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 نانبلا فرط ىلع ةموسرملا ةمصبلا نع ائيش ملعي ةيلهاجلا مايأ ىمادقلا برعلا نم دحأ نكي مل و
 ..مأوتلا هيخأ ىتح قولخم اهيف هكراشي ال يتلا هتيصخش ىلع لدتل دولوم لك اهب درفني يتلا و
 ناك يذلا ثعبلا موي نع ديجملا هنآرق يف انبر لوقيف ..اهب درفني يتلا هتمصب هل ناسنإ لكب اذإف
 ىلإ ىتوملا دوعي فوس و اهروبق نم داسجألا موقت فوس ةمايقلا موي نإ نويلهاجلا هيف كشي
 :ثعبلا يف كشي يذلا يلهاجلا اذهل لوقي و ..مهتنيه فلاس

 (! 6201 Caُهَماظِع 255 نلأ  0 nổ GL (Y)نأ ىلع  œ4ةمايقلا ] (( (؛) ُهَناَنَب [

 ال يتلا ةدرفتملا هتيصخش ىلع ةلادلا ةزجعملا ةمصبلل لماحلا 439 ةيوستلاب نانبلا صخي و

 .ثعبلا موي هيلإ دوعت فوس يتلا و رركتت

 ال و برعلا ملعي نكي مل و ..نوملعي اونوكي مل ..؟ اذه نع ائيش نوملعي لئاوألا برعلا ناك له
 و فلأ لبق نآرقلا تاملك تازنف ..ةمصبلا هذه نع ائيش اكيرمأ يف ال و ابوروأ يف ةجنرفلا

 .اهنع نلعتل ةنس ةئامعبرأ

 .اتحب اينآرق امالعإ نانبلا ىلع يتلا ةمصبلا تناك

WT ((هيف ديدحلا  gil’ 335 0bسائلل .. )%0( )) [ ديدحلا ] 

 صاخ يوامس نيدعت ةيلمعب كلذ ناك و ..ءامسلا نم ديدحلا انءاج دقف «ىرخأ ةينآرق ةأجافم كلت و

 موجنلا راجفنا قيرط نع لعفلاب ثدحي كلذ نأ نآلا ملعن و ..نآرقلا لوقي اذكه ..ديدحلا رصنعل
 قئاقدب ضرألا ىلإ فذقت اهنإف اهترارح ةدش ببسب و ( افون ربوسلا ) ةرارحلا ةديدش ةرعتسملا
 ةيراجفنالا اهتقاط لعفب و ةنطابلا اهنداعم ىلإ لصت و ضرألا قرتخت ماهسلاك ةبرهكم ةيرذ
 داعيف ءاهفرعن يتلا ةبالصلا ةديدش ةكسامتملا ةجمادتملا هتارذب ديدحلا قلخ ىلإ يدؤت ةدئازلا
 ,ةجمادتملا ةبلصلا ةروصلا هذه ىلع ديدحلا تائيزج ءاشنإ

 لعفب و ضرألا نطاب يف يلصألا ماخلل يوامس نقحب نذإ هتبالصب هفرعن يذلا ديدحلا ءاج
 ةصاخ ةيانع و ةينابر ةدارإب عونصم وهف ..ينابر نيدعتب و ةرعتسملا موجنلل يقوف يوامس
 ةحلسأ و اعورد و افويس و تارزنجم و تابابد ..دعب اميف نوكتل ةقئافلا ةبالصلا هذه بستكيل

 [EJ .مهتميزه و رافكلا رحدل و بورحلا يف هتابث و هتبالص و نمؤملا ناميإل ناحتمالا
 a هسا سا



 ربع ( يرشبلا موينيجلا ) فاشتكا نع نلعي ( نوتنيلك ) يكيرمألا سيئرلا انعمس و انشع دق و
 فرح تارايلم ةثالث نم فلأتي يذلا ( موينيجلا ) اذه زومر ضف نع نلعي و هلك ملاعلل تاعاذإلا
 يف رغصلا يهانتم ريغص زيح يف اذه لك و ةنودم ةحفص نييالم ةسمخ ألمي ام وه و يئايميك
 هتافص و يناسنإلا قولخملا اذه تاردقم ىلع يوتحت ( يللملا نم ءازجأ ةعضب ) ةيلخلا ةاون

 هيلع يرجيس ام و هتاكلم و هبهاوم و فعضلا و ةوقلا و ضرملا و ةحصلا نم هظح و ةيندبلا
 بوكسركيمب الإ ىرت داكت ال ةلماش ةطوطخم يف ليصفتلاب نودم اذه لك و ..لاوحأ نم
 ]| ..ىرُي ال ةقدلا يف هانتم زيح يف ةحفص نييالم ةسمخ ألمت تامولعم ..ينورتكلإ

 قلاخلا الإ ..يفارخلا زيحلا اذه لثم يف و ملق يأب و ةطوطخملا هذه نودي نأ عاطتسا يذلا نم و

 :ميظعلا نآرقلا قدص و ..هلالج لج

 يلب اولاق مكبر تنملا مهيسفنا ىلع 2433 2 2g 4 مِهروُهظ نم مآ ينب نم كبر ذخا ذإو ))
Ugمَ اولوفت نأ  UAاك  Geاذه  (VV) Galeاولوقت  WI ALN GS)نم  đã 

Gosh’ pay تايآلا đai كلذكو (VY) نوليْبُملا đã Lay LR pai نم يرد 0 
  [ (COYSفارعألا [

E 
 ) همسا يذلا يهلإلا ( وتسفناملا ) اذه نع يكحي امك ..داهشإلا ةيلمع هنآرق يف يوري هللا و

 يف ةبوتكم لزألا نم هتياكح و هتصق هعم و ءاج دولوم لك نأ فيك و ..( يرشبلا موينيجلا
 ..هتانيج يف ةروطسم و هايالخ

 ميعز ربكأ ناسلب و ةياكحلا لصأ ىلع هلك ملاعلا داهشإ نم نامزلا نم نرقلا اذه يف ثدح ام مث

 .( نوتنيلك ) يكيرمألا سيئرلا وه ..ةلود ربكأل

 !؟..ةيئاميكلا فورحلا هذه يف اهعدوأ نم و !؟..اهبتك نم ..تانيجلا كلت

 الأ و ؛لهذي نأ هرفك ىلع تام و شاع ةريغملا نب ديلولا لثم يلهاج نم ابرغتسم نكي مل و
 :دمحم مالك نم هربتعا دق و :لوقيف هرفك مغرب «نآرقلاب هباجعإ متكي نأ عيطتسي

 و ولعيل هنإ و قدغمل هلفسأ نإ و ءرمثمل هالعأ نإ و ءةوالطل هيلع نإ و «ةوالحل هلوقل نإ هللا و )
 .( هيلع ىلعي ال

 س فرس تس سا



 يف رمخلا راهنأ و لسعلا راهنأ نع هتأرق ام يبابش يف نآرقلا نع يفارصنا بابسأ نم ناك
 ىلع يمكح بحسنا و تاجاذس هذه تربتعاف ..رمخلا بحأ ال و لسعلا بحأ ال انأ و ..ةنجلا
 AS نيدلا ىلع مث نآرقلا

 .انأ الإ نكي مل ..رمألا عقاو يف جذاسلا و

 و ..اهنطاب لاب امف هترابع رهاظ ىلع ىتح فكعأ نأ ال و ينآرقلا صنلا مهفتأ نأ لواحأ مل انأف
 لك ىلع ةوهشلا هذه تطغ و ..يتوهش و يتباغ فارصنالا ناك و ..يرمأ نم ةلجع يف تنك
 .حوضولا ةديدش تناك رومأ ينتتاف و ..يمامأ نم ةقيقحلا allen تعاضف ءيش

 :هل لاق هللا نأ دواد رابخأ يف و

 ينبحاص نمل بحاص و ينسلاج نمل سيلج و ينبحأ نمل بيبح ينأ يضرأ لهأ غلبأ دواد اب ))
 مل يريغ بلط نم و يندجو قحلاب ينبلط نم ..ينعاطأ نمل عيطم و ..ينراتخا نمل راتخم و
 .((يندجي

 ,ناردعلا و ملظلا نع ىلاعت و سدقت و ..ميحر بر نم هب معنأ



 ةولخ ىلإ دلخأ دق و مهنم دحاولا لوقي و فوصتلا ةءابع يف مهلهج و مهلسك نوحسمي نيذلا و
 و ملعلاب الإ نوكت ال فوصتملا دنع هللا ىلإ ةرجهلا نأ ىسني ..فوصتم انأ gS لمأت و ةغراف

 حبصأ اذإف ..ملع امب لمعي نأ هيلع ناك ملع اذإف ملعلا بلطي نأ الوأ هيلع فوصتملا نأ و لمعلا
 لامعألا ىلع رباث و لاحلا هل ماد BÉ ..لاح ىلإ لاح نم هلامعأ هب تفترا ..لامعألا يوذ نم

sản ثلا Bá يقوصلا اهيلع địa ثلا كاجردلا يح 3h yal ملقم نم đã 
 نع نوعفادي و حالسلا نولمحي نيطبارم اوناك لئاوألا نوفوصتملا و ..ماقملا و لاحلا و لمعلا

 يقيرفألا لامشلا و ..دي يف حالسلا و دي يف فحصملا ..ناطوألا  laءالؤه ةحرضأب

 .مهرودص يف ةقهش رخآ و ةقلط رخآل اوبراح نأ دعب مهطبارم يف اوتام ثيح نيطبارملا

 ريخلاب اينالا ةرامع ىلع لمعلا و قحلا قافحإ و لطابلا لاتق و قدصلا و ةماهشلا و ةعاجشلا نإ
 نيدلا يه لب نيدلا ميمص نم يه فيعضلا ةرصن و لالغتسالا ةبراحم و سانلا نيب لدعلا و
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 هذه لثم نأ و احلاص المع نوكي ال هللاب ناميإلا نم يلاخلا حلاصلا لمعلا نأ نآرقلا دكؤي و
 :راوبلا اهريصم هقلاخ دحجي بلق نم ةحلاصلا لامعألا

 [ ناقرفلا ] (( Issel hai J2 )۴١( نم اولمع ام ىلإ اتمدقو ))
 :ةحلاصلا رافكلا لامعأ نع لوقي و

 (( ْمُهلاَمْعَأ  Gash le Sهب  Gillيِف  kg..بفيصاَع  [ )) (VA)ميهاربإ [

 ..هللاب ناميإلا نم هبحاص بلق درجت BỊ حالصلا نع حلاصلا لمعلا درجتي فيك لئاس لأسي دق و

 !؟..هيلع باثي احلاص المع اذه هلمع نوكي ال فيك ..يريخ لمعل رفاكلا عربت اذإ

 نع يطعيف هسفت ىلإ هب موقي لمع لك دنسي فوس هلإ دوجوب نمؤي ال يذلا رفاكلا نأ باوجلا و
 وه اذه و ..ينغي يذلا وه و قزري يذلا وه و قدصتي يذلا وه و يطعي يذلا وه هنأ داقتعا
 نمؤملا سكعب ..احالص ءاطعلا اذه لثم نوكي نأ نكمي ال و هنيعب رورغلا و لايتخالا و وهزلا
 ذلا وه و ناسحإلل هقفو يذلا وه هللا نأ و ءاطعلاب همهلأ يذلا وه هللا نأ دقتعي وه و يطعي يذلا
 حالصلا وه عضاوت يف ءاطعلا اذه لثم و ..فوطعلا بلقلا و ريفولا لاملا و ةميركلا ديلا هاطعأ

la 

 .اهبحاص ناميإ ىلع ادهاش نوكتل يفكت ال لمعلا نع ةلطاعلا ةينلا نأ نآرقلا دكؤي و

 ربصي و ةدشلا ناسنإلا هجاوي ثيح لعفلاب داهجلا نم دبال امنإ و ..يفكت ال داهجلا يف ةبغرلا
 :همامأ تبثي و توملا هجاوي و ..اهيلع

 لآ ] (( (EY ١( َنيرباّصلا 245 aX te اوُدَهاَج َنيِذَلا ẤM ملْعَي Ú ةّنَجلا 12Á3 نأ ats ْمأ ))

 ] نارمع

 .قدصلا اهصقني ةين يه لعف ىلإ لوحتت ال يتلا ةينلا و



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح
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