديريلا

لوخدلانمىمادقلاةبازعلانوعنميو،رجفلالبقهلككلذو،هلمعمهنمدحاوكلنوملسيف

مُهَئرَكةكرحللنولوألاعضخولاوحألاتأدهورمألارقتسااذإفمايأةثالثةدملدسللل

سلجملابيصتتمتينأدعبهنأيعأمهطاشنةلوازمللنودوعيودجسلانوكرتي

رطحأوقشأومظعأتّئأنأدعبةسسؤملابحستتهماهموضعلكرشابيوديدجلا

١.ةفلتخملااهنيدايميفةيداعلاامتاطاشنلصاوتل5امتايلوئسم

اتترَورئازجلاةَعضاتإنعةثلاثلاةسسؤملانعةروصءاطعإليفكياذهنأبسحأ
يق"نادروطستإ"ةمظنملتذخأدقفةروصلاهذهامأ،ةيرقىلإةيرقنممظنلاضعبتفلتخا

اَتَبرَوءاكيمجىرقلاوندملاةيقبيفاهنملمكأةنيدملاهذهفاهنإ:يلليقدقوةيادرغ
قطنت"ناةروُطسَمإ"ةيادرغيفقطنتامنيبف،ةيمستلايفىمحىرقلاةيقبنعةيادرغتفلتخا
هذَعبرقظحالأقيلاعتلاضعبيفلعجاًمم"نادروصمإ"وأ"ناَدروُسَمِإ"ىرخأندميق

تبتكنيحتنكو-نولاسغلاوأنوفظنملاوأنورهظملا:يأء"نادريَسَم"ةملكنمةملكلا

ةننسوملاهذنأكشالو،-ةريخألاقلحريفنآلاهتفرعاماهنعفرعأملقيلعتلاكلذ

..رورشلاَلُكنمعيمجلافظنت

نولكويدقةبازعلاناكنإو،ىتوملالسغنمةقتشمنوكتنأداعبتسالالكدعبتسأو

هبنوموقيدقو،يداعلامهطاشننمسيلىتوملالسغنأل؛ىتوملاضعبلسغائايحأمهيل
5.ةصاخفورظوبابسأل
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لايسيفداهجلامةيضابإلا
ةةمأنيملسملاىلَعتابجاولادكوأنمبجاوهللاليبسيفحلسملاداهخجلانأكشال

ىَّلَعنهربيو،ةايحلاىلَعليذلايقيقحلاضبنلايهداهجلاةيلمعنأو،ادارفأوالودو

فقوتيعيةلاسرتاذةمأنمداهجلافقوتنأوإةلاسرلاءادأيفرارمتسالاتبثيو،دوجولا

دومجلاةدهوىلإةدايرلاعلاطموةدايقلاةناكمنعاهدادتراو،اهساكتناو5اهيفةايحلا

.اهئادأبتدهعتوأ،اهيلإتلكوأيلاةنامألالمحتنعيلختلاو،عقوقتلاو

:نيفقومدحأنعولختالةلاسرلاتاذةمألانأكلذو

عيمجيفاهغفلبتلةعفدنميضمتو،امتراضحرشنتو،اهتلاسرهيفلُمحَتفقوم:لوألاه

حتفو،غالبلاتوصظفحو،ةوعدلانيمأتلحامرلاةعورشمفويسلاةلولسمضرألاقافآ

تدمغأيهنإف..لقعلكلحضتتوبلقكاهيعيو،نذأكغلبتةَحْلاةملكمامأقرطلا

.ةداضملاةمواقملاحامراهشوانتو،ةوعدلاءادعأفويساهيلإتدترااهفويس

لكلةدعتسماهناكميفةتباثفقتاهنكلو؛موجهلاعقوميفهيفنوكتفقوم:يياثلاهه

وأ،ءادألةجاتحُمتناكنإامتادألمكتستىتحاداضمناودعيأدرلةزفحتمئراوطلا

.ةندهوأدهعلتفقوتنإاهدعوموأمامجتساللتفقونإاهتحار

انورشنيتابثوقدصيقملاعلاقافآىلإمهتراضحومهتلاسرنوملسملالمحدقو

مهيلإتّترامهفويساودمغأو،داهجلانعاوفقوتاملف؛ةعرشممهحامرو.ةلولسممهفويسو
نوملسملاناكنأدعبف{ةكرعملاتبلقناو،مهفويستانعطمهيلإتهجوومهئادعأماهس

اوحبصأم،نيعفادممهيساركومهسفنأةيامحمهواوحبصأ،نيمجاهمةوعدلاةيامحيفمهو

.نيعزانتميساركلاكلتىلَع

بلغتىحتاهجلاعيمجىلإاهدادتماوحوتفلاءادتباذنميمالسإلاخيراتلاىلإةطيسبةرظنبو

رمتسممدقتو«لصاوتمراصتنايفاوناكنيملسملانأكلحضتيوءهتالالتحالومشورامعتسالا

مالسإلااورشنف؛مهودعرودصىلإةهجوممهتحلسأواَهبنيقلطنمممتوعدنولمحتاوناكنيح
نملكةلادعلاوةيرحلابمعنو،ةرومعملافارطأكىلإةراضحلااوغلبو،ملاعلاءاحنأعيمجيف
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مهمادقأتابرضتحتحتفتتومهمامأحسفنتو؛مهلعستتايندلاتناكو؛مهمكحلظمهمع
.لخادنلاىلإمهرظنباوداعو،اهدامغأيفمهفويساوعضووداهجلانعاوفقوتاًمَلَف،رارمتساب

اوشراهئو،يسركلاىلععارتلامهيفدلوتمهيديأبامميسقتاودارأف،افرصايداماًريكفتاوركفو

شيجلاو،‘فوفصلاةئزجتبموقيحوتفلاىلإهجويناكيذلاحالسلاحبصأف؛مكحلاةطلسىَلَع

يراضحلامهمدقتفقوتف..اًضعبهضعببرضيهسفنىلَعاًمسقنمودعلابرضيناكيذلا

ءازجأراصىمحمهنطونوئزجياولازيمنوإمهنيباميفمهتحلسأتكبتشامتمالسإللمهرشنو
ءازجألانميتأتةدعاسمىلإنئمطيالوودعدرىلَعاهنميأىوقيالةبراحتمةفيعضةريغص

ةعطقدمبةعطقةيعادتملااهيساركبةفيعضلاتاليودلاكلتمهتليودعلامهيلإمدقتفىرخألا

ةريغصلاةريثكلاهلودبيمالسإلاملاعلابلغأراصىتحيداليملارشععساتلانرقلافصتنيمو

.لماكلانماًيرقاًمكُحاًمإَو،الماكامكحامإسرامعتساللاًموكحَم

مهفلودبنيملسملالاحبلقنا-هللاليبسيقداهجلفقوتذنميأ-ءانثألاهذهيفو

:نيتلاحاةريغصلا

فقاومتناكدقو©ىوقلانمنكمأامبمجاهملاودعللمهعافديفلثمتت:ىلوألاةلاحلاهق

ماظنوعقوملاك،ةفلتخملافورظللامعبتفلتختعافدلااََهبمايقللىدصتتيلالودلاوسانلا

،ةرواجملاةيمالسإلاتاليودلابةعفادملاةلودلاةقالعومجاهملاودعلاعمةقالعلاعونومكحلا

ىلإاذهكفاضي،ودعلاعمةكبتشميهواهلخاديفنمألانمهبرعشتامرادقمث

.تارثؤملانماذهبقحلياموهللاليبسيفداهجلليداملاويسفنلادادعتسالا

لالغتساباهلاغتشاوأءاهسفننيمأتبتاليودلاضعبلاغشنايفلمت:ةيناثلاةلاحلاهه

ىلإاهفيضتةيبارتوأةيرشببساكمىَلَعلوصحللودعلاعمكابتشايفةكمهنملااهتراجفورظ

نمةظحليأيقاوكفنيملنينمؤملايقداصونيملسملاءاملعنأبملعلاعماذه.ةقيضلااهتعقر
ياودحتينأوةةيصخشلامهعماطمومهحماطماوذبنييكل،مكحلاوةسايسلالاجربخارصلا

مهئادعأوهللاءادعأىلإ۔ةرادجلكبمهتحلسأاوهجوينأهيفنوعيطتسيدحاوماظن

ىمعأنيذلامازقألاماكحلاحماطموتابغرىعمطحتتتناكتاخرصلاكلتنكلو،نييقيقحلا

.ىوقلاوميقلاوقئاقحلانازيميفمهتقيقحةفرعمنعمهفرصومهراصبأيساركلابمهثبشت
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ىلإةبسنلابوةيمالسإلاةيألاةيقبفقومنعفلتخيالهمومعيفةيضابإلافقومو

نازربتو،فقوملااذهناحضوتناتروصداهجلايفمهفقوملمسرننأانلنكميرئازجلاةيضاَبإ

.هتامسزربأوهحالممهأ

.ةيمتسرلاةلودلايهترهاتيفةمئاقةلودرئازجلاةّيضاَبلناكامدنع:لوألاةروصلاهق

اهتمئأناكيلاةيمسرلاةلودلاعقومنعثحبللةيفارغجلارئازجلاةطيرخىلإرظنننيحنحنو

ىلع كلتعقومنأانلحضتيمالسإلاءادعألهللاليبسيفاهداهجغلبمىرنليضابإلابهذملا

.اهبناوجنمبناجيأيفمالسإلاءادعألةهجاومتسيلاهنأيأدالبلالخاديفناكةلودلا

دالبةهجلكنممالسإلاءادعأنيبواهنيبف،مويلاريبعتبةهجاوملالودنمتسيلاَهنَأيأ

َ.تاعرلاوءامسألاةفلتخمةيمالسإلوداهيلعموقتةعساو

ةلودللسيلو{ةريثكائايحأماصخوفالخىلعوءائيحقافوىلَعاهنيباميفلودلاكلتو

رلا تاذيهلودلاكلتو،لودلاكلتىدحإضرأىلعرورملابلإودعلاىلإذفنمةّبمّتس

تاوقرورمبفورظلاوبابسألاتناكامهمو،اًدبأحمستاللقتسمهبشوألقتسمنايك

دقةيمتسرلاةلودلانأملعأاميف-خيراتلاانلركذيملفكلذلو،اهيضرألخادةيركسع

.")مالسإلاءادعأدضيلعفداهجيفتكرتشاوأتكبتشا

نعدعتبتتأدبدقتناكةرتفلاكلتيف-اهمومعيف-ةيمالسإلاةمألانأاذهىلإفاضي

اضعباهضعببرضيلخادلاىلإهجنتاهتحلسأتراصو،يجراخلاودعلادضداهجلا

كهلاءادعأنمرركتملاناودعلادرلةرباصمودومصيففقتتناكلاكلتًالاحاهنسحأو

.دوهيوىراصننمباتكلالهأةيارتحتوأكرشلاةيارتحتءادعألاكئلوأناكءاوس

داهجلابجاوبمايقللةصرفاهنحنتملةيمتسرلاةلودلانأانلودبيُهَئَِفلاحَلُكىلعو
يفناكاهعقومنأولةلعافةلودلاهذهتناكامملعيهدحوهللاو،حتفلابارارمتساسدقلل

.اهلاًحوتفمناكاهبقالطنالاوةلاسرلالمحبرارمتسالالاحبنأولو،يقيقحلاودعلاةهجاوم

ملامىلعخيراتلارداصميفعلطاهلعلو،يأرلااذهريغدوادجاحلانبناميلسخيشلاةثاحبلاخرؤملاىري١(

.هليبسيفداهجلاومالسإلاءادعأدضبورحبةكرتشموأةدرفنمةيمتسرلاةلودلامايقنمهيلععلطأ
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رميذلاليوطلايخيراتلاىدملااذهءادعأدضةيضابإلافقاوميه:ةيناثلاةروصلا©

ًالقتسماعمتجُمنونوكيمهاَمْئإَو؛ناطلساهيفمهلسيلوةلوداَهبةّيضانبإللسيلو،رئازجلاب

سلجمامنوؤشعيمجىلوتيو،رئازحلابونجنمتاحاولاضعبيفنكسيلقتسمهبشوأ
تاهجنمىدارفوأةرثانتمةليلقاًرسأنوشيعيمهوأ،"ةبازعلاسلجم"ىمسيبختنم

.رئازجلاءاحنأنمةفلتخُم

ةرتفلاهذهيفعافدلاقاطنيقهلكويجراخلاودعللةيضابإلاداهجةفرعمىدملو

:بناوجةثالثنماهلوانتننأنكميةليوطلاةيخيراتلا

يفنوشيعيرئازجلايفةيضابإلانمةريبكادادعأنأكلذو"يدرفلمع:لوألابناجلاهه
كانهوأانهاهريغوأةراجتلايفنولمعي-عوطاوشلاولامشلاندماميسال-ندملافلتخم

نمممئأكةليوطةدملاهيفنورقتسيىرقلاوندملاكلتيفكانهمهرجاتمنوحتفينيحمهو

دجيهئفندملاكلتىدحإىلَعءادتعالارئازجلاءادعأنمودعيألواحيامدنعو،امناكس

،اهنععافدللاودعتسادق-اهيفةراجتلابنولغتشينيذلاةيضابإلامهنمضنمو-امناكس

ةيضابإلالخديف"ناودعلادصلنيلخادتمنيكرتشمعيمجلابهينأيضتقتعافدلاةعيبطو

بولسأوعافدلاةقيرطيضتقتانايحأو،ناكسلاةيقبنمىرخألاتاعومجملانمضادارفأ

ةقرفكىلإدنسيل؛رربميأتحتتاعومجبوأقرفىلإنوعفادملامسقينأةمواقملاميظنت

.دقو‘ددحُملمعبمايقللوأ{ةنيعمةهجوأبناوخلانمبناجيفامإعافدلاةمهماهنم

.)قرشملاوحألاهذهعيمجيفةيضابإلافقومناك

هدنئاقاهاقلتةملؤمةعفصسماخلالراشاهتيغاطدهعيفةيرامعتسالااينابسإاوعفصدقف

اينابسالمقتملةعفصلاكلتذنمو،(م١٤٥١/ه٤٩هرةنس"ةليلوب"جربيفةنصرقلالامعأل

.لوفألايفاهمجنادبوةمئاقةيرامعتسإلا

ةيضابإاممماقهللاليبسيفداهجلانمةريثكعئاقوكانهنأدووادجاحلانبناميلسخيشلاةثاحبلاخروملاركذي١(
نالاكلذاهبتبثتاهبقوثومرداصميدلتسيلهئأامبوطسوتملاضيبألارحبلاريعاهيفاوكرتشاوكرئازجلا

هتدروأامبتيفتكادقفعوضوملااذهنعةرغصمةروصئراقللمدقأنأالإديرأاللصفلااذهيفيننأو

.هحتقينألهؤملابابشلليغبنيبابىلعتاقرطوأ(عوضومللةضيرعطرطخك
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َلُكيفةفرشمفقاومةيضابإلاقورئاحلاىلَعيسنرفلارامعتسالانارينتبصناامدنعو

.اهريغوشارحلاوةنيطنسقيفعقوامكلثملااَهببرضيةيلوطبفقاوممهتناكو،ناكم

لامىةيضابإلا»ةطوطحللاهتلاسريف-هللاهمحر-ناظقيلاوبأخيشلالضافلاانذاتسألاق

۔اكبطنوملسممهو-"بازيمييب"فقومىلإريشننأركذلابريدجلانمو":يليام«ايقيرفإ

نميدنجفلأب"بازيمونب"عوطتدقف؛م٠٣٨١ةنسرئازجلاىلَعتمجهامدنعاسنرفعم
وزغلادضةنيطنسقناردجنيبيلوطبلامهفقومنإورئاحلانععافدلايفلقملادهج-نابشلا

.ىهتنا"مهسفنأنييسنرفلاداوقلانمىح،باجعإلاريثيفورعميسنرفلا

تالواحملادضرئازجلافتماقييلاتاضافتنالاوتاروثلاعيمجيفاوكرتشادقو

اًفعضوةوقفلتختدوهجباسنرفنموأاينابسإنمتالواحملاكلتتناكءاوسةيرامعتسالا

.عافدلاةعبطبسحولاحلافورظبسح

يفوشارحلايفمهفقومكةريبكروصهلو،يميظنتيعامجلمع:ناثلابناجلا
يفمهدنعنمىلإةفاضإلاباهسفن"باريميداو"نمعوطتمفلأمهلاسرإكو،ةنيطنسق
دعبنابسألادرطليئادفلافقوملااهحضوأوروصلاهذهمهألعلو.ةفلتخملاةيرئازحلاندل

ةنسىلإدوعتاهنإ":0)رليامكفقوملاةصالخو.يرئازجلائطاشلايفمهمادقأاوزكرنأ

يلارئازجلاةنيدمدض"ناكلراش"سماخلالراشاههجويقلاةبيهرلاةلمحلاىلإو(م١٤٥١)

.ةيحيسمللبعرلاردصماهلعجل،اهنيصحتلةرباربلاةنصارقلاأدب

ةهجنمرئازجلاةنيدمىلعفرشتيلاتاوبرلانأعالطتسالادعبروطاربمإلادجو

زكرموأجربديشييكلرماوألاىطعأو{ةيعفدملاعطقتيبثتلبسانمعقوميهبونجلا

ريدموةلودلاراشتسمسامودلارنجلاهفلؤمل(رئازحلاتاداعوقالخأ)باتكنعاهصنبةروصلاهذهتذخأ١(

ةثاحبلاخرؤملاخألاًاصيصخصنلااذهىلمجرتدقو.م٣٠٨١ةنستيشاهةرشنبرحلاةرازوبرئازحلانوئش

اهيفىرخأرداصمنمهاقتسمةروصلاسفنلمحتةثداحلاسفنىلعترثعامكدوادجاحلانبناميلسخيشلا

ةيلمعلاهذمباوماقنيذلانأديفتنيتروصلااتلكو.ةيبناجلاليصافتلاضعبيفةروصلاهذهنعفيفطفالخ

ةيلمعيهف.توملانمممتاحنمدعبمهنيقيعمامبمايقلاىلعنيممصماوناكمهناو.طقفةّيضاَبإلانممهةئيرجلا

لوقيامكهلالتحابالىرخألارداصملاهلوقتامبسح-جربلافسنبتمتدقوءادفلاتايلمععورأنمةيئادف

.هسفنناكلراشو،ناكلراشدنجنماجننمرارفمثسامود
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راجحألانإوهشيجلةبسنلابةماهةطقنلكشيزكرملااذهنأل؛تقوعرسأيفموجه

ناديم،اشابىفطصملهس)"طويرد"نعةيحانيفاهرايتخاعقوةيرورضلاداوملاو

امهدحأتاعفترملالإلهسلانمءانبلاداوملمحتةاشملادونجنمنافصفقو،(تاروانملا

.ةغرافاهعجريرخآلاوىآلملاففقلادم

ريبكلارايعلاتاذةيعفدملاعطقبهحلسو،قدانخلابطاحمعينمجربديشةدحاوةليليفو

.امبيبييلاةلئاهلاةعرسللاًديلخت3"ةليلوب"جرببرعلاهامَسو

ةنيدملاوةعانملاوةناصحلانمةريبكةجردىلعاذهكعقومىلَعءاليتسالااذجبعصلانم

نيذلا"بازيم"ونبررقةجرحلافورظلاهذهيف..رثكأدمصتنأنكميالتقعصنأدعب

اوضرعف.ةنيدملاذاقنإلمهسفنأباوحضينأرئازجلايفتقولاكلذذنمريبكددعمهنمدجوي

.عقوتموهامكقفاونأآلإريخألااذهنمناكامف،اشابلاىلعمهتطخ

اوسبل:يليامكيهعقوملاىلإرطخنودلوصولل"باًريم"ونباهلمعتساييلاةليحلاو

مهلاحلرهظتالىحةيلحملاةداعلابسحفاحللابمههوجواوطغو،ءاسنلاسبالم

اوجرخف}اةذحشمرجانخوةريخذلابىألمتاسدسممهكئاوحتحتاوفخأو،ممبراوشو

نابسألافقوتمهروهظدنع.عقوملاوحتاوهجوتو،"ديدحجلابابلا"ةهجنمةنيدملانم

نعنيربعماوملستساذقةنيدملاناكسنأمهنماًئظرانلاقالطإنعقدانخلاينودوجوملا

."))نيملسملادنعةعبتملاةقيرطلابسحءاسنلانمةلفاقلاهذهبكلذ

ىلإءاسنلادوفولاسرإبكلذنعاوربعينأامةكرعميفميلستلاىلإاورطضااذإنيملسملاةداعنمسيل١(

-مهودعنوضوافيمثلاتقلافقوىلعةلالدءاضيبًامالعأنوعفريدقمهامنإوةقيرطلاهذهتسيلو.مهودع
ضرعتالةنوصمةمركمىقبتفمهدنعةأرملاامأ.اهيفةلذللناكمالةعوفرمهابحب-ةكرعملايفارصتنمناكولو

ةأرملابرجاتي.نأداتعانمممهريغلعلو.حالسلاعفرينأعيطتسيلجرنيملسملانميقبامادبأفقوملااذهلل

ءاسنلانماددعركذيماعلاخيراتلاو.اذهلعفييذلاوهبسكمىألباقمءاخسبلذبيو،نيدايملاعيمحيف

وأةيدامبساكمنهلامجونهضارعأىلعاوبسكفةصيخرةعاضبنهنماوذختاونهماوقأنمبرجاتيتاوللا

.نيملسملاءاسن-هللدمحلاو-نهنيبسيلنكلو.ةيسايس
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ىحمهرخآلخدنإاموإةلقرعنودنصحلانوركاملانومجاهملاءالؤهلخداذكهو

مهرجانخاولسو،نيرورغملانابسألاءالؤهينمهتحلسأاوغرفأف،يقيقحلامهرودنعاوفشك

.نصحلايعفادمرخآتومالإهتنتملةبيهروةفينعةكرعمتمدتحاف

امو.بازيميبنمريثككالهيفببستاممةوارضوافنعلقأعافدلانكيملةأجافملامغرو

ةاشخللادنجنمةلفاقتعرسألبقنماهيلعقفتملاةراشالادعبونصحلاىلَعءالؤهرطيسنإ

.ىهتنا."ةليلوبأ"جربلخاداهعقاومتذخأف3"ديدجلابابلا"ءارولبقنمتدعأدقتناك

ةرادإىلوتيةيداعمةلودراشتسمهروصامكهللاليبسيفداهجلافقاومنمفقوماذه

.نيملسملاىلَعادقحونابسإلالشفنمةرارمهبلقضيفي،رئازحجلايفبرحلانوؤش

دقو.ريثكباذهنمعورأولمجأتناكلهيزنخرؤمنعةروصلاانذخأانأولكشالو

راجتكرئازجلاةمصاعيفنيميقملاةيضابإلاضعباَهبماقيلاةيئادفلاةيلمعلاهذهنعجتن

ةيحضتلاوميظعلادوهجملاكلذىَلَعمهنناكينأدارأويكرتلاشابلاسفنيفريدقتوباجعإ

:يليامهنماوبلطفبلاطمنمنوءعاشيامهيلإاومدقينأمهيلإبغرف.ةيلاغلا

نيمأتبمامتهالاعملوعفملاةيراسةيكرتلاةلودلانيبومهنيبةقباسلاةيقافتالاىقبتنأ١

.مهقرط

ةيلحوةاكذلاةحصاونمضيىتحرئازجلاةحبذمىلَعفارشإلازايتمامهليطعينأ٢

.موحللا
عاجرإبقلعتياميفهتابلطةيمسرلاتاهجلاهلذفنتو{ةفرحلاةعامجنيمأيأربذخؤينأ٣

.فارحنالامهيلعفيخاذإممتاحاوىلإةيضابإلانمدارفألاضعب

.اهترادإوتامامحلاحتفةيولوأمهىطعتنأ٤

اَمبرَواةطيسبميركلائراقلاىريامكبلاطميهومهبلاطمعيمجىلَعاشابلاقفاوف

.اهيلعتينبييلاةقيمعلاةرظنلاردقيالوأفرعيالنماهنمرخس

ىدملةيركسعلاوةيسايسلانيتيحانلايفجودزملاحافكلالوانتيو:ثلاثلابناجلااه
ذنميسنرفلارامعتسالل"بعصمييب"حافكيف-زاجيإب-هملاعمحضوننأعيطتسنوليوط

.ماعقاطنوصاخقاطن:نيقاطنىلَعكلذو،اهنمتدرطنأىلإرئازجللاسنرفلالتحا
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.ةصاخ"بازيميداو"مهنطولالقتساوةيرحليبسيفمهحافكهبييعنو:صاخلاقاطنلايف
نأيركلائراقلافرعينأيغبنيخيراتلانمميلسساسأىلَعةطقنلاهذهينبنيكلو

ةبيرضاهلاوعفدينأو،امتدايسباوفرتعينأاهرمأأدبميفةيكرتلاةلودلاعماقفتادقنييباريملا

اهيلعمئاقيأاووأيوأاودعاسيالنأويسنرفكنرف)٤٥3.٠٠.٠(يواسيامبتردقةنيعم

لماكبامتدايسلعضاخدلبيأيفممتراحتاوطاعتينأكلذلباقممهلو،اهمكحلضهانموأ

ضعببمهلتفوو،مهيلعتطرتشاامباهلاوفودقو5‘ممتالصاومومهقرطنمؤتنأوةيرحلا
رئازحلانمةيكرتلاةلودلاتجرخنأىلإلاحلاهذهىلععضولايقبدقو،اهيلعاوطرتشاام

.ايناثافطعنمةيضابإلاداهجذختاف،م٠٣٨١ةنساهيلعةيسنرفلاةلودلاتلوتساو

نويسنرفلانكمتيملوؤ©فيرشلارحلابعشلافقوممهندمةيامحل"بعصمونب"فقودقل
اهيبرغواهيقرشاهلكرئازخلاندمتطقسامدنعو،ةرمعتسماهذاختاواهلالتحانمادبأ

نأاسنرفترطضاامكلهاستلانمعونىلإةيضابإلارطضاضممندملإقيمنواهيبونجو
لبقو،ندملاكلتىلَعيمسالااهذوفندمىّلَعرصتقتنأو،يرامعتسالااهئايربكنعلزانتت

نأةدايزوةنسنيرشعونينثارمتسا،ايركسعواًّيسايس-ريرمحافكدعب"بعصمونب"

.ايكرتعممهلتناكنلاةيقافتالابةهيبشةيامحةدهاعماهعماودقعي

يفو.دحألعضختالةلقتسمةرحةقطنملاهذهتيقبم٣٥٨١ةنسىلإم١٨٣٠ةنسنم

"بعصمونب"فرتعينأىلَع"بعصمنب"واسنرفنيبةيامحلاةدهاعمتدقعم٣٢٥٨١ةنس

نأو‘ةيكرتلاةلودللامنوعفدياوناكيلاةبيرضلاسفناهلاوعفدينأوةيسنرفلاةلودلاةدايسب
يفلخدتتالنأومهدالبلخدتالنأاهيلعمهلو.اهيلعروثينممهيلإاووأيوأاودناسيال

ىلإمهنمدفواهلمحيث3اهعمجبمهسفنأمهنوموقياهيلعقفتملاةبيرضلاقحو،ممفرؤش

زكرميأاهيفسيلنيحلاكلذىلإةيضابإلاندمنأل؛زكرماهيفاسنرفليلاطاوغألاةنيدم

.اضيأكلذكىقبتنأةدهاعملاصنتيلاويسنرفمكاحيأالو،يموكح

ييبنمدفواهدقعاَمئِإةيقافتالاهذهنأبسحأوديدحتلاتكرتدقفكلذلويديتحتتسيلنآلاقئاثولا١(

امبماقيلاةكرحلاءانثأوألبقامرو.يرجهلارشاعلانرقلانملولاعبرلارخاوأيفنيدلاريخعمبعصم
.هسفنباهدمخينأنيدلاريخرطضافنسحةراقويضاقلانبدمحأ



رنازجلايفةيضابإلا(١6١٤ل)غيراتلابكوميفةيضابإلا

هبيتاوتنيحكرحتيوىفشيالهئكمونكتسيدقثيبخلاضرملاكرامعتسالانأىع
كالمأب"بازيمب"دالبتقحلااهنأاسنرفتنلعأم٦٨٨١ةنسيفف.ةمئالملافورظلا

تكرحتعوضوملانعايشمهسفنأنويبازيملافرعينأنودوةئجافمهبشةروصبو،اسنرف
ناكسلااهلضرعتيملفتامدقميأنودةيادرغيفتبصتناوطاوغألانمةيركسعةيماح

اباصنلرومألاعاجرإبةليفكةدهاعملاصوصنمارتحابةبلاطملانأمهنمانظةوقلاب.

داوقلاضعبنمةكرحيهاَمْئَ!اهسفنةلودلانمتسيلةرماغملاهذهنأمهداقتعال

ةيسنرفلاةموكحلاىدلةكرحلاهذهىلَعنويباريملاجتحاامدنعو‘بونجلايفنييركسعلا

ةصيرحاَهَنَأو،ةدهاعمللاصوصنبةديقتماهنأةفورعملاةسايسلاتاغوارملابولسأبمهتباجأ

.اهيلعةظفاحملاواهذيفنتىلعأ

نأىلإةيادرغنمةيسنرفلاةيماحلاجرختملوءافولاالوقدصلافرعيالرامعتسالانكلو

نمةيسنرفلاةلودلانمفرصتلااذه"بعصمونب"َهَباَجدقو.رئازحلانماسنرفتجرخ

تادهاعملاونيناوقلامارتحاىلَعةينبملاةيسامولبدلاةمواقملاوتاجاجتحالانمةلسلسبةهج

ةسراحونوناقلاةيماحاهنيعدتتناكذئنيحاسنرفنأواميسال"ةيلودلافارعألاو

ىّلَعاهفشكيواهاوعدضقانيامةيملاعلاطاسرألايفاهنععاذيالنأدوتتناكف،ةراضحلا

قلعتياميفاميسالونييسنرفلابلصتيامَلُكدضةيبلسةعطاقماومظنىرخأةهجنمو

لكفظوتنأةقطنملاىّلَعاهئاليتساىّلَعءانبتدارأدقو.لامعألاةرادإىلَعاهتدعاسم

لهأنمادحأنكلو.ةنيدمَلُكىلع«دئاق)فيظوتضرعفامتدعاسملنييرادإلانمةعومحب

،فقوملاسفن-ممناوخإلاًمارتحا-نورواجمانوملسملافقوو.فيظولااذهلمدقتيملدالبلا

(١ نويبازيملامظنقحمتييركسعلالالتحالاداكامو":يليام:هتلاسريفيدارقميهاربإذاتسألاخألالاق[

وهوةالبلكيةقلطملاديلاهبجومبنوحنمييذلافيظولااميسنيسنرفلابلصتيامًلُكدضةيبلسلاةعطاقملاا

حقف"ىمسيايدوهياونيعقحهولبقيملوذوفننماهيفامعمةيلوؤسملاهذهنويبازيملاضفردقو،ةدايقلافيظو-3

نويسنرفلالواحاثبعوءىرقلاجراخ:يأ؛ةكيلميداويفهومدعأنييئادفلانكلو،هرمأبامكاح"ةغاشب

."هتيدعفدبنويبازيملااوبلاطف،هلتاقىلعروثعلا



رئازجلايفةيضابإلا_[؛!؟٠)ةيراتلابكوميفةيضابإلا

.يطورصنعبهلغشىلَعةيماحلاصرحعميرغملافيظولاكلذلغشلدحأمهنممدقتيملف
نيملسملانمدحأمدقتيملامَلَف.اهيفعدصثادحإوفوفصلايفةرغثحتفةباثمبنوكي

نمعونبهلمعأدبو،ةيادرغزكرميفهلمعملتسافءاجو،طاوغألانميدوهيهلمدقت

هيلإتدتماوهزوخافتنايفىرقلانيبمويتاذريسيناكامنيبو‘ءايربكلاوةظلغلاوحقوتلا

هبكترتامليكنتلاوبيذعتلالئاسونمتبكتراوةيسنرفلاةلودلاةمايقتماقو.هتلاتغافدي

.فقاوملاهذهلثميفةداعةيرامعتسالالودلا

فقومذاختاىلإةأرملاتمدقتاَمْئَو،لاجرلادحدنعفقتملةيبلسلاةمواقملانأامك

نمظنءاسنللةينيدلاتاعامجلانإ":هتلاسريفيدارقميهاربإذاتسألاخألاركذدقف،عئار

3"ناميلستنبةمام"ةامسملايهوةيادرغبةيئاسنلاةينيدلاةعامجلاةسيئرةسائرتحتارمتؤم

."اهريغوداوموسابلنمنيبسنرفلابلصتياملك.ةعطاقمبرماوأرادصإنررقو

فاصمىلإاهتعفريلافقاوملانمةنمؤملاةأرملاهذهنمفرشملافقوملااذهناكو

يفءاسنلاتاروث»باتكبحاصاهربتعادقفهثيدحلارصعلايفتاملسملاءاسنلاتاميعز

.ملاعلايفةيلوطبفقاومبنرهتشاةأرماةرشعينثانمةدحاو«مالسإلا

جتحاف،ةيادرغةيركسعلااهتيماحتلتحاامدنع-تنلعأةيسنرفلاةموكحلانأمغرو

ظفاحتساهنأاهنيبومهنيبةمربملاةدهاعملاصوصنلفلاخملافرصتلااذهىّلَعةقطنملااونطاوم

ةنسيفاَهنَألب؛كلذلعفتملاهئكنَو،امنامازتلابيفتساَهنأو،ةدهاعملاكلتصوصنىلع

املكبثبشتتتناكو،اهددهيرامدلاوءاهيلعلطيىلوألاةيملاعلابرحلاحبشوم٢

ىَّلَعيرابجإلادينجتلاتضرف،ىعفألابنذبقيرغلاثبشتيامكامتوقيفديزيهنأدقتعت
اًممصمافقومضفرلايفاوفقوو،اودعقوكلذلاوماقف{امدايسلنيعضاخمهرابتعابةيضابإلا

نأبكلذواطسوالحاسنرفةساسضعبحرتقافينععارصدعبو}هنعنوحزحرتيال

هتضرفيذلاددعلابةقزترماَهبرجأتستنأاهلنكميلاملانمغلابمةيسنرفلاةلودللاوعفدي

ديجنتللمهضفريفهيلإاودنتسااًممناكو،لحلااذهاولبقيملف"مهئانبأنعالدبمهيلع

َقَحْلااذهاسنرفلنأبمهفارتعامدعو5ةدهاعملاصوصنبمهكسمتىلإةفاضإلاب-يرابجإلا



رئازجلايفةيضابإلاخيراتلابكوميفةيضابإلا

نيبننآلاو"١.)يليام-اهردصمناكامهمةيعرشلانمساسأيأهلسيلرمألاكلذنأو

:يلياميفاهصخلنوةينيدلا"بازيم"ةلاحلةيدنجلاةافانمزاجيإبانه

مهلتقلبجومالسانألتقلهرطضتثيحهنيدءازإامرييدنجلالعجتةيدنجلانإ:الأ
شابضاهفادلاخمَتجؤارَجنادنمامؤُملتقيو:لاعتهللالاقدقو انعَدعأوةتمتوهيلع
.""هگاكبظَع

بجومنودبادحأ-كلذك-لتقينمهلامبرجأتسينأضيوعتلاةروصيفهمزلت:ايناث
.ءاوسهلامبوأهسفنبلتاقلاويعرش

لإرفكلاودبعلانيبسيلو،ةالصلاوهوهنيدناكرأنمميظعنكركرتلهرطضت:انلاث

.ةالصلاهكرت

.هبرشهللحيالامبرشىلعوهلكأهنيدهللحيالاملكأىلَعهربحت:اعبار

.امبفصتينأهنيدهيلعبجوييقلاهقالخأهلدسفت:اسماخ

:(لينورب.م):رحلالجرلاكلذلاقكلذلو،يمالسإلانيدللةافانمنمةيدنجلايفاملمجماذه
ةينيدلاضئارفلاىلَعءادتعانودب"بازيمب"ىلعةيركسعلاةمدخلاءارجإقيقحتليحتسيهلإ"

."اهتاعوضوعمةليللاومويلايفتاولصسمحبجوييذلايضابإلابهذملاىضتقمب

ةيسايسلالفاحملالغشامخضامجحرئازجلاةّيضابإنميرابجإلادينجتلاةيضقتذخأدقو

م٥٤٩١ةنسىلإاهيفمادصلارمتساذإنمزلانمةليوطةرتفةيئاضقلاوةينوناقلاوةيركسعلاو

نأبحنكتملفقاوميفتطروتنأدعب،كلذاهرارقتفلأواهئطخباسنرفتفرتعانيح

ملاعلاراظنأمامأيلودلافرعلاونوناقلابىمتحايذلانييباريملافقوماهارعو3اهيفطروتت

.ةيناسنإلاوةراضحلاناعمنعةديعبةسرشةيرامعتساةلوداهتقيقحىَلَعاهرهظأوايسامولبد

نميرئازحلاويسنرفلاماعلايأرلاتلغشلاةديحولاةيضقلايهدينجتلاةّيضَقتسيلو
ماعلايأرلاتلغشيتلاةنيطنسقةربقمةّيضَقاهنمةريثكاياضقكانهلبرئازجلاةّيضابإحافك

.ه١٢٣٥٠ةنسةعبط"ميهاربإنبىسيعنبرمعهفلؤملةقيقحنايب»باتكنمصنلابلوقنم١(

٩٢٣.:ءاسنلاةروس٢)



_رئازجلايفةيضابإلا_[؛٢إ)ةيراتلابكوميفةيضابإلا__.

ةرادإلاوةسايسلاتابغز.اهيفتبراضتلاةماهلااياضقلانمتناكو{ةلماكتاونسرشنا

تاحاسلاىَلَعةنحاطكراعمدعبو‘ىرخأةهجنمنوناقلاوءاضقلاءارآوةهجن

بعشلااذههنععفاديذلاَقَحْلاتبثو،اهحامجحبكتنأوةرادإلاوةسايسلاةهجاوم

.هبرفظىتحةتامتساودومصبريغصلايضابإلا

ةوقلاباهتمابنوعيطتسيالمهنأاوملعوةدهاعملاةمرحاسنرفتكهتناامنيحةيضابإلانإ

رعجتنتةيئزجلكيفةيضقنوعفرياوناكو،نوناقلاوةسايسلاناديمىلإاوأجتلاةيركسعلا

اياضقلابةلوغشماسنرفورئازلانملكيفةلادعلارودتحبصأف؛ةدهاعملاةمرحلاسنرفكاهتنا

يبأخيشلادئارجاميسالةيلحملادئارلاضعبوةرحلادئارحلاضعبتناكو،اهسفنةموكحلادض

اهيفبجشتقيلاعتباياضقلاكلتلوانتتتقولاكلذيفةفاحصلاخيش،هللاهمحر-ناظقيلا

غيزلانم-ةيرامعتسالااسنرفلةيقابلاةديحولاةميقلايهو-ةلادعلارحو،اسنرففقاوم

.ةرادإلاتاءارجإلعوضخلاوأ،ةسايسلاناضحأيفعوقولاوساكتنالاو

ةفاح_ردلالاجروةاضقلاونيماحملانمنيبسنرفلارارحأضعبمهبناجلإفقوومهديأدقو

ةلقعم-سانلاكئلوأمغرتنأةوقنمتيتوأامباسنرفعطتستملاذكهو..ةسايسلالاجرو

مهأبناكسلاةيقبنعنيزيمتمةريغصلاةعقبلاكلتيفةيضابإلايقبف؛اهلعوضخلاىلعمهددع

امنودلاحوةيرامعتسالايديألالغامم؛رامعتساولالتحاذوفنتحتاوسيلو،ةيامحتحت

يهىلوتت،ةسارحلاسلاحبو،رئاشعلاسلاحبو،ةبازعلاسلاجمبتيقبو"مهنيباميفلغلغتلانودو

دزيملاهشطبواسنرفةلواحممغرو..ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةينيدلامهنوؤشعيمجاهسفنب

يفةبصتنمةريغصةيركسعةيماحو،ةيقافتالاىضتقممهنمهذخأتلاملانمغلبمنعمهيلعاهريثأت

.ءاسملادنعاهلرتتوحابصلادنعاهزكرمىلَععفرتةيارالإمكحلاقئاقحنماهلسيل.ةيادرغ

باتكيفءاجدقفنوخرؤملاهلاقاًمماروصفطتقننأفقوملااذهحضوياًممرَعَنو

مهدالبلازتالو":يليام(٥٥٤ص)ركاعكلانامثعذاتسألل«رئازجللماعلاخيراتلازجوم»

."ةفيفخطباورًالإاسنرفباهطبرتاليلخادلااهلالقتسابةعتمتمنآلاىلإ



رئازجلايفةيضابإلا(٤٢)خيراتلابكوميفةيضابإلا

نويباَريملارمتساو":يليام١٨٤(صر«رئازجملاباتك»يفيندملاقيفوتدمحأذاتسألالاقو

.عيدبنقتميروهمجماظناهبمهناكو،يضابإلامهبهذمبسحلالقتسابمهدالبنوريدي
نععافدللاشابنيسحمهزفتساامدنعاوعوطتدقو{ةيكرتلاةلودللامسانوعضخياوناكو

ةنسةدهاعمبقلطملايلخادلالالقتسالاكلذباسنرفمهلتفرتعاث«لجرفلأبرئازجلا

ىَّلَعنيرئاثلامهيلإاووآنيبازيملانأىوعدبم٢٨٨١ةنسةلاسرباهتضقناًريخأو١٥٢٣

."حالسلابمهودمأواسنرف

لمشيملرئازحلايفدوهيلارئاسسينحتاسنرفتنلعأاًمَلَ":يليام٢٢٦(ص)يفلاقو

."ةيامحدلبيهلب،اسنرفلةعباتتسيلمهدالبنأل؛رمألاكلذ"بازيم"دوهي

ةنسةلودلانعنيدلالصفنوناقاسنرفتنلعأاملؤ:يليام٦٥(ةحفص)يفلاقو

نيدلالاجرودجاسملاةايحبموقتتناكلاةيمالسإلافاقوألاةفاكتطبضم١٠

ىلعضرألاتعزووةلودلاكالمأنمضكلذَلُكتلخدأو،يمآلسإلاءاضقلاو
لأسن،اهدحو"بازيم"دالببلإةيمالسإةماعفاقوأنمرئازحلاضرأبقبتملف،رامعتسالا

."ناثدحلايداوعفاقوألاكلتيقينأهللا

ةيامحل-نويباريملاهبماقيذلاليوطلاحافكلاحاضيإلةيفاكتافطتقملاهذهنأبسحأ

مغرمهلالقتسامهيلعاوظفحينأاوعاطتسامهنأو،نوناقلاوةسايسلاناديميف-مهسفنأ

.ةيركسعلاتاهجلاقنحو،رامعتسالاتالواحم

نكلو«رارقباهتغلأةيركسعلاةطلسلانأمغرلوعفملاةذفانةيامحلاةدهاعمتيقباذكهو

ةيادرغيفةوقلابتبصتنايلاةيماحلاكلتانينثتسااذإو.قروىلَعاًربحيقبرارقلاكلذ

بيذعتوليكنتنمهبتماقامو&(حتف)يدوهيلالايتغادعبوةريخألاةرتفلايفتعاطتساو

مهلتحتف«(حتفلاثمأنممهنطوةيامحمهدصقناكاَمبزاصاخشأدحتنأ.نينطاوملل
روهمجلانأل؛لغشروهمجلاعممهلنوكينأنودفئاظومهيلإتدنسأو،بتاكمكانه

اهتهازنوامتعافكىلإنأمطاونورقذنماهفلأيلاتاهجلاىلإاهلكهكلاشممبعفترييقب

.ةحلصملاوقحللامتاعارمو



يلايرابجإلادينجتلادضيباريملاحافكلانمم١٢٩١۔-م٠٢٩١:ينسانينثتسااماذإو

عاطتسادقفإةيركسعلاةمدخلاىلع-طقفنيتنسلانيتاهلو-يباريملابابشلااهيفمغرأ
نعلزانتتنأاسنرفترطضاىتحرمألااذهضفرينأدعبنمولبقنميباريملابعشلا

.م٥٤٩١ةنسيفرارقلاكلذيفلتواهئثطخبفرتعتواهئايربك

«ةقيقحنايب»باتكيقءاجاًممتافطتقمهللقنأنأمركلائراقلاديفياًممهلعلو

اسنرفيفرشلاىوقويوقلاريغصلابعشلااذهنيبفينعلاعارصلانماءزجروصييذلا
.ةيلودلافارعألاونوناقلاوئدابملاببعشلااذهءامتحاوةيرامعتسالا

نيبومهنيبم٣٥٨١ةنسليربإ٢٩يفعقاولاقافتالانكلو":يليامباتكلااذهيفءاج

كلذلباقماهلاومزتلاو\اسنرفةيامحتحتمهلعج(نودنار)تنوكلارئازجللماعلايلاولا

.كرتللاًجارخهنودؤياوناكامةميق"كنرففلأ)٤٥(هردقيونسجارخعفدب

ةموكحلازكرمىلإهنوغلبيو"مهسفنأبجارخلاكلذعمجنولوتينويباريملاناكدقو

ةنسنم"بازيم"ةلاحتناكاذكهو‘ضرغلااذهللكشيمهنمدفوةطساوب،طاوغألاب

"باَريم"ىلإ"وينريفودروتالود"لارنجلاىتأةنسلاهذهيفو.م٦٨٨١ةنسىلإمم٨٢

٢١يفرمأردصو...ةيركسعةيماحةيادرغيفبصنومدةرطققارهإنودبوةمواقمنودب

هنمعزتينأنودب"باريم"واسنرفنيبةدوجوملاقئالعلادطوم٢٨٨١ةنسنمربمسيد

."م٣٥٨١ةنسيفةبصنملاةيامحلاةرئادنع"بازيم"جرخيمنويلخادلاهلالقتسا

."ةيركسعلاةمدخلاىلَع"بازيم"ربجأم٩١٩١ةنسيتو"

."نوناقريغهنوربتعيودينجتلاىلعروتفنودبنويبيلجتحيخيراتلاكلذنمو"
نوعفدياوناكنيذلا"بازيمينب"ىلعريثأتلاكلذسفنهلنوكياللالتحالاكلذنكلو"

يلارئازحلامومعيايسايسةلخادريغمهدالبتناكو،هاندهاشامككرتللطقفاًجارخ

الإاسنرفليلختلايفيعرشلاَقَحْلاهلنكيملريخألااذهونيسحيادللةعضاختناك

."ركذلافلاسلاقافتالانمةرجنملاقوقحلا:نيعأ3"باريم"يفهلتناكيلاقوقحلانع

ةموكحلاهارتاملافالخاسنرفلةيعر"بازيمينب"لعجهنعأشنيملرئازخلالالتحانإ"
هنوكبيعيرشتلارمألااذهلوبقحصيفيكو؟كلذنكميفيكيرعشتيلو.:ةيسنرفلا



رئازجلايفةيضابإلا(٠٥٤ل)خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةيسنرفلاكلامملانأنمضتهنوكدرب«نييسنرفاياعرهيلاهألعجورئازجلاب"بازيم"قحلأ

نأعمةيسنرفةكلممكاذذإ"بازيم"نألهو؟ماعلاوةياعرتحتلعجتةيلامشلاايقيرفأب

.؟""باريم"بةقالعندأمهلنكتملنييسنرفلا

."ةتبلاةيسنرفاضرأنكتملةفصلاهذهبواجارخعفدتدالبىوسنكيملهئأانيأراننإ"

ةيلدعلاةلاحلايفمهلعجدقم٣٥٨١يفخرؤملاقافتالااذهنأبلوقلانوديعياولازامو"

."رئازجلالالتحانمزيفاهيلعاوناكيتلااهسفن

بوتكمبمحلتحرصلب،ةيلخادلامهنوؤشيفلخدتلامدعبمهلتمرتلااسنرفنإ"

ةمدقلامهدئاوعىلَعنوظفاحيمهنإ":أيامبم٣٥٨١ليربإ٢٢يف(ياربيدنادنموكلا)

."مهيلإنوبهذيالنييسنرفلاناوعألانأومهلرهظيامكمهسفنأنومكحيو

رمألانأل؛اشحافاطلغكلذنظنمبكترادقل؟اسنرفبهقاحلإعقو"بازيم"لهنكل"

قداصيملرمألاكلذنأألإقاحلإةملكلمعتساناكنإو،م٢٨٨١ربمسيد٢١يفخرؤلل

"بازيم"نأشيفةيبرحلاوةيلخادلاريزوفرطنمهيلعضورعملاةيروهمجلاسيئرًالإهيلع
ريغةيرحيفةشئاعضرأةعطقنعةرابعوه"بازيم"نأ:أيامنمضتيريرقتلااذهو

."ةماعلاةدعاقلاتحتنييباَيملالاخدإلتقولاناحدقو3ةدودحُم

عازنالبةحضاوةلالدلذتم٢٨٨١يفخرؤملارمألايفاهلامعتساعقويلاةرابعلاهتاهو"

ةقيقحلايفو(م٣٥٨١ليربإ٢٩يفخرؤملاقافتالاىضتقمبطقاهقاحلإعقيملدالبلاهذهنأ

."م٦٨٨١ربمسيد٢١يفخرؤملارمألاىضتقمباضيأ"بازيم"قاحلإعقيمل

يلاوههجوم٣٢٩١يام١٤يفخرؤمريرقتىلَعانعلطادقانظحنسحنماننأىلَع

:يتأيامهيفبتكوةلودلاسلجممىلإ(قيتس.م)رئازجلامومع

نوناقلايضتقييتلاةيلمعلابهلةقالعالم٢٨٨١ربمسيد٢١يفموعزملاقاحلإلانإ"

عمقافولامامىلَعرئازجللماعلايلاولاديسلانإف."يبارتقاحلإاهنمنوكتينأماعلايلودلا

نإو(م٢٨٨١ةنسيقالو(م٣٥٨١ةنسيفاهقاحلإعقيملمهدالبنأنوققحينيذلانييبيللا

انرمو،ريبورىرناه)ةداسلامهوةيعرشلا"بازيم"ةلاحنعمهؤاتفتساعقونيذلاءاملعلا



رئازجلايفةيضابإلا_[؛؛٦_)_خيراتلابكوميفةيضابإلا

يلاروصلاعبمجاونيبمُهَنَأكلذوطقاهقاحلإعقيمل"بازيم"نأمهاوتفباوديأدق(يليبور
:أيامبسحيبارتقاحلإاهنمنوكتيماعلايلودلانوناقلاىضتقمب

الذإحيحصبسيلضرفلااذهو،وزغلاوألالتحالاوهولعفلادرجمبقاحلإضرف:ًالوأ
ممأاهنكستوأ،ناكسلانموأةيالولانمةيلاختناكاذإالإيضارألالالتحاغوسي

هتاسيسأتىلعظفاحيذلا"بازيم"ىلَعقبطنتالةروصلاهذهو،ندمتلادودحنعةجراخ

.ةيادرغبةيركسعةوقلعجنعامغرةميدقلا

."باريم"واسنرفنيبقاحلإلاةيلمعضرف:ايناث

نأحلاانلنكلو،"باريم"قحلام٢٨٨١ربمسيد٢١يفخرؤملارمألانأضرفنلو

ةمزاللاتابجوملانإىرخأةرابعبو،قاحلإلاةيلمعهيلعبترتيرمألااذهله،لمأتبثحبن

ةحصلهؤارجإبجيامنل؛يفنلابكشالباوجلا.اهمامتإعقودقعونلااذهنملامعأل

١٦يفخرؤملايلودلايساسألانوناقلانمنماثلالصفلايفهنايبعقودققاحلإلاةيلمع

."نوناقىضتقمالإضرأقاحلإوألادبإوأةلاحعقتالهأب":يضاقلام٦٧٨١ةنسةيليوج

ةمألايسلجَمىلَعطقهضرععقيملم٢٨٨١ربمسيد٢١يفخرؤملارمألانأوفيك

"باَريم"قاحلإنأوعورشمدرحبرمألااذهيقبدقو3امهنمهيلعةقفاوملاالوةيسنرفلا

."ةينوناقةفصبدجويالموعزملا
نوناقلانميدايتعالاقاطنلاجراخنعمي"بايم"بمضلاقاحلإلايف:ثلاثلاضرفلا"

ىتحةلصاوتمقئالع"باَيم"واسنرفنيبطقدجويملهنأكلذواضيألوبقمريغوهو

."اسنرفلدالبلاكلتقاحلإبيئاهنلاداحتالااوتبثي

صربقةريزجيفعقواذهو،ةرادإلاولالتحالاناونعتحتقاحلإلاوهو:عبارلاضرفلا"

مكحتييلايهةمألااَمئَو،هيفنييسنرفاوسيلرومألاهالوف"بازيم"امأو٬كسرهاوةنسوبلاو
ةيلدعلاةهجولاةهجنمامأو،ريدملاوألتحملاصختيلافئاظولابموقتواهسفنباهسفن

تاطلسللجايتحانودبمهماكحأنوذفنيو{ةّيضابإلامهئاضقىدلنوضاقتينويبازيملاف
."ةيامحلاةئيمبةصاخةفصهذهو،ةيسنرفلا



رئازجلايفةيضابإلا()خيراتلابكوميفةيضابإلا

."نييسنرفلاونييبازيملانيبلزاونلايفالإرظنلاىطاعتيالةيادرغبيركسعلازكرملا"
نيذلامهءالؤهوهلامعةطلسلةعضاخ"بازيم"نادلبنإفةرادالاةهجنمامأو"

وهةبقارملايفذوفنلااذهنكلو،ةرادإلاهذهةقيقحبقارتاسنرفنأو،ماتلاذوفنلانوصخشي

ةرواحملاتاحاولايفهبلومعملاهريغامامتفلاخيةرادإلايفلكشلااذهو...ةيامحلاليبقنم

."اسنرفذوفنلةعضاخاهمامتبيهيلا"باريم"ل

ناكءاضقلاهقفنأو،طقهقاحلإعقيمل"بازيم"نأتبثتولذتاهلكضورفلاهذهو"

."بابحأبناجأاهرظنيفنييباَريملانأو،ةركفلاهتاهلاديؤم

ةمدخلابركذامةلاحلاو،نيمزلمريغونييسنرفاياعرباوسيلنييباًريملانأنيبتيكلذبو"

م٢١٩١يرفيف٣يفخرؤملانوناقلادعبتذخمئانلاةيرادإلاريبادتلاعيمجنأوةيركسعلا

."ةينوناقريغ"بازيم"بدينجتلانأشب
:لوقيثيحنييرئازخلا«يلاهألادينحت»هباتك(لينورب.م)هبزرطامباذهانلصفمتخنلو"

ىضتقمبتمزتلااذإالإةيركسعلاةمدخلااهيلعبجتالاًجارخعفدتيلاةلقتسملاةمألانإ"

نمو«"باريم"ةلاحيهسيلهذهو،اهعمتدقاعتيلاىرخألاةلودلاعمكلذىلَعقافتا

."ةيدنحلايفمهلاخدإملظلا

باتكنمفرصتلانمليلقءيشبةقباسلاتافطتقملاكلتلقندقل،ميركلائراقلايحأ

يحفص)رنيبامةينطولااهتيضقيفةيبازيملاةمألاءالكودحأىسيعنبرمعهفلؤمل«ةقيقحنايب»

.٥٨ ةّيضاَبإهيفحلستيذلاعارصلاةروصلحمالمكيدينيبتعضوكلذبينأوجرأ٤٢-

كلذيفاهسفنىرت،ةمشاغةيرامعتساةلودمامأةيلودلاةسايسلاوءاضقلاونوناقلاةوقبرئازجلا

©زوفلااهيلعاوزرحينأاوعاطتسافةراضحواملعهيفةلودلوأو،ةوقملاعلايفةلودنياثنيحلا

.اخوسروائابثنودادزيمهوريصاعألاوعباوزلاممبرمتخومشيفناديملايفاوفقينأو

لجأنمهللاليبسيفحلسملاويسايسلابعصمينبحافكهبيعنو:ماعلاقاطنلايف٢

حافكلاكلذنمةرصتخموةحضاوةروصعضنيكلو{(رئازجلا)ماعلامهنطولالقتساوةيرح

:نيترتفىلإهمسقننأانلنكميميركلائراقلامامأ



رئازجلايفةيضابإلاخيراتلابكوميفةيضابإلا

عالدناىلإاهلالتحامامتورئازحلاوزغلاسنرفدادعتساءادتبانمدتمتو:ىلوألاةرتفلاهه

.ةيرئازخلاريرحتلاةروث

يرئازحلارطقلالماكررحتىلإةيرئازحجلاةروثلاعالدنانمتمو:ةيناثلاةرتفلاهق

.ايئامناهنماسنرفجورخو
يسنرفلارامعتسالادرطيفحافكللليوطلاىدملاىلَعةيضابإلاناك:ىلوألاةرتفلايفو

تاسسؤملاوتارونلاعيمجيفةحضاوتايصخشمهنمناكدقوںناديملايفنيرهاظ

.رامعتسالاتمواقيلابازحألاوتايعمجلاو

يدارقميهاربإذاتسألاخألاةلاسرنمتارقفسبتقأنأميركلائراقلاديفياملعلو

ايدابجاونيكرشملادضداهجلااوربتعادقلو":يلياملاق،ةرتفلاهذهيفمهفقاومحضوت

ةمواقملامظننيحرداقلادبعريمألاعم(هتكراشمامأ":لاقو."اينطوابجاونوكينألبق

ريمألامسابنيضوافملادحأنأركذأكلذىلَعاليلدو..فورعمرمأفيرئازجلابرغلايف

هذهتناكف6كلذببسببضغف،همكحلعوضخلااوضفرمهنكلو{اسنرفةمواقميفهعماوكرتشامهنأودبي١(

امل":ىلياملاق«ةيرئازجلاءارحصلا»باتكنعاهمجرتدقو؟يلكابانذاتسأنًمالقنكيلعاهضرعنييلاةروصلا

:لاقامكهئأل؛هملعتحتلخدتوهتموكحبفرتعتنأةيبازيملاةمأللبتك"يضامنيع"رداقلادبعريمألارصاح

نإف":ديدهتلااذهبهتلاسرمتخمت."يبفرتعينأملسمَلُكىلعبجاولاف،ينراتخاورصنلابهللانديأدق"

امبةيبازيملاةمألاهتباجأف."يدينيبعقييبازيملكسأرعطقأ!ةميلأةبقاعممكبقاعأسفناطلسلعوضخلامتضفر

يفةمارغلاانورفاسموانراحتكيلإعفدتمعن،اكلسماهاوسيغبنالواندادجأةقيرطنعديحنالنحن":هتروص

؛عقينلوعقيالفكيلإانندمميلستامأكارتألاعمنولعفياوناكاملثماهيفنوثكميوأاوعطقييلاكنادلب

كشويجوانبابشردصنيبىقبيالتح.اننادلبراوسأمدمنكيعفادموكشويجبفحزتامدنعاننأكلمسقنو

ام-ًارمتوًادوراب-ةريخذلانمانيدلنأكتافدقف،لتلانمانيلعدرتيلابوبحلاانععطقتنأانتددهنإفزجاح

نيبعقييبازيمَلُكلتقباندعوتنإو«اييرقتاننومبامحمقلانماندالبيفعرزناننأوءةنسنيرشعةدملانيفكي

ىللتجتحااذإفاحمذمهحبذافتئشنإو،انشيجنممهدعنالاندالباوحرابنيذلانأل؛كلذانفعضيالفكيدي

لاقو."هبتأنفةوقكلتناكنإوريطانقهنمكيلإلسرننأنودعتسمنحنفمهدولجغبدلحلملانمةيمك

الاحضبقلاءاقلإبرمأهمكحزكرم(تمدكات)رداقلادبعريمألايأ-لصواملف":هللاهظفحيلكابانذاتسأ

مهيلعبرضمثاهريغو\©تمدكاتركسعم؛زاغوب«ازاتإةنايلملاةيدملا:ةينآلاندملايفنيدوجوملابازيميبىلع

.فرصتلانمليلقوراصتخابىهتنا"ءارقفامممهلكحبصأةحدافتامارغ



ناكنإو،ةنازخلانيمأاذكونقسيينبنمايباَزيمناكةفورعملاةنفاتةدهاعميفرداقلادبع
.انهاهركذللاحبالىرخأبابسألريمألاةعاطتحتاولخديمل"بازيميداو"ناكس

يفكيو،ةدوهشمفقاوماهيفمهنتناكدقفدادحلانباوينارقملاةروثيفمهتكراشمامأ

عيمجاسنرفترداصدقو،ينارقملارادمامأدهشنسادقحلاصنبدمحأشاعنلوبنأملعتنأ

1"تاروثلاهذهفلاعفرودباوماقنيذلاكالمأنمترداصامعمهتاكلتمُم

ديسلاةدايقبءارحصلابةمظتنمتناكيتلاةمواقملادميفاهدعبنويباريملارمتساو":لاقو

نيبومهنيبناكاملخيشلايديسدالوأةروثاودناسامكيليلتميحاونبىلعألانبدُمَحُم

بويجلكلنيبازيملديياتىلإنويسنرفلاهبنتنيحو6راوحلانسحتاقالعنمنييبازيلل
لقتو١٨١ةنسيف"باريم"لالتحااوررقءاويإلاوداتعلاوحالسلاباميسةمواقمل

متنسربمفونيف"بازيم"لالتحايفةلمحلادئاقتيرغرملارنجلااَهبثعبيتلاةلاسرلا

فحزلاىلإهتعديلابابسألااهيفركذييلاو،رئازحجلابىلعألاهسيئرىلإم٨٢

امىلَعليلدريخ.ةيقافتادوجوللتحتالنأاهيفضورفملانمةقطنمليركسعلالالتحالاو

امةلاسرلايفلاقدقو،ءارحصلايفةمواقملاتاهجعيمجللاعفدييأتنمنويباريملاهبماق

ءارحصلايفامتامجهلانضرعتتلاةمواقملاعيمجنأل؛ةيادرغىلعفحزلاتررقدقل":هانعم

ىمسي"بازيم"نأءارحصلاناكسعيمجىدلمولعملانمو."باريم"نماهحالسدمتست

،مهدنعهنوعنصيوسنوتنمصاصرلاودورابلاحلمينوتأينييباريملانأل؛كلذو(دورابلاراد)

ديلابةروثلانودعيو،نميلاديلاباننوكسميسانلاءالؤهتيأردقلو،راوثلاهبنودبيو

لتو؛مهيلتاقىلَعرثعنملو"باريم"يفمهفتحاوقلدقانينواعمنمريثكلانإثىرسيلا

نجسوههبتمقلمعلأناكدقو،ةبازعلانومسينيذلاةبلطلامهانلءادعدشأ

منصينأعيطتسيالهنألمعلااذَهبمهتفرعو،اندضداهجلانلعأيذلاشيفطامهخيش

اهلعوةلاسرلاهذهنمينهذباقلاعيقبامىهتنا."انناطلسنمتلفينأالو،ةزجعم

فةيبازيملاتاعامجلاىلإ(نامريتلوج)هردصأيذلانايبلاكلذىلإريشيامكرئاظن

."ةيقافتادوجومغر"باريم"لنييسنرفلالالتخاتارربم



_]_غيراتلابكوميفةيضابإلا رئازجلايفةيضابإلا_[؛}٠٢

ةينيدلاوةيفاقثلاواهنمةيسايسلاوةينطولاتاكرحلاعيمجيفنييباريملاةكراشمام"":لاقو

يفنافظقيلاوبأخيشلاهبماقيذلايسايسلاحافكلااودناسدقفعيمجلاهبفرتعارمأوهف

ييلادالبلانمَلُكيفنيتيملاعلانيبرحلانيباميسايسلايعولاثعببماقوةفاحصلاناديم

ةدحاوةينامثلاهدئارجتطقسو،نمزلانمةظحلرامعتسالاهنداهيملو،دئارحجلااهيلإلصت

ةيناثلاةيملاعلابرحلالبقتلفقألا،ناقرفلاةديرجيهةديرجرخآتناكو،ىرخألاولت

.نيرهشب

ناكو،يساسألاامنوناقةشقانموءاملعلاةيعمجسيسأتيفلاعفرودبنويباًريملاماقو

دبعيلكابخيشلاناكامكءامترادإءاضعأنمنيزرابنيوضعناظقيلاوبأوضريخويشلا

يفةلاعفةكراشمنويباريملاكراشو،نيسسؤملاةلمجنمناميلسفسوينبخيشلاونمحرلا

يذلابعشلابزحكلذكو،لولجنباروتكدلاهمعزتيذلاىرئازخلاباونلابزحةكرح

.جاحلايلاصمهمعزت

م٧٣٩١ةنسيفضبقلامهيلعىقلأنييرئازحلانمةعومجبلوأركذتنأمهملانمهلعن

جاجحلايلاصمعمءايركزيدفموميهاربإةفارغاهيفناكلالقتسالابةبلاطملالجأنم

.رامعنبةفيلخونيسحلالوحألاو

ةديرحلايهناظقيلاوبأخيشلااهردصيناكينلاةمألاةديرجنأركذلابريدجلانمو

."ةديدعدئارجدوجومغرنينطاوملانمةعومجملاهذهلاقتعادضتجتحايتلاةديحولا

فورظمغرةيرحةلواحمتناكيلاساروبةكرحيفنويبايملاكراشدقو":لاقو

لالقتسالالينلةكرحىرخألايهتناكو،دوادنباديقعلاةكرحيفاوكراشامكبرحلا

."رئازجلابمهلوزندعبءافلحلاديىلَع

ناديميفطاشننمانناوخإهبماقامىلإةفاضمةيسايسلالامعألاهذهرك":لاقو

هراطإيفهانلعجاذإاننكلو5اروكذمائيشمويلادعيالدقيعامتجالاويدلاحالصإلا

ةيددعلاةبسنلاو،يسنرفلامكحلاتحتتاكرحلاهذهاهزاتجتيلافورظلاانسردويخيراتلا

نمهبماقامو‘تايحضتنمريغصلابعشلااذههلذبامرادقمانلحضتيرئازجلاةّيضابإل

."هللاليبسيفلاضن



رئازجلايفةيضابإلا_[؛١٢_]خيراتلابكوميفةيضابإلا

."قطانملانمريثكىلإىدعتلبرئازجلاضرأىّلَعمهداهجرصتقيم":لاقو
تاكرحلاةرصانميفاًرابجادوهجمىلوألاةيملاعلابرحلادعبنويباريملالذبدقلو":لاقو

ديقىلعمهنمةيقبلازيالنيذلاانخويشنعهانيوراممكيلإو،ايقيرفإلامشيفةيسايسلا

:ةايحلا

.مهنمنيرجاهملاءاويإونيومتلاولاملابيلاطيإلاوزغلادضييللاداهجللمهدييأت١

نسحخيشلاكلذركذيامكيداملانوعلابفيرلابميركلادبعبرحلمهدييأت٢

.ميركلادبعريمأللابتاكناكوءايحلازيالوهويدادغبلا
،رداقلادبعريمألاديفحدلاخريمألايرئازجلاميعزلاةكرحلممئاضتحاوأمهُئرصانم٣

.رئازجلايفةيسايسةكرحلوأتناكدقو

.اهطوقسدعبةيمالسإلاةفالخلاثعبةكرحلمهدييأت٤

نيرصانملالوأاوناكدقف«سنوتبيروتسدلابزحلاسيسأتيفءيرحلايدجلالمعلا٥

هباتكعبطو،ةيسنوتلاةيضقلاضرعلسيرابىلإدفولوأنيوكتيفيلاعثلازيزعلادبعخيشلل

.«ةديهشلاسنوت»

هبماقيذلالاعفلارودلاببسبناكرصمىلإقاحسإيبأخيشلايفننأنوملعتمكلعلو

ديسلاونيمثلادّمَحُمخيشلاوناظقيلاوبأخيشلاهراصنأزربأنمناكو{ةسايسلاناديميف

نأانناوخإداهجبةيلاحلاةيسنوتلاةموكحلافارتعانمهركذنامفرطأنمو..ويسويسحلاص

نمنيرشعلاوعباسلاةليلركسنوتبةماقتسالاةبتكمةرايزىلَعظفاحةبيقروبسيئرلا

.ةنوتيزلاعماجيفماقييذلايمسرلالفحلانمجورخلادعبناضمر
.-هللاهمحر-ينيمثلادّمَحُمخيشلاةبتكملابحاصةافودعبًالإةداعلاهذهعطقيملو
كرشلاورفكلادضاهيفنوفقيلانيدايملاَزُكفنييبازيملحافكضرعتسننيحنحتو

نينمؤملاداهجناديمهلكيمالسإلانطولانابخسارناميإنمعبانمهداهجنأصلختسن

ةبلازعنالابمهفومرينيذلارودصيفعفدياماذهو2مالسإلادالبنماودجوامثيح

/."ءاوطنالاو



رئازجلايفةيضابإلا_[؛}٢٢)خيراتلابكوميفةيضابإلا

يفةيفاكيدارقميهاربإذاتسألاخألاةلاسرنعاهتلقنيلاتافطتقملاهذهنأبسحأ

مهداهجورامعتسالادضرئازخلايفةيضابالاحافكنماهضرعتدرأنلاةروصلاحاضيإ
ىلإرئازجللاسنرفلالتحااهيفأدبيلام٠٣٨١ةنسنيبامدَتمَتيلاةرتفلاةليطهللاليبسيف

.ةكرابملاةيرئازحلاةروثلاناريناهيفتعلدنايلام١٩٥٤ةنس

:ةيناثلاةرتفلا)٢(

يسنرفلارامعتسالانمهدالبريرحتلهرصانععيمجبيرئازخلابعشلااهيفبهذقلايه

.ةعجرريبىلإيئاهنلادرطلااسنرفتدرطنأىلإم٤٥٩١ةنس
نيذلارصانعلامهأودشأنمةيضابإلاناكةحلسملاةيرئازملاةروثلانارينتعلدناامدنع

ةيحضتوصالخإودجباوحفاكنمتبثأو،هلاودعأنمقدصأنمولاضنلااذهىقاولغتشا

نأيسايسخرؤملحيتأولو.حاجنلاةمقىلإاَهبريسلاو،اهيفرارمتسالاوةروثلاثعبيف

يفيضابإلابابشلاولافطألااَهبغتيناكييلاديشانأللةساردبماقوبدألاونفلامهلتسي

ةروثللتدعأنلاةيلاعلاةيلاضنلاحورلاهلتفشكتلتانيعبرألاذنممهدهاعمومهسرادم

7.اهحاجنبتنغتواهتقفارو

:مهلوقلاثمأبغتييضابإلابابشلاناك-ةروثللنودعيمهو-تانيعبرألارخاوأيفف

دوقولاابلمقىغولارانترضأنإ

لايهأااهنودباقلبتنأجتزتال

رامعتسالاتاوقعمحلسملاىلعفلالاضنلايفكبتشميرئازملابابشلاوتانيسمخلاينو

:مهلوقلاثمأبنغتييضابإلابابشلاناكيسنرفلا

نيحتافلادونجدقنيملسملابابشاي

نيَيمتالمدقتو

بوئتاليلاعملاوبوركلاملسلاىدلوبورحلادجملااتنإ

نوبزلابرحلاىوسب



رئازجلايفةيضابإلا)1٢(خيراتلابكوميفةيضابإلا

غلبتةيلاضنلاةرتفلاهذهيفةيضابإلادهاعملاوسرادملااَهبتنغتيلاديشانألاتناكاَمْبرَو

ةروصيطعتكشالويهو،لاضنلايفرارمتسالاوءادفلاوةيحضتلالإوعدتاهنُكَوثتانمل
.ريغصلابعشلااذهةيسفننعةلماك

تاهجيفءامسألاةلقمهعدختتدقرهاوظلاىلإنورظنينيذلانييحطسلانأكشالو

ءادهشمهلبهذوءامسأكانهمهلتعملدقفكلذعمو{ةيددعلاةبسنلانعلفاغلاتقلا

ملوإمهلاضنبرئازجلاىّلَعاونتميمل؛ءافرشنولضانمراصتنالادعبلاتقلاتاهجنمعجرو

مهلامعأىلإعضاوتيفاوعجراَمْنَو،ةطلسوأاباقلأمهحنمبمهتينطولانمنةلودلانماوبلطي

.بخصالوجيجضنودةرحلانيدايملايفةرحلا

يريسمنمو‘لاضنلاةداقنموأ،حالسلاةقفرنممهئالمزمهفرعياعيمجءالؤهو
ييولا-ةيمسرلاتاءاصحإلاتالجسمهركذتلوتاَمبرَو،ةيبرحلاتايلمعلاوةيئادفلاتايلمعلا

هتلوتاذإةيرحللانمرئازجلاهتعفديذلايلاغلاديصرلاكلذةمداقلالايجأللوخيراتللتتبث

.ةصلخموةقداصمالقأ

ءاحنأعيمجىلَعنوعزومراجتمهبلغأو-لاضنلااذهيفةيضابإلاهبماقيذلارودلاامأ

:ةيتآلاةماهلاتاوطخلافصخلتيهلعلف-يرئازحجلارطقلا

يفرهظياَمئإةيرئازجلاريرحتلاةروثلحضاولاهجولانأكشال:لاتقلاتاهبجيف١

فلتخمةيرامعتسالاتاوقلاةمماحمنويئادفلاونولضانملاهبماقيذلاعئارلايلوطبلالمعلا

.لاغدألاوتاباغلانيبو،لابحلاسوؤروةيدوألايفو،لاتقلاتاحاسيفامتاليكشت

ًاليلقربكأناكاَمْبَرَومهمجحعمبسانتييذلامهطسقلاحملااذهيفةيضابإلاذخأدقو

ةروثلاعالدنادنعرئازحلايفةيضابإلانأكلذىلعةلثمألانمومغردقييذلامجحلانم

.افلأنيعبسلاونيتسلانيبحوارتيمهددعناك

بابشلانأنإ،تايوتسملالكىلَعراوثلالقاعمبمهممابشنمدادعأتقحتلادقو

مهنأكلذنمو،لابجلابيفةروثلابقحتلانمةمدقميفناكتايوتسملاعفرأىلَعيضابإلا



رئازجلايفةيضابإلا_[؛٤٢]_ةيراتلابكوميفةيضابإلا

مهنمدهشتسافةروثلالقاعمبايمَجاوقحتلادقو،ءابطأةثالثالإنيحلاكلذيفةيضاتإللنكي

.بسنلابسحتوطمنلااذهىلَعبناوجلاةيقبسيقتنأعيطتستو،نانثا

تدمتعادقو،اهيفحالسلالمحنعةيمهألقيالةروثلاليومتنأكشال:ليومتلا٢

تابلطلاعيمجتناكدقف؛ةّيضابإلارجاتملاىلَعًالماكادامتعارامعتسالادضةيرئازحلاةروثل

يفولاحلايفققحتةيضابإلارجاتمنمرجتميأىلإةروثلايفةلوئسملارصانعلااهمدقتلا

.ةمواسمنوداهنكلو،ءارشلاوعيبلاتايلمعنمةيلمعاهنأك؛ءودهيفو\تمص

ركيفمهرجاتمضعبنوكتنأىلَعمهنمةنيعمتايصخشعمتقفتادقةدايقلانإ4

.هيلإجاتحتامبلاتقلاتاهبجديوزتلازكرموليومتللاردصمناكم

ةيرئازحلاةروثلاهيلإجاتحتامًلُكنودعيةيرئازجلاندملافلتخميفةيضابإلاراًحُتناكدقو

اهيتأيىحةنوزخَمموأةظوفحمتيقبًالإوةجاحلادنعاهنكامأىلإلصتلةنيمأديأتحت

هففداملكقوفيةليوطلااهتلحرميفةروثلاليومتلرئازلاةّيضانإهعفدامعلو©بلطلا

.مهريغ

ىََّعهبمهاوموقيملولو،ودعلاداهجبناوجنمماهناثبناجبةيضابإلاماقاذكهو
يرامعتسالايدحتلامامأدمصتنأةروثلاتعاطتسااملقاقحتسالااَذَهبوةرادجلاهذه ":

ةيمهأنمللقيالو،ريدقتلاقحهردقتوةفرعملاقحاذهفرعتتةيرئازحلاةروثلاةدايقو

اهيلعيبنايلاةيرسلاسسألانوفرعيالوكاذهنوفرعيالنيلضانملاضعبنألاضنلا

ةينيتوريفةيراجلامعألاوةحوتفمرجاتملانوريفندملاعراوشطسونورميمهأل؛لاضنلا

كللوأنأنودقتعيف\طاشنوءودهيقاهيفمحلامعأنولصاويرجاتملاباحصأوةحضاو

نوعيشيف،رامعتساللءالمعاوشةنوخاَِّو،نويبلسامإمهف،ةروثلابنيمتهُمريغراجتلا

ناكسانءاذيإيفتببسامبريتلاويشيفوَحْلانمتسيللافيجحارألامهنع

اوضرعنيذلاكثلوأنعلقيالهللاليبسيفمهلمعو،داهجلايفمهلذبوةروثللمهصالخإ

.لاتقلانيدايميفتومللمهسفنأ



رنازجلايفةيضابإلا)٠(خيراتلابكوميفةيضابإلا

مدقاماريثكو،داهجلالحارمعيمجيفسفنلابداهجلانيرقهللاليبسيفلاملابداهجلاو

.هللاليبسيفلذبلاةيمهأبنينمؤملارعشيل؛سفنلابداهجلاىلَعلاملابداهجلاميركلانآرقل
نمامياحصأرجاتملانمددعنمرئازحجلاندمنمةنيدمولختال:صاخشألانيمأت٣

هللاةئيشمقفوناكرئازحلاءاحنأعيمجيفةراجتلالامعألةيضابإلاريخستلعلو.ةيضابإلا

هللاليبسيفنيدهاجملانيمأتوهو،فورظلاهذهيفاهضعبسانلافرعو.اهملعيمكحلىلاعت

.مالسإلادالبنمنيرمعتسملاجارخإل
اهسضتقتلامعأبمايقللىرقلاوأندمللهلوخددنعةروثلالاجردحأسحيامدرجمب

هقيرطيفعقيةيضابإلللرجتملوأنإف،هلاهعبتتبوأةيرامعتسالاةطلسلاةباقربةروثلاةحلصم
مهيلإأجلينمءافخإيفلئاسومهلنأفرعيهنأل؛لاحلايفهيلإأجليف،هلاًئيمأأبخمنوكي

رفختالسانلاكئلوأممذنأنيقيىلَعاضيأوهو،اهفشكينأرامعتسالاناطيشلنكميال

رطخلارادقمبنوسحيمهلعجيمهيلإهئاجتلادرجُمنأاضيأفرعيوهو"جئاتنلاتناكامهم

ءاجييلاتامهملازجنيىتحنمألاوةيامحلاهلاورفوينأنويرحمهفكلذلو،هددهتييذلا

.اهلجأنم
مهعضيوىذألانمريثكلهضرعيومهضرعيمهدنعهفاشكنانأكلذقوفنوفرعيمهو

.ةرمتسملاةباقرلاتحت

داهجلايفةينلاقدصىلَعالوأدمتعتتالوطبو")رداونوصصقبابلااذهيفىورتو

يهو©فرصتلانسحوةليحلاعاستاوةهيدبلاروضحوةقابللاوءاكذلاىلَعمت،لئاسولالكب

مئامعلاوةراعتسملاروعشلاوىحللاوةيركنتلاةسبلألانماعاونأهرجتميفدعأهنأراجتلاكثلوأدحأىلركذ١(

ناعرسودعلاةعباتمنمعئجتلممهيلإلخديامدنعومهرجتميفةيضابإلالامعاهسبلييلاكةسبلأو.ةزهاجلا

نملصملايفاديمتلمعلابايثنمبوثهرهظىلعو{ةمامعهسأرىلعو.ةيحلههجوىلععضوتام
ێلححنلاةهجاويفنيلماعلادحأوهمهديرطنأمهلرطخيملنودراطملاءاجاذإف؛لحملانمةحضاولابناوجلا

دقوهو،نوبلطينمىلعنورثعيالمُهنكَنوشيتفتلحملانوبلقيونوثحبيلخادلاىلإ-مهتسرطغب-اوعفدناو

.خبطملافلصبلارشقيوأ،نوبزىلإشامقةعطقدميمهنيعأومهيديأنيبنيحلاكلذيفنوكي
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اليمهولمعتتناكيتلاةلوهجملاداهجلازئاكرلةيقيقحلاةاناعملانعفشكتاهعومجبيق

.اًرخفوأاًرجأوأاًركشسانلانمدحأنمبستحت

ةكرحلانإفرئازلاءاحنأعيمجيفةراجتلابةيضابإلالاغتشامكحب:تالصاوملانيمأت٤

نميعيبطرهظمدلبىلإدلبنمعئاضبلابتارايسلانحشوناكمىلإناكمنملقنتلاو

عبتتلاوةبقارملايعدتسيالورامعتسالاكوكش-همومعيتريثيالمهطاشنرهاظم

ةروصيفدلبىلإدلبنممهيديأىلَعلقتنتةروثلابلاطمتناكدقفكلذلو"قيقحتلاو

لصتلمهرجاتمنمرجتميث(عئاضبةروصي)بلاطملاكلترقتستو،ةبولطمةيراحجتعئاضب

نوطبيف،لاتقلاتاهبجنماهنكامأىلإةروثلاةدايقاهعضتييلاططخلابسحجيردتلاب

ةروثلادادمإلةكرحواطاشناهرثكأوانمأقرطلادشأناكامبرلو،لابجلاسوؤروةيدوألا

.ةيضابإلارجاتمىلَعرمتتناكقلايهامإ،ةروثلاعقاومىصقأىلإنؤمنمهجاتحتامب

يفاهيفنوكتنأيغبنيلااهنكامأىلإاهلاصيإئاهلابقتساواهليحرتمهسفنأمهنولوتيو

.نيلضانملافرصتتحتنوكتثيحةددحملااهديعاوم

نيباهببسبمهلقنتوةيراجتلامهلامعأةعيبطبرئازحلايفةيضابإلانإ:تارباخملانيمأت٥

،ةروثلاتارباخمنيمأتيفلامعألاعورأباوماقدالبلافارطأجراخودالبلافارطأعيمج

ةروثلاتارباخمغالبإيفوأ،اهسفنةروثلاةزهجأنيبتارباخملالاصيإيفكلذناكءاوس

لكيفةروثلارصانعنيباوطبردقف؛ةروثلاىلإبعشلاتارباخمغالبإيفوأ،بعشلاىلإ
ةقدوةيرسوةعرسيفمنةروثلاءاضعأنيبتالاصتالاتحبصأثيحبامتارباخماونمأو،ناكم

ةهجىلإربخوأرمأغيلبتةروثلاتاهجنمةهجديرتامف،ريدقتلاوباجعإلاىعدتست

دقرهاظلايفةيراجتةقفصدقعيلةديعبلاةهخلاكلتىلإَيضاَبإرجاتقلطنيىحةديعبىرخأ
نمتءاشامةروثللاهيفمتتنأةيراجتلاةلحرلاكلتنممهملانكلو9متَتالوأم
طبربكانهةيملعلاةثعبلادارفأوسنوت٢ةيضابإلاراجتلاماقدقو،اهنيحيفلصتتارباخم

ىلإلب،رئازحلالخاديفلاضنلاةدايقوسنوتيفةتقؤملاةيرئازحلاةموكحلانيبتاقلحلاعيمج

غالبإيفسنوتيفةيرئازجلاةموكحلاركفتامدنعف.فارطألايفةدايقلاعورفنمعرفيأ
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-ةبلطوأراجتةيضابإلانمدارفأوأدرفقلطنيمهنمءيشىّلَعلوصحلاوأراوثلاىلإءيش

نمدوصقملامنيكلتمهتكرحيفو،قوشلاجعاولءافطإلوأيراجتلمعلاًمِإمهنطوةرايزل
ةةسسجتنللاهتزهجأورامعتسالافانآونيعأنيبتارباخملامناذكهو،لوصحلاوأغالبإلا

.مشيالوىريالوعمسيالهنكلو

زكارموأديربلارودةباثمبرئازحلاندملابلغأيفةيضابإلارجاتمضعبتناكدقو

زكارملاكلتتناكوتاغالبلاوتارشنلاولئاسرللتاعدوتسميهف؛ةروثللتارباخملا

فيخاذإمهيلإلصوتوأ،ةروثلليرسلاديربلاةلمحاهيلعددرتيف،ةدايقلارصانعدنعةفورعم
اهلصيفتاهجىلإهعيزوتوأهلقنداريامكانهعدوينايحألارثكأيفو..ةدراطملاوعبتتلانم

ءاهيدلفورعمصخشلامإ،اَهبهميامملتستوأملسترجاتملاكلتتناكو{ةقدونامأين

..لماعتلاحاتفميهرسةملكبامِإَو

نجسلاكىذألاورشلانمريثكاهلكلامعألاهذهببسبةيضابإلاراجتلاندقلو١

.لاومألاةرداصموةفلتخملاهعاونأببيذعتلاوبرضلاو

همقاطبويمنهجلايبذصعتلاهزاهجبعطتسيملكلتهتالاحعيمجيفرامعتسالانكلو

اَمْئَِو،هنئاربتحتمهظحءوسمهعقوأنممدحاويضاإنمادحاوارسعزتنينأيشحولا

دحاونعركذيمنو،هللايفكلذاًبستحُمربصوملأيفهيلعلزنيامىقلتيمهنمدحاولاناك

مهضعبيقلدقلو،ةروثلالاجربوأةروثلابرضيامىلإديعبوأبيرقنمالراشأهنأمهنم

تاثبخماهنمهدنعوةروثلارارسأنمرسيأنعهاتفشجرفنتنأنودبيذعتلاتحتهفتح

.ةميلسةلماكةروثلالاجرىلإهؤافلخاهملس

نموهف"نيبناجلاىلإةبسنلابشاهدنالاوةريحللةاعدمناكهسفنيلوطبلافقوملااذه

ديلاهيلعاوعضومهنأنودقتعياميفةيرامعتسالاثحابملالاجرتايرحتلبيذكتبناج

هبنوموقيامعرابخألاوتاعئاشلانمللقىرخأةهجنموهو{هفارطأَلُكنمهوكسمأو

رامعتسالاةحفاكميفمهدوهجنأنويحطسلانظىتحناقتإوتمصيفلامعأنم

عيطتسينلهئأرسلانامتكوباذعلالمحتنميلوطبلافقوملااذهةجيتنتناكو.ةليئض

،ةروثلاقفارمنمقفربوأءامصخشبوأهبقحلاماررضنأمعزيفامويفقينأدحأ
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فقوملااذهيفببسلاوبيذعتلاوأبيهرتلاوأبيغرتلاةيلمعبهيلعيضابإفارتعاببسب

ءهريغطيروتبباذعلاهسفننعففخينأصخشيأل-اغرش-نوزيجيالةيضابإلانأ

:لاقو،يدارقميهاربإذاتسألاخألاةلاسرنمتارقفلقنأنأةروصلاهذهحضويامم7

يفنويبايملاهبمهسأيذلالاعفلارودلاىلإ"ةلاسرلاهذهماتخيفريشننأانتوفيلوا
ليطننأمانقلااذهيفانعسيالو،م٢٦٩١ةنسىلإم٤٥٩١ةنسنيبامةيريرحتلاةروثلا

:طاقنلاضعبىلإريشنساننكلو،ليصافتلاركذب

وهيمرلاةروثلاديشنناكوم٤٥٩١ربمفونحتافيفةروثلاتعلدنا١

يرئازجلاةروثلارعاشءاشنإنموهو،مويلاىنحةيرئازجلاةلودلليمسرلاديشنلا
بعشلابزحليمرلاديشنلاناكيذلارئازخلاءادفديشنلثم،ايركزيدفم

ةينطولارعاشملانعاوربعينأاوعاطتساةيضابإلاءارعشلانأاذهعمويرئازجلا

يفةينطولاةيضقلابنوسحيمهنأومهريغربعياممقدصأورحابيرئازجلابعشلل
."ءارعشلانممهريغهسحاًممقمعأباهلحارمواهراودأَلُك

حلسملالاضنلانينسةليط-ةرهاقلاببرعلاتوصةعاذإيفعفتريملهلعلو

وهو-يفرخلالصتوصعفتراامكيرئازجرعاشتوص-ةيرئازجلاةروثلل

اتوصباخوراصو،اهسيساحأوةيرئازحلاةروثلانادجونعاربعميضابإيبازيم

نأبرعلاتوصيعباتمنمريثكلليخىح،ريهامجلاودارفألارعاشمزهييرقلا
عاطتسادقوةرهاقلايفةيرئازجلاةروثلليمسرلاتوصلاوهناكينرخلااًحلاص

دقو،يبرعلاملاعلايفءارعشلاوءابدألاجاربأىلإةروثلاتوصبلخدينأحلاص

اميبرعلابدألايفهناكمىلإيفطاعلايروثلارعشلاىلَعربعينأاضيأوهعاطتسا

ىحداهجلاةئضقلدهشتسينأملسملزاجولو{ةدرجماةيبدألاسيياقملاباهغلبيلناك
نيطايشنإ-ءاقدصألادحأتاياوربسح-تلقلهللاةعيرشفلاختنلالامعألاب

نبناميلسخيشلاةثاحبلاخرؤملاةقفاومبتامولعمنماهتنمضتامبةلاسرلاكلتيدارقميهاربإذاتسألابتك١(

ةلاسريفءاجامعيمجيفةيمسرقئاثوو،امبقوثومرداصمكلمبهنأبناميلسخيشلايلدكأدقو،دووادجاحلا

.يدارقميهاربإذاتسألاخألا
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ريهامجلاىدلحضاودوهجمبرئازجلاريرحتةيضقيفاوكرتشادقاضيأةيضابإلا
،اهتقوجوةيرئازجلاةدرودنعءانغلاناطيشعميثرخلادنعرعشلاناطيشنواعتدقف

فطاوعنوكرحينيطايشلاكللوأناكف،ةينطولايناغألاوديشانألانماددعاومدقو

تناكهاجتايأىلإةقيقحلايفملعأاليكلو،ةدروتوصوحلاصتاملكبسانلا

.“افطاوعلاكلتكرحتت

،نييباريملانممويلوأيفشيجلافوفصىلإاومضناءابطأةثالثلوأناك٢

‘"»اءانصألا"برقشيرشنولايحاونيفميهاربإنيشريت:امهونانثامهنمدهشتسا

ايأةيادرغيفشتسمهمسابَيمُسدقو("سارهأقوس"لابجفريكبيضقو

نمنكيملونمحرلادبعرمعابابروتكدلاوهوايحلازيالوهفثلاثلاروتكدلا

شيجلافوفصلإمهئابطأركياوثعبمهنأاذهيعمو،مهريغبيبطنييباَريملاءانبأ

.لاتقلاةهبجيفناثلثلادهشتسافرئازخلاررحيذلا

نمةمصاعلارئازجلاةكرعميديهملانبيبرعلاوةدحنبسيئرلاديسلارادأ٣

ةردانةيلوطبراودأبةروثلالاجراهيفماق«نبيباريمللاهنكتناكاًركرمرشعةينامت

قنييباريمللتناكزكارملاهذهلكو‘مايةينامثلابارضإدعبالإفشتكتمل

.رئازحلاةمصاعنمةيبوروألاءايحألا

قزارلادبعنبدمحأديقعلاساوحيسةدايقتحتةسداسلاةيالولاتنوكت٤-

هلانبألكمضناويرزبلالآلكلميهقلابجاحلاةباغوهولألااهزكرمي

ىسايسلالمعلابماقنممهنمو،لابجلاىلإدعصنممهنمناكفةروثلافوفصىلإ

."ءارحصلاةقطنمقهزيكرتو

ةيالولانمةسماخلاةقطنملاةدايقزكرموم٢٦٩١ةنسيقرانلاقالطإفقوتدقو":لاقو

دودحلانيبامتمتةقطنملاهذهةحاسمتناكو،"باَريميداو"بفطعلايفةسداسلا

.يدارقةلاسراهردصمنكيمليفرخلاحلاصرعشنعتلحيلاةقباسلاةرقفلا١(

(عجارملا).مويلافلشلابىكَسيام٢(
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نسعيغومونج"تسارنمم"ىلو،امرغ"طاوغألا"ىلإاقرش"فوسيداو"بةيسنونل
."ةفداصمالوائبعنكيملةقطنملاهذهزكرملةديشرلاةدايقلارايتخانأركذلا

ميركلائراقلاىلَعاهضرعاندرأيلاةروصلاحاضيإلةيفاكتافطتقملاهذهنأبسحأ

فقثملابابشلادحأاهلبدتنيىتحةرتتسملازتاليهفةلماكلاةروصلااديدشزاجيإب

اهيفةنبلَلُكنييو،اماكميفةقيقحَلُكعضييملعبولسأباهضرعىلوتيفمهئانبأنم
.نتمساسأىلَع

ودعلاداهجيفمهبجاوباوماقةيرئازجلاةمألانمءزجةيضابإلانإف؛اذهلكدعبو

-دارفأمهيفذشنإف،هنممهيلعدحألسيلو،دحأىلَعمهلةئمالىلاعتهللارمألةباجتسا

نإف،هللابنجيفاورصقوأ،هللاليبسيفداهحجلايفاوقدصيملف-موقَلُكنمذشيامك

دارفألاكئلوألاثمأنمةيرشبةعومجمدلبَلُكيفو،بوعشلاوممألايفاعدبسيلكلذ
عمسأمنو،يركلابعشلااذهيفعونلااذهنمةلاحةيأانغلبتملانكنإو،ذاوشلابةربعالو

.ودعلاعمؤطاوتوأةسسوجوأةلامعوأةنايخبمهئا-دحأيأ-مهنمادحأنأدحأنم

ديدشنوصرحيمهو،هللاليبسيفرئازحلاةيضابإلاداهجنعادجةرصتخُمةروصهذه

.ءازحلانورظتنيهدحوهنموهللهباوماقهنأ؛هباوماقامعثدحتلامدعىلَعصرحلا

ةللانيدبلماع،دحاومكحماظنيفنيملسملاعيمجنيبدحوينأىلاعتوكرابتهللاىسع
متيىمحسفنلاولاملاب-ىلاعتهرمأبسح-هللاليبسيفدهاج،هللاءادعأةبراحمىلإهجتم

مهيديأيفامىلَععارتلابنيملسملاةساسلاغتشااهمدقتفقوأيلإمالسإلاةلاسرغيلبت

ةبقعوورمعودلاخودعسوةديبعوبأهيفراسيذلاقيرطلايفامدقريسلانعمهضارعإو

.قراطوىسومو
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ةريخأةملك
..ئراقلايزيزع

ةباتكيفتأدبمت،باتكلااذهنمةقلحلاهذهلةضيرعلاطوطخلاتمسرم٦٦٩١ةنسيف
نوكينأهبشياماهنمو.ةيئاهننوكتداكتةروصبهتبتكاماهنم..اهبلغأتلوانتدقو©لوصفلا

ةبوتكملارردصلملا-رداصملايفةعجارملاوثحبلارمتساو،عيضاومىلَعتامالعوأاومر

رييغتلابتبتكامىللعدوعأاماريثكتنكوةثدحتملاةيحلارداصملاوةروصملارداصملاو

نأالإيَلَعقيملوةيئاهنلاةغيصلاهبشىلعباتكلاتعضوينأيلإلخىتححيحصتلاو
ةصرفلاًراظتناةيوازيفهبكرو،يلمعىلإنئمطأليخويشدحأىلعهنملوصفضعبوأهضرعأ

فيصيايبيلةرايزىلَعهمزعرمعنبميهاربالضويبمامإلالضافلاانذاتسأنلعأامدنعو٬ءاقل

هفقوناكدقف5اًدبأيلحنستملةصرفلاكلتنكلو}هعمةصرفيلحاتتنأتعقوته٩٢

؛اًيعادينعةصرفلاهذهعايضناكو،‘توجراميلمتيملفالوغشماًمحدرم-نيعوبسألاةليط-

..تلعفدقو..تبسحاميفةريخأةرظناهيفرظنلاديعأنأل

ةئملتاحاولايفىقبأنأو‘رئازجلاروزأنأيلحيتأه٦٩٣١ةنسفيصينو

ىلَعلوصفلاضعبةءارقلصرفيلتحيتأو،خياشملاوءاملعلانمددعبيقتلأنأو،نيعوبسأ

قلعتيامَلُكتأرقدقفممتاحيحصتوممتاهيجوتومهحئاصننماريثكتدفتساو،مهضعب

دبعيلكابخيشلاوميهاربإضويبمامإلانيلضافلانيخيشلانمَلُكىَلَعةيمتسرلاةلودلاب
دبعيلكابخيشلاىلَعىرخألالوصفلارثكأتأرقو،-امهاعروهللاامهظفح-نمحرلا
دوادنبرمعلقعميبأخيشلاذاتسألاىلَع"نالجراَو'"بةقلعتملالوصفلاتأرقو،نمحرلا
ىلعداهجلالصفةدوسمتأرقو،دوادجاحلانبناميلسخيشلاةثاحبلاخرؤملاخألاىلعو

..ىدارقميهاربإخيشلاخألاىّلَعهتأرقامك،يلكابوفسوينباوحلفأةثالثلاخويشلا

"ةبرغلاوةيباريملاةأرملا"و3"ةبرغلاوبعصمونب"و،"برغتسمرظنيفباريم":لوصفلاامأ

يعوجردعباهتبتكأل؛مهنمدحأاهيلععلطيمللوصفلاهذه."ةثلاثلاوةيناثلاناتسسؤملا"

/.ةلحرلانم



رئازجلايفةيضابإلا_[؛؛٢)خيراتلابكوميفةيضابإلا

ضعبتححصو،لوصفلاضعبةغايصتدعأيترايزدعبينأفرعيئراقلانأكشالو

املكو"يسفنيفامهبغلبأنأعطتسأملكلذعميننكلو،تامولعمللاضعبتققحوءارآلا

زيحىلإلمعلااذهجارخإيفليلقريغادهجتلذبينإ:لوقأنأماقملااذهيفهبرذتعأنأعيطتسأ

يدسينيبيقبدقو،اًينضمًالمعناكلتارملانماددعهلقنريغدهجنمهيفنكيملولو،دوجولا

بسحأولضفأراصةنأتننظلقصلابهضعبتلوانتوأهتلوانتاملكتنكوتاونسرشعواًمين

نمحيحصتلاوقيقحتلابهتلوانتولو،كلذلبقناكامملضفأوهدوجوملاهعضوىلعةنأنآل
انرسولاننكلو..نآلاهيلعوهاًمملضفأكلذدعبراصلو،رييغتلاقحتسيامهيفتدجولديدج

.لامكلااهيفغلبنيولاةظحللالإلصنىحقيقحتلاوحيحصتبلغتشنبولسألااذهىل
.ادبألمعانلزجنأاملو،اًدبأةظحللاكلتىلإانلصوامللمعنمهمدقناميفماتلااضرلازوحتو

دحأكلذف‘لامعألانملمعيفلامكلاةبترمغلبهئإ:هسفننعلوقينمدجواذإو

لجراَّمِإَوماجحإلافوخةعاجشلاباهيفخفنيوهفروصقلاهسفننعفرعيلجراَمِإ:نيلجر
ىلإاهيفنولصيًالامعأاوجرخينأنوديرياسانأتفرعدقو..هردقيالولامكلاعمفرعيال

جرخيملو{مهراصبأرونبهذىمحقئاقحلانوعمجيةنسنيرشعنعةدايزاوضمأفلامكلا
.هيفصقنلابسحينملوأهبحاصناكلجرخينأهلحيتأولو،رونلاىلإكلذمهلمع

؛لوقيامَلُكيفنيقيلانيعىلإلوصولامعزيولامكلايعدينمباتكلانماندجواذإو

يلمعيفنأةقداصةحارصبفرتعأو‘ىوعدلاهذهنسحأالوةأرجلاهذهكلمأالانأف

ئراقلاهفرعيدقوهفرعأالامهنمو،همامتإنمنكمتأ7هفرعأامهنمصقنلانماًريثكاذه

.نيحىلإئراقلانعوينعىفخيدقامهنمو

دجينأو،طيسبلابمهنمعنتقينماهنمديفتسينأوجرأةلواحُموهفلاوحألاعيمجىلعو
ةيعامتجاةساردلديدججهنميفةديدجقرطوشىلَعهبنونيعتسياممالقألاةلمحهيف

ةيفاكلاةيانعلادعبدجيمليمالسإلاعمتجانمبناجيفةيخيراتثادحأىلَعةينبم5ةلماكتم

..هيفوهنعتبتكاممغرقَحْلاءاروىعستو،قَحْلاببتكتةقداصمالقأنم
همدقيهفاتلمعلوأسيلوهفةليلقولوىودجمالقألاةلمحوءارقلاهيفدجيملاذإف

زتعأل-يلامعأنملمعبزازتعالابحيرصتلانملجخلاةدشىلَعيننإو،هبزتعيوهوناسنإ
.هللادنعانسحنمنوكينأوجرأو،هيفامىّلَعهب
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ماخلاتملك

..ئراقلاىزيزع

كيلإهتمدقولمعلااذهتزجنأىحينيدعاسيذلاىلاعتوكرابتهللادمحأينإ

..نآلاوهمك

وعدتنأكاضرزحيملو‘كبجعيملاذإهتأرقدقو-كنمهبلطأامَلُكنإو

دقيننإفالبقتسميعكيضريوهيضرياممتدقتىلإيقفويىتحاًصلخُميلهللا

.ةباتكلاىّلَعىوقأتمداممركلائراقلااهيأككرتأالأتمزع

كقنعىَلَعهيقلأيذلاليقثلاءبعلااذهنمصلختتنأعيطتستالتمدامو

كسفنهيلعلبقتاريسيابعهلعجيلرومألاهديبنمىلإهجتتنأألإكيلعامف

.ةدئافلاضعبىلَعهنملصحتو"كجازمهيلإحاتريو

‘هبديفينأليئضلالمعلااذهزاحنإيلرسيامكىلاعتوكرابتهيلإعرضأاريخأو

لوسربءادتهالاىلإوڵ©فلسلاريجبءادتقالاىلإو©فصلاديحوتىلإةوعدهلعجيو

ههجولاصلاخيمهلبقتينأىلاعتهنموجرأو!هللاب-طقف-زازتعالاىلإوكلا

.اليكوهبىفكويبسحوهو،ريصنلامعنوىلوملامعنهنإفركلا

٠٩٠

لا
7.ر

زنااج
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ةرمنحملاجيجارملادرداصملا

(ةيئاجحلافورحلابسحةبترم)

ميهاربإناظقيلاوبا(طرطخ)ايقيرفالامشيفةّيضانإلا

يرانلافسوينبةمالس(طرطخ)قيلاعتورابخأ

ينررابلااشابناميلسةيضايرلاراهزألا

ةمئألابطقلطابلاقاهزإ
يكلاملاريغصلانباةّيمّسسرلاةلودلاةمئأخيرات

نودلخنبنمحرلادبعنودلخنباخيرات

يربطلارفعجوبأيربطلاخيرات

زوبديلعدُمَحُم.ريبكلابرغملاخيرات

تيراعتنبديعس(طرطخم)ةريزخجلاءاملعخيرات

ميهاربإناظقيلاوبأ(طرطخ)ةمئألامجارت

نايبنبىلَعنسحلاوبأ(طوطخ)ديياقت
يداربلاسابعلاوبأةاقتنملارهاوجلا

تباثنبميهاربإ(طوطخ)ةريزجلاثداوح

شيفطاقاحساوبأنينمؤملاليبسىلاةياعدلا

ةمئألابطق(طوطخ)ةقرازألاوةيرفصلاىلعدرلا
ةمئألابطقيقعلاىّلَعدرلا

يجعصملافسويبوقعيوبأةطوطخملئاسرةعومجبيعصلملالئاسر
نمحرلادبعيلكاب(ةطرطخ)ةلئسأنعةباجإةلاسر
يورابلاءايركزنبدّمَحُم(ةطرطخ)ءاملعلاتاقبطةلاسر

شيفطاقاحساوبأ(ةظرطخم)خيراتلايفةلاسر

يررابلاىحينبهللادبعنيئدتبملاوةماعلاملس

يتازملاعيبرلاوبأريسلا
يخامشلاسابعلاوبأريسلا

يايسولاعيبرلاوبا(ةروصمةخسن)ةمئألاريس



يعصملافسوينبدُمَحُمةبلطلاضيرحتحرش

ساموتديقعلارئازخلاءارحص

ينيجردلاسابعلاوبأخياشملاتاقبط

نيفلؤملانمةعومجاهحورشوديحوتلاةديقع
مازعأميهاربإ(طرطخ)نابلانصغ

يقرزرملادَُحُمايندلاةنجسباق

يخامشلامساقنبديعسنيفلاخملاىلعدرلايفنيتملالوقلا

ندللاقيفوتدمارئازخلاباتك

يخامشلاىسومنبرماعطقللا

يملاسلانيدلارونةّيضابإلارملاةعمللا

ساروبأدُمَحُمهللادبعوبأ"ةبرج"رابخأيفةبحألاسنؤم

ينورابلاناميلسعيبرلاوبأةيضابإلاخيراترصتخم

يدوعسملانسحلاوبأ١بهذلاجورم

ةمئألابطقاهبتر"لوهجباهفلؤم"تاقلعملا

يتاليحلاعيبرلاوبأ(طوطخم)ثادحألاورابخألانمتافطتقم

ىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأ(طوطخ)ريسلاقحلم

كاعكلانامثعرئازجللماعلاخيراتلازجوم

زيزعوبأىحيرئازحلاخيراتيفزجوملا

شيفطقاحساوبأليلجلادقنلا

ميهاربإناظقيلاوبأ(طرطخ)عافدلاتاراماجذامن

زوبدىلَعدُمَحُمةثيدحلارئازحلاةضمغ

ةمألاليكوديسلل«ةقيقحنايب»اهنمعجارملابيترتدنعتتافقئاثولانمىرخأةعومجمكانهو

يفداهجلاعوضوميفيدارقميهاربإذاتسألاخألاةلاسراهنمو"يرابجإلادينجتلاةيضقيفةيبازيمل

ةلاسراهنمو،نادروطسمإةمظنميفومحراخفذاتسألاخألامإهمدقيذلاثحبلااهنموهللاليبس

تناكيلاتالسارملاضعباهنمو،اهمسافرعأملفىلوألاةحفصلااهنمتطقسةمئألابطقلةعوبطم

يفرثأاهناكةنيعمثادحأىلاريشتوأ؛يناجفرطنمانعوضوملوانتتلاءاملعلانيبيرجت

.اياضقلاضعبيفهيلإتيهتناوأهتنوكيذلايأرلايفيلاتلابو؟خيراتلاىرجم





ةلماشلاسراشفلا

لوالاءزجلل
(ةثلاثلاوةيناثلاولوألا:تاقلحلا)

تايآلا

رافآلاوثيداحألا

مالعألا

عئاقولاونكامألا

نايدألاوقرفلاولئابقلا

بتتلا
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تايآلا

..................................٤٢٧:نارمعلآةروس)هئنمبتيزافامدكلنملاربعينول ٨٥(

٧....................................................................اوتناذلااهأا

٣٤٠:ةدئاملاةروس)«نيناكلالعةزعأنيسؤنلىلعةنأل .................................... ٥٤(

٣١٥:ميرمةروس)4ًمعَنلفوَسَفتاوهشلااونبتاوةكلَصلااوغاَصأل ........................... ٥٩(

.............................................:.......٥٩٢٣:ةرقبلاةروس)«برتهللارصن ٢١٤(

٣١٥:ءاسنلاةروس)«ليبسيرباعألا» ٤٣(......................................................

٥٤:فارعألاةروس)«رئألاوولخلالالأ» .....................................................)٥ ٤

١٧٥:ةدئاملاةروس)دلوُسَرىلعهللالونأادودحاوننالأردجأوةاارنكدتشأبارغألا» ...... ٩٧(

٥٤:رمزلاةروس)«يشلكولاخ» ٦٢(........................................................

٨٣(..............................٧٦٠:ميرمةروس)«زأممزُكنرفاكلاىلعيطامتلاسأرت

٧٤:ةبوتلا)..فورلانمعنوهنيوركشلابنورمتضمبنمهمتاقفاتملاونوتفاتملا .... ٦٧(

٩٩:تارجحلاةروس)مكنأدنعمكمركأ &©٢١........................................... ١٣(

٦٤:نارمعلآةروس)«مكلسإلاللادنعيدلا ............................................ ١٩(

٧٠:ةلداحملاةروس)«ةيذألايفةكتوأهلوسرولانوُداحنذلاو ٢٠(...........................

٧٠:ةلداجملاةروس)«مهلبقنمنيذلاتيكامكارتكهوُسَرَولانوُداحينيذلال ٥(.................

١٣٩:نونمؤملاةروسو٩٢.:ءايبنألاةروس)4ةدحاوةَلمكلهنََ» ......................... ٥٢(

٤٨٢:ءايبنألاةروس)هنودباودحوةنأمكتأهذَعنل ٩٢(..............................

١٠٠:مجنلاةروس)«ىَحوبوخَولاوهذل ٧٤ ......................................... ٤(.
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٥٩٤:لافنألا)...نأاننامكنمكينونيتاابلنبنوزباصنورشعكنتىكيزإ ٦٥(.......

.........................................٥٩٢٣:نارمعلآةروس)«ْكنباغلقهلامكرصنتنإل ١٦١٠(

٥١(...................................٥٩٢٣:رفاغةروس)«امشلاةايحليفاونمآنيذلاواسزرصنتلاط

٧٠:صصقلاةروس)«نتهنلبملأوموءاشتيدهتهفانكتوتببحأنميدهتلكنإ ..... ٥٦(

٧٢٢٦:تارجحلاةروس)«رخإنونمنلااتنإ» ©١(...........................................١٣٩ ٠

دلايفكتنيذلازعللكتانل ٧٠٤:ةنحتلا...اوزماظومكراتدشمكرجرخأو ...... ٩(
٥٣٠:ءارعشلاةروس)«ميتتنشاساطنتلبانزونيسخملانارنوكملولكلاارذؤأ» ١٨٢(.........

١:ةرقبلاةروس)ه«نوذلاخ[ينممراقاباحسأكتوأنةتيطخبطاحبسكنىن ٠٢ ... ٨١(

الونامالاباونسنيذلااتنوخإلواكفانر ١٢٩:رشحلاةروس)اوتتآنذللالغاميففيفرعت ١٠(.......
٥٦(.............................................٥٩٤:ةدئاملاةروس)نولملامهللابزحو

٣٠(....................................:...٧٦٠:ىروشلاةروس)«ريكزعوننيومكيدبأتبتسكاتبفل

٥٣٦:فسويةروس)«يمجس ١٨(..........................................................

٦٩(.....................٧٢٤٢:لافنألاةروس)«ميحَررومَعللاوفلاواميلعًالالحمسانسونك

٣١٥:ةدئاملاةروس)«اًيطديعصاوُمنَفءاماودجتمل ٦(.......................................

٦٢٣:ةبوتلا)«...اوُعَجَراذهواورذنيلونادلايفاهنَلةناطمهتنةقرفزكنمرمالر» ..... ١٢٢(.

٧٤(....٥٩٣:ءاسنلا)...هللاليبسيفزتاّمينموةرخآلابايلاحنورشنبذلاهللاليبسيفزنام

..........٥٩٢:ةبوتلا)«ينمؤنوفروُدصفشومهيلعمكرُصنتومهزخيومكيديأبللامهدَميمموللل )١ ٤

ديعوبمكنإتدقدقويامصخ ٢٩(..١٠٢:قر«ديلةأامويدنلوقللدتيام٭ ٦٢٨-

٢٤٦:فارعألاةروس)«قززلانمتايوهجرخأيتالاةميرمرحنمل ٣٢(..................
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٢١(................................................٥٩٢٣:ةلداجملاةروس)رلسالغأبك

٦٢٥٧:ةرقبلاةروس)«نيباصلاعهلوهلازذيةركتةليمةَتتك ٢٤٩(.............٥٩٣\&

٩٩:نارمعلآ)ه...ركنملانعنهوفورتملابنورُمأتسامللتجرخأةأرم 5٤٤ . ١١٠(

نجت ٣٢٤:ةلداحما)ه...هلوُسَروُشلاداَحنَمنوديرخآلمنتلاوهللابونؤنامرق .٢ ....٠ك. ٢٢.

١١١(........٥:فسوي)ه...يدصتنككوىرننييدحناكامبابلايوألةرنعمهصصقيناك

١٧:بازحألاةروس)4ةسَحرسأللالوُسَريفككناكدل .................................. ٢١(

..............................................٥٩٢٣:ةبوتلاةروس)«ريككزطاريفهللامكرتصتدأ ٢٥(

٧٦٢٩:سنويةروس)4اتزوىتسحلااونسخأنيذلل ٢٦(.........................................
ول۔إ۔أههرب٤۔],ر٥اويرترر

٧٢٣:لمنلا)هيركينغيترنإفرفكنموهسفتلركشتامنإفَركشنمورتكأمأركشأيتول ٤٠(....

١١٥:رطافروس)«اةكسنماةتحرنمسلاتنبان» ٢(..................................

٦٠:فارعألاةروس)4نوزساحلامُهكوافلاضنتويرتهنلاوهتهلادهم ١٧٨(..................

٥٤:رطافةروس)هازعقلاخنملع» ٣(........................................................

٩٧:َجَحْلاةروس)نىلنسلامكامسوُمل ٧٨(.................................................

٣١٥:ةعمجلاةروس)«ذلالضَفماونتباو» ............................,..................... ١٠(

٦(................................١٨٩:لافنألاةروس)هريعلاطارنوفنمسًامملاودعأو» ٠

٥٤:تافاصلاةروس)هنولمامومكَمَلَحفلاو» ............................................... ٩٦(

...................................٥٩٢:لافنألاةروس)هزنملمكيلتفنلايفمكورَصساز» ٧٢(

٢٥:ماعنألاةروس)«نركرشننكنإمهومننطأزإو» .......................................... ١٢١(

................................................٦٥٨:تافاصلاةروس)4نوناملامهأدجنل ١٧٣(



___ةلماشلاسراهفلا٠_(){ةيرتلابتوميفةيضابإلا
١١١(................................٥٩٢٣:نارمعلآةروس)4نوزصنيألمثرابدألمكريمكوناتننو»

٧٢٨:ةمايقلاةروس)هرسابذتتزيدوجوو٭ةرظاناهترىلإةرضانذنتتهوُجْو» ............ ٢٢-٢٤(
ڵ.ث24٤ِ

...............................................٥٩٣:مورلاةروس)«نمؤملارصنانيلَعاقَحَناكول ٤٧(

٤٥:ماعنألاةروس)4ىرخأرزومرزاورزتل» ................................................. ١٦٤(

٦٦٤:نارمعلآ)ه...نوزكشمكمَلانامةلذأمتاوردتيامكرتصتدول ،٥٩٢٣... ١٢٢-١٢٦(

٧٦:نوقفانملاةروس)«ةينمؤئلتوهلوسرلوةزملاهللوف ©٦٩..................................... ٨(.

....................٧٢:نارمعلآ)4...يبسهيلإعاطتسانمتيبلابحساملاىلعهللو ٩٧(

٢٧٢(............٣١٧:ىروشلاةروس)«ُاتنبارَدَمبلزتيكنوضرألايفدبلداتعلقززلاهلاطتسوَو»

١٢٢٣(..............................................٧٢:ةبوتلاةروس)ةطلغمكيفاودجتلو»ل

......................................٥٩٢:جحلاةروس)رزيوتلهللانلةرصنتمارصن ٤٠(

١٢٦(................................٥٩٢:نارمعلآةروس)«ميكحلازرزملاللادنعزمألإرْصَتلاامو

١٧:مجنلاةروس)«ىتيرحلإوهنإ٭ىوهلاطاول ٣-٤(...............................

.........................٧٢:ةدئاملاةروس)4نوزفاكلامهكوأهللانأامبمكحمنمو ٤٤(

٢٤:ءاسنلا)..هللاىلعُرجأمقودمفترتلاهكرامهلوسروهللاارجاهمهتيتنمخرخيسول ١٠٠(...

٥٩٤:ءاسنلاةروس)هگاميظَعارجأهيتؤنفوسفبوأيفهلاليبسيفلئاممول .............. ٧٤(

٥٢٣٦-٢ا٧:رجفلاةروس)4ةَيضرَمةَبضاركرىلليعجزا+ةتملاهن5 ٢٨(..............

٤٥٧:ءاسنلاةروس)هنكنمرنألالوأولوسلااوعيطأوهللااوُعبطأاثنيذلاهن ٥٩(.............:..

٧(..........................٥٩٢:دمحمةروس)كمادقأتبكومكرصنتملااورصنتنإاونمآنيذلاهن

٧٢٧:تارجحلاةروس)4...ةلاَهَحبااوبيصتنأاونبتىسامكءاجاوتآنيذلا٤انل ...... ٦(



ةلماشلاسراهفلا_)خيراتلابكومينةيضابإلاا

١٠٥(...........٦٢٢٣٢:ةدئاملاةروس)...مهاذإلضنتمكرضبالمكسفنأمكيلعاومنذلاه:ط

٧.٠٤:ةنحتمملاةروس)4...ةدوملابمهيلنوملتءايلوأمكودَعويودعاوذختاامآنذلاه5 ١(....

١٦٢٤:نمحرلا)4..اوذقناضأألاوتاوامسلاراطقأماذمأمسلانلسنإلاونجلارتشَت. ٣٣(.

5

انآلاوثيداحألا رانفاوتيد
٥٩٢......«...عَفَشُمعفاشهزنآرقلابمكيلعفملظُمْلاليللاعطقكرومألاْمُكنَلَعتستلااذي»

٥٦٥.................................................«ْمْشضَطَسامهنماوتافرئأبمكترَمأاذإ»

٤٤........................................................................«ةّنمؤُماَهَئإَفاهقتغا»

٥٨٧....................«اَهّبحاَصاَهبلتقيفرئاجناطلسةنعوحةملكداهجلالَضفأ» 0٥٥٨

٥٧٢.....................................«مهئولينيذلامثمهنولينيذلائينرقمألضفأ»

٤٤...........................................................................«قلَصنَإحَلفأ»

٧٢............................«ضْعَبباقرمكضعببرضياراَفُكيدعباوعجرتالًالأ»

٣٢٧......«...هللاُةَرَصَتاَمُهرَصَتنَمكلادوجنمنادنُجركنُملانعيهنلاوفورعملابرمألا»

٥٥٧.....................................................«نمؤُمكتفتالكنفلاديقنالا»

٢٢...........................................................«ٌْفُكمُكُحْلايفاًشرلا»

١٥١..........................................................«مهؤامداقاكتتنوُملسُمْلا»

٢٢٣٤.....................«...هللاىنألاًممروُمأىلَعمكنمالاجرلمعتسأيئإف:دعبامأ»

٧٢٦«...مهياَمدينماونحاولاقاذ؛هللاالإهلبالاولوقىتحرسلالتاقأنأتزمأ» ....٦٤،
٣١٢..........................«...َةَوسَقلاَقلَخَو.َنينمؤُمْلابولقاَهَتكْسأوةقرلاقلخهللانإ»

..............................................٣٠١«ماَرَحمُكيلَعمُكَلاَومأومكءاَمدنإ»



__كاغلادراففلا_٢٧_[)]_ةبرتلابكوميفةيضابإلا
١٠!..........................:............................مهألهيلعوُمَسقأوالاجرهللنإ»

٥.00كشأهيعاوثسقأوتاذتعذلن
٩٠«ةيمَرلانممهُسلاقورمنيلانمنوقرمَيتمأنماًساَن» .........................٢٤(

٧٢٩.................................................................«مكبرنْوَرَتَسمُكَنإ»

ىلإناينازاَمهَفاهحورمتةأرمابىتزلُحَراميأا» ٩١...........................«ةمايقلاموي
..................٤٨4٤«مهاَوس7ىلع7؛ممهاندأمهتُمذبىعسيو.مُهؤاَمدائاكتئ»

١٢٩.....................«...ىكقشااذإدحاولادّمسَحْلاكمهمُحاَرَومهداَوَتيفَنينموُمْلاىّر»

٥٧٢٥.............................«قاّنعلاو!قالطلااكدلا:دحرْهْلزَهَوحهدحةمالك

90................................................................«مكنيدفصناًهنَعاوذُخ»

٧٣٧..........«...يناَصَعملرلاتفلخويشبحاًدْبَعناكولوينعاطأنملةئجلاتقَلَخ»

٩٠.............................................................«اَمُهَنيبناطيشلاَلَخَد»

١٥٤..................................................................«ةنتنُماَهَنإَفاهوُعَد»

«رسفلاداهج؛ربكألاداهجلاىلإرغصألاداهجلاَنمانعَحَر» ٢٤٩.............................

٤٥.......«...ةَيجاةدحاوًالَخامرانلاىلإمُهْلُكةقرفَنيعبَسَوٹًكلَئىلَعينمأقرتفتس» ٤٦)

٢١٣..........................................................«رجأةبطردبكيذرُكيف»

.........................................٦1٤«سمفنلالتقو‘ناَصُحِإدعبىئزَو،نامبلدعب:7

٩٩......................................................!«بارثنممدآومدآلمكنك»

.......................«مارَحلايفعقننأةَفاَحَملالحلاماماَنيعبَسغناس»

--۔...........«دوُمَتلتمهلكْامُهَتكرذأنئك»
,

9................................«ىَوقكبلإيمَحعأىلَعيبرعللضفال»
0

090............«يآرنشىقشو
....................٠!,.۔.۔ع.23

-.ب
٠٠٠٠٠٠٠٠:«مكَمَكَلي9.٠نلهبمئكسَمتنإاَممكيفتكرتذقل»

""منردقاملَبَحَوولو،ابَحَوَلْمَعنتلقوَل»



ةلماشلاسراهفلا__]_٠١_[خيراتلابكومينةيضابإلا
٧٢...........................................«ةًالّصلاهكرتالإرفكلاودّبَعْل.7

٥٧٢...............................َمُتهَجُمحَقمهامنإاوتامنيذلامهئابآبرخفلامماوقأًرَهتنَيل»

٧١..................«ناميإلالمكتسادقفهللعنَمَو،هللىطعأوهلضعبو،هللبحأنَم»

٧٢٢٨........................................................هُلهاَسَرلأهسلامشرأَم»

٧٢٢٣............................................................«رفكةالصلاكرتنَم»

٧١........................«...ُهاَنيَلوَتواريخهيفانلقءاريخهيفاننظَو،ارْيَحهنمانيأر»

٥٥.................................«ةيرفلاهللاىّلَعمظعأدقفهبرىأراًدَئَحُمنأمعزنَم»

٤٥٨.................................................................«اممسيلفاغنم»

.....................................٧٢٦«ةّنحْلاَلَخَداًداَقتغاَواناميإهللاالإهلباللاقنَم»

ناَكنم» ٩٠................«مَرْحَماهيوهتيبسيلةأرمابنوخيالفرخآلامويلاوهللابنمؤي
١٣٩................«...كناَوخإباسلوأ:نطهباحصأضعبلاقف..يناوخإىرأينآتددو»

................٦٧«...هَعمَستنكهبحأادإهبحأىتحلفاونلابيلإبرقييدبعلازيًالو»

٨٩......................................«اهلؤأهبحْلَصاَمبلإةمألاهذهرخآحلصتنلو»

٥٨٤..........«هيفَقَينأكشويىمحلالوحعرنَمَو،هضرعّوهنيدلربسادقفاهكرتنَمَو»

.....................................٥١هيلإىحوييبتهلف،هززمعبكسمَتسارَمُعايكَحيَو»

٣٦..............«ةيمَرلاممهسلاقورمنيللامنوفْرمَيرسااذهيثضغضنمجرخي»

5
ء

مالعألا
٤٣٢...................رذوبأ،يسوفنلاميسونبنابأ ٤.٠٣ 0٢٣٣٠-٣٣٢ ٢٢ . ٦٢.٨-.٢١،

٢٥................................:ةلكتلاليلخلاميهاربإ

.......................٥٨٧-٥٨٩سابحألايبأدمحأنبميهاربإ

٢٨٤بلغألانبدمحأنبميهاربإ 0٢٧٦ ،٢٢٨ 0٢٢٠٢٢٢٣ ٢١ ........................٦٢١٤-٥



___ةساشاسرهفلا_(٠١__){يرتلبتوميةضابإلا
٧٣٥ناظقيلاوبأ،ىسيعجاحلانبميهاربإ ٦١١٢۔-٦١٣} ،٣٦٧ ................٣٦٥\}

١١٦،٧٤...................................تباثنبميهاربإ ٠

.....................٧١٩رادحالس«نيكتارقنبميهاربإ

١٠٥...........................................سيلبإ

دولجلايبأنبورمعنبىسوم:رظنا.....................................دولجلايبأنبا

٦٦٩نويعلايبأنبا ،٦٦٥ ......................................٦٣٦،

٢٣٦...............ايركزوبأ،يناجرألاىحييبأنبا

١٤٢.........................................عمخلانبا

٦٠٥.........................................قيقرلانبا

.......................................٧٢٣٦يكبسلانبا

٣٦٠...................................تيكسلانبا

......................................٥٦٩-٥٧٠يدومقلانبا

٣٨٩....................................يننايحللانبا

ةاجنلاوبأديعسنبسنوي:رظنا............................ةاجنلاوبأ،تيراعتنبا

١٠٧.........................يسلدنألايرهاظلامزحنبا ٤٤١

......................:..................٥٠٦ناسحنبا

.........................................٥١٦مالسنبا

نولوطنبدمحأنبسابعلا:رظنا........................................نولوطنبا

١٠٥........................................نويرغنبا

........................................٢١٤برهقنبا

٢٥٧............................خيشلانبدُمحُمنبا

ريطغمنبديمحلادبعنبدُمحُم:رظنا................................يوانحلاريطفَمنبا

٦٦٩يكمنيا ،٦٦٥ 0٦٣٦ .........................................٣٥٢،

..........................................٧١٨ليخننبا

٦٠٥.........................................ماشهنبا

٢٥٥۔-٢٦٥٥...................................يازملايعيونبا

....................................٥٦٠مساقلايبأةنبا



.:.ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكومينةيضابإلا
٦٨٥ 0٦١٨٠-٦٨١ الجخلود.........................................٥٩٦& وبأ

٢٣٠٣-٢٣٠٤ ،٢٠٦ 0٢٠٣ ................................ينالدبألانسحلاوبأ

...............................٧٣٦يرعشألانسحلاوبأ

9.................................٣١٨نويدملانسحلاوبأ

حمسلانبىلعألادبع:رظنا....................................باطخلاوبأ

يغاوزلانيزوت:رظنا....................................يغاوزلاريخلاوبأ

.................................٦١٠٩ينايسولاعيبرلاوبأ

..................٥٩٧١يمومسلاءايركزيبأنبعيبرلاوبأ

...............................٤١٩ينوتنسلاءاثعشلاوبأ

٣٥٧...........................يسيمرطلاءايضلاوبأ

ييجردلاديعسنبدمحأ:رظنا...............................يييجردلاسابعلاوبأ

0١٨٤-١٨٦١ 0١٧١٤-١٧٩ ©١٥٦ 0١٢٢ ،٣٢.............................. يخامشلاسابعلاوبأ

«٥٩-٣٦٤ .٣٤٣ ٣٢٣ ٣١٢ ٩4٩

‘٥٨٤ :٥٦١ :٥٣٨ :٥١٣ ٥٠٦ ٤٧٥ ٩٢٣

٦٠٦

٣٣٦٢ \٣٠٢٣ \٦٥٣ ٦٢٥١ ٢٤٨ ،٦٢٤٤..................................... سابعلاوبأ

٥٧٢ ٥٦٦ .٤٢١ .٣٩٤ .٢٥٧ .٣٧

١٧٦...........................يسمادغلالضفلاوبأ

يداربلا:رظنا...........................يداربلامساقلاوبأ

يروطغبلا:رظنا...........................يروطغبلامساقلاوبأ

٧٢٤..........نايغدصلايسنويلاديعسنبمساقلاوبأ

٤٢٥،٥٨٦۔-٢٦٥................يشكيودسلاسنوينبمساقلاوبأ ‘٥٣٩ ٥٢٣٤،

تيراعتنبىيحتنبديعسنبسنوي:رظنا...............................سنويةاجنلاوبأ

ركبيبأنبناظقيلاوبأ ........................٢١٢ 0١١٠

وبأ .؛...ىسيعجاحلانبميهاربإ:رظنا....................................ناظقيلا

٧٥٤ ،٧٤٠. 0٦٦٧ ،٦٣٦.........:................ يصفحلايناثلاركبوبأ



.ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكومينةيضابإلا

٤٨٧ } ٢٧٢ ،٥١ 0٢٦ ،٣٦.................................. قيدصلاركبوبأ

١٧٧.....(سالقوبركبوبأيديس)يسلبارطلاركبوبأ

٤٠٢٣.................................يفوسففلاركبوبأ

١٩٨ 0١١٠ ‘©٥٢ أفلح..............................٣١۔-٣٢، نبركبوبأ

.............................٣٧٦ىيمينبركبوبأ

-٤٧٠ ١٧٠-۔-١٧٣، 0١٦١٥-١٦٦ ،١٥٩............................. روصنملارفعجوبأ

٥.٠٦ .٤٧٢

١٠٥....................................لهجوبأ

يزوزلملامتاحنببيبحنببوقعي:رظنا.............................يزوزلَملامتاحوبأ

يلكردلالاص:رظنا.......................يلكردلالاصليلخوبأ

٢٦................................يقردلادوادوبأ

٥٠٠ ،٢٦٢٠ 0٢٨4٩ ................................. يلبقلادوادوبأ

٤١١............................يناجرألاايركزوبأ ٦٢٣٢-٢٦٣٧

٤٧٢١............................يتريمدنتلاايركزوبأ 0٢٥٨

٤١٦١ ،٢٣١١-٣٢١٢ 0٣٠٩ التوكيي............................١٩١، ايركزوبأ

٦٢٤......................يصفحلالألاءايركزوبا

ينمومسلاىيحي:رظنا............:..............مومسلاءايركزوبأ

يتالسولاىحي:رظنا............................يتالسولاءايركزوبأ

٤.٠٥يريمدلاهللادبعيبأنبءايركزوبأ ............0٦٢٥٢٣}

...................٥٨٦ينورابلاىسيعنبءايركزوبأ

٩.............................ينايغدصلاديزوبأ

٤١١ 0٢٥٥ 5،٢٥٠ 0٣٤٨ ...............................قروغزملاديزوبأ

٧٢٤.....................................ةمالسوبأ

يقالتلاميهاربإنيدواد:رظنا..............................يتالتلاناميلسوبأ

٣٩٨............................نيزمطلاناميلسوبأ



ةلماشلاسراهفلا(_١٠١_)خيراتلابكوميفةيضابإلا
٢٣٨......................................حلاصوبأ

٤٣٢٣-٤٢٣٤.............................يرارصتلارماعوبأ ٣٩٧

٦٢٠٩............................ينورابلاهللادبعوبأ &٥٨٦ ٥٨١&

٢٦٠..............................يقردلاهللادبعوبأ

٥٧٧.........................ركبيبأنبهللادبعوبأ 0٦٢٣٩

٧٥٩............ةتسيبأنبصفحيبأنبهللادبعوبأ

٢٢٣٦.......................ورمعيبأنبهللادبعوبأ

ىئاطسرفلاركبنبدّمجُم:رظنا..................ىئاطسرفلاركبنبهللادبعوبأ

يتولاللانسادلجنبدمحم:رظنا.........................نسادلجنبهللادبعوبأ

يعصملادُمحُم:رظنا.....................يبعصملادُمحُمهللادبعوبأ

٥٦٨...........يطفنلالولهبنبدًمحُمهللادبعوبأ

١٧٧.............:........يسبقلاباهولادبعوبأ

٥٢٨...................ناجحلا،يعيشلاهللاديبعوبأ ‘٦٣٥ 0٢٢٩ 3٢٦٢٥

ييواّئخلاديمحلادبع:رظنا..............................يوانحلاةديبعوبأ

ةميركيبأنبملسم:رظنا..................................ملسمةديبعوبأ

٦٣٤۔-٥٣٢٤...................................يتازملانامثعوبأ

يلاغوبأ«ىيينبميهاربإنبزيزعوبأ .............٤١١ 0٢٥٥ ،٢٥٠ 0٣٦٢٨

٥٨٩يسوفنلايتريمدنتلاءايركزنبحوننبحلاصفيفعوبأ ٦٢.

٤١٦..........................يوطاسفلايلعوبأ 0٣٧٧

٧١٦............................يليمنلاورمعوبأ ،٦٦٧ ‘\٥٥١-٥٥٨ ٤٥٤

سرافوبأزوزع:رظنا......................................صرافوبأ

٤٤٤٤٤٢3٤٢٣.............................ييمرغتلادّمحُموبأ

٣٢٣٧-٣٢٣٨..........................يصمصمتلادًّمحُموبأ ٦٥٨،

٤١٦............................يصيكنتلادًمحُموبأ

٤٧١...............................يقردلادًّمحُموبأ



ةلماشلاسراهفلا_[)_"٠_خيراتلابكومينةيضابإلا
دّمحُموبأ،يوابكلانتيلصي:رظنا.............................يوابكلادمحُموبأ

٤٥٦........................ميهاربإنبدًمحُموبأ

............................٤٠٧ريخلانبدًمحُموبأ

٤٤٥............................نيتنسنبدًّمحُموبأ

٢٦١................يراجميتلاهللادبعنبدّمحُموبأ

جونامنبهللادبع:رظنا....................جونامنبهللادبعدمحموبأ

٦١٠٦دَمحُموبأ ‘٥٨٦ ،٥٦٦ .....................................٢٤٦،

٣٩٩..............................ييوانحجلادعسموبأ

ينواّئجلادبعموبا ..............................٤٣٢ ٤١٠،

داوجنبراو:رظنا....................................فورعموبأ

يتريمدنتلاسايلإ:رظنا............................يسوفنلاروصنموبأ

٢٢٧ينامطفألارصاهموبأ ...........................٦٢١٢٣-٢١٥‘

٣١يرعشألاىسوموبأ .............................٦٢٧،

١٦٢۔-٠٦٢٦................۔.............يجدلاىسوموبأ

٧١٦.............................يغاوزلاىسوموبأ ٥٥٢&

يسيمرطلاىسيع:رظنا...........................يسيمرطلاىسوموبأ

٦٤٤،٤٥٢٣.....................................نوميموبأ

يئاشولملاحوننبحتف:رظنا..............................يئاشولملارصنويأ

رصنوبأ.يتسلافسوينبراز ٣٤١................

٣٩٩...........................ىسومنبنوراهوبأ

يملالخجلانوراهنبىسوم:رظنا......................يملالجلاىسومنوراهوبأ

يئاشولملاىسوم:رظنا.....................يئاشولملاىسومنوراهوبأ

٣٩٤..................................نيمجسيووبأ

٤٤١................................ىلدألاىحيوبأ

يناجرألاءايركز:رظنا.............................ينياجرألاىيحيوبأ



ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكومينةيضابإلا

................................يفردلاىحيوبأ

يئاطسرفلاسنوينبءايركز:رظنا............................يئاطسرفلاىحيوبأ

يقرويملا:رظنا....................يقرويملاقاحسإنبىجيوبأ

وبأ ينيايغدصلاحلفأنبءايركز:رظنا..............................حلفأنبىحي

٢٦٠..............يتولاللانايفسنبءايركزىحيوبأ

٥.............................يسوفنلافلحيوبأ ٤٦

داديكنبدلخم:رظنا..............................داديكنبديزيوبأ

يربلابوقعيوبأ ٢٦٠...............................

٢٥٦...........................يروطغبلابوقعيوبأ

٧٢٥.....................يعصملافسويبوقعيوبأ ٦١٦©

٢٥٤............................يرفحجألافسويوبأ

٥٧٢٣.......................هظادبعيبأنبفسويوبأ

٤٦٩..........................يلجعلاصوحألايأ

٥٩٢......................هللادبعوبأ«يصفحلادمحأ

٩٦.......................يسلبارطلايوازلادمحأ

٦٨١.....................(يلئاموأ)يلنامهرقلادمحأ

٤٨٠....................................بئانلادمحأ

٣٩٢..................................ريصبنبدمحأ

٦٧٧٢.........................يصفحلانسحنبدمحأ 0٦٧٢

٥٧٠-......:......سابعلاوبأ؛ييجردلاديعسنبدمحأ ٥٦٨ .٥ ٥٤٩-۔٥٨ ٥٢٣٢-٥٢٣٣

٥٨٢ ٥٧٢٣-٥٧٨٧ ٥٧١.

٦٢١٣.................تالتلاناضمرنبرمعنبدمحأ

٧١٠سابعلاوبأركبنبدمحمنبدمحأ ...............٥٧٢٣،

٦٦٢١.........................ةتسوبأ\دمحمنبدمحأ

٧٤٩....................دولخجلايبأنبىسومنبدمحأ ٦٨١،0



__.ةساضاسراهفلا(_){ثيرتلابتوميةبض
١٢٥...............................ركسعيلعدمحأ

....................................٣١٧ينازفلاسيردإ

١٥ ٤..................................... :اليلقمدآ

٩٢....................................ديزنبةماسأ

٣٢٥..............رجازلاوبأيسمادغلاراردنبليعاَمْسِإ \٣٢٠ 0٢٨٩٩-٢٩١ 0١٦٢٣

٦١١٣ 0٦٠٨ 0٣٦٨ ،٢٣٤٩-٣٥٠٦ طاهر....................٣٢٨، وبأ،ىسومنبليعامسإ

٤٦٩............................سيقنبثعشألا 0٣٣

دمحماشيفطا:رظنا..........................ةمئألابطقشيفطا

‘٥٢٥ ٥٢٠ ٤٥٤ 0٣٦٧ ٢٣٦١-٣٦٢٣ ............................ قاحسإوبأ«شيفطا

٥٨٨&٦١٧٨-٦١٧٩ ٥٨٦ ٥٨

٧٣٦ةمئألابطقفسوينبدمحما«شيفطا &‘٣٦٥ ،٦٨ ...........١٦©

٧١٩................................يمهفلاىمعألا

‘٧٢٠ ٤٠٣ 0٦٧٦ ،٢٣١ ،٦٢٦٠-٢٢١. .................................سصابعلانبحلفأ

٥٨٧...........................باهولادبعنبحلفأ ١١٠،

٧٢٢٣............................سباحنبعرقألا

٧٥٩..................................يراوهلاسايلإ

0٦٧٢٦..........يسوفنلاقريمدنتلاروصنميبأنبسايلإ ،&٦٥٣ ٦٢٣٦ث ٧!؟٦!، ٦٢١٠-٢٦١٩

٥٨٧ ٤٧١.

؟٤٦-٤٦٤ ، ،٢٧٢٤ 0١٦٠ ،١ ١٥٦٢-٥٠٥٥ ............................. بيبحنبسايلإ

٧٥٧..............حالفلاوبأ،يراوهلادوادنبسايلإ

٤٤١ ،٤١٩ الخطاب.....................................٠٧!؟، مأ

٥٤٤................................ةيرويرولاعيبرلامأ

٣٩٧٢...............................ةيتولاللانيزلامأ

٤٢٢......................................نيدلجمأ

٤٦٢٢-٤٦٢٣......................................رورعزمأ



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابإلا
٣٩٤.............................ةيتولاللانونحسمأ ٢٥٦©

٦٠٤..........................................رافصمأ

٤٥١ ٢٣٢٧-٤٣٢٩ ..................................... سوطاممأ

٤٥٢٣نوميموبأةجوزىحيمأ ٤٤٣٤٤٣٧٤٢٣ ٤.٧ ........................٣١٩،

صابدنةمأ ٤١١.....................................

٢٦٧٢...................(حارحلانبةديبع)ةمألانيمأ

١١٦-١١٣ 30٥٥ مالك..................................٤٨، نبسنأ

١١٦٢..............................ةيواعمنبسايإ

٣٥٧...............................يلاطيجلابريأ

١١٢٣................................ييايتخسلابويأ

٤٧١ ٤٠٣ ٣٠٧ \١٩٥ ،١٨٤-١٩٠ .................... نسحلاوبأسابعلانببويأ

٦٤٤٩-٦١٥٧..............................(ذاتسألا)ينورابلا

٤٧١............................ءايركزوبأ،ييورابلا 0٣٦١

ينورابلاهللادبعوبأ:رظنا...........................هللادبعوبأينورابلا

٧٢٤....................يلالقلارمعنبىحيجاحلاب

١١٣ .....................................يراخبلا

دحاولادبعنبهللادبع:رظنا.....................سابعلاوبأكيخامشلاردبلا

٦٥٣ 0٦٤٦٢ .................................... ورافانوردب

٦٠٩ ٥٨٦٢-۔-٥٨٣\‘ ،٣٦٢ القاسم..........................٣٥٧‘ وبأ"يداربلا

٢٢٤..........................ناسارخلامناغنبرشب

٢٦٠.............لهسوبأ،يقريمدنتلادًمحُمنبرشبلا

٣٩٢٣لهسوبأ،دًّمحُمنبرشبلا ،٣٢٢٦ ..........................٣١٨\،

،٣٩!٢ 0٣٢٦ 0٢٣٩ ٦٢٣١-۔-٢٣٢، 0١٧٦ ء........نسحلانبتاردسمساقلاوبأ»يروطفبلا

٦.٠٩ .٤٠٣ ٣٣٢

١٥٣.................................ىسيعنبركب



___ةمضلاسراهفلا_١_[(){ةيرتلابتوميفةيضابإا
٥٦٤...............حلاصوبأكييسارهيلامساقنبركب .٥٥٢٣ .٥0٥٤٤٤-٥١ 6٥٢٢٣

٩٩.................................يشبحلالالب

٥٤٢......................يجاهنصلايريزنبنيكلب ٥٢٦.

٤٣٢ .........................................ةلولهب

١٢٧١٧ ....................................... سالقوب

٢٦٢ ،٣٥٩.................................. يروُمَدَيبل

ييراعتلاديعس:رظنا.......................................ييراعتلا

٤٣٦............................................. افكت

ينالتلاميهاربإنبدواد:رظنا.........................................يتالتلا

/٧٥...................................نومآخنعتوت

٥٢٣٥\٢٨٢٣۔٦٧٣.....................ريخلاوبأ،يغاوزلانيزوت ٤٥٤ ، ٤٣٣

ىجييوبأ،نرانجلابويأنبقيفوت ...............٣٢٦ 0٢٠٣

3٥٩٦ 3٥٤٥ ٥٩؛‘ ٢٥؛،3 ...........................٦ه٢-٢٨٩، هللادبعوبأناجيتلا

٧٢٣٠-٧٣٢١ .٧١٧

............................٦٦٦دمحُموبأكنياجيتلا

١١٦....................................ينانبلاتباث

١٤٢٣ ،١١٢=١١٨ ‘٥٩ 3٥٦ ٢ت، ،٤٨........................... يدزألاديزنبرباج

٤٥٤...........................مامردسنبرباج

٦٥................................رتراسلوبناج

٣٣٤ .......................................... اناج

٥١٥.......................نيويدملادوعسمنبريرج

٦٨٢-1٨4٤..................................۔....يريزجلا

٧١٠ ٠................................ يتالسولارقعج



.....ةلماشلاسراهفلا(_)خيراتلابكومينةيضابإلا
٥٣٤٥٣٠.......................دمحُموبأ،قازملالامَج

١٧٤۔-٠٧٤.................................١٦٤-١٦٥،يتاردسلاليمج

..........................٣١٧نسحلاوبأكيفنبوانج

٤٥٠..........................ثيللاوبأ،ييواّنجلا 0٢١٦٢

٣٤٠..................................يتركنمتلازودنج

٩٤٥۔-٦٤٥......................حلاصوبأ،نايرمتنبنونج

٥٣٦.فورعموبأ«رايونبداوج 0٣٢٦ ....................٢٦٢١،

٦٥....................................ويدنوج

٤٧١يبرعلايدنكلايدارملاديلتنبثراحلا ©٢٧٤ .١٦٠-۔-١٦١، 0©١٥٤ ..........١٠٩©

١٠٨......................................مكاحلا

٦٥٦..........................هنظرذنملانببابحلا

٥٠٠٦...............بيبحنبنمحرلادبعنببيبح 0٢٧٧

٤٣١...................فسويوبأ.نيتفونبجاجح

١١٥-١١٩.......................................جاجحلا 0٥4٩-80٦٠

يعيشلاهللاديبعوبأ:رظنا.......................................يناجحلا

٨٤،٥٠٤.................................يرصبلانسحلا 0١١٦١ 0١٠٧

٦٣٣...............................يجاهنصلانسح

٩٩٦،٧٠٦-٨٩٦.......................باهولادبعنسحنسح

٥٨٥.................................(خيش)نيسح

....................................٧٢٦يابنيسح

٧٤٩................................يلعنبنيسحلا 0١٣٧

٦١٧١...............................بلطملادبعنبةزمح

٦٨٢٣-٦٢٨٥....................................اشابةدومح

١٦٠.........................يكعلاهللادبعنبديمح ١٥٣©

٦٨٦٢.........................دايعنبمساقنبةديمح



ةلماشلاسراهفلا_[٠٠)خيراتلابكومينةيضابإلا
١١٣................................جرعألانايح

دمحأنبناميلس:رظنا....:..................................يتاليحلا

٤٢٧٣ ١٦٥ ................................... يتاوللادلاحخ

١٠٥ ................................. ...فوشتورخ

وبأيصمصمتلاميهاربإنببيصخ ٣٣٦-٤٣٨،ش٥٦........دُمحُم 0٣٢٦ 0٣٢٤ ٢٥٨

٤٠٦

رضخلا............................................١٧١٦

٥٢٣٥-٥٣٦٢،«٦١٧٢.......................يراكنلادمحأنبفلخ

٤٣١ .٢١٣ ٢٠٢١-٢٠٢٣ ٤!٩ ............................... حمسلانبفلخ

١٣٢............................................ وفوخ

٢٠٤....................................يلركنمتلارايخ

٦٧٢٢.....................................نيدلاريخ

٢١..................................... نيوراد

..................................٤١٦ةنهاكلاايهاد

وبأ،يتالتلاميهاربإنبدواد ٦١٧٥-٧٩٢،0٦٧٨..............ناميلس 3٥٨٦١-٥٨٩ ٧.‘٤‘

٧٥٠٧-٧٥٠٩ .٧١٦

٥٦٦..............................دمحميبأنبدواد

٢٦١.................................سيتيتنبدواد

٢٥٧...................................يلعنبدواد

................................٣٢٦نوراهنبدواد

-1٦1٩ 0٦١٠١ 0٦٠٢ ٩-۔ ........................٥٨٧۔٥٨٩&3 يكرتلايلعنبثوغرد

٦٨٩٤-٦١٨٥ ٤٧٩ :.:

١٥٦......................ةينادمحلاوجرَدتنباَّرُسَد

٦٥٢-٦١٦١٣...........................يلطيلطلاايشارققود

....................................٦٦٤اداكنمقود



ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكوميفةيضابإلا

٦١٦٢.......................اداكنميدوجوهقودلا

٦٦٣..............................ورافانوردبنود

٧١٩ ...................................... تاريودلا

٦٦٣.................................اريفيدوجايد

٧٥٩....................امنلاوبأشغوللارمعنبدئار

١٨٢................................بيبحنبعيبرلا

٧٦١..................................نيللاناضمر

٦١٢١......................يراصنألاتباثنبعفيور ٦١٨،

٧٥٧.............................غوللارمعنبدئاز

٣١٧..........................رصنوبأ،ئتسفتلاراز

-١٦٦ 0١٥٦٢-١٥٤ ،١٠٧ ‘٩٧-٩٩ 0©٤١....................................... يوازلا

.٢٧٨ ٦٢١٤۔=٦٢٢٦٢‘ ١٧٤-١٧٨ .٦٩

٤٥٧-۔٤٨٢

٤٧١ 0١٧٢٣ ٢٦ ٢٣٥ 2٢٣١.................................. ماوعلانبريبزلا

٧٢٣٦ ......................................... قورز

0٢٤٤ 8٣٢٢٦ !٦٢ ،!٦٢٣٣-٣٦ .٨٤ ........... وبأكناجزألاىجييبأنبايركز ىجيي

٥٨٦ .٤٧١

٥٧٦...................ىحيوبأركبيبأنبءايركز

٧٥٧-٧٥٨ىحيوبأ،ييايغدصلاحلفأنبءايركز {٥٨٩ .............٥٨٦،

٤٢٦..................ىحيوبأنمحرلادبعنبءايركز

٢٦٠......................يسورشلارامعنبءايركز

٥٥٥.................روسميبأنبليصفنبءايركز

٢٢٣٥-٣٢٣٧..........ىحيوبأكيئاطسرفلاسنوينبءايركز 0٣٢٦ ،٣٦٢٢٣ ٦٥٥ 0٢٣٨

٥٠ الزهري..........................................٤

٥٥٢-٥٥٥..............................ركبوبأ،يغاوزلا



__نيشررش[]]__يشاوميديشتا
١١ديزيبأةجوز ةلماشلانرع٠......................٠٠.٠......

٣٩٢.......................يرارصتلارماعيبأةجوز

٢٥٩نوراهيبأةجوز ٠..............................

ع........................................٧.غَروَر

٢٤٦................دُمحُموبأ.يقرلاتيصفأنبديز ؟٥٥٦

٥٠٤٩...............................نيلمكنبيريز ٥٤٦.

٣٩٢٣.................................ةيتولاللابنيز

٥٦٠٠-٥٦١١..........................نصحلايبأتنببنيز

٣١٥..........................................ةراس

٦٧٢٧....................................مورذأملاس

٤٩٦.............................بوقعينبملاس

١٠٩يملاسلا ...........................................٦١©2

٧٢٤٩................................توككزةيناس

٥١٨..............................بويأنبنونحس

ديعسنبهللادبع:رظنا...................................يشكيودسلا

..............................٢٩صاقويبأنبدعس

٧٥٩يييراعتلاديعس ©٦٤٩-٦٥١ 2٦٠-٦٠٧0٥ .................................٥٩٨©‘

١٧٥٧-٧٩٥٩....................نامثعوبأيسيوزغتلاديعس

٤١٠،ييزمطلاسنوييبأنبديعس ،٤٠.٦ ،٩٩ ،٢٢٥ 0٢٢١ ....................٢١١!،

٤٣٢

٥٠٤بيسملانبديعس .................................٤٨©

\٧٥٧ ،٧٤٧ ٦٧٨ ٦٠٩ ،٦٠٥ عثمان....................٦١١، وبأ،تيراعتنبديعس

٦٠-۔٧٦١.



ةلماشلاسراهفلا_|!!(خيراتلابكومينةيضابإلا

٧١١..................................ريبجنبديعس :٥٠٤&

٥٥٩حونوبأ،ليغنزنبديعس 3٥٢٣٩-٥٤٣ .......................٥١٨-٥٢٥\

٥٧٩..نامثعوبأفلخينبيلعنبناميلسنبديعس ٥٧٠-٥٧١‘&

٢٣٩٠-٤٨٣،٣٩٦٢.........................ديزنبحلاصنبديعس

0٥٨٦-٠٥٨٩(ديعسيمع)يوادلايبرحلايريخلايلعنبديعس

٨٥٧۔-٧٥٧.......نامثعوبأيبرحلانوماينبيلعنبديعس

٣٦٥........................نورابلاىسيعنبديعس

٤٢٦.......................يخامشلامساقنبديعس 0٣٦٥

٧٤٩................................ىسومنبديعس

٦١٢.........................يوداخلاىجيينبديعس

٧٥٨............ةاجنلاوبأكينوانجلافسوينبةمالس &©٦٤٧-٦٥١ ،٦١١ ٥٨٩-٥٩١‘

٩يسرافلاناملس ...............................٩

٥٠٠٩.................................دعسنبةملس 0٤٩٩ 0١٥٩ ٧١٤٥-0١٤٨

٧٦١يوداخلاناميلس ...............................٣٦٦،

٤٧٨...........................ينورابلااشابناميلس ٤٧٥ ،٤٠.٤ ٢٣٩٥-٣٢٩٩

٦٥٧.....عيبرلاوبأ،يئاطسرفلاءايركزيبأنبناميلس ٥٨٥©0

٣٩٧.عيبرلاوبأيئاشولملانورابلانوراهيبأنبناميلس .٣٤٣ ٢٦.

٢٥٦.............دوادوبأ،يفردلاىيييبأنبناميلس 0٢٤٦

وبأ2يتاليحلادمحأنبناميلس 0٦٧٨..............عيبرلا ،٦٥١ ،٦٤٨ ،٦.٠٩-٦١١ 3٥٩٩

٧٥٧ ٧٤٦.٣٤-٧٤٩

٥٤٤...........عيبرلاوباڵيسوفنلانوقرزنبناميلس 6٥٢٤ ،‘٥١٨ ٦٢٤١-٢٤٦٢

٧٥٧-٧٥٨.عيبرلاوبأيايغدصلاديزنبهللادبعنبناميلس 0٦١١

٥٧٠............عيبرلاوبأ،فلحيينبيلعنبناميلس

٧٥٧....عيبرلاوبأ،يسنويلاديعسنبمساقنبناميلس 0٦١١

٥٤٤.........عيبرلاوبأىحيوبأ«سوطامنبناميلس 0٣٢٢٦ ،٢٤٠ ٢٣٧ ٢٣٥!



ةلماشلاسراهنلا3خيراتلابكومينةيضابإلا
٦١٦......................ينورابلادًمحُمنبناميلس

٤٥٥...عيبرلاوبأ»يتولاللاينورابلانوراهنبناميلس {٢٩٢ ‘ ٢٦٢٢-٢٢٣٧

٦٤٤...عيبرلاوبأ،ييورابلايمومسلاىيحينبناميلس ٣٦٦،

٦٠٩..............عيبرلاوبأ،يتازملافلخينبناميلس ،\٥٧٠-٥٧٨ ،٤.٠٧ ٢٦٠ 0٨٧

٢٢٠..................يرفاعملاباطخلايبأنبحمسلا ١٨١-0١٨٣،

٦٧٢..........................................نانص

٢............................لضفلاوبألهس ٤٥

٣٧٢٩..................................بطقديس

...................................٣٨٤يلعيديس

١٧٨..............هللادبعوبأ،يئاحللادًّمحُميديس

٦١٣..................يبرحلايشونفلادمحأنبنابعش

١٠٩..............................نالسرأبيكش

يلعنبرماع:رظنا...........................نكاسوبأ،يخامشلا

١٠٧يناتسرهشلا ......................................٥١-٥٢٣&

......................................٤٠٣ىجدلاةبيش

٤٠٢.......................ليلخوبأ«يلكردلالاص 0٢٢٣٠-٢٣٢ 0٣٢٦ 0٢٠٨

٧٥٩................................يمومسلاحلاص

٦٢٣......................رذوبأكيئاطسرفلاقودص

٩٩...............................يمورلابيهص

٣١١،١١٨.............................بئاسلانبمامض

٢٣٦٢..............................نيمثلانيدلاءايض

يوازلا:رظنا.................................يوازلارهاطلا

٤١٧-٤١٨فسوينبرهاط ...............................٦١!،

٧٢٢٧.........................ىفطصمنبايسلبارطلا

٤٧١هللادبعنبةحلط 0١٧٢٣ 0٢٦ 0٣٥ ................................٣١،



ةلماشلاسراهفلا!(خيراتلابكوميفةيضابإلا

٦٧٨ .......................................دوغروط

٢٥٠ ١١٢١-٤١١٣ 0٩١ & ٥٤-٥٥ ٤٨ك ،٦٢٦................................ نينمؤملامأةشئاع

س٢٩٤ ،٢٢٠ 0٢٨٩ ................................ يتاردسلامصاع

!٢٥٢٣-٢٦١٠ 8٣٤٩ ،&٢٣٢٦-٢٢٨ .................٨٨!٦ث نكاسوبأيخامشلايلعنبرماع

٧٢٣٦ “٦_۔\ .٠٥ .٥٨٢ .٥٢٣٨ ٤٢٦ ٤١١

٣٠٧ ،\٣٢٠٢٣ 0٢٧٦ ،٢٢٠ ٦٢٠٦-٢٠٧٢ ............................... بويأنبسابعلا

٢٧٦ ،٢٦٢٩ 0٦٢١٩-٦٢٢ ،٦٢١٢٣-٢١٧١.............................. نولوطنبسابعلا

0١٦٢-١٦٨ 3١٥٢٧-١٥٩ ١٠٩ث ...........٦٠ء وبأحمسلانبىلعألادبع باطخلا

\٦٢٨٩ ،‘٢٧٧ ٢٧٤ .٨٣ ،!١٧-٧١.

.٤٧٨ ٤٧٧١-٤٧٦٢ ٤٦٦ ٤٦٤ .٦.

٦٢٠ 6٥٦٢٨-٥٢٩6٥١٦ ٠٠٦-۔٥٠٧:\

٢٧٤.....................يدارملاسيقنبرابجلادبع ١٦٠ ١٥٣،

-٢٣٠١ 0٢٧٦١ ‘٢٧٢ ،٢٢٠ ٧١٩٠-٢٦٠١ .................. وبأيوانلاديمحلادبع ةديبع

٤٧١ ٤٤٥۔ .٤١٠ ك ٣١١

٣١٧١..............................يننازفلاديمحلادبع

٣١٧ينيازفلاقلاخلادبع ..............................٢٢٦،

٧٤٦............................(خيشلا)نمحرلادبع

٧٤٩-٧٥٠.......................دولخلايبأنبنمحرلادبع

٤٦٣..........................بيبحنبنمحرلادبع ٢٧٤ ١٦٠-١٦١،

١٨١-=١٨٣ء ١٦٥ .١٥٠٨ ‘.٠٦٢ ١٠ ..........................متسرنبنمحرلادبع

.٥٠٠٩-٥٨١٧ .٥ .٠.٠ .٢.٠ .٢٨٩ .٩

٧٤٧ ٦٦.

...........................٢٨٦-٣٨٥يراوزلاميحرلادبع

٤٢٦............................حلاصنبمالسلادبع



___ةطاشلاسراهفلا__٠_[){{ةيرشلابتومينةيضابا
0٥٥٨-٥٦١٣.............باطخلاوبأروظنمنبمالسلادبع

٦٦٧..........سرافوبأ«يصفحلادمحأنبزيزعلادبع 0٦٣٦

٧٠٩.............................يتالسولاينغلادبع

٨١٢-٧١٣٢..............................فلخنبراهقلادبع

٨٧...........................رامعوبأكفاكلادبع ٨٦،

٦١٧٩................................يجربلاهللادبع 0٦١٠ ٥٩٩-..٦٠،

٦١،١٦٨..............................ضابأنبهللادبع ،١١٧ 0١٠٩ ٤١٠٣

٢٢٩.....................بلغألانبميهاربإنبهللادبع

٥٨٤4-٥٨٩٩........دّمحُموبأ"يداربلامساقلايبأنبهللادبع

٢٦٢٠.............................بلغألانبهللادبع

٣٢٧،؟١٣٢-٠٣٦.....................دُمحُموبأريخلانبهللادبع 0٢٤٠

١٤٣ريبزلانبهللادبع ...............................١٣٦،

٥٩.............................يطمللانبهللادبع

٧١٥٧-٧٥٠٩.......دُمحُموب؛يشكيودسلاديعسنبهللادبع ٦٠٦٢-0٦٠٧

سابعنبهللادبع .............................
٥٥٨ 2١١٦ 2١١١٦-١١٣ ‘٥٤ ٤

٥٨١.....دُمحُموبا،يخامشلادحاولادبعنبهللادبع &٥٨٠ ،٢٣٦٠-٣٦٢ 0٣٦٢٧

رمعنبهللادبع
١١٢ ،٧١ ،٦! .0٥ :٤٨ .................................٢٩»

٥٦٢٣-٥٦١٥.جونامنبهللادبع ...........................٤٥٤‘

١ءايركزوبأ،يورابلاءايركزنبدُمحُمنبهللادبع ٦٧٦

٣١٣.........................هدوعسمنبهللادبع

ييجتلادوعسمنبهللادبع
٤٦٦٢-٤٦٣٢ ٦٢٧٢٤ ٢٢٩ .....................١٥٦-١٥٢٣(

٣٢يسارلابهونبهللادبع ٣٤ .......................٦٢٨-٣٤

........................ينررابلاىحينبهللادبع
٤٢٦ ٢٣٦٥-٣٢٦٧ ٢٥٦ ٢٦٢٧-٣٦٢٩

١٠١٩...................َقَحْلابلاطىيحينبهللادبع

.............................دگحموبأهللادبع
1٠٤ 2٥٨٦ ٦٤٦ ٢٣٦٢



.:ةلماشلاسراهفلا)_٦٠'_(خيراتلابكومينةيضابإلا
٧٥٤ ،٧١٤٠-٧٤١ ٦٦٧ ‘٦٢٤-٦٣٥............................ يلعنبنمؤُمْلادبع

٧٠٥-۔-٦٠٥0٤٦٦..........................يموجفرولاكلملادبع

١١٧..........................ناورمنبكلملادبع 0١٠٧١

١٨١-٦٠٠}؛ ه١٤٨-۔-٧١٤٩©ث ١١٠ض ٢٣٥ء نبنمحرلادبعنبباهولادبع ..............متسر

‘٢٩٩ .٦٢٩٢ ‘٦٢٧٣-٧٥×٦ ٢٩ .٦٠

.٤٤٦ .٤٢٠ .٤١٢ .٤٠٢ .٣٢٥ .٥

٥٣٨ .٥٥

٥٧.........................................سممشدبع

يسنلبلايردبعلادُمحُم:رظنا.......................................يردبعلا

٥٦٦...........................يازملارانمنبدوبع

.٦١٤۔-٥١٤.............دمحُموبأنالجرلاحلفأنبةديبع

٤٢١.....................دُمحُموبأكرورازنبةديبع

٣٧ .٢٥ .٣٢ ٢٣١۔ ٢٦................................. نافعنبنامثع

٣٢٩٠-٣٢٩١ ،٢٨٣-٢٨٤................................. يبزعلايبيرع

٧٥٤ .٧٤١ ٦٤ .٢٢٧ (0٨٦ ............................... سرافوبأزوزع

٤٨..............................حابريبأنبءاطع

٤٩٧ ٤٧٥ © ٢٧٥ ...................................عفاننبةبقع

يكحلاهللادبعنبديمح:رظنا.........................................يكعلا

٦٨٢٣-٦١٨٦....:..............................يريزجلايلع

٦٨٦٢-٦١٨٦................................لغرباشابيلع

٧٤٩......................يلعنبدمحمنباشابيلع

٧٢٢٦...............................ركسعاشابيلع

٤٨٣........................:...........شوقبيلع



___ةاشلاسرهفلا_١_()_ةبرتلابتومينةيضابإا
١٠٨ ٠ ٣٦-٣٨ ٣٣ ٦٢٦۔٣١، ،٦٤............................ بلاطيبأنبيلع

‘\٣٨٥ ٢٧٢ :٢٢ . ١٧٣ ٤٢ا١-٤٤اء

٤٧١ ٤٦٧٤٦١-۔٤٦٩‘

٥٦٩......................نسحلاوبأ«يبازعلانبيلع

نسحلاوبأ،نايبنبيلع ........................٦١١ 0٦٠٨

يعادلاناميلسنبيلع .........................٦٢٤ 0٤٥٥٦

١٧٧..........................تشبلادمحُمنبيلع

٧٤٦-٧٤٧٢..............................يابدارمنبيلع

٦٣٣................نسحلاوبأميمتنبىيينبيلع ٦٦٢٨-٦١٢٩

٥٦٨-٥٦٩......................نسحلاوبأ،فلخيينبيلع

٦١٣.......................دُمحُمنبفسوينبيلع

...................................١٦رساينبرامع

٦٥٢ ٦٤٩ ...................................ينوزابلارمع

١٦٧.....................................ماوعلارمع.

٦١٢........................يشكيودسلايناريولارمع

0١٩٤ 0١٧٢٧-١٧٨ 0١٠٦ ،٢٧٢١ ٥٢؛ »٦٢٦......................... قورافلا‘باطخلانبرمع

٤٨٧ ٢٧٢ ٢٣٦٢١٢٢٠٠١ :٩٨

٥٦٩...........................يطفنلاةعرزنبرمع

٥٠٧ ٢٧٢٢ ١٧٢٣ ١٠٧١-٤١٠٨ 2٩٨ ............................. زيزعلادبعنبرمع

................................٢٦١قوزرمنبرمع

٦٨٠............................دولخلايبأنبورمع

٤٦٧،؟٨-٧٢٦..................................صاعلانبورمع ٤٠٠،

صفحوبأعيمجنبورمع ٢٨٥۔-٠٨٥.....................

١١٣...............................رانيدنبورمع

٢٣٦٦-٢٦٢٧.......................قريمدنتلاىسيعنبورمع 0٣٢٩



ةلماشلاسراهفلا١٨_(_)خيراتلابكومينةيضابإلا
٦٧٩......................يدولجبلاىسومنبورمع

نتكمينبورمع ٢٣١٩-٣٢٢٥‘٩٥١۔-٦٥١................................ 0١٦٣

٥٦٧....................يغاوزلاهللادبعنبسورمع

.٤٤......صفحوبأينرفيلانكاسملاحتفنبسوُرُمَع 0٣٢١٥ ٦٢٢٤-0٢٢٧

٥٧ .............................................ةرتنع

٥٨٦...يدهموبأ،يكيلملايبازيملاليعامسإنبىسيع

٣٧٦.................ىسوموبأحمسلانبىسيع

‘٢٣٢٨-٣٢٩ ،٢٨٨ 83٦٢٥٧-٥٨ الطرميسي....................٢٢٨، ىسيعنبىسيع

.٣٥٧ .٣٤٨ ٣+-٣00ذ .٣0.-٣٤٧

٥٦٤٤٢٦٤١١٦٤١١.٣٦٨:٦٢

٤١٨.................................زرحمنبىسيع

٤٥٥١٠ .ىدناغ.....................................

٥٢٢.....................................ةأرماةياغلا

٧٤٥.................................(ريمأ)تلونرغ

٧٣٦..............................دماحوبأ،يلازغلا ٣٥٠،3

٧٢٢ 3٥٧.................................... دمَحُميلازغلا

٦١١٠...................................يجربلاءالغ

٣٦٧رصنوبأ،يئاشولملاحوننبحتف 0٣٥١ ..............٢٤٤-٣٤٦،

٤٠.......................يدهمةلاخنبايسوفنلاجرف ٤

٥٥١-٥٥٥.................ءايركزوبأروسميبأنبليصف

٧٨٠................................يادنامثعةراق ٦٨٠،

٧٢٤٩...........:......................ىفطصمةراق

٧٥٧لضفلاوبأ«يخامشلادُمحُمنبعيبرلايبأنبمساق

٤٢٦.......................يخامشلاديعسنبمساق 0١١٧

٦١١١.......................ييايغدصلاديعسنبمساق ٥٨٤&



ةلماشلاسراهفلا_[)_٠'خيراتلابكومينةيضابإلا
:١١٣..........................................ةداتق

٦٥٢٣.................................انحويسيدقلا {٦٤٩ 0٦٤١

٦٨٦٢-٦٢٨٣......................................يلنامهرق

٦٨٦٢-٦١٨٥...............................يكرتلادمحمهرق

٥٦٩...........................مساقلاوبأڵيدومقلا

٢٥٠..........................................رصيق ١.٠٥©

٦٥.................................سكراملراك

٤٥٤.............................حلصمنببابك

٦٢.............................ديعسوبأيمدكلا

٢٥٠.....................................ىرسك ©&١ ٠٥

٧١٦......دمحموبأسومك 0٦٢٧ .......................٥٥٢٣}

١٠٥........................................ىدينك

٧٢٣٠&©٦٩٥............................ءايركزوبأكنايحللا ،٧١٧ ٦٦٦-٦٦٧،

..........................................١٧٦يناقللا

٥٦٤.................................(خيش)يئامللا

٥١٥......................................يكسيفول

١٩٢..........................................نرام

...............................٤٠١-٤٠٣سوطامنبسوطام

................................٤٠٣نوراهنبسوطام

ُ٥٦٦...............................ريخلانبنسكام

٦،٢٨٥؟..................................سنأنبكلام ١٠٧&

٣٤٤..........................................ينتمل

ورمعنبدمحم:رظنا..............................ةتسويأ،يشحملا

٧١٦٢.....................................ظققدمحم



:‘؛_ةماضلاسراهفلا__.٢_[]_ةيراتلابكومينةيضابإلا
.٦١٤٦-٦٥٠١ 0٦١١ ،٦٠٩ ‘٥٣٧-٥٣٨.............. هللادبعوبأيبرحلاساروبأدُمحُم

٧٤٩ .٦٧٧ .٦٥٧

٣٥٧..................هللادبعوبأ،يناَحْفَتلادُمحُم

٧٢٣١.........................يسنلبلايردبعلادًمحُم ٧٦٢4٩

‘;٦٥٥ \٦٤٧-٦٥٠٠ ٥٢٣٨ 3٥١٥ (٥٠٨................................. يقوزرملادمح

٧٤٤ ٦٦٦ ٦٥٧

٧٢٣٥-٧٢٣٧....................هللادبعوبأيعصملادُمحُم

٥٨٢٣............هللادبعوبأينايغدصلادمحأنبدمحم

٧٢٧٢.................يسلبارطلارابعلادمحأنبدُمحُم ١٧٧©

٤٧٦٢-٤٧٢٣ثعشألانبدًمحُم ١٦٥-۔٧١!١\، ............................١٥٨،

٤١٦...............................نيكربنبدمحُم

٣٩٢................................ريصبنبدُمحُم

3٥٥٨٩-٥٦٣ 3،٣٢٩٨ 3٢٧٥ 8٦٣٢ ٨٧ ...........هللادبعوبأكىئاطسرفلاركبنبدُمحُم

٧٠٩-٧١٠ .٥٧٢٣-٠٥٧٥

٧٦١..............................تيراعتنبدمحُم

٤٧١..........هللادبعوبأ،يتولاللانسادلجنبدُمحُم ه٤١٥، ،٦٢٥٠-٢٥٣ 0٨٤

٣٣٨...................هللادبعوبأ\نونجنبدمحُم

٥٥١..........هللادبعوبأ،ينورابلاءايركزنبدُمحُم ،٣٦٣ ٢٦٢،

٢٦٢٢.......سابعلاوبأ،بلغألانبهللاةدايزنبدمحُم

١٨٢.................................دابعنبدُمَحُم

٣٦٢٥ينوانجلاريطغمنبديمحلادبعنبدُّمحُم ،٣١٩ 0١٥٩ .........١٤٧-١٤٩‘،

٥٨٧...........................زيزعلادبعنبدًمحُم

٣٦٠...........يلئامسلاينامعلاهللادبعنبدّمحُم

٥٦٨...............يلعوبأ،يطفنلانارمعنبدُمحُم



ةلماشلاسراهفلا_[)_٢١خيراتلابكومينةيضابإلا

٧٠٦6۔-۔.٠٩.4.هللادبعوبأ،ةتسيبأنبدمحأنبدّمحُمنبورمعنبدمحم

٥٧ ٦٨٣٦

٣٦٢..........................رابزأىسيعنبدُمحُم

٢٢٧...............................بوبحمنبدُمحُم

٧٤٧............................يابدارمنبدًُمحُم

.....................٢٩يراصنألاةملسمنبدُمَحُم

٤٠٢بينملاوبأكيلكردلاسناينبدُمحُم ‘٢٢٣٠ ‘٢٢٥ ............٦٢٩١-!٢٩٢،

٥٧٧......................بوقعيوبأكردينبدُمحُم

٢٦٢.................................نوفينبدمحم

٦١٢...............يكيلملايعصملافسوينبدمحم

....................................٤٦٢٦هدبعدمحُم

٦٨٢..................................يلولخلادومحم

٦١٢١........................ديزيوباداديكنبدلخم ، ٦٦٢٤-٦٦٢٥ ‘٥٥٧ ٥٥٧١،

٦٣٦..............................دامكنبفولخم

٦٧٢.......................................اغآدارم

يقوزرملادمحم:رظنا......................................يقوزرملا

................................٢١١نارمعنبروزم

...............................ييجتلادوعسم
١٦٠..

......................يمومسلاحلاصنبدوعسم
٦٧٢٥=١٧٨ 5٥٩٦

...............................يدوعسملا
١٠٨....

١١٢٣.ةديبعوبأ،ةميركيبأنبملسم 8٥٩ ء٢٦١ء}٨٤١‘٢٢٧١=۔٨١١.................٠

٥٣٢٣.٥٠٠هء١٩٢-٩ :٤١٥ ٤١٧٢

٠١٠٩-٥٠١٣

.٠0:.....................................حيسمل
٤٣٨

:٠٠٠}٠٠٠٠٠٠٠٠٠...............ليعاَمُسإنبىفطصم
٤٦٦



ةلماشلاسراهفلا_)_'٢_[خيراتلابكومينةيضابإلا
٦٨٢.......................ريبكلانسحنبىفطصم

٦٨٢................................هجوخىفطصم

٣١٦-۔-٦٦...................................لبجنبذاعم

0١٣٦ 0٠١٠٨ ‘٣٨ 3٢٥ 8٣١ 8٦٢ ٦٤-٩........................... نايفسيبأنبةيواعم

٤٤٦٧-٤٧١٧ .٢٥٠ .٤٣

٤٩٧...............................جيدخنبةيواعم

.٥ ٤٥-0٣٩ .٥ ١!١.۔٢٦ .٥١٨ ،٤٧٩............. ميمتوبأ،سيدابنبهللانيدلزعملا

٧١٩ء‘ .٦٢٢٥-٦٢٣٠ .٥ ٥٧-۔٥٨ .٥٥١

٧٦٤

٧٠٢٣....................۔-صربقبحاص-سويراكم

١٧٧....................هللادبعوبأڵفسوينبيكم

١٠٨ ........................................يرذنملا

٦٣٤۔-٥٣٤.............................................وزنم

٧٢١٨-٧٢١٩نيكلبنبروصنملا .............................٥٤٣‘

-٣٠٥ 3٣٢٠٣ 0٦٢٠٤-٢٠٦ 8٢١١ 0٦ مرَداس..................٠٢٣ وبأ،قاردسلارصاهم

٤٢٢٣ .٣١٧ ٣٠

٤٧٥ ،٤.٠٤ 0٦٢٩٩-٣٠٢ 0١٧٨..................... يوغيولايسونايدهم

٦١٢٤ ....................................... يدهملا

.........................٢٩ةرفصيبأنببلهملا

٦١٣......................دُمحُمنبفسوينبيهم

٣٩٧....................نوراهوبأ،يئاشولملاىسوم 0٢٦٢٤

٣٥٧.........................نكاسيبأنبىسوم

٧٤٩..........................حلاصخيشلانبىسوم

رصاهموبأرفعجنبىسوم ....................٥٤٩ 0٤٤٦٢ ٣١٢٣&

٥٦٦..................نارمعوبأ،ءايركزنبىسوم ٤٥٤}



___ةلماشلاسراهفلا[]){ةيرقلابتوميفةيضابإلا
حلاصنبىسوم ................................٧٢٤٩ 0٦٨١

٦١٧٧-٦١٨١.........يدولجبلادولجلايآنبورمعنبىسوم ٤.٠٦.

٧٦٢٩..............فيرشلاجاحلانبدُمحُمنبىسوم

٢٥٨٢-٢٦٢١ .،٢٣٩-.٢٤ ،٢٢٤ هارون...........٨٤. وبأ،يملالجلانوراهنبىسوم

٤٢٥ .٣٣٥ :٣٢٦

١٧١٧-١٧١٨.........................يواقردلايبرعلايالوم

٥٧٨-٥٧٩..........................يتازملادمحأنبنوميم 0٦٢٤٤

٥٥٦...........ورمعوبأيسورَشلادُمحُمنبنوميم 0٢٦١ ٦٢٤٣-0٢٤٤

٧١٨ ٤١٦ ٣٤٦٢ ٦٢٨٤ ،٦٢٦٤ ،٦٦٦...................................... يقرويملا

٣٥:..............................قرزألانبعفان

٤٤٧.........................ةيتارذسلاتناكرباتائان ٢٥٩‘

٤٤٥٤٤١٢٤١٠......................................نرامائان

٤٤٥٤٣٢0٤١٦ ‘٤١-!٤١٧٦. ٣٤٠ ........................................ رسابدن

١٥٣................................دشارنبريصن

١٠٥ .......................................... ورهن

٤١١ ،٤٠.٠٧ ‘٢٥٧ المزسَاؤتي.........................٣٢٧‘ مزاحنبحون

٦٢٣٢٣ .................:...................... دنامرونلا

٠٠١.................................ديشرلانوراه

...............................١١٦بلهملاتنبدنه

٥٢٢..........................يراوهلامكحمنبدوه

٧٠٤ ................................... يسالساليه

٢٩٩ ،١٠٧ ٥٩ ................................ ءاطعنبلصاو

٤١٥....فسويوبأ،يليلمإلاينالجيلايفنبشيلدجو ،٢٢٩ 0٢٢٦ 0٦٢٦٠

٥٦٢٦-٥٩٢٩باطخلاوبأ،نيتنسنبليسو ...................٢٧٦،

٤٠٦،؟٢٣٢...............................سنويوبأميسو



:-{ةماضلاسراهفلا_(_٢؛)خيراتلابكومينةيضابإلا
٧٢٢٧..................................ةبقعنبديلولا

٥٣٧فورعموبأ،داوجنبرايو ٤٠١۔-٤٠٣، ........................٣٩٩،

٥ه١٥۔-٥٤٥٥٦٢٠-٥٥٢٥............................دمحُموبأكنالسيو

٤٦٠................................يومحلاتوقاي

٧٥٨..............................نامثعوبأ،نوماي

..............٤٣٦ءايركزوبأكيتاردسلاسنوينبيحي

.٧٥٧ 3٧٤٠ 3٥٠٩٦-٥٩٧ زكرياء......................٥٩٠-۔-٥٩٢‘ وبأ«يمومسلاىيحي

٦٥٠ 0٦٤٢

٧١٠.....................ِءايركزوبأيتالسولاىَخَي

٦٠٩ايركزوبأ،ينوانجلاريخلايبأنبريخلانبىحي 0٢٣٤٢-٣٤٣ ...٣٦٢٦،

٣٢٩.......................ءايركزوبأ،زعلانبىجي

٨٧......................ءايركزوبأركبنبىح

٤٥٤.....................ءايركزوبأ،زانرجنبىحي 0٣٩٢

٣٥٧.................ءايركزوبأءايركزنبىحي ٣٢٧١،

٣٣٨..............ايركزوبأ«قولآللانايفسنبىحي {٦٢٥٦ 0٢٤٨

٦١٢حلاصنبىحي ..................................٣٦٦،

٣١٥................................تيلومنبىحي

٥٧٩...........يراجيمتلايسوفنلافلخينبفلخي ٥٦٧&

...............................٣٧٦ديزينبفلخي

٥١٥.........................ةصيبقنبمتاحنبديزي

٥٧٧يغاوزلافلخنبديزي .........................٣٧٦،

٧١٦.............مساقلاوبأ«يسارهيلادلخمنبديزي ‘٥٣٩ ٥١٨-٥٢٣‘،

١١٤٤-١١٠٥ملسمنبديزي .................................٥٩-٦.٠‘،

٤٥٩٨ 83٥٦٤ 3٥٥٣ 3٥٤٧٢ 8٥٣٢٣-٥٣٨ ........... روسموبأيسارهيلانيجوينباجسي

٦٠٦١-٦٠٦٢



___ةساشناسراهفلا٠(){ةيرقلابتوميفةيضيب
٣٢٦ :٢٥٨ \٦٥٥ ،٢٤٦................... .دُمحُموبأيوابكلانيلصت

٥٢٣٨..........روسموبأ؛يطانودألايسوفنلانيتيلصي 0١ .٤٤-٤٢
٥٢٣٦...................................:ةلطيلقابوقعي

٣٦٢٣.......فسويوبأ6&©ىسومنبدمحأنببوقعي 0٢٥٠٩ 0٢٢٧

٠١١،0٧٧٨-٩٠.١.............يزوزلملامتاخنببيبحنببوقعي ،؛١٧80١٧٤١٧٠

٥١٦١٤

٥٨٧-٥٨٩\ه٥٧-٢٧٥..........فسويوبأريمدنتلاحلاصنببوقعي

٥٨٢...........................(خيشلا)يبرحلاشيعي

٧١٦١........................رزخوبأ\©بويأنبالغي ٥٣٩۔٥٤٢\ ٥٧١٨-٥٥٢٥

٥٦٢٧-٥٢٨٩................................(مامإلا)ناظقيلا

٥٥٩........................دمحموبأ،يرفيلانيجوي

٦١٢٣ ،٥٩٩-٦٠٢ 0٥٨٢ ٬٢٦١ ٤٤ ٢٥ ........بوقعيوبأ،نالجراولاميهاربإنبفسوي

٦٠٠-٦٠٢بوقعيوبأروسميبأنبفسوي ...............٥٩٨،

٦٢٦٣،٢٤٦.................ىحيوبأكردلاديزنبفسوي 0٢٤١

٢٦١.............................هللادبعنبفسوي

٦٠١٢-٦١٢٣..............يكيلملايعصملادّمحُمنبفسوي 0٢٦٠

وبأ«دمحُمنبفسوي ٢٤٦.....................ىحيي ٦٢٢٥-٢٣٦،

-٥٨٩ .٥٨٦ ٦٤ ةاجنلاوبأيبرحلايئاشولملاتيراعتنبىحينبديعسنبسنوي

-٦٤٧ ٦١١ ٦.٥ :٥٩٧ ٥.٠ .٩٤

٧٥٧-٧٥٩ ٦٥١

٦٨١.................................يلعنبسنوي

٥٥٥...................روسميبأنبليصفنبسنوي

وبأ،حابصمنبسنوي ١.................بوقعي ٢٥٧

يسنويلاديعسنبمساقلاوبأ:رظنا............................مساقلاوبأ،يسنويلا



و

ء

نكاملا
5 إبحرين................٣٩٢

٤.٠٧-٤٠٨ أبديلان................٣٠٩،

٤٢٥ ،٢٩٩ 0٣٢٩٧ ،‘٢٤٣ 0٢٦١ ،٢٥٨.......... نيانييإكاب

٣٩٧.............. ةوغريبأ

٧١٠ ولجآ..................٥٦٢-۔٥٦٣\

٥٨٧................ نواَجأ

٧٤٩ 0٦٨١......... (ةموح)ميجآ

٤٤٤ أدبيون...........٣٢٩٣، !ربوأ

٤٢٤0٤٦٢١ .8٤١٤ 8٦٤٧ أضرف.................8١٩٥

٤٤٠................ طاو

٤٠٦٧-۔٤٠٨ ..............نجاَحَر

٤٢٤ ٤١٦٢-٤١٧٤ .٢٣٥ ٢٣٣ ............... ثاحرأ

٧٠٩ &‘٥٥٠٩-٥٦١٣ 3٥٣٥ ،٥٢٢٣ غيرأ)وادي(...........٢٩٨،

٥٤ ٤................. نرازإ

٦١٠٦...... ...........رهزألا

: ٩٨٧ 1٦٦٢ ,٦٤٩١ 2٥٩٩٦ ٤١ ٠4٩ .................اينابسأ

الإسكنشرية............٢١٤

١٣٨ لا٥؛ ء..................يصآ

&٢%»............. ....نراشِإ

٤١٤ \٣٣٩............... ىرابشأ

٤١٧-٤١٨................. يفشأ

٤٤٢ ،٢٠٧... ناميمّرغأ،ناميمرغأ



ةلماشلاسراهفلا[()_٢٧ةيراتلابكومينةيضابأا
أغل...................٣٤١

٤.٧ ٣٢٥ 0٣٢٢ ٣٧١٩-٢٣٢٠ أقَاطمَان...............١٥٦،

<٣٢٥٩ 0٢٨٩ ،٢٦٤ ‘١٨٥ ‘١٧٠. ٤١٦٨ 0١٦٦ ١٤٥ ١٣٨ ،\١ ٠٧ أفريقيا.................٥٧،

0٦٥٦١ 0٦١٧ ٥٦٨٢-٥٠٦٩ ‘٥٢٦١ ٥١٧ :٥١٣٢ ٤٧٧ ٤٧١ ٤٦٤

١!٧١ء ٧٠٤ ٩٢ ٧٦

٣٠٩ ،٢٦١................ نياركإ

..........٥٥٧(راغ)جامجبأ

٣٩٢................ اكيرمأ

٤١٨ ‘ ٤١٤٤-٤١٧٥ 2)٢٤١............... نتاَرسَمإ

نيسمأ:رظنا................نيسُمأ

٥٢٢............... سلدنألا

١ ١٢٣٩-٤٠ ...............ايسينودنأ

٦١٧٠ ،٣٩٢،٦٤١ ١٣٨ 0١٠٩ ................ ابروأ

٨٧١٦.............لبشدالوأ

إيالة...................٣٩٥

١٣٩ ...................ناريإ

٤٨٠ ©،٢٢٠ 0١ ايلاطيإ.................٠٦٢

٣٤٦ ..............نَميناَعيِإ

٤-٤٠٨ .٠.٧ .٣٥٠ .٣٤١ .٦. ................... ني

٤٩٢.....(ةبتكم)ةينورابلا

١٣٩ ............... ناتسكاب

٧٢٣٨ 6٥٩٨ )©٥٩١................. ةياجب

٦٤٨ 0٦٤١ ،٦٣٣. طسوتملاضيبألارحبلا

٤٢٦ 0٢٦٨ 0٢٥٥ ............ ةَخباحخلا

١٠٩ .............. لاغتربلا

٧٤٠ برجالجماجم.........٦٣٦،

٦١٨٢ ..................لغرب



!:ةلماشلاسراهفلا[)_٢٨ةيرتلابتوميةيضابالا
٣١٦١ برقة...................١٣١،

‘\٥٠.٩ .٥٠٠ \ ٣٢٢٣٥ 0٦٢٨٩-٢٩١ 0١٤٨ ١٤٤-۔١٤٥&0 0١١٥ 0١١٢ »٤٨ ...............ةرصبلا

٥١١٧-٥٠١٢

بفاي..................٥٢٣٩

٤٧٠ ٢٢٥ ١٧٠ 0١٦٨ 6©١٥٥.................. دادغب

٤٠٦٢-٤٠٣٢ غطورة................٣٣٢-٣٣٣\

٤٠٢ ................... ةلاقب

ديرجلا:رظنا..:........ديرجلادالب

..............٤٢٠رومزيب

٣٩٨................. ريدوب

٤٣٨................ توريب

٣٥٤ 0٤٦٢٥ ................ ءاضيبلا

٧٢٤٨ 0٦٨١............... تومجات

١٤٢..............۔.تويدات

7............قيرطةلبرات

٤١٨ ،٤١١................. ةيدرات

&& ٢٢-1٢١.:............. يمرا

٣٩٤.............: تيورغغات

٤١٨................. ةَمغاَ

.٧ ٦٤ ...... ةلات

.٣١٥.::.............. الول
«.٤.٣-٤ .٢٢٥ .٣١١ .٢٩٩ ٢٩٢ ٢٢٩ ٨٨ 0١٨١٨. ..:::..... ::..: ترهات

«٣١٦ .٣٠٧ .٣٠٢٣ .٢٣٠ .٢٢٥ ٢١٢ ٩٨-01٩٩ؤ : . ٤١ . 5 : وت

٦۔١٧. : . 3 |

٨٢٣لا.:!ةغرولت6غروات ...أآ0١٥٩
::4:٠٣٠..........تسوق
:5...َ:٧١:..:...(ةيرق)وبلبت



ةلماشلاسراهفلا()_٢٠ةيراتلابكومينةضابألا
٩٧...............يرتتلا

................٤١٩تنيدت

٤٩٥................شيشرت

٢٣١..................ايكرت ١٣٩،

٤٣٣،!٧٩٣.................َراَرصت

٤٤٢نيمرغت ................٣٠٢٣،0

٣٩٣.................سيلغت

٤٩١...............ترقت

................٣٩٤توكت

٣٩٩}٥٩٢...........تالات،تالت 0٢٩٧

١...............ناسملت ٤٥

٣٨٤..................ليلت

٢٥٦.................ةدزمت 0٢٤٢٣ 0٤١٦٢

٤٥٢صمُصمت ٤٢٥ ٤٠٦ ،٢٩٩ ..............٢٣٧،

٤٦٢٤-٨٥٢،٤٦٢٥.............تياشولم ٤٠٥-٠٦؛٤‘} 0٢٩٨ ٬٢٤٤

٤٠٦٢-٤٠٢٣تركنمت ..............٣٣٦٢،

٤١٤.......طقوُمَتڵتقومت 0٣٢٤٢ 0٢٦٤

................٥٦٧راجيمت

٤٣٣ةريمدنت ٥ه.٤٢٤،٤-٤٢٥ ٤٢٦١ ٢٥٦ ................٢١١،

٤٣٨يزودنت ...............٢٣٧،

٤٣٥.................تغزنت ٤٠٦،

٣٩٩تاموتت ...............٣٩٧،

٦١٦٧رزوت &‘٥٦٩ ..................٥١٥©0

٤٢٤.................تيكوت ،٤١١-٤١٧٦ 0٢٤٢

سنوت
\٢٨٩ ‘٢٧٢ ٢٤١ ٢٣٨ ١٨٠ ١٦٢ ١٤٥٠-6١٤٤ ٩ .................٤٨٧
.٤٢٦ ٤٦٢٠ ٤٠١ ٤٠٦ ٣٩٥ ٣٨٧ ٣٦٦ .٦٢٣ ‘\-٥٠٩ ٢٨

.امتاحفصبلغأ٤٩٠-٧٦١٠نم٤٧٢-٤٧٣



ةلماشلاسراشفلا(خيراتلابكومينةيضابألا
٤٠٣ ،٣٩٢................. نينوت

٤٠٦ 0٣٢٩٩ &‘٣٢٢٥ ،٢٢٩ ،٢١١.................. ىجيت

٢٩٥ تكرت................0٢٣٥

٢٣٩٤-٣٩٥................. تيفغيت

٤٤٠ .٤٣٢٧-٤٣٢٨ :‘٤٠.٧ ٢٢٠ ‘٢٢٣٠............... راجيميت

٢٢٥................ ترهيت

٢٣٠ ..............فريزئويت

‘٢٧٦ ٢٦٤ ٢٦٠ ‘٦٥٤ ‘٦٢٥٦٢ ٢٤٦ ٦٢٤٢٣ ‘٢ ٦٢٢٤-٣٢٣٥ ١٩٥‘٤................. وداج

‘٣٩٤ .٣٦٨ ٢٣٤٧-٣٢٤٩ .٢٢٣٩-٢٤٢٢ :٢٢٢ .٣.٢

٤٥١ {٤٣٧ ۔۔...........٣٣٧\ ارصإراَح

.........٥٨٧داوديبأعماج

..........٥٨٨ةنوتيزلاعماج

........٥٨٢نيجوُرفَتعماج

...........٧١٩اياوحلالابج

6٦٩٧ ٦٩٢٣ 0٦١٤ \٥٨٢-٥٨٥ 3٥٤٩ 3٥٤٢٣-٥٤٦ 3٥٣٥ 8٥ ٢٤............. رمدلابج

٧٢ ١

.........٧١٩نسارمغلابج

...........٥٠٦.ساروألبج

..........٥١٧ججفوسلبج

٤٦٢٤-٤٦٢٥............خاًمَشلبج

‘٥٨٢ 3٥٦٤٤-٥٦٧ ٥٣٧-۔3٥٤٣ ٥٢٧-۔-٥٢٨ 3٥٢٢٣-٥٢٤ لبجنفوسة............٥١٦ء

‘٥ ٩٤٧ :٥٩٠

٧٠٩ وسلات...........٥١٦} لبج

من٤٩٠- \٢٣٨٢-٢٩٨ 2٣٦٢٣-٣٦٥ ٣٥٢٣ ٣٥٠٠ 0٢٤٠ 0٢١٣ ،١٤٥......... (ةريزج)ةبرج

.امتاحفصبلغأيف ٦٢

-٥٨٠ \٥٦١٦ .0٥٤٤٥-٥٥٧ ٥٢٢٣-٥٢٣٨ ٥٢٢٣؛ ٥١٧ ٥١٥ ٤٩٢ ................ةبرج

٧٢٦-۔٧٢٩ ٦٦٧ ٦٢٠ ٦-٦١٣٢1٠٩ ٥٩٥-۔٥٠٩٩ك& ٥٩٢ك



ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكومينةيضابألا
٥٠١٥ .............. سيجرج

٤٠٢ 0٣٣٢ ................ نجيرج

٦٧١ 0٦١٤.......... (دالب)ديرجلا

‘٦٩٧ 0٦٩٢٣ ٦٢٣٦-٦٢٣٩ ٥٦٨ ٥٤٢٣ 2٥٢٣٥ 6٥٢٤ 6\٥١٥ ٤٩١ ............ ...ديرجلا

٧٣٢ :٧٩ ٧.٩

0١٦٢ ١٨٥-١٨٦ء 0١٨٠ 0١٦٢ 0١٤٤٤-١٤٥ ،١٣٩-١٤٠ ،٨٧١-٨٨................ رئازجلا

.٤٢ ٠٤٠١ ٢٦٥ ٢٢٠ ٣١٦ ٢٩٧ ٢٩٢ ٢٨٩ ٢٧٢٢ ٢٠

.٥٨٩ :٥٤٢٣ .9٥٧١٦-٥١٧ .٥١٣ ٤٩٩-۔٥٠٢: :٤٩٥ ٤٩١ ٤٢٣

٧٢٥ ٦٩٢ ٦٧١٠-٦٢٧١ ٦٢٢٠-٦٢٢٣ ٦٢٠٦١٦٠٤ ٦

٤٠٦٢...........(ايبيلب)ةريزج

٤٧٢ ©٤٥٨ 0٧١٤٤-١٤٥ ٤١٢٣٩ 0١ العربية..........٠٧ ةريزجلا

...........٦٦١ةنقرقةريزج

٢٣٩٧............... تّميلج

٤١٦٢ ‘٤١٠ ،٣٤٢ 0١٩٦.............. ىرامجلا

٤١٤٤-٤١٧٨ ٤١٠ ٢٣٤٢-٣٤٢٣ ٣٢٣٧-٣٢٣٩ :٣١٩ ٦٢٦٤ ................٤ا٦٢٥٤!‘ نواَتَج

٤0٥٠٤٤٦٤٤٥ ٤٣٨ .٤٣٢ .٤٢٥

٤٤٢ -٤٤. ٤٣٧ ٤.٠٨ ٣٥٢ 0٣٥٠ 0٣٢ ................. لاطيج
٧٢٢ ٧١٧١-٧١٦٩ ،٦٩٧ 0٦٦٧ ،٦١٤ ٥٤٤١-٥٤٢٣ ٥١٨ ) ©٥١٥................. ةماخلا

٦٨٤................ زاجحلا

٥١ .............. ةيبيدحلا

١٥٦١ ............... ةبارحلا

٢٧ ................ءارورح

الحسيان...............٣٩٢٣

٤١٦..........نيجردنصح

ميجآ:رظنا............ميجأةموح

..........٥٨٧كوكربةموح

.........٧٤٩تومجاتةمرح



ةلماشلاسراشفلا(_؛}_)خيراتلابكومينةيضابألا
٨٥٧............نزيغةموح

١١٥..................لجد

٤٣٥..................ىجد ٤٤٠٢

٥٦٢.........(ةبكن)نيجرد

٥٧٨-٥٧٩نيجرد 6٥٦٧ ٥٦١-۔٥٦٣‘ 6٥٤٢٣ ‘٥ ٢٥ ٥١٧ ................٥١٥‘&

٤٠٦٢-٤٠٣٢................لكرَد 0٣٣٠

رمدلابج:رظنا............(لبج)رمد

١٥٥.................قشمد ٤٨©0

٣٥٤...............ريسيد

٤٢٠نابجرلا 6٤١٧٧ 0٢٧٥ ...............٢٤٦،

٦٥١،٤٠٧..............تابيحرلا \٣٢٥٥ 0٣١٢٣ \٢٣٠ ٢٢٤،

٢٢٠©٤٦١..................ةداقر

٢١٤۔-١١٤.................قرقر

٦٩٣..............نيع73

٧٢٥-۔-٦٢٦٥.................اوصير

٥٢٢٣.................بازلا

٠١٤..................ةلحز

...............٣٠٩ترزرز

٤٠٩(نيع)ءاقرزلا ..........0٣٢٤٧

٤٠٦.................ةراَرعَز

٤٢١................نانرلا

٧١٠٤-٧٠٠٥رابجنز ..............٦٧١،

٧٦-٣٢٩٢‘388(لولوندزويلعىديسىربكلا©ىرغصلا)ةراوز

٧٦٢٩٦٧٨٦٧٦ ٤.

٧٢٩ةغاوز &©٥٢٣٥ .................٥٦٢٩\6

٤٠٨................غروز

٥٤٢٣ةليوز 6٤٢٠ .................٢٣٨،



٤٩٥.........(دهعم)ةنوتيزلا

..........٤١٧٤١٨ةيدهملالحاس

السبعة.................٦١٧٨

٢٤١ 6\٥١٨............. ةساملجس

٥٩٩............. شكيودس

«٤٢٠ ٣٦٤ :٢٦٨ ٢٢٩ ١٨٥ 0٦٢٣ ١٥٠٧-۔٥٩ل\ ٤٥ل\ !٩ ................ ترس

٤٧٢

٢٩٣..............مكوكرس

٦١٤................ تالس

سنتوت................٤١٩-٤٢٠

٢٢٣٦ ،٤٥............... نادوسلا

٤٩١.......(يداو)فوس

١٩٣.....ةقطنمكيلعىديس

٤٧٦٢-٤٧٣٢ ،٩٨ 0٢٦ .................. ماشلا
٥٢٢ ٤١٨ ،٢٩٨-٤٠٦ :٢٩٤ ‘٣٤٤ .٣٣٥ ٢٦٥ ٦٥٩ ٢٤٣ ................سَورَش

٣٢٣٩.............. كوشكش

٣٧٦ .............. ةناربص

صدغيان...............٧٥٨

٧٤٥ ٦٨١-۔٦٨٢ ...............٦٦٠-۔٦٦٢، سقافص

٦٦٢ ةيلقص.................٦٢٣٣،

٤٧٧١............... ةجاهنص

٥٦٢ 6٥٩ ٤٤............... ةجاهنص

........٤١٩ديزيبأةعموص

١٦١٢٣.................. دايص

الطابية.................٧٤٩
٦٢١٧۔٢٢٢ئ ٦٢١٤ ١٨٩ ١٧٧٢-٧١٧٨ ٦١٥٨-٧١٧١ 0١٥١١ ،١٢٣١............... سلبارط

«٤٢٥ ٤١٨ ٢٩٥ ٣٨٢ذ ٣٧٦ .٣٦٦ ‘٣٥١ ٢٨٨٩ ‘٢٧٤-٢٧٢٥



ةلماشلاسراهفلا(خيراتلابكومينةيضابأآلا

٥٩٦۔-..٦‘ .٥٩١ .٥١١٢-٨٥١٧ ٤٨٠ .٤٧٠-٤٧١؛، ٦٢ .٤٥١

٧٦٢٥-٧٢٨٢ \٦٧٦-٨٥ ٦٦٧٢-٦٧٢٢ ٦٥٠٠-٦٥٢٣ ٤١٦١٠

٧٤٨-٥٠ب٧\‘ \ ‘٧ ٤٥ ٧٤٢ ٧٢٨ :٧٢٢٤-٧٢٣٥

٤١٤٤-٤١٦١ ٢٣٤٧-۔٣٤٩\ 0٣٢٨ ،٢٣٥............... ةسيمرط

٤٣٨ ٤٠٦ ‘٣٩٨-٣٩٩ 0٣٣٧ ‘٢٢٥................ نيزُمط

...........٥٦١ارورفماع

٥٢٦ 6\٥١١ ٤٧٠-۔٤٧٢٣‘ ٢٩٠ 0١٨١ 0٧١٤٤-١٤٨ ،©١٢)١! ،١٠٧ ©٩٨........... ......قارعلا

٦١٨١................. نابرع

١١٥ .............. تافرع

..........٣٩٧رصقوشرطَع

٧٤٩ 0٦٨١................ ةراكع

٥١٠ 8١٤٤ 0١١٦ .................٨؛0٤ نام

..........٣٩٧(رصق)رقنلا

٢٤٥............... سمادغ

غرداية.................٥٨٦

٦٥٦..............ردبةوزغ

٤٣٥..فوسفغ\فرُسفغ ٤٠٦٢}

٦١٩٧ 0٦٦٧ 0٣٨٧ .............نسارمغ

٩٨ ................ سراف

١٨٨ {١٨٥ )١٧٧-١٧٨.................. ساف

٣٠٣................ سيغاف

٢0 «٣٩٨ ٢٣٥٠-٣٢٥٢ ،٣٤٤ ،٣٣٥............... ءاطسرف

١٣٢٣ ................. نوعرف

٦١٧١٠ 6©٢٩٩ 0١ ٤٠ ،©٨٨................. اسنرف

٥٤٣ .٤٢٠ .٣٢٣٠-٣٣٧١ 2٣٧١٦ ٢٦٢٩.................. نارف

٤٠٧ \٣٦٥................ وطاَسف

٥٠١٥ ................ةسانطف



ةلماشلاسراهفلا(_؛_)خيراتلابكومينةيضابالا
٦١٧١١ 0١ ١٣٩-٤٠ ،©٥٧............... نيطسلف

٧٩٣...........(لالش)هَدْنق

0٦١١٤ &٥٤١ ٥٧١٤-٥١١٨ ٥٠٠٦-٥٠٨٧ ٤٩١ 2٢٥٢ 2٣٢٣٠ قابس..................٢٢١(

٥٠ ٧٤٥ « ٧٢٣٨ ٧٢٣٢٣ ٧١ ٧١٧-۔٩ ٦٨٩ ٦٧

٦٠٧ 0٥٤٢ 0٢١٢٣................ ةرهاقلا

٧٠٢٣................. صربق

٤٩٥ ............... ةنجاطرق

٤٩٧................. نرقلا

٦٧٩ ،٦٧٥-٦٧٦ ‘٦٦١ ‘٦٥٠ ٦٣٥-۔٦٣٦‘ جرب،يداو،ةخبس)ليتشقلا

٢٦٤ .............. بصقلا

٤١٨............جاحلارصق

٦٩٣............نيزخلارصق

٤١٢..............متاحرصق

...........٦١٥٠دوعسمرصق

٦١١٤ 6٥٥١٧ ٢٤٦٢ ...............ةيلاطصق

٤١٤-٤١٥ ،٢٤٦٢ ................٣٢٣٩؛ ريصقلا

٤٠٧ قطرس.................٢٢٤‘،

٧١١٨-٧١١٩ &©٥١٧................. ةصفق

........٥٦١نيجردينبةعلق

القَلعَة..................٣٩٧

.............٢٣٤٧(نيع)ولق

٤٣٢ ٠٦‘٤١٧٠ء :٣٩٩ ٢٢٩ ٢٢٩٦١ ......... يجيت،ةرارطنق

١ ةرطنقلا................٥٩٩©
‘«٢٧٢٧٢ ٦٢٢٥ ٢٦٨ ٢٢٨ ٢١٤ ١٦١٣-۔-٬٧٧١ ٥٨ ٧٠٩ . ٠............. ناوريقلا

\٥٠٦-٥٠٩ ٥٠٠ ٤٩٧-۔٤٩٨ك\ .٤٧٢ .٤٧-۔ .٤٦٦ .٤٦٣ .٣٣.

٤٧٠٩ ٦٩٧ ٦٨٢ ٦٢٤ ،٦٢٠-٦٢١ ‘٦١٤ . ٥٢ ١-۔-۔٥١٧\‘ ٢

٧٣٢٣-٧٢٣٥ ٩



ةلماشلاسراهفلا[؛:)خيراتلابكومينةيضابألا
٣٣٢................. ةليقيق

٧١٠ ٤٣٧ ٤٢٥ ‘٣٩٦-٣٩٩ ٣٦٨ ٣٦٥ ،٢٣٦........... وابك،واباك

٤٧٧................. ةماتك

.........٣٩٦-٣٩٩(يدار)نيارك

٧٠٥ ،٦٧١................ ريمشك

٥٧٠ كنومه.................٥٥٩©6

٣٨٤4-٣٨٢٣ .............. .نيطوك

٤٨................ ةفوكلا

١٣٩............... تيوكلا

٤٢٥ ٤١٥ ‘ ٢٣٩٢-٢٨٩٥ ‘٢٦٦ ‘٢٥٦ ،٣٣٧ ،‘٢٥١ 0٢٤٨ )وادي(.........٢٣٦، ترلال

٢١ لبده...................٤

٤١٠.................. نانبل

٥٦١ ٤................... ةيام

......٦٦٠(ةريزج)اشودبمل

-١٦١ 0١٥١٦ 0١ ١٤٤-٤٨ \٧ ٤٠ ١٣١ ١٢٩ & ٠٥ ،٩٨ 6©٩٢ ايبيل...................٨٧١©،

٤٩٩-۔٥٠٠٢\ .٤٩٥ .٤٩١ ٢٣١٩-٢٢٣٠ .٢٣٧١ ٢ .١٦٦ ٦٢

0٦٩٢ ٦٧١ء 0٦٢٢٣ ،٦٢٢ ٦ ٦١٨-۔١٩ ٦٠٤ ك ٨٩ .٥٦١ ٥.٧

٧٠٢ ٦٩٧

٢٣٥-٣٦ ............... ةقراملا

٤١١ نرام..................0٣٤٠

٤٠٩................. رصام

٣٤١ ................ سطام

٦٤١ ................. ةطلام

مالي...................٥٦٩

٢٧٢٦..........(رصق)ونام

٧١٧.........(لزنم)مزج

٢٦٥ .............قيراحَمْلا



ةلماشلاسراهفلا(_؛_)ةبرتلابتومينةيضابألا
٤٨٢ 0٢١٤ 0١٠٩ ....... يسلطألاطيحملا

٣يتروغزملاديزيبأةسردم .٣0.

٥٨٥يداربلاهللادبعيبأةسردم

٤٨ ..................ةنيدملا

٥٩٦ 0١٨٥ ................ شكارم

٤٠٦ ................ سَجْرَم

٤٣٨ ٤۔٤٠٨} .٠.٧ \٣٥٦ ٣٢ ٠................ نواَسرَم

٥٥٨ 6٥١٦١ ‘٥٢٣٢ ٤٢٥ ............. (رئب)ةتازم

٣٤٢ ٤٧١١-٤١٧٢ \٣٢٥٦ ٣٤٠ ،٣٢٨............... ةروغزم

٤٣٢ ٤١٢-٤١٤ ٣٤٢ ٢٣٣ ٤١٩٦ ورم...................

٦٧٦-٦١٧٨................ ةواتسم

٣٩٨،ييزمطلاناميلسيبأدجسم

٢٥٤........ةديبعيبأدجسم

......٣٩٩نوراهيبأدجسم

٧٠٦،٧٥٩.......نيكالنبدجسم

٥٩٥............ةلاتدجسم

٥٤٦٢..........نونجدجسم

دبعدجسم ٤٢٠نمحرلادبعنبباهولا

١٦٧.........ةبقعدجسم

٧٥٩...بيبزلايداودجسم

٦٨٤ 8٥١٢٣ ،٣١٠-٢١١ ،١١٨................ قرشملا
0١٨٥ ١٦٧١-٤١٦٨ ١٤٤ ٧٣٩ ١٦٢٩-١٧٣٢ ١٠٩ .١.٧ .٩٨ 6٤٨.................. رصم

٤٨٠ ٤٧١-=٤٧٢ ٤٢٦ .٣٦٥ ٣١٦ ٢٩٨ ٢٧٦ ٢٢. .١٨٨

٦١٢ ٠٦ \٥٢٥ ٤٩

٦٩٧ 0‘٥١٥............... ةطامطم

٧٥٠............... ةيوطملا

٥٢٩ \٢٢٥...... (ةبتكم)ةموصعملا



ةلماشلاسراشفلا[_؛‘_)خيراتلابكومينةيضابألا

٧٣٨يمالسإلابرغَمْلا \٧١٦ .٤ ......5٥٩٦

٦٧١٠.........ىصقألابرغملا {٤٦٢٠ ١٣٩©

٣٥٧\‘ء،٨٩4................برغملا .٢٨٩-٢٩٠ &،٢١٣ ،©\١٦٢ ،©\١٤٨ 0©\١٤٤ ٧١٨ ١٠٩\©

٥٩٧ .٥٨٨ ٥١٧ ٤٧٢٢-٤٧٢٣ ٤٥٨ ٤٠١ ٦٤

١٦٧صادمغم ..............١٥٦©

٥١١«٨٤...................ةكم ٦١١٥-0١١٦

.................٦١٢ةكيلم

...............٣٩٧نيسامَم

٧١٥،٦٣٣................ةيدهملا ،٦٢٨ ٦٢٥

٩٣١...............ايناتيروم

٣٥٥..............نويتيم

٣٠٧‘ىريم .٢٧٢٥-٢٧٢٦ ٢٢٠ ٢٠٠ ١٩٢٣ ١٨٥ ١٨١-۔١٨٢\&، ..................١٤٨(

٤٦٢٠-٤٢٢١

٧٥٠٠،©١٩٣.........(يداو)بازيم 0٦١٢ 0٦٠٤ ٥٨٦-۔-٥٨٨‘ 0٣٩٩

٥١٧-٧١٨&٥١٥.................ةوازهن

٦٦٧..................ةطفن .٥٦٧-٥٦٩ ٤٥٦١ 3٥١٥

٢٢٨-.................ةسوفن ٢٢٢-۔٢٢٣، ٢١٤ ٦١٠ ،١٩٩-.٢٠٠ 3١٥٦ ،١٤٧ ٨١٣١\©0

-٢٣١٠ ٢٠٧ .٢٩٢ .٢٧٦ .٢٥٥ ‘٦ ٥٢٣ ٢٤٦ ٢٤١٧١٢٤٤ ٢٢٣٢

«٣٧٦ ٣٦٥ ٢٣٥٧-٢٣٥٩ .٢٥٢٣ .٢٣٤٦ ٣٤٣ ٣٢٨ ٣٢٥ ٣٧١

-٤١٠ ٤٨٠ ٤٢٤ .٤١٧ \٤١-٤١٥. .٤.٤-٤٠٥ .٣٩٨ ٢٨٤

-٥٨٦ :٥ ٨٠ .٥٦١ :٢٥ :٥٢٥ .٥٢٠ .٤٢٤٥٦ ٤٢٠ ٤١٦

٧٠٧-٧٠٩ ٦٤٧ ٦٢۔٦٢٢ ٠٦١٢ ٦٠٤ ٥٨٨

..................٣٩٨للم

٣٨...................رهنلا

٤٨٢................دنهلا ٤٥٠©

٥١ةراوه .................٦

غيرأ:رظنا.............غيرأيداو



ةلماشلاسراهفلا:(خيراتلابكومينةيضابآلا

٤١٧-٥٠٤٢٣...........ةرخآلايداو ٢

٤٢٦٤.......تيمورلايدام

..........٧٤٧بيبزلايداو

٤٣٢.........اقرزلايدام 0٤٠٩

٧٩٢............خيشلايداو

٤٥٢نيسمأيداو ‘٤٤٢ ٤٢٧ ٤.٧۔٤٠٨‘ \٢٥٩ 0٢٥٠ 0٢٢٨ ...........٣١٩،

ةلات:رظنا.............ةلاتيداو

٤٠٧.........نَرالجيداو

فوس:رظنا.........فوسيداو

بازيم:رظنا...........بازيميداو

٧٠٩نالجراو ٥٤٤٢-٥٤٢٣ ٥٢٣٥ 0٥٢٢٣-٥٢٤ ٣٩٨ ..............٢٩٤،

..................٢٣٩٥نزاو

............٥٨٦٢ةميدقلاغلاو

.................٣٩٤الجو

..................٤٢٠نادو

١٦٧..............ةسادرو

٧١٤٩-٧٩٥٠ةمغرو 0٦٨١ .................٥١٥&

...............٣٩٨يروزو

٣٨٢................ردزو

..................١٩٢ةياقو

٢٣٨٢-٢٣٨٤.................لولو

٤٢٥..............فريزنو ٤.٧-٤٠٨\

٧٣٨..................نارهو ،٤٥٩٨ 6٥٩١

٤٢٥.....۔.۔۔۔۔۔۔۔..وُميو ٠٢٣ ٤٠٦٢ ٢٣٣٢-٣٣٢٣ ٢٩٩

٤١١-٤١٢.................تافيو ٦٥٤

٤٦٢٢-٤٧٢٦...................نرف ٤١٨ ٢٩٤ ٢٦٨ ٢٦٢ ‘٢٥٩ ا٢٥٤-٥٥ح‘ ٤٣٢٨



. ةلماشلاسراشفلا )_٠_( خيراتلابكومينةيضابألا

١ ٢٨٩ نميلا..................

٤١٤٤-٤١٥١ ٢٣٤١-٣٢٤٢ يوجلين................٣٣٩،

٧٠ ٤................ نانويلا

؟؟

زاقرفلاولنابقل حناقولاوقرفلاولئابقلا
٦٩٧ ‘٦٨٥ ٦٧٨-۔٦٧٩‘ ٥٩٦ ٤٢٦ ٣٥٤ ٣٢٥ 2٣٢٠ ٢٢٩ ،٩٧.............. كارتألا

٧٢٣٤

٢٨٩ 6١٥٤ ............. شابحألا

٧٦١ ............نويبورألا

٤٧٩ ٤٧٢؛\ 0١٤٢٣-١٤٤ ‘٢٣٥-٣٦ ............ ةقرازألا

٦٠٦٢ ٦٢ ٥٨ ٦٤٩ ٦٦١-٦٦٣ ٥٣ ٤٩ ٥٩٧ ٥٠٩٤-0٥٩١ ...............نابسألا

٦٥٨

١ ٤٠ ..............ليئارسإ

٧٢٤ ٨٨ 0٤٧٩ ٤٥٩ ،١٠٧-١٠٨ ٤٢٣ 0٣٩ 0٦٢٢ ..............ةرعاشألا

٦٦ ........... ةيكارتشالا

٦٩١ ............. بارعألا

٦٢٢ ٦٢١ ‘٥٢٧ ،٣٩٩ 0٢٧٥ 0٢٢٨ 0٢٢١ ،٢١٤ 0٨٧ ةيبلغألاةلودلا،ةبلاغألا

٩٧ .......... ...قيرغإلا

0٦٦١١-٦٦٥ ‘٦٥٧-٦٥٨ ‘٦٥١-٦٥٣ ٦٥٠ ٦٤٢٣-٦٥٠٠ ٦٢٣١-٦٢٣٥ ............ جنرفإلا

.٧٤ ٧٤٢-٤ ٧٤٠ ٧٢٣٨-٧٣٢٩ :٧٢٠ ٦٨٧-٦٨٨ ٦٧٩ ٦٧٨٦٩

٤٢ ٤.. سايلإروصنميبألآ

الباروني............٤٦٢٤-٤٢٥ لآ

٤٦٢٤ ........... خامشلآ

٦١٢ .............. وريلآ



-٥٢٣٩ ٤٦١ 6١٥٢٣٧٤٤ ١٣٦-١٣٧ ١١٥١٧١٠٠ ٩٨ 0٣٦ الأمويرن..............٢٩-٣٠،

٧١١ ٦٨٦١٨ .٥٢٢٣ ٥٤٠

٤٥٠ ............. زيلحنإلا

٤٧٧ 0١٤٣ 0١٠٨.. ةعامجلاوةنسلالهأ

٥٨٠ ......... برغملالهأ

٣٢٣.......... ناورهنلالهأ

٥٦٢ ..........نانسمألهأ

٢٤٦ ........... رومزلهأ

٧١٨ .............ةرطلهأ

٣٩٤ ........ دومحمدالوأ

٤٠٠ ٢٦٨ 0٣٢٠ ........... نويلاطيإلا
٧ا٤٥- ٢٨٢ ٢٨٩ ٢١٧ ٢١٤ ١٦٦-۔١٦٩‘ ٥٤ .٥٢ ................٩٦-۔٩٩، ربربلا

٥٨٨ ٥٨١ ٥٢٦ ٤٧٧٢ ٤٧٢١-٤٧٢٢ ٤٦٧

٦٣٩ ........ مجامجلاجرب

٦١٧٧١ ........... ةيشاكبلبلا

٥١٠ .١٧ ............. ميمتونب

٤٥٦ ،٣٢٢٣-٢٢٤ ............ نَجيتونب

٧٤٧ ............ دولجونب

٥٤٢٣ ........... باطخونب

٥٠٩٩ ............تفغيدونب

٤١٧ ‘٢٧٥ ‘٢٣٥ ١٩٤ ............ رومزونب

٥١٦ ............ يريزونب

٦٩١ ٥٠٤٥ .............ميلسونب

٧٥٩ ٠٦۔٥٩٧\ ........نمومسونب

٣٤١ ،٢٤٧ .......... هللادبعونب

١٣٧ ............ةمطافونب

٦٠٢٣ ............نيكالونب



ةلماشلاسراهفلا)_'٠(خيراتلابكومينةيضابألا

٧٠٩ &٥٩٠ .......... بعصمونب

٤٦١ ،©\١٤٢٣............ مشاهونب

٦٩١............لالهونب

٢٣٨٢٣............لولوونب

٥٥٢-٥٥٣ \٥٣٧ ‘٥٢٩ .......... نسارهيونب

٧٠٤ 0٦٩٤ ©٥٩٩ ............ نويكرتلا

٣٣٢........لهأتركَمَت

٦٠٢ ‘٥٩٩ 0٤٢٦ 0٤١٧٧ 0٣٨٢ 0٣٦٢ ..... (ةلودلا)ةيسنوتلا

٣٢.................. دومت

٤٦١ 0٦١٠ ........ (ةعقو)لمجلا

٦٦٨-٦٦٩ 0٦٢٣٤-٦٣٦ 8©٥٩٢ ........... نويصفحلا

٣٩٥ ..............دماوحلا

<١٥٨ \١٥٥ 0١٤٣ 0١٣٦ ١٠٦-۔٠٧\١، »!٧٤ ،٦٠. ٥٦ ٢٩-۔٣٨ ‘٦٢٢٣-٢٥............ جراوخلا

.٤٦٩ ٤٦٥ ٤٥٨-۔٤٦١‘ ٢٣٨٥-٣٢٨٨ \٢٨٢ .١ ١٦٨-۔٦٩

٤٦١.........(ةعقو)رادلا

٥٦٢.......(ةبكن)نيجرد

-٦١١٨ ‘ ٥٢٧ \٥١٧ ‘٣٩٩ 0٣١٦ ٢٢٩-۔٢٣١، 0٢٢٠ ،١٨٠-١٨١ 0١١٠ ........... نويمتسرلا

٦١٣١ .٦٢٢

٢٨٥ 5٩٧ ...... نامورلا،مورلا

٧٥٠ ..............تارازلا

........٥١٦(ناكس)ناوغز

٣٩٤ 0٢٤٧ ................ ةنانز

٩٧ .......... نوسكسلا

‘٣٨٥ .٢٣٦ .٢٦٢٩-٢٢٣٠ ٧٤٤ ٧٣٦ ٧٠٧ ،٨٧ 2٣٩ ،٣٢٣ ،٢٩-٣٠.............. ةعيشلا

٧٢٤ 0٦٨٨ 0٦٢٢٦-٦٢٧ 0٦٢٤ ٥١٧ ٤٤٧٧-٤٢٧٩ ٤٩

٦٦ .............ةيعريشلا

٧٠٠ ٦٨٨ ٥١٥ ٤٧٧-۔٤٧٩، ٤٧٢ ٤٦٦ ،٢٢٩.............. ةيرفصلا



ةلماشلاسراهفلا[_٠ح_)ةيراتلابكومينةيضابألا
٤٦٧ 0٤٦١ ،٢٦........ (ةعقو)نيفص

٧١٤٢-٧٢٤٤ ٧٢٣٨ ٧٠٤ ،٦٥٧ ٦٤١ ٦٧٢٠ 0٦٢٣٦ ،٢٨٦ 2٢٢.......... ...نويبيلصلا

٥٦١ 0٦٢٣١ ‘٦٢٩ 0٦٢٨ ٥٥٢-۔٥٥٣\ ٥٤٥ ‘٥٤٢ ٥١٦ . (ةلودلا)نويجاهنصلا

٢٨٨ 6،٢٨٦ ،٢١........ ....ةنياهصلا

٤٥٩ ............. ةيرهاظلا

.٥١٦ ٤٦٢ ٢٧٤ ١٨٠ ١٦٨-۔٦٩ا١ك ٥٣ل\ :١٥١ ١٣٢٧-1١٣٦ ٠.. ............ نويسابعلا

٧٢٤ ٦١٨ :٥٢٦

٦١٢٣١ ٥٥٢-۔٥٥٢٣‘ 6‘٥ ٢٣٤ ا٥٢٤‘ 0٢٧٦ ............ نويديبعلا

٧٥٩ ٧٤٥ ٦٨٠ ٦٧٨ \٦٦٩-٦٧٠ ٦٣٢ ٣٦٥ ٢٨٣ ........... نوينامثعلا

-٤٦٢ ٤٤٥٧-٤٥٨٧ ٢٨٩ \٢١٧ \١٦٦-١٦٨ ٥٤ل\ ٥٢ل ...........٩٦-۔٩٩© ....برعلا

٦١٧٦ .٥٤٥ ٤٧٧ ٤٦٦

.٥٩٦ &٥٩٦١ ٥٨٨٧-٥٠٩٢ .٥٥٩ \٣٩٨ \ ٣٧٥ ٣٦٩ ٨٨٨٧ 6٧٩ ............... ةبازعلا

-٧٥٤ ٧٥٠ ٧٢٢ ٧٠٧٬٧٢٢٦ ‘٧٢٠.٠-٧٠١ ٦٦٨٢-٦٩٧٢ ت. ٦.٢٣-٤

٧٦٠

٤٥٢٣ 0٢٨٦ ............... برغلا

٥١٠-٥١١ ............... سراف

٦١٢٣١ ، ٦٦٢٢-٦١٢٦ ٥٥٢۔-٥٥٧‘ 6٥٢٧ ٢٢٩ ........... نويمطافلا

٧١٥......يمالسإلاحتفلا
٤٧٨ ٤٦٦ ‘٢٨٩ ٢٨٥ ٧ ............... سرفلا

٧٤٤ 0٧٦١ ،٧١٥ 0٦٨٤ ........... نويسنرفلا

١٧٠ ةدنك................

٧٦٢٤ ،٦٢٤-٦٢٧ ٦١٣ ‘٥٨٦ ،٥٥٨........... نويكلاملا
٠٢ ٢٩٩ ٢٢٤ ٢٣٢ ٢٣٢٩-٦٢٤٠ ٧٢٢٨-٢٢٣٢ .٢٢۔-٬٢٢١ .رب...........(ةعقو)ونام

٦٢٢٣ «٤٤.

٦٦٩ ............ نوينيرملا



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

٦٦٢نويحيسملا ،٦٤٠ ©٦١٧ 0١ ٤٧ ..........٤٨،

١٦١٨-٤١٦٩..............ةلزتعملا \١٥٨ \١ ١٤٣-۔٤٤ ١٠٧-۔١٠٨\ ٥٩ 0٤٢٣ )٢٣٩ ۔-٥٨١0٢٢٣

‘\٧٠٠ :٦٨٨ ٤٧٩ .٤٧٢ ٤٦٦ ٤٥٩ :٣٩٩ !٢٩٨٩-٣٢٠٠ ٢٩٢ ١٦

٧٢٢٨ ٢.

٢٢٣٠.....(ةبتكم)ةموصعملا

٩٧..............لوغملا

٦١٦٨-٦٦١٩..........نريدحوملا 0٦٢٣٤

٣٩٠.........(ييب)بازيم

٧٤٧..............ىراصن ٧٤٠ ٦٢٧٨-٦٧٩٩ 0٦٦٦ 0٦٥٠٠ ٦٢٣٥ ‘©٢!٥٩ ٣٢٦٢٣ © ١٧٧ 0١٤٧

٧٠٠\...............راكنلا ٦٨٨ ،٦٦٦ &‘©٥٧١ ‘٥٤٨ ٥٣٥ 0٢٤١ ٢٢٩

٥٤٥.............نويلالهلا

٧٠٥.........رمحلادونهلا }©١٥٤ 0٩٧١

٧٠٤.............نوينثولا {٦١٧١ 0١ ٤٧

٥٠٠٦.....(ةليبق)ةموجفرو .٢٧٧ \٢٧٤ .٧٠؛، ٤٧٧ 0٧١٦٦-٧٦٨ 0١٦٢

٦٧٨..............ةيبهولا
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٠تتكلا
٤٩٢................رئازحلايفةيضابإلا

٤٦٠........راصمألابئارغيفراصبتسالا

٣٦٠....................قطنملاحالصإ

٣٦٢..............مئاعدلالكشمبارعإ

٤٧٥ \٢١٨ ‘١٧٩ ‘)١٧٤-١٧٥ ليبيا.............................٩٦، مالعأ

٣٥٧ الإيضاح...............................٣٢٨،



ةلماشلاسراهفلا_[٠٠)ةيراتلابكومينةيضابأا
١٤،0١٧٤...........ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات 0١٦٦١-١٦٨ 2١٥٦٢-١٥٣ ،٩٦-٩٨ 02٩٦

٤٧٥ ;٤٥٨.٢٢٢-٤٦٤ ٢١٧٧ ٩

٦٥٧.............ةينابسألاةنصرقلاخيرات

٦١٠........................ةبرجخيرات

١ ٠٩ ........................ نايعألاةفحت

٧٥٨......................يوانحلاديياقت

٧٢٣٦........................عماوخلاعمج

٩٩ 0٩٦ 0٤١........................ لاطبألاداهج

:٥٩٠..........................تألاهجلا

٣٢٨٥تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا

٨٠١٦بيبحنبعيبرلادنسمىلعبيترتلاةيشاح

٥٠٦حاضيإلاباتكنمةالصلاءزجةيشاح

٨٠٦..سابعلايبألدابعلالاعفأنيبتىلعةيشاح

٦١١٢..........نيلالجلاريسفتىلعةيشاح

٦١٠٨..........تالاهخلاحرشىلعةيشاح

حرشىلعةيشاح ٦٠٨..يخامشللةديقعلا

٦١٠٥ماشهنبالوحنلايفرطقلاحرشىلعةيشاح
٦٠٨...........مالسإلادعاوقىلعةيشاح

٦١٠٨........تالاؤسلاباتكىلعةيشاح

..........٦٠٨نيروغبتباتكىلعةيشاح

٦١٢.يلاطيجللضئارفلاباتكىلعةيشاح ٦٠٨،

٦٠٥...نكاسيبألتانايدلاباتكةيشاح

٦١٠٨................حاكنلاباتكةيشاح

٦١٠٨.......يخامشلللدعلارصتخمةيشاح

٨٠١حاضيإلاباتكنمءازجأىلعيشاوح
......................٣٥ناهربلاوليلدلا

:.......٣٦٦ينورابلاهللادبعخيشلاناويد



ةلماشلاسراهفلا)_:٠(خيراتلابكومينةيضابألا
١١٦.........................رباجناويد

٥٦٦ناويدلا 0٥٦٤ ............................٥٥٧©©&

......................٧١٧-٧١٨يناجيتلاةلحر

......................١٦يقعلاىلعدرلا

٣٦٥......................شيفطالئاسر

٦١٢ةيضابإلاةداهشدربمكحنمىلعدرلايفةلاسر

٦١٢.....تاناويحلالاوبأسيحنتيفةلاسر

٤٧٥......................صوفنلاضاير 0١٧٧١

٤٧٨.........جورعللنيئدتبملاوةماعلاملس 0&٣٩٩ 0٣٩٥ ٣٦٦،

٣٦٧.هتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس

٥٧٢٧}٥٧٣.......فلخينبناميلسعيبرلايبأريس

ريسلا 0٣٩٤......................ىخامشلل 0٣٢٦٢ ،٣٢١٠ ،٢٩٢ 0٢٤٦ ،!٢٠١ ا١٧٤\، ٣٢٣

٥٨١ .٥٢٣٨ ٥٠٦

٦٥٦......................ماشهنبةريس

٦٨...............عرفلاولصألالماش

٥٨٨....................ةيمورجألاحرش

٥٨٢.......................مئاعدلاحرش

٣٦٢.............تانايدلانعمىلعحرش

٣٦٢.بوقعييألنيرحبلاجرمىلعحرش

٦١٣...حوننبحتفرصنيبأةديصقحرش

٥٨٨...............يجرغاسيإنتمحرش

................٣٦٢لوصألاةمدقمحرش

١٠٨...................ميقتسملاطارصلا

٥٨١..........نورابلاهللادبعيبأتاقبط

٥٨٢..................ييجردللتاقبطلا ٥٧١©،

٥٨٢.........ننالجراوللفاصنإلاولدعلا

٥٨٦ديحوتلاةديقع ....................٧٦٠،



٧٢٢..........................يسورمعلا

٣٧٩...................نآرقلالالظيف

٥٠٨....................ايندلاةنجسباق

٦٦٣.......................ةيردلادئالقلا

٢٥٠......................تاريخلارطانق

٤.....................عضولاباتك : ٤

٤٩١............................طقللا

٦١٠٨....ييوانجللعضولاباتكىلععمللا

0٦٩٨.......................ةبحألاسنؤم 0٦٦٦ ،٦٥٧ ‘٦٥٥ ،٦٤٧-٦٥٠ ٥٢٣٧-٥٣٢٨

٧٤٤

٣٦١فاصنإلاولدعلاباتكنمةمدقملارصتخم

٢٦٢٥......................مخاغيبأةنودم

٦٦٣................(ةديرج)ةمألادشرم

........................٤٩١.٠تاقلعملا

٥٨٠......................ديحوتلاةمدقم

٢٦٠.........(قطنملايف)يحنوخلاةمدقم

......٣٦١اهحرشوهقفلالوصأيفةمدقم

٦١٦٢........................ريسلاقحلم

٦٨٦٢-٦١٨٤.......................بذعلالهنملا ٤٨٠،

..........................٤٩١.لزاونلا

٣٥١.............................ةينونلا

>

تايبأ تايبالا



هلماشلاسراهفلا

يناثلاءزجلل

(ةعبارل:ةقلخلا
تان

ثرداحألا

نايدآلامقرفلامبهاذملا

خاقولامنكامآلا

بكلا

مالعألا



ةلماشلاسراهفلا(6؛_)خيراتلابكومينةيضابألا

تانالا

,,ع۔۔۔.,ِ.رِر
...........٢٦٨:ءارعشلا)ه...نودلختمكلعلعناصَمنوذختو»نوبفتةنأميرلكبنونبتا» ١٢٨-١٣٠(

7هَ٠,ط
٢٥:رونلاةروس)هتدلجةئامامهنمدحاولكاودلجافينازلاوةينازلا . ........................... ٢(

1ً,:ومء

١٦٠:ءايبنألاةروس)هموجاَموجوجاتحتفاذإىتحل .................................... ٩٦(

.و.و,2,و٤.و7.و»71

٣٥٠:ءاسنلا)...خالاتاتبومكنالاخومكتامَعَوكتاوخاومكتاتبومكناهمامكيلعترح ..)٢٤ ٢٢-

٨ّوسسِ ّ . ٥ .7ِ<2ا1/ه47و.۔۔٤ ٢٣٢:نارمعلآ)نيرباصلابحتهلاواوناكساامواوفْعضاوهللاليبسيفمهَباَصااملاوتوامف ١٤٦(

١٦١:صصقلاةروس)نيملاظلاموقلانمتوجنفختالل ٢٥(.................................
دإ,2,-,إ

١٨٢:ةرقبلاةروس)هدنلامكملعبهللااوقتاو ٢٨٢(..............................................

٤ذهء..&1ّ 7 ٠ ٤ ٥,

١٦٠:لمنلاةروس)“ضزالانسةبادمهلاتُجَرْخامهيلعلوقلاقواذإو ٨٢(.......................

١٦٠:ماعنألاةروس)«ةَعاَسللملعلهنإو ................................................ ١٥٨(

:.ة.2.ر4....

ناتاحلاصلااولمعواونماَنيذلارشبو ١٨٤ةرقبلا)ه...راهنألااهتحتنميرجتتاتجمهل ........ ٢٥(

١٣٩:فاقحألاةروس)«نرذنممهموقىلإولول ............................................ ٢٩(
ذك.۔بمىُهرمممهم۔و2م31,

رفنالؤلفةفاكاورفنَيلنوُئمْؤُملاناكامو ١٦٢٢(١٥:ةبوتلا)ه...نيدلايفاوُهقفنَيلةفئاطمهنمةقرفلكنم

٠ 7 _:57۔ھ...َ۔,رحوهسإ۔21َّ ٤٦٢٢:ءاسنلا)ههَتَلوهيلَعهللاابضغَواهيفاَدلاَخمَنهَجهؤاَرَجفادعتاًمؤُملتقنموزل ٩٢(............

١٦٠:فرخزلاةروس)كبرتانأضعبيتاممو ٦١١(..........................................



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

الادثداحلا
ه

٢٦٠٨.............................«مكنيدىلَعُهوُمهَئافناطلسلاَباَبىشفتملاعلاُمُشيأَراًدإ»

«ريثكٌرْيَحهَركَتاًمىلعربصلايففالإَو،نمقَنلاَواَضّرلاىلَعللادبغا»

....١٥٧«ىذلاةّطاَمإَو،تاّمرُحلانعفرطلاُرضَغَو؛ىَمعألاةياذهَوفوهلملاةّئاَغِإ»

....................................٢٨"يدعبنمنيدشارلاءافلخلاةّسَويتنسبمكيلع»
٤.ه[ 7 . َِ > َِ 7 4ّّ٠ه<؟.۔إ٠۔۔ےس۔<,٤

١«“تّمحَرفتمحرتسااذإوتلذدقعفتَمكَحاذإوڵتقدُصفتلاقاذإامريخبيتمالاَرَتال» ٥٧

١٤٢.............""ةراَرَعل»:مهللاقف؟نمؤملايفةفخلانوكتمب:اقهللالوسرلئسدقل»
٥ھ۔22..977<ه/<,ى_۔..ه؟ -. َُِفإ٨ ١٦٠....................«نوكينأبقهللاُهَرَدَقامرَدَقلاَوءاوهلاىلعىتضَمَلانيقيداررل»

٢٠٩..................................«هيفهللاعيطتنألثمبكيفةللاىَصَعنَمتبقاعاَم»
7م97مهمم.!همهّ

١٣٦....................................«بطعرومألاىلعمجهنمولضهياربىنغتسانم»
1ه٠..ُمس.۔هم7”ورم؟م.,۔۔ه4

١٦٠....«...هسامفبةبعكلاولغييشحو،مهرَشْحَمىلإسانلادرطتندَعنمجرختًران»
8ً.,دًَ؟َِو۔2۔.م,۔ح.هص
١....................«طرفُملاكُضغبُمَوطرفُملاكْبحُم"ناتئفئلعايكيفتكله» ٤٨

٠ ٤ل,۔ََ.4ا٠ه٤ِ ٤ ٤

«هللانمهنأهرشوهريخردقلابنمؤنناو» ............................................١ ٦ ٠

تاببآلا
٠ ُ ٤

١٧٢.........ارهشلاولصفلاوماعلادعننحنومتليوهللاىلإمامتزفملعلابا

١٥٦.........ىلاعملاىلإشهيالليخباولاقلاملايفىتفلادصتقااذإ

_

.حيحصنسح:لاقوةيراسنبضابرعلانعيذمرتلاونابحنبارةحجامنباومكاحلاودوادوبأهاور١(

(عجارملا)
.ظفللااذهبهجرخنمدحنمل٢)



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكوميفةيضابألا
؛١........ربخلاوءابنألاوثيداحألاينمهلقانتامينمتدهاشلاذإ

١٥٦.........اهاوسىلإتالمعيلاةشفاقيضمضرأيفتفخاماذإ

١٥٦.........لاغكسبمإالوفرسالبادصقكيديدمتنأكلىرأ

١٧٢٣.......ىرحألابَرحلللامهإلاوكرتلاامفايلايلكيلعىصحتاهنإالأ

٤٢٣........دوقولاابهلمدقىغولازانترضأنإ

٣٦٢.....ءانبجلايعلباضرأايفتمظعةبيصم.ءالبلاىلَعةايحلانإ

؛٠.......ركذلاةماصمصلاوثيللاانأاهفيربخنعوينعهلئاستنكنإ

١٧٧........بولجملاىدرلاردقهبىدوأ!بويأاي!بويأاي!بويأ

٣٤نوبزلابرحلاىوسب

١٧٤.........ارونتمستاهبارونتقرشأهبةجهبوالامكوهزتىقروهب

٢٩٢.........ناعجشنمليخلالهأبمركأبمعصميداولويخمهعبتت

١٠٦١.........يضقنتالشاعنمةجاحوهتاجاحءرملاعمتومت

١٧٩.........نمحرلانمالضفهنيدلينادهيذلاهللدمحلا

١٧٤.........اركذمهعيطأرصعلااذيفحبصأفةثاروميوقلانيدلاوملعلاىوح

١٥٦..........لاصوبشننمهوزعاذإىتحهادننوبلحياًغادخ

١٧٤.........ارجنمهبمركأواعرفهبمركأفةداسوماركخايشأهتلالس

٢٤٦.........اهاربةتناهللاضرأو5ذبريقبشيعتنملتبجع

١٥٦.........اهاوساسفندجاوبتسلوضرأباضرأادجاوكنإف

٢٩٢ناطيشلاركاسعتمزهناف

١٧٢٣.......ىربكلاوةريغصلاىسنتالوشقانوادهاجكسفنسايعلاابأبساحف

١٠٦........لاحفلامومذمدعبراصومتشلسيدقتدعباوداعف

١٧٤........ارذننطفرهامهيقفلكفهبسحفمولعلافيهانتلاهيفف

العدقيذلاربحلالهسوبأهرصعأأفهاتأنمرذعامف ١٧٤........ارخف

١٥٠٦.......اهانبنميكبترادلالخواهنعتفخنإاَهيزفكسفنف

٢٠٨.....هيفريخالمكباوبأىتأاذإةيقفلانإهيقفىلإننكرتالةلاقمريمألللق

١٥٦١..........لاحلكيفهلهأبوهباربصوةبرجتمدآنباىفك



ةلماشلاسراشفلا:_)خيراتلابكومينةيضابآلا

٤٣٢.........لامألااهنودباقْلبتنأجتزتال

؛٠..........رعتستبرحلارانوءاقللاىلإيسرفىَلَعودعأذإيزدهنل

٣٦٢.........ءاولضييرقلللمحأتودغلةبابصميعنلاسأكنمتقذول

٤١........ردتبتتاماهلاوبرضأفيسلابذإةدبلبيركةدهاشتنكول

اميرعشتيلايفىرخأاهدعبتلبقتساوةنستضم ١٧٣.......ىرشبلاهبءعيجت

؛٠.........رختفمدوجلابرختفليقوفامفتلأسنإاًمأنولوطلآنم

حورت ١٥٦.........يضقنتالشاعنمةجاحوانتاجاحلودغنو

٢٦٢.........ءاقرولالزاغيضايرلانيلانمّمنمريمألاعمريمألاأشن

١٥٦.........لاقَملانسحنمهيفكلايفادوجماوقلاحماسوهنإو

؛٤٣.........بورحلادجملااَنْئِإنيَيمَتالمذقتو

١٧٤........اريمعمهبنكوألكمُهزَقوومهقوقعرذاحظافحلاوكخيشو

١٧٤.........ارهجالوارسيصعتالمهلنكوةرشعننسحأهآلايفمهرشاعو

؛٠........رذيالويقبيالتوملاهدحيفهبسوؤرلايرفأمراصيدييفو

٣٦٩.........ارافسأريعلانيبلمحيريعلاكاهنزختفحصللاعماجنكتًالو

؛٤٣..........بوئتاليلاعملاوبوركلاملسلاىدلو

١٥٦.........هرفاحباهنعَلكترادتسااملفهظحملسلاوبرحلللجعتسمو

درينمو ٢٧١.........رظنيزاندالبىلللصيربخلااذهقيقحت

٣٦٢.........ءاقشوةضاضمةايحلايضقأاْبذعمحانجلاصوصقمتأشنو

؛٣؛..........نيحتافلادونجدقنيملسملابابشاي

5

بلكلا

٣٤٧....................رئازحلايفةيضابإلا



ةلماشلاسراهفلا("_)خيراتلابكومينةيضابألا

٥٠٢٦،٤١٦...................ايقيرفإلامشيفةيضابإلا

\٦٥ ٦١ ٥٧-۔٥٩\ .٥٣ ٤٥١ -٤٨ ٤٤٢ ٢٧ ٤١٩ ...................... ةيضايرلاراهزألا

١٠٢

٢٦٢...............ةيلامشلاايقيرفأوايريجلأ

٢٢٢.......يرئازجايةضابإلافرعتْمَلنإ

٤٢٨.............ىسيعنبرمعلةقيقحنايب ،٤٢٥ ٢٥١،

١٧١٧...............يكلاملاريغصلانباخيرات ،١٠٣ 0١٩

٢٨١.....................نودلخنباخيرات

١٩...............رئازحلايفةيضابإلاخيرات

١٠٣زوبددمحمريبكلابرغملاخيرات ،©٩٧ ........0١٩

٢٥٢يقيرفإلالامشلايفمالسإلاةفسلفخيرات

٤٦٢٨..........................يلاهألادينجت

١٨٣ ١٨١۔ ،١٧٨-١٧٩ ©١٧٥ ١٧٢ .......................... ةمئألامجارت

١٧٧بيبحنبعيبرلادنسمبيترت .........١٧٦،

١٧٨..................ةيضابإلالاجرةمجرت

١٦٩....نوفلخنبفسويبوقعييبأتاقيلعت

١٧١٦-١٧١٧.......متسرنبالميركلانآرقلاريسفت ١٥٢٣

٤٢٣٢........................ةديهشلاسنوت

٤٦٢١..............مالسإلايفءاسنلاتارو

١.تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا ٦٣

٩٥١......................رظنلانبامئاعد

١٧٨...............نينمؤملاليبسىلإةياعدلا

٧٧١=۔٦٧١..........لوقعلالهألناهربلاوليلدلا

٩٥١............ةيردقلاىّلَعدرلايفةيئارلا

٤٢٩..................يدارقميهاربإةلاسر



ةلماشلاسراهفلا(:ئ_)خيراتلابكومىفةيضابألا

٢٤٩............نامحيبميهاربإجاحلاةلاسر

٣٤٧................ضويبخيشلاةلاسر

.................٣٠٠شيفطابطقلاةلاسر

١٦٩.............ةوعدلارادلدجسملاةلاسر

.........١٧٧دنسملاباتكلاجريفةلاسر

١٧٤....................باَريميداوةلاسر

٢٢٧ ‘٢٠٨-٢٠.٩ ١٩٠ ١٧٩ .٢ 4٧............................... ريسلا

....................١٥٩فاصونباحرش

٩٥١................تالاهجلاباتكحرش

٣٥١ 0٣٤٩ ......................... رئازجلاءارحص

0١٩١١ 0١٧٣ إ!١٦١-١٧٦٣، ،١٧٥٧ ١.٣ ه٦‘ ينيجردلاتاقبط......................

٢٣٤ :٦٢٠

....................١٧٦-١٧٧فاصنإلاولدعلا

٢٩٢ ٦٢٨٨-٦٢٨٩ 0٦٢٨١ ،٢٦٩-٢٦٧٢٢ 0١٨٦ ..........نًالجراَوخيراتيفنابلانصغ

........................١٧٧برغملاحوتف

....................١٧٦ةيزاجحلاةديصقلا

٢٢٢...........................نيتملالوقلا

.....................١٥٧عيبرلايبأباتك

....................١٥٩ةعاطتسالاباتك

٤٠١ ٣٠١٠١ 3٦٩٧ 0٦٢٧٠ ،٢٦-٢٦١. ٦١ ........يتدملاقيفوتدمحألرئازجلاباتك

.٤٦٤

١٧٢......................تالاؤسلاباتك

١٧٨.......................هقفلافباتك

.............١٧٦-١٧٧ينالجراوللنيرحبلاجرم

٢٢٢........................دومحملاكلسملا



١٧٩..مويلاىلإهنمةيضابإلالاجرلنيدلادنسم

٢٨١.....................نودلخنباةمدقم

.................١٥٧ءايركزيبأتابتاكم

0٢٦١ ‘٢٠٠ 0١١٧ ٥٩-۔-٦١‘ ،٥٢٣ ،٤٩ ١٩-۔٢١، .............رئازجللماعلاخيراتلازجوم

٤٦٢٤

٩٥١...َقَحْلافلاخنمَلُكىلعدرلايفزجولل
٢٩١ ................................زجوملا

٣٦٧..................ايبيليفيفاقثلاطاشنلا

٢٩١عافدلاةرامإجذومن .....................٦٤٠،

٤٠٦٢-٤٠٢٣ 0٣٣٨ ،٣٢٠٠١ ،٢٩٧................. ةثيدحلارئازلاةضهن

٣٤٧ ،٢٤٦ ،١٨١ ................................. لينلا

2

مالعألا
0١٢٧سيدابوبأ،ينتشكيلاسيدابنبتخأ ٩٠٢-۔٧٠٢.................١١٠=١١٦،

..................................٣٥رغصألاميهاربإ

.................................١٨٤دمحأنبميهاربإ

سابعلاوبأڵبلغألانبميهاربإ ١٤۔٠٤،٦٢۔٥٢..:................

١٧٢٣..........نامجيونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإ

..........................٢٤٦نيمألاحلاصنبميهاربإ

..................ناظقيلاوبأ«ىسيعنبميهاربإ
٠.٥ ١٧٣-١٨٧ 0١٦٣ »٧٠٢۔-٢٦٨٦٦4٤

٣٠٦ 0٢٩١ ‘٦٥٧ ٢٤٤ .٢٦٢١

٢٥٢................................. ذاعمنبميهاربإ



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

٤٤٢٣38٤٣٢٣©،١٢٤...................................يدارقميهاربإ ٤٤٢٩

.......................................٢٩٠ريثألانيا

سابعلاوبأ©بلغألانبميهاربإ:رظنا.....................................بلغألانبا

٢٩٤................................ةزيعماجاحلانبا 0٢٩٢

......................................٤٣٠دادحلانبا

٥٢٣...............................يكلاملاريغصلانبا ٥١ ٤٨-۔ ٤٢ ٦٢٣ك١١ « ‘٧ب٢٣۔-٧٦٥٩

١٠٦١ ٩٢ ٨٢-۔٨٨\ ٧٨٧٦

......................................٢٣٦ةلباقلانبا

٨٥....................................يطساولانبا

٢٤٠......................................بالجنبا

......................................٤٣١لولجنبا

نبا,. ٠٤٤........................................ةدخ

٣١٢نودلخنبا ،٢٨١ ،٢٧٢٢ ١ .....................................٠٠

٩٧....................................مالسنبا

نولوطنبدمحأنبسابعلا:رظنا...................................نولوطنبا

١٨٢............................نايزوبأ،زيزعلادبعنبا

١٨٢،٢٨٦......................................مهالعنبا

يقرويملاقاحسإنبىيحي:رظنا.......................................ةيناغنيا

......................................٦٢١ةلأسمنبا

٨٨-۔-٧٨.......................................٨٥«ةدرونيبا

١-١٥١...............ءايركزوبأ،يراوهلانيمكونبا ٤٨

شيفطاقاحسإوبأ ...........................٤٣٢ \٣٣٦ ‘٢٥٩ 0٢٣١ \١٧٨ ١٧٥،

٨٦٣.............................ينراشإلاقاحسإوبأ

٩٦...........................ييالدبألانسحلاوبأ

يخامشلا:رظنا............................يخامشلاسابعلاوبأ

٢٣٥يليليولاسابعلاويأ ..............................١٩٧،

٥٤١-٤٤١.................................دوادنبزعلاوبأ



ةلماشلاسراهفلا)_'٦(خيراتلابكومينةيضابالا
١٧٦١............................يداربلامساقلاوبأ ١٦٢٣،

٧٢ ،٩١-٩٢ 3٥٥-.٦ ٤٥-۔٤٧؛ 2٣٩ اليقظان......................................٢١، وبأ

‘٢٤٥ ٢٤٠ ٢٢٩ ٢٢٦ ٢٢٢ ١١١ ٠٦

.٤١٦ .٤٠-٤.٠٠؛‘ ٣٣٦ ٢٩٦١ ٢٩٢٣ ٩

٤٣١-۔٤٣٢

ىسيعنبميهاربإ:رظنا.....................................ناظقيلاوبأ

٦٤،١٤٨..............................قيدصلاركبوبأ

١٤٨‘٢٩۔-٤٥،٤؛٧-٤٤.................باهولادبعنبحلفأنبركبوبأ

١٩٧يغاوزلايحينبركبوبأ ............................١٩١،

..............................١٩٧يتالسولارفعجوبأ

٧٩-۔-٦٩................................٤٩©يلبقلادووادوبأ

٧٩۔٥٩...........................يسمادغلاراردوبأ

٣٤٢يمومسلاءايركزوبأ .............................٢٤٠،

.........................١٣٠روسميبأنبءايركزوبأ

٣٤٠ ،٢٢٧ ٩٧١ .................................. ءايركزوبأ

زيزعلادبعنبا:رظنا...........................................نايزوبأ

.......................................٥٩قباسوبأ

٢٨٠.................................ينارجايلاحلاصوبأ

١٩٤...............يبعصملايثركلانمحرلادبعوبأ 0١٥٩

٣١١ ،٤٥ 2٤٠ 0٣٢ ............................. يناجحلاهللادبعوبأ

............................١٦٥ديعسنبهللادبعوبأ

٤٥.............................يعيشلاهللاديبعوبأ

٧٠١=٦٠١................................جرعألاةديبعوبا

.............................٤٤١حارحجلانبةديبعوبأ

٢١٣........................................ةديبعوبأ

.............................٢٩٤ةجاوخنبزيزعوبأ

.........................٢٩٢٣.جاحلا‘ةجاوخزيزعوبأ



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

ينلادّمَحُمنبهللادبع:رظنا..................................يونللادمحموبأ

٢٠١©\٠٩١.............................يفيرزنولادُمَحُموبأ 0١٩٩

دُمَحُموبأ يقزيلاىسيعنبناميلس:رظنا................................يقزيلا

.........................١٨١زيزعلادبعنبدُمَحُموبأ

٩٦...................................صادرموبأ

٢٩......................................دوعسموبأ

٢١٩فورعموبأ .....................................١٩٠©

روصنموبأ،سايلإ:رظنا................................سايلإروصنموبأ

١٥٧......................................دودوموبأ

٩٦..........................يصمصمتلارصنربأ

...............................١١٧يجراخلاديزيوبأ

١٨٢.........................ينالجرولاحلفأنبدمحأ

١٨٤..................................بويأنبدمحأ

...................................١٠٦ريشبنبدمحأ

١٢١٥-0١٢٩سابعلاوبأييجردلاديعسنبدمحأ 0١١٧ 0١٠٩١-١١٠ ٩٢ ...............٦٦،

.0١٦٨٧-١٧٥ ١٥٧-۔١٦٤\ 0١٤٧ .١٤٢ ٣٦.

-٣١٠. .٢٢٣٥٦٢٢٠-٢٢٣٦ ٢١٧٦ ١٩٧ ٩١

٣٦١١

٤٤٠..........ساوحلايسديقعلا،قزارلادبعنبدمحأ

٣٩،٢٥٥...............سابعلاوبأركبنبدُمَحُمنبدمحا ٢٣٤ .٢١٩ ١٧٠‘

٣٠١-يدملاقيفوتدمحأ 0٢٩٧ ٦٢٦٠-٢٦١١ 0٢٤٥ ٢٤ ................................٨٢١

٠ ٤٢٤ .٤.٥ .٤.١ ٩٥ ٣٠٢.

.................................٣٦٧رمعراتخمدمحأ

.................................٤٣١نيسحلالوحألا

٧١................................ةفرعنياتخأ

١٧-٠٧...................................ركبيبأتخأ

......................٣٦٩رهاطربأكىلاطيخجلاليعامسإ



ةلماشلاسراهفلا[١١)ةيراتلابكومينةيضابألا

٢١٩.....................رهاطوبأ،ءايركزيبانبليعامسإ

٢١٨...............................سابعلانبليعامسإ

-٢٨٨ 0٦٢٨١-١٨٣ ،٦٢٧٦-٧٧٢!٢ ،٢٧٠-٢٧٣...................... حلاصنبميهاربإجاحلامازعأ

٢٩٢

٥٦....................................(ذاتسأ)حلفأ

١٣٧١-١٣٢٩........................نسحلاوبأ«يساغداملاحلفأ

٤١..............................سابعلانبحلفأ

0٩٠ 0٧٨ ،٦٢-٦٨ ٥٦۔٥٤‘ ٤٤-٦‘؛، ،٢٩............................. باهولادبعنبحلفأ

«٣٦٨ ٬٣٦٢ ٣٣٦ \١٥٢ ١٧١٧ ١.٠١-۔٧٠٢‘

٤٤٣ ٦٨-٬٣٦٩

٣٦٨ .٠؛٤، ‘٢٥ ،٣٦٢............................... روصنموبأسايلإ

٧٧...................................ركبيبأمأ

......................................٢٥٦سوطاممأ

٣٤١۔١٤١......................................نسكاممأ

١٤١.......................................فسويمأ

٢٦٥...................................سيقلاؤرما

٤٤١رداقلادبعريمألاديفحدلاخريمألا ...............٤٣٢،

٤٥٨رداقلادبعريمألا ................................٤٢٩،

................................٤٣٢ميركلادبعريمألا

.............................٢٦٠نارمعيبأنببويأ

٦٧١،٣٦٨....................ناميلسوبأ،ليعامسإنببويأ 0١٧٧

٩٦نسحلاابأسابعلانببويأ 0٤٦ ......................٢١،

١٥٠................................ومحنببريأ

١٨١.......................................دمَحُمااب

٣٠4............................يناولعلاىسيعهباب

.........................١٨٢حلفأنبدُمَحُمنبدمحاب

يررابلااشابناميلس:رظنا........................................ينررابلا



ةلماشلاسراهفلا('_)خيراتلابكومينةيضابألا

٤٨١-٣٨١....................دوادجاحلانبىسومنبةساب

٤١٨:...................................يكرتلااشابلا

١٨٤..............................جاجحلانبرومعاب

0٦٢٢١-٢٢٢ ٢١٥ ،٦٢١٠-٢١٦٢ ٢٠٧ ،١٨٧...................... رمعنبنمحرلادبعيلكاب

‘٢٥٢ ٦٢٤٤-٦٢٤٥ ٢٣٤ ٢٦٢٩٢٢٦-٢٣٦١

٥ب٣٧\‘ :٢٣٤٩-٢٣٥١ ٢٧٢٢ ٣٤٦ ٢٦٢ .٧

٤٤٣٤٤٢٤٣٧١٣٨١

١٠٥............................يفيرش،نولعنبجاحلاب

..........................٢٢٨ديعسنبدُمَحُمجاحلاب

.....................................٢٤٦رئازلاياب

٤٢٨ ،٤٢٢ .......................................... (م)لينورب

٦٢٠١-٢٠٣٢ 0١٩٩ 0١٩٠ ،١٧١........................... مساقلاوبأ"يروطغبل

١٩٠..............يئاطسرفلايسوفنلاركبيبأنبركب

رمعنبنمحرلادبعيلكاب:رظنا.............................................يركبلا

١٨١........................................ديمعوب

٤٣٢......................................... صاروب

٤٣٣......................................... ةبيقروب

٤٣٠..........................حلاصنبدمحأشاعنلوب

٢٧٢٢.......................................يسنوتلامريب

6٤٣١ ٢٤٧ ٣٣٦ ٣١٢ !٢٢٣٠ 0٩٢ نبميهاربإضريبعمر.............................٥ه3٦

٤٤٢

.....................................٤٠٤ناستوُأمات

٢٥٥يطوشلملاىسيعنبنيروغبت 0٢١٨ ٧ا١٩©، .....................٩٢،

..............................٤٤٠.....ميهاربإنيشرت

٣٦٨ريخلاوبأ،يغاوزلانيزوت ،٢٠٩ .........................٣٥،

٣٥١ توماس...........................................٣٤٩،

.....................................٣٦١٨(ةدج)رباث



ةلماشلاسراهفلا()_٧١ةيراتلابكومينةيضابألا
.........................................١٣٨تغاروزاث

........................................١٢ديزنبرباج

١٧٥.....................................ظحاجلا

٤٩٢-٢٩٢٦.................................نامحبنبلولج

٢٩٧حلاصوبأ،نايرُمَينبنونج ،٢٦٥ ٤١٩٧ ،‘١١٩-١٢٥ ......................١١٠،

....................................٤٢٣١نامريتلوج

٦٤٢۔٥٤٢٦...........................نامحيبميهاربإجاحلا

٢٤..............................ديلتنبثراحلا

.................................٤٣٢يدادغبلانسح

يابلاحلاص:رظنا...................................يلتالودلانسح

٢٩٥.....................باهولادبعنسحنسح 0١٧٧ 0١٧٥

٤٢٤.....................................اشابنيسح

٧٣٢...................................نيقلبنبدامح

١٣٧١....................................ؤلؤللانبومح

٢٤٠...............................يلكابدمحابنبومح

......................٤٠٤........راخفرمعنبومح

.....................................٢٩٢جاحلا،ومح

٢٧٢ ............................................ يومحلا

٩١٦١،٢٦٥=-٨٦١.........................ةمحروبأ،يكشيلانينح

.................................مداخلافلخ
0٨٧ ١٩۔-٠١٩٨٥

حمسلانبفلح
٩٠ ................................٣١(

.................................٣٠١روغبأنبةفيلخ

.................................٤٢١رامعنبةفيلخ

٢٤٠..........................خابط،ميهاربإنبدواد

....................................لهسيبأنبدواد
٢١٩١ ٢٣.

.........................................زوبدلا
زوبديلعدمحم:رظنا..

نامحد
......................٠٠٠٠٠

٠٣٢۔-٨٢٢...............



ةلماشلاسراهفلا_٧٢١_[_)ةيراتلابكوميفةبضابألا
ديعسنبدمحأ:رظنا.......................................يييحردلا

٣١٠.......................................... ارسوح

٣٤٩........................(لاشراملا)ساماد,يدقود

٥٢٦٤........................لارنخجلا،وينريفودروتالود

٩٧.......................................قيقرلا

.......................................١٩٧يرنورزلا

٦٣٢٢...........................................قيرز

١٩١............................۔ءايركزيبأنبءايركز

٢٧......................................تباثنبديز

٢٧٢...........................نيدلارون،يملاسلا ١٧٥،

٧٢٤.......................................(م)قيتس

٩١٢....................................وامفيينبدعس

٤٤١........................................... دعص

٢٢٢............................يبرحلاييراعتلاديعس 0١٦٢

١٣٣..................................ميهاربإنبديعس

١٦٢٠-١٦٢١........................حونوبأكليغنزنبديعس ،٣٥٤ ١٦٢٨

١٨٤..........................يوداجلايلعنبديعس

٢٠٠،.......ديعسيمعيريخلاةديمحوبنبيلعنبديعس 8٢٤٢ ٦٢٢٧٢-٢٨!،ك ٧١٧٩-١٧٨٠

٣٤٣ :٣٢٤٠ .٣٢٣٢ -٢٢.

٨٢١،١٣٠-٦٢١...................حونوبأ«يتازملافلخينبديعس 0١٦٨

١٨ ©١ ٦ ،١ ١٦٢-٤................................... دعسنبةملس

٧٢ ٦٧ ٥٧-۔٦٣‘ ‘٤٨-٥٣ ٢؛٤، ٢٧ الباروي............................١٩، اشابناميلس

٣٦٩ .٢٢٧٢٧١٠٢٣-٢٢٨٧

٤٤٣...............................دوادجاحلانبناميلس 0١٠٥

٦٢٥٩-٢٦١٠.....عيبرلاربأيتازملايسانطفلاهللادبعنبناميلس 0٢١٩ ١٩٧،

١٨١،٣٤٢٣.........................يقزيلاىسيعنبناميلس .٢٤٠،

..............................١٩١سوطامنبناميلس



٦١٥٣.........:..........يسوفنلاراردمنبناميلس

-٦٢٢٣٥ ،٢٢٠ 0١٩٢ 0١٥٧ 0١٤٢ الربيع.....................١٣١۔-١٣٢، وبأ\فلخينبناميلس

٢٣٧

٤٤٣فسوينبناميلس ..............................٤٣١،

.........................١٧٩يقوزرملاهللادبعناميلس

...........................٣١باطخلايبأنبحمسلا

........................٤١٧سماخلالراش،ناكلراش

..............................٢١٤يسيردإلافيرشلا

١٢١.................................لتلابيعش

٧٢۔٦٢......................يرصملا[فورعملانب]بيعش

١٧٠۔١٧٦& ،١٦٢٣ ‘١٥٧ 0١٢٩ ١٠٣ ،٩٧........................... سابعلاوبأ،يخامشلا

٢٥٨ :٦٥٤ ٢٢٣٥٢٠٧-٬٢٢٣٧ ١٩٠٤٩

٣٦٥ :٣٦٢٣ ........................................ يقوش

٢٢٠...................................جاحلابخيشلا

.....................................٢٤٤-٢٤٦يابلاحلاص

....................................٤٣٩يقرخلاحلاص

١٨٤.......................نمميهاربإجاحلانبحلاص

٢٦٣٤...................................ويسويسحلاص

٨١٢...............................حلاصنبولعيحلاص

٠١٦٥-١٦١٦....................................يتازملاحابص

٦٨۔٥٨..............................دّمَحُموبأكيفريصلا

..................................٤٤١دايزنبقراط

٢٥٢٣-٢٣٥٦................................ذاعمتنبةشئاع

٢٧٢٤ ‘\٩٤-٩٧ ،١٨................................ ىتاردسلامصاع

٢٣٠...............نكاسوبأ،كيخامشلايلعنبرماع

نولوطنبدمحأنبسابعلا
٣٦٨ ٤٤١٤٠ ....................٢٣٤-٣٦

...............................٣١٠بويأنبسابعلا



ةلماشلاسراشفلا[٧؛_)خيراتلابكومينةيضابألا

٣٦٨....باطخلاوبأ،يرفاعملاحمسلانبىلعألادبع 0٢٧٤ 0٢٦١ ،٩٤-٩٩ 0٤٢ ٢٤،

١ريطغمنبديمحلادبع ............................٤

٩٦............................ينازفلاقلاخلادبع

١٧٥...........................يلاليحجلانمحرلادبع

٠٠١-٨٩..................شيرقرقصلخادلانمحرلادبع

١١٧يسرافلامتسرنبنمحرلادبع 0١٠٥ 0١ ٩٥-٠٠ ،٥٧ ،٤٢-٤٩ ....................٢٦،

٠٤٤.............................رمعابابنمحرلادبع

٢١٩..........................نوجزونبمالسلادبع

...............................٤٣٢يلاعنلازيزعلادبع

٣٤٧نيدلاءايض،ييمثلازيزعلادبع ‘٢٤٢٣ ‘٢٢٣٥ ،٢٤٦ ....................١٨١\،

٨٥-٨٦زوألانبزيزعلادبع ..........................٧٨&،

٣٠٦....رامعوبأ،يتوانتلابوقعيوبأنبيفاكلادبع 0١٩٧١ ،١٧٧ ١٥٨-١٦٣‘

.................................٢٢٧ينورابلاهللادبع

٢٣٥.................................يرمدلاهللادبع

٣٤...................بلغألانبميهاربإنبهللادبع

٢٢٠...................................ريمألانيهللادبع

...................٢٢٧يرامزرولاروصنملانبهللادبع

٦١١،٢٠٨.......................دمحموبأ،رباجنبهللادبع

١٤٢.............................قطسابعنبهللادبع

....................٢١٧دُمَحُموبأ«ىسيعنبهللادبع.۔

٢٥٤................دمَحُموبأ،نللادُمَحُمنبهللادبع 0٢٣٦

٣٦٨‘٧٥١۔٢٥١...دُّمَحُموبايتاوللارصاننبدُمَحُمنبهللادبع 0١٩٧ ٬١ ١٤٨-٤٩

.......................٢٠٠ييجتلادوعسمنبهللادبع

........................١٠٦ةبيتقنبملسمنبهللادبع

٣٥٥يسارلابهونبهللادبع .........................٤٢،

٣٦٨يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع .٧٩ .٤:-٥١ك .....٦٢٦-٢٩©

.............................٢٣٦يقازملازانمنبدوبع



٦٢٧٢ ١١٧ ٥٩-٦١ ٥٢٣ ،٤٩ .٢٤ ،١٩-٢٠.................................. كاعكلانامثع

٤٢٤ ٣٠-٣٠٤‘٣٦١.٣١٠-٣٦٤. ٢٩١

٢٤٥.....................................اشابنامثع

........١٧٠-١٧١ورمعوبأ،يغراملايفوسلاةفيلخنبنامثع

..............................٤٦نيرونلاوذنامثع

...............................٤٤٠يديهملانبيبرعلا

١٤٤....................................عفاننبةبقع

٢٩.................................ناولعنبناولع

٢٣٥٥-٢٥٦١ ١٤٨ ،٢٧ ،١١............................... بلاطيبأنبيلع

............................٣٦٨ينامعلادمحأنبيلع

....................................٢٥٦صاعلانبيلع

٢١٩.........نسحلاوبأ«يسوفنلاينايسولارزخنبيلع

............٢٤٦..........جاحلا©فيطللادبعنبيلع

٨٢٢......................................ماوعلارمع

٢٠٩ 0١٨١ ،١٤٨ ٤٦ .......................٦٢ً؛‘ قورافلاڵباطخلانبرمع

٩٦٢،٤٤٢................لقعموبأدمحأجاحلانبدوادنبرمع

٢٤٨زيزعلادبعنبرمع 0٢٣٨ ...........................٨١٧}،

٤٢٨يسوفنلايتريمدنتلاىسيعنبرمع ،٢٥١ ................١٧٩\،

٤٤١(يقرويملابتاك)ورمع ..........................٦٢٦،

....................................١٦٩يمانلاورمع

نبةديمحوبنبيلعنبديعس:رظنا......................................ديعسيمع

....................................٣٠٠.ىسيعيمع

............................٢٢٥يفرطملاميلدنبنانع
٢٧٢............................................ يشايعلا

٤٤١=٣٢٤١.................ىسوموبا"جاجحلايبأنبىسيع

١٦٣...............................دمحأنبىسيع

٣٤٣ؤ١٨١-٩٧١.............يدهموبأ،يكيلملاليعامسإنبىسيع .٣٤٠ .٢٣٣٠-٣٢٣٢ ٢٢٧.



ةلماشلاسراهفلا[)_:٧ةبراتلابكوميةيضابالا
١٥٩..................ىسوموبأ،ءايركزنبىسيع

..........................٢٢٢جاحلا(مساقنبىسيع

٦٢٣٥-٢٢٣٦.................ىسوموبأنسكوصرينبىسيع

...................................٤٢٣١ميهاربإةفارغ

٣٥٦ ............................................ ةمطاف

...........................٣٦٩رصنوبأحوننبحتف

٣٢............................ثافن،يسوفنلاجرف

١٩٩................................يريبعجلاتاحرف

.............................١٠٠شنوفدألانبةليورف

١٩١-٠٩١...............................ءايركزوبأليصف

٢٢٣٥..................................رانلفنبلوفلف

٢٢٢.................................يخامشلامساق

٧٢٢.................................جاحلابنبمساق

٣٦٥ ناطحق.......................................

شيفطافسوينبدمحم:رظنا...................................ةمألابطق

٤١يغاوزلاةملسنبنافطق .........................٣٤،

كاعكلانامثع:رظنا.........................................كاعكلا

.....................:.........٤٢٦ياربيدنادنموكلا

٥٢٤...........:.....................نودنارتنركلا

الانامقل ٢٣٥.....................................

٢٦٢............................مياشربنافتيرغرام

٦٢٢٣٥ ٦٠٢٣ ١٥١-۔١٥٣‘ 0٧١٤١-١٤٧ ،١٣٨................................ ريخلانبنسكام

٢٨٩

٣١٤................................سنأنبكلام

..٤٢١....۔........................ناميلستنبةمام

٣٦٥ ........................................ يبنتملا

١٠١..................................يراوهلامكحُم



.ةلماشلاسراهفلا)_٧٧(خيراتلابكومينةيضابألا
٣٣٤۔٢٣٤...................................يييمثلادًّمَحُم

٢٦٤.....................................وناببدًمَحُم

٢٢٣٢‘٥٨١-٢٨١.....................يعصملامساقلايبأنبدًّمَحُم

٧٦©٩٥......................ناظقيلاوبأحلفأنبدًّمَحُم

٤٣٠................................ىلعألانبدّمَحُم

٢٣٧......................هللادبعوبأ،ريخلانبدّمَحُم

.١٣٢٧-٧١٤٠ ٣٤ ١٢٩-١٣١ذ .١ ١٧............ هللادبعوبأيئاطسرفلاركبنبدًّمَحُم

0١٩١٧-١٩٩ 0١٩٠١-١٩٢ 0١٦١٦-١٦٩ ١٥١

.٢٧٧ \٢٥٢٣ .٢٢٨ ٢٢٠ ٢١٢ ٢ ًھ٦٢.٤-٠.٦

٣٦٨ \٣٢١٩ \٣٢١٥ ٢٣-۔٢٠٧‘ .٤

٩٧١،٣٦٩............هللادبعوبأكورابلاءايركزنبدًّمَحُم ٢٢٧‘،

٢١٢...........هللادبعوبأ،يسوفنلاناميلسنبدّمَحُم

....................١٩١سوطامنبناميلسنبدّمَحُم

......................١١١-١١٦تخبأنبهللادبعنبدّمَحُم

٦٢٣-۔٩٢ 6\٥٤-٥٥ 0٤٤ ،٢٣١................................... ةفرعنبدمحم

١٥٥.............................ةمصعنبدّمَحُم

٧٨-۔-٥٨،٧٤.........................يراوهلاةلاسمنبدَّمَحُم

١٥٦...................هللادبعوبأكرصاننبدّمَحُم

٩٦..............................سناينبدَّمَحُم

.٢٢٢٧-٢٢٣٠ ٢٢٢ ٧٨١ ..........................١٧٢-۔0١٧٤ شيفطافسوينبدمحم

٣٤٣ .٣٣٦٤-٣٢٣٦ ‘٣-٣.٠٤..

٦٢٩٢-٢٣٣٥ 6٢٤٠ ................................. ةشوشوبدَّمَحُم

0١٨٧ ١٠٢٣ ٤٩٧ ٧٧ ،٧٢ ٧ ،٦٢٣ ،١٩................................. زوبديلعدمحم

٣٢٣٨-٢٣٤٨ .٦٢٩٧.٦٤-٢٣٠٨٣٢٠٤-۔٣١٦\

٤.٢-٤.٥

٨٥‘&..............................ديلولانبدومحم ،١٩-۔٧٨٨٢،

٣١٣.............................لالبوبأ«سادرم



ةلماشلاسراهفلا(ث)خيراتلابكومينةيضابألا
٧٢٤.....................................يليبورانرم

١٩٧.......................................... يتازملا

.:..............................٤٣يسلدنألادوعسم

٧٣٢....................يرامزرولاروصنملانبدوعسم

.٩٧.................ةديبعوبأ،ةيركيبأنبملسم 0٩٤

١٤٨.................................ااحيسملا

١٣٤....................................جاخحلايلاصم

.............:................٣٠.٤نامدس.نببعصم

................................٢٣٧ضاقننبةرهطم

٢٥٢٣..................................يلعيبأنبذاعم

٢٧......................................لبجنبذاعم

..............................٣٥٦باطخلانبةيواعم

6٢٠٧ ٦٢٠٢-۔-٢٠٣، ١ ٤١ ،١٢٠ ..................................!١١٦-۔١١٤، سيدابنبزعملا

٢٣٩

٤٣٩ زكرياء...................................٤٣١، يدفم

٤٣٠......................................... ينارقملا

١٥٠١ 0&١٢١ ................................. التيلتاىسوم

٢٥٤.........................نوراهوبأ،يلَعنبىسوم 0١٧٢

.................................٤٤١ريصننبىسوم

١٦٩.................................نارحعوبأىسوم

٢٨٤مهالعيالومنبدُمَحُميالومنبرافغلادبعيالوم

١٢٧١٧..........................(ويسم)ويكسنيتنوم

.......................١٧٢يمغرولايصيكنتلانوميم

قاحسإنبىيحي:رظنا........................................يقرويملا

٣٦ه..........................................رازن

..................................٣٦٨رصننبثافن

٣٥٢٣-٢٣٥٤ ........................................... ونيلن



ةلماشلاسراهفلا[('‘_)خيراتلابكومينةيضابألا

................................١٨٤-١٨٥...بويأنبحون

..................................٨٥ديشرلانوراه

٤٢ ٧.................................... ريبورىرناه

.......................................٢٦٨:اللادره

٠٦٢...ثب.............يسوفنلايدهمنبسالفسراو

٨٦ .................................... يطساولا

-..................................٤٤٠ةيرئازحلاةدرو

١٩٧........................................ ينايسرلا

٩٦.............................سنويوبأميسو

٢٤١،١٥٤-١٤١.....:.............دمحموبأ،لاصيبأنبنالسيو

٧٣١..............................ةنارفعجنبنيرجاي

٢٤ ،٢١....”................................ زيزعوبيحي

١٧٣-لهسوبأ،نامجيونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإنبىج ١١١٧-٧١١٨

٣٦٣ ى٧٤\} ٦

٢٥٤..................ءايركزوباكركبيبأنبىي ،١٧٧ 0١٦٣

-٢٨٩ ٢٨١ ٢٧٨ ١ل٢٧ث ٢٣٦ ........................٢٢٧٢غ نبىحم يقرريملا،قاحسإ

٣٥ ٢٩٠

٢٣٤٢-٣٢٤٤يلضفألاءايركزوبأ،لاصنبىجي ٢٢٩ ٥٢٢٥ ..............٢٦٢٩،

.................................٢١٩نيمجيونبىيح
٤٥٨ ‘٢٥٢ ،٢٦٠ 2٢٥٤ :رظنا....................................يديوهىب

٦٦١۔٥٦١.................................فلخينبفلخي

١٩٧....................................... ..يتتوريلا

٢٧٢،١٩٧١۔-٦٢٦.............................ينرفيلانيدنفنبديزي 2٣٢

٣٠٢،٢٣٩-۔٦٠٢........................مساقلاوبأ،دلخمنبديزي

٣٥١۔-٢٦٥١.........................يغاوزلافلخينبديزي

..٢٦.................................بيهلنمديزي

٣٠٠روسموبأ«نيجوينباجسي ٦٢١٩۔-٢٢٠، ......................١٩٠،



ةلماشلاسراهفلا(+-_)خيراتلابكومينةيضابألا

٢٣٦٥ برعي........................................

...........................١٣٩مساقلايبأنببوقعي

0١١٩١-١٦١ 8١٠٨ 8٦٦٤ ١ك، ......................ه٤-با‘٤‘ فسويوبأحلفأنببوقعي

‘\٣٢٥٤ ٢٣٠٨-٣٢١١ ٣٠١ \٢٦٥ ٢٦٠٢-٢٠٢٣

٤٤٥٨-٤٥٩٩

١٧٢...................................روصنملانببوقعي

٢٣٩......................رزخويأ\بويأنبالغي 0١٧١ ١٢٠©،

٥٩-٦١٠ ،٤٦-٤٧ ،٤٠................................ دّمَحُمنبناظقيلا

................................١٣٣ىسيعنبلوكني

١٩٧....................................... يسارهيلا

...............................١٢يوافطعلافسوي

٢٣٦٨-٣٢٦٩......بوقعيوبأ،ينالْجراولاميهاربإنبفسوي 0٢٨٠ ،٢٦٥ ‘١٧٥-١٧٨ 0٤٨

.................١٦٤-١٦١٨بوقعيوبأ،يتازملانوفلخنبفسوي

١٩٧بوقعيوبأ،يفرطلايتاردسلاسوليسنبفسوي ،١٢٣ 6٧١ ...١٠٨-٠٩

٣٤٢٣بوقعيوبأيبعصملادّمَحُمنبفسوي 0٢٤٠ ٣٢٣٥ ٣٣٢ .............٢٥،

-٩٦ ،٩١-٩٢ ،٦٠-٦١ ٤٥-٧؛، ٣١ ،٦٢٤...................... متاحوبأ،دّمَحُمنبفسوي

٢٧٢٤-٢٧٢٥ ٢.٠٠ ١١ ٧!١ا١-۔٨ ٩٧

٧١٢....................بوقعيوبأعىسومنبفسوي

...................٢٦٠بوقعيوبأ\بوقعينبفسوي

٢٣٥بوقعيوبأؤ©فسوي .............................١٣٩،

.............................١٩١ءايركزوبأنبسنوي

.............................٢١٩نسحلايبأنبسنوي
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مع١هم.ء قرفلالئابتلامفاوطلا
٤٢٤ه...........ةيكرتلاةلودلاكارتألا .٤١٩١ .٦٢٤٤-٢٦٥١ ١٩ ٠

٩٣٥٢٣.......ةيسيردإلاةلودلاةسرادألا 0٢١٧ 0٢٤ 0٢١
نابسإلا

٤١٨ \٢٤٠ ٠.......................٢٢٨\

٣٢١٧ةيبلغألاةلودلاةبلاغألا .ي٤. ٢٤-٣٥ ٦٤ ..........١٩-٢١

٣٦٢٣.......................قيرغإلا

٤٤.......................يزبخلالآ

....٢٦٢٦يلعنبديعسيمعخيشلالآ

...................٢٢٦ىسيمرطلالآ

...................١٨١دَمَحُماابلآ

.........8٢٢٦.........نيشيريتلآ

٦٢٢........................ةنيمملآ

٦٢٢........................زايتملآ

.......................٢٢٧ةكيلملآ

......................٢٢٦تولانلآ

..............٢٦٢٦يملالخجلانوراهلآ

٦٢٢،٢٢٨........................وريولآ

٩٨-٩٩ةيومألا 0٢٦٢0٦٧٤ .........................٦٢٤٧،

.........................٤٠٥زيلحنإلا

١٧٥...................نويسلدنألا

....................٣٦٨سلبارطلهأ

٤٤٠نويروألا ،٢١٣ ....................١٧٧٦،

٦٨١......................حلقأدالوأ

٠٢٤..............خيشلايديسدالوأ



ةلماشلاسراهفلا)_'٨(خيراتلابكومينةيضابألا

......................١٧٩لياندالوأ

٤٣٢ ،٤٠٥...................... نويلاطيإلا

.............٦٢٢٧-٢٢٨نورابلآ،ةينورابلا

٨٥........................ ةكماربلا

‘٢٢٧ ٢١٩ 0٢7٠٧ 0١٦١ ©١٥٩ ١٢٠ ،٩٩ ،١٩-٢٤ ........................ ربربلا

٣٤٦ ٣١٢١-٣٢١٣ ٢٩٢٣-٦٢٩٤ ٢٧١۔٧٢؟٢ ٦١

٤١٧ ٣١١ .٢٣٦١-٢٣٦٥

٤٩٢-٢٩٢٦......................ميهاربإونب

٧٣٢....................تنيسكتونب

......................٢٣٥نيجوتونب

......................٢٩١-_-٣٢٣٥بلحونب

١٧١١......................نيحجردونب

:.........................٢٨٩رمدونب

١٩٢........................نايزونب

٢٧٨-١٢٢،٢٨١۔-٩١٢.......................ميلسونب

٢٩٢٣-٢٦٩٤ {٢٨٤ 0٢٨١ ©١٨٦٢..................... نيسيسونب

.......................١٨١يدعونب

......................٢٨٦مهالعونب

.......................٢١٩ةرمغونب

١١٨........................ةّنغزمونب

بعصمونبںنويبازيملا:رظنا.....................بعصمونب

٣١٣ ٢٧٨۔٢٧٢٩}٢٨١، ،٢٢٧ ٦٢١٩-٢٦٢١ ....................... لالهونب

٢٢٥ ورتيزلن......................6١٣٧ ونب

....................٢١٩نافسروونب

......................١٣٤-١٣٥زاَمْرَوونب



٢٩٢٣-٢٦٩٤ .٦٢٨٤ كين.......................١٨٦٢ء وونب

٢٥٢٣ .....................٠
.ليلوونب

٧٣٢.......................نتوريونب

٣٠١ 0٢٢٦ ٢٢١ 0١٨١............. نقسيونب،نقزيونب

٢٣ ٥..................... تفوطيونب

نرفيونب ٢٦٧١..........................

٢١٩ 8١٥٥ .................. نَساَجنيونب

٣٧٦ ٢٦١ \١٩١٠ 0١٤١ ©٩٩........................ ةيسنوتلا

٣.٠ .........................نويبرجلا

١٩٠......................... ةيفلخلا

باتكلاتاحفصبلغأ............ةيمتسرلا‘نويمتسرلا

٣١١©٧٩١........................نويتانزلا

٣0 .٣٥٣ ٣١٣ ٢١٣ ١٩٦١ 0١ ٤٨ ،٦٢٨....................... ةعيشلا

١٤٨ ...................... ةيرفصلا

٢٥٨٢١٣٢٠٧٢ ١٩٦١ 8١٤ \...................... ةيجاهنصلا

٣٦٣ ‘٦٢٧٤-٢٧٥ ٢٤٧ ٩٨-۔١٠٠( ٧٢-۔٧٤، 6٥٦ العباسيون.......................٢‘٤«

0١٨٨ 0٧١٢٨ &١١٩١-١٢٠ 0٧١١١-١١٢ ٤١ے© ،٢٥-٣٦......................... ةيديبعلا

٤٥٨ ٢١٨ -۔١ا!٢١_‘ ٣١٠ 0٦٢ ٢ ٩٦

٢٥١ ،٢٨٦-٢٨٧ ،٦٢٤٤-٢٤٩........................ ةينامثعلا

٣٦١-٣٦٥ ٩١ ٨٥ ،٧٨.......................... مجعلا

٢٦١ ‘٣١٢ ٦٢٩٢-۔٢٩٤، 0٢٨١ ١٥٩ ،٩٩ ،٨٦........................ برعلا

٣٦٠ الغرب..........................0٦

٢٥٤ ٢١٩ 0٢٨١ ،٦٢٣٩...................... نويمطافلا

٣١٢٣ ١٩٧ ،٩٩......................... .سرفلا

٤٥٨ ٤٢-٤٣٠‘ث ٨٤١٩٤١٦٤٠١ ٣٦٠ ٣٣٥ !٢٢٣٢ ...................... نويسنرفلا



ةلماشلاسراهفلا[_٨؛_)ةبراتلابكوميفةيضابالا
١٦١......................ةيردقلا

٣٥٨...........................شيرق

..........................١٠٠طوقلا

.......................٩٢نويفوكلا

......................٣٠٠نويتولاللا

٣١٢٣.....................نويكلاملا

٢٧١.........................ةيشكارملا

ةئجرملا ١٦١.......................

٢٦٠.....................نوقرشتسملا &،٢٥٧ ٢٣٥٢،

٤١٧نويحيسملا ......................٢٢٦٢،

٣ةلزتعملا .٢٣١٥-٣٦١٩ 2٣١١ ٣٢٠٠ ٦٢٢١۔=٢٢٢؟، ٣٣ .........................٦٢٨،

امتاحفصبلغأ٢٣٤۔-٣٢٢٦نم.بازيميداو\بعصمونب«نويبازيلل

١٧١١.....................ىراصنلا ١٤٨©

٣٠٠نويسوفنلا ......................١٩٧©

١٩٠راكنلا \١٥٤ ٤١١٧ ..........................٦٢٦،

........................٢٨ةيلصاولا

..........................١٧١دوهيلا

ح

نكامألا
١٨.......(دهشم)نتاًجأ



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابالا

٦٢٥٨»ولجآ .٦٢٥٢-٦٢٥٤ ٢٣٥ ٢٦٢٧ ٢٢٠ ١٩٩ ١٨٧ ‘١٥٣ .................١٤٩،

٣.٥ ٦٢٦١-٢٦٢٢

١٩١-٩٦»..................غيرأ ١٨٧١-١٨٨٧ 0١٧٦ ١٧٠ 6٦١٤٤-١٤٧ ١٣٥ ١٣٠

«٢٥٢ ٢٢٣٤-٢٢٣٧ ٦٢٦٢٦۔٬٢٢٧ ٢٢ ٢١٨۔-؟٦٢ ٢١٥ ٢١ ! ٩

٢٦٢٬٣١٤-۔-!٨٥ ٢٣٠٤-٣٢٠٧ ٢٩٧-۔٬٢٩٨ ٢٨٧٩-٢٩٦٢

٤١٦..............اينابسأ ٦٢٨٥-٨٦!٢٦،

٤٤٠..............مانصألا

٢٢٢.........تدرَلترغأ

٢٣٠١-٧٨١،٤٤١3٤٢٥٤٦٠0٢٠٢...............طاوغألا ٢٦٦٢ 0٢٤٤

٢٦٢................ناّرفإ

٦٢٧٢،.................ايقيرفأ ٦٢٦٣-٦٢٦٤ ٢٢٧ ،!١٧٦-٧٨ 06١٤١ »٩٨٢۔٥٨٢٦١٩

٤٢٦ .٣٦٠ .٣٥٢٣-٣٢٥٤ .٣١٢ ‘٣ ٠٣ ٢٩٧

١٧١٧١-۔٦٧١...............ايناملأ

0٦٢٦٧...............سلدنألا ،٢٦٦٢ ١٨٧ 0١٧٨ ١٧٥ ١٠٠ ،٩٩ ‘ء١٩٢۔٩٨٢٦0٩٨

٣٠٦٢.....ةّصوقنأ\ةسوقنأ ٦٢٩٠0٢٦٢-0٢٩٢

٢٧٤،؛٧-٦٩.......(لابج)ساروأ ،١٨٧=١٨٨ 0١٧٠ ،١٠٤ ٧١٠١-٧١٠٢

٢٤٧...............ابوروأ

١٦٩...............نارفيإ ١٢٣٥©

٤١٨.........ديدحلابابلا

سيراب
٤٣٢٢ ٤٢٣ :٣٥٢٣ :٤٩ ...............٠

................١٨٧١ياغاب

ةياجي ٢٨٦................

٥.......طسوتملارحبلا

٣١٤.............نيرحبلا

ردب ٩٩.................



١٥٦ ................ ةقرب

٣٢٣١-٣٣٢٣ 2٣٢٠١ 0©١٩٤ نايرب................

٣٠٨................ ةركسب

٢٧٤ ©٩٤ ةرصبلا..............0١٨©

٢٦١ بغاي..................0١٨٨

٥٠٦ ................دادغب

٢٥٦............رمعةَدْلَب

٢٨٦.............. ةيقدنبلا

٣٠١ 6{٢٩٩ 0٢٢٨ 0٢٣٠ ،٢٢٢ ................ةروتب

..........٤١٦-٤١٧(جرب)ةليلوب

٢٦٢ ٢٥٧-۔٢٥٩‘ \٢٥٦٢ ،٢٢٧ ٢١٩ ،{٢١٥ ©١٩٩ تحديت......0١٨٧ «تيدجات

٢٥٧٢............... تندقات

٢٢٣٦...........ىسيعالات

٢١٩ ............. تّساُات

0١٦١١ 0١٨٨ 0١١٩ ٩٦-۔0١٠٨ ٥٩۔-٦٦\ ٤١۔٤٨، ‘٣٥-٣٦ 0٢٨ ترايت\ترهيت\تزرَهاَت

‘٣٠.٠ .٦٢٩٧ ٢٧٥ .٦٢٦١-٦٢٦٢ ‘٦٥٧ !٣٨ ٠٦ ٩٦

٩١٦١ .٤٥٨ .٤١٤ .٣٥٤ ٣٠٨-۔٣١٣.

٢٤٨ 0٦٢ ................ ايكرت

١٩٢.......(راغ)يرعستلا

٥٩ .............تنولست

٢٦٩١-٢٩٢٣ 0٢٦٩ ٢٦٠-٢٦٢ء ٦٥٦ ٦٤٠ ............... ترقُ

٢٣٧ ............ تنيسكت

٣٧١ لتلا.................

٢٨٦ 0٢٤ 0٢١ ............. ناسملت

٤٤١ ............ تسارنمت



ةلماشلاسراهفلا_[٨٢)ةيراقلابتومينةبضابقا_.
٢٣٧٢ .٢٣٦ ١٧٠ ................ رزوت

‘٢ ٥٠ ٦٢٦٠٧ .١٩٧ ١٧٧-۔٨٨ل۔‘ ٥٨ل[ 0١٢٧٢-١٣٠ ١٨ ©.......... ...٠ سنوت

‘٣٨١ ٣٧٢٦ ٣٣٥ ٣.٨ ٣٠٦١ ٦٩٠ ٢٨١ ٦٧٥ !٧٢٦

٤٣٧ .٤٣٦٢-٤٣٢٣

٢١٧ ............... نينوت

٩٥ .............. تيغيت

٩٥ ............. تسفيت

١٦٩........سوطامابنيت

٢٣٧...........نيرازنمت

٢١٨ \١٥٥ ..............١٥٠-۔١٥٣\ لاًونيت

١٩١ ..............يلسينيت

٢٦٤....(ةسردم)ةيرباخلا

٣٩١۔-٢٩١.................وداج

جَامُعَة.................٢٥٧

٣٠٦......دشاربلابج

٢٤٦.........رومعلابج

٣٠١ 0٦٨٩ 0٦٢٦٧ }٢٦٥ 0٦٦٦٢ 0١٨٠ .....ظابأداّبُعلالبج

٢٣٧٦ ................ ةدج

0١٩٩ 0١٩٩١-١٩٤ .١٨٠-۔0١٨٤ 0١٧٠ 0١٤٣ 0١٤١ 0١٣٠ ٣٦ ةبرج................

٢٨٥ .٦٢٧٥-٢٧٢٧ ٢٦١ ٦٢٤٠ ٦٢٢٦-٢٢٣١ ‘٢١! ٦٢-۔٢٠٧‘ .ه

٣٩٩ .٣٩٥ .٣٦٢٨-٣٢٣٢ ٣١٤ ٣٠٨ :٦٢٩٧-٣٢٠٠

٢٧٢ ،٢٦١ 0١٩٩١ 0١٧٠ 0١٥٢٦ ........ (دالب)ديرجلا

باتكلاتاحفصبلغأ...............رئازلا
٢٣٩ ،٦٢٠٣ \١٧٠-١٧١ ،١٦٠-١٦١.............. ةماحلا

٤١١٦ .............. شارحلا



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

٢٦٢٢.......فوصلانصح

١٥٧ ........... تومرضح

...١٧٧١(ةسردم)ةينودلخلا

٣٧٥...........شرعلاراد

٥٩................جرد

١٧٠ .............. نيجرد

٤١٧٧اشابىفطصملهس،طويرد

٢٣٠ 0٢١٢ ،١٧٠ ،١٣٠ ،١٠٨ .......... (لبج)رمد

٢٦٢ ،٢١٥ ١٨٧ ...............لامرلا

الرومان..............٣٦٢٣

٣٥٤ ٢٦٢ ٢٣٧ ٢١٥ ٢١٢ ١٨٧-۔١٨٨، ،٦٢٤ بازلا.................٦٢١،

٣١١ ٢٧١ ،٢-٢٠٨ ٠٧ .................. ةنانز

٣١٤ .............. رابحتز

٢٠٧ ©١٩٥ 0١٩٢ 0١٦٨ ............... ةراوز

٦١ 0٤٥ ............... ةغاوز

٢٩٧٢ 0١٠٧ ........... ةساملجس

-٦٢٦٧ ٢٦٢ ٢٢٧ ٢٢٢ ٢١٥ ،٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٨٨ ©٩٤-٩٧................ ةتارئس

«٣٢٥ ٢٣٠٧-٣٢١٢ ٦٢٩٦-٢٣٠١ ٢٨٩ ‘٢٧٢٥-٢٨٧٨١ ٢٧١ ٦٩

.٣٧٢ .٣٥٢٣-٣٢٥٤

٦٠ اترس................

٢٨٠ 0٢١٤ 0٦٨ .8٥٠............. نادوسلا

٦٢٣٧ \٦٣٤ ٢٢٧ ٦١٥ ٢١٢ \١٨٧-١٨٨ ١٧٠۔١٧٦٢\ سُوف...............١٥٧،

٤٤١ ٢٨٩ .٩٦٠-=۔٢٦٢،

٩٩......(لبج)جَحْفوُس

٤٤٠.........سارهأقوس



ةلماشلاسراهفلا(٨ث_)خيراتلابكومينةيضابألا
٣٠١..............ةكبشلا

٣٦٠..............قرشلا 0٢٤٧0١٧٨ ٨٠ ،\٣٥ ٦،

٢٦١٩...............سورش ١٩٠©

٢٧٢.....ىربكلاءارحصلا 0٥

٢٦٨.......برغلاسلبارط ،٢٠٠ ٢٧٤ ٢٦١ ،٢١٢! 0١٦٩ ٩٥-۔٩٦‘، ،٤٠. ٢٤ 2٢٣١

٧٨قارعلا ،©٧٦٢ &٥٦ ..............١٧\©

٤٤٠0٣٢١١..............فطعلا 0٢٣٠٠-٢٠١ 0٢٦٢٦ ٦٦٢١-٢٢٦٣

١٦٥...............باقع

...............٣١٤ناَمُغ

ةبانع ................٢٣٨١ ٢٨٦

٢١٤.................ةناغ

٢٩٩\0©٦٩۔-٥٩.............سمادغ ٢٦٤

٤٠٨...............ةيادرغ ٤٠١ ٢٣٠٠-٢٣٠١ ٦٦٦٢ ٦٢٢٣٠ ،٦٢٢٦-٢٢٨ !٢٢٢ 0١٨٠

٤٤٠ ‘٤٣٠ .٤٢٧٢٤٦٢٤ .٤٢-٤٢١؛ا ٤١٢.

٣٩٩...............نايرغ

٦٥٣٢............نينحةوزغ

١٩٠.............ءاطسرف 0١٤٠ ١٦4٩-0١٣٠

...............اسنرف
٤٣٢٣ ‘٤١٩-٤٣٠ :٤١٦ :٣٨١ ٣٧٦ .٤٩ ٬٢٠٢٣ 0٢٨٦ ٢٤٥

٣٠٠..............وطاسف

٢٥٩..............ةسانطف

٢٣٧...............رانظنف

٢٠٨...............سياق ،١١٦ ،٤١ 0٣٤

٤٣٩................ةرهاقلا ٢٨١

ةرارقلا
٢٤٨ ٢٢١٧-٢٢٢٣ ٢٣٠١-٣٠٦٢ ................١٩٤

٥٧١...............ةبطرق



___ةاشلاسراهفلا___[١ةبرتلابكومينةيضابلا_
٤٢٣ ٤١٦ \٣٢٠٨ ©٢٦٠ ،٢٤٠............... ةنيطنسق

٢٢٢........فوصلارصق

٢٦١ 0٢٣٧ ،٢٢٣٤ 0١٨٨ 0١٢٣٠ ،٢١٢ .............ةيلاطصق

..........١٥٣-١٥٥دامَحةعلق

١١٧..........نيجردةعلق

0٦٢٧٤ ١٤٣ 0١٣٠ 0١٠٠ 0٩٩ ،٣٥ ............... ناوريقلا

٣٥٢٣ 0٣٠١ 0٢٦٢ .............. ةميركلا

١٨٢....(دجسم)ةزعةلال

١٣٣.................. ةتاول

‘٢٠٠ ٤١٩٩ 0١٨٧ 0١٣٣ 0١٢٧ ،٩٩ ٩٥-۔٩٦١}0 ©١٨ 0©٤١ ،٣١ ‘٥ ................. ايبيل

‘٣٣٥ .٢٨١ .٦٢٧٢-٢٧٥٠ .٢٥٦ \٢٦ ٥٠ ٢ك ٣٨ ٢٢٨ \٢ ٦٢٦ ٢٠٧

٤٥٨ ٤٤٦٢ .٤.٥ ٦٧

٢٠٤ 0٢٠١ 0٤١ .................ونام

٤٣٠ ٢٦٢ ................١٨٧ك يليلتم

٣٧٦ ،٣٥٧.......... ةرونملاةنيدملا

٢٨٤ ............. شكارم

٨١١..........جاجدلاىسرم

٢٧١ ٢٦٥٩ 0١٢٧ 0١١٥ 0١١٢ ةتازم................

١٠.....نييرصبلادجسم

١٠......نييورقلادجسم

١٠.....نييفوكلادجسم

٦٩١.......نتارصمإدجسم

١٥٠......تُسُهاَتدجسم

١٧٥ ٩٤ 2٧٢ ٦٥ ٦.٠ ٥٥۔-٥٧. ٤٤8٩ .٢٤ 0١٨ 0١٥ ‘٥.............. قرشملا

٤٣٢ ١٧٦ ٣٥ 2٢٣٤ 0٢٦ رصم................



__ ةصاشلاسرافلا _]2١7( ةيرشابتومفةيضابذا _
)مكتبة(.....٣٦ ةموصعملا

٢٧١ 0٢٣٥ }٢١٩ .............. ةوارغم

باتكلاتاحفصبلغأ...............برغملا

١٧٩ ىسيعيديسخيشلاةربقم

١٨٢ . زيزعلادبعدالوأةربقم

٣٧٦ ،٣٥٨.................. ةكم

٣٠١ 0٦٢٢٦-٢٢٨ ،!٢١ ،١٨١ ،١٧٩-١٨٠ ............... ةكيلم

٢٣٧٦ ................. نم

٢٦٢ ،١٨٧......... ةعيلقلا،ةعينملا
«٦٢٨٩-٣٠٤ ٦٢٦١-۔١ل٢٧، ٦٢٤٠-٦٥٦٢ ٢٢٩١-٦٢٣٣ .٢٩ ١٧٩-٠ ............... بازيم

٤٥٩ 3٤٤٠ .٣٣٨٦-٤٠٠٣ ٣٥٤ ٣٣٧١-٢٣٤٥ .٣٢ ٣٩-٤.

٢٨٩ .............. ةقرويم

٩٥.............. تولان

١٥٦.............. ةَواَرفَن

٢٦١ ١٧٠ ................ ةطفن
6٩١ 0٨٦ ٧٨-۔٧٩& ٧٥ ٦٤ ٥٧-۔٥٨. ه. .٤٣ ٢٣١٧-٣٢٣٥ نفوسة..........٠..٠٠
«٢١٩ 0٦٢١٢ ٦٢.٥۔٢٠٧‘ ،١٩٩-٦٢٠١ ١٩.٠-۔١٩٤، .١٦٨-.١٣
٢٠٧-۔٣١٠» ٦٢٩٧-٣٠٦٢ ٦٢٨٩ ٦٢٨٥ ٦٢٦٣-٦٢٦٥ .٢٢٣٩-٢٣٦١

٢٣٣٠٣١٩:٣٦٤-٢٣٣٢

٢١٤ .......ةراكهو«ةراقن

٣٠٢ ................ يلين
١ ١٨.............. تاحاولا

٣٣١ :٦٦٢٦-٣٢٢٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠. ءاسنلايداو

٢٦{. ٠٠٠٠٠٠. راغرافغيايداو

٣٣١ ٣٢٨ ٢٢٦ زقرير...٠٠٠٠٠٠٠ يداو



ةلماشلاسراهفلا_[١١_)_ةيراتلابكومينةيضابالا
٣٠١ 0٢٦٨٩ ،٢٧١........... ةيولميداو

٣٠٩ 0٣٠١ ............ةّيميداو

١١٩-۔٤٤٢ ،١.٠٨-١٠٩ .... ...ةلقرو،نالُجراو

٢٦١ 0٢٢٧ ١٥٧ ١٥٤ ١٥١ 0١٣٣ واغلائت...............١٣٠،

٢٧........... لمجلاةعقو

٤٤٠ ........... شيرشنولا

0٢٨١ 0٣١٣ ٢٨٦؟، أوران........٢٤٤، ،نارهو

١٦١١............... يدر

٢٣٠٠ &٢٤٦ ٢٢٣٠ ،٢٢٨ ٦٢٦٢٦-۔ ........ نجسيںنقزي

٢٨٩ ،٢٣٠ نرفي................

٣١ ٤ ............... نميلا
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دريرللاظانلألامتاحلطصملا

٤١١...................................نادروصمإ3نادروطسمإ 0٤٠٢٣-٤٠٠ ٢٤٢٣٧١٩٦

١٦١...........................................................................داريا

.........................................................................١٦١ندري

١٩٢...................................................................................ناوريإ

٣٦٠......................................................................عافدلا ٣٥٧}

٣٦٠..................................................ةارشلا .٣٥٧ .٧٢٣ ‘©٥٣ ،٢٢٣ 0٦٢١

٣٦٠روهظلا ..........................................................................٢٥٧،

امتاحفصبلغأ١١٧7-٤٦٢٠نم.....................................................ةبازعلا

٢.٠٤-۔-٠.٤........................................................................ةريشعلا

٣٦.........................................:................................نامتكلا . 0٣٥٧



ةلماشلاسراهفلا()١خيراتلابكومينةيضابألا

٤.٠٠......................................................ناَدروُسَميِإ«سيراكملا 0٣٩٥

......................................................................١٦١هلإ:شكي

!

فلؤملااهدمنعالاعمجارملاهسحاصمل
(ةيئاجهلافورحلابسحةبترم)

ميهاربإناظقيلاوبأ(طوطخ)ايقيرفالامشيفةيضابإلا

يوانحلافسوينبةمالس(طوطخم)قيلاعتورابخأ

ينورابلااشابناميلسةيضايرلاراهزألا

ةمئألابطقلطابلاقاهزإ
يكلاملاريغصلانباةيمتسرلاةلودلاةمئأخيرات

نودلخنبنمحرلادبعنودلخنباخيرات

يربطلارفعجوبأيربطلاخيرات

زوبديلعدّمَحُمريبكلابرغملاخيرات

تيراعتنبديعس(طوطخمرةريزحلاءاملعخيرات

ميهاربإناظقيلاوبأ(طوطخم)ةمئألامجارت

نايبنبىلعنسحلاوبأ(طوطخمرديياقت

يداربلاسابعلاوبأةاقتنملارهاوجلا

تباثنبميهارب(طوطخ)ةريزحلاثداوح

شيفطاقاحسإوبأنينمؤملاليبسىلإةياعدلا
ةمئألابطق(طوطخمرةقرازألاوةيرفصلاىلَعدرلا

ةمئالابطقيقعلاىلعدرل



يعصملافسويبوقعيوبأ3ةطوطخملئاسريمعصلملالئاسر
نمحرلادبعيلكاب(ةطوطخم)ةلئسأنعةباجإةلاسر

ينورابلاءايركزنبدُمَحُم(ةطوطخ)ءاملعلاتاقبطةلاسر

شيفطاقاحسإوبأ(ةطوطخم)خيراتلايفةلاسر

يورابلاىحينبهللادبعنيئدتبملاوةماعلاملس

يتازملاعيبرلاوبأريسلا

يخامشلاسابعلاوبأريسلا

ينايسولاعيبرلاوبأ3(ةروصمةخسن)ةمئألاريس

يبعصملافسوينبدّمَحُمةبلطلاضيرحتحرش

ساموتديقعلارئازخلاءارحص
ييجردلاسابعلاوبأخياشملاتاقبط

نيفلؤملانمةعومجباهحورشوديحوتلاةديقع

مازعأميهاربإ(طوطخ)نابلانصغ
يقوزرملادّمَحُمايندلاةنجسباق

يخامشلامساقنبديعسنيفلاخملاىلعدرلايفنيتلللوقلا
ينيدملاقيفوتدمحأرئازحلاباتك

يخامشلاىسومنبرماعطقللا
يملاسلانيدلارونةّيضابإلارملاةعمللا

ساروبأدّمَحُمهللادبعوبأةبرجرابخأيفةبحألاسنؤم

ينورابلاناميلسعيبرلاوبا.ةيضابإلاخيراترصتخم

يدوعسملانسحلاوبأ`:بهذلاجورم

ةمئألابطقاهبتر'`لوهختاهفلؤمتاقلعلل

يتاليحلاعيبرلاوبأ(طوطخمرثادحألاورابخألانمتافطتقم

ىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأ(طوطخ)ريسلاقحلم
كاعكلانامثعرئازجللماعلاخيراتلازجوم



ةلماشلاسراهفلا)_}٠[خيراتلابكومينةيضابألا

زيزعوبأىحيرئازحجلاخيراتيفزجوملا
شيفطقاحساوبأليلجلادقنلا

ميهاربإناظقيلاوبأ(طوطخم)عافدلاتاراماجذامن

زوبدىلعدُمَحُمةثيدحلارئازجلاةضف

ةمألاليكوديسلل«ةقيقحنايب»اهنمعجارملابيترتدنعينتتافقئاثولانمىرخأةعومجمكانهو
يفداهجلاعوضوميفيدارقميهاربإذاتسألاخألاةلاسراهنمو"يرابجإلادينجتلاةيضقيفةيباريملا

ةلاسراهنمو،نادروطسمإةمظنميفومحراخفذاتسألاخألاىلإهمدقيذلاثحبلااهنمو!هللا٣

تناكلاتالسارملاضعباهنمواهمسافرعأملفىلوألاةحفصلااهنمتطقسةمئألابطقلةعوبطم
يفرثأاهناكةنيعمثادحأىلاريشتوأشيناجفرطنمانعوضوملوانتتقلاءاملعلانيبيرجت

.اياضقلاضعبيفهيلإتيهتناوأهتنوكيذلايأرلايفيلاتلابو،خيراتلاىرجم
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ةلماشلاسراشنلا[_؛:_)ةيراتلابتومينةيضابألا

تحرارلاتتلحلاتادونحم

رئازجلايةيضابالا

٩..................................................................لولابابلا

٩.................................................................تيمتسرلاةلعدلا

ىلإئضابإلابهذملالوخد ١١............................................يفازجا

ثعب ١٥..................................................................ميملع

............................................................١٩ييمتسررلاةلهدلا

٢٢.......................................ةليشرلاتفالخللةروصةيمئسرلاتلهدلا

٢٦..............................................ةيمتسرلاتلعدلادهعفتارونلا



ةلماشلاسراهفلا)_6٧(خيراتلابكومينةيضابالا

دهعيقبورحلا ٢٤..............................................ييمتسرلاةلعدلا

برحانبةَمئسرلاةلعلا ٢٧.........................................مالسلاه

...................................٤٢؟مكحلاىلإنويمسرلاةمئألالصمفيك

رلاتلهدلاةمئأ &..........................................................ييمئس

٩٢.......................................................حلفأنبركبوبأمامإلا

نباتاباهمحلأنبركبوبأ ٦٧........................................ريغصلا

ريغصلانباسابخأفضقانتلا ٧١................................................

٧٧.................................................ا؟افيعضركبوبأناكله

١٨........................................................مفرعنباهركبوبأ

٨٥....................................................................؟قاتلانم

٩٢...............................................................يفاشلابابلا

٩٢..........................................................تايصخش:نعروص

٩٨...................................................................سرافشص

٩٨................................................ىسسرمانلارمنسمنبنعرلادبع

١٠٦...................................................................جرعألاةديبعوبأ



ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابألا

................................................١٠٨..............يقرطلافسويوبأ

نبتخأسيدابوبأ ٠١١.................:.................................سيداب

............................................................١١٧يسانلاراهسوبأ

١١٩.......................................................نايرمينبنونجحلاصوبأ

١٢٦....................................................فلخعنبديعسحونوبأ

......................................:............١٢٩ركبنبدّصمقلادبعرأ

,..4٤١....ذ.......................................ربلانبنكامدمحموبأ

١٤٨.......................................................يراوهلا۔ايركزوبأ

١٥١..........................................................ىتاوللادحمو

١٥٨....................................................ىفاكلادبعسامعوبأ

١٦٤......................................................نوفلخنببوتعيوبأ

١٧ىفزنىلادرمعوبأ ..............................................................٠

١٧٣.........................................................ميهاريإنبدهسووأ

١٧٥........................................................ىنآلجساولابوتعبربأ

....................................................١٧٩.....ليعامسإنبيدهموبأ

..............................................................١٨١ىنقزيلادنسوبأ



ةلماشلاسراهفلا؛(خيراتلابكومينةيضابالا

...............................................................١٨٣ىسومنبتساب

.................................................................١٨٦اكطلاشلابناجلا

سوص ١٨٦................................................لحاهدهشمنعتافللخم

١٨٧...............................................................ازجيقتيضاتإلا

....................................................١٩٦رئازلاضايتاعمجت

بنجت ........................................٢ةطلسلاىلععازنللبرغملاَضات]

٢.د...............................................مهماصخرْفةضابإلاساشنا

٢١٢..........................................رئازجلافةيضابإلاةايحلةرغصمةروص

.............................................................٦٢١٦نارجهلامارتلا

٢٢١.............................................................مهللريجعوةيضاتإلا

برغملافةضابإلانيبقالعلا ٦٢٢......................................يمالسإلا

حانكفبازعلافقوم ..................................................٢٣١لطابلا

...:........................................................عافللاتامام]

تخرئازجلابضات] ٣٤٢............................................ىفامثعلارركحلا

٢٥٢...............................................................جسلارعلابابلا

.....................................................٢٥٦نادلبندم:نعسوص



.ةلماشلاسراهفلا()خيراتلابكومينةيضابالا

...........................................................:...٢.ترفىضارأ

:..........................................:..............:....٢٦٢٣ةرمالزهتلحر

٢٧٠................................:....:.:......:...........نالجاملهأنعلت

.....................................................................٢٧٠نالجرماف

٢٧....لوألادهعلا ...................................................:.....::..:٤

................................................٢٧٨...................ىناثلادهعلا

........................................................:.........٢٨١ثلاثلادهعلا

...................................................................٢٨٦عيرلادهعلا

.....................................................٢٨٨نالجامقتقحاسنف

٢٩٩٦..............................................بآرميداممنآلجمامنب

.............................................................٣١٢باآزيمونيمهنم

..................................................٣١٤.بعصمىنبلةيخترمانلادوهعلا

.......................................................:.........٣٥لمألادهعلا

................................................................٢٢١...ىناثلادهعلا

..................................................................٣٢٨ثلاثلادهعلا



٣٣٧.............................................................سماخلابابلا

٣٣٧........................................................ددرىدوتننعروص

٣٣٨......................................................................يخأ1

٣٤٩........................................................قرشلسمرظنيفبازيم

لظيفبازيم ٣٥٢...........................................................برغنسم

....................................................٣٦١.كاعكلاذانسألاعمتنقر

٣٦٧................................................صعماثخملمجأرسونكذلاعم

........................................................٣٨٦.ةيرغلاهةيبآزيملاةأرملا

..................................................................٣٩٦لصفلاماخ

٤٠٠..........................................................:لاصخلابنابسلا

٠٠.٤.....................................................تكلاتلاهةيناثلانانسسؤملا

٣٢٠٤........................................................:نادروطسمإسلجم٣

...................................................................٤٠٨تامكاحملا

٤١٢....................................................دللاليبسقداهجلاهّيضاتإلا

٤........................................................ماثحأتملك ٤٣


