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 : ةظوحلم

 ةخسن زيزعلا ىئراق اي ىدنع كل »
 بهذم .. ةيضابالا ) اذه ىباتك نم

 ىباتك نم ىرخا ةخسنو { ا كولسو

 ةيحتو ةيده («ا برعلا ةمااي » فلاسلا

 كنم باطخ رونف ديربلاب امههلسلراأ
 اديكأت ص باتكلا اذهب روكذملا ىناونع ىلع
 تمزتلا امب اءافوو ؤ دهعلل اديدجتو 0 دولل

 . « ملسمو ؤ ىبرع لك عم هب

فلؤملا



 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه ناو ))

 (( نوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ ى هليبس نع مكب قرفتف

 ميرك نآرق

 ء ةقر نيعبس ىلع سوجملا تقرتفا »

 ص ةقرف نيعبسو ىدحا ىلع دوهيلا تقرتفاو

 ء ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو

 ص ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتسو
« ةدحاو الا رانلا ىف مهظ
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 ءادهالا

 هظفح نام ناندلس ى مظعملا ء ديعس نبسرباق ه ناطلسلا ةلالجلا بحاص لإ

 . هاعرو هنا

 ىدينيب همدقأ « كولسو بهذم .. ةيضابالا ه ىباتك اذه : ةلالجلا بحاصاي

 ك هللأ مامأ ىسفن هب تمرا أ امب ا۔افو ‘ ميركلا . اقم لإ هعفرأو » مكتلالج

 نع ث راتسلا حيزأ و . ءاطغاا فشك أ نآ ىف ٨ مكتلالج دهع نم هتعطق امل اءادأو

 .. نامع» ةلسلسربع نيملسملاو برعلا رث آهو 2 مالسإلا رخافم و .ةب وردلار:اخذ

 .. « ةبرعلا ةيروطاربمالاو

 ةمومأ و. ةبورعلا ةمور { اذهياتك ىف ةلالجلا بحاصاي _ تعبتت دقل و

 اهعم تردو « ةقيردلا اهتوادبو ء ةيلصألا امسراغمو ! ىلوالا اهتبانم ىف برعا"

 روهدلا بيدارس ؤوءخيراتلا تاذطعنم نيبو ،لزالا راوغأو 0 ىضاملا قامعأىف

 ىف تحضوأو .. 2نامع » هيخأو 2 ناطحق نب برعي دهع ىتح 08 روصعلاو

 ةنيدملالإ نامع نه ث ةبوضع نب نزام راوشم ةلالجلا بحاصاي _ باتكلا

 ىلع ملسأ ثيح _ ىلوالا مالسإلا ةموكح رقمو « هللا لوسر رجهم _ ث ةرونملا

 مالسالا لمح فرك مث , هم وق نيب همالسانع نلعأ فيك تنيبو غلي ىلا ىدي

 ؟ نامع ىلا

 ء هعراوشو باتك۔اا اذه ضرع ىف اليوط تفقوو ... ةلالجلا بحاصاي

 قيرط هنأ تفبأو ء ء ىضابالا بهذملا ه عم 0 هباوبأ ىدم ىلعو 7 هيتفد نيب و

 _ ديدستلاو ديقعتلا نم ةيل افلا _ ةحيحصلا ةيفاساا ةقيرطلاو ث هلا ىلإ ةوعدلا

 نع سانلا لماعتيو ج اهلالخ نه هقوقح ىدأ:ةتو 0 اهيلع هللا دبعي نأ بجي ىتاو

٠ ةايحلا عم امهنم



 ۔ ٦١

 عيمج نه بهذملا اذهباعيتساو ، باطقتساب ةلالجلا بحاصاب _ تقو

 رئاخذو ،تايتكملاو ،بتكسلا نوطب نمو ، هرطاوخو هناظم ىشو , هرداصم
 ىهو . ةيجانلا ةقرفلا و كلت ةسارد ىلع ترفاوت و ، تاطوطخملاو ي تاعر.طملا

 . ماوعأ ةعبسلا ةبارق _ ةرعوضوم ةيميداكأ ةسارد هلا نودب

 راودأ نم ارود ىدؤت ، ةلاص ةعفان ةساردلا هذه نوكت نأ وجرأ هللاو

 ص ةعي رشاا هقف ىلإ اديدج فيضت و ى نيدلا تازجنم ىف آريثك مهسنر 6 ةديقعا

 . ةايحلاو مالسإلا عم سانلا لماعت ةيفيكو . ةدابعلا بولسأو

 . ةيضابالا , باتكلا اذه ىدهأ _ ةلالجلا بحاصاي _ مكتلالج ىلإف

 ءاوه ىلإ ىداهااو { قيفوتلا ىلو وهو ، دصقلا ءارو م هتناو .. « كولسو بهذم

 ٠. ريصنلا مدنو ‘ ىلر ١ معن وهو 4 قيرطلا

 فلؤملا
 هبر دبع ظفاحلا دبع ديسلا

رهزالا ءايلع نم



 . مم

 همدقم

 جذاملاانيرت ء صوصخلا هج و ىلع اهيف ةيضابالاو ث امومع نامع ةسارد نإ
 تاب رقبعلاو ١ ةذفلا هيمالسإلا خماوشلاو { ةيبرعلا تالوطبلا نم ةيحلا ةعئارلا

 ، نوك۔اا تالاجم ىتش ىف ى ةقالخلا ةعدبملا تايجولونكتلاو 2 ةيممداك آلا ةيملعلا

 ميقتسيو 0 ايندلا هب حلصنت امب 2 اهلك ةيناسنإلا ىوتسم ىلعو 4 ملاعلا ةطيرخ قوفو

 ىءارتيو 3 ةيرمثهلا ديصر هضئاف ىري و ! ةةيقحلا هدنع حصت و ، عقاولا هعم

 راوشم هندل نم أدبيو ، نيدلا قافآو . ةديقعلا ءاوجأ ىف ايبار ًايهاز هداصح

 .م وذنم نةتم نزاوت و ، موظنم قسقم عاقيإ ىف ةايحلا تاكرح قلطنتو ، خيراتلا

 ٠ ناهبن ونبو ث ةماسونب اهيلع كحلا بوانتو اهلوادت دقو _ نامع نإ

 مكصحتااو فسعتلاو طلستلا ضفر ىف ةقق ربتعتل _ نويديعسوبااو 2 ةبراعيلاو

 ! دمطضم وأ ملاظ وأ . داهطضا وأ ملظ ىأدض _ كلذك _ ةيهتلم ةيروث ةيآو

 .. ، بلاس رأ « بهان وأ ‘ بصاغ وأ

 _ ةمإلابكلاذكنامع تمتحا اك.ءالؤهزكىيلع تراث دقل و..هلك اذه دضن امع

 ى دوعسه نب ىدنلجلا نم اهدب ، رهدلا نه ةليوط ةبقح _ ةماهإلا اهب تمتحا وأ

 انههؤ ؛ىدمحيلا ناسغوءوصورخلابعكنب ثراولاءمهنم رابك راثكةمتأب ارورم و

 ناطلس نب برعابو 4 كلام نب فيس نب ناطلسو ؛ناذاش نب ليلخلاو ى رفيج نبا

 ةنس نيي ديعس وباا ةلود سسؤم _ ديعس نب دحأ ش ك ىرفاغاا رصان نب دحمو

 هباحر ىف اةةنامتو ى هباتقلعت و ث اعم ةمامالاو ةنطلساا هل تناد ىذلاو :ع ٦٧

 ديعس _ ناطلس هدلو نم هدافحأ مث ! ناطلسو ى ديعس ! هدعب نم هدالوأو

 ... روميت نب ديعس مث ، روميت مث ' لصيف مث ، ىرت مث

لازت الو ث ةينيدلا يقلا كلتو ! مدقلا هذهلظ ىفو _ كاذن آ نامع تناكو



 ۔ ٨

 هلع ساقي نأ حصي ىذلا ، بذمملا ىالسالا كولسلل ازهر _ كلذك هنا ةئيشم

 لالخ نهو «ةيبرعلاو ةرمالسالا ةمالا ربع « ىب رع وأ ملسم ىأكولس هب ىذتحو

 . . هلا لوسر دمم « هللا الإ هلإ ال ه : نولوقي نم « نويلم ةئامعبسلاو فلالا
 .. ةيبرعلا نوةطنيو

 ةراضحلا نامع نع ى كولسو بهذم ةيضابالا » اذه ناؤم ىف ملكتأال \نأ

 نامع وأ . مدقتلاو ةضمنا نامع وأ { لمعلاو لمالا نامهع وأ « لبقتسملاو

 قوف ةدعاصاا نامع وأ ڵةميكملا ةمزاحلا ةسايسلا نامع وأ { ةئداهلا ةرسامولبدلا

 ناسهع وأ ،ءاينلاو ةكربلاو ريخلاب ةدعاولا نامع وأ ؛ ءامساو موجنلا فاتكأ

 .ةعساولا ةبعوتسملا ةطاحالاو ةياردلا نامع وأ , ةعلطتملا ةثيدحلا ايجولونكتلا

 ةيروطاربمالاونامعدةلسلسربع ءةمداقلا ىت افل ؤمعمهدعومرههضومهلهلك كلذف

 _ ىلاعت هنم نوعب اهزربأو اهزجنأ ىتح ةلسلساا هذه رمأ ىل هلا رسي- .ةيبرعلا

 ةب وزعلاو نامع نع ، خيراتلا ناضحأ نيب نامع نعانه مالكاا رسةأس امإو

 طوشلانايبو . ةيضابالا نامع نع ؟ مالسالا اهلخد فيك و 2 ةملسملا نامع نع

 تم“رىذلا ىنايبلا مسرلا اذه ىلع ءوضلا ءاقلاو . بهذملا كلذ هعطق ىذلا ريبكلا

 ةقرف 2 ةيجانلا ةقرفلا كلت هتفاسم و هتحاسم تططخو . هدامآو هداعبأ ةيضابالا

 لك ىف ءةبنجم ةلثمشه « ةبرغم ةقرشم نامع نم هب تقلطناو , « ةماقتسالا لهأ ه

 . ةايحلا عاقصأو ؛ ايندلا عاقب

 ةباحصلا رابك نم هنيعم ىقتساو { نت ىبلا ىلإ هبسن دنماىذلا بهذلا اذه

 هب رشب و { هردص ىف هلمح ىذلا سابع نب هللا دبع ةمالا هذه ربح نهو 0 تاذلاب

 { ىميمتلا ملم ةديبع ىبأو ، ديز نب رباج لاشهأ نه «هؤاهقفو مالسالا ءاملع

 بوبحمو ءىديهارفلا بيبحنب عيبرلاو ! ريدح نب سادرمو . ضابأ نيهلا دبعو
 ف وع نب راتخملا ةزمح ىأو ه ىحب نب هنا دبع ىح أ قحلا بلاطو ؛ ليحرلا نا

نيريثك و نيديثك مهريغو « ىنامعلا بئاسلا نب مامضو ، ىدزالا ةبقع نب جاب و



 ۔ --- 4٩

 ةهأ ريخ متنك ه : مهل اثمأ ىفو مهيف ىلاعت هتا لاق نيذلاو 2 ةمالا هذه رايخ نم

 . » هتناب نونمؤآ دو ح ركذملا نع نومر ‘ فورعمل اب نورمأت سانلل تجرخأ

 ءاي وسانئاك لماكتت . هتيصخشو ث هعالمو بهذملا اذه ةو ره تأدب اذكهو

 مالسالا ادب نأ ذنم _ ةةيةحلا ىلع نامع نادجو فو ، راوغأ ىفو ، قامعأ ىف

 ءاريبغاا هذه . ضرأ ىفو۔ قيرطىلعكانه همدق عض و ذثنآو . اهيف هتاوطخلوأ

 اونمآ نامع ىنعي _ ءاريبغلا هذه لهأ هللامحر » : جزم هتنا لوسر اهنع لاق ىتاا

 ... ى مهل ىب وطف ىنوري نأ لبق ىب

 ىنلاو 7 ةينامعاا ة..ياطلاو ةئيباا قوف ىمالمالاقبسااكلذ بناج ىلإ .. اذه

 نب نزام : مهو ى قلع ىبنلا باحصآ رابك نهو ث نامع لهأ نم ةعبرأ ىف لثمت

 سابعلا نب راحصو _ ىدودلا وأ _ ىحاطلا ةشرب نب بعك و ، ىدعسلا ةب وضع

 دولولا نامعممتتبنأ ،نوينامعمهلكو "ىرامذلا نيعلا س وآنب دادش وبأو ءىدبعلا
 . رابكلااو رايخالاو , ةادهلاو ةاعدلا تبفتو ى ذاذفالا و ةرقابعلا دلت ىتلا

 ملو ، غارف نم تفلسأ امك _ تأت مل { نامع ةرادص وأ 0 ةراضح نإ

 ىشمأو ! خانملا اهل باطأو ء قيرطلا اهمامأ ردقلا أيه لب 0 اطابتعا اذكه اسف

 ةيضاملااهفورظ ىف ى ةدصاقلا تاحاتملا ىلإ اهدشو . ةيتاوملا تاحاجنلا اهتريسم ىف

 عطق نم نك.تت ىك . اينعم ايعرم الماك دادعإ اهدعأو . ةينآلاو ى ةرضاحلاو

 ءادأو { هداعبأ وهماجحأ ماحتقاو 2 هدامآقيوطت و ى راوشملا لامك لو ، طوشلا

 ابقحاه ىلبح تلظو . اهنادجوو اهريمض ىف تأبتخاوت:جتسا ،ةيحالصإ] ةلاسر

 هتمدقو 2هلإ)تدصقو ى هتمزنعا ايف صاخلا اهءاجىتح : ةايحلا رمع نم ةلراطتمه

 ىف ءارثإو ث ةيسامولبدلا نم ةقرشم ةذ٫صو ى ديدجلا ىعولا نم بولسأ ىف ملاعلل

صوصخلا هجو يلعو « تاذلاب برعلاو ع ةصاخ نيداسملاو 2 ءاعمج ةيناسنإلا ديصر



_ ١. 

 ث ةهازن و فرشو : ةفعو ففعتو ى لماتلا ىف ةراهطر . محلا ىف ةلادع نم

 ضايف روعشو 7 رطاخلا امهيلع رودي تاعبت و تايلوئسم و « لفاكت و ةبراثياو

 عمسلاقل أ وأ بلق هل ناك نملك هئادن و هئاعدل بيجتسلو 2 ساي.حالا هب لحفني

 . ديهش رهو

 نه تقطنتساو 2 تادهاش تايآ نم تقسام دعبو ۔ ذئنيح ىنكمب لبف

 مالسالا سارح ظةيأ لظتسو ء تلظ نامع نإ : لوقأ نأ _ تامصب و راثآ

 اع و تلعف اص روصعلاو روهدلا ىدم ىلعو ؛ نينسلا فالآ ربع « ةبورعلاو

 ؟ نيملسملا اياضق لجأ نمو ' برعا ليهس ىف لعفتس

 ،دادتعاو ةقث لكب _ لوقأو ء لجلجم لاع توصب رهجأ نأ ىنك له

 لضفك هيبرعو هلم هلك ملاعلا ىلع نامع لضف نإ : _ رخفو ةاهابمو

 نع هنال نوصت و 2 ةديقعلاب هيحتو ءةركفلاب هدمت . ءاوهلاو ث ءاملاو 2 ءاذنلا

 . ةايحلا رصانعو « شيعلا بابسا لكب اهلك هتايح المتو ء نحللاو ةناطرل
 اهتأشن تناصو . ةضابالا ةتبن تح دق نامع نإ : لوفأ نأ ىنك له

 تشمو .اهتئيب ىف تعرعرت ثيحو « كانه ىمالسالا ركفلا اهنع ضخمت ثيح

 ايهذم امتدقتعاو ٧ اهنم تعفادو ث اهيلع تلبشأو ى اهتنضتجاف 0 اهضرأ قوف

 كلذب نامعو ء امتاقف و اهئاملع لضفأو 0 اهلاجر ةريخ اهل تهدقو ! اكولسو

 امك ؛ تقولاو دهجلا نم ريثك۔اا نيمل۔ملا ىلع ترفو دق نوكت _ ةقيقحلا ىفو

 عزمتلا نهىمالسالا ركفلاو ى ةيمالسإلا ةدارالا ررحتل] رمالا تاذ ىف تفده

 ًأضيأكلذب و...نيدلارومأ ىفو 0 ايندلا نوئش ىف ' خ رمشقلاو خسفتلاو ع رفتلاو

 د۔صاراا فدهلاو { دحاولا دصاقلا برطلا ىلإ نيملسملا تداق دق نامح نوكت

 نوكتثيح ىلإ ضكار مظتنم فصو « سدةم فحز ىف مهعم تشمو ى دعاولا

 هلوق ىف ىلاست هللا اهانع ىتلا ء ةيجانلا ةدحاولا ةقرغلاو ى ةيمالسالا ةدحرلا

ىتلاو " « ىندبنا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ ىليبس هذه لق » : هلوسرل



 _ - ١١

 . ةقرف نيعبس ىلع س وجلا تقرتفا ه : لاق نيح اهنع ربخأو ى قلع ىنا اهاضت را

 نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتقاو ج ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوملا تقرتفاو

 ؟ ء ةدحاو الإ رانلا ىف مهلك ٨ ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتمتسو , ةقرف

 نم اهدب وأ { ةيرطلا هتاوطخو , ىلوالا هتاونس ذنم ىنم دق مالسإلا نإ

 نتذااو تابارطضالا نم ادج ريثكلاب _ ثلاثلا ةفيلخلا دهعف « ةايحلا عم هلمادت

 اورفانت و ى اعيشو اعزم نولملا قرفتخيح ث نحملاو ايالياا نم ريطخلا ريبكلاو

 نآ مهرمأو ى رسكنت نأ ماصعو ث ىضقنت نأ مهتفأش تداكو 7 اماقراو اماسقأ

 ءفج ازلا موجهلا اذه ى ةلعو اعاج وأ بلقلا و . ةلب نيطا' دازو .. ضفني و ىهتني

 اذه ةيعم ىف ءاج ىذلا } مطالتملا لئاهلا جوملاو \ فجاراا فطاخلا نافوطلاو

 . ةينان وياا تافسافلا ىف لثمتملاو . ةيمالسإلا ةئيباا ىلع دفاولا بيرغلا ركفلا

 . ةيتشدارزلا تاهاتملاو ث ةيسرافلا ةيسوجلا تاحامشلاو .ةيقيرغالا تايذثولاو

 . ةيمهاربلاو . ةيذوبلاو ث ةي ون املا تاهرتلاو

 ىلا ليلاضالاو ليطابالاو ى ةيعضولا ةيقرشلا تانايدلا نم كلذ ريغ ىلإ

 هتند۔وهعابنأو هسالحأنم ء لحنلاو للملا هذه باحصأ عاورأ ىف ناطيشلا امن

 بناجىلإ اذه...هاطخو هادحمىلع نيرئاسااو ث هجهن نيجهتلاو { هرمأ نيذفنملاو

 ةلب وطلا ريباوطلاو { ةديدعاا ةيمالسإلا قرفلا نم ،رهظلا ےسةو { رمالا لقثأ ام

 عبتاو عدتبااع . نيدلا لهاك تلقثأ و . ةديةعاا نايك تفعضأ ىنا , ةديدملا

 اياحض هدنع اوطقلستو ى هيف اومصتخاو ج هيلع اوعزانتو س م مدب هوثدحأ اميو

 { عيشتلاو . ةالابماللاو ةأرجلاو { ةالاغملاو ، لازتعالا لثم نم ، ىعرصو

 ةد وشلاو . ةيت افملاو جراوخلا ةالغو . ةلزتعملا ىف مخضتملام۔جتا ازايحنالاو

 نه ريباوطااو قرفلا هذه هيلإ ترطاا ام عم . ةعيااو 5 ةيردقلار 2 ةه دلاو

 نهضجردنا ام عم اضيأو . تاهاجاوىحانمو‘بهاذمو 2 تاليكشتو ٬عورف

 دعااقوفت امب ،تايمسم و .ءامسأو تايم۔؟نم.اهثاول تحت ىوضناو٬تا:فاللا هذه

نيهسم!رل ١ زجحي وا ندال 7 ؛ىنل !ره ل ا... ري 5 وريثكب ذةرف نيمس 'و ال 4 زو ١ ة و



 م -- ١٣

 رودي اهو . تايك۔ااو دادعألاو ' تاضقاتلاو ناك ارت هذه لكلالخنمو

 .. نامهاسةن او نامادصو > تافالخو تاعازأنم ‘ اهف وص ف ثدحمو » اهنيب

 م>»× و. ةعمعملا هذه طسو نم اهد>حرتجرخ دقو ‘ 0 ةمجانلا ةأرملا » كلت ىرن

 اهتأيه دقو' . درولا عورفو ! نوتيزلا ناصغأب حولت ىهو .ةكرعملا كلت

 رودلا اذه _ ةرهام ةردات - موقتل و ‘ مويلا اذه لهل اهنرخداو ‘ نامع

 ممأ نوصي و « مهنا۔يك ىلع ىتيب و ، مهتدحونيدسملا ىلع ظفحمىنلاخ رابلا وطبل

 . نيدلاو ةديقعلا

 ا ى=>حرمرو « ناح ىحرم : لوقأ نأ كلاذ لبفو _ كلذ روب نكم لهف

 اهتاقاط و . اهتاسسؤهو . اهقفارمو ‘ اهتزهجأ لكب _ اهلك تلثمن نيح٬تدأوتلعف

 ىضابالا بهذلا هب زعأو _ ريبك۔اا ىمالسإلا عمجتلا اذهف اهتاردقو

 ةةي رطو ءمالسإلل ةغيصو ، ىعرشلا هةفلل ابولسأهتطبنتساو. اهتئيب ف هتنبنتساىذلا

 رعاشملاو تاساسحالا دوارت ىتاا 2 ةيقناا ةافصملاةديقعلاو , حيحصلا ىنبدلاكولسلل

 نث ى ' رعوملسهنورلم ةئايعبساا وفا ألا ربع : رطاوخلاو تان ادجولاب فراطتو

 ؟ ةاحلا راوشم ق هن وقف اره و 2 هت ريسم نويك اويو ‘ ملاعلا اذهنونطاوي

 ةقرذتلا ةاعد نم نيم:اشتملاو نيككشتملا_هباجأ وأ _هجاوأنأ ىننكمي له

 ء ةديقحاا ةالغو ،نيبصعتملاو ، نيجنشنملاو ,ع ضرغلا ىرماا سالحأو . ةيبهذملا

 ،ىواتذلاض٥ب دنع ٬نيلهرتملاو « ندلاةعاضب نيت وسنملاو 7 ةءاج+اىلع نيجراخلاو

 قزمءحتلاوعيهتلا ءالعو ) لاقلاو ليقلا ةرسامس نه( ءارآلا ضعبلع نيدم اجلاو

 ؟ دن اجلا دم اجلا ركفلا اذه باحصأو ‘ قسفنااو قرفتلا ناهكو

 ىهكلت :كئلوأو ءالؤه لكل لوفأ وأ_ ةباجأ وأ۔_ هجاوأنأىننكميله

 ىمالسإلا ملاعلابو _ ث اهم دعب ىذلا ىضابالا بهذملا كلذ تقتعا دقو نامغ

تبدتأو . ايندلا تخودتاا تانشنشااو تاقشةدلاكلت و.تاهاتملاهذه نع هلك



_ ١٣ 

 مايالا قناع تلقثأ و . نوكملا لهاك تدآو . سانا ٨ تعزعز وأ _ تلرزلازو

 _ ؟ دوج رولا لهاك

 اجمنم هتدقتعاو « ةماةتسالا لهأ , بهذم تههذمت دقو ! نامع ىه كات

 . اكولسو الى, س هعم تاع انتو ٠ اةيرطو

 !المعو المأو 0 ةفارعو ةلاصأ لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملا نامعىه كلت

 ة هو ةببثوو ى ةين و ةنامأو . ةظقي و ةضمنو ، تادلطت و تاحومطو ءانب و

 ١ مهالاو بوعشلا اياضقل ةيامحو 2 مالسإلا نع اعفدو . ةبورعلا نع ادوذو

 وأ ، بولغم دمطضم لك عم ى آدصاق ًآزاحتم افاطدناو 2 آدماص اقداص افوقوو

 , ةجاحلا هةحستو 7 ملظلا هغضميو ث لذلا هنحطي ، سئاب سئاي وأ٬بوركم ناع

 ! هرصإ لةثت و ،هرمظ بهلت تاضقانتلا أتفت الو ى ناوهلا هرهقيو ،رةفلاهمغريو

 وأ 2 ةيبزحلا تاءامتنالا وأء ةيلودلا تاركسعملا قراطع هسأر قرف قدت و

 { دهاشن و ىرن امك ى ةينايبصلا ث ةيناطيشاا ىهالملا وأ { ةيبوعشلا تادق وقتلا

 _ ابراغ ابراه_هب رفي و.ناسنالابضخغيو.نايثغلاريثيام لكنم ،أرقنوعم۔نو

 !! ناتسراملا لاغدأ وأ تاباغلا ىلإ

 تافالتخا هرطشت و .تالامتحالانيناوقهمكحت تناكدقو _ىمالسالاملاعلا نإ

 ةيعامج وأ تناكةيدرف ، تاداهتجالا هلاصوأ عطقت و ، بهاذملا هقزمت و 2 ءاهقفلا

 ةبغاللا ةنك ارلا هتاوطخو ى دودك.ملا هدهجو ى ةثهاللا هساننأ درتو أدب _

 هذه لظ ىف _ قرطلا قرتنم ىفو بارحلا سوؤر ىلع اهامشمأ املاط ىتلا

 ىمالسالا ركفلا اهضخمتو ى اهنع جرفنا ىتلاو « ةيعرمثلا ةديلولا ةسسؤملا

 ىساسالابنملا نمالصأ قثبنملاو ، بصعتلاو ديةعتلا نم ىلاخلا ء ىفصملا حيحصلا

 هةفلا داورو ث ثيدحلاو نآرقلا لاجر نيب هيلع قفتملا ردصملاو ، ةديقعلل

همالسودتنا تاولص لوسرلا 3 ىذلاو : ناميال او نيدلا ةذت امأو ‘ ةعي رشلاو



_ ١٤ - 

 نإاه مكرف تكرت دقل ه : هلوق ىف « نوناقو مهل اعجرم « هتعامجو هتمأ نيب هيلع

 . 2 ىنفسو هنلا باتك . ادبأ ىد٬ب اولضن نل هومتعنا

 باحر ىفو « لظف ٧ هتمأ تحارتساو ث ىمالسإلا ملاعلا دحوت دقل : لوفأ

 ىلاعت هتا اهتعن ىتلا 2 ةعامجلا , وأ 2 ةيجانلا ةقرفلا » وأ « ةمافتسالا لهأ , ةسسؤم

 .ةيضابالا ه اهب ىنعأ و { سانل تجرخأ ةمأ ريخمتنك ه : لاعن هلوق ىف ةيريحلاب

 . الوادت و الاعت و « اقبرطر ةنسو 7 اكولسر ابهذم

 نم كردا 2 هعم املهاعتو . نيدلل اهلوانت و ى ةفئاطلا هذه كولل عبتتملا نإو

 _ نيعبسااو ثالثلا قرفلانبپ « ةدحاولا » ةقرفلا اهنأ انيةي دقتعي و ! ةلهو لوأ

 هعم تام ادت و ، هتسرام و ع اهردص ىف هتابقتساو 2 نيدلا ىلع اهحناوج تمض ىاا

 نامعاهب تبهذ نأ بجعال انهن.و 7 ةئيضم ةئيضو ةغيصو { حرحص بولسأك

 هب ريشتام ۔لالخنهو _ !ايانثن. ةيويندلا وةينيدلا اهنوئش زكتدرواوتردصأو

 . هبف ىمنو 0 هيلإ دشرت و ، هدنع فقن و ؛ هيلع لدتو

 اهتكراش وءاهعم تراس لب { ىضابألا قيرطلا اذه ىف اهدحو نامع تسيلو

 جيلخلا لودو ى هتلجف زاجحلاك ..ةيمالسإلا نادلبلا نم ةريبك ةفئاط راوشملا

 ايقيرفأ قرش لودو . هليودتو هميسقن لبق هلك ماشلاو ! ةيبرعلا تارامالاو

 . هراشتنا ةيادبو بهذملا ةأشن عم رصمو ! رئازجلاو . ايبيلو . سلوتو

 طاينصاىلع اورفاوت نبذلا ١ ءالضفلاءالجالا هءادعوهداهقف بهذملل ناو ..اذه
 نيذلا و ، حلاصلا فلسلا عامجاو ةنسلاو باتكلا نم هلئاسم حيضوتو . هماكحأ

 مال۔إلادي اولاطأوء نيدلا نوئشب ايندلا نوئش هجمانرب و ، هجهنم نع_ اوطبر
 بيذهتلاب اهيف ءىش لك تباصأو . ةمالا لوح تفتلا ىنح _ ءارغ ءاضيب

 ل,خدلك - تدراط و _ اهنعتعفد اك اميلإتفسحار ٨ اهتنضتحاو ، بيذشقلاو
\هإ ‘ \متان و:ك.و اهرهاو+ لا لام وأ 6 اهلع ص 7 وأ٬بيرغ رأ



 ۔ ١٥

 !! اهاح اهنسن ىلع لحلا وأ . اهشغ و اهيف سيلدتلاو سيبلتلا وأ ء ةقرمساا دصقب

 قيرط نع ةايحلا هتدافأ ام نا۔؛ ىف لي وط'ا لاسرتسالا ىلإ ةجاح ىف تسل و

 ‘ ممص د۔حوت و ث نيسلا ةهاك ع ىلع لمعلا ف امس الو . ىضابالا ركفلا

 . ةدحاو ةياغ ىلإو " دحاو أدبم نم اعيمج مهقالطناو

 هللادبعن ىتا ةقيراملاو يهذملا ككفتلا اذه راث آ نم ىرن مويلا نحناه و

 نيجلا ىدنب ام _ هتابج اوءادأو هعلانىلإ هہشهن و هعطقن ىنلا قرطلاو ‘ اه.اع

 لا وعدل و _ سانلا ركسيو ‘ تحذرأ امع ةعضرم لك لهذيو ‘ لفطلا بيشي و

 نينيدتملا باصأ ام.فو ‘ نيدلا باصأ اميف . ةرارملاو ةعيجفلا و ‘ فسالاو ىسالا

 «تاليدوملا.و. ةبهذملا تالم.كشتلا هذهنه ‘ قافذالا لا هف اوةرغ ام ءارج نه

 . « ةيللشلا هو

 ىلاتلا اب قزهيو , هلع ىضقي و { 4;دحو تف و : نيدلا نايك قزمي كلذ نإ

 هءأاذضأ اه۔ج ماع ىضقيو . ممك سامت و م وآ تتفي و 6 نينيدتملا ني۔اسمل ١ نايك

 ٠. ادبأ ٥ ةمارفال ىذل ١ ءانفلا ممنفي و ‘ مرملا

 نيدلا وةد.ةعااءادعأوأ...اطسبلا جذساا وأ ءءاثبخلاةسلابالا لعفنمايتح اذهو

 . ةبهاذلا مهتوقو ؛ ربادلا مهسمأو 2 رباغاا مهدج نوملسملا عجرتسي نلو

 اودحتي نأو 0 اوقرفتيال نأو ث اعيمج هللا لبح ماصتعالاب الإ ء ةبراغلا ممسمشو

 اولةيالنأ و "هتدابع ىلع ا وعمتجيو ،دحاو هلل فنك ف اوعمجتي نأو « ممنيباميف

 ةدب اقلاة اشنملا تاقايلا اوسبلي نأو ، ءيسلا ىف الو ضرألا ىف نيرئاح مههوجو

 { صاخشالا ةدابع اوكرتي نأو 2 ةرسي الو ةنمي تافتلالاب مهل حمسنال ىناا

 . ساناا رارشأ اهعنص ىتلا « تايجولو» ديالا » ىلإ ةلورهلاو

_ ىوق بكر ىف قلطنت نأ ةيمالسإلا ةريسملل نكمي- طقف ذئنيح و۔ذئنيح



 ۔ ١٦

 قا أ ةبراضلا اهتاياغ لإ _ ى ارعو ملسهنويام ةئاعبسو فل أ نم رثك ١ هماوق

 ءامسلا ىف كهجو بلقت ىرن دق . ءامسلا تايتأم لإ اهناعلطت ىفةبهاذلاو. ةايحلا

 اولوف متنك امثيحو ‘ مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف , اهاضرت ةلبق كنيلونلف

 . ! هرطش مكهوجو

 كلت لكل ىدصلا عجر وأ 4 لعفلا درك وأ _ كلذ رثأ نم ناك : لوفأ

 هذه تسكعنا نا _ تالافنركلا ه هذه لكلا 2 فتاجنلاو » « تايناطيدلا

 مادلا بارخلاو ى قناخلا لماشلا قزةلا نع ةربعم ةقطان ةمتعملا ةيباكلا ةيؤرلا

 اهتاسسؤ.و ى اهتزهجأ و { اهقفار.ىتشف ااصأو ى ةمالاب طاحأ ىنلا ! قناحلا

 جيلفخلانم .ةيبرعلا ةقطنملا صخالاللعو ءايسالو ،تاذلاب ةيسايسلا اهتايح ىفو

 ىذلا رمالا ، ىبرع نويلم ىنثام ن. رثكأ منطاويو اهشياعي ىتلا . طيحملا ىل
 2 فلخلاو ءارولا ىلإ اماد مثرج و « ءاهفسلا مهب ىرغأو ،ءادعالا مهيف عمطأ

 ترثكف..ماعبهتاامىلةءألا دشو ..فتحلا وكالهلال ل ادبأو _اعيجمهقاسو

 ج لل سشثاا ه و 2 تاوو۔جملا , اهتاعقنتسم ىف تواهت و ! لحنلاو فناوطاا اهيف

 . « بازحالا ه و 2 نتآيملا » اهتعزانتو ، بارخلا اهلالطأ نيب حوانتو

 0 ةكرعم ىف ناقيقشلا لباقتي وأ ، ناوخالا لتاقتي نأ موق اي لقعي لهو

 ىتح ى مهرمأ نع اعيمج اولغشفي نأ وأ ء مهنيب ايف دحاولا تيبلا لهأ فلتخي وأ
 ىلع ادهاج لءعيو . هءاضت مهيف ىضقيو !مهنايك قزميو ، ودعلا مهيلإ للستي

 ى دوجولا ةطيرخ قوف نم مهلك مهحسهو ؛ مهنيد بطشو ث مهدقتعم وحم

 !ناتسناغفأ { ةعورملا ثادحالا هذه شاعن و « مويلا ىرنامك .ةايحلا ةيفارذجو

 ءايقيرفأ فارطأ ىفو ى دنهلاو . ايراغلبو 0 ايزيلامو « ايسنودناو { ناتسكاب و

! ؟ نانبلو نيطسلف ىف ةصاخو « ةيويسالا بويجلا ضعب ىنو



 اذه ءارو نه ميشللا رفاكلا رامعتسالا هلك اذه ءارو نم نأ كشالو

 روباطلا اذه ىلإ ىتنب نم لكو ض ةيلامسأرلاو . ةيبيلصااو ةيعويشلاو ةينويهصلا

 برداا باصأ ىذلا اذه ك نم هاتب ورعاوو 1 هامالسإ اووا هاتلبواوو .. .ردافلا

 ؛ كانهو انه رعتسملا ودعلا هي رجا ، بقت ره _ صبرتم دص'ر رطخ لك نمو

 !! ةبورعلا عاقب لك ىفو ٧ ةمالا عاقصأ لك ىف

 تافالتخالا تآرمو > اهحارج ثادحال ١ ترج ىاا ةهالا هذهل هاتلي واو

 ىمدمو > ةماعزلا قاشعو . ةساسلافرتح نماهئانبأ ضعب اهلع رمآت و > الاصرأ

 هضرا و.هضرع ىلع موا۔ي نم لك نمو ،ةيناطيشلا دئاكملاو ء ةينايبصلا تابعللا

 !! لاملا وأ ى بصنملا وأ ء هاجلاب هنطوو

 . هتيجيتارتسا ىف مسرو ى هتركف. ىف دصرو . هتطخ ىف عضو دق ودعلا نإ

 تاءوتنلا هذه لك _ برعلا عم راوشملا أدب نأ ذنم _ هتعوسوم ىف لجسو

 .برعلا فلختي و, ةريسملا لاععتت ىتح . ةيبرعلا ةريسملا قيرط ف . تاءادأكااو

 حالسالإ هب زرابي و وددلا هلمعتسي ةكرعملا هذه لثمف لمعأ وىضمأ حالسالو

 اذه لعفب _ ىبرعلا فصلا ىلع به ىنذلاءرك انتلاو ربادتلاوء ءاضغبلاو ءانحشلا

 هتاينب قزهو . هناكرأ مطحو .هناردجخ رمثف٬هريصاعأ هب تفصعىذلا و _ ودعلا

 لالطالاب هبشأ موبااةيبرعلاةمالا تحبصأ ىتحو ، ساسالا نم هدعاوق ىلع ىتأو

 ناب رغااو . شيفافخلاو . طي واطولا اهشياعت و . موباا اهف شيعي ىنا . بئارخلاو

 . ء سرتفم كفو وأ . بلخم وأ ! بان ورفظ هل اه لكو . نابؤذلاو

هل نو . نابؤذلا و ٠ زابرخلاو . شيفافخلاو طبي واطولاو . موبلا امو



_١٨_ 

 هذه نومساقتي نيذلا ءالؤه الإ ء سرتفملا كفلاو ' بلخهاو « بانلاو { رفطا

 ًاعيجمهب ردجالا ناكو 4 مهنيب اهيف اهنوعزانتيو . اهنانبأ نم٬فسالا عم مهو؛ةمالا

 رمماوكسلاو ءةشراهتملا ةشوانتملا شوحولا هذهزم لك صرحمامك اهنع اودفادب نا

 ةعطق ذخأي وأ. ةعضب اهنم عزتني وأ 4 ةربه ةمالا هذه زم رج ناملع . ىراوضلا

 هنطب اه ىشح وء٬هرمشلا هشرك اهب المي و ؛ مهنلا هفوج ا دسي 6 ةمقل وأ ةغضم رأ

 !!؟ « ديرم نم له ه : منهج ةلوةب امئاد لوةي ىذلا ، لهرنالا مخضلا

 ؟ كلذ دعب مكلا ىقب اذاما برعا امأ ايو ، نوملسملا اماي

 مكح رات نعو٬ركيضام نعو مكسفنأ ن٥ ودعلا مكعدخ دل . .نرهلسملا اااي

 !ا مكئب ورع نهر 4 مكمالس] نعر

 نب هللا دبع ةذمالتو ، رمحو ركب ىلأ عايشأو ء دمم عابتأ مكنا مك اسنا

 كءانبأو « ديلولا نب دلاخ دانجأو 2 ضابأ نبهتادبعو ،ديز نب رباجو ءسابع

 سنأو "ريضح نب ديساو ى رساي نب راغو 2 سنأ نب ذاعم : باحصالا ءالؤه

 بشوحو , رذنملا نب بابحلاو « ديز نب ساياو ' تباث نب سرأو ٨ ةداتق نا

 ٤ كلام نب عفارو ى ةمصاا نب شارخو « ريهز أ نب ةجراخو ‘ ةيحط نبا

 ،كلام نب ل.ةطااو ڵ ةثراخ نب ديزو 4 مفرأ نب ديزو ، عسفار نب ةعافرو

 نإمعنلاو٬ ثراخحلانب لفون و \ىدع نب نعمو { لبج نب ذاحمو ; ةملس نب دمحم و

 نايفسو . ةدابع نب دعسو ، بيؤذ نب ةصيبقو 2 ةطفرغ نب هللا دبعو ث ريشب نيا

 ةباحمااو 2 رايخالا لضافالانم ءالؤه ربغو٬ح ارجلا نب ةديبع ىأر رشب نبا

 حسي: اني اورجفو ث ةريسملا ىرجم اوريغو 2 رهدلا هجو اوتفل نيذلا ! راربال ١

... ةايحلا هذه عوبر ىف ريخلا



 مكناپس نه اوظةيساو 6 مكتمون نه اوةيفأ ٠.٠. ناكم لكف نوملسملا اهيأاي

 ىالا مالا س رمثلا ودعلا اذه ىلإ اوهبنتو « فهكدلا لهأ طيطغ هبف ن وطخت ىنلا

 دساحتاا فانصأ لكو ء ةوادعلا عاونأ لكو ى ةقرفلا روذب لك مكفوفص نيب عرزي

 ابرح _ متنأ مكيديأب _ اهاعش و ٥ ضعبب مكضعب ىرنب اريخأ مش . دقاحتلاو

 ا! رذتالو ىبت ل ءاوعش تاراغو ٠ اسورض

 ؟ناريإ و قارعلا نيب ةراجلا ةرثادلا كرادملا هذهام 2 مكبف وربخف .. الاو

 دض مضب نس۔ا۔ملا خب ةفصاة ةفصاء صقارتت ىتااب راحملاو كراعملا هذهام

 . ؟ ضعب

 قاطنتل نامالا عارذ اهنم عزقناو . اهر اندقوأو > اهليتف لعشأ ىذلا نم

 ؟ اذكه ةرادغ ةرابج ةمالسالا ةمألا ىلع

 ة۔ع ويشلاممتهدقم ف و... كلا ذ لك ءارو نه م نيملسمل او مالسإل ١ ءادءأ نإ

 .. امهكالفأ ىف رادو ى امهفل فل نهو ةينويهصلاو

 اهدالب نع مهتلج ا\و{ اهرايد نممجعلا تجرخأ دق ميدقلا ف نامع تناك اذإو

 . هاجتاو ةيحان لكف مه تمرو ث ةاونلا ذبن مهتذبل و

 نه سرفلا درط دق ، ىنامعلا ىدزالا ىبرع لطبلا مهف نب كلام ناك اذإو

 ناطاسااناف : صوصخلا هجو ىلعو 2 تاذلاب نامع نهو ى ةماع ةبرعلا ةريزجلا

 , مهف نب كلام ديفحو « دزالا ليلس وهو ديعس نب سوباق
 هلا ةئيش: ۔۔ ةينويهصلا جرخيس 2 ةبورعلا ىمح ىماح ، برعلا رخفو

 ىبرملا نطولا رهطي و ناكم لك ىف اهدراطي و " ةيعويشاا بقمعتب و . هلك ملادلا نم

 د وجوالاو مدداا ةاحمم هبلمشيسو . ىلإئارسالا دوجولا نم ى ةيبرعا ةطيرخلاو

رمع . لهرةيح وأ !ضرأ ربش لكو . نانبل و ٠ ا اطو . نالوجلاو . ني'ه۔اف نم



_ ٢.٠ _ 

 هد وهم فعاضو ى هندع كلذل هتلالج دعأ دقو ى طرحلالإ جيلخلازم. برعلاةمأ

 اعودشحو !ناديملا ىف هل اقثأ لكب ىمرو ؛هت اردقو « هتاناكمأ فلظوو « هتثاطو

 ؛ىماساا ضرفلا اذهل ؛ هدعوو هدهع دكأو ! هدنجو هشيج دعأو 6 ايهو زهجو

 . ميظعلا ليبنلا فدهلا كلذو

 عامجالاديعص ىلع ىحو ىملاعلا ىلودلا ىوتسملا ىلع هتلالج هب موقيام نار

 تالوجلاو ٤ تاءاقللاو ٠ ناودنااو ٤ تاعاهتجالاو ‘ تارمتؤملا نم _- ىرمعلا

 ةلالد كلذ ىلع لديل _ ةيركسعلاو ! ةيسامولبدلا تادادعتسالاو ,ةيناديملا

 دكأتي ى ىبرعلا قحلا قيرط ىلع هاشمو هتلالج تاوطخ دصرب نم ناو ! ةحضاو

 ءاضقلا اميف ىضقي و , اهزانلأ لحو . اهكابتشا كفي نل برعلا ةيضف نأ انيقي ه

 رارحت ىل٥ ليو ٠ اهرارةتساو اهنمأ ةب ورعلا لإ دعي ىذلا فدهنملا لداعلا

 ناطاسااىنامعلاىدزالايب رعلا ملسملا لطبلا الإ _ابنئيشمراهريصه ريرةتو. اهتدارإ

 . هاعرو هظفحم هدم هلل او ‘ نررظتنم انإو { دمتسم نإ س ربا

 ى بردلاو نيماسملا انتف ناذللا راركسعملا امه ةينويهصلاو ةيعويشلا نإ

 ةل_ج ضعباا ىلع ضعباا _ اطلس 5 .7 اضرحو { ضعبب امدعب ايرغاو

 : اهمهأ نمو ... بابسأ

 ةيعومشا اف > ةب ورعااو برعلاو » ني۔اسملاو مالسإلا لع دقحلا _ ١

 . ةرفاك ةين وبهصااو 6 ةهذيد ال

 ةمالا باسح ىلع نيركسدملا نم لكهيف رجاتي ! حالسلل قرس ةماقا - ٢

 ك تاراياملا ناب۔كت ةين ومهصلاو ةيم ريشا اف 6 ةمبردلا ةمألاو ‘ ةيمالسالا

 . لاومالا نه تارايلملا نيبالمو 2 حاورالا نييالمزورسخم برعلاو نودلسملاو

ىف طفنلا رداص. ىلع ءاليتسالل _ عنقملا مثلملا وأ _ رفاسلا طيطختلا _ ٣



 ۔ ٢١

 ءأوس. . اهنع برعلاو نيملسملا _ درط وأ س فرصو {ةب و رعلاو مالسالا لوقح

 . ةمام نيماسم وأ !مومعلا ىلع ابرع وأ ، نييجيلخ وأ «نييقارع وأنييناريإ اوناك

 ةل ردلاال ول مهت و:بمهيلع محتقت و ناغفالا ب رضت نأ ةيعويشلا نكمي ناك له

 ؟ نوملسملا اهشيعي ىتلا ةبرذلاو ث ةقرفلاو

 ع.جتتل ىمالسإلا نط واا فتاناسرتااو دعاوقلا ةن نأ ةيعويشلل زكعناك له

 ؟ مهقرفت و نيملسملا لذاخت الول ١ مالسالا اهنم برضتو 4 اهيف

 مكيف ع.ط ىتح 7 ءاخرتسالاو لهرتلا كباصأ دق نو.اسملا اهبآ مكلعل

 ‘ مكا ولم ةئامسمخو فاأ و ب مكترثك نه مغرلا 7 قيدصاامكهرك و ردملا

 : هل و ف هن لوسرلا ةءوبن مكيف تقدص ىتحو

 وأ : اولاق عاصقلا ىلع ةلك الا ىعادت امك ممالا مكيلع ىعادت نأ كشوي ه

 هللا نعزنيل و ' ليسلا ءاشنكءاثغ مكنكسا و "الو : لاق ؟ هتا لوسراي انيف ةلق نم

 > داهجلاو توما ةهارك و ايندلاكبح نم ({\ مكئادعأ بولق نم مكدب اهم

 : ناكم لكف برعلا اجأ متنأو

 ديزنب كل ام نا ثوفذلاا ءانبأاي ‘ رممو ةعمبر هانبأاي ‘ برعو نامع ءانبأاي

 .مالسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي ن أبس نب نالهك نبا

 . نامزاا رخفو ث ايندلا ةنيز دزالا ءانبأ اي

 نيمايملا لاطبالاو ليل اهبا ( رخااو ‘ دصلا لاقلاو 6 ةلهابعاا ةرقابماا ءانبأاي

 مكرخافم باعيتسال ىضالانإ ةحجرو ‘ مكذا دجأو مكفالسأ خيران لإ ةينأتم ةرظل

 نا ىدناجلاو 6 م نا كالام لاث.أ نه خما وشلا ةقلام»لا عه ةفقوو ٠ مكداجماو

 اوعفر و\برعاامراك. اورشن نيذلا . ءايوقالا ءادشالا نييديعسوبااو , رمكتسملا

... ماوعألاو روهدلا رم ىلعو / مالعألا لك قوف ةفاغخ ةيلاع ةبورعلا لئاضف



 نولوقي مهاصام ؟دادجالاو ءابالا مكنع لوقي هاسعاذام ! برعلا اها

 مكةزةو مكقرفن نع ميل إ نورذتعت مكاسعام و ؟ نرلرةي ةغل ىابو ؟موي نع

 . ؟ ارافصأو اراغصأو ء اعابتاو اعازوا اذكه عايضو
 نئاغض عم 4 ىرلصااو ىدوماا صبرتلاا عم ى ىردا لوهذلا نواءة اذكهر

 . ىيف واا داحتالاوةدحتملاتايال رلا وأ. ايسورو اكيرءألثمنم ىربكلا لودلا

 قوف ناح تلمح _ مالسالاو ةبورعلا ىلع اظانحو _ هلك اذه لجأ نم

 ى ةجحلاب مازتلالا ىلع مهتلحو برعو نيملسم _ ؛اعيمج موقلا ةيضف اهنك

 قراملا اذه نزاتجاو 7 ةي واملاو ىدرتاا نم ممحو ، ةداجلا داعبأ مارتحاو

 علتبيو . هتأهاود ىلإ دش ىذلا 2 ردابلا ىغراتلا فلطعنملاو ! بدصلا ىروهلا

 رومالا ةبقاع شحم م نهو « رورملا دعاوقب مزتلي مل نه , هناهاتمو هناهل ىف

 . نيطايشلا عابتاو { نيدلا ةفل اخم كلذو

 هتطخام زامنإ ىلع حلت لظتسو ،لرت ملو- لزنال نامع نإف 0 انه نمو

 ةديقحاا قيرط نع كلذو . هل تططخو , هتأدب ام لامك او . هتمسرام ذافناو

 حضتت و 6 هداعبأ نيب ىءارثت ىذلا حيحصلا بهذملا عم مماوتملا ىجهنملاكولسلاو

 ط وشلان وقباسلااهم كردأ ىتلاء ةمع ركااةيمالسالا ةايحلا روص 0 هدامآو هقاطن ىف
 اذهب ىنعأو ه ولحلا لهالاو ٨ دوشنملا ءاجرلا ء نوقحاللا اهب ققحو . واشلاو
 اولءاعت و { رمسيو ةلوهس ىف نيدلا هب اولوانت نيذلا , ةيضابالا بهذم ه بهذملا

 نازاغم هب نوعطقي لمع جمانرب هرطاعتو ،ردص ةباحرو ث سفن لوطب هعم

 نه ىظقي ةرهاس ةيانعو . ةديقعلا ةياعرو . نيدلا ةسارح ىف " اهءارحصو ةايحلا
 كلذكو اوقرغي ملو . اولاني مل و٬ اوبص٬تي ملو اودددني ف.. ! مالسالا ميلاعت

 او ، فافساو ةعوي‘ هوطاعتي وأ ، فعضب هولواتي وأ ؛ مهدقتعم ىن ارطرفيم

 , امارق كلذ نبب اوناك

 , ةرمطالا ةنساا نه هودبتفاو . ممركساا نآرقلا نم مهبهذم اوطبذتسا دقلف

اهاضت را و ءةب احصلا اهكسلس ىنااقي رطلا سف هنا ةدابع لإ مهتريسم ىف اوكاسو



 ىفو٬بردلا تاذ ىلع مهتا ومخ نوكت نأ ىلع صرحلا لك اوصرحو ع عامجإلا

 تاولصلوسرلا امعطةتاا ليبسلا عمو ، عراشلا . زيرفإ ه قوفو { قيرطلا سفن

 ىدمىلعء ابوهذو ةئيج ! ديعبلا هطوش و { ليوطلا هراوشم ىف 0 هيلع همالسو هتا

 مرحت عم و ى امات نيرمثعلاو ةثالثلا رمع ةنوهيملا هتلاسرو ء ةكرابملا هتريسم

 ضوي و رتااو ةضايرااو ء ةاناهملا ةدايرو ، سفنلا ةدهاجبو ! قحلا ة۔متحوءقدصلا

 ملاعلل نيبت و ! قيرطلا مهمامأ حضوو « رمالا مهل نابتسا ىتح 7 ةاساقماو ةةشملاىلع
 عقاولاىف مهوأ ةماقتسالا لهأ » مه ءالؤه نأ _ نيفصنملا نيصلخملا وا _ ء عمجأ

 هتنارمأ ىتاو «موهدملا قداصلا اهنع ربخأ ىتلا , ةيجانلا ةقرفلا » ةقيقحلا ىلعو

 : ىلاعت هلوق ىف هتاضرم و هتدابع ىلإ لصوي اليبس ابجهتفيو ث اهراتخم نأ هلوسر

 انأ اهو . هتنا ناحبسو ى ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هتنا ىلإ وعدأ ىليهس هذه لق ه

 . .نيك ردملا نم

 وه امنإو 9 ةايحلا نع ابيرغالو . ايندلا ىف ابيجع سيل ى ىضابالا بهذملاو
 عيمجو « ءاحنالا ىتشف اه لماعتلاو ء اهلوانت و الوادت بجي ىتلا ةحيحصلا ةلمعلا
 اهلولطيالو رسيبلتلا وأ فيمرتلا اهلانيال ةلمع هتتانوعب ىهو 0 ءاوجالاو تاخانملا

 ه نيهجو ىف ركتتلا الو ث نيب نيب لمعلا اهقطنم ىف زوجيالوء سيلدتلا وأ عضولا

 .عذوتيال لكو 3 أزجتيال دحاو اهدنع قحلافء نيلبحلا ىلع ىشملاالو

 هتياعرو " غباساا هفطعب _ ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج لبشأ اينيحو

 هنأش ناك « هتباحو هتيرارمتساب ىصوأو ، بهذملا اذه ميلاعت ىلع ىقي
 نأو ،ةيانعلاو ةياعرلا بابسأ لكب ةيعرشلا ةسسؤملا هذه طحب نأ .هلك اذه ىف

 . اهعرذأ لوطتو 7 اهعرأ بشوشعت ىتح ء تاياقواا و تانايضلا ةفاكب اهسرح

 . اهرامثو اهتاربخ جضنت و . اهلظ فئاكتيو 0 اهقوس دتشت و امناصغأ خرمتو

 لك اهليبسلسو اهلالز نم برشيو ! ناعوجلا اهنم لك أيو ! نارحلا اهب لظتسيف
 هلات لك اهتيذاتسأو ى اهتيبهذم و ث اهبادأو « اهملاعت ىلإ دلخ و . ناوسأ شطاع

.. ةعساولا ةعساشلا اهارحص ىفو , ةايحلا هذه ءاديب ىف٬ناريحرأءلاضرأ



 ؛ دمو

 8 باوبأ ةثالث ىلإ 2 كولسو بهذم ةيضابالا ه اذه ىيانك تمسق دقلف

 : ةمتاخو ا ةمدقمو

 . خيراتلا ناضحأ نيب نامع : لوألا بارلا

 .؟ نامع مالسإلا لخد فيك : ىناثلا باب

 . ةيجانلا ةقرفلاو . . ةيضابألا : ثلاثلا نابلا

 ىن:املاو ء ملسم نويلم ةئايسخلاو فلالا بطاخأ نأ ىلبيطي ماقملا اذه ىفو

 برهأو . اعيمج مدانأرأو ى ةبورعلاو مالسإلاو هللا مهدشانأ نأو ! ىفرع نويلم
 8 لالطالاو . ض اقنالا تحت نم _ مهف خ رصاو ‘ مهيلع حيصأو ' مهب

 نوةبتمالعو .مالإ و .ماتح_ :مهلعفتهأو ,مهرايد ودعلا اهفلخىناا بئارخلاو

 !ىزخحلا ىرزملانئاشلعضولا اذهيلع اذكه

 ليتكمت و٬ىوق ليكشت ىف دحاو لجر بلق ىلعو 7 ةدحاو ةبهاعيج نربهنالم

 ةهبج وأ « ةثلاثلا ةلتكلا ه اونوكت نأ _ اريخأو _ اوعيطتست ىنح ؛ نمؤم

 8 ةيعويشلا ىلع ىضقت نأ , ىلاعت هللا ةئيشمب اهنكميس ناا ! ةيمالسإ برعلا ه

 , هناولأو هلاكشأ لكب هلك رامعتسالاو . ةيلاب رمالاو ! ةبيلصلا ء ةبنويبصاو
 . ؟ ةايحلا نمأو . ايندلا رارقتسا ىلع لمعت نأو,ملاعلا نزاوت ظنحتناو

 هللا نم نوعب _ هيلع بجأ نأ وجرأ ىذلا رئاحلا لاؤساا وه كلذو

 ءارو نم هللاو « ةيبردلا ةيروطاربمالاو . . نامع » ةلسلس نمض مداقلا ىاتك ىف

 معنو ىلوملا معن وهو ؛ ىبسح وهو ى قيفوتلا هنمو « دامتعالا هيلعو ؛ دصقل

 . ريصنلا
 فلزؤاا

 هب ر دبع ظفاحلا دبع ديسلا ١٩٨٥/١١/١٨ ىف ةرهاقلا
 رهزألا ءاملع نم

 : فلؤملا ناونع

 ةيبرعلا رصم ةبروهمج
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 : هنوعو هللأ ةددشم

 ةرنالإلا عاتماو 4 ةايحلا ريدت ىف اهتاودأ و اهلقث لكب نامع تمهسأ دقل

 كلذ نوكي دقو ، ديعلا ىراضحلا ىدملا ىلعو { خبراتلا ربع مدقت و تمدق اع

 ةجرتن ، رطاخلا وع كلذ نوكي دق و ى طرلصختلاو رارصالا عم دوصقملا املعفب

 ةرم.تملا ةذفلا اهتيج,تارقسا هيضتقتو نام ةعيبط اهب زمهتت ىناا ةيعيبطلا تالعافتلا

 نم اهربغو ةيبرعلا دالباا نم نامع ربغ ىف ثحابلا اهدجي نأ لق { حمالم ةلمجب

 . . قالطالا ىلعو . . . مومعلا هجو ىلع ملاعلا دالب رئاس

 ةيجهنملا ةيحانلا نم وأ ، ةيفارغجلا ةيح انلا نم وأ ى ةيخراتلا ةيحانلا نم ءاوس

 ٨ ىضاملا ءاشحأ ىف نامع تلغوأ دقلف , هني وكو ىنامعاا ناسلإلا كولس ىف

 ناكو ى ةا.لا تاطعم ىف رفاو مهسب تبرضو ث خيراتلا قامغأ ىف تلغلغت و

 اهعم تثاعو اهتنماز ىتلا مهالا نم ريثكب صوبهنلا ىف لاعفلا ريكلا رثالا اهل

 ةلاسرلا لكيه ىلع هانيع تحتفت نأ ذنمو , هرافظأ ةم وعن ذنم ملاعلا ةطيرخ ىلع

 ؛ض رآلا ىف ناسنإلا هتنا فلختسا اضيأ اهلجأ نم ىتلاو , هتنا هةلخ اهلجأ نم ىا

 . . ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنإ ه : ىلاعت هلوق ىف هكئالملا كلذب ىهابو

 ل:ة نينساا فالآ ربع ليوطلا اهراوشم ىف ةينامعلا ةلحرلل عبتتملا نإو

 ى ةي:مر"ا تاباسحلاو ى ةيك.افلا تاموقلا درشرت لبق ىنح لب ث هدعب و داليملا

 اذه لالخ نه ىرمبا 7 ةعباتلاو روشالاو ىتيلامعااو نييرموسلا دهع ذ

 زرأو ! ةم.ها ةيكذلا اهتروصو ى ةئيضولا ةةينالا اهعبط ىف ناح _ هلك

 ايسالو ى مزتلملا دئاراا كولسلاو ث مدقتملا ىراضحلا بولسالا ىف اذه ىلجتي ام

 ةحالفلا نونفو ؛ ةراجتااو ةرادإلا نومشو . ةرامعلاو دييشتلا ةسدنه ىف

 { همادقأ تحت قيرطلا فصرو ث ناسنالا ءانب ىف صخالاب و . ةحالملاو ةعارزااو



 ىذلا دحلا ىلإ ء قالخالاو ءىدابملاو « ميةلاو 5لثملاب هريصمو هراسم لهجت و

 نامعلو .. صاصتخالاو ةياردلاو ةربخلا لهأ لهذأر نييلودلا نيبقارملا شهدأ

 اهلإ بردتت نأ لق قثاوو { ةدوهعم تابآو ث ةدوهشه فارم خبراتلا عم

 ةريزجلا ةمجاو ىه تناك ةقيقحلا ىف نامعف 0 نايسنلا اهب ثبي وأ ,ةلاهجلا

 لعافتي وأاهتحذص ىلعىءارتت ىتا دصرملا وأ ةآرملا وه تناكو : اهلك ةيبرعلا

 هروةشو . قداصا دوجولا ضبن وأ 0 ةيقيقحلا ةايحلا روص هرتهوهز ىف

 ض ملاعلا راظنأ طع نامع تناك انه نم و ء ضايفلا قفدتملا هنادجو و ؛ ساسحلا

 اهيلإ علطتم لك دعسي وااةلبمجلاةيدرولا ةيؤرا!تناكو . هتاعلطت رهريظانم دصرمو

 هثحب نم وجري حباس ثحاب وأ . . اهل قشاع وأ 7 اهيف هلدم رأ ء اهب ملاح وأ

 . . هدباوأو ركفلا دراوش صانتقاو ! عفارلا ءىطاش ىلإ لوصرلا هحبسو

 : ةب رحلا ةريرج او نامع

 ح.هضوو قدصب انيرت هتطيرخو ملالا ةيفارغج ىل ةينأتم ةدحاو ةرظن نإو

 انيرت امك 0 اهتامك ارتو اهقاححأ طسوو . ةايخا هذه حطس قوف نامع عقوم

 نوخرؤملا كلذ ىف رمئكا دقلو .. .كانهو انه اهتناكمو اهناكم ىلاتلاب

 نيقرمثتسملاو ث دعابألاو برانالا نه تافلؤملاو ريسلا باحصأو ! باتكلاو

 فيفختو لوالا مضب ۔۔ نامع نإ . . : ىوا توقاي لاق « نيبرغتسملاو

 , ةيبردلا ةريزجلا مظعم ىلع لمتشت تناك _ ةنيل فلأ اهلبق نون هرخآو ىناثلا

 ٤ ملالا ءازجأ بصخأ زم ىهو ؛ عورزو لسخن تاذ ى ة ريثك أنادلب ىرحتو

 كلذ ىلع اهدعاسي: ء تابنتسالاو عارزتسالل ةديك الا ةباجتسالاب اهتبرت زيمتنو

 هللا دبعت و ث ىضايالا بهذملا دقتعت ىهو . ةءاطمم ةرث ةعيبطو بيط خانم

 هللا تاولص ةوعدلا بحاص كولس قفاو ىذلا حيحصلا بهذملا وهو 0 هيلع

 محل نيعباتلاو نيدشاراا ءافلخلا نم هباحصأ هف هعباتو 0 هيلع همالسو

 



 قحلا ةرصانملا ودرجت و ٧ هت مهسفنأ اوعاب نيذلا ةماقتسالا لهأ نم نيصلخملاو

 .. . ةامحلا هذه بورد قوف

 ءاسحالاو نبرحلاو راطق ىلع ميدقلا ىف نامع مسا قلطي : ريثالا نبا لاقو

 اهنمو زاجحلا نه ةريثك ءازجأو ةقراش"او ةم.لا سأر و تارامإلاو رحشااو

 _ تاةهاشلا لا۔.ج+اب هسأر مهتتو ' برعلا رع ىلع دتميو ، ىم اا تاحاو

 ناريإ لحاس سأرلا هذه سمالت داكتو _ مدنس مأ سأر وأ . لابجلا سوؤر

 _ ناع جيلخو ةرصب جيلخ _ نيجيلخلا لصفي ىذلا زمره قيضم دنع
 ىدنلاو ىنمي" نيرحباا ىلحاس ىلعىرخأ ةره هسأرب دنتسو و \ ضعب نع امهضعب

 حاهس نع رق۔م فال آ ةرشع نه رثكأ عغت ري ىذلا رضخالا لبجلا ,هلابج العأو

 هعجو هعو= ىف نامعو ث نامع قطانم بصخا نم لبجلا اذه ةقطنمو 9 رحبلا

 ٠ .. هقلخو هدابع نيي تنآو ‘ هضرأ ق هللا ةنحج .

 _ ملاعلا راحب نود _ هدحو درفني داكي نامع رح نإ . . . سوم امتاا ىفو

 هيلع هتا ىلص ىتلا ءاعد ىلإ عجار كلاذ لعل و . هناريخ ةرثكو ؤلؤلا ة اصانم

 : هل لاقو ملسأ نأ د۔هب ةب وضغ نب نزام هاعدتسا نيح نامع لهال ملسو

 مهالا ه : ملسو هيلع هتنا ىلص ىنلا لاقف . . نامع لهال هتا لوسراي هتنا عدا

 .ةالص" هيلع ىبلا لاقف .. هلا لوسراي ىندز : نزام لاقف .. { مهأو مهدهأ

 . ى مهل تردق ام ىضرااو 2 ىفافك.ااو فافعلا مهقزرأ مهللاو: مالسلاو

 حذني رحبلا ! هللا لوسراي : - لوسرلا فطع ىف رثك أ اعماط ۔ نزام لاقف

 : ملسو هيلع هتا ىلص لا۔ةف 4 انفلظو ض انفخو ى انريم ىف هتا عداف . انبناجب

 :نزام لاقف . مهرت نم مهريخ رثكاو ، مهتريم ىف مهيلع عسو مهللا ه

 نزال! لافو... 2 مهريغ نه اودع مهيلع طلست ال مهللا ه:ىنلا لاقف . . ىلدذ

. « ءاعدلا اهدنع باجتسي هنإف نيمآ لق ه



 : ضرألا قهنا ,آ

  

 اهتيدوأ و ى قسايتملا اهوجب نملا هبشت نامع دالب نإ : جاجزلا لاقو

 عاونأ لك اهيف عرزت ثيح .ءاطعو ابصخ ماعلا عاقب رمحأ نم املابجو ء ةبصخ ا

 ىف راطمالا اهعم لماغتتو . حابرلا فطلأ اهيلع بهتو روهزااو عورزاا

 . ةديدع جالفأو ٥ ةريثك ناونق نامع ىفو 0 ةقرو فطلت و بدأب اهمسارم

 ؛مالسلا هيلع ناميلس هتناىن دهع نم ' ىرقلاو ندملا ىلإ ةبذعلا عيبانيلا اهيف ىرجت

 ةنهسااةيدوالاىف و . ياورلا حوفس لعو « نارملا نونكسيو نو رضحتم اهلهأو
 ... ةطسبملا

 طسبل اب هتاباتكىف اهلوانت و ء طيسولا ه هباتك ىف نامع ةبيشييأ نبا فصوو

 ملسو هرلعتنا ىلص لوسرل اثيدح ىف ةدارملاىهنامع نإ .. :لوقي ثبح .ليلحتلاو

 ىلإ اذه ىاةم نم ضوحلا ضرعو .. د هلوقب هضرع فدهب ذإ ! ضوحلا نع
 اهمسري و ى نيرظانلا مامأ ةحضاو ةروص اهزرمب و اهناعأ ىف لغوتيو ...نامع

 نايع نإ ... ررقيو . اهاياوز مهأو ! اهبناوج لك بطقتسي قداص نانف ةشيرب

 جيلخ ىف رطق ةريزج هبش ىلإ برعلا رح ىلع رحشلا نم دنمب ريك رطق ىلع قلطي

 دالبك نامع دالب نإ - نطوم نم رثك أىف _ كلذك ررةب اك س ةرصبلا

 املابجعفترت و . خانملا ةمءالمو ٨ وجلا ءافصو ى ةبرتلا ةبوصخ ثيح نم نميلا

 اهسأر و ةقهاشلا امتماقب ولعت ثيح لامشلا ىلإ هجنتو ى لحاسلاىلعو لخادلا ىف

 ءارو ةعقاولا لوهساا ىف ةديجلا ىعارملا ةرثك نأ ريغ , ءايسا دبك ىلإ ةخماشلا

 كات ىف ن ورششقنيو ى ةوادبلا ةايح نولضفي ناكسلا نم ريبك ايستتاعج "لامجلا

 ةريزج راذقأ رئاسل اهنم ردصت ىتلا تاينإعاا نجمهلاب نامع رهتشتو ، لوهسلا

 . لخت و « لئامسو , اكرب و ،ىولو ، طقسمو { راحص اهندم مهأ نمو ى برلا
! روصو « قيوسلاو { محصو ء ىوزنو : قاتسرلاو « حرطمو ٠صانشو



 _ _ ٣١

 رضخالا لبجلا ةلسلس مامأ جيلخلا ىلععةي لحاسلاو ..ىورت و ،رافظو ٠تاهلقو

 3 ىيدو . ةنراشاا لحاسلا اذه ندم مهأو ك ةنطابلا لهس هفطانم بصخأو

 نات رصابلا نانيعلا امه حرطمو طقسم نإف امومعو , ةميخلا سأرو { ىظ وباو

 وهو ، مومعلا هجو ىلع نامه دالب رءعأ وهف رضخالا لبجلا امأو ، لحاسلا ىف

 . . . عينملا عيفرلا اهنصحو ، نامع شرع
 ةريزجلا نم مهم ريبك ءزج نامع نإ : 2 ةريزجلا ملاعم ه باتك بحاص لاقو

 ىلإ هسأر .ثلثملا هبشب هنيوكت ىف وهو اهنم ىقرشلا بونجلا ىلإ عقي ةيبرعلا
 طخ ىلع زكترت ىمف ثلثملا اذه ةدعاق امأو . سراف دالب هب حطنيو { لامشلا

 لكشي ثلثملا اذه نيوكت ىف ىنامعلا لحاسلاو ، طقسمو رطق نبب دتمم ىمهو

 رطقلا ىقاب امأو ى طقسم نم ةعضب و ، عبساا تايمحملا لمشي وهو ث ةربزج ه,ش

 عقن بونجلا ةهج نم كلملا ةدعاق ىلعو ، رضخالا لمجلاو ,طقسم بعوتسيف
 . . . نامعل ةعبارلا ةهجلا نم ىلاخلا عبراا ءارحص ىتأتو 2 ىم ربلا تاحاو

 رافظ نم اهدودح دتمت ةيبرع ةرامإ نامع نإ : جورملا ىف ىدوعسملا لاقو

 ةريغصلا تاخيحملاو ! ةميخلا سأر ىتح ةيفرمثلا تومرضح دودح ىف ابرغ

 ىفرعلا رحبلا نم اب ونج دتمتو ث ىسرافلا جيلخلا ىلع اقرش رطق بونج ةعقاولا

 ل آ ةمصاع ىهو ث لحاسلا ص طقسم اهندم مهأو ؛ لامشاا ىف ىلاملا عبرلا ىنح

 ىهوىوزن ىمف لخادلا ىف نامع ةمصاع امأ ء ىندم اهيف مكحلا ماظن و { ديعسوب
 . . ىنيد اهيف مكلا ماظن و ، نامع مامإ ةمصاع

 : ةلحرو طوش

 كلامم نم نامعنإ: _ نا۔ع ف رت ىفن ودلخ نب ١ لاق٬ناعألا ةفحت ىفو

 نامعو ي تومرضحو ى رحشلاو ث زاجحلاو . نميلا ىنلع ةلمتشملا برعلا ةربزج

دال و .بونجلا نم دنهلا رحو . برغلا نم سراف رح ىلع ةمئاق ىهو



 . هك اوفااو لخناا ةريثك ىهر 4 لامشاا نم نبي رحبلاو ا قرمثلا نم تومرضح

 لومس وهف ا_منم رحبلا ىلو اهو 2 نيت ايهاو قاوسال او هايملا نم ريثكلا اهيفو

 ٠ ٠ لابجو نوزح رهف هنع دعابت امو ‘ لاىرو

 نيوكت ىف نيك اربلا لامعأ فصب . رفاسملا داز » هباتك ىف ىسلدنالا لاقو

 عضولا اذه ىلع ى ةريزجلا تن وك ىنا ىه مدقلا ىف نيك ارملا نإ : _ ةرزجلا

 الو ، نيكارماا لعف نم ىه ،برعلا ةريزج ىف اهسحن ىنا ةرارحلا نأو ى رضاحلا
 انل تفلخ ةيناكر تاعافدنا ىهو 0 اهقامعأو ضرالا ءاشحا ىف ةنورخم لازن

 ، ناب وذلا و تتفتلا نع اهتكسمأف 7 ةمدقلا لامرلا قوف ةرخلا ءادوسلا ةراجحلا

 هذه قوف _ ةيجولويج تازهو ى ةفينع ةيضرأ تاكرح تثدح دقلر

 ماسقناو { رمحالا رحبلا ديداخأ نوكت اهنع ببست _ ةمدقلا راودالا

 مساب مويلا فرعي ام وهو رمحالا رحباا برغ مسق ، نيمسق ىلإ ةميظتلا ةراقل

 ،برعلا دالب مساب هفرعن ام وهو .رحبلا اذه قرشرخآ مسقو ء ةيقبرفالا ةراق

 امنع جتن ةلثام ةيضرأ تاكرحت كاذك رضخالا لبجلاو نامص توكت دقو

 لوهسو « ديداخأو تاعفترم و { نايدوو لابج نم نيدلا هيف توافتتو هحملن ام

 ةريزجلا ىف حوضوب اهسح ىنلاةرارحلا هذه لعلو . . . جالفأو نويعو .لامرو

 دالب رثك أ نه تاذلاب نامع لعلو ٠ تازاغلا وأ نيك اربلا كلت داصح ىه
 . . نيكارو نازاغ ةريرجلا

 : ةط رخلاو نانالا

 :نامع نه لوقيف _ ىناطيربلا خرؤملا _ .ساموت ه رتملا ام

 ؛ ساوحلا ميمجسأراا ىفو « قرشلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا بش سأر ىهنامع نا

ىنميلا نيعلا عقوم سأرلا اذه نم طقسم مقنو ! ةركفملا تاوقلاو ةركاذلا ا,فو



_ ٣٣ _ 

 امأو { قنعلا لصأ ىلإ نينذالا نيب ضفخنملاىمف ءاهمياي اهو دحلا سأر و روصامأ

 ىورن ىلإ ة.ةرمثلا اهأو { نامعل ىرمديلا نيعا ىمف !امهيلإ اهو مقدلاو ةريصم

 راذدلازهف ءىظوبأىلإ ىفدوةقراشلاو راحص امأو : ديرولا و ةماهلا نهيفف٬ىربع و

 ةملاحلا لو رتيا عبانمن. اهيلإ اموءلابجلاو دوهف ىلإ ى وجلا ل.رااامأو { نميالا

 م ودلبلا ىمف ى ربلا تاحاو امأو ى رسيالا راذعلا نهف ڵعوردلازارحأ ىف ةعقاولا

 لبجلا وه هاك ىنامعلا مجلا اذه باقو ، بارشلاو ماعطلا هيف غاستسي ىذلا

 هنييارمشو هقورع نم ى ةايحلا تام وةمب ظفتح و موةي هبو { ايحب هبف ، رضخالا

 ءاهدلا هيف خضي و ، مجل ارئاس امئاد باقلا هب دمي ان نامع دع . هتدروأو

 لاق نيح نافوطلا ثداح ىف هيلإ ىوآو ح ون نبا هب مصتعا ىذلا لجلا هلعلو

 نصح وهل.جلا اذهو ،. ءاملا نه ىنمصعي لبج ىلإ ىرآس ه :نآرقلا صق امك

 ةجعزملا تاراخغاا نم ناعلهأ هيف نصحتي _ مويلا ىتح لازي امو ، عينملا نامع

 صنقلا ىه فاقحالا ل.رو ى نميالا ردصاا صنق ىهف رطق امأو . ةئجافملا

 . لماكتاا ىنامعلا نايكلل رسيالا ىردصلا

 لم-؛لامشاا بناجلا ن ناع راف 2 ةيساطالا ةلطب رخلا هذه نم اقالطناو

 ن. وهو ث رطاوخلا هطيحم ىف موعتو ، نيدلا هيف حبست اضرع عسقم ريغ لرطتسم

 بش وشعم بصخ ضعب قوف هضعب . مك ارتم سدكتم معان لمرءىي ونجلابن الا

 حايرلا هحز>رزت ال داص نشخ رجح وهف بلقلا امأو ، رجشلاو الكماا تبذي

 هب فعت { رانلا دبص ىفالو «سملا رح ىف بوذي الو ، ريصاعالا هنم لانت الو

 , ةعستملا ىعارملاو . ءارضخلا ضايغلاو 9 ءاينغلا قئادحلاو ى ءارهرزاا ضايرلا

 طسو _ ةيدوعسلا هكدلملاوءةرمهنملا ةقفدتملاراهنالاو . ةرمثملا ةبيطلاراجشالاو

 نافامومعو ى ىودلا ىوةلامسجلا اذهل حطرفملانطبلاب نوكنام هبشأ _ هلك اذه

. ةيد وعاا ةيبرحلا ةكلمملاو ناريإو دنهلا نيب ةمئاقلا ةاشلا ةعلقلا ىه نامع
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 ةعيدب ، عضولا ةمكحم ، ناردجلا ةيلاع 3 ناكرالا ةنيتم ! هانبلا ةقب رع ةعلق ىهر

 اهروم طاحأو مهف نب كلام اهءانب مافأر ! هللا اهساسأ عضو 5 عنمااو لكشلا

 دمحأ اممئانبو اهئاقب ىلع ظفاحو 2 برعي ل أ اهناكرأ ديشو . رهك آلا ىدناجلا

 ديعس نب سوباق هبابشب اهبابش ىوقو { هدنع نه حورب اهدمأو ! ديعس ٠

 ةريزجلا ىسرك :

 ‘ امدق نام ض رعسا نيح _ .ىايف» ةلاح رلل ٦ ةريزجلا لهده , نيقح ىفر

  

 ةرب زجلا نم ادج ةريبك ةعقرىلعموقن ةيعيبطلا نامع نإ : لوةي م ريلااهنيب نراقو

 تلازامو .نيطالسو كولم و ةمئأ امل ناكو ! مالسإلاو ةيلهاجلا ىف اهتيمهأ اهل

 كربخ وأ ركذ كاذنآ ةيدوعسلل نكي مل نيح { ةايحلا رسب و ايندلا عمس ءلم

 نم فحز ىذلا 0 ىزنعاا ناخره نب نرقم ن دمحم نب دوع۔ ارخؤم اهمسأ ثيح

 هملع تراصام ىلإ «ىرجهلارشع ىب اث نرقاا فصتنم ىف هلاجر ضعبب عم ةيعردلا

 ىلع سلجو 2 اهرمأ ىلوتو ث اهشرع أوبت دقلف نامع امأ 4 موياا ةيدوعسلا

 رمشع ةثالث ىدم ىلت ناطلسو اهامزو اكسلم نيعبس نم رثك أ اهيف مكسحلا تسد

 { قحلا فانك ااوأطوو . ةيرحلا دعاوق اوسرأو ىلدملا اهبف اوققح انرق

 . سانلا نيب طسقا! نيزاوملا اوضو و

 : اه:. 0 ةريثك تارامإ لمشت تناك ءامدقاا نيخرؤملا قافتاب نامع نإو

 ايروك رئازجو . تومرضحو ض رجهو ! ريقعلاو . رطقو ث نيرحبلا ايسأ

 سأر ىلإ ةريزجلا ىف برعلا دالب مظعم نم اهريغو "ةريصم ةريزجو ١ ايررم

 ىميربلا تاحاو عقتو . اهلك تارامالا هذهل لماش مسا ىهف ! حلاصلا ءاجرلا

 . ةريرجلا راطقأ نم رطق ىأب اهل ةقالع الو . اهنم بلقلا ىف

 ه ةعونتملانداعملاة ريثك ىهو .قرشلاف ةربزجلاىسرك۔ اهنع ليق امك نامعف

 . ةعسارلا ةعسااا تاريخلاو

ىتح : هيلع ىه ام ىلإ تراصو عقاولا اه ريغت نأ ىلإ نامع تاك اذكه
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 رجلا فورح هبشأ نامعل ةبسنلاب تناك ىتاو مويلا ةيبرعلا لودلا ضعب نأ

 ةقيقحلا ىف تناك ىتلاو . اهكدف ىف اهنارودو . اهب اهقلعتو . اهل اهتيعبت ىف
 ..هركنت و هبيدت و خي راتلا كل ذ فكنتست فساللاب و تحبصأ ام:مةحالتم ءازجأ

 ...نوئش هرمأ ىندتو

 : خ ا .ذنم و 1 ف ارفج

 نإ : رحشلا ركذي ذإ .ىندالا قرشلا ةيفارفج ه بحاص لوقيو
 ايروك رزج نأ ك ، نا.ع نم ةعطق ىهو ةرهم لامش قرمش عقت ةعطاقملا هذه

 رطق نإو { نيخرؤملا عيمج قافتاب ةينامع ءازجأ كلذك ىه ةريصم ةريزجو

 ةرمصبلا نيب جيلخلا لحاس ىلع عقت ىتلا دالبلا رثاسو ريةعلاو ني رحبلا فايسأ و

 نم ريثك عمجأ دقلو ى سابعلا ىنب مايأ ىف اينامع ادحاو ادلب اهلك تناك نامعو

 نودلخ ناو ريثالا نباو ىدوعسماو ى وقعيلاو ىربطلاك نيفورعملا نبخ :ؤملا

 ناك _ اهنع ثيدحلا تفلسأ ىتاا ةميدقلا هدودحم _ نامع نأ ىلع . مهريغو

 ةراضحلا ىف اهيلع قوفتيو ث اعيمج اهل دعي ناكو 7 اهلك ةيبرعلا ةريزجلا ىواسي

 . ءارغلا ةيمالسإلا ةعبرلا هتنتسا ىذلا بذمملا قردلا كولسااو ث مدقتلاو

 ىف رحلاب تفصو نإ و ى افيصو ءاتش آدج بيط وهف ن ع خانم امأو 9 اذه

 ه ةريزجلا رئاس كلذكو ى اهنم رحأ برعلا دالب زم اهريغ نأ حص دقف , فرصلا

 . اج رح ال ةريزجلا ريغ نه برعلا دالب ىقاب و ماشلاو قارعلا ناك نإو

 سيلف فرصاا ىف بمت ىتلا ةراحلا حايراا امآ ، ادج ءاوحلا ةيط ناممف

 ، لدتعم وآ « دراب ججس امتاد نام ءاوه نإلب 2 اهريغ نم رثك أ اهنم نامعل
 فرطلا ىف ءاوهلاف \ برحلا دالب ىقاب ىلإ ةبسفلاب اديدش اهب نكي مل دربلا كلذك

 ىمبرملاءاوهو ،فيطل فيظن قلط ةرهاظلا وىوزنفارطأ ىلإءنالعج نم ىفرشلا

 ناعرس مثءىدملا ةليوطريغ تاقوأىفةج وزللا ضعب هذف ةنطابلا ءاوه امأ . كلذك
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 لهأهنم مربت اذإوءس وفنااهقشعت ابطر آدرابءاوملا ىقبيو ةجوزللا هذه بهذت ام

 اردانالإ أعزعذ نوكتالحايرلاف \ ىرخالادالب"ءاوهلعاودودتي مهنأهانمفنامع

 . ريبك سوفنا ىلع القن اهفقوت ببسي ثيح ًأضيأ فقت الو

 شعنيو سفنلا ىل۔ي ، برط ميخر فيصاا ىف وهف رضخالا لبجلا ءاوه امأو

 ريغ هتدورب ىذؤت ثح آدج دراب وهف ءاتشاا ىف اهأو ! مدلا طشني و بلق

 ضرالا حطسنعرتم فالآ ة رشعزم رثكال اتا ردقهنإف 0اهيلع دودتملا

 اذإ ءاتشلا ىفو ث رحلا تقو هيف وثم اذإ سمشلا رم ىشاملا سح ال ثبع

 . ءاملا دمجتي حبرلا تبهو راطمالا تعقو

 : مهملا العأ ىف اهعم

 ى قالطإلادنع ماير ىنبب صاخلا لبجلا وهو رضخالا لبجلا ءنامع لابج مهأو

 ةربع ل آب صاخلا وهو نتحسلا ىداو ةنق مث . ةانه ىنبب صاخلا روكلا لبج مث

 ضعب ىف رضخالا لبجلا مكح امل نامعب لابجلا نم عطق ىقبت مث « نارهز نبا

 ةعطقو ء نيئاطاا ىداوب ليطتسم حانج وهو " طاطح ىف ايص لبجك ؛ لاوحالا

 ىتح « ًابرغه ماير ىنب لبج نم دتم : حانج ميث ( ناوهق لبج ىعدت نالعجب هنه

 حفس ىلع ف رمثي ىتح برغلا ىف ارثاس رمتسيق 2 سمش نب نادحلا لابج قناعي

 ؛ىندمال و اهسا ال آدبأ ءىثرضخالا لبجلا تانصنماهلسيل لابج دتمت مث ىمرملا

 ىفوأ نوللا ىف الإ رضخالا لبجلا مكح امهل سيل اهانركذ ىتلا لابجلا هذه ضعب و
 لج امأو , اهتنجونامعةضور وهف ماير ىنب لبج امأ ء طقف ةدوربلا ىن وأ ولعلا
 ةطقىبفنتحساا ىداو ةنف امأو . ماير ىنب لبج ىف اه عون نم شب هيفف روكلا

 ىف لايج تيةب مش ج ماير ىنب لبج مكحم اهل ةقحلملا تافصلا ضيب , اهيف لبجلا نم

 رضخالا لبجلاو { اهتافص ىف انركذ ام فااخت اهنكل «اهتاذ ىف ةمخض ةمخف نامع

زكرم و ؛اههارم ظفحل نامع ضوحو . ىزانلا ردعلا نم نامع نمح لامجإلا ىلع



 ۔ - ٣٧

 الإ اهل جالع ال ةديدع ضارمأ ن. ىضرملا ىفشتسمو لاوحالا بلاغ ىف نمالا

 هرهزر همكاوف ىف ضايراا نم ضرر وه ذإ 4 هرامث لكأو هئاره قا۔ثذتساىف

 . هابر نسحو ههي۔¡فيطا و

 : م وجناا تاراح

 قف.ةلقةملاو ةراقلا ,ةسدكتملاو ةرثانتملا لامرلا نه اهظح نامع تذخأ دقل و

 ىف اهقحعاه . ةراق ةئداه ، ةشورعمريغ و ةشورعم نانج امبلع ةشورمنملامرةنطابلا

 راصكلاذلو ع ةحالفلا لهأ داجإب هعاونأ فالتخا ىلع سارغلل ةلاص ، ضرالا

 ىفو.. ىمتنيشيح ىلإ ... لحاسلا لوط ىلع اكولع الوهأم ارماع ةنطابلا ملق

 نالعج نم هريغو مك ارمتلاو لةنتملاو ءىداهلا اهنم ةعونتم لام رةيلخادلا نامع

 ةيدابو «رطتىلإو٬برخغا ىف فاةحالا ىلإو بونجلا رافظ ىلإ؛ توعومقدلاو
 . ىلامشلا بناجلا ىف ىبدو ىظ وبأ ىلإ ةرفظلا

 . ةييطلاكامسالا ريثكهنال قازرالا نزخ و { تاريخلا رحب وه نامع رحبو

 رح ريغ ىف دجوي الو 2 مااع ىف رئاخذلا رمكأ وه ىذلا ؤلؤللا صاغم هيفو

 اثداه نامعرعلازامو ى ةيمهالا ريبكريغ۔وثومف دج و نإو .۔ىشكلذنءنامع

 كاذ عجر نامع لهأ دنعو 4 تاكرباامظع تاريخلا ريثك راضخالا ليلق انئمطم

 ىددعسااةب وطغنب نزام مي ركلا ىباحصلا هاعدتسا نبح مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعدل

 .4:ءع ىضرو هلل اهحر ىلئامساا

 : ن اي د ول ١ عم ر ١ ومثم

    

 ف اهمهأو .. اهنم رخآ اضعب انه ركذنو نامع ةيدرأ نم اطب انركذ داو

 ةددعتم ىرقهيف ءىدملا لي رط عرازم ١ ريثك داو وهو. تا٫رقلا ىداو ةلخادلا

. هطخ لوط ىلع ةرانتم عرازمو ةرثعبم جالفأو



 نأ ىلا ريو ى ءادرجلاو قعلا سوؤر زم ردحنملا مادنع ىدار هط بيرقو

 رثك وهذ]. .هتاولفو هارة ةن ركسم لوهأم رهو ،نامع نم برجلا لهرلافىهتني

 . هيف ىشم نم ىلع ىفخ ال ليمج فير وذ تاباغلا عساو تارلفلا

 لمرلالإدتمب و ىقرشلا هحفسدنع نم رضخالا لبجلانم ردحني نيفلح ىداو و

 . ناكسااو نادلبلا ريثكوهو ..لمرلا ف طقسيو ىرخجلا

 باهشبىقتلن مث . ةيبرغلا ٩ اهشض رضخالا لبجلانم ةل زاناا ,لئام۔ىدارو

 ريغكلذ و لاج رلا نمال آلاتارئءعىلعةب تحنلا نادليلاريثك رهأضيأر ةديدع ىرخأ

 2 بسل اب ةنطاباا لامر ىف لزني نأ ىلإ ارتم هبصخ لازيالو ،نادلولاو ءاسنلا

 .نامع ىف ىرقلا تاهمأ لع ىوتحمو

 ناك۔اا ريك ل وهأ . عيسقه داو وهو ىأ رمألا با !جلا ف دلاخ ى ىداو.»

 .اهتيمهأ اهلؤناةينامملا ةبدوالاربكأ نهو « نامع قرش ىف عفاووهو , نادلبلاو

 ةددعتم ن ادلب و ىرهب و ‘ ةعساو باعش هل مظع داو وهو نييئ اطلا ىداور

 .ددعلا ةريتكلئابقلا

 ٩:و٬لئابقلا رئاس نم مهريغو ميهش ىنل ىرق ىلع لمتدي وهرامد ىداوو

 . ةيلجلا ىرقلا كلت ىلإ ةبسنلاب ةعساو نادلب

 ىفو « ةليحلا قادحلا تاذ ءاحيفلا رايدلا كلت ىلع لمتشملا لراعملا ىداوو

 رضخال الل ح وس نهردحل ١ ىدا ولا اذه ف ىرقلا تاهمأ نهىهر .لخن هسأر

 . نارمع اهرثكأو ةيدوألا ريكانم ىداولا اذهو ؛لتسم ىداوب هالعأ فوملا

 نادلب ىلع هلاهتشال صورخ ىئب ىداوب هالعأ نم فووعملا ضببالا ىداوو

 . حبص ىنبب ةلوهأم ١ ضببالا ةب رف هرخآ ىفر؛صررخ ىب

نال " قالطإلا ىلع اقازرأ اهرثكأو ةينامعلا ةيدوالا رمعأ قاتسرلا ىداو و
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 ىئادحلاتاذ. ةددعتملا قاتسرلا ىرق هرخآ ىلإ هطسو ىفو "فوع ىنب ىرف هالعأ

 ؛تاريخلاىداو قالطإلا ىلع وهو ءارضخلا ضابناا و. ءارهزا! نين اسهلا و ءءانخلا

 . لئ اضفلا عساو لثابقلا ريثكرهو قازرالا ىداوو

 لوهأ. وه و نامع ىف اهتيمهأ اهل ىتاا ةعسنملا ةيدوالا نه رفاغ ىنب ىداوو

 . بلقلا اهب جهتبي ةنسح ةق:ار نادلب ىف رفاغ ىنب مسا تحت ةديدع لئابقب

 . ةةيردلا هلئابقب ةرماعلا ةلوهأملا ةيدوألا نم كلذك رواهجلا ىداوو

 ىرةلاو نادلباا ةددعتملا ةفورعملا ة.اباا ةيدوالا نه رمع ىنب ىداوو

 هتمأوةيلثابق ةيمهأ وذ وهونامع ةبدوأرئاك رماع لازي ال ىذلاو .عرازملاو

 . رارحالا ةشيع هبف شيعت هنطاوت ىا

 ىحاونلا ف بصنملا ىرملا ةحاو لابج نم ردحنملا ىزجلا ىداو و

 ه لئابق نم مهريغو ليباقمو دونك نم نيددعتملا هناكسب رماع وهو . ةيراحصاا

 ىلإ راحص ىلإ ىمرملا قبرط هنال دحأ ىلع ىنختال ةفورعم نادلب ىلع لمتشيو

 . قرمثلا ىف طق۔ه ىلإو «برخا: ىنةيليمشلا

 ر.عيج+ادنم فورعم وهو ٨ ةيلامشلا ةهجلا ةيدوالا رخآوهو روما ىداوو

 ,ركذ ىلاج اتحتالهف و رع. هنادلب و .مم.اقم فال كلذكهناكسو ، بن اجأرنينطاوه

 الإو . نامعو ةيدوالاتاهم٠أنهىهاهانركذ ىتلا ةيدوالا هذه نزف لاح لك ىلعو

 ةعقاولا نادلبلا رك ذن م انأف الو 7 ةيلخادلا نامع ىف اماه اغارف د۔ي اهعومب

 ناك اروهحرش لوطي ءىش كلذف اهلئابقو اهمأ نعالضف اهن(سأب ةيدرالا ذه ىف

 ةن وكسمةلوهأ. اهاكو .ايناطيرب ةحاسمب لقالاىلعردقت نامع ةحاسم نإف.اريسعكلذ

. ةددعتم لأابقب



 : هبراغو ريدبلا مانس

 ء رمضخالا لجلا وه هل مساقلاو نيمسق ىلإمسقني ىنامعلا عضولا ناخالو

 ىف دحلا سأر ةزوج نم. هنم ىلامشلا بناجلا امأ , هب راغو ريعبلا مانس راص هناف

 ريدي هنأ ذإ ى رحبلا هتياهن ادج ضفخنم وهف ! برغلا ىف مدنس ماسأر لإقرشلا

 ىرتف { أاسولم رادحنا رحبلاب لصتي ىتح سايقلا ىلع باي ثيح رادحنالا ىف

 نيك ارب راجفنا ىارلا اهبسح ثيح رهاب اضاضقنا رحبلا ىلإ ضقنت هراطمأ

 . دار الو اهل داصال ةلئاه

 لمرلافىجتني نأ ىلإ ايجيردت لزانتي هناف .تنيب ىنلا اذه نالخو جلامسنلا ام
 ارخصاهلك لامثلاىلإ ةيصنملا ةيدوالا ناع.ة لعج هتردف تاج انإ ش . انلف اك

 ةيدوالا ىرن سكعل اب و ،رحبلا ىلإ ليسي ام ناعرس لب . اهناعيق ىف ءاملا ءاةب عنم

 راطا ١ هايهميسةتب ةلإفكساا ىه ىنامعلا طسولا ىف ةدقاولالابجلا نإ مث ٤ ىرخالا

 رثكاو ىدم عسوأ ىي ونجلاردحملا نإةظحالم عم : هانركذ ىذلاعضولا اذه ىلع

 ةب:جلاو ةبيهو نإف « تاموكحلا عارذ نع دعبأو .ةرادبلاز قرعأهلهأو؛ ىعرم

 . دحالا كلذ ناك ايأ ثدحال اهيلع ةرطيس ال تيرحلاو رانملا و عوردلاو

 , ةيآ نم اهلاب

 .ىلاخلا مولا .ؤ ةيالو نيعبرأ ن. رثك أيلعل.ةشت ناءعنأ ظحالبو ! اذه

 امهك>اهيف راذفنيو .امهدحأ وأ. وضاقو ىلاو اهكحم ةقطنم انه ةيالولاب دارملاو

 ىلعال اك الانه امهتوق نادمتسيو 6 فرعض"و ىوقا ىلع ناكحو 6 هللا عرشب

 ٨ رهاوالا ذيفنتب نوموقب نويندم دونج امهلو . ناطالارأ مامالاوهو

 ةطلساا بحاصو .ةيالولا جارخ نم وأ. ايلعلا ةطلسلا نه امإ اعيج مهقاذرأو

 حلاصلا فلسلا نعةيمالسإلانيناوقلاذيفنت ىلعمئاقلاوهامام] رأاناطلسرأ ناك اكلم

. نيدشارلا .ءافخلاب هبشأ وهف؛مهدنع فررعم وه امكو
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 : ىهف ةيلحاسلا نامع مصاوع اهأ

 اهد ودحرخآ ىف نامع ىحاون نمةنيدمطقسمنإ : ىومحلا لاق طقسم اهلوأ

 لقالا ىلع وأ سراف لباقي امعرحبلا لحام ىلع ىهن « رحبلا لحاس ىلع نملا ىلي امم

 ىهو ب ىلامشلا ىقرألا بناجلا ف رحياا نم نا۔ء ةمصاع ىهو 4 ناركم ٤ ا

 ذنم اهناكم مظعو اهنأش الع دقو ىسرافلا ىفرعلا رحبلا ىلع ندملا مهأ نم ةنيدم

 مهل ا:م> اهونب و نو.ا اغت رملا اج لح نيح ٠ ةرجملل رشع ىداحلا نرقلا

 ةاغطلا ىديأب نامع كلم راص نيح ةنيكم رارسأب لابجلا نم اهوروسو

 نيدلا مج رختفي نيذلا ءالجالا ةبراعيلا مايا لاحلا اهب رمتساو ، ناهن ل آ نم

 . ةديحولا مهتمصاع دعسوب ل آ اهذختا مث . اندلا م, جهنإتو

 ٠ ت ايآو تارظن هدالب و هضرأ ف هللو ‘ نآلا ح اهتقو روطت اذكهو

 آريثك طقسم نع دعبت ال ىهو ة.ةاراا ةمصاعلا ىهو حرطم : ةين اثلاو

 سوباق ناطلسلا اهحور شعنأو لورتبلا ىلاحلا امحرص ماقأ ةيراجت ةنيدم ىهو

 مايلا رذثلا ىهو اهعاونأ فإلتخا ىلع ةينامعلا ةراجتلا بصم ىهف ث ديعسنبا

 ف۔صرلا اع و طق۔ك ةعنم لابج ةطاح ىرو . طةسم لل مداقلا هجو ق

 . سوباق ناطلسلا هماقأ ىذلا

 مصاوملا ف قومرم ١ مام ١ الو . ةثل اثلا ةمصاعلا ىهر روص :ب ة اثااو

 ةدلق نامعب ىهو . ةعينم ةزيزع ةبنجلاب ىهف 0 ةديدع حاون نم ةينامعلا ةرلحاسلا

 قفأ ىف . ةعيلطاا هجو ىف تارماغملا ىف اهلاطبآبىمرت و ةيقرشلا نامع نومت ةعيفر

 هف امرابنال . ةي امحاا دالبال ق عيدب رظنم ٠ ٣ فورعم ءاضفو فوشكم

 مامز اوكسمأ دق اهلهأ نأ الإ ث تناك امهم ةياحاسلا ةينامعلا دالبلا نم ةدلب
 ءانغ قئادح اهنم ىلعألا ىف اهيو { ةراهملا دئاز رحبلا ربس ىف مهلو ةراضحلا

 لازتالو ناوا رضخلل عرازم اج و 6 رحبا اه لصت ال ةبذع هام ىلع ةئشان

 . اهتابلطتمو امتايجاح ةيفاو



 : قرشلا زماهد

  

 توقاي لاق ، ةعبارلا ةمصاعلا _ راحص : ىبرغلا بناجلا ىف ىنات مث

 اع اهتبصق ماوت وء لبجلا ىلي امم نامع ةبصن راحصو : ثلاثلا ءزجلا ىف ىوحلا

 مصاوع ىدحإ ىهو { نامع قنع ى ىرملاو 2 ىمبربلل مسا ماوت و ، لحاسلا ىلب

 ءاوحلا ةبيط ةنيدم راحصو : ىوحلا لاف : لخادنا ىف اهتاعطاقم رهك أو . نامع

 لابجلاىف اهنم آديعب رجحلا نوكل كلذو ءجاسلاو رجألاب ةيذبم.هك اوفلاو تاريخلاو

 : لاف .ةريبك ةنيدم .راحص ىأ ةريبك ىهو :ىومحلا لاقءةيئانا! تاعفترملاو . ةيلاعلا

 ؛ ماللا هيلع حون نب ماس نب مرأ نب راحصب تيم 0 اهلثم ىحاونلا كلت ىف ريل

 لاق مم ى ليجلا ىلت اهنإ : نويوغللا لاف . سيدجو مسطو بابر وخأ وهو

 نسح لهآ رماع هتنم لمجأ دلب نيصلا رح ىلع سيل نامه ةبصق راحص : ىرانلا

 ىلع ةدتمم ةفيرظ ةدلبو ةبيجع قاوسأو 2 هكاوفو ةراجتو راسيوذ هزن بط

 ١ قاوسالا رخآ ىف ةليوط ةنسح ةرانم هل لحاسلا ىلع عماجلاو لاف ! رحبلا

 : لاق ىنامعلا فرعلا بسحب جلف ىإ ةولح ةانقو ةبذع رابآ نيبراحصللو : لاف

 قارعلاو قرشلا ةنارخو نيصلا زيلهد را حصو : لاق ءىش لك نم ةعس ىف مو

 ىف ىأ خسرف فصن ىلعراحص دجسم و ؛ليخنلا طسوىلصملاو:لاق ءنميلا ةنوغمو

 نه وأ برغلا ىلإ قرشلا نم خسرف فصن راحص ىمتن ةفاسملاو دالباا طسو

 اهنصو امكراحم ناف س قحلا نم ديعب ربغ كلذ عيجو ! رحبلا ىلإ لبجلا
 نم هيلع سيل ام اذهو ءىش لك نم ةعس ىن اهلهأ نإو ؛ قرشلا زيلهد ىوجلا

 ءاهب قازرالاو لاومالا ةرثك نع ةيانك كلذف قرشلا ةنازخ اهنأ امأو ، ديزم

 :اهدجسمرك ذب وهوىوحلالاق.ةميظع لارمأ اهيل)بصت تناك ذ]
 تكرب ىتم ةقانلا هذه فرعت مل : تلقهيلم هنلا لوسر ةقان تكر كانهو

بوكرلا ناكو . نامع لهامالسإل ءاج ماي]صاعلان ورمع دهع ىناهلعل و ! كانه
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 ىدحإ ىأ 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لوسر ةفان ىه هتبوكرف نإو قونلا ىلع

 هارت ةراتف ، رودم بك وكم عماجلا با رح و لاق 4 ملسو هلص هتنا ىلص هقون

 لوأ دج ا۔اا ىف بيراحملا نإو . اذكهو ، رضخأ ىرخأو رحأ ةراتو رفصأ

 عض ول انييعت هتفالخ لبةةنيدمل ارهأ ىلوتمايأ ىرمال ازب زعلادبع نبرمع اهثدحأ نم

 ةقانلا كورب ناك فيك ىردأ الو : ىوحلا لاق 2 ةالصلا ىف ةعاخلا نم 1

 اهحتفو : لاق كلا تركذ ام هتقيقح لعل و ، هريغ نع القن كلذ ذخأ هنأكو

 . ًاحاص ةرمع ىتنثا ةنص ىف هنع هلا ىضر قيدصلا ركب ذأ مايأ ىف نوملسلا

 ةمجولا نم اهيلإ روظنملا ىه ةيلحاسلا مصاوعلا نأ فورعملا نمو

 . و اوبأ ىهو رطقلا روث ىه اهنإف ٠ ةجيت ارتسال ١

 هف ىرتم الام اذهو رانفالا نوصح ىنهو دالبلا راوسأ ىه روغثلاو

 . اد , ١ دح أ

 ءدالباا نوك.ع ناذلا ماكحلا نطاوم نع ةرابع ىهف ي ةيلخادلا مص ودلا امأ

 ىسرك و ةلادو شرعو ةمامإلا رقم ىه ذإ _ ىوزن : ةيلخادلا مصاوعلا مأو

 ةفرخرلا ىلإ نيعداو ريغ مهبهذم ةعيبطب نامع لهأو ء ريسي ريغ دهع ذنم ةعيرشلا
 .لاجرااةرابعلع ىنختالوهولاحلا هذه ىلعمهتقب أبايسالاهيل)نيدصاقالو .ةي رصعلا

 ةاحا۔لا مصاوعلا ةيقب ةبسن ىوزن اهتبسنف ةيلخادلا ىرخالا مصاوعلا امأ

 ىظ وبأو ىدو ةفراشااو ةمرلا سأرف ‘ ررصو تاماق و ٠ راحصو طةم لا

 نأ امك٬ سيئرال سوهرملاو . عوبت.ال عباتلا ةبسف راحصو طقسم ىلإ ةبسفلاب

 انلق دقو \ كاذك تاينقمو لةنيو ىربعو ناشاا دهسو لثامسو ىكزأو ىل

 حرطم امأو ء ةريخالا دوهعلا هذه ىف مام] وأ كله اتمصاع ىورن و طقسم نإ

 لئامسام] و 6 ةماعز ةمصاتفقاتس رلا امأو , هز وآلا هذه ىف ةراحت اتمصاعف قدر

 تاخيش أ عجرمو ميدقنم ةلم شلا ةد.سف راحص امأو ٠ ةيلخادلا نامع موقلل

ىمف ةممدقلا رافلج نع تماق ىتاا ةميخلا سأر امأو ! مايالا فلاس ىف ةيلحاسلا



 نواأيهتيف اهنولزفي ةدعاق ةازخلا اهذختا كلذلو 2 ةماهلا ةينامعلا روغثلا نم
 ىفوهو ( كاذ ترهتشا دقو . اوهزبن ا اذإ اعجرم ممهلزوكتلو نامعرزفل اهنم

 ةمج ولا نه عا۔هدت او ةدلبجلا ةيحانلا ن دييأت اه ىعيبطلا ا۔مدقوم حم ةقحلا

 عساو ءاضف ىمه ذإ ء لحاسلا دالب نم اهريغل سيل لاحلا اذهو .ةيلحاسلا

 انيب افده كلا ذ, و نامعو ، لخادلا بناج نم. اهب ةطيحملا لابجلا ىلإ دم لازيال

 لضفلا اذهب نامع ىلع لضفت ىنلا هللا ناحبسو نيداعاو نيعماطلا نيعأ نيب

 . ريبكلا

 , ةثيدحلا اهتعبط ىف

 :ىاك ى,ف ١٩٨٤ ماع ىتحو اثيدح نامع امأ.امبدقنامعةيفارذج ىه كلت

 ١ _ ةيفارذجلا ملعملا :
 اهلوء ةيب رحا ةرزجلا هبش نم ةيقرمألا ةيبونجلا ةيوازلا نامع ةنطلس لغشن

 ىتحلامشلاىف زهره قإضم نم 0 ابيرقت ارتم وليك ٠٠ غلبت ةفاس» دتمم لحاس

 نع ةنطلساا ضرأ لصفي و س ةيبعشلا ةيطارةعدلا نملا ةبرو ةمخاتملا دودحلا

 ةبرعلا تارامالا ضرأ نم ءزج نامعن ىلايشاا فرطلا ىصقأ ف مدنسم سأر

 . ةدحتملا

 ٥١ ه. لوط طخو الامش .٤ ١٦ و.٢ ٢٦٢ ضرع طخ ىلع نامع عقتو

  

    

 ٠ اقرش ٥٩ .و

 عبرم رتم وليك ةيضرالا ةحاملا
 ٠.٠٠ ..٣ ِ عرمجما

 : ةينالا قطانملا اهنم
 ٠...١.٠ را۔ذط ةةطنم

 ٢٠٠٠ مدنسم ةفطنم

 ١٩٨٠0٠٠٠ ىرخآلا قطانملا

 : : ۔طرألا سيراضتلا عر .

 | ؛٥... رثكأف .م عه٠ هةياهجلا قطانملا
 ٩٠.٠ ر الا ةيلحاسلا لومسلا
   ٢٤٦٠٠٠ م ٤٥٠ نملقأىراحصو ةيدرا
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 ددم ردن طرطختلا ضارغالو 9 دالبلا ناكا نآلا ىتح ءاصحإ ةيلمع رجت مل

 . ٤ ٩٧ ١ 4:ص ةمسن ٠.٠ ٠ , - ١ ةنطلسلا ناكس

 : ةيفارغجلا قطانلا _ ٣

 : ىه ةزيمتملا قطانملا نم ددع ىلإ ايفارغج نامع مسقنت

7 

 : ةيل اتلا قطانلا لهشنو اهلك نامع ندم رشكأو مأ ةمصاعاا ةةطنم ربتعت

 ناتسهلا { بادس ى ةحودلا 4 ماير ‘ هوبلك لمشت و : طقم ةقطنم )1 (

 . ناريخ ا 4 ى ‘ بنتنق

 { ىدع ىداو 4 ةمطرلا . ىور ٬ىركلا حرطم لمشت و : حرطم ةةطنم (ب)

 تولحج ث ةيرظنملا ؛ رجاحلا « نيريبلا . جحملا رضخالا { ةي ,حبلا ء تارماعلا

 ٠ عجرلا غ جيملا ىداو

 ، « س و٫ \ ةنردم ه ر وخا ٠ جورامصلا ‘ مرقلا لمشتو : رشوب ةطنم (ح)

 . ةاذسملا » ماخلا ‘ بص ٠ مامثلا جلف .الغ «» ةرعذلا > ةبيذملا

 شةلييعللا ‘ بشخلا ‘ سرخلا > لحلا ‘ حا واا لهشتو : بيسلا ةةطنم ) و (

 . ديدحلا قرع :

 : ةنطابلا ةةطنم

 ف اسمل ةدحتملا ة۔؛ رعلا تار امال ١ عم نامع دودح ةةطنم نم ةنطاياا لهس دنم

 نيب عقي و ءابيرةت طقسم نيد زحىقرشلا بونجلا ىلإ ارتم وليك ٢٧٠ ىلإ لصت

ةءاررلارمدحنت و ‘ ارتم وليك ٢٣٥ لأ ١ هن٥ هضرءحوارم. ر ،ىيرغلا رجحلاو لحاسلا



 ربةعي و٬رحبلل ابيذاحمو٬تارتم وليك ٣ ىلعهضرع ديزو داكيالا قيض ىلحاس تش ىف

 . هندم مأو . اناكس نامع قطانم فكأ نم ةنطارلا لمس

 . صانش ء ى ول » راحص ‘ محص ه ةروباخلا قيوسلا ؛ ةعنصملا ٠اكر

 : ىبرغلا رجحلا ةقطنم

 دودحلا نه زحاساادادت.إ ىلع لابجلا لسالس دتمنو { ةنطابلا لهس رارغ ىلع ىهو

 ىف ة۔هق ىلعأو ى بونجلا ىف ليامس ىداو ىتح٬لامشاافةيب رعلا تارامالل ةمخانملا

 ممقلا ضعب ولعغلبيثيحءرضخالال,جلاىلعىقرشلا بونجلا ىف عقت لسالسلاهذه
 ىف رذلا رجحلا ىن اج ىلع ةريبكلا ناطيتسالا قطانم نمتاعوحب كانهو ,رتم ...٣

 انيب ،نامع بلق وأ ،نامع ةيلخاد ساب فرعيف ةيبونجلا ةمجلا لععقاولا هرجلا اهأ

 .لخن و ،ىياوعلا و ،قاتسرلا ىه لابجلا ةلسلس نم ةيبونجلا ةيحانلا ىلع ةعقا راازدملا

 : ىقرشلا رجحلا ةةطنم

 ىتح ليامس ىداو نم نامعل ةيابجلا تاعمجتلل ادادتمإ ىقرشلا رجحلا دعب و

 ىلامشلا ىلع اهأ ؛ ارتم وليك .٢٠ نع اليلق وبرت ةفاسم ىهو « افرش سبخ لبج

 ىلعأو. نالعج و ةيقرشلا ةقطنم بونجلا نم اهدحت امنيب ؛لحاسلا ىنح لابحلا دتمتف

 ىويط‘روص ىه ةمالا ةقلنملا هذه ندم وءارتم ٠١٢.ىهةيقرمثلا ةلسلسلا ىف ةمف
 . لحاسلا ىلع ةعقاولا تايرقو

 ؛ ةرهاظلا ةقطنم

 ف ىف رغلا رجحلل ةيب وخجلا ةحنجالا نم ردح «ىوارحص هبش لهس هرجلا اذه

 هاصةف 7 ونلا نم اهأ ،ى<رلاو اوجوا لةنيلامكانمهدحوءىلاخلاعب رااءاجتا

ةمثو ث هانه ىنب رايد قرشلا نمو . عوردلا رايد » روكلا لبج مالا نامع نء
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 اهفو ؛نيهااىدار و. كنض ىدا و٬نييسيت رلا نييداولا ىلع عس ةريبك تانطوتسم

 . لةنيو "ىرمعو 4 كنض ندم

 : ىك رلاو وجلا ةصنم

 ةريخا ة>اسم ١ هذ.ه ىفف ٠ وجلا ىمس ة ره اظاا لهسل لايثلا دادتمال ١ نإ

 زكرتي ى فرغلا رجحلاو ةدحتملا ةيب رعلا تارامالا عم دودحلا ةقطنم نيب ةعقاولا

 . ى:ربلا ةحاو ىلح ليخنلاب ةعورزملا قطانملا ىف ناكسلا

 : » فوجلا ٠ نامع ةلخاد ةةطنمه

 ۔ءارحص'هاجتافلاشلا نهرضخالا لبجلا ح و:سنمردحنت ىلطسو ةبضه ىه

 ه۔۔بئر نايدو ةعبرأ كانهو .ةيفرمثلا قرشلا نهوءةرهاظاابرغلان.اهدح ءاب و=

 ىدار لكش و ‘ ليامس ىداوو ءالج ىداو و.نيفلح ىداوو. ءاحطياا ىداو:ىه

 قيرط وهو،ىيرغلا رجحلا لابج ةلسلس ىف ةيعيبط ةوبف اعم ليا۔۔ ىداوو نيغلح

 :اهندم مأو ناكدل اب ةفاثك نامع قطانمرثك أىهوءةفطنملاو طةسمنيب طب ريىديلقت

 . ديدب ي ليامس . مدآ ‘ حنم ‘ ىورن . الج . رزا

 : ةيقرشلا ةقطنم

 ىقرمثلارجحلا نم لخادلا بناجلاىلع عقي . ةيدوالا هللختت ىلمر لهس ةيقرشلا

 مأو : ةبهو لامر بونجلا نهو ى نالعج ةقطنم ىفرشلا بونجل ا نم اهدح و

 : ىه اهندم

 ١ لب الا ع ةيدب & دحم _ وانس ‘ ىضم هارب .

 نالعج ةقطنم :

 برعلا رحس ىتحدتم وء ةيقرمثلا ةقطنملل ونجلا دادتمالا لكي ىلحا۔لهسنالعج

اهنكستو ،ةببهو لامر ةيبونجلا ةيحاناا نهو ، ىقرشلا رجحلا لام شاا نم هدحو



 ہ ٨ ٤ ۔

 :اهريغو ةينجلا و،مشبااو ؛بسار ىر !نسح و؛ىب و ‘ ىلعوب ىك ةعماج لئابق

 . لماكلاو «ىناولاو ں نسحوب ىنإ دالب : ىه ةيدل اهندمو
 : ايروم ايروكو ةربصه ةةطنم

 اهاب رعلا رح ىلعءارتم وليك ٦٠ ىلاوح اهلوط غلي ىتا ةريصم ةريزج عقت
 اه ربكأف ءايروم ايروك رزج ةعومجب ىف برعلا رحم لحاس ىلع ىرخالا ةماهلا رزجلا

 . ةينالملا ةرب زج ىه

 7 رافظ , ةيبونجلا ةقطنلا

 نه نوكتتو ى دالبلا ةحاسم ل ثلث ىلاوح نامعل ةيبونجلا ةقطنملا لمشت

 دزيالوءةلالصازواجتم برخلا فت وسإر نهدتو ،ىلحاسلا: امهنيتيخام نيتقطنم
 ىلع لصحت ةبصخلا ةي ومطاا ةب رملانأ ريغءتارمه وليك ٨ نعهنم ءزج ىأ ىف هضرع
 راطمالا لصت و ،ربمتبسو وينوي نيب ام ةيمسوملا راطمالا نم ىرا نم ةيفاك ةيك

 ؛واحاساا لمساا ءارو اهعافترإ ىف ارتم ١٥٠٠٠ ةفاسم دنم ىتاا ةرجحلا لالتلا ىلإ

 ع راافةيدوعسلا هيبرعلادكلمملا عم ةةطنملادودح دادتمإ لابجلا نم لامشلا ىلإ و

 .ةيوارحصلا تات اناا ىوس اهيف سيل وءةليلق ةةطنملا نم هزجلا اذه راطمأر .ىلاخلا

 .توكلضنشخغم ثتو.خر؛اتي رمث ٠ طابرم ‘ ةلالص :ةقطنملا هذه ىرآوندممأو

 7 ةظن اع , مدنسم 4ةطنه

 نمهرتم ١٠٠ ىلا عت رت ةرعولابجنمه فلأتت و !ةنطللا نم لامشاا ءزلاىه

 ‘ ابد !« بصخ : 7 ةمسا رأا ناملا امأ 4 روخملا لسالسزه ةل۔اس هعصر لحاس

 كل ام نب فراحلا ت طقل لسن لم مهو .حوحدلا لئابق اهنكسنو ؛ اخ ؛ احدم

١ ١ ن , 1 ٠



 ٤ _ تايالولا :

 ىلإ ةفاضالاب ىلإو اهنم الك ريدي ةيالو نيعبرأو ىدحإ ىلإ نامعةنطل۔مسقنة

 ق بئانو ‘ بيسلا ىف ىلاو ةدعاس .:ةمصاعلا ظفاح اهريدي ر ٠ طقسم , ةمصاما'

 : ىلب اك ىه تابالرلا هذهو ، رشوب
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 ةعنصملا

 قيودلا
 ةروباخلا

 محص

 راحص

 ىول
 صانش

 ةنطابلا

  
 _ لوامملا ىداوو لض

 ىبرغلا رجحلا قاتسرلا

 دلاخ ىنب ىداو

 ىقرشلا رجحلا تايرق
 نييئاطلار ٨ ءامد ىداو

 _ كنض

  ةره اظلا ىربع
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 نامع ةيلخاد

 ةيقرشلا

روصرثنالعج
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 نامع امأ ى مدقلا خيراتلا ناضحأ ىفو ى ىضاملا روظنم ىف نامع ىه كللت

 ءاوضالا ضعب ىقلا نأ ىبسحف ث ةيثاولا اهتضهن ىف سوباق نامع امأ . ةديدجلا

 . ةثيدحلا اهملاعم ضعب ىلع

 ىنيفكي و .ءاصحالاو لاسرتسالا نع ةحمللاو ،ءاصةنسالا نع ةراشالا ىفكت و

 هذه طسو بنج ىلإ ابنج اعمريسانأ ءءىراقلا اهيأ ىعم كيفكي و 4 ماقملا اذه ىف

 . ةثيدحلا ةينامعلا تازاجنالا نم عئاورلا

 لئاسمسوءر عم،ةر اعتاراشافثيدحلا كيلاو ةرابع نعىنذت ةراشإلاو

 . راصقلا لوصفلا نم ضعبو

 : نع كلذو ةماع تامولعم ; لوالا لصفاا

 . ةيفارغجلا ملاعلا _

 . ناكسلا _ .

 .ةيفارغجلا قطانملا _

 «تايالوا,ةيرادإلاقطانلا_

 : نع كلذو ةي وجلا تاءاصحالا : ىناثلا لصفلا

 ىماقدلا 4 وطرلاا و راطمالا طوةس ‘ ىرخغملاو ىمظملا ةرارحلا تاجرد _

 . ىلودلا بيساا راطم ىف ىرغملاو

 ىمظملا ةب وطرااو .راطمالا طوقس « ىرغصلاو ىمظعلا ةرار۔لا تاجرد _

 ٠ ىلودلا ةلالص راطم ق ىرغصلاو

 . ةريصم راطمال اطوةسو ةب رطرلار 4 ىرغصااوىمظحا ة ارلا تاجرد -

٠.١٢ ماعل ىگرب ؛ تف رمث 6 راحص . روصو
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 .د ارغيتنسا \. ه ى رخصلاو سظعلاةرارحل ١ تاجردل ى ونسااوىرهشلا طسوتمل ا_

 . اهنم لك مامأ ةنيبملا تارتنلل قطانملا بح

 : نع كلذو ميلعتلاو ةيبرتلا : ثلاثلا لصفاا

 . نيسردملاو ةبلطلا 2 ةيموكحلا سرادملا _

 ةساردلا ة:سال لالخ ةذلتخلاة۔.يلعتاا طانملا بسحةيم وكحلارسرادملامبزون _

 ٨٢/ ١١٨٤ ٠

 سفجلاو .ةفلتخملا ةيميلعتلا قطانملا بسحةيموكحلاسرادملا ىف ةبلطلا عيزوت

 سنجلا و «فدهلااءةيسارداا لحارملابسح ةيموكحلا سرادملا ةمللا عيزوت

 ماعلا ىف سنجلا و٬ر علا و ء فصلا «بسحةيم وكلا ةيئادتبإلا سرادملا ةبلط_

 ١٩٨٤/٨٣ ٠ ىساردلا

 سخلا و ؛رهعلاو ‘ فدها بسح ةيموكحلا ةو ون اثلاوةيدادعإل ١ سرادمل ١ ةلط

 ٤/٨٣ ١٩٨ ٠ ىساردلا ماعلا ىف

 7 ماا -س ةيجذوأملا ةيدادعإلاو ةب ون اثلا ةياغلا دهاحا ١ بالط عيزوت _

 ١١٨٤/٨٣ ٠ ىساردلا ماعلل ةيسارنلا لوصفلاو رمعلاو

 سنجلاو ةساردلا دلب بح ةيبنجألا تاعماجلاو تايلكلا ف نوينامعلا ةبلطلا _

 ٨٢/ ١٩٨٤ ٠ ىساردلا ماعلل صصختلاو

 ةيسفجاا و سنجلا بسح ةيموكحلا سرادملا ىف سيردتاا تائيه عيزوت -

 . فهااو سنجلاو ةيميمتلا قطانلا بسح ةيمالا وحم زكارم ةباط

 بسح لوهف'اوةييردتاا ةئيهلا ءاضعأو , ةمالا وحمل ةيموكحلا زكارملا

. سنجلاو ةيميلعتلا قطانلا
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 مبلعتلةيم وكمحلا زك ارملاف نيسرادلا

 ةلحرملاو ‘ ة۔حلعتا قطانملا ب۔>زيسرادلاو . لوفلاو رابكلا ملعت زك ارم _

 سلجلاوأيهيلتاا قطانملا بدح رابكلا

 ىساردلا ماعلل سنجااو ٨٣/ ١٨٤ ٠

 . مياعتلا و ةد رماا ةرازو ىدل ةلجسملا ةماخ ١ ص رادملا ددع

 ددبتو .ةل ۔رااو. ف هلاو؛ رهعلا ب۔حنيننص.ىالسإلاىون ااا دمحملا بالط _

 . لوصفلا

 سنجلا بح نين صم ىوكلا تاملعملاو نباعملاىدهعء تابل اطو بالط _

 ٤٣ ٩٨ ١ ٠ ىساردلا ماعلل فحصلاو رمعلاو

 لمعلاو ةعامتجال ١ نرلا ةرازول حب اتلا ىم ١ بيردتلا زك رم ةبلط _

 . فصلاو رمعاا بسح نيفاصم

 : نع كلذ و ةحصلا : عباراا لصفلا

 ةرسالا ددعو.ةح ملا ةرازول ةماعلا ةحصلا تادحوو 0ة.جالعلا تادحولا _

 ىطانملابسحةعزومكاهترسأوءة.ندملا ةيئاقولاو ةيجالعلا ةيحصلا تادحولا

 ١٩٨٢ ماع لالخ

 . ١٩٨٢ ماعل ةناتخلا تاصصختلا ىلع ةرسالاعبزوت _

 . ةحصلا ةرازوب نيلماعلا _

 . ١٩١٨٣/١٩٧٢ ماوعالا لالخ ضيب رمتلل ةمحرلا ةسردم ىجيرخ

 : نع كلذو ةيلامعلاو ةيعامتجالا نوشلا : سماخلا لصفلا

 . اهتيوضعو اهعقوم ... بابشلل ةيضايراا ةيدنالا

. « نيناع ريغو نوينامع ه ةم وكسحلا ىف ىندملا مادختسالا _
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 ‘ سأذجلا. ةمامالا تائيهلاو ةرازولا بسح نيعزوم .ةيندملا ةمدخلا ىنظرم_

 ١٩٨٣ ربمسيد ٣١ ىن ةيسفجلاو

 ةهاأداا تائملاو تارازرلا بسح نيعزره ةسيندملا ةمدخلا ىفظره _

 ١٩٨٢/١٢/٣١ ىتح « ىنامع ريغ/ىناحم » ةيسفجلا " رذجلا ةيفيظولا تاقلحلاو

 لالخ نيلغتشملل لمعاا نوئشا ةماعلا ةيريدملا اهتحنم ىنا لمعلا تاقاطب _

 ةفنصم صاخلا عاطقلا ىف نيينامعلا ريغ نيلغتشملل ٠٨٢ ١١٨٢ ث ٨١ تارونلا

 ةب رهشلا روجالا تاطسوثم و ةنهمل ١ بسح

 ماع لالخصاخلا عاطقلا ىف نيين املا ريغ نيلغتشملل ةحونمم ١ لمعلا تاقاطب _

 تايسنجلا وةبسيئ رلا ةينهملا تاعومجملا بسح ةفنصم ٩
 نينامحاا ريغ نياغتشءللل.دلانوئسشل ةماعلا ةي ربدملا اهتحنم ىتلا لمعلا تاقاطب

 ةيسيئراا ةينهملا تاعومجملا بسح ةفنصم ١٦٨٣ ماع لالخ صاخلا عاطقلا ى
 ىداصتنالا طاشنلاو

 ١١٨٣ ماع لامل۔خ لحملا ن وشل ةم اها ةيريدملا اهحنم ىلاا لدعلا تاقاطب _

 ة.يثرااةينهملا تاعومجملاب۔ح 77 صالا عاطقلا ق نيين امدلا ريغ نيلغتشملل

 لمعلا عقرمو

 نيبنحلاربغ نياغتشملا ل ۔٨أأ نوئشل ةهادلا ةي ردملا اهتحنم اا لمعلا تاقاطب

 تاثف و ةيسيئراا ةينملا تاعوجملا بدح ةذنص. ١٩٦٣ لالخ صاخلا عاطقلا ىف

 . ىساسألا بنارلا

 ريغ نياغت شال لحلا نوهل ٣ اهاا ةي ردملا لبق لم ةحونمملا لمعلا ناناطب _

 ىلا ١١٧٨ ن ةرتفلا ىف ةيسنحلا بسح ةعزوم صاخلا عاطقلا ىف نيينامعلا
١٩٨٣
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 _ ريغ نياغتشال لهلا نوكل ةهاعلا ةيريدملا اهتحنم ىتاا لمعلا تاقاطب ددع

 ةرتفلا ىف ةيسيئراا ةينهملا تاعومجملا بسح ةفنصم «صاخلا عاطقلا ىف نبين امهما

 نه ١٩٨١ ىلأ ١٩٨٣

 ريغ نيلغتشملل لمعلا نوئشل ةماعلا ةيريدملا اهتحنم ىتاا لمدلا تاقاطب ددع

 نم ةرتفلا لالخ ىف ىداصتقالا طاشنلا بسح ةفنصم صاخلا عاطقلا ىف نيينامعلا

 ١ لل ١٩٨٣

 : نع كلذو فتاهلاو قربلاو ديربلا : سداساا لصفلا

 ق٫دانم ‘ لثاسراا قبدانص . ةيدي ربلا بتاكملا عورف ‘ ةيدي رملا بت اكلا _

 ةدي رباا بتاكملا

 ةيد ريلا ةكرحلا _

 ١٩٨٣ ىلا ١٦٧٠ ةنس نم ةدوزملا ةيفتاهلا طوطخلا ددع _

 ٤ تالوحملا بسح د ةدوزملا ةرفن املا طوطخل ١ ددع

 . سكلتلاو فت الا و قرهاا ةكرح _

 : نع كلذو هايملا تازيبجتو ةيتابرهكللا ةفاطلا : عباساا لصفلا

 ةنطلساا ىف تاطحملا ىدل ةبكرملا ةيجاتنإلا ةوقلا
 ةعزوملاو ةجتنملا ةيئابرهكلا ةقاطاا

 ةمصاعلا ةقطنم ىف ةدلوملا ءابرهكساا تادحول ىرهشلا ىلامجإلا جاتنإلا

 ةم,ونجلا ةةطن او

 ةيبونجلا ةقطنملاو ةمصاعلا ةقطنم ىف ابرهش ةعزوملاو ةجتنملا ءابرهكلا ةقاط

٩٨٠ - ١٩٨١
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 تاطحم ىلإ ةفاضإلاب اهعيزوتو ى ةطلسلاب ةفاطلا تاطحم ف ةجتملا ءابرهكلا _

 . ةمصاعلا

 تاطحماعيذوت و جاتنإو . ةلالصو ةمصاعلا ةقطنمب ةفاعتملا هايملا تايئامحإ_

 .ةيموكحلا
 . ةمصاعلا ةقطنم ىن هايملا كالهتسار جانلإ_

 :نع كلذر لقنلا : نماثلا لسنلا

 . ىلودلا بيسلا راطع لقنلاو ناريطلا هكرح

 . لحفلا ءانيم توسير ءانيم ى سوباق ءانيم « ءىناوملا ىف عئاضبلا هكرح -
 . سوباق ءانيم ىف ليصفتلاب ةيعلسلا عئاضبلا ةكرح

 . توسير ءانيمب ةغرفملا عئاضبلا ةكرح

 . توسير ءانيمو سوباق ءانيم ىف عئاضبلا نه ايرهش ةدروتسملا تايمكلا

 تا ون۔اا لالخ ةفلتخملا تايسنجلا بسح٬س وبق ءانيم ىف ةلخادلانفساا

 ٧ - ١٩٨٣.

 . قرطلا لارطأرصخلم_

 تكلفسالابةفوصرملا قرطلا

 . ةلجسملا تابرعلا

 . قرطلا ثداوحو تارادلا ةدايق صخر

 : نع كلذو ناكسإلا : عساتلا لصفا

 لامعتسالا ع و: بح اهدييشتعمزاا ىنابملل ةجرختسملا ءانبا تاحابا ددع

 ٠١٩٨٣ ىلإ ١١ ؛٠ نم ةمصاعلا ةقطنملا ةعطقلا ةحامو

. اهؤانب م ىنا ةيبعشلا نك اسملا
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 : نع كلذ رراعسالا : رشادلا لصفلا

 ةيناذغلا داوملل ةمصاعلا ةقطنم ىف ةيكالهتسالا علسلل ةيسايقلا ماقرألا

 _ رويلوب ه ةرتفلل راعسالا طسوتم = ساسالا رعس . غبتلاو تابورشملاو

 ى ١٩٦٧٨ ربمسيد

 دييشتلاو ءانبلا عاضق ىف نيل واقملل ءانيلا داوم فيلاكتل ةيسايقلا ماقرالا

 : نع كلذو ىشاوملاو ةعارزاا : رشع ىداحلا لصفلا

 قطانلا بسح ةعورزملا ةحاسملا

 دذع بسح هك اوفلا نم ةثادلا لصاحلا راجشأب ةعورزملا ةحاسملا ىلاجإ

 اهعون و راجشالا
 قطانملا ب۔>ح ةلقلا ليصاحملاو تاورضخلاب ةعورزملا ةحاسملا ىلامجإ

 ١٩٨٢ ماعل ةيداشرالا زك ارملاو ‘ ثوحبلا تاطحع ى ةيجاتنإلا عرازملا

 هكاوفلا نم ةيبيرجتلا ثوحباا تاطحعو . ةيجاتنإلا عرازلا جاتنإ

 ٢٨٩١.ماع لالختاورضخلا و
 ىناهناا جاتنإلاو جاتنإلا ىف ةمدختسملا ماخلا روةلا

 نيعرازملا ىلع ةعزوملا ةنيزلاو ةهك افلا تالتش ددع _

 نيعرازملا ىلع ةعزوملا ةدمسالا تايمك

 ةيداشرإلا زكارااقي رط نعنيعرازما ىلعةعزوملا ىواقتلاو روذباا تايمك

 ` كا وفلاو تاورضخلا و ةيلةلا ليصاحملا فلتخم نم ةجلاعملا تاحاسملا _

 لخنلا ساب ود ةرشح دض اهجالع مت ىناا تاحاملا _

 نيعرازملاىلعةعزوملا شراانئاكم

 نيعرازدل ةحاتملا ةثارحلا تامدخ

اهجالع ممت ىنلا تاناويحلا نايب



 ضارمالا عاونأب انيصح مت ىنلا تانا ريملا _

 قطانملا بسح ةعزوم ةفلتخلا تاناويحلا دادعأ تاردق _

 : نع كلذوةعانصااو ةراجتلا ؛ رشع اثا لصنلا

 طاشنلا بسح ةفنصم نامهم ةنطلس ىف ةلجسملا تاسسؤملاو تاكردلا_

 لاملا سأرو ىداصتنالا

 طاشنلا بسح ةعزوم نامع ةنطلس ىف ةلجسلا تاسؤالو ناكرشلا_

 ١٩٨١ _ ١٩٨٣ مارعالل لاملا سأر ةئفو ىدامتالا

 لكشلا بسمح ةفنصم نامع ةنطلسب ةلجسملا تاسسؤملاو تاكرشلا ددع_

 ١٩٨٣ ةياهن ىتح لاملا سأر ةئفو ىنوناقلا

 تائف ب۔ح ةفنصم نامح ةنطلسب ةلجملا تاسسؤملاو تاكرش ددع

 ١٩٨٣ ماع ةياهن ىتح لاملا سأر ةيكل.
 لاملا سأرو قط انملا بسح ناح ةنطلسب ةلجملا تاسسؤملاو ناك رشلا ددع_

 : نع كلذو لورتبلا : رشع كاثلا لصفلا

 ةجتنلا رابالا ددعو ماخلا طغن' جاتنإ

 ١٩٨٣/١٢/١ فا ١/٨/٧٦١٩١نم ماخلا طفنلا تارداصل ةناعملا راعسالا _

 طنناا اهلإ ردصملا راصنلا

 طنلا ةكرشو قي وسقلل لش ةكرمش لبق نه ةيلورتبلا تاجتنملا تاعيبم
 ةيناطيربلا

 : نعكلذو ةجراخلا ةراجتلا : رشع عباران لمفاا

 ةلجسملا تادراولاو تارداصاا صخلم _
 نم ماوعالل ٢2»مقر لدعملا ىلودلا فينصتلا بسح ةيطفنلا ريف تارداصلا _

 ١٩٨٢ لل ١٩٨١
 فينتصتاا تامسقتو لوصف بسح ةفنصم اهردمت داعملاو ةردصملا علسلا _

٠٥ لدعملا ىلولا
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 فرصتلل ةيل ودلا لوصفلاو تامسقتاا بسح ةفنصم ةلجسملا تادراولا

 . . »2٢ لدعملا ىلودلا

 . ء ٢ هلدعملا ىلودلا فينصتلا تايسقت ب۔ح ةفنصم ةلمحملا تادراولا

 . لودجلا ىف اهركذ دراواا راطقالل ىميلقالا فينصتلا

 بدح ةفنصم ١٩٨٣ ىلإ ٧٦ نم ماوعالا لالخ ةلجسملا تادراولا

 . .زي » ةيبسنلا اهتيمهأو ةردصملا راطقالا تاعوحمو ىلودلا فينصتلا

 ماسةالابسحةفنصم ٣٨٩١ىلا ١٦٤٨١ نم ماوعالا لالخ ةلجسملا تادراولا

 . اهريدت داعملاو ةردصملا راطقألا تاعومحمو ىل ودلا فينصتلل ةيسيئ رلا

 ىلودلا فينصتلا ب۔ح ةفنصم ١٩٨٣ ماع لالخ ةلجسملا تادراولا _

 . ةردصملا راطفالا تاعو و ٠ مقر لددملا

 عاطقلاو اهل جتنملا ىعانصلا عاطقلا ب۔ح ةفنصم ةلجسملا تادراولا
 . ١٩٨٣ ماع لالخ مدختسا

 .١٩٨ _ ١٩٨٣ ءانبلا داوم نم ةراتخلاعلساا ضعبل ةلجسملا تادراولا ةميق

 . ١٩٧٩-١٩٨٣ تاعوفدملا نازيم _

 : نع كلذو كونيلا : رشع سماخلا لصفاا

 . لوادتملاو ردصملا دقنلا _

 . دقنلا ضرع

 . عفدلا لئاسو ةيمك ىلع ةرثؤملا لماوعلا
 . « تادوجوملا _ تابولطملا ه ىنامعلا ىزكرملا كنبلا

. ةيراجتلا كونبلل ةدحوملا ةينازيملا



 . ةيدامتقالا تاعاطقلا ىلع فرصملا نامتئالا عيزوت _

 ١٩٨٢/١٢/٢١ ٠ ىنح ةنطلسلا ىف ةلماعلا كونبلا _

 بسح ةفنصم ١٩٨٣/٨٢ ماع لالخ ناح ةيمنت كنب تامهاسمو ضو ز_

 . ةيداصتأإلا تاعاطقلا

 : نع كلذو ةيلاملا : رشع سداسلا لسنا

 . ةموكحلا ةيلام _

 . ةيطفنلا ريغ تاداريالا _

 صاخلا عاطقلا تارامثتساو ةيموكحلا تارامثتسالا نم عاطن لك بيصن _

 ٠١٩٨٣/٨٢ ماوعألا ىف ةذفنملا

 . ةيموكحلا رئاودلاو تادراولا بسح ةعزوم ةيئامنالا تافورصملا _

 . تارازولا بسح ةعزوم ةرركتملا ةيندملا تافوربلا _

 . قافتالا دونب ب۔ح ةيندملا تارازولل ةرركتملا تافورصملا _

 : نع كلذو ىوقاا لخدلا : رشع عباساا لصفلا

 . ىداصتهالا طاشنلا عون بسح ةيراجلا راعسالاب ىلامجإلا ىلخا جنانلا._

 , ىداصتقالا طاشنلا عون بح ةيراجلا راعسالاب ىلاجإلا ىلحملا جتانلا _

 . هزم » ةيبسنلا ولا تالدعم

 ىداصتقالا طاشنلا عون بسح ةيراجلا راعسالاب ىلاجإلا ىلحملا جتانلا _

 . ,زد ةيبسنلا ةيمهالا

 . ةيراجلا راعسالاب ىرتشملا ةميةب ىلامجإلا ىلحملا جتانلا ىلع قافنالا _

 تالدعم : ةيراجلاراعسالابىرتشملاةميقب ىلاجإلا ىلحملا جتانلا ىلع قافتالا

. ٠ » ةيونسلا وملا
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 .ة۔ههالا ةراجلا راعسالاب ىرتملا ةيقب ىلامجإلا لحلا جت انلاىلع قافتالا

 . ( م ( ةمسنلا

 . ةيموقلاو ةيلحملا تارخدملا _

 . ىجراخ ١ ملاعلا نه لخدلا دئا وع ىناص _

 .ىداصتقالا طاشنلا ع ون بسح تباثلا ىلامسأرلا نيوكتلا _

 عاطقلاو ىداصتنإلا طاعن:اا عون ب۔ح تباثلا ىلامسأراا نيوكتلا عيزوت

 . صاخرماع رمشتما

 عالقلا رىداصتقالا ط اشناا ع و بسح تباثلا ل امسأ راا نيوكتلا عيزوت 7

 . » / , ةمسنلا ةمهال ١ ‘ صاخ/ماع رمشتسمل ١

 اهتراضح ىف س ةداجلا اهتنيهن ىف ى بيشقلا اهبوث ى نام نع ثيدحلا امآ

 اذه زك ف 0 ىعاولا قيمعلا اهناممإ ىف٬ ةخماشلا ةليصالا اهتب ورع ىف { ةقي رعلا ةبثا ولا

 نم ىنامثلا ءزجلا ىف ةينأتم ةليوط ةفقوو ، رخآ ثيدح اهعم اذلف ءاذه نم رثكأو
 . ىلاعت هلل أ ةثيشع !ةيب رعا ةيروطاربمالاو .. نامع , ةااس

 : عمطلا ناك انه نمو

 خيراتلا ليف ىتح لب ادج اعدقو. امدق ناك نامع ىف ممال ا نم ريثك عمط نأ

 اهياعها رن واا هت اجول ونكت و هال آو هت ا ودأر هن ادعم خيراتلا لهأتي نأ لبق ىمعأ

 . نيخرؤملا ةغل ىفو ڵ ثدحلا ىغ راتلا حلطصملا روظنم ىف ٧ مويلا

 .ملاحلا ةساس نبب هيلع قفتملاو ! ةرورضلاب مولعلاو 0 ةهادب فورعملا نمو

 ةقزالا و. ةيسامولبدلا تاراحلاو ، ةيسايسلا ةقورالا ىف ةلوادتملا ةجئارلا ةلمعلا هنآ
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 صدماتلاب اعرغي وأ ڵ ةمأ رصاتفا ىلإ ةمأ وعدب ىنلا نا هىباخلاو

 تاعامجلاودارفالارف ناشلاوهامك_اهاصتغاو اهوزغ وأءاهيلإ للستلا وأ : اهلع

 نكي مل ا2 زيمتت ث اهيف عومطملا ةلودلا رأ , ةدوصقملا ةمألا نأ وه _ كلذك

 ةعيبطلا حنمل او بهاوملا نم بيصن رفو اب ىطعتو ز لودلاو ممالا نم اهريغ دنع

 .نيدساحلا «نيدقاخلا سوفن ىف عخجلابىرنيو ء عمطاا ريثي ام عتمتت ناريحلا
 .بالتسالار باصتغالا ىف اهرش مههاوفأ باحتت نيذلا

 نه ةتوافتم ًابقح اهترغ وأ اهتنكس ىنا ممالاو نامع عم نألا ناك كلذكو

 ؛ ليا اهخانم ارظن { حاورتسالاو عاجتنالا دصقب اهيلع تلوادت وأ « رهدلا

 ! ءارذعلا اهتبوصخو ى ركبا اهتيجيئارتساو 9 زبمتملا اهعقومو ء عبدبلا اهرجو

 ىذلا { دحوتملا .ذفلا اهثارآو . ةغللا ىلع تركو ، فصولا تناف ىنا" اهتاريخو

 .كيبسنوت رب ه ىلاغترملاةلاحرلاررقيلىتحءلايخلاو ر رصنلا قافو علطتلا ىلعلعتسا

 نم ةريزجلا سفنتت ىتلا ةحيحصلا ةئرلا ىه نام نإ : ناع ىف مايأ هباتك ف

 ةطبرخلا ىدم ىلع بصتغملا قحالت ىلا ةيوقلا ةلبوطلا عارذلا ىهو . اهالخ

 غامدلا { هلك كلذ بناج ىلإ ىهو « اويجو اهداعبأ لك لوطت و ةيبرعلا

 ! بئاصلا اهيأر اهلو ى تالدملاو تاسالملا ىف امئاد رادتست ىتلا ةيكذلا ةيعاولا

 ى دصراا كفو ع زاغلالا ضفو 6 تالكشملا لح ىف حصانلا قداصلا اهكحو

 . تايمعملاو مسالطلا ىلع ءارضألا ءاقلإو

 ىب رعلا ناسنإلا ىلعفرتلل ديحولا دبرفلا لخدملا ىه ناع نأ لإ ةفاضإ اذه

 هعئابطو ى هقالخأ ىف ص هكولسو . هتافص ىن . هلئامشو هتبورع ىف ء لبصالا

 . ءايحالاو ةايحلا دادتمإ ىلع هللا قلخ نود هدحو هبف الإ دجونال ىتا

 هروطس نيب حضتتو ث هتاحفص ىلع ىءارتت ىذلا بانكلاب هبشأ نامعف

 تالداعم نم ابنف اع 0 اذه انموي لا ةقيلخلا ءدب س املك ةيناسنإلا ةصق هناملك و

. ةروعولاو ةقرااو ، لحلاو ةب وصخلاو « لمسااو لبجلا نيب عمجت ا ةلهس رأ ةبعص



 : بناجالا ىتح

 ىدنلوهلا قرشتسملاو ث ىدن رفلا ثحابلا _ « رجداب 2 سقلا نم لك متها دقو
 ةميت اذلا ةساردلاو ؛ىمعداكالاثحبا اب _ خيراتلا عم ةلحر ,امجانك ف . ر٬] زايام ه

 نامع . ةمخشملا ةقمنملا نامع دتمملا مساولا عاطقلا نام ء نامع ةيصخشلا
 : ةبثوتملا ةصهانلا ةنطلسلا مث .. هكاملاو . ةرامالا

 ىهام و ؟اهلمشت تناك ىلا تاعاطقلا ىه \. و ؟ تأ وكت فيكو ؟ نامع 2 ام

 برعلا زازعإ ىف اهتايلاافو اهتايباجيإ ىه اهو؟اهم طحتو اهدحتتناك ىتاا قطانملا

 فيكو اهتلخد ىتاا ممالا مهأ ره امو؟مسالا اذج تيمس . و ؟ ةب ورعلا ءارثإ و

 وهامو ؟ ءاعدلا و ءانثلاب هباحصأو لوسرلا اهكراب فيك و ؟ مالسإلاب هتا اهرعأ

 بهذملاب الإبهذمتت مل اهن أ فيك و ؟ ةيمالسإلا ةوعدلا ديعص ىلع لاعفلا اهرود

 !؟ ةهاةتسالا لهأو ى ةيجانل: ةقرفلا بهذم ى ىضابالا

 : ىقيقحلا اهلكش ىف

  

 متيصخدل ادبكأن و٬نامعب ءافتحا ءامهفلؤ٠ىفةنئ۔الا هذه لك نابتاكلا ح رطدقل

 ىأراا اهيف ىريل .هبوكسلت٫تحتو . خيراتلا روظنم ىف ةزيمتملا اهحمالم و . ةليصالا

 ن.اهريغ د:ع هدجي ل ام فهنملا ىناراا اهيف دج و 2 ةدوعوملا هتيؤر ىملاعلا ماعلا

 . ةقحاللاو ةقبا۔اا ممالا

 تاراسفتسالا هذهك نع باجأ دق . زليام .ف.ط ه ىراسملا ةلاحرلا لوا و

 بذج"ل.اوعح رمش ؤ لسرتما ثح..خبراتاها دالب,هب اتكهامض اع تالؤاستلاو

 ةيجيتارتسال ارظن ، ب وعشااو ممالا ضعب _ اهب ىلختت وأ _ ىرتعت ىتلا درطلاو

 ىف مءالتب ىذلا ٠ ىجولويجاا نيوكتلاو . ةعيبطلا اهب اهتبح امو نا۔ع

اهاطختت ال يزلا ةيصخشلا اهتانوكم عم لداعتي وأ لعافتي ىذلاو ث اهتيب
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 ؛ تالالدو تايصب نم اريلع هتفلخ امب اهيلإ ريشت ىنااو . ادبأ اهادمةت وأ
 . تامالعو تامس نم اهبف هنكرن امو

 ههوسر تال وقم ىفو هت احنص ىلع سكعب ميدقلا نامع خيرات نإ : هلا ايف ناكو

 ءاجوه فوح ز ىف تبه ىتا ةعباتتملا ةديدعلا ممالا هذهرعاشهو سيساحأةينايلا

 . ىقيقحلا اهلكش ىف ةينامعلا ةطبرخلا ىلع نينسلا نم فالآلا تارشع رمع

 ثدل ولاو ثادحالا لك هلالخ نم تقفارو . ةايحلا هب تشياع ىنا اهناو ذو

 تيظحامو ى فايطأو لالظ نماهيلع تنضأ امو . ةعيبطلا اه امبح اهونامعنإف

 الو ص هخسن رركتت ال ىذلا طيطختلاو ! ىنفلا عادبإلاو ء ىلالا نيولتلا نم هب

 خماشلا ىنامعلا لكيهلا ءانب ىف ةيتاذلا تام وةملا نم ناك كلذ لك ...هنادبط ددعت

 ىذلا دحلا ىلإ 2 هادم عسوو 4 هتحاسم ىف فعاضو . هتحاس ىلإ بذج ىنلا

 ام: ، باتكلا و نيداعلا ةعاطتسا زواجتي و ى باسحلاو ليجستلا ةفاط قوفي

 ريخلاو قحلا ةبحاصم ىلع نهربو ث للدو . مدقو قاسو ! ىمقتساو ىعحأ
 ... لامكلا تايدجبأو بحلا تايل وأ عم فيظنلا في رلا هلماعن و ! لاحلاو

 ىنبم واديسجت نامع ىلع تضاف ىتلا ةيملإلا تابهلا هذه ىلإ هلك كلذ درمو

 اذه تايضتقم نم هلك كلذ ناك : لوفأ ء ىنعمو احور اهئانبأ ىلإ اهتزواجت و

 نامع ىلع ةيلاتتملا ةروعسملا تامجهلاو . ةيلاوتملا تافوحرلا نم لئاملا نافوط

 .. ةايحلا ةلحر عم هنأدب ىذلا اهراوشم لالخ نمو ليوطلا اهادم ىف

 عجريو ث ةقيرعلا تاراضحلا مدقأ نم ةينامعلا ةراضحلا نا هيف كشال ام ذ]

 . ةيب ر٥لاةريزجلانم ىقرشلا بونجلا ىفزيمتملانامع عفوم لا ةراضحلا هذهراهدزا

 لدابت ىف رثأ نه اذهل ناك اهو ى برغلا.و قرشلا نيب ةيرحبلا قرطلا ىقتلم ثيح

 ةيخراتلا هلحارم ىف ملاعلا اهدهش ىتلا ىرخالا تاراضحلا عم لعافتلاو ريثأتلا

... ةبفاعتمل



 _ -- ٥ ٦

 ؟ اهنولمجي مل

 قرشملا بناجلا اذه نولهجي ةيب رال ةمالا ءانبأ نم ريثك لازي الف اذه عهو

 .بابلا اذه فبتك امةردنل كلذو 0 برعلا خيراوت س هريغو " نامع خيرات نم

 نوطب ىف ارولطسم وأ . ةاوراا رودص ىف اظونحع تاذلاب نامع خبرات لظ دقو

 خيراتلا اذه نوكي نأ بجي هنأ نيحف ى صاصقا ةنسلا ىلع ارثعبم وأ « بتكملا

 هثراوتي اديرف اديكا ارخف و 0 آرقت ةاروت و ، ددرياليجناو ى ىلتي ان آرق ىنامعلا

 . ا_مطامنأ العأ ىف ةبورعلا لثع هنال ،دادجالا نع دانحالاو 2 ءابآلا نع ءانبالا

 هبربو 3 هت وجرو هتلوطب ىلجي و ٧هلاكشأ لمجأو { هروص ةا ىف ىبرعلا زريو

 . اهدحاوو ايندلا لجر هنأ سانال

 نامعل ناك ام عمجأ ملاعلل نيبيو . ءاوضالا ىقليو . راتسلا فشكي امك

 . ةيمالسإلا ةراضحلا د.يشت ىف ةءانب تايباجيإ و . ةلاعف تامهاسم نم نيينامعلاو

 هدعب و مالسإلا لبق نامع تداش فيكو ى برعلاو ةبورعلا رصانب ذخالا فو

 ى رامساا ثدح لازت ال ، ةيمالسإ ةيبرع تازاجناو . ةخماش ةقيرع تاراضح

 روهدلا رمعم عدبملا ىنامعلا ناسنإلا ةمظع ىلع ةدهاش ةقطا: اهراث آ لازت الو

 . روصعلا ركو

 ناك امك { ثادحالاو ثداوحلا نم ةلسلس نامع خيرات نأ ةظحالم عمو

 اهم ل:وطاا ىرعاا جيلخلا ىلعو ؛ ريبكاا اهرحب ىلع نامع لحاوس دادتما

 تاطاشن نامعل ن وكي نأ ىفو ،راحباا .ار و ام ىلإ ىتح ىنامعلا بعشلا قالطنا ىف

 { ةاش عالقو . ةنيتم نوصحو . ةيبرح ليطاسأ و . ةيراجت نغنسو . ةيحالم

 ... ةقهاش ةديشم جاربأو

 6 هبناوجو هاياوز ضعب نم اقالطنا وأ . هلك اذه ىلع اسيسأتو

هذه عوضوم _ نامع نأ ٠ قح و ةعقاوو © قدص و ةن امأب لوقلا ادكمم هناف



 ممالا نم ريثك عم !ةايحلا هذه حرسم ىلع الاعف اريبك ارود تدأ دق _ ةساردلا

 ، المعو العف وأ ءال.أواجهنه ! اهكولس تطاعت وأ , اهعم تلماعت ىنا بوعشلاو

 ١ بتكساا نوطب ىف ثحبلاو ى خبراتلا قامعأ ف صوغلا انينتتقي رمالا اذه نإو

 ءالؤه لوادت نابإ ء ةضكار ةعباتتم تالحر ىفديمألا ليوطلا طوشلا عمطنو

 ناءعزع ةباتكساانإ وايسال - نامع هب ىنعأو ةربزجلا ىمرك , ىلع نيرماغملا

 برعلا نيفلؤملاو باتكلا ضعب ديللع اريخأ ط دق اهيف ديلتلا وأ. ثحباو
 نوبتكي ايف ءالؤه نيب اهبرافت وأ رظنلا تاهجو فالنخا عم ، بناجالاو

 هيماحأو . ةيتاذلا هتايصب كرتي فلؤم وأ بتاك لك نا ةرورض 0 نوفاؤبو

 ٥ باتةكاا ضعب سيساحأ رياغت ىف رسلا ناك ث انه نمو { هناباتك ىلع ةيصخلا

 .. ه وثاا ضعب ولو . . ةيضقلا هذه لايح نيفلؤملا ضعب رعاشم نبابنو

 ةيبرعا ثي را وملاو 2 ةيركفلا هكرحلل ادارمربتعت نامع نع امومع ةباتكلااو

 .مهشياعت بولسأو « مهن ايح قب رط _ تاذلاب_نيينامعلار .ةماع سانل .ىننا

 ... دادجالا و ءابآلا ىضام ن. ث ةريصبو ىده ىلع ايندلا هذه ىف مهتبرارمتساو

 : عفاولاو خيراتل

 هجوأ ضعب انل روصتل ةحاتملا ةيخراتلا رداصملا ضعب ماقملا اذه ىن بسحو

 طبض نم ىلاتلاب نكمتنل و ، نامع ضرأ ىلع ىرملا ريغو ٨ ىبرعلا دوجولا

 ىتا ةمهملا ةريركللا ثادحالا ىف ايسال . فورحلا قوف طقن" عضوو خيراتل
 . رعاشملاو سيساحألا اهيف تظفيأو ! ةايحلا تعزفأ

 بيهملا هراوشم ىفو { ةضك ارلا وأ . ةدئتملا هنارطخ ى خيراتلا عم رنلو

 ل وخدلاىف اونمازتوأ اومب انتنيذلامارقلاءالؤهنع٬نينفمونيثحا ءروقولا

 .. ثيدحلاو ثحبلا انفلسأ امك «ةريزجلا ىسرك هيهو ءاهداعتقاو ! نامع ىلع

 نامع رطق نكس نه لوأ نأ :نيخرؤااخ ويشو ! خبرانلا بنك تدك أ دقل

ماس نب ذوال ن قالمع ون 77 .ةقلإمااو مه.ةدئابلا برعلا نم عرف ميدقلا ق
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 لوصأو باسحالا ةياعر _ هباتك ىف ىديوسلا لاق ء مالسلا هبلع حون نبا

 ىف لشملا مهب برضي تاماقلا لاوط ماسجالا ماظع موق ةقلامعلا _ باسلالا
 ! نامع لهأو 0 قرمثملا لهأ مهنم ناكف ، دالبلا ىف اوقرذت ى ل وطلاو ةوقاا

 ء ةربزجلاو 3 مالا ةربابجو « قارعلا كولم مهنم ناكو ث زاجحلاو ؛ نيرحبلاو

 تنأاكو © قالع ن٫ مشاج ونب مهو مشاج ةل۔بق منم و { رصم ة۔:عارفو

 . نامعو نيرحبلاو برثي مهنك ام

 ۔هشبضو خيراتلا شبغعم نامع تنكس ىناا ممالا مهأ نم نإ : لاقيو

 ةتفال تاعونصم ىف هولكشو ، ساحنلا اهنم اوطبنتسا نيذلا 2 نويره وسلا » م

 ۔ حئام تايءوي هباتك ىف «ساموت ه ىناضيربلا خرؤملا ىأر وه اذهو . ةرهبم

 ٨ ةنس فالآ ةسمخ نم رثك أب داليلا لبق ناك كلذ نإ : اضيأ هيف ررةي ىنلا

 نم كلذك _ اونكمتو .. 2 ناجام دالب , اهوهسأو " نامع اونطوت مهأو

 .نوينادلكدلا , مهدعب نه ءاج مش ث نم زاا نم ةبقح اهيف لمعلا هيجوتو ث اهترادإ

 ,راثآلا ضعب اهيف اوفلخو « . اتيلبإ ,مسا اهيلع اوقلطأ و 2 نامع ىلع !و رطيسو

 ريغ انمز كانها وشاعو٬ كانه تاسسؤملاو قفارملا نم ريئك ىلعمهتامصب اوكرت و

 درو نيذلا داع موق _ مهدعب نم اهونكس مث _ اهنع مالجأ نأ ىلإ { ريسي

 تلاوتو ، اهيلع اودفاوت و٬ ةريزجلا ىلع اوضافأ كيح مح ركلا نآرقلا ىف مهرك ذ

 ء فاقحالا نم ةمحدزم ةدشاح تام وجهو ى ةعباتتم تاجوم ىف « اهيلإ مهتارجه

 اوةطو اوغب اذإ ىنح ى مهنم ةربابجلا ةاتعلا لعو 2 ممتماعز زك رم تناك ىتالا

 مهودرطف « نييقنيفلا ه مهيلع هتا طلس ث داسفلا اهيف اورثكأو ى دالبلا ىفاوئاعو

 ع دالبلا نوئش ىلع نوريسيو « مهلحم نول اوحارو ،ةدرط رش نامع نم

 ىتح « مهلقث زكرمو ء مهتمصاع ةيناملا ء روص ه اوذغتاو ء اهيف كحلا رومأو
 كانهو ء ماشلا ىلإ ءالج _ اهنع اولحترا 2 اهنم جورخلاب مهل هتنا نذأ اذإ

. ناع روص نم الدب « روص ه مويلا ىلإ ةفورعملا مهتنيدم اهف اونتيا
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 : قبةحتو قيفدن
 ۔.۔۔۔۔س۔س

 ال. اهنم مهج رخأو نامع ىف داع موقبراحنلا نأ : ىوحلا توقاب ركذب و

 0 نامع ىلوتف _ كاذنأ ءادشالا كوللا دحأ _ ىهدجنفلا قايس نب نامع وه

 مهيلغ مث . نمزلا نه احدر هطاهرأ و وه اهيف شاءو . داع موف اياقب اهنم درطو

 ناطحقنب ب رعب كام ١ هخأ نعابئان !ناطحق ن؛نامع 2 مهدعب نم اهلخدو _ اهيلع

 _ ىنيوحلا نأ الإ .. نامع ضرأ ىف عضوت ةبورعلا روذب نم ةرذب لرأ مهو

 ىف نييقنيفلا براح ىنلا نأ : ىاكلا نع باسنالا ىف رك ذ _ ريبكلا خرؤللا
 ‘ قارعلا ةلامع لم مهو _ داع موآال » نوذيعملا مه اهنم مهج رخأو نامع

 «نوي٫ اروحلا » _ نامع كح ف س مهدعب ءاج م غ ئ نييمارآلا نم مه : لبقو

 .نيي ريحلا , ةلود اون وكف _ ىل اطحقلا ريمح نب س لآ نم _ » نويئبسلا 71

 ىدوعسال بهذلا جرورم هفو .ةنس الأ نه رثك أ لا نامعؤ مهدهع دتم] نيذلا

 نيب ةنحاط بورح دعب 2 نريريملا » مه نامع نم نيبقنيفلا جرخأ ىذلا نأ

 كا ٠\ هن ١ مث > ف املا 1 مش ‘ ةءأضن هنبا مش { ريح ن٫ كلامم اهدب ,نيقب رفاا

 .. ىريحلا كسكسلا مم

 نييريمحلا دعب - نامع كح اولوت نيذلا نأ . نايعالا ةفحت,لرةن ىف ءاجو

 كح مهل لح مث ر وشألا سالف تلفت ه مهكلم دهع ىف ء نويررشالا ه مه

 دك۔ي 'ملو . داليملا لبق عباسلا نرقلا ف كلذ ناكو , نويلبابلا , ةينامعلا دالبلا

 دحأ . شر وك هشويج مهتحانجا ح ءىشلا ضعب نامع ىف نورقتسي نويلبابلا

 لاةيو . نامع ىلع ىلوآلا ةيسرافلا ةمجهلا ىه كلتو .. هادشالا سرفلا سولم

 اولجأ نيذلا مه _مالسااه.اع ه اربإ نبناثفي نب أبس ل امهو _ نيبابلا نأ

« ن وي.۔طلا ه اهنم مهدرط نأ ىلا « مهدعب اهوكحو « نامع نم نييناطحقلا
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 قو ةدئابلا برعلا نم مهو... _سيدج ل آ -. نوسيدجلا . مث_مط لآ

 . نيخرؤملا نيب ادج ريبك ىالخ اذه

 : روهدلا زامصأ نه

 ىلوالا سرفلا اهتضق ىنا ةدملا رأ ىلع نيخرؤملا ةرهج تعمجأ دقل ،امومعو

 اهيلع مهبراحو .اهنم مهجرخأ ىذلا نأو { نررف ةعبس نع آدبأ لقتال نامع ىف

 ىذل ١ نأ _ البق مع ثيدح أ تةلسا ناذلا _ داع موق مه ‘ اهيف ممحازو

 قايسنب نامع ره ةرراض برح دعب _ اهف مهبهمت و ء نامع نم اداع جرخأ

 ليق نم ايلاو _ ناطحق نب نامع نامع مكحىلع _ هدعب هاج مث ٠ ىهيدجنفلا

 ىف رع صاهرإ لوأ وه ىناطحقلا دهعلا اذه لعل و ناطحق ن؛ برع ! هيخأ

 . نامع ضرأ ق

 اوبراح له - .الؤه -- داع م وآ لوح ةيم راتلا تاياو رلا براضتت انهو

 ؟ اعم امهوب راح مأ ؟ىل والا سرفلا اوب راح مأ ؟ نامع ىف نييقنيقلا

 نأ ىلع _ عامجإلا هبشيام ىلإ _ مهنيب ايف اوقفتا دق نوخرؤملا ناك نإ و

 ىنذلاىبيدجنفلاقايص نب نامعوه انإ « اهنم مهجرخأو ناع ىف اداع براح ىنلا

 هخأ لبق نه نادحق نب نامع اهيلع هبلغ م { نهزاا نم احدر نامع ىف شاع

 نأ : ى ىمالسإلا ملاعلا رضاح , هباتك ىف نالسرأبيكش ريمالا ررقيو

 اولجأ ىيذلا مه مالسلا هيلع ميهاربا نب ناثفي نب أبس دالوأ نم _نييثابسلا

 _ ةدئاباا برعلا ن.مهو نوسيدجلا مش ن ويمسطلا ءاجمث.نامعنع نييناطحقلا

 ىلع اولوتساف لوآلا نويدزالا ءاج ىتح 0 اهب اولازام و اهيلع نبي أبسلا اوبلغف

. اهيلع ليخد وأ . اهازاغ لك اهنم اودرطو ى نا



 : خيراتل ةمل امع مه

  

 عمجيامك ايج برع اوبأ رو٤ اذه دزاو ٠ دزا لأ ة.ن ءالزهنويدزألاو

 . هتبسن ىف نيخرؤملا عبمجكلذ ىلع

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب ثوغلا نب دزالا ؛ وهف

 . مالسلا هيلع د وه نب ناطحق نب برعي

 ن؛كلام ؤاذه رصن نم لسانت مث ، رصن هدلو لسانت ،روكذملادزالا نمو

 تعرفتو ٧ ةريزجلا ءاحنأ لكفةيدزالا لئابقلا تقرفت رصن نب كلام نمو " رصن

 . ذاخفالاو نوطبلا ىلإ

 نارهز نب ١ ناثع وهو «نايثع ىنب ةونش دزأ ه ةليبق لئابقلا كلت نم ناكو

 رصت نب كلام نب . ثراحلا نب 3 هتا دبع نب بعك نب ثراحلا نب ؛ بعك نب
 . قالطالا ىلع برعلا ىلأ دزالا نبا

 _باسناللا _ هباتكف 2 ىناعمسلا ه مهنمو نيخرؤملا نم ةعامج دكؤتو
 _ هتعوسوم ىف « ىمخللا ىطانرفلا ه و ةاعولا ةينب _ ىف ء ىطويسلا ه و

 طامسبىلع ةلحر ىف « ىلواب زناه , ىناملالا قرشتملاو _ كانهو انه ةربزجلا

 .: ايندلا بيجاعأ ىف ء لكس وجريام ه لاغنربلا فدكتسملاو - حبرلا

 نوطحي اوداك اه _ ىدزالا ورم نب رمع مارفأ مهو _ لوالا دزالا نأ

 مئاسن نوحو رتسيو ،هوثلا رطدب مهسافنأ نوطقتليو ! نامع ضرأ ىف مهلاحر

 راحبلا بيبانأ ربعو ، باذملا ايانثو , لابجلا لالخ نم مهبلإ ةيتآلا ةحارلا

 ءهانغلاةعرمملا قئادحلاو « ءارضخلا جورملا نيب نموأ قوف نهو ٨ جالفالاو

 ةدايقب نوبسرافلا مهيلع ضقني ىتح ةحارا معطاهيفنوقوذي كلذك اوداك اهو

. ةيناملا مهتمجه ف .شروك مهكلم
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 حفاصتت و ‘ ف ويساا قناعتتو أ كرادملا كبتشت و 0 ةعب اتتم فادحاألا رت و

 ةليوط ةبةح . .نامع ضرأ ىلع نيك رامتلا ماوقالا ءامد نم ةبض وضخ حامرلا

 . نمزلا نه ةةيمع ةر رع ةعساو

 : داهتجإلاو صنلا نبب

 هةايورم عم خرؤم لك ىلاتلاب فلتخمو 7 هتاياور ىف خيراتلا فلتخب و

 ركف ىف ثادحالا ىءارتت و , نيقيلاو داقتعالا لحم , نيمختلاو داهتجالا لسو

 آرظن كلذو .. لمأيو ىمتشي امك وأ ، ليختيو روصتي امكعلطملا بقارملا

 ميركلا نآرةلا اهركذ ىتلاو هلك ملاعلا ىفو لب .كاذف آ برعلا ىف ةيشفتملا ةيماللل

 نيخرؤملاو باتكلا ىلع امامت بعصي ناك انه نم و . عضوم نه رثك آ ىف

 .ليجستلاو طبضلاعئاقوعم نيلماعتملا وأ؛با_حلاو كلفلا نوئششبام وح نيلغتشملاو

 هوعرذي وأ . هداعبأو هاياوز عيمج نهرمالا او۔يقي نأ لرلعتلاو طابنتسالاوا

 هتايسو لصوت ىذلا { ح.حصاا هج ولا ىلع هوكردي وآ . هدامأو هتاحاسم ىتشىف

 اهسريي ىتلا ةبرجملا هقيرطلا ربعو . هتمدقم لالخ نم هتجيتن حضتتو ! هتياغ ىل

 ..سردلاو خيراتلا ءانمأو ثحبلاو علا ءايفوأ

 ضيقن نأ اننكمي 6 ىآلا تاعلطتو ! ىضاملا تايت أم نم اقالطناو , اذه ىلعو

 ةيةيقحلا ةم راملا دصرم و ٧ عقاولاروظنم ىف ،ىكرملا دها۔“لاىلع "بوجحملا لوهما

 . ةايحلا ةيميداك أو . ايندلا ةيتاذ عم

 لصوت ىتاا ةسرادلا ةثحابلا ةقشملاو ةاساقملاو ةاناعملا ودعيال هلك رمالاو

 لصي ىكطيخلا فرطب ولو ۔ .كاسمإلا نم ناسنإلا هيلإ وبصيام ىل ةياهنلا ىف
 . باوصاا ةشياعم .نيقيلا كاردإ ىلإ كلذ ءارو نم

 . هتاقارمشاو هئيب عمو . هاك ملاعلا ىلع هناضمو قرشتو ٬مالسإلا ءيجي و

 ! ةب وضعنب نزامحل اصاا بيطلا لج رااعمنامع ىلعىلاتلاب قرشي و مالسإلا ۔ىجي

 ءالؤه ةهجاوم ىف ةيسرافلا شو.جلا رحدنتو نامعن اريخأ ىرسك كملا قزمتيو
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 اهسرمشاو برح ىرضأ موب راح نيذلا ء ريواغملا دزالا نم برعلا سواشالا

 لا اهنم مثوجرخأ ىح _ هناكم ىف كلذ لصفنس اك _ مبف ن! كلام ةدايقب

 .٠٠ ةعجر ريغ

 دت ولاو ةميخلا

 اهاطأ رثنت و ث اهدات وأ قدت و { اهاحر طحت خيراتلا كلذ نم ةبورمل تأدبو

 ىنلا ؛ نايع ةممركلااةزيزعلا ةفطنملا كلتف اهمايخ عرزنر ! اهنقدارس يقنو

 عرزو. اهوجقبعأ و . اهقاف آ جيرالارشنو ءاهخانمبيطو ! اهضراهتابصخا

 كمسلا دئاصم نم هصتخا امب راحبلا رثاس ىلع اهرع لضفو . اهعوبر ىف نمالا

 ةديقعو . اكولس و اقالخأ ى ضرالا سانأ ريخ اهلهأ لعج ر « ؤلؤللا ةاصاغم و

 . انامإو

 دهش و . ءارغلا هثيداحأ ىف هيلع همالسو هتنا تاولص لوسرلا كلذب هون دقلو

 فالتخامه وخرؤم وىلع برعلا ءاغلب هدك أو .هنعهللا ىضر ركبوبأ لوالا ةنيل اهب

 .... مم راشوممهاذم

 ضرأنم اضرأ ملعال ىنإ ه : رمع نبا هيورب ايف ملسو هيلع هلالص لاق

 نم نيتجح نم ريخ اهنم ةجحلا . رحبلا ءىطاش ىلع . ناسع اهل لاقب برلا

 ... .اهريغ

 اونمآ نامع _ ءاريبغلا لهأ هتامحر ه : ًاضبأهياعهمالسو هللاتاولصلاقو

 ٠.٠٠؛ىررب ملو ىل

 وأ نامع ل وخد لواح نم لك اهآر اا تاعلطتلاو ىؤراا ضعب ىه كلت

 ..٠ اهيف ةماقالا

 . قيقر ءاوهو . بيط خانم نم دلبلا اذه ةعيبط هب عتمتن اه بناج لإ اذه
 ن ؛د درفنم رحو 4 ةيدوأو لامرو { ىعارمو تاناويحر . جالفأو لابجو

 ىعرتسي و .راظنألا تالياع . ةمركلا راجحالا ؤاؤالا ةاصانماعيمج ملاعلا رحأ

. راصبالاو رطاوخلا



_ ٧٢٣ _ 

 اهبوث ىف _ نامع تأدب . ةميظج!ا تاراصتنالا هذه دعبو ... اذكهو

 . قشلا اهقنور ىفو . حبحصلا ىعيبطلا اممجح يفو . قينالا

 اهب طونملا امهلمع سرامت _ ىئيضملا ىئضولا ىلومشاا اهاكش ىفو

 اهئاوجأ ىفو . ةتباثلا اهضرأ ىلع ةبوردلاو مالسإلا ةمدخ ىف اهتلاسر ىدؤت و

 ل۔حتلاهأيهو . اهتميزع ىوقو ث اهمزءهب دشامم و . ةوق نمهتاا اهبهو امم .اهقافآو
 هرو۔جو ؛هييبانأو هتاونف مامأ قيرطلا حاسفإ و . نيدلارمأب مايقلاو . ةنامألا

 .. ةايحلا هذه ةيفارغج قوف ناكم لك ىلإ هرون لصي ىك

 لب ٧ ةربزجلا دودح دنع فقي _ ناو _ مل مهرود نأ نوينامعلا دجوو

 تاحالطصالا نه دعبأ ىلإو ث ةرئادلا جراخ ىلإ اهاطختيو اهادعتي نأ بجي

 اهعنضصب اا ةينايبلا موسراا لالخ نم . اهيلع فراعتملا دودحلاو . ةيفارغجلا

 ن و,م:غلاونو رعتسملا اهيلا وعدي واهذبحم ىتلاو . دودحلاو تاحاسملا اوسدنهم

 ... ءالخدااو

 . ايقيرفأقرش ىف نامع

 . ىلوطلا ديلا اهل نأب ىبرعلا ملاعلا رضاوح نم اهريغ نع تزممت نامع نإ

 تاحوتفلاو ،فشكساا طويخ طاقتلاو ةراضحلا بابسأ عازتنا ىف ،ةي وقلا عابلاو

 . اذا واهتعرذأ ىفو .اهسيطانغمىلإ اهذج وأ اهدشو . اهعباصأ نيب اعب رساهتململو

 اهك اوكواهم وجن نملدجتنأ نردترصقوأ.ءايسلا لوطت نأ نعادبأ تزجعامو

 ..٠٠ راخف نايآو حدم دئاصق اهداجبأو اهخ٫ رات نم مظنت وأ . راغ ليلاك أ

 غم بنجت و لمشت و برخت و قرشت _ اهسانأو اهلهأب _ نامعتناك انه نم و

 لكءاروىرجت.ةشةفم ةثجابءهتطيرخقوف و .ملاعلا عاقب ىف . هتادحو خيراتلا رجغ

 . ءزج اهنأ اهامتدقتعت نامع نال كلذ..كانهو انه امعلاعتمبوأةين اسنإلا ديفيام



_ ٧٤ 

 هسرامت نأ دبال اماه آرود اهيلع نأو ‘ ةايحلا ةبيكرت ىف ادج لادف هزجو

 نه ىذلا فدهلا قيقحت وحن ىرشبلا عونلاب عفدي ب .هعم لماعتت مئ ! هاطاعنز و

 . هللا هةلخ هلجأ

 ةا اهحنماهو زيمتملا ىجيتارتسالا عضولا اذه اهل ناكالو , نامع تقلخامو

 ةيضرالا ةيفارغجلا هذه اهدحو اهصتخاالو ,ضافأ ام اهيلع ضافأالو « حنمام

 ةحاوفلا تامسنلا هذ اهلماجالو ركباا حانملا اذه اهيل] برسامو ٨ ةيوامسلا ,

 اهدحو رثأتست وأ . اهسفن ىلع قلغنتل اذكه نامع هتا لعجا : لوفأ 7 ءارذهلا
 رظنلا وأ { راجلا ةكراشم نود : اهريغ تاجاح نع فرتلا ضنت وأ . اهريخ

 ىلإ وعدب وهو ۔ لئاقنا !لوق هلك اذه ىف ةرعشتسم { رابتعالاو ةيدجلا نيعب هلإ

 : - عومجملا ىف درفلا ءانف و , ةيراثيإلا

 .ادالبلا مظتنت سيل بئاحس _ وغرأب الو ىلع تلم الف

 !امومع ىنامعلا اهب مستي ىتاا ةيعاولا ةفيرشلا تاحومطلا بناج ىلإ اذه

 صيرحلا ىناسنإلا كوملسااو مالسإلا اهيلع ثحم ىتلا ةهزنملا ةدرجملا ةكراشملاو

 ةيمتح ةظحالم نه اعيمج نامع لهأ لايخ فو _ مامأ امئاد ىءارتي ىذلا
 لجأ نهو كلذل اوناكف ث مهلا ونم ىلع لزغلاو . ممجهنكولسو ا مم ءادتقالا

 قبسلا لضف مهل نأك دقل و ‘ نيدلاو ايندلا ىف ةاده ةمئاو 0 ةردقو ةوسأ _ كاذ

 ؛ ايندلا ىلع ةيمالسإلا ءاوضالا طيلست ىفر . ةبورعلا رشن ىف
 .ءاد وسلاةراقاا ىف اميسال ى ناكم ىأ ىفو ، نامزأ ىف طيلسنلاو رشنلاممعسوام
 لاودلا نإ هتركاذ هيعتو خيراتلا هظفحم اع نإف " تاذلاب ابقبرفا قرش ىفو
 ةميق تاذ ادلب _ اثيدحو اميدق _ نامع نم تعنص دق . ةيرشبو ةيفارغجلا

 رحبلاف ، روصعلا مدقأ ذنم ىتح _ لوقلا قبس اك _ ةيراضحو ةيجيتارتسا
 اهئزجب فتلت و ث اهفلت ةمعانلا ىلاخلا عبرلا لامرو . ةثالثلا اهئازجأ نم اهب طيحم

 اهف ىناكسلا بيكرتاا موقي و , ةيبرعلا ةربزجلا هبش ةيقب نء اهلصفب ىذلا عبارلا
 ةرتف ىف نامع ىلإ ةيبرعا لئابقلا ةرجه تأدب نأ ذنم " فرص ىلبق ساسأ ىلع

_ تارجهلا هذه ترمتسا دقو ض داليملا لبق رشاعلا نرق ىلارح ةركبم



_ ٧0٥ _ 

 وأ ةيااناا نورق ةرشعاا دادتمإ ىلع فحازاا قفدتلا ف _ ةفلتحم ممأ نمو

 . كلذ دعب اهنم رثكأ

 :ةدحا و اتن 5
  

 اهتعيبط ىف نومصختملاو ، ضرالا ءاملعو , ايجولويجلا ءاربخ ركذيل ىنح

 ىف اتلصفنا دقو ث ةلصتم ةدحاو اضرأ اتتاك ةريزجلاو ايقيرفأ قرشأ :اهتاقبطو

 مويلاه.لع امها رن اهلإ تازمااو نيكاربلاو لزالزلا لعفب ةقيمعلا ةقيحسلا روصعلا

 قامعأ ىف نيب را.ضاا بردلا نأش وأ .. رخآلا وه اضيأ رابجنز نأش ناك اذه نأو

 ةيخانملا تاروثلا وأ لها وعلا و { ةيعيبطلا تابضفلل ةجيتنك كلذو ث اهعم ءارحصلا

 امك ث ةثيباا مسج ىف ةدرمتملا ةدينعلا تاققشتلاو { ةضرالا تازهلا نم ةتلفتملا

 نأ: ةل وةهوأكعنهرثك أ _نودكؤيون وررقياك و. عامتجإلاءالعكلذررقي

 ميلاقالا نم اهلوحا. ىل اهناكس رجاهي ىتلا { ةدراطلا تائيبلا نه ربتعت ءارحصلا

 اة؛اس تللعو تللح يكو _ انه نهو ث ءاغلاو بصخلاو ى ءاملاو ةرضخلا تاذ

 مالسالا تاةساب و {ةب و رعلا روذب سرغ ىف ريخلا لاجعتسالاو.ةيفامااةيراثيالا نم
 ةرجهتناك هئانبأل وقعو لوقح فو ملاعلا ةطيرخ قوف ةيبرعلا ةلاصألا قيمعت و

 . ةيلخادلا تاهبجلاو تاهجلا نم ديدعل مهناطيقساو 2 ا,ةيرفأ قرش ىلإ نيينامعلا
 . ةيقيرفالا ةراقاا ىف ةديعبلا ةقيمعلا بويجلاو

 ناولأو 9 ةديدع آروص ةردانلا ريطاسألاو { ىبرعلا صمقلا ىوتحا دقل و

 ا رماغ.و نامع لهأ صخالاب و ، ءارهلا ةرافلا هذه ىف برعلا طاشن نم ىتش

 هروحب و.هء؛اوت وهعبانموء لينلا لوحنيفدتكملاوةراحيلاوحالملاو داوراآ نم

 ىنااتاباغلاو شارحالاو لاغدالاو . اهسيراضت و ايقيرفأ باضهو ى هتاريح و

 فقةبو ,اهتراكب ضغي ن. ىلإ ةجاح ىف ىه ىتااو 2 تاريخاا نم ريثكساا ىوتحت
. اهرابخأو اهرارسأ ىلع



 ؛ مهريغال مه

  

 نهناءع ءانبأ اهب هتا صتخا ىتا رداونلاو نونفلاو فراعملا بناجلإ !اذه

 ةحالملا و ةعارزلا ىف نفذتااو , فرامعلاو دييشتااو ء لكايهلا ةفرخزو ءانبلا ةسدنه

 محر ىف ةيوس ةنينج اهروذجو اهروذب تأبتخ] ىتلا تايرقبعلا نم كلذ ريغ لإ
 ىف اتاد ضاخملا اهئيجي ىتح ، لمحلا ةدم لمكتست دكت مل ىتاو ث ةينامعلا ةئيبل

 ةذتاسأ مهف ،ةبيبحلا ةراقلا هذه عوبر نيب نوينامعل اهعزوي ةيراضحة.عوت لكش

 ةب وضلا ح رامل ًادايتراو , قزرالاباط نر رجاهمو نوعجتنهمجأقوف٬نودعمو

 . ةحارااو ريخلاو

 ىنةثلا فسوي نب جاجحلا نإف _ مالسإلا لظ ىفو _ هدب وأ كلذ لبقو

 اعرذ قاض امل { نامعو قارعلا ىلع ناور. نب كلملا دبع ىومالا ةفيلخلا لماء

 جرخأ ث ةكرعم نم رثكأ ىف هامزه نيذللا نايلسو د,عس ىدنلجاا نب دبع ىناب

 ام. نزملا وحش نب ةعاجم ةدايقب افلأ نيعبرأنم رثكأ هماوف ناك ارارج اشيج امهل

 ةمالسلا ارثآدق ر عابشالا و عاب:الازمامهقحل زهواممبراردالمحم نأل إامهرطضا

 . . تاذلاب رابجنز ىفو ٠ ايقيرفأ قرش ىلإ ةرجاهم ةلحر ىف اجرخم نأ

 ةرغثلا ةفاث ءاداكااو . ةعساولا راحبلاو ةبرعلا ىضارالا ايطخت دقو

 .. ةبيهرلا ةعساشلاتازافملاو

 : لاغدأو شارحأ

 ىذلا ؛«شارحاولاغدأ ,هباتك ىف 2 ىارك ىرنه ,ىنابسالا ةمالعلا ركذ دقو

 مهددقو.قبرفالاق رمالا ىلإنيين(علاقرجهةصق نب رشحلا نرقلا نملوالادقعلايفهفلا

 وأ ٠ غارف نه نكيل ٩ او دالياان. لوالاررةلاىفمت كلذنأ دكأو .رابجنزل

ىنا ةيخيراتلا فراعملاو ءاوضالا ضد,قاسرءلالظلا ضعب قلأم: ,ُوشالنمأشني



 ۔ ٧٧ س

 ! مهريغو نيي:روالا نم خيراتلا ىف فيل اتلا رمأب نيلفةشلا نم هقبس نم اهاقتنا

 عطقب "بردلا ىقهلنيقب اسلاىلع ءىشلا لك وأ۔ىشلا ضعب دمتعينأخرؤملاريضيالو

 _ نا۔نالا كلذ ناك ايأ _ ناسنالا نإ ةرورض 4 مهدقتعمز ممتلم نع رظنلا

 لتم دحاو خيرات ...اهنم هعقومو .اهثادحأب اهشيدي تلا ةايحلاو ؛ نوكلاو

 ث ىلوالا اهتبانم ىف ءابشالا ىلع مكح نأ هييديال ، طبرلا لسلستم ى تاقلحلا

 عيدقا ولاراطإ اهليجستو اهنب ودت هسني وأ. اهيهتفالع عطقيال ادعب ابنع اديعب وأ

 خيرات تاوانت ىتا تاباتك۔اا لع علطملا نأ ديب .. ىتحلاو ةديحلاو . قدصإاو

 تاةلطنملاو . ةح.,طاا ةيضرالا تلوانت دق امءمج ىف وآ امع وحص ىف اهدجي نامح

 كلذ نإو . ةيقيرفالا ةراقلا ىلإ هتلحرو هطوش ىنامعلا راومنملا اهنم أدتبإ ىتاا

 حضتت كلذبو { داليملا لبق تاطوطخملاو عجارملا ريشت اك _ العف ناك

 هل تناك كلذ نأو 9 ايقيرفأو ناع نيب ةقالعاا طبر ىف اهددصب نحت ىتاا ةيؤرلا

 قرمش ىفو 6 اج ىنا۔ءاا دوجولاو رابجنز خيرات لظ نإو ... ةنيتم ةضي رع ةناخ

 لماكتم اداز هيف ىرع ركفملا دمجي ال ثيح ى ملاعملا حضاو ريغءايقيرفأ

 نع راتسااسيزيو ث ع وجلا ةلئاغ عطقي و ث ةلغاا عقنياع 2 رصانعلاو تانرماتيفلا

 نه نكي مل ذإ . . انيغكيو انهسح كلذ نأ الإ 2 هنود قلغتسا وأ 2 هيلع مهنا ام

 وأ . مهغراوت اونودي نأ دالبلا هذه ىلإ اورجاه نيذلا نيينامعلا برعلا مه

 لوح تاءافتحالاو تالافتحالا او۔.ةي وأ . ممتاطاشن و ملابعأ اولج۔ي

 مهئانبال اوفاخ نأكلاذك _ مهنعالطتسا ىف نكي ملو & مهناحونفو مهتافاتك ا

 ةروطسا تاحفصلا الاو 2 تاياكحلاو صيصاقألا الإ مهدعب ءاج نملو

 هل ضرعتب ال ضردتت ىتااو ڵ فالسلا نع فاخلا اهمثراوتي ام ةداع ىتال { هليلق

 ...عايضو دابفو ، بهنو بلس نم ثور وه خانم لك بلاغلا ىف

 : ةبورعو نيد

رضاح » هب انكف -- ف رحلا خرؤا !_ نالسرأ بكش ح ١ زأ داف ام وهعو



- ٧٨ - 

 ضرتعت ىتااتاراسةتسالا و تالؤاستلا نه ريثكنع ضودخاا ! ىالمالا . اعلا

 مايق نإ : عضوم نم رثكأ ىف ررق ثيح ، عوضرملا اذه ىف ثحبلا قررط
 لجأ نم ناك «ضوبب امهض., رشابملا امملاصتاو 0 اي رفأر نامع نيب تاقالعلا

 ۔ةيمالسالاة وعدلاب ريدبتاالجأنموءالوأ -مهريغنوينام:اجف قافتا _ ةراجناا

 - نوينامعلا هديجي ىذلا ۔ىلرعلا ثارتلاو ىنفلا عادبالا راهظإ مث .ايناث دعف

 ةراةاتاهأ نا ةفاقثناو2 ةيناسنالا ىفراعملاونو:فلا ح رمسم ىلع, اريخأ وأثلاث

 حرمسهو ايندلا ةطيرخ قوف ايقرو ةراضح تاراقاا قرعأ ةلواطمو ةرخافم

 دالب فدتك ا ىذلا نأ: _ هتالحر ىف _ ةطوطب نبا ركذ دقو ...ةايحلا

 ١ ايقيرفأ قرش لحاوسو ؛لاغنسااباضهو ،لينلا عبانمو ثرجينلارجنو٬نادوسلا

 ىنااةين امعلالثابقلاىه امنإ .اهرخآ نعءاد وسناةراقلاءاشحأسسحتو رابجنز قامحأو

 اونبو .ةراجتاازكار. نهريئكلا اودشوءناطيتساو تارج ء ىف كانهملا تةب۔

 دجاسملا اوماقأو ى عرتاا اوقشو ! ةبمالسالا ةوعدلاراقم اوذختاو ؛تانطوتسالا

 تناكو 6نذلاو ركفاالفاعؤ و ث ىأراا ربانم قوف نم مهيعرومهنالاس اورشن و

 !ون وك۔اا ىف اهتاسسؤم لوادتو ةيب رلا تاطوتسلا س ىنااةلب وطاع رذالامهل

 رابجنزو ۔ارمضخلا ةريز+ااو 2 قبنزومو ، لاهوصاو . اقناجتتو « ايذيك و

 . ۔ارذهاا ءادوسلا ةراقلا هذه نم كلذ ريغو ،نادوسااو رقشغدمو

 نيبو مهنيب تدقعناو 2 دالبلا هذه ناكسب ن ونامعلا برعلا جزتما دفو

 نوين ايعاىقبأ دقل ىتح . راوج نسحو 0 ةدرم تالص ةقرافلا كرنملاو نيطالملا

 دودح ىف ممنطاومو مهاياعر ىلع مهناطلسو مهذونزنيطال۔!ار كولملا هالزها

 بهذمشىنلاىضابإلا بهذملانأ ذإ . ة:ذهملا ةبدؤملا تاداعلاو ديلاقتلاو عرشلا

 سنجل الضافت فرعت ال 0 قالطالا هجو ىلع ةينامعلا حوراار { ناح لهأ هب

 هباتك ىف ىلاعت هتنا لاق اك ٠ حلاصاا لمعلاو ىوقتلاب لضانتلا امنإو ؛ نرال دأ

ناطلساا وه كلذل لثم زرأ لعل و . . مك اقنأ هللا دنع كمرك ا نإ ه : مجركللا
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 اوداسو , رابجنز اومكح نيذلا نيينطولا نيطال_اا نم وهو _ . اوكم ىنم ه

 ىف مكحلا ناطلس نب ديعس ديسلا هفصان دقف _ كانه ىنامعلا دوج ولا لبق اهلهأ

 هناطلسو 9 مهنيب هتردق هلو ! هاياعر دوسي امك اح ناكف 7 اهيف هفصناو "رابجنز

 ىذالانه ۔ىثب دالبلا ىلاهأل آدبأ ن ويناحلا ضرعتي ملف ، اذه بناجىلإ و «مهيلع
 لب ث افاقرتسا وأ آدابعتسإ وأ ء ًاناهتمإ وأ الذ مهيلع اوض رفي ملو 2 رهق وأ

 ءانبأ مهقانعأب اهطبر ىتاا ةيدوبعلا ةقبر نم مهصيلخت ىلع نيدهاج اولمع مما

 فتكستماو ! الب۔لضا وأ ماعنالاك مهوريصو . مجتاوزنلمهوقرتساو , ممسنج

 ن ويناعلاحارلب ى طقف اذكه نييمدآلا نمقلخلا ءالؤه ةلماعمب ةينامعلا ةينا۔نإلا

 هضافأ ام مهلع اوفضأو . ةعارزااو ةحالفلاو \ تاعانصااو فرلا من ولعي

 كالمالا مهوطعأو ك شرعلا نوئش ىف مهعم مهوكرشأو ى ريثكساا ءىشلا هتنا

 اذه سيل و ، حبحص كلمتو ث ةمات ةيرح ىن اهنر:راوتبو اهنوعيابتي عرازملاو

 بابسأ نه مهقانعأ ريرحتو ى جونزلا ءالؤه باقر كف ىلعاولع لب ‘ بسحف

 ى مهعم شيعااو مهينارمظ نيب ةماقإلا مهل اوببحو ى ةيدوبعلا ىعاودو ، قرلا

 { رفكلا بئاوش نم مهوررحو , هميلاعتب مهوفقثو ى مالسإلا بادآ مهوملعو

 ، تيغاوطلاو ةداسلا مادقأ ىلع عوقولاو , ةيفثولا رازوأو ، كرشلا ناردأو

 اونسحأو ث هاوس ابر مهل سيل نأ مهومهفأو ، قحلا هتنا قيرط موفرعو
 ءالبنلا ةداساا تاهمأ مهاسن ضعب تراصف مهنم اوجوزتو ث مهعم مهتلماعم

 . ءالجالا لضافالا ءاملعلاو

 : ةريسم ىف نانثإ ه

 ىف ىتح ۔وث لك ىف برعلا ىناما كيرش ىقيرفإلا ىجنزاا حبصأ اذكهو
 ىجنزلا اذه _ كلذك _ حبصأ امك ! نيدلاو ث ةديقعلاو ى ثرا وتلاوحك انتل

 اونمآ موق ىلإ هنلا هريصم نأ دعب 9 ةايحلا نوئشو ايندلا رومأ ىف امامإو ةودق

 .. ضابأ نبا بهذمب مهكولس ىف اوبهذو «يميهن ةعيرش ىلع هودبعو ث مرب
ناطلس نبديعس ديسلا ىفوت املو ۔ ءانمالا ءايفوالا نامعلهأ موقلا ءالؤه ىنعأو



 _ - ٨٠

 دقف 6 ديدج رصعءع ىف رابجنزو ايقب رفإ قرش نه لكلخد ،ةيداليم ١ ٥ ةنسم

 ! دعص ديلا ءانبأ رهك أ دجاه ديسلا ح مايأ طقسم نع رابجنز تلصفنا

 درسلا مث ؛ ةيرجه ٣١م٧ :ةنس ديعس نب شغرب ديسلا رابجاز مكح ىلع ىناوتو

 ديسلا مث ء ه١ ٣٠٧ هنس ديعس نيملع ديسا مش ، ه ١٣٠٥ ةنس ديتس نب ةفيلخ
 ١٨١٣١ ع ةنسد۔عس نب دحم زب ةدومح ديساامث ى ٨١٣١٠ ةنس ديعسز؛ىنيوث ن, دح

 براج نب ةفيلخ ناذلسلا ةلود دهع ناك مث ه ١٣٣٠ ةنس ةدوحنبىلع ديسلا مث

 رععلاىه همكح مايأ ريتعت ىذلا __ ١ ٩٩١ - ه ١٢٢٩ ةنس ديعس نب ىبوثنبا
 م٠٦٩١ ةنسةذيلخنبهتنادبع ديسلا مث ! رابجنز قرفم قوف غصرملا جاتلاو ٬يهذلا

 ىناملا .مك.لا رمسحاو . رابجنز لالقتسا ناعأ م٢٦٩١ ماع ن ربمسيدرهش ىفو

 ةصاخرابجن ز ىف ةءاض ولا هراث آ هءارو فلخ نأ دعب ليقي رفأ قرش نعر 0 اهنع

 ..( مومحلا هج ٢ ىلع اقررفأ رش ىر

 اهيلإ تحزة ىناا مهالاو بوعشلا ىلع اهريثأتو اهتامصب نامع تكرت امكو

 اهتامصب نامع كلذك تكرت ث نينساا نم فالآلا تارشعب داليملا لبق اهتلخدو

 اهت رشاع ىنال مهالا و بوعشلا ىلع ليلقب هلبق وأ داليملا عم ةيصخشل امحالمو

 6 ةيقيرفألا ةراقلا بوعشو ممأ اج ىنعأو ٤ اهيلا ترجاهر .اج تجزتماو

 .. تاذلاب ةسابمو را.جنزو

 اردصم لازت ناو ٠ لزت ملو ،تلاز امو _ نامع تناك اذكهو

 ةيناسنإلا ةراضحلل __ ادعب و البق ايفاص السلس اعنمو ‘ ضايف نيعمو . آرث

 تازاجنإلاو ى ةيلامجلا تاعادبإلاو . ةينفلا فراعملاو 0 ةيرقبعلا تاسهالاو

 ل وةح هتيانعو هتنا ةئيشم امتتبنتساو . ةردق! دب اهتعرزولا { ةقالمعل ةخماش

 تاوطخ هب تعفدو نوكلا تعسو ىنلاو ! اعيمج نييناملا لوقع ىنو " نا

... مامالاو ىقرلا ىلإو ! ةراضحلاو مدقتلا وحن ةبئاو ةعساو



 : ةذتاسأو داور

 عاتما» ىف ىزبرقملاو ى طيحملا سوماقلا » ىف ىدابازوريفلا ةمالعلا ررقيو

 ىف اولغوت دقو ، ايقيرفا طسو اوفشتكا نم لوأ منيينامعلا نا :ء عامسالا

 دقو . كانه ىالسإلا نيدلا رشا ىف ربكالا لضفلا محل ناكو . اهلاغدأو اهشازحأ

 قيرط نع اهب مهلاصتا ناكو . مالسلا هيلع حبسلل لوالا نرقلا ذنم اهودار

 اوعرزو . لاةتربااو ليجرانلاو . لفنرقلاب اهورمع نم لوأ مهناو . ةراجتلا

 . « تايرودلا ه ةرجش اهيف

 اولقن نه ل وأ مه نامع لهأنا : « نايعالا تايفو ه ىف ناكلخ نبا دكؤي و

 اونبو.ةسدنملاو ةرامعلانف اهيلإ اولقن امك ةيقرشلا ايقيرفأ ىلإ ةيعارزلا مهتاربخ

 ةينامعلا ةراضحلا ىلع ةدهاش ةخماش لازت ال ىتلا ةعصانلا ءاضيبلا روصقلا اهيف

 . مويلا ىتح

 هن وفجو هن ومع ن وحتفي و . ملاعلا ناهذا نودمشيل باتك۔ااو نيخرؤملا نإو

 خرؤملالوةي كلذ ىفو . تازاجنإ وتاراضحننم ايقيرفأ ىف نوينامعلا هفلخ ام ىلإ

 : « هيأ ودل رياب ه ىسنرفلا

 دالبىل)لصو ىتح ةيقيرفالا ةراقلا لخاد ىف ىنامعلا ىفرعلا دوجولا دتما دل

 ةرامتانم ةقرفتم ةريثك ءاحنأ ىف نوينامعلا رقتساو ىسلطالا طيحملا ىلع ؛نوباجلا

 نيطاللاب ةديطو تالصاضيآمحلو.ةيراعم وةيراجتتاطاشف اهيف مل تناكو.ءارمساا

 مهتاربخو ةميقلاممتامولعمبةراقلاهذهن بناجالاحايس!ان و يف امدل دافأ دقر نبينطوا

 زاجنإلع مهتدعاس ىتاتان وعملاو تادعاسملا نم ريثكنلا مهل اوهدقو . ةعساو

 ةراقلا ربع ةيراجتلاو ةيفاقثلا زكارملا مهل تناكو . ةيحايسااو ةيفكلا مهلامعأ

 رةشغدمىلإ لام وصل! نم ةلصتم تاطلسو «تاوق تاذلاب _ مهل ت ةث .اهلق

دف ةط وطرنب الاثمأ نهب رعلا نبخروؤ شوب نأ ل! ٠ ىد > ١ رجغاا مام هنم
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 ف هوو اهءاثحأو اهب ويج لخدو « اهنوطب ىف لغوتو 0 ايقيرفأ لحاوس راز

 نه ، ةرثدنملا ةمدقلا ةينامعلا راثآلا نم كانه هآر ام ىفارغوت ونلا رودملا ةقدب

 بتكو ى ةع:ارلا ةيراضحلا تاسمللاو روبقلاو روصقلاو 2 دباعملاو دجاسملا

 قاءعالاو لحاو۔'او رزجلا اوزرحأ دق ةقيقحلا ف مه نا برع نإ : لرةي

 اهوعرتناف _ ًائاد ءالخدلا ةداعك نريلاغتربلا ءاجو . ابقبرفأ قرمش نم

 ةسا.اا ة وقب ةيناث نوينامعلا اهدرتسا ام ناعرس مث « ةيداليم ١٠٠٢ ماع مهنم

 داك امو ث ةيداليم ١٦٩٤ ةنس ىبرعيلا ناطلس نب فيسمامإلا دبع ىف فيسلاو
 درط نم فيس نب ناطلس ىنامعلا ماهلا نكمت ىح ىمتني رشع عباسلا نرق
 نهو . رابجنز ه نم صخالابو . ايقيرفأ ءاحنأ لكم . اعيمج نيبلاغت رملا

 .هف مملاةثا اومر ناكم وأ حرامم لك نمو « ةواك ه نمو ؛رامم» نمو « ةسابم ه

 ١ لطبلاو ةر رطسال :

 هدا۔جءأو : مخدلا ه:ازنو ٠ ةب ردلا هتا امأ هل « ملسم ىل رع كلب نامع نأ

  

 وهو 0 ةب ورا نادجوو ى ةيناسنالا رياضو : ةايحلا قامعأ ىف ةبراضلا ةميدقلا

 مالسإلا ل سيق ةيبرلا ةمألا خيرات ىف تاقرشم تاحفص نع هعومجم ىف ربعي

 . . . هلظ ىر

 وأ لامهإلا ضعبا ! نيباحالا ضعب ىفرضر ت دق ىنامعلا خيراتلا ناك اذإو

 ممتاب اتك و دالبلا ءانبا ريغ نم نيخرؤملا ضعبلهلككلذ درهناك اممإف نايسنلا

 ١ طقف ايمالسإلالوداا ضب ىلع ءاوضألا اهيف اوطلس نيذلاو . ةضرغملا ةحنجملا

 لودلا لكا هلب۔ثن و خيراتل ميمعت نود تاذلاب ةيسايسلا تارايتلا ضعب ىلعو

 . ثادحالاو فقا وملا زك ف

خيرات ه هباتك ىف ىنابيشلا رواجملا نبا كلذ ررقي امك _ امامت ظحاليو



 مهروذجب نامع لهأ زازتعا ىدم _ .ةاقتنملا ةرهوجلا ه ىف ىداربلاو « رصبتسملا

 ىلع ‘ ةتملا ةخساراا مهتل اصاو . ق رهلا ديجملا مهخم راتو ٢ ةميدقلا ةيراضحلا

 ةقالمعاا فقاوملا ري۔عو { ةمخضلا ثداوحلا لالخ نمرو ٠ نورقلا فالآ ىده

 _ ةراشالا وأ ةداشإلا ىلع نوصرحن ثمح ‘ نامع اهدم تلا. اهت و اهتمرام ىلا

 مهيناربظ نيب مالسلا هيلع دواد هتنا ىن اهماقأ ىتلا ةرشعلا مايالا ىلإ _ الثم
 . . اذه 4 جلف رأ رش فاأ رشع ةسمخ نم رثك أ كانه رفح هنأو ‘ مهنامع ىفو

 دسنع وهف 4 مهف 7 كنام ىم وقلا ىدزاآلا لطبلا دئاقل اب مهزازنخغا بناج ىلإ

 ‘ بوعششااو ممال ١ نم ريثك ٣ زتعي نيذلا نيبروط۔ال الاطبال اب هشأ نييناملا

 كلام نإ ةرو رضي بعشلا كلذ وأ , ةمالا هذهل لئاوالا نيسسؤملا مهنوربتعيو

 سسؤملا هنإف ىلاتلابو ، نامع نه سرفلا درط ىذلا ىفرعلا لطبلا وه مهفا
 فصتت _ناحع لهأ دنع _ هتريسو ! ليصالا ىرعلا اهبعشو . نامع ةمال لوآلا

 ءةيحمراو ؛وهسهوا ةما اثم نه 0 ةبعشلا محاللا ف لاطبالا ريص هو فصتت ام لكب

 مامأ فعضي وأ نيلي ال ىذلا عاجشلا دئاقا وهف { ةيناسنإ و ،ةل وطب و ، مرك و

 نع اعافد فوحز لا دوق و 6 ف وفصلا مدقتي ىذل ١ لسابا براحم ١ وهر : و دولا

 نم ةيبرعلا ة..ورفلا لئامشب ىلحتي ىذلا سرافلا وهو ، ضرعلاو ضرالا

 . ةدجنو ةماهشو ةءورم

 لئاضف _ بانطاو طب ف _ دكؤن ةح راتلا قأ اقحلا نإو . ٠

 ىلع ةرهاب ءاوضألا طلست اك ‘ صرما ٩٠جو ىاع مبنم نين امعااو ،بوعلا

 فرشلاىلع ةريغ نم ةيداباا لهأ هب رهتشا امب ممكسمت ىف ةلإبماا ةعاجدلا مين اوم

 احضاو اذه ودبيو ،فوبهللا ةدجن ىلإ عارسأو ! سانلا ضارعال مارتحاو

 مهدعاس فيكو ث سرفلا دالب ىلإ مهف ن كلام نب ةميلص جورخ ىف اياج
 ممضارعأ كاهتن ١ ىلع بأد ىذلا : اراد »قمافاا نجاملا مهكلم نم صالخلا ىلع

. مهفرشب ثبعلاو
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 :ةمجاومر ةهباجم
   -۔_۔_۔_۔

 مجعلاو . بردلا نيب تمت ىتاا ةهجاوملا نأ _ لاجملا اذه ىف ۔ اديج ودييو

 تاذلاب نات برع تلعج 2 تافداصملاو رادقالا لعنب جيلخلا ىناج ىلع

 . . اه ابصدت و « مهتبوروب ادادتعا رثكأ _ اهلك ةربزجلا برع نود

 ىلع ىقلملا مخضلا يجلا ليقثلا ءبعلا _ مهدحو _ اولمحت انه نمو

 وأ هولمحتي نأ _ برعلا لك _ برعلا ىلع بجي ناك ىذلاو « ةبورعلا قناع

 رثكأ _ كاذك نولظيسو اولاز اهو _ نيينامعلا نأكو ى هلمح ىف اوكرادي

 فرشلا ن: بذلاو { ة.ورااو ةماهشلا حورو . ةبورعلا لئاضفب اكسمت بردلا

 . . ضرالاو موقا نع عافدلاو ؛ ضرنلاو

 ضر.ةن ىفرط ىلع وديت ىتاا ةذاخالا ةروملا ىه _ كش الو _ هذهو

 _ جيلخال رخآلا بناجلا ىلع مقي وهو كاذن آ ىسرافلا عمتجملا هبلع ناك ام عم

 تابيستلاو ، صقاونلاو ةالابماللاو ، بلا۔ملاو بلاثملا هيف تشفت ىذلاو

 _نيقراغ ۔ سرنغلااهتاعقنتسم فرخلا ,ةبج رج اميدلاو ووضوفلار«تافارحنالاو

 ؛ نامع ضرأ ى رعلا ىدزالا لطبلا اذه لخد فيكو ؟ىتم امأ .. . ناقذالا ىإ

 كلاسلا ىهام و ؟ مالسلا هيلع حيسملا دمع نم هدعب رأ كلذ بارتقا ىدم امو

 ريبطتو . هتياغ ىلإ لوصولل مهف نب كلام اهيف ىثمو اهكلس ىنا بوردلاو

 ؛صرّلا سرجملانم رانلاو بكاوكلا ةدبع ساجرالا ساجنالا ءالؤهنم نامع

 هرابخأ لقانتتو ، خيراتلا هنع انثدحبس ام اذهف . رافكلاو

 . رامسلا و صاصقلا

 : مف نإ كلام عم

كلذو ء .ماع ىفلأب مالسإلا ل_,ة ناك نامع مهف نب كلام لوخد ن]
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 اذه ناك اذإو ،نورقب مال ۔اا هيلع ميرم نإ ىسيع ح.- لا دهع ىلع هقيس ىضتقي

 كلام لبق نامع لزن رماع نب نارمح نأ انملع دقو . ماع ىغل أب مالسإلا لبف

 نامع نيب ناكف ! ناطحق نب نامع ًاضيأاهيلإهةبس دق ناكو . ةلو رط ةدمب مهف نبا

 نب كلاهو رماع نب نارمع نيبو . ةلواطتم نو رق رماع نب نارمع و ناطحق نبا

 ماع افلا مالسإلا نيبو كلذ نيب ناك :ليف اذإ ركدتسه ريغف . كلذك اضيأم,ف

 ةحصلا نم بيرق اذ۔هو ، تارم ثالث نامع اولوت دق نوي.اطحةا! نوكيف

 اهلهأ ىلع ىضقو ، بارخلاب برأم ىلع هتا ىضق املو ى خيراتلا ءارقتسا بسح

 لجوزع هللا اهدارأ ةك ضرألا يحاون ىف اوقرغت:نأو ، باهذلاو لاقتنالاب

 دساا حاتجاف { مرعلا ليم برأ ىلع هلا لسرأ 4 باتكلا ع ىف ام؛ ىضقو

 « دابعلا تقرفتو دالبلا تكملهف "ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس هانب ىذلا
 مهضعبو . ةكم ىلإ جرخ دق مهضعب ناكف ؛‘بصخلامها داترت ذاورلا تجرخو

 . نامع ىلإ مث ، ةارسلا ىلإ مهضعب و 2 ماشلا ىلإ مهضعب و . ةنيدملا ىل

 هءانرقنال؛ نامعللإمهنمج رخنه رخآ رهظي امىلع مرفنب كلام ناكاذكه و

 ىلع ةلادلا تايآا اوأرو ى دسلا بارخ ديك الا ملعلا مهل قبس نيذلا: ءالجالا

 اهفاونطوت و ،دالبلا لإ اوجرخدف _ .ةفيرط» ممتنهاك رهأنم ررتشأ امك ! كلذ

 ناك امهم هدالبب ماقملا لضفي ناك اكلام لعلو . الي وط آد,ع اوشاعو ث نيلهآ

 دب الو إ جرخ جورخلا ةرورض ىأرو . رمالا قةحت اذإ ىنح ء لاحلا

 اونطقنيذلا اهتلهابعو دزألا لايفأ نإ ثيح نهي نامعب ملع قب اس هل نوك-٫ نأ

 ىلع _ كلذلف . هتدلج ىنبو . هموق نم مه ث اهيلإ راشملادوهعلا كنت ىف نامع

 . ماشلاب اولح هلآو نارمع نأ ايس ال ، نامع كلامر اتخأ _ رهظي ام

 : قراحلا مم تقرفت
  

  

ارسز .مهنمو ٨ ةارسلاىلإ ر اسزممهنمو :دزالا قرغت رك ذي ذإبختنملا ىفلاق



 _ - ٨٦

 نم امأف : لاق ء ناع ىلإ راس نه مهنمو . قارعلا ىلإ راس نم مهنمو ں رضم ل]
 دزالانمو:لاق-۔مهفنب ىنعي ۔؛كلامو ! نادحلاو ، دمحيف دزالا نم نامع زكس

 ! راجنسر . ةثراحو ى ماوسو ! قرابو ؛ ذئاعو ٠ ةرانر ا بهلو , رجملا

 تنكسدق «نامع»ىعدتدذالا ن.ةليبق نأ ىلعكلدلدف . هرخآ لإ :نامعو ىلعو

 ىلعكلاذ عاشف ء نامع ىلع قلطأ اهمسا لعلف ٨ دزالا نم اهنكس نم ةلج ىفنامع

 وهف « نادحلا امأو . دزالا نب ىح نب وهف دمحم امأ ءايلخادو يلحاس هلك رطقل
 نم سيلف ث رجحلا امأو \ فورعم وهف { كلام 'ءأو . ىدزأ عرف سمش نبا

 ايف _ نامعب دحأ مهنم قري ملف 6 قرابو ذئاعو ةرانو ببل اهأر 6 دزالا

 فرعت مل ةثراحو ! ماوس كلذكو . ىرخالا لئابقلا ىف اولخد مهلعلو انملع

 . راجنس كلذكو . أثيش مهنع

 ملعأ هناو , راحص اهب دارملاو , نامع ةبصق راجنس نأ :نايعالا ةفحت ىف ءاجو

 مهف ُىلع ىنب مهب دارأ ناكنإ امأ ء نامموءىلع كلذكو . بختنملا بحاص هلام

 . الف نامع ونب اهأ ؛ نامعب نودرجرم

 نلا نمراس اكلام نإ : _ىدوعسملل ج ورملا نع القن ىماسلا مامإلا

 لهفناو " ماشلا وحن ةنفج ونب راسف . ايقبرم رماع نب رمح نب ةنفج دلو عم
 امرتحم امركم اكلم قارعلاب نيبرضملا دنع ىقبو . قبس اك قارعلا وحن كلام
 رمتساو ة كولملا دنع ةداعلاىه امك . اكلم نكب ملو اكلم ناك هنأ الإ . امظعم

 . ريسإ ريغ دهع لاحلا هب

 ببس نأ : _ ناظقا ى.أ نع ةديبع ىبأ نع_ىناتسجساا مناحوبأ لاقو

 مرعا ليس مهجرخأ نيح دالبلا ىف مهقرات دعب هءوف نع مهف نب كلام جورخ

 ناكو _منغب جرخ مهفب كلام ًايعار نأ « ةارسلاب اولزنو ! برأم ىننج نم

دشف٬ سود نم مالغل روقع بلك اهيفف , ةيناث ةياور ىفو _ ةباك مهقيرط ىف



 ۔۔ ٨٧ س

 بلكلا بحاص ضرعتف 7 هلتقف مهسب ىعاراا هامرف !كلام ىعار ىلع بلكلا

 اسودنالكلذو . ه.وق نم هعاطأ نم ووه ةارمساا نم كلامج رخف كل ام ىعارل

 نامع ديرب كلام ج رخو مهنيب ةنتفلا ىشخف .0 هيلإ نيب رقلا كلام صايعأ نم

 ءايحأنم هعبتاو هعاطأ نهو دزالا نه هتريشعو ههرقو هدلو نه هعاطأ نميف

 ةعذج هدلو كاذ لبق نه مهنع لزتعا دفو ء ناع ىلإ امج وتم راسو 2 ةعاضق

 . دزالا لاطبأ رثاس نم قارعلا ىلإ هبحص نم شرلا

 : قوشو نينح

 ؛ىماطقلا نبا ىنربخأ : ىباكساا بئاسلا نب دمحم نب ماشه نب رذنملا وبأ لاق

 هلبإ تنح ، قيرطاا طسوت و نامع ديري ةارسلا نم مهف نب كلام جرخ امل : لاق

 . كلذ اهبأد لبإلاو ، نينحلا ددرتو ةارساا وحن تفتلت تلبقأو . ايعارم ىل

 تجاهأ كلذ دنعو ! ناويحلارئاسنود نكامألا نطوت۔ةو ى نطاوملافل أت اهنال

 راس دقل :خيراتلا لاقو . رطاوخلا ج۔مر . نادج ولازج آرعش دشنأف كلام ةظيغح

 مريغو دعم نم برعلا لئابق نم ةليبقب رمي ال لعجف ! نامع دبري هروف نم كلام
 . هتريشع ةرثكو هتعنل هوعداوو . هوملاس الإ ، نملا لئايق نم

 نيأ نم رظناو . رباا قيرط نع لبإلا ىلع ناك ريسملا نأ ىلع كلذ لدو

 ت وهربىلع لزن ىتحكلذ هريسم ف كلام راسمث :خيراتلالاق ؟ نامع كلام لخدي

 نأ هغلبف ءنامع ىلإ هدصق هج وف حيرتسي اهير هيف ثبلف . ترم رضح داو وهو

 مهنيب و . هنيب عقن نأ دبالو . اهونكامو . اهلهأ مهو . سرفلا ةعامج نامعب

 سراف فال آ ةتساا ءاهز م اذاف . هلاجر ضردتساف . تاعزانم و . تارفانم

 با,سال شويجلا نم ريثكنع ةجاحلا دنع ىنغت بئانك نول مجنأ ىارف . لجارو

 ىلع لعج دقو . طخسلاو . ىضرلا ىلع نامع ديري مهب لبفأف نطفلا ىلعختال

نابيجنلا نانبإلاناذه ناكو هبدلوىأ _ كلامنبديهارفو ؛كلام نب ةانه هتمدقم



_ ٨٨ - 

 راسممث.اهناسرف و دزالا ديدانص نمسراف نلأ ىف امهلعجف . هدالوأ بجنأ نمهدنع

 ناديح نب ةرهم تاعامج كانه هنع تفلختف . رحشااىللبصنأ ىنح . نامع مؤي

 . ريح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نبا

 ورمعو «ندزالا مهفنب كلاه .ةماهت نم برعلا زمجرخ نملوأناك: ىبلكلا'لاق

 ةعاضق نب فاحلا نب ناولح نب ةبلعث نب ةربو نب دسأ نب هنلا م نب مهف انباو

 هعم نهو دزالا لئابق ىف مهف نب كلاممدقت و , رحشا'تلزنف , ريح نب كلام با

 اراد»كلملاوةهمج ص سوفلا ماوقأ ناعب دج وف ى نامع ضرأ ىلإ ةعاضق ءايحأنم

 ماع مدقتملا ناكو ى امناكسو اهلهأ ذئموي مهو , رايدننسا نب نمه نب ارادنبا

 نم هعمناك ن٠مهف نب كلام لزنأ كلذ دنعف 2 كاذنآ سراف كلم لماع نابزرملا

 نيم و هنيبايتحموةتس ةكردمل ادادعتسا تاهلتبناج ىلإ لامثالاو ءاسنلاو دالوالا

 .. سرفلا ءالؤه

 ةريسملا هذهنع تعرفتىتاا هتاطيطختو_ هتريسم ىف كلام تاهاجتإ دكؤيو

 . لوةي ذإ ء فارشالاو هبنتلا » هباتك ىف نسحلا وبأ ىدوعسملا

 انرةي كلذ قةحتو هيكراتريغ مهنأو هلع سرلا مايق ن.ققحتامل كلام نإ مث

 لالاتناك يبمج و رخلا مدعهسفن ىف ررقو .هرارقتسا مئاعد تبثأ ؛هنظي ناكامدعب

 ىلإ رافنيملو .هلاجر مظن و هلامعأ بت ر انهن. و" موقاانيهرهنيرعارصلا نمابالو

 امإو ءافش اماف . مسلا ءاستحإ مهستح نأ ررقو . لك الل مهناا ةرظن السرفلا

 ةحاوبهم وقو مهف نب كلام ركسعم ناكو ! توم وأ ىبرعلا ايحم زعلا ىلعو 2ءاضق

سرفلاو كلام جافب فورعملا جافلا اج رفح ىذلا وهو _ ن اه بلق ىف حنم



 _ - ٨٩

 قرمشاا ةنازخو نامع ةدصاع _ راحصب مهركسعمو نامع نم لحاسلاب كاذ ذإ

 , اهدي دعو اهدعف تماق « مهف نب كلاه برح نم اهل دبال نأس فلا تأراملو

 مخضلا اهشرج ءاجو اهلوبط تب مضو { اهدشحل تدانو « اهقاوبأ ىف تخفن

 بلق ىفرضبارلا فرعا ىلع ًاقنح _ هتءا رص ىف ةمركشلا ديدشلا . هتيبعت ىف لماكلا

 قوباا ؤ خنني نأ رمأو لاجو نابز رملالاصو «مهف نب كلامهب نودصقي و نامع

 ىف رادم ن. جرخو { هركاعو هدونج ىف وه بكرو 0 برحال هيف نذؤي ىذلا

 جرخأو افلأنيهست ليقو فلأ نيعبس نك هركسع نإ :لاةيل ىتح مخض ركسع

 جارخإلنابزرملاهج وت و « براح فلألدعي برحلاف دحا وال ليفلاناكوء ةليفلا هعم

 نابزرااجرخف ىنعمو ايسا نامع فوج ىف مهف نبكلام ناكو ع نامع نمكل ام

 كلامكلذ غلب و٬_ رضخالا لبجلانم برقلاب - تولس ءارحصب ركسءو هيلإ

 هت.دةميلعو؛لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز ف اوناكو هعم نم و بكرف مهف نبا

 كلت ىف لبقأو ى اهناسرف و دزالا ديدانص نم سراف ىلأ ىف كلام نب ةءانه لطبلا

 كاذ مهموي اوثكمف نابزرملا ركسع ءازإب ركعوتولص ءارحص ىتأ ىتح ةثيلا

 ملو؛ هتا نه رمهنأاو نيقيرفلا نيب دتشت ةببصعتلا ةنشنشلاو ، بولقلا ءلم عورلاو

 , امهدنج نامظني و امهم وق نائمرعي ناقيرلا تاب مث ، برح مويلا كلذ مهنيب عقي

 ةميزهلا ى وقهنأ الإ ددعلا ليلق هودع شيج ىلإ ةبسنلاب ميف ني كلام دنجب اذإو

 . برحلا زاهج اوزهج و مهيئاتك اوبتكف

 ةءانه ناكو ! هرماوأب مهيلإ دهعو. مهفقاوم فهلاجر مهف نب كلام فقوأو

 . ةرسيملا ىلع كلاه نب ديهارف و ةنميملا ىلع كلام نبا

 الو . تقولاكلذ فرسرفلاماظن ىلعهبت ربو ةشيج ءىدي اضيأ نابزرملا تابو

 لاةقل نيقي رذلا نم دحاو لك بهأت و ٥ لاتةال ا ود اوىن اثلا م ويلا ىف ارحبصأ

 سه و { ءارح ةلالغ امهلع سباو , نيعرد نيب رهاظف مهف نب كلام ماق . هودع
‘ حامرلاو ماهسلا نعطو فو۔ساا برض نم ةياقو نوكت ديدح ةحاطق هسأر ىلع



_ ٠ ٩ _ 

 ىلتهدالوأ هعم بكر ش . قابأ هل اداوج بكرو « هارذص ة.امدب اه.لع ىطغو

 نيذلادزألا لاطبأ لعف كلذك و & نشاوجلاو عوردلاب اوعنقت دقو 2 ةمبعتلا كلت

 . موجنلاك عمات ن ويعلا قدح الإ رطانلا ىرب الف( مهسو هر ىلع ضيسلار ( هعم

 ةوعد مهاعد و برحلا ةيلطخ هلاجرفممفنب كلامبطخ ب ,حلل اوفناوت املف

 ةيينك ةبيتكو ةيار ةيار مهيلع ف وطب لعج و تيمتسملا ضيرحت مهضرحو لاتقلا

 ‘ ك۔ب اسحأنع اوعفادظافحلاو ةدجناالهأ ي دزالارشعماب : هةمامخ ف لوةارهو

 نأ مكنإف كن اطلسو ككلم اوحصانو ك ودع اولناقو كنابآ رثآم نع اوبذو

 ردمو رجح لك ل: مك وفطتخاف مد ونج ةفاك ؤ مجحلا تعبت ١ مزهو مت رسكا ١

 مكيلعو برحلا ىلع مكسفنأ اونط وف مكناطلسو مكزع لازو مك-كلم كنع دابو

 . هذه ام هل مويلا اذه نإف داجلاو ربصل اب

 : ةكرعملا تجاهو

 ةعقوملا هذه حضاو نب بوقعب ىبأ نب دحأ ىبوةعيلا خرؤملا ضرعتسبو
 : ل وةيف صبرحلا بعوتسا ىفارغوة وفا! روصملا ةقدب

 ع:“٭و هركسد؛ م>ز هلاتةا ةذدتنسه هلوح ةم؛ رعلا ةثيحلا ن ابزرملا ىأر ال و

 هدونج ضرحكلامو .هب احصأو م ن؛كلام وحن لفار .همامأ ةلفلا لعجو هداوق

 ةلي:لاهذه ىلع- ىمأو بأ مكادف ۔ىعم الحا ،دزالا ناسرف رشعماي : ميل لوبو

 ىناا مهتنجو اهيلع نولوعي ىنلا ةيوقلا مهتوق اهنرف مكفويسومكتلسأب اهوغنتك اف

 ةءولمم ة۔برع ةلح _ هدم هلاطبأ تلمحو _ مهف نب كلام لح مث ا اه نو رتسني

 تلوف ٠ فويسل اب اهوفدرأ مث ‘ ماهسا و حامرلاب ةلفلا اوهرو ‘ ةدشو امساح

 . آريثك اقلخ مهنم تئطوف ! نابزرملا ركسع ىلع ةلفاق ةعجار ةليفلا

 هءاحص و نابزرا ١ ىلعلاطبال ١ هب احصأر ديدانملاهلاجر ةفاك ىفكلام لمح مث

اهضعب لأ تعجر و .مجعلا تن اي مث ‘ ةلوج اهولاجو نابزرملا ةثعت تضقتنا



 هدونج ةفاكو؛باحصأ ىف نابزرملا حاصو . اهديدحو اهدح ىف تابقأ و . ضعبلا

 ذك رعملا تجاه و « لاتقلا دتشا و ٬برضلا طلتخاو : عياقمل!و {ةلححلاب مهرمأو

 نوكيام دشأ كلذ مرموي اولتنفاو 0 فويدلا عقو و ديدحلا ليلص الإ عمسي الف

 اوداعأ مث اوفرصناف ليملا مالظ مهنيب لاح نأ ىلإ ضعبل ممضعي تإثو ، ںاتقلا

 ةأرج تيوقو " لتقلا سرفلا ىف رثكف ؛ ماظنلا كلد ىلع ىناثلا مويلا ىف برحلا

 مويلا ىفو٬ ىرخأ ةرم مهنيب ليللا زجح ىنح كلذك اولازام و ى لاتقاا ىلع بردلا

 لاجرلان.هذخأم اذخآ لتقلا ناكفءلبقىذنم رثك أ تظالت و ةكرعملا تماز كلاثلا

 ؛لايفآلا روغث ىف ءالدناا تانعللا اهل ةنسلاو لاطبالا .فكا ىف كحضي فيسلاو

 . لادج ريغب قحلن ام لك مهتلت ران برحلاو

 : هتنا مياو لطب

 نمم ةرواسالاو ةبزارازهلاجرةعبرأ جرخرمالا اذه ىلع ةلاحلا تحبصأ املف

 ميعزو ث دزالا ديس مهف نب كلام نم اوند ىتح لجر فا أي ممنم دحاولا دعب ناك

 انم كردابيو . انسفنأ نم كفصننل ىبرعاا اهبأ انيلإ مله : هل اولاقف ى برحلا هذه

 هشأج ناكذإ » مهنم ةبهر هسفنب نظي ملو 2 ممتباجإ الإ كلام ر لف 3 لج ب لجر

 صالخالو صانم الف , هبف عقوو « رمالا اذهل درجت دقر ى ةيبأ هسفنو . ةتباث

 نه دحاو هل جرخو { ةتنج هبلقو دزالا ديس مدةتف ، نيهجولا دحأب الإ { هنم

 الإ ىه اف 0 فويسلا امهدبأ ىف ترواحتو ادراطت و ء مجاعألا ةعبرالا كثل وأ

 .. اليتق هادرأف « فيسلاب كلام هنطتخا ىنح قاقد

 ملف ‘ برماا ةمحو كوالل ةدجن هعم ر كلام هملع فاطف ىناثلا هل ج رخ مأ

 . ضرالا لع اعيرص اهب رخ اهايإ هنعط .. ةنعطب هيلع ىضق نأ كلاتي

ناكو ىقاليام مهتليل هاف ارغاف ادسأ مسف نب كلام نأكف ثلاثلا هل جرخ مث



 برضي اك . ايش هتب رض عنصت ملف ةسأر ىلع اكلام برض دق ىناثلا سرافلا

 . لبج" ىف هسأر سئايلا

 هسأر لإ تهتاإو ةضيبلا تةلف ةب رض كلاملا سرافلا كلام برض امل مأ

 باحص أبكلام لاعفأ عبارلا ىمرافلا رظن نيتعطق ضرالا ىف هب تمر مث

 ةلاحعال ومفج رخ نا هنأ ملعو ‘ مبفنبكلام ةاقالم نعمجحأو ر٬الاهلاهو شهدنا

 ..لوتقم

 ٠ دعت را \ن ابج ميف لخدو .هب احمأ لا اعجار ىلرو ‘ لاتقلا هسغا تفاخف

 زوفل اب ةو۔ة ىفو ‘ رفللال اب طاشن ىف هسفن و هف وه ىلا كلام ف 1 م

 . رصنلاو

 : تاراصتنالا تدرغزو

 نو رصتنم مهنأو رصنلا اذهة وشفبىب رعزك سحأو راصتنالا كلذبدزالا تحرف و

 نه مظعي و هطاشن ىف دي زيف رصنلاف لمأي لازيالرصتنملا ناو ! مجعلا ىلع امئاد

 ةيب رعلاةكرعملاهذهعيم ءىرنهرسهيج,خرزملا ىزبلجنالاةلاحرلا لعافتيو ء هطابتغ]

 تانضصقمااوري وصتاا ديجت ةيفارغوتوف ةل آ نعكلذذف لقني هنأك و اهفصبف ةيسرافلا

 : لوقي نيح

 ى بضغلاو ةيمحلا هتلخد ةثالثلا هداوق ىف كلام عنصام نابزرملا ىأر الف

 : هل الثاق اكلام ىدان مث ء مهدعب ةايحلافريخال : لاقوارثاثهباحصأ نيبزمج رخو

 لواحمام هل ناك ةبحاصب رفظ انياف " اكلم لواحت تك نإ ىلإ جرخأ يرلا اهأ

 ىسرافلا لضفو ت هلءاعد اهف أكاام فصنأ هنأكو . كالهللا:إاحصأ ضرن الو
 ةوطس ةسفن نم ىري هلعلو ، فرشلاو زدلا ليبس ىف ةايحلا ىلع توملا ىاع

 هنيرق ىلإ فحزي مادقملا لطبااكلذ كلاع اذإو ، كئلوأ اهف دتهب مل كلام ىلع

 ةطاب رب كل ام هيلإج رخف ءناديملاكلذ ىفلتق نم لتقيلع نابضغلا ىمرافلانابزرملا



 اميعز امه ثيح اهلإ رظنت سانلاو _ ايلم الواجتف ى بلق ةدشو شاج
 اذام نورظتني ابليخ ةنعأ ناعمجلا ضبق دقو ث ۔ اهاحر ادئاقو برحلا كلت

 . ناهعرلا لعفي

 كنحملا رهاملا لامبلا نأ الإ ، لساباا دسالا ةلوص كلام ىلع نابزرملا لاصو
 ساأرامب قاف رابج سرافةفطع هلع فطع ش ، بلعثلا ناغور غار برحلا نابلب

 ةِغاطاا اذه رخف ، سأرلا تنابأو 2 ةض.باا تعطق ةب رضب هقرةم نم نابزرملا

 . ضرالا ىلع اتيم ىمج٥الا

 ن ممسوءر تخادأو برحلا ىحر ترادأ ةلمح سرفا: ىلع دزالا تلمحو

 . هباحصأو كلام ةاقاللةحلسأ نم مهتانانك ىف قبتام رخآ اوجرخأ و " ديدج

 ناسرف فيساا لك أو ،هرمصع ىلإ راهنلا رهظ نه ديدش الاتق ناقيرفلا لتقاو

 اولوف . انعطو /أبرض دزالا ممتقدص و مهداسجأو مهم وسج ىلع ىذغت و سرفلا

 هعم ىقل أ دح ىلإ ريثك قاخ مهنم لتق دقو ء مهركسعم ىلإ اوهتنا ىتح نيمزهنم

 للطياا اذه لادفأ نم ىرجيامو ، ىرج ال بجعتي لعج و ! ةبساحلا هتل آ خيراتلا

 . ىدزالا ىب ردلا

 بانطاو طسب ىف _ لوقبف « ىرغج رثرأ ه ىدنلوهلا قرشتسملا امأ

 : _ ةكربلا

 علاط اوأرو مأب كلام برخنع زجماا سرفلا ترعشةسا برحلا هذه دعب

 امو ةممزملاب اونقيأو 9 لابقتسإىف دزالا لابفإو " نأ لك ءامسلا ىف رهظي مسح

 ىلإ اولسرأ كلذ دنعف ايئاهن مهيلغ ىضقت كلام لاجر لعلف " ادغ مهرطتني
 فكينأ و حلصلاو ةندهلا ىلإ مهبيجيو ممحاورأب مهيلع نمم نأ هنم نوبلطي كلام

 نأو { نامع نم مملهأ ل + ىلع اورهظتسيل ةلماك ةنس مهلجؤيو برحلا مهنع

ةيزجلاو دهعلا كلذ ىلع اوطعأو . لاتقالو برح ديغب اهنم اوجرخ



 راحص ىلإ تولممزه اولمحتف{هرلأسام ىلع مهقفاروهنم هوبلعاد ىلع كل ام مهاج اف

 ةياحاساا فارطالا كاتف اوشكم و. اهيفني رشقنملا نا۔"نم اهل ,حاهرممت.اعز رقم

 نأالإ ءىشب مهض راهيال هنأ ًاقاثيمو كلذ ىلع ًادهعكلاممهاطعاو.مهببةنداهملا لع
 ؛ هولأسام ىلع نامع ىف مهرفأو برلا مهنع كلام فكف ! لانتو برحب هوأديي

 ىف أكولم دزالا تحبصأو. لحاس" نيمزالم برعلل نيملاسم مأ لاح ىف اواظو
 راهنإ و س رذلا اصع تقدنا درو 4 امتماعز رس ١ مملا و ‘ امااجو اهل ومس ا نامع

 :تالوطبنماهل اي

 : _ برعلا لئابق مجعم _ هباتك ىف ةلاحك اضر ر.ع ةمالعلا لوةي و

 ىه وي اهيفهتماعز دي ؤإل تاهنق ىلإمهفزب كلام فحز سرفلا برحء امنإ دعبو

 اهئاقتلال نامع لحاسف كاذ ذإ نأدلا اهل ىناا ء ةعيفرلا هضرفلاو ةعي:ملا ةروكلا

 راحم ليقىنامعلا جيلخلا ىلإ برعلا رح نم دفاولاو ؛ نامع لإ دنهلا نم درارلاب

 عالطتسال برقأ تناك امبررءانه ةهجولا هذهنم ةيناملا ةراجتلاتاطحم بلغاو

 دطوتي و همئاعد رقتست و هرمأ ده.ةيامثمر كلاماهيلإ لقتناف !ةيسرافلا لاوحالا

 هنم ىري نأ د؛ال ودعلا نأ هملعل نامع ةيلخاد ىلزهيعارذب لخدي ملو ! هكام

 ثداوحلا نه نمأم ىف ىرارذلا نوكمف موقلا ةنيب وددلا دصقيو ؛ هركىيام
 . سرفلا ىلعرو دنة رئادلا نأ ىأر املو , هتسايس عسيدب نم !ذهو ! ةعقوتملا

 ردقب تاسايس كولمللو تاملف ىلإ به :نيروحده نامع بلف نم ارجرغثيح

 . هبف مهام

 نمكلذ دازف ، بردلا ءايحأ ىف هرمأ عاشو ٨ مجعلا لاتقب كلام سرمت دقو

 ابرح الإ رظتنيال راصو ! تاماهلا :بيه تلعو ! بولقلا ىف هلالجإو 6 هرابكإ

نوسمطي اوناك مجحلل مهفنب كلام ةنداهم ءانثأ ىفو ء ابرضر انعط الإ ىوالو



- ٩٥ 

 ىف اهنم نولحترب امثير الإ نامعب مهل رارقال مهنأ نوملعي مهنال ء ةريبكلا راهنالا

 . ةددحلاةدلا كات

 لتق نم هل اوركذو 4 مف نكل امنممهيلع عقو امب كلم س رفاا رعشأ دق و

 كلام نأو ‘ ناوهلا نه م لحام و ‘ ممترواسأو مهتبزارمو مم اطرأ نم مهذ٥

 او رقيا الدالبلانم اولحت ريا :هنده ق مما نامع نم ءالجلاب مهياع كح مرف نب ١

 .اهيف

 : كلسر ىلع ال مم

 ر:اقباعدكاذدنعف .هدا وقوهباحصأنم لتقنملةيمحلاىمجعالا كلملا تذخأ انهو

 فالآ ةعبس ىلع هل دةعو نام ىلإ ريسملاب هرمأو ث هدنع ماظحاا ةبزارملا نم

 ه.احصال اددم هريسو «ةرواسألاوةبزارملا ىلع ههدقو ،نيب رجملا ناعجشلاهلاجر نم

 برعلا برح مهيلإ دهعو ! مهف نب كلام مهبكن نيذلا نامعب كانه نيروكذملا

 اولصاو و اهب !ولزنو نيرحبلا ىلإ اولمحتف , اوعاطتسا نإ نامع نم مهجارخإو

 { مهباحمأب اوعمتجاو ، راحص اولصو الف ى نامع ىلإ اوتأ ىتح مهريس

 . ةندهلا لجأ ىضقنا ىتح ى برحلل نوبهاتيو ى مهنيب ايف نورواشتي: اوذخأ

 مهنع رابخالاعلصتسي لعجو ريبك امامتها مهل متهاو مهربخ مهف نب كلام غلبف

 ممةورع ىف ءامدلا تاخضو مهضبفب سحأو ممعم و مل وح هن ومع لسريو

 . برماا ضرأ نم امامت مهج ارخأ و. مجييدأئ ىلع هتيدزأو هتبورعب مسقاو

 : تاهيه نكلو

 ناريب راا , ىف ردلا خرؤاا قشلا ىخ رات ضرملا اذهىفطيخل ١ فرلم فألتي و

 : لوةيف هب درفتي داكي ىذاا هبولسأ ىف ةكرعملا رمأ ضرعي و . راكب

مهنأو راحص إهلوصوو ؛روكذمل ١ ىسرافلا ددلا لوزن نمكا ام قةحت ا_لو



_ ٩٦٠0 - 

 ءافللاب جهتبي و دلجلا رهظينأ هتسايس ىضةةمنم ناك ١ هبرحملإ ةلاحمال نر دصاق

 ىنإ:الئاقمهددهي مهيل )بنك كل ذلف.ةناكتسا وأ افعضوأ انهو هنهسسرفلاىرد الح

 نوميقمد۔عب متنأو ء لجالا ديك ات و « دهعلا نم مكنيبو ىنيب ناك امم كسل تبذ و

 ! ىلاتقو ىب رجل نودعتست مكنأو « كلملا لبق نم ددم ك انأ هنأ ىغلب و { نامعب

 تأطوو ىلجرو ىليخ مكيلع تنحز الإو ! اعوط ناح نم اوجرخت نأ اهإ نآلاو
 . لاومالا تحنغو ىرارذلا تيبسو 4 مكنا اق. تانر مكنحاس

 تيلع قاضو ! هرطخ ممنيعأفمظعو ى هرمأممل اهكلام لوسر مهلصو الو

 ذفنيو لعفي و الإ لوةي ال هنأو 2 سمالاب هوبرج ذإ رمالا اوربك أو ج هيف مام

 نامعب ةلغلغتملا مهتوقو . هيلإ ةبسنلاب مهترثكو ! هركسع ةلق عم ، هلاق ام

 هلاتقل اودرجت و اوسمحت _ لتقلا نم اقباس هنم مهيلع راص امو _ كلذب و

 در حيفأ هيلع اودرف ث هتمداصم ال مهعسإ ملو 6 كلذل اويه دقر سال

 مهيلإ جرخو مهيلع فحز لاحلا كلذ مهنم ىأر ابلاف . لاقملا ىف هلاوظلغأو

 سمالاب هتفرع ىذلا ىدزالا كاملاو ىي رعلا لطبلا ءاقلل سرفلا تماقو هلجرو هليخب

 . هك رعلا تأدبو مهمامأ ةليفلاب اوءاجف ! اهفرعو

 هباحصأ دغفتي مهف نب كلام ماق . ناركسعلا ىفالنو نانحزلا براقت املد

 هبورح فهآداع ىه امك همرلاعت مهيلإ ىقليو م,ضرحعو . ةبيتك ةينكو ث ةيار ةيار
 ديهارفو { ةنميملا ىلعةءانه ناكو ، هل اراج ىذلا ودعلا ءاقلل نوةودتي مهكرتو

 هناكرأو ةيوقلا هتوق امهو شيجلا ريعي اممو ناحاخجلا امهو . ةرسيملا ىلع

 ءاقل سرفلاو مه اوقتلا و ؛ نيب رجلا لاطبالا عم بلقلا ىندئاةلاخيشل لزنو .ةيبرحلا

 راهنلا نم ا۔زج نوكت ام دشأك برحلا ىحرترادوء اديدش الاتق اولتتفاف 5 اعئار

. ةعجر ريغ ىلإ تبهذو « اهعنارم نع تاازو مجلا تفشكنا :



 ۔ - ٩٧

 . رودت ةن وحاطااو

 مهذخأي نأ دب ال اكلام نأو « رةبةتلا حئاول هكرعملا هذه ىف سرفلا تأر املو

 اونلعأ . ةيرذلا ىسيو . ةلناقملا لتقي هنأ نم 4 مل هب حرص ام مهيف ذغنيو

 تيمتسملاريص هبرل اوربصي نأو ث ةالا۔بم ريغب كلام ىلع موجهلا مهل اجرل

 ىقبي ال ثيع ، دحاو لجر ةح دزالا ىلع اولمح نأ اوأرو . لتاقملا

 اوفحزو ... ىربكساا ةممرهلا امإو كلام ىلع رصنلا امإف . هعقوم ىف دحأ مهنم

 اهادان و. لساوبلا اهلاجر ىف تدان و . اهنل وج دزالا تلاج و ةالابم ريغب مهيلع

 مويلا اذهل نإف ء هوفشكاف مجئاول ىلإ اودصنا دزالا رشعم اي : الئاق مامهلا كلام

 . هج و لك نم مهيلع او راهنو . هدعب ام

 . ضقنا بفاثلا مجنلاك مجع" ىلع ىومف ةدوهعملا هتلمح لاملا خيشلا لمحو

 . لاتقلا محتلاو برضاو نعطلا طلتخاو 2 موقلا ءاول فشكنا ام ناعرسو

 الف { سمثلا نيع بجح ىتح . جاجعلا راثو ! رابغلا عفتراو ء لازملا مظعو

 ماهسلاباومهارتنيذلاء لاطبالا ةمغمغو ! ديدحلا ليلصوء فويسلا عقو الإ عمست

 اريص اوربصو ! تمطحتف حامرلاب اونعاطتو ، ترسكتف فويدلاب اردلاتو

 ملو ، سرفلل ةزهلا رداوب تردب و . نيقيرفلا ىف لتقلاو حارجلا رثكو . اليج
 ؛ريصملا ىف اوركف انهو« مهيلع اوفحز اذإ ادغ برعلا اهب نولت اةي ةوق ممل اوري

 اولوو ةممزهاا اولضنف . رم امهالحأ نارمأ امهو 2 ققحملا توا وأ ةزهلا اوأرو

 رمعناا ةوشفب نورصتنملا لاطبالا دزالا ناسرف مهعبتأف ، مههوجو ىلع نيبراه

 ! كلذك اورسأو . آريثك أقنخ مهنم اولتقو ، اوقحل نم نررسأيو نولتقي

 . طخلا لوط ىلعو ! مهباكر ىف ىشمت ةءلغلاو مهعم رصنلاو

 



 : ةعجر ريغ ل]
 ۔۔۔۔۔۔۔دے۔_ہ

 . لوقيف ءالؤهو ءالؤه نع خيراتلا انثدحو { اذه

 نورسأي و ممنولتقي اولظو . مهنودراطي مجعلا رثأف دزالا ناسرف تراس ث

 مل و مهضعب نع مهضعب مهزجحف لمدلا م:: لاح ىنح « كلذ مهوي ةليط منم

 . هلل تحت نم مهنمىقب نه لمحتو . ليللا هرتس نم الإ سرفلا نه تلني

 برحلا عفنت مل ثرح .ةايحلا ىقبتسير ٠ ةاجنلا كرادتي اينختسم ًأ.راه

 . ديدانص!ا برعلاءالؤه عم . كراعملا كلت لارط سرفلا حلاص ىن اهوبتناكاهو

 نهو مهف نيكلام ىلوتساو ، سراف ضرأ ىلإ ادربعو نذ!ا سرفلا بكرو

 ؛ اريثك ًاقلخىرسالا نه نجسو ى مهلاومأ منغو مهحابتساو . مهداوس ىلع هعم

 مهاص وأو مهاسك و. مهحاورأب مهيلع نهو مهقطأ مش أنمز نوجس! ىف اوثكف

 اذكهو _ برعلاةميش كاتو - سراف ضرأ ىلإ نالا ىف مبامحر ممدرزو

 جيلخلا ىلع اهلامعأ نم اهي امو اهكسامو . اهلك نامع ىلع مهف نب كلا ىلوتسا
 . نامع نم سرفلا ءالج ىهتنا كلذب و . ةليمج ةريس اهبف راسو « ىنامماا

 ١ رامسلا ثلداح :

 هثيداحأ تحبصأو ‘ برعلا ءايحأ ف كلام رايخأ ترشتن ا دقف ىلاتل ابو

  

 قاحلل اهرازنو اهن برعلا تدانتف 0 نيخرؤملا ةثودحأو نيرما۔اا ةجوملا

 2 ةزيزعلا هيبرعلا ةايحلاو ةعونتملا تاريخلا نامعب نإو كرصتنملا حتافلا كالاب

 أدهيل نكي ملو ث نامع ىلع ىلاوتت برعلا تايارو الإ ليوط تفو ىشمم اف

 ! مهايإو هنيب عقو ام ملع دفو 0 مجعلا نم افوخ مهف نب كلام عور

 ٠٨ ةقدب ةيسرافلا ةكر_حلا ظ_>الب ميف نب كلام لزي ملو

 مهو مهايإو هنيب قبس امل مهبناج لإ نئمطم ريغ موقلا ءاقلل ادعت۔ ه لاز امو

رهظي ىذلاو ٠ حيرجو : ريسأ نيبام نامع نم اوجرخ دقو 0 فرع نم
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 كلذ لعلو ٬ مهف نب كلام برحل اودوعي مل مجعلا نأ خيراوتلا ءارقتسا نم
 كلملا ىلوت و ءانثالا كلت ىفتام دق ,ارادنب اراد, ناك۔ف !مهدنع ة.لخادرومال

 ًايتاع ًاااظ ارابج ناك هنإف , نامع برحل كلذ دعب كرحتب مل ىذلا . هدلوهدعب

 مف ںب كلام نب ةميلس ىدي ىلع هلتق ناك ش ‘ غلابملاىصنأ وتدلا ىف اذل اب

 .نوخرؤملا هركذ بيجع ربخ ىف

 : ىدنجلا لآ لا مهف لآ نه

 ىلإ سرفلا نم دحأ عجري ملو ٧ مهف نب كلام دالوأ ىف كلملا لزي مل مت

 ىدنجلا لآ ىلإ نامع كلم راصو ! مهف نب كلام دلو كلم ىضةنا ىتح نامع

 كاذك سراف كلم راص مث « سمش س ةلوعم نم وهو ، ىدزألا ربكتسملا نبا

 نأ ىلع نامعب ىدنلجلا لآو مه اونداهتف ؛ةرساك الا طهر مر .ناساس لآ هلا

 كولم دنعكانهمهلن وكي لهاع عم ةبزارملاو ةرواسالان: فالآ ةعبرأ اهيفاولعجي

 رئاس ىف كولم دزالاو ث رحياا۔ىطاوشو لحاوسا: ىف سرغاا تناكدفإ دزالا

 ى برعلل لخادلاو سرفلل لحاساا ناكف ، مهب ةطونم اهلك رومالاو داملاا

 , لخادلا ىف ال لاسا ىف كاذ ذإ جارخلا نإو .دالبلا ف ذفانلا وهبرعلارمأ ناكو

 كلذ ولحاسلاب دوجولا نولضفي سرفلا ناك و . لخادلا لهال دالبا!ف ةعنملا امنإو

 . فورعملابرة!اكلذ سراف دالبو لحالا نيب نإف ، مهم وةا مهل اصتا ناكمإل

 ناحعفاذكه سرفلا ىةبف ، ىيامعلا لحاساا نم ىنارتت ناركم لحاس نارين نأذ]

 لوخدلا اولبقي مل ذإ نامع نه ىدنلجاا ىنب كولم مالجاف مالسإلا ءاج ىتح

 . نامع نم ايلك اولحتر ذئفيحو . مالسإلاف

 م زانه ىلع مهريغ و نما لئابق تناك و ‘ اميظع اكلم مهف لإ كا \ه ناكو

 )٩ تن اكو ! هت»:؟ نوزةعيو هب نورختفي هسأب نوفاخت و هن وب ام مهوددع
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 مهريغو نميلا لئابق هباهت ال ملو ،كولملا نم هريغل ريل ام مادنإو ةأرج

 اهنم مهالجأ ىتح نامع ىف كراعتلا نم سرفلا نيبو هنيب راص ام تبلع دقو

 طقاستتو ةعحملا طمو لازب ال كلامو . فينع لاتق دعب نررحد. نيمغار

 ؟ه.ادقإ و هتأرج تف رعدقو هلاح اذهوهسأب نرفاخمالملو ؟ هبدي نيب وهل رح لتقلا

 راسكن اقةحت اه دالبلا لا وحأىلع ءاللدتسالل ناكنميلاو نامعنيب اه هلوزن نأ ث

 امك اراد نب اراد كلملا تومي ظحلا نسح ىفاو اضيأ هلعل و ! هسرافلا اصعلا

 دقفتي ر 2 ةينامعلا ىحاونلا ىف لوجتي مهف نب كلام ناكف ى اقباس هبل ان رشا

 . نطولا لاوحأ

 لةتنيو ، نامح طش نم تامنق ءىطاشب كلام لوزن رثكأ ناكو : خيراتلا لاق

 . اهريغ ىلإ اهنم

 نم كلم لزن دق ناع دالب ىحاون نم ةيحان ىف ناكو : اضيأ لاقو

 هنكل و _ دزالا نب هتنا دبع دلو نه _ ريهز نب كلام هل لاقي دزالا كولم

 ةيفيك ىأ ىلع الو ؟ دزالا لئابق نم وه نمالو . اهلزن ىناا ةيحانلا ققح مل

 ىشخف ث ةردقلاو ةعنملاو ةزعاا نم مهف نب كلام لثم نوكي داكو ؟هلوزنناك

 رخآلا كلم ىف امهدحأ عمط نأو ! دقاحت وأ دساحت امهنيب عقي نأ مهف نب كلام

 نب كلامل ناك هنأ ىلع لدي اذهو _ نايبرع امهو ى - برحلا امهنيب عقتف

 ك سرفلا بو رح ىف ركذ هل قبسي مل هنكلو ، نامع كلم نم مسق ريهز

 نم هنأ مهف نب كلام ىأرف . ةينامع مصاوماا ضعب ىلع لزن دق ناك هلا و

 اذإ ادضعو انوع هل نوكيل . هنع لفاغنلاو ءاضغالا ةسايكلاو ةمكحلا

 مل كلذلو ث موقلا نم قلق ىف لازي ام هنإف ىرخأ ةرم هيع سرفلا تكرحت

 . ريهز نب كلامل لاجملا سوف ! ناك( ريكفتلا نم ن اكو ! هضرادي

رادل اعطق ريهز نب كلام تنبءمازحلا, مهف نب كلام بطخ بابلا اذهنمو
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 ةداعك هرهظل ةر وةت ر ‘ تالصااو ةدولل اديك أت و 7 ضغابتااو دصماحتلا

 . رومالا هذه لثم ىف برعلا

 مهتكوش را۔كناو ! نامع ىف مجعلا حرص رايهنا مهف نب كلام ىأر املو

 قاأو . ةديد۔اا ثارآو 2 ةيك۔لا هتسا۔ب اهديؤيل ةيلخادلا هنوؤش ىلإ عجر

 ىلع ددرتي لظو ء نادلبلا نم امعبقي امو كلامملا نم نامع لوح ام ىلإ هتارظن

 ةنكمالا ىف مقيو ؛ ةصتخملا ىحاونلا ىف لزني ناك و ، باوبالا اهنال ف ارطالا

 ايضع اكلم ناكف ى ابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك ىذلا وهو 0 اهيلإ روظنملا

 ٠ ب ر حأ ١ ف

 ٨ ىرخأ ةيحان ىأىلإ كانه نم لقتنيو 0 نامع طش نم تاهلق لزني ناكو

 كلذب حتفو ... كاذ ذإ نامع ىف تاهلق رهأ تلع دقو . هتداع كلت تناكو

 ترجاها. ناعرسو : ه.وةب هتكوش ىوةتومج ناديلن امحىلإ ةرجه راد برعلل

 دتماف نامع اوالم ىتح ، ةيرازن و ةينامم . انادحوو تافارز نامع ىلإ بردلا

 كلملا ناك۔ف . قارعلا فارطأو نيرحبلا اهيلإ مضو ناص ىف كلام ناطلس

 .اهلك ةيبرعلا ةريزجلا كولم نيب . ناطلسلا مظعلا ريبك۔اا

 ريس ابقارم و 0 اهلاوحأ ادلطتمو اهنوؤش ادقفتم ةينامعلا ىحاونلا ىف لقتني ناكو

 نع خيراتلا رك ذي ملو . محازم وأ ضراعم هل نكي ملو . ةربرجلا ىف لامعألا

 ذفا:اارمالاود.حرلا ناطلسااناكلب .نامع ىف لامعالا نم ائيش ريهز نب كلام

 نامع كلم دقف . كلملا ىف مهف نب كلام رمع لاط دقو . مهف نب كلام

 ى مجعلا نم وأ برعلا نمع زانم هكلم ؤ هعزاني ملو.ةنس نيعبسىلاوح اهلوحامو

 . ني رمشعوةناه شاعو ٨ ةنم نا رثع رمه ىلع كامو
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 ؟ كلام لتف فبك امأ

  

 فسوي ةوخإ دكب هبشال ١ ىوخال ١ ديكلا ةجيلن مهف نب كلام ةاف و تناكو

 : لوةي فح 2 برعا لئابق , هباتك ىف ىديوسلا ىدادنبلا ا ررب اك ىهو

 ىلع طرقشاىذلا{انمدفامك ريهزنبكلامتفبءمازحلاهج ورت مهفن:كلام نأكلذو

 نوكي نأ دبالو ؛ مهف نب كلام هقفاوف اهتيرذ ىف كلملا نوكي نأ مهف نب كلام
 نولوتي لاجرب تءاج اذإ اصوصخ مهف نب كلام دالوأ بولق ىف رثؤم كلذ

 .مازحلاو تءاج نأ ردقناو ءاضقلا نه ناكف ى مجتوخ ةيقب نع ةثاررلابكالل

 ةبحأ و ث ةباجنلا لئاخع ه.لعحولت ادلو ناكو ء ةمالسلا هل ةنلاهم ةميلس هومس دلوب

 هنأكشال ةميلس نإ و 2 هعقوتن انك ام اذه:هت وخ] لاقف , انلاب ابح مهف نب كلام

 اورمآتف . ريهذ نب كلام ههادلاو طرش ىذلا طرشلل اعبت انيلع كلملا نوكيس

 . ..هب ةماتلا ةقفلا هل ىذلا دلاولا ةبحم ىسرك نم هطقست ةديكمم هوديكبنأوهبلع

 ىذلا ىلخادلا سرلا عضودقمهف نب كلام ناكو .ةياغلا دح هل غلابلا فطعلاو

 امهم مهريغل نثمايال ذإهدالوأ لهاوك ىلع ف رشلا سرحمويلازوي رصملا هيمسب

 ةملسكنبا نإ كملا اهيأ :مهدلا ول اولاةف.ةب ون مهنم دحأو لكسل ناكو 9 اوناك

 ناك و 7 ةميلس ةب ون ل,ة نه كيلع ىشخنف ماني هنإو ؛ سرحلا ىف هبجاوب موقيال

 هنم ل,ةي الو هضفرب وأ هدرطيف ةميلس ىلع كلملا بضني نأ كلذ نم دصقلا

 غلبدق ناكو٬كلملا شرع نم ةميلس طوقس كلذنعجتيف ائيش ةماخلا لامعالا

 ناك و . هنةتأ نأ ىلإ ماملاب ىمرلا هملعب ناكهنأ ةدبلس هدلول كلام بح نم

 بدنف هتوخاكهابأ سرع ةمياس ناكو ! دهعلا كلذ ىف برحلا ىف ةوقلا وه كلذ

لغاشقي و هموق ناسرف لزتعي ليللا نج اذإ هنأو ،ةنمهلا فعض هتوخإ هيلإ
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 زجعلا ىلإ هنويسنب و هيبأ دنع هرمأ نونهوي اولعجو . همزلي امع ةلغغا!و مونلاب

 .هيلع بج وامممزتاه وه و الزركنمدحآ امو كل ذك۔ل مكنإ :كلام مهل لاقف .ريصقتلاو

 لاق { هب ىملعك هيف ىنظ نإو كلذك وه سياف ةميلسرك.خأرىنا اف مكا وق ا.او :

 اوف رمهناف . ضعب نود ًاضدب ءا,آلا راثي إل اضعب مهنب دممحت ةوخالا لزت لد

 . نولمأي اوناكام ريخب نيعجار نيدمجأ هدنع نم

 : تناك ام اهتيل ةراح

 ةياعرو امرحناك هنكل وأكش نكيل ةقيقحلاف وهو كلا هلخد كلام نإ مث

 ىنلا لامهإاوأربصقتلابامهتم نوكيالتح كاءرأربءأ لك بجار نم ءىشاذهو

 ةبون اهيف ىتاةليللا تناك نأ ىلإ هسفن ىف هدالوأ مالك كلام رسأف ، ىغبنيال

 مهنع لزمتعا مث 3 ممتداعك سرحلل هموق ناسرف ىف ةميلس جرخف { هدلو ةميلس

 ة وخإلاهب رهآت ىذلا كلذب ملع ةميلسل ناك امر٬هيف نمكي ىذلا ناكملا ىف ةميلس

 داتعملا نمكم ةميلس نكف .هيلا لكر ايف ريصةتالو روصق هنه نكمي ملو ث هن أش

 مالظلا فوج ىف هرصق س كلام لبقأ اذإ كلذك وه اتيف ، هيبأ راد نم برقلاب

 ادصاق هج رتف . مهيخا ف هئانبأ لاقم قةحيل دحأ هب ملعيال ثح نه ا.ةتخم

 لاعالىنذلاهتا ردقنه ناكمف ءلالانم هيلع وهام ىريل ةمياس هيف ىذلا عضوملا

 اهسن وكتل اكلام اهيفهتا قاسىتا'ةظحلل كلت ىف م ونلانهةنس ةميلس تةحل نأ هنع

 دق ةميلس ناك و . ناسنإلا ىردي اعبط اذهو هسرف رهظ ىلع ةميلس افغأف .هنتحف

 كلام.صخ:, س رغااتسحأف .ناحلا كلذ ىلع وهو هسوف هدي ىنو هتنانك بكنت

 كل اهناكو. اهربنل هلذج ملام رصبلا نم اهل لعجو سحلا نم ليخلا هتنا محلا دقو

 هتناف . هب تسحأ ا اراذنإ اهبك ار ىطعتل كلذ دنع سرفاا تلهصف ديعب

 مزلي اك هلامعأ ءادآ ىلع ىوقلا . اهلك هتاكرح ىف ديدحلا باشلا لطبلا كلذ ةميلس

 رظنف .هارت رمال الإ لهصت الأ ليخلا ةداع نم ذإ . سرفلا ليهص نم اروعذم

 رابخإ كلذ ناك و .هتسحأ ىذلا صخشلا ىلإ امينذأ ةبصان ىهو هسرف ىلإ ةميلس
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 ريشت ىذلا صخشاا ون 4ى و هسوف دبك ىف همهس ةمينس قونف . اهبحاصل اهنم

 ه!ذج ني۔حمهسلا توص كل امعمسفهههس قلطأو . هربأ هنأ هل لعالوسرفلاهيل]

 انأ لوقيوه انيبف٬كوبأ انأ مرتال,:كلامهبحاصف. كلملا هببارحن هل اهجوء ةمل

 كلاذدنع ةءيلسلاقف ىم رلا صخشلاوحن هناريط ناقلع قلطنا دق مهلا ناك. كوبا
 باصأف.هدر ىلع ىل ةليحالىأ 2 هدصق كلم مهساا ه :طرفام ىلع مولنلا ترصي

 كلام دشنأ كلذ دنعو . الثم ةميلس اهلسرأو .اعيرص رخف هبف اكلام مهسا

 نعلوقي اهيفو . هلامعأ ماهم نع اهيف ربعومتايحل ارات اهلعج ىنا: ةديصقلا كان
 : 4:أ ةمىلس

 ىازجامو ر أام ةميلس ءازج دلو نم هللا هازج

 موب لك ةيامرلا هملعأ

 ىلا مر هدعاس دتشا املف

 ناتحارلا هقرب دة قيقد ىل كش ممس١ ىناخ رت

 ىنادعام و داؤفلا هب باصأ ىتح قربلاك هممس ىرهاف

 نانبلا ةلماح كنم تراطو ىمرن ناح كنيمم تلش الا

 ايمار ناك ىوقو دةتا املف . ءادعالا ىنع ىمربل ةيامرلا هتملع ىنأىعملاو

 ف هامر نيح صخشلا فرع دق هنأ هنظي هلاو ةميلسل بين أت هيفو . ىابإ

 كلامءادن عمس الو ؟ هوبأ هنأ ملعلا ةميلسا نيأ نمو .ىمرلا الإ هنم نكب

 .ىشلكلو . هعوةونم دبال و ناسنإلا ىلع مك اح ردقار.كلاممذئنآ مرهلل نكيل

 ةجيتن اهنكل و . هبجاو كلذ نإف ةميلس ىلع ة۔:رجلا تالو . اهيلإ ىمتني ةياغ

 . لاوحالاهذه لثم نايضتقي اهيفرفانتلار ةسائرلاو . انلق اك ىوخاألا ديكلا

 خيراتلا نال . نامغ نه عضوم ىأ ىف ثداحلا اذه عوفو ملس هن مل نكلو

. . هيلع مايألا لواطت و رشألا مدعب عاض دق ىنامعلا
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 : ؟ قامعالا ىف هىش ق؛ لهو

 هل نوكب نأ دالو ىربك۔ا هتيمهأ هل ريبك كلام لتة. رسخ نأ كشالو

 ىطو نايسنلا ءاشحأ ىف اهريغك تبهذ ةينامعلا ريساا نأ الإ 2 ريساا ىف ركذ

 . ناينكلااو لامألا

 راض وأ هيف خيراتلا حيري ىدلا مو.اا كلذ _ العف ىتا دقو _ ىتأيسو

 داب نع ةنيمأ ريخاا تاباتك۔اا وأ _ تافارحنالا هذه راز وآو . تابيسقاا كلت

 ىنلا داباا كلاذ . .نام لثم . ةخسارلا ةليصالا هتدعاقو . ةخحاشلا هتناكم هل

 العأ ىف ةوادباا نم لك هةيجهنم و هكولسب ترخاف و . ةيي رحلا ديل اقتلا هب تدتعا

 . اهتاعبط ىقراو ؛ اهروص قرأ ىف ةثيدحلا ةرادخلاو ى اهطاأا

 ؤيهتلاو .مخضلا دادعتسالانم لثاه"رك۔ا!كلذمويلانامع ةنطلس تدصر دقل و

 ناناكمالا وشو ةغمدألا فيظوت و .تاردقلاو تاقاطلا ربخستل ؛بثاولا دصارلا

 عساشااىن امعلا خيراتلا ةلطب رخ ىلع .اقحو ةز امأوءقدصو ةيدجب لمعلاف انثنسا ف

 . ىضمام ن٥ه اذب وعت ٠. هدامأو . هداعأ نيبو ٠ هل ويج و هقامعأ قو ٠ عساولا

 ٠. تآ وه امم اءاذتحاو

 ديفيام . اهحرو اهنطب .ف تنجأ امو . اهقامعأ ىف تأبخ اع _ نامع ن]

 . ديدج ىاو . اديدج ةايحلا ىلإ فيضي و . ىرشماا عونلا ىرثي و . ةيناسنإلا

 تالحملاو . تاراضحلاو تافاقثاا شرع ىلع عقاولاو ةقيقحلا ىف ةعبرتملا ىمل

 . ةدعاولا ةدئارلا تابطمملاو

 ماعلا نادجو ىف سحلا ناكمو .روعشلا ةرؤب لتحت نأ بجي ىتاا ىهو

 هلهصتو . هب علطضت امو .لاعف ىباجيإ رود نم هب موقتس امل ارظن .! هريمضو



 ۔. ١٠٦

 . ىداملا دملا ن. اهدب . ماسج ةلاه تاعبتو ماخض تايل وئسء نم اهقناع قوف

 ةعئارلا ةبحو رلا ةضهناا هذه عي. افوقوو. ىعداك الا ىلعلا تارتلاب ارورمو

 فارطأ نيب و. اهل ومش ىف تبعوتساو . ىعولاو مدقتلا رصانع لك تبطقتسا ىنا

 . ءامسلا ىلإ دوعصلاو . ضرالا ىف نيكمتلا بابسأ اهتءابع

 ناطلساا ةلالج هب د۔عو ىذل ١ مي رك لا دعرلا كل ذ نه اقالطنإ هك كلذو

 نه نيرشعلاو ثلاث حابص ةلالطإ عم . هلك ملاعاا , ديعس نب سرباق» مظعملا

 .. ةايحلا هب دعساو هل هتنا نكم ٧٠. ماع يلوب

 اهنامنإىلع اتاد نامح لهعت ىتاا_ ةيناسنالا ةراضحلا نأ , هيف كشال امعو

 تعلطضا ىتا تاروث ألاو تايركذلاو فراعملا ةعومجمب ىه انإ _ اهئارثا.و

 اهتابلطتم لكا ةباجتسالا ىف تصاخأو 2 اهئادأل اهسفن تفظور ى اهئابعأب

 تمكارت و تعمجت ىتلاو _نامعةنطلسب. ةفاقثلاوىوقلا ثارتلاقرازو هاهتاجاحو

 ىا تاثوروملا اضيأ ىهو ، ثادحالاو بقحلاو { روصمو لايجالا رم ىلع

 قداصلا لهافتلاو " تاداهتجالاو تاسرامملا ربع . دادجالاو ءابآلا اهكرت

 ةك راشملاو . اميف ماهسإلاو . ةراضحلا هذه ىلإ ىقيقحلا ءامتنإلا نإو .. ةايحلا عم

 ىواهت اع دوزتو ث اهعم ب واجتااو , اهب لعافتلاب الإ نوكيال . اهريوطت ىف

 مبهاحتقاو٬فتا وملاعم مهبراجت تايباجيإ وءفلسلا راكفأ نم ةراضحلا كلت هيلع

 ب واجتلاو لعافتلا اذهو .ماهسإلا كاذو ءامتنإلا كلذىلإديحولا ليبسلا نإو 6 اهل

 ! اهب سانئتسالاو 2 اهتعل اطمو 2 تاطوطخملا عبطو { بتكلا نيردت ىف وه امن

 تاذملخلا ىلع ظافلاو 2 ات م. مامأ قيرطل حاسفاو 3 اهتعاذاو اهرشنو

 ةي رماهلا خيرات نع ماهبالا ليزت و ء ضومغلا فشكت ىنا; تايرالاو تايفلسلاو

 مالسالاو ةبورعلا ةمدخ ىف نامع هب تماق ىذا ميظعلا لاعفلا رودلا نعو . امومع

:ىموقلا :كارتالا ةرازو هب موقت و ث نامع هتلعفام اذهو ‘ صوصخلا هجو ىلع
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 دقاو. ةياا۔هاا ةنداساا ؤ تاسسؤملاو قفارملا ىتشو ةرهجالا رئاس عم ةفاقثلاو

 زيمتملا اهبولسأ ىفةثيدحلا ةضهنلا قبرط ، مظعملا ... سوباق» ناطلسلا ةلالج ىشما

 قةحم ا‘ , نامع ةنطلس ربع « قيرعلا ىراضحلا ىوتمملا ىلعو ث ةقرشملا اهتغيصو

 سردلاو ثحبا بارع ىفءايندلا ى ةيمامإ » ىلإ ام عفديو . ملاعلا 2 ةيذاتسأ » اهل

 ةفدلا عنمي ىذلا , ماعلا 2 ىةداك الا لمعملا ه ىفو 7 ةفرعملاو ملعاا ىلصم ىر

 قطن قفو ه دئاساا جمربملا جهنملا ىف تاي ولوالاو تايا والا دعيو 2 خاخمالاو

 .ةفاةثاو ىموقلا ثارتاا ةراز ود لالخ نمكلذو . ةايحلا تاقلطنم عمو ى عفاولا

 دغلاب . دما رضاحلاب ؛دعباا ىضاملا طبر ةيمتح _ ًامتاد دكؤت و _ تدكأ ىتلا

 تاناكمالا فيصوت و . ةبرشلا تاقاطلا فيظوت نم هبموقت امب 2 ديعسلا لومأملا

 دالب نم اهريغو { نامع ىوتسم ىلع _ نيثحابلاو ءاملعلا فيلاكت و ى تاردقلاو

 .راثآلاو تاينتقملا قامعأ فرصوخااو 0شيتفتلاو بيقنتل اب _ برعلاو نيملعملا
 عيمجتو ؛ ىناسنالا ىعولا داصح عبتتو { تاماخلاو تافلخملا ءارو ضكر لاو

 ءةينوناقلاو 0 ةيعي رمثتلاو ء ةقفلا هتاعادبا و ء ىنيعلا ركفلا تاروثام و تارثانتم

 هل نوكيسامم .. امومع ةيجولونكتلا ه و ث ةيدعلاو ى ةي راتلاو ث ةينفلاو

 ى ناسنالا ةيقرتو .ةايحلا ءارثإ ىف ى ريطخلا لاعفلا رودلاو . ريبك۔اا رثالا

 ةيلاعلا ةاشلا رانا داعتفا نم ةياهناا ىف نكمتي ىتح « هكولسو هدقتعم حيحصتو

 لهأ . تابجاوو { تايباجيا عم ةقيقح لماعتي نال .. العفو الهأ حبصبو

... « ةيجانلا ةقرفلا » و « ةماقتسالا





 ناشلا بابلا

؟نامتالمتالالجتتيك





 : رو :اا قرش او

 هالوةموهناي ور.ف ظفحم وءهتاطوطخو هتالجس ىف دك ؤب قداصلاحيراتلا نإ

 هر ومظذنه مالسالا قانتعا لإ ممالا قمأ تناك نامع نأ 2 ىملاعلاماملا ىأرلا ىدل

 . ةبورع نا نزام , ه( : ىط له ىدزأ لجر دي لع كلذ و ي ملاعلا ةط رخ لع

 ور٥ نب ٨ ناهبن نب دعس نب ةماطخ نب ردب أ نب ، رم نب نايح نب ةساشنبا

 بناجلا لععةت ةنيدم ىهو : ليامس لهأ نم ناكو ، ىدزآلا ىط نب ثوغلا نبا

 اهنصح ة۔غراتلا اهملاعم مأو ٨ نامع ةنطلسب لامس ىداو نم رسيال او نمالا

 . ابيرقت لايمأ هعبس وحن اهلولم غلابي و ، ىداولا ءىطاش ىلع عقي ىذلا

 ى رجان , هل لاةي ةيلهاجلا ىف اماص ديعي ناك هنآ لجرا اذه مالسإ ربخ نمو

 ٠. ىط ن٠٥ تم اصاا و٫! رو ؤ اهاك ةم اطخ وني ههظحتو ء هتمدخ لع موقيو

 تعمسف _ ةزنع هل تحےذىا _ ةزي:ع م وي تاذ هدنع تزت۔هف :نزام لاق

 اذه . لمجت ام عمست ‘ لبفأ ىلإ لبقأ : نزام اي : لوي منصلا نم ايئاج ات وص

 اهدرو . لعمشت ران رح قتأو . لددت يهب نمأاف » لزنم قح .اج ،لهمرم ىا

 . لدنجلا و سانلا

 . ىنبعرأ اعزف كلذ نه تعزفف : نزام لاق

 ديأ منصا نم انوه تعمسف ىرخأ تزنع مث . بجحل اذه نإ : تلقو

 نيدب { رضم نه ي ثحب « رش نطب و ريخ رإظ و رمهىت عمسإ نزام اي : لوةي

 نأ كايإ كا.إ و 2 رةس ر> نه ملست 2؟ رجح نه اوحن عدف ‘ ربكالا هت ا نيدب

. رخأتت
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 كلذك انأ اهنيبو :لاق.ىبدارب ريخ هنأو بجماارل اذه نإتلقف : نزام لاق

 نيناظالا ىف فصعت و «سجاوملا ى دبقست و ، قلقلا ىناشغير ! ةريحلا ىنا ..

 ةبةرشلا ةقطنملا نايدو ىدحأ_ ابد لزني نأ ديري زاجحلا لهأ نم لجر درو ذإ
 ؟كءارو رمخلاام : هل تاقف ۔۔ ىناملا لحاسلا ىلع .

 بلطملا دبع نب هتنا دبع نب دمحم هل لاقي هكم ىف لجر رهظ : ىزاجحلا لاق

 هب اونمآو ، هلا ىعاد اوبيجأ سانلا اهيأ ه : لوقي ؛ فانم دبع نب مشاه نبا

 كرتو ث هتنا ىلإ مكوعدأ 9 لاتحعالو ، طلستمالو ! رابجالو 4 زبكتم تسان

 كذقنتسأوءضرالاو تاوامساا اهضرعةنجبمك رشبأو « ناثوالاو مانصالاةدابع

 . « اهنكس نم معنيالو ؛ اهيل ىفطيال 2 ران نم

 4:ه۔۔ام و ١نصلا هنع حص ي ملىذلا ميظعلا ابنااوه اذه هللاو : تلقف : نزام لاف

 . اذاذ۔ج هتلعج ىتح لوعملا هيف تلمعأو { هيلع تبثرو « هلإ تمقن . . هنم

 . للك 1 لوسر لا تدصق 4 هللاب تنعتسار ىناحار تيكرر

 : لوسرلا نيبو ىنيب

 اع هنل آسو ث راوح لوسرلا نيبو ىنيب راد ميركلا ىوبنلا رقملا ىفو كانهو

 . ةلك هل تلقو . هيدي ىلع تلسأو { مالسإلل ىردص هللا حرشف ؟هب ثعب

 :مالسلا هيلع لاقف . نامع لهال ىلاعت هتا عدأ ! هلا لوسراي : _ تلق ايف

 مهللا ه : لاق ! هللا لوسراي ىندز : تلقف .. , مهبثأو نامع لهأ دها مهللا ٠

 ىف اعماط اديزتسه _ تلق . . . مهتردق امب ىضرلاو ىنافكاو نانعلا مهقزرا
 ىف هللا عداف . انيناجب حضني رحبا نإ { هللا لوسراي : _ هناوعدو هتاكرب

. انفلظو ! انفخو 7 انتربم



 _۔١١٣_

 . مرح نم مهريخ رث۔ك او ‘ مم ريم ق مهيلع عسو مملا « مالسلا هلع لاق

 طاسنالو. .براي : ات لاق ٧ هتنا لوسراي د] : تلةف ... مهتايحفميا كرابو

 ۔ ءاعدلا اهدنع باجتسي نيمأ نإف .. نيمأ : نزاماي لق .. مهريغ نم اودعمهيلع

 جوجلوءرخلا برشر‘برطلاب علومىن إ : هللا لوسراي تاق مث :نزام لاق

 بميو ١ دجأ ام ىنع بهذي نأ هللا عداف ! اذه ىف ىلام رثكأ دمن دقو ى ءاسنلاب

 ةءارقب رطلاب هلدبأ مهالا ه : ي لاقف . ةايحلاف ىلدمبو ى ىنيع هب رقت ادلو ىل

 ةايحلاهتآو ؛هيف مشا الابر رخلابو ،جرفل' ةمنعرمعلابو 2 لالخلا مارحلاب و « نآرقلا

 . . هانع هب رةت ادلو 4) بهو

 ى اجح تججح و ، برطلا نم دجأ تنك ام ىنع هتنا بهذاف : نزام لاق

 تقزرو؛ برعلاتامبرك نم لئاقع عبرأ تجوزت وء نآرقلا نم ارطش تظنحو
 تاونسلانم اهدعباه و ةنسلا كلت ىف نامح تبصخأ و. .نزام نبنايح .هتيمسأ ادلو

 فعاضتو 0 هؤاؤل ضافو رحبلا ديص رثكو « فلظلا و « فخلا ىف هتنا كراب و

 نامع هللا ظفحو ، فوخ لك نم نامع لهأ نهأو 2 تاراجتلا تحرو « ريخلا

 4هال۔و هتاتاولص. اهل ىنلا ءاعد ةكربب كلذو «هتياعرب اهاعرو « هنيعب اهالك و

 . هلع

 : نزام ل 1 اذه ىفو

 جر٠ا ىلإ ناص نم ىفايفلا ب وجت ىتيطم تنح هتنا ل وسر كيلإ

 جلفلاب عجرأو ىقر ىلرفغيف ,وصحلا ىنطو نم ريخاي ىلعف شدنل

 جخلاب رمعلا نذآ ىنح ىيابش عل وهرخلاو وهللاب كأرمأتنك و

 ىج رمشممجرمشال وييأرمهبأرالف ممنيد هللا ىف تفلاخ رشعم لإ

 ىجرفىلز هحاذاناضحإ رهعلابو ةيشخو افوخ رخحلاب ىنلدبف
ىجحام هللو ىموصام هللف ىدنو داهجلاف ىمه .تحبصأف



 ١١٤۔۔

 : ةوبنلا قوطنم ىف نامه
  

  

 © غلي هلا لوسر ىلع هيف تدفو ىنلا لباقلا ماعلا ناك املف : نزا. لاق

 تلق ث ةكرمااو ربخلا نم اهلهأ باصأو اهباصأ امو ،نامع لاح نع تمصقو

 ىدهدق نيبيطاانبا بيطلاو « نيكرابملانب اكرايملااي , هللا لوسراي : هللا لوسرل

 !ائينه ابصخ نامع تبصخأ دقو " كنيدب مهيلع نهو ، نامع لهأ نم اهوق نا

 ؛مالساا و ةالصلا هيلع لاقف .. تاكربلاو ريخلاو ديصلاو حابرا ا اهبف ترثكر

 نا ىبوطف { اديصو ءامن و ابصخ نامع لهأ هنا ديزبسو ن مالسالا نيد ىنيد »

 نإو ىنآر نهري ملو ‘ ىنرب ملو ىب نمآ نمل ىبوط ممش ىبوطو 0 ىف آرو ىب نمآ
 . 2 مهرايد نم ناميإلا رشتنيسو . امالسإ نامع لهأ ديزيس هلل

 هوعدي ے ناو رمش ونا زيوربا ىرسك ه سرلا كلم ىلإ مالسلا هيلع بتك مث

 _ دهعلا كلذ ىتح نامع رمأ كلمت كاذنأ لزت مل سرفلا تناكو _ مالعإلا ىلإ

 قزهو 4 هلحث قرف مهملا ه : لاقو هيلع اندف . ي ىبنلا باتك ىرسك قزمف
 قرفو ى هتنا هكلهاف ةوعدلا كلت دب ىرمك حلفي ملو ا 1 بانك قرم اك كلم

 اياعر دلب لك ىف ممف 4 مويلا ىلا اهنوكلمي راد سرفلل كلذ دعب تيقب اف ؛هكلم

 . هلتقف 2 هيوربش ه هنبا هيلع هنا طلسو " حاوسو لحرو , عابتاو

 ةبغم زم هسفن ىلع فاخو « ديدجلا نيدلا اذهبو « ىبلا رءأب هيوريش متها مث

 ةربصلا ذخاو 2 4ةبس ن؟ظعتاو..ىربلا عابتاو 2 قحلا ةرباكمو ىدحتلاو دانماا

 :هل لاقو _ نامع ىلع مئاقلا مكاحلا _ , ناذاب , هلماع ىلإ بنكف 2 هيبأ نم

 اقودص. ةيسرافلاو ةيبرعلا نسح _ ايسراف ايبرع الجر كلق نم ثعبت نأ ىرأ

 ربخم ملعو ى اه ةيارد هلو ، بتكملا أرق دق نوكيو ! هلاقم ىلع دمتعن نأ نكمي

 ع.ثيىذلا ؛ ىب رعا!ىبنلا اذه رهخ فرعتي ىك, زاجحلا ىلإ -تاوبنلا نم ىنأياع
. ىدوعلا ةشرب نب بهك ههل لاقي الجر روفلا لع ناذاب ثعبف ... ملاعلا ىف نآلا
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 هماكو : مقي يبنا ىتاف - بتكملا ارسةو رصنت دق ناكو _ ىحاطلا وأ

 هنأ فرعف ء بتكلاا ىف اهدجي ىنا تايسااو تافصا! هيف ىأرو 3 هممفتسار هلأسو

 ةسدقملا ةيواي۔اا بتك۔ااو ؛ ليجنإلاو ث ةاروتاا هب ترشب ىذلا لسرملا ىنلا

 لفتو ، هروف نم ملسأو 0 هل هردص هللا حرشف مالسإلا هيلع ىنا ضرعو

 . امهاضرأ و امهنع هتا ىضر نزام دعب اهب ىناملا ف احصلا ناكف؛ناص ىلإ اعجار

 م ىلوألا مالسإلا تاوطخ عم نيليلج نييب احص نامع ضرأ تتهنأ اذكهو

 ةلل اتنم ٦٥ رمدم نيم امعاا نم كلذ دعب فوحزرلا ترثكو فوفصلا تحب ات

 نيلوالاو « نيقباساا نيقباس۔اا عم مالسإل ا ىلإ ءامتنالا ف رثب ىظحت ك

 . نيبرقملا

 بيجاعألا هيلع صقو ! نامع ىلع سرفلا لماع . ناذاب ه ىلإ بعك عجرو

 مناخ هناو . ةفاك ملاعلل لسرملا ىتلا هنأو 0 ي ىذلا رمأب هربخأو. تاشدلا

 هفاشأ نأ ديرأ رمأ اذه - هسفن ىف _ ناذاب لاقف .. . نيلسرملاو . ءايهنالا

 . هت ابخ و هبناوج ىلع ايصخش هعلطأ و كلملا هيف

 ىلإ وه جرخو ... ناكسم ... همسا مهنم الجر نايعب هموق ىلع فاختسا ث

 دراولا ىناا اذه ربخ ىلع هعلطي و ، هددمب وه ايف ههفا۔نيل سراف ىف ىرسك

 ايندلا عاقصا لك ههودةب تلفتحاو هب تفتحا ىذلاو ‘ ملاحلا عماسم ىلع هركذ

 . ةايحلا عاقبأو

 : هت ١ ل وسر دجم نم

 دوجولا ةنونيك عم ىناما قفالا نم ةعلطم ىف مالسإلا رهأ نه ناك ام اذه

١ ١ ك انه ص ر اف ٠
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 هرمأ نه ناك ام امأ ى « هيوريش » هنباو 2 ناورش ونأ ىرسك ه دهع ىفو

 نب نزام نم لك ملسأ نأ دمب ايس الو « نامغ ىلإلخد فيكو مالسإلا ىأ

 ىلعانثدح خيراتلا نإف _ىحاطلاب كلذك فرعبو ىدوعلا ةشربزببعكو ،ىط

 الوأنامع لهأ ىلإ بتك ني ىبنلا نإ : ةاقثلا ءانمالا هتذباهجو . هخويش ةنسلا

 ىلإ وأءنامع كلم رمكىتسملان ىدنجلا ىلإ ةيناث بتك م ع مالسإلا ىلإ مهوعدي

 نم نوكي دقو ى نيخرؤملا نيب فالتخا ىلع _ هنوه دعب _ رفيجو دبء هيدلو

 تام هنإ مث ، ىعادلا باجأ دقو ، الوأ وعدملا وه ىدنلجلا نركب نأ زئاجلا

 بقل هنأ و٥كنملا هب دارم اذه ىدنلجلا نا وأ . هدعب نم هيدلو ىلإ ىنا بتكف

 . رصيق . و « نوعرف ه و .عبت ه لاقي اك .ةيلهاجلا ف نامع كلم لكل
 سرفلاو 4 مورلاو ء رمصم و ؛ نولا كلم نم لكل 2 ىشاجن , و ى ىرسك ه و

 .ةشملاو

 : لوقي نامع لهأ ىلل هقزر بنك و

 ! نامه لهأ ىلإ ، هتنا لوسر هتنا دبع نب دمحم نم ى ميحرلا نمحرلا هللا مسب ه

 : لور امأ

 اورمعاو ء ةاكزاا اودأو ث هللا لوسر دمحم ىناو . هتا الإ هلإ ال نأ اورفأ

 ةالصلا ةي!ورلا هذه ىف الت ىنا ركذي ملو ! مالسلاو ، مكتوزغ الإو { دجاسملا

 اهنارمعو دجاسملا نارمعب هباتك ىفمالسلا هيلعهرهأ ليلدب ةموهفم تناك اهاعل و

 ةاكز ءادأ ىلع ةحارص مالسلا هيلع هصن امأو , اهف ةالصلا ةماقاب الإ نوكي ال

 اذم حشت ةداع سوفنلاو ء جارخالاو قافنالا باطنت . ةيلام ةدابع هنالف

هتنا يصع نم الإ « هلذب وأ , هتسرامم وأ هيطاعت ىف لخبتو ! لماعتلا نم بولسالا
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 قدصو « ىقتاو ىطعأف هل رسيو { هيلع لبسو ى هبلق حتفو ى هردص حرشو

 امك , نوحلفملا مه كل وأف هفن حش قوي نهو ه هسفن حش هتا هاقوو { ىنحلاب

 !نامعكلم, ىدزالا ىدنلجلا ىنبادبعو رفيج ىلإ هيلع همالس و هتنا تاولص بتك

 ربكلا زم لفأ فعقب ىذلا باتكلا صنف لوةيو 0 مالسإلا ىلإ امهم وقو امهوع۔ي

 : هدانساب ىدناولا كلذ ىر امك

 ىدنجلا ىنبا دبعو رفيج ىلإ هتنا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هتنا مسب ه

 مالسإلا ةوعدب امكعم نمو اك وعدأ ىنإف دعب امأ 2 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا

 لوقلا قحو ! ايح ناك نم رذنال 2 ةفاك سانلا ىلإ هتنا لوسر ىتاف املست املسا

 ناو امكدكح ىف امكتيقباو ى امكديل و مالسإلاب امتررفأ نا امكناو نيرفاكساا ىلع

 رظنو « امكتحاس أطت ىليخو 7 امكدنع لئاز امكك۔امناف ى مالسإلاب ارقت نأ اهتيبأ
 . ! امككلم ىلع ىتءوبن

 لوسرلاو \ بعك نبأ وه هخم نيتلاسرلا نيتاه بناك نإ ةظحالمعم ءاذه
 همتاخ ادههتخو ى نيتفيحملا نه الك ىوطو ث هيلع امهالما ىذلا ره مالسلا هيلع

 ثعبو ,هللا لوسر دمم هللا الإ هلزال ه متاخلا شقن ناكو { كرابا فيرشلا

 نامعكلم ريك.ةسملانب ىدنلجلا ىلإ ء ىمهساا لئاو نب صاعلانب ورمع ةلاسرلاب

 . دمحاا كلذ ىف

 اسوجب اوناك و نامع ىف اوناك نيذلا سرفلا ىلإ لسرأو ث ىعادلا باجاف

 ههالسوهتا تاولصدمحمهب ءاجىذلا نيدلا قانتع] ىلإ مهوعدي رانلا ةدابعب نونيدي

 مهبراحف؛نيدلا اذه رمأب ماتهالاوءةالابملا مدع ىلع او رصأو٬كلذ اوبأف ء هيلع

 ريطاسالاب هبشأ ى ةفورعم ةليوط ةصق ىف نامع نم جو رخلا ىلع مهمغرأو ىدنلجلا

 ىفرسلا نإ « هتمدقم هف ، نودلخ نباو , نايعالا ةفحت م بحاص نم لك ىريو

هةانتعاو ! هيلإ ةردابملا ىلإ ةعيرسلا مب اجتساو { مالسالا ىلع نامع لهأ لابف
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 لعفلا دم وأ ث لجمجملا ىوقاا توصلل ىدصلا عجرب نوكيام هبشا ءىش وه امن]

 نمراا رنه ةلد وط ةقح ني.' امحلا برعلا .الزه ر دي رعملا ىسرافلا كولسلل داضملا

 ةبزارملا طلستو "مهلمجاعالا ةلماعم ىف متاقلا متحملا رهدلا نم اديعب اديمأ انيحو

 اريثك اون 65 > ض متام اعم ىف ةرواسال ١ سرطنتو مهف سرفلا كنر ‘ مهيلع

 اف } مهتلاذإ و مهتحازا ىلعلمعلاو ،مهتضبق نم تلفتااو « مهنمصالملا نونمنيام

 لا اهي رس رشقني مش { هدب ىذ ءىداب 54 قافآ ف ىداهئي مالسإلا رون اوح نأ

 اودفاوت ىتح _ ةبورعلا .اعرف بصن ا ىنلا ندل اوهو هءاتصأر ملالا عاقب

 ايصعت وةلم اج ىحو آ ادحوو تافارز حاحملا حاحقالا برعا مهو هاه

 هوقاذ امم امتح مهصلخيس ىذلا وه نيدلا اذهنال اضيأو ! نيدلا اذه ىن ةبورمل

 برمعاا ريغ ىديأ ىلع هباذعو همقلع اوعرجت و : هب اصو هرم او؛رشر « هوناعو

 امئاد تناك ةهجا وملانأ و ةصاخ.ةيب رعلا ىلع ءالخدلاو « نيبرفتسملاو مجاعألا نم

 عم ةيفارغجلا وأ ةيجيلخلا ةطيرخلا قوف ىمجعالاو ىبرعلا نيب ضيقن ىرط ىلع

 ةع ويملا نم ىب رعلا جيلخلل لب اقملا رخآلا بناجلا ىلع ىسرافلا عمتجملا هبلع ناك ام

 متل اصاو مهتب و رعب ادادتعا رثك ١ نامع برعناك نيح ىف٬تاببلسلاو بلاثملاو

 ‘ فرشلاو ضرداا نع عافدلاو ج ةب و رعلا لئاضفب اكس نركيام دشا اوناكو

 . طخلا لوط ىلعو ادبار« عقاوملاو فقاوملا لكف امئاد مهنأش وه امك

 . هب اومأتلاام ناعرسو ث جاوفأ هنا نيد ىف اعيمج نوينامعلا لخد اذكهو
 ىف لاعف وضعك س لماكلا مهرودب _ طاشنو ةمهف _ اوضهنو ءيف اومحتاو
 بضاغلا ظملتملا مهظيغو ، قناحلا مهراثب اوذخأو ، ديدجلا ىمالسالا عمتجا

 . مجاعالا عاذوالا عاعرلا ءالؤه نم مراعلا موتكلا مهجاجتحاو

 اوملسأ نيذلا مهو ؟ كلذ رمغ رايخالا سواشالا نامح لهأ نم رظتني لهو

لعو لع ٤ هأ وسر اوعاطاو ا هل اوعمسف .٥هو لو هللا ل رر اولاوو ٠ اءعرط



 - ١١٩-_

 هنطوز۔ هوجرخأىتح؛ هوداع هت ريشع اووذ و هلهأ امنيب ى مهددع ةرثك ومهراد

 هنم مف تةبس ن هللا ءاش نه الإ ، ها درك۔لاب اوصا وتو ى هت وادع ىلع اوبلأتو

 ىهو!اهوركناو.هتازجعم اوضراعو . هلع او رمآت برحلا رثك انأ امك ،ىنسحلا

 ه.اإ او٬اسو 0 ابحرهو الهأ : هل وسرل اولاق نامع لهأ امنيب خ نيحلا ىأر ةحضاو

 نيملا هدمع مهدالب ىفو مالب ه۔عادلو { نيصلخم ةاعد هت وعدل اوناكو 4 مهديل اقم

 . نيبيجتسم نيعض اخ هتاهيلعتو هرءاوالو

 نيزو ٨ فرشلا م اسو لوسرال مهدلق ۔- تاقلطنملا هذه لثم ن٠و كلذل

 !تاداهشلا لذنأ ةايحلا لجس ىف 7 كرتو { تامالعلاو ، تاراشلا , مهرودص

 : هلع همالسو هتنا تاولص هل وق عم . تافارتعالا لمجأو

 ٠،ىورملو ىب اونمآ_نامع لهأ ءاريبخاا لهأ هتنا محر »

 : قيرطلا ىلع اعم

 اهب مدقو ٨ ىنلا ةلاسر لحصاحانب ورمع نأ : ةيبلحلا ماشه ن,ا ةريس ىفو

 . درجتسد ه نامع ىف هب لزن عضوم لوأ نأ و 2 رفيجو دمع ىدناجلا ىبا ىل

 ! رهظلا تقو اهب هلوزن ناكو ۔ لحاساا ىلع سرفاا اهتنب ىنا راحص ندم ىدحإ

 وه ايك لخادلا ىف مهلعلو {:نامع ةيدابب مهو ىدنلجلا ىنبا ىلإ ثعب كانه نمو

 ىلعو لحاسااف مجعلاو ى قامعالا فو لخادلا ىف اوناك برهلا نأ نم فوومعللا

 . رارفلا وأ برهلل ابهأت فراشملا

 ثيح ؛ رنيج هيخأ ىلإ هرودب هلصوأ ىذلا دبع امهنم هب ىقتلا نم لوأ ناكو

 هتءارق نه ىهتنا اذإ ىنح هأرةتسا وأهأرقف 2 اموتخم هالا لوسر باتك هيلا عفد

 ىنلا اذه نإ : هل لاقو ورءع ىلإ رفيجتفتلا مث ،رخآلا وه هأرةف دبع لإ هعفد

انأو , ريسيلا لاةملا وأ ريغصلا ۔وثلاب الو , نيهلا رمالاب سيل كبحاص هيلا وعدي
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 . ةادغلا عم ىأ ب كملعأو ، تارمؤ تارم هيف ىركف ديعأ

 ىدوعسملاوءںفارشالا باسنا هف ىرذالبلاو«.لماكسللهف ويثالانبا دكاو

 مالسالارجف.ف نيمأ دمحأوء فاشكلا هف ىرمثخرلاو ، 2 عامصالا عاتمإ ه ىف

 نب ورمع هيقل نم لوأ نإ. « ةيمالسالا ثيراوملا ه ىف ىرضخلا لماك دمحأو

 نيكام اناكو _ رفيج وخأىدذجلانب دبع وه نامعب « درجتسد ه ف صاعلا

 هباتكب هلصوأف 2 اردص بحرأو « اقلخ نسحأو 7 ايار هيخأ نم مكحا وهو

 بك ىلإ اوثعبو 2 مهيف ىأرلا لهأو دزألا نم ةعامج رضحتسا ىذلا ؛رفيج لإ

 بتكماا ةءارق ىلع اريثك نمدأ نممو { ةيحيسملا ءاسمملع نم ناكو ۔ ةشرب نبا

 ؛ لسرم ىف هنأ : مهل لاقف ء ىنا رمأ نع هولأسو _ تاوينلا ىف ثحب ىنا

 مجعلاو برعلا ىلع رهظيس هنأو ، هب ترشب ىتلا بتكلا نم هتفنص تفرع دقو

 اوناكف س رفلا امأ« ىحيسملا نيدلاب نونيدي كاذنآ نامع ىف برعلا ناكو ! اعيمج

 . ةيسوجملاب نونيديو ث رانلا نودبعي

 ناسنالااهيلعنوكي نأ ب+يلا ةديقعلا لوح رةيجو ور نب رارح رادو

 ىلع : رفجل ور لاق انهو ٨ ةطغاض ةب وق هاحر ترادو 4 امهنوب راوحلا دتشاو

 ةنايد ىلعهتنا دبعأ تنك : رفيج هباجأف ؟كعم ن.و هتا دبعت تنك تانايدلا ىأ

 ؟ هتنا دمعي ناك ىسع نأ ملعت له و : ررمت هل لاف 4 مالسلا هلع ىمبع

 قدنهو عطاس ناهرو 8 ةغل اب ةجح ىف _ و رع لاق .. . مع : لاق

 رفيج ملسأف ! ىسيع هدبعي ناك نم ةدابعلل كوعدأ اناف نذإ : _ ديك أ قثاو
 ةبيتكلا م تيوقو ‘ ممهالسإ نسحو ٤ نامع لهأ ملسأو . ىدنلا انبأ دمعو

. ةيتفلا ةيمالسالا
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 نامع لهأ تامركمو تام ارك نم اضيأ هذهو .

 مهعيابو ..مالسالا ىلإمهنوعديممنايعأ و سانلا هوجو ىلإ اوثعب ث انه نمو

 مهربخأولا ةقدصاا ملستب مهومزاأو.هنيد فمهولخداوء مالسلا هيلع ىبنلل حملا

 رهأىناا ةئيماا ىله اهضبقب صاعلا نب اورمأو ى مالسالا اهددح ىنااو { ورهع اج

 . ابد ىلإو ؛ اهيحاونو رحشااو ةريهه ىلإ _ اميأ _ اوثعبو : لم ىبنلا اس

 ةهج لع مهل وسر درو امف ةيلامشلا ةيلحاساا فارطالا ىف نامع رخآ ىلإ اهيليامو

 فاختاموءةوعدلا باجأ وءملساوالإ ةيهالسالا ة وعدلابدحأ ىلإ مهتيعاد ءاجامو

 . ناثوالاو رانلا ةدبع سوجملا سرفلا ريغ ناممإلا ىعاد ةيبلت نع آدبأ دحأ

 وأ ؛ سرفلا ملسي نأ ىلع اعيمج مهر.أ اوعمجأو رف۔ج لا دزالا تعمتجاو

 ناكم ىف مولا دعب ناعإلاو كرشلا ىقتلي نل .. اولاقو ، نامع نع آروف اوجرخ

 . ادبأ ال ورراجب نلف اذكه مجاعألا مادامو > دحاو

 مهفقوم لع اورصأ نيحبرحلامهيلع نلعأو ةبزارملاو ةرواسالاب رةيجاعدو

 . ناكم . لتقو ، نيفرطاا نيب اهيقاس نع برحلا ترمشو . جورخلا اوبأو

 ءارو .. ءانبجلا ءالؤه اتخأ ىاادرجتسدترصوح و 4 هداوقوهب احصأ هريثك و

 عاركوءاضيبوءارفص لك مهءارو اوكرتينأ ىلع ةحلاصملاب رمالاىهتناوء اهناردج

 . ةدوع وأ ةعجر ريغ ىلإ نامع نع مهدالوأو اولحري و٬عاتمو

 : ىدالجلاو ورمع نيب

 ىذلا شاقنلا لوح مهتافلؤم نم ةعساو تاحاسم نيخرؤملا ضعب درفأ دقو

 ىف ربكتسملا نب ىدنلجلا ىنبا رفيجو دبع نم لك نيبو صاعلا نب ورمع نيب راد
 اعيجنامع لهأو دزألا ةعامج نم امهعم نم و ى امههالس] ةقيرط لوح و ى ةيفيك

 ىفهبر دبع ن ا ركذ دةلف 4 نلك هللالوسر لوقي امك ى مهكولم نيد ىلع سانلاو ه
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 2نايعالا تايفو ىف ناكلخ نباو .ىناغالا» هباتك ف ىناهفصالاوء.دبرفلا دقعلاو

 ىف نساحملا وبأو . هت افلؤم و هتالخم ,ىف ظحاجلاو .رابخألا نوبع ه ىف ةيتق نياو

 ىدلدنالا مزح نباو . ةباصالا و ىف ىنالقسعلا رجح نباو , ةرهازلا موجناو
 ىف ىللاحشلاو « تسرهفلا ه ىف ميدنلا نباو ء' لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا هف

 ءاماعاانم تاقثلا ءانمالاو ج تابثالانيخرؤملا ةمئأ نم ءالؤه ريغو. رهدلا ة.هتن »

 ىنالةةيرطلانم هركذ ىتبساملوح رادام اوركذ دةلف 2 عالطالا لهأو ! ءاهقفلاو

 نب بعكو ، ىدزالا ةب وضعن نزاء نيليلجلانييباحصلا دعب ! نامعلهأ اه نمآ

 ءوضلا ءاقلا ىف ابراقتم اعيمج ءالؤه بولسأ ناكو ؛ ىحاطلا وأ ىدوعلا هشر

 درفتملا ماقملا اذه ف ميظعلا نامع لهأ رود ىفو ث ريبكلا ىالسإلا ثدحلا اذهىلع

 كولسلا ىلع انعلطأ و ص قيرطاا ةيجهنم .انبهو و ، طيخلا ىفرط اناطعأ ىذلا هبان

 عارصلاف ةلماعملا ةغل نوكت وأ ,امئاد رادت نأ بجب تا ةحيحصلا ةغيصلاو ةل

 ىدهلاو ، كشلاو نيقيلا و ، رشلاو رلاو ,لطابلاو قحلانيب ةداع ىداني ىنلا

 . لالضااو

 ىدزالاىدناجلانب دبعو .« ةيهادلا ةيعادلا صاعلا ن ور نيب ةزرابملا تأدبو

 ناع لهأوء ممئالجأو موقلا ةيلع نم عمسمو ىأرم ىلع .7 نامع كلم دحأ _

 . ةببحرلا ةينامعلا ةحاساا قوف

 ؟ دبز ءىش ىأ

 ؟ انم هيلطت اذامو 6 هدب رت .وش ىأ : رع ااا 7 ررمعل ىدنجلا نب ديع لات

 ؟ صاناا نا اي هايإ انغلبت وأ . انل هيدؤت نأ ىنلا هب كفلكىنلا امو

 ن. ديعت ام علخت ناو ،هدحو هلا ةدابع ىلإ كرعدأ : صاعلا نب ورحع لاق

 فرتعت ر 4ؤ تادوومملا راس ضفرت و . هلوسرو هدع ادح نأ دشتو « هنرد

‘ هنوبن و ىئلا ةلاسرب
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 كربأ عنص اذامو { كمه وق دم نبا تنأو ! كلاب اف : ىداجلا نبا لاق

 ؟ هم وف ىف هردق ركني وأ 2 هف رش لمجال نه وهو

 .ناكل ١ قدصو نمآ ول تددورو 4 ك دمحمب نؤ. 7 يأ تام : ور لا

 هللا ىناده ىح هن أر لشه ىلعو 4 هند ىلع تنك دقو ي هل اريخ

 ... مالسإلل

 كبببأ ترم لبف ؟ ادمحم .7 تعومتا وأ هتعمت ىتف : هليع لاق

 ؟ هده مأ

 . برق دهع نهو اثيدح ادمحم تعيتا دقل : و رع لاق

 ؟ كمالسإ ناك ىتم و س نيأ : دبع لاق

 نيح 4 ةيحلا كلم ىشاجنلا دنعو ي ىلرألا ةثعياا ت اونس ف : ورمع لاق

 مهم صاختسال _ مهنيد ىلع لازا ال تنكو كانه ىلإ ىموق ىنلسرا

 اورفو ‘ مالسالا ةوعد اوعبت او . ديدجلا نيدلاب اونمآ نيذل ١ شي رق ناتف ضعب

 ا دمحم نيدب نمآو ملسأ دق ىشاجنلا نأر ء ةشبحلا ىلإ _ نيرج اهم _ اه

 . .. ةيحيسملا كرتو

 ؟همالسإ دعب هكم و هب هموق عنص فيك و : دبع لاق

 .. هوعىتاو هورفأ : ور لاق

 ناي او 4 مهلاب ام 4 نابهرااو ‘ ةينارصن ءاسؤرو > ةفقاسألاو : دبع لاف

اوبهذ ٢!
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 ... هقاب 7 هرعبتا : ررحم لاف

 ؛ ماهتإلا ىعاودو .ء كشلا لماوع ىدنلجلا نب دبع سفأ ف تكرحت انهو

 نبا عم هراوح ىدنجلا نبا كردتساو صاعلا نب ورم لوفب امل راكدإلاو

 : الئاق صاعلا

 هخ لجراا ىف سيل هنأ ملعاو { لوقت بف ورمع اي زظنأ : ىدنجلا نبا
 رممياا اذهب اذكه ىتأتي الو { ريبك هب ىن ربخت ىنلا نإو ' بذكلا نم هل حضف

 . برعلا ءادعأ مهو ةشبحلا ىراصن عم ايس الو ٧ ةلوهسلاو

 ىف تب ذك اهو .ي افنآ تدم ام ىدنلجلا نبا ي تلق دةل : صاعلا نب الاف

 : ةلاذنو ةسخ بذك۔اا نإف ء رعلا بذك۔ي الو ادبأ . هلحتسل امو . ىثيدح

 .. ةعاجشلاو ةممشلا .. ةبورعلا ق:الخو . ةليصألا ةيبرعلا عابطاا عم ىفانتبو

 ؟ لقره ملع لهو

 لآره ىرأ ام : ورهع عم هراوح ىف آرمتسم _ ىدنلجلا نب دبع لاق

 .هتعاط لهأ صخأ نمو « هترطيس تحت وهو , ىشاجنلا مالسإب ملع مورلا ميظع

 ‘ ىشاجنلا هب لظتس ىذلا حانجلا ىف ةلخاد ىهو . ةبحلا ىلع اكلم 7

 تحت وآ 7 ءالولاو ةعاطلاب هل نيدت و ، لقره اهمكح ىئلا ةلنكساا نض رأ

 ... كانهو انه ةرب زجلا برغ ىف مرراا اهرشني ىنلا ةءابعلا

 ‘ هلصاف لك- و ٠. كالذب لره ملع دقل 4 لب : صاعلا نب ورمع لاق

.. هنادرفمر هتايئزجو
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 ىذلا اذه لإ كردمه ره امو ؛؟ ورهع اي كلاذ تلء ءىش ىأ : دمع لاف

 ؟ ىكحت و لوقتو صقت

 ؛ لقره ىلإ هتواتأ ىدؤيو ث ًأجارخ البق جرخ ىشاجنلا ناك : ورمع لاق

 لقره ائيش جرخأ ال هلاو :لاق ، مالسلا هيلع دمحم ةوبفب قدصو ث ملسأ ادف

 ىلع هيوقأو هيطعأ فيكو ى هتيطعأ ام آدحاو ًامهرد ىنا أس ولو ڵ مويلا دعب

 ةناع) حصت الو 0 هل انوع نوكي جارخلا وأ ءاطعلا نال كلذ ؟ نيملسملا ةعامج

 ءىرجلا عاجشلا ىأراا كلذ لقره غلبو ... نيملسملا ىلع هب ىوقتي ايف رفاكلا

 مالسإلا نه ىشاجناا لعف ىلع هوخأ هبتاعو . ةشهحلا ىشاجن هاترآىنلا

 ةشهحلا ىشاجن كدبع عدتأ : _ لاق ايف _ هل لاقو 2 جارخلا نع عانتمالاو

 هنإ : هلوقب لقره هيلع درف ؟ثدح ديدج نيدب نيدي و ى اجارخ كل جرخم ال

 ' ىكلم ناا الول هتناو ؟ هب عنصأ امن ، هسفنل هراتخاو ، نيد ىف بغر لجر

 ىشاجنلا ملسأ اك تلسأو . عاص امك تعنصا 0 ىنم عيضي نأ نم فوخلاو

 . نيدلا اذه ىنل هفصو ىف نايفس ىفأ نم تعمس نأ دعب ةصاخ

 خيراتلا عانص اهلوادتي ةريهش ةريثك تاياور ىف لةره مالسإ ركذ ءاج دقو

 ٠ ممنيب ايف ه٫اتكو

 : الئاق صاملا نإ ورهع عم هثيدح ىدناجلا ن دمع فأ أاتساو

 ؟ ورمعاي كثيدح ىف ىورتو لوقت ام رظنأ : _ ورمعل _ دبع لاق

 _ هثيدح ىف كشي وأ همهتي هنأكو _

 تبذك امو : عقاولاب تربخأو ‘ ثيدحلا كتقدص دقل هتناو : ورمع لاق

 .آدب ١ كيلع

؟ هنع ىهني و ى هب رمأ ىذلا ام ىنربخأف ه دبع لاف
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 طحامزت نعو , هتيصعم نع ىهنيو ! لجو زعاللا ةعاطب رمأي : ورمه لاق

 . هتماركو هف رمثب ئززي وأ ‘ ناسلال اب

 .؟ ًانصيأ اذامبو : دبع لاق

 نعروا(« ناودعلاو ملظلا نع ىنبو ٠ ربل ابر ‘ محرلا ةلب رمأي : ورمع لاق

 ىهترك ذ ىتا كلت و و بيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع نعو « رخلا برشو ىنزاا

 . رزبو ريخ لك عامجو { هرهرجو مالسإلا د ر۔ء

 ان.كرلىنعواطي رفيج ىخأناك ولو « هيلا وعدي ىذلا اذه نسحأ ام : دبع لاق
 . هعابتا ىف ةيولواللاو "ةيل رالا فرش انل نوكيو : هب نمؤن ىح ار رف هلا

 داقتعاو.هنبدقانتعاو ‘ هللاب ناءإلا طاسب للع هعم ینالتن و ' ههجاونو هب قدصنف

 . ديعب نم هب ناممإلا نم انل ريخ كلذف , هنديقع

 ريصب و هعدي نأ نه هكلم نضي هلعل وآ . ىنعواطي ال ىخأ لعل نكلو

 هناطلسب ع.+ا ىلع نيهم ... اعوبتم اكلم ناك نا دعب . سانلا نم ادحاو و اعبات

 .. هنامليهو

 ىبلل ضرغ الو ث هموق ىلع ي هللا لوسر هكلم ملسا نا هنا : ورمع لاق

 ىنلاهكرتي ناف " مالسالل عم و ! ة وعدلل بجتسي مل اذإو ، ادبأ ايندلا رومأ ىف

 ؛ ةيعرااىلع كولملاو ثكولملالع ءايهنالامه ةمالا ىلع هللا ةجح نإف !هكلم ىلع ادبأ

 نامرلا مهنمحابتست { شنلاو دانعااوشلبااو رطبلا ىلع ماكحلاركولمللا رارصابف

 نوكت ، سانلا ةلماعم نسحو ث قحلل مهدايقنابو ! ناطلسلاو ؛ كلملا عزتني

 . ىرخالا ةمجلا نم ةيعرلا نيبو مهنيبو ث ةبج نم هللا نيبو مهنيب ةحلاصملا

 ةسارسركحاأ هذهو { تالماعملا هبنأكل: و , نسح قلخلا اذهنإ : دبع لاق

. برلسأ ىقرأو
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 مظنمو . ةك_لا ىلاخ « ملعلا مكحلا ةسايس ىهو " ال فيك : ورم لاق

 فطللا رر ناخ له ملعي الا , هنازم لدعأو ض هنأش مظعأ اه هن احبس ) ة٠ألا

 . . ريبخلا

 ؟ كبح اص اهنع لوقي ىاا ةقدصلا ام و : د۔ع لاق

 ذخؤي ىشاوملاو عورزااو لاو.٠الا نه هالا هضرف .ىش ىه ه ور۔ع لات

 . امساقنو احارتو ! الفاكت و الماكت « ءارةفال ىطعيو ءاينغالا نم

 ىهزت ىنااوثاوملا مثاوس نم ذخأيو .. ورمعاي : _ راكنتسا ىف _ دبع لاق

 . ؟ هاما درت و { رجشلأ

 . نرلأ۔ب مر لعفي امع لأسب ال هال او > معن : ورمع ل اف

 ةرثك و ' مراد دعبفىم وق ىرأ ام هللاو : _ ظ۔.غو قاض ىف- : د۔ع لاق

 نوريل ممنأد ‘ هوطعي رأ > هوعيطي وأ اذه نوةبطي ‘ مداتع مظعو ‘ مهددع

 .. لاطي الو لاني ال ايظع هنوربتعيو . ملاومأ ىف اذكه دحأ فرصتي نأ اراع

 . ثيدح نم اهنيب ام ىمتناو

 : كتاج ماكست
  

 لصرادنو , ةدع تاره رةيج باب ىلع ددرتأ تيقبف : صاملا نإب ورمع ل اف

 ثيدحل او لوقلا نوش نمه اعم هانردأ ام ىلع هعلطأ و ؛ ىعم هربخ دبع هوخأ هملا

 . هل ىنلا باتكو 7 ةوبنلا رمأ نم هلجأ نم تئج ايف

 : مهل لاقف ، ىدضعب هناوعأ ذخاف , هيلع لوخدلاب ىل نذاو ىناعد هنإ ث

 _ راكنتساو باتع هبش _ هيااترظنف ،ىلعكلذ اوب أف \ سلجال تبهذو 0هوعد

. ورمعاي كتح اح ملك۔ا : هروف نم لاقف
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 هرخآ ىلإ ىهتنا اذإ ىنح هرف أرقو هضفف ! اموتخم ىلا باتكب هيلإ تعفدف

 ن٥ اشاقن هنيب و ىإ! رادأ م ‘ رخآلا وه هأ رقف ؛ دبع همخأ لإلاتل اب _ هعفد

 _ اذكه هأدب ..همخأ شان عون

 دشأ مو ‘ كيحاصعم تعنص فيك ‘ شرف نع ررمع اي ىلر اا : رف.ج

 ؟ مهريغنم 4 صخأو ‘ ةجح ىوقأو , انال دحأو ‘ عاب لوطأو ' اسارم

 به رلا وأ ، ةديقع نع نيدلا ىف بغارلا مهنمو ،هوعبتاو ه: اونمآ : ورم

 . روملا

 ؟هوعبتاو هب اونآ نيذلا مه نهو : رفج

 مل وقعب اوفرعو . هريغ ىلع هوراتخاو مالسالا ىف اوبغر دف سانلانإ :ورمع

 { نيسبم لالض ىف اوناك مهنأ _ مهايأ هقيفوتو ! مهل هنا ىده عم مهولقو

 ىلع ىب ادحأ ملعأام و . عايضلاو ةريحلاو كرشلا نم ( ناماودو ؛ ناهاتمو

 ى هنلا ند قاتعتو 4 م ويا للدت م نأ تنأر . كريغ ك كلاو عايضلار هذلا برد

 تنأ ‘ شولا ك.ارمضخ ديمآ و ( ل۔حا كؤلمتسف ١ هعبتت و دمح ةديقع دقتعتو

 ككامف كيقبيو ،كمهوق ىلع ىالا كلمعتسي و 2 كلملا اهيأ ملست ملسأءكنعامجو

 اوخود دو ؟ بورحلا ق م نم مهو ‘ نماسملا برل ادبأ ةضرع نوكت الو

 الإ منم ىوقأ نوكت ناو ٠وث ىف ءالؤه نم تسل و ! ةرمابقلاو ةرساك لا

 ٠ رايجاب مالسإلاب

 ف تركف دق نوك آ م ادغ لا عجرا وا ورمعاي اذه ىموي ىعن : رفمج

 . ة ريلمخل ١ ةريبكلا رومالا نم هنإف { ههوجو عيمج ىلع هتبلق و ‘ رمألا

 نذاب نأ اف _ ءاقللاب هدعرك .7 رفيج ثننأ دلا ناك املف : ورمع لات

 ىنطوأف 0 تعنم ىنأب هتربخأو ! دبع هيخأ ىلإ تعجرو هنيبو ىنيب ليحو 'ىل
.. اعب اسم الصاوتم ٥: انأدب اك اننيب شاةلا رمتساو ‘ هل ١
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 . هب ىتددهامو ! سمالاب هيلإ ىتوعد ايف ورمعاي تركف ىنإ : رةيج

 ؛تارذلا ىلب وأ , ةوقلاب ذخؤيالو ‘ فوخالو ددجحال ىلثمو , هنم ىنتفوخامو

 الجر تكلم انأ نإ مهنعضأو برعلالذأ نوكال ىنإ و. هارك الا و ، طغل وأ

 لإ هليخ غلابت ناو غلبتال وهو " ىرمأ ىف ةتكحو ،ىمامز هيلإ تيةلآوءىدي ىنام

 . ىنال نم لاتقك ريل ادينع اسرش الاتق تفلأ هليخ تغلب نأو . انهاه

 ليخ اكب اسو . فويسلا لالظ تح ةحاسلا ف ءاقال ١ نوكسم ادغ 2 و رع

 . بيرق هرظانل دغو .. راملا بهتلملا عقنلا راثو

 ىدنجلا نبدبع نةيأ اهلف : _ خيراتلا هيوري اميف _ صاعلا نب ورحع لاق

 حابصلا عمو !اليوط اعم اثدحت و ى رفيج هيخأب ىلتخا ى ابضاغ اذكه ىجرخمب

 اقدصو ؛امهمالسإ نع انلعأو ، ىدنلجلا انبإ رفيجو دبع ىلإ لسرآ قرشملا مسابلا
 نيبو ىنيب ايلخو « هيلع ههالسو هنا تاولص دمع ةوعد ماوقالا نه امهعم نمو

 عفرو مالسالا ةوهد ردن ىف ان وع ىلاناكو .امهنيب اميف مكحلا نيب و ى ةقدصلا

 . نامع عوبر نيب ناجالا تايار

 .ة اعدو كولم

 ىف هلهأو هم وق نيب مثي لوسرلا ةيعاد ناك ىدنلجلا نب دبع نأ ةةيةحلا ىفو

 حيحصلا قيرلا ىلإ هدشراو ى هديب ذخأ نيح رفيج هيخأ عه اميسال ث نامع

 ىذلاو.هلقحو هلقع ىف ؛عرز ىذلا ء حجانلا ىمالسالا ركفل اب هبلق الموءحضا ولا

 ىلعو عساولا ىنامعلاديعصاا ىدم لع اعيمج نيينامعلا كولس ىف هداصحو هرامث ىنأ

 نيدايملا ىتشفو ى تاهجلاو ىحاونلا عيمج نم مالسالا هب طيح ىذلا هدحو هدعب

. تاهبجلاو
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 هولوانتوء نوخرؤملا هففاتخاف 0 نامعف ور شاعذلا ىنهراا ىدملا امأ

 اهب ىقب هنأ ىرب ممضه.و ں حيج رماو حيضوتلاو دامتجالاو ىرتفلاب مهنيب اميف

 ورع٥ اهاضق ىتاا ةدملا نأ ىري مهضعب و ؛ طقف اثالث وأ تاونس ثالث نه رثك أ

 ؛دعسنباو ؛ ققالقابلالوآلا ىأراا راصنأ نمو ث ليلقب كلذ نم لفأ تناك كانه

 ىأرلاب نيلئاقلا نمو ، روظنم نباو " ىدادغبلاو ؛ ىلكرزااو 5 ربلا دبع نباو

 نباو .ىخامشااو 2ىدابازو ريفااو 2 ىناتس رهشااو , ىذمرتلا ضراعملا ىناثلا

 ىف ورمع اهماقأ ىتلا ةدملا ىلع مهفالنخ] وأ نيخرؤاا قافتإ عمو_امومعو

 هبحص ةنيدملاىلإ ع وجرلا دارأ امل ارمع نإف _ ة ىنلافرطنم اهل الماع نامع

 نبفراس ةرفص وبأو « كتعلا مشج نب رفيج و ث ىدنلجلا نب ديع ةلحرلا كلن ىف

 دزالا ةعاج نم ابكار نيعبس ىف ملاظ نيب قراس تاياورلا ضعب ىفو ملاظ

 . ءالضفلا مهئاهجوو 3 ءادشألا

 : ىدو تاصاهرإ

 انيبو ؛نامع ىلع انر ىلل الماع صاعلا ن! ور.٥ ناك ‘ نايعالا ةفحت ىفو

 نأ كتيأرأ ورمها. : ٩ لافو راحم ق ىد وما هءاجذإ ‘ كانه هلمع سرام ره

 ؟ كنه ىلع ىشخأأ 7 نع كلتل ا

 ؟ انيلإ كلسرأ نم هللاب كدشنأ : ىدوهيلا لاف .. ال : رر۔ء لا

 .. هللا لوسر مهللا : ورمع ںات

 ؟ هنلا لوسر هنأ ملعتل كنإ ! هللا : ىدوهيلا لاق

 ٠. مهن مهللا : ورمع لا

. م واا كبحاص تام دقا , ل وةنام اةح ناك نأل : ىدوہهيلا لاق
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 نع ايثان _ ىدنلجلا نب دبع مهسأر ىلعو هباحصأ عمج كلذ ورمع ىأر ادف

 نمايو ! هتلحر مهب نهؤب سيقلا دبعو دزالا ن ارثك اموق و ريج هيخأ

 هيف هل لاف ىذلا خيراتلا كلذ ورمع .ظفحو ى هتاراغو قيرطلا تآجافم مهعم

 كلذ ركذ دذن۔جوو « رجه ,ىف لوصراا ةافو هتءاجو ى هتاءربن رضعب ىدوبللا

 هعم قحلاف , ةنينح ضرأ مدق ىتح راسف نب رحبا ريمأ ىواس نب رذنملا دنع

 ةريبهنب ةرفىلع لزن كانهو. رماع ىنب هتريسم هب تلصو نألإ ء مهسارح ضب

 . ىرديشقلا

 ؟بيغلا ملعب هل فيكو ىدوميلاهلاق اميف نيخرؤملاو هاملعاا ضعي كش دقل و

 نال . هوحصأو كلذ اوزاجأ اضيأ نيخرؤملا و ءادعا نم رخآ اضعب نأ الإ

 بتكلا قاطنتسا ىف اورحهت نيذلا مهنم ءاملعلا تاذلابو . ةاروتلا هتا مهاتأ دوهيلا

 هعم هموق مجحو هناهالعو هتافصو ىنلا ركذ اوفرع دقو . تاروثأملا ةءارقو

 رثأي و مهيلع رصتنيس فكو . برلي ىلإةكم نه هايإ مهجارخإ و . هل مهتاداعمو

 ىلعو . ليلقب كلذ لبق نهوء مهبتك نم كلذ اوفرع . ءاجراللا عييج ىف هنيد هتنا

 ىضر باطخلا نب رمعل ةنيدملا ىف دوهيلا لاق..خيراتلا نم ةبيرق تاوطخ ديق

 : هنع هللا

 . ةاروتلا ىف كدجل انإ

 . انرق كد+ذ : اولاق ؟ اذام ىن ودجت : رمع لاق

 لثم كردت الو .. بعصم بلص ديدح نه نرق : اولاق ؟ نوك أ نرق ىأ : لاق

 ةهأركذ حص دقوءةي و(ساا تايآلا وأ .ةيوبن صوصنلا نم الإ تاصاهرإلا هذه

 نأ هياع همالسو هتا تاولص ىس وه ىنمت ىتح ،ةقباسلا بتكلاف مالسلا هيلع دمع

. تاروثأملا ىفو حازلالا ربخف كلذ ركذ هاج امك ءةمالا هذه نم ادحاو نوكي
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 : كاخالا نبااي تبذك

  

 تاياورو ي ةريثك لاوقأ اهنم هجورخو « نامع ىلعررحع ةلامع رمأ ىف ءاجو

 ءاهقفلاو نيخرؤلا ضم؛ هدروأ وأ هددر ا! اءافتكا اهنم ضعبب تازتجأ ! ةدع

 نيبلا دعابي وأ ةوجفلا قمعي وأ 2 ةوهلا عسوي ءالؤه ضعب ناك نإو : ءادعلاو

 انتاباتك لك امئاد هارحتن وهانيرحت ىذلا عقاولاو قفتتال ةروص رءألا رهظي وأ
 نيخرؤملا نم ليلق ريغ رفن ٬ عوضوملا اذه ىف ةقيةحلا فك رمأ انع ىلوت دقلو

 راوشملا اذه ىف بحصلا قيرطلا دايتراو قيقحتلا ةنوم انوفك و٬ تاقثلا تابثالا

 .ايةيرفألامشف ةيضابالا ههبانك ىفناظقيلاوبأ ,نيققحملا ءالؤه سار ىلعوءليرطلا

 نباو.ةيضرملا ةعيلاا ,ىف ىملاساا رون و. ةيضاي را راهزالا » ىف ىن ررابا ناملسو

 . قيلاوجلاو٬ىدادنغباا و «ىناتسجسلا داود وبأو٬لوصولا ريسبترف ىنابيشلا غببدلا

 لك عس+أ د سةلف ; مم افلؤه ىف مهريغو ىط ويسلاو . ىهذلاو ؛ ىجافخلاو

 ثرح _ ةنيدملا ىلإةدوعلاب مه نيحرصاعلا نب ورمع نأ ىلع ! مهخمرارت ىف ءالؤه
 ىذاا كلاملا ناسل ىدنلجلا نبدبع هتدوع ىف ةبحاص ةيمالسالا ةموكحلا رةم

 وأ_ىراس ةرفص ابأو 4 مشج نب رفيج ,هموق نايعأ نم كلت هتلحر ىف بختنا

 راظنالا طحمو راصبالا ىمرمو مهخماوشو « دزالا رابك نم ملاظ نب _ قراس

 درل اقتل اب المع ءسيق دبعو دزألا نه ءارفخلاو سارحلا هعمبحطصاو . نامع

 رمامكء نيرحبلا مكاح ىواس نب رذنملا ىلع هقيرط ىف رهو . كاذنآ ةيعرملا ةيبرعلا

 ضرألزنىتح ٨ هتيحتو هتسارح مهلاجر ضعب هيلإ جرخو !ةفينحىنب ىلع كلذك

 لجر ةئام ىف ورم ةاقالمل ةرق جرخ ليقو «ىريشقلا ةريبه نب ةرق ىلع رهاع ىنإ
 صاعاانب ورمعلبقأ و ..دعب ايف هيف اعمطو ةمدقم الافتحاو هبا هافتحا ههوق

 نم اجراخ نمح نب ةنييع هيةلف ةصقلا اذىنأ ىتح مالسإلازع نيدترم سانلا ىقلب

:ل لوقي وهو ةنيدملا
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 انار وام كانيفك ائيش .) تلحج نإ ٠. ؟ ةمعاي كءارو امو : ور۔ع هل لاةن

 ؟ سانلا رومأ ىلو نمو

 . ربك أ هللا : ررح لاقف . رمالا ىلو ىذلا وه ركي وبأ : ةليع لاق

 . متنأو نحت ورحاي انيوتسأ دقل : ةنييع لاق

 : بضغو لاعفنا ف _ ورمع لاق

 هاقلي زه لكلالوةب لعجو , ةنيع راسو { رضه نم ثبو اخألا ن٫؛ اي تبذك

 ؟ عنصتام تنأف : اولاق

 . ةدحاو انانع هيلإ عفدي ةرازف نم لجر داعام ؛ لاق

 ن٠ ديلولا دل اخ غرف اذإ ىتح , هعمو هدنع لظو ىدسالا ةحيلطب قحل مث

 هعم ق:وأو هقثوأو . لسابلا دسألا ةلوص اذه ةنييع ىلع لاص « رماع ىنب ةعيب

 . مثاوسلاو مانالا قاست امك 7 . ىريشةلا ةريبه نب ةرق

 ىف ةنيدملا ىلإ امهب ديلولا نب دلاخ مدقو : امهنع هلا ىضر سابع نبا لاق
 ديرجلاب ةيبصلاو ناملغلا هسخني هقنع ىلإ هادي ةعومجم ةنييع ىلإ ترظنف " قاثو

 هللا ودع ىأ : نولوةبو ، ةراجحلاو بوطلاب هنومجريو , هن ومو . داوعالاو

 ؟ نامعإ دعب رفكتأ

 هنعانءعدقلف « كلذ عمو . هلك اذه عهد .... تنمآ تنك ام هلاو : لوقيف

امهببلقل اغيل أت ةريبه نبا ةرقعم كلذك كلذ لعف امك ى نامالا هاطعأو ركب وبأ
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 ةل.اعملا نمو «0 رجحلا باذت و ٤ ردهلا نيلت ةباط ةلماعمو ١ امملاثمال اباتعو

 سوفنااف آدئاع رثكأو ، بورحلا زم لمعأو ، شويجلا نم لعفأ وه اه ةمع ركلا
 . ةئيمت وأ دشحو «داتعو ةدع لك نم

 : ت ١ هر و ت احومط

  

  

 ريثالا نبا رك ذ امك _ صاعلازب ورم تاحومط ضعب نعاضيأ ىرربو

 هربخأ ىذلاو _ راحص ىف هب ىقتاا ىذلا ىدوهيلا لأس هنأ _ . لماكلا : ىف

 هتفالخ ةدم ناو { ركب وبأ : لاقف ؟هدعب نوكي نمو : - ملؤي ىبنا ةافو نع
 هدعب ىلي مث ى ةلغ لتقيو هتدم لوطت هلثم هموق نم لجر هدعب ىلب م . ةريصف

 حباتي مث , رشأ كلذف : ومع لاق .. لم نع لتقيو هتدم لوطت ههوق نم لجر

 نوكت و " هعم سانلا رشةني هموق نم لجر هدعب ىلب مث : لوقيف ! هل وق ىدوهلا

 ضرالا ريمأ هدب ىلي مش . هلع سانلا عمتجتنألبق لتقي , ةدبدشبرح هسأر ىلع

 , ضارغالاو عفانملا وذو { ايندلا بالط هبلع عمتجي و .هكلم لوطيفءةسدقملا

 . تومي مث

 لجرااو 2 باطخلا نب رمع وه « ةليغ لئةبو هتدم لوطت ىدلا لجرلا ناكو

 ىلع نوكت ىذلا لجرااو 2 نافع نب نايثع وه الم نع لتقيو هندم لوطت ىذلا

 با اطيأ نبا ىلع وه « هيلع سانلا عمتجي نأ لبق لتقي ش , ةديدش برح هسأر

 ءاوهألا ووذ هعبتيو هكلم لوطيو , ةسدقملا ضرالا ريمأ نوكي ىذلا لجرااو

 .. نايفس يأ نبا ةيواعم وه ضارغالاو

 رصي و ىد وهياا نم همس ىذلا دعب _ ءىثب هسفن ىلا صاعلا نبا رسيانهو

كلذ دروي امك ، ن ن. هفاك امهم 0 ءوثلا كلذ قرقحت ىلع البةتسم هنامأ ىف
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 هلا حملاو ث م١٦٢١٩١ ترري٫ ةعبط . ةمهدةلا روصعلا , هباتك ىف 2 ىرنه سميج »

 ىقل أو . . ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنان ويلا ثارمتاا , ىف ىودب نمحرلا دبع روتكدلا

 ريكفتلا نم ىهلإلا بناجلا ه ىف ىهباا روتكدلا هبناوج ضعب ىلع ءاوضالا

 . . ىالمإلا

 : ضكري خير اتلا لعجو

 ىفرصالانب ورمععطق ىذلا عساولا لي وطلاط وشلا نع هثيدح فخي راتلارهتسا و

 ءاهجو نم هعمزهو وه اريخأ هلوصو ممثءاهنم هتدوع قي رط ىفو.نامعىلعهتلامع

 ةنيدملا ىلإ _ىدنلجلا نب دبعمامحلالطياا نامع كلم مهسأرىلعو ث دزالا۔ءادشأ و

 نينمؤملا ريمأ عم هجول امج وءاقللا:ممعج و ء ةديدجلا ةيمالسإلاةموكحلا رقمثيح
 ركب وبأ مهاةلتو { هاضرأو هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نيملسملا ةفيلخو

 مهلضفب داشأو ث هيل مجزقو ث هنم مهسلج ىلدأو . مهياع ىن:أو ، مركشو

 روخب قرحو ى هلوح نيفتلملا نيماسلا ع وج نيب اعيمج نيين امحااو نامع لضف و

 ءايندلا قافأ ىف مدماحو مهكولسجيرأ رشنو مهقالخأ رطع ىكزأو ث مهيلع ءانثا

 ىلإ هاهنأ نمو « هبرذم ىلإ هقرشم نم هلك ملاعاا تاوامسو ءاوجا قوفو

 اهلك ةربرجلا نأ نبح ىف , نيعضاخ نينعذم هولصو وأ نيعئاط اونمآ ثيح هاندأ

 ىف ءابطخلا عباتن و... دادئرالاو كشلانم ءاجوهةجوم و ى ةنتفلا نمةيشاغ اهتفل

 نع ابئان ةفيلخلا ىدي نيب ملاظ نب فراس مدقتو 2 ءاقللا ةعاس ىفو ، ةحاس

. هللا لوسر ةفيلخاي : لاق مث. هيلع ىنثاو هللا دمحل . ابيطخ نيينامعلا لك
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 انئرب دقف ى لم هتنا لوسرل ةعيدو « انتمذ ىفو انيديأ ىف تاك ةنامأ هذه

 عفدو _ نيلسملا مامااي ا,ك۔ن ودىهاه و ,اباقثنعانقانعأ تلختو ؛مويلاكيلإاهنم

 لهأاي 2 نامع لهأاي اريخ هتارك ازج : هنع هللا ىضر ركب وبأ لاةف. ائيش هيلإ

 ىفو ث رمملا قوف نم ءابطخلاو نوملسملا ىلاوتو ...2 لذبلاو ءاطعلاو لضفلاو قبسلا

 دزالا رشاعم مك انك : _ هولاق ايف اولاقو . نامع لهأ ىلع ءانثلاب دجسملا

 2 تلعفام ءاقل ء مكل هدمحو « مكيلع هؤاننو . مكيف نهم هنا لوسرلوق نييناملا

 . تامركملاو تايطعملاو ء رخافملاو رثأملا نم متمدق ام ءازجو

 . ةدراوالو ةدراش كرتي ملف _ نامع ىلإو - صاعلا نب ورمع ماق مث

 نامع ةعامج ىفو دزألا ىف هلاق الإ . دحلاو ءاعدلا و دجملاو ءانثلا نم طن ائيش الو

 ٠ ًاعسيج

 نيملسم مهريغو دزالا نه نيرجاهملا ءاهجوو . راصنالا هوجو تبقاعت و
 فاضتسيام ريغ ركب وبأ مهفاضتساو..هعم نه و نامع كلم ىدنجلا نب دبه ىلع

 مهايانحنيب و مهنادجو وةنيدملا لهأ فطا! وهف ىفايضالا بابحألا نومدافلاهيلع

 . مهرعاشمو مهرئايض ىفو ! مهرطاوخو

 : نامه لهأ رشاعم

  

 راصنالاو نا ر= املان. سانلا عمجف ركب وبأ ةفيلخلا رمأ دغلا نم ناك ابلف

 هتناتاولص ىبنلا ركذو هيلع ىنثاو هللا دمح نأ دعب لاقو .ابيطخ مهيف ماقو
: _ هيلع همالسو
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 فخ مكنحاس ي ها لوسر اطب مل . اعوط متدسأركن ] . . نامع لهأ رشاعم ه

 تيتشنالو ةقرفب اومرتإلو ، برعاانم مكريغ همشجام هومتهشجالو ! رفاحالو

 قوف تبثو ! مكعج قحلا قيرط ىلإ دحوو . مكلمش ريخلا ىلع هتنا عمجف ، لمش

 صاعلا نب ورممركيلا ثعب مش ؛ ميقتسم طارصلإ اعيجمك اده و . كم ادقأ هتحاس

 ه كرمأ ذإ هومتعطأو ى كراد دعب ىلع 1 اعد ذإ هوهتبجأف . حالس الو شيجالب

 لعف ىأو ؟ كلذف نه ربأ لضف ىأف ! مكداتعو 4 مكتدعو ! مكدع ةرثك ىلع

 ماف مث ٧ داعيملا موي ىلإ مكيف فلي هنا لو۔ر لوق مك افك ؟ مكلعف نم فرشأ

 نم دقو ڵ الم لحر إ _ مكنع لحرو 2 امركم ماقأ ام ورمع مكيف
 مننكو. كبامهزعأو ء امب هللا مكزعأو ءىدنلجلا ىنبا رفيج و دبع مالسإب رك۔يلعهللا

 , كلشف فعانهب ام متربظأف « هلب هللا لوسر ةافو مكدتأ ىنح " لاح ريخلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةافوركتخلب نيحف 2 هل مكزيزعت و ىتحل مكدايقنا وهو

 امك متلقلقت الو ى سانلا نم مكريغ ع زعرت امك اوعزعزتت ملو ، مالسإلا ىلع متب

 1 اندمح اماقم متقو. ددعاىوفأو. داتعلا اورفأو { ددعلا او ريثك متنأو ٨ اولةلقت

 . ةحيصنلاب متطعو ! هايإ مكديبأتو ء هل كترزاؤمو ،ىتحلا ىلع مكناب وهو 2 هيف

 ىلع هللا تبثف { لاملاو سفنلاب منكراشو . اهب متحراصو . هل اهومتصلخأر

 ةلوج ةتفلا لاجم ىف سانللو _ مكبولق ناممإلاب ىدهأو . مكتفساا قدصلا

 د۔:ءعاونوكف _ ةدعرو ةريحو ةعزعز كشلا ةحاس ىلع مهيفو . ةدرو

 تسار٬كماهلو مكبر ةعاطفو ! مكنيد ىلعىوقلا مكتابث وهو ث مكيف ىنظ نسح

 متعراصدقنف ! مكدالب و مكنطونم اوعزنت وأ مكرمأ ىلع اوبلغت نأرك۔يلع فاخأ

 تدع امو . ءالخدلا نيبصتغملا متيدحتو ، نيرمكتملا فنأ متعدجو ! سرفلا

 ؛كنيد نع اوعجرت وأ ، مكرايد نم اودرطت نأ مويلا دعب _ مكيلع ىشخأ
ءازجلاوربلاو ريخلا لك نيملسملانء هلا مك ازجو { مك ايند نوئش ىف اونتفت رأ
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 ء ىنيليلا بدالاو وأ.. ىنانويلا ركفلا هو ، ىناقرزلل « نافردلا لهانم د ىنو

 «برعلاباسفأ ةرهمجووءقزاراا دبع قطصمل! ةيمالسإلا ةفسلغلاخبراترر« بالخل

 نبدبع نا : خيراتلا خويش نه نيثدحتملا ضعب و 2 لاسنفورب ىغيل ه قرشتسملل

 سأر ىلعو ، صاعلا نب ورءع عم هنع هلا ىضر ركب ىيأ ىلع مدق امل . ىدنلجلا

 لابقتسالا مارم ءادأ دعب و _ نيينامعلا دزالالاطبأ نهشواشالا اسرافنيم,لا

 نامع لاجرز .هعم زهو۔ ركبوبأهضهنتسا ۔ تاملكلااءاقااو . بطخلاةوالت و

 ورمع نب ةنفجوتب مهو ث هتنساغو مانا دزأ نم نيدترملا ةننج ل آ برضل

 ءالؤه هب ىري انشخ ارجح ركب وبأ دجي ملو ب ةينامحقلا نمدزالا نم ناسغ نم

 ةنحاط ابرح اهوملهشأو . ءاج وه ةن ونجم ةنتف اهوراثأ نيذلا _ ةاتلا نيدترملا

 ةديقعلا لاجر و ،نامعلاذضبآنم هماوةأو ىدنجلا ريغ _ ةريزجلا لئابآ نيب ءاطش

 داعسا لجأ ن٠ مهحاورأ اورذن و 2 هلا ل..۔ق مهسفنأ اوبهو نيذلا " نامبإلاو

 5 ةرخصب ةرخصلا برضي نأ كلذب ةفيلخلا دارأ امنأكو . ةايحلا اتماو ايندلا

 مهلع مجهيو ، نيدت رملا مجا نأو ٠ ةربخو ةيارد نع ىمرملا بيصي نأو

 بورحلا رداص برعاا فرعأ مه نيذلا ث ء!دشالا ءابوقالا هلاجرر ىدنلجلاب

 . اه در ١ ورمو

 جرخو ث ىدنلجلا نبديع ضهنو ء ديدحلا الإ ديدحلا لني ال : ليق امدقو

 سواشالا ةامرااو . رامنألاو نيرجاهملا نايعأ نم ةبراض ةوف سأر ىلع
 ىنأو . . . برعلا خماوشو . نامع ةقلامعو دزالا ةرناس,ع نم ، رارحالا
 ىف ناكو اهدمه ىف كانه ةنتفلا ىلع ىغةو ! ماشلا ىف ةننج رابد ىدنجلا

 ناسح هدونج نيبو { هج عه ىدنلجلا هر.ا ت ءاو >- ةكرعملا
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 نامح ماق ح هشيجو ىدنلجلا داع نا اف ٨ هلالوسر رعاش ىراصنالا تباثنبا

 ضايف باطخ ىف ناعي ركب ىيأنم عمسمو ىأرم ىلع نيملسملا ىنارهظ نيب
 هفقاومو ةيبرحلا لاعفأب رخافو ىدنلجلا نب دبع ىلع ريثكلا هدحو « غيلبلا هءانل

 ,باطخلامطاقم رثك افىناعلا ىدزالالطبلاالإ اهلاعفآديجمال ىنلاهلامعأرةيلوطبل
 مالسإلا ىمويلا رهتشا امك ةيلهاجلا ؤ دبعماق .لبقنم رهتشا دقل و.: لاقايف ناكو

 هسأر قوف راخنلاةبق ںرضي ناو ! ههادفأ تحت دجملا طاسب شرغي نأ عاطتساو
 نانم اريبدتو ايار نسحأ الطب الو . مزحأ وهالجر رآ مل هتناو ىفإو ! هماهو
 ءالخدلا ونيللسنملا ةدراطمو ى ءادعالاةلزانهو ث هب رض و هب رحىفايسال . ىدنلجلا

 هؤوض هيف ملظاو { هحابص هنم راغ موي ىف هلل هسفت بهو نمع _ هللاو _ وهو

 رورساأ رسو ء لوقلا اذهنم هنع هللا ىضر ركب ىبا هج و لللهتف ... هحابصمو

 رصقب لوقلاو . ديل ولا ابااي _ تلق ىذلا قوفو _ تلق امك وه : لاقو 4 عمس ام

 ىلإ كوب ىدناجلا نبا كلذ غلب املف ... هلضف نع رصقي فصولاو { هفصو نع

 , كنافاكم نع زجعي ىلام نإ : الئاق هيلا لسرأ و ميظع لامب تباث نب ناسح

 . رسيتام لبقاو . رسف ايف رذعاف

 : كي 2 ١ نه

 هياعامو . هتابثاو هتمأو . هتاقثو خيراتلا ةاور ىورب ايف _ ركي ابا نإ مم

 هءانثو ! مل هركش هنمض نامع لهأ ىلإ اباتك لسرأ _ نيخرؤاا خويش

 د۔۔يع هاخأو . ارنيج باتكلا ىف رقأو ث مهيف هتقثو . مهيلع

 لجو .! امهكاه ىوقو .امهدضع د۔۔شو امهديأو ء نامع كلم ىلع

 . سانلا نوئش حالصاو ، تاسسؤملاو قفارملا ةرادإو ث تاقدصلا ذخأ امهل

. قحلا قبرط ىلع موقلا مادقأب ذخأيو . ةايحلا كولس س ام لك ىف فرصتلاو



_ ٤٠ ١ 

 دفولا ةصاخو . امج ناح لهأ ركشو ... مالسإلا ةيتاذو " لدعلا جهنمو

 نيمركم نيمرتح نامع ىلإ ممعجرأو ، نيدناو ايندلا ىريخ هرفا؛ مهدوزو .. مهنم

 ةهدنقم , ةطوطخو ٤ ىرقنملا محازم نبال . نينص ةكرعم ( باتك ف ءاجو

 بحاص - ريثالا نبال « ةباغلا دسأ ه و ءىخإشلا . هقفلا لو هأر ديحوتلا

 : لماكلا

 هريسو هلزع مش . نامع ىلع ىرقلا لبج فأ ن ةمركع لمدتسا ركب ابأ نأ

 ىربطلا هطبضو ىقاهلقلا وأ _ ىناعلقلا ةنيذح ناع ىلع لمعتساو ' نلا ىلإ

 ءافلاو نيذل اب ىن انالا نيصحلا نب ةئادح : لاقف

 هلزع ٠ ركب فأ دعر ةفالخل ١ رمأ هنع هتا ىضر باطخلا نا رع لوآ الو

 . ىفةثلا صاعلا فأ ن؛ ن \ثع نإرحبااو نامح ىلع ىلوو 6 ةماعلا هالور نامع نع

 : لوقيف _ نامع ةيضق نع _ هتايرك ذو هتاركذم ىف خبراتلا لسرتسيو

 ركب وبأ هجو دقلف ، نامع لامعأ نم . ابد ةثداح ه تةو ركب ىأمايأفو

 هطبض ف نيخرؤملا ىر ت رثك ىذلا _ نصحملا 71 رأ ‘ نيصحلا نبةماذ>

 هل ناك و ص راصنالل افيلح ناكو . اهيلع ايلاو نامع ىلإ قراب نم رهد _

 . ةقدصاا ىلع طقف اريمأ ناك هلحل ىأ 4 مهفدصف ! ةراردر رسب

 : لطت نأ لبق اهسأز عطق

 .ظعا وملا ,باتك ىفممنم نودهتجملا هلوانتو ،نيخرؤما ضب هلرادت رخفو

 : ىرب رقملل , راثآلاو ططخلا ركذ ىن رابتعإلاو

 طةف مرنمةقدصلا ذخأب هرمأو ابد٫لهألا ةنيذح هجر !هللا همحر ركب ابأ نإ

ريغ اطخ هلامع ضعب لوانت ث مهقدديل مهف نب كلام نب ثراحلا دلو ىف راص املف



 - ١٤١_

 نيب ءاطمشاا اهسأرب لطت ةنتفلا تداكو ! ةقدصلا رمأ ىف مهنم ةأرما عم دوصقم

 كلام لآاي » : ةيلهاجلا ةوعدب ةأرملا هذهتدانت نأ دعبةصاخ « برعلا ءايحأ

 لكو اهئايحأ ىفو اهعوبر قوفو 0 ةريزجلا ل:ابقنيب ةدرلا رهأ رشةنانأدعبايسالو

 م سانأ ىلع ضبقو . مهيلع راغأو ثراحلا ىنب ىلإ ةفذح عراسو 4 اجاجف

 . هيف دهتجا ىلا دادنرإلا ىوعدب ى ارسق ةنيدملا ىلإ مهقاسو ى ارهق مهقن وأو

 راثف ٧ ةتفلا فاخو ،مهخارصو مهيدانتو مهحاصت و موقلا ىعادت نم هكردأو

 موقلا ءامعز نم امهو _ ىمامخلا دعس نب العملاو ، ىمليصلا كارع نب ةديبس

 ركبأ ىلإ اؤاجثيح٬ساناا نم دفو ىف ةنيدملا امدقو _ طبرااو لحلا امهيلإو

 مجحالو ءةلمئأ ديق هنع لقتنن ملانمالسإ ىلعان] : هتنا لوسر ةفيلخاي : مهلئاق لاقو

 لجع دفو ث نيد نث عجرن مو 2 ةعاط نم ادي عرت ملو . ةاكز عنمي و ةرعش

 كيلإ انانأو . انقانعأ ىلإ انيديأ طبرو ج انفاتكأ قثوأ و ى ةميذح كلماع انيلع

 . . ىرت امك

 ٠. هللا ءأش نأ برعل ب تعنصام كب عنصأ : ركب وبأ ل اةذ

 _ ىيداا كارع لنب ةعياسو ض ىمامخلا لدس نب الجا نإ : ةياور ف و

 دقو ا ةنيدملا امدق _ دقعااو لجا امهل و ‘ نامعب ابد لهأ ءامعز نم امهو

 ىضر باطخلا زب رع سانلا رأ ىلوتو ىلاعت هتنا همح ر قيدصلا 2 وبأ نام

 : _ لاق ايف _ دعس نب العملا لاقو . ابد لهأ ىسف هاماك۔ف ث هنع هنلا

 !هروط ىدانت _ نيصحلا نب وأ - نصح نب ةفيذح نإ ! نينمؤملا ريمأاي

 ممطب دو ماوقالا لذأو.ةلهاعملا ىف فسدلا مزلو ، هرمأو هثدح سانلا ىف مظعو

 كرتوءةقدصلا عنم و ع ةدرلاب مهمهتاوء ةناهملاو ةعضلاو 2 رسالاو رهقلا قاثو ىف

هتاةمحر هبلع _ ركب ىبأ مكفلس ىلإ مهقاسو نيملاعلا ب رهتناب رغكملاو ث نيدلا



 -۔١٤٢-

 . نيملسملا ةمينغ منا ىلع ٨ مهآ رمأو مهحابتساو ؛ نيرومقم ىراسأ

 دقلو « كب ىلوأ كب رغ فكو ث ةعس قحلا ىف نإ ... العماي : رمع لاقف

 ؛ عيفرلا فيرشلا عضوو ، عيضولا .فيعضاا عفرف . سانلا نيب مالسإلا ىوس
 هىرمأ لك ىطعأو . قدصلا قيرطو . ةداجلا نع داح رأ ! قحلا فلاخ اذإ

 . هرشو هرفخ نم « هط۔ة

 :ةيضقلاو ... رمع

 ىعاولا رصب و نمؤا هملقو. ةلداعلا هنمب ةضقلا لإ دادج نم رمع رظنر

 بولسأ ةباحصلا رابك ركنتسا نأ دعب ايسال _ ةمهلملا هتسارفو:فمصلملا هلقعو

 ‘ هرأر ضقن و ، قدصملا كح لطبأف ۔_ ابد لهأ عم ةفيذح هسرام ىذلا لماعتلا

 تاب نه مه اطعأ دقو .ب نىزذر٥م نيمركم _ نامع _ مهدالب لا ايابسلا درو

 امحازأ وأ {ةأطولا فذخو 2 مهبئاصم مهيلع نوهو ! مهرطاوخ هب رمجام لاملا

 ةروث وةييصب هوت راداو !ةفيذح لا ةوةب تفتلا مث 6 مهلهاوك رمهفاتك أ نع

 : _ ادبأ امهلثم ىلع رمع ىثرام فنعو بضغ ىف _ هل لاقو

 ايد وأ 3 هتيأت را اداهتجاوأ 7 هتنخ اعرش تلعفام تلعف كنأ ملعأ تك ول
 1 وط كتمامقل > ممتاماعو نيملسملا ءاهقف ىلإ رأ ‘ لا عوجرلا نود(; هلرأت

 ٠. اضاعبأو اعاضبأ كمتزم و .ءازجأو

 نه مهجورخو ٤ مهتدرو ، نامع لنهأ ىف اريثك اولواقت دق سانلا ناك و

 اباتم عدي مل اع ، ناممإلاو مالسالا ةباحرو ء نيدلا طابرو : ةديقعلا ةقبر
 ٠.٠٥ بآ وأ بئاتل إ'آن رأ

بتاثب 7 باطخلا نب رمع نينهؤملا ربمأ > ىناثلا ةفخلا توف اذكهو ٩



_ ١٤٣ 

 مهيمارهرءةئيندلا مضارغأ نيذجرمانيتومملا۔الؤه ىلع _ هرظن ب اصو ‘ هركف

 عوجرااو ! قحلا نه ةدرلاب ابد ةعاجو ! نامع لهأ ممما ا ىف ع ةثيبخلا ةنابجلا

 . ةديقعلا ىف دانعااو .. نيدلا ىف جاجللاو . رفكلا ىلإ

 : ب اهت او ب ارغتسإ

 ل.ة ‘اهر۔.۔ل ف ةدو.وه اهرب۔ة و ‘ اهدمه ق ةنتفاا ىلع رع ىضق ١ ذكهو

 . اهراتخ دادتما وأ ‘ اهرش ف>ز وأ ٠ اهررش رياطت وأ ‘ اهران لاعتشا

 دن ري فك 4؛ثهدو لوهدو . باجعتساو بارغتمسماىف _ لءاستال ىلإو

 ؟ ممههتجب ىفو ممخيلا هع وق و وأ .منم كلذ دعبتسأو ٠ نامع لهأ

 ؟ نيبغار ىتحال اونعذأو ! نيمئاط هتا اوهلمسأ دقو . نامع لهأ دتري فيك

 دقو_منعر ‘ مف ركب وبأ هلاقام هاك لادلا عمس دقو نامع لمأ دت رد فك

 مو اعوط متماسا كن ١ 6 نامع لها رشاعم : لاق ثح _ امن آ كلذ تنماما

 ك ريغ همغج امك ٥هو .تج م و ( رف اح الو فخ :حاس كب هت أ لوسر اط

 ؟ كاوس عم هتا ىلإ ةوعدلا ليهس ؤ اهنم ىناعىتاا قاشملا هوفلكت ملو ءبرعلا نم

 ناهرصنح " هوجرخأو { هودرطو ى هوذآ هب وذو هترم۔نع وهب راتأ ةكم لهأ نإف

 اوناكو . لاملاو راقع" هعه اوساقت و ع هو ريصن و هررزآ ى راصنالا نم لاجرب

 نامع لهااي متناو 9 لاحرتلاو لحلاف . دحاو لجر بلقىلعرء ةدحاو ادي هايإو

 ءاعد مكلا اعد مث ، لمش تتنتالو { محر ةعيطق الو ث ةعامج ةقرفب اوهرت مل

 مكركشو؛ةب وضع نب نزام ليلجلا ىباحصلا عم ! مكدلب نعو ث مكنع هثيدح و ايبط

 ؟ ةيمالسالا ةوعدلا لجا نم كلل اعفاو مكفقاوم ىلع اميظع اركش اعيمج نوملسملا



 -۔١٤٤-

 ىكحو ٨ ءايفوالا ءايمقتالا نامه لهأ عم ثيدحلا ىف لسرت۔ي ركب وبأ لعج و

 تاولص مكيلا ثعب مش : _ لاقايف _ لاقف «مههاجت اهنم ىنلا رسا لاحلامهنع

 مك اعدذإ هومتبجأف { حالسالو ع شيجالب ضاعلا نب ورمع هيلع همالسو هتا
 نإع لهأاي لضف ىأف 4 مكرمأ ذإ ه وهتعطأو . مكددع ةرثكو 6 مك راد دهب ىلع

 ةمايةلا موي ىلإ افرش مك افكو ؟ مكلعف نم فرشأ لعف ىأر ؟ كلضف نمرأ

 مالسلا هيلع هلسرأ ىذلا ىباحصلل _ مكيفو مكنع غزب هتنا لوسر هلاقام داعيملاو

 اهو كوبسام نامعلهأ تيتأ كنأ ول : هوبرضو هوبسف .. امرمال موف ل

 .كومركأو كباولهأ دق اوناك لب ى كوبرض

 نوخرؤا ١ كلذىورب ت _ آريثكو امئاد لوقةيهنء هلأ ىضر ركب وبأ ناكو

 ممولق دهاو ، قدصلا ل وق ىلع مهتنسلأ تبث مهللا : نايع لهأف خيراتلا هيعبو

 . قحلاو نامإلا قبرط ىلإ امئاد

 . .هقوطنمو ركب ف أر وظنم ق _ ةيمالسال ١ ةراضحلا دهم نامع ى كلت

 دادترالا ىوعد نيأف . اهل هتاداهشو . اهيلإ هناراشإو . اهب هناجرنت ىه هذهو

 نيتب \: _ اد٫أ ١ ولازينا و اواازام ‘ م ويلاىنح ةوبنلا دهع نم ناع لهأو ؛؟نذإ

 ؛ هلا ل وسر هيلعمهنمتنا ام ءادأ ىلع ءانمأءهفلا عممهدوهعل ءايفوأ ! مهمالسإ ىلع

 ىدلا ذاه نامع ى كلتو ٠ قحلاو عقاولا وه اذهر ‘ قدصلا روهد كلذ

 . لامآلا دقعهو , ةدثفالا ىوهمو . نيدلاو ةديقعلا ذالمو نبةيلاو

 ؟لالدلاا الإ قلا دحر اذاهو؟ لاحملا كلذو بذكلا اذه عم .دعب نذا اذاف

 اهلهأ و نايع نءعةثيبل ١ ةركاملا ةلوةلا هذه راوشم أدب نيأزهىردأتسلىرمعل و

؟ عقاولا و ةةقحلا داعأ نيبو .خيراتلا ةطر رخ قوف رايخالانيييطلا



 _- - ٤٠ ١

 : د ز ال ١ نم اه -.

 ىبأ ىلإ مهبسن لصتي نيذلا دزالا نم اعيمج نامع لها نا ظحالي و .. اذه

 . مالسلا ه۔اع دره هللا

 ملاع ىف ةعيفراا ةعينملا ةلزنملاو ث ةيماسلا ةناكملاو ، ىلعملا حدقلا دزالل و

 .. نامع عوبر نيب يسال . مالسإلاو ةبورداا

 _ نامع ضرأ ىف ةيبرعلا روذبلا ىقاا نم لوأ _ ناطحق نب برعي نأ ذإ

 _ ىبامسا ءىبطنب نايح نب ةبوضعنب كلاموأ_نزام كلذك و.دزالا نم

 دزالانم ةينعلا ةئيبلا هاةلأو قلع لوسرلا ىدي ىلع مالسإلا ىقلت نم لوأ

 هيلع ههالسو هلا تاولص لوسراا ةبحص ىلإ ساناا قبسأ ناك كلذكو . اضيأ

 . تابحاصو ى اباحصأ . نيب دزالا نيينعلا نم

 . ايركف , اهوغشتكاو . ملاعلا لهاجم اوداترا نيذلا داوراا مهنم ناك امك

 ا۔ل وشا.هلعو . ايجولونكتو 2 ايوغلو . . ايفارغج و..ايجولويج و . ايدئاقعو

 ... موحدلا هجو ىلع

 اودافأ و اوضفأ نيذلا ةرقابعلا ءاملعلا نه ذاذفالا لحاطفلا كلذك مهنمو

 . ريفولا ريثكساا ۔وثلا

 ؛ بوصغم لك ررحت مهقتاوع ىلع ارذخا نيذلا سواشألا ةداقلا مهنمو

 اب وهذوةئيج ايندلا تاحاسم عرذو . جاتحم لكةدعاسهو ، بو ركم لكصيلخت و

 عه رودتر 4 طوشلا لدكتسن ىتح " اهبناجب فوقولاو ث ةيناسنإلا رصانبذخالل

 . ناسنإلا ةريس. ماما قيرطلا حاسفا لجا نم و . ةايحلا ةيقرت ليبس ىف راوشملا

 خهاوشاا ءالؤه _ ةيبرعلا نيع ضرا ىف مهطاا العا نمو _ دزالا نهو

 اوضافا نيذلا .. ءايفوالا ءايقنالا . ءانمالا نودلا \ نيطالسلاو كوللا نم

مكلا بلاسا ىطاعتو , سانا تالماعم ىف طسقلا نيزاوملا اوعضو و 0 لدعلا



_ ١٤٦ 

 ركفلاب لذتشم لك ىلع مملضف تفرع دقو _ دزالاقحنف نذإو { ناطلسااو

 تافطع:هوي خي راتنارا وغأ ؤ.تاظحل ممعم فقي نأ ,يرع" لرصأتلاوء ىمالسإلا

 ةري,رك۔ااثادحالا يم و . ةداجلاذداحلا تاريغتملا ۔زيلاهد وأ- بويجر,وضاملا

 اهثياعي و اب.لع عمطيا ! نهزاا رمع نم ع ةتوافت. بقح ىلع اهورا:أ ىتلا ةريثملا

 . ةايحلا عم لمادتلا ىف ى مهقيرلطب بجعم وأ { مهكولسب نوتفم لك

 . هتاباشو هت انخيشو ! هبابشو مالسإلا خويش ىلع دزالا قح نم

 . اهتايدصو امنايبصو . اهتاهمأو ةبورعلا ءابآ ىلع دزالا قح نم

 عمو رامعالا عيج ىف _ ءاسنو الاجر _ اعم نيفنصلا ىلع دزألا قح نم

 . نانسازا فاتخ

 اودشتح نأو ٧ هب اوفتح نأو 2 هلاوغقي نأ ءالؤه لك ىلع دزالا قح نم

 . ارايكاو اريدقتو ءامالسو اميظعت !هبكوم ىف

 اهدبأ ىلإ ايندلا لزأ نه ةديدملا ةديدعلا رم؛اوطلا كلت دزالا نم ناكو

 عاديإلا وء غ وبنلاوةي رةيعلا تافاسهوأ تاحاس» قوفو « دجملا تاحاس ىلع _

 تدجن أوت۔.متأو٬ترساي و تنهايو «تبرغو ة ايحلامهب تقرش دقو راكتبإلاو

 . ةايحلا نوشو ايندلا روءأ ىف ،هاجتاو ىحنم لكف مه تراسو

 تالحر ربع { نامع ىف ممتهوهأو ممةهورأ ترقتساو ماشلا ىلإ مهضعب دقو

 { خيراتلل اهب لنك۔ت { طاوشأو تاريسهو ٨ جاوهأو ث جاوفاو ى تارجهو

 . هنالالدر هنارشؤم عيمجب ابعمفتوو

 نيبر بن بج ةين أب-ننالمكن:دبززب كلام نبثوغلانبا وه.. دزالاف

 . مالسا هلع هتنا ىن دوه نب ناطحق

 تأ رةت رمن ن كل) ام نو « كلا اه لسانت رصن نر( ارصن دزألا داوو

. ذاخفالاو نوطرلاو لئا,ةلا



١٤٧ 

 نامثع نب رصن نب نامثع وهو « نانع ىنب ةونش دزأ ه ةليبق لئابقلا كلت نم و

 نا كلاام نإ ثرالا ن! هتا ديع نب بعك ن! ثراحلا ن! بعك ن نارهز ن

 دزألا 7 رصأ ٠.

 لوأ . وسارلا بهو نب هللا دبع هيلإ بستني ىذلا ڵ بسار دزالا نمو

 ٠ هللأ لم ف نده اع اوجرخ نيذل ١ جراوخ أ

 وأ ٠ ىصحتالماوسفأو ‘ ىش ممأ _ كلذ لعل دزالا له تعرفت دقو

 امو ايقبرفأ ىفو 0 ةقرفتملا نادلبلا نه امجاإامو . ماشلاو قارعلا ىف ى ىصقتسن

 . صرصخلا هجو ىلع اهقرش ىنو

 جيلخلا ل ود اييسالو ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ ىف نيطالسلا و كولملا ممتيرذ نمو

 نيطالسو كولم نم بمشلا بكاركلااو ‘ بجنلا ةداسلا سخا , وأ ء تاذل اب و

 ٠ ن امع ف دمعمم وب

 . دوفولاو فويضلا ايلإ دفتل ضرالا نه عافي لكي رانلا دقوأ نم مهنمو

 ىفو ‘ ءارملا رهسع ‘ ىرا۔لاو ‘ نوهأ اتااو ‘ تاجاحلاو 6 تاقاناا ووذو

 ٠ ةريزجلا قامعأ

 مامطإل ‘ ىشاوملاو ماعنالا اهلع كرت و ‘ لهانملاو ‘ لزانملا ى: نه مجنمو

 .مهعاجتن او ‘ ممتحازو . مهف اض]إ ىلع مايقلاو ءاب رغلا ءاويإ و ٠ عئاجلا

 ناذلسلاو !ةلودلاو .كحلا راص _ تحضوأو 0 تفاسأ امك _ دزالا ىلإ و

 ضرالا هلا ثرينأ ىلإ هتا ةئيشم و _ اذه انموي ىتح ، نامع ىف كلملاو

. اهيلع نمو



 ۔ ١٤٨.

 . نامع نيطالسو كولم تناك مهف نب كلام دلو نف

 . راخف نم ىهاب و ي دجب نم مهيل إ خيراتلا هبنام لك حصو

 بوسحملا راطإلا ىف اهترود قلطتو , ةحيحص ةايحلا هكرح أدبت مهنمو

 اهعمو ، مهد وهع ىفو . دعب اييف مايالا لباق ىف « ترادو تكرحت امك ' بونكملاا

 ىفلكشتتو {ةق.ةلا اهادح ىلعوثنتو 0 عقاولا اهب ساقي _ ةفالمع ةخماش _

 . ةارحلا روص اهداعبأ نيب و ! اهراطإ
 تحص ام \ ناك ام مميرارذو ى ورمع نب سمش نب ةلوعم ه ءانبأ نم ناكو

 ىف اهتاقالضنإ عم مءاوتامو ، راخفلاو زعلا ىنئارط ىلع ةبئاولا دجملا تاوطخ هب

 نهو 0 ممكولمو نالهك ونب مهنم ناكو , راصتنالاو ةبلغلا ىلإ ةايحلا تاريس

 ديز نب ددأ نب ثرالا نب ورمع نب فوع نب سيقلا ؤرمأ موقلا ءالؤه كولم

 . ناطحق ن!؛ برعي ن! بجش نب بس ن! نالهك ن ديز نإ بيرغ نا

 ؛ دماعو { بسار . دزالا نب رصن نب كلام دعب _ دزالا لئابق نمو

 . حرقلا ةبكاو ونبو

 . جرعلا نايبظ وبأو 2 نزام ونبو 0 ميلس نب فخ مهلاجر نهو

 دبعو ، عفرلا ن؛ نجلاو « رعاشلا ةنيبهألا كلامو & ريهز نب بدنجو

 . ريخلا بدنج نب دماعو طنل قراشلا دبعو « فوعنب نمحرلا

 بعكنب كلاه مهنم و 0 ةفيطق ونبو { ركش ونبو ، بعك نب هللا دبع مهنمو

 بعك نب نارهذر { نارهز نب هنلا دبعو

 ؛ نونفلا رئاس عم ًأضيأو

 نالش نب هتنا ديع نب ىح نب ديبع نب دلولا ىرتحبلا ةدابع وبأ مهنمو

 لودبنب ىدجنب ةثراح ىلأ نب مشج نب ثراحلا نب رهم نب ةملس نب راج نبا

 ةمهلج نب ثوغلا نب نارمع نب لعث نب نامالس نب نينع نب فوع نب رتحب نبا
 . ر وهشملارعاشلا..برعي نب بجشي نب نالهكزب ديز نب ددأنب يبط نبا



_١٤٩- 

 رهدل اناك ىذلا ‘ ىبنتم ١ بيطلا وبأو ‘ ىي اطلا سرأ نإ بلح مامت وبأ مهنمو

 ٥هر اعش أ 3 ور نم

 نب دواد نب ناييلس نإ دمحأ نب ناميلس نب هتنا د.ع نب دحأ ءالعا وبأ مبنمو

 مقرأ نا 6 محسأ ن! رونأ نب ةع۔بر نب ، ثراحلا نب ةحيبر نب داهز نب رغلا

 دسأ نب هنلا ےن نب ة4ذج نب حيرش نب ورمع نب نافطغ نب ىدع نب نامعنلا نبا

 ىرعملا ىخوت ةعاذمق نب فاحلا نب نامع نب ناولح نب بلغت نب ةرو نبا

 . فوسليفاا مناشقملا رع ا.ثلا

 . ةرجملا راد مام) سنأ نب كل ام ماهال ١ مهنم و

 نب رعر 4 رضاح نا قانعو ؛ ورعع نب سمش : نيطالسلا مهتيرذ نمو

 . سم ن٫! نادحلا و:؛و ، رمع نب دهاولاو ء كلااه

 . ةونش سأر ناكو _ ف ادلا ناميلس نب: ةربص منم و

 نب نارهذ نب رصن نب ناهثع نب مناغ نب ورمع نب سمش نب ةلوده مهنمو

 هدلونه و ‘ دزالا لاإ رصن نا كل اه ل! هلل أ ل۔ع نا! بعك ن ثر احلا ن٫! بعك

 . هدلوو مهف نا كل ام دعي كا ١ راص ميل او ‘ اهت۔طالسو نامع كولم تناك

 اسفأ سانلا زعأ نه ناكو 4 ورهع نب سمش نب ةلوعم نب زه زعلا ديع مهنم و

 . سراف فاأ 4٥ ىبتسارو _ دجنب عضوم -- بايقاا نص ىذل ١ روو 1 اكلمو

 نم لسانت داف ! ةرفص ىأ 7 بامملا وب 4 ماعجش و دزالا ةداس نمو

 نب رحلا نب لثاو نب ورمع نب ؛ ىدنك نب حبص نب قارس نب ملاظ هدلو بلهملا

 . رمع نب نارمع نب دسأنب كيتلا

 صانوأ نإدعسو ؛بل اط يلأ نب ىلع هلاعد دةلف . اروصتم ارفاظبلهملالزيملو

همحالمهرا( ةكراعمرهمايأر ‘ هثرداحأو ‘ بلهملا رابخأو _ ءاعدلا باجتسم ناكو



_ ٥.٠ ١ 

 املنانتيو . رابخالا اهب ىلحتت .ررغو ررداهلك.هؤاهدر؛ هنايساهولبنو !تاسايسو

 ١ ءايحتسا ىلع اهبقري . اعك ار اعشاخ اهمامأ خيراتلا فقيو ث رايسلا و صاصقلا

 . ءابحو رفخ ىف اج وريو

 مهنمو ، تماصلا نب ةداع ممم و 4 نسملا كولم نم ةءاطخ ونب دزالا نمو

 راجأ ىذلا ىبلعشاا رجح نب رباج لبنح وبأ مهنمو ؛ سابعلا ىنب ءابقن دحا ةبطحق

 دمج مزءخأ ىأ نب مزسخأ مهنمو ڵ فرشالا نب بعك مهنمو ؛ سيقلا ؤرما

 . ىاطاا متاح

 مالسالاو ةلهاجلا ف

 نب نامعنلا دعب ةريحلا كلم ، ةصيبق نب ساي ةيلهاجلا ىف مريهاشم نمو
 . ب رحاا ةاهد نم دوي ناكو ، رتعص نب نتعم مهنمو ىرذملا

 بيطخ ناك و ى دامح نب رمع دبع مهنمو « رعاشلا ةحاور نب ةماسق مهنمو

 . اثيدح سانا عشتأو ؛جحذم

 هوبأو ةعبابتلا لوأ وهو . دادش نبشارلا . ءامدقلا مهكولم نم ناكو

 منغو لتقف ى سراف ضرأ ىلإ راسو . مجاعألا كولم ازغ _ ظاظلملا نب دادش

 . هل ل؛اطال الامو اريثك اقلخ رسأو

 هنبأ هعمو . برغملا ضرأ ازغ ىذلا شيارلا نب ةهربأ رانملا هذ مهنمو

 ٨ ةهربأ نب شيةيرف] هنبا نميلا ىلع هدعب فلختساو ء هشويج ةمدقم ىلع دبعا

 . ل.حارش نب داهدمهلا ح رش وذ رمالا كلم تام املف . دبعلا هنبإ هدعب كلمت مث

 هدعب تكلم ىناا سيقلب اهدلوأف. نجلا نم ةأرمأ جوزن - هنأب هلاقب _ ىنلا

 نه تيت وأو ه نآرقلا ىف كلذ ركذ درو امك _ نايلس هتنا ىبن تجوزتو

. » مظع شرع الو .ىش ك



 ١ ٥ ١_۔

 ٤ ل٬حارش نب و رمع نب معنلا رشان مهنمو

 لخدو ء رحباا لحاسو ، برغملا وحن راس ىذلا دادش نب ثراحلا مهنم و

 ! ناتسجسو سراف ضرا كلذىلإ هقيرط ناك و . نيصاا ىلإ هج وت مث ك قاردلا

 لها ازغ ىذلا بركيحم ههلو هدعب نهو « ىناثلا عبملا وهو ،ناسارخ لخد ىتح
 نب عبت نب صسالا - كلاثلا عبتلا ۔ىيجيو \ بركياك هديغح مش « مورلا

 قي رشت نم هدادجاو هؤابا هخاب ام هيزاغم ىف غلب ىذلا ىريحلا برك۔ِاک

 لخدو ث تاملظاا رح ىلإ راس مث ك ب وجلاو لامشلا ىف مهيلع دازو ، بيرغت و

 حنك ا نا دعب _ فئاطلا ىلإ ىضم و ى دعم دالب ديرب ج رخو ث سراف دالب

 _ هجتاو ، فيقثو نزاوه ىلإ هايارس لسراو _ دالبلا حتتفاو شويجلا

 بورحو !ةلصاوتم ةيلاتتم تالحر ىف ريخأ راس مث ء ةماميلا ىلإ _ هتريسم ىف
 اهعبتتو اهتقحالم نع خيراتل زجع _ ةدي۔ام ةدعب طارشاو ى ةي.هر ةسرش

 ىوذو اهفارشا ىلإ لسراو - برثي _ س ةنيدملا لخد ىتح _ امنع ةباتك۔ااو

 ... جرزخلاو سوالا نم اميف ىأراا

 ١ تيلب ١ نعلل :

 نيح ج ةروشملاو ىأرلا هل اصنخأو ، هاحصان جرزخلاو سرالا نإ مش

 تنأو _ كلثف « لبحو 4 عدخو « لتخ لهأ دوهيلا نإ ى نعللا تيبأ : هل اولاق

 نممظعأ كناشو ! روزاا لوق ل,ةي الو ، بقعلا ىلع لبةي ال _ لداعلا عبتلا

 برغت نأ عيطتسن ال كنأو ، لمجي ال ام ىلإ وأ ى عرستلا ىلإ كرمآ ريصي نأ

 . ةظوفحم اهنإف : ارلاق ؟ كلذ ملو : - بجعت ىف _ عبتلا لاق .. ى ةيرقلا هذه

 نامزلا رخآ ىف ج رخ , دمحأ ه هعس .مهارب]نب ليعامسإ ىنب نم ىن رجامم اهنإو

 هناكو , ةشهدلا هنذخأدقو عبتلاق .. _ هكم ىلإ اوراشأو _ ةيذثلا هذه نم

 دعب نم رمالا اذ۔ه نوكيس : هل اولاق ؟كلذ نوكي ىتم : _ نمز لجعتسي

ف ىره فداص هل۔ءل ل( عبتلا بلق ف مهمالك عقوف 7 ناهزأو نامرب كنمز



_ ١٥٢ 

 ..اهبارخو اهبرحىف هيأر نع فرصناو « ةنيدملا لهأ برح نع كسمأو ! هسفن

 راسو : لوةيف _ عبتلا اذه نع _ لهذملا ذاخالا هثيدح ىف خيراتلا رمتسيو

 _ رم اع ن هللأ دبع بعش هل ل اقب ىذلا _ بعشلا ف هع اطه بصنف هكم رحن عبن

 ةئايسحخم ون لكف رحن ٨ ابأ هك ماقأو ئ » ليخلا دايج , همس] ناكم هلبخ تناكو

 عابسلا اهشهنت مث 2 ريطلا اميلع عقتو ! مهتاجاح اهنم نوذخأي سانلاو ! ةندب

 .. ءاملا ىسمأو ! ليالا لبفأ اذإ

 ءاك مث ى عاطن الاب هاسكف ، تيا وسكمي هنأ همانم ىف عبتلا اذه ىأرو

 نم نيعا رصم هب ال لعجو . تيبل اب ف اطو ‘ نولا تارنح نمه ة اشوما دوربلا ر

 .. ةل اغلا ة:۔“علا نداعملا ردنأ نم ًاجالزمو ‘ بهذلا

 لسو هيلع هتا ىلص ىنلا ىهن : لاق _ ةفلتخم دين اسأب _ ةريره ىلأ نعو

 لوأ وهو 4 ملسأ دق هن اف دمت اوبسن ال, : لاقو ‘ ىريحلا دعسألا عب بس نع

 . » تبماا اسك نم

 ىلإ ،عبت نب نهاءم ىذ نب ناسح نف . اماد امئاق ةعباتلا كلم رمتساو

 ةعيلو ىلإ ، عبت نب دثرم ىلإ ، عبت نب بوثشم نب لالك دبع ىلإ ، عبت نبور

 نهاعم" ىذ نب ناسح نب رغصالا عبت ورمع نب ناسح ىلإ ، عبت ن دئرم نبا

 مدعب نم كلم مم ... ةنس نيسمخو ًاعبس هكلم ةدم تناكو ى دعسألا عبت نبا

 ىذلا ے زانش وذ ةعيثخ ه وه ؛ةعبابتلا نم الو , ةكلمملا لهأ نم سيل لجر

 وهو ، عبت دلو نم ساون وذ هلتق نأ ىلإ ، ةنس نيرشعو اعبس كلملا ىف رمتسا
 . . جوربلا ه ةروس ىف مركملا نآرقلا ىف هركذ درو ىذلا دو دخالا بحاص

 ىف ىراصنلا ةدابعل ةعيب ىنتبا ىذلا مرشالا ةهربأ رمأ نم ناك ام ناك مش

 ناو ث ةبعكلا ىف هتنا ةدابع نع جاحلا اب فرصيل ؛ نميلا ىلإ هكم نم قيرطا
 اورادأو ٧ آرمآ مهنيب اوتيبو ث مهمغأو برعلا كلذمهأف 0 اهيلإبرعلا جح لجي

۔ ,ىنانكااسملقلا» لاقف ، مرشالا ةهرأ هثدحاام لايح نوذختيايف ىأرلا حادقأ



١٥٣ 

 نومدقي نيذلا ىأ روهشلا ةأسن نم ناكو . مهامظعو بردل ةاهد نم وهو

 ءىسان ىنإ مهللا : لوةيو 4 ةبةحلا ةرمج دنع فقي ناك ذإ _ اهيف نورخؤيو

 تللحأ دق ىنإ مهللا « باسجأ الو باعأ الو ث اهعضاوم اهجضاوو ث روهشلا

 ...نابعشو بجر نيبجرلا ىف كلذك و . رخؤملا رغص تمرح و ، ني رغصلا دحأ

 نيجئافلا _ موقلل ىنانكلا سدقلا لاق : لوفأ « برعلا اهيأ هتنا مسإ ىلع اورغنإ

 انآ : _ نيجئاملا ١ درو ىنح راس مم .. اذه ةهربا رمأ مكيغكأو ، كلذ كيفك

 لباق نم كتعيبل نوجحيس ممناو 0 كيلع ىموق دفار انآ : هل لاق و { ةهرا ىلع

 شابحالا لغتشاو 0 ةشبحلا دبع موي ناك اذإ ىنح . همرك أو ةهربإ هب رسف

 امناطيح رذقأو . ةعيبلا ىف حلسو ىنانكساا سدقلا ليقأ . مهروخو مهيعالع .

 ةمركملا ةكم ىلإ اعجار لفق مث .

 هنذأتسي ىشاجنلا ىلإ ثعب مث ؛ بضغلا نوكسي ام دشا ةهرا كلذل بضغو

 ههدهيلتيباا ىلإ ريسملا مزتعاو ..، برعلا برح ىف نوعلا هدمتسيو ٨ قاسو

 ةميعتو ةثمتو ، ةدعو ددع ىف ، سارفاللاو ةليفلا مهمدقتت شويجلاو لفاحجلا

 ٠. اليق املثم نومءارلا را

 : ربح ءانبأ .

  

 ودا:ةو 2 ةك ردملا ىلت اوعاهت و ى مهيبا ةركب نع برحلا به انهو

 تيياا ىلإ ةهربا راس نتل ث ريمح رشعم اي : هتناو 2 : ريح تلاق و ى نيدمجتم

 . مكيلع هنا بضغ دتشا ، كلذ نع هوعنم ملو . هولتاقت ملو ، همده ديري مارحلا

 ؛ىريحلا عاقنالازبرفنوذاهيلعو 2 اهلابج نم ريمح تلزنف ... ب رعلا رئاس ىلعو

 ، تفشكناو , ريح تهزمناف 2 ديدش الاتق هولتاقو. ةهربا اوقل ىتح اوراسف

 ... اهلابجأب تقحلف

دعس نب براضم هيف هملكف ؛ ةهربا هب ىتأف ، رسأ ىتح رفن وذ تبثو



١٥٤ 

 نه دئاق وهو _ روقص نب دوسالا هجو ةهربا نإ مث ... هاقيتساف ؛ ىريخلا

 ليقع ىنب و « سيقب عقوأىتح راسف ى هيلإ دهعو 0 ةمامت نه _ هداوق {

 بالك نب بعك نب دلاخ اورسأ نميف اورسأو ..

 لهأ فاخأو . ىس نم باصأ ام ذخأف ، ةماهت مدق ىنج راس مث

 دوسالا ماقأو ليلد الإ ىبرع مهيف ريل ، دودلا نم مهلك هشيج ناكو . مرحلا

 .. عنصي امم ةهرأ ىلإ بنكو . ةماه

 ىدثلا بيبح نب ليفن هل عمج رفن اذمزه ام دعب _ ةهرأ راف

 تقحل و مهثختمزمناف .ًاديدشالاتق اولتتقاف . هعقاوف 2 هيلإ راسم ! اهلك معثخ

 , ىنةيقسا : ليفن هل لاقن . ةهربأ ىلإ هب ىتأف ، بيبح نب ليفن رسأو ث اهلابجب

 .. برتلا ضرأ ىف كلاد نك أ

 همظعت فيقث تناك ىذلا تيبلا ىلإ ىمتنا ىتح ليفن هب راسف ء ةهرأ ءاقبتساف

 . مرحلا نع هفرص كلذب دارأو " فئاطلاب

 عنصأ و ي ههدهاف . تدرأ ىذلا تيبلا اذه كنود « كلملا اجأ :ليغن لاقو

 ىذلا تيباا اذه سيا : ىغفقثلا ثيغم نب دردسم هل لاقف : تأش ام هباحصأب

 ... كرظتني هنود روصقم نب دوسالا نإو ؛ كمامأ ره لب : تدرأ

 ‘ مرحلا ىلإ ةهرءال اليلد فيقث ن. الجر ثيغم نب دوعسم ثعبو

 . ةماهت لهأ بولق ىف هرمأ مظعو 0 ةكم هدروأ ىنح 2 ىفقماا ليلدلا هعم راسف

 7 لالا قهارش اوةل ىح هنم اوبرهو

 : كتدهز مث ىنتبجعأ

 دبعل البإ اوذخأ دق _ ةنانك لاومأ نم اوبهن ايف شيجلا عئالط تناكو

"> مشاه نب بلطملا



_ ٥٥ ١ 

 كدنع له : لاف _ هل ًاقيدص ناكو ىريحلا رفن ىذ ىلع لخ دف « هلبإ در

 ؟ ىسوجب دنع ةلمح ىأو : رفن وذ لاقف ؟ ةهرأىلع اح لخدأ ةلح

 ؛ شيرق ديساذه ، حابر ابأ اي : هل لاقو ،ليفاا ست اس ًاسينأ رفن وذ ملكف

 ۔ كلملا ىلع هل نذأتساف. تيبلا اذه بحاصو

 : لاقو ةهربأ هب بجعأف : ةهربأ ىلع بلاطملا دبع هعم لخدأ و سين ألخدف

 . كتجاح لس

 . روص٤م نا دوسال ١ اهذخأ © ريعب ات:ام : لاف

 ؛ كنيد نود كلام ىل أ۔ت ال كنأ تننظ نيح ىنت.جعأ دقل : ةهربأ لاقف

 ؟ البإ ىه بلطت تنأر ‘ كزع رر « هن وجو ىذلا مكتيب مدهأ نأ ديرأ انأ

 ؛همحعو هدنس ًأبر هل ناف تمسلا امأو ا ىلب تيلط امإ : بلطم ١ هل۔ع لاقف

 .. لبإلا هيلع اودرف

 اوغراف ء هب مكل ةقاطال ام مك اتأ دق : لاقو : اشيرق بلطملا دبع ىنأو

 : لاقو { باياا ةقلع ذخآ مث . مكبر ىل

 5 امح ١ و.أم عنماف براي 6 ١ رم مل وجرأ ال براي

 3 اداع نم تميلا ودع نأ .. 5 امع نه حلفي ال برا.

 مدنأ ‘ ةلها مدقو 6 ةشيحلا ابعو ‘ ةكم لوخ دل آ۔مت و > ةهربأ حبصأ الف

 ؛ ادوع لزنإ : لوةي وهو ث ليفلا نذأب ذخأف ء ىمحشخلا بيبح نب ليفن

 ... هنك و هللا مرح ف كن ف . تج ثح نه دشار عجراو

 ... كرحتي لد ء ليفلا كربف

ىلإ هوهجوف 0 ماةف ‘ ليفلا اوب رض و ث ليجلا ددص ىتح ودر ليفن جرخو



 _ - ٥٦ ١

 . كرف ض تيا ىلإ . ومج وف ‘ دراف برغلا ىإ ٠ وهج وف ‘ كرف ؛ تسيلا

 . لفاا رحس ليغن ء كلملا اهمأ : - ليفلا سئاس _ سينأ حاسف

 . هرطأ : لاق

 .. ليغناي ... ليفن اي : نرحيصب اولعجف

 ةثالث رئاط لك عم ث فرطاضخلا لاثمأك ليبابأ ربط مهيلع هللا لسراو

 ن و رمغ ١ ك ذ ر ر \ك. ىسلا لاث.أ ‘ هراقنمو هذك ف 6 راجحأ

 ةراجحلا بصت ملف 2 ةراجحلا نم اهعم ام مهيلع تلسرأ ! موقلا تيشغ اماف

 . نيضيبالا نيب دوسالابيصتتناكف ، دو۔ااالإ

 ؛ امم:يب انآو ء نادوسأ برصأ دق : لاق لجرىن رمخأ : ةي رش نب ديبع لاق

 إ ذنن:ف ; 7 ادلا لإ ٢ وج ىلع رتف : خوفايإا ىلت عن ةرجحلاو ام,إل ١ ترظنف

 . ائيش ىري الف ' ضرالا

 . دحأ ممبجي ملف ليفن نع نولأسي اولعجو

 : انع كدالب تدعب

 ‘ اضيأ ةهربأ باصأو ‘ ق؛ رط لكف ن وطقاسقا نو دامعلا شابحالا جرخو

 عبص) طقس اماك و 6 هله ان طة.۔.ر تادجف > نميلا .ا»:م للأنامجوتم هب اوجرخف

 ٠ تامف ه۔اق ,ع رمن اف > خ ررغلا لثم رو ٤ ءادنص ا ومدق ىتح ‘ حد م٥د اهعتأ

 رخآل ١ وهكله نأثللي ملف ‘ .ةهربأ 7 موشكسي » مهيلع ةشحلا تكلف

 . .ةهربأ نب قرشم » هوخأ هماقم ماقف

 بركي ىدعم نب سيق نب ثراحلا نب نامعنلا ساو ! نزي ىذ نبا ناكو

سيق نب ورحنب لهسب ديز نب ملسأ نب رماعوهو ،نزي ىذنب فيس دبع نبا



_ ١ 2٧ 

 نب بيرغ نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش ديع نب مشج نب ةيواعمنبا

 مدق ىتح جرخ دق ناك ةدمب كلذ لبق نهو ، أبس نب عسيمملا نب نمأ نب ريهز

 لأ لاه م ؛تاونس ثالث رصيقلا هلط ‘ ة۔دشحل ١ ىلع ٥لهھ ة ٠ مورا رصق لع

 نبنامعنااىلع هدق ىتح ء هدنع نم جرخ كلذ نزي ىذ نبا فرع اماف ع ةينارصناا

 ىذ نبابهذو تاونس سخ لك ىف ةره رسك ىتأي نامعنلا ناكو ع ىمخالا رذنملا

 ك لبيدنقل اك 4 قاعم هج ات و هن اوها ف ىرسك ىلع `ا لخد ىتح ن امحناا عم نزي

 اماف { هناوبإ سأر ىف بهذ نم ةل۔اس ىف { ؤلؤالا و دجربزلا و توقايلاب دةتي

 اكشو هملك 1 7 املف 9 هسأر أطأط ناو.إل ١ ب , نه نزب وذ لخد

 . .مهتبراحم دنج مهيف ثعبي نأ هلأسو ء ةش.لا رمأ نم 4 م اه هيلإ

 . انع كدالب تددب : ىرسك هل لاف

 ؛توصلا اه بهذي امردقب ةدمع لامج رلا نس دي رن امم ا : نز ىذ نإ ١ هل لاةف

 . تاش ام لامج راار لمحل ١ نم لإ راصل ىدلي ىلإ ترص ول ىل اف

 .يأر ىرأو كتجاح ىف رظنأ : ى رك هل لاقف

 له ز اولأ 1 عضرو ‘ ٩اك ؤي نزا ىذ عم سلاج و ؤ هم احطب اعد مث

 ةر و=آلا دف : اهذخ : هنرو اسأ نم لجرل ل اقو ‘ نزا ىذ ب ١ ىدي نيب ماعطاا

 , ىرانلا عبص] عطقف ‘ نكسا اب نزا ىذ نب ١ 4 رغ , اهذخأيل هدر

 : نزي ىذ نباو ىرسك نيب

 نم هترضح تطةسدق هملكو ، ىرسك ىلع لخد نيح ۔ نزي ىذنا ناكو

 . ملكت مث ‘ ةرضحلا ذخأ ىتح ى رسك مالك عطقف ء هدي

 بجعأ تيأر ام ى لالخ ىثالث تلخد ذنم تلعف دق . ىرسك هل لاقف



- ١٥٨ - 

 .؟ نهاهر : نز» ىذ نبا لاق

 تأطأطو ٠ ءايساا ق به اذ ف ١ ويإو . ريصق لجر تناو تاخد : ىرسك لات

 كدي نم كت رضح تادقسف ىنتماك مش ‘ ناويإل ١ با وبا تلخد ناح ( كسار

 ىش اجط ىلع تلج مش 6 طق دحا ف اذه لعف امو 6 اهتذخا ىح ىمالك عمطن

 ؛ كنيكسب هعبصإ تعطقف { كيدي نيب نم ًائيش ذخأيل هدب ىترواسأ نم لجر دف

 .؟ اذه اف كلثم تأرام

 ء كنا و) نه مظع ١ ىمه ىم ىسار تأطأط . كلوق اما : نزي ىذ ن ا لاق

 سيل ورلك.ت ١ تنك امو اه ىمالك نإف ‘ ف رضح تذخا ىح كمالك ىدطق ام او

 الإ نول ا نه تجرخ ام ىقإف كترو اسأ نم لجر دي ىتطق اماو { ةرضحم ىعم

 ىفو ، ىعم سرا وهو وا ؛ هسرامأو مملا رقا فيكف . ماضأ نا ةفاخم

 دجنت نا كل ىغبذياه: اولاقف ى هباحصأ رواش مث ! همالك نم ىرسك بجعف

 كنوجس ىف نه جرخت نا الإ ىأرلا نم كل سيلو « ديعب هدلبو . لجرلا اذه

 اذه عم مهب هجوت مث ، ةلالاو ليخلاب مهب وةنو ! حالسلا مهيطعتو ، سرفلا نم

 لتق ناك اولتق نإو 0 تدرا ام ناك احتف اوحتف نإف { مورنا لاتقل لجرا
 كتكلم ىلع مهفاخت تنك موق

 هتكلمم لع مهفاخم ناك نع سرفلا نه هنوجسف ناكز. لك ىرسك جرخأف

 . لخلا ىلع مهلحو . ةلآلاو حالسلا مل دعاو لجر ةئامنامث اوناك و

 . ءالؤ۔۔ه ري۔۔غ 4 كد_۔_هبنا \ه ىدنع سيل : نز ىذ نبال لاقو

نب داز رخو هل لاةي_ه۔لع بغشت دق هل مع نبا مهملع ىلوو .هعم م هجوف



 ۔-_ _ ٩ ١٥

 ةرواسالا نم وهار ( ًامزاح الجر ن اكو ‘ روحأ مارم لسن نه 2 ى۔ ره

 ١ ايجاح طةسدق و « ةنس نورشع و ةث ام 4:م و ‘ نيمدقتم ٥ هملع ىلع .

 . ندع لحاسب مهك ارم تسرأ ىنح اوراسو ، نفس ىنامث ىلع مهلمحف

 مهدجنتسرو.ه.ودقب مهربخ : نميأا ىلإ نزي ىذ نبابتك ندع ىلإ اوجرخادلف

 . ريمح هراإتازنو ! مظع عمج ىف { ةدنك نه ،، نوكسو مهدجنأ نم لوأ ناكو

 . ةماشلاك مهيف سرفلا تراصو ! نميلا نم افلأ نيعبرأ ىف اهلابج نم ناذمهو

 . مسإلاب الإ نوفرديال

 : هكسام لذ و راحلا لذ

 كلذ هشحوأ ، نزي ىذ نبا عم راص نم ةرثك ىسوم نب داز رخ ىأر ادف

 .؟ىلإةجاح كب نظأال ىنإف ، ىنره أت ام : لاقف

 . اميج توآ وأ ًاحممج رفظن ح ىدحه٥ تن أ ل: : لاق

 . هلاق \ع داز رخ رسف

 ساناانه 4.ل ١ عمتجا امو 'نزا ىذ ن, ا ةنيلا كلم ةهربأ ن: قورسم عسو

 . لا:ةلل م راسو ض هراحصأ عمجف

 ناسرف هالوف 0 هل نبا ىلإ داذ رخ دمعو 0 اديدش الاتق اولتتقا اوةتلا املف

 عيم لتقف ؛ ٩نه جورخلا هنكم . عض ره ق راصن لستاقيل همهد و 0 ه احمصأ

 . ه,احصأ

 لاتقاادتشاو ليفلاللع قدرسم ناك و( سمشلا تح ىتحساناا تكطص او

 مل لاق برلا تيمح املف ‘ ءارمح ةتوقا, هفو ئ ج \ت قورسم سأر ىلع ناكو

 .؟ مكك۔ام باودلا ىأ ىلع ، نميلاو ريمح رشاعماي : داز رخ



_ ١٦١٠ 

 . ةعاس مهلتاقف « سرف ىلعل وحت : اولاق مث. ةعاس مهلتاقف : ليفلا لع : اولاق

 .هتمس ىلإ اوتمسإ 2 هكلم لذو ث رامحلا لذ : لاقف « لغب ىلع لوحت : اولاق مث

 ؛ اهيف عزف مث ، هس وق ذخاف ء ةريرح هبجاح طب ر دقو ى هيلع هرصب رةنسا اماف

 مهسلا للقتف « هيذيع نيب ىتلا ةتوقايلا ىلع مهسلا هباصأف ى مهسب اقدرسم ىمرو

 ءاوفدكمنافةشمحلا ىلع .يلا لهأ لمحو ث اعيرص رخو « هافق نم جرخىتح هسأر
 . رجش رأ رجح تحت ىقتخا نم لك اولتقو

 ممتكلمعتإب وو ؛نادمغ لزأ و { ءادنص لخدو ‘ نماانرزي ىذ ن؛ا كلهو

 . لب رط ثدح هلو

 نب ةعيمل نب حبضأ ىذ ، ىحبصالا حابصلا نب ةهربأ ء هدعب كلم ىنوت املف

 وهو احم نو برك ىدعم نب ديز نب فيك نب ريخلا كيرش نب دمحلا ةيبش

 رغصالا أبس ن ةعرز نب دادش نب ديز نب كلام نب حبصأ وذ رمع نب هللا دبع
 . أبس نب ريمح نب عسممفا نب ري۔هز نب بيرغ نب نطق ن: ثوغلا نب لئاو نبا

 نب دعم ىنبل ايحم ، ىأرلا نسح " ءاطعلا ليزج ؛ سيلا كولم ملحأ نم ناكو
 ٠ رهف ىنب ىلإ رئاص كلملا نأ . هالع ىف ىريو { ردقاو ملع اذ ناكو ! ناندع

 : لث اقلا رو

 )وهككلم ل وذ ١ ٥ رأ لملده ىلإ انأف ككلم نعريمح ٣ اربص

 . مالسإلاب هتنا ىنأ نأ ىلإ هن وئراوتي ريح ىف كلملا لزي مل و

 نه ةشيحلا كام مرشألا ةهرأ تنب ةناحر ‘ حابصا تنب ةهرأ مأ تناكو

ةهرأ ن دشر وأو ‘ نيمسي بل اطيا نبأللع عملتق ىنلاةهرأ نبرهشأ دلو



 ۔-١٦١ -

 ناك ةهرأ نب برك ىدع ه نب م نب رضنلار 0 ماشا اب هنامز ىف رح ديس ناك

 . بلطملا لع نإ سايملا ن ل۔حم 7 همأو ريحمادةم

 : نودفاوتي ةةل م٢لا و

 ةنا:كن٠ هتاديعنب لهذ نبديبع نب ج اح نب سقلا ؤرما 4 اضيأ دزال انهو

 نب ور دلوو ۔اهل اوبسن؛ بصخم ونب _ ةأرما مسا وهو _ ةنيدملا ونب مهنمو

 ىفوع نب ةنانك نبفوعنب دو دبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ءىرما

 . ةربو نب بلك نب روث نب ةريف ز نإ تاللا ديز نب ةرذع نب

 ىذلا ريهز نب رباج ىنب دج « ةريمس نب ليحارشش نب شايع نب لحفلا ممنم و

 اىزعلادبع نيثراحلا نب ورمع نب بياسلا نب دمح مم:هو ص بلهملا نب ديزي لتق

 . رذنملا وبأ هنباو ،دو دبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ءىرما ناا

 دمح ناكو « اهبانأو 2 امايأو ع برعلا ملعب امهنامز لهأ ملعأ نم اناكو

 ًاملاع ناكو ء ثهثألا نب دمع نب نمحرلا ديع دند .مج امجلاو ريضح نمب اساانب ا

 . برعلا مايأو . مح ركسلا نآرقلا ريسفتب

 بجاح دلو نب دراطع نب رارض ساب ترخشح : لاق هأ هنع ىور دقو

 غرمتي ذرج هنأك سلجملاب الجر تيأر ذإ هدنع انأ امنيبف . ةفوكلاب ةرارز نبا

 نإ : ىل لاقف , هتلأسف ؟ تنأ نمم © هلأسا : لاقف " هيلع رارض ىن زمغف 2 رحلا ىف

 ىتح ايم تبدنف ؛ بدنلا تأدتب اف « مي۔ى ىنب فرشأ ىنإف 2 ىنب۔ناف ًابسان تنك

 ىنامسا. هللاو : لاقو اسلاج ىوتساف ث ًامامه بلاغ دلوو : تلقف ى ايلاغ تنلب

 كاوبأ هيف كايس ىذلا مو.ا فرعأل ىنإ : هل تلقف ، راهن نم ةعاس الإ ىاوبأ

 تجرخف ؛ ةجاح ىف كثعب نبح : لاةف { ؟كلذ ناك موي ىأ فرعتأ 2 قد زرفلا

.اهايم ةيرق _ ناةهد قدزرف كنأكل هللاو : تلقف كل ةفشنم كيلعر ىسم



- ١٦٢ 

 . هلراو تدص : لاةف _ ليجلاب

 ممنهو ؛شاقر ونب منو { دلاخ نب مهارا ههساو « ةنيهج نب روث وبأ مهنمو

 ةره بحاص ملاس نب دمح ث مهنمو ؤ فوع نب راع ونب ةيلعو ةعيبرو كلام

 . بلك
 ٥: و ؤ ره اع ن! ةانم دد ز وا من و : ةه اولياا ن ناس> مئارعش ناو

 جررخ ١ نا سق هنوم٫.ا ن ! ةلاضف نا ةورف نا ةفلخ نا ة۔حر طهر جرزخلا

 ‘ دزال ا ىدع نب و رع نب بلك تنب منم و : ةركب نب رم اع نا ةانم داز وهو

 ف وعىنب و ءا رجحو ع ىكرالاو ايعك تدلوف ‘ رماع نب فوع دلو ىلع تملغو

 ٠ نوفرعي اهبو ؛ رماع نبا

 رابخالاب آ۔لاعةباسن ناكو 4 مشاه ني ديل ولاهساو ، ىلكلا شربالا مهنم

 دجس ه. ]ةفال۔۔ك ١ تدفأا.اف ‘ كالادبع نا ماش ًابحاص .ناكو ‘ كوللا ريسو

 : ماشه هل لاةف 2 لجس مل دهاش شر٨الاو ٠ هعم ناك نه لك دجممو ( ماشه

 ؟ د وجلا نه كمعنمام

 ؟ ًأيشام ىه مورلا تأ و دجسأ مل و : لاف

 ؟ىعم ريطت أترط نإف : ماشه لاقف

 .؟العاف كازأ:لاةف

 ؛هللار: معن : لاق

 ٠ د رجسلا باط نالا : ش ,الا لاق

 ةنا:كنب هللا دبع نب ريهز نب ىدع نب ةفايق نب ةيواعم نب ديزببلك نمو
 امأو ِ ملسي ماو ؛ مالسإلا كردأو 7 نيناث و 1٣ شاع ؛ فوع نب ركب ن! ١

. ؛هالسإ نسحر ملسأ دقفن ا



_ ١٦٣ 

 ناولحب بلعث نب ةربو نب ر نب ميسأ نب ةعجشم مهنمو ، نسح ونب مهنم و
 :لاةي و. نارح نب: ن اولح نب باغت نب ناتر نب مزح نب ريدح نب بسار ممنم و

 . فاحلا نب ور نب نالوخ نب ناولح نب دايز نب مزح مهنمو

 : اضيأ ممنهو

 ةشارأ مهنمو ، ىفاحلا نب ور نب ملسأ مهنم ناف٬ فاحلا نب ورم نوطب اما

 نب بعصم نب درلولا هماو « ىسوم نوعرف مهنمو ، ورمع نب ىلب نب ورمع نبا

 رايخ نم وهو ، كل ام همساو 9 ناهيتاا نب مثيهلا مهنهو ى ور نب ىلب نب ناراق

 بحام دوسالا نب دادقملا رع نمو . ورمع نب رج مهنمو ث ةباحصلا

 ىانم دبع نب ثيغم نب ثوغي دبع نب دوسالا فيلج . هتلت هللا لوسر

 ثوغي دبع نب دوسألا مسا هيلع بلغ نكاو ث و رمع هيبأ مم۔او ث ةرهز نبا

 نب ورمع نب بعك نب مشج بأ نإ ورمع نب ليه نب ةل.هأ رج نمو ث ىرهزلا

 طوخ نب ديزو ، دو دبع نب رماع نب ط وخ هدلو مس ا ىلع بلغ ى ارج نبنويحل

 كت وحلاو رضم زطب مهو ،يشج ىبأ تنب ةيوالا رهب نهو دو ديع نب رماع نبا

 مشج تنب ةي والا ' لاقيو ، ثيل نب ديز ن دهفو ، ورمع نب ملسأ نب ةبيتفو

 ؛ حصالا وهو ، فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهم و ‘ فاحلا نب بعك نبا

 هكي وح وء ىوحنلازادعس زب ليفلا ةبانع مهنم و : هرقفلا ديعس نب ديشر ةرممنمو

 زب ةبقع مهنهو رعاشلا نالجهاا نب هللا ديع نب دهن مهنمو . ورمع نب ملسأ نبا

 ؛ ىمرلا رثكي ناكو ى ةنيدملا ىلإ ههودق دعب ء ن ء ىبنلا بحاص © رماع

 ًأسوق نيعبس كرتو تامو ، ىهرلا لضف ىف خم هللا لوسر نم هعمس ثدل

 ءانخلاب بضغ ناكو:رصم ىلإ لوحتو .ةيواعم عم نيفص دهش و 2اهلابنو امماعجب

: ميذه دعس وهو ديز نب دعسو ى ورحع ني ملسأ نب دوس نب ديز نب دعسو
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 ؛و رمعنيملسأ نب ديز نب دعس نب لئاوو . هيلإ بسنف . ايشبحآدبع ميذهناك و
 ريرج هتوخإو { 4 هال ىمقدج ةعيبر ةرذع فارشأ نف ى حابر ن ةرذعو

 , ملسأ نب هيوحو ! ديز نب دهن وخأ حازرو ث ةعيبر نب دومحمو « ةعيبر نا

 ا نميلاب اوةحل ىتح اولجأف . اهتقو ىف ةعاضق نوطب نم رمثت أ اناك امهو

 اهومنل ةعاضق بحم ناك و _ ث بالك نب ىسق لاقف 0 مهدالب نم اردرشو

 ۔ هدنع مهئالالو ، محرلا نم حاذر نيبو هنيب الو اهداليب اهعانجاو

 : ارعش هبتاحي

 نيتنثإ ىف كتيحل دق ىناف ًاحاذر ىنع غلبم نم الأ

 ىنيبو وههنيب تقرف اك ديز نب دهن ىب ىف كتيحل

 مهقحلاف . ةرذع نب ةعافر جرخأ ىذلا وه 0 ىرذعاا ةعيبر نب حازرو

 زاجحلاىلو و . ةلماع لئابق قحلاو 0 ىجراخلا ملسأ نبا طهر مهو ! رذنشي ىنب

 در ىذلا وهو ، رصم ىل مهنم ةفث اط جرخأو ٨ رحبلا رئازج مهضعب نكس ىنح

 . بالك نب ىمف لإ تيبلا ةباجح

 : ١ و اذ ١ و ع

  

 . رحن ىح اذإ ناك هنال راحناا ىمسو { بيطخلا سوأ ن راحناا ةرذع نمو

 هناكم ركنأو هركننأف ةءابع ىف هيلع لخد دقو ةيواعم هآر نم لوأ ناكف

 ! كملكت ىتا ىه ةءابعلا تسيل : ةيواعمل لاف را۔حنلا كلذ ملع ادف

 . لأسي ملو ضهن مش . هلاح مظعو هعهس ثالف « ك.اك۔, ةءابعلا ىف نم نكاو

 : لوقي راحناا آشنأو { هنم لجأ الو ثرأ الجر تيأر ام ; ةيواعم لاقف

 . دمخلا قلح ىف فيسلا لصنك ىنإف ىللا نقرحت ىاوثأ كت ناف

. هقرافي ال ناك و ى ةيفسلا علخلا هبلع علخو ! ةبراعم هلإ نسحأف
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 أ نب زرك نب مرش>ح نب ةبده مهنمو رعاشلا ديز ن دايز ةرذع نمو

 . نهاكلا ةيح

 نب نايبظ نب ثراحلا نب ةيهق نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج ةرذع نمو

 ءةبده نب دعس زب ةرذع نب ريثك نب هللا دبع نب ةبظ نب مازح نب ةعيبر نب نج

 ورمع نإ دوملا نا ةلع نا راض تنب ةنيثب ىهو دمع تنب ةنيثيل قشاعلا

 . ةعيبر نب ريرج نب بحال نب ثراحلا نبا

 ىهو _ هةثع ةدش نم تام دقو « ءارفخبحاصمازح نب ةورع ممنم و

 ةغعو مهتفل ةعاس قشول اب مهنم 7 ةحلا ةقداص « قاشدلا ةريثك ةل۔۔ق

 . نلامجو مجناسل

 نب ىلع تةب ةنيكس تيب بابب فقو ةرذع نم الجر نأ اورك ذ دقو

 هتيقس اذإ : ةنيكس تلاقف . اهمدخ ضعب ىقستساف ، بلاط ىأ نب ىلع نب نيسحلا

 ربخأ املف ، اولام اوةشع اذإ موق نم انأ : لاقف 2 هلاسف ث هتليبق نع هلأساف

 . ةرذع ىن٫؛ نم وه نذإ : تلاق كلذب ةنيكس

 دوس نب ديز نب دعس نب نامالس ث ىاجلا نب ورمع نوطب نم مهنمو
 .ورمعب ملسأ نب دوس نبديز نب ورمع نب ةمهلج مهنمو ، ورمع نب ملسأ نبا

 حابصودوسوكلامو ، ورمعب ملسأ نب دوس نب ديز نب دهن ل:ايق ممنم و
 ٠ مشغو ةعبر و لمحو 7 ‘ برعيو رهاعو ةلظن:> و ةمل رجو

 : بلعثلاو رمنلاو بذلا ونب

 رهنلاو بذلا ونب مهنمو « ىواحلاو ةعيدو و مشغ ةعاضق ن وطب نهو

 نب نالوج نب باع نب ةربو نب عيضو ناحرس و دهفو ، بلعثااو بدلاو
‘ در وف و ةبسارر ةالصمو ةانمدبعو > دمحولاو د ربااو ‘ فاحلا ن:؛ ن ادمع
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 دادشو ‘ ثرل لا ميذه و : ل.ةو ‘ دب ز نا ميذهو { لدعم نل ة۔ط رو ممنهر

 . ريح ن الام 7 ةعاضق نيا

 ءًآر۔ء وة رهم ريح ني كلام نب ىالا نب ورمع نب ناديح دلو نم ناكو
 .ةدانج وءاحالاو كرغ۔طلاو ! نامعناا و. ديزيو ايب ر و٬آديرغو آدج ورمعداوف

 ، ةرهم نب ىرطمص ةرهم هدلوو « ناديحو ل آب لئابقلا هذه تيمس ليقو
 ءارمقلاو رمقلا ىرمالا دلوف 2 ريدلاو معدانو ىرمالا . رفن ةثالث ىرطمص دلوف

 غاصر ة اهل ل اة. ةب ر مهدلب و » م اير ونو رمقلا ل اي نف ‘ ىكسملار ىلصملاو

 ٠ 4ِ ن ودنتمع ‘ نامع ةيحانب نصح لبج ملو ‘ نامء رح لح اس بناج لع

 ٠ ن اوضر : هل لاقيو ٠ ماير ىنم لد فرعب

 محوسااو تد رسح رودل ١ لث ايق نمو ( حرم ونو تإ رمح ونو رهقلا نر

 . ىرمم نب ىرطمص نب ليدلا نب تب ريمح نب رتخو

 روث ىأ طهو نب ةسامش نب ةلبت ونب نيدثاانف . نيدملا و ناشرك رتخ دلوف

 مح لاقيو ث ةلين نب ليج نب ةنانك نب دمحم نب ورمع وهو ! راعشالا بحاص

 اهأن > نوبيراتولا مهو ٠ واولا 2 راتو ون فت نهر 6 فصق ونب

 . ريح نب عسيمهلا دلو نف ٠ واولا حتفب راتو

 ، ىدهعلاو ثإمااو ث رافعلا ةرهم نب ىرطمص نب ورمع دا:إ لئابق صو

 : ةرهم لئابق هذهف ، ةرهم مهو ، احرقلاو رقنلاو بشلاو ةيدبعلا بسن مهلاو

 اهلوط ةريزج ىهو ء ةرهم نم لئابقلا عيمج نم ىرطقس ةربزجب ليقو
 , ربنعلا اهيلإ طقسيو . ريثك لخن اهو { ىرطقساا ربصلا اهبو ، خسرف ةئامثالث

 ىرطقساا امتإو ، بضغ ث ىرطقس اي ؛ ىرهملل ليق اذاف . نيوخالا مذ ايو

! ةرهم نب رهقلا بسن ىف اولخدف مور دالوأ نم اهب اوناك نيذلا موراا
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 ممنأ كلذو ، ىراصن اوناك لتاقم فالآ ةريشع اهو ى اهب نوفورعم مو

 تربع ىتح كلذب اورمعف رصيق اهب مهجرخأ مورلا دلب نم اموق نأ نوركذي

 نم مورلا ند ىلع نابهر مه اوناكو " ةريزجلا ىلعو مهلع ت لنف ك ةرهم مل

 اهيف اوناك نم اولتقف \ توه رضحو ةرهم نه ةارشاا اهتاخد مش ڵ ةز ارعنلا

 ؛ لاقيو ! ناديح نب ةربم نب ىرهالا نب رمقلا نب ماير ىنب نه مش . ةرهم نهو

 ريناا نب رينم ممم ناك ' ناديح ن ةرمه نب ىرمأ ن ىرطمص نب حرم ن ماير

 ىمرضح نب ىت نب تلص نب ديمع نب بهو نب رواس نب كلملا دبع نبا

 . اير نبا

 ؟ اذام و .. ةدبابت

 نيلا كام نال ةعبابتلا اوس اغإو 2 ةعب يتنا ىلإ مهيسن ىهتني اعيمج ءالؤهو

 اديج اهكيلم نف « أبم ضرأب كلهو . تومرضح ضرأب كلم { نيكسم ناك

 وهو ؛ ثراحلا عبت نيدلباا كلهنم لوأو 2 هايإ نيدلبلا لهأ ع ابقال . اعبت ىمس

 نب ظاظلملا نب دادش نب ثراحلا هعساو { كالمالا كلم { هل لاقيو 2 شيارلا

 نب نطق نب ثوغاا نب لئاو نب سمش دبع نب رارضاا نب سفأ ىد نب ورمع

 . ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريح نب عس۔ههلا نب رر

 . ريح نب لئاو نب سمش دبع نب دابع نب لاله ني ديزي مجنمو

 وذ وهو ' عبت نب ناسح مهنمو ‘ بركيك مهنم ، نانيا ريمح ةعبابت نمو

 ‘ عالك وذ مهنمو 6 ةمةلع ( هل لاقيو . ليحار نامقيف وذ ممنهو ث نهاعم

 نزي ىذ نب فيس ؛:راو . رماعهعسا و ء نزي وذ ممنمو ‘ رغصالا ريح همساو

 نب ةعامس هفساو رغصالا أبس هنا و ، زيعر وذ مم:٠رو ؤ 7 كيرمشنبا

 ساون وذ ممنهو 4 لامش ونب ريح نوطب نمو { لهس نب ديز نب بعك

. ةيشخ لتاق
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 ةريحلا نكس دزألا تناكو .. مخ و دزالا نيب ةفصأنف قارعلا كلم امأو

 ناذ ؛ ءالؤه نه ةرم م ث ءالؤه نم نولمعتسي ةره ناكو . دلبلا كواه نونب و

 تكساهتبلغ اممتي اف « ىرخالا ىلعنيتليبةلا ىدحإ اولنلس مجاعألا لبح برطضا

 ىدزاللا حاضولا وهو ؛ شرالا ةعذج ىلع اوعمتجاو . قارملا كاه افص ىنح

 نب سايإ مهرخآ ناك ىتح قاردلا كلم ىبرع لرأ وهو ى ءابزلا بحام

 . ىلاطلا ةصيبق

 ، حيلس ىلع ا وبلغتف «ناسغ مهلع تلزن ىتح حيلس)ناك دقلفماشا كنم امأو

 ناكو . مالسإلا ىقأ ىنح اكلم نيثالث نم وحت مهف بو 6 ناسغ اهنكنه و

 . مهيالا نب ةلبج مهكولم رخآ

 ميهاانب دمحم ديح وبأممنم و ك عفام نب بعك وهو . رابحألا بعك ممنهو

 ةفخ { حافساا عاب نم لوآ وهو 2 لالخلا ةلس ىال ادئاق ناكر 2 ىدنقرهلا

 ١ . ةلس ٦ نه

 . ريسغة!ا بحاص { ثدحملا عفان نب مامه نب قازرلا دبع ممي'اوه نهو

 ى ليح رش دلو نه رفحب نب نامعنلا همساو ، ىريمحا فرتدملا مهئارعش نهو

 . ادحأ حدم ادق 2 ءاجهلا ريثك ناكو « ىريمحلا لفون نب ىح رعاشلا مهنمو

 ىري+ا ديساا هدلو نه و . رعاشلا ع رغه نب ةعببر نب دايز ن ديزي مهنمو

 ىعيشاا

 , ىملسو ..اجأ نيب

 اهرك ذف خيراتلا باطيف ، كانهو انههدلو راشتناو دزالا نب ىطرابخأ امأ

 : هتاور ةنساأ ىلع لوقي و

 تراصف . ءاي اه وباقف ، واولا هلصأو { واط نم ىط ءانب لصأ . ليلخلا لاق

نم لوأ هفال ايط ىمس امنإ ، ىلكلا لاقو . ىوط اهيف لصالا ناكو . ةلإةث ءاي
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 اهوطأ ربا تن:وط 2 كلا ذكو . ًابط هب وطأ ءىشاا تو وط : لاغ ‘ لحارا !ىرط

 نا مس نب نالهك نإ ددأ ن! ةمملج ىط مساو 6 ىولطلا ت .مم اهو ٠ ةزاجحلار

 ٠ ناط>ة ن ! برا ن ! ب جمشإ

 فيضب لزندق في رطهللاةب نميلاب ددأ ني ةمملج وهو _ ىطناك: لاق

 كن وخاب تلزن ىنإ : فيضلا لاقف " همحطأ امددب انيل ءاقسو هلزنأو . همرك اف

 .انرلو امعط ! هنم بيطأ انبل طق تأر الو ث هلثم تب رشام ًانبل ىن وقسف .ءالؤه

 . ةوغر الو 3 اهل مسد ال اهتدج وف مكنابلأ تفذو

 . ؟ىرت كلذ ملو : ىط هل لاةف

 .سمشلا قرمشم مهم انغأومهلب إ نوحرسي ىداولا العأىف مال :فيضلالاق

 بطو ؛اهفالحأ ردت و ءاهنابلأ وفصت و ءاهت وجن نسحتف .اهقانع أ سمشلا برضتف

 أ رو>رم۔آو 6 ررض اهرابدتساو اهلابةتسال اهدولج ىقنت و . اهنبل معط

 ىب رةتساو 2 اهاعرمعفتني الف ءاهفاطعأىف دوعت ىتحسممشلا اهر:دتستفكيشاوم

 موي تاذ سلاج ىط امنيهو . ةعساولا حاربلا ضرالا هذه ىف هدالوأ نيب ماقملا

 .رافعزب دوسألا هل لاقي . رماع نب سي دج اياقب نهلج .:لبفأ ذإ ٥ هدلو هعمو

 نه اوجرخأ ؟ قاب آ نم ىثاريمو ىتمورأو ىدالب مكلخدأ نم : ىلعا لاقف

 اهانلخد دقو . اندالب دالباا : ىط لا۔_ةف .. تلعفو .. كب تاعف الإو , ىدالب

 . كاذ دعب اهتيعداف تئج مش دالبلا ءالع تنأ تيلخت لب 3 دحأ اهيف امو

 مل اه مك۔تيرأ و . لبعافالا مكب تلعف الإو ث امهنم نج رختل : ىسيدجلا لاقف

 ... آدبأ اورت

 ... ةذرابملل ادعوم و الجأ انل ب رضاذ : ىط هل لاق

. كنم ركم نع لت اق : ةجراخ نب بدنجل ىط لاق مش
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 ةاو " ال ؟ لا_ةةالىنبإ ضرعت و ى كيني كرتتأ : . بدنج مأ ه تلاقف

 . لعفي ال

 قحتسي ال نمم هريغ نود هتفرشو ي كلذب هتصصخ ا:إ . كح و : ىط لاق

 . . . فرشلا اذه

 تبأ الف . بيطلاو ماعطلاو سيحلا هل راتختو . ًابدنج بح ىط ناكو

 كنود ث ورمع اي :لاقو ، ىط نب ثوغلا نب ورمع ه_:بإ ىط رمأ ،همأ هيلع
 ... هلتاقف لجرلا

 ىلع راد مركأ رادلا اذه 2 ىنب اي ، ثوغلا نب ورع هنبال اضيأ ىط لاق ث

 . ض رال ا هج و

 ... . رش اهيف بدنج دلول ن وكي الآ ىلع الإ لعفأ نل : ور لاق

 . كل كلذ : ىط لاق

 , 7 قرتخم هدجوف 3 ىسيدجلا بلط ىف ثوغلا نب ورحع ىضمو

 ىهو . ماظع لاصن هل ، ديدح باشنو . ديدش سوق هعمو ىسيدجلا لبقأو

 . ةيرافغلا 2 اهل لاةيناا

 .كيقبأ تممش نإ و ، ك تيمر تئش نإو ، كتعرام تئش نإ : ..... ناف

 . ىلإ بحأ عارصلا : ورمع لاق

 . اسوق كعم ىرأ : ىسيدجلا لاق

 . نآلا اهرسك ال ىناف : ورمع لاق

 حفس لاا ىوهأف اهدر ءاش ىتمو 4 املعج ءاش ىتم ورمع سوق ناكو

. اهرسك هنأ ىسيدجلا نظف ؛ لبج



_ ١٧١ - 

 ؛«هبرب أموي رب نه ه ; لاقو ، ههج وب ىسيدجلا ضرتعا ةيناث اهبكر ادف
 الثم تبهذف

 ٠ نيصن ٥لدمسج دفو غ 43هاه قزهرو 6 هبلق قلنف ٠ ورمع هامرو

 كردق تلمج دةل ... .آ : س هسةنب دوجي رو _ ىسيدجلا دوسأل ١ لاقف

 . راوغملا س رافلا ىط نا ١ كنآ تامجو { ورمع ي

 يواغاا رادقأ لمجت ال ىحو ‘ قي ىح ٠ دوسأ ا٫ اهذح : ورمع هل ل اف

 . .. ىط « رغ ىقرش : لوةي لعج و { هموةلح ىف دوسالا حور تجردشعحتو

 ... تام ىنح تاهلكاا هذه ددري لظو ... ىط ... ىط

 امسو ‘ نيليجلاب نيحلا كلذ ذنمىط ماقأو ك ثولخلا ن!؛ ورحءع هنع ف رأ او

 ... نيلبجلا ىط دلو رارق راصو ..امهيلإ اونأمطأ و .امج اولزنف ,ىمل۔و . اجأ,

 : نزام موق مهنإ
  

 ىط ن؛ ثوغلا ! نيلجر ددأ نب ىط دلو دقلف ، ددأ نب ىط بسن ىنأب انهو

 ىؤل نب ةماسإ ىؤل دلوو ٨ يؤل و ارط نب ثوغلا دلوف ، ىطنب ةرطف و « اذه

 ! مزخو ، لعثو 2 ناهبن همسإو { نادوسأ ثوغلا نب ورمع دلوو ث ثوفلا نبا

 دعس نه لسانت ىط دالوأ رمثك أو ، كانهو انه اولسانت و « ةنحو ث نالونو

 ةرطف نب دعس دلوف ، ىط لئابق رثك أ تقرفت ةمورالا هذه نم و 2 ةرطف نبا

 ةجراخ نب بدنج دلو نهو ؛ ةرمضو ًآبدنج ةجراخ دلوو ي دعس نب ةجراخ

 ةليدج و ؤ ىط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب بدنج ونب مهدو 0 ةليدج ونب

 ... ن وف ردي اهب مهو ... احرج ممأ هذه

 ؛مهنوطب نهو ي ثوغلا نب ورهع نب ناهبن ونب ، ىط نب ثوغلا لئابق نمو

د ونع نب رقحب ونبو « لعث نبورمع نب سيأس ونب و ، لعث نب ورمع نبىنه ونب
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 اضيأ مهو ث ناهين نب دعس نب فاطخ ونب و ، له: نب نامالس نب زينع نبا

 سراشالابرعلا نطوم و « لاجراا نم رارحالا عنصمو ى لاطبالا تبنم ( نامي

 ! ربكالا بالا ىلإ بسنلا روهمج نأ ريغ ى دج ةريثك ىط ذاخفأ نإو 0 اذه

 نب ثوغلا نب ورءع نب نا دوسأ ؛ ناهبن ىنب نف ! ناهبن نب ددأ نب ىط د رهو

 سراف ث ىماطاا لهلهم نب ليخلا ديز لئان كلذك مهنمو « ناهبن نب لئان نب ىلع

 ؛فنكم ايأ ه ىنكي ناك و . ةفاك برعلا سراف وهو « امتاراغ بع اصو ! ىط

 ههرك أ نمدحأ وهو ..ريخلا دي زءهامسف 2 قلي ىنلا ىلع دفوو ث مالسإلا كردا و

 .. هعوجر ىف تامو . هل اعدو هءادر هل طسبو 4 هي هنا لوسر

 دعس نب ةهاطخ ونب مهنم و ى رعاشلا باتع ن ثرح { اضيأ ناهبن ىنب نمو

 نه لوأ ث ليلجلا ىباحصلا ةبوضع نب نزام ، مهنمو 2 نامعب مهو 2 نامبن نا

 . ليامس لهأ نم وهو . ى هموق دنع هب رشبو { مالسإلا لمح

 نه رسيالاو نالا بناجلا ىلع عقت ء نامع ةنطلسب ةنيدم هذه ليامسو

 غلبيو ، ليامس ةلافسو . ليامس ةيالع نم ةنيدملا هذه نوكتت « ليامس ىداو

 ىلع عقي ىذلا اهنصح ث ةيضرا تلا اهملاعم مهأو ى ابيرقت لايمأ ةتس وحن اهلوط

 ىورت ىتا ليخنلا عراز ةروهشم ةنيدملا هذهو ! ليامس ىداول ن«الا ءىطادلا

 لوأعمو ، قرشمل وأ دنع ل هللا لوسر ىلع اذه نزام مدندقل و . . جالفالاب

 اعدو 2 هيديىلع ملسأو "نامع ضرأ ىلع هيلات هب ءيضت و مالسإلا هقرشي ءوض

 .. حالفلاو حاجنلاو ةكربلاو ريخلاب اعيج نامع لهالو & ىرلا هل

 : باحصالا نم اضيأو
 .۔۔۔۔۔۔۔

 اوررو ٠ مالسإل ١ اوكردأ نيذل ١ راصنألا نه نأ ‘ انخ رات قةخلاقوثوملا نه

  

 اوعبتاو ٠ حاورالاو لاومالاب هعم اودهاجو . خز هلا لوسر نع ثردحلا

. ربلاو ريخلا ىلإ امئاد نيقباسلا ماركلا ةقلامعلا دزألا نم ريثك حالملا ليبس
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 ىد . ةليدج ىا نوفرعي ةب رام ونب : طةفلاثملا ل.هسىلع مم:ه ركذت و

 . جرزخ ا نإ مشج نب بضع نب ةثر وح ديعن!؛ بملح نب كلام تب ‘ مهمأ

 ىررو ٤‘ ىأ ىتمأ أرقا , : لاق هنأ ٠ ملسو هملع هترأ ىلص ٤ ى ١ نع ىرزر

 كيلع ضرعأ» و 6 نآرقلا كيلع أرقا» . . . نيترم ، ملسو هيلع هتنا ىلص هنع

 ؛نآرقلا

 : ممنمو

 كاامزب ورمعب ةيواعم نب ديز نب ديع نب سيق نب سنأ نب ذاعم نب ىبأ

 ؛ نيديهمش ةيواعم رنب موي التفو { آدحأ و آردي ذاعم نب سفآ هيخأ عه دهش

 ... ىلاعت هلل أ اهمحر

 . ىراصنالا ةرامع نب أ مهنمو

 نإ سقلا ءىرما نب عف ار نب دع نب كامس نب ريضح ن دمأ من ور

 . جرزخل ١ نب ثراحلا ب مشج نب لمشال ١ ديع نب داز

 ىأ نب ىلع عم نيفص دهشو ردب دهش ، ىراصنالا ةبلع: نب ديسأ مهنمو

 . بلاط

 ورمع نب ةثراح نب فوع نب راع نب ردبلا نب عوبري نب ديسأ : مهنمو

 ههاملا موا لافو » آد_ حأ دهش ‘ ىدعالا ىراصنألا ةدع ا ن' جررزل ١ نإ ١

 ٠ اديهش

 ثراحلا نب ةثراح نب ةعزجب نب مشج نب ورمع نب ةدعاس نب ديسأ : مهنمو

 ١ ١نصارى  4ةمدخ ودأ هرخأو و٥ « إدح ا دش ٠ ةمثخ نإ لمس ع رو .

نب ليدب نب ورمع نب ديز نب ىدع نب عفار نب ربط نب دسأ : ممم ر



 ۔-٤٧١۔

 رابك نم هوأ ناك و ث ىكراحلا كلام ن ورمع ن جرزخلا ب ثراحلا ن ةثراح

 : لسو هبلع هثا ىلص ىبنلا نع ةمطخ ىنب ىلوم ء دوسالا نيا هنع ىور , ةباحملاا
 . ... اهف لصيلف ءابق قأ نم ه

 كلاهنب ديز نب ديبع نب ثراحلا نب دلاخ نب ةعيبر ني ةداتق نب سنأ : مهنمو

 . اديهش دحأ موي لقو ى آردب دهش ، ىرامنالا سوالا نب كلام نب فوع نب

 لضافأ نم ناكو . سنأ ء هل لاقيو . ىراصنألا ةداتق ن سنأ : مهنمو

 . هقفأ و 3 ممفأو ملعأو ةراحملا

 موي لتق ى ىلهشالا ىراصنألا ورمع نبكيتع نب سيردأ نب سنأ : مهنمو
 . هلتقف ! مهسب _ همالسا لبق ديلولا ن دلاخ هامر . اديهش قدنملا

 ورمع نب ةيواعم نب دبز نب دابع نب سيق نب ذاعم نب سنأ : مهنمو

 :لوقي قحس] نباف ى همساف فلتخاو 0 اردب دهش { ىرامتالا راجنلا كلام نبا

 سوأ هيف لتق هنال { ةيواعم رثب موي لتق هنأو 2 هبسل مانت ىلإ ذاعم نب هللا دبع

 لوسر عم اهلك دهاشملاو { قدنخلاو ارد, دمش: دمحم نب هلل ادبع لاقو ! ذاعم نبا

 . نامثع ةفالخ ىف تامو هقب هللا

 , راجنلا ىراصنالا ديز نب مضمض نب رضنلا نب كلام نب رنأ : مهنو

 . آم هللا لوسرمداخ

 ىئراحلا ريهظ نب سنأ : مهنمو ، ىريشةلا كلام نب سنأ : مهنمو

 . ىراصنالا

 ىوبنلا ثيدحلاو ةعي رشلا ملعف ارح ناك . ىحصلا كلام نب سنأ ممنمو

 ُ اان] ىقابلاو . اروكذ نوعبسو ةيأ امث منم 6 ادلو نون \م هل دلو هنإ ‘ لاقيو

٠ ورمع مأ ىنكت ةيأ اثلاو , ةصفح ىمسن نهادحإ
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 ب سرأ ‘ مجن و ‘ مازح ن رذنم ن ىراصنألا تراث ِ سرأ : من و

 تماصلا ني سرأ : مهنهو « كلام نب هنا ديبع نب ثرالانبهتبا دبع نب .!وخ

 ديز نب مقرالا ن سرأ ممنمو ‘ مغ ن ةي,ادث نب سيآ ن مزحأ ن سيننا

 ما;٨د ‘ مشج نب داز ن رو رهع ن ىطنق ن س وأ ممم و ٠ ن امع;اا ن سإف نبا

 . لمشالا ديع ىنب نمه 4 ذاعم 7 سايإ مهنمو خ ىراصنألا هك اناا ن سرأ

 ؟ ريخ ىلإ كل دأ له

  

 هنأ : دإبل ن دومحم نع ىلهشالا ذاعم نب نحرلادبع نع قحسا نبا ركذو

 سايإ مريف ث لهشالا دبع ىنب نه ةيتف هعمو . هكم عفار نب شيجلا ونأ مدن ام

 . هللا لوسر مم حمس جرزخلا نه هموق ىلع شيرق نه فاحلا سمتلي ذاعم نا

 : اولاق ...« ؟ هل متثج ام ريخ ىلإ مكلدأ لهو : لاقف كيهل سبح ىف مهان اف ! ز

 م وعدأ , دابعلا ىلع هتا نيمأ . هتنا لوسر انأ .:لاق . ؟ هلا لوسر اي كاذ امو

 ...نآرقلا ىلع لزنأ مش . ائيش هب اوك رشي الو ى هنلا اودبعي نأ

 ريخ اذه ى سأب ال ه : لاقو ث نآرةلا مهلع الت و ى مالسإلا مل رك ذ م

 . ثيدحل ١ م امت ىلإ ؟ ٠. ه مشج ام

 ؛ نملا نه لجر وه : قحسأ نب الاق 4 مشج ن داز نب سايإ : مهنم و

 وه اذه سايإ ننور.ع : ماشه نبا لاقو . ادحاو اردب دهش . راصنالا فرلح

 . سايإنب ةقر و و ء سايإ نب عيبرلا وخأ

 ىراجنااىدع نا سايا ‘ ممه و ؤ ىراجناا ىرامنال ١ ةقرو ن! س آ : منو

 هك افلا ديزي نب دعسأ , مهنمو 2 ديهش دحأ موي لتق ، كل ام نب ورمع ىنب نم
 نب دحأ ممم ر ‘ ىدعاسلا ىراصتالا عوبري نا دعسأ ٠ ممنهو 6 ىراصنألا

ىرادنالا فذح ن ل۔مس ن دعسأ 7 ممنهو ث ةياحثنب ناد۔۔ع نن ىدع ن نازر
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 ؤرما ( مهنم و « ىرا دصنالا ة رحب ن دعسأ 4 مهنم و 6 ةرارز نب لدسأ 4 ممم و

 ضرأب ريحباا حتف دمش و ‘ . اورو ‘ ةيحص هل » رع ااا ىدنكلا سباع ن سيقاا

 ىرر (( ةبحص 4) و ى هر أ دع ا٫أ ىنك۔.و ' ىع ارلا ىشح ن ةمأ ‘ من ر كنفلا

 , و © هءخا ن!ا و ؛ ى . لكالا ىف دحاو ثيدح هل و « همخأ نبا وهو { نمحرلا ديع ن ىللا هنت

 ؛ىراصنالاريمح نب دب رأ مهنمو ث ةيواءهنب زيرك نب سنأ نب ثعشالا مهنمو

 ؛ ىنادمحلا دحأ { مهنمو 0 نوجلا نب مئك أ ممم و ث لامج نب ضيبأ ! مهو

 مهنمو ، ىدع نب ثارح نب بذاع نب ءارملا مهنم و ،كلام نب ءاربلا ء مهنمو

 ؛ورمع نب ريشب مجاه و ، كلام نب ةيلعث نب دعس نب ريشب مهنمو 2 ءاربلا نه رشب

 نب ليدب ى مبمو { ىقراخحلا ريب { ممنمو { ىر اصنالا هنلا دبع نب ريشب { مم:هو

 ! ىقزاا ؟ & مهنم و . ىمرادلا ج مهنهو ث رب نب ميمت ؛ مهنمو 6 ءاقرو

 . ور ن: تب اث . مهنمو ، لازه نب تباث "مهنمو عزجلا نب تباث " مهنمو

 ! ديز نب تباث ممنهو 0 ب۔مص نإ تب اث مهنمو ث ءاسنخ نب تباث مهنمو

 ! رماع نب تباث ث مهن. و ى ةعيبر نب تياث مهنمو ، سيق نب تباث 0 مهنم و

 ورمع نب ىفاث نب ىدع نب منغ نب تباث { مهنمو ١ كاحضلا نب تباث ، مهنمو
 . ديبع نب ورغ نب ةباعث ى مهنمو ، ىراصنالا ةملس نب بعك نب منغزيا

 ن دلاخ ب ري اج ‘ ممه و ‘ ناإيدناا ن هللأ د ,ء , رباج ‘ منو

 ا ريمع نب م اج . ممنمو ض ن اينم نب راج 4 ممنهو ؤ لمشألا ديع ن دوعسم

 ن ريح 6 ممةمو ‘ ةثراح 7 نب باتع نب ةثراح نا ملاظ ن راج ‘ ممنهو

 .ىدزال ا كلااه نب ةدانج « ممنهو ، ىرادصنالا نايفس نب ةدانج مهنم و ' سايإ

 نب ةيمعث نب ةثرع نب ورهع نب جاجحلا مهنمو {نامعنلا نب ةثراح 2 مهنمو
. راجناا نزام ن م نب ر رمت نل لرذبم نب .اذخ



 ‘ هطقسأن ‘ راذلا مول ناورم برض ىذلا ورد اذه و رمع نب جاج لاو

 . لقعي ال وهو ، هالوم صفح وبأ هلمحو

 ىوع نب كلام نب ديز نب ة۔يمأ نب كيتع نب ورمع نب بطاح 2 مهنمو
 قحسإ نبا هركذي ملو ! آردب دهش ، ش رامن نبكلام نب فوع نب ورمع نبا

 نب كلام . ناحلم مسإو ، ناحلم نب مزح نب مزاح مهنمو . نيرديا ىف

 , ىراصنالا راجناا كلام نب ميغ نب رماع نب بدنج نب مازح نب ديز نب دلاخ

 عم ةبواعه ركب موي لتقو ى ادحأ دمش و 2 ناحاه نب ميلس هبخأ عم ردب دهش

 . لةطلا نإ رم \ع هلت 4 ورمع نب رذنا

 : بابحلا راشأ اذهب

  

 رماع نب بدنج نب مازح نب ديز نب مازح نب رذنملا نب بابحلا مهنمو

 نب مازح نب ديز نب مازح نب رذنملا نب بابحلا :ليقو . كلاه نب منغ نبا
 ىكبو ! حصالا وهو ؛ ىملسالا ىراصنالا ةلس نب بعك نب منغ نب بعك

 ؛ هريغو ؛ىدقاولالاق اذكه . ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو 2 آردب دهش ث رمع ابأ

 : هل لاقب ناك هنع ةملس ةياور ىفو 2 قحس] نبا الإ نييرديلا ىف هركذ ماكو

 ردب ء!. ىلع لزي نأ غلك هنا لوسر ىلع راشأ ىذلا وهو ءكىأراا وذ»

 . موقلا ءاقلل

 : لا۔ةف ‘ نت هلل أ لوسر ىلع مالسلا ه۔اع لا رجج لزنف : ص ا۔ع نبا لان

 . بابحلا هو راشأ ام ىأرلا

 مو؛ل ااا رر م ) هلل ١ لوسر عم اهلك ده اه ١ و قدنخ ١ و آدحأ دمشو

٠ ريمأ مكنمو \ ريمأ انم ‘ بجرملا اهةيذغ ر ٠ ككحملا اهليذج \;أ : ةفقلا
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 . هنع هللا ىضر . باطخلا نب رمع ةفالخ ىف بابحلا تامو

 شيبح : لوةي نم مهنمو ، ةعيبر نب ذةنم نب دلاخ نب شيبح : مهنمو

 ىنكي و ، ب»ك ىنب دحأ . وعكلاىعازخلا ةعيبر ن ذقنم نب فيلخ نب دلاخ نبا

 2 دلاخ تأب ةكتاع اهمساو . ة۔ءازخلا دبعم مأ ثيدح بحاصرهو ،رخم ابأ

 ةعيبرنب ذقنم نب فيلخ نب دلاخ ونب : اولاق مهسا نمو ى دلاخنب دلبوخ اهوخأو

 . ةعازخ وبأ وهو ء ورمع نب ةشدبح نب مازح نب شيبح نب مرصأ نبا

 لوسر دهع ىلع ملسأ ،ىري حا ةيحط نب بشوح . مهنمو
 ملسالا لهأ قفتاو 4 ي 6 ىبلا ىلع مدق هنأ : ليقو ث ي 0 هنا

 ملظ ىذ نب بشوح ىلإ بتك ى قلي هللا لوسر نأ ! ربخلاب ةفرعملاو ريسلاب

 زوريفو .عالكلا وذو وه نواعتي : ىلجبلاريرجعم هيلإ هثعبو ,اباتك اذهىريحلا

 . باذكلا ىسفعلا دوسالا لتق ىلع مهعاطأ نمو ث ىديدلا

 ناك نمو امهو 9 نيع وبتم اههم وق ىف نيسيئر عالك۔اا وذو بشوح ناكو

 .هكرعملا ىف اعيمج اولتقو . ةي واعم عم نيفص برم اماقدق نميلا نم امهعبتدق

 ىلع مدق _ ءاخلاو ‘ ءاملاو ‘ جلاب هف لاقي و _ ىدنكلا سيدفحلا !ممنمد

 ىلإ اعفارت و ى هضرأ ىف ثعشألا ع زان ىذلا وهو { ةدنك دف و ىف 4 ت ٨ ىبلا

 ٠ ت ٤ ىبنا ا

 نه ىراجنلا ىراصنالا ب ويآ نب ةبلعث زب باك أ نب ديز نب دلاخ مهنمر

 ن! ورمع نب دعس تقب دنه همأو 2 هتينك تبلغ ! راجنلا نب كلام نب منغ ىنب
 جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب كلام نب سيقلا ءىرما

‘ هل هتلا لوسر لزن هيلعو ث دها۔شملا رئاسو !ردب و ةبقعلا دهش ى رإكآلا
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 ض ةن۔اا كات ىف هدجسم ىنإ ىح هدنعلزي لف .ةكم نه ارجاهه ةنيدملا مدقنيح

 . ري.ت نب بهم نيب و هنر ىخآف اهيل { انر لمتن ١ ش ‘ هنك اسم ىنب ر

 كلام نب ريبقاا ءىرما نب كل ام نب ريهذ ىبأ نب ديز نب ةجراخ مم:٠.د

 . ىراصنالا جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب زعالا
 وه نفدو ٧ ديهش دحأ موي لتقو 2 آردب و ةبقعاا دهش « زعالا ىنبب نوفرعيو

 ركسب ىبال رهص ث ةباحصلا رابك نم ناكو دحاو ربق ىف عبرلا نب درسو

 ! راصنالاو نيرجاهملا نيب ى خي ىبنلا ىخآ نيح ث ه۔:ع هتنا ىضر ى قيدصلا

 .تاياور ف ترا ١ دعب ملكت 1 وه ةجراخ نب دهز هنراو

 : ردبو موي ىلع ان ارغأ

  

  

 ةرشععضب ح رجف ادحأ موي حامرلا هتذخأدقريهزىبأنب ةجراخ نأ ركذو

 اذه : لاقو ى هب لثهو 5 هيلع زمجأف هفرعف ث ةيمأ نب ناوغص هب رفف احرج

 ىحجلافلخ نب ة.ءأ ناكو ، فاخ نبةيمأ هابآءىنعي ، ردبمويىلع ات رغأىنلا وه

 . ردب موي هعم لتق ىلع هنباو ، ىلع ايأ ىنكي زاوفص دلاو

 ضرم امل !ملت ؛ هلا لوسر نأ هنأ ،هدلاونعهثيدحو نابقع نب ةجراخمهنم و

 برك ال » زب ىبنا لاقف ، ىبأ برك أو : لوقت ةمطاف عمسف ث قرعي هآرف

 . م ولا دعب كيبأ ىلع

 بعك نب ماز> نب ديز نب حوا نب ورمع نب ةمصلا نب شارخ مهنمو
 دحأ حرج و { دحأو . ردب دهش ؛ ىملسلا ىراصنلا ةملس نب بعك نب منغنبا

 لضفلا نب ةيمأ نب شارخ مهنمو ، نيروكذملا ةامرلا نم ناكو ث احرج رشع
 ىذلا وهر ! ةيبيدحلا ماع . غ . هلا لوسر عم دهش ىذلا ىعازخلا ىبعكسلا

, ةيبيدحلا ف كانه غلم ث هتا لوسر رعش قلح
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 مهنمو 0 ةيواعم ةفالخ ىف شارخ ىفوت و٬ شارخ ن هتا دع هنبا هنع ىور

 ىجرزخلا ىراصنالا ىترزاا قيرزنب رماع نب ورمع نب نالجملانب كلام نب عفار
 ةيناثلاو والاةبقعلا دهش ث ىردب وهوءاضيأةعافر ابأ ىنكيو ه كلام ايآ ىنكب و

 ةيناثلا فقحسا نيا هركذيو 2 باهش نبا نعةبةع نب وسره هرك ذامف اردبدهشو
 . نيبةعب اسيل امهنأ الإ هيدلو عفار ب دالخر ى عفار نب ةعافر مهف ركذو

 :نيعبسلاو .. رشع ىنال او ٠. ةتلا لحأ

 نب عفار : لوة. رمج ن٫ دحلا دمع نب دعص تعمس ي ريهز 7 دحأ لات

 . اد.,ث دحأم وب لتق نيعبسلا دحأو رشع ىنال ادحأر ) ءا.ةناا ةمسا ذ>أكل \ه

 ءابقنلا ةتسلا ى رمه نبا لاق ء كلام ابأ ىنكي كلام نب عفار : ىدقاولا لاقو

 اذكه ، منغ نب ةيلعث نب ديز نب د!وس نب ثراحلا نب عفار مهنمر { اولتق مهلك
 عفار دهش 4 ةيملعث نب دي.ز نب دوسالا وه « ةراح نبا لاقو ث ىدفاولا لاق

 نك , هتلا لوسر عم اهلك دهاشملاو 0 قدنخلاو 2 ادحاو اردب اذه ثراحلا نبا

 ىف ىفوتو . ىجراخلا ىثراحلا ىراصنلا مشج ن! جيرج نا عفار مع ن:ا وهو

 . نافع نب نامثع ةفالخ

 نب ديزي نب ور نب ديز نب ىدع نب عفار نب جيرج نب عفار مهنمو

 عفار مأو ، ور نبا نع ىور 4 جيدخ أ ض ليقو 0 هنلا دبع ابأىنكيو , مشج

 . ىراصنالا ةضايب نب ةيمأ نب ىدع نب رماع نب نانس نب دوعسم تنب ةميلح

 هدر ىذلا وه اذه جيرج نب عفارو ،ىدع نب عفار ىب رهظمو ريبظ خأ ناوهو

 , اهدمشف . دجأ موي هزاجأو . هرغصتسا هتال ردب موي 6 ر , هللا لوسر

 لوسر هل لاقف . دحأ موي مهس هباصأو . اهلك دهاشملا رثكاو ء قدنخلا دهشو
 كلملادبع نهذ ىف هتاحارج تضفتناو . . ةمايقلا موي كل دهشأ انأ » : جيم 2 هنا
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 ىدقاولالاقو ! هنس نين امثو تنبا ور « نيعبس و عبرأ ةنس ، تاف ناررهنبا

 . نيعبس و عبرا ةنم لوأ ف تام

 ڵ ديز نب بئاسااو , ديل نب رمع نباو دوحص نب هنع ىور 2 رمع و أ لاق

 ‘ ىهشلاو ءاطعر دهامجب ءالؤه نرد نيمواتلا نم هنع ىورو 6 ريمض نب دمسأر

 . بلاط ىبأ نب ىلع عم نيفص دهشو ث عفار نب ةعافر نب ةبابع نباو

 ىوع نب منغ نب ملاس نب كلام نب ةبلعث نب ديزي ني ورمع نب ةعافر مهنمو
 !دحأ موي لتقو ارد, دهشو 0 ةبقعلا ةحير دہش . ىدسلا ىرامنا ١ جرزخل انب ١

 . ديلولا ابآ ء ىنكيو

 قيدز نب رماع نب ورمع نب نالجعلا كلام نب عفار نب ةعافر ممنمو

 اردب دهش {ذاعم ابأ ىنكيو «لولسنييأ تاب كل ام مأ همآ . قرزلا ء ىراصنألا

 ء عفار نب كلاه هرخأ هعمو 4 لز هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو 2 ادح او

 لوأ ىف ىفوتو ى نيفصو لخلا موي بلاط ٦ نب ىلع عم عقار نب ةعافر دهشو

 . ةدواعم ةرامإ

 كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديز نب ريبز نب رذنملا دبع نب ةعافر مهنمو

 فوع نب ورع ىنب نه ؛ ىراصنالا ةبابل وبأ ى فوعنب ورمع نب فوع نبا
 ٨ هتينكب رومشه وهو !دهاشلا رئاسو اردب و ةبقحلا دهش : ىسرألا كلام نبا

 ن: جرزخلا نب رفظ نب بعك نب داوس نب رهانن نب ديز نب ةعافر مهنمو

 ىذلا وهو : نامعنلا نب ةداتق نزعىورىرذغط!' ىراصنالاس وأ نب كلاه نب ورمع

ىنا ف كل رنف ‘ ك هلر أ لوسر ىلإ اوعزانتف ٤ 4۔: أ ونب هم ادطو هحالس قرس
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 ناك نم بجي ال هللا نإ مهسفنأ نوناتخ نيذلا نع لداجت الو, : هيبأ

 . _ اميثأ اناوخ

 هيبأ عم ادحأ دهش { ىرمعملا ىراصنالا ىثراحلا رشهم نب ةعافر مهنمو

 ىراصنالا ناذول نب ةيمأ نب منغ نب رمع نب سايإ نب عيبر ممنمو ! رثبم

 ىلع رغصتسا نعم ناكو ءىرمعملا ىراصنالا ةثراح نب ديز مهنمو ا ادحأ دهش

 ديعسوبأ و ةثراح نب ديزناكو «فوع نب ورمع ىنب نم وهو 4 دحأ موي داهجلا

 اورغصتسا نمم ةبتع نب دعسو « مقرأ نب ديزو " بزاع نب هاربلاو 2 ىردملا

 ١ دح أ مر ٠

 : تلق { :لاق. ةثراح نب دم زىنثدح :لاف هتاا ديبع نب ةحلط نب ىم وم نع

 ؟ كيلع ىلصن فكف : كيلعملسن فيك انملع دق ; هتنا لوسراب

 تكراب ارك ء دمحم لآ ىلعوء دمم ىلع كراب مهللا ! اولوقو ىلعاونص ه : لاق

 . ى ديجب ديح كن] 4 مهارا لآىلعو ميهاربا ىلع

 : مال غ اي كن ذأ تفو

 ةيلعت نب رعألا كلام نب نامعنلا نب سيق ني ديز نب مقرأ نب ديز مهنم و

 افالتخا هتينك ىف فلتخاو { جرزخلا نب ثراحلا ىنب نم ىجرزخلا ىراصنلا

 . اريثك

لوسر حم ازغ هنأ : هوجو نم هنع انن ورو { ىدع نب ميملاو ىدقارلا لاق
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 نامس ةنس هتافو تناكو { نيبفوك۔اا ىف دعي وهو 0 ةوزع ةرشع عست ٠ رماس ! هترا

 لولس نب هللا دبع نع « ت ى هلل الوسرلعف ر ىنلا وهاذهم ةرأ نب ديز ر ؛نيتسو

 نب هتنا دبع هبذكف 2 لذآلا امنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نل ه : هلوق

 ! ديز ىلإ رمعو ركسب وبأ رداسبتف . مقرالا نب ديذ قيدصت هتا لزنأف ث ىبأ

 . اهدعب ءىشإ هرداب ال رمع 1 . رك۔ و و) ١ ق.سف { هن ا رثإ

 كنذأ تفر ه ٠٥ : لاقو ؛‘ مقرأ ن ن لا هز نذأب ذخأف . ةلي ى ک ذلا 77

 { هريغو رهعم ةياورنم و ؛ نسحلا ريست نم و { حل ر= نب اريسفت نه 4 مالغ اي

 عممقرأ نب ديز دهشو ...كوبت ليقو " قلطصملا ىنب ةوزغ ؤ كلذ ناكو : ليق
 . ةباحماا ةصاخ ىف دودعم وهو ، نيفص بلاط ىبأ نب ىلع

 قحسإ وبأ مهنم { ةعامجو { مفرأ نب ديز نع ىور ء ةثراح نب ديز مهنمو

 نب ديز مهنمو . راصنالا ىلوم ةزح وبآو 0 طب رقاا بعك نب دحمو 0 ىعيبسلا

 , جحلافؤعبرم نبا اناتأ : نابيش نب ديزي لاق ةثراح ىنب نه ىراصنالا عبرم

 ثرإ ىلع مكسناف ى مكرعاشم ىلعاون وك ه:لاقف» : هقلع ث هتنا لوسر ىناتأ ،لاقف

 . «مالسااهيلع ء ےهاربإ ثرا نم

 : اضيأ ىش>حو هلت

 نامعنانب ليمطلا : ليقو 2 ءاسنخ نب نامعنلا نب كلام نب ليغطلا مهنمو

 حرجو { ادحأو اردب و ةبقعاا دهش ز ةميلس ىنب نه ىملسااىراصنالا ءاسذخ نبا

 هلاء اديهش لتقو ؤ قدنحلا دهش ىتح شاعو ، احرج نيثالثو ادحاو
 ىمسي لجر هيمسو « زييردبلا ىف ةبقع نب سره هركذو ‘ برح ن.وثحو
 ؟ دمتسا امهيأ " ملعأ هتاف { ليفطاا
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 بعك نب رمع بعك ىأ مساو ،بعك ىبأ نب كلام نب بعك مهنمو

 نبديزي نب ةدوس نب دسأ نب دحس ن؛بعكنبةملس نب بعك نب منغ نب داوس نبا

 ديز تفب ىليل همأ {\ نمحرلا ديع ابأ ىنكي ، ىسلا ىرادنالا جرزخلا نب مشج

 . آردب هدوهش ىف فاتخاو ث ةيناملا ةبقعلا دهش ، ةملس ىئب نم ةبلعث نبا

 ن ٤ ى ااا ىراصنألا ةدورسم نب ورحم نإ! دابع نب رمع نب بعك مهنمو

 .ةنسني رمشع نبا وهو . آردب و ةببقعاا دهش 4 تينكب روهشم وهر 0 ةماس ى

 .نيحخو سحخ هنس ةنيدملاب نامو

 راجنلا نب ةثراح نب بعك نب كلا. نب سيق نب ديز نب بعك مهنمو

 ف باطخل ١ ن : رارض 7 آ۔۔ہش قدنخلا موي لتفو ‘ آردب دهش ‘ ىرامنالا

 : هلصن برغ مس هب امأ :. قحسإ ن ا لاقو . ىدناولا لوق

 ‘ لاقيو ‘ نمحرلا دبع ابآ ىنكيو 6 ى راحلا ىرامنالا ةملس نا دمع ممنمو

 . ةث راح ند ةعدج+ج ن دل اخ ن٫! ةلس نل دهع وهر 0 هللأ دمع ابأ ىكب ل!

 ؛لهشالادبع ىنب فرلح ؛سراآا نب كلام نب ورهع ن' جرزخلا نب ثراحلا نبا

 ٠ اهريغ نطوتسي ملو : ةندماب تامو » اهلك دداااو آردب دمش

 مرا ق هثيدح ىعشلا ريغ هل درب ىراصنألا ىفص ن! دمحم مم و

 ٠ ىر اصنالا ىرفخطلا ةلاضف ن' سنأ ندمح مهنمو ؛ هريغ هل سيل ر , ءاروشاع

 ناا انأو ء لاةو : ةنيدمل ١ هللي ىنلا ىلع مدق ا : دمع نل ساو ]٫:« نع ىرر

 ‘ ىمساب هومس : لاقو . ىسأر ىلع حسف ة ىللا ىلإ ف ىنأف ‘ نيعوبسأ

.ىنكسب هركت الو
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 . غ ! هللا لوسر دهع ىلع دلو ! ىراصنالا بعك نب ىب أ نب دمحم ممنمو

 دعس نب ريشب هنع ىرر ( رمع نعو 4 هيبأ نع هتياور ى ذاعم ابأ ىنكيو

 . ىدقاولا هاور ام اذه ، نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتقو ى ىهرضحلا

 ةرجهلا نه رشع ةنس ىف دلو ث ىراصنالا مزح نب رمع نب دمحم مهنمو

 ل هللا لوسر ةافو لبق دلو ، لس.ةو ٠ ة هللا لوسرلماع هوبأو ى نارجنب

 .قيق لرسر لإ كلذب بتكو : ناييلس ابآ . هانك و .دمحمم وبآ هامس « نيتنب

 نب دمح ناكو « هتا دبع هنكو . ادمع هس , ةم ح هلا لوسر هل بتكف

 ‘ هيبأ نع ىورو « ةنيدملا لهأ نه ةعامج هنع ىورو 4 ًاميقف مزح نبل رم٥

 هنإ ! لاقبو 2 ةنس نيعبرأوثالثنبا وهو ةرحلا موي لتة هنأ ةباحصلا نم هريغو

 لهأ ن الجر رشع ةئالث مزح نب رمع نب دمحم عم ةرحلا موي لتق

 ىدأ نب رمع نإ بعك نب ذئاع نب سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم مهنمو

 كعدأ امنإو ،جرزخلا ن.مشج نبديزي نب ةرواس نب دشار نب ىلع نب دعس نبا

 . ههأل سبق نب نيدحاا نب دمحم نب لهس ًاخأ ناك هنال 9 ةملس وني

 لبج نب ذاعم طهر : لاق هيبأ نع ىبلكللا نبا نع مرثالا نع ريبزلا ركذ

 ىنب نم قبي ملو : لاف ، ىجرزخلا دعس نب ةملس وخأ دعسو ى ىدع ونب م

 ىف ماشلاب تامو ، لبج نب ذاعم مهنم ىقل نه رخآ ناكو ، دحأ ىدع

 . نوعاطلا

 فيلح; ىنزملا ىراصنالا ىولبلا نالجعلا نب ىدع نب بابحلا نب ةرم مهنمو

 . فوع نب ورح ىنب

 ؟ طرق نبامأ ناطيش

هللا دبع مسا رييخ ىف ج ىبنلا نع ىود ى ىدزالا هتنا دبع نب ملسم مهنمو



- ١٨٦ - 

 ؟ كمسا ام . :لاقف . لع ! ىنااىللىدذالاطرقنب هتادبع هاج : لاق طرق نيا

 ة۔عرذ نب ركسو هنع ىور « طر۔ة نب هللا دبع تنأ لب ه : لاق ءناطمش :لاق

 . ىنالولا

 دبع ىنب نم ، ىراصنألا ىجرزخلا ةفارس نب عيبرلا نب دو مهنمو

 ء لمشالادبع ىنب نم. هنإ :ليقو ،جرزخلا نب ثراحلا ىنبم هن :ليقو ! لهشالا

 0 دحع أ ىنكي : ليقو ث معن ايأ ىنكيو ، فوع نب ملاس ىنب نم هنإ : ليقو

 . ةنداا لهأ ىف دودعم

 ىلهشالا ىراصنألا ديز نإ سسقلا ءىرما نب عفار نب ديل نب دمح مهنمو

 هللا لوسر نع فد> دو . ل هللا لوسر لمع ىلع دلو ‘ لرشالا ليع ناا

 ايندلا نع هامح ادبع هتنا بحأ اذز» :لاق ةلم هفلا لوسر نأ اهنم ثيداحأ تت

 . « هميقس مكدحأ ىمحن امك

 ىراصنألا راجنلا نب منغ نب رماع نب ىدع نب كلام نب رماع نب زرحع مهنمو

 . . ادحاو اردب دهش

 ن! ىح نب دمح دحج وه دو .ةيحص هل ٠ ىراصنألا ىزاملا ورمع نإ ذقنم مهنم و

 هناسل تقل»ذ « هسأر ف ة رص هتباصأ دق ناكو ‘ نابح

 دهش { ىسلا ىراصنالا مازخ نب دبز نب حومجلا ورمع نب ذوعم مهنمو

 ملو . ىدق اولاو ٠ رشعم وبأو ج ةرقع نبىموم لاق اذكه , ذاعم همخأ ٥ اردب

. ادحاو اردب دهش ،هنأهنع تاياورلا رثكأر ى قحسإ نبا هركذي
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 ىفاحلا ىنب نم ىولبلا ةعيبض نب نالجع نب دجلا نب ىدع نب نهم مهنمو
 ١ ىدع أ ىنعي دجلاو ؛ ىراصنلا فوع نب ورمع ىنب فيلح ى ةعاضق نبا

 77 هلعرشا ىلص ها لوسر دهاشم رئاسو قدنخلاو ادحاو اردب و ةبقعلا دهش

 ,ةماما موي ء هنع هلا ىضر « قيد صلا ركسب أ ةفالخ ىف اديهش لتقو

 . باطخلا نب ديز نيبو هنيب ىخآ دق 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسر ناكو

 قدزلا ىراصنالا قيذر نب رماع نب دلاخ نب سيق ن: دعس ني دوعسم مهنمو

 . ادهش ةب واعم ٣ مو لتقو 4 ادحاو اردب دهش

 وبأ بعك نب منغ نب بعك نب ىدع نب نانس نب ديز نب دوعسم مهنمو

 . اردب دهشي ملو ٠ ةقدلا دهش ىراصنألا ةرلس

 ‘ ةبحم هل نأ هدلورهلهأ معو ‘ ىمخللا ةلهرح ن ىدع ن دوعسم ممم و

 راع نب عيبرلا نب مكلا نب دوعسم مهنمو ث هدلو نم ةعامج نع ثيدحلا ىور

 7 نب في رمش تنب ةبيبح همأ 4 قدزلا ىرادنالا قيذر نب رماع نب دل اخ نبا

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع دلو ، نوره ابآ ىنكيو ث ليذه نم ةمثيخ

 ىرلباا سايإ نب ديبع نب ثرغهمهنم و ‘ مر ابكو نيعباتلا ةلج ىف دعيو . ةنيدملاب

 مالازم قراط نب هللا بع وخأ وهو ء ادبهش عيجرلا مويلتق ء راصنالا فيلح

 . ةرامعو ى دمحم نب هللأ ديع هيف لاق اذكه

 : ةماعنلا

» الوق ىعدب ةيلدثو ٠ ةيلع نب نامعنلا لاةي و ٠ لةوق ن ! نامعنلا ممم و



_ ١٨٨_ 

 جدزخلا نب منغ نب رهفنب ةبلعث نب ىدع نب ةبلعث نب كلام نب نامعنلا ء لاقيو

 . دحأ موي ديهش لتق

 فوعن: مغ ن ةبلعث نب! رمف نإ دعر نب ةبادث ن٫! كلام ن! نامعنلا مبنمو

 لاقي ناكو ى زع هل ناكوءالقوق هل لاةي ىذلا وه دعر نب ةبلعثو 0 جرزخلا نبا

 : ةلقوق كاذل ملاس ىنل و منغ ىنل ليقف « نمآ تن اف . تئش ثمحلقوق ,فئاخلل

 ، ورهع نب دمحم لوق ىف ةيمأ ىأ نب ناوفص هلتق ، ديهش دحأ موي لتقو

 مغ ن ةماع نب رج نب مرصأ نب ةبلعث نب كلام نب جرعألا نامعنلا مهنمو

 . ردب دهشا مل

 ةل وخ ىلع فاح ىذل ١ و و.ي; ىراصنألا ىقرزاا ن ادحاا نب نامعنلا ممم و

 نب نامعناا ناكو ث اهنع بلطملا دبع نب ةزمح لتق دعب ىراصنالا سيق تنب

 . مهرعاش و ؛ راصنالا ناسل نادلا

 هلا لوسر رجاهم نم ارهش نيرشع سأر ىلع ريبزلا نبا دلو ع دوسالا وبأ لاق

 رخآل ١ حد ق 6 ارهش رثع ةعبرأ سأر ىلع نامعنلا دلوو ٤ ملس و ه۔اع هللأ ىلص

 . هللا دبع ابآ ىنكسي 0 ةرجهلا دعب راصنالا دلو نم دولوم لوأ وهو

 .ارع 7 ١ ! اداوج أ ركنامعنلا ناكو

 هثيدح ةياورو ةبحص هل 2 ىلبشالا ىراصنألا نمحرلا دبع نب هللا دبع مهنمو

 . لمشالا دبع ىنب ىف { ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع

. راهنلا موصي و ليللا موقي ناكو 0 ةبيبح ىبأ نب ليعامسإ هنع ىور



-١٨٩_ 

 نع را.خلا نا ىدع نب هللا دبع ىور « ىراصنالا ىدع نب هتبا دع مهنم و

 لوسر دهش هنإ 0 اولاقف ٨ هباحصأ نم ةعاجهعباتو « ىراصنلا ىدع نب هتنا دبع

 , : لاقف . نيقفانملا نم لجر لتق ىف هنذأتسب لجرو « ملسو هيلع هتا ىلص هتا

 . ثيدحلا ؟ . هلا الإهلزالنأ دمشي رسيلا ه

 : ه و ول ١ ت حاف [

  

 لئف ىذلا وهو ، فوع نب ورمع ىنب نم ىراصنألا كيتع نب هتنأ دبع ممه و

 ةليللا كلت لزنف ء هوش هرصب ىف ناكو ، هديب ىدوملا قيقحلا أ نب عقار 1

 , انيح هباحصأ هلمتحاف ! هلجر تبثوف . هايإ هلتق دعب عفار ىبأ ةفرغ كرد نع

 مل نأك : لاق ،هلجر حسه ث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصو الف

 . طق اهكشأ

 ىبأ نبا لتق ىف هعم ومجوت نرذللو هل ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر لاقو

 :_ بع رامل ١ ىلع ملسو هلع هت اىلص هلا ١ لوس۔ناك و ،نيابقم مهآر ذإ _ قيقحلا

 ٥ هوج ولا تحلفأ ٤ .

 ملو .اردب ادهش هاخأو هنإ ‘ لقو ‘ ةماهملا موا كر تع ن! هلل ١ د۔ع دمشتساو

 . ادحأ دش هرأ دع نأ ق دحأ فاتءح

 جرزخلا نب فوع نب ةرادح نب ةيمأ نب ىدع نب ةطفرغ نب هللا ديع مهنمو

 ضرأ ىلإ بلاط ا نب رفعج عم رجاه نث ناكو 4 ردب دهش { ىرادألا

 نب سيق نب هللا دبع مهنمو ٤... جرزخل ا نب ثراحلا ىنبل فيلح وهو 4 ةشرحلا

 دهش « ىراصنالا ةملس نب بعك نب منغ نب ىدع نب ةعيبر نب مازخ نب رخص

. سيق نب دهعم هوخأو و٥د 4 آرد



 _ _ ١٩٠0٠

 هلرأ ىلص ىللا نع ىدور( ىملسال ١ لبقو > ىع ارلا سيف نب هلرأ د٬ع منم و

 . همهس رافغ ىنب نم لجر نم عاتبا هنأ { ملسو ه۔اع

 ةجدحع نب ىدع نب ةبلعث نب نادرل نب سيق نب ىطيق نب هللأ دبع منو

 هن وخ] عم نخثف 6 ديعلا رسج مو لتقو ‘ آدحأ دهش ‘ ىراصنالا ةثراح نا

 . اديهش دابعو ةبقع

 : ىلع اهمنك أ
  

 فوع نب و رع ىب نم ىراصنالا نامعنلا نب دميع نب ددس نب رع ممنمو

 نحنف اقح دمحم هب لوقي ام ناك نإ :_ ةيمأ ىلع ناكو ۔ سالجلل لاقىذلا وهو

 لوسرلل اهامت و ى هللاو ال ى لاق 4 ىلع اهمتك ١ » سالجلا لاقو ع ريخلا نم رشأ

 ؛ ملسو هملع هللا ىلص ح هللا لوسر اعدف. ابمتكي ملو ؛ ملسو ه لع هللا ىلص هلا

 نوفلحم ه : تلزنف { لاق ام سالجلا هل فلحف ؛} ريحم لاق امع هفرعف ‘ سالجلا

 كي اوب وتي ناف ه : ىلا_هت هلوق ىلإ ... « رفكلا ةملك اولاق دقلو .اولاقام هللاب

 . هللا ىلإ بوتآ : سالجلا لاقب م اريخ

 . اذه دعب ءايلع ىن اهنم ريمع لاز اف 2 ريبزلا نب ةورع لاق

 ريم نب ركب ىبأ هنبا ريغ هنع ورب ملو ىدزالاىراصنالا ورم نب ريحم مهنم و

 ةنجلا لخدي نأ ندعو هللا نإ ه : لاق هنأ قي ىنلا نع دانسإلا حيحص هثيدح

 . ثيدحلا ... فلأ ةئام ىتمأ نم

 ىمطخلا ىراصنالا ةشابح نبا لاقيو ثةساح نب بيبح نب ريحم مهنمو

. ةرجشلا تحت عياب ن هنإ لاقيو



_١٩١ _ 

 ‘ ماسو هلع هنالم هلا ل وسر متشن تخأ هل تناكو « ىمعأ اذه ريمع ناكو

 . , هتا اهدعبأ » : ملسو هبلع هتنا ىلص ى ىبنلا لاقف اذه ريمع اهلتقف

 نع ٩:;رل> ا ىرامنالا ىدزالا لاقي و » ىراصنألا رع ن!؛ ريمع مهنمو

 ناكو : هيبأ نع ىراصنألا ريمع نب ديعم نع ىبلعشاا ديعس نب ديعس نع عيك و

 . نيف وكلا ق دعي { يردب

 . ىراصنالا ريمع ني ديعس دلاو ، ىراصنألا رمع نب ريمع مهنمو

 رمع نب لوذبه نب ءاسنخ نب ةبلعث نب ةبرغ ني ورمع نب ورءع مهنمو

 , اردب دهش مث . ةبةعلا دهش 0 ىنزاملا ىراصنالا راجنلا ن نزام ن نغ نا

 ديزو نرلا دبعو ثرالا هتوخإو .ةبرغ نب ورمع نب ح اجحلا دلاو وهو

 ‘ هدلو ن٥ هريغلا حصت ملو ‘ جاجحلا ةحص ق فلتخا و ( ةيحص 4) و 6 دعسو

 ىرر نيف أ نبا هرك ذر ي ىراصنألا جالحلا نب ةح.حأ نب ورمع مم:٥ و

 . ةباحص'ا نم ملسو هماع هتنا ىلص ىبنلا نع

 دا وس ن منغ ن! 1 نب نانس نب ة.هأ ن ديز نب٫ قلط نب و رمع ممم و

 . ةمع نإ ىمهوم هرك ذي و ‘ مهرثك ١ لوق ق ‘ ردي دهش ‘ ىملسلا ىراصنال ١

 عم دهش « لمشالا دبع ىنب نم ىراصنألا سايإ نب ذاعم نب ورم مهنمو

 نب رارض هلق { هل بع ال ‘ آاد۔مش د>أ م و! لتقو ‘ أردب ذاحم ن!ا دعصم هخأ

۔ ةنم نيثالثو نيتذث ١ ن! ١ لتق موي ناكو > باطخلا



_- ١٩٢ - 

 ىملسلا ىراصنالا ةملس ىنب نم ىاد نب ىدع نب ةمنغ نب وزح مهنمو

 نيذلا نيئاكبلا دحأ وهو ء ةمنغ نب ةباعث هيخأ عم ةبقعلا ةعيب دهش ء ىجررخلا

 مكساحأ ام دجأال تاق مهلمحت كوتا ام اذإ نيذلا ىلع الو ه : ةيآلا مهيف تارن

 . .٤ عمدلا نم ضيفت منيعأو اولو ٠ هلع

 نب ةثراح نب لهشالا دبع نب بعك نب كلام نب سيق نب ورمع مهنمو

 . ماح ابأ ىنكيو 4 آديهش دحأ موي لتق 2 راجنلا نب رانيد

 ؛ىراجناا ىراصنالا منغ نبكلام نب داوسنبديز نب سيق نب ورمع مهنمو

 . آرد دمش

 مغ نب رماع نب ىدع ب كلام نب ىدع نب بهو نب ةبلعث نب ورمع مهنمو

 . ادحأ و اردب دهش مكح نب راجنلا ن! ىدع نب

 لتق . ىراصنالا ورمع ن٫ ةمقلع زب ، قرطم وأ ، قورطم نب ورمع مهنمو
 . ٠ اد۔مش دحأ موي

 ١ م ملل ١ ال امج ه ك :

  

 وه بك و ى بك نب داوم نب رماع ن: ديز نب نامعنلا نب ةداتق مهنمو

 ورمع ابآ ىنكي ى ىراصنالا ىرفطاا سوالا نبثلام نب ور نب جرزخلا نب رفط

 ,ردب موي هنيع تبيصأو . املك دهاشملاو . اردب دهش { هللا دبع ابأ ىنكي ، ليقو

 اوقأ ش . اهعلخ اودارأف هتقدح تااسف \ دحأ موي ليقو ، قدنخلا موي ليقو

 هتحارباهرخغ مس 2 اهعضوم اهعض ويح هديب هتقدح عفدف ! ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا
. دحأ موي بيصأ ! هينيع نحا اهنإو ! تاف .الاج كا ء مهللا » :لاقو



 ۔۔ _ ١٩٦٣

 { مزخأ نب بلك نب ور نب ةجلج نب ىعازخحلا ببؤذ نب ةصيبق مهنمو

 , ةباحصلا نه ةعامجو ، تباث نب ديزو ءادردلا وبأو ةريره وبأ هنع ىور

 رك ذ اذإ باهش نبا ناكو 6 لوحكمو 0 ةويح نب ءاجرو ىرهرلا هنع ىورو

 تسلو نينامئو تس ةنسف وت و ث ةمالا هذه ءالع نم ناك : لاق بيؤذ نب ةصيبق

 . ةنس نونامثو

 ىرامنالاةئراح نب ةعدجمنبىدع نب ةبلعث نب ناذول زب سيق نب ىطيق مهنمو

 يجرزخلا ثراحلا نب ديدس نب ديدسنع ىدقاولا لوق ىف ادحأ دهش ، ىجرزخلا

 حاضو نا انثدح ٨ لاف عبصإ ن! مساق انثدح « لاق رصن نب د۔ هس ثدح ء لاق

 نت ل.ةءع نع ثلللا وأ و٠ ره نسلا ن! ١ ا:ثد> ع لان ةدش نا ١ انثدح ٠ لاق

 زا ىلص ٨ هللا لوسر نأ ! ديز نب ةماسأ نع ريبزلا نع ةورع نع " باهش نبا

 لبف ىراجلا نإ د۔.عممو 4 ةدابع ن٫ دعس دوعيل هءارو هفدرأ ‘ ملسو ه ,لع

 ٠ ردب ةعقو

 . اديمش « دحأ موا لتقو 6 ةيمأ فياح ىدزالا بيشةلا نب د۔عس مهنم و

 نه كردأ ‘ بلا اط دا نإ ىل٥ل ابن اك ناك ‘ ىنادمهلا نارع نب دمعس ممنم و

 ىورو ! ركب ىلأ نع ىورو ث ةليمج اراطوأ ى ماسو هيلع هتنا ىلص ىناا ةايح
 . دعس نب رماع نع

 نب مشج نب لهشالا دبع نب ديز نب سيقلا ءىرما نب ذاعم نب ديعس مهنمو
نيب ة.نيااان ملسأ ‘ ةبحص هل . عف ار تأب ة۔شيك همأو . جرزخل ١ نب ثراحلا



_ ١٩٤ 

 موي ىرو ث قدنخلاو ادحأ دهش و ، ريمع نب بعصم دي ىلع ةيناثااو ىلوالا ةبقعلا

 . هنم نام 4 ٩حرج كرت ش ارهش شاعف . مسإ قدنخلا

 : ةيناملا دوعسلا ممنم و

 نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نب دلاخ نب كلام نب دعس مهنمو

 ٠ دص زا لمسدلاو وهو 6 ىرامنالا ةدع أم

 ف۔ س مزع ‘ لاق هدج نع 4.! أ نع دعص نب لمس ن أ نع ىدقارلا ركذ

 . ةراق ىب راد دنع هربق عض وف ؛ تامث 4 ردر لا جرخم نأ ىلع كلام نبا

 . هرجأو همهسب . قلي هللا لوسر هل برشف

 فيرط نب ةبلعث ن ةميزخ ىنأ نب ةثراح نب مدر نب ةدابع نب دعس مهنمو

 . ىدعاسلا ىراصنالا جرزخلا ن٫! بدك نب ةدعاس ن! جرزخلا نبا

 ةحمبض نب ةيمأ نب ديز نب ورحع نب سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس مهنمو

 ! ديز وبآ لاقي و ى ريمع وبأ 4 فوع نب ورمع نب فوع نب كل ام نب ديز نبا

 عبرأ نبا وهو ث ةريشع سخ ةنس كلذو , اديهش ةيسداقلاب لتقو 0 اردب دهش

 ٠ ذم و' ةم نسو

 ‘ ىقرزاا ىراصتالا قرز نب رهاع ن ةدلخ ن هك افلا دازي نب كمس مبة٥ و

 . اردب دمش

 ةلهر>ح نب نحراا دبع هنع ىور ! رط نم ىراصنالا ىرذغطلا دعس مهنمو

 . ةحيبقلا ىنكلا نع وجن هنأ , قلي ىبنلا نع

 لوسر دمء ىن دل و 6 فوع نب ورهع و نه ىراصنألا در ز نإ لعس مهو



 . ١١٥_

 نب كلملا دبع ةيالو رخآ ىف ىفوتو , رمع نع ىورو ه ملسو هيلع هتنا ىلص ها

 . ناورم

 فيلح « رامج ن بعك وخأ وهو ، ىراصنألا كل ام نب ر امج ني دعس مهنمو

 اهدعب امو . ادحأ دهش دق ناكو 2 اديهش ةماعلا موي لتق 2 راصنالا نم ةدعاس ىنب

 . دهاشملا نم

 فرش هل ناكو ةفوكلا نكس ىعازخلا ناوجلا نب درص نه نايلس مهنمو

 . هموق ىف

 كرت اهمدق الف ، ةفوكلا ىلإ مودقلل ىلع نب نيسحلا ىلإ بتك نميف ناكو

 نم عسيو ىرازفلا ةيبجن نب بيسملاو وه مدق نيسحلا لتق املف 3 هعم لاتقا

 انسفنأ لقن نأ الإ هانلعف ايف ةبوت نم انل ام 7 اولاق مش ، هعم اولتاقي ملو هولذخ

 ٠ ههدب بلطاا ىف

 اولوو نيتسو ةسمخ ةنس رخآلا عيبر لهتسم ىف ةليخنلاب اوركسعف اوجرخف

 دايز نب ا ديبع ىلإ اوراس ش ك نيباوتنا ريمأ ه ومسو , د رمد نبناملس مرمأ

 لتقف " اولتواف ء عالكلا ىذ نب ليبح رش اهيلع ، فال آ ةعبرآ ىف هتمدقم اوقلف

 ممنإل؛ ليقو ى ةيدرولا نيع , هل لاقي عض وع ةبيجن نب بيسملاو درص نب نايلس
 ؛فالآةبهرأ اوناكف " نيباوتلا اومسف ع نيسحلا مد بلط ىف ماشلا ىلإ اوجرخ

 سارو هسأر لحو ؛ مهسب ريثث نب نيسحلا نب ديزي هامر ث درص نب نايلس لتقف
 ثالث نبا لتق موي ناملس ناكو مكحلا نب ناوره ىلإ ة ,يجن نب بيسملا

 . ةنس نيعيسو

 انثدح : لاق حاضو نب عبصأ نب مساق انثدح ج لاق مرصأ نب ديعس ريخأ

 نب ىدع نع شمعألا نع ثايغ نب صفح انثدح ، لاق ةبيش ىلأ نه ركب وبأ

لاقف . امهدحأ بضغ دتشاف , احالت نيلجر نأ ، درص نب ناجلس نع تباث



 -- ١٩٦

 . ميج را!ناطيشاا نم هلل اب ذوعأىه هبضغ نكساملاق ول ةمأك فرعالفا» :لك ىنلا

 مشج ى: نه ىجررلا ىراهنالا ثراحلا نب ديز نب رشا نب نايس مهنمو

 . ادحاو « اردب دهش . جرزجلا نب ثراحلا نا

 نب مملا نب ماز> نب دودس ن عف ار نب ةمأ نب بطاح نب نا۔فس ممنمهو

 ةيواعم رو م و۔ لق و 6 ادحأ > ةلي هللا ل رسرحعمه دهش ٠ ىرخالا ىراصنلا رط

 ةعساو ةحر اعمج هلل أ ممحر ادج ريثكو ريثك مهريغو اذه . اد۔مش

 : تالضاف ت ايب احصو

 ىلإقب-ا! ةزيمو ڵ ةبحص'ا لضف ماجرل ناك امك _ دزالا اءاسلل ناك كلذك

 اذهو 0 . . هيلع ةمالسو هللا تاولص ث هياا ثدحتلاو ىنزلا ةاقالمو 2 مالسإلا

 سئدلل تاناجملا \ ثدحلل نهرثكأ تايوارلا تايباحصلا س لسيلق ضتب

 ىلع نهنمو ث ةن.كسااو عضاوتلاب تارمشملا { ةنيدملاب تالهآلاو ى ثيبخلاو

 ؛_ اضيأ طقف لاثملا ليبس

 نامعنلا تنب ءامسأ ىه " ليقو ، ليحارش ن نوجلا نب نامعنلا تفي ءامسأ

 . ةد:ك نب نامعنلا نب ليحارش ن ثراحلا نب دوسالا نبا

 ىف اوفلتخاو ث اهج ورت غلم هنا لوسر نأ نيخرؤلا ضعب ركذ دقلو

 71 لات ء تااةف 0 اهاعد هلع تاخد الاهنأ : مهضعب لاقف 2 اهل هنارف ةصق

 : تلات اهنأ م ط معزو .ة دم۔ع بأو ةداةق لوف اذه ٠. .ىج نأ تيأر نا

 . اهقلطف ،ىنم هتا كذاعأ دقو . ذام تذع, : لاقف , كنمةتناب ذوعأ

ىلعنملغت نأ هؤاسن فاخف 4 ةروصلا ةلمج تناك ةأرملا هذهنإ : ةداتق لاقو
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 : لاف . كنم هاب ذوعأ : هل ىل وةت ناهبجعي هتنا لوسر نإ :امل نلقف هملع ى ىنا
 . اهموق ىلإ اهحرس م اهقلطف 2 ذاع: تذع ه : كلذ تناق امل -. غلك

 هيل ]تفتلب الو ‘ باوصلل قب اطم ريغ مالك۔اا اذه نأ ‘ ك ش الو ل \ة

 , هللا لوسرل ىلوف ٨ اهل ناةي نأ . ت © ىللا تاجورل اشاح 2 بابلالا اولوأ

 . كنم هتااب ذوعأ ى كاعد اذإ هق

 نم ةأرما ء ملسو هيلع هتنا ىلص « هللا لوسر جوزتو : ليقع نب هللا دبع لاقو
 اهه ولإ اهدرب نأ ء ملسوهيلع هتاىلص ، هلا لوسر تلأس ى ةق.ةنلا ىهو ث ةدنك

 دسأ نب هنا دبع 2 هل لاةي 3 راصنالا نم لجر عم اهدرو « لعفف 2 اهقرافي نأو

 . ىدعالا

 بعك نيمنغ نداوس نب ورءع نب ىب ان نب ىدع نب و رحع تلب ءاعمأ : نهنمو

 ١ ةماس ن ٨ ح .:ه مآ ١ نم ةيراصنال ١ ةبقعلا ةعم تاعيايم .

 ‘ ناعياباا نمىه وا ةلهشالا ة:راصنالا نكسلا نب ديزب تفب ءاسأ : نمنمو

 نارذ نه تناك . راع مأ لبأو ‘ ةملس مأ ىنكت و لبج ذ اعم مع ةب ١ ىرو

 : تلاةف 4 ملهو 4-د.لء هلل ا ىلص ىنلا تتأ ٠ اهنع ىور ىااو . لقعلا َ

 ىلوف ىل ناي نهاك ‘ ني:هؤاا ءاسأ نه ةعا_ ج ىلارو ن٠ نأ ث هللا لو هرا

 ءاسملا رشاعم نحنو ! كانقدصو كب انمآف ى ءاسخلااو لاجرلل كثعب هتنا نإ :ىنل

 نالماحو ١ لاجرلا تاوهش عض اوهو ا تو٫؛ دعاوق 6 تاردخلا تاروصقملا

 ‘ داهجلاو ‘ زئانجلا دومشو ‘ تاعاجاو تاهجلاب \:ع اولضف لاجرلا نإو .مهدالوأ

 رجالا ف مهكرادنفأ ‘ مدالوأ انيب رو « مبااوم انظتح داهجلل ١ وجرخ اذإ و

؟ هللا لوسراب
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 : لاقو ، ةباحصاا ىلإملس و ه۔,لع هللا ىلص تفتلا هنا لوسرل كلذ تلاق املف

 ! هللا لرسراي ال : اولاق ؟ 2 هنم اهنيد نع الاؤس نسحأ ةارما لاقم متعمس له »
 . ءادفلا نم كءارو نم ىلعأو ى ءامسأ اي ىرمثبأ ه : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ! هتقفاومل اهعابتاو ث هتاضرم اهبلطو اهجوزل نك ادحإ ةعاط دبعتلا نسحأ نأ

 ركست و لاهت ىهو ءاعمأ تف رصناف 2 لاجرلا نع تركذام لك لدعي اذهو

 . ملسو هيلع هتا ىلص هللا لوسر اهل لاق ام اراشتسا

 مهريغو دشار نب قحسإو بشوح نب دهشو ث دمحم نب دومحم اهنع ىور
 . ثيدحلا اذه

 ض دعص نب دلاخ جدوز . ة۔عارخل ١ رماع ن دعسأ ن فاخ تلب ةميهأ نهنمو

 . ةيءارخلا رماع نب دعسأ ن فاخ تأذب ةميه ه آ لاقب و

 ةمكح نع جلرج نب ١ نع اهشدح ‘ 1 راصنألا راجتلا تلب ةميمأ نمنهو

 سررولا اهيف ، ب:اصعنل تناك لا يناجاوزأرأءةميمأ اهمأنع ميكح أ تنب

 . نه رع مث نهر ح نأ لبق نيسوؤر لفاسأ اب نيطغيف ، نارفعزلاو

 هنع رور و 4 ل ىللا تكردأ ‘ ىراصنألا عيب راانب دعس تثب ةل۔ج نمنم و

 ق انفدف 4 دحأ موي التف اهمعو اهايأ نأ ‘ ىرامنالا ديبع نب تب اث اهنع ىرردو

 . دح ١ و ره ة

 نب بيبش اهنع ىورو للم ىنلا نع تور . ةيدنكلا ةفاحق تنب ةرمج نهنم و

 ايعب ال ا_ءع هنال ‘ كلاذ اهثيدح حم نإ » موثاك مأ اهتنب ١ اهنع تورو « ةرذع

. د انسإب
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 اهوبأ اهحكنأ , سرألا ن" ةيرامنالا ةدو نب مازح تب ۔اسنخ نم:هو

 ق الاح ف ثرداحالا تفاتخاو ‘ ٩٠>اكن كت هلا ١ لوسر درف ٠ ةهراك ىد

 نب ديزي نب هللا دبع نب مساقل نب نحرلا دبع نب كلام لقن ام ىلعف ‘ تقولا كلذ

 . كلاه لةنام حيحصلاو ، اركب ذئهوي تناك اهنأ « مازح مأ ءاسذخ نع ةعيدو

 : برتلا ةرعاش

 حابرندي رشنبورمعاه ربأوءةيدسااة رعاشاادي رشنب و رمع تفبءاسفخل نهنم و

 مي هنا لوسر ىلع تهدق ! ميلس نب ةثهب ني سيقلا ءىرها نب ةفاذح نب ةبلع نبا

 تناكو _اهللاق هم هتنال و۔رنأ اوركذف ؛مهعم تماسأو ميلس ىنب نم اهموق عم

 اهرءألوأ ىفلوقت ءاسنخلا تناك و « مقلع ،هديب ءعىؤي و «ں«سانخاي هيه»: هدشن

 اهبال اهوخأ وهو . ور نب ةي واعم اهوخأ لتق ىتح ى ةثالثلاو نيتيبلاو تيبا

 ناك هنال .اهلإ اهمبحأ ناك و.اهيبالاهوخأناكفرخصامآ.. دشرم و مشاههلتق . اهمأو

 ىدسالا روث وبأ هباصأو ء دسأىنب ازغ دق ناكو ث ةريشدااىفاب وبحم { اداوج امكح

 . تام مث . لوح نم ابيرق اب ضرف ةنعطب

 رخص ىناهوق نهتداجأر ! اهرادشأ نه ءاسنخلا ترثك أ رخص لتق الو

 : امل وة نف . اذه

 ؟ىد۔۔:اا رخصل نايكبت الأ اد هجت الو ادوج ىنيءعأ

 ؟ اد.هلا ىتفلا نامكسيت الأ اليمجلا عو حلا نايك۔,ت الأ

 ادرهأ هترب ئع دا۔م دق د اف راا ميظع داهداا لي وط

 : اضيأ 4 اهلوق نمو

راذا هسأر ف ملع هنأك 4 ةادهلا متأ  جاب أ { مشأ
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 :ةياور ىفو

 را۔>لنل اوت.ثك اذإ ارخص نإو اند۔۔و انيهاحل ا رخص نإو

 ران ههأر ىف ملع هناك هب ةادلا منأتل ارخص نإو

 اهنم رعشأ اهدعب ال و اهلبق طق ةأر.ا نكت مل هنآ رعشلاب ماعلا لهأ عمجأو

 ىوزخخلا ن۔حلا نب دمحم نب راكب نب ريبزلا رك ذو { رضامت : ءاسنخلا مسا اولاقو

 ء ةيسداقلا برح ءاسنخلا ترضح : لاق هيبأ نع هتا دبع نع نمحرلا دبع نع

 1 منسأ مك.ذإ : راهنلا لوأ نم مهل تلاقف { لاجر ةعبرأ اهونب اهع.و

 ،د حاو لجر ونبل مكنإ { هريغ هلإ ال ىذلا هتناوو ! نرا_ :ع مترجاهو

 ! كلسن تريغ الو 4 كلاخ تحضف الو يك ابأ تنخ ام { ةدحاو ةأرفا ونبو

 اوملعا وء ن رفاك۔اا برح ف ليزجلا باوشاانم نيداسملل هلا دعأ اه نوملعت دقو

 . اونمآ نذلا اهأاي ه :لجو زعهتا لوقي , ةينافلا رادلا نم ريخ ةيقابلا رادلا نأ

 متحبصأ ناف . « نوحلفت مكلعل هتنا اوةتاو . اوطبارو ء اوراصو , اوربصا

 هودع ىلع هتنابو ، ني رمهبتسم مك ودع لاتق ىلإ اودغاف نيملاس هتا ءاش نإ ادغ

 2 اهقاس نءعاطل تبرطضاو ى اهقام نع ترش دق بحلا تيأر نإف ، نب رصنتسم

 منغلاب اورفظت اهسيمخ مارتخا دنع اهسيطو اومميتف . اهقاروأ ىلع اران تروأو

 اهونب جرخف هلا ودع بر> ىلإ ىنب ايه... ةهاقالاو دلخلا راد ىف ةماركلاو

 . اهلوق زاجنا ىلع نيمزاع . ابحصتنل نيلباق

 : اردش لوةي ملوأ أأ > مهزكارم اوركاب حبصلا مهل ءاضأ املو

ةحرابلا انتعد و انتحصن دق ةحصانلا زوجعلا نا ىقوخإ اي
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 ةحفاطلاسورضلا برحلا اوركابف ةحضاو ناب تاذ ةلاقم

 ةحئاجلا عقوب اومكنم اونقيأ دق ةحمان ابالك ناساس لآ نم

 ةلاص امنغ ثروت ةتسم وآ

 : لوقي وهو. ودعلا ىلع ركو ىناملا لمحم ءاديهش لتق ىتحلت اقف !مدقنو

 ددساا ىأرلاو موقالا رظناو دلجو مزح تاذ زوجعلا نإ

 ذلولاب اربو امام ة_حيصت د_شرو دادسل انترمأ دق

 دبكلا ىلع دراب زوفل امل ددعلاىف ةامح برلا اورك ابف

 دغرلا سيعلا و سودرفلا ةنجف دبالا .7 ة _ ةيم وأ

 : لوةي وهو ، كلاثلا لمح ش . دهشتسا ىتح لت اقف

 افطعو ابر > ا_:تأرقأ دق افرح زوجعلا ىصعأالهلاو

 افخ سورضلا برحلا اوردابف افطل و اقداص ارب و احدن

 افشك اوكامحزءعاومهوفشكمتوأ افل ىرسك لآ اوفات ىتح

 افر_ءعو ةدجم اومكيفلتقلاو افعضاومك۔:ه ريصقتلا ىرن انإ

 ريظناا عطقنم سامحف : لوقي وهو ث عبارلا لمح مث . اديهش لنق ىتح لتاقف

 موفالا نانسلا ىذ ورمعل الو مزل الو ءاسنخل ت هل

 مرشخ ممخ لوهلا ىلع ضام مدقالا ش.جشيجلافىرأمنا

 مركالا ليبلا ىف تاوفل ول منغمو ل جاع ذو فلام]

 وجراو ! مهلتقب ىنف رمشىذلاهلدحا :تل اقفء رمخلا اهغلبف ءدهشتسا ىتح لتاقف

 . رورسلا رقتسم و. ةمحرلا رادقمب ىنعمجي نأ ىر نم

 اهدالوأ قازرأ ءاسنخلا ىلطعي ، هنعوضر و هللا همحر ع باطخلا نب رمم ناكو

. هيلع هللا ةمحر « ضيق ىتح 0 مهرد اتئ ام ممنم دحاو لكل
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 : ىذه لثمك ءاسنلا ناك ولف

 دعصلا ىلعو _ ناص ىف تاريثك نه تاليلقو ث رثت نم لئالت نه

 "غوبنلاو ث ةيرةبحلا نإ 2 هلك ملاعلا نممفأو ث ةايحلا ردق نعفر نع _ ىالسإلا

 نيدلاو ، ةفرحملاو ،للدلا نيدايه ىف قبسلا تاهعأو ةلاصالاو دجلا تامورأ ىتشو

 نف حسفأ نم ءاسا نم نا لب ى ىثنالاو ركذلاو ٢ ةأرملاو لجراا نبب قرغت ال

 هتفايض تا.:احص تاملاع تالضاف ۔_نه ىتتحاو : هباوبأ عسوأ خيراتل

 نوش لكو { ةداجلاو ةراضحلا نونف لك ىف ... ه٫ايق تحتو ! هتحاس قوفو

 نه ائيزج تضرعتساو : نمنه ارمثتث تركذ ىنالل! ءالؤه ٨ ةدايسلاو ةراهملا

 ىناوالا ، مومعلا و 2 تايلك.ا!و « لامجإلا باب ىف نهرثك أ امو { نهلك نم ءزج

 عورأ ىلعو 9 ةق ىلعأ ىف نكو . لاحملا نعنصو ث لاطبالا ندقو ، لاجرلا ندلو

 .. لاثم

 بولسالاب نهذخأو ث تايلضفلا ءالؤه ةئشنت ىف هنأ مالسالل نا كش الو

 ىف جهانملا قدصو « لماحتلا نحو { فيقثتلاو ةيبرتااف بذهملا ىقاراا حيحصلا

 عم نةنطني ملو { هتحاس نه نب ر ملو ! هتطيق نع نتاغتي " . ةالا هذه ىطاعت

 ههايم رومظ قوفو ،هجاجلو هثاوهأعم { تايوغ تارداس٬ح ونجلار ىوفلا

 . هج ١ ره و

 ؛ تابصم نهرمشاب و « هقاذ آ نه نم٥لطأو ‘ مال۔إلا نمذه ىلاولا نإ

 تاجنم و ٤ لايجال ١ تأاأعن ا۔م نملدج و , تاهمأو ك تاجرزو ‘ تا۔_ .ةف و

 . ادراسيب ملام كرحت اهمن .ه. دملا زهت ىا ةأرا \ف 4 لاج اا تاهمأ و ؤ لاطبالا

 لك صوصخ \ 4 و ىلع نامع .أ_¡ و ( امومعمالسإلا ءاسلتكردأ . .انه نه

لعافتت و٬هيلع لدتو ٨ هيلا ريشتو » هنعردتامو , اه قادتيامو « تالوةملا هذه
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 تالماعملاو ةمحللا تايصوتلاو { ةي رامسا تاهج وتلا نم « هيف زكرمتو هعم

 كالمأو افوشو ! المعو اكولس اهتمجرتو اهتجمرب ىف نينافت و 2 اهندمتحاف { ةيعرشلا

 تحبصأ ىتحو , ةا_,لا نويع نهآري لحكتت و . ملاعلا ىري امك نحبصا ىح
 اهينعي ا_ءأكو تادباعلا تاتناقلا تانمؤملا تاملسملا نم نهف ةد حارو لك

 : هل وةب بيطاا وبأ

لاجرلا ىلع ءاهلا تضفل ىذه لثمك ءاسنلا ناك ولف





 ثكلاثاسابا

ذتاناذتنلارذنضاالا





 م ؟ دمع دد؛ ردغأ

  

  

 .ؤ راك۔ب نب ريبزاو « كرلللا خب رات ه ىف ىربطلا هيو ,. ايف خيراتلا انثدح

 ظعاوملا ه ىف ىزيرةملاو ! نابعألا ةفحت ه ىف ىملاسلاو ى شيرق بسن ةرمج »

 دمحمو 2 مالسإلا ىحض ه ىف نيمأ د۔حأو . هتيمهال ه ىف بلقلاو « رابتعالاو

 :مهدحو نيخرؤملا خريش نم ءالؤهريغو . ةيهالسالا بهاذملا ه ىف ةرهز وبأ

 متو . باط ىبأ نب ىلع عبارلا ةفيلخلا باختنإ ىلع نيدسملا رمأ ماقتسا ام هنإ

 , نبترافم نيقاشم عامجالا اذه ىلع ريبزناو ةحنلط جرخ ث كلذ ىلع مهعامإ

 ن ابهذو 2 هدي .ف هدي امهنم لك عضو نأ دمب و « ا۔يلع اعياب نأ دعب كلذو

 رثأتسا دق بلاط ىبأ نب ىلع نإ : اهل الاقو ى ةكم نينمؤملا مأ :اع ىلإ امهروف

 ثدحأ دق كأذب هنإو 2 م,تروشم الو نيملسم ا ىأر ريغ نم هغل رهآلا اذج
 بات نأ دعب امولظم لتق نامثع نأو ث نايثع ضاقنأ ىلع هءانب ماقأو , اثدح

 الازي ملو { نامثع ىف اهتريصبو ايأر نع اهافرصوأ _ امجاعدء-و . بانار

 ؛جوملا ةوهص ءاطتماو ؛ ىأراا ىف ةكراشملاو ى رايتلا ىف ض وخلا رمآ اهل نانبرب

 ! اهتيب نم جورخلا ةرورضب اهابنقأ ىتح ى ةيراجلا ىادحالا عه لماعتلاو

 نأ كيلع بجي الأ : _ هالاق ىذلا رثك أ امو ث الاق اه نمض _ اهلالار

 مهسفنأل نوراتخف _ مهمأ تنأو نيملسملا ةماع ىلإ رمالا ىدرتو ىموت

 سانلا نيب ىحاصتو ث قارحلا ىلإ انعم ىريست نآ بغرن نحنو غ اوءاش نم

 وجرن و ث كيديإلع ةمالا هذه رمأ هتنا حلصي و«ضعب نع ممضعب ىغكسن و « كانه

 . ؟ رمالا اذه هتا كيلوي نأ

 اضةننأددب _ ةك اهتيب نم نينمؤم !مأ ةماع ريازلااو ةحاط ح رخأ اذكهو

 اهةي رطف _ ة رمصيلا ىلإ ا اراس و ث اممعم اه ايحطص او 2 بل اظنبىلول اهرةهي

لتق ادهاش دقو ث نينمؤملا مأ ةءابع تحت ايندلا رهأ نابلطي _ قارعلا ل
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 لا طوشلا اهمس لصو و "1 هيف لخد ايف الخدر ايلع اعياب و ‘ نامثع

 عانصو ‘ ذا ومشلانهرفن روا ءاغونلا ن هعمج اهعم و اهامحتقاو ‘ ة رصملا 7

 ' ةباعدلاو فاتهلاو قيفصتل اي نيكراشملاو ‘ منغملاو هاجلا بالطو ه ةنتءعاا

 ءامدال انةح ةي ورااو لةعتااو هللأ مهردشان و ٩ كانه نيملسملا ةعامج ٣ تقةتلاو

 نأو ايسال فد ملا ل ہح وت وا ةملكلاا عمج لع اءاقبإو ٠ حاورالا انرصو

 امهعابتاو ريب ز"ا و ةحلط نأ الإ , ةبعصلا ةمهملاو ةعاسلا لجر بلاط ىبأ نب ىلع
 ميكح مهيف نيلسملا نم ةعامج اولتقف ء فوي_۔اا مهفاولمعأو موقلا ىلع اولام

 ايو ناكو ، فرنحنب ناهثع ةيحل اوفتنو ى هب احصأ نم طهرعم ىدبعلا ةلبج نإ ا

 . ةرصبلا ىلع

 ۔ ةنيدملا ىف وهو _ كلذ ءازا بلاط ىبأ نبحىلع نينمؤملا ريمأ عسإ مو

 . هقحب هلل مايقلاو 3 ماع جورخلا الا

 هلزيد الف 6 نيملا ةءاج ىلع جرخ وأ 4 ناخو ردغ رأ 9٧ ثكن نم نإو

 . هللا رمأ ىلإ حي ىتح هتلتاقم بجت و ! دهع الو

 ىنح٬ةفوكلالهأن.ه ارةت _ !اهقيرط فوهو _هعمبحطصاوىلع ج رخو

 امهام نهو ريبزلاو ةحلط فحزو ى ةكرعملا تماق اهيفو كانهو ! ةرصبلا مدق

 ىلعو _ ةفشاك ةرساح لجا ىلع نينهؤملا مأ اوزربأو ‘ موةلا ةانالمل

 ميب ةحلط مكلا نب ناورم ىرو 2 ضعب ىلع مهضعب لمحو _ مج اسح ها

 همهتي ناك امل كلذو ، هركسع نهضو هشيج ىف ناك هنأ نه مغرلا ىلع _ هلتقف

 ى.:ةازومرج نب رهبةعتف 2 ريبزلا برهو - نايثع لق ىلع ضيرحتلا نم هب

 ٣ نه ىدعسلا كلذ ىلع هدع اسو » هب لثمو هماع ىضق ح عابسلا ىداو ف

 تجاهو ‘ ميكح نب نع همسا < ىنب نه لجر اهاج رقع دف ةشئاع \.أ ...6 عشاج

 ىدانم ىدانو . ناةيرفلا حياصت و ‘ اهريماعأ تيهو 4 اهاقدش ظملت و( ةكرعملا

ىلعراصتن ادعب ‘ ةنصاعل'تأده مث. 7 نمآ رهف 4 \؛ قلغأنه. .الأو ؛بل اطأنبىلع
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 لخدو !1 ة.دان ةنبزح ةفيسأ راوشملا اذه نم ةشئاع تعجر و سانلا بيتتساو

 ىنلا لاتقلا نع ني:هؤملا مأ اي انيربخأ : اهل لاقو هللا هحر رساي نب رامع اهيلع

 نم هبآيأترا ىار وه مأ ؟ م هللا لوسر كيلا هدمع دهع وهأ : هلع انيلتاقن

 ام هيلا بوتأو هللا رفغتسا انأو ىنبا اي هتيأترا ىأر وه لب : تلاقف ؟ كسفن

 !! تعنص

 ن هللا لوسر هبف لاق ىذلا ناح وص نب دي ز ذه و! نعما مل ١ نه باصأو

 . «| هدسج رئاس اهديب ش هلل أ ليبس ف هدي عطقت ,

 : ه اتلي و ١ و ةرم اؤم

  

  

 , بااط ىبأ نبىلع ةعاط ىف ةرمباا لهأ لخديو ء لحلا ةعقوم ىهتنت اذكهو

 ٠ <ہلع س \:اا رمأ عمتجير

 ٨ ةفصاماا أدهتر . رهآلا ر٤تسإ و .. ريثك مالك اذ۔_ ه لوح نهخرؤمللو

 ق ا۔اع بحاصب ىذل ا رذظااو ح اجنلا اذه ةيرارمتساو ةبيخم نم ةي واعم ق٬شإ و

 . هكراعهو همحالم

 ةلصاف ةكرعم ىف ىلع عيم ءاسةللا ةيمتح ىف اهر وائي و هسفن ىلإ ثدحتي و

 اذه ىف هفعسإو ڵ رجفلا نه دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا اهلالخ نم نيبتي

 ؛لعفلاو عقاولاراطإ ىف هكي رحت و هديسجت ىلع هدعاسي و ك صاعلا نب ورمع رطاخلا

 مدب نابلاطي ام اك و ى ماشاا لهأ نه بجل شيج ىف ىلع ءاقل ىلع نادعاوتيو

 نالرلوبو ناخرصي احار _ قطنملا اذهبو _ رمنلا اذه قوف نمو ٧ نامثع

 !! هرأثل اي و . نامئءعمدلاي .. ناحيص, و

, رخآلا بناجلا ىفو ! ديرب وأ فلأ ةئاملا هدع زواجت اشيج اشيج دقو
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 تمت ىذلا هشيج هرودب زهج دق نينمؤاا ريمأبلاط ىأنب ىلع نوكي لبافملاف وأ

 بناج ىفنيفصفو . نامحإبمه زيب اتاوزب رجاهملاو راصن الانءهتيفإ وأهنبيكرت

 ىف نحاطت و ، ةرابج ةيراض برحلا ىحر رودت 0 ةقرلا ءازإبو ؛ ن٤الا تارفلا

 ددع نأب لا۔ةيا ىتح ، نيلساا نم ىفالآلار فالآلا ةبيهراا ةسرشلا اهتررد

 ٠ لتةلا رثك املو .. ى ني .بس لرق و " انلا نيسمخ اهدحو ريرفلا ةنيل ىف غلب ىلتةل

 مرداتيت نأ هموقو هدنج للع ةيواعم فاخو ب ماشاا لهأ ف ةحعذملا ترحتسارو

 تكسمأ ةزه نم هب اونم اه مهعج قرغيو ةكرعملا مهيلع ىنضقنو : برحلا

 هنم باطي وء ةيهادلا صاعلا نب و رعب ةي و اعمدجنتي انه .. ' تداك وأ ! مهقانخ

 ؛ تقوال ابسك و ، فقولا ذاقنإ ةديدخلاو هليحلا لامعإ ىلع هثحتسيو 0 ةرونملا

 مرتنشإ و { 4:ع ممقرفي و ؤ هنه مهرذني و ك هراحدأ زجحم كس هاسع ال ايدافت و

 ربع راحص ىف هب قلا ىذلا ىدوبردلا كاذ ة.وبن ور ركذتيو ... هلوح نم

 ةحاه تحبصأ هلإ ةجاحلا زإو ! نآ دت هتقو نأ كرديو « زينساا تارشع

 لثيتيو ء هدواري وأ كشوأ ظطاو 2 لابةإلاب هل حولت ايندلا نأو ! ةبرورضو

 قاعي نأ ةيواعم ىلع ريشي و . هؤاهد هدجنيو ث هتايح رمح فعسنو .. هيدي نبب

 _ ارس ايلع بتاكي نأو ث حامراانوتمو ى ةنسالا فارطأ ىلع فحاصملا

 . ةريخالاو ىلوالا ةملك هل نوكتو فقومل اذهف اننيب مكحيس هللا باتك نأب

 ايف نيكح ادك .حم نأ - هنه بلط وأ _هياعح رققاو ؛ىلعلإ كلذبةي واس بنك و

 , هايضرهب امكحام و . ةفصاحلا أدهت و « رهاس" ضفني و ، عازنلا ىهني ىنح امهنيب
 . نيلسملا ةدح و ىلع ءاقبإو 7 ءامدلل نقح بلط ام ىلإ ىلع هباجأف

 ' ماعن : باط وأ ح رمه ١ \. ىلع آدر _ ه) هلسرأ ىذل ١ 4 ايخ ق ها لاقو

 رماب ن! رامع غلبو ... كلذ ة٫ و اده بلط اك . ارس اهملا رمآلا متو ‘ معأ ر

الع اوتث] : 4 احمصال لاقو هت رثاث ترا و 4 قانتال ا كلذ رمأ ٩:ع هرا ىضر
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 نأ كلاذ كران ىلأ : ها واب مماجاو ‘ ايلع م وةلا بت اعو .. لهف ام ىلع هوبتاعف

 ماخلا اورج : ةروهشملا تلو لاةف را ء لأ ىلع هب اجإ تہهتن او .ه هلل ١ ءاش

 ...رتجا ام

 كنيبو انب : كل نولوةرس موقلا نإ : هل لوةي و ىلع عم رامع شنانتيو

 انيب لهجن :نولوقبسو .. مك انلتق هللا باتك مككرت ىلع : لقف ... هتنا بانك
 ًأكحتا نه ن۔حأ ن.و ه : لةف 0 هانيضر ءىش نم هب امكح ام. نيمكح كنيبر

 : لةف ! اهربع حالمصن ةدم كنيب و اننيب لعجن : اولاق ناف .. « نونقوي موقل

 ... ! هللا رمأ ىلإ ءيىفة ىتح ىغبت ىتاا اولتاقف ه : لاق هنا نإ

  

 قافشإ ىف هل لوةيو , هب وث عمجمو هنذأب ذخأي و 2 ىلع ىلع راحم لبقيو

 ان ودع ك۔ےن ؤح ; انرئاصب نع انددت راو ث اننيد ىف انككشأ : _ صالخإر

 ؟ انئامد و ان ربصمو اننيد ف

 ةحلط لبق كلذ ناك اله ؟ باقرلا ىف في۔اا عضو ليق كلذ ناكاله

 قلالع اننأ :مه تلقو مرياع تيبأف 2 كلذ ىلإ كن وعدي مهو امهباحصأو ريبزلاو

 ؟ كسا رد

 فيسلا عفرننأ انل سيلفنيكرمثمرغك م وةلاناك نإف بلاط ىمأ نبا اي .. ال
 .اوملسي ىتح ممع

 اواوعي ح مهنع فيلا عفرن نأ انل سيلف باتك لهأ ةرفك موقاا ناك نإو
 . وورغاص مهودي نع ةيزجلا

. هالارمألل ا رئيفييتحممنع فيسلا عفرن نأ اذل سيلف ةاغب موقلا ناك نإو



 ۔٢١٢_

 زمأىلإ او۔اف الو ... ةيزج اودأ الو .. اوملسأ ام موقلا نإ هللاو ؛ لاق ث

 . ملخ وأ ‘مهنع تكسأنأ انل فيكف ء اهرازوأ برحلا تعضو الو .. ٨ هللا

 ؟ مهنم ناك ىذلا دعب مهنأشو مهكرت وأ

 نباو ث ةجام نباو ، نزوملفو ، شيواجو 0 ىربمجلاو 4 ىب رةعبلا لوقيو

 لتاقف ، ةيواعم برح ىلإ نينت اقملا نم هعم نمو وه جرخ رامع نإ : ىنالنابلا

 كاذ دكؤي اك هعم دهشتساو ث هللا ممحر اودهشتسا ىنح هباحصأو وه

 ؛ راصنالاو نيرجاهملا نم الجر نورشعو ةعبس _ مجارتلاو ريسا باحصأ

 رغغو ا..جهللامهمحر نيتداه۔تلا وذىراصنالا تباث نبةميزخو 7 ليدبانبا ميف و

 ! ضرالاو تاوامسلا اهضزع ةنج مهب اثأو " مهل

 : ةيغابلا ةئفلا كاتةت
  

 اماجأ نمو ث اهايب۔ ىف نحاطتلاواهيلع عراصتلاو ةفالخلا ةلأسم تناك اذكهو

 ىنلا ةافو دعب نيسالل تضرع ىتا ةيسايسلا لكاشملا وأ لئاسملا تاهمأ نه

 هنايباس ىلوأ نه ناك ىذلا هيركاا رملا اهداصح ترثأ رأ , اهنع جتنو ث غك

 _اذكهو ...مالسإلا ىف ةفلتخلا بهاذملاو « بزحتااو ٧ قرفلا ءومشذ هناميس وأ

 : زق هللا لوسر هل لاق ىذلا رساي نب رامع دهشتسا _ ةيواعم ةئف دي ىلعو

 .. . رانلا ىف كيلاسو كاتاقو 9 ةيغابلا ةغلا كلتقت .. رامع اي و

 :هت اي ورم وهت ارك ذه ىف هنع ل وةيف رامع ركذ نم خبراتلارثكببو

 نوكراشملا نومل۔لا ناك ةنيدملا ىف لوسراا دجسم هانب موي هنأ ىنذلب

 ًابشغم عقو ىتح ث نيرجح نيرجح لمحي رامعو ٨ ًآرجح ًآرجح نولمحي ءانبلا ى
 هللا تاولص ىنلا هيلع لبقأف _ هباصأ ضرم نم اهقان لازي ال ناكو هيلع

: لوقيو . ههجو نع بارتلا حسمي لعجو ب ةيناح ةفهل ىف - هيلع همالسو
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 رانلا ىف هبلاسو هلتاقو 2 ةيغابلا ةئفلا هلتقت ةمس نبا حي ر ه . ..

 حايضاو ء حايض نم ةبرش رامع اي ايندلا ىف كدمع رخآ ه : هل لاق هنأ ىنغلبو
 ءاملاب جوزمملا نبللا ره ..

 ىمحا رجلا اوعضو دقو هن وبذعي نوكرشملاو رامعب ره هنأ ىخلبو

 ةث اث ةرهر ‘ ىلغم ا ءاملا هسأر ىلع اوبص ىرخأ ة رم و _ ةرم هردص قوف ليثلا

 نا اي رشبأ , :لاقف _ هسافنأ هف اوهتكو .الا نم ليمرب ىف هسأر اوعضو

 .. . ةنجلاب رساي

 نه هعمو اهوي جرخ ناثلا ن ةفيذح نأ ه : ردصم نم رثك أ نم ىنغلبو

 ؟ نآرقلاو ناطيشلا لتقأ اذإ تنأ فيك : ةفيذح هل لا_ةف « هنم 71

 لاق ؟كادف هتا ىنلعج هب ىنرمأت ام نع : هيدي ىلع ملعتي ىنلا هعبات هل لاقف

 لتتقا اذإ ىلات امأ: ةفيذح لاقف .. تكس م ... نآرقلا عبقت نأ رمآ :ةفيذح

 : ةفيذح لاق ؟ كادف هلا ىنلعج نذ] هب ىن رهأت مم : عب اتلا هل لاقف ؟ نآرقلا لهأ

 هيلع هللا ىلص هلا لوسر تعمس ىنإف { رامع .. ةيمس نا عبقت نأ كرمآ ذئنيح

 : لوقي مل۔و

 الإ ق> هل ضرعب الف 4 ز اممإ هرصب و هعسو هباق هللا اشح دق ا رامع نإ ه

 . - هكرت الا لط اي الو » هب ذخأ

 رامهل و مكلام ه : رامع ذهل لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر نأ ىنذلب و

 .. ؟ « رانلا لأ هن وعدت و ةنجلا لأ مكوعدي

 لاف ملسو هيلع هتا ىلص هتا لوسر نإ : امئاد ل وةي ناك ةفيذح نأ ىنغلبو

 ٠ دمع مأ نإ ١ ىدهو 4 رامع ىدج مكيلعو ىدعب نه نيذل اي اودتق ١ .: هب احمال

.. اعيمج هللا محر دوعسم نب هت أ ديع ىدب
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 نأ هبر ىلع مسقي نأ رساي نب رامع ىلإ ثعب بلاط ىبأ نب ىلع نأ ىنذلب و

 ق هدبع رخآ اه ا كلك ن لوسر هدعو ىالا ةبرشلا برش دقو _ مهردع مزج

 ىذلا م واا اذ۔_ه . هب ز>و ادمع ةبحالا ىقلا مويا! : رامع هل لاقف _ ايندلا

 .هيف هاقلأ نأ هنا لوسر ىندعو .

 لبق هتناب قحلاو ىلع اي هيلا قتإ : بلاط ىأ نب ىلعل لاق ارا نأ ىنغابو
 نيمك۔_لا ميكحت .

 ؟ نيمكحلا ميكحت لبق ةنجلا ىلإ حئارلا نيأ : هباحصال لاق رامع نأ ىنغلب و

 تحت ةنجلا ىرأ ىنإف ، أمظاا لبق ءاملا اودر موق اي ! نيعلا روحلا تنبزت مويل

 رامع سفن ىذلاو ، نولطيملا هنه باتر ًاب رض مويلا مجنب رضال أ فويسلا لالظ

 ىلع مجنأو قحلا ىلع انأ انمملعل 2 رجه تافنش انب اوغلبي ىنح انوب رض ول هديب

 مجنأو ٤ قحلاىلعانآ انملعل . نامع نم فاخا انب اوغلبي ىتح انوب رضولو , لطابلا

 ! ؟ نيمكحلا مكحت لبق ةلا ىل) حئار نم لهف ٨ لطابلا ىلع

 هزامتركت و ‘ هب ىنااتالافتحاىه كلتو ٤ رامءععم خيراتلا فآةرهره كاذ

 كرد هللف ، مح رك۔اا ىفاحصلا اذهب ميظعاا ىنا نم قحلا ءافتحالا وه اذهو ! هل

 ا ةيمساي رثآملاو رخافملا نم كنباب كل مكو ! رامع اي تنأ هتو ! رساي نبا اي

 ... عيجلا هللا محرو

 ؟رزولا عقي نم ىلع

 ! رامع لتق رز و ةيواعم . ةرهازلا موجنلا , هباتك ىف نساحملا وبأ لمحو

 راشأ ىنل ١ وه ورم ف ‘ هتبذهو كل ذ ءارج ن آدبأ صاملا نإ رمرمع ىفهي الو

: عوضوملا كلذ لوح هيوري ايف خيراتلا لوقيو 2 ذنن ىذلا وه ةيواعمو
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 لناقي ناك امنإ ةيواعم نأ ذئنيح سانلا فرعي ر ث ةيرامم ىإ رامع سأر لتو
 رامع سأر دعبأ : ورع ل لوةيو ك ناد ىلع لآ ا۔_ةي ال هنأو ادل ١ و كا ١ ىلع

 ةاك إ. رهم لعجن وأ كر.أ كيلع ندسفال هللا و ؟ نيدلا لهأ لتاقت ةيواعم اي

 . . ى لح و ل

 , هخرران ىف ىلوةعيلاو ء ةاضقلاو ةالولا , هباتك ىف ىدنك۔اا ركذي اذه ىفو

 : ٩!مدح ف ىزي رملاو

 ليمتسينأنايفس ىبأ نب ةيواعم ع اصتس ا نانع نب نامثع ل:ةم بتع هنإ

 ىلع هب رراحم ىنلا هفيسو . صاخلا هراشتسم نوكي و ، ساجاا نب ورمع هيلإ

 عاطتساو ؛هدحر هل ةغئاس ةمعط ربه ةيالو نوكت نأ ىلع ، بل اط ىفأنبا

 نوكتل ى ٣٨ ةنس رفص رهش ىف ىلع كح نه رصم صاخت.۔ي نأ العف ررمع

 باتك ىلعهقيلعت و هقيقحت فئار :ال ر ةيوےكحتللج رخ نآل,قكلذو ،هل ةصااخ

 قارعاالهأ فاتخا الرصم ىف ممط ةيواعم نإ : . ءاوهلاو عديا!لهأىلع دراا ه

 ة.مهالر ؛ ىلع برض ىلع اهب نيعتسي نأ اهياع ءاليتسالا نم دصق هنآ و { ىلع ىلع

 : هل لاقىذلا صاعلا ن:ورءع مهنيب نهو ، هصاوخ ةيواعم را۔:ةسا ةلألا كات

 ةرثك و ،ا۔مبارت بصخو ى اماهأ ددعو « ريثكل اهجارخر رصم رمأ كمهأ

 ىف ناف « ضمناو مزعاف دب الو ناك ناف ؟ اهيف كيلع ريشنل ان وعدتف ى اهتاريخ

 نبااي : ةيواعم هل لاةف ... هتبك و كودع رهقو ، كباحمأ زعو كزع اهحاتتفا

 ... اننيب ناك ىذلا كمهأ انإ صاملا

 ن؛ رع ه.)إ باط اي هثاصاخو ه٫ ادمأ ض ٫ب؛ راشتسا ةي و اعه نإ : لاقيو

 : هردش ف هلح اص ) لاةف ‘ عادلا

 زب ر زع نا رصم امنإ اهلثم هدز و رصم هطعأ

زجع نم اهيلع نآلا بلخم انلرأ ىلحل آرمصم نإ



 _ - ٢١٦

 رامع ل ىزلا مالك نم تركذ ام دعبو _ هعم نهو رامع دهشتسا الو

 قحمي و اونمآ نيذلا صح نأ هتنا دارأو ث نولطبلا باترا - هلنقي نميف

 ؛ هللا نه افوخ هت رصانم نه اوفك و ى ةيواعم نع سانلا قرفتو « نيرفاكلا

 ةيواعم- عجرو . ةفوكساا ىلإ ىلع عجرو ث رامضملا اذه ىف ريسلا نع اوعجارت و

 ملع نود آرس امهنيب ايف ةباتكاا نالدابتي ةيواعمو ىلع نه لك أدبو " ماشلا ىلإ

 ىلعزه: بتك ايف _ ةيواعم ىلإ ىلع بتك و "نيخرؤملا ضعب كلذ ررةيامكسانلا

 نينمؤملا ريمأ كنأ ماعأ ول : ةيواعم هيلإ بتكف . ةيواعم ىلإ نينمؤملا ريا
 . نينمؤملا ريمأ مسا حماف . افيس كهجو ىفعفرأ ملو كلتافأ م

 ؟ ءاقلطلا نبا عم كب فيك

 نيملسملا كلذ غلب و { نيخرؤملا ضعب هي وريايفةي واعم هب راشأ اميلع لعفو

 هبكامس مسا نم كسفن علخت نأىلعكلمحام.. نسحلابأ اي:۔نيپتاعم۔ اواقو اوبضذف

 نهىلعباتف .. هللا رةذتسا وتحنصامع بتف؟نينهؤملا ريمأ تأتسلأ ؟ ن رملسألا

 ىلعراتخاو«ميكحتلا رمأ ذافنإف آرسهثحتسي لعج وءهبتاكي ةيواعم رمتساو٬كلذ

 ٨«هللا لوسر ٥ىن أشث, صاعاانبور.هةي واعمراتخاوءىرعشالاىسومابأ۔ اهركم

 ناك _ ملسي نآ لبق _ ارمع نإ : مهلوق ىف هنوالعي و كلذ نوخرؤملا ركذي و

 ىلص هللا لوسر لاقف ، رعشلا نم اتيب نيعبسب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اجه دق

 تيي لكب مهللا هنعلاف « ىلىعبني الو « رعشلا نسحأ الىنإ مرللا » : ملسو هيلع هللا

 تناكنتل \ىرعش تياف . ..ورمع ةموكحب ىلع ىضرو , ةموكلا تمتو .. ةنعل

 كفساع ىلع كله دقاف _ ادبأ كلاذك اهنظأ امو_اباوصو الدع ةموكحلا هذه

 ؟ اهيلإ اعد ىنلا هنآل ؛ لدعلاب هنم قحأ ةيواعم ناكو 7 اهلبق ءامد نم

 ةةيقحلا ىف كلذك ايتح ىهو _ الالضو أطخ ةموكحلا هذه تناك نإو

 جرخمال نيرمالا الك ىفو ث اهل هل وبقو . اهيف هلوخدب ىلع كله دقلف _ عقاولاو
 .. ةيواعمو ورمع هل هعنص ىذلا قزأملا اذه نم ىلعل

 



_ ٢١٧ 

 . هدنسب ىراخلا هجرخأ ايف _ ملسو هملع هتن ١ ىلص ىنا نع ىرر دقو

 : لاق هنأ

 !ا . امهعبتا نه لضبو نالضي نالضم نالاض نامكح ىتمأ ىف نوكيس ه

 القنو . ءادعلاو نيخرؤملا لا وفأ نم هيلا ئانت ايف _ ىخامشلا ةمالعلا لاق
 : هبر دبع نال .. دي رفاا دقعاا نع

 مولافم رأ ملاظ انأو اذه ىجر تجرخ دقل : لاق بل اط ىبأ نب ىلع نا

 ىناعأامولظم تنك نإف ، رفن الإ هقح ىعر الجر هتا ركذال ىنإ و ؟ ىردأ تسل
 ىباب نه ل رال ريب زلاو ةحلط نم الك ناا هللاو . ىه ذ خأ الاظ تنك نإو

 ! ناعتسملا هالاو . ىر دغ نم لرار

 نإ عيابأ نه : ةشئاعو ديب زااو ةحلط ترظان : لاق سيق نب فنحالا نعو

 : اولاقف ! اذه مهل وق ممتدشان ةرصبلا اومدق 7 الع عياب : اولاق ؟ نامثع لتق

 . ريغو لدب هنكلو ‘ مهن

 . طقف و اين دلا همه

 راد نمو ى صاعلا نب ورمو ةيواعم ىأر عمتجا : لاقف ريثالا نبا ىكحو

 , اذكه هب هوبلاطيو نامثع مدب ايلع اومزلينأىلع ! امهرادمىففل وآءامهكساف ىف

 .دعبامأ: لاقف.ىعبرزب ثش ممفوءىلع لسرنيب ابيطخماقةي واعم نإ و _اءاعدا_

 انتعاط امأو ء اهيلإ متوعد ىتلا , ةعاخلاو ةعاطلا ىلإ مكبحاصو مكتوعد ىنإف

 ءانراث عيضو . انتعاج قرفو , انتفيلخ لتف مكبحاص نال ، اهارنال انإف مك,حاضل

 نكما و هلوق هيلع درنال نحنف كلذك ناك نإ و « نايع لتقيملهنأ معزي مكبحاصو

 كرسيأ : ىبث لاقف ... ةعاخلاو ةعاطاا ىلإ مكييجف نحن و { هتلتة انيلا عفديل

هللاو ؟كاذ نه ىندم اهو : ةيواعم لاقف ؟ رساي نب رامح لتقت نأ ةي واعماي



 _ _ ٨ ١ ٢

 هلإال ىذلا هللا و : كبش لاةف ... نايئعع ىلو هلتقل اذه ةيمس نبا نم تنكمت ول

 ؛ لهاوكلا نع طةست و 2 ماهلا رثانتت ىتح ةي واعماي ادبأ كلذذلإ لصن ال هريغ

 . كياع ءاضفلا ضرالا قاضتو

 تداكو ارهشأ م اد عا رصاعو : دربلل ١ ن٫ا لوقي نتادحألا هذه ةرمغ فو

 كح نيبا اط حامرلا ىلع فحاصملا اوعفر ‘ هباحصأو ةي واعم لع هيف ةمع زهلا عقت

 ا كاذ نه !و دك \ت نأ دوب ةصاح ىلع شيج ق فالخل ١ بد كلانه ... نآرقلا

 . ميكحتلا لبق ايلع ناو ٧ ليلب مت رمألا اذه ناو

 نيراسء ىلاح ٨للا لإ نيمكتحع هع اوجرخو ' هوقراف طةف ةظحللا هذه فو

 طابحالا مجاصأ هد ةو ‘ ركذملا نع ن ومنيو فورعملاب نررمأب ضرالا ف

 ىدرملاصقوملا اذه نه ىسالا مهعلتباو 2 اهتيشان ى ةرارملا مهتفلو ، طابهالاو

 .ىرخا

 نيب قرفلا ّ هب اتك ق ىدادغبااو : نادلبلا مجعم , ق ىوا توفاب دكؤيو

 . هخ رات ىن ىربطلاو 2 قرفلا

 نأ دلجو ميكحتلا نم امو نيعبرأو ةعبس دعر ىلع دنع نم اوجرخ موقلا ن ١

 _ مماصأ ىذلا اذه اوادي وأ 4 جارجلا هذه اوثكدن نأ ةديدع تارم اولواح

 ٤. هأ رو ر>= » اهمسا نبايملا ةب ارق اهنع ددبت ‘ ةفوكلا رهاظب اضرأ اولزنو

 مو ذم وي اهف اوعمتجاو ٤ ةيرورحلا , مسا مهتعامج تلمح ة رقلا هذه نمو

 راصنألاو نب رجاهملا زابكو . ةباحصلا رايخنم ! دهاجب فلأ ةرشع ةسخ مركأ

 ‘ ةاحصاا خيش كاذ آ م٫يفو 4 مهئاملعو ممئارقو مهئاهقفو نيملسملا ءاسؤرو

 كاذن آنوملسملاهل دقع مامإ لوآ وهو _ىدزالا يسارلابهون هللادبع مهمامإو

‘ ىن اطلا نصح ن٫ ديزو ‘ ىدعسلا ريهز نب صوقرح مهيفو . هربصن و



_٢١٩- 

 ىدزالاحرس نب هللا دبعر « ىدبهلا ىف وأ نب حب رشو ، ىدزالا نانم نب ةزمحو

 ملسو هملع هللا ىلص ىبلا باحصأ لضافأو ءالجا نم ادج ريثكلاو . ىملسلا

 ةمامالا اوضرعو ، ىسارلا هللا دبع تيب ىف اعيج اوعمتجاو ى ني رجاهم و اراصنأ

 نأ .ا٢۔ىساراا بهر نب هللا دبع ىلع اهوضرعو « ىبأف ريهز نب ص وقرح ىلع
 هلاوامأ ؛ اهوناه :بهونبا لاقف ء مهنيب يف اهفارطأ موقلا بةاجت و اهولجانت

 اولعجو اهيلع هوعبابف..؛توملانه ارارف اهيعدأ الو . ايندلاف ةبغر اهذخآ ال

 .. قارعلاب دادغب لامش . ناورهنلا مهنيد دعوملا

 : اهولعف \ه مهتيل

 : لوةيو هخويش ناسل ىلع خيراتلا ثدحتي و

 إوهجرام ناعرسو ! نوداوت. ءابحأ مو ىلععنم نيص آ موقلا جرخ دقل

 نيفصب مهركسعم نم اوحر امو د مهنيب اهم ومس ةقرفلا كمهت ك .ءادعأ نيضغابتم

 قب راطلا اوشم دةلو ) عراصتلاو عزاتلا ىرلب ممصو . ميكحتلا مف اشف ىح

 : مجل جراوخلا لوقيو ، نومتاشتيو ى نوعفادتي هلك

 لوقيو؟ متمكح ن هتمكحو ؛ لجو زعلا رمأ ىف ننه وأ .. هللا ءادعأ اي

 ! انعج متقرفو 7 انمامإ تقراف مكنا: نورخآلا

 . ءارورح اوتأ ىتح نيرئاس اولظو . هعم اولخدي مل ةفوكساا ىلع لخد املو

 ةريخ نه لجر فاأ رشع ةزلا نورزهاني وأ نوزواجتي وأ نوبراقي اوناكو

 رهالا هاو مهبف عرولاو ، دهزلاو ، لفلاو تلا لهأو ى مهمايقتاو نيملسملا

 !! دعب نمو لبق نم

 اهيف هنبثتو ةيواعم ءاةب ىلع فالخلاو ى ةمامالا نم ىلع علخ رهاللا ىهتنبو

ىتاار ' كلذب ىضةت ىناا هدونبو دهملا ةروشمب اراهتتاو ث ةقيثولا صوصنل الامهأ



- ٢٢٠ 

 ىبأ نب ىلع هيلع ىضاقت ام اذه _ ةمدقملا دعب ريثالا نبا لاق اك :اهف هاج

 نهو ةفوك۔اا لهأ ىلع بلاط ىبأ نب ىلع ىضاق . نايفس أ نإ ةيواعمو بلاط

 دنه لزنن اننأ ء مهعم نهو ماشلا لهأ ىلع نايفس فأ نب ةيوام ىضاقو 2 مهعم

 انعرمش وه هتنا باتك ناو 0 هريغ انيب عهجي ال نأو , هباتكو هتا كح

 دجو اف \ تاهأ اه ت.۔هن و ث ايحا ام ىحن ى هتاخ ىلإ هتحتاف نم انروتسدو

 ورحع و ، ىرحشالا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ امهو _ هللا باتك ىف نامكلا

 ةلدادلاةنساافءهااا باتك ىف هادجب ماهو 5 هه الع _ ىمهسلا لئاو نب صاعلا نبا

 . ةقرفلا ريغ ةعماجلا

 دوهعلا ةهألا ىلع امهلو . ذوفنلاو ةعنملا نم نيمك احتملل ام نيمكحلل نإو

 ذافنا ىف راصنا اهل نودسملا و امهلهأو امهنأ ىلع نانمآ امهنأب قيثاوملاو

 ىلعو. هب نايضةيو . هيلع نايضاقتي ىذلا ىلع زاجنإو لحم تاودأو . امهماكحأ

 هذه نيب اكع نأ هقاثيمو هللا دمع صاعاا نب ورححو ىرعشالا سيق نب هللا دبع

 اهو ميركسلا هباتك ىف هللا هب مكح امم _ نيمصاختملا نيب ةقرفت نودب ةمالا

 لكب اوهزتلي نأ نيذساا عيج ىلعو ث ةرهاطلا ةبيطلا هتنس ىف ىبا هب مكح

 ريخ هللاو ، نيدلا دودحفو . عرشلا راطا ىف ناكلا هب مكح ام

 نيفرطلا نم لك دهحاا كلذو ةقيثولا هذه ىلع عسقوو . . نيدهادلا

 . ىنيب ىنتبحصال : الثاق عقوي نأ ىأ . رتشالا ه نأالإ ء نيمكاحتملا

 نم ةنيب ىلع تسل و . مسا ةفيحصلا هذ_ه ىف ىل طخ نإ ىلامش اهدعب ىنتعفن الو
 هللاو : تمعشالا هل لاةف ؟ رصنلا مكحفاصو , رفظلا متيأر دق متسل رأ .. ىردع

 لاقف . ؟ انع كب ةبغر كل مأ ٨ انيلا له .ارصن انبصأ الو 2 ارفظ انيأرام

 ةرخآلا ىفو . ايندلل ايندلا ىف مكنع ةبغرلا هللاو . . ىلب رتشالا

ريخ هللاو 1 ام لاجر ءامد اذه يىنيسب هللا كفس دقل 2 ةرخآلل



 ۔ _ ٢٢١

 ةقث ولاو بانك۔لابثشالا جرخو...مهثامد نم ىلعمرحأركم دالو ! مهنمىدنع

 . ةيدأ ن! ةورع ميف ‘ م ىنب نم ةفئاط ىلع رهو ء سانلا ىلع هؤرةي دهعااو

 نومكممتأ: هل لاقو بضغ ىف ةورع هرهنف ، مهيلع باتكلا أرقو ى لالب ىبأ وخا

 .هتباد رج هب باصأف هيلع هفيسب دشو 2 هلل الإ مكحال هللاو ؟ هللا رمآ ىف لاجرا

 :؟ةقرفة ىأو ةقرفت

 نيماسملا رتل ةاندهتناك فيكو « اه.فىرج امو ، ميكحتلا ةيضق لوحو
 برايو ںىثيفطالاقاحسا وبأ ه ةمالعلا انب فوطي 0 مهنيب ةملكساا فالتخاو

 باهساباهرك ذف مهسأ امك ، سنأ نبكلام و ء ىرصبلا نسحلا نه لك اهلاج ىف

 ىلع مهل وم ىف عيخلا عمجب و ى مالسإلا ىحض ىف نيمآ دمحأ و 2 لماكاا ىف دربالا

 ءاطخالاوء هنمضرفلا و ميكحتلا ىلع ثعابلا ثيح نم ةدحتم نوكت داكت ةفيص

 ىذلا ركسلاو ةطبحلاو ءاهدلا ردقب نوك احتملا اهيف عم ةو ىتلا ىربكلا

 !_ بلاط نهو ؛ صاعلا نب ورمعو نايفس آ نب ةيواعم هتءابع تحت بتخا

 ةحسفلا ةحالا قوفو هاجلا رامضم ىف ضكرلاو ى ايندلا ءارو ىرجلا ن. نابلطي

 ةفارخجىلع عماطملا هتمسر ىذلا ديعبلا ريبرك.اا ليوطلا ىدملاو ةعساولا ةحاسملاو

 زقن ىلا , ةينايبلا طوطخلاو تاينحنملا عمو : بصانملا سلطأ ىفو 2 تاوملا

 امو« نورطيسيالو نوكلل ال اوناك نع ةرطيساا و كلةلا ىلإ تامدقم اليو ةأجل

 . ماين مهو هباوملح وأ .. رطاخلاب ةرم فاط ال و ادبأ نابسحلا ىف كلذ ناك

 ىذلاوء ةبسانم نهرثك أ ىخيراتلا هددري ايف نيخرؤملا ءالؤهىأر صخلتيو

 : هلج ىف لوقي

 مايق اهرمأو امنؤمشب ماقو ء ةفالخلا هتءاج نأ دعب بلاط ىآ نب ىلع نا

لاجر ن. لطابلا لهأ هباهو ! مركملا نآر ةلا رماوأب لمعو ى لودحلا ةلا



 - _ ٢٢٢

 دنع نيرتسآملاو ث هلاتقل نيمئاقلا ةنتفلا لهأ لتاقو . اهيلع نوكلاهتي نيذلا ايندلا

 رارلا هلاج رب اف وفص مزه و ث ءافولا مهنم لتف ىتح « نامثع مد بلطب ماوعلا

 شنب هيلع شوش و .. ناسحابمهل نيماتلاو ء رامنالاو نيرجاهملا نم هباحسأ و

 ىلع قحلاو لدعلا فيلأ و 2 راقفلا ىذ فيلح هوأر نبح ةي ويندلا ضارغالا لهأ

 نوبصني مهو ۔ مهنيب ايف اولاقو ى هيلع ا ورمآت كلذ دنع.. ع رابج ةيغاط لك

 داقنيالو ، ائيش قحلا نم انل ىري ال لجرلا اذه نإ : - كارشالاو خاخفألا ه

 اوجسلو ث دئاصملاو ماخل !"لا هلقح ىف عرزنو ي دئاكملا هل سدن لهف ا انتابغرل

 نأ ةسل ابالا ءالؤه نكمأ اذكهو « هرامدب الإ هنم تلفني ال ةنتفلا نم اجيسن هل

 ىلع هومغرأ ذإ { ةديدع حاون نه ميكحتلا ةيضق ىف مولظملا مامإلا ايلع اوعدخ

 هم وقاحىف اوبص و ، كانه هاريال وهو ىردشالا ىسوم ابأهيلع اوضرف مث ، اهلوبق

 ةيلاتتم ب ورح ىف نيبراهلا نيرافلا ةعباتم ىلع هنوبصخي مهو 9 ةلاثلا ىتح ساكلا

 ؛قحلا نع اولوتو سئاسدلا هل اوك اح ث { مهتاي ونعهىلع تتأو هدنج تكجنأ

 هزع هيف ىذلا ح رصلا راهنأو ث هتل ود هيلع تماق ىذلا دومعلا كلذب رسكتو

 ميضع عجرو 4 قافنلاو ةموصخلا ىف اوجو . قاقشلا ىف اولغوأو 0 هتوقو

 فوفص نيب الخدم هل ناطيشلا دج و هذه مكحتلا ةيضقب و . ضب باقر برشي

 . اهسأر ةنتفلا تلطأ و . لادجلاو شاقنلا دتشاو 9 لاقلاو ليقلا رثكو ى نيملسملا

 اومضناو مامإلا ىلع اولواطت دقو .مهالو مهتغمدأ ايندلا بالط اهعم جرخأ و

 ؛ نيدلا تارو رض نم ةرو رض ميكحتلا ىر ممنعب ناكو ؛ههوصخو هئادعأ ىلإ

 ا راعو ةميرجو مرحع وهف. ةبيصمو ةفآ رخآ ا ضعبلا هاريو ‘ بجاو رمأ وهف

 ماربإلا و { طبرلاو لحلا نيب هيف مهف . آز؛اج المع وأ احابم ائيش هنورب موقو

 لهأ ىلع نع جرخ هقيرط نعو ; نيلسملا ا صع كلذب تقشناو ‘ ضقنلاو

 . هتعاط

ةفصاع هتءاج ة۔رش ةطر و ىف بلاط ىبأ ن ىلع ةفيلخلا مامإلا عقو اذكهو



_ ٢٢٣ 

 ةهادركام اهتملو اهتدس لزغو 0 اهطويخ جسن ىتا ميكحتلا ةيحان نم ى ةدعار

 !! ناعتسملا هناو ، نيدلا رهظ قوف نم ايندلا دارأ

 طو,خلا ف رثك أو رثك أ طبختي نأ كشوأ ا۔.اع نإ اضيأ لاقيو

 ! ةيواعمو ورمع ردغلا شبضو رك.لا شبغ ىف _ هل اهمرب ىتاا ةيت وبكنعلا

 - ناوربنلا ىلإ هوقرافو هموق هلع جرخ نأ دعب _ ةيواعم هيلع ضرع نيح

 ةذئاط نأ ىنذلب هنإ :لوقي كلذ ىف هيلإ بتكو . هل مهلت اقيو { هنع مهبراحم نأ

 متي ال اننيب رهالا نأ مل۔هت دقو ، كركسع ن. اوجرخو ك وفل اخ كباحصأ نم

 ‘ مهكيفك أ نأ تب,حأو ‘ كيأر ريغ ىلعدحآ مهنم ناك ناف 4 عزانم هل ناك اذإ

 اولاقو , كلذ نع ه وفك هل ممنروشم ىف ىأرلا لهأ نآ الإ ...تلعف مهيلع ىغةاو

 فرعو { كباحصأ لتقيو { كدالب ىف كيلع لخدي ةيواحم راص نإ : اولاق اف هل

 ؛كسأر قوف هدي عفرو ، كيلع ىوق ، هدراوهو هرداصهربخو ى رمالا لخادم

 ىجرت وأ ؟كودع نم رظتنت اذامو ى كنود موقلا ىلإ برقتي امرو ث كنادأو

 ىرقلا ىف مهقرفت وأ مهعامتجا لق مهرداب و ت أأ هوقلا لجاع نكاو ؟ هدع

 ... راصمألاو

 : هتا هل
  

 !باحصالا ةفرعم ىف باعيقسالا » هباتك ىف ىطرةلا ىرغملا ربلا دنع نبا لاق

 :_ مكحتلا رمال ضرعت نيح _

 عارص ف ىقب_هب ترم ىناا ثداوحلا نافوط دعب _ بلاط ىف آ ن ىلع نا

 هموقو ةيواعمو ؛ مهلتقو ؛ هولتاقو ث هم وق هلذخ ث لبقىذ نم هيلع دشأو فنعأ

 , ىيراتلا هب ماغو ! رمالا همغأ ىنح 0 ارتف ارقف و ى اربش اربش هكلام نولتح

 روعالا ابأو آرمعو ةيواعم نعلأمهللا :لوقيو هن الصف تنقي ةادخااىلصاذإ ناك.ف

ةيواعم كلذ غلب و ، دسيل ولاو سيق ن كاحضااو دلاخ ن نمحرلا دبعو ابيبحو



_ ٢٢٤ 

 نيسحلاو نسحلاو سابع نباو ايلع نعلا مهللا تنفأ اذل : رخآاوهلوقب ناكف

 1 اح دعب امك اح ةيمأ ونب رمتسا _ خيراتلا كلذ نمو _ اذكهو , رتشالاو

 لداعلا مامإلا فلختسا ىتح ث ةعمج لك ةبطخ ةمتاخ ىفو « ربانملا ىلع ايلع نونولي

 لدعلاب رمأي هللا نإ » : ىلاعت هتا لوقب بسلاو نعللا لدبأف زبزعلا دبع ن ر.ع
 مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىمنيو ىبرقلا ىذ ءاتبإو ناسحإلاو

 ... نوركذن

 : نامامإلاو ورمعو ىسوم وبأ

 خيشلا . ةينامعلا ةري لا ه بحاص كلذ ركذي امك _ نيمكحلا ن ث

 ,لدنجلا ةمودي ايقتلا ىرجملا عباراا نرقلا ءاملع نم وهو , ىناسيبلا نسحلا وبا
 نبو رمع تبث و ى ةفالخلانم بلاط ىبأ نب ىلع هبحاص ىرعشالا ىسوموبأ علخو
 ءلعفامىلعمدنلا دشأ مدن كلذب ىلع ملع املو ،نا.ةسيبأ نب ةي واعم هبحاص صاعلا

 بلطيو ةي واعم برحل دادعتهالاهيف مهثحتسي اباتك نا و رهنلا لهأ لإ بنكو

 : لوقي هيف و ،هرلإ عوجراا مهنم

 ن هحنب ديز ىلإ بل اطىبأ نب ىلع نينم ؤملا ريمأ نم ' ميحراا نمحرلا هتنا مسب

 : مكملع مالس : نيملسملا نه امهعم نهو ، ىبساراا بهو ن هلا دبعو ىناطلا

 باتك اذبن نيمكسحلا نإف ء دمب امأ .. وه الإ هلإ ال ىذلا هللا مكيلإ دحأ ىناف

 انأو { هل وسر و امهنم هللا ءىرمف 7 هالا لزنأ اهريغب امكحو , امهروهظ ءارو هللا

 ىنم هوهتبلط ىذلا لوالا رمآلا ىلإ عجرن و ، ىضرلا مكرطعن اوملهف ! ءىرب اهنم

 اننيب دعوملاو ، نيمك الا ريخ وهو اننيب هللا مكحم ىتح ؛ مك ودعو انودع لناقن و

 .. مالسلاو ه نارج مكدب و

 : هباوج ىلع ادر هيلإ اوكف

 , ىبسارلا بهو نب هللا دبع نيمل۔ملا مامإ نم 4 م:حرلا ن+رلا هللا مسب



 -٥ ٢٢-۔

 بلاط ىأ نب ىلع ىلإ ء نيما ه۔ملا نم امهعم نهو ىناطلا نصح ن ديزو

 د هن انإ ؛ دوب امأ ء ىدرلا فلاتم بنجتو ، ىدها ع,قا نه ىلع مالس

 هتنا بانكاذبن نياكحلا نأ هيف ركذت كباتك انغلب و ص وه الإ هلإ ال ىذلا هللا

 امهرمأ نأ هلل دمحلاف .... انملع دقو ى هللا لزنأ ام ريغب امكحو ى امهر وهظ ءارو

 كيلعو ! ريثك تأطخا دف امهايإ كميكحتب تنأو . هلوأ نه قحلل افل اخ ناك

 مامإ ةعاطو ، هل وسر ةعاطو ء هللا ةعاط نه نوملسملا هيف لخد ايف لخدت نأ

 الإ انعسي الو كانعلخ نأ دعب هانعياب دقف ى ىسارلا بهو نب هللا دع نيمالا

 . مالسلاو ع كلذ

 : جراوخلا أدب انه ن ٠6

 مهراوشم جراوخلا أدب ةقاشاا ةبعصاا ة ريسملا هذه نم. اقالطنإ و 0 انه نهو

 . هللا لإ ةوعدلا د۔عص ىلع ةايحلا عم

 7 هريغو ةطع ن بيبش ةريسلا بحاص كلذ شقان 1 _ جرا وخل او

 .. ةارمسلا ه لس هارمثلا ه و ؤ ةيرورملا , و > ةمكحملا « نومسإ _ نيخرؤم ١

 رثك اب كلذ ءادعلا للع دقف ؟ جراوخلا مساب ةيمسةلا مهيلع تلغ اذامل امأ

 ٠. ب ٨ مو ةا ع نم

 ممجدرل :ليقو ، بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا نع مهجورخ كلذب اومس : ليق

 ىف نيدهاجم ممجورخ : لرقر ٠ ميكحلا ةلالض نع ممجورخل : ل ,ةو . هياع

 ىبأ نب ىلع ىلع اوجرخ « ةيمالسإلا قرفلا لوأ مه جراوخلاو ... ي هتنا ليبس

 ةريزجلاو قارعلاب ىقطانملاضمب ىف اونصحت و .بكحتلا نيضفار ى هبحصو بلاط

 , ةفينع ةمواقم ةيسابعلا ةلودلا نم آردصو ى ةيومالا ةلودا اومواقو ى ةبورعلا

 ةفالخلا نا نرربر 4 ةدابعلا ف ددشنل او اورهتشاو ‘ قرف ةدع لإ اومسةن ا دقو



 _۔٢٢٦-

 ىذل ١ ةفافل ١ نق> نه سيل و كلذب الإ دهعت الو ؛ رح رايتخا نع مف نأ در ال

 نم هزج ل۔١لا نأ ٨ كلذك نورو « كح وأ . لزانتي نأ ةمالا ةدارإب ريتخا

 ... كرتاا كلذ ىلع اعرش براحي ضرفاا كرات نأو 4 نامإلا

 : دامجلل جورخل ١ عوضوم ىف _ ىرمطلاو ‘ ىبوقديااو ‘ ىوفغبلا لاق

 ىدعالاو‘ رمع ن ةلبج نم لك ةدايقب جورخل ا باب حتف نم لوأ مث نييرصملا نا

 . ةرجشلا تحت اعياب و ‘ آدحأ ادمش نم امهو ‘ ىراصنألا

 ش 6 ىباحصلا ىدحسلا ريهز نب ص وآةرح اذه ف ممرسيئرو نوا رصباا مث

 . لرءلج ىب احص وه و ؤ زاحرص ت ديز ةسائر _ كلذك - نويف وكدلا

 ىف مهسيئرو « ناورهنلا لهأو . ريبزلاو ، ةحلط قيرطلا تاذ ىلع ممدبتو

 دهاجملا لضا۔ةاا ىباحصلا وهو ث ىبسارلا بهو ن هتنا دبع قاشاا رايملا اذه

 هابلجااو نيققحملاو نيخرؤملا نم تار۔نعو تارشعو « رجح نبا هركذ ىنلا

 ... ةحب رشااو هقفااو ثيدحلا باحصأ نم مالعالاو

 ‘ ىلع ب نيحلاو ةنيدملا لهأ _ رامضملا سفن ق _ ًاض,ا جراوخلا نمو

 . هالضفاا ةواحصلا خويش نم مهلكو

 ض جاجحلا ىلع اوجرخ ذإ قارعلا ءاهقفو ؛ ىبعشلاو ريبج نب ديعس مم
 . مهناحلصو ندراتاا رايخأ نم ممححجو

 حال : ماد نول وةي اوناك مهنالف 9 . ةهكحلاب ه جراوخلا ةيمست رس امأ

 نم اذه لالب وبأو ، لالب ىبأ وخأ «. ةيدأ نب ةورع , :اهلاق نم لوأو .. هالإ

 . تاقثلا نيققحملا نه هريغو ريثالا نا اهركذ رابخأ امهلو ناورهنلا لهأ

 وهو ، ءارورحللا ةبسن اهب اومسو ! جراوخلا ءامسأ نم ىمف . ةيرورحلا ه امأو

: ىرمطلاري رج نيا ل وقيو ..ىلع شيج نع مهلاصفنا دعب هيف اولزن ىذلا عضوملا



 -۔٧٢٢پ _

 ىراصنالا ةعيدو نب هللا دبع هبقل . نيفص ةعق رهزم بل اطىبأ نييلع عجر امل هنإ

 انرمأ ىف سانلا لوقي ام تعمس اءأ : هل لاق مث .. هرياسو ث هيلع ملسو . هنم اندف

 .. هل هراكلاممنمو ث رمالاب بجعملا ممنم .. مهتعمس مدن : لاق ؟ ةعيدو نبا اي

 عمج هل ناك اياع نإ : نولوقي : ةعيدو نبا لاق ؟ ىأرلا ىوذ لوق اف : ىلع لاق

 ىنيب ىتمو ؟ قرف اهلع عمجي ىنف ! ههدهفنيصح نصح هل ناكو ١ ! هقرفف ميظع
 _ هاصعنم هاصع ذإ هعاطأ ن ىلع ىضم ناكولو : اضيأ نولوةءو ؟ مدهام

 ... مزحأو مكحأ كلذ ناكل .: ربةي وأ رفظي ىنح لتاقف

 ءارو رح اوت وا جراوخلا هقراف نيفص نه ىلع عجر الو : ريثال ١ نب ١ لاق

 نورشعو ةعبرأ ليو : ىخامشاا ةمالعاا لاق ض اغا أ رشع ةدررأ ممنم ام لزنف

 ضرالا لهأ رايخ مهو ! كلذ نم رثك أو افلأ نو رعو ةعبس : ليقو 4 افلأ
 فوخاهللا نرفاحنممهو ‘ ميف حالصلاو ىوةنلا لهأو . نآرةال مهأرقأو ذئموي

 لك بلق ف ناميإلا ٢7 ‘ هعيب رش زاجنإو ك هتعاطذ امن¡) ىلع نوصحو ‘ هلك

 .. ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو « اه .نعلا ىه هنل ا ةمالك نوكتل { نمؤم

 ةباحصاا رابك نم ىقب نميف ، عرولاو دهزاا ىف ةوسالاو ةودةلا مهو
 ٠ نيعب اتا ١ و

 : رهالا هقن

  

 مهنمو _ خيراتلا باتك لوقيف : ناورهنلا ةلتقم امأ

 ةكرعملا نإ س نرولاسغلا نوحنجما ممنهو 4- لود۔ءاا نوفصنملا

 ةهجلا نه نارربنلا لهأ نيبو 0 ةمج نم بلاط ىبأ نب ىلع نيب تراد

 نيتهجلان. نيملسملانيب ءامدلا قارت و لاتقلا رودي هتا ناحبسل ايو ى ىرخالا

ىلع لوقأ !! ناريإو قارعلا برح ىف مويلا هسمنز ديعي خيراتلا لعلو _ اعم



 - - ٢٢٨

 ل۔.و ماس» ني:ةحامىف ناورهنلا موي لتقو : نيخرؤملا ةنسلا ىلعشيدحلا رمتسو

 ن ملسم فال آ ةسمخ هتناو ىإ ..نيهلسملاناورهنا"جراوخ نم لتاقم فال آ ةسمخ

 لهأ نم نوهبس _ ةاورلا ىوري امك ۔ ممنبب _ مهخويشو ى ةباحصلا لضاف

 ةيلوسرلا دجسم امناد نومزالي اوناك نيذلا , ىراوساا » نم ةئعبرأو ! ردب

 ةدش نه مهيكرو مههابج نأكو ى ةالصلاو . ةدابعلل هتابرام تحت نو۔اجب و

 فرشلا لهأو . مهؤاةف و سانلا رايخ مهف ! لبإلا نث مدوجس ةرثكو مهداهتجا

 مهل نيعباتلاو { راصنالاو نيرجاهملا نم مالسإلا ىف ةيلرألاو ىأرااو نيدلا ىف

 ىذلا ى ريهز نب ص وةرح , ليلجلا لدافلا ىباحصلا مهيف لتقو { ناسحاب

 لايناد ناك و : يكملا لايناد ه نفد ىذلا وهو _ ابيرق هنع ثيدحلا تفاسأ

 ىف هت وبات ىف لايناد لزي ملو ةنجلا لهأ نم لجر هنفدي نأ هبر لأس دق اذه

 ؛رطملاممنع كسمأ اذإ هب نوقستسي باتك۔اا لهأنم ءاوهالاو لالضاالهأ ىديا

 ىف هدجوف سوساا ةنيدم ىرعشالا ىسوم وبأ حتف ىتح . ءامسلا مهيلع تحشرأ

 ! مهنع ىضر و هللا ممحر باطخلا نب رمع ىلإ كلذ ىف بتك و ، كانه تربات

 . دحأ هب رعشي الو أرس هنفدي نإ: رمع هيلإ بنكسف

 لهأ ىف بيصأ : ليقف كلذ دعب صوقرح نع لأس ىسوم ابأ نإ : لاقيو

 ىذلا حم را ىلع عمتجاول هديو ىسفن ىذلاو : ىسأ ف _ لاف 7 ناورهنلا

 ... مءاك رانلا اولخ رل برغلاو قرشم ١ نبب نملك صوقرح ه نط

 : هللا ماو مولظم

 بادأ , لبساارم:ا لهأ باصأ : لاق سابع نبا نع لفون نب نيصحلا نعو

 , دادش نب هللا دبع نب دوعسم ىنثدح : لاق _ اضيأ _ هنعو " لبدلا لالب وبأ

 ؟ هباحصأىلع لتق مل.. هللا دبع اي ; هل تلاقو . ةشئاعهيلإ تلسرأف ةنيدملا مدق هنأ

: لاق ؟لةق نع آدحأىحدتلهاهللاو اه.جنمولظم, تلاقف . . اهلك ةصقلاب اهمد



 _-٢٢٩-۔

 عي هلا لوسر نأ دهشأ :تلاقو ' تعج رتساف { ىدع_اا ريهز نيرصوقرح . معن

 وه بابلا اذه نم لخدي لجر لوأ ىرظنأ .. ة:اع اي و : لاقف .. ىلزنم ىف ناك

 مويلا ىف كاذ لاقو .. ءام رطقت هتيلو ص وقرح لخدف ي ةنجلا لهأ نم

 صونرحره لخادلا ناكف ! ىلاوتلا ىلع ۔۔ كلذك كل اثلا م ويلا ىفو..ىناثلا

 .. ثالثاا تارملا هذه ىف

 ... تكسف ... ىاطلا نصح نب ديز : تلف ؟ اضيأ نم. مث : ةدئاع تل اق

 ىلع اقح ناكل ديز هب نط ىذلا حمراا ىلع اماك ةمالا تعمتجا ول : تلاقو

 , ليصألا ىلإ ةادغلا نهناو رهنلا ف لاتقلا محتلا امل و !! رانلاىناعيمج مهبكي نأ هللا

 باحصالتنك نأهقلار:لوقي هعمسذ) ةصيقعلا وبأ هعمو فقا و بل اط ىبأنب ىلعو

 باحصأو نيفص مويزيفص باحصأ و ى لملاموي لجا باحصآ و رادلام وي رادلا

 !!نآرقلا ىلت اذإ نآرقلا

 ةمدان ةفسآ ةيسآ لمأت تاقارغإ نم هظقيتسي هناكو ةصيقعاا وبأ هل لاقف

 مهب قحلو ، هسرف برض مث ؟ نذا نحت ميذف : هيلع بتعي و همولي وأ . ةنيزح

 . ةكرنملا ىف لتقو

 ..ك و:با اطييأنبىلعلاق:لاق ىلع ىلوم _ ربنق ىنثدح :لاق سابع نبانعو

 ىلعركب وءاريثك و آريثك كبافتلا وىأ:تلةفا اهءارق و ةهالاهذهرايخانهاهانعرص

 , هناسل ىلع قزمتت ةغللاو لاق م . !! ىكبي نأ هل هتنا ءاشام بلاط ىبأ نا
 :_ كانهو انه هف ىف رثعبتت تاملكلاو

 زاقو... مهل هلاتفلع ةمادنلا رهظأ مث ..ىمفن تيةشأو ، ىننأ « تعدج دقل

 نونسح مهنأ نو:سحمزيذلا ءالؤه : - ايلع لماجي _ دومشاا روضحلا نملجر هل

 ليجنإلارةاروتلالهأ كئلوأ . . كحمو : هللاقو . . ىلع هرمنف . . . ءاعنص

. هناسرف و نآرقلا نابهرو



 ۔_٢٢.۔_

 ىده نيمك۔حلا رمأ ناك ناف ، قيرط نيقي رطلا نيبام هلاو : رخآ هل لاقو

 نذا تالض دقلف .. ةلالض ناك نإو ث امهنم كتءارب و « كدمع كذضقنب تللض دقف

 ةئيشم كلمت : هنع هتا ىضر ىلع لاقف .. ةنالضلا نع كون ذإ رهنا لهأ كلتقب

 !!تلعف امو تمدقام ىلع ةرفغملاو ةب رآلا هلانم رجرأو ث لعف هللا ءاشامو !هيل

 بااط ىنأ نب ىلع نأ ع :ديز نب رباج نع - ناو رهنلا بانكنم_ ريافو

 ترهظأو 8 اهوق تاتق: .ةيتاعلا ضرعم ىف- هل ليقو ... سانلل ةمادنلا رهظأ

 ... ناتقتل وأ ندلختل هللا وف ؟ مهرمأ نيزتو ث مهحدمت تقفط و » مهيلع ةمادنلا

 ةلهرت ىلوم اعفان اودجوف 2 هامسو الجر ىلتقلا ف ا وغتبا ; لاقسبصأ املف

 ؟ وه اذه : لاقف ى هدسج قز.و . هدي فيسلا عطق _ ي هللا لوسر بحاص

 . هلمرت ىوه عفان اذه ... معن نسحلاهنبالاقف

 : ارنغو اوفع

 ةحاسملا حارب ، ةحاسلا ءىرب هنعىضرو ههج وهللامرك بلاط ىيأنب ىلع نإ

 . اموحع نيملسملا ةلماعم ىف

 ىع رشلابجاولا ناو اب ع ص وصخلاهج ويلعهيلع اوجرخنيذلا ءالؤه ىفو

 انوصو ض همالا ةدحو ىلع اظاذح مهفيال مدعو ةدرل , موقلا ذخأ هيلع متحمزاك

 ٠. ككمفت:ااو قرملا نه اهل

 اوناك و.ةدإدعتار.جرا وخلالواط ايلعناةنامأوةة:ىف انثدحيل خيراتلا ناو

 ءةعاج+اةريسم ىف رامغنالا و { هحصنب مادتلالاو هيلا ةدوعلا ىلإ لبهأ كلذ عم مه

 نمم مهءارو ناك ام الول ، رمالا ىلو ةعاطو 4 نينمؤملا ريمأ ىأرل عوضخلاو

 اوللستي نأ اوعيطتسي ىتح ث ةنتفلا نوريثي و ، داسفلا نوذغبيو 6 داقحألا نوثرؤي

ةي ويندلا ةيداملا مهماوهأ و 2 ةيصخشلا مم رآم ىلإ اهناخد لالخنمو 7 اهرابغربع



 ۔_١٣٢ -

 ةحلصملا باسح ىلع ولو ىناذ منغ ققحت وأ ‘ ةيالو عاطتقا وأ ‘ ةرامإ ءاخترا

 . مهئامدو نيملسملا مجامج نه روح قامعأىفو لالت قوف وأ 7 ةماعلا

 ٠ امهل وح فتلا نر( صاعلا نب ورمع أ نايفس فا نب ةه واعم اري نل و

 ؛ ال وأ ةيمالسإلا ةد> ولا ىلع تدصق ىا ةعشباا ةعرجلا هذه نه امهعم رمآ وأ

 ..اريخأواثلاث نيملسملا ةدحو تقزهو ايناث هتبرذو هدانحأو دمحم لآ لع تضقو

 ىبأ نب ىلع قح ىف هابك را ام صاعلا نبا وآ ةيواعمل رفغي نل خيراتلا نإ

 نافوطلا اذهو 9 هتعاط نع مهضعب جورخو ث هيلع سانلا بيل أت نم ث بلاط

 اهتارةنعلغ وأ اهقنع قدي داكو ! ةمالاعارذىول ىذلا درةلا و بغشلا نم ميجرا

 مناغملا شاوتحا ىف اعمطو ةيالولا ليهس ىفو ، مكحلا لجأ نم . اهيلع ىضقي وأ
 . هاجلاو ةهاجولا قيقحت و . ايندلا باطتقاو

 ادهاز ناكف "بختنملا نينمؤملا ريمأوء ىعرشلا مامإلا با اط ىقأنبىلع امأ

 هل ضرعتت تناك نيح امقلطو ايندلا ضفر ام اريثكو ي ايقت اعرو ٥ كلذ لك ىف

 ناك ام اريثك و ،ىبرطاا نع هب ديحت وأ«قحلا نع هفرص لواحت وأ { ءارغالاب

 . !!ىريغ ىرغ اينداي : لوةي

 ؛ هێؤئ ىبلا ىدي ىلع ملسأ نه لرأ ناك مولظملا مامإلا بلاط ىبأ نب ىلع نإ

 لمأو ! نيسحلاو نلا ابأو , ةمطاف هتنبا جوذ.٠ { هرهصو ى ه نبا ناكو

 فارشالا نيب طبر ىذلا فهرملا ىمالسإلا ضبنلاو رهاطلا ىدمحملا بدنلا

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ كلذك هدعب نم هلسن لظيممو ى ةلاسرلا بحاصو

 ايندلا عم لماعتيو ؛ هدسجب سانلا عم شيعي ناك بلاط دا نب ىلع نإ

 تناكف اهاك هنابح امأ ! هريمض امأ { هنادجو امأ هحور اهأ ، طقف .هحراوجب

ةيحورااةايلاعم , ةي وامسااة ريسملاو ىلعالاالملا عم اماد ناك .. ءامسلاب ةقلعتم
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 لوقي ا_ث؟اد ناك ... اهراودأ قمعأو ! اهرارطأ ىقرأو 2 اهطاما العأ ىف

 ءايساا قرطب ملعأ انال هللاوف ى ىن ودقفت نأ لبق ىنولس ء سانلا اهأ : هباحصال

 بهذنو اهماهخف أطت ةنتف اهلج رب رغشآ نالبق ىن وعيطأو « ضرالا قرطب ىنم
 . ناعتسملا هللاو ث ةعجافلا ةياهنلا نوك-: مث ، 2 اهموق مالحأ

 بعنملا وأ .ةرامالا وآ هاجلا بالط نمام مويف نكي مل بلاط ىبأ نب ىلع نإ
 ةيواعم باعل اهل ليسي ناك ىتلاةيصخشلا برآملا هذه نم كلذريغ وأ , منحملا وأ

 مكو ء ةعي رمشاا دودح ةماقال هللا هجول ةصلاخ تناك هكراعم ناف انه نهو ! ارمو

 عومد نم تلاس و«تاربع نم هن ويع تحضن مكو 3 كراعملا هذه نوكت الأ ىنمت

 .!!مهإلع مج رتو مهاثرو مهاكبك و ا بورحلا هذه ءادهش ىلع

 - لاقو ث اعزف بهف ؟م نوكرشمأ : ناورهنلا ل هأ نع ةرم لئس دقلو
 كرشاانمو ع كرشلا نع سانلا دعبأ مه 2 هتاو ..ال : هتلوقم للختي ىمالاو

 نوقفانملا : _ هنع ىضرو ههجو هلا مرك لاق ؟مهزوقف انمأ : هل ليق ... اورف

 مهتخا و ، مهبولق تاممههو . قطانلا مهل وق ءالؤهو ث اليلق الإ هتا نورك ذي ال
 . !! انيلع اوغب انناوخإ نكلو .. هتا ركذ ىه عطقت ال ىنا

 رطيينزحلاو ، هب دبتست ةرارملاو 0 هقز داكت تاهآلاو هباحصال لاقو

 ! قح بالط مهف ! مهبرحو مهتأوانم نع اوففكو جراوخلا اولتاقتال : _ هيلع

 نسلا لأ۔يو . . هباصأف لطابلا دمق نهو 7 هأمخاف قحلا دصق نم ءاوس سيل و

 هيجي و٦ تبأاي موقلاتلتقأ : ةفوكاانم داع دقو امهنع هتا ىضر ايلع ءابأ

 كلا ذ لعفام ىتتيلو مهمتلتاقمعل : نيزح جدهتم توصفبلاط ىأن٬ىلعهوبأ

 ىكيو . . ىل هللا زفغيو اعيمج هتا مهحر ليللا نابهرو راهنلا دوسأ اوناك دقف ...

 . !!هرمأ امو لاجرلا ءاكب بعصأ امو ! بلاط ىيأ نبا

قرطلا قرتفم ىلعو { صقملا ىقش نيب بلاظ ىبأ نب ىلع مامإلا عقو اذكهو



٢٢٣ 

 مولظملا مامإلا اهأ تنأ امأ ... دولا تاءوبن ىقدصمو ى ايندلا بالط لعفب ..

 كعم هللا ناكو .. ارفغو ارذعو .. اوةعو اوةعف .. بل اط فأ نبا اي تنأ امأ

 ن اف امومعو ٠, ١ هملع مدقأ ف رذعلا بل اط أ نا ىلع مامإلل ىلطت خيرات 7

 جراوخلا برح ٠ نآلا دوج م نألا ىلع جراوخلا .الؤه ناك اذإ اصوصخ

 ةيجراخلاو ةيلخادلا اهنوئش إلعما.ةلاو .ةمالا ةسارحممب طونملا مهو ‘ مهسفنأ .

 نينهؤملاريمأو ى بختنملا ىعرمثلا ماهلا با اط ىبأ نب ىلع باحصأ مهاوسيل رأ

 ؟ ضقنلاو ماربالاو > دهحااو لحلا لهأ عامجإب

 ىرامتعءا ءاملاب ناصخنلاك تنك قرشىقلح هاما ري ۔ 5 ول !

 هللا تايآ ةلنرملا لرلاب ةئراقلا تاوصألا كنت بلاط ىبأ نب ىلع دقف املو
 نأ : الوهذم اشوهدم لاق ء لحنلا ىود اهنأكو ث ماودلا ىلعل ةركاذلا

 كبن . رهنلا موإ مهانلتف : ه٫ادصأ هباجأف ؟ ليللا نابهرو ض راهنلا دو هأ

 هرأ ا.ولاجرلا .اك., بصأ امو ممبؤي وأ ممثري هناكو _ ميلع مامإلا !

 ةدمتعملا ةمدقلا ةينامعلا بتكا نموهو :.ع رشلا نايب ,باتك ىف ءاجو

 اذاف ؛مهتاقلعته لُك عمجت نأ رمأ . ناورهنلا لهأ بلاط ىبأ نب ىلع لتقام :ليف

 نأ هن تداك ىتح ىاع ىك.بف .. ىلاعت هللا باتك نم فحصم فال ] ةسمخ ىه

 ..موقا ىاع ةبلغلاو رفظلاب هن نهف موثلك ما هتنباىلع لخد ةنإ : لاقيو ا جرخت

 !! هللا هحرب مل نإ راناا لهأ نم كوبأ حبصأ : ۔_ الملمتم _ اهل لاقف

 . جراوخلا ءالؤه عم ةيادبلا تناك اذكهو

 : ةنسااو ةماقتسالا لهأ

 . اقتسالا لهأ ه نع ثيدلا ضرعم ف - ىدوعسملاو ملاحلا ىور

 رمآلا لرأ ف ناك » جراوخلا , مسا نإ : ۔_ . جراوخلا » و. ةنسلا لهأ » و

 رركتوثيدحلا قبس امك مج دارملا نألكلة.. { هتايضتقمو حدملا ىعاود نم
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 هونامكو { وزغلاو داهجلل هللا لر:س ىف جرختو - تجرخ ىتلا ةفئاطلا مهنع

 .ةدع هل اودعال جورخلا اودارأ .لو ه : ىلاعت هللا لوق ىف اذج ميركسا نآرقلا

 نيلاغلاو نيل وأتملا ةنسلأ ىلع مذلا تامس نم ةمس دعب ايف مسالا اذه راص مث ...

 رمالا دادزا مث 2 موقلا ءالؤه ىلإ بسقنا نم اهب ريعي ةبس حبصأو .3 نيضفارااو

 مهلاعفأ ةيدجنلاو ةيرفصلاو ةقرازالا لهف نيحاحبقو اري.هتو ةبس دتشاو

 سا حبصأ ىتح ؛ نيدلا مساب و 2 جراوخلا ةءابع تحت ةديت۔ملا ةددشملا

 ؛ اهببس ىنتخاىناا ءامسالا نم حبصأو ى امتعم امتاق امسا ةي وازاا هذه نم جراوخلا

 ىهو _ ةيضابالا ترقن ببسلا اذ۔ ملو 4 مث نمو ث اهريذل تحبةو

 , اهيلع ةيمستلا هذه قالطا نم اقدص ةميقتسملاو ث اقح ةنمؤملا ةقرلا

 . ةماةتسالا لهأ » مساب ىسقت ، ببسلا تاذلو ! نيحلا كلذ نم تحبصأو

 .حب رمعا حيح ما نيدلا عباضب ممعابطناو 2 قيرطلا ةداج ىلع اهعابتأ ةماقتسال

 كاذنأ تحيق ىتلا ءاهسالا نه تناك ذإ « ةن۔اا لهأ » ةيمس] تااك اذه سكع و

 ىف هباحصأو ةي واعم اهنتسا ىتاا ةنساا .. اهنم دوصقملاو { اه دارملا ناك كح

 ادنب ىناا« ةنساا ه تراصو « ربانملا ىلع هل آو ه.تشو ! بلاط ىبأ نب ىلع بس

 ىومالاةفيلخلاءاجىتحءهلك ىالسإلاعمتجملا ربعريبكللا اهيلغ توم و. رينصلا اهيف

 ةبطخ ةياهن ىف متشلاو بسلا كلذ لدبأو 0 اهريغف ، ريزولا دبع نب رمع لداعلا

 ؛ ىرقلا ,ىذ ءاتياو ناسحالاو لدعلابرمأي هللا نإ , : ىلاعت هللا لوق ىلإ ةحخلا

 ى نوركذت مكلعل مك.ظعي ىنبلاو ركدملاو ءاشحفلا نع ىمني و

 نيدسملامادقأ هقوف وطضت نأبج+ي ىتلا قيرطلا مامأكاذنأ رمالا ماغو

 لهأ مه نو ({1 جراوخلا مه نم : - ةما ق _ سالا لءاستو .. ممتاوطخو

 دبعن رمع لداعلا ىومالا ةفلخلا ممغعسأ ىح ؟ ةماةتمال ١ لهأ مه نهرو 2ةنساا

فرعانه نهو ٠. ممالؤاست دجن او قبرطلا لرأ ىلع م ادقأ عضو و ئ زيزهلا
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 ىفدأفجرارخلا 7 ةءاةتسالا لهأ مد ! ةناا لهأ ناو ، رمالا ةقيقح سانلا

 ىف مدو : ةاطاحاو لوشو كاردا ق۔عأو ، ىنعم عسوأو " لكش ىهبأو .ةروص

 , ةرئادلا روحعو ض زاكترالا ةمقن 7 نيذلا . ناوربمنلا لهأ عقاولاو ةةيةحلا

 ىلعو ؛هاك ماعلا ىف ةضابالا ةكرحلا هنه تثعبنا ىذلا قلطنملا و ، ىحرلا بطقو

 . ةالا تاكرح ىتشل بعوتسملا ىلومشاا ىوتسملا

 : بهذملل ىلوالا ةاونلا

 اهتريسم ىف هدرلا ةطقن مهو ى ةضابالا ةاون مه جراوخلا نإ ةقيقحلا ىف

 وأ اوتأي ملو ' ىالمإلا قاطنلا جراخ نه اوتأي مل جراوخلاو { اهراوشمو

 لخادو ء هنطاوم لك ىف مالسإلا اونطاو دق مه انإو 2 ديدج نيدب اورشبب

 :هتوبر نيبو هضرأ قوفو ث هنطو ىف هورشاعوأ هوشياعو ض هراوسأو هدودح

 مالمإلاعابتان» -ىاتلابوا_كلاذلمهو «هتاحاسو هدامآوءهنافاسه وهداعبأعمو

 بهذملاو ، هب كسةلا ىلع صرحلا لكاوصرح نيذلا { ءانمالا ءايفوالا ءاصلخلا

 هب لوسرلا أدب امك هنوديرب مهو ؤ المأ و ءاجرو ث العو اكولس هتقيرطب

 انبد _ ىحولا نيمأ ليربج دي ىلع هبر نم هاقلت و 2 هيلع همالسو هنا تاولص

 أ,هذم ىءارتي و ء ركسف لك ىف محالتيو ' كولس لك عم قناعتي ث يدئاقع ايكولس
 موقب وأ هلعذي ام لالخ نه لحم وأ « لدف لك دنع ةرو رمضو ةيمتحو آد۔بهو

 .. ٠ هلا لوسر دحم نأو هتا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم لك هلمعي و هئادأب

 عيمج ىفو هنطاوم لك ىف مالسالا اوشياع « نوهلسه _ نذإ موقلاف
 اون واهنب وأء دب أهيف اوطرفيملو٬ديدشتل دخأم هوذخأ ممأ الإ { هدقا وه وهنالاح

 .. هن ادرةهو هن ايموو هن ايئزجو هن ايلك عم له \ هتااو ث هتسرامعو ئ هئادأ ف

 مهحاورأ اوضر دةف _ ههوجو لك أ ىلع رهالل ةيدأتو _ كل د لباقم ىر

 



 - _ ٢٣٦

 ادا د؛ة۔او ‘ ةم.دت و آدشج ‘ مهف اسسأ ايش مممايحا وطبرو ‘ مح امر ةنسأ ىلع

 ... همو

 هلب۔ ىف اوزغ هلل مهلامآو مهسفنأ اوعاب نيح ناورهنلا جراوخ لدف امك

 . هنيد لجأ نم داهجو

 .. ناورهنلا لهأب جراوخلا ةريم طبترت نأ ًاطرش ريل و

 ... هريغ وأ ‘ بل اط نا ىلع ىلع اوجرخ لمم اون ركب نأ اطرش سالو

 ىلع اوجرخ وأ ، ميكحتلا ةعدب ىلع اوجرخ نم اون وكسي نأ اطرش سيل و
 نيدلاب تهدطصاو ك م وما ضعب اهيلع ًأطا وت ىاا فارعالاو نتاداحااو ديل اناا

 .. هت ايئزج رأ هتاقيبطت ضعب ىف

 ؟ هللا ليبس ىف آداهج اوجرخ نيذلا جراوخلا نون وك ال اذامل

 ممتاقلعتم لكو ممإلهأو مهرايدو مهلاومأ نع اوجرخ نيذلا جراوخلا وأ

 ؟ ندلا ءادنل ةلت ايندلا ف

 تاعمتجملا اهدجن ىتلا فارعالاو تاحلطصملاىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا وأ

 ؟ نيدل ١ ر ومأب س ام اهيف ناك ولو بوعشااو ممالا اه ىفتحتو

 كلت اهل عسقتو 2 جراوخلا قواعنم اهلبقتي اهنم رثكأو ىناعملا هذه لك

 فدهتست ايف ةدراو اضيأ اهلكو .. هتاراشإ و هتالوادم ىف ظفللا اهنعسي ر 2 ةيمستلا

 ناكمالو 2 هنم قلطني تقو جورخال سيلف اذه ىلعو .. تايمسم نم ةيمسلا هذه

 وا جورخاا ةجرخ أدبت نأ ادج زوجيو حصي او ، هجراوخ عم ىقالتي

 ىضتقاىته ةعاسلا موةت نأ ىلإ اهلك ةايحلا ىدم ىلع ناكهوأ نامز ىأ ىف جراوخلا

 اهىنعأ و.. ةرورضلا هب تدان وآ .. ماقملا همتح وأءلاحلا هاعدتسا وأكلذ رمالا

. . ةيذيدلا ةرورضلا



 : ىقنلا مالسإلا

 _لرل؛:ولرلحتو .ثحو سردو ء ءاصحتساو ءاصقتسا دعبو _ امومعو

 , ةايلا ىطا۔هت ىفو ، ومالسالا ءادالا ىف ىلثملا ةةي رطا ىه ةيضابالا نأ نيبن

 قافنلا بك اوه وهجاو نيذلا مهاهتاعدو اهتمتأ و .. سا :لا عم لماعتلا فو

 ةدشو ةمارمص لكب _ اودحو ى داحلالا فصاوعو 2 كرمثاا ريصاعأ !وضهان و

 وأ نيلطبملا كولس ىف ىدبتت ىتلا ءاركسنلا ءاجوهلا ليعافالا كلت . سأبو

 ىويندلا لءادما وأ ىنردلا ىوتسملا ىلع ءاوس ،نيشطابااو ماكلا نم نيرتمتسملا

 هتاءاعدل ةباجتساو « نيدلا قذنم عمايشن ..بوعشلاو مهالا تاعامجو دارفأ نيب

 .. هت ابلطتم و هت اءادنو

 .. ىمالسالا هةنلا ؤ زبمتملا نوالا اذه ىلإ م ويلا ايندلا حوحأ امو

 ىلوأ نهو _ مهتمهه نه نيذلا اتهئأو ةيضابالا ةاعد ىلإ ايندلا جوحأ ام

 ىلع ةدشب ض,ةلاو ى باقلا ةذخاؤ.و ء ىنيدلا راسملا حالصإ _ مهفئاظو

 تا.كولساارتشؤ طابضنالا ةداعإ و ء تايقالخ اللاو فارحتالا و راتهتسالاقانخ

 . ةايحلا هذه لإ

 راغ ىف هفيرط قث دن وضا.الا بهذملا نأ ارح رات و ايملع تياثلا نمو

 ريشت ، ءارغ ةحضاو اميف ءيش لك ىلع هتامصب كرت و ى اهثادحأ طسوو « ةايحلا

 ح هأواع - هؤد,.و ...هتازجنمو هتا.دضتةم ىف اهعالم حضتتو 0 هتايباجب] ىلا

 .. هعولطو مالسالا ديه عم امامت طبترم _ هرجولا

 اوكرتو او.ا۔أ نيذاا صاخشالا ىف ةمئاق ةمئاد ةيئاد ةيكولس ةكرح وهف

 .. حبحصا ىمالسالا اهراطإ ىف اهعم ا وراد وأ : اه

ةةماأ تبثاا ةجحلاو ، همقفاا ملاعلا لز بسن ا دقو هاري بعذملا اذهل عبت او
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 ةبلعث نب ميت نب ضابأ نب هتنا دبع مامالا رويغلا مل ملاو , دهاجملا نمؤملاو

 . سيق نب فنحألا طهر ديبع ن ةرم ىنب نم ىميمتلا

 ضابأ ن هللا دبع مامالا نأء ةرورضلاب مولعملا نمو٬ ىغراتلا دكؤملا نمو

 .. ةيومالا ةلودلل ىناثال سسؤملا ناوره نب كاملا دبع دهع ىفهت وعدب رهاج

 بهذملا دم نأ ص ةرورضلاب مولعلا نمو كلذك ىغرا۔:لا دكؤملا نمو

 هترارمش وأ هتريسم تقلطنا الو ،ضابأ نب هللا دبع نم هتكرح ىف أدبي مل ىضابالا

 اهضافأ وأ اهمكرح نيحالإ. ةهايمو هلويستضاف وأهجاومأتكرعححتال و « هندل نم

 ىفد نالوج ىفو هكرح ىفو ث العف امئاق ناك بهذملا امإ و { ضارأ ن هللا دبع

 لحت ىف هرود ىدؤي وهو ى ةظقيتم ةلماك ةوحصو مات كاردإ ىفو ، طاشن

 اولمحو هونمازو هوشياع نيذلا هتمأ ىديأ ىلع هتاعبت ماه مايقلاو . ةيلوئسملا

 رخازلا اهرحع و 2 ةمالا هذه ريح ندل نم ملوقحو مهلوقع ىف هروذب و هرومأ

 ىلع وأ _ ةوعدلا بحاص ندل نم حصالاو ةقيقحلا ىف وأ . سابع ن هللا دبع

 {. هيلع همالسو هللا تاولص هللا دبع ن دمحم _ هيدي

 : راع 7 ف ًاعم
  

 ابنج اهعم أشنو ث ةيمالسالا ةوعدلا عم أدب ىضابالا ركفلا نأ ءاذجىنعأو

 ينلا لفعم . ايوس الهاكتم ايح انينج اهكولسو اهريمض ىف شاع وأ ء بنج ىلإ

 ةباحصلا تايدأت و تاريرقت و لاعفأ عمو .ةيكولسلاو ةيذيدلاهتايدأت وهتاربرقت و

 . ةيكولسلاو ةيفيدلا مهنوئش ىف نيماتلاو

 هئافلخ دوهع ىفو غيل لوسرلا دهع ىف كاذنآ اعيج ني.اسلا نأش كلذ ناكو

 عاقي)ىلع ىمويلا جمانربلاو { ىنا,لاكولسلا طبضر ى نيدلا ىلع ةلفاحلا نم

. ءامدلا ا ادت و ‘ ةديةعلا ءادحر 4 ةع رشاا
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 م رةت ةيبهذم ةكرح نع حاصنالا ىلإ ةجاح ىف _ _لاذنآ _ ملاعلا ناك امر

 نايتإو لحو لعفو قيبطت ىلإ ء ةيهلالا اياصولاو ى ةيذيدلا ىناعملا ةمجرت ىلع ..

 نوشمبو 7 فدلا ىف امظتنم ناكو ث روباطلا ىف آرئاس ناك عمجلا نال٬كلذ

 دعب نقذلا لدت ملو . قاةش وأ عازن ةث نكسي لف ... فدهلا و ضرفلا تاذل اعم

 .. اهقوقشو اهروحج ن.

 . ءاودالاو ضارهالا ر:اكتت ث.ح الإ ءابطالا نوكب ال : نولوقي امكو

 نابو ى اهسؤرب لطت نتفاا تأدبو 6 للعلا ترثك و ع ضرملا ىرشتسا املف

 هاجلا بالط ناديملا ىف رهظو « هتايضتقم و مكبلا ىلع تاعراصملاو تاشرامل

 ةرورضلاو يلاتلابو _ًاعيج ءالؤه ةهجاوم قرهظ ،ةفالخلاو ةموكحلاو بصنملاو

 مرحاورأ ارلحو ! مهصوخشو مههوج وزع اوفشكوءةادهلاةمتالاءالؤه _أضأ

 تادايقلا اودستو ث عرفلاو حورلا تاعال ادادعتساو يهت 2 ممفكا ىلع

 هرود دحاو لك فرعو « راك نع اراك - ضعب نم مهنصدب _ عقاوملاو

 , هرودب هريصم دحاو لك طبر دقو ث هب موةي ىذلا هبجاوو ث هيدؤي ىنلا

 .. همجا و؛ هتا۔حو

 مالدإلا ريم زةيجءغ 7 نأدب ةيضابالانا انلق اذإ بجعال انه لمو

 اهرود ىدؤآ ة رمماح ةرفاس ةفشاك دهب ايف _ تر٫ظ مث ١ هرود هدب عر

 م ر و. . نارره نب كلاملا د.و « نايةس ىأ ن ! ةر واه دهع ق اهبجا وب موقن و

 هد؛ىلعادوعو اريخأ اننكممو ..فدحت وأملظ وأ روج لك- دنع وأ _ دض امئاد

 , ناكهوأ ىفو نامز ىأف مل۔٠ىأ هيدوي فيرش فيظن كولس لكنإ:لوقن نأ-

.. ةجيننااو ةمدقملاو ‘ ةلاسرلاو ةر ااا و ‘ نو.ضمل او لكشلا ف ىضابأ كولس ره
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 ىأ فنوخرؤا هكلسيل و٬تايمسقتاا نه نوءاشي ام ن وفنصملاو ءاملعلا همسبل و

 نمض وأ.امتالم هنودجي ركف ىأ . وأ ، نوريدنب ىأتعحتو ؛ نوديري ليك

 بسانم بكاوم داقتعا ىأ ٬ نوراتخم ام_ مهتاي دنع نم اعيمج هيلع اوقلطيل و

 رسالا جهربت ىتلا ةربعملا ةلادلا بيلاسالاو ء ضيختلاو زي.ةلا تاودأ نم ,

 هدبلا ىف وهو .. ادعبو البقو { اريخأو الوأ وهف ك فورحلا قوف طاقنلا عضت و

 ... ةئاملا ىف ةئام ىضابأ كولس رمالا سفنو عقاولاو ةققحلا ىو 7 ةياهنلاو

 : ريدقتو ةداهش

 هطابترارود.و . ىولسااو ىديقدلاو ىخ راتلا هجهنم ورضابال ١ بمعذملا لرحو

 نيمأ دمحأ ةمالعلا انثدح ممبادآ ربعو مهطامنا العأ ىف جراوخلاب قيثولا قيمعلا

 : لوةيف _ تل \ثاا هرجلا .- مالسإلا ىحض وه٫اتك ق

 اهعزعرتالةخسار ةديةءع هلعجت وبدال انركتناا هاندا ل جرا ه ايننائدذا

 ةحارصو ؛لاو.الاو حاورالا هبناجب نوهت آديدش اسامح هياعؤضتو ، ثادحالا

 مدحأكالإ ريمالاىرتالةحيحصةيطارةميدو ءادحأبهرت الو اسأبىشخناللوقلاف
 امسر ه وك.لسب نآىغبني ىنلا قي رطلا مدأ مسر دقل و { ممهداخ الإ ظعلا الو

 اولزعيالإ و ءارمالا وةفياخلا لدعي نأبجي...ض وغال وهيف ج وعالآحضارايةتسم

 نأ ديغ نه ةنساا و باتكساا ض وصن بح نودملا ريسي نأ بجيو .اولتقو

 نورهاط نوصاخحن وهلسهمهلحعل>ياو اولا اقب اوداح نإو 0ةرعشدق امنعاوف رحني

 نأ بجيو ڵةبراومالو ةلماجم الو ةيقت ريغ نم كلذىلإ ليبساا كلسي نأ بجيو

 نب رمع ةقيرط ىلع وه امك جلاعيو { وه امك صخشيو { وه امك عفاولا لباقي
 اهبف ابلاغ ةيودب س وفنهلككلذ .ءارو نم ناك وءصاعلانب ورمع ةقب رط يلعال باطخ ا

 ىلع ةردق ن. ى ودباا ىف هدمت أم لك اهيفو ءناسالا ةحاصفو لوقلل دادعتسالا لك

هلك اذه نم { ظفل ىوفأ م ةرابع زجوأ ىدملل ءادأو ةهدبلا ىف ةعر۔و نايرلا
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 اذهو, اهنع ري,تل ةحلاصلا ةادالا و ةيوقلا ةفطاعلا هل تعمتجا دق ىجراخلا ىرن

 بدالانول ريغوءىلزتعملا بدالا نول ريغ اصاخ ان ول ممداللدج دق انركذ ىنلا

 بدأو . ىوفأو باغأ ىناعملا رصنع هيفءىفسلف بدأ ةلزتعملا بداف . ىعيدلا

 ةفالخلا نأىلع نابضغ بدأ وأ .قحلا نادقف ىلع نيزح بدأ وأء كاب بدأ ةعيشلا

 ىحلا بلط ىف ةتامتسالا بدأ ،ةوقلا بدأف جراوخلا بدأ امأ 2 اهمض وم عضوت م

 ريبعتلا بدأو ! ةديقعلا بناجب ءاقبلا ةايحلا قحتستالف ؛ةيح تلا بدأ وء هرشلو

 ضوبؤوه ؛ ةلزتعملا لعفي امك اهدلويو ؤئاعملا قتشيال و فسلفتيال ىذلا ىودبلا
 ةهيشلاف 0 ةعيشلا بضغ سنج نم هبضغ ريل نكلو 2 نابضغ بدأنايحالا

 ةماع مالسإلاو ةديقعلل نوبضني جراوخلا نكل و «صاخشأ وأ صخدل ن وبضغ
 لدي اكال ,ةديقعلا هوض ىفف صاخشالل اورظن نإو صاخشالا نع رظنااعطقب

 مكلو نوكبيو نوثري دقو 2 صاخشالا ءوض ىف ةدقعلا ىلإ رظناا نم مهريغ

 ترما نوكيبو مدلا اوك۔ةسيل عمدلا نوفرذي ءايوقأ ممتاكب و مهثاثر ىف ىتح

 الزهنوفرعبال » دوجولل ىلعالا لئلا اومسريل دوقفملا نونب ؤب وءىحلا اوعجش

 دجنالن ...انوجمالو آرخںوفرعيالو.بدالانالزه نوف رء:الف ىللاب .ةايحلاف

 ىنا ةساملا هنمزتملا ةيبرملاو لاتقلاو داهجلا نوفرعي امن] شان وجم ال و آرمخ مدأ ىف

 ناورم نأىور ىنلاك ،ممبدأكلذكذف .ةايحلا لعزوصرحمال ءايوقأ الاجر جرخت

 هل ردؤلابرمضا رزب ناورهنب كلاادب٥ ىلعريذص وهو لخد _ همال ديزي اخأ

 ىيبيهعد :ىجراخلا هل لاقف .جراوخلا دحأ هدنع ناكو !كالملا دبع ىلع كلذ تشف

 هنيع هيلع ىبأت الا ىرحأو هتوصل بهذأو هغامدل حصأو هقدشل بحرأ هناف

 ىصاعملا نوبحب الو بذكلا نوبحمال ... اهتربع ىعدتساف هبر ةعاط هترضح اذإ

 ىذ نمو بذاك۔اا نم أربت اهفانصأ عيمج ىف جراوخلاو : دربملا لاق امك اوناكف

: لئاق لاقنيح ىتح مدأ ناككل ذكف ةرهاظلا ةيملا
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 ايح ىلإ ةامحلاداز دقل

 : ىجراخلا ناطح ن نارع لاةف

 اضغب ىلإ ةايحلا داز دقل

 ىشارف ىلع تومأ نأ رذاحأ

 ىلاف ايندلا همه كي ينف

 : مهلئاق لوقيو

 اننإف ايانملا فارطأ شخت نهر

 هناذم بذع توملا ههرك ناف

 ةينم لثم ناسنإلا قزر امو

 : ىجراخلا كتاف ن ىسيع لوقبو

 اوهاقو اولص اوحبصأ املف

 مهيلع اولمح اوعمجتسا الف

 ماتأ ىتح مهموي ةيقب

 : مهانأ ا مهريصب لوقب

 ممتصز ايف نمؤم انلأأ

 ممتحصز اك كاذ سيل متبذك

 كش ريغ ةليلقلا ةئفلا مه

 دينع رابج لك متعطأ

 فاعضلا نه نمثأ ىتانب

 لالب وبأ جورخلل ابحو

 ىلاوعااىرذ تحتحرولملا وجرأو

 ىلاق ش رردلا بر هالاو \هل

 ربصلا نه تانياساا نه انسبل

 ركذاانهبيلىب هانجزم ام اذإ

 رمقااىفزختملو ايندلانم تحارأ

 انيموس. قاتعلا درجلا ىلإ

 انولتةي لياعجلا اوذ لظف

 ان وغوارب هيف ليللا داوس

 ابراه اولو موقلا نأب
 ؟ ان وعپرأ كساب مههزجو

 انو:هؤم جراوخلا نك۔او

 ان و رصني ةريثكلا ةئفاا ىلع

 نه امو انيملاظلل ةعاط

 ب هللا ديع مهفصي ‘ مهميوملةك مهبطخو .مهماهسك مهمالك ناك اذه لجأ نمو

 ىور؛وء ميشهلال] رانلا نهبولقاا ىلإ ع رسأ جراوخلاءالؤهمالك نإ: لوقيفدايز

ءاذعو امهف : ءاش ام هنمىأ رف ،هثحيف مهنم لجرب ىتأ ناورهنب كلاملادبع نأ :درملا
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 هبهذم نع جورخلل ءاعدتساو هيف بغرف : اءاهد و ابرأ ءاش ام هنم ىأرف هثح م

 .. كلملا دبع اب : ىجراخلا : هل لاقف ، ءاعدتسالا ىف هدازف .اققحم آرمضيقسم هآرف

 : كلملادبع هل لاق لقأ عمساف ء تعمسف تلق دقو ؟ ةيناثلا نع ىلوالا كينخنأ

 طافلاوقلط ناسلب مههذم نم هل نيزبو ءجراوخلال وقنم طسبي لجرلا لعجف لف
 مه تقلخ ةلا نأىرطاخ ىف عقوي داك دقل كلملا دبعلاقف ... ةبيرقناعمو . ةب

 مهيلع ةوادبلا ةبلغ ك جراوخلا ةفاقث تناك دقل ... مهنم داهجلاب ىلوا ىنأو

 الر , ةلزتعملا ةفاقث ىفزاشلا وهاك نان ويلا ةفسلفل اهيف رثأال ةصلاخ ةيب رع ةفاقث

 ةي وغل ةيبدأ ةفاقث جراوخلا ةفاةئامنإ ء ةعيشلا ىف نأشلا وهامكسرفلاةفاقثل اهف رثأ

 مهنتنممهرمصعف دوم لا طمنلا ىلع ةيمالسإ ةفاقثو . مهتفاقث ىف برعلا ط ىلع

 صوصنلا رهاوظب جاجتحاف نيدلاف اولداج ناف ،رسيو ةلومسىف ةنسلا و باتكلل

 بدأسنجن.مهدارهظم ناكدقل ءزيمتملاعب اطلا اذهمه دأ ىلع ناكف ءاهتيف رح كسمتو

 رعش هنكلو ! لاحم عوضومالو ، فنصت توح الو 2 .فل ؤة بتكال ى برعلا

 عاضاجاتن اذه ىف اوجتنأ دقو ، ةروثنم ةروثأم مك.ح و 7 ةريثك بطخ و . ريثك

 ىسل هنم ةحلاص ةفئاط لماكلا هباتك ىف دربلا انل ظح مل ول وء هليلق بو هريئك

 _ ادبأ فقي مل امك عئاضلا ريثك.اىلعىو رملا ليلقلا اذهانل د دقو . هرمأ انيلع

 نأبيرغلابيجلازمو.. رعاشلا حامرطلا نا ويد الإ مهنيرا ود نه ملعأ ام ىلع

 نانارفتساو؛ مهتالص ةرثكوه انإ { هنماوذخأ و ، ج راوخاا هب بيعام رثك آنأ

 نآرق عمو 9 رح۔اا تاوفغ ىفو ، سانلا تالفغ ىف دجاملا مهلتبت و { مهمايق

 ىهلا تايكولا! ةل.اعمو ؛ تادابعلا ىطاعت و ، ليللا تاولص ةسراع و ى رجفلا

 مملامأفو مهيف هالا لاق نيذلا نيعباتلاو ةباحصلاو ث نيلسرملاو ءايبنالا تافص نم

 : ناسنالا ىف ريخاا جذاث نم

 مهاننزر امعو اعمطو افرخ مد نوعدي عجاضملا نع مهب ونج ىفاج:ت ه

. « نوقفني
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 لا اعدو > مهك۔لسه جاتن او ] م٣ ءادتفالا ق بجحو مهحدتم ١ نذلاو

 نمحرلا دابعو , : ىلاعت هلوق ىف لاثملاو جذونلا مهنم لعجو « مهتقيرط و مهةيرط

 ... , مالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو ى انوه ضرالا ىلع نوشمي نيذلا

 ؟ اهردو ةضابالا تأدب فيك امأ

 { هنادابعو ث هت ايلإ ىف - فدهتسي اه لوأ فدهتسي ىهلإلا عيرشتلا ن]

 هدحو عونلا اذهمىقرتاا و 2 ناسنالاب ضوبنلاو ء ةيرشبلا ةمدخ _ هتالماعمو

 هفلختسا و { ايندلا ىلع هنمتا ىذلاو ! مدآ ىب انهرك دقل و ه : هيف هتا لاق ىذلا

 . ضرالا ىف هةلخ نود

 .ةفيلخ ضرالا ىفلعاج ىنإ هكئالشلل كبر لاق ذإو ه : لئاق نه زع لاق ذإ

 وهو ، قح{لاىهلالا ميظنتلا دصةم وهو ى ضرالاب ءامدلا ىقتلم وه ناسنالاف

 . تانايدلا ىكاعتباو 0 ايندلا قلخ ىف ةياغلاو ةليسولاو 0 ةياهنلاو هدباا

 لسرلاو ءايبنالا ةنسلأ ىلع ءامسلا نم ةيئاجلا ةيعيرشتلا تاكرحلل عبتتملا نإو
 هذه ةيدأت عم ثدعت دقو ليبنلا ىماسلا ضرذلا اذه ىدعتت ال اهاك اهدجي

 مم٠اوقأ نيبو « بناج زه لسرااو ءايبنالا نيب ةنحاط كراعم تاوبنلاو تالاسرلا

 امئاد رمنلاو ، رخآلا بناجلا نم اهل وبق وأ اهيقلت مهيلع بعهي رأ زعي نمو

 ... « نيقتال ةبقاعلا نإ ه ى عئارمثلا باحصأو . هتنا ةاعدل ةياهنلا زو

 عوناا اذه نأ دجن { مهتاكرحتو نيلسملا تاكرح ىف وأ ! مالسالا ةايح ىفو

 نه ةسداسلا ةنساا ىف وأ ، ناذع نب نامثع دهع ذنم ركبم أدب دق عارصلا نم

 زاشءااتا واطت و ث اهقانعأ نتفلا تدمو . اهسأرب تايبصعلا تلطأ ثيح ، همكح

 نم ههاوفأ عم لب ىنلا اهضاخ ىتاا ىلوألا كراعدلل ادادتما « ضعب ىلع اهضعب

 هباحصأ اودرشو . ةكمنم هوجرخأ نأ ىلإ مهعم رمالا هب ىهتنا ىذلاو ى شيرق
 . كانهو انه
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 : كاذنآ ةفالخلا رمأ ء الاعتشا رانلاو ء ةنتف عقاولاو ث ةلب نيطاا داز امع و

 دأوو . اهيلع راصتلاو . اهيلإ قباسة'انص . اهقوطو . اج طاحأر اهروتعا امو

 نأو ةصاخ ى اهلجأ نمو اهايبس ىف ٍىنابملاو تايقالخالاب راتهتسالاو 9 قلا

 . سانلا لوةع ىفو ةاسيحلا رمع ىف ًاديدجو آديل و لازي ال كاذنآ ناك مالسالا

 اوثفني نأ رافكلاو نيقفانملا نم _ هب نيصب رتلاو ، هثادعال ةصرفلا حاتأ امم

 _الاقواليفو ء ًادسح وادقح_ ۔ظيذلاو ديكلا اوخفنينأو 2 هةيرط ىف مومسلا

 .. ، ءاوهالاو ضارغالا باحصأو 2 سوفنلا فاعضو ع نيملسملا فوفص نيب

 _ ىنش روص ىف _ ةبيهر كراعمو « ًايراض ًاحالت ناك هلوأ نم رمالا نأكو
 هاجلاو ى ب۔ك.لاو منغلا نم اهيف بيصن ربك آ ةباصإو ث اهتزايحو ايندلا ىلع

 ! بصانملاو باقلالاو ، لاملاو

 ء مهلابو مهلاح حلصي امو _ هقلخو هدابعب ريبخلا فيطللا هتنا نأ الإ

 ١ كولسااو لعفلا ةيمالسإو ث ةريصبلاو ىعولا ةينامبإ مهيلع وأ ءممل ظفحمامو

 قحلا ىلع ىقبأو ث ندلا اذه ايندلا ىلع ظفح ةديقعلاو بهذملا ةيجهنمو

 كلذ لصوأو ! ةفرعملاو ملعلا رامث جذنأو . ةعيرشلا نوصغ عنيأو ،نيقيلاو

 رطاوخلاربعو ! هقلخ ىلإ هندل نه ء روسجلاو تاونقلا قيرط نع سانلا ىلإ هلك

 ة.لوئسه لحتو ... ةايحلاهذه قامعأ ىفو ى رعاشملاو سيساحالاو 2 رئايضااو

 كلت زاجنإو ,ةنامألا هذه لمح و ء بجاولا كلذ ةيدأتو ء ةعبتلا هذهب مايقل

 ةسرمثلا ةكرعملا كلتو ! ةقاشاا ةمحلملا هذه ىف لاطبالا ناك وأ _ ةبعصلا ةمهملا

 , لبطلا طوشاا كاذ اوعطق نيذاا سواشالا داوراا ءالؤه ةقيقحلا ىلع م

 .ءارذعلا ءادأكلاالهاجما هذهاوداتراو س ةديديلا ةعساولا ةفاسلاكلات اوزاتجاو

 ةنمؤملا لفاحجلا هذهو ء ةدحوملا ةيمالسالا فوحزاا كلت اهلالخ نم اوداقو

 نيذلا نينمؤملا ءالؤه ىنعأو ء مالسالا ةيفارغجو .ملاعلا ةطيرخ قوف . ةدهاجملا

. لطابلاو ةنتفلا ىلع اوجرخ
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 تابثالاو نيخرؤملا ةاةث ضعب نع لم اكااو { ةرهخلاو ! دي رذلا دةعلا ىفو

 ةقرفلا انا فص ى هتنا لوسر اي : هل اولاقو قي ىلا ارلأم ةباحصا نم اضعب نأ

 هللا لوة متأرق امأ ، ىتفس و هتنا باتك عبتا نم ىجانلا ه : غلي لاقف 8 ةيجانلا

 ن ومنت و 6 فو رم , نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مك : ميركلل هباتك ق

 .. ؟. هللاب ن ر:هؤتو 0 ركسملا نع

 , ةيجانلا ةقرفلا

  

 ةغللا مه , ةقيقحلا ىلعو _ رمالا سفن ىفو _ عقاولا ىف اوحبصأ ةيضابالاف

 ةد ذلاو { سانلاو هتنا نيب ةءاضولا ةقرشملا ةغيصلاو { ةحيصفلا ةححملا

 ةيناسنالا دئاوم ىاع مدقت و 2 نيدلا تايهام ايندلل زرفت ىتا ةميلسلا ةطشنلا

 اهنعرمخأ ىتاا ةيجانلا ةقرفلا ميف ٧ نيقيلا تابيطو ، قحلا موعط نم باطو ذل ام

 -عونلاوأ ۔ فنملا اذه دوج و نأك و .. هتايورهو هثيداحأ لكف جم ىنا

 6 هدابعب هتا ةمحر تبطقتسا , ةضتقم ةيمتح وأ " ةحلم ةرو رض رشبلا نم

 اهلوأو ى تاب رقلاو تادايعلا نم ىتش ناولأب ةمحرلا هذه ةلباقم مهنم تبجوتساو

 لافتحالاو ى هللا معنب ءافتحالاو { ةفاصاا ةقداصلا ةيدوبعلاو « صلاخلا ركشا

 رهاظم نه ناكو .. هلوسرو هتنا هبح ىذلا كولساا ىلإ هلك كلذ ة+ رتو ، هنال آب

 ًأعابض _ ايندلا هذه ىف _ اذكه هدابع كرقي ل هنأ ةيناحلا ةضايفلا هتنا ةمحر

 ضاقناو ، كشا تاماك ر تت , ةطقاس ةطباه تايمك وأ . الم وأ اعاز وأ

 . بارطضالاو طرختااو قاقااو ةريحلا لالطأو . هيتلا بئارخو . ةنتفلا

 . هتيلعاف دك أتتل _ هتيرورضو ث ىناسنالا دوجولا ةيمتح نم ناك املو

 نه رمجلا زاتجيو . قيرطلا ربعي نأ _ ةا.حلا هعم رمتسنو ؛ هدوجو ومنيو

 زربأ عمو ث هتاوطخ لك ىف هقفاربو 2 خيراتلا بحاصبو ، ىضاملا ىلإ رضاحلا

ايضةم امتح ناك ى ىفنلاو توبثلا و . بلسلاو باجيإلاب هيف ترثأ ىتاا رصانهاا
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 اهحاورأ تلمح ىنا , ةيدهملا ةيداهلا ةئفلا كلت خب راتلا عم ناسنإلا بحطصي نأ

 ةيا اطم 4 عورااو عزفلا تقو تبهو ي اهتحلسأ ىلع اهتا .حو ‘ اهتاحار ىلع

 ىذلا راطإلا ر ؛ هللا 2 رمش \. قاذن ؤ 71 رمثلا هتن ونيكو > ناسنإلا ةناسنإب

 لحو !مالسإلا ةبانع هب تلفكتو " عرشلا هجيسل كبحو ث ةردقلا دي هتطخ
 .. مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم كولس هقيبطتو هتمجرت ىلع

 ‘ ميظع" رردلا اذ۔ه ةيدأت ف ىفرأو رأو : ىقن و ىقتأ ره نه كانه لهو

 ؟ نييضابالا ريغ ةريطخلا ةريبكلا ةلاسرلا هذه مايقلاو

 ومس'! كلذعم مءالتي وأ ، ىحورلا ىقرتلا اذه ىف محالتي بهذم كانه لهو

 ؛ ًاموحع ةيضابالاو ىضابالا بهذملا ريغ ىبقفاا ىعب رشت

 نه ةايحلا تاقبطو ٬تايطنيبو٬ بويج ىفو ى ضرالا رهظ قوف كانه لهو

 ديجاواا كان بطةتسي نأ عيطتسي وأ 2 ةيهلإلا ميلاعتلا هذه بعوتسي نأ هنكم

 ؛ ا نم هردصم _ ةيضابالا قداص _ ىضابأ ناسنإ ريغ :ةي وايسااةين وكلا

 ! ؛ ا عم امئادو دروملاو ردصملا نيب هتايحو . هتنا ىلإ هدرومو

 : ةيضابالاو ىمظعلا ةنامالا

 ىذلا بجاولاو { ىمظعلا ةنامالا تالمح _ قحلل افاص] _ ةيضابالا نإ

 ركبل هبتفيلخ دعبو « هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا دعب مالسالا هيذمتقي

 ٬هوثلل ضعب لزل زتي وأ لخلختب مالسالا دومغ ادب نيح ث امهنع هتنا ىضر رعو

 { ةوعدلا كلت ةقارشإو { ندلا اذه ةلالطا عم _ عقاولا ىف _ ىتح لب

 ا لدتعي و « رهآلا اهياع مةتسي ىنا ةلبجلاو ةقلخلا و ةرطفلا ةوعد اهنأ ةرورض
 مهتاناركسب و مج تجزتماو ؛ هلكلهعلا ممفنأ ىف تلع دق كشالب ىهو « كولسلا

 ًاميسأت وأ ايدمتر هكولسب ًاءادتفإ 2 ثهم نيذلاو ةوعدلا بحاصب اهجارتما

 ‘ اج اورهاج نيذل ١ الؤه ىف تد۔جتو ي اريخأ تصخش مش : «: احصأ ةجهل
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 لوالا سسؤملا دهع ىف موسرملا موتخملا اهراطإ ىف اهونلعأو ث ابهذم اهوقنتعاو

 .ناورهنب كلاملا دبعو « نايفس فأ نب ةيواعم ، ةبومالا ةلودلل ىناثلا سسؤملاو

 عقا ولاح رس.ىلع ة,ضابالا ةوعدلا روهظب لجع ىلا نأ ةرورضلاب مولعملا نمو

 تابارطضالا نه هقوطو هب طاحأ اهو : ذئنيح ىمالسالا ملاعلا ىرتعا ام وه

 ةدب ردملا ريصاعالا و « لثاهاا ميجراا ناف وطااو 2 ةيلخادلا نتفلاو , ةيسايساا

 راكفألاو ءةدحاملا ةدسافلا تاي رظنلاو ى ةدراولا ةيفسلفاا بهاذملانم ةروع.ملا

 سرفلا كاذن آ اهب ءاج ىتااو ء ةيمالسالا ةلودلا طع ىلع ى ةدفاولا ةبي رخلا

 نويئاطف وساا اهراشقنإ ىلع دعاسو اهلخدأ ىتلاو ث نانويلاو دنهلاو مورلاو

 .. مالك۔اا ءابلعو

 ؟ ةضابالا لبق ناك اذام

 ةيداةتعالا ةكرحلاو ص ىنيدلا دملا رمع ةايحلا حرسم ىلع رهظ دقلو .. اذه

 نيتنثإ اهلك اهدع غلب 4 و رف ق رغلا كات نع عرفو ‘ ةماصأ قرف عبرأ

 . ةديقملازهت وأ 4 نيدلانايكمطحت تداك اهلكو ٨ افطعنم رأ ةقرفوأ ة.حان نيعبسو

 : ى ىلوالا ةفرذلا وأ ‘ قرفلا هذه ل رأ ... الةثو ؛اهددعتو اهترثكل

 :ةلزتعملا...( أ (
  

 : ىلي امك ةقرف ةرشع عبرأ ةلزتعملاو

 لازغلا ءاطع نب لصاو ةفيذح ىلأ باحصأ ... ةيلصاولا ١

 ةل زتعملا خيش فالعلا ليذهلا ىأ باحصا ... ةيليذهلا ٢
 ماظنلا ىناه نب رايس نب ميهارإ باحصأ ...ةيماظنلا _ ٢

 طباخ ن دمحأ نب دمحم باحصأ ... ةيطياخلا _ ؛

رمتعملا ن ردب باحصأ ... ةيريشيلا _ ه
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 ٦ _ ىدسلا دابع ن رهعم باحصأ ... ةيرمحلا

 رادزااب بللا حبص نب وسيع باحصأ ... ةيرادزلا _ ٧

 ىريمناا س رمشالا ن ةمامث باحصأ ... ةيمامثلا ٨

 .ظحاجلا رح نب ورم باحصأ ... ةيظحاجلا _ ٩

 طايخلا رع نب نيسحلا ىبأ باحصأ ... ةيطايخلا _ ٠

 ىنابجلا باهولا دبع نب دمحم ىلع ىأ باحصأ ... ةيئابجلا _ ١١

 ناوفص نب مهج باحصآ . . ةيمهجلا ._ ٢

 راجنلا دمحم نب نسحلا باحصأ ... ةيراجنلاا _ ٣

 رهاع ن رارض باحصأ ... ةي رارضلا - ٩١٤

 : ةت افصلا ... (ب)

  

 : ىلي امك ةقرف ةرمثع سخ ةميت افصااو

 ماركلا نب دمب باحصأ ... ةيماركس.اا _ ١

 مضيملا نب دمح باحصأ ... ةيمضيملا ٢

 ىردشالا لبءامسا نب ىلع نسحلا ىأ باحصأ .. ةيرعشالا _ ٣

 ىندملا ىحرصالا سنأ نب كلام باحصأ ... ةيكلاملا _ ٤

 تباث نب نامعنلا ةفينح ٩٦ باحصأ ... ةيفنحلا _ ه

 لبنح ن دحأ باحصأ ... ةيلبنحلا _ ١

 ىعفاشاا سيردا نبدمحم باحصأ ... ةيعفاشلا _ ٧

 ٨ - ةيدوادلا ...

 ٩ _ ةيمشمك.۔اا ...

٠ ةي رب ادلا س ٠
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 ١١ _ ةيروثلا ...

 ٢ _ ةيفزراا ...

 ١٢٣ _ ةيفاحسالا ..

 ١٤ _ ةيدحاواا .

 .. ةيرهاظاا _ ه

 : جرا وخلا ... ) ج (
  

 :ىلي امك ةقرف ةرشع تس جراوخلا و

 ىدزالا ىساراا بهو نب هللادبع باحصأ .. ةيبهولا _ ,

 قرزالا نب عفان دشار أ باحصأ .. ةيقرزالا _ ٢

 ىفنلا رماع نب ةدجن باحصأ .. ةيدجناا _ ٢

 دو-الا نب ةيطع باحصأ .. ةيرطعلا _

 مسعالا دايز باحصأ . . ةيم۔ءالا _ ه

 حدريسهنب حلاص باحصأ .. ةيحلاصلا _ ٦

 راج نب ميملا سب 7 باحصأ .. ةيسيهبلا

 درجع نب ميركلا دبع باحصأ .. ةيدرجملا ٨

 ىدعسلا نوميم باحصأ .. ةينوميملا ٩

 رفصألا نب دايز باحصأ .. ذيرفصلا - ٠

 مادقملا ىبأ نب صفح باحصأ .. ةيصنلا - ١

 مراك نب ةبلعث باحصأ .. ةيبلعشلا _ ١٢٣

س.ة نب سفخالا باحصأ .. ةسذخالا _ ٢



 _ ... ١ ٢٥

 ىلع نا مزاح باحصأ ٠... ةمزالا ١٤

 ىجراخلا ىمح نب فاخ ںباحمأ ... ةفلخلا ٥ ١

 ىجابالادمحم نإ دعس باحصأ ٠.٠ ةي دبعلا - ١٦

 : ةح.شلا ... ( ى (

 : ىلي امك ةقرف نو رشعو عبس ةعيشلاو

 بلاط رأ نب ىلع ىلوم ناسيك باحصأ ... ةيناسيكلا _ ١

 ديبع ىبأ نب راتخلا باحصأ . . ةيراتخلا _ ٢

 ةيفنحلا نب دمحم نب مشاه ىأ باحصأ ... ةيشام _ ٢

 ىدهنلا ناعمس نب نانب باحصأ ... ةنانياا _

 ناليغ نا مازر باحصأ ... ةيمازرلا _ ه

 بلاط ىأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز باحصأ ... ةيديزلا _ ٩
 9 , ليذهلا دوراجلا ىنأ باحصأ ... ةيدوراجلا _

 ريرج نب ناميلم باحصأ ... ةيناميلسلا _ ه

 ىبحم نب اص نب نيسحلا باحصأ ... ةيحلاصلا _ ٩
 انيبنو اهز ىمنا دعب بلاط ىبأ ن؛ ىلع ةماماب نولئاقلا . . ةيمامالا _ .

 رقابلا نب دمحم باحصأ .. ةيرقاباا _ , ١

 ينانكلا رفعج نب سيوان باحصأ ... ةيسوانلا _ ١٢

 رفعج هيبأ دعب رفعج نب ليعامسا ةماماب نولئاقلا ... ةيليعامسالا _ ١٣

 ايت و امن

 . حطبالاهنادبعهنيا ىلقداصانمة.امالا لاقتناب نولتاقلا.. .ةيحطبالا_١

 طمسالا نب ىبي باحصأ ... ةيط.سالا _١ه

رحج نإ وسو ةمهاماب نول اهلا ... ةسوم _ ٦ ١



 ۔- ٢٥٢ .-

 ىلإةقيلخلا دودح ن. مهوجرخأ ىتح مهتمأ ىف اولاغ نيذلا ... ةيلاغلا ٧
 ةه ولالا دودح

 هللا دابع نب أبس نب هتنا دبع باحصأ ... ةيشدساا ١٨

 لعةحيب يك رتب ةباحصلا حبجرنك ىذلالءاكوباباحصأ ...ةيلماكلا _ ١١

 ىدسالا عارذ نب ىلع باحصأ ... ةيثالعلا _ .

 ىلجولا دعس نب ةريغملا باحصأ ... ةيريذلا _ ٢

 ىلجد!ا روصنمب احصأ ... ةيروصنملا _ ٢٢

 عدجالا بغيز نب دمحم باطخلا ىبأ باحصأ ... ةيبانلا _ ٢٣

 لايك۔اا دمحأ باحصأ ... ةيلايكلا _ ٢

 ةهبشلا ىءاكته نم مكحلا نب ماشه باحصأ ... ةيماشلا - م

 قاط ناطيشب ىنكملا نامعنلا نب دمحم باحصأ ... ةينامعنا _

 ٧ ةيكردملاو ، ةيطمرةلاو ، ةينطايلاو ! ةيقاحسالاو ! ةيرمصيلا ۔ 2

 . ةيلمعبااو

 ةقرف ني رشدااو عبسلا ةلكت ىه ةدحاو ةقرفل عررف اهلك هذهو

 امامت ىقتلي اميهاذم ضعب وأ ! قرفلا كلت ع رغأ ضعب نأ ظحاليو .. اذه

 وأ اريبك فاتخ وأ اريثك هنع دعبيالو «نومضملاو لكشلا ىف ىضابالابهذلا عم

 .ىكلالابهذملاوءؤنلا بهذملالث»نهكلذو...لكشىأىلع ادباقحلاعم ضراعتي

 يإ ينلاددح ىذلا قي رطااىلع راس مهلكف.. ىلبنلا بهذملا وء ىعفاشلا بهذملاو

 ىضرذنيعباتلاءالجأ و ةباحصلاخ ويش ،كلت مهتريسم ىف اوعب ات و ءقالطنالاةطقنهنم

 ...نيملسمل اةمئأهب أفاكي امريخ مهدقتعم و مهقفنممصالخ)ىلع مه افاك و ءنيمجأمهنعدفا

نينثالا ع درفلا حرشو ةعبرال ١ قرفلا ركذ ,صاخ رخآ فا ؤم ف ةدرع انل و



- ٢٥٢ 

 ءاوضالا.اقاو . اهعم ني.اكملاو ةغسالناا رودو . امنعتعرفةىتاا اعرف نيعبسو

 هفدهتست اهو .امعالمو اهتاه اجتا نيدتو 4 ابه!ذم ح:طضوت و ءقرفل! كلت هيفاخ ىلع

 ءارجاو 3 ةنرف ةنرف اهتشنانمو . كولسلاو جهنملا ثيح نم ،اهتريسهىف هايختت و

 .تاو « رجألا نم دوسالا طيخلا نه ض:آلا طيخلا هيف نيبتب اهعم شاقنو راو>

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىدام'او قفوملا

 : ضارمأو ضامحأ

 ةضابالاتناك اذه لكل ةجيتن وءقالطنملاو قادنملا كلذ نهو _ انه نمو

 طةسآ ىلا ! ةلماعلا ةرثؤملا تالزلزلاو 2 ةلاسدغ!ا ةيباجيالا تازهلاب هبشأ

 مالا مج نه ةلب زماا ةرماضا ءازجألاو ث ةنباذلا ناصغألاو ةفاجلا قاروالا

 كلذل ةجو ث لودلاو تاعمتجملاو دارفالا ةنونےك و ٠. بوعنناا الو۔هو

 ابيط الهاحو . ازيمتم ًادابصح تالزلزااو تازماا كلت ترمئآ

 ىتا تالاهلاو تاذوهثلاو : ليطابالاو تافارخلا ىلع ءاضقلا ىلت . احيحص

 _ هلالخنهدابجاا برقتي ىذلاو " هدابع هب هتنا ندب ىذلا ىديقعلا كولساا ىرتت

 ىنعأ تمهاس هسفن تقولا ىفو .. ىلاعت هتنا فإ هتاونقو هبيبانأ ربعو

 رير ولع داجلا لععلاب ء اهجمانر ةطيرخ ىلعو { اهامع ةطخ ىف ۔۔ ة.ارالا

 ةءابع تحت نورنتسب نيذلا نيلاجدلا و نيذوعشملا تاءارتفا نه اهصياخترلوقعلا

 رأ تاريعش نه مههوجو ؤ هن ورثعبي وأ هنوعرزي ام لظ ىف نوبت و٬ىوقتلا

 عاقبإو. جذس دايطصالك!رشاو ًاخاخف اهنهنوذختي لان وقذلا و ىحللا تاب !غ

 ةخفنلاو ' ىرمكلا ةوحصلا ىه ةِضابالاف .. 2 اهناعقنتسه و اهرئاغح ىف ءاطلا

 , ىسايس" ىفالخاا اهنايك ده ىنا ةمالا هذهل ىعاواا ۔ظقيتملا ثعي!او 6 ىمظنلا

 نامورلاورسرفلاو . نانويلاو دنهلا تادفاوو « ىركسفاا رايعتسالا اهلهاك لقنأ و

 تاداهتجالاو ٨ ةصيخرا' ءارآلاو , ةيعضولا تالوقملا نه - تفلسأ امك _

,و رعلا ركفا سالفإو « ىمالسالا ىعولا لاشفإ ىلع ترمات ىتلا ةهفاتلا ةغرانلا



 __ ٤٥٢ڵ -

 نوذسملا اع زتدي ىتللا تاثوروملاو فارعالاو تاداعلاو ديلاقتلا ةينصةو

 اريخأ تلثمتىنااو ى ضردعلا كاهتناو ، ضرالا كالتماب امئاد ددهت ىتلاو «ررعلاو

 تدسجتو ءاليقتا:٤ىتااو { ةيدوج وااو ءة۔عو.شااو 0 ةين ويمصلاو 0 ةينوساماف

 ! ةيبوتكملاو . ةيبوقزملاو 0 ةيناصيدلاو 2 ةيكدزملاو 0 ةينوناملا ىف العف

 . ةينومشا,لاو . ةينوداهيااو 2 ةيلباك۔ااو .ةمهارمااو . ةيرهدلاو { ةئباصلاو

 , ةرناكسوملاو ث ةيناعذوبااو ث ةيث وسعيلاو ، بك اوك۔ال ةدابعو . ةيدوهانلاو

 ! ة۔صراليااو ؛ ةناك۔املاو . ةيبوقع.لاو { ةيروسنلاو . ةينانعنلاو . ة.نانعلاو

 قرغي نأ داك ىذلا نافوطلا كلذن. لناماا مك۔ااو . ةين وطرمااو ث ةيسونانذملاو

 . . . ةلتاقلا ةلاغاا اودعو ءةرمدملا هرا“آب . ءاعج ةيمالسإلا ةمالا علتبي وأ

 ٤ ماعلا اوح ندل ٠ ١ زيحت نودو .ماتلا دايحلاعمر _ ةققحلا ف ةضابالاف

 ض عنم ىوق جايسب هوطاحأو ‘ ارادج و اراتس هلر>ح اوماقأو . ٩اك ىمالسإلا

 هذه و . ةفراجلا تارا .تا" هذه نه هل ااوصو . هيلع اظاغنح .عفر ع قاطنر

 .. . ةفحاز ةشطابلا جاومالا

 رمآتا!نهىب رحلا ىالسإلا ركفلا اوحاك _ لاطبالا اهلاجرب _ ةيضاالاو

 ؛ ململا ىبرعلا نطولا _ كلذك _ اومح ، هدض لمعلاو ٨ هل ديكمااو 2 هيلع

 ةعجر ريغ ىلإ لحرو 0 هفتك قوف هاصع لمح ىنح هوعفادو 08 هودع هنع وعفدو

 { نلاو 2 نانبلو ٨ ايبيلو ى سنوت و « رئازجلا ةكرعم اوبراح نيذلا مهف

 جراخ مهفويس تفحزو مهحامر تدتماو 4 هاك ىبرعلا برغملاو شكارمو

 اولاني وأ ث اهل ١وديكي نأ هللا ء!دعأ داك ةيمالسإ ادالب تلاطو . ةب ورحاا قاطن

 قرش ىف تاذلاب و ى راطقالاو رايدلا اهيف ولتحم وأ ك اهضرأ اوأطي وأ 7 اهنم

رركت نل ىتاا ةديحولا مهتخسنو ةريخالا مهتعبط ىف مهو ... رابجنزو ا.ةيرفا



 ۔-۔ .- ٢٥0٥

 _ ممعيجر مم ر ١ مدا_حأو مهلك ف _ ٤4 لبهشقلاو ميهدتلا هج و ىلعو

 وأ ,ةايحلا روةهبا. لك. باوصتو 4 ىنيدلا اهدةتجه قةين اسأ ال ١ ةريسمل ححصت

 , لطل اغأو ءاطخأ نه س ىحورلا اهز اج ف صخالاب و اهةي رط ضرتعي

 :ال... اه ول ا

 _ لوقن نأ اهدحو تعاطتسا ىتلاهنا ىف ةقثاولا ةنمؤملا ةماطلا هذه مهو
 _ ىلاتلاب تعاطتساو ٨ ءارمألاو كولملل «ال ه : ۔ لوقلا هيف زعي تقوف

 توفد ناا ىمف « لعفو لمح ىلإ « اللا ه هذه مجرتت نأ - ةراسج و ةوق لكبو

 خبرانل قرش ىذلا 8 هباتك لس ري نال ىوقلا نمؤملا ضابأ نب هتبا دبع اهمامإ
 لوبو ; ناورم نب كاملا دبع ىلإ بنطأو هتايتأم ىف زجوأو . برغو

 ىناا ىهو ... ! نادلراا و لافطالا هلوه نه بيثي و ى نادياللا هل رعشقت ام هرف

 ةزح ابأ ىدزالا رهف نيا راوغلا اهسرافو . هوفملا اهبيطخ كلذك _ تضرح

 منهج وا ًاريعسو ران ناك ىذلا هباطخ بطخو ةنيدملا ربنم ىلتعي نا ىلع 2 راتخلا
 ىد. ىلع زبرئاجلا ةبهأ ىب ءارءأنم هب ىقتلي وآ هفداصي نم قرح حار.آريفزو

 ؟! ناكم وأ نامز لكف ىومالا خيراتل

 هداسو ! اهرو,ظ تق وملاعلا باش الفي:ع لعف در اهلمحب ىفهيضابالاو

 ةيفرطو ؛ ةشهان ةيدامو ! فارحناو بيو ، ثبعو داسف نم ى هيف رشتناو

 نوكنامهبشأ ىهو ، تاب وتسملاعيج ىلعو { نيزاوملا لك ىف لالتخاو . ةنحاط

 ةيذلاب ! اهتكرح ىف كحتنو . ةرايسلا مكحت ىتلا « لمارفلا ه وآ نمالا مايصب

 نيب حوانتن تناك ولا ةفصاعاا حايرااو ! هيف ةفلتخملا تارا۔تلا و { ملاحلا عاضوال

 ! هف اه رثعبت و هب فصعتل هلع عراصتت و ًامثاد همطات و . هناردج

 ةناهألاو . ىربكلا ةلامراا ءوض ىنو _ تمدق ىذلا اذه دحبو ي نذإو

هذه قفالا ف حولت نأ ىغبني _ مهسفنأ نويضابالا اهب مزلأ ىتاا ىمظعلا



 ۔ ٢٥٦ ۔-

 رمأب متهملا وأ سرادلا وأ ثحابلا مامأ ىقي رطلا رينت ك. ةلئسالاو تاماهنتسالا

 ...بهذملا اذه

 مهأ اهو ؟ ةذفئاطاا هذه تهاق نم دي ىلعو ؟ ةضابالا تأشا 77 فيك

 ىهامو ؟ اهرومظتمتحو اهتدتقا ىلاا ةرورضلا امو ؟ املوصأو اهملاعت حضوأو

 ملاعلا ىوتسم ىلع اهرادتنا ف تدعاس ىئلا لماوحلاو تاسبالملاو فورذا
 ٠ هتنبت و . 4 تماق ىذلا حيحصلا ىديةداا رودلا روه امو ؟ ةعساو تاوطخ

 ام سرامت نأ بجي ىتلا ةقيرطلاو ؟ هللا اهب تدبع ىنا ةيفيكلا ىف هيلإ تعدو

 ! ؟ ةفئاطلا كلتل ىجهنملا كولسلا وه امو ؟ ةدابعلا

 : همسإ نم مدقأ

 نأ امك ث هعسإ نم مدقأ نامع ىف ىضابالا بهذملا نأ ًايخبرات تباثلا نم
 مالا نطولا ناع ربتعت كلذك . اميف مالسإلا مدق ةمدق نامع ىف ةيضابالا

 . ىمالسالا ملاعلا ىف ةبضابالل

 لبةةيدرقعةيدي رشت ةيهقف ة.صخشىأىللبسذتم ةضابالانأ كلذك ققحملا نمو

 سسؤم - ٤٠ -_ ٦١ - ناينسيأ ن ةب راعم رصاع ىذلا ضابأ نب هللا دبع

 ةيومالاةلودلاس۔ؤه ٦٥ ٨٦١ _ناورمنيكلملا دبعو ،لوالاةيومالاةلودا
 قرفلا لوأ ىه ةيضابالانأ« ةبعوتسملا تاساردلا لالخ نه ىرن نحنو « ىناثلا

 نأو ث داهتجالاو ةرهطملا ةنسلاو مح ركسلا نآرقلا ىلع دمتعت ىناا ةيمالسالا

 نهو ..ناكرالاب لعو 2 ناسللاب رارقإو 2 بلقلاب قيدصت اهروظنم ىف نامالا

 لوسراا دهع ىف نيلسملا نأ ىري ى هت۔ارد عتتيو ء ىضابألا خيراتلا بعوتسي

 وأ . نآرقلا ليوأت ىلإ ةجاح مهل نكت ملو ى لوسراا ىلع لزنأ امب اونمآ ك
 ةعامجلا تذخأ __مالسالا راشتنا دعب و_لوسرا! ةافو دعب و ث هيف هباشتملا ثح

فلتخت نأ آدج ىعيبظو ى اهحرش لواحتو 2 ةديقعلا مبف لواحت ةيمالسالا



 _ -. ٢٥٧

 نينسلا دعب « مالسإلا ىن ىلوالا ةنتفلا .ترهظ نيحو « منا حرشا! ىف نوملسملا

 ركفلا ف لايخو لالتخا 7 هلإ تدأ ام ت دأو . نامثع ةفالح نه ل وال ١ تسلا

 ...ةماع ىمالسالا

 ثيداحالا نهو { ميركسا نآرق" نم لولحلا ن و۔لتي ةوعدلا لهأ أدب و

 ملسالا نع _ مهنيب ايف - نولءاستي ىلاتلاب اوأدب و ى ةني رشلا ةنسلاو ث ةيوبن

 نعو ؛ ناسنإلا ةيلوئسم نعو ، ةديقعاا رهوج نعو . نا2إلا نعو ، قيقحلا

 ؟ هثامسأو هت انص و 0 هلا ةدارا

 مش ا اصلاخ ايبرع ايمالسا مهريك:ة ناك لئاوالا نيملسملا نا ادج ىعيبطو

 رمظي أد.و ؛ برهلا ءالؤد اهحتف ىتا دالبلا ارقب ىفرعلا ركفا' لصتا كلذ دعب

 ىلع ةقباسلا ة٤دقا تاساردلاو , ركفاو ةفسلفلل مهي ايقس ا نيملسملا ريكغة ىف

 . مالسإلا

 هسرردو هن وحمو « هلوةنمو هلوةم ىف اريثك دمتعي بهذملا نأ ةظحالم عم

 ؛كبداحالاو ري۔نتنا ىف يسال 9 ةنملا هيقفو « ةمالا ربح سابع نب هتنا دبع ىلع

 نه كلذك هعم هب رصاع نوربتعي امك و _ نويضابالا 2 هربتعيامك قحس وهف

 . ىضابألا بهذملا ةلسلسل ىلوآلا ةقلحلا _ هلا لوسر باحصأ

 ىدم ىلع ةيمالسإلا ةيملعلا ةدمهنلا ةآرم اوحبصأ دق ةيضابالا نأ كش الو

 . هاك ىمالسال ا خيراتلا

 نه الوصأ تدمتسا ىنا ةليصالا ةيمالسإلا ةراضحلا زمر مه ةيضابالاف

 . في رمثلا ثيدحلاو 7 ةي وبنلا ةنسلاو ث مي ركساا نآرقلا

 : ملاعلا ىوتسم ىلع

 ,ركفلاو ؛لعلاو علا هاكىناسنإلاعمتجملا ىلإ ةيضابالا تدسأ دقلف 0 اهوعو

ىسايساا ركفلا لثمم ةرات هتلمج ىف ىضابالا بهذملاو . . . قلخلاو ، نامبإلاو



 _ _ ٢٥٨

 دئاةعااو تاناثاا نم د.ةسملا ىمالسإل ١ ركفلا لثع ةرات و ‘ تحيلا ىمالسإلا

 . مالسإل ا ىلع ةةياساا

 ىلع موقت ، ةيمالسإ ةيملاع ةرظن هل ىضابالا ركسفاانإفم خيراتلا ةيحان نمو

 . ة۔هالسإلا ةءا ردلا ةهألا ةذحو ةركف ن٥ رمدت و ‘ ةعحسار ةحاسم

 _ خب راتلاةطي رخ ىلع بهاذملالوأ لب ةيمالسإلا بهاذملا ةلمج نم نا ش

 دري مل ايف سا.ةلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعملا ةيضابالا بهذم

 ... صن هف

 لوأ مهف .اغيل أت۔املعاا رثك أ هؤاملع و . اسيسأت بهاذملا مدفأبهذملا اذهو

 ؛ل وصال او هةغاا نودنه لوأو ‘ ثيدحل انو دنملوأو ‘ نآرقلا ريسفن نردنم

 ٠ نونفلا و مولعلا نم اريثكو

 كلذف ىمف ، اريبك اراهدزا مالسإلا رجغ ذنم نامع رهدزت نأ ابيجت نكي ملو

 ةب وق ةحفد نامع مالسإلا عفد دقو ، نينساا فال آ رءةيراضحلا اهتري۔ ةلهكم

 ءاسرا ىفو ث ىنامعلا ركفلا ءارثإ ىف ةلاعف ةمهاسه مهاسو ! ةراضحلاو روطتلا وحن

 . ةدرجملا ةينامعلا ةضہنلا

٣ 

 { ةيمالسإلا ةلودلا ىف اماه ايهلع ازكرم ةيمالسإلا ةيبرعلا نامع تحبصأو

 ةراضحلا ىحاون فلتخ ىف حضاولا لاعفلا اهرود رهظو 2 ءاج رالا ةعساشلا

 اهم تلصتا ىتلا بوعشلاو لودلا رئاس عم اهتاقالع ىف طرفت نأ نود ى ةيمالسإلا

 .ةيرحبلا اهتالص و،ىفارغجلا اهعقوم كح 2 رضاحلا رصعلا ىنح؛ زوصعلا مدقأ ذنم

 ...امومع ةيملعلاو ! ةيفاقثلاو { ةيسايسلاو . ةيراجتلاو

 مهركف قيرط نع _ مهنيب ابف نويضابالا ىصاوتي نأ ابيجت سيلو

امب ، ماع ىرمثبلا لقعلا ريهطت و « نيملسملا لوقع فيظنت ىلع مهتافلؤمو



 س -. ٢٥٩

 هلأو هلع دف و امر ى ناث والا ةدابعو ى رةكدلا اي امتب نم هيف شدشعو 4ب؛ اصا

 ةبرهدلا لرلاضأو , ةئباصلا تاطقسر . ةمهارملا ليطابأو . ةيسوجملا تاهرت نم

 .. .نيديازملا ةطسغسو ؛ةف_الناا تالاهجو

 غيصلا لكو ! ءارمحلا طوامخلا اوعضي نأ ىلع ىلاتلاب _ ١وصاوت امك

 ‘ ةلزتعملا ٩ طظرون ىنلا ءىرجلا ركفلا - قوف وأ تحت ي ةرذعملا ةرفنملا

 ءةيوشجحلاو 6 ةنافصااو ‘ ةمسجملاو ‘ ةمشلاو ‘ ةلطعم او ح ةمممل او 6 ةبردملاو

 نم كلذ ريغو نيبديزااو ى ةعيشااو جراوخلاو ضفا ورلا ةالغو ى ةئجرملاو

 نامع , ةلسلس نمض صاخ فا ؤ ىف باهسالا و بانطإلاب اهل وانتأس ىتلا قرفلا
 .» 4۔, رحلا ةب نوطارعمال او

 : بهذملا مأ

 ترثأ دن _ ىضابالا بهذملا ف تاملاعو ءاملع نه تزيمت امم _ نامع نا

 ىضوفلاتارثعبوزم زلاىداوعنمهتناصو ثارتلا تنضتحا و ،هتمتأ و ،ىن اسنإلاىعولا

 ۔ ةيبرعوأتناكةيمالسإةي ركفلاهكرحلاةريم و خيراتل عبتتملا و ...مايالا تايبلسو

 ؛ بويجلا لك ىفو « هتايفلخو « هتايضرأ لالخ نم و 2 ىنامعلا ىعولا ىدم ىلع

 ميظو لضفلاو ؛ ءاضيبلا ديلا نه نامعلام امامت كرديل . هنافطدنمو هزملاهد نيبو

 ! رخافلاو رثآ۔اا نم ! اهتاب ربع نامع هتفلخ ام اعطق حمليو « ميهلا

 ىف ؛ ناسنإلا دجم ىاع ةدهاش ! ةقهاش ةخماش تفقوتلا تازاجنإلاو تايطعملاو

 ... نامع هنطو

 ةمدخ فدهتست ام لوأ فدهتست ةب والا تاعي رشتاانإف:لوةلا تفلسأ امكو

 ، هيف ريخلا عزاون عابشار 4 هداعسإىلع لمعلاو ء ناسنإلاب ضوبمنلاو . رئبلا

{ ىقرتلاو رضحتلا لس ىف راودالا العاو { راوطالا ىقرأ ىلإ ث هب ضوهنلاو



 س ٢٦٠

 طابنتساو 7 اهيف ةرذ ك راعتساو ى ضرالا ىف هتا ةفالخ نم ةرادج نع نكمتيل

 .. ةايحلا ريخو 2 عوناا ةمدخ اهتابيط جارختساو ! اهرصانع

 ؛نولسرملاو ءايبنالا اهب ءاج ىتلا ءايسلا عئارش ىه ءهلككلذلإ ليبسلا ناكو

 نآرقلا هصت اع هولمت ام كلذ ىف اولمحتو ث مجوذو مهماوقأ ىلإ اهولصوأو

 .. ةنسلا بتك هب تضافأو { ميركلا

 نه هللا ىلإ ةوعدلا ةلحر ىف ىفاطملا ةماخ ىه ةيمالسالا ةعيرشلا تناكو

 تاولص ًاعيج مهملع لسرو ءابنأ نم امهنيب ناك امو 2 دمحم انيبن ىلإ مدآ ندل

 ىف ةعيرشلا ملاعتو ،ةوبنلا نيماضمو 2 ةلاسرلا ميهافم تشاعو . همالسو هيا

 ..اذهانموي ىلإ هعم نيذلاو ةوعدلا بحاص نم اهدب نيملسملا كولس ىفو ؛ بولق

 .. اهيلع نمو ضرالا هلا ثري ىتحو

 عيذوت ىف _ مالسالا هب ىنعأو _ دردحماللا طيحملا وأ « ريبكلا رحبلا أدبو

 ،ىربكلا اهتريسمىف ةيناسنالا لوةحو لوةعلإ هقئارطو هتاونق قشو 9 هدفاور

 ىفو ث نوكدلا ةيفارغج قوف ناكم لك ىلإ فقوت نود مالسالا فحز دتماو

 .. دوجولا ةطيرخ

 اذه لئاسم باطقتسا ىلإ ءاملعلا قباستو ى هتا نيد ىف اعيمج سانلا لخدو

 ىلع هناطمسو هميلاعت ضرف و ، هباعيتساو ، هيف لغوتلا ىلع مهنم اصرح ى نيدلا

 لالخ نهو _ ىدمهىلع ناسنإ لك اهكل۔ي و اهدقتعي ىتا تايكولسلا و دئاقعلا

 .. ءاعمج ةيناسنالا

 بهذمب بهذمتملا _ ىعاخلا ىلكلا مهفلا وأ ں ىدرفلا مهفلل حبصأ .انهنمو

 لماعتلاو .ث هتسراممو ى بهذملا اذه ذخأ ىف هريكست ةقيرطو هبولسأ _ دحاو

 حضخو 0 اهيف شريو ث اهنمازي ىتلا تاريغتملاو وجلاو ةئيبلا ةظحالم عم 2 هعم

.. اهيف ةايحلا بولسأو اهتاسيالم و اهفو رظل



 ۔ - ٢٦١

 : م ارقال ١ نيب قالع

 ةفيراماو } ىنابالا كواسلل عبتتملا نأ لبق ىذ نه رثكأ ظحالي و .. اذه

 رضا؛- ةننأ ف _ ضرعتسي وهو بهذملا اذه نأ ىري 2اهيقنتعم دنع ةيضابالا

 ىتاو ء ىمالسالا ركفلا ىلع نيةسلفتملا ضعب اهباج ىتلا دئاقعلا و تاهاجنالا

 .وس نع وأ _ ًاطابتعا تطلتخاو . ةئيبلا تاسدقم ىلع _ ةمجاه _ تلخد

 فومتاو , ةينانويلا تافسلفلالاثمأ نم 0 هتازجنم و مالسالا تايطعمب _ دصقن

 ؛ىفيرغالا لدجلاو , ةيطنزيبلا تاشنانملاو 2 ةيئاطسفوسلا تارواحملاو ء ىدنملا

 ؛ سوفنلا دسفت دف _ راضوأو بساور نه سفنلا ىف دئاقحاا هذه هفلخت امو

 تحمستكاالإو ! ةداض. ةوقو( ةمداصمو ةمجاو.نم اهل دبال ل وقعاا ددهتو

 هذه علطم عم علط ىذلا ىضابالا بهذملا ةيمتح تناك انه نمو { تةحزو

 نم دب ال ناكو . ةدحاو ةيضرأ ىلعو ، دحاو قفأ ىف 2 دسافملاو دئاقعلا

 مالسالا ةديقعو ةبورولا ضرأ نع عفدي نأ عيطتسي ىذلا داضتلاو مداصتا

 لرةح ىفو لوةع ىف هروذبي رأ ، هورثني نآ ةاهدلا ءاثبخلا ءالؤه لواخ ام

 نيزاغلا ةفسالفلا ءالؤه جورخ فداصي نأ آرودقم آردق ناكو ء نيملسملا

 ىلع مارح ماذطصاو « هنيد ىلع هللا مهنمتتا نيذلا ةيضابالا جورخ نيذحازا

 تناك ام كلذ ىلإ فضأ ...ليبس ف نيدهاجب ، هل ةاعد 2 مالسالل ةامح ! ةديقعلا

 ملاعلاو 2 لبانلاب لباحلا طالتخا نم _ قلي لوسرلا ةافو دعب ةمالا هيلع
 ٠ تايبصالا ىلع حبامتر . ةتفلا ظقيأ امع ةيلهاجلاو 2 دادت رالاو ء لهاجلاب

 رثالا أوسأ هلزوكيي هق امم , تايلقلا قوب ىف خفن و ء ديدج نم ةيبوعشلا ايحأو

 ... امامت اهيلع ىضقيو 7 ةرملاب اهب ىدوي دقو 2 ةوعدلا ةايح ىلع

 مويمرملا مولعملا باسملا ىلو ‘ هتقو ق ىضابالا رودلا ءاج .انه نمو

 ..البدبت للا ةنسل دجت نل و ى هتنس هلع تراسو 0 هتنا هب ىضق ىذلا



_ ٢٦٢ - 

 : دعوم ىلع اناك

 .ةيضابالا» لاطبالا ءالؤهح رسملا ىلإ ءاج . ىلوطبلارودلا اذه ءيج عمو

 ةنملا مالسالا ةدعاق نامع نه نبةلطنم نيصاخ نيصااخ اودرجت نيذلا _

 8 ةميكشاا ءايوقأ ! ةعرزلا ءادشأ الاجر _ ةيمالسالا دالبا نم اهريغ نمو

 ، حاراا ىلع حاورالا اولمحو ض حايسلا عيب اهوعابو 6 هت ممسننأ اورذن

 ىرا وضلا عابسلا و ء رس'وكساا ثويللاك نيجراخ ، حامرااو فويسلا اوقشتماو

 ةدومملا ة۔هالسالا ةيارااتعحت 9 ةديقعلاو نيدلا لجأ نهو ى هتنا ليهس ىف نيدهاج

 اهدادبأ ناذو 0 اهطوطخ مسرو ى ابطخ هتا بتك ىتلاو 0 ةايحلا قافآ ىف

 مهنيدهنل . انيف اودهاجنيذلاو ه : ىلاعت هلوةب اهدودحو اهقاطن لمجو . اهدامأو

 !! « نينسحملا عمل هنلا نإو ث انلبس

 بهذملا اذ۔ه نإ 0 نيقيلا ديك آلا مزجلاو , امامت داقتعالا اننكع.. اذكهو

 ًأطابتعا نوكلا ءىطاش ىلع فورظاا هب فذقت ملو ى غارف نم تأي مل ىضابالا

 . ةعساشلا ةتباثلا هتايضرأو , ةعساولا ةيخراتلا هتايفلخ هلنإ لب { ةفداصم و

 نأو { اهلالخ نه كرحتي نأ « ىمالسالا ركذلا تنكم ىتلا ةضي رعلا هتاقلطنم و

 .. هللا هفده آدرجت. اففختم . ادهاجم ايزاغ اهتابنج نيبو اهربع قلطني

 ذئاعلاث وغو٬ث.ذتملا ةدجن نامع ضرأق رف _ ةيضابالا تناك اذكه و

 لوأ ىف مالسالا ةديحوو { ةمالا لأو «بوركملا خراصلا ءاجرو ء ذئاللا

 راكفالا ترتعيت و { ءارآلا هلف تر:انت ىذلا تقواا ىف ةوعدلا ةريصنو ، هضاخ

 . هتنا ليبس ىف نيدهاجملا . ةاعدلا ةازغلا مادقأ تحت قيرطاا لضو ؛ ىعولا ماغو

 !ا « ن ومل اغا مهل اندنج نإو ه : لوقي ذإ هللا قدصو

 ىلإ نامع نهو ناورهنلا نم ريواغملا ءالؤه جرخ ٬ةديدع تارم اذكهو

ا وةلت و ٠6 هله انم نه ٩آآ اودرز ثح 6 هملع همالسو هلل ١ تاراص لوسرلا ةنيدم



 ح

 ةللا دبع مهسأر ىلعو ! نينهؤلا تاهمأو ني رجاهملاو راصنالا نه نيدلا صلاخ

 الرأ _ ىرزنلا ىقرفلا ديز ني باجو ى دعب ايف _ ىسارا! بهوإنا

 رسل امو ؛ هللا ءاش ام كانه اوذدلتتو , امهريغو . ءىشاا ضعب دعا,تم نهز ىنو

 . هنانببو هنايآن» ريثكلاب اودوزتو ، هعورفو بهذملا اذه لوصأ نم مهل

 _ هئفور هنهز ىف لك ىوزمااو ىسارلا نه لكل _ ىلاتلاو _ نكمأو

 ابرغ امهتذمالت هب بهذو ى ةصارتملا ةيناعلا فوفصلا نيب بهذملا اذه رشف

 .. ةناهألا نوغلبيو , ةلاصراا نردؤب {ةءعرفلاو ةرلصألا ملاعلا تاهج ىفو "اقرشو

 اهريغ ىفو نامف هراهدزاو رباج سرغ راشتنا أدب ىناثاانرةلا لهتسم ىفو

 , .راو ءرصم ىفو ؛هلك ىب رعا برغملا ىف ؟عبرأو ىتشآو ث عنيآو جضن ىتح٢

 قرشلاو 0 اهلك ةيبرعلا ةريزجلاو ث ايبيلو ! ةنيدملاو { هنكم و ‘ توم رضحو

 , ايندلا لمش ىتح هفحز دتماو ى هفص مظتنا مش ، طحلا ىلإ جيلخلا نم طسوالا

 .. نالا هيلع فراعتملا هلكش ىفو ث اميلع حبصأ ىتاا هتروص ىف ملاعلا بع وتسا و

 .. ىضابالا بهذملا وهو

 تبدحلاو ريسذتلا هاعرو ءاهةفلاو نيخرؤملا نم نيةةحملا ضعبلوةي اذه ىفو

 نهو؛ نامع ىلإ راطو ٥ ةرصبلاب خرفو ! ةنيدملاب لهلا ضراب : ةروهشملا متل وق

 . هعاقصأو ملاعلا عاقب لك ىلإ قلطنا نامع

 : ض او ا ب 1 كديع

  

  

 ضابأن هللا دمع : وهف ؛ ىضابالا بهذملا اذه هيلإ بستنا ىذلا م امالا اهأ

 اسيقن! فنحالا طهر ٠ ديع نب ةره ىئ؛ نه ه ىميمتلا ةلعث نبإ تاللا ميت 7

 _ ءىشلاضمب ولو هنع ةديعبلا » قحلا نع ةهئاتلا قرفلا عيمج قراف ىذلا وهو

 ‘ ضناوراار ' ةالناا جراوخلاو ‘ ةرممجلاو ‘ ة اذصاا و > ةهردقاو ‘ ةلزتملك

٠. ةحمشاا و



 ۔ - ٢٦٤

 عانقا فشك و ى مههاذم ضقن و ى قرفلا هذه نيب نه لوأ وه ىضابالا مامإلاو

 2 حيحصلا قطنملاو ث ةرينلا نيهاربلاو ث ةرهابلا ججلاب . ممتادةتعم داسف نع

 .. حيرصلا حضاولا بولسالاو

 نب كلملا دبع دهع ىلإ شاعو ى نايفس ىبأ نب ةيواعم نهزف ضابانبا اشف
 رو.الاةالو لكهعمهج و و ههج وو !هتافرصت دقتناو؛هحصنو هيلا بنك و٬ناورم

 . رابخالاو ثيداحألا اهبتشم و ث رامسلا اهلقانت ىذلا ةروهشملا هتلاسر

 هللادبع نإ : _ ىثيقرلا قةحملاهتل وقمفهديأو - ىخامشلا ةمالعل! هنع لاقو

 . قيرطلا فالتخا دنع لصيفلا و ء قيةحتلا لها ماما { ىميةلا ىرملا ضابا نبا

 هرهذ؟ نيبهذمتملاو ض هباحصأب كلس { قيرفتلاو هاوهالاىوأ ةهجاوم ف ةدمعلاو

 ( . لهجلاو ةلالض" لبس قراف و 2 لدعلاو ملعلاةجع

 ةالابمال نه همرحو هتنا تيب منملداهجلاىلإ جرخ نمم _ هقلا هحر _ ناكو

 مهريغو نيددشتملا ج راوخلا عم تاليوط تارظانم هلو ..هراتهتساو ديزيلءاع ملسم

 ! باوصلا ىلإ مهدعي ه اسع ض ةقرف نب:بسلاو نيتنثالا نمض ةجردنملا قرفلا نم

 . ةيادهلاو قحلا قيرط ىلع مهمادقأب ةريسملا طبري وأ

 اديمكو ء ةديدع فقا وه نا ومنب كلملا دبع عم ضابأ نب هللا دبع ماماللو

 ؛بعاتملاو بعاصملا نه ريثك ىلإ اهببسب ضرعت ناو حئاصنلا هل ىدبي ناك ام

 لمعلاو ى هنيدب ريشبتلاو 2 هتا ىلإ ةوعدلا تايدجبأ ىف فرحالا ىلوأ ىه كلت و

 . ةفافخ ةيلاع مالسإلا ةيولا رشنل

 بطقلا لاق .تالاسرلا و تاوعدلا باحصال تاظعو سرردضابأناةايحفو

 اوهزعو2 ة رصبلا عماجب اوعمتجا لالبىبأ لتقدعب زيملسملانإ : ةديقعلا حرش ىف

نيدسملاهوج و و ، قرزالا نب عف انو ، ضابأ نب هتنا دبع مفو 6 جورخلا ىلع



 _ه٢٦٥۔-۔

 , زيحرسملا نينحو ث نينذؤاا نينرو ث ءارقلا ىود هتا دبع عمسو ليللا نج ابف

 حرخاو ءالؤه عم نوك أال مل: هباحصال لاق . نيك ابلا نيعادلا تاعرضو

 ؟ مهعم
 نيزاوم دمب ايف تحلصأ ىرمك ةجرخ ىف ىفتخا مث هرمأ متكو عجرف

 ... ةايحلا

 : _ رهاوجلا بانك بحاص _ ىدارملا ةمالعلا لاق

 ةرتدملا نم قحلا نع ةلاضلا قرفلا عيج قراف ىذلا وه ضابأ نب هتنا دبع نإ

 نم لوأ وهو ث عيشلاو ضفا ورلاو جراوخلاو ةيمهجلاو ةيتافصلاو ةيردقلاو

 نارينلتامكمحما تايآلاوءتارهابليجحلاب مهداقتعا دافضقن و مهبهاذم نيب
 ىلإ شاعو ! نايفس ىبأ نب ةيواعم نامز ىف أشن . تارهاشلا تانيبلا تاياورلاو

 ةفورعملا حئاصنلاو ةروهشملا ريسلا هيلإ بتكو . ناورم نب كلملا دبع نامز

 , ديز نب راج ءاثعشلا ىبأو { سابعلا نب هتنا دبعزع بهذملا عفرو .ةروكذملا

 نعر , لجاو نينص لهأ نم نيعباتلا نعو ةليخنلاو ناورهناا لهأ نع لقنو

 هنا دبعو دممو . نينداهشلا ىذ تباث نب ةع زخو ث رساي نب رامع لثم ةباحصلا

 ذاعمو . ناملا نب ةفيذحو ادوع م نبهلا دبعو ث ىعازخلا ءاقرو نب ليدب ىنبا

 ؛ىرراا ب بمو 2 لالبو ى وسرافلا ناملسو ‘ فوع نب نمحرلا دبعو ى ليجبا

 راصنالاو نيرجاهااو رمعو ركب ىبأنيضراا نيتفيلخلاو , نينمؤملا مأ ةشئاعو
 . نيعمجأ مهنع هتنا ىضر

 ء لوق نامإلا نإ : لاقو ةددشتملاو ةيلاغلا قرفلا عيمج قراف هنأ كلذو

 ةوبمالو نانجلاب ةضياقم وأ ةمواسمهيف سيل ناو ث ةنس عابتاو ى ةينو ء لمعو

هتكوهنكئال.ر هللاب نمؤن نأ ناميإلاو ىوقتلا ليبس عابتا وه امنإو ث ىوهلا
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 قيدصت و( رخألامويااوباحل او ثعبلاو هديعو ر هدعو و هرانو هتنجو هلسرر

 دمحم هيبن ىلع هليزنت و هيح وو هتنا مالك نآرقلا ناو { مهبر نم ءايبنالا هب ءاجام

 ردقلاب نمؤن ناو ى باقع ههي ال باقعو 2 باوث هه يال باون هناو . ن

 لطبي الرهدعوفلخ الهنآو. هاوس قلاخالو ۔وش لك قا اخ هللاناو٬ه رش وهريخ

 هللا دنع نم هتنا دبع نب دمحم هب ءاج ام لك ناو ى لاق ايف قداص هنأو 6 هدبعو

 راصبألا هكردت ال هناحبس هللا ناو 0 ںايترا الو هيف كش الو { نييملا قحلا وهف

 ،راهقلا دحا ولا وهالإ هلإال هتنا وهو ى راطقالا هيوحت الو ، راصبالا كردي وهو

 ثراولا ثعابلا روصملا ءىرابلا قلاخلا ، مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا ىحلا

 دحاولا ربكتملا رايجلا ىل ولا ىلعلاىنغلا ىوقلا « تو ال ىذلا ىقابلا تيمملاىحما

 ميكح ريزع ريبخ ملاع 2 دحأ آوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلب مل ! دمصلا درفلا

 هدعب سيل رخآ ث ءىش هلبق سيل لوأ . ريصباا عيمسلا وهو ءىش هلك سيل ه

 ميلع وش لكب وهو ۔وشلكب ملاعو { ءىش لكب طيحمو ۔وش لك قلاخ ، ءىش

 مويق ىح ، نوكسااو تاكرحلا الو ! ماسجالاب هبشي الو ! ماهوالا هكردت ال

 تحت امو امهنيب اهو ضرالا ىف امو تاومسلا ىفام هل ! مون الو ةنس هذخأت ال

 ةمظعلاو ةرهاظاا ةردقلاب ن وكي فك .ناك ول نأهنوك لبق نركي امل اع ، ىرملا

 ريغت الو ى ةنكمألا هيوحت ال ، ةرخالا ةأدنلاو ىلوآلا ةأشنلا ءىثخ. ؟ ةرهابلا

 ؛توال ىذلا ىقابلا ىحلا ، تورلا و ةوقلاو توك۔املاو ةزعلا وذ 4 ةنمزالا

 تافصنزء هزنملا ، دالوالاو ةبحاصلانع سدقملا ، دادضالاو هابشالانم ءىررملا

 ماهوألا ليصحتو ص رظاونلا كاردا نع ىلاعتملا . داحلإلاو كرشلا لس۔هأ

 . راكفأو رطاوخ الب رظاناا ، راصنأو ناوعأ آالب رداقلا ى رطاوخلاو

 ىلع علطملا 2 رادقمو نامزب ال مثادلا ، رارطضا الو باستك اب ال ملاعل

نوكينأ هن وك لق نوكي !؟ملاعلا 2 راصبالاونويدلا هارتال ى رارسالا تايفخ
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 توكلم هدب ىنلا ناحبسف» ؛«نوكيف نك ه لوقي نأ ائيش دارأ اذإهرمأ امنإ»

 ٤ ٠. نوعجرت ه۔اا و ءىش لك

 ها كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ ةداهش وهو : نامبإلا نم مالسإلا ناو

 ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ { هلوسرو هدبع آدمحم نأو

 كشال , نيبملا قحلا ره هلا دبع نب دمع هب ءاج اه ناو ، نوكرشملا هرك

 .روبةاا ىف ص ثعبب هلا ناو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا ناو . بايترا الو هبف

 ىمالسإلاركسل العأ الثم ناك ضابأ نب هتلا دبع نإ : لوقيف خيراتلا انثدحو

 ةئيضولا تاراشإلاو ء ةقئارلا تارابعلا هنم اماد ءىدتبت تناك امك ى حيحصلا

 ! هكحو همولع لخادنعم « رظاناا رستو ؛ رطاخلا جهبتىتا تايكولسلاو ء ةقيشاا

 ؛ هلوق نم ريخالاب طبترم هلوأو ! هلك ف لخاد هلك ذإ شةماكرهفورح بسانتو

 همةفىف ناب لكو ؛ اهدعب امل ةئطوت و ى اهلبق امل ةلمكست هلئاسم نم ةلأسم لك لب

 ةماك وأ هل ةمكح لكف « هل حرش هنأك اضيأ هلبق ىذلاو 2 هلبق ىذلل حرشلاك

 هل وأو ! هاد تبم هرخآو , هافرط هطسوأف , ةمدقملا وأ ةلهكستلاك ىه امإ ءنم

 .. هاهتنم

 ىف ةيآ ناك ضابأ نب هللا دبع نإ : ءالجالا ءالضفلا نم ريثكلا هنع لاقو

 ، ءايحلاو رةقرلا ريثك 2 فافعو عضاوت و ! دهزو لمجت اذ ناك و ث قيةحنلا

 نم هيلع بلغ امل قولخ ىلع ةيزم هسفنل ىري ال ث ءاقللا ليمج . قلفلا ىضر

 . لامكاو ملعلا ةبيهو ى لالجلا ةئيه

 ه ةميظعلا علخلا مهيلع هللا علخ نيذلا هللا ءايلوأ نم هنع هللا ىضر ناكو

 ء هسنأو هتبح( مهصتخاو { ةيف مافطصاف . ةميسولا ةميسجلا هننمب مهالوتو

 راونالا نم اهيف عدوأ ام مهبولق ناصو . رايغالا ساجنأ نم مهرارسأ رهطو

.. هدالب ىف ةلاغلا هايابخو { هدابع ىف هتوفص نمض كلذل ناكسف ث رارسالاو



 ۔۔ _ ٢٦٨

 هللا نع ًابقنم اثحاب _ ةراتخملا ةوفصلا ءىدتبت امك ۔۔ ضارأ نب أدتبا دقل

 ةرهزلا ىف . ةلياعلا ةمسنلا ىف هدجو 9 هراثآ ىف آرهاظ _ هناحبس _ هدجوف

 ىف' لاحلا ىف « ريخلا ىف هدج و « رسمشلا عاعش ىف "قلأتملا مجنلا ىف ! ةيدنا
 بحلاو دجوا نيعب هيلإ رظن نيح وش لكف هللا دجو ث لالجلاو لامكلاا

 كلذ وه فصي اك هللا عم هتلاح تن اك و . ه, ماهو هحأف برقاو هلوااو

 عبتيو ، ءيش ىأب هنع ىلقي الو ى ويث لكب هب وبحم ىلإ لاعتب بحلاو : لوةيف

 .. هرابننتسا وأ هتروم > هراثآ

 ىرس هللا نم كناف ام لك : هنع لاق ىذلا دحلا ىلإ هلل ابع ضايأ نبا ناكو

 ... ليلق هللا ىوس - تمظع نإو _ ظوظحلا نه كا ظح لكو . ريسب هللا

 :هلوق ىف امئاد 4:ع رمدي ث هل هبح و 2 هب رل هتدابع ىف جهنم ضابأ نبال ناكو

 2 تاذللا قلاخ تاذللا ىف كتةذلو ، ىطعملاب ءاطع!! ىف كحرف نركي نأ ىغبنب

 باجح معنملا ركذ دنع ةمعنلا ركذ نال : ةمعنلا نود عنملاب مدنلا ىف كهمنتر

 :.. ںاب و هل رتاس معنملا ةيؤر دنع ةمعنلا ةيؤرو

 ل.؟ ال فك ،هللا ريغ ابنسحع رب مل نذ ابجعاو : لوقي ام آريثك ناكو

 مهناذإ وم ةذل اهلد٥تال ةذلو .يدن هل دع٫ال ميهن هالا ىلإ هاجتالا ىفو ؟ هلإ هتملكب

 هللا ءامل وال ناف \ لوزت نأ هتوالح ثيلت ال مدطمع وأ ! ىلب سبل سالا

 . رايغالاو ءاكرمثاا نع ةصلاخلا مهتبحمو ،راضوالا نه أرمملا مهم دن هثارنصأو

 ممنادبأ ميعن مه _ اضيأ _ اذه عم نكل و : 2 ىحورلا مهعيعن مه نإ

 ٥. ره اذإا برطلا

 : قيرطااو تاماقملا
  

 ءةبوتلاماةم وه هالاىلإ ق٫ رطلا ل وأ نأ ىرا ضاب أ ن هالا دع مامالا ناكو

وه فوخلا ماقم نأو ... ، فوخلا ماقم ىلإ قيرطا! لوأ وه ةيولا ماقم نأو
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 ماقم ىلإ قبرطلا لوأ وه ءاجرا ماقم نآو ... ، ءاج راا ما۔ةم ىلإ قبرط لوا
 نأو .. ؛ نيديرملا ماقم ىلإ قيرط لوأ وه نيحلاصلا ماقم نأو ۔ . , نيحلاساا

 وه نيديطملا ماقم نأو ... , نيعيطملا ماقم ىلإ قيرطلا ل وأ وه نيديرملا ماقم

 ماقم ىلإ قبراملا لوأ وه نيبحملا ماقم نأو ... 2 نيبحملا ماقم ىلإ قيرطاا لوا

 ماةه نإو ى ءاسرلوالا ماق. ىلإ قي راطا لوأ وه نيقاتشملا ماقم نأر . نيقاتشملا

 . نيبرقملا ماقم ىلإ قي رطاا لوأ وه ءايل الا

 اهادأ اذإ ىنا اجبادآ تاماقملا هذه نم لكل نأ ىضابالا مامإلا ركذو

 صا اخ هالا زع توكلم ىف تلاجو ي ركذل اي هقن تدرفأ أ » اس مزتااو نمؤملا

 . 4 احر ف ةدشاح « هب ايل ةعراق ‘ ةفرحملا ضايح ىلع ةداراو » ٨؛ ملعلا

 اونمآف » مالسإل ١ ةوعدم اج لاجر عم هت ايح ىض اب ألا م امال ١ كلس دقلو

 :اولاق نأ الإ هل وسرو هللا ىلإ اوعد اذإمهل وق ناك اهو 4 : ولق اهتقدصو . اه

 : انمآف مكبرب اونمآ نأ ناممإلل ىدانب ايدانم ان۔مس اننإ انبر ,

 مهلع تأ اهو ‘ 4۔ءع ههالسو هللا نتاوراص ل وسرلا دي ق مجديأ اوعضوو

 ةوعدلا ليبس ق هراك۔اار ةرارالا اوب اطتساو ك مم:ريشع و ‘ مهلا وهآو . مهسوفن

 تردصو « مها وةعو مهسوفن ىلع رطيسو ؛ مهب ولق ىلإ اهنيقي ىضفأ و 2 هللا ىلإ

 ‘ نينمؤاا ىلع ةمحرااو « لودرااو هلل بل او > بيذل , ناءال ١ بثاجعممنع

 ٨ لجاعلا ىلع لجآلاو ! ىلوالا ىلع ةرخآلا راثي]و ى نيرفاكلا ىلع ةدلار

 ج ارخإو ‘ ساناا ةوعد ىلعرصرحل او ‘ ةياجلا ىلع ةي ادمل! و ٠ ةد امثاا ىلع بيغلاو

 ةحامس لا نايدألا روج نهر 0 دابعلا قل اخ هرأ ةدا,ء ىلإ دايحلا ةد ا.ء نه قاخلا

 فراخزب ةن اهتسالار ‘ نادلا ةعسلإ ايندلا ق.ط نمو ث ن امعالا ةل ادعو مالسالا

 ‘ ةمماا ولعو . ة:لا لإ نينحلاو هرأ ءال ىلإ قوشااو 6 امه اطح و ةن اغلا هذه

. ملاعلا ق هن اريخو مالسال ا دف و ر 3 ف رظنلا دمو



- ٢٧٠ 

 ضرالا قرا۔ثم ىف لاطبالا لاجرلا ءالؤه نم ةوفصلا كلت ترشتنا دقلو

 ممناطوأ اورداغو !ممتاحار اورجه و : مهتاذل كلذليبس ىف اوسنو ث اجراغمو

 , هنكلكب ءانو . هنارجب نيدلا قلأ ىتح ، مهلاومأ رحو 0 مهجهم اولذب و

 تمانو . ةكرابم ة.طةي رق نامالا و ناميالاحير . \

 قوس تقفن و ، ىوقتلاو ةدابحااو ء حصانلا نامالاو ، صناخلا دبح وتلا ةلود

 ممدئاقو تمضدقل و. اجاوفأهقنا نيد ىف سانلا لخدو ى ةيادهلا ترشتناو ! ةنجلا

 ةداه اكاد تناكو ي مالمال ا نيواود م ايأو مهرابخأ تظفحو « خيراتل بنك

 اهراوشم ىدمىلعو . اهطا وثأ ربعو ى نيلسملا ةايحف ديدجلا ىدبلاو ! ديدجتاا

 .. . قيمعلا عيس واا 2 ضي ردلا لي رطا

 ىفهبر دبع نباو ث دربلاو . ىربطلاو ، ىزيرقملاو . ريثالا نبا ركذو

 لهأ نم اهتيامحو امنوصل ۔۔ ةمركملا ةكم ىلإ جراوخلا ج ورخ « دب رفاا دقحلا »

 نب هللا ديع ه مهسأر ىلعو _ ممدماطمو ةمأ ىنب ءاوهأ مهتك رح نيذلا ماشلا

 نأو ى مهنيب ايف جراوخلا قارتفا كلذك نوخرؤملا ءالؤه ركذ امك ى «ضابأ

 نهو امهوعدي ضابأ نب هتنا دبعو «رافصلا نبا نه لك ىلإبتك قرزالا نب عفان

 نأ ةيشخ . هباحصأ ىلع هأرقي ملو باتك۔اا رافصلا نيا أرقف ... هدقتعم ىلإ امهعم

 . هبلع اوفلتخم وأ : هنع اوقرفتي

 ؟ىأر ىأرىأ 2 هللا هلتاق : لاق قرزالانبا باتك أرق نيحف ضابأ نبأ امأو

 مال اب رافك مهنكل و ، كرشاا نه ءآرب موقلا نأو .. معزي ايف عفان بذك دقل

 ... ماكحالاو

 : ةلاسر نم اهل اب

 ناورم نب كلملا ديع كاجلا ىلإ ةلاسر ضابأ نب هللا دبع مامالا هجو دقل و

لخنو ى ةيدقعلا هتفاقث ةلاسراا كات ىف بص دقلا و ةيمهأ ىنب ةلردل ىناملا سسؤملا
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 اهلالخن«ضننو ، هرهدر هرمح براجت اهروطس ىلع قارآ و 2 هرس نونكم اهيف

 ةفداصم ةصااخ ةحيصاا اهايانثنه ىجزأ و ث هتاسرامم و هتايح داصح ٨ ىلعاسو

 ةيمأ ىب بي:التب ذخأو . . ةحضاولا ةحصاناا ةقيقحلا ديلاوم اهتحاسمو اهتحاس

 فشكيو ؛ ءاضفلا مم حولي حارو 4 برحنب نايفس فأ رك الا مهدج ذنم

 ءتاغلابلا سوردلا مهنقلو ! مهلع ملادلا دهشأ و 2 ءافخو ءاطغ لك مهلامعأ صع

 .ةلودو ةلوص هل ناو { ددعتيال دحاو قحلانأ مهل نابأ و } تانيبلا تاظعااو

 نأ د٫ال قلا ةملك ناو . ٥ هن اهرب و هن اطاس مامأ ةمسا وس اعيمج س \اا ناو

 نع مهت ركس ف _ سانلا ناك ال و . . د۔عص ىأ ىلعو ‘ ةهج ١ وم ىأ ق لاقت

 . اسرخ نيطايش _ قحلا ةلوق

 فتاوهلا نم اريثك ةلاسرلا هذه ىف ضابأ نب" ماهإلا ضرعتسا دقلو

 . ءوضلا ةرئاد ىف اوناك نم ةصاخ صاخشالاو

 دارفألا ىوتسم ىلع تازاجنإو تاسراممو ث ديك أ لماحت مهل ناك نهو

 ٠ . عمتجملاو ةعاجلاو

 ناآ ايف ناورم نب كلملا دبع ىلع ادر _ ةلاسرلا هذ ۔_ه ىف ءاج اع ناكو

 : 4غ

 ؛هرمصن لجتو هه ماق هللا نأ : نايفس ىبأ نب ةيواعم نأش ىف كلوق امأو

 نه نيدلا رمتعي نكي نإف ، نايثع مد بلإهب هودع ىلع ه رمظأ و . هتجح جلفأو

 .ةلودلاب نيدلا ربتعن ال اناف ، ارذدلا ف ضعب ىلعمرضعب سانلا رهظينأ ةلودلا ةمج

 ىلع رافك۔اا رهظ دقو ؟ نولمي فيك رظنيل { رافكاا ىلع نوملسملا رهظ دقلف

 كلتو » لاقو { ..نيرفاكلاا ىلع اباقع نوكي و { كلذب نيملسملا ونبيل نيماسلا

نبدلاناك ناف نيرفاكاا قح و اونمآ نيذلا هتا ملذيل و سانلا نيب امهلوادن مايآلا



_ ٢٧٢ 

 نيلسملا نم ن وك رشلا باصأ ىذلا تعمس دقف ى ضعب ىلع مهضعب سانلا رهظ اذإ

 اورهظو ث رادلا موي هتعيش ىلعو هيلع نافع نبا اولتق نيذلا رهظ دقو ...دحأ موي

 , هباحصأ و دايز نبا ىلع راتخملا رهظو 0 ناهثع ةعيش مهو 9 ةرصبلا لهأ ىلع اضيأ

 ةلجد نب سفخأ ىلع فجسلا نبا رهظو . راتخملا ىلع بعصم رهظو 2 مهتعيش مهو
 ماشلا لهأ ىلع ريبزلا نبا رهظو ث ةنيدملا لهأ ىلع مادلا لهأ رهظو ! هباحصأو

 ىلع ءالؤه ناك ناف « مكتعيش مهو مكيلع هتنا مرح ام اهنم ا وحابتسا موي هكم

 ىطعي و { ضب ىلع ممنصعب سانلا رهظيدةف ى ةلودلا لبقنهنيدلا ربتعي الف نيدلا

 ىطعأدقو«ضرالاىفرهظ اكلمنوعرف ىطعأ امك .ايندناف اكلم رفاك الجر هللا

 . هبر ىف ميهاربإ جاح ىنلا

 ىذلاب هل فيملمش٬هدهاع دهعب ىلع نب نسحلام ةرامإلا سلتخاامنإةيواعم نإ :

 اهدإك وتدعب نامالا اودضقنت الو تدهاع اذإهللا دهعب اوفوأو,:هللالاقو !هيلعدهاع

 تضقن ىتلاك اون وكست ال و نولعفت ام ملعي هللا نإ اليفك مكيلع هللا متلهج دقو

 ىبرأ ىه ةمأ نوكت نأ مكديب الخد مكذاممأ نوذختت اثاكدأ ةوق دعب نم اهلرغ

 . « ن وفلتخت هيف متكام ةمايق" موي مكلل نيبيل و هب هللا مكولبي امنإ ! ةمأ نم

 . ؛هانكردأ دق انأ ريغ 2 هعيذص نع الو « هلع نع الو , ةيواع. نع لات الف

 الو ث هالا مسق ىتاا ةمقلل كرتأ آدحأ ملعن الو 0 سانلا ىف هتريسو ى هلع انيأرو

 نبامد الإ ءامدلا نه بصي مل ولف ٨ هنم مارح مدل كفسا الو م هللا همكح كحل

 . هللا معنب هرةكيام كلذ ىف ناكسا ةيمس

 رفكلا رخلا برمثي انيعل { سانلا نم اةساف ديزي هنبا فلختسا مش

 لضأ نهو ه: هللا لاق و هللا نم ىده ريذب هاوه عب ناكو . ءوسلا نم هيفكيف

 لمع فخ مف ى نيملاظلا م وقلا ىدم ال هللا رإ هللا نه ىده ريغب هاوه عبت ا نمم

. سانلا نم لةع ىذ لت ىلع دبزي و ةيواعم



- ٢٧٢٣ 

 لمأ انكردأ دقف , ةيواعم ىف كسن عداخت الو ء كنملا دبع اي هللا قتاف

 نرعنصي امم ريثك امهيلع نوبيعي و ، دي زيو ث ةيواعم ىف ن ونعطي مكتيب .

 انأب هلسرو هبنكو هتك:الهو هتا دهشن انإف ههه نهو نايثع لوت. نف 7

 توغوا انشء ام كلذىلع شلعن د انبولفو ض انتنسل أو ‘ انمدي أب ءادعأ ملو ءآر

 .هللادنع كاذب بساحن و ئ انثعب اذإ اع ثعبن م » انتم اذإ هماع

 نيباسوء نيدلا ى ولغلا نمهتناب ذوعأ ىنإ و «نيدلاف ولغلا ىنرذحت ىلإ تبتكو
 لهسيو ! ىلا ريغ هتنا ىلع لاةيناك اه هناف ؟ هتاهج اذإ نيدلا ىف ولغلا وهام كا

 باتكلا لهأ اي ,:ىلاعت هتالاقو ، نس ىنلا هيبن ةنسو . انل نيب ىذلا هباتك ريذب

 سم . ةمئألاو ! نايع لعف امك « ىحلا الإ هتنا ىلع اولوةت الو مكنيد ىف اولغت ال

 اوعبتا دقو مهعبتو ث ها ةيصعم ىلع مهعماجتو ث مهتعاط ىلع تنأو . هدعب

 دق موق ءاوهأ اوعبتت الو :لجو زع هللا لاقو ث اهيلع تنأ مهتعبتاو ممءاوهأ

 .«ليبسلا ءاوس نع اولضو اريثك اولضأ و لبق نم اولض

 ىضرو ٧ هبانك ىلاو « هللا ىلإ اعن نم سيلف .. نيدلا ىف ولغلا لهأ ءالؤهف
 . ةنبب ةنم تكرتو ، عبض نبح همكحم ذخأو . هرمأ ىسع نبح « هلل بضغو

 لهأ نوقرافيو 2 مهنيد ىف نولغي مهنآ معزت جراوخلاب ضرعت ىلإ تبتكو

 مهليبس كل نيبأ ىناو .. نينمؤملا ليبس ريغ نوعبتي مهنأ معزت و ع مالسإلا
 . .مميرلأو .. مهمالعأ ةايحلا تاماه قوف عفراو { مهداهج كيلع رشناو

 باطخلانب رمو ! ركب ابأو ! مقي هللا لوسر مهتفسو مهنيد ف نولوتي اوناك

 ؛نوعدي هيلإو « نوجرخم اوناك كلذ ىلعو «مهتنسب نوضري و«ممليبسىل]لن وعدي و

 اوناك منأ ١ مهملع نم ىأرو ث سانلا نم مهفرع نم ملع دقو ث نوقرافتي هيلعو

 مكذولي نذلا اولاق , : هللا لاقو ٨ هللا ليبس ىف الاتق دشاو ث الع سانلا نسحأ

. « نيقتملا عم هللا نأ اودلعاو ةظلغ مكسيف اودجيل و رافك-اا نم



_ ٢٧٤ _ 

 ن اناو 2 ءادعأ مهاداع نمل انا . ةكئالملاو ء هلا دهشن جراوخلا ربخ اذهف

 توغ وي انشعام شيعن كلذ ىلع { انبولقو ؛ انتنسلأ و 2 انيديأب ء ءايلوأ مالاو

 دقل ى ساناا نم هعابتأو قرزألا نبا نم هتا ىلإ أربت انأ ريغ ٨ انتم اذإ كلذ ىلع

 ؛ هنع اودترا مهنكل و ى رمظ ايف مالسإلا ىلع اوجرخ نبح اوجرخ اوناك

 . منم هللا ىلإ أربنف { مهنامإ دعب اورغكو

 ىف كل دهتجأ و ، كباتك با وجب بتك أ نأ نزهبطتىلإ تبتك كنإف :دعب امأ

 ىقمالا ربخكت ريخأ و ىفن دهجب كل تنيب دق ىناف...الأءكل نيبأ نأو ءةحيصنا

 نيذلا نإ» : لوةي هللا نإ . تملع دق ام كل نيبأو ، كل حصنأ نأىلع اقح ناكو

 كثاوأ باتك۔اا ىف سانال هانيب اه دعب نم ىدهلاو تايبلا نم اذزنأ ام نومتكي

 بوتأ كئل واف اونيب و اوحلصآو اوبات نيذلا الإءنونعاللا ممنعليو هللا مهناب

 . « محراا بارتلا انأو مهيلع

 , ىسفنىف سيل ءىشب سانلاعداخأ الو هب رنكال ادبع ىنذختب مل هللا نإ

 . هنع ىمنأ اه ىلإ فلاخأو

 اومرحت و ،هلالح اولحتل ء هيبن ةنسو « هتنا بانكىلإ۔ناورملآ ابركرعدأ

 ىلإ كوعدأو ى هتا باتكاوعجارت و " مكبرىلإ اوبيننر !همكح ارضرنلو ؛همارح
 مسقن و ا هللا مرح ام مرغو 7 هبف انفلتخا ىذلا ىف مكبو ىئيإ مكحيل هلا باتك

 نه ىلوتن و ث هلوسرو هنم هللا أرب ن أربن و 0 هللا مكح امب مكحنو ! هتنا مسق اع

 نأهتبصعمم هللا رمأ ند ىصعتو ى هباتك ىف هتعاط انل لحأ ن. عبطن و ! هللا هالوت

 . ن انيبن هيلع انكردأ ىنلا اذهف ء هعيطن

 مهبرباتك اوكرت نيح الإ , امد كفست ملو . اءارح مرحت مل ةمالا هذه نإو

 , نيفلتخ نيقرتفم نولازي ال مهنإو 2 هيلع اونهأيو . هب اومصتعي نأ مهرمأ ىذلا

, مهسفنأ ىلع هللا باتك اوةيطيو " هيبن ةنسو , هللا باتك اوعجار ىنح



_ ٢٧٥ - 

 ىلا همكحف ءوشن هف متفلتخا اءو. : لوقي تا ناف ‘ هيف اومتاةخا اه ىلا هوهكحو

 . 2 بينأ هلإو تاكوت هماع ىر هتنا مكلذ هلل

 ىده ىذلا وهو ! لبس" نه هوش هب هبشي ال ‘ حضاولا ل.يساا وه اذه نإو

 الو ٨ هعبتا نم لضي الف " هدعب نم نيحلاصلا نيتفيلخلاو قلع ادمحم انلبق نم هللا

 ل,ساا اوعبتت الو هوعبتاف ايةتسم ىطارص اذه نأو ه: لاقو 2 هكرت نم ىدتج

 .2 نوقتت مكساعل هب مكاصومكل ذ هليس نع مكب قرفتف

 كاوه كعابتاب ةلالذملا كل نيزيو ٨ هليبس نع لبساا مكب قرفت نأ رذحاو

 . ءاوهألا ىه امنإ ث ائيش هتنا نم كنع اونني نا مهناف ، لاجرلا هيلا تعمج اميف

 . ةلالض مامإو { ىده امإ : نيماهإ ةرخالاو ايندلا ىف سانلا عبتي امنإ

 بانك عبتيو ! هتمسقب مسقيو . هتنا لزنأ امب مكح وهف ، ىدهلا مامإ امأ

 اوناكو اوربص امل انرمأب نودمةمنأمهانلعجو» :ىلاعت هتنا لاقهتعامج ف وهيفو هلل

 نع ىجنو ! مهنعاطب هللا رمأ نيذلا نينمؤملا ءايلوأ ءالؤهو ى نونقوي انتايآب

 . مهتيصعم

 مام ريغب مسقيو ! هنلا ل زنأ ام ريغب مكحم ىذلا وهف ث ةلالضاا مامإ امأو

 هتعاط نع ىهن و « هتنا ىمس امك ، رفك كلذف ث هللا نم ةنس ريغب هاوه عبتي و «هللا

 هناف 2 اريبك داجب مهدهاج ومهعطت الوء:لاقو .مهداهج رمأو !هتعامج ةعاطو

 الو. ؟نوف رصت ىن اةلالضااالإ قحلا دمب سيلو ، هب قطنيو ى قحلاب هلزنأ قح

 الإ ةوف الو لوح الو , ها بانك ىف نكشت الو ٠ ًاحفص كنع ركذلا نب رض

 . هريغ هعفني مل , هلا باتك هعفن مل نم هن اف . ميظعلا ىلعإا هتناو

 انأو " كيلا تيتك دق ىناف. كهاتك لوصوب كيلا بتك أ نأ ىلإ تتكو

 باوجب تهطتسا نإىلإبتكاو ١ هتربدتو ، ىبانك تأرق اه ميظحلا هللاب كركذأ

باتك نه ةنيب هبلع عزنا ء تنأو انأ هيف عزاتتأ امب كيلإ تبنك اذل ىبانك



 س - ٢٧٦

 . ايندلا ىف ىل ةبغر ال ىنإف ء ، ايندلاب ىل فرعت الف ! كلوق هيف قدصأ هتنا
 نإف توملا دعب املو ى نيدلا ىف ىل ك:ح۔صن نك۔تل نكاو ، ىتجاح نم تسيل و

 ريخال هناف , ةعاطلا ىلع كخب ر اننيب عمجي نأرداق هللا ناف { ةحيصناا لضف أ كلذ

 عبتا نه ىلع مالسلا و ىضرا هبف و قيفوتلا هللابو 2 هللا ةعاط ىلع نكسي مل نميف

 .. ىدهلا

 : ١ ذك ه و

  

 ةبغرااو 9 هتلاد_سع ىلإ نانئمطالاو « هيف ةقثلاو هتناب نامالا ناك اذكهو

 بهذملا اذه مامإ ضاب أ نب هتنا دبعمامالا تاعج تال ىهىناعملاهذه لك, هدنع ايف

 انمض دقو ث ناورم نب كاملا ديع ىلإ اههجوي و ى هتلاسر بنكي _ ىضابلا

 ةغيصو ، بذهم ءىرج بولسأ ىف : هتايصوت و هحتاصنو 7 هن اهج وت و هنايلعت ل

 تالماعملا ىتشو ث نيدلا رمأو ايندلا نأش هب حلصني ىديقع جهنمو , ةفع ةفا رش

 مازتلالا قدصو ث ءادالا نسحف ، موكحمناو 1 احلا نيب ايسالو 2 سانلا نيب

 . لامعألاو ، نابنلا صلاخو

 رمأ ةيالو نأ ىلإ حيضوتو حيحصت نم ةلاسرااهذه ىف اه بناج ىلإ.. اذه
 ىذلا ريسيلا رهالاب تسيل و ٨ انيه ائيش تيل ٤ مهتموكحو مهكحو ! ںيدسلل
 هترمساتسو . هتناطب و مك الا باسحل هبف رجاتي وأ { هنع فرصني وأ . هب ىهاتي

 دومعو ؛ تاعبتو تايلوئسم ةمامالاو ةموكحلاو ةيالولا نإ لب ، هئالمعو
 ٠ ت از ام أ و دوع رو

 هتاملك تلجاج و ڵ ضابأ نب هتنا دبع ريمض ىف قحلا توص قاطناءانه نهو
 ,تعار ابشىلع ضية. و { هن ال ىلع قفدت نامالا لهجو . هنادجو ق ةخراصلا

هب رد ىلع راس نه لكو ‘ ىومالا ك الا اذهل آراذنإو ريذحتو ‘ اديدهت و ادبعو



 ۔۔ ٢٧٧

 رومأ ةالو نم هقبرط ىف ةوطخ لوأ ىلع همدق عضو وأ . هبهذم جهتنا وأ

 . ممماكحو نيلسملا

 تسيل ۔ ةيمالسالا ةئيبلا ىوتسم ىلع _ ةماعلا بصانملا نأ نايب عم

 ‘ سصودللا منم ب۔كت ك ةءعرزه الو ٨ ات ون اح الو ‘ اح ره الو :7

 . دادجألا نع دافحألا ٠ ءابآلا لع ءانبالا اهنراوتب و ئ ةن ولا اهلع شحت و

 , ماكلا ةهجاوم ىف مهتمتاو نيملسملا ءابلع نوكي نأ بجي اذكهو

 ... سرخأ ناطيش قحلا نع تك اساف

 : ىبر ىلإ رجاهم ىنإ

 _ ىدنكلا ىحم نب هللا دبع نإ ه : 2 ىناغالا » هباتك ىف جرفلا وآ لاق

 ىب برحل جرح نأ لبق لاق ع آدباع ادهتجم ناك _ ةيواعم نب ورمع ىنب دحأ
 ؛ ىلإ رظنلا لاطأف لجر ىنيقل : - مهملظ نم سانلا هب راجتسا نآ دعب _ ةيمأ

 .. ناطيش ىنب نم : تلق ؟ محأ نم : لاقف.. ةدنك نم : تاتف ؟ تنأ نمم : لاقو

 ىدحإبهذت نأ دعب كلذو , ىرقلا ىداو كليخ نذلبتلو ! نكملمتل هللا و : لا
 ؛آرهاظ اروج نميلاب تيأرف 7 هتا ريختساو ث هلاق اع فوختأ تبهذف .. كيفيع

 . ةحبق ساناا ىف ةريسو " ديدش اطلست و ى آرجاف ًافسعو

 { ىرن ام ىلت ماقملا ا.اك لحم ال هللاو : هباحصال لاق مم : ج رفلا وبأ لاق

 مم ى! ىلوم وهو ؛لسم ةديبع فأ لا هروفنه بتك و. ٠. هملع رصلا انعسبل ال و

 : هل لاق مهلكف .. مهريشتسي ةيضايالا نم هباحصأ عمج ىذلا

 لمعلاب ةردابملا ناف 1 لعفاف ادحاو اموي ميهت ال نأ تهطتسا نإ

.. لضفآ حلاصلا



_ ٢٧٢٨ 

 ة رمهنل ءاش اذإ هدابعريخ امئاد ثحبا هلراو 0 كلجأ كب ىمتني ىتم ىردت تسلو

 .. هل اهبتك نهو : ءاشي نه ممنم ةدامل , صخي ر ٤ هنيد

 جابو ض ةحاس ىنب دحأ ىدزالا فوع نب راتخلا ةزح وبأ هيلإ صخشو
 ! جورخلا ىلع هوثحو 2 ةيضابالا نم ءانمأ ءايف وأ لاجر ىف ىدوهزفلا ةبفعنا

 مكفالمأب اودتقاو .. : اهيف ءاج ىتلاو ... بهذملا بتك نم ريثكلاب هودمأو

 مر.ذو . ك \لا ىلع ممجرخأ ىذاانأ متملع دقلو 2 مهتريسماو ريسو ! نيخاصلا

 اهسرامي ىتلا تاةبوملاو 9 ملظ" و ثيعلا وه امنإ ، هيف مدهز و 0 هب مهمربأو 7 هنم

 ... هناوعأو مك احلا اذه

 2 ىدنكسلا يح نب هتنا د٫ع ىح فأ ةعي ايم ىلع اعيمج سانلا عمجت انهو

 ١ هوذخأف ، ةمرخم نب ةلبج ن ميهاربإ اهيلعو , ةرامالا راد ىلإ هعم اودسقو

 لا دبع ماقأو ث ءاعنص ىلإ ىقأف ء ةنع اوفعو ! هحارس اوقلطأ مث 0 هوسبحو

 هومسو « هعابتاو ههج رممك و ى جف لك نم سانلا همأو ، توم رضح ىف ىح نبا

 . ج قحلا بلاط , ذئذنم

 ؛ سانلا بطخ ى ناا ىلع ىبحم نب هللا دبع ىلوتسا املف : جرفلا وبأ لاق

 مث .. زذحو 2 ركذو ى ظعوو « ز هيبن ىلع ىلصو 2 هبلع ىنأو 2 قا دمحف

 امد نه ةباجإو ء هيبن ةنسو ث هتنا باتك ىلإ مكوعدن انإ . سانلا اهيأ : لاق

 انيضر « انمامإ نآرقلا و 0 انتنيق ةبعكلاو 2 انيهن دمحمو 7 انفيد مالسالا .. امهيلإ

 ! مارحلا انهرحو ء اليلق انمث هب ىرتشن الو 4 اليدب هب ىغبن ال الالح لالحلاب

 ه۔لعو ض ىكتشملا هتا ىلإ و ث هللاب الإ ةوق الو لوحالو . انروهظ ءارو هانذبن و

 , رفاك وهف زخخلا برش نهو . رفاك وهف قرس نهو ث رفاك وهف ىلز نم ! لوعملا

ماقملا اذه ىف رذك۔ااب دارملا نأ كشال : لوقأ ء رفاك وهف رفاك هنإ ىف كش نهو



_ ٢٧٩ 

 ناكم نم رثك أ ىف هركذ درو ىذلا ةمدنلا رك وه _ ةيضابالا ىأر ىلع ۔-

 .. فيرمشلا ىوبنلا ثيدحلاو .. محركساا نآرقلا ىف

 رك نر ٠6 المي هلل عاطتسا نه تيبلا جح سانلا ىلع هللو : لاحت لاة

 . _ نيمل اعلا ںع ىغ هلل ١ ںإف

 وهو .. , نيرفاكلا م كئلوأف هتا لزنأ اة كح ل نهو » : ىلاعت لاقو
 عيمتسم رهو جلا كرتن لكلو ٠ رداقوهو هرأ لزنأ امب كح م نه لكل ماع

 ىاخأ ىلا : تل اف ىتلا ةدلتخلا سلق نب تب : ةأرم] ثيدح ىر اخرلا حيحص فر

 .. مالسالا ىف رفكلا

 .؟ ضعب باقر مكنم»ب برذ ًآرافك ىد.اعب اوهجرت ال ه : ملسم ح۔حص نو

 .. ,امهدحأ اهب ءاب دةف هاخأ لجرلا رفك اذإ ه : اضيأ لسم حيحص ىفو

 .. هك اذه لوح حاحصلا ىف ةريثك ثيداحالا و

 اوعدن اناف : هتبطخ ىف قحلا بلاط لاق ء ىزخأ ةياور ىفو : جرفلا وبأ لاق

 قداص هللأ نا دمشا و ‘ اه ىدتقم راث آو ‘ نامكحم ت ايآ و ‘ تانيب ضأارف لإ

 ؛دعولاو دعولاب نيقيلاو ؛ برلا دمح وت ىلإ وعدن و ‘ كح ايف لدع & ادعو امف

 ةيالو لهال ةيالولاو « ركلا نع ىهنلاو ى فوردملا رمالاو ضارغا ءادأو

 . هللا ةوادع لهال ة وادعااو « هلا

 نوعدي ماعلا لهأ نم ةيقب ةرتف لك ىف لعج نأ هتاةمحرنم نإ..سانلا اهبأ

 ىف ىحلا ىلع نولتقي « ىلاعت هللا بنج ىف ملالا ىلع نوربصي و 4 ىدهلا لإ لض نم

 .. ج ايسا كبر ناك امر , مد مهيح اذ ءادهش 6 روهدل ١ فل ام

اهالب اولب اف « هب مايقل اي هتنا مكلكو اميلع مايقلا نسحو( هلرا ىوقتب كيص وأ
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 . . مكل و ىل هللا رةغتساو ء اذه لوق لوقأ ... هركذو هتنا رءأ ىف انح

 سانلا نيب ةري۔اا ن۔حع ارهش ءاعنص ىحب نب هللا دبع ماقأو : ىرب رقملا لاق

 . مهنع فكي و ؛ مهل هبناج نيلي و

 ن وهتني و ، هفص ىلإ ن ومذني و. هن وعيابي بناج لكز .ةارملا ,هتءاج مش

 .. هاول تحتو . 4غ>حزذو هشيج ف

 , ةبقع نب جملب و ، فوع نب راتخملا ةزمح ابأ هجو جحلا تقو ناك الف : لاق

 رمأو ٤ ةئامو فاأ ق لقو ‘ ةثايعست ق ةمركملا 54 لإ ح ابصلا نب ةهرباو

 . ماشلا لإ اجلب هجوا نأو ‘ سانلا ردص اذإ هك ٤ نأ راتخلا

 نب ناميلس نب دحاولا ديع اهيلعو ث ةي ورتلا موي اههدقف ةكم ىلإ راتخا لبقأو

 ةرح فأ ىلإ مهريغو شي رق نه ءاهةغلاو ءابطخلا ىلاولا لسرأو ٨ كالما دبع

 جراوخلاةوعد اهملع م وقت ىتلا ءىدابملا مهحرشيل و . هلجأ نم ءاج ايف مهشقانيل
 ٠. ممعلاعت مهأو ‘ صوصلا 4جو ىلع ةضابالاو ‘ ةماع

 بكنت دقو _ عيمجلا ىلع - ىدزالا فوع ن! راتخلا ةزح و؛أ جرخو

 همالك و هب اطخ نهلك ىمتناو 2 ءاهةفلا ماكو . ءابطخلا بطخ اذإ ىنح . هسوق

 هماع ١ وردق ام و ى محل ردق ام ‘ ةفرع مرإ ر 6 جحلا ةمرح ١ ومظع نأ ددب

 ةمادلاو ءاهقفلاو ءايطخلل لاق مث .. هيلع ىنثاو هللا دمحف ! راتخملا ةزح وبأ ملكت

 : _ نيكراشملاو نيعمتسملا

 ىلإ غالب ىأ دعب اوغلبت مل مكنافء مويلا اذه ميظعت نم متركذو متلق ام امأ

 مكحتلاو ‘ م٣ ف سدمتااو ٠؛س انلا لظ نمهياعمه امو ‘ ةيمأىنب روج ركذ ش ...كلذ

 ىحو !اعيمج ممهحفأ ىح ممعم رمم لازامو .. روجفااو روجلاو قسفلاو ٨ مهيف

٨ ةرملاب هن وفرعي اون وكسي مل نمو ءادبأ البق هوعمس دق اونوكي مل نم مهعمس



 ۔ ٢٨١ -

 هت ر وطخو لج رلا رمأب هولعأو ممضر> و مب طلس ىذلا _ ىلاولا ىلإ اوعجرف

 لوقا بئاجت نم هيلا بهذ ايف هتاراجبر هتارابم نع مهزجعب اعيمج اوفرتعاو

 هه. .فنأتسي نأ ىلع ء مايالا هذه فةعداوملاهرلأساف :ىلاولا مهل لاق ...هبتارغو

 ةزح وبأ مهاطعأف .. انل ضرعي الو « هل ضردنال نأ ىلعو 2 دعب ايف ثيدحلا
 .. كسانملا ءادأو جحلا دعبام ىلإ ممعداوو , هوياط ام

 دحاولادبع ىلاولا جرخ .. هكهىلإ اوراصو مهكسانهنه سانلا غرف اذإ ىتح

 ليخلا ف تارج+ا ىرل ىتأي ةبقع نب جلب راصو : نايفس وبأ لاق { هناكم ىلخو

 كوعدبام , ةيقع نبا 1 هللا كمحر : هل لوقي ام آريثك ةزمح وبأ ناك و .ع حالسلاو

 ؟ كرامج ىرت ىتح اركنتم تمج ول كيلع اذامو ؟ اذه ىلإ

 رثك أو نآلا لعفأ ام الإ . لعفأ ال هللاو ... ال : هل وقب هيلع د ري جلب ناكو

 . . اذه نم

 رأ دهع نم هودطق ام ممضقنو . انب مهردغ نمآ الو ى نورداغ موقلا نا

 دن انك اولعف ناف ‘ مهئلبجر ممتد.ط كلت و « مديد اذهو . . قاثيم

 . مهلانددعتسا

 ه.ا عمتجاو ! ريثك ىناخ هلوح نم ماقأو ، ىوط ىذ ىف ةزمح وبأ ماقأ و

 . اهلخدف ةنيدملا ىلإ 4ج وت كلذ دعب و .ةعازخ نه ل اجر هكم ىحا وأ نه

 سانلا اهبأ اي : لاقو ى في رمثلا هدجسم ىف ت ى :اا ربنم قوف نم بطخو

 رايخلا ذخأ أرمأ هت هلا امحر ٠ مكسفن ل اوذ ذخف مت ش آ . ٤ لالخ ثالث ف ك ريخت ان {

 ىلعةقداملا هتين هتلمحو ز انتقيرط ىلعهتنا ديعي و ؛ هيلا وعدن امل لباق امإ ، هسفنل

 نو( ا۔نم دهاجدلل ام رجالا نه هل نوكيف ‘ 4 و اننم ق انهم دهاجي نأ

... هلضفأ نمو . اناضفال ام ءوفاا اذه مسق



 ۔_ ٢٨٢ -_

 _ هاسءة ى هناسل و هبلقب هياا وعدي ي هراد ىف م رمال ا اذج فراع امإو

 .انم ةلهم نسحأ نوك نأ وجراو

 هدي انع فك اذإهلاه و هلهأ ىلع هانمآ انإف.. ث انل وق هرك ىذلا وهف ثل اثلا امأ

 نح ناو 2 4هد كةسن مل انيضخل 4ه.ة ضرعب ماو . 4٫ ان رغظ ناف ( هنا۔ا و

 ‘ انتن ؤ. ىفك دق ناك انلع

 ىلإ ىرضحلا حابصلا نب ةهرباو { ىدزالا ةبقع نب جلب ةزمح وبأ هجو مث

 ةيطعنب كاملا ديع ىرقلا ىدا وب قيرلدااىف مهقلف { لاجرلا نم ةئامعبس ىف 2 ماشلا

 مهمزهو ، سراف فال آ ةس مهيف 2 ًافلأ رشع ةعبرأ ىف دمحم نب ناورم لوسر

 ريثكا و ريثكساا مهنم لتقو ث ىضخلا ةرئاثلا هترئاد مج ترادو ء ةبقع نب جلب

 ةرصنلالهأاي .. ظافحلا لهأاي .. ماشلالهأاي : هباحصأف ةيطع نبا حاصف . ادج

 ..ةهرباوجلبىلعموقلا فطعف .. اوتبئاو اوده { لازنلاو لاتقلا لهأاي .. ةدجنلاو

 . . هباحصأ نم هتنا ءاش نهو جلب لتقف _ ريثك مهو _ امهيلع اورئاكدت و

 ىع نب هتل ا دبع مامالا دي ري نمل ا ىلإ كلذ دعب ةطع نب كلملا ديع هجوت و

 ! ! لتف ىتح لتاقو مهلتاقف

 سميجو رتسملاىلاغت ربلاةمالعلا اهقلأت . ةعدقلا روصعلا , ةعوسوم ىفو

 :_ « ىرنه

 هتردق مدع نم رذتعي دمحم نب ناورم ىل بتك ناملس نب دحاولا دبع نإ

 - رع نب زي زعلا ديع لا ناورم بتكف ‘ هكمنم راتخلا ج ١ رخاىلع هنع اطتساو

, ىضابالا راتخملا ةزح يأ لاتقل هكهىلإ شيجاهيجوتب هرمأب _ ةنيدملا ىلع هلماع



_ ٢٨٣ 

 فلأ رشع ةثالث نم رثكأ ف ىومالا شيجلا نم ةمراع تادحو كانه تعمجتو

 ىلع فاختسا هيلع ةنيدملا لهأ لابقا ةزمح ابأ غلب املو ى ةنيدملا لهأ نم لت اقم

 الف , ةبقع نب جلب همدقتي شيج ىف مهيلا وه صخشو ح ابصلا نب ميهارا هكم

 لاق . . ديدقب كانه ةنيدملا لهأو 0 اهتحيبص ىف مهافاو ىتلا ةلبالا ىف ناك
 , نينيع ىذل حبصاا حضر دقو ، ادغ موقلا نوق ال مكنا : هباحصال

 عمر.. ؛ ربصلا ىلع مكسفنأ اونطو ر « نآرق ' ةوالتو 0 ىلاعت هللا رك ذ اورثك اف

 نب جلب ةزمح وبأ مهلا لسرأ نيثالثو ةئام ةنس رفص نم عباسلا ةادغ حابصلا

 :مه لان .مهنع اونكينأ ملاسو هتامهركذف حاصءاطس و۔ًابك ارنيثال:ىفةيةع

 اولعجت الو ! مك۔يلع رك۔حلا ىف راج و « مكلظ نم ىلإ ريسنل انليبس انل اولخ

 فيكو ! ادبأ كل اتق ديرن ال اناف 2 مكعمو كدنع انطوش رخأ الو { كب ان ءاةل

 ؛ هتيب لهأ كيفو ! هللا لوسر ةربج تنأ وركات اق

 .. نودب رن اع نكا نا : اولاقو ‘ مهيلع اودعت و > ةنيدمل ١ لهأ ممهتنف

 نرثم٥ر :ضرالا نود مكعدنو ‘ را:دلانولخدت مكيلخ نحنأ . هتا ءادعأ \

 ؟ داسفلا اهف

 ؟ هلا ءادعأ اب هنا ءادعأ مه نهو : مهل اوناقو راتخحلا ةزمح باحصأ درف

 نيدهاجم انجرخ اننإ ... الكو . الك مث .. الك ؟ ضرالا ىف دسفن نأ

 ٨ انلناق نم لت اةن ر 6 نادسفملا ىدبأ لخن و : داسفلا ىلع ىضقنل ض هللا ليبس ف

روهظ ءارو نه هيلع صدصلتو , ةدراب ةه.:غ هدح و هلك أو .ىفا \؛ رثأتساو



_ ٢٨٤ 

 ىلإ ةرمصاب بولقو ةيعاو نيعب اورظناو « ككولس ىن هتنا اوعارف . نيهملا

 . نيدسملاو مالسإلا ريخ هيفام

 : رث اشلا باطخلا

 ج راوخل ١ ةضابال امدقت و 6 قلا شوج اف ت رصت اىان ةكرعمل ا ترادو

 . ةر ونل ١ ةردملا برص م ريسه ق

 ناملس نب دحا ولا دبع ىضمو . ةئامو نيثالث ةنس ةنيدملا ةزمح وبأ لخد مش

 ..ةنيدملا لهأاي :لاقو هيلع ىأو هتا دمحف ربنملا ةزح وأ ىقرو ..ماح."ىل]

 له : مكانلأسو .لوقلامهيف هتا رمعل متأساو ؛ ءالؤه مكنالر نع مكانا اس

 نحت اولاعت :كل انلقف...معن : متلقف ؟ مارحلا جرفلاو ؛ مارحلا لاملانولحتسي

 ... مهسفنال نوماسملا راتخيل مكنعو انع اوحنتي نأ هلا مهدشاننف _ متنأو

 تأت متنأو نحن رمظن نإف ! مداقلن متنأو نحن اولاعت : مكل انلقف .اولعفت ال : مقف

 ىلع مك۔امحن و مك اكحأ ىف لدعن رفظن نإو ؛ هيبن ةنسو هتا باتك انيف ميقي ن

 كدب اف » ك انات اقف ممن ود ان وتات اة و متيبأ ناف 4 مكنيب ف مسقن 1 يبن ة:س

 ! مك.ةحسأو هلا

 كتب اصأ دقو كلاملا ديهنب ماشه لوحالا نامزأ ق كب تررم . .ةنيد الهأ ,

 مك:ع4دض وب بتكف كدنع كج ارخ عضب نأ هن ولأست هلإ متبكرفمك رام ىف ةهاع

 هازج الف .. ث اريخ هتا ه ازج : متلقف ‘ ارقف ريةفلا دازو « ىغ ىذلا دازف

١ ل ٨ زج ال و آريخ ١ 1 ّ



_ ٨٤ ٢ - 

 , آرطعب الو . ارشأاناومأو انرايد نه جرخنم انأ ..ةنيدملا لهأاي ن وملعتأ

 لين ميدق راثلالو .هبف ضوخن نأ ديرن كلم ةلودل الو . آوهل الو , اثبع الو

 لتقو ، قحلاب لئاقلا فنعو « تئفطأ دق قلا حيباصم انيأر امل انك۔) و ى انم

 ةعاط ىلإ وعدي ابعاد انعمسو ء تبحر امب ضرالا انيلع تقاض ث طسةلاب مئاقل

 زجع سيلف هللا ىعاد بجيالمو » « هللا ىعاد انبجأف ى نآرقلا مكحو !نامحرلا

 مهسفنأ مهد از هباعو ثدحاو ريعب ىلعانم رفنلا ءىنش لئابق م انلبقأف «ضرالا ىف

 . هللا اناوآف ، ضرالا ىف نوةعضتسه ث نوليلق ، آدحاو افا نوروامتي

 ,ديدقبكلاجر انيقل مث اناوخإ هتمعنب _ هللاو انحبصأ و « هرصنب انديأو

 ناطيشلا ةعاط ىلإ انوهتوعدو « نآرقلا مكحو ث نامحرلا ةعاط ىلإ مهان عدف

 ... دشرلاو ىغلا نيبام _ هللا رمعل - ناتشو ى ناورم ل آو٬ ناو رم مكحو

 مهئامدب تلغو هنارجب مهيف ناهيشلا برض دقو ى نوفزيو ن وعرج اولبقأ م
 دنهم لكب بئاتكو بئاصع هللا راصنأ لبقأو ء هنظ مهيلع قدصو 2 هلجارم

 .نولضبملا هنم باترب ب رضب مهاحر ترادتساو 2 اناحر ترادف ،ماسحر

 باذعب هللا مك۔تحسي ناورم لآو ناوره اورصنت نإ..ةنيدملا لهأ اي تنأو

 . نينمؤم موق رودص فيو انيديأب وأ هدنع نم

 . رخآ رش رخآو . لوأ ريخ مكل وأ نإ ..ةنيدملا لهأ اي

 نم رفاك وأ . نثر دباعاك رمثم الإ !مهنم نحن و . انم سانلا.. ةنيدملا لهأ اي

 ٠ ارئاج امام ١ وأ ٠ باتكلا لهأ

 \ع املاس رأ . اهتاط قوف اغفن فاك ىلات هللانأ معزنه ٠. ة::د الهأ اي

٠ برح \انل و اردع هلل وہف ٠ اهتؤب



 س ٢٨٦

 ىلع هباتك ىف ىلاعت هللا اهضرف مهسأ ةين امث نع ىل و رمخأ ..ةندملا لهأ اي

 ٠ دحاو مس الو اهنم هل سيلو عساتلا ءاجف ‘ فيعضلل _ همح ىلع - ىرقلا

 ؟ هلعفىلع ٩ و اع نميف و هيف نولوقت ام . هب رل ا راح ارب \ك.ه ؛ هسنا اهعمج نذخأ

 بابش مه : متاق و من وبيت و ى احصأ ن ومقةتنت كنأ ىفلب . .ةنيدملا لهأ اي

 لوسر باحصأ ناك لهو ١ ةنيدملا لهأ اي مكحب و ٠ ةامح بارءعأو ‘ ثادحأ

 رشلا نع ةذص۔ذطغ ‘ مابش ف نولمتكم هالاو , ايش ؟اثادحأ اب ابش الإ ن ٩ألا

 ت ومتال رمفنأب آدغ ت وت اغأ اوعاب دق ى ممهادق لطابلا نع ةل۔ةث ‘ ممنيعأ

 مجالصأ ةحنم ٠ مهرامنمايصب مهلل مايقو ‘ مملالكب مالك ا رطاخ دف ‘ آدبأ

 اورم اذإو 2 رانلا نم افوخ اوةهش فوخ ةيآب اوره اماك ى نآرقلا ءازجأ ىلع

 ىلإ و 0 تمضتن ا دق و فوسلا ىلإ او رظن ادف . ةنجلا ىلإ اقوش اوةهش قوش ةيآب

 ءتوملا قعاوصب ةبيتكاتدعرأو٠تقوف دقو ماهسلا ىلإو «تعرشأ دقر حامرلا

 ةييتك۔اا ديعو دنع هللا ديعو اوغختسي ملو , هللا ديعو دنع ةييتك.اادمعو اوغختسا

 . رآ نسحو مل : رطف

 ! هالا ة۔شحخ نه اهبحاص كب \اط راط راقنم ق نع نه كف

 \٭ك ار اح اص اهيأع دمتعأ \لاط اهدعاس نع تنببأ دق دل ن٥ ر

 ! هللا بارحم ىف ًادجاسو

 هلع هللاب الإ ىقيفوت اهو ه 0 انريصقت نم هللا رةذتسار ءاذه ىلوق لوفأ

 . _ بينأ هل ار تلك وة

 بطخ ةزمح ابأ تحمس : ةمقلع فأ نع ىناغالا بحاص _ اضيأ _ لاقو

 : لاق مث هيلع.ىنثأو هللا دمحف ةنيدملاب

نوليقتال ؟ ةسراد هراثآر 0 ايقاب مكيف نيدنامسر تيأرام ..ةنيدملا لهأ اي



 - _ ٢٨٧

 مكيلع تسمطنار . هتدج مكيف تيلب دق ةجح هلهأ نم ن وهقفت الو ى ةظع هياع

 مكيل تنثكننا اذإ ..افورعم هريغ نه ركنملاو ى آركنم هفورعم نورت ث هتنس

 ه مكعامسأ اهنع تهصو « مكرامبأ امنع تيمر « رذنلا مكل تحضوأ و ى ربدلا

 ضبقنتو ؛ رشل اذإ لطابلا مكبولق طسبت , ةلفغ ىف نيهال 2 ةرمغ ىف نيهاس

 اهبلع تنو املك « لهجلاب ةسناتسم ملعلا نم ةشحوتسه ث ركذ اذإ قنخلا نع

 ةوسن هشأوأ ةراجحلاك رودص ىف اهنم نولمحت « آروفن قحلا نع اهتداز ةظعوم

 شاخ هودتيأرا لبج ىلع لزنأ ول ىذلا هللا باتكسا نات ملو { ةراجحلا نم

 ! هللا ة۔غخ نم اعدصتم

 لج دق تا نإ . مكبولق تمقس اذإ مكنادبأ ةحصركنع ىنغتام ..ةنيدملا لهأ اي

 كام اذاف . ةبلاغ برلقلا لهجو . هرمأ عبطيو : هل داقي ابلاغ ءىش لكل

 , اهتحمب الإ اهلهال نيلت ال بولقلا نواعتب اهل نادبالا تناك . اليم بولقل
 ىوقن نرعشتسارلو ؛ ةريوبلا ذافنو ! ةينلا ةوقو ء هللاب ةفرعملا الإ امححصيالو

 .. كنادبأ هللا ةعاطب تامعتسال مكبولق هتا

 تبن امل؛ لع هلا لوسر ىوشمو ى ةزجملا راد مكراد .. ةنيدملا لهأ اي

 موق ىلإ رجاهف ! ءاثيحلا هل مهجن و ءادعألا هاذآو ، هرارق هب قاضو . هراد هب

 نيراتحع ' لطابلا لع قحلا عم نيرزاؤتم ، مكلاثمأ اونوكب مل - ىرمعل _

 ىف اودهاجو « هنا او رصن ! اهناو ءاجر ءارضلل نوريصي ، لجاعلا ىلع لجالل

 ؛ هعم لزنأ ذلا رونلا اوعبتاو هورذآو ث جزي هتا لوسر ادوآو ه هليبس
 _ مملاثال لاعت هنا لاق .. ةصاصخ مهب تناك ولو مهسفنأ ىلع هلا اور: آو

 . «ثنوحلفملا م'كنل واف هسفن حش قوي نهو ه : - مهاده ندتج ناو

 اوذخأت و 1 + اودتقن نأ نوكرتن : مهفلخ نم ىمتب نهو مهؤانبآ متنأو

؛م اهسأو ءىدهلا نع مك ادراف ¡ ىوهلا متعبتا ن ناذآلاوص .بولقلا ىم ؟ مهنفسب



_ ٢٨٨ 

 مك۔ظقوت الو { اورتعتف مكظعت الو 0 اورجدرتف مك رجز نآرقاا ظعاوم الف

 ؛ مهتريسب مترس ام ث مكلبق اوضم موق نم متنأ فلخلا سئبل ، اوظقيتستف

 تضرف مهروبق ممنع تقش ول ى محلاثم متيذتحا الو 4 ممتيصو ظفح الو

 ؟ مكنع باذعلا هلا فرص فيك اوبجدا كا امعأ ميلع

 ممنانس] ةثادحل ه;احصأ نوبيعي ةنيدملا لهأ نأ هغلب ةزحابأ نأ اضيأ ىررو

 اسوق بكنتم وهو ى .ظيلغ ءاسك هيلعو _ ربنملا دعصف . مهمالحأ ةفخو

 .. ةنيدملا لهأ اي: لاقمش.هل آو قط هيبن ىلعىلصو ث هيلع ىنأو هنادمحف _ ةيبرع
 كل وقع ةلقو : مكيأر فعذب ىتفرعم الولو ، ىباحصأ ىف كتلاقم ىتنلب دق

 هيف هل نيبو . باتكلا هيلع لزنأ ةتلي هلا لوسر نإ :كحعو ؛كبادآ تنسحا

 مدقتي نكي ملف ، رذيامو ىنأي ام هيف هل حضوأو ،عئارشلا هيف هل ع رشو «ننسلا

 ىدأ دقو . .. . هيلإ هللا هضبق ىتح ى هللا رمأ نع الإ مجح الو ٧هنا رمأب الإ

 ع هتفسب ذخأف , رك۔ب وبأ هدعب نم مش } ةهبش ىف مكرمأ نم مكعدي مل ! هيلع ىذلا

 نوضار هنع ةمالا ءانبأو ث هيلإ هللا هضبق ىتحهفأ رمأ ىف رمش و 0 ةدرلا لهأ لتاقو

 . هت رفذمو هملع هتنا ةمحر

 . رام.ألا ريصو ث دانجآلا دنج و 5 هبحاص ةنس ذخأف رمع هدعب ىلو مش

 برضو ث هعارذ نع رسحو « هقاس نعرمشو . هلهأ نيب همسةف ، ءيفلا هاجو

 نادملا حتف و ى مهدالب ىف ودعلا ازغو « ناضمر رهش ىف ماقو . نينامث رذحا ىف

 هيلع هللا ةمحر ! نوضار هنع ةمالا لهأو . هيلإ هللا هضبق ىتح 2\ نوصحلاو

 . هترفغمو هناوضرو

ثدحأمث ؛ هبحاص ةنسبنيانس تسف لمعف نافع نب نامثع هدعب نهىلو م



_ ٢٨٩ 

 ءىرما لكاهبلطف , !هدب نيدلا لبح برطضاو ؛ الرأ اهنم رخآ لطيأ اثادحأ

 . كلذ ىلع اوضم ىتح .. هنع هتا اهادبأ ة ري رس مهنم لجر لك رسأو .هسفنل

 فلجو ,هنيعل نباو ، قل هللا لوسر نيعل نايفس أ نب ةيواعم ىلو مث

 ' مارحلا مدلا كفسف _ قيلط فاؤم _ بازحألا نه ةيةبو ٨ ب ارعألا نم

 لحأو ‘ الغدو اج وع هند ىغب و ‘ الود هللا لامو ‘ الوح هئرأ دابع ذختاو

 . هيمتشإ امب لمعو { ماِحلا

 « ربنملا ىلع ايلع نعلي نأ دارأ هك. ةبواعم لخد املو : ديرفلا دقحلا ىف لاق

 با اط فأ ب لع ةر واعم نهل دعس تام الو ‘ صاتو أ ن ددص كلذ ركسأ ا

 . هونعلي نأ هلامع ىلإ بتك و ث ر نلا ىلع

 لاصخ عبرأ : لاق ىرصبلا نسحلا نع تاقثلا نم هريغو ريثالا نبا ىورو

 ةمألا هذه ىلع هؤازتنا : ةقبوم تناكل ةدحاو الإ هيف نكست مل ول ةيواعم ىف نك

 , ةيضفلا اوذو ةباحصلا اياقب مهيفو٬ةروشم ريغ نم رمالا ذخأ ىتح فيسلاب

 . ريبانطااب ريرحلا سبلي ث ريسم آريكس ديزي هنبإ هدعب هفالختساو

 , رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ه : مقلم هتنا لوسر لاق دقو ى اداز هؤاعداو

 . . رثك قلخ مهو. رجح باحصأو ىدع نب رجح هلتق و

 ! هباحصأو رجح نم هاليو ايو . ارجح نم هل اليو ايف

 هريغو ىراخ,افاهك_ رامع تلتقنلاءةيغابلاةئفلادسأرةي واعم نأتبثدقو

 عتفلاموي اودسأ نيذلا نم هنأو ! نزاوه موي ةفل ملام قو ىنلاهلعجدقل و

أي هللا لوسر امهآر املف هابأ د وةب ءاج هنأو 9 ءاةنطلا نم خلب ىبنلا مهريصف



 - - ٢٩٠

 بأ اط وأ نا ىلع مامإلاو ؛ىراصنالا ةداتةوبأ اذه نم ءىشب هحراصر .. امهنهل

 . امهريغ و ك ىرمطلاو ٠ ريثألا نبا ىناك.. .بجاولاو قحلا د۔مش

 : _ ةزمحلأ ةبطخ كح _ ىناغالا بحاص لاقو

 . د ومفلادي زي ى روةصلا ديزي . روخلا ديري ! ديزي هنبإ هدعب ةيواعم ىلو مش

 ‘ ةدر | مدان و ؤ ناهكلا عبت او ٠ نآرقلا فل اخف : دورقلا دب زي 6 دوبسصلا دب ري

 . كلذ ىلع ىضم ىتح « هيبتشإ اع لمعو

 نباو ‘ هاآو ر هللا لومر نيول و دي رط كلا . ناورم ىلو مث : لاق

 ت هللا لوسر ادرط : :دللا تبب لهأ هلدب ناررم وإ اهلوادت مث

 مهل نيعب اعاا نالو > راصنألاو نيرجامملا نم اوسيل ض ءاةلطاا نم مرفو : هل آو

 هنا دا_۔,ء اوذختاو { ابعل هتا نيدب اوبعلو 2 الكأ هللالام اولك اف..ناسحاب

 .. رذصال ١ مهنم رك ل ا كلذ ثرو 4 اديبع

 ! اهنعضأو اهعضأ ام ةمأ اهل ايف

 ٠ و ذا دأو 4 ىلات هلل أ باتكب ممفافختساو ‘ ممأ امعأنم كلذملع اوضم م

 نب هتا دبع لتق رك ذأو .. هللا دابع ىف اوكعحتو . مروهظ ءارو

 دبع دي ىلع راصنالاو نيرجاهملا نم ددع لتقو « ريهج نب ديعس لتقو ث ريبزلا

 ٥ راك 5 { ىل ٥ .2 \ 6 دا زا و 6 دا ولا .نزل ا.و ) جاحلاو ‘ كاملا

 . نوخرؤملا

 ىر مأ ؟ با افأ و كثلوأ لوق .أ ؟ هلعف و ةزح 7 لوة:حبفأ اجا رظن او

 نيسحلالتاق ديزب.فلختسا ىنلاوه ةيواعمو ؟ هنا دنع نيه ىلع نب نيسحلا لتق نأ

ونب اس ماق ةعو رم ةلزهم نم اهل اي !مل اباضبأ نجلا لتف ىذااهسفن وه هنأ امك



- ٢٩١ 

 همالسو هللا نارلم ىناا تل٫ ل آعم ؟ نم عمو ٤ ةامحلا ح رمه ىلع ةر واعم

 !! هملع

 نع زجعو ؛ دكيي ملو ث غلبف « زيزعلا دبع نب رمه مهنم ىلو دقو : لاق
 .. !! ايضرم ايضار هليبسل ىضم ىتح «لدهااو قحلا نم هرهظأ ىذلا

 ىلع نوهأم ريغ { هيفس فيعض مالغ وهو كلملا دبع ن ديزي ىلو مث : لاق

 زع هللا لاق دفو ؛ هدشر زفاؤي ملو 2 هدشأ غلبي مل ، نيملسملا رومأ نم ءىش

 ىف دمحةمأرءأ نأ كشالو...مهلاومأ مهيلإ اوعفداف آدشرممنممتسنآ ناف ه : لجو

 ؛ مظع هللا دنع كلذ ناك نإو ض هلك كلذ نم مظعأ ث اهتامدو . اهماكحأ

 نيتدرب سبلي ث مارحلا سبليو !مارحلا لكأيو 4 مارحلا برشي وهف

 ريغ نه تذخأ دق ! رثك أو رانيد فلأب اهلهأ ىلع اتموقو :ء هل اتكيح دق

 اهبف تقلحو ! رادبالا اهيف تبرض نأ دءب 0 اههج و ريغ ىف تفرصو اهلح

 ؛ةبابحورملجيمث ؛ لسرم يبنلالو ، حلاص دبعل هللا لحب مل ام لحتساو راعشالا

 امن ةمرحملا حارمدلارخلا برشيو ؛ناطيشلا ريمازع هناينغت هنيمي وهلامش نع ةمالسو

 تبلغو !همدو همو ، هحور تطلاخو , هبف اهذخأم تذخأ اذإ ىتح « اهنيعب

 - لافام ءوسلاب و لاقو هيتبنغم ىلإ تفتلا مث ، هيتلح قرزم ع هلةعىلع اهتروس

 ..نوتغملا اهباهللا ةل ىلإو ءهوتعملا اهبأرانلا ىلإ رطف . معن ؟ريطأ نآىل نانذأتأ

 ! هللا كدري ال ثيح

 ةعئاض ةرمإ اوباصأ : لاقف ! مهريسو ى مها امعإو ث ةيمآ ىتب ركذ مث

 . ىدهلاو ةلالضلا نيب نوقرفي الو ى قح نوموقي ال ، الاهج اماغط ا.وقو

 . ةيبوبر طلسن هبفارطلستو 9 رمالا اوكف ! مهل ابابرأ ةيمأ ىنب نأ نوريو

 نوذخأيو ،بذنلا لع نولتقيو ،ىرهلاب نومكحي ء ةرابجلا شطب مهشطب
ىرذ نوصقيو { ةنوخلا نونمؤيو ، تاعافشلاب دودحلا نولطعي و « نظلاب



 ۔٢٩٢ --

 . امعضوم ريغ ىف اهنوعضي و . اهضرف ريغ ىلع ةتدصاا نوذخأيو ! ةنامألا

 !!هللا لزنأ ام ريغب ةك احلا ةقرفلا ىهكاتف

 اهعابتأو املهأء هللا لع ةيرذلا تنلعأ و ث هتاباتكب ترهاظىتااةقرفلا ىه كلت

 ‘ 7 وصاا ٨ 4.4>حنع شيتفت ال و. هةفلافغل ا٫ لةعالو٬نآ رقلافذفان رظنلإنوهجرال

 عيمج ىف 4 هوعاطأو هوهرل بزحل ةبصع مند اولعجو 4 مهءا وهأ مرهأ اردلق .ؤ

 ىف لوقلا نورظتني _ ىده رأ ةلالض وأ . دشر وأ « ناك ايبغ _ مهلهلوقيام

 ملعيال قولخ بنذلا ملع نوعديو ‘ ةعاسلا لبق تعيل اب نونمؤيو ‘ ىلول ١ ة:جر

 نومقني « همسج هبوحم وأ هبوث هيذع ىوطنيام ملسهي ال لب ! هتيب لخاد ىنام

 ةافج ‘ ام. ج رخلا ن وفرعي الو 6 اس او .مظ اذإ نولمعيو ٠ اهلهأ يلع ىءاعملا

 نأ اوصزو 6 مد برعلا نه تيد لهأ اودلق دق . مهلوةءع ةل۔اق ) نادلا ق

 . ةئيسلا لامعالا باقع نم مهيجنت و 7 ةحلاصلا لاحلا نع مهينغت مهل مهنالارم

 ٢ نوكفو ىنأ ا مهلتاق

 دق و ١ نادت مهبهاذم ىأ و ؟ نوعبقت ةنادملا لهأ اي قرغلا ءالؤه ىأف

 ... مهنانصأ ةثادح نه هومتبع امهو « ىباحصا ىف مكتلاةم ىنغلب

 ا:ادحأالإ ريخلا ؤ نور وكذملاهلآو غلي هلالوسر باحصا ناكله . .مكحو

 لطاب نع ةليةث 2 مهنيعأ رشاا نع ةطيضغ ى مهبابش ىف نولهتكم هتناو ؟ابابش

 ىلع مجالصأ ة۔احنم ك 1 فرج ف مما ١ هلا رظن د !ةدابع ءاضنأ ٤ مماجرأ

 نه ةيآب ره املكو 6 اق رش كب ها ا ركذ نه ةيآب مهدحأ رم اماك ) نآرقلا ءازجأ

 ممها۔۔جضرالا تاك أ دن ٨ ه۔اذأ نهب عمج ريفز ناك ‘ اف رخ قمش هللا ب !ذع

 مهماسجأ ةلحا ٠ مجناولأ ةرصم ‘ رااا لالك٫ لرللا 1 اولصو ٠ ممبكرو

 دعول نروزجتةنم . هالا دم نوف وه ‘ ةدايع .اضنأ ‘ مايهلا ةرثكو ٤ مايقلا ل رط نم

تقوفو 6 اهف و۔س تقربأو ‘ ناتيتك۔ا!ا تةنا!! اذإ ىح ض مبسننأ اررش د ‘ هللا



 ۔- _ ٢٩٣

 فويس ءابظو ! ماهسلاكثاشو ! ةنسالا ابش اوقل ! اهح ادرتعرشآو 0 اهماهس

 ىلع هالجر تفلتخا ىتح ممم باشاا ىضف ‘ مهرودصو { ممهوح ور ٠0 مهر وحنب

 تاطحناو ! ىرمثااب هنيبج رغعو . ءامدلاب هبجو نساحم تبضتخاو ث هسرف قنع

 املاط رئاط راقنم ىف نيع نم مكف ' ضرالا عابس هتقزمتو « ءامساا نم ريطلا هلع

 قبتعنيمجو ا قيفر هجو نه و ! هللا فوخ نم ليللا ف وج ىف اهحاص اهس كب

 !... هللا ليبس ىف ودعلا تاب رضو ى ديدحلا دمدب قاف دق

 ¡ نادبالا كلت ىلع هللا ةحر ا ناوخإلا قارف ىلع هآوا هآ : لاقو ىكب ش

 !! نانجلا راد مماخدأ و مجع هللاا ىضر

 ةبطخةرحربأ انبطخ :لاق۔سنأنب كا ام مامال ١ هياور نم ۔ دي رغلا دقحااف و

 :ةزم وبألاق . ةزحنأبهذم لإمجر هبهذمف تبلتي ل نمو. رضبتسملا اهيفكش

 محرلا ةلصو . ت هيبن ةنسو 2 هباتكبل۔هلاو 5 هتعاطو هنا ىوقتب مكيصوأ

 ةن امإ و2لطابلا نم تمظعام ريغصت و « هللا قح نم ةرب ايلا ترص ام ميظعت و

 دابعلا ىهعيو . هللا عاذي نأو٬قوقحلان. اوتاءأ ام ءابحإو ع روجلا نم اويحأ ام

 . قااخلا ةصعم ىف قولخ ةعاط الو . هتنا ةعاط لهالو ى هتن ةعاطل اف { هتعاط ىف

 عضوو , ةيعرلا ىف لدعلاو , ةيوسلا ميقلاو , هبن ةنسو هنلا باتك ىلإ وعدن

 . اج هللا رمأ ىتلا ء اهعضاوم ىف سامخالا

 نأ ديرن؛كلم ةلودلالرماثبعالوءاوهلالو .ارطب الو .ارشأ انج رخام هتناوان]

 اسو . تءلظأ دق ضرالاانيأر امل نكا و . انم ليذدق رأثل الو . اهيف ضوخن

 .ماكحالا تلطعو . ىرهلاب لمعو . نيدلا ىف ءاعدالا رثك و . ترهظ دق روجلا

ىلإو . ناممإلاىلإ ىدانب ايدانم انعمسو . قحلاب لئاقلا فنعو . طقل اب مئامتلا لتقء



 _ - ٢٩٤

 نه انههجت و ىتش لئابق نه انليقأو ٨ هب انمأو هللا ىعاد انبجأ ‘ مقتسم قيرط

 انحبصأف ث ٥ رصنو ان ديأو « هنبا ان ١وآذف ‘ ضرال اف نيفعضتسم نيليلق ٠. جوف ط

 . اناوعأ نيدلا ىلعو ٨ اناوخإ هتمعنب

 .كءارق متعطأ مكنإ ، رخآ رمش مكرخآو « لوأ ريخ مكل وأ ... ةنيدملا لهأاي

 لاحتن او : نيله اجلا لي وأتب . ج وع ىذ ريغ ںاتك نع كون اتخاف 4 مك ءاهقف و

 . نورعشت اهو ءايحأ ريغ اتاومأ . نيك ان قحلا نع متح,صأف !نيلطيملا

 حصأ اه . را۔۔صناللاو نرجايملا ءانبأ 17 . . . ةنيدملا ل۔هأ اي

 نيدلاب ةفرعملا لهأو نيقيلا لهأ مكؤابآ ناك 8 مكعرف مقساو ث مكلصا

 مك۔ةديعتسا : ه) امج او ةلالذضاا لهأ نأو خ ة۔عارلا بولقلاو ةذف انلا رئ اصلا 5

 ٨ هوةدسفأف نيدلا باب مكل هتا حتف ؛ مكتلضأف ىنامالاو ث مكتلذأف 2 اين

 نع اع ٠ ةةهماا نع 57 ٠ ةنتفاا اعا رس ٠ هومتحتغف ايندلا باب نع قلغأو

 ٠. عدجلا ءاماح 4 عملتلا دمع « ناف رحا نع امص , ناهرلا

 _ كءانبأ نوروت .7 و -- هو.ةظف>ح ول _ مك ابآ مكثرو ام . مدن

 ددع ناك « لطابلا ىلع مكلذخو . قحلا ىلع ءابآ هللا رصن ذ هب اوكسمت نإ

 وهللاو { مكادراف ىوهلا متعبنا ! اشيبخ اريثك مكددعو ٨ ابيط اليلف مكئابآ

 ..نوربتعتالف مكربدتو ، نورجدرت الف مكرجزت نآرقلا ظعاومو ى مك اهسأف

 لاملا اوذخأ 4 مل٧ي ىذلا مهيف ام هللاو : متلقف { .الؤه كنالو نع مكانلأس

 هلا لزنأام ريغب اوكحف مك۔حلا ىف اوراج و « هقح ريغ ىف هوعضوف هلح ريغ نم

 ىف انقوقحو انمساقم اولعجو ! مهنم ءاينغالا نيب ةلود هولعج انئيفب اور:أتساو

 ء انودظ نيذلا ءالؤه ىلإ اولاعت : كل انلقو ى ءامإلا جورفو ءاسنلا روهم

ىوقن ال : متلقف . . هتا لزنأ ام ريغب اومكحف ، مكحلا ىف اوراجو ب ك وملظو
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 انيلع عار هتنا مث ؛ كيفكن نحت : انلقف. انيفكي نم انبصأ انأ انددو و: كلذ ىلع

 فويسو ! انرودصب حاهراا ان.ة:اف انثجو. هقح قح ىذ لكنيطعنل انرفظنا

 : متلق وا هلاوف هللا مدمبأف 5 انومتلتاقو ! مهنود انل متضرعف ث انهوجوب

 . لهاجلل رذعال هنأ عم ء رذعأ ناكل ث هملعن الو لوةت ىذلا فرعن ال

 . ةرخآلا ىف هب مكذخأي و " مكتنسلا ىلع قحلاب قطني نأ الإ هللا ىلآ نكسا و

 :4 اعبتم وأ ض هللا لزنأ ام ريخ٫ امكاح : ةثالث الإ ‘ مهنم نحنو انم سانلا

 هلمعب ايضار وأ

 ,ةالضدئاتو . ةنتف ءىشان ىف عمتسملا اهبأ كنإف : دعباهأ _ اضيآ _ لاقو

 بمن امو هللا ودع دئاصم تثولتو ، اهم وخ كيلع تدتشاو ءامم وثج لاط دق

 اهداتوأ عزني نلو . اهدومغ دهب نلف اهبقاوع ىف ىم 2 ةلغغاا لهال كرشلا نم

 . ميحرلا نمحرلا وهو ءايشالا كلم هديب ىذلا الإ

 ىلع اهلهأ اوعياشي ملو . اهملظ ىف اوريحتي مل هدابع نم اياقب هلل ناو .. الأ

 اوبكر . قاعنن باتك ۔اا ججح مهنفسل و ٤ وهزت ممهاوفأف رونلا حي! ا۔صه ح اههبش

 دالبا مههللاحلصي .ميجرلا ناطيشلا ءايصخممه. .مظعالاملجا!ىلع اوماقو.ليم_ااجهنم

 مجم انلعجي نأ هللا لأسأو . مهرون نيحبصتسمللو مهل ىبوط 7 دابعلا نع عفدي و

 . ءاعدلا ببح عيمس هنأ

 ؛ هباحصأ ضعب ةنيدملاب فلخو ةزح وبأ جرخ مث : ىناغالا بحاص لاق

 هك.ؤ شوج دئاق ةيطع نبا ثعب دق ناورم ناكو . ىداولا لزن يتح راسف

ةيطعن:اشيج ةاقالمل ةبقعنب جلب ةزمح وبأثعبو .هتاقالم ضخشيج,ف ةنيدملاو
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 ىأ ىلإ او«جر طقف الجر نوثالث الإ مهنم جني ملو . هب احصا رثك أو جلب لتقو

 !! حمر ىلع جلب سأر ةيطع نبا بصن دقو .. ةرح

 . ةنيدملا ىلإ ىرقلا ىداو نم ةزمح فأ ىلإ اوعجر نذلا نوثالثلا متغاو

 وبأ مهل لاقف ! هاتليواوف ، فحزلا نم انررف : اولاتو مهمازهنا نه اوعرجو

 .. تفرصنا ىلإو . ةئف مكااناف اوعزجنال :ةزح

 بطخو .. اهيلع لضفملاو فلختساو ى هكم ىلإ ةنيدملا نم ةزح وبأ جرخو

 : لاق ايف ناكو .. مهعدو و ةنيدملا لهأ

 مكماكمحأ ىف لدعن رهظن نإف ع ناورم برحل نوجراخ انا : ةنيدملا لهأاي

 نيذلا ملهيسفءانل ن ونمت امانكي ناو .مكنيب مسقن و ع مكيبن ةنس ىلع مكلمحنو

 !! نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ

 نيصح نب ىلع هبتانو...ةكي ميقم ةزمح وبآو ارهش ةنيدملاب ةيطع نبا ماقأو

 م وي كيملعترشأدقتنك ىنا : هل لاقو _ هئايفصأ صلخأ نم وهو _ ىرنندلا
 كي نوردغيسمجنأ كتفرعو ىلعفت ملف ءارسالا ءالؤه لتقت نأ_ هلبقو .ديدق»

 ريشأ انآو .. ةنيدملاب نيميقملا انباحصأر , اجلي , اولتق ىح مج ىلبت ال تناو

 اوناكلةيطع نبا مدق ولو , ةرجفلانيرداخلا ءالؤهف فيسلا عضت نأمويلا كيلع

 اورفأوي ةعاطلاف اولخد دقمهنال.كلذ ىرأ ال : ةزمح وبأ لاقف ..هنم كيلع دشأ

 . ةيالولا قح مهل بجور ,مكحلاب

 نمو . هللا مهدعبا : ةرمح وبأ لاقف .. كب نوردنيس مهن ا: نيصح نبا لاق

 ٠ آ هسفن ىلع 7 امنإف ثكن

 ةقرفلاو .. حطبالاب ةقرف .. نيتقرف هدانجا ريصف ةكم ىلإ كلملا دبع مدقو

ريصو , ةكم لفسأ ةرمح وبأ راصو ؟ وه هت دايق تحتو ةزمح أ ءازاب ىرخآلا



 - _ ٢٩٧

 نيمك ى ء ىشرقلا رابهد هلتق ثيح حطبالا ىف " حابصاا نب ةهربا » هلاجر دئاق

 . نوميم رمو دنع قشهد لبج ىلع

 . ةئشخ ةيراض ةكر ه ق . لذسأب ة۔طع نا او قلا دقلف . ةرمح وبأ \ا.أ

 وبأ لتف ثيح ..ةزمح ىبأ ةمجاوم ىف ، ةيطع نبا عم اعيمج ,ةكم لهأ جرخو

 : لوةتو زجنت رآ ىهر هت أرما هدم تلتقو ٠ بعشلا م , ىلع ةزح

 مير" ى إف ىسا نع لأس نم ملعال ا تقبو ءاد.دجلا. انأ

 مذخ فيسب ىرارس تعي

 ابأ بلصو , اعيمج مهلتقو ةيطع نبا مهعبتو { ةيضابالا جراوخلا تقرفت و

 رود نم اراد نب دح نبا لخدو ٠ فرخلا بعش مف ىلع حابصلا ن ةهرب أو ةزمح

 ىهركلذ نيصحلا نبا ىأر املف .. اهوقرحأو رادلاب ماشلا لهأ قدحأف ؛ شيرق

 ةزمح ىبأ عم بلصو ) لفو رسأ ىح مماتاقو > رادلا حطس قوف نه هسفنب

 ىضفأ ىح ,حابرا مهر وتح دا وءعالا ىلع نيقلعم نيب ولصم اولازي ملو . هبحاصو

 ابأ لزنأف سابعلا نأ ةفالخ ىف ء ىميجمهلا لهلهم ه جحو ى سابعلا ىنب ىلإ رمآلا

 . هباحصأب كلذك لعفو هنفدو اليل ةزمح

 . لالا تا.۔ار هب هونت ام لاكنااو باعصلا نم رارج لا ىقالي اذكه و

 د4لا. رط ؤ ةو'وخ لوأ كلا ذ زكءلتةلاو لاكدنااو باذعلاو ةحمل او ةةشم او

 رارحالا ايند ىلع حتفن باب لوأو ‘ ة.حضتاا سوم اق ىف دنب لرأ وهو دولخ او

 . ةايحلا هذه ح الصال هتنأ مهاذطصا نمم راربالا

 : ضان ىنلا عبنلا

 ىلعزسحلا وبأ خيشاىضابالا بهذملا اذه عفردقلف \بهذملا تايفلخ نع امآ

نب هللا دبد نب ديعسو ! ةكرب نب دمحم نب هنلا دبع دمحم وبأو ك ىوايسبلا دمح نبا
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 نب دمحم ىنبا هتنا دبعو ريشب نع ث نيماسلا نم مرمعدب ناك نو ب وبع نب دع

 ! ةبقع نب حاضولاو زرع نب ديعسر ث نيملسملا نم مرصعب ناك نمو ، ب وي

 نب دمحمو 0 نالإغ نب مشاهو { ىلع نب ىسوم نع 2 نيمل۔ملا نم مهرصب ناك نمو

 رينلا نب رينم و ، رباج آ نب وس وم نع نيملسملا نم مه رصعب ناك نهو "بوبح

 ٨ ىنارح,لا دايز نب فاخو ، ىرمهبلا لبحرل! نب بوبحم و ، نامثع نب نايلسو

 ,نالا دوعص نب دناجلا نع٬نيملسلا نم مهرصب ناكنه و « ىنامعلةيطعن بيبشو
 نع( زيملسملانه مه رمدو ناك نم و ،نامسلانب رةاجو « وسراف!امتسرنب نمحرلادبعو

 لالهو 2 نيصحلا ن ىلعو 0 ىم رضحلاىحس ن هتنا دع و « ىنحلا ف وع ن راتخملا

 ٠ ن - ةدبع فأ نع ث نيملسملانم مه رصعب ناك نمو : ىفاسا رخلا ةيطع نا

 ؛نيملسملانهمه رصعب نهو ،ةرثوحنبعادووء،لفون نب ةورفو ،ىرمعباا ةمع رك

 ,نيملسملا نم مه رمصعب نهو ،ريذح ىنبا سادرملاو ةورعو 3 ضابأنب هتا دبع نع

 ناحوص نب ديزو « ى:هار!ا بهو نب هللا دبع و دي ز ن رباج ءاثجش"! ىبأ نءع

 ، تباثنب ةعزخ و ى سابعاانبهتناد.عنع ںنيململازم مه رمےعبناك نم و ىدبدلا

 بيمصو لالب و 2 رساي نب راحعوءيعازخلا ءاقرو نبا ليديىنبإ هتلادبعو دمحمو

 ن هللا د.عو ، ناميلا نب ةفيذحو 0 لبج نب ذاعمو ى ةفيذح أ ىلوم ملاسو

 ةشئاعو ، رذ ىبأو 7 حارجلا نب ةديبع ىلأو ؛ فرع نب نمحرلا دبعو ؛ ذوعسم

 ممع هالا ىضر راصنالا و نيرجاهملاو رو ركمب أ نيتفياخلاو ء نينمؤملا مأ

 . نيملاعلا بر نع 9 نيمالا ليربج نع ملي ىنلا نع ك نيدمجأ

 . نامع لهأ عه

 ةلةنب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دمع ن. لسلستم نامع لهأ بهذم نإ

 فرعو « مالسإلا تالاجر نيب مههاق. رهتشا ، تابثأ ءاملعو ةادهةمئأو تاقث

 . مانالا ةداق نيب مهجاهنم

ران نه رهسأ نيدلا ىف مه نيذلا لاج راا لحالمف هاقا:ت نامع لهأ بهذم نإ
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 خيراتلا ىف فورهم وهو ؛ ىدعسأا ةبوضع نب نزام هل لفان لوأو ى ملع ىلع

 ىدوعلا وأ ىحاطلا ةشرب نب بعك مث « ىنامع ىباحص وهف 3 ىنامعلا

 ىناءهلا دادش و:أمث ؛ ثلاثلا ىباحص"ين ام٠اىدبعلا سابعاانب راحص مث .ىباحصلا

 . عبارا! ىباحصلا

 ىلإ اولحزيذلإهنولوالاةةلامعلاو ٧ ءالدالا ةادهلاو .الجالا خ ايشالا ءالؤه

 ؛ همزاولو ! هتابجاوو ,هعورفو !هلوصأ نامح لهأ اوملعو ۔ىمالسإلانيدلا ناح

 ىف مالسإلا رشتنا كلذ دعب و دحأ لك لبق منم نامع لهأ هقفت و { هت ايضتةمو

 خسر دقل و' اهرخآو اهلوأ نامع مع ىنح « مالظ" دعب سمشلا ءايضراشتنانامع

 بيبحزب عيبر" مامإلا و 2 ءاثعشلا ىبأ مامإلاك لحاطصفلا اهتاملعو لاطبالا اهلاجر

 مال لهأ نه ةلجو ؛ ىنامعلا ىبدنلا بئاس" نب مامضو ث حيحصلا دنسملا ىوار

 ةنيدملا ىلإ ىدنلجلا نب دبع عم اوجرخ نيذلا ًابك ار نوعبسلا مهنمو ى نين امهلا

 . ةرونملا

 ؟اولقن .. نم ..نع

 ًاددع نوصعال نوريثك .قارعلا ىلإو ،نامعلإ نامع لهأ نم ملحلا ةلةن نهو

 نع اولقنو : غلم ىبنلا نع اولقن دقف؟ اولقن نحع امأ ء ةت وافتم مهناقبط نأالإ

 ةديسلا نينمؤال مأ ةشئاع نع اولقن و 2 با اطىبأنب ىلعو نامع و رععوركه ىمأ

 اواقنو { ماللاو ةال هلا هبلع نيلسرملا ديس نع نيدلا رطش ىوحت ىتا ةنوصملا

 , راخزلا اهرحو ةءالا ربح سابعلا نب هللا دبع مهو . ةئالثلا ةلدابعلا نع اضيأ

 سلأ نع أضيأ اولقنو ! ريبزلا نب هللا دبعو ء باطخلا نب رمع نب هتنا دبعو

 نمحراا دبع نعو « ىردجلا ديعس بأ نعو ى نيدلا ةيوار ةريره ىنأو كلام نبا

 ةريضح دوعسم نب هللا دبع نعو ، رساي نب رامغ نعو { كلذك اضيأ فوعنبا

 نب ىبأو ث لبج نب ذاعمو ، حارجلا نب ةديع ىبأو 0 رذ ىبأ نعو « هقفل

لو:ةملا ناحوص نب ديزو ، ىرودلا مامإ بيمصو ،ىسراةلا ناملسو ، بعك
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 دحم نعو ، نيتداهشلا ىذ تباث نب ةميزخ نع اضيأ اولقن و ، لمجلا موي ديهش
 ؛ةدجلاب مهل دوهشملا دحأ ىدعسلا ريهذ نب صوقرحو « ليدب ىنا هتا دبعو

 . ناورهنلا ىف لومةملاو ةشئاع ةديسلا هتعن ىذلا ىناطلا نصح ديز نعو

 مهنع ىضرو ء هتنا مهمحر { ةباجإلا ةمأ ةداسو ث ةباحملا ءاملع مه ءالؤه

 ملعلا لاجر نه ريثك نع اضيأ اوذخأ دقلف . ةريثك ىرخأ رداصم ةيضاباللو

 ركنملا ركفأ نمم ملسو هلآو هيلع هتا ىلص هللا لوسر باحصأ نم قحلا ةدمعأو

 عم ناوربناا دمشن٤ و ؛ نيفص م وي و للا موي و رادلا موب دهش نعو ث هلهآ ىلع

 ىفالتخالبق تامنم و ى مهنيد ىلع تام نمم دهاشملا هذه دهشيمل نمو ث نيملسملا

 . .. مهفرش لهجي الو مملضف ركني ال 2 هللا مهحر ءءايلوالاو ةمالا مهف . ةمألا

 . ىلوالا ةةبطلا لهأ مهو

 نيذلا هباحصأ و ىسارلا بهو نب هتا دبع : مهو ةيناثلا ةقبطل مهدعب نم مث
 ىبنلاو فورعملاب رمالا ىلع هللا مهمحر اودهشتسا ىتح ناورهنلا موي هعم اودهاج

 . ركملا نع

 ةرثوح نب عادوو 0 ىعجشألا لفون نب ةورف : مهو ةثلاثلا ةقبطلا لهأ ث

 . هللا ممحر ةليخنلا موي امهعم ناك نهو ىدسالا
 ىف اودهاج نيذلا اممباحصآ و ىفاحزلاو ى بيرق :مهو {ةعباراا ةةبطلا لهأ مث

 . ىهرمضحلا قاحسإ وبأ مامإلامه ركذ ،هداهج قح هللا

 امهعم ن.و ةورع هوخأو ، ريدح نب سدارملا : مهو ةسماخلا ةةبطلا لهأ مث

 اوعاب نهو ث نيدلا فلضف لكب مالسإلا ملاعف مهركذ عاش نيذلا نوعبرالا مهو

 . قحلا ىلع مهسفنأ تلاس ىتح هلل مهسوفن

 .ديز نب ر:اج ءاثعشلا وبأو ء ضابآنب هتا دبع : مهو ةسداسلا ةقبطلا مث

 ةديبع وبأو ، بتاك نب تاتحو ي كامسلا نب رفعجو ،دبعلا سابعاا نب راحصو

.ناهدلا ح ون نبحلاصح ون وبأو ث ريرحنلا ملاعلا ريبكلا ةديبع وبأ وهو ريرضلا



 ۔۔ ٢.١ _

 قلا بل 7 فورهل ١ ىدنكلا ىع نا هب ا دمع : مهو ةج٫ ااا ةةبطلا ث

 دحأ ةزمح ىبأب فرردملا فوع ن راتخناك ؛لاجرلا نه هعم نمو نميلا لهأمامإ

 ف مهم لمثاسا نهو 0 نيصحلا نا ىلع رلا وبأو ‘ نانساا لايقأو . ملا لالبأ

 . هللا مهمحر ىخرلا لهأ داهج

 نب ماحضو ، ىرمبلا ىدرهارلاورحم نب بيبح نبا :مهو ةنماثلا ةقبطلا مث

 ٠ م ايأ ف ميم نم د ىتاسارخلا روصنم وأو ء ىف دنلا بئاسلا

 مامإ باطحلا وبأو . مامإلا دوعم نب ىدنلجلا : مهو ةعساتلا ةقبطلا ش

 لذانأ مهو رمتقبط ىف ناك نهو « ىسرافلا متسر نب نحراا ديعو . برغملا لهأ

 . ممنامز ىف ةمألا

 .ىناسارخلاهتنا دبع ني مشاهو ٠ ليحرا! نب بوبحم : مهو ةرشاعلا ةقبطلا مم

 نب ماشهو ى ىنالدجلا رين نب رينمو ٨ رذنملا نب ريشب و ، رباج ىبآ نب ىسومو

 مشاهو ! ةرزع نب ىلعو ، رمثملا نب ديعسو ' سيق ىبأ نب هللا دبعو ، رجاهملا

 نب مشاه زب دمحمو مكحلا نب ردتقملا دبعو ‘ نامثع نب ناميلسو ى ناليغنبا

 حاضولاو ث زرع نب ديعسو ث، ىلع نب ىسومو ص ناليغ

 ةمدقم مه ماخنلا نيطاسالاو ءالجالا ةمللا ءالؤهف 2 مهبارضآ و ةبقع نبا

 مانركذ ! مهريغو مه رصاعم نه ضعب نع مهذمعب ذخأي نيذلا ةيضابالا لاجر

 ركذإلع ىنأي عساو غارف ىلإ جاتحم اذه نال ' ىغبني امك ىنمزلا بيترتلا ىلع ال

 ممتافلؤهو ةيهقفلا مهلا أو . ةيلئابقلا مهئامسأ و ةينمزلا مهتاقيط و ث ةيدعلا مهلزانم

 مم>راوماق دقف ! روحلا تانجو ىلع بهذلا ءام بتكست نأ اهل تحص ىتاا ةنيمثلا

 هللا نيد ىقح ىف اودهتجاو اودهاجو , رابكإلا هل ىقح ماقم ممنع ىضرو هللا

 اوماقأ نه مهدوب ن. ءاجو : مهمايأ تذقنا ىتح مهبجاو اودأ و ، لج و زع

! رهدلا نم انيح ههالاب اواتباو 2 نيلسرملا ديس جهنم نع اوفشك و ث نودلا رانم
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 لهالو الإ نرق نم ام ذإ ، اليبس هيلإ مهيديو هاضر مهيزجي هتناو اذه

 . ةعيرمشلا ءاهقف مه نامع ءاملعو ى نوريثك ءاهةفو ، نوديدعلاطبأ هبف نامع

 رهتشا دقو ، ..اضيأهقفلا ريغ نم مهضعب لاننإ و .هقفلاريغ ىف دحأممنم صصختم

 بحاص وهو 9 روهشملا ىقاتسرلا بيبطلا مشاه نب دمحك ةعامج مهنم بطلاب

 بروعلادنع فورعملا ىنعملاب اهنأ الإ دايأ بطاا ىف مهضعبل ناك نإو " بطلا ةيمال

 ؛لوآلا نيعراا ةعيرشلا مولع ىف مهف٬ىعرش هنال ء بيصن ىوبنلا بطلا ىف مهل و

 مهريغىلع قبسلاهيف مهلو ثيدحلا ةاور مهف 2 ةمالا ءاملع نه مهريغ مهدعي نم و

 هيفعجذإ ء عب اجلاب ريهشلا دنسملا هيف فل أ نم لوأ بيبح نب عيب راا مامإلا نإف

 دعاوقنوملسملاىنب هيلعو ء مالسلا ةالصلا هيلع هماك عماوج نءماكحالا تاهمأ

 رشني مل هناف 2 هيلع مهعالط] مدعل نرخرؤملا هركذي ملو .. جيحصلا مهبهذم

 بدألا بولع ىفمهل و ث هيف ىت-ونتلا ةمالعلا هلوقي ام رظناف ! عبطي ل صخالابو

 خيراتلا فو ! مهارضأو ديردنباو 0 ىديهارفلا دحأ نب ليلخلاب ربك الا ماقملا

 . .ىلودلا ءاضرا د۔اا با ةين انإل ١ فراعملا ومولمللا راس ىفو كلذك

 : ضعب نم ا۔منمعب ةيرذ

 مامإلاف ءالجالا مهريهاشمىنعأ ..نرقزكفف نامع ءاملع رك ذننأ اندرأ اذإو

 مبف ! مهعم نهو ةديبع وبأو 6 بيبح نب عيبرلاو ث ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 مه : لوقن لب ؛ ن ويرمصب ءالؤه نأ انيلع در الو 9 ةرجهلل لوآلا نرقلا ءامنع

 ىنعم لكب ةينامع ةرصبلا تراص دقف . ةرصبلاب اوماقأ نإو . كش ريغب نوينامع

 ةرفصيأ نب بلهملا اهريمآو ، ن وينامع مهو 9 ءالؤه اهؤاملع ناك ذإ { ةملكلا

 . نامع لهأ نه دزال 4٠ ١ وةب و » هذ امع 7 ‘ كش رير ن امع وهو

 ىدناجلامامإل اناف غ مھدعب نه اوءاج نورخآو ءالؤهف ‘ ىنا:اان رةلاءاماع \۔أ
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 ناكو : ىنايسبلانسحلا وبأخرؤاا لاق:ىناثا!نرقلاءادلعلوأىفهت اهمحر دوعسم نبا

 مايأ ١ مامإل ١ دمعر ي قارعل اب بلح ن! عب رااو : بج احىدنلجل ١ مساقلا نإ ها

 ةمطعزب لالهو ١ ىناكزالا ر اجيأزب ى“رهر ى ارحإا دان زن: فاخو .ىن اسرخل ‘

 : ىنالحجلا رينلا نب رينمو ٠ ىن اررزناا رذنملا ن ريس ئإو

 4ةذ مارع 7 ‘ ح:ج . ىحو ٠ .ع نا حاضولا حل اص وبأ ٠ اضيأ مم:هو

 ل وأ ! ءاملع نامع لهأ لك ىدنجلا مامإلا مايأ نوكي نأ داك لب 0 ىده ةمأو

 . نرقاا كلذ لهأ لقالا ىلع

 رمالاب ماق ىذلا ىنامعلا ةيطع نب بيبش : ًاضيأ ىناثلا نر ةلا ءاملع نمو

 باهرلا دبعو ) هللا محر ىدنجلا مامالا ب اخصأ ريه 7 نه ناكو . ًاياستحا

 نب ديعسو ! دمحم نب ديعس رغعج وبأو ، ساسح نب هللا دبع نب دحمو { رفيج نبا

 . مشاه نب دمحمو 4 ىشرقلا ىليحراا بوبح نب دمحو ! زرع

 يلالا نب دمحو « دمع نب ثعشالاو { ناليغ نب مشاه هيبأ ركذ ىتبس دفو

 نب دمحم نب هللا دبعو ؛ ىلع نب ىسوه خيشلا ليمز هقنا دبع نب دمحم و ، ىدنكلا

 وهو ىولبلا ر؛ؤملاىا ا فورعملا سيمخ نب تلصلاو 4 ب ويا نب لث اوو ء حور

 . تبس ها ١ ىصو رخ

 مهو . مهب قحتلا نهو زو روكذملا ءالؤه : مهف ثاااا نرقلا ءاملع امأو

 ىلع ىلع نب رهزالاو « ريشب نب مكلاو « رغعج نب كرابمو ى حاضولانب دايز

 « عفان نب هتا دبعو ء سبق ىبأ نب هتنا ديعو 9 ةدايز نب رفعج و « ةرزع نبا

 دبع نررهذالار ! دمع نب ثشالاو " ربزه نب كلام وبأو ، دهزي نب سبارو

 سانلاب له ىنلا سنخالا نب رمعو « نمحرلا ديع نب زيزعلا ديعو ، كلملا

. ىهةتسب و ىت نأ نم رثك أ مهريغو مهريغو ة٨حلا



 : اهوت و
  

 ءالؤمف ، تقولا انب قيضي نرق ركف نامعءاملع ركذ ىلإ انيهذ اذإ انإفةلجلار ر

 نب مكحلاو ! رفعج نب كرابمو ،حاضولا نب دايز مهلوأو { نودودحملا ءاماحا
 تلصلا مامإلاو { كلام ني تاصاا مامإلا دهع ىلإ مهو ء دمع نب ةنادغ ىلإ ، ريدب

 نيثال"و عبس ةنسرخآلاعيبرنهتلخ رشع ةتسل ةمامإلاب هلعي وب دقناك روك ذللا

 لحلا ةمالاىمهل نيذلا ريهاشملا ءاملعلا ناكو ، ثلاثلا نرةلا ردص ىف وهف نيتئامو

 ىفرشاع ذإءكل اهنب تاصاا دهعلاط مث ! اددع زوصحمال ضقنلا وماربالاوءدةحلاو

 طشن ! ةنس نيثالثو اسمخ هتمامإ تناكف . نيتتامو نيعبسو نيتنثا ةنسىلإ ةمامإلا

 رثلا كلام نب تاصلا مايأ ترمثأو « هناصغأ تلاطو ى هقوس ىوقو .للا اهيف

 . ملاعلا عاقب رثاس ىلإنامع نم اورمثتناو , اهيف ءاملعلا رشتناو 2 نا ىف ولحلا

 . ءاوهلا ىرسيو ى سملا رشتنت امكه۔ذ اوراس و

 ناكو . اا ةن امداا مصاوعلا تصغ دقل ىتح ٠ ءاملعاا ةلجأ دجتدلب لك ف

 . ،لدلاىلع نوةباستي ابلهأو ‘ فرشلا ةورذ نامعو { هدح اذل ب ةمامالا ناطلس

 ٠ ةقرشم ةبكيك نامع ءاجرأ ىمه تماقو [اهدهع رهدزاو مامالا مايأ تلا و ذإ

 . ) سانلا نيو اهل وادن مايالا كات و ( ةددضو

 تراص ىح كلاا.ه نب تادصاا ما.ال ١ ىلع او رمساجت ض ةماآلاب دمعلا لاط املف

 ىلحت ىتح كلذ ىلع اولازي ملو 2 لضفلا لهأ ةريح و ، ساناا رمس ثدح مهمايأ

 ىلع اءاضقو ةنتفلل ادامخاو « نرئاثا ةروثل نيكست رمالا نع هللا همحر تلصلا

 ٠ ٠ رعاشملاو رطاوخلل ةئدهتو ‘ بارطضالا

 :ةمجأو..ةمام ١

  

رايتخاو ث ةيذيد ةديقع اهساسأ . ةصلاخ ةيبهذم ةركسفنامع ىن ةمامإلا نإ
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 نوروادني نيذلا ؛ نيدلا ىف ٨ ةم اةتسالا لهأ , ىإ هرمأ دردرم ه۔دصنت و مامال ١

 ركنملا نع مهاهنيو : فررعملابمهرمأب ٠ ام ام] , مهسال نوراتخ و ‘ مملا جف

 ناول لوس رلا لاعفأو . ةرماتملا ةو و,تاا ةنسااو . ميركلا نآرقلا ىف ءاجام قفو

 . . . ةفيلخلا رايتخا ىف تاءارجإ نم لعفي ناك امك ،هيلع همالسو هلا

 ةرو رمضااب _مهرلع تبجو اماما ممل ن وحاسملا راتخا اذإف 2ىلاتلاب و

 لوثسم تار لكو ,نيمالاىعارلا مم وهف 6 هنع مهامنيابفو هب مه رهأيايف .هتعاط

 . ايندللروءأ فمهتاهذومهفانعأ فو ءهتيعرملع هل ةبجاو مامالاةعاطو«هتيعرنع
 تاعبتلاو « ماسجلا ماهملا لوؤت و « ن ولا لك عجرت هيلاو ى نيدلا روهأ ىفو

 مقير , لارمالا ىبجيو 2 ةاضقلا بصنيو { ةالولا ىلوي ىذلا وهف ... ماحدلا
 ةيلوئسملاب امايقو ج دهعلاب اهافوو ى ةنامالل ءادأ .. نيدلا دعاوق قف و .دودحلا

 ىف هب ههزلأ ىلا هللا رمأب ارامتئاو ع هقتاع قوف اهعضوو , هقنع ىف هللا اهطبر ىتا

 . سانلا ةلماعم

 تافلؤملاو بتكملا رع _ رامع ف اهخيراتو ٣ امالا ةكرحل عبقتملا ناو

 ناو . ممتايح دارفالا شيعب اك. اهتايح تشاع دق ةمامالا نأ دجر __ عقاولاو

 ماهرهر,ةلوهكو .اب ايشو 7 ارم و ةلوط ‘ دارفال ١ رمعلُمم -- امامت _ ةم امال ارمع

 ٠.٠ ةخوخش و

 اححصدلوياهنعب و { اضيرم البزه دلوي امضعب _ اضيأ دارفالاك ىهو
 ايصب دارفالا لثم _ كلذك _ ةمامالاو .. هرمع لوطيو هتايح دتمت ج ىفاعم

 , اوضع اوضعتومتف 2 ايجيردت ءانفلا اهيف بدي انايحأ و . ًانادحأ ة۔اجفلا ءاد

 ؛ دوج وملاكلذ ناكأيداه ,دوج وم لك نأش اذهف ء اهمايإىضقنت و اهلجأ ىهتقي ىتح

. .ايونعم رأ



 ۔۔۔ ٦ ٥ ٢ _

 ىفو _ ىه وأ ‘ الل الاكشأ نه لكش ةدامإلا نإف خيراتلا انثدح اكو

 لوألا ةفلخلا ذام ،ىنوآلا اهدومت ىف ة۔.السإلا ةفالخلل دادتما _ تاذلاب نامع

 4:ع هلل ١ ىضر قدصلا ركسب 7

 ؛ ىدنلج نب نب ر:۔ج دودسم ن ىدنجلا مامإ ا ناح ىف هل عب وب مامإ لوأو

 نب ةلوعم نب زع نب را رلا نب دودسم نب رهكتسملا ن ن ىدنلجلا ىنب دحأ وهو

 مامإلا شيج ىف ىدنلجلا ناك و _ ممف ن كلام دالوأ دعب نامع كولم _ سمش

 ٨ بجاح هنامز ىف ناك و ،اهيف هوعيابف نامتىلإ ءاج مامإلا لتق املف ى قحلا بلاط

 ! تقولا كلذ ىف د وج ومريغ ملم ةدبع وبأ ناكو : ةرصب ىف بيحن عيبرلاو

 ةنس لتقو ث ةثاهو نيثالث و نيتنثا ننس كلذو ،ةعبرالا ملعلا ةلمح ةديباا رمح دقو

 نب بيبش هدعب مامالا ةلزنم ىف ىقب و :ريثالا نبا لاق اذك ث ةئامو نيثالثو عبرأ

 ميدقت ىلع نوملسملا عمتجا ىتح 9 نافع آ نب دحم و ! ىنامعلا ىضابالا ةيطع

 نه مهو ‘ صورخ لنب نه ما۔هإ لوأ وهو‘ يصورخلا بعك نب ثراولا مامالا

 ىسوم هل ةعيبلاو هتمامإب مئاقلا ناك و ث ةئاملا دعب نيعبسوعست ةنس ىفكلذو.دمحيل

 ةرشعثالث هتهاهإ تناكو نامع ىلإ ملعلا ةلح دحأ _ ىوكزالا رباج ىبأ نبا

 . هاضرأو هنع هرأ ىضر 4:م

 مويلا ىف هل عي وب 2 جحفلا نم ىدمحياا هتنا دبع نب ناسغ مامالل عيوب مث

 ءاملدالسأرىلع ناك و " ةئا.و نيعست ونيتفثا ماعنه ثراولا مامالا هيف تاهىنلا

 تناكو . ٤ نب ةدعسم ةمالعلاو ء نامثع نب نايلم ةمالعلا هتعيب اولوت نيذلا

 ةنس ةرشع سمخ ىلاوح هتمامإ تناكو « نيتئامو ءج۔ ةنس ىفوتو ىوزنب هتعيب

 نب ىلع نب ةدوس ني ىلع ىنب نم وهو 2 ديمح نب كلملا دبع مامالل هدعب عي وبو
!دحاوه ويب نا۔غمامالا توهدح! هتعم٫تناك و ىد زالا ءاسا .ام رهاعن؛ و رمع
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 ١ مامالا ىون ر ىرن" نيصح ١٥ ١ . إ١ . . .
 ن! ىلع نا ىس وه ل۔ه وا هام!داا سأر ىلعناك و

 . ىرزن: 4 وهو 4ة:.: تأ اكو نيتاه و نا رن ءوت همع 4

 تام ىذلا مريل ف هل وب ؛ دمحملا نه وهو ،رغ.ج نب انهم م امال ح! رب مُ

 ىفو ، روك ذملا ىلع نب ىسوم ذئم وي ءاملعلا سأر ىلعد ث ىرزنب كاملا د,ع هف

 ةنس لوالا ع؛ر نه نولخ لا۔ل نامثل هنع هت ا ىضر ىلع نب ىسوم ىفوت هنامز

 , انهملا هيف تام ىذلا مويلا ىف كلاه نب تاصا! مامالل عبوب و « نيتاه و نيثالث

 بوبح زب دمحمو : نامع لامها ةنمح دحأ رذنملا نب ريشب ءاملعلا سأر ىلع ناكو

 . ىشرقلا لح راانب ا

 تامو ًاءوب رشع ة.نامثو رهشأ ةعبسو ةنس نيثالثو اسمخ تلص"ةم امإ تناك و

 هدعبعفرو .اما. ن ازعنركب نأ لبق ميهن ن؛نازع هيلع ىلص ر :ىوزنب نفدو

 ةناوزن ىلإ نامع لمهأ ماسقنإ ىز ىدأ « ضيرع قاتئناو .ريثك بارطضا

 . . اتس رو

 بوبحم نب هتا دبع نب ديعس لداعلا مامالاب هتا مهدمأ ىنح كلذك !رازامو

 دح وبأ ذثهوي ءاملدلا سأر ىلع ناكو . ةئامثالثو ن.رئع ةنس هتعيب تناكو

 ةدياز نب دمحو ى رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبعدمحم وبأو ، نامثع نب ىراوحلا

 نب دشار مامالل عبوب و ء هتمامإ نهتا ونس ىنامث عب اديهش لتقو .. ىلثامسلا

 نب دمحم زب هتنا دبع دمحم وبأءهلزيعيايملا ءاملعلا سأرىلع ناك و ىدنكساا ديل ولا

 نامع تراصو 9 ةنس ةرشع عب رأ ىلاوح هت.امإ ىف ثبا و «ىصورخلا رثؤملا ىأ

 هلا هافون ىنح هلزنم ىلإ ةفالخلا راد مامالا لزتعاف ء ةربابجلا ىديأ
 لتقلاب لجاعبو امامإ نوهدقي اعرو ٨ ةوعدلا عطق:تملو نودوج وه ءامادلاو

 ةئايعب راو عس ةنس كلام نب تلص نب ناذاش نبلياخلا مامإلل مب وبىتح اذكه و

بحاص خيش دحأ ني نسحلاو ىدنكساا ىدنملانب دمحم ءاملعلا نم هنامز ىف ناكو
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 نامع راز ل۔دس نب دشار مامال ١ ناهزو ه امز ىفرم «» ع رشلا نايب باتك

 نيرشعو سمخ ةنس لئاوأ ىف ىفوت و ءىم رضحلا سيق نب مهاربإ ىراشلا مامالا

 . ةئامعبرأو

 توم دعب هل مم وب ‘ دمحملا نم وهو 2 د۔دص نا دشار مامإلا 7 عإوب مش

 .ةثايحرأو نيعبرأو س۔خ ةنس لإ ةمامالا ف ىو ليلخلا

 ىمهدنكلا د.عص وبأو .ةك نا د۔عوبأو > ىنايسانسحلا ربأ هن امزؤناكو

 هدهب عيوب و ‘دشار نب صفح هدلول هدعب عي وبو شيرق نب ديعس نب نسحلاو

 ىمومننبداجن و ؛ىرسدلاىيعنب اد۔خو:ىراجہماا دمحأنب نا هز ام زفناك و

 ىلالو ناسغ ىبأ زب دمحم ما.الل هدعو عيوب و {ةئاميسخ و ة رشع تالث ةنس ىوت و

 ةين وازنلا ةملكلا قارتفاو لاوحالا بارطضا عم 2 ةمئالا ن. امهريغو ىلاعملا

 . ةيقاتسرلا

 نامزاا نه نينرق نه رثكأ نامع ىف ةمامالا توص ىفتخا نيحلا كلذ ذنهو

 ةمالعلا مهاياحض نمو 2 آريثك اورمدو أريثك اولتقو ،ةنهابنلا كولم رمالا ىلوت و

 ةريس ؤناخل ا كاس» و .مئاعدلا بانك بحاص ملاعلا رعاشلا رظنا نبدمحأ ليلجلا
 . 2 نامع لهأ

 ىفناكو ، كلام ىبأ ىراوحلاماهالل عي وب ةئامناه و نيثالثو نيتفثا ةنس ىفو

 ثالث ىلاوح ةمامالا ىف ثبل و ، ىولهبلا جرفم دمحأ نب ناملس ةمالعلا هنامز

 عست ةنس رماع نب سيمخ نب نسحلا ىبأ مامالل هدعب عيوب مث ، ةنس نيرشعو

 ةمالا ه¡اهز ىفناك و ٬ نيرهشو نينس عبس هتم امإ ىف ىقبو ، ةياهنامثو نيثالثو

اوعياب مم ض ةثامنامثو نيعبس و عب رأ ةنس ىف وةملا :ئولهيلا جرفم ن' دمحأ نب درو



٣٠٩ 

 ةنس ىف كلذو ؛ كلام نب تلص نب ناذاش نب دمحأ نب دمحم نب باطخلا نب رع

 . ناهبن ىنب لاومأ قيرفتب ىضةو ٨ ةئامنامثو نينامثو سمح

 ج رهن نايلس نب دمحن اوعياب ش ؛ ىوزنب نفدو نينس عست هةه امإ تناك و

 ىنب كولم ضعب ةلا ءالؤه نهذ ىف ناكو ، مالسلا دبع نينسحلا ىيال اوعياب مث
 رح مامإلل رمالابتتسا ىتح . . كلملا ىلع مهنيب ايف اريثك اوعراصت نذلا ناهبن

 ةعاضق نم لجر وهو ، ىرضاخحلا ليعامسا نب دمحم ن هتا ديع نب ليعامسا نبا
 ىنثللو :ةئإعستو تس ةنس هتعيب تناكو ث مالسلا هيلع دوه ىنل اب ةيسذ لصتيو

 .. ةئإعسأو نيعبرأو نيتنثا ةنس هنع هلا ىضر ىفوت و ،ةنس نيثالث و اتس هتمامإ ىف

 هيف تام ىذلا مويلا ىف لرعامس] نب دمحم نب تاكرب هدلول هدعب نم عي وب م

 د.عو « يصقشاا دايز نب رمع نب هتنا ديع نيعي ابملا ءاملعلا سأر ىلع ناك و ٨ هوبأ

 ضعبل ابقلا ءاسؤرر ةنهابنلا كولم ضعبو مامإلا نيب راصو :ناسغ نب دحأن ا

 ةلودلاب ةمالاها كردأ ىنحا ديدش عارص ىف نامع لهأو مامإلا ىفوت و ، سفانتل
 نب رهن دلو نه برالا ىبأ نب كلام نب دشرم نب رصان ماهإلا ءاج 2 ةيب رعا

 ةناوزنلا تارعنلا تاازو ء اهنأش حلصأو ث اهحارج ىوادو . اهلمش عمج نارهز
 لاغت رما مزهىملاعل وطسأتاذ ةيدمح ةب رطف ةملسم ةلود تحبصأ و .ةيقاتسرااو

 دجلاو؛خذابل فرشلا نامعل ةيب رعيلاتداعأوءلامش"ىلإ بونجلا نمجيلخلا رهطو

 سأر ىلع ناكو ،.فلالا دعب نيرشعو عبرأ ةنس رصان مامإلا عيوب دقف ، خم اشا

 نه مهيفو ز زيل اطلا جهنم فلؤم ىق اتسراا ىصقشلا ديعس نب سيخ خيشلا ءاملعلا

 ىرقملا ىل.ازاا ديعس ن حلاصو ث ىوزناا ىناهنلا ناضهرنب دوعسم خيشاا ءاملعلا

 ىفوتو قاتسرلا ةدلب ىف كلذو املاع نيعبرأ نه رثكأ نب رضاحلا ءامملعاا ددع ناكو

 . فلالا دعب نيسمخ ةنس

نام ىذل ١ موياا ىف “ع ن كلام ن فمس نإ ناطاص م امإلل هدحو عي وب مث
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 ءليطاسالا ةي وقتىلعلعوءلاغت ربلا دض هلاضنف رمتساو « دنهلا ازذف " مامإلاهيف

 داليااريمعت و ٠ اهز و ناك و ةنسنم»ب رأو ىد>)] للاوحهتم 5 و ثبيا و .: اهنيم أت و 4

 خمشااو فاولا ىقو رحلا ةرج نب شي ورد خيشلا مهنم ءاملعلا نه ريبك ددع

 ىرفاذغلا ن ا: ن فاخ .

 مولا ق ناطاس ن برعلب هنبال هدعب عي و؛ مث ١ ماع نم هوبأ 4 تام ىذل

 دبع ني دمحم تقولا كلذ ىف ءاملعلا سأر ىلع ناكو ث فلالا دعب نيعست و دحاو

 ١ ناديبع نب هل .

 رعاشلا 4 اهز ىفو ١ ن سيحخ ن دشار رومغم 3 4 ٠ تاهو ١ ما.ال :4

 ندر فلالا و ةئام و عبرأ وةےمره٥ ١ انر ىذل ٥ .

 لتحاو ي هداهج ىف رمتساو ى ضرالا ديق ناطلس نب فيس هيخال عيوب مش

 فالا و ةئاا ددو نب رشع و تالث ةنسم ىفوت و . هفلس داهجل ةب اتم ايقيرفأ قرش

 امز !ناكو ؛قاتسرلاب ٩ ىح .دلا ريذبنيديعس ليمجل !ةهالجا 1 ءا۔اداا نهريبك ددع

 ناملس نب ىدعو ىرف ااا نانس ن فاخو ىدش ارحلا سامخ ن رصان و ١ ىلهذل

 دادم ن ناميلس ن رصانو ٠

 فلالا دعر ةثامو ن رشع م ثالث ةنس فسنب ناطلس هنال هدعب عي وب مث

 مزجلا نصح ىنبو .

 نامع ىف رمشلا مقافت 4ت وا و [ فاأو ةئام و نيثالث و ىدحإ ةنس ىفوتو
٣ 

 نتفاا و ىض وفلا ترثكو .

 كلذ ق بردلاب ن كرابم ن دج ام ن ناطامم نب ا:مم م اهالل هدعب حا و دقف

 . لتقو لذخ مثا تاونس ثالث ن. رثكأ هتماماف قبي ملو 2 مادلا

6 ماسلا كلذ ق فرس ب ن اطلام نب برقلب نب برت ماهإلا هدعر عإوبو
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 لاجر نم ريمك ددع لقو ؛بتاكم ةد۔ع ترحو . لأ ايقلا نيب برر ١ تهاتو

 ‘ اريغص ناكو ناطاس ن فس اهل اومدة و .ةمامالا لزتعاو : حالصإل او ملعلا

 . ةعيبلا ذخأ ىرفاغلا رصان نب دمح نأ ال

 نب د۔.ح ابن | ةب رفاغل اف ) ىرانهو ٠ ىرف اغ ىلا نامع لدأ مقن ١ انهو

 زنابةابولق ؤتازازح تيقبو ءىنانفاكرابم نب فلخ عابتأ ةي وانملاو ع رصان
 ىح,داسفلا ضرالا ىف اوئاتف دالبااف مجعلا اولخدأو ،اهمساب نولتاقتي .ةينامعلا

 هل عيوبو ء ىديعسوبا دمحم نب دمحأب ديعس نب دمحأ مامالاب دالبلا هتنا ثاغأ
 ماد عارص رمب ةبراعيلا ةلود تضرقنا هبو ٧ فلالا دعب ةئامو نيتسو عبس ةنس

 روكذلا ىحبص ةمالعلا ءاملعلا نم تق ا كلذ ىف ناك و 2 ةنس نيعبرأ ىلاوح مب
 ديعس وبما ملاس نب بيبح ةمالعلاو نامع ىلإ مجحلا لوخد لبة ىفوت ىذلا

 , ةحارتساو ةحار مايأ همايأ تناكو ... ىدنكلا دمحأب ديعسخخيشلا و «ىوزنلا

 نكيل ةنس نيعست ىلاوح نامع تيقبو « 4ةءامإ نم ةنس ني رمثنو عست دحب ىفوتو

 نابرلا ةمالعلا خيشلاك ىريشك اهيف رايخالا ءاملعلا نكل و « هيلع قفتم مامإ اه
 ة ري:لارارسالاو ةريثكلا تافيل [:ا بحامىصورخلا كرابم نب سامخ نب دع -

 ,فلأو نيتئامو نيئالثو عبس ةنس ىفوت و ةربنلا ىواتفلاو ةريهشلا تاماركملاو

 نيتئامو نيتسو ثالث ةنس رابجزب ىنوت ىذلا ناوبأ ىبأ نب ران ةمالعلاو

 ىديدسربلا نافلخ نب انهم ديسلاو ١ ناهبن هوخأو ث ةنس نوعبس هرمعو «فاأو

 .زج نيعست ف زوم اقلا فل ؤهىدعسلا سيمخنب ليج ةمالعا!خ .لاو دكسهلهأنم
 ,فاالادع:نيذلاهو نيعب۔و دحاو ماع ىفوتملاىشاطبلا دمحع نب ناطلس خءششاا مهنمو

 نبسيمخ ةمالعلاو ؛بابللاو ةزوجرالا فل ؤه ىغياصلا ديمس نب مل اسخ.شااو
 . سلمخ نب دجام خيمشلا دلاو ىرمعلا دشار

كلذو دمحأ مامالا زب سيق نب نازع نب سيق نب نازغ مامالل اودعي اب مم
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 دعس قةحملا ةمالعاا ءاملعلا سأر ىلع ناكو 2 فلأو نيتتام و نينامثو سمخ ةنس

 ىثراجلا رصان نب ىلع ن٫ حل اص خيشلا و ٠ ىلحل ١ حل اص ن! دمحأ ن! نافلخ ن٫ ١

 . ءاملعلا لضافأنم مهريغ و ىدعسلا ىبرافلا ميلس نبدمحم خيشلاو

 ة:امثالثو نيثالثو دحاو ةنس ىصورخلا دشار نب مل اس ما.الل عي وب مث

 ديمحنب هللا دبع نيدلا رون ليلجلا ةمالعلا ذئمرب ءاملعاا سأر ىلع ناك و .فلأو

 هللا دبعديز وبأ ةمالعااو ءىك۔ااملا سبمخنب رماع ةمالعلا ةعيبلا رضحو ىماسلا

 دشار نب هتنا دبع خيشااو ىشيقرلا مل اس نب دمح ةمال ۔هءلاو\ ىماي رلادمح نبا

 هتمامإ نه تاونس عبس دهب مامالا لقث ءىبحلاىلع نب رماع خيشااو ءىمشاملا

 ىيوخلانافلخ نب دعسنب هللا دبع نب دمحم ما.الل دعب اوعيابو 2 ءارضخلاةدلب ىف

 نب حلاص نب ىسيع ريمالا ةمالعلا هتماهإب مماقلا ناكو ! مامالا لتق نم مايأ دعب

 رضحوم, ةنس نيدرسو اس خ غلبم رمع نع نيتسو سمخ ةنس ىفوتملا ىثراحلا ىلع

 نازع مامالا كردأ ىذلا ىرمعاا سيمخ نب دجام خيشلاك ءاملعلا نم ددع ةعيبلا

 . ثا اثلا مامالا اذهو ءالاس مامالاو

 ن٥ نايهشن٥ ٢٩ ةل۔.) ٣ و.. .7 ثالث ةنس ىلا هتمامإ ق مامالا ثبل و

 ىانلا لاله نب ىلع نب با \غ مامال ١ نيملسمل اىاع فلختساو ‘ ةروكذم ا ةنسلا

 نبمل اس نب دمحم ةمالعلا ءاملدلا سأر ىلع ناكو ؛هامعزااو ءاملعلا نم لك هعي اب و

 . نين امثلا زهان رمع نع نيعسو نامث ةنم ىفوتملا ىشيقراا رهاز

 لامعأو ةمامالا لزتعاو ارهش نرشعىلاوح ةمامالا ىفبل \غ مامالا ىقبو

 عيبر رخآ ىف فلأو ةئامثالث ونيعبسو سمخ ةنس ىف كلذو .هتيب فماقأو نيملسملا

 هتنا امك رابنيلاصااو ءالضفلاو ءاملعلاب ةرومعم مويلا ىلإ نامعلزت مل....ىناثلا

7 اهثازو اهدازو .. ه اهامحو



 ۔٣١٣_

 : ! نامع باتك ه بحاص لاق

 ىرجملا رهعلا نم ىناثلا نرقلاىلإ دترت . نامع ف ةب رع ةممدفة أشنم ةمامالا

 : ىدالمملا نمائلا نرةلل قفاوملا

 اوعفادو . كانه اهوناصو ، ةسدؤملا هذه نيلسملا نم نويضابالا أشلأ دقو

 . ممتابحو مابش اهوعد وتساو ‘ مهحاورأب اهودمأو » الب وط ء

 , ةظناعهينبد تاكرح اوءاق نيذلاءنيلدتعملا جراوخلا نمع رف نويضابالاو

 , ةيبرعلا ةرزحلا قرش ىلإ مهضعب دصق دقو ى بلاط ىأ نب ىلع نع اولصفنا و

 ىلعةريدب ناريذتل ضرعت ىنلا ممهذم او رمثن ثح « نامع لايجب اورقتساو

 ... ةل آ نورقلا ىدم

 ةفالخلا اهتفلخ ىتلا ةيحلا راثآلا نم نامع ىف نييضابالا ةماما رابتعا نكمم و
 ۔ بيبحلا ىهازلا اهلكشو ، بيشقلا اهبوث ىف ، ىلوالا ةيمالسإلا

 !نيملسملا نوشو 4 مالمال ا حا اممىعرة 6 ةظقيتم ة۔عاو ةيمالس) ةكرحىبف

 ندشاراا ءافلخلا رايتخاةقيرطثامت داكم ةقيراطب راتخت ىضابالا مامالا لازي الو
 .. لوال ١ ىرجمل ١ نرقلا ق

 ىتاطي ناك هسفن « مامالا ه بقل نأ فرعن نأ ى ل اع هن أش لفغي امع سيل و

 نييعت وأ باختنا تاءارجاو موسر تناكو ث مايالا كلت ىف انايحأ ةفيلخلا ىلع
 1.لا ىوتس. ىلعنيماسملا ةفيلخ نييهت وأ باختناب امامت نوكت امهبشأ مامالا

 ٠... ءاج ةمالسالا

 : ليشم ال سيل

  

هزأ دح لإ ‘ هنادجو ىلر ي ىنا لهذ ف اريبك ازبح نامع تلغش دةأ
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 8 اهريغ ىف _ هلاقامو _ هلقي مل ام اهلهأ ىفو ث اهف لاق هيلع .هالس و هلا تاولص

 .. ادبأ اهريغ لهأ ىو

 هذ۔ه نم. ن وهب اناا لعفو , ممنع هتا ىضر ماركلا هباحصأ لعف كلذك و

 .ة مهالا

 ىلاناا نيشلا ءىشلا و 2 ىلاعلا ميظعلا رمالا _ لظتسو _ تناك نامع نإو

 . ماعلا ىمالسالا ريكفتلا ىف روعشلا ةرؤ لغش ىذلا

 .اعوط هل اوملسأ _ ةح ةعمتجم خيراتلا بنك انتثدح امك _ نامعلهاف

 ةرثكو يهراد دعب ىلع ى هوعاطأو 6 هل اوعمف « هولوتر ؛ هللا لوسر اولارو

 تاوملصممنمريملو .ًابحرموالهأ: هلماعو هل وسرل ا ولاقو ممه اوفأفمهتعنمو !مهددع

 ىلاا قالخالا مراكهو ث هبح ىذلا ريخلا الإ _ هتايح ةليط _ هيلع همالسو هنا

 قلخ ىلعل كناو ه : _ هلوسر بطاخ وهو _ ميركلا هباتك ىف هتنا اهمحدتما

 ٠.٤. ع ظ ء

 روعشلا ةيساسح و . اهيف سفنلا ءافصو ى ةينامدلا حورلا ةيفافش نأ كشال

 كلذ لك . اهنيدو اهدةتعم فبولسالا ةيجهنمو . اهكولس ىفلعفلا ةبحرأو ى اهنم

 ريهاضملا هذه طاوشأ نيب نامع قبس ىف لضفلا لكلضفلاهل ناك هنم رثكأو _

 امم ؛ هدبأ ىلإ هلزآ ن. ة ليوطلا راوشملا اذه عطق ىف قهاشلا قحاسلا اهزوف و

 . تايوتسملا عيمج ىلع . ةرهلا لعفلا دودر نم - هيلع بت رت امو هل ناك

 تضخمىتاا ڵ صاخلا قداصاا لمعلاةيتاذممو 2 ةدعصالاو ةطننالا ىتشو

 ةاشملاو { ةدودحم الا ةنامحاا ةدارالا _ اليوط هف تلمح نأ دعب _ هنع

 بك ١ وه ن؛ و ; ةا .حلا فوغ م ف ف امع لك اج زيمتي ىلا 2 ةلعافلا ةي وقلا

.. ءامحالا
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 لوقب _ نام لهأو ناح لت ءانلاو ثيدحلا ضرعم فو _ اذه ىفو
 _ نامع ىنعي _ ءاريبغلا لسهأ هللا محر ه : ةيلع همالسو هلا تاولص لوسرلا
 .. ىنوربملو ىف اونمآ

 لجد انم جرخ : لاق _ ديبل فأ قيرط نع .. هدنسه ىف _ دمحأ ىرردو

 ىف كلذ ناكو _ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هآرف ، دسأ نب ح رمب هل لاقي

 .. نامع لهأ نه : لاق ؟ لجرلا اهيأ تنأ نمم : هل لاقف _ رك۔ب ىبأ ةفالخ

 هذه نه نذإ تنأأ : رك.سب وبأ لاق .. ا۔منع هتا ىضر ركب ىبأ ىلع رح هلخدأف

 ,نامع اهل لاقي اضرأ ملعال ىن ه : اهيف لوقي يع هلا لوسر تعمس ىتاا ضرالا

 ىلوسرا,اهأىتأ ولا اهريغ نه نيتجحنم لضفأ اهنه ةجحلا 2 اهتيحانب رحبلا حضني

 ؟. رجحالو مهسب هوهر ام

 : لاق ء ىسالا ةزرب ىبأ ثيدح نم لم وبأ هاور ام ىلإ ريشي اذه لعلو

 هوبرضو هوبسف ةقدص لماع هلعلو موق ىإ الجر غلي هللا لوسر ثوب
 ؛مهيلع ينث ! نامع له [إب ًا.هابم _ ىبنا هل لاقف . وكشي هتا لوسر ىلإ ءاجف

 :_ محلادفأ دماح

 . «كوبرضالو كوبس اه تيتأ نامع لهأ ول ,

 نب نزام نيبو خب ىبنا نيب - عئاش عئاذ ربخ ىفو « ليوط ثيدح ىفو
 ند يده : لوقب ايف _ ماللا هيلع لوةي ىدزالا ىدعسلا ةبوضع

 , ىنآرو ىب زمآ نا ىبولهف « آد.صو ابصخ نامع ل ۔هأ هتنا ديزيس ؛ مالسإلا

 دبزبس هللا نإو ' ىنآر نم رب ملو . ىنري ملو ىف نهآ نل ىدوط مث 0 ىب وطو

 .. 2 امالساو افان إو : ةك .و رمخ نامع لهأ

 نب عيبرلا مامالا تاياور نم د:سملا قحاول ىف بوقعي وبأ مامالا ركذو

مم٭>ر - نه و زخلا وشرلا ل۔حراا س بوبحم ل ا۔غس ى أ هخ۔ش نع بيبح
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 نامع لهأ ۔ا۔ز نه ةوسن نإ : لاق ‘ روزأ نع مء:ع ىض.رو. اعمج هلا أ

 _ اهيلع نملسف .. نهل تنذأف ٨ اهنع هللا ىضر نينهؤملا مأ ة:اع ىلع نذأتسأ

 .. نامع لهأ نه : ناق ؟ نتنأ نه : تلاق مث نهيلع تملسف ٨ ةياور ىنو

 ىلع حدملا ماقم ىف _ لوقي مالسااو ةالصلا هيلع ىبيبح تدم دقل : نهل تلاق

 .. 2 نا۔ع لهأ نه ىضصرح دارو نرئكلبل ه : - نامع لهأو نامع

 : ءابرغلل ىب وام

 ىبأ نع عيب رلا تاياور نه ، ع وض وملا سفن ىف و « ىنعملا تاذ لوحو

 نعاهلأسي ذخأو . اههنع هللا ىضر ةشئاعىلع ديز نب رباج لخد : لاق « ناف
 اهنم ةب اجالا بلطو 0 اهل لاؤساانهرثك أو ثلبةنم اهنعدحأ امل ايمل لئاس

 دلب نم .. قرشملا لهأ نم : رباج ابل لاق ؟تنأ نممو : ءاةللا ةياهن ىف هل تاق و

 . نامع اهل لاقي

 ىبلا نا : هل تل اق و 6 آريثك نامع ة۔ثاع ةدسلا تحدتم اف : ںايفس ربأ لاق

 ... هل الحو .4 قزرلا ةرثكو ‘ ةكربلاو ‘ ريخلاب نامع لهال اعد هلت

 لاجرو ٠ ثدحلا ةاور ن ةرمج و ‘ تاقثاا ءاملداا ض تاداهتجا ىفو

 أدب امك ايبرغ دوعيسو 0 ابيرغ نيدلا أدب ه : لاق نيح كل هللا لوسر نإ 0 هقفلا

 لوسر اي ءابرغلا مهنمو : ] ١ ولاف و . هباحصأ هل اسو ‘ . ىمأ نم ءاب رذلل ىا رطف

 نيح هتل أ باتك۔ب؛ نونعي نذل ١ مه ءاب رغلا «: هلع همالسو هتنا تاولص لات ؟ هرأ

 ! ؟عطقي نيح مالسالا لبح نوكسمتي نيذلا مهو ، كرتي

 هقذلا ةثأو تبدحلا ةاور نم تاقثلا ةرهمجلا كلتو 2 ءاملعلا ءالؤه دك أ دقلف

 هللأ لوسر باحصآ ىلا رظني نأ هرس نم : اولاقو ٠. نا۔ع لهأ مه ءار رذلا نأ

. نامع لهآ نم 2 ءايقتالا 2 ءاحاصلا ىلإ رظنيلف { ةايحلا ىدم ىلعو امئاد نل
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 ميجن ف » ةا.حلا عم مهلم ادت ف ) مهك ولس ف ‘ مهفالخأ ف مهيلا رظني

 . ةيديقحاا

 . نيدلا رومأ لك ىفو ٨ ايندلا نوكش لك ىف " مهتفعو ممتنامأو مهقدص ىف

 قزرلا ه۔.۔اء رذعت نم : ي هللا لوسر لات ‘ حاحصلا بتك ضعب ىفو

 . _ نامعب هلعف

 بساكدلاهتيعأ نه ه : _ ىناسفلاو ىذه رتلاو دحأ قي ط نع _ غلي لاقو

 . , ريف و اهرب و } ريثك اهريخ نإف { نامع تأيلف

 نأ كشوي ه : لاق مالسلا هيلع ىالا نأ _ دواد ىلأ نع _ ةياور ىفو

 . { نامع ىلإ نامزلا رخآ ىف سانلا لقتني

 بحأ نم , : هياع همالسو هتنا تاولص لاق _ ًاضيأ _ هل ىرخأ ةياور ىنو

 نم مهيلعو ! ريسيلاب ىضرااو , ةعانقلا اهلهأ ىف ناف ء نكسيلف نامع نكسي نأ

 ٤0. ةنيكسو نمأ هلل أ

 ديرأ: لاق ؟ د رت نيأو : هل لاةف ء رخآ عدوي الجر ةلس ن هللا دبع عمسو

 .. نامع

 كشوي .راهنا نامأو ٠ ليللا نامأ اهس ناف.. اعارسىخأ ن! ١ اي اج قحلاف : لاق

 نم ارارفو نقإي هنلا لوسر لاق امك _ نامزلا رخآ ىف سانلا اهيلإ لقتني نأ

 7 طبنلا لماطحو { مكاحلا ناوعأو ٨ ةللظاا روج

 ىف مل سو ىراخباا هيورب ايف _ هيلع همالسو هتنا تاولص ىنلا نعو

نيناوقلا نوسدب نذلا ةملظلا ناوعأ مهيلع ىلل و 0 ىتمأ رفك۔ت نأ كشوي ه



- ٣١٨ - 

 ، ىوقالا نوس هقي و 0 ءاوهالا نوعبتيو . نيهارباا نوضفرو 4 اهب نررجاتيو

 رمعي ةعاسلا بارتقا دنع نامع نإو ث نامع لإ سانلا .ىجتلي ذئنيحو

 رجاهي نم ةرثك نم .اهيف ن؟ قيضتو ڵاهتاريخضيفتو 2 اهناكسرثكي و . اجارخ
 ارانيد نب رشعب وأ . ريناندةق رشعب لجرلا دعقمو ث ةاشلا ضب رم عابيلىتح. اهيلإ

 اهلهأ ىديأ ىف لاومالا ةرثكل كلذو { سانلا صاوخ الإ كلذ ىلع ردقي الف
 ء ةبصخلا ةبيطلا ضرالا هب ىتأتو ث رحبلا هحضني امب ه مهنيب قازرالا عاسناو

 . 2 مهراهن بيط مهليل نمآ

 : هللا ىنشاعأ نل

 امئثادبك اوتهو ث نامع دوسي ىذلا رةتسملا ءىداملانمآلا ىنهملا اذه لوحو

 نامع ةمئأ دحأ _ » ىبرعيلا فيصم نب ناطلس , لوقي . مممزالي و اهاهأ عم

 رفاسملا نكرتال : ىرهعف دمأو « ىتايح لاطأو : هتا ىنشاعأ نل ه: ۔۔لودعلا

 ماعطل اي هدوزأو ‘ قي رطاا ن.ؤأ۔ر ‘ ءام وأ داز ريغب ةكم ىلإ نامع نه بهذي

 7 نءاظلا هج اتح ام لكو ‘ با رشلاو

 . دهاشو عم ام ىلع اقياعت - ىفراحلا ناملس نب دمح نب ملاس مامإلا لات

 : _ كردأو ملعو

 محل امد ىتح " لضف لك ىف اوكراش نامع لهأ ناف , هلك اذه ىف بير الو

 ه مهلىبنلا تاوعد ترهظدقل و ى ركب وبأ هقيدصو هتفيلخ مهك راب و ! هتنا لوسر

 . مهف هباحصأتامس وتو

 مامالا مهخيش مجنمدقم ىفو > نامع ءاملع نم ريثك عمج ل وةي اذه فو

 ةعفانلاهتاظعو . ةعماجلا هسورد ىف ررقي ثيح _ امج هتنأ مهمحر _ ىماسلا

: ةرب زذلا ةرثلا هن افل ؤهو
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 { نامع لهال ركب فأ ةداهشو { هملع همالسو هللا تاولص لوسرلا ءاعد نإ

 مهنع اهلوقو ! مهيف امههسون هلا قدصو 7 ةقيقحلا اباصأو . عقاولا اذداص

 ىده _ «اك ملاسلا ىوتسم ىلت _ سانلا رثك أ نامع لهأف ى مهيلع امهءانثو

 ميفو . لودلا ةمئالا ممه ١ ىوقتو ةدابعو 6 المعو املعو 2 اياوصو

 . مهيدبا نمهدالبجرخت ملو ، مهريغ نم رده مهيلع طلستي مل ، نودشارلا ءاملعلا

 نينمؤملا صيحمت وهاناف _ نيياحالا ضعب ىف _ مهتلود ىلع اوبلغ نإو

 ؛ةرهاش لددلاب ممنريس و ! ةرهاظ قحلاب ممتوعد تلاز امو { نيرفاك۔اا قيحتو

 ناطلسلا ةلالج ةريس ماقملا اذه ىف انبسحو ث ةرماع ةرهاز لصفلاب مهتلود و

 نامعلهأ ةلءاع.ف ىقالخالا هجهنمو « ىناذلا هكولسو 2 ديعس نب سوباق مظعملا

 مالا ىوتس» ىلع مزتلملا يجهنملا هكولس نعالضف اذه { مومعلا هجو ىلعو ءامنيمج

 . هعيمج ىناسنإلا

 : قرمسلاا بصق اوزرحأ

 ةبحص ىف اوكراشو 7 مالسالا ىلإ _ تفلسأ اك _ نامع لهأ قبس دقل و

 مهمارمدمحو ؛مهماةمرع ! ذاذفألا هرقابعلا مهتالاجر ن .ةعبرأب عي لوسرلا

 مالكلا قبس دقو ، ىدزألا لئاسلا ىناطلا ىدعسلا ةبوضع نب نزام : لوالا

 وهو هي ىبنلا ىلإ هيدب دم انيح ! راكذالاو رطاوخلا هب تفاطو ى اريثك هلوح

 .. هللا نيد ىف لوخدلاو ى مالسالا ىلع هعيابي

 هلسرأ ىنلا _ ىدودل , ًأضيأ فرعيو ۔۔ ىحاطلا ةشر نب بدك : ىن ااا

 ةحصم فشكو ‘ هرمأ هاذكتساو 4 هربخ عالطتسال ‘ هلت ىبنلا ىلا س رفلا هايعز٠

 ٠.٠. ٥رم . و هت و ف
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 ث هتلاسرب قدصو ث هسفن اهتنقيتساو ى هتءوبن فرعو ث لي ىبنلا ىنأف

 تامالع نم اهيلإ ريشت ام علاطو ى تاوبناا نع ملعو ، بتكا ارق نمم ناك ذإ

 ... تاصاهراو

 ٨ هيلع همالسو هتنا تاولص دمح ةوبن ةحصب مهربخأو ! موقلا ىلإ داعف

 : نييذوخأم نيروهبم _ هل اواق٬تايالاب مهعلاطو مهر,خأنيح هناف . كلذلو

 هتايفظت هربختو ، ىرسك هيف هفاشن نأ ديرن ،للج ثدحو ي مخض رمآ اذه

 نإو . قحلا ريغ لوقي ال هنأو " بعك قدص انيقي نوملعي اوناك ذإ 3 هتايتأمو
 . ةفاك سانا ىلإ هتنا لوسر هنإو 0 ةحيحص دمع ةوين

 نزام دعب . نامع ىف ومالسإ ةيعاد ىناث وأ لوأ - كلذب _ بعك ناكف

 ٠ ٩؛ ىدتقانم و

 نم ناك و 2 نامع لهأ نم سيقلا دبع نم ىدعلا سابعلا نب راحص كلاثلاو

 . ءايفوالا ءايقتالا ءالعلا هلجأ

 :هيفاولاقف رامذ ىتأي ناك « ىرامذ'اب فورعملا ىنامدلا دادش وبأ : عبارلاو

 ةباحصاا نع اوبتك نمم هريغو باعيتسالا بحاص هركذ ، ىرامذلا ى امدلا

 ٠ مهيلع هتنأ ناوضر

 هذهف ، مهثادعأ نم هركنأ ن. نامع لهأ لضف ركنأ نإو

 الإ اهركني ال . راهنلا ةعبار ف سمشلا حوضو خيراتلا قفأ ىف ةحضاو قئاقح
 هلآو هيلع هقا ىلص هلا لوسرمهيلع ىنثأ نمم مظعأ لضف ىأو 2 قئاقحلا نع ىحعأ
 ؟ميسجلاءانثلا كلذ هنع هلا ىضر ركب وبأ مهيلع ىنثأ م سكمبظملا ءاشلا كلذ ملسو

نم الم ىف راصنالا مهيلع كئأو , هنع ىضرو هتا همحر باطخلا نب رمع ث
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 هدطنهىذل ارهدل ات ابذ اعمغر و اىلع نينب اث اولازيلكل ذل رار اصن ةا و نيرج , ١

 . باغتلا

 اوضق الو ء اوملسأ ذنم مهنيد نع اوعزعزمتي مل ريخ لهأ نامع لهاف

 قحلا ىلع مه ل! . ادبأ ثيش ةيعرشلا رماوالا نم اوادب الو ةمذ الو . ادهع

 . مالسا هلع هتاصرل اعبت ذج اوتلا نوض اع حءحصلا بهذ ١ ىلعو » نوت ٠

 ,ىمالسالا ركفلا اهيلع محازتي ىتلا روعشلا ةرؤبب نوكنام هبشأ نامع نإ
 ندلو نمب . هتراضحو همدقت لماوعو ، هتضهن رصانع اهيف بكاوتت و

 بيلاسأ نم ملاعلل ۔. مدقتو _ تمدق امبو 6 ءاملعلا ةرقابع نم تضخمت

 .نيماسماومالمالا انصح اهظفح...ةقفوملا ةيكولسلا تايجمنملاو ؛ تاسايسل

 : ءارعشلا و ءابطخلا مهنمو

 لهأ لضف ركني نه ىلع دري وهو ظحاجلاب فورعملا رح نب و رح لاق
 .ظحاجلالاقف ؟ناببانامع لهال زيأ ن هولوقي هل ملعال زم تعمس امبر :ناع

 ةدحاو ةدلبل نودحاجلاءالؤهدعب لهو ل رلعالهن] : لاقلا اذهىلع دري ,هو _

 اذه نم ةداهش ربك أ هذه نأكشالو ؟ نامع لهال نودعي ام ءاسغلااو ءابطخلا نم

 . هفراعم ةعسو هملع ىف زيمتملا ديرفلا ديحولا ملاعلا

 مهنمو : لاق ام نض لاقف نامع لهأ لئاضف ركذي ظحاجلا ذخأ ش

 . ًادرفمو . ًادعاقو , ا۔ماق سانلا بطخأ ةيقرلا نب ةنقصم _ نامع لهأ ىأ

 بطخأ ناك ..كلذ وحنو ءلاوحالا هذه لكف ىأ 0 اثدتبهو « ابيجمو ث اسفاتمو

 هدعبنم هنباو :لاق . ةجحمهاوذأو ء انايب مهعرسأ و 2 الاقم مهعسوأ ىأءسانلا

 ىأ ! مالسإلا ىف ءارذهااو ! ةيلهاجلا ىف زوجعلا اتبطخ امهلو . ةلقصم نب برك
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 ةيناثلاو { ءايدالا املفانتف . ةيلهاجلا ىف ىلوالا ..برعلادنعاتعاشنناتبطخلا ناتاه

 ء برعلا لحاطف قانعأ هل تعضخ ام بدالاو ملعلا نه اتعمج دقو ى مالسإلا ىف

 امه تجل انب لوطي امهركذ نأ الرلو .

 وهو قاحسإ وبأ ى ىدبعلا راحص اهئاملعو نامع ءاطخ نمو : ظحاجلا لاق

 نم ثلاثلا ىباحصلا وهف ث ةباحصلا ىف هدع قبس ىذلا وهو ، ىدبعلا سابعلا نبا

 ثيداحأ ةثالث هنع ىورو ةقزئ ىبنلا كردأ هن]ليق : قاحسإ نبا لاق ى ن م .

 بدالا مالعأ نيب۔ ناحوص نب ةعصعص ملسم ةدبع ىبأ خيشو انتمئأ نم وهو !

 اهلقانتي 2 هلقانتم ةروهشم ث ةلوادتم ةروثأم هيطخ تااز امو { برعلا لاطبأو

 . تافلؤملا ام نادزتو ث مالعالا ءاملعلا .

 هنم دوجأ ضرالا ىف نكسي ملو ،ىدزالا ديلبلا نب ةرم ث مهابطخ نمو :لاق

 ىلإ باهلا لوسر ناكو ى هنه آريبحتو آركف بجعأ الو ث ةدب و الاجترا

 قطنأ نامع ضرأ ىف نكي ملو ، ةرفص ىبأ نب ةريغملا نب رشب مهنمو 2 جاجحلا

 كلذكو . نامع نم هلصأو ن رمعي نب ىحترصملا بيطخ مهنمو ! هنم

 امهريغو ميكح نب فاحجلا .

 هتحهنتساف ةكمب ايبارعأ تيأر : ءالعلا نب ورمع ىبأ نع ىعمصالا لاق

 ؟ ٨ نم : تلق { دزالا نم :لاقف ؟ لجرلا نمم : تلقف « ةتح اصف ىنتبجعأ ىأ

 : تلق 2 نامع نم : لاقف ؟دالبااىأ نم : تلقف « سمش نب نادحلا ىنب نم : لاف

 لمرو ى حالص لبجو ، حصحص ءاضفو 4 حيفأ فيس : لاقف ، كدالب ىل فص

 ء؟لبإلا نع تنأ نيأو : تلق 2 لخنلا : لاق ؟ كلام نع ىنربخأ : تلقف ء حيصأ
 تماغ امأ ، لضفأ لخنلانإ ..الك : لاقف « برعلا دنع كاذ ذإ ةرهشلا اهلو ى ىأ
 اهعذج و ث ءاشر اهفيلو . ءالص اهبركو . .ايص اهفعسو ث ءاذغ اهلمح لخنلا نأ
 هذه كل نيأ نم ىأ ؟ ةحاصفلا هذه كلا ىنأو : تلق { ءانإ اهررف و . ءام

عدن ال رطقب انإ : لاق ؟ ةهادب اذه ىفق وه ىف اه ىنهباجت ىتلا ةغيايلا ةحاصنلا
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 مجاءعالا لازي ال ىذلا رحبل لحاس نع نوديعب نحن ىأ . رايتل ريده هيف

 م وع} .ااو : .ش ::ا تبانم ثيح مهنم نودب نحأ لب ى هلهأب ن رانلتخ طا.نالاو

 . اهلخاد ق ىأ نامع نه

 |ذإو . ناسواقلا ىإ جرخ نيح « ىنقثاا فسوي نب جاجحلا ريخ ىنو
 نف : لاق ,نامع لهأ نه لاق ؟ تنأ نمم : ج اجلا هل لاةف . هل عرز ىف ىبا رعأب

 لعالزنإ : لاق عرزلاب كلع في كف : لاق : دزالان. : لاق ؟ تنأ لئابقلا ىأ

 , هنين عاو ء هتيصق تظلغام : لاق ؟هريخ ءىش ىأ : جاجحلا هل لاق . املع هنم

 هدوع مظعو ؛هدوع ظلغ ام : لاق ؟ ؟ هربخ بنعلا ىاف : لاق ؛ هتشج تمظعو

 هادبأ ا هنهدأف , هاحش قرو 6هاون قدو ،هاحل ظلغا. : لاق ؟رةلاريخ امن : لاق

 . ةيملع ةحاصف نم

 :لاق ‘ ةرما ىلعرادخل ١ نبرمع ىضاق روه نا بعك نامع لهأ نمو لاف

 . اهريصمت دعب ةرصب" ىلع مدف نم لو أ وهو

 : ن و 1 دح و ٠ اهقف ٠ 2 ١ ٠٠ و

 ناكو ى ىلات هللا محر ىدزالا ديذ نب رباج ءاثعشلا وبأ نامع لهأ نهو

 بل اطاإىجتنمو .لكاشملل اهجرهو « ىوقنلاو ةهازنلل الاثم . عرولاو ملعلاف ةياغ

 هطرضو هتلادعو هتقث ىلع ةمألا تعمجأ . همايأ ىف هيناعم ع۔هج؛ ىمالسإلا هقنال

 ىف هرشنو هعجو هظفحو ملعلا لصحت ىف هاضق اليوط ارمع شاعو » هتنايصو

 نبا ذيملت رباج دنع ملعلا لاجر نأف ! هيلت لاع نيعباتا: دهع ىنرلعلا ةبلطف . ةمالا

 ؟ امهنع هرأ ىضر سا,ع

 ! ح:حصع >حصاا دن ملا بحاص ىد.هرفلا ب بلح نا ع! ر ه را مامإلا نامع لهأ نو

ملع ةريضح كاذنآ ىه ذإ ًادهمع اميف شاعو . اهيلإ بسنو ةرمصبلا ىل لةتنا



- ٢٣٢٤ 

 ةمالا ةودق شاعف ، هرمعرخآ ىف نامع ىلإ عجر مث ، لضف ندع .و .هقف ةحود و

 ةزح وبأ نامع لهأ نمو ث ملعلا ىف لثملا هب برضي ناكو ، بهذملا لهأ ةدمعو

 مامإلابحص . راحصلا لا.ءأ نم زجم ىلاهأ نم ىميلساا فوع نب راتخملا ىراشلا

 راتخلا ناكو ،\ توم رضح ىف قحلا بل اطب فورحلا ىدنكلا ىحص نب هتا دبع

 ؛قناغالابحاصهباحصأ نعو هنع ثدحتىنلا رآزلا مغيضااو { راتب فسلاهدنع

 ةنيزو بتكساا لاج اوناكف ! رطاعلا هركذو . رهازلا مهخرات نم افرط ركذو

 . رت افدلا

 ىضخت الىراشاا ةزح ى باعخنإ : ن وخرؤااهنع لاق , عقصم بيطخ وهو

 اهيف لاقو ء سنأ نب كلاك . ءاملعلا ةلجأ اهاور دقلو ى ملعلا لهأ نم دحأ ىلع

 هذهو 0 بات رملا تدر و رهبملا تريح ةبطخ ةزمح وبأ انبطخ : ةروهشملا هتلاقم

 ه,اطختدر ثرح قحلا ىلع هنأو . ةزمحييأ قح ليلجلا ملاعلا كلذزم ةداهش مظعأ

 . هنيد ىف ريصبلا هنأ ىري ىذلا رصبملا تريحو ى هب ايترا نع باترملا

 : ض ورعلا ملع ىتح

 مالعأنيب ماعلاب رهتشا دقل و ، ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نامع لهأ نمو
 نكتمل ةيملع عئادب هلو " آرعشو اخبراتو ابداو ًاهقف مهتمدقم ىف وهو { ممالا

 نكيمل ىذلا ضو رعلا بحاص وهف . هلبق دحأ اهفرع الو { ملعلا لاجر نم هريغل

 وهو هيف هب هل حتف ىذلا ناك۔اا مساب هامس دقو . ملعلا مل اع ىف دوج و قبس هل

 قبس لاثمريغىلع اهيفاوق بترو ى ًآرحب رشع ةتس رعشلا رحعأ بت رف ى ضورلا

 باتك ه هل و } هريغو ناكلخ نبا هركذ دقو . ةدافولا هراكفأ تايآ نم هنأكف

 . ىلإ هقبس امو 8 هركذ نع ىنغت هترهشو ث ةغللا ىف بتكلا مامإ وه ىذلا . نيما

بحامصوهو . هيف نوفلتخم ايفمما.إ هنإف ! بدالالهأ مك احتي هيلإو ء دحأ هفيلأت



 ۔۔ - ٢٢٥

 { هبذهو هحرشر هبترو هحضوأ و ٫4؛ وب نم لرأ رو { بسن ها ]و 6 وحنلا

 ل,اخلا ناكو ! هم ابأ ىف ضرالا لهأ ىحن أ هي وسو ى وحنلا ىف هي وبيس خيش وهو

 لكشاا بحاص اضبأ وهو ، ىلؤدلا دوسالا ىبأ نع وحنلا ذخأ دق روكذملا
 ليلخلا لازأق 0 ةلوكشم هلبق نكت ملو . ةيبرعلا طافلالا ىف طقلاو

 ةلضن او ! هل اعبت دهعاا كلذ ذنم اذه هلمعىلع ةمالا تشمو .اهلاكشأب اهلاكشإ

 ..هراهضم ىفمدقتلاو هيف قبسلا

 نب دمحأ ركبوبأ وهو ! هملعو هبدأبفو رحلا ! ديرد نبا نامح لهأ نمو

 نيب ررمشملا , ةرهلا باتك ه بحاص ء ىدزالا ديرد نب نسحلا ىبأ نب دمح

 روهشملا بطخلا وهو { ىفكل هربغ هل نكم مل ولو ث اهريغ و ةذل بدالا لهآ

 , ءاغلبلا همالك دنع فقي ىذلا حرصفلاو ء فورعملا رعاشلاوء روكذملا بيدالاو

 , ءابدالا لجأ بدالا ىف هتاراجم نع زجعيو 0 ءاحصفلا هتغالب نم ريعتسيو

 ةودق ! هرثن ىف عقدم ؛ هرعش ىف بيطخوهف 7 ءايامخلا ةي وغللا هتارابعب نيعتس..و

 . هرثو همظن ىف ديجب اهرش ىف بيدأ ى هعضو ىف ميكح 2 هبدأو هبطخ ىف

 هنروصقم الإ رعشلا نه هل نكي مل ولو ٨ ملعلاو بدالا نونف ىف هيلع ةدايز ال

 اوقباستو٬ حارشلا اهل وادت دقو 2 هتمكحىلع اناهرب و ؛هتغالبىلع اليلدتفكملا

 . مك۔لان. هلع توطنا امو .ةيبدالا ىناعملا نم هتوح امل اميلع قيلعتلا ىلإ

 : برتلا مايأو لماكلا بحاص

 روهشملا ء لهاك۔اا باتك , بحاص « دربملا سابعلا وبأ نامع لهأ نهو

 ىف ماعلا ل۔هأ ن. ربثك هدع دقو « برعلا مايأو « بدالا بتك دحأ وه ىنلا

 ءابدالازيب عويشو !اهرهشأ ,لماكلاو .ةريثك تافنصمهلو ى برعلا ةاعولا ةعيلط

 ركذو « ةيرعشلا ىناعملا لياحت ىف ايس ال روكنم الو مهتم ريغ روهشم رودقم

 نأ ىفخي الو ء ةعماج تالاقمو .ةعساو ةجهل و .ةلاط دي هلف «مهتاملك تاي وتح
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 . اهيناعم عيمجب ةيمالسإلا لامالا ىف نيمدقملا نم ىبرعلا بكرلا ىف نامع لهأ

 ةسايسي كيهان و ى رف والا ۔اتحلاو ربكالا مهساا كلاملا تاسايس ىف ناله“الف

 فاصوأب خيراتلا لهأ هنصو دقف ، ىدزالا ىنامعلا ةرفص ىأ نب بلهملا

 ىلع مزعلاو مزحلا ىف هلو ، لاجرلا لحاطف نم ريثك امعضو ىف راتحم ةيسايس

 ةقرا زالاىديآزه ةرمصباا ذةنتساكل ذبو ، هرمأ مهييعي ثيح ، لاطبالا ةغوارم

 لابلا اذه اهءاج يح 7 اهترئاد ىلإ اهعاجرإ نم سأيترأةيمالسإلا ةلودلا تداكو

 تاباكن و ءدرتال ةلوص هنم مهارأ و ةقرازالا قادشأ نه امجرخأف { ىناهع" ىدزالا

 عبشأ دقو ، بلهملا ةرصب مسا اهوراعأف ء مهلوقع هيلإ لصت ال ءاهدو . دعتال

 دح ىلإةلودلامامم ىل وتينأ مه ىتح ؛بنمملا لامعأب ب ردااركفلا ؛دفاناخرؤملاىت ودلا

 نامعلاطبأبة ريصيال برح ؤ ةرازالاىلعه.ايق ناك و٬هارسو هريس ىف وهرهو دهب

 أرق نهو 4 مهريغ نه هع؛ ناك نإو { كلذ ىف هعم ةدمعلا مهو { هلآو هموق نم

 نيب و هنيب ة رثاد كراعملا لزت ملف . ًاحضا و هانلقام كردأ ىمالسإلا ىب رعلا خيراتل

 .. نالذخلا ولشفل!ممةياحءني رساخ هببسب هتنامهدر ىتح ث الي وطآدمع ةفرازالا

 فقاوهوةماه ًاطاقن نامعل هيفىأر 2 ىبرعلا خيراتلا سرادلا ثحاياا أرقتسا اذإو

 .قالمعلا خم اشلا ىلوط.!ا لاجملا اذه ىف ةفالمع ةخحاش

 ىهابو ى مهلاعفأب رخافو 2 نامع لهأ داجمأ نم آريثك نودلخ نا ركذو

 ةءاجشاافناعلهال و .. رخفلا ضرع٠ىف لاق دقل و ء ناكمو نامز لكف

 ةبةعنب جلب مهنف ى ركسنتسمال ولوهج ريغ مهيف كلذوءرف والامهساا و.ايلعلاةلرنمل

 : لاق٬هرم٥عنم نب رشعلا نس ىف باش وهو 2 سراف فلأب دعب ناك ىذلا ىديهارفلا

 نيين امعلا لاطب الانم هلثمك و كروك ذمرومشهىدنكلاقحلابلاطمامإلاةريسىنهرمخو

 مهدارأ ن.و ىب رعيلا ناطلس نب فيسنب ناطلسمامالا خيراتف مهن. آدارفأ ركذ مت

 ةعاجشلا ىف مه الاضبأو 2 لاجرلا قوفت الاجر دجيكانهمميلإ عجريلف ليصفتلاب

بامملا ةسارسب هون و ،ماةمنوفصا ولا اهيف راحم تلا تاسايسااف مهل و ، ناثمىلعأ



 ۔٣٢٧٢_-

 ؛ نيروظنملا لاجرلاءالؤه تازاجنإ ىلع لدي مخض خيرات بلهملا لآلو ناتف

 ناسنالا عاونأ ىقرأ تبنأ ىنلا نامع تبانم نم مهو ! نيروهشملا لاطبالا و

 ... ناكمو نامز لك ىف

 حبصي موي هلو..دودرلا درلرلا بيطلا دللا اهيحاون لك ىف زارطلا اذهنمو

 . ةا ءاشنإموبلاكاذ دبعب ريغو ،خبراتلا قفأف مالعالا وفرم هيفىن امعلالطبلا

 رإدنسينأمه دقنامزلا نإف «ديعس نب سرب اق, لداعلا رذظملا ناطلاا ةلالج دهعف

 .هب وذيلعلطابلا درب و ,هلهال قحلا فرعف ضرالاو تاوهسااهتناقلخموي هتئيمرك

 لاجراا بكر ةعلط ىف دعب نم ىرخالا تالاجملا ىف لضفاا لهأ نم نامع ىفو

 لوق مهنعيو اعيمج مريلإ ريشي امنأك « ىناثلا نم لضفأ مهنم دحاو لك ى نيمايملا
 : لثاقلا

 ىراساا امم ىرسي ىتلا موجنلا لثم مهد۔م تيقال:لقت مم:ه قلت نم

 مهو ! ىلاتلا هب ىتحتلبو « ىلاع هيلإ عجري طسوالا طمنلا لضفاا ىف ممف

 مطالا فرمثلا مم ىف لاجرلا نيب مهو ث ءللآلااب فذقت ىتلا روحباا ملحلا ىف

 . ضب ن. اهضعب ةيرذ ! ردب ن» ةلبو ، رطقزه ةطقن اعيمج ءالؤه ، ىلا وحاا

 : نامع ىه كات

  

 ةصالخ ملا۔دلل _ مدةتو _ تهدق ىنا 2 دولولا دودولا نامع ىه كلت

 لكف ، لا:باولاجرو ى ةئيضو ءارآو 2 ةئيضم راك۔فأ نم ؛ملاعلا اذه هج اتح ام

 .ىهلا غوبناو ءىناسلالا عادبالا نم ! لاضنلاو لمعلا نيدايمو ى ملعلا ريماضم

 ... رو ريخ نم هجاتحت يف ةايحلا تازجنمو ث رشبلا ةقاط تايطعم و

 دهزو , خروو كسنن نهنبدلا هيضتق, امو ! مالسالا تالاجم ايس الو

 ىلتىلاعتناو ث اياندلا نع عف رتنا نم هتيجهنم هبلطتت اموء فرشو ةهازن و ، ةفعو

...ددؤسااو راخفلاوزعلا يصاون صانتقاو دجملا رابس أبذخالاو .اياطخلا وفسافساا
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 اهرود _ هتا ءاش ام ىلإ اماد ىدؤتسو ،ىدؤت و _ تدأ نامع نإ

 . هتاقوعم لك نه ملاعاا ريرحتو ى ايندلا ريوطت و . ناسنالا ةيقرت ىف ىراضحلا

 ةل.ةثلا لا حألا رصأ نه هكفو 7 ةمهادلا ةدب ردلا تاض.ة'ا رسأ نه هص.اختو

 ةدا ا'اوةدا.ة!!تاصنهىلإ هعفر و 7 ةداي رلا و ةداجلا ىلإ هبيج وت وءةمش اما ةبيهرلا

 ... قيرطلا لوأب هيمدق طبرو 4 ةربملا أدم. ثيح هعضزو

 ن٠خ؛راتلا علطم ذنم هب موقت نامع تمتف ام ىذلا ريبك.اا رودلا وه كلذو

 بناصو ى مالسالاىلع تظفاح اك 7 ةب ورملا ىلع تظفاح دقلف « دلبلا اذه قرشم

 تشمأو 0} تايلاشملا تك رحو . ءىداسيملاب تعفتراو { ميقلا تح و . ديلاقت

 ايندو ، ديريو لعفي { ًابولسأو ى كرحتب اعقاو ى ةلومأملا ةوجرملا تادرجا

 لوصولا و ‘ تاداضملا كراعت و ،لمالاعفادت و . ةوقلا بابسأ لكب ةنفاح ةلوهأم

 . ةايحلا هيشم راصتنإ ىلإ آريخأ

 ةريسه اومحز نيذلا ، هخعاوش و دلباا اذه ةقلاع نم كرنأ نمو . ركذ أ نف

 كالفالاوبك اوكلااو موجناا اوحزحزو ث دوجولا حراوشاو“المو « نوكملا

 ءكالفآلاوبك اوكساا تاراس.ه داعتقاو .موجنلا عقاوه لالتحال ةئطوت و دم

 وأ 0 ملعلا دراوش نم هدايقناو هعيوطت بعصي وأ 6 هدوج و ردني ام لك ىف

 ىف امغعسي و 7 ةيرمثبااب ضرني !ه لك ىف ، تايل اعلا تايلاثملا وأ ، ةفرعملا دباوأ

 ة؛ رم٤لا هت۔مر ام قادن ىف . هانمتنو هيلإ وبصت ام قيقحتو ،هل تقلخ ام ءادأ

 ؟ ... هتنا هب ىدانو ، لوسرلا هلإ اعدو

 ... رايخ نه « رايخ نم 7 رايخ اعيمج مه كثل وأ

 هنع تقشناو ، نامع قافآ هب تقرشأ هلك ريخلا وه مالسالا ناك اذكهو

 . هتارثو هجاتن مه ث اهؤاةف و نامع ءاملع ناكو ، نامع ضرأ _ هتتننأو

هذه عونت عمه > 1 ماعلا ف ل ‘ اهدحو نامع ىف سمل » 4 اكرب و هتاربخو
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 ةغللا ةمورأ ءاملعلا الؤه ۔ظفح دةلف « تاكربلاو تاريخلا هذه ددعتو « تارمثلا

 . .مالمإلارثآهو , ةبورعلا رخافملع _ًاسارح ًاظاقيأ_اوظف احو ؛ندلاةم وهأو

 مهال ن ىلإ _ قدصو ةيراثإإو ى صالخإو ةنامأب _ كلذ لك اولقنو

 مماقعأ ىلإ ىلاتلابو _ كلذك مه هرلقني نأ ىلإ ءقحلاب مهعم اوصاوت م
 ةعسو ! خيراتلا ىدم ىلع ك ةمداقلا مهالاو 9 ةقحاللا لايجألا نه مهفالخأو

 , قدصااو ةبراثيإلاو؛صالخإلاو ةنامالا سفنب و اضيأو ث ةايحلا دمو ى مايلا

 عمج ىفو ' ضرالا تاينج نيب لودفملا ىراس ىناب راا ددملا اذه ر.تسا انه نمو

 نأ ىلإ ! هللا نم نوهب رمتسيسو ،ةنكمالاو ةنمزالا ىتش ىفو « عاةبلاوعاقصالا

 .... اهيلع نمو ضزذأللا هللا ثري

 ؛ اصلخم اصب ر> ًاءاجرو { ةصاخ اهئاملعو ء اعيمج نامع لهأ نذأ ىف ةسمهو

 ؛ تاذلاب هتلالجل اءامدو اءادن و « ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ىدي نيو هعضأ

 هزاجنال كراتخاو . هب هنلا مك ابحامىلع اوظفاح نأ: ص وصخلاهج ولعو _
 ىحلا جاهتناو « نيدلا ةمدخ ىف ايندلا فيظوت نم ى هقيبطت و هتمجرتو ى هقيقحتو

 ةفرغلا ه و . ةدحاولا ةمالا » اونوكت ىتح ، نيدلسملاو مالسالا ةريسمل اقب رط

 ىنمأ قرتةتسو ...ه : هلوقب هبلع همالسو هلا تاولص لوسرلا اهانع ىتلا « ةيجانا

 هلوسر هنا رمأ ىتاو .. 2 ةدحاوالإ 2 رانلا ىف مهلك س ةقرف نيعبسو ثالث ىلع

 ةاجنلاو زوفلا ىلإ ةلصاو اليدسو ث هيلإ ةوعدلل اقيرط امطتخاو . امجمنمىلع ريسلاب

 : ىلاعت هلوق ىف 2 ةايحلا هذه ىفو . ةنونيدلا موي ىف

 ؛ هلا ناحبسو ؛ىنعبتا نهو انأ ةريصب ىلع هتنا ىلإ وعدأ ىليدس هذه لق ,

. « نيكرشملا نم انأ امو





 ة_ءاخ

 , هللا اناده نأ الوا ىدتها انك امو ى اذهل اناده ىذلا هلي دحلا ه

 .. هالاو زم لكو ,نيعباتلاو . هباحصأو .. هلا لوسر ىلع مالسااو ةالصلاو

 تمهق ال , ةباغر « ةجيقنو . هدب ىلع ادوعو : رمالل الامكتساف : دعب و

 ؛تاعاجو ! دارفا لك وعدأو ٨ هتاذ ثيدحلا فنأتسا 2 ةليسوو ث ةمدقم نم

 حافكلاو لاضنلاو ء دهجلاو دكلاىلإ 0 ةملسملاو : ةيبرعلا 2 نيتمالا بوعشو

 ىنح « ةيمالسإ بردلا ةلتكاا ه ىف نيللاو برعلا عيمجت ل.بس ىف

 ةفيعضلا مهالا عازتنا ىفو . نوك۔اا اذه تايباجيإ ىف ةلعاف ةوق اونوكي

 نهو ةيوقلا ةرداقلا مهالا مقالح نيب نه ء ةضيرملا ةضيهملا بوعشلاو ث ةبولغملا

 قرشذ 6 ةبراذاا ةمرمثلاتاركسعملاو ى ةمبهرااتالتكتاا هذه سارضأ تحت

 .هب ونج و هلامش ىفو ى هب رغو ملاعلا

 اذكه اوعافتي نأ لاحم _ني.لسءلل زوجب الو ، برعلل ادبأ ىغبني الف

 مهظح ن وبدني ، نيفسآ ىنازح ككساا ها وفأو 2 قرطاا قرتغم ىلع اوسلجي نأو

 ىلع 9 ةرارمو ةعول ىف نوكيب و ث ربادلا مهسمأو . رباغلا مهخمراتو ث رئاسلا

 هذخأ ىذلا . بوهنملا بيلساا بيصنلاو ء بوصغملا قحلاو ى بوكسملا نلللا »

 . نيرهاغملاو ! نيقافألا نه ءادشألا ءالخدلا هنع مددرأر ؛ ءاي وقالا مهنم

 لزننآرقلا نا ةرررذ { كلالخ نه نيملسملا بطاخأو _ برعلا اجأ اهف

 ءانبف ةنبللاو 0 ةاونلا متنأ اونوكتل _ مكشئيب نه ثعب لوسرلا نأو ى مكتخلب

 اودهجتل و « كرمأ دحتا ر ؛مك.ف وم دحوتلا و . ي ةمالسا ب رعلاةلتكسلا ه هذه

 ى مكل تناك ىتلا ةداجلاو , ةءاركملاو « ةدايسلاو ةبرحلا عازقنا ىلع اعيمج

... مايالا نم موي
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 ةرشع عضب نوكنل انضرأ ىف ةدايسلاو ةيرحلا بلطن مل بردلا نحن انإف

 . تاياراا نه تائم و تارشع انل نك۔.اف .. 2 ةدحاو ةمأ , اهاندرأ لب ... ةمأ

 ىناا « ةري,ك۔اا ةياراا , .. 2 ىمظع ةيار ه .. 2 ةد۔حاو ةيار , اهديرن اننكلو

 كلذو... ى ةدحتملا ةيبرحلا ةمألا , ةيار ىمه ... اعيمج تاياراا هذه ق رف فرفرت

 ... برعلا ةمأ نم بولطملا ديدجلا ىبرحاا فدهلا وه

 ةقارع ةديدجلا ضرالا كت ىلع اه سيل ىمظع ةلود ؛تاماظلا برغ ىف كانه

 نابسالاوءزيلجنإلانم .. طامتاو طالخاو «جاشماو تاتشأ اهبعشف ...ةلاصأ وأ
 8 وميكمالاو د وااو ى ضيبلاو { رفصاو 2 رحاو ٨ ني.ااطيالاو ! لاغت ربلاو

 ن وجساا مهتظغل نيذلا ء ءاقنص'او ءانبأ نه ةردحتملا ةعباتتملا لايجالاو ! دونملاو

 ت٫مجتف...ةدبدج ضرأف ديدجشيع بابسأ اوسهتليو اوحدكيل . كلانه ىلإ

 0 مهناولأ و ى مهسانجأ فالتخا مهعنمي مل ، ةدحاو ةلود ى كئلوأو ءالؤه نم

 عمتجملا رظنف مهلعجت و ؛ مهنيبدح وت 2 ةدحاو ةيار تحت اوعمتجينأ 2 مهعئابط و

 ... زمه ىثيعم بولسأو نوناقو .. شيج اهل 2 ةدحاو ةهأ » ىساسا

 لكل .. ةيالو نيسمخ نه رثكأ ىف نوشيعي ءابرخاا نيطوتلا نم تاتشأ

 كلذك و.... ةدحتملا تايالولا . ةيار اعيمج مهتايار قوف اولعجدقو ... ةيارةيالو

 مكنم ..ةديدحلاء ءارمحلا تايروهمجلا ه و « ةيعويشلا ه ةمأ , ةسيقللا ةمالا هذه »

 تقالتو تفلأت فيكو ... تن وكت عايضو تاتش ىأ نهو .. تعمجت ةمأ

 ..«ىتهفوسااداحتالادىه..ةدحاوةدحو ىف -قسفتلاتاهاتمو«قزة٤لا تاماود دعب

 ناتريبك ناتل ود < ىتيفوسلا داحتالا د و .ةدحتملا تايالولاو نم. نوكت اذكهو

 وأ ء عورملا عطاقلا , صقملا اقش ه و .. ةسرتفملا ةسرشلا 2 ةشامك۔اا اكفو امه

 !!باصتغالاو طلسآلاو رامعتسالا ايند ىف بانااو بلخلا تاذ . ةن وحاطلا ه

 نأ » داحتالا ه ل » نايالرلا « ف م ويلا نولواح.ل ءالؤهو ٤ .الؤه نإو

!! ةداقو ةداس هلك ملاعلل اون وكي
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 سنجمجنأبا ؟ ةدايقلاو ةدايسااف كمئل وأ لك عمطي اذامب ... ىرهش تيلايف

 اهقيقحت نع بوعشلا ةيةب زجعت ناردايم مه نأبأ ؟ راتخم بعش ممنأبأ ؟ زاتمم

 ءابرغ مهف . الك مث.. الك ... ؟ لدعأو ! لنفأو ى لمك أو لثمأ بولسأب
 ةمدخ مهيضاممأ ... لصأ وأ ةرصآ مهاطب رت ال عازوأ مهو .. سنج مهعمجي ل

 ضام الب مأ ممناف .. الك مث .. الك ؟ ةيندملاو مدقتلا ناينب عفرو ٨ ةراضلا

 ...؛ رملا روطتلا ملعلا ةيناسنإ ةلاسر باحصأ مهنابآ . . . خب اتلا ف
 املا اولذتسي نأو ... دالبلا اوبصتغي نأ مهنلاسر لك ناف .. الك مش .. الك

 _نايحالارضعب ف _ لاملاو. . لاملا اذج ملادلا اوقرتسدنأو. لاملا اوعمج؛نأو

 .ةم:اضاةضي رملا سوفنلا رأءةعئاجلانواطيلا باحصأ ضعب ىرتشي دق وأ ءقرتسي دق

 . . ةابالا رارحالا لذتسيالو ... ةدايقلاو . . ةدايسلا حنمبال ادبأ هنكل و

 ةدايسملاعلا ىف مه نوكي نأ « نورماغملا هو « نوقافالا ه ءالؤه لمأي اذام نذإ

 وه .. دحاولا .يشلا كلذ .. ريغ ال طقف دحاوو .. دحاو ءىشب ! ؟ ة دايقو

 طالخالاو طامنألا هذه تمو .. تاتشلا كلذ تعمج ىئاا ةدحولا . « ةدحولا ,

 ةدحرو , ىأراا ةدحوب مهل تعمتجاف .. دح او نطو ىف ء ةدحاو ةيار تحت

 اودوسي نأو 7 ملاعلا اج اومج وي نأ نوعمطي ةوق _ نطولا ةدحوو . ة ارلا

 . نوهاشثي امو نوهتشياه اولعفي نأو .. اودوقيو

 . رانصألا » هذ۔ه تلوحو .. « روسك۔اا , كات تححص ىناا ىه ةدح ولا

 نابسحفو ,ملا باسح ىن هلماكتم ةلقتسم « ماقرأ ه و .٠ ةحيحص داحآ » لإ

 . ةايحلا

‘ ىضا۔اا ف 0 ةدحتملا تايالولا , 4۔۔لع تناك ام انض رعتسا ول انناف
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 لوهذلا انذخأو ٠ هلك بجحلا انبجعو ٠ ةشهدلا لك ان۔هدل .. نآ ١ 4 ]تراصام

 ٠ راهبنالاو ‘ ةبارغلاو ‘ راودلاو

 تايالولا كلت سيسأت ىلع ماع ىتئام نم رثك أ رورم نم مغرلا ىلع هنأ ذإ

 ناف _ ىربك ةيملاع ةوق ىلإ ةيناثلا ةيملاعاا برحلا دعب تلوحت ىتا _ ةدحتملا

 ال و؟مهدادجأو مهؤابآ ءاج نيا نم نآلا ىتح _ نوسنيال ناكيرمالا عيمج

 تايالولا ىف دادعت رخآ ىرجام دنعو ؟ مهعورفو مهلوصأ دوعت لودلا ىأ ىلإ

 نومتني نييكيرمالا نأ دادعتلا اذه عقاو نم حضتا .. ةيكيرمالا ةدحتملا

 ةموقو .. ةلرد ٠٠) ىلاوح ل]

 خيرات ىف الومش و اليصفت تادادعتلا رثكأ بتعي ىذلا _ دادعتلا اذه ىفو

 : ىتآلا نيبت _ ةدحتملا تايالولا

 نه نوردحني _ناكسااددع نم ي ٢٢٣ ىأ -ىكيرمأ نويلم ٥٠ نم رثكأنإ
 .. ىناطير لصأ

 ىناملا لصأ نم نوردحني ىكيرمأ نويلم ٤٩ ناو

 . ىدنلريالا بعشلا ىلإ نومتني ىكيرمأ نويلم ٤٠ نأو

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ناكس نه _ ةيقيرفالا لوصالا تءاجو

 ةد.مطب جونراا مهو انويلم ٢١ نأ دادعتلا تبثأ ثيح .. ةعباراا ةبترملا ىف

 . ايقيرفأ ىلإ نومتني _ لاحلا

 . ىسنرف لصأ نم انويلم ١٣ نإو

 . ىلاطي] لصأ نم انويلم ٢ نأو

_ ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىف _ نولثمي « نييدنلتكسالا ه نإو
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 ٠ نولثمي . نييدنلوبلا » و . نييالم ٨ نيكيرمالا دونمااو .. نييالم ٤ثلون
 ٧ نييالم .

 مويلا لصو نييناطيربلا نييكيرمالا ددع نأ _ كلذك _ دادعتلا تبثأ دقو
 ددع نع نيبدنلرالا نيكي رمآلا ددعدي زب اك .. ارتلجنإ ناكس ددعنم رثكأ لا

 .. ١ ىلل ١٢ ةبسنب نيلاحلا ادنل ريإ ناكس

 ٢٥ . نم رثك أ لمش ىذلا 2 دادعتلا اذهل ةماه ىرخأ جئامن كانه تأاك دقو

 . اهنمو . بيرقئلا هجو ىلع ةدحتملا تايالولا ناكس ددع مه .. صخش نويام

 ثح . ةيدنلريا ةيبلغأ ركأ اهف زكرمت ! شتيس وشاسام , ةدالو نا

 . ناكسلا ددع نم زب ٢٧,٣ ىدنلريإ لصأ نم اهناكس ةبسن غلبت

 اج دجوي اددع تايالولا رثكأ ىهو .اينروفيلاك ه ةيالو نأو _

 نمو ث تاذلاب ىرضهو ، ىبرع لصأ نم مه نم اهيفف .. تايسفجلا نم طيلخ

 ‘ ىلاغترماا لصالا تاذ ةبلغأ اهف و ٠.٠ ىدنلا راإو .. ىل الأو . . ىزملجن] لصأ

 . ىناريالاو . . ىنيصلاو . . كيسكملاو .. ىدي وااو

 ةيل اطبإو .. ةيدنلوب لودأ نم « كرويوين ه ةنيدم ناكس ةبلغأ نأو _

 . ةيقيرفأو

 ثيح « هانوأ » ةيالو ىه .. زيلجنالاب اماحدزا تايالولا رثك أ نأو _

 . ىزملجن) لصأ نم زب ٥٤ اهنكسي

 نوديعب. ةيفاندنكسالا ه لوصالا ىوذ نم ةعبس لك نم ادحاو نأو _

 مهنالبب اناد هركني ءانشلا ىف رفوتم ديلجلا ثيح . ان وسينيم ه ةيالو ىف
. ةلصالا
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 شيعب اناب رب ول » و « س اسكت » و « اينر وف۔ااك , تايالو ف نأو _

 . اصخش ١٩٠ و افلأ ٢١ ه مهددعو .. لصالا « ني.هانتيفلا و فسن

 _ ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىف _ كانه ةيموق ةعامج رغصأ نأو _

 اصخش ٠ مهددع غلبيو .. . ةيكرتلا ةيصربقلا ه لوصالا ىوذ ىف لثمتت

 .٠ طقف

 غابصأ رأ .ج ايك ام » وأ. شوتر » الي .ي ةراس ‘ ةرساح اكيرمأ ىه هذه

 . ناولأو ..

 سمطت نأ لواحتو ء برعلا ىلع حقوتت و 0 مويلا حجبقت ىتا اكيرمأ ىه هذه

 نعلاةي. » ةدحتملا تايالولا » و اكيرمأ نعلمق امو ٠... مهخمران و مهتراضح

 ءالؤهنء لاةي٠ه 0 .هلصف و ٤ِ هلصأ , ق 6 كلذك » ىسفوسلا داحتالا » و ايسرر

 م تهفدو ٠ «نل اخس .تاعقنتسمو » اب ريبس 7 له اج ممظفل نيذل ٤ ١ هاطةللا «

 ءاشحأو٬«ضرالاقوةشءنه اوجرخ نأىلإ ةر ورضلاو.ةقافلاو ،زوعااو ءةجاحلا

 فوهكلا نوطبو ج ةن اهلاو ةدضلاا ف٫واجتو 6 ءىمشاللا ديداخأ و 6 عايضلا

 ةريبك ةوق _ أاثيش اونوكي مل نأ دعب و._كلذ دعب اوحبصي ىك ...راوغالاو

 حبصت و ٠ ٠ نيعدارلا نينئماطملا بهرت و ‘ » نينمآلا فيختر ‘ قرتو دعرت

 ٠.٠ ءىش لك

 نأ؛رضي رملا اهلايخ اهلأيهو ! دي رملا اهناطيش اهل ني ز ىتلا ءارحلا ايسور هذه

 ءاوتحا _ ةريفولا ةددعتملا اهتايرومجو . ةريثكلا اهتايالوب _ اهتعاطتسا ىف

 نأو. . ىناقلا رحالانوللاب هتديقع نيولتو ى هردقو هريصم ىف مكحتلاو ع هلك ملادلا

 , ارايسم » ادبأ مهنوك نع اوديزي نا ث اهردقت و اهباسح ىف نيملسملا وأ برعلا

. ء لجنملا » نانسأ نيب . أدص ه وأ .ةقرطم ه ىف
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 داحتالا » اذهر « ةدحتملا تايالولا , هذهو ٠ ايسورو ‘ اكهرمأ ى _ كلت

 ,تايالولا . اونوك ث ةبرغلاو عايضلازمو ءىش لك اوحبصأ ۔ىشالزم «ىتيفوسلا
 ٠.٤ داحتال ١ » و

 ان رقرشء ةعضب ذنم ةريزجلا كلت نه ج رخ ٠ دحاو نبأ ١ ءانبأ برعلا نحنو

 .هندفحومئانبأزه_ طيحم ليلخلا نم نيئطاشلا نيب اهلك لايجالا هذهف ..

 اهيف انكراشيال نأ بجي .. انل كلم اعيمج انمادقأ.تحت_ ضرالا هذهو

 نمالو { رح نم ادبأ اهقرس ملو .. درس نه الو ء رفص نم اهصتخن مل.. دحأ

 ىنبفرسلا داحتالا لعفي اكو .. ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تلعف امك .. دونه

 ائابآ دهجو ، دك نمو . . اهراجشأ تق۔٫ اندادجأ و انئابآ ءامدب .. ىع ويلا

 ةبناسا]ةلاسر باحصا ى كلذزك ىلإ نحنو .. اهتراضح امنار ناك س اندادجأو

 . ةراضحلا هذه ملاعلا ىف نكست ل انالولو .. ملاعلا ىف

 ةنطلس فو ةيردنكسالا ىفو ةرهاقلا ىفو 2 دادغب ىفو ى ةبطرق ىف انؤاملع

 اج ءىبضي ىنا ء تارارشلا كلت اوحدقنيذلامه _ ايبيل ىفو ةيدوعسلا ىفونامع

 نوهابي اوفرصنا مث... ابروأ ءاملع سبتقا و ذخأ انع ... ملاعلا ىف قفأ لك مويلا

 اوحداقو ... رونلا كلذ اولعشم اننأ ىسنن نأ اندكو ... اوسجمتقاو اوذخأ امع

 . هدانز

 ىضا. تاذو . ةراضح تاذو .. نطرتاذو . . قرع تاذةمأ بردلانحن

 .. ةلاسر تاذو

 .. ةراضحلا ليبس ةيناسنإلل اورانأ نيذلا ! اندادجأو ى انؤابأ مه كئلوأو

.. ةايحلا قيرطو
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 :زازتعاو رخف لكبو .. آروفو ث مويلا وأ _ ادغ لوقن نأ انعنمي ذاف

 ؟ ء ةدحتملا ةبرحلا ةمالا ه ءانبأ نحت

 !!عماجملا ريرجاي _انتعج اذإ مهلثم ىنث+ ىئا۔بآ كل وأ

 ض انبولق ميه نم فتمنو 6 ىمهابنو ‘ رخاف نأ م ويلا انعنم اذام .. معن

 : انهاوفأ ءلمب لوقن و

 ! ؟ ةدحتملا ةيب رعلا ةمألا ءانبآ نحن

 ليكشت ىف عمجتن و ، دحاو راطا ىف دحتن نأ برعلا نحت انيلع بحصي لهو

 ؟ ىوق دحتم

 هن . . .ريكلا قرعلا ناطرلا ق ىبرع لك بلق ىلع مويلا رطخ لاؤس كاد

 _ هتنا ءاش نإ اهغلبنسو _ امغلبن نأ دبال ةياغ .. ديدجلا قردلا ىعولا فده

 .. اهلئاسوو اجابسأب

 لكل ىبرع لك نأ كردن نأ وه . . لئاسولا كلتو 2 بايمألا هذه لوأو

 نكسوءنطو ىب رعلكسا ةيبرعضرألك نإو ... نطاوم و ، راجو ٠ خأ ىب رع
 7 اهلك ةيب رهلا ةمالل نأو . . . ةيار ة۔؛ رحلا ةمألا ف نطو لكل نإو 7

 ٠ » ةد وردلا ةدار , ةدحاو ةريبك ةهار ٨ ةدحتم

 ..ضعب صقن امهضعب لمكي 9 ةلماكتم ىب ردلا نطولا تاريخ نأ كردن نأ دبال

 تاقاط نهو ..ةعارراا تاماخ نهو .. ةعانصلا تاماخ نم . ۔ ةعمتجم _ اهيفف

 . ةراملا نونفو ث ةربخلا ناولأ نمو ..تاردقلا تايناكمإ نهو .. لمعلا

 ءزج ىلإ ةجاح ىبرع دلب ىف اهنم ءزج لكف . هتاباطتمو نطولا تاجاحب ىنيام

.. ءابرغلا نم ادبأ دحأ ىلإ ةجاح ةعهتجاعيمج اج سيلو .. رخآب رع دلب ىف رخآ



 -٩٢٢۔_

 ناقلحلاةعبانتم ةلسلس _ دغلا ىلإو « مدقلا ذنم انح رات نأ كردننأ دبال

 ... راصتنالاو ةزعلاو ، راخفلاو دجملا بابسأب ىضم ام اهنم ىضم

 ناممإ عم اج نمؤا نأ د٫ رأ اننك۔_او ي بلقلا 3 ةدحورلا, نهؤف ن

 نوكيالو ... حافكلاو ذيفنتلاو { ىعولار . ةفرعملاو 2 لقعلا ناعإ _ بلقلا

 . دشحلاو ؛ لتكتلاو 4 عمجتلاو 4 ةدحولاب الإ كلذ

 هصاوخو هنازمب نهو ؛ رصعلا اذه تاس نم حبصأ لتكتلاو عمجتلا نا

 ةبراقتم ةبكاوم فادهأ وأ « ةحاشتم تاجاح اهل ىتلا لودلاناف ... هل ةعشملا

 7 وأ , فاح ه ىف ء ضعب عم اهضعب طبارتتو ں مئتلت و محتلت ام ناعرس

 ىأ ىف رأ .. 2 ةدهاعم » وأ 2 ةئيه » وأ ء داحتا ه وأ . ةمظنم ه وأ , ةلتك , وأ

 7 ميسجتلا ه و » مخضتلا ه ناولأ نم نون

 .. مراغملا عفدو { مناغملا بلج ىلع لودلا هذه دعاسي بولسالا اذه نإ

 ناوارض نم اقب هسفن تقولا فو . . . حلاصملا زاجناو ، تاجاحلا ءانمقو

 ىذ ه نع ىأنمو ! نمأم ؤ اهلعجي و ... رامعتسالا تابرضو " ىركساا لودلا
 .ةيب رغلاهوءةيقرشلا» نيلتكاا نم لك اءملثمت نيذللا ع صقملا ىقش ه و « ةشامكلا

 .. ىكيرمالا , و .. , ىتيفوسلا » نداحتالا وأ ..

 ن٫لكد , ايجيتارتسا » اطرغ تحبصأ دقو _ ةيبرعلا ةمالا نأ كش الو

 دشحلا ه و لتكتلاو ، عمجتلا ىلإ مويلا ةجاحلا دشأ ىف _ اكيرمأو ايسور

 ةيناولا ناصمالاب اهسفن نصحت ىك ... . ةدحولا ه و , صارتلا ه و . ةئبعتلا و و
 ىلعو_ امئاد ىءارتت ىتلا ! ةروعسملا عامطالاو ! ةك اتفاا ةئبوألا هذ ه د.د

 اج انيمرب ىنلا ةمرشلا تامجهلا كلت و ، ىناودعلا كولسلا اذه ىف - طخلا لوط

 نهمهنوطت و ؛ مجاوبأ مهيلع قدتو « م. :! برعلا ىلع محتقت ىنااو .. وددلا

.تاهجلا لك ىفو ، تاهجلا عيج
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 بردلانيب مويلا تدغ ةيراضح ةيحص ةرهاظ ىهو _ ةيبرعلا ةدحولا نإ

 .. ممركلاا شيعلا تايموزل نه ةهزالو , ةايحلا تارورض نم ةحلم ةرورض

 بلطملاو ه ىءسالا دصقملا .. ةقيقحلا هجو ىلع _ برعلل ةبسنل اب - تحصأو

 . ةثلاثلا ةلتكلا ه نيوكست ىلإ هلالخ نم اوعسي نأ بجي ىذلا ء ىلعالا عيفرلا

 لدعاا دعاوق ىهرت و ء قسانمتناو ع نزاوتلا مقت ىنااو .. مهنم ملاعلا اهرظتني ىللا

 هذه عوبر ىف ةيلاع ةقانخ مالسا ةيولأ رشنتو ، اعيمج رشثبلا ءانبأ نيب

 . . ةامحلا

 ةيموقلاب تناهتسا دق ليئارسإ ةدايقب ى ةينويهصلا ةيه وقلا ه تناك اذإو

 . . . نيطسلف ىف مهضرأ تاتحاو ، مهراد رقع ىف برعلا تبراحف 7 ةيبردلا

 ىف اذه لك نودهشي _ لوبهللايو _ برعلا ءالؤهو . . نانبلو . . نالوجلاو

 _ هوركدي ىتح وأ _ انك اس اوك رح نأ ريغ نم ، لوهذو ةشهدو تدص

 ... ديعب نه وأ بيرق نم مهينعي ال رمالا نأكو

 ؟! هدالب ناسل] ن وضأ؟ نونئاخلا نوخ نأ نكمم فك بجعال ىنإ

 ,ناطيشلل هسفن اب نم _ ةرارملاو ىسالاو فسالا عم _ مهنم نالب

 رارسالاو ةحلسالاب اهدع و { ليئارسا باسحل ةيبرعلا هتمأ ىلع صصلتي حارف

 !! راعلا عاونأ طحاو . ةنايخلا ناولا رذفأ _ اهلجأ نمو _امليبسؤبكت ريو

 ةعيبرو رازن و 2 ناعو برعيمد انيف كرحيو 2 بردلا اهيأ كلذ انب بيهيالفأ

 ، فوحزاا مظنن و ، فوفصلا لتك نأ ىلإ ةب ورعلا اندشانيو ناطحقو رضمو

 مساب ملسمو ىبرع ن ويلم ةئايعيسو فلأ ربعو _ هتناةكرب ىلعةكرعم اهضوختو

 ةديقحاا نع اعافدو ، ضرداا نوصو ‘ضرالا ري رحتل , ةيمالسا برعلاةلتكللا ه

. « هرمأ ىلع بلاغ هللاو » .. هللا نم نوعب نورصتنملانإو ؟ نيدلاو
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 ىنح , ةددعتملا ةنيابتملا ء تايجول ويديالا ه مومهمويلا هقزم ىبرعلا ملاعلا نإ

 ءادعألا ةفسالف لعفب كلذو ء هيلع ىضةتو 2 هسافنأ متكت و ء هقنخت داكستل ,

 ةيلامسأرلاو ء ةيعويشلا كانهف .. نايس .. ءاتدصالا _ ةوابغو _ لضفب وأ ,

 ةيلابربمالاو { ةيطارةدلاو ى ةيك ارتشالاو { ةينواحدتلاو { ةيمدقتلاو ,

 ةرسامس و؛قاربلاثيدحلارامعتسالاو ء مدقلا ىديلقتلاراعتسالاو 7 ةيليفاكيملاو

 .ناليد وملاهذهلكبانذأو ! « تاصروباا» كات ءالمعو 0 2 تالافنركلا » هذه

 ةهفاتلا ةصيخرلا ىواعدلا هذه نم دب اوآلا دراوشلا قاوبأو ء تاليكشآلا ه و ,

 هر طحو « هلكساكب خانأ ىذلا ءاب ولاو ءادلا نه ءادوسلا ةمتاقلا هذه رخآ ىلإ

 ... ةدهجملا ةضهجملا ةنمي رملا ةضيهملا ةيبرحلا ةمألا هذه ردص قوف هلقث و

 مح ازتت و ، ةمألا هذه دسج رساوكلا ىراودما هذهك مساقتتنأ بجعنمو

 : اهنم هب رضت ك؛ اهيف عمجتت 2 دعا وق» وأ ث اهل ذوفن قطانم هيف ذختت و 2 هيلع
 نم اميحج اهنم هيلع حتفت و ث رامدلاو كالملا تاودآ نم ءاشت ام هيف نوشتو

 ١ رانلاو راصعال ..

 _ دبرعهروعسم ظوش ىف ناليغلا هذه قباستن نأ هاك كلذ نم بجعالا و

 ةين وناق عازتناو ى بهغلاوبهناا ىف هب عرذتتىذلا بولسالا ةيعرش عارتخا ىلإ

 ىلإ اهدونبو اهتاماك لخاد نه صصلتتو ، اهروطس نيب نم للسةت ىتلا ةغيصلا

 . لدج ر ىلع فكع دقو « ءاقرفلا ءالؤه نم قبرف لكىرنف ى باسلاو ةقرمدلا

 ؛ جمانرب وأ ؛ بهذم وأ ؛ جهنم ةروص ىف « هليياحأو هعادخ 2 لتف ه و © هليباحأ

 ةيبرعلا ةمالاو ... ةايحلا عم هلالخ نه لماعتيو . ءاطسبلا و جذسلا هب عدخ

 ؛ هيف ىرجت ىذلا لمعملا وأ بعلملاو 2 عازنلا كلذ رامضم ىه ، اهدحو

 !ا عارصلا اذه تايجولويديأ « هنارفأ ه ىف برجت وأ

ىه ةيب رلا نأ ‘ تايلوالاتايه دبلا نهرو ث اعقاو و اخيرات هب ملسملا نمو
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 دسجلاب حورلا كباشتك ث ناقناعتم ناكباشقم اعم امهنإو 2 مالسإلا ءاعو

 هنآرق ىحوأ و 6 هني د لزنأ هلزأ نأو ‘ ىنملاو ىدلا قن اعت و ٠ هلوسر لسرأو ‘

 . نيبم ىرع نااب و صلخ برع موق ىلإو ى ةصل اخ ةم؛رع ةئيب ف

 تعباتت و ، ليسلا ضافو ، ليكلا حفط دقو لاجملا اذه فو 2 انه نمو

 لحاميعم هلك ملاعلا ىأرو ، تيأر دقو . مويغلاو بحسلا ترثاك:و ، موهلا

 كلذك نآو ىل نآ دقف . . بلقنملا ءوسو ، ريصملا ةبغهنم برعلاو نيملسملاب

 ء عزجو عزف ىف خرصأ مث ل.استأو لأسأ نأ _ رح ىبرع ملسم لكل

 ىلع ملسمرطق لكو ى ىبرع رطق لك تاحاسم ىه مك : _ رافنتسا و 2 راكنتساو

 مك و ؛ نيملسملاو برعلا ةحاس ىلع آعم نيرطةلا نم لك ناكس ددع مك و ؟ ةدح

 ؟ تالصاحلا هذه ةيعونامو ؟ةيبرعلاو ة.هالسإلا نيتمالل ة.عارزاا تالصاحلاىس

 ؛رهن الا ىهام مم ؟ نيتمالا نين اه ءانبأ اهنهتممب و اهف رتح ىتلا نهملاو فرحلا ىهامو

 تاطيحملاو { تاريحبلاو ى رابآلاو ،نويعلاو 4 جالفالاو ؛ ناجلخلاو ،رحمالاو

 ىف اهوعةيتايحلاو ةيعاررزاا تايضتقملا اهجاتحت و , اميلع لمتشت و 6 اهبع وتست ىلا

 كروجلاو٬ تارمملاو 4 تاقرطاا ىهام ر؟.اعيجمهنايحفو بردلا ونيلسملالوةح

 .للا فبرعلاومالسإلا اتم اهب مزحتت ىتلا ء ۔ ىفارملاو ص ءىناوملاو « روفثلا و

 ؟قي رطلا اهتريسم ىف ىشمت و 0 اهمادقأ اهيلع طب رت و ى لاحرتلا وع اجتنالاو «نعظلاو

 ةيل والاداوملاو ء تايجولو.جلاو «ندادملاو ى تاقاطاا و 2 تاماخلاىه امو

 ؛ءاشحأ ىف ىمانتتو ء قامعأ ىفزجتست و ث نطاب ىف نكتست ىتلا " ةيعيبطلارصانعلاو

 ةعانصلا هجاتحت امم ، ةملسملا ةيبرحلا ضرالا تابيطو تايط ربعو ، فيواجت و

 ، تاراهملاو فرحلا اهبلطتتو 2 تاسايسلاو داصتقالا هلع دمتعيو . تاينقتلاو

 ؟ { تايجولونكتلا ه و " « ةيكيمانيدلا ه و

باوبأ لك ىف ‘ خب اوناا خماوشلااو {فذاذفألاو ؛ ةرقابعلاو ض ءالعلا ددع مك
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 ىلا ، ةيركفلا .تاطاشنلا فلتخمو ! ةفاقثلا بورضو . ملعل! فونصو . ةفرعملا

 ؛ ىبرعلا قرمثلا ىف ةايحلا اهيلع شيعتو 9 ةينااإلا اهدشت و { ايندلا اهبلطتت

 ؟ ءاعمج ةيمالسإلا ةمالا ىفو

 برحلاو ! لسلا ىف امهئامز و ! نيتمالا نيتاه ةداق هب زبمت ام زرأ ىه امو

 ؟ءاهدلا و : ءاكذلاو ث ةيمسولبدلاو ث ةسايسلاو

 ةديةعلا نم مالسإلا ءانبأ دافأ اذامو ، ةيبرعلا نم ةبورعلا ءانبأ دافأ اذامو

 ؛ روهدلاو فقاوملاو , روصعلاو ثادحالا ره ىلع « ندلاو

 ىوتسم ىلع _ تايموقلا رئاس نم ، طق اهريغ ىف سيل ام ةبورعلا ىف نإ

 قئالخلاو ى ةقبرعلا تاثوروملاو ى ةلاسم,صالا ديلاقتلا عم ايسال _ هلكملاعلا

 ..7 ةزيمتملا ةيبرفلا ةبيكرتلا عم الإ مءالتت وأ { مءاوتت ال ىتلا ث ةقالمدلا ةخعادنا

 تايلوأو . ءىدابملا تايلكو ءيقلا تامورأو لئاضفلا تاهمأ مالسإلا ىف نإو

 ؛ قداصلا لعفا تاقتشمو ، عقاولا تاقلطن.و ، قئاقحلا - تايولوأ وأ _

 حاجنلا هجاتحم اه لماكلا لهالا ىوتحملاو { ماعلا موهفملاو ى دماصلا زاجنإلا و

 مهسي امم ا ىادهأو تاباغ نم هايغتيو هرظتني اهو 2 ثعاوبو عفاود نم ةداع

 ! هعم لهادتلاو 2 هقلتو حاجنلا اذه ءادأ نسح ىلع ديأو امئاد دعاس و { آريثك

 ٨ ةيئاذلا ةيجهنملاو { ةرركتملا ةيتايحلا تالعافتلاو ث ةماعلا تايكولسلا ىف

 ةنساا ةيعرشو « نآرقلا هقفو , نيدلا عقاو نه _ ةقثبنملا وأ _ ةسبتقملا

 لعفو ى لوسرلا ةيمامإو ، ملسملا ةسايك و ! مالسإلا ىاست و ةديقعلا عروو

 .ةيريخ ه و , ةيطسو » ىلع . نا۔حإب مهل نيعباتلاو ث مهعامجإو ! ةباحصلا

 :ىلاعتهنا لاق اك _ نوملسملا اهؤانبأ اهعم نوكبو _ نوكت ىتح ةمالا هذه

 ‘ ركنملانع نوهنتو \ ىف ورهااب نورمأن ‘ سانلل تجرخأ هأ ريخ مننك ,

.. « هللاب نونمؤت و



 ٤٤ ٣--۔

 اونوكتل اطسو ةمأ مك انلعج كلذك و ,: _ هنأش لج لاق اكو

 .ديهش مكيلع لوسرلا نوكيو { سانلا ىلع ءادهش .

 تاردقو { تاقاطو { تاناكمإ هذهو ث مالسإلاوه اذهو 0 ةيبرعلا ىهكلت

 ةثايعجسلا و فل آالانء لاح لقتال ى ةلاه ةم رشب دادعأ ف 4 نيتمألا نيتاه دوشحو

 هافتك او ض تا ربخو { تاربخو . ةلماك ةعبط تاماخو > ملسمو ىرع نريام

 هب ىغتسي و {{ ملسملاو ىي رعلا فعسي ام س عرت عئار ىلاح ءانغتساو 0 عتم ىناذ

 هلجأ نه فقي وأ . ىبتشي وأ « ىمتي وأ ‘ هرطاخ لسرب وأ 4 هرظان دع نأ نم

 ؛مدق تت ًاعك ار ًاعحشاخوثجي وأ ى ةمأ باب هليبس ىف عرقي وأ 0 ةلود ةبتع ىلع

 _ راعلاو فساللاي و _ نالا ثدحم امك . منصوأ شو مامأ انيهم اليلذ دجسي وأ

 !! ةلسملا ةيبرعلا ةمظنالا وآ تاموكحلا وأ ، لودلا ضعب عم

 ةلتك نيتهناستلا نيتمالا نيتاه نم _ اذكه ةلاحلاو - نوكتت ال ملف

 ؟ ةي وق ةدحاو

 فو ؟ عه لئاه خماش راطإ ق ةيمالسإل ١ ةمألاو ةمبردلاةمآلا دجاوتتال

 ؟ تباث قهاش خسار ءانب

 . ةر انتما ةدر دهلا ر وسك۔ااو ‘ ةرمثعيملا ةريثكلا رافصألا هذه عمجتن ال م

 ؟ حيحص دحاو مقر ف

 لالخ نم _ ناوالا نآ دقو _ ي ةيمالسإ برعلا ةلتكلا ه فلأتت ال م

 ءاغنأش ىفةعزوتملاو ةعونتملا ةيمالسالا راطقألا وأ , داحآلاو « ةيب رعلا لودلا

 ؟ ةرومعملا

 ليكشت وأ { ةشطاب ىربك ةئود كانهنوكت نل _ اذه دعبو _ كلاذب وا

٠ رئاج مل اظ فلح وأ ء طلسم ىوق



- ٣٤٥ - 

 هلغتست « وتيفلا قح ه كانه نوكي نأ _ اذه دعبو ۔۔ كلذبو

 رمق ىف ةمشاغناىوقاا هنظوت و . .ىتيبفوسلا داحتالاو هامعتسب و 2 ةدحتم اتايالولا ,

 ناهوأنلا قنخ ىفو « ةهومملا ةشعارلاتاوصالا تاكسإ ىفو . ةيريصملا اياضقلا

 . ءاسؤرلا نيبذعملا قالح ىفو 7 هافش ىلعو ث ءافعضاارجانح ىف ءةف وماملا ةخراصلا

 ... عر رشه قح بحاص لكل ‘ ةعورشملا قوقحلا ضفرو درط ىفو

 ة۔عبتاا نه هنشيشم ررحتنو « نادنإلا ررحتيس _ اذه دعبو _ كلذب و

 ض را وأ 6 ادبأ هلعىداني وأ ‘ ةيناث ةره عابي نلو ‘ ةيليذل ١ » و ةب وعراا و

 , ةساخنلا قاوسأ ىف , ةدساف ةدساك ةعلس وأ ء ةرئاب ةعاضب وأ 2 اقيقر ىلوم

 ! .. ناوهلاو ةعضااو ةلذملا رجاتم ىف وأ ،. نادبحلا تيناوح ىفو

 , ة.هالسإ برعلا ةلتكلا ه هذه نه قثبنت فوس _ اذه دعبو كلذب و

 رانآوصةنو ؛نيدناعمامبقتف ىقي ةرهاس " هتادجن وهناسارحقلطنت و «هللا تاراغ
 نذلا , نيثباعلا كيلاعصلا ءالؤه بربالتب ذخألاو « ندسفملا بقعتو « نيمرجملا

 , نوملتيو . بووشا را هم ممم ادقأب نوسوديو . مهالا رادنأب نوبملي

 ىف اوقلعيل ! سارمأ نه هولتف اهو { لابح نه هولدج ام نيكحاض نيهكف

 . ٠ ةامحلا ريمضو « ةرذ ا۔نإلا مسج هتطوشنأب اوةنشا و > هنيح ,

 : ةاتع نورايجالو 7 ةاغط ةاغب كانه نوكس., نا - اذه دعبو كلذبو

 كوتمملابرلساا ضرعلا وأ , كوفسملا حيبذلا مدلازظن؛ نوملتي ء دادش ظالغالو

 ةدراا نبطايشاا ءالؤه آدبأ كلذ دعب ىقبي نا و..كوهنملا دوهجملا ذدخالارحلا وأ

 ؛ تايوونااو تارذ" ريجفتب نولستيو { تاسدقملاب نوثبعي نيذلا نيدناعملا

 امكوءامهريغ ىفو , كازاجان , و , يشوريه ه ىف تالعافملا نارفالا ليغشتو

.ه ةايحلا ءالشأو ةينا۔نإلا اياقب ىلخو ث ةبرجتلا لوقح ىف نالا نولعفي



 - - ٣٤٦

 توملا قاوسأ.دسك۔ت و ث ةحلسالا ةراجت رويتس _ اذه دعب و _ كلذبو

 .ايسورو اكيرمأ ىف ،روبقلا ورافح» عوجي و ى حاتفملاو ةبضلاب اهباوبأ قلغنت و

 هذه نه ن وشيعتي نيذلا ء ءانف" ةرسامسو ، توملا راجت نم مهريغو ! ليئارسإو

 ل.ارالا عومد ىلع تاروجأملا تاححتانلاك _ نوديعيو ! ةريقحلا فرحلا

 . تان وزحما تا رفازلا تايك ابلا تاهآ و 2 ىمايالاو لكاوثاا تانأو ى ىماتيلاو

 لطعتت و ، تاقلطلا سرخنت و ، عفادملا تكستس _ اذه دعبو _ كلاذبو

 ءفالحالارصاوأ عطقتت و ء برحلا تاليكشت لطبت و 2 دورابلا دسني و ،لبانقلا

 ناخد تارداغا تادهاعملا داوم رخبقتو ! تايغابا! تايقافتالا دونب عزمتت و

 ىف دقري دراب ًاجلث. دادبتسالا ةمارشو 7 دابعتسالا ةوارض دمجتت و 0 ءاوهلاف

 ةلباذ اقاروأ وأ . . ءانفلا عباصأ اهب ثبعت ةهفات ةينايبص ىمد وأ . ءاملا قامعأ

 . ءاتشلا فصاوع اهب ريطت

 نيركسحملا نيب ةمئادلا ة؟اةلا كراعملا ضفنتس اذه دعبو _ كلذبو

 اوجراكين و ، نيصلاو ى مانتيف نم لك ىف٬ةونعو ةدعو ًداتعرثك الاو ڵةوقركالا

 ةداضملا ةهداصتملا 2 تا.جولوهديالا د دالبو 0 لامشلا لودو 9 نابايلاو

 ىلع ىضقتو 0 ىنيداللاىعو.شلا داحتالا ىفو . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىفو

 ءاشحأو قاعأو بويجو . ايقيرفأ بونج نه لك ىف ةرئادلا بورحلا هذه

 { نيطساف ىف صخالاب و ص هلطيحم ىلإ هجيلخ نم ىي رعلا نطولا ىفو ث ءارحصلا

 ! سنوت و "رئازجلاو : ايرا۔يل وبلاو برغملاو ء نانبل و٬ل۔:ارس]ر نالوجلاو

 ايمورو 0 ناريإو جيلخلا لردو ؛قارعلاو { ايروسو ى نادوسلاو 2 ايبيلو

 تايموقلا فاتخم نيب ةعزانتملا ةعراصتملا تاك ابتشالا هذه لك ىفو ٨ ناتسذاغفأو

 ةمالارمع ديدباا ىمالسالا ىدملاىلعو ى برعلا ضرأ قوف ،تايسذجلاو تاعزنلاو

 .. هلك ملاعلا ةطيرخ قوفو 7 ءاعمج ةيمالسالا

‘ تاميغرلا تاينمالا كات ق.ةحت ل۔بس ىفو ؛ لحا ملحلا اذه لجأ نهو



-. ٣٤٧ 

 ةقداصاا تاوعدلا كلت تناكو ؛ هدامآو حيراتلا داعبأ ذنم نامع ةلاسر تناك

 ىف لتبتلو 2 اهلعف ىلع ضحر ى اهيلإ وعدي ىناو « ىناديملا لمدلا اهبحاصي ىنا

 هتاكرحت لك ىف - نامع ناطلس ديعس نب سوباق ناضلسلا ةلالج اهبارع

 اضفرو . ةنطنطاو ةباعدلا نع ديعب ع هنال وقمو هلاعفأ لك ىفو ! هتا رصت و

 { ندماصا دانع ىف { هللا ههجول اصلاخ العو ! نال.ءإلاو ةبرمظل

 ممر ىلعو ث اونمآ نيذلا ه ءانمألا ءايفوالا ةزعو ى نيلضانملا رارصإو

 ؛ حرصو ى لعفو ى لاق ام اريثكو هتلالج لوقب اذه ىفو ، « نولكوتي

 : ىوتحملاو نومضملا تاذ ىفو « ىندملا اذه لوح ، رعو ، لضان و ، كرحتو

 ورا وبنهني رشعلاو ثلاثلا حابص نامع رأ تيلوت نأ موي اصيرح تنك دقل »

 دكؤأ نأو ءىجراخلاملاعلاب لاصتالا ۔_ةنطلساا عم ديعأ نأ ىلع ٦٧٣ ماع

 ثدحتنام دنع نو 2 حاجنا لكاذه ىف انحجن دقل ٨ هتنا دمح و « ىي رحلا ان ءاهتنا

 , اهدحو ةريزجلا ىلع انثيدح رصقن ال اننإف : ةيب ردلا تاقالحلا معد ةرو رض نع

 ىبرعلا نواعتلاب نمؤن اتنإ . جيلخلا:ىلإ طيحملا نم . ةيبرعلا لودلا عبمج ىنعن امنإ

 ءانتدايمرس( الىذلا ! ىلودلا نرادتلاب ن.ؤن هسفن تقولا فو ى هروص عسوأ ىف

 ةضيرعلاةلسملا ةمالاب ۔نا2إلازك۔ نامإلا نهؤن و ،انتيتاذو انلالقتسانم لاني وآ

 ةبورعلا تفالتول _ أمئاد وعدأو ! ىنمتأو { تينمت مك و _ اذبح ايو...ةقي رحلا

 ىف اعم راسو {دحاو ىجيتارتسا زكرم ىفو ، دحوم لمع عقوم ىف مالسإلا عم

 « بردلادعسل نذإ ... دعاو دصاق قيرط ىفو ؛ دحاو برد ىلع ‘ دحا و بكوم

 ىقالتلا اذه لكب اهعيج ةايحلا تدعسو ! هلك ملادلا دعسو « نوملسملا دعسو

 . ةيجيتارتسالاو لمعلا ىف دح وتلاو

 مكروسكو مكرافصأ نم اونوك ، نودملا اهأ ايو 2 برعلا اهي أ ايف
 فلالانمو ، ةمخض ةفحاز اد وشح مكةارشعو مكداحأ نهر 0 ةححص اماقرأ

 ريخأ اونكهتت ىنح « ةيمالسإ برعلا ةلتكلا ه ملهو ىب رع نويلم ةئامعبسلا و

قيز؟ نمو « ني,مظعلا نيتلتكلا 2 صقم ىعارذ ه خسف نم ةيامنلا ىفو



_ ٣٤٨ 

 كر وا و. .ةن رحاطىقش م ٠ نيلمركلاو ٤ تايجولويديآلا .ةشامك ىكف» كفنمو

 ىلع لمعتا ة۔.ه اا ،ةسرثلا ١ ماكحإ و. هريصم و هرادقأمعالتب او . مل ادلاسارتف

 ىمالسالاو ىيرعلا نيملاعلا ىلع ايسالو { هلع _ امتياصو ضرفو _ اهتضبق ..

 مك رصني .ةدحاوس وقنع اعيمج اوهرا .. نودملا اجأ ايو ؛ برعلااجأ اي

 هللا نإ ه ٠ ..مكعم هللا نكم هللاعم اون وك و .كت ايمرب وصي و .كاطخ ددسو 'هللا

 ءانلسر رصننل انإ» .. :لوقي ذإ هللا قدصو ... 2نونسحممهزيذلاو 0 اوقتانيذلاعم

 مم اقلا مكراعش نكلو ... « داهشالا موقي مويو ث ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلاو

 .2نينسحماعمل هللا نإ و { انلبيس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو » :ىلاعتهتنا لوقممئادلا

 ءاهةفلامامإ و نيثدحملا خيشءديذ نب اجد مداقلا ؤل ؤ ىف هتا ةئيشمب ءاقللا ىلإ و

 هيلعو ،دصقلا ءارو نه هتناو .. .ةيبرعلا ةيروطاربمالاو ... نامع ه ةلسلس ربع

 ‘ ىلوملا معن وو ... داشرااو نوهدلا هنمو .[ دادساا و قيفوتلا هدو .« دامتعالا

 . ريصنلا مهن و

 فاؤاا فاؤملا نا ونع

 هبر دبع ظف احلا دبع ديسلا ة.؛ رعلا رصم ةيروهمج

 رهزألا ءالع نه ةلجد عراش 1

 ١٢٣ ةقش باهش عراش نه عرفتملا

 ةزبجلا _ نيسدنهملا ةنيدم

٧١٧٦٣٧ مقر نوفيلت



 سرهفلا

 لوالا بابلا
 خيراتلا ناضحا نيب نامع

 هن وع و هتنا ةثدشع

 ة۔؛ رلا ةرزجلا و نامع

 ضرالا ىف هتا ةرآ

 ةلحرو ٠ طوش

 ةطيرخلاو ..ناسنإلا

 ةرزجلا ىسرك

 خانمو .. ةمفارج

 ممقلا العأ ىف اهدم

 موجنلا تاراءع

 نايدولا عم راوشم

 هب راغو ريعلا مانس

 ! ةيآ نم اهلاي

 قرشلا زيلهد

 ةثيدحلا اهتعبط ىف

 مث و و م ةث ,,و .. ةضي

 ةحفصلا
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 عوضولا ةحفصلا

 ١ عمطلا ناك انه نهو

 بناجالا ىنح

 ىقيقحلا اهلكش ىف
 . ؟ اهنولمجي مل
 , عقاولار .. خيراتلا

 قيقحت و .. ق.ةدت

 روهدلا قامعأ نم

 ١ خيراتلا ةلامع م

 / داهتجالاو صنلا نبب

 " دتولا و .. ةلا

 ايقيرفأ قرش ىف نامع

 , ةدحاو اتناك

 . لاغداو .. شارحا : ٧٦

 . ةرورع و .. نيد

 ١ ةريسه ىف نا :ا

 ة ذت اسأو داور

 ٨٢ لطيااو . ةروطسالا

 , ةهجاومو .. ةهباجم

 ٠ مهف نب كلاه عم
 قرطلا مم تقرفت

قوشو .. نينح ٨٧



_ ١ ٥ ٣ _ 

 ةحصلا عو توملا

 ٨٨ ةياور ىفو

 ٩٠ ةكرعملا تجاهو

 ٩١ هللا ما لطب

 ٩٢ تاراصتنالا تدرغزو

 ١ ! تالوطب نءاهلاب
 ٩٥ كلسر ىلع .. الهم

 ٩٥ تاميه.. نكلو

 /'٩١ رودت ةن وحا!تلاو

 ٩٨ ةدج ر ريغ ىلإ

 ٩٨ رامسلا ثيداحأ

 ٩٩ ىدنلجلا لآ ىلإ مهف لآ نم

 ١٠١ ابصغ ةنيفس لك ذخأي

 ١٠٢ ؟ كلاه لتة فيك امأ

 ١٠٢ ! تناك ام اتيل ةراسخ

 ٠٥\ ؟ قا.عالا ىف ءىش ىقب لهو

 ىناثلا بابلا
 ؟ نامع مالسالا لخد فيك

 ١١١ روناا قرشأو

 ١١٢ لوسرلا نيب و ىدب

 ١١٤ ةوبنلا قوطنم ىف نامع

١١٥ هللا ل وسر دمحم نم



_ ٣٥٢ 

 عوضوا ١

 قيرطلا ىلع .. ادم

 ىدنلجلاو .. ورمع نيب
 ؟ دي رت ءىش ىأ

 ؟ لقره ملع لهو

 كتجاحب ملكت

 ةاعدو .. كولم

 ىدو تاصاهر)

 ثباخالا نبا اي تبذك

 تاءوبن و ..تاحومط

 ضكر خيراتلا لعج و

 نامع لهأ رشاعم

 ةرخصل اب ةرخصلا برغي

 رك ب ىأ نم

 لطت نأ لبق اهسأر عطن]
 ةضقااو .. رمع

 باجعتساو .. بارغتسا

 دزالا نم اعيمج

 ناكم لك ىف

 نونفلا رئاس عم اضيأو

 مالسإلاو ةيلهاجلا ىف

 نوللا تيبأ

 ريح ءانبأ اي

 ةحفصلا
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 ١٢١

 قا

 ١٢٤

 ١٣٧
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 ١٣٠

 ١٢٣٢

 ١٣٤
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١٣٨ 
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١٤٢ 

١٤٣ 

١٤٥ 

١٤٧ 

١٤٨ 
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 ع وضوملا

 كت دهز مث ىنتبجعأ

 انع كدالب تدعب
 نزي ىذ نياو ىرسك نبب

 هكلم لذ و رامحلا لذ

 نودفاوتي ةقلامعلاو

 ًأضيا ممنمو

 اولاف .. اوةشع
 ؟ اذامو .. ةحب ايت

 ىملسو .. اجأ نيب

 نزام موق مب ]

 باحصالا نم .. اضيأو

 ؟ ريخ ىلإ مكلدأ له

 بامحلا راشأ اذج

 ردب موي ىلع ان ارغأ

 نيعبسااو .. رشع ىئالاو .. ةتسلا دحأ

 مالغ اي كنذأ تفو

 اضيأ ى:شحو هلتق

 ؟ طرق نيا مأ ناطيش
 ةنم احناا

 هوجولا تحلفأ

 ىلع اهمتك أ

 الامج ه_ك ا مهللا

 ةحغصاا
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 عوضولا

 ةينالا دوعسلا ممنهو

 تالضاف تايباحصو

 برعلا ةرعاش
 ىذه لثمك ءادنلا ناك واف

 ثلاثلا بابلا

 ةيجانلا ةقرفلاو ٠٠ ةيضابالا

 ؟ دمع دوب ردغأ

 ! هاتلي واو .. ةرماؤم

 هتنا 4+ ول ةصلاخ

 ةيغابلا ةئفلا كاتقت

 ؟ رزرلا عمقي نم ىلع

 ؟ ءاقطلا نبا عم كب فيك

 طقف و ايندلا همه

 اهولعف ام ممتيا

 ! ةقرفن ىأو ةقرفت

 ! هللا هل

 ناماهالاو ورمعو ىسروه وبأ

 جراوخلا أدب انه نم

 رمآلا هتن

 ! هللا ممأو مولظم

 ١ ر ٣ غ و قل ١ و َ ء

 ةحفصلا

 آ
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٢٢٨ 

٢٣٠
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 عوضولا

 ةنس'او ةماةتسالا لهأ

 بهذملل ىلوالا ةاونلا

 ىقناا مالسإلا

 رامضم ىف .. اعم

 ردةتو .. ةداهش

 ؟ اهرود ةيضابالا تأدب فيك امأ

 ةمج اناا ةقرفلا

 ةيضاهالاو ىمظعلا ةناءالا

 ؟ ةيضابالا لبق ناك اذام

 ضارمأو .. ضامحأ

 ال .. اهولاق

 هما نم مدقأ

 ملاعلا ىوتسم ىلع

 ..بهاذملا مأ

 مازفالا نيب قالمع

 دعوم ىلع اناك

 ضابأ نب هتنا دع

 قيرطااو .. تاماقملا

 !ةلاسر نم اهلاي

 .. اذكهر

 ىلر لإ رج اهم ىنإ

 رئاثلا باطخلا

 ةحغصاا

 ٢٣٢

 ٣٥

 ٢٣٧

 ٢٣٨

 ٢٤٠

 ٢٤٤

 ٢٨٦

 ٧!٢

 ٢٤٨

 ه

 ٢00

 ٢٥٦

 ٢٥٧

 ٢٥٩

 ٢٦١

 ٢٦٢

 ٢٦٢

 ٢٦٨

 ٢٧٠

 ٢٧٦

٢٧٧ 

٢٨٤



_ ٣٥٦ 

 ةحفصلا عوض و ١
 ٢٩٧ ضاف ىذلا عبنلا

 ٢٢٨ نامع لهأ عم

 ٢٩٩ ؟ اولقن نه نع

 ٣٠٢ ضعب نه امضعب ةيرذ
 ٣٠٤ .. امومعو

 ٢٠٤ ة٨2أو .. ةمامإ

 ٢١٢ ليثم اهل سيل
 ٣١٦ ءابرغلل ىوط

 ٣١٨ هللا ىنشاعأ ن
 3 قب اا بصق اوزرحأ
 ٣٢١ ءارعشلاو ءابطخلا مهنمو
 ٢٢٢ نوثدحعو ءامةف .. اضيأو

 ٢٢٤ ضورحالا لع ىح

 ٣٢٥ برعلا مايأو لماكلا بحاص
 ٣٢٧ .. نامع ىه كات

 ٢٣١ ة_جاخ

 ٢٤٩ سرغلا

٣٥٧ فل ؤملل



 فلؤللا

 نآرقلا صصق ىف ثوحع _ ١

 نآرقلا ىف ةينوكلا تايآلا _ ٢

 . هتيناسلإ ىف مالسإلا عم _ ٣

 . ةايحلاو .. مالسإلا _ ؛

 مالسالاو .٠ ةحيحصلا ةيطارقميدلا _ ه

 مالسالا ىف ةيعامتجالا ةروثلا _ ٦

 مالسالا ىف داهجلا ةفسلف _ ٧

 ثيدحلاو نآرق" نم ةيمالسالا ةدحولا _ ٨

 قرطلا قرتفم ىلع نوملسملا - ٩

 ةيرشبلا بهاذملا سالفإ _ ٠

 ةدحلملا تامجولويد.الا _- ١

 ديل ولا نب دلاخ نافلا لطبلا _- ٢

 راوثو ةروث ٢-

 رجفلا علطم ١٤-_

 ةماقا موي دهاشم نم -ه

 ؟؟ ماهفتسا تامالع_٦

 ؟ ىحلا دعب اذام ٧

 خماودلا ءالؤه عم_٨

 ة.عويشاا ةمجاوم ىف مالسالا -1

عانق نود ةيعويشلا ٠



- ٣٥٨ 

 ٢١ _ مالسإلا ىف ةيداصتقالا ةسايسلا

 ٢ ةلماعمو كولس نيدلا

 ٢ مالسإلا نيزاوم ىف ةأرملا

 ؛٢ _ تانايدلا راجتو ةدقعلا ةرسا

 ٢٨ - قيرطلا ىلع تامالع

 ٦ نوملسملا اهبأ !

 ٧_إنه ميرك نآرقل

 ٨ _ مامالا ىلإ ةوطخ ىجيلخلا نواعتلا

 ٩ ةثلاثلا ةوقلاو ... نوملسملا

 ٠ مالسالا ىلإ هقيرط ىف ملاعلا

 ١_الاباضية كولسو بهذم

 اءزج نيثالث ىف ميركلا نآرقلا ريسفت ىلع ءاوضأ_٢٢

 ٢٣٢٣ _ .ةيبرعلاةير وطاربمالاو .. ناح , ةلسلس نم .. ديز نبإ راج .

 عمطلا تحت

 ٣٤ برعلا ةمأ اي ...

عبطلا تحت ٠.٠. سانلا نم تايعون _ ٢٥



 بقر

 اهقفلا مامإو نيث 9 : "دحملا .ش

 « لي ز نب رباب | <

 ٠ ٠ ا ١ 4 4 ١ , 4
 ] امع 1 ٥ ٤

 ا رمص - ٠... و ١ ال ١ ر ر ( ل

- ) - ١ ١ : 

كيلإ قير وا ,طلا ف هنإ



 عاديالا مقر ١٠ ١/,٨٦

٥٦٢٢٧٢٧٦ : ت ةيطولاب ةثيدحلا ناولألا ةمبطمب عبط




