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محرلاننمجرلاهللامسب

ةمدشفقم

هبلقهلملسملاءىراقلاحتفينأدوأيذلاباتكلااذهِءارو

يذلاقيمعلادولااذهاملاوقألعلةيعوضومیرخأوةيتاذعفاود

زعأسيلف6اودجوايحواوناکانيأناميألاةوخاليحناوجال«

یوقتوربونواعتطابرهللايفخابينطبرتهللةصلاخةبحمنميلع
دودحلااهنجست.yyةينأحلاصموُهيويندةعفنمطابرسیلو

ءاقنااهتوذجتبكيالو‹«يرطقوأيوهجزيحدنعةيميلقالا

قامعأيفاهتظقيايتلاطابحالاوملألارعاشميهفاهيناثامأ
يفبازيميداوةقطنماهمتدهشيتلاةملألاثداوحلاكلتيسفن

ةرارفلاثداوح«¡وووةيادرغثداوح)ةريخألانينسلاهذه
كسمأيتلاةعحفملاثداوحلاهده)1990نایربٹداوح189¢

ةوخالاقاسفرومألامامزبزحتلاو۽بصعتلاو«لهجلااهيف
‹مدلالالحتساىلإفارطألادحابىدأامعراصتلاىلانيملسللا

بصعتلايمعيفيكةملولافورظلاكلتيفينيعبتيأردقل

تامرحلاىلعيدعتلاىلإلهجلاعفديفيكورئاصبلاوراصبألا

وأةيفئاطوأةيقرعةعزنلةباجتساالإءيشلال«راهنلاحضويف

۷



فينحلااننيداناهنيتلاناطيشلاعزاوننمكلذىلإامو«ةيبهذم

.اهاضرقفوفرصتنو«اهاوملداقنننأ

ةيكلاملانايعأىلإبوسنمنايبيفهتأرقامملألادشأينادقلو

نايبلاكلذيفتسسحتدقف*(ابذكنإواقدصنإ)نايربةنيدمب
سوفنلاضعبقامعأيفةبسرتمفلختلاوطاطحنالاروصعناردا

.اهتواشغليزينأيمالسإلانيدلاعطتسيميتلاةضيرملا

يفنحنولقاعهقدصيداكيالو«ًاقحءرلالهذييذلانإف
يعولاىوتسمردحنينأاهاحضوةيمالسالاةوحصلاةروف

لمحسوفنلاضعبلحيبتيتلاةكردلاهذهىلإينطولاوينيدلا

ياف«هّللاليبسيفداهجلا»راعشتحتملسمخاهجويفحالسلا

بنو«ءايربألالتقبهللايضرييذلااذهداهج
الاوتابىتحنيملسملانحطتيتلاهذهةنحمةّيأو«مهتاكلتممو

؟اهدصاقموتاراعشلانيبواهيناعموظافلألانيبنوقرفي

نيبو«ةيالولايفوأةيّدلبلايفدعقمنيبيواسننأنكهيأ

؟ةملسمسفنلةدحاومدةرطق

رفاكلارفاسلاوحنلااذهىلعفّرصتملانأهيفكشالامو

ةوخانونمؤملاامنإلللوقيثيحميركلاهباتكيفهللاةوعدداضي

.نورتمكلعلهللااوقتاو‹مكيوخانيباوحلصاف
داعبأيفتركفتو«عومدلالالخنمكلذلكىلإترظندقل

لبقنمكردألكتكردأينأل«بلقلاالمتةرسحلاونتفلاكلت

(1990).476.749:ناددعلا(ةيرئازجلا)ةدحولاةلجمرظنب(*)

۸



٤فينحلااننيدملاعتنعنوديعب نيملسملانن دحيأىل

انيدیابهفرتقناموءاسمحابصانتاولصيفهولتنامنیبنوضقانتم

.هدعبوكلذلبق

ةمألاهيفتحبصأدحىلإلبقنمنقيتنأم5تنقیتو

ءاوهألااهبحواطتتفصاعلاحيرلابهميفةشيرلاكةيمالسالا
انيمياهددبتلايندلاتاوهشاهبدبتستوةيجراخلاوةيلخادلا

.اراسيو

اممازجتيالِءزجبازيميداويفثدحيوأثدحيذلانإ

ءزجوهلب۽نادوسلاورصموأناريإونانبليفثدحيوأثدح
.جيلخلاوقارعلايفثدحيامعًازجتيال

ةوحصلاراطإيفيمالسالاملاعلاتالوحتيفرظانلانإ

حالصابالإاهرامنيتؤتنلةوحصلانأبكرديةريخألاةيمالسالا
يمالسالاعمتجملااذهنونوكينيذلانيملسملانيبنيبلاتاذ

املشفلاوةبيخلاهتياهنيراضحعورشملكوضيرعلامطالتللا
هتياغلصينلو«هدارفأنيبةبحلاودولاوعاستلاىلعهسسأنبيم

نيبلماكلاريدقتلاولدابتلامارتحالابهتاوطخوهقيرطلدهميملنإ

يمالسإعمتجمءانبوهوادحاوفدحلامادام«هبازحأوهفئاوط

.ديحوتلاةيارلظيفروطتم

انهرخاىلإنيحنمهيسامدهشنيذلاريرملاعقاولالعلو
روصقل‹معالابلغالايفةينيدوةيسايسبابسأىلإدوعيكانهو

نييمالسالاباتكلادحألعجامكلذونيمعزتملاوةساسلاىدلرظن

نوحلصملاهبلغشينأيغبتييذلالاوسلانإ»قحلاهلولوقي

زئاكرنوكتلةينيدلامقلافظوتنأنكميفيك:وهنوصلخنلاو

س۹



سيركتىلإاًببسحبصتنأال«ررحتلاو«ةضبنلاومدقتلل

نوملسملاعراصتينأضوعهنإفرقهقتلاو«رجحتلاو«فلختلا
ىلامهتاوقاوهجوينأمهبىلوألاناكيبزحوأيبهذمعفادب

ةكرعملانإف.منومهتمأومهنيدودعكرتشملامهودع

نوكتالايغبنيهكردنملمكلذانكردأ«انيبأمأانئشةيقيقحلا

رفکنيبيراضحعارصيهااو‹ابازحاوبهاذمنيملسملانيب
لالحلاةراضحنيبيةرطيسلاوةدايسلاىلعمومحمسفانتو‹ناميإو

الخادمالسالاءادعالواحنِإوىتح‹بيلصلاةراضحو

اوذختانأو«عباطلااذهريغبعارصلااذهاوُعّبْطَينأًاجراخو
كرديملنإف.ىرخأةيداصتقاوةيسايسةّيكيتكتبيلاسأ

يفنولازياممهنإفهايافخاونطبتسيملوعقاولااذهنوملسللا

مهودعنعنيلفاغتمضعبلامهضعبدضةكاتفلامهتحلساهيجوت

ةرجفلاماکحلابلۇيو‹مهيديأيفحالسلاسدييذلايماسألا

اولذخيو‹ةيبدألاوةيدالاتاورثلاعبانميفاومكحتيل«مهیلع

.ةيحورلاوةيداصتقالامهاوق

اوهجويلقفانمقلمتو«بذاكدويفنيملسمللنوُمستييمهن]
انهوجواوفرصيلوءارمحلاةحاسلاو«ضيبألاتيبلالبقانهوجو
هذهنملدأسيلو«نيتلبقلاىلوأو«ءارضخلاةبقلاو«ةبعكلانع

ةريزحلاءامسيفسمشحوضوةحضاوتلتيتلاةرماؤملا

امفوحخأنإو(جيلخلاةمزأ)مويلاهيلعنوقلطياميف‹ةيبرعلا

امنإ»ةمادنوةرسحيفددرننحنويقيقحلاانودعىلإنطفنننأهفاخت

ةحاسيفتومتةدحاوةملسماسفتنإف«ضييألاروثلالكأمويتلكأ

وُةيادرغتاحاويئوُ‹ةريزجلالامريئو‹ىصقألادجسللا

سا١



.مهعيمجنيملسمللىمظعةراسخيهل.لينلاءىطاشىلع

عارسإلاىلإينعفد.ًايوقًازفاحاذإريرملاعقاولااذهناكدقل
عمجلاودادعالاىوسدهجهيفيلسيليذلاباتكلااذهزاجيإب

ةذاشلاراكفألاضعبحيحصتيفمهسُينألمآلينإو«بيترتلاو
نإو.كانهوانهبتكلاوأفحصلااهبانعلاطتتعتفاميتلا

تاماهتايهوأ.يمالسالاخيراتلاءىداببحضافلهجاهبلغأ

.ةيلهاجةوزنلوأيويندضرغلةلطاب
امودصيرحينٍإفيضابإلابهذملابنيبهذمتملادحأينوكلو

.اهئطخواهمباوص‹اهدسافواهحيحصتاباتكلاكلتةعباتمىلع

قحيفةلطابلامعازملارشنيفربكألاببسلانأيلنيبتدقو
لاثمانمىمادقلاةيمالسالاقرفلاباتكمهامنإ(ةيضابإلا)

ملسيمليرعشالاىتحو.مزحنباو‹يناتسرهشلاويدادغبلا
.كلذضعبنم

ريغنمنيبصعتملاءاهقفلاضعبدجنكعاوأبناجىلإو
نمءاهقفلاضعبدعاسدف«مهسفنأةيضابالانموُةيضابالا

اموةيمالسالاةمألاعقاونعنيلهاذلارصاقلارظنلاباحصأ

ضعبِءاروقايسنالانعرظندعبوثيرتنماهلكاشممہیعدتست

الوصأتسيلوعورفاہنأللابتاذبتسیليتلاةيهقفلاتافالخلا

اذهلوصفلالخنمهسفنبميركلاءىراقلااميلعفقيس

.باتكلا

مويلانيفرطتملاةاعدلاضعببسمألابءاهقفلاكعلوأهبشأامو

اوؤاسأفةجاذسورورغكلذىلإمهعفديزيانمربانلانوذختينيذلا

س١١



نعاوتفاو«اعنصنونسحيمهنأنونظيثيحنمةمألاهذهلإ
اورشحو.ةقفلالوصأونيدلالوصأنيباوزيمبالمهولهج
يمهوفيسلادحكةقيقدةيخيراتتايئزجواياضقيفمهفونأ

ةمئالاباوسأتينأمهبلوألاناكو«اهنعبيقتلاواهتراثإنعةينغ

رهطنلفانيديأاهنمهللارهطءامدكلت»مهعرولاقنيذلانيدتهللا

ةيالامهظعويفاورضحتسينأمهبردجألياناكو«انتنسلأاهنم

تبستکااماہیلعوتبسکاماف‹تلخدقةماكلتل

دعبوةمكحلانمناكو4نولمعياوناكامعنولأستالو

رواحتلابتاتشلاعمجوءلمشلامضىلإاوعراسينأرظنلا
ءاملعلانمةصاخلاسلامىلإكلذلكعفرويملعلا
نيئدتبملاوةماعلاطاسوأىلإفالخلااياضقباولزنيالو٠«نيصصخللا

ةلاصأيفةدحاوةظحلباترنانلعجيالملوملاعقاولااذهنأىلع
لطابلاهيتأيالباعككلذيفمكحيذلانألاهتيريخوةمألاهذه

ضعبكولسنأوديمحميكحنمليزنتهفلخنمالوةيدينيبنم
امهمةيماسلامالسالاءىدابميفانككشينأنكميالنيملسلملا
نماوساييالأنيملسملاىلعنأو«يساقمهضعبكولسناک

لئاسولالكبتاعارصلاوتافالخلازوابتونيبلاتاذحالصإ

اذهيفلمعلانأوةيعامجلاوةيدرفلا«ةيبدألاوةيداملاةنكمللا
تايوتسملاعيمجىلعالصاوتمالمعنكيمامحجنينلددصلا

ىلإعسوتتهتالاحمنإو«نيوعدموةاعد«نيموكحوًاماكحةيمالسإلا
.ةيعاتجالاو.‹ةيداصتقالاو.ةيفاقثلاو‹ةيسايسلانيدايلالك

.ةينيداللابازحالاناضحأيفءامترالاىلإانبابشعفديالنأو(2)

س۱۲



ةيجيتارتسانوكينأيغبنيلاجملااذهيفيمالسالالمعلانإ

يفمهعمروطتتوسرادملايفةيمالسالاةعشانلانمًادبتةعساو

ةيئرملامالعألاتالايلكلمشتلعسوتتو‹تاعماجلاوتايوناثلا

..ويديفلاتيساكلا..اهقرطىتشبواهلئاسولكبةعومسلملاو

.كلذريغو..بيجلاباتك..روصلا
ءاملعرودنإو‹نيقداصلانيملسملالكاذهيفنواعتيو

ةقيقحلانأل‹هقفيملنإمهريغنعةيلووسملقيالةيضابإلا
تتبثأدقف‹هتاهدروةفرغبىردأرادلابرو.اهباحصأاهفشكي

:تيبيللا)رمعميحييلعخيشلاموحرملااهبماقيتلاةبرجتلا

رداصمةميقلاهبتكلازتامذإ.اهرانتمدقو‹اهحاجن(0

ضعبةناعإيفلضفلاالناكدقو‹نيفصنملانيثحابللةيساسأ

.برغلاوقرشلاتاعماجيفةيعوضوملاةيميداكالاثوحبلا

.ماهفألاترانأوماهوألاتددبو
ةيادبذنمرمعميحييلعخيشلااهكلسيتلاةقيرطلانإ

خيراتلابكوميفةيضابألا:يهوةميقلاهبتكبتاينيعبسلا

‹ةملسمةرسأرمس«ةيمالسالاقرفلانيبةيضابإلا«هئازجأب

لاميفتحتفبتكلاهذه..!!نخديوقلحيهنكلوملسم

ةمهوتمتناكيتلاةقشلاتبّرقواعساوابابيمالسالافراعتلا

تددبو.ىرخالاةيمالسالابهاذملانممهريغوةيضابألانب

رثأانسملدقو.مهبةقلاعتناكيتلاةئطاخلاتامولعملانماريثك

‹هقفلابةينعملاةرصاعملاتافلؤملانمريثكيفايلمعكلذ

.خيراتلاوةديقعلاو

هصالخاورمعميحييلعخيشلادوهجنأيفكشنمامو
.هيلعهرجۇينأهللالأسنيذلاحاجنلااذهلكءاروناكهناميإو

س١۱۳



ضرُأنماوناكانيأنيملسللاهناوخابحبانوتفمخيشلاناكدقف

ةنالغلاهئدابمًاقبطم.محارتلاونماضتلاىلإاموداعاد«مالسالا

.فارتعالا‹فراعتلا«ةفرعملا:يهوةفورعملا

برغملايفرمعميحييلعخيشلادوهجيهكلتتناكاذإو

ةريخلااهرامثيتوتتعتفامىرخأةميظعادوهجنإف«يمالسالا

دمحنبدمحأخيشلاصالخإلضفبجيلخلاويمالسالاقرشملايف

تاونسذنمخيشلابأددقف«نامُعةنطلسلماعلايتفلايليلخلا

‹تافلۇلابو‹تارضاحلابو‹سوردلابهاجتالااذهيفلمعلاىلع

ناكدقو.ةعاذملاثيداحألاو‹ويديفلاو«تيساكلاقيرطنع

يمالسالاهقفلاةودندقعىلإروكشلملاهيسهلامعأزريأنم

لوأةودنلاكلتتناكدقف‹1988ةنسليربأيفطقسمبةدقعنللا
فيرعتلاو٠ةيمالسالابهاذملانيببيرقتلايفةتياثةيناديمةوطخ

يرهتلانعأاديعب«ةيمالسالاةراضحلايفهرودويضابالاهقفلاب
نيذلانألفرطتلاوبصعتلانعىأانميفو«ءاوضألاو
ملعلابملدهشينوصصختممالعأءاملعةودنلاكلتاورضح

..يمالسالاملاعلاءاحنُألكنماودفو‹صالخالاوناميالاو

لإمييديادمو«نيملسللامهناوخاناضتحاىلإقوشلامهودحب

.ىوقتلاوربلاىلعنواعتلا

ثوحبنماهيفيقلأامبناجىلإةودنلا.كلتانلتحفدقو

راوحلاءاوه.اهنمقشنتسنةعساوةذفان يمالسألاهقفلانعةماه

بباحتلاوفراعتللًاريثوًايوخأاشارفتطسبو«ءيداملايملعلا
تركذاذإو.يمالسالاملاعلايفنماضتلاةيارعفرلجأنم
وههاسننالايغبنييذلانإف‹ليبسلاهذهيفةيضابإلاءاملعدوهج

(1973ت)‹ناظفيلايِخيشلالاثمأنمءاملعلانمداورلادوهج

ا١٤



‹19865ت)يلکبنمحرلادبعخيشلاو(1981تلضويبخيشلاو

ءالۇهسأرعو‹مهريغو(1981ت)زوبدىلعدمحمخيشلاو

هيفنناكيذلا(عروووت)شيفطامهارباقاحساوبأخيشلا

ةكربواريخ1923ةنسيسنرفلارامعتسالالبقنمةرهاقلاىلإ

دومصةهجاولاهذهيفخيشلادمصدقف‹نيملسملاومالسالل

رشنواهجراخوةرهاقلابةيمالسالاتارمتولايفكراشف‹لاطبالا

ةمهاسممهاسو‹نييضابألاهقفلاوخيراتلابفرعتيتلاتافلوللا

‹اهضعبسيساتيفكراشو«ةيمالسالاةيريخلاتايعمجلايفهلاّعف

بتكلاححصمةيرصملابتكلاراديفةقداصةطبارمطبارو

ىدتنمو«ةيناثءاتفإرادربتعتبتكلارادو«يمالسالاثارتلا

ملاعلاءاحتُألكنمءابدألاونوركفملاوءاملعلاهاشغيًايقار
بهذمابفيرعتلاىلعخيشلالمعرادلاهذهنموءيمالسإلا

ةيمالسإلابهاذملاوقرفلابعساولاهملعلضفبددبويضابإلا

ىلإقداصنامإكلذلكيفهودحي.ليطابالاوماهوألانماريثك

.نيملسملاةملكديحوت

مويلاملسملاءيراقلايدينيبهعضنيذلاباتكلااذهنإ

راوحلاةبرجتءانغاىلإهلالخنمىعسنطيسبدهجالإوهام
.فالتئالاسيركتوفالخلاذبنو5٠فراعتلاو

تالاقمهيتفدنيبباتكلااذهمضينااندمعتدقفمثنمو

تاساردلايفنيصصختمنيقومرمباتكلةددعتماثوحبو

..هبرغنمويمالسالاقرشلانممهرايتخاانيخوت«ةيمالسالا

ىرخالابهاذملانمهريغبنيبهذتملاوأيضابرابهذملابنيبهذمتملانم

نعةيضابالاهررقيامىلعملسملاءيراقلاعلطينأىلعانماصرح

س١٠



يمالسالارکفلابرينتسياک٤بناجنممهسفنأبمہبھذم

‹لوصوألاوهقفلاو‹خراتلايفنيصصختملليعوضوللا

ىلعاًّضيأانصرحو«رخآبناجنمةيضابالاريغنم«ةراضحلاو

‹ةديقع:ةددعتملاةفرعملاتالابيفتالاقلاوثوحبلاعونتتنأ

ةيلاتلاثوحبلاىلعانرايتخاعقودقفانهنموةراضحو«اًهقفو

.ًايئابفلأابيترتاهباحصأءامسابسحاهانيتردقو
تيرئازج)شيفطأمهاربافقاحساوبخيشلا1

مقثحبوهو«جراوخلاوةيضابألانيبقرفلا»:(رومو

‹ةيخيراتلاو«ةيديقعلاقراوفلامهأخيشلاهيفحُضوُي

ضحديو‹جراوخلانعةيضابالازيتيتلاهيهقفلاو
ضعبايفتعقويتلاءاطخأالاضعبةعطاقلاججحلاب

ضعبيفثحبلااذهرشنقبسدقو.ةميدقلاتاباتكلا

ىلعانصرحو«ةيمالسالاقرفلاخيراتبةنيعلابتكلا
.باتكلاعوضومبةديطولاهتقالعلانههرشن

رود»:(يرصم):يودبزيزعلادبعمهارباروتكدلا
ثحبوهو«ةيمالسالاةراضحلاوهقفلايفةيضابإلاةسردلملا

يفصصختمليلجملاعلليلحتلاوةيعوضوملابمستيمق
هبكراشدقثحابلاذاتسالاناكو«نراقملاهقفلاةدام

ةنسنمليربأيفطقسمبةدقعنملايمالسالاهقفلاةودنيف

ىلإءاملعلارظنايفتفلةفصنمةساردوهو.8

ناديميفهريغنعيضابإلاركفلازيمتيتلااياضقلاضعب
ثحبلارشننملاننأىلإريشننأدبالويمالسإلاهقفلا

.هلوطلهلماكب
(بازیميئلفح»(يرئازج)هللادعسمساقلاوبروتكدلا3
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هللادعسروتكدلاايفلجستاعابطنالصألايفوهلاقملااذهو
يبازیملاعمتجملايفهظحالامحضوأفهرضحينيبأتلفحنعهتاظحالم

ةقالعلًارظنو.ميركلانآرقلاةغلىلعةريغو«ةلاصأو«نماضتنم
انههرشنانیأر«بازیميفةيضابالابهتاعابطناوروتكدلاتاظحالم

ةغللاةناكميهوةعاسلااياضقمهأنمةيضقهيفجلاعيهنأواصوصخ

رشننأقبسلاقملانأىلإةراشإلاردجتو..يبازيملاعمتجملايفةيبرعلا

.(ةيرئازجلا)بعشلاةديرجيف

لخدمتيرئازج):يلدملاقيفوتدمحأخيشلاس4
خيشلااهبكراشةميقةساردةيمتسرلاةلودلاةساردل
دقعنملارشعيداحلايمالسالاركفلاىقتلميفيندملا

هملقبخيشلاحلاعدقو.1975ةنسينالجراوةنيدمب

نوخرۇملااهيفعقويتلاءاطخالاعتمملاهبولسأوزيمتللا

نمكلذيفنيقلطنمةيمتسرلاةلودلاقحيفىمادقلا

يضابألابهذملايفسيلهنأحضوأويبهذمبصعت

يففلتخيالينسبهذمهنالكلذىلإمهوعديام

بهاذملانمهريغنعةيهقفلاوأةديقعلالوصأ
.ةيمالسالا

نييبازيملارشاعخرۇمةداهشيندملاقيفوتخيشلاةداهشو
.ءاخرلاوةدشلايفمهربخوبرقنعنييضابألا
بدأ(1و65تيرصم):بطقديسديهشلامامالا

فورعملابطقديسديهشلاضرعتسي«جورخلاةفسلفوجراوخلا
.ةتباثلاةينامالااهفقاوموةقرفلاهذهءارابديدشلاهباجعإب

حضويو.ابدألالخنماهدنعبناجلااذهسرديو

س۱۷



شيفطأخيشلامهنمفرعينيذلاةيضابإلارظنةهجو
جراوخلابمهقاحلإىلعرصينمنوضراعيثيح«مهاربإ
رشندقو.هذهمهرظنةهجويفمهقفاويو«زييمتنود
ارظنو.ةيرصملاباهشلاةديرجيفوموةنسلاقملا

باتكلااذهيفهرشنانببحأ«هتامولعمةميقوهتفارطل

.ةقيقحلاوقحلانعنوثحابلاهنمديفتسيىتح

ىلإةلاسر»(1و7#تيروس)لصيفيركشروتكدلا
هانعضوناونعاذه«نيملسلملامومنعضويبخيشلا

انکةرملوالرشنتةيخيراتةقيثودعت«ةميقةلاسرل

ىلإموحرملاروتكدلاانقفارنأذنمانقاروأنيباهبظفتحن

©(1969)ةنسةصاخةرايزيفبازيميداوو(ةرارفلا)

امعهتاعابطنالصيفيركشروتكدلااهيفلجسةلاسرلاو
.كساتلانماضتملايمالسالاعمتحجملااذهيفهدهاش

ابناجحلاعيوةيمالسالادالبلاىلعمقلاهذهممعتيفبغريو

.تاينيتسلارخاوأنمةلحرملاكلتيفنيملسملامومهنم

نبعيبرلامامإلادنسم»(يروس)يخوتتلانيدلازعخيشلا
حرشبعيبرلادنسماهبرّدصةميقةيملعةسارد(بیبح

نمةسارديهو(ينامعلا)يلاسلاديمحنبهللادبعخيشلا

یتحانهاهرشنننأانبغردقوهمولعوثيدحلايفصصختم
يتلاثيدحلابتكدحأةناكمىلعميركلاءيراقلاعلطي

وضعيخونتلاخيشلاو«تسلاحاحصلانعةيمهألقتال

فصتملاهعاريبلجسنأهلقبسقشمدبيملعلاسلجملا
هلهأوةماقتسالابهذملئاضفبهيونتلايفةقرشمتاحفص
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يضابلامهينملک»:غيزلابمهيمهتميفلاقىتح
اعيشاوناکو«مہنیداوقرفنمموهفلالضلاوغيزلاب
«.نيلاظلانمو

:(19و90تيرصم)هبردبعظفاحلادبعخيشلا—8

نعاهانلقنتاحفصيهو«كولسوبهذمةيضابالا»
نمظفاحلادبعخيشلاو‹هسفنناونعلااذهبمقلاهفلؤم

كاذهباتكيفانأرقدقو«نيقومرملاءالجألارهزألاءاملع
حرطلايفةأرجبزيمتدقو«هلبقنمدحألِةأرقنملافاصنا
يفودبيلهنإىتح«هريغدحألامهانيأراملقليلحتلاو

الثملوقينأك.ةيكزتلاوحدملايفاغلابمهراكفأضعب
نعاًبيرغالوايندلايفاًبيجعسيليضابإلابهذملاو»

‹اهوادتبجييتلاةحيحصلاةلمعلاوهامنإو«ةايحلا
عيمجاليفو«ءاحنالاىتشيفاهبلماعتلاو«اهلوانتو
انانيالةلمعهللانوعبيهو‹ءاوجالاوتاخانملا

الوسيلدتلاوأعضولااهوطيالوسيبلتلاوأفييزتلا

٠نيهجويفركتتلاالو‹نيبنيبلمعلااهقطنميفزوجي
‹ًازجتيالدحاواهدنعقحلاف«نيلبحلاىلعيشلملاالو

.«عزوتياللكو
ةناكم»:(1980تيبيل)رمعميحييلعخيشلاو

‹.ةيمالسالاقرفلانيبةيضابإلا
موسوملاقلاباتكلانمهانذخألصفنعةرابعوهو
اردصممويلادعيباتكوهو«ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا»

.230ص‹يليلخلادمحنيدمحأخيشللغمادلاقحلا:باتكنعالقتنر
.٩22«صكولسوبهذمةيضابأإلا‹«باتكنعالقن

س۱۹
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انههرشنانيأردقو.فصنملاثحابللهنعءانغالاماه

يفريدقلاصصختملاوهو خيشلاهيفصخليهنأل
اهربتعييتلااياضقلانماريثك يضابإلابهذملاةسارد

يفةيضابأإلا»(يسنوت)بوذجمازيزعلادبعذاتسالا

‹ةيعوضوملابمستامقلصفناونعوهو«ناديلا
ثداوحلاىلإرظنلايفقمعتلاثحبلاو‹فاصنالاو

عارصلا»موسوملاهباتكنمضهبحاصهرشن.ةيخيراتلا

هلصأو1975هنسسنوتبعبطدقو«ةيقيرفإبيبهذملا

ثحبلايفةءافكلاةجردلينلاهبحاصاهبمدقتةحورطأ

دقو.سنوتبنيدلالوصأوةعيرشلاةيلكنميملعلا
برغملابةيضابألاخيراتنمةرتفيطغيهنالانههانرشن

حضوأ٠بهاذملاوقرفلانيبداجلاعارصلابتفرع

٤«مهمكحةهازنومحلادتعاومهحاستاميفثحابلا

.مهئارآةّينسو

لوصألا»:(يلدرأرتافيلخدمحمضوعروتكدلا
يفزربمذاتسالمقثحبناونع«(ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلا

انببحا‹ةددعتمةيميداكأتاساردبحاصو.خيراتلا

هبحاصنألو.باتكلاعوضوبةديطولاهتقالعلهرشن

نأهلقبس.ةيخيراتلاتاساردلايفةقومرمةناكموذ

بناوجلاىتشيفةيضابإلانعةيليلحتًاثاحارشن
يفءيراقلاهفرعيالثحبلااذهنألمث.ةيراضحلا

اذهةّيمهألارظنونيترمنامعبهرشنقبسنإورئازجلا
.ًاضيأ«لقتسمبيتكلكشيفهجارخإانيأرثحبلا

ت



إلاله»(يلاغنس)ابحلاصجاحلانبرمعروتكدلا2
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ةسارد»هناونعباتكنعهانلقنلصفلااذهو«جراوخ

نعةرابعلصألايفباتكلاو«يضابإلاركفلايف
ىدحإىلإيلاغنسلاامبحاصابمدقتةيعماجةحورطا
1986ةنسيفنامعبباتكلاردصدقو.دنجلاتاعماج

مهليلقو.رئازجلاىلإانلصيملباتكلانأىلإارظنو
انيأرنيصصختملانيثحابلانمهيلعاوعلطأنيذلاكعلوأ

.ةيملعلاةدئافللاميمعتهنعلصفلااذهلقن

يف»:(1و73تيرئازجلا)يبننبكلامذاتسألا

ةروثلا»ةديرجبردصماهلاقمناونع«بازيمةفايض

ركفملااذهاهيفلجس1968ةنسيفةيرئازحجلا(ةيقيرفالا

يذلايبازيملاعمتجملاكلذنعهتاعابطنازرابلايمالسالا

یرغصةيمالساةراضحلاهجوهيفىارفبشكنعهار
لظوةيسنرفلاةغللابالصأردصلاقملانأعقاولاو

اليذلامركلاءيراقلاعالطايفانمةبغرو٠كلذك

نيقفومنوكننأنيجارهانبرع ةيسنرفلامهفهنكمي
.مكلذيف

و«ةيضابالاةءارب»(يرصم)يديوهيمهفذاتسألا

فورعملاثحابلااذهناميقنالاقم«مامألاىلإناتوطخ»
ةيمالسالاةوحصلاةريسمىلعهعالطابوةيمالسالاهتامامهاب

ةودنيفةلاعفةكراشمهلتناكدقو.يمالسالاملاعلاربع

امفلجسنالاقلاناذهو2نامعبيمالسالاهقفلا

ةودنلاكلتيفىرجاملوح«هتاحارتقاو«هتاعابطنا

ةبرجتلاهذهدعبيمالسالالبقتسملاقافاافرشتسم.ةماحلا
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ىلإةحوتفمةلاسر»:(يرئازج)رصاندمحمروتكدلا5
اههجوةحوتفمةلاسر«ةينيدلانوُوشلاريزوديسلا
قباسلايرئازجلاةينيدلانوُوشلاريزوديسلاىلإابحاص

بهذملاهيفلهاجتزفلتمثيدحرثإ(يقابمالعوب)
يفبهاذملانعٹدحتيوهو.‹اماتالهاجتيضابألا

.اڻيدحواميدقرئازجلا

ةراضحلايفةيضابألاةناكملحيضوتةحوتفملاةلاسرلايفو

ترشندقو.ةصاخبرئازجلاخيراتيفو«ةماعبةيمالسالا
رصنلالثمةيرئازجلاةفاحصلايفذئدنعةلاسرلا

‹ةيخيراتةقيثوكانهاهرشنديعنو.ءاوضأو«بعشلاو
ىلعًادعاسمباتكلااذهنوكينأوجرنانهىلإو
‹ةليوطًانورقتداسيتلاةئطاخلامهافلاضعبحيحصت
‹يبهذملابصعتلاوةقيْسُملاماكحألاةلازإىلعلمعيو
مدقتلاىلإمحلعقادالونيملسمللةزعالهنأبانماناميإ

راطإيفالإيبيلصلابرغلاتايدحتةهجاومويرلاو
‹نيتملاةوخأالانماضتلاو«ةيمالسأالاةدحولا

ناعفرتناتللاناتيساسألاناتماعدلاامهءاخألاوةدحولا

هتاعامجوهدارفأيفناعرزتوخاشلايمالسإلاءانبلااذه

عمتحميلكيفةدئاسلامقلاةيدمحملاقلا

عورشملااذهةبيغيو۽يراضحلاهعورشمنمءزجيه
ىلعمقلاءانبيفًامئاداللخمقوتننأدبال(لماكتملا)

.صاخاوماعلاىوتسلملا

.ةديقعلايفاتابثو.يأرلايفًادادسهللالأسن

رصاناصدمحم

۱۹/۱/۱۸س۲٢۲



غمادلافحلا

يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسل

نامعةنطلسلماعلايتفملا

قحلالهأ ةيضابإلانإتلقنإغلابأتسلو..

لوصأمهفيفمهتقيرطمستتو‹مهتديقعزاتمت ةماقتسالاو

:رومأةئالثبنيدلا

.عزتملاةمالس١

.بصعتللامدع٢

.ةنورملاےس۳

س۳٢۲





محلانمحرلاهللامسي

تافنيبهبدحوفنيدلاهدابعلىفطصايذلاهللدمحلا
دحاولاوههناحبس‹نيصلغخلابولقنيبهماظنبفلاو«نينمؤللا

هضرأيفالقلاخلا‹هئايربكيفىلاعتملاهتافصيفسدقتملاهتاذيف

هكردتال"ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيلهئامسو

قداصلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألا
بقعمال‹ديرياممكحيوءاشياملعفي‹ديعولاودعولايف
دمدمحأ‹هداعيميففالخإ]الو‹هتاملكلليدبتالوهمكحل

هدحوهللاالإهلإالنأدهشأو«هلامكبفرتعاوهلالجبنمآنم
هيلإومكحلاهلوةرخآلاوىلوألايفدمحلاهلتهلكيرشال

هلوسروهدبعًادمحمانيبنوانديسنأدهشأو“نوعجرت

تانيبلاقدصأبهلسرأ«هلسرنمهتوفصوهقلخنمهتربخو
هبمتأونيدلاهبلمكافتازجعملارهبأوتايآلارهظأو
اميلستملسوهللاىلصء«نينمّؤملاهدابعىلعةمعنلا

(11ةيا)ىروشلاةروس(1)

(301ةيآ)ماعنألاةروس(2)

(88ةيا)صصقلاةروس(3)



ىلإناسحإبمهيعباتىلعو٠نيعمجأهبحصوهلآىلعو«هيلع

:دعبامأ‹نيدلاموي

رشبلاتامسنمةمسسانلالاوحأيفنيابتلانإف

يفنيفلتخم«كرادملايفنيتوافتممهدجتكلذلف,ةدوهعملا

ددعتعجريكلذىلإو٠سيساحألايفنيسكاعتم٠براشملا

ةدحاولاةيضقلايفمهتاروصتنيابتو٠دحاولارمألايفمهبهاذم

€مهقلخكلذلو٠كيرمحرنمالإنيفلتخمنولازيالوإل
تقولارارمتساعمثبلتالفمهسوفنيفةيمحلالصأتتاماريثكو

يف٠ةمكحستمةخسارةديقعىلإلوحتتنأنمزلالماوعو

عزعزتتال٠ناهربلاوةجحلاىلعةبصعتسم٠نادجولاولقعلا

.عادلداقنتالو«كرحمل

مهنمغرفتستمالسلامهيلعنيلسرملاتاوعدتناككلذلو

كلذعملظتو٠ليوطلاتقولامهنمىرغتستو٠ديخجلادهجلا

یغصتال.اهامعيفةقراغاهيغيفةرداسسانلارثكأراكفأ

لب.ةعطاسلاتازجعملاىلعحتفتتالو٠ةعداصلاججحلاىلإ

ًامماصتدشأاوناك‹اروهظةزجعملاو‹نايبةجحلاتدادزإاملك

.قاقشلاودانعلايفلغوأوايماعتو

ىلعقاقشنالاواهنيباميفقارتفالابةمألكتيلتبادقو
يتلاةيدمحمةمأىتحةماكلذنمملستملواهن
٠اهيلعباتكلجألازنإو«اهيلإلوسرمظعأثعبمبتصتخ

(4)

س٢٦۲



ةبقاعاهلتنيبو.هيعاودوقارتفالانمريذحتاميأترذحو
ٰىلاعتلاق٠هبتصتخايذلاباتكلاتايامكحميفةئيسلا

الوهناحبسلاقو«»اوقرفتالوًاعيججهللالبحباومصتعاوإل

كئلوأوتانيبلامهءاجامدعبنماوفلتخاواوقرفتنيذلاكاونوكت
بهذتواولشفتفاوعزانتالولاقو«ميظعباذعمهل

نيذلامالسلاوةالصلالضفأهيلعهيبنللاقو)مكحير
كلذعماهنإف”«ءيشيفمهنمتسلاعيشاوناکومهنيداوقرف

نماهريغباصأيذلالاضعلاءادلااذهنمملستملهلک

لزنملااهباتكاهلظفحنأباهصتخاهناحبسهللانأريغ٠ممالا

قداصلاهدعولاقيقحتنيئوانملاليدبتونيثباعلافيرحتنم

ةفرعمنماهلنكمو.”نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحن

اهللعجو.مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسنمتباثلاحيحصلا

لاقثيحهلوسروهللاىلإماكتحالابعازنلاوقاقشلانماصلخم

نونمؤتمتنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيفمتعزانت

.”«اليوأتنسحأوريخكلذرخآلامويلاوهقاب

مهلتستفهباتكىلإعوجرلابالإهللاىلإماكتحالانوكيالو

٠.(103ةيآ)نارمعلاةروس(1)

.(105ةيا)نارمعلاةروس(2)

.(46ةيا)لافنألاةروس(3)

٠(159ةيآ)ماعنألاةروس(4)

٠.(9ةيا)رجحلاةروسا)
٠(59ةيا)ءاسنلاةروسا6)

— ۲۷



يصهلوسرىلإماكتحالاكلذكو٠©قحلاهبنابتسيوةقيقحلاهنم

.ةحيحصلاةتباثلاهتنسىلإعوجرلاالإينعيال

نمهيلإعزفننأبانرمأيذلاصلخملااذهدوجوعمو

٠لصأتسيملقاقشلاولزيملفالخلانإففالتخالاثراوك

ملو٠مهولانمالإدمتستملىتشتالوأتباتكلالووتدقن
ةفرعميفةددعتمفقاومسانللنأامك«ىوهلانملإمهلتست

يفومالسلاوةالصلالضفأهيلعهتنسنمهريغنمحيحصلا

اماشنانهنمو«٠عيمجلاقافتابةتباثلاةنسلادصاقمسفنةفرعم

.هعورفونيدلالوصأيفعازنوفالخنمةمالانيبرهارن

هاوسأو6ارثأهقمعأو6ارطخهحدفأو6اررضهمظعأنإو

موقتاهب٠مالسإلادعاوقاهنإف٠نيدلالوصأيفناكامةبقاع

ةناتمنوكتاهتوقنوكتامردقيو.هناينبداشياهيلعو.هناكرأ
فالخلايفحماستتامًاريثكةمالانإفكلذلجالو«هسفننيدلا
‹اهقاششدتسينكلو.ةعيرشلاعورفيفاهتائفنيبنوكييذلا

1

فئاوطنيبثدحيولحامردصماامو6قارتفالاوأيالتا

ماكحالابييارتلاو6باتلألابزىبانتلاومهتابسارتلانمةمألا

ىلعليوصتلايفطيرفتلاوطارقإلانيباهتادقتعميفاهداتتسا

.لقعلاوألقنلا

1
يذلاردصملاةدحوعمنيدلالوصايفعازتلااذهسیلو

۸٢۲—



فالتخاوكرادملانيابتلةجيتنلإةعزانتملالوقعلاهنملهتت

لاوقألريهامجلابصعتهلصؤيمث٠قرفلاةمئأدنعتاروصتلا

ةلدألاهلعوطتالصأاهمامإلوقةفئاطلكلعجتثيحبمهتمثأ
تعزوتف٠ةفلكتملاتاليوأتلانمهعرتختاملكبهلةفلاخملا

.”€نوحرفمهيدلامببزحلكًابازحأوًاعيشةمالا

-ةماقتسالاوقحلالهأ ةيضابإلانإتلقنإغلابأتسلو

نيدلالوصأمهفيفمهتقيرطمستتومهتديقعزاتمت
:روماق

ةحصىلعلالدتسالايفاوعمجمهنإف٠عزنملاةمالس]

اوبرضيملف٠لقعلاحيرصولقنلاحيحصنيبمهتادقتعم
عماهضراعتدرجمبطئاحلاضرعةحيحصلاصوصنلاب

ةسردملاباحصأنأشوهامكيأرلاىدابلقعلاتايضتقم
اممتثئأوحصأو٠سدقأوىمسألقعلااولعجنيذلاةيلقعلا

نيسحتلايفهيلعاولوعف٠لجوزعهللانعنويبنلاهبءاج

لقعلاةلعشاوئفطيملمهنأامك.مكخلاوليلعتلاو٠حيبقتلاو

داعبأفاشكتسايفهبنيدشرتسمريغظافلألارهاوظلنيرسأتسم

ةدبعنأشوهامك.اهيمارمقئاقحىلعصوضفلاو.اهيناعم
نوزواجتيالأهروشقلإصنلانمنوذخأيالنيذلاظافلألا

لب.هنومضمىلإهراظنودعتيالو٠.هرهوجىلإهلكش

لشقعلانماوذختاو٠.صوصتنلانم.ىقئولاىرعلاباوكسمتسا

.(53ةيا)نونمؤملاةروس(1)

س٢۲۹



ًاكارشةيوغللابيلاسألانمومهدصاقممهفىلعًاليلدميلسلا

دشارمنمكلذيفنوقلطنممهفورغالواهدراوشصانتقال

موقلوموقلهيفدجتمكف‹هسفننآرقلا

هيفدجتامكىلوألو«نوملعيموقلو
قوفامسنإووهف‹”€نولقعتمكلعلًايبرعًانآرقءانلزنأ

ناسللايبرعهنوكنعجرخيملمجعلاوبرغلاءاغلبةغالب
‹هدصاقمءالجتساوهتايامهفتبركذللهللاهرسيدقو5٠بولسألاو

.هدشارمماهلتساو

نعنومماصتيمهلعجيًابصعتمهتمئألبصعتلامدعل

دجنامك٠ةحيرصلالوقعلانعنوماعتيو٠ةحيحصلالوقنلا
هاندجوامعشبأنمو٠نيملكتملاوةهقفتملانمریکدنعكلذ

نيلالجلارریسفتىلعهتیشاحيفيواصلاةمالعلالوقكلذيف

ةباحصلالوققفاوولوةعبرألابهاذملاادعامدیلقتزوجيالو»

لاضةعبرألابهاذملانعجراخلاف.ةيآلاوحيحصلاثيدحلاو

باتكلارهاوظبذخألانألرفكللكلذءهادأامېرو.لضم

.)1(«رفكلالوصانمةنسلاو

ىلإةديقعوًاهقفقيضلاكلسملااذهةيضابالانيابدقف
1

اوعفرينأمهسفنألاوغوسيملو٠ةماللةيلومشلاةرظنلاحيسف

.(2ةيا)فسويةروس(1)

ءايحا.رادط0ص3جنيلالجلارستىلعييوءاصلاةيشح()

.ناتويبثارتلا



غلبامعرولاوملعلايفغلبنإومالسلاوةالصلالضفأ

نيدلالوصاباتکيفلوقيهللاهمحرنيملاسلانيدلارونمامأالا

؛؟“)هماظنرهوجنم
1

فرعيملاذإءرمللندال

ليصفتلاولامجالاةلاحيف

:لاقنأىلإ

هللاباتكبرظاتنتالو

هاوألاىفمطصملامالكالو

اريظنهللعجتالانعم

‹لوقيو

ءارمالوانسايفىلع

.۱10ط٢6صاجماظنلارهوج(2)

.22صقيباللاعجملا()
۰ت4

ت



مكحلانايبيفنعجرتو
ملعلالهأعامجإىلإهنع

هنوداميفو٠كيلإهمدقأاميفميركلاءىراقلايخأدجتسو

هتركذامةحصىلعةعطاقةلالدكلديامةيضابالانميريغ

لصألااذهنمنوئيرب«هللدمحلاو»ةماقتسالالهأنأنم٠كل

حرصاهيلعموقييتلاةدعاقلانوكينأبيواصلاهيضريذلا

يفاديحوسيليواصلانأهللاءاشنإدجتسامك‹مالساإلا

لديامكجهنلااذهسفنىلعىشمنمكانهف.ناديملااذه

ءانثأهللاءاشنإكلذدجتسو٠شاقنلايفهكلسمكلذىلع

نأكلذينعيالو٠كيلإاهمّدقأيتلاةساردلاهذهلكتعلاطم

ياوصلاهيفسمغنااميفنوسمغنمةعبرألابهاذملاعابتأعيمج

ىوتسمىلإةمئألالاوقأعفرو٠«ضيغبلاديلقتلاةأمحنمهريغو
لاوقأو٠.ويهللالوسرمالكوهللامالكىوسمنمعفرأ

نماوررحتمهنماريثكنإفالك«مهيلعهللاناوضرةباحصلا

عامك٠مكحلايفمهيفلاخماوفصنأوىمعألاديلقتلااذهةقبر

.هذهيفهللاءاشنإاضيأكلذدجتس

غلبنإوةمالاقرفرئاسةلماعميفحماستلاوةنورملا3

.نبدمحأ/خيشلالضافلاةمالعلادَرركذيضتقيلفاصتنالانإ(1)
ىلعةقيقشلارطقةلودبةيعرشلاةمكحملابلوألايضاقلايماطويلآرجح

نارقلاوةنسلاهيزنت)هامسبانكيفدرلااذهدرفأدقف٠.يواصلامالك

ىلعلصقملادرلااذهيفمضودقو(نارفكلاولالضلاردصمامهنوك

ا

س۳۲



الونيتداهشلابنیديمادامةمالاهذهبهتلصعطقوةلملانمدحأ

نمامأ٠ليوأتريغبةرورضلابنيدلانمملعاممئیشرکنی

هبسحفتوبکتعلاجسننمىهوأناكناو-لیوانىلادنتسا

ةدصقلطتملااذهنمينعةلملاةقيرعلخو©ةمأل

مهترظنيفةيضابألاادىممسريذلا-فصنتملانالعالاكلذ

نبراتخملاةزمحوبأ/وهويضابإدئاقرهشأنم-ةمالاىلإ

هللالوسرربنمىلعاهاقلأىتلاهتبطخىف٠ىميلسلافوع

ادإ4خيرأتلااهدلخو6نمزلااهلجسو‹رهدلااهلخاصأف6ب

ًاكرشم:ةثالثلإمهنمنحنوانمساتلا»:هللاهمحراهيفلاق

.2«ارئاجًامامإوأ3باتكلهأنمارفاکوأ۽نٹودباعهللاب

اذهاومزتلاو6ميلسلاجهنل|اذهيفةيضابأالاىشم

كلذبدهشيامكةمالافئاوطرئاسلمهتلماعميفًرادبملا
ركفلاةداقتاوصأيفددرتتةفصنملاةربنلاهذهدحنوخيرأتلا

مامالااذهف٠فلسلادنعلبقنمتناكامكفلخلايفمهنم

نمةيضابالافقومانلددحيْىلاعتهللاةمحرىملاسلانيدلارون

.0هلوقبةمالارث

الU"يرواےسغلاناک یالوب.ط104ص20جيناغالا.يناپلاجرشوبأ(2)

.ةيملاعلاعباطملا.25صلثعلاران]عمةتيقحلافششكا(1) Niteسسےک

.لامع

۳٢۲—



ادابعلابلاطنالنحو

اداقمتعامهيتداهېشقوف

انلقنيتلمجلابىتأنمف

انمققوقحلابوانناوخإ

اللاقملااماذإلإ
لالضمهنيديفاودقتعاو

مهلباوصلانّيبنانمق
مهيقحنمكلذنيسحتو

ريرحتلانمهتيأرامف
ريرقتلاوديحوتلابتكيف

هبشلحولئاسمدر

هبتنملللضنماهيءاج
اقمحلايدبنواهدرنانمقف

اقلخلالضياليكاندهجب
مهنعانتكسانعارتكسول

اوملسينأمهنميفتكتو

فئاوطىلعمهمکحةيضابالایبةدعاقلاهذهیلعو

٠اهتادقتعمىفةقيقحلاتبناجوقحلانعتغازىتلاةمالا

ماسالاراكنإدتشاانهنمو4بارصلانمظحالوةحصلانم

ىلع-ىلاعتهللاهصمحر-ليحرلاسسوحمريبكلایضابالا

٢٤۳



٠ةلملانممهجورخوةهبشملاكرشبمكحيذلايناميلانوراه

هججحامهنمضنيتعماجنيتلاسركلذ:يفبوبحمًاشنأو
‹نامعةيضابإىلإامهادحإهجو٠نوراهيأرلةضحادلا

ىلعيضابإلايأرلاقبطأو٠”تومرضحةيضابإىلإامهتيناثو
.نوراهةئطختوهبيوصت

ءالؤهمكحنعهيلعهللاناوضريليلخلاققحملالئسو
٠.:هلئانسلهباوجنمناكف؟نوكرشممهلهةهبشملا

كارشالابةلبقلالهأىلعمكحلابلجعتنأكايٍإمثكايإ»

.كالهلاعوضومهنإف٠هلوصابةفرعملبقنم

مهلعجنيذلا-ةعبرألاةمئألاعابتأدجتنيحيفاذه

-ةنسلاوباتكلانودلطابلانمقحلاةفرعملاسايقميواصلا

فيسلا»يفامبكيهانو٠ةلأسملاهذهيفًاضعبمهضعبرفكي

٠يعفاشلايكبسلاةمالعلل«ليفزنباىلعدرلايفليقصلا
يرثوكلاةمالعلا«ميقلانباةينونيفميخملامالظلاديدبت»و

«ةعئاشلاعنبلاضعبدريفةعطاسلانيهاربلا»و٠يفنحلا

نأوجرنو٠نيملسملاريسباتكنمثلاثلاءزجلاىفناتلاسرلا(2)

ىلاةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةيانعبهللاءاشنإًابيرقءزجلااذهرهظب
رخاوأيفملعلاةمثأرابكدحأوهاذهبوبحمو.هنملوألاءزجلاتردصأ
مهتقراشمةيضابالادنعدقعلاةطصاوناكذإ.يرجهلايناثلانرقلا

.مهتبراغمو

يموقلاثارتلاةرازوط224ص1جناميإلادعارقديهمتباتك(1)

.نامعةنطلس.ةفاقثلاو

٢۲



ءالؤهجارخإبمكحلانماهلاثمأو6يعفاشلايعاضقلاةمالعلل

ىلعًاضيأةهبشملاماكحأنأامك٠مالسألاةريضحنعةهبشملا

ميقلانباةمالعلالوقبكيهانو6هدشوهمارصلقتالنيرخآلا

:هتینونيف

نلعمةوادعلابلطعملانإ

نارفكلايففخأنوكرشملاو

ىلإثيداحألاويآلاهباشتمدرالإليطّتلابهدارمامو
هلوسرمالکوهللامالكللمحو6هيزنتلاىلعاصرح6اهمكحم

املاعفدو٠برعلامالكيفةغالبلابيلاسأهيضتقتامىلعيي

.فالتخالاوضقانتلانمهنممهوتينأىع

ىلعنيهقفتملادجتلبدحلااذهدنعرمألافقيملو

اضعبنمهضعبكرشيةعبرألاةمئألاءالؤهنمدحاومامإبهذم
باتكىمسييزارلارخفلااذهفاهريغيفوأةلأسملاهذهيف

باتك-ديحوتلاباتكهامسأيذلاهميزخنبقاحسإنبدمحم

يفهللاءاشنإفقتفوسو4ًاهقفنايعفاشامهوثلا

نبامالكنمةيفرحلوقنىلعباتكلااذهنمثلاثلاثحبملا

٠هتاوصأوهفورحونارقلاظافلأىفةلبانحلافالتخاىفةيميت

برضيفليطأنأديراالو٠كلذيفًاضعبمهضعبر

ريهشتلاهتركذامبدرأمليننإف٠اذهيفدهاوشلاديدعتوةلثمألا

يفةيضابألاطايتحانيبةنراقملاهتضتقارمأوهامنإو3دحأب

نارهط۔2ط2751501ج.بيغلاحيتافما2)

س٢٦۲



ةمالاءاملعضعبعرستنيبو«عافدتألانممهرذحومكحلا

ىلإلإلوؤتاليتلاماكحألاهذهلشمرادصإيفنيرخأآلا

فسأيعدتسيرمأوهواهلمشقيزمتوةمالارادجعدص
عازنلاوقاقشلا:ناديمىلإةمألاهذهلزنتفيك٠هترسحوبيبللا

ةفلألاو٠مائولاوةدحولانماهيلعهللاضرفامةلهاجتم.«اهنيب

:هلوقبهباتكمكحميفكلذبهللااهرمأيملأ٠ماجسنالاو

مكيلعهللاةمعنداوركذاواوقرفتالوًاعيمجهللالبحباومصتعاول

متنکوًاناوخإهتمعنبمتحبصأفمكبولقنيبفلأفءادعأمتنكْذإ

نماهرذحيملأ!؟(”«اهنممكذقنأفرانلانمةرفحافشىلع

بهذتواولشفتفاوعزاتتالو»هلوقبقرفتلاةبقاع

وعديانيمأًالوسروًاميركأيبناهيفثعبيملأ!

رهصبلاشمألاعورأاهيفبرضفديحوتلاىلإهتوعدةدحولاىلإ

٥نامیولاةقتوبيفعازنوفالخنمهموقنيبلبقنمناکاملک

نيبمالسإلابفلأو٠ةرحاتتملاتاشفلانيبناميإلابىخآف

ةديقعةدحويهةدحولاهذهنُنيبو‹ةرفانتملابولقلا

ريوصتعدبأكلذروصو.ملأولمأو.ةياغوًادبمو٠لمعو

:لاقو(اضعبهضعبدشيناينبلاكنمؤمللنمؤملا):لاقامدنع

اذإدسجلالشمكمهفطاعتومهمحارتومهداوتيفنينمؤملالثم)

.(رهسلاوىمحلابدسجلارئاسهلىعادتوضعهنمىكتشإ

.)103ةيا)لارمعاةروس(1)

.(46ةيا)لاغنألاةروس(2)

س۷٢



ةيهللالوسراهبىدانيتلاةيناميإلاةدحولاهذهتسيلأ
تعفريتلايهومهنعهللايضرهباحصأنيباهءاولعفروو

٠ةوقاهفعضبوازرعاهلذبهللااهلدبافةمألاهذهناشنم

٠اهتدعواهددعهلقعمايندلاحتفنمتنكمتفةعفراهتعضبو

.؟مهدنعِدَذُعلاةرفوو‹اهموصخةرثكو

اماهيلعسكعيذلاوهقاقشلانمهبتيلبامسيلوأ
تلذوةدحولادعبتتتشتفاهعاضوأيفةيبلسراثانمهدهشن

تناكيتلانيعألااهتردزافةوقلادعبتفعضو.ةزعلادعب

تيل؟اهرانبيلطصتالتناكيتلاممالااهيفثعمطو«اهربكت
ةمونلاهذهدعبةظقيو‹ةركسلاهذهدعبةوحصالأ!يرعش

نيذلااهؤاملعاهتمدقميفوةمالاهذهلوقعاهيفتفرغيلا

ىلإمهتمأيديأباوذخأينأدهعلامهيلعذخأوهنيدهللامهنمتلا

.دشرلاليبس

¢دعوةدحعيفمتنأو

مكنيباميفيأرلانوفلتخت

دهعضغنوىامخإلاحلاو

اهېحرسميفلاکمكلاخي

س۸٢۲س



اهنإموزعلاقدصيفمله
درفوهمالكحالس

اندصقلضتننألالضللاي

دجنخيشويدانلاةداسك

لمأنمةبوبيغيفعترت
دهولابىلعلانميضترنو

انسفنأيفمالاللابسحت

يدحويلعينماپنکل

الومصخلانعفيسلادمغنتو.

دمعيفانمدنع

تلاقاذكفهأ

؟دصقنعتأطخأدقاهنأمأ

؟ةريصباهلتسيلاهنأم

؟يدجتالةريصباهنأم

يبصعينتدقفأدقةلاحاي

دتقمشلابهتنكنميفتيمر

,همارميفهاتدبعیيالوم

دبعلاىلومتنأوهجهننع

توهةماوهعضبذحف

دسلايئبوتافالخلاتحت

ىنغلاكيدايأبنريحتغفتسم

ےصنلاوزعلاو
ی

دجاكو
س

س۲۹



دنمولظىلعانلضتاو

ةيانعىلعةَّرملوألاوعلطينأءارقلانمًاريثكءىجافياممهلعلو
امدعباهتاتشعمجوةمالاهذهثعشملبةيضابإلانمركفلاةداق
مكو.ةيبصعلاتاعزنلااهتفزمو٠ةيبهذملاتافالخلااهتنخثأ

مهوكراشیو.«مهسيساحألثمبةمالامالعأرئاسسحينأاونمت

ضقتو٠مهليلقرؤتو٠مهرودصاهبءونتيتلامومهلاهذهيف

قيرطلااذهيفوطخللتواحممهنمتناکدقو٩مهعجضم

مهبويجنماهنودصريةيلامتاقفنبةمهملاهذهلدادعتسالاو
كلذىلعلاثمقدصأو«ةمألاءانبأرئاسنمنيصلخملابويجو

دئاقوركفمملاعنمردصيذلالاؤسلااذهيفءىراقلاهدجيام

نبهللادبعنبناميلسخيشلاوهمكلذ|كنحم

روهشملا.ةينامثعلاةلودلابناثوعبملاسلجموضعينورابلا
رطقلابةسوفنلبجةيضابإنموهو.ينورابلااشابناميلسب

٠قرشملابةيضابإلاملاعىلإاذههلاؤسبهجوتدقو٠يبيللا

٠يملاسلاديمحنبهللادبعمامألا٠نيدلارومايفمهعجرمو

:لاؤسلاصنو

نيملسملافالتخابابسأىوقأنمنأىلعنوقفاوتله»

امفكلذىلعةقفاوملامدعضرفىلع؟اهنيابتوبهاذملاددعت

لهفةقفاوملاضرفىلع؟قرفتللبجوملارخآلاورمألاوه

ىليلخلاىلعبهللادعخيشلاريبكلالامعرعاشلةديصفنم()

ت



اذهيفددعتلاءاغلإوةنيابتملااهلاوقأنيبممجلاباهديحوتنكمي

ىلعو؟ءيشلكنمداحتالاىلإجوحأهيفنحنيذلانمزلا
يفهتمعناملاىوقلارمألاامفديحوتلاناكمإمدعضرف

يأفديحوتلاناكمإضرفىلع؟هجونمهتلازإللهو٠مكرظن
هيفقيليدلبيأو؟ةيولطملاةجيتنلاىلعلوصحلالهسيقيرط
لاملانمهلمزليمكو؟جتنيةنسمكيفو؟رمألااذهزاربإ

امفلاحلكىلعو؟ءالفلمعلابيترتنوكيفيكو؟ًابيرقت
مأحلصم؟ةسايسوًاعرشرمألااذهيفيعاشسلايفمكحلا
.ه١۱۳۲ماعيفلاؤسلااذهناكو..«؟ةدسفم

ًاشنمنأقفاونمعن»:هلمامالاكلذباوجنمناكف

مظعألاببسلاوهو‹ءارآلابعشتوبهاذملافالتخاتيتشتلا

.عساولامكرظنهاضتقاامبسحىلعةمالاقارتفايف

٠ضغابتلاودساحتلااهنميرخأبابسأقرضتللو
.ةسائرلابلطاهنمو.ةلجاعلاظوظحلاىلعبلاكتلاو

فالخلابعشتدعبةيمالساألاةرطفلاىلعةمألاعمجو

امتقفنأناكًارمأهللادارأاذإو3ةداعليحتسمًلقعنكمم
هنإمهنيبفلأهلانكلومهبولقنيبفلأامًاميمجضرألايف

.هڳمیکحزیزع

نأهلفرطلابرقأو٠ةلاحمالحلصم.عمجلايفيعاسلاو

.(63ةيا)لافنألاةروس(1)

—٤ا



يمستلاىلعمهضحيوةيبهذملاباقلألاكرتىلإسائلاوعدي

سانلاباجأاذإف٠«مالسالاهلادنعنيدلامالسالاب

دعبولوةيبهذملاةيبصعلامهنعتبهذةميظعلاةلصخلاهذهىلإ

دنعالوأقحلانوكيوهسفنلقحلاسمتليءرملاىقيبق٠نيح

.ةرطفلاىلإعجريىتحًائيشفًائيشوشفيمثلاجرلانمداحأ
ةالصلاهيلعدمحماهبثعبيتلامالسإلاةياعديهو

اناوخإسانلاريصيف‹ائيشفائيشعدلالحمضتو«مالسلاو

ءارمألاوكولملاباجأولو٠لضيامنإفلضنمو
نإو٠مرغملاةنؤممتيفكومهلوبقيفسانلاعرسألكلذىلإ

.ريثكمربغملاوريسعرمألافكولملانماذهرذعت

٠ةكئالملاددرتمويحولاطبهمةوعدلاهذهلدالبلاقفوأو

.لكلاعجرمهنأل٠نمآلاهللامرحو١ماعلاوصاخلادصقمو

نممقحلالبقناندجتمثنمف٠مالسإلاالإبهذمانلسيلو
ناکنوهبءاجنمىلعلطابلادرنو«اضيغبناكنإوهبءاج
ريغصلاوهقفاونماندنعريبكلاف5قحلابلاجرلافرعنو«ًابيبح

هيلإانبسنامنإو«ًابهذمضايإنباانلعرشيملو«هفلاخنم
(قيرطىلإقيرفلكبهذنيحزييمتلاةرورضل

.(19ةيا)نارمعلاةروس(2)

رمزلاةروس٠(15ةيآ)ءارسإلاةروس٠(108ةيا)سنويةروسا(3)
.(41هيا)

ةعبطلا127؛126ص1جنيدلارونةبوجأنمنيمثلادقعلا)
.یلوالا

س۲٤



ادهاشنكيملنإهنإفءيشبقيلعتلانعينغمالكاذهو|

ومسوبيجملاولئاسلادصقلبنىلعاحضاوامّلْعموًالداع

.ءيشناهذآلايفحصيسيلفامهتدوشنانسحو«امهركف

نماوكنمبيدألاسفنىفامسكعتةارمبدألاناكاذإو

تاراصعبحفاطهشیدحوهميدقيضابإإلابدألانإفسيساحألا

دقعلالحناوةمالاتتشتبسبهبنوسحييذلاملألارعاشم

اميفكلذنمةروصتدهاشءىراقلايخأتنكاذإو.اهماظن

سكعتىرخاةروصكيلإفرصاعمبيدألوقنمكلهتلقن
اهئاملعوةفئاطلاهذهءابدأنمعماجملاعوعراببیدرعاشم

وبأنيملسملاومالسألارعاشريبكلاةمالعلاوهونيرباغلا
باسنإاملاطيذلايحاورلاينالهبلاملاسنبارصانملسم

هسيساحأوهمومهةيناميإلاهتارابعبانلروصيلبوهوملاهعاري

اوقيفأ)ناوعبهلةديصقنمعطقملااذهكنودوهنیدوهتماهاجت

:(نارقلاينب

مكلوقعنيأنارقلاينبلايف
؟عزاعزللاحايرلايذهتفصعدقو

؟انرودصنمىهنلايذهةبولسمأ

؟عماسملاوانراصبأتدقنفلهو

WO

مېيتامصترفمالساألاينبتيلف

عزاعزلارورغللاهيتعزعزامف

۳٤



تيلو دمحمرونباوساسمهتيل

عقاوقلااهتتغاباذإمهكلامم

مهحالسباورحتيملمهتيلو

عطاقتلااهيفشاجاذإمهروحن
انعادختااتمءادعألانكمدقل

عمالةماهملايفلاحالدقو

يقلمحوضعبقفوفضعبةروسو

عدارمثاموورمعىلعذيزل
بمهذمللكنيدلااذهييزمتو

عياشتهاعدااميفعيشهل

ىرنيذلاودحاولأنيدلاامو
عراقتتىوهلاعابتأتالالض

ةنايدفلأراتخملاكرتامو

عزانتلااذهنارقلايفءاجالو

اوقرفتيملنيدلالهأتيلايف
عماجلكللنيدلاماظنتيلو

اهطرشنيدلاةزعنمآومزتلاول

عراوفلاناعرلااهنمتعضتاامل

انقويسالإمالسإلاحبذامو



همصخفيسنممالسألاةعدصامو

عقاوهيلهأنيبامممظعأي

هنيیدجادوأزحغابفيسمككف

عخابكرشلايذفيسامممظفأب

ىوهلاىلعاشيطوايندلاىلعاشاره

عمقانةقيقحلايفمسكلذو

ملسمبلقيفناغظألاشرحامو

عزاويعنلانمالإملمىلع

اضغابتيملنابلقلاعصنولو

عباتميضالوعوبتمماضالو

ةميقردقاهلايندلاهذهامو

عفانهللانمرخذهلعاضي

اهمثإريغالئاطاهنملانامو

عناسمألانورشأتسملااهرادكأو

ىقتلاةعزتنمسفنلايفتدعبولو
عزانملاقاقشلاوحنتعزنانفل

O

انبرةاضرموىنسحلااتعيبامف

عئابحبرلااهبىنميةعيباهب
انضعبضعبلاليتقيءيشيأىلع

عماطملاسوفنلاتاظاظفىكذتو

نالا

س٥٤



ارصبتسوفنلاانمتبرشأولو
عقانةرارشللاهنمناكامل

اهراصأاليخءادتبرشأىلب

عراقألانهرحجيفتنمكامك

ريشابتعمةماللتحاليتلاريبخلارئاشبنمناكدقو

نم-ءدبيدءیدابناکامةرصاعملاةيمالسألاةوحصلاةقارشإ

هيلعتقرشأيذلاملسملابابشلانيبمحارتلاوداوتلاوفطاعتلا

ىلإنوتفتليالمهرمأءىدابيفاوناكدقف٠ةوحصلاهذهراونأ

اليلقالإةيفئاطلاتارعنلابنولغتشيالو٠ةيبهذملاتافالخلا

ىلعمكارتامةوحصلاكلتراثالقصتملنيذلامهو٠مهنم

يتلاةرئاكلاةرقكلابنيرومغماوناكءالؤهو٠ًادصلانممهبولق

6فرفيالوعمجييذلاعساولامالسإلاطيحميفاهمهبصني

اياوزيفىقلتةيفالخلااياضقلاتداكو٠تتشيالودحويو

ةفلألاهذهترضناذإىتح٠ناكربخيفحبصتللامهأالا

ةيبصعلاريصاعأاهيلعتجاهةبيطلااهرامثيتؤتتداكو

ةدحواهتءاسسوفناهبتصغداقحأاهتكرحامدعب-ءايمعلا

ىلعتضقو.اهتراضنتلبذأيتلااهمومسباهتحفلف-ةمالا
طبارتلابو٠دعابتفطاعتلابو٠.ضغابتداوتلاباذإف.‹اهقنور
.باذعةمحربلاو٠مطاتت

۰وت

مثفينحلامالسإلاوهضيغبلارماتلااذهلةيحضلوأناكو

ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوط263٠؛262صمنميبأناويد(1) سے2۲س
ve
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ىلإديعتوخيرأتلاىرجمبلقتتداكيتلاةملسملاةبيبشلا

يفلاشمألاعورأاهبرضبقيرعلااهيضامةقرشملارضاح

نمًاعازتناتعزتناينيدلاطبارتلاوةيمالسأإلاةدحولا

فالخلانمتاهاتمىلإاهبعفديليمالسإلاقافولاةريظح

يفمايهلاواهيفلوخدلا:نمدبيأودباهلناكقاقشلاو
.اهئاجرأ

لصيملو٠تارظانملاولدجلادودحدنعفقورمألاتيلو

نمريثكىلعةرئاجلاةيفسعتلاماكحألارادصإوريفكتلاىلإ

سابلنممهتيرعتو.ةلملانممهجارخإب.نيملسملا
.مالسالا

هركىلعةنتفلاهذهقئاضمىلإزلأنميفةيضابإلازلدقو

ةيناميالاةدحولامئالطبنيرشبتسملاةمدقميفاوناکدقفمهتم

بابشلادوستتناكيتلاءاخألاحورىلإنيحاترملاةمألانيب

مهسوؤرىلعافكيولإ!ورعشامف٩هتائففالتحخاىلعملسملا

ماکحأنممهيفردصامباهنارينينمهيلعمرضتوةنتفلاهذهدوفو

مسجيفالاضعءادمهرابتعاو٠ريفكتلاوعيدبتلاوليلضتلا

اموهبتبیصايتلاءاضعألارتببولوهلاصئتسابجيةمالا

اومقنيملذإ٠'”كديمحلازيزعلاهللاباونمؤينأالإمهنماومقن
يفلزنامبمهقيدصتو٠ٰىلاعتوكراتقلاخلامههيزنتالإمهنم

.ميلستلاوةالّصلالضفأهيلعهيبنةنسنمتبثاموميركلاهباتك

.)8ةيأ)جوربلاهروسا1(

س۷٤



عاونألاهريغومالسإلادالبيفمهتبلطضّرعتامًاريثكو
هنونكيامةظحالممم-مهئالمزومهناوخإلبقنمتاقياضملا

رمألاغلبىتح-ريخلاوءافصلانممهلهنورمضيودولانممهل

ىلإنييضابإلاةبلطلانوعدياوناكمهنأمالحألاءاهفسضعبب

رظنيف مهنأك٠نيملسملادادعيفاونوكيلنيتداهشلانالعإ

.نيكرشملاوةدحالملانم-كئلوأ

هلناکنملکةرسحو٠بليذلكفأيعدتسيرمأوهو
عمةلزنملاهذهةماقتسالاوٌقحلالهأةيضابالالزنيفيك٠بلق

امو.ةديقعلايفمهردصمءافصو«ديحوتلايفمهمدقخوسر

نمةيشخلاونيدلايفعرولانمماعلاوصاخلانيبهباوفرع
اذهمهبلزنيىتحةيضابالاهبكترايذلاامو.هللاساب

.؟؟ةقيرطلاهذهباولماعيو٠مكحلا

ماكحألاكلتمهيفاوردصأنيذلاكئلوأهبعرذتاممهأنإ
ناكاياضقثالثءاركتنلاةلماعملاكيتاهبمهولماعو«ةبيهرلا

اودعف٠نيدقاحلاكئلوأتابغرعمقفتيملفقوماهيفةيضابإلل

ةلصلالابحعطقورفكلابمهيلعمكحللةرربماهنمةيضقلك

نودمهفقومباودرفنيملةيضابألانأعمةمالارئاسنيبومهنيب

اياضقلاهذهيفاوأرنيذلانمريثكلامشف٠ةمالافئاوطرئاس

نإةساردلاهذهلالخنمكلذحضتيسامكمهفقوماوديأومهيأر

صوصنلازجحباوذْخأاهنمةيضقلكيفمهنأىلعهللاءاش

ةالصلالضفأهيلعلوسرلانعةتباثلاةنسلاوةينارقلا

::يهثالثلااياضقلاو...مالسلاو

— ۸



.ٰىلاعتهللاةويؤرراكنإ(أ)

.نارقلاقلخبلوقلا(ب)

.راتلايففاسفلاديلختداقتعا(جح)

فقومنعكانهوانهنمةبلطلاةلئسأيلعتلاهنإدقو

‹ليلدنمهيلإنودنتسيامو:ثالثلااياضقلاهذهيفانباحصأ

انتبلطلنكيملو٠مهلوقفالخبنولوقينمةلدأىلإمهترظنو
نيصصختملاادعاماهئحبوةيفالخلااياضقلابمامتهإيألبقنم

بلطيفحاحلإلااذنهىلإمهاعدامنإو٠اهتسارديفمهنم

تنعنمعهنوقلياماهيفةقيقحلاهجونعباقنلافشك

تناكءانحشةراثإالإمهمهيالموقنمجارحإنمهنوهجاويو

ريرحتىلإكلذيناعدفةمداختناكةنتفريعستو«ضةمئان

هللاءاشنإميركلاءىراقلااهيفدجيفوسيتلاةلاجعلاهذه

قيرفلكةلدأصيخلتباياضقلاهذهنمةيضقلكلةيفاوةسارد

لضفأهيلعهلوسرلوقولجورعهللالوقءوضىلعاهٹحبو

ىلإعوجرلابامهدصاقممهفماهلتساعم.مالسلاوةالصلا

ُءاعوهلعجنابهللاهفرشيذلا٠نيبملاىبرعلادعاوق

ةالصلالضفأهيلعمت:اخلاهيثناسلهيلععبطوميركلانارقلل

لالخنم-هللاءاشنإ-ءىراقلاىخأكردتسو.ميلستلاو

نممهتديقعاودماتسيملةيضابألان۱ُكيلإهمدقأاملكتسارد

كلذمعزولحيامكنيلوألاريطاسأنماهريغونانويلاةفسلف

ميبانيىفصأنماهودمتساامنإو.نوفرعيالامبنوفرهينيذلل

زيزعلاباتكلاىلإاومكتحادقف٠ةقيقحلاةعشأرونأو٠قحلا
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المع.مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةرهطملاةنسلاو

نإلوسرلاوهللىلإهودرفءيشيفمتعزانتنإف»:ٰىلاعتهلوقب

.”اليوأتنىسىحأوريخكلذرخآلامويلاوهابنونمؤتمنك
رذاعفنعتيفحخاذإو

ءايمعةلقمالنأ

هذهلشميفضوخلامدعىلعلبقنماصيرحتنكدقو
الإتارتاهملاهذهنمفقومذاختامدعوةيبناجلااياضقلا
وأُهبشلاردكتنأنمنيبأوىفضأقحلاف٠تمصلا

.هروبجحت

اهءوضسمشلادسحينمبعتيفو

بيرضباهليتأينأدهجيو

يذلاامف٠هيفليقنمنودهلئاقلإلاقملارجهرضينلو

نمهباومرو٠كفألانممهينليقامممخعابتأونيلسرملارضف

نماوناكاومرجأنيذلانإ»هقلخيفهللاةنُسيههذهو٠مهتلا

اوبلقنااذإو٠نوزماغتيمهباورماذإو٠نوكحضياونمآنيذلا

نولاضلءالؤهنإاولافمهوأراذإو٠نیھکفاوبلقنامهلهأىلإ

."4نيظفاحمهيلعاولسرأامو

انئاجمهنمانليقلتاموانإو

قرفيرحبلايفقليامهمرحبلاكل

.a)ءاسنلاةروس()

.(33/29تايآلا)نيبفغطملاةررس(١



اعافدوقحللًانايبتتمصلاىلعدرلابناجتحجرينكلو

نوججؤيونتفلانومرضينيذلاهوجويفًافوقوو٠ةقيقحلانع
اهتدحوتيتفتوةمألالمشقيزمتل٠تالواحملاهذهبداقحألا
يمحواهرانتمرطضااذإةنتفلاهذهةبقاعهللاالإملعيالزإ
.هللابذايعلاواهراوأ

نتفونحمنممالساإلاةمأمويلاهيناعتامنإقحلارمعلو
٠دودللااهودعفطعاهلردتسينأبريدجلعايضوتتشتو

حمسنفيكفةيساقلااهموصخبولقنمةمحّرلااهلرصتعيو
هذهلاشمأب.ديدجنماهحورجءاكنإواهئالبةفعاضمب
ةجحلابعنقملادرلاباهلىدصتننُريغنمتارتاهملا

-لامعألامكارتولابلالاغتشاعم٠تمقكلذلناهربلاو

ةهبشلًالاصتتساو(غمادلاقحلا)ةجحلانيبتةلاجعلاهذهريرحتب

لبلطابلالطبيوقحلاحييذلاوههللاو٠قهازلالطابلا

.)يقھازوهاذإفهغمديفلطابلاىلعقحلافذقن

۰ءايبنألاةروس(2)
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   كۈل

  
نمدحأىلعفيسلااولسيملةيضابالا

نمدحادضبدقدا برحمهتمعقتملوطقديحوتلالهأ
..٠ةمزألادادتشادنعىتحونيملسملا

  





(1)جراوخلاوةيضابالانيبقرفلا

قاحسإويأخيشلا:ملقب
()شیفطاميهاربإ

دبعدمحمهارباخيشلابلطىلعءانبثحبلااذهرقاحساوبأبتك

«ثيدحلاوملعلاونيدلا»هباتكيفهرشنوءرهزالاءاماعنميقابلا
ناونعتحت«ةيمالسالاقرفلانعهشيدحضرعميف252264ص

.«جراوخلانعةذبن»

الو»ثحبللهقايسلبقثيدحجلاوماعلاونيدلاباتكفلؤملاقو
-جراوخلاوةيضابالايأ مهنعثحبلابيلنضياحيحشتقولاناك
ىمتمهنمةفئاطمعزوهو«مهبةربخهلنبتلصتا«بيقنتلاو
رادبفظوم٠شيفطامهارباقاحساوبأىميمعزلااذه«ةيضابالا

يلاسلادمحمخيثلاهرشناك«ثحبلاةنؤمينافكفةيرصملابتكلا

هرثنو114٠-103ص«ملكتيخيراتنام»اماتکيففاعيجانو

قرفلانيبةيضابالا»مقلاهباتكيفهللاهجررمعميحييلعخيشلااضيأ

ةيضابالاءاملعنم(م1965:تيرئازج)شيفطأقاحسإوبأ
بتكلارادبححصمبصنمللغش.اهبيفوتورصمبشاع.نيققحملاونيقومرملا

.ةيرصملا



ىلوالاةعبطلا-476-468ص«ةيسالسالا

مهسوُؤر‹نيعباتلاعباتونيعباتلانمزيفسانلانمفئاوطجراوخلا

‹مهعياشنمورافصلانبهللادبعوءرماعنبةدجنو«قرزالانبعفان

بنذلابکترمىلعكحابةمالانعوحلانعاوجرخمنالجراوخاومسو

هلوقنيلواتمةيصعلابلاومالاوءامدلانمهللامرحاماولحتسافكرثلاب

يفمهومتعطاناوةيآلاىنعمنأاومعزفمكنامهومححطاناولىلاعت

يفموتعطاناو:ةيألاىنعمناقحلاو‹مهليوأتيفاواطخأف«ةتيالكأ
ليواتلايفاواطخانيحوكرشهلامرحاللالحتسالاو.ةتيملالالحتسا
بكترمىلعاوكحفلعفلاىلاهوزواجتلبلوقلادرحمىلعاورصتقيا

ءاسنلااوضرعتسافةيصعلابمهلاومأونيماسملاءامداولحتسافكرثلابةيصعلا
.خويشلاولافطالاو

يرصبلاورمعنببيبحنبعيبرلاةجحلاظفاحلامامالاناكدقو

هيلاغلبنيحهللاهمحرحيحصلادنسملابحاصيضابالايديهارفلا

مؤطخفموقىلعاوقبنافلعفلاىلالوقلااوزواجتيىتحموعد:لوقي
.هللاجبمهيفانكحلعفلاىلاهوزواجتناومهيلعلوم

لكيفمهودراطومهسلاجبنمانباحصأمدرطمهتعدبترهظااف
مكحلااونلعالعفلاىلالوقلااوزواجتامف‹مهنمةءاربلانينلعمبوص
‹ىعطقهللاباتكيفصنهللامرحاملالحتسايفرفكلانال مرفكب

اولمهتنتفبديحوتلالهاىلعاودتشافذئمويمهلعفىرثتسادقو
ءالبتناكف.مهتنحعتمظعفهللالزنأامريغبباقرلاىلعفويل

.اظع

يومألادئاقلايناعلايدزألاةرفصيبانب:بلهملامهاتقىلوتدقو
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مهتنحعتمظعفمملاتقىلاسانلارافنتسايفثيدحلاعضيناكوروهلا

تفلبىتحمهلاتقيفةعوضوملاثيداحالاراشتناونيماسملاةبراحم:ةجودزلا
مكحتلاةّرفكمنمجراوخلاءالؤهناكالو«ةماطلاتدازفرثلانمىدلا

ءالؤهيفةيضابالاجامداةديدعلابهاذملاىلانونينممريثكىلوتدقف

:جهانملاديدعكلذيفببسلاواناودعواملظجراوخلا

هتعاطبجتالضوضعلاكلمانوري-ةيضابالاانباحصانأ:الوأ
ينلانعىوراملنيدشارلاءافلخلاجاهنمىلعكحلانوكينأبجاولالب

ثیدح«رموركبيبايدعبنمنيذللاباودتقا»مسوهيلعهللاىلص
ةئفلاكلتقتس»هللاهجررساينبرامعيفىورامو‹هيلعقفتمحيحص
رخألاقيرفلاهركنيملومكحتلااوركنمثيدحلااذهبدهشتساوةيغابلا

قيرفلاذاهليواتيفافلتخاولوناقيرفلاهاضتراعطاقصنكتبثف
امىلعهلمجىلاضرغلاهاعدامناوحيحصريغىنعمىلعهلمحرخآلا

.«یومحلاكلذهيضتقي

لجألامنأاومعزذاناورُهنلاةعقاويفءاوهألاباحصأروهظ:ايناث

ىناورْهنلالهأنااهيفةيزماليتلاةقيقحلاومهماماوهويلعىلعجورخلا

وبأحنجهيلعاورصأومكحتلااوبأنيحمهنكلوطقيلعنعاوجرخي
مهقانعايفنكتملةعيبلانامكحتلاوركنمىأرفمكحتلاقيرفىلانسحلا

الاوكلاتباثريغهانعمءيشيفمكحتلاناثيحاهنملحيفمهلب
اذا ةعيبلانعنسحلايبأمامالانمالزانتمكحتلااوربتعاف؟مكحتلاملف

امامانوؤاشينماوراتخيناقحلامهلفمهرمأنملحيفمكحتلاوركنم
دبعوهوماركلاةباحصلانموذئمؤيسانلالضفأنمالجراوراتخافمه
مهنموذئمويمباحصأىلااوثعبهوعيابامف‹يدزألايسارلابهونبهلا

.اماماهوراتخانلةعيبلايفاولخدينايلعمامالا
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يشيرقلاليدزألتلصحةعيبلانأبلاطيبأنبيلعىأرف
ببسلاوهاذهو«شيرقريغلةمامالاجرختفمرمأىوقتينألبق

٠ناورهنلاةعقاولديحولا
نکلوهعمنموةيواعممودعاوبراحينأىلامرظاننيحماعداذهل

يباوصاملانبورمع:نيكحلانمةيواعمرمألاذخأدقفتافدقرمألا

نألءمرمأنملحيفنوماسملاحبصأفلدنجلاةموديفيرعشالاىسوم

هنمرذحامعوقوبةجيتنلالوصحدعبالاعقيملبهونبهللادبعةعيب

ىلوترمالاببعالتمكحتلانأوهو مكحتلايركنمنمرئاصبلاولوأ
لبقنمىلعباحصأىلعسديذلاسيقنبثعشألاهيلاةوعدلاربك

|.ةيواعم
ناورهنلاةعقاوناةيبهذملاةنفعتموخيراتلاوفرحمهمعزياماذاسيلو

هبنتيلفمهقانعأيفةميبلاواوجرخيملمأليلعىلعجورخلابببتناك
ءافخالابامباحصأيفةلغلغتمءاوهألانافماقمااذهيفةلزلانمرصبتلا

.هف

يهاغاورمألالوأيفةدوهعمنكتملجراوخلاةيمستنأ:ةشلاشلا
يفةيمستلاهذهفرعتملوانلقا؟ةقرازألارمأءارشتسادعبترشتتا

ظفللااذهرهظاملوألعلوهبنيضارلاومكحتللنيركنملايلعباحصا
ييقلاسيقنبفنحألاهدازنيحهيفرارقتسالاوةيواعلرمألاتوبثدعب
جراوخانمتنأوسانلاكبحأاذال:ةيواعملاقفناورهنلالهأنموهو

.هتبرشامءاملاسانلاباعولفنحألاهللاقف
يلعيبأليلامألاعجار۔.هرمأيفلوخدلاوهتعيباوضتريملنيذلاينعي

.ىلاقلا
نمعمناكهنألةيجراخلابسيقنبفنحألافصيةيواعمنأىرتأ

ب0۸کک



فصوناكولو«ةيواعمةعيبيفنكيملهنألوأناورهنلاموييلعمهبراح
نموةيواعمناكلناورهنلالهأنمهنوكلةيجراخلابفنحأللةيواعم
مويهعمنموىلعدضفيسلالسيذلاوههنألفصولااذهبىلوأهعم

لهأهعيابدقلاحلاو«يلعمامالاةعيبنعحنجيذلاوههنألونيفص

دحاولكىلعهيفلوخدلاوهعابتابجياقحهتعيبتحبصأفدقعلاولحلا
.نيماسملانم

طقديحوتلالهأنمدحأىلعفيسلااولسيملةيضابالانا:ةعبارلا
نمةمزألادادتشادنعیتحونيماسملانمدحأدضبرحمهنمعقتملو

نيماسملاةدراطميفاودتشادقفهيبأنبدايزويفقثلافسوينبجاجحلا

مهارباوريبجنبدیعسمهسأرىلعونوباوتلامهيلعجرخىتحةنظلادرجن
ريسفتلاةُمَأدحأريبجنبديعسجاجحلالتقدقونامامااهوىعخللا

اولمحنيذلاءاباعلانمىربكلاةعومجملاهذهنأبجعلالكبجعلاو
مسادحأمهيلعقلطيملجاجحلانمةعاظفبرهظيذلاروجلامامأفيلا

اوتاموماعلاءاولةلمحنممهلكمونيباوتلامسامهيلعاوقلطالبجراوخلا

يعخللاممهارباوريبجنبديعس:ودبيايفةثالثادعاملاتقلايفاعيج

ىربكلاةعجافلاهذهمامااهودشمفقيلقعلاناف.فرطمنبهللادبعو

.مالسبءارقلاىلعرمتكلذعمو

جراوخلاظفلقالطايفىريملعوفاصنأبخيراتلاصحييذلانكلو
ةمامالانأاوأرمهنأوهوىزفم-ءاربجراوخلانممو ةيضابالاىلع
مهتلودةسايسلنوماسملاهراتخانملكلحصتيهلبشيرقبصتختال

ناةكحلانمسيلذاةريصبلالاكىلعلديذلاقحلاوهاذهواهتسايرو

ءاوسةدحاوةليبقلاعباتهمأوهسانجأرئاسىلعرشبلارمأهللالعجي
هيلابهذامديأيذلاوهرشبلايفيعيبطلاعضولاوتءاسأمأتنسحأ

س0۹ےک



ةبناجوةرباكملانمو«شيرقنمةممالا»ثيدحهيلعاولوانباحصأ
راصتألاهضتريملوشيرقبممألاةسايسصاصتخانومازلامزينأقلا
بالاولاقنيحهيلعهمالسوهللاتاولصدمهبثعبامهفلالهأمهو

انم:هلوقبراصنألاىلعدرنيحركبوبأالوءريمأکنموریمأانمركب
حلاللعفشيرقينعي.يحلااذلنيدتبرعلانأءارزولاكنموءارمألا

ةيسايسلاءاوهالالهاميزيامرخأءيثلالشيرقلبرعلادايقناب
درجشيرقنملجرىلاداقنتاهسانجأرئاسىلعممألاىرتأ.ةيبهذللو

.هللاوالك؟يشيرقهنأ

باتكلابلمعلانورشنيولدعلانوغتبيةيضابالانأ:اسماخ
ءاوسنودشارلاءافلخلااهيلعراسيتلاةسايسلاجهانمىلعريسلاوةنسلاو

حاحصثيداحأيفدروا5يمجعمأيبرع.يشبحمأيشرقرمألابماق

ةرصبلانمادفوهيلااولسرانيحزيزعلادبعنبرمعةريساوضترااذ

نيصحلانبيلعرحلاوبأوكابلانبرفعج:ةذباهجءاملعةتسنمفلأتي
يرصبلاربنقنايفسوبأوبيلكنببابحلاوبتاكنبتاتحلاويربنعلا
ىلعتفقونيذلانأالاءالؤهنمرثكأاوناكابرو-ناوكذنبملاسو
ءالؤهدوفوانموقوخرؤمركذثيحواعيمجهللامهجرءالؤهممهئامسا
'جراوخلاهيلالسرأ:زمفلايفمداعكاولاقزيزعلادبعنبرمعىلع
هلوبقوثيدحلانمرمةفيلخلانيبومهنيبىرجاماوركذيملو.ادفو

نعللانمرباتلاودالبلاريهطتولدعلارشننمهنمهودارأاملكمهنم
ىلعاّيلعنونعلينيماسملاناهللاقدفولانافةنسنويومألاهذختايذلا

هللاٰىلاعتهلوقبنعللالدبافركنملارييغتيفعورشلانمدبالفربانللا
ركتلاوءاشحفلانعىهنيوىبرقلايذءاتياوناسحالاولدعلابرمأي
تمعأنيذلانيخرؤماسوفنحمتكلعلكظعييفبلاو

س١1٦



نمةيضابالانمترهظيتلابقانملاكلتاوركذينأءاوهالامتريصب
نبهللادبعمامالالعفكةلجاسلابةماظلاهجويففوقولاوقحلانادشن

نبدايزعمريدحنبسادرملالبوبأو.ناورمنباكلمادبععمضابأ
نيضرعمنايبلاليبساوكلسلب‹جراوخلالعفاكفيسلااولسيملوهيبأ
لاملاةمصعوهللاالاهلاالديحوتلابمدلاةصعنوريألنالانعنع

وأناطلسلاسيسأتليبسيفمريغلامعأنمناكاممهنمنكيملوكل
سانلااوكرتلبرذعلاعطقوفيسلابمهبهذمقانتعاىلعسانلا

بابرألاوكرتواهلحريفبتناكناايندلانعاوضرعأومهئارأيفارارحأ
نملوبقمقحلافنيدلايفهاركاالهنألةماتةيرحيفمهبهاذمبهاذللا

ةفاكمدنعةلبقلالهأفهيلعلومهبحاصىلعدودرملطابلاوناكيأ

لكلةليفكةيرحلاوةيعرفلامهئارآنعبارعالايفةيرحلاوقحلايفةيساوس
نأىتحناسنالايفلصألايهةيرحلاوةينادحولابهللفارتعالادعبسانلا

لقيملوهيدؤيهيلعنيدفهببتاكامومويلوأنمرحمدنعبتأكلا
.ماوسهباوقافامةعيرشلانماوكردأألةيضابألاريغاذه

ةلصمنكتملو«مرئابکومهعئانشنمانرکذاممجراوخلامهنعنابف

هذهانموقنمنيفصنمالتفشكدقلو.جراوخمألاقيىتحةيضابألاب

.ةليضفوةضيرفقحللعوجرلاو.هباوفرتعاوقحلااوكردأفقورفلا
نيدحوملارئاسنيبومهنيبةحكانملانوزيجيةيضابألا:اسداس

انیباکنیکرشمماوسنویریمالمريغعمحكانتلانوزيجيالجراوجلاو

ةعيبطبمهفلاخينمنيبومهنيبثراوتلااضيأزوجيالاذهىلعوانحضوأو
ىمامعتلهف.ةثراوملاعنيةرهاصملاوةحكانملاعنميذلاكرشلانأللاحلا

امكلذيثعلابمراصبأتبيصأومهسوفنتنفعتنيذلاقورفلاهذهدنع

هلوقاوربتعيملوانموقتانودميفخيراتلاراوطأبلقييذلاهدهاشي

س



اولټحاأدقفاوبستكاامريغبتانمؤلاونينمؤملانوذؤينيذلانا)هناحبس

.اولدعتالنأىلعموقنآنشكنمرجيالو)ىلاعتهلوقو(انيبماناواناته
.(ىوقتللبرقأوهاولدعا

ةماقتسالاوقحلالهأىلعنيلوقتملاكشلوأرمأنمراحيلملانا
ةوهشلاوىوهللالاءيشلالمهسفنألكلذاوغاستسافيك-ةيضابألا

.قحلاراكناوىومحلانمهللاذوعنةيفخلا
نمجورخلاداقتعاما.كفالاكلذبهللانوقاليسأنوركذتيالوأ

ٴ.لیبسيفءيشلکنوهرانلا
تأدتباذنمالمعواماعمالسالاةمدخىلااوهجتاةيضابألا:اعباس

نبرباجانمامافثيدحلانودنملوأاوناكفنيودتلاباولفتشافةنتفلا
رقوهنأبهوفصويذلاهناويديفةباحصلالاوقأوثيدحلانودنملوأديز
جراوخلاو‹برغملاوقرشملاىلاملعلاةلمحموهدعبنمهذيفالتمث«ريعب

دحأنعركذيملوماكحالاليطعتولبسلاةفاخاوءامدلاةقاراىلااوحنج

نوركذيامناجراوخللتافلؤمانوركذينيذلاواباتكفلأجراوخلانم

ةيرفصلاامأبيفشتلاوعينشتلاممنوديريكشنودموةيضابألا
نبةدجندرفناولونيودتالوةياورملركذتملفةيدجنلاوةقرازالاو

اذهسيلسابعنباالأسةلئسأبقرزألانبعفانوثيدحةياوربرمأع
نملكومعلاةياوروفيلأتلاىلاالبورحلاىلااوحنجماديرأواهلح
‹ةيضابالانمالااوسيلفجراوخللهوبسنوماعلالاجرنمانموقهركذ

قدصلاباوفرعوباجعلابجعلابمولعلانيودتيفانياحصأتأدقلو
ىلاانموقنمنيبتاكلاضعبًاجلفمريغةوأشغلبيملامعرولاوةنامالاو
ةعطاسلاراونالاكلتمهترنيحناتهبلاوةرجافلاةياعدلابقئاقحلاهيوشت

ادسحباوصلاوقحلاملاعمسمطلالاجراوخلاوةيضابالانيباوطلخامو

س۲٦



باولوقلابفرتعينأةيطمبيفشتلاذختانمىفأومهسقنأدنعنم

نمهتوريامءافخاىلعلمعلانمءالؤملىرتلكناو.هتريصبتيمدقو
0فنويركذيمهلعجامةيملعلاةمظعلاوينيدلالاكلانمانباحصأ

بدالوخيراتلايفتنودتافلۇمتیريناو‹ائيشركذلابجوم

نمنودايفملالانباحصأركذماقمابجوتسيانموقضعبلعورفلاو
ةفلابمكلذو«اونوكيملأكمركذلهاجتينأعروتيالفعلضلا
ثيلبولسالااذهنمائيشانباحصأنمدجتالو.قحلاسمطيفاناعمإو
.ريبكلايلعلاهللدجلاو

نألاخلاتضتقاوةيخيراتلاثداوحلااوعمجنيحانموقنا:اهنماث

روحوةيضابألانيباوطلخفباوصلاليقيفاولشفاياحصأاوركذي
؟ةيضابألاىلاجراوخلانوبسنيةراتوجراوخللةيضابألانوبسنيةراتف
ىكةنزتعملالاوقأةفاضايفعورفلاولوصالايفنينودملانمريثكلالعفي
نيدلانوفلؤلابهذيفشيوشتلاوطيلختلابجوأامسكعلاوةيضابألا

فلطميدعمملرذعالوجيرهتلابهبشأوهامىلالقنلاىلع
.هاوهبسحهلحتنينأالهعوبنينمهبلطيقحلارشنييذلانال

نبيرطقوجراوخلانمريدحنبسادرملالباباناعزينمدجانا

مامالانأركذيرخآوكلذنمسكعىلعرمالاوةيضابألانمةءاجفلا
قحلاوضابأنبهللادبعمامالاوهيدنكلاىينباهللادبعقحلابلاط
نبكلمادبعمايارخآيفوتضابأنبهللادبعمامالا:ذاكلذفالخ

ةنسراخلاناورممايأرهظحلابلاطيجينيهللادبعو«ناورم
اهوشتةمامحلاقئاقحلاهذهانموقنمنوبتاكلاطلخياذكهوه0

هاجتالومويلاانيديأنيبدجوييذلاسلدنالاخيراتىلارظناوابيغشتو
لعلاماهظعاغلبمسلدنألايفاوغلبةيضابألانألاحلاواركذةيضابالل



ىلاةيضابأاهلكتناكسلدنألانميهيلاةسبايلاةريزجنأىتحلاملاو

``.ىربكلاسلدنألاةبكنىلالبسداسلانرقلا

ادعةيضابالالاجرلاركذدجتالفالثمدعسنباتاقبطًأرقتلكناو

قافألاتقبطايتلاهترهشلهفنأغرهركذهنافديزنبرباجمامالا

مهبىلوأمهموقموقلكلاجرنأهيفبيراليذلاقحلاو.اذكهو

يدہیوهوقحلالوقيهللاو)ماوسنمهبفرعأوىلوأهلهأخيراتلاو
٠.(ليبللا

بجينوماسملالاق‹ةيعرشاماكحأجراوخلاةعدبتبجوتسادقلو

نامقرئابكلافجراوخلاةميرجيفناسنالاعقيالىتحرئابكلانيبزرفلا

وأهللامرحاملالحتساكداقتعالابتلخأةريبكلكيهوكرثشلارئابك

كحدوحجوأةرورضلابنيدلانممعامراكناوأهللالحأامرحت

هللاةمعنبرفكلارئابكيهو«قافنلارئابكواهلاثمأىلامجرلاكيعطق
رئابكيهو-رفكلانودرفكثيدحلالهأدنعهيلعقلطياميهو۔

زاجعالايفنايتالاوىنزلانمةشحافباكتراككلذو انموقدنعفلا

رئابكنمكلذهبشأامونيدلاولاقوقعوأروزلاةداهشوأمارحلالكأوأ

دنعىميكلذلكلحتسمريغهللاضئارفنمةضيرفكرتكو.ةيلمع
رفكلاانباحصأقلطأاذاوةمعنلابرفكلارئابكوقافنلارئابكبانباحصأ

وألعفلانموهوأةديقعلابلخياموهلههيفكحلاىلاةنيرقلابفرعنا
انباحصأنأىلعكرشرفكوأقافنرفكوهأرفكلاعونكرديفكرتلا
قحلاوصالخالاةماكباونادامةلبقلالهنورفکيالوايهشتنورفكيال

نيبنأتملعاذهتكردأاذاوبهاذملابابرأهاعداولوكلذباودرفتاا

وهومكحتلاراكناالاعماجاهنيبعمجيالاديعبانوبجراوخلاوةيضابالا

عامجاونيرمعلاةريسوهللالوسرةنسوهللاباتكهديؤييذلاحلا

س٤1٦



طارصىلايدهدقفهللابمصتعينمو)قحلاىلعكديدشف.نيم

مجرلانوركنيجراوخلانأانموقلاقهبوانباحصأضعبلاقدفو

نأبمهكحىلاانرظناذاالاحيحصريغلوقلااذهنأيدنعيذلاو

ادحالةدرلتقيممدنعينازلانافمدلالالحكرشمةريبكلابكترم

نكلومجرلاناركنىوعدىلاجاتحيالاعطقمهكحنععرفتماذهو

جراوخلانأانموقنمميزينمميزامنوموتياكسيليدعرمألا
نأكلذو.ةماطبنيمعازلاىلعدوعيهنكلءزمغمهيفمجرلانوركتي
خيشلابازحالاةروسيفهللاباتكيفىلتياممناكهنااوورانموق

هتلكأفمكحزيزعهللاوهللانمالاكنةتبلاامهوجرافاينزاذاةخيشلاو

هللابذايعلاوصقنهيفعقونارقلاناةلاقلاهذهىلعبترتيف.ةزتعلا

ءهكحىقبوهظفلخنامهنأعزباهنماورفناومهمزالتةماطلاهذهو

دقفثيدحلانمنكلونآرقلانمالضرفمجرلانولوقيانباحصأنكلو

:ديزنبرباجمامالانعهحيحصيفعيبرلامامالاةجحلاظفاحلاىور

هللاناصف«ةبجاونتسمجرلاورتولاوناتتخالاوءاجنتسالا»
.هبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوهللدجلاولطخلانمباحصالا

شیفطامهارباقاحساوب
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C3ارود

هبضاساألاهسردملا

Jیمالسالاهقفلايف     

 

  
ىلعًالصأتماشنامنإوًاثدحتسمسيلبهذملااذه
ةحضاولالوصألابًامعدمةحيحصلادعاوقلا
فلاخيامههقفيفدجويالعبتتلاورظنلابف‹ةتباثلا
يتلالوصألامومعالوةيوبنلاةنسلاالوباتكلا
.اعيمجنوملسملااهميلعقفتا   
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ةيضابالاةسردسملارود

(1)ىمالسالاهفمهلایش

يودبزيزعلادبعميهاربإروتكد:مقب

ةيمالسإلاسرادملانماهريغاشناكتأشنةيضابإلاةسردلا

تماقيتلاةقيرطلاو«مويلاىلإضعبنعاهضعبذخأيتاقبط«اهئاملعو
ةيمالسإلاسرادملااهيلعتماقيتلاقرطلاةيقبنعاريثكفلتختالاهيلع

اهنارهظياهتكرحواهروطتواتأشنثيحنمةيضابإلاةسردلاوءىرخألا

مو‹نيملسملاماكحأنمةعيرشلاهبتتأابديلقتلاىلعسانلاصرحأنم

امهيلعونيماسمللامهل«ملموهفنيتداهشلابقطننملكنأنودقتعي
هتددحيذلاقحلابالإةلبقلالهأنمدحأءامدنولحتسيالف«مهيلع

.ةيمالسإلاةعيرشلا

تالاجملاىتشيفنيودتلاوثحبلايفريبكرثأيضابإلابهذمللو
ثيداحألااونودفءةيمويتالكشمنمةايحلافداصياموةيبلعلا

:اهوهزنودئاقعللاوضرعتواهوقبطوماكحألااوطبنتسإواهوحرشو

نماهريغوخيراتلاودئاقعلاوهقفلاوثيدحلايفىتشتافلؤمملتنودو
يذلاجهنمللةساردلايفحيفناكمملحبصأثيح«هبادآوملعلافونص

.هيلعاوراس

ةيلكبنراقملاهقفلاسردم(ٍيرصم)ييودبزيزعلادبعميهاريإروتكدلا(1)

.يمالسإلاهقفلايفةيضابإلاةسردملارود.رهزألاةعماجبةيمالسإلاتاسارالا
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قلعتتيلاريعينلارابخأليوأتيفاوفلتخاءاهقفلانالوقیف

نيدلوصأوهقفلادعاوقاألءاهبكحلاةحصاوغزانتو«ةغيرثلاماكحأب
هيلعبجاولاف‹نيدلايفهقفتلاواذهدنعفوقولادارأنموءةعيرشلا

ةحيحصلوصأىلعهؤانبنوكيل«هتاهمأوهقفلالوصأىلعفرعتينأ

ةفرعمىلعلدتسيو«هتنسىلعهبيرجيو«هعضوميفكحلكلعجيلو

اليلدةلعلاىميالاوةحضاولاتاجاجتحالاوةحيحصلاةلدألابكلذ

محقارتفاملعيلكلذيناعمنيبقرفيلوةلعةجحلاو‹ةلعليلدلاو
.ا”قفتماقافتاو‹قرفتللا

عجرملااذهنأاك‹نفلااذهيفثحبلامدقىلعليلداذهف

قرغتساهنأىتحلوصالاماعيفثحبلاطسبدقهيلإراشللا
انعلاطتوةحفصنيتسوةئاميفعقيوهوهنملوألاءزجلا

ةيساسألالوصألايفةنسلالهأهابتاوقفتيامبةيضابالاعجارم

اموهنيدلالوصأ:نولوقيف.ىمالسالاهقفلااهيلعىنبيلا

نموندمحمهيبنةنسنموىلاعتهللاباتكنممكحهيفءاج
.ةمالاءاملعنمنيدتهملاعامجا

اهببسياموأءةثالثلالوصألاهذهقفاويلوقبهيقفلافأاذإف

لوقينأىوتفلاهذههتلصوهيقفلزوجيالف‹اهلثموهامو(سايقلا)

وهفعامجالاوةنسلاوباتكلا:يهوةثالثلالوصألايفدجواف,اهفالخ

اهرخآىهتنيادلجب22تادلجحملاهذهنمهيلعتلصحاموادلجمنيعبرأودحاو=

ىوزتلايدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبيبألوهو٠عويبلانعمالكلاةياهنب
.ه557ةنسيفوتملاينامعلا

.38ص1جفصلا(3)



اهدحأيفركذيملاماهيلعساقيو«عرفوهفدجويملامو«لصأ
.(ەريغبهکحفرعامعرفلاوهريغكحهبفرعاملصألاف

ءةنسهلييبنلانعىورالو«ةضيرفهللاباتكيفءاجاللاقيو

قيرطنمةذوخؤماهلكةعيرشلاماكحأوءرثأملعلايفنعءاجالو
لزنأاماوعبتا>:ىلاعتلاق‹ىلاعتهللاباتكوهدحاولصأو«دحاو

هنعماناموهوذخفلوسرلامكاتآامو: لاقو٠«كبرنميلا
07(لوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيفمتعزانتناف¥:لاقو2اوهتناف

باتكبةنسلاعابتابجوف©(هللاعاطأدقفلوسرلاعطي"نم):لاقو
ءفيقوتعامجالانألىلاعتهللاباتكبملعاضيأعامجالاو«ىلاعتهلل

..رڭهللالوسرنعالإنوكيالفيقوتلاو
ءلصأ:لوألا:ماقأةثالثىلإعوململاعرشلامىقني:اولاقو

.لصألالاحباحصتسا:ثلاثلاوءلصألوقعم:يناثلاو

مىقنيوعامجالاوةنسلاوباتكلا:ماسقأةثالثىلإلصألامقنيو

ىنعمو‹باطخلاىوحفو.باطخلانحلماسقاةثالثىلإلصالالوقعم
.باطلا

ةءارب:ماسقأةثالثىلإلصألالاحباحصتسامقنيو

.82ص1جنيبلاطلاجهنم(4)

.(3هيا)فارعألاةروس(5)

.(7ةيآ)رشحلاةروس(6)
.(59ةيآ)ءانلاةروس(7)

.(80ةيأ)ءانلاةروس(8)

.84ص1جنيبلاطلاجهنم(9)
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ةيضابإللىماعلاهابتالا

ددحتطاقتةدععضأةيضابإلاةسردللةيبلعلاتاهاجتالاضعبنايبلو
:اهنميمالسإلاهقفلايفةيضابإلاةناكم

اهدئاقعيفةيمالسإلاةعيرشلللوألاردصلانأةيضابإلاىري(1)

هيتأياليذلامركلاباتكلاوهاهيظنتواهقالخأوامنالماعمواجادابعو
وأافرحوأاحمهنمرکنأنمنأو«هفلخنمالوهيدينيبنملطابلا

.دترموأكرشموهفةروسوأةيآ

:يفاشلاردصلملايهرليهللالوسرةنسنأىلعةيضابالاصني(2)
‹لمعلابجويوملعلاديفيةلالدلايعطقاهنمرتاوتملاءتاجرديهو

ىوقأورتاوتملانمةجردلأةنسلانمروهشلإو«نآرقللركناهركنمو
لهروهشملاةيجحيفاوفلتخامهنكلوهبلمعلابجويوهو«داحألانم
لمعلاوةلالدلاةنسلانميداحآلاو«نيلوقىلعةينظوأةيعطقىه

طرشباضيألمعلابجويهنأالايداحألانمفعضألسرلاو«بجاوهب
.ىعباتوأيباحصلناكاذإ

طورشلاىفوتسااذإثلاثلاردصملاوهعامجالانأةيضابالاىري(3)

نوذخأيو.قسافهركنمو«ةيعطقهتيجحولوصألاءاملعاهركذيلا

نمرصعلكيفعوقولازئاجهنأوينوكسلاويلوقلاهيمقبعاجلا
.روصعلا

سسألاىلعسايقلاوهو‹سايقلاعبارلاردصلانأنوريو(4)

.نييلوصألابتكيفاهيلعصوصنلا
نوموهقرطعيمجبطابنتسالاوهسماخلاردصللانأنوري(5)

.اصاخاماتهاحلاصملاب

٠سايقلامث.عامجالاوةنسلاوباتكلاىلعمئاقةيضابالادنعهقفلاف

س۷۲



ىدمىلعفوقوللو.مامحلالاوباحصتسالاو‹ناسحتسالاولالدتسالاو

لالخنمةفيفخةراشإاهيلإريشألوصألاهذهىلعيضابالاهقفلاداتعا

.مچاغلۇم

يضابإلاهقفلااهيلعدمتعأيتلالوصألا
لعيفمالكلايفةيظعةرفوتدجوةيضابالاعجارميفثحبلاب

ضعبتدجولبءحيضوتلاوحرشلاىلعاهلجمبيفةدعمهقفلالوصأ
نأىلعصنيوةيرعشلادئاصقلاقيرطبانتمنفلااذهغاصدقمهئاملع
لوقيفنيدلايفهنقتينأدارأنملمزالرمأهنأو‹هقفلاساسأوهملعلااذه

:هتديصفعلطميف
هرادموهلوصألوصفمزالهرافسأنماي

هرابخأنملصأللايلجتمنكيملنمهعورفنكردبال
رولاماكحأطابتتساىلعهبردتقيمعهققفلالوصأدح

عازنعمسايقلاكلذنكعاجالاولوسرلا

كحللتبثمساسيقلانامعلاروهجلا
(ا)صقتموأهيلعصنلادورولحيحصلاوعو

نيودتيفديعبنمزذنمليوطعابملناكةيضابالانأيلودبي؟

نرقلايفهفيلأتمتيذلافنصماباتكيفف«هيلإةراشالاونفلااذه

ماكحألاطابنتسايفنفلااذهةيمهأىلإهبحاصريشي.ىرجملاسماخلا

.(ةعرثلا

..18ص1جسمئلاةعلطحرش(1)

ملعاهيفابةينيدلامولعلانونفىتشنيبعمجيلماشماعباتكفصلا(2)
=يفعقيهنأاذهنمرثكالالماشنوكيابريردأالوهقفلاملعولوصألاملعومالكلا
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ةيضابالانأرهظيانهنمو("ناسحتسالاوةمذلالغشوةمذلا

طابنتساةيفيكو.مهجهنمنيودتيفرثألامظعمهلناك

ةيدقلامهعجارممظعمكلذىلإريشت؟ةيهقفلاماكحألا

جمهنمو‹ةعيرشلاسوماقو‹فاصنالاولدعلاك,ةثيدحلاو

ءهقفلالوصأماعلعجارملاهذهباحصأبوبثيح«نبلاطلا

بهذملايسؤممهتُمأىلإماعلااذهلئاسمبنوعجرياماريثكو
نبدمو«بيبحنبعيبرلاو«ةميركيبأنبماسمةديبعيك
ةنسىلعمهداتعايفمهنالا.ريثكمهريغو«ليحرلانببوبحم

ايلكاداتعانودمتعيمهنمىمادقلادجأمهلاوقأيفدلعهللالوسر

ديناسملانمهاوسامنودبيبحنبعيبرلادنسمىلع

يرجمجلارشاعلانرقلايفةصاخومهنمنوثدحملاامأ‹ةحيحصلا

ىلعمهجهنميفةنسلاف.ديناسملاعيمجلنوضرعتيممتدجوف
نعثحبلاىلإجاتحياليذلاوهوهيلععمم:امهدحا:نيبرض

كحلهتقفاوموليوأتلالهأو‹ةاورلادنعهترهشلهتحصبلط
.ليزتتلا

عقياماريثكولكلاملعغلبتمليتلايهواهيففلتخمةنس:اهيناث
‹اهتحصونوتماو«ديناسألانعنوثحبيكلذلف‹اهيفةُمألانيبعزانتلا
اهيفمهعوجرناكاهكحيفاولتخااذإف«اهلقنحصاذإاهليوأتيفعزانتلاو
.ىلاعتهللاباتكىلا

مهقفيفنوعمجيمهنأدبييهقفلاةيضابإلاجهنميفلمأتملاو

.14صاجفاصنالاولدعلا(10)
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‹برقأيأرلالهأىلإمثلب.ثيدحلالهأنيب
اذإف‹عامجالاوةنسلاوباتكلانمذخؤيمشدنعطابنتسالاف

اهورجأةئالثلاةلدألاهذهيفصنانشيفدريمهثداحتضرع

وهو:لالدتسالاىلعاهورجأةلعلارفوتتملنإف‹سايقلاىلع
.مانالاوباحصتسالاوناسحتسالا

نمهيفءاجامكحهنيعبرومألانمءيشيفملعنم»ليقاذهيفو
اذإف‹ءىشلاكلذيفملاعوهفةمألانمنيدتهملاعامجاوةنسلاوهللاباتك

.هلالاعوهيفاهيقفناك‹هلىدتهاوهيفيأرلابلوقلاويأرلاهجورصبأ
لصأاملةثداحيأف.ءاملعلانمهريغناكاهيفيأرلالهانمناکو

هيلعناكاملدعأواهنسحأواهليوأتفرعنهن«هيلإيهتنتوهيلعينبت
هلزوجينموهو«يأرلاعقوميفيأرلابلاقنمو«ملعتوكلذليرحتلا
.ابيصماروجأمناكباوصلاقفاوفهداهتجابيأرلابلوقلا

اروذعمناككلذلهأنموهوهيأربداهتجالابباوصلافلاخناو
ىلعقحلاباحصأنيبوانعمهنيبقرفال«ابيرققحلانمناكو٠كلذب
۱(1ةققحلا

ثحبلاعضومنومقيمآالإيأرلابلوقلانورقيةيضابالانأعمو

:نيمسقىلإطابنتسالاو

يعفاشلاوكلأمباحصأءزاجحلالهأم:ثيدحلاباحصأ(11)

ىلإنوعجريالو٠صوصنلاىلعماكحألامهئانبلكلذباوسو«دوادودمحأويروثلاو
يأباحصأ:قارعلالهأمهيأرلاباحصأو«اريخوأارثأاودجيملاذإالإسايقلا
ءانبوماكحألانمطبنتسملاوىنعملاوسايقلاهجوليصحتبمهتيانعلكلذباومسةفينح
.11-12ص2جيناتسرهشلللحتلاوللملا:هيلعثداوحلا

.88ص1جفصلا(12)
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.نيدلاوهوهيفيأرلابثحبلالخديالمىق
.نيدلاريغوهويأرلاهلجديمىقو-
يأرلاىنعمفلاخدقفنيدلايفيأرلابلاقنم:نولوقياذهيفو)

زوجيالوهيفيأرلاءارجازوجيالنيدلانأل‹نيدلايفافلاخمىمىي
ادعامهكحنيدلإوءنيدلاادعامهكحيأرلانألو«يأرلايفنيدلا
,3((يأرلا

نأنورقيىرأثيح:دصقملاوهنوكيانههتمهفاململو

مزللةجاحالفتخسروتتبثدق'عامجالاوةنسلاوباتكلابةتباثلارومألا
يفدجتيتلارومألاامأ«يأرهنا:لاقيو«اهيفتبثامريغبىوتفلاب
الاعناكنلتلعجيتلايهف‹صناهيفدريملوروصعلانمرصع

.اهكحجارخاواهثحبيفلوخدللابابنيقباسلاةاراثآوةنلاوباتكلاب
يأرلاهيفزوجييذلانع0"(فلخينبناهلسعيبرلاوبأ)لئس:اولاقو
اذإفءعامجالايفالوةنسلايفالوباتكلايفهودجيملاملاق«ءاملعلل

يفالوعامجالايفالوةنسلايفالوباتكلايفنكتملاممةلزانتلزن
نالءاهيفاودهتجينأمهيلعفلزاونلالبقاوناكنيذلانيماسلاراثآ

.اللزاونلاوثداوحلاىلعناروصقميأرلاوداهتجالا
عورفيفداهتجالانورقيمأالإلزاونلاىلعيأرلانورصقيمعمو

ءهبرومأمداهتجالانولوقيفتارومأملاتحتهنولخديلب«ةعيرشلا

.89ص1جفنصلا(13)

سماخلانرقلاءاماعنمايبيلبةوازمتنميازمافلخينبنايلسوه(14)
.425ص2جينيجراللتاقبطلا:471ماعيفوتيرجملا

.20ص2جفاصنالاولدعلا(15)

س۱٦۷



ليوأتلاىلعميركلانآرقلاريسفتيفنودتعيكلذكو«هيلعروجأمو

يبنبملمةديبعوبأهيلعو«دحاوىنعبليوأتلاوريسفتلانأنولوقيو

.لةمرک
ثيدحلالهأعمنوقفتيانايحأعورفلالئاسميفمهدجأاذهل

لوصأنأبنورقيكلذك.يأرلالهأنمنوبرتقيريثكلايفو
.ةنسلالهأكاذهيفمهوعامجالاوةنسلاوباتكلا:ةثالثنيدلا
مكحلاامأ‹لوصألانمهنأىلعسايقلانوديزيفيأرلالهأامأ

لهأوثيدحلالهأنيبمهجهنميفنوعمجيممنأبةيضابالاىلع
ربخدرواذإفداحألاربخنممهفقوملالخنمرهظيفيأرلا
:هيفاولاقو‹هيلعاومدقعيبرلادنسمريغيفحيحصيداحأ
.هبانلماعلاعقيال

لمعلاىلعدمتعييهقفلامهجهنمنا:لوقلااذهةلمجنمو

.ايداحأمأارتاوتمثيدحلاناكأءاوس‹مهيدلتبثامفثيدحلاب

لوقلاف.فيقوتهنأالهبلمعلابجاوعامجألانأمهجهنمنمو

ىلعيتمأعتجتال»يقلعيبنلالوقلقحلاهوجودحأوهوبجاوعاجالاب
وهفةجحلافلاخاملكوءاهتفلاخمزوجتالةجحوهفاذإ«لالض
.يأرلالهأضعبانقفاوياذهىلإو«جوجحم

:ةثالثلالوصألاىلعنودمتعيمهجهنميفةيضابالاناكاذإو

ةلدألاعيمجبلمعلانورقياضيأمهفعامجالاوةنسلاوباتكلا

مهنأالإ‹ماملالاوةلسرملاحلاصملاوباحصتسالاوسايقلا

سيقالصأنكيملامولصأوهفلصألاهباشاملكنأنولوقي

.16ص1جريفتلارهاوج(16)
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.لصألاىلع

عورفلايفمهجهنمملناكةيضابالانأدكؤياذهلکو1

ةبجاولايهوةثالثلالوصألابنوديقتياوناكمهنأالإلزاونلاو
تناكاذإالإديقتلااذهنمنوجرخيالوىوتفلاوثحبلايف
ةلاحلاهذهيفو«ةثالشلالوصألايفاملةهيبشالةلأسللا
ةماكركذأماقملااذهيفوةلدألانمهريغوسايقلانومدختسي

.ماملالانعةزجوم

مالالا

.لالدتسالاعاونأنمةيضابالادنعماحلالا

`...”ردصلاهلجلثنييلولابلقيفءيشعاقياهنأبةيضابالاهفرعو

ركفتريغنمبلقلايفعقوامهنأب:®(يدتقرملا)هفرعوأ
.

مامحلالانأليلولاطرشدازهنأثيحهدويقيفقدأةيضابالافيرعتو

.هئايفصأوىلاعتهللاءايلوأضعببصاخ

.سانلانمهربعماحلاو6یينلاماها:نافمالالااذهو

نمعونهنألاقافتاةجحماحلالااذهو.ييبلاماملا:لوألامسقلا

.نيفلكملانمهريغقحوهقحيفةجحوهفيحولا

.ه357صلوصألالوصفو188ص2جسمشلاةعلطحرش(17)

ءه701ةنسىفوتيفنحلاىدنقرمللازيزعلادبعنبدممنبهللادبعوه(18)

.ىدنقرمللةيعفاشلاوةيفنحلادعاوقلانايبيفلوصألاعماج(19)
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هيفويحوبسيلهنافينلاريغنمماملالاوهو:يناشلامقلا

.لاوقأةثالث
نوكينأنمؤيالذإءةصعلامدعلةجحبسيلهنأ:لوألالوقلا

.هرطاوخباموصعمسيلعينلاريغنأةصاخوناطيشةسوسوكلذ

هيفو‹ةيرفعجلاباومسةضفارلانمةعامجلوقوهو:ياشلالوقلا
ةجحالهنأىلإاوبهذلبهريغومهلمللةبسنلابماكحألاقحيفةجحهنأ
.20او

ضعبوا2(يضابألايمدكلامامإلا)بهذموهو:ثلاثلالوقلا

.ةيفوصلا

لمعلامهلملامزليو«هريغنودملأنمتحيفةجحنوكيهنأهيفو
الفافيعضمهلملاناكنإ:لاقفيأرلااذهحيضوتيفيلماسلادزو.22ب

‹ةينيدلادعاوقلاوةيعرشلانيناوقلاقباطيةجحهسفنبماملالاكلذنوكي

معيملمأةجحهنأملعأءاوسهبلمعلاهمزلوهيلعةجحناكاهقباطاذإف

بلاغفادهتجاملاعمهلاناكنإو.هلهجعسيالاملاحلاكلذناكنإ

قفتمليلداهكحلدجويالةيضقيفالإهقحيفماحلالانوكيالهلاوحأ
ىلعناسحتسالاوههقحيفمالالانوكينأيفبنيفاذهىلعو«هيلع

.هيلعةجحاندنعوهو«ناسحتسالاريسفتيفليقامضعب
اذإهنأبعونممفناطيشةسوسونوكينأنمؤيالهنأنمليقامامأ

.340صلوصألاعماجو15ص2جحيضوتلاىلعحيولتلا(20)

عبارلانرقلاءاملعنمهيلعهللاناوضريمدكلادیعسنبدمحمنبدیعسوبآ)21(

.277صةيضفلادوقعلا يرجملا

80ص2جةعلطحرشو357صلوصألالوصف)22(
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٠لهجوأةجحهنألعاهاضتقببذخألاهيلعبجودحأىلعةجحلاتماق

رومأنمةجحلامايقنأرمألاةياغونمأيملوأاهيفةسوسولانمأ

.ملعأهللا.)اهيفضوخلانعفكلابجيفةيردقلا
يتلاوةيعرشلاةلدألانعةباتكلايفهللاهرسياماذهف«دعبو

ماكحألاليصأتيفليوطعابمهلةيضابالانأالخنمتبث
.ةيعرشلا

ةلدألابلمعلايفةنسلالهأعمنوفلتخيالةيضابالانأ؟

اممادمهنإفةنسلالهأنيباهيففلتخلاةلدألاامأ‹اهيلعقفتملا

فلاخييأربنودرفنيالوةنسلالهأتاهابتاضعبنوقفاويادبأ

امبهنمةسبتقموأصنلاىلعةلومحمةلدألالكف‹مهلهابتايأ

لهأنممشريغكةيضابالانأدجأاذكهوتايلكودعاوقنمررق
املكيفنيدمتعمةيعرشلاقئاقحلارارقالنوطاتحيةنللا
عمةحلصمتضراعتاذإفصوصتنلاىلعءانبلابهيلإاودنتسا

تافارحنالاوةيسفنلاءاوهألاليبقنميهفصنلا

یوقأو«اراكناواروفندشأاهاعدانمىلعاوناكو‹ةيركفلا

دهتجلاوداهتجالانايبيفرمألااوددشاذل‹اماكحاوةظلغ

.ةيعرشلاماكحألاتابثىلعانانئمطا

:ىمالسإلاهقفلايفةيضابالاةسردمرثأ
يضابإلاهقفلانأىلإريشأيمالسالاهقفلايفةيضابالارثأنايبعمو

ىفامعلاىملاسلاديمحنبهللادبعدمميبأل188ص2جسماةعلطحرش(23)



ىلعةفيرشلاةنسلالاجيفميركلانآرقلادعبةلدألاثيحنمدعي

ضراعتاذإولسرماويداحألاىلعوضيفتسلاو«روهشلملاواهنمرتاوتللا
دريالو«السرموأايداحأناكولوثيدحلابناجحجرسايقلاوثيدحلا
سايقلابنولوقيوءيعطقصنهفداصاذإالإيداحألاثيدحلا

.هقفلالوصأبتكيفةفورعلا

يمالسالاهقفلايفمظعرثأاملناكةيضابالاةسردمنأقبساممنيبتي

:ينايايفحضتي
قرفلاوةيهقفلاسرادملاهيفتعباتتنمزيفةسردملاهذهتماق()

يديأىلعةسردملكءيدابمتجردتدقف«اذلةجيتنو«ةيمالسإلا

اہبكسلاىلعنوظفاحيةسردملكعابتأناكو«اهداورعباتتو«اهئاملع
لكصئاصخترولبتىتحهيلعتماقيذلاجهنملاصوصخبلمعلاو
كلذكواهيلعالعهمساراصىتحاهتيادبرصاعيذلامامالايفةسردم

.ضابإنبهللادبعاهملعناكواهئاماعديىلعةيضابإلاةسردمتجردت

نماهريغنعفلتختالةيضابإلاةسردلااهيلعتماقيتلاةقيرطلاف
هعبتنامعاريثكفلتختاليتلاو‹سرادملاةيقباهيلعتماقيتلاقرطلا

ةمأنممامإف«سيردتلاوليصحتلايفهبهذمانملكعابتايفنآلا
مثهنعنوذخأيوهلجمنومزتليماعلابالطنمددعهيلععتجينيبال
همامإنعةياورلامهنمنوقوفتملاىلوتيف«دالبلايفليصحتلادعبنوقرفتي

مث‹هياروهتياورالقانسيردتلاوكولسلايفهبولساسفنمهنملكاذختم

ظفحامقباسلاليجلانعلقثيليجلكولايجألاعمةقيرطلالقتنت
اجرو«ريدقتلاومارتحالانمائيشنمزلايضمعمبستكتءارآوراثآنم
.سيدقتلاةجردانايحأغلبت

N



سرادملاعيمجاهنعتًأشنيتلاةيبيرقتلاةقيرطلاىهةقيرطلاهذه

نابنورقيمهنإفةيضابإللةبسنلابو.ةمالاةنمزأتفلتخأ.نأوةيهقفلا

هنعهللايضرديزنبریاجسلجماهئالعنمددعروضحبتأشنمهتسردم

ءالؤهنمو.هريغنمرثكأهنعذخألاىلعنيظفاحمهيأروهجهنمنيعبتم
عيبرلاو‹ناهدلاحونوبأوبئاسلانبا‹ملسمةديبعوبأ«ءاملعلا

.بهذملااذللئاوألاءاماعلاةلمجنمموضابإنبهللادبعو«بيبحنب
هقفلالئاسمعيمجبةطاحإلابةيهقفلاسرادملاهذهءايلعماق(ب)

عوجراا.اسأتناك٠ةحضاودعاوقوالوصأاملاوعضوومهنمزيفةدوجولا

ىجريامىلإلوصولاواهيلعروصعلانمرصعيأيفدجتيتلالئاسللا
٠مدهجبهوطبنتساامةفاضإيتغو«ةيهقفلاةورثلاتظفحكلذبواهنم

.هتالابتددعتوطابنتسالاعستاو‹عيرشتلاوهقفلاايف

عيرشتلايفنيزيتمنيرصعنيبةلصناكسرادملاهذهسايفنا(ج)

ءاماعلارصعو‹مهيلعهللاناوضرهتباحصوريبدمحمينلارصع.يمالسإلا

ىلعهقفلاوعيرشتلاماقفةيمالسإلانادلبلاعيجيفنيدهتجلاب

سرادملاهذهمايقلناكدقف«ةيوبنلاةنسلاوباتكلانمةيلصألاسن

يفتعبتايتلاءيدابلاوسسألاعضويفمظعرثأاهدعبنمىلإ7

نودهتجملااهيلعيضييتلاةيوقلادعاوقلاليصاتو«عيرشتلاوطابنتسالا

.مدعبنم

ةحيحصلادعاوقلاىلعالصأتماشنامنإواثدحتسمسبيلبهذملااذه(د)

امههقفيفدجويالعبتتلاورظنلابف«ةتباثلاةحضاولالوصألابامعدم
نوماسملااهيلعقفتايلالوصألامومالوةيوبنلاةنسلاالوباتكلافلاخي

يففالخنمناكامامأ«اهيففالخالةخساروةتباثلوصألاف
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ةنسلاوباتكلانمصوصنلامهفىلإعجرياغنإفةيعرفلالئاسملاضعي
ةأشنىلعرثؤيالاذهوءاهنمةيلمعلاةيعرثلاماكحألاجارختساو

عورفنمعرفيففالحلانألءدهتجملاملعىلعالوءيشيفداهتجالا
ةرلاىهوهللااهماعيةكحىلإاهنمرظنتيتلاةيوازلانمامةلأسم
.هدابعبةمحرلاوةعسوتلامتاخلاهنيدلدارأيذلاوههناحبسهل«هدابعب
الصوصنيفءيشلکددحوماعلالصفولمجملانيبلكلذريغناكولف
.فالخلاوأليوأتلالتحت

ىمالسإلاهقفلايفةلدتعملاةيمالسإلاسرادملانيبفالتخالافاذهىلعو

ريغةليئضبسنهمزتتيذلابصعتلاوتمزتلاىلإيدؤياليعرففالخ
.ةيهقفلاسرادملاهذهعابتانمةقمعتم

دعاوقلاهذهوسمدعاوقىلعمئاقهنأدجييضابإلاهقفلايفرظانلاو

:يه
عونوهو.هلثمنيقيبالإلدبتيالنيقيلانأةدعاق(1)

هيلعدرونإورمتسمنيقيلامكحنألباحصتسالاعاونأنم
نقيتةدعاقلاهذهةلثمأنمونيقيلاءافتنانقيتيىتحكشلا
وهونيقيلابذخألاهبحاصلنإفثدحلايفكشلاعمةراهطلا

.ةراهطلا

اذِإالإققحتياللمعلكف:اهدصاقمبرومألانأةدعاق(2)
:لامعألايفةينلابوجوةدعاقلاهذهةلثمأنموهبحاصهدصق

۰«یونامءيرمالكلانإوتاينلابلامعألاامنإ»عهلوقل
صقلا:اهتلثمأنمو:ريسيتلابلبتةقشملاةدعاق(3)

.رفسلايفرطفلاوعمجلاو
نمو:اهمكحوعرشلااهطبضيأةمكحمةداعلاةدعاق(4)
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٠.سافنلاوضيحلاةدمنايباهتلثمأ

دربوجوةدعاقلاهذهعورفنمولازيررضلاةدعاق(5)

`بهاذملانمةيضابإللناك؟.فلتملاناضو‹بوصفلملا
يفاوماكتف4اهنيودتوماعلافونصىتشيفميظعرثأةيمالسإلا
ةساردلابةيقالخألاوةيداقتعالاوةيهقفلالئابملاعيمج

.فينصتلاوليلحتلاو

:ةيهقملالئاسملافينصت

اوفاضأو‹تالماعلاباوهتناوتادابعلاباوادبلئاملافينصتيفف
نايبو‹اهتقوواهضُئارفواهدودحبةالصلاو‹اهفئاظووةراهطلايفثحبلا

اهضرفنايبو«رفسوةالصنم‹اهصخروامحلوصأةفرعمواهصقنيام

اهفوفصوةاكزلانعاوحصفأو«هللالوسرهنساممكلذريغواهتنسو
نمىلعواهطورشورطفلاةاكزو«هلهأومئانْغلانمسخلااونيباك«اهلهأو
.اهتفوديدحتمبج

مازتلالاعمهضرفاوبجوأو«ناعمنمهلمحيامومايصلارهشاونيبو
.ناعمايةقشملاصئاصخنمهلغشاملكب

:ةصاخلاوةماعللهونيبوالإجملاكسانمنماكسنماوكرتيمل5

هضئارفبوجوةفرعمومارحلاهللاتيبجحيفلامعأنمبجياماونيبف
نممارحالاىلعاوصنوجحلايفلادجلاوقوسفلاوثفرلايرحتو.هتنسو

مزليامويعسلاو‹فاوطلاو‹تيبلاةرايزو«ةفرعبفوقولاو«تاقيللا

`اوثحفتالماعمللاوبوبو‹مرحلارجشعطقوديصلالتقفنمىلعءازجلانم
لامميرحتو«لطابلابسانلالاومألكأميرحتو«عويبلايفداهشالاىلع
بويعلاو‹ةدسافلاوةحيحصلادوقعلانيباوقرفو‹ملسلايفاوصخروميتيلا

ءاهنعيهنلاوةزئاجلاعويبلاوءدقعلالحميفةرهاظلاريغوةرهاظلا
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اموهطورشونهرلااونيبو«اهماكحأوةراجالاوةعفشلاوءةكرشلااونیبو

اياصولاو‹اهماسقأوةبحلاو‹ةاقاسماو‹ضارقلاو‹نهترملاونهارللزوجي

ءهبهللاريغللهأامميرحتو‹حئابذلاوديصلايفاوماكتوثيراولاو
بلخميذلكميرحتوءريزنخلامحلومدلاوةتيملانممرحاملكميرحتو

لحأالنيللعمبصتلاىلعحبذامميرحتوءعابسلانمبانوريطلانم

حاكناومرحودسافلاواهنمحيحصلاهطورشوحاكنلااوبترو«مرحامو

مرحامميرحتو«هريغاجوزحكنتىتحاهجوزىلعاثالثةقلطلاوةعتلا

نيبةقالعلااونيبكلذكو.عاضرلاورهصلاوبسنلاتاذحاكننمهللا

يفةأرملاءطومرحيف‹ةرشامعموةرشعنماهيلعبترتياموجاوزألا

بناجلانيليفاوضافأاكءاهجوزريغلةأرملانمةنيزلاراهظإو«ربدلا
.ساقنلاوضيحلايفءطولاميرحتوةرشاعملانحو

ةداهشلااومرحفماكحأنماهبقلعتياموتاداهشلاوةيضقألا

ىلعفوقولاوبايترالاكرتوةبذاكلاناِالاوةداهشلاناتكوملعريفب

هللاليبسيفداهجلاىلعاوصنو‹اهوفنصوهللادودحاوحرشو.تاهبشلا
اهوفأوالإ.يمالسإلاهقفلالئاسمنمةلأسماوكرتيملاذهىلعوهتلزنمو

نيبركذيافالخدجأالتحاهردصمىلعفوقولاوحاضيالانماهقح

.نيودتلاوفينصتلايفةيهقفلابهاذم'نممريغوةيضابإلا



ةيهقفلالئاسملامأ

ةنسلالهأةيضابإلااهيففلاخيلا

:ديه
جارختسايفةيضابإلااهيلعدمعأيتلالوصألانايبدعب

نممريغكمهجهنميفمهنأررقأءاهقيبطتوةيعرشلاماكحألا
وهةعيرشلاهذمليفاصلاعوبنيلااولعجدقف‹ىرخألابهاذملا

صوصنلانأباوضق؟‹لجهللالوسرةنسوىلاعتهللاباتك

مدجدنعةيضابإلافقيمو‹ثداوحلانكلو«ىهانتت
يفاهيلعاودمتعالوصأودعاوقهلتناكىتحمشداهتجاو

يفداهتجالايفميظعرثأملناكانهنموماكحألاطابنتسا

اهبلغأيفةنسلالهأعمنوقالتياهيفمهيتلاوةيهقفلاعورفلا
نمرثكأىلإهرصحلصياليذلاو‹ردانلاليلقلاالإاعيمجلب
.عضاومةرشع

ةيفنحلااهيفاوفلاخىلالئاسملانأدجتةيضابإلاهقفىلإ

هيفاوفلخامو.ةيرهاظلاوأةيكلاملاوأةيعفاشلاعماهيفاوقفتاالثم
.رخألاهيفاوقفاوابهذم

ايأرامااهيفدجتةنسلالهأةلمجاهيفاوفلاخيتلاةردانلالئاسملاامأ

نمبهذمعمقفتيرخآلاواصاخامهدحأنييأروأ٠مدنعادحاو

.ةنسلالهأبهاذم
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يتلاثداوحلاضعبيفدرفنملامهةيضابإلاناكاذإو

مهسفنأةنسلالهأبهاذمنيبفالتخالادبتكنإفاهرصحنک

رسعتيلبءاهرصحنكياليتلاعورفلاوثداوحلانمريثكيف

بهاذملانيبفالتخالافءمهنيبقافتالحمةلأسمىلإلوصولا
نيابتولوقعلامادختساوداهتجالاةماقالهنمدبالرمأ

ىتحدحاولابهذملالخاديففالتخالاثدحياماريثكو‹ماهفألا
.ءارآةسمخىلإبهاذملاضعبيفءارألاددعلصو

نمزيفلئاسموثداوحنمدجايفيهقفلافالتخالااذهناكاذإو

‹ةنسلاوباتكلايناعملةقيمعوةضيفتسمةساردنعجتانوهامنإفدهتجما

لباقارتفانكيملوةسيقأنماهنمطبنتسياموعامانمتبثامو
نمهيلإلصوتامىوقأبهيقفلكنيعتسيناكوءرظنلاةهجويفافالتخا
.ماكحأوناعم

ةباحصلافالتخاهرسيهنعهللايضرزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاناكو

هللالوسرباحصأنأبحأام»:لوقيو«عورفلايفمهيلعهللاناوضر
يفسانلاناكلادحاوالوقناكولهنال«نوفلتخيالملسونيلعهللاىلص
.®ةنسناكلمدحألوقبلجرذخأولفمبىدتقيةنماو٠قیض

اهيلإراشألماوعوبابسأهلتناكةيهقفلاعورفلايففالتخالانأعمو

:يليايفاهزجوأىناف«ريثكلا

:ةيهقفلاعورفلايفءاهقفلافالتخابابسأ

نیوكتىلإتديقلاوءاهقفلانيباهيفةيهقفلاعورفلاةرثكعجرت

س۸۷



:يليايفاهلججأةريثكلماوعىلإةيهقفلاسرادلا
عمةفلتخلاراصمألايفمهيلعهللاناوضرةباحصلاءاملعقرفتناك(1)

تافاسملادعابتناك؟‹ىوتفلافالتخايفاببسةياورلاوملعلايف

ةفلتخلاسرادملاتنوكتف‹رظنلاتاهجونيببراقثللاقئاعراصمألانيب

اهئارآواہواتفامفةسردمدلبلکسُرىلعناكو‹نيعباتلاءاهقفلانم

ةرضبلاوةفوكلاوةنيدملاوةكميفسرادمكلذبتدجوف«اةصاخلا

.نودهتجيعابتأاهنملكلراصو.برغماورصموماشلاو
يفدمتعأقيرفنيقيرفىلإيمالنإلاهقفلايفنيدهتجملاماقتا(2)

دعاقيرفو‹ثيدحلالهأبةيمستلاهيلعتبلغوصوصنلاىلعهجهنم
.(25)يأرلالهأبةيمستلاهيلعتبلغفصوصنلابائيضتسميأرلاىلع

ىلإمهماسقناوءايقحألانموةفالخلالوحنيملسماعزانت(3)
ةيهقفلاسرادملامايقىلعدعاسدقلماعلااذهوروهمجوةعيشوجراوخ

دعبةيمالسإلاةمألاةدحوعدصتهيلعبترتهناثيحرشابمريغقيرطب
ايعيرشتوايسايسةدحتمةيمالسإلاةمألاتناكنأدعبف.ىربكلاةنتفلا

ةيسايسلاماكحألاعيمجاهيفردصتةرونملاةنيدملايهوةدحاوةعصاعامو

حبصأ ظافحلاوةباحصلابرخزتيتلاةديحولاةسردملااهلعجامم«ةينيدلاو

ىدأامم«لدجلاوفالخلانولدابتيراصمألايفنيقرفتمةنتفلادعبءاملعلا

نطومةسردملكلنوكينأيعيبطلانمناكوسرادملاهذهنيوكتىلإ
.اهجهنمبزتعتواهعبتتفئاوطوهيفتأشن

بذكلاةفاخماهنمنوجرحتياوناكنأدعبثيدحلاةياورعويش(4)
نيودتمدعبببثيداحأعضويفءارتفالارهظفهللالوسرىلع

.11ص2حجيناتسرهشلللحنلاوللملا(25)

س۸۸س



يفةنسلانمردصامرصحةبوعصو«ةركاذلاىلعداتعالاوةنلا

.عهتايح
ءارتفااهوبسنيولاوقأباوقلينأهللاءادعألةصرفلاىطعأكلذلك

بصعتلاو‹يسايسلافالخلاكلذىلععجشوعهللالوسرىلإابذكو
.ةينيدلاةوادعلاوماكحللةيعبتلاويهذلا

‹ثيداحألانممهيلإدرياممتبثتلايفنيدهتجملاكلذلةجيتنناكو

كلذيفرظنلاتاهجوتنيابتوثيدحلالوبقلاطورشمهضعبطرشف
٠'”باوصلاىلإلوصولاُءاجر

يفاببسناكةيداصتقالاوةيعاتجالاراصمألالاوحأفالتخا(5)

لئاسملايفىوتفلاتفلتخاف«نيدهتجملاىلعةضورعملالئاسملافالتخا

`.7ةيهقفلاسرادماتنوكتوءيدابلاو
فالتخايفاببسهدوروناكدقو‹ميركلانآرقلايفهباشتملادورو(6)

هليوأتماهفألايوذنمنوريثكلواحوتامباشتملاعضاوميفءاملعلا

نمو«انيبمافالتخاليوأتلايفاوفلتخافهنمدارملاكاردإىلإلوصولاو
لزنأيذلاوه¥ىلاعتلاقكحلايفًاطخلاةيشخفقوتنمءاملعلا

ءتاهباشتمرخأوباتكلامانهءتاكحمتايآهنمباتكلاكيلع

ءافتباوةنتفلاءاغتباهنمهباشتامنوعبتيفغيزممولقيفنيذلاامف

هبانمأنولوقي«ملعلايفنوخسارلاو.هللاالإهليواتمعيامو«هليوات

.€2بابلألاولوأالاركذياموانبردنعنملك

.26صةرهزيبالبهاذما(26)

ةرهزيبألبهاذلماو8ص2جسينأخيشلليمالسإلاهقفلاخيرات(27)
.20ص

.(7ةيآ)نارمعلآةروس(28)

س۸۹



ظافلألاكارتشاةهجونمضراملافالتخالااذهتحتعقيوا

دارفألاو‹زاجناوةقيقحلاةهجنمضراعلافالخلاو«ةريثكلاتاليوأتلل
ةحابالاو‹خوسنملاوخساتلاوءصوصخاومومعلاو‹بيكرتلاو

٠”ميسوتلاو
ىلاعتوهناحبسهللاربتخيلميركلانآرقلايفهباشتملادوروتبثاذهبف

نامزلكلةحلاصعئارثلاةمتاخنأاوكرديلونينمؤلايفنايالاةوق
رودتورشبلالاببرطختلامعأوركفنمدجيوثدحياملكلو«ناكمو

.ةحابالاورظحلانيب

ةيليلحتلالئاسملايفءاملعلافالتخا»:°2(يلبنحلابجرنبا)لاق

الإهلقنيملايفخاهيلعصنلانوكيدقهنأاهنم:بابسألةييرحتلاو
اهيفلقنيدقهنأاهنمو«معلاةلمحعيمجغلبيملف«سانلانمليل
نودنيصنلادحاةفئاطغلبيف‹ميرحتلابرخالاوليلحتلاباهدحا‹ناصن

ءخيراتلاهفلبيالنماعمناصنلاغلبيوأ«مهفلبابنوكستيفرخألا

ذخۇينأكحيرصصنهيفسيلاماهنمو.خسانلابهتفرعممدعلفقيف
بوجولاىلعرمألالمحيفءاملعلاماهفأفلتختفسايقوأموهفموأنم

رثكأفالتخالابابسأوهيزتتلاوأمرحتلاىلعىهنلالمحيفوبدلاوأ
.3«انركذا

نيبعورفلانمريثكيفتباثفالخكانهناكاذإفدعبو

.14-21ص1جلامألاجراعم)29(

ةنسقوتايلبنحلابجرنبنمحرلادبعجرفلاوباوه:بجرنبا(30)

.بجرنبالدعاوقلا.ه5

.15صبجرنبالدعاوقلا(31)
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لب‹مهنيبوةيضابإلانيبلقيوردنيهنإفةنسلالهأبهاذم
ةلقتسملامهتجحاهيفمهتناكوةيضابإلااهبدرفنايتلالئاسملا

:يايايفاهرصحأ

.نيفخلاىلعحملاةلأسم:الوأ
.مارحالاةريبكتيفيديألاعفرةلأسم:ايناث
.ناضمريفابنجحبصأنمكح:اثلاث

.(نييبرحلا)باتكلالهاماعط:اعبار

.ةيبصلاويبصلاحاكنميرحت:اماخ

شيفطأخيشللوهو٠ةعيطقلافوخمعلاتانبنيبعملايرحت:اسداس

.مدنعتباثللافالخيضابإلا

.ةبجاولاةيصولابدالوألاعمثاريلايفنبإلادالوأقح:اعباس

`.ريبدتلاخيراتنمرحربدلملا:انماث

.ثئابخلانمهنأىلعغبتلايرحت:اعسات

.مرحتلااهنموءارآاهيفبهذملكللئاسملاهذهو
نيبنبامیفلتخلالئاسملانمةلأسمركذأماقمااذهيفةدئافلل

نماملاكلذو‹نيبرقأللةيصولاةلأميهوةنسلالهأوةيضابإلا

.اهريرقتيفةصاخ

س۹۱



نيبرقأللةيصولا

:دهم

:نيبرقاللةيصولا

ةكرتيفهلبيصنالنبإلاعمنبإلانيإنأهيلعصوصنملاتباثلانم
ناک.اذهو«همامعأدوجوعمهلضرفالثيحءاهقفلاعامجابهتدجوهدج

هيدلاوةايحيفصخشةافونمرخآونيحنيبعتجملاهدهشيايفرثألاهل
هناحبسهللاعرشنأوةصاخلئاسالومللئاعالافاعضةيرذكرتدقو

هلاملهيففرصتلالوقعلاىوذللعجيملف«ايفاشانايبثاريملانيبىلاعتو
.ةيعاتجالاوةيناسنالاتاقالعلايفةصاخةيمهأنم

ءلضفلاينآرقلاصنلابةردقمماهسملىلاعتوهناحبسهللانيبف

.ةبيرلاوأكشللالاجبلعجتاليتلاةرهطملاةيوبنلاصوصنلانمريثكلاو
‹نيثلثلاو‹نتلاوعبرلاوءفصنلايفاهرصحوضورفلاردقف

ةكرتيفقحلاملنيذلاضورفلاباحصأىلعصناك‹سدلاو«ثلثلاو
.ةرشعانثأمددعوثانالاوروكذلانمىفوتللا

.جوزلا(4).مألألا(3).دجلا(2).بألا(1):ةعبرأركذلاف

.تنبلا(3).ةدجلا(2).مألا(1):ناغٹانالاو

.بألتخألا(6).ةقيقشلاتخألا(5).نبإلاتنب(4)
.ةجوزلا(8).مالتخألا(7)

س۹۲



ثاريملالعردقهناحبسهللانأكردأباتكلاتايآءيراقلالمأتاذإو

:ىلاعتلاق.دحأىلإهريدقتكرتيملف‹هسمشبراهنلاحوضوهحضوأو

نكنإفءنييثنألاظحلشثمركذللمكدالوأيفهللاكيصويل
اهلفةدحاوتناكنإوكرتاماثلثنهلفنيتنثأقوفءان

دلوهلناكنإكرتاممسدسلامهنمدحاولكلهيوبألوفصنلا

ةوخأهلناكنإف‹ثلثلاهمألفهاوبأهثروودلوهلنكيمنإف

ال؟ؤانبأومؤابآنيدوأابىصويةيصودعبنمسدسلاهمألف
اهلعناكهللانإهللانمةضيرفاعفنمكلبرقأاأنوردت

٠.€اهکح
ناكنإفدلونملنكيملنإمكجاوزأكرتامفصنمكلو»ل

نيدوأاہنیصویةيصودعبنمنكرتاممعبرلامكلفدلونحل
نهلفدلومكلناكنإفءدلومكلنكيملنإمتكرتاممعبرلانمو
ناکنإو‹نيدوأابنوصوتةيصودعبنممتكرتامينُثلا
اهنمدحاولكلفتخأوأخأهلوةأرماوأةلالكثرونيلجر

دبنمثلثلايفءاكرشمهفكلذنمرثكأاوناكنإفسدسلا

ملعهللاوهللانمةيصوراضمريغنيدوأايصويةيصو
.ا32ملح

.نايفمكيتفيهللالقكنوتفتسيلهناحبسلاقمث

وهوكرتامفصناهلفتخأهلودلوهلسيلكلهءورما

.“ءاسنلاةروسنم12ء11ناتيآلا(32)

اهرفو.هبناوجنمسأرلابطيحييذلاليلكالانمةذوخأم:ةلالكلا(33)
.592ص1جريثكنباريسفت«دلاوالودلوهلسيلوتوينبءاملعلل
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كرتاممناشلثلاايلفنيتنثااتناكنإفدلوانكيمنإهنري
نيبينييشنالاظحلشثمركذللفءاسنوالاجرةوخأاوناكنإو

.ملعءيشلكبهللاواولضتنأكلهللا

تنيبو‹اهيقحتسموضئارفلاماهسنايبةيركلاتايألاهذهيفف..

لكىلععامجالادقعناوءاهصختماكحأنميقيامواهتقيقحةرهطملاةنسلا

ةروصلانايبمهيلعهللاناوضرةباحصلاداهتجابتبثو«هيلعصن.ام
..مهيلعمسقتلاةيفيكو«ةثرولاعاتجايفةفلتخلا

صنتءارغلاةعيرشلانافضورفلاباحصألنايبنمتبثامعمو
دالوأو‹نونبلاونانبالااذكو«ةكرتلاعيمجزوحيدرفنلانبالانأ_ىلع
ولف.ةكرتلاعيمجنوقرغتسيبلصلادالوأك«اودرفنأنإلزننإونبإلا
دالوأبجحركذبلصلادالوأنمناكو‹نبإلادالوأوبلصلادالوأعتجا
مرحةكرتلاعيمجبضورفلاباحصأطاحأاذإكلذكونيإلا
.١5ءانيأ

ولهنوقحتسياوناكلامنمنبإلادالوأمرحيتاكرتلاعيزوتىضتقبفا
ظعاوملاىلعتلتشاقلاهللاةردقنكلوهدلاوةافودعبامىلإمابأدارأ
هيلعيذلاعيزوتلااذهومهمامعأعمملضرفالءالؤهتلعجربعلاو
الةئابةايحيفنوشيعيمهلعجونيإلاءانيأمرحمعلالهأنمريثكلا

.ءاسنلاةروسنمةريخألاةيآلا(34)

راخزلارحبلاو»245ص5جةمادقنبالىغلاو276ص3جبذهلاو.5ص

2096صلاصحلارصتخميو345ص10جمزحنبالىلحناوء1ص6ج

.39صضئارفلالوصايفضئافلاعبتلاو

س١٤۹



وليذلامهيبُأتومببسبرهدلابئاصممهتقحلنكلوءاهيفملبنذ

يفدروشيعلانمةعسيفاوناكلمدجةافودعبامىلإردقلاديهتقبأ
.ةايحلا

هناحبسهللاضيقريثكلانمنامرحلاىلإهاجتالااذهعمو

ميظعلاهباتكيفاجرخممحلدبينمةريصبلاوماعلالهأنمىلاعتو
نييبنلامتاخونيلسرملاديسةنسو«ءيشيفقحبطرفيميذلا

اردقنولقيالمهنأىلعاوصنىتحمهتزعومهتعنمتدكأيلا

ىلعاهوبجوأومةيصولاباودانف‹مثدجثاريميفمهمامعأنع

اهعنمةمرحاولعجواتايحيفنيفوتملا(يئانبأدالوألنيدلاولا
.ضورفلاباحصأعييضتةمرحك

نمريثكلالازأيذلاللجلاهاجتالاوقيمعلامهفلااذهنمو

اهنأىرأيتلاةبجاولاةيصولاتناكتاكرتلاعيزوتيفللخلا

ةسادقوةنسلاوباتكلاىنعلهكاردارسويضابإلاهقفلاةرخفم

كرادتوماتيألاءالؤهبةمحرلاوفطللانمهيفاموعيرشتلااذه

.مهيبأتوبمافام

ةيضابإلاتافلؤممأ
ىلإةراشاإلاوةيضابإلاةسيردمدنعةيلعلابناوجلامأضرعدعب

يقلإوةريثكلاتافلؤملابينغ.يضابإلابهذملانأءارقللققحتياهرداصم
نيعبسلانعديزيامىلإانايحأاهضعبلصييتلإومجحلاريبكوهاماهنم
اليلدمجحلارغصسيلو«ءازجألاليلقمجحلاريغصوهاماهنمو«اءزج
.بهذلايفةنيعمةيئزجثحبىلعهراصتقالامنإو«همولعراصتخاىلع

ىدلتافلؤملاهذهنمنودامىلإريشأنأماقمااذهيفعيطتسأالو

٥۹



نئازخنمطقفهتيآرامىلإريشأنأعيطتسأاللب«ةيضابإلابانك
ةيضابإتافلؤمنعاذاننامةنطلسةيضابإنمتاغلۇمبةءولم

مهقيرطنعرصمتفرعيقلاوسنوتورئازجلاوايبيلبيبرعلابرغلا
.يضابإلابهذللا

نأركذيفيرشلارهزالالاجرانئاملعنمبهذلااذهلراشأنملكف

‹يخاشللحاضيإلاباتكو«ليلعلاءافشولينلاحرشباتكمهعجارم

انئاماعنمماعيأىنمعموللب«يبرعلابرغملاءاملعنمنيلاعلاهو
عجرممهنوكيالابرو«ةردانهمجارمنإلاقلبهذاركذلضافألا

:نيتيحاننمكلذومرذععيمجللنإفاذهعمو‹لينلاحرشىوس

:ىلوألاةيحانلا

ءهشيعنيذلانرقلااذهلئاوأيفناكهللاهجرهفلؤملينلاحرشنا

نمهدافحأربتعينآلاىلإوء#هتافوىتحابماقأورضمىلإرضحدقو
يفةساردللذخأوءرصميفعبطىتحباتكلااذهىلعاوظفاحف«اهئانيأ

لبقهنالوقأنأعيطتسألب«هاوسدجوينكيملف‹نيثحابللرهزألا
رسيتمدحاوعجرمملدجويالناكةرهاقلاىلإشيفطأخيشلاروضح
.ةساردلاوعالطالل

:ةيناثلاةيحانلا

امىلعظفحتلاضعبمملناكابرةقباسلاروصعلايفبهذملالهأنإ
خيراتلابتكمظعموبهذملالهأىوسهيلععلطيالفهنوفلؤي
اماريٹکيتلاو«اهيفنوشيعييتلاراطقألايفنتفلاةرثكىلإريشتيضابإلا
اذهىدأدقو‹تافلؤملاهذهءافتخاىلعديدشلاصرحلاىلإيدؤتتناك

س٦۹



لابجلانوطبيفاهنوظفحياوناكابرواهنمريثكلاعايضىلإصرحلا

وأادلجباصقانعجارملانمريثكلاديناذهل‹ةضرألااهضعبلكأتفروحجلاو
وأدحإودلجىوسةمخضلاعجارملانمىقبيالابرو‹هطسونمرثكأ
نإبفرثكأمأامجرمرهزألاءاماعىدلفورعملاناكأءاوسو«هيلإريشيام
ىدلهيلإراشموهوهتأشنذنمنيماسملاةفاكىدلمولعميضابإلابهذلا

يأجهنمىلعفوقولاملعلالهأةاعدىلعنكلو‹ةيمالسإلاقرفلاباتك
.ةيلصألااهرداصمنمكلذوسرادملانمةسردم

اهكرتيتلاةمخضلاةورثلامجحنعباستقويفملعنالناكاذإو

اذهنمتافلؤملاهذههيفجرخيذلاتقولاناحدقفةيضابإلاءاملع

اذهيفلضفلاعجريواهبرغمىلإاهفرشمنمايندلافؤوطتلراصجلا
اهيعزةدايقبنامعةنطلسنألاهشيعتيذلايهذلارصعلاىلإراشتنالا

مئادلاءادنلايفميظعلالضفلاهليذلاو‹ديعسنبسوباقناطلسلاىدفلا

ىدانامهلريتىتحهعبطوهظفحىلعمايقللمخضلاثارتلااذهعمجب

.هب

لصيفديسلاومسلابحاصةدايقبيموقلاثارتلاةرازوًاشنأوىفودقو

هرمغتو‹هيدعاسنعرمشيذلا,ةفاقثلاويموقلاثارتلاريزويلعنب
نادلبةفاكيفهرثنوهعبطبموقيلفلؤمىلعلصحاملكةداعلا

ريزولااذجلمظعلاردقلااذهسمايةلاكولابفوطييذلاو«ةرومعلا

كذخأتكف«مخضلاثارتلااذهءايحايفهعمنولمعينيذلالاجرلاو

ةرتفلاهذهيفزجعملازاجنالااذهىلعلاجرلاءالؤهرهسبرخفلاةلاه
يتلاتاطوطخملاهذهةءارقيفةيقيقحةزجعمىلعلدتيقلاو«ةزيجولا

.ءازجلاريخهللامازجفنسحلالكشلااذهباهعبطمثاهتءارقيفرظنلارثعتي

ظفحاولوتنيذلاءالؤهرودبديشأاذهيمالكيفتنكنإو

۷٩—



ةنطلسليترايزلالخهتسلاذهلكنكلو«غارفنمسيلف«ثارتل
نمةوعدببهذملاعجارمىلعفوقولالجأنمم1984ماعةياهنيفنام

«يليلخلادمحنبدمحأخيشلا»نامعةنطلسماعىتفمةحامس

ءوسنمةديدشةحئارتاذةكلاهتمتاطوطخمىلعتعلطادقو

زومرطخبىرخأوءاهنمبارتقالابسفنلارقتستالابرو‹نيزختلا
.اهتءارقاملعباتملاريغىلعبعصي

بعصهنصحنمطوطخنلاىلعلوصحلانأاهيفنيلماعلانمتعمس؟

ىلعنولصحيمثتقويفطوطخمنمءزجىلعنولصحياماريثكو«ةياغلل
نمهيلعنولصحيابرو«ةريبكةينمزةرتفيفءانعدعبهيقابوأهضعب
فغك)همسااباتككانهنأتملعالثف«اهريغوابروأيفةيلاعتابتكم
ديحولايخيراتلاردصلاهنأثيحتحرفف«(ةمألارابخألعماجلاةمغلا

ءحرفلااذهددبتامناعرسنكلوةسردملاهذهرْثأىلعىنلدييذلا

ءانثأفورظلاءاشتو٠طقفتادلجملادحأفالغىلعالإلصحتلةلكولاف
ةبتكمبةخسنهنمدجوتطوطخنلااذهنأىلإلصأنأثحبلايفيقارغتسا

تافلؤمعمجنأىلعلديهلكاذهو«دادغبةعماجبايلعلاتاساردلاةيلك

.نيملارمالابسيلةيضابإلاةسردلا
اوحاتأولابقتسامظعأاهداورينلبقتسايتلاةلاكولاتيأرالتلهذ؟

ةليمجةقسنمعجارمنمتئشامىلعاهنملصحأواهيفلوجأنأيل

ءاملعبلغأنألع.طقمةكحبيضاقيبايسلادوحنبملاسخيشلالوقي(36)

ةينغةلودملنكتملو4ءرصلافيلأتلانعمهرخؤمربكأورقفلامهللعمظعأناعع
تارثحاهب.بعلتاياوزلايفمجافلؤمىرتكلذلف.ةلكلاىنعب

7٠صلوألالصف

ةهمدقم.ضرألات

س۹۸



.ددعلاةريثك«ديلجتلامخفأةدلجمعبطلاةنح
نأىرأتادلجلاةريثكةمخضلاتافلؤملاهذهحفصتبو

‹ةيمالسالامولعلايفصصختلانوفرعيالةسردملاهذهءاماع

دجنفاذهانمويىلإماعنودماعىلعمهثحبيفنورصتقيالف
ةلأسموأابابكرتيماف‹مولعلالكالماشاعماجدحاولاعجرملا

.قيقحتلاوثحبلانماهقحاهاطعأواهيففاطوالإ

اهيظنتيفةبراشقتمعجارملاهذهنمىمظعلاةيافلاف

ماعلالضفناييباهئازجألوأيفًادبتاهنأدجنفءاهبيوبتو
لمدمحمانديسقلخلاديسلةرطعلاةريسلامث‹هيلعثحلاو

لوصأمث‹يدئاقعلابناجلامث«يقالخألابناجلامث‹هتباحصو

هذهضعبدجاانايحاو‹هعورفوهباوبأعيمجبهقفلامث‹هقفلا

.ديحوتلاماعلبقهقفلالوصأماعاهيفانودمتافلؤملا

يفةماقلاةردقلاملتناكتافلؤملاهذهباحصأنأىرأ؟
اوكرتيماف«ماعلافانصأعيمجىلعةلادلاماكحألاجارختسا

.اهولصأواهوحضووالإةدحاوةلأسم

يذلادهجلااذهىريانيحشهديعجارملاهذهيفرظانلاف

ةلأاملاديتالثمف,اهتماخضوعجارملاهذهفينصتيفهولذب

لبمخضدلجبيفعقتانايحأاهتباتكواهثحبيفةيعرفلاةدحاولا

هذهضعبيفلاوجتلابف:‹دلجمنمرثكألمشتعجارملاضعبيف
ملوهنمنيرشعلاءزجلاىلإرظنلايفتلصويننأدجأعجارملا

ةعيرشلاسوماقككلذو.ةالصلاوأةراهطلانمدعبهتني

.لامألاجراعمو

قيرطبنيودتلاوفيلأتلابةسردملاهذهءاماعفتكيملو

۹۹



ةقئافلاةردقلامهتناكمهنمةرثكلالب‹هيفطسبلاومالكلا

يفاوناكو‹هروحبدحأىلعرعشلاقيرطببتكامةغايصىلع

اوناكلبنوتملكةيلامجالالمجلاىلعنورصتقيالمرعش
اردصمنوكتنأحلصتثيحبالوطماداشناةلأسملانودشني
.اهتلدأبةلأسملاجارختسايهيلعدعي

قدصةماك)”اهفلؤماهامسأةهقةزوجرأهيفدجأثيراوملاملعالثف

ءافشولينلاباتكيفثيراوملاعوضومنماهسبتقادقو(قحلادييأتيف
.اتيبنيعبرأوةسمخوةئامتالثىلعديزيايفعقتيهو«ليلعلا

ىلعديزيايفعقتيهوهطورشوداهتجالايفةلوطمةزوجرأكلذكو
طورشىلإداشرالاةياغ)اهفلؤماهامسو«اتيبنيعبسوةمبرأ
يدؤييذلايماعلااهجهنميفةينغاهريغكةزوجرألاهذهو5(داهتجالا

فلأةنسىفوتملاىلقونلاشباغنبهللادبعماعللقحلادييأتيفقدصةملك(37)
يفعقتو٠م1981ماعةعوبطمةزوجرألاهذهو‹ةيرجهنيثالثوعستوةئامتالثو
.ةريغصلاعطقلانمةهحفص6

نمبختنمابيتكرخآبعقت«داهتجألاطورشىلإداشرالاةياغةزوجرأ(38)
رارغىلععقتيقلاو4‹هللاهمحريدشارلاهللادبعنبدمحمنبنايفاهفلؤلةنسلا
6حاحصلابتكنماهلكةبختنماثيدحنيناثلاىلعديزتوةةريهشلاةيوونلانيعبرألا

دهعمريدمنايفسنبيحهدلواهعبطبمافو هنسنامعةنطلسبةيمالسالاتاساردلادهعم

.هه6

.ثحبلالوطلنيبرقألاةيصونعثحابلاهحضوأامضعبانهرشنن(1):ةظوحلم
سيلوةمئألابطقشيفطأفسوينبدمحموهليبنلاحرشفلؤم(2)

.ثحابلامهوتامك(رصمليزن)شيفطأميهاربإ

د



.اهنفىلععلطانلضرغلا
.معلافونصعيمجيتلاةيرعشلاتالوطملانمريثكاذهريغو.
ءاماعاهكرتيتلاةمخضلاةورثللريبكلاعمجلاوحيسفلاناديملااذهنمو

.ثارتلاةرازوبةلاكولاةرايزىلإجاتحياهنعديزملانايبنأىرأةيضابإلا
.هللاةمحروكيلعمالسلاو

یودبزیزعلادبعميهاربا:د
`رهزالاةعماجبنراقملاهقفلاسردم

نينبللةيبرعلاوةيمالسإلاتاساردلاةيلك
ةرهاقلاب
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يفةيرئازجلايحاونلاوندملاىرابتتامدنع.

6مالسالاوةبورمعلاةلحوبدألاوملعلاناديم
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(1)بازیميفلفح

هللادعسساقلاوبآ/د:ملقب

(ا)رئازجلاةعماج

زكارمىلافرصنينهذلانافاندالبيفماعلاركاذاذا

مث‹هنيطنسقوةياجيوناسماتوترهيتيهةنيعم

ةطيرخلاىلعرهظتىرخازكارمباذإفنمزلاةلجعتمدقت

دعبو‹رئازجلاةنيدموةنوزاموركعموةواوزيه
الااهنمقبيملوعومثلاهذهتأفطنايسنرفلالالتحالا

ناسماتيف‹ةيتاعلاحايرلامغركانهوانهقفخيصيصب

.بازيمةوقبواهيلافيضأدقو.ةركسبوةنيطنبقو

ةيرئازجلاةضهنلانعهبتكىلإيديزوبديلعدممموحرملاناك

ةبصعلاهبءوننايدرفادوهجميقحبلَمبتكيهو.حالصالامالعأو

نييرئازجلانيفقثملازربأنمهللادعسمساقلاوبأروتكدلا(1)

نمديدمعلايفعساويعماجذاتسأ.نيرصاعملا

عمجملاوضعوهوثارتلاقيقحت٠بدألا٠خيراتلا٠تامامتهالا

.ةرهاقلابيبرعلايملعلا

.1990/6/7.بعشلانعالت(1)



ينبييتلاةماعلاةحورطألايفهتاراجمنمجرحتأتنكوةوقلاولوأ

لايشةيرظنقيبطتبةيرئازجلاةضهنللخيراتلايهوهتافلؤماهيلع

ةليلقجذامنركذيفكلذرركي-هللاهجر-ناکدقو«بونجو

‹«ةيبونجلا»ىلعزيكرتلاليطيوزكريمث«لامشلا»هيميام

ندملايفتايصخشلاضعبوملعلازكارمضعبلامشلابينعيوهو
وهف‹تاذلاببازيمدالببونجلابينعيو.اهرواجاموةيلحاللا

نعثدحتيوالاجرفصيوةيملعلاةقطنملاهذهةايحلخرؤي

لجأنممداهجوليصحتلاومعلاليبسيفمرافسأومهنيوكت
.حالصإلاومالسإلاوةيبرعلا

ةدحوبنمؤأيننالكلذيفهتاراجمنماجرحتمتنكتلف

وأةيوهجلاقتطنمنماندالبةايحلوانتدضفقاونطولا
نأو٠حدقلاوأحدلابزوبدموحرملابتكلوانتأملف.ةيبهذللا

ثارتىلعةديدشلاةريغلاوقيثوتلاودهجلاهيفربكأيفنيفتنك
قلطنمنمقلطنيهلعلوكلذيفغلابيهلعللوقأتنكو٠بازيم
دادزاوهيلإبهذايفهترذع٠نرقيلاوحلالخةقطنملااهتفرعيلا
.يفنيفهناکمهدهج

موحرملانيبأتةلفحروضحةصرفيلتحيتانيحكلذناك

ريشنميناثلامويفطعلاةنيدميفيدارقلايحينيبميهارباخيش
ىلإباهذللاططخمنكاملف.ةفدصكانهىلايرفسناكو.ويم
تناكسكعلاب.يرفسلبقةريصقةدملالإلفحلابعمسأملوفطعلا

روضحلوأاهروضحلاهنيبايفقيفوتلالواحأیرخأعيراشميدنع

دمحمةودنو.فوسبيدومعلاةودنيهو.لقالاىلعاهنمءزج

ةطارختاودنوةنيطنقيفبيرعتلاةودنو.ةركسبيفديعلا

ا٠



لبقتبلملاةودنمثءنالتيفيبونسلاةودنوفيطسوةلاقو

عيجلاروضحنعًارذتعميسفندجأيباذإف‹ةضصاملابىمالسالا

يداوءاجتايفيتبيقحالماحو(يمالسالالبقتسماةودنادع)
تاريدقتردقللو«اعبطفدصلانسحنمكلذناكدقلءبازيم

.نينئمطمنيضاراملتسننأالإانيلعام

ءاشتاملعفتمايألاعد
ءاضقلاكحاذإاسقنبطو

اهترزدقف٠بازیماهیفلخدايتلایلوألاةرملايههذهنكتم

طقتلياحئاسذئدنعتنكف1970ماعرخآيتلئاعبةفطاخةرايز

نايربوةكيلموةرونوبوفطعلاظحناكو.ةدرجملانيعلابةفرعللا

اهتعموصتدعصوايفتلوجتدقفنفزيينبامأ٠روبعلادرجي
اهقداتفدحأيفتيبلاةيدارغظحناكو٠ةقيضلااهعراوشبتررم

ولواهيلعفرعتلابظحلايندعسيملفةرارقلاامأ«مالسلاقدنف»

ةيماعلاةكرحلاثعبموةايحلادهعمنطومابنامغر٠ةدرجملانيعلاب
.ةرصاعملا

.اهتقباسنعامامتفلتختتناكدقف.ةرملاهذهيترايزامأ

يفاندجوراطملاذنم.ةيحايسالةيناوخاوةيملعةرايزتناك

:صاندمحمروتكدلاانليمزمهمدقتينيفغثملانمةبخنانلابقتسا
لوحانهةلج.اضيأنيفقثلاضعبلزانميفءاملاانيضقو
نعائادناكثيدحلانكلو.ءاشعلالوحكانهةلجو.يالا

ضعبنعو.بازيميفةيماعلاةضهنلانعو.ةنهارلارئازجلاةلاح

نيسردملاوباونلاضعبوماعلاخويشنأكو٠ةيثارتلابتكلا

نورخالاامأ.ةبسانمالديعبنمءاجمهضعب٠نيرضاحبالطلاو

سا٦١



.نيمقماوناکف

قيتعلاعماجلاىلإانقلطنا(ويام3)يلاتلامويلاحابصيف
بدحلكنماوؤاجنيذلافويضلاباصاغقيرطلاناك‹فطعلاب

تامالعلايهةيقارعلاوةيحللاوضيبألاسابللاناكو‹«بوصو

يفناكوهعاستاىلععماجلاظتكاءةصارتلاعومجللةزيملا
خيشلامهمدقتيءالجألاخويشلانمعج٠بارحملاةهج«هتمدقم

سلجمنييبازيملادنعوهو‹ديعسيمعسلجمسيئرءنودعذاتسالا

ةفاضالابةينيدلانوؤشلابىنعتيتلاايلعلاةئيحلاوأدقعلاولحلا
ةايحللنيطشنملاضعباندوعدقو«ءادعبلاوءابرقلافويضلاىلا
‘رخآعوننمتاعاقفتاءاقللاهذهلثمدقعرئازجلافةفاقثلا

ةريثولاىساركلااهيفوةتفاخلاوةفشاكلاءاوضألااهيفوةصنلااهيف

يفديشيذلاعماجلايفىرجدقفاذهانلفحامأةيقتسملاتارملاو

ىلإاعبرتمهيفملسملاسلجي«ملعلاوداهجلاوىوقتلاىلعمالسالا

نودبفتكلابناجىلإفتكلاوةبكرلابةبكرلا‹ململابناج

دحوملاوهف.نذإعماجلااذكه«تارالويساركإلوةصتم
.هللاىلإكلذلكبهجوتلاوهومعلايفعاعشالاوهو‹فوفصلل

بقاعتمث٠مكحلاركذلانمتانيبتايآبلفحلاحتتفا

تاماكلاتعونتو٠نودعخيشلاوهمحلوناكف‹نوماكتلا
اماهنمو»ةينطولاوةينيدلاحئادملاوديشانألاتناكف‹تالخدتلاو

تناكونايتفلانممعارباهبمنرتت«هسفنيدارقلاخيشلاموحرملاهمظن

يسايسلاويعاتجالاعضولارضاحمااهيفللحييتلاةمسدلاتارضاحلا

.يدارقلاموحرملادهعىلعبازييبدألاو
٠ديقفلاخيشلانعةرطعلاتايركذلابةلفاحلاتاملكلاتناكو

ت



‹ءاكبلابشاهجالاةيتايركذلاتاماكلاهذهللختيناكامابلاغو

ديقفللصلخمقيدصىلإعسيوهوعومالابهانيعىدنتتالنمو

حربملانزحلابةئيلمتارابعبةيناسنالاوةينطولاهقفاومصقي
اننأ‹هفعضلفغاكرکوناسنإللرهاقیوقتولانأ؟نيفدلا

هنأكلذانمرايتخاوىضرنعسيلوردقوءاضقهنألتومالبقت

.ءاقدصألاوءابألاودابكألازعأانبلي

كلعجيرعشلاف‹ءاسملاوحابصلاةليطنوماكتملاىرابت
ظحاجلادهعبكركذيرثنلاوظاكعقوسيفكنأليختت

بدأللةقفانقوسنعانثحبول«يلاقلايلعيبأودرعملاو

موقلاف..بازيميفاهاندجولةرصاعملارئازجلايفيبرعلا

نوحي«ليزجلارثنلاوليمجلارعشلابىلعنولازيال
دقل‹عطاقملالالجوتاربنلاىقيسوموتاماكلاعقوب

يلاةيماعلادهاعملاو..ةيفاصلاءارحصلامهنمتلعج

دهعملثم.ذجاونلاباهيلعاوظفاحواهنماوجرخت
ةلودلادهعنممخضلايراضحلاثوروملاو«ةايحلا

ةنوتيزلاويبرعلاقرشملايفماعلادهاعمبارورم«ةيمتسرلا

يفيبرعلابدألا«لبالب»قحبمهنمتلعجتلقسنوتب
نعهنوبتكيو.ةقيلسوبحنعهنودشني«رئازجلا
ينتلعجدقلزازتعاورخفنعهنوظفحيو‹قدصوةبغر

ترهظيتلاةيعويشلا-ةينوفكنرفلا-ةيربربلاةكرحلا
ةماكلاريصمىلعًافوخيلقىلعيديعضأةواوزيف
هتيأرامنكلوءاننطويفةليمجلاةينآرقلاةيبرعلا
الئافتملابلانئمطمينلعجبازيميفهبتسسحأو

سا۸١



.زيزعلانطولااذفديعسلالبقتسملاب

نيلثمموناكنيماكتملانماددحنألفحلااذهيفكرظنتفليام
ةياغيفنيوانعلمحتتايعمجيهو«ةيملعوةيبدأوةيفاقثتايعجل

ةيبرعلاةفاقثلاةمدخلتئشناتايعمجيه.ةلالدلاولاج

بدألابةنلألاقالطإوناهذألابيرقتولمثلاعملوةيمالسالاو

‹مالسالاوةبورعلاونطولابينغتلاوةيركلاقالخألاوعيفرلا
نيماكتملايفةلثممةرضاحتناكيتلاتايعمجلاهذهنمجذامنكيلإو

موحرملانيبأتوميركتيفتاماكاوقلأنيذلايأ«اهمساب
ةيعمج«ةايحلاةيعمج:للجلاباصملايفمهناوخألةكراشميدارقلا
ةيعمج.حتفلاةيعمج‹حالصالاةيعمج.ثارتلاةيعمج.ةضينلا

ةعومجبو«ةيرباجلاةيعمجلامث«رونلاةيعمج«قافولاةيعمجتابثلا
لديالإ؟ملسقوذىلعاذهلديالأخلاءيمالسالابدألاونفلا

لعجمانربيطعيالا؟يمالسالايبرعلاءاتنالابمازتلالاىلع
تايرئازجلااهتاوخابازيمابتقبسيتلاةيندملاةايحلللمك

ةعلقلاهذهلثماهيفمادامريخبرئازجلانأتمهفدقفيلةبنلاب
.ةينطولاونيدلاوبدألاوخيراتلاتباوثبةمزتللاةنيصحلا

نأيهوءاًضيأالئافتمكلعبجتىرخأةطقنكانهو
سفنايبةيعاتجاديلاقتىلعةظفاحملازتامبازيم

ةكراتىرخأنكامأيفىثالتتتذخأدقديلاقتلاهذه

ةيلقععمةمجسنمريغاهنأودبي«ةبيرغتادراولاهناكم
بعشلانمءزجتيالءزجمثنيذلابازيملهأف«انبعش
ثيحبايفاقثوايعاتجااطبارتنوطبارتم.يرئازجلا

سا۹١



دشيصوصرملاناينبلا»فيرشلاثيدحلامهيلعقدصي
ىلعرهستةعامجوا«ةبازع»ةيرقلكلف.«ءاضعبهضعب

وأةساسحلالئاسملايفىتحررقتواهنوؤشمظنتواهحلاصم
هنافرعيةيرقلكعمتجمفةثنمو«ةيقالخألاوأةكئاشلا

ءةنيتملاةقلحلاهذهقيرطنعطبارتموبقارموناصم
ةديمحةنس«ةبازعلايأ»اهيلاءالولاءاجاضيأةتنمو

سحلايفريبكللريغصلامارتحالشمتوعيمجلااهمزتلي

.ىنعملاو
هيلاكتحيىلعأسلجماضيأكانهةبازعلاهذهىلاةفاضالابو

تاذايلعةئيهقبساكوهو‹«ديعسيمسلجم»هنومسيسانلا
هالوتيالو.نودعخيشلاوهيلاحلاهيئرو«ةريبكةيونعمةطلس

تاسسۇؤملاهذهنأةيلاعةيقالخأوةيملعةوقبعنقيناكنمالا

ءةريشعلاقيرطنعطبارتلاونواعتلاحورىلاةفاضالاب‹ةيديلفتلا

هظفحتاك,العافتواكسامتواطاشنلحنلاةيلخكبازيمعتجملعجت

تناكتاسسؤملاهذهلشثمو٠بالتسالاونابوذلاولالحنالانم

الو٠يرئازجلارطقلاتاهجنمرثكأيفىرخألاكشإيفةدوجوم

هذهنكلو«ءانمألاةطلسوةعامجلاماظنثيحلئابقلادالبيفايس

ريغديدجلالبجلالعجاملئابقلادالبيفىشالتتتذخأتاسؤلا

قيرطبروطتيناكمألاهذهيفانعتجيلعجوميدقلاليجلابطبترم
غارفللاضيأةضرعهلعجاموهو«ةيئاوشعلاولاجترالاوةرفطلا
اهررضنوكيدقودروتمنوکتدقلئادبنعاثحببالتسالاو

۔اهعفننمرثکأ

نا4بازبمبنحوددصلااذهيفهتظحالامزربأنمو

سا١١



ماظنيفةلثممتناكيرئازجلاموهفملاب«ةيطارقميدلا»

سحتتنأف‹سابللاطمنيفوماعطلاتابجويفوسولجلا
لكلالوالايمالسالاموهفملابهطيشنةاواسمكانهنأب

دحاوماعطنملكأيلكلاوءسلجملاهبىهتناثيحسلجي

ةهقلايفاباشتماسابلسبليلكلاوءاضيافشقتيو

‹مهسفنأبازيمونبمهيفامبءفويضلافيلاكتويزلاو
تأةريشع»رادبالثمءادفلاةببجوتناكاذكهوءةريشعلاىلع

ملعساوطسوهلوراوزلانمريبكددعلعستيىنبميهو«جراخملا

ىلعهيفسانلاسلجينكلوةفورعملاةقيرطلابدئاوملاهيفدضنت

اذهيفاناكمدجيملنمو«دارفأةرشعىلإةعبسنمتاقلحلکش
ىنبملاو.ماظنلاسفنلعضخيىلعأقباطىلإدوعصلابهيلعطولا

اروصوتاقلعمهيفانيأردقف.اضيأىرخأةيفاقثةطشنألره

.كلذريغو

اتمتاأفرعأينكلو٠بازيميفنيتسابلاةرايزيلحتتمو
هليخبضرألانأممر4ضرألانمنكعردقربكأ

لوقبلاوةهاكفلاوليختلانوتبنتسيمهو.انايحأةيساقةيوارحصو

ىلبحلابحلاورطملااياقبانلوصوفداصدقو.تاورضخلاو
ونينأنكيفيكيسفنيفتلءاستف٠ىلصفلاريغدربلاوةنكادا
90.05.03مويحابصتیأرینكلو؟ةعيبطلاهذهيفليخنلا

يفةمقاوةلحاقنوكتداكتةعفترمضرأةعطقىلعلمعيانفيضم
ضرألانووسيهعمنمووهناكف.ءادرجلابجةثالثنيبثلثم
.زجاوحلاعضوو4یبيبانألادمدقو.ةراجحلانماهنوفظنيو

٠لابجلايلاعأنمليلارمهنيامدنعفارجتالانمةيقاولا

س١١۱۱



لك‹ماغلألاقيرطنعروخصلاضعبتيتفتةيفيكىلعانعلطأ
رضخلاىرأوةلغخنلكنيبعرزيوليخنلاسرفييكلكلذ
بعصاألاةقيرطلابضرألاةجلاعمةبوعصينتركذدقو«ةهكافلاو
يأ.ميدقلاماظنلابليخنلاةسارغفوسلهأاهبجلاعييتلااهنم
ةلخنلااوعضييكلءاملانعاثحبلامرلانابثكنوعراصياوناكامدنع
ربصلااوفرعدقفوسلهأوبازيملهأنملكو«هفراشمىلع
.ءاقبلاوشيعلالجأنمةاناعماو

يفوراكفألايفالصاوتكانهنأىلإريشأةظفاحملاركذىلعو

ذشصخشوأةكرحنعًأرقنوأعمناملقوبازيميفلايجألا
نمتسسحأهددصبنحنيذلاىقتلملاءانثأوأ,ماعلايأرلانع

ةجيتنبابشلاتارفطنمافوخكانهنأخويشلاضعبمالك
باطخءاجكلذلوءاهموميفرئازجلااهفرعتيتلاتارثؤمل
ديدجلاليجلاظفاحينأبءاعدلاوريذحتلاوحصنلابائيلمخويشلا
.مريسطخبمزتليودادجألاثارتىلع

نعنوماكتملاهركذييذلافصولافيضاملانعثيدحلادنعاما

٠حالصإلاوةظفاحملاوأروطتلاودوخجلافصووهوقبالاليجلا

ةكرحلاردصمهنآىلعةرارقلابةايحلادهعمىلاراشياماّبلاغو

ةوفغدعبتءاجىلاةيهلعتلاةضهنلايأ.بازيميفةيحالصإلا
تهجوتىلاةيملعتلاتاشعبلاىلإراشيقايسلااذهيفوةليوط
حالصالاءادعأفصوياذكهو.معلانمديزمالاهريغوسنوتىلا
نودبراطقلاريخاتاولواحنيذلانيظفاحناونيدماجلابروطتلاو

.تودج

مهارباجالاخيشلاموحرلابفيرعتلاماقماذهسيلو



هتايحنعالهنيبأتةلفحنعاهانبتكةماكلاهذيف.يدارقلا

امنكلولبقنمهلًأرقأملوموحرملافرعأالانأو‹هدوهجو
عزواميهنعانأرقاموهنعتایرکذوبطخوتارضاحمنمهانعمس

ةيصخشانرظنيفهلعجيكلذلك.(2هراثانملفحلاءانثأانيلع

ىدحإفطعلابدلودقف‹نيدلاوبدألاوةينطولاملاعيفةزيقم
ةنيدملابهللاهافوتو‹1923سرام31يف.ةيخبراتلابازيمندم

نمريثكطبردقو٠جحلامسومءانثأ1989ويلوي4يفةرونلا

هتافولهللاهراتخايذلاناكملاوديقفلاةايحنيبءارعشلاونيماكتللا

.عيقبلابنفدثيح
ريصمنأكلذنيرضاحلاىلعريثأتلايفةدايزطبرلااذهناكف

حورنوکو(توتضريابسفنيردتامو)مولعمريغنانالا

مرظنيفاليلد.يوبنلادجسملايفيلصيوهوتضافدقديقغلا

ملعتدقيدارقلاخيشلاناكو٠هنعهاضرةمالعوهللانمهبرقىلع
دماتتثيحةرارقلابةايحلادهعميفوسنوتيفورئازجلاةصاعيف

.ديلااذهيعمنمحبصأمث٠ضوييمهاربإريهشلاخيشلايلع
ءةهليوطةرتفةاًضيأاراد!ىلوتثيحفطعلابةضهنلايفو

:يملعلاءالولابهلنونيدياوقبنيذلاذيمالتلاىلعرثأكلذءانثأو

يفىرخأاراودأيدارقلاخيشلابعلرودلااذهىلإةفاضالابو
يفو٠ةيمالسالاةفاشكلايفنيطيشنلانمنكهنأاهنمةماعلاةايحلا

سفنبةلجبردصتتناكيتلاةمصاعلابيمالسالاركفلارادةرادإ

G‘اوضعحبصأدقو٠ةمتاملابةيبرعلاةعبطللاةرادإيفمث.مسالا
s.

.1990فثطعلاب.ةنهللا4هيعمجرن.هراث'وهناح۰يدرقلاخيل.مهالردح(2)

۱۱۳



هتريشعسأرتو1961ذنمةبازعلاةقلحىلمْضنأو«مقلاةيعمج

مايأينطولاريرحتلاةهبجيفلمعك‹بازيملهأةقيرطىلع
۱.ديعسىمسلجميفةباتكلاىلوتو«ةروثلا

بلغألثم٠افرصنمناكديقفلانأودبيفيماعلاهطاشتامأ
ءادأولاجرلانيوكتىلاءةيضاملاةنسةئالالالخرئازجلاءاملع

رهتشيملففيِلأتلاامأ,ةيفاقثلاةايحلاىلعةدئافلابةدئاعلالامألا

اهعمجبهثارتىلعنورويغلادعوتاباتكوتالاقمكرتاأوهب

رشنهنأذاكلذىلإرصاندممروتكدلاانليمزردابدقو.اهرثنو
ةقلحلاهذهيفاممقدقو‹يدارقلاخيشلالامعأنمىلوالاةقلحلا

:يهةيسيئرنيوانعىف!
ةسايللاو-3‹ةفاقثلاو-2‹عاتجالاونيدلا-1

.لئاسرلاو-5‹راعشألاو-4‹خيراتلاو

هدالبعقاوشيعيناكيدارقلاخيشلانأىلعراثألاهذهلدتو
عقجملانوؤشباتهمناكو‹بازيمريغصلاهنطوماياضقورئازجلا

قارثتسالاوملعتلاومالسالاو

ناديميفةيرئازجلاىحاونلاوندملاىرابتتامدنع

ءافولاراضمومالسالاوةبورعلاةبلحوبدألاوماعلا

نودبةعيلطلايفبازيمفقتس4هذهةندلل
اًريثكعقعقيريغنأنييبازيملاانناوخألتلقدقو«عزانم

امنحطنودبنكلواريثكعجعجيو‹ءامنودبنكلو
مكقحنمو٠نحطلانممزعلاوءاملانمضيفلامكلفمتنأ
لكهنمیذفتتنأومكنحطومكفرعتنأرئازجلاىلع
اباهودمتنأمكيلعرئازجلاقحنمو‹يحاونلاوتاهجلا

ت



نمو‹دجلاونماضتلاو«ماعلاوبدألايفديصرنمكدنع

هربغنممدنعامكلذلكقوفو6ءافولاوةردابملاحور

.نآرقلاةغلومالسالاثارتىلعةيرمع

1990ويام31يفرئازجلا

اا١





 

نهوسةساردللخدم*ا
¦روطتلايفاهماهساوةيمتسرلا

5يراضعلاويركفلان0    

  
٠نيتملايمتسرلايمالسإلامكحلااذهنإ...»

‹مالسإلادالببترشتنايتلامظنلانسحأنمناك

ديلاقمهديبوةلودلاسُردوقييذلاوهمامإلاف

ةعامجبًاطاحمناك.اممايندلاونيدلاروما

يأرلالاجررابكوبهذملاءاملعمهو(ةارسشلا)

ريسيالو.م3مكحيلوموةيضايإلانم

..مهيأرعمالإ   





ةيمتسرلاةلودلاةساردللخدم

يركفلاروطتلايفاهماهساو

(1)یراضحلاو

(هللاهمحر)يندملاقيفوتدمحأخيشلاماقبةسارد
()-(رئازجلا)-خرۇم

.ماركلاةرربلايئانبأ.ءالضفلايتداس
عوضوم‹رهازلاىقتلملااذلاوراتخانيذلانسحأدقل

ةلودلاهذهف.مالسالاركفوةراضحلايفنييتسرلاةمهاسم
يفاملاندق«ةقداصلاةماسملاو‹ةمصلاةيرئازجلاةيتسرلا

دمعتذإةرئاجةفصباهقحطمغو٠شحافملظخيراتلا
كولءاضراكلذواهيلعسدلاوأ«اهيسانتنيخرؤملابلغأ

.ليصآيمالساهتقيقحيفوهو«اهبهذمموصخنمءارماو
ىقتلميف٠عوضوملااذهيئانباويتداساوجلتنألبقو

نيخرؤملالئاوأنمربتعي٠يرئازجيندملاقيفوتدمحأخيشلا(١)
ناكورئازجلاخيراتيفبتكلانمديدعلافلأ٠نيرصاعملانييرئازجلا

يفرئازجلابيفوت٠عونتملايفاقثلاويسايسلاهطاشنبفورعم.اهيفدئارلا
.1984ةنس
نالجرأوةنيدجبدقعملا.يمالسالاركفللرثعينداخلاىتتللابةرضأاحملاهذهتيقلا(1)

.م۱7هلميرفيف46-15نیبام

س۱۱۹



لخدملااذهكلمدقأنأيجاونمىرأ«رهازيمالسا
دنعكلنيبتتيكلءاهنمدبالةدعتاظحالمهيفو
.قيرطلاملاعمءاهيلعنومدقتسيتلاةساردلا

نمةبقحلاهذملانتسارددنعانناتاظحالماهذهلوأ

لبقانيلعبجي«ةيرئازجلاضرالايفةيمالسالاانتراضح

عمقفتياليهذمبصعتلكنعدرجتننأءيشلک
فحيحصلايملعلاجاهنلانمريسيالوفينجلامالسالا

‹ةيركفلاوةيداهتجالابهاذملاهيفتددعتاهمو«ازجتي

اقمعالاهديزتالهمصنمةعبانتايرظندرحمكلذناف

نيدشارلاءافلخجللاهريسو>هلوسرهنسوهللامالکف6اخوسرو

ءالاعانيددلاخلانيدلاكلذتلعج«ناسحابمهعبتنمو

ءهدعاوقيفوهلوصأيفامرتحم«ايماظن«ايراضح«ايملع

ضعبهيفتفلتخااماذإف.«هجهانميفوهركفيفادحاو

بهاذملاذاختاوبهذمدضبهذملبصعتلاف

وأ‹لئازلاكحلادعاقمىلإلوصوللةيطمةفلتخلاةيمالسالا

عاقبنمةعقبيفيسايسلاذوفنلاىلعذاوحتساللةليسو
.نيبلاداسفلاوهكلذانأضرالا

نمزلانمالشمىخيراتلافيحلاكلذىلعذخانلو

يمالسالاخرؤملانودلخنبنامحرلادبعاذهف.مدقلا

.ةيظعلاةيخيراتلاهتعوسومفلؤي«ريبكلايبرعلابرغملل
املصفيو٠نييغيزامالاخيراتلجسيبرغملاضرابوهو

ت



رکذیو.مجاراماومهودنمو«مرومأنملقامولج
نممهضرأبلحنموممرواجنمخيراتكلذبناجىلإ
ةمالسينبخيراتركذيهارتلانناىتحماوقألافلتخم
هتمدقمنماهماءزجاہبتکيواہلحيملولو‹مهتعلقو
لباقماننكل‹رشبواريخباهركذيخيراتلاناكالةدلاخلا

يفو«اليلقالإةيضابالانييتسرلاةلودبينعيءهارنالكلذ
لوایهو«ةعدب»اهبهذموعديو«ةريسيةدعابتمتاحفص
ميدأقوفترشتنا«مالسالايفةمظنمةيغيزامأةلود

ةئامونيثالشلانعديزيامتّرقتساوةيرئازجلاضرالا
|.ةلس

وأ؟اهکحماظنو٤اهدوجولیصافتلهجيناکلهف

اهكحماياهتثدحاابنيهتسيناکوا؟اهلضفرکنیناک
ةنسوهللاباتكنمةدتسمةيساسأمظننمرهازلا
نمرصتعايذلايرقبعلاركفلاكلذنا.الك؟هلوسر
هتمدقمةبطاقةيناسنالاةراضحلاخيراتنموةايحلانتس

تماقةلودىسنينأنكميال«ةيلاعةماعمتحبصا:ىلا

دوجونعلفاغتينانكيالوءطسوألابرغملاضرأىلع
يهمث‹اهعمةلودلاكلتتبحصةيمالساةراضح

‹اهسأربةخماش«ةدوجومءاذهسانلامويىلالازتال
ريقحتلاكلذولامهالاكلذهنمناكامن.اهنايكنعةدئاذ

الأ‹ةرهازةيبرغمةلودةقرسبهمامتاانيلعبجوييذلا
كوللانم.بهذملاكلذموصخلءاضراويهذمبصعتل
.ءارمألاو

س١۱۲



يفف::رصاصمانمالثمكلذىلعم

ايفارغجاروصمترشن«ةيبرعلالودلاةعماجةأشنلئاوأ
بقحفلتخماديفمءابيطارشحهيفترشح«اعماج
يفتكرتشايتلا‹ةيبرغلاوةيقرشلاةيبرعلادالبلاخيرات
دالبتلوانتامدنعاهنكل«تقولاسفنيفدالبلاكح
تارامالا»تركذ‹يناثلايرجمحلانرقلالئاوأيفرئازجلا

تناكلهف.متسرينبةلودركذتنألدب««ةيربرلا

روصملاكلذاملاوعضونيذلاوأءةيبرعلالودلاةعماج

يفمتسرينبةلوددوجونولهجي«نولملايخيراتلا
؟خيراتلا

مظعاةبيصلافيردتتنكناو.٠.ةبيصمكلتفيردتالتنكنإ

يهذنمبصعتلكابناجيئانباوينتداسكرتنلف
ءماعلامالسالاخيراتسردنلو٠ءصاخلاانخيراتسردنلو

بهاذملاخيراتسردنلمثةكساتم.ةخسارةينيدةدحوك
باتكلانمةيمالسالابهاذملالك-

مالسالانمتدټساةقيمحرظنتاهجوك-
نيبتعرعرتيتلاةصاخلاةئيبلاعاضوأنمو«فينحلا
اهدرجنلمثءاهلمعةنساهنمتحوتساو«امنايكو«امناضحا

وااهتبحصيلاةيسايللاضارغالالكنماهلانتسارددنع
يفوءانفتادجن.ءطقفذئمويو.ذُئموي.ابتقصلاتلا

٠ةرينلاراكفألانمةرخازةورثماما.فينحلامالسالاةرئاد

ةايحلاجهانمنمو.ةحلاصلاةقيمعلاتايرظنلانمو

.ةرغلا

س۱۲۲



ةسارديفكعورشلبقيتلاةيناثلاةظحاللاامأ

يفةراضحلاوركفلاروطتيفاهماهساو‹ةيتسرلاةلودلا
هيفعقويذلابيعملاطلخلاكلذبةقلعتميهف«مالسالا

لوحءاثنيدحواييدق«انيخرؤمنموانيركفمنمريثكلا

لوحو‹عئاضفنموسآمنماهبحصامو«جراوخلاةيضق

يقنلايضابالابهذانيبوةيرفصلانيبطلخلاةيضق

.ادوجومايحلازياليذلاو«اندالبيفهبلومعللا
اهرمأًادبميفتناكهذهجراوخلاةيضقناالوألوقت

نماوناكاماوماقنيذلاناو.داهتجاوىأروركفةيضق
يفءهجوهللامركبلاطيبأنبيلعراصتنامظعأوربكأ

.ماشلالهأنمهصعمنمونايفسيبأنبةيواعملهبرح
ةنسىلعريسلايفاناعمإو.ءةقحلاةفالخلاةركفنعاعافد

.ءافلخلانمهقبسنم

‹نيفصةكرعمدعبمهفقومراصنالاككئلواعجاردقل

نبورمعةيهادلااهبصنةلوبحايفاوعقودقمآاوأرو

ددبتوهشيجراكتادعبةيواعمىلعراشانيح.صاعلا

ءحامرلاىلعفحاصلاعفرةقزترملانمهراصنألش
مكحتلاةيضقتناكمث,هللاباتكىلإعوجرلابةادانللاو

ءةلهولوألجراوخلااهلبقيتلاخيراتلايفةروهشلا

اولمأتمث.هراكوهومهيأرلاعايصنااهلبقمث.يلعاهضفرو
اوباتفمكحتلامفوبقبمالسالايفةعدباوثدحأممأاودجوف

ةبوتلاىلعبلاطيبأنبيلعلهاودارأو.اوبانأوهللاىلإ
٠هللاتيصعام:لاقويبأف.مكحتلاقافتاضقنو.مهعم

ب۱۲۳



لوبوتأنأيلعسيلو٠هراكانوكيأرعمترسافا
ىلإىدافيارلايففالخلااذهرمألحفتسااذكهو.بنزأ

ةقفالخلاعايضىلإمث‹ناورهنلاةاسأمىلإمث«هنعمهجورخ
٠ءنيدشارلاءافلخلاعبارعرصمىلإمثءةيروشلاةيمالسالا

.بلاطيبأنبيلع«انايبواملعرثكأو

ضرالاقراشميفكلذدعبجراوخلاايابتقرفت

طلتخاو‹مهبهاذمتبعشتومهؤارآتقرفتا‹اہرافمو
نيباوقرفيماف‹نيخرؤملاونيثحابلانمريثكلاىلعمرما
نييرفصلانيبوةيسايسلاةينيدلاةركفلاباحصأجراوجلا

اوماقنيذلايضابالابهذلملاباحصأنيبو٠مهكرذمدقتلا

.تسرينبهلودسیسأتب

¢جراوخلانمنويضابالالف

نحنوهنعبيجننأعيطسنءهسيجولاؤساذه

ءادعبنييضابالانأخيراتلاماكرنيبنمقئاقحلاجرختسن

لثغيلا(ةيرفصلا)ةقرفنعادجءادعبو٠جراوخلانع

برعلاةالولاىلعةمراعةروثتراثيلاو.جراوخلااياقب

122ةنسءهشمطسيوألاةصاخو«ريبكلايبرغملارطقلاب

ىلعكرشلابنوكحيالشماوناكحراوخلاةيرفصلاف.ةيرجه

ةيمالسالابهاذملاةيقبك.ةيضابالاايب.ةريبكلابكترم

نعجورخلاوكرثلابةريبكلابكترمىلعنوكحيال

ةيمالسالاةعاجلاىلعنوبجوي.الثم.ةيرفصلاو.مالسالا
كحلاةماقألجأنم«نيماسملاءارمالاوكولملاىلعضاقتنالا

ىلعنايصعلابنوكحيو.مهبهذمبسح.حلاصلايمالسالا

س٤۱۲



نممهسفنايفةءافكلانونمؤملاسنااماذازئاجضاقتتالا

.كلذبمايقلالجأ

مهف.طارفإلاةجردىلإنيدلايفةالغةيرفصلاو
مهموصخلامنوربتعيموءاعيرذاكفسءامدلانوكفي
>يسكراعلادعبممءاسننومءانباناو>ةمبلعنيماملانم

.ةعيرشلاصوصنبكلذيفنوديقتينويضابالاابيب

ةفقاودعبهباودانءنييضاباللمامإلوأناكدقلو

بهونبهللادبع))وه.ةرجهلل37ةنشس٠مكحتلا

رباجةمالعلاوهفيقيقحلامهبهذمبحاصامأ.((يسارلا

ماقيذلاضابانبهللادبعلكلذدعباوبسنامنإءديزنب

.ناكضايإنبهللادبعنأ.هتيودتوبهذارثنب
يأمامإللةبنلابفسويييبأكديزنبرباجلةبنلاب

ةسارددنعاهركذانيلعبجيىلا.ةثلاثلاةظحاللا

نيذلانييضابالانأيه.ةيضابالاةيتسرلاةلودلاخيرات
يضربلاطيبانبايلعنوضفبيال٠جراوخلانماويلم

نوكرتشيامنا‹هنورفكيالو«جراوخلاهضغبياك.هنعهللا

اننالب.هوداعيملوطقفمكحتلاةيضقيفهيأرةفلاخميف

ذنماوتكما.ةيمأينبخيراتلانتساردلالخنمىرن

دبعنبرعلداعلاةفيلخلامايأىلإكلذمادو«ةعجلاموي

.مياطقاومءاملعمضينييضابالانمدفوهءاجف.زيزملا
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فداصوءةعيظفلاةعدبلاهذهنعفكينأهيلااوبلطو

بسلاكلذنعلودعلابهرمأردصأف.هسقنيفیوهكلذ

ناسحالاولدعلابرمأيهللانأ)ةيآبهلادبتساو«مدقلا
‹يغبلاوركنملاوءاشحفلانعىهنيوءىبرقلايذءاتياو
ةيراجةنسحلاةنسلاكلتلازتالو(نوركذتكلعلمظعي

.اذهانمويىلإ

نييتسرلانأيهءيئانباويتداس«ةصبارلاةظحاللا

نالبءانراطقأىلايضايالابهذااولخدانيذلاماويل
ذنمءاريبكاراشتناكلذلبقاندالبيفرشتنابهذملاكلذ

٠مرصعيفبرعلاةالولاىلع122٠ةنسنييرفصلاةروث

ءهتناصو٠بهذملاكلذةياعرلتماقةيتسرلاةلودلاف
نيدلاهبءاجا.نيوةحاسولادتعايفهبريسلاو

.لوسرلاتايلعتبسحةفطلمو‹ةرسيموةبذهم‹فينحلا

‹اورفنتالواورشب):هيلعهمالسوهللاتاولصمظعالا

.(اورعتالواوريو

تيأرءةماعتاظحالمضعب.يئانباوقداسهذه

خيراتلاصيحتوثحبيفكعورشلبق.ابءالدالابوجو

.مالسالاركفوةراضحيفهماهسإىدمو٠يمتسرلا
ىه.ةيساساىرخاةيضقىلاثحبلانانعنألاوطنلو

يذلاىيلاملابهذملاوىضابالابهذانيبتافالخلاةيضق

نأكلذءةيبرغملااندالبيدئاسلابهذملاوهو«هدباشن
فالخلااذهنأنودقتعي.ةصاخلانمريثكلاوةماعلا

.هيلعبلفتلاوأهيفالتنكيال٠مظعوريبكيهذملا

ب١٦۱۲



نم‹ةدسحاولاةييافلاوحنناريسينيبهذملانأنولهجيو

.نيفلتخمنيقيرط

تنوكيلايهاهدحوةسايسلافكلذريغيهةقيقحلا
سوباكتجاماذإىتحةدشوةدحهتدازو.فالخلااذه

انضرأبمالسالاةسأردصىلععيظفلايسنرفلارامعتسالا

«هتيسايسلاذيفنتنيبهذملانيبلصفلايفنعمأةيرئازجلا

مهبتكيفنوررقيءايحنوداوحبصأنأىلإ«دستقرف

هلبفالخلانأبالطلاراغصاواتتييلاةيساردللا

نيبتاجلاءالقعىلإانعجراذإتاقلحلاةكحتسمةوادلا
قلعتتامااندجو«فالخلااذهلكاشمانسردو.مهئاماعو

ااو‹ةرخألارومأبقلعتياهبلغااياضقلانمليلقددعب
يفرصحتتداكتاناةقرفبجوتستالو.ةرفنبجوتال
:ةيلاتلااياضقلا

.هبنولوقينويضابالاف.فيرثلانآرقلايفزاجملا(1)
نموةلزتعملانمرحلاركفلاباحصأكلذىلعمهقفاويو

الجلةبنلابمسجتلانماًرارفكلذو.بهاذملاةيقب

هللادي):ىلاعتهلوقنانولوقيفءةسدقملاةيهالالاةرضحلا

يفنيعلاوديلاف٠متوققوفهتوقنأينعي(ميديأقوف
.ةيانعلاوةوقلاامهاتعم.نارقلا

الو‹نويضابالااهبنمؤيالشيرقيفةفالخلا(2)

.لمتفمهنانولوقيواأيفدراولاثيدحلابنوذخأي
مالسالاةمألماكلكلميهةيمالسالاةفالخلانامدنعف

(اقتأهللادنعكمركأنا).ىلاعتهلوقبسح.ةبطاق

۱۲۷



ىلعف.(مهنيبىروشمهرمأو):ةييركلاةيآلل«اذيفتو
هنولناكاهمءايقحأوهنمةفالخلااودّلقينأنيلسلا
لضفال):ثيدحلاحيحصيفءاجدقو.هبسنناكاهمو

نممدأوءمدالكلك.ىوقتلابالايمجعأىلعيبرمل

.(بارت

هللانورينيقداصلانينمؤملانإ«ةرعاشألالوقي(3)
هللانإ:نولوقينيضابالانكل.ةمايقلاموينيعلايأر
ولو.هتيؤررشبلاعيطتسينأنمربكأومظعأهلالجلج
هيلعىسوملهللامالكيفنولوقيكلذكوةمايقلاموي
نمةلدأكلذىلعملو.هتلاحتسابنوكحيو«مالسلا

.هللاباتك

.ددعتياللوصاألايفقحلانإنويضابالالوقي(4)
دّلقملانإو.روذعمريغلوصألايفءيطخنلاديتجملاف
نأبو.دلقلاناإةحصبةرعاشألالوقيابيب.حيحصريغ

.روذعملوصألايفءيطخملادهتجلا

ىنعمو.رفكلاىنعمديدحتيفاضيأفالخكانهو(5)

قلطيالرفكلانأنوريةيكلاملامهنموةرعاشألاف.قافنلا

رهاظتلاوهاغإقافنلانأنوريو.للابكرشماىلعالا
نولوقيفنويضابالاامأ:كرثلاءافخإوديحوتلاوناميالاب
نأو.قافنلاوكرشلاامه«نيينعمىلعقلطيرفكلانإ

ةريبكباكترايأءةنايخقافن.نيينعمىلعقلطيقافنلا
ةملكقلطييضابالاف‹يرحتوليلحتقافنو.رئابكلانم

.كرثلاهبينعيالو.قوسفلايأقافنلاىنعمىلعرفكلا
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نإ:نويضابالالوقي.ةعافشلاةيضق(6)
يلعتامنملاتالةمايقلامويلةبسنلابنآرقلايفةدارولا
لوقيايب.ءافولاىلعتامنملاتتاغإو.ةريبك

.رئابكلاباحصأاًضيألانتةعافشلانإةرعاشالا

ةنجلااهيفتعقويتلاءميركلانآرقلاةيضقكانه(7)
لبقءنويضابالاف.هدعبنمويسابعلانومأملامايأىربكلا
وههدحوهللانأو‹قلخهللانابنولوقي٠ةلزتعلا

مدقبنولوقيءكلذدعبةرعاشألالوقيايب.ميدقلا
.همالكوهدوجوبدقهللاف.هللامالكهتفصب«نآرقلا

.ةتحبةيرظنةيضقيهو«هللاتافصةيضقامأ(8)
لوقيابيب٠هللاتاذريغهللاتافصنإنولوقيةرعاشالاف

لجهللانأىنعبءدحاورمأهتافصوهللانإنويضابالا
.قلطملالاكلاهلالج

ريغنعوةريبكنعتامنمنإنويضابالالوقي(9)
يذلاناةرعاشالالوقيابيبءراتلايفدلاخوهف.ةبوت

.هلوسربوهللابنمؤموهو٠ةبوتنودوةريبكنعتام
.ةيصعمرادقمىلعهبذعءاشنإ.هللاةئيشمتحتوه

.هلرفغءاشناو

ةيضق.ةقيفدلاةيرظنلاتافالخلاهدهنمو(10)

.نانكرهلناميالانانولوقينويضابالاف.ناميالافيرعت

.الوقنمأنفاشماهبالايالهناو.لممعلاولوقلااه
!بلمعيملمثهللالوسردجناوهللاالإهلإالنأدهشو
نأةرعاشالالوقيايب.نمؤمبسيلوهف٠مالسالاهبءاج
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ىمةاجنلليفکيلمعنودولوةاهدعاوقبناعالا

.رانلا
ةيرظنلافالخلاطقتمأيه.ءانبألاوةداسلااأهذه

ةيرظناياضقنورت؟يهونييضابالانيبوةرعاشألانيب

نمهنيهاربوهتلدأنيفرطلانملكلوءةتحبةيداهتجاو
.اهانركذيتلاةيضابالاتايرظنلانإمث.ةنسلاوباتكلا

لكيفهكراشيلبطقفبهذملااذهباحصأاهبدرفنال

يفوعورفلايفامأ.ىرخالاةيمالسالابهاذملاضعباهنم

تدجونإو.تافالخدجوتداكتالف.مالسالاماكحأ

امتافالخلاهذهنأيئانبأويتداسنورتمتنأفةهفاتيهف
ةعامجنيباًناقغثدحتوأةرفندجوتنأيفبنينک

يفعماظطمو.ةيسايستافالخنماهبحصامالول.نيماشا

.ناطللاوكللا

.هللدجلاوتهتناوتلازدقفةيسايسلاتافالخلا

ءةيفلفةفصبسردتبهذملكتايرظنتحبصأو

اقعةيمالسالاةديقعلاديزتلةفصلاهذياأو«ةنراقم
.الومشواعاتارحلاركفلاديزتواخوسرو

يفورابلااشابناهلسدهاجملايضابالاةمالعلانإلب
ىتم):هصنام.همكلذيفنحنو٠لوقيل.هللاهمر

الابرغلايفالوقرثلايفنوساسملاهيفركذيالموييقي
ءابلعمنايالاةألانوركذيالو٠هباتكوهلوسروهللا

بهذلاو.ادحاونيدلاحبصيفمالسالاءاماعنممهريغك
.(بهادمالوهيفقرطادو
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.سسألاهذهنعاعافدواتيبثتو«ءىدابملاهذهىلع

هتلود‹يسرافلامسرنبنمحرلادبعدئاقلاةمالعلالكش

160ةن.يبرعلاانبرغبةريبكلاةيضابألا
ةيذاحم.ترهيتيهةديدجةمصاعاملًاشنأو.ةرجهلل

ىلعكلذكانلو.لايمأةعبرأوحنىلعةميدقلاترهيتل
.تاظحالم«ةبقلاةيضابألاةلودلاهذهسيسأت

ةلقتمتماق«مالسالايفةمظنمةلودلوأاهنإ:امو
ةلودلافءاهتوقجوأيفيهوةيسابعلاةلودلانع

رمأرقتساو.ةرجهلل172ةنستسسأت«ىصقألابرغملايف

هلنكو.كلذدعبقرثلاوناوريقلايفةيبلغألاةلودلا
.سلدنالابةيمأينبةلودو.رصببةينولوطلاةلودلا

ةدعاققوفةرقتسمتناكمتسرينبةلودنإ:اهيناثو

اتفلسأاكارثشتنمناكيضابالابهذنلاف.ةنيتمةيبش
‹دالبلابونجبوسلبارطبوطسوألابرغملاباعئاذاراشتنا

دنجعمةفينعتامداصموةلئاطبورحهلتناكو
هنأوالؤمالبمنيتهجلانمىلتقلاددعاهيفغلب.ةفالخلا

نبادئاقلاديىلعنييضابالابتلحةحدافةبكنرثأىلع
ءاضلعنمهعمنمومتسرنبنامجرلادبعمزا.تعشالا
طساوابلحنأىلاةيضابيإلارابكو

هتلودًاشنأو«ترهيت»ةديدجلاةمعاعلاسسأو.رتتْساف
`.ةتحبةيضابألودتناكف.ةيلاثللا

انبرغميئیترشتنالاةلودلاهذهسيساتنإ:ايثلاث

تاروثلاكلتنمدالبلاتذقنادق.اعئاذاراشتناطوالا
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لاىضوفلاكلتوةنحاطلاتارافلاكلتو.ةبقاعتلا

هللاذقتأفءانبرغملمكيفرهدلانمانيحامانطأتبرض
ةحارلااجلداعأوءدالبلاهذهنمأةيتفلاةلودلاهذي

.نارمعلاومدقتلابابسأبتذخأف«

ءةنس130كحلايفتماددقةلودلاهذهنإ:اهعبار

ةجومالول.كلذنمرثكأةايحلايفءاقبلاعيطتستتناكو

يوقوتمأتلامثةيرئازجلاضرألاقرشبتأشناةمراع

دالبلاىلعتضاففءقيقشلاىصقألابرغلاباهدعاس
تطتخايتلانييمطافلاةلوديهكلتةدحوم.ةحتكم

بهذملاوهءرخآاينيدابهذمترشنوءاديدجاماظن

امو.ايهبعشديىلعتتامامنييتسرلاةلودتيعيثشلا
ىلعاهرمأىهتتاامناءىضابالااهبهذمفعضلاهكحىهتنا
۱.جراخلانمتءاجةوفدي

ناك.نيتملايمسرلايمالسالاكحلااذبهنإ:اهماخ

يذلامامإلاف.مالسالادالببترشتنايتلامظنلانسحأنم

‹اعمايندلاونيدلارومأديلاقمهديبو.ةلودلاسأروه
لاجررابكوبهذملاءاصعموءةارثلا»ةعاجباطاخحُمناك

عمالاريسيالومهبالاكحيالوهو٠ةيضابالانميأرلا

بحنيماسملاحلاصمنوعريونيدلانوظفحيمو.مار

.بهذمالوصأ

نيململاةاضقراتخيمهفوفصنيبنمومهبناجىلإو
.قحللالازيحتلامدعولدصعلاوةفهازنلاباورهتشايذلا
نيبلصفلل«ءاضقلاراد»ىعدتتالحميفنوعتجياونأكو
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صاخسلجباملدقعيناكيتلامئارجلاالانيملسملاتاموصخ
.ءاملعلاةصاخهلوحوةلودلاسيئرمامإلاهساري

ةنيدلالمثيءاميدباًماظنةطرشلااومظنممأم
ةطرشلاعمكلانهنكتملفدالبلانماهريغلمشيوةصاملا

.داسفلاعيطتستديا

يهنلاوفورعملابرمألالجأنمءةبسحلاةعامجاوبترو

هبجوأاجبةئاق«ةيدابلاوندملاوقاوسألاداترتءركتملانع
ريخهبموقتتناكهبقفرلاوناويحلاةياعرىتح«هلا

.نوفصنملانوخرؤملاهدكأامسح«مايق
. ماظنلاوةقدلاةياغىلعناكفنيماملالامتيبامأ

.رموركببأمايناک

ناكنإوءيضابالايمالسالاكحلااذهنأ:اهسداس

مليملتالئاملاكحنعاديعبىروشلابهذمىلعهسيسأت
.ةثارولاءادنم

ناكهنالهنيارمالايلوتبرنبامامالاتومدعبف

حلاصلامهيفوءهوانبأهدعبىلوتمث.كحللحلصالا

فارسالاوةراضحلللايلامهيفو٠ناظقيلاوحلفأكمركالا

.حلفأنبركبيفك
هذهمايأترثشتنابدألاومعلاةكرحنا:اهعباس

ناوريقلاببدالاوملعلاةكرحهبتهاضاعئاذاراشتناةلودلا

.ةيماسةناكماوغلبلوألازارطلانمءارعشاهبغبنو

ءاهملعيو.امتراضحبتتملةلودلاهذهنا:اهنماث

يعيشلادملاداكامذإلودلانماهريغتاما.اهيبهذمبو
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.ترهيترمأيهنيوهيلااهضيوةيرئازجلاضرألارمعي
;يعاتمومهلهأباهتصاخوةلودلاةماعرجاهيتح
اوطحمث(ةلقرو)نالجراوينببو«ةتاردصبانيحاورقتساف
مارقاوسسأو«هلوحامو«باصميداوبمفاحر

اوبلغتفةعيبطلااومواقو‹ةعنايلامهنيتاسبوةميدبلا
‹ةمئادةبلصةديدجاسُسأىضابالامهبهذلاوماقأو«اهيلع

ةفماجلانمطةيهازةرهازنآلاىلإاهارنءةحلاص
.ةلقتسملاةرحلاةيرئازجلا

مث.مديلاقتبومجاداعبو‹يضابالامهبهذمب‹مويلانويبازيلاف

يخيراتلايعيبطلادادتمالاناو«ةيرئازجلاةيموقلامصنممويلا
.مهميفو«مهبةيحلازتاليتلا«متسرينبةلودل

.اليزجكلاركشو.يئانبأويتداسكيلعمالسلاو
يندملاقيفوتدما
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ةفسلفنعهشحبيفبطقديسديهشلالوقي

.ةيضابإلاىلإضرعتيهيفوجورخلا
انلريخلاهئارونموجرنيذلاانيأرو...»

يبهذملافالخلانوكيالأنيملسمللو

ملاذإةصاخبو٠مهفئاوطنيبقرفلاوةموصخلل

يفنأظحلانسحنمو.لاتقوأريفكتىلإدؤي

امةنورملانمهيلإاوبهذاملوصاوةيضابإلاهقف
ملسملاهبريصيامىلعمهزيغعممهئاقتلابحمسي
اميفةيساسألاهدعاوقونيدلالوصانماملسم

| .٠...ةيافكلاكلذيفو٠ملعن  

 

 





)1(جراوخلاةفسلف

ناوةديقعووذموفبدأهنألجراوخلابدأترتخاامنإو

لهأنمنوكننأىلإانتجاحدشأامو-ًاطخلانمريثكلااهطلاخ
ةيأىلعناميإلاعورأامو٠سانلابللحتلادهعلاطنأدعبدئاقعلا
.قحلاعمالإريخلاجتنيالناكنإوزربةروص

تاماكلاهذمبمهءارآالوجراوخلابهذماحنانسلو

ةيقبلازتالوءاومدقامىلإاوضفأدقو‹هللاىلإمهرمأف

مثلوحيسفلايمالسالانطولايفشيعتمهنمةريثك
يذلاانيارو-اهيقرشيفوةيقيرفإلامشيفةيضابإلا
فالخلانوكيالأنيماسمالوانلربخلاهئارونموجرن
اذإةصاخبومهفئاوطنيبةقرفلاوةموصخللاببسيهذملا

ىفةلعافلاةيمالسالاةكرحلاداورنمربتعيبطقديسمامإلاديهشلا(1)

ديهشلامامإللدادتماوهوأاداهجو.ًاكولسو.ةباتكاهدارثيدحلارصمعلا
.1966ةنسيفةملاظلاةيرصملاةمظنالاهتمدعأ.انبلانح

٠ىوألايدمجةر.15.ع(ةسيرعملااباسهشلا.بطقديسدسيهشلاملقب(1)
.1948سرام/7
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هقفيفنأظحلانسحنمو-لاتقوأريفكتىلإدؤيم

حمسيامةنورملانمهيلإاوبهذام.لوصأوةيضاباإلا

نم«اماسمماسملاهبريصيام»ىلععممهئاقتلاب

كلذيفوماعنافةيساسألاهدعاوقونيدلالوصأ

.هيامكلا

نمروصةلاجعلاهذهيفهضرعتسننأاندرأيذلالكو

ةدارالاةبالصونايالاقمعهثعبمناكعيفرعئاربدأ

ةلصاوموةيحضتلاراثيإومزعلاءاضموةديقعلاةوقو
.داهجلا

جراوخلاقرف
ایسایساضاقتنامهجورخومرمالواجراوخلاضاقتناناكدقو

اوركتأمثنمو.نيملسملاةفالخيفمكحتلاىلعمهتقفاوممدعهثعبم
يلعنينمؤملاريمأمهيلعدرو«هللالإكحال»:اولاقوسانلاةيالو

الإكحالهنإمعن«لطاباہداریقحةملک»:هلوقبههجو0

نمسانللدبالهنإو‹هللالإةرمإالنولوقيءالؤهنكلو.

غلبيو«رفاكلااهيفعتتسيونمؤملاهترمإيفلمعيرجافار
هبنمأتوودعلاهبلتقيو«ءيفلاهبعمجيولجألاايفهللا

حارتسیوربحيرتسيىتحىوقلانمفيعضللهبدخؤيو٠لبسلا
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نمسيلولزانتيوأكجينأهلسيلففلختسانمو«مهنم
ناميالانمءزجلمعلانأنورياوناكو«ايشرقنوكينأيرورضلا

رمأيفاوفلتخاو-رفكدقفهللاضئارفنمةضيرفيفرصقنف
دشأكمهتلماعمومهلاتقبوجوىأرنممهنمننيماسملانممهريغ
مهيأريفلوخدلاومالسالاىلإعوجرلاالإمهنملبقيالارفكرافكلا
٠برحلانعدوعقلاوريفكتلاىرينممهنموءفيسلابلتقلاوأ

.عبرأقرفىلإمهرمأىهتناوةطلاخناوراكتالاىرينممهنمو
.قرزألانبعفانباحصأ«ةقرازالا»

.رماعنبةدجنباحصأءةيدجنلاوأتادجنلاو»

.يملاضابإنبهللادبعباحصأ«ةيضابالا»

.رفصألانبدايزعابتأ«ةيرفصلاو»

مهتيقبفةيضابالاالإاعيمجقرفلاهذهتضرقنادقو

ةريزجباهقرشيفوسنوتورئازجلابةيقيرفألامشب»
خيشلاانقيدصءالجالامهئاماعنمو«اهيلإاموطقسم

ىلعنوركنيمثوةلوادتمبتكملوشيفطإميهاربا

ةئفنحننولوقيو«جراوخلامسامهيلعقلطينأمهريغ
للابانناميإعمهيلإانبهذاموانؤارأانلنيماسملانم

اننوصختوفصولااذاننودرفتمكلابامفهباتكوهلوسرو

امةيمتلاهذملناكنئلوءهتهاجوهلضارتعاوهوهب
ماسملاومويلااهاسانتننأانجوحأامفيضاملايف

.ماملاوخأ

:جراوخلاةفسلف

سيلواهدارفأضعبةحلاصلاةعامجلاىلعجرخينأبيرغسيلو
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اهئانبأرایخنمنيجراخلاءالؤهنمريثكلانوكينأكلذكابيرغ

فالتخارصعلکيفةعاجلاصئاصخنمنإفالاجرتاصالخو

الإلوألاىنعملاىلعيضقيالوءاوهألاوحلاصملابراضتوةجزمألا
لماكلاصالخإلاالإيناثلارمألاىلعيضقيالوةدايقلابةماتلاةقثلا
لاټكاوكاردإلانسحالإاعماهيلعنيعيالو‹ةيافللدرجتلاو

رمأكالمناكانهنمو«تاكلمانيبنزاوتلاوجضنلامامويعولا
‹ةدايقلابةفثلا:ةثالثلارومالاهذهةدحوملاةيوقلاةعاجلا

دحاولفعضلاضرعيتمو؛كاردإلانحو«ةيافغللصالخإلاو

لخلختلااذهنعناكو.ةعاجلاءانبلخلختدقفةثالثلاهذهنم

ةبلغنعوأ.دئاقلابةقثفعضنعدارفألاضعبفلتكشالو

فقاولاوفورظللمهفوريدقتءوسنعوأ۾ضراعیوه
.لاوحالاتايضتقمو

خيراتلااهفرعيتلاتاعاجلاىوقأىلوألاةيمالسالاةعاجلاتناك

ناو‹نارفكهبةقثلافعض-هللادنعنملوسراهيفدئاقلانال
‹نيلاعلابرهللصالخإلالهأةلكونينمؤلاةصالخاهيفدن
مهعولضايانحومرودصبناوجتءاضأةيوقلانايإلاةعشأنألو

نمضراعهلضرعاذامدحناکو.ممرنمرونىلعاوناکف

نامطافهتدايقبهتقثىاًاجتلاؤ.مصتعاریدقتءوسوأةسوسو

یّضررمعلرکبيبالوقيفهلمأتواذهربتعاو.هرطاخنکسوهلاب

هنابفلجرلازرغبكستسارمعايكحيو»:ةيبيذحلامويهنعهلل
هللايضرركبييبأماصتعاىرتل«؟ماعلااذهكللاقوأهللالوسر

.همهللالوسردئاقلابةقثلاىلإهءاجتلاوقيمعلاناالااذهبهنع

نم-ههجوهللامرکيلع-ىلعاوجرخ.نيذلاءالؤهو
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مهطلاخيملو.اليلقالإهبمهتقثفعضتملريخألافنصلا
داهجلاوةيحضتلاءبعاولمحينأاورثآمہن:الةياغوأیوه

اوفلاخمهنكلو‹مريغعمهنولمحياونا5نأدعبمدحو

نوداوفقووثداوحلاتايضتقموفورظلاريدقتيف
ةيزعلاوةدشلاوةبالصلامهنعتفرعانهنمو.نيحفاكم
ودبتيتلاةعئارلاةليمجلايناعملاهذهبمهبدأزاتماو‹ةوقلاو

.نايإلالالجعماماد

:جراوخلاءابدأ

مهيلإمضناو.ةيدابلانممهلجءاحرصابرعجراوخلامظعمناكو

اوفرعءابطخلاوءارعشلانمريثكلامهيفغبندقو.يلاوملانمرفن
ظفللاريختعم٠نانجلاةوقو.نايبلاةعاصنوناللاةحاصف

ةمالسوريثأتلاقمعوبولسألاةعاربوكبسلاةوقوينعملاةدوجو

مهاجركلذيفكرتشيتكلاباوجلاوةرضاحلاةيدبلاوقطنلا

.ءاوسلالعمؤانو

ةءاجفلانبيرطقو.ةزمحوبأ:مهئابطخرهشآنمو

مئالجأنمو.حامرطلاوناطحنبنارمع:مهئارعشلوحف
العةرصبلالهأعسوأعمىنثملانبرمعمةديبعوبأبدألاوةغللاب

يفرظاتلانإو.اهمايأوبرعلارابخأوبدألاوةفللاووحنلاب

صئاصخلاهذهسايلمهتياجإومترظاتمومراعشأومهبطخ
.جراوخجلإبډآيفتازيمملاهذهايلجكرديو

:ةرضاحةهيدبوهتكسمةبوجأ
هللاو»:هلوقباهدعوتفجاجحلايدينيبمهنمةأرماتفقو

ةوقنيافعرزيهللاودصحتتنأتلاقفاسلادصحمكندصحال

ا٤ا



!؟قلاخلانمقولخلا

هيلعلخدفناورمنبكلمادبعيدينيبمهنملجرفقوو
هقدشلبحرأهنإفهعد»يجراخلاهللاقفهرجزفيبيهدلوضعب

ملف«هللاةيشخنمعمدتنأهنيعلیرجأوهيلقلقرأوهتوصلرهجأو

نأشلااذهلثلضرعينأنعلتقلافوخنمهيفوهامهلغشي
.ةيلطلاةبلاخلاةرابعلاوعيدبلامسقتلااذهلثب

نععوجرلاىلإهاعدفمهنملجربناورمنبكلمادبعيقو
نعلوألاكنفتليجراخلالاقفكلذيفهيلعحلوهبهذم

نمهلطسبيلعجف:لقهللاق؛لَقأعسافتعمفتلقدقو

ناعموةنيبظافلأوقلطناسلبمهبهذمنمهلنیزيوجراوخلالوف

ةنجلانأيرطاخيفعقويداكدقل»كلملادبعلاقتحةبيرق

نميلعهللاتبثبثامىلإتعجرمثمهنمداهجلابىلوأينأومهتقلخ

.«قحلانميلفيٿررقوةجحلا

لاجرلاىلعلمحتولاطبألاىقلتةيجراخلامكحمأتناكو

.زجبرتيهوىغولاةموحيفدسراوقاعراقتو
هلغوهنهدتللمدقوهلمتئسدفًاسأرلحا

هلقثينعلمحيیىتف1

:فصو

ةفيلبلاتارابعلاهذيهباحصأيجراخلاةزمحوبأفصودقلو
:لاقفسوفنلاقامعأىلإصوتوةسالسضيفتوةقررطقتيلا

.مهنيعأرشلانعةضيضغ«مبابشینولهتكمهّللاوبابش»

هللارظنيرهسحالطأوةدابعءءاضنأ.مهلجرألطابلانعةليج

ممدحأرماملكنآرقلاءازجأىلعممالصأةّينحعليللافوجيفمييلا

سے



رانلارکذنمةيآبرماذإواهيلإاقوشىكبةنجلاركذنمةي
لالک.مهلالکبمهلالكلؤصومهيندأنيبمنهجريفزناکةقهشقهش

مهفونأومهبكرضرألاتلكأدقءراهتلالالكبليللا

دقماهلااواراذإىتح«هللابنجيفكلذاولقتساومههابجو

ةبيتكلاتدعروتيضتنادقفويسلاوتعرشأدقحامرلاوتو
یضموهللاديعولةبيتكلاديعوباوفختساتقربوتوملاقع

دیو.لعایرتاتایسابقيناق

هيلإتطعناوضرألاعابسهيلإتعرسأفههجونساحمءامالاب

ليللافوجيفاهبحاصىبالاطراقنميفنيعنمكفءامسلاريط

اهيلعدعاالاطاهصعمنعتلازفکنمکو.هللافوخنم
.هللدوجسلاباهبحاص

ب١١٤۱





 

 
 

  

  
نإبازيمنعلوقيضويبخيشلاىلإةلاسرنم
.اكسامتومتهتدهشيذلاعمتجملاةروص

يتلاروصلانم٠رظندعبوةقراحتفتوالحالص

ةيمالسإلاةعامجلانمادحاوتمدامينشياعتس

هيفىحيقرشمدغىلإرظنتيتلاىربكلا
تاعامجلانولضفيةوخإاودلوامكنوملسملا

وهدحاوسايقمبمهنيباميفنولضافتيوىرخالا
.«...ىوقتلا

 

 





()نيملسملامومه

ضويبخيشلامامإلاىلإةلاسر

(هللاهمحر)لصيفيركشروتكدلا:ماقب

هظفحمهاربإضويبخيشلالماعلاملاعلاليلجلاذاتسألاديلا

.هتاكربوهللاةمحروكيلعمالسلاقيفوتلاةمعنهيلعءافأوهللا

ءيلتمتاحاولارئازجلانمةمصاعلارئازجلاىلإتدعدقفدعبو

يلوحءيشلکنأتسسحأوتعمسوتدهشوتيقليذلابسفنلا

ولتةضمولاثعبيويدنعريخةفطاعلكييوينينغيوينريشي
هدحورضاحلايفعوبسألااذهلالخنكأملو...ينهذيفةضمولا

رضاحلاويضاملانيبديعبلاحاورتلااذهحوارتأتنكينكلو

.لبقتلاو
.اًحتفتواحالص.اكسامتويقتهتدهشيذلاعتجملاةروصنأ

ةعامجلانمادحاوتمدامينشياعتسيتلاروصلانمرظندعبوةقر

٠ةيدقنلاهتافلؤمبروهشم.ليجلاةذتاسأنمبيدأ‹رصاعملايمالسالا

.1987فيرخيفيفوت.ةريثكةيبرعتاعماجيفسرد.ةيئارتلار
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نوملسملاهيفىحيقرشمدغىلإرظنتيتلاىربكلاةيمالسالا
اميفنولضافتيوىرخألاتاعامجلانولضفيةوخإاودلوامك

.یىوقتلاوهدحاوسايقمبمهنيب

..ينؤلميامريبعتللعستتالةريصقلاةلاسرلاهذهنأ

يابدنماضعبمنكوأنماثحاوتنكول۴ککنییوممتشع
ينوتيعاريتلاةياعرلاتناكو...اهيلإعلطتأيتلاةلضافلاةضيرعلا

تناكو«هاخأملسملايفدجييذلا.عيفرلايمالسالاقلخللاجذوغا

يذلاعلطتملايمالسالاركفللاًجذوغاهينوتعمسأيتلاثيداحألا

..هلوحاملکبعوتسيلهلوحاملکىلعحتفنينأديري
ةايحلامومحلاجذونكبدبتستاهنأتدجويقلاةايحلاموههتناكو
ةعانصوةعارز:تالاجملالكيفالنوكينأديرتيلاةيمالسالا

ةلاحنورظنتمنوماشغييذلاقلقلاناكو...بيصنىفوأةراجتو

عقاولاداسفنمذختييذلابصخلاجتنملاقلقلاوهيمالسالاعتجما

سابقلطتمالةوققلطنم
لمألابينفعسيوةوقلابيندميءاذغكلذلكناكدقلدهشأو

هذهلثلناكاذإوذفاونلاضرعألبقتسملاقيرطىلعيلحتفيو
ىلإعاتسألاو.ةلصلاىلإءاقللازواجتنيحكلذفةدئافنمتاءاقللا

ىلإدرفنملاقفألاو.ةلماكتملاةركفلاىلإةدحاولاةركفلاو٠يعولا
.كرتشملاقفألا

هذهيفو.رثألاربکآنم..رثأنميدنعناكيذلاوهكلذو

عفدييذلاوهكلذو...كيلاعاتجالاباهيفتدعسيلامايألا
.كيلإبتكأفسلجأنأ٠تدعدقو.ييِ

سخاينکلو...ارکاشلبقنمكيلإبتكأنأقحلانمناو

سا۸٤



...لوقأنأبحأيذلابءافولاعيطتستنأنودركشلاتاماكنأ

رهجريغنماسمهبلقلاىلإبلقلاثيدحنوكيلكلذعدألف
لوحريدأنأعيطتسأينايلودبيودييقتريغنمةاجانمو

.عبرأطاقت
مالسإلانأباميجانداقتعانمعبنتطاقنلاهذهنأ

اذهاهؤشنمةداحتامزأيناعي-نيرصاعملامالسإىنعأ-رصاعلا

ةريثكلاراكفألاهذهو:ةيمالسالاةعاجملاهيناعتيذلامخضلاروطتلا
نيحيفاهيلعضرفتوانيحاهوزفتوانيحاهلخادتةديدجلا

فدهتارمملانمريثكيفمانمنيماسملاومالسإلانأو...ثلاث

...رخآضعبنعفعينأومهضعبلانينأنكيالداحموجه
ةدشونهذلاةعاربنمتؤتاهمكلمتالىرفصلاتاعالانأو

نمتارتفلاهذهيفةصاخبواهدحوىقبتنأةظفاحملاةوقوكساتلا

اهيفللختتيتلاوءيشلكءيشلكاهيفلاطييتلاملاعلاخيرات

حايرلاوءاولابكرتوتاماسملالكنمذفنتوةقبطلكتاريثأتلا
.ايندلاقامعأقمعأىلإءاضفلاوريثألاو

كلذكمالو...سانلانودنمةدحاوةمأاًعيحنوماسللاو

مهتهجونوكتنوةدحاومهتكرحنوكتنأمزیامززبأناف

يرورضوودبياذلوكلذكةدحاومهتلبقىهاموحنىلعةدحاو

.ةيرشتسملاتايجحلاهذهدضادحاومهعافدنوكينأ

نيکمينغيمالسارکفوحن1

الوةكممايأيفاكرابكتسالاسيلنألاهبنوجايذلاو
وهامنأونييبلصلانأشناكاكبرحلاالوةنيدملامايأيفاكقافنلا

با۹



نييسابعلامايأيفثدحاكةيدقلاةقباسلادئاقعلابالةديقعلادافإ

سبلتتوةيهافرلاوءاذغلاوةايحلابلصتتيلاةديدجلاةفاقثلابامنإو

لشمانيبعمجتيتلا-زاجيإب-ينعأو...ررحتلاوةيناسنالاب
۱.عقاولاو

؟اذهلاوتبثينأنوملسملاعيطتسيفيكف

لجأنماننكلو...كلذعيطتسناننأيفلزلزتتالانتديقعنأ

نوكتلالوأاهمهفتنمانلدبالةيركفلاراطخألاهذههجاوننأ
نوکيوأ)نوکتنأنمدبال...ىنغأركفبوألثامركفباهتجاوم

تاذيفنوكتنأوةرصاعملاتارايتلالكبةلصىلع(انمةعاج
نأعيطتستىتحقئاقحنممالسالايفاملكبةلصىلعتقولا

.ةمهملاهذبضهنت

:نيذهنيبنوعمجيال-انزحيفسألاو-مويلانيماسملارثكأو

رصاعملاركفلافرعينمنيبوةقيقدةفرعممالسالافرعينمنيب
اونوكينأنوعيطتسينيذلاةردانةردنو...ةقيقدةفرعم

.مركلانآرقلاهيلإراشأيذلا«نيمألاىوقلا
؟اذنيركفمنمةعامجغرفتتنأنذإيرورضلانمسيلفأ

ضهنينمانذقنينأالإهلاهأيفاعيمجمثأننيعضرفكلذسيل
؟مثالااذهعفريلهب

...ريخألانرقلافصنلالخةريثكةيركفتالواحمكلانه

اّمادددجتميركفلاحالسلاو...الوأاذه...ةتتشمةعزوماهنكلو
حالسنكلوةيداملاراكفألاحالسوهسيلمث...اناثاذهو
درفنينأنمنذآدبالف...ديدجركفءانبلواحنىلاةينكلا

ابرتاتتاعتجىلإبرستيالركفلااذهماداماذهنيماسملاضعب

١0



.اًموجهاهمجامياأو
ىلإنيباتلانابشلانمةعاججدارفاا:ىلإنذاقفونله

ادادعانودعيةيركفلاوةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعاتجالاتاساردلا

نولمحينيتنسوأاهدعبةنسيفوةيوناثلاةساردلايفازيتماّيمالس
‹ةينرفلاءةيزيلجنالا)ثالثنمنيتيبنجأنيتغلناقتاىلع
ةلحرممثيبرعدلبيفسناسيللاةلحرمنوأدبيو(ةيسورل

ريخنممهنمنوکامرظتنبمدالبلاهذهنمدحاويفةاروتكدل
؟هللانذاب

...هلثمركفبهباجييذلاوهكلذيديسايرصاعملاركفلا

اهيلعنوموقتيلاحالصالاةكرحتارثنمنوكينأكلذلعلو

.ةايحللهؤانبأنوكينأنوديرتيذلاةايحلادهعمو

ءادفلالامعأيفةكراشملا-2
ىلعواولذاختمهنأةثراكباوبأىلعنيطسلفيفمويلانوماسللا

ىلإالتاعامجلالمعىلإيأرلاىهتنادقواودحتامنأرصنلاةبتع

رمالاناكلذىنعموةرملابراجتلانمةلسلسدعبتاموكحلالمع

هنولداهجلااذهيطعننأنمانلدبالومظنملاداهجلاىلإىهتن
الةيفخوأةحضاوبابسالتاموكحلاتناكاذإو.يمالسال

بجاونمناف-داحلاوأةيقت-مالسالامسابلمعتنأعيطتس
.هدجومالسالامساباولمعينأنيماسم

ةلبقملالايجالانأ...ديدشرثأانتايحلبقتسميفكلذرٹأنا

نيدلااذلنوكيذئنيحونيدلامسابمتنيطسلفريرحتنألوقتس
نافةديدجلاءايسألاهذهبريرحتلاناكاذاامأديدجلاعقجملايفهناكم

ا١ا



ةيقيقحلاةيوحلاسمطىلإيدؤيدقولبقتسملاىلعهلظدهسكلذ
.داهجلااذهل

يفةعامجلايفءاذغلااذلعوطتلابابحتفينأىنتأانهنم

ةكرعملالبقايفمهرثأنيعوطتمللنوكيىتحريرحتلاةكرحفوفص
.اهدعبايفوةكرعلايفو

ةيقيرفايفىمالسالاريشبتلا-3

فادهألادحأنوكينأكشوُيةيقيرفايفمالسإلاعوضوم

ريشأنأىسحوكلذيفضيفأتسلوةيلاعلاةسايسلايفةيساسألا

ةينامعاهلكةيبنجألارئاودلافيخييذلاوهدوسألامالسالانأىلإ

ةيتناتستوربوةيكولثاك«ةيكيرمأوةيبروأةيبرغوةيقرشةيندمو

تاسايىلاوةيقيرفأيفهتبراحلالرصحالدوهجلذبتكلذلو
ريشبتلاولاصفنالاةكرحويبونجلانادوسلا ةراشلايفةريخألا

لاغنيسلا-لاموصلاوايريترإعمواهيملسمعمةشبحلا

نمهجو-دمحأيريجنلامعزلالتقم-ايرجينوارفايب-روغنسو
لاشيفمالسالارصحلةلواحموهلهأومالسالاعمبرحلاهوجو

.لامثلااذهيفهتبراحمعمىربكلاءارحصلا

يفنوكيسيلاعلالبقتسماهجونأىلإنوريثكبهذيكلذلو

لازتالذأاهيفمالسالاوةيحيسللاعارصنمنوكيامو
اهدعبىهتنتنأدبالةينثويفةرشعةسمخوأةرشعنييالمكانه

|نيدیی!
لوألةسينكلارطضتنأعارصلااذهةوقريوصتيفكبسحو

اهتامهمًاريسيتايقيرفأيفتاجوزلاددعتةحاباىلااهخيراتيفةرم

ر۱۹



.ةيساسألا

نمةعامجدعن:كلذيفدوهجلاضعبذختتنأنكمملانملهف
وأرذننو(هيفثيدحلاليصفتنكمي)ًادادعااذهلنينمؤملاةبلطلا

.اهرطخواهرثأردقياليتلاةمهملاهذهلاهسفنرذنت

بازميداويفظوفحلاثارتلا-4

مقهضعبوكانهوانهعزوتيوثارتلااذهنعثيدحلارثكي

:هيلإتافتلألانمدبالو..هلةريبكهيفالهضعبوةيقلاريبك

.هنمرشنيامرشنلاًرايتخامثةسرهفمثةساردمثاعمج

هنمةدافتسالاليجأتيفًارثؤمفدصللكلذكرتنوكيدقو

..رثكمو«هللهأمنمضعبهلغرفتينأكلذكينعأو
لکلبقکنآنمقئاودجانا..تاظحالمضعبيديساياذه

ةجاحيفلاحبمتنكامرکنا...امهةاناعمواهنمركذىلعرخآنانا

هذهنعاريبعتكلذتزجتساامنإو...اهنعمكيلإدحتينمىلإ

ةيالاىلإةباجتساوكتياعرلانافرعو«ءرملاابسحييلاةكراشللا

نإفركذف:ىلاعتهلوقيفًاضرفىركذلانملعجتيتلاةميركلا
ركذىلعالااٌمادكلذنممتنكأنكلو.نينمؤملاعفنتىركذللا

..؟!هيبنتوةظقيو

ثيدحلااذهلمحتكترظندادتماوكقفاةعسنأفرعأينأ

ىلعهيلاعوفدمينأكلذعمتسحأىنكلو...ةلفانوأوفلهنأكو

|٠.ةكراشموةيحتهنأ
لاجبدجحيالو...ايديلاملاوليخلاناسنالادجيالنيحو

هلوقيفىنتملاهعاطتسايذلالوقلا

لاحلادعتملنأقطنلادعيلفلامالوادتكدنعليخال

۳١۱



.هللاهيدينأهسفنلوعدينأالالعفياذاف

ناوخاللوكليركشصلاخىرخأةرماولبقتتنأدعبوجرأو

نيذللواوبعتنيذللواوفرطانيذللواوفتحانيذلل:اًيج
بيطأبظفتحأسينأيفكشأالواومّلعواوفّرعنيذللواوفاضتسا

.ترزيتلاةنكمألاوتفرعيتلاهوجولالكلتايركذلا

لمعلاوريخلاوقحلاىلعنيملسملاةماكهللاعمجينأاناوعدلوأو
.نيلاعلابرهللدجلانأاناوعدرخآوكرتشللا

لصيفيرکشه1389/1/23سيخلا:رئازجلاا
م190
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٠حرشلاودنسملاثيداحأجيرختترثاامو...

بولقنئمطتلالإناخيشلاءاوراماميسالو

هيلعينبيذلاعيبرلادسمنأبةنسلاءانبأيناوخإ

اهرثكأو٠ثيداحألاحيحصوهيضابألابهذملا

نممديزنبرباجو٠نيحيحصلايفءاجامم

هيفعقواميفعقياليكلهريغويراخبلامهنعىور

.مهتديفعو  

 

 





(1)بيبحنبعيبرلامامالادنسم

يخونتلانيدلازعخيشلا:مقب

‹ةنسلاوباتكلابلمعللانادهنأىلعلضفلاهلوهللدجلا

ًايحرًافوؤرونيلاعللةمحربرغلاسفننمثوعبملاىلعمالسلاوةالصلاو

.نيمايملارغلاونيدهاجلاهبحصوهلاىلعو‹نينمؤلاب

رصعيفنكتمللعينلاراثآنأ)يرابلاحتفيفءاجامفدعبو
:نيرمالةبترمالوعماوجلايفةنودممهعبترابكوةباحصلا

يفتبثاك«كلذنعاوهدقلاحلاءادتبايفاوناكأ:امهدحأ

.مظعلانآرقلابكلذضعبطلتخينأةيشخملمحيحص
الاوناكمرثكأنألو.مهناهذأناليسواهظفحةعل:(هيناثو

بيوبتوراثآلانيودتنيعباتلارصعرخاوأيفثدحمث‹ةباتكلانوفرعي
ضفاورلانمعادتبالارثكوءراصمألايفرثتناانءرابخألا

(ه160-)حيبصنبعيبرلاكلذعمجنملّوأفرادقألايركتمو

ىلعبابلکنوفنصیاوناكو«امهریغو(ه156-)ةبورعيأنبديعسو

مامالافنصف«ماكحألااونودفةثشلاثلاةقبطلالهأرابكماقنأىلإةدح

٠يروسلايملعلاسلجملاوضع..(يروس)يخونتلانيدلارعخيشلا(1)
.نيزرابلاثيدحلاءاملعم

.ھه1ةرهاقلابةيريمألاةعبطملاء4صرجحنباظفاحلل(1)
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لهأثيدحنميوقلاهيفىخوتو«ًاّطوملا(ه93-179)كلام

وبأفنصو«مدعبنمونيعباتلايواتفوةباحصلالاوقأبهجزموزاجملا

وبأوءةكمب(ه150-70)جيرُجنبزيزعلادبعنبكلمادبعدمم

دبعوبأوماشلاب(ه88157)يعازوألاورمنبنمحرلادبعورجع

ةملسنبدامةمّلَسوبأو«(ه161-97)يروثلاديعسنبنايفُسهلل

جسنلايفمرصعلهأنمريثكمالتمث«ةرصبلاب(ه167-)رانيدنب
ةصاخيبينلاثيدحدرفُينأةُمألاضعبىأرنأىلإ«مهاونمىلع
يفوكلايسبعلاىسومنبهللاديبعفنصف«نيتئاملاسأرىلعكلذو

یسومنبدسأو«ًادنسم(ه228)دنهرسمنبدسمفنصو«ًادنسم

ًادنسميعازملادانبمعنفنصو«(ه122-212)ًادنسميومألا

.(ھه228

ديدشناكو«ءاكذلاوةركاذلايوقًاريرضهللاهجرناك:هتافص

ىلإةمامالاةداعإىلعًاريثكلمعدقف«نامعبهموقتاروطتىلعةظقيلا

ىلععقواكةذاشفورظيفالإًاميدقةيكلملافرعالقيذلايناعلارطقلا

يفهءارآوهلويممتکينکیملو«ةطوطبنبارصعيفناهبنينبدهع

هنمدجيملهنكلوناممناطلسيكرتنبلصيفناطلسلانعةمامالا
صرفلانونيحتينيذلازيلكنالاسئاسدبةمامالانالعإىلاادايقنا

اهطفنوبرعلاةريزجيفمهعماطمو«ييبرعلاجيلخلاراطقأىلعضاضقتالل
.فيرعتىلاجاتحتالامنداعمو

يفهذخأتالةماماللةياعدلاثبىلعلمعيلماعلاملاعلااذهلازامو
ءاماعللتدبىتحمثاغةوطسةمامالانالعايفىشخيالومئالةمولهللا

‹ةيناطيربلاةياملابفارتعالاىلعطقمناطلسلمةيناطيربلايعاللا

ةمامالااونلعأودنسملااذهحراشيلاسلاروتللدايقلاءاماعلاسلف

ا۸١۱



مجرتلاضنكلذبو.يصورخلادشارنبملاسةمالعلايقتلامامالاةعيابب

الإءاماعنممويلانامعيفامو.راعتسالاراطخأاهنعىصقأوهدالبب

الانيرمعتسمللةمواقمةيموقحورنماهيفالو‹هذيمالتمشو
بجعيلناسنالاناو.اهراوأبهلمواهرانمرضموهف‹هنم
لوهوريصقلاهرمعيفةبتكملاكلتفلؤينأعاطتسافيك

لامجلاانخيشريظنهبتكةرثكوهرمعزصقيفوهف‹نيسمخحلاغلبي
:بتكلاكلتنمو‹هللاهمرقشمدبيمساقلا

.رصمباملوأعبطناءزج«نامعخيراتيفنايعألاةفحت»(1
ةعلطحرششماهبعبط«ةعجملاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا»2

.هقفلالوصأيفسيلا

نم‹يديهارفلابيبحنبعيبرلامامالل«حيحصلادنسملاحرش»(3
ةعبطمباهنميناثلإولوألاعبطءازجأةعبرأيف«يناثلانرقلا

.ةنسلاهذهيفقشمدبةيمومعلاةعبطملابثلاثلاوةينورابلا(راهزالا)

پباوجسابللايفرصعلاتاروطتيفةلاسر«ناهربلاعطاوس»(4

.رابجنزلهأضعبلاؤسل
يفلأىلعفينتةيهقفلاعورفلايفةزوجرا«لاكلاجرادم»(5

.ةعوبطم.يمرضحلاقحسايبأمامالللاصخلارصتخممظنوهو‹تيب

هملعةرازغنعءيبنتيهو«ةزوجرألاهذحرش«لامآلاجراعم»(6

.ًاءهزجرشعةتسغلبيهنأليقةعيرشلاملعيفهخوسرو
.مالكلالوصأنوتمدحأ«دارملاةياغ»7

اهحرشنيدلالوصأيفهتزوجراحرش«لوقعلاراونأقراشم»(8
عبطًاقيسنتوًاريرحتوًاقيقحتلوصألابتكنسحأنمهبتعًايفاوًاحرش

.رصب
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.تيب300ىلعديزتنيدلالوصأيفةزوجرا«لوقعلاراونأ»(9
.سمثلاةعلطشماهبعبط(لوقعلاراونأ)حرش«راونألاةجهب»(0
نفلااذهنوتملجأنمءهقفلالوصأيفهفلا«سمثلاةعلط»(1

.ًاعفناهرثكأو

بتكسفنأنمدعينأبريدجهقفلالوصأيفسمثلاةعلطحرش(2
.لوصألا

‹كحلاوةيعرشلاماكحألاونايدألايفةزوجرا«ماظنلارهوج»(3

:ةعوبطم.تيبفلارثشعةعضبيهو

ءبارعالايفثالثلالجلاماكحأيفةزوجرا«لمألاغولب»(4

.ادجةسيفن
تالكشملالحباتكاهنمءازجأةعبسيف«ةيناهعلايواتفلا»(5

ةعبطلابقشمدبتعبطدقو«نامتسرادملنايبصلانيقلتةلاسر(6

.ًاعملاجرلاونايبصللةديفمةلاسريهو«انفارشابةنسلاهذهةيمومعلا
300ىلعديزتةزوجرا«يفاوقلاوضورعلايفيفاصلالهنملا»(7

وألاسراب(عطقنملا)وءدنسلااذهرابخأنم(لصتلا)كحاذه
دقف(لسرملا)امأوءىرخأقرطنمهلصوتوبثلحيحصلاكحيفغالب
:لاقریرجنبانع(67)بيردتلايفءاج

الوهراكنامهنعتأيملو(لسرملا)لوبقىلعمرسأبنوعباتلاعجأ»
ينعيهنأك:ربلادبعنبالاق«نيتئاملاسأرىلامدعبةُمألانمدحأنع

يفدوادوبألاقثيغملاحتفيفيواخسلالاقو«هدرنملوأيعفاشلانأ

لشمىضمايفاهبنوجتحيءاماعلارثكأناكدقفليسارملاامأ:هتلاسر

هعباتوكلذيف.ملكتفيعفاشلاءاجىتحيعازوألاوكلامويروثلانايفس

تا



.هريعودجأ

رصميفوةيماشلاانرايديفثيدحلابنيلغتشملانملقو
اذلو.ةثالثلادنسملااذهلاجربةفرعمهلنماهريغوقارعلاو

وبأوهدنسلالاجرلوأفءزابيابولومهفّرعننأانبنسحي
رفعجيأةيالويفيفوتيذلايهملاةيركيبأنبماسمةديبع
نبرباجهكردأنمكردادقو‹(ه158-95)روصتنملا

یوردقوءيعباتنعيعباتةياوررباجنعهتياورف«دیز

ةريرهيبأوكلامنبسنأوهللادبعنبرباجنعًاضيأرباج
هللايضرنينمؤملامأةشئاعويردخلاديعسيبأوسابعنباو

دنسملااذهيفاهضعبدوجوممهنعهذههتياورو.اهنع
.يباحصنعيعباتةياوريهو.حيحصلا

:نيرباجلانعوةباحصلانمهيقلنمعملعلاةديبعوبأذخأ:هخويش
كاملانبرفعجويدبعلاراحصنعو«ديزنبرباجوهللادبعنبرباج

.مریغو

نبعيبرلا:مهنمريثكقلخةديبعيبأنعمعلالمحو:هذيمالت
مو(برغملاىلاملعلاةلمح)مهنمو‹دنسملااذهبحاصيديهارفلابيبح

نبليعاساويناردسلامصاعومتسرنبنمحرلادبعويرفاعملاباطخلاوبأ
باطخلاوبأمامالاناكويوازفنلايلبقلادوادوبأويسمادفلارارد

ىلامهعمجرخفبرغملالهأنمةعبرألاقفارفنيلانمءاجدقيرفاعلا
هللادبعمامالابصنهرمأبو«ةديبعيأمهخيشرمأبمهيلعهوبصنفممدالب
ةلمحماقأو‹زاجحلاونيلاهترامإتعمجو«نهلاضرأيفيدنكلاىينب
ثالثنعراردنباليعاساهلأسعادولااودارأامفنينسسمخهدنعمعلا
نوكتنأديرتأ»:ةديبعوبأهللاقفماكحألالئاسمنمةلأسمةئام
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.«؟كلذبتیلتبانإتيًأرأ»:لاق«؟راردنباایًايِضاق
ةفحتهباتكةمدقميففصنملالدتعملاعراشلاهلوقيامكيلاو

‹هلهأةالاوموقحلاةفرعموهللاباتكىلاوعدنو»:)نايعألا

رکنأنمو‹همدانمّرحوهانیلوتهبَّرقأوقحلامهنمفرعنف
نيماسملاقرافوىدلاىلعىمعلابحتساومهنمهللاقح

ىلعكليوأهللارمأىلاءيفيىتحهانلتاقوهانقرافمشدناعو

لحتسنالف‹ناثوالاةدبعلزانمناريغنمهتلالض

ثاريملاعطقالوملاومأةهنغالومهيرارذلتقالومهايابس

يفمهلتقالوانموقبكتفلاىرنالو‹(جراوخلاةالغك)مهنم

ملو‹هباتكيفهبرمأيملهللانأل«ًالالضاوناكنإو«ّرسلا
فيكف«نيكرشملانمدحابةكمبناكنممنيماسملانمدحاهلعفي
المهتثراوموانموقةحكانمنأىرنو«ةلبقلالهأبنحنهلعفن

فذقننأىرنالو‹انتلبقنولبقتسياومادامانيلعمرحت

(!جراوخلل)افالخهلعفهناماعنملابانتلبقلبقتسينممادحا

مو‹مهموقنمانزلانمءيربهنانوماعينمفذقنولحتسينيدلا
.ه|«نولضمكلذب

نيلدتعملاجراوخلااياقبنمبرغملاونايعبمويلاةيضابالاف

سيل»:ًاضيايملاسلارونلالاقو«ةنسلاوباتكلابنيكسمملاو
يدعتلاالوانرمأيفمثغلاالواننيديفولغلاهللادمحبانيأرنم
ةنسلاوانمامإنآرقلاوانيبندموانبرهللا..انقرافنمىلع

كلذلو«!اننيدمالسالاوانتلبقمارحلاهللاتيبوانتقيرط

.»نامعلهُهريسنايعالاةفحح»ةمدقم)3(
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اذهلثمدعبهنيديفماسملاهيخأماتاماسملاىلعمرحي

نيماسملاريفكتيفنوعراسينيذلانمنوكيف«فارتعالا
يأ«يتمأنمنيلأتمالليو»:هلوقبينلامانعنيذلامهو
.رانلايفنالفوةنجلايفنالفهللاىلعنومكحينيذلا

عساوحراشلادجوحرشلااذهىلعفصنملاعلّطااذاو

‹ةحيصفةحيحصهريباعتوًانيبمًاحضاوهحرشىفلأوعالطالا

ءةلخمزاجيالاةطرفمالوةلممةبهسمىهالفةاواسملاابولسا

نعدعبوقيقحتلايفلادتعاىلعلدتامنافاهيفهثاحبأامأو
ةيفنحلاك:نيفلاخلاءاماعلانعلقنيلماربثكف‹بصعتلا

نيخيشلاثيداحأبدهشتسيو«ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاو
هجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأكثيدحلاةُمأو

‹ةعامجلاوةنسلالهأنممشريغويقهيبلاويناربطلاوينطقرادلاو

نمبيرقبهذمبرغملاوقرشملايفةيضابألانأىلعلديامم
ءيلتمينامعملاعيملاسلارونلاحرشيفرظانلاو‹ةنسلابهاذم

ةينسلاريغبهاذملالاجرنمانياراماقو‹هتركذابةنينامط
داهشتساالإةنسلالهأنمهقفلاوثيدحلالاجربدهشتسينم

ايسالو‹حرشلاودنسملاثيداحأجيرفتترثآامو«ةرودقن

نأبةنسلاءانبأيناوخابولقنئمطتلالإناخيشلاهاورام

حيحصوهيضابالابهذملاهيلعينبيذلاعيبرلادنسم
نممديزنبرباجو.نيحيحصلايفءاجامماهرثكأو«ثيداحألا

موصخهيفعقوايفعقياليكلهريغويراخبلامهنعىور
نممهنظيفمهتديقعومهبهذمةقيقحفرعيملنموأةيضابالا
ةثراوملنيعناملاةيرفّصلاوةيدجنلاوةقرازألاكةالغلاجراوخلا
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.مهيفلاخمةحكانمو
مامالاجراوخلانعبتكنممظعأوةيضابالابةنسلالهأملعأنمو

ليواقألابرقأضابإنبالوق»:هصناملاقدقفلماكلاهباتكيفدّربملا

لوقىلإمهرقأوةالغلاًالاحجراوخلاوسا»:مزحنبالاقو‹«ةنسلاىلا

يذلايمقلايرملاضابإنبهللادبعوهضابإنبإو««ةيضابألاقحلالها

مامالاعابتانمناكو‹نيعباتلايفريسلايفيخامثلاهدعوةيواعمرصاع

ديزنبرباجىلابهذملابسنولويضابالابهذلاسسۇمديزنبرباج

.ًابسنقدصأوالعحصأييأريفناكلسابعنباذيات

توافتتحيحصلابترنأثيدحلاةُمأركذدقو:تايثالثلا

ضعبهيلعقلطأامايلعلاةبترملانمنأو‹حيحصتللةيضتقملافاصوألا
دبعنبملاسنعيرهزلادنسكةيثالثلاديناسألاحصأهنأثيدحلالاجر

ءدوعسمنبانعةمقلعنعيعخنلامهاربادنسو«هيبأنعرمعنبهللا
ديناسألاهذهنأل«يراخبلالوقوهوءرمعنبانععفاننعكلامدنسو

ةوقبالاجررهتشاو‹يدمحملاعوبنيلابلاصتالاةبيرقودنللاةريصق
روصنموبأمامالابهذو«ةنامألاوةنايصلاوقدصلالاكوطبضلاوظفحلا

لجأف.يعفاشلاوهسنانبكلاممامالانعةاورلالجأنأىلإيمقلا

كلامنعيعفاشلانعلبنحنبدمحأمامالاهاورامكلذىلعةاورلا

.بهذلاةللس:دنسلااذهىميو

نبعيبرلادنسمةلسلسةيبهذلالسالسلاهذههبشيو

ءسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوباهتايثالٹثوبيبح

مهظفحأولاجرلاقثوأنمةيعيبرلاةلسلسلاهذهلاجرو
عاطقناالولاسرإالوراكنإةبئاشاهثيداحابشيملمهقدصاو
ملواهدانسألاصتابةلوصوماهعمجأبتايثالثلانأل‹لاضعإو
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طشقساموه(لّضعملا)وءدحأةيثالثلااهديناسأنمطقسي

لوسرلاق:كلاملوقكيلاوتلاطرشبرثكأفنانثاهدانسإنم

انلوقىلعدرويدقو‹رمعنبالاق:يعفاشلالوقوهللا

ءالسرمثيدحلالعجياممعامسلاوغالبلاعيبرلادنسميفنأاذه

ريغنعاولقتاذإدنسملااذهلاجرنألوقلااذهىلعباجيو

نالفنعتعموأ‹انغلبوأينفلب:مهلوقبكلذاونيبةهفاشم
لجأهللامهمحرمهف‹سيلدتلانعدنسملابدعبياممكلذوحنوأ

كلذبو‹نيعماسباوسيلوغامىلاسانلااومهوينإنمىقتأو
ةديبعابأنألءامهلاصتابعوطقمدنسلااذهةمظعنأرهظي

نا:ليقىتح«ةرشابمةباحصلانعذخأرباجورباجنعذخأ
.ةباحصلانمرباجهكردأنمكردأةديبعابأ

(ه93)ءاثعشلاوبأيدزألا()يفوجلاديزنبرباجامأو

نباهللادبعبحاصو()برغملاونامعيفيضابالابهذملالصأ

بلاطوباركذو«هيلعًارقوهبحصنمرهشأناكدقفسابع
اولأسا»:لاقسابعنبانأ(بولقلاتوق)هباتكيفيللا

یوزنلامعانميهو«قرفنمهلصأناف«نايبةيحانىلاةبسنيفوجلا(1)
.اهيلابسنفةرصبلانكسومعلابلطيفلحر.دّمحيلانمناكو«اهنمبرقلاب

هتالماعموهتادابعوهدئاقعيفهداتعالةنلالهأبهاذمنمبيرقوهو(2)
ةملكونيملسملاتاتشعمجيذلافصنلاحرشلااذهيفهارياكةنسلاوباتكلاىلع

ياعلاعمجلا)ةلجبيفدييردنيامامألاةحجرتيفكلذتحرشدقو«برعلا
ه1382ةنسنيئالثلاونماشلادلجملانملوألاءهزجلايفقشمدب(يبرعلا
0م1963=
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‹«هماعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولفديزنبرباج
ريغتفماهيفاموةرصبلاتيأر»:ةيواعمنبسايإلاقو
غلبودیزنبرباجتامامل»:نيصحلالاقو«ديزنبرباج
‹«ضرألارهظىلعنمماعأتام:لاقكلامنبسنأهتوم

«هربقنمينوندأ»:ةداتقلاقنفدوديزنبرباجتامالو

.«!برعلاملاعتاممويلا»:لاقفهوندأف

نوجاتحيفيكقارعلالهألًابجع»:لاقسابعنبانعو
.«هماعمهعسولهوحتاودصقول!ديزنبارباجمدنعوانيلا

مموأ:هنعهولمحومعلامهنعلمحنيذلاهذيمالتوهخويش
هللادبعوةيواعمو«هنعللانمرثکأدقفسابعنباهللادبعهبمهصخأو

.قلخوبويأورانيدنبورمعوةداتقهنعذخأنمو«رمعنب

نمريثكنعيوريهدجودنسللااذهتاياورناسنالالمأتاذاو
كنظامفالجرنيعبسغلبردبلهأنممهيقلنمددعناكاذاو«ةباحصلا
هنعنيوارلاهباحصارهشاو‹ةباحصلارئاسنمديزنبرباجمهيقلنب

نممهلكوجرعألاناّيحوحونوبأوبئاسلانبماضمهنمو«ةديبعوبأ

ردبلهأنمالجرنيعبستكردأ:هلوقكيهانو‹نيدهتجملاءاهقفلا
.(سابعنبا)!رحبلاالإمرهظأنيبامتيوحف

ابهتمجرتنملننأقحلانفدنساذهحراشامأ:دنسملاحرش

نيدلارونخيشلاوهفنيققحملاءاملعلانيبهتلزنمنّيبيوهتقيقحرّوصي

نبنافلخنبديبعنبموَلسنبدّيمحنباهللادبعدمحموبا

ماعلاةسائرهيلاتهتنا(1332-1286)يّضلايملاسلاسيمح

ةيعرشلانونفلافلتخميفةمجلاهفيلآتيفكلذرهظو«ناعب
اهبتكفيلأتيفةداجالاواهلئاسميفقيقحتلاعمةيبرعلاو
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.اهلئاسرو

ءاهظفحةلوهسةيبهذلالسالسلاوأتايثالثلاهذهايازمنمو
هدنسبهرّدصهثيداحأنمًاثيدحىوراذإلاجرلايثالثلادنسملاظفاحو

رسيأةيثالثلاثيداحألاظفحو«هباوبأميجيففلتخياليذلايثالثلا

هنأالو«لاجرلاوتاقلحلاةريثكةليوطلسالسظفحنمرهظتسملاىلع
مهفاصوأنمتبثتلاومهتلقلالاجرةفرعمتايثالثلاظفاحىلعلهسي
تاقلحلاةديدعةلسلسلاجرنعهفرعياعرثكأةنامألاوقدصلاوظفحلاب

ثيدحلافعضياممهتنايدوهقدصببلقلانامطيالنممهنيبدجويدق

.لوبقمريغهلعجيو

تايثالثلافيلاتبثيدحلاةممأنمريثكمهاتايثالثلاهذهايازلو
:اهنمركذن

(1380)قشمدبًاريخأةعوبطملالبنحنبدمحأمامالاتايئالث

نوتسوةسمخهتايثالثددعو‹ينيرافسلادمحممامالانیأزجيفاهحرشو

.ثیدحةئامو

نعاهبلاغًاثیدحنورشعوناناهحيحصيفيهويراخبلا

هخويشنمىلوالاةقبطلايفمو«نيعباتلانعثّدحنمممهاربانبايكم
يجينبدالخومعنيبأوليبنلامصاعيبأويراصنألاهللادبعنبادمعلثم

.سابعنبيلعو

.هدنسبهدنسميفتعقوًاثيدحرشعةسمخيهويمرادلاتايثالثو

.ميجانلادومنبدمحمنبهارباقحسايبأخيشلاتايثالثو-

:اهيلامويلافيضنو

هدنسميفاهثيداحأو‹يدزألابيبحنبعيبرلاتايثالث

ةيثالشلاهتلسلسلاجرو«ًادنساهالعأوةياوراهحصأنم
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رحبلاويدزألاديزنبرباجويهقلاةديبعوب:متاقلحلا

مهعمجابمشو‹ةباحصلانمهريغورباجخيشسابعنبهللادبع
الدنسلااذهو«ةنايصلاوةنامألاوطبضلاوظفحلابنوروهشم
بتكرئاسيففلتخي؟دتسملاباوبأعيمجيففلتخي

.تايثالثلا

هثيدحفنصوالإظافحلانممامإلقفمرثأكلذدعبةَُألاىفتقام

هيوهارنبقحساو(241-164)لبنحنبدمحأمامالاكديناسملاىلع

هذهيراخبلاىأرالو«ءالبنلانممريغوةبيشنبناثعو(161-238)

هلشياهنمريثكلوأءنسحلاوحيحصللةعماجاهدجواهاوروفيناصتلا
ثيحهيوهارنبقحساهذاتسأنمهعمسامكلذلهتهكّرحففيعضتلا

ةنسحيحصلًارصتخمًاباتكمتعجول»:مهيفيراخبلاو«هدنعنللاق
عمجيفتذخأفيلقيفكلذعقوف»:يراخبلالاق«!ليهللالوسر
.«حيحصلاعماجلا

ةئاملاسأرىلععقوهنافثيدحلانيودتءادتباامأو:يطويسلالاقو

.زيزعلادبعنبرمعةفالخيف
نباثيدحلانّودنملوأنأ:هحتفيفرجحنباظفاحلاركذمغ

قيرطنممعنوبأهاوراكزيزعلادبعنبرمعرمأب(يرهزلا)باهش
بوبوراثآلاعمجنملوأنأنألاانبرموءكلامنعنسحلانبدمحم

نبعيبرلاركذيملو‹ةبورعيبأنبديعسوحيبصنبعيبرلاوهرابخألا

بيبحنبعيبرلاو٠يرصبلايودملاناربمالويدزألايديهارفلابيبح
ةديبعيلأنعًاريثكذخأدقف‹نيعباتلاتاقثنمدنسملااذهبحاص

ديزنبرباجوءباشعيبرلاوديزنبرباجءاثعْشلاابأكردأا؟يلا
ىلعرثعنملانأعموسايعنبهللادبعرحبلاربحلاذيمالترهشأنم
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هنأو٠ةيناثلاةئاملاردصيفهدنسمعمجبأدبهنأرّدقنانافهتايحخيرات

.كرابملااذههدنسمىلعةديبعابأهخيشعلطأ

حيبصنبعيبرلاءناعيبزلانوكينأثيدحلاىلععلاطلانمينمو

ءهيفنيفنصملاوثيدحللنيعماجلابكرةعيلطيفبيبحنباعيبرلاو

انلىقبأنأيرابلافطلنموءتاطوطخنلاسئافننعنوثحابلاكلذب

حرشعمهرشنةداعالينقفونأيلعهتمعننممث‹«بيبحنبعيبرلادنم

نمهنحرشودنسملاىلععلطيامو«يلاسلاديمحنبهللادبعنامعةمالع

.ليلقالإقارعلاوماشلاورصمءاملع

حيحصلاثيدحلابنيكسمملانمحراشلانأدنسمااذهحرشنممهفُيو

هتنىبنيدتهماوهلاوقأويعلوسرللنيمظعماوحجارلالقعلابابرأو
لاوقأىلعراتخيوءاملعلالاوقأصحيدنسملااذلهحرشيفوهف«هلاعفأو

یرینمموهسيلف«علوسرلاثيدحنمحصامبهذملالهأ

كرتيوهبلمعينأهللههبهذمًافلاخمًاحيحصًاثيدحدهتجملاٌمِباتدجو
عوبتملانأل:اولاق,كلذهلنيمدقتملادنعف«فالتخاهيف؟هبهذم

حصومَعنأدعيف‹هلعباتوهفهاوسنموفيجينلاوههبيدتقلاو

بصعتلازوجيالكلذلو:تلق.«ةلوقعمريغهريغلةعباتلافرعهلوق

قسفلانمكلذنافيلوسرلاثيدحجبهبرتهتسُيًابصعتبهاذملل
ءالؤهنمو‹نيمباتلاوةباحصلاةريسىلعجورخلاونيدلانمدعبلاو

ثيدحمهيلعرماذِإنم-ةُمألاضعبلوقي؟ نيدماجلانيبصعتلا
وأهلوقفلاخيثيدحمهيلعرماذاو«اوطسبناهودّلقنملوققفاوي
كبروالف):ىلاعتهللالوقاوعمسيملواوضبقناامرهريغبهذمقفاوي
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مهسفنأيفاودجيالمثمهنيبرجشايفكومكحيىتحنونمؤيال
.(اهلستاوماسیوتیضقامماجرح

الإةنسلالهأىلاجراوخلاقرفبرقأنامعلهأناكامو«اذه
ىلعلمعلايدقتوةنسلاىلعينبمهيلعتعلطأامهبهذمنأل

رباجمهمامإهيلعىرجامالمع‹بهذملاوهقفلاىلعالثيدحلا
یوريذلارمعنبهللادبعهخيشةحيصنبلمعيذلاديزنب
هنعهللايضررمعنبانأ«ةفلابلاةجحلا»يفءاجدقف«هنع

نآرقبالإتفتالفةرصبلاءاهقفنمكنإ»:ديزنبرباجللاق
تكلهكلذريغتلعفنإكنافءةيضامةنسوأقطان
بلقلانمولوقعملانإ:لوقنودقتعنكلذلو.«تكلهأو
ءيشيفمتعزانتناف):ىلاعتهلوقبالإيدتهنالنألوبقلملا

.(لوسرلاوهللاىلاهودرف

يخونتلانيدلازع
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ىلإاهتأشنذنمتدصقدقةيضابإلانإةقيقحلايف

نميمالسإلاركفلاوةيمالساإلاةدارألاريرحت

|تۆشيفخرشتلاوخسفتلاو٠عرضتلاوعزصتلا
نوكتهسفنتقولاىفو‹نيدلاروماىفوايندلا

دحاولاىعامحلافدهلاىلإنيملسملاتداقدق

..بحرلاحيحصلا.قيرطلاىلإمهبتعفدو   





)1(كولسوبهذمةضايإلا

هبردبعظفاحلادبعديسلاخيشلا:ملقب

.«ريصملاكيلاوانبناكيلاوانلكوتكيلعانبرج
نمةيحلاةعئارلاجذانلاانيرتاهصوصخواهمومعيفةيضابألاةساردنأ

تالاجبىتشيفيمحلالاعيرثتلاوءةيديقعلامهافماو«ةيمالسالااياضقلا

هبحلصتتاب‹اهلكةيناسنالاىوتسمىلعو«ماعلاةطيرخقوفو«نوكلا
ديصرهضئافىرثيو«ةديقعلاهدنعحضتتوعقاولاهعممقتسيوايندلا

ءايندلاقافآو‹ةديقعلاءاوجأيفايبارايهازهداصحىءارتيوةيرشبلا

يفةايحلاتاكرحهروحمنمقلطنتو‹خيراتلاراوشمهندلنمًادبيو

ىلعةيضابألانأةرورض‹موغنمقيشنزاوتو‹موظنمقستمعاقيا
كولسهيلعساقيناحصييذلابذهمايمالسالاكولسللزمرةقيقحلا

نمو«ةيبرعلاوةيمالسالاةمألاربعيبرعوأملميأهبيذتحيو«نيملسلا
«هللالوسردمحمهللاالإهلاال»نولوقينممنويلمةئاعبسلاوفلالالالخ

.ميركلانآرقلاةغلبنوجهليوةيبرعلانوقطنينمو
رابكنمهنيعمىقتساو‹ليينلاىلاةيضابالابسندتمادقل

رهزألاءاملعنم1990:ت(يرصم)هبردبعظفاحلادبعديسلاخيشلا(1)

.نيفومرملا
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يذلاسابعنباهللادبعاهلاعوةمألاهذهربحنمتاذلابو«ةباحصلا
يفمحازتوهيلععمجأيذلاو«هايتفيفوهتيضقأيفهبرشبوهردصيفهل
رباجلاشمأنمهنيطاساومالسالاءاماعهجهنموههقفوهلوصأوهتاعیرشت

ءريدحنبسادرموضابانبهللادبعويمقلاملسمةديبعييأو«ديزنب

يبجييبأحلابلاطو«ليحرلانببوبحمويديهارفلابيبحنبعيبرلاو
‹يدزالاةبقعنبجلبو«فوعنبراتخلاةزحيبأو«يجينبهللادبع

نيذلا‹ةمألاهذهرايخنمريثكوريثكمريغو«ينايعلابئاسلانبماضو

سانللتجرخأةمأريخمتنك):ملاشمأيفومهيفىلاعتهللالاق

..(للابنونمؤتوركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأت

لماكتتهتيصخشوهتيتاذو‹هحمالموبهذااذهةيوهتأدباذكهو
ناذنمةايحلانادجويفو«ةقيقحلاراوغايفو«ايندلاقامعأيفايوسانئاك
قيرطلاىلعكانههمدقعضوذشنآوءاهيفهتاوطخلوأمالسالاادب

لوسرىلعهللايحواهيفلزنتيتلاةكرابملاضرألاهذهقوفو‹دصاقلا
.هيلعهمالسوهللاتاولصدمعهللا

ًاشنتملوغارفنمتأتملهترادصويضابالابهذملاةلاصانا

باطأو‹بهذملااذهمامأقيرطلاردقلاايهلب‹اطابتعااذكه

يفهدشو«ةيتاوملاتاحاجنلاهتربسميفىشمأوخانملاهل

ادادعاهدعاوةيلبقتسملاةدعاولاتاحاتملاىلاههقفو

راوشملالاكاوءطوشلاعطقنمنكمتييايعرماينعمالم5
ةلاسرءاداو‹هداعباوهماجحاماحتقاو‹هداماقيوطتو

اهلمحيلظو«هنادجووهريمضيفتأبتخاوتنجتسا«ةيحالصا

روهظلااملهللاءاشاذاىتح«ةايحلارمعنمةلواطتمابقح

ماعلاىلاتءاجو«هتاداهتجاوهرعاشماهنعتجرفناةدالولاو
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ديىلعةءاضوةحضاوةفيصو«ديدجلايعولانمبولسأيف
لاجرنمحالصالاءاماعوعيرشتلاةذتاساوهقفلاةقلامع

ليبسيف اهوعابوهللمهسوفناورذننيذلاخماوشلاةيضابالا
اودهاعاماوقدصنيذلاكئلوأ.حامسلاعيب-ةيناسنالاديشرت
.هيلعهللا

مالسالاسارحظقيأيضابالابهذملانا:لوقأنأذئنیحيننکميلهف

امو هلعفاجبروصعلاوروهدلاىدمىلعو«نينسلافالآربعةبورعلاو
.؟نيماسمااياضقلجأنمومالسالاباضوهن-هلعفيس

ةدارالاريرحتىلاامأشنذنمتدصقدقةيضابالانإةقيقحلايف

يفخرشتلاوخسفتلاو‹عرفتلاوعزملانميمالسالاركفلاوةيمالسالا
نيماسملاتداقدقنوكتهسفنتقولايفو‹نيدلارومأيفوايندلانوئش

ءبحاللاحيحصلاقيرطلاىلامبتعفدودحاولايعاجلافدلاىلا

نوکتثیحىلاضکارمظتنمفصوسدقمفحزيفمهعمتشمو
هلوقيفهللااهانعيتلاةيجانلاةدحاولاةقرفلاو.ةيمالسالاةدحولا

(ينعبتانموانأةريصبىلعهللاىلاوعدأيليبسهذهلق):ييهلوسرل

:لاقنيحاهنعربخأوءهيلعهمالسوهللاتاولصيتلااهاضترايتلاو

نيعبسوىدحاىلعدوهيلاتقرتفاوةقرفنيعبسىلعسوجملاتقرتفا»

ىلعيتمأقرتفتسوةقرفنيعبسونيتنثاىلعىراصنلاتقرتفاو«ةقرف
..«ةدحاوالارانلايفمهلك.ةقرفنيعبسوثالث

اءدبوأءةيرطلاهتاوطخو«ىلوألاهتاونسذنم ینمدقمالسالانا

نمادجريثكلاب ثلاثلاةفيلخلادهعيف«ةايحلاعمهلماعتنم

نوماسملاقرفتنيحنحناوايالبلانمريطخلاريبكلاونتفلاوتابارطضالا
٠ءیضقنتنامهتفأشتداكو«اماقراواماسقااورفانتوءاعيشواعزم
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بلقلاوةلبنيطلادازو..ضفنيويهتنينأمرمأورسكنتنأماصعو

جوموءفجارلافطاخلانافوطلاوفحازلاموججلااذه«ةلعواعاجوأ

ةئيبلاىلعدفاولابيرغلاركفلااذهةيعميفءاجيذلاءمطالتلالئامل
تاحطشلاو.ةيقيرغالاتاينثولاوةينانويلاةفسلفلايفةيمالسالا

‹ةيذوبلاو‹ةيوناملاتاهرتلاوةيتشدارزلاتاهاتماو‹ةيسرافلاةيسوجما

.ةيماربلاو
ليلاضالاوليطابأالاو‹ةيعضولاةيقرثلاتانايدلانمكلذريغىلا

هسالحانمءلحتلاوللملاهذهباحصأعاورايفناطيشلااهثفنقلا

ىلعنيرئاسلاو«هجننيجهتنلاوهرمأنيذفتلاوهعايشأوهتندسوهعابتاو
قرفلانمءرهظلامصقورمألالقثأامبناجىلااذه..هاطخوهادح

نايكتفعضأىلا,ةديدملاةليوطلاريباوطلاو.ةديدعلاةيمالسالا

اوعزانتومهنيبهوثدحاابوعبتاوعدتبااب‹نيدلالهاكتلقثأوةديقعلا
‹لازتعالالثمنمىعرصواياحضهدنعاوطقاستو‹هيفاوصتخاو«هيلع
ةلزتعملايفمخضتملامسجتملازايحنالاوعيشتلاوةالابماللاوةأرجلاو«ةالاغملاو

امعمةميشلاوةيردقلاوةهبشلاوةيشوحلاوةيتافصلاوجراوخلاةالغو
بهاذمو‹تاليكشتوعورفنمريباوطلاوقرفلاهذههيلاترطشنا
تحتىوضناوتاتفاللاهذهنمضجردناامعماضيأوتاهاجتاوىحانمو

ثالثلازواجتتودعلاقوفتابتايمسموءامسإاوتايمستنماهئاول

.نيبساحلازجعيونيداعلارهبييذلارمألا..ريثكوريثكبةقرفنيعبسلاو
اموتايكلاودادعالاو.تاضقانتلاوتاكارتلاهذهلكلالخنمو

تامادصوتافالخوتاعازننم‹اهفوفصيفثدحيوءاهنيبرودي

طسونماهدحوتجرخدقو«ةيجانلاةقرفلا»كلتىرن..تاماقناو

عورفو‹نوتيزلاناصغابحولتيهوةكرعملاكلتمحجو.ةعمعملاهذه
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ةرداق موقتلو«مويلااذهلثاهترخداوةيضابألاايهدقوأ«درولا
ىقبيومدحونيماسملاىلعظفحييذلاعرابلايلوطبلارودلااذهب ةرهام

...نيدلاوةديقعلامطنوصيو4مایکىلع

نيئاشتملاونيككشتملا-هباجأوأ هجاوأنأيننكميلههلكاذهدعبو
ءنيجنشتملاوضرغملاىومحلاسالحأوءةيبهذملاةقرفتلاةاعدنم

ةعاضبيفنيقوستماو«ةعاملاىلعنيجراخاوةديقعلاةالغو‹نيبصعتلاو

نمءارألاضعبىلعنيدماجلاو«ىواتفلاضعبدنعنيلهرتملاونيدلا
باحصأوقسفتلاوقرفتلاناهكوقزملاوعيقلاءالمعولاقلاوليقلاةرساس
؟دناعملادماجلاركفلااذه

ءالؤهلكللوقأوأ۔هباجأوأ.هجاوأنأننکله

تقنتعادقواهرهطأوءايندلاعاقبفظناىهكلت‹كئلوأو

نعهلكيمالسالاملاعلابو-اهبدعبيذلايضابالابهذملاكلذ
رشبلاتخوديتلاتانشنشلاوتاقشقشلاكلتو‹تاهاتملاهذه

مايالاقتاعتلقثأو.ءنوكلالهاكتدآو‹سانلاتبعتاو

.؟دوجولانايكتعزعزوأتلزلزو
ةيبرغملاةكلمملاوايبيلوسنوتورئازجلايهكلت

قرشولامشثورابجنزوجيلخلالودونامعوتومرضحو

فارطأضعبوةيرصملابويجلاضعبامومعو..ايقيرفا
هتدقتعاو«ةماقتسالالهأ»بهذماهلكتبهذمتدقوةيدوعسلا

..کولسوالیبسهعمتلعافتو‹اقيرطواجهنم
ةلاصالبقتسلاورضاحلاويضاملايفةيضابالاتاعلطتيهكلت

ءةينوةناماوةظقيو«تاحومطوءانبو«الموالماو‹ةقارعو

اياضقلةيامحومالسالانعاعفدو‹ةبورعلانعادوذو.ةمهوةبثوو
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لكعمادصاقازاحتمافاطعتاوادماصاقداصافوقووممالاوبوعشلا

هغضيو«لذلاهنحطي«سئابسئايوأبوركمناعوأبولغمدهطضم
تاضقانتتلاًاتفتالو.ناوحلاهرهقيورقفلاهمغريوةجاحلاهقحستوملظلا

وأةيلودلاتاركسعملاقراطمبهسأرقوفقدتوهرصالقثتوهرهظبهلت
ءةيناطيشلايهالملاوأةيبوعشلاتامقوقتلاوأةيبزحلاتاءاتنالا

ءنايثغلاريثياملكنم«ًارقنوعمسنودهاشنوىرناك‹ةينايبصلا
لاغداوأتابافلاىلا ابراغابراههبرفي.ناسنالابضفيو
.ناتسراملا

تالاتحالانيناوقهمكحتتناكدقو يمالسالاملاعلانا

هلاصوأمطقتو‹بهاذملاهقزمتو‹ءاهقفلاتافالتخاهرطشتو

ءةثهاللاهسافنادرتسيادب ةيعامجوأتناكةيدرفتاداهتجالا

اهاشمااملاطيتلا ةبغاللاةضكارلاهتاوطخو«دودكملاهدهجو

ةسسؤملاهذهلظيف قرطلاقرتفميفو«بارحلاسوؤرىلع

يمالسالاركفلااهضخمتوءاهنعجرفنايتلاو‹ةيعرشلاةديلولا
الصأقشبنملاوبصعتلاوديقعتلانميلاخلاءىفصملاحيحصلا
لاجرنيبهيلعقفتملاردصملاو‹ةديقعلليساسألاعبنملانم

ناميالاونيدلاةذتاسأوةعيرشلاوهقفلاداورو‹ثيدحلاونآرقلا

هتمأنيبهيلعهمالسوهللاتاولصلوسرلاهدمتعايذلاو

ناام«مكيفتکرتدقل»:هلوقيفانوناقوملاعجرمهتعامجو

.«يتنسوهللاباتك«ادبأيدعباولضتنلهومتعبتا

يفو‹لظيف«هتمأتحارتساو«يمالسالاماعلادحوتدقل:لوقأ

قلا«ةعاجلا»وأ«ةيجانلاةقرفلا»وأ«ةماقتسالالهأ‹ةسسؤمباحر

تجرخأةمأريخمنك):ىلاعتهلوقيفةيريخلابىلاصتهللااهتعن
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الماعتو«اقيرطوةنسواكولسوابهذم«ةيضابالا»اهبىنعاو«(سانلل
.«الوادتو

‹هعماهلماعتونيدللاملوانتو«ةفئاطلاهذهكولسلعبتتملاناو

قرفلانيب« ةدحاولا»ةقرفلاامناانيقيدقتعيو«ةلهولوانمكرديل

ءاهردصيفهتلبقتساونيدلاىلعاهحناوجتمضيلا نيعبسلاوثالثلا

انهنمو«ةئيضمةئيضوةغيصو٠حيحصبولساكهعمتلماعتوهتسرامو

ةينيدلااهنوئشلكتدروأوتردصأوةايحلاابتبهذمتنأبجعال
ءهدنعفقتوهيلعلدتوهبريشناملالخنمو-«ايانثنمةيويندلاو

.هيفقثتو‹هيلادشرتو

ىلعاورفاوتنيذلاءءالضفلاءالجالاهءاملعوهءاهقفبهذمللناواذه

فلاعامجاوةنسلاوباتكلانمهلئاسمحيضوتو.هماكحاطابنتسا

نيدلانوئشبايندلانوئش-هجبانربوهجهنمنع-اوطبرنيذلاو‹حلاصلا

لكتباصأو«ةمألالوحتفتلاىتح-ءارغءاضيب-مالسالادياولاطأو
تعفدا؟‹اهيلاتنسحأو‹اهتنضتحاو«بيذشتلاوبيذهتلاباهيفءيش
ىلاللتموأ«اهيلعصصلتموأبيرغوأليخدلك تدراطو-اهنع
اهيفسيلدتلاوأسيبلتلاوأ‹ةقرسلادصقباما«اجتانونكمواهرهاوج

..اماتاهفسنىلعلمعلاوأ«اهشغو

نعةايحلاهتدافاامنايبيفليوطلالاسرتسالاىلاةجاحيفتسلو

ديحوتو«نيماسملاةماكعمجىلعلمعلايفايسالو‹يضابالاركفلاقيرط
.ةدحاوةياغىلاو«دحاوًادبمنماعيمجمهقالطناومهفص

دبعنيتلاةقيرطلاويهذملاككفتلااذهراثأنمىرنمويلانحناهو

ام.هتابجاوءاداوهيلاعتىلاهيشغوهعطقنيذلاقيرطلاو.اهيلعهللا

ركسيو٠تعضراامعةعضرملكلهذيولفطلابيشيونيبجلاىدني
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.نيدلاباصأايف«ةرارملاوةعيجفلاوفسألاوىسألاىلاوعديوءسانلا

هذهنمءناقذالاىلاهيفاوقرغامءارجنمنينيدتملاباصأايفو

.«ةيللشلا»وتاليدوملاوةيبهذملاتاليكشتلا

هيلعيضقيو٠هتدحوتتفيو«نيدلانايكقزميهلكاذهناكشال

يضقيو‹مهكسامتومهتوقتتفيونينيدتملانيملسملانايكيلاتلابقزميو

.ادبأهدعبةمايقاليذلاءانفلامهينفيو«مربملاءءاضقاعيجمهيلع

ءادعأوأءاطسبلاجذسلاوأ«ءاثبخلاةسلابالالمفنماتحاذهو

.نيدلاوةديقعلا

متوقوربادلامهسمأوءرباغلانوماسملاعجرتسينلو
نأوءاعيمجهللالبحبماصتعالابالا‹ةبراغلامهسمشو‹ةبهاذلا

هلافنكيفاوعمجتيناو«مهنيبايفاودحتينأو«اوقرفتيال
يفنيرئاحمههوجواوبلقيالناو«هتدابعىلعاوعتجيودحاو

اليتلاةضباقلاةاشنملاتاقايلااوسبلينأو«ءامسلايفوأضرألا

صاخشالاةدابعاوكرتيناوةرسيالوةنيتافتلالابملحمت

.سانلارارشأاهعنصيتلا«تايجولويديالا»ىلاةلورحاو

بكريفقلطنتنأةيمالسالاةريسللنكي طقفذئنيحو-ذئنيح
اڄماياغىلا يبرعوملمنويلمةئايعبسوفلأنمرثكأهماوقيوق
دق)تايتأمىلاامتاعلطت.ةبهاذلاوةايحلاقاحعأيفةبراضلا

لوف‹اهاضرتةلبقكنيلونلفءاملايكهجوبلقتىرن

.(هرطشمکهوجواولوفمتنكامتيحومارحلادجسملارطشكهجو
كلتلكلىدصلاعجروأ«لعفلادركوأكلذرثانمناك:لوقأ

هذهتكعنانأ« تالافنركلاهذهلكلءفتاجنلاو»‹تايناطيشلا
بارخلاوقناخلالماشلاقزملانعةربعمةقطانةعماةيباكلاةيؤرلا
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اهتزهجاواهقفارمىتشيفاباصأوةمالابطاحأيذلا,قناحلامادلا

ةقطنملاصخألاىلعو«ايسالوتاذلابةيسايسلااهتايحيفواهتاسسؤمو

يتئامنمرثكأاهنطاويواهشياعييتلا طيحملاىلاجيلخلانم-ةيبرعلا
مرجوءاهفسلامهبىرغأوءادعألامهيفعمطأيذلارمألا«يبرعنويلم

دشو..فتحلاوكالحلاىلا ادبأو اعيمجمهقاسوفلخلاوءارولاىلاامئاد

يفتواهتولحتلاوفئاوطلااهيفترثكف..لعهبهللاامىلاةمألا

ءبارخلااملالطأنيبحوانتو«للشلا»و«تاعومجملا»امتاعقنتسم

.«بازحالا»و«تآيمحلا»اهتعزانتو

يفناقيقشلالباقتيوأ«ناوخالالتاقتينأموقايلقعيلهو
نعاميمجاولغشنينأوأمهنيبايفدحاولاتيبلالهأفلتخيوأةكرعم
‹هءاضقمهيفيضقيو‹ممنايكقزميوودعلامهيلاللستيىتح«مرمأ

قوفنممهلكمهحسمو‹مهنيدبطشومدقتعموحمىلعادهاجلمعيو

ثادحألاهذهشياعنومويلاىرنك«ةايحلاةيفارغجو«دوجولاةطيرخ
‹ايراغلبو‹ايزيلاموايسينودنإو‹ناتسكابوناتسناغفايف«ةعورللا

يفةصاخو«ةيويسالابويجلاضعبيفوايقيرفافارطأيفودنملاو
يفوبرغملايفكراعم..؟نالوجلايفولبجلايفو‹«نانبلونيطسلف
تاشرحت..نادوسلابونجيفوداشتيفوايبيليفكراعمةيبرغلاءارحصلا

..كارتالاوداركالاو..نارياوقارعلاو..قارعلاوايروسنيبةيراض

!!هالجخاونوملممهلکو
نم«ميئللارفاكلاراعتسالاهلكاذهءارونمنأكشالو

نملكوةيلاممأرلاوةيبيلصلاوةيعويشلاوةينويهصلااذهءارو
هامالساووهاتليواوو..ردافلاروباطلااذهىلايني

لكنمو‹برعلاونيماسملاباصأيذلااذهلكنمهاتبورعاوو
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انهرمعتسملاودعلاهيربجي‹بقترمصبرتمدصاررطخ

رايدوةبورعلاعاقبلكيفو‹ةمألاعاقصالكيفكانهو
مالسالا

تقزمو‹اهحارجثادحألاترجفيتلاةمألاهذههاتليواو

يفرتحمنماهئانباضعباهيلعرمآتو«اهلاصوأتافالتخالا

دئاكملاوةينايبصلاتابعللاينمدموةماعزلاقاشعوةسايسلا

هنطووهضرأو«هضرعىلعمواسينمینموةيناطيشلا
!!لاملاوأبصنملاوأهاجلاب

يفمسروهتركفميفدصروهتطخيفعضودقودصلانا

-نيماسماوبرعلاعمراوشللاادبنأذنم-هتعوسوميفلجسوهتيجيتارتسا
ىتحةماسملاةيبرعلاةريسملاقيرطيفتاءادأكلاوتاوتنلاهذهلك

يفلمعاوىضماحالسالامئادو..نوماسملاوبرعلافلختيوةريسملالطعتت

ءانحشلاحالسالاهبزرابيوودعلاهلمعتسي ةكرعملاهذهلثشم

لعفبيمالسالاويبرعلافصلاىلعبهيذلا‹ركانتلاوربادتلاوءاضفبلاو
هناكرأمطحوهناردجخرشف4هريصاعأهبتفصعيذلاو ودعلااذه

ةيبرعلاةمألاتحبصأقحوساسألانمهدعاوقىلعأوهناینبقزمو

.موبلااهيفشيعييتلا.بئارخلاولالطالابهبشأةيمالسالالودلاضعبو
رفظهلاملكونابؤذلاونابرغلاو.شيفافخلاوطيواطولااهشياعتو

.«سرتفمكف»وأ.بلخوأبانو

هلنمونابؤذلاونابرغلاو.شيفافخلاوطيواطولاو.موبلاامو

هذهنومساقتينيذلاءالؤهالاسرتفملاكفلاوبلاوبانلاو‹رفظلا

ردجالاناكو..مهنيبايفاهنوعزانتيواهئانبأنمفسألاعممو٠ةمألا

ةشوانتلاشوحولاهذهنملكصرحياكاهنعاوعفادينأاعيمجم
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عزتنيوأءةربهةمألاهذهنمربينأىلع«ىراوضلارساوكلاوةشراهتللا

الومهنلاهفوجاهبدسيءةمقلوأةغضموأةعطقذخأيوأةعضباهنم

ةلوقبامادلوقييذلالهرتملامخضلاهنطبابىشحيو«هرشلاهشركاهب

..؟(دیزمنمله).منهج

؟كلذدعبكلىقباذامبرعلااياايو‹نوماسملااهيااي
نعوكيضامنعوكسفنأنعودعلاكعدخدقل..نوماسمااهيأاي

١..نعو.کمالسانعوکخیرات
نبهللادبعةذمالتو«رمعوركبيبأعايشإوءدمحمعابتاكناكاسنا

ءديلولانبدلاخدانجاوضابانبهللادبعو‹ديزنبرباجو«سابع

نبديساوء«رساينبرامعوسنأنبذاعم:باحصالاءالؤهءانباو

نببابحلاو«ديزنبسایاو«تباثنبسووةداتقنبسناو«ريضخ
‹ةمصلانبشارخوءريهزيبأنبةجراخوةيحطنببشوحوءرذنلا

ةثراحنبديزو«قرأنبديزو«عفارنبةعافروكلامنبعفارو

یدعنبنعمو‹لبجنبذاعمو‹ةماسنبدمو«كلامنبليفطلاو

نبةصيبقوةطفرغنبهللادبعوريشبنبناعنلاوءثراحلانبلفونو

ريغوحارجلانبةديبعيبأو«رشبنبنايفسو«ةدابعنبدعسو«بيؤذ

رهدلاهجواوتفلنيذلاراربالاةباحصلاوءرايخالالضافألانمءالؤه

.ةايحلاهذهعوبريفريخلاعيبانياورجفو‹ةريسملاىرجمباوريغو

کتابسنماوظقيتساوكتموننماوقيفأ..ناكملكيفنوملسملااهيأاي
مُئللاسرشلاودعلااذهىلااوهبنتوفهكلالهاطيطغهيفنوطفتيذلا

لكو«ةوادصلاعاونألكو«ةقرفلاووذبلككفوفصنيبعرزييذلا
اهلعشيو٠ضعببكضعبىرغياريخأمثدقاحتلاودساحتلافاضصأ

..رذتالویقبتالءاوعشتاراغو«اسورضابرحمتناکیدیاب
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قارعلانيبةرئاجلاةرئادلاكراعملاهذهام:کبربينوربخف..الاو

؟ناریاو
دضمهضعبنيماسملانيبةفصاعصقارتتيتلابراحنإوكراعملاهذهام

؟ضعب
نامالاعارذاهتمعزتناوءاهراندقوأو«اهليتفلعشأيذلانم

.؟اذكهةرادغةرابجةيمالسالاةمألاىلعقلطنتل

مهتمدقميفو..كلذلكءارونممثنيماسملاومالسالاءادعانا

.اهكالفأيفرادو«اهفلفلنموةينويهصلاوةيعويشلا
ءبرعلاونيماسملاانتفناذللاناركسعملاامهةينويهصلاوةيعويشلانا

ةلملضعبلاىلعضعبلااطلسوأءاضرحو«ضعبباهضعبايرغاو
:اهمنمو..بابسا

ةينيدالةيعويشلافةبورعلاوبرعلاو«نيماسملاومالسالاىلعدقحلا(1
.ةرفاكةينويهصلاو

باسحىلعنيركسعمانملكهيفرجاتي‹حالسللقوسةماقا(2

تارايللانابسكتةينويهصلاوةيعويشلاف«ةيبرعلاةمالاو.ةيمالسالاةمألا
.لاومألانمتارايللانييالموحاورألانييالمنورخيبرعلاونوماسلاو

رداصمىلعءاليتسالل عنقملامثلماوأ رفاسلاطيطختلا(3

نيماسملا درطوأ فرصو«ةبورعلاومالسالالوقحيفطفنلا
وأنييجيلخوأنييقارعوأنييناريااوناكءاوسءاهنعبرعلاو
.ةماعنيماسموأمومعلاىلعابرع

مهيلعمحتقتوناغفالابرضتنأةيعويشللنكميناكله
.؟نوماسملااهشيعييتلاةبرغلاوةقرفلاوةلزعلاالولمهتويب

نطولايفتاناسيرتلاودعاوقلامقتنأةيعويشللنكيناكله
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نيماسملالداختالول.مالسالااهنمبرضتو.اهيفعمجتتليمالسالا

؟مهفرفنو

كيفعمطىتحءاخرتسالاولهرتلاكباصأدقنوماسمااهيأكلعل

كنويلمةئامسمخوفلاوكترثكنمىلع.قيدصلامكهركوءودعلا
يفديملوسرلاةءوبنكيفتقدصیتحيبرعنويلميتئامىلاةفاضا

:هلوق

وأ:اولاقعاصقلاىلعةلكألاىعادتاكممألاكيلعىعادتنأكشوي»

.«داهجلاوتوماةيهاركوايندلاكبحنم«كُئادعأبولقنمكتباهمهللا

:ناكملكيفبرعلااأمتنأو

نبثوفلاءانبأايءرضموةعيبرءانبأاي«برعيونامءانبأاي
نبناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبنالهکنبديزينبكلام
.مالسلاهيلعدوه

‹ةلهابعلاةرقابعلاءانبأايءنامزلارخفو.ايندلاةنيزدزالاءانبأاي

خيراتىلاةينأتمةرظننيمايملالاطبالاوليلاهبلارغلاو‹ديصلالايقالاو
ةفقوو«كداجماوكرخافمباعيتساليضاملاىلاةعجرومكدادجاوكفالسأ
¢برعلامراكماورشننيذلاكدادجأوكئابآنمخماوشلاةقلايعلاعم

روهدلارمىلعو.مالعالالكقوفةقافخةيلاعةبورعلالئاضفاوعفرو
.ماوعالاو

نولوقيمماسعام؟دادجالاوءابآلاكنعلوقيهاسعاذام«برعلااأ

كقرفتنعمهيلانورذتعتكاسعامو«نولوقيةغليأبو«مويلاكنع
؟ارافصاو!رافصاواعابتاواعازوأاذكهكعايضوكقزَمو

ييلصلاويدوهيلاصبرتلاعم4يبرعلالوهذلانواعتاذكهو
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تايالولاوأ«ايسورواكيرمالثمنمىربكلالودلانئاغضعم
.يتيفوسلاداحتالاوةدحتلملا

ةيضابالاتلمح مالسالاوةبورعلاىلعاظافحو-هلكاذهلجأنم

ةبحلابمازتلالاىلعمهتلمحوابرعونيماسم«اعيمجموقلاةيضقاهفتكقوف

اذهمبتزاتجاوةيوامحلاويدرتلانممهتمحو«ةداجلاداعبأمارتحاو

ىلادشييذلاءرداجلايخيراتلافطعنملاوبعصلايروحملاقيرطلا

شخيملنمو«رورملادعاوقبمزتليملنمهتاهاتموهتامليفعلتبيوهتاماود
.نيطايشلاعابتإونيدلاةفلاخبكلذو..رومألاةبقاع

لظتسولزتملةيضابالاتنضتحايتلاممألانإفانهنمو

هتأدباملاكاو.هتمسرامذافناوهتطخامزاجناىلعحلت

يجهنملاكولسلاوةديقعلاقيرطنعكلذو‹هلتططخو
فحضتتوهداعبأنيبىءارتتيذلاحيحصلابهذملاعممئاوتملا

ابكردأيتلاةيركلاةيمالسالاةايحلاروصهدامآوهقاطن

دوشنملاءاجرلا‹نوقحاللاابققحو‹وأشلاوطوشلانوقبالا

نيذلا«ةيضابالابهذم»بهذملااذهبىنعاوءولحلالمألاو

ءسفنلوطبهعماولماعتو‹رسيوةلوهسيفنيدلاهباولوانت

تازافمهبنوعطقيلمعجمانربهوطاعتو‹ردصةباحرو
ةيانعوةديقعلاةياعرونيدلاةسارحيف«اهءارحصوةايحلا

ملواوبصعتيملواوددشتيمافمالسالاملاعتنمىظقيةرهاس

هولوانتيوأيفاوطرفيملكلذكو«اوقرغيملواولاغي
.اماوقكلذنيباوناكامناوفافساوةعويمبهوطاعتيوأفعضب

نمهوسبتقاو‹ميركلانآرقلانممهبهذماوطبنتسادقلف
قيرطلاسفنهللاةدابعىلامهتريسميفاوكلسو«ةرهطملاةنسلا
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صرحلالكاوصرحو«عامجالااهاضتراوةباحصلااهكلسيلا

قيرطلاسفنيفو‹بردلاتاذىلعمهتاوطخنوكتنأىلع
تاولصلوسرلااهعطقيتلاليبسلاعموعراشلا(زيِرْفِإ)قوفو
ةئيج‹ديعبلاهطوشوليوطلاهراوشمي‹هيلعهمالسوهللا

ةثالثلاربعةنوهملاهتلاسروةكرابملاهتريسمىدمىلع‹ابوهذو
ةدهاجبو‹قحلاجاهتناوقدصلامهيرحتعمو«اماعنيرشعلاو

ةقشملاىلعضيورتلاوةضايرلاوةاناعملاةدايرو.سفنلا
.قيرطلامهمامأحضووءرمألامغنابتساىتح‹ةاساقملاو

لهأ»مهءالؤهنأ نيفصنملانيصلخلاوأ عمجأملاعللنيبتو
«ةيجانلاةقرفلا» ةقيقحلاىلعو عقاولايفمهوأ«ةماقتسالا

اهراتخينأهلوسرهللارمأيتلاوموصعملاقداصلااهنعربخأيلا

ىلاعتهلوقيفهتاضرموهتدابعىلالصوياليبساهجهتنيو
ينعبتانموانأةريصبىلعهللاىلاوعدأيليبسهذهلق)

.(نيكرشملانمانأاموهللاناحبسو
امناوةايحلانعابيرغالو«ايندلايفابيجعسيليضابألابهذللاو

ىتشيفاهبلماعتلاواجلوانتوالوادتبجييلاةحيحصلاةلمعلاوه
الةلمعهلانوعبيهوءاوجالاوتاخانلاعيمجيفو«ءانألا
اهقطنميفزوجيالو«سيلدتلاوأعضولااهوطيالوسيبلتلاوأفييزتلا

اهدنعقحلاف‹نيلبحلاىلعيثملاالونيهجويفركنتلاالونيبنيبلمعلا

.عزوتياللكوًازجتيالدحاو

غباسلامهفطعب ءايفوالاءايقتالاوءانمالانوماسملالبشأانيحو

هتیامحوهتیرارتساباوصوأوبهذملااذهملاعتىلع-ىظقيلامهتياعرو

بابسألكبةيعرشلاةسؤلملاهذهاوطيحينأ«هلكاذهيفممنأشنمناك
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بشوشعتىتح‹تاياقولاوتاناضلاةفاكباهوسرحينأوةيانعلإوةياعرلا
اهلظفئاكتيو‹اهقوسدتشتوامناصغاعرواهعرذالوطتواهعرفا

برشيوناعوجلااهنملكأيو«نارحلاابلظتسيفاهراثواهتاريخجضنتو
‹امادآواهيلاعتىلادلخيوناوساشطاعلكاهليبسلسواملالزنم
يفوةايحلاهذهءاديبيفناريحوألاضوأهئاتلكاهتيذاتساو«اهتيبهذمو
..ةعساولاةعساشلااهئارحص

اوقحتسيىتحرشبلاةايحمظنتلءاجامنا‹هتاعيرشتيفمالسالانا

نيبو.قولخناوقلاخلانيبةقالعلامظنفءضرألايفهللاءافلخاونوكينأ
نيبو«هبروناسنالانيبةديكأةقالعاهمظنوضعبعماهضعبتاقولخملا
باهسابمهسأوحورلابناجىعاراكةداملابناجىعاروهسفنوناسنالا
مظنوجحوموصوةاكزوةالصنمتادابعلايفسانلاةايحمظنتيف

ةعرازموةعفشوضرقومسو«ءارشوعيبنمتالماعملايفكلذكمجتايح

٠قالطوجاوزودودحوثيروتو‹فقوورذنوةيصووةبهوةراجاو

ىدللمعلاىعاودوثعاوبىلعفرشأا‹ةيدوصاصقو«ريبدتویعو

ناليغهدنعرجزوريخلابناوجهيفىوقوهقالخاوهكولسيفناسنالا
ىلعهضحو.هماسيالوهماظيالوهلذخيالملسمااخأملسملالعجوءرثلا

ةوادعلابابسأةلازاةيقحىلعدكاو‹هسفنلهبحيامهيخالبحينا
ىلااعيمجنيماسملااعدو«ةيمالسالاةمألاءانبأنيبءانحشلاو«ءاضغبلاو

ةمألاناوةمألانايكيفةنبلهنإوعيجملاةمذيفدرفلاناو«درفلاةلافك

.رركتللارئادلادرفلايه

يفحيحصلانيدلايهاهناةرورضةيضابالاتايساسأنمكلذلك

كلتينبتىلعةقيقحلايفتماقاهناو«هراودأوهلحارمىهبأو.هراوطأالعا
اكولاهتمجرتىلعلمعلاوامومعةيكولسلاوةيلماعلاوةيدابعلالئاضفلا
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.العفواقيبطتوالمو
ءقالخاولثمنممالسالاهبءاجاملكبكسقلاىلاوعدتةيضابالا

راوحلاو‹لثمالابولسالاىلاوعدتجهانموتايقالخاوءىدابمومقو

وعدتباوصلاوقحلاىلالوصوللشاقنلاولدجلايفةنيالملاوءلضفالا
هللاىصعاذإالإلاوحالانملاحيأبهيلعجورخلامدعوكاملاةعاطىلا

ةنتفلافوخ..ريغالطقفههيجوتوهحصنبجيفرارقالابوألعفلاب

.تابارطضالاو
هتالماعميفهللاعمنوكينأبماسملاءيتاممادةيضابالاو

رجتملايفعنصملاولقحلايفعراشلايفوعماجلايف«هتادابعو

يف سانلاعموأهدحو-ةعماجلاوةسردملاودهعملايف«لمعملاو

هيزن.فيرشفيظنعمتجمىلاوعدت...هتانكسوهتاكرحلك

هلظيوةبحلاهدوست‹ةيجوجاميدلاوىضوفلاهركيفيفع

ركتحلامريو‹ةوشرلاىلعروشيو‹شغلاتقمي«محارتلا

ةيضابالا.مهتايرورضيفوسانلاتاوقأيفمكحتملارجتملاكاحيو
يأرلاىدبييذلامكحلاولصيفلايه..اذهنمرثكأواذهلكيه

ةنيمألاةمجرتلايه,مهلكاشمونيماسملاكراعميفاحضاو

ةُمألاهباحصأونيدشارلاهئافلخويينلاكولسلةقداصلا

ةوبنلادهعىلاديدجنمنيماسملابةدوعىه..نييدهملاةادهلا
فلأفماسملادرفلاةباذايه..هتراضنومالسالاردصيفلوألا

ةدشاحلانييالملاهذهةباذايلاتلابيهو‹ماسمنويلمةئاعبسو

هتيامكوهتياعروهتناضح4ماسملادحاولادرملافهلئاملا

باسحىلعلماجتال.ةرمآةيهانةديقعلاو.ةرفاسةقيقحلايه
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ههقفوعرشلابواعداصقحلابرهاجتلب«ءىلاتوأنهادتالو‹نيدلا
ماحنيبقرفالءاوسدحىلعاعيمجسانلابطاختو«اعزاواحصان

الايمجعاىلعيبرعللضفالدوسموديسو‹عوبتموعباتو4موکحمو

نمءاهفسلاوموقلالذارأاهاداعانهنمو‹حلاصلالمعلاو«ىوقتلاب

نامزلكيفتاوبنلاوتالاسرلاباحصأرافكلاىداع؟امامتسانلا

مهتروعتحضفوممائيسومېتاؤسنعتفشکاہالكلذ..ناكمو

ءرومألاىلعنيئاقلاوماكحلاايسالمهمادقأتحتنمطاسبلاتبحسو

زازتبالاىلعنيئاقو«نوترك»نماماكحنيدهاشللانيئارللمهترأنيح
نمةيضابالاتناعدقلونيموكحملاءهاوفأنمتامقللافطخوزانتكالاو

طاوشألاىدمىلعو.ةديعبلاةديمألااهجريسمربعتناعامءالؤهلك

انمويىتحخيراتلاويضاملاراوغأيفونينسلاقامعأيفةبراضلاةليوطلا
!!اذه

ءوسلابرهجلابحتالوباوصلابقطنتوقحلاةملكبرهجتاهنألاهوداع
..لوقلانم

ةيمالسالامهافماققحتوهللاعرشقبطتنأديرتامنالاهوداع
.ةحيحصلا.

جيرهتلانعاديعبةقداصةيعوضوبرومألالكجلاعتاڄمنالاهوداع
..فافسالاویوهلاو

هبريشبتلاولدعلاديكأتىلعةدهاجلمعتاألاهوداع

ضعبباحصأهللاحماسو..نيلاظلاوماظلابراحتامردقب
اولاقفنيشطابلاماكحلاةيولاتحتاووضنانيذلاىرخألابهاذملا

اهعابتأىلعاوعنشوءالؤهاهمهتاا؟ةيضابالااومهتاو«مهتالوقب
صئاقنلالكمهباوقصلاونيلاغملاجراوخلانممهنأباهراصنأو

سا١۹



موطلسنيذلامهتمعنبابراومثدايساىلاابرفت‹بلاثملاو
مهبهذمىلعوراربالارايخالاءالؤهىلع نيلاظنيرابج
اروصانارأو‹ةباحصلاوةوبنلادهعناهذاللداعأيذلايضابالا

هللاتاولصدمحځديىلعىلوالاهتلحرميفمالساللةقداص

هلنيرصانملا‹هلوحنيفتلملاهلاجرىدياىلعو‹هيلعهمالسو
ءادشأهعمنيذلاوهللالوسردمحځ):مهيفوهيفهللالاقنيذلاو

نمالضفنوفتبيادجساعكرمشارت٠مهنيبءامحررافكلاىلع

.(دوجسلارثأنممههوجويفمهايساناوضروهللا
نيقباسلانمناكوءبنجولأشو‹برغوبهذااذهقرشدقل

يف-يقيرفالالامثلايفاهباورشبوةيضابالاةوعدلااورشننيذلالئاوالا

دعسنبةساسمامالا ةيبرغلاةكلملاوايبيلوسنوتورئازجلانملك
قرشملاىلاهجوتلاو‹لاحرلادشىلابرغملاربربقوشيذلايمرضحلا

هعبتو‹ةيركيبأنبملمةديبعيبامامالانمبهذملامولعىقلتل
يباو‹يسمادقلاراردنبليعامساو٠يتاردسلاصاعةئالانملككلذك

-ةيضابالاةفالخلاسسايذلاتسرنبنمحرلادبعويوازفنلايلبقلادواد

رهظبهذملاداوروماعلاةلمحةقلاعلاءالؤهلبقنموترهيتب-دعبايف
ايعزرابجلادبعوثراحلا«ةيمأينبكولمرخآدمحمنبناورمدهعيف
ىلعايلوتساويومالاسلبارطلماعابراحناذللاواهدهعيفةيضابالا
نيقباسلانيمامالاداهشتسادعبو.ه140ةنسيفو.هتيزهدعبةنيدللا

نييسابعلابراحيذلاحملانباىلعألادبعباطخلاابأنويضابالاعياب-
وبأمامالاعيوبه154ةنسيفو.مهعمهكراعمضعبيفمهيلعرصتناو

ءاحنأعيمجنميضابالابهذملاعابتأهلوحفتلاوبيبحنببوقعيمتاح

ابرغو‹ةقربىلااقرشهناطلسدتماورئازجلالهأصخالابوايقيرفالاش

ت۱



كراعميفمهمزهونييسابعلابراحونازفىلاابونجو«ناوريقلاىلا

نمىقبتامعمهولتقوهسوفنلابجيفاريخأهباوطاحأماالا«ةريثك
قحلاديهشهللاناوضرىلابهذو«ةلككوةعلقلارهاظنمابيرقهشيج

!!بجاولاو
نمةراوزوةسوفنلبجنونكسييبرعلابرغملافمويلاةيضابانا

ةيضاباللناارئازجلاببازیميداووسنوتنمةيرجةريزجو‹سلبارط

بناجىلااذهءزاقوقلادالببةلقتسمةيروهمجيفاريبكالقثكلذك

رزجيفاضيأو.ةيقرشلاايقيرفارئازجيببهذملاعابتانمةمخضلادادعألا

يفةيضابالانييالملافالخاذه‹تومرضحويبرعلاجيلخلايفورابجنز
ةيبروالادالبلاضعبيفو‹قارعلايفوةيدوعسلايفورصميفاما‹نام

..عايشاوراصناوملاعتواياصووتاماقاوتالحركلذكاهيفةيضاباللف

ةيفاصلاةلبجلاو‹ءاضيبلاةيقنلاةرطفلابهذميهةيضابأالاتسيلوأ
۱؟ءاهبلا

.(ةغبصهللانمنسحأنموهللاةغبص)
رهزالاءاماعايسالو .نيماسملاءاماعلبجعألياو

دهاعملاوتاعماجلاوةيمالسالاةعماجلاو‹ناوربقلاوةنوتيزلاو
اذهاعيمجءالؤهلهابجتنم‹مالسالاتاسارديفةصصختلملا

يفموقعومهبولقمهتعواطفيك؟يذلايقتلايقنلابهذلل
‹ةيضابالاباحرىلاةلورهعارسالانعاواكلتيوااومجحينا

‹طابنتساولوصأوعيرشتوهقفنماهيفابعاتمتسالاو
دارفألكلةبعوتسمةيعوتو‹نيدلابةيقيقحةرصبتو
ملوبهذملااذهعئاوررشنيفاومهسيملمهبفيك؟نيملسملا
نامهنا؟هبرشموهجهنمبمازتلالاو‹هبريشبتلايفاوكراشي

۱۹۲



ءهترصننعاوسعاقتمثهتاريخوهتاکرباوکرداوهوبعوتسا

ماعلاةناصحمهنعطقستو«ةوعدلارمأيفنيرصقمنونوكي

ىلعاوردقيملو«ةرملاببهذملااوبعوتسيملناوءاماعلاةيلهاو

علطتلاوهراصبانعمهنويعىشغتوهباطقتساوهبةطاحالا

لبءاماعلااودوعيملومهيفسانلالمااوبيخدقنونوكي«هيلا

«ابكرمالهج»ذئنيحواتحمهلهجنوكيسوءالهجلانوحبصي
كلتفيردتالتنكنإ»:لئاقلالوق۔مهيلعوأمهينقدصيو

.«مظعأةبيصملافيردتتنكوأ‹ةبيصم

مالسالاءافصلةحضاولاةيؤرلاىهحيحصلاهجولاىلعةيضابالانا

يهفيلاتلابوةديقعلاىلالخدملاو«نيدلاةيدجباكلذكيهو«هئاقنو
وأتناكةينيدتالكشملابعصأيفراشتسييذلالكلاقلطملالقعلا
اهمحتقيمثتالكشلملاقوطيهنألو٠تالكشملانمىوقأهنأل«ةيويند

فارطألاعيمجهنعىضرتالماكتمالسالحاهلحيواهكابتشاضفيو
.نيقيوناماوةعانقب

نمهلكيضابالاملاعلاىوتسمىلع-بهذملايفةمامالاتناكدقلو

ردصيفةفالخلاماقمموقت هبونجىلاهلابشنموهبرغمىلاهقرثم

نيملسملاةماكعمجيفونومضملاوتاءارجالايفةيلاتلاروصعلاومالسالا

ءاهنعنوردصي«ةيجراخلاوةيلخادلامهتاهبجةيوقتو.مهفوفصديحوتو

اينالانوئشالالخنم«‹اهباحريفنوشيعيو«اهيلعنوسيقيو

هذهتلازامو..دشارلاةفيلخلاوهةقيقحلاىلعمامالاناكو..نيدلاو

ديزنبرباجمامالانماءدبرصعىلارصعنملقتنتةمامالاواةفالخلا
لضافألاءاماعلاقيرطنع-ةراتخمةعئاطمويلااهديلاقبتقلاىتح

۱۹۳



مامالاىلا-طبرلاولحلالهأنمنيهمبانلاءارمألاونيحلصلملاءامعزلاو
نببلاغتامركملاوفقاوملالجروةفبانلايرقبعلاو.ذفلاملاعلاوليلجلا

‹نحتماو‹هيلعقيضو‹دهطضاوبروحيذلا«يئانلالالهنبيلع

هتوعدلجأنمو‹هتديقعليبسيفرباثوطبارو«رباصوربصهنأالا

لطبيوقحلاقحيل)هرمأرهظأو«هرهظىوقوهرزأهللادش‹هتماسماو
٠(نورفاكلاهركولولطابلا

يفويبرعلابرغملايفناكمونامزلكيف نويضابالااأممنأامأو
‹هللامساهيفركذيدلبلكيفويفو‹ايقيرفايفو‹هفرشم

نيذلااأاي)..نويضابالااأ هربانموهنذآمقوفنمناذآلایداهتيو

الواونهتالو)..(نوحلفتکلعلهللااوقتاواوطبارواورباصواوربصااونم

مويو.متشعومتدلومويكيلعهللامالسو.(نولعالامنواونزحت

يفو‹ءامسلاوضرألااهضرعةنجيفءادهشءايحانوثعبتمويو«نوتوق
..ردتقمكيلمدنعقحلاوقدصلادعاقم

هيردبعظفاحلادبعديسلا

رهزألاءاملعنم

ت



 

عاديإلامقر

:ةثيدملاناولالاةمبطم

 



ةيضابالايفمهيأرةذتاسألاوغاشمللباتكلااذهيفًارقإ

شيفطأقاحساوبامهاربإخيشلا

يلادمجنبدمحأخيشلا

يود:زرزعلادبعمهارباروتكدلا

١1ياسمساقلاوباروتكدلا
قدماقيفوتدجخيشلا

يطقدیس0ديهشلا

لصيفيركشروتكدلا
يخوتتلانیدلازعخيشلا

هبردبعظفاحلا.ابعخيشلا

رمعمىييلعخيشلا
بودذجملازيزعلادبعروتكدلا

تافياخدمحمضوعررتكدلا

اباصجاحلارمعروتكدلا

ءىبننبكلامذاتسالا
يدیوهيمهفذاتسالا

رصانڂاصدمحمروتكادلا

رشانلا
ةماقتسإلاةبتكم

(رئازجلا)
(نامُع)
(رسصم)

(رئازجلا
(رئازجلا)
(رصم)ل

(ايرزس)

(ایروس)

(رصم)

(اييلر

.(سنوت)
(ندرالا)

(لاغنسلا)

(رئازجلا)
(رصم)

(رئازجلا)


