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راجنلاهللادبعروتكدلالاق،هبناجنمو

دقتعا:ةيمالسإلانوتشللىلعالاسلجملاوضع

مالكلادعبةبوعصلاةياغ-ىفقثابلاىرودنا

رصميمالعانمةزيمتملا-ةبخنلاهتلاقيذلا

ريزوةعمجراتخمروتكدلانيريزولاىلاعمو

منمنلاىملحىفحصلابتاكلاوفاقوالا

ريدميقفلايقطصمروتكدلاوةفاقثلاريزو

ىفمثيننيعيناهللاوعداوةيردنكسالاهبتكم

رادرهرسالةصاخهيحتههجوانابحاةياديلا

روعشاهبرعشايتلاورشنلاوعبطللريرحتلا

دومعبتكاتللظفيتيبيفسلجاينناوصاخ

هذهفةيمويةفصبالماكاماعرشععبسةدمل

ىتايحىفريثكلااهنمتملعتةيفحصلآةربخلا

ةللادمدياففيطللادبعىذاتسالهلوقم.ركذا

٠ىنتجرخاةرمتاذةرابعلاقنيحهرمعىف

يهفهبمزتلاتنكيذلايميداكالابولسالانم
ىلاومسيىذلاىفحصلرابولسالاىلاىتاباتك

عمهتلسراو٠مويتتاذالاقمتبتكدقتنكورثنلا

ةنا،تدجوييناالاتالاقملانميرخاةعومجم
نذايملوتبالاقملاهذهنمضنمالاقمزجحدق

امدنعولاقملااذهرشبنلبقرتاتنكوهرشنب

لاقملارشنمدعنعهلأسالهبتلصتارشنيمل
نحنىللاقوةدوهعملاهتماستبابلجرلادرف

ىهناو.مستبامثسانلاىلاةملكلالصتناديرن

لصتةملكبستكاناديريهناتملعمثلوقلا

ةنيعمتامستاذنوكتنابجيفسانلايلا

ناوزمللانعدعبلاوميتعتلانعدعبلايهو

٠.

افنلف»٩اهللاريف

ناوخإلاهبلطيناك

نأكلرابمدهعىف

العافمىلعاوطعي
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هناكمىفعاشماظنىلعةروثلل«رياني٢ه»ىفجرخبعشلا

ضيقنلاىلعاهنأمغر-جراوخيلاوةعيشلانمذخأبطقديس

ناواهسفنةعامجلاىفالاادوهعمنوكيال

نيملسملامومعنمةعامجلاهذهفلاخنم

يف٠ليلخاداوسيلسنجلامهلمميمينيذلا
ةعامجلاهذهىفريفكتلاةركففةلاسملاهذه

امدنعيلاتلابومهتيسفنومهئامديفلخاد
لمشتبرحلانااولاقبرحلاىنعماورسف

نملكللتقلاهركفنافكلذلونيملسملاريغ

ةلبنقاوعرزينانكمملانمفمهركفيداعي

راموايفشتسميلابهاذملاسملجريف

انعمسيلنمادبمنوعبتيمهفقيرطيف

ةمدح.ابتسيورفاكوهوانيحهنميلپعسيلوهف

فاقوالاريزولاقامكهلاموهلهاوهضرعو

دوع-اورمالااذهنمةعبانلًالحتعمالاةركفف

وهف،مكحلاوملسلاوبرحلاةفسلفباتكل

سيلفةلاسملاهذهجلاعييرظنةهجويف

نامالسإلايفبرحلانوكيناقطنملانم
لبةنيعمةركفبنمؤتىكلفيسلابكمغرا

زعهللاننيدنامالسإلا-ماكحاميمصنمنا
كرابتهللافضرفوبيهرتنعءاجاذالجو

ءاجناهللابناميالانال,هنعىنغاىلاعتو

ربكاولجاوزعاهللافهاركاونطعطضرسحقنع

زعاوقلخيذلالجوزعهللافكلبقينانم

.عفنيورضيوبهووقزرويلذاو

هللابنمؤاهللوقتوصخشلتنايتات

هللافاذهبىضرينلوملهللافكلتق.اسالاو

هيلالوصولانوكييتحلقعلاانبهودق

نالقعيلهفرايتخالاوىعولاقيرطنع

اراجنلاهللادبع.د

رةريفكتلاةركف
ناوخإلا((مفال))

،يمالسالاايااتلا،هف
ءبيجتم

ةميقف,اعمنيدلاوملعلاوركفبلانيبجوازتلا
ةقالعلاهذهدسجيهناىفىتأتباتكلااذه

اذاونينثالانيبلصفدج٣ويًالفجوازتلااذهو

دعبامىيينعيامف,,ىفسعتلصفوهفدجو

ثدحتن:نأبىفتكننابجيالفباتكلارودص

ىركفدهجلكناللباننيباميفواانسفنايلا

لكىلالصيناوهةقيقحلاهتيمهأيملعوا

ںميتولئاسولاوفلتخمبناكمإلاردقب٠سانلا

اذهلقيبطتلوأوهاذهءانؤاقلفةدحاوهليسوب
ةفاحصلالالخنماضيأهليصوتبجيفأدبملا

دجاسملاربانملالخنمونويزفيلتلاوةعاذإلاو

لصاوتيناوفقوتيالهناوةيفيقثتلاتاودنلاو

دعاسيوراكفألاخيسرتيفدعاسيمكارتلاف

دهجلارصتقيالاىغبنيناهبناميالايلع

ليبسىفلذبيىني٠دلاواىركفلاواىمتعلا

هجاونامونالاةيفنحناميفعمتجملاديعوت

لكشلااذهبلماعينادبالف

هتياهنيفاولصوتو..عوبسأةدمل«مالوفلااارمتؤماودقع

ةعامجلاىفالإادوهعمنوكيالمالسإلانآيلإ

نوعرزيكلذلو-مهركفىداعينملكىلعبرحلانشلنودعتسم

ىفشتسملاىلإبهاذملاسملجرقيرطىف«ةلبنقلااا

«ةفئاز))ةينيدلامهتاراعشو..مهراكفأرطخأ«رصتنتبرحلاعد»

«مكحلاىسركا)ىفمهفدهىلإاولصيىتحسانلاىلعسلدتو

ةروطخلايفةياغعضوهجاوننآلانحن

نوملسملاناوخالاهعامجفةيساسحجلاو
تمناكوسانلااهنضتحاودلبلااذه٠ىفتاشن

ىلعتبعلوتاقوألانمتقويفةأيهمةئيبلا

مهتابسانممهتكراشموسانلاتاجايتحا
ةكبشوعمتجملاجيسنىفتلخدفةيعامتجالا

نحنفةبوعصلاوههلهفةيعامتجالاهتاقالع

قاطنعيسوتىلإجاتحن

عمتجملاانانفلكىدل«ينيدلايعولا»

ىلعءاليتسالاتلواحناوخ،الاةعامج

لتقلتهجتاف..تلشفو«آ0))و«0اا»يتروت

ىضاملاىفمهدعاستتناكقمءانبأ

:هحهكىجان

ه.-و

نطولاةكرعمىفةنمانقباتكلا

اباهر،الااتاعامجدض

ةيحتلاقحتستركفلااتاسسؤمةفاكيلعحاتفناللريزولاةوعد

فدهقيقحتلكلذاولعفمهنا

تلواحف,ةطلسلاىلعءاليتسالاوهودحاو

تلشفوه٢ةروثىلع-ءاليتسالاناوخالاةعامج

اذهورياني٢هةروثىلعءاليتسالاتلواحو

يلعءاليتسالاوهواهف٠دهيلالصتنالليثمت

نملكءانبألتقتةعامجلا-اذهنآلاومكحلا

قيقحتليبسيفيضاملايفمهدعاستتناك
نودقتعيمهفريفكتلاةيضقاما,اهحلاصم

مكحلايفاورمتسااذاريفكتلاقحمهلنا

رلنكلويتاهصاصتخانمتسيلةيضقلاهذهف

مولعلليتساردمكحبةيؤرلاوارطاوخلاضعب

.كانهفنةعمجراتخمروتكدلالعفامكةيسايسلا

نطولةأرماوحونهأرمآناړقلا۔يفجذامنءةثالث
نمؤتملمهنمدحاولكةارمافنوعرفةارماو

هللافةيوقةيجوزتاقالعاهنامغرهتوعدب

مهتاجوزلتقبهطولوأحونرمءاي,مللجوزع

ناميالاورفكلاةيضقفمهلمكحلاكرتامنيب

طقفهتاذلاهبهوولجوزعهللااهبدرفنا

كانهفسانللميهافملاهذهلاصيإنمدبالف

الوباهرإلاعم.ةشياعتموةنضاحتلازامدالاب

نحنفنييباه.رإلاءالؤهدضتاءارجإيأذخأت

لاصيإلاراكفاواططخعضننابيجينالا

لالخنممتيكلذوسانللةحيحصلاميهافملا

ةيمالع،ال'اوةيفاقثلاوةيميلعتلاتاسسؤملا

لكنيبعباتتوقيسنتدوجونمدبالفةينيدلاو

تارمةوعدلاىلعرارصإلاوةلودلاتاسسؤم

سانلايلاليصحتيتحاهيلعحاحلالاوةديدع

اهيفةبيصعهرتفشيعننحنفبولطملالكشلاب

ىميلقإلاوىلحملانيبامديقعتلاوكباشتلانم

لكبرضتىتلاحلاصملاوتاططخملاوىملاعلاو

هيجوتوةراشتسالآليلدباتكلااذهفتاهاجتالا

ةبولطموةميقوةحضاوهلاسرىداوهفسانلا

.ةرتفلاهذهىفماحلاوةدشب

ةحمقىجانىفحصلابتاكلالاقتهتملكىفو

ايحنا..دعبقبسالاةيروهمجلاريرحتريدم

ىهريرحتلارادةسسؤمنالاقفويضلا

تفايطالاةفاكعمجتتناكدقفةينطولاةسسؤم

.نطولاةحلصمةيارتحتلوقعلاو

تقلطاةصاصرلثميهناباتكلانعلاقو

بجيىتلاباهرإلادضنطولاةكرعمىف

لصتىتحةروصلاوةملكلاباهيفكراشكنا

ىتحناكملكىفاطيسبلانطاوملاىلإةقيقحلا

اهيفهجاوتدوجوةكرعماهنألبغشلاءىتبعن

ةيقيقحةقلطباتكلافاهلخادنماودعرنصم

.بعشلاىلإىناعمنمهلمحتاملصينابجي

ةفاكىلعحاتفناللريزولاىعسبداشاو

اهنيباميفلصاوتلالثميىتلاركفلاتاسسؤم

بجينثفةكرعملاهذهىفةييمهألاديدشارمأ

روصقوةيدنألايلإحيحصلاركفلالصينا

نمعمتسليننالاقوتاعمجتلالكوةفاقثلا

اهنالوقاوورتملايفيوتفلازكارمةركفمجاه

اوفرعيلسانلانيبكرحتتنا.دبالةعيدبةركف

ةكرعمامناوماظنةكرعمتسيلةكرعملانا

..دوجووبعش

فرعيليرخاهتناغلىلإباتكلاةمجرتببلاطو

يلإاريشمفرطتلاايمشكنيوةقيقنحلاملاعلا

امبملعيلعدجاسملاءابطخنوكيناةرورض

.مهيلإلصيناوباتكلااذهيف

هللاباجءالجىفحصلابتاكلالاقهتملكىفو

:قباسلاةيروهمجلاةديرجةراداسلجمسيئر

راتخغمدمحمروتكدللعيدبلاباتكلااذهنا
بتكةدعهقبسامنإوبتكلالواسيلةعمج

تالالضباتكوححصتنابجيميهافماهنم

تمتىتلاةيركفلاتاءاقللاكلذكنييباهرإلا

اهلكوةيمالسإلانوتشللىلعألاسلجملاب

..روضحلاىلعةرصاقتناكاهنكلةبيطتمناك

ى:داتسالاقامكةلاسرلالصتنأاندرأاذإ

لئاسولالكمدختستنادبالفديدحلاوبأ

عئارلاركفملانادقتعاوةينفلاوةيمالعالا

لالخنمعيطتسيمتمنلاىملحريزولاىلاعم

ةفاقثلاروصق

ةسايسكانهلهالتاقهتملكةياهنيفلءاستو

؟المأنيدلاىف

نكلو.ىوهلانعقطنيالناكمظعألاانيبنلاقو

سساودعاوقىلعاينبمناكىسايس٠داهتجالك

ةنسلاونارقلانم
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«ةلوداللا)اىلإلوحتلانمافوخ((وينوي٣٠))ىفو

«شعادااةطيرخ

لولالفوهاثل
٠

اءزجءانيس

ماشلاةيالونم

..رصمنماتسيلو

«ناوخإلاااافدههنا

اتاعامجلالكو

،هي،

اهلهلعبلرملا

،هللاباجءالج

ر٠٠،،

هيرراىفنهل

اذهلثماهلعلنل

الانهلهركفلا

؟نبللاىفةسايس

ةدرجتمةيعوضومنوكت

ناواراسيوأانيميسمتال

هللاهجولةصلاخنوكت

هرابعلاهذهلناكولجوزع

يتاباتكيلعريبكريثأت

ةديرجركشاكلذل

ركشامثةيروهمجلا

روتكدلافاقوالاريزو

هذهبحاصةعمجراتخم

ةمسدلاةيملعلاةميلولا

هباتكيفاهلوانتيتلا

باتكهربتعايذلاميقلا

ىفةعاسلاباتكوتقولا

ةلهلتتلاعمضهملا

ةذتاسالاالصاركشياو

ىملحىضحصلابتاكلاو

اتةفافشلا٠ريزومنمنلا

روتكدلاذاتسالاو

اميفىقضلاىفطصم

.ةديفموةرينوةعدبمراكفانمهمدق

امفبتاكلاوباتكلابقلعتياميفاما

ريزوةعمجراتخمروتكدلاوهبتاكلابقلعتي

صاخزارطنميرصمريزووهوفاقوالا

اريبكامههنطونوتشعبمومهمريزولااذهنال

نمهيلتعياميفوهرماىفركفيهناةجردل

لالخنمهيلاللستتنانكميىتلاءاطخا

ىسنيدلاريسفتلالالخنموةيمالسالاةوعدلا

آذهلعجتةجردلاريبكامهصوصنلللصولغملا

لكجلاعتةقوبسملامعاةلسلسنمضلمعلا

ملاعلااذهدهعيفثدحتةفرحنملاتاهاجتالا

.ليلجلا

ةركفلاهذهلدصرتلايفمامالاريزولااذهو

ريزولبقنمةيعوضوموةيلقعباهيلعدرلاو

ركفيوهنطويفركفيوهنطورومابمومهم

هنعثيدحتنىذلاباتكلافهلقعبهتمالسىف

ناونعلاناممخروناونعلاهيفيرظنبتضلنآلا

ةفسلفثيدحلاقايسيفهنارعشيهارقينم

اهيفبتكناوقبسمكحلاوملسلاوببرحلاو

تاقالعلانعاوبتكءاهقفواريثكنوفلؤم

جلاعيهتيطيفباتكلافمالسالايفةيلودلا

نالمالسالايفةيلودلاتاقالعلانمبناج
برحلاوملسلااهبصتخيهيلودلاتاقالعلا

ماكحالااهمظنتةيلخادلاتاقالعلاتناكنإف

٠نيناوقلاومكحلااياضقاهنموةيداعلا

ةيضقبىنعيباتكلااذهنإفتاعيرشتلاو

مالسالاىفةيلودلاتاقالعلاةيضقىهوةمهم

'اوبتكلبفنمرمالااذهيفاوبتكنيذلاف

رمالااذهدنعاوفقومثملسلاوبرحلانع

ىفىرظنتفلامومكحلاىلااوقرطتيملو

هملكةفاضاوهناونعلا

ملسلاوبرحلايلامكحلا

ربتعتةفاضالاهذهتناكو

لاجمىفاديدجاثعب

دبالفعوضوملااذهثحب

نالكلذواهيلاهونانا

ةيضقملسلاوبرعلا

ةيضقوةماةيضقوةلود

اوفرحنانيذللاوبعش

ملسلاوبرحلاةركفيف

ةيباهرالاتاعامجلانم

برحلاةيضقبرهجتيتلا

اذهابسانتملسلاو

ءايلوامهسفنانماوبصنوامامتبناجلا

اهنوفقويونوءاشيامتقوبرحلانونلعياماوقو

هظفلةفاضاللوالارشؤملاناكونوديريامتقو

ملسلاوبرحلاناوهناونعلااذهيفمكحلا

اهسرامتةيبلقهعزنسيلوةيدرفةيضقسيل

نويباهراوانوفرطتماهسراميدارفاواةعامج

انيلعنلعتىتلاتاعامجلاكلتنممهريغو

وهمكحلاةقاضإفمالسالامسابنأل,ابرحلا

الينصأتوعوضوملاااذهلةبسنلابنامالامامص

ملكتناندنعنالهلاحيحصايعرشوايهقف

مالسالايفامهتفسلفوملسلاوبرعلانع

نبريطخلانيرمالانيذهفصتتناودبال

روتكدلالاقامكعمتجملاةروصنادوقينيذللا

هباتكيفلجوزعهللالاقامكويقفلايفطصم

يسعومكلهركوهولاتقلامكيلعبتك»زيزعلا

اوبحتنايسعومكلريخوهوائيشاوهركتنا

»نوملعتالمتناو،ملعيهللاومكلرشوهوائيش

بارخولتقوريمدتوةقشعموهركهيفلاتقلاف

فيسلابوريزنجلابيتات

ملسايللوقتاصعلابو

.يلاةوعدتسيلهذهف

نيدللهناهاىهلبنيدلا

يتلاةلاسرسلاضراعپ

ركذف.»يبنلايلاتدنسا

تسلركذمتناامنا

تسيلف»رطيسمبمهيلع

ىدهينالوسرلاةمهم

نيبيناهيلعنكلوسانلا

ةظعوملابقفرلابسانلل

نمسيليبنلافهنسحلا

امناةيادهلاهصاصتخا

ءال‘وهفلجوزعهلهلةيادهلا

نمتسيلءايشمانوقلخي

ميقباتكلااذهفنيدلا

جلاعيهنألةعوبطمىف

راكفأحرطيوةلءاسملاهذه

برحلاوملسلاةيضقىف

تاقالعلانايمالسإلاينعملانادكؤيونيبيو

يفببرحلاةركفناومالسلايهمالسإلايف

اءانثتساالاديرتالةضراعةركفيهمالسإلا

نمضعبنايراينكلوسفنلانععافدو

تاوزغلانورهظيتاوزغلانعنوثدحتينيذلا

ثيدحداكيومالسإلايف،رماس.الايهاهنأكو

نماهيفثدحاموتاوزغلانعسانلاضعب

انثتساوااضرعالاىتأتامىهرامدولتق

انثيدحنوكينابجي.كلذلوںيضنلانعاعافد

تافنصملاوتادلجملاوبتكلاىفانتجلاعمو

اهناراطالااذهىفودودحلاهذحىفنيوكينا

ىتلالوصألانملصاتسيلوءانثتساوضرع

اهيلعينبتواةيهقفلاماكحالااهيلعدنسي

تازيمملانمهيفباتكلافمالسإلايفةوعدلا

ديفييذلاديدجلايملعلاقمعلانمهيفو

.هفقثيوئراقلا

سيئرويفحصلابتاكلا،ديدحلاوبأدمحم

ييحا:لاققباسلاريرحتلارادةراداسلجم,

ريزوهعمجراتخمدمحمروتكدلاهليضف

تفلتخادقفميقلاباتكلااذهيلعفاقو.الا

ءاسملاةديرچتاحفصيلعهرتفذنمهعم

فلتخييارناكوهدحوملاةبطخلاعوضوملوح

هلنكاانأففالتخالااذهمغرنكلهيأرنع

هتعاجشلوهصخشلريدقتلاومارتحالالك

باطخلاديدجتوباهرإلاةيضقههجاوميف

هذهتاوطخعيرستيلعهتردقفوينيدلا

يدلينيدلايعولاقياطنعيسوتوةهجاوملا

ركشلابهجوتاامكعمتجملاتاتفلكوبابشلا

ىفحصلابتاكلازيزعلاىليمزلةيحضتلاو

ةنهمليمزوهفةفاقثلاريزومنمنلاىملح

ىففرشملاهرودهلوميدق

تاونسدعبةفاقثلازرازو

اثادحاةرازولااهيفتدهش

ملوةريثكتاباړطمضاو

ألاةرازولاعاضوأرقتست

ةبيقحلا«منمنلاد)يلوتدعب

.ةيرازولا

ىفطصمروتكدلااما

ركشلابهصخأفىقفلا

ةساردليمزوقيدتصهنأل

لكببابشلاقيدصو

تايباجيا.نمتلمحام

ايوسافقحتلافتايبلسو

مثنموةيسايسلامولعلاوداصتقالاهيلكب

ةيفاقثلاةنجللاوةيلكلابالطداحتابانقحتلا

هتيصخشريغتتملوكاذنآماهرودهلناكو

٠طاشنهلامئادوهفنآلاىتحرغصلاذنم

ناكفميظعفوسليفوعئارركفمويكيمانيد

امامئادانكوةيلكلايفةرانتسالازكارمدحا

.ةرثؤملاهتملكوهياربديفتسنلهلوحعمتجن

راجنلاهللادبعروتكدلاذاتسألااعما

ةديرجيفبتكيناك.امدنعهئارقنمانأف

ةينيدلاةوعدلاةدمع،ادحاوهفةيروهمجلا

باتكبقلعتياميفاماةريبكةمقوةماقوهف

لمحيهناونعفمكحلاوملسلاوبرحلاةيسايس

مولعلاوداصتقالاهيلكيفهانسردامماءزج

برحلاوملسلادعاوقةساردبانمقفةيسايسلا

اماةيلحملانينرقلايفوويلودلانوناقلايف

مكحلاةمظناانسردفمكحلاصخياميف

لودلايفواةيبرعلالودلايفءاوسةفلتخملا

يلعليلدوههناونعنمباتكلاو,ةنراقملا

:ديدحلاوبأدمحم

طقفىجراخودعبراحنال

ايجراخاودعبراحناننالب

ةلصءاتمل.اهتاودامدختسيايلخادو

دجنامئادف،عمتجملاجيسنيف

ةعامجلاهذهخلسننايفةبوعص

ملةعامجلاهذهفعمتجملانتم

لبنيدلاهرصنلكلذلعفتنكت


