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 تاقوع لبج فاع



 لبج ىلع بيفملا ىلا ردحنت سمشلا .. ةعمجلا
 1 ش . . تافرع

 فلا ةئامسسمخو نويلم .. مايخلاب .عورزم لبجلا
 ال .. ضيبلا مارحالا بايث يف مامحلاك هيلع نوطحي جاح
 نمو ريقفلا نسم فرعت ال 78 رخآلا نم دحاولا ف رعت

 . يبرعلا نمو يكرتلا نم فرصت الو .. ينغلا

 ةريملا ءايزالا تفتخاو .٠. تايسنجلا تفتخا
 ىستح .. دحاو ناسلب جهلي لكلا .. تافللا تفتخاو
 .يناجييرذالاو يجنزلاو يسينودنالاو يلاموصلاو :يواجلا
 مسهضعبو ةرسكم اهقطنب مهضصعب ٠ ةيبرعلا ملكتي لكلا

 فورحلا ضعب دمي مهضعيو ٠٠ ةيبنجا ةنكلب اهقطنب
 عيمجلا نم مهفت نا. عيطتست كنكلو كر رجلا نحت لكا
 . كيبل مهللا كيبل .. نوفتهي مهلا عمست نأ عيطتستو

 لوح اوفتلا دق .مهارت ةيبرعلا نوفرعب ال نيذلاو



 عوشخ يف افرح افرح يبرعلا ءاعدلا هءارو نوددري فوطم

 . لاهتباو
 ةرشع مخا نم اكا اهيف فقأ تنك يتلا ةعئبلا يف

 .. هدودعم راتمأ نع ديزي ال ناكم يف ةفلتخم ةيسنح

 ايريجينو اناغو اينيفو ناتسخزاكو ناتسكابلاو ناتسكرتلا

 نميلاو برغملاو نادوسلاو اينيكو هدنغواو رابزنزو

 يلوح مهلك .. ناليسو رئازجلاو اينابساو ليزاربلاو

 . اضعب مهضعب ءىنهيو ةيحتلا نولدابتيو نوحفاصتي

 ..اهتف رع امل تايسنجلا هذهب ينربخا فوطملا نا الولو

 سلجم يف ةدحاو ةلئاع مهنأكو ينيعل نودبب اوناك لكلاف

 . ٠ يخ ياف
 نوفتلي ايدنه نيتس نم رثكا ناک تاوطخ دعب ىلع

 ءاعدلا مهل أرقب ودبي اميف رخالا وه يدنه فوطم لوح

 مهو ءاعدلا هفلخ نوددرب مهو .. هدب يف باتك نم يبرعلا

 . عومدلاب ةثكلا ةلبوطلا مهاحل تلضخت دقو نوکبب

 اونوكي ملو « ةيبرعلا نوفرعي اونوكي مل اعطق مهو
 اهب اورعش امناو .. فورح نم نوددرب ام يناعم نوکر دب

 . اوكبق مهبولقب
 فورحلا هذهب هللا بطاخي هنا رعشي دحاو لك ناك

 هناو .. هباحر يفو هتفايض يفو هللا ةرضح يف هناو
 يبنلا .. مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم فقي ناك ثيح فقب
 ناك ثيح دجسي هناو .. يمألا ريقفلا يودبلا ميظعلا
 نسم هددري ناك ام ددریو عكري وک يع كوع حب
 مول ۰ مويلا تاذ يفو 0 يبرعلا ناسللا تاذب .. ءاعد

 يبنلا توص تابذبذ لعلو .. ةجحلا يذ نم ةعمجلا
 ءيش الف .. هلوح ءاضفلا يف تلاز ام هباحصا تاوصأو
 . كتدحتس ميش الو ةعيبطلا يف .نتفز

 ةيدنه ةفئاط رقفا نم مه نيتسلا ءالؤه نا تفرع
 ىلعو ةيعارش نفس ىلعو مادقالا ىلع ةكم ىلا اوءاج مهناو
 . لامج

 . ةقرمم ةقرخ نع ةرابع املع لمحي مهميعز ناكو
 هرصب افك مهضعبو .. نينامثلا زواج مهضعبو

 . اضعب لمحي ناك مهضعبو
 . اعوشخ نوبوذيو ةقرحب نوكبي لكلا ناكو
 . اقح ءارقف اوناک

 يل لاق رخا يدنه كانه ناك تاوطخ دعب ىلعو
 سبإالم تاذب ناكو .. نيبالم ةدع كلمي اجارهم هنأ فوطملا

 ناكو .. عوشخلا تاذب يكبي ناكو .. ءاضيبلا مارحالا
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 . ةفحم ىلع هعابتا هلمحي الولشم
 +. احن وخالا وه اريقف: "ناك
 . هللا ىلا اريقف سيل انم نمو
 ىسعلاو ةخوخيشلا نم ادحا يفعت ال نيياللا نا

 : . توملو ضرملاو
 سفن نارميو ارنولفنالاب ناضرمي همداخو ديسلا نا

 مداخلا نم رثكا امئاد يناعي ديسلا ىرن لب .. ضارعالا

 ءابطالا هلوح عمجيو ريقاقعلاو ةيودالا تارشعب دجنتسيو
 يف انل نولوقي اوناكو .. ايش بطلا الو ملعلا هل لعفي الف
 ىفشت ازنولفنالا نا .. ةيرخسسلا ليبس ىلع بطلا ةيلك
 انمدختسا اذا عوبسا يفو .. جالع نودب مايا ةعبس يف

 م جالعلا

 نسم لثم يه .. هفات .. طيسب ضرم ازنولفنالاو
 امهم يقيقحلا هرقفو هتجاحو ناسنالا فّمضل لثم فلا
 . بابسالا تددعتو لاومالا هدب يف ترثك

 بهذيو الومحم دلوي وهو هللا ىلا اريقف سيل انم نم ٠
 ةايحلاب موي لك تومي توملاو داليملا نيبو الومحم هربق ىلا
 . تارمو.تارم

 . ةرصايقلاو ةرساكالاو ةرطابالا نيأو
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 تحت بئارخ .. رئافح ... راثآ مهتايروطاربماو مه
 + :هلاهرلا

 . اعم ادقر امهالك مولظملاو ملاظلا
 سلا سل هع ايلا ,ليمقلاو لتاقلاو
 . بارتلا ادسوت امهالك موزهملاو رصتنملاو
 دورفلا ىهتنا

 . ةبذك تناك .. ةوقلا تهتنا
 . ىنغلا بهذ

 .٠ امهو كاك. ىنغ نكي مل

 ريرحلاو زخلاو سلايطلاو ناجيتلاو شورعلا
 نسم .. بعللا قرو نم اروكيد ناك اذه لك .. جابيدلاو
 . شوقنملا رومدلاو يلطملا شيخلا

 . ينغ دحا الو يوق دحا ال

 فعضلا نم تاظحل اهبقعت ةوقلا نم تاظحل يه امنا
 مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا اهلوادتي

 ةظحلو فعضلا ةظحلو لذلا ةظحل فرعي مل دحأ ال
 . قلقلا ةظحلو فوخلا

 بحلا لذ وا ضرملا لذ فرع رقفلا لذ فرعي مل نم
 ناوه وا ةحيضفلا راع وا دقفلا نزح وا ةدحولا ةساعن وا
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 . ةميزهلا فوخ وا لشفلا
 . اعيمج انسوۇر قوف قلحيل تولا فوخ نا لب
 . اذه :فرغت اتلك . م هللا ىلا ءارقف اقلك
 ٠ امامت اذهب نورعشو ... اديج اذه نوف رعب مهو

 . اعومدو اعوشخ نوبوذيو .. نوكبب اذهلو

 1 : كشلا ريثك لجر وهو يقيدص ينلأس
 اهسيل ةرورضو ءاضيبلا مارحالا بايث يف رسلا امو ب

 سيلبا مجر ىنعم امو .. طيخملا سبل ميرحتو محللا ىلع

 . ةينثو اياقب اهنا يعم ىرت الا .. ةبعكلا لوح فاوطلاو
 ايرذع ابح كبيبح بحت نأب يفتكت ال تنا : هل تلق

 ةلبقلاب .. لعفلاب كبح نع ربعت .نأ ديرت امناو اينوطالفا
 ؟ ينثو تنا له .. ءاقللاو قانعلاو

 هل لوقي .. هبلقو هلقعب هللا ىلا ىعسي نم لثملابو
 . كيمدق ىلع ىعست نا دب ال .. يفكب ال اذه نا هللا

 هيف لمتكي يذلا يعسلا اذهل زمر فاوطلاو جحلاو

 . العفو الوقو اروعش بحلا
 . ديحوتلا ىنعم انهو

 . كتاملكو كلاعفاب احورو ادسج دحوتن نا

 عوشخب يفتكن الو ةالصلا يف دجسنو عكرن اذهلو
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 اهيف ىلجتي دسجلاو بلقلا نيب ةدحولا هذهف .. بلتلا
 . لماتلاب يفتكي لجر يف ىلجتي امم قدصأب ناميالا

 ىربكلا ةدحولا زمر يهف ءاضيبلا مارحالا باين اما
 .. ينغلاو ريقفلا اهيف ىواستيو سانجالا اهيف بوذت يتلا

 . هعابتأو اجارهملا

 امنيح ثدح امك .. محللا ىلع اهسسيلن نحنو

 امنيح ثدحي فوس امكو داليملا ةظحل يف ملاعلا ىلا انلزن

 محللا ىلع ءاضيب ةفافل يف نيفوفلم انئج .. توملاب هردافن

 . ةفللا تاذب ايندلا نم جرخنو ..
 سلا جاتحت هللاب ءاقللا ةظحل كل ۰ درجتلل زمر يه

 . درجتلا لك درجتلا
 : ىسومل هللا لاق اذهلو

 . « ىوط سدقملا يداولاب كنا كيلعن علخا »

 . فقوملا لالجل بسانملا درجتلا وه
 ءاقلو .. ةيروهمج سيئرل ءاقل نيب قرفلا وه اذهو

 ْ . قلاخلا مم

 سيئر ليباقنل ةفيرشتلا سابل يدترن نحلف

 3 ةيروويحلا

 .اًميش يواسن داكن ال .. ءيش ال نحنف هللا ماما اما
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 . ةنيزلا لكو رورغلا بايث لك علخن نا انيلعو
 ؟ سيلبا محرو : تبخ يف يقيدص لاق
 : تلق

 يدنجلل يراكذت بصن ىلع درو ةقاب عضت تنا
 ؟ ينثو تنا له .. هتيحتل ةبطخ يقلتو لوهجملا

 يراكذتلا بصنلا تقشر اذا اينثو ينربتعت اذال
 . ةركفلا سفن اهنا ... هتنعلو رجحب ناطيشلل

 ` .٠ تايزمر اهلك اهنا
 سيل هناو زمر درجم يراكذتلا بصنلا نا ملعت تنا

 .. يدلجلا
 سيل هناو زمر لاثمتلا اذه نا اضيا ملعا اناو

 7 . ناطيشلا
 تعبن ثيح ىلا ةورملاو افصلا نيب يعسلا لثملابو

 يه .. رجاه همأو ليعامسا اهنم ىوترا يتلا مزمز نيع

 دجحلاو يبنلا ةايح يف ىسنب ال مويو ةزيزع ىركذ ءايحا

 . رجاه ةيرصملا همأو ليعامسا

 ىنعم اب ةيتونهك اسوقط تسيل انتنايد رئاعش عيمجد
 لماكتي يتلا ةيلماكتلا لامفالا نم عون يه امناو 4« فورعملا
 .. اهتدحو ةعزوملا سفنلا اهب درتست يتلاو روعشلا اهب

 1ك

 مركلاف . .هلعف وه هلوق .. دحوم ناسنا قلخل ةليسو اهنا
 نا دب ال امئاو ناسللاب ايوقش احيرصت لظ اذا هل ىنعم ال

 مركلا نوكيل ءاطع يف طسبنت مث بيجلا ىلا ديلا دتمت
 .ايتونهك اسقط وا ةينثو ةكرحلا هذه له .. ايقيقح امرك

 امناو رئاعش تسيل مالسالا رئاعش « ىتعلا اذهبو
 . ينيدلا ساسحالل ةطاسبلا ةديدش تاريبعت

 سوقط الب يذلا ديحولا نيدلا وه مالسالا ناك اذهلو
 . ةنهك اليو تونهك البو

 ةرشابم هللا نوملكب نويلم نم رثكا كماما مهارت الا
 بيراحم .ال ثيح ءارعلا ضرالا ىلع نوعكريو ةطساو الب
 فوسقس الو ديحاحس الو ربانم الو بايق الو نذآم الو

 . ماخرلاو رمرملا نم ناردج الو بهذلاب ةشوقنم
 . ءارعلا ىوس ءيش ال

 . ءارع نحنو

 . ءارع يهف اهقلاخ ماما ترعت انسوفنو

 نويلم نم ةيبلتلا تاوصأ تمعفتراو يقيدص تكسو

 ال كيبل ٠. كيبا مهللا كيبل .. ةرجنح فلا ةئامسمخو

 . كيبل كل كيرش

 « ماس ةبعكلا ىلا قيرطلا ۷



 ناسميالا نيبو هنيب لاز ام يقيدص نا ملعا تتكو
 . ةاناعملا نم جارعمو لحارمو طاوشا يقيقحلا

 يقطنملا ءانبلا اذه بئارخ قوف دعصي نا هيلع لاز ام
 يف ةقيقحلا عيباني ىلع فرشتسيو لقعلا همسا يذلا
 نع هلقع فكي فوس ذئنيح .. هبلق لخاد ركبلا اهقندت
 نا كرديو هصاصتخاو هدودح مزليو عطنتلاو ةجاجللا
 هقاذ يق وه .هلاوب ةيقظنم ةيضق. درجم نم ريكا نردلا
 هب نهربن يذلا ناهربلا وه هللا ناو .. ءيش لك قطنم

 نم اهدجوا يذلا وه) اهمويق .هنال تادوجوملا دوحو ىلع

 امم رثكا اهيلع ناهرب وذ (هلضفبو هب ةدوجوم يهف مدعلا
 ..دوجولا ىلع اناهرب مدعلا نوكي فيكو ..هيلع ناهرب يه

 . دوجولا دجوم ىلع انهاش مودعملا نوكب فيكو

 بئارخلا نم ةلسلس يهو .. لقعلا ةجاجل اهنا
 ىلا لوصولل انجارعم يف اهب رمن نا دب ال ةيقطنملا
 لك لقعلا هيف ىعدب يذلا رصعلا بيع اذهو .. ةقيقحلا
 5 ءيش

 قطنلاو ةيعضولا مولعلا رصع فسالل انرصعو
 ءايقيكلاو: ةابرهكلاو تاينورتكلالا رضع. وها .. يىسعضولا

 . ةعيبطلاو

 ةيعضولا مولعلا هذهل .هيقلت ةيادب يف انم دحاولاو
 نكمي ةيلك مولع اهنا روصتي اهتازجنمبو اهب هراهبنا طرفلو
 يف معقيف يملالا دوجولا لثم ةيلكلا رومالا اهب شقاني نا
 بحلا نزيو ربشلاب ءامسلا سيقي نا لواحي نسم أطخ
 3 مهردلاب

 نا لبق ةاناعملاو قزمتلا نم تاونس هيلع يضمتو
 ريداقملا يف ثحستة ين زج مولع ءايميكلاو ةعيبطلا نأ قصتك
 حلصت ال يهو ةيئزجلا اياضقلا وه اهصاصتخاو تاقالعلاو
 . ةيلك :ةيضق هنال نزدلا ىلع مكحلل اهريباعم ةعيبطب

 كلت لك ىلع يوتحب يذلا يلكلا ملعلا وه نيدلا
 . اهنم يا هيلع يوتحب ال امنيب .. مولعلا

 وه ةينيدلا ةقيقحلا ىلع هب لدتسن رخا رون اندنعو
 . ةهادبلاو ةرطفلا لالدتساو ةريصبلا يدهو بلقلا رون

 . تايثيح نودب ةقيقحلا هب هفشتسن رون انه
 . رشابملا كاردالل هللا اهأيه كاردالا يف ةقطنم انه

 . يداعلا روعشلا بتارم نم ىلعا ةبترم يهو
 مشلا لثم ةساح نم ةبترلا يف ىلعا لقعلا نا امكو

 نسمو لقعلا نم ةبترلا يف ىلعأ ةريصبلا كلذك سمالاو
 . يلدجلا يلقعلا قطنملاب كاردإلا
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 فرخلا ادص نكلو اين لكل ةا ةه ةريصبلاو
 اذه .. ةعئاشلا ةزهاجلا ماكحالاو يلقعلا ءاعدالاو ديلقتلاور
 داقحالا راعسو تابغرلاو تاوهشلا ةملظو رورفلا ادع
 ةريسصبلا ةآرم ىلع نيرت يشاوفلا هذه لك .. عماطملاو
 . ةفشاكلا اهراونا بجحتف

 تابغرلا هذه عراصي ناسنالاو رمعلا يضميو

 هسفن لخاد يف رفحتو لءاستيو لاسيو يناعيو قزمتبو
 ةقيقحلا كردي أدبيو يشاوفلا يلجنتو راتسالا كتهنت ىتح

 . هتريصب ةبه يه يتلا ةيلكلا ةيؤرلا هذهب
 . نيدلا نه ام فرعي ادبي انهو

 . تاداهشلا لمحبي ال نم ةريصبلاب ىري دقو
 . تاعماجلا يف لهؤملا ملعتملا ةريصب ىمعت دقو
 الو ءبستكي دقو بهوي دق يهلا لضف بلقلا ءالجو

 ملسملا يدنهلا اذهو « ةيهلالا فراعملا يف طورش دجوت
 هللا نع فرعي دق هعومد يف قراغلا يراملا ئفاحلا ريقفلا
 . هللاو نيدلا يف بتكن نيذلا نخن:فرعن امم رثكا

 يف هحرشي نا عاطتسا امل هروعش نع هتلأس ول امبرو

 ال رما وهو .. اهبتكن يتلا ةقمنملا تارابعلا لثم تارابع
 رجعت دقو ةرابعلا ىلع ولعت دق ةيلاعلا فراعملاف .. مهب
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 . عومدلاو تمصلا الا ىقبي الف .. ةراشالا اهنع

 ناسللاو .. ةلذتبم تاملكلا اهيف ودبت .. هللاو ىنسفتلا

 يهو عومدلا الا ىقبت الف ©« ءاسرخ تارابعلاو < الطاع

 ٠ داليمو رهطتو ةبوتو مدنو نزحو حرف عومد

 ۰ هبرج نم هف رعد يحور رجف يهو

 نيئيشب دحاولا فرظلاو ةدحاولا ةظحللا يحوت دقو

 ةبعكلاب فوطن انك امئيحف .نيضقانتم امبرو امامت نيفلتخم
 لکو اقنتخم ثياب يقيدص ناك ةفلؤم فولا نم ماحز يف

 يف ةبمكلا هذه تناك ول هليخت وه ةبسانملاب هل رطخي ام
 اهلوح فاطلو رمالا فلتخال نذا الثم نیل رب يف ايوروا

 ..رخالا دحاولا مهيف محزي ال ةمظنم ريبا وطيف نويبوروالا

 تارذلاك رودت يتلا ةفلؤملا فولالا ىلا رظنا انا تنك امنيب

 اوضاطو اوجح نمم ةيوه الب نيباللا مهيف ىراو ءاضيبلا
 شمه اوناك .. يمأو يبا مهيف ىرا .. اوتامو اوشاعو

 مهلبق نمو ٠٠ هسفن ماحزلا اذه يف تاونس ذنم نوف ولعب

 .. دادجالا مث .. لبالا روهظ ىلع انه ىلا ءاج يذلا يدج

 ةكم نم يرخ يذلا يبنلا مابا ىلا لبق نم دادجالا دادجاو

 ةدشاحلا عومجلا يف رظنأ تنك ..احتاف اهيلا داعو ارجايم

 فز



 اماه ىست تيل ماجرا .قانخ يقر يقني دات ىوطنم نم
 انا تم دق أذنأه .. انأ نم فرعا دعا ملو يتيوه تدقفو

 تومي مث فوطب وهو ينركذيو فوطب ينبا اذهو .. رخالا
 ةيحور ةظحل تناك . ىركذ رخالا وه حبصيو موي تاذ
 تبغو امامت يتاذب يساسحا اهيف تدقف جهوتلا ةديدش
 ىوس اقح دوجوم دحا ال هنأب اكاردا تألتماو يسفن نع

 . قلخلا ةضق نم لوألا رظسلا :تركذتو .. .هللا
 . هعم ءيش الو هللا ناك ءدبلا يف

 . ةهدعب ء يش الو هللا نوک ماتخلا يفو

 . رخالاو لوالا وه

 .. وه

 ۰ هاوس الو وه معن

 كلذ يف امب ءيش لكل لماكلا وحملا نم ةظحل تناك
 دحاو دوجول قلظم ءالمو قلطم ءلم لباقم يف اهتاذ يسفن
 . هللا وه قلطم

 اساسحا ناك هنا الا بايفلاب ساسحالا نم مغرلابو

 نمميهملا لماشلا روضحلا .. روضحلاب تقولا تاذ يف

 e م نوضح .. روعشلا نم ةرذ لكل ءىلاملا

 الو ظافلالا دجا الو ةظحللا كلت فصو يف راحأو
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 . تاظحل نم تشع ام قمعا اهنأب يفتكاو تارابعلا

 ءارو نم اهضعب ةيلاتتم حتفت رئاتس ةدعب هبشا اهنا

 عقاولا وه ريغص حرسم نع فشكتل ةراتس حتفت .. ضعبلا

 نع فيشكتل قمعلا يف ةراتس حتفت مث هليصافتب يدرفلا
 لوالا عقاولا علتبي يخيراتلا عقاولا وه ربك يفلخ رخآ عقاو
 نع فشكت ديعبلا قمعلا يف ةثلاث ةراتس حتفت مث هيف امب
 : ءيش لك اهمامأ تهبي يتلا قئاقحلا ةقيقح

 . تاملك يف هريوصت بعصي ينيد ساسحا وه

 . ةهبجلا ىلع لتاقم فقومب هبشا وه
 . ةريغصلا همومه ىسني ةظحللا كلت يف هنا

 . همومه علتبت هنطو مومه

 هلتيب تالكشم ىسنيف هحارج علتبت هنطو حارجو
 . ريبكلا هعمتجم تالكشم يف بوذيو ريغصلا

 . هللا ةرضح يف فوق ولا ةظحل لثملابو
 . محلا ةرقح ۽. يلا ةرضخلا اه
 . امامت ساوحلا اهماما بوذت ةلئاه ةرضح يهو
 ايهتالكشمو سفنلا عقاو .. ريغصلا عقاولا ىتفي

 مق .. هليصافتب طيحملا ينمزلا عقاولا مث .. ةيمويلا
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 . هلك يخيراتلا عقاولا
 نم لماك ءاوتحا ةظحل يف اهتاذ سفنلا ءانف نوكي مث

 8 ةنميهم ىمظع تاذ

 انل اهيوريو .. بحلأ يف اهفرعن ةيفوص ةظحل يه
 . نوبحملا

 . يملالا بحلل ةبسنلاب ءيش ال يرشبلا بحلاو

 .يلكلا قلطملا لامجلل ةبسنلاب ءيش ال ةأرما لامجو
 . هلك اذه نم يقيدص ناك نبا

 . هعارذ يف يعارذ نا عم رخالا نع انمالك دعبا ام

 . تايثيحلا بنريو قطنميو ركفي ناك
 زجاح قوف ةظحللا يب ترفق دقو ابح بوذا تنكو

 ةورذ ىلع ينعضتل ٍليصافتلاو دودحلا يب تزواجو لقعلا

 . ايلك اكاردا اهنم كرداو . ةيلك ةيؤر اهنم ىرا
 ١ . بحلا وه

 : بج هيمو يف قيذلاو
 . قاشعلل فاوطلاو
 . افيلكت الو ةفلك هيف نودجي ال ءالؤه

 كلت نم ةملاكمو .. اسنؤم اراوح نودجي امناو
 . بلقلا ليهاجم ءيضت يتلا ةيرسلا تاملاكملا

 هل دجا ال امم ةبعكلا يف هب ترعش ام رثكا امو
 . تاملك

 رشابلا ديما نبق ماع ف



 نوسمخ ... رشحلا مويك ةفرع نم الوزن قيرطلا
 ةئام اهباوباو اهحطس ىلعو اهنم لك يف سيبوتا ةبرع فلا
 هلهو .. ذكفاونلاو باوبالاب نوقلعم نوسدكم بكار
 يف ةفلدزم ىلا ةفرع نم ةلزا قلطنت ةبرع فلا نوسمخلا

 كلا جاح نويلم نم اناف وط ضاوختو ةدحاو ةظحل

 . مادقالا ىلع قيرطلا

 نسا متي «ةرفنلا» هنومسب يذلا يرشبلا دملا اذه.

 ريسفت ال رما وهو .ةرجاشم نودو دحاو ثداح نودو ءوده

 ةلاح يف سائلا عضت ةضايفلا ةينيدلا رعاشملا نا الا هل

 مهعف رت لكلا .. ةاشمو اباكرو نيقئاس ةمات ةيسفن ةقايل

 ربصلاو ةيلوؤسملا نم ةجرد ىصقا ىلا ةينيدلا مه رعاشم

 ةرجمملا هذه نوققحيفةبحملاو نواعتلاو محارتلاو لمحتلاو
 هلعفي نا نكمي امل لثم وهو .. دحاو ثداح نود ةيرورملا
 الولو ٠. تاعمتجملابو ةيناسنالا سفنلاب ينيدلا روعشلا
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 هذه نوكت نأ نكمي ناكل نميهملا ينيدلا روعشلا اذه

 يف عرذالا اهيف محالتن ةيرشب ةحبذمو ةرزجم («ةرفنلا»

 مطحيو سانلا تابرعلا سودتو ةرجاشمو ةرجاشم فلا

 نكلو .. ضعبلا اهضعب تابرعلا مطحتو تابرعلا سانلا
 .:شدخب ةدحاو ةبرع باصت ال ..ثدحي ال اذهنم ايش

 ..اهيف ثدحي امو ةيرشبلا سفنلا يف هحلتفم زاجعا وهو

 . ءامصلا ةلآلا يف سيلو
 سائلا ينلصي ثيح ةفلدزم ىلا هفرع لبج نمو

 ىلا نولزني مث مارحلا رعشملا يف يبنلا ةالص ناكم ءاشعلا

 فاوطب جحلا مسارم نومتخي مث تارمجلا يمرل ىنم
 + ةيسعكلا

 دحاو ءيش ىوس جحلا ماتخ دعب ينلغشي نكي ملو
 افيرشلا يمألا لجرلا كلذ مم لوسرلا ربق ةرايز وه

 هيلع يلصي هنا هللا انل لاق يذلا نيمالا قداصلا طيسبلا

 هتكئالمو هللا نا» هتكئالمو وه تامحرلا هيلع لزنيو

 535 هيلع ةالصلاب نمؤم لك رمأو 35 «يبنلا ىلع نوصي

 . «اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيا اي»
 .هللا هيلع يلصي يذلا كلذ ربقب فقا نا دبرا,تنك

 تعضو ذنم يرطاخ حربت مل يبنلا ةروص نا قحلاو
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 يف ةروص هل مسرا نا لواحا تنك .. ةكم يف يمدق

 . هتوص ةربنو هتوطخو هتماستبا ليختا نا .. يلايخ
 هيف نكب مل تقو يف ةلاسرلا غلب يذلا نيمالا كلذ

 لصوا كلذ عمو . ريعلاو لبالا ىوس لاصتالا ليس نم
 .تاجهللاو سانجالاعيمج نم ممالا عيمج عمسىلا هتلاسر
 ايلا قناسو .... سقلألا اهتدتقاو . بولقلا اهتلمح
 ناكرا ىلا اهتفلبا يتح فويسلا اهنع تعفادو  ءادهشلا
 * . حايرلا باهم هسافنا تناك امنأكو . ةعبرالا ضرالا

 يف اقراغ تنك ةنيدملا ىلا ةكم نم قيرطلا لوطو
 ةلسلس قرتخي ةنيدملا ىلا ةكم نم قيرطلاو . لصتم لمأت

 لابج اهضعبو ةيبارت ةحلاك لابج اهضعب لابجلا نم
 دوسالاو قرزالا ماخرلاو رمرملا قورع اهيف عملت ةيرخص
 هوسكت' اهضعبو .. ناولالاو تاجردلا ددعتملا يدرولاو

 . ةينغ ةيندعم ةبرت ىلع لدت ءارمح ةيديدح ةربغ
 يف اناكم اهل تقش ةيخيرات ملاعم ىلع رمي رفاسملاو

 مالسسالا روهظ ةصق يف اهءامسا ترفحو سانلا بولق

 . الوصف تددعت يتلا

 رمن .. ةريهشلا ردب ةعقاو ثيح ردب ةيرق هذه
 ةربقم اهراوج ىلاو .. رفسلا نم تاعاس سمخ دعب اهيلع

1 



 . اهالتق ةمورهملا شيرق تنفد ثيح بيلقلا
 دوقيل يبنلل نوملسملا هانب يذلا شيرعلا ناكم انهو

 + ةكارعملا هله
 عرق ديدحلاو . افلا نوبراحي نيملسملا نم ةئامثالث

 يلصي حارف ريصملا نم فوخلا هذخا دق يبنلاو . ديدحلا

 ٠ هبر ىلا فتهي هيدي اعفار شیرعلا يف فقوو لهتبيو
 هذه كلهت نا مهللا .. ينتدعو يذلا كرصنف مهللا»

 مويلا ةباصعلا هذه كلهت نا مهللا :.'دبعت ال مويلا ةباصعلا

 1 . (« دبعت ال

 هتذخأو . هؤادر طقس ىتح هبرب فتهي لاز امو

 جرخف .. ةقداص ايْؤُر يف رصنلا ىأرف ساعن نم ةقفخ
 .. اودش ..افتاه شيجلا ظسوتيو نيلتاقملا رشہب

 . اودش

 نثيرق ىلع هورذيو بارتلاو ىصحلا نم نفتحيو
 رافكلا شيج قش لالبو .. هوجولا تهاش'.. افتاه

 .. رفكلا سار فلخ نب ةيما اذه .. حيصي وهو مهسلاك'
 نب ذاعم اذهو .. هسأر عطقب مث .. اجن نا توجنالا

 هفيس رتخبتب ةزمح اذهو . لهج يبا سأر علتقب حومجلا
 ةبيش طقسو . ءالشالا طقست هلوح نمو رابغلا طسو
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 . يموزخملا دسالا دبع نب دوسالاو ةعيبر انبا ةبتعو
 . ةاجنلا ةبلاط اهئاليخو اهليخب شيرق رفتو
 : مهيدانيو بيلقلا ىلتق ىلع رمي دمحم اذهو

 نب ةبيش اي .. ةعيبر نب ةبتع اي .. بيلقلا لها اي»
 له .. ماشه نب لهج ابا اي .. فلخ نب ةيمأ اي .. ةعيبر

 يبر يندعو ام تدجو يناف .. اقح مكبر مكدعو ام متدجو
 . « اقح

 : مهيبنل نوملسملا لوقيو
 . «اوفيج اموق ىدانتأ هللا لوسر اي»

 : مالسلا هيلع لوقيف
 8 (مهنم لوقا امل عمسأب متنا ام»

 نم ىمحلا بهل ابا بيصتو ةحانم موقت ةكم يفو
 ةبتع ىلع اهرعش دنه زجتو .. عوبسا دمب توميو مفلا

 مارح يلع يجوز شارف .. مارح يلع نهدلا : خرصنو
 .. هباحصاو دمحم نم رأثأ ىتح

 . برحلا ىلع سائلا ضرحت يضمتو
 ايحاطبو .. اهباعش هذهو .. ةميظعلا ردب هذه

 . اهبارتو اهلامدو
 . دحأ لبجب رمنف ةنيدملا لخدنو

 ۲ ما ةبعكلا ىلا قيرطلا ۴



 . خيرات اهل ىرخا ةعقب انه

 ىصوا ثيح «ةامرلا لبج» وه ريغصلا لتلا اذه

 .. مجاهملا شيجلا رهظ ةيامحل اوطباري نا ةامرلا ىبنلا

 . كلهي شيجلا اوأر ولو مهساوقأ الو مهلابن اوقرافي الو
 نسم ةئامعبس نيب رودت برحلا ىحر تناك انهو

 .٠ شيرق نم فالآ ةنالثو نيملسملا

 هنكلو ..ةوزغلا كلت يف جورخلا ديري يبنلا نكي ملو

 نوسناقل اتيبثت جورخلا تار يتلا ةيبلغالا يأر ىلع لزن

 . هطتخا يذلا ئىتزودشلا

 , ٠ شرق شيج ناك انهو

 نكي ملو) ديلولا نب دلاخ لحفلا دئإقلا ةنميملا ىلع
 . لهج يبا نب ةمركع ةرسيملا ىلعو (دعب ملسا دق

 . ليسي مدلا ناك انمادقأ تحت انهو

 مهعجشت رافكلا دونح نيب ةخراص يشمت دنه تناكو

 ٠ ردب راثب ذخالا ىلع
 رادلا دبع ينب اهو

 نابذإلا ةابجح اهو

 راتب لكب ابرض
 ىلع ءارمحلا توملا ةباصع عضب هناجد وبا اذهو

۲٤ 

 . بجللا لاتقلا رحب ضوخيو هنيبج
 برضيو +. تما +٠ تیا حیصب لطبلا ةزمح اذهو

 . لامشلاو نيميلاب هفيسب
 نم ةكم لها ءاول لماح ةحلط يبا نب ةحلط اذهو

 نأ نب .يللط هل قرييف هي نزا نك: حص تم نک رکا
 ةرئادلا هذهو .. هتماه قلفت ةدحاو ةبرض هبرضيف بلاط

 ندنم اسادكأ نيكرات نوعجارتيف .. شیرق ىلع رودن
 ةحيصن ةرخؤملا يف نوملسملا ةامرلا ىسنيو .. مئانفلا

 .. مئانغلا اولبتهيل نوعراستيو مهنكاما نوكرتيف يبنلا
 هتصرف ديلولا نب دلاخ دجيو نيملسملا رهظ فشكتي اذكهو

 . مهيلع ركيف
 تتشتيو فلخ نمو ماما نم برضلاب نوملسملا أجافيو

 ملسملا ريصيف ىضوفلا مهيف معتو مهماظن رثعبتيو مهلمش
 .هتفش حرجتو هتيعابر رسكتف يبنلا باصيو ملسملا لتقب

 ههجو هب رتس يذلا رفغملا نم ناتقلح لخدتو هسأر جشنو
 . . هدخ يف

 .«يشحو» دبعلا نم ةنعطب اليتق ةزمح لطبلا عقيو

 . ةرداغلا ةلتقلا هذه فصيل «يشحو» كرتنو

 ةشبحلا فذق ةبرحلاب فذقا ايشبح الجر تنك»
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 رظنا تجرخ سانلا ىّقتلا املف .. اهب ءیطخا املق

 لمجلا لثم نيلتاقملا طسو هتيأر ىتح هرصبتأو ةزمح

 اهتفذق اهنع تيضر اذا ىتح يتبرح تززهف .. قروالا

 .. هيلجر نيب نم تجرخ: ىتح هنطب يف تعقوف هيلع
 تعجرو يتبرح تذخأف هتينأ مث تام ىتح اهاباو هتك رتو

 .. ةجاح ةزمح ريغب يل نكي ملف هيف تدعقو ركسعملا ىلا

 . «قتمال هتلتق امنا

 .. ةرمح لتق وه نا ةافاكملا هتلعو دق دنه تناكو

 .هزمح لتق وه اذا هقتعب نأ معطم' نب ریبج هديس هدعو امك

 جرختو هنطب رقبت نا ةزمح لتقب دنه ةحرف نم غلبو
 3 . هغضمتف هدبك

 هنطب ترقبو هب لثم دقو همع ةثج ىلع يبنلا فقيو

 * ميظك نزح يف لوقيف
 طق افقوم تفقو ام .... ادبا كلثمب باصا نل»

 . «اذه نم يل ظيغا

 . هيلع ىلصيو هدربب ةزمح ىجسي مث
 ىلا ءارعلا يف لوسرلا هنفد ثيح ةرمح لاز امو

 .٠ تاوصح عضبب نفدلا ناكم ملع دقو دحأ لبج راوج

 . ةصقلا يكحي هناكم يف ءيش لك نا
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 تاحرشحو تلا ا عمست داكتو

 . نيرضتحملا

 فورعم نييناجلا نم ىلتقلا نم طقس نم عيمجو
 زواجتنو .اًثئيش نمزلا حمي مل ..ةليبقلاو بسنلاو مسالاب

 ناك شيراعت ةدع ثيح ةمكا ىلع دعصنل دحأ لبج
 يلصي

 دجاسمب نالا فرعتو. يلعو نامثعو رمعو ركب وبا اهيف

 لوا ءابق دجسم ثيح ىلا يداولا لزنن مث .. ةباحصلا

 ربق ثيح ةنيدملا بلق غلبن مث مالسالا يف ينب دجسم

 ةبعقبلا سفن يف رهاطلا دسجلا ىجسي ثيحو لوسرلا

 ركب وبا هراوج ىلاو . هتفرغو هتيب يف اهيف تام يتلا
 ۰ رمعو

 . دمحم نذا اذه

 ٠ هتف رغ يف نحنو
 ٠ ليربج هيتأي ناك بابلا اذه نمو
 . يلصي ناك بارحملا اذه يفو

 .٠ دجسي ناك ةعقبلا هذه ىلعو
 ةروص هل مسرت يتليخم تحارو يمامأ فق هتلخو

 يستلاو ةريسلا بتك يف هنع ائتلصو يتلا فاصوالا ن٠

 . هباحصا اهب هفتو
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 .. سارلا ممخض .٠ ةعبر ..' لوطلا يف اطسو
 ليوط بادهالا ليوط نينيعلا عساو:.. نيبجلا طوسبم
 ىت .... كوللا رهزا .. ردصلا ضبرع ٠٠ قنعلا

 معان رعش اذ ةيحللا ثك نانسالا جلفم .. ةقيقد فنالا
 ىقلا راس اذا .. نيمدقلاو نيفكلا ريبك .. داوسلا ديدش
 يف هانیع تحرس دقو تباث وطخ يف مامالا ىلا هدسج

 , كيعل لمأت

 ؛ عضاوتملا طيسبلا دمحم وه اذه
 بلحيو هتدرب عقريو هبوث لسفي هتيب يف هتیارو

 . هلمث فصخيو هتاش
 . جاتحملا يطعبو ضيرملا دوعن و مداخلا م لکا هتبأرو

 وهو هرهظ نوقلستي هتدفحو يلصي وهو هتيأرو
 .هنالص يف رمتساو مهلمح فقو اذا ىتح مهكرتيف دجاس

 .:ادسجم بحلاو نانحلا ناک

 هيلع انح تابنلا ىتح . ناويحلاو ناسنالا بحأ
 . عطقب الا رجشلاب يصوي ناكف

 ..دحا لبج نع لوقب ناكف بحلاب هلمش دامجلا ىتح
 . (هبحتو ائبحتبإ لبجلا اذه»

 يف اًئضوتم ههجو هب حسسمي ناك ضرالا بارت ىتح

€. 

 . «ةرب مكب اهناف ضرالاب اوخسمت» لوق وهو بح

 لوقب ناكو ميظعتلا هركب ناك يذلا ميظعلا وه اذه
 مجاعالا موقت امك يل اوموقت ال» : هل نوفقي امنيح هباحصال
 . «مهكولم نومظعي

 يف قفني هنأب هباحصا هفصو يذلا ميركلا ناكو
 . ادبا رقفلا ىشخب ال نم ءاخس

 . امهرد رخدا نا ثدحب مل

 .يدوهي دنع ةنوهرم هعردو مولعم وه امك تام دقو

 نيموي ريعشلا زبخ قذي ملو .. طق عبشي مل شاعو
 يهشلاب هيتات ةيدهلا ضفري نكي مل كلذ عمو .. نييلاقتم
 ىعسيب نا ضفري ناك هنكلو سبلملا نم معانلاو لكأملا نم
 اذهلو .. هب لغشتي وا هيف ركفي وا نيللا شيعلا اذه ىلا
 يف دصقلاو عوجلاو رقفلا ىلع اهضوريو هسفن يبري ناك
 ..مالسالا هدارا ال ةودقلاو لثملا نوكيل تابغرلاو بلاطملا
 .. سفنلل لتقو ةينابهر الف .. طسوتلاو لادتعالا نيد
 .. لادتعاو طسوت امناو .. تاوهشلل قالطاو كلاهت الو
 ةرطيس نمو هسفن ةرطيس نم ناسنالا وجني كلذبو
 هذهو .. هيلع ةدايس دحال دوعت الف .. نيرخالا
 دوسعب الف بلاطملا عيمج نم هسفن ررحي نا .. ةيرحلا
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 . قولخم وا سبلم وا معطمل هلذت نا هتوهشل حمسب
 . طسولا اذه

 نيب ةرعشلا نم قدأ قيقدلا ميقتسملا طارصلا اذه

 . ةيمالسالا ةعيرشلا هب تدرفنا ام وه طيرفتلاو طارفالا
 . رداثلا هكولسب يبنلا هققح ام وهو

 : لوقيف هتنس صخلب ناکو

 يبهذم بحلاو ينيد لصا لقعلاو يلام سأر ةفرعملا

 ربصلاو يقيفر نزحلاو يسينا هللا ركذو يبكرم قوشلاو
 ةهرقو يقلخ داهجلاو يحالس ملعلاو يعيفش قدصلاو يئادر

 0 ةالصلا يف ينيع

 . نارشا هتلخ ناک يذلا تحتم ره ادص

 ا e ىركذ يلايخب فيطيو
 . بهتللا هنيبج هب للبيل ءالا سمتلب ىمحلاب

 عبس هايم هيلع نببصي نا هتاجوز نم بلطي وهو مث
 :N ةتملا همسح نارين ءىفطت اهلعل رابآ ةعبس نم برق

 . دجسملا ىلا جورخلا عيطتسيف

 ي عرق ىلع اوم ديسلا نلا حرفي وهو مث

 دقو .ركب يبا نيمي ىلا يلصيل سايعلا همعو بلاط يأ نب

 :عيفتلا ةالصلا نم غرف اذا تخت م. ركب يبال ةمامالا دقع
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 : هلوح نمل لوقب
 يرهظ اذهف ارهظ هل تدلج تنك نم سانلا اهيا»

 يلام اذهف مهرد يدنع هل ناك نمو .. ينم دقتسيلف

 . « ينم هقح ذخأيلف

 . تاقدص اهقافناب رمأف ریناند ةعبس هتيبب ناكو

 : لاق مث

 ةرخآلاو ايندلا نيب هللا هريخ هللا دابع نم ادبع نا»ه

 . «هللا دنع ام راتخاف هدنع ام نيبو
 هسفن دمحم وه دوصقملا هللا دبع نأ ركب وبا مهفو

 مث ةمايقلا موي ىلا ايندلا يف دولخلا نيب هريخ هللا ناو
 هللا راتخا دق هناو .. هراوجب زوفي نأ نيبو ةنجلاب زوفلا
 . ركب وبأ یکبف ٠ توملا هناؤ . هراوجو

 : لوقي لوسرلاو
 عطقك نتفلا تلبقاو .. رانلا ترعس .. سانلا اهبا»

 . «ملظملا ليللا

 . هدعب نم مالسالا رظتني ام كلذب فصب
 ىمحلا هتبهلأو ديدشلا فعضلا هدواع مث

 یف هسا عضو دقو ةريخالا هتاظحل يف هارت مث
 . تولاتارکس ىلع ينعأ مهللا . .٠ مفمغب وهو ةشئاع رجح
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 : هتايح يف لصف رخا ةشئاع يورتو

 يف لقثي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدجو
 صخش دق هرصب اذاف ههجو يف رظنا تبهذف يرجح

 : لوقي وهو
 . «ةنجلا نم ىلعالا قيفرلا لب»

 ايندلا يف ةدلخم ةايح ىلع هللا عم ةقفرلا راتخا دقل
 . ةلجو

 .. دمحم تامو

 ساسيعلا همعو بلاط يبا نب يلع هلسغ ىلع ماقو
 . هتف رغ يف تام ثيح هانفدو

 . هراوجب ةفرغلا نكست ةشئاع تلظو
 رسمع هعم نفد ىتح ةرفاس هربق روزت تناكو

 . اهبايث لماك يف ةبجحم هروزت تحبصاف
 .... دمحم ندا اذه
 . هبارت اذهو

 . هباحصأ بارت اذهو

 . هتيب اذهو

 ءاقنو ءادقو ارطعو امد تمدتحا ىتلا هتريس هذهو

 0 . ةطاسبو ةبيطو
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 ايح

 5 دمحم ىلع مالس

 ثعبي مويو تام مويو دلو موي رشبلا ديس ىلع مالس

 . «اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهنا ان»
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 تا ثيب كا ةوجملا



 هللا ىلا بهذنل قاشملا دبكتن اذال : لئاس لاسي دق
 لاؤ ... ةينضللا ةرجبلا هذه قالو هد جحلا ةلجر يف
 ..ديرولا لبحنم انيلا برقا وه لب .. ناكم لك يف انعم
 هبرق نا لب ٠. «تاوعدلا بيجم بيرق» هنا لئاقلا وهو

 لاتجتراو فسا ىلإ يعادلأا امف .. برقا ىهتنم وفا ال
 مدلا برق انم بيرقلا وهو .. اهنم هوعدن هفرع قوف فقنل

 5 انداسسحا نم

 ٠ هيجو لاۇسلاو
 'نم انيلا برقاو لعفلاب انم بيرق هللا نا ةقيقحلاو

 . هريغب ماودلا ىلع نولوغشم انئكلو انداسجا يف مدلا
 هذه ميقن نيذلا نحن اننكلو بجحلا اننود ميقي ال هنا

 يف انفلت اهثاوهأو اهمومهو اهلغا وشب انسوفن .. بجحلا

 اقاطن انلوح برضت انلوقعو .. تابغرلا نم ةفثكم تالالغ

 مث رظنلا رصق نم عونب ائبيصي انۇايربكو .. رورغلا نم
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 . انسوفن ىوس ءيشب سحن وأ ىرن دوعن الف .. ىمعلا

 . برقلا مفر دعبلا وه اذهو

 يه تاقفنلاو تاقشملا دبكتو نيمدقلا ىلع ةرجهلاو

 بلقلا غسيرفتو لغاوشلا هذه نم صولخلل ةيدام ةليسو

 برلققلا اذه ةقيقح ىلع ساوحلا ظاقيالو هقلاخ ركذل

 . هلل بيرقلا

 نم ةلحر دعبف .. «هفرع» ةملك تناك انه نمو

 وهف .. «هفرعم» ىلع بلقلا ظقيتب لايمالا فولا
 نا ىلع رووا هبرق فشتكو هبر ىلع «ف ررعتي»

 . اهدمب فشتكو

 : مويلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقيو
 لها مهف رعب ضرالا لها نال هف رع مو مويلا معت))

 . هوجولا لك نم ةلماش ةفرعم نذا يه «ءامسلا
 نك هلغج توکی تيبلا ىلا هدسجب جاحلا دفي امنيحو

 ةفرعملا قح هبر ناسنالا فرع اذاو .. ةفرعم ىلع قرشا

 هرمهاظ بونذلا عدي فوس همم فالخلا عدي فوس هناف

 هئاضقو هردق رما يف هتعزانم نع فكي فوسو هنطابو
 .. هتمكحو هلدع لمأك فشتكا هنال

 مهنع فكيف قلخلا نيبو هنيب فالخلا عدي فوسو

 . مهيلع قفشيو مهب قفرتيو مهاذا لمتحيو هاذآ

 ىلا لصيو هسفن نيبو هنيب فالخلا عدب فوسو
 حبصيف لوقب ام لعفيو نطبي ام لوقيف ةدحولا نم ةلاح
 . هلعف هلوقو هنطاب هرهاظ

 . هللاو نوكلاو سفنلا عم ماجسنالا وه اذهو
 . اهقلاخو حورلا نيب ةلصلا داقعناو
 . لابجلا اهلزلزن ال يتلا ةنيكسلا غولبو
 . برقلاب ةيحورلا ةداعسلاو
 لاحلا هذه غلب الجر يخركلا فورعم انل فصي

 : لوقيف
 .. هل تلقف .. داز الب يشمي ةيدابلاب الجر تبأر

 ديرب الجر تیار له تلق ..يردا ال لاق .. دنرت نيا ىلا
 لاق .. ىونت نيأف تلق .. وه انا لاق .. هيردب ال اناكم
 معل لاق .. بهذت نيا يردت الو ةكم يونت تلق .. ةكم
 ' ىلا :يندريف ةكم ىلا بهذا نا تدرا ةرم مك.ينال كاذو
 . ةكم ىلا يندريف سوسرط تدرا ةرم مكو سوسرط
 ينعوجب .. ديري ثيح نم لاق .. شاعملا نيا نم تلق
 000 . بئاغ ماعطلاو ةرم يتعبشيو رضاح ماعطلاو ةرم

 . هللاب هتلص ثدقعنا نم لاح وه ائيحاص لاحو
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 دوزتب الو هقلاخ هب ديرب ام.إلا ةدارا همسفنل فرعي ال وهف

 ال هنأ ملع دق وهف .. ءاششي ام هللا هب لعفيلو ىوقتلاب الا

 هعم دجويو ةرفوب ماعطلا دحوب دقف .. ماعطلاب ةر

 دجويو فافكلا دجوي دقو .. هنع دصي ىذلا ضرما

 ةبحصب عيشملا ءافتكالا هعمو موصلا دجوي دقو aw عبشلا

 . هب سانتئالاو قلاخلا

 هنيب ام فصي لجرلا نال .. لكاوت اذه نم مهفي الو

 نيب دجو هنا ولو .. سانلا نيبو هئيب ام سیلو هللا نيبو

 وه هسفن لجرلا اذهف .. فيسلاب هموقل ارش سانلا

 ىلع روثب يذلا هسفن وهو .. هلاثماو رذ وبا لتاقملا

 هللا دابعل لاثتمالا ريغ ءيش هلل لاثتمالاف .٠ ملاظلا مكاحلا

 ىلع روثب نم لوا وه هللا مداخف هضيقنو هسكع وه لب
 .. فوخ نود هللا دايع

 وهف اًئيش ايندلا هدنع يواست ال هللا نم فئاخلاو

 ولا راحوا يابو 1 ١ ياس

 قبشعو .. قحلا وه هدنع هللا نال .. قح ةملك ليبس

 . هليبس يف توملا وه هللا

 ىلاسكلا لكاوت ريغ وهو مالسالا لكون وه اذهو
 نيملسم اوسيل ءالؤهو .. ةفصرالا يش رتفم نم نيذاحشلا
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 . الصا

 * متمتب نم لک سیلو
 . دحوم ملسمب «دحا هللا وه لق»

 . هلامعا لوقت اذام مهملاو

 راضلا وه هاوس ال دحا هللا نأ اقح دقتعي ناك اذا

 . .قلمتي اذالو فلزتي اذاموهريغ ىلا ديلا دمي اذاملف عفانلا
 كلاملا وه هللا نا ملعي وهو راقعلاو لالا سدكي اذالو

 بذكي اذالو .. لكلل ثراولا وهو اهيلع امو ضرالل ديحولا
 هسللاو قفاني اذالو ريصب هللاو قرس اذاملو عيمس هللاو

 هللاو بره اذاملو بيقر هللاو نوخي اذاملو بيسح

 . ةمحمحو ةمتمت سيلو لامعا ديحوتلاو

 . ناسللا ىلع «هلل دمحلا» سيلو لامعا ركشلاو

 ٠.. دواد لآل هللا لوق

 «روكشلا يدابع نم ليلقو اركش دواد لآ اولمعا»
 سيلو ركشلا ىلع ةلادلا لامعالا ركشلاب دوصقملا نال
 ١ اولمفا ب ارتش فواد لآ ولما .. ٠ ةمقحتلا

 . اولمعا ةملكل .. رمتسم لصتم قايس نآرقلاو

 .٠. ملعلل «أرقا» ةملكب أدس
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 . ديحوتلا ىضتقم ىلع لمعلا نوكي ملعلا دعبو
 .. نيدلا وه اذهو

 . اهانعم ىلع مقتساو هللا الا هلا ال : لق

 ةالصلاو جحلاو .. هللا ىلا ةرجهلا ةلحر يه هذهو

 . ةيندبلا اهتروص مايصلاو
 . جورخ هانعم يف جحلاو
 . هللا ءامسا ىلا انئامسأ نم جورخ
 . هب دادتعالا ىلا انسفناب اندادتعا نم جورخو

 ضرالاو دلولاو لاملا بابسالل ةيدوبعلا نم جورخو
 هل ةيدوبع ىلا (هاجلاو ذوفنلاو ةطلسلاو بصنلاو راقعلاو
 . بابسالا ببس هرابتعاب هدحو

 . هتوقو هلوح ىلا انتوقو انلوح نم جورخو
 هتبغر ىلا انتيغر نمو هتدارا ىلا انتدازا ,نم جورخو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيبن لوقب
 مهللا . تمصتعا كبو تنمآ كبو ترشتنا كب مهللا

 . لوجا كبو لوصا كب
 . يل رخف الو تيسما كبو تحبصا كب مهللا
 : جحلا نع لوقيو
 . «ةمحرلا يف ضاخ فاوطلا ديرب جرخ نم»
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 هلا هاقبع ةمه بلح هللا نآ ةمحرلا ريسفتو
 . ةقرفتلا نم اهمصعبو

 : رفسلل بوكرلا نع لوقيو
 يف دهشي رهاظلا يف ةلحارلا جاحلا بكر اذاف»

 « ديحوتلا يف ةورذ يهو «هلمحب يذلا وه هللا نا رسلا

 وه هللا امناو ةرئاطلا وأ راطقلا وا ةقانلا ىري دوعي ال وهف
 ةتخت .. هنيناوقو هبابسا ىلع رفاسملا لمحي يذلا
 . قلاخلا رهظيل قلخلا يفتخيو ببسملا رهظيل بابسالا

 بلقلاب ةوطخ اهقفارت مدقلاب ةوطخ لك نوكت اذكهو
 يلخاد يط داعبالا يط عم نوكيو .. ديخوتلا نم ديم ىلا
 نوكيف هبر تافص نم هتافصب دبعلا برتقيف تافصلل
 ام روكشلا روبصلا فوؤرلا دودولا ميلحلا ميركلا ميحرلا

 لامك نإل ... ل ةياهث ال جارعمو دوعص وهو ٠. عاطتسا

 . هل ةباهن ال هللا

 ىتح ةلحرم دعب ةلحرم هللا ىلا رجاهملا عطقب اذكهو

 يرعلا ىلع مارحالا بوث سبلو لسفلا هيلع قحب ذئنيحو
 ازمر نيتعطق نم بوث وهو .. دولوملا تيملا بوث وه اذهف
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 ءايحلاو .. ةنطابلا ةروعلا رتسو ةرهاظلا ةروعلا رتسل
 ءايح .. قحلا نم ءايحو قلخلا نم ءايح نيهجو ىلع انه
 نم ءايحو سانلا هف رعت يذلا رهاظلا قلخلا ءوس نم

 تناك انه نمو .. هللا الا اهاري ال يتلا ةنطابلا ةروعلا

 ٠ نيتيزمرلا نيتق رخلا
 سفنلل حبذ هتقيقح يف وهف حبذلاو رحنلا اما

 سفنلا هللا ىدتفا دقو .. اهئاوهاو اهتاوهشو اهتابغرو

 كتاوهش لتقل ازمر كلام ضعبب يحضتف 24 ةيحضلا حبذب

 . كسفن ىوهو

 تناف بئاغ نم دوزن وهف دوسالا رجحلا ليبقن اما

 ..ةريثك ةبعكلاو دوسالا رجحلا لصا نع تاياكجلاو
 ىلا ليربج هدشرأو مدآ هذختا لوالا ةدابعلا تيب 'ىهف
 هللا عدوتسا نافوطلا يف ةبعكلا تقرغ امئيحو .. هناكم

 ناكمب نوفوطي ءايبنالا لظو .. سيبق يبا لبج يف رجحلا
 رجحلاليربج داعاو اهدعاوق ماقأف ميهاربا ءاجىتح ةبعكلا
 . هناكم ىلا

 مدهو ةفورعملا ليفلا ةوزغ تناك يبنلا دلوم ماع يفو

 يطمرقلا رهاط وبا مجه ةيرجه ٠٠۷ ماع .يف هنا امك ةبعكلا
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 هعم هلمحو دوسالا رجحلا علتقا مث ىبسو لتقو ةكم ىلع

 يبأ لعق نم يدهملا هللا دبع أربت دقو .. ءاسحالا ىلا
 هيلا ثعبف جيجحلا هلتقو دوسالا رجحلا هذخا نمو رهاط
 ةنس۲ رجحلا يقبو بجتس مل هنكلو دوسالا رجحلا درب

 هناكم ىلا ديعا اهنمو ةبرجه ۲۲۹ ماع ةفوكلا ىلا لقن مث
 + ةكيبلا يف

 دوسالا رجحلل ةطمارقلا عالتقا نيخرؤلا ضعب دريو
 رانلا ةدابع راهظاو مالسالا مدهو جحلا لاطبا مهتلواحم ىلا

 دوصقملا ناكو اتحب ايسايس ناك عارصلا نأ نورخا یریو
 .. ةنسلا لها ةديقع ةبراحم هنم

 بلسلاو مدهلاو بيرختلا نم نذا ماست مل ةبعكلاق

 . رجح ىلع رجح اهيف قبب مل خيراتلا ربعو ... بهنلاو
 . اهناكم الا اهيف قبب مل
 زمر يهف
 ازمر الا اهسيدقت حصن و

 هللا هنع لوقب امنيح نآرقلا نأش اهنأشو
 «نورهطملا الا هبسمب ال»

 نال .. «هقروو فحصملا» انه دوصقملا نوكي الف
 اهيلع يرجي داوملا لك نأش اهنأش ةدام هقروو فحصملا
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 قرولا ىلع داسفلاو ىلبلا ىرج اذاف .. داسفلاو بطعلا

 . نيدلل ةناهم كلذ يف نوكي ال
 الا ةت #۷ دو ئيلا علا اهي كارلا ااو

 هرارسآ مهفي الو نآرقلا يناعم سمي ال يا .. «نورهطملا

 . اهئاوهأ نم ةرهطملا سوفنلا الا

 . ةراجحك ال .. زمرك ةبعكلا موقت لثلابو
 ٠ زومر هفرعو مجرلاو حبذلاو فاوطلاو جحلاو

 جرخ رجحلا سيدقت ىلا ةعقبلا سيدقت زواجت اذاف
 امو ةينثولاو كرشلا ضيضح ىلا طقسو هناميا نع نمم
 . ةبعكلاب هللا دارم اذكه

 طاوشا ةعبس فاوطلا نوكي اذال لاسي يذلاو
 ومن لمتكب ال اذالو هل لوقن .. تاوصح عبس مجرلاو
 لبق لزن اذا اتيم دلوي اذالو عباسلا رهشلا يف الا نينجلا
 ةعباسلا .ةجردلاب ةيقيسوملا ةتونلا لسمتكت اذالو عباسلا
 . ىلوالا ةتونلل اباوج الا كلذ دعب ىلعالا ةتونلا نوكت الف

 يعابس هنا يحورلاو يداملا نوكلا ءانب يف رس هنا
 . مامتلاو ءاوتسالا ةجرد يه ةعبسلا ناو نيوكتلا

 سفنلا اهلفسا . تاجرد عبس لثملاب ةيرشبلا سفنلاو
 سفنلا مث ةمهللا سفنلا مث ةماوللا سفنلا اهيثت مث ةرامالا
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 سفنلا مث ةيضرملا سفنلا مث ةيضارلا سفنلا مث ةنئمطما

 . ةلماكلا

 عبس مجرلاو طاوشا ةعبس فاوطلا نوكب اذهلو

 8 عبسلا سفنالا نع تارم عبس يعسلاو تاوصح

 نيب دوجولا خيراتل زمر وه ةورملاو افصلا نيب يعسلاو

 . تابثالاو وحملا

 . افصلا ناك ةيادبلا يف

 . قلطملا وحملاو ءاوخلا .. هعم ءيش الو هللا ناك

 دجون نأ لبق هللا ملع يف انل قبس امو لزالا ناك

 . نامزلا قلخب نا لبقو

 نامزلا قلخو .. ءاملا عبن امنيح .٠. ةورملا تناك مث

 . ةايحلا تماقو دوحولا قفدتو

 يف لبق نم هلضف قبس امك دبالا يف هللا لضف ناكو
 . لزالا

 يف لضفلا دوهش وه ةورملاو افصلا نيب يعسلاو

 . نيلاحلا

 امهنيب عمجلل ةعيرشلا ىلا ةقيقحلا نم لاقتنالا وهو

 . لزالا يف تقبس يتلا ةملكلا نم
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 . نامزلا يف مئاقلا فيلكتلا ىلا
 . ةيبلتلاو رمالا ةباجال زمر يعسلاو
 .. بابسإلا يمريو .. ايندلا يمريو هيسفن بويع يمر .. سيلبا ىلع تاوصح نم يمري اميف يفوصلاو
 ة شالا هسفن مدن ةيحضلا عيدن امشيح وهو

 : 5 3 .. ناطيشلل
 لوطلاو لوحلا نم ةءاربلا .. ةءاربلا زنك وه هليصحت ىف دهجي نا قحتسي يذلا يقيقحلا رئكلا نا ملعي وهف ١ . هلقع نع ءايربكلا قلحي هسأر قلحي امنيحو

 .. هللاب الا ةوق الو لوح ال .. ءايرستلاو رورغلاو ةوقلاو
 ْ ١ .. نزثكلا يه

 .. هاوس قح دوجو ال
 .. كلاه لكلاو
 . ةيهلالا ةرضحلا يف ءانفلا لب عضاوتلا مزليف
 دحلا ىورب ةعباسلا ةجحلا يفو ةيئادب ةيعارش ناس نأ رحبلابو لبالا ىلعو مادقالا ىلع ةنس ةئام ذنم ديعبلا نمزلا كلذ يف جحلا ناكو تاجح عبس جح هنأ فيكو ريغص اناو یدج نع يل نوكحي اوناك ام نالا ركذا اميف ركذاو

 نوع يف مهو جيجحلا ىلع تبه ةفصاع ٠.٠٠ الا وه
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 عرضتيو خرصب لكلاو ةفدلا تمطحو عارشلا تعلتقاو رحبلا

 جولاو راودلا كلفلاك ةماودلا يف رودت بكرملاو دجنتسيو

 . عيمجلا فلي مطالتملا

 اهتعلتبا حاولا ىلا بكرملا تخسفن فيك يوري مث

 ىلع احباس هسفن دجيل قافا فيكو تاظحل يف ةجللا

 كلت يف هنومسي اوناكو دازلا بارج هماماو يبشخ فوط
 هعمو جحلا ىلا علطي ناك جاح لك .. «باهذلا» مايالا

 . بايثلاو تاودالاو ةنوؤملا نم مزلب ام هبو صاخلا هباهذ

 .يهتلتو حايرلا علقتو رحبلا دهب نا ابيجع ارما ناكو

 5 ةزجعملاك ودبت

 ىري امنأكو ليلكلا هرصب ضمويو دجلا انيع عمدتو

 ىضق فيك يوريو .. ةبيهرلا تاطقللا نم اعيرس اطيرش
 ىلا ادصاق رخآ يعارش بكرم هلشتنا مث رحبلا يف نيتليل

 . مالسب داع مث ةعباسلا هتحح متا فيكو .. جحلا

 ةوطخ لك يف جاحلا دصرتي توما ناك فيك يوريو

 قرحملا رحلا نيبو ٠. يراحصلا يف و ربلا يف و رحبلا يف

 .٠ هتلحار تتام وا هشرلط لض اذا شطعلاو لامرلاو

 ةبصع ىلا هظح ءوس هب ىقلا اذا قرطلا عاطق يدبا ىلعو
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 فرعي نكي مل نامز يف دعم ضرمب وا .. مهتاباصع نيرم
 وا اريلوكلل حاقل نع عمسي وا يئاقو بط همسا اًئيسش

 ةعبسو روهش ةتس ىلا لوطت ةلحرلا تناكو .. دوفيتلالا
 . ادولوم دئاعلاو ادوقفم اهيلا جراخلا ناكو ةنسو روهسش

 . نانسألا نم يلاخلا همفب امستبم هتصق متخب ناكو
 تاجح عبس تيجح دقف لاوهالا هذه لك مغرو ب

 نم ىلاسكلا تومي امك شارفلا يف مكنيب توما اذنااهمو
 ال هناو .. هللا رماب ءيش لك نا يدالوا اي اوملعتلا زئاجعلعلا
 امناو قرحت يراحصلا ران الو كلهب ضرما الو قرغب. رحبليلا
 . ءاشي فيك لاجآلا فرصي يذلا هدحو هللا وهوه

 كلت ينهذب فوطتو بيطلا دجلا اذه ةصق نالا. ركذا
 نيتغاس يف هدج لصال ةرئاطلا يف .يمدق عضا اناو روسطلا
 يف مث ةبعكلاب فوطا مرحلا يف نوكا ةثلاث ةعاس يف.ةد
 سمشلا بورغ دعبو تافرع ىلا ادعاص نوكا ةيلاتلا ةعاسلسلا
 مث ةضافالا فاوط مث تارمجلا يمرل ىنم ىلا الزان نوكمكا
 . ناما يف كسانملا لك يهتنتنت

 لمحت ةبرع فلا نيسمخ نم ليوطلا برسلا ركذتاو
 ةدع يف دحاو تقو يف اهلك دمصتو جاح نويلم فصصن

 ةعرس يف متي ءيش لكو ..٠ فصرلا ةثيدح ةيرئاد قريرط
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 ميظنتل ةفاشكلا تادحو ترئانت دقو ثداح نودو ماظنو

 زيهجتلا ةلماك :تايفيشتسم تصارت لبجلا ىلعو .. ورمل
 ليللا تاعاس لاوطو .. هابتشا ةلاح يأ لزعو جالعل
 نكاما يف ضوعبلاو بابذلا لتقل تاشاشرلا فوطت راهتلاو

 . اهقرحو ةمامقلا عمجل ىرخا قرف فوطټو . هدلاوت

 نيرخلا# سلما دآرتسوتوا دقمي ةتيذللاو ةكم نيبو
 نضح يف بكارلا مانيو ةموعن يف تابرعلا هيلع قلزنت
 . كيذل ءاخرتسا يف هيسرك

 ٠ ,نسالا نها مولا عنا ام
 . معنلا نم هيف بلقتن ام رثكا امو
 . انارجه هلل انددزا ةمعنلا انتطاحا املكو
 فلآ دنه :ميظعلا يلا ناما نم + مويلأ قالا حتا

 ينثا سار ىلع كوبت ةوزغ يف جراخ وهو ةنس ةئامعبرأو
 ضوخيل قرحملا لفيقلا روهش يف نيملسملا نم افلا رشع
 سثطعلا هددهتي لايل عبس ةلتاقلا رورحلاو مومسلا حاير يف
 ليلظلا لظلاو نامالا هفلخ نم كرت.دقو .. ةوطخ لك يف
 .. ةلاسرلا غلبيلو هللا ىقليل .. هتاجوز مايخ يف ةحارلاو
 دودخلا ىلع اودشتخا نيدلا .. مورلا .1؟ نم فراحيلو
 . فولالا تائمب
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 زاهج ريدنف تاجرد عضب وجلا ةرارح عفترت مويلاو
 ىلا جورخلا نال اهحربن ال انقرغ باوبا قلغنو فييكتلا

 .٠ اقح سالا نم مويلا دعبا ام

 5 ناميالا انرسخ امنیح انرسخ ام حدفا امو

 لا انا لاق يذلا لجولا



 عراوش يف فقي ناك يذلا جالحلا نع انل نوكحي

 اي .. ينأش مظعا ام يناحيس .. هللا انا .. افتاه دادغب

 هتاضق هل ديصت ففيكو .. هللا ريغ ةبجلا يف ام هللا قلخ

 .٠ رفكلا ةمهتب مادعالاب هيلع اومكحو اهلاثماو تاملكلا هذه

 اذه لشم نا نولوقيف لجرلا نع ةيفوصلا رذتعيو
 نم يفوص جالحلاف .. هتالع ىلع ذخؤي نا حصي ال مالكلا

 .. لاوحالاو دجاوملا لها

 امناو تاملكلا قطني ناك امنيح هروط يف نكي مل وهو

 هبح هب غلب دقو « هلولاو بحلاو دجولا نم ةلاح يف ناك

 ادوجو هسفنل كردي داع امف هبوبحم يف ءأنف ةورذ ىلا هلل

 ىلع ملكتي يذلا وه هللا حبصاف هسفن نع امامت باغو

 .٠.٠ هللا انا لوقيف هناسل

 يلجتلا وا ... دوهشلا ةظحل ةظحللا هذه نومسو

 ىنفيو دبعلا قحسنيف هدبع بلق ىلع هللا ىلجتي امنيح
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 هلل ةملكلاو هاوس الو هلل روضحلا حبصيو امدع حبصيو
 . هاوس الو

 داٌؤفلاو بللا بولسملا بوذجملا ناش كلذ يف هنأشو
 ةيلالجلا ةرضحلا ىلا بذجي كلذك يفوصلاو ... لقعلاو
 ٠ مورذتو ةردقلاو لقعلا هدقفتف هتقاط نم ربكا قحلا نم ةعرج ىلاو ةيؤرلا نم لاح ىلا عفريف هيف هل ةليح ال ابذج
 . اقعص رخ يذلا ىسومو اكد كدنا يذلا لبجلا لثم ابارت

 لثمبو فقاوملا هذه لثمب ةيفوصلا بتك ءىلتمتو
 كلمن الو .. اهفصو يف ضيفتستو تالاحلاو دجاوملا هذه
 . ديدشلا ظفحتلا الا اهلايح

 ريثك داو وه ةيفوصلا نم بناجلا اذه نا يبادو
 . رطخ قلزمو .. كلاهملا

 يفوصلا رجي نا نكمي هنا قلزملا اذه يف ام رطخاو
 ناو قولخملاو قلاخلا ةدحوب لوقت يتلاو ةيدنهلا ةفسلفلا اهيلع موقت يتلا ةركفلا يهو .. دوجولا ةدحو ةركف ىلا
 ..دحاو مهو وه هاو .. مهب دحتم هتاقولخم يف لاح هللا
 . .جالحلا لوقي ام لثمب . .دحاو بارج يفو .. دحاو تقو يف اعم مهقلخ يذلا وهو نيكسلاو ليتقلاو لتاقلا وهف
 هتماقتسا ىلع هانددم اذا مالك وهو ٠. ةبجلا يف هللا نأ
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 .. هتابثا ال هللا دوجو يفن ىلا انب يهتني ةيفسلفلا ةقيرطلاب
 دوجو نم ىرن ام عومجم وه ذئنيح هب فرتعن ام لكف
 ةبذهم ةرابع يهو .. هللا وه هتلمج يف وه نا دقتعن
 يف هللا يفن يا هادع ام يقنو دوحجوملا دوجولاب ناميالل
 عم ةيدنهلاو ةيذوبلا ةفسلفلا يقتلت اذهلو .. تقولا تاذ
 . يداملا ركفلا

 نا قحب ایپل ناك هنا ول اذوب نوكي نا دعبتساو
 لاحك هلاح نوكمي امبرو .. مالكلا اذه لاق دق نوكي
 هدعب نم هلاوقا اوفيزو هميلاعت دوهيلا هوش يذلا حيسملا
 . هللا انا .. برلا انا لاق هنا اوعداو

 حيضوت ىلع جالحلا ركذ املك ةيفوصلا صرحي اذهلو
 ناك هنا اهيف نواوقي يتلا ةيريسفتلا ةركذملا هذهب هلاوقا
 . ملكتي ناك امنيح هسسفن نع ابئاغ

 لواحن نا يرظن يف ةيريسفتلا ةركذملا هذه نم مهاو
 . نآرقلا يف هسفن انل مدق امك هللا مهف

 . يلامتملا وه نآرقلا يف هللاو
 هتعنص ىلع عناصلا ىلاعتي امك هقلخ ىلع لاعتم وه

 ةدحو » يف سيل وهو .. لوعنملا ىلع لعافلا ىلاعتي امكو
 امك .. اهيف الاح الو اهب ادحتم سیلو هتعنص عم « دوجو
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 .. هيف الاح الو هب ادحتم نوكت الف روتوملا تنا عنصت

 هنا ولو ناسل روتوملل ناك ول .. هيلع ايلاعتم نوكت امناو
 لصوتو كرحتت لب هل لوقت كناف .. كرحتا نل لاقو ملكت
 .. هيلع لاعتم تنأف .. هفنا مغر هريدتف ءابرهكلاب هكالسا
 . هل ةبسنلاب رهاقلا تناو

 . هدابع قوق رهاقلا وه نآرقلا يف هللا لثملابو

 يف ةيقوف ينعت امناو ناكملا ينعت ال انه «قوف» و

 اضيا وهو ... اضيا ناكملا ىلع لاعتم هللا نال .. ةبترلا

 نمزتي وه الو زيح يسف زيحتب ال وهف نامزلا ىلع لاعتم
 .. نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا ناك اذهلو .. ةرتفب
 .. .دوجولاو نامزلل قلاخهنال دوجولا.لبقو نامزلا لبق 'لوالا
 دعب يقابلا هنال « دوجولا ءاهتناو نامزلا ءاهتنا دعب رخآلاو
 ريغ وأ جالحلا هنا كلذ ىنعم سيلو . رهاظلا وهو . لكلا
 رهاظلا نأ .. «نطابلاو رهاظلا» هنوكب دوصقلا امناو جالحلا
 يرجيو ائل رهظيو ىرن ام لکو .. هتاذ نطابلاو .. هلعف وه
 اهب دوصقم انه رهاظلا ةملكف .. هلاعفا ضعب يه انيلع

 نورقلا ربعو سمالابو مويلا رهاظلا .. لومشلا هجو
 وه كلذ لبق نم مث . هلعف كلذ لك ةيتآلا نورقلاو ةيضاملا

 . رخآلا وهف نوكي كلذ دعب نمو لوالا وهف نئاك
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 .. نكمم ريغ هنال مالسالا هب لوقب ال هللاب داحتالاو

 كانهف .. قرفلاو عمجلاو دعبلاو برقلاب لوقي وه امناو
 كانهو .. نيقيدصلاو ءادهشلاو ءايبنالا لثم نوبرقملا

 . رافكلا لثم نودعبملا

 . هللا ىلع نوعومجم نوحلاصلاو
 ٠ هلع نوقرفم نومرجملاو
 . قرفلاو عمجلا وه اذهو
 اهنع هزنتب روما يهف لولحلاو ةدحولاو داحتالا امأ

 . تافصلا هذه نع يلاعتملا يلعلا وهف .. هللا

 دحالا نيب قرفلاو .. دحالا وه نآرقلا يف هللاو
 صضعب هل سيلو ازجتي الو مسقني ال دحالا نأ دحاولاو
 . فتا قا

 ... هسفن ىلع مسقني ال هنال «مالسلا» وهف اذهلو
 زعملا وهف .. هيف ضقانت ال لماكت يف دادضالا عمجي هنالو
 راضلا عفانلا ضفاخلا عفارلا ضباقلا طسابلا لذملا
 عمجيف عراصت نودو سضقانت نود دادضالا هذه عماج وه
 مالس ةدحو يف ةمحرلاو توربجلاو رضلاو عفنلا هتاذ يف

 اهيلا لصت ال لامكلا يف ةورذ يهو .. ةمسقلا لبقت ال
 . انماهفا



 ءيشلا ضعب ةيلخادلا ةدحولا هذه نحن مهفن دقو

 دحاولا ةين نوكتف .. انلخاد يف اضبا نحن دحوتن امنيح

 ةفطاعو القعو ابلق ادحاو نوكيف هلعف لثم هلوق لثم انم
 دحاولا ةدايعو ديحوتلاب هيلا ريصن ام وهو .. المعو

 . قيرطلا مازتلاو
 رئاص وا كلاه هاوس امو يحلا وه نآرقلا يف هللاو

 هددمب هب ايحن امناف مويلا ايحن انك اذاو .. كاله ىلا
 اقل قي مل هددم عطنا اذاف ةايحلا هب يذلا يحلا وهف

Î I E4  

 هب انناو .. انميقي هنا يا «مويق» ةملك ىنعم اذهو

 ةيراج هتضبقب ةكوسمم موجنلاو كالفإلا نا امك موقت

 هذه مويق .. ءيش لك مويق وهو .. اهمويق وهف هنيلاوقب
 تولا نم انميقب امنيح .ىرخالا ةايحلا مويقو « ةايحلا

 . هلضفب الا دجوي وا ءيش يا موقي نا نكمي الف
 الب ملكتملاو عمس الب عيمسلاو رصب الب ريصبلا وهو

 الو نحن رصين امك نيعب رصبب ال هللاف .. فورح البو مالك

 هتاذب رصبي هللا امناو .. ناسلب ملكتي الو نذاب عمسي
 البو فورح البو تاودا الب هتاذب ملكتيو هتاذب عمسيو
 يف هللا انل لوقي .ةثيشمو ةداراو حور هللا ةملكو .. ةغل
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 (هنم خونو مرق علا اسهاقلا هتملك» حيسملا نا نآرقلا

 . هتملک مدآ نا امك هتملك حیسم اف
 + ریما ءىرابلا ,قلاكلال یو
 .هملعو هتاملكب احاورا انقلخ ثيح توكللا يف قلاخلا

 دوجولا ةصخر حاورالا كلت ىطعا امنيح ءىرابلاو
 نا يف قحلا نطاوملل حبصيف ماسولا ةءارب كلملا يطعي امك
 كلت قالطال زمر وهو .. هلمح يف ةصخرلاو هسبلب

 . هتضبق نم حاورالا

 هرماب ايندلا ىلا حاورالا كلت لزنا امنيح روصملاو
 جيلا يف مكروصي)» ۰ ماحرالا يف اهبلاوق اهل روصو

 5 «ءاسشب فيك

 . رونلا وهو

 رون وهو رئارسلاو رئامضلا يف فذقي ام وه هللا رونو
 نم قحلا هب فشكي يذلا لقعلا رونو ةهيدبلاو ةرطفلا
 موجنلا وأ ءابرهكلا را سمشلا رون هب دصقي الو .. لطابلا
 . ءافطنالا ىلا اهريصم ةقولخم رهاوظ راونالا كلت لكف

 ثيح رازقتسالاو تابثلاو دومصلا نم دمصلا وهو
 يذلا دمصلا وهو 4 ريغتيو برطضي هلوح نم ءيش لك
 اهلوح نم جومي رحبلا طسو ةاسرملاك برطضي الو ريغتي ال
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 الا بارطضالا اذه نم نفسلل ذالم الو برطضيو رحبلا

 يذلا دمصلا اذهل وهو < اهب ذاوللاو ةاسرملا ىلا ءوجللا

 ماهوالاو تالايخلا ةماود نم هيلا ًاجليو هيلا دمصي

 . ايندلا اهمسا يتلا ليلاضالاو
 ميش لكف :. جمادتملا تمضملا ىتفمي دمضلاو

 ةرذلاو ةلخلخم اهلك ةداملاو .. وه الا فوج هل لخلخم

 نم تابيكرت اهنال ةلخلخم ةرذلا تانوكم عيمجو ةلخلخم

 .. وه ادع ام .. لالحنالاو داسفلاو بطعلا اهلآم ءازجا

 « رصانع الو ءازجا نم فلأتي ال يذلا .. درفلا رهوجلا

 + كمبصلا حالا ن ۽ فوج الب تمصملا

 باذعلاب محريف .. ةمحرلا قلطم نم نمحرلا وهو
 . ايدأتو هل ةمحر بنذملا كنبا برضت امك باقعلابو

 اهحنميف ةمحرلل صلاخلاو صاخلا ىنعملاب ميحرلا وهو
 , هبايحال ةصلاخ

 هببيلاسا يف ءافخلا ديدشلا يفخلا يا فيطللا وهو

 ليخيف عرتخيو لعفت يذلا تنا كنا كل ليخيف لعفي وهف
 كمهلاو بابسالا كيلع لاحا هنال عرتخت يذلا تنا كنا كل

 كاطعا .. ركتبملا لقعلا كاطعأو ماخلا داوملا كاطعأو نيناوقلا
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 ةنيفسلا تعرتخاف وفطلا نيناوق كمهلاو بشخلاو رحبلا
 . هقلخ نم ةقيقحلا يف يهو

 «مالعالاك رحبلا يف تآشنملا يراوجلا هلو»

 . نمحرلا - 558
 «هرماب رحبلا يف يرجتل كلفلا مك رخسو»

 . ميهاربا ب ۲ 5

 كيلا ليخيف بابسالا باجح ءارو نم لمعي هنكلو
 . لمعت يذلا تنا كنا

 . يد هللا نكلو تيمر ذأ تيمر امو»

 . كردي ال رارستساو ءافخو فطلب كلذ لعفب وهو

 ةرعشلاك قيقد طيخ اريسم كنوكو اريخم كنوك نيبو
 « نيبب ال

 وه مث .. ةريرسلاو ريمضلاو ةينلا يف ريخم تناف
 همتكت ام جرختل ريداقملاو بابسالا كيلع يرجب جراخلا يف

 0 كتقيفحب ہلتتو

 5 ةرقبلا ۷۲ . «نومتكت متلك ام جرخم هللاو»

 0 مافشلاو فطللا ةباغ اذهو

 اذهلو ةيفوصلا ضوخب ايافخلاب ءيلملا رحبلا اذه يف
 دحاولا ىلع طلتخبو ريثكلا مهنم لضيو كلاهملا مهنيب رثكت
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 . «هللا انا» لوقيف بذجلاو دجولا ةظحل يف لاحلا مهنم

 قرط بنجتب نيملسملا نم ةمئالا ضعب حصن اذهلو
 اعيمج انرما يذلا يبنلا نا كلذ يف اولاقو .. ةيفوصلا

 نم ناك الو بذجلا لاح هنع فرعي مل ةوسا هنم ذختن ناب

 ةبوبيغ يف ةرم حار هنا خيراتلا انل ركذي ملو ديجاوملا لها
 يذلا ليلخلا وهو ميهاربا الو ىسيع كلذك الو هذه بحلا
 رخ امنيحو .. هليلخ ليلخلا ملكي امك هللا هملكب ناك
 اريذحت هللا نم كلذ ناك هللا ةيؤر بلط امدنع اقعص ىسوم
 . هبلط زوجي ال ام بلاط ىسوم نال اباقعو

 . عابتالاو ةوسالاو ةودقلا لها ءايبنالا مه ءالؤهو

 الجر سيلو لماع لجر وه مالسالا يف حلاصلا نمؤااو
 رمعو ركب وبا ناك ولو .. تاولخلا يف المأتم الزتعم

 تعفترا الو ناين مالسالل ماق ال جالحلا زارط نم نييف وص
 . دادش ناكرأ هل

 سيل لعفلاب يفوصلا نا لوقيف كلذ ىلع يلازغلا دريو
 ةماعو .. هعابتا ملسملا نم بلطي يذلا ماعلا جذومنلا وه
 يف ةيفوصلاو .. ةييفوصلا ىلا نيبودنم ريغ نيملسملا
 نيلهؤملا نيرداقلا نم ةلقلا ةلقو ةصاخلا ةصاخ مه ةياهنلا
 كولسلاو ىوهلا ةفلاخمو سفنلا ضيورتب ربكالا داهجلا ىلع
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 دارا دقو .. رارسالاو قامعالا عالطتساو بويقلا راحب يف
 ةرامعب اولفتشيل ةلفغلا لها نم سانلا ةرثك نوكت نا هللا
 .. هسفنل ةلقلا ةلقو ةلقلا ىفصتساو .. ايندلا

 ءارح راغ ةلحرم يف ةلزعلاو ةيفوصلا شاع يبنلاو
 هلاوقاو .. ةئس ةرشع ععبرا نم رثكا ترمتسا يتلا
 . هتيصخش يف يفوصلا بناجلا ىلع دهشت هثيداحاو

 لجر يف احضاو يفوصلا بناجلا اذه دجن لثملابو
 . بلاط يبا نب يلع لثم

 هسفن عم لمأت ةولخ يف سانلا لزتعي ىسيع دجنو
 . سانلل لزنيف دوعي نا لبق ةيربلا يف اهيضقي

 ةيهلا ةئيسشم ذفني اموي نيعبرالا ةولخ يف ىسوم دجنو
 ةيحالصلاو ةقايللا ىلا لصيل دادعتسالاو لهأتلل اطرشو
 . هيلع حاولالا لوزنل ةيحورلا

 ةوبنلا نم ازجتب ال اءزج امئاد ناك يفوصلا بناجلا نا
 مهتايصخش لامك يف مهريغ نع ءايبنالا فلتخا امناو

 . سائلا ىلا لوزنلاو سائلا نع ةلزملا نيبو .. لسمعلاو ركفلا نيب اوعمجف
 يف دجن امناو .. نيربثكلل رسيتب ال لامكلا اذهو

 ىلع ىفطت نم دجنف .. بئاج ىلع بناج نايفط ةرثكلا

 م س ةبعكلا ىلا قيرطلا 3



 هتيصخش ىلع ىفطت نمو لمعلا صئاصخ هتيصخش
 + لماتلاو ةلوعلا صئاضخ

 ءاطع نباو يلازغلاک بتاكلاو لمأتملا يف وصلا دوحوو

 ةدايقلاو لمعلاو لمعفلا ءلجر مايق عنمي ال يليجلاو هللا

 . ديلولا نب دلاخو ركب يباو رمعك

 ةيصخشلل يعيبطلاو يرورضلا عونتلا وه امناو

 نا انل قحي الو .. عباصالا تامصب عونتت امك ةيناسنالا

 عم اذه نا ةجحب .. عون مايق بجونو عون مايق رداصن
 ىتح ةلطاب ةرداصم نوكت اهناف .. هدض اذهو مالسالا

 تاحمللا نم نآرقلا لخب ملف .. ةديقعلا ةيحان نم

 وهل اهناب ايندلا فصي ناكم نم رثكا يف وهف .. ةيفوصلا
 ..اهقيرب يف دهزلا ىلع انضحيو رورغلا داصح اهناو بعلو

 . ةيفوص ةراظن يهو

 هلاعفاو هللا الا ادوهشم ىري ال ةداهشلا ملاع يف وهو
 نا انرمأيو .. «هللا هجو مثف اولوت امنيا» .. انل لوقيو

 .. هاوس قحب دوهشم ال نابو .. هللا الا هلا ال ناب دهشن

 . ةيفوص ةرظن يهو .. هاوس قحب دوجوم الو
 .لطاب هاوس امو .. «قحلا» .. هنأ هللا ءامسا نمو

 . ةيفوص ةرظن و
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 يف اعادتبا تسيلو نيدلا رهوج يف نذا ةيفوصلا
 . نيدلا

 هباحصأ صرحي .. صصخت ةجرد اهيمسن نا حصيو

 بحلا ةبترم ىلا ةيسوقطلا ةبترم نم نيدلا ءافصتسا ىلع
 . اسقط ال ابح مهدنع ةدابعلا نوكتف

 ةعيرشلا اهب اوضقنيل ال ةقيقحلا نع نوثحبي مهو
 هكولس قحلا يفوصلاو .. اتيبثت اهوديزيو اهودكؤيل امناو
 . ةقيقحلا عم هبلق ماه ناو ةعيرشلا نيع

 نكمي كلاسلا يفوصلا نا فرتعن نا بجي كلذ عمو
 هعفن نم رثكأ هررض نوكبو ىطخلا هيلع طلتختو لضب نا

 ... كلاهملا ةيدوا يه ةيفوصلا. ةيدوا ناب نولئاقلاو
 . بيغلا ناحب يف كلاس يفوصلاف .. قحلا ضعب مهدنع
 .. راطخالا هله نوهاو راطخالا لكل ضرعم اذهل وهو
 . لقعلا باهذو .. بذجلاو .. هيتلا ىف قرفلا

 ةبترم يف وه كلاسملا هله يف زئافلا يجانلا نكلو
 . رهوجلاب ثدحشما نردلاب قطانلا وهو .. لسرلا

 يذلا ةيفوصلا ثارت يف رماوجلاو رردلا هذه دجنو
 مهنم قحلا لصاولا دجن نلو .. ماظعلا ةمئالا انل هفلخ
 ةباهن هذهف .. «هللا وه» : لوش لب .. «هللا انأ» : لوقب
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 . بيفلا بورد يف جحلا ةلحر يف فاطملا

 «هللا وه»

 «(وه»

 «وه» ةملك

 هنع زجعت ام ىلا ةراشا درجم نم رثكا ينعت ال يتلا

 تاغللا هب طيحت ال امو .. تارابعلاو ظافلالا عيمج

 «وه»
 ةراشا ضحم

 عقرتو .. مالقالا فجتو .. نسلالا تكست مث
 ىلا ليبس ال امب ناعمدت نائيعلا الا ىقبت ال مث .. فحصلا
 5 . هنع ريبعتلا

 . نوفصي امع ىلاعتو هناحبس
 هکر او ۷ هب ةقيصرو امو .. تاو ¥ یھ

 هنم الزثت الا ءامسالا هسفن ىلع قلطا امو .. انماهفأ
 . هوعدنل

 وه الو حور وه الف .. تافصلاو ءامسالا قوف هنكلو

 وه الو ىنعم وه الو ةروص وه الو ةدام وه الو دسج
 يف لحي نمب وه الو .. ءيش وه الو سفن وه الو ةركف
 وأ دحتي نمب وه الو ناكم يف زيحتي نمب وه الو نامز
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 . اذه لك ريغ وه امنا .. ددعتي وأ مسقني وا جزتمي

 . فرعن ام لك ىلع لاعتم وهو

 . بيفلا بيغ وهو

 . وه هللا روصت يف لقعلا هيلا لصي ام ةياغو

 .. زجعلاو .. ةريحلاو .. تهبلا
 يذلا رمالا اذهل ةفرعملا نع زجعلا يه ةفرعملا ةورذو

 . اريبعت الو افصو ناسللا هل دجب الو بلقلا دامب

 . ةراشالاب الا هيلا ليبس الا 0
 ۰ دلا ٠.٠ ملا SR تاراشالاب نآرقلا لفح اذهلو

 سافنا تعطقت امنيح كلذو .. ق .. ص .. ن .. مح

 3535 ةءاميالا الا قبت ملف ٠۰ هيمارم غولب نع تارابملا

 . ماهبالا ىلا ريشت يتلا ةفجترملا فورحلاو
 «وه»

 . ةقيقحلا'ىلا لقعلا اهيف جحي يتلا ةلحرلا ةياهن

 لقعلا نايرع فولي نا الا هل ىقبي ال .. اهغلبي ذا وهو
 لمهفلا ملسا دقو .. ساوحلا ملسم .. بلقلا عشاخ

 ةوقلا تملساو .. ديرملل ةدارالا تملساو .. لعافلل
 . هب الا ةوق الو لوح ال نإ لوحلا ملساو .. يوقلل
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 ىسومفلا

 تاف رع لبج ىلع
 رشبلا ديس ربق ىلع
 هللا تيب ىلا ةرجملا
 هللا انا لاق يذلا لجرلا
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