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 باتكلا ذه

 رظن ةهجو هل ريدق بتاك دومحم ىفطصم روتكدلا

 ةيرح ىلع دويق ةيأ عضن الأ بجي هنإ ىهو . هب ةصاخ
 ىأوأ ةسايسلاوأ نيدلا ىف ءاوس داهتجالاوأ ركفلا

 ةيرح نيدو ركف نيد مالسالاف .. ةايحلا ىف رخآ عوضوم
 . ةملكلا ىتعمب

 دومحم ىفطصم .د تاباتك لك نإف قلطنملا اذه نم

 نأ ضفري وهف .. أدهت ال ةجضو ةنخاس لعف دودر ريثت
 راكفأل اريسآ شيعي نأوأ .. ريكفتلا نع هلقع قلغي

 ١ .. زيهجتلا ةقباس
 ةكئاش تاعوضوم كانه نآ لوقلا اضيأ ضفري هنا

 ١ .. اهتشقانم وأ اهنم بارتقالا بجيال

 نم دومحم ىفطصم .د برتقي باتكلا اذه ىفو
 شقاني هلالخ نمف .. ساسحو كئاش عوضوم

 ريثت دق ةيؤرل صلخت تاشقانمل هيف ضرعتي ىذلاو اذه
 اهب معنت ىتلا ركفلا ةيرح اهنكلو ..اريبك الدجو ةجض
 .ةئوألا كلت ىف رصم
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eelانين  

 ىف ضرألا أدبم مكاحلا دوكيللا بزح ضفري
 اقح ةلتحملا ةيبرعلا ضرألا ربتعيو ..مالسلا لباقم
 ام تانطوتسملا نم اهيف ىنبت ليئارسال اسدقم
 اهسودت ىتلا ضرألا ) : ةاروتلا تاملكب المع ءاشت
 سودت فوس اذام ملعن الو .. ( مكل ىهف مكمادقأ
HMHدغ دعبو ادغ مهمادقأ . 

 اذإف ..دبألا ىلإ لفقي نأ بجي ضرألا فلم نإ
 ىف برعلل نإف « نامألا ليئارسإ اوطعأو فلملا اذه برعلا لفقأ
 مالسلا ..هلجأ نم ىماينتن ءاج ام وه اذهو ..مالسلا ليئارسإ ةمذ

 ةزاسيحلا ىلإ تهتنا ضرألاف ..ضرألا سيلو ..نمألا لباقم ىف
 قح الو ..ليئارسال ةمصاع تحبصأ سدقلاو  ةيدبألا ةيليئارسالا
 مهتاومأل ةحتافلا ةءارقو مهتاسدقلل ةرايز درجم الإ اهيف برعلل

 .اوتأ ثيح نم ةدوعلا مث
 ..تاضوافملا ةدئام ىلع ىهاينتن هعضي ىذلا تراكلا ىه اذه

 .اولعف انسحو نولوادتي برعلا ءاسؤرلا عمتجا دقو
 سيلو لزانت كص ىلع مهنم لصحيل ىهاينتن ءاج دقل

 ةدئاملا نم رخآلا فرطلا ىلع نوسلاجلاو ؛ ءىش در ىلع ضوافتيل
 لود نم ىبرع نويلم ةئام مه نوعمتسملاو « ةهجاوملا لود مه
 .هضرعو ملاعلا لوطب ملسم نويلم فلأو ,ةقطنملا

 هدي تحت ىقبت نأ طرتشي بصتغم فقي لباقملا فرطلا ىلعو
 ..عقويو حفاصيو ملاسيو ىضري ىكل ةبصتغملا ةبوهنملا ضرألا
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 راننإلا سارجا

 .. مثالاب زازتعا ىهف ..مثالا نم رثكأ ءىش هنا

 ةيكيرمألا ةدناسملا نم اهزازتعا دمتست مثالاب ةزعلا هذهو

 نم اضيأو ..ةيوونلا ةناسرتلاو قوفتملا حيلستلاو ىبرغلا دييأتلاو
 لك ىف ىمالسالا عجارتلاو ىبرعلا مذرشتلاو ناوهلاو فعضلا

 ءلاكي توص نودب ملسم نويلم فلأ ىدجي اذامو ..نيدايملا
 5 مهدد

 اهنع عجري نأ بجيو ..لكلا اهيف كرتشا لذاختلا ةميرج نإ
 .لكلا

 ةريسم هبقعت ةيبوروأ ةنيدم ىف لاض بلك ىلع ءادتعالا نإ
 امف ..ناويحلاب قفرلا تاعامج ءاضعأ نم عراوشلا ىف جاجتحا

 نوعست اهيف نفد ةنسوبلا ىف نيملسملل ةيعامج ةربقم 1417 لاب
 مث ..ريزانخلل اماعط تمدقو مهماظعو مهموحل تنحطو ليتق فلأ
 رزاجم ىف اوديبأ ءانيس لامر ىف نييرصم دونجل ةيعومج رباقم
 اجاجتحا ولو عتحت ىمالسإ دلب ىأ ىف ةدحاو ةريسم رن ملو ..ندغ
 ..تاروشنملا عيزوتو تاتفاللا عفرب ًاتماص

 .لكلا سوؤر ىلع ةيبلسلاو لماش ريصقتلا نإ
 نيد نأشب ىه لب ؛ طقف ضرأ ددصب تسيل مويلا ةهجاوملاو

 ىف ةضيرع ةمصب اهل ةمأ ءاقب مدع وأ ءاقبو لبقتسمو ةماركو
 .خيراتلا

 فلا ةفك نازيملا ىف اوحجري نل ىدوهي نويلم رشع ةئالثلاو
 ليئارسال اراصتنا عنصت نل ةيوونلا ةناسرتلاو ..ملسم نويلم

 .تراهنا امنيح ايسور دجنت مل ىهو
 لهو ..ايراضح ارصن عنصي نأ عيطتسي ال هدحو حالسلا نإ

 ىف اولخد مش نيملسملا ىلع اورصتنا نيذلا مهو ائيش راتتلا عنص
 تي امم ربكأ ةياكحلا نا ..مهراصتنا مغر مالسالا
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 نيذلا رو

 راذننإلا سارجأ

 ..اهل اوططخ
 .ريطخ ىخيرات فطعنم فراشم ىلع فقن اننإ

 ..لكلا ددهت ةثراكلا نإ

 اهضرا ف باصتسو الإ ةهجاوملا لود نم ةلود نم امو
 اهيف رمألا ولوأ أطخأ اذإ اهلالقتساو اهئانبأو اهداصتقاو
 ..مهتاباسح

 برضل ملاعلا لود عم برعلا عمجت امثيح تاونس ذنمو
 قارعلا نوبرضت مكنإ ..اهتعاس مهل انلق جيلخلا برح ىف قارعلا
 فوسو ..عيمجلا سوفنل ايماد رصنلا نوكي فوسو ةيكيرمأ دياب
 ..لمدنت ال ةيبرع حارج حتفت فوسو هاخأو هسفن دحاو لك هرکی
 ىقبتسي فوسو ..ىودج نودب ةيبرعلا تاورثلا فزنتست فوسو
 الح املك زازتبالاو ديدهتلل هلامعتسال نيسح مادص ناكيرمألا
 ثدح دقو ..ىبرعلا لاملا نم ىرخأ ةفشر ىلإ اوجاتحا املكو ..مهل
 ..رثكأو اذه لك

 دعاوقلا تءاجو ..اعيمج اهانبرش ةمكحم ةديكم تناك دقل
 ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا لحاوس لتحتل ةيكيرمألا ةيركسعلا
 أدبو ..برعلا لجأ نم برعلا لورتب ةيامح ىه نلعم راعش تحت
 ناكيرمألا دونجلا تاقفنو ديدجلا لالتحالا ريتاوف عفدي لكلا
 تلزنو ..هللا ءاشام ىلإ ضرألا تحت نوهرملا لورتبلابو رالودلاب
 ةنئادلا تاباسحلاو رفصلا تحت ام ىلإ ةيبرعلا تاينازيملا ضعب

 يواخ تدغ ةنآلملا بويجلاو

 :اسأملا نم لوألا لصفلا ىلع راتسلا لدسأو

 ةيكيرمألا ةديكملا نم ىناثلا لصفلا نع راتسلا عفتري مويلاو
 ةقطنملا لود ىلع رابكلا نونئادلا طغضيل ىبرغلا زازتبالاو
 ةيليئارسالا ىعفألا اولبقيل اداصتقاو امد فزنت ىتلا ةحيرجلا
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 تحبصأ



 (سارجأ

 مهداصتقاو مهضرأ ىف اناكم اهل اوحسفيو ىبرعلا نضحلا ىف
 ةيليئارسا طورشب ىليئارسا مالس ىلع اوعقويو مهشيع ةمقلو
 ىلع ءاخرلا معيو السعو انبل ضرألا قفدتت نأ لجأ نم كلذو
 ..عيمجلا

 ارسالا ةنجلاو دوعوملا ءاخرلاو لسعلاو نبللاو
 ليئارسا حتفت امنيح ةاسأملا نم ىماتخلاو ثلاثلا لصفلا عوضوم

 هيف دوعي ىذلا ريخألا ءاشعلا دهشم ىف ةيركسعلا اهتناسرت نارين
 بتكلا ىف هنوصسي اميف معلا دالوأ نم مقتنيل ىطويرخسالا اذوهي
 ةيناثلا ةيبيلصلا ىوس تسيل ىهو ..نودجمره ةكرعم ..ةميدقلا
 هلهآو مالسالل ةمتاخلا ةياهنلا اهب عضيل برغلا اهب ملحي ىتلا

 ..مهمالحأ كلتو
 ..هريفاذحب لوألا لصفلا اهنم ققحت دقو
 ..اولوادتيل برعلا عمتجاو ..ىناثلا لصفلا نع راتسلا عفتراو

 برعلا نأ نم رذحي ايوق عفترا رئازجلا توص نأ مغرو
 ,ةيلودلا تارارقلا ىلع ىليئارسإ جورخ ىأ ىلع درلا ىلع نورداق
 مازتلاب اطورشم عيبطتلا نوكي نأب تبلاط سنوت نأ مغرو
 راتخا ىبرعلا عامجالا نأ الإ ..مالسلا تايقافتاب ليئارسا
 ىلع ديكاتلاب ىفتكاو لعفلا دودرب حولي الا رثآو لادتعالا قيرط
 لباقم ضرألا ..ديردم تاررقم ىه ةلوبقملا ةديحولا ةغيصلا نأ
 سدقلاو نالوجلا نم باحسنالا ةرورض ىلع ددشو ..مالسلا

 ةينيطسلفلا ةلودلا مايقو , ريصملا ريرقت قح نامضو ..ةيقرشلا
 مدع ةدهاعم ىلإ ليئارسا مامضنا ةرورض فاضأو

 ىف رظنلا ةداعإ ىلإ ايكرت ةوعدو ..ةيوونلا ةحلسألا راشتنا
 قى ةيبرعلا دودرلا نع كسمأو ..ليئارسا عم ىركسعلا اهقافتا
 ةقلغملا تاعامتجالا نأ كشالو ..اذه نم ءىش ققحت مدع ةلاح
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 راننإلا سارجأ

 ةعداوملاو ةنيالملا رثآ نلعملا نايبلا نكلو لامتحالا اذه تلوانت

 ..نظلا نسحب أدبي نأ لضفو
 رضاح ىف نظلا نسح ىلع دعاسي ام ىرن ال اننأ مغرو

 بقث وماينتن تاحيرصت ىف سملن الو . اهيضام الو ليئارسا
 ةماستباب ءدبلاو ء نطفلا نسح نم تقولا بسك نأ الإ ..ءوض
 .ةيسامولبد رثكأ ناك امبر ةضيرع

 ف ىرج امل اوحيرتسي نلو اوضري نل مهنأ نيقثاو ملعنو
 تاقيلعت ىف ةحضاو ةفالجلاو ةفرجعلاو ..ىبرعلا ءاقللا اذه
 .ةمقلا هذه تارارق نم عيذأ ام ىلع ىفيلو ىهاينتن

 سدقلا نم بحسنت نلو « نالوجلا نم ليئارسإ بحسنت نلو
 اهتناسرت ككفت نلو , ضرأ ربش نع لزانتت نلو .ةيقرشلا
 ىل ىضمت فوسو ٠ ةيركسعلا اهتافلاحت نع علقت نلو ةيوونلا
 ىكيرمألا ريهظلا اهعم مادام تانطوتسملاو حالسلا سيدكت

 !!؟؟..ائيش ىبرعلا ءاقللا اذه نم انبسك لهف ..ىبرغلا دييأتلاو
 ارشابم ءاقلو فوفصلل امضو تقولا نم اديزم انبسك معن

 ةميمح ةسلجو ةكرتشملا ةمزألاب ةفشاكمو فارطألا لك عم
 ..اهيف سبل ال ةحضاو ةمساح فقاومو اهانرظتنا املاط

 نأو ‹ ةرفح افش ىلع مهنأ نآلا برعلا ةوخالا لك ملعيو

 مهل ىعمجلا راسحتنالا وه نيعلا ضامغإو ةيبلسلا ىف ىضملا
 فوس امل ادج ةديفم ةمدقم عامتجالا اذه نوكي فوسو ءاعيمج
 ..هدعي ىتأي

 ىديألل ىليئارسالا ضفرلاو ةفالجلاو ةفرجعلا ترمتسا اذإو
 لب امالس نوديري ال مهف -.رمتست فوسو  ةدودمملا ةيبرعلا
 عسوأ ةوطخ ةمداقلا ةيبرعلا ةمقلا نوكت فوسف ..امالستسا

 ةهجاوملا لودل ىبرع داحتا كانه نوكي فوس ..عدرلا وحن
 8 118 ةياهنلاو ةيادبلا..ليئارسإ ا



 ويتمم راذنإلا سارجأ

 لاملاب ةيمالسالا لودلا لكو برعلا لك همعدي عافدلل قودنصو
 ..ةعطاقملا ىلإ ةدوعو عيبطتلل افاقيإو حالسلاو

 انسفنأ نع عفادن نأ ديرن اننكلو ءادحأ براحن نأ ديرن ال نحنو

 .انيضارأ ف عورزملا ديدهتلا اذه نم انرايد ىمحنو

 ةيرصملا ضرألا نع ةيليئارسالا ىديألا اوعفرإ
 دسفملا ريوطتلا اذه نم هيف صلختن ىذلا تقولا ءاج

 روهدتلا نع اريثك انملكت نأ قبس دقو «ةيرصملا انضرأو انليصاحمل
 لك ف ةيليئارسالا ةربخلا لاخدإ ببسب انليصاحم ىف ىعونلا
 المت ىتلا معط الب ةهكافلا كلت ىه ةجيتنلاو ..انيضارأ نم طاريق
 معطب رايخلاو « تفللا معطب ةمخضلا ةلوارفلا ..قاوسالا

 هل ىذلا رمحألا خوخلاو , شيخلا معطب مطامطلاو « كيتسالبلا
 قيفي ال لاهسإ ةبرضب هلكآ بيصي ىذلاو ةيجرشلا ةنقحلا لوعفم
 نزاوتلا دسفي ىذلاو تانومرهلا ببسب مخضتملا بنعلاو ..اهنم
 ةسدنهلاو ..بقاوعلا مخوأ ىلإ ىدؤيو مسجلا ف ىنؤمرهلا
 نم ةيلاعلا ةبسنلاو ..انتالوكام لك تفلتأ ىتلا ةيليئارسالا ةيثارولا

 ىتلا ةفلاتلا روذبلاو ..بوبحلاو هكاوفلاو تاوارضخلا ىف تاديبملا
 حافتلاو ..اهمقع ىلإ ىدؤتو ةبرتلا دسفتل ليئارسا نم انيتات
 ..نوطنشاو هيلع بوتكملاو خيطبلا رشق معطب خساملا ىليئارسالا
 .نوقذلا ىلع كحضلل

 !؟....اذه لك نم ةصاخلا ةيعارزلا انثوحب نيأ
 ب نيعتسن نأ كشالو عيطتسنو ..ةيليئارسا ةربخ انافك

 .قيدص دلب ليئارسا ناب ىلو فسوي روتكدلا ضارتفاو ..ىرخأ
 ليئارسا هلعفت ام لك نال ..تابثإ ىلإ ةجاح ىف ضارتفا وه
 ىهو ..ءاقدصألا سيلو ءادلألا ءادعألا هلعفي ام وه ىبرعلا نطولاب

 مث ..ىناودعلا اهكولس نم ءانثتسا انسلف ةيوونلا اهتناسرتب انددهت
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 راننإلا سارجأ

 نم ىلإو فسوي ريزولا اهلسري ىتلا ةرمتسملا تاثعبلا ةياكح
 اذه ضعب نأ ريزولا ةدايساي انل نمضي اذامو ليئارسا ىلإ انبابش
 اتنإ ..هنطو دض ادنجم دوعيس سوفنلا فاعض نم بابشلا
 هتوادعو اندلب ىف عامطأ هل ىخيرات ودع عم ةجاذسب لماعتن

 ..تابسانملا عيمج ىف انل دكأتت

 عضي نم عم لماعتلا بولسأ وه نظلا نسح نوكي فيكو
 ..كيفتك نيب ةيوونلا عفادملا ةهوفو كرهظ ىف رجنخلا

 ىف رصم نع ةيملاعلا ةينويهصلا ةمظنملا هلوقت ام اعم ارقنلو
 تاحفصلا) 1447 رياريف ددع تاهجوتلا ىأ «مينوفيك» ةلجم
4( : 

 قرشلا دسج ىف لعافلا ىزكرملا بلقلا اهتفصب رصم نا )
 رصم نأو تام دق بلقلا اذه نإ لوقن نأ عيطتسن ..طسوألا
 بجيو « طابقألاو نيملسملا نيب قزمتلا ىلإو تتفتلا ىلإ اهريصم
 ىف ةيطبق ةلود ىلإ اهميسقت وه تانيعستلا ف انفده نوكي نأ
 فوس ىتلا نانبل فو ٠ ىرحب هجو ىف ةيمالسإ ةلودو ديعصلا
 اهميسقت ىف لهسأ رمألا نوكيسةيلهألا برحلا نم ةكهنم جرخت
 زوردو ةنسو ةعيش : تاظفاحم سمخ ىلإ ةلتاقتملا فئاوطلا نيب
 ةيعيش ةلود ىلإ اهميسقت عيطتسن اي_ىسو ..بئاتكو ةنراومو
 قشمد ىف ىرخأو بلح ةقطنم ىف ةينس ةنودو لحاسلا لوطب
 ..نالوجلا نم ءزج ىف لزاع ىزرد نايكو

 لهسأ ام ةيلخادلا تاعزانملاب ىتغلاو لورتبلاب ىنغلا قارعلاو
 ءاضقلاو هكيكفتل انطيطخت انمكحأ اذإ نتفلل ةسيرف عقي نأ

 ( هيلع

 ايروسلو رصمل نوططخي اذكهو ريزولا ةدايساي نوركفي اذكه
 تحبصأو تفعضو تخاش دق مهرظن ىف رصمو ..قارعلاو نانبلو
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 راذسنإلا سارجأ

 .مذارشو قزم ىلإ راهني نأ كشوي لهرتم مسجل اتيم اب
 ىف مهكرشن فيكو ؟ انضرأ ىلع سانلا ءالؤه نمتان فيكف
 ..؟ انتعارز

 برعلا لامعلا» : هباتتك ىف دليفنزور روتكدلا ظحاليو
 ةيبرعلا ةعارزلا نأ ةيربعلا ةعماجلا هترشن ىذلا «نورجاهملا
 ىهو ..« مويلا اهنع ةيناطيربلا ةياصولا تقو اراهدزا رثكأ تناك
 ..اهانعم اهل ةداهش

 عم ىتح ةنياهصلا ءالؤه دنع ردغلا ةعيبط اذه ىلإ انفضأ اذإف
 دعب ةدحتملا ممألا ريتركس تودانرب تنوكلل مهلتقو مهئافلح
 نيطسلف ىف مهمئارج نع ۱۹٤۸ ربمتبس ١7 ىف همدق ىذلا ريرقتلا
 .ىريس ىسنرفلا هدعاسمو ىه هولاتغاف ةلتحملا

 ىف هولاتغا ىذلا ىناطيربلا ضوفملا ريزولا نيوم دروللاو
 ي ىلع 1494؛ريمفوت 4
 ..ريماش قاحسال

 ةيكيرمألا سسجتلا ةنيفسل مهقارغإ 1977 وينوي ۸ فو
 ةثامل مهحرجو ايكيرمأ اراحب نيثالشو ةعبرأل مهلتقو «ىتربيل»
 .نالوجلل مهلالتحا ىلع ةيطغتلل كلذو نيرخآ نيعبسو دحاوو
 .فيلح زعاو قيدص زعأ كاذتقو ناكيرمألاو

 فيكف ..مهئابحأب مهردغ اذهو ٠ مهئافلح عم مهقالخأ هذهو
 .!؟ انئادعأ مهو انضرأ ىلع مهنمتأن

 ةييرصملا دودحلا ربع انيتأي اذام ريزولا ةدايساي ملعت له
 .سيساوجلاو ..ةفيزملا تارالودلاو ..تاردخملا انيتأت ..ةيليئارسالا
 مسجلا رمدي نكلو سنجلا طشني ال نابل وهو) ىسنجلا نابللاو
 .(نيتيلكلاو دبكلا فسنيو

 ةسمخ ..ىليئارسالا ىسامولبدلا ليثمتلا دارفأ ددع مك ملعت له
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 ةعباتلا نريتش ةعامج نم نينثا

 راثسإلا سارجأ

 شعو ..تأ زكرمو شيج ..ةيبرع ةلود ىف ليثمتلا فاعضأ
 .:توبكنع

 يئاودعو ىتوبكنع ةيليئارسالا ةلودلا هذه ف ءىش لكو
 رمو

 لل مهتفاحص هتروصت ىذلا تيملا بلقلا كلذ انسل اعطق اننا
 ..رصعلا اذه نم تا

 نإ طخ مطحو نييبيلصلا رحدو راتتلا مزه دق تيملا بلقلا كل
 .فيلراب

 مغر ملاعلا ىف دوقولا نزخم انلزام (ةيبرعلا ةمألا) نحنو
 .لصاحلا فازنتسالا

 ةينثو تاراضح نيب ةقيرع ةيناميإ ةراضحل زمر نحنو
 دنا ذب ايندلا هذه ألمت ةيدامو

 ( هيدوهيلا كونبلا ىف اعدوم ناك نإو) قالمع لامسأر نحنو
 ذ ىف اهرمثتسنو انتارالود بحسن نأ عيطتسن اننكلو

 ىنبنو اننمأ عنصنل عافدلل ىبرع قودنص انل نوكي نأ عيطتسنو
 هتروطخو هنزو هل ايبرع التكت نوكن نأ عيطتسنو انتاعافد

 ضرألا دانجأ ريخ اننأ ءايبنألا مظعأ انع لاق اميدقو
 هيلع برجي مل ىذلا نيمألا هنإ : هؤادعأ هنع لاق ىبن ةملك ىهو

 ءىش ىف بذك هنأ دحأ

 ةيليئارسإلا ةقادسصلا ةميق

 !!؟..رصمل ةبسنلاب ليئارسإ ىواست اذام
 امو ..هناريج ىلع هرثأ رادقمبو هلعف رادقمب ىواسي ناسنالا نإ

 تاردخملا وه ندزألاو ءانيس ذفانم ربع ليئارسا نم انلصي
 ىنافألاو ةيسنجلا مالفألاو ةفيزملا تارالودلاو سيساوجلاو
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 راذنإلا سارمجأأ
 برعلا ناريجلا لاني امو ..ةراعدلا تافرتحم تاحئاسلاو ةعيلخلا
 ىضارألا ديدهتو ةينيطسلفلا ىضارألا بهن وه ليئارسا نم
 ضرألا نم لبانقلاب اهناكسو ةينانبللا ىضارألا برضو ةيروسلا
 ىه هذه ..اراهنو اليل لا بولاو رامدلاب ديدهتلاو رحبلاو ىجلاو
 .مهتبحمو مهتقادص

 هيمست ضرألا بهنف ..ةديدج ءامسأ اهملظل ذختت ليئارساو
 راجلا لتقو ءاناطيتسا هيمست رامعتسالاو. عاضوألل احيحصت
 ءرش هيمست ءانجسلا بيذعتو « ةلادع هيمست ىنيطسلفلا
 تاثعب هيمست سسجتلاو ..هضرفتو هحيبت ةديدج نيناوق هل نستو
 .امالس هيمست ناودعلاو ..ةيمالعإ

 اهلوح بوعشلا تلاط دق ةيدتعملا ةيليئارسالا ىديألا تناك اذإو
 ادغ ماكحلا لوطت فوسف مويلا
 ىرجي امب ةربعلا انماكح ذخايلو ..مداقلا ىليئارسإلا ناودعلا
 مامأ دحاو لجر ةفقو اوفقيلو اعم اودحتيلو ..مويلا مهمامأ
 .دحأ ملسي نلو معت فوس ةبيصملاف ..نافوطلا

 هحارصب ىليئارسإلا عافدلا ريزو ىاخدروم قاحسا اهلاق دقلو
 اوعقوتي نأ نييروسلا ىلع نإ : ندنل نم ىضاملا ربمفون ١١ ىف
 ةكبش ىلع عوبسأ نم لاقو ..دسألا ظفاح مهسيئرب حيطي اموجه
 شيجلا موقي فوسف ايروس عم برحلا تماق اذإ هنأ تنرتنإلا
 ناتان ىليئارسإلا ةعانصلا ريزو لاقو ..قشمد قيوطتب ىليئارسإلا
 الإ انكمم نوكي نل ايروس عم مالس ىلإ لوصولا نإ :ىكسناراش
 .دسألا ةضبق نم ررحت اذإ دصقي ..ىروسلا ماظنلا ررحت اذإ

 لبق برعلا ماكحلا وه حبصأ ىليئارسإلا باهرإلا فده نإ
 .مهبوعش

 نهولا ةلاح نم برملا ةوخالا جرخيل مالكلا اذه لوقأ
 اه ةياهتلاو ةيادبلا .. ليئارسإ 8 ۷ #

 ' نم ريغص الو ريبك ملسي نلو

 راذنإلا سارجأ
 اوجرخيلو فقاوملا فاصتأو ددرتلا ةعاضب اوعديلو فاعضتسالاو
 .دوعولا فئازو مالكلا لوسعم ىلع ءاخرتسالا ةلاح نم

 تاباسحو ةفلتخم ةيجيتارتسا ىلإ اجاتحم حبصأ فقوملا نإ
 ليئارسا اهريثت ىتلا ةجضلاو ةيليئارسالا تاديدهتلا مغرو ..ةفلتخم
 ةلاهلا نم ريثكب فعضأ ليئارسا تلاز امف ..ةيركسعلا اهتوق لوح

 ةجف ةلواحم وه برحلاب اهحيولتو ..اهسفنل اهعنصت ىتلا
 .ىبرعلا ضوافملا باصعأ ىلع ىسامولبدلا طغضللو باهرالل

 نم ىوقأ - تلمتكا اذإ  ةبلصلا ةيبرعلا ةدحولا حالس لازامو
 جفلا باهرالا اذه نمو ةلعتفملا ةجضلا هذه لك

 ةيبرعلا ةعماجلا ريم ىلع نم مساح ىعومج فقوم بولطملاو
 رورغلاو ءالعتسالاو فلصلا اذه عدري

 عسوتت ىهو رافصأ عم لماعتت اهناكو فرصتت ليئارسا نإ
 ىبرعلا فقوملا نم ىعومجلا بايغلا اذهو ..غارسف ف حرمت اهنأكو
 نم ةيبرعلا تاحيرصتلا جورخو ..ةميخو بقاوع هل نوكت فوس
 ىلع نم جرخت ةملك هلعفت ام لعفي نل ةقرفتمو ةتتشم ةيدرف ربانم
 دحاو ىعومج ربنم

 نم ىوقأ دحاولا توصلاو فثكملا ىبرعلا روضحلاو
 فوس ..ريثكلا ىنعت فوس ةيعومجلا ةفقولاو ةيدرفلا تاحيرصتلا
 الو ىدارف اهعم لماعتلا نكمملا نم دعي مل ةيبرعلا لودلا نأ ىنعت
 .ةلقتسم فرغ قف ةدحاو ةدحاو اهذخأ

 مهتيوه نع اولزانتي نأ الإ قبي ملو ريثكلا نع برعلا لزانت دقل
 .مهمادقأ عقاومو

 ةيعرشلا باحصأ اننأ مغر طئاحلا ىلإ عجارتن نأ انم بولطمو
 بعشلا نوكي نأ بولطمو ..قحلا باحصأو ضرألا باحصأو
 نوكت نأو «نييليئارسالا ةداسلل ةصيخر ةلامع درجم ىنيطسلفلا

 لل ١۷ وو ةياهنلاو ةياديلا .. ليئارسإ الا



 راذسنإلا سارجأ

 ارسالا ءاذحلا تحت ةيتيطسلفلا ةرادإلا
 .فلصلاو ىغبلاو ملظلل دودح كانهو
 الإ نآلا برعلا ءارو سيلف ةيبرعلا تالزا دودح كانهو

 .تاتشلاو ءارحصلا

 ةياهن وهو دابعلا باقر ىلع بوتكم قح وهو مداق توملا نإ
 ىلع هدري نل فوخلاو «هلدبي نل لذلاو .هرخؤي نل نهولاو ..عيمجلا
 نآلا مه ..مويلا ىلإ مدآ مايأ نم ءاسؤرلاو كولملاو ءايبنالاو ..هباقعأ

 .ادحأ نثتسي مل توملاو ..روبق تامالعو ىضام درجم
 بعصأ رايخ وهف «برعلا ىلع ابعص ارايخ ناك اذإ ةوقلا رايخو

 انتقطنم ف رباعلا ضراعلا رمألا ىسه ليئارسإف ..ليئارسا ىلع
 .نينس عضب ةيبرعلا اندالب ىف اهرمعو

 .دبألا ىلإ اهناكم نم ليئارسا علخل ةيفاك ةدحاو ةميزهو
 كلذ دعب رصتنتل 19717 ىف رصم تمزه دقف انلاح اذه سيلو

 نم ضرألا هذه ىف انه نحنو 1۹۷١.. ىف ةفعاضم ةبرضلا درتو
 .انه لظن نأ انردقو نينسلا فالآ

 ..عارصلا لاط امهم انلبقتسم لبقتسملاو ..انضرأ ىلع بعلت اننإ
 وأ نمزلا لاط مهدالب ىلإ ليحرلا وهف نيبصاغلا ءالخدلا ريصم امأ
 .!!؟رصيقو ىرسك نيأو نامورلا نيأو سرفلا نيأو ..رصق
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 ىوقلا ثيح نم ةرادصلا ىلإ ليئارسا تزفق
 نم ةفطاخ ةرتف ىف ملاعلا ىف ةرثؤملا ةيسايسلا
 مكحتلاب اكيرمأ تدرفنا امنيح نيزاوملا لالتخا

 .ملاعلا رئاصمل امكاح اديحو ابطق تحبصأو
 جتا رودي خاف اکی ق نخ انو

 حيسكلا ىليئارسإلا خرفلل ةعضرملاو
 ايجولونكتلاب ليئارسا تعضرأ ىتلا ىه اكيرمأ

 موتنافلا تارئاطو تويرتابلا خيراوصو رزيللا تابابدو ةمدقتملا
 تعنص ىذلا بصخملا موينارويلا نانطأو حبشلا تالتاقمو

 ةيامحو ىكيرمأ فارشإو داشرإب ةيرذللا اهلبانق هنم ليئارسا
 لك نم تلاعت ىتلا راكنتسالاو جاجتحالا تاوصأ نم ةيكيرمأ
 .ناكم

 رامقألا روصبو ةروظحملا رارسألاب رطخألا عاضرإلا ريغ اذه
 نماكمو اهتارئاط رئاظحو راوجلا لود تاناسرتل ةيعانصلا

 تارايلمب رخآلا عاضرإلاو ..اهتارغثو اهفعض طقنو ءاه”اعافد
 دييأتلاو ..باسح الب ةحوتفملا ةيلاملا تانامضلاو تارالودلا

EN i 

 .نيتلودلا تارباخم
 ريجفت ىلع اعم نواعت ىذلا ريرشلا ماوتلا اذه ..داسوملاو C1۸ ل

 ,رفأ ىف ةلعتشملا رؤبلا لك ىف نتفلا اعم افلاحتو ..ابوروأو ايسآو
 تاقالعلا فسنو ىجلا ميمست ىلع



 !؟ دعولا برتقا له

 جيلخلا برح ةديصم ىف مهلك برعلاب
 ازهاج ايئاعد اريفنو ايمالعإ اقوب ىليئارسإلا خرفلا دجوو

 ..ةفعاضم افاعضأ امخضمو اربكم هتوص انعمسف «هيف خفنيل
 رامقألا دعباو ةيئاضفلا تاطحملا ربانم ىلعأ نم خرصي هانعمسو

 رشنلا رود نمو ..ةينويهص ديأ ىف اهلك تناكو ..تاعاذإلا ىوقاو
 دي ىف تناك اهلكو ,تايرودلاو تاعوبطملاو فحصلاو بتكلاو
 نمو ةينويهصلا ةيضقلا مادخ نم مهلاشمأو ليوسكمو خودرم
 .ىربكلا ليئارسا ةروطسا مادخ

 .ىفيلو عشيلو مولاش اهءارو ناك الإ ةيفحص ةيحاتتفا نم امو
 ليئارسا داليم ىه ةردانلا فورظلا هذه ةجيتن تناكو

 اهاندهش ىتلا ةروصلاب اهحجبتو « اهانيأر ىتلا ةروصلاب
 اهاتعمس ىتلا ةروصلاب اهربجتو

 لماوع ةعومجمل ىعيبط ريغ تقاوت ناك هاندهش امو
 مزق ىف هقلمع قلختل تقولا سفن ىف اعم تفلاحت

 كلذ هقلمع ىف مهمذرشتو مهماسقناو برعلا فعض مهاسو

 ىف وهو ..نوشمش هنأكو هتضاقتناو هخارصو هحايصو مزقلا
 ريثكب ودبي امم انأش نوهأ هتقیقح

 !!؟؟لخادلا نم اهءاوخو اهفعض ليئارسا كردت له
 5 ؟؛ ..اهماسقنا كردت له

 !!؟؟لجرل الجر ةهجاوملا نع هزجع ىليئارسإلا شيجلا كردي له
 ليئارسا ىف ءافوغلا نكلو ..كلذ كردي ليئارسا لخاد ف ضعبلا

 مهنأو ..خيراتلا نودوقي مهنأو ملا علا اومكح مهنأ نوروصتي
 ةدايسلل هللا نم اقدصو اقح نوراتخملا مهنأو ..رهقت ال ةفصاع

 ةيرصنعلا نع فلتخت ال ةيرصنع ىهو ..ىرشبلا سنجلا ىلع
 ررويس ىذلا وه ىمعألا فلصلا اذهو ..ةيشافلا ةيهجنعلاو ةيزانلا

 ا ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ ا الا[ ا

 !؟ دعولا برتقا له
 . اهفتح ليئارسا

 هلك ملاعلا برح نيبو ةديحو اهبرح نيب ليئارسإ قرفت الو
 اذهلو ءاهفادهأل امداخ نوكي ناب حياه ظن ف ملاعلاف ..اهعم

 اهمسإ ةنتفو ةلماش برح ىف ملاعلا عاقيإل ةينويهصلا ططخت
 ملاعلا اهيف براحي ةيبيلصو ةيروطسأ ةلتقم ىهو «نودجمره»
 فقوتت ال اراهنأ نيملسملا ءامد !هيف ليستو ءانف برح نيملسملا

 ىف ءاجام نأ نودقتعي دوهيلاو) ..ءامسلا نم عيسملا لزني ىتح
 فوس ىذلا كلذ وه قحلا حيسملا امنإو (احيسم نكي مل ىضاملا

 ..ممألا عيمج سأر ىلع نامزلا رخآ ىف مهعضيلو مهترصنل ىتأي
 ثارتلا ف ةروطسألا هذه ةنياهصلا لخدأ ديدش ثبخبو

 ةيليجنإلا قرفلا ضعب نادجو ىف ددحم لكشبو ىكيرمألا ىحيسملا
 ةياكح ددري ناجير دلانور ناكو ..ىمعأ اناميإ اهب نمؤت تحبصاف
 . نوريثك هلثمو ..اهب نمؤيو «نودجمره»

 ىكيرمألا ااو ةفارخلاو ءايمعلا ةيرصنعلا نم دشحلا اذه
 ةزهجملا تاناسرتلاو ةموسرملا تاياعدلاو هجوملا مالعإلاو ىمعألا

 لالتو تارايلملا ماوكأو حالسلا سادكأو فسخلاو فسنلل
 لكل ةمومسملا تاماهتالاو هلك ملاعلل قسنملا ليلضتلاو بيذاكألا

 ام ىه ..(لاثم غلبأ ىدوراجو) اهططخم حضفل ضرعتي نم
 ةمداقلا ةليلقلا ماوعألا ف انرظتني

 عامتجا لوأ داليم ىلع ةنس ةئام رورم متي ۱۹۹۷ ماع فو

 قيرطلا ىف نيفلألا لا ةنسلاو ىنويهص
 5 برتاقي مهرظن ىف دعولاو
 لبقتسملا تالامتحا نأ رخ ببسل مهفادهأ ىلإ نولورهي مهو

 نأ ثبلي ام ءوبخملاو  ريصق اهرمع بيذاكالا نأو ءةشومضم ريغ

 ةيبوروألا ةلتكلاف ٠ ةمقلا ىلع اليوط ثبلت نل اكيرمأ نألو ..حضتفي
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 1؟ دعولا برتقا له

 قالمعلاو ‹ ضهنت ايسآو ءاهمحازتل ةعرسب كرحتت اسنرف ةماعزب
 لالفتسالا ةهجاوم ىف نولتكتي ملاعلا ءارقفو ..ضفتني ىنيصلا
 ,حضتفا دق ناكم لك ىف مالسإلا هيوشتو ..حستكملا ىكيرمألا
 .هكرحت ىتلا ىوقلا ترهظو هايافخ ترهظو

 ةكلهم تاضقانت اهلخاد ىف لمحت اهتاذ اكيرمأ نإ لب
 عارصلاو ىرسألا لالحنالاو تاردخملاو باهرالا اهنكسي اكيرمأ

 رقفلا نيب شحاسفلا ضقانتلاو ‹ ضيبلاو دوسلا نيب ىرصنعلا
 ماع ىأرو ةهبج يف نولتكتي ملسم نييالم ةرشع مث ..ىنغلاو
 ٠ هنزو هل فحاز

 IT IS NOW OR 881/8 حبصأ ىنويهصلا راعشلاو

 . ةمئاق انل موقت نل وأ ىربكلا ليئارسا نوكت نآلا
 نأ عيطتست الو ..تالامتحا ىلع رماقت نأ ةينويهصلا ديرت الو
 . موي لك لكشتي ريغتم ملاع ىف ىرخأ راظتنا تاونسب رماغت

 تاونسلا نأو ..عراصتي فوس ثداوحلا عاقيإ نأ روصتأ اذهلو
 .تآجافم روهش نوكت فوس..ةمداقلا روهشلا امبرو

 لودلاو ةيبرعلا لودلاو برعلا كانه رخآلا بناجلا للو
 نوكي نأ ىجرأ..نويلم فلآ نم هلتك..عسوألا ةرئادلا ىف ةيمالسإلا

 لبقتسملل روظنمو عيرس كرحتو حضاو روسصتو لعف در اهل

 هب ىقلت ثيح ىلإ رقتسيل جرحدتي رجحك نوكت الأو..ثداوحلاو
 .. قدصلا

 نا امكو..فالحأ انل نوكي نأ بجي افالحأ ليئارسإل نأ امكو
 اهناوعأ دعت اهنأ امكو..ناوعأ انل نوكي نأ بجي . اناوعأ اهل
 دعن ام اندنعو ضرألا زونكو لورتبلا اندنعو ىلوألا نحن ..حلاصمب
 .هب

 مظعأاهل نوكي نأ بجي ىتلا مظعألا هلتكلا ىه نيصلاو
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 !؟ دعولا برتقا له
 دهع ةثيدح انلثم ىهو ..ليوط رامعتسا ةيحض انلثم ىهو ءرابتعالا
 ةماعزب ةدعاصلا ةيبوروألا ةلتكلا كانهو .. ةرشبم ةميظع ةظقيب
  اًسترفو اينالا

 ىذلا كلملا كلام انبرو..انقلاخ ..لكلا مظعأ كانه ءىش لك لبقو
 .. ةمكحو لدعب هربدي

 .. ىدس مهكرتيل قلخلا قلخي مل هللاو
 ةهربل الا ملاظل لبحلا دمي مل هللاو
 رمدو « اورمدو اودسفأو اوملظو الود لبق نم دوهيلا ماقأ دقو

 .مهئايثب مهيلع هللا
 ٠ ديدج ملظب ىتأ دقو ديدجلا مهناينب اذهو
 . اهتاقباس لثم ةياهنلاو ءربكأ داسفإلاو ٠ ربكأ ةرملا هذه ملظلاو

 ةصقلا ءارو نوجرخم لا

 ةكرشلا ءارشل خودرم تربور مالعإلا روطاربمإ ىعس ربخ راثأ
 رشن راد ىلإ ةفاضإ زميات لايشناينافلا كلمت ىتلا ةضباقلا
 اعساو الدج «سميات » ىناطيربلا نويزفيلتلا ةكرشو..نيوجنب

 نم 7/١ ىلاوح لعفلاب كلمي هنإ ..!؟ لجرلا اذه ديري اذام
 زوينو ..نصلاو ..زميات ىادنصلاو زمياتلا لثم ايناطيرب فحص
 || «یاکس» ةطحم نم 74٠ كلمي امك ..دلروو ىذ فوأ
 نم /” كلمت ىتلا نوسريب رشن راد ءارش مزتعي امك ..ةيناطيربلا
 .ىناطيربلا نويزفيلتلا ف 9 ةانقلا

 !!؟اذه لك ءارو نم ىكذلا ىنويهصلا اذه ديري اذام
 اههجويل لوقعلا ىلع ىلوتسيو ماعلا ىارلا كلتمي نأ ديري هنإ

 یون اک
 .نامزلا اذه ىف خملا ليسغ زاهج ىه مالعالا نإ
 .ةهجوملا رابخألاو تاعئاشلاو بيذاكألا عناص وهو

 .موي لك انل بتكت ام فحصلا نقلي ىذلا نقلملا وهو
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 ايش متمهف له
 مكوتل اهومتارق ىتلا ةقفلملا ةصقلا ءارو نوجرخملا مهنإ
 غلبت نأ كشوت ىتلا ةوزغلا هذه ىف رارجلا شيجلا ضعب مهو

 .اهتياهن
 دعاقم ىلإ اوللست لاجر اهريدي ةمظنمو ةكوبحم ةيلمع اهنإ

 سوؤرو ..ةيسايس تاماعزو ..لاومأو ..سيساوجو ..رارقلا عنص
 .رجفي باهرإو ..لتقت تاباصعو ..ططختو ركفت

 مايأ ذنم ..ةفدصلل كرت ءىش الو ..اقافتا اهيف ثدحءىثش الو
 .رصمل زيلجنالا رامعتساو ..ةينامثعلا ةفالخلا طوقسو روفلب دعو

 لامكو نويلبان ءىجمو ..نيطسلف ىلع ةيزيلجنالاةياصولا ضرفو
 ةيفشلبلا طوقس مث ..ايسور ف ةيفشلبلا ةروثلا مث رلتهو كروتاتأ
 ..ملاعلاب اكيرمأ دارفتاو

 لمعت تناكو ؛ثادحألا كلت لك ءارو ثهلت تناك ةينويهصلا
 تيبلا ف ةبوط دعب ةبوط عضت تناكو ..خيراتلا سيلاوك ءارو
 اطئاح اطئاحو ةنبل ةنبل بيذاكألا مره عفرت تناكو « ىليئارسالا
 ..برطضملا خيراتلا عاقيإ عم

 .مايألا هذه ىف ةبوط رخآ عضو ىلع اوكشوأ دقو
 دبال ةميرج لكو ..ةلماك تدلو نأ طق ثدحي مل مئارجلا نكلو

 . ءىش اهصقني نأ
 اريغص ائيش ..ائيش ىسني نأ دبال هؤاكذ غلب امهم مرجملاو

 .مولعملا تقولا ف هلك ناينبلا هببسب راهني ..اهفات
 تاشم اهيف كرتشا ىتلا ةكوبحملا ةينويهصلا ةميرجلا هذهو

 مغر راهنتو حضتفت فوس تارغثلاب تالتما دقو ةيكذلا لوقعلا

 لمحت ةبوذكأ لكو .هئانف ةموثرج هعم لمحي ناينب لكف ..اهتكبح
 ةموثرج اهعم

 اننيعأب ىرنو ةمتاخلا هذه دهشن فوس نامزلا اذه ءانبأ نحنو
 ا ةباهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ #8

 !؟ دعولا برتقا له
 عفترتل مد نم لاس ام ةرثكل ىروطسألا لكيهلا اذه مادهنا
 رمع ىف وه لاط امهم لطابلا رمعف ..ةيلاع ..ةيلاع هناردج
 .ةعاس درجم  ةيدبالا

 !! .. بجعت ةمالع

 ةرماؤملل ليوطلا خيراتلا اذه تضرعتسا املك ةشهدلاب رعشأو
 ىذلا اذهل دودح الب بجعت ةمالع ىساأر ىف ومنتو ؛ ةينويهصلا
 لوطب مهبولق ىف اووط املو , هنورمضي ىذلا لغلا اذهلو ؛هنولعفي
 .نينسلا نم فولألا هذه

 مهلضفو مهراتخا هنأ ثلا ركذ نوظوظحم موق دوهيلا نإ
 نم ددع ربكأ مهيلإ لسرأو تاريخلاو معنلا نم ريثكلاب مهصخو
 ناكو ..ديدشلا مزعلا بحاص ميلكلا ىسوم مهسأر ىلعو هئايبنأ
 .ميركتلا اذهب اودعسيو ةيصوصخلا هذ ب اسفن اوبيطي نأ بجي
 اريك ةيصوصخلا هذهب اودادزا دقف سكعلا ناك ثدح ام نكلو
 هدونجو نوعرف مهل قرغأو رحبلا مهل هللا قش نأ دعبو ..ايلاعتو
 نمسلا ضرأ ىلإ ةرجهلل بابلا مهل حتفو مهئادعأ نم مهصلخو
 لجعلا اودبعو مهيبن ىلع ةعاطلا اصع اوقش نأ اوثبل ام ..لسعلاو
 اودهاع املكو « هيلع مهدهاع ىذلا دهعلا اوضقنو مهبر اوصعو
 مهلضأو ..اربك اودادزاو اوصعو اوقسفو ..هوضقن ءىش ىلع مهبر
 ةنكسملاو ةلذلا مهيلع بتكو مهنعلو ةنس نيعبرأ هيتلا ىف هللا
 ىف مهعمجي هنأ نآرقلا ىف ركذو ..اممأ ضرألا ف مهعطقو مهتتشو
 .نامزلا رخآ

 عيمج نم اتاتشأ ىأ# افيفل مكب انئج ةرخآلا دعو ءاج اذإفإ»

 _ ءارسإلا ٤ ٠١  (ضرألا راطقأ
 ةروسلا سفن ىف لوقي ..ةوافحل سيلو باقعل مهعمجي هنكلو

 اولخديلو مكهوجو اؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإفإ» :' ةيآلا
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 14 دعولا برتقا له
 اولع ام  اورمدي ىأ  اوربتيلو ةرم لوأ هولخد امك دجسملا
 «اريبتت

 اورمع امو اهيف دوهيلا اشنأ ام ريمدتو سدقلا لوخد وه اذهف
 ىو ةاروتلا ىف ةفلتخم تاغايصبو ىنعملا سفنب تدرو ةصقلاو

 رابحأو .ميدق ىنيد ثارت ىهو ..نيسيدقلا ىؤر فو ليجانالا
 اذهب نونمؤي اهنطاوب نوملعيو ةاروتلا اوسرد نيذلا دوهيلا
 ضفري ليئارسا ف تايلقألا بازحأ نم ىنيد بزح كانهو ..مالكلا
 ةمالل ىعومج راحتنا اهنأ ىريو ىربكلا ليئارسا ةركف امامت
 .ةيدوهيلا

 اتلا مالكو ةينيدلا بتكلا نع اديعبو
 لك ىف دوهيلا نم نيغبانلا نأو ,بهاوملاب ىنغ بعش مهنأ ىرت
 لضف دحأ لهجي الو ,نوريثك مولعلاو ةفرعملاو نفلا عورف
 ..ركني ال ةراضحلا ىف دوهيلا ماهسإو ء مهلاثمأو نتوينو نيتشنيأ

 دوهيلل ةماعلا'ةرظنلا

 دض اتسل نحنو ..نيملسمك هب فرتعنو همرتحت نيد ةيدوهيلاو
 ىسوم لضف راكنإو ةيدوهيلا راكنإو ..ةيدوهيلا دض الو دوهيلا
 ةكرحك ةينويهصلا دض نحن امنإو ..اندنع ىربك ةئيطخ هتوبنو
 ام لكل دقحلا رمضتو ةدايسلاو ةنميهلل ططخت ةيناودع ةيسايس
 ..هيف انل لخد ال اراث انل لمحتو یمالسإو ىبرعو ىرصم وه
 ىف ششعي ىذلا دقحلاو لغلا نم مكلا اذهل ىبجعو ىتشهد دادزتو
 لاوط لتقلاو بيرختلاو رمآتلا ىلع اهعمجيو ةباصعلا هذه بولق
 اذه مدلا لايس ءىفطي نأ نود نينسلا نم ةفلؤملا فولألا هذه
 اولتقو هارقو هندم اونطوتساو هضرأ اوبهنو ابعش اودرط دقل ..لغلا
 .اولعف ام لك مهفكي ملو ..هلافطأو هخويش

 لعفلاب اهنوزوحي مهنإ ؟؟!يندلا اوزوحي نأ ..نوديري اذام
 !!؟؟لتقلل ىعادلا امف ..مهتراطشو مهلاومأب

 !!..مهفأ ال ىنأ فرتعأ
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 مالسلا ديري ىليئارسالا بعشلا ضعب ناك امبر
 ىلع ريثأت الو لاعف توص هل سيل ضعبلا اذه نكلو
 ىف ةدئاسلا ةمغنلاو ..ةدوجوملا ةفرطتملا ةطلسلا
 ىلإ جحلا ىه ةضوملاو ..فرطتلا ىه نآلا ليئارسا
 ىذلا ىميهاربالا مرحلا حافس نيتش دلوج خوراب ربق
Eمهو دوجسلا عكرلا نيينيطسلفلا نم نيثالث لتق  

 ف ةقلعم دهاشت نيتش دلوج خوراب روصو ..نولصي
 ىدوهيلا راثآلا ملاع لجنو ..ةقالحلا تانولاص فو تالحملا

 «خوراب لاجيإ» مسا هب قزر ىذلا دولوملا ىلع قلطأ هزنوج لدنيو»
 لتاق نيتش دلوج خورابو «نيبار لتاق نولآ لاجيإ مساب انميت
 ىف ىارلا عالطتسال ريخأ ءاصحإ فو !!..ةضوملا اهنإ ..نيينيطسلفلا

 نم رشكأ نأو برعلا نوهركي دوهيلا نم 775 نأ
 نأ ىليثارسإلل زوجي ال ىندأ سنج مهنأ ىلع مهيلإ نور ظني ۰
 .لثملاب مهلماعي

 سيدقتو ةلتقلا ديجمتو فرطتلاب ةداشإلا ىه نآلا ةضوملاو
 ضرألا بهن تا يلمع ىلإ رظنلاو برعلا عم لماعتلا ف فنعلا
 .رثكأ ال عاضوأ حيحصت تايلمع درجم اهتأ ىلع ناطيتسالاو

 قيوطتل ىسايس فافتلا ةيلمعل دادعإلا ىه ةينويهصلا ةطخلاو

 ةقطنم ىلإ لوصولل ةيقيرفإ فافتلا ةيلمعو ةيبرعلا لودلا حلاصم
 اهل نوكي نأ بجي ليئارسإف ءرصم ديدهتل لينلا عباتمو تاريحبلا

 .ةقطنملا تاريخ لك ىف دسألا بيصتو لينلا هايم قف بي
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 وسلا
 برحلل انجاردتسال

 ةيليئارسإ حيلست تايلمع نع ةيسنرفلا تارباخملا تفشك دقو
 ادناور ف ةرحانتملا وتوهلا تايشيللو ىستوتلا تايشيللا ةفثكم
 لباقم نودب ةحلسالاب ىقلت ليئارسا ناو ..ريئازو ىدنوروبو
 ىف ةنتفلا لاعشإل جرزخلاو سوألا مايأ نولعفي اوناك امك) نيفرطلل

 ةراقلا ف عسوأ قاطن ىلع نآلا اهنولعفي مه ..(ةيبرعلا ةريز
 ةقادص بسكلو ىربكلا تاريحبلا مازح لوح توملا رشنل

 .لبقتسملا ف ىرخأ ءايشأل اديهمت كانه ةيمارجإلا تاباصعلا لك
 شينح ..ةيجيتارتسالا رزجلا لالتحاو ايرتيرأل ليئارسا حيلستو

 ةياكح ىه رمحألا رحبلا تاباوب ىف مكحتلل ..ىرغصلاو ىربكلا
 ..اهليصافت فرعنو ايرتيرأ عم نميلا ةمزأ ءانثأ اهانعبات ىرخأ
 .مولعم اهرمأ ىسالساليه مايأ نم ايبويثأ عم ةميدقلا اهتاقالعو

 ةيسورلا ةئيهلا سيلاوك ىف رودتف ىرخالا ةيجيتارتسالا امأ
 لثم رارقلا عنص دعاقم ىلإ ةينويهص تايصخش للستو ..ةمكاحلا
 سلجم ماعلا نيمالل ابئان حبصأ ىذلا) ىكسفوكزيريب ريدرايللا
 ةيليئارسالا ةيسنجلل لماحو ىدوهي ىهو (ىسورلا ىموقلا نمألا
 هلو ايسور ىف ةفيحص نم رثكأو ةينويزفيلت ةانق نم رثكأ كلتميو
 نم ةعبس دي ىف ايسور داصتقا نإ : اهيف لوقي ةروهشم ةرابع
 وهو ..ريطخو ريبك مالك ..اهكونب ىف ةبسن ربكأب نومهسي دوهيلا
 نوفنلا نع هفرعن ال ىذلاو ءاملا تحت ىفتخملا ديلجلا لبج نم ءزج
 .ايسور ىف ىنويهصلا

 ةسايسلا نم ىسورلا فقوملا ديوهت ذوفنلا اذه ىنعي فوسو
 كلذ نم رثكأ امبرو ..اهدييحتو ..موزللا دنع ةيجراخلا
 .بقترملا مادصلا

 ةمقلا ىلإو اثيدح ايسآو ايقيرفا ىلإ ىنويهصلا لاستلا اذه
 فافتلا ةلواحم ىف ..ميدق نم ابروأو ارتلجناو اكيرمأ ف ةمكاحلا
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 ةعاأ

 دن رھا
 برعللانجاردتسنال

 نأ ينعي امنإو ..غارف ىف بصي ال رمأ وه ىجيتارتساو ىسايس
 كش ال ةمداق ابرح اهب هجاوت ىربك ةيجيتارتسال دعت ةينويهصلا
 ناعم فده ىه تارفلا ىلإ لينلا نم يربكلا ليئارسا ةياكحو ..اهيف
 . امالك سيلو مهبتك لك ىف

 بونج ىف عيرسلا لخدتلل ةيركسعةوق ليكشت ةياكح مث
 ةأجف اذكه !!؟؟ لاغتربلاو اينابسأو ايلاطيإو اسنرف نم طسوتملا
 !! .. نالعإ نودبو تمص فو

 !!؟ نم باسحلو اذام ىف لخدتلل
 . هيعاود ىه امو نآلا كيتكتلا اذه مت اذاملو

 اذه ىف ركفت ةيبوروألا لودلا تلعج ىتلا تادجتسملا ىه امو
 ىركسعلا ءارجإلا

 بودنجو ) .. طسوتملا بونج ىف لمتحملا ديدهتلا عون امو
 . ( ةيبرعلا اندالب وه طسوتملا

 دمعت اذهلو .. ؟برتقا دق هوددح ىذلا تاقيملا نأ مهفن له
 نكمي ىتلا ءاقرخلا ةسايسلا هذه ىلإو زازفتسالا اذه ىلإ ليئارسإ

 برحلاو مداصلا ىلإ ىدؤت نأ
 !؟ اهيلإ اننوجردتسيو .. برحلا انعفدل نوططخي له
 !؟ ءدبلا ةراشإ وه ايروس ىلع موجهلا نوكي لهو
 عافدنا ةلاح فو رصم ىف ةميظع ةيومنت ةضهن ضاخم ىف اننإ

 نأ ةضهنلا هذه ىنعمو .. اندالب ف ىداصتقالا ريوطتلل عيرس
 ةقطنملا تاردقمل ةمكاحو ةدئار ةيداصتقا ةوق حبصت فوس رصم
 رمأ وهو .. ةدحاولا ديلا عباصأ نم لقأ ةليلق تاونس ىف ةيبرعلا
 ىف ةينويهصلا مالحأ ىلعو ليئارسإ ىلع قيرطلا عطقي فوس
 اهعيمج ىهو .. كلذب اوحمسي نل مهو .. ةنميهم ىربك ليئارسإ
 . مهططخم ليجعتلا ىلإ مهوعدت لماوع

 فل



 برحلل انجاردتسالا

 كرتت مث ايباهرإ ريجفت ثداح ليئارسإ لعتفت نأ نكمملا نمو
 ىتلا برحلا ىلإ انعفدتل ةفينع لعف دودر ف ىعادتت ثداوحلا
 . هديرت ىذلا تقولا فو اهديرت

 دبالو .. ةظحل لك ىل ىلاحلا رطخلا ىه برحلا ىلإ انجاردتسا نإ
 تافلاحتو لباقم ىبرع عيمجتو ةلباقم ةيجيتارتسا انل نوكت نأ
 رخآلا بناجلا ىلع هنولعفي امل بسانم دادعإو .. ةلباقم ةيعافد

 انريصم انل راتخي ادحأ عدن الأو

 سدقلا خارص ..ىصقألا ليوع ..نادوسلا ةبكن

 ىف اريثك فلتخت مل ىتلا ةيمالسإلا هتروث ف تناك نادوسلا ةبكن
 ةيمالسإلا رئازجلاو ةيمالسإلا ناتسناغفأ ىف ثدح امع اهجئاتن
 باهرإلاو فنعلا مدختست تاروث ..ةيمالسإلا لاموصلاو
 لصي مث ..دحاولا تيبلا لهأو دحاولا نطولا لهأ نيب تاماسقناو
 ودعو ىلاصفنالا قنرق نوج عم ىدهملا قداصلا نواعت ىلإ عضولا
 ىف هدرمت ذنم ةينادوسلا دوهعلا عيمج براح ىذلا دودللا مالسإلا
 طاقسإل قنرق نوج عم مويلا ىدهملا قداصلا نواعتي ..۳
 دضو ةينادوسلا ةدحولا عم هنأ ابذاك قنرق نلعيو ىبارتلا مكح
 .هموي نم ديتعلا ىلاصفنالا وهو ..لاصفنالا

 نوج عم یه ادنغوأو ايرتيرأو ايبويثأ راوجلا تاموكح نإ مث
 ديرت ال ىهو ءاهرهظت ملو برعلل ةيهاركلا تفخا نإو قنرق
 ءاهمايق ذنم ليئارسإ عم ىهو نادوسلا ل ادوجو مالسإلل
 ذنم ةميمح طباورو لودلا هذه لك ىف ىركسع دوجو ليئارسإلو
 ىف حرصي ینیفیسوم ىروي ىدنغوألا سيئرلاو ..ىسالساليه مايأ
 لواحي نادوسلا ىف ىبرعلا رامعتسالا ناب زميات لايشنانيافلا
 .ةيبرعلا ةغللا مادختسا ىلعو مالسإلا قانتعا ىلع نييحيسملا ماغرإ
 نإ : لوقت ةيئاصحإلا ماقرألاو ماهتالا اذه حصي فيك مهفن الو
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 نم لقأ ..ىبا
 /56و نيملسمإ/١/ نييحيسم ١١/ بوتجلا لو .

 نم وه تاريحبلا ةقطنم ىلع ىقيقحلا رطخلاو
 ىف ثدحي امو ..مالسإلا نم الو ىبارتلا نم سيلو اهتاذ

 ةحلسأب یه حباذم نم ىدنوروبو وغنوکلاو ادناورو ادنغوأو ريئاز
 نم ةفدهتسم ةقطنملاو .. 018 لاو داسوملا نم بيترتبو ةيليئارسإ
 ناكو ..لينلا عبانم ىلع ةرطيسلل ىربكلا ةيرامعتسالا ىوقلا
 ذ نيينادوسلا هجوت نأ نادوسلا ىف ةيمالسإلا ةروثلا نم اموهفم
 عم كراعملا قالتخاب مهقرغت نأ الء ةمشاغلاو ةليمعلا ىوقلا هذه
 .ةدحاولا ةرسألا ءانبأ نيب تافالخلاو رصم

 لينلاو ..هايملا لوح عارصلا رودي فوس بيرقلا لبقتسملا فو
 ناكو ..ةيبرعلا ةمألل لئاهلا ىجيتارتسالا نزخملا ىه تاريحبلاو
 أرقن انكلو ..دحوتتو براقتت نأو ةمألا هذه قيفت نأ ضورفملا
 قنرق نوجل بيردت تاركسعم حتفي ىقروفأ سايسأ ..سكعلا
 بيلصلا تارئاطو ءىدهملا قداصلا هدعي ىذلا ةضراعملا شيجلو
 راوجلا لودوء لاصفنالا تاوقل رئاخذلاو ةحلسألا لقنت رمحألا

 رثاخذلاو ةحلسالاب ىقلت ليئارسإو« مهتادايق تارمتؤم فيضتست
 !! ىدهملا قداصلا نادوسو ىبارتلا نادوس نيب كراعملا نوتأ ىف

 ..لغدلا ىف صبرتملا ىقيقحلا مهودع نولتاقتملا ةوخألا ىسنيو

 ديزنل ةيلهألا بورحلا هذه ىف ةكراشملا انم نوبلطي مهنأ لب
 ٠ اريعس رانلا ديزنو امارجإ ةميرجلا

 .ثينح يتريزج ىف رمحألا رحبلا ةباوب ىلإ ليئارسإ تلصو دقل
 ةقطنمو لينلا ىلاعأ ف اهمادقأ ثبثت ىهو ..ىرغصلاو ىربكلا
 نادوسلا نإ !؟اذام ىلعو ..اضعب انضعب براحن نحنو ..تاريحبلا
 ىو ..اسنرف مجحب ةيريدم لك تايريدم سمخ نادوسلا ىفو ..ةراق
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 نادوسلاو ..ءىش لك ىف ةرفوو تاماخو تاباغو تاورث نادوسلا
 لمعت نأ طقف بولطملاو .تاماسقنالاو كراعملا هذه نع ىنغ ىف
 هذه لالغتسالو تاورثلا هذه جارختسال ةمهب ةينادوسلا ىديألا
 ةيلاخلا ضرألا تاراتكه نم نييالملا هذه ةعارزلو تاباغلا
 ضرألا نطاب قام جارخالو ةدوجوملا ةيناويحلا ةورثلا ةفعاضلو
 ءاضغبلاب ةنوحشملا سوفنلا نكلو ..ةرومطم تاورشو نداعم نم
 !! اميقع الاتق اضعب اهضعب لتاقيو اذه لك ىسنت ةينانألاو

 ةيناصخشلا ةيلقعلاو ..راغصلا لبق رابكلاو ..لوئسم لكلا نإ
 بايغو ءةيطارقوميدلا بايغو ةروشملا بايغو ..الوأ ماكحلل
 مث ..دحاولا ىأرلا ضرف تاماعزلا ةلواحمو ..ىأرلا قف ةيددعتلا
 ..عمقلا لئاسوو رهقلا ةزهجأ ىلإ ..قرطلا لهسأ ىلإ ءوجللا

 ضرملاو ءادلاو ببسلا ىه ىسايسلا لمعلا ىف ةيئادبلا هذه
 ةفلختملا لودلا لك ىف نمزملا نماكلا

 ..ءاطعلا لبق ذخألا ىلع تفاهتلاو ةيلاعفنالاو ةلوفطلا اهنإ

 ..نحن لالخ نم سيلو ..انألا لالخ نم ءىش لك ةيؤر ةلواحمو
 لكلا سيلو دحاولا لالخ نم

 لك امتإو ..ليبولا ءادلا اذه ىف ديحولا دلبلا تسيل نادوسلاو
 ..تاجردب هيف مهظح مهل برعلا

 رمأي ام لواق ..ليبولا ءادلا اذه نع الوئسم سيل ادبأ مالسإلاو
 نأو هسفن ىلإ نكري الأو هاوه عيطي الأ وه مكاح لك نارقلا هب
 نم فاصتإ ىلع ةلادعلا هذه هتلمح نإو زيحت الب ةلادعلا بلطي

 ىأر ىلإ عمتسي نأو ..ةروشملاب ذخأي نأو ..بحي نم ةبقاعمو هركي
 ..رخآلا

 دوادل هللا لوقي
 سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دوواداي #
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 (ص١۲) 4هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو قحلاب
 1 فو
 (ماعنألا- )٠١١ 4«ىبرق اذ ناك ولو اولدعاق متلق اذإو ط

 ( اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو طط
 (نارمع لآ- )٠١

 اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا»مه هللا دنع هللا قلخ اوسأو
 (ماعنألا - 155) اعيش

 ءالؤه نع هيبنل هللا لوقي
 ١» ءىش ی مهنم تسل ( 8

 لمعو ملع نيد ..نارقلا ةباتك عقاو نم مالسالا نأ بيجعلاو
 اذه بلقنا فيكف ..ةيمنتو رامعو ءانبو مالس نيدو قالخأ مراكمو
 ىلإ نييلاموصلاو نييرئازجلا دي ىلعو ناغفألا نيملسملا دي ىلع نيدلا
 !!؟ تاعاجمو باهرإو حياذمو ةيفئاط بورح

 ىلع ةجح سيل مهسفنأب هنولعفي امو نيملسم اوسيل ءالؤه
 .اتيلع الو مالسالا

 ٠ ءىش ىف مهنم انسل نحنو
 هلعفي ام نأو ءةروصلا لك سيل هارن ام نإ : لوقاف دوعأو

 لاموصلاو رئازجلاو ناتسناغفأ ىف ةلاهجب راغصلا ةوخالا
 لودو ؛ءافخلا ف نوططخي رابك رارشأ هءارو اهريغو نادوسلاو
 لفعتستو حلستو نانتلا لاغشإ ف ةهلصم ةيحامض
 بحو :كاذو اذه ىف ةسايرلا بح لغتستو ءالمعلاو سيساوجلا
 .كاذو اذه ىف لاملا
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 تبرعات
 ءارعلا ىف نورهظيو نيطايشلا ءالؤه لامعأ فشكنت انايحأو

 ..مدلاب ةخطلملا ةيكيرمألا ىديألاو ةيليئارسالا ىديألا ىرنف
 ةلس ىف عيمجلاف.. هلك ميدقلا ىرامعتسالا ركسعملا ىفعأ الو
 .ةكرتشملا ةحلصملا مكحب اندض ةدحاو

 ىف رانلا لعشأ نم نأ ..دحأ قدصي فيكو ..قدصأ فيكو

 ..ىلوصا ملسم وه ..نيحالفلا نم ءايربألا قرحأو ةيرئازجلا ىرقلا
 .ىلوصأ ملسم وه سوؤفلاب لافطألا لتق نم نأو

 دجسملا محتقا نم نأ دحأ قدصي فيكو قدصأ فيكو
 هنأو ..ىلوصأ ملسم وه ..دوجس مهو نيلصملا لتقو ىرئازجلا
 !!ةيلوصألا مسابو مالسالا مساب هلعف ام لعف

 .نيحتلم اوناك مهنأ نييلوصألا نييباهرالا ءالؤه ىأر نم لوقي

 .ءانحلاب ةيوضخم مهاحلو ناغفألا سابل نوسبلي اوناكو
 !؟ باضخ مالسالا نا لاق نم نكلو

 مث سيساوجلا اهيف ركنتي نأ نكمي ىحللاو باضخلا نإ
 ىلإ نودوعيو باضخلا نولسغيو مهمئارج باكترا دعب اهنوعلخي
 .ىجئرفالا مهيز ىف مهتارافس

 سيساوج لمع لمعلاو ةيسيلوب ةروص اهلك ةروصلا نإ

 ءايربأ اوسيل رابكلا نوملسملاو ةيمالسالا تادايقلا نكل
 لوقعلا هتكاح ىذلا ركملا ليباحأ فو ةنثفلا ةديصم ىف مهعوقوف
 رخآ ىف مهيلع بسحت ةجاذسو فعض وه ..ةفرتحملا ةيرامعتسالا

 همزلتست ىذلا قاكلا ىعولاب الو جضنلاب اونوكي مل مهف ,فاطملا
 .اهلجأ نم مهسفنأ اوبهو ىتلا ةلاسرلا

 اهصاصر ةيمالسالا قرفلا هذه هجوت اذامل :بجعألا لؤاستلاو
 دشأ اهنيب تاوادعلا نوكت اذاملو !؟ةسفانملا ةيمالسالا قرفلا ىلإ
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 اسس کک ا يس يي سعيا
 ودعلا اوبراح امم عنشأب ضعبلا مهضعب ناغفألا براح)
 ىلعو قحلا بح ىلع مهبولق ىف ةسايرلا بح بلغ دقل ..(ىتيفوسلا
 طوقس ناكو ..هلجأ نم نوبراحي مهنأ نوعدي ىذلا نيدلا بح
 .ىزخأو حدفأ تارالودلا ءارغإب مهنم نيروجاملا

 ىتلا ةيمالسالا تاراعشلا مغر رابتخالا ىف وطقس دقل
 ف ىباحي الشاف .مهيديأ نم تايارلا هللا طقسأ اذهلو ..اهنوعفري
 .هبلق ىلإ رظني امنإو لتاقملا ةقاطب ىلإ رظني ال هللاو ..ادحأ قحلا

 ةيار ملستيل دعب ناوألا تاي ملو ..رمتسم لدعلا سومانو
 اذهب نوملسملا ناك اذإ : ىرخأ ةرم لاسنو ..اهقحتسي نم مالسالا
 دشأ ضعبلا مهضعبل مهتوادع تناك اذإو قزمتلا اذهبو فعضلا
 ىف مهدض دشتحيو برغلا مهفاخي اذاملف ..ىبنجالل مهتوادع نم
 مه نيملسملا نا لوقأو ؟اوعمتجا املك مهريمدت لواحيو ناكم لك
 ءاثغك ىدبت ىتلا مهلولفو مهتاتشأ نكلو ..لعفلاب ليسلا ءاشغ
 .خيراتلا تريغو الإ ةملك ىلع ةرم تعمتجا ام ليسلا

 تعمتجا امنيح اضعب مهضعب لكأي نيذلا ناغفألا ءالؤه نإ

 رارجلا ىتيفوسلا شيجلا اورسك تييفوسلا لاتق ىلع مهتملك
 ..ددعالب الفحج نولتاقي هلق مهو هخيراوصو هتابابدو هتارئاطب
 هجاوت ةليلق ةبصع مهو ربكأ ةزجعم نوملسملا ناشيشلا ققحو
 تامجارو بهللا تافذاقو تابابدلا نم الاترأو رانلا نم ارادج
 تدمضو ..ىجلا نم مهيلع رمهني لبانقلا نم ارطمو ..خيراوصلا
 الإ هلإ ال اهيلع هباصعب هسأر مهنم دحاو لك بصع دقو .ةلقلا هذه
 ..جلتلا ىلع نودجسي نويزفيلتلا تاشاش ىلع مهاندهاشو ..كلا
 .هرئاسخ ململي ىسورلا شيجلا عجارتو

 لئاوألا نوملسملا قلطنا مالسالا علطم ىف كلذ لبق نمو
 ىلإ رحبلا اوريعيلو سرفلاو مورلا ةرطابأ اورسكيل فصاوعلاك
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 باويأ لع اوققيو ايروأ ىلإ اوفحتتل مث سلدنالا
 كلمي قزمتلاو فعضلا ضيضح ل هارن ىذلا ءاثغلا اذه نإ

 .ليحتسم همامأ فقي مل هلخاد ىف حدقنا اذإ رون عبنو ةقاط
 خيراتلا سورد ىعو دقو مالسالا برغلا فاخي اذه لجأ نمو

 عمجت ةدحو ةرداب لكو عمجت لك ريمدت ىلإ عراسي حبصأف ..اديج
 ءىش ىلع نيملسملا

 نأو نمث ىأب نيملسملا ةدحو رسكي نأ برغلا فده حبصأو
 ٠ ءىش یا .

 .ةليسو ىأب مهعمج
 ةرداق ةغلو نآرقلا اهمسا مهطبرت ةيرحس ةطبار ىلإ نطف دقو

 ططخيو ةغللا هذه فاعضإل رمآتي حبصأف .ةيبرعلا اهمسا مهعمجت
 دشب تحت تارالودلا نييالمو تانوعملاو تابهلا قفنيو ..اهوحمل
 .ةيبرعلا ةغللا ريمدت وه ..ىقيقحلا فدهلاو ..ميلعتلا حالصإ
 ىتح نيملسملاب مهسفنأ نومسي نيذلا جمهلا ءالؤهل عماجلا طابرلا
 ءىش ىلع ادبأ اوقتلي ال

 ليكو ..ليئارسا هسمسا ماهملا هذهب موقي ليكو نآلا برغللو
 ىكيرمألا ىتيفلابو ةيرذلا لبانقلاب حلسمو ةقطنملا ف عورزم
 ..ةينويهصلا ةنقاهد نم دودح الب لاملا ددمبو ..ىبروألا دييأتلابو

 .ماثولاو مالسلا رشن هتمهم ىمسي وهو
 .هفده نم برتقيو مدقتي هنأ : لوقت ثادحالل ىلوألا تامدقملاو

 .ولع ىلإ ىلع نم ريسي هنأو رامثلا فطق ىلع كشوأ هنأو
 1؟ عجني لهف

 ىلإ ىهتني مث ىلع ىلإ ولع نم ريسي فوس هنإ : انبر انل لوقي
 ءىش ىلإ لصي نلو ةميزهو راسخو راوبو رامد

 مغر اديعب سيل لامتحالا اذه نأ ملعي ربدتب خيراتلا أرقي نمو
 اوضهني نأ نوعيطتسي نيملسملا نأو ..هدعبتست ىتلا رهاوظلا لك
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 ططخت ةينويهصلا
 برحلل انجاردتسال

 .مهسفنأ نم اوحلصأو مهبويع ىلإ اونطف ول مهتوبك نم
 قاشلا ءاودلا نأو ..مهيديأ عنص نم ةلتاقلا مهضارمأو مهيف بيعلا

 .نونظي امم مهيلإ برقأ
 نأ ..صوصرم ناينبك ادحاو افص اوفقي نأ ..اودحتي

 یوه مهنم لك ىسني نأ ..بلاغ دبال قحلا ناب اونقوي نأ ..اونمؤي

 مهانيأر نيذلا ءالؤه لثم اونوكي نأ ..نامز ةهربل ولو هسفن

 .ربكأ هللا :نوفتهيف توملاب مهرطمت ءامسلاو جلثلا ىلع نودجسي
 ..ءىش لك نم ربكأ وه معن
 .ابضغ مهروبق نم ىتوملا ظقوي نآلا سدقلل ثدحي ام نإ
 .ريثكب كلذ نم هفتأ لئاسمل عمتجي نمألا سلجم نإ
 لودلا ىف رارقلا عنص ربانم لك نم جاجتحالا ةخرص نيأ

 ءىراط ةمق عامتجا ىف عمتجت ىتمو ةيبرعلا ةعماجلا نيأ !؟ةيبرعلا
 !؟ لجاعو

 .ةمساحو ةضفار ةيبرع ةفقول ةبسانم اهنإ
 ىتلاو ىصقألا دجسملا تحت قافنألا ترفح ىتلا تارافحلا نإ

 رفحت ..سدقلا ىف ةديدجلا ةيدوهيلا ةنطوتسملا تاساسأ نآلا رفحت

 .یبرع لك ةبورع ىف نعطتو ..ىحيسم لکو ملسم لك بلق ىف

 !!؟اماين نورئاسلا ءالؤه وحصي ىتم
 مهنويعو ..!ماين نوشمي ىبرع نويلم ةئام نم ةليوط ةلفاق

 ملاعلاو ..مهلوح نم لبانقلاو ..سم مهباصأ امنأك ةحوتفم
 .اماين نوشمي اولاز ام مهو ..لدبتي خيراتلاو ريغتي

 !؟ثعبلا ةعاس ىتأت ىتم ..وحصن ىتم ..ىبر ناحبس
 طق ىناميإ دقفأ مل انأ

 وقت ىتلا دهاوشلا لك مغر ةيثآ دبال ثعبلا ةعاس نإ
 اذه

 نأ
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 لوخد ىلع فرط ىأ عجشي ىذلا ببسلا وه ام
 ؟؟برح

 نأ ىلع كمصخ ىرغي ىذلا ديحولا ببسلا
 قوفتي هنأو ..ىوقألا یه هنأ رعشي نأ وه ..كبراحي
 ..ملعلا ىف كقبسي هنأو ..هتادعمو هتحلسأ ىف كيلع

 فوس ءادشأ ءايوقأ ءافلحب ديؤمو دونسم هنأو | |

 لطابلاب ولو هبناج ىلإ نوفقيو هنورزاؤيو هنورصني
 ةحلصم هل ققحت فوس كتميزه ناو ..امولظمو ام لاظ هنوديؤيو
 .ابسكم اهلك نوكتس هترماغم ناو ..یمظع

 سوست ىهو ..نيقيلا اذهب فرصتتو ..اذه لكب رعشت ليئارسإو
 ..اهفص ىف ابوروأو اهعم اكيرمأ ناب اساسحإ تالتما دقو اهتيضق
 تاعاذالاو « اهحلاصل بتكت فحصلاو . اهرصاني ماعلا ىأرلاو

 ىدعلا ىه رصم نأو ..اهتيضق ىلع فطعي هلك ملاعلاو اهل فتهت
 «ىربكلا ليئارسا داليم قيرط ىف دوؤكلا ةبقعلا ىهو ىخيراتلا
 وأ فلختم اهرثكأ ةيئادب الود الإ ةيبرعلا لودلا ىف ىرت ال ىهو
 ظافحلل برغلا لود نم ةلكوملا ةسراحلا اهسفن ىف ىرتو ..فيعض
 اذه اهاطعأ دقو ..اهلت ىلع سلجت ىتلا ةقاطلا زونكو لورتبلا ىلع
 ةيئاميكلاو ةيوونلا ةناسرتلاب دارفنالا ف ةصخرلا لكوملا
 ضئافبو تويرتابلا خيراوصو حبشلا تارئاطبو ةيجولويبلاو
 ةيامحلابو ..ةقطنملا ىف ىلعألا توصلابو ةيكيرمألا ةناسرتلا ةحلسأ
 اهعنمي ىذلا امف ..قوفتملا قحاسلا داصتقالابو ..وتيفلاب ةمئادلا
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 ؟برحلاب انا
 عدرلا مالس ضرف ىه هتسايس نإ :هباتك ف لوقي ىهاينتن نأ

 بعرلا مالس ضرقي وهف ..اذه نم رثكأ لعفي وهو « هناريج ىلع
 ىه نييتيطسلفلا اهب بطاخي ىتلا هتغلو ..طقف عدرلا سيلو
 قو ,زنجملاو تاعردملاو تابابدلاو تاحفصملاو تاشاشرلا

 ..نيينيطسلفلا نم ةرشع لتقي احيرج طقسي ىليئارسإ لك لباقم
 حيرجو ليتق ةئامثالش زيريب لتق ايليئارسإ اليتق نيتس لباقم فو
 ..نهادملا ملاسملا عيدولا لجرلا زيريب ..اناق ىف

 ةيجراخلا ف ةساسحلا بصانملا يف اهلاجر ليئارسإ تعضو دقو
 اسنرفو ارتلجنا تاموكح فو ةيكيرمألا ةيجراخلاو ةيسورلا
 نو ..ىقيرفالا لامشلا لود فو لب ..اكيجلبو ايناملاو اينابسأو
 قو ..تاريحبلا لودو ايرتيرأو ةشبحلاو ريئازو ىدنوروبو ادناور
 ..اهبونج ىلإ ةيضرالا ةركلا لامش نم ناكم لك

 ..ليئارسا انبراحت ال اذاملف
 ذنم هتيجيتارتسا رودت ىذلا ىملاعلا ىسايسلا دهشملا نإ

 ةرؤب لك ىف نتفلا لاعشإو « نيملسملاو مالسالا ماهتا ىلع تاونس
 بونج ىلإ ةنسوبلا ىلإ ناتسناغقأ ىلإ لاموصلا نم ..ةيمالسإ
 ىلإ امروب ىلإ ناتسكيجاط ىلإ ناشيشلا يلإ ناجيبرذأ ىلإ نادوسلا
 حرسم ا اذه لك ..ايروس ىلإ ايبيل ىلإ قارعلا ىلإ نيطسلف ىلإ ريمشك
 روزلاب ام اظ اماهتاو ارمتسم اضيرحت كانه ناب دهشي ضيرعلا
 ضرأ لك ف رالودلابو حالسلابو نتفلاب ىعسو رمآتلابو بذكلاو
 اهلهأ نيب عاقيالاو اهباهرإو اهنمأ ةعزعزل ةيمالسإو ةيبرع
 ديهمت لضفأ وه تاونس ذنم ىرجي امو ..اهثدابمو اهنيد هيوشتو
 ..ةمداقلا ةمتاخلا برحلل ريربتو

 .تالاكولا هذه لك ءارو نم لعفلاب انبراحت ليئارسإو
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 ةميرجلا

 ..ةملاظلا ةديدجلا ةيبيلصلا هذه ىف ةبرحلا سأر ىهو

 ىه امنإو ..حيسملاب الو بيلصلاب اهل ةقالع ال ةيبيلص ىهو
 یه راتخت برحل ديهمتو ناودعو رعاد رفاس رامعتسا
 ..اهتاقيم

 ملاسم هنأب نيفرطلا دحأ حرصي امنيح امئاد ثدحت برحلا نإ

 ..راوجلا نسحو نمألاو مالسلل ىعسي هنأبو برح ىف ركفي ال هتابو

 فعضلا فقوم فارطألا دحأ راتخي امنيح ثدحت امئاد ىهو

 ىف رطاخ ىأ هنهذ نم درطيو ..ةنيالملاو ةعداوملاو فوخلاو ةلذلاو

 .توملا ءاقل ىلع ةناهملا لضفيو ةهجاوملا
 لوأ مه طئاحلا راوج ىلإ نوشميو ةمالسلا نورثؤي نيذلاو

 نمألا نودقفي نم لوأ مهو ..نودتعملاو ةملظلا مهيف عمطي نم

 ..ةمالسلاو نامالاو
 اذ ملاع ىف شيعن اننإ

 برح نيب ةرباع ةحارتسا
 .ابلخمو

 ..اباذك اضوافمو ..ارداغ اراجو ..ايقيقح اودع هجاون نحنو

 ..مكل ربدت ىتلا ةثراكلا ىلإ برعاي اوقيفأ
 رفم ال «ةكوشلا تاذ» ىلع نولبقم مكنا اوملعاو اودعتساو اودعأ

 ..برهم الو
 .ىعضوم ردخم وه مكهاوفأ نيب هنوكولت ىذلا مالسلا

 اهتباصعو ليئارسإف ..موي لك ىمالعالا مكماعط ىف هنوسدي

 نهوت نأ اهضرغ امنإو ءادبأ مالس ىأ ىف ركفت ال ةينويهصلا
 ىتح ةلبقملا ةثراكلا نع مكنويع ىمعتو مكبولق تيمتو مكمئازع
 ..دادعتسا نودو ةرغ ىلع مكيتأت

 درجم الإ ةمالسلا معط فرعن ملو ..
 ابان مدلاب خطلم ةقطنملا خيراتو
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 ةسيرجلا

 ىتلا ةمتاخلا اديهمت موي لك دسفتو برختو لتقت ىهو

 هل ءىفطني الو أدهي ال ايخيرات ارا اهسارضأ تحت نحطت یهو
 الو ايابس الإ مكديرت ال ىهو ..راوأ هل ىبخي الو ران
 ىبسلا مايأ تشاع امك, ةمقل ديبع نيلوستمو باوبالاب نيدورطم
 ..ةيزانلا مايأ اهلولف تدروط امكو ىلبابلا

 مهءانبأ انك امو ءاهولذأ نيذلا ةانجلا ءالؤه نحن انك امو
 ..مهتلالس الو

 نضح ىف اهودجو امك ةبحملاو نكسلاو ىوأملا دوهيلا دجو امو
 مدلا ديري ىذلا ىمعألا دقحلاو ملظلا هنكلو ..ةيمالسالا سلدنألا
 .ءىربلا مد كفسب مرجملا مارجإ نم مقتني ىذلا روجفلاو ..مد ىأ

 سيل ءىربلا ملسملا اذه نأ ةبوذكأ برغلا جوري تاونس ذنمو
 . ةراضحلاب صيرتي ىذلا ىدعلا وه هسفن مالسإلا ناو .. اشيرب
 . رصعلا اذه ةربارب مه نيملسملا نأو

 امل اهب دهمتل ةلمحلا هذه تمظن ىتلا ىه اهقاوبأو ةينويهصلاو
 اهتلود ةماقإل ةحيبذو ةيدف هميدقتو ملسملا اذه حبذ نم هل ططخت
 انتاسدقم لالطأ ىلع اهلكيه ءانبو ىربكلا

 تفرشأ دقو ..اباوبأ اهوبترو .. الوصف اهومكحأ ةياور اهنإ
 انافكف .. نولزهي ال سانلا ءالؤه نإ .. ىماتخلا اهلصف ىلع ةياورلا
 كانه نوكي نلف .. انرابك اوحصيلو .. امون انافكو .. الزه نحن
 ءاضقلا مح اذإ رباكأ

 اودجتو ةرغ ىلع اوذخؤت نأ لبق ةداس اي مكرمأ اوعمجأ
 . باوبألاب نيدورطم نيئجالو ايابس مكسفتأ

 برعلا رعاش ىبنتملا توص ىلإ اوعمتساو
 انلاب امف ىتو لا ونب نحن

 هيزه نمادبالام قات
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 : دشني ىذلا برعلا ميكح ىلإو
 هقوذ لبق توملا تدجو دقل

 هفوخو هبعر ىف نابجلا لذ
 هقنأ مغر هيلإ مداق توملاو

 هلهأو هبرس ىف نمآ لکو
 هلعن كارش نم هيلإ برقأ توملا

 انحبصأو انلذاخت انلاب امف .. ىتوملا ونب نحن .. ةداس اي اذكه
 ال ىذلا نم لب .. نامأ الو نمأ هدنع سيل ىذلا نم نامألا لوستن
 انل تيبيو .. اناوهو الالذإ انل رمضي لب .. انامأ الو انمأ انل رمضي
 . راهنلاو ليللا ركم انب ركميو .. ليلب

 مالس ىلع مونلا نم لضقأ ةلمتحم برح ببسب قلقلا نإ
 . بذاك

 .. هتالامتحا لكب عقاولا هجاون ناو انسفنأ عدخن الآ انب ىلوأو
 ىلع دامتعا اكيرمأ ةرصن ىلع دامتعالاو .. أوسألا مايألل بهاتن نأو
 , رخآلا فرطلل امئاد ىتأت ةيكيرمألا ةرصنلاف ؛عداخ بارس

 ةيحضلا حلاص ىف سيلو ىدتعملا حلاص ىف ىتأي ىتيفلاو
 فيك فرعن نأ انيلعو .. هللا انل اهمسق ىتلا ةمسقلا ىه هذه

 اهتاعبت لمحن
 حالسلا نم رثكتستو برحلل دعتو مالسلاب قدشتت ليئارسإ نإ

 فرظ ىف وزغ ىلع ةلبقم اهنأكو موي لك ىبرحلا داتعلا نم سدكتو
 تاعاس

 اذامف

 !؟ 510 ةثراك ىف رصانلا دبع لعف امك ىلوألا ةبرضلا
 هينبت ام نكلو .. ليبنو ميظع ىنطو لمع ةيمنتلاب لاغشنالا نإ

 ةليل ىف ةريغملا تارئاطلا لبانق همدهت نأ نكمي نينس ىف ةيمنتلا
 نييالملا مالحأو دعاوسلا قرعو ضورقلا نم تارايللا هعم وحمتو
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 لب .. اندالب ف ربش لك ىف مهنويع اوعرز دق مهف .. هيف نويعالا
 ىذلا ءاملا قو اهعرزن ىتلا ضرألا فو انتايح ف مهنويع اوعرز
 . هبرشن

 .سيياقملا لكب ةميرج وه ليئارسإ هلعفت ام نإ
 اقيدص اهرابتعاو اهيلع توكسلا ىه ربكألا ةميرجلا نكلو
 وه ةدحاو ديو ةدحأو ةبصع ىف انداحتا نإ : لوقأ ىرخأ ةرمو

 . انتحلسأ ىوقأ
 ىكيرمأ رمآت وه ةيمالسإلا ةبصعلا نع ناريإ لزع نإ لب

 .ىبرغ
 ىوقل ازيزع افده امئاد ناك ةيمالسإلا ةبصعلا تيتفتو

 امئاد ناك هلخاد نم مالسإلل ءادعألا قلخو .. ىبرغلا رامعتسالا
 مهتساي
 . فصلا عمجو عدصلا بأر ناوأ ءاج دقو
 انسفنأل قلخن اذاملف.. ةدايزو انيفكي ام ءادعألا نم اندنعو

 نيب ةموصخلا نم ديزملا عرز ف دعاسن اذاملو ءادعألا نم ديزملا
 !؟ ضعبلا انضعب

 زيلجنإلا نييلامسأرلا مهموصخ عم ةفشالبلا سورلا دحتا دقلا
 اعم اولتاقو مهتافالخ اوسنو .. ةيرلتهلا ةيزانلا ةبراحمل ناكيرمألاو
 . هيلع اوضق ىتح كرتشملا مهودع بنج ىلإ ابنج

 .. اهيف انوعضو ىتلا ةنحملا هب هجاون اسرد اولعف امم ملعتنلف
 . ةدحاو ادي ةنسو ةعيش اعم فقنلو

 نوحبصي سمألا ءادعأو « موي لك ههايم ريغي ةسايسلا رهن نإ
 ةمكحلا كلذب تضق اذإ مويلا ءافلح ةيسامولبدلا فرع ىف
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 ىف تسيلو مهسفنأ دوهيلا ف ىه ةيدوهيلا ةلكشملا
 نتفلا نوججؤي نيذلا مهف ..مهل ملاعلا داهطضا

 . .لكاشملا نوقلخيو
 : نآرقلا مهيف لوقي
 هللا اهافطأ برسحلل اران اودقوأ املك ل

 بحي ال شاو اسف ضرألا ف نوعسيو 7
 .(ةدئاملا - )1٤ «نيدسفملا

 ةءوبوم اكولسو اركف ةينويهصلاو ..نتفلا نوعنصي نيذلا مهف
 قوفتلا ماهوأو دقحلاو فوخلا ةدقعبو ىرصنعلا بصعتلاب
 .رخآلا ىلع ةدايسلاو رخآلاب ليكنتلا ف ةبغرلاو

 مهؤايبنأ امنإو ..مهتمهتا ىتلا ةديحولا ةقيثولا نآرقلا نكي ملو
 .ليجنالا لبق نمو نآرقلا لبق نم مهومهتا

 ىزخ اذكه ..عقو اذإ صللا ىزخ لثم : ايمرأ ىبنلا مهيف لوقي
 ىبأ تنأ بشخلل نولوقي نإ مهؤاسؤرو مهكولمو مه ليئارسا لآ
 ىو ..مههجو ال مهافق ىوحن اورادأ مهنأل ىدلاو تنأ رجحللو
 تعنص ىتلا كتهلآ نيأف ..انصلخو مق : ىل نولوقي مهتبيصم تقو
 هنأل ..كتيلب تقو ىف كوصلخي نأ اوعاطتسا نإ اوموقيلف .كسفنل
 مكلك ..؟؟یننومصاخت اذامل اذوهي اي ..كندم ددعب كتهلآ تراص دق

 اولبقي مل ذإ ةدئاف الب مكءانبأ تبرض : برلا لوقي .. ىنومتيصع
 سرتفم دسأك مكءايبنأ لكأ مكفيس ..ابيدأت

 لكأت مهفويسو» .مهئايبنأ فارتعاب ءايبنألا نولتقي اوناك مهنإ

 «مهءايبنأ

 ا
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 ميدوهيب هلا

 نأ خيراتلا رم ىلع دوهيلا ءامظع نم نوركفم لواح دقو
 اولاني ملو اوحجني ملف اهئاودأ نم ةيدوهيلا سفنلا هذه اوجلاعي
 امك ءارتفالاو حيرجتلاو ةيرخسلا الإ مهتدلج ءانبأو مهناوخإ نم
 نم مهجرخي نأ لواح ىذلا نوسلدنم ىسوم مهبحاص عم ثدح
 هراعش ناكو ..دقحلا راوسأ ءارو ىركفلاو ىعامتجالا سبحلا اذه
 امك رخآلا بحا ..كعمتجم ىف اصلخم انطاومو كتيب ىف ايدوهي نك
 ..هتماركو هتعمسب ضيرعتلا الإ هژازج ناك امف ..كسفن بحت
 هبتك نوعمجي دوهيلا نم نوبصعتملا نودناعملا هبقعتو
 رخآلا وه ناكو ازونيبس خوراب ءاج نوسلدنم لبقو ..اهنوقرحيو
 الإ نوكي نل دوهيلاب ملاعلا ءاقشو دوهيلا ءاقش ةياهن ناب نمؤي
 دسفت ىتلا ةيرصنعلا ةيلضفألاو ةيموقلا ةرعنلا نم مهصلختب
 ةدوعلاو نيطسلفب كسمتلا نأ ىري ناكو ..سانلا نيبو مهنيب ام
 نأو ..ةروطسأو ةيمهو ةدقع ىسه ..لكيهلا ةماقإو دادجألا ضرأ ىلإ
 ىأ نم ءاعدلا عمسي وهو ..هلكيه ضرألا عيمجو ..ناكم لك ىف هللا
 هنأش نم طحلاو هب ةيرخسلا الإ هؤازج ناك امف «ضرألا ىف ةعقب
 هنعطو نيبصعتملا دحأ هقحالو ..هلتق ىلع رمآتلاو رفكلاب هماهتاو

 ةيدمب
 اوقلغاف ..بحلا ةظعومب مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا مهءاجو

 بسنلاب ال هدحو ناميالاب هنا ..حيسملا مهل لاقو ..هنود مهعامسأ
 اوبحا ..هتظعوسم تناكو ..ءامسلا توكلم ناسنالا لخدي فوس

 هيلع اورمآتف ..مكضغبم ىلإ اونسحأ مكينعال اوكراب مكءادعأ
 حورلاب اديؤم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم مهءاجو ..هولتقيل
 ةاشلا فتك هل اومدقف ..ةمحرلاو ةدوملا ىلإ مهوعديل سدقلا
 .ةمومسملا

 هعم لمحي اديدج احيسم ىلوخلا ىفطل انوخأ مويلا ىتايو
 هه ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ © 4 5
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 ةيدوسهيلا ةلكشلا
 ..مهيولق لوحيلو ..مهءالقع بطاخيل نجاهنبوك ليجنإ

 ..حزمي كش ال وهو انمهويو هسفن مهوي كش ال ىلوخلا ىفطلو
 «لولشملا ميقيو صربألاو همكألا ىفشيو ىتوملا ىيحي ناك ىذلاف
 ىسومو ..سدقلا حورلاب ديؤملا متاخلا ىبنلاو ..مهعم حلفي مل
 الب نيحلصملا بئاتكو ..ةاروثلا ءايبنأو ..رحبلا تقش ىتلا هاصعب
 _ ىفشت نأ تعاطتسا الو ابلق مهل نيلت نأ تعاطتسا ام ..ددع
 .اهضارمأو اهدقح نم مهسوفن

 ةقيثوب مهبولق لوحي نأ ىلوخلا ىفطل انوخأ عيطتسيفأ
 !؟ نجاهتبوك

 .هعم انعيضيسو هسفن عيضيس كش الب وه
 .عبارلا لوكوتوربلا هيلع أرقأ له
 ججؤنو تاروثلا لعشن نأ انيلع نإ:.لوكوتوربلا ف دوهيلا لوقي

 مث الوأ ىضوفلاب ىتأت فوس اهنإف ةروث تحجن اذإف
 فوسو ايناث توريجلاو طوسلاب مكحي ىذلا دادبتسالا مكحب
 نع دبتسملا مكحلا اذه ءارو نم لمعت ىتلا ةيفخلا ةوقلا نحن نوكن
 .انثالكو قيرط

 !!؟؟..اهشرع نع علخي نأ عيطتسي ىذلا اذنمو
 عضن نأو ملاعلا اذه نم اهتاذ هللا ةركف عزتنن نأ انيلع نإ

 نيزن نأ انيلع ..ايندلاو هاجلاو لاملاو ةحلصملا ةدابع ..اهناكم

 انيلعو ..عامطألاو تاذللا بارحم ..ليدبلا بارحملا ميقنو تاوهشلا
 كابشلا هذهبو تاصروبلاو ةبراضملاو ةراجتلا نم املاع ميقن نأ
 ىلإ ةمومحملا تابراضملا هذه لالخ نم لاملا ربعي فوس ةمكحملا

 .تاتفلا الإ اناوس ىديأ ىلإ لصي نلو ..اننئازخ
 بلقلا ظيلغ اينانأ اظف املاع لاملا لجأ نم عارصلا قلخي فوسو

 ..تاورثلا سيدكتو بهذلا ىه ةدئارلا هتوهش قالخألا لحنم
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 ةيدوهيلا ةلكشملا

 نيب داقحأو دودح الب ءارقفو دودح الب ءاينغأ ىلإ عمتجملا لوحتيو
 رخآلاب قيرف لك ءارغإ لهسلا نم حبصيو ..دودح الب نينثالا
 ىدوهيلا هلعف ام اذه نكي ملأ) تبخ املك ةنتفلا ليتف لاعشإو
 ةيزاوجروبلا ىلع ايرامتيلوربلا ضيرحتب ماق امنيح سكرام لراك
 ركف نا ةفداصم تناك لهو (ايسور ف ةيفشلبلا ةروشلا لعشأو
 !؟ ىقبطلا عارصلا ىلع موقي هلك سكرام

 ىذلاو هشيعن ىذلا ديدجلا ىملاعلا ماظنلا وه اذه سيلا مث
 قوسلاو ةصروبلا همكحتو ةراجتلاو ةعانصلا ةرطابأ هيلع رطيسي
 ردحنتو .تارايللاو نييالملا باحصأ تاورش هيف سدكتتو رالودلاو
 .ةورذ ىلإ ةاناعملا هيف دعاصتتو عقدم رقف ىلإ ةيبلغألا هيف

 مالعالاو ةفاحصلا ةلود ماظنلا اذه ىف ةنياهصلا كلمي الأ مث

 املاع انل نونيزيو لعفلاب امنيسلاو حراسملاو ىهللا رودو رشنلاو
 تاطحملاب ءاضقلا نوألميو ..مدلاو فنعلاو سنجلاو تاوهشلا نم
 ناولألاو ةروصلاو توصلاب ةيسنجلا ةيلمعلا عيذت ىتلا ةيئاضفلا
 لقع الو هل ىعو الو ةيلسانتلا هئاضعأب الوغشم ابابش نوعنصيو
 فصن دعب ايكرتو ابروأ تاطحم ىلع شدلا اوحتفاو ..لبقتسم الو
 اوجرفتو ليللا

 مهططخل قادصم لعفلاب ىه ىرجي امو ..نولزهي ال مهنإ
 هذه نم نورخسي نيذلا نم تنك اذإو ..مهتالوكوتوربو
 نعو هسفن رصعلا نع لوقت اذامف ..اهنو قدصي الو تالوكوتوربلا
 نم ثدحي ام هيف ثدحي له ىذلا ديدجلا ىملاعلا ماظنلا

 ةفدصلابو ايئاوشع مومحم عارص
 ىف لوقت اذامف ..قيفلت تالوكوتوربلا هذه نأ دقتعت تنك اذإ

 وهو ىحيسملا توهاللا ىف روتكد وهو لوك لام ردناسكلا باتك
 دوسملتلا نم صوصنب ىتأي امنإو تالوكوتوربلا نع ملكتي ال
 م ةباهنلاو ةيادبلا ..ليئارسإ ك ۵ 8

 ةيدوهيلا ةلكسشملا

 ىلع دقحلاب ءىلتمت اهلكو ةيمارآلاو ةيربعلا اهلوصأ اهعمو شاردملاو
 ملاعلا اذه ىلع رمآتلاو نايدألاو دئاقعلا عيمج نم ةيرخسلاو ملاعلا
 نإ ةاروتلا سردي نم لتق بوجوب صوصنلا دحأ لوقيو ..هيف نمو
 موي ريغ ىف حيرتسي نم لتق بوجوبو_ .دوهيلا ريغ نم ناك
 لفط عاضرإ ةيدوهيلا ةأرملا ىلع مرحي رخآ صن قو ..تبسلا
 لاثمأو ..اعوج توملل لفطلا ضرعت ىل ىتح ةيدوهيلا ريغ اهتراج
 .ريثك ةبيجعلا صوصنلا هذه

 مالسلا دشنت ليئارسا ىف ةيلقأ كانه نأ ىفطل خأ اي ملعأ انأ
 .لداعلا

 ةمأ ىسوم موق نمو ط : ةيلقألا هذه ركذ هسفن نآرقلاو

 .(فارعألا )١١5  4 نولدعي هبو قحلاب نودهي
 ىه تسيلو اهرمأ ىلع ةبولغم ةيلقألا هذه نكلو ..ةقيقح اهنإ

 .ليئارسا ةسايس ررقت ىتلا
 .دوكيللا بزح نم ةيناودع لقأب لمعلا بزح نكي ملو ٠

 نم رثكأ اناق ةحبذم فو لمعلا دهع ىف نيينانبللاو ن
 .دوكيللا

 ..ةيعسوت ريغ مكاح بزح ىأ ىف ةيليئارسا ةسايس دجوت ال
 .ىفطل خأ اي ملحت

 وه ..نجاهنبوك تاررقمب هبطاخت ىذلا ىليئارسالا راسيلا نإ
 نوملحي ىذلا قاقثلا عيبطتلل ةديصم درجم وهو ..روكيد درجم
 .هب

 ىهو ..اهسفن ةيدوهيلا ةيلقعلا ف ىه ةيدوهيلا ةلكشملا نإ
 اهؤادو ..ةدايسلا لوألا اهفده ةيعسوت ةينويهص ةيلقع فسألل
 ةبحصلا مهنأبو زايتمالاب روعشلا وه هنم ءافش ال ىذلا لاضعلا
 .رشبلا ىلع ةدايسلاب ىلوألا مهنأبو ..للا نم ةراتخملا
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 ةيدوهيلا ةلكشملا

 حيسملا ليجنإ هيف قفخأ اميف نجا هنبوك ليجنإ عفني نلو
 ىثالثلا اذه دعب دحأل ةجح الو دمحم نارقو ىسوم ةاروتو
 .هتكئالمو هدنجب ديؤملاو العف للا نم راتخملا

 ءامسلا اهب تءاج ىتلا ةثعبلا هذه نم نجاهنبوك قاروأ نيأو
 .ةيوامسلا بتكلاو تازجعملاو تايآلاب ةحلسم

 .مهفقاوم سفنو مهتايلقع سفنب دوهيلا لاز امو
 ةهجاوم بقاوع هسفن بنجيو انبنجي نأ ديري ىفطل خألاو

 اي نكلو ..كلذ ىلع ركشي وهو ..هدحو هللا الإ اهادمب ملعت ال
 دادعإو بهأتلاب امنإو ..رادقألا جلاعت ىنامألاب ام ..ىفطل ىزيزع
 .قيثاوملا ءادجتساب سيلو ..ةدعلا

 .ديردم قاثيم نیآو نيا
 قيثاوملا تناك ىتم ذنمو

 نطخألل بهاتنو أوسألل دعتسن لب
 انناوخإ نم ىجرأو ..رخآ الح ىرأ الو ..نينس نم اذه لوقأ

 ..ايوعشو اماكح ىمالسالا ملاعلا لود نمو ايوعشو:اماكح بزغلا
 اوقلعتي الأو ..ةثراكلا مجح اوكردي نأو ..ةقيقحلا هذه اوعي نأ

 ن ةقيقحف نيردوكلا ق ھلان لك ارتشی لاو, انكيرمأنابحي
 نا ..سكعلا وه عقاولاو ..عئاش مهو ىه اكيرما لمعتست ليئارسا
 ىكيرمألا ملحلا نأو اهضارغأل ليئارسإ لمعتست ىتلا ىه اكيرمأ
 بالك ىلإ جاتحي ملحلا اذه ..ضرألا عاستاب ةيروطاربما ةعانبص ىف
 ..ةيجيتارتسا ةعقب لك ىف نيطبارم نييركسع ءالكوو ةسارح
 ةرطيسلا ىلإ لوؤت نأ دبال زونكلاو تاورثلا ضرأ ةيبرعلا ةقطنملاو
 نأ عيطتست ىتلا ةديحولا ةوقلا ىه ليئارساو ..لماكلاب ةيكيرمالا

 .ةمهملا
 (لياوهلا ىوستتو) ليعافألا لعفت ليئارسا نأ ظحالن اذهلو
 ا ةباهنلاو ةبادبلا .. ليئازسإ © ۵۸ #
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 ريدوهيا ةيتشما

 الو ..انكاس اكيرمأ كرحت الو ..برعلا تاسدقميو نيينيطسلفلاب
 نلو ادج روسيم رمأ اذه نأ عم ليئارسا ىلع طغضت نأ لواحت
 لب ..لعفت ال اهنكلو ..ةيقرب لاسرإ وأ نوفيلت نم رثكآ اهفلكي
 نينثابو ..وتيفلاب اهلطاب ىلع اهدناستف سكعلا لعفت اهب آجافن
 نأ ىلع ةديكأ ةلالد لديو رظنلل تفال رمأ وهو ..دصحاو ىتيف سيلو
 لكب اهنإو ..ىرجي اميف ىتاذ بلطمو ةيصخش ةحلصم اهل اكيرمأ
 .هءارو اهلقث

 - ىسنرفلا ىثالشلا ناودعلا فو 1507 برح ىف اعيمج ركذنو
 رواهنزيإ ىكيرمألا سيئرلا نأ ..رصم ىلع ىليئارسالا - ىزيلجنالا
 نمو ءانيس نم ةيزيلجنالاو ةيسنرفلاو ةيليئارسالا شويجلا جرخأ
 استرفو ارتلجنا نا ..احضاو ناك ببسلاو ..ىروف رمآب سيوسلا
 ةميدق ةياكح اكيرمأ رظن ىف حبصأ دق ميدقلا رامعتسالا ليجو
 طسوألا قرشلا ريصم ىف اسنرقل الو ارتلجنإل ةملك ال هنأو ..تهتنا
 .اكيرمأل مويلا ةملكلا نأو .مويلا كلذ نم

 بيصن نم تحبصأ ةقطنملا هذه نآب ترمتخا دق تناك ةينلا نإ
 .اهريصم ىف ةملكلا اهل ىتلا ىه اهدحو اهنأو ..اهدحو اكيرمأ

 . ديدجلا ىكيرمألا رامعتسالا داليم ىلع ةداهش ثدح ام ناكو

 هركاسعب لوزنلاب جيلخلا برح ىف كلذ دعب شوب هلعف امو
 ةيكيرمألا جراوبلاو ةيكيرمألا دعاوقلا عرزو ةقطنملا تاورث بهنو
 اذيفنت ةدجنلا بوش ىف ركنتملا وزغلا اذه ناك ..ةيبرعلا هايملا ف

 هلعفي امو ..ميدقلا رامعتسالا ضرأ ثاريم ىف حومطلا ةيغرلل

 ةيليئارسالا ديلاو ىليئارسالا رورغلا قلطي امنيح مويلا نوتنيلك
 تتاب اكيرمأ نأ ىلع اليلد سيل ةفضلاو سدقلا ىف اهتابابدب دبرعتل
 نأ ىلع ..سكعلا ىلع ليلد وه لب ىليئارسالا ركملا ةمدخ ىف ةرخسم
 نأ اكيرمأ تررق ىذلا ديدجلا بلكلا تحبصأ ىتلا ىه ليئارسا
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 ةيدوهيا ةلكشلا
 ..اهل تحبصأ ايلعلا ةملكلا نأو ..ةديدجلا اهضرأ ةسارحل هرخست

 ليئارسال سيلو ..اكيرمأل
 ربكألا ركملا عم رغصألا ركملا فلاحتو ..حلاصم ءاقتلا درجم هنا

 انيلع

 ( نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو ١>
 ( لافنالا- ) ٠١

 4 دعاوقلا"نم مهناينب هللا ىتاف مهلبق نم نيذلا ركم دق ١
 (لحنلا ؟)

 ىف ىفخ فرط ىلاعتو هناحبس هللاف ..ةياهنلا ىف اندحو انسل اننإ
 7 ال اذه نكلو هنيد وه فدهتسملا نيدلاف « عارصلا

 ةبهألا ذخأو دادعتسالا بجاو نم انفرط ىلخي الو ..ةيلوئسملا

 تسيل ..ايندلا ىلإ دالخإلاو نيملاظلا ىلإ نوكرلاو لذاختلاو لكاوتلاف
 ىف لئاقلا وهو ..هرصني نم الإ رصني ال هللاو ..ملسملا قالخأ نم
 : هنآرق

 4 زيزع ىوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو ١
n | 

 .هيفون نأ دبالو .. هللا نيدل راصتنإلا وه طرش هللا رصنلف

 .. هللا نذإب هب نوفومل انإو
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 .ميدقلا دهعلل ةينوكسملا ةيسنرفلا ةمجرتلا ف

 .١.0.8( فورملاب اراصتخا فرعتو)
LA TRADUCTION 080101180010101 

„DE LA BIBLE 

 اهبيرعتب توريب ف قرشملا راد تماق ةمجرت ىهو
 رافسأ :ناونع تحت رهظ اهنم لوألا ..ءازجا ف | [[]

 ةحفصلا فو ..ىسوم ةاروت ىأ ..ةسمخلا ةعيرشلا

 ناطيشلل نابرق ميدقتب رمأ برلا نأ : ارقن ..رافسالا هذه نم

 اذكه صنلاو ..(ليزازع)
 نم نيسيت ليئارسا ىنب ةعامج دنع نم نوراه ىبنلا ذخايو »

 ةحيبذ لجع نوراه برقيف ةقرحملل اشبكو ةثيطخلا ةحيبذل زعملا
 نيسيتلا ذخأي مث هتيب نعو هسفن نع رفكيو هيلع ىتلا ةئيطخلا
 امهيلع نوراه ىقلي دعوملا ةميخ باب دنع برلا ماما امهميقيو
 نوراه برقيو « ليزازعل ىرخألاو « برلل امهادحإ .نيتعرق
 « ةثيطخ ةحيبذ هعنصيو برلل ةعرق هيلع تعقو ىذلا سيتلا

 ءبرلا ماما ايح هميقي ليزازع ةعرق هيلع تعقو ىذلا سيتلاو
 .ةيربلا ىف ليزازع ىلإ هلسريو هيلع رفكيل

 رخآلا قلطأو برلل انا ! دحأ حبذ ىبنلا نوراه نأ ىأ

 رمأ وهو ..هل ءاضرتساو «ليزازع» ناطيشلل انايرق ةيربلا ىف ارح
 نوعلم ناطيشلاف :ىحو هب لزني وأ هللا نم ىتأي نأ نكمي ال
 ااكم الو نابرق هل سيلو هللا نم موجرمو دعبمو دورطمو
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 ناطيشلا ةدابع
 ٍىربع اهلصأ

 ام ضعبو ..مهتاروت ىف رابحألا لدبو ريغ ام ضعب كلذ امنإو
 داقحألا رمتسي نأ بجع الف ..مهبر ىلع اورتفاو اوفرحو اوفاضأ

 سوقطلا هذه ىف اوعسوتيو اوفيضي نأو دادجألا هأدب اميف

 نع رابخألا هب تءاج ام ىرنو أرقنو عمسن نأو ..ةيناطيشلا

 ىلع عضي ىذلا بابشلاو  ناطيشلا ةدابعل ةروطملا سوقطلا
 لصأ اهل ةيرفلا هذهف ..سيلبإل نيبارقلا مدقيو دواد ةمجن هردص

 هذه تسيلو ..لئاوألا نويناربعلا هب ءاج ميدق داسفإلاو ..ىنارب
 ..مويلا تنب ةضوملا

 نأب لضافأ نييحيسم ةوخإ نم ةريثك تاقيلعت ىنتءاج دقو

 امنإو سيلبإ الو ناطيشلا ىنعت ال ةاروتلا ف ةدراولا ليزازع ةملك
 .ةالفلا وأ هيتلا وأ ءارحصلا ..ىنعت

 عضو سدقملا باتكلا سوماق ىلإ لضافألا ةوخإلا ليحأ انأو

 وأ ناطيشلا وه ليزازع نأ هيفو .نيرخآو كلملادبع سرطب روتكدلا
 هللا ىصع كالم ىأ ) طقاس كالم وأ ىراربلاو ىراحصلا ف نجلا

 .نآرقلا ف سيلبإ موهفم نم بيرق مالك وهو (ةئيطخلا ف طقسو

 صنلا اذه أرقن ةيسنرفلا ةمجرتلا «ميلشروأ باتك» و
 ليزازع نع یسترفلا

Azazel, est le nom d'un demon que les anciens hebreux et Cananeen croyaient habiter le desert, terre infertile ou Dieu 
n'exerce pas son action fecondante. 

 ناك ناطيش مسا وه ليزازع نإ : لوقي ةيبرعلاب صنلاو
 ةيربلاو ..ةيربلا نكسي هنأ نودقتعي ىمادقلا نويناعنكلاو نويناربعلا

 بصخم ا هلمع هللا اهيف سرامي ال ىتلا ميقعلا ءادرجلا ضرألا ىه

 ىبنلا نإ : لوقت ةلوادتملا ةاروتلاو ..ناطيشلا نع نذإ مالكلاف

 .ناطيشلا اذهل انابرق همدقو اسيت حبذ نوراه

 ٠ كش الو رفكلا اذه نم ةئيرب ةيلصألا ىسوم ةاروتو
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 ىربع اهلصأ

 !!!؟ ىسوم ةاروت یه نيأ نكلو
 ولأ ةعضب ىلع ةبوتكم تناك اهنأ ملعن ىتلا ىسوم ةاروت نإ | a ناك اهنأ ملعت یتا ةلروت نإ
 1 . لبجلا نم الزان هموق ىلإ ىسوم اهلمحي رجحلا نم

 «ءىش لك نم حاولألا ف هل انبتكو ل : نآرقلا ف انبر لوقي
 هذه نیاف رات مولعملا بناجلا وه اذهو ..«فارعألا - ٠٤١١

 ةحفص فلا نم مخض باتك ىهو ةلوادتملا مويلا ةاروت نم ةارب ةحفص فلا نم مخض ةلوادتملا مويلا ةاروت نم ةاروتلا
 مجح ىف تءاجل ةراجحلا ىلع احاولأ اهنأ ول ريغصلا طنبلاب
 نم فولالا هذه لثم لمحي نأ ىسومل ىتأتي فيكف ..ربكألا مرهلا
 .لبجلا نم هموق ىلإ الزان ..هيفتك ىلع نانطألا

 . نآلا رخآ ائيش ةهادب أرقن اننإ
 رولكلوفلاو صيصاقالاو تاياورلا نم مك وه نآلا هأرقن امو

 امثإو ..ءىش ىل هيحو نم الو هللا نم سيل ىذلا ىربعلا ثارتلاو
 مهناغضأ اضيأو مهمالحأو مهراكفأو نا ا ناغضأ اضيأو مهمالحأو مهراكفأو ناهكلاو رابحألا ثارت وه

 .اهسفن ةاروتلا نم انيتاي حاتفملاو
 : ( 51 حاحصألا ) ريمازملا ىف دواد لوقي اذام
 . رشبلا یب هعنصي اذام
 .. ىمالك نوفرحي هلك مویلا
 لوقي ايمرإ یبنلاو
 مهلسرأ مل ..ىمساب ءايبنألا اينتي بذكلاب : ىل برلا لاق

 بلقلا ركمو ةبذاكلا ىؤرلاب ..مهتملك الو مهترمأ الو

 (57 - ايمرإ) انهلإ دونجلا بر ىحلا هلإلا مالك متفرح دق
 ةلملا فئاوط نم هب فرتعمو ميدق ةاروتلا رافسأ ىف كشلاو

 ةاروتلا نم تفذح ةيتناتستوربلا ةسينكلاف ..مهسفنأ ةيحيسملا
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 يناثلا نييباقملاو لوألا

 اهباحصا اهيف قثي'مل صوصن مامآ اننإ
 دوهيلا نإ : عبارلا نرقلا ىف ةيحيسملا ءاملع ملعأ نئاتسكا لوقي

 نامز نايب ىف درو ام ةصاخ ةاروتلا نم ةيئاربعلا ةخسنلا اوفرح

 ريصتل اذه اولعف ..ىسوم نمز ىلإ نافوطلا لبق نيذلا رباكألا
 ىحيسملا نيدلا دانعلو ةربتعم ريغ ةينانويلا ةخسنلا

 ىهو ةاروتلا نم ةدمتعملا ةيلصالا ثالثلا خسنلا نأ مولعمو

 .ةيرهوج تافالتخا اهب ..ةيرماسلاو ةيئانويلاو ةيناربعلا ةخسنلا

 ٠١١ رادقمب حون لبق تام مدآ نأ ارقن ةيناربعلا ةخسنلا ىف

 ۷۴۲ رادقمب حون ةدالو لبق تام ةينانويلا ةخسنلا قو. ةنس

 مدآ رمع نأ ىلع تقفتا ثالشلا خسنلا ناب املع ؟ق دست اتیا

 .ةنس١47 ناك
 خسنلا نع ةقثلا عفرل بجوم فالخلا اذه لثم نأ ىف عازن ال

 امنإو ثبعلا نم ةاروتلا ظفحي مل هللا نأ ىلع ليلد وهو ..ثالشلا
 .اهتنامأ اوناخف رابحألا اهيلع ظفحتسا

 نم ( ۷ حاحصإ ) لوألا مايألا رابخأ رفس ىف هدجن رخآ لثمو
 أرقن هسفن رفسلا نم نماشلا حاحصألا ىفو .ةثالث نيماينب دالوأ نأ

 لوقت نيوكتلا رفس نم ٤١ حاحصألا فو ةسمخ نيماينب دالوأ نأ

 !؟قدصن مهيأف ةرشع مهنإ ةاروتلا انل
 ىذلا ارزع نإ : اولاقو طلخلا اذهب ةاروتلا حارش فرتعا دقو

 لقن ىتلا قاروألا نال. دافحألاو ءانبألا نيب طلخ دق رفسلا فنص

 .ةصقان تناك بسنلا اهنم

 يلو قاروأ نع لقني خرؤم درجم ناك ارزع نأ اذه ىنعمو

 اهساسأ نم ةاروتلا مدهي ريطخ فارتعا وهو ..ىحو ىلإ دنتسي ايبن
 .ىداع خيرات ىلإ اهلوحيو
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 .هدابعل نازيملا ففطي فيكو «نيلايكمب برلا ليكي فيك مث

 ( ۲۳ ةينثتلا رفس) وتلا ف أرقنف

 ابرب ضرقت ال كيخأل نكلو ابرب ضرقت ىبنجألل
 ارقن ٠١ ةيآلا ( ١4 ةينثتلا رفس ) فو
 . اهلكايف كباوبأ ف ىذلا بيرغلل اهيطعت .. ام ةثج اولكأت ال
 ةضيغبلا ةيرصنعلا هذهب لداع ميحر بر ملكتي فيك
 ايركز رفس ىف ةاروتلا هنع لوقت ماني الو لفغي ال ی ال ىذلا برلاو

 نم ظقيتسا دق هنأل برلا مادق رشبلا لك اي اوتكسا ١( حاحصألا)
 كولملا رفس ىف ةاروتلا لوقت ..سدقلا حورلا ليربج كالملا نعو 20 ا ١ .هسدق نکسم
 4 ( ٣۲ حاحصإ)

 نع هيدل فوقو ءامسلا دنج لكو هيسرك ىلع اسلاج برلا تيأر
 ىف طقسيو دعصيف باخآ ىوغي نم : برلا لاقف ؛هراسي نعو هنيمي
 حورلا جرخ مث اذكه كلذ لاقو اذكه اذه :لاقف ؟ داعلج تومار
 :لاسقف ؟اذامب برلا : لاقو ..هيوغأ انأ لاقو ..برلا مامأ فقوو
 هيوغت كنا : برلا لاقف ..هئايبنأ هاوفأ ف بذك حور نومكأو جرخأ
 0 اذه لعفاو جرخاف ردتقتو

 هسفن نم لعجي نيمألا حورلاب هللا هفصو ىذلا سدقلا حورلا
 وهو ..هرود نيأو سيلبإ نيأو فيك ..ءايبنألا ىلع سلدي بذك حور
 رشلا لسرو ةدرملاو نجلاو نيطايشلا ف ةمزأ كانهأ ..ةياوغلا مامإ
 !؛ةياوغلاب هفلكيو سيلدتلاو بذكلاب نيمألا حورلا هللا رمأي ىتح
 طولو ؛هيعو دقفي ىتح ركسي حونف ب اوملسي مل نومركلا هللا ءايبنأ ىتح دحأ اهنم ملسي مل ىتلا ةارتفملا ةاروتلا اهنكلو
 مانغألاو ةوبنلاو ةكربلا قرسي بوقعيو« ناركس وهو هتانب عجاضي
 طباضلا ةجوز ىهتشي دوادو ..هنبا ةأرماب ىنزي اذوهيو ..ىشاوملاو
 صلختيو برحلا ف لتقيل اهجوز لسريو اهب ىتزيف ىثحلا ايروأ
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 ناطيشلا ةدابع
 ىربع اهلصأ

 نوراهو :مانصكألا ةدابعب ةديجملا هتايح متخيف ناميلس امأ .هنم

 ناخ هنإ :ةاروتلا لوقت ىسوم ىتح ..هدبعيو ىبهذلا لجعلا عنصي

 داعملا ضرأ لوخد نم برلا همرحي اذهلو , هسدقي ملو هبر
 : ةاروتلا ىف برلا امهل لوقيو نوراهو ىه ءانيس ىف توميو

 ضبنت ىتلا ضراألا الخدت نل ىناسدقت ملو ىنامتنخ امكنأل

 نون نب عوشي ىدبع اهلخديو السعو انبل

 ! روبقلا نم مايقلاو ثعبلا ركني هنأ هناسل نع اولقن بويأ ىتح
 حرص اونب نيذلا  ماظعلا لوألا ءايبنألا نم دحاو ملسي مل

 خيطلتلا نم  ةيدوهيلا ةلودلا
 .اهتيقادصمو اهتيسدق اهسفنب بذكت ةلوادتملا ةاروتلا نا

 ةعيرشلا رافسأ ىف ةينوكسملا ةيسنرفلا ةمجرتلا ىف ءاج امو

 زعملا نم نيسيت راتخا ىبنلا نوراه نأ نم » ۷۹ ةحفص ةسمخلا

 نع ةرافك ةحيبذ برلل همدق لجعب أدبو , نيبارق ةقرحملل اشبكو

 ةميخ باب دنع برلا مامأ نيسيتلا ماقأ مث ,هتيب لهآ نعو هسفن
 ناطيشلل رخآلاو برلل امهدحا ةعرقلا امهيلع ىقلاو دعوملا
 <« ةيربلا ف ناطيشلل ىذلا قلطأو برلل ىذلا حبذف ..ليزازع

 نأ نكميال ..نابرق هيف ناطيشلل نوكي ىذلا بيجعلا صنلا اذه

 ةاروتلا نع هانأرق ام لك دعب اذه ىف ةبارغ الو ..ايهلإ اصن نوكي

سد ام نمض وه مالكلا اذه شم نإف ..فيرحت نم اهب امو
 ه

 فولأ نم تأدب ناطيشلا ةدابع سوقطو ..ةاروتلا ىلع نورتفملا

 نامزلا اذه ةعدب تسيلو ةيليئارسا ةعدبك ةاروتلا مايأ نم نينسلا
 هشيعن ىذلا

 ايندلا ةدابعو ىوهلا ةدابعو سفنلا ةدابعف ..كلذ ىف ةبارغ الو

 اهلصأ ىف ةيناطيش اهعيمج ىهو دوهيلا نع تفرع لالا ةدابعو
 ..اهردصمو

 » ةياهنلاو ةيادبلا ..ليئارسإ # 146 8

 ناطيشلا ةدابع
 ىربع اهلصأ

 ضرألا ىلع ناسنالا ءاج نأ ذنم ميدق اهرمأ ناطيشلا ةدابع نإ

 ةظحللا كلت ىف ادباع ناك ىوغف هبر مدآ ىصع امنيحف .مدآ ذنمو

 ليباق ناك ليباه ليباقق لتق امنيحو .هلفغ نع سيلبإل
 نم فولأل تدتما ىتلا ةيرشبلا ةلالسلا ربعو .. هتياوغو سيلبإ
 نجلاو سنالا نيطايش ناك هللا الإ اهددع ملعي ال نيئسلا
 بورحلا ولعشمو نودسفملاو هاغطلاو نوحافسلاو نومرجملاو
 تاباصعو صوصللاو تاردخملاو ةراعدلاو قسفلا وجورمو نتفلاو
 ١ ناطيشلا ديبع مه فطخلا

 انيد ةدابعلا هذه نم تعنص ةلود لوأ تناك ليئارسإ نكلو
 نإ .. داب لك ل ايالخو تاميظنتو عورف اهل ةسسؤم هل تماقأو
 قاسفو ةلوادتملا ةاروتلا ف ىربع لصأ اهل ةيناطيشلا ةدابعلا هذه
 اهبتك اوفلأو ةدابعلا هذه سوقط اوعدتبا نيذلا مه دوهيلا
 بيلصلا) اهزومرو اهتاولصو اهاقيسومو اهديشانأو اههحيباستو
 بيلاسأو (مدلا برشو ءادوسلا عومشلاو دواد ةمجنو فوقعملا
 بتكلا يلع لوبتلاو ىعامجلا سنجلا تالفحب ناطيشلا ىلإ برقتلا
 نوذشلا ةرشاسمو شحفلاو ىرعلاو 0ك علا
 حبذو عئارشلا نم ةيرخسلاو ا EE ذو عئارشلا نم ةيرخسلاو ءايبنالا متشو ةيهلالا تاذلا بسو

 (ىرشبلا دقحلا باتك) دوسملتلا اوفلأ نيذلا ىلع ابيرغ سيلو
 دوهيلا سوؤر سد ىذلا رمآتلا ماظن) ةينوساملا اوعنصو
 نيذلاو .. (ملاعلا ىف رارقلا عنص بصانم عيمج ىف ةينوهصلاو
 نأ هلك خيراتلا ربع نتفلا اوججأو تاروثلاو بورحلا اولعشأ
 تاولص اهل اوعرتخيو ةسسؤم اهل اوميقي نأو ةدابعلا هذه اوعدتبي
 ىلع ملاعلا ف اهورشني نأو .. رزيل تاكسيدو ىقيسومو اسوقطو
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 .أ ىوغأو انبابش ىلإ لصو ىذلا عساولا قاطنلا اذه

 ىف ندسفتل نآرقلا مهل لوقيو .. ضرألا ىف لزألا ذنم نودسفملا

 زاجعإ نم كلذو .. اهقالطإو اهعاستا ىلع ضرألا ف ىأ .. ضرألا

 .نآرقلا

 رمأ ىهف .. داسفالا اذهل بابشلا نيب ةعساولا ةباجتسالا امأ

 لوقيو .. ةيبلغالا مه ناميالا ءاعفضو سوفنلا ءافعضف .. ىعيبط

 نيركاشلا نينمؤملا نع لوقيو ,نوهقفي ال سانلا رثكأ نإ انبر

 .. حالصلا رشتني امم عرساب داسفلا اذهلو .. مه ام ليلقو

 نوناقلا ةوقب ءالبلا اذهل ىدصتلا ىلإ ةديدش ةجاحلا حبصتو

 عدرلا ةزهجابو نمألا لاجربو ةطرشلابو

 هنم انيتاي ىذلا عيبطتلا باب قالغإ اذه لك نم مهأو

 ةدابع اريخأو زديالاو ةفيزملا تارالودلاو تاردخملاو سيساوجلا

 .ةسلابألا

 ناطيشلا نابرقو هللا نابرق عم لماعتلا ف ةحضاولا ةقرفتلاو

 هللا نال) حبذي هللا نابرقف ..اهناطيشو ايندلل ةدابعلا هذه دكؤت

 اذهلو (انبارشو انماعط نع موصن نأو ايندلاب ىحضن ناب انرمأي

 ىذلا سيتلا امأ ..هلل همدقيو هيهتشي ىذلا محللا نوراه حبذي

 ةيربلا ف حرمي هقلطي امنإو هحبذي ال هنإف ناطيشال انابرق هراتخا

 نأ رسي اذهبو « ناطيشلا دعسي اذهبو اهتايهتشمو ايندلل زمری وهف

 ىلإ رورسلا لخدي امب برلا لماعي هنا ..نانعلا انتاوهشل قلطن

 .حرفيو هل رسي امب ناطيشلا لماعيو « هسفن

 نع ةلوادتملا ةاروتلا موهفم ىف هتورذ هللا ىلع ءارتفالا غلبيو

 اهلك ناوكألا بر الو نيملاعلا بر سيل ةاروتلا ف برلاف ..ةيبوبرلا

 اهدحو ليئارسا بر وه امنإو

 بارت سحلتل ممألاو بوعشلا لكب هللا ىتاي نامزلا رخآ فو
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 نن نا
 ىربع اهلصأ
TE TE E Eو  EE EETرومأ ىه معنلا غابسإو ةيانعلاو ةيبوبرلاف ..ليئارسا ءاذح لعت تيس مس  

 بوعشلل ابر سيل هللاو ..اهدحو ليثارسا اهب درفنت نأ بجي
 ..تاناويح ..«مييوج» ليئارسا بعش ادع ام لكف ..ىرخألا نایدالاو
 دن . تالبعزخ ةيدوهيلا ةنايدلا ادع ام لكو

 نامزلا رخآ ىف ليئارسال برلا لوقي
 كدالوأب نوتأيف ىتيار ميقأ بوعشلا ىلإو ممألا ىلإ عضرأ اذناه

 كينضاح كولملا نوكيو نلمحي فاتكألا ىلع كتانبو ناضحألا ىف
 كل نودجسي ضرألا ىلإ هوجولاب ..كتاعضرم مهتاديسو
 نم بيخي ال ىذلا برلا انأ ىنأ نيملعتف كيلجر رابغ نوسحلي,

 و ٤۹( ايعشأ ) هب
 ذه طبهت قفألا ةيدودحمو ةيرصنعلا نم ةجردلا هذه ىلإ

 نوت . ةيبوبرلا ىنعمب تارقفلا
 ةليبق خيش نيملاعلا بر نم اولعج دقل
 ةيحيسملا ةلملا ىلع فدجت تارقفلا هذه ىف ةلوادتملا ةاروتلاو

 ىلعو هللا ىلع فدجت مث نايدألا عيمج ىلعو للملا عيمج ىلعو اهتاذ
 . نيملاعلا عيمجب هتيانعو ةقلطملا هتيبوبر
 نأ تانايدلا بلص ىف ىرهوجلا فيرحتلا اذه مامأ ايعيبط ناو _
 .اهلهأ نم ىتح ةبير عضومو كش عضوم ةلوادتملا ةاروتلا نوكت

 دوهيلا ةلاح نع نآرقلا ف لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو
 1 مالكلا اذه مامأ ىراصنلاو

 ( 1١١ - دوه ) 4 بيرم هنم كش ىقل مهنإو »
 !؟ بيرملا كشلا هلخادي الو مالكلا اذه لثم أرقي نمف

 نجاهنبوك ةياكح ىلإ ةدوع
 امهو ,دمحأ ديس دمحم ليمزلا هعمو ىلوخلا ىفطل خألا ملحيو

 اهانوك ىتلا نجاهنبوك ةعامج نوكت نأ ءميدقلا راسيلا ركسعم نم
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 یریع اهلصأ
 anh بسس سس سس سس

 ليئارسا ىف ةيراسيلا ةيلقألا عم نواعتت طغض ةعامجل ةحجان ةيادب

 لبقي لدتعم طخ وحن ةيليئارسالا ةسايسلا راسم رييغت ىلع

 نالوجلا دادرتسا ىف ايروس قحبو نيطسلفل ةمصاعك سدقلاب

 ةيعرش مدعو ةفضلا ضرأ مظعم ىف نيينيطسلفلا قحبو ةلماك

 ىف قحلا نيطسلفل نوكي نأبو ةبوهنملا ىضارألا ىلع تانطوتسملا

 .ليئارسا لثم اهلثم اهتايحالص لماك اهل ةلودك مايقلا

قف ..هلحم ريغ ىف نظ نسح ىه ىفطل خألا هيلإ ىعسي امو
 د

 ضرألا ىلع عقاولا نم ريغت نأ ةوقلابو لعفلاب ليئارسا تعاطتسا

 ةفضلا ضرأ مظعم تبهن دق ىهو ..ليلخلاو ةفضلاو سدقلا ف

 تانطوتسملا تنبو عراوشلاو ىرابكلاو قافنألا اهيف تططخو

 ةرصاحم بويج الإ نييتيطسلفلل قبي ملف تارئكسعملا تماقأو

 7 .دوهيلا ركسعلا تاشاشرب

نل ةوقلاب ذخأ امو ..ىفطل ذاتسأ اي ىهتناو لعفلاب اذه ثدح
 

 ف اهب نوقتلت ىتلا ةيليئارسالا ةعامجلاو ..ةوقلا ريغب درتسي

 نولثمت ال ةلق مكنأ امك ليئارسا لثمت ال ةيراسي ةلق ىه نجاهنبوك

رقلا رييغت ىلع هل ةردق ال ىراسيلا حانجلا اذهو ..رصم
 ف را

 ةسايسلا رهوج ريغي ىذلا رثؤملا طغضلا ىلع الو ليئارسإ

 الإ ةيطارقوميد ةلود رهاظلا ىف تناك نإو ليئارساف ..ةيليئارسالا

 ةيعسوتلا فادهألا اهمكحت ةيركسع ةلود ةقيقحلا ىف اهنأ

 هلك اهخيراتو ..ةبلغلاو ةدايسلا ىف ةيتاروتلا مالحالاو ةيركسعلا

 ىلعأب هب خرصيو اذهب رهجي

 جاردتسا وه ةيليئارسإلا نجاهنبوك ةعامج هل تططخ ام لكو

 عم درابلا مالسلا ةلاح نم جورخلل راوحلا ىلإ نييرضملا نيفقثملا

 جاردتسالا اذهل ةئيربلا ةليسولا كباحصأو تنأ تنكو ..رصم

 لك نم ضوفرملا قاقثلا عيبطتلا نم عونل ةيكذ ةليح اهنإ
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 ىريع اهلصأ

 ميلست لبق نمثلا ضيق نم عون هنأل ةيرصملا ةيفاقثلا تاهبجلا
 ..ةعاضبلا

 لماك نم باحسنالاو ةبوهنملا ضرألا ةداعإ ىه ةعاضبلاو
 دوجولا قنختو رصاحتو للختت ىتلا تانطوتسللا,يافو نالوجلا
 ةلودلل ةمصاع سدقلا نالعإو ليلخلاو ةفضلا ىف ىنيطسلفلا
 . ةافاكمو نمثك عيبطتلا نوكي كلذ دعب مث ..ةينيطسلفلا

 نأ نود ةأفاكملا ىلع نولصحي فوس ةليحلا هذهب مهنكلو
 ىليئارسالا بولسألا وه اذهو ..ةرثرثلاو مالكلا ىوس ائيش اومدقي
 ليوطلا مهعادخ لحارم نم ةلحرم لك ف ضوافتلاو لمعلا ف

 ةليسوو ىبرعلا ماعلا ىأرلل اهب ساب ال ريدخت ةعرج ىه مث
 .ةيضقلل فيوستلا نم ديزمل

 ء زارطلا اذه نم ةيليثمتو ةاهلم ىلإ جردتست نأ كل بحأ الو
 ضعب نحن ابنبلستو ةيعرشلا نم ديزملا مهيطعت فوس كنإف
 .ءىش ىلإ انلصوت نل مث انتدحوو انتبالص

 نئاشو ىرزم فقوم ةيضقلا ضرأ ىلع فقوملا نإ مث
 قزمم ىنيطسلفلا بعشلاو ..تايليثمت ف.تقولا ةعاضإ لمتحي الو
 ةلود ما .ركسعلاب ةرصاحم بويجو مذارش ىلإ
 .اليحتسم ارمأ تحبصأ ةلودلا تايحالص اهل ةينيطسلف
 دودحلا ىلع ةمئاج ةيوونلا ةناسرتلاو ةيواميكلا ةناسرتلاو
 نم عوبن لك نم ضئافلاو ىكيرمألا حالسلا نوزخمو ..ةيرصملا
 .ةيليئارسالا ةلودلا ءاجرأ لك ىف ةزفتسم ةرثكب مكارتي حالسلا
 لوقي : ىهاينتنو ..ةلتحم ةفضلاو ةلتحم سدقلاو ةلتحم نالوجلاو
 نع عجارت الو نالوجلا نم باحسنا الو سدقلا لوح ضوافت ال
 الو الو الو ..تانطوتسملا نم ديزم ءانب

 ريغيل وهاينتن ىلع طغضي فوس نجاهنبوك قيرف نم ن
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 ناطيشلا ةدابع
 ىربع اهلصأ

 ی سی مالا 0ي0ايااا

 ةقرف ىف مكليمز !!؟..ىليئارسالا داسوملا ىحميك ديفيد ...؟هرارق

 !!؟..نجاهنبوك
 .. ىفطل اي ال
 . ريثكب اذه نم لقعأ كش الو تنأ

 سانلا ءالؤم ىف ةئاملا ف دحاو لمأ كانه ناك ول ىنقدصو

 ءالؤه لوقع ىف ترقتسا ةيعسوتلا فادهألا نكلو ..كءارو ترسل

 كلت غولب لجأ نم ةراهمب ملاعلا نوكرحي مهو ..ميدق نم سانلا
 ةرطاباو ىسايسلا طغضلا تاعامج نورخسي مهو ..فادهألا
 اهالعأو اريثات فحصلا رثكأ نوكلمي مهو ..لاملا كولمو ةعانصلا

 دق مهو ..رارقلا عنص ىسارك لك ىف مهلاجر اوعضو دقو ..اتوص
 .هدعب ىتأي فوس ىذلل نوزهجي مهو نوتنلك قنعب اوطاحأ

 مراصلا ريكفتلا تقو لب ..ةاهلم ىف لوخدلا تقو اذه سيلو
 .ىدجلا

 هوعنص ام لك نأ امامت قثاو انا لب ..اسئاي اذه'لوقأ الو

 ةضفار ةبلص ةدحو ىف برمك فقن نأ طقف انيلعو ..مهيلع راهنيس
 :و لمع ةدحو امنإو ؛مالك ةدحو طقف سيل ..ططخملا اذه لكل

 نوكت فوس ةضفارلا ةدارإلاو ةبلصلا ةدحولا هذه درجم نإ
 لك اهتبالصب ريغت فوسو ..كتعامج طوغض نم ةرم فلا ىوقأ

 قحالم نم رخآ قحلم ىوس ىبحاص اي نجاهنبوك ةقرو امو

 ليئارسا هب حولت ىذلا ىليئارسالا لمألا ناطيش ..ناطيشلا ةدابع

 عيبطتلا نم ديزم ىلإ انجردتستو فيزملا اهمالس انل نيزتل
 عيكرتلاو
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 اس ا

 ادمتسم ىئادبلا ناسنالا دنع ةيهولألا موهفم ناك
 ةفصاعلا ..هيف مكحتت اهاري ىتلا ةعيبطلا ىوق نم
 ىوقلا ..رادهلا ءاملاو راصعالاو رانلاو ناكربلاو
 اهل مدقو .اهدبعف ..هددهت تناك ىتلا ةبالغلا ةبيهرلا
 هذه ددعب هتهلآ كلذب تددعتو ..اهيضرتسيل نيبارقلا

BEاهباسح بسحيو اهاشخي ىتلا ةرطيسملا ىوقلا . 
 املف ..دادجألاو كولملا ىئادبلا ناسنالا دبع مث

 ىف لحت مهحاورأ نأ روصت ؛ نوتومي دادجالاو كوسلملا ىأر
 ليثامت نمو دادجاألا ليثامت نم ذختا مث ..اهدبعف تاناويحلا

 هجتا مث ..نيبارقلا اهل مدقيو اهدبعي امانصأو ازومر تاناويحلا
 موجنلاو بكاوكلاو سمشلا دبعيل اروهبم ءامسلا ىلإ هرصبب

 نم ايلع ةرادإ ىف مث « عوساتو ثولاش ىف اهديرجت لواح مث
 بر ..سويز وه ريبك هل ةهلآلا نم عيفر سلجم ىف مث .رشع ةعست
 .ةملك هل درت ال ىذلا نميهملا بابرألا

 هلإ فلا نيثالث نم رثكأ بابرألا ددع غلب ةيسودنهلا فو
 نع ابئاغ قحلا هللا نكي مل لالضلاو طبختلا نم هيتلا اذه فو

 قئاقح هللا لزنأ رشبلا لوأ مدآ ءاج نأ ذنمف . هقلخ ىذلا ناسنالا

 ىلإو ىلثملا قالخألا ىلإ هادهو اهلك ءامسألا هملعو مدآ ىلع ديحوتلا

 داع ىلإ حون ىلإ سيردإ نم ..لسرلا ةلفاق تلاوت مث ..ىلثملا ةدابعلا
 ىلإ دواد ىلإ ناميلس ىلإ بويأ ىلإ بيعش ىلإ حلاص ىلإ طول ىلإ
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 .ةثراكلا اومنص نيذلا

 تناك اهلكو ..نيعمجأ مهيلع هللا تاولص دمحمو ىسيعو ىسوم
 ءقاكيو ىتوملا ثعبي فوس ءىش هلثمك سيل دحاو هلإ نع ثدحتت

 نكلو ..دبعي ىذلا ديحولا هلإلا وه هنإو ..راجفلا بقاعيو راربألا
 هفلكت نكت مل اهنأل همانصأو هناثوأ ىلإ امئاد دتري ناك ناسنالا

 كولملاو ةنهكلا ناكو ..باقعب هدعوتت وأ هبساحت نكت ملو ءىشب
 ىلإ مهعابتاب اودتريل بتكلا فيرحت ىف نوسفانتي عفانملا باحصأو
 ,روذنلل قودنص نم رثكأ لاملا ةبابجل نوكيل ةددعتملا ةهلآلا
 رثكأ رصقللو .ةفئاط نم رثكأ تونهكللو ,ةدئام نم رثكأ نابرقللو
 ةريثكلا ةهلآلا ددعب ..نهاك نم

 تايآ نم لزنُي ام ىلع مهنماتسيو رابحألا ظفحتسي هللا ناكو

 نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ
 اوظفحتسا امب رابحألاو نوينايرلاو اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا
 رابحألا ناكف .(ةدئاملا 44) ّيءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم

 مهاوه عم قفتي امب تايآلا ىف نوريغيو نولدبيو ةنامألا نونوخي
 فئاوطو قرف ىلإ نيد لك قرفتو .ةدئاسلا ةطلسلا ىوهو
 هباتك ىف انبر نلعاف نآرقلا لزنو متاخلا ىبنلا ءاج ىتح ..سرادمو
 باتكلا وه نوكيس نآرقلا نأو هسفنب نآرقلا ظفح ىلوتيس هنأ
 بتك نم قبس ام لك ىلع ةقلطملا ةيعجرملا هل نوكتسو نميهملا

 (رجحلا  ؟) « نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ
 امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو ل

 (ةدئاملا )48  « هيلع انميهمو باتكلا
 نيذلا قرفت امك نوقرفتتس :هتمال ةتباثلا هثيداحأ ىف ىبنلا لاقو

 .مكلبق نم
 ىلإ ..فئاوطو اعيش نوملسملا قرفت دقف .. هللا لوسر قدصو

 اوفلتخاو اهريغو ةيليعامساو زوردو ةيضابأو دويزو ةعيشو ةنس

 نم هيدي

 ةثراكلا وعض نيذلا

 ةيفوصلا ءاجو .هقفلا سرادم تددعتو ةينادحولا رومأ ىف ىتح

 ..ةبجلا ىف هللا :جالحلا خرصو رخآلا ضعبلا حطشو مهضعب مزتلاف
 ..لا انا : رخآ لاقو ..ىناش مظعا ام ىناحبس : ىماطسبلا لاقو

 ىلإ عفُر هنأو تمي مل هللا رماب مكاحلا نأ زوردلا ضعب معز امك
 .بتكلا هنع ثدحتت ىذلا دحاولا هنأو ..هلإ هنأو ءامسلا

 .لكلا ىلع ةجحو اتباثو اظوفحم هللا ظفحب نآرقلا لظو

 تعجرو تفلختو لود ىلإ تقرفتو ةيمالسالا ةمألا تمسقناو
 مدقتو برغلا اهرمعتساو ..راهدزاو مدقت دعب انورق ءارولا ىلإ

 .ةيطارقميدلا مظنلاو ايجولونكتلاو مولعلاو نونفلاب اهيلع
 دقف ..الوصف تددعت ىرخأ ةياكح برغلا ف ةيحيسملل ناكو

 ةيناث ةقرفو ‹ روطسن عبتت ةقرف ىلإ حيسملا عابتأ مسقنا
 ةيكيلوثاك ىلإ مهدعب نم سئانكلا تمسقنا مث « سويرآ
 ىطسولا روصعلا تاوباب دبتساو. ةيسكذوثرأو ةيتناتسوربو
 ليجانألا مهفي نأ لواحي نم لكل قراحملاو قئاشملا اوقلعو مكحلاب
 اوقرحأو ويليلاغ اونجسو ءاملعلا اودهطضاو مهتقيرط ريغ ىلع
 ..دادبتسالا اذهل ةضفار ةروث ىلإ ىدأ امم ىنورب

 امو ..هلل هلل ام عدنل ..ريهشلا هروتسدب ..ةضهنلا رصع ءاجو
 ةموزهم تعجارتو ةسايسلا نع ةسينكلا تلصفناو ..رصيقل رصيقل
 نع ةسايسلا تلقتساو ..ناكيتافلا ىه ةريغص ةلود ىف ترصوحو
 ىرن ىتلا ىه ةديدج ةايح غوصيل ارح ملعلا قلطناو ؛ نيدلا
 ىتلا خيراوصلاو ءاضفلاو ةرذلاو رتويبمكلا رصع ىف نآلا اهرامث

 ,ءايحألا رودص ىف ىتوملا بولق عرزي ىذلا بطلاو نوكلا بوجت
 ةروثو «هلالس لك ىف ديدجلا تقلخو ةثارولا تسدنه يتلا ةعارزلاو
 راجلا ملكي املك رمقلا ضرأ ىلع ىشاملا ملكت ىتلا تالاصتالا

 .هراج
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 ةثراكلا اوعنص نيذلا
 ةريسم دوقي لقعلا درفناو

 تلوحتو ةضوفرم ةلا لك تحبصأف هافنف بيغلا ىلع أرجتو
 ديدج هلإب ملعلا ءاجو« هرودب ضفرلل لباق ميدق ثارت ىلإ هللا ةركف
 اهيف مكاحلا «ةيناملعلا» ىه ةديدج ةعيرشبو ءايندلا» وه دوبعم
 ةيويندلا عفانملا ف لثمتي فدهتسملا دوبعملاو ..«ىويندلا ملاعلا» وه
 سيدكتو تابغرلا عابشاو ىسحلا فرتلاو ةيكالهتسالا علسلاو
 عبصأو ..ضرعلاببو لوطلاب ةايحلاو علاصملا نيماتو لاومالا
 منغاو كتظحلب عتمتساو كدغو كمويل شع .ديدجلا روتسدلا
 ! ءىش توملا دعب سيلف ..كتذل

 نأب فرتعي ملو ةيهولألا ركنأو ةسادقلا ىناملعلا عورشملا كته
 عبصأو لثملا تطقسو قالخألا تطقسف ءىشل ةقلطم ةميق كانه
 ةيسحلا ةايحلا ميق الإ نازيملا ىف قبتي ملو ..ايبسن ءىش لك

 سئانكلا نعو نيدلا نع بابشلا ضفنا ..بابشلل ثدح اذام
 ةفارخلا ىلا مهضعب دتراو ١ ىلا اسنرف ف سئانكلا راوز طبهو
 ىرجي حارو رحسلاو علاطلاو جاربألاو تخبلا ةءارقو ميجنتلاو
 ثيهام ىشيراهملاو نوم : لاثمأ ددجلا ءايبنالاو عيلاقتلا ءارو
 .تاضوملاو عدبلا لهأ نم مهريغو اراهاسامو

 باذتجا لواحت تحار اهنومضم نم ةسينكلا غيرفت دعبو
 نييطوللاو ذاوشلل حامسلابو وكسيدلاو صقرلا تالفحب بابشلا
 .مهب ةصاخ نارفغ مينارت ىلا عامتسالاو روضحلاب تايقاحسلاو

 امنإو. ههلإ راكناو هسئانك رجهب بابشلا فتكي ملو
 دجلا ةجوملا عمو ..ناطيشلا ةدابع ىه ربكأ هعانش

 ىلا ب
 ةدابعل ة

 ميدقتو ةيسيلبإلا سوقطلاو ةيسيلبالا رئاعشلا تءاج ناطيشلا
 لوبطلا تاوصأ ىلع اهئامد برشو لافطألا حبذو ةيحلا نيبارقلا
 كيلاتيملاو كورلا قيسوم ىلع ىجمهلا صقرلاو ةيئادبلا ىقيسوملاو

 اه ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ هه ۸٠

 ..عايضلاو ةميرجلا نم
 ءارو نم :لكلا هافش ىلع ددرتي ىذلا رئاحلا لاؤسلا حبصأو

 اذه ىلع قفنت ىتلا لاومألا ىتأت نيا نمو ..!!؟داسفإلا اذه لك
 ىواهم ىلا بابشلا بذجت ىتلا ةيلفسلا ةماودلاو طباهلا رايتلا
 .ميحجلا

 هذه عزوتو عبطتو جورت ىتلا تارايلملاو نييالملا ىتأت نيا نم
 لفاحملا كلت ىلع تاسناوطسالاو بتكلاو تاروشنملا
 تاردخملا جورتو ىرتشت ىتلا ىرخألا لاومألاو ..ةيناطيشلا
 موزل ءىشلاو «كارتلا»و نييوريهلاو نيياكوكلاو ةثيدرملا رومخلاو
 . ءىشلا

 تاحيصلا تعفترا ملاعلا اهيف قرغي ىتلا ءادوسلا ةجللا فو
 :للهت

 ..«مالسالا ىوس ودع انل قبي ملو ةيعويشلا ىلع انرصتنا دقل»
 ةداس اي ضرألا حيرط مالسالا نكلو ..اكيرمأ ىف نوسكين اهلوقي
 ةنيدمو ةفيعض ةفلختم ةيمالسالا ممألاو ةوق الو هل لوح ال
 نم ددهم مالسالاو ..برغلا دي نم هحالسو هزبخ ىرتشي اهرثكأو
 ىشخي اودع نوكي نأ هل ىتأتي فيكف ..هلخاد نم براحمو هسلهأ

 نوددري نوروجأم نويباهرإ اهرجفي لبانقلا ترجفناو
 اكيرمأو ارتلجنا ف كونب نم لاومألا مهيتأتو ةيمالسإ تاراعش
 نينمآ اهعوبر ىف ةماقإلاب لودسلا كلت مهل حمستو ..ارسيوسو
 ارتلجنا مهل ميقت كلذ نم رشكأو ..اهتيامح لالظ مهيلع طسبتو
 .ارمتؤم

 عفدتو ةفضلاو سدقلا ىلع ةيركسعلا اهتضبق ليئارسا قبطتو
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 .ةئراكلا اوعنص نيذلا

 ةنطوتسمب ةينيطسلف ةرمز لك رصاحتو طئاحلا ىلا نيينيطسلفلاب
 ددهيو ..ىصقألا دجسملا تحت قافنألا رفحتو ةحلسم ةيدوهي

 رشنتو ..برح ىف مهدحأ ركف اذا ةبقاعلا ءوسب برعلا لك ىهاينتن
 ةدعملا ىليئارسا ىوون سأر ةئامثالثلا ددع ةيملاعلا فحصلا
 .ةطيرخلا نم برعلا وحمو قوطلا لود ةدابإل ىفكت ىتلاو قالطإلل

 ىمالسالا مكحلا اهيف قرغي ىتلا برحلا لاحوأب رابخألا ىتاتو
 قرفلا عيمجل حالسلابو نييالملاب ىكيرمألا ليومتلاو ناتسناغفا 5

 ربدم ريبدتب یه امنأك ثداوحلا كلت لك تقاوتتو
 همسا هيوشتو مالسإلا ريمدتب نوعفتنملا مه نم اعيمج مهفنو
 د

 ىلع ءاخسب نوقفني نيذلا تارايلملاو نييالملا باحصا مه نمو
 ؟ ريمدتلا اذه

 ؟ ىمالعإلا داسفإلا ارتسكروأ باحصأ مه نمو
 ىتلا ةيمالعإلا ةيروطاربمإلا نوكلمي نيذلا ةرطابألا مه نمو

 ةطباهلا نونفلل جورتو سانلا لوقع لسغتو ماعلا ىأرلا عنصت
 ةبوبيغلا ةماود ف مهذخاتو بابشلا لوقع حستكت ىتلا

 ىذلاو ايودم هعمست ىذلا ميظعلا ىنويهصلا ريفنلا وه كلذ
 رامقألاو نويزسفيلتلا تاسطحمو رشنلا رودو فحصلا كلتمي
 بلعو رامقلا بعل ىداونو ىئامنيسلا جاتتنالا تاكرشو ةيئاضفلا
 .ليللا

 ىلعلا تايآل قادصم ىه اهبراغمو ضرألا قراشم ىف هارن امو
 ريبكلا ىليشازسألا

 امف ..هربك غلبيل هليبسب وهو ..رودقملا ولعلا كلذ ف نذإ نحنو
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 .ةئراكلا اوعنص نيذلا

 .اريبك اولع لب اولع هللا هامسأ
 ليفك مهقرفتو نيملسملا فعضو داسفإلاو داسفلا مجحو

 .نآرقلا هركذ ىذلا ولعلا نم ريبكلا ىدملا كلذ ليئامسا غلا غالباب
 ؟؟!!ةيهولألا نع نأ لوقي اذام ..نآرقلا ىلا دوعأو ..ىدي ىف ملقلا فقوتيو

 ءىش لك تقلخ ىتلا ةيئاهناللا ةوقلا هذه نع لوقي اذام
 ءىش اهمامأ فقي الو

 ؟ ميظعلا هكلم نعو هللا نع اذام
 ؟ انقلخ نع اذامو

 ؟ انريصم نع اذامو
 ؟ نافوطلا اذه ةياهن امو

 هه ۸ھ ةياهنلاو ةيادبلا .
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 دوجولاامأ .. مدعو دوجو الإ انلوح مثام
 نم ةبئاش هبوشت ال ىذلا ضحملا لعفلاو صلاخلا
 ..ىهلإلا لعفلاو ىهلالا دوجولا وهف «مدع

 نع هزنملاو الزأو ادبأ دوجوملا وهف «تاذ» هللاو
 ةيرخآلاو هلبق لوأ الف هقلطملا ةيلوألا هل ..هيمدعلا

 رماظلاو رخآلاو لوألا وهف..هدعب رخآ الفةقلطملا 2

 ءافخلاو , بجاح هبجحي ال هتفص روهظلا ..نطابلاو
 هللا ىوس امق..هاوسل دوجو الو..هاوس هئافخ ىلع علطي ال هتفص
 ةملكب الا دوجولا ىلإ جرخت ال..تانكمم الا مث ام مدعلا قو..مدع
 . هتاحبس قحلا دوجولا نم رمو

 ةخفن هللا نم انيف..كاذو اذه نم انيفف ناسنإلا ملاع نحن امآ
 بلسلا تافص مدعلا نم انيفو « دوجولا ىلإ اهب انئج ىتلا حورلا
 ارتلاو ءانفلاو توملاو بطعلاو زجعلاو

 .رخآ ..مدعلا ىف هيفاخ تانكمم درجم اندوجو لبق نم انکو

 انقلخ امك ةملكب هللا انثعبيف ابارت انتوم دعب دوعنو « ةملكب هللا
 .ةملكب

 امك ..ةيمدعلا ةيداملا تانكمملل ماخلا هيلوألا هداملا وه بارتلاو
 بارتلاو ءاملا نمو ..ةيحلا تانكمملل ماخلا ةيلوألا ةداملا وه ءاملا نأ
 تابنو ناويحو ناسنإ نم ةيحلا تانئاكلا عيمج هللا قلخ

 هللا أشنأ ..ةداملل هيلوألا طئاسبلا ىهو نيجورديإلا تارذ نمو
 يضارأو هبكاوكو ءومشو هموجنب هلك نوكلا
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 ميظعلا كلُملا

 تاميسجلا نم قلخ نع لوأ وه نيجورديالاو..هتاوامسو
 ةيلوألا

 هيبش الو دلو الو دض الو دن هل سيل درفتم درف دحأ دحاو هللاو

 انبر هزنت «قولخمل هب ةجاح الو ةبحاص الو هجوز الو ليثم الو
 لكأي ال وهف.. انشاعم ىف اهيلا جاتحن ىتلا تاجاحلا نع سدقتو

 ءىطخي الو ىسني الو لضي الو بعتي الو ماني الو برشي الو
 . مدني الو ملظي الو

 ب ىرن نحنو

 زاهجو خم قيرط نع انتايح نوئش ريدنو ناسلب ملكتنو نيمدقب
 زاهجو ىلوب زاهجو ىسفنت زاهجو هيومد هرودو بلقو ىبصع
 الو هتاذب ايحيو هتاذب عمسيو هتاذب یری هللاو خلا ..یلسانت
 ددعتلل لباق ريغ دمص دحا وهف , تاوداو ءاضعأب هل هجاح
 ضامو رضاح هلل سيلو ..ةمسقلا لبقي ال لك وهو ..هثزجتلاو
 الف نامزب نمزتي ال رمتسم روضحو دتمم«نآ» ىهف ؛لبقتسمو
 هتاذب ملكتم هتاذب ىح ىهو..ربكن امك ربكي الو خيشن امك خيشي
 . نامزب ددحتي الو ناكم ىف زيحتي ال هتاذب دوجوم هتاذب لعاف

 لصتي الو) ءیشب دعحتي الو زيح ىف لحي ال هسللاو
 كلمي الو ةقولخملا هداملا تافص نم اهلك هذهف..(لصفني الو

 ىلع قلطملا ىلعلا هل .. زواجتم لاعتم هللاف..هللاب دحتي نأ قولخم
 لاصتالاو داحتالاو لولحلا نع هزنم وهو « تادودحملا لك

 نودو لولح نود عقنتسملا ىف ىلجتت سمشلاو..لاصفنالاو
 .ةملاكملاو ةلخلاو برقلا هبر نم ىلولا ظح امنإو..لاثم كلذو..داحتا

 وهف..مالسلاو هالصلا هيلع دمحم ىبنلا وه هللا ىلإ لكلا برقأو
 نيبو هللا نيب خزربلا وهو ىتدأ وأ نيسوق باق ماقم ىف
 ميهارباو ميلكلا ىسومو..سدقلا حورسا ليربج كلذكو..هدابع
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 ميظعلا

 جزد نم هجرد هل يبث لك . :بيبحلا ىسيغو لسيظلا
 ..هئايبنأ تاجردب ملعأ هللاو..ىبرقلا

 الا هتيؤر ىلإ ليبس الو راصبألا هكردت الو راصبألا كردي هللاو
 ..ربكألا ناوضرلا لهأل كلذو هرخآلا ىف

 ىذلا كلذ..هتدهاشم ىلع هيفوصلا رباكا قفتي ىذلا رونلاو
 الا وه ام..مهلوح ايندلا الو مهسفنأ نوري الف مهدوجو قحمي
 .تاذلا ىه هجولاف..ىهلإلا هجولا بجحت ىتلا ةينارونلا بجحلا
 دحأ هرس ىلع علطي ال ىذلا مسلطملا بيغلا بيغ ىه تاذلاو

 ىري امو..هارأ ىنأ رون : هبر ىلجت ةظحل مهنم فراعلا لوقيو

 . ةينارونلا بجحلا ىوس
 هبر هل لاقف 4 كيلا رظنأ ىنرأ بر :  هبرل ىسوم لقي ملأ

 فيكف ..ههجوب هيلع انبر ىلجت امنيح لبجلا كدو .. « ىنارت نل
 .هتيرشب ىف وهو دحأ هجولا ةيؤر ىعدي

 اهملعي الإ ةقرو نم طقستامو إف ..طيحمو لماش ها ملعو
 «نيبم باتك ف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ ىف ةبحالو
 (ماعنالا  ه9)

 هريدقتو هملع ىف هلخاد ليقاثملا نم ةرذلا نود امو ةرذلاو

 هناحبس لوقي
 الو ضرألا ف الو تاوامسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال طم

 ( بس - ؟) 4 نيبم باتك ىف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ
 نأ ىنعت ال لاعفألا ددعت لثم ةيهلالا تاذلل تافصلا ددعتو

 ركفمو بيدأو بيبط هنأب فصوي انم دحاولاف ..ةددعتم تاذلا
 دحاو وهو لاعفألا تاثم لعفي وهو , درف دحاو وهو ىقيسومو
 ريغ ال

 اهب فصتت تالامك الإ ةريثكلا ةيهلالا تافصلاو ءامسألا امو
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 ميظعلا كلملا
EET DARدوس ا  OFجرخي ام هلك نوكلا ىف ثدحي الو ..اهالجمو اهتنيز ىهو ةيدحألا ويدير سوو  

 جرخ نإو هدارمو هتئيشم یه انيلع ىرجي ام لكف ..للا ةثيشم نع
 جرخنف بيصنو ءىطخن ارارحأ اندارأ هللاف ..هاضر نع اهضعب
 نوكلا ف ىرجي اممو لعفن امم ءىش ال نكلو « هاضر نع انايحأ

 و هتئیشم نع جرخي نأ نكمي
 ضعبو هتئيشم ضعب ىه ءىطخنو راتخن نأ ىف انتيرحو

 لزانملا ديدحتل كلذو ..ناحتمالاو ءالتبالا رهوج ىهو ..هدارم
 ةرخآلا ىف بتارملاو

 قح ةرخآلاو قح رانلاو ةنجلاو قح باسحلاو ٠ قح ءالتبالاو
 . قح بيغلأو قح ةكئالملاو

 قح تاماركلاو تازجعملاو ةلزنملا بتكلاو ءايبنألاو لسرلاو
 5 . هقلخب هللا ةيانع ىهو

 هتسردمو هلسر مه ءايبنألاو ..ملعملاو بدؤملاو ىداهلا وه هللاو
 . هقلخ ىلا ىمالعالا هزاهجو

 هيرجيس امي انغلبيو انيدهيو انملعي نا هللا ةمحر تضتقاو
 كلذ دعب رارقو باسحو ثعبو ةتامإ مث ناحتماو ءالتبا نم انيلع
 ١ ١ راد وأ ميعنلا راد ف

 لماكب هراتخي فوس امیو انم لك تاينب اقبسم ملع هللا نكلو
 . ءاقشلل وأ ميعنلل هقاقحتساب ملع ىلاتلابو « هتيرح

 مهل تقبس نيذلاو ىنسحلا هنم مهل تقبس نيذلا ملعي وهو . 4 ديعسو ىقش مهنمف هنذإب الإ سفن ملكت ال تای موي ظ
 ةواقشلا

 نمو ىرقلا مأ رذنتل ايبرع انآرق كيلا انيحوأ كلذكو ل
 ق قيرفو هنجلا ف قيرف هيف بير ال عمجلا موي رذنتو انلوح
 ..( ىروشلا - ۷ ) 4 ريعسلا
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 ..(ميهاربا ١ ) 4 راتلا ىلإ مكريصم نإف اوعتمت لق >
 مئارج نم هيتأن ام ىتأن فوس اننأ ىهلالا ملعلا اذه ىنعي الو

 نتايح ىف نحنو .. ةطاحإ ملع وه انه هللا ملعف ..اهيلع نيروهقم
 فوس نمو تاغللا ىف حجني فوس مهيف نم .. اندالوأ نع ملعن

 انرهق اننأ كلذ ىنعي لهف .. هب انأبنت ام قدصي مث .. بسري
 هللاو .. ةطاحالاو راصيتسالا ملع هنأ مأ .. بوسرلا ىلع اندالوأ

 .ساقيال امب ةطاحا انم رثكأ

 ناميا ىف انيلع هللا نم هاركإالو .. قح ةيلوئسملاو قح ةيرحلاف
 .ةديقع وأ

 لالخ نم هيدهو هملع یتایف فطلب ملعيو فطلب ىدهي هللاو
 .اتتيرحو ان

 ردصملا وهو .هيهلإلا فراعملل عماجلا باتكلا وه نآرقلاو
 وه رخآلا ردصملاو..انقلاخو انبر نع انتامولعمل تباثلا ديحولا

 راثآ فو هتعنص ىف عناصلا تايآ ىرن نحتف..هعاستا ىلع نوكلا

 ..هعادبإ

 ايالخ نم تابنلاو ناويحلاو ناسنالل ىحيرشتلا بيكرتلاو

 هقلخ مث او راعشتسالاو ىذغتللو سفنتلل ةزهجاو ههباشتم

 ءايحألا لك ) هتابكرمو نوبركلا ىه ةدحاو ةدام نم ءايحألا لكل
 ةدحاو اهنيناوقو ةدحاو قلخلا ةدام ..( محف ىلإ ىهتنت تقرتحا اذإ

 ٠ ادحاو قلاخلا نوكي نأ بجع الف..دحاو هيلع ةقولخملا قسنلاو
 ةدحو دكؤت نيناوقلا ةدحوو بولسألا ةدحوو جيسنلا ةدحو نإ

 ىف اهارت ىتلا نييارشلا ةطخ سفن ةعدفضلا ىف دجت كنإ..عناصلا

 سفن دجتو..ناسنإلا فو بنرإلا فو ةجاجدلا فو درقلا قو ليفلا
 قو ىذغتلا فو سفنتلا فو مضهلا ف هيجولويسفلا نيناوقلا
 اذه لك تعنص ةدحاو دي ىلإ ريشي امم ..ةكرحلا
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 .ةيناسنإلا تاذلا ىف اهماكحأ ىلجتت ةيهلإلا ءامسألا ىرن نحنو
 ,ميلعلاو ريصيلا عيمسلاو عيدبلاو ميركلاو ميحرلا ناسنإلا ىرنف
 رشبلا نم لذملاو نميهملاو ربكتملاو رابجلا ناسنالا ىرن امك

 ةعنصلا كلت بحاص قلاخلل ةيدحألاو ةيدحاولا دكؤي اذه لكو
 هتاقولخم ف هئامسأ ماكحأ تايلجتو

 ٠١۸ 1١ )  ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبصإ»

 دارطتساو ةباتر ىف نينسلا نم نييالملا فآلا ذنم هرارمتساو هنيناوق قاستاو هريبدت ف زاجعإلاو هتاشنو نوكلا زغلو
 ةرذلا نم رغصأ ةيضارتفا ةطقن نم ءدبلا ةظحل رزم مكحم روطتو
 فاعضأ فاعضأ ىلإ هيناثلا نم نويلرت ىلع دحاو نم لقأ ف ددمتتل
 سومش ىلإ فثكتت ةلئاه ةيميدس ةباحس اهنم أشنتل اهمجح
 ةطقن نم كلذ لكو ..ةايحلاب جومي لوهأم نوكو بكاوكو موجنو
 ةرذلا نوتورب نم رغصأ ةيضارتفا

 ىف زجعم عناص مامأو ميظع قلاخ ماما اننأ دكؤي اذه لك
 ..هتالامكو هتاردق

 . نوكلا اذه ف لمأتملا هب رعشي ام وه ةمظعلاو ةبهرلاو ةبيهلاب روعشلاو تهبلاو راهبنإلا نإ
 نم امهيف ثب امو ضرألا تاوامسلا قلخ هتايآ نمو

 ( ىروشلا 55 ) 4ةباد
 باود انلوح نأ امك« تاوامسلا ف باود كانه نأ ىنعت ةيآلاو

 ةليقث تانئاك باودلاف .ةكئالملا ريغ باودلاو ضرألا ىلع
 هلك نوكلا نأ كلذ ىنعمو.ةيريثأ هينارون تاقولخم ةكئالملاو..بدت
 ١ اثيش اهنع ملعنال ىتلا ةبيجعلا تاقولخملاو باودلاب امناو ناجلاو ةدرملاو ةكئالملاب طقف سيل نوكسم
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 اهمسا هنم ةريغص ةرذب الإ نآل! ىلإ طحن مل ..ميظع كلُم هنإ

 ةيبكوك ةعومجم ف سمشلا لوح رودت ةهفات ةأبه ..ضرألا

 ةئام ةرجم لك ىف ,ةرجم نويلم فلأ ةثام نم ةرجم ىف ةيسمش

 ةداملاو تازاغلا بحس ريغ اذه اهبكاوكب سمش نويلم فلآ
 رظانلا خودي بيهر عساش كلم .. ةداضملا ةداملا ملاوعو ..ءادوسلا

 .هيف رظني وهو
 كلذ دهني الو ضرألا ىلع عقت الف تاوامسلا هذهب كسمي هللاو

 داراو ءاش اذإ الإ ناينبلا

 قاطن ىلإ لصيو انملع دودح ىف لخدي ىذسلا هكلم كلذو
 ىردن الو هملعن ال بيغ ساوحلا كلت دودح جراخو..انساوح

 ةيلفسو ةيولع تانئاكو هيبيغ ناوكأ ىلع اعطق لمتشي ىهو..هب
 ىسركلا ىلإ عبسلا تاوامسلا دودح ىلإ انضرأ ضيضح نم ةدتمم

 ..عسو امو شرعلاو ىوح امو

 ٠. نوفصي امع شرعلا بر للا ناحبسو
 « رانلا باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلخ ام انبر »

 ( نارمع لآ- 111)

 نم كنود نم ذختن نأ انل ىغبني ناك ام كناحبس
 ( ناقرفلا- ۱۸ ) «ءايلوأ

 4 الوعفم انبر دعو ناك نإ انبر ناحبس طظ
 ( ءارسالا - )٠١4

 ةبهرلاو ةيشخلاو حيبستلا الا ميظعلا كلملا كلذ ماما كلمن الو

 . ايكبو ادجس ناقذألا ىلا رخت نأ الإو

 نم دوعنل ىماستملا ولعلا اذه نمو لمأتلا اذه نم اوحصنو
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 ام ىلاو ..انمومه ىلاو انضرا ضيضح ىلا ميظعلا كلملا اذه قافآ
 ىف انبر ىضق ام ىلاو ..ىيئارسا ىبرع عارص نم انلوح ىرجي
 اننأب اساسحإ انألتما دقو ..هتايآ ف ليئارسا ىنب ىلعو انيلع هباتك
 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال زجعم باتكو ميظع هلإ مامأ
 الو ةريغص رداغي ملو ءىش ىف طرفي مل ىذلا باتكلا كلذ ..هفلخ
 لوقيف ثادحالا نم ليلج لك نع انبر ىوريو « اهاصحأ الإ ةريبك
 « اروطسم باتكلا ف كلذ ناك ظ : هناحبس

 !! ؟؟ اهيلع ىرجي امو لیئارسا ناشب هللا رطس اذامف
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 تافص نم ةبقرلا بلصتو ربكلاو ىلاعتلاو رورغلا
 لخدي ةلوادتملا ةاروتلا فو ..ميدق نم ليئارسا ىنب
 ىف لخدي (ليئارسا ىلصالا همساو) ىبنلا بوقعي
 ..هبلفيو ةيمانم ايؤر ىف هلا عم ةرح ةعراصم
 كش ال مهتاروت ف مالكلا اذه اوبتك نيذلا رابحألاو

 مهيبن اوروصتف .هتياغ ربكلاو رورغلا مهب غلب دق ( |
 .هتاذ هللا ةردق هتردقب اودحتف ءىش لك ىلع ارداق
 ءاد هنكلو ..اريبك اًولع ثبعلا اذه نع انير ىلاعت

 ربكلاب مهفصتو مهنعلت ةاروتلاو ..ةيدوهيلا ةيسفنلا ف صعتسم
 مهتدابعو مهرفكو مهتينثول مهنعلي ىسوم مهيبنو ..دانعلاو
 لاملا كولم مهو ..ىبهذلا لجعلا نودبعي دوهيلا لازامو ..لجعلل
 رايتخاو ..ةدابعلا ةجرد ىلإ ىقري لاملل مهبحو .قاقحتساب
 رجات هتيحرسم ىف لاملاب علولل ازمر كوليش ىدوهيلل ريبسكش
 .غارف نم تاي مل ةيقدنبلا

 ةفرعملاو ملعلا عورف لك ىف غباونلاو داورلا مهيف دوهيلا نكل
 نيتشنيأو نتوينو ..مزعلا ىلوأ نم ماظعلا ءايبنألا مهيفو «نونفلاو
 مهنع هنآرق ىف هللا لوقيو ..انرصع نم ةبيرق ةلثمأ

 ( ناخدلا 77 ) ( نيملاعلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا دقلو»
 !!مهملع مهب لعف اذامف ..ايهلإ الضف الإ ملعلا كلذ نكي ملو

 : ىسوم مهيبن مهل لاق املف ..ةجاجلو افلصو اولعو اربك مهداز
 اوعدصي نأ ضورفملا ناك .. 4ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإإ»
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 ةتياهنو نايئارسإلا ولعلا

 ف اولخد مهنكلو .هللا وه رمألا بحاص نأل ..ةشقانم الب رمألاب
 ةجاجلو لدج

 ةياكح امو ..ىسوم اي انب ازهتأ ) .. اوزه انذختتا ل : اولاق
 امو ..ركب مأ ضراف ىهأ ..ىه رقبلا نم عون ىأو ..ةرقبلا هذه

 .(رقبلا لاكشأ نيب نوكت اذامف ..انيلع هباشت رقبلا نإ ..اهنول
 .مهيلع هللا ددشف مهسفنأ ىلع اوددش
 مهبر اهب مهصخ ىتلا تازجعملاو تاماركلاو تايآلا مغرو

 ىسوم مهل ايحأ دقف ..مهدانع ىف اوجل مهنإف « مهنيعأب اهودهاشو
 ةحوبذملا ةرقبلا محل نم ضعبب مهدحأ هبرض ناب هتوم دعب ليتقلا
 نوعرف قرغأو رحبلا ىسوم مهل قش امك ..هلتاق نع ربخأو ماقف
 ءانيس ىلإ مهب ربعو رهقلا نم مهاجنو مهنيعأ مامأ هشيجو
 ناب یسوم مهيبن اوبلاطو مهتينثو ىلإ اوداع نأ اوثبل امف ..نيملاس
 .ىرماسلا مهل هعنص ىذلا لجعلا اودبع مث ..انثو مهل لعجي
 مهيلع اتنو ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو مامغلا مهبر مهيلع للظو
 ءاملا نم انيع ةرشع اتنثا رخصلا نم مهل جرخأو ..هلظ هناك لبجلا

 مهبر مهل ءاج نوراهو ىسوم توم دعبو ..مهطابسأ ددعب
 حاولأو اصعلا ..مهيبن كرت امم ةيقب هيفو ةكئالملا هلمحت توباتلاب
 ةغل هملعو نجلاو حيرلا هللا هل رخسف ناميلس ءاج مث ..دهعلا
 لك نم انيتوأو ريطلا قطنم انملُع ل : دواد لاقو ..ريطلا
 .ادرمتو ارابكتساو اولع الإ ماركالا اذه مهداز امف ..«ءيىشا

 هئارثو هلامب اوهزم نوراق لاقو
 .4 ىدنع ملع ىلع هتيتوأ امنإ طظ
 هرادبو هب هللا فسخف ..هئاكذو هملعب هتءاج هزونك نأ روصتف

 ىلعلاو زيمتلاو ةيصوصخلاب ساسحالا كلذ مهمزالو ٠ ضرألا
 قيثاوملا اوناخو دوهعلا اوضقنو اوملظو اودبتساف ةيرصنعلاو
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 رتياهنو اينارسإلاولعلا

 ىقابو ىلعألا مهف ؛مهل اقح نيرخآلا عم مهدوهع ةنايخ اوربتعاو
 نإ :ىهاينتن لقي ملأ ..ناويحلا نم ىندأ «مييوج» رشبلا
 تاناويح نيينيطسلفلا

 انبر لوقي

 ( ةيساق مهبولق انلعجو مهانعل مهقاثيم مهضقن امبف >
 'ةدئاملا ۳

 ب اونعتو يعل تلُع ةلولغم هلا دي دوهيلا لاقو ل
 (ةدئاملا )54  4اولاق

 كلا نم بضغب اوءابو ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو

 ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايأب نورفكي اوناك مهناب كلذ
 ةرقبلا )5١  4 نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ قحلا

 .اممأ ضرألا ف مهعطقو تاتشلا مهبر مهيلع بتكو
 .دوهشمو ءورقم خيرات كلذ

 اكيرماب ةديؤم ىماتخلا اهعمجت ىف ليئارسا ىتأت مويلاو
 سوؤرلا تالماح خيراوصلابو لبانقلاب ةحلسمو برغلاو
 ىلع رابكتسالاو ىلعلا ةينوفميس ىف ماتخلا نحل فزعتل ..ةيوونلا
 .خيراتلا ضرعب حرسم ىلعو ىملاعلا الملا نم دهشم

 ثدحلا اذه نع انبر لوقيو
 ضرألا ف ندسفتل باتكلا ف ليئارسا ىنب ىلإ انيضقو ١)

 مكيلع انثعب امهالوأ دعو ءاج اذإف اريبك اولع نلعتلو نيترم
 ادعو ناكو رايدلا لالخ اوساجف ديدش ساب ىلوأ انل ادابع
 ( ءارسإلا  ه ) .4 الوعفم

 ضعب معز امك سوتيت الو رضنتخب دابعلا ءالؤه سيلو
 اوسوجي مل مهو ..ادابع اونوكي ملو ةربابج اوناك ءالؤهف ؛نيرسفملا
 نامز ىف كلذو اهورمدو اهوقحمو رايدلا اوقحس لب رايدلا لالخ
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 هتياهنو ىليئارسإلاولعلا
 ل نوملسملا هللا دابع لعف امع ةيآلا ثدحتت امنإو . .قلبابلا ىبسلا
 ربيخ رايد ..رايدلا لالخ اوساج نيذلا مه ءالؤهف مهوزغ
 ناكو ءارامد نكي ملو اراصتنا ناكو ..خلا ..عاقنيقو ريضنلا ىنبو
 لئابقل دوهيلا بيلأت نم اهيف ثدح امو قدنخلا ةكرعم دعب كلذ
 دمحم ىلع ءاضقلل دحاو شيج ىف برعلا لكل مهعمجو ةريزجلا
 ةنايخ نم ثدح امو ..ةدحاو ةبرضب هتوعدو مالسلاو ةالصلا هيلع
 فصل مهمامضناو لوسرلا عم هوعطق ىذلا نامألا دهعل دوهيلا
 . ناشيجلا محتلا امنيح هئادعأ
 .. « الوعفم ادو ناكو $
 انبر لوقي مث
 نينبو لاومأب مكانددمأو مهيلع ةّركلا مكل انددر مث »

 اذه ثدحيل نمزلا نم ةليوط ةبقح ترم دق هنأ كلذ ىنعمو)
 . 4 اريفذ رثكأ مكانلعجو (رثاكتلا

 ىذلا ىودملا توصلا نم امنإو «رقنلا نم انه ريفنلا سيلو
 نم ةددعتملا مالعالا لئاسوو ىمالعالا ريفنلا وهو ..سانلا رفنتسي

 اضف تاطحمو نوي
 ىلع ةردقلا مهاطعأو , لئاسولا هذه لك ءاخسب دوهيلا هللا ىطعأ
 برغلا ربانم ىلإ لوصولاو ةلود لك ىف رارقلا باحصأ ىلإ ذافنلا
 اهتراثإو

 ىف هولعف ام نيع ىه ةيناثلا ةيداسفإلا مهتلوج ىف هولعف امو
 ةيومدلاو باهرالاب همصوو مالسإلا هيوشت ..ىلوألا ةداسفإلا
 امك مالسإلا دض اهدشحو اكيرمأو اهلك ةيبرغلا لودلا بيلأتو
 ةنتف اهوراثأ ةرملا هذهو ..قدنخلا ةوزغ ليبق ةريزجلا لئابقب اولعف
 ناتسناغفأ ىلإ نانبل نم ..ةلعتشم ةرؤب لك فو ةلود لك ف ءاوعش
 ايقيرفا طسو ىلإ رئازجلا ىلإ ريمشك ىلإ ةنسوبلا ىلإ لاموصلا ىلإ
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 :و ةعاذاو فحصو تارشنو بتك

 ةياهنو نايئارسإلاولعلا

 ىف بورحلا لاعشإو نتفلاب ايعس ..ليتلا ىلاعأو تاريحبلا ةقطنمو
 موقت ةهجاومو ةلصاف ةكرعمل اديهمت تاراقلا عاستا ىلع ناكم لك

 هروذج نم مالسإلا عالتقإو ةيبرعلا ةقطنملا عاضخإل ليئارسإ اهب
 نيبو انلوح نآلا اهيف ىرجي امو انمايأ نع ثدحتت تايآلاو

 . انینارهظ

 : ريذحت ىف دوهيلل انبر لوقيو
 وهو) 4 اهلف متاسأ نإو مكسفنأل متنسحأ متنسحأ نإ ل

 (ةيادبلا نم هل اوططخو رشلا اورمضأ دقف اونسحي نل مهنأ ملعي

 تاقيم ىأ) ةرخآلا دعو ءاج اذإف إب :ةياهنلا كلت نع لوقيف
 امك دجسملا اولخديلو مكهوجو اؤوسيل (ةيناثلا ةداسفإلا
 ( ءارسإلا - 7 ) .4 اريبتت اولع ام اوربتيلو ةرم لوأ هولخد

 درتسي فوسو ثدحتس برحلاو متتس ةهجاوملا نأ هانعم امب
 ترمع ام لكو ليئارسإ تنب ام لك اورمديو سدقملا تيب نوملسملا

 هنأ هادؤم ديدش ضومغ ف ثدحي فوس ام نآرقلا رصتخيو
 امك سدقلا نوملسملا لخدي فوسو ليئارسإل ةميزه كانه نوكتس
 امو ليئارسإ تاشنأ ام لک نورمدي فوسو ..ةرم لوا اهولخد
 . ملعن ال (!؟نوملسملا همدهيو لكيهلا ىنبتس له) ..ترمع

 تنب امم رمديس اذام الو ..فيك الو ..ىتم نآرقلا لوقي الو
 فوس حالس ىأبو انبراحتس حالس یاب الو ,تاشنأو ليئارسإ
 اهبلغن

 ماتخلا كسم ىتاي مث
 منهج انلعجو اندع متدع نإو مكمحري نأ مكبر ىسع

 (ءارسإلا- 4 اح نيرئاقلل
 رمآتلا ىلإ متدع نإ.. داسصرملاب مكل نحنو ..مكمامأ ليبس ال ىأ

 مكتميزه ىلإ اندع ناودعلاو
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 .هتياهنو شيئارسإلا ولعلا

 . 4 اريصح نيرفاكلل منهج انلعجو )ل
 اوغلبيل مهمامأ ليبس الو منهج ىف نوروصحم نيرفاكلا نأ ىأ

 . مهردق اذه ..مهدارم

 : دوهيلا نع لوقي ىرخأ ةيآ ل
 . (رفاغ )50  (هیغلابب مه ام ربك الإ مهرودص ىف نإ»
 كيحي ىذلا ربكلاو ولعلا كلذ اوققحي نلو ادبأ اوغلبي نا مهنأ ىأ

 ليئارسإ نأ ف لمأ ىأ عطقت تايآلا ىف ةعطاقلا ةربنلاو .مهرودص ىف
 مايألا نم موي ف هب ملحت ام ققحت فوس

 ةرملا هذه ةيضقلا نأ وهف .. مسحلاو ةيعطقلا هذه ىف ببسلا امأ
 لصتم ثداح ضرألا ف داسفإلاف) ضرألا ىف داسفإلا درجم تسيل
 داسفإ وه ةرملا هذه داسفإلا نأل امنإ (ةقيلخلا ءدب ذنم رمتسمو
 امك ضرألا نم هعالتقاو ههيوشتو ميوقلا هللا نيد .. هتاذ مالسإلا
 ىف اهلك لئابقلا اوعمج امنيح قدنخلا ةوزغ ىف ىلوألا ةرملا ىف اولواح
 ةدحاو ةبرضب مالسإلا ىلع ءاضقلل ةكرعملا ضرأ

 ق هثودحب حمسي نلو ىلوألا ىف هللا هب حمسي مل رمأ وهو
 قولخم ىوقي ال هللا هديري امو ..هتدارإو هتملكو هنيد هنأل ةيناثلا
 همدق ىلع

 فعضأ لسرأ هللا نأ ..قدنخلا ةوزغ ىف ىلوألا ف ثدح امو
 تافكو مهلمش تدديو رافكلا مايخ تعلتقا ةفصاع احير ..هدنج
 ءارحصلا ىف نولورهي نيروعذم مهتقلطأو مهرودق

 ةركنم ةميزه نم ثدحي فوس ام رصتخت تايآلا .. ةرملا هذهو
 نيرصتنم نيملسملا لوخدو تاشنأو ليئارسإ تنب ام لكل ريمدتو
 . ليصافت نودو حاضيإ نود سدقلا

 . هبيغ ىف هللا دنع ةيفيكلاو
 نأو ..ةبوذكأ ىليئارسإلا مالسلا نأ ىهلإلا نايبلا ةصالخ نكلو
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 هتياهنو نايئارسإلاولعلا

 موي ىف ليئارسإ دارم نكي ملو ..ةرملاب ليئارسإ دارم سيل مالسلا
 . مايألا نم

 ضرألا ف نوعسيو هللا اهافطأ برحلل اران اودقوأ املك»
 . (ةدئاملا- 54) (نيدسفملا بحي ال هللاو اداسف

 مهقلخ اذهو « خيراتلا لوطب مهبأد اذه
 . طوشلا رخآ ىف مهلآم اذهو
 !!؟؟ ىربكلا ةكرعملا كلت ثدحت ىتم
 زايحنالا جوأ ف ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا ف ثدحت نأ ديال

 دييأتلا جوأ فو ةيدوهيلا هترادإو نوتنيلك ةيالو فو ىكيرمألا
 . ىنويهصلا داشتحإلا مخز فو ىبرغلا

 خانملا اذهل ةصرفلا هذه نأ ةينويهصلا ىؤنقلل دبالو
 فينع تالوحتلا عيرس نمز ىف رركتي نل ىذلا ردانلا ىسايسلا
 . تابلقتلا

 ةينامورلا ةيروطاربمالاو ..عراستي ةيخيراتلا ثادحألا عاقيإ نإ
 ةيروطاربمالا اهدعب انيأر مث ٠ تواهت ماع فلآ نم رثكأ ترمع ىتلا
 ىف نويلبان ةيروطاربما مث ..ريثكب كلذ نم لقأ ىف ىهتنت ةيناطيربلا
 نإ ..طقف اماع نيعبس ىف ةيسورلا ةيروطاربمالا مث ,لقأ رمع

 دبالو اليوط ةمقلا ىلع اكيرمأ ىقبت ا .لورهي حبصأ خيراتلا
 . اهتوفت نأ لبق ةصرفلا صنتقت نأ ةينويهصلا ىوقلل

 ريغصلا ولعلاو ..نآرقلا هركذ ىذلا ىلعلا ىف ليئارسإ تلخد دقل
 . ريبكلا ىلعلا ىلإ رئاص

 ةهجاوملا ددصب نحنو
 باوبألا ىلع ىربكلا ةكرعملاو
 ةكرعملا كلتل لمتحملا ىدملا ىه ةمداقلا ةليلقلا تاونسلاو
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 هتياهنو ايتارسإلاولعلا

 هذه ىلإ تاراشإ نيسيدقلا ىؤر ىو ليجنالا فو ةاروتلا لو
 ضرأ ىلع ىرجت ..نودجمره ةكرعم اهنومسي ىتلا ةلئاهلا ةكرعملا
 لك روصتيو ..دوهيلاو ىراصنلاو نوملسملا اهفارطأو ..نيطسلف
 . هحلاصل ىهتنت فوس ةكرعملا نأ قيرف

 باسقعأ ىف ءامسلا نم لزني فوس حيسملا نإ : دوهيلا لوقيو
 . اراهنآ نيملسملا ءامد ترج اذإ الإ لزني نل هنأو ةكرعملا هذه

 برحلا لاعشإل دوهيلاب عفدت اكيرمأ ىف نييليجنالا ةفئاطو
 هذه نم ىهو) ناجير دلانور ناكو ..اهحيسم لوزن لجعتتل
 كلت ليتف لعشي ىذلا ظوظحملا لجرلا ىه نوكي نأب ملحي (ةفئاطلا
 ةكرعملا

 هباسحل ةيهلالا ةيفصتلا متت نأب ملحي فرط لكو
 ..دوهيلا كلم هنأو ىقيقحلا حيسملا وه مداقلا نإ : دوهيلا لوقيو

 ملو هب اونمؤي مل اذهلو ..حيسملا وه نكي مل لبق نم ءاج ام نأو
 هوعبتي

 . ةروطسأ نودجمره لظتو
 ضرألا نأو ..ةورذ ىلإ ثادحألاب عفدي هللا نأ كش ال نكلو

 ثراوكلاب یلبح
 .؟ نم باسحلو نيأو ىتمو ىهتنت فيك ملعي هدحو هللاو

 8 ٠١۵ 8 ةياهنلاو ةيادسبلا.. ليئارسإ # 8 ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ 8 10 ا



 درغم نيتاتف كانه نأل دعقت ملو اسنرف تماق
 :رادإ ترصأو ةسردملا ف باجحلا ناسبلت اتناك
 اتدارأ اذإ امهيباجح ناتاتفلا علخت نأ ىلع ةسردملا
 تلغش ةياكح تناكو .. ةساردلا ىف رارمتسالا

 . اليوط سانلاو فحصلا
 بتكي ام ارقأ انأو ةشهدلاب اهمايأ ترعشو ( |

 :ىسقن ىف تلقو .. ةبيجعلا ةيمالعالا ةعبوزلا عباتأو
 اهروص ىف ةموسرم سيراب سئانك عيمج ىف ميرم ءارذعلا نأ
 سفن نيدتري هرييدألا ف تايسنرفلا تابهارلاو «باجحلا سفنب
 ري ملو هنسبلي ام ىلع ىسنرفلا ماعلا ىأرلا جتحي ملو .. باجحلا
 ناتاتفلا اهتبكترا ةميرج ىأو .. ثدح اذامف .. ةيرصنع هيف
 باجحلا اتراتخا امنيح ناتيبرغملا

 ىزلا ببسب ناك ىسنرفلا ماعلا ىأرلا جاجتحا نأ نظأ ال

 رطخي ال امو رطخي ام لك اهيفو ءايزأ لافنرك اسنرفف .. فلتخملا
 دحأ الو .. ناطفقلا ىلإ لاورسلا ىلإ نايرعلا نوفيشلا نم لابلا ىلع
 اذامف .. علخت ام وأ سبلت ام ىلإ وأ كسأر ىلع هعضت ام ىلإ تفتلي
 .!! ؟؟ ايندلا راثأ اذامو .. ثدح

 ىزلا ىلع سيلو زمرلا ىلع ناك ةسردملا ةرادإ جاجتحا نإ
 جاجتحالاو ضفرلا عضوم ىه ناك ىمالسإلا زمرلا
 الو هضفرت اخيرات ةيبوروألا ةركاذلا ىلإ لمح ىمالسإلا زمرلا

 لوصوو اينابسأل ىمالسإلا حتفلا خيرات وه .. هركذتت نأ درت
KITT 
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 بعصلارايتخالا

 ةيمالسإلا لفاحجلا حاستكاو .. ابرغ انييف ىلإ ةيبرعلا شويجلا
 كلذ لبق نمو .. اقرش ةيطنزيبلا ةلودلاو ةينيطنطسقلاو ليندردلل

 مورلاو سرفلا ىتيروطاربما طاقسإ
 نم اهوحمي نأو اهاسني نأ ىبوروألا لضفي تايركذلا هذه

 هتركاذ
 رايهنا دعب نوسكين دراطي ناك ىذلا سوباكلا سفن ىهو

 نم انصلخت دقل : ةريهشلا هتلوق لاقف .. ةيتيفوسلا ايسور
 . مالسإلا ىوس ودع انل قبي ملو .. ةيعويشلا

 ىكيرمألاو ىبوروألا اهيف ىري ال .. ةميدق داقحأو سيباوك اهنإ
 ةضيغب ةيجمهو ةيبرع ةيربرب الإ

 ىف هلعف اميف ضيبألا ىكيرمألا ركفي ملأ : ابجعتم ىسفن لاسأو
 رشع ةسمخلا ف ضيبلا ةنصارقلا لعف اميفو .. رمحلا دونهلا
 ايقيرفأ نم مهوفطخ نيذلا ةقرافألا دوسلا ديبعلا نم انويلم

 رزاجم نم برصلا لعف اميفو .. ةساخنلا قاوسأ ىف مهوعابو
 اميشوريه ىف ناكيرمألا هلعف امو .. ةنسوبلا ىملسمل جباذمو
 ةيقيرفألا ةراقلا ىف نآلا ىكيرمألاو ىبوروألا رامعتسالا هلعفي امو

 عم فلاحتلاب ىدنوروبو ادئاورو ريئاز .. بهذلاو ساملا دالب ف
 . اليباكو .. وكسيس ىتوبوم لاثمأ

 ىعومجلا لتقلاو ةدابإلا هذه نم ةموعزملا مالسإلا ةيربرب نيأ
 بعشلا ديرشت ىلو ء,ديبعلا قاوسأ ىف مهعيبو

 ةراثإو هتاورثو هتاريخ بهنو تابافلا لف اموج هتومو ىريثازلا

 . اضعب اهضعب لتقيل هفئاوط
 ىف نوملسملا لعف امم جباذملاو نتفلاو مئارجلا هذه نيأو

 .!!؟؟ سلدنألا
 مورلا دالب اوحتفي ملو ٠ ةازغ سلدنألا ىلإ اوتأي مل نيملسملا نإ
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 بعصلارايتخالا

 بهنلل راتتلاو لوغملا اهحتف امك ابوروأ دالب الو ١ سرسفلاو
 اهولخد .. ةراضحو اباتكو انيد نولمحي اهولخد امنإو ..بلسلاو

 تاورث نم اوفرتغي ملو .. رامعو ريونت عئالطكو ملع لسرك
 ىف اهتارمعتسم تاورث نم تبهنو !بوروأ تفرتغا ام ابوروأ
 ايقيرفأ

 ةقيقحلا هذه سمط نآلا نولواحي اكيرمأو ابوروأ ىف مهنإ
 مالسإلا هيوشتل نييالملا نوقفنيو خيراتلا ريوزت نولواحيو
 لبانق ريجفتو لتق مئارجو .. باهرإ وهف .. هتروص عيشبتو
 . مهدئارج عيمج نم ىلوألا تاحفصلا ىف .. قئارح لاعشإو

 . مالسإلا ىوس ودع مهل قبي ملو ةيعويشلا تهتنا دقلا
 قو دومع لك قو ؛ ةحفص لك ىف هنوسرغي ىذلا ىنعملا وه اذه

 ىلع هنوريدي ىذلا ناودعلل اديهمت ملاعلا نادجو ىف رقتسيل ربخ لك
 . هلهأو مالسإلا

 ىمالعإلا نافوطلا اذه ىلع درن نأ نم فعضأ انحبصأ نحنو
 ىوقلاو .. ذفانملا لك نم اب لع هنوبصي ىذلا ىهيوشتلا

 . ةورذلا ىلإ هب عفدتو رمآتلا اذه ىذغت ةينويهصلا
 ههيوشتو هريمدتو مالسإلا مده ىلع لكلا حلاصم تقتلا دقل
 بدتنم ليكوك ليئارسإ ىلع ىربكلا ىوسقلا رايتخا عقو دقو

 . ىمالسإلا دوجولل ةيئاهنلا ةيفصتلا .. ةرذقلا ةمهملاب موقيلا

 دقح نم لمحت امب ةبسانملاو ةلهؤملا ةرذقلا ىديألا اهنإ
 . يهالسإق هام لكل ىتاذ راشو ىفيزات

 ٠ ةيرذلا اهرارسأب الو ؛ حالسلاب الو ؛لاملاب اكيرمأ لخبت ملو
 شويجب الو ؛ لوأب الوأ ةيسسجتلا اهرامقأ هروصت امب الو
 بيبحلا ىنويهصلا اهفيلح ىلع اهخيراوصب الو ؛ اهتارباخم
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 بعصلارايتخالا

 .. ةفشاك هللا نود نم اهل سيل ىتلا .. ةفزآلا تفزأ دقل

 ؟ جرخملا امو .. لحلا ام
 نم ىتحو ؛ برحلا ةين نم موي لك أربتت ةيبرعلا تاموكحلا نإ
 مهفُي ال ىتح عمتجت نأ ىشختو .. ةهجاوم ىأل دادعتسالا ةين

 لوط ةعوفرم ءاضيبلا اهتايارو .. ءىشل دادعإ هنأب اهعامتجا
 . ةحلاصملل ةدودمم اهيداياو .. تقولا

 ىلع ةثراك نوكتس برحلا ناب .. اذه نم رشكأب خرصت یهو
 . الح تسيل اهنأو .. هيلع ىدتعملا ىلعو « ىدتعملا ىلع ..لكلا

 ارتساو لوقعم مالك وهو .. بسكم ىأ ىلإ ةليسو الو
 ةموهفم

 نم ديزت فوس لب .. ىدجت نسل ةنسحلا تاينلا هذه لك نكلو
 هعنقتو ةصرفلا صانتقاب ىدتعملا ىرغت فوسو .. نيعماطلا عمط
 . هدوع ةشاشهو همصخ فعضب رثكأو رثكأ

 . ابسانم الح ةيجيتارتسالا هذه ىرأ الو

 قو .. ناسنإ فوطع بيط مصخ عم ابسانم الح ناك امير
 لماعتن ةداس اي انكلو .. زيحتم ريغو فصنمو لداسع ىلود خانم

 ةملاظ ةديحو ةيكيرمأ ةيبطقو .. ةزاحنم لود عمو .. شوحو عم

 اوركذتو .. اعوج تومت ىتلا نييالملاو ريئاز ىلإ اورظناو
 ناشيشلاو ةنسوبلاو لاموصلا ىف ثدح ام

 ةهارش ليست نيرونتملا نيرضحتملا ءالؤه باينأ نإ
 هينبت ام لك نكلو .. فيرشو ميظع ىنطو فده ةيمنتلا نإ

 ةدحاو ةراغ ىف ةرئاط هرمدت نأ نكمي نينس ىل ةيمنتلا
 نامأ ةحئار مشأ الو .. امالس ىرأ ال ىنإ .. ةوخإ اي

 ىروفلا عامتجالا ةرورضو .. دادعتسالاو دادعإلا ةرورض ىرأو
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 بيصلاراهتخالا
 تالامتحالا عيمجل قيسنتلا ةرورضو .. ةيبرعلا تاموكحلا لكل
 . ريصملا ةهجاومل اعم ةعاجشلا ةفقولاو .. تاناكمالا دشح ةرورضو

 . ةثراكلا لجؤت نأ ةدحتملا ةمراصلا ةفقولا تعاطتسا امبرو

 لضفأو .. ةرغ ىلع ذخؤن نأ نم لضفأ لاوحألا عيمج ىف ىهو
 هل دوجو ال مالسب انسفنأ نئمطن نأ نم

 انبر نكلو .. ةكوشلا تاذ ديري دحأ الو .. برحلا بحي دحأ الو

 لوقي وهو .. مهفرعن امم رثكأ مهفرعي وهو هقلخ قلخ ىذلا وه
 :انل

 . 4 مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك ل
 ىلعلاو داسفإلاو ,ةايحلا ننس نم لاتقلا ناك اذإ لعفن اذامف

 . نآرقلا حيرص ىف سدقلا لوح ةكرعملاو ىليئارسإلا
 هتاقيم نيعت مل نإو « اذهب لوقت تايآلاو
 انيلع مداق توملاو .. دابعلا عيمج ىلع موتحم ردق توملا نإ

 هلجؤي نل فوخلاو .. هدري نل صرحلاو .. برح نودبو برحب
 الو احالس رثكالا امئاد سيل رصتنملا نإ : انل لوقي خيراتلاو

 اددع نيملسملا نم رثكأ اوناك سرفلاو مورلاف .. اداتع رثكالا
 اداتعو اددع لقألا ردب ىف اوناك نوملسملاو .. اومزه امنيح اداتعو
 .هللا دعو كلذ .. ةنمؤملا ةئفلا رصنت ناميإلابو .. اورصتنا امنيح

 رصنلا بابسأو .. تاوامس عبس قوف نم بورحلا دوقي هللاو
 ةمزأ هدنع سيلو ؛ تيمملاو ىيحملا وه هللاو .. هدنع ةميزهلاو

 لزالزلا هدنعو .. ةملكب ىيحيو ةملكب تيمي وهف .. لئاسو
 انخيراوص نع ىنغتسملا وهو .. ةئبوالاو ريصاعألاو نيكاربلاو
 . انتابابدو

 ؟؟ نونمؤم متنأ لهف
 ءىش لك وه .. لاؤسلا اذه باوج نإ
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 مغر اهنورداغي فوس ةايحلا نوبحيو ايندلا نورثؤي
 .. مهتعاس ىتأت امنيح مهعجاضم ىلإ نوزربي فوسو . مهفونأ
 . هحور ضبقي نأ لبق ادحأ نذأتسي نل توملا كلمو

 اهيلع لتاقتي ىتلا ايندلا امو .. صرحلا مالعو فوخلا مالعف
 !؟ بارس الإ سانلا

 الب بعتو .. عبش الب عوجو .. ءاوترا الب شطع الإ انايند ام
 بارخو ءاوخ ناميإ نودب ىهو .. هسفن لكأي بطحو .. ةحار
 ءىش ال ىف ىعسو هيتو ةملظو

 امك  لاؤسلا اذه باوج ف نإ .؟ نونمؤم متنأ له .. لوقأ
 ءىش لك تلق

 ةقن نأ نكمي ال اننكلو .. دحأ ىلع ابرح نلعن نأ ديرن ال اننإ
 انجارخإ ديري ةرملا هذه ناودعلا نأل ءناودع مامأ ىديألا قوتكم
 انخيرات نمو « انضرأ نم

 ربكالا ىغبلا مامأ اننإ

 . بعصلا رايتخالا ىلإ انعفدت ليئارسإو
 . ةهالب اكيرمأ نضح ىف نامألا سامتلا نإ
 وهو « رداغلا ىكيرمألا نضحلا اذه ىف نامألا ىتوبوم دجو لهو

 ىكيرمألا ليمعلا ناريإ هاش دجو لهو .؟ صلخملا ىكيرمألا ليمعلا
 ىنيموخلا نم ابراه رف امنيح هيوؤي اكيرمأ ىف ادحاو اتيب رخآلا
 ىكيرمألا نضحلا ىلإ ائجال

 رداغلا نضحلا اذه نم انمأ رثكأ ىعافألا نضح نإ
 . محري ال ىذلا ىساقلا ملاعلا اذه ةغل ىه حلاصملا نإ
 ىذلا وهو  ةدحاولا ةحلصملا بحاص ىه ىبرعلا تيبلاو
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 بعصلارايتخالا

 دحاو ودع هدصرتيو .دحاو ريصم هعمجيو «دحاو رطخ هددهتي

 ميلس لح ىلإ ىلوألا ةوطخلا ىه ىبرعلا تيبلا لمش عمجو
 مهفقاوم نوريغي فوس هفارشأو هماكحو تيبلا اذه رابكو

 ىفعي نل رطخلاو .. مهيسارك نم برتقي رطخلاب نورعشي امنيح
 يعض اخ

 ىسايسلا رايهتالاو .. هناكم ىف ادحأ عدي نل مداقلا لازلزلاو
 . لكلا لمشي فوس

 . نسحألا ىلإ نولدبتي امئاد مهو .. سانلا ريغتي توملا
 ىلع ءىش لك مدهني نأ لبقو توملا لبق توملا ةوحص ديرن

 حالصالا ليحتسيو انسوؤر
 . قاثيم الو دهع الو ء اهل ةمذ ال ةيدتعم ةرداغ ةلود مامأ اننإ

 ىلع اهتافارجب تمجهو ىلسوأ قافتاو ديردم قاشيم تقزم دقل
 ىكيرمألا ىعارلا ةيامح ىف ةجطلبلا سرامت ىهو .. سدقلا راوسأ
 حاستكاو ديفيد بماك قرخ نم اهعنعي اذامف .. نوكلا سيئر
 . !؟ ءانیس

 ليست ءامد ىه ادغو .. قرو ىلع اربح بتكت تالاقم مويلا اهنإ
 لدبتت رادقأو

 فرصتن نأ .. هوجرأ ام لكو رظنلا هيلإ تفلا نأ بحأ ام لكو
 نع فكن نأو .. راطخألا هذه ةهجاوملل .. ةمزاللا ةيدجلاب

 قيفن نأو .. وحصن نأو .. ءاخرتسالا
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 نوتومي نويلم ةئام كانه نإ : تايئاصحالا لوقت
 ءوسب نوتومي مهفاعضأ كانه نأو « ماع لك اعوج
 ةحصلا تامظنمو ةدحتملا ممألا عراستو ..ةيذغتلا
 تانحش لاسرإل ةلجاع فاعسإ تالمح ىلا ةيملاعلا
 رثكأ لكشي ال اميف ثراوكلا نكامأ ىلا ةيذغالا نم

 ملاعلا اذه ىزخ نم ايش رتست ال «توت ةقرو» نم ( 0|
 ىليمجت جايكام درجم ..معنلاب حفاطلا تاريخلاب ىنغلا

 .قيحاسملا تحت نم لطي عبقلا نكل ..لجخملا ىناسنالا رظنملا اذهل
 عوجلا ةلكشم جالعل دقعت ىتلا تارمتؤملا نإ : ورتساك لوقي

 تايصوتلاب متختو ةيملعلا ثوحبلاو ةتانرلا بطخلا اهيف ىقلتو
 بناجألا نم نيكراشملا ةداسلا ىلع عزوت نأ ىسنت ال تارارقلاو
 سيآلاو رايفاكلاو ةيهشلا ازتيبلا قوذتل نكامألا لضفأب تاجولاتك
 هذه نأ بيجعلا نمو ..دنإ كيولا ءاضقل تارهسلا لضفأو ميرك
 ىتلا لودلا سفت ىه «عوجلا جالع» ةيليثمت ىف مهاست ىتلا لودلا
 راصحلا برضت ىتلا لودلا سفن ىسهو «عوجلا عنصت
 .نيطسلفو ايبيلو ابوكو قارعلا لثم بوعش عيوجتل ىداصتقالا
 ضفخني ال ىتح رحبلا ف دبزلاو حمقلاب ىقلت ىتلا لودلا ىهو
 دالبلا هذه نم ةيلوالا تاماخلا ىرتشت ىتلا لودلا ىهو ..هرعس
 اهباحصأ سفن ىلا ةعنصم اهريدصت ديعتل سخبلا رعسلاب ةريقفلا
 تافالخلاو نتفلا لعشت ىتلا لودلا سفن ىهو ..ةيكلف راعساب
 رثكأو رثكأ اهرقفتل ةريقفلا ةيمانلا لودلا هذه ىف ةيلهألا بورحلاو

 ل ١9۷ س ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ # 0



 مكاح نم امو ..ةعئاجو
 صاصتمال هلمعتست ىربك ةلود هءارو ا الا بالقناب ءاج ملاظ
 .هبعش

 .مهولتق نيذلا ةلتقلا مه اياحضلل تافاعسالاب ىتأي ىذلا نإ

 ىه ةيئاذغلا تارمتؤملا هذه فده نإ :ارخاس نامكليو لوقي
 نوكي نلو ..ةنس نيرشع لالخ فصنلا ىلا ىعوجلا ددع ضفخ
 كاذنيح ءايحألا دادع ىف عايجلا ءالؤه نم دحأ

 فافجلاو رحصتلا ىلا ريسي ملاعلا نأ اندنع نم فيضنو

 ةرجمزملا نيكاربلاو ةرمدملا لزالزلاو ةيسوريفلا ضارمألاو ثولتلاو
 ىف لكلا لمشت فوس برتقت ثراوك كانه نأو ..ةقرغملا لويسلاو
 .اهتءابع

 ..ةمدقتم لودو ةيمان لود نيب مداقلا اهرش زسيمي نلو
 لكلا ذخأي فوس امنإو

 ازتيبلا تالحمب نيوانع ىدل سيل ..ديدشلا فساللو
 كلذ ىف رامدلا نم وجنت فوس ىتلا ميرك سيآلاو رايفاكلاو
 ..اهتعاس ةدجنلا تانوفيلتب ىل ملع الو ..تقولا

 ن ىلا ةجاح ىف اهتعاس نوكتس ةدجنلا نأ نظلا بلغأو

 ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ» انبر لوقي
 ريغي نأ نكمي لهف ..انتاجن هديب ىذلا یه هدحو هللاو ..(مهسفناب

 هذه رمع نم ىقبت اميف ..مهسفنأب ام ملاعلا اذه ناكس
 . كلذ ىف كشأ !!؟؟..ضرألا

 ىف لمأ الو ..ىقش هنأ هللا ملعي ..ايقش هللا دنع بتك نم نإ
 هحالص

 . نافوطلا ىتأي نأ لبق انتدع دعنلو « انسفنأ نم ريغنلف
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 هزاشخا ىذلا يئاكتلا بولس ناك خاصتسالا
 تاوذ ةئيندلا ةيلوألا تاتابنلاو تاناويحلل قلاخلا
 ىلا مسقنت ةيلخلا تناكف ..ةدحاولا ةيلخلا

 ماسقنالاب تابنلا ملع ىف ىمسي اميف نيتلثامتم
 ىلا ىدؤي ناك رشاكتلا نم عون وهو ..ىرضخلا

 بولسالا اذهبو ..راركت ضحم هنأل ةلالسلا روهدت | +
 ايالخو ابيمألا ايالخو ةريمخلا ايالخ رثاكتت تناك

 ايريتكبلا
 راتخي نأ قلاخلا ةمكح تضتقا ىقرالا ةايحلا روص روهظ عمو

 نم روكذسلاو ثانإلا قلخف. جوازتلا وه رثاكتلل ىقرأ ابولسأ اهل
 ىونملا ناويحلاو ةضيوبلا نيب حيقلتلا لعجو. ناويحلاو تابنلا
 نم ةعونم قاسنا ىلع لمتشت ةحقلم ةيلخ ةأشنل ايرورض اروط
 لسنلا ءاج قاسنألا عونت مكحبو ..ةيركذلاو ةيوثنألا جاشمألا

 ..قاسنألاو لاكشألا ىف ةعئار ةيددعتب ةايحلا تلفح كلذبو ..اعونتم

 ىتح مهبهاوم لو مهتافص نو مهلاكشأ ىف ةوخإلا فلتخاو
 هيف رركتت ال عيدب فحتم ىلا ةايحلا تلوحتو ..اوفلتخا مئاوتلا
 .فنصم فلأ ةئام وبكنعلا سنج حبصأو ..ةدحاولا ةروصلا

 لثامتت ال فنصم فلا نوعبسو ناتئام هيف سفانخلا سنجو
 لك ف ديدجلاب ىقلت ةدالو ةايحلا تحبصأو ..ىرخأ عم ةسفنخ
 ىدل دودح الب ةردق بسانت ءارثلاو ىنغلا نم ةروص ىهو ..ةظحل
 ميلعلا عساولا هنأ هئامسأ نم ردتقم ميظع قلاخ
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 حاسنتسالا ةياكح

 عونتلا اذه لكب !ءاج ناذللا امه ملعلاو عسولا هنإ

 رثكأو ةوق رثكأ ديدجلا بولسألا اذهب ديدجلا لسنلا ءاجو
 .الامج رثكأو المحت

 رسنلاو لبلبلا ناوركلاو سوواطلا هللا جرخأ جاجدلا ةلئاع نمو
 نكلو .اهبهاوم فو اهلامج ىف ةقراخ تافنصم ..موبلاو رقصلاو
 اهتّياَدب ىلا ةايحلاب سكتنيل ءاج هئابغو هرفكب رصعلا ناسنإ
 ىبوكوتوفلا نامز ىلا عجريو ؛خسنلا رصع ىلا اهب دوعيو ةشيندلا
 ىتاي هنأ نظي وهو ةنس نويلم فالآ ةثالث ذنم ىهتنا ىذلا

 .!! ديدجب
 ىتلا تابستكملا لكل امده نوكت فوس ةيجولويبلا ةدرلا هذهو

 رشثاكت ىلا ناسنالاب دوعت فوسسو يجولويبلا لفحملا ترشا
 ةيبغلا ةروشلا هذه انذخأت نكلو ..ةيئادبلا ايريتكبلاو تابوركيملا
 ءارو ىلا ةوطخ نويلم انب دترتس امناو مامألا ىلا ةدحاو ةوطخ

 ةضوملا هذهل ملاعلا ف صاصتخالا ربانم لك تدصت دقو

 نيدلا يلع ةريغ سيل اهميرجتب تبلاطو اهميرحتب تبلاطو
 اکیرما ىف الو ابوروأ ىف دحأ الف ؛ هلالج لج قلاخلل افاصتنا الو
 اميف اوأر مهنأل امنإو ..نايدألل بضغي دحأ الو قلاخلا رمأب متهي
 , دوجوملا ىجولويبلا ءارشلل اهيوشتو امدهو اداسفإ ثدحي
 ايريتكبلا ةءاند ىلا ةدوعو حبقلاو راركتلاو سالفإلا ىلا اساكتناو
 .ةريمخلا ايالخو ابيمألاو

 انخياشمو ناكيتافلاو ابابلا ىوس هللا ةملك دحأ ركذي ملو
 .ماركلا

 ةدوعلاو رقفلاب ىدانت ةروث لوأ وه ثدحي ام نأ ىرظن فو
 فوس مهنأ نومعزي نيذلاو ..ةظولابلا ةعبطم رصع ىلإ ةايحلاب
 ةيلمع خسنلاف ..نومهاو مه ةرقابعلا خسن نم كلذب نونكمتي
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 خاسنتسالا ةياكح
 رخآ ءىش ةيرقبعلاو ..ةيداملا تافصلاو حمالملاو لكشلا صخت
 .ةينامسجلا حمالملاو لكشلاب اهل ةقالع ال

 ريغ رارسأ ىهو .اهنماوك نمو سوفنلا رارسأ نم ىه ةيرقبعلا
 .تانيجلا ىف اهل دوجو الو ..خسنلل ةلباق

 ثروي الو ةيقالخألا تالامكلا ثروت الو ةيرقبعلا ثروت ال اذهلو
 دعب قلخت ملو ..تاثروم ةيرقبعلل الو تانيج لبنلل دجوي الف .لبنلا
 ءاج حون نباو ..بويأ ربص الو ناميلس ةوبن انل عبطت ةعبطم
 اذه تايثبع ضعب یه امنا ..هيبأ ةوبن نم ائيش ثري ملو ارفاك
 نامزلا

 .ديدج الو عادبإ الو قلخ هنوعنصي ىذلا خاسنتسالا ف سيلو
 مهنإ مث ..هللا ةقلخ لصأ نم ةرطسم لقنو عبط درجم امنإو
 عضوو لمح ةيلمعو محرو ةيوثنأ ةضيوب ىلا نوجاتحي فوس
 لمحي نأ عيطتسي نل محرلاو «ىعيبط داليم ىأ ىف ثدحي امك
 ىف ىعيبطلا ىصقألا ددعلل عستي فوس امنإو ةخسن ةئامعبر

 انل لحت نلو ةيعيبط ريغ ةرفو انل مدقت نل ةياكحلاف ..مئاوتلا
 محرلا عيطتسي ام دودح ىف رودن لظن فوسف ..عوجلا ةلكشم

 ىف خاسنتسالا حجني فوسو ..هلخاد ف لمحي ىذلا ىناويحلا

 لمحلا لظي فوسو ..ةفعاضم فيلاكتبو تالاح رشع لك نم ةلاح

 ىلالس عونت ىلع لوصحلل نمضأو رفوأ ١ قرطلاب عضولاو
 ىف ةروثو ..«ةعيلقت» اهلك ةياكحلاف ..لضفأو رثكأ جاتناو ليمج
 .رثكأ ال ةيملع ةفارطو ..ناجنف

 ىهف نيتشنيأو نفوهتيبو نيلاتسو رلته خاسنتسا مالحأ امأ
 .ساسأ الب نايذهو ىملع فيرخت

 .اخوسم لب ءامظع اوعنصي نلف ثبعلا اذه ىف اورمتسا ولو
 .نيتشكنارف لب نيتشنيأ مهلماعم نم جرخي نلو
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 خاسنتسالا ةياكح

 نويلم عابرأ ةثالث تفلكت «ىللود» ةجعنلا نم ةدحاو نو
 ةباد خاسنتسا نم ساقي ال امب بعصأ ناسنالا خاسنتساو .رالود
 نييالم ةدع ةفلكتب نوكت فوسف ةخسن رادصإ ىف لمعملا عجن اذاو
 اخسن ىطعيو صخرأ ةدالولاو ىعيبطلا لمحلاو ..تارالودلا نم
 دودح الب اعونت رثكأ و لمجأ

 قوفو ةعيبطلا قوف ىلعلاب ناسنالا مارغو ةروثلاو درمتلا هنكلو
 .قلخن اضيأ نحنو : اولوقي نأب ءاملعلا مارغو «نيناوقلا

 هوبسفأو دوجوملاب اوفرحنا لب اثيش اوقلخي مل مهو
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 اوءاج هللا لسر عيمج ناب ميركلا نآرقلا انثدحي
 هللا مهامسو مالسالا وه دحاو نيدو ةدحاو ميلاعتب

 ميهاربإو حونو سيردإو مدآ .. نيملسملاب هباتك ىف
 ىسيعو ىسومو ايركزو بويأو ناميلسو دوادو
 .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص دمحفو
Eمهتنايد ىمسو نيملسلاب هنآرق ىف هللا مهامس  

 دهعلا مداقت ببسب فالتخالا ءاج امنإو .. امالسإ

 فئاوطو ناهكلاو كوللا باسحل اهليدبتو اهفيرحتو بتكلا ىلع
 اهلمحي ةراجحلا نم حاولأ ةعضب تناك ىتلا هاروتلاف .نيعفتنملا
 طنبلاب ةحفص فلأ نم مخض باتك ىلإ تلوحت ,بهذ ثيح ىسوم
 لمحي نأ هيلع ناكل ةراجحلا ىلع ةبوتكم ىسوم اهلمحول ريغصلا
 , !هيفتك ىلع مرهلا

 ةجح نوكيل اظوفحمو ابوتكمو اقثوم نآرقلا لزن اذه لجأ نمو
 لك ىلع ةيعجرملا هل نوكتل اهيلع انميهمو بتكلا عيمج ىلع
 ىحو هنأ ىلع ىديألا هلوادتتام

 4هيف اوفلتخا ىذلا مهل نيبتل الإ باتكلا كيلع انلزنأ امو
 (لحتلا-14)

 باتكلا نم هيدي نيب ا اقدصم قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو»
 IMAR) ES سومو

 الا مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقط
 ابابرأ اضعب انضعب ذختي الو ائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن
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 مالالا
 ٍىرخألا نايدألاو

  «نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت ناف هللا نود نم
 (نارمع لآ-4)

 اذه ىلع اوقفتاو اوقتلا اذإو نيضرعم اولوتي مل اذإ مهنأ ىنعملاو

 هللا ىلإ ههجو ملسأ نم وه ملسم ىنعمو .. ملسم لكلاف طرشلا

 .نسحم وهو
 ىلع) ىرخألا ةيوامسلا نايدألا اوعبتا نيذلا نوكي ىنعملا اذهبو

 مهالو مهيلع فوخ الو هللا دنع نيلوبقم (اهب تلزن ىتلا اهلوصأ

 | :نونزحي
 نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ»

 مهبر دنع مهرجأ مهلف احلاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآ

 (ةرقبلا - 1۲) «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو

 ةرخآلا ف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نموإ»

 .(نارمع لآ - ۸) . «نيرساخلا نم
 انفصو ىذلا  مالسالا كلذ ىأ

 ىلعو « هللا الا هلا ال نأ ةداهش ىلع ىنبملا وهو .. نايدألا عيمج

 ىلعو «ىوقتلاو حلاصلا لمعلا ىلعو هيف كرش ال ىذلا ديحوتلا

 متاخلا ىبنلا ىلإ مدآ نم لسرلا لكب ناميالا
 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمل لوقي هللاو

 (تلصف - )٤١ (كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي امال
 .. مدا ذنم تباشو ميدق رمأ وهف ناميالا روت د ىف ديدج الف

 هتكئالمو هللاب نمآ نم لك مهناب لمكلا نينمؤملا هللا فصيو
 .رخآلا مويلاو هلسرو

 دقف رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رفكي نمو

 (ءاسنلا - )١177 (ادیعب الالض لض
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 .هدعب نم ةوبنلا ءاعدا زوجي الف.. دمحمب لسرلا هللا متخ دقو

 انعم اوفلتخا نيذلا ىرخألا نايدألا لهاب ربلاب انرمأي نآرقلاو

 انوملاس اذإف, انرايد نم انوجرخأو انولتاق اذإ الإ مهلتاقن الف

 اندئاقع انيلع اوركنأ ولو ىتح فورعملاب مهانرشاعو مهانملاس

 ملو نيدلا ف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني الط

 هللا نإ .. مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي
 مل اذإ نامأ اندنع هل كرشملا یتح (ةنحتمملا ۸) «نيطسقملا بحب

 ىتح هرجاف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإوإ» ناودعب انادبي
 ( ةبوتلا 7 ) (هنمام هغلبأ مث هللا مالك عمسي

 دوهعلا مهعم دقعو ةيبيدحلا موي نيكرشملا ىبنلا

 ةكرعم لبق دوهعلا مهعم دقعو دوهيلا قثاو امك .. قيثاوملاو

 .هعم مهدوهع اوثكنو هب اوردغ نأ دعب الإ مهلتاقي ملو .. قدنخلا

 انل راتخيو «باتكلا لها انلداج اذإ راوحلا بدأ انملعي نآرقلاو

 لزنا ىذلاب انمآ اولوقو) اهب مهبطاخن ىتلا ةليمجلا تارابعلا
 ٠ «نوملسم هل نحنو دحاو مكهلإو انهلاو مكيلإ لزنأو انيلإ

 (توبكنعلا )43 

 ةبتع ىلع نوفقاو نحنو كراعتنو فلتخن نال ىعاد ال ىأ

 امم ريثكب رثكأ ضعبلا انضعب نم انبرقي امو ءةكرتشم ةيناميإ
 .اندعبي

 ىه ةفلاخملا نايدألاو فئاوطلا لك عم فورعملاب ةرشاعملاو

 ةميخ مالسالا ربتعا اذهلو , ةيمالسالا ةعيرشلا لوصأ نم لصأ
 انضحو شياعتلل اعيفر اجذومنو اهفالتخا يلع اهلك نايدألل ةعماج

 نأ ىف قحلا ءىرما لكلو .. دقتعملاو ىأرلا ىف ةيددعتلل عستي اميحر

 كلذ دعب هرمأو« ةيرح ىف هرئاعش سرامي نأو هدقتعم راتخي

 ناو دقو

 8 114 8 ةياهنلاو ةيادبلا ..ليئارسإ ا



EES 
 أدبملاو .. باصأو هيف اطخأ امع همامأ لوئسم وهو هللا ىلإ لوكوم

 نيد ىلو مكنيد مكل : وه ماعلا 4.
 قحلا ىطعأ كلذ عمو ارصتنم ايزاغ رصم مالسإلا لخد دقو

 ةيزج عفد ةينارصنلا راتخا اذإف ,هنيد راتخي نأ ف نطاوم لكل
 نوعفادي فوس نيملسملا نأل عافد ةبيرض ىهو) هنيد ىلع ىقبو
 تعفر نيملسملا عم براح اذإف (دتعم برح ىأ ةلاح ىف هنع

 ىواسي ال اطيسب ايزمر اغلبم ةيزجلا كلت تناكو .. ةيزجلا هنع
 نوملسم ةلودلل نآلا اهعفدت ىتلا ةظهابلا بئارضلا ف ائيش
 .یراصنو
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 لتقيف ناتسناغفأ ف لاضنلا هوخأ فلتخي مالع
 ةبلط نم ددج نولتاقم ىتأي مث .. اضعب مهضعب
 نوعرزي «نابلاطلاب» مهسفنأ نومسي ةعيرشلا
 نوليحيو اهناكس ىلع لوباك نولعشيو اماغلا ضرألا
 ةياهن ال ام ىلإ لاتقلا رمتسيو .. !!؟؟ .. ابارخ اهرامع

 . ايش مهفن الو | ]
 اكوزابلا نولمحي نيذلا ةبلطلا ءالؤه انعمس

 نويزفيلتلا مامأ ٥.۸.١ لا عم ثيدح ف نوملكتي فوكنشالكلاو

 ناولأ نم لحي الو مارح ىقيسوملاو مارح نويزفيلتلا نا : نولوقي

 نأ زوجي الو مارح تانبلا ميلعت نأو  برحلا لوبط الإ ىقيسوملا
 نحنو .. مالسالا ةعيرش ىه هذه نولوقيو .. اهتيب ةأرملا حربت
 اماوكأ نوعمجي مهانيأرو .. ةعيرشلا كلت نع عافدلل انسفنأ اندنج
 ةرفكلا ةعانص ىهف اهميطحتل اديهمت نويزفيلتلا ةزهجالا نم
 .ةرفكلا تاعارتخاو

 , هتشاش ىلع لزني امم امامت ءىرب نويزفيلتلا زاهج نكلو
 ثبعلاب اهالمن نأ نكميو ملعلاب اهألمن نأ نكمي ةدياحم ةادأ وهو

 كبحاص ىلإ اهيدهتو ةحافت اهب رشقت نأ نكمي نيكس لثم ىهو
 .هتبقر اهب عطقت نأ نكميو

 هيرابك نوكي نأ نكميو ‹ ةغماج نوكي نأ نكمي نويزفيلتلاو
 .هيلإ لوؤي اميف هل بنذ الو

 ةبلط اهلمحي ىتلا فوكنشالكلاو اكوزابلا ةحلسأ لثملابو
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 .. مهوقدصتالا

 فيكف .. ةرفكلا تاعارتخاو ةرفكلا ةعانص ىرخألا ىه ةعيرشلا

 !؟ بابشلا ءالؤه ركفي قطنم ىأبو « كلت اومرحو هذه اولحتسا
 !؟ ابارخ مهضرأ نوليحيو اضعب مهضعب لتقي قطنم ىأبو

 نوفرعي ال مهو مهناودعل تارربمو ابابسأ مهلهج مهل نيز دقل
 .مههاوفأ ىف عدضو امو مهل ليق ام الإ مالسالا نم

 ةعيرشلاو .. مهنولمعتسي ركمأو زدقأ نيطايش مهئارو نمو
 ءارهلا اذه لك نم ةئيرب ةيمالسالا

 ةطلسلا ىلع ىئادب لاتق ىوس كانه ءىش الو
 ةحلسالاب ىقليو لوميو عفدي نم كانه لكلا ءارو نمو

 ,ةملك ىلع نوملسملا عمتجي ال ىتح كراعملا نوتأ ىف رئاخذلاو
 مالسالا حبصي ىتحو ؛ناكم ىأ ىف ةيار مالسالل عفترت ال ىتحو
 برغلا ةدارإ تقتلا دقو .. ةبيصم لكل عبنمو ماهتالاو ههبشلا لحم
 .رمألا اذه ىلع اكيرمأو ارتلجنا ةدارإو

 كونب ف هل ىمالسالا باهرالاب املظ هومسأ ىذلا باهرالا اذهو
 ارتلجنا انيار دقو .. نييالملاب ةيرالود ةدصرأ ارتلجناو اكيرمأ
 ةدئامو اريبك ارمتؤم مهل مظنتو انلع نييباهرالا ءالؤه نضتحت

 رخآ ف بحسنت امانيأر مث .. ندنل يف اهدنع اوعمتجيل

 وهو نريبكوك ىلسلوردنأ هيفلؤمل «ةرطخ تاقالع» باتك فو
 °.|.4لا ةيكيرمألا تارباخملا سيلاوك ف ىرجي امع فشكي باتك

 نينثالا نيب بيهرلا ىرسلا ميظنتلا كلذ نم ابناج انيأر داسوملاو
 رفا ف تابالقنالا ةعانصل ملاعلا ف ةلعتشملا رؤبلا لك ليومتل
 ممذلا داسفإو ءامعزلا ءارشو ءالمعلا دينجتلو ةينيتاللا اكيرمأو
 ىومد ططخم ىف ءايربألا لتقو ءارقفلا راسقفاو فئاوطلا ضيرحتو
 باتك وهو .. حالسلا ةوقب ملاعلا ىلع ةدايسلاو ةنميهلل بيهر
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 . هنيح ىف ليصفتلاب هنع انبتك ىقئاثو
 نإ نوكلا ىلع ةدايسللو لب .. ملاعلا ىلع ةدايسلل اكيرمأ حومطو

 تالعر ل هب نقلا ىذلا ىئاضفلا كوكملا ل اهر ف ةيلكح .. نكمأ
 ثوحب فو ؛سسجتلل اهب ىقلت ىتلا ةيئاضفلا رامقألا فو .ةيكوكم
 تارايلملا فو « ركبملا راعشتسالا ةحلساو ةيوونلا ءايزيفلاو رزيللا
 اهنلعت ىتلا بورحلا تاقفن قو. رباختلا ةزهجأل اهدصرت ىتلا
 تارئاطلا تالماحو ليطاسألاو جراوبلا فو اهلعشت ىتلا نتفلاو
 .كانهو انه اهلسرت ىتلا

 نييالملا نم ةيكلف ماقرا ىلإو قافنإ ىلإ جاتحي نامليه وهو
 تارايلملاو

 اهئافطإل ىتأت اذامل مث .؟جيلخلا برح اكيرمأ لعشت اذامل مهفنو
 ريتاوف ىضتقمب خويشلا ىديآ ىف ىتلا ةيلورتبلا ةورثلا لك عمجتل
 نأ دحأ ؤرجي الو لكلا عفديو .. ةيكلف ةيرالود ماقرأو ةيخس
 ضراج تاز اي وهدم قورابلا مرحلا لإ تءاج دقق «نطرتغي
 ةف كالو هذقتنم فراغا

 ةجاحو .. ادوجوم لازام نيسح مادصو .. امئاق لازام ديدهتلاو

 .رمتسم ىبرعلا لالا فيزنو .. ةرمتسم اهيلإ خويشلا
 باؤنبا هذه: لكل ٠:هتخأ ىلإ هلوإ نم عوتصم قیا تبشلا لکو

 ةيكيرمألا ةهبألاو ةمظعلا تاقفن دادسل بسكم
 اذاملو .. هبرضت !ذاملو نيسح مادص اكيرمأ لزاغت اذامل مهفنو

 ىدركلا هودع دعاست تقولا سفن يلو ىنازربلا عم سلجت
 نتفلا ران ف خفنت اذاملو .. داركألا ةبعل ىف لخدت اال و «ىنابلاطلا»
 عيمجل حالسلا عيبتلو ةلعتشم بورحلا لظتل .. ؟ناكم لك ىف
 فارطألا

 قوي نطلق قو ناتشسنا فقأ ق رجب قارتعلا 3 رجب انمو
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 ..موقدصتال

 ايسينودنأ فو ني ا ايروكو ةيلامشلا ايروك عارص
 ىر امو + رسحإلا ردحتلا ةيوب:0و نادوسلا وج لو
 ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةلعتشملا رؤبلا ف ىرج امو ىضاملا ىف ةنسوبلا
 .ويرانيسلا سفنل رارمتسا وه

 .. ملاعلا ىلع ةدايسلل حومطلا سفن ةّيتيفوسلا ايسورل ناكو
 نأ اكشوأو ةلعتشملا رؤبلا لك ف ضرألا ىلع نانثالا حطانت دقو
 ىسورلا قالمعلا طقس مث « موجن برح ىف ءاضفلا ىف اهطانتي

 اهركم ىف اكيرمأ ىراجي نأ عطتسي ملو ىداصتقا رايهناب ةأجف
 وأ .. ىضرألا بكوكلا تاردقمب اكيرمأ تدرفناو .. اهقافنإ ىف الو
 ءىش لكب الزأ درفنملا ىهلالا ركملا ىه امنإ .. تدرفنا اهنأ اهل ليخ
 وأ عداخ الإ .. انرابكو انراغص انم امو .. بابسألا راتس ءارو نم
 . لكلا ربتخي هبيغ ءارو نم هدحو هللاو .. عودخم

 ليئارسإ اهعمو اكيرمأب عفدي نأ هريدقت ىف ةمكحل هللا دارأ دقو
 هديري رمأل ثادحألا ةمدقم يلإ

 انير انل ءاش ىذلا ةينوكلا اماردلا نم ىلاحلا لصقلا وه اذهو
 . هيلع ادوهش نوكن نأو هارن نأ انل ءاشو هرضحن نأ

 !!؟؟.. ىرجي فوس اميف رود انل له ىرت
 هنأو نآلا ثداوحلا حرسم ىلع دعي اميف اريبك ارود انل نأ دقتعأ

 نكلو .. نييبليصلا مايا فو راتتلا مايا ف انل ناك ىذلا رودلا سفن
 بيلصب اهل ةقالع ال ةيدوهي ةيبيلص ىه ةمداقلا ةيبيليصلا
 ميدقلا ملاعلا ىلع ةرطيسلا وه ديحولا اهدارم امنإو .. حيسمب الو

 ةسرش حلاصم برح اهنإ .. زوتكلاو ةقاطلا عدوتسم ىلعو
 .ةبذاك ةيتاروت ةينيد تايمسمب

 ىف نكلو .. ادغ سيلو نآلا سيل .. ةلاحم ال ةمداق ةهجاوملاو

 دوكيللا رمع نم ةيقابلا تاونسلا ىف امبرو بيرقلا لبقتسملا
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 فولاو ؛ وهاينتن اهبهني لازام ىتلا ةينيطسلفلا ضرالاف
 ,ارادتقاو ةونع ةبوهنملا ضرألا ف مهعرزي نيذلا نيتطوتسملا
 يه ةيئايمكلاو ةيبوركيملاو ةيرذلا تاناسرتلاو ةحلسألا سادكأو
 مالسلا ءاوجأامو .. هناريج لك ىلع برح نالعإ لعفلاب
 . لوقعلل بييغتو ناخد تانولابو روكيد الإ 26206 ص۴58٥٥1 لاو

 لك . ةيسامولبدلا تامستبالا ءارو نمو ناخدلا ءارو نمو
 مالسل الو حلصل دهمت ال ليئارسإف .. مداق فنعب ءىبني ءىش
 ةنميهلاو ةدايسلاو ضرألا نم ديزملو ضرألا باصتغال امنإو

 قوذلاب ققحتت نأ نكمي ال رومأ ىهو .. لكلا ىلع ىلعلاو
 .. صاصرلاو رانلاب امنإو تاماستبالا رحسب الو ىنسحلابو
 دقحو صبرتو كشو ةيهارك ةيفلخ لب ةقث ةيفلخ تسيل ةيفلخلاو
 . أدهي ال ىخيرات دقحو

 اوبسحي ناو اديج قئاقحلا هذه نولوتسملا كردي نآ.وجرأو
 تاينغأ ىلعو دوعولا ىلع اوماني الو اهل اودعتسي نأو اهباسح
 . ةبذاكلا مالسلا

 ءايربأ اوسيل ابوروأو اكيرمأو ارتلجنا ىف برغلا ىف انؤاقدصأو
 عم مه لب ءةموصخلا هذه ىف نيدياحم اوسيلو ةقفصلا هذه ىف

 تقو نم اهب نوعوطتي ىتلا ةثدهتلا تايلمعو .. انيلع ناطيشلا
 ىدتعملا باسحل امنإو انباسحل تسيل رخآل

 ءارو نم هللا نإف .. ربصلا ركسعم ىف انركسع دق انك اذإو
 ىف نيزاوملا بلقي فوسو .. نيزاوملا هديب ىذلا وهو .. ربصلا
 ناش ناك اذكهف .. نيرابجلا ىلع ةرئادلا ريديو .. مولعملا تقولا
 لوغملاو سرفلاو مورلا مايأ نمو ءدومثو داع مايأ نم خيراتلا
 اهنع تباغ ىتلا ةيناطيربلا ةيروطاربمالا مايأ نمو ٠ راتتلاو
 ىلع ىقبي دحأ الف .. بيرقلا ىتيفوسلا رايهنالا مايأ نمو ءسمشلا
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 ..مموقدصتال

 مايأو .. اهل ماود ال ايند ىه امثإو .. عاقلا ىف ىقبي دحأ الو ةمقلا

 فصلا اومزلاف .. ةربعلا اهب ىرجيل سانلا نيب قلاخلا اهلوادي
 ةدحاو ةملك ىلع اودحتاو نوملسم اي فصلا اومزلاو .برعاي
 مهعم اوكلهتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ةماركب ةمزألا اوهجاوو

 . رابتخالا هنإ
 رابتخا انايند لكو
 ىف ملسي نلو .. مكيسارك مكل مودت نلو .. مكلاومأ مكعفنت نلو

 . قحلا ىلع نوتباثلا الإ ةعفارلا ةضفاخلا ةعاسلا

 . نامزلا اذه «ردق» ليئارسإ عم ةهجاوملاو
 ىهف مالكلا اذه لكل ايديموك اماتخ حلصت ىتلا ةتكنلا امأ

 رصم ىف ةيبيردت تاروانم نم هب موقن ام ىلع وهاينتن جاجتحا

 ةينيتور رومأ ىهو
 ؟؟!!! مالساي .. مالسلا هجو اهب ركعن اننأ وهاينتن معزيو
 اهباحصأ درطيو ضرالا بصتغي ىذلا لجرلا مالكلا اذه لوقي

 تامارهأ سدكيو مهتاعارز نع هايملا سبحيو مهتويب فسنيو
 سار ةثامثالث زهجيو ةيوونلا هتناسرت اندودح ىلع عرزيو حالسلا
 . هب ملحي ىذلا ىومدلا مويلل ةيرذ

 . اوتام اوشتخا ىللا حيحص
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 مهل اودعاو) :ميركلا نآرقلا لوقي امنيح

 اننإف «ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتساام
 ىف ةوقلا مهفنالو ..ةيآلل قرحلا قوطنملا دنع فقنالا

 ,فلسلا اهمهف امك ناسرفلا حالسو ليخلا دودح

 تابابدلا موهفمب انرصع روظنم نم اهمهفن امناو

Eةملك نال ؛خيراوصلا تامجارو تاعردملا حالسو  
 ةعاطتسالا اهيف دادزتو عستت «متعطتساام»

 .رصع لك ىف تاعرتخم نم دجتسيام عم ةيرشبلا
 ةديدج ناعمل ريسافتلا عستتو ىنآرقلا موهفملا عستي اذكهو

 .ةيفرحلا اهدودح ىف فلسلا اهرسف ىتلا ةميدقلا تايآلا سفنل

 ترجحت الإو ..لاح ىأب ىفلسلا مهفلا دنع فوقولا زوجيالو

 0 .اهتيويح تدقفو انيديأ ىف تايآلا

 نارقلا ملظي ةيفلسلا ريسافتلا دنع ميركلا نآرقلاب فقي ىذلاو

 «ىنغلاو مركلا ةفص هبلسيو هقفدت فقويو .هتعس نم قيضيو

 .ءاطعلا دودحم اريقف هلعجيو

 ريوثتو داهتجالا ةلصاوم ىلإ صلخملا ةيعادلا جاتحي اذهلو

 _ | , .هزونك جارختساو نآرقلا
 .ةيلوصألاوأ ةيفلسلا مساب ةينآرقلا ىناعملل دودح ميسرت امأ

 ةايحلا رهن نع هلاصقنا ىلإو .«سفن مالسإلا رجحت ىلإ ىدؤي هنإف
 «نامزلا اذه ىف مهفلختو نيملسملا لشف بابسأ دحأ وهو ..ددجتملا

 ىدآام وهو ءرفكو عادتبا وه مهفلا ىف داهتجا ىأ نأ اوروصت دقف

 8 141 8 ةياهنلاو ةيادبلا .. ليئارسإ ا



1 
 ١ .دذجتملا تاراضحلا رايت عم ىح نيدك مالسإلا نيب لعافتلا فقوت ىلإ ىدأ امم ءضعب باقر اهضعب برضيو اضعب اهضعب مهتي قرف ىلإ مهماسقناو مهفالتخا ىلإ

 ادبي هنأل ,ىنابر فرط ىلإ ىرخألا ةيحانلا ف ىهتني امك ؛ىناملع فرط ىلإ ةيحان نم ىهتني ثيحب دادتمالاو ةعسلا نم مالسإلاو
 نانع ىلإ ىضرألا عقاولا اذهب عمفتريو «ضرألا نم تاجا نع : م 0 ذ فت .ضرألا نم عقاولا ن

 ءادبأ شيعت كناك كايندل لمعا» :ملسملل ثيدحلا لوقي الأ
 ؟ءادغ تومت كنأك كترخآل لمعاو

 ىذلا ىناملعلا هنا ..ادبأ شيعي هناك هايندل لمعي ىذلا وه نمف
 وهو ءاهتايولطمو ايندلا دنعو هلوح ملاعلا دنع هتامامتها ىهتنت
 فوس هناک فرصتي یهو .كلذ ريغل لمعيالو كلذ ىوس ىريال
 ىف ايندلا ىري ىذلا كش الب ىنابرلا هنإ ..؟ادغ تومي هناك هترخآل لمعي ىذلا وه نمو ..لاب ىلع توملا هل رطخيالو ءادبأ شيعي
 هيفو .ىويندلا بناجلا هيف «نينثالا ىلع لمتشي مالسإلاو ..ادغ 0 1 الف لئاز لايخو بارسك اهدودح
 اذه ىف عايضلاو قرغلا دض هنأ امك ..ةايحلا رايت نع لاصفنالاو ةلزعلاو ةينابهرلا دض وهو ..نيدو ايند ىهف ..ىورخألا بناجلا
 1 .رايتلا
 ىناملعلا رصعلا اذه عم مهافتي نأ نكمم بناج مالسإلا 0: ١
 رخآلا بناجلا كلذ هيف نأ امك هتغلب هملكيو هب محتليو ؛ىعقاولا
 اهناولأ عيمجب ةيفوصلا تاحطشلاو ةيحورلا تافسلفلاو ةيديرجتلا بهاذملا عم مهافتي نأ عيطتسي ىذلا ىلاعتملا ىنابرلا

 نويلوصالا هروصي ىذلا قالغنالاو قيضلاب سيل مالسإلا
 ةباحرلا ديدش بحر نيد وه لب ..نوتمزتملا
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 توميس هناکو هترخآب الإ

 ca OES هةر ناعريسسلا
 تاحبس لك ىلعو تاوبنلا ىحو لك ىلعو لوقعلا تاداهتجا لك
 .ةئف ىأ نم مالسإلا ىلع فوخالو ..نآلا ىلإ مدآ مايأ نم حاورألا

 .رادتقاو ةلاصأ ىف عيمجلا ةرواحم ىلع رداق وهف

 ةيصخش جتني فوسو ؛بولطم رمأ دادضالا نيب حيقلتلا نإ

 نيب مادصلا اذه عم لماعتلا ىلع ةردق رثكأو ةعانم رثكأ ةديدج
 رجفني نأ كشوأو لحلا ىلع ىصعتسي نأ كشوأ ىذلا تاراضحلا

 .ةدابإ بورح ىف
 «لامشلا ىف ايكرت ةيناملع ىلإ هدي دم ىذلا مالسإلا ىلإ رظنأ ىنإ
 ةين ىف هتينويهصو وهايناتين بلصت ىلإ بونجلا ف هدي دمو
 ,ةملاسملاو ةعداوملا نم ةجرد ىصقأ ىرأف ..ةحلاصملل ةصلخم

 نم لءاستأو,..بصعتلاب اذه لك دعب مالسإلا مهتُي فيك بجعأو
 ..؟ديدج نم لعتشيل دامرلا ىف خفني نمو ةنتفلا نارين كرحي ىذلا
 .ةيغابلا ةثفلا اهنكلو ..لاح ىأب نيملسملا اوسيل مهنإ

 هجو ىف اوبه نيذلاو ءاسنرق ىف ابابلا دض اورهاظت نيذلا نإ

 ةروطسأ نع هباتك رشن امنيح سقلا هقيدص هجو قو «یدوراج
 اونوكي مل ..ىزانلا مايأ ف اوقرحأ نيذلا ىدوهي نييالم ةتسلا
 مهافت ىأ نوضفري نيذلا اسنرف ةنياهص اوناك لب ..نيملسم
 نيد ىأ نوضفريو

 ىتلا ىهو «فرطتلا ىذغت ىتلا ىه ناكم لك ىف ةينويهصلاو
 ىلإ ىعست ىتلا ىهو ..ةحلاصملاوأ مالسلا ىف ةبغر ىأ مامأ فقت
 5 مادصلاو برحلا

 ىف جرزخلاو سوألا بورح فلخ اوناك نيذلا مهسفتأ مه مهنإ
 ىأل مهافت ىأل ةضفارلا تاحيصلا ءارو نيذلا مويلا مهو ..ىضاملا

 ىذلا ىسيلبإلا ربكلاو فلصلا نولثمي نيذلا مهو ..ةيوست
 يلبإ مه لب ..ةدايسلاو طلستلاو ةنميهلا نم لقأب ىضريال
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 ..ياضورفم ابيصن كدابع نم نذختالإ :هبرل لاق ىذلا ء«هسفن
 ,ضرالا ىلع ةيهولألا نم بيصن مهل نوكيل لعفلاب نوططخي مهف
 .دابعلا باقر نم مولعم قحو

 قابطأو ةيئاضفلا رامقالا قيرط نع نآلا ىنويهصلا مالعإلاو
 ءبتكلاو مالفألاو تالجملاو فحصلا قيرط نعو ءىنويزفيلتلا ثبلا
 ديفيام لك نم خملا اذه غيرفتل بابشلل ىعومج غم ليسغب موقي
 وه بايشلا نآلو ..داسفو لالحناو ءاره نم نوديري امب هئللو
 مهلكيه نوميقيو لبقتسملا كلذب نومدهي فوس مهف ءلبقتسملا
 هضاقنأ ىلع بقترملا

 بورح نم هنولعشي امو ناتسناغفأ ىف ناغفألا برعلا عمجت امأ
 ةيممألا مساب لاضلا بابشلا رهن نم ىرخألا ةفضلا ىلع
 مكحلا مظت بلق اهب نوفدهتسيو .ةيلوصألا مسابو ؛ةيمالسإلا
 ةيممألا ىلإ الوصو .ىبرعلاو ىمالسإلا ملاعلا ىف ماكحلا لايتغاو
 ريطخلا مدهلاو مالسإلل لخادلا نم بيرختلا وهف ءىلثملا ةفالخلاو

 ةيباهرإلا تاعامجلا ءامس نم لزنتيالو رهقلاب ىتايال مالسإلاو
 ..هاركإلا دض وهو ..حالسلا ةوقب

 ىف ىملس بالقتا وهو ..ةبحمو رح لاعفناب عانتقا مالسإلا
 ريخلل ىلك عوطتو ةلماك ةرانتسا ىلإ ىدؤي درفلا ريمض لخاد
 مالسإلاو ..ءىش لكل قلاخلا دحاولل نافرعو لماش دوجسو
 .ىباهرإ نم ةشئاط ةصاصربالو مكاح نم ىرازو رارقب ىتأيال

 .قطنمو لقع نيدو مهافتو راوح نيد مالسإلاو
 ...4 مكناهرب اوتاه لق >
 .ليمجلا رجهلا ىه هئادعأل هتبوقع ..ةعادوو ةحامس نيدو
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 برد هم

 وه كلذ .؟اليمج ارجه متيأر له .. اليمج ارجه مهرجهاو
 .انبطاخت ىف طرش ىه ةنسحلا ةليمجلا ةغللاو انئادعأل انرجه

 ..« انسح سانلل اولوقو >

 مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا »

 .لاتقب انأدبي نمالإ لتاقنال نحنو ..(نسحأ ىه ىتلاب

 لاعشإو مدمد صاصرو ريماسملا لبانق نم اذه لك نيا

 ايريتسهو ..بصعتلا نونجو اهلها ىلع تويبلا مدهو قئارحلا

 ثبعلا نم اذه نيأ ..نامزلا اذه تاروشنم ىف اهدجن ىتلا ..فلختلا

 !«؟ناتسناغفأ ف ىرجي ىذلا نونجلاو
 لقع ىلإ جاتحت بورحلا ىتحف ..كلا مكمحري ..لقعلا ىلإ اودوع

 .تيقوتو ةمكحو
 .تيقوتلا انأطخأ اننألف ..انأطخأ دق قيفوتلا ناك اذإو

 .برحب انبر دعب ان نذآي ملف
 .اهيف راصتنالا ىلع انردقألو ءاهبابسأ انل رسيل انل نذأ ولو

 ..«ريسيتلا نذإلا ةمالع» :نيفراعلا مالك روثأم فو
 اندودح ىلع طابر فو ..اهنع عفادنل اتدودح ىلع طابر ف اننإ

 ادحاو افص اهنم لعجنو ,ةدحولا هذه رزأ نم دشنل ةيبرعلا
 مولعب ذخأن نحنو ..انلوح نيعماطلا هب هجاون صوصرملا ناينبلاك

 رثكأ نوكنل ءانتراجتو انتعارزو انتعانصو انداصتقا روطنل رصعلا
 ءايوقألل الإ هيف روضحال نمز ىف اروضح

 ليبسالو ءاهنودب رصعلا ةباوب لوخد ىلإ ليبسال بابسأ هذهو
 .اهنودب برح ىف راصتنا ىلإ ليبسالو ءاهنودب مرتحم مالس ىلإ

 .ممألا ناينب ف ةحصلاو ةيفاعلا تارشؤم ىهف
 نيذلا نم انريغ ىلع اهب قوفتنس ىتلا ةعانملا وه هللاب ناميإلاو
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 لا برد يلعربسسلا

 مهتاورثو مهداصتقاو مهنادبأو مهما جأ ةيمنت ىف انوقب
 اولفغأو مهرئامض اولمهأو مهحاورأ اوسن نيذلا نمو ..مهتاعانصو
 هنآرق ىف اتبر لوقي .ىوقلا عوبنيو ةحلسألا حالس وه هللاو 8 .مهقلاخو مههلإ

 1 ميركلا
 ..4 اونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإ ط
 .نمؤم ىلع ءادتعالا ف ركفي نم لكل نطبم ديدهت وهو
 .هلئاسوو هليح لكل نمؤملا دافتتسا طرشب رضاح انبر عافدو

 نينمؤم نوكت نأ هوجراام لکو .هلکوتو هتعاطو هناميإ طرشیو
 مهنع عافدلاو مهرصنب هللا دعو نمم نوكن ىتح  ناميإلا ىقداص
 نإ 95 لئاقلا وهق .. هرصني نم الإ رصني ال هناحبس لاف .
 . 4 مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنت
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