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ةعمجراتخمدمحم.د

ولوةلداعلاةلودلاومنيهللا

ةلودلارصنيالو..ةرفاكتناك

ةملسمتناكولوةا

الةعامجىلإىمتنينيدملاعىأ

هتعامج،عم-امااذإ.٠ې٠الوق
ىشالتتافالخلاطاقننانيقيىلعو..ىفاقثلاحاتفنالاىلإةحلمةجاحىف((افاقوألا

اهنولاصىف»ةيروهمجلا«ةديرجتشقان

»مكحلاوملسلاوبرحلاةفسلف،(باتك،ىرهشلا

ريزوهعمجراتخمدمحم،روتكدلاذاتسألاهباتل

هحرطب)ةيروهمجلا«صتخاىذلاو،فاقوألا

تلوانتىتلاةثالثلاهثحابمضرعو،هتشقانمو

مظعمىفاعدفيكومالسإلاىفبرحلاموهفم

برحلاىفعوقولابنجتوملسلاىلإهتايا

حيحصتلهتاوطخراطإىف،مكحلاةيفيكو

تاعامجلااهيلعدمتعتىتلاةطولغملاميهافملا

كتهوءامدلاكفسىفةفرطتملاوةيباهرإلا

،بوعشلاديرشتو،لودلامدهو،ضارعألا

ىلعونيفقثملاونيركفملانمريبكددعروضحب

ىمملحىفحصلابتاكلاةفاقثلاريزومهسأر

ىفطصمروتكدلاىسايسلاركفملاو،منمنلا

روتكدلاو،ةيردنكسالاةبتكمريدم،يقفلا

نيوئشللىلعألاسلجملاوضعراجنلاهلتادبع

ىلعوفاقوألاةرازونمتادايقو،ةيمالسإلا
عاطقلاسيئرعياطرباجخيشلاوريزولامهسار

:نولاصلاصنىلاو،ةرازولابىنيدلا

ريرحتلارادةرادإسلجمسيئرميلسدعس

ىلعىلةبسنلابزيمممويلا:رشنلاوعبلجلل

ريرحتلارادةسسؤملاضيأو،ىصخشلاىوتسملا

تاماقنمةبخنفيضتسننامويلاىندعسي

انلتفاضا،ةريبكةينيدوةيسايس٠وةيركف

مكتارضحلبرعاو،اهئارأواهراكفأبريثكلا

رادةسسؤم،مكتيبىفبيحرتلاووكشلاب

ةديرجةصاخو،رشنلاو،عبطللريرحتلا

دمحمروتكدللركشلاهجواو))ةيروهمجلا«

ةديرجهرايتخإلفاقوألاريزوهعمجراتخم

ةفسلف،ميقلاهباتكةشقانمل»ةيروهمجلا«

بيقوتلااذهىہفمكحلاوملسلاوبرحلا

اطيحتىتلااضياةبعصلاءاوجألاوبعصلا

ىفحصلابتاكلاببحراو،ةبيبحلاانرصمب

ريزومنمنلاىملحذاتسألاركفملاوريبكلا

ريدمىقفلاىفطصمروتكدلاذاتسألاوةفاقثلا

،ديدحلاوبأدمحمذاتسألاو،ةيردنكسإلاةبتكم

.روضحلاءالمزلالكو

ةديرجريرحتسيئرقيفوتقزارلادبع

ىلاوحمسا:ةيروهمجلا

نعوىسفننعةلاصألاب

ةديرچبريلماملالك

بحراناةيروهمجلا

دمحمروتكدلاىلاعمب

ريزوةعمجراتخم

بالابحاصو،فاقوألا

تيقوتىفردصيىذلا

نمزىفةيساسحلاغلاب

ميهافملانمزىفهشيعن

هتناسطلاغملاو،ةطولغملا

اذهىفدوستىتلا

دنتستىتلاورصعلا

ريفكتلاتباعامجاهيلإ

ريزوببحرآامكباهرإلاو

ىفحصلابتاكلاىفاقثلا

ركفملاومنمنلاىملح

ذاتسألاةفورعملاىسايسلا

ىقفلاىفطصمروتكدلا

ةيردنكسألا.ةبتكمريدم
ةسامهلباللازوم)دحاو

فرشبتتةيروهمجلاةديرجنادكؤاو،ةيرصملا

،مهملاوىرورضلاشقناقنلااذسهناضتحاب

ىتلاةيئافثتسإلافورظلالظىفىتايىذلا

٠طاقسإلاتالواحملالخنمرصماهشيعت

ةلودلادوجوونايكفدهتستىتلالاشفإلاو

هجاوتىتلاتايدحتلاىلإةفاضإلابةيرصملا

تاوقلاتناكاذإف،رصملاىموقلانمألانايك

ةكرعمناضوختتةيرصملاةطرشلاوةحلسملا

تارماؤملاةهجاوموسييباهرإلاةهجاومىف

ةلودلانايكدوجووءاقبفدهتستىتلاةسرشلا

ءانبلاوةيمنتلاةكرعماهضوخبناجب،ةيرصملا

«مالسلالمحتديوىنبتدي»راعشنيقيطم

وقنلرينتسملاملقلاوجواثلاثادعبفيضأمث
ةماهلافارسطألادحانمو،ميلسلاىعولا

فيرشلارهزألاوه،ةكرعملاكلتىفةكراشملا

ةعاجشوةأرجنماهيدلامو،فاقوألاةرازوو

كيكفتو،ةيركفلاكراعملاكلتىفكايتشالل

كلتاهيلعدنتستىتلاميهافملاوراكفألا

ىفاقثلاباطخلامث،ةيباهرإلاتفاعامجلا

ةسائربةفاقثلاةرازواهقتاعىلعهلمحتىذلا

هيلعلوعمومنمنلاىملح.ىفحصل.ابتاكلا
ىريولعتىفاقثلاباطخلانوكيناوريثكلا

راكفألاوميهافملاكيكفتودينفتلاضيأكبتشي

ىتايو،نييرصملاىدلىعولاةدايزو،ةيمالظلا

ىفةفاضإ،هعمجراتخمدمحمروتكدلاباتك

لاجملاكرت.او،ةيسيسحلاغلابتقولاكلذ

راكفألاهلالخنم٠جرخنةيشعاقنةقلحىفهل

ضرعل،ةطولغملاميهافملاكلتحيحصتلةديدج

هباتك

برحلاةفسلف«هباتكلفثكملاهضرعىفو

راتخمدمحمروتكدلالاق»مكحلاوملسلاو

ركشلاصلاخةيادب:فاقوألاريزوةعمج٠

،اهيلعنيمئاقلالكوريرحتلارادلريدقتلاو

ىلعوروضحلالكلصاخركشةقيقحلاىفو

نيبضقانتال

ملعلاومالسإلا

تايآلابيكرتو

رهاوظىلع

نودةيملع

نمدكأتلا

ةقيقحلا

«ريطخقاصلا»

..تالاجملالكىفالمأ

ىذلاىفاقثلانولاصلاىلإةدوعلابو

تانولاصلاهذهلثمنأكشال،هددصبنحن

الايج*اتبرو،بساكمةدعاهل،ةيفاقثلا

ريبكلاركفملاعمتناكىتلامهألاةطقنلاو

،هلتلقىذلاو،ىقفلاىفطصمروتكدلا

،ةيسفنلاةوهلازجاحرسكىلعلمعنساننا

ةرظنونيفقثملاونيركفملاونيدلاءاملعنيب

ىبإالعفةجاعپاننأ×رخألاىلإ،امهنملك
نا،نيقي.ىلعاناوغلابأالانأوءانبلالصاوتلا

رواحمنأو،ىشالتنةيفالخلاهلجاقنلاوةوهلا

ةحلصملاقيقتحيامباعملمعننأىقالتلا

ةسسؤملكلةاعارمواعملمعننأ،ةينطولا

نولاصلااذهلنكميو٠،.اهيصخيامىلعفظافحل"ا
ةرازوىفاننادكؤاانأو،كلذللصؤينا

ىفاقثلاحاتفنمالاىلإةحلمةجاحىف،ثفاقو.الا

باتكلاونيركفملاونييسايسلاىلععساولا

،تاربخلاو،نيسدنهملاوءابطألاو،نييم-العإلاو

نيدلاءاملعلأستامدنعهنأاريثكدكؤأو

ا،تادنسلاومهسألامكح،نع،ءابطخلاوأ
تلقتنااذإاما،ةمرحلاوالحلاببيجيدق

دنسلانيبقرفلاام،ليصافتلاليصافتىلإ

امكحقلطيوفقوتيانبر،امفرصلاومهسلاو

لاؤسلادنعامبرو،قيقدروصتىلعىنبمريغ

دقىكينيلكإلاتموملاكبطلاصخيءيشنع

ملعلانمةدافتسإلانمدبالكلذل،فرعيال

بيردتلالتارودىفهلعفناموهو،صصختلاو

ناجللالالخنم،ةرازولابةمئألانمانئانبأ

عامتجإلاءاملعنمةنوكمنآلالكشتىتلا

ىيعتسلةعمجلاةبطخىفىتحو،سفنلاو

ىلعاننأل،ىقفلاىفطصمروكدلاكنيركفملاب

باطخلاديدجتىلعةردقلاهيدلنمنأنيقي

ىلإايمتنمنوكيالأونيصصختملامه،ينيدلا

ءاملععاطتلللاول

اومكلينأمالسإلا
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الش:رم"النيلاللاةليلق

.،هيفنظناهه
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النلفلتلا

نهبايلانبااللا

ثيداحألانعنمهي

راكفألاوةط}افلا

هقفلابةروجهملا

ىملحىفحعملابتاكلامهسأر

ركفملاوةفاقثلاريزومنمنلا

ىقفلاىفطصمروتكدلاريبكلا

لكوراجنلاهللاديعروتكدلاو

ىلعوفاقوألاةرازونمروضجلا

ىنيدلاعاطقلاسيئرمهسار

ةقيتعلاىف،عيالمرباجخيشلا

سايامل.ىعبلجبلئاميتم.ىننامغر
سيئيتلاوسايلاناواصوصخ

الوناميإلابهلةقالعال،اطيبجتلاونطابحإلاو

،انؤادعأهيبا.بهذيامىصقأنأل،ةينبمولاہ

انالب،لماوقنناوطيحننب.اوسايننا

ىلإعفديناامإلذبيدهجلكنآ،نيقيىلع

ىلإعفدي`ناامإو،حالص٠إلاوىقرلاوميدقتلا
مظعمنامغر،ةقيقحلاوفرطتلاوداسفإلا

'تيقتلانأوقبسسءاملعلاوباتكلانيروضحلا
ىلعنورداقانناالمأواناشمطارثكآانآو،مهب

،ةسلجلاقبسشماقنىفو.حيحصلاركفلارشن

رظننانكةفرطتملاتاعمتجملاناثدحتنانك

ةيعفنتناعامجاهنأىلعليوطنمزذنماهيلإ

نيدلافظوتوةصاخلا،اهحلاصمنعثحبت

قيقحتوآةيداصتقاحلاصموأةيسايسبساكمل

دببيناكنكلدارفألاوةعامجلاحلاصلحلاصم
نانكميتاعامجلاهذهناانمريثكنهذنع

اهحلاصمليبسىفناطيشلاعمىتحفلاثهتت

نماديزمجيهنتنادادعتساىلعوتجهناهناو

نطولاءادعأعمفلاحتتناو،هلامعلاوةنايخلا

اهحلاصمقيقحتىفةلودلاامطاقسإلناكناو

ولىتحمهتعامجنيكمتىلإىدؤيام*لكو

مهفهلعفلنودعتسممهفةلودلاسضباقناىلع

٠ليبسىفءيشلكضارعألاوءامدلانوعيبتسي

ليبسنمةكرعملاتلقتناو،مهحلاصمقيقحت

.دوجوواةايحةكرعمىلإحلاصملاقيقحت

سيئرلااهقلطأىتلاةوعدلاىفرمألاو

،اهلىدصتلالبسوةلودلآلاشفاتاططخمب

ريبكءزجىتلاو،اعمهيفشقانتنامماءزجدعي

ةيفاقثلاوةيركفلاتاطلاغملالوحبصنياهنم

نعثيدحلاةركفتءاجو،تاعئاشلاثبو

تسلجامدنعءادتبامكحلاوملسلاوبرحلا

تايحضتلامكو،باهرإلادض٠انتكرعملمًاتآ

تاوقلالاجرنمنيباصملاوءادهشلانم

نيفقثملاونيركفملانموةطرشلاوةحلسملا

بناجلاوهاذه،ةلودلابناجبفقينملكو

نعلصتيملنموفرعيملنماما،نلعملا

عقاولاورارقلاعانصوىسايسلاعقاولاببرق

،ةيداملاةفلكلامجحفرعيالامبر،ىركسعلا

ىألنكميال،بناهرإلاةهجاوماهبلطتتىتلا

ةيوقابرحضوختناةلود

بورحلانأل،شهداصتقإب

ىوقداصتقاىلإجاتحت

ةدحووةيبعشةمحل٠ىلاو

ريوطتىلعقفنياميفوفص

لمعلاو،.دودحلاوشدنيجلا

ىلعةعاسلارادمىلع

كلذنممغرلابو،دودحلا

سالفإلااحبسجسبنيد.دهمانك
لصودقةماعلاناةجردل

ةقيرطبةلاحلاكلتاهل

ناىنعمام،يج4رسخأبوأ

نإو٠اهسالفا.ةلودلانلعت

ىفكيىدقنلاىطايتحالا

مغرو،مايأوروهشةثالثل

يفةنحاطلابورحلاهذه

نأالإ،باسهرإلاةهجاوم

ىفداصتقالانآتارشمؤملا

ىلصايتحالانأو،نسحت

رايلم٣7زواجتي،ىدقنلا

كانهنأ،ىحويامم-،رالود

(سالفالاخيش))تهجاوةلودلا

تضاخكلذعمو..رهشأ3لالخ

اترصتناوباهرإلادضةسرشابرح

حالسلاولاملاىتكرسىف

اتاعئاشلااثبوةيفاقثلاوةيركفلااتاطلاننا

ةلودلالاشفانناططخمنمءزج

ىدحا.ىفتلقو،ةفرطتموأةددشتمةعامجىأ

ةعامج٠ى'الىمتنيملاعىأنأةعمجلابطخ

عممدطيصااذإ/قحلايلوقينآعيطتسيال

ةحلصمنآةعانقهيدلنأل،ةعامجلاةحلصم

ىتفينأفاخيو،نطولاةحلصمقيوفةعامجلا

،ةعامجلاهذهئدابمفلاخاذإ،ةقيقحلاب

ءاملعلانيبةوهلاكلترسكليعسننحنف

نعةذوخاملاةرظنلاكلتريغن.ناو،نيفقثملاو

انيدلو،عقاولانعنوبيغممهنا،نيدلاءاملع

لاصتامهيدلنآلابابشلانمةريبكةعومجم

.عقاولابرشابم

،ثحابمةثالثىهنآلاباتكلاةفسلف

تسيلبرحلانأدكؤيلءاجلوألاثمحيملا

برحلانآىلعثمحبملا،ىنبوةحسفالوةهزن

درلىهامناوةيئادعتتسيلمالسإلاىف

تاعامجلامظعمو،ءادتعالاعفدوناودعلا

ءوسةيضقىلعاهرص،انعبذتجت،ةفرطتملا
ماكحاو،برحلاماكحامهفببعالتلاومهفلا

.قحلاهلنمنأېلعدكؤن’نأو،مكحلاوأملسلا
قحىطعتتاعامجلاف،برحلانالعإىف

ةلودلاىفدجتو،دارفألادحأل،برحلانالعإ

دجتفءادعلافينصتةبسنفلتخت،ةدح٠اولا

قرشلاىلإةعامجوبرغلاىلإبهذتةعامج

ةعامجكانهنادجنف،بونجلاىلإةعامجو

ةدودعو،ليئارسا،وهلوألا٠اهودعنأدجت

اعدنمكانهنأىريرخآوسدقملا٠تيب

كيبل»راعشاوعفروايروسىفبرحلانآىلإ

دضنوكتبرحلاناى;رينمدجنو،«ايروس

،نميلابرحلةيولوألايطعيو،يعيشلادمل.ا

ىلعلوخدلل،ةيولوألانامهدحالوقيناوا

نادجن،اندودحنيمأتوايبيلىفنييباهرإلا

ىفانسفنأدجنوبلورحلاىلعفلتختاءرآلا

نمحضوبلاتكيلااذهكلذل،ةهج٥٠نمرثكأ
تسيلاهنادكاو،برحلانالعإىفقحلاهل

امنكلو،بزحوأدارفأوأةعامج-ىأقحنم

ىطعتلودكانهفروتسدلاونوناقلاهيلعصني

ىطعتلودكانهو،ةلودلاسيئرلقحلااذه

اكرتشمهلعجتىرسخأو،ناملربلل،قحلااذه

روتسدلاصنيامقفوف،ناملربلاوسيئرلانيب

هوربتعاوهيلعاوحلطصاو،سانلاهاضتراامو

.وناقواروتسدهبىنعوانمو،انوناقواروتسد

،كلذهقحنمثطقفوه،برحلاةلاحنالعإ

هللاىلصلوسرلاتاوزغباتكلالوانتامك

مالسإلاناىعدينمىلعدرنملسوهيلع

ةدحاوتاوزغلااندنفو،فيسلادحبرشتنا

تناكةدحاوةوزغدجوتالهنااندك.او،ةدحاو

ادرامإبصناكيماوزغلاف،دحأىلعاءادتعا

وا،دحاىفواردبىفءاوسنيدتعملاىلع

،دهعضقنوآةنايخلاعفدتمناكوأ،قدنخلا

ضقنةجيتنتناكدوهيلاعمتمتتدحىتلاو

اهجړخ،ةدحاوةوزغدج"وتالو،مهدهع

دروانا،ودعلادرنوددحاىلعنوملسملا

ېصاجشألادحاناړكذاو.،ةنايخلاواديكلا

ناباتكلاىفتدكا»ىللاقو،الاؤسىنلاس

ناىللاقو،فيسلادحبرشتنيملمالسإلا

،نيدلااذه.لم،انيد.ىمسو«ينالفلا»نيدلا

نععفادااملاطىنناكو،بفيسلا.دحبرشتنا

،بيسلادحبرشتنيملهنآدكؤأومالسإلا

ال:هلتلقف،«رخانيدبماهتإلاقصلأنأودبال

،فيسلادحبرشتنادحاوىوامسنيددجوي

لزنمىلإكلذانزواجتهللابذايعلاواننأالا.و

مالسإلالزنمف،يوامسنيداملاطءهنأل،يحولا

لزناو،يسسهييعىلعليجنإلالزناىذلاوه

اښيدميقيناهللاشهاحو،يسومىلعهاروتلا

نالب،فيسلالامعإىلعواءامدلاكفسىلع

مهنيدوىتشممأتلالعلءايبنألانأءدكأىبنلا

ىلعلزنىذلا،يحولاونيدلالصاف،دحاو

امو،دابعلاةايحبلصتياميفهلصأىفدمحم

لاملاونيدلاىظفحكةيساسألاتايلكلابلصتي

،ىسيعىلعلزنى٠ذلاوه،ضرعلاوسفنلاو

،؟ثدحىذلااماذإ،ىسومىلعلزنىذلاوهو

نايدألاعابتأىفتثدحتافارحنإلاهذهف

تافارحنآكلانهولف،نايدألالوصأىفتسيلو

مهفللةجيتنديكأتلابىهفنايدألاعابتادنع

اميتحو،نيدلاحيحصنمتسيلوقطاخلا

الهنأل،ةاروتللاف٠ارحنادعي،ةنياهصلاهلعفي

كفسىلعىت،اينأنكميهللادنعنمنيدلزني

.ءامدلا

تلواحةيباهرا،تاعامجكلانهنادجنو

نععافدلل،ةيعافدلابرحلاماكحأذخأت٠نأ
ىفاهسفنىلعاهطقستناتلواحو،سفنلا

كلذدعبمث،مكحلللوصوللاهنمةلواحم

ةدعاقلان'او،ءانثتسإلاىهبرحلانأاندكأ

ملسلاىه،ةايحلاىفةيسيئرلاوةيساسألا

اولخدااونمآنيذلااهي،اي»ىلاعتهللالاقامكو

نيذللنذا«:لاقبرحلاىفو،«ةفاك۶ملسلاىف

نيملسمللنذالقيملو«اوملظمهنابنولتاقي

ملعلاعملوهجملللعفلاىنبو،نينمؤمللالو

هؤانبمتنكلو،يلاعتوكرابتهللانمنذإلاناب

،نذ(الامادختساىففرصيالىتحلوهجملل

الومكنولتاقينيذلااولتاق«يلاعتهللالاقو

ىلصىبنلاكلذلناودعلادردرجمب،«اودتعت

بحسنااذإ،كوبتةوزغىف،ملسوهيلعهللا

نميىلاعتهللاىتحوىفتكاوهعبتتيملودعلا

اورفكنيذلاهللادرو«:يلاعتهلوقىفانيلع

نينمؤملاهللاىفكواريخاولانيملمهظيغب

امدنعىيبنلاو،«ازيزعايوقهللاناكولاتقلا

ةطقنلاىتًاتمث،«ودعلاءاقلاونمتتال»لاق

ىتلاتاعماجلالواحتىتلاىهوةريخألا

تلقو،ريجفتلاوريفكتللةليسواهنمذخ۔ات

امبمكحيينأهمامأناكولناسنإلانأاهلالخ

ون۶ال’هللالزن'اامبمكحأاللانألاقوهللالزنأ

ان.ا«:لاقاذإنكلرخامالكاذهف،ينبجعيال
فورظلاضعبكانهنكلوهللالزناامبنمؤا

رشنللنولاصلادعأ

ميهاربإاليلرف

يواصلاىنم-تعلطءارسإ

نانفلاةسدع

ىلعاليس

،هيلإلوصولاىعسنو،تادجتسملاضعبو

رمعانديسف،«تاروذحملاحيبتتاورورضلاف

ىفةقرسلامكحقيبطتدمجبناطخلانبا

ضعبدجن،ثيراوملاةيضقىبفف،ةعاجملاماع

بتكيواهفلاخيفايرألاوىرقلاىفانيل,اهأ

لعفهنأولف،الوأمهثانب‘أليضارألاولاومألا

اض‘ارتعاوهللانمىكذأهنأهنماداقتعا.كلذ

اما،هللابذايعلاورفكوهفهللالزناامىلع

اقفو،هدالواىلعاظافحدهتجينألواحيهنآ

مث.آوهف،هللاعرشىلع،ضرتييملوهتفاقثل

هنأل،هللاعرشىلعدتتفيملهنالارفاكسيلو

ءامېلعلاف،دهجوملعىفهلصوامردق.ىنبلواح

لهامهنمف،نوجانةرطفلالهانااولاق

ةحيرصةلاسرلاهلصتملنملكمه،ةرطفلا

فلاخىذلالجرلاكلذالثمف،ةعنقمةحضاو

احيحصهللاعرشيملعولثتداريملاىفهللاعرش

.هلصتملاذإأمآةلكشملانوكتانهفهفلاخو

اسنلارضعبكةروصلاهلتحضتاوأةقيقحلا

مالسإلاةلاسرمهلصتملني‘ذلړابرغلاىف

ةهوشمةروصلامهلتلصواهناوا،ةحيحصلا

كلذل،نسحنانيدلريصقتاذهف،ةطولغم

ى*آ«نيبملاغالبلاالإكيلعنإ»ىلاعتهللالاق
نا،ةمخضةيلوتسمانيلعنحنف،حضاولا

ةرومينسانللهلصونومالسإلاةروصححصن

نيبندعم.انكامو«:ىلاعتهللالاقفةحيحص

جهنم٠ملعينمنيبقرفف،،االوسرثمعبنىتح

هلصتملنمنيبو،ةحارصهلداجيوقحلاهللا

ةحيحصةلاسرلا

بصي‘اتباثادماجايلاقعضيملمالسإلا

نايدألامظعمفمكحلاىفابصهيفسانلا

كنيبةديقعلاىفاهتيصوصخاهل،ةيوامسلا

تالماعملامظعمامأ،تادابعلاىفوانبرنيبو

تعضونضعبلامهضعبوسانلانيبتاقالعلاو

،ةددحمدعاوقاهلعضتملوةماعدعاوقاهل

ىفةلصفم،جحلاوموصلاوةالصلاةقيرطف

الانبرنيبوكنانيبةقالعلانأل،نايد'الاعيمج
تاعمتجملانأل،ىعمتجملاتتقا،اهيلعبترتي

رثكأيهيهقرعلاو،ينيدلاعونتلابتنمآىتلا
ىتلااما،انماوراهدزاوءاخروامدقتلودلا

ولف،ةمتاقاهلمقتملوتعق٠وكلذدضتناك

،انبرنيبوكنيبتنادابعلاناعنتقاصخشلكء

٠طبضاهنمديرنىتلاةيعضولانيناوقلااما

املاط،عرشللةفلاخمتسيلىهف،ةايحلا٠ةكرح

ىتلاعيرشتللةماعلا،ةيلكلادصاقملاراطإىف

لدعلارفويمكحىهاولدعلاةعبراىفاهتصخل

ىلعلمعيو،اهعاونالكبداسفلاةيضقهجاويو

هللاناتلقو،دابعلاودالبلاحلاصمقيقحت

تناكولوةلداعلاةلودلارصنيىلاعتوكرابت

تناكولوةملاظلاةلودلارصنيالو،ةرفاك

مودتالو،رفكلاولدعلا‘عممودتلودلاف،ةملسم

،يقيقحلامالسإلانال،مللخااومالس(الاعم

لدعلاقيبطتنمدبالكلذل،ملظهبسيل

تادقتعملاةيرحكرتو،داسفلاىلعءاضقلاو

ىفوسانلاحلاصمءاضقىلعلمعلاو،عيمجلل

ريسيتنيناوقعضتناةلودللزوجيكلذmليبس

لزناامريغبامكحربتعيالو،كلذىفاهلمع

.هللا

هنأ،اهيلعدكؤأنأدوأةماهةطقنكانه

،لقعلاحيحصولقنلاحيحصنيبضراعتال

كانهدجنف،ةميلسلاةرطفلانيدمالسإلاف

ميهافملاىلعفقي،وديجلكشبنيدلا.مهفينم

ةدي،دشيلاءاطخألانمدجننكلو،ةميلسلا
دحانادجن،ةحيحصاهلكثيداحالانا

ىف،الثمفاطقفادحاواثيدحذخأيصاخشبألا

ددريصاخشن٤الادحأنأدجنناكسلاةيضق،

مكبىهابمىنإفدولولادودولااوجوزت«:ثيدح

٠هيلعهللاىلصىينلادهعىفف،«ممألانيب

ىف:ةر۔دناهب،رزجلاضعبك"انهناك،ملسو

ىفاما،ثيدحلاكلذقبلجننانكميفناكسلا

ال،مخضناكسلاد.دعنأدجننادنبلاںضعب

نيعبدجنو،هبارشالوهمابطجتنيناعيطتيجي
،قافنإلاىلعةردقلاهيدلنانولوقيصاخشالا

تعطتسااذإف،ةردقلابتسيلةربعلاهللوقنف٠

كانهنكل،ءاذغوءاسكىفهيلعقفنتنأ

،لودلاالإاهرفوتالرومأو،قرطوةحصوميلعت


