


2 2 

55
3 











 يم

1 

30 

2 
1 
 ع



 ةيناس 200 م

 ُكلنم حورب مهديؤتو مهمادقأ تبثتو مه.ولق نيب فلؤتو مهلك عمجتو
 لرتعملا اذه ىف اوزوفيو مهدوأب اوموقي ىتح ذملاو لمملا ىلع مهيوقت نأو
 نبدلا رانم فار ماركلا ءارمالاو مالسالا ولم مهللا اضبلاو ةامحلا كرتعم

 مهتلوصو مهتكوش وقو مهلك لعأو مهتاطلس دبأو ءارغلا ةعيرشلا اجو
 ىمظعلا ةفالخلا ثراوو ىمسالا ماقعملا بحاص اصوصخ مهتلودو مهكلم مدأو

 ناحلوصلاو جباتلا بر نيملاعلا نيب لدعلا ءاول رمشانو  نيدلاو ةلملا ىج ىتاج

 هفملحو هدقع رصنلا لازال ناخ دنجلا دمع ناطلسلا هللا لسسىف ىزاغلا انالوم

 مانتال ىتلا ٌكنمعب سرحأو .ناسنا مف ىف .ناسل مادام هضنلأو هع ردلاز
 حالصا ىلع رهاسلا مالسلا متاعد دطومو ةيرخلا ناكرأ سسؤم ومسلا بحاص

 ىحاقلا هلدعو هلضف مع نم هتنعر نْوش ءاقترا ىلع لماعلاو هتقأ 1

 هتباعرب هتمعر هللا عّتم ىناثلا ىلح اان سابع انالوم رصم ودخ ىنادلاو

 كتلاسر ثعبمو ٌكبحو طمهم ىلع ملسو َمهللا لصو هتدنمأ ىف ام اهل ىّدحو
 اندمس كنذاب لدنع عبفشلاو لرعأب ريما ىلا عادلا داع ىلع كتحو

 هللا ف هعم اودهاحو هورصنو هورزع نذلا هراحصأو هلآ لعو "ىمالا ىنلا دمم

 ةماعد تيوق ىتح هتاضرمل مهسوفن اوعضو هلسسف مهح#م اوعابو هداهح ح
 مهتتسولع انرحأو مهقيرط ىلا اندها َمهللا . هناطلس ّدتماو هناكمزعو نبدلا

 رفظن ىتح مهتصز ىف كتجر انريشحاو انتالز نع فعاو انلاعأ ملاص لبقاو

 مانيلا نبضي نم هيلا



 كلغ ه4 كد

 راس ةعنملاو ٌهَوَعلا نم نوكي ام نيبحأ ىلع اهبلسم دجلا هللو نأَرَف

 9 فرمم مهمهاد ن ركب نأو من 0 ديلا مهقالخأب 0

 : م ءانأو 00 نا كسالف تداف ءامطع اوناكن ا دعا مهريعل نيسوسم

 مب ومسو مايالا سفر هللا ءاش نا م نيدّتس مهمديصعل مهذخأو مهند معو

 مهدئاوع لحس و نيلسملا داوعأ مدع ىذلا نأ ىلع . ماعم 0 هللا لوح

 مهناولأو مهتتسلا فالتخا ىلع اهراغم وأ ضرالا قراشم ىف ءاوس مهقالخأو

 ىر اغأكى تح ئداسملا هذه ىلع مهريسو تانسالا كِل مهذخأ ىف ىراشنال

 3 دحاو سوق نع نيعجأ مهلامآب

 ىرت اك . ةداعسلا هل ابنمتم ”ىيرغملا هبخأب افْعْش الثم ىدنهلا ملسملا ىرت
 مهنثمال (ةوخإ نونمؤملا امنا) . ةدابسلا هلامجار "ىنامعلا هخأب افلك ىوتسوملا

 . رصانعلا نامتو سانجالا فالتخا ىهانتملا صالخالاو ريمكلا ءالولا كلذ نع

 . (مالسالا ىف ةنبطو ال) ذا نطاوملا نيب ام دعدو ميلاخالا طشالو لب
 لئابقو ايوعش ةمسقنم هنوكسملا عطس ىلع ةرتعبتم ىهو مالسالا دالب ناك

 رسالا كلذ امو ءايرهكلا لالسأب اهحناوح تلصتاو اهحراوج تكسامت دق

 مالسالا امنأكىتح طابر قثوأب ةسئانتملا ةدئفالا كلت نيبام لصو هللا رارسأ نم
 قرشملاف هردص زكل اذاف. ةدحاو حور ةسانلا هئاضعأفف بدت . دحاو مدح

 رخو هلنوش تيوق ةداعسلا راد ىف هزهط دنس الأ برغملا ىف هيئاح عدصلت

 رامخألا نومستي نيلسملا ريشعم هشدب فلكلا مسملا اهأ تيأرول هنإ مالسلا

 هامنالا نيسان مالسالا ديربل ليف لكراطتناو نيثانلا مهناوخا لاوحأ نع

 اوضلاو هن اوفتحا همدقع ا ”ىصقعلا لسملا ةرفز نونسضلاو

 هنم نوتشسو هتراشع نع هنوائاس هلل نطو هلك َن وُطُقْلَسي هلوح

 مهتدثفأو ىّرحلا مهداكأل ةلالع نوكي اديدح اريخ نوعمس مهاسع اهلاوحأ
 ىلامللا همئاوق تشوأ ام دع: مالسالا ضوم:ىفلمأ ةقراب نومش مهلعلوأ , ةحورجلا

 مهرهأ موقتو مهرسكر بح نأ كسلا لهتبأو مهللا كلأسأ مايالا هدعاوس تّنفو



 دع 03#

 ماقخا ةلك

 زي نمترلا رشا مس

 لوطلاو ةردقلا اذان كسلا أ أ ةياوغلا نم همصعلاو  ةيادهلا لدين نماب مهللا '

 كممساو نانحلا تاغنزنو ناسللا تاعزن نم كب ذوعأو لوملاو َهّوَقلا نم

 ةعاربلا ىف ةعاربلا لهأ نم انسلف مالقألا تاتلفو مالكلا طقس نع 5
 انلمايعت الو. ةردابب ايذخلؤتال نأ هلوعماو> ريل فر نييقتلا لها
 . ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ تنأف ةماركلاو وذعلا نم لأ تنأاع الا 0

 نم هلع تضفأو كئامن لج نم هبلا تلسرأ نم دج كدمحت انا هلا

 انبراب كناف هركش ةيفوي نعزعو . هركذ ةبفقن نع فعضام .لئالآ ليزج
 اهف نأو "كلدفرو كئاطع ىلع كلدع ءانث نم ديفت نأ نم ىلعأو "لح

 ىلع نوعمطتس الو . هذح ٍدابعلا غل الام لؤاممأ تاليا ىلع تدنثأ

 كندانمو دهلا ردصم تنأو  ءانثلا ٌكنمو ريا ضيفم تنأف . مدع راهذالا رم

 ىتتيوقام ىلع دسجاو ءانثلا غبص نم هئادأ ىلع ىنمعت اع كركشأو ءاضعلا .
 الو امدق اهلا تلقنام كلضفو ٌكةنوعم الول ىتلا هذه ىتحامس ىلا ىتتيدهو

 نيلسملا سحب املسم تلنأ نأ الا كناصس كناسحا ىلأ نكلو الق اهل تدّرح

 مهراخأ 6 ,و مهلاوحأ هش , علاطن نأ ىلع لما ضح هندعاسو هلومأم

 مهرطاشو مهلذحىف مهكراش رورسو ةفاعف مهدجو اذاف مهراثآ | ثحتي و

 اصعلا قاَعشناَو ةعرعلا نهو نم بحب الام ىلع مهار وه ناو مهرورسف

 ىلع مهضعب ىأر وه اذا نيتلاحلا اتلك ىلعو مهردك مهمهاسو مهدك مهمساف

 مهل مصن ىاوسلا ةيبحلا ىلع هريغ ىلآ وأ ١ مهثحو مهدضع ىلثملا ةقيرطلا

 ةنسوملا دالبىلا تلحترا دّةلو .. فورظلا هل معسل و لاوحالا هنكمتامردقب مهظعوو



 دي 44 د

 يميل عوجرلاورفسلا ا
 راق انكر اس ةعاسلا ناك عع ىفاثلا مزنلا جانلم فوت
 ٍ انمكر ةدلبلا كلت نمو ساروا دالي ةمصاع «مارحا» ىلا همف

 داع اننئاطوأ ىلا نيلفاع انرتخنأ لانه نمو «اتسرئو ىلا انلصو

 ايما نسحم لاضفملا قيدص ةداعس) ىداؤف ميمد نم رغأ
 ظ ا 2 28 هلا 0 ا ىنقفا اا ريا

 ظ لو ةعئارج ايو دق بذم 0 تكا

 كد ١ ان لكتاو الشتا دهم ق
 4 ا ا ١ ١ 1: 1 ا

 انا 1 14 2 ١



 ع 6

 شنفأ انأو تدحو ذا ظملا نسح ىندعاس دقو . كلا ىل نيسو مكرعأ دضب

 ةيواسملا كرإكلا دخل س راسب اسملا ريغس اهف بتكدق ةقرو ىمج ىف
 رفاسي ىذلا وهدخلاا بانملا ومس ىتنقشب صتخملا عاتملا اوضقنبب نأ نع اهيف مهاهني
 . مدخلا نم ةثالثو كن مسار نسحم هتمعم ىفو (كب متسر دمحت) مسا اراستم

 كاتموكح لاحر قفا + نم ةقرو كل مّدقأ نأ انركذام تاما ىف كسفكم الأ 4تلفحت

 وح اهارب داك ام ىلا ووو كلت هل تزرأف ٠ . معن > لاَعف ؟ اهممددتسم مطاعأ نم لب

 اناو تدرأام انم تغلب دق كنا ظفاحملا ةداعساب هل تلق كاذ دنعو . انلسس ىلخ

 عرضت الآ كإ حصشت نأ الا 0-5 ديزت اه لدم مق نأ ايلكاكل ١

 ءارحألا لماعت نأ ىلإ كعرمست كي ٠ ىضفأ دعلف كك ىف ططشت الأو لمأىف

 ترعأ انك تنارآ ءاهغسلا ةذخاوم ءاربلا ذخاؤت نأو ءاعضولا ةلماعم

 نأ نذا تأ . نيعئاط انئح وأ انرخأت له رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ف انروضح
 انفوقو نع الضف كاذ . اركتم اننتأ وأ امنا انفرتقا اننأك لركسع نم روسانب طبخ
 اصوصخ راظتنالا ملأ مافخالو ىمرملا قوف بانل مامأ ةعاسلا ثلث وحن نيرظتنم

 ناك الفأ ىساركلاب ةصاغ مكتدوأ تناكو لوخدلاب مترعأ مث ! درابلا فقوملا كاذف

 الا تنبأو سواحلاب انل نذأت نأ مكدالب نم ءابرغ موقو كفومض نحنو كب لمح
 لاردأ امو .نيمرحلا ناكمىف لدنع نوكننأو نيسذملا فقوم ٌكنم فقن نأ
 اهف تأشن ىتلا ةيواسنلا كتموكح ىلا لوكشأ ردكلا نم ىنقحلام ببسي ىنأ
 ةيروطاربمالاةلئاعلا بحاص أو اهءاربكو اهءامظع فرعأو اهدالب ف تست رو

 دحاو لصف ىف ىعم ناكو (ىَلَكت نوكلا) ةنسوملا دالب ىلاو نبا فرعأ ىناف كلذ قوفو
 . امظع اررض رضتو ةغلاب ةءاسا كلذ ءارو نم ءاست تنكش انف ف ميلعتلا مانأ
 وفعلا نأ كا نيبأ ىكلو سانلا نع نيفاعلاو طنغلا نيمطاكلا نم اننأ ملعتل نكلو
 توفع دّمف ماقتنالا ىلا مهنم مفصلا ىلا ب رقأ مهنأو مهقالخأو ءارمالا ميش نم

 ىتلا ةثداحلا كلت نم نيكحاض قدنفلا ىلا انعحرو هانرداغ مث . كتحماسو كنع
 راظننا ريغ ىلع انتأحاف

(6) 



 تيم 1000 يس

 ا 11 لث ٠ قيشملا ناب ل ميزضصتلا نم اسأب نأ ل ةنسوبلا دالبف ةطحرخا
 7” قيقش اشاب ىلع دمج ربمالا انأ ىنأ هل تلَقف .كلذوه ماقملا اذه ف ىحاولا نأ
 ٠ ياي ىل< مسار كب نسعحم ىحاص اذه ناو . ريصم ودخ ىلاعلا تانحلا

 انف رعتب عنتشي )و ا قدصي ملف . ةيردنكسالا نيهقملا امتاوذ نمو اندالب
 اذا امع (انمف) ىف تلأس امنبح ىنا هل تلقف (ترواازبلا) هنلارنت نأ انم ىلط لب

 الو هب كل ةجاحال اولاَعف الوأ ةنسوملا دالب ىف (ت روازت) باعضتسا امرا ناك

 الثاف ةدحو ةدشب ىنطاقت . اسملا دالمل ةعبات ةمدوملا دالب نا ثمح هيلا ىعاد

 لاخلا ناك اذا هل تلَقف . كسرهلاو ةنسوملا دالبىف امتاد مزلب هناف تروازبلا امأ

 ةدم نع اهدنع انولأس دق مهنأ ىلع ؟ دودحلا ىف لوحندلا انل اوحانأ لف كلذك
  تروازبلا كلذ نع انولأ د مو انرصنع نع اضأ انولأسو دالسلا كلت ىف انتماقا
 هنع لوسم لوأ ناكل امتاد كسرهلاو هنسوملا دالب لك ىف امزال ىعدتاك ناكولو

 لازال هنأ تكردأف عنتقي ل لجرلاو اذه لك !!! كلذ لكنم لاؤسلاب ىلوأ ناكلو

 تلق ذئدنعو . كاذوحن ئثوأ سساوملا كتلوأ نم اننأ مهفيو انب ّنظلا ءىس

 اسانأ ةبساقلا ةلماعملا هذهب نولماعت مكنأ نم برغتسمل ىنإ ظفاحملا بانحان هل

 نورفاسن مهمنأ نم رثك أب مهرصنع مركو مهسوفن فرش ىلع لدثست نأ كنكمال
 اصوصخ ةيديدجلا ةكسلا تاحرد ىلعأ ىف ةيئانلا راطقالاو ةمصاقلا تافاسملا
 رباك أ اهبف بكري ىلا ةيناثلا ةحردلا ىف نوبكرب مدخلا نم ةثالث مهعم ناكاذا

 اهفرغ مظعأ نوريخي و قدانفلا عفرأ ىف نولزنيو ةيواسقلا ةموكملا ىدختسم
 نوكي الفأ .٠ بسحلا تامالعو دحلا تامس نم م ىلع حولي امع الضف كاذ

 (فوكسملا) دالب نا لاَعف ؟ مهريخو سانلا فارسشأ نم مهنأ ىلع الملد اذه لك

 ٠ نييبرصلا ىلاهالا فطاوع ريثتل اهتارماو اهلاحر مظاعأ نم تلسرأام اريثك

 اووكت نأ زئاخلا نم سلأ . ةموكملا د مهحمتو ةنسوبلا دالب ىف نيدوحوملا
 نكي مل ذا هناو ؟ ضرغلا اذه لثمل يي تلسرأ اهنأو ةملعلا ةلودلا ىدختسم نم

 قلطأ نأ ىننكع الف مدع هب لدتسب ام الو متنأ نم ةَقبقح ىل تبثيام ميد
 اهبف متصس ىتلا دالبلا نم ابن ىنءاج اذا الا مهالا . مكلمبس ىلخأ نا الو مكحارم



 ا

 ىحاصو انأ تيكر قئاقد سوم ةثلاشلا ةعاسلا ني نأ لنقو . لكاشملا وأ

 نم ظحالب و انفال ةظفاحملا نع ادمعب هاكرن ىذلا اغأ ادم انعم انذخأو هيرعلا
 لاحر نئم ه هعمس انلمعتسا ةظفاحملا راد ىلا انلصو نأ انف انل ثدح انع رام دعت

 ىتح ايش اواوقي ل مهكلو ٠ انل نولوقي اذام ذئنمح رظتنن انغقوو انلزبُف نيملؤإلا

 اوناك م هنأ ىوس أمس مهنم رث لو باملا لس ىلع نوفقاو نو ةعاسلا عبر ىضم

 اهعأاب . الثاق ةيواسملا ةغلاان مهعم تماكتف مصعملاب راوسلا ةطاحا اب نيطمحم
 نع انو رتل عبرو ةثالث نآلا ىهاهو ةثلاثلا ةعاسلاف نيبولطم لنا قفازلا

 ىلاو للطلا كلذ سبيس

 ا ةامحال نكلو 5 امن تبدد نمط أ نشل

 مالكلا نع تلدع نوقطنيال توكس اعبجب مهو مهنم دحأ ىلطخ مهي مالو
 لأ ءالؤهاب . تلقف نومهغي مهلعل ةكرتلا ةغللاب مالكلا ىلا ةيواسملا ةغللا
 ىذلا ظفاحا نا . الئاق مره لجر مهني نم ضبنف ! ةيكرتلاةغللاب ملكتي لحر كتم

 تيرق نعو نآلا ىتح تأب مل ئشث لكو لب رمل رومأمو سلوملا نادنموق وه
 ثمح ظفاحملا كلذ رمضح امير ابلع سلحت ”ىساركب استأب نأىف هتمحراف ٠ ءىإ

 ذينرت تنك اذا انآ لاسقف .ناكم وج أ اومرجأ الو .اوابتقنيذلا نم نكت م
 ىتح هثيدح متي داك امو . ةرذق ةدوأ ىلا اريشم لوقارقلابكملعف ةحارلاو سواحل

 ةرامأ زهظت هللعو هحولا سوبع لجز وه اذاو (هتمالسإ ظفامملا تانح مدق

 لاردأ امو ريبك بلك ةظفاحما راد لخد نيح هءارو ىبسع ناكو ةمظنعلاو ءابركلا

 ٠ 1:فرغ عبرأ ىلعالا ىوتحنال ةدخاو ةقبط يش ؟ ةلظفاحملاام
 هملع انلخبدف هنلا اًسداَن , نم انملا لسزأ هلوخد نم قئاقد سجن سجن ىضم الو

 انةارو تلا سدسم هننع ىكبعو هصدق تحن هبلكو هبتكم ىلا اسلاح ناكو

 كإذك هملع لامس لك تان م ليمللا كلذ 5 ىلع اغقاو اب ركسع تدحوف

 انلأس ذخأو مرحملا فنذملا فقياك همامأ انفقوأ دف ظفاحملا امأ هسرح ىركسع
 مو مو ٌكسرهلاو ةنسوبلا دالب متننأ ئش ىالو ؟ متثج نبأ نمو ؟ متنأ نم

 تناكد ليف ةموكملا ىطوم دحأ مامأ ادوحوم تنكالو ؟ دالملا كلتىف متقأ



 ا

 رهدلا هلع ىنخأ (انوكسهإ) هممدق ىف لعتني بانثلا قلخ كانه لجر ىلا ةيرومألا
 ْ الاعمو اقرتخم حييرلا همق رداغ ىتح

 نم تبأر تنكن او ىفإو . صوصللا ةصْزب نوكيأم هال لحرلا اذه ناو

 اذه ةلكاش ىلعوه نم مهني اهفرأ م أ الا اريثك ادع نيك اسملاو ءارقفلا

 هنروصو هتئمه ىف الو لحرلا

 فيخم ىفاخ ءاعدتسا

 اندع ءادغلا لمق يف تقو لانه ناكن ا املو حاصلا تقو ىف كلذ ناكو

 اناسنا تعمس كلذك انأ انبو . ةبنه حيررتسأل ىتفرغ ىلا تدعصو قدنفلا ىلا

 ليوط سلوملا لاخر نم لحر هب اذاو لخدب نأ ىف هل تنذأف باسلا عرق
 ئث ىألو ؟ انم ديرت اذام هتلأسف ةسانمرغل َةّرغ ىلع هئأحاغم تب رغتساف ةماعلا

 تراطقسا هدارخ ةمالك نم مهفأ ل. الو“. ةيبرصلا ةغالان ىنطافن 4 انملا تثح
 ىنلطنل انبلا ظفاحملا لوسر هنأ تفرعف هصرغ نيمو هءاظشت اق يزتتلا نأ ادجت

 . انإ هل تلقف !!! موملا اذه رهظ دعن ةئلاثلا ةعاسلا ىف ةظفاحلا راد ىلا ىحاصو

 دودخملا تقولا دنع ةظفاح اراد هللا ءاش نانويكتسو سعالا اذهل نوامقتمو نوعئاط

 انتأاف ئذلا فلطلا كلذ انبرغتسا دّمف ىحاصو انأ امنأو . كلذ ىلع لحرلا هذ م
 لل ىلا ةمئايلا نأ تكرذأ ىتكلو:!. بساالو كات ىتضتقمال هنإو ةظفاحلا هد

 تغلبأف ريبكض يبأ قرو ىلع بتك  انأو ىتتأر دق ةعمشلا لد (ةمللا) اهم تنلط
 دالنلا كاف نيمدختسملا نأل سساوحلا نم اننا كلذ اهغلس نم وأ ةظفاحلا

 ءاذغلا ماعط انلوانت نأ دعب اننامث . لبسقلا اذه نم ةلماعم ةموككلا عم مهل ةريغصلا
 . ةيهمر ةئه يع نوكتل (توةدرلا ةلدملا) سبلن نأ نآلا انمزلي كب نسحمل تلق

 قودنصلا اضوصخيو هن ظفتحو انعاتم سرح نأب ىسكرملا مداخلا ترمأ لاذذاو

 ةروص تلسرأ هسفن تقولا كاذ فو ٠ انتحال ةمزاللا اندوقن همف انعدوأ ىذلا ٠

 ثلاثلاو ةملعلا ةلودلا ريغسل رخآآو روطاربمالا ىارمسل دحاو اهنم تافارغلت ةثالث
 را نماانل لص ءاعام طامتحالا لحال كلذو . ةمناطيربلا ةلودلا ريفس
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 م و دك

 نأ ناسنالا ىلع ىشل هنأو . الا سل (عمشلا) ةءاضم تناكى لا ىتفرغ ىلا

 ليئضلا جيارسلا اذه لثم الع ىوقيال ىتلا ةعساولا ةهدرلا كلت لثمفف صب .

 (ةملب) ىنبتأت نأ ةمداخلا ىلا تملط ىتلحر ىف ُدباَكَلا ىلا ارطض متنك الو

 . ةراذقلا ىهتنم ىف (ةملب) دعب تءاج اهنأ ريغ ةنهملا هذهم امامها ت درهظأف لورتن

 البكلو لاجلا نم همي رب نسحلا نع ةدمعب تناك اهسفن ةمداخلا كلت نأ هللا لعبو

 اع ارهج اهتوص ناك أبت ميتلا ليا
 ةناكلاعم عطتسا مل بعتلا نم دحأ تنكامل نكلو ىتحر ىف رطسأ تسلح

 نابربسل نكلو مونلا ىلا تدمع مث . طقف نتفصص ريرح الا ىنعس مف اريص

 تدشسْخو ضامغالا ىنعل ريستي مل ىل ةرواحملا ةهدرلا ناكس نم ىنذأ ىلا ءاضوضلا

 ىئاريح ىلع مونلا ناطلس بلغ دجلا هللو نكلو . ىلل لوط كاذك تدبأ نأ

 ْ ْ انثمطم انسان لل 7

 باب الؤأ لاسأ نأ تاره م ىه اك دلبلا روزال تضمن حامصلا فو

 ثا حامبسسلاب لمحت ىتلا دهاعملا نع بابثلا رذق ةئمهلا ثر ناكىذلا ُلْولا

 رد ىوس هملع حرفتيو هيلا فلتخام لانه نك هنأب ىنباجأف اهودواو

 اهتوبصمب ىتلا ليباحالا ىدحا الا هللا او ىه ناو . مهتعي ربافو (ناكسيمودلا)

 تمت سل هنأ تلع ذاو (ةسنكلا) سانلا اهب نودمصتي ىتلا كلارشلاو ىلاهالا

 تاراطقلا ديعاوم نع ماهفتسالا (ةطحملا) ىلا باهذلا ىبع تممص هترانز انمهام

 اضأ ركاذتلا ذخأو

 اهلا بوكرلا ىلا انب ةجاح الو قدنغلا نم ةبب رق (ةطحملا) كات تناكث محو

 اننل راشأف مسحلا فيحت اهمدخ م نم ادحاو اندحو كانهو ةاشم اهل انبعس

 لصي ىذلا احابص ةعباسلا ةعاسلا راطق ذخأب انل مصنو ةكسلا لودج ىلا هعبصأب
 نم دقيأ 1 انساح 1 3 دنلوب ةينامث ةعاسلا نوكيا ثيح « ارجاع ىلا

 398 نم ضعبلا ةفويلاب قدانملا كاملا ةطوسلا تاكرما كلت الا مهللا

 هذه دهع وهو ةيرع انل ريضح نأ قدنفلا بحاص ىلا اريخسأ ائيلطف ٠ ىلاهالا



 فيينا 47 تع

 رسأ لمملا اذه ىف نأ معزو «افولاش» ى تاوكملا دحال اكولمم الث ةطقنلا

 فرعد ىذلاب هبحاص نكيمل فسالا عم نكلو ةنسوملا دالب لكف هنسحأو دصلا

 رخآ (كسل ل) ولم هنا رهظ  ايداو انلخد الي وط انرس ام دعنو ٠ هل لمع وأ دصلا

 راما تدك اتو ةموكلل ناكولمم امهو نيتمطع نتءاغي فوغحت ىداولا اذهو

 عطقب نيتباعلا كْمَت نم عافتنالا ىلع لعن امتا ىهف ةلملق امهف داصن ىلا

 ىذولا مس نو رئاس نحن امفو . اهنم باشخالا ذاختال امهعوذح علقو امهناصغأ

 ىذوملا تلأسف أضوتي ذئنمح ناكو شورطلا سال (كانسوبلا) نم لحر ىلع
 ءزملا اشسأر دقلو . ىضارالا هذه ىحاص (كسلا) لاحتأ دحأ هنأب ىباجأف هنع

 ةريعص دالب ةعبرأب اره م . اهنم عرر ملامل همسنلا اررغص ضرالا كلت ىف عرزمملا

 (اوولاش) دعب نع اندهاش ىتح اهتوفن اندك امو

 اقولاش ةندمق

 داوىف ةّدتمم تناك ذا اهنضرع نم تك رام اهلوط ف تضاعتسا دق هدلب ىه اذاو

 اذخ ؟ادحاو اعراشالا اف دخن مل اهانلخد نا املو . لوطلا ميظع ضرعلا لبلق

 قدنفلا ناك انهو هرخ [ىلا انسمتنا ىتح عراشلا كاذف انرمسف رنا ىلا اهلوأ نْم

 اعتب ناك ذا اندالبىف تاودلا (شو ) هندك انمأر هنأن نم انلخد ذاو هنانلزت ىذلا

 بحاصانذخأف . لقنلا تابرع ضعب هاناوز تعدوتسا دقو ةكيدلاو طبلاو حياحدلا

 ىل تضصخ ىلا ةفرغلا تيأأرف انلاعم ىلا هناب ىلع انرظتني ناك ىذلا قدنفلا اذه

 دحاو ريس ريغ اهبف سلو اهسكعىبع كب نسح ةفرغ تناكو ناريس اههفو ةعساؤ
 انلسغو الملق اعركسا نأ دعلو .٠ نتن ” نيندوان اوفتك ا دهف هنالملا مدخلا امأ

 انلواح ىتلا ةفرغلا كات ىه نبأ نكلو ءاشعلل ماعطلا ةفرغلا نيدصاق انلزن انهوحو

 نع اهلصفي ةهح ىف اهلا انبدهىتح ! ارثأ الو اننع لولا كلذففاهل دخت ملف اهتفرعم

 (تببركلان) ةءاضم ىهو ةرذق ةدوأ اهانبأر دعف كلذ نع الضفو ! عراش قدنفلا
 تناكو (ةصلصلاب) خوبطملا محلا نم ةعطق انل َتمَدَعَف أسمتام ماعطلا نم ائملطف

 تدعص ءاشعلا دعبو . ةسسنلا هذه ىلع نوكت فاحصلا لكنأ انلمأف معطلا ةذيذل

 5” منوع يلد دل ةنييخ . دا ند هيف كح ان تس نقم وع كد



 دع مروا بع

 كرغأ تنكو راك ريفاصع اهنف صافقأ ةثالث همحاص دنع اندحوو ماعطلا نم ئش

 ىذلا روفصعلا اماو 3 ىنغتيو ودشد ىذلا عونلا ن4 ىهو اهنم نينئا ىفام

 نم ىردأ تسل نكلو . .دالملا كلت دمص نم هنأ تلع دّمف:ثلاثلا صفقلا ىف
 نم اناكف ةبرعلا اهف نودعن اواكىتلا ةصرفلا ىف انلوانت دقو . وه عاؤالا ىأ

 ةرابز دواعأ نأىف ارثكددشو لحما بحاص ىلا دقو . ةبرجو ازيخ انلك أو ىاشلا

 مهنأب قرخأو نمبلا دبص ىف يفك كر نم لاول ةلمقملا ةنسلا ىف دالبلا كلت

 روبشملا دصلا ن نع دار اعر امطع اديدع هفونض نم ةظفتلا هذه ىف نوداطصي

 ىل دك أو كانه صنعلاو دمصلا 7 حدمتف درطتسا مث «سوكي الاد» دالب ىف

 1 دعلو ٠ كلذ ريغو ةريغصلا ةَسدلاو رونلاو 0 (ىربلا سنلا) دوجوب

 5 هوامش ) ىلا نهم انرسو اسنان هب رغلا انكر ة ر هعمقد نبريشعلا ءاهز

 3 ىف نأ نم هانرداغ ىذلا (لاقبلا) لحرلا كاإذ هب نريخأ م قفحأ اقوشم

 ىلا روضعلا ىف ةتوحتملا ذفانملا كلت ىف روسنلا برس ةيؤر سمشلا سغم دنع

 ةشحو دادزب ىيرطلا انيأر انيشم اكو . اهتاكوأو (روسنلا) ءاوهلا وام راكوأ ىه.

 سانت مول ندمتلا دي نأ ىتملاو . اضخم ايعيبط دعب ناكىتح ميظنتلا نع ادعبو
 لسالسلا كلت نيب رورملا ناسنالا ىلع قاشلا بعصلا نم ناكل عاقبلا كلت

 ةنمحرلا رئاغملا نم تاثملا اهضعبل اهترواحتو اهفصالت نّوكب ىلا روخعلا نم

 نول ناكو . ةمسن ةرشع سم اهنم دحاولا عسب نأ نكي ىتلا ةعساولا فوهكلاو
 نسمشلا تبيغم لعوب اضاق امتاو اهملع ةريمكلا راطمالا لوطه بيسل دولا كلت

 فق ىرظن تقدحو لحرلا ُكاذ ىنربخأ بكرا ةنوردلا كيبل

 ىلات دف اهرعذأ نأ تدزأ ةملستلاو ةهكافملال سس ىلعو . ارسن ةذفان لك بايىلع

 روسنلا نم ةلج تيأرف ذفاون ثالث ىلع تاقلط ثالث 1 (سدسملا) ةرادغلا

 اهذفانم نم اهتزحز ىتلا ةثالثلا كلت عبرا رجا ف تتاسل

 دادعتسالا ىح ةصينقلا هذهل ندعتسم نكن مل اننا فسألا نمو . ارز ماهسسلا

 نوزدلاو لوهسلاب ىلتمملا ىلبحلا هزحلا اككرئاننا مث . اهل مزايام انيديأ نيب نكي لو
 كاتىف ىذوحلا انارأ دقو (هّتو ركب انوع ىد دع داوى انرسو طسننم' ليس ىلإ



 نشل هؤ/ دديس

 0 ناككملا قيرطلا نم انتبرعل عدنو اهناح انررم نحن اذا ايناح حزحزتت تناكى للا

 ١ ةرص نصُع ىلع اطداه اريك ارسن اسس رقت رتم ةثام دسعب ىلع ةتغب تيأر عيسفلا
 ١ ناك ثمح هنم انبرتقاف تاّرم ثالث ةأدحلا مهت نع ىرظن ىف لّمبال همحح ناكو

 - ةعور هذخأت ل كولملارسنلا كلذ نأ ىلع قدرطلا نم راّتمأ ةتس دعب ى.بع هطبهم

 ظ .٠ ةيرعلا تفقوأو تاوطخ عضب هملا ائفلدف اكارح كلذا دب ملو لب علا

 ىل حاتي له ىذوحلا تلأس لانه حالسلا لمح حبيرصت ىدنع نكي ل ثمحو

 صوصخ هتمارصو ةئسوملا دالب نواف ةذش املع تنكامل ىمدسم قلطأ نأ

 رغث مهل رتغي داكيال سوبعلا وديدش موق ىلاهالا نا كلذ بيسو حالسلا لج

 ىنأ ريغ تناك لمسو ةبأب مهسوفن نع ةاماحلاو ةبغاشملا ىلا مهعئاطب نولمع مهو
 .لازي الرسنلاو هبارق نم ىمدنسم تحرخأ تقولا مارصفاو ةصرفلا عامض مدعل

  ةلوهس هسصأ ىتنا نطأ تنك دلو . تاوطخ رشع دمق ىلع انم وهو اشان

 "7 ىتح راطو هسفن 'لرادت ذا اركم دْسأو ةلبح اثم غلبأ رسنلاو كلذ فنك نكلو
 0 نع ادبعب مهسلا ىلع ابصق ذئندح ناكف رهنلا ىرجت نم ىفاشلا ئطاشلا ىلا لز

 3 مهؤاضوض تلعو مهتملج ذئتعاس تذدتشا نيذلا ىعامتا نم ناكاما أظيلتاو . ةنمرلا

 0 انه نأ امب ةصينقلا كلت تالفاو ةصرغلا عابض ىلع فسألا ىنم غلب دقن انأ امأو

 0 (دودنوك) ىعسملا روفصغلا همشن وهو ىآرملا نسح- رظنملا ل بج تاكرسنلا
 1 كإلذكو و ضب لا شد رلاب ةمساك هتبقر نأ ريغ مدالا دوسا هسونملا اكيص أن

 0 همتيفاح برضنو اقيفص رهلا ىلع فصب ءانآت دقلو ناواضسس ناتعطق ةيلحر
 1 0 لاذ هل ةلايبالاب ىذتن ىذا عونلانم هنا انلعف ةفخ لكب ءاملا لس ىلع
 1 انقي رط ىف دضس اننا ىلا دك 1 ْئدلا ضعب ىلع نوهيو ىسأ ففخم نأ لجالف

 00 نمالحم دعب نع انبأرف انقيرطف نيرتسم ريسلا انفنأتساف هلثم نم اريثك
 لدبتست ةطعم نع ةزاع وهو ىدرطلا فصتنمف اننا انل لدف (ْكث5 ) بشكل
 " 0 تالواط ضعب اهمامأو ةطسسد ةدوأ وهو اهريغب اهطوش تذخأ ىتلا لومخلا اهنف
 نم لزني هاسعام عنمل اضيأ ىش> عوفرم فس اهلعو بشحلا نم (دعاقم)
 لوانت وأ ةحارلا ناكملا اذه ىلا ءاونالا نوديرن نيذلا جابسلا ةعامب نع هريغو رطملا
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 ىلع قشد ناكو (قيقد ىلأب) نويرصملا هفرعب ىذلا ناومملا (شارفلا) تناك

 ثبح ميسحلا فلتلاو ميظعلا ررضلا اذه ةءاصم ةقمتعلا راصمالا كلت يور ىسفن
 ادعم ضعبلاو هعوذح الا ىّش لو هعورف تاكأت دلو اهضعد ىرأ تنك ٠

 يبرق ناكلاب اغلت اهغلبأو ةفاصأ نايصخالا كات رك أو رخآ ىش ىف املس قش ىف

 تاناغلا ىلا برست ءادلا اذه ناكاذا ىردأ تسلو قدرطلم امنادم وأ رهنلا نم
 قيرطلاو اشجع اسنبط كلذ دعف ناكنق:رلقنملا امآ.6 ابلة كوصوا مد ١
 امأ "ناضصمالا نع اهطكو لعل تاسنلا نم هالزنع لاخلا تناكوءايتناطل ا
 ةيانعلل امحوم كانه نأ تسحأ الو اهقلست رذعشي ثمحب اردومع ناكتف اهلكش

 ريخلا ننسحسو نظنملا لاجن الا :ارتم قالك رو ةفاسم.ىلا دمع, ىذلا قيرطلا كلَ
 قرطلا لاغشأ نيسئرتملا نييواسمملا ىتح انعيرط ىف مهفداصن 3 1 نبذلا ىلاهالا 55

 هعامج نم مهب رع نم ىلع ماراحاو عوشخ لكب نول مهو ادح وذو
 | تر

 هفلخ عسب همداخو ةحاّرد اطتمم (راسوهلا) نم طباض انلباق نورئاس نحن امفو
 نالقعبامهنأكةوطخ ةوطخ امهرثأ ناضتقيو امهءارو ناودعب نارهم امهرثأ فو
 اننأر اكلو ةلدعلا بوكر ىلع هسفن بّردب امتا طاضلا اذه نأ ىذوحلا ٌيط دقو

 ةمشيواملا ضعب ةظحالم تحت تابرعلا نم ةل قيرطلا فطعنم ىف نحنو

 حجاشن نم تأ الا سال ىراهملا نم اددع نودوقي دونما ضعب اهمدقمفو
 راهمالا كات ةيؤرب ىردص حرشناو ىسفن تحاترا دقلو ٠ تس تالمطصا

 ةننسات نعول ةيداهللا تاز نم هيرغ نجبزالا رض تتر تلت[ عال
 فلعلا نم ةنكو ةيدادحلا نرسلا لثم تامهملا ندمت ابفو شل ستللالا

 هل ةعباتلا ال آلا دوس نم ناب ةروغح كنئاه نم درع لكوا «ريعشلاو ندا
 ١ دكا 1 ءانددرف ئركسعلا مالسلا:انل اود ءالؤهو ٌديرغلا

 ريثكلاو اهرظنم لاجو اهقنور لاكف اهتفاظت نسح ديرب ناكتف مهلوبخ امأ
 قحلا رمل ردح ةموسملا لعلنا كلتف ةا+لابو ةكرحلا فيفخ ايرورح ناكاسنم
 تابرعلا كلت انزواجام دعبو . همف اهانبأر امم الاح دعسأو الاب نأ نوكم نأب



 هدديعا 000 ب

 قفن ىلا ةيدوالا كلت انتلسأ مث ..ةمظع عب ردي «سابزوف» ره انيأر كاذذاو
 ىذودلا أطاش ةيديدح ةرطنق ىلعرهلا انربع مث . هلبق ىذلا لوط غلبي ل هنكلورخآ
 : ريسن انلز امو. ؟ اندم اءلص ناكى ربوكلاو كاذ مل ىردأ تسلو ريسلا ىف اهدنغ

 ةديدش ىيرطلا ميظنتب موقلا ةيانع ىرن امو . هلام نع اروطوزهنلا نيعنع ةراث
 ةراجلا رسكتفف ٌكمهْنم مهضعدو نيحالفلارخ ؟ا تقو نم ىرأ تنكذا ةمظع

 هعاس ىضم دعبو . قنرطلل ىداحاىرجا ريهطتب متهم رخآلا ضعبلاو 3 اهزيهحتو

 صوصخم كانه ءام عون ىلع فقو ىتح اء وهلا ىَع ىذوملا ذخأ فصنو

 قضم انلخدف رسلا فنأتساو هلمخ ىذوحلا ف قس عوشملا اذه نمو تاودلا قس

 رظنم لانه ىننع تأرام لجأو . نيسمالتم امهمرق ٌهَّدْسل امهانيس> نيلمح نيب

 ىلع ىرظن عب م هنأ ورذأو بلا اهعرفو تبان اهلصأ ىلا ةريبكلا راصنالا

 اهعونتو اهترثك عم اهنأو ةنسوبلا دالبىف اهنم اعورف قمسأالو اعوذح لمس
 ةعيبطلا ضحن ناكهنأر حشلا كاذ نسح ىف ديرب ناكىذلاو (ورمسلا) رح اهننب دحو ال

 هضعنو ضرالا ىلع احيرط هضعد ىرن انك ذا هّعيسنتىف لخدم ةعانصلا دمل سلو
 تالا, ساكهمم تمملانأ 5 . هامملا عفدشمىف قلم هنمضعبلاو حابرلا هورذت اهشه

 ةبدش ءاضيب نت تانوهو (ب تارغلا شعبإ) ةماعلا فرع ىف ىهمسملا ىيينطلا
 غلب اسارغدأ م ىتلا راصشالا كلت ةيؤرل ارثك تسمع دقلو ساكلا سارجأب
 رخضت ىلا ةريغصلا تابي ودلا ف سرد مظعأ اهنم ىل ناكو اهغلسص هتماخضو هلوط ىف

 ثسح اان وكابنز روتكذلا انقيدص تركذت ذئتقوو . اهّماسمىف ذفنتو راحالا
 ةسورغملا راصشنالا دهعت ىف لامهالا نم ىشت املاطو راصنثالا ةدهاشمب مرغم هنأ
 ةرشتنف تاسودلا كلت امأ . اه ةيانعلا مدعو رصم ىف مارهالا عراش ىتفاح ىلع

 لب اهترفوو اهمظع ىلع راصمالا كلتب اهتنؤمىف عنقت مل اهنأ ىتح امظع اراشننا

 ةاقتنمو ةسناب اهمأ عم قيرطلا ىتفاخ ىلع ازا تمقأ ىتلا بشدللا ىلا اهتزواحت
 دقو كلذ اهل ىنأ نكلو اليوط ائمز شعت امك اهلصأو تاشخالا دوحنأ نم

 تاني ودلا هذه تي أر أ ىرس دقو.! ائاس اماعطو اسط ىوأم ةفرسلا اف تدحو
 تربك ام اذاف ابلع ىنأت ىتح ذفانللا اهف ذضتتو راصنمالا رختت رصم ىف ةريغصلا



 تافقثملا حامرلل هبف نأشلا نكي مل ةريخألا نورقلا هذه ىف سانلا هفرعي متف
 لك لضفلا لب عماوللا لاصنلاو .عطاوقلا ةنسالا الو الك تاغفطعملا ىسَعلاو

 نيابثتو براشملا توافتت دق من . فاشتكالاو ةحابسلاى لا ةءرهالو عحار لضفلا

 اهابارصو اههضارغأ عومسع ةحامسلا هبْسأ ىنأ الا تاحامسلا ىلا دصقلا ف ضارغالا

 عفان ببط ونقو ونو علطو ملطو عرفو عذج نم اهفام لكف للا
 صوصخ لمع ىلا دصقي عرتخملاب هتماقاو هنعطظىف تاسلا همشأ ىنأو اك . دفم

 هركف لمجأو اهلملاجتو اهبنك ارث مباعو ةعبطلا سرام وه اذا ىتح هتسقتا ف

 بي رغو رارسالا سفن نم هلع توسع ف مكرم هل رهط اهابازمو اهصاوخ ىف

 (ارهوج َلَّضَف ضرع ترو هب همناح ىف أمْ هضرغ ىربالام ضاولا

 خانملا ليدمتو ءاوهلا ريسغت لوالا . ةثالث ضارغأل ةنسوملا دالب ترفاس

 زامشحا ىلع دالنلا كل: ىف هحامسلاب ب رَدَيلا ' نناثلأ هعسطلا رظانم ةفراشمو

 مهلاوحسأ دانثك<او موقلا دئاوغ ةفرغم ثلاثلا-.. ةراشسس لقأو ةلادماتجس 0
 مااظعو رومالا ماهم نم (ضّرعلا) ترطب كلانه تيأأرف . مهقالخأ ىبع فوقولاو

 نيملسملاب قلعتيام اصوصخ اروك ذم أش هعم ىلوالا اندصاّقم نكت ملام راثآلا

 وهام كاذ ريغ ىلا ةمسامسلا مهتامحو مهمولعو مهفراعمو مهلامآو مهلاومأ ىف

 ةا>رلا هذه ىف طوسم

 هذي ىلا دويل

 طوسلا ةعقعقالو قوبلا نيش ةراملا هنينمل نكي مل ىذوحلا نأ بيرغلاو اذه

 . ةريغص ةراغص رفصد ناكهنا لب كاذلثمىف نييذوحلا نم فورعملا وه اك (جا ,ركلا)

 لدتعم وتسم ىقترطلا ثمح ةيكرملا تعرسأ ءالخلاىف انرسسو ةدلبلا انزواج امل مث

 رو لوقحلاو عرازملا عطقن انلزامو « سابروق » رهن ةازاوع هلوط ىف ذخ اوهو
 دقو ارثم ناسجنو ةئام هلوط علم لبجلاف اًقفن هيرعلا انن تلخد ىتح ةريغص دال

 لابحلا نوطب اهنف تزتجاو قافنالاب تررم ةره لوأ كلو (لورتن) ىتبلب هؤاضأ

 د ناعصالتم نيليحلاّنأ انملا لمخت 000 اًدح ةغض ةيدوأىلا قفنلا اذه اًكرو



 تسع 64

 ةحامسلا قفارطتسا

 ىلآ ذأ ارورسو ةذا نك اه. نساك ث داوخلا كلت نبب تنكءهقا لءبو ىأ ىلع
 / اهالولام ةرثكلا دئاوغلاو ةجلا ةعفانلا سوردلا نم اهتسراممو اهتلوازع تدفتسا
 فاشكتساب ىغشو معلاب قلكو ه امنا ىلع اهلهسو ىلا اهم ناكئذلاو . ادنأ نكي

 هحانح تخت ريطللا ماعلا اذه هبوطنو هردص ىفريبكلا دوحولا كلذ هّمكيام
 بئارغلا نم اهحناوج هنوتتامو انوروأ دهاشع ىلع ىلا مدأ ىارأ تحصأ الف

 ةصاقلا نادلملا كلو توط امو ةمئانلا راطقالا هذ اديدح ادع بئاععلاو

 ا” 0111 :ارانعالا تبلب امهم تااوملا ءانامع ىلانأ قدحأال توخامو
 الماكض رغلا ىلع لصح الو ةمان ةدئاغلا دحال ملعلا ةنهن ىلا نا :لبأ تفلع
 سلحو اهمامأ تبثي ثمح الاو ثداوحلا كلت هاوفأ نع هسورد قلن ُثمحالا

 هبوق نم ىش علبت امير الا اهفراعمو اهلع نم لاشال ببر الو وهو اهعدب نين

 لبق دقو . هطاشنو همادقا نم اهطعدامردقالا هبرامىف اهم عفتني الو عن . هنامثو

 مراكملا ماركلا ردق ىلع ىنأتو ماعلا ىنأت مزعلا لهأ ردق ىلع

 هيدغتو هفعض هب فقو دقف . اهءاقل سهتيو . اهتلباقم ىْسْع ناسنالاو امأ

 نم هل ناسا ءازوحلا مامزب ذخأب وأ ءامشلا كس نأ ىريل ذآ يع هر

 10 هتاغو راسللا هموت 200 اتالم م هملع نا اهتافاوم

 رباصلاالا لامآلا تداقنا ام « ىنملا لردأ وأ ىعصلا ناهستسأل

 لكلو) ديدحلا فاشتك ال لاص بيرغلا ةيؤر ىلا حوتج هعبطب ناسنالا

 هموعد و ه. للام قابض تقلاو فورظلا نم لمملا اذه فداصد دقو (ةدا ديدح

 عناوملاو تارثعلا نم هروتعد دق ا" ةخسار ةادحو ةروطغم هعبنط صن ىح

 0 ضعب ىلاغ دقلو .هرثأ سفنلا نم احيو هب بهذ اعراو هنهوو ههوبام

 مهرانعأ اهلع اوريصقو مرسوفن اهل اوفقو ىح فاشتك الاو ةحايسلا ىعأ ىف
 ساينلا قالخأ يف ايعفان اسردو اهعئاطن ةطاحاو دالملا الع اوداؤأو اودافتساف

 مظعأ ناىتملاو . دح أ ىلع الام نيدَملاو ندّملا نم كلذ ءارو ناو . مهدئاوعو
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 عحوتب وأ كءلسي وأ ٌكيساو * ةءورم ىذ ىلا ئوكس نم س الو

 مهسلا لبق هنم أيش لواننتل ماعطلا ةفرغ ىلا اننلزن رهظلا تقو ءاح نا انو
 .. ردصلا قئاض تعمس اع تنك ىنأ الا

 اقولامنب ىلا ىسان ةحرامم

 قيس ىتلا ةحابسلا ةيرع تناك ىتح فصنو ةرسع ةمئاثلا ةعاسلا تفاو امو

 ىلع ىوتحتو ارسد وس تاءرع هبشلا مامت هبشن ىهو انزاظتنا ىف اهب اندصوأ انأ
 اهرخؤوم فو ىذوحلا فاح دحاوو اهعطس ىلع نيئثاو لخادلا نم دعاقم ةعب رأ

 ا ةءرخملا لوما نأ ناداوح اهدوعبو ةمعلا ءامشالا عضول ٌىديدح قودنص

 رفعح دم ةمه الوإ هعجأب هنهث رذعت ناكاعر ىذلا عاتملا نه تقولا اذه

 ديدحلا قودنصلا كاذ ىف ةريغصلا دورطلا تعضوف . نيعئاملا فنأ هماغرأو

 نك نع ردع : ةيرعلا كا: ىف مهل اهتنمع ىلا ةنكمألا قا اوس مل نأ مث
 (هودناللا) لخاداكف ىحاصو انأ امأو اهحطس ىلع تلودو رفعحو ىذوحلا راوح

 . عاتملا نم انما بيسن ةملكلا هلافقا اع + ملو احوتفم اهرطش ناك ىذلا

 تاراطسب ذئتقو اهيبذا نام راظتنالا انمسىتح ةيرعلا ريس رظتنت انسلح مث

 اليوط انامز مامقلا ةراشا ذخأ دعد اهماكرب ةفقاو لظنت ىتلا املاطنا

 نب ذاو . رغثلا مستم هحولا شان وهو انعادول اغقاو لزنلا بحاص ناكو انرمس

 كاذك انعدوبل انرظتني هثيدح انغلسأ ىذلا كلا كاذ انبأر ةريغص ةعيدح نورام

 مالس انرمسو هانعدوف

 انكم رثك أب ةنسوبلا دالب ةقراغع رسنل نكت مل ىذاا دلملا اذه (ىسانإ انحرا
 تانسحلا نا) هريغ تاثثسد هذام هتائسح نم اندحو دقلف هقارف ىلع فسأن
 (ىسان) نم اهل اشأر دقلف انونذ ةنسوبلا دالب لك تناكن لو .(تاثيسلا نيهذب

 رفغلا لجنأو رذعلا نيا
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 ةدادولاب ةموكلل نورهاظتم انيلعتم رثكأ نأ لعأ امف كلذ ببسو . نيلسملا ماع

 تافالعلاو تالصلا نم كارثالا نيبو مهدب ناكام اوعطق دقو صالخالاو

 نيقذاملا ءاهنلا نم هنأ فرعت نم مهبصانم ىف نيعت نأ ىْسْل كاذك ةموكملاو
 . 'لارنالا ىلا مهحونح عنمت نأ الو مهلبم فقوت نأ اهنكمأ امل كلذ تاعفول ذا

 انرمو دل ىتح انرقهقت تكردأو انوخأت (وقيجارس غ ىف هومدها شام متفرع دمال ناو

 صرحلاىف ّنغلاس و يهفرش ىلع ّنظفاح ّننك ىناوللا ءاسنلا نا ىتحنو نورئام ىلا

 كلت نع نلبس نذخأ نهدناوع ىلع
 كلذ َنهنع معن انسلو أشف أش قالخالا

1 

 كلذ لمه نم اه تنك ىتلا (وةدحارس)ىف نأو . ةملاحلا ةموكحلا انتساس مون نم الا

 ماضس ىلع لاثمالا ىل برضبو صصقلا أوسأ ىلع صقب راص اذككو . ىلوق ديؤيام
 ترذي دق مهعم ةموكحلا اهللع تراس ىلا ةطخللا ناو . مهلامح مارصناو مهلاح

 مهتلك تقرفتو اعمش اومسقناف ءاضغملاو ةوادعلا مهني تقلأو قاّعشلا رذب مهف

 هيل ىلتو اهلع مهل لست ةموكللا كلت نأ لبق نم اولعبل اوناك امو اس ىديأ
 ىتح اهبرأم ىلع لصحتو اهدصقم هئارو نم لاثتام اهعادخو اهلتخ نم

 اهانب أر انا انفلسأ ىتلا ماظعلا كلت نع هتلأس مث . مهاوو تطشو مهتفلأ تعدل

 اودصق مهلعللاقف . ٠ جاحْزلا نم وو دنصيف تعدوأ دقو (نييناكسسنرفلا) ةسنكف

 هروعس نع الضف ءالوه نم حالفلاو . مهيولقداشقاو ىلاهالا همغر تالجسا كِل

 دوحو نأ كش الو اهراهظتسا ىلع روطنم ءاشالا نك لع لوح هناف ىنطولا

 نأ هتظحال امم ناو ةسنكلا كلت ىلا مهتدتفأ بنت اع لكملا اذه لثم

 0 118010 اللب مهفاوجأ تلام دق نيوتنمويلا نيلدملاو نييتيرصلا ةعاج
 هذه دعنو . ناوعم ريخ ىنألا اذه عم سأبلاو اعْرفم ربصلا الا اودحب لو الغ

 موقأ نأ امحار فرعتلا دنع ةداعلا ىه اك ةرانزلا تاقاطن انلداس ةليوطلا ةثداحلا

 بنطال هن هتفّرع ىنأولو قيقملا ئمان هتفّرعام ىنكلو ليقتسملا ف ةمدخن هل

 بأ وهام كلذ ىف ىنعمسأ امعر لب هاولاب فصو ىف بهسأو هاوكش طس ىف
 مأتلا ىأ نم انهوجو ىلع هأرق اع املستم ردصلا حرشنم انرداغ هنا مث . برغأو
 هثيدح دنع عحوتلاو هل
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 ريم نم مهانا اهعنم درج سل كاذ نأب اهل مهتضهانمو ةموكسلل ممتذغانم
 ثبح ةسنكىلا ةموكسللا هلم نأ نوشنع مهنأ لب ةبدحسملا ىلا هتلاخاو جوبلا

 نودي و هل ةرواحما ةشالا بانرأ نومواس اوناك (نيمناكسسن رفلا) ةعاج نأ

 اهم تنلس ىتلا ةيفيكلا ان رب عرش هنا مث ! ةظهاب انامنأ اهئارش لسسىف سانلا

 تشننا دمغم ديدح رودفف ان لخدنس ثيدحلا نأ تبأر ذاو . مهنم فاقوالا

 امير ةوهقلا نم اناكف انعم ىطاعتمل ةمقرشلا ةداعلا ىه اك هتوعدو قدنفلا ىلا .
 لرث هدلاو نأ الثاق هثيدح ىف لسرتساو ىتفرغ انلخدف . صصقلا اذه انلعصقي

 تاراقس اصاخ اهفرصم لعحو (تانبرولوغلا) نماغلأ ةبونسلا هتلغ غلمت افقو هل

 ىردبال هنا انتشهدو انيارغتسا غلبم هللا الا لعب سدلو لاقو (ءاملا لس ىسان
 ناكى تلا انفاقوأ نا مث ! لسسقلا اذه نم ْئث لكك اذكو لاومالا هذه فرصت نبأ

 ( كوثيلا) فراصملا ذاوهتسا بيس تحضأ ةئاملا ىف ريع نع اهغير لقتال

 اهريساسو دالملان ومع تاوكملا مدغم ناهس امأو ! طقف نينثاب الا دوحتال اهملع

 ىلطملا فزعتلا نع اهولغو اندنأ ىلغ1 اورض دهذؤ اهف كالمالا ناكأو

 مسقلاو ماتلا انفرصتَت حت امهدحأ نيمسقوملا ةمسقنم انتارافع نأو . انتاكلتمف

 هريبغت اننكعالو ةموكللا لمقنم نوكي ىذلا مزتلملا فرمدت تحت لعخ دقرخآلا
 نا مث ! ئثىلع هعم قفتنو همواسن مل ةكولو ىتح هندد نيب نم ام المأ جارخا الو

 نانوكي نامقاملا نائلثلاو تالصاملا ثلث الا اندقن ال رثأتسملارحأتسملا ذه
 لعو دح لهأ نيرحأتسملا كئلوأ نأول وكّشنل انك امو . هفن ةصاخو هظح نم

 انتلتحام نكلو اهمال صاح رثكتو اهدراوم وُمَتف اعفان الْعُس ىذارالا ف نولغُش

 فتي ظملا ءوس نمو . نيمحسملا ةعاجن نم مهرثكأو نولغتشدال ىلاسك مهو

 مهاود ةينرب , الأ مهمل :ءيال نيذلا نيرثملاو ءاشغالا 0 نوبوكي نيرحأتسملا كئلوأ نأ

 . هتارو نم لالملا ىلع دوعت هد ايا ع ثمح 'كاذإو نك انلامو مهشاوم 4 هممنو

 رفلاو هلمعلا ىلا نورئاص كش الو نو ةلالاف اندعقوأ ىتلا مهلامعأ كلت

 !!! .عامض ناصأو عزام تانزأ اننوك عم نيسئانلا نيدودكم لا عم نوكنف

 ءاقلت امهلع تحتام ناؤرعن نينثا مهنم دححنال اندصأ دق انوهقفتمو انؤالع ءالؤهو



 تح هيفا يعل

 مامأ فوقو نو ثيدحلا اذه ىف هعم ىرحن نأ انيشْح ثمحو . ةلماعملا ىف

 ار |ساب زينول ناككاذا هاما نوذفستم ثنحح ىلا انفار نأ هلا انرسشأ قدنفلا با
 ” داع نتف ها نائثمطاو حابترا لكب انش امج ملكتنو حلا انل ولن لانهف كلذ

 شئاشحلاب ةمساك ض رالا نم ةعقب ىلا انملصو ىتح ريغص قنرط ىف ه هانعبتو

 0 تاشعالاو

 ىبأب نابعأ دحأ عم ثيدح

 تناك مكمادقأ تحت ىتلا ضرالا هذه نأ نوردت الأ . لاو فقو ني

 دعب امف ذخضت نأل ادمهمت اهنم عفترملا ءزملا ثادحأ تمده دقو نيلسلل ةريقم

 58 ل علا دلملا نم هبودهاشت ىذلا ءزحلا اذه امأو + رااضلاب ةسنيإلا

 لرشزف ريمكلا لزتملا كلذو . طف نيلسملا ةعاج مه هنكس ىذلاف ةعدقلا ةليدملا

 ّمهللا ءاسملا اذه ىف ىنبرشتب توعد متيحأف متلضفت اذا انتم اركاش نوكأ ىنأو

 انركشف (ىسان) ىف هذه ؟كتلمل اوضت نأ ىلا كوعدت ةرورمذ كانه تناكاذا الا
 رهظلا دعب ةلدرلا ىلع انمزتعا انك ثمح انكمأ نع اش رعأو فورعملا اذه هل

 لكشلا عيب رم ريغص "لانه جرب ىلا انتفلآ هنا . هتوعد ةباجأ كلذ عم اننككت الو
 هديعتل هحالصاو هيمرت ديرت نآلا نحنو اددسم هوذا اراك كارتالا نأب انريخأو

 اذه نأ اهاوعدب انلدط ضفرالا تنأ مب ةيوكجلا نأ ريغ ىلوالا .هتريبس

 !!! ةينانو ةسسنك نيالا ينباع حبلا

 هنوعيتو هنوكر نال ملف عادتم ةلاممالو حيربلا 5 نم ءانملا ناك اذاو هتلأسف

 ىلا ةموكحلا همضن نأ نم ريخ كلذ ناف رانآآلا نم ارثأ نوكمل هلع وهام ىلع

 ةديدشل كلذ ىلع اهنأو ناكرالا هب وق نناملا ةعشم ةموكملانا ينو ؟ةسنكلا

 اهتمداختو اهتداضم ءارو نم مكدلع دوعن ةدئاف الو اهتأوانم ىلا كل لسبس الف ذخلا
 عميس لحرلا ناكو . ّرمأو ىهدأ وهام رضلاو ريضلا نم كلذ ىف ناكامر لب

 نوذغ ىف ثْسا مو لب ىيدح ىلع عطقب مو هاسقناو ءاغصا لكب هملع قلأام

 0 يرلوض, دعي تالشلاو ٌاصنلا نم هبلع تسقلأام دعبو. ةْغْس تنس كلذ
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 ةدئغو دسم انقداض ذا'ىتمت نك ان و... مادنهلاو ةفانشلا رم نوكيا نلسلا
 نانثا رباقملا هذهىف نفد نمم ناكو انمح اهدنع انفقوف تانك اهملع موقرم رباقم

 اوناكن يذلا ىلاهالا امأ . هنباو كب ىطصم حياح ىلاج امهو نيلسابلا ناعحشلا نم

 كنا دعبف انلوح اوغتلاو انملع اولمقأ ىدن كنك نا راغ قيرطلا كلذف نورك

 ةجرلا انهي نيرطّمسم املا ةحناو ةوالتب اهانمقعأو اهم انرهح ةءارقلاب تفاح

 ةردجلا ةمهملا قاوسألا نم هنأ رث مل ىذلا قوسيلاىلا اسهذ م.م تاومالا كلا ١

 انلفشف (نيرارجلا) ني راصقلاو ةيناهك اغلا ضعب تيناوحالا هبف نكي م ذا ةجرفلا
 قدنفلا ىلا نيدصاق

 هيرب عبو
 سدلب وهو انعس الحر اسأرف ءارولا ىلا ةتافنلا انتم تدب ريسن نك داو

 محلا لي وطناكو مادنهلا فضل الو ةزبلا نسح نكي هنأريغ اكن او شوررطلا
 ىوذالو دحلا بابزأ نم هنأب رعشام هسابلو هلكش نم هل سلو ةماعلا يظع
 مالو ةسر لحرلا اذه سهأ نم انسوفن لخادف راسلاو ىنغلا ل هأ نم الو بسحلا

 انسوفنىف انسحوأ لمق نم هفرعن نكن مل الف نحن امأ هسفن ءاقلت نم انعم ماكتب
 «ىسانرب دهاشم عج اندهاش انك اذا امع الؤأ انلأس نا همالكنم ناكو . هنمةغخ

 انتفاع ىلا ىرب لحرلا نأ لاؤسلا اذه نم تننظف ! اهرظانم لك ىلع اندتأو

 هتفابق جنو هته لذ نم اشأراملا نكلو دهاعملا كلت ىف انلملد نوكمل

 ناكر. ةاننفاو ىتح اف ادهعم عدت مو هانرز ىتح ةدلملا نم أش قين مل اننأب هانبواح

 انيلع ركنأ هنأكو كاذ انم برغتسا ىذلا قدنفلا يحاص نم عمسمو ىارع كلذ
 لحرلا اذه نا ةمناملالا ةغللاب اسمه ىل لاَعف ةروصلا هذه ىلع لجرلا اذهل انباطخ
 خرفأف ٠ ادا مهلوطأو . اداؤف مهاكذأ نمو لب اهحاوضو «ىسابد» لاحر ريخ نمل

 ثيدحلا لدابت نم مع ا لحرلا امأ . دحت ام ام انع ىرسو انعور ملكلا كلذ
 نيغلا نم ةموكسحلا هموست امم هنزخو هّنب املا وكس ذخنأ ىتح هنيد ءانبأ نم اننأب

0) 



 هس منال هن

 ةلكتسم ةصهافرلاو .ةماث ةحارلا تناكذا م ىف ةَعْسملا نم ناك امل ةضارزلا

 يولَقلا عماجب ذخألا ىلحلاو ريضنلاد هعملا اذهىف ئشلا ضغد ىبع ىراَعلا فقوأ انهو

 ةريخب اههيشأ امو ريزغلا هئاع اهذعو (اقيلب) رهخ اهنوكي ةعرتم ةريحم لانه

 اتومت رغصأ لاما لسالس نم اهب طنخام نأ الوإ ارتس وس دالب ىف « سئرب»
 ةقر مهسنلا اهنأكف اههاسماما «سنرن» ةريخب ةفاحلا لابحلا نم اعاغترا لقأو
 ةدمعن اهنأ ىلودس ناكو . فشأو عصأأ اهنأ الول اضايب ندمللاو .فطلأ ىهوأ

 تاردحتم ةزم نم ردحتب اهنم حي رخ ىذلا رهنلا نا مث . رارقلا ةصيوع ىتمعلا

 هنأك اهلوح ىولتبؤ اهننس جب رعتي نيعملا ءاملا ناك ىتلا ررلا نم فولالا هللختيو

 اهطاوخأ سامثو اهتاصغأ ليامت ةريثكلا راصمالا هلع فرشتو .لالصالا روهظ

 ءامملا ناكو ٠ راهنألا اهتحت نم ىرح تانح نم راظنالا ّرقأ ىرممل رظنم ىأو

 ناك كلانهو . ةيلاعلا ءازجالا ىف هنم سوس“ قرغب لقأ ةئسطولا ىرلا نم رّدكتملا
 رظنم كانو . اهندب ءاملا للخت رظنلا اهنّوكم ىتلا رئازحلا كلت نيب ّرع كاذكء املا

 هن ىجحاهتبا نم غلب دعل ىتح ةعئافلا هعئصلا دب هماكحإىف ةعيبطلا دب تنواع دق

 الف ٠ ىردص نم اسف اناكمهل ذخأو .٠ ىتهحافملا في تش نأ تم حازم ناو

 تممدو هريغنعدب تيفتك |و ءرخلا اذهمهنم تعنتقا دقو ىرشهد لوط ءاسنأك ازأ

 . هماتخوريضنلا رطتملا اذه ماقب انرطتنت تناكىلا (وريزج) ىلا هحونأ ال نأ ىلع

 نسخ نم اولانيل ةريحلا كلت ىلا اومهذب نأ انمدخ تْزجأو قدنفلا ىلا انيشثنا مث

 انئامت ... هاندهاش دقام عئارلا هرظنم نم اودهاشبو هانملةساام عيدبلا ىلحنا كلذ

 نيبو اهننب طبرت ال ثيح (اقولاش) ىلا اهنكرتل ةريمك ةيرعب قدنفلا بحاص انيصوأ

 بحاص انملع راشأ ناكىذلاقوسلا ةرابزل انهحوت ةبنهدعو ٠ هيدي دج ةكس (ىسان )

 ورطلا يمال ةيركسع ةمشم ىسْع ىحاصو تنكو هللا انرصف ٠ هترايز ىدنفلا

 انملع لسو (اّلم م) دحاو انلباق كاذكن حن امفو .ريكلا عراشلا نم انريس قدرط ناكو

 | ١ 100 هلاك دعشلأو همالس ف انحذرك/ داي ةراشإ دن قع
 نوللهتب مهدحيف ىيرطلا ف اننوفداصت اواكَنذلا راكلا خوسشلاىلا رظنناككو . ةقداص

 ىلع نحو ربغتلا ىعساب احلا قتلط اننوريف انلا نورطني اوناكذا ارورسو ارمش انب
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 هم ا وايل

 نورب داع موق لكل ْنا اذهان ملعت هل تلقف . عمطتسملا دهح مهنع عفادأ نأ الا

 دياوعلا لكى لع اهنورصنبل مهئأو اهم.سدقتو اهمارتحا مهملع تابحاولا بحووأ نم

 نم تفصنأ كنأولو . انسدم اموق اهريغ ناكو ةلوذرم ةفمضس تناكولو ىتح

 اهبف تكتساو سفنلا ترها. اذا ةداعلا نأ ملعت تنأو لريغ ةداع دقتنت لك سفن
 ذخؤنام كموقلو كا نوكي نأ نمأت مل كنأ ىلع : اهعئابط ىدحا اهنأك تراص

 سانلا كءلوأ همف ثح ولامو . ةنسيتسملا تاداعلاو ٠ كيلا قالشالا نم مكلع

 0 كب مهءازهتسا ىدتسألو ُ مم مك ل فراك كنم مهكهضأل

 نع رصقتو سانلا داقتنا نع فكيت نأ ل ىرحأو كلا كيلف مهب كتير ضم

 مدع ىلع اممصم ىدنفلا ىلإ انعحر اننا ع مهلالخ حيبهنو مهدئاوع نيحجمت

 تدصق مث فصنو ةعباسلا ةعاسلا ىتح ىتلحر ةناك ىلا تدع انهو . جورخلتا

 ىدخسم نم اضعن لانه كاذك ابر ف ءاشعلا تقو فزأ ُثمح ماعطلا ةفرغ ىلإ

 الساق ناك نيمدختسملا هعاج نم هانب ًارام نكلو اهناكس نم نيرخآو «ىسان»»

 همس فالآ عبرأ نع نوديزبال دلتلا ناكس نأ بسب

 ن مهقأ هنأب هانتعن نحن اذا وه اذاف لوبقم ىهشدهنأ بست اكو ماعظلا ءاح

 نأ ىل انه مل مث نهو . هحدم ىف انغلابو هان رطأ دق نوكت «وقيجارسرب ماعط

 مونلا ةحار نم ضيعتسأل ىفرغ ىلا تدعو الملق الا ثبلأ ملف أيش هنم غلشأ

 نم همف نكي مل دلملا. نأ الول :ربسأ نأ ئتنكع ناكو لكأملا ةذاذا نم هلدقفا+

 رهسلا ىلا وعدبام رمشلا لئاسو

 تنلكو «وريزح» ةهج ىف ضرتلا ىلع ائمْرِعر شع ىناشلا مونلا ةروك ان فو

 عيطت ال ةهزن هللارممل كلتو تارتمول يك ع ضب الا دعبت ال (ىسان) نيبو اهني ةفاسملا
 اهفصأ نأ ىننكع سلف انأامأ اهلاج نيب وأ اههس حرشب نأ غلاب امهم فصاو
 بصنلاو ةَفْشملا نم هاندءاك ام فاعضأ انفداص اننأ وأ لوقأ ىنأ نمرثك أب ىراغلا

 كلت لم ىلا لوصولا يبس ىف موشديا سمر. ىف صولا لتر ٠



 دعس 27 تي

 هنلع موسع لانه نان ىلا اثدشرأ ثنح ةعقنلا كلت نما ديمتربغ اهظذ م

 اندشرم معزو . راعس هسأر ىلعو فنالا عوذجم ناسنا لكته نم ىلعألا نفضبلا

 ىذلاو موسمه بسسلص حاتلا كلذ ىلع ادوحوم ناكمنأو 'كولملا دحأ ةروص اهنأ

 !!! "لارثألا مه نوكم نأو دمال كلَمملا كلذ فنأ عدحو بسملصلا كلذ امي
 دقو نيلسالا ناعحشلا نم دحناو لاثمت ةروضلا كلت نأ الا نطأ الف انأ امأو

 ناك هنأ انعدم جرب ىلا اضنأ ةعقملا كلت ىف اندشرأ مث. اسوركوأ ابرحم نوكي
 ءامظ اصاخن مهنوعدب و هقانعأ ىف مهب نوحي "لارثألا ناكن يذلا نيمواظملا سدح

 !!! اًنطع اوكلهم وأ اعوج اونوع ىتح
 هل ظحال لوضف ضحم (”ىوغلا) دشرملا اذه مالكن أ ىداّقتعا نع مغرلابو

 تيأرامل هئازتفا ىوفص ردكو هئارع ىضغ راثأ لحرلا كلذ ناف قدصلا نم
 تال ! لطبلا مهل نيزيو قبلا مهلع سليو هببطاخم لفغتي نأ لواح ناكدنا نم
 وه اغا لارتالا دهع ىلع نيمولظملا نكس ناكهنأ اكفإ عّدا ىذلا حبربلا كلذ

 ةعتسم تناك ىتلا عافدلا تاماككتسا نم وهو اهل متم اهب لصتم ةعلقلا نمءزج

 لدي ىذلا طئاملا رثأ نأل اهنع الصفنم مونلا عبصأ ناو نيحلا كاذ ىف اهريغك

 1 دعبو 5 مانالا هتمطحو ىلامللا هتسرد ناو ىر ادوحوم لازال 4 اهلاصنا ىلع

 انّعبرط ىف انفداص نوردحنم نحن امذو 3 نيعحار انلفق دهاعملا هذه اثيلصسا|م

 ةلجنىف كلذ اندب !؟ ّنههوحو لك اقنلاب نرتس ّنكو تالسملا تادسلا ضعب

 ليوحب اق عالا ىف نلاغيو نقسنلا ىف نغلام ّنهاس أر كاذ قوفو ّنهدئاوع

 ناو .٠ ىث ّنِهْنم ودسسال ىح ماسحالا عمج- ليو و لب طئاحلا ىلا ّنهشوحو

 ةيقرشلا دئاوعلاو ةيمالسالا قالخالا ىلع صرحلاو ءامحلا طرف نم ْئئانل كلذ

 ذخأو ّنهلع نم كعضو ّننم رخس ىتح كلذ نلعفن نهار اف للدلا امأ

 هجوزوءرملا ىس اذا هنأ ةدارغ دْسأو عاطلا وببرغل سائلا كلوأ نا) الئاق ىذه
 تزأمثاف (! اهلعن فلخ ءافخضسالا ةأرملا تلواح دحأ امهفداصو اذهك قدرط ىف

 دئاوع هراقتحا نم هلع ىرأ تنكامع تضعتماو لحرلا َكِْذْوْرْه نم ىسفن

 ذقتقو ىعس لو . نيدلا هحيشو مهب ىنطبرو ةلملا ةزص مهاناو ىنعمجم نيذلا نيلسملا
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 ديس عال ديم

 ةسارش هولم ةثيهلا عئار روقع بلكه بف خوك نم ةرغ ىلع اشبرتقا لبق نم
 نسح رعذف ام ءاوع ىوعدو املاع اذن عجب ذخأ انب رصدام دنعو . اردغو

 . اعثوم ادعم ناكهلل دجلاو هنكلو قلطم ىلكلا نأ يح رغنو ارعذ كب

 اهروزن نأ انن ردح ىتلا ةنكمألا نع همحاص انلأسم انهو قدنفلا ىلا اثنتا م
 نم اهريغ نيبو اهني قرفالو ىثىف ةممهألا نم دعب اهدحن مل ىتلا رئاغملاىلعانلدف

 اهمفو ةمناكسسنرفلا ةسنكلا ةدهاشم ىلا انفرصناف . تاهملا لكىف فوهكلا

 مهلوأو كلانسونلا ولم ا (لوالا واغتسا) تافر 0 رلا نم قودنصفف انبأر

 انسهسافو ةعدقلا ةعاقلا ةدهاشم اريخأ انملا زعوأ قدنفلا بحاص نا مث
 ةكولمم ةعلقلا تناك محو . دهاشملا نم اب رام لكى بع اهانرث آو ةروشملا هذه
 الغتشم ذئتقو ناك ىذلا دلملا نادنموق ناذئتسا نم امهم دهاشمل ننالو ةموكسال
 ةعدوم تناك ة علقلا حتاغم نأ ةفدصلا نسحنم قفناو . ةبركسعلا تاروانلا
 امدات قدنفلا كلذ نوك هدنع اهعادبتسا بيس ناكامتاو قدنغلا باّوي دنع

 ناس نأ المنال دقلو + الع حيرفتلاو اهلا باهذلا ىف انل نذاف اضرأ يكل

 ذفاونلا لالخ نم انملا نولاطتي و انيلع نوفر قيرطلا ىتفاح ىلع ىلا توببلا
 ىلع ىوتت ىه اذاو بالا كلذ انل متف اهانلصو ذاو . ةعللا ىلا دوعص نحو

 ناتبب مثو . ةيركسعلا تامسهلل ناعدوتسم ىهو بشدلاب ةينبم فرغ عيرأ
 اهتتوؤمو مئاهلا فلع نزملن لمتسم رخآلاو تامهلل كاذك عدوتسسم امهدجأ
 بيلص اهملع اموسرم ماخرلا نم (ةحول) ةعدَقلا ةعلقلا رثأ ىلع اننأر لخادلا فو

 (حوللا) اذه عدو ببس نع دهعملا اذهىف اندشرم انلأسف ةموقرم تاناك هلوحو

 انملع صقي ذخنأو . نيمصسم اسأر ريق ةعقملا كات ىف هنأب انريخأف ةروصلا هذهب
 اريهشت امه اورهمشو امهولتق نيذلا مه ”لارتألا نأ معز ثمح امهنفدو امهلتق خيرات
 امهسأر اوكشمش امهئاذآ اولصو اههمفنأ اوعدحو امهناسل اوعطقو امهسسأر اولصفف

 !!! نيحمر ىلع



 0 ا

 تانبرواوفلا نم اغلأ نيثالثلا ىلعوبربام - ةضمو اهنم ةبه  ايونس اهدلع فرصت
 ' + ىلط ىف نكي ل كانه نمو..:. نيلسملا نم هناكس لح دلب طسو ةدسُم ىهو
 تاعداتتملا لاسملا حوفسنم انآف انآ برتقن انك اننأ الا مهللا انراظنأ تفلتسام
 عنصا ةريبك (ةَعب رباق) اندهاش قئافد رشعلا وحب (ىسان) ةطخت ىلا انلوصو لبقو

 ىلا انلوصو امأ . ةفاسع ةلسدملا نع دعمت ةنحاش ةذخأ ةطحملا كلتو (تدبركلا)

 ىقلأ نأ امل تنكو . نوعبرأو نانثا ةقتقدلاو ةئلاثلا ةعاسلا ثيح ناركف دابلا

 صيرتأ ةداعلا ىه ام انممدختسم انعاتم ىلع تيما دلما ىلا همسه راطقلا

 قضي نأ ةفاخث قدنفلا ىلا لع ىلع لصنل انفداصت ةبكرم لأ قيدصو انأ

 ميرنا اا بع نخ

 ىساب ةنيدم ىف
 ٌرعو ةعدقلا اهتاماككسا ناك ةنسوملا دالب راسك ةظفاح ةدلملا كات اننأ 9

 انلصوام دنعو . رظنملا ةامج ةثمهلا ةنسد> اهنأ الا ءانملا ةّعمتع ةباّوس املا لخادلا

 ٠000000 قار ولسنا اندحو ةناونلا هذه نم اميرق ناكىذلا قدنفلا ىلا
 كلذ امأ . رغثلا مساب هحولا شان كلذ عم وهو ةذشلاو َهَوَعلا الع رهظن هملعو

 ذعأ هنحاص انلبقتسا امحو ةفرغ ةرشع عبس ىلع الا ىوتحمال ناكف قدنفلا

 انمدخ نم نينثا صوصخم نيريرس تاذ ةفرغو لوالا رودلا ف نيتفرغ انل

 مدعل قدنفلا كاذ ريغ ىف ىنكسلل رطضا دّقف ثلاثلا مداخل امأ ىذرألا رودلا ىف

 ىمسملا هاملا ردحتم ةيؤرل انهحوت ىاشلا انلوانت نأ دعبو . همف هل خانم دوحو

 نم اردحتم (سايروف) رهن ف بصب ىذلا «اقيلب» رهن هيلع قفدتي ثبح ىزاب
 رظنملا اذه هشأ ناك امو لوادح ةريشع ىلا ههابم بعشتتو ارثم نيثالث عافترا

 ناكىذلا اغأ دمه ذئتعاس انتم ىف ناك مهنا وذأو 1 حمرورلا دالبف هن دعاس اع

 ةّميدحلاب انررم ةعندملا ةمعيسطلارظانملا هذه انملكتسا|م دعبو . دهاعملا هذه انلملد
 (ريبكلا ناتسملا) مسا دلسلا كلذ ىلاهأ اهبلع قلطيو رضحللا ىونصب ةسورغملا
 اهب انل دهع.الو قئارطلا كلتي رح انل نكي مل ثيحو . كلذك اهنودغبل مهناو



 ديس 61“ دعس

 زير فا ىلع جوارتنو ىداغتن انذخأ هعوحر نيحو رطغمل دعب ريغ ثكمو انالخ ُ

 سلن نابشلا نم ةثالث انئأب سعأ تنكو . لبحرلا ةعاس تفزأ ىتح (ةطحملا)

 قالخأ لاا ءايضتلا كدلوأ نيد نانثلا رذنأو سالملا مفنأ ىدترتو (شورطلا)

 باكر انوأرام دنع اصوصخ اب ةقدجت اذلا ةهحمم مهراظنأ تناكن يذلا لامسالا

 سانلا رثاس نود راطقلا اذه ىف ىلوالا ةحردلا

 ةعاس فن انلصو .ىتفح انكم ةنانيادمللا ةمادقأب ننفرالا اعودس ؟يتفءاسو رازلشلا ١ ٠
 فضنو ةعساتلاةعاسلا راطق اهنم بكريل كب ركاب لزن انهو ةريغص (ةطخ) ىلافصنو
 . لانه ةمعج سأرتمل ارورمض تمت هدوحو ناكث دح «وقيحارسو» ىلا الفاق

 انتيحاصم هلاكنا مدخل ف سالاوانتقراقت لع حرللا تاراع نما ٠
 هتامارتحا عفرأ نأىف لاحرت نأب كلذ بمعأو انعم اهاضق ىتلانم لوطأ ةفاسم

 ثلاثب نيززعم اك ام دعب نيدرف كب نسعت ىبحاصو ترصف . انكرتو ىلاعلا بانل
 تانايثلا :ةراَسَع ةفراشنب دنع لستنو كنسانتن كام ةقارفاةقتنو نر

 ىلا «وقيجارس» نم ةسومملا ةعسطلا رظانمو لب اهلكش ناكىتلا عرازملا ةرضنو
 دحاو قسن ىلع (قيئوارط)

 قينوارط ةنيدم ظ
 . ذخآ نسح اهرظنمو ةوبر ىلع ةمماق ةلسج ةدلبف هذه «قيئوارطر» امأ

 فحت دهعلا ةعدق تاماككاب ةطوحتو ةعسنم تاحامسس ةرّوسم اهانيأر دعلو

 نيرطش اهرطشبف «ساب روف» ره اهقشدو راحمالا فونص نم فولالا اهب
 ريضنلا دهشملاو عيدسلا رظنملا اذه ىلع انرظن عقوام دنعو . نيمسق [همسعي و

 ادحاو امون.الو دلملا اذه ىف ىضغ نأ انتنكم ىف نكي مل ذا. فسأ ىأ انفسأ

 موب ماكملا عمتنمو ةالولا رقم تناكذا اههترانز ىلا اريثك لسمأ تنك أ عم
 تاّتساملا راكمثالا كلت طسو ىرث اكو ةملعلا ةلودلا لاعأ نم دالسلا كلت تناك

 بيرغلا نمو . نيلسملا نم اهناكبسس لج نأ ىلع هنم انلادتساام دجاسملا ةرثك نم

 ىهذا اهدفر. دءاعملا نيبنم اهتضخ ةموكما نأو ةيكلولاك ةريبك ةسنك كانهنأ



 نشب ال14 كم

 ' .٠ تااضمالا نم تاثملاب ةابذمىهو روطاربمالا ةمدقم لست ةضن رعىبع ىنعلطأ
 ىل مدل هاربال فرط هنسوملا دالب ىف ىدوجو نم ءارتشما خ3 برعأ مث 3

 نيب نأ مهتاعمجو مهتيدنأ ىف عاشب ناكذا ةيو.دخلا ةميخفلا ةريضحلا ةقرافع

 امهنس قئالعلا نأو امتاف افالخ ىودتلتا ىلاغلا تاتمحلاو مظعالا ناطلسلا ةلالح

 دئالو نم هكسفأ هللا رمل كلتو !!! روتفلاو رثوتلا نم نوصاخملا بحي الام ىلع

 راشنلا ّنأ نيإسملا ةعاج اومهومل رشلا ةرسسامسو نوقدئّرتملا اهم رّرغن ءوسلا

 ش دوك ميلا لامح اوقلعت الو ملل امو اوكسإل تح نمئارعأ نيكه
 .: !!! مالسالا

 000 تال اهناو هنمالا ةعانالا كلت فرعأ ل ىلأ قيذتمل اتادككأف
 امسال حاصلا ةروك انىف ظفمتسن ى مونلا ةفرغ ىلا انمهذو هملع انلس مث . ئشىف

 ىذلا لي وطلا رفسلا ةكرح نم امعت ناك ( ركان) ومسملا بانح نأ ملعن نحنو

 000 1 5لا نم اعرا اهنم بكر تاعاتس ريشع هتفاسم ق ئضف

 ئش لكن م هملا بحأ اذ ذا مونلا ناكف ةيرعلاف

 ىسأب ىلا وقيحارس نمرفسلا
 وه نآلا انملع بحاولا نأ ىلا ههبنأل كب نسحم ةفرغىلا تيهذ انصصأ الو

 انمزايام انسفنأب رشاشل رفسلا داعص نيح نأ لبق (ةطخملا) ىلا باهذأا ةرداسملا

 هعدوأل (كب ركان) هور ولا ثينثلا م مث . كلذريغو انعاتلل مدا نك وحن نم

 01 وياه وس نحاس نأهنن ىف ناك ذا هباسث' سيلب الغتسمم هتيفلأف

 (هودنال) برع انرجأتساو كب انس تذخأف هراظتنال ىنعسام تقولا ف رأ ل ىنأ الا

 . انعم امهعطصن نأ امهلع صرحلا نم انبأر (ناحرخ) ناتبمقح انعم ناكو

 . ! ريقاقعلا نم هبلا حاتحن ام رخآلا ىفو اندوقن امهدحأ ىو ال فيكو

 انتعتمأ نصش اغأدمم عرسأف ةقيقد نيرشعب راطقلا مامق لمق (ةطحما) انلصو

 . ارضاح انمزابام لك اندحوو رغسلا انمعأت دقو :فيراصملا ىنماملاط عجرو

 فطلأو سمألا هنمقن ا هسلمو همادنه ناكو (ةطحلا) ىلا نبى كياركاب نأ مث

 نيا دس اسي وم صح نع



 هس خ0 هيض

 نيناملالاو رئاكسلا كللدل ةدنفلا مهأ ىه انااأ نأب ندا ولا انريخأ كانهو نزاخلا

 اناكم ةيمهالا نم تغلب دق.(ةقيرباغلا) هذه نا عقاولاو . اعامتبا اهل نسانلا نيك[

 انلس نأ دعبو . تاعرتخملا ثدحاو تاركتمملا 0 اهنينكلو ىوغخل اهناو امظع

 انيستا علاهر ىدنملا ىلا يدعو كنتو هعينص نسح هل انركشو سئرلا ىلع

 هيدأو هفطلا . المج ءانث هيلع انننثأو اليزج ارك هان ارك «شنيو ةبرد وبسملا
 نأ الو همزرع ىدن نأ ذئنقو انكع لو ةدملا هذه انتدارا تحتو انتم ىف هدوحوو

 انعيدوتل ةطحما ىلا روضحلا فاكت نع هعنغ

 ىنكلو رفسلا رك اذت ذخأب ردامن نأ تنسسا ءاشغلا ماعط بلطن نأ لمقو

 نأ رفاسملا ىلع نأو امذقم ادنأ فرصتال ركاذتلا نأب باّوملا نم تريخأ
 راطقلا مامق ةعاس ةطحلا نم هسفنب اهذخأب

 كرركاي
 هعطأ نأ وهو هيرغتس لمد كب انسحم قيدص ْئحاؤأ نأ ىف تركف ىنا مث

 ىلع اد انعمس لك ألا ءانثأىف نك انو (راح ريغ امشح الفلف) ايقرش اماعط

 هئاقل ىلا تعراس ىذلا (ىيطوط) كب ركان ريزعلا قبيدص قراطلا اذاو بانلا

 -اغبط هن ىدهع نع هئس ريك دق ناكو همدقع لذحلاو هب رورسلا ةباغف كو

 ةمناث ةّرم انضعل اننأآر ذا انتدئفأ صاخ ىذلا حاولا ٌكهانو كب نسحم هتمدقو

 !!! راطقالا انتو رازملا طسو دهعلا لوطو ءاّعللا دعب ىلع

 انقالتال نأ نظلا لكن انظن د ام دعد نّستشلا هللا عم دقو

 مبصأ ىذا باشلا كلذ ىلع ريسغتلا نم أر ناب ئزافل قلع نأ ىننكع الو

 ضدرتلاو لقنتلاى لا اعاَّرَ تايشلا ناوفنعو ةثادحلا قزن هماغن ناك نأ دعب انبات

 دالو أل الثاعو ةرسأإل ار مبصأ دقو ادرف ناكستكلو

 مهللع اسئرو مهل امعز نوكمل هتلم ءانبأ هضتنا همادقاو هتلاسبل ارظنو

 هلوق ناكف دالملا كلث ىف مهءاعشو نيلسملا ةساعت ريسبلا ظفللاب ىل رهظأ دقو

 مناضر مدعو نيلسملا ءامتسا ىلع نهريملو . انرودص ضايقناو انردك ىف ايبس



 دل #4« هام

 ىلع . هرمع نم نيسهللا زها ايش هاننأر ىذلا سئرلا كاد ةفرغىف لوخدلاىلا

 رهمأ هنأ مهو ىتلا هتعانصي تاحمالاو هسفنب ءالمخلا نع.هنثي مل نسلا اذه نأ

 ىلا انسلحم نأ الإ ىلأو ميظعتلاو ةواغحلاب لح لا اذهانلقتسا دقلو .٠ اف ناسنا

 1ع ناكو اننيب ىرحم ثيدحلا ادهاواو اراكمس انم لكل مدقو ةضاخلاا هتلواط

 ناعتالا ىرصم رئاكس نم رخ ةنسوملا رئاكم نآرع معرف ٠ .رئاخسلاو ناحدلاب

 هعنصم !راقرنمم قرانا رابغ نم |ارغن نأب هاعدم ززعو ! ةعانصلا ةقدو

 ىذلا الو ناخدلا بار نم 0 ىلأو ٠ هناخد ىلع اونثأو هراكم اوحدتماو

 ناعذالا ىنعس مل هنآ ريغ اهصقتسمو رئاصسلا لمتسمو هشيدرو هبسط نيب
 رصم زرئاكم نأ ىرخأ ةهح نم ملعأ انأو املع توكسلا الو لب ىوعدلا كلتل

 ماعلا رئاكم دوحأ ىه ةيرصملا رئاكسلا تناك اذا هل تلغف ٠ ماعلا رئاكس رهشأ ىه

 نوك ىوعد امأ ؟ ةنسوملا رئاصس نم نسحأ لقالا ىلع نوكت الفأ اهربشأو

 اهلضفو اهتسح ضحم دمغت امنا مهتداهشف اهوحد تما رصم راح نم ةعاج

 انب هعفراو هلمكو ىلا ًاموأ هذخأم ثبدحلا ذخأ اذا ىتح .! اهتلضفأو اهتيئسحأال

 اب قلطناف الا ىلط هحولا شان لمكولا كلذ ناكو لمملا اذهفف انل الملد نوكل

 نم ثدي اوريمل هبودفعتا اواك ثنح قِرو وهو ناخدلا لحت اسأرام لوأو

 دراو وهو قن نْسْح عمفر رفصأ امهدحأف نيفنص ىلع ناخدلا ُكِلَذ ناكو . بطلا

 لوالا نم هنود رثك أ وهو ةرمسلا ديدش رخاآلاو كسرهلا دالب نم (نيفوكسره)
 اهدقن اواك أو قاروالا كلت ضَقن اومتأ مه اذا ىتح . ةئسوبلا دالب دراو اذهو

 ةشلاث ةفرغ ُكندت ءاروو . كاذب ةصاخللا ددعلاب مرفت ثيح ةمئاث ةعاق ىلا اهولج

 ديلا ناخدلا سدكي نهضعبف نيمسق ىلا معني نهو ءاسنلا نم اهتلمع لكو
 ريخالا اذهو رادقا قرولا ىف داتعملا ناخدلا نغفلن تانوخالاو عيفصلا نم تلعيف

 مهتماعو سانلا نم نيطسوتملا بارش

 رئاصسلا لم ءاسنلا تاعاج اهف لغتشت ةريبك ةقبط لوالا رودلا ىف تأرو

 يق ذو تالماعلا ككاو ةراهم نم ند دقو . ئْد صخ دق نهم لكو

 ةرابز ىلا اندصق انلوزن دنعو . اهفارطأو رئاعسلا ماخأ ناقتانم ىشهدأام



 تس 6# تس

 ىرتلا لالثحالا دهع نم ةعدقلا ةيوئسوملاو ةسكرتلا دونملاو مالعالا ضعن
 ةداعلا هاك ةموقرم تاداكو ةموسرم تارامع دونملا كلت ىلع ناكو ..دالنلا كات

 هنف' ءرصأل ةنسوبلا مافن نيطالشلا ءامدق نطعب نم ارم[ تمازنىلآ 4 كارلا
 دنعي ناكن او وهو ُكسمس قرو ىلع بوتكم نمالا اذهو نيناوعلا ضعد ىلع ريسلا
 .. ! لذش مو قلخم ل ديدح هنأ ىف كْسال هرطان نأ الا حراتلا دق دهعلا

 ةطقتسالا لمم

 ارورسم تنك ىذلا ةطسالا لمعمىلا اندصق فصتملا اذهل انترابز انمتأن أ انو

 .اثيح ىتابسح ىتفلاخ نكلو ىلزنمل أيس هنم ىرتشأ نأ ابساح هيلا انهجوت نم
 نال ةشحاف نامأو هظهان ميعب عابش طسبلا كلت نأ « شب ورد ر) وبسملا ىل لاق

 هبنم عد رملارثملا نوعبسي مهو فنصلا اذه راكتحاب اًيسفن تصخ ةموكحلا

 ةمنامت اهف رملا نمت زواصمت الو ريمزأ ىف اهلثم دوحو عم (ونسرولوف) نيسمح
8 !!! 

 ةياثعلا هدابز نم متانوه اما 0 ةمعلا ولغ نأ معرف لمملا سئر امأ

 نم هذوخأم لهملا كلذ ىف اهب نوغصد ىلا ناولالا نال فاوصالا نيولت ف

 ظوحم ةلمسولا هذهمو (نيليئالاك ) ةم همعانضلا ناولالا نم ىه تسلو همعمط 1

 فرغ عبرأ نم بكرخ لمح لا امأ ٠ نامزالا ىه ىلع اهتدج ناصنو : ناولالا بسب

 تال الاو ددعلا ةهح نم امأو . تايبرمصلا نم نيس وحن ّْنهنم ةدحاو لكىفو

 نيريتع كياو دق. يس ل 0 هل يف تاكو ع0
 0 000 سفانط نلختشم تاليا ٠

 ل . اع

 انفلسأ (مراعسالا نأ اندحو ابفام لك ىلع انغقوو لم ا تاعاق انرزام دعنو

 قي رباف انيغتقاو لمحلا كلذ انرداغف أس كلانه نم ىرتشن نأ انل نست لف ةطفا
 وبسملا رطضا اثلصوامدنعو قئاقد سهلا وكب هنع دعيت ىتلا (ثاخدلا) غستلا

 انبعدف لوخدلا ىف (ةقيربافلا) سئرانل نذأتسدل مهذبو انعدب نال «شتيورتب»



 حا املا ني

 تانملا نأ وحرأ تنك دقو اريثك مهمه كلذ ناك ذا ىتحامس تالبصفت ىلع
 هللا ترختساف هملا ىنضهتتسو. هيلع ىتثحيو لملا اذه ىلع ىّقفاو ودحلاا ىلاعلا

 ةركف ىلع تملغو لسكلا ءادر ىنفن نع تطمأو طسهتلا ساوسو تدرطو

 ومسللاب اذاو تبتكأ نا هللا انام تك ال تضهنو لمملاو ةمهلا ةركف  طببثتلا

 امامت داعمملا 6 ىاو ىذلا « سب وريد 0

 وفيحارس ةناحكثنأ

 ةراجلا تيس امم الضاف ناك ام ةرابزل انيضمو هدب هاصع انم لك ذخأف

 شنيورتب وبسمملا ةيرع تناكو ةبلهالا كسا تا زب أدين نأ انمزع ىفو
 اهانيكر ىتلا (انروتكسف) ةيرعلا نم رغصأ اهانيفلأ ثيحو انراطتنا ف (لسموكلا)

 5 اهترغ للاكأك هودي هب رع انوحأتساو كد نسكت 1 نضام انيأر ةص لوأ

 هلأ هيلع رهظن تنب مامأ هاضع ىذوملا تلأ ىتح ةناغكشنالا ىلا نيدصاق انرسو
 بابلا عرقو « شديورتب , وسما الوأ لْزْنَف ٠ داربالاو ةلعلا تاوذ ىنكسلا لزانم نم

 و ةناهكشنالا رود انأطخأ اننأ رهظف يعزم بلك نب الا عراقلا اذه بواحب مذ

 عراسو لزتملا ةحسف ىف هرظتنن نأ شتي ورتب وسملا انيلا بلط ذيدنعو اهباب صن

 اهآرف باوالا ةكفم وأ ةقلغم ةنانكشنالا تناكاذا ام قدس مسلا جورع ىلا

 ظاشنو ةمه لكب هانمحأ ىتح هملا دعصن نأ انم ىلط امو ةحوتفم انظح نسحل

 لسثامتو اروص 770 :رب هلخدم ىفو ةيناثلا ةقطلاف يملا اذاو ادعس

 ىلع لدت ةقاطن اهنم ةدحاو لك ىلعو ةفاتخم سالم اهوبسلأ دقو عمشلا نم

 تادسلا ةيدبأ ىه امنا رثك أ انراظنأ تفلأ ىدلاو ..سوبللا نم املعام حيرات

 كلذ نم نسر ىلع نعي ةبجرفلا سبل عم نك ذا (راطصم) ناكس تابلسملا
 هحولا لكل ةرئاس عقارب نههوحو ىلعو تابهارلا راعش هبسشدام دوسالا عب

 الصأ اهلي اع !ميعلا ىربال بيحب

 77 ضرعمىف اضورعم ناك اهنسحأو راجشمالاب صتخملا ءزملا ىلا انهحو مث م

 جاحزلا نم قيدانص ىف اننأر من مم” اتاكد دوعنلا صنلا ءزملل انيهد مث نمو

 اسيل ني سدس سلا ا ب رش 7 دمعي 5

 05300 "1 ند ا راع اور ناو فاص جيا تع دون ةعو اا ا يم ع باو

5" 0 



 ديم 1119 تدع

 لعن امف قذحلاو ةراهملا نم أش لحرلا اذهل رهظن نأ اندرأ ىحاصو ىفا مث

 منو ىددعلا رسكن م هب رهتشاام ىلا دمع دّقف كب نسحم امأ . لببقلا اذه نم
 ةحافت عطق ىف هتيرتشا :ىذلا جالس تبّرج دف انااا مضلا ةباغ هلعفف

 نم نيناكف ىتفاح ىلع اهفارطأ ةمماق ناصغأ ىشو ربرملا نم ليدنع ةغفلم

 للهتو لصح امي قدصبال داكو لمعلا اذه نم لحرلا شهدف . ءوهقلا نيحانف
 امه قذاحلا لمعلا اذهب نيمئاَعلا نأ ىأر ذا ذخأم لك باحعالا هنم ذخأو ههحو
 : !!! هتلمو هيد ءانبأ نم

 نأب هل انكصنف اهنم هملع انَعْفْسَأ ماروأو تاخافتناب اناصم لحرلا اذه ناكو
 ءادلا اذه نم هصالخ اهئارو نم نوكب امير (ةيلمع) لامعأب عرمسو هئادإ بطتسي

 تقو هنأ وهو ةباصالا كت بس انل نيس ذخأف . ةلهسس ةنسهل هيلع اهناو لاضعلا .

 ءام عومي نم لاخلا كلت ىلعوهو برمو اقرع موب ىف ببصتي ناكب رمدلا برح
 «انمق» ءامط أ ىلع هسفن ضرع دقو ءاوعشلاةداصالاٌكاَنبب بنصأف جيولثم هنأك ادران

 نأ ذا توملا ىلا ىضفأ امر ارطخ (ةسلمملا) ىف نأب هوريخأو هءاد اوصخت نيذلا .

 . ءاودلا ةجرر نم طنقو ءادلل لستسا كلذإو ٠ خلاب الصتم اقرع ةطقنلا كلت ىف

 نال اًساب «وك امنزو ريهشلا روتكذلا دوحو مدعل امظع افنأ انفشأ ددحتس

 ةمانلا ةريخلاو ةكحلا نم همتوأ امع اعيقد اثحن ضرملا اذه ثححي نأ هناكما ىف

 حالع ريخ ىلا هدشرو و هتلاح ىلع فب امثر

 نأ تلعام دنعو ءادغلا انملط مث . امنئم اركاش يرخو انتريظح لحرلا زواك

 ادحاو اماعط نأ ادك أتم (شالوح) انونؤي نأ مهلا تبلط ىرخحم قدنفلا ىهاط
 اهنع تدن ىلا ةريثكلا فامصتلا كلت نمريخ قوذلا هل حاتربو سفنلا هن ذتلت

 لسراسأ نأ تيأر ماعطلا نم انتباغ انذخأام دعبو . ةملاخلا مانالا ىف انعامط

 نب تددرتو ىلوالا ىراكفأ ضراعت سحاوه ىل تضرع نكلو ىلحر هناك ىف

 روهأل ضرعتأ نأ اهنم مزاب ىتلا ُهاَمَلا ءارو نم ىل ةدئاق ىأو بنتك أ نأ

 مث نمو . ماملالا مامت اه ملأ ال ةغلب تك أ نأ ىسفن فاك أ ىنأ ىلع !!! ةسابس
 فاقدصأ فقوأ نأ ىلع اًمح ناكو كسمأ وأ نيدقانلا نسلال اضرغ ىلع نوكي
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 ريو الغتشم ذئتقو تنكو «شنب وب» وبسم ا رضح ةهنه دعبو ٠ ةببرعلا
 امفركفأ تذخأو هلا ىنع رذتعمل هتلباقع كب انسعم تفلكف تااطملا ضعد

 زيحالغلا ةعنص نم نولم بروحو ءاذجو مازس وحن نم ةلدبلا كال هرئارمش مزلي
 نم متر هنطأال ىذلا ناجرلا ناسك ةررومألملا هك طبنأ نأ تسأرو كلانه

 ةلدسلا ءارش ىتنعمل لكي دلبألا ب عنعك ىودح الب َةَمْنْعلا هذه
 1 رومالا بحأو ىدنع ءامشالا مآ نب اهنا ذإ اهئارش نم رثكأب .اتاددأ

 نم ةببرق اهننأ انفلسأ ىلا (ناكدلا) كلت نم اهرتشدل ةيناث ناجيرتلاب تلسرأف
 كلذ نكي لو ةقشعلا ةحلسالا نم ةلج- هعمو (ناكدلا) بحاص هتسصو داعف قدنفلا

 ىلا هتاعسم نامثأ نع اغأ دم هلأسف ىصسم هنأ انئظف شورطلا سالب رخملا

 هتيأر امل ١ كلو اهنامنأ نم اوضفح نأ ءاحر اهف هنينؤاتس اوذخأو اهرمضحأ

 هيلع اوددشبال نأ دوأ تنك هب ةجرملا ىدتسد ناكأامت هتعاضن ةلقو لحررلا لاح نم
 !!! سم هنا لافام دنع اريثك انشهدف هند نع اغأ دمع هلأس مث . ديدشتلا كلذ
 نالاقف ؟ نيلسملا ةداعىلع شورطلاس لت كارثال اذالف السم تنكاذا هلانلقف

 (لولغترالا) ةطروأ ىف مزالمنآلاوهىذلا ىنأىلا هادهأ هسبال انأىذلا (ٌكءلكلا)
 امل نكلو 5 هتعاضل نم أش نيشان أ تورأ هعافتتاو كيفرأ ينك فثدخو

 "00 دلو له هتلأس اهبانل ةحاخن الو ةريمك انبلا اهببءاس ىلا ةيطسالا:كناك
 نافريغص (ناَعَي) هيدا تاوكملا نم ادحاو نأ لعأ ىنكلو ال لاف ؟ ةريغص ةماسأ
 قفاو ىذلا حالسلا كلذ هعمو ءاح نا ثيلام مث . كاذ ىلا هانبحأف هب كتنتأ تس

 تاج عارتخإلا عدت ةعانصلا قيقد . دملا ىضام ناك ذا ىتمغر قداظو ىذرغ

 ةَعْعص تدسكو ةنم ةريخذ كبع ترثع ىنأب انقوم الاح هئم هعاششا ىلع تممص

 هملع انددشول انئا لع. [ي0ا8 اهفار اهذخأف تاهمنح ةعدرأ هنمفف وألا هحئار

 ءارمثو انزاغلب (اناكمم) هسفنل انقاراتنالا دقق علل نلضع امأو كلذ نم لقأب عنقل أش

 انتم ناك هنأ الا رهاظلا ىف اور نه نكي مل ناو وشهو ٠ ةدودعم مهأرد سكن نمد

 الر كافر ونتا ىتع ىثنا انتشام هانبول اذا ىتح هنتم ابل هرارغ امضام هدنرف

 ناك م امقّتسم افعثم داع هانتلفا نك

 07 1 ا ا



 دي د75 تقي 7 ا هيع ني ا طيس

 ما و0007

 ىنبمشأ ناك امو . ضامنالا هذا ىاتلتم قذت ملو داهسلا ىتليازن ل كلذ لحأ نمو
 لوقي مح قرالا ليعافأو قملازخو هسال ىشني ع .ضأ ىذلا ىلارعالا ىتفلا كلذ

 نانعلا هفلأتال مونلاف نامل ىقرا انيأان

 عفرأو نطاوملا لدا كاتؤأو ةنضنل طاتغنا انني ىثم عنص نأ ىسع اذامو

 هترخأ دي زال ةنسونلا دالب ف ةمق نهالغأو اردق نهالعأ ناك اذا قدانفلا

 ليزن لكن ع ةغينم ءاربكلا لزانم نوكت ىتح ناسنا هحو ىف اداب قلعت الو
 ةيرشلا ةحامحلا ىضقال حاصلا ةروك انف تق:مث : ! لسق لكل ىه اك ةحونمتال

 امر ىتلا ةهيركلا ةحمارلا ديدش هناف ءايضلا لملق هنوك نع الضف لحلا ناكو

 ادساف ناكلحا (نوقيسإ) نأ ةلب نيطلا دازاممو قانتخالا ىلا اهتهارك طرف ىضفأ

 قرولا اولعّتسس نأام لدن اولعح دقو . ىذألا كلذ نم د عفد هب عطتسأ ملف

 رومأ هللارمعل كلتو ! ةعدقلا تانالعالا اواعّتسن نأ كلذ لثم ىف هلاعتسا داّتعملا

 تدؤوعت دق رافسالا ةرثك بس تنك امل نكلو . اهدلع دّوعتي مل نمل اهم ةقاطال
 اهلع توكسلاو ريصلا الا. ىنعس مل ةنسرغلا ءاْسالا هذه لثم ىلع دّوعتلا ضعد

 نم تحشو روطألا ماعظ:تنوانت سوح ةفاكطنلا ثم ةدايسزاباس ٠٠٠
 بحاص ىفمئارتسالا ىتلباق قيرطلا ىف انأ امفو . كب نسحم ةفرغ ىلا ىتفرغ

 نأب هملا ترمشأف اهراضحاب اندعو "ناك ىثلا (ةادنلا) هعمو هركذ ففنآلا تونا
 هلسبس ىلا فرصناو اهكرب ان . ىنتَعْفاو ىه اذا اهعاشاب هتدعوو ىفرغىف اهعدب
 لحروهامتا (ةلدبلا) هذه عئاص نأب ىنمهفأ ىذلا (ناجرتلانيسحإ رضح ىتح

 نْمْلا فصنب ةرمشانم هنم اهرتشد نأ هناكما ىف هناو ةهدللا كلت ناكس نم سم
 ىفو هتعاض» ىدوبللا ىلا درب نأب اغأ ادم سمآ نأ الا رأ لف ىدوبلا هلط ىذلا

 نم اهدادرتساب هبلا زعومل ملسملا (ةلدنلا) بحاص ىلا نيسح بهذ هسقن تقولا

 ثحاص ءاح ىتح ةعاس ضمت ل مث . اسأر هنم اهيرتشب نأو لئاخلا ىدوبلا كلذ

 تابنح ةعس اه ىف هتدقناف ناكنُم ىأب اهعببل دعتسم هنأ اننبم اهب (ةلدبلا)

 ةرمثاعلا ةعاسلا ىف اهتداعاو اههلصتن دعو ىتلا اب ومع رهظتسل همامأ اهتسبلو



 يع 400 د

 لبقأ دق لمالا ناكو تلزنف ىعاَمَر ضةنتل الو ىتمزع ىنتنتل نكت مل ةوصنلا كلت
 نأ تدحوو ةريبك (لورتب) ةممل توناملا بر دقوأف كلاملا هناملح ملا سبلأو

 ناكاذا هتلأس ذئنمحو . سراب ضرعمىف لبق نم اهتبأر دق تاضورعملا كاترك أ

 ةثام ىواست (ةلدس) هاصوأس انلا نم ادحاو نأب ىاحأف # ةليج سالم هيدا دوب

 لغم ءارش نأو إ ةنيمم ةصرف اهنا هلوعب هتعاض حور ذخأو (وسرولوف) ناسجنو

 الا مويلا اذه ءاسم اهراضحا هتنكمىف نأ ىل رهظأو ! ةحار ةّمْفص (ةلدملا) هذه
 («شتيوراب » ويسملا توعد لان»و قدنغلا ىلا اسنننا 5 , هدعو دعب فد مل هنأ

 ىف اثبلا بوؤي نأ ةمن ىلع انعدو كلذ دعدو . تالا نب البطوف لوانس نأب

 دعت تعربثو (ضراب) ىلا هن لسرأ ااطخ بتك- أل ىفرغ ىلا :تضهن تضمن مث . دغلامو

 وددقلا ىلاعلا بانل اهنم ةذئست لوأ مدقأ نأ ىلع اممم ىتلحر ريطستفف كلذ

 010 هللا نم للملا ىتكردأ كاذنصنو : ةنماثلاةعانبلا تسابق ل سرت[ تلزامو
 ءاسنلا نم قدنفلا مدخ تأ 0 همداخلا وعدال هقد سرحلا 006 فال شلا

 اذاو ةدحاو ةيمه سرجلا قدي ةمداخ ءاعدتسا دمرأ اذا هنا قدنغلا كلذ ىف ةداعلاو

 نيب ةدناكوللا هذه فيض نأ ئراقلا نمشهوتب الو ٠ نيس قدد تاوبلا ءادن ديرأ

 ءئانامتثلا درك . بش لاعس نيب هنأ لعمل لب . ماَرآلا دوخلااو دك ىراوملا

 تادحلا رمع ىلع نيبرأ وأ سأبلا نس ىف نه

 قدانف نأ تاكل ماعطلا وهم ةدواعم هركف ”ىدل قرت مو ءاشعلا تقو ءاح

 (9انطلا) نم ىش انني سل فرغلا نم لملق ددع ىلع الا ىوتح ال ةلغينلا

 اهيف لكألا ىلا تابسالا هذه انترطضا ىتلا مونلا ةفرغ ىلا ماعطلا راضحاب انرمأ

 اذهلثم ىلع ىردت مدعل اليوط ربصأل ىنأ ريغ ىتلحر دياكىلا تدع كلذ دعنو

 احامحم تناك فاو اصوصخ ىريرس ىلع ععططأ نأ نم نسحأ دحأ ملو لملا

 اننهسحلا ' لو دك دصتو عنك لع ف هانيضمأ ليوط مون بقع ةحارلا ىلا

 عم نكلو عوملا درعت مانأن أو اهلا شرحا ناك امه: ةحاز انآ تعسططا انأ

 ىوثمل مهمركأو مهفوبض ل م ءمهافحا ناك امو هناكس الفاح ريرسلا ناك فسالا

 مهانإ رواسي نيفْعُش مهدنع ىفاضد نيفلك اوناك مهنأ تبسح دعلف . مهناربح
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 امكاشأرو مهمتارح توافتو مهتاحرد فالتخا ىلع طابضلاو ةموكملا ىدضسما

 اوزردل مهانا مهريقوتو مهئاريكل ءالؤه راغص مارتحا تاهملا لكىف ةداع ىرب

 تاديسلا ةمعج هتماقأ ايريخ الاغتحا لانه انيأر مث . مهاضر اولانو مهتباعر

 نط الو ةكلملا ةيئانب نيضراعملا بزح اهممس ىتلا (ىلك) هسيتنوكلا اسانباو ةيلست
 اهفرصم صخس لافتحالا اذه رهاظم نم عم ىتلا لاومالا كلت نأ الا
 تاهذلا احوئح ىسفت نم دحأل تنك امو . نيكملوثاكلا نم نيسثاملا ءارقفلاب

 تقولا نم قام فاؤرو ىضمأ تحرو هندهاشم نع تب رضاف لغحملا كاذ ىلا

 (امني ريك رخ او (اننمط ) اهضعب اندحو اهملع انفرمأ امج ىتلا تاماجلا ةزابز ىف

 كلذ لدكتور اهرقاف ىلا سنن تبانؤلا ةحئار هذه ىف دحن مل اننكلو

 . ناواح ىف تاماجلا هامم تغلبام اهتدوخ ىف غلبت مل تاماجلا كلت هانم نأ كعأ

 دارحتس نيس هيرارح هحرد تناك ءام عوض قفدَس تاماملا ةعيدح طسو ىو

 اهنم تيرمش ثمح مهذيلقت ىلا تدمعف اهب رمش ىلع نوتفاهتي سانلا انبأر كلانهو

 ىلا انيهتنانيحو .... امعط اهل زيمأ مل اهترارح نم. سحأ ثنك امد وس ااا

 اهطسو ىف تع اندهاشو هندفأ ةثالث اهتحاسم غلبت ةريبك ةعيدح اننأر ىحاوضلا .

 . ةقيدحلا كرف ةهاركلا ف ةباغاممتحتار تناك ايريغصن ان دهم انوصسم (اصغق)

 داوس نأ اهتلسرأ ةرطن لوأل تفرع هركذ انغلسأ ىذلا لافتحالادهعم اندنادام دنعو

 « شوران » وسلا قيدص بخ ديوب ام كلدو همعسرلا فئاطؤولا بايرأ نم نيلفتحا
 موو

 هنأ هرهاظ ىظعي اهل اهتم دنب قياهتعار انلبلا انج تادزإل قال اي ذاو

 ( ىنال الوأ كلذك هنطان ناك ن ا هللا ملعبو مهتبه هاؤرو نيرفاسملا ةحارل دعتسم

 ىلا عوجرلا انعمزاو ةيرعلا انلإَةَّمسا 1 اقم تقول الود. قلقا

 ىذلا قدنفلا نم اشرتقا اذا ىتح اهوُدَع ودعت لسملا تذخأف «وقيحارش»
 ه5 وم

 لوزتلا تممهام دنعو ةلمج ةيقرش عئاضن هبف ريغص لع انرمدب هن لوزن نك

 «شسيؤرتب » ومسملا قب دص ىلح هل م عاسشاو ضورعلا هذه ىلع عرقا

 رك ام ىدوملحر همحاص 4 الئاق لحما اذهنم ئثىف مواسأ الو لزنأ ال نأب

 نأ ريغ ٠ هظهاب ناش الا هعئاض ١ مهعبشت الو هلتخو هتلصح نيراشلا دوعن راسب :

(0 



 تكل 6 نيج

 مو عنصلا ةنقتم عمطلا ةامج دنرفلا ةلوقصم .دحلا ةمضام فاسأ ةعبرأو

 الكش لجأ وه امرخ آ لم ىف دجأ نا ةنظم الا اهنم د عابتبا نع فدضآ

 اعنص نّمتأو

 اشهةنددم

 ةرايز ىف بغرن اكاذا امع شتي ورتب وسما انلأس انهو قدنفلا ىلا انعجر من

 اهفيراصم ىلع ابتنبو ةموكحلا اب تنع ىتلا تاماجلا نطوم ىهو (اشده)
 همرتحأو هلأ تنكىذلا ةغبانلا لجرلا كلذ (ّىَلت) تنوكلا ماسلا نأ

 تثدح ىتلا تاحالصالاو قفارملا عمج نأ نم هلا ىزعبام سس .اريشك

 هتيانعي ةظوفلم هتمهم ةلومشم تناكو هدهع ىلع ترج امنا ةنسوبلا دالب ىف

 ريمضلا حاتم ريغ تنك دلو . هتوخا ىتبو هش ربك أ لمق نم فرعأ تنكو

 اوناك نيب رصلا ةارسو نيملسملا ىلاهالا نأ اهبف تطال ثمح ( وقيحارس) ىف

 شنب ورتب وسملا قيدص ىنريخأو . انزو مهل نومقي الو ةموكملا لاحرب نولفمح ال

 اهنا نورب ذا مهتموكح نم رودصلا اوحرحتم نسرصلا كئلوأو نيملسملا نأب

 نأ نومورب نولملاو كلذإو ٌةوسقلاو ةدشلاب مهلماعتو مهنب ةطلسلا ءىست

 . ةيبرصلا ةموكحلا مهسوسن نأ ىلا نومرب نويبرصلاو لارالا ءاول تحت اومضني

 رصقؤ ةنسوبلا دالب ىف ةموكحلا ناطلس رصح نم تان كلذ نأ الا نطأ امو

 كثلوأ رافن ىف ديرب امل ةسنكلا بصعت ناو ةكلمملا ءازجأ عبج ىلع اهبسقتو
 ىنيدلا اهبصعتو اهلاعف نم غلب دق ذا مهتموكح ىلع مهمضغ نم ريشيو ىلاهالا

 نيلسلا تانب نم هءرفظت نم بنتو لب اهيدبأ تحت عقب نم وعدن نأ
 هذه لالخ ىف هللا ءاش نا ركذأسو اههذع فهذقملاو اهنيد قانتعال نيبب رصلاو

 نم موبلا اذه ىف اندحو مث . ةسنكلا كلت ىلع تاظخالملا نم نرضح ام ةل>رلا

 ةفاسملا انغطقد شتي ورتب وبسملا ةملط انيملف (اشيه) ةرايزل انمفكي ام تقولا ةعس

 نم نيريثكلا نوم راطق لوصو انلوصو فاو دقو هّقمقد نيثالثلا ءاهز ىف اهلا



 الا ل

 راح رثكأو (ىليلخلا ناخإ ىف انه وهام ءارسشلاو عسبلاو ءاطعلاو دخألا ةكرح

 نامثأب (انيف) نم مهعئاض» نو.لتح نيذلا نيلمئارسالا ةعامج نم (رازبلا) اذه
 براوجو ناولألا ةدضاولا ةغمصلا ةلمجلا ةْشقألا نم عئاضبلا كلت بغأو ةدهز
 ميظع ءامشالا كلت ىلع لانه نيحالفلا لاسقاو . لاكشاو برمضأ ىلع ليدانمو

 ةشاشنلا ٠ ند مهتتادزل نورهامل دوهلا راحلا كلوأ نأو ه رثك اهل مهعاشاو

 عوطو مهتمدخ ىف مهنأو ةمواسملا ىف ةللاسملاو لولا ىف ةفطالملاو الا ةقالطو

 نيرتشملا قارعا ىف مسمملع لانفالا حورب بديو امال فنا مسنهتراكا

 مسم ىونسو لجرل تيناوحلا كلت نيب رم م مهأو (مس كلا رجاتلا لعفي كلذكو)
 ندا روهظ لبق سانلا نيب ةعئاش ةلوادتم تناك ىتلا ضورعلا ضعن عست وشو

 همشد امو بصقملاب ةزّرطملا طوفلاو ةشسكرزملا تازيبارتلا ةيطغأ لثم ثيدحلا

 ىلا ءاسمشالا هذه لثم 6 : متيم نم سانلا نيب بصل 1 فنسالا عم هاو كلذ

 نع فىشدو اهتحيبس ىلع منت ْن الإ لازتال ابنوك عم نان آلا للسق نم تفشل

 دهعلا ةثيدحلا تاحوسنملا هذه طسو اهئاورو اهنسح

 دوقنلا نم ىلم اقدام: كاغن ىئخأو :ئتسسادنسس ناونؤما قتلك 0١
 هده. دلخ فقر نيكل هنورت :تملعت امهم رفانسل كاذا لثمن ام اريثكو -

 دقو . اهدوحو مدعل اهلا دعب اهف هقتس ةمغرلا نأب ىلعل ريثكلا ردقلا ءاعشإلا ؛

 هده نولغتشد نيذلا مه نيس زصلا ةباقشو نيلللا تالئاه وأ ىلا ين

 اهب ءانتعالا ئنسح ىلع هنم لدتسام ىلا ناّمتالا نم تغلب ىتلا ةقمقدلا ءامشالا
 تانضالا هته قلق نم انذنغ:ىزر ان راكبا نا 5و ىهو

 اهداقتنا نم انتنووم اندغل ىح لكورعلا كلت ىلع ب رشات كلذك انلز امو

 كلت نيب هاشم ىعسل نال ةقزألا قم - بيسلا انررطضا دقو قوسلا كلذ انحراف

 هن رعلاب اننسرأ م م نمو ٠ . نكاارلا هلردنالام قيفانملا لردي دق هنأ ىلع نك امالا

 عسل ل ائفداص ذا امّسم اني رط ىف وراس .-6 امفو . قد فلا نمل

 مل! لو ةيدوزانرالا نيك اكسلا نم ئث ىلع هبف رثعن انلعل هملا اندصقف ةحسالا
 (تاناحتي) سجنو ةضفلا اهضياقم شقن ىف عانصلا غلاب تاسّدسم ىنامث الا دحن



 ند 0 يا

 ةياعر انسوؤر نع انسار 1 نقي اها 51 ىتح عنصلا هنعنملا لكتسلا ةلمجلا

 00117 لم الع ةفلكى أو قلذلا ةلاكحوو شو هنت سانسال
 سانلارهامح ةّماغ ةسنكلا اندحو دّقلو ! . هئناحل ةماركو ائمحاصل ةطمغ همفو

 ىتلا دحالا مول سالم اعج نوسلب ءاسنو لاحر ني نحالفلا نم مهلحو

 ىلع ىدارف نودراوتب اواكو . اهمادنه قتتو اهماظن قسسنتي ةداع نونتعد
 .رخ الاوت دجاولا اه رع بعلاو اهايسعت نوواشيو مهدنع ةسدقملا لمثاملاو موسرلا

 ىسىتح انسالمو ان مولا هدرا انريمو ةفكقا د اني رصامو
 غئاس ريغ كلذ لثم نأ ىلع . قب رطلا مهند 00 دحنا رابغ ىس انمامأ

 نيملسملا دياعم 2

 وفيجارس قاوسأ ظ
 .تعشنو اهدهاشم ىف انراظنأ تمعشتو .اهفارطأ ىف تالوح انلح اذا ىتح

 هانفلأ ىذلا (رازن) نيدصاق انجرخ اهفام لك ىلع انفقوو اهرظانم نم اننومع

 هانلخدرمدم ىف ىليلخلا ناي هش وهو ةم-هملا قاوسالا غل غلس مل اطمنس

 ضعبو محلا اهبف عا ىتلا تنناوحلا الا هيبناج ىلع نكي ملو دتمم برسم اذاو
 هنادزم ةئيهلا ةفرخ مو لكشلا ةطسسب نيبام (كيراش) مّدآْلا رجلا ةيذحالا
 نيحانفو ىفاوصلاو ةيساحنلا ةبنآلا لمغشتلر خآ برسم هبناح ىفو . ميدالا

 انرطن تفاتسام تاعونصملا كلت نيب نكي ملو كلذ همشأ امو نوعصلاو َهوهَقلا
 اندحوو . مهسوفن ةيعامط مدعو راعتلا ةداوهو نامثالا ةداهز الا انتمغر بلحتسو

 هل ناسمتسالاو هب ةيانعلا اب بهذت الام ةزّرطملا رثارحلاو تاحوسنملا نم اذه

 ها انرورسو انباع ةباغ لامس و انقورب ناكى ذلاو المصفت ْىراقلل هاصفن نأ
 انهد لانه نمو (ناطلسلا سعل] ةمك رثلا هغللاب توباح لك همصأت ىلع بوتكم

 كإَتل لارثالا لالتحا لبق ةدوحوم تناك ىتلا ةعدقلا ةسينانوملا ةسئكلا ىلا

 اضيأ ةبمبش ىهو ءارسشلاو عسلاب ةله آرحاتملا ةيفاخ افوس مونلا تضصأو دالملا

 ها هءارث غلبم غلمتلو هانغ ىلا لصت م اهنأ ريغ (ىلبلخلا نا



 كالا

 نم ةهرب تع انفقو ام دعيو . ةطمس ةلبق اهردص ىف ةالصم لانه اسأرو

 ةدناسالا دحال ةفرغ ىلع انرظت عقوام لوأو ةيناثلا ةعمطلا ىلا اندعبص نمزلا

 امنح رورسلا ىتلخادف لوالا لصفلا ىلع انفطع مث ةذمالتلا ضعبل ىرخأو

 تاناهنلا اندصق مث انمح كاذك انفقوف "ىل ارعسرد اهملع اروطسم (ةتضفلا) تبأر

 هطئارشل ةلفاكم امحتسالا تايرورمضل ةمفاكه امج .ةعساو اهنأ نظن ام ىتلا ةذمالتلا

 شعو قتجحألا ردص نم ىتبضأ  نينثا ىلع ديزتال اهنوكن ع الضف  اهاندجوف
 ضرغلا كلذ نم ْئّدب ىنت اهسحأ ال تامفنح سخن الا اهبف سلو ! . دودكملا

 ةعساو اهانمفلأف مهرضعتو مهادتنم ىه ىتلا ةذتاسالا ةفرغ ىلا انهصقو اهانملفن

 ةغللاب ايتارامك ة ةموسرل -(طرغ) ثالث وهو هنم انمعام اهف انأر انأ ريغ لس

 جيذوغ) م ارغورملا انل مدق هذهىفو ةسردملا رظان ةرخ ىلا انلخد امنموإ .٠ ةيئاملالا

 ةعيرشلاو  ماكحالا ةلجتو ب ةيبرعلا ةغللا  نوسردي مهاذاف (سوردلا

 اطافلأ اهاندحو فسألا عم اكو  حييراتلاو  ةيونسوملا ةغللاو  ةيمالسالا

 ىلا لبمأ تنك ثدحو . تالولذملا نم اهل ظحال ٌلاودو ىفاعملا نم اهل بيصنال

 اهتوسرادتبب ىتلا مولعلا نع ىنامواعم نم اريثكأسش ىتلحر ناس ىلا مضأ نأ

 تنك ىلا ةسردملا ةناختك ىلع ىعالطأ كلذ ىلع ناوعم ربك أ 0 ,ارف لانه

 طوطخلا ةعدقلا فحاصملا نم ريثكلا ددعلا اه.واطم ىف جردأ دق هنأ نظأ
 بدألاو خمرراتلا داوم نم اندالبىف نكت ل ىتلارافسالاو نونفلا ةعونتملا ىتكلاو

 نأ تيأر ! تيأر اذام نكلو كلا مولعو ىتالسالا هقفلاو قالخالا مولعو
 نم اهلك ان نيسحنو نيتئام نم رثكأ اهحناوج نيب مضتال ةسردملا ةبتكم
 مارغوربلا ىف ةروطسمملا ذاوملا كلت ىدؤت تناك ناو ىهو. ةثيدحلا تاهلؤملا

 مهقمتو مولعلا ف مهرصتو مهكرادم ةيمثب فاكر غ ةيحالو ىهف ةطبسي ةيصطس
 ىولطملا ردّقلاب ثحامملا ىف

 ةيبرصلا ةيهجلا
 ىلا انهذ اهنمو اهلآو ةسردملا انعدو نمزلا نم اثح كاانهاننضمأ امو

 (ةيوبلا) عاونأب ةنيرنم شوقنلا ةعبدب احاولأ اهب اندجوف ةمدقلا ةيبرصلا ةسينكلا



 هنن 4 ديح

 ةدعملا فاغحلا انسبلأ ىذلا لحرلا انْرَجَأ هملغ حي رفتلا نم انبرأم انذخأ اذا. ىتح

  (ششخلاب) هانوبحو ةرهاطلا دهاعملا هذه لثم نورورب نيذلا نيحتاسلا

 ةعن رشلا ةسردم

 نيفلك اكد علو (ةعدرشلا ةس ردع) هنومس ىذلا دهعملا كاذ ىلا نيدصاف انمكرو

 ءان نآمللا هش ةغشب بارسكمانيأر هانلصو نحن اذا ىتح هترانزب نيْفْعُس هن

 : ماكحإو ءانملا اذه ةنفارغووفب رصبب ناكن مو .٠ امش هدحن مل هءاح اذا ىت

 مشو ءاملا ىلا هسمدقب قل قماس ماس مسار سار هنأ يف كشيال هريوصأ

 ىدسعملا بكعامس نا هللاب الا ِهوق الو نيس اننأر نكلو ةنلا لعدم

 "ا لئيم اذه نوكم نأ نم ىتسأ ةعدرشلا ةسردمو . هارت نأ نمريخ

 اهريسخم
 الوفصم اعصان ةشالا ضعن ىلع نوكي دقو ريملاب شوقرم رادحلا اذاو انو

 لإ انا نات نما ءلغ دخت لو 'عوضتلا الو لفصلا ىذب سل انه هنكلو
 مل اننا ىلع جب راخلا نم هرظنم اذدهو نوللا ةحنافلا (ةيوملا) نم ةفيفخ ةقبط

 مق ىلع هعم فسأن ال ام هنتطان نسح نم دحن نأ نم سأمن لو هب سن

 ] - هناونع نم أرقي تالا ناكن او  هرهاط

 001١ اننلا ند وحسن لحجر هصغف ناحل (ينيح) بانلا ىذ
 ىلع ةأكوتم ةسقأ ىلع اًمناق اهشرع انمفلأف ةسردملا ةحاس انلخدف امنا ىضتو

 ةدعم سبانأ ةذع اهف ةمقسف اهطسو ىفو رصم ىف دحاسملا لكش ىلع دمع .

 يال ! اوءاش مه اذا ةذمالتلا ءوضول
 كلو ةسحر ةعساو اهنأك ىفارغوتوفلا مسرلا ىف ةروصقملا اسأر ادعو

 ةسجنعف الوط راتمأ تلق نمر كأ ةقضملا ىلع اهتحاسم غلتتال اهانمفلأ نععللانو

 ةكفأف اهماكأ ححفو اهناصغأ فارغووفلا قروأ ىتلا ةقيدحلا كلت امأ ! . اضرع

 5 لبا ٌرعالو علط الو رهز الو ملط كانه سل نا ملعب هللاو ماسرلا لق اهب ررغ

 !!! ميسنلا ئرج اذا دمعو ءاكنلا تبه اذا لمع دحاو نصغ الو



 دنس 350+ هع

 ىتلا نطاوملا ءامسأ ابييف ةدبلا ةقاطبلا كلت ىلع هتءاطأ دقو .لوزتلا انعمزأ 1

 (ناجبتتلا) كلذ انعم ذخأن نأب هبانج ىل مصن كلذ دنعو . اهترابز تريخت

 ةفدلا دهاشن

 هاشنت ىهو قدنفلا بان مامأ انراظتنا ىف شتيورتب وسملا ةبرع اذاو انلزن .

 تذخأام ذخأت لو نسهلا نم اهغلبم غلبت مل تناك ناو انيق تابرع هبشلا ضعد

 لومخلا نم ناداوج اهدوقي . نيليوط نبراس وذ اهقئاسو ءاورلاو فرخنرلا نم كلت ٠
 ةيرعلاو . قانعألا ىلع شوفنمرخآلا فصنلاو اهفارعأ فصن هذوذحم ةيرهلا

 نع هرغصب زواحت هنأ ريغ ىتامأ ريغص ”ىسركت اذ ىهو (ابروتكف) ذا

 قيكللا 06 ا لواق- تاررعلا رئاس ىف دوهعملا

 ه..عراس كب انسحم نأ ريغ ببحراا هب رسعلا ردصزم انساجم ىحاصو ذخنال

 سشورتب وسملا همحاص نود ىسركلا كلذ لّقتسا نأ ىلا هندأ هب قيسو هقوذ

 ريغصلا ”يسركلا َكاذ ىلع ةحارلا نم أس كلذ عم غلبب ال وهو ميسح هنكلو

 كب ورسخ نفدمو افوحبب عماج
 ناو وهو انترابزل طحم لأ هانلعج ىذلا افوصب عماج ىتح ةبكرملا انب تراس

 هنأ ريغ هانغم نم نقتأ هتروصو هانبمنم نسحأ (فارغووفلا) همسر ناك
 هءاقنو هتفاظن ركنن نأ انعسال

 نم نووصوس نيرخآو نواص نيعاف ع ءاحل#لا نم ارسعم اندحوف هانلخد

 امتو . تاققسابلا راصتالاو ةفتلملا ناصغالا نيب هاومالاب قفدتت ةريسك( (تايفنح)

 عضولا ىس شه انتم ع 0 فوخز ىلعامهناف .هرينمو هتلنق دصسملا كلذ تالهشم نم انقار

 شورغم وهو ءا رهكلا تابرني ءاضد لمللا ّنح اذا دححسملاو .. عنصلا قسانتم

 انهجوت لابنه نمو... فوسإلببب| عرس مياس نيلطتملا لي نوم و
 دقو ةلسجلا ناولألا تاذ ةديدحلا (ةيوبلاب) اًسوعنم هاندحوف كب وريسخ نفدم ىلا

 ةعونتم طوطخم ىتش عيضاوم ىف ةبوتكم ا حاولألا نم ريك هناردج ىلع قلع



 " ةشنك) سداسلاو (ةطسالا لبمعم) سماخلاو (ةعيرشلا ةسردم) عدارلاو

 شيواردلا) عساتلاو (ناخدلالممم) نماثلاو (رازب) عباسلاو (ةعدقلا برصلا

 (زيعملا ىرب وك )ر مشع ىداحلاو ( لوايسروك) ريشاعلاو (نوركاذلا
 انيهتنا ىتح ماعطلا ةفرغ فّرعتنل انرعسو هدم تذخأ كب انس تنقال انو

 امهيحو (انمق) ىف ماعطلا ةفرغب انل راك ريك 1 ناكءامضلا لملق لا تاهو ىلا

 تانالاربملا نم ةلج مهنيب طابضلا نم اددعو نيمدختسملا نم اريثكهي اندحو انلخد

 فحب ناوخ سأرب ءالؤهنم دحاو لك ذخأ دقو ماسحالا ماذغلا ةئمهلا ماخفلا

 مهئاسؤرل اًملِمو اعوضخو اندأ نود مهانبأر نبذلا طابضلا راغص نم ةعاج هب

 انوأر ثمح ايلا مهراطتأ تافتلاو انم مهمارغتسا مهلا انلوخ نب عدتبسا دقو

 مهانملفل (شوبرطلا) ىسال ءايلنفلا قمت :أ سلملا ىبشق نامشلا نم ناننا نكو

 ةضيك نم انتبارغ نم َدْسَأِب انم مهدت كل املا انسلحو ةلواط ىلا اندصقو

 قيسوملا اهنأكى عالملا ةعّمعقو ( لوشلا) ةلصامنم انعامسأ تزرَعَت دّعلف مهلك أم

 !!! قاونالا عجرو لوطلا رقنف
 ناكف مهتنهم مهئاداو مدخلا ماظنو لب ةيئآو ماعط نم لانه ىُش لك امأ

 كلو مهل دحب لو نيلك آلا نم موق ءاح اذا هنأ نم مقأ سلو الذتسم ائيدر

 مهتنوخأ ف مهومهاسف نيسلا+ا ةصز ىف مهب اوجز ماحزلا نم املاخ 27 هلا

 0 هيشنتلا لواح ناك ةدناكولاا بحاص نأ ٌكعْمْلا نمو . مهب ةقئاضلا
 هن هبرظن ام أش عمستي هلع مهذب ىسيو موقلا فوفص قشيف : ةرسكلا قدانفلا

 عمس ناكف انملع رع مو انب يكل ل هنأ هظح نسحو هعلاط نع نمو نورمذاخلا|

 ىس ززعتو ىردص حبّرحن ذاو !!! هعبط هل حاترب و هعمس هن سثأب ام انم

 انع الضف مهلاعأ نم هظحالأ امو مينتطو موقلا هليل نم عسا ثنكأام

 ىلا ىدتغاو ماعطلا ةفرغ كرثأ نأ نم اصح رأ مل تاموعطملا ةءادز نم هدحأ

 ءانعلا كلذ نم ىنحربام ةدحولاو نوكسلا نم دحأ ىاسع مالسس ىتفرغ
 00 |[ افسنو ةيتاثلا ةعاسلا تفاو الود. عيربملا كاذ:نطعب.قتغ قريتضو
 لب انسحم قيفر هل تمادقو ةيق اضن هلع تلسو هتمعلَتف شيورتب ومسملا
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 هارب ىذلا نأ عم نيرشعو عدرأ ىلع دزن ل همنس نأو ارمع هئوخا رغضصأ هلأ

 فارصنالا ىف نذأت سا مث ! اماع نيثالثو ةمئامث ىلع هرم فس هنأ ىف تاتربال
 نأ دعب الا ةفرغلا حراس لو ةعاسلا عدر نم رثك أ اذه انشا لغش نال مو

 هن ةعثلاو هبف مشعلا نم مهتلحت هلحأو هتوخا ةلزنم هلزتأ نأ ىف هتمغر ىل طس

 ةّمحرالا كلت هل تركشف . دلملا كلذ ىف ادوحوم تمدام قدازا تحن نوكينأو

 نأ ةيشخ ىلاثلا موملا ف ىفاوطت أدمم لعحأ نأ ىلع معلا تيوط دق تنكو

 دقو لحبرلا ىلع ىشأ نأ ديرأ امو لوالا موبلا ىف هتلعح انأ اذا هلع قْسأ

 نأ الا ىلأ هنأ ريغ هب تسنأت ساو هل تحراام ةعادولاو فطللا نم هف تنأر

 ىتعسأل ام هبلط ىف حيو ةسدملا هذه دامترا ىف ىتحاصمل اسرق ادعوم هل ترضأ
 ديرب ثح قلطناف فصنو :نيتعاس دعب "ىلا رض نأب هتدعوف هتقفاوم الا هعم
 اعحار تدنثناو ىلاث سلأل تءراسف انئادغ داعسوه ىذلا رهظلا تقو نآ دقو

 ةهدرب هسف ٌرْمأ ىذلا قيرطلا ىلا ةفرغلا تزواح امو ناومللا لح ىلا ادصاق

 نك أ مو ىندصقي نيسهلا ءاهز هربع غلسي الحر تيأر ىتح كب نسحم قيدص
 الاوه امو عداخ لئاخ هنأ هنيمح ىلع تأرق دقو ىتم ىئتيسام لاذ تقو قردأل

 ةلهغو لؤأل همسا نم تفرع امو ناج-رت هنأو همساب اف ىتفرعت ةقاطن ىتلوأت نأ

 فرعي هنأ ىل نين قفط كلذ دعبو (نيسح) هنأ الا ةرك ذتلا ىلع ئرظن عقو

 . ىودلتا ىلاعلا بانملل ىكرتلا ريركسلا كب تزرع مهنبو نيد رصملا نم اريثك

 كملا ةحاحلا وعدتام دنع هللا ءاش نا كوملاطا اناو ن؟١ ىنع كلا هل تلعف

 نيسح) وه اهدلع موقرملا همسا نأ تدحو ةقاطملا كل: ىلا ىرظن تدعأ الو

 ةذلملا ف نحس هنوك مسالا اذه هلاكتنا ىبسنأ هنوفرعب نم انلعو (اشاثتولوأ

 اعومطم ناكو .٠ :ةئسودلا دالب نوواسملا لتحا اننح حاشا ثتمولوأب» ةامسملا
 قدافأ دقو . اهوروزب نأ حاسلاب ردم ىتلا دهاشملا ءامسأ ةركذتلا رهظ ىلع
 تنستسا ىلا تاهحلا نك امالا كلت نيب نم تم قنا ثمح ناسلا اذه ارثك

 ةرابزلا تاقاطن نم ةقاطد ىلع اهتلصسو (شتيورتب) وسسملا ةمك اهروزأ نأ

 (كب ورسخ نفدمو افوحب عماج) .تلاثلاوىناثلاو (دلبلا هنا غعسنا) لوالا هذه ىهو
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 شتي ورتب ويسملا
 هسفن(شورتب)وسملانأب فريخأو قدنفلا مدخ سنئر ءاح ذا كإذك انأامفو
 لقمتي نأب لوسرلا اذه ىلا ترعوأف . ىلع ميلسنلاو ىلا لوخدلا ديريل هناورمضح دق
 رئازلا نأب ىف ارح ةيناث عحر ىتح ىتثنا اف ىلاش سلأو ىدق ففحأ امير فضلا

 لاكاو ىتاباقع هل عبر صتلانم اعنام كاذكر أ لف تنكامفمك ىتلباقم نم اسأب ىربال
 فضلا ءاق- «ءشد ورتب» وبسملا ىنرقو قيدص رئازلا ناك ثمح انفصوام ىبع

 ااش اذه ناكذا رفع آده هتيأر ىبسحأ الو ل هقرعأ قدحأ مل نكلو

 هفرعأال صخش ءاَقل دنع ىنريحو :ىئثاهدنا غلبم هلئاالا ملعب سلو ! ةسللا فلم

 هلامقتنا ىلا تررطضاف ناك ىذلا دعب عنصأ قاسعام نكلو .:ةروصلا كلت ىلع

 ذخأ نأ لبقو . ”ىكتم قوف ةءابعلاو ءاملا ف ناتلسرم ىالحرو هن ةوافحلاو

 نيحو . لاخلا كلت ىلع هتاباقم نع ىنرذعم هملا تمّدق ثيدحلا فرظن هعم

 اونا فيك هتوخا نع هلأسأ تذخأ سغتملا قيدص وخأ هنأب .ىلق ْنأمطا

 ىناثلاو « هنولوأر» ةدلن ىف لازبال ريبكلا ءاخأ نأب ىتباحأف مه دالبلا ىأ ىفو

 اننس رودد ناك دقلو . تاغاس عدرأ وحن وةمحارس نع دعس هذهو «اكشاز» ىف

 ةطعأ نأ ى لا بعر ىتح هبطاخ نش فرعنال لازام لحرلاو ثيدحلا كلذ

 ادب رأ لف ةمصاعلا كلت ىلا انلوصو دهس ون قولا ناسل ىلع هاخأ هيربخل ىبسا

 انرعشال نأىف ىدغر هل ترهطظأ ىلأ ريغ قيعحلا ىسا ىلع هفقرأ نأ نم

 مالسلا فنأتساو امئاف ضمهن ىتح ناسلا اذهىلع ىنآ تدك امو . ادحأ همخأ ريغ
 «ىودحللا ىلاعلاتانجلا ومم قمفس ىدب نيب لثام نآلا ىلا ىالوماب رك ذأ») لاقو

 (نتازام ىالسرو ةديدحلا ةتدحت هل درأل كلذك موقأ نأ الا ىنعنسم مل كلاذ داو
 ىش تاعوطوم ىلع انئيب رود ثيدحلانأكو سلخو تسلج مث ءاملا ىف نيتلسرم
 فشتسا تنك امل اصوصخو حارشنالاو زورسسلا ىف ةباغ اهلالخ ف قادخأ تنك

 انتاتش عمجم تناكىتلا ىلاوحلا نينسلاو لوالا دهعلا ىرك ذ هثيدحو رئازلا كلذ نم

 هشيدح نم ناكو .٠ .انتلئاعو لانه انلمث مضتو ةثادحلا روط ىف كاذذا نكنو
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 ةنحامملا معأهنلا و اهب لواح ناكىتلا هكمكرلا هتبواسنرفىف لسركسا ذا اننظ

 ىلا انمدخ لصو كلذ نوضغ ىفو . انندئفأ رمسدو انرودص كلذ حرمس هنأ امهاو
 مهنأ ادحأ اوربخي لو اهوفرع ىتح مهتالحم رجأ ىف هبحاص اومواسو َقْدْنُعلا

 ىفرغ ىف (هطنش) ىطرخ ىرشامثلا زفعح دمم ىل رضحأ مث ٠ انل نوعبات

 نيرفاسملا نم اهذخأ داتعملا ميلاعتلا ائم ذخأمل قدنفلا مدخ نم دحاو هفدرأو

 لب فطوع سل هناو رمدم ىلاهأ نم كب نسخ نا اهذ تدتكو هعقر تلوانتف

 ناكس نم ( كب دجسأ دم ) ىنأ ىسفن نع تبتكو هتورت ضحو هلام لضفب شيعي
 نأ ءاشام انلأس نا دعيو . مدخلا نم ةثالث انعم ناو ىرصملا رطقلا ىف اطنط

 هذلتلا نادخأ نم ادحاو دقتغي نم تلسرأ بيحتن نأ انُكْس امم ءانبجاو لأسب

 هفرعت نأ مورن امف انل الملد نوكي نأ هيانرفط نحن نأ ىسع اسملا ةسردم ىف
 كب ركاب دج زيزعلا قيدص وهو دلبلا كلذ ىف هفشتكت نأ بحن امل ادئارو
 نع دعيت «ه|ظوط» ىهست ىرخأ ةدلبب دوحوم هنأ فسالا عم دعب تريخأ ىذلا

 وبسملا وهو رخآ اًعيدص ىل نأو . تاءاس ثالث وحب انف نحن ىتلا «وقيحارسو

 دالب لاعأ نم «هنولوأ» ىمست ةدلب ىف لصق ةغيظو ىلع ازئاح ناك(شدورتب)
 دوجومريغصلا هاخأن أ تريخأ ىنأريغوقمحاريس ادوحروم نكم ناو :هناو . دؤانرالا
 اريَحَم داعو لوسرلا قلطناف قدنفلا ىف انتران زل هوعدب نم هلا تلسراف كانه
 نم حيرتسأ نأ عسام فرظلا اذه ىف تدحوف فصنو ةعءاس دعب ريضحس هنأب

 اضيأ لمعتسأ نأو  رخأ سالم راغلا اهرغناكىتلا ىسالمريغأو . رغسلا ءاثعو

 ىتح نلت امام رثك أ رخأت هئيحم رطتنأ تنك ىذلا عانملا نأ الول (مدقلا ماج-)

 تهذيو ةيرع رحأتس نأب اغأ ادم ترمأ نأ ىلا لاحلا ىنتعدو كلذ ىبضغأ
 ةعتمأ هملا لقنت ىتلا قدْنُعلا ةيرع امأ . عاتملا كلذ لمعتمل (ةطحلا) ىلا اعبرمس اهب
 تالوقنع ىنأت ىتح ىناثلا راطقلا لوصو دعبالا رضحنال اهنأ انفرع دّمف نيزفاسملا

 نع لقتال هعوجزو اعأ دمت باهذ خيب يتلا ةفايسملا تناكالو ء اهبج نراطملا
 راش ىلع تعضوو .تعلح اهمفو ىسالم عزم اهلغشأ ثأ تنأو هعقد نعبرأ

 (مدقلا ماج) نخاسلا ءاملا ف ىدق تلدأو رعشلا تست لآ
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 وهو بيحر عساوف ةطفاخملا نالمم ىتح (ةظحلا) نم دتمملا عزاشلا كلذ امأ

 تابرعلل هيئاحب ربخآو ىاومارتلا, صيصخ اهدحأ . قئارط ثالث ىلا مسقنم
 تاوهملان م ريثكلا ددعلا عراشلا كلذ ىناح ىلعو . ةلاملتاو تاحاردلا ثلاثلاو

 ىلع اهنم دحاولا ىوتد ةقماس توسو هملاع نك اسم اهولعت ةراحلا تدناوحو

 : تاقبط عدرأ

 ةينكمت اينبأر كح را عدنو ارظنم لبقتسن اسب ودعت ندا تلاد انو

 مامأ افوقو طاضلا ضعن اهئانف ىف انحنو ءانملا ةمخض ةئمهلا ةمقل ةهطع (قالشق)

 طابضلا عمجتىلا قب ربط بابلا اذه نأ ىذوحلا انريخأ دقو . ةريغص ةقيدح با

 قوف يرن ةرمس وأ ةنع انتفلت اذا اكو قالشقلا كلذ انزواحف مهب صاخلا مهدانو

 انفي ربط انذخأو عراشلا كلذ انرداغىتح ةنيصحلا عالغلاو ةعمنملا لقاعملا لالتلا

 عحلاو د ريفغلا ملا طابضلاو ىلاهالا نم همف اشيأرف 3 لصولا عراشلا ىف

 ريشثكلا

 رطظانلا لبس ناك ة ب ركيعلا ةيدرالا نودرت كلانه يدوم ناك الو

 ... مرعرع شح نب وه وأ ةءركسع ةلج لانه نأ ءابرغلا نم ناكاذا يسال

 انعرسأ ىذلا قدنفلا هاحت ديرعلا تفقو ذا ادط عراشلا اذه انتمكرع ىوطنل اناو
 ةمدخلا سئر هعمو انراظتناىف فقاو - ىرزكم ل>روهو - همحاص هياس اذاو هنلا

 ناتلخادتم ناتفرغ انل دعت نأ انبلطف . ةسائرلارهظع هدس سناك ر هاظتي ناكىذلا
 نيني لف بلطملا ,اذهلثم انغلبتل دعب هسبس ىلع ملكتنس ىذلا ماحزلا ةرثك نأ ريغ
 هللا انديف ىحاصل ء اهترغ ىرخأو ىل .١ اهترم ةفرغالا انل اوعي نأ مهل

 00 10009 مدع نم ريخ كلذق' نترواضم و يغولو نتبلاج نيتقرغ دوجو ىلع
 رطغن مل اك ذا عوجلا امه عفدن انملو اداش انملط احامص ةريثاعلا ةعاسلا تفزأ الو
 دارأ ةيواسنرفلا ةغللاب ىحاصو ىجانتأ ىنعمم ثمحو مدخلا سيئر انءاف . دعب

 فرعن انآ نظبال ناكو ةمقس راب تل لب انيستا ع1 عم اهمال

 نع انئيدح ىف انلدعو) اننا نظن اك اك دالملا كلت ىف ةعئاش ىه ىتلا ةيناملالا
 فلخسأو اهي اثملكتف هنط انغلخأ اننأ ريغ ٠ اهيا انعملدعل ةيناملالاىلا ةيواسترفلا
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 ةريضغلا نطاوملا ىف نكاسملا ءاش نوركتب كلانه ىلاهألاو .. راطمألا لوطش

 طسو وأ ةعرتم ةريحب بناحب وأ ةلضغم ةور ىلع نوكت نأك ةإ.+لا عقاوملاو
 ددع نم نورثكي مه مث حاومألا مطتام رهن ْئطاش ىلعوأ ناصخالا ةغلم ةباغ
 ةعاسلا تفاو نا املو . ةلمجلا (تانسارتلاب) اهو ْرب اماملعلا تاعبطلا ف ذفاونلا
 ىلا هلضفو هللا ةنوعع راطقلا لصو نورشعو ةسجن ةقبقدلاو احامص ةعساتلا
 عوجلا نأل (ةطحلا) ىلا نيعرسم انلزن دئدنعو . ةنسوملا دالبةمداع « وقحارسو»

 نست ىحاص ىلا تزعوأ كاذإو رفسلا ةقشم غلبت ملام ذثتفو انم غلب دق ناك
 اةيلع بعص دقو ..اغأ دم دنع انعاتم امكرتو انتجاح زيهحت ىف عرس نأب كب

 ةئيدملا ىلا هنم شانلا زّوحي ىذلا باسلا ىلا انسفنأ ءاقلت نم ىدتبن نأ.
 لا

 انل ريخ الو ةيونسوملا ةغللاب ةموسرم اوالا ىلع ةموقرملا تاناّتكلا لكن ا ثبح

 نيينامعلا سالم لثع ايدرتم ناك ذالملا كلت ناكس نم لحر هللا اناده نكلو اهم

 نم اريثك اندحو (ةطحنلا) جراخ انمهتنا الف . داركالا سالم نم ةسرق اهنأريغ
 ةمصاع «راطصمرب ىلا همف اوهذل هانحراب ئذلا راطقلا ءىعم نورظتني سانلا

 نيرفاسملا راطتنال (ةطحلا) نادمم ىف تناك ىتلا ءاركلا تادرع امأ . كسرها
 لانت ام الا بكارلا ناستسا نم لانتال اهنافر شع نع دب زئال اهنوك عف ذثنقو
 نيب امف اسسأر دقو . اهنبو اطنط لثم ىرصملا ردطقلا ىف ندملا ضعب تانرع
 هاندصقف . اعداو دم رم الضف ملسم هنأ هلكش نم ذ ذخوب الحر نينذوحلا

 ةطلا نع دعب وهو اءوروأ قَدْنُ ىلا انب بهذي نأ هلا انرشأو هئاعفر ني نم

 نيك ارلا ةعاسلا ثلثي

 ظ وغيحارس ةئيدم ظ
 اهرامعتسال اوذعأ ثمحو اماطتناو ةعس ارو نئادك ةشدملا اسأر دقو

 ىلحتو اهرطانم روهظب لفك ام ءاضفلا نم تاسالا نيب اوكرتو اوعاطتساام

 بلقو (ةطحملا) نيب ةلصو نوكمل ىراخ ىاومارت اهتاقرط ىف ىرحبو . اهرباخت
 فّشب هقئاس نأ ريغ نونرصملا هدهعت ىذلك كاب رهك ىاومارت كانهو . ةئيدملا

 طار انه: نانثلا ره اك سك قالا طل اذ



 تدب #8 حب

 ةرفوو ةعصلا ةدوج ىلع لد. ىذلا مدلا نم اهنف ىرتام ةرثكل هوحولا ةرج

 هوسنلق ٌنهسؤر ىلع نعضد ّنمحم تاحوزتملاو .ليوارسلا نسسلب ّنهو ةفاعلا

 لغشب ةالحم ةزرطم اهنسبلب نجوزتي مل ناللاو (ةيزازعلا) لكسش ىلع ةطبسس
 ءايزأ فلاخت ال ةبموملا ءابزالاف ةلجلاب و ةريغصلا دوقنلا» ةفصرهو (ةربالا)

 ةليبق تانب سبليام امامت هبشي نسور ىلع نعضيام نأ بيرغلاو . نيمقرمشلا
 نوبلاو عساشلا دعبلا نم ءالؤهو كئلوأ نيب ام عم رئازملا ىف بئانلا دالوأ

 ! مظعلا
 هنأ انفلسأ ىذلا بامضلا مسح قزم اهماهسم تذخأو سمشلا ةكوشا تناوق

 . ةعضاو ةملح رظانملا هت نم رهظت تذخأو ءاحرالا كلت ىلع هقاور دم دق

 اهوعثوأو ةريبك تالَس ف مهلك آم اوعدوأ دقو نوح ارمهو نيحالفلا 5

 رهظت ال ىتح لاجالا اهلممح ىف غلاس ىتلا ٌرجلاب ةببشلا تاناوبحلا روهظ ىلع

 هعرزم ىلا ةعرزم نم اهم نواقتنيو اهتكن نم ىه

 ازا 000 هو مهلوبخ نوبكر مهنأ موقلا كئلوأ ىف تدأزام بير نمو
 اهنم اوردحتينأل نيرطضمنوبك ارلا نوكيكلذبو (نولاحب) لكسش ىلع بشدللا نم
 ذخأ دقو .رصمىف لاجلا حورس اهلكشىف هسشت حورسسلا كلتو داسملا قانعأىلا

 اهلقنو روهشملا ىناكب مالا سرافلا (نووالسا) نيب وانسسوبلا نع ةقيرطلا كلت ٠

 مولا نيب ةنتفلا طفشت تداكىتح ىلاهالا بضغ كلذ زفتساف انوروأ دالب ىلا

 قدرطلا ىلع نيحوارتملاو نيداغتملا دحأ ةرثق راقنلا نم تضم الك تنكو

 اراطق وأ ىدارفريست ىهو لمكان رمدنأو ٠ مهتكرح تدازو مهددعرثك دق ىارزلا

 ٠ نييرصملا لاجىف اريثك كلذ ىرب اك همامأ ىذلا بنذب دحاو لكس أر ةذخنآ

 امم ءاضفلا ةعس عم نكاسملا ةإق هبع لمسو متاسلا رظن تفلتسي اممو

 اهمفلأف ةريغصلا نك اسال قدحأل ىناو عامصالا كلت ىف ناكسلا هلق ىلع لدن

 راب ةينبم امهنم ىلغسلاو نيتقبط ىلع ابلاغ ىوتحت ىهو مادنهلا ةلبجب ةغيلت
 لكس ىلع عوضوم بشملا نم فقس ةشورعم ىهو بما: ةمعدم ابلعلاو
 اهيف رثكي ىتلا تاهملا نك اسم ىف نأشلا وه اكرطلل رد<م هبف نوكمل (ىولاح)



 هك 1100

 نهرو دخ نزواحتب الو نوب نم نةرخحال نأ نيماداع نمو (ئراوسلا ملا
 تنك دقو 2 اثم تاحامسلاك اهمف ّنهحورخ ةرورمضلا ىعدتست ىتلا تاحادشل الإ

 رود ىف مهو الا مهحاص ال َكِاذ نأ ريغ روعشلا رفغص مهلافطأ َّنأ ظحالأ

 مهئاننأ ةحصل مهتباعر هنلع نوحدع امثو . مهروعُس تدوسا اومام اذا ةثادحلا

 اهنورفضيو مهروعش نول دحب مهلاحر نأ زك ذأ نأ ىتتاف دقو . مهتفاظني مهؤانتعاو
 ةهمدُس ىشو ٠ سأرلا نم ةمحان وأ ةيفاقلا ىلع اهتواسرب ةدحاو ةلصخ ريصت ىتح

 نم ميهبلا تريم ةداعلا كلت نأ الا نطأ الو «ئينسصلا» و «راتتلا» رئافغض

 راطقالا كلمن اوّرم موضع نأو دنال نيذلا ناك «اهلا وأ ,لوخلار

 ةداعلا كلت اهلهأ ىلا مهنم ترس ىتح رهدلا نم انج اناونكلو

 ىسطلا اهلامس ىنقارو دالسلا كلث رطانم ىلع ىرظن عقو الك تنك دّقلو
 ىل هذيو ىسالا ىنم غل اهفثارطو ءامشالا نساعم ن م هلع تلمشا ام ىنرسو

 دقو 2 ةلوهشم كلارتالا ةداس ةطوعحم تناك ىتلا دالسلا كلت ىلع عزمجلا

 مهاوس اهلع ىعأتو مهنم تاس
 لواح ىذلا مزاي الو اهريغ غلمم ةعنملاو عافترالا ىف غلبت ملف اهلامح ام

 رظنملا ةعيدن:لكشلا ةلج اهنكلو «تلالا» ناكس نم هلضأ نوكي نأ اهعواط .
 . ىلع احاس نوكتل تمت تيقأ دقو عافترالا ةريصق اهلغأ ةريثكز حاوح اهلتعت
 ئث لكنأ تاهملا كلتىف الا هفرعأال اممو . تاعورزملا نم لامحلا كلت واعنام

 نوديربال سان ىلع ىرظنت عقب نأ عملا نمؤ ٠ لاحرلا الا مهللا ريصق اهف

 ءاسن ىف تاطسوتملا نم نهريغك مهءاسن ْنأ عم الوط مادقأ ةتسلا نع

 . مهئانأ لوط نوغلس ادالوأ نيكي نأنم نهعن:ال لوطلاف نهطسوو نيملاعلا
 ريثك ناكر واولا نال ةرثك ىرش كلذك انر هو «ٌكسدرر ىهيسل مست ةدلتب انرزه د دقو

 لع انس هال ةريغص ةبرق الا اهءارو لل 'ىلا تاطشلا قط قع قرارا

 دحمن امو .. ةثلاثلا ةحزدلا ىف اوناكتاكرلا مظعم نال كلذو نكاسم ةئالثلا
 تاسرصلا ءاحلاىرأ تكور . ىرعلا كلت ند لوزنلاو توكرلا ىرثكن يحالفلا

 تاديدش ماوقلا تال رصلللا تاقبقد عئار لاجو ةقئاف ةحالم ىلع كانه



 كح ب كم

 ةروح» حورس اهضعد روهظ ىلعو لالغالا اهقانعأ الو دويقلا اهلحرأ لقثتال
 يذلا ىلاغالاو . ةطسسد ةمطغأ ضعبلا روهلن ىلعو ةمرغ ةئمه ىلع بشخلا نم

 رصتتلا عوزجم اهتوئتبي ةمشقو خاوك أ ىلا نووأب البل مهمئاهب ةسارحب نوموقي
 نم اريبك أزج نأ ثبح برصلا ءاشبا لزانم اهائيه ىف هبشت ىهو اهتاونصو
 زارط ىلع مهلك ةنسوملا ىلاهأ سنالم نأ ريغ نومبرمص مهلضأ ةنسوملا ناكس
 مهارب ىذلاو .ناكملاو رمصنعلا ىوئسوملاو رصنعلا ىرصلا نيب زربامت ريغنم دحاو

 انآ مهتعاصشو لارئالا ةلاس نم مهفام عم ةملاسمو ةعادو مهف نأ. ىف كشال

 ٠ نآضلاو ناريثلاو رقملا نم اهريغو انآ اهانرك ذ ىتلا لبخلاك ةنحادلا مهتاناومح

 ىلاسك مهنأ مهنحالف ىلع ظحالا تنك دقو . مسحلا ةلمشض محلا ةريغصف زعملاو

 منيو موقلا ىذا رأ ىلع فقب ىذلاو . ةمه لغشلاىلا مهضهتالو ةمزعمهثعبتال

 انامنالو ارذن اهف رص الو ةعارزلا اهثهتو اهمترث ةيوصخو اهتدعم ةدوح ىف رظنلا

 دراومو مهقازرأ رداصم مهكر ثو مهرخأت رش كردي و مهتامزع روتف ىف ىراشنإل

 !!! نوح الف مهسدانت مهتاوقأ

 مهيدا سل ذا مهلومخ ىلع ةذاش بلع هطمسل ١ همسو 7 ةساردؤ مهتفي رطو

 ةّضيكو ٠ لمختا كبانس نوسردد اننا لك ةسازدلا الآ نوفرعت مهالو (حجراو)

 هملع امسربىتح امهقوسيو نيسرفوأ سرف مامزب ذخأيو مهدحأ في نأ كاذ
 ضرغلا متي ىتح كاذك لازث الو امهلحرأ تحن نم ةهلغلاو اهزكرم وه ةرئاد

 ليفلا كلت ىلع ىمظع ةفشمو ىربك هبوعص ةقي رطلا كلت ىف نأ كالو
 كئلوأ ىربأ ىف تعقو نأ ىلا اهعلاط مْؤْسو اهتن ءوس اهم ادح ىتلا ةتشاملا

 نيساقلا ظالغلا

 كت ىف ةاعرلا ةثمهو . ثادحالا مهتتتفف مهراهن ىدم مهمانغأ سارح اَمأ

 نم (ةيحرفلا) نسيلمف تالسملا ءاسنلا اما «ناعلملا» دالب ىف مهتئسهك عاّمصالا

 رتست عقاربب نيقتني و .٠ ٌريزعلا دبع ناطلساا هلروفغملا دهع ىلع ناكىذلا زارطلا

 رظنلا طوبخ عستام ردقب نيثعلا ءازان نيتحرف دحاو لكل نأ ريغ هحولا لك

 ّنهلحرأ ىف نلعتنيو . تادمسلا كئلوأ هوحو ناسنالا ىرب نر دانلا نم ناك كلداو



 كاك 1

 ءاش ثم ىلا الثتمم فرضنا مث احامص ةنماثلا ةعاسلا دنع انظقو نأ ىلا ءانهبنأو

 لبللا روتس ءارو نم دحأ ىلعل ةفرغلا يارس ءاغطا ىلا دما نأ الا قبب لف

 دقو) لابلا نمطم رطاخلا حيرتسم مانأف راطقلا روتس نع هب ىاغتأ ام كلاما

 حامصملا ءافطا ندي ناكاذ امو (عاعش ىتهدر ىف سلو مانأ نأ تدوعت
 هتعشاب فطخ عطاسلا ردبلا روو ءاضفلا اهئامسض ةعشاب المت ءاوسلا عباصمو
 عوضبملاو مونلا ةطمملا بورض نم هتكرادتام لكف :هلجلابو نيثارلا راظنا قل آلا

 ايفوتسم نكي مريرسلا نأ قلق ىفدازو قرأ لاطأ امجو . حابرلا جاردا بهذ دق
 تدب نأ ىلا ةيداعلا ىبسالع تنبأ نأ ىلا لالا ىنتضفأ ىتح ةحارلا طارش

 اصلا َتاَمَع قلتأ ىبعل ةذفانلا لالخ نم ىسأرب أ كن . رحفلا ريشا

 عم تل ىتلا ةعسطلا رطانم نم قاشام ىلتساو . حايصلا تامس لباقأو
 نأ الول (ةحراملاب ةابللا هيأ امو ) . اسد وس دالب ىف ىنأ اهتراضنو اهنسخ

 ةحوتملا ةقماسلا اهلابحو ...اهقاور دادتماو . اهقاطن ةعسس زاتمت ارسدوس

 قافالا ىف امك بابضلاو ادراب' ذئتقو سّفطلا ناك دّملو . ةسكارتملا جب ولثلا

 ' ْ اقيذخ ناك هنأ ديب

 قالخأو تاداع

 ودبت ةعاصشلا مئالعو انارسسا نورغ اوناكن يذلا نابسشلا ةيرثد ىقورب ناكو .
 رودصلا فوشكحي . ةلبجب اهنأ ريغ ةطبسب ةيرطق مهقابزاو مههوجنف ىلع
 ةنعأ مهدأب نوداتقي ءاوجالا تايلقت الو .سوقطلا تاريغت مهعواض بّيبتتال
 لكشلا مظتنم ىعارز ىبرط ىلع ةهليقثلا لاجالا تحن حورو ودغت ىتلا مهلومخ

 نيرجاهملال يم ةبيش كلت مهلومخو . ةيديدحلا ةكسلا ءاذحدتمم ماوقلالدتعم
 ةحملاو نسسحلا نم تسل موسملا ٌةْصاض رعشلا ةليوط عافترالا ةزيبصق .

 5 ماسلا لامعالا مشجتو لافثالا.لامحا ىلع هرب دق ىههف كلذ لك عمو 4 0 َّق

 دالب ىف لبخللاو نانوملا دالب ىف ةريصقلا لممللا نيب: اطسو هارأ تنكف اهمح امأو .

 هعلطم ىهو اهمعاس ىف ىعرت لومخلا نم هلج وخآل تقو نم ىرأ تاكو . برعلا

(0 



 ديف 01

 ؛ نوواتسسلا بهذ دعف تابرعلا كانا امك لو اهلع هظطخالأ امو هنسوملا دالب ف

 'نيعلا تناكو اني رقت «راكنلو». تانرعف نيبناكب مالا بهذم اهتئيهو اهلكشف
 عدت لو عدرالا اهاناوز نم ةيواز اهنم لكذخأ دعاقم ةعبرأ ىلع لمست ةدحاولا
 ىلع سلو نيتك ارلا رورم عسام رعب اييلص الكش اهني مسرب ىذلا قب رطلاالا
 نينثا لكل يسف اهلقف عحاضملا كلت ىلا دمعي نأ الا مونلا :ةدارا دنع رفاسملا

 رغسلاب اصاخ ءاطغو ةداسو ربرمس لكىلع اودعأ دقو . مونلل دحاو ربرمس ىلا اهم

 ثسح هريغ نيبو .هنب اا ن وكن ععطضملا اهلسرأ اذا اروّتسو (ناعرت) ىميمسلو

 ريس نأ لبق هنرعلا باب لافقأ ملاعأ تنكدقلو . هلزنم ةفرغىف هنأكدحأ هارال

 انتفرغ نأل كلذ نم نكمتأ ل ىنأ ريغ انملا دحأ لوخد مدعب نمطن ىتح راطقلا
 ثدينال نأو احوتفم بانلا ثس نأ الا رورملا ةرورمذ تنأف اهريغ ىلا ارمم تناك

 لحم الا  هتانرع ةرثكىبع -راطقلا كلذ ىف نكي ل هنأ هظحالا امتو . نعلق الا
 نمرثك أ ىلا ةنعاد نيرفاسملا :ةحاح نأ عم ةحاخلا ءاضعل رخآو لبسغلا دحاو

 دالبىف اهماكرك ةنسوملا دالبف ىلوالا ةجردلا تاكر نا ظحالا تنك ى نأ م . كلذ

 وأ تكفا ةحردأا هذه تابرع نم مهلملقتل امس ناك كلذ لعلو نولدلق اسملا

 . ىلوالا ةحردأا نم ناتنثا الا هف سل نيرشعلا وحن هنأن رع ع غلس ىذلا راطقلا

 0000300 01 نانيعانسلا حرشنم سفغنلا 20000

 ٠ تاعاس ىنامت نع لقتال هلوصو نيح ىلا راطَقلا مامق تقو نم تناكى تلا رفسلا

 عمسأ تنك ىلأ ىخو .مونلا ىف قرغأ ىتح هتداسو كب نسعم قيدض دسو امو

 ناكىذلا راتسلا نأ تنأرو ىرب رس ىلا تناوآ اهنمشل انأ امأو املاع اطمظغ هل

 نع هءاروأم رتسو رمصدلا د درو كيال هريعو مانلا نيد عسنم ب ناخد 'نلا لمح

 مهتاآسخ بقرتو سانلا لاوحأ ىيع سسحتلا مهمه نيذلا اهس نيرطانلا نومع

 قتسا[دقو تان اذا ىتم هغلمم ف سالا هنم غلبسال ىذلا اذنمو . امظع اهنا

 رضحالو .راطخالا نمرفسلاف ضرعب هاسع املاضرغو راظتالا ماهل اقده

 لؤاسنلا دصقب انبلع هددارت ىلا ابعاد نوكتال ىح انركاذت هتعدوتسا ىراسموُلا

 انلصو نحن اذا (ةطحملا) ناونأ اهب زاتح رورم رك اذنب هنماهانضعتسا اناريغ . اهنع
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 دالبق انل ةحامس لوأ هذه تناكااذا امع انلأس كاذ دعو لس دجأ دمش) وهو

 ..؟ لسرفهلا 000 «راطسمر». ىلا دعب نوهجوتم نك لهو ؟ هنسوملا

 هر ذنم اسأب ىرئال لاحةعقاوأ امم ريخبالا اصوصخنو نيلاوسلا نبذه ىنعااو
 .نوسردد نامهرلا سرادم اهرتغفف دوحوم وه كَ «راطسمرب ىف دوجوم هنأ ىشو

 عي نم ةيئارصصنلا ىلا نوعدي مهف كاذ نع الضفو مهدئاقع نوسدو مهنولع اهيف

 تاملسملا ءاسنلا نم ناتنث مهنيدب نيدن نأ عقو دقو نيلسملا نم مهيدبأ تحن

 ظيغلا مهنم غلبو كلانه نيلسملا ةعاج ىف جرملاو يرهلا بد نأ كلذ ىدتساو

 ةلالجيلا مهاوكس اوعفرب نأ خانالاو لقعلا/ ىح اوف مهنكلو ام امظع اغلسم سعّذتلاو
 تلعب الا مهترثاث نكسدو مهسوفن ٌىده- نأرب مل ىذلا اسما روطاربما
 بسق- . باوحب مهتباكش ىلع مهمح ملف . بابلا اذه ةنتفلا كلت هحوىف قلغب نأو
 فشك ىلع هيعس بأدب ناكك إذإو ددصلا اذهب اكرثنم انمج اننا لحرلا كلذ
 نكت ملالو . كلذكالا هنطأ الو نيربخلا ىس نع لقعبال اعانئحتيو ةقيقملا

 اهلا انباهذ مدعب هانريخأ ةيناثلا انتطخ ىف هدابثرا ىلع انلوع ام (راطسم)
 ترهظو لجرلا ريراسأ تقربف . ةنسوملا دالب ةرابزب ةحامسلا هذهنم انءافتكااو

 هفامضأ تملا تر ىح اك انيمحي ذخأو . رورسلاو حرفلا متالع هننمحن ىلع
 امو ةحارلاو بعتلا نم رفاسملا ضرتعن امو تاحاسسلا انام انل حرش قفطو
 حرأ هل تلف . فرطلا ىئاعو فحتلا تثارغنم ةسوروألا نادلملا ضعيف
 اهانلحو انوروأ دالب انفّوطت ةمعنلا نم اندلاو هل روفغملا انل لزأ امف . كسفن

 ناكو . اهتفد نيبام انفرعو اهفامىلع انعقوو بونمل الامث اهانمجو برغل اقرش
 هتلماعمفو ةعد لجرلا ة نأ ظحالأ تنكو . ةنناملألا ةغلااب انثيدح

 اءدأو اطل

 وفيحارس ىلا ةنسوبلا راطق بوكر
 اناقو ثمح راطملا اندككجرو .هانعدوو لحرلا انعدو لحرتلا فزأ انو

 مونلا تايرع ةيفيك ئراقلل نيم ىناو . انل دعملا لحما ىلا انب بهذو ىراسموُقلا



 بنس [|4 ةس

 ”ةرورضلا ؟<..تغقوف انبرأم لثمل انوقس نيذلا نيرفاسملا ضعبب الغتشم هتيغلأف

 . (ةطحلا) ىبرذتسم دحأ تنك كاذ نوضغ ىفو .ءالؤه فرص امير رظتنأ

 «. لارثأر يشعم نيبوأ ةمئامثع دالب ىف مهن انأو ىتلخ ىتح ةيكرتلا باشلا ىدرتم

 هنأ نم ىسَرَح هنأ تفرعو نيرملا ىلع .هلوط فد لحر كلانه ىرظن تفغلأ دقو

 ٠ هلوطف لحر ىلع تاهخلا كاتى ىرظن عقب ملهنأ ركذأو . ماظنلا ظحالم ناك
 سالك تلاغلا ىف مهسالخ ىكاهالا نم (ةطحلا) ىلع نودفاوتب اوناكن م امأ

 تافحال دقو . رج مئامب نومعتب مهنأريغ (لاورسسلاو ةطاسلا ىهو) نييحوركلا

 عدتو سأرلا نم ةبحان وسكتف مهدوف ىلع مئاملا نوه ضب مهنأ مهناشف ىلع

 دو ةثادحلا وهرب ٠ ناعالا وه كلذ أشنم نأ نطأو ارساح افوشكم اسهقان

 ةاسمسملا ىهو اندنع (دلبلا دالوأ) ةيذحأك ةيذحأ مهمادقأ ىف نولعتنيو باشلا

 لوطب دستمم كيمس لعن تاذ تناكذا اهلكش ىف ةببرغ هنأ ريغ (ببكارللا)
 انه فورعملا نم اعافترا لقأ وهو دلجلا نم حاسس همناوح ىلع موقي مدنقلا

 كئلَوُأ نأ وه لملق قرب ءارقفلا سالميىف هنع ءاضغالا سالمىف.فلتخو
 ' ىادبام ىلا عباصالا سوؤز نم اذخ دلجلا نم ءاطغ :هملع دربلا نمز ىف نوعضب

 كلذ دشن لاح لك ىلعو اهوحنو ةقرخللا نم هنوذذي ءالؤهو . مدقلا لصفم

 ىو. ةعادو مولا كئلوأ سفن ىف ىرأ تنكو . مدقلا رهط ىلع ةطبرأب ءاطغلا

 حايبسلا مهبّرمال مهنأ نم ناككلذ لعلو انبل مهكنارع ىفو افطل مهقالخأ

 .٠ ٠١ املتتلا مهجو افالتثا مهنم نودصف مهريفب نور اارينك
 توكرلات قو نيحن امير ءىجنو حورت ةطحلا (فصرإ ريرفا ىلع نحن امسو

 انرس اذا ريس انتاكرح عستيو انصصق رأت دالملا كلت ىلاهأ نم:لحر اذاو

 'هلعلو نيب رسسلا نيربخلا نم لحرلا اذه نأىف انيترا ا انفقو نحن اذا فقيو

 انعبتتي مل ىزلا كلذ ىلع اني مول هنأ ذوحيو (ىشورطلا) ىسال انآر هنوكل انقر
 عستتلا كلذ لك

 ءامسأب هريخأ نأ الا ىنعسو اف اندالبو انئامسأ نع انلأسو انم برتقا هنا: مث

 قاحابسف هب ىمستأ نأ تدوعت ىذلا ىمسا هتبطعأف انأ امأ ىتشاحو ىحاص
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 اذه اهقئاعىلع تلجو: ليوطلا رفاسملا كلذ تعسو اهنأ نم رثك أب عادبالا ىف

 همسح لجل رثأتت نأ الو ميظعلا هدادتماب اعرذ قيضن نأ نود ليقتلا ءبعلا

 اهموزيحب ىقشنو تايعلا رشي تانخأ ىتح راطقلا انتم لع ىوتسا امو ريتا

 ترسو  لماحلاب لومحملا انيلع هيقشاو . ليانلاب لباحلا طلتخاف . بابحلا بناوج

 ءاملا نم اهمدق ىعأ ناو ريعنسلا راثلا نم اهءاشحأ نيلأ دقو ةيراملا
 لوالا نم اهفقوم هنم تفقوو رخآلا ْئطاشلا ىلا تلصو اذا ىتح ريرهمزلا

 ءانن وهلا راسف هحاتفم راطقلا قئاس دب تلمعأف اهلج تعضوو اهلحر َتَعلأ

 راضلا تنب ةيراحلا نم ناطقلا ئطتمإ ةعاس نم اك دلو  اهباش نه هامل لا ١
 ةغبحص ىف هأرقن كام .هاملا آم ىف علطتسنف تارطنلا وات تارظنلا لسن

 ءارهز بك اوكانتحت نمو . ءاّزرغ موجن انقوف نم ناكف ءامسلا
 دانحالا ه, فت قذاحلادئاَقلا هنأكب ك اوكلا كستاه نيب وهو رثلا لجأ امو .

 ىلحأ ناكاف ناسنا لكي افغش هقمرتو ناكم لكن والحلا هيننعب فلن

 رظانملا هذهلكل نيدهاشملا 56 ناك امو ةعبدنلا اهملاعتىف اهلجأو ةعمسطلا

 ريغ اهولتحن مل نيذلا امس الو بارغتسالاو بععلا مهردحأو شاهدنالاب ةرهاملا

 قيفر مهنمو ريك أو دْسَأ اهل محجارغتساو زكر أ هنن مهمعت ناككف ُهّرملا هذه ٠

 تامس هيلع تيأرو ةشهدلا تانآ هيف تأرق الا ههجو ىلا رطنأ تنكام ىذلا

 ةنسوملا دودج ىلا لوصولا

 هللا هنوعع املصو رهظلا لبق فصنو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تفاو نأ الو

 ىلإ باك رلا لعْش اهفو هنسوملا دالب ودع ىه» ىلا «دورب هلسول » هط# ىلا

 نأ لبقو .٠ اندالب ىف ةبعارزلا طوطملاك هع طوطخ ىلع ريس هنكلو رج آ راطق

 هحردلا نيام قرغلا همق ىكاعس نع ثحأل تيهذ ىاثلا راطقلا دعوم نيك

 تيدهف هنف بكرتس ىذلا راطقلاىف مونلا عجاضمو هانحراب ىذلاراطقلاىف ىلوالا
 هملا تدمع كلذ دنعو .ركاذتلا فرصن صوصخلا لماعلا دنع نوكي كاذ نأ ىلا
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 : نع ىضقأل تعراسف ريسمملاب راطقلا نذا ثمح (ةطحملا) ىداشم ىدان مث

 اًعلص الا اوضاقعتي لف اهترفو ىلا ةيسنلا ايثك هبسخأ ايفا تالوكألا

 « الاحد ماع شلال

 نم هل سلو ءاضفلا دك قش عهسلا هنأك عفدناو ها ارجم هللا مس رواولا راس

 ىلا تارطتلا لسرنو ذفاونلا لالخ نم فرشن امو . ةنسونلا دالبالا فده

 هحولا ىذارأ نع اهئاوتسا ىف لقتال ءاثمم ةطسنم اهدكف نادلملا كلت ىضارأ

 كلاحلا هحاس د رسنب و ءامسلا ىف هيحانح قل لمللا اب .رصمؤف ىرحلا

 . هرصق ةاريس فانأ ٠ مقن كلم هنأكو ٠ لا احم ادب ىتح ءاضغلا تاشث ىف

 تامه نم لسرب نأ ءاشام مهلع لسرأف . هرتس لالخ نم هئاعر ىلع فرشأو
 مل مث . رفاسملا نرتغملا سفن ىف رظانملا هذه لجأ امو . ءاضس دانأو ةقل؟

 تراخ كاذ ذا (بونادلا) نهم : اشناد ىتخ ةعاس نم رثكأ راطقلا راسم قع نضع

 دعت "لقال ىذلا لوهملا رمل ككتوطتم نم اهنرق هعاوق ة هوق تهوو راضأا هعزرع

 (قزربوكأ) دسلنع لبنلا م نع هيئطاش نيبام ةفاسم قبض الو هيربع نيبام
 ىلع سل هلا هل انلق اذا هذم لكٌىراَملا سلا نهذد انهو . تابزلا رفك

 . لضاو ةلاعثال راطقلاو .َرَمْعَم الو هرطنق الو ٌرمث الو (ىربوك ) رهنلا كلذ رهظ

 ريطب مأ ٠ لت ىلع ىرحب مأ . لهم ىلع ميسي . لحاسلا ىلا لجاسلا نم

 . ! هلقث هب ىوهم دقو ؟ ءاملا نتم دعتقي مأ ! هلج هبانعب دقو ؟ ءاوهلا ىف
 ببسلا فرع اذا اولاق دق مهنكلو . مالحالاب تهذبو تانلالاب دخت ناك ام َكاذ

 . |ىعأو ىخأ ىبسلاو ترغأ انه ةلعلا تناكد مل ىرعش تملو بععلا لطن

 ةنسفقس هملا تقاو نأ الا وه امو رهنلا ْئطاش ىلا اني وّتسا ىتحراطقلا ان لزب ملف

 اهملا راطقلا ىوآ لاذ ذاو هنامضق اهنامضقب تلصوو  هناكم :تذاح ىتح ةيراخم

 ةئيغاسلا كلن ثغلبام حزمت» نأ فضاو غضتس الو . انهلغ هتامح ىوتناو
 ناقتالا لاكو ةعنصلاف قذحلا مامت ىلع لدن امم كلذ ريغو ةناتملاو لوطلا نم
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 اولعأف هسئتلا كلذ اوسن اونوكي نأ تدشخ ىرخام قيفر نم تعيس ذم ىكلو

 اوفرعت: دي تاع نيح هادخأ ت :< ام: لاز هقاخلاو نكلو انتَعِمْف ع موقلا ..
 راحت اننأ الا انع

 ىلع وسرلا ريثك ناكى ذلا نومملا رئاطلا سال ىلع را دالبف نحو تنكو

 , هرعت دالملا كلت لاعر ىرأل تارظنلا سالتخا ىف صرفلا زهتنا (تاطحمنا)

 ريغ ىف كلذ ىرأ تنك م مهتاهح فالتخا, - عبطلاب  فلتخ ىلا مهئابزأو
 2000 تايتفىلع الا كلان ىرطنت عتب ل فسألا عم ن كلو دالبلا ليتاه

 فوئص نم نمد ام نب رفاسسملا نعبيل (تاطمتا) كلت ىف نيدايعتب و ا

 ىلا راطقلا مسقني دلملا اذه نمو. ,اكشازد ىلا انلصو ىتح خوذلاو بتعلا

 فراشن مل قيدصو ىنأ ريغ ءاشعلا ماعط كلاذتِقو نولواشتي نورفاسملاو نيمسق

 هرج انا نيسساخ برغملا تقو ىلا ءاشعلا كلذ انلحأ لب نآلا لاذ ىف ناودلنإ

 ريغ نم اهنلا ةفاسملا عطقيف لضفلا ثيددلل ناكو اهانلصو ىتلا «الاخر.ةدلب ىف
 نوكيأم عرسسأ اكو انتفزغ با حفلا انددعىتح اهانلصوامو . بوغل الو بضنام
 راك أ تمم فقبال راطقلا نأل الا عرسنل ان امو (ةطغلا) ىف لك الا ل ىلا ارح

 ةعاسلا عدر نم

 كلانهو هلك 1 بقرتي لمسلاو اهيغئاس رظتنت هيروشلا اذاو ممطملا لا.ابلغف

 هب ىتعم :فنبم (نئالوملا) مهدنع, اه ضيددو (ةسيلصلاب) نوستس لا
 اندحو دقو (ىنخابلاب) نيب رصملا فرع ىمس امب م هبشأ وهو مهموعطفب
 نم هريغ نع هب انيرضأام مظلا ةذاذإو ةهكنلا ببط نم فنصلا اذه ىف
 تاخومطملا لحم ىلا اندفنأب انهذ نا هناسكسا انم غلب دق لب ٠ كسلا ةبروشلا

 هِّمطن نم طارفالا .انأملا نسأل عمن كلو . رثكبو هنم اندبزي نأ هيهاظ انمجرتو
 اهراثأ كا ارت هبرسكن امير لالزلا ءاملا برس ىف طارفالا ىلا

 امم الا تءاج موعطملا اذه ةذاذا نأ ىرذأ تسلو , ذ.ذللا لوك أملا اذه اًنفوحىف

 ىيسبملا روهمسمملا مهماعطب ناذوسلا لعشي امهّراملا لياوتلا نم هلا نوقيضد

 .. (مكيرلاب) مهيد
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 ناك انرفس علطمو انتحامس لهتسم نأو اصوصخ ةعاس نيرشعو عدرأ نع
 هللامعيو . ةحارلا نع ةانمو ىلقلا ىلا ةاعدم ماحتلا ةرثكل الوأ ٌىراقلا فرع اك

 تيأرام دعن اصوصخو ىتنغر رارغ لفن الو ىنأر ىننمل نكي مل قيدص ىأر نا

 يناثلا را ىف ازيخ مداخلا ىلا تبلط امل ىنا'. اهعبنص لمحو اهعش نسج نم
 دصقت تناكام كاذنمح هللا الا ملعدالو امتدلاو ىلا ريشت اهشنبا نم ةدحاو تدم
 ةراشا ىزغم انفرعف زبخ اههف ةلس ةستنوكلا انملا تدهأ نا انثلام امو هلا

 اليقلل بديلا كلت تناكون ةفولتقلا ةقوقشلا انهتذلاو ىلا ةفؤرلا ةاشتفلا كات
 ٌئداسلا تنك ىناوأ تننتو ىسأ ىف غلبأو ىل# ىلا ىعدأ ةروربملا ةضلاو

 فورعملا

 مهدعب نم فلخو باكرلا نم اهداصق اهملا لزتف (تسد) ةطخم ىلع راطقلا فقو

 راطقلا اذه نورطتن (ةطحلا) فيصر ىلع افوقو اواك نبذلا نيرفاسملا نم فلخ

 ١ 01001 ةلزعلا مشو وطعم مهب راطشلا قيضي نأ مهتراكل انديفل
 ناوخ آ نانثا انرطق مامقلنق (ةطحملا) هذهنم ماق.دقو . كلانه هاقوتن اءابمف انه

 دلبلا كلذ نيعرعو سيران نم هريس أدبم نوكي ىذلا قرششلا سيربسك | امهدحأ
 نملك ح زناملو «تسراخو»» ىلا ادصاق اهنم ُىدَت ىاثلأو . لوسالساىلا اهتم

 00000 ١ ةدوسازر ع يع (ةطخا) ءانف ف ارأ لق تفنلا هسسكارب نيراطقلا
 دالب نم مسهنأ ىلرهظو ممتفرعم ىلا توصف . نيمقرشلا ةداع ىلع شوبرطلا

 لو ب ةيناثلا ةحردلا نتم اوطتما دقو مهناطوأ ىلا هبوالا همن ىلع مهنأو. ةنسوملا
 مهبوكر فداضف - ةيناثلاو ىلوالا نيتجردلا ىلعالا لمْشتل اسملا تارواو نكت

 ناك نمم «تاوكلا» نووانسولا َكملوأ لع لملق دعو . انمدخ بكري ثبح
 اذا امع اولأس نأ ىلا انع ثحمتلا مه جيردت مث نومقرش اننأ مدنا نم مهعم
 مدخلا ىف رفنلا كئلوأ تاسنأ كلاند . نولسم اننأب اوسحأف ال وأ نيلسم ام

 ةراش نع مهكتو نيبب رغلا راعش مه.درت ىلع اًتيكش مهنوتكسو اسنأت مهنونؤب
 مهيأ عالطتسال هتلسرأ ىذلا كب نسح قمفر نم قغلب ناك ام اذه نيمقرمُلا

 ادحأ اس اورعشال نأب ىدخ ىلع تهنو لبق نم كلذ لثل تطتحا تنكو



 مطيع 4

 مداخل انبلا ءاحن ب رطلا ءانثأ ىف نحنو رهلظلا تقو ناح امل هناا زك ذأ امنو
 حابسلا نأ كلانه ةداعلا نم ىلعلو .هملا حياتحن امع انلأسل لكلا ةنرعن صوصخلا

 قفاون تناك يتلا ىلوالا ةعفدلا ف ىدخ تدفوأ نتعفد ىلع ماعطلا ىلا نويهذي

 ةدحاو ةعاسلاو نوكت ىتلا ةيناثلا دمأ انرظتناف ىحاصو انأ امأ امامت رهظلا
 ْ 'ء نلت هقن الزي

 ماعطلا ةفربغ ىف ا
 الا لاذ ذا اهف نكي لو لك ألا هيرع ىلا انعراس تقولا كلذ ءاخاام اذا ىتح

 رسالاو ةنعزكلا تالئاعلا نم نونا لع رهو اهابتنيا اهيا ٠
 . ةرامالا ءاممسو فرشلا ةصسم نم نههوحو ىلع املر ملا دالب ىف ةريطخلا
 اميح نوواسنرف اننا نط ئذلا مداخلا انافاو ىح انسلا<# ىلا نكسن اندك امو

 انلهمأف (هبروشي) اننتأينأ هملا انزعوأف . ةبواسنرفلا ةغللاب ملكتن نككو انعمس
 ناك ام:ىلع .هنال ةعرسلا ةباغب حو ربو ودعت اهتوضغ ىف ناك ةعاس فصن ءاعز

 رطاقتيو هقرع سصّتب ناك كاذإو .. نيزفاسملا تاحاحن هذحو متاَعلا وه ىلرهظ

 . رظنملا اذه نم انسوفن تزأمشا ىتح هتلالغن هفضحت ىلا رطضمف ههحوا ىلع
 ناك مس الهفدرأ دقو ةغئاسلان نكت مل دعب اهرضحأ ىلا (هيروشلا) نا ىلع

 هن عقدن اناسع مادإ ريغب ازيخ انملطو - ارطن ال  امهنع انمحضتف لوسقم ريغ كاذك .

 هناكمىف عداو رخآآ مداخ ىلع ىرطن عقو ذا تفلتأ انأ امفو ..ىمزلا هي دسنو هلكنا

 لما اذه ىلع هلغش فقوو هسفن سبح هنظأو . تاحاعزلا جف الا هل لمعال

 0 تحل نمزلا.نم ةهر دعلو ٠ هقيصر اهدءاكت ىلا همدختا ءانع.نم تلفمل :١

 ةدح ىلع ةلواط ىلا اهانع ركو ىه درفنت نأ ىف ةسغرلا متالع ةسسشنوكلا

 ىلا اهنع ىضتن ثيح «(انتزيبارث) ىلا نهوعدب نأ قيدص ىلا تزعوأ لا ذنمحو
 نم غلب ملو هنم هوحرأ .تنك ىذلا هدنع فداص مل ىأرلا اذه نأ ريغ اهريغ

 ىلا ةسعاد نورفاسم نحو انتحاح نأب ىلا رذتعاف ىسفن نم غلب .ام هسفن
 هاهتنم ىلا ةروشملا هذه ذنم هتفاسم لوط لعب ال رغس ىف (ةزيبارغلا) هذهب ظافتحالا



 كسب“ و تح

 نوللا رمسأ ةثحلا مذض ناكذا هرشعم علط هنم انعلطتساو هدالب ناونع هبف انأرق

 نيزاغق هيديىف سلب هندحو ىلا لحرلا اذه ىلا ىتتفلي امم ناكو . براشلا لي وط

 ةكببلا هلع نم اذه عم هنوك الا هبارغلا عضوم سلو تبرغتساف نيضيبأ
 تانرئال اع انجملا ةقالظو هحولا ةشاشن نم ئراسموقعلا اذهانافال دعلو ! ةيد.دجلا

 رات ١] لذ1/31 قؤايفلا هشنأ لم انلئامتانتارل هنهفت لزم لانتعاانن| ادعم

 تنكو . اشبرشبلا نم ههجو ىلع حولي ام فاعضأ هن رورسلا نم انتدئفا ىف
 ذاأ امو  رمسلا فرط دراوتنو ثيدحلا فارطأ هنوآ تذاحتت كب نسحم قب دصو
 قيد مان ىتح لاخلا حراسم ىف حرسنو تمصلا مالن هنواو -رفسلا ىف ثداختلا

 اًنُْئمَطم سل نم ماش فنك نكلو ةحارلاو مونلا ىلا رفاشملا جوحأ امو تتو
 سيئر لثم راطقلا فو رفاسم هتحار كاع فيك لب . همانمفف اًرحاالو هماقم ىف

 انعحاضم انذخأ نا دعب اناو . ىلقلا ظلغلا ٠ عمطلا ىفاحلا لحرلا كلذ نيشتغملا

 لمح الامو ندألا نعش اع  انأجلاف عن 7 ةأحافمىأ انأحافو هتغامص 9 انتغا

 انوفص ردك اسس كلذ ناكف لخادلا نم باسلا لافقا انملع رظحو ةماعلا '

 نم سعذتلاو هن مرتلا انم علب دقو (تسادو) ىلا انلصو ىتح انسوفن ضاغتماو

 ةلحالو عنصناناسعام نكلو . ةسيرغلاب دسالا شرحت هب شرحتنل انأ ىتح هقالخأ

 مهللا ءوس ةرداب انم هيلا لصب مل هنا ىلع . هيلاراشأو . هيلع هينأام لاثتما الا انل

 اتعم بكرف رشلا حور هسفن ىف ثعب هل لوقلا سالساو هعم مخلا ناكاذا الا

 مركلا قالخأ نم لساام ردعب ميثللا قالخأ نم دسفي مهلا ليقدقو ررغلانتم

 ادرمت ميلا تمرك أ تنأ ناو « هتكلم مركلا تمرك [تنأ اذا
 نأ هاردأ امو اهتاسزحو رومالا قئاقد رك ذا ىضرعت "ىلع ظحالب ئراغلاب ىنأك

 اذاو .همعُس لكل احذو نوكي دق دحاولا درفلاو اهلئالح تاناونغ ءاشالا رئاغص
 نسال اهنانلال لس الف مهقالخأو موقلا تاداع ىلع كفقن نأ اندضرغن تاك
 قىستف ةارامملا نودمح الو هنزاوملا نونسال نيذلا مهراغص ايس مهدا ارفأ

 ضرغلا تاس هنوشتال امقن ابفاص هيلكس نأ ديربام مهنم ىنكسي نأ علطتسلل

 هنلق ءارو لقاعلا ناسل نأ اك هناسل ءارو لعاملا تاق نا .لمق دقو

 ا
: 
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 ش
 ش



 تون دوب

 اهناف انتسشاح امأ . اهنم بسن الو اف لام انل سل ناو تبحر ام نييك ارلا ىلع

 صانمالو عنصن فيكر كضن انئمل اه ىحاصو انأ امأو ةنناثلا ةرالا لاش
 ىراصح ىف وه دوقنلا نم ئْسد ىراسموفلا ودك نأ ىلا انيده ىت> رفسلا نم

 ةوالح هب تفحو هتم» لجرلاب تعزن نأ الا وه امو تاب رورضلاب هبشأ مهتاداع

 هنيدجلاو انفلخساف ثالثلا تاوذ نمالدن سفنأ تس عست ةرخح ىلا اندارف ةيطعلا

 البكل اهنان قلغأ ىتح اب لزب ملو زاثيدااب مهردلا انلدبتساو راضنلا/ ةضفلا
 مزالئس انأ نم انبلا ّىجام ارورسس اندازو اريثكك اذ هنم انرسف انريغ اههف اًمراشن

 لقنتب ترج دق رفسلا اذه ىف ةداعلا نا عم ةننسوملا دودح ىتح ةريظنلا كلت
 مامت انسلاحم ىلع نئمطنل كن مل انأ ىلع . ةفاسملا نوضغ ىف تاره ثالث تاكرلا

 ةرخا كات ىف انتمهاسم ىلا نيرفاسملا ضعبب ماحزلا عفدي نأ ةمشخ نانئمطالا

 لصبال نأ ىلع هصرحو انب ةظافتحاو انل ىراسموقلا ةباقر نع مغرلاب ةبحرلا

 لواحو انملا ءاح سانلا ضعي نا ناكد علو . حام الا ىرن ال ناو هركنام انلا

 اريخأ ديز ايف اعستم هل ىأر نا لواحب بشنام نكلو انبب هسفنب حزب نأ
 بسبسد رطضا دق: (ةطحما) رظان نا ةفدصلا نسح نم.قفتا ذا راطقلا تابرعىلع

 هللا رمل كلتو ىلوالا ةحردلا باكرل ةنافكلا هنقام اهملا مضي نأ ىلا باكرلا ةرفو

 قرغتسا دقو . اهملا مهتح ارف نيرفاسملا ةعاج : مي وجأ ناكاع ىلا ةياشع

 وحن داقعملا هداعمم د ماسق ريخأت ىلا عننا ام نمزلا نم لمعلا اذه

 عفدتم راطقلاو هم ةمناغلا ةحردلا تابرع فراش ناك ىذلاو . هعمقد نيعبرأو عدزأ

 هحردلا هذهالا اقوه نأب مهملغأ هداع ترح نبذلا سدا ىرب .راضلا هع

 ءاشحا انب ىشب راضلا نبا ىف امو . اهزيلاهدف نوحوارتيو اهسداريسىف نوداغتي

 دالبىف انعدوتسا انهو . دمعت ريغ نمز ىفرحلا دالب دودح ىلا ائلصو ىتح رافقلا

 تانيرولوهلا نمنينئابءانفرطأو ..هفطل اننبو هفرعان ذ ىذا ىراسمو لا كاذاسُلا
 حور هيف تثعبناو . اهانأي مهنم ادحاو دحت الق مهفرع ىف ةلوبقم ةغيرط ىهو
 ىذلا ىرحلا هفيصر ةياصو هلبج تو هتمدخ متخ نا اهنم ناك ةديدج طاشن
 ركاذتلا ىلع شتفتلا ةرم لوأ فلجلا كلذ انراز املف. . دودملا قتلم دنع هفلخ



 ا

 لقتال اهنأ ريغ ءازكلا تاكسه نم تناكن او ىهو ةمكسع بانلان انراظتنا ىف ناكو
 انذك امو :  همصوصخلا تادرعلا نم اهريع نوع فرحا لامخو رطنملا نتسح ق

 اذه لثمريست نأ سحبو ٠ انهت شيال اه دع تذخأ ىتحرتثولا اهنتم ىطت

 هيلع دهعلا مداقت نم مبصأف هراث 1 تفع ىذلا. (انابو) طالب ىلع ثشثحلا ريسلا
 ىق- ل اذا ىتح اهعراوشو ةمداعلا تاقرط ثبتنت كلذك تلاز امو ! اّتمأو احوع
 نم للفو”ريسلا ىف أطنأ دق ىذوملا انيأز راتمأ ةريشع دنق الا (ةطحملا) لبو انس
 اجدزع ناك ميسفلا (ةطحلا) نادمم ل الا مهللا ام ا كإَدأ فرعن الو كلا

 نأ ةموكملا ماظن نسح ىخذق دقو نيرفاسملا تاءامجت اصاغو سانلا ريهامحت

 تانرعلا تكرتول مهل ثدحب هانعامت نيرفاسملا ةحار محازتلا اذه عم ظفح

 وهو هرجأ انم ئذوحلا ىذا كلذ دنعو . مهنأشو نييذوحلا تلخو اًبتعرسو

 اننا ركذاو . هنيمح ىلع حولت رشا متالعو هذخنأف تانسرولوغلا نم فصنو نانثا

 ىتلاةعرسلا لضفب قئاقد رشعلا نعوبرتال ةَدمف (ةطحما) و قدْدُهلا نيبام انعطق
 «فواتنسا,, دامسملا ةموكللا ةطعغ ىهو ةطحملا انلخد ناالو . اقنآ اهانذ

 ناكىذلا ٌقذتفلا' ناجنرت تحملف تفتلا رح ا دالب ىلا قدرطلا دخون اهنم ىلا

 ىم ناكنم فّرعت نم ئراغلا تافام ذا انهو .. اهملا ةمشاحلا عم انقس دق
 دمحم مهو ةنهملا نم ةثالثو مسار كب نسحم زيزعلا ىتحاص مهو دلحرلا كلت

 ىسوركلا اغأ دو .ىسكزملا «تلود» روهشملا لامخلاو ىرشامثلا رفعح

 نوكأ فالسلاةغلن ماملا هلو دوسالا لمجلا نم هلصأ نال رخنألا اذه انريختو

 101 موقلا ةقل نم انلع هتفرعم ىداعتت ام هللا جات اضف انل انا

 ىذلا سدريسكك الا راطق ناك نوسهلنا ةّعيقدلاو ةنماثلا: ةعاسلا تفاو امئمحو

 اكو لبحرال يهتم ريسلل ايهأتم ةنشوملا دالب ىلا اهعتم تسادوس هقيرط ىف رع
 كاذ تايرعفف هصصخلا لاحم ا نم العم انل زعم لبق نم قدنفلا ناجرت انلسرأ

 تقاض دق اهنأن انريخأو افسآ دعب ءاج هنكلو: سفنأ ثالث نع ديزبال انع راطقلا



 دس © كبس

 مهقازعأ َّق ةوادملا همج تدب نأ ىتخ ناكل ىودخلا ىلاعلا تانجلا قسعشو

 هاسع امع نينقرمسلا ىلع ةكاح ةبقرمملا دئاوعلا نأو امس . مهسوغن ةرئاث روثتو
 ٠ ذانعلا تقو ةناجلاو . ذامللادنغ ةباعرلا بوحو وحن نم ةيبرغلادئاوعلا فلات

 كسرهلاو هنسوملا دإلب ىلا رفسلا ىف عورشلا

 ىلع اجّرعم سيراب نم تينثئاو .11٠ ماع امروأ ىف ىتحاسس تيضق نأ ال
 ىل ّنعف اهاضتقم ىلع ريسأ ةطخ مسر ىف لنه تعرش اسعلا دالب ةمداع (انأب و)

 «تسادورب ىلا «انابو» نم كسرهلاو ةنسوملا دالب ىلا ىريس أدمم لعجأن أ الْوُأ

 «قينوارط» ىلاو «ىبط» ىلا اهنمو «اوولاش ىلا اهنم مث رجلا دالب ةمداع

 «راطسمر ىلارغسلا اهنم فنأتسا مث ةنسوبلا نادلب ةمداع «وقمحارسس» ىلا اهنمو

 «وراطق» ىلا رصلا قدرط نع اهنمو «شنيووكتم» ىلا اهنم مث كسرهلا ةمداع
 صوصخلا ىلعو دوسالا لمجلا دالب ىف ءاضسلا ةعسسطلا ارم ىلع فريشأ امك

 عس امم رثكأب تقولا نم رهدلا ىل ممس مل فننألا عم نكلو لبلعلا اهمسنو

 ىلا تارظنلا لاسراو اهفئارطب ىفوقوو اهفارطأ ىف ىلوحتو ةنسوملا دالمل ىنرابز
 . راهزألاو ناصغالا نيب ىداهتو راوغالاو داحالا نيب ىداْعَتَت هعبسطلا ىلا

 دالبيف ةحابسلاب تنناغتو ةطبرخلا هذه ىلع ريسلا نع ل كلذ للا

 لاكش ازرر ىلا ا «تسادو » ىلا «انانو» ن نم اهلا يريس دس ناك ذا ةئسونلا

 «ىنطدب ىلاو « قينوارطرإ ىلاو «وقيح اريسر» ىلا اهنمو «دور هنسولو ىلا انف

 ! «اوولاش» ىلا اهنمو

 ةنسوتلا دالد: ىلا انيق ةحزابم

 هتنوعمو هللا لوح انمزع 1. . ماعريمتس رش نم نماثلا مويلا حابصف
 طعم ذمون تناك ىتلا كسرهلاو ةنشوملا دالب ىلا نيدصاق انيق ةرداغم ىلع

 انلزنم ملأ ئذلا (لابربمالا) قدم ردحأ' ناكام اذ ذاو انلامآ ىرضو انلاعر
 ١ لسجلا هخانم ةقراقم ىلع فسألا اهحضن تالمأتو تارطن اناوثم لسجأو .



 نع

 ةراضنو دهاشملا ةراضغ وأ تاذعملا ةرفو وأ ثاثالا ةراثو وأ ءانملا ةماكض ىف

 كلت ىف ةيديدحلا طوطخللا نيب ةساعملا ىلا دماع دمبعول هنأ اك دهاعملاو رظانملا

 مام نم هذه ىف هتغلدام كلتىف غلبت / اهنأ دحول الثم رصم ىف اهننبو عاّمصالا
 ئث هبشأ موبلا ةيديدحلا ككسلا ىف وهام اهصقني ذا ماظنلا لاكو دادعتسالا

 0 |1ه لل. دج ةقو و لك/إلا :تعملاو جونا ةسيصخلا تانرعلاكت اوورضلا
 هريغف نوكي نألف ةداع هنأشب ىتتعبام مهأ ىف كلذ ناكاذاو . اضيأ تاموعطملاف
 بعاتملا نم ىنضرتعي نأ هاسعام لك نعو لب ركذام لكن ع مغرلاب ىنكلو . ىلوأ

 تعمر ام ىلا ةبغرلا ةفعاضمو لسملا ةدابزب امتاد رعْسأ تنك قاشملا نم ىنورعنو

 (دور لنر) ريسلا بانحو تنك ىنأ فداص نأ ىتح دالنلا كات نم هملا ةلحرلا

 (نريسأ) تخيلا رهط ىلع رصمىف ىناطبربلا بودنملا (صورك دروللا) بانخت بنان
 ةنسوبلا دالب) :دالسبلا كلت ىلا ىتلحرب صتخم امف ثيدحلا فارطأ انيذاحتو
 رغسلا اذه نساحم نم ىل حرش نأ الا وه اف كاذ ىلا ىلبع هتفشاكو (كسرهلاو

 كلذ داز دقو . مزملاو نيقبلاب دّدرتلا لدبتساو مزعلاب لملا فلخضتساام هدئاوفو

 اثعاب هيلا احاترم هدجأ نأآشثلا اذه ىف دحأ عم تندحت اذكت تكى نا ادبضعت

 . رئاس نم اهريغ نود كسرهلاو ةنسودلا دالب ىلا الوأ تدصق امناو هملع ةروشملا

 اهنم ىندأ ىه ىتلا ىرخألا دالملا زامتحا ىلع انوع ابنم دحأل ةسمقرشلا دالبلا

 لوأ نوكت ىلو انابلح نسْخأو . اناهإ اهنم فشقأو لد ةيندم لقأو ةراضح
 ىنا,ف سألاب انورقم هركذأ امو اذه . هيلع تمزتعاو هل تدصقام ىلا هجّردنأ لس
 اينامساو سفوفو رئازاوح نم برغملا دالب ةرابزب افاكةعزعلا هذه لبق تنك

 اسنارغل اساس ادمعم ناك ىذلا (نادرجوك ) وبسوملا هملع فوسأملا نأو اصوصخ

 كلذ نوكب نأ دارأو تاهمللا لتاهب ٍفّوطتأ نأ ىلا بلط ناكدق رمصم ىف

 هنأ ريغ هتبلط ىلا هنباجأ ىتلا هتموكح نم كلذ سلا ثبح ةبمسر ةفصب
 ىرخأ ةصرف ىلا ةحابسلا هذه لمجأت ىعدتساام عئاوملا نم لاذ ذا ىل ضرع

 اوناكدالبلا كلت .ىف نيدسملا اناعرلا نأ عناوملا كلت نم ركذأو . هللا ءاش نا

 مسمر يمأ ىنأ نوفرعد مهو مهني اهف تدجو ينأولو مهتموكح ىلع نيجاتهم ذئتقو



 4 نمرلا رشا مس

 تعدوأو ماظن لكأو عنص لجأ ىلع ملاعلا اذه تعدأ َنهللا كناكس

 لدامحم ميس الا ىس نم انف مانألا عمج هب كفرعأم لدوحو رس نم هدهاشم

 ضرعو رهوح لكى تلعحو ماهوألا رطاختو تالانحلا دراوم نع كشري و

 لتدحو بوحو ىلع تايآلا نم ىضصخ الام" عرتتملا عئارو * خشتتاا 000
 ٌكنمو دجلا كلف كتردقب ريثأتلا صصخت ىلع تاناهريلا نم ىصَعتسنالامو

 اندنس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلع ةناعتسالا كيو ركشلا كلو هيلا قيفوتلا

 موَقلا قدرطلا مضوأو رجاهو هللا ىف دهاحو رهاحو ىملل دضان ىذلا دنمم

 هتنسو هّقبرط ىلع جرد نمو هتباحصو هلآ ىلعو مقَتسملا طارصلا ىدشو '

 ترزو اهراطقأ تمحو ةبروروالا داللا ىلا تلختزاام اريثكف (دعو)

 نم للملاو اهتدواعم نم مأسلا ىنكردأ ىتح اهنئادم تفراشو اهمكاوع
 سفنلا ميورتل ةحامسلا نم دب ىل نكي ملامو اهلا فالتخالاو . اهملع دادرتلا
 اهرطانمو ةعبمطلا ىلاعت نم نادللا متاوح هبوحتام عالطتساو ءاوهلا ليدبتو

 رسدانعلا ىنيامتملا سانلا قالخأ ىلع فوقولاو اهراختو ةعيدنلا اهناحتو

 ايظع امونح ىسفن نم دحأ تنكو دئاقعلاو براشملا قوافتملاو دئاوعلاو

 4.٠| ماع ىف ىتلحر معأ نأ تيأرف هقرشلا راطقالا ةرايز ىلا ادمكأ الممو

 ناكد هلو ةينمألا كات نم هللا ءاش نا ققححو نرأملا كاذ ضعب غلس ام
 هزاضختا نم هد ياللا دق كسرهلاو ةنسوملا دالب نأ لمق نم "ىلا لصو

 قدانفلا اهتادم ىف ىف تمقأو هيدي دخلا ككيلا اف تملا دق ني ةيرصعلا

 ةغافرلا طئاسوو ةحارلا لئاشو نم هعم رفاسملا دحم امم كلذ ريغو معاطملاو

 ةصقان لازال كلذ عم اهنأ دس ةقرشلا دالبلا نمش ل هدخم ل اعرام

 قدانف ني هنزاوملا ىلا دضق نم ناف اهريغ ىفو اندالبىف هدهاشن امم ةرتثك ارومأ

 ناك ةاوس اسوس قرفلا هل ىلحت ةرضتملا ندملا نم اهريغو دالسملا كلت
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020063 7 



 ا

 فصلا ةلحر

 ىلا

 كيس لاو سي ا

 ةلودا

 ىرشبلا مياس هط دمت ىلاعتديلاريقفلا ةرمج ةصصصم
 في رشلا رهزالا ءاذع دحأ

 رد هع هن ريسسعألا ةعباملا
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