


Îهدمت  

fمدي ستحل  

 ىهاونلاو رماوألا ةعومجم هنأ ىلع نيدلا نومهفي سانلا

 نوئش نم اهلكو .. لالحلاو مارحلا دودحو باقعلا حئاولو
 . دعبأو لمشأو قمعأ رخآ ءىشف نيدلا امأ .. ايندلا

 ايندلا ىلإ هب انئج ىذلا ميدقلا بحلا وه هتقيقح ىف نيدلا
 ىذلا لصالا نطولا ىلإ انبولق فاغش ألمي ىذلا مئادلا نينحلاو

 ىذلاو هنع انردص ىذلا عبنلا ىلإ ىحورلا شطعلاو « هنم انئج

 هسمطت نينح ىهو .. انينحو اقوش انحراوج نم ةحراج لك المي

 . اهتاوهشو اهلغاوشو ايندلا ىشاوغ
 ملظلاو حبقلا انطيحي ةظحل الإ نينحلا اذه ىلع قيفن الو

 ءابرغ اننأ رعشنف ملاعلا اذه ىف بارطضالاو ىضوفلاو ثبعلاو



 © ميدقلا بحلا ©

 اهتظحلو قيرط یرباعو راوز درجم امنإو هنم انسل اننأو هنع
 ىف اتسوؤر عقرتو ةتم اتقا ىذلا لصالا نطولا كلذ ىلإ ىفهن

 نيأ .. هللا اي .. انيف ةحراج لك سمهتو ءامسلا ىلإ ةيئاقلتو قوش
 ۾ تنا

 اذاكر ىلإ ندو للا يف طرؤ تنو ءىطختت ةظعلو
 ةا ب ان[ 217 ارور لا كتشف نر هلا
 نضال نينحلا نم ىفحلا طايزلا] كلذ .. نيدلا وه كلذف .. نولوئسم
 اذ ماما نوئيدم انئابو ةيلو سماه ساس هالا كلذو .. لوهجم
 اننأب .. رجهلاو ةدحولا تاظحل ىف قيمعلا َساَسَحِإلا كلذ .. ايلع
 كانه ناو فخ سنا ىفو ةيببع ةع ىف نحن انو اندحو انشا
 اذيدش انكرو انمهلت فوس ايلع اندر باتا شتت فیس ةيفخاادي
 ىف نيدلا وه كلذف .. انكرادتي فوس اميظعو « انيمحي فوس
 . هتقيقحو هلصأ

 ماكحأو لالحو مارحو هاونو رماوأ نم كلذ دعب ىقبت امو
 . ميدقلا بحلا اذهل تابجومو جئاتنو ليصافت ىه تادابعو

 لك نإف بحلا كلذ باغ اذإو .. ةيضقلا سأر وه بحلا نكلو
 ناك املسم اتيدتم مدلصت نو انيد عنصت نأ تاعاطلاو تاذابعلا
 . ايدوهي وأ ايحيسم و

 ا نيد ىلع انماط ةازغ اًنوماَج نيذلا نوتيلا ناك انو
 هلم ىا لما ءايربألا نوقم نیذلا برشنا یا ناك لاو .! نيد
 لبانقلا نورجفي نيذلا مويلا ويباهرإ ناك الو ىراصنلا للم نم
 ىلا ولاطا ولو لذا اوما قلو اعيمج اولص ىو ...نيملسم
 نم اوغلب ام .. تايآلا اولترو فحاصملا اولمحو بيبالجلا اورصقو
 . ائيش نيدلا

 ھا ايند ىف .. حاوس د ا

 ةر ةن

 مالسلاو ةالصلا هيلع ( نادمعملا انحوي ) ايحي ىبنلا غلب لهو

 لاق ىذلاو هنم ضيفي ناك ىذلا نانحلا كلذب الإ ةوبن نم هغلب ام

 ۱١١[ میرم ] © اه ناكر هارو ادل نم اًناَحَوظ : هير هيف

 . ىوقتلاو ةاكزلاو نانحلا .. هتوبن ناكرأ تناك كلتف

 دحأ لبج نضتحي ناك ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع انيبنو

 لوقيو

 هريقوتو ىبنلا بح عضوم ناك دامجلا ىتح

 لوقي ئبرع نبا اذهو

 رقتحت الو قئالخلا عيمج رقوت ىتح اشيش نيدلا نم غلبت نا
 . هعنص دق هللا ماد ام اقولخم

 : نينمؤملا نع لوقي انبر اذهو
 [:تارجحلا] « ىق مهبول هللا َنَحَمما نيذلا كَلوُأ ل
 :'ناحتمالا عونضوم افئاد:ىه بولقلاف

 تابنو تاوامسو نيضرأ نم عنص امو قلخ ام بحو هللا بحو

 ىذلا سايقملا وهو .. ةقحلا تانايدلا لك رهوج ىه رشبو ناويحو
 : ةبذكلاو نيذوعشملا ءايعدألاو .. نيدلا لهأ نيب هب قرفن

 روشقلاو ليصافتلا ىف مهعابتأ نوق ذلا ةاعدلا لكو

 ةمحرلاو بحلا نع .. نيدلا حور نع مهب نودعتبيو رهاظملاو

 . اهنع مهدعب ردقب ةبذكلا نم مه .. قالخألا مراكمو ىوقتلاو
 ىف مهقارغإل الإ نييسيرفلا ىلع حيسملا ضارتعا ناك امو

 لإ تافتلا نود :تاملكلا رهاظ ىفو صوصنلا ةيفرح ىفو لدجلا

 . اهحور

 ل ۷ هنا اند ىف .. حاوس
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 اوحبذي نأب مهرمأ امنيح دوهيلا ىلع ىسوم ةمقن تناك امو

 نوكت ةرقب ىأ .. لاؤسلاو عطنتلاو لدجلا ىف مهقارغإل الإ... ةرقب
 عدا کب مآ نوجع رفح ما: ةشقرم م( لهةيتت: !اهنولرامو
 - انب ازهت:كلعل ىآ یھی انل نيبي كبر انل

 فورحلا ىلع رجحتلاو ليصافتلا ىف قرغلاو لدجلا اذه

 هيلع اوقحتساو ىسوم رظن ىف نيدلا نم مهجرخأ تاملكلاو
 . موللاو عيرقتلا

 ببسب نيدتلا حور نم جرخ مويلا نيدتلا ديدشلا فسأللو
 روشقلا ىف مهقارغإو ةاعدلا رثكأ فارحناو ةوعدلا فارحنا

 نيملسملا رشكاب ئقلا امم ةيوناثلا رؤمالاو تايفالخلاو ليصافتلاو
 نقرشحلا عكارذلا قلخ امو .'بصعتلاو لدجلاو فالتلخالا ىلإ
 لا تلا اذه انوا امم: بلا ةا ر باهرا
 . هلبألا سوهتملا

 ىلإ ةدوعلاب ىضم موي ىأ نم رثكأ مويلا نوبلاطم اننأ ىرأو
 ةمحرلاو بحلا لئاضف ىلإ .. لماشلا هعبن ىلإو مالسإلا حور
 ىناعم ربدتو موصخلا عم ردصلا ةعسو ىوقتلاو ةدوملاو

 سيلو بلقلاب نآرقلا ةءارقو اهفورح دنع فوقولا مدعو صوصنلا
 . قادحألاب

 لك ىلإ انم جاتحي الو تامتيراغول سيلو ازاغلا سيل مالسإلاو
 . ىواتفلا كلت

 لاقف مالسإلا نع هلأس نم باجأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو
 : ةغيلب ةليلق تاملك ىف

 . مقتسا مث هللا الإ هلإ ال لق

 ھا این ىف .. حاوس دھر
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 ىلع ةماقتسالاو ديحوتلا وه بولطملا لك .. ةطاسبب اذكه

 . قالخألا مراكم

 امك كاخأ بحت نأ .. رثكأ ال اهب دلون ىتلا ةهادبلاو ةرطفلا اهنإ

 ىف ةبغرو بحو ةدوم ىلع موي لك مانت له .. كسفن لاسأ

 دسحو ةيهاركو لغ ىلع مأ ؟ حلاص لمع ىف ةينو ريخلا

 . مالسإلا نيد ىلع تنأ ىدم ىأ ىلإ ملعتسو .. ؟صبرتو

 ؟ اسدسم مآ ارجنخ ىفخت له ؟كبايث تايط ىف ىفخت اذام
 مأ

 ؟ كناوخإل ريخ ةلاسرو بح ةيده ىفخت

 ؟ مدهتل مأ ىنبتل ططخت له

 ىلإ وعدت مأ ؟ مالكلا نم عفانلابو لوقلا نم بيطلاب قطنت له

 ؟ نتفلاو رامدلاو بارخلا

 فنعلا فرعي الو مولظم نع عافدلل الإ افيس لمحي ال نيدلا نإ

 . احالصإ الإ

 كلذ اهيف فقي ىتلا ةناخلا فرعتو كسفن فرعت سيياقملا هذهب

 مأ نيدلا عم .. فقي نيأ ملعتو .. مالسإلا ىلإ كوعدي ىذلا ةيعادلا

 . مارجإلا عم
 ةفسلف ىأ هقف ىلإ ةجاح ىف تسلو .. كليلد ةهادبلاو ةرطفلا نإ

 . ىوتف وأ

 عيمجل ىفاصلا رهوجلاو .. اهحورو ةيضقلا بلق .. بحلا هنإ

 ٠ تالاسرلا لكو نايدالا

 ايندلا نوئش ىهف ىهاونلاو رماوألاو عئارشلا امأ

 ۹ تانا ايذد ىف .. حاوس
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 بحلاو لدعلاو مالسلا ةعاشإ .. ماعلا راطإلل ةعبات ىهو ..ريغ ال

 دوعي ال امنيح .. ةرخآلا ىف اهلمع فقوتي فوسو .. سانلا نيب

 : ناطلس ىآ مكا دحال
 . 4 راهقلا دحاولا لل .. مويلا كلملا نما
 حبصأ نآلا رمألا نال .. رماوألا لكو عئارشلا لك ةفيظو تهتنا

 «هلدع لدعلاو « هفيرصت فيرصتلاو « ةرشابم كولملا كلم رمأ

 . ملظي وأ ىغطي نأ ىف ةيرحلا دحأل دعي ملو .. هشطب شطبلاو
 . اهنامزو اهفئاظوب دودحم نذإ عئارشلا لاجمو
 . مالسلا دبع نب زعلا .. ميظعلا ىمالسإلا هيقفلا لاق امكو

 ىلإ ايدؤم ةعيرشلا قيبطت حبصأ اذإ ىولبلا عويش نامز ىف

 ىلع روزلا دوهش ) اهقيبطت مدع ملسملاب نسحي هنإف ركنملا دايدزا
 دي هب عطقتل دحاو ىأ رجاتتست نأ كنكميو مكاحملا باوبأ

 ىلع رمخلا دح قيبطت مدعب مالسلا دبع نب زعلا ىتفأ انه نمو
 نع مهرش فكت فوس مهتبوبيغو مهركس نأل راتتلا ركسع
 ىلإ مهب ىدؤت فوس مهتقافإ ريخو ةدئاف كلذ ىفو سانلا

 . ركنملا نم ديزم كلذ ىفو ررضلاو ىذألا ةدواعم
 حلاصملا ةماقإ ىه عئارشلا ةمكح نأ ميظعلا هيقفلا كلذ مهف دقل

 اهلاجم نأو قلطم مكح اهل سيلو عفانملاب ةطبترم اهنأو ايندلا ىف

 . اهنامزو اهفئاظوب دودحم

 دح مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا قبطي مل هسفن ىنعملا اذهبو

 نب رمع هقبطي مل امك برحلا تاونس ىف قراسلا ىلع عطقلا
 . ةعاجملا ماع ىف باطخلا
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 نييحطسلاو ةاعدلا نم نييئاغوغلل لاقي مالكلا اذه سفنو

 داسفلل جالعك دلجلاو مجرلاو ىديألا عطقب نوبلاطي نيذلا

 مهقفاوي ال هسفن ىمالسإلا هقفلا نأ نوملعي ال مهو .. دوجوملا

 رصع مهفارتعاب رصعلاف .. ىئاغوغلاو ىحطنلا مهفلا اذه ىلع

 رخآ اهقف بجوتسي ىلاتلابو ؛ ىولبلا عويشو داسفلا عويش

 ديزي فوس ةيداعلا دودحلا قيبطت نال .. مئاقلا فرظلل امئالم

 قيرط نع نييالملا تاثم قرسي ىذلا ريبكلاو .ريزولاف .. اركن ركنملا

 فوسو ةيديلقتلا ةيهقفلا عطقلا طورش هيلع قبطنت نل تالومعلا

 تاهينج ةسمخ قرسي :ىذلا لاشنلا امنيب عطقلا نم ىفعُي
 فوس

 لكلل عيجشتو شحاف ملظ كلذ ىفو هدي عطقت
 اوقرسي ناب

 فييزتو سالتخاو ةوشرو تالومع نم ةيوتلملا لئاسولاب اوبهنيو

 . ركنملا مومع ىلع ضح كلذ ىفو .. هفالخو

 دوز دوهش ةعبرأ ىرتشت نأ كنكمي ةمكحم ىأ باب ىلعو

 . ءاشت نم مجرتو ديرت نم دي عطقتل

 نيشترملاو صوصللا نم هلك ملاع ىف نم دي عطقي نم مث
 !!؟ ..

 ىذلا تقولا ىف مجرلاب ىنازلا ةبقاعم ىف لاقي ءىشلا سفنو

 وجلا نم طباهلا ىجراخلا ىنويزفيلتلا ثبلاو تاعاذإلا هيف ضحت

 اعفد بابشلاب عفدتو ىنلعلا شحفلا ىلع ةيعانصلا رامقألا ربع

 دودحلا قالطإو ايناج سيلو هيلع ىنجم بابشلاف .. قسفلا ىلإ

 ةلاحتسا نع الضف .. ملظ ىولبلا عويش نم لاحلا هذه لثم ىف

 نوفلحي دوهش ةعبرأ .. ىهو مجرلل ةيهقفلا طورشلا ءافيتسا

 ءالؤهو .. ةدراو ريغ انه ةبوقعلاف .. لاخدإلا ةيلمع اودهش مهناب

 امهف نورشابيو اروزو لوقلا نم اكفإ نولوقي نويئاغوغلا ةاعدلا

 = 11 ت ايند ىف - حاوس
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 . رينتسم ملسم هيقف ىأ هب لوقي ال قفألا قيض ارجحتم

 .. فورظلل هريدقتو هتنورمو مالسإلا ةينالقع ءالؤه ىسنيو
 حور نولفغيو اهقايس نم ةعوطقم ةدحاو ةيآ نآرقلا نم نوذخايو
 هرخآو ةمحر هلوأ باتك وهو هصوصنو هتايآ عومجم ىفهنآرقلا

ey 

 : هتايآ حيرص ىف ليجنإلا لقي ملأ
 . اهعلقاف كنيع كترثعأ نإو اهعطقاف كدي كترثعأ نإ
 عمو .. ىنزت ىتلا نيعلا ءقفو قرست ىتلا ديلا عطقب رمأ وهو

 ةيآلا اوعضو امنإو .. اذهب ةيحيسملا ءاهقف نم دحأ لقي مل كلذ

 ىتلا ةماعلا حورلاب اولاقو هروسو ليجنإلا تايآ عومجم لخاد
 .. ةرفغملاو ىفعلاو ةمحرلاو ةبحملا حور ىهو .. مهباتك ىف عيشت
 . ةمارغلاو بيدأتلاو نجسلا لثم ةيريزعتلا تابوقعلاب اوفتكاو

 ىف عئارشلا ىلإ رظنلا نوكي ةمحرلاو بحلا نم موهفللا اذهب
 ..للا اهبجوأ ىتلا ةمحرلا راطإ ىفو اهفورظو اهناكمو اهنامز راطإ
 انبيذعتل سيلو ايندلا ىف انداعسإل عئارشلا انل قلخ هناحبس وهف
 ةراجح انسوؤر لخاد عضي ملو هتاملك ربدتنل لقعلا انل قلخو
 جورب دارأو .. ريكفت البو ربدت الب ةيلآ ىف ذفنت تالآ انلعج الو
 همساب أدبو .. اهقورح ىلع ةمكاحلا ىه نوكت نأ صوصنلا
 ىد لك ميجرلا نمحنلا

 ..ةبحم هطسوأو دمح هرخآو ةمجرهلوأ:انمالسإو
 ةحفنلا وهو .. هتموميد رس وهو دوجولا حور وه بحلاو

 ةمعنلا لوزتو اهعيمج عئارشلا ناكرأ دهنت اهنودب ىتلا ةينابرلا
 , ىنعملا مدعنيو

RETEST 
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 كلئاضفل الو ىنعم كدوجول دوعي ال كبلق ىف بحلا نودبو

 تلمسبو ىحللا تلطأ امهم ىنعم ىأ ىنعم كنيدل الو ىنعم

 : ٠ ترمتعاو تججحو تمّصو تلقوحو

 بحو قحلا بح ىه .. انه بحلاب دوصقملا نأ نايبلا نع ىنغو

اهعيمج ىهو ايلعلا لثملا بحو لامجلا بحو لدعلا بحو ريخلا
 

 لثملا هل ىذلا هدحو هناحبس ىهف .. هتايمسمو ىنسحلا هلا اشا

حلا وهو .. ضرإلاو تاومسلا ىف ىلعالا
 رر مكحلا لدعلا ىهو ق

 امج ىلإ دتري نوكلا ىف لامج لكو .. ضرالاو تاومسلا عيدب

 . هلامك ىلإ دتري قلخلا 0 5
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 لبق انبر انبطاخ نأ ذنم هيلع انرطُق ىذلا ميدقلا بحلا وه اذهو

 : انب افتاه ايندلا ىلإ ءىجن نأ لبقو دلون نأ
 . مكبرب تسلا

يركلا ههجو ىلإ بحو قلعتب رظنن نحنو اعيمج انلقف
 : م

 . اندهش ىلب
 لك ساسأو دئاقعلا لك حورو نايدألا لك ةقيقح ىه بحلا اذهو

 ٠ ةنونيدل ىنعم الو نيدل ىنعم ال هن
 هدا ودبو .. للملا

 لكو ميظع نف لك ءارو ةعفادلا ةقاطلا وه ليبنلا قوشلا اذهو

 ٠ ةلوطب لكو ءادف لكو داهشتسا لکو مهلم ركف لکو عيفر عادبإ

 ريخستو ةكئالملا دوجس تضتقا ىتلا ىه انيف ةينارونلا هذهو

 ةريدج اهباذعو اهتاقشم مغر انتايح تلعج ىتلا ىهو .. انل نوكلا

 . اهايحن ناب

 ما ؟ نولعاف نحن اذامف

 ىلعو .. ادويزو افانحأو عفاوشو ةعيشو ةنس فلتخن انلز امأ

 15095 ان موس
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 ىديالا ىلعو .. هلمشي وأ عوكلا ىلإ لصي ءوضولا ءام ىلع ٠
 ناعوغل ردصلا ىلع مضت ىأ ةالصلا ءانثأ نيبناجلا ىلع لسرت
 ةالصلا ةماقإل دحاو ناذأو .. بابلج مآ ةيحلو .. باجح مآ باقن
 رظتننو .. ىتس اهب تفاخنو ىتم ةالصلاب رهجنو .. نينإذأ مأ
 عضنو .. ىسايسلا مآ هيقفلا ىلونو .. رظتنن ال مآ بئاغلا مامإلا
 . نايرلا دنع وأ كنبلا ىف انلاومأ

 ىقلت نأ ديرت ىتلا ىديألا نورت الأ .. نوفلتخت ميف .. داال

 ىودي هللا مالك نوعمست الأ .. ؟بارتلا مكيلع ليهتو بج ىف مكب

 « نوُدبعاف مكبر انأو ةدحاو هم مكس
 [437 : ءايبنألا] 8

 : لوقي وهو هديدهتو هديعو نوعمست الأ
 «مُكَلامأ اونوكي ال مق مکریغ موق لدبتسی اولوتت نإو »

:۸ 
 ا . انفالخ رمتسا اذإ لعفي نأ كشويل هنإو
 نم رمآتلا انيلع قبطأو بارتقاب توملا نذآ دقو ف 0

 ةرطف لهأو ديحوت لهأ فلتخي فيكو
 : تاملك ىف مهيبن هزجوأ .. راهنلا رون نم

 . مقتسا مث هللا الإ هلإ ال لق
 طقف امنإو .. اباقن الو ةيحل الو ابابلج الو ةمامع ركذي مل

 كلذ ادع ام لكو .. هلا ديحوت ىلعو قالخالا مراكم ىلع ةماقتسالا
 مأ مارح ريوصتلا لهو ؟لالح مأ مارح .كونبلا لهو .. لوضف

 حضوأو طسبأ مهنيد

 هنا ايثد یف .. حاوس ل: 15 ت

 6 ميدقلا بحلا ه

 5 لالخ مآ مارح ىقيسوملا لهو رال

 ؟ .. لالخ مأ مارح ءانغلا لهو

 . تاهاتملاو ليصافتلا هذه ىف انب لخدي مل

 دنع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل دالوألاو تانبلا تنغ دقو

 تناك ىلو ۰. اهدازتتساف رعشلا ءاسنخلا هتدشنأو ةنيدملا همودق

باحصلو هل اتدجول ىبنلا نامز ىلع تاريماك كانه
 تاثم عاركلا هت

 روصلا
 رودصلا هل حرشنت ىذلا نونفلا نم عيفرلاو ديجلا كانهو

 لبق سوفنلا هضفرتو قاوذألا هفاعت ىذلا طباهلاو عيضولا كانهو

 . عئارشلا

 ٠ فورظو لاوحأ نامز لك ىف دجتستو

 ٠ تاريغتمو تاسبالم (رطتو

نسح ىلعو حيبقلا حبق ىلع قاوذالا فلتخت ال مث
 ٠ نسحلا 

 نمؤملا بلق امنإو ىواتف ىلإ ةميلسلا رطفلا لهأ جاتحي الو

 .هليلد

 نانلا ىف ءوسلا ناجت اهب ىشمي ةديدج.ةراجت ىه امنإ

 تافالخلا نورشنيو ساوسولا نوشبيو ءىش لك ىف نوككشيف

 ةفئاط لك نم نولعجيو داقحالا نورذبيو فواخملا نوعيشيو

 هيخأل اميصخ ناسنإ لك نم نولعجيو ىرخألل ةودع

 . ةئيدرلا ةنمزألا ىف رهدزتو فلختلا عم جورت ةراجت ىهو

 نامزألا ادرأ ىف كشاالب نحنو

 ةفصرألا ءوسلا راجت الميو دت شي نأ مالظلا كشوي ذإو

 مذارش سانلا اوتتشيل قاقشلا ةسلابأ ىدانتيو ةدسافلا مهتعاضبب
 سس

 8 ۱۵ تا ايثد ىف .. حاوس



 «© ميدقلا بحلا ©

 ىف نحنو بناج لك نم تاوادعلا انيلع فحزت امنيب .. تاذاذجو
 اوميقتساو .. اوهبتنا نأ .. لكلاب حيصأ نأ الإ كلمأ ال .. ةلفغ
 ىلوأ سيلف .. فوفصلا اومضو .. جرفلا اودسو .. هللا مكمحري
 ةهلآلا نم ةرثك اندنع سيلف .. دحاولا دابع نحن انم ةديجولاب
 ةدحاو انتلبقو دحاو انيبنو دحاو هلإ وه امنإو اهيلع فلتخن
 لهأ بحب انلكف ةعيشو ةنس نيب فالخ الو .. ةدحاو انتالصو
 بابش ديس ىه ىلع انديسو نومرغم مهتريسبو نوفوغشم تيبلا
 تسيل ةيسونقطلاو .. ةعيشو ةنس اننيعأ ىف وهو ةنجلا لهأ
 اونواعت ام مهعم ىه لب ىراصنلا دض سيل انمالسإو E انت ام تلا دض أذ .. انتعاضب
 مه لب ىراصنب اوسيل ةنسوبلا ىملسم اولتق نيذلاو .. اوباحت امو
 مهليجنإ مهعتمل ىراصن اوناك ولو .. نيد الو مهل ةلم ال شوحو
 و عابتأو قحب ىسيع عابتأو .. مكءادعأ اوبحأ لوقي ىذلا

 ءاينتألا عيسج قيرطاف تسوق قيذط وهو دحاو قيرط ىلع مه
 اوناخ دوهيلا ةنياهص نكلو ةدحاو هئايبنأ عيمجل هللا ةملكف
 تالوكوتوربلاو دوملتلا نم اوذختاو مهءاوهأ اوعبتاو مهتاروت

 ةيبيلص لب ةين

 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هنإ لوقي انبر ناك اذإو 1
Eهذه وه هريغن نأ انبر ديري ىذلا انسفنأب ام نإف ..  

 ةدابعو سفنلا ةدابعو ىأرلا ةدابعو ةيفئاطلاو ةيبصعلاو ةينانأ
 يبغ ةقيض هي ايمع ةيبغ ةقيض ةيناصخش ىلع قالغنالاو ايندلا بحو ىوهلا

 ها ایند ىف .. حوس# 19 ©
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 . اهمامأ دحاو ربشل الإ ىرت ال

 تاينورتكلالاو ةرذلا ايجولونكت ةزايح انبر انم بلطي مل

 ريغن نأ .. طيسبلا دحاولا بلطلا اذه بلط امنإو .. انرصنيل رزيللاو

 برح نود ايسور تهتنا فيك اننیعاب انارأ دقو .. انسفناب ام

 فيكو .. ةصاصر اهيلع قلطت نأ نود اهمادقأ ىلع تعكر فيكو

 نم اهرهظ ىلعو تراهناف اهسوفن لخاد نم .. لخادلا نم تمزهنا

 تارم ةدع ةيضرالا ةركلا ريجفتل ىفكي ام ةينيجورديهلا لبانقلا
4 

 . ىغطت امنيح ةقالمعلا ممألا ةياهن نوكت كلذكف

 فصن نم رثكأ اهيف ةيمالسإ ةلود ٤١ ىلإ ءادنلا اذهب هجوتأو

 فورصم ضرتقيو هماعط لوستي اهبلغأو ةيضرألا ةركلا زونك

 ةدراشلا لبإلاك متنأو بيجع مكرظنم .. مهل لوقأو .. هموي
 ال

 ىداني وهو ةالصلا ىداح اوعمست الأ .. ةملك ىلع عمتجت
 : مكيلع

 . فوفصلا اومضو .. جرفلا اودسو .. هللا مكمحري اوميقتسا

 . قئاقد سمخ ىدمل تاميلعت ال ةايح ةّئس اهديري امنإ

 متنأو مكل ةالص الو هتايحل رشؤم ىه ملسملا ةالصف
 نوكسمم

 ىعادت امك ممألا مكيلع تعادت دقف اودحتاو اوباحتو اوعمتجاف

 طرفنا ىذلا ليسلا ءاثفك نكلو ريثك متنأو اهتعصق ىلع ةلكألا

 ٠ اددب قرفتو
 ؟ نافوطلا مكيلع ىتأي نأ لبق .. متعمتجا الهف
 ؟ ديشر لجر مكيف سيلا
لملاب نوهجوتت ةالصلا ىف مكارأ .. مكل تبجع

 ةبعك ىلإ نييا

 مكب تقرفتو عيمجلا طرفنا ةالصلا تضقنا اذإف . ةكم ىف ةدحاو

 ۱۷۵ نا ایند ىف .. حاوس mm اك
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 را نک 0ک ٠] ناو حرمك و مكتمف ١ قرطلا

 نم مكنمو .. ليئارسإ هتبعك نم مكنمو .. هتبعك نم مكنمو
 .. ©« 1. 8.لا هتبعك نم مكنمو .. ىلودلا دقنلا قودنص هتبعك

 . هسفن هتبعك نيم مكنمو
 ؟ رخآلا ىلع برح مكنم لكو نورظتنت حاجن ىأف
 نم لاو بابلا ىلع توملاف:مكمادقأ نم دعبال رظنلا متلسرأ له

 لامر ىتغي نوعي ال مك ..:ةظحا مكنمع نور ىقبت امو طيحتم مكتارو
 كرويوين كونب ىف تارالودلا نييالم الو هاج الو نونب.الو

 . ندنلو جروبمسكولو

 ىلع ىربكلا اهتلود ميقت نأ ةداس اي ليئارسإ تررق دقل
 . مكقرفتو مكتاوادع فاتكأ ىلع .. مكفاتكأ

 . ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا ىف كلذ نوكي نأ تررقو

 ؟ نوهتنم متنأ لهف
 ؟ ةدابإلا ىه مآ

 هلا ايند یف جاو 18:

ىف اهدشأ ىلع تاونس ذنم ةنلعم نيملسملا عم ةكرعملا
 ابوروأ 

 م

 ( ابوروأ كيلوثاكو سكذوثرأ مهو ) تاوركلاو برصلا موقيو

 ايسور ةدناسمب مهئانفإو مهحبذو مهتدراطمو نيملسملا ةيفصتب

 ماعلا ( شانطلا ) نم وج ىف نانويلاو اينامورو راغلبلاو
 تانوعملا ضعيب رخآل نيح نم هنوطغي ىكيرمألا ىبوروالا
 تاملكو راكنتسالا تاحيرصت ضعبو ةيودألا ضعبو ةيئاذغلا

 . ةاساوملا
 .. نيملسملا برضل اهيف نيملسملا اورجاتسا دقف اندالب ىف امأ

 « ةقاطبلاب نيملسملا » نم ةمهلا ىطقاس نم ضعبلا اورجاتسا
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 مهورادأو .. نيدقاحلاو نيلطاعلاو مارجإلا ىفرتحمو ءالمعلا نمو
 نورغيو رالودلاب مهراغص نورغي .. ديعب نم لورتنوك توميرلاب
 حجنت ىتلاو خيراتلا مدق ةميدقلا ةبعللا .. ةسايرلا مالحاب مهرابك
 مالسإلا ىلع تقولا لوط شيوشتلا عم اذه .. اهمدق مغر امئاد 0 ھا 3 0 ا
 ةيلوصألا هنومسي تاشاشرلاب لتقلاو مارجإلاف هزومر ىلعو
 ةيمالسإلا ةلودلاو .. نييلوصالاب هباجصأ نومسيو زيدا
 ملعلا ةاداعمو مجرلاو ىديألا عطق ةلود ىه اهتماقإ بولطلا
 ناتسناغفأ ىه جذامنلاو .. تايرحلا ةرداصمو تايلقالا داهطضاو
 . ادحأ عجشت ال جذامت اعبط ىهو نادوسلاو

Eنيذلا نييسكراملا اياقبو ةموزهملا لا لولف  
 ةيناملع تايار تحت شيوشتلا اذهل جيورتلاب ةيوه الب ويم
 ددرتملا روهمجلا نم ريبكلا ىبلسلا عاطقلا بسكل ةئيرب ةيلاربيلو
 . هاجتالا دقفو ةودقلا دقف ىذلا لبلبملا رئاحلا

 برض نم ديال ناك رارقلا عانص ضيورتو ةطلسلا عيوطتلو
 ا ارايخ ةطلسلا دجت ال ىتح هلك ىرصملا داصتقالا
 : . تانوعملا لوستو عوضخلا

 ابذك هنومسي ىذلا ) باهرإلا برضي نأ اذه ىنعم ناكو
 وا اي 5 ا . رامثتسالاو ةحايسلا .. نيفده ( ةيمالسإلا ةيلوصالاب اروزو
 نأ ةمرجلا ىديألا ىلعو .. رصم ىف داصتقالا بصع امهو
 ةرماؤم ىه لكشلا اذهب ةطخلاو .. ريبكلا فاخيل ريزولا برضت
 خيشلا راكفأ تانب نم تسيلو ةيفرحو ءاكذبو ةيانعب ةموسرم
 چرایی ىف عباقلا ليمعلا خيشلا الو ةبابمإ ريمأ لابطلا رباج
 ةعانص مامأ نحنو .. ةيذاتسأب رادم ىوتسملا عيفر ركم ىه امنإ
 . ةئاملا ىف ةئام ةيبرغ

 هنا ايتد یف: حاوسا 7 * ۳
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 لح ىوس دجوي ال .. رمآتلا نم عيفرلا ىوتسملا اذه لثم مامأو

 ثحبن نأو .. ىوتسملا سفن ىلع ماهتالا فلم حتفن نأ وه دحاو
 كوكشلاب ىفتكن الو .. ريبكلا ديصلا ىلإ ىدؤي ىذلا طيخلا نع

 نارهط باوبأ ىطختت الو ةيلطاوعلا ماهتا زواجتت ال ىتلا ةبيرقلا

 كالا ىلعي مىطرخلاو

 امهيتلك نادوسلاو ناريإ نإ لوقأ .. اذه نم رثكأ لوقأ لب ال

 ىلع قلطأ ىذلا وه ىكيرمالا رمآتلا سفن .. رمآتلا سفنل ةيحض

 ىنامثلا برح ىف نيسح مادص شحوتملا ديصلا بلك ناريإ
 امك .. باهرإلا تاماهتا نآلا اهيلع قلطي ىذلا هسفن وهو تاونس

 بونج ىف ريشبتلا برح عنص ىذلا وه ىبرغلا رمآتلا سفن نأ

 ىذلا وهو بونجلا ىف لئابقلا حيلستب ماق ىذلا وهو نادوسلا

 رامدلاب اهلامش برضو ةعاجملاب نادوسلا بونج برضا

 نع القن اهذخان انيتات ىتلا ىناريإلا باهرإلا رابخأو .. ىداصتقالا

 . ةنتفلا ىف ىلوالا ةحلصملا ةبحاص ©18 ةيكيرمألا تارباخملا

 نم مداق هلك طيطختلاو ءالؤه لك ءارو نم ةرمآتملا ىديألا نإ

 رمآتلاو .. ليئارسإو اكيرمأ ةمصب هيلعو ميدقلا رامعتسالا ركو

 ىتلا ىديالاو .. بيرق رخآ لاثم ةنسوبلا ىملسم ىلع ىبوروألا

 ىديالاىه مويا لك عاطقلاو ةبفضلا ىف براعلا تو يب فسنت
 نيب نم اددج ءادعأ دروتسن نال ةجاح ىف انسلو .. ةيليئارسإلا

 . انسفنأ

 هفشك ىف امئاد لشفن اذاملو .. امئاد رمآتلا اذه حجني اذامل امأ

 انسلو ةبيطو ةجاذس لهآ نيملسملا نحن انتالف هتهجاومو

 امئاد انلامعأ رشابن نحنو کم لهأ الو انترطفب نييناودع

 . انل لاقي ام لك قدصنو ةين نسحو ةيحطسب

 2139 ت هل این ىف... حاوس
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 . طيبع اي ةنجلا كل . لثملا ىف امئاد نولوقي مهو
 ذخاي امئاد عونلا اذهف ايندلا ىف امأ .. ةرخآلا ىف ةنجلا هذهو

 . هافق ىلع
 فلخت نم انب رافعتسالا لايجأ هتعنص ام اذه ىلإ انفضأ اذإف

 ةلعتفم دودحو ماسقناو ةيفئاطو ىفاقث وزغو ةيداصتقا ةاناعمو
 نإف .. ءىش ال ىلع اضعب اهضعب برضت ةريغص لود نيب
 ناك امير لب .. هارن امم نسحأب نوكت نأ نكمي ناك ام ةجيتنلا
 ىتلا ةمحرلاو ىهلإلا فطللا نم ريثكلا هيف هدهشن ىذلا ءوسلا
 مدعلا ىوتسم تحت نآلا انكل فطللا كلذ الولو .. اهقحتسن ال

 مالسإلا ةمعنب انيلع مركتو فطعت هللا نإ اذه نم رثكأ لوقأ لب
 لباقم ةرخآلا اناطعأ دقف ادج ميرك ضوع وهو .. ميرك ضوعك
 . ايندلا نم ركملا لهأ ىطعأ ام

 ملو ايندلا الإ اوبلطي مل مهنال الدعو اقح ايندلا مهاطعأ دقو
 اوحفاك مهنالو مهتيافك اينذلا ىف اوأر مهنالو ايندلاب الإ اونمؤي
 . هتمق ىف مركلا وه اذهو .. لاس ام ّلكلو .. اهلجأ نم

 . سانلا لكل هنآرق ىف انبر لقي ملأ
 . ۲٤[ : ميهاربإ] 4 هُم ام لك نم مكاتآو >
 5 4 اونمؤي ملو اهوركنأ مهنكلو مهل اهاطعأل ةرخآلا هولاس ولو

 لاف .. هيف نحن ام لوبقل ةعيرذ مالكلا اذه نم ذختأ ال ىنكلو
 .. نيرادلا ةزع مهل دارأ لب ايندلا ىف ناوهلا نيملسملل دري مل
 نأ نذإ انيلعف .. € نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو » .. لاقو
 ةيبلسلاو فلختلاو لهجلاو لكاوتلاو سأيلا اذه انع ضفنن

 هلا ایند یف .. حاوسا# 1737 دس
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 سانلا ءالؤهل ناك اذإو ضهننل ةحاتملا بابسألا لك سمتلثو

 .. هبحي ىذلا هدبعل ركمي هللاو .. انركم انل نوكي ال اذاملف مهركم

 لقي ملأ

 [71:فسوي] € فول اندک كلذك )

 نم هلهاب ىتايلو هاخأ هيلإ خا يل فسويل هللا ركم دقو
 بولطملا نيدلا نكلو ..:هعم هدبع ناك املاط هدبع عم لاو .. ةيدابلا

 لمعلاو ملعلا مالسإ .. ىوقتلا مالسإ وه .. قحب مالسإلا وه انه

 ىذلا تاراعشلاو ىحللاو رهاظملا مالسإ سيلو قالخألا مراكمو

 هذه ةجئارلا شيوشتلاو ةيمعتلا ةراجت ىف انباحصأ هل جوري

 مايالا
: 

 ةنيعاو تادايقل ةجاح ىف ئهو كش الب لوطتس برحلا نإ

 ةيلاعفنإ تاروف ىلإ سيلو ةريصب ىلإو ىرجي امل قيمع مهفلو

 . . ةجف تافاتهو

 هللا اولاسأو لاقي اتم لك اوقدصت الو... اوربدتو .. اورظنأ

 قوف اهضعب تاقبط ركملاو ديدش ةرملا هذه مالظلا نإف .. نوعلا

 لمعل نوكت نأ بجي سيئرلا ةدايس اي انتطخ ىف ةيولوألاو
 ةيحايس ىرق ءاشنإ كلذب ىنعأ الو .. ءانيس ىف ةينارمع ةفاشك

 ءانيس ٍلامشو بلق ىف ةينارمع ةفاثك لمع دصقأ لب .. ةيهيفرت

 راثآ شبنو راهنأ قشو رابآ رفحو ةيعارزو ةيعانص ندم ءاشنإو
 عراوش المي ىذلا لطاعلا بابشلا نم نييالملا لقنو مجانم حتفو

دس ىلإ ءانيس ءالخ ليوحتو ةرمعملا ءارحصلا بلق ىلإ ةرهاقلا
 

 ةلبقملا ليئارسإ عامطأ هجو ىف فقي محدزم
 نأ تدارأ اذإف ..

 رحبو ماحز ىف ضوخت فوس اهنإف لعفت فوسو ءانيس حستكت

 .٠ قدنخل قدنخ نمو تيبل تيب نم براحتو مد نم

 »© ۳۴ ت تا ايند ىف .. جاو
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 ناباامنإو .:.اهدحو.ةيسامولبدلاب نوكت ال مالسلا ةعانص نإ
 . ةليحتسمو ةفلكم .. رخآلا فرطلل ةبسنلاب برحلا لعجن

 ىأل ةبسنلاب ىنعت نل اهنإف ىلاحلا اهلكشب ءانيس ءاقب امأ
 اهدعب حبصت تاعاس عضب تابابدلاب ةهزن ىوس مجاهم شيج
 . ناودعلاو برحلاب ىرغت عضولا اذهب ىهو .. لانقلا ةفض ىلع

 وهف لبقتسملل ىعافد طخ درجم نم رثكأ ىنعي ءانيس ريمعتو
 ةيئاذغلا ةلكشمللو ةلاطبللو ىناكسلا سدكتلل ىروف لح اضيأ
 عينصتلا قيرط ىلع ةعساو ةزفق ىهو بوبحلاو حمقلا صقنلو
 ريخلا ريجفتو ةيفوجلا هايملا ريجفتو ةيندعملا ةورثلا رامثتساو
 ىتلا ىديألا نم ةبصخلا ءانيس ضرال ذاقنإو .. ءاخرلاو توقلاو
 . نويفالاو ىجنابلا ةعارز ىف اهلغتست

 ساحنلا مجانمو .. ةنس فالآ ةسمخ نم ةنعارفلا اهلعف دقو
 زجعي فيكف .. رصم كولم ءامسأ ةيفيلغوريهلاب اهيلع روفحم
 مهيدايأب دادجالا هلعف امع ايجولونكت نم مهدنع انم لكب دافحألا
 يرانا

 .. كتايولوأ نم ةمقلا ىلع سيئرلا ةدايس اي ةلأسملا هذه عض
 ةرصاحم .رصمف .. اروف اهب دباو ةمزاللا لاومالا لك اهل دصرأو
 لوط انب نوركمي مهو بناج لك نم رمآتلاو داقحألاو ءادعلاب
 . تقولا

 ةتايخ فده ىلاغلا ادتسلا عىرتشم نمار ضانلا دبع, عج دقو
 نمت تنأ لعجاف ةرمغ فده :نوتعلاو نيالحاتلا نم تاداشنلا لوجو
 اعيمج اننأ ركذتو مويلا نم أدباو كبكرمو كتياغ اهرامعو ءانيس
 نمزلا جوم اهوحمي نأ ثبلي ام ءاملا ىلع ةشوقنم ءامسأ درجم
 طم یخو عار لا م فف مما انياالإ اهده يق سالو
 . هيف لكلا كرتشي ايموق اعورشم ءانيس لعجاو
 هللا ایتد ىف .. حاوسا# 75:
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 بضغت ىتم ميلحاي

 ىلع ىرجي ام اوأر املك هللا ىلإ فكألا نيعفار سانلا اهلوقي

 قرحو لتقو فسنو فسخ نم افوسوكو ةنسوبلا ىملسم

 .. تاعاشبو رزاجم نم ةملظلا برصلا وحافس هعنصي امو

 نولاسيف ملسملا ناشيشلا بعش ىف سورلا شوحولا هعنصي امو
 ٠ مهسوؤر ىلع هتمقنو هبضغ لزني نأ لا

 بضغ نإف .. بضغلا هللا نم اوبلطت ال .. مكبسح .. مهل لوقأو

 فوسو نيجرفتملا ىلعو نيملاظلا ىلع لزني فوس لزن اذإ هللا

 تفتكا ةملسم ةلود ٤١ لمشي فوسو نيتكاسلاو نيرابجلا ذخاي

 . تانوعملا تاتفو تانوفوركيملاو تاحيرصتلاو تارمتؤملاب

 ترثغ ىتلا ةبادلا نع الوئسم هسفن.باطخلا نب رمغ ربتعا دقل

 انتاسأم شيعي ناك هنأ ول لعفي ناك اذامف 26لا نفح ىلا

 نآلا
 امنيح مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ءاعدب اعيمج وعدن لب

 فئاطلا ىف نيكرشملا ىمرجم هيلع رثاكتو بابسالا هب تعطقت

 طقتلي ابعتم سلجف .. ةراجحلاو ىصحلاب هيلع نوقليو هنودراطي
 . رثؤملا غيلبلا باطخلا كلذ هبر بطاخيو هسافنأ

 ىلع ىناوهو ىتليح ةلقو ىتوق فعض ىكشأ كيلإ مهللا
 ىنمهجتي بيرق ىلإ .. ىنلكت نم ىلإ .. نيمحارلا محرأ اي .. سانلا
 .. ىلابأ الف ىلع بضغ كب نكي مل نإ .. ىرمأ هتكلم ودع ىلإ مآ

 5 أ یه كتيفاع ن

Eةمحرلا هللا لاسي ىذلا ا  
 ريصقتلاو .. بضغلا هللا لأسن فيكو .. بضغلا سيلو ةيفاعلاو

 . بناج لك نم انسبلي

 س ۲۵ عدنا ايثد ىف .. حاوس
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 .. هيضغ انع عفري نأ هلآسن نأ .. حيحصلا وه سكعلا لب

 ةمكحلا انمهلي نأو اجرخم انل لعجي نأ هلان .. ةيفاعلا هلاستو
 البلا ةقيقح هذهف .: انرمأ مهكلم ءادعأ ىلإ انلكي الأو .. دادسلاو
 2 1 ثا :E يذلا
 انؤادعأ مه انرمأ مهكلم نمو مهيلإ هللا انلكو نم نإ نا اعل
 ىذلا رابتخالاو ءالبلا ىه اذهو .. اننومهجتي ءابرغو بناجأ مهو
 ا

ret, ERE YEىذلا بيغلا وهف .. راب 0 ١ ذلابيغلا:ىنهفا/..ىابت خالا اذه مارو هتمكشت نمر ىفخا اص  

 ةدابإلا هذهب ضرألا نم مالسإلا شدني نأ نم نوفئاخلا ا .
 ىتح .٠ مهل لوقأ ىنإف .. ناكم لك ىف نيملسملل ىرجت ىتلا
 نم م بي : نم مالسإلا ادبيس .. دنحاو ىقبو ملسم نويلم فلألا اودابأ ىل
 دالا !3هيديادج

 ا دحاوب ةنس ةئامعبرو فلأ ذنم مالسإلا ادبي ةنس ةئ فلا ذن ادبي ملأ

 الا . ةرطقب نافوطلا
 تلا ئه هتدارإو ةرطقلا كلت ىف كرابت تلا هللا ةئيشم ئه اننإ

 . هللا بضغ نوبلطت اذاملف .. ةمأ حبصيف دحاولا كلذ ىف خفنت
 اذاملف .. لعفلاب بضغلا بجوتسي فقوملا نأ نورت متنك اذإو

 بوعش ىلع ةدحاو بضغ ةمالع رهظت ال اذامل .. متنأ نوبضغت ال
 .. تلاز امو .. ةملظلا عم عيبتو اهتاموكح ىرتشت ةلود ۷
 .. ةلتقلا عم اهتاقالع عطق ىف ةموكح ركفت مل

 دودمم ليحو هللا عم ةقالع مكل نوكت نأ نورظتنت فيكف

 . . هتمحر بجوتسي

Eعا  E 
 ابوروأ نأ نولوقي مهو .. رخآ ايأر ةيضقلا ىف نوريو ىرخأ

TTT 
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هجو نم ةيضقلا ىف ركفت ال اكيرمأ,
 اهدنع قرف الو ةينيد رظن ة

 ىف ركفت ال اهن امك .. شدني نأ ىأ نيدك مالسإلا رمأ ولعي نأ نيب

 نيد ىأ نيدلل ناش الو .. ةيدوهيلا ريصم ىف وأ ةيحيسملا ريو

 ةيضق .. ةتحب ةيدام ةيضق اهدنع ةيضقلا امنإ .. اهطيطخت ۳

 ضرالا تاريخب راثئتساو ةيداصتقا ةنميهو ةيسايس نمي

 امئاد ايلعلا ديلا اهل نوكت نآو اهتاماخو اهنداعمو اهتاورثب دارفناو
 اهنوهتشي ةلبق ىأ ىلإ ةقرافألا ىلصيلف .. مدقتلاب درفنت نأو

 اذه .. مانصالا نم ةليبق ىأ ةثالث ىأ نينثا ىأ ادحاو اهلإ اوبو

 ءادوسلا ايقيرفأ لظت نأ اهلغشي ىذلا امنإو .. اهلغشي ال عوضوب

 ضيبألا لامشلل ةمداخو ةعباتو ةلوستمو ةفلختمو ءادوس

 رضحتلا

 ىلإ اكيرمأو ابوروأ اهب تضهن ىتلا ةعيرسلا ةردابملا نمو

 داصتقالا ىف اهخضت تحار ىتلا تارايلملاو ايسور ةد ږې

 لامشلا ملاع نأ ةرظنلا كلت باحصأ ىري .. راهنملا ىسورلا

 وهف .. مدقتم ىنغ یوق دحاو ليبق ىف اعم نواعتلا ىلع صيرح

 عم سلجتل هيعارصم ىلع ايسورل ةيبوروألا قوسلا باب حتفپ

 ةياهنلا ىف مهف .. اهبلاطم مهيلع ىلمتو ءاينغألا رابكلا ةي

 مهضعب نوذخايف ليوط قارف دعب ةلئاعلا ىلإ نودوعي مع دالوأ

 رتويبموكلاو ءاضفلاو ةرذلا رصع ةرسأ مهف .. ناضحألاب اضعب

 ةهجاوم ىف اونواعتيو اوقفتيو اوكسامتي نأ مهيلعو خيراوصلاو

 ٠ بونجلا ىف ضرملاو لهجلاو رقفلاو ةيربربلاو ةيجمهلا

 هفرم رضحتم ىنغ لامش ىلإ ملاعلا ميسقت ىه نذإ ةطخلاو

 ىلع شيعي فلختم بونجو .. ةروطتم ةعانص تاريخ ىلع شيعي
 تاماخلاو طفنلا عيبو رابآلا رفحو ضرالا ةخالفو ةيشاملا ىعر
 »79 عنا اید یف. جاو اساسا
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 نأ ةطخلاو .. هتوديري ىذلا سخبلا رعسلاب لامشلا لهال ةيلوالا
 ةصيخرلا ةلامعلل اردصمو لامشلا تاجتنمل اقوس بونجلا لظي
 نذأي نأ ىلإ ةرخسملا ةيرشبلا ريمح اولظي نآو ةقاشلا ةمدخللو
 . ءاهتناب ايندلل هللا

 عاطقلا ناكس مه نيملسملا لك نأ فداصت هنأ ثدح ام لك
 ايسينودناو دنهلاو ايقيرفأ ناكس مه اوناك نأ فداصتو ئبونجلا
 رزج درجم اوناك لامشلا ىملسم نأو .. ىويسألا بونجلاو
 وأ اهؤالخإ لضفألا نم هنأ انباحصأ ىأر .. ابوروأ ىف ةلوزعم
 ىتح اهيق نيدلل لخد ال ةيقرعو ةيرصنع بابسال اهلهأ ةدابإ
 .: مهل ةمدقتملا هتراضحو هتاريخب لامشلا صلخي

 اعطق اهنكلو .. ضعبلا عفاود هذه تناك امير هنإ لوقأ انأو
 فسالل ىربكلا ةيعامتجالا تاعارصلاو .. لكلا راكفأ تسيل
 ىنغو بونجو لامشو دوسأو ضيبأ ىلإ اهطيسبت نكمي ال
 رصنعلاو نيدلا اهنم .. ةلخادتم ةريشك لماوع كانه امنإو .. ريقفو
 دقعمو بكرم لكشب اعم لمعت اهلكو .. داصتقالاو سنجلاو
 ىهو .. ةدحاو ةجيتنلا لظت نكلو .. اهضعب نع اهلصف ليحتسيو
 ىتلاو .. اهدهشن ىتلا ةيربربلا ةدابإلا ةيلمعو .. هارن ىذلا ملظلا
 ىقلخلاو ىناسنإلا فلختلا ىلعو لامشلا ةيربرب ىلع ةدهاش ىه
 . ىقرلاو رضحتلا نوعدي نم دنع

 ةفيرعتلا ءاغلإ ليلدب ةدراو ةيداصتقالا برحلا نأ كش الو
 ةيقافتا مكحب ابوروأ ىلإ ةيبرعلا انتارداصل ةبسنلاب ةيكرمجلا
 رايلم نم رثكأ ةيبرع رئاسخ ىلإ ىدؤي فوس ام وهو تاجلا
 .. اندالب ىف ةيمنتلا تادوهجم رشعتو عجارت ىلإو الود فصنو
 ىنيدو ىقرع عارص وه كسرهلاو ةنسوبلا ىف ىرجي ام نكلو
 هل يني يغلب حاولا« 1418
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 مك تعبأ لدي عارص دنهلاو ريمشك ىف ىرجي امو اعم

 لاز ام رخآلا ضعبلاو ملسأ مهضعب نأ قرفلا لك .. د ونه

 .٠ ىنانبل ىحيسم امهيلك بئاتكو نورام نيب

 را ن نم ةيلقأو سورلا نم ةيبلغأ نيب ىرجي عارصلاف

 ىفني ال اذهو .. لوألا ماقملا ىف ناقوقلا ىف طفنلا رابآ وه عارصلا

 : ي اينيد برح اهنأ نقولا قيفن, ىف ةيرضتعاةيتتد

 رصنعلاو حباذم نم نآلا ىرجي اميف ةكباشتم لماوعلا عيمجو

ر ةدحاو ةجيتنلا نكلو .. اهرثكأ ىف كرتشم ىنيدلا
 فالتخا مغ

 مهل نيرخسم اريمح لظن نأ ىلع ءايوقألا صرح ىهو ريسافتلا

 1 : . دبألا ىلإ

 و ىرصنع دقح وأ ىقبط دقح وأ ىنيد دقح وه له

 هذه ىف ىنيدلا دقحلا ةبسن امو حلاصم برح وأ بكرم لماش

 هيلجي فوسو ثداوحلا هفشكت فوس رمأ اذه .. ةلعتشملا رانلا

 + ايف ىرجيس امو لبقتسملا لاها نم هيف ىؤجيس امو لقت

 ىكل .. نيملاظلا ءالؤهل دمي هللا نأ ىف ةمكحلا ىه هذه لعلو

ح مهرئارس نم موتكملا فشكيو مهناغضأ جرخي
 ىعدي ال ىت

 نمضي نأ لجأ نم لعف ام لعف هنأ .. باسحلا ةعاس مهدحأ

 ىذلا ىداصتقالا ريسفتلا وهو ) نسحأ ةشيعم ىوتسم هدالوأل

 ا ٠ ( ضعبلا هب لوقي

 سانلا ءالؤه رقبي نسحالا ةشيعملا ىوتسم لجأ نم لهو
 ىراذعلا نوبصتغيو لافطألا رفاظأ نوعزنيو لماوحلا نوطب

 ايحأ ءاسنلا نوقرحيو
 هس م م اا اع سعال

 ا ؟4 كنا ايند ىف .. حاوس

1 
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 نم ايداصتقا اعارص الو .. ايقبط ادقح اذه نوكي نأ نكمي ال
 د . نول ىأ

 هلغتسي ىذلا لئاعلا ءاقب ىلع صرحي ايسراهلبلا ليفط نإ
 قارحإ الو ةدابإلا هبهذم ىف سيل ىلامسأرلا اذكهو همد صتميو
 ةينيد تايفصت .امأ نحن لب .. مهتايخب عفتني هنال ءايحأ لامعلا
 نولصي مهو نيملسملا ىلع اهريمدتو دجاسملا مده اذاملو اهيو 80ج دنیا .. ىلوألا ةجردلاب
 برحلا نكت مل نإ ( وفييارس ىف ثدح امك ) ةعامجلا تاولص
 ةئامنامش امنإو .. ةثالث ىأ نينثأ وأ ادحاو ادجسم سيلو .. ةينيد
 . ضرالاب اهووس دجسم

 كلت تلعشأ ىتلا ىه تسيل اهنكل ةدراو ةيداملا عامطالاو
 .. ءىش لك تسيل اهنكلو ةدراو ةيقرعلا تعازنلاو .. داقحالا

 . ثداوحلا ءارو نم هسأرب لطي ىنيدلا دقحلا نإ
 تفلتخا امهم ةدحاو هتجيتنو 00 تفلتخ ةدحاو هتجيتنو دحاو ةياهنلا ىف ططخملاو

 .. رثكأو رثكأ موتكملا رهظيو رثكأ ملعتنو رثكأ فرعن موي لکو
 مهعفاودو سانلا ءالؤه بولق فشكيل ءالبلا ىف دمي هلاو

 . مهعمجي ىذلا قاثيملا حضفيلو
 ةعيضم برحلا هقف ىف ثحبلاو فرت تايرظنلا ىف لدجلاو

 انلوح قلطني صاصرلاف عنصن اميف ركفن نأ انب ىلوألاو تقولل
 بنجتن فيك ىه ةلجاعلا ةمهملا امنإو مهعفاود ملعنو صاصرلا نوقلطي نيذلا نيطايشلا ءامسأ فرعن نأ انعفني نلو ناكم لك نم
 اندحوي ىذلا طابرلا دجن فيك مث .. مهدئاكم لطبنو مهرش
 قيل | آذآ ىف ىراصنو نيملسم نييرصمك انعمجت ىتلا ةكرتشملا ضرالاو
 هللا ايثد ىف .. حاوسس #۰ ۳
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 ةمجه اهتقيقح ىف ىه ىتلا ةسرشلا ةمجهلا كلت مامأ ةدحار ةهبج

 ىال ابذك تبستنا امهمو حيسم ىأل اهءامتنا تعدا امهم ٤

 . حيسملاو دمحمب سانلا ىلوأ نحن ةياهنلا ىفو

 دلومو لئاضفلا قرشمو ديحوتلا تبنمو ءايبنألا ضرأ

 اهتابحر ىفو اياصولا ىلوأ تلزنو حاولألا لوأ بتك اهيفو

 الفا ع ةعماج ىف رصم ءاملع عم سرادتو لثملا ملاع ىف
OR 

 ايرصنع ابصعت الو ايقرع ادقح اهخيرات ىف رص

 قارعألا نم ديدع نم ةمحالتم ةرهصنم ةكيب هتاذ ىه اهثال

لك تلشف دقو ةقرفت البو زيامت الب اعم شياعتت سائجالاو
 

 . اهلفأ ولاو سدلا بيلاسأ لكو ةقرفتلا لئاسو

 ةراشإلاو مسألاب هنآرق ىف اهركذ ىذلا هللا نم ظفح ىف ىهو

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ طابر ىفو .. ةرم ةرشع عبرأ

 همس س و اک
 اک ۳ت نا ایند ىف .. حاوس



 راسعتسم نأ

 ىوصحشلملا

 اهنم ىفتخت داكت ىرصملا عراشلا ىف تالحملا ءامسأو تاتفاللا
 وأ ةيسنرف ءامسأ الإ ىرت ال كينيعب تبهذ امثيحو ةيبرعلا ةغللا
 ىفاقث وزغ راسيلا ىلعو نيميلا ىلع .. ةيلاطيإ وأ ةيزيلجنإ
 مراش كيتوب .. لاتنيروأ ناروتسر .. لاتننیتنوک ليتوأ .. حستكم
 هيفاك .. سشيلد ىناولح .. انودام ريصع .. ىنايلاطيا ازتیب ..
 .. كيتنامور ريفاوك .. دوف كيوك .. نوات ميرك سيآ .. ونيشتوباك
 .. فيال ىاه ريارس .. دردناتس ىكيناكيم .. نر كيوك ىتالجع

 ىف ادبأ اذه دجت الو .. خلا .. خلا .. انردوم ءايإ
 دجسم .. ىحصقلا ةيبرعلاو ةيبرعلا ءامسالا دجت امنإو .. دجاسملا
 دجسمو .. ىوقتلا دجسمو .. نمحرلا دجسمو .. ةمحرلا

 هل اشد یف حاوی کس
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 .. ةبوتلا دجسمو .. دومحم دجسمو .. ءابق دجسمو .. ناوضراا
 .. ةرفغملا دجسمو

 لاز ام ىذلا وهو .. ةقطنملا ةيوه ظفح ىذلا وه مالسإلا

 بارتغإلاو جنرفتلا نم ىضوفلا هذه ىفو .. ىبرعلا قطنلا طبخي
 . ىبرعلا ثاريملاو عباطلل ظفاحلاو ةلاصألا رشؤم وه دجسملا ناك

 عايضلا نم ةقطنملا ظفح ىذلا وه نيدلا نأ دقتعأ تلز امو

 . نورمعتسملا هدارأ ىذلا نوللاب نولتلاو خالسنالاو

 ثدح نأ .. عاقيإلل طباضلا ىنيدلا لماعلا اذه ةجيتن نم ناكو

 برشتيو ىبرعلا نوللاب نولتي ىذلا وه رمعتسملا انيأرو سكعلا

 ةلكألاو ةيرصملا ةتكنلاو ةيرصملا ةجهللا ملعتيو ىرصملا قوذلا

 ةيرصملا

 اهيلإ لقني نأ عطتسي مل رصم ازغ امنيح ردنكسالا نأ ركذنو
 ةنايد هويس ةنهك هسبلا سكعلا ىلع امنإو ةينانويلا بلو ألا ةهلا

 ىذلا ىرصملا هلإلا نبا هنأ داقتعا ىلع هويس دبعم نم جرخو نومآ
 ىف هتوقو نيدلا ناطلس ىلع ةلدأ اهلكو .. ةينودقملا همأ هب تلبح

 رهاظ ىف ودبي ام مغر اهوزغي ىذلا غبصت رصم نأو .. رص«
 . هنولب غبطصت ىتلا ىه اهنأ ىرصملا عراشلا

 قلا زواجتي مل هتوارض مغر ىفاقثلا وزغلا نأ ةقيقحلاو

 رهظتو ضراع ىأ مامأ قزمتت نأ ثبلت ام ىتلا ةيجراخلا ةقيقرلا

 . قيرعلا دلبلا اذهل ةليصالا ةينيدلا ةيوهلاو ةيهاملا اهتحت نم
 . مايألا هذه هسفن ضرفي ىمالسإلا روضحلاو

 تاجرد لكب ةحاسلا المت ةيمالسإلا ةيوهلا نآلا ىرن نحنو
 ددشتلا ىلإ رينتسملاو ىعاولا ىمالسإلا روضحلا نم فيطلا

 277 كابتن ىف اوس
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 ىلع بلصتلاو تايلكشلا ىف قارغإلا ىلإ سوهلا ىلإ فرطتلاو
 ةينيدلا ايبوفلاو نونجلا ىلإ تاراعشلا

 ادوسلا تاءابعلاو تازافقلاو باقنلاو ىلكشلا نيدتلاو سوهلاو

 نعو انع ىبنجأ وهو داضم رخآ ىفاقث وزغ .ىرظن یف یه
 ةيكيرمألا تافاقثلاو ىسنرفلا ىرعلا ةيبنجأو ةبرغ ردقب انمالسإ
 . ةلحنملا

 ًاتافاقخلا نأ املثم.هلخاد.نم مالسإلا ىزغل ددسم حالس ىهو
 قرفلاو .. هجراخ نم مالسإلا مدهل ددسم حالس ةلحنملا ةيكيرمألا
 ةيمالسإلا ةيدجبألا سفن لمعتسي وزغ .. هباب نم تيبلل وزغ هنأ
 نم سيلو قرشلا نم انيلع لخديو ةينيدلا زومرلا سفن مدختسيو
 انك" هانز هلإ الو كرا نحلل نال E كسلا

E 
 نوبكري نيذلا ( لالب ىلإ ةبسن ) اكيرمأ ىف نييلالبلا ةعامجو

 مهعباصاب ناولكايؤ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ءادتقا ةلغبلا
 ئذلاءازهلا اذه ن رخآ/جذومن مه. ءالخلا ىف ةجاحلا نوضقيو

 ىنعمل تملاو ءىطاخلا مهفلا ىلإ وعديو مالسإلا ىلإ ءىسي
 ةنارقأ نع زيمتي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىينلاف .. ةيدمحملا ةنسلا
 ةجاحلا نوضقي اوناكو باودلا نوبكري اوناك لكلاف لاغبلا بوكرب
 ,قدصلاب درفناو زيمت امنإو .. مهعباصأب نولكأي اوناكو ءالخلا ىف
 ايفو + قالخألا مّياَكْماو ىؤقتلاو ةماكهشلاو ةعاجشلاو ةنامألاو
 ىقو عباصألاب لكألا ىفو لاغبلا ىف سيلو الا نوكي اذه

AESكد نك نينو مدلل : Aانتل هناا لا  
 كحضيو ةنسلا نم ازهيو مالسإلاب فختسي داضم ىفاقث وزغ وه

 . لوقعلا ىلع
 مده عراستلا ةفاودر اهب جوفي ةسخقانتملا تارايخلا هفه لك و

 . ماي .ايألا

 هات
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 ثيح نم مالسإلا دض ةاعد مهنأ مالسإلا ةاعد ضعب ىردي الو

 ٠ نورعشي ال
 . سوفنلا ءافعض ىلع قاروألا طلتختو لبانلاب لباحلا طلتخيو
 امنيس ىف لامشلا نم مداقلا ريهجلا رخآلا وزغلا ىسنت الو

 ىقيسومو وكسيدلا ءانغو شحفلاو لزهلا حرسمو فنعلاو سنجلا
 تاحوللا ىلع ناولألا قلدت ىتلا ةيليكشتلا تاسولهلاو رازلا
 اتحن اهيمستو طلزلا نم ةموك عضتو ةيلايريس تايلامج اهيمستو
 .. الاثمت اهيمستو ءىدصلا ديدحلا نم ةلابز عمجتو

 ىف ةديدجلا بهاذملاو .. رعشلا ىف رخآلا ىفاقثلا وزغلا مث

 وحن الب ىتلا تايبألاو .. بارغإلا درجمل بارغإلاو .. مظن الب مظنلا
 فئاظوو ةفللا لصاوت تدقف ىتلا ةغللا عاونأو .. بارعإ البو
 . اهلاثمأو ج ةديصقو .. ةغللا

 ىدشر ناملسل ةديدجلا ةياورلا ىف رجافلا رخآلا وزغلا مث

 ملاع ىف ديدج عادبإب ىتأ هنأ اهيف روصت ىذلا « ةيناطيش تايآ
 هضرم نع الإ ربع امو ةيناطيشلا هداقحاب الإ ىتأ امو ةياورلا

 ىسفنلا

 اًيّسآو ابوزؤا:تاراق ثالث ىلع ذفاونلا ةحوتفم دلب رصمو
 روبع رسج اهنأل اهباوبأ قلغت نأ عيطتست ال ىهو .. ايقيرفاو

 . عباوز ىقتلمو ىراضحو ىفاقثو ىراجت رممو
 اهسانو اهنداعمو اهلورتبو اهراثآو اهلحاوسب ةينغ دلب ىهو

 . اهخيراتو

 .. لكلا عمطم ىهو
 نآلا امأ شويجلا اهحتفتو ركسعلا اهوزغي ناك ىضم اميفو

 باتكلاو ةفيحصلا باب نم لخدي وهو ىفاقثو ىداصتقا وزغلاف

 قودنص لخاد نم مكحيو .. نويزفيلتلا ةشاشو امنيسلا ةشاشو

 » ؟© »© كا ایند ىف .. حاوس
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 للستيو .. دئاوفلاو ضورقلا ةناخ نم رطيسيو .. ىلودلا دقنلا
 . فيغرلاو حمقلا ىلإ ةجاحلا نمو ىناكسلا سدكتلا ةرغث

 1۸ لاو .. داسوملا اهمسا ةيفخ شويج نآلا شويجلاو
 . تارجفتملاو .. لبانقلاو .. باهرإلاو .. تاردخملاو .. ةينوساملاو

 .. ةيقارلا ةلامعلا نم اديدج اعون لمعتسي نآلا رمآتلاو

 . ىرصملا نطاوملا شيعي ةيتوبكنعلا ءاوجالا هذه ىفو
 قلا حتاوف ىلع لبقملا ملاعلا شيعي بعرملا رصعلا اذه ىفو

 . نيرشعلاو لكاولا
 دلا طغضب باصي فحصلل ءىراقلاو رابخالل عباتملاو

 ذنعلاو ةوسقلا ثادحأو مئارجلا بئاجعو تابالقنالاو تاروثلاو اراجفنالا نم دهاشيو أرقي ام ةرثكل بائتكالاو ةطلجلاو ةحبذلاو
 . تاناويحلا نم عيطق ىلإ رشبلا تو ةأجف ريمضلا ىفتخا امناكو سوؤرلا اهل بيشت ىتلا

 ي ءىش ال نونجلا اذه طسوو .. ءاذحلاب ناسنإلا اذه قنع سودت اهتاذ یهو ناسنإلا قوقح نع ىربك لود ملكتتو
 أتلملا عاترملا هبل ق ىلإ ءودهلا ضعب ديعيو هلقع ناسنإلا ىلع
 ارو نم ةيفاخلا ةرتتسملا هتمكحب قثاو هردقو هللا ءاضقل داقنم اص مالسإو قيمع ناميإ نم صيصبو نيد نم ةيقب ىوس
 ..:ءیشن لك

 هلا ایند ىف .. حاوس»# ؟3

Îذا وصحت  

 طول انديس مايأ نينسلا فالآ ذنمو ىرشبلا خيراتلا ادبم ىف
 روكذلا بح ىلإ اهتاوهشب تفرحنا رشبلا نم ةذاش ةليبق ترهظ
 بلطي ركذلا .. هلثامي ىذلا سنجلا سنج لك رثآو ثانإلا نود
 ىلعو ةعيبطلا ىلع درمت لوا اذه ناكو ىثنالا بلطت ىثنالاو ركذلا
 سيلو هتاذل هنوبلطي افده ةوهشلا نم اولعج دقف ةعيبطلا قلاخ
 رطولا ءاضقو ةوهشلا غارفإ درجملاامنإو .. باجنإلا وأ باصخإلل
 . ةظحللا ةعتمو

 لا اهدارأ ىتلا رثاكتلاو باجنإلا ةنس ليطعت اذه ىنعم ناكو
 اورمعيل قلخلا نييالبو نييالم ءاوحو مدآ لسن نم جرخيل
 ضرالا
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 ىوه اوراتخاو عناصلا ىلع ةعنصلا اودر نايصعلا اذهب مهو
 . مهسوفنا

 0 مهتدابإ ىه ىهلإلا درلا ناكو
 رشتناو داس هنأ ول درمتلا اذه نال .. نييداعلا ةاصعلا ناش
 كر ريدا لا E ها رم نط راقت حكي
 اتخ وه ةيرذلا ةلبنقلا هبشي امب مهتدابإو مهمجر نم ثدح ام
 . ضرألا هجو ىلع نم ةليبقلا هذه تفتخاو .. ةصقلا

 باجنإلاو جوازتلا ىف هللا ةنس رمتستل هترود خيراتلا رادور
 .. مايآ ذنم نويلم فالآ ةتشا ىلإ نشنبلا َدَد َلَطَيلَو

 . روهظلا ىلإ ذوذشلا ةنس تداع نرقلا اذه نم رخاوالا ىفو
 غبر تقاو تمت دق هللا ةنس نال مهلا هلل[ مهكوترةرملا ههو

 او هتخوخيش ىلع نوكلا فرشأو اهماتخ نم ةيرشبلا ةرود
 . ددج نييالمب نايتإلا قلاخلا دارم ىف

 أ ذاوشلا ءالؤهل اهباوبأ حتفت ةيناتملعلا تاعمتجللا انيارو
 نيناوق تعضو اسنرفو شيجلا لوخدب مهل تحمس اكيرمأف
 |ترهظو .. ةأرملاب ةأرملا جاوزو لجرلاب لجرلا جاوزب حمست ةديدج
 ميظنتو لالحلا ىف سوؤرلا هذه نيب قفوت ابوروأ ىف سئانك
 ! قالطلاو جاوزلاو لماعتلاو ثاريملا

 ةباصإو باجنإلا فقوت هانعم ةليبقلا هذه راشتنا نوكيسو
 E E معلا مالا
 ضرأ ءارفصلا بوعشلاو دوسلا نيرجاهملا نم نوفعضتسملا
 . ءارجأو ةلاغشك اهيف نولمعي ىتلا ابوروأو اكيرمأ

 نوكيس ةرملا هذه باقعلا نأ ابوروأو اكيرمأ ىف نوردي ال مهنإ
 ىكيرمألا سنجلا راحتناب ةيرايتخا ةدابإ .. رخآ عون نم ةدابإ

AS 
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 ىف ةوهشلا عضو نع فوزعلاب كلذو هلك ىبوروألا سنجلاو
 .اةرمثم ليغ ةيسنج تايلمع ىف اهزادهإو اهعضو

 اينذلل مخ . مهل .. ةياهنلا ةمالع ىه ءادلا اذه راشتنا نوكيسو
 .. هتخوخيش ىلع فرشأ ىذلا نوكللو اهلك

 مهتايرذ نورحنيو .. نورحتني مهنأ ذاوشلا ءالؤه كردي له
 مهقم

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم متاخلا هيبنل هللا لاق دقف .. نظأ ال
 + مهددصي

 ىف ءاج اذكه .. « نوهمعي مهتركس ىفل مهنإ .. كرمعل )
 . نوهمعي مهتركس ىف مهف .. ةيآلا مهيلع قبطنت اولاز امو نآرقلا

 اهلوطب ةايحلا نوشيعي نيذلا مه مهنأ مهتركس ىف نونظيو
 . نولفغملا نومورحملا نحن اننأو اهضرعو

 برهي ىذلا لتاقلاو هتمينغب برهي ىذلا صللا نظي اذكهو
 زوفي ىذلا ةذللا قراسو هتلعفب تلفي ىذلا روزلا دهاشو هتميرجب
 ءايكذالا مهنأ ءالؤه لك نظي .. هتنايخب بسكي ىذلا نئاخلاو هتذلب
 ايندلا هذه تابيطب اوزافو ةصرفلا اولبتها ىذلا نوحبارلا نوزئافلا
 الإ ميعنلا اذه ىف نوري امو .. اهميعنو اهتانجب ةرخآلا انل اوكرتو
 توملا دعب امف .. اهل.دوجو ال ىئاماو,الايخو ةظقي مالحأو ريطاسأ

 . ماهوأو ريطاسأ نايدألا دوعو لكو بارتلا الإ

 توملاو .. عطاقلا لوقلا انل لوقيو عجريل مهنم دحأ تمي ملو
 1: نوعي ال هيف بهاذلاو هاجتالا ىداحأ هيلإ قيرطلاو مسلطم متخ

 فقوملاو .. ةمئاق ماهفتسالا ةمالعو احوتفم لاؤسلا لظيسو
 . ثلاث لامتحا الو !!؟ ناميإ وأ رفك

 للا نأ !!؟ ذاوشلا ءالؤه ريصم ىف ربدتلاو لمأتلا ريثي الآ نكل
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 ةدابإلاب مهسفنأ ىلع مه اومكحو .. ميدقلا ىف ةدابإلاب مهيلع مكح
 . عوطقم مهبقعو عطقنم مهلسنف .. ةقحاللا مهلايجأ ىف

 ةضيوب ىلإ ةجاحب هنإف مهنم خاسنتسالا ىف ركفي ىذلاو

 . ىثنأب الإ ةضيوب الو خاسنتسالا ققحيل
 مقعلاب نودئاب مهف .. دب هللا نم سيلو ردص ةدابإلاب مكخلاف

 . ةلاحم ال

 . مهتيضق داسف ىلع ىنابر ليلدو ىهلإ ناهرب كلذ ىفو
 . طقف ىهتشي مهنم دحاولا امنإو .. ركفي مهنم دحأ ال نكل

 . سأرلا ةعوطقم ةوهش هنإ
 . قطنملا هنم طقس لقعو

 ..!!؟؟ برغلا ىف ذاوشلاب ةوافحلا هذه لك رس ام

 تاباقنو داونو تايعمج برغلا ىف مهلف .. ىرخأ ةياكح هذه
 :ريبك ةياكحو .. مالفأو .. فحصو .. مالعإو .. تاميظنتو

 اذهل؛ةّسركم نونفو :. مظنم داسفإ ...داسفلا ءارو نمو
 . داسفإلا

 . ةلودلا ءارو ةلود ناطيشللو
 ىف هبرل لاق امنيح .. مدآ ذنم ناطيشلا ةلود تماق دقلو

 امنيح .. نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ .. حجبت

 . ايلعلا ديلا هل نوكت نأ دارأو نيطلا نبا ىلع رانلا نبا ربكت
 .. <« رکنا د. اهتيار ى: انهت اس نما راثللا ةلود تاق

 . انألا .. اهراعشو
 هنأ اهبعش دقتعا امنيح ءاوللا اذه تحت ليئارسإ تلخد دقو

 . نيملاعلا ىلع لضفملا هللا نم راتخملا
 . رشبلا نم ءايقشألا لك ىقتلا « ربكلا » ءاول تحتو
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 . فالتخالاو .. ضارتعالا ةلم ىهو ةدحاو ةلم ءاقشلا لهأو

 . اوفلتخاف ةدحاو ةمأ الإ لكلا ناك امو

 ٠ كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي امو

 .. نيراتخم اندارأو نيراتخم انقلخ دقف .. فلتخن هللا انكرت دقو

 ًادبم موقي اذه ىلعو .. انرايتخاب هنع ضرعن وأ انرايتخاب هيتان

 . راتخمل الإ باسح الف باسحلا

 ىتلا نيطايشلا قلخ امك ريخلاب مهلت ىتلا ةكئالملا للا قاخو

 . رشلاب مهلث

 ىف نيتهج نم امنإو ةدحاو ةهج نم ءاحيإلا ىقلتن ال نحنف
 . دحاو تقاو

 نم ىتآلا ىكئالملا رطاخلل اهاوه بسح انسوفن بيجتستو
 انرايتخا مئالي امب لامشلا نم ىتآلا ىناطيشلا ساوسولل ىأ نيميلا
 . انتقيقح لكاشي اميو نطابلا

 باتك ىف اهلجسيو ةقيقحلا هذه دكؤيل ةمصبلاك لعفلا ىتاي مث
 . لامعألا

 . باتكلا اذه نم « اخسن » كانه نإ نآرقلا لوقيو

 [؟1. ةيثاجلا] 4 َوُلمْعَت مك ام خست انك اإ )>

 ىلع لدت رومأ اهلكو .. ءىش لك انيلع لجسي نأ هللا دارأ دقف

 ىف لصفت فوس ةيهلإ ةموكح كانه نأو باسح ةفقو كانه نأ
 . ىدس قلخت مل ةايحلا نأو انرئاصم

 نم تقولا لوط انرذحي انلخاد ىف ىرطفلا ريمضلا توصو

 اهنكلو ةيليثمت تسيل اهنإ .. بذكي ال دهاش ىهو نيصملا اذه
 . هنطاب ىف انم لك اهب رعشي ةشاعم ةيح رعاشم

 ىتلا موجنلاو لزألا ذنم اهكالفأ ىف ىرجت ىتلا بكاوكلاو
Saيا صا وو فرس  

 ههنا ايند ىف .. حاوس
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 قرشت ىتلا سومشلاو نينسلا نييالب نم اهتارادم ىف حبست
 فيكف ةتئاف هتوفت ال ميكح ميلع قلاخو ةلهذم ةرادإب اهلك دهشت راحبلا ملاعو ناويحلا ملاعو تابنلا ملاعو قيقد باسحب برغتو
 ريسي ىذلا وهو ةملكب قزارلاو ةملكب تيمملاو ةملكب قلاخلا,ىهو .. قولخم لك لوطت هللا ديو مانت ال ةرهاس هللا نيعو .. كير الب هلل كلم هلك نوكلاو برهي نيأو .. هباسح نم مرجم برهي
 رخآلاو لوألا وهو قعاوصلا لسريو نيكاربلا رجفيو لزالذلا
 هلك كلملاو هملاع هلك ملاعلاو رارفلا كلذ نوكي نيأو .. رارفلا هنم نيآو .. برهملا هنم نياف .. طيحم ءىش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو
 .. مانت ال ةرهاس هنيعو هکلم

 يسب رای و ا
 قئاقح نع ماعتو لابجلا مجحب دانعو لاعتفا ىلإ جاتحي رفكلاو

 . الدج ءىش رثكأ ناسنإلا ناكو 2: . احوضو رونلاک
 ٠ تارربملا اولعتفاو تافسلف مهسفنأل اوقلخو اهقارشإ ىف حبصلاك رومأ نع اوماعتو لدجلا ىف انباحصأ قرغ دقو
 ؛!ةذكأاو ةلم هلك دوذشلاو . هتعيبطب فصلا نع جراخو درمتمو بذكمو دناعم رفاكلاو
 بورح نآلا وهو لزألا نم رمتسم ليباهو ليباق عارصو

 ةفيحصلا ىلع اننويع حتفن ام لوأ موي لك هعلاطن .. مئاد بعرو باهرإو .. ةيبوركيمو ةيئايميك ةحلسأو ةيوون تاناسرتو ةلعتشم
 : رابخألا ىلع انناذآ حتفن ام لوأو ةيمويلا

 .ءالتبا ةظحل لکو اناحتما انمايأ نم موي لك نوكي نأ اذهب هللا دارمو
 ببسلا هنأب مالسإلا ماهتا ىلع هبرغو هقرش ملاعلا عمجأ دقو

 هتل ايثد ىف .. حاوس # لاا اساور اح نم ةيمد مهسفنأل اوذختاو ةيباهرإلا تاجوملاو لقالقلا هذه لك ىف
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 ىف نابلغلا ملسملا ىه .. ماهسلا اهل نوددسيو اهنوبرضي نطقلا
 . ناكم لك

 ىوس ودع انل دعي ملو ةيعويشلا تهتنا .. نوسكين لاقو
 . مالسإلا

 تابابدلا حستكت روطسلا هذه اهيف بتكا ىتلا ةظحللا ىفو

 .. خيراوصلاب ىنزورج رطمتو ناشيشلا ىضارأ ةيسورلا

 نابلغلا ملسملاف .. بيجم الو ةيمالسإلا لودلاب ناشيشلا دجنتسيو
 برعلاو لاعفألا ليلق ضارتعالا ريثك مالكلا ريثك حايصلا ريثك

 ٠ ١ ىأر ىلع نوعمتجي ال

 نيعارفلا هرصاح امنيح هبرل ىسوم ءاعد ىوس دجأ الو

 اوري ىٌح اونمؤُي الق مهبولق ىلع ددشاو مهلاومأ ىلع سمطا ابر كليبس نع
 [48 : سنوي] ( ميلألا باذعلا

 دحاو ملسم كش الو دجوي فوس ملسم نويلم فلآ نيبو

 . ريبك هللا ىف لمألاو ءاعدلا لوبقم
 دادعأ فعاضتيو برغلا ىف مالسإلا ىلع لابقإلا دادزيو

 نيملسملا ةكوش راسكنا مغر موي لك مالسإلا ىف نيلخادلا

 ةمكح كلذ ىف للو .. موهفم ريغ رمأ وهو .. مهناوهو مهقرفتو
 . ةغلابلا ةجحلا هناحبس هلف رافكلا ىلع هتجح ميقي وهف

 لوقعماللا وه فورظلا هذه ىف هيلع لابقإلاو مالسإلا راشتناو

 ىتلا ةيناحلا ةيهلإلا ةسمللا وهو اهنيعب ةغلابلا ةجحلا وهو هنيعب

 نيملسملل لوقي امنأكو .. نئمطتل ءافعضلا بولق ىلع اهب رمي
 . نولعألا متنأو اوفعضت الو اونهت الف مكعم انأ .. نيلوذخملا

 . تنأ الإ هلإ ال انبر اي تيلاعت

 ۳٤ت نا ايند ىف .. حاوس



 ماسصألا

 ةاددإ سجل

 . هتهلآو همانصأو هتادوبعم نمز لكل

 ىفو .. سروحو نومآو عر ناك ميدقلا نمزلا ىف رصم ىف
 ىفو .. ةانمو ىزعلاو تاللا تناك .. مالسإلا لبق ةيبرغلا ةريزجلا
 توغاط هعمؤ نامعتسالا نامزو :اننامز ءاجا مث .: لعب .. نيطسلف
 ماعلا ماظنلاو,...«ةملوعلا»اهعمو اكيزمأ تءاج مث ...« ةيلامسأزلا »
 ةهلآ هوا ٠ ىلودلا دقنلا ودنا ..'قوشلا كآاصتقاو .. ديدجلا
 ىلع ةرطيسلل ىرامعتسالا لقعلا تاعادبإ ثدحأو نامزلا رخآ
 ةيئالقع تاغايص ىف ةغوضصم ةرأا هذه .. اهتاريخو ةقطنللا تاورك
 . بلاوقلا سفن اهنكلو .. رتويبموكلا نامزو ةثادحلا رصع بسانت
 ىذلا قطنملا سفنو .. لقعلا اهب نووهتسي ىتلا بابسألا سفنو

 هلا ايتد يف .. اوم 55 د

 ٠ ةديدجلا مانصألا »

 مهدعاسي هزومرو رصعلا تادرفم مادختساب عانقإلا هب نوم

 دودح ىأ محتقت تايئاضفو تيب لك لخدي سرتفم مالعإ كلذ

 . راهن ليل مهتمدخ ىف لمعت فحصو ناذئتسا الب

ع ثدحتيو قاس ىلع اقاس عضي فقثملا ىرتو
 ةلوعلا ايافخ ن

 ةرطيسلاو ةكرمألا ىوس ىنعت ال ىهف كانف نارسأ الو اهرارسأو

 تحت ءافعتملا ءاو ئاو ىزبكلا تالتكتلا رص ىف ةيكيرمإلا

 مهمالسإو اهيلع نوفقي ىتلا ضرالا لكاتو ءايوقالا حانج

 ىعارلا .. ةيفحصلا ةغللابو .. ديدجلا ىكيرمالا هلإلل مهتاردقم

و بذهم بلاق ىف ةيدوبعلا نم ديدج عون .. ىكيرمالا
 ٠ فيطل

 ةيدوبعلا هذه ىلع لتايس ىف لامعلا راث فيك اندهاش دقو

 “ ىلوعلا » دبعملا اومده فيكو ةراجحلاب اهلاجر اورطمأو ةديدجلا

 اندهاشو : اقعاصو اًيروف درلا اذه ءاج فيكو .. هيف نم ىلع
 رايلم ٠٠١ طاقسإب ءارقفلا فاتهو مايأ ذنم نطنشاو تارهاظم

 . ةريقف ةلود 4١ نويد رالود

نكلو الكش ىكيرمأ طيطخت وه ثدحي امو
 ٠ ةقيقح ىنويهص ه

 زافقلا لخاد ىف ىديألا نكلو .. ةرهاظلا ةادالا ىوس ام

 ٠ ىنويهص ركفلاو ةينويهص
 هليتارتو هسوقط اوعضوو « ىملوعلا » دبعملا اذه اوماقأ نيذلاو

 . دوهيلا مه
 ( ديدجلا ىملاعلا ماظنلا ) علطصملا اذه اوعضو نيذلاو

rمهو( دليشتور ةباصعا) دوها لا ماهو 1 هنا نبا  

 هنلعي نأ لبق نم .. رالودلا ةقرو رهظ ىلع مسالا اذه اوكص نيذلا

 نم اذه ثدح .. مهلاجر دحأ هسفن شوبو .. قارعلا وغ دعب شوب

 . نينسلا تآئم
 . نينسلا تاثم نم تيبم ملاعلا ىلع رمآتلاو

 كلا ايند ىف .. حاوس



 ةيتاللاب ديدجلا ىملاعلا ماظنلا ةملكو ةينوساملا نيعلاو مرهلا رت فوس اهرهظ ىلع « دحاولا رالودلا » ةقرو تبلق اذإو
 novus . ١ 0:00 56ءامهنس مرهلا ةدعاق تحت

 قالا ىلع ةرطيسلا لالخ نم ملاعلا ىلع ةدايسلاو
 . تالوكوتوربلا باحصأ رابكلا دوهيلا همسر طيطخت وه اهتاورث بهنو بوعشلا تاريخ ىف مكحتلاو

 أ ةديدجلا ناثوالا ءامسأ ىه ديدجلا ىملاعلا ماظنلاو ىلودلا دقنلا دنصو قوسلا داصتقاو ةملوعلا لثم ةديدجلا تاحلطصملاو
 لامعلا مهو .. ايسآو ايقيرفأ ىف ةريقفلا بوعشلا ىه نيبارقلاو . نيبارقلا مدقتو روخبلا اهل قرحي فوس ىتلا مانصألاو
 . ناكم لك ىف ةمقللاب نوحداكلاو

 داسفلا ىف ملاعلا قارغإ ناك .. تالوكوتوربلا ىف ىناثلا دنبلاو
 . مهب داري, ام ىلإ اوهبتني ال ىتحو اوقيفي ال ىتح مهتاوهش ىف ديبعلا لغشو

 ىلع دهاش ملاعلا بابش ىلع نا 0-4 "هاش ملاعلا بابش ىلع ناولالاو ةروصلاو توصلاب اهثبتو اهليصافتب ةيسنجلا ةيلمعلا عيذت ىتلا ابوروأ تايئاسضفو

 . اهتم جرخي نأ عيطتسي ال تنرتنالا ىلع عقاوملا هذه ىلإ لخادلاو .. نامتكلاو ةيرسلا نامضو .. نيوانعلاو تانوفيلتلا لمشي امب .. هجازم مئالت ىتلا ةليلخلا باش لك راتخيل ةيسنجلا تاقالعلا ةاوه اهيلإ لخدي ىتلا ةصصختملا ذفاونلاو -. ديري ام نوبزلا راتخيل ايارع لافطالا ضرعت ىتلا تنرتنالا تاكبشو .. لافطألا ةراعد تاباصعو تاردخملا نافوطو
 ّنف اذكه .. ٠ (داوق د هزوص ىلغأ ىف ملاعلا نم اولعج دنقلا
 . حيرص روجف
 ےس علم

 هنا ایند یف ..حاوس# »

 هةديدجلا مانصألا »

ه مأ .. هب ءاقترالاو ملاعلا ديحوت ىنعمب ةلوع هذه له
 ةلوع ى

 . هريمدتو ملاعلا داسفإ فدهر

آتلا ىتعمب ةلوع ىه مآ بابشلا ةيعوت ىنعمب ةلوع ىه له
 رم

 هيله

 .. ةراجتلاو .. ةراعدلا .. ءىش لك مدقن اننإ .. نووي مهنإ

 ىتح .. قالخألاو .. ةسايسلاو .. ةفسلفلاو .. ةصصختملا مولعلاو

 ناذآ ىتح .. اهتاورو ةيوبنلا ثيداحألاو .. هريسفتو نآرقلا

 ةدئاملا هذه لك بابشلا كرت اذإ انبتذ امف .. اهديعاومو ةالصلا

 لبطلا تارهس هسفنل راتخاو .. ةداجلا مولعلابو ىوقتلاب ةرماعلا

 فوس تنرتنالا نودبو .. هتعيبطب دساف هنإ . 1 1

DEهانحضف لب بابشلا اذه للضن مل نحن ..  

 ارامح اندجو اتنأ اناطخأ لهو .. نيلئاقلا قطنم سفن هو

 نوركني اذهب مهو .. بوكرلل الإ رامحلا حلصي لهو .. هاتبكرف

 .٠ ءافعضلا لالغتسال طيطختلا .. ةيادبلا نم ركاملا طيطختلا

 .٠ اياحضلاب عاقيإلل خاخفلاو كارشلا بصنو

 .. رمألا بابل ىه اياونلاو .. عوضوملا وه سوقنلا نطبت ام نإ

 دحأ عيطتسي نلو .. ميحجلاو ةنجلا قلخ اياونلا هذه لجأ نم هللاو

 بولقلا رابتخال اهنتافمو ايندلا قلخ ىذلا قلاخلا عدخي نأ

 . اهنطاوبو
 . ةرقابع اميرو ءايكذأ مهنأ ركنن ال اننإ

 ءاكذ هنإ ..!؟ وه ءاكذ ىأ نكلو .. مهؤاكذ مهل ةسلابالا كلذكو

 a نوكلا برب ركمي نأ ةياهنلا ىف دحأ عيطتسي نلو .. ريرش

 ةمحر ءىش لكي طاحأ ىذلا نطاوبلاو اياونلاو اياقخلاب ميلعلا

 .. املعو

 هوفلخي نل موي مهلو .. مهدعوم باسحلاو ةمايقلاو

 > 53 ع ذأ ايذد ىف .. حاوسن



 ايسلل اوططخو اماكحو ةهلآ مهسفنأ اوماقأ اذهلو -: رّيدق ميلع قلاخ هلإب الو ةمايقب الو ةرخآب نونمؤي ال مهنأ رمألا ةقيقحو
 . هبابش داسفإو هتاورث بهنو نوكلا ىلع

 . ةراهمو ةيانعب ءىش لك اوططخو اومسرو
 . تاطاسولاو طوغضلاو تاعافشلا مغر نآلا ىلإ هقلطت ملو .. نيصلا ىلإ رارسالا برس ىذلا رالوب سوساجلا تنتج سو تدعوتو تددهو اكيرمأ تجتحاو رارسألا ضعب اهيلإ اوبرسو .. ايطايتحا افيلح نوكتل نيصلا ىلع اومسرو .. مهريهظ نوكتل ةلود ئوقأو ىنغأ اوراتخاو
 . ريذحتلل اكيرمأ تداعو .. سكاوألا تارئاط ةقفصب نيصلا لزاغت ليئارسإ تداعو
 . ةوقلل ةددعتم رداصم اهسفنل نمضت نآو اهفصل رابكلا مضت نأ ديرت ليئارسإ نأ حضاولا نمو
 . لعفلاب ملاعلا ىلع ةدايسلل مسرت اهنأو اديعب اطيطخت اهلو اعامطأ اهل نأ حضاولا نمو

 . ةريقفلا بوعشلا نم ةثلاثلا ةجردلا داور عم ىرتايتلا ىلعأ ىسارك نم اهلوصف دهشن فوس ةريطخ ةياور اهنإ
 .. نورق ذنم ليئارسإ هتادب ىذلا عارصلا ةياهن ثادحأل ضرع ريكا ىف لبق نم ثدحي مل ىخيرات عمجت ىف ىظعلا ةياورلا هذه دوهش ىربكلا لودلا لك انعمو ةيمانلا بوعشلا لك انعمو

 . ةباجإلا ىتات فوس .. اريخأ !؟.. هدوقو نوكيس نمو هلاطبأ نوكيس نمو !!؟ ىمادلا عارصلا اذهل هللا اهراتخي فوس ةياهن ىأو .. ىهتني فيكو .. روطتي فيك
 .. ءیش لك فرعن فوسو
 هنلا ايئد ىف .. حاوس »ا ا ت سس سس سس شح

 ةيساتجلا ةملصلل برشا نيات و نا ۇۇ ةقيتو انف
 ءا لاك جلا: ةلقيكولا لوقت هد لفقلك نأ قحتلسي ام

 جاوزأ ريغو اجاوزأ عيمجلل قح عوجلا عابشإك ىسنجلا عابشإلاو
 دعونم ىف هريفوتل ئعست نأ: لوذلا عيمج ىلعو تايتفو انايتف
 هظاقسإ اعبط دوصقللاو )٠٠٠١( رشنع ةسمخو نيفلا ماع هاصقأ
 قودقخ نم ىلوأ قحك عيمجلل هتعاشإو تامرحلل ةمئاق نم
 ا ا ووا لع ی انه تح كدي ال ناول
 جاوذلا ىلع ةقيثولا ىف سجحلا ىتاي امثإو .. لكلا اعانشم اماع
 ةعاشإب ليدبلا ريفوتب كلذو هعنم ىلع ةقيثولا صنت ىذلا ركبملا
 ةينيدلا تاسسؤملا ىلعو ةقهارمو قهارم لكل ىسنجلا عابشإلا

 » ٤۹ ت نا ايند ىف .. حاوسا



 « ةباصعلا»

 دودحلملا اهطيحم ىق ةلئاعلا ىلعو سرادملاو مالعإلا لئاسوو
 . هتعاشإو هل نيكمتلاو قحلا اذه ةيامح

 هيف فشكت ربنم لوأ ناك ناكسلا رمتؤم نأ اعيمج ملعنو
 وه نلعملا ريربتلا ناكو .. اهتاينو ثيبخلا اههجو نع ةملوعلا
 ىتلا هاوفالا ماعطإل دراوملا ةيافك مدعو ىناكسلا راجفنالا ةهجاوم
 ضاهجإلا ةحابإ نع مالكلا ناك اذهلو .. ةنس لك اددع فعاضتت
 صنلاو ةلماعلا ةأرملل عمتجملا باب حتفو ركبملا جاوزلا ميرحتو
 ةياعرو تيبلا لغشو ةيلزنملا لامعالا ىف جاوزألا ةيلوئسم ىلع
 ريوطتلا اذه هجو ىف فقت ىتلا ةعيرشلا نيناوق ءاغلإو لافطألا
 ثاريملا ىف لجرلاو ةأرملا بيصن ىواستي ثيحب ثيراوملا ليدعتو
 . ةأرملا قوقح ىلع ةظفاحملاو ةاواسملا ىوعدب

 ةيسنجلا ةيلمعلا عيذتو ىرعلا عيشتل تايئاضفلا ةجوم تءاجو
 ةجوملا هذه خسرتو هاجتالا اذه دكؤتل ليللا لوط نلعملا شحفلاو

 ةثيبخلا ضارغالا فشكتو هبرتغو هقرش هلك ملاعلا ىف ةيلالحنالا
 . ةعئاجلا هاوفألا ماعطإ ىلع صرحلا ىعدت ىتلا ةطخلا ءارو نم

 عيمج نم ةيجراخلا ةراجتلا ريرحتل « تاجلا ٠ نيناوق تءاجو
 ىف تاكرشلا جمدو قاوسالا ديحوتو ةيكرمجلا موسرلا
 لودلا داصتقال ةيضاقلا ةريخألا ةبرضلا نوكتل ةقالمع تاسسؤم
 نك دكسلا

 تناك ىذلا ريخألا نصحلا طقس ةيكرمجلا ةيامحلا طوقسبو
 ةيراع تحبصأو اهتاعانصو اهجاتنا هب ىمحت ىربغصلا لودلا
 لوغو ىربكلا لودلل قالمعلاو حستكملا جاتنإلا مامأ ةفوشكم

 تاسسؤملاو ىريكلا تاكرشلا تءاجو.مخري ال ىذلا رامعتسالا
 مكحتلاو جاتنالا راكتحا اهناكمإب حبصأ ىتلا تايسنجلا ةددعتم

 هلا ایند ىف .. حاوس
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 درفنتل ىملاعلا ىوتسملا ىلع ةراجتلاو قيوستلاو راعسألا ىف
 اوناك ىتلا ةجحلا سكعبو .. هلك ملاعلا داصتقا ىلع ةرطيسلاب
 مهنأ رهظ .. راكتحالا ىلع ءاضقلل اوءاج مهتأ .. اهب نوعرذتي
 راكتحا اوسأو ىلعأ مهقيرفلو مهسفنال اوققحيل الإ اوءاج ام
 ةدحاو ةمضق ىف اهقاوسأو ةفيعضلا لودلا جاتنإ ىلع هب نوضقي
 . تاتفلا الإ اهل نوقبي الو

 تارهاظلا اهتبقعأو .. لتايس ىف ديبعلا ةروث ترجفناو
 ريح ا ىذلا ةناتكتو ا ااو ةراجتلا توسل كف اکا
 ءافلإبو .. تاجلا ءاغلإب فتهت تارهاظملا تناكو .. دئاليات ىف

 ىلإ وعدت ىتلا ةلوعلا طوقسبو اهساسأ نم ةيلودلا ةمظنملا
 هلك ملاعلا ىف دابعتسالاو ملظلا خيسرت

 دحاو ملاع ىلإ ةوعدلا ىنعمب ةملوع نكت مل اهنأ حضتا نآلا

 هبا لإ ةرع تناك اا, ناولو یا كف راسك

 ةرطيسلابو مكحلاب ءايوقألا اهيف درفنيو ءافعضلا اهيف لكؤي
 ملأتي وأ خرصي نأ فيعضلا عيطتسي نأ نود لالغتسالاو رهقلاو
 . هتوص عفري وأ

 جاوزلا نأ رابكلا انل روص امنيح .. ةيادبلا نم لياحتلا أدب دقو
 ىلإ ىدؤي فوس اذه نأو ىناكسلا راجفنالا ءارو باجنإلا ةرثكو
 .. موي لك اددع فعاضتت ىتلا هاوفألا ماعطإل دراوملا ةيافك مدع

 ديدحت نم دبال هنأو .. رشبلا ةجاح دسل ىفكي نل قزرلا نأو
 ىتلا ةلكشملا جالعل ةرحلا تاقالعلاو لالحنالا عيجشتو لسنلا

 رشبلل ديحولا قزارلا مه مهنأكو .. موي دعب اموي مقافتت
 ! تاوقالا ريبدت نع نولوتسملاو

 هلك نوكلا قلخو اهْيلع امؤّضرألا قلخ ئذلا شا نا امامت اوسن

 © ۵۹ت دنا ايثد ىف .. حاوس
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 نأو .. ديحولا قازرلا وه لظيسو ناك .. اودلوي نأ لبق نم

 یرخآو ىرخأ لايجأ ىتاتسو تءاج امك ىنفتو ىهتنتس مهلايجأ

 ةملوع نآو .. دارأ اذإ اهبونذب اهذخاي ى اهقلخ ىذلا برلا اهقززي
 ىلإ رجفنت فوس غرافلا مالكلا نم ةعاقف درجم ءاملعلا ءالؤه

 هذه لك مغر اعوج اوتوميو اوعوجي نأ هللا دارا اذإو ..بءىش ال

 . ةملوعلا مغرب اعوج نوتوميو نوعوجي فوسف ةفسلفلا
 نال .. ددع الب ءاملا ليمارب هلوحو اشطع تام ناشطع نم مكو
 ءاملا هعفني نلو .. ءاملا نم ةدافتسالا ىلع ةردقلا دقف همسج

 . طيحملا برش ولو

 مهملعب رورغلاو .. لماشلا لماكلا رفكلاو .. ناميإلا مدع
 قلخلا ىف مكحتلاو ايندلا ىلع ةدايسلا ىف ةبغرلاو .. دودحملا

 ىلع سمطي ىذلا ىمعالا عمطلاو .. ضرالا ىلع ةقلطملا ةرطيسلاو
 ىذلا ناحتمالا ناكو .. ببسلا ناك .. لقعلا ذفانم دسيو بلقلا

 مهنأو ءىش لك عانص اوحبصأ مهنأ اونظ دقل .. مهلك هيف اؤطقس

 . ايندلا ىلع ءايصوألا
 لبق تستو لسرتل ءاضفلا ىف اهب اوقليو رامقالا اوعنصي ملأ

 . بيجاعألاب یتاتو لجستو روصتو
 ضزالا نطاب نمو سمشلا ءوض نم ةقاطلا ىلع اولصحي ملأ
 . ءاملا تالالشو ءاوهلا ةكرح نمو ىرذلا لعافملا بلق نمو

 . رمقلا ىلع اولزنيو ءاضفلاو ربلاو رحبلا اوبوجي ملأ

 ضرالاب اهووسيو ةدحاو ةلبنقب اميشوريه اومدهي ملأ

 . ايندلا نم اهوحسميو
 قلخي مل ىتلا « دامعلا تاذ مرإ » ىه نآلا نطنشاو تسيلا

 . دالبلا ىف اهلثم

 هنن رف موس قد

 ەةباصەقە

 . داتوألا وذ نوعرف وه ضيبألا تيبلا ىف سلاجلاو

 . « ىلوألا اداع » نآرقلا ركذي ملأ

 ٠ قيرطلا ىف ةيناث داع ىلإ ىفخ فرط نم ريشي امثأكو

 . دوعي ءىشل ازمر « داع » ظفل راتخاو

 . ةيفخلا هتاءاميإو هتاراشإب بيجعلا نآرقلا ىه اذهو

 مرح ام لحيلو نيملاعلا بر عئارش لدعيل ءاج ناكسلا رمتؤمو
 هدحو نآرقلا ىف سيل .. هئايبنأ لك ناسل ىلع لحأ ام مرحيلو هللا

 لعجيو ملاعلا ىف ةشحافلا .. ةسدقملا بك عيمج ىف لب

 البو طباوض الب ناسنإلا قوقح نم اقح ىسنجلا عابشإلا نم
 انزلا للحيو لسنلا ةرشك نم افوخ ركبملا جاوزلا مرحيو طورش
 نال هب رماي لب ضاهجإلا حيبيو ةرحلا ةيسنجلا تاقالعلاو ءاغبلاو
 ٠ اهناكس ىفكي دعي مل ضرالا ىف قزرلا

سادقل عضخي « ةلوعلا » هيمسي اديدج احلطصم كصي مث
 اهت

 .٠ تايسنجلا لكو لودلا لك نم رشبلا لك اهعيطيو ءىش لك

 . هنيعب مارحلا ىه اهتفلاخمو لالحلا ىه اهتعاط نأ ىعديو

 امنإو .. ةملوع سيل رمألا ةقيقح ىف ملاعلا ىف ىرجي امو

 عفدتو ضيبالا تيبلا زيلاهد نم ملاعلا كرحت ةينويهص ةباصع

 بارخ ىلإو لماشلا لماكلا رامدلا نم ةوه ىلإ ملاعلابو اكيرمأب
 ىف لالحنالا رشنو .. سيياقملا لكب ةيكلف ةثراكو قوبسم ريغ

 ٠ اهريبدتو ةباصعلا هذه ةفسلف وه هبابش داسفإو ملاعلا

 ىتأتو ةيكيرمالا تا ١ ىف مكحتت ىتلا ىه ةباصعلا هذهو

 هل ططخت ىتلا ىهو .. ةرم لك ضيبالا تيبلا شرع ىلع سلاجلاب

 مه سرجنوكلا لاجر نم ةراتخم ةبخن اهئارو نمو .. ركفي فيك

 هيلع نوحرتقيو هنذأ ىف نوسمهي هلوح نم ىروشلا سلجم
 0 د ا ا ا ا ل يوان ح 1 دل

 هللا ایند ىف .. حاوس



 ةةيباسن»

 . موسرملا طخلا نع جرخ املك راسملا نوححصيو هل نوركفيو
 .. ةلود ىنغأو ةلود ىوقأ نآلا اكيرمأو

 .. ةلمع ىوقأ رالودلاو
 ا: مكاتنلا وه ىكيرمالا داصتقالاو
 وه ضيبالا ثيبلا شرع ىلع سلاجلا نوكي نأ ةبارغ آلف
 رمألا بحاصو .. اقح مكاحلا وه له نكلو ناجلوصلا بحاص
 .. اقح

 ىهو ةفدلا كرحت ىتلا ىه ةفدلاب كسمت ىتلا ىديألا نأ مأ

 نما ةردختو راكفالاب بلع حرتفت لأ لوقفلاو هيب امئاد اكسيل
 ةينويهصلا ةنقاهد لوقع ىه امنإو .. هراكفأ امئاد تسيل رطاخملا
 . هلوح نم

 ناك نم نوملعت ؟؟.. رارقلا ردصي نم ةحلصم ىف اورظنا
 و

 ةحلصمل لاوحألا رثكأ ىف لبآاهحلاصل امئاد كرحتت ال اكيرمأو

 ا
 . ليئارسإ ةزيزعلا لجأ نم ماغلأ لوقح ىف لخدت ىهو
 . اهلجأ نم كوشلا ىلع وطخت ىهو
 ! اهلج نم ةيبرعلا ةقطنملا لك رسخت ىفو
 . اهلجأ نم ملاعلاو ابوروأ جاجتحا هجاوت ىهو
 بحت ال رارسا اهيفو نيصلل سكاوالا تارئاط عيبت ليئارسإو

 ةلؤملا ةكوشلا اكيرمأ علتبت كلذ عمو .. عاذت نأ اكيرمأ
E 

 ليئارسإ نم « وتيودلا » اذه ناكو بجعأ ةدحوو بيجع مزالت
 ايحو رخآلا توم وه امهدحأ توم ناقصتلم نامأوت اكيرمأو

 تا ایند یف .. حاوس ۵# ت

 هةيباصعلا»

 . رخآلا ةايح وه امهدحأ

 . ريطاسألا ىف ثدحي امك عقاولا ىف اذه ثدحي نأ نكمي له

 رصم ىف دوهيلا ىهتنا امنيح .. ميدقلا نمزلا ىف اذه ثدح دقل

 مهتنايخل مهنوبقاعي نويرصملا مهيلع بلقناو سوسكهلا ةياهنب
 . . مهتفاضأ ىتلا ةلودلل

 مودقبو مهنضتحي ناك ىذلا مكحلا ةياهنب لباب ىف ثدحو

 ىبسلا ثادحأ ىف مهدرشو مهتفاش لصاتسا ىذلا رصنتخب

 . ىلبابلا
 ىزانلا مكحلا مهب هلعف امو رلتف مودقب اينالا ىف ثدح

 . ىناملالا داصتقالا ىلع مهرمآتل

 ريثولا ىكيرمألا نضحملا ىف نآلا مهو

 مهو مهركمو مهءاهد لغتستو ملاعلا ىلع مهلمعتست اكيرمأو

 .مهضارغأل اهنولمعتسي
 ١

 ةنسو .. ةتروتو ادايعأو لفاحمو احارفأ ماتخلا نوكي نلو

 فشكف .. لابلا ىلع رطخت ال لاوهأ امثإو .. ليمج اي ةولح
 اياحضلاو :. هلك نيرشعلا نزقلا لوظب ... ليوط ةرملا هذه باسحلا

 ملاعلا دوقي ىنويهصلا ركفلا اذهو .. ملاعلا ضرعبو لوطب ددع الب

 داسفلاو .. هتنس لالغتسالاو .. هتعيرش عمطلاو .. هتياهن ىلإ

 وطسلاو هبابش عييضتو هساوح بييغتو ملاعلا ريدخت ىلإ هتليسو

 تادايقلا ىف مكحتلاو هتاريخ بهنو هتاورث ىلع
 همكحت ىتلا

 احيحص سيلو .. باهرإلابو لاملابو ةياوغلابو رباختلاو سسجتلاب

 لبج مهملحو ىصقالا دجسللا مهتياغو سدقلا مهفده نأ

 ىف هلك ملاعلا عقو اذإ الإ فادهألا كلت مهل ملست نلف .. نويهص

 ن ج10 حس



 ەةباصعلا#

 . ديعب ىلإ رظني ةرملا هذه مهطيطختو
 أ ىلإ ديعب ىلإ مهراصبأ تدتما ىكيرمالا روثلا مهبوكربو

 . ملاعلا
 او مهل هلك ملاعلا كلم نكيلف .. هلا نم نيراتخملا مه اوسيلا

 . مهيديأ ىف هديَلاقم
 . مهتالوكوتورب ثدحتتو مهعامطأ دتمت ىدملا اذه ىلإ
 سوؤرلا كيرحتو سيلاوكلا ءارو للستلاب نوفتكي نآلا مهو

 . رارقلا عانص ىف ريثأتلاو .. ةريغصلا سوؤرلا ةياوغو ةريبكلا
 .. ماع فلا نم مهبأد ناك اذكهو .. مالظلا ىف نولمعي مهو

 ًايفام نم ۷٠/ نوكرحي مهنأ اكيرمأ نم ةمداقلا رابخألا لوقتو
 فحصلا رود ىوقأ نوكلتمي مهنأو ةيكيرمالا ةراقلا ىف تاردخملا
 ةيملاعلا تاكرشلاو ىربكلا تاعانصلا ىلع نونميهيو .. تادنسلاو مهسالاو لاملا تاصروب ىلع نورطيسيو مالعإلا رود ىوقأو
 . تايسنجلا ةددعتم

 .هللا ركميو نوركميو
 .. ىلبح تاونسلاف ثداوحلا لجعتأ الو
 .. رومالا ریست نيأو .. فيكو .. ىتم ملعي هدحو هللاو
 نيذلا مه مهنأ .. نظنو نونظي ثيح نم مكحي ىذلا وهو

 . نومكحي
 ك بيغلا امن
 ىلع اهتيفضأ ىتلا ةوقلا هذه ىف غلابت الأ .. ىبحاص ىل لاق

 عقو نولوقيس ... هب مهتفصو ىذلا ىرمآتلا قلخلا اذهو ةنياهصلا
 نع انداعبإل امئاد مهتلاقم هذه هل تلق .. ةرماؤم هنأب ثدح لك اهيف غمدي ىتلا ةيحطسلاو ةفايهلا هذه ىف ىبرعلا مكبحاص
 تلا ایند ىف .. حاوس»# ۵ »
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 تناك لهو .. مهسفنأ ىف هنوملعي ىذلا ميمذلا قلخلا نعو مهترو#

 نم ردغلا نم تاقلحو ايرمآت السلسم الإ خيراتلا لوطب مهتاي#

 بازحألا ةكرعم مايأ ىلإ ىلبابلا ىبسلا مايأ ىلإ سوسكيلا مايأ

 ةتسلاو زاغلا نارفآو تسوكولوهلا ةبوذكأ ىلإ ربيخ مايأ ىلإ
 دوهيلا عومجم نكي ملو .. ةقرحملا ىف اوكله نيذلا ىدوهي نييالم
 فرغ تناكو .. نييالم ةثالثلا ىلإ اهمايآ لصي اهرساب اينالا ىف

 لك مكاحت ىتلا نيناوقلا اوعرتخاو .. تارشحلاو لمقلا لتقل زافلا

 هبذكتو لاب رفكت ناب كل اوحمسو .. ةفارخلا هذه بذكي نه
 : 3 .. مهبذكت ناب كل اوحمسي ملو

 مهرمآتو .. ةقيقح اكيرمأ ىلع ىدوهيلا ىبوللا ةرطيس نإ

 .. مويلا مهرصن باخنأ نوبرشي مهو .. ةقيقح مهردغو ةقيقح

 .. ةربع ادغو .. ةركس مويلا .. ةداعلاك .. نكلو ةركس ىف مهو

 . سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو
 .. ىبحص اي هللا مايأ اهنإ
 .. ةعاس ملظلا رمعف .. رمعلا كب لاط اذإ كينيعب اهارت فوسو

 . ةعاسلا مايق ىلإ هلا لدعو
 . نورظتنم انإ .. اورظتنا لقو

 كا“
 » ۵۷ ت نا ايند ىف .. حاوس



 عيفرلا طيخلا
 رانلاو ةنجلا نيب

 ؛ رخآلا مالسإ نع فلتخي ؛ هب صانخ مالسسإ انم لكا كلذ عمو .. دحاو سفن یف. نيمآ : (عيمِج لوقنو .. دحاو افص ذجس لا ىف فطصنو .. ةدحاو ةلبق ىلإ انتالص ىف هجوتنو .. ةدحاو ةبعك لوك فوطتو . ادحاو اهلإ دبعت .. ! نيملسملا نحن انرمأ بيجع
 ذ هرشابيو « هتقيرط ىلع مالسإلا مهفي و
 ىف هرشابيو ىلع م

 ! ةيمالسإلا ةعامجلا تقرفت دقو
 اهسفن ةعيشلا نإ لب « زوردو
 و ةرهبو ةيولعو ةيليعامسإو

 هموهفمب هتايح

 ةيضابأو ةعيشو ةنس ىلا
 ةيرشع ىنثاو ةيديز ىلإ تقرفت

 ىلع تلزنو هتاطخأ ةلاسرلا نأ اودقتعاو ؛ هلل انبا هيف اوأدو 5 ٠ اودبع ةالغ اهنم جرخو « ةيشاتكب ا
 هنا ايند یف .. حاوس و 948 #9 آس سس
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 ىلوأ ناك لب : تلاقو لادتعالا بناج تمزتلا ةيرثكالاو ! دمحم

 اديعبو قرفلا تددعت ءالؤهو ءالؤه نيبو .. دزت ملو .. ةفالخلاب

 لخدملا .. مالسإلل نيلخدم نيب سانلا فلتخا بهذملاو قيرطلا نم
 . ىفوصلا لخدملاو « ىلوصألا ىفلسلا

 ىفو ةيلكشلا ىف نويلوصألا ىدامت ىفلسلا لخدملا ىفو

 ةقيرط : ملسملا تايكولس رهاظ ىفو ٠ صوصنلاب ىفرحلا مازتلالا
 .. اهباجحو اهباقن : ةأرمللو .. هبابلج هريصقتو « هتيحل هقالطإ

 « نطابلا ريهطتب ةيفوصلا تمتها امنيب .. اهتاذ ةعيرشلا ىهو
 تاماقم .. تاماقملا ليصحتو ةيقلخلا ةيبرتلاو , سفنلا ةدهاجمو

 ةبساحملاو ةبقارملاو ركشلاو ربصلاو قدصلاو صالخإلاو ةبوتلا

 نحن : اولاقو , رهاظلا لهال رهاظلا تكرتو .. عرولاو ىوقتلاو

 . رشقلا سيلو بللا انتياغو « بلقلا انتدمع

 ! مهفو مهف نيب ناتش نكلو نوملسم لكلاو
 « نيكلسملا نيذه نم ىأ ىف رصحني مل نآرقلا نأ نآلا ىرأ انأو

 عماجلاو , امهنيب لدعلا طسولا لثمي هتايآ عومجم ىف ناك لب

 ةيبزحلاو ةيبهذملا ناو .. نطابلا ةراهطو رهاظلا ةراهط نيب نيمألا
 . امامت مالسإلا تدسفأ

 ةدحاو ةيآ ىف نآرقلا ريغ ءىش هتايآ عومجم ىف نآرقلاو

 مكح وأ « ةبسانم ىف تلزن تايآ عضب وأ « اهقايس نم ةروتبم

 1! هترورض ىف لز ذدشتم
 .. هتايآ عومجمب هلك نآرقلا لالخ نم الإ مالسإلا مهف نكمي الو

 « ىرخأ ةيآ هحضوت ةيآ ىف ضمغ امو ء اضعب هضعب رسفي وهف
 .. ةيناثرةيآ مفت ةنآىف'لمج[ امو

 قايسلا امأ .. ةرورضل الإ نآرقلا ىف ءىجي ال ديدشتلاو
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 0: جحلا 14..لْق ا مكان

 رملا ىلع الو جرح جرطألا ىلع الو جرح ئمعألا ىلع سيل
 [ 31: رونلا ]4 جرح

 ًايفرحلا مهفلا دنع فوقو الو , عطنت الو ددشت الو تمزت ال ا تيعب لهسلا جهنملا وهو « هنيعب ملحلا وه « نآرقلل حيحصلا ذتلا ىلإ رشؤملا وهو » مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا كولسو
 : ةيآلا تلتف . ةالصلل ماقو قلعي ملو - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبذلا اقرطاف .. ةرشابم نود ىغتبي ام اهنم لانو ةأرماب ىلتخا فيك الو سرلل ىكحي ءاج ىذلا لجرلا ةياكح : لاثمكو .. صوصنلل

 تاس نهدي تاتسحنا نإ ليلا نم الرو اهلا يفرط ةالصلا مقأر»
 ىأ .« ممَلْلا » نم ثدحام ربتعاو ؛ هفارتعا مغر انزلا دح ىبنلا هيلع مقي ملو . لفاونلا نم راثكإلاو ةالصلاب لجرلا حصنف 5 :1١15[ دوه] «نيركاذلل ئركذ كلذ
  ةبوتلاو ةالصلا اهربجت ىتلاو , رفغت ىتلا بونذلا

 ة:يطخ الب مكنم ناك نم : هلوح نمل لانقو « ةينازلا « ةيلدجملا» مجري نأ ضفر امنيح  مالسلا هيلع  حيسلاب اذه انركذيو
 ! رجحب اهمريلف

 ةزهجأ هيف وعدت ىذلاو « هيف شيعن ىذلا ءئدرلا رصعلا كلذ هدعب نم - مالسلاو ةالصلا امهيلع - انيبن الو حيسملا دهشي ملو
 ن ايند ىف .. حاوسا ۰ ىا تو س ىلإ  نويزفيلتلا تايليثمتو امنيسلا مالفأو ةعاذإلا ىناغأو مالعإلا
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 , انلع انزلا رشابت ىتلا ةيئاضفلا رامقألاو .. ةرحلا تاقالعلا

 ىلإ ةكرحلاو ةملكلاو ةروصلاب بابشلا ىرغتو « اراهن اراهجو
 ! مارحلا عتملا ىف قباستلا ىلإو , تاوهشلا ءاضق ىف ةعراسملا

 هيف تعاش ىذلا رصعلا اذه نم ةعيرشلا فقوم نوكي اذام
 !!؟ ىولبلا

 بج ىف لخدي له .. لانملا ديعب جاوزلاو .. بابشلا لعفي اذامو
 !!؟ ضرألا تحت

 !؟ مهيلع ىّتَجم مآ , ةانج لاحلا اذه ىف انبابش لهو

 ادبملاب المع . انتعيرش ىف ناكم هل ىولبلا عويش هقفو
 :وعدلا لوأ ىف اعئاش ءالب رمخلا تناك امنيح « ىنآرقلا
 ىف جردتتو « هيلع ظلغت الو رمخلا براش بتاعت « ةفّفخم تايآلا
 هیات ئذلا يمالثتإلا ةيقفلاب اذه تردی و لازم لل کاتا
 - ةمالسإ دعب كلذو - ىرتتلا مكاحلا ىلع رمخلا دح ميقي نأ

 , سانلا نع هملظ فكيل ركسلا ةبوبيغ ىف هكرت رثآو « ضفرف
 ىلإ هتدوعو برشلا نع هعانتماو هيلع ةعيرشلا قيبطت نإ : لاقو
 هتوربج ىلإ هتدوعب ‹ دشأ ركنم ىلإ ىدؤت فوس « هتيفاعو هيعو
 . هملظو

 ! « ةدابع ملاظلا مون » : ماوعلا لوقي اذه ىفو
 ادبم تحبصأو .. الثم هيقفلا كلذ ةملك تراس مويلا كلذ ذنمو

 قيبطت ىدأ اذإ هنإ .. هراصنأ هل : داهتجالا ءىدابم نم اررقم

 مهف نم دبال هنأو .. ىلوأ اهقيبطت مدع ناك دشأ ركنم ىلإ ةعيرشلا

 , اهلوزن نم هدصقو . اهب هللا دارم راطإ ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا
 : لوقي ىلاعت لاف . مهءاقش سيلو دابعلا رمأ حالص وهو

 ناش ناك اذكهو .. 4 ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام >
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 مهفلاو لقعلا ناش ناك اذكهو .. لئاوألا نيرسفملا دنع داهتجالا
 تاوعدلا روهظو  داهتجالا فقوتو فلختلا نورق عم الإ « ظافلالا ىلع قالغنالاو رجحتلاو ددشتلا رهظي ملو .. ركفتلاو ربدتلاو
 . دلجلاو مجرلا ىفو ةظلغلا ىف اضعب اهضعب قباسيو  اهضعب ىلع ديازت ىتلا ةيلوصألا

 نأ نم اهتسادقو ةملكلا ىلع ةريغلا ىه امثإو .. ةعاطلاو عمسلا هلإ هير ةملك مامأ دباعلا ملسملا كلمي الو ٠ هينيع داوسو ملسملا يلق هبح ىهف « ةعيرشلا رمأ نم نيوهت انمالك ىف سیلو
 ةعيرذ نوكتف , اهقح ريغ ىف لمعتستو . اههجو ريغ ىلع مهفت
 اهنوقبطي نيذلا نم ةعيرشلل ابح دشأ نحن لب .. ءىرب ملظ ىلإ
 . ىمع ىف

 ىفو ةوسقلا ىف اوسفانتو  ظالغلا ةيلوصالا ةاعد رثاكت دقلو
 . هشيعن ىذلا رصعلا اذه ناش نوكيس اذام اقبسم ملعي هللاو ! مهنيد نم مهورفن ىتح ٠ صوصنلاب مهباهرإو نيملسملا ةدراطم
 ةلاطبلاو رقفلاو داسفلا راشتنا نمو , هيف ىولبلا عويش نم
 . مهراوبو مهتتشتو مهماسقناو نيملسملا لاح ناوهو , بناج لك نم مالسإلا ىلع ءادعالا بلاكتو « لالحنالاو

 ثيحب « هقافآ ددعتو هتباحرو نآرقلا قمع نع فشكي اذه لکو
 حماستلا حور نع فشكيو . روصعلا لك ةيعيرشتلا هتايآ ىطغت
 سلا ةايحل حلصألا هجولا ىلع عيرشتلا مهف راثيإو ٠ وفعلا راثيإو

 هلإ ةظلغلا ضفرو . دومجلا مدعو ةنورملا نع اضيأ فشكي وهو
 شم ماا ا سفن تسكعناو « نآرقلا مهف مامأ سانلا فلتخا اذهلو .. صاصقلا بجوتيف ايغبو املظ لتاقلا لتقي نيح ىوصقلا اهترورض ىف
 دن ين نق ماوس
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 نآرقلا نم اودهشي مل موقلا ظالغف .. هريسفت نول ىف ءیرا لک

 قافآ حاسفناو « عيرشتلا ةباحر اودهش ءامحرلاو .. لاكنلا تايأ الإ
 ىذلا باتكلاو , اوفلتخاو .. محرالاو بحرألا مهفلا مامأ ريسفتلا
 مهسوفن ببسب لب باتكلا ببسب اوفلتخا امو .. دحاو هنوأرقي
 ىضرمو . . ةددشتملا قرفلاو ةيلوصألا تاموكحلا ةلكشم هذهو

 KN ل بولقلا ىضرمو سوفتلا ! سنج لك نم ىفشتلا ةاوهو « بولقلا ىض

 نحتمتلو ؛ بولقلا نحتمتل نيولتلا اذهب تايآلا تلزن دقلو
 يهو« لكلا ىلع دهاشلا وه نآرقلاو .. نداعملا ربتختلو « سوفنلا
 وه لب ؛ توربج وأ ملظل ةعيرذ نآرقلا حلصي الو .. ةجحلا
 . هنيعب ةمحرلا سوماق

 ىلع مهلامعأ تدهش قافنلاو قاقشلا لهآ نم نوفلتخملاو
 اوراتخا لب ءامكح نآرقلا مهتظلغب اوراتخا امف .. مهرفك
 اراتس نآرقلا نم اوذختاو ٠ ةيماقتنالا مهتابغر اورثآو , مهسوفن
 ! مهتواسقل ةعيرذو

 هلوسرل هباطخ ىف ميظعلا هللا قدصو
 1 [ ۲: هط ] 4 ئقشتل نآرقلا كِيلع انلَرنَأ ام

 ٠ ءاقشلل اباب نوكي نأ نكمي الو ٠ ميعنلا ىلإ بابلا وه نآرقلاف
 اذه لكل اباب الو .. ماسقنالاو ةقرفلاو فالخلا اذه لكل اباب الو
 رقت ىتلا سوفنلا تفلتخا امنإو .. ةواسقلاو مارجإلاو باهرإلا
 1 . رسفتو مهفتو

 0-20 , .: هنآرق نع انبر لاق اذهلو
 دس ف نامل اوردر ار ينسوا ينو ( نيقسافلا الإ هب لضي امو اريثك هب يدو اريك هب لْصُي
 نآرقلا نم اوذختا نيذلا « نامزلا اذه ىمرجمو قاسف رثكأ امو

 هللا مهلضأ نيذلا مه ءالؤهو ! مهباهرإل اراتسو مهمارجإل ةعيرذ

 ا ھات نت مارح



 © رانلاو ةنجلا نيب .. عيفرلا طيخلا ©
 مهلالض حضقو ٠ مهسوفن مامأو سانلا مامأ مهفشكو .. هنآرقب
 . مهرفكو

 [1-8١115:دوه] 4 َنيسْجَأ سائلا | نم مئھج نألمأل كبر ةملك
 . مهئاوهأ بسح اوفلتخا نأ ةجيتنلا تناكو « رايتخالاو ةيرحلا ىلع رشبلا رطف دقلو .. قلخلا لكل ريخلا الإ ديري ال هللاف . اهل هللا هدارأ ام سيلو , الزأ اهسفنل سوفنلا هتدارأ ام وه فصولا اذهو , لزالا نم هللا ملع ىف سوفنلا كلت فصو توبث هببسو « ايندلا ىلإ ءىجتو سوفنلا دلوت نأ لبق نم « ىلزأ فالتخالا اذهو
 3 . منهج مهب تالتما نأ ةياهنلا ىف ةبقاغلا تناكو ر . هتين قافو ىلع قولخم لك ةمتاخ نوكتلو ؛ بيطلا نم ثيبخلا زيميل 4 مهقلخ كلذلو ) : انبر لاق

 نيش داوا دملا ظن م ناك انف نال لذا ال ا ا « زرفلا ٠ رمالا مزلتساو ٠ لياقلا لإ ةنجلا

 نأ .. مهفالتخا مغر هللا دنع اووتسي نأ رخآلا ليدبلا ناكو
 ! لاحملا رمألا وهو .. مهثعبب الافتحا ةرخآلا ىف « ىاش ةلفح ه عيمجلل هللا مدقي نأو « رجافلاو ربلا ىوتسي نأو « مولظملاو ملاظلاو , ليتقلاو لتاقلا ىوتسي

 . اريبك اولع ثبعلا كلذ لثم نع انبر ىلاعت
 .. « كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو ) : انبر لاق

 ب ايثد یف .. حاوس 36# © 22222222 مم هللا لضفب لب هدحو هلمعب اهلخدي نل ةنجلا لخاد نأ كلذ ىنعمو
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 ج لا ها رو تالا ف ةطو.. تنل
 ٠ ةكاقنا ك لزا وم ةعفط کا لإ نارقلا ىف ةحم

 نيلاكلا هر دا الار اة احا ىلإ. نزلا قمحرلا ها مل
 نم اهقحتسا نم هتمحرل انبر راتخا دقلو . باسحلا متي نأ دهب

 . اعيمج انكلهل كبر ةمحر الولو « هقلخ بولقب ملعأ وهو .. قافلا
 :: فلتخملاو فلتؤملا نيب عيفرلا طيخلا كلذ ةنجلاو رانلا نيبو

 نيبو « ريخلا ةبيتك ىف هعم اومجسناو قحلل اوملسا نيذلا نهر
 تاراعشلاب سيلو .. اولتتقاو اوقرفتو اوضرعأ نيذلا

 0 نيدو اکا تف : ةدلجألا لود نوككس كافانب اب ال
 اوملسي ملو ملسملا ةقاطُب اولمحو ؛.هوناخو هللا الإ هلإ آل راعسف

 ! مهسوفن یوه ىوس ءىشأ
 لوأ نم ةدئاسلا ةينآرقلا ةمغنلا ىه لادتعالاو ةيطسولا لظتو

 نيذلاو « رهاظلاب ذخالا ىف اوفرطت نيذلاو .. اهرخآ ىلإ هتايآ
 «مهبساتام نآرقلا نم اوذخآ امنإ - نطابلاب ذخألا ىف اوفرطلا
 اک هب اودخاي ملا

 ىذلا ىحلا نآرقلا وهو  مالسلاو ةالصلا هيلع  دمحمو
 ابثاغ ابوذجم هانفرعالو « ايباهرإ هاتفرع ام - ضرألا ىلع ىشمپ

 امنإ ٠ ةيفوصلا قرطلا بيذاجم لثم دجولا ةركس ىف ىعولا نه
 ءهبر عم هبلقو سانلا عم هلقع : نهذلا رضاح « اهبتنم اظقي

 .ةظحل هقلاخ نع لفغي ال كلذ عمو  ايندلاب محتليو عقاولا شيعي
 طخأ لب .. لاسي الو هيه نمي ال ١ ميلا طاراطلا ىه كلذو

 ةلغج اذهلو .؟مالسإلا ةداج فرع دقف هباصأ نم .. فيسلاك عيفر
 لاق ابف ةلسراو + الاكمْوأ ةودق ءراكخاو# اعدم انل ةا هلأ
 لىك لقيا ملام هل

 0۵ 8 كا ايند ىف .. حاوس



 ٠ رانلاو ةنجلا نيب .. عيفرلا طيخلا ©

 ب ملسم وهف أطخأ نمو . « ميظع قلخ ىلعل كنإو >
 ردقب قالخألا بحاص ىهو « لثمالا طسولا اذه نم هبارتقا
 . لادتعالا نم

 ميركلا ..لل ىنسحلا ءامسألا ىه اهلصأ ىف قالخالاو

 ربلا « روكشلا « روبصلا , فوؤرلا ٠ دودولا « ميحرلا , ميلحلا
 ١ ىداهلا  عفانلا , لذعلا , مكحلا « قازرلا , رافغلا , روفغلا « وفعلا
 ردقبو .. ىلعألا لثملا هللو .. ىلْقُم قالخأ هذه لكف .. ديشرلا
 يو .. اينابر ادبع هللا دنع نوكي قالخألا هذه نم دبعلا لصحي
 . اقح املسم كلا دنع

 طارص ىلع ىبر نإ .. للا قالخاب اوقلخت » : ثيدحلا ىفو
 ف ةيقيقحلا ةيلوصألا ىه قالخالا كلت ةيعمجو . « ميقتسم
 . هديجمتو هديحوتو « ءىش لك ىف هلل مالسإلا بناج ىلإ انتنايد
 هريخ ردقلاو هلسرو هبتكب ناميإلاو « هتعاطو هتدابعو هحيبستو
 ,. ةياسحلاو .ثعبلاو ةرخآلاو «ىرشو

 « فرطتب الو باهرإب اهل لخد الو .. ةيلوصالا ىه هذه
 .. ةجف تايلكشب الو « ةبذاك ةيرهظمب الو

 ةلمج ىف اذه لك  مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبن
 « مقتسا مث للاب تنمآ :: لق

 تاررقم لكو  ةماقتسالا ةملك تحت قالخالا مراكم لك عضيف
 ةرطف نيد مالسإلا نأ ديكأتل كلذو .. ناميإلا ةملك ىف مالسإلا
 نم طسبأ رمألاف .. الدجو اعطنتو ةقلذحو ةفسلف سيلو « ةطاسبو
 ! تاملك ثالث یه لب .. اذه لك

 مهل ةجاح الو مهتهادبب اذه نومهفي ةميلسلا تاينلا باحصأو
 , مهيف ةلكشملا .. ةثيبخلا تاينلا باحصأو .. عطنتب الو لدجب

 لا ایند ىف .. حاوس ه3

 ٠ رانلاو ةنجلا نيب .. عيفرلا طيخلا ©

 ةنجلا نيب عيفرلا طيخلا كلذ نيننشالا نيبو .. نيدلا ىف تسيلو
 رانلاو

 انم مهل تقبس نيذلا نإ » : ةنجلا لهأ ىف انبر لاق كلذلو

 - نودعبم رانلا نع ىأ «  نودعبم اهنع كئلوأ ىنسحلا
 .. سوفن درجم مهو ايندلا ىلإ مهلوزن قبس ارمأ اذه ناك
 «لزألا نم مهتاينب هملع ىلع ءانب « ىنسحلا هللا نم مهل تقبس

 لفسأ ايندو ءالتبالاو ناحتمالا ملاع ىلإ اولزني نأ لبق نمو
 + نيلفاس

 .. ميدق نم رانلا لهأ نورخآلاو .. ميدق نم ةنجلا لهأ نذإ مه

 ىتحو .. ةجحلا عطقنت ىتح ءالتبالاو ناحتمالاب هللا ىضق امنإو
 . رذع دحأل نوكي ال

 ؟ قلخلا لبق لزالا كلذ ىف انك فيك : لاؤسلا كلذ دعب ىقبيو
 ؟ نيأو ؟ ىتمو ؟ انلضافت فيكو

 ثيحو .. ثيح ال ثيح .. لزألا ىف ىتم الو « نيأ ال هنأ مأ

 « هللا الإ اهملعي ال ىتلا بيغلا رارسأ نم كلتو !؟ نام الو ناكم ال

 ضرعلاو .. ثعبلاو توملا دعب الإ راتسلا اهنع فشكي نلو
 هلك ايم اھو ة«الودصق ةن ةضقلاو:!::نمتسم

 ! لزهلاب رمألا سيلف .. مكبولق ىلع مكيديأ اوعض

 298 كنا ايند ىف .. حاوس



 ةيمانلا لودلل ةراطقلاب ايجولونكتلا هذه ىطعتف دوعت ىتلاو ةروطتملا ايجولونكتلاب تدرفنا ىتلا ىربكلا ةيملاعلا تاكرشلاو ناليغلاو ريصاندلا نم ملاع وه هيف شيعن ىذلا ملاعلا
 . ةدحاو تاماخلا نأ عم فعض فلأ ىف هرعس ابرضي ةيملاع ةكرام مسا لمحي امنيح ربحلا ملقلا .. نيكلهتسملا 5 اقاهزإو ءامدلل اصاصتما نوكت داكت ةيكلف راعسأبو

 :وهلا لئابقل حالسلل ديحولا دروملا ىه اسنرف تناك ادئاور ذو .. نيرخآلا ءامد .. مدلاب ةرجاتم ةرملا هذه .. بساكملا عاونأ ذأو ةرجأتملا عاونأ شحفأ ةمق ىلع ةحلسالا ةعانص یتاتو

 هايتي نیسو

 !٠ ةلاقلا ةراجتلا ©

 تارايلم تدعاصتو .. راهنألا ىف اهنم فالآب ىقلأو شارحالا

 . توملا ءاطسوو مدلا راجت ةدصرأ ىف تاكنرفلا
 دروملا رودب C14 لا ةيكيرمألا تارباخملا تماق ناتسناغفأ ىفو

 لود قيرط نعو « ناتسكاب قيرط نع حالسللو لاملل ديحولا
 ىنابرو رايتمكح ةوخألا نيب ارعتسم لاتقلا لظيل ةطيسو ةيبر#
 .. ةرملا هذه ىسايس فدهبو .. ديدجلا نابلاطلا قيرفو متسودو
 الملا ىلع نلعتسيو اهلك ةيمالسإلا ةباصعلا لاتقلا ران لكات ىتح
 ايئاهن ةيمالسإلا ةيلوصألا طقستو ةلود ةماقإ ىف مالسإلا لشف
 : روتسدو جهنمك

 بورحلا ةعانصو نتفلا لاعشإب موقت ةيلايربمإلا لودلا هذهو
 ىدنالاو لمد السلا ناصف دتلو حالسلا ةجاجلا رمتستل
 بناجلا ىف لاملا فيزنو عارصلاو فلختلا رمتسيلو لمعت ةلطاعلا
 سدكتتلو ( ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفإ ) ملاعلا نم ريقفلا ملظملا
 ناليغو ةراجتلا ناتيحو ةعانصلا ةقلامع بويج ىف تارايلملا
 اولا

 ىقالخأ مدقت هبحصي مل لودلا كلت ىف ىملعلا مدقتلا نأ ودبيو
 ةيجولونكت ريصاند مامأ انحبصأف « ةجردلا سفنب ىناسنإو
 ملو .. نيلاو كنرفلاو رالودلا ىوس اهمهي ال ةيداصتقا ناليغو
 لود ىلإ تاكرشلا تلوحتو .. تارايلملا الو اهيفكت نييالملا دعت
 ىلإ ا رو نينجا و الا شرا ةلرامعتسا
 . ددجلا بابرألل مدخ

 فوس ءاقرفلا عيمج نم بسكملا ىلإ ىناويحلا مهنلا اذهبو
 عيمج ىلع فارطالا عيمج نم ىناودع عارص ىلإ ةحاسلا لوحتت
 مدهني ىتح رزاجملا لعتشتو بورحلا رمتست فوسو « فارطألا
 . هيف نم ىلع دبعملا

ETTI 



 !٠ ةلتاقلا ةراجتلا ©

 قدسي ادعي ةر نشا ةوزدلا کم لكإ ةيلامكسارلا ةدوعو
 بساكملا لابتهاو حابرألا ىنجل اهلجعتو ىعويشلا مصخلا
 ةاح ىلإ نامالا ةبتع اهب ىطختي فوس ةريقفلا ةزجاعلا ةيبلغألا
 .. ديدج نم راجتنالا

 ٍدملاع ةيداصتقا ةمزأ قلخت ناب ةرملا هذه رحتنت فوسو

 جرد ىلإ ءارقفلا رقف فعاضتيو رتشم الب علسلا اهيف سدكتت
 . ةروثلا

 . لكلا نخطتل ةغرفملا ةقلحلا دوعتو
 : ىسدقلا اهتوصب عيمجلل سمهت ةيهلإلا ةمكحلا ىقبتو
 لاا نوعمجي نيذلا نإو .. هبحاص دعسي نأ نكمي ال عمطلا نإ

 امصخ نونوكي فوس لالغتسالاب اورثأ نيذلاو .. ءابهلا نوعمجي
 .ويلا نئادلا نأو ؛ مهولتق نيذلا فالآلاو مهولغتسا نيذلا ءارقفلل
 ىدجت الو ىقارلا ةيقر عفنت ال موي .. ادغ نيدملا نوكيس
 ' بيبطلا

 ف نودوعت ايارعو « مكتاهمأ نوطب نم متجرخ ايارع
 . اهيف اوبعتي مل ءاهفس اهددبيل مكبعت ةرمث بهذتو .. نافكالا

 . حيرلا ضبقو لطاب لكلا . ليطابألا لطاب
 . مغلا ةرثك الإ مكل ىقبي نلو
 ةظحل اوفقوتي نأو .. اومهفي نأ ناليغلا ءالؤه لواحي له ىرت

 انآو .. ىبرغلا راعسلا اذه نم اوقيفي نأو .. ثاهللا اذه نع
 :اهتياهن ىلإ ةيضام هللا تاملك نأ مأ .. ةمكحلا توص ىلإ اوعمتسي

 ٠١[ : مورلا] 4 ىتوملا عمست ال كإف
 . [4 ٠ : فرخزلا]( يلا يدهت أملا عمت تناقأ»

 ها ايند ىف .. حاوسا

 « ! ةلتاقلا ةراجتلا ©

 ميدق ببسلاو

 رومنلا اهئارو نمو ةديدجلا ةضوملا ىه نآلا نابايلا تناك اذإو

 ايزيلامو ةروفاغنسو جنوك جنوهو ةيبونجلا ايروك .. ةيويسألا

 لاعشا نف ىف ةديدجلا ةضوملا ىه اكيرمأ تناك اذإو .. نيصلاو

 ةرطابأ ىطخ ىلع ىشمت اهنإف .. حالسلاب ةرجاتملاو بورحلا

 تقوفتو ملعلا تذخأ مهنعو .. اسنرفو ايناطيرب ميدقلا رامعتسالا

 هيف

 « نتفلا ةراثإ نف ركتبا ىذلا ىدوهيلا ىبارملا هأدب ميدق ملع وهو

 تاصروبلاو ةبكرملا دئاوفلاو ابرلاو ضورقلا بولسأ ركتبا ام

 . بويجلا ءلمل ةرخسم ةادأ ملعلا نم لعجو « تاكرشلاو كونبلاو

 المع ءالؤه لك اهيف تبسي ةزاجإ تبسلا موي لعج ىذلا وهو

 ذخأي مل .. ىزمرلا تبسلا اذه الإ اهنم ذخأي مل ىتلا هتاروثب

 ذخأ امنإو ء اهب برلا هرمأ ىتلا ىوقتلا ميلاعت الو , اهتايناسنإب
 .. مهألا عيمج نيب راتخملا وه هبعشو هنإ .. ءالعتسالا تاملك طقف

 ىكل بورحلا ةراثإو ٠ تارماؤملا ةعانص ىف لكلا قبس ىذلا وهو

 . ةسايرلاو ةدايسلا هل ملست
 : ةاروتلا نم ىناثلا رومزملا ىف دواد تاملك هراعشو

 كيطعاف ىنلأسا .. كتدلو مويلا انأو ىنبا : تنأ برلا ىل لاق

 نوكت نأ بجي اهلك ضرالاف ) اكلم ضراألا ىصاقأو اثاريم ممألا

 !( ىهلإ ةيكلم كصب هل
 هللا نم اولعجيل ميدقلا دهعلا اوبتك نيذلا رابحألا هارتفا ام وهو

 نع انود مهعامطأو مهئاوهأل اسركم « مهدحو مهل ايصخش اهلإ

 لحي مث « ركبلا ىنبا ليئارسإ .. برلا لوقي اذكه » .. ممألا عيمج

 .. ماثآلاو اياطخلا لك نبالا اذهل

 =۷ هنا ايند ىف .. حاوس



 ٠ ةلتاقلا ةراجتلا ! ©

 ةينثتلا رفس ) ابرب ضرقت ال كيخأل نكلو ابرب ضرقت ىبنجألل
E 

 اه ايف كباوبأ ىف ىذلا بيرغلل اهيطعت .. ام ةثج ولكات ال
 . ( ١١ ةيآلا ١4 ةينثت )

 نوذختتو رهدلا ىلإ دبع تست مكدنع نيلزانلا نينطوتسملا ءانبأ
 ناسنإ طلستي الف ليئارسإ ىنب نم مكناوخإ ام ءامإو اديبع مهنم
 . ( ۲١ نييوال ) فنعب هيخأ ىلع

 . بر اهب لوقي نأ نكمي ال ةضيغب ةيرصنع
 هعمط نم لعجي نأ ديري ىذلا ىدوهيلا ىبارملا ىوه اهنكلو

 لوقت اهتاذ ةاروتلاو .. ايندلا رومأ هيلع موقت الزنم ايهلإ اروتسد
 . اهتايآ ىف ثدح ىذلا فيرحتلا اذهب

 نإ ايحو نوكت ناسنإ لك ةملك نال هوركذت الف برلا ىحو امأ
 . ( 55 ايمرأ ) انهلإ مالك متفرح دق

 ىتلا ةئفلا كلت ىوهل ةبوتكمو نذإ ةقلتخمو ةفرحم تايآ اهنإ
 لام ا سأر نم لعجتو .. ايندلل انوناق لالغتسالا نم لعجت نأ ديرت
 .. سادقأ سدق ىبهذلا لجعلا نمو ادوبعم امص

 جرخ مث « ةرجاف ةيلايربماو ةيلامسأر اوماقأو اهولعف دقو
 جرخ مث .. اهنم رجفأ ةيعويش ماقأو ةيلامسأرلا كلت مده نم مهنم
 .. هيف نمو نيلمركلا سأر ىلع ةيعويشلا مده نم ةيعويشلا نم
 . مهتياوه كلت .. بورح ىلإ تاروث ىلإ مده ىلإ ءانب نمو

 . [٠ء : ةدشاملا] 4 هللا َهأفْطَأ برن ار اوُدَقوأ ملك >
 مويلا لبور لعجت ىتلا ىهو تاصروبلا دوقو ىه بورحلاف
 ىف ىنابايلا نيلاو « ةمقلا ىف سمالا رالودو « ضيضحلا ىف
 ىف تارايلملا رابكلا نوبراضملا ىنجي اذكهو .. ةعباسلا ءامسلا

 اه ايثد يف .. حاوسم 77 هه

 !٠ ةلتاقلا ةراجتلا «

 ريرش ءاكذ وه بولطملا لك .. لباقم البو دهج البو لمع الب ناوث
 لقالقلاو تاروثلاو تابالقنالاو بورحلل رمتسم لاعشإو

 . اهلك ةيرشبلا ةينبلا ىف لاضع سوستو .. ميدق ءاد هنإ
 اودسفأ نيذلا سانلا ءالؤه عم حلطصن نأ مويلا ديرن نحنو

 ةضوم بوعشلا راقفإ نم اولعجو لالغتسالا ءاد اورشنو ايندلا

 ! ةرراجإ

 !؟ قطنم ىأبو فيك
 !؟ حلصلل اطرش كتبقر ديري وهو توملا عم حلطصت فيك
 ؟ كضرأ مهتليو كندب لكأي وهو ناطرسلا عم حلطصت فيك

 ىئاهثلا فدهلا
 ىف نيديحولا نيمرجملا دوهيلا ننم لعجأ ىنأ دحأ نمهفي الو

 تايسنجلا لك ىفو لحنلاو للملا لك ىف مارجإلاف . ملاعلا
 . مدآ ذنمو .. دوهيلا لبق نم دوجوموهو .. ماوقألاو

 لالغتسالاو .. رشبلا رهظ نأ ذنم رشبلا ىف ةزيرغ لاملا عمجو
 لاملا عمج ىف اوغبن دوهيلا نكلو . تاعمتجملا تأدب ذنم دوجوم
 « لالغتسالا اوننق نيذلا مهو .. لالغتسالا نونف ىف اوغبنو

 كاردإ نع كلذو .. تاسسؤمو ةينوناق الاكشأو ةيعرش هل اولعجو
 نأ نكمي لاملا ناو :::ةنميهلاو ةوقلا ىلإ ليبسلا وف لاملا ناب قيمع
 تناك ةطلسلاو .. ةطلسلا ىرتشيو ءالولا ىرتشيو ممذلا ىرتشي
 . ةدهطضم ةيلقأ مهنوك مكحب مهفده امئاد

 اونوكي ناب اوفتكا امنإو ؛ اراهج ةطلسلا اوبلطي ملو
 اورشابي نأ نود رارقلا هل نوعنصي ناطلس لكل نيراشتسملا
 . رييغت لوأ دنع دالجلا فيس مهذخايف انلع ةطلسلا

 اهولغش ىتح ةيفلخلا ىساركلا كلت ىلإ نوللستي اولاز امو

 ا« كا ايند ىف .. حاوس



 ٠ ؛ ةلئاقلا ةراجتلا ©

 ىنوسام ماظن لضقب ةمقلا بصانمو ةمقلا لود ىق اهعيمج
 ناكه لك.ىف ةوقضلا:بخنو ةفكاحلا بختلا ىف لفلغتم .

 ا اذه ءارو ىومدلا ىسايسلا ميظنتلا ىه ةينويهصلاو
 او ثداوحلا ظويخ كرحت ىتلا ةللستملا صوخشلا نم ىفخلا
 .. ليئارسإ تعنص ىتح ءافخو ةرباثمو ءطبب لمعت تلظ
 تارسإ ةايح ىف یھ اكيرتمأ ةايح نأ اكيرمأ مهو ىف تلخدأ
 أو .. ليئارسإ حلاصم ىف اهحلاصمو ليئارسإ ةوق ىف اهتوقو
 ثلا ىف نوسمخلاو ةشلاشلا ةيكيرمألا ةيالولا ىه ليئارسإ
 ا

 :١ اهغيمج « اييملا # كالتماب كلذ ىلإ تلصوو
 او .. ةيئاضفلا رامقالاو رشنلا نودو نويزفيلتلاو ةعاذإلاو
 هنولت ناكم لك ىف ماعلا ىأرلا ىلاتلابو .. بابتكلاو حرسملاو
 ًاسسؤمو كونبلاو تاصروبلل قيسملا اهكالتمأ نع الضف . ءاشت
 ١ .. ضرألا تحت ةيفخلا ىرخألا تاميظنتلا اهكالتما مث لاما
 تاردخملا تاباصعو ةراعدلا تويبو رامقلا تالاصو

 ىف اهرثأو ةيتوبكنعلا كابشلا هذه داصح ىه نآلا هارن امو
 مالسلا اهيف ىدرتي ىتلا ماغلألا لوقحو تابطملاو رفحلا ةعانص
 نميهت نأب .. افلس تمسر ةياهن وحن ىليئارسإلا  ىبرعلا
 . اهلك ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ليئارسإ

 ىتح ىبرع ميعز لكل ةحضاو روصلا هذه نوكت نأ وجرأو
 .. هبعش دوقي نيأو .. همدق عضي فوس نيآ وطخي نأ لبق فرعي
 قزمملا رتسلا اذه ءارو كانه ةيواه ىأو .. هبعشو وه داقي وأ
 مالسلا اذه ليبس ىف عقديس اذامو !؟ مالسلا همسا ىذلا
 !؟ موهوملا

5 

 تلا ايند ىف .. حاوس « 7/5 =

 ىذلا عيبطتلا اذه ىف هل قرش ىا

 1 ىأ ضفرتف برعلا اهناريج ىلع ليئارسإ ب ا

 ا ام ىلع ضارتعا وأ ةيرذلا اهتناسرت ىلع شيلا
 ابانق نم

 ا درت ةجتحم عفترت ىتلا تاوصألاو .. اندودح ىلع ةيووأ

 ةيوونلا سوؤرلا تالماح خيراوصلا نم ديزم ءانبب ليئاو |

 a هبجعي ال نم ىلإ اههجوتو سدقلا ضرأ ىف اه رزآ

بك لك نم ربكأ اهنأ ىرت ىهف ىعيبط رمأ وهو
 ءارو ناو ري

 9 اهدحو اهمداخ و اهدحو اهبر هللا نأو .. مظعألاو ربكألا ةلودلا

مالسلل ىديألا دمب هيلع درن زفتسملا فلصلا اذه
 0 ملعن نو 

 اذه موصخ عم عيبطتلا لبقن فيكف .. عطقت اهدمن ىتلا ىديالا

Eنأو ( ةهجاوملا لود لقألا تجن نأ ن  

 نأو : TATE ا

EET ENهللا نأو .. قحلا ةوق اهمسا حالسلا ةوق  

 . ادبأ قحلا لذخي ال قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا



 السإلا رطخ ن لك برغلا اهريثي ىتلا « ةجوهلا » هذه
 ا :راضحلا ىلع نيملسملاو
 .. بيجع اهرمأ ةياكح

 | بيرقلا لبقتسملا وأ رضاحلا ىف بقترملا رطخلا
 مات اهضعب .. ءاول اهمضي الو طبار اهعمجي ال ةككفم لود 0 امو , ةبوكنملا ةيمالسإلا لودلا كلت نم ديعبلا
 REA ا ی یی ویو ا ا ہک ًالوطم ىحل الإ اهتيلوصأ نم قبي مل « ىوهلا ةيناملع اهنكلو طقف مسالاب ةيمالسإ اهلكو . هزبخ لوسديو عوجلا طخ تحت شيعي اهرثكأو اهضعب برضي اهضعبو « لتحم اهضعبو ليمع اهضعبو
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 اهرثكأو.. ةقمتن فها خو ةقوزاما باسمو ةلسرم بيبالقلا
 .. نومضم تاذ ريغ ديلاقتو عوضوم تاذ ريغ تايلكف
 مهلاح ىف نوشمي فلتخملا عمجلا اذه نم مهنيد ىلع نوضباقلاو

 ةلق مهو ؛ دحأ مهب ىردي الو ادحأ نوعزاني ال طئاحلا راوج ىأ|

 هجو الإ ايندلا نم نوجري ال ءافخلا ىف نيدجاسلا نيعكارلا نب
 م4

 111 ىمهولا نطخلا كلذ ىف نيا
 مالسإلا سيلو دولوملا مالسإلا وه دوصقلملا نإ : انلق اذإو

 تاعامجلاو باهرإلا وهو ) دولوملا مالسإلا نإ : لوقأف ٠ دوجولا
 هوعنصو هيلع اوقفنا نيذلا مه .. مهيديأ ىلع دلو دق ( ةيمالسإلا

 ىف وهو .. ( طقس ) دولوم وهو .. اهودارأ ىتلا تافصاوملاب

 انيلع هرطخ لب « هنم مهيلع رطخ الو  انتمدخ ىف سیلو مهتمدخ
 مهتديكم وهو « انمالسإ ىلع بوسحم هنأل انمالسإ ىلعو نحف
 . انرمآت سيلو مهرمآتو انتديكم سيلو

 ةيراضح حمالمك ةيمالسإلا ةيتاذلا وه دوصقملا نإ : انلق اذإو
 هذه نإ لوقا .. ةيبرغلا ةيراضحلا'حمالفلل ةداضمو ةضهانم
 نم تبحسنا دق هللا لهأ بولق ىف الإ اهل دوجو ال ىهو  ةيتاذلا
 ذنم تشمكناو « نيدشارلا ءافلخلا مايأ ذنم , ديعب دمأ ذنم عمتجلا
 ءايقتالا نيملسملا ددعب ادودحم اهدوجو حبصأو خيراتلا كلذ
 عم اهفالتخا مغر ةيمالسإلا ةيتاذلا هذهو , ةلق مهو ءالصالا
 برحلا اهيلع نلعت نأ ىف ركفت ال اهنإف ةدوجوملا ةراضحلا

 ةدئاملا] : ٠١5[

 ۷۷ ت ا اید ىف .. حاوس
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 ٠٤ : ةيئاجلا] € هللا ماي دوجري ال نذل اورفغي اونمآن يدلل لف
 ليصوتلو ةوعدلا غيلبتل ىضاملا ىف نوملسملا براح دقو  ليمجلا رجهلا ىه نيضقارلا نيدناعملا عم انتقيرط امنإو « ةوعيدلا دنا ابروأ ىلإ تاوزقلا لاسرإ ىف ركفي فوس دحأ الف .٠ . لمزدا] 69 المج رجه مهرج نووي ام لع ريضاو»

 . ضرالا ىصقأ ىلإ هلا
 . تاوزغلا كلت ىلإ وعدي ام كانه دعي ملف تاغللا عيمجب نآرقلا مجرتو ىنادلاو ىصاقلل نآلا ةوعدلا تغلب دقو
 لالضلاو ةنسحلاب ةئيسلا ةلباقمو ءاشي ىذلا نيدلا رايتخا ف رخآلا ةيرح مارتحا وه ىرخالا نايدألا نم نآلا انفقوم و
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 . مهيلع مكحي ال هنكلو سانلا مهفي نأ لواحي قحلا ملسملاف
 امأ .. هيأر مهيلع ضرفي ال هنكلو ىنسحلاب مهوعدي دق وهو

 ب . هدحو هللا نأش نمف ةبسادلا

 هوبراح نيذلا الإ انيبت لتاق امو هوبراح نيذلا الإ براح امو . هولتاق نيذلا الإ انيبن لتاق
 نيبو ةيمالسإلا ةراضحلا نيب ديحؤلا قرفلا امنإ . هودهل

 "هج بيغلاو هللا نم فقوم قرف وه ةيلاحلا ةيناملعلا ة
 ةرخآلاو باسحلا هيفو مارحلاو لالحلا مومه هيف مالسإل

 ةيادب لب ةياهن سيل اندنع
 ىهتنملاو أدبملا ىف هللا وه اندعو

 م لعفا .. اهجهنمف ةيناماعلا ةراضح
 لب اربجتم الو ارطيسم هنيبن دارا ام هللا نكلو .. لماكلا ىبنلا هب ىلوالا ناكل أدبملا اذه مالسإلا ىف ناك ولو .. رخآلا ىلع ةوقلاب ىأرلا ضرف الو ةرطيسلا ادبم ةيمالسإلا ةيتاذلا ىف سيلو ةوعدلاو مهتاركنم 9 . قطنم فيلكتلل الو ىنعم باسحلل قوقح ةراضحلا هذه 3 نوكي ال هنودب مالسإلا ىف ىساسأ أديم رايتخالا ةيرحو 0 5 . ربصلاب ةرشعلا ءوسو ةرفغملاب ىصقأ اهتم ذخف ايئدلا هذه الإ كمامآ سيل .. كريغ ىذؤت ال

 . كلذ نع هفرص

 « ريتشي مهتم ل مومن ان ان

 ىلإ اهلضوتو ةّينالغ
 نوئانلذب' معي 3

 سشانكلا باوبا نايدألا ىلع اوقلغأ دقو . ىربك تاکرشو ی
 ةحوزطم ريغ ةركف ىهف لاس[ . مهوفص ركعت ال ىتح دجا

 نوضرفي نيذلا مه مهنأ اذه ىنعمو .. هل دوجو ال بيغلاو مهدنع

 امنيسلاو باتكلاو ةفيحصلاب انيلع مهتايح بولسأو , مهج
 ا ا انيلع اونلعأ نيذلا مهو . ةيعانصلا رامقالاو .نويزفيلتلاو حرسملاو 5١-1[ : ةيشاغلا]

ERا اا ییا ت فرا ر لب نیاز ب رحلا ئ٥: ق] رجب مهنلع تأ امو $ تايفصتلاب امنإو حباذملاو ة  E ETS 

 ةاقث زغلا ناق ةيركفلا
 [- ۲١ : ةيشاغلا] 4 مباح إم مد مهيايإ ایل فب > وعاطتسا نإ مكنيد نع مكودري ئّتح مکنولتاقی نولازي الو ١ [0 ::ماغنألا] يش نم مهباسح نم او عاطتسا نإ مكب و ی یوی رک E 4 ويش نم مهباسح نم كيلع ام

 هنا ايثد ىف .. حاوس #۷۸ ۳

 [3؟11/ : ةرقبلا]

 5۷4ت نا ايثد ىف .. حاوس



 0 ةرقبلا] ( مهسفنأ دنع
 أ جيورتلا تاهبجلا عيمج ىف انيلع اهوأدب ىتلا .رشلا برحلا كلت ءارو ىقيقحلا عفادلا انه . رسلا انهو

 0 ± لكشن انناب بذاگلاو
 5 ةبغرلاو دسحلاو نماكلا دقحلا هنإ .. ( اهنورشابي ىتلا ةدابإلا

: 
 امو هنوربدي ام اراركتو ارارم هتا ىف نآرقلا حضف امل كلذو ؟ توملا ثقم مالسإلا تقمت ىتلا ةيملاعلا ةينويهصلا اهنإ .. اهتمظنو ًايرحلا هذه تنلعأ ىتلا برحلا ناكرأ ةثيه .. نذإ دوهيلا مهنإ ۸۲ : ةدئاملا ]

 هي ةأر اسف ضرألا يف نوعسيو هللا امأفطأ بحل ارت اودقوأ املك ) ١ . بورحو نتف نم هنوعنصيا امو « هنوتيبي
 : . ]4 : ةدئاملا] 4 نيدسفملا بحي
 . ةيلوصالا ةيمالسإلا لودلا بلق ىفو اهتاذ ةيبرعلا لودلا ىف ىتح مهحلاصم لثمي نم نآلا مهلو .. ةريخالا ةنس فلالا ىف ةينوساملا تاكبش ربع بصانملا كلت ىلإ اوللست دقو  ةيبوروألا لودلا ىفو ارتلجنا ىفو ا ىف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىف مهلثمي نم نآلا و
 مالسإلا عالتقاو اهناظم عيمج ىف ةيمالسإلا ةينيدلا حورلا هذه قاهزإ ىلعو ىمالسإ وه ام لك ةيراحت ىلع مهمزع دقعتا اذهلو .. مهتلود رامدب مث مهناش ولعب ابنت نآرقلاو

 هللا ایند یف .. حاوس ۸۰ #
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 . ىلعلا اذه ةيادب ىف نحنو « ديدج نم هيمدق ىلع ضفتني نأ لبا

 ۰ مهريبدتو مهركم وه انلوح ىرجي امو
 ىأ « ةراضحلا ىلع مالسإلا لود نم الو مالسإلا نم رطخ الو

 ةبوذكا الإ مالسإلا رطح امو .: مهرطخ لطخلا امنإو ةراضه

 . مهدئاكم الإ كانهو انه رجفتت ىتلا لبانقلا امو..اهنوجوري ةحفو

 . دحاو تقو ىف قاوبألا تارشع نم نوملكتي مهو
 فحصلا لكو « سرجنوكلاو نمألا سلجمو ةدحتتلا ممالا

 . همجح فاعضأ اربكم لصي مهتوصو مهقاوبأ

 ةيكيرمألا ةناسرتلاو ةيليئارسإلا ةناسرتلا نوكلمي مهو

 اذه ىف اضيأ ةيسورلا ةناسرتلا امبرو ةيبوروألا ةناسرتلاو
 . هزومرو مالسإلا دض مهعمجي ىذلا فلحلا

 . ولعلا وه كلذو

 تايناكمإ ىلع قلستم ىليفط ىلع هنال .. قفلم لطاب ىلع هنكلو

 . مهتلفغو نيرخآلا
 لوطت نلو ةمداقلا سمخلا تاونسلا ىف هتياهن ىرن فوسو

 عاقيإ ىف لورهت ثادحألاو « ىرجي نآلا خيراتلا نأل مهتلود

 ىف نآلا ثدحي نينسلا تاثم ىف ثدحي ناك امو .. ثهال عيرس

 . روهشو عيباسأ
 رصعو ءابرهكلا رصعو راخبلا رصعو محفلا رصع نيب امو

 .٠ نيتسلا تاكم ةرذلا

 رصعو ةيثارولا ةسدنهلا رصعو رتويبموكلا رصع نيب ام نآلا
 عارتخا نيب امو .. ةدحاو دي عباصأ ىلع دعت تاونس ءاضفلا

 . ناوث انايحأو قئاقد رخآ.عارتخاو
 2461 ھا ايد ىف .. حاوسم ےس سس ا فس ةيروطاربمالا تثبل مكو سرفلاو مورلا تايروطاربما:تثبلا مك
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 .. نينسلا تارشعو ؛: نينسلا تاثم نيب قرف .. ةيتيفوسلا
 هنأل .. ريثكبو ارمع رصقأ ىليئارسإلا ولعلا نوكيسو

 مهنم دشأ مه نم مهب لدبتسي فوس هللا نإف ةبجاولا فصلا و ىلإ اوعراسي ملو مهتهباجم نع انرومأ ةالو فلخت,ن
 ماكحلا ءالؤهل لوقي هللاو .. ءالوو اناميإ

 ( مگن اوثوكي ال م مكي موق لدبتسي اولوتت نإو ل
 [۳۸ : دمحم]

 ىف هلل سيلو ءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي نم كلملا ىتؤي هللاو
 كيرش هكلم

 مالسلاةياكح

 ليئازشإ نيبو نيينيطسلفلا نيب ىكيرمألا مالسلا عورشم
 :: نيتب# دلوج خوراب تاصاصر دعب قرغلا ىلع ةريزجلا تكشوأ دقو - ةقثلا مادعناو نظلا ءوس نم رحب ىف ةلوزعم ةريزج درجم
 . -.* ..--. ةقؤافتلا ىف ةطرفم تالواحم اهميوعتل فارطألا عيمج نالوا تناكو .. ىميهاربإلا مرحلا ىف دوجسلا عكرلا لتقو

hanaا ایت ىف .. حاوس ه۸  
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 نأ لبق موعزملا مالسلا اذه رامث فطقل ليئارسإ لجعت ناكو

 عيبطتو قاوسألا حتفو ةعطاقملا ءاهنإل ةعرستملا اهتابلطو قةحتي
 رجات نع فشكت ةبيرم تابلط تناك .. قافتا ىأ لبق تاقالعلا

 : ةعاضبلا ميلست لبق الماك نمثلا ضبقي نأ ديري ميثل عاملي

 قوسلا ىف الداع افرط ليئارسإ نوكت نل ةعشجلا حورلا هذهبو

 الكش نوكت فوس قوسلا هذه نإ لب « ةموعزملا ةيطسوأ قرشا

 ةنميهلاو لالغتسالاو حبرتلل عشجلا طيطختلا لاكشأ نم رخآ
 فارطالا باسح ىلع ةيراجتلا حلاصملا قيقحتو صرفلا لابتهاو

 . اهلك ةيبرعلا

 قوسلا كلت ىلإ انقبست نأ ديرت ةيجيلخ لود كانه تناك اذإو

 ىف اهقاوسأو اهتاناكمإو اهلقثب رصم نكلو .. ءاشت امك لورهتلف
 كارشلا كلت ناضحأ ىف صيخرلا ءامترالا اذه نع ىنغ

 ٠ ”ةيتوبكتعلا
 ىلع مئاق نظ ءوس وهو ) ةيليئارسإلا تاينلا ىف نظلا ءوسو

 تاكراشملا هذه لاثمأ مايقب حمسي ال ( امهو سيلو ساسأ
 لتقلا سرامت ليئارسإو ةنس نيعبرأ ذنمو ةرطخلا ةيداصتقالا

 . ( تلازامو ) حباذملاو تايفصتلاو درطلاو

 ىلعف باهرإلاو لتقلا ىلع تماق ىليئارسإلا نطولا ةركف نإ لب
 . قوسلا هذه لثم موقت نأ نكمي نظلا نسح نم ساسأ ىأ

 لكو .. ءايشألا عئابط اوريغت نأ اوعيطتست نل متنا ةداس اي
 ةغئاس ةمقل مهلك برعلا نومدقت فوس مكنأ هنولعفت فوس ام

 كانه مالكلا اذه اهيف بتكأ ىتلا تاظحللا ىفو . بئذلا مف ىلإ

 .. حافتلا ميلقإ اهلبانقب كدت ىليئارسإلا لاتقلا تارئاطل تاعاط

 ةزغ ىف ىنيطسلفلا بابشلا لتقي ىليئارسإ صاصر كانهو

 س ۸ تنا ايند ىف .. حاوس
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 نم ديزملاب بلاطت لیارشإ لخاد ىف تارهاظم كانهو ..

 ليئارسإ اهب ظفتحت برعلا ةحلسأ عومجم نم رثكأ لماش رامد ةحلسأو ىبوركيمو ىئايميكو ىوون حالس ةناسرت كانهو
 . نوملكتي ساسأ ىأ ىلعف .. اهنع ىلختلا ليئارسإ ٌلضفرتو

 مامت ليئارسإ ىلإ ةزاحنم اهارن ةيملاع ةوق ربكأ یهو اكيرمأو
 « اهحباذمل ةتادإ رادصإ نم نمالا سلجم عنمت اهدجنو «زايحنالا
 اهتناسرت ىف رمدم ديدج لكب اهحلستو وتيفلاب اهيمحت اهارنو
 مل نيتش دلوج خوراب حافسلاو .. تارالودلا تارايلمب اهرمغتو
 اهلك ليئارسإ تبهو « شيجلا هنواع دقف هدحو اليتق نيتسلا لتقي
 عورشم امو .. ناكم لك ىف هروص قلعتو هل فتهتو هكرابت
 ساسأ ىأ ىلعف .. ةحوضفم جايكم ةيلمع الإ ىكيرمألا مالسلا
 قطنملا لكو .. كلذ ريغ لوقي ريرملا عقاولا لكو .. نظلا نونسحت
 . مكعم انوعيضت ال .. برعلا ماكح اي .. مهتاليخت دض

 هلا ايثد یف ..حاوس س۸6 ت

 َنيِبأَف لاَبجلاو ضرألاو تاوَمسلا ىَلَع ةنامألا انضَرَع اإ : انبر لاق

 4 ًالوهج مو ناك هْنِإناسنإلااَهَلَمَحَو اهنم نقطو اهنلمخي نأ
 ۷١[ : بازحالا]

 تاومسلا هنم تقفشأ ىذلا كلذ ىف ناسنإلا لعف اذامف

 !؟ ضرالاو

 !؟.. هيلإ تلآ ىتلا ةفالخلا ىف ةفيلخلا لعف اذام

 !؟.. هقتاع ىلع اهذخأ ىتلا ةنامألا ىف لعف اذامو

 كلت ةيلوئسم لمحت نأ لابجلاو ضرالاو تاومسلا تضفر دقل

 ىف فيرصت الو ‹ رمأ انل نوكي نأ ديرن ال : َتلاقو .. ةنامألا

 .. ءاشت فيك انفرصت .. انبسح بر

n تااسسملال 
 » ۸۵ ه شا ايند ىف .. حاوس



 .. ءىش ىلع فلختسن الو كرمأب لمعن
 ناو e ا ا ا 2 ل نوكت نأ .. اهتايضتقم لبقو ةفالخلا لبق دقف ناسنإلا امأ

 تاومسلا ىف ام هل رخسو ةيرحلاو لقعلا هاطعأف هللا تاما
 كتل هلوبق ىف هسفنب الوهج امولظ ناك هناب نآرقلا هل ابنت دقل ؟ ثدح اذامف .. باسألا ىف هل دمو .. هنم اعيمج ضرالا ىف امو
 . ةءوبنلا كلت ىلع ثداوحلا تقداص دقو . ردقي ال ام لمحو , عيطتسي ال امب دهعت دقف .. ةيلوثسملا

 نداعملا مومسو عناصملا تافلخمو تاديبملاو ظفنلاب راهنالا و راحبلا ثول .. اهدسفاف ضرألا ىف هدي ناسنإلا قلطأ دقل
 : . شيجلا فئاظو ىتح فئاظولا عيمج ىف ءايوسالاو ذاوشلا ني ةاواسملا ررقت سرجنوكلا ميسارمو . اننويع مامأ ثدحي تابفلاخملا هذه نينقت بيجعلا اننامز ىف انيأرو .. ةصخرملا ىداونلا اهل ذختتو اهقوقحب بلاطت | ةينلع تارهاظم ىف ريستو « ءاسنلاب ءاسنلا جاوزو ٠ لاجرلاب لاجرلا جاوز ناقتو قسفلا ةيعرشب بلاطت ذاوشلا نم لئابق تجرخو !! قاحسلاو طاوللاب ةذاشلا اههوجو نم ةذللا بلطو عئاربشلا قرخف عئارشلا ىلإ هنودهي لسرلا هللا هل لسرأو . هالومو هديس نم هملست ىذلا ثاريملا فلتاف .. ةكلهملا هتاعانصل ةلتاقلا تايافنلا هيف نفدي ىرذلا بعرلاو ىوونلا توملل نزاخم رحبلاو ضرألا بلق نم ذختاو .. ر نوبركلاو توزالا ديساكأو تيربكلا تازاغب وجلا ثول .. ةليقثلا

 « هتكلمم ةعيرش ةيسنجلا ةيرحلا نم لعجف ناسنإلا نافتو
 هلا ايثد ىف .. حاوس ه3 9#

 « لصفلا ةعاس «

 هجارخإ ىف عدبأو « هرشنت ةيئاضف ارامقأو تاسسؤم انزلل ماقأو

 فرخزلا نم بكاومو ناولألا نم ةهبآ ىف هعاضوأ عيمجب

 نهضرعو سنج لك نم تانتافلاو تاليمجلا هل رجاتساو

 نم لكلو « اقبط » ىرتشي نم لكل احابم رهعلا ثبو ٠ تايرا#
 ىربك لود تماقو .. ءاضفلا ىلإ «هلابقتسا ىئاوه ١ هجوي
 امنيسلا, تاكرش تسفانتو اهرشنو ةديدجلا ةعانصلا هذه ةيامحب

 . اهءارو حرسملا ىرجو ةديدجلا ةضوملا ىلإ قبسلا ىف
 ميك ةيكيرفألا ةظمللا ةياكح ٠ اكيرمأ نم .ءاج ربح رخآ انارقو

 ىذلا اهمليف ىف ةيراعلا دهاشملا ضعب ذيفنت تضفر ىتلا رجنساپ
 ةيضق ةكرشلا اهيلع تعفرف .. ( انيليه مليف ) هيلع

 اهعفدت رالود نييالم ۸ ةمارغب ىضاقلا مكح.ءاجو .ضيوعت

 ذيفنت نع تعنتماو ةيلخادلا اهسبالم علخ تضفر اهنأل ة
 . جرخملا هدارأ امك وي

 كسمتت ىتلا ىه ةمارغلا عفدت ىتلا تحبصأو عاضوألا

 قتلا ةديرجلا نها: كرشلا ١ عبط روجفلا ضفرتو ةفعلاب
 ! باقعلا ىصقأ عيقوت ىعدتس:

 ضعب ىف ىتح .. ةلءاسملا ىلإ وعدي ىذلا وه باجحلا حبصأو

 اهنأل ةيسنجلا نم نامرحلاب ناملربلا ةبئات
 . باجحلا علخ تضفر

 قوقح » ىكرحلا اهمسا ةعيرش ملظلا حبصأ ةسايسلا ىقو
 نوكي ملاعلل اديدج اماظن ىمظعلا لودلا تعنطصاو !« ناسننإلا

 لودللو ٠ لايكم ةيمانلا لودلل .. لايكم نم رشكأ هيف ةلادعلل

 ىلع امنإو .. ناسنإ لكل ناسنإلا قوقح نوكت الو .. لايگم-ىمظعلا

 2413 تنا ايند ىف .. حاوس



 هلصفلا ةعاس#
 کچ ىلطو :٠ مهيلع ما ماهنعم 0 ناتشسنإلا اذه افقؤم, بتستحأ
 + ةغاسل' ةعاش نم ريغثت اصملاو .. اهتعاس ناشلا تاذ ىمظعلا لودلل ةلجانعلا ةحلصملا

 . مويلا ملاع ىف ةدعاقلا وه حبصأ تايقالخالاو لثملا ىف ىنلعلا شغلا اذهو ؛ ريياعملاو ميقلا ىف ىنلعلا شغلا اذه
 . قيحس روغ ىلإ رادحنا ىلإ رادحنا مدي .. نآلا ىلإ مدآ ةيادب نم تقولا لوط لزانلا ىلإ ريسي المخ هانيأرل .. ايتايب اطخ ةفيلخلا اذه كولسل انروصت اذإو
 . ءىش لك ىف اظح رثكالاو ىوقالاو ىنغألا ىلإ ٠. تقولا لوط اعام هدجنف « ةيهلإلا ةمعنلا نم دحاجلا ناسنإلا اذه بيصن نع ربعي ىذلا رخآلا ىنايبلا طخلا ىلإ رظنن كلذ نم سكعلا یلغو
 . امئاد ةدايزلا ىف ناك ةفاقثلا .. نونفلا .. كلفلا .. ءايزيفلا .. ءايميكلا .. عافدلا .. تالصاوملا .. بطلا .. ةعارزلا .. ةعانصلا 1 ارا ور نج ىف هتلاليس يلعو هيلع نا هءافأ ىذلا ملعلا نمو ضزألا رات نمو . دلولاو )املا نم ناسنإلا اذه بيصن
 ا ىمدآ نويلم فالآ ةتس هللا ةكربب حبصأ ( مدآ ) دحاولا

 سوناروأو ةرهزلاو خيرملا ىلإ نفسلا لسرأو ء رمقلا ىلع
 هللا ايند ىف .. حاوسا 62222 س عرتخاؤ تكافل نويزفيلتلاو ويدارلاب روصلا لسدأو ٠ فاعضأ ةدعب' تغرس ىف توصلا قبسو خوراصلاو ةرئاطلاو راطقلاو ةرايدتملا عرتخاو « رامثلاو هكاوفلا نم ركتبملا ديدجلا دلوتساو ةيثازولا ةسدنهلاب تالوصحلا فعاضو ةنكيملاب ضرألا عدذو ”:نوكلا ءاجرأ ىف ةيفخلا تاعشالا سيقت ةيئاضفلا تاسجملا لَسَرأَو سمشلا ءارو ام ىلإ ةيكلفلا تاريماكلا لسرأو ىرتشملاو

 نم ريسي ٠

 ٠ لصفلا ةعاس «

 ىف بيجاعألا عنصو ةلهذملا ةيرتويبموكلا ةركاذلاو تاباسحدلا

 . ةحارجلاو بطلا

 دبكلاو دلجلاو رعشلا عرزو ءايحألا ىف ىتوملا بولق عرز
 غامدلا ىف رصبلاو عمسلا ةزهجأ عرزو نيتئرلاو ءاعمألاو ةيلكلاو
 ةجرد ىف تاضيوبلاو ةيونملا تاناويحلا اهيف ظفحي اكونب اشنأو

 ديري امنيح بلطلا تحت نوكتو تاونس شيعتل رفصلا تحت ةراره

 . ةديدج الايجأ اهنم دلوتسي نأ

 سوفيتلاو دوفيتلا ىلع ىضقي نأ كشوأو ىردجلا ىلع ىضقو
 ةيكلفلا ريظانملا قيرط نع هرصب دتماو .. ماذجلاو لافطألا لاشو
 ةنس نويلم ٠١ دعب ىلع اسومش ىري حنصاف « ةقالمعلا

 , رهجملا قيرط نع رغصألا ملاعلا هرصب قرتخاو « ةيثوض
 ءارو ام ىلإ هعمس دتماو تاسوريفلاو تابوركيملا ىري حبصاف
 ةوق امأ .. نوكلا هب أدب ىذلا راجفنالا ءاضوض طقتلاف تارجللا

 لبانقو خيراوصو عفاورو « تاشنو » ىلإ تقلمعت دقف هعارذ

 .. اريخأو .. ةلثاه ةيريمدت ةوق ىلإ تلوحتو ةينيجورديهو ةيرذ
 ملاعلا فارطأ اهب لصتي ىتلا بئاجعلا ةبيجع .. تنرتنالا ةكبش

 اهب لعف اذامف .. فراعملاو مولعلا رشنو ةينورتكلالا ةراجتلا
 ىروفلا قسفلاو طاوللاو ةراعدلا رشن ىف اهلمعتسا .. ؟ناسنإلا

 . ىنورتكلالا بطاختلا قيوط نع
 , اذه لكل دحوألا عناصلا هنأ نظ هراصتنا ةوشن ىفوأ

 لاقو .. فراعملاو مولعلاو تاماهلإلا كلت لك ردصم كردي ملو

 4 ىدنع ملع ىلع هتيتوأ امنإ » : نوراق لاق املثم
 تمهلأ ىتلا ةكئالملا الو « تطعأ ىتلا ةيفخلا ةيهلإلا ديلا ري مل

 ۵۸۹ت ها این ىف اوس



 © لضصفلا ةعاسو

 كلا عنصاو ) : لاق امتيح حونل فشك ام انبر هل فشكي ملو
 . [۳۷ : دوه] 4 انيحإ

 لك امأ .. نفسلا ةعانص ملع هبر نع ىقلتي هنأ ملعي حون ناكف

 اوعدبأ نيذلا مه مهنأ اونظو نيبوجحم اوناكف نيعرتخملا يالؤه
 ةسرطغلا كلت ةجيتنلا تناكو « ارورغ اوالتماف اوعرتخاو اوركتباو
 دادزا املك ارطب دادزي ناكف ناسنإلا اذه بيبالتب تذخأ ىتلا
 دادزا املك ارفك دادزيو « ةوق دادزا املك اربجت دادزيو « ىنغ

 ريشي ادبأ ادعاص اطخ .. بيجعلا ىنايبلا مسرلا اذه ناكو ..! املع

 تقولا لوط ةفرعملاو ةورثلاو ةوقلا نم ديزملاو ديزملا هكالتما ىلإ
 هدوحجو هتلافس ىلإ ريشي رمتسم رادحنا ىف لزان طخ هلباقي

 املك .. هرفكو هتوسقو
 .. مكناهذأ ىف نآلا رودت اهنأ كش ال اذه لكل ةيعيبطلا ةبقاعلاو

 ىنسحلا هئامسأ نم انبرف .. ةجرحلا ةظحللا نم نآلا برتقن اننإ
 نييالم ةثالث دوحجلا اذه ىلع انبر ربص دقو , روبصلا هنأ ملعن
 اذهو .. نآلا ىلإ رشبلا لوأ مدآ مايأ نم ناسنإلا اذه رمع ىه ةنس

 لازي امو .. ميلح ميرك بر الإ هيلع ردقي ال ربصلا ىف ىكلف مقر
 .. رفكيو .. دحجي ناسنإلا لازي امو ىطعي برلا

 نيبدؤملاو نيملعملاو لسرلاؤ ءايبنألا نم ددمب انبر هدمأ دقو
 ةفعنضتسم هلق ىوس ددملا اذه رمثي ملو .. نيحصانلاو نيحلصملاو

 ..!ناكم لك ىف نيبورضمو نيدهطضم نينمؤملا نم ةموزهم
 كلمت ةرجاف ةسرتفم ةيناملع ةرثك نم ءازهتساو ةيرخس لحمو
 ...دخاو ءىش الإ نذإ قبي ملف .. ةملكلاو هاجلاو بابسألاو ةطلسلا
 ىف وداسلا ناسنإلا اذهل ظاقيإو بيدأت ةفقو نوكت ةلماش ةثراك
 نؤكيل ىدنهملا روهظو حيسملا لوزنب متاخ مالعإ وأ .. هتلفغ

 هنا ايند ىف .. حاوس ه5 «

 !! ادوحج دادزا ةمعن للا هداز

 © لصفلا ةعاس «

 ضرألا انبر هب مدهي ىذلا ماعلا بضغلا لبق ةريخألا ةمحرلا

 ! اهيف امو اهيف نم ىلع تاومسلا ىوطيو
 « ةفشاك هللا نود نم اهل سيل ىتلا ةفزآلا تفزأ دق هنأ رعشأو

 برتقن اننأ وأ .. ىربكلا ثادحألا هذه نامز ىف لعفلاب شيعن اننأو

 بارطضا لثم اهيف شيعن ىتلا ىرغصلا ثراوكلا نأو .. اهنم

 لويسلا ثراوكو نيكاربلا رجفتو لزالزلا ةرثكو سقطلا

 ىتلا تاسوزيفلاو ضارمالا روهظو ريصاعألاو تاناضيفلاو

 ريست خيراتلا ةلجع نإ . ةرذنملا تامدقملا ىه ىرشبلا ملعلا ىدحتت

 حبصأ نينسلا فولأ ىف ثدحي ناك امو .. عراستم عاقيإب نآلا

 ةيوديلا ةقاطلا رصع نم لاقتنالا .. ةليلق تاونس ىف نآلا ثدحي

 رصع ىلإ لورتبلا رصع ىلإ راخبلا رصع ىلإ محفلا رصع ىلإ

 رصع نم خيراتلا زفقي نآلا .. نينسلا فولأ قرغتسا ءابرهكلا

 رصع ىلإ رتويبمكلا رصع ىلإ تانورتكلإلا رصع ىلإ.ةرذلا

 اذهو .. تاونس عضب ىف ةيثارولا ةسدنهلا رصع ىلإ ءاضفلا

 زيح ىف اطوغضم نوكي فوس روطت نم ىقبت ام نأ ىنعي

 . ةياهنلا ىلإ لورهن لعفلاب اننأو .. ريصق ىخيرات

 فولال هيلع وه ام ىلع خيراتلا رمتسي نأ رخآلا لامتحالاو

 ناسنإلا دادزيو « وه'امك ةباتر ىف ىضمي .. اهنييالمو تاونسلا

 رثكأ ضرألا ىف دسفيو « رثكأ نوكلا ثوليو « ارفك دادزيو املع

 الب تاقامحب نوكلا وزغیو « هتوربجو هاوق ىف قلمعتيو ,زثكأو

 اهضعب لتاقي ةرابج تاروصانيد ىلإ رشبلا لوحتيو .. ةياهن

 لامتحا وهو .. ءابغ ىف ةايحلا فونص لك دراطتو ءاضعب

 « باوب الب ةبزعلاو « نوكم الب نوكلا ناك اذإ الإ حلصي ال

 « ليحتسم رمأ وهو .. لقع الب دوجولاو « بحاص الب ضرألاو
 © 41 نا ايند ىف .. حاوس كل



 ٠ لصفلا ةعاس
 اب قلطني ةرجملا ىلإ ةرذلا نم دوجولا اذه ىف ءىش لكف
 خاح لئام صخاش هللا ناب دهشيو مهلملا ريبدتلاو ةمكحملا
 نا امتيح ضرألا نم اهحسمو ىلوألا ريصاندلا انبر كلهأ او .. ةرذ لاقثم ملظي الو وهسي الو لفغي الو ماني الو بيغي ال
 هركني ال الثم انل برضو . ةأيحلا فونص لك ىلع ترطيسو
 . بوجحم رفاك دانع وأ ىبغ ىناملع ريكفت

 ب لوقي الو لامتحالا اذه ىفني دهاوش نم انيديأ نيب ىذلاو
 ز قطنم كانهو .. ماني ال ىذلا ىحلا هللا .. هتقلخ ىتلا تاذلا هنيعو .. ىمعأ سيلو ريصب نوكلاف .. ءايمعلا ةطبختملا ةيثبعلا
 | رارمتساو ءافخ ىف ءىش لك مكحي ثداوحلا ىفو خيراتلا
 . ىدس بهذي ءىش الو

 . ىربك ثادحأ ىلع انيقي نولبقم نحنف .. ةداس اي اقلا الإ قبي ملو ريثكلا ىضم دقف ْمكبولق ىلع مكيديأ اوعض

 كلا ايثد ىف .. حاوس
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 حتف اذإ .. اهدجي ال نامزلا اذه ىف ءوده ةظحل نع ثحابلا
 « مادص تاديدهتو « ليئارسإ ةداق تاجنشت هيلع لاهنت ويدارلا

 رمهنت نويزفيلتلا حتف اذإو .. ريصاعألاو لويسلاو لزالزلا رابخأو
 علاط اذإو .. موجنلا برحو نامتابلاو فنعلا تالسلسم هيلع

 رقبلا نونجو ةصروبلا رايهنا رابخأ هئجافت حابصلا فحص

 أدهت ةينغأ وأ هباصعأ اهيلع حيري ىقيسوم نع ثحب اذإو زديإلاو

 اهروص زفاقتت بيلك ويديفلا تاطقل هيلع تلزن هفطاوع اهل

 اذإو .. لصاوتم جاعزإ ىف اهتاعاقيإ عراستتو اهتاصقر جنشتتو
 تاوصأو تارايسلا قاوبأ هناذآ ىف تعقرق كابشلا حتف
 .. ةعابلا خارصو تانوفوركيملا

 س91 دا ابنت یف حاوشت



 نا اذإو .. ماحزلا هقنخ قيرطلا ىلإ لزنو كابشلا قلغأ اذإو
 اروأ لمح اذإو .. مدقل اعقوم دجي مل سيبوتالا ىلإ ابراه
 يي فئاظولا بالط روباط دجو ةفيظول مدقتيل عرسأو هتاداهشو
 رق لامتحا الو .. اهنمث دجي مل ةقش نع ثحب اذإو .. جراشلا
 ن یتای عيرس لح ىف لمآ الو « جاور ىف لمأ الو ‹ لمع ىف

 ىوس الح دجي الو .. هدي ىف طقسي راوشملا رخآ ىفو .. ءامسلا
 ءارولا ىلإ ةنس نيتس ىلإ وأ هشارف ىلإ تيبلا ىلإ هجاردأ دوعي نأ
 ا ىف دالا ولا ىلإ... يوحنا ليجتنلإو یب ضاع لإ
 9. :باهولا تبع تو ىف مْيَكرلا نانحلا ناار دک 2
 ركبلا لامجلا ىلإو .. بيلك ويديف نودب .. دوعلا عم ةثداه ةندند
 ا اذإو .. ةعنص نودب ةبذعلا ةظابستلا ىلإ اار
 .. نابوش ىلإ هلقني فوس هنإف ديعبلا نامزلا كلذ ىف ويدارلا رارز
 عراوشلاو .. ةبحرلا ةيوامسلاو .. معانلا لايخلاو .. ملحلا ىلإ
 ىلدتت راجيإلل ققشو .. ةحيرم تالصاوملاو .. ةيلاخ اهمايأ
 ىلع ةسلجو .. ةدايزو ىفكي بترملاو .. ذفاونلا نم اهتاتفال

NEار لك " 
 جنشتي اذاملو .. نونغملا خرصي اذاملو !!؟ ايندلل ثدح اذام

 ةيساحنلا ىقيسوملاو ةجعزملا تاعاقيإلا هذه اذاملو !؟ نوصقارلا
 !؟ ناذآلا قرخت ىتلا

 ال. لساف قوذو . يذف نقف نع عصفت رومألا هذه
 !؟ لعفلاب ليمج توصل اهترورض ام .. ةيعمس

 سابا وتم الل. هليلإ ىعاذلا ام. جفلا قيوستلا اذه
 عم..أنحاطلا ءالغلا ىلع ىعم اوكحضاو ..؟ ةبهوملا صخرو
 خ6ا ةفاقتو © ميقلا مآذدعناو .. نفلا صخرو .. سانلا صخر

 هللا ايند ىف .. حاوس »۹6 ©

 ٠ كلضف نم .. ءوده ةظحل !٠

 مكبر تاملك اولمأتو .. كنضلا اذهب ةداتس اي نوبقاعم اننإ

 . [114 : هط] 4 اًكنض ٌةَشيعم هلق يركذ نع ضرع نمو )»
 .. ةغيلبلا ةملكلا هذه ىف هلك صخلت دق مويلا ملاع سيلا

 لك نع امامت ضرعأ دق ملاعلا سيلأ !؟ « ضارعإلاو » .. «كنضلا#

 ىويندو ىدامو ىناملع وه ام لك ىف امامت قرغو ىئابر وه ام

 ! هلك ملاعلا ىوتسم ىلع مالكلاو .. لئازو لجاعو ىناوهشو

 رظني دحأ ال .. ائيش فهلي نأو اثيش منغي نأ ديري لجعتم لكلا

 .. مارو اميف الو .. دعب اميف

 ةنجلاو .. ةفارخ توملا دعب امو .. دحأ لابب رطخي ال توملا

 نولمحي نيذلاو .. زئاجع ةتودح باسحلاو .. ريطاسأ راثلاو

 . روجام ضعبلاو روتوم مهنم ضعبلا .. ةينيدلا تاراعشلا

 وهف .: طئاحلا راوج ىلإ ىشميو هتداجس حربي ال مهنم صلخلاو

 نع لصفنمو هودشم وه امنإو .. دحأل سيلو .. دحأ عم سيل

 هباذعب ظفتحاو همف قلغأ دق وهو .. ةبقاعلا نم قفشمو .. بكرلا

 . ةجرفلاب ىفتكاو .. هلخاد ىف

 مهلك .. هؤارقفو هؤاينغأ : ملاعلا لكو .. كنض ىف سانلاو

 . لبنلا ىلإ ءارقف .. ةمكحلا ىلإ ءارقف ةقيقحلا ىلإ ءارقف

 ٠ كلاهلاو لجاعلاو لئازلاب ةقلعتم راظنألا رثكأو

 . ةاهلم ايندلاو
 هقلخ ظقوي ناك ىضاملا ىف لاف . ةرزجم ىلإ ةرئاس ىهو

 لزالزلاو ثراوكلاب مهظقوي ىه مويلاو .. ءايبنالاو لسرلاب

 ىقلا اثيش رذنلا كلت مهعم دجت مل اذإف .. لويسلاو ريصاعألاو

 مهضعب ىنفيو اضعب مهضعب لكأي بورحلاو رزاجملا ىلإ مهب

 هت !ماضعب

 2 ٩۵ هنا ايند ىف .. حاوسب



 م ! كلضف نم .. ءوده ةظحل ©

 تو سيايلاو رضخالا لكأت ءانف بورح لبقتسملا بورحو 9 ت ءانف قش
 ت . اعقلب ابارخ ةرماعلا ندملا

 اذام !؟ مهي اذامو . ىتفملا عارصلاو بعرلا ةفاح ىلع نحنو
 نود ةلاصلا ىف حابشالاك نوصقري فولالاو .. ءوضلا ةعقب ٌثحت .. ىناوعفأ عاقيإ ىف .. حرسملا ىلع ىولتتو ىنغت ةكتفلاف و عي
 .. ىعو

 .. لوقت اذام
 قفصيو خرصي لكلا امنإو .. لوقت ام ىلإ ىفصي دحأ ال

 عاقيإلاو فوفدلاو لوبطلاو .. ةروحسم عافاك ىولتيو فتهيو
 مك كيمدقو كنازتا دقفت نأ الإ مهعم عمتست تنأو كلمت الو 1 . ةبوبيغ هبش ىف صقرت ةيئادب ناعطق ىلإ لكلا لوح دق ىجمهلا
 ل يخ دقو .. نوتفملا ىعواللا اذه نم اءزج حبصت
 ES . ةيئادبلا فوهكلا ساسحإ

 ةأاجف ةراضحلا تهتنا له
 . مويلا ةيناملع ةياهن ىه كلت .. ةداس اي .. معن !؟فوفدلاو لوبطلا ىلع ىولتتو ىوعت زئارغ الإ 0 ت ملو .. لقعلا رخبت له !؟ لوألا

 . ىوهلل هسفن ملسأ ىذلا لقعلاب ةيلافتحا 1 - ناميإلا ةياهنب ملاعلا ةيلافتحا ىه كلتو
 ملسأ ىذلا ناسنإلاو زئا E ذلا ناسنإلاو زئارغلل اهشرع نع تلزن ىتلا ةمكحلاو

 ءوده ةظحل#

 :نوشكاجو انؤتام تامادباو,« شدلا » تارهس ىف انملعت اذكه
 تايئاضفلاو رامقألا جماربو ةديدجلا ةيبابشلا ةجوملا نونفو
 . ابوروأو اكيرمأ نم انيلع ةمداقلا

 .. هيف شيعن ىذلا بيجعلا رصعلا وه كلذو
 یف ل ت د ماقتل حب ىذلا قالا لكلا اكيرما

 بحلا مالفأ.قيرط نع .. ملاعلا اذه بابشل ةبوبيغلا ةعانص
 تالحرلا قيرط نعو ىملعلا لايخلا ريطاسأو بعرلاو . فنعلاو
 لحذو خيارملاو لتمنقلا ىلإ: ةقلطتلا خيراوضلاو ةيئاضفلا

 ةسولهلا ريقاقع جتنت ةيئايميك ةناسرت قيرط نعو .. ىرتشملاو
 ةبوذكأ تجرخ اكيرمأ نمو ارجايفلاو بابشلا ريسكإو

 . نينوتاليملا
 نمو .. ذاوشلا ىداونو زاجلاو وكسيدلا جرخ اكيرمأ نمو

 زثك[ ىف. ةيرقم مات حبصتلا ةئوبيقلا ةنمانط تزشتنا!اكيرمأ
 هن ليشخو تاز الا ەت رامى اع ؤرتش ااه الو تاتش وكلا

 . اهبعاتم نع بوعشلا
 ىق ولا: ماقتا ىلتعا,.!«ديذللا لورتهلا.ءاةسسا جالس

 ! انوداملا تاصقر ىلعو وكسيدلاو
 داو ةذل, ةعاتس ىف هلكاشنم نه بره ن[هركي ادت الو

 . هيلإ ىعسيو ذيذللا بورهلا اذهب ملحي قهارم لك لب ةبوبيغ
 . ملاعلا رابكلا اهب ريدي ىتلا ىه ةيسيلبإلا ةركفلا هذهو
 جيلخلا لوزتبل « ذيذللا بهنلا.» ىف تناك جيلخلا برحو

 (نعاةرهبم تاراغش.ناك.بهتلا.اذهل نلغملا مسالا! نكلو .رهتاورثو
 ةااعإو ةنيطارق تميل ليج ويا فلا دقت نويششلا ]نوهت
 ىتلا ةبالئخلا ةباذجلا ءامسالا:رخآ ىلإ .. خلا... خلا :.ةيعرشلا

 ۷٩5تا ايند ىف .. حاؤسا



 نم .. ءوده ةظحل ©

 . سوفنلا ركستو سوؤرلا ريدت
 .. ذيذللا بورهلاو .. ذيذللا رامعتسالاو .. ذيذللا بهنلا اذهل ةيسيلبإلا ةادألا امئاد وه مالعإلاو
 ... 4 نورطسي امو ملقلاو ن »ل
 ىذلا ملقلا كلذ رطسي ام بجعأ امو .. ملقلا عنصيام بجعأ انفو

 . لضيو ىدهيو | برخيو ىتييو ؛ مينيوأ ظقوياوا«نافيو سعسيو ب یی دیو تين
 ٠ « هتلا » اذه ةعانص ديجت ةميظع مالقأ نآلا كانهو
 . ةبوبيغلا نونفو ذوذشلاو ةميرجلل جورتو .. تاهافت ىلع دجلا تالاه غبستو ...اهئامسأ يغب ءايشألا ةيمست ىف نغفتتو .. راودلا بوعشلل عنصت ةيملاع تاسسؤمو
 . نطفلا نسح نم وه نآلا نظلا ءوس نإف .. نظلا نسسحت الو ربخ لكو ةملك لك نم فادهالا ءارو اميفو .. دضاقملا ءارو اميف ثحبلا .. عمست ام ءارو اميف ثحبلا ىه كفده لعجأ ةطحم ىأ وأ ۸-۸ لا تحتف اذإو .. لسعلا ىف موثلا اهب دصقُي ىتلا .. لسعلا دوعولاو ٠٠ لسعلا تاملكلاو .. لسعلا دهاشملا يف ةصاخ .. دهاشملاو ىئارملاو تاملكلا ىف فيزلا فشكل « رتلف » دهاشم لك نيع ىفو « تلف » عمتسم لك نذأ ىف نوكي نأ رصعلا اذه تايموزل نم حبصأو
 اقوى لاعفألا ىف رظناو تالمهملا ةلس ىف مالكلا اذه لك عضو دحوألا ىكيرمالا بطقلا اهقلطي ىتلا ناسنإلا قوقح تاراعشو ديردمو ولسوأ تاقافتاو وهايتاتن دوعو لثم .. اهدض ىلإ بلقنت اهب اجافت دقو .. ادبأ دوعولا كلت قيقحت ىرت الو وحصت ال دقف ةنانطلا دوعولاو ىنامألاو تاراعشلا ىلع منت الو

 - هه ايند یف د اوس 44:

 !٠ كلضف نم .. ءوده ةظحل ©

 A يل ىزتا
 5 نلف السلا لعق ا ل اةكح ا مالا
 صقلا » تاقافتاو .. ىسايسلا بيلك ويديفلا وه اذهو .. ءىش ال

 .. ىبرعلا فصلاو .. ىبرعلا ىعولا ساقم ىلع موي لك « قزللاو

 9 . بجشي هبجاع شم ىللاو
 a نوتنيلك رصع ىف ىملاعلا ىسايسلا ورتايتلا وه اذهو

 فات ييف ضمنا لالا واب ج نم ءا الا ىمالعإلا
 0 ءاوضألا بابض ىف ىداهتت ةنتافلا انوداملاو

 39 اب قدت لوبطلاو سوفنلا ركستو سوؤرلا ريدت ىقيسوملاو
 راودلا نم ةماود ىف لكلا ذخأتل شعترت فوفدلاو ىجمهلا

 : . اكينوم اهنإ .. ذيذللا
 قورعلا ىلإ للستت ىرحسلا ةبوبيغلا راقع نم ىرخأ ةعرجو
 3 نايسنلا نم ةلالغ ىف لكلا فلت
 رولا نم دحأ داع امف .. حاص اي سثالا ئلايل تكروبو 5 3 :1 95

 ا

 .. هلبقتسم وأ هيضام
3-3 1 3 : 0 5 1 
 انب لعفيو تيب لك لخدي ريطخ زاهج نويزفيلتلا نأ كش الو

 ١ .. اذه نم رثكأ

 توميرلا همسا ىذلا عبصإلا اذهو .. ةيرحسلا ةبلعلا هذه
 ىلوفلا نم ةصقار ةقرف ىعدتستف رارز ىلع طغضت .. لوزتنوك
 رخآ رارز ىلع طغضتو .. ايصخش كل صقرتل ىتأت ريجرب

 هماغنا عئاور كل ىذفيل هربق نم ىلسيرب افلا اب لعله
 6 بيذاكألا نم ليتاكوك اهب ئعدتستوئرخا ةطفاضو ف ةيسايسلا بيذ ن 59 3 ۱

 ١| تايصخشلا ربكأ ناسل ىلع مالكلا نم تاوبع ىلحأ



 !٠ كلضف نم .. ءوده ةظحل ©

 دوعت الو معانلا باذجلا ىلحلا فييزتلا نم تاهاتم ىف كب ىقليو كلقع ىف ىناعم ا بلقتتو ميهافملا طلتختو قحلا بوث لطابلا اهيف

 كلت ءىفطت امنيحو انرصع ىف ىسيلبإلا مالعإلا ىه اذهو
 .. ىردت نأ نود رخآ الجر تحبصأ دق نوكت .. ةيناطيشلا ةبلعلا

 هذه نم ىفعم دحأ الو .. نصحم دحأ الو .. انرصع وه.اذهو
 هميق وحمو هسفن ةلزلزو هراكفأ ليكشتل ةيفخلا ةدراطملا
 . هتايلاثمو

 ىتلا ةروظنملا ريغ شويجلا هذهب دشتحي انلوح ءاضفلاو
 . حلاصم ىربك ةلود لكلو ءاسم حابص انمجاهت

 . ضارغأ ىربك ةلود لكلو
 . كدلب ىفو كيف عامطأو كدلب نمو كنم بلاطم ىربك ةلود لكلو
 بوعشلا ىف دعب نع مكحتلاو .. رصعلا ةعانص تحبصأ ضرألا لبق ركفلا ىلع ءاليتسالاو لقعلا وزغو ةبوبيغلا ةعانصو

 . راغصلاو رابكلا ةبعل حبصأ
 بلق ىف نحن لب !؟ اهيف لازن ال اننأ مأ ةسايسلا انزواجت له

 . اهرئاصم هيف خبطتو اهتامامتهاو بوعشلا تاهيجوت هيف خبطت ىذلا « ىسايسلا خبطملا »
 . رثكأ فرعتل ديدج نم لاقملا أرقاو

 هللا ايند ىف .. حاوس #

 !؟....ناسنإلا وه ام

 ىف رظنت امنيح كسفنل اهارت ىتلا ةروصلا درجم وه له

 . ةآرملا

 ءاشحأو مظعو محلو محش نم كيف ام عومجم وه ناسنإلا له
 نم كيف ىوطني امو تابكرمو رصانع نم هنم فلأتت ام عومجمو
 . تالايخو سجاوه نم كلقع ىف ششعي امو تابغرو زئارغ

 . كيف سوململاو سوسحملاو روظنملا عومجم وه له
 . تنأ وه اذه نأ نظأ ال

 ناعستسالاو نيوصتلا ةزهجألو ىلو كل رهظي.ام وه اذه
 كتم ىزووشلا احلا درحم ره اذه . ةفطخملا

 = ٩۰۹ عشا ايثد ىف .٠ حاوس



 ە؛تنانمە

 انع ىفخي ىذلا بناجلا ىف :. « قمعلا » ىف ىهف كتقيقح امأ
 باسحلا لئاسو عيمجو راعشتسالا ةزهجأ عيمج نعو كنعو
 كيتأي بناجلا اذه نمف .. كيف ىبيغلا بناجلا ىف ىه .. ةفورعملا
 باتكلا ريسفت هيفو .. كلاعفأ ىف ىلجتي امو رهظي ام لكل ددملا
 . « ناسنإلا » همسا ىذلا:عماجلا

 . « سفنلا » همسا ايفاخ ابيغ نمضتي ناسنإلا
 ًاهاعدتسا دقو كدسجب سبلتت نأ لبق ةدوجوم تناك كسفنو

 نأ لبقو مأو بأ كل رهظي نأ لبق كدادجأ دادجأ رؤهظ نم هللا
 . ةحقلم ةيلخ نم كمأ محر ىلإ ىتأت

 مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »
 . 4 ىلب اولاق مكبرب تسلا مهسفنا ىلع

 اهسفن ىلع تدهشو ناسل نودب اهتعاس كسفن تقطن دقل
 .. خم نودب اهبر تفرعو دسج نودب

 .. تنأ وه اذهو

 ةيصخش كل تناكو ىبيغ روضح كل ناك هنأ .. كلذ ىنعمو
 .. نآلا اهارن ىتلا ىه ةدوهشم ةيصخش كل نأ امك ةيبيغ

 ملكتتو نينيع نودب ىرت مالحألا ىف تنأف كلذ ىف بجع الو
 ىف تنأو لجرأ نودب ىشمتو نذأ نودب عمستو ناسل نودب
 ليخيف كينيعب اهرت ملو كمدقب اهاطت مل دالب ىلإ رفاست مالحألا
 . ديعب دمأ نم اهفرعت كنأ كيلإ

 ىؤر ىفو .. ةكئالملاو نيطايشلا كيلإ ثدحتت مالحألا ىفو
 ثدحتت نييداعلا سانلا ىؤر ىفو .. هءايبنأ انبر ملكي ءايبنالا
 لك .. ثيداحأ مالحألا لكف .. ىهتشت امب ةرامألا مهسوفن مهيلإ
 RET EE اح E نآرقلا ىف انبر اهامس اذهلو .. اهاوتسم ىلع ثدحتت سفن

 .؟تنانمە

 و) : قيدصلا فسويل انبر لوقي ..«ثيداحألا ؛

 . ٠[ : فسوي] ( ثيداحألا ليرات نم كمي
 . ثيداحأ مالحألا عيمج ىمسف

 ثدحتت ىهو . ثيداحألا كلت لك ىف كرتشم فرط سفنلاو
 . نذأ نودب عمستو نيع نودب ىرتو ناسل نودب

 مالا ىرتف ةحنجأ نودب ريطتو .. تالصاوم نودب رفاست ىهو
 اذهل تامدقم ىأ نود .. شارفلا حيرط اضيرم اكيرمأ ىف اهنبأ
 بوجحم بيغل ةيؤرو ملعم نودب ملع اضيأ كلذو .. ربخلا
 درجم سيلو ىبيغ دوجو ناسنإلا نإ : لوقن نأ اذه لك نم مزليف
 لقنتتو عمستؤ ىرت نأ عيطتست اسفن هل نإو دوهشم دوجو
 ىتلا حورلا امأ .. « سفنلا » همسا ىذلا زغنللا وه كلذو .. اهتاذب

 بيغ كلذف مدعلا نم سفنلا كلت موقتل نيطلا ىف هللا ةخفن ىه
 اده لك ناتمتإلاو رشا

 اهرشو اهريخب ةنيعم ةيصخشو ةنيعم قالخأب سفنلا ءىجمو
 تناك امنيح .. اهمدع لاح ىف سفنلا كلتل رايتخا ةيتوبث ىلع لدي
 . ازاغلإ رثكأو اضومغ دشأ ثلاث بيغ كلذو .. تانكمملا دحأ درجم

 اهقلخي مل هنأل اهرشو . اهمارجإ ىلع سفنلا هللا بساحي كلذلو
 ترمضأو زشلا تراتخا دق ىه امنإو ةريرش اهلعجي ملو ةمرجم
 . لعفت الو لعفتل دسجلا اهيطعي نأ لبقو .. لزألا ذنم:مارجإلا

 اهل ناك سفنلا نإو « ىلزأ صخشتلا نإ » : ىبرع نبا لوقي
 دحأ » درجم تناك امنيح لزألا ذنم رايتخا ةيتوبثو فصو ةيتوب
 . « تانكمملا

 ناكمإلا ملاع ىوتسم .. دوجولا نم تايوتسم ةثالث نذإ كانه
 دسجلا ةسبالم مث .. دوجولل ىنابرلا ءاعدتسالا مث قلخلا لبق

 كبر كيبتجي

KITES 
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 . هيلع تنأ ام كنم تلعج ىتلا ةخفنلا مث هتافصاومب هفرعن ىذلا
 تحو .. ىدسجلا ىوتسملا الإ تايوتسملا هذه نم فرعن الو

 . ناكمإلا ملاع ىف اهلاحو سفنلا امأ .. ليلقلا الإ هنع ملعن ال اذه
 ةخفنلا مث .. دسجلا ةيلح اهسبلاو اهبر اهاعدتسا امنيح ٍسفنلاو
 .. انتل ةبسنلاب مسلطم بيغ اذه لكف .. اهرارسأو ةينامحرلا

 .. .. انيلإ ءىش برقأل ةفرعملا نم هفاتلا ليلقلا انظح كلذو
 .. ناسنإلا

 .. كسفن هذهو
 . نيرخآلا سوفن ةفرعم ىعدت فيكف
 . نوكلاب ةطاحإلا ىعدت فيكو
 . كيكر ءاش ام ةروص ىأ ىف كلدعف كاوسف كقلخ ىذلا كبر ىسنتف كملعب رورغلا كذخاي فيكو
 . ترفغتساو ءايح لل تدجس الهف

 ... هللا

 ريخ نم هل ثدحي ام لك نأ كردي ىتح ءرملا ناميإ لمتكي ال
 . هنذأ ىف اهب سمهي ةسمهو « ايش هللا اهب لوقي ةرفش وه رشو

 ثدحي ءىش الف ةقيقحلا ىف لعف امب هفلكو بوركيملا لسرأ ىذلا وه هللا نإف رهاظلا ىف ضرّمُي ىذلا وه بوركيملا نكي نإو
 كلذ لعف ناكسلا ىلع راهنا ىذلا فقسلاو .. افلكم ءاج ةضوعبلا مف ىف ايرالملا ليفطو .. نوكلا قلاخ ءارو نم ةسلخ نوكلا ىف
 هناكس نم لاخ تيبلاو راهني نأ نكمملا نم ناكو مولعم تاقيمب
 ةراشإلا مهفي نم وه بيبللاو .. هدارم ةمكحل همأ نضح ىف عيضرلا لتقي ملو مولعم تاقيم ىف مهلتقف ماين مهو اهلعف هنكلو
 . ةرابعلا طقتليو

 ھا ايند ىف .. حاوسات © 1١5
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 ليوط نجس انايحأو تقؤم نجس انايحأ وهو نجس ضرللاو
 را اذاملا فرعي ىذلا له مهللا نيج لاو. دْبَوَم نجس انايهأ]]
 ةيلخلاف .. هنع افع اذاملو مكحلا هنع ففخ اذاملو هنجسب ارمأ هلا
 رخآ راب الإ فقودتت الو اهبر نم نما الإ طشنت ال ةيناطرسملا
 .:ةنفاطظ بابا انجم ىه ةليلخلا مكخل تلات انيتجلاو .. هلل
 رمديو وحصي اذاملو مانيو نيجلا نمكي اذامل نآلا ىلإ دحأ ملعي الو
 ؟ كاذ لعفي ىتمو اذه لعفي ىتعو

 لك ديلاقمب اكسمم هاريو هبر ةئيشم ىلإ ءىش لك دري نمؤملاو

 هيف امو مظعألا كلفلاو ةرجملاو ةرذلا تاكرح هديب ىريو ءى
 ىريو .. نيديرملا لك تادارإ قوف دحوألا ديرملا هاريو .. هيف نمو
 هبطاخي ةرفشو .. ةصاخ ةلاسر .. ريداقم نم هيلع ىرجي ام
 هب لزني ءالب لکو .. ريخ هنطاب ىف .. هبيصي رش لك ىريو .. اهب
 دعب ىأ ادغ رهظت فوسف نآلا رهظت مل نإ .. ةمكح هنومضم ىف

 ىتمنحر تقبس .. لاق ىذلا هلالج لج نمحرلا هللا ىه كلذ .. ده

 ... نوكلا

 نوكيل .. « نوكلاو ناسنإلاو هللا » .. اهنم دبال ناك ةيثالثلا هذه
 ىف عقن ىتلاو انلوح ىرجت ىتلا ىربكلا اماردلل ىنعم كانه
 ةفالخلا هيطعيو ناسنإلا هللا قلخي نأ انكمم ناك امف . ًاهروحم
 هاطعأ دق ماد امو قلخ آم مركأ یه ناسنإلا ماد امف . ءىش ال ىلع
 نجلاو ةكئالملا هل رخسو ( ءىش لك ملع ىأ ) اهلك ءامسألا ملع
 كانه نوكت نأ دبال ناكف موجنلاو رمقلاو سمشلاو نيطايشلاو
 ةئيبو هلقعب هيف حرمي نوكو اهنكسي ضرأ .. كلملا اذهل ةكلمم

 » ۱۰۵ ه كا ايند ىف .. حاوس



 ە؛تنانمە

 دوسي ناويحو تابن كلاممو .. هلقعب اهلغتسيو اهرخسي
 . اهتابيطو اهتارمث ىلع شيعيو

 3 مالا لحم وه ميظعلا كلملا اذه نوكي نأ ىعيبطو
 الا بيردتلا ناك كلذ لبق نمو .. ماعنإلا اذه ىلع .. ءالتبإلاو
 هل لاقو ةفراو ةنج ىف هبر هلزنأ امنيح لافطالا ةضور ىف
 بح ًادغر اهنم الكو ةنجلا كجوزو تنأ نكسأ مدآ اي انلقو $
 لوألا سردلا وه اذه ناك .. 4 ةرجشلا هذه ابرقت الو امتئش
 .. درمتلاو ةيرحلا راتخا مدآ نأ ملعي هللا ناكو .. ةيصعملاو ةعاطلا
 نأ سردلا نمض ناكو .. هناطيش عيطي فوسو لکا فوس هنأو
 ىلإ ءاوح هعمو هتنج نم درطيف نمثلا عفديو ةيلوئسملا لمحتي
 . ءالتبالا ضرأ

 نايسنلا بقاوع ىلإ اهيبنتو ةمحر لوألا سردلا كلذ ناك
 اذه اوركذي نأ هلسنبو هب دارأ دقو ىوهلل عوضخلاو ةلفغلاو
 ىف رركتي فوس باقعلاو رركتي فوس أطخلا نأل .. سردلا
 ارثكأ وأ ةنس نويلم نم امير ةرم لوأ أدب ذنم هلك خيراتلا لسلسم
 . اهرخآ ىف نآلا نحن امير لايجأو روهد نم هللا ءاشام ىلإ
 بورحلاو قراحملاو حباذملاو رورشلا نم ةيمنهج اناولأ دهشنل
 انبر نولوقي مهنا ديحولا مهبتذو نولتنقي فولال ةيعامجلا رباقملاو
 هبهاومب نابسنإلا كلذل الهذم ءاقترا رخآلا بناجلا ىف دهشنو . هللا
 ىف ريطيو ةرذلا قلفيو رمقلا ىلع ىشميو ءاضفلا محتقيل هتاردقو
 ةيضرالا تاراطملا ىنبيو تاصاوغ ىف صوغيو خيراوص
 ةحباسلا ةيلبقتسملا ندملاو .. ءامسلا ىف ةقلعملا ةيرادملا تاطحملاو
 . ءاضفلا ىف

 ناك امم رطخأو قشأو بعصأ نآلا وه لب رمتسم ناحتمالاو
 ھا ایند ىف .. حاوس ت ۱۰ 8

 «؟تنانم»

 ةيئاهنلا جئاتنلاو ...لافطألا ةضور ىف ةرجشلا نم لكالا مايأ
 لجسلا ئطك تاوامسلا ابر اهيف ىوطي ةلماش ةمايقب برذللا
 .. هتضبق ىف اهلك نوضرألا نوكتو .. باتكلإ

 متيل .. نوكلاو ناسنإلاو هللا .. ةيثالشلا كلت نم نذإ دبال ناك
 الب ملاع ىف مهتاجردو مهلزانم قفو سانلا فنصيل مث ناحتمالا
 . ةياهن الب ءاقش وأ .. ةياهن الب اميعن توه

 نأ: تعاطتسا ةيرظن يأ ابفذم ىآ ةفسلف كانه نأ بسحأ امو
 . ةينيدلا ةيؤرلا كلت لثمب انتايحل ىنعمو ةلماكتم ةيؤر مدقلأ

 . ءىش ىأل ىنعم ال .. للا نودبو نيدلا نودبو
 هراعشتسا تاودأو هساوح نم دعبأ ىري ال هنإف ملعلا امأ

 ملعلل ةبسنلابو .. هتاباسح نم دعبال مهفي نأ عيطتسي الو
 انازيم كلمي ال ىداملا ملعلا نال . ةحورطم ريغ ةركف هللا .. ىداملا
 وأ ةرهج هلا هب ىري نأ عيطتسي اراظنم وأ الجرب وأ ةرطسم يأ
 ملعلل ةبسنلاب حورطم ريغ نذإ وهف .. هرادقم وأ هنزو فرعي
 ىف ةعيبطلا ءارو ام ةفسالفل ةبسنلاب حرط اميرو .. هتاودأو
 فلتخت ام ردقب قفتت ال تاروصتو نيمختلاو نظلا نم تاحطش
 .. ءىش ىلإ لصت الو رخآلا اهنم دحاولا بذكيو

 نودب اكيرمأو ابوروأ لود ىف شيعي ىذلا رصعلا ناسنإو
 ىلإ برقأ ةايح اهنكل .. ةوقو ةذلو ةرفوو ءاخر ةايح شيعي .. هلإ
 . اهميمص ىف ىنعماللاو .. اهألمي ءاوخلا نال كلذ :٠ راحتنالا

 تلقل ؛..تاملك :ئف ااباوجت ةئانم ديرن....تنمآ انامل ینا فلو
 . ءىش یال الو یل ىنعم ال .. هللا نودب هنأل .. ددرت البو نيقي ىف
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 ةرمح تلاسو معاربلا تحتفتو راونلا مسبتو سمشلا تعلط
 / مئاسنلا تصقرو ريفاصعلا تقزقزو ناتسبلا دودخ ىلع درولا
 ىلعو .. ديلو ديدج حابص ءاجو ناصغألا داوعأ عم ةيريرحلا
 . امد ليست ضرالاف ةجهبملا ةليمجلا ةيلافتحالا هذه نم مغرلا

 ٠ ىف ام بصتغي اذامل .. رخآلا ضرأ ىلع انم دحاولا ىدتعي اذامل
 1 .. ؟ اضعب مهضعب سانلا لتقي اذامل .. هدي

 ىف مهلك قلخلاو .. هتاريخ تاريخلاو هللا ضرأ ضرألا نإ
 عيطتسي الو اثيش مهنم دحأ كلمي ال « مهقلخ ىذلا ميركلا ةفايض
 . ءىش ىأل كلام هنأ ىعدي نأ دحأ

 هنع نولختي فوس ضرأ طاريق ىلع مهيديأ اوعضو نيذلاو

 هر ا و 1
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 قلخلا لكو .. هللا ىوس انه كلام الف .. مهقونأ مغر نولحريو
 ايارع مهقلاخ مهب ىتأ .. رصقت وأ لوطت ةهربل نمحرلا فويس
 . مهلمع الإ ائيش نوكلمي ال ايارع هيلإ نودوعيو

 .. دولخ راد تسيلو روبع رادو .. ةماقإ تسيلو ةفايض اهنإ
 .. روبعو رورم ةلاح ىف لحترم رفاسم لكلاو ىربوك درجم

 .روبع درجم
 .. رفاسملا عاتم ىه اطيسب اليلق اعاتم الإ جاتحي ال رفاسملاو

 دئاومو ىسارك لمعتسيو اتقؤم اخوك ىنبي ىأ ةميخ عرزي وهو
 . شقلا نم

 دميو باحس تاحطانو اجاربأو تارامع ىنبي نآلا لكلا نكلو
 قئادحلا خطليو « ديدحلاو ةناسرخلا روذج ضرألا ىف
 دولخلاو ىلزالا ءاقبلا مهوب احرف افايت اهيق نكسيو .. تنمسالاب
 . ضرألا ىف

 عنصيو بهذلاب ةيشوتلاو ةفرخزلا ىلع نييالملا قفني وهو
 ىلع ىلوتسيل هراج لتقي مث رمرملا ةدمعأ عفريو ماخرلا جراعم
 سلتخيو هدي هيلإ دتمت ام لك قرسيو عسوتيل هكالمأو هضرأ
 .. ةفايض اهنأ ىسنيو .. هكالمأ فعاضيل فيزيو رّوزيو زتبيو
 هيبأ ةثج لمح هنأ ىسنيو .. لحترمو رفاسم هنإو .. ةماقإ تسيلو
 دجوي ال هنأو .. ةلاحم ال امهب قحال هنأو لبق نم ربقلا ىلإ هدجو
 2 . ضرألا ىف دلخ دحاو رشب

 . ةماعلا ةلفغلاو ةماعلا ةهافسلا نم ةلاح اهنإ
 ::لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو

 « امزع هل دجن ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو >
 . رشبلا لك ىف ةماعلا تافصلا ىه مزعلا فعضو ةلفغلاو نايسنلا

CITIES 
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 ادوجحو انايسنو ةلفغ ةيرشبلا تالالسلا رثكأ ليئارسإ ونبو
 اونظ ذاعيملا ضر یف هللا مهتكسا امتی حو .. ادانعو اذقحو اربكتو
 اودتعاو اودسفأو اوصعف .. ةيلزأ ةيكلمو ىدبأ قح مهل اهنأ
 هب ددجت نوبرعك ... ىنانبللا بونجلا ىلع مهفئاذق نه تائملاب
 . ماثولاو مالسلا دوهع

 . مهقيئاومو مهدوهع امئاد تناك اذكهو

 قيلامعلا

 . قيلامعلاو ةقلمعلا رصع ىف نآلا نحن
 ةيرذلا لبانقلا كلمت لود روهظ ىلإ تدأ ىتلا ملعلا ىف ةقلمعلا

 ىلع ىضقتو ةايحلا اهب وحمت نأ عيطتست ىتلا ةينيجورديهلاو
 الو توقلا كلمت ال لود رخآلا بناجلا ىفو .. ةئيبلا رمدتو بوعشلا
 ىلودلا باهرإلا نم نول ةمشاغلا ةقلمعلا كلت ىفو ..ةفيظنلا هايملا دجت
 . تاعامج ىأ دارفأ وأ تاميظنت ىأ نم باهرإ ىأ همامآ لءاضتي

 ىذلا وه هللا نأ نوملعي ال لئاسولا كلت اوكلتما نيذلا ءالؤهو
 لاق ىذلا نوراق لثم مهو .. ملعلا مهاتآ ىذلا وه هنأو .. مهكلم
 : هئارث نع

 هنئازخبو هب للا فسخف .. 4 ىدنع ملع ىلع هتيتوا امنإ ظ
 . ضرألا

 موق .. ىضاملا قيلامع عم هلماعت ىف اضيأ هللا ناش اذه ناكو
 داع موقو .. نيهراف اتويب لابجلا نم نوتحني اوناك نيذلا دومث
 , . : مهيد مهل لاق نيذلا

 « ياي متعب مشط اذإو مو دولت مكمل عئاصُم ودخول
 ] ءارعشلا : ١۲۹-١١١[

 # 113١ىف .. حاوس# دثياالته 
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 ؟ارتخم مهل لاقو
 ١ [15؟ : ءارعشلا ] 4 َنوُملعَت ام مُكْدَمَأ يذلا اوُقئاو .

 هدحؤو ةثم ددمب الإ هولضح ىذلا ملعلا امو ةوقلا لئاسو امف
 معي ملام ناسنإلا ملغ ىذلا ةتاحبس

 : فرخزلا ةروس ىف لاقو
 [۸ : فرخزلا ] 4 نيلوألا لَم ئَضَمَو اشْطَب مهنم ده اكلها >

 [ :۲١ ق ] 4 اًشْطَب مهنم هس مه نر نم مه اكلمأ مكر )
 نيدلا ..ءالؤه لثم ىف هللا ةنس وه لاصتتسالاو كالفإلا نإ

 ىتلا لودلا لثم مهتوقب نوهلأتي نيذلاو .. اوربغ نيذلاو اوضم
 . ( بيرق لثم اهيلع ىرج امو ايسور ) .. انينارهظ نيب

 ىذلا هو «ىطعي ئذلا ىهف ةزكذتلا مومعل الإ هللا مالك امو
 ىلع ءايوقألا ربجتو « ريياعملا تلتخا اذإ نزاوتلا ةداعإل « بلسي
 ..مهظاس ونا سانلا ىلع ؟وهلاتو:ءافعضلا

 ةيئيطسلفلا ئرقلا طّيشنمتب موقت ليئارسإ نأ نآلا عمستو
 نم فونصو تارشحلا نم فونصك اهينكاس ضعب ىرت امناكو
 اندوذح ىف عرزت اهارن مث .. رخآل نيح نم اهزرف مزلي لمقلا
 ةيوون ثوحبل ةلواحم ىأ ريمدتب ردابتو ٠ ةيوونلا اهتناسرت
 ناريإ ديدهت ىف ةيسايسلا ةيكيرمالا ةلآلا مدختستو .. اهلوح
 ةأشن ةنظم هيف ناكم ىأو .. ايبيلو قارعلاو ايروكؤ“تاتسكابو
 نوكتلو .. توربجلاو ةزعلا اهدحو اهل نوكيل .. ةيؤون ةوق
 ٠ ةقطنملا ىف ديحولا نوصانيدلا

 نم افاحمو اعيمج تاروصانيدلا هلا كلفأ كلذ لبق نمو
 ننسلا ىف تاءانثتسا ال هنإ كلذب لوقيل ةدحاو ةبرضب ضرألا

 »111 ها این ىف .. حاوس



 هةفايضو»

 اع ىف اضيأ ىرجي ناسنإلا ملاع ىف ىرجي ام نإو ةينوكلا
 0 ..قئالخلا رئاسؤ ناويحلا

 لكشب ضوعبلا اهيف رثاكتي ىتلا ةيئاوتسالا نكامألا ىفو . ةرثاكتي ىتلا ةيئاوتسالا نكامالا ىفو
 E E اهيل السب كاجو
 عرازملا ىف ىتح ةيعيبط ةثيب لك ىف كلذ لاشمأ ىرنو ." اهلكاتو
 قلخ دقف .. ةيبوكسوركيملا قئاقدلا ملاع ىفو ةيريتكبلاو ةيبوركيملا
 . نيرخآلا نود ةايحلاب ستج درفنيل سيلو لكلا شيعيل لكلا هللا

 . هتاقولخم لك نع عفادملا ظفاحلا قلاخلا وهف
 . داصرملابل كبر ناو
 . بيقر مكعم ىنإ .. اورظتناو

 هنا ايثد یف .. حاوس# 1317

 ةدطسصصح رسل آ

 ! ةسيدسبألا

 ىهتني ةنجلا نيزئافلا نينمؤملا لوخدب هنأ نيرسفملا رثكأ نظي

 ماعطلا بيطأب عاتمتسالا ىوس لمع نينمؤملل دوعي الو حافكلا

 ماركلا فلسلا لهأ مالك ثارتلا بتك ىف ارقنو .. نيعلا روحلابو

 ىلع رامثلا لكأو راكبالا ضف ىوس مهل لغاش ال ةنجلا لهأ ناب

 لوقي ربدتب هتايآ ةءارقو نآرقلا لات نكلو .. راهنألا ءىطاوس
 .رخآ آمالك

 ( مهناميأبو مهدی نیب مهرون دمؤملا ىرَ موب
 [ :١١ ديدحلا ]

 عم (58 ) ةيآلا ميرحتلا ةروس ىف هسفن ىنعملا رركتي مث

 اه 1191 هاا ايند ىف .. حاوس



 !٠ ةيدبألا ةلحرلا ©

 :رظنلل ةتفال ةديدج ا

 O او انرون مآ ار نولوقي مھنامیأبو
 تنت نت ملا ةياكحلا نأ ىلع لد قيمع ىنغم تاذ ةتفل ئهو م: ميرحتلا ]

 كب ملو دعب لامكلا اوغلبي مل مهنأب نورعشي ةنجلا لهآ نأو
 : مهبر نوعدي مهو .. مهرون

 . 4 انل رفغاو انرون انل ممتا انبر ٠
 ١ ردصو باسحلاو ةمكاحملا هتنت ملأ .. اذام مهل رفغي

 . ةنجلاو ةكربلاو اضرلا اولانو ىئاهنلا
 . مهرون لمتكي ملو دعب لامكلا اوغلبي مل ال
 زانملا ىف قرتو ىعس كانه لاز ام:هنإ .. حضاو ىنعملاو

 ت سوٌُفنلاو .. صقن كانه لازامو .. ىتاذلا رونلا ىف لماكتو
 لج الدنا امرنا: یتا متبل اذه تدور /

 ن لإ حدا كن ناسنإلا اهيا نآرقلا ىف EK انبر لوق

 :EA قاقشنالا ] 4 هيقالمَف احذك كبر
 ىلإ لصيل لماكتلل ىلزالا هيقرتو ناسنإلا ةلحر وه » حدكلا نإ

 .. ةيدبأ:ةلحرلا هذهو .. ىدبأ حدكلا اذه « هبر عم ةرشابملا ايقللا
 قرفلاو-. ديقملا نيعتملا دودحملا ىف ناسنإلاو قلطملا ىف هللا نآل

 .. هلكتدبألا نيب امو نمزلا نيب ام قرفلا ىه قلاخلاو قولخملا نيب
 تمتاقت نس اري ناسنإلا لفي يدل ةلحرلاهذه لاوطو
 : . ةياهن الام ىلإ ىقرتيو لماكتيو

 انف ىه ةنجلا لهأ ةايح نإ فلسلا لوقي ام احيحص سيلو
 a سنو وراس امرا
 هایت ىف :حاوف ۵

 ةيسفأا

 «! ةيدبألا ةلحرلا »

 مهمالحأ كلت .. راهنالا ءىطاوش ىلع رامشلا لكأو راكبالا
 . ريثكب كلذ نم عفرأ ةنجلاو ..

 .. هللا ىلإ حدكلاو هللا ىلإ دوعصلاو ىقرتلا نم جراعم ةنجلا
 ىلإ اوهتنا نيذلا رانلا لهأل ىرج امم فرشأو ىلعأ رومأ ىهو

 لاوهألاو تاقشملا قيرط اوعطقي نأ مهيلع حبصأو .. نيلفاس لفدمأ
 : هيف مه امم جورخلل مهفعست ةيدبألا دعت ملو .. ةفعاضم افاعمضأ

 . [ ٠١۷ : ةرقبلا ] 4 ٍراثلا نم نيجراخب مُهاَمَو )ل
 . مهل مزالم مهروصقو مهزجعف

 اهضماوغ ملعي ال باقحأو لحارمو بويغو رارسأ نذإ كانه

 فطقي نالسك ناسنإل ىبلسلا موهفملا اذه ةنجلا تسيلو .. ثا الإ

 . راهنألا فافض ىلع قلتسم وهو راكبألا ضفيو رامثلا

 ىقرت اضيأ اهيف نكلو كش الو ةيسحلا ذئاذللا اهيف ةنجلاو

 .. ىبرقو ةرانتساو روطتو لماكت اهيفو ةيئاهنال ةيفرعم قافآل
 امنإو نيأ الو ثيح الو نامز الو اهيف ناكم ال هللا ىلإ ىبرقلاو

 ىف ىئاهن ال لامك نمو ىئاهن ال قلطم نم ىئاهن ال بارتقا یھ
 . دودح الب دابأ

 ةعيفرلا اهتذلو اهتداعسلو ةنجلل ةيقيقحلا ةمظعلا انهو

 . اهميعنو
 ةرثكلا بحب هملعل ضماوغلا هذه فشك ىف انبر عسوتي ملو
 ىوس اثيش اهبحاص فلكت ال ىتلا ةيبلسلا ةذللو لسكلل رشنلا نم
 .. اهنيحل نارسألا هذه هللا ىفخاف . هنضح الميو همف الجي نأ
 كلت ىلإ ةقراب حمل ىفو .. ةليلقلا تاتفللا هذه ىف .. راشأ هنكلو
 هقلزسالا

 .. ىنعملا اذهل نوحيرتسي ال نييبلسلاو ىلاسكلا نأ كش الو

 ك ۱۹۵ هكا ايند ىف .. حاوس



 ةيشخ ىف نولوقي فوسو
 . « نامك لغش اهيف ةنجلا ىه

 زة شنا امنإو .. « لغش » ةنحلا ىف سيلف .. فلتخم ىنعملاو
 . ىقرتو عوزنو قوشو قارشتساو علطتو ناميهو بحو

 . مهفأ نأ لواحأو ىبر مالك نم ذخآ انآ امنإو .. ماتم وأ لايخ اهترز ىنأ وأ ةنجلا فرعأ ىنأ ىعدا الو اهقوذن امنيح الإ الح فرعن الو .. انايند ىف هلامكب همهفن ال رخآ دعب وهآو
 اورالا تفاصتو باتعلا ىهتناو ماكحالا تردصو باسحلا ىهتتنا دقو .٠ ةرفغملا هللا نولاسي ةنجلا ىف نينمؤملا عمسأو

 . فحصلا تيوطو مالقالا تفج .. توم الو لاذع رانلا لهأ ايو ... توم الو ميعن ةنجلا لهأ اي .. ةكئالملا ءادن | عمس دقو رانلا ىف رانلا لهأو ةنجلا ىف ةنجلا لهأ رقتساو
 صقنلل اكاردإ نوكي نأ الإ .. انه ةرفغملل ةنجلا لهآ بلط امف

 . هترفغمو هللا نوعب الإ هيلإ ليبس ال لامك ىلإ اقوشو
 اولاقو دعب لمتتكي مل صقان مهرون نأ لعفلاب اوكردا مه مث

 .. ( عيرص بلطلاو ) .. انرون انل ممتأ انبر مهبرل
 نولبقم مهنأ ىلع ىعطق لكشب ةفشاك اهنكلو ةليلق تاملكلا نإ

 زذ نأ ىنمتت الاقثأو .. هنم صلختت نأ ابح ةبوبشملا سوفنلا كلت ىنمتت اصقنو تاعلطتو اقوش سوفنلا ىف نأو ةلحر ىلع
 رشكأ'فرعتل توكلملا ىف ةحباس قلطنت نأ ىنمتت اهنأو اهنم
 . اروطتو ايقرتو اعافتراو ادعص حدكلا هنإ .. معن جر . رثكأ معنتو رثكأ رونتتو

 . ةرملا هذه ليمجلا حدكلا وهو
 . توم البو بعت البو عوج البو ضرم الب حدكلا هنإ

 ىنات لغتشن نيحيار انحإ » ٠

RES 

 !٠ ةيدبألا ةلحرلا »

 ميظعلا شرعلا بحاص نيملاعلا بر هللا ةرضح ىلإ حدكلا هنإ

 . ميظعلا كلملا كلامو
 .. حدكلا اذه ىلحأ امو
 ل . فصوي ال ىذلا ميعنلا هن

 قلؤللا لاثماك نيعلا روحلاو بعاوكلا ىلع ا :
 2 دي و

 نودجيس ليبسلسلاو رمخلا سوؤكو نونكلا كش الو اذه ناودجيشا د

 هكاوفلا ناولأو .. مظعأ وهام ىلإ مهتيهش حتفتتس نكل
 1 * 5 2 و

 سيل ىضرلاو .. مهعلطت ةياهن نوكت نل تابورشملاو رامثلاو

 . دودح هل نفيلا حومطلاو.. ءیطاش

 بايخ نع انبر لقي ملأ
 . [ ۲۲ : ةلداجملا ل هلع اوُضَروْمُهنعهَّللا يضر )

 4 5 1 ا
لل ىضر ىف ( یضرتف كبر كيطعي فوسلو ف

 نود بحم

 عياد : 10 ةعلاطم نم ربكأ ناوضر ىأو .. ربكالا ناوضرلا

 م اياغ نوكتس ىتلاو ةياهناللا هنود ىذلا بينحلا هجو

 ىوصقلا ةداعسلاو بذعلا قارغتسالاو ىلكلا نابوذلاو

A 3 : 00فيكو ةنجلا ىنعمل ىقيقحلا حاتفملا وه اذهو  E 

 ا ا او اهيقرتو اهحومطو اهتمه ردقب ةتجلا هذه

 نم ريثكب ربكأ نورت امك ةلاسملا « ىتاذلا اهرونو
 ب

 2 0 ءىطاوش ىلع ىبلسلا ءاقلتسالاو رامثلا لكأو

 0 | لها نم ايندلا معن نم مهيلع هللا ضافأ نيذلاو

 قوشلاو تايسحلا هذه نع فزعلا نوفرعي ةيلاعلا سوفنلاو

 ؟اهءازو ام ىلإ قّراحلا
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 ٠!ةيدبالا ةلحرلا «

 هيلإ اوعلطتو بوجحملا رخآلا ميعنلا اذه ميمش اوفرع دق مهنإ

 ن لالا نؤلجعتي مهو .. اهدويقو ايندلا ةيرشب ۍف دعب مهو
 0 . كانه بوبحملا بوجحملا ىلإ اقوش ايندلا هذه

 ىوطي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ فيك مهفت اذهلو ٠
 نال دیزملا نع لاسی الو اماعط اهب ىفتكيو تارمت عضب ىلع ع
 ىتلا ةعيفرلا هقاوشأو ةيلاعلا هتمه تايضتقمب امئاد لوفشم
 .٠ هبر تاضويف ىلإ ايندلا هذه نع اديعب امئاد هذخات

 ةيويندلا لئاسملا ليصافتب نآرقلا مامتها نم مغر 6-5-5 ا : . بيجع باتك نآرقلا نإ
 عتفي هنإف .. اهحالصإ لجأ نم بئادلا هلمعو اهيف نمؤملا تابجاوو
 مدقيو بوجحلا توكللاو ىرخالا تاواسسلا ىلع ةميظع ذفاون انا

 دتمملا توكلملا اذهل انقاوشاو E تملا تب ذهل انقاوشاو انلوقع ريثيام ةفطاخ تاحمل ىف

 س
 اھا ايثد ىف .. حاوس ۱۸

 تاسصسظحلا

 ةودصححستسملا

ذ ترشابو تاظحللا كلت تشع ىذلا ىدحو ىننظأ ال
 كل

 . نوعشلا

 ءىطاش غلب امنيح انم لك هشاع دق سنؤملا ساسحإلا كلذ

 ةرظنب ىقلأو هءارو ايندلا حرطو هفلخ همومه لكب ىقلأو رحبلا

 ىقفألا ةيئاهن ال ىف تقرغو ةيدروزاللا هايملا تقناع قوش

 كلذ .. ىبيغلا روضحلا كلذ .. ةمهبملا ةيعملا كتل تملستساو

 . قلطملا عم ليمجلا قانعلا

 نمو ةيدروزاللا ةقرزلا ءارو نمف .. ىدحو تسلو ىدحو انأف

 ةموسرملا ةحوللاو عيدبلا راطإلا اذه ءارو نمو جوملا ةمهمه فلخ

Eماسرلا تاذ كانه .. اذه لكل ةعدبملا قلاخلا دي كانه .  



 قي امنأكو -- دبعلا تاذو برلا تاذ نيب باطخلا رودي امناكف ٠ ةريصبلا اهتفرشتساو نادجولا اهفشتساو بجحلا اهنع تقشنا
 نأ كنيبو ىنيب سيل : ىبر یل

 . ىهجو الإ ةمث سيلف تيلوت امنيأو انأ اذه
 ناو یل ءىش لك ..؟ ىلام ینعزانت فيكف یل ءىش لك

 . یل كيرش ال
 . ءاشأ ىتم اهدرتسأو ءاشأ ىتم اهيطعأ ىنم ةحفن كل ىهو .. كسفنل اهيعدت تنأو ىل « انألا » ىتح
 . لالجلاو لامجلا ةلوصل عوضخلاو .. راطوالاو برآملاو ىواعدلا لك نع ناختلاو ىربتلا تاظحل نم ةظحل .. لامجلا ةهباجم ىف بولقلا باحصأ اهب رعشي لماكلا درجتلا تاظحل نم ةديرف ةظحل ىه
 . هبحاصل قحلا ةداعإو لزانتو ةبوتو كاردإو ةرانتسا ةظحل
 نأ اهلوقأ امنإ .. « انأ وه ىذلا انأ » : لوقي ناب قيقحلا وه هدحو لاق .. هدحو هلل .. هبحاصل قحلا لك تدعأ دقف .. قحل ءاعدا الو ةعزانم الو ةينانأ ىلخاد ىف تداغ امف .. ىلخاد ةدناعملا ءانألا » ىوس .. ىسقن ىوس ىباجح ناك امو .. باجحلا عفترا

 اعتسالا هجو ىلع

 . [ ٠۷ : لافنالا ] مق هلا لو مهولتقت مف >
 . [ ١۷١ : لافنالا 4 مر هللا نكل َتيَمَرْذِإَتيَمَر امو
 . لعفن نيذلا نحن اننأ نظن امنيح ءىش لكل لاعفلا وهو ماودلا ىلع لعفي هللا وه اذهف
 ىه امنإف .. لتقي ىذلا وه مهسلاو ىودي ىذلا وه ءاملاو عبشي ىذلا وه ماعطلاو ىفشي ىذلا وه بيبطلا نأ ودبي امنيحو

 لا ايند ىف .. حاوس ۰ ۳

 هةوشنلا تاظحل ©

 ىف لعتفي باب سالا ءارو نما فاو رهاظلا ىف لعفت بابسالا
 عوج نم مهمعطأ ىذلا وه . وه امئاد وه هنإ .. وه .. ةقيقحلا

 هم . فوخ نم مهنمأ

HEديرفتلا ةموكح ىف ةداعإلاو ءادبإلا ىنتدهشأ فشكلا  

 ةينانالا « انالا » ىنع تحمو ىتيتاذ ىلإ عجري ام ىنع تحمو
 .«شا الإ مث ام » ماقم ىلإو .. ةيفرعم ةورذ ىلإ ىنتعفرو .. ىلخا»

 ١١[ : ماعنالا] 4 نومي مهضْوَح يف مهر منهل لق >
 « ماعلا بَ هلل يتمم يايحمو يكسو يتالص نإ لف

 [1317 : ماعنألا]
 ىايحم .. للائلك انف ىتصخي ام لک ئلخاد یف ىهتنا

 . ىتالصو ىكسنو ىتاممو
 : ىبلق ىف هللا توص عمسأ داكأ
 :ذخاؤملا قلا رايتخالا قلأ

 تملسأو هللا رايتخاب تيضرو ىرايتخا نع اهتعاس تلزانت
 وه كلذو .. ةدوملا ىل تقحو ةذخاؤملا ىنع تطقسف ىبرل ىتيصان

 .ءاشي فيك لاوحألا ىف اهبلقي اهقلاخل ءانالا» مالسإ ..لماكلا مالسإلا

 ةراكبلاو ةرطفلا ىلإ .. ادتبملا ىلإ تدعو ىواعدلا لك تطقس
 .. وه الإ مث ام ثيح ىلوألا

 1 . قاوشألا لهأ دنع ءانفلا ماقم كلذو

 هنوشيعي راربألاو نيقيدصلاو ءايبنالاو لّمُكلا دارفألا ظح يهو
 . ةظحل ماقملا اذه نم انظحف نحن امأ « تقولا لاوط

 , , ٠ حابص تاذ تابتعلا ىلع ةفقوو .. ميمش .. انظح
 : ىرملا نسحلا نب رابجلا دبع نب دمحم لماكلا فراغلأ لوفي
 3 ةفقو هدنع نوكتل 6 ىوس.» كانه نوكي الأ ةفقولا ةيادب )

 30۷۹5 ھا این یف عاوسأ



 هةوشنلا تاظحل »

 ( تهجوت امثيح هللا الإ ىرت دوعت ال تنأف
 [ 118 : ةرقبلا ] 4 ميلع عساو هلا نإ لا جَو مَ وُ مَ 0
 . للا ىوس ةيشاال

 وجو امنإو .. وه الإ قحب دوجوم ال .. دوجولا عاستا ئلع
 . هلضف نم بوهومو هذوجو نم ضرتقمو هن راعتسم

 هباذغو : ازكش اهلك ةتايح نكت نمائسحإلا اذهأ تؤي نمو
 : الهتبم هبرل ىلذاشلا انالوم لوقي . ارکس

 ابوجحم ىنلعجت الو .. ىنع ءانفلا ىنقزراو « ىنم كيلإ ىنذخ )
 . ( یسفنب انوتفم ىسحب

 اذه ىف شيعيو ماودلا ىلع تاظحللا كلت رضحتسي نأ ديري هنإ
 .. ىنمتلاب لاني ال ماقم اذهف .. تاهيهو .. هتايح لاوط برقلا
 . ىنسحلا هللا نم مهل تقبس نيذلا مه .. داحآ الإ هغلبي الو
 . هنيع ىلع هللا مهعنصو

 نم اهسسحتيو اهممشتيو « اهقاتشي تاظحللا كلت قوذتي نمو
 باذعلا ىفو ميعنلا ىف اهاريو رهاظملاو بابسألاو بجحلا ءارو
 ,. نامرتعلا ىفوتفاطعلا فو

 : قاتشملا فراعلا اذه لوقيو
 ىنكلهأو ىقوش ىنقرحال . رهظم لك ىف بيغلا عوطس الولو
 رهاظملاو بجحلا ءارو نم عطست قحلا تاذ ىري وهف .. ىدجَو
 عتّفَت ىفو .. ديلولا ةماستبا ىف .. ءىش لك ىف هل ودبتو
 ةقرز ىفو .. قفشلا ةرمح ىفو .. رجفلا ةعلط ىفو .. معربلا
 ءالبلا ىفو نامرحلا ىفو ءاطعلا ىفو .. ةدرولا رطع ىفو .. رحبلا
 . ميعنلا ىفو

 ىف هتدارإ ةرفش ضفيو ثداوحلا ىف هللا ةئيشم أرقي وهو
 هنا ايثد یف .. عاوسدت 11715

 « ةوشنلا تاظحل ©

 ىف نويحي راهطألاو لافطالاك لمكلا نوفراعلاو . خيراتلا تايرجم
 اهفرع ىل ةداعس ىف نحن : نولوقيو تقولا لاوط مئاد راهبثا
 . فويسلاب اهيلع انولتاقل كوالا

 ةداعس ىه لب عاطقنالاو ةلزعلاو ةيبلسلا ةداعس تسيل ىهو
 ىلذاشلا نسحلا ىب ىديس لثم مهنم نولماكلا « ةلعاف ةيباجيإ

 راتتلاو نيبيلصلا اوبراح ىربك نيدلا مجنو ىرئازجلا رداقلا دبعو
 اودصتو نادوسلا ىفو ىقيرفألا لامشلا ىف رامعتسالا اولتاقو

 . لكاوتلل الو ةلزعلل اونكري ملو ناك ثيح لطابلا
 هنومري نيذلا راتتلا ةراجحلاب فذقي ىربك نيدلا مجن ناكو

 : افتاه ةوشن ىف منرتي وهو .. لينلاب
 همد نم ةكرب ىف طقس ىتح .. ( قارفلاب وأ لاصولاب ىنلتقا )

 . هسافنأ ظفلو

 بحملا ىهف .. هلتقم هللا ىف ناك هجو ىأ ىلع ىلابي نكي ملف
 . لاوحالا عيمج ىف قاتشملا

 ميمشو .. ةظحل مهنم انظح .. دارفألا رباكألا مه ءالؤهو

 هلإ ال ةمينرتو ديحوتلا ةفارط ىه كلتو .. ةرطع ىركذو .. لاح
 ىفو ةاروتلا ىفو ليجنإلا ىف ةقرفتم تارذش اهدجت .. هللا الإ

 ةعومجم ةصلختسم اهدجتو .. ىتوملا باتك ىفو نوتانخأ ديشن
 وأ ةيوامس ةفوزعم ىه امناكو « نآرقلا ىف ةلئاه ةقيمع ةقثكم

 . تايآلاو روطسلا اهب منرتت ةيسدق ةيولع ةينوفميس
 نباو ضرافلا نباو ىلازغلا دماح ىبأو ىبرع نبا راحب ىفو

 تدجسف اودجس نيذلا رباكالا نم ديحوتلا ىراكس دجت هللا ءاطع

 . مهسافنأ اوظفل ىتح اهتدجس نم عفترت ملف مهبولق
 . بيجم عيمس هنإ مهتكربب ةمالسلاب انل متخو مهنم هللا انلعج

 ه6 6

 = ۱۲۴ ت هنا ایند ىف .. حاوس
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 نإ لوقي نم نيرصتنملا نم جرخي ال ىتحو ةمزلم هللا ةجح نوآ رخآلا ىلجتلاو
 . رصنلاب تتأ ىتلا ىه رفلاو ركلاو كيتكتلاو ةطفلا

 ىفختي هنكلو تالاحلا عيمج ىف امئاد لعافلا وه هاو
 . بايسألا#

 نم ةرحسلا ىقلي ام تعلتبا الو رحبلا ىسوم اصع تقش امو
 وه هللا نكلو .. رخصلا نم ءاملا نويع ترجف الو نيباعثو عافأ
 هتدارإ ىفخأ امنإو هتملكو هتثيشم كلتو بابسألا ءارو نم لعافلا

 فيك : ىل نولوقيو ءاصلخلا ءاقدصألا ىلع بتعي دقو
 دقو ىفوصلا لاصولاو ركسلا اذه ىف بيغتل كسفن
 .. خارصلا ةجردل نإظقي

 تسأو قيفأو وحصال ركسلا اذه ركسأ امنإ .. مهل لوقأو
 اف .. خرصأو ملاعلا اذهب ديدج نم محتلال دشتحاو ىسفن

 هبابسا ىف . لمآ ال للا نودبو
 . كشلا عطقنيل بابلألل ابلاخو ارحاس ىلجتلا نوكي امنإو لوصأ كبو تومأ كبو ايحأ كب ) : هبرل لوقي انيبن ناكو

 دنج الإ قعاوصلاو نيكاربلاو لازلزلاو ريصاعألاو لويسلا امو . ( ىل رخف الو لوجا
 نمؤملا طنقي الو .. وه الإ كبر دونج ملعي امو ٠ كبر دونج نه
 امهمو ءادعالا هيلع رثاكت امهم هحالس ىقلي الو سايي الو
 ىريؤ .. ءىش لك ىف هللا ةردق یری هنأل .. مومهلا هترصاه
 زديإلا لماح سوريفلا ىريو ةدنجم ايرالملا ةلماح ةضوعبلا
 ىريو .. ةدنجم ةصاصرلاو .. ادنجم راصعإلا ىريو .. ادنجم
 . اهاوس الو لعفت هللا ةئيشم

 عراصي هنأ ملعي هنأل نمؤملا تافص نم نحملا مامأ دومصلاو
 . رارفلا الو فوخلا الو نبجلا فرعي ال ىهو .. هديب ال هللا ديب

 دحاو لك نالو لهس مالكلا نال ءالتبالا ناميإلا ىضتقا اذهلو
 مامأ ةربابجلا معز دقو .. ةنجلل قحتسم هنأو نمؤم هنأ ىعدي
 اودقتعاو اعنص نونسحي اوناك مهنأ مهتوم ةظحل ىتح مهبوعش

 لك وحصي ىتح ءالتبالا مزلف .. ةداشإلاو ديجمتلا نوقحتسي مهنأ
 ىلإ ةجاح ىف سيل هللاو .. هتلزنم ملعي ىتحو هتقيقح ىلع دحاو
 انمزلي نيذلا نحن انكلو .. لزألا ذنم انلزانم ملعي وهف ءالتبالا

 . انسفنأ فرعن ىتح ءالتبالا

 امهريغو نيلاتسو نينيل : ايسور ةربابج لواح دقو
 اوطقسو اهب اوطقسف نيد نودبو هلإ نودب ايسورب اوضهني
 . ةيواهلا ىلإ

 جلاو رصانلاو نمحرلاو ميحرلا ىلجت ناك .. . رحبلا ةفقو ىف
 البو ةدع الب نيملسملا نم ةلق ىلع ردب ةوزغ ىف مقتنملاو
 .. داتعلاو ةدعلاب نيحلسم ةرثك ىلع اورصتناف

 :E نارمع لا ] 4 لمحور
 : نآرقلا ىف مهركذ ءاجو لبق نم اولخ ا ٍلثمو
 م اونمآ نيدلاو لوسّرلا لوقت نح اورو ءارضلاو ءاسأبلا مهتم $

 00 ةرقبلا] 4 هللا رص ئتم
 . هرصنب هللا مهيلع ىلجتف
 ىلع ةّلقلا رصتنتف فولاملا ريغ ىلع نيلاحلا ىف رصنلا ىتأيو

 اىتح .. ىبرحلاو ىركسعلا رقفلا مامأ داتعلاو ةدعلا مزهنتو ةرثكلا
 هس ۱۲۵ هنا ايند ىف .. حاوس هن ايئد یف حاو۳
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 « عمسيو هيف لوقي خوتفم ناملرب ىف ةملكلاب مهوعدي « ةجحلاو
 . مجرلاب هنوددهيو هنم نورخسي مه امنيب

 دانجا دادجأ مه جملا مهبلا ءالؤه ناك مايألا كلت ىف
 لوسر وه مالسلا هيلع ىبنلا حون ناكو .. مويلا ىرمعت..#
 . هناسلب ثدحتملاو مالسألا

 رخآ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلا جرخ امنيحو
 :ءىشلا سفن هل لوقي لازام للا ناك .. ءايبنالا ةلساد#

 . ( رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف ط
 . « ريذن الإ تنا نإ )
 . « رطيسمب مهيلع تسل ركذم تنا امنإ )
 . 4« رابجب مهيلع تنا امو ظ
 . ىمالسإ ثارت ىهف ةيطارقميدلل ةيقيقحلا لوصالا ىه كلتو
 .. ةيطارقميدلا : مكل اولاق اذإف

 اهب ىلوأ نحنو اهئاول ةلمح نحنو « انل ةيطارقميدلا : اولوق
 نإ : اولوقيف ىرخأ ةديكمب اوجرخيل نوفتلي فوس مهنكلو .. مكن#
 . مكحلل ةيرظن هيف سيل مالسإلا

 نآرقلا صن ولف « هتيزمو مالسإلا ةليضف كلتو : لوقن فوسو
 نييعويشلا تنجس امك ةيرظنلا هذه انتنجسل مكحلل ةيرظن ىل»
 هتاريغتو هضرعو هلوطب خيراتلاو .. اهتومب اوتامف مُهتِيَسكرام
 , ةيرظن ىف هرشح نكمي ال ةروطتملا ةددجتملا هتجاحو ةرمتسلا

 دماجلا بوثلا قشي نأ  نابعثلاك  ثبلي ال « بلاق ىف هتنجس واو
 تايصوتو « ماع راطإ كانه نوكي نأ لضفاألاو . هنم خلسنيو
 , ىروشلاو « لدعلا لثم .. لثمألا مكحلل ةماع ءئدابتمو ::ةما»
 وس انجل 0721171 رق زرت اي حالا , ةيدرفلا ةيكلملا مارتحاو « جاتنإلا ةيرحو « ةراجتلا ةيرحو

 ت 178 تا ايثد ىف .. حاوس

 ىلإ عامتسالاو ىروشلاو ةعيبلاو باختنالا نأ ىف كش ال
 دلاو ؛ مالسإلا ميم ىف ةفورعملا تافصلا مها نم مصخلا
 وتاتكيدلاو ىأرلاب دارقنالا امنيب « مالسإلا ىف ساسأ ىأرلا ىف

 ٠ اليصفتو ةلمج مالسإلا ىف ةضوفرم رهقلاو
 نم دضو ؟ نم عمو ؟ فقي نيأ ملسم لك مهفي نأ بجيو

 اوس لب « ةيطارقميدلا دض فقو اذإ اريثك ملسملا رسخي فوسو

 . هسفن رسخي فوسو « هنيد رسخي

 اهيلإ انريغ انقبس دقو . انتنايد ةيطارقميدلا نأ ةقيقحلاو
 ذم ىلع ىنسحلاب هموق وعدي لظ ىذلا « مالسلا هيلع حون مايأ
 اللا الإ حال الو هل ةوق ال ٠ ديدلا ةرمع نم ةنس ةئافعست

 هل ايند یف -حاوس دا
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 تنالاب ماكحلا ىتأي نأو .. نطاوملا ةماركو « قوسلا نيناوقو
 روتسدل اوعضخيو .

 اريغتل عضخي فوس رمأ وهف روتسدلا اذه ليصافت امأ

 :هتمول كرتي نأ بج. ا وهو .. خدهاتلا
 انلا ريكفت ىلع ةزداصملا تلواح ىتلا تايجواويديالاو

 كاذ ىأ اذه هب لاق اقبسم اجهنو اقبسم اريكفت مهيلع تضرفو
 اهلشف تبث .. ةرقابعلا .

 اع تايصوتو ؛ ماع راطإب ءاج دقف .. نآزقلا هلعف ام اذهو
 دجال ليصافتلا ىقاب كرتو .. لثمالا مكحلل ةماع ءىدابمو
 ا ىسايسلا لكشلاب نامز لك ىتايل .. روصعلا ربع سانلا
 ا

 الوشم دجت وس ىمالسإلا اقاهتجالا ملشخل ىفو
 و ىناغفألاو هدبع دمحم خيشلا مايأ نم .. عدتو هنم ذخات

 بع نب ىدهملاو ىبن نب كلام : نامز ىلإ « ىدودوملاو انبلا
 ازغلا دمحم خيشلاو ريزولا ىلع نب ميهاربإ ىلإ « ىنادنزلاو
 و ةرامع دمحم نيروتكدلاو ىدشر سيو ىوارعشلاو
 ددمب اهأرقي نم دمت فوس ركفلا نم ةعوسوم .. دجملا وبأ

 دقني ال مهفلا .

 ارحي الأ : رخآل تقو نم هب ضعبلا هب جرخي ىذلا لاؤسلاو
 هديدرت نع نوفكي ال مهو ؟ لمعت نأ ةأرملا ىلع مالسإلا .

 مكمالك تبثت نآرقلا نم ةدجاو ةيآ اوتاه : مهل لوقأو <
 ئبنلا ءاسنل ناك تويبلا ىف رارقلاب ءاسنلل ىنآرقلا رمالاو .

 ىبثلا ءاسن اي » : ةيآلاب رخآ ناكم ىف اعوفشم ناكو
 ءاسنلا نم دحاك ¢ .

Ns 
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 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تاجوزل ةيصوصخ نذإ كلتو
 ..!؟ كيتوب اهل شوب ةجوز وأ « لمعت ناجير ةجوز متيأر لهو

 . اهجوز ديحولا اهلمع امهنم ةدحاو لك نإ

 ‹ رشبلا ديس ةجوز لاب امف .. نييناملع ءاسؤر تاجوز نهو

 نوكي نأ زوجي فيك .. ىربكلا ةلاسرلا بحاص « ءايبثالا متاخو
 !؟ اهجوز ريغ رخآ لمع اهل

 نك نم ىلع الإ بحسنت ال ىهو « ةحضاو انه ةيصوصخلا

 رخآلا مالكلاو . نهفورظ لثم ىف نك نمو . ةمألا ءاسن نم نهلثم

 .. ةينيد ةلود اهنال ةيمالسإلا ةلودلا ضفري ىذلا فيخسلا
 ةداسلا مهو - ركب ىبأو باطخلا نب رمع ةملك هوددرم مهفي مل

 + هبا هيب مهدم حاولا ار اش - شيز
 . « ىنومّؤقف تاطخأ نإو « ىنونيعاف تبصأ نإ »
 وه امنإو .. مالسإلا ىف ايهلإ مكح الو .. نذإ مكاحل ةمصع ال

 . عجاريو هبحاص ءىطخي « ىطارقميد ىندم مكح
 لقعلا داهتجا مامأ اعينم ادس فقي مالسإلا نإ : مهلوقو

 لب .. صوضنلا رثكأ امو .. صنلا عم داهتجا ال : ةريهشلا هتلوقمب
 . صوصن هلك نآرقلا

 نم ةمارصو اديدحت رثكأ صن نآرقلا ىف دجوي ال : مهل لوقأ
 ءانثتسا ال اقلطم نآرقلا ىف صنلا اذه ءاج دقو ٠ قراسلا دي عطق

 .. هيف
 . 4 .. امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ج
 مهف ىف - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا دهتجا دقف كلذ عمو

 ملف باطخلا نب رمع هيف دهتجاو بورحلا ىف هقبطي ملف صنلا

 « نآرقلا ىف درت مل تاءانثتسا ىهو.. ةعاجملا ماع ىف هقبطي

 ۱۲۹۵ هنا ايند ىف .. حاوس
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 لقعلا لامعإ زاوجو , داهتجالا ناوج ىلع لثملا كلذب ابرضف
 ١ ىرخالا صوصنلا لاب امف .. ةعيرشلا صوصن نم صن ىف
 !؟ ةدابع وأ امكح سمت ال

 او نفلا نيب هوقلخ ىذلا ضقانتلاو .. نفلا ةياكح نع اهمأ
 ثلا ىتح : لوقأ ىننإف .. لامجلل اودع مالسإلا نم اولعجيل
 مهنإو ٠ نوواغلا مهعبتي مهنإ : نآرقلا مهتع لاق نيذلا ءارعشلاو
 ذثتساف داع .. نولعفي ال ام نولوقي مهنإو ٠ نوميهي داو لك ىف
 قبطنيو .. 4 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ » : الئاق
 نسح .. ةدعاقلا سفنل عضخت اعيمج ىهف .. اهلك نونفلا ىلع
 . نسح نف وه ريخلل اهنم وعدي ام لك .. حيبق اهحيبقو « نسح
 ةدعاق ىهو ٠ حيبق نف وه داسفإلاو داسفلل وعدي ام لكو

 لامعالا نم ريثك نع نولوقي مهف .. برغلا ىف ىتح اهنوقبطي
 وه امك , مهتم مهدنع ءىدرلا:نفلاو .. ةطباهو ةثيدر اهنإ

 و ناك لک ىف
 ةحلسأب هموصخ لتاقتو نيدلا ددجت ةبيتك ىلإ ةجاح ىف انكلو

 وه ىسايسلا مالسإلاف .. تضم ةنس فلأ ىواتفب سيلو « رصعلا
 اضرأ ديري هتعيبطب ىهو .. مهتاطلس نيرخآلا عزاني مالسإ
 نا ديري . ررحي نأ ديري لب « مكحي نأ ديري ال ىمالسإلا ركفلاو
 نورخآلا ماق الوقع ررحي نأ ديريو .. ةبصتغملا هضرأ ررحي
 ةملكلاب .. هتيبو هترسأ درتسي نأ ديريو .. اهبيرغتو اهلسغب
 فطخو تارئاطلا ريجفتب سيلو  ةنيبلاو ةجحلابو ةبيطلا
 .. نئاهرلا

 .. بورحلاب ال « ةسايسلاب
 س
 ھل ايثد یف .. حاول 17+ ده

 !٠ ةيطارقميدلا لاطبا ه
 نل مهنكلو .. ىركسعلا كابتشالاب ال « ىراضحلا راوحلاب

 نم ةطقس نورظتني مهو « ىراضحلا راوحلا اذهل ةصرفلا اوطعي

 وأ « لاض ربنم اهب خرصي فنع ةحيصب نوللعتيو , ةفلختم ةماعز

 نم اهنإ لوقيل نخآ ليمع عوطتي مث « ليمع اهرجفي ةموغلم ةبرع
 ..« هللا بزح » ىأ « .. دمحم بايش ه ىأ ؛ « ىمالسإلا داهجلا لمع
 مالسإلا ىلع رفصالاو رمحالاو ضيبالا ةرئاث اهب اوريثيا

 ا
e.5300  

 نينسلا تارشع ذنم تيبم ناودعلا نأ نوملعي ملعلا لهأ نكلو ,

 ديراطم ريجهتو « روفلب دعو ذنمو , ةينامثعلا ةفالخلا طوقس ذنم

 ةناسرتلا ةماقإو ٠ ليئارسإ ىف مهعمجو ملاعلا راطقأ نم دوهيلا
 .. ةيليئارسإلا ةعلقلا لخاد ىف ةيبوركيملاو ةيئايميكلاو ةيوونلا

 .٠ سفانم ىبرع حالس ىأ میطحتا

 : . ةرمتسم ةكرعملاو . مويلا اذهل ميدق نم نوططخي مه 1

 نلو .. نيدلا موي ىلإ نامز نم ىقب ام لوطب رمتست فوسو

 .. ةلهس ةكرعم نوكت
 ! اهلاطبأ نم اوناك نم .. مهل ىبوطو

 = 1۷۹5 هي اين نق .. حاوس



 . سانلا مه سانلا الو ايندلا ىه دعت مل ايندلا
 ترعشل ىلثم نرقلا اذه نم تاينيرشعلا ديلاوم نم تنك ولو

 ةعاق ىف كنأ وأ .. كسانو كدلبو كتيب ىف بيرغ ىبنجأ كنأب
 اهنبا لتقت مالاو هابأ لتقي نبالا .. ة :رش امالفأ دهاشت امنيس

 ةينالع ةشوشغم اهتاجتنم عيبت تاكرشلاو هتجوز قرحي جوزلاو
 ارقتو .. ثولتلا نع مالعإلا لئاسو لك ىف مالكلاو .. قاوسالا ىف
 هلمعتستتو هلومتو هيلع قفنتو باهرإلا ىوؤت تاموكح نع
 ثلاثلا ملاعلا عاضخإل ميدقلا رامعتسالا نع ةليدب ةيعرش تاوداك
 اهمئارج لوازت ةمرتحم تاسسؤم هل رشلا ىرتو .. هلالغتساو
 لاب ةعارزلا ةهايقتو .. نونانقلا ةسارح ىفو ةينالع ىف
 E E E E سو افا حملا
 اهل ایت ىف .. حاوسس 19

 « لمألا ةدوشنا ©

 ةرارحلا ديدش ندنل ءاتشو .. تابوصو ةقلعم قئادح ىف ةيثارولا

 رحضت ىف ضرألاو .. فافجلا ةديدش ةريطملا ايقيرفأ تاباغو
 ةعشالا نعو نوزوألا ةقبط ىف قرخ نع سانلا ملكتيو .. رمتسم

 .. دلجلا ناطرس ببستو ضرألا ىلإ للستت ىتلا ةيجسفنبلا قوف

 ىدشلاو قلحلاو ةئرلا ناطرس ببست ىتلا ةراجيسلا نعو

 همسا ديدج بعر نعو .. سايركنبلاو ةدعملاو اتاتسوربلاو

 ةيويسالا لودلا بيصت سالفإلاو رقفلا تابرضو .. ةصروبلا

 ةرتتسم بورحو .. تالمعلا روهدتو ةصروبلا طوبه ببسب ةأجف

 اهعيبو تالمعلا ءارش درجميو بورح نودب ىمانلا ملاعلا راقفإل

 اهونطاوم رشتنيو ليئارسإ اهمسا حبصأ ىتلا ايفاملا نع عمستو
 بصانم ىفو تاموكحلا ىف لغلغتتو طوبطخالا عرذاك ملاعلا ىف
 اهتوص ولعيو ةموكح لك ىف رمدملا ءابولاك للستتو رارقلا عنص

 لازلز وأ ةثراك نم برتقي ىذلا ملاعلا نعو .. اهرش مقافتيو
 ىه دعت مل ايندلا نإ .. ءىش لك هيف راهني لماش داسق و( كيشو
 تنأ امنإو .. مهفرعت نيذلا سانلا مه اوداع ام سانلاو .. ايندلا

 ثحبت روعذم نطاومو .. مهتغل مهفت ال ىبنجأو مهيف بيرغ
 :. اكمايأ ةيقب رتسلا هللا نم ٌبلطتو هيف ىفتخت بج نع كسفنل

 .. ديدملا اهرمع نم ةيناثلا ةيفلألا ماتخ ىف انايند هذهو
 .. ةثبؤألاو ةثيبخلا ضارمالاو .. ةميرجلاو .. داسفلاو لالحنالا

 نيهجولا تاذ ةسايسلاو .: رّيزشلا ملغلاو .: باهرإلاو .. بعرلاو

 اهدلج تحت ليفط ليئارسإو .. ملاعلا مكحي ديحو بطق اكيرمأو

 نتفلا رشني .. روبق شابنو .. الوكارد .. اهمد ىلع ىذغتي
 .. اهكالمأ ىلع هلمعتست اهنأ نظت اكيزماو ...داقحإلاو:ٍتورحلاو
 .. هعامطأ ىلع اهلمعتسي ىذلا ىه امنيب

 »15 عادا ايذد ىف .. حاوسا



 © لمألا ةدوشنا »

 ااو ةوسقلا نم ةيواه ىلإ ىردي نأ نود ردحني ملاعلاو
N 

 . ءارثلاو ةوقلاو ةرفولا مغر دوست ءاضغبلاو ةيهاركلاو
 رحلا ىلإ الو وزغلا ىلإ ةجاح ىف تسيل ةيوقلا اكيرمأو

 لك راودلا ىهلإلا سومانلا ريغي فوسو اوربصأو هللا اوقتأ

 . اهعرزأ : هل لوقأ ةرجش عرزي نأ عيطتسي نملو
 : هل لوقأ .. قح ةملك لوقيو حصنلا لذبي نأ عيطتسي نلو

 . فح الو اهلق كاذو اذه ددهت اذاملف .. اهتيافك ىلع ديزي امو اهيفكي ام اهدنعف

 ىلع ىدي : هل لوقأ ارادج ميقيو المأ ىنبي نأ عيطتسي نملو ذتو ملاعلا عورت اهتارئاطو اهجراوبو اهليطاسأ لسرت اذامل
 كدي ؟ ءافعضلا

 ءايوقالاو هقلاخل نوكلا اوعدو عفنيو ديفي امب مكسفنأ اولغشاو
 ءىش هزجعي الأ ىذلا راهقلا راجا عم وفا ىف ىذلل ةزبابجلا
 121 95لا ىل

 لاققلا اذه تاودا انل رفوي فوسف لئانقن نأ انل هللا ذارأ اذإو
 .. هيلع اننيعيو

 .. هاوس قحب دوجوم الف .. هتلادعب اونمآو مكبرب اوقثو
 ا انااا بکر "اولا راتلل قاشا الو ماوس مکاح الو
 الإ تقولا ةليط اوناك امف اوربدو اوعنص مهنأ نوعدملا ىعدإ نإو
 اوملحأ امتيح اوناكا امو ةيلضغ الإ اًوملظ امتيخ اوناك:امو .. ةتاودأ
 موقع طقاسورالا اوقع امنت لونا او هملح الإ

 . لمألاو ةدوشنالاو ةحيبستلا وه نانملا دودولا ميركلا انبرو
 . نمالا هيلإو رمألا ةنم
 . هب الإ ةوق الو لوح الو

 نمو هتئيشم اوضتراو هل اوملسأو مكعسو اولذباو اودهتجاف
 .. مركأ ةرخآلاو .. هترخآ هعست فوس هايند هتتاف

 هنيزاوم ىف سخبت الو تاءورملا هدنع عيضت ال مكبرو
 . ر ايندلا ىفو برك مودي ل هناي !وقكو تاتسحلا

 . هؤالآ تسدقتو هؤامسأ تكرابت یه الإ هل ال هناحبس

 ؟ هيرك قالمع ىلإ لوحتت نأ ديرت اذامل
 ىكيرمألا توغاطلا ىلع ىليئارسإلا دقحلا رطيسي فيكو

 ؟.. ليفلا بضغ ثوغربلا ريثي فيكو
 ديرن امك ثبعن ةداس اي نوكلا اذه يف اندحو انسل اننكلو

 ارايلم ذنمو .. ءانفلاو رامدلا نم هظفحي بحاص نوكلل امنإو
 او .. اهسمشو انضرأ داليم لبق نمو اكيرمأ لبق نم نينسلا
 لاب ةرباع ةظحل الإ ضرألا هذه ىلع انتايح امؤ « دوجوم
 رهظ ةعاقف درجم الإ اكيرمأ ةراق امو .. ةدئابلا باقحالا هذهل
 اراق ترهظ ام رثكأ امو لوزتو رجفنت نأ ثبلت ام ءاملا هجو ىلع
 . نيضارأ تفتخاو

 او .. هفوج ىف نمزلا علتبي لزالاو ءىش لك علتبي نمزلاو
 :وغر الإ نويناملعلا امو .. هلك دوجولاب طيحي ىئاهناللا هدبأ ىف
 .. ءافج بهذي نأ ثبلي الو .. ىفاصلا ريدغلا حطس ركع دبزو
 . هئافص ىف انبر هجو ىلجتيو .. ديدج نم قارقرلا ءاملا وفصيو

 نوكلمي الو نوبذعتيو نوناعي نيذلا ءافعضلل لوقأو
 : مهل لوقأ .. اليبس نودتهي الو
 21168 كه يلد ىف د حوش كا ايثد ىف .. حاوس 1 ا سا درا در اس ال



 كوليشلا لئابق
 | اهنطب ئلع ىشمت ةاقحاس اهناك... ءطبب نيست ةرخابلا تناك

 مانأ ىتلا نيدرسلا ةبلع ىف ةرارحلا طرف نم ىلع ىمغم انأو
 نأ ىلع قرجأ الو .. ىودج الب ىسأر ىلع نزت ةحورملاو ..اهيف
 ىف ةفيثك جاوفأ ىف موحت ضوعبلا بارسأف اكابش وأ اباب حتفأ
 ىف اهيلع مجهت ال ىتح اعبصإ جرخأ نأ ليختأ داكأ الو جراخلا

 . ايرالملا لماح ليفونألا ضوعب نم اهلكو  ةيشحو
 ٤٠ هتزارح سيرلاف ٠بكزملا حشتكت تادب ادنق ايزالملا تذاكو

 نيب ىنيع حتفأ تنكو .. ىمحلا ةفجر نايناعي ةراحبلا نم نانثاو
 رونلا نم رئازج ىراف .. مونلا بابض ىف انأو .. ىرخأو ةظحل

 ؟ سلا كا راع ملال

 ھا ایت ىف .. حاوسدت 18 م
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 ؟ رخآلا انأ ىذهأ له

 ٠ اديج ىلوح قلمحأو .. ىنيع كرفأو

 . ملحأ ال ىنإ .. رونلا نم رئازجلا كلت كانه تلازام

 اهئيضت رايتلا ىف ةحباس ثنسايهلا تاتابن نم رئازج اهنإ

 ٠ نيبناجلا ىلع ةرخابلا راونأ
 راخبلاو بابضلا هفلغي ابحاش ودبي ءاوتسالا طخ رمق ناكو

 كلت ىف ةعينبطلا دهاشال ةرخابلا حطس ىلع دعصأ نأ ىل رطخو

 ضوعتبلا دراطب ىقارطأو ىهجو تنهدو .. ليللا نم ةعاسلا

 ةدكار ةبوطر امنإو .. ءاوه ةمث نكي ملو ءاوهلا سمتلا تجرخو

 . طغض هل ليقث ءاوهو .. دلجلا ىلعو بادهالا ىلع فثكتت

 ةبخاص تناك امنإو .. تروصت امك ةمئان ةعيبطلا نكت ملو
 . ةايحلاو ةكرحلاب ةشايج

 حرمت ةمخضلا لينلا حيسامتو .. ىعارملا المت ةليفلا بارسأ

 تاناوركلا فالآو .. محتست ةطشق ديس نا.ءطقو ةرخابلا لوح

 تاعافترا ىلع قلحت ةنولملا رويطلاو روسنلاو ريفاصعلاو لبالبلاو

 ٠ مالظلا ىف ربإلا نونسك عملت ةئيضملا بحابحلا شويجو .. ةليلق

 ضوعبلا لكأت بحابحلا .. اهدشأ ىلع ةبشان ةعيبطلا برحو

 ىف عيمجلا بهذي مث لكلا لكات كامسألاو نينثالا لكأي عدفضلاو

 هفلغي ابحاش رمقلا لطي نيح ىلع تمص ىف حاسمتلا فوج

 . راخبلاو بابضلا
 ةدودب جرخيل نيطلا ىف هراقنم دهدهلا قشري رخآل تقو نمو

 : ةريبك
 . ةكمس همف ىفو جرخيل ءاملا ىف قلقللا رئاط سطغيو

 و ىدربلا راجشأو ةيلاعلا انافسلا تاماه عفترتو
 سسس

 دس ۱۳۷ عدنا ايد یف .. حاوس
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 ن ذا كمي ام بمحل ا لح تتماسك
 و اهقاروأ نيب شخشخيف خوف نابي طی ا 2

 E تف ليف اطمتي ىأ .. ءاملا دريل ىعسي
 نم وج رس تل

 رئازج ىف رايتلا اهفرجيو تتفتتو ةكباشتاا
 ةملظلا ىف عملتف ةرخابلا ءاوضأ اهيلع

 ا اذه ىف شاعتتالا اهيلع دبي ناك ةايحلا فونص لك ٠
 نتو اهضعب لكاتو رثاكتتو دلاوتتو حقالتت ىهف نخا

 . ةقالمع

 ةقهاش ةطصت تناك بيلدإلا راجشأ
 ىلع لوطلا ةقهاش ريباوط ىف فطصت تنا 0

 ىف ةرمث لك ءاملا ىف طقاستت تناك بيلدإلا رامثو :
 008 : . قفألا دست ىتح ةيشحو ىف نت تناك ىدربلا راجشأ .. ( مودلا ةليصف نم ىهو ) ةخيطبا ا

 خض ةحلاك .. نوللا ءابهش ءاملا قشت تناك حيسا ةمخض قشت تناك حيسامتلا
 نم لئاصفلا هذهل ةراتخملا ةئيبلا ىه ةنخاسلا ةئيبلا هذه تناك : | ا . ةيبرحلا جاروبلاك
 هذه ىف اردان الإ رهظي نكي مل دحاو ءىش .. تابنلاو ناويحلا
 جونزلا نم ةثالث وأ نانثا وا E نزلا نم ةثالث ىأ نانثا ىأ دحاو رهظي ناك لايمأ ةعضب 8 | ةعضب لك ٠ نا ناسنإلا وه .. ةعساشلا ةيئاوتسالا تاهاتملا

 رفاسملا اهاقلي ىتلا لئابقلا ىه .. ريونلاو .. اكندلاو كوليشلاو 7 نإ تاشلا . كوليشلا ةليبق نم مهلكو
ANAS 

 ٠ كوليشلا لئابق ىلإ ةلحر ©

 ٠ ابوجو « روبو لاكلمو ىتسوك نيب لينلا نم ةقطنملا هذه يأ

 . ايارع نوريسي لئابقلا هذه جونزو
 مهو ةتفارك سبالو « طلم » انايرع مهنم دحاولا دجت انايحأو

 مهرظن ىف بايثلاف ةقيرتلا نم ةقيرطلا هذههب ةيندملا ىلإ نورلنب
 رزك .. اهل ىنعم ال دئاوز درجم .. فئاظو الب ةعيلقت درج

 . شوبرطلا
 ىلع ريسن انك دقف .. ةفسلفلا هذه قنتعن انأدب دق انك انمظعمو

 فصن الإ كوليشلا نيبو اننيب قرف ال ايارع فاصنأ بكرملا حطس

 . ىديلقتلا ءايحلا هيضتقي ىذلا نالبدلا رتم
 .. اهدحو بايثلا ةلاسم ىف داور اونوكي مل كوليشلا نكلو

 ةدشب نوضفري اوناكو  یئادب وه ام لك ىف داور اوناك مهنكلو

 ٠ مهديلاقتب ءايربكب نوكسمتيو .. « ةيندم ٠ وه ام لك

 اهنا ودبي ناك .. ةليبقلا هذه نع اهتأرق ىتلا تاساردلا نمو

 . اهديلاقتو اهتادابعب كسمتلا ةديدش .. نيدتلا ةديدش ةليبق

 دحاو هلإب نونمؤي مهف .. ةينادحو ةنايد كوليشلا ةنايدو

 ضماغ دحاولا هلإلا اذهل مهمهف نكلو « كوج ه٠ هنومسي

 قلاخو ناكم لك ىف دوجومو ىفخ مهرظن ىف وهف برطضمو

 . « جناكاين » قيرط نع الإ ذفنت ال هتثيشم نكلو ءامسلل

 ةليبق اشنأ ىذلا ميدقلا كوليشلا كلم وه ءجناكايت » و

 حير ىلإ لوحت امنإو تمي مل مهداقتعا ىف ىهو .. كوليشلا
 :ئفتخاو

 ىلع هتئيشمل ًالثمم حبصأو .. « كوج » حور هيف تلح مث

 هل نومدقيو دباعملا هل نوميقيو هل نولصي مهف اذهلو .. ضراألا

 ايقيبارقلا

 ۱۳۹ انا ایند ىف .. حاوس



 © كوليشلا لئابق ىلإ ةلحر ©
 ءا .. كوليشلا ةايحب ايموي ًالاصتا لصتم « جناكاين 55

 نأ كوليشلا دقتعي ةيداع ةينكس تادحو ىه جناكاينلا دباعمو . هلك نوكلاب رثكأ لصتمو ديعبو درجم ءىش وهف هللا وأ « كوج »
 ةتس وأ ةسمخ نم ةدحولا فلاتتو .. اهنكست « جناكاينلا » حور
 قراف عم كوليشلا اهنكسي ىتلا ةيداعلا نكسلا اوكا لثُم خاوكأ
 زئاجع نم ةنهك اهتمدخ ىلع موقيو ةفاظنو (عاستا رثكأ اهنأ
 .. ةنهكلا ءالؤه ادع اميف بعشلا دارفأ نم درف ىأل دباعملا هذه لوخد مرحمو .. نسلا ىف تانعاطلا مهتاجوز مهعمو كوليشلا
 . ةيجوزلا ةقالعلا نع (مات (مايص امئاص نوكي نأ لاجرلاو ءاسنلا نم اهلخدي نم ىلعو

 حور لوزنل صصخي خاوكألا هذه نم لوألا خوكلاو
 دولجو هلوبطو هتراثيقو هتاودأو هتجلسا عضوت هيفو «جناكاين»
 . هل تمدق ىتلا ىحاضالا نورق سرغت هباب ىلعو هنيبارق

 ثلاثلاو .. دبعملا صخت ىتلا ةيشاملل صصخي ىناثلا خوكلاو
 مدخلاو ةنهكلل عبارلاو .. تابورشملا ريمختو بوبحلا نزخل
 اهتجاح « جناكاين » حور هيف ىضقتل سماخلاو .. ديبعلاو
 . « جئاكاين » ةدلاو « اياكين » حور هيف لزنتل سداسلاو .. لوبتتو محتستو

 : نيلئاق مهتاولص ىف ةنهكلا لتريو
 ءامنسلا كلمت انتاجن كدحو كديب .. انجن .. انهلإ اي

 دنع انعرذأ ىوقت « جناكاين » ةدعاسمبو .. موجنلاو ضرالاو
 لك .. عوجلاو ضرما انع دعبتو .. انتيشام انل ظفحتو .. برحلا
 نوحبذي مهو .. كؤادف انئامد لكو .. كلجأ نم ةلوذبم انراقبأ
 ل | |آ#آ ىف اهماظعب نومريو اهموحل نولكأيو نيبارق مدقت ىتلا ناريثلا
 هللا ايثد ىف .. حاوس» ۱۹۰ هه

 ٠ كوليشلا لئابق ىلإ ةلحر ©

 ٠ دبعملاب ىشاوملا ةريظح ىف اهنوظفحيف راقبألا امأ .. رهنلا

 ر ررر زا سوقطو .. رطل سقط ةيتيدلا سوقطلا مهار
 1 0 لوبطلا قدت رطملا سوقطب لافتحالا موي ىفو

 0 نقدا بابشلا عمتجيو ةبسانملل فظنتو سنكت ىتلا

 كال 0 ىتؤي مث « جناكاين » حورل ءانغللو فويسلاو

 شري مث هيف قصبيو رهنلا ءام نم اضعب هفك ىف نهاكلا عضيو

 ىف اووديل هكرتيو.. ذخفلا ىلعأ ىف ةذفان ةنعط هنعطي مث روثلا هب

 : 1 يم رخي ىتح ةحاسلا

 خوك ىلإ ىأ رهنلا ىلإ رضتحملا روثلا هجتا اذإ نورشبتسي مهو
 ءاشحالاو ناقيسلاو سارلاب ةنهكلا ظفتحيو « جناكاين

 . رهنلا ىف ماظعلاب نوقليو .. اهولكايل

 ديدع ىف لحت نأ نكمي « جناكايت ٠ حور نأ كوليشلا دقتعيو
 یری امنيحو .: كاكالا رئاطو نابعثلاو فارزلا لثم تاناويحلا نم

 حور هذه .. افتاه خرصي دبعملا باب ىلع فقت ةشارف ىكوليشلا

 3 E .« جناكاين ٠

 سدقت ٠ جناكاين » دبعم نم برقلاب تبنت ةرجش ىأو

 . « جناكاين » ةربقم باشخأ نم اهنأ دقتعي. 3
 : بقم ب بو الإ

 مأ هاياكين » حور نأ عئاشلا نال مرحم ل 1

 ىف شيعت « اياكين ٠ حور نأ نودقتعي مهو هيف لحت « جناكاين ٠

 ةيح ىهو اهحورل انابرق اهنومدقي ىتلا ةاشلاب نوقلي كلذلو ءاما
 ج اجال كولع لك ءاملا ىف اهلجرأ نم ةديقمو

 لاثم ىلع دباعم مهل ماقتو نونفدی مهف اذهلو .. « جناكايت » لاثم
 ٠ _ as امجح رغصأ نكلو « جناكاين » دبعم

 مهيف نأ دقتعيو كولملا ةلماعم نولماعي دادجالا نم ىتوملاو

ETTI 



 © كوليشلا لئابق ىلإ ةلحر ©
 . هللاب لاصتا ىلع مهنأو « كوج 0

 ر وا ثلا ةنايد ىف لصفنت ال دادجألا حاودأو
 مدع قيو نسلا ىف نعطي ىذسلا كلملا نم كوليسشلا مءا

 ثبلي ال ةخوخيشو ضرم نم كللا بيصي ام نأ نودقتعيو ضرلا
 تركك هكر sg a كالا + . هنولتقی ىضاملا ىف اوناكو . اهلك ةليبقلاب لحي ن

SR EZرطملا راردتسا ىف ةيداعلا  . 
 زمر ىهو ) هتيصخ نفدتو ةيحضلا لتقي نأ عبتملا نا 0
 موقيو ةيرس ىف متي Ee a ف متي لتقلا اذه ناكو .. ءام ىرجم ىف ( باصخإلا

 نيذلا للا بابحأ مهو « ىبجاجأ » : ناعون ةرحسلا ءابطألاو
 مهو « تايالاجلاو ٠ ىضرملا ءافش ىفو ريخلا ناب
 . رشلاو ررضلاب نورحسي نيذلا ا وفرتحم
 تايادلا ٠ نهمسا ءاسنلا نم دوسالا رحسلا ا
 هتجوز 8 ب 2 E 3 ز نع لصفني رحسلاب لاغتشالا ادبي ىذلا رحاسلاو
 1 رحسلاب لغتشت ىتلا « ةيادلا » ةأرملا لثملابو .. فشقتو ةدح یف شيعيو راقبأ نم كلمي امم صلختيو اهب عمتجي د

 5 او .. ةريرشلا نيعلاو دسحلاب نونمؤي كوليس رككسلا نونمؤي كوليشلاو ايست ع . هيف رشتنتو هسبلتت حورلا ناو شمكني رحاسلا ىف ىدسج ىه ام نإ كوليشلا ةغلب لاقيو
 5 ی بدعي ات ةاشازاضحإب ةسحلا نوجلاعي
 الا هذه ةجيتن نوكتو .. ذيواعتلاو ةيعدالا ةوالت عم ا
 اللا للا نور اا ٤ 8 هب
 هنا ايثد یف .. حاوس وه 1531#

 ٠ كوليشلا لئابق ىلإ ةلحر «

 نكست ةيعيبط ريغ ةيرشب تيرافعو حابشأ ىف كوليشلا دقتعيو

ل تسيل ناريش ىف نودقتعيو ةباغلاو رهنلا
 اهل تسيلو ناذأ ام

 ىلع ةريبك ةيمهأ نوقلعي ال مهنكلو .. لغدلا ىف شيعت نورق

 كلذ
 نع ءىشب زاتمت ال ةيداع خاوكأ ىف كوليشلا كولم شيعيو

نأ ذإ نجوزتي ال كولللا تانبو .. بعشلا خاوكأ
 لخاد نم نهجاوز 

ةيكلملا ةظاعلا جراخ نم نهجاوزو مرحم ةيكللا ةلئاعلا
 صاخشالاب 

 ٠ كولملا تانبب قيلي ال نييداعلا

 اهيتبكر ىلع ةعكار ىهو اهجوزل ماعطلا مدقت كلملا ةجوزو

ت اهديو كلملا نع اديعب تفتلم اههجوو
 دعبو .. اههجو لفسأ ىطغ

 ٠ اههجوب حيشت تلازام یهو .. ءاملا هيدي ىلع بصت لكأي نإ

ىف سلجي نأ درة ىأ ىلع مرحمو
 ىلإ رظان وهو كلما ةرضح 

 ٠ مهيديأب اهوبجحيو مههوجوب اوحيشي نأ عيمجلا ىلع .. ههجو

 ءالولا نيمي اومسقي نأ كلملا مهنيعي نيذلا لئابقلا خياشم ىلعو

ةبر حب مهنم لك كسمي م هيدي نيب
 هناسلب اهقعليو اهلبقيو كلما 

 ٠ هتهبج ىلع اهطغضيو

ه دعب هيلعو .. ءاوهلا ىف اهب حولي مث
 هخوك ىف ىقبي نأ اذ

لا اهدعب حبصي ةلماك مايأ ةعبرأ آلزتعم
 . هللا نم راتخملا خيش

 عذنت ةكلاملا ةلئاعلا لافطأ ادع اميف كوليشلا لافطأ عيمجو

 مهل ىرجت دالوألا لكو .. لفسألا كفلاب ةيمامألا ةعبرألا مهنانسأ

يمم ةيضرع عوطق ىهو « خيلشتلا » ةيلع
 ٠ ةهبجلا ىف ةز

  ESE.ر حبصأ دق مهنم دحاولا ربتعي ال نيتي 0



denاسكت  

 عبذ ىعدتست ةيهلإ ةراشإ ةهفاتلا رهاوظلا ىتح ةيمويلا ةايحلا ىف ثدحت ةرهاظ لك نوربتعي مهو .. انيدت ةباغلا لئابق رثكأ اكندلا
 :.نابرق ميدقتو اشا

 ةلاح تراثأ نادوسلاب ضيبالا لينلا فافض ىلع شيعت ىتلا اكندلا لئابق نيب ىجنوت ىف تلزن ةيبوروأ ةرئاط لوأ نأ ىوري اممو
 ناريثلا نم نيسمخ نم رثكأ تحبذ نأ اهتجيتن تناك بعرلا نم
 ةميرجب فرتعاو اكندلا نم زوجع لجر مدقتو .. نيبارق تمدقو
 .. نينس ذنم اهربخ ىفخي ناك لتق

 . ىداعلا مجحلا نم ربكأ .. وجناملا رامث نم ةريبك ةرمث هتقيدح ىف فقي وهو اكندلا نم لجر ظحالي نأ ةيداعلا رومالا نمو

 ناش ىف اوس

N E یک 

 5 ا ةدع اهب روديو ةاشب یتایو ربكيو لله یف

 عزویو اپیل ر ٠ اهحبذيف لوبت ىتح رظتنيو وجنالا

 اهخلسيو ةيراس ىلع اهقلعيو اهفارطأو اهينذأ عطقيو

 هرابتعاب هيلإ ن را مدلج مدقو هنازتج ةغاوسمل
ظنيو اكندلا هدبعي ىذلا برلا وه « كالاين » و

 هي نور

 . « ىلعالا» يأ : هادا الل ا قلاع
 3 Rh ءامسلا ىف ىذلا » ىفزحلا اهانعم « كالاين هو

 * ١ ىه اهب نونمؤي ىتلا ةيناشلا ةيحورلا ةوقلاو

 هتاوم ... : نم ةصق ٠ تيدجند » لو ناطمألا عناص
 ٠ "نم ةسدقلا مالاب ثعب . ءامسلا نم هللا هلزنأ دقف

 نيحجرف نيرا دوو یار 33 يبق یک اطبوف
 او حئابذلا اوحبذو نويورقلا اهلوح فتلاو

 :٠ اليمج اخوك اهل اونتباو .. نيللهم

 نانسأ هل ايكئالم ادولوم عضت تناك رهش دعبو

 . امد هينيع نم ىكبيو
 r هيب

إ ريشت ىهو ةسدقملا مالا تلاقو
 نوكيس : اهلفط ىل

 "19 دم کاب یاخود کیا

 0 ا راقبالاو هايشلا هل 0 0000 :
 20 : i مل ةريزغ راطمأ نع ءامسلا تقشناف تبلط ام

ىلع اوقلطأ مويلا كلذ نمو
 ¥ حث » مسا لفطلا 

 . ريزغلا

 رابكلا نانساك

 ىف :ئفتخا مث ةخوخيشلا نس « تيدجند ٠ اع ىف ىفتخا مك چ هل رثعي ملف ةفصا مدس « تيدجند » مكح تحت اوشاعو غلب ىتح ةليوط نين

 . رثأ



 EG LA JGR نإ تاناككلا دعنا ىفو
 .. ةيرشب ةروص اسيلتم اكندلا لئابق نيب لقتني هنأو تومي اال

 وز عم فلتخا اذه « تيدجند » نأ ريطاسألا ىدحإ ىفو
 ا! نیب ةاجنلا لبح علطق:ارئاط اهي لسرأو « كوبا »
 ”هوآلا نع ةلصفتم ءامشلاومويلا كلذ نما سرالاو

 . اكندلا ىرق ىف ةريثك دباعم « تيدجند » لو
 ا اغ کوکو تیت ا نيكس

 .دجندلا » نكسم ىه خاوكألا هذه دحأ . خاوكأ

 . هنالخدي ناذللا ناديحولا امه ةنهكلا نم نانثا

 ب لزن « تيدجندلا » نإ لاقي بارحلا نم ةعومجم دبعملا ىفو
 . هدي عطقت وأ تومي اهقرسي نم نإ لاقيو ءامسلا نم

 موقيو .«

 نهاك ىلإ نابرقب اكندلا نم دحاو مدقتي امنيحو
 هلهمي نهاكلا نإف الثم هتجوز مقع نم وكشيو « تيدجند ».لا
 هنم لبقي ال ةداعلا ىف وهو .. ملحلا ىف « تيدجند » لا ىري ىتح

 ,نابرقلا لوبقب هنلعيو ملحلا ىف « تيدجند » لا هيتأي ىتح انا
 .. هنيبارقب لوثملاب نهاكلا نذأي ذئنيحو

 نم ةحسمب رئازلا سأر ىلع نهاكلا حسمي نابرقلا ميدقت دعبو
 همسج نهدي مث دبعملا بارت
 . حبذملا ىلع اهرثنيو ةيحضلا ءاغمأ

 . نابرقلا عم غبتلا نم ةيده رئازلا مدقي انايحأو
 هنم جرخي حبش وأ حور هل ناسنإ لك نأ نودقتعي اكندلاو

 .. مالحألا ببسي ىذلا وهو « ناكم لك ىف لوجتيو توملاب
 هنإف ةعئاج تيملا هيبأ حور نأب مهنم دحاولا ملحي امنيحو

 ىلإ تيزلاو قيقدلا ضعب هيف ءانإ عضو ىلإ ظقيتي امنيح ردابي

 تايوتحم.ذخأي مث . سدقملا ت

 هن اتد ىف ۆئ

 «اكثدلاو

 .. ةمئاهلا حورلا معطيل بابلا راو#
 احاورأ اهرابتعاب لالجإو سيدقتب اهيلإ رظني دادجألا حاورار

 .. ةذقنم ةيداو

ملا ىف همهسب فذقي امنيح اكندلا ىرت تنأو
 فتهي داطصيل ءا

 .. ةيداهلا ىبأ حور اي هيإ الئاز

 حور ىلع ايدانم فتهي مهاد رطخل ضرعتي امنيح انايحأو

 حور اي كايرام حور اي هيإ . هسدقي ىذلا ىناويحلا مطولعلا

 .. ىعارذ ىوق .. سدقملا نابعثلا

 ةردقلا مهل نوكتو .. ايلعلا حورلا مهسبلت نوراتخملا ءامظعلاو

 تيت ٠ مسا مهيلع قلطيو .. ىضرملا جالعو بيغلا فشك ىلع

 .. مهتراشتسال ةليبقلا دارفأ بهذيو

و كراسيب بالاو . ةكربلاو ةنعللا رشاب نونمؤي اكندلا
 ناب هدل

ص قلو هلو لمار" يلع قاصتبلا حتمي هدي ىف قمميب
 مث ةرد

 محمي تا . هيلع هوثحيو ضرالا بارت نم ذخاي

ةعاس ىف اهل لوقيو اتخأ نعلي خالاو ١
 ٍندكي نا ىبهذأ .. بضغ 

ىف تشع ام رقاعو تنأ ةنوعلم .. دلو كل
 ةنعل ىهو .. ايندلا هذه 

ذخايو ةاش حبذي ناب الإ اهل الع ال
 قصبيو اهئاعمأ تايوتحم 

 حور اي یعمسا .. لوقي وهو اهنطبو هتلخاندص نهدي ا

تأ نآلا انأو .. هينعأ نأ نود هتلق ام تلق دقل را
 نأ ىنم

 نآلا انأو .. ه ”امدلذتجا

لافطألا نم ىهتشت ام بجنت نآو .. ليمجاذلو ىتخال نوكي
 . 7 

 0 هريغ رضي نأ عيطتسي ناسنإلا ناب نونمؤي اكتدلاو

 لتقت نأ نكمي ةدارإلا نأو .. هبلق عامجب ررضلا اذه ىهتشي

 .٠ هناكم نم اهبحاص لقتني نأ نودب فيسلا لتقي
 .. مسقلاب نونمؤي مهو

 »159 اتا این ىف .. اوس



 «©اكندلاه

 نأ مسقلا ىف ةعبتملا بيلاسألا نمو
 ثنحأ تنك اذإ ةقرطملا هذهب مطحتأو تمأل .. الئاق مسقي ىهو
 ق

 رغ رخؤي نأ عيطتسي هنأ انايحأ ىعدي اكندلا رحايسو

 هعضيو ليفلا ثور عمجي كلذ ىلإ هليبس ىف وهو .. سمشلا
 خاتو سمشلا فاقيال ةلواحمكك برغلا هاجتا ىف:باشعالا
 .اهتارود

 ھ5 اكندلا نيب ةمهم ةيصخش راطمألا عناصو

 ةنعل لحت ال ىتح ايعيبط اتوم تومي الأ بجيو كلملا ةيصخش
 .. ةليبقلاب ةخوخيشلا

ل رفحت نأ بلطي هلجأ وند رعشتسي امنيح وهو
 ةيمع ةرفح ه

 هتيرذ نم نوبرقملا هلوحو ةرقب دلج نم بيرجنع ىلع اهيف ماني
 هيلع ليهيف امامت رتفي ىتح ةعاس "4 ماعط الب لظيو .. هباحصأو
 ىح بارثتلا هبامتما
 .. هربق ىلع نبللا نوبصيو .. ةرقب ىأ اروث هعم نونفدي

 انايحأو .. ماع لك نم فافجلا ةياهن ىف أدبت رطملا سوقطو
 موقيف هخوك ىف فكتعيو سوقطلاب مايقلا راطمألا عناص ضفري
 ابوك ذخايو سوقطلا ىلع فارشالاب ةبترم هنم لقأ رخآ نهاك
 مث... خوكلا باب ىلع هقلعيو « شدلا لثم » ءاملاب اءولمم ابوقثم
 لخاد ىف رطملا نم ىمتحا اذنأ اه ىهلإ اي .. مغمغي وهو لخدي
 قدصت نأ ةزيثك تالاح ىف ثدحيو ..ريزغ رطم نم هلاي .. ىخوك
 ..'نطمتف همالك ىلع ءامسلا

 هديص مرحتو هسدقت ناويح اهل اكندلا فئاوط نم ةفئاط لكو
 سدقت انانيحأو .. هتلالس نم ةردحنم اهسفن ربتعتو « مطوط »

 ها ايثد یف .. حاوس# 154

 ةرهاظ ىأ .. اا

 لاپ
 حلبلآ

 'ةداعلا ىفو .. هنفد ىلإ اوردابيف قنتخي

 . حاسمتلاو .. موبلاو .. عبضلاو .. ليفلاو .. نابعثلا .. دسالا

 ليخنو .. عقوقلاو .. رهنلاو .. باحسلاو .. راثلاو .. بلع

 . ةيواكند مطاوط اهلك .. ىبمابلا راجشأو

 نم نابعثب ىقتلي امنيح نابعشلا سدقي ىذلا یواکندلاو

 هرظاخ بيطيل بارتلا هرهظ ىلع شري اهسدقُي ىتلا ةليصنلا

 ۰ ءوسب هل ضرعتي الو
محل رثعبيو افورخ حبذي دسالا سدقي ىذلا ىواكندلاو

 ىف ه

 . دسألا هلكأيل ةباغلا
 همدقي امك عابضلل ماعطلا مدقي عبضلا

 سدقي ىذلا ىواكندلاو

 . هدالوال
 قرحأ اذإو تومي هنإف اهسدقي ىتلا ةرجشلا لجر عطق اذإو

 . هينيع ىمعي اهناخذ نإف اهبشخ
 . ةيمطوطلا هذه نع ىورت ةيفارخ تاياكح كانهو

 « كيلأ » نع نوكحي رادآ روخ ىف نوشيعي نيذلا ةيواكندلاف

 نيذلا نييورقلا نأ فيكو .. رهنلا دبز نم تجرخ ىتلا ةليمجلا

 « كيلا » ترخبت كانهو .. ةيرقلا ىلإ نيحرف اهوذخأ اهيلع اورثع

 ٠ لجر دي نم ةسمل لوأ دنع ءام ىلإ تلوحتو

 ىلإ نيلسوتم نيبارقلا اومدقو حئابذلا نويورقلا حبذ امنيحو

 تداعو ةيرطعلا « كيلا » هايم تلاس .. دوعت نأ « كيلأ » ةليمجلا

 ٠ « كيلا » ةليمجلل انابرق رطملا مسوم ىف ريغصلا نم رهنلا ىلإ
 عم ةيح ةرقب رهنلا ىف ىقلت ةيواكندلا ةليبقلا هذهو اهموي نمو

 » ةليمجلل انابرق رطملا مسوم ىف ريغصلا اهلجع
 ٠ « كيلأ

 = ۱6۹ تنا ایند ىف .. حاوسا



 هاكتدلا»

 نم جرخ ىذلا « روكاف » نع نوكحي روكاف ةليبق ىفو
 نبل نم اهتاعزض ىف ام لك برشيو تازنعلا بلحي ناكو . رغصلا
 . « ليويأ » لطبلا هيلع ضبق ىتح

 عطتسي ملف « ليويأ » ةضبق نم صالخلا « روكاف » لواحو
 لطبلا نكلو لازغ ىلإ مث روفصع ىلإ مث ةطشق ديس ىلإ لوحتف
 ماهبأاكسمم لظ.« ليويأ»

 ىود اهل ناكو « روكاف » اهنم جرخ ىتلا ةرخصلا ترجفناو
 اهئاضرإل ةرخصلل انابرق ةرقب نويورقلا مدقو .. روصه لئاه
 .. ءامسلا تمستباو .. اراردم رطملا لزنو .. ةرخصلا اهتعلتباف
 .. نيبارق نم نويورقلا مدق ام تلبقو

 .. روخصلا هذه ضرالا ىلع طقست نآلا ىلإ ءامسلا تلازامو
 .. ةريغص تاوصح ىلع ديزت ال نآلا اهنكلو

 ىلع طقاستت ىتلا كزاينلاو بهشلا نودبعي لئابقلا ضعبو
 . مطاوطلاك اهنوسدقيو ضرالا

 ىمسيف . تابسانملا بسح ءامسأ مهلافطأ ىلع نوقلطي اكندلاو
 ىف ناك هداليم نآل .. درابو بطر ىأ « تولا » هنبا مهنم دحاولا
 ثودح فداص هداليم نال « ىكابلا ىأ « ویدا » . راطمألا مسوم
 . ةظاعلا ىف ةافو

 نيب فالخ ءانثأ ىف دلو هنال .. هلاخ فرعي ال ىذلا « رينيوك »
 . هلاخو هيبأ

 ةرتف دعب ثدح هداليم نأل « ىلصي لكلا » لثم ىرخأ ءامسأو
 نم ةالصلا ىف اهلك ةيرقلا تكرتشا نأ دعبو .. مقعلا نم ةليوط
 ءابرقأ وأ دادجأ ءامسأ نوكت ءامسألا ضعبو .. نبا داليم لجأ
 . ةسدقم تاناويح ىأ ءازعأ

 هلا ايند یف .. حاوسا# ۱۵۰ «

 «هاكتدلا»

 ىلع اهنوقلطي امك مهيشاوم ىلع ءامسألا نوقلطي اكندلاو

 . اهمساب ةرقب لك نوفرعيو مهدالوأ
 ناسنإ ةقالع نم رثكأ هترقبو هروشب ىواكندلا العر

 .. اهمساب اهيدانيو .. اهيلع ىنحيو .. اهل ىنغي وهف .. ناويحب

 ىف هدالوأ توم رثؤي هنأ اهل هبح نم غلبيو .. هتولخ ىف اهيجانيو

 . هتارقب نم ةرقب مهل حبذي نأ ىلع اعوج فافجلا مسوم

 . اراقبأ نهورهمي ناسرعلا نال تانبلا ةفلخ لضفي هو
 ىلفسلا كفلا ىف ةعبرألا نانسالا عزنو ةهبجلا خيلشت ةداعو

 الإ الجر ىواكندلا ربتعي الو .. كوليشلا ىف امك اكندلا ىف ةعبتم

 . هنانسأ عزنتو هتهبج خلشت نأ دعب

 نوففصي لاجرلاو .. سوؤرلا تاقيلح نرسي ءاسنلاو

 .. رقبلا لوبو غمصلاب اهنونهديو مهروعش

 عضوي تيملاف .. ةصاخ ديلاقتو سوقطل اقفو نونفدي ىتوملاو
 هاقاسو هاعارذو هغدص تحت ىنميلا هديو نميالا هبنج ىلع

 خوكلا باب ىلع ةرفح هل رفحتو .. هم نطب ىف نينجلا لثم ناينثم
 هيلع لاهي مث ةرقب دلجب ىطغيو اهيف ىرادي .. ىنميلا ةهجلا نم

 نيمئان مايأ ةسمخ وأ ةعبرأ ةرفحلا لوح هبراقأ ىقبيو .. بارتلا

 : 3 تل تيملا حورل مدقيو روث حبذيو .. نلوعيو

 نيطلا نم ةيباط ةرفحلا نم برقلاب ىنبتو .. ةلئاعلا ةيقب هعم

 اهنم ىلدتت اصع اهطسو ىف عضوتو . ةيحضلا انرق اهيف قشري

 . هميدقت مت نابرقلا نأ ىلإ ةراشإ ةميهبلا لبح

 ءاسنلا قلطيو .. نبللا برش نع مايأ ةسمخ تيملا لهأ عنتميو
 . ةدملا هذه لاوط اهنقلحي الو نهروعش



 !٠ ركفلا شيوارد !+ ٠

ذه ماد ام ) اطخلا ىلع ىلو تابار
 ٠ (' مهحلاص ىف اطخلا ا

 .٠ ناضحألاب ىنوذخأل داحلإلا ىلإ تلوحت انمؤم تنك ولو

 .. قحب فيرشلا ركفلا ىه اذه اولاقاو
 ' ىتاذلا دقنلا دئار ىه اذه

ع انتاوذل اندقن ناك امل نكلو
يع مهباصأ مهاوه ريغ ىل

 

اوأرو « دوس ضيبألا اوأرف , ناولإلا
 ةمذلاو « ةليذر ةليضفلا 

 . ةنابه

دض ديلولا نب دلاخ براح دقلو
 لزنأو « ةسارشب مالسإلا 

مث .. «دحأ » ىف نيملسماب ةميزهلا
 و عدلا ءاول لمحو نمآ 

حأ لقي ملف , لولسلا هللا فيس حبصأو
 الب ضقانتم لجر هنإ د

 . ادبم

إلا ةوعدلا باطخلا نب رمع براحو
 اهتيادب ىف ةيمالس

راحو ههفسو هبس ىذلا نيدلا سفن تعا مث , ةوارضب
 ملف . هب

الو هقدص ىف الو هناميإ ىف دحأ كشي
 ٠ هتمذ ىف 

 « طيسبلا جذاسلاب نمؤي « هتعيبطب عفدنم هبابش ىف ناسنإلاو

هف اذهلو , همامأ سومللا حضاولا
 ركفلاو ةيداملا ىلإ حيرتسي ى

مآ دوجوملا ريغ « ءىشب هبلاطت ال اهنال ىداملا
 نم ادبت ىهف .. هما

 اصالختسا نهذلا دهجت الو « هزواجتت الو سوسحملا بيرقلا

دقتعت ال اهنإ لب .. هئارو نم ةمكحلا
 ءىش ال .. ةمكح دوجو ئف 

اوقب ايئاقلت روطتت ىتلا « ةداملا ىوس
 ٠ ةصاخلا ةيلدجلا اهنين

لاسی نأ ىتح لواحي ال ىداملا ركفملاو
 عضو ىذلا نم : هسفن 

 !؟ هذه ةيلدجلا اهنيناوق ةداملا ىف

 هنأل نيدلا ضفري وهو

 ايبيغلا ىف قراغ هسفن وهو

 ىذلا  هسفن ملعلا نإ لب

 شوارد

 ! رسكسفسلا

E E a 

  3ی کوا ا ی ا ا

SE عل ا 

E ا ا 
  0ماخر ةمعطق ىه مهدنع لثمالا ركفلا نأ ودي .. ركفل

  0ةايح وأ« هام ددجتي ال نسآ عقنتسم ىأ .. اهناك

 روطتت ال ةيلآ ةدكار ةلما ! ٠
  SR TRTا ثتك. نأ ىف ةمذلاو ةليضفلا مهنم دحاولا روصتيو

 ! هينذأ ىلإ تا

 ىف قراغ - هيلإ مكتحيو « هب یت
 بصعتلاو دومجلاو , ةيركفلا ةفرجعلا ىف لامكلا نأ روصتيو
 س
 دن این یف ... حاوس س ۰



 © ! ركفلا شيوارد ©
 . رخآلا وه تايبيغلا

 الحا ري ملو .. ةقيقح هنأ ىلع نورتكلإلا نع ملكتي ملعلا
 . بيغ ىهف هتاذ نورتكلإلا امأ .٠ هراثآ ىوس نورتكلإلا نع ملعن الو . نورتكلإلا

 , ةيريثألا ةجوملا كلت دحأ ري مل .. لابقتسالا زاهجو لاسرإلا دومع ىف اهراثآ الإ اهنع ملعن ال .. ةيكنلساللا ةجوملا : لثملابو
 . اههنك دحأ فرعي ملو

 كلذ عمو .اهيف كش ال ةقاط ىرخالا.ىف اهتاذ ءابرهكلا لب
 اهراثآ ةعومجم الإ اهنع فرعن الو .. امامت ةيوهلا ةلوهجم ىهف
 « هتيوه ٠ نأو  هراثآب هانفرع لثملاب للا نإ مهل انلق اذإف .. ةيسيطانغم ىلإ ةكرح ىلإ ءوض ىلإ ةرارح نم ةرهاظلا
 : ! انمالك مهبجعي مل .. بيغ

 هناكو .. « ركفلاو ةايحلا روص ةفاك ىلإ ةداملا تروطت مث « ةداملا تناك ءدبلا ىف » : ةبيجع ةأرج ىف لوقي ىداملا ركفملا نإ لب
 :وفتي نوكلب ىسرك ىف اعبرتم . قلخلا ةيادب ةظحل ادوجوم ناك
 و : !! ايندلا داليم ىلع

 تاضارتتفا الإ كلمي الو .. بيغ نم أدبيو « بيغ نع ملكتي وه
 ! ةيبيغلاب نحن انمهتي مث.. تايرظنو تالامتحاو

 مهنال ؛ مهعانقإل ةليسو ال , ةيداملا ٠ شيوارد » مه ءالؤهو
 اوجنشتو ىدئاقعلا دومجلا اوراتخا مه امنإو .. اعانتقا نوديري ال
 . ةينوكلا قئاقحلل جذاس صيخلتو ؛ لخم طيسبت نم هيف ام ىلإ اوحارتساو ؛ هيلع

 « كانه ةيلوئسم ال هنأ ناسنإلا داقتعا نم ةحارلل ثعبأ سيلو
 هيلع بيقر ال .. ءاشي ام لعفي نأ هل نأو .. باسح الو ؛ ثعب الو

REET 

 !٠ ركفلا شيوارد ©

 ! تارباخملاو سيلوبلا ىوس بيسح الو
 عفدنملا بابشلا ضعب بلق ىلإ برقأ ةيداملا ةديقعلا هذه لثمو

 ٠ ةلءاسم البو طباوض الب .. هاوه ىلع قلطني نأ ديري ىذلا
 انتايح اناطعأ ىذلا ىه ىداملا ىداحلإلا ركفلا نأ احيحص سيلو

 خيراوصو تارئاطو تابرعو تاراطق نم اهيف امب « ةمدقتللا
 ثارت ملعلاو .. ملعلا ءاطع ىه ءايشالا هذهف .. نويزفيلتو ويدارو
 لجر هبلطي امك « نيدلا لجر ةبلطي .. هل بهذم الو .. لكلل حاتم

 .. راسيو نيمي نم ركفلا
 ناك امك « ةينثولا ةينوعرفلا رصم ىف هتايار عفري ملعلا ناك

 .. مالسإلا ردص ىف هتايار عفري

 سيلو « هتيكلم ىعدي نأ دحأ عيطتسي ال ىرشب ثارت ملعلا
 . ملعلا ضقاني نيدلا نأ احيحص

 .. « أرقإ ط : نآرقلا نم ةيآ لوأ ىف ملعلاب رمأي اننيدو
 انميلاعت هب تلزن فرح لوأ ىف ميلعتلاو ملعلاب حيرص رمأ

 ىف نآرقلا ىف مهو « ءايبنألا ةثرو مه اندنع ءاملعلاو ةيوامسلا
 ولواو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش ل .. ةكئالملا ةجرد
 ام فرعي ال ملعلاو نيدلا نيب اضقانت روصتي ىذلاو .. < ملعلا

 ارربم هسفنل قلتخي نأ ديري ىه امنإو « ملعلا ام الو نيدلا
 ! ضفرلا لهسأ امو .. ضفرلل

 » ۱۵۵ د كا ايند ىف .. حاوس



 ةسضايرلا
 موسسبلا

 نينسلا فولا ذنم ةيلاشلا هتيروهمج ىف نوطالنفأ ىدان امثيح
 ىقيسوللا نم لعجو ةضايرلاو ىقيسوملا بح ىلعءشنلا ةيبرتب
 ةدسلف.بحاص ناك .بلاطلا جهنم ىف ةتباث اصصح ةضايرلاو
 قوذلا ةيبرتل ةليسولا ىه ىقيسوملافف « رظن ةهجو هل تناكو
 دسجلا لامكل ةليشولا ىه ةضايرلاو ٠ ىلامجلا سحلا ةيمنتو
 1 . ميركلا قلخلاو ةعاجشلا ةيمنتو

 سحلا ىبرت ةعيفرلا ىقيسوملا نم اناولأ انيأرو انشع دقو
 هلعفت ام انمايآ ىلع انيأر امك .. قوذلا عفرتو لعفلاب ىلامجلا
 نأ ودبي نكلو .. قالخألا لامك ىفو ماسجألا لامك ىف 2-5
 .. تفلتخا ةضايرلاو .. تفلتخا ىقيسوملاو .. فلتخا رصعلا

 نا اید ىف .. حاوس »» 1978 »

 ارابم نع أرقن انحبصأو

 ىصعلاو نيكاكسلاب نوعجشملا اهيف لتاقتيو ىلتقلا تارشم

 ىرخأ ةيملاع ةارابم ىف دشأ كراعم انيأرو « ةغرافلا تاجاجزلاو

 ىلإ ىضايرلا داتسالا لوحتو كرمندلا ىف ةثلاثو ايلاطيإ ىف

 ةتكسلاب ىتوم نوطقسي نيجرفتملا انيأر اندلب ىفو مئارج حرسم

 انيأرو « ىلهألا ىأ كلامزلا ىمرم ىف تلخد ةركلا نال ةيبلقلا

 مكحلا ىلعو نيبعاللا ىلع نودتعيو تامكللا نولدابتي نيعجشلا

 . ظافلالا عذقاب كلذو اذه نوبسيو

 ىلإ نواجلي نيروهشم الاطبأ ةنجللا فشتكت دايبميلوأ لك ىفو

 هيسفانم ىلع دحاو لك قوفتيل ةعونمملا نقحلا ىطاعتو شغلا

 ۰ قح هجو نودب

 ىلع جلزتلا دايبميلوأ ةلطب انيأر اكيرمأ نم ءاج ربخ رخآ ىقو

 موقيل اولاج فيج ىجطلبلا اهجوز ىشرت جندوراه اينوت ديلجلا

 لصفم ىلع اهبرضيو ناجيراك ىسنان اهتسفانمل نيمك لمعب

 ٠ بعلملا لوخد نم اهعنمتو اهحسكت ةبرض ىنميلا ةبكرلا

 ةوشر اهنم ىقلت هنإ لوقيو « هتجوز ىلع ىجطلبلا فرتعيو

جنأ اذإ ىرخأ فالاب ادوعوو رالود فالآ ةسمخ
 ىلع هتمهم ز

 نإ مث .. فحصلا لك اهتلوانت ةحيضف ترجفناو .. لمكألا هجولا

 ةرسامس اهل حبصأو « ةسرتفم ةراجت ىلإ تلوحت اهسفن ةضايرلا

 ىفحص قحلمو ةياعد بتكمو فرتحم ريدم لطب لكل حبصأو

 اباب ةلوطبلا تحبصأؤ « بهذ امنيأ هتسارحل كرحتت ةباصعو

 ةحابسلاو ةمكالملاو سنتلا موجنو .. تارالودلا نييالمل احوتفم

 موجنو نييالم باحصأ اوحبصأ زفقلاو ىرجلاو
 ةانمأ: 5اهن5 ةرهش

 ليبس ىاب .. ساكلا ىلإ لوصولا وه دئاسلا فرعلا عبصأو
 شب اجو



 5 موتسينلا ةضايرلا«

 ث ةضايرلا تحبصأو .. مارجإلاو سيلدتلاو شغلاب ولو
 . نوطالفأ هنع ملكت ىذلا ريغ

 ,وجنلا ةمق نم نوطقسي انودارام لثم اموجن انيأرو
 . ءىش لك نودقفي مث تاردخملاو مشلاو مارجإلا ةيواه

 ديب تاينوفميسف .. رثكأ ىقيسوملل ثدح ام ناكو
 لاثمأ تاوصأو تايقوشلا دئاصقو .. رنجافو نابوشو
 ارت زوريفو ىفاصلا عيدوو موثلك مأو ميلحلا دبعو باهولا
 خلاو رودصلا نوزهي نوصقارو تاصقار حرسملا لتحتل
 ىذلا ىبرغلا وكسيدلا رهظو « لبطي لابطو قفصي سروكو
 :و شرطلا حبصأو جيجعو جيجضو خارصو راز ىلإ ءانغلا
 ثدح ءىشلا سفنو .. نينمدملا ةعيمسلا ضارمأ نم عمسلا

 آلا نال نلزتعي تاريبك تالثممافيأرو ٠.|حرسملاو امنيسلا
 حضاف لمعب هبشأو اشحافو اطباه اهرثكأ حبصأ ةحاتملا
 . ماعلا قيرطلا

 :رلا مالفال امنيسلا مهطقتلت نآلا ماسجالا لامك لاطبأو
 . ( هلاثمأو رجنزراوش لثم ) مارجإلاو

 نونفلا ىقابو حرسملاو امنيسلاو ءانغلاو ىقيسوملاو ةضايرلاو

 تهجتاو ةيكيرمألا تافصاوملا ىلإ قوسلا داصتقا ماظن ىف تلوحت
 ! نآلودلا اهمكحيو دوويلوه ةصروب اًهضّرفت ىتلا ةلبقلا ىلإ

 عمسي امو ىري ام ركنأل ايح مويلا ثعب نوطالفأ نأ ولو
 ىف راضخلا عيب اهيلع لضفو هتيروهمج لحو همالك بحسلو
 الو « قوذلا ةيمنتو ىقيسوملا نيب ةقالع كانه دعت ملف . قاوسألا
 215 انها با امنإو ١ اا قالتخألا ةيسيتو؟ةبمانزلا نب
 ضرفت تيرتس تنجيرو كرويوين ةصروب لثم ةصروب

 هنا ايثد ىف .. حاوس »# ۱۵۸

 الاو .. لزانلا ىف قالخالاو .. عيطي لكلاو اهتافصاو/

 اذان

 ٠ رهعلاب ولو مارجإلا#

 ةضيرم اسوفنو « رثكأ نئاپ

 . ليلق قوسلا

 9 مويلا ةضايرلا و

 ىف

 علاطلا ىف بساكملا تماد ام .. مهي ال
 واو شغلاب ولو

 ا اهنكلو تاءانثتسا كانه تلاز امف ممعأ الو

 38 دجت ةضيرملا نونفلاو ؛ لوأب الوأ ةديجلا ةلمعلا درطت ت

 ىف ديجلاو .. رثكاف رثكأ اهل جورت

 برما قوفت مغرو

لك نونفلا تالاجم ىف رمدم امرشا نأ الإ
 ٠ ءانثتسا الب اه

 ةناخ نم ةضايرلا جرخأ ىذلا وه ىكيرمالا قيوستلا بولسأو

 نأ مهفأ انأو .. مارجإلاو شغلا ةحاس
 ىلإ اهب لزنو ىقارلا نفلا

 مهف مارج

لونكتو اهمولع اكيرمأ نع دخان
 ىضرن فيك مهفآ ال نكلو اهتيجو

اهنونف اهنع ذخان ناب
 ٠ 

ةلبق نودجت الأ .. نينانفلا لكل لوقأ
 ريغ اهل نولصت ىرخأ 

وذجو ةيتاذ انل سيلا ؟ :
 ءاطعو ر

درفت ىذلا انخيرات ال سيلا .؟
 اندرفت ىتلا انحورو هب ان

نثارتو انئاضف انل سيلا .. ؟اضيااه
 ىحولا طبهم انسلا .. ؟ ا

 ١ ب

بي نوط انمي نحف نيا
او لبطلا اهر یف نمک نياو

 ا

او ةصيخرلا ةراجكلاىاترهنتلاو
 دد ىرجلاواىععالا د يلطتل

 .؟ نول لك نم شوشغملاو دروتسملا
 2 دوتسلا

65 f.مكتيهام 8 3 7  

 مكسفنا نم متنأ نيآو نحن نیآ
 نمو مكرهوج نمو

 نافوطلا ىف تعاض ىتلا
 !؟

 هللا ايند ىف .. حاوس *

En ل 



 را ةددصسسللا

 یا أ

 0 ادرفتم ملاعلا مكحي ىذلا دحوالا بطقلا .. اكيرمأ
 نو ةلادعلا مساب ملكت نأ امئاد اهل ولحي .. هبهذو زعملا فيس
 ةيطارقوميدلا ةرصنو ءافعضلا نع عافدلا مساب اهلاعفأ غوصت
 اننكلو .. ةعئاضلا ناسنإلا قوقحو ةموضهملا بوعشلا ةدجنو
 دحاول ءارمحلا نيعلاب رظنلاو نيلايكمب ليكلاو زيحتتلا يرن
 ١ ةح اف ةجردب انايحا :.نخآلا مارجإو ةعاظف نع ىضافتلاو

 حارس قلطتو اهدي عفرت نأ لجأ نم ايسينودنإ ددهتو ا

 ني نم للا (:ةيحيشملا ةيبلغالا ىذ:) ةيقزتشلا روتيتا تعش.
 ىنيطسلفلا بعشلا ىف ليئارسإ هلعفت امع امامت ىماعتتو ةنس
 7 ت ا نم رال تاهت ر دابو نطق لالذإ نع ماسلا

 تلا ايثد ىف .. حاوس

 ملسملا ناشيشلا بعش رطمي نارج ىسور شيج نع ىماعتتو

 فولالاب ءايربألا نييندملا لتقيو تارئاطلاب هناينب كديو خيراوصلا#

 اهنإ تياربلوأ نيلدام لوقتو .. فيفخ فيطل رظن تغلب ىفتكتو

 ٠ مالس اي .. هتقادصب زتعت قيدص ىلإ اهترظن ايسور ىلإ رظنلا

 قلعت تناكأ ليئارسإ ىلع ةدحاو ةلبنق نوينيطسلفلا یقلا ول ىرث

 فيفخلا مدلاو ةثامدلا هذه لكب ةقادصلاب ديشتو فطللا اذه لثيب

 ةئامل لتقو درطو عيوجتو لالذإ دعب مهرذع مهدنع نوينيطسلفلاو

 ىه اهب مكحت ىتلا ةموعزملا ةلادعلاف .. اعبط ليحتسم .. ةنس

 نآلا اكيرمأ نيعو .. اهمهت ىتلا حلاصملا الإ ىرت ال ءايمع ةلادع

 تاكسإ ديرتو هلقن طوطخ نيمات ىلعو نيوزق رحب لورتب ىلع

 ىف ايسور هلعفت ام نأ ىرتو ناشيشلا هب موقت ىذلا بغشلا اذه

 نيملسملا ةدابإب ةيمنهجلا ةيسورلا ةلآلا هب موقت ام نأو اهتحلصم

 موقي نأ تياربلوأ ةديسلا لضفتو .. ةليقث ءابعأ نم اهيفعي فوس

 ةقادصلا هذهب ديشت ىهو .. سورلا ءاقدصالا ةرذقلا ةيلمعلا هذهب

 . تامهملا هذه لاثمأ نم اهيفعت ىهف كش الو

 هلالذإو ىقارعلا بعشلا عيوجت ىف ةيكيرمالا ةلادعلا نيأو

 تابوقعلاب هتدراطمو هلافطأ لتقو هندم مدهو هتاورث ريمدتو

 ةمهت موي لك هل قلتخي ىذلا رلتب شتفملا لاٹمابو سيساوجلابو

 ٠ ةديدج

 .٠ ىرخأ ةرم لورتبلا هنإ

 ريعستلا تحت لظي نأ بولطملا ةرملا هذه ىقارعلا لورتبلا وهو
 . هللا ءاش ام ىلإ ىربجلا

 . ةلادعلا بايث ىدترت امنيح حلاصملا اهنإ

 = 1181 هنا ایتد ىف .. حاوس
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 . ةيسايسلا تارورضلا لكش ذخأت امنيح ملاظملاو
 . اهمامأ فقي نمف .. لكلا ىوقأ ىه اكيرمأ تماد امو

 نة وميد .ةروسص ىف مادص ىلع ماقلا نوكيلل مال تملاو
 نأ نود اهلهأو اهباخصأ اهب موقي تايفصت لكش ىفو ةلوبقم

 ةثرولا فلتخا املكو .. ةبئاش اهريمض بوشي وأ اهدي ثولت
 اص ىف تافالخلاو لقالقلا تناك اولتتقاو قارعلا مكح

 . اعباتو افيعض قارعلا لظي نأ بولطملاف
 نم قارعلا وحمب سانلا دعسأ نوكتس كش الو ليئارسإو

 ءرصنتخب » رهظي نل هنأ اهانعفف ةقطنملا ىف ةلعافلا ىوقلا ةطيرخ

 ىف ثدح امك ليئارسإ خيرات ىف ىلبابلا ىبسلا رركتي نلو ديدج
 . ميدقلا

 عادص نم ليئارسإ صلخي فوس ةيقارعلا ةيلعافلا طاقسإو
 ىف دسفتل رثكأ ةيرحبو رثكأ نانئمطاب اهدي قلطي فوسو اهقرؤي
 ةسايكلاو ةسايسلا لهأ الإ برعلا نم ىقبي نلف .. ديرت امك ةقطنملا
 الإ اهنم جرخي نل تعمتجا نإو ىهو ةزجاعلا ةيبرعلا ةمقلاو
 نينرو نينط اهل تارارقو ةفيلب بطخو تاراعشو تاحيرصت
 . اثيش ريغت ال اهنكلو

 . ناكيرمالا ركفي اذكهو .. ليئارسإ ركفت اذكه

 ىديأ ىف ىتلا قاروألا عقاو نم رهاظلا ىف رمألا ودبي اذكهو

 ھا این یف .. حاوس د اا۵

 ےک ل هىهلإريذحت#

 دلولا » .. طسوألا قرشلا ةبعل ىف نيكرتشملا نيبعاللا

 ةسايسلا ةنقاهدو زيريب هئارو نمو « كاراب » وه ىكذلا دلولاو

 . ليئارسإ ىف ركملاو
 ٠ هنظ سيلبإ مهيلع قدصي لهف

 !!؟ تالوكوتوربلا قدصت لهو

 !!؟ ةنياهصلا لامآ ققحتت لهو
 . نظاال

 نيبعاللا ىديأ ىف ىتلا قاروألا عقاو نم ودبي ام اذه نأ مغرف

 ةبعللا ىف ةزئافلا ىه ليئارسإ نأ .. ةدئاملا لوح نيسلاجلا

 . ةلاحم ال

 ىف « بيغلا » همسا بوسحم ريغ « ركوج ه كانه نأ الإ

 ىلع هب ؤبنتلا نكمي ال لبقتسملاف .. ملسم لكل ةيناميإلا قامعالا

 الإ اهملعي ال ةلوهجم ةحاسم كانه لظت امنإو لامكلاو مامتلا هجو

 ي اع
 قلطيو بارخلاو سالفإلا ىلإ رامقلا بعال ىهتني اذهلو

 . بستحي ال امہ اجافیو هئاكذ مغر هسأر ىلع صاصرلا

 . ساقي ال امب تراكلا ةبعل نم اضومغ رثكأ لبقتسملاو

 ابنتت ىتلا ةلآلا الو .. لبقتسملاب طيحي ىذلا لقعلا رهظي ملو

 . هب

 یاب سفن ىردت امو .. ادغ بسكت اذام سفن ىردت امو لا

 . ( تومت ضرأ
 . ةعاسلا مايق ىلإ ىهلإلا ىدحتلا اذه لظيسو

 باتك ىلعو ليئارسإ ةنقاهد ىلع ىدحتلااذه قبطنيسو
 ع ۱0 ت نا ايند ىف .. حاوس 0-لا



 روصتيو ملاعلا رامدل ططخي نم لك ىلعو تالوكوتوربلا
 ذاملا ةطخو .. ميلع ملع ىذ لك قوفف .. بيخت نل هتطخ

 ىضمي وهو هدحو نامزلا عناص دي ىف لبقتسملاو رضاحلاو
 . نحن ىنمتن ثيح ىلإ ال .. وه ديري ثيح ىلإ

 الكو رظتنملا ىدهملا نع نيملسملا مالك كلذ ىف ىوتسيو

 للم نع ليئارسإ بعش مالكو « نودجم ره » نع ىراصنلا
 نم ىلإ مهدوقيل ءامسلا نم لزانلا .. ىقيقحلا حيسملا .. دوهيلا

 .. هلك ملاعلا اونيديل قدصلا دعقمو ةسايرلا
 . ىنامأو مالح اهلك .. مالحأ
 .لهأ نم قدصلا لهأ نم لتاقم الإ قدصلا دعقمب زوفي نلو

 . ىتأي فيكو .. ىتأي ىتمو .. وه نم .. هب ملعأ لا .. هللا الإ هلإ
 . رصنلا ىلإ هبر هيدهي امنيح الإ ىدهم هنأ ملعن نلو

 . اهتعاس الإ ىدهملا هنأ ملعي نل وه ىتح
 ىواعدلا تسيلو لجرلا اذه زرفيس ىذلا وه هدحو مادصلا

 . ةيدرولا ىنامالاو مالحالاو
 . لاوه[ مويلا اذه نودو
 نكلو ؟؟ اننامز ىف ىتأي نل هنأ مأ .. هارنل شيمنأ ملعن الو

 . هروهظل بترت خيراتلا ثادحأ

 . ىربك تامداصمل دعي ىسايسلا حرسملاو

 ةروس ىف نآرقلا ىف انءاج ىذلا ريذحتلا اديج ىعن نأ وجرأو

 مه نوقت ءايلوأ مكودعو يودع اوُذخَك ا
 ١[ : ةنحتمملا] حلا نه مكءاج امب اور

 نا ايثد ىف .. حاوس د ۱6 م
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 مهتتسلأر مهيدي مكيلإ وطي ءادغأ ْمكَل اونوُكي مگ وفق نإ
 [5 : ةنحتمملا] 4 َنوُرُفكَتْوَ اودوو ءوسلاب

 : ةروسلا ماتخ ىف زيذحتلا نركتيو

 نم اوسي دق ْمهيَلَعُهللا بضع امَْق ارو ال اوما ن .ذلا اهْيَأِيِذ

 [1؟  ةنحتملا] رولا بنما قك تك ةرخا
 عيمج ىلع بحسني ليئارسإ ىتب نعو دوهيلا نع مالكلاو

 ؟عيبطتلا تاّيمَسم

 . اهلحم ريغ ىف ةقث ىه سانلا ءالؤه ىف ةقث ىأ نأ انبر لوقي
 . ةبكن وه فلح ىأو ةثراك ىه ةالاوم ىأو

 . مهب ملعأ وهو .. مهقلخ ىذلا وه او

 ىلإ ةجاحب انلثم سيلو ادحأ فاخي ال وهو قحلا لوقي او
 . رربم نع ثحبلاو ةيسامولبدلاو ةارادملا

 ىذلا نيملاعلا بر مالك ىهف مالكلا اذه ىعت نأ انتدايق ىلعو

 ديلاقم هديب ىذلاو اهتياهنو اهتايادب ملعي ىذلاو ممالا رئاصم هديب

 كلامو نيدلا موي كلام وهو ؛ ةملكب ديعملاو ءىدبملا وهف ىح لك

 . دبالاو ناكملاو نامزلا قلاخو اهعاستا ىلع نوكلا ةرامع
 نوكي ىتم .. ؟هللا رصن یتای ىتم .. ىتم .. نع ىنلاسي ىذلاو

 : هل لوقأ .. ؟مويلا كلذ

 بابسألا قلخي فوسو فورظلا ءىيهي فوس هللا ديري امنيح

 ديري نمل نكمي فوسو تادايقلاو لوقعلا مهلي فوسو تاببسملاو

 ٠ ديري اميف

 ىف اكيرمأف بيرقلا روظنملا قفألا ىف مويلا اذه ودبي الو



 هىهلإ ريذحت ©

 ضيضحلا ىف برعلاو اهرجح ىف نويهص ءانبأو ءامسلا
 , رهقلا تحت ملاعلا وملسمو .. ضيضحلا ضيضح ىف نيطسلفو

 «تياهنف رظتنملا ىدهملا هنأ ىعدي نم نآلا انيلع جرخ اذإو
 هل رجفلاف .. ةيلقعلا ضارمألا ىف شتسم ىف نوكتس ةلمهتحملا

 .. دعب رجفلا حئاول رهظت ملو :.حئاول
 ,, هلاح ىلع ىقبي ءىش الو .. رودت ضرأ ىلع شيعن اننكلو

 الو .. ىنغلا مهل مودي ال ءاينغألاو , ةوقلا مهل مودت ال ءايوقالا
 . ايندلا هذه ىف دحأل نامأ

 ؟ سمشلا اهنع بيغت ال تناك ىتلا ممالاو مورلاو سرقلا نيأو
 . ادرف ىفعي الو ةمأ ىفعي ال راودلا توملا ساك نإ

 سوؤرلا لك ضفخيو عفري لظيس ضفاخلا عفارلا هللا مساو
 . ماودلا هل ىذلا ديحولا سومانلا ىه ريغتلاو .. تاماهلا لكو

 | ادع اس انقاذ لونا يكن 3,5 0

 قيرطلا ىف مهتياهنف

 ا هاك مهل لنت لو رتو نی مز الو ريس ان رسا
 مرا الإ كله لهق غالب راه نم ةعاَس لإ اوعي مل ودعوا نوري
 o] : فاقحالا] 4 َنوُقِساَفْلا

 راع
HERT) 

 . باوبالا لك حاتفم اهيف نكل ةديحو ةملك

 ىسايسلا لمعلا ىنعي وهف .. ةديدع ىناعم ىنعي انه لمعلاو
 ىف قزمملا ىبرعلا نايكلا اهيف دحوتي ةدحاو ةيبرع ةهبج ةماقإب
 اقدحلل ناطخألاو ةلجاكلا ةحلاطحلا اًهكيضاتقت ةو ضع ةدلحو

 هلا ايند ىف اوس 138 هس
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 عينصتلاو ةلماشلا ةيمنتلاب ىداصتقالا لمعلا ىتعيو .. لكلاب

 راكتحا رسكو ةيبرعلا ةيركسعلاب ضوهنلا ىنعيو .. روطتملا

 عاونأ ةفاكو خيراوصلا حالس تاذلابو .. هرداصم عيونتو حالسلا

 .. دحاو مقر لبقتسملا حالس هرابتعاب .. دعب نم ىمزلا ةحلسأ

 .. ةايحلا ىحانم لك ىف ضبنتل .. حورلا ةدوع .. اضيأ ىنعيو

 ةعاجشلاو لؤافتلاو رصتلا ىف نيقيلاو ةديقعلا ىنعمب حورلا

 فوس اذه لكو .. سفنلا ىف ةقثلاو للاب ناميإلاو ءانبلا سامحلاو

 ةينيد ةوعدو فلتخم ىبابش باطخو فلتخم مالعإ ىلإ جاتحي

 ىف لمالاو ةمهلا ثبتو لكاوتلاو مالستسالا نم ولخت ةفلتخم

 . ةديدجلا لايجألا

 ىلإ جاتحي فوس امنإو ةليلو موي ىف متي نأ نكمي ال اذه لكو

 بلغتت نأ ةطيرش .. رثكأ وأ تاونس رشع امير .. ةينمز ةحاسم

 نيبو اهنيب ةدوجوملا ةقثلا ةمزأ ىلع ةدوجوملا تاموكحلا

 دحاو قدنخ ىف لضانت ةدحاو ةهبج لكلا حبصيو .. نييمالسإلا

 نظلا ءوسو دوجوملا سجوتلا ةلاح امأ .. ادحاو اودع ىمرتو

 ىفو .. ةقاطلا ىف « دقافلا » نم ديزم ىلإ الإ ىدؤي نلف لدابتملا

 رافضا ةّدع الإ نكت نل'ىتلا:ةجيتنلا ئفو ا فدهلا ىفو املا
 لاملل اعايضو امازهناو اعجارت بلاسلاب ةجيتنلا ثدحت مل نإ اذه

 . ليقتسملاو ضرالاو حاورالاو

 ىفتكتل تدلو ليئارسإ نأ اوروصت اذإ انماكح ءىطخيو

 ىوس اهل فده ال اهنأو .. اهيلع فقت ىتلا ةدودحملا ةعقرلاب

 تبذكو اذه ىف ليئارسإ ةساس بذك .. اهناريج ةنداهمو مالسلا

 وزغتو ىزغتو وزغتل الإ ليئارسإ ت.
RRA SIN SESEهيتس سس سس  

 »1599 نا ايثد ىف .. حاوس
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 او ا ا یر لا نام ریت اهانت لا تا وتلا

 هتاورثو هدراوم .

 اوسأ مهنوك ةفصب الإ اهسوماق ىف مهل دوجو ال برعّلاو
 ١ اهرماوال نيعباتو اهتاططخمل ءالمعو اهعيراشمل امادخو:اهتاجتنمل
 . فادهالا هذه ىلع اهنيعيل افيلح اكيرمأ تذختا دقو

 . ةوادعلا ىناعم لكب .. ةداس اي ءادعأ مهنإ

 : لئاق نم لج لوقي امنيح ملكتي ىذلا یه لاو
 مهْيلِإ دوت ءايلْوَأ مكودعو يودع اوذخّمال اوُممآَنيذلا اهيا

 [ا ر ةنتملا] 4 حام كجم اتقول
 نم اوسي دق ْمهْيلَعُهللا بضع امْوَق اولو ال اوُآ نيذلا اهالي

 [1* : ةنحتمملا] 4 ٍروُبقْلا باحلصأ نم رافكلا سي امك ةرخآلا
 | مهاوجتو مهرس ملعي ىذلا ىهو:مهقللخ ىذلا ىه هاو

 مهخيرات اذهف .. قحلا هلوق نإف .. مكؤادعأ مه .. لوقي امنيحو
 روفلب دعو أدتبم نم .. مهنع ىكحي مهلجس اذهو .. مهيلع لدي

 حباذملا ةلسلس ىلإ نيطسلف ىلإ ةيناودعلا مهتارجه ىلإ موئشملا
 برح مث 1544 برحا ىلإ نيساي ريد ةحبذمب تادب ىتلا ةيشحولا
 59 ةتشهؤلاراناق ةحبدتمو ۱۹۷۲ برحو 13:17 بر 551

 خلإ .. ىميهاربإلا مرحلا ةرزجمو اليتاشو اربص ةحبذمو نانبل
0 

 اهريعس ججأ نمو ..؟؟ نانبل ىف ةيلهألا برحلا رّجف نمو
 دقوي ناك نمو اهيملسم نيبو نانبل ىراصن نيب اهراوأ لعشأو

 هلا اید ىف .. حاوس » 1314 «

 هىهلإريذحت ه١

 اهؤالمعو اهسيساوجو ليئارسإ اهنإ .. ؟ تبخ املك اهنارين

 4 . اهرابحأ نم ةنتفلا سوؤرو اهداسومو
E : 5 7.٠ ؟ ةقطنملا ىلإ ىوونلا ديدهتلاو ةيوونلا ةناسرتلا بلج نمو  

 . ليئارسإ اهنإ

Eداسوملا هنإ ٠١ دشملا نوتتكدلا ىرصملا ءايزيفلا ملاع  

 . ىليئارسإلا
75 

 هنإ ؟.. ىسوم ةريمس ةيوونلا ءايزيفلا ةروتكد لتق نمو

 ٠ ىليئارسإلا داسوملا
1 

 هنإ ..؟ نيطسلف ىف مالسلا لوسر تودانرب تنؤكلا لتق.نمو

 . ىليئارسإلا باهرإلا

 ٠ لاؤس درجم ..«:: اهباكرب ةيرصملا جنيوبلا ةرئاط رجف نمو

 ةمالعو ةديدج ءادوس ةحفص موي لك دادزي لجسلا نإ

 . ةديدج ماهفتسا

 ءاهتناب نذؤي ال ةيمارجإلا قباوسلا فلمو

 فكت ال ليئارسإو .. حيحص اذه .. مالسلا نع نوثدحتي مهنإ

 لبانقلا تفقوت له نكلو .. ناوجلا نسحو مالسلاب قدشتلا نع

 تلاز ام اهنإ .. ؟ ناثبل بونج ىلع طوقسلا نع ةيليئارسإلا

 . سمألا ىتح ىنانبللا بونجلا فصقت

 ٠ ادبأ .. ؟ ميمحلا راجلا اذهل ىئاوشعلا لتقلا فقوت لهو

 نم ديزملا باصتغإو تانطوتسملا ءانب نع ليئارسإ تفقوت لهو

 .. اقلطم .. ؟ موي لك ةينيطسلفلا ضرألا

 » 1814 نا ايند یف .. اوس



 هىهلإريذحت#

 !!؟.. ىوونلا بعرلا ةناسرتب بناج لك نم ديدهتلاب
 !!؟.. ناعذإ مآ .. مالس .. طبضلاب بولطملا 5
 ءالذالا مالس ىوس امالس بعرلا ةي 1 ذ | ةيجولوكيس قلخت فيكو

 !!؟.. نوثدحتي عيبطت ىأ نع
 ؟ نوديري مالس ىأو
 . بيذاكأ ةلمج اهنإ

 نذؤي نأ لبق نم فرتملا ءاخرتسالا اذه نم برع اي اوقيفأ
 . / موي نع مكايند مكهلت الو .. ةملك ىلع اوعمتجاو مكتيا ا 1 ةف 3 اوعمتلجاو مكتياهتُب ندؤملا

 ِ 3 .. هللا دعوملاو . حصل . باوبألا ىلع .. ةرخآلا اهنإ
 د جل ی ت ا

بصن لمعب ليئارسإ دوهي فتكي مل
 خوراب حافسلل ىراكذت 

وجنسلا عجزلا لتق ىذلا نيتشدلوج
 ةالص ىف نيملسملا نم د

دصحو ىميهاربإلا مرحلا ىف رجفلا
 مهو ادصح شاشرلاب مه

Eوي اوحار لب .. مرجلا اذهب اوفتكي مل .. 
 اذه روص نوعز

بب ةداشإ تالحملا تاهجاو ىف قلعتل لتاقلا
 همسال اديجمتو هتلوط

 ىذلا راثللو ىبخت ال ىتلا ةيدوهيلا حورلل ايح الاثم لظي ىتح

دي ىلع دوهيلا ةحبذمل راثلا .. تومي ال
 .٠ رهيخ ىف نيملسملا 

وخلا نم ةباصع الإ ربيخ دوهي ناك امو
 نيملسملل اورفح ةن

 لك ىفو ناكم لك ىف نيملسملل نوديكي اولاز امو مهر دو

 ها ايد ىف .. حاوس# ۷۰ هس
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1 GT ل REG ليئارسإ دجنو الإ نيملسملل ةحبذم أدبت داكت امو .. ةبسانم 
 عبذل برصلا عم ليئارسإ دونج لتاق ا 5
 ةوجولا لاصتتسال مهعم اولتاقو ةنسوببلا ىف ل
 ىف نيملسملا ةدابإل سورلا عم اولتاقو .. 0 0
 امثيحو .. ناشيشلا ىف سورلا عم نولتاقي مويلاو .. نا 1
 7 .. اهسيكنتل ليئارسإ تعراس .. ةيار نيملسملل تعفترا
 اهيلع قاوسألا ىف ةيليئارسإ رومخل مهلازنإ ناك زازفتسا ا
 ةيرخسلاو .. ليلخلاو سدقلاو ىصقالا دجسملا روصو ت م
 .. لماتملا ملسملا ىلع توفت ال مهناشب ةناهتسالاو .. نيسملسللاب
 . ةبسانم لك ىف انتنايد نمو انعئارش نمو انم نورخسي مهف
 نأ انتيب حارجلا نأ انملعو > مكتلاتيسر انتلصو ثقل انسخ _

 01 بدك نأ و ديمو e واما كان
 تافصاوم وأ طورش ىأ تحت ادبأ مكعم عيبطت ىف د 7
 غ انسيفنال هايضرت نا يسايسس یی رف نيب ی <
 . مكترشع ىلع انهركي نأ دحأ كلمي الو ةدايق ىأ - رت
 ماعلا فقوملا ناك اذإف ةئزجتلا لبقت ال اهعومجم ىف ةيضقلاو :
 رمآت ةسايس ىه ةماعلا ةسايسلاو ةوادع فقوم وه ليئارسإ
 كلمن الو .. رايتخا انل ىقبي ال هنإف .. برحلل دادعإلا ىه ةينلاو
 .. انعباصأ فارطأ ىلع تقولا لوط هابتنا ةلاح ىف نوفقاو نحنو
 EE لماشلا رامدلا ةحلسأ ءانيس نم رخآلا اجلا قا
 عم عيبطتلاف .. بذاكلا عيبطتلا اذه ضفر الإ كلمن ال .. انهو جو
 لوبقو .. ةلاحتسا رثكأ رمأ ةقادصلاو .. ليحتسم رمأ عضولا اذه
 : . هسفن ىلع دحأ اهلبقي ال ةنايخ عضولا اذه

 ت ورا اب ىسامولبدلا ركملاب وأ ىوونلا باهرإلاب انيلع طغضلا ةلواحمو
 كل ايثد ىف .. حاوس س ۷۲ ۵
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 ةوهلا ديزي قوس تانوعملا عطقب وأ ىكيرمألا فيلحلاب وأ

عم سلجن نأ اذه دعب ليئارسإ روصتت فيكو .. اعاستا
 مستقنل ا

مهكرشن وأ انداصتقا نم ةصح مهيطعتل ىأ ليذلا ءا
 ةعانص ىف 

 نمو ءام ةرطق لك ىلإ ةجاح ىف انتاعارزو .. ةحلصم وأ ةراجت وا

 فوس اكشوتو برشيو لكاي نأ ديري مف نويلم نيعبس اهئارو

 لينلا ضئاف لكو ةيفوجلا هايملا تاعرج لك اهنطاب ىف علبت

 ضئاوف اهدنع ليئارسإو .. ديزملا بلطت مث دسلا ءارو زوج حلا

 حوتفم باسحو فالحاو طباور ايكرت نيبو اهنيبو ايكرت ىف هايملا

 نم ىأ ايروس ةصح نم ءاشت ام اهيطعت نأ ىف ايكرت ددرتت نلو

 ىف ةيركسع ةهبج اعم نافلؤت ايكرتو ىهف .. قارعلا ةصح

 نومكحي نيذلا ركسعلاو .. مهعيمج طسوالا قرشلا برع ةهجاوم

 ةمومع ءانبأ ليئارسإو مهو .. ةمنودلا دوهيلا نم مه ايكرت

 ٠ ةدحاو ةيجيتارتساب نوركفي

 مهضرأ لكؤتو برعلا اهيف لكؤي ىربك ةميلول دعت ةدئاملا نإ

 دجشملا مذهل دعي حرسلاو .. مهحلاصمو مهدالبو مهتاورثو

و بيدارسلا ىف ةنوفدم تيمانيدلا تاوبعو ىصقألا
 ةزهجم

 نأ اوراتخي نأ .. نانثا نارايخ الإ برعلل دعي ملو .. ريجفتلا

 ىهنت فوس ىتلا ةموئشملا ةفوزعملا هذهل سرابموك درجم اونوكي

 لبقتسمو توصو رود اهل ةمأ اونوكي نأ اوراتخي نأ وأ .. مهتايح

Ss 
 رارمتسا امأ .. اوقفتيو اولوادتيو اوعمتجي نأ ناميإلا كفعتضاو

 ىتح موقب ام ريغي نل هللا نإف .. هللا نم جرفلا راظتناو ةيوبيغلا
 هللا دنع نونوكيسف مهسفنأ ىلع اوناه اذإو .. مهسفنأب ام اوريغي

أ تناك ممأ مهلبق نم تلاد دقو .. انأش نوهأ
 ةوق مهنم دش

 ا
0 

 = ۱۷۴ عا ايثد ىف .. حاوس



 زغتسملا زيزعلا ىه لاو .. اساب دشأ اوناك اماوقأ ضرالا تعلتباو
E ED3 يت راو  

 دولا نوفاختا ..؟ ناوهلا اذه لك ايندلا بح یواسیآ
E 5كودو ..ةيحا د نم لحم تولا نم فيلو تمر 0 :  

 امعلاو نيعارفلا ةلالس متنأو .. افوخ مكنم رثك ندبات یا
 الص دافحأو داولاب رخصلا اوباج نيذلا دومثو دا اقبو

 ىذلا 5-2 راتتلا مزه ىذلا سربيبو .. نييبيلصل غرد ىذلا 1 3 . ١
RETرابغو .. سرفلاو مورلا رهق ىذلا ديلولا  

 ةيبرحلا تال جعلا راثآو ءاوهلا ىف ةحئار هل تلاز ا ارا
AEةرهابلا ةرهازلا مكماياب قلاتي خيراتلاو  . 

 نورثؤت متحبصأف ةمهلا روتفو نهولاب فرتلا مكب
ALا ا  

 : مكل لوقيو مكضهنتسي هللاو

 مكر آو مُكعمهلاو اولا أو ملسلا ىلإ اوعدتو اوهتالَفو
 اوملستست الف انأو نولعالا متنأ مكل لوقيو مكعجشي 1 قب شي هللا
 ١ ا ةبترلا اكل أ مناف ناوهلاو للا الس ىلإ دعو
 يل . مكلامعأ عيضأ نلو .. ةلاسرلا ةلمح
 ار مكروجأ مكتؤُي اوفو اونمؤت نإو وهلو بعل اين ل
 ie . [۳1 : دمحم ]€ مكلاومأ مكلأسي

 5 یل ماسلا ةماه ایفا یف نا ی اذكف
 3 هباصأ ىذلا نهولا نمو هيف قرغ ىذلا فرتلا تايرغم

 KE ..هعيضي نل هللا نأ هل دكؤيو نجا 1
 . ىهلإلا ءادنلا اذه نم متنأ نيأف

 دل ايثد یف .. حاوسد» 1904
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لا مالعإلا اذه نم متنأ نيآو
 ٠ ىنابر

عإ نم رثكأو ءادن نم رثكأ ىه لب
 ٠ ةداس اي رمآ وهف .. مال

 !!؟ برهم مكدنع لهف .. ناحتمالا اذه مكل دارا شا ناك اذإو

تما نع فلختي نأ دحأ كلمي لهو
 ؟ نيملاعلا بر هب رمأ ناح

 . برهم ال ثلاو ال

 ذخآ ىوس اجرخم ىرآ الو .. ديكأ مادص ىلع نولبقم نحن

مكرمأ اوعمجأ , دادعتسالاو ةبهألا
 ىف افرط ناريإ نكتلو ةداس اي 

خانلو ةنسو ةعيش ةوخإ انلكف بقترملا عامتجالا
 ةيدجلاب رمألا ذ

دحاو انودعو ةدحاو انتيضقف ةبجاولا
 . دخاو انريضمو 

كلو ةد متكش اما مالسلا ىف اوثدحت
 1 ماس كانها نكي نل ن

 ريغ مالس یآ اهتين ىف سیلو مالس ةدارإ ليئارسإ دنع سيلو

 . اهتئيشمل لماكلا مكمالستسا

سلجو فقوم ىلع متعمجأ اذإو
 ةدحاو ادي متنكو ةوخإك اعم مت

 .٠ ةريثك ءايشأ ريغتت فوسف ليئارسإ شرحت ىلع ةدحاو ةملكو

لبق نيترم ليئارسإ ركفت دقو
 دري ءىش الف .. ناودعب اهدي دمت نأ 

 ىدوهيلا ىنمتي نلو .. هتايح ىلع هفوخ ىوس ىدوهيلا ساب

قشعتي ملسم هانمتي امك ادبأ تولا
 ئف هللا مهبطاتخي .. ةداهشلا 

هللا دنع آلا ردا مُكَل تنا نإ لك
 ومف سائلا نود نم ةصلاَخ 

عل هدأ دف بَل همي آر و ايف مك نإ َتْوَمْلا
 ل

 ۹٤ - 19[ ٠ : ةرقبلا] 4 نيملاظلاب

دق امب نوملعي مهنا لوقي لا
جم مهنا نوملعيو مهيديآ تم

 نومر

هف ادبأ تولا ءاقل نونمتي ال اذهلو ةق_ذ
 يه ايندلا نأ نوملعي م

نأو .. ةديحولا مهتصرف
ءوس الإ مهايند دعب سيل ه

 . لالا 

 ايند ىف .. حاوس



 ًارسإ ديرت اذهلو .. قحلا ىهو .. مهيف هللا ةداهش هذهو ا
 مالك لدبتو ريفت نأ تعاطتسا ولو .. دبألا ىلإ اهوحمتو ىلا هذه نم صلختت نأ ديرت :: هلهأو نآرقلا نم صالخلا

 00 يراهلاق افرح الو ةملك مص نايا
 : هسفثب هظفحب دهعتو نآرقلا لزنأ ىذلا هف'...هنآرق

 نإ ) ( اهلك ةيئامسالا ةيعمجلا نع انه ريمضلاو ) نحن انإ ٠
 و . ۾ نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحنا

 . نيملاعلا بر هلزنأ فرح لوزي الو اهلك ايندلا لوزت
 . رمالا ىهتناو نيملاعلا بر هاضق ءاضق اذهؤ

  Eءازسإلا] € ار 7[ .

 لك رمدنسو اهو متبصتغا ىتلا سدقلا مكيلع لخدنس اننا ىا 6
E RLداني انك ةيمالسإ]  

 .. اهثرابو اهقلاخو اهلك نا 000 7 اتا ناوكالا بر هللا وه اذه لوقي ىذلاو
 العش یر ناخشا امهم ارادا امهم. برعلا كاملا ل
 ةضافتنا اوضفتنيو نيمغار اوبهي نأ الإ ايندلا مهبولق تتامأ امهمو
 وكحمو مهماكحو مهراقتصو مهرابك اذه ملعي .. دحاو لر
 ع فرحب اهمدهيو نك فرحب ايندلا ماقأ ىذلا ا
 ارات احبلا رجفتتو لابجلا نومتو تاوامسلا هرماب قشنت ىذلاو
 ا ا فايطارف نيو سقت

 .. نكسم لايخ '..بارس... ملح, مالسلا نإ
 هن ايتن نفح WS 2 ااا. ىلاسكلل لحي معان نيثو.شارفب هبشأ مالسلا نع مالكلاو

 اثتيو هيف نوبلقتي

فوخلل غوسم الو قلقلل نربم الو .. كانه رطخ الو ءىش
 دعنلف 

 . نايدلل ايندلا كرتنو انموت ىلإ

 دودح ىلع موي لك ىحصنو ماين نحنو ءطبب ةطيرخلا ريغتتو

 نأل ةرورض ال .. عمتجن ال . عمتجن .. روتف ىف لوقنو .. ةديدج

 ءىش أوسأ تقولا عم ثدحي مث .. عمتجن نأ ىف رکفن عمتجن

 . ةناهملا ىلع دوعتن

 ىلع ضقنيل مصخلا اهرظتني ىتلا ةظحللا ىه .. ةناهملاو ..

 ٠ ةيضاقلا ةبرضلاب همصخ

نم ةثداهاران لغ ةناهملا هذه انل نوعنصي مهو
 .. رفآلا ادكبم 

 محتقي مث .. مهتويب مدهو اهباحصأ درطو ضرالا باصتغاب

 نم نيثالث لتقيو رجفلا ىف دجسملا نيتشدلوج خوراب حافسلا

حح اذامف . الطب حصي مث“. دؤجس ماو نيلطملا
 .. كلذ دعب ثد

 مث .. ءیش ال مث .. جاجتحاو .. خارصو .. حايصو .. ريشك مالك

 . اهلاح ىلإ ةايحلا دوعت

 .٠ ملظلا لحفتسيو

 .٠ بولقلا ىف لغلا مكارتيو

 ةبادلا ضوري نأ عاطتسا هنأ ىليئارسإلا رمعتسلا عفو

 اهحومج ىلع بلغت.هنأو اهيلع ىمغملا ةيبرعلا
 ٠

 .. رثكأ تارئاطو رثكأ تابابدو رثكأ ةحلسأ موي لك نکو

 . رثكأ ىلعتسيو .. رثكأ ىغطيو .. رثكأ اناوعأو .. رثكأ الاومأو

 ٠ لجرملا رجفنيو ةداس اي ليلق الإ قبي ملو

 .. عمتجن نأ ىرورض .. عمتجن نأ دبال .. عمتجن ال .. عمتجت

تلاو عطاقن ...عمتجن نأ نم رقم ال .. عمتجن نأ لضفأالا نم
 

 ا
wm 

 = ۱۷۷ تا ايند ىف .. حاوسب



 و« ةعاسلا تبرتقا ©

 ىف مهاسم ريبك ىبرع ريزو كانه .. ىنزد تلاو عطاقن ال ىنزد

 . عمتجن ال .. عمتجن .. عمتجن ال .. ىنزد تلاو

 .. ةياهنلا غلبن نأ كشونو
 كانه لهق .. ناحتمالا اذه ردقو لزألا نم ةياهنلا هذه ردق لاو

 !!؟ برهم
 !!؟ نيملاعلا بر هب رمأ ناحتما نع فلختي نأ دحأ كلمي لهو
 وأ نيراتخم مادصلا اذه لخدن فوس .. برهم ال هللاو ال

 . « ةكوشلا تاذ » هللا انل دارأ دقف .. نيمغرم
 . هل دعتساو مويلا اذه كردأ نم ميكحلاو

 . ديعبب مويلا اذه نم نحن امو
 هلا مكمحري مكداقر نم اوبه برع اي مكرمأ اوعمجأو اودعتسا

 نم متنأو .. ائيش هللا دنع ىواست ال اهيف متفرتأ ىتلا مكايند ناف
 ةقلط ىمرم ىلع لب .. رجح ىمرم ىلع .. ةفراولا مكبر تانج

 اذه نم اوبهو .. مكلوقع اوحتفاو .. مكنويع اوحتفاو .. اوقيفأ
 هنأ اوقثو .. ةكلهتلا ىلع مكب فرشأ ىذلا ظيلغلا تابسلا
 . دب هللا نم سيل هنأو .. برهم ال

 س
 كلا ایند یف ..حاوس »# 17/8 »

علا اذه ف ةعاسلا عوضوم ناك
 بالقنالا وه كشالو ما

 يفروب لارنجلا ةدايقب ناتسكاب ىف ءاج دقو فرشم زيفروب لارنجلا ة 3
 : ب ب ىف ىركسعلا

ري ىتلا ةركفلل اجيوتت بالقنالا اذه
 دلي مالسإلا ناب برغلا اهدد

رخآلا ضفري عا وهف تيت الا
 فالتخالا ليقي الو 

 نيجراخلا ىمسيو دحاولا ىلإ دايقنالاو عامجإلاب هعابتأ او

مالك وهو .. ةنتفلا لهاب هيلع
يقعل دمعتم هيوشتو قيقد ريغ 

 ةد

 ىلعتو فلاخملا عم نسحأ ىه ىتلاب لدجلاو ىروشلا ىلع موقت

لك عم لماعتلا ىف لقعلا ناش ن
 5 ٠ ءىش 

ا لقي ملف ةيحيسملا اينابسأ ىف وكنارف يد
 برغل

 ملف ايناملأ ىف رلته ةي ان تماقو . اهتزرفأ ىتلا

 » 11/4 هنا ايند ىف ..



 «لبقتسلا»

 تماقو .. اهتعنص ىتلا ىه ايناملأ ةيحيسم نإ نوقرشتسملا لقي
 هذه نإ دحأ لقي ملف ةيحيسملا ايسور بلق ىف ةيومدلا ا
 . حيسملاب ناميإلا ةديلو تناك ةيومدلا

 دق هنإ لب .. ايمالسإ ىركسعلا رصانلا دبع بالقنا نگي ملو
 "ا . ءادعلا دشأ نيملسملا ناوخإلا بصان

 . نيرخآلا بونذب امئاد مهتم مالسإلا نكلو

 ةعقوم ىف رخآلا ىأرلاب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ذخأ دقو
 ىأر ىلع لزنف ركبلا فلخ مأ رثبلا مامأ ركسعُت .. ردب
 .. دحأ ةعقوم ىف مهراشتسا نيذلا ةيبلغأب ذخأو .. ةيبلغالا
 ىلإ جورخلاب ةيبلغألا تلاقف .. لبجلل جرخن وأ ةنيدملا ىف نصحتن
 . ةنيدملا ىف ءاقبلا ىري ناك هنأ مغر مهيأر ىلع لزنف .. لبجلا

 ةنسلا ىف ساساألا تناك ىطارقميدلا ادبملاو ىروشلا حور نإ
 امنإو برغلا اهعدتبا ةعدب نكت مل ةيطارقوميدلاو . اهلك ةيدمحملا
 رمع تاي ملو.. ميلسلا لقعلا هيلإ ىدهي ىدهو ىمالسإ قلخ ىه
 . باختنالاب ءاج امنإو .. ىركسع بالقناب مكحلا ىلإ باطخلا نبا

 هذه لخدأ ىذلا وهو .. رصانلا ديع ىه الو معنب ءاج ىذلاو
 . انروتسد ىف ةنسلا

 ةيومدلا ةفالخلاو .. ةيومألا ةفالخلا مايأ ىومدلا مكحلاو
 نويومدلا ءافلخلا اهنع لأسُي ةينامثعلا ةيومدلا ةفالخلاو ةيسابعلا
 4 . مالسإلا اهنع لأسي الو

 نال عراشلا ىلإ شيجلا لوزنو ايكرت ىف ركسعلا E امو
 اهرشابي ىتلا ةيقيقحلا ةيروتاتكدلا ىه باجحلا تسبل ةأرما كانه
 قاب رهظم ىأو ةيمالسإ ةيقب ىأ لاصفتسال مالسإلا ءادعأ
 : + ةحّرط وأ براشُيإ ناگ ولو یت ایکرٹ ىف مالسإلل

¢ 

ERE 

 هلبقتسلاە

لسإلا ىلع ةنلعم برح ىه نآلا هدهشن ام نإ
 انايحأ .. ما

تسم انايحأو ناشيشلا ىف امك ةرفاس
 نع ردصي ام لك ىف ةرت

 ةسايسو نفو ركف نم ىبرغلا مالعإلا
 ٠ ةفاحصو

 نم انيهتنا .. نوسكن ةملك وه برغلا هددري ىذلا راعشلاو

 . مالسإلا ىوس ودع انل قبي ملو ةيعويشلا

 رشؤم وه ليئارسإ عم برغلاو اكيرمأ فوقوو

 مهنإ نولوقي اعيمج مهو .. لبقتسملا هاجتا ددحت ةلصوبو رايتلا

لا عتم دحأ الو .. قحلا نع نوملكتي
 نم ضرغم ركفلا نآل .. قح

 . ةيادبلا

 ةقيقحلاو .. ةيحيسملا عم برغلا فقوم نأ روصتي نم ءىطخيو

 تهزنو هتذلو هتمقلب لوغشم ىناملع ىنيد ال ايلاح برغلا نأ

 ةيحيسملا فص ذخأ اذإو نيد یاب نمؤي الو كنبلا ىف هديصرو

ال هنكلو مالسإلا دض اهلمعتسيلف
 ٠ ىنيد 

 دحأ الو قيرطلاو ةياغلاو فدهلا ىهو هدنع ءىش لك ىه ايندلا

 ٠ باسح ىأ ةرخآ ىف ركفي

 ةوحص نع هتثدح اذإ بارغتسا ىف كل رظني ىبوروالا لجرلاو

 ٠ ههجو ىف ةشهدلا ودبتو باسحو رشحو توملا دعب

 .. ىئادب ريكفت اذه نإ كل لوقي هنإف ابذهم الجر ناك اذإو

ىلع ىولي ال هليسس لاح ىلإ ىضميو
 ىف كل رظني وهو ءىش 

 هاجتا ىلع

 ٠ ةيار مهل عمتجت ال ءاقعض برعلاو
 ةيبرعلا مهتعماجو

 دادعأ فعاضتتو ةيتاذلا هتوقب ابوروأ ىف رشتني مالسإلا نكلو

 ةعبسلا دوسلا نوملسملا زواجت اكيرمأ ىفو .. موي لك نيملسملا

 A= و ج حسم



 هلبقتسلملا#

 البو .. توص الب ةرثكلا هذه نوكت فيكو !!؟ فيك .. نييالم
 ةلعاف ليئارسإ ىق دوهيلا نم ةلق نوكتو .. رثأ البو طغض
 !!؟.. ردقلا اذهب ةرثؤمو

 ةورذ غلبي ىتح مكارتي لظي ايفخ ايمكارت ارثأ كانه#نأ مأ
 . هللا اهردقي ةظحل يف ةيراجفنا

 ىف رجفنت مث ىخرلا نيجعلا ىف ءطبب ةريمخلا لعافتت امك
 . ةدحاو ةرم عيقاقفو تانولاب

 ناكرب ىف رجفنت مث ضزالا ىف ةنطابلا تارثؤملا لعافتت امكو
 . بهللاب فذقي رئاث

 عنصتل عفادتتو ةيضرالا ةرشقلا تحت تابذبذلا ىقالتت امكو
 . الازلز

 لاوحأ ىف رهاظلا ءودهلا نإ .. ىنوقدص .. ةداس اي .. معن
 .. ىلغي لجرم .. ةثداهلا ةرشقلا هذه تحتف .. بذاك ءوده ايندلا
 راجفنالا رصانع لك ةمرطضملا ةينطابلا ةريمخلا هذه ىفو
 . تقولا لوط ةيمداصت ةلاح ىف بولقلاو

 انديؤيو هتمحرب هللا انعمجي مل نإ ةيقيقح ةنحم لبقتسملاو
 . هرونب انيدهيو هددمب

 ىف رجفنت ىتلا روثبلا هذه ضعب وه فرشم لارنجلا بالقناو
 نإ بطلا لهأ نم نوفراعلا لوقيو . ممألل ةيفارغجلا ةرشبلا
 . مدلا ىف مومسلا مكارت ىه ببسلا

 ثلاثلا ملاعلا ممأل ةيعامتجالا ةينبلا ىف نآلا مكارتي ام رثكأ امو
 لاثمأ نم ىئاذغلاو ىسايسلاو ىركفلاو ىئيبلا ثولتلا ملاع ىفو
 ..مومشلا هذه

 ىذلاو ارتلجنا نم مداقلا رقبلا نونج ضرمب ثولملا محللا نإ

 ھا ايثد ىف .. حاوس ا ٩ ع

 أو استرفو ادنلوه هضفرت
Eاب تالضفف متهي دحأ الو :. ثلاثلا  

 ٠ ةبارغ الو هناكم فرع دقف .. رقبلل

 ٠ مهتالضفب انيلإ نوقليو انتاريخ نوذخاي مهو

نع نم ىتأت ةعنصملا تاردخملاو
 8 ٠ مهد

 مهبتاكم نم رادتو لومتو عنصت ةيركسعلا تابالقنالاو

 ٠ ةياهن ءىش لكل نكل
 ٠ نيزاوملا لك ةياهنلا هذه بلقت فوسو



 ناطيستلاو

 : ىسقن ىل تلاق

 لجعت امو راتخت اسيف كتنجو كرات . كينج نيب كتنجو كران ٠
 دي هيلإ ددتمت امو لمع نم هيلإ ردابت امو لاعفأو لاوقأ نم هيلإ
 2 .. مارحو لالح نم

 0 ا

 نأ .. نييلع ىلعأ ىلإ كب دعصي وأ ةيواهلا ىلإ كب ىوهي ى
 + عرق !لففت ام كناو لوقت ااف

 ملعتو كتمايق لبق كتمايق دهشتو ا 3 لبق كتمايق دهشت كنكسم ملعت لعفت اذام رظنا

 اركنتسم یناطیش یل لاق
 هنا ايثد یف .. حاوس »145# ت

 يق نم نآلا تنأ نيآو

و وحصت ىذلا مؤشلا ساوسولا
 .٠ هيف تيبت

هز فطقا .. ايندلا ىف تلزام تنآ
 صرف كمامأو اهتاذلب معناو اهتر

اعر ىف تناف تشع ام تناو .٠ كرمع لوطب ةدتمم ةبوتلا
 باوتلا ةي

بنذلا رفاغو بوتلا لباق رافغلا
ايألل كحضاو كرومأ دقعت ال .. 

 م

 .٠ كل كحضت

ةملك لك بسحتأ انأو تلق
 .٠ 

 نيعلاي لع كحضت وأ ىل كحضت
 لوقا ام نأ ىئاردأ نمو ..

لعفأ امو ىلاوق[ زخآ یه نآلا
يم ىنأو ىلاعفآ ماتخ ىه نآلا 

 ت

يق تماق دقف تام نمو مويلا
 ٠ هتعاس تادبو هتما

غ نم للاب نوعأ .. یناطیش لاق
 .٠ هللا بض

ةايح , هيف شيعت ىذلا سوباكلا اذه ام
 ,ةايحلاك تومو توملاك 

اتوبات كستفنلاعفصت نا الإ قين مل
هيف دمت انفك اللا جنن 

 * 

 ٠ لجر اي مويلا اذه نم تنأ نيآ

 : تلق

 ٠ دعب مويلا دعب نأ ىنيردي نمو

 ٠ ىناطيش لاق
رالل اضباق كيفن نم تمقأ له

 كنا ما حاببصإلل اقلافو حاو

لإ تنأ ام لجر اي كزرغ مزلا .. ةءوبن هل بيخت ال ىذلا ىبنتملا
 ا

أك كموي شع .. هللا دابع نم دبع
 .٠ ادبأ شيعت كن

 : تلق

لاق نب ...ميقل ايادتكم: اقوا
 ند كاك كايندل لأ ...او

ومت كناك كترخآل لمعاو ادب[
 لك بلقت فيك تيأرأ .. ادغ ت

 قئاقحلا



 © ناطيشلاو ىسفنو انا ©

 : يناطيش لاق
 ناك ىدارمو .. توملا كسفنل تنأ تدرأو ةايحلا كل تدرأ امنإ

 . كتحلصم امئاد
 *: تلق

 كلغش ناك ميحجلا ىف اهكالهو كدارم ناك سوفنلا توم لب
 . ميحجلا راسمس اي ميقملا كمهو لغاشلا

oo 

 . دحأ ىنملكي ناک مآ ..؟؟ ادحأ ملكأ تنك له

 . هليختأ .. الايخ ناك مأ .. قحب اراوح ناك له
 زاجعإلا نم عون ىهو .. اهيف كش ال ةقيقح سفنلا ثيدح نإ

 هيلع علطي الو كريغ هعمسي ال ىلخاد ثيدح وهف .. ىنابرلا
 ..كيلع هلجسي نأ ىرشب ىنورتكلا زاهج ىأ عيطتسي الو .. كاوس
 .. اهتاذ سفنلا نوكي نأ نكمي رخآلا فرطلاو .. فرط هيف سفنلاو
 .هبر هملك ءايبنالا ىبأ ميلكلا ميهاربإو .. ناطيشلا نوكي نأ نكميو
 . اهاوتسمو اهردق بسح ىلع سفن لكل ةملاكملا عفترت اذكهو

 : ١44 ةيآلا فارعألا ةروس ىف ىسوم املكم انبر لوقي

 ادق يمالکیو تالاسرب سانا ىلع كئيََطْما ينإ ئسوم اي لاقل
 [14 6 :فارعالا] 4 نيركاشلا نم كو كنينآ

 نكمي .. ىئاطيشلا ىوتسملا نم سفنلا سواسو نوكت امنيحو
 ىلإ سفنلا عفترت امنيحو .. ثيدحلا ىف افرط ناطيشلا نوكي نأ
 .. ايكئالم ثدحتملا نيرقلا نوكي نأ نكمي .. ىكئالملا ىوتسملا
 . نيثداحتملا ىوتسم عفترا ثيدحلا ىوتسم عفترا املكو

 هل ايثد یف حاوساف 143
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 سفنللو اهمولع ةرذللو اهمولع ءايزيفلل نأ امك همولع بيغللو

 اهمولع
: 

خش سيلو ةقيقح ناطيشلاو
انب نم ةيلايخ ةيئاور ةيص

 لابخ ت

 نيفلؤملا

 ERE فوس ةمايقلا موقت امنيح نامزلا رخآ یفو

ملا مام[ هاياحضب لعف امب
نم عمتجملا 'نشحلا مامآو:آل

 25 2 ' لك 

 دعوو قل دعو مدعو هلا نإ رذألا يضف لهي اقر

لإ ناس نم مي يل نا امر کف
 0 8 اف مكتوعد نأ ا

EAE 
 0

 مب ترک pr هي

ET انأ ام مكسُفنَأ اوُموُنو ينوُموُنَ
 3 2 _4 

 .٠ [1؟ : ميهاربإ] مي باع مَ ملال نبق نم یر
 ل ل بق نم ثا

 ىتلا دوجولل ىربكلا امارذلا ىلع ماتخلا راتس ا

نورقو الايجأ تقر فتنسا
ىلإ قلخلا لوا مدآ نم ا

 ب ي عئاخلا 

 ا .. مالسلاو ةالصلا هيلع لسرلا رخآ هللا دمع

 ٠ نادلاولا هلوهل بيشي عماج دهش 3 ,
ج دهشمو بولقلا اهل عدصتت

 ر ےہ د. هي عما

تتمانس(جاطيشنلا رت ولسمو
 ميمجلا القى ملكتي مو انه

املك رخآ عمسن فوسو
 ٠ هت

 ٠ 4 ميلا باذع مهل نيماظلا نإ >
 ٠ ةروطسأ سيلو ةقيقح ناطيشلا نإ

 ٠ قح رانلاو
 زذت 5 . قح باذعلاو
 هسا | اهدعب قفصي .. ةداس اي اربوأ ت دل انهتإ

 . نفلا قاشع نورضحتملا نويبوروالا روصتي امك . 5

 = ۱۸۷ نا ایند ىف .. جاو
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 ثيدحلا ىف نارتنيم سيئرلا هروصت امك سيل رمآلاو
 هلل لوقت اذام .. هلاس ىذلا عيذملا ىلع هيف باجأ ىذلا ىنويزفيلتلا
 : نارتيم باجاف .. سيئرلا ةدايس اي هارت امنيح

 . 5009 .. هل لوقأ فوس

 . ةيسنرف ةطاتسب ىف نارتيم سيئرلا لاق اذكه
 فوس هنظأ الو .. هللا ىري فوس نارتيم سيئرلا نأ نظأ الو

 . هتملاكم ىلع ىوقي
 وأ بيهرلا دهشملا كلذ مامأ دشر هل عمتجي فونس هنظأ الو .
 1 قلتي بلف ىقبي

 مايأ هاسنأ ال ادهشم نارتيم سيئرلا نم تدهش ام رخآ ناكو
 0010 ا قمل ىلع رشا اغا تلا ةدابإلا بح

 عراصم هينيعب ىريل اسنرف نم اعرسم ءاج دقو هتيأر
 ةقث ىف هلوح تفلتي فقوو .. ةيبوروألا ضرالا ىف نيملسملا
 . دادتعاو

 . ةيبوروالا ضرالا نم نيملسملل ىئاهنلا درطلا موي ءاج اريخأ
 . هاتفش قطنت مل نإو .. هانيع تقطن اذكه
 . اهتعاس ىسفن ىف هل تلقو

 . سيئرلا ةدايس اي دعب ةصقلا هتنت مل لب
 . ناطرسلاب تامو نارتيم ةايح تهتنا دقو
 ايناث الصف اهل اندهاشف .. الوصف تددعت لب ةصقلا هتنت ملو
 اهضوخت ناشيشلا برح ىف افلاث الصف مث افو سوك برح ىف
 . ىبوروأ توكسو ةيليئارسإ ةدناسمو ىكيرمأ ليومتب ايسور

 RESO . مايألا هذه ناكم لك ىف نيملسملا ىلع ةنلعم برحلاو
 71-3

 اع دورا

 نا ايثد ىف .. حاوس# 148 ل

 * ناطيشلاو ىسفنو انا «

ددع الب سنإلا نيطايش نم ناوعأ نا
 .٠ 

 ةمسوأب مهرودص نيزيل موي لك مهراتخي ءادهش هللو

 .ةلوطبلا

 ...نامزلا نخآ ىلإ الوصف ددعتت فوسو ...ةرمتسم برحلاو

 وه عماج دهشم ىف قئاقحلا نلعتو... ماتخلا ناتس لزنت امنيح

 . ةمايقلا موي

 .٠ اهتعاس نارتيم ديسلا ةيؤرل لوضفلا ديدش ىنأب فرتعأو

 .٠ 505 .. نيملاعلا برل لوقيس له .. لوقيس امل لوضفلا ديدش

لتلا ىف ىديموكلا هثيدح ىف معز امك
 ٠ نويزفي

 و

 .. اعيمج هللا انمحريل

 .٠ ةربابجلا ىلع قشي دهشم اذهف
 . انلاثمأ ءاقعضلا لاب امف

هذهب .. اهلاق فيك بجعأ تلز امو
 . ةيسنرفلا ةطاسبلا 

تي هنأ روص تيم اعطق هنإ
ملو. عقيب عقاو.نع ثدح

 رطخي 

ثدحي فوس هنأ ادبأ هلابب
 ةينيدلا بتكلا ىورت امك 

ئف همف حتفي ىداعلا ىبوروالاو
 تفوت هنإ هل تلق اذإ ةشهد 

ا ىدي نيب فقيل توملا نم موقي
 .٠ نيملاعلا بر .. هلل

ك ال .. هب,نمآو كلذب نقيأ هنااا
 الو ..ناصعتسا كانه نا

 لجرلا اهلواز ىتلا ةمظنملا ةدابإلاو ةعشبلا رزاجملا كلت كانه تناك

 نيملسملا عمو .. ايسآو ايقيرفأ ىف دوسلا عم هبورح ىف ضيبالا

 .. ناكم لك ىف

 ال هنأب نيملاظلا نيقيل.خيراتلا تاحفص المي ناك ملظلا امنإو

اسم الو باسح الو توملا دعب مايق
 ٠ ةلء

 = ۱۸۹ ا ايثد ىف .. اوس



 9 ناطيشلاو ىسفنو انا ©

 نيذلاو .. نوبساحي الو نوتومي ال مهنأ اونظ مهلك رابكلاو
 مهثعبيس هللا نأ مهنيقي ناك اوتومي نأ نكمي مهنأ مهل رطخ
 .. مهل ايندلا ةنج تناك امك .. مهل ةرخآلا ةنج نأو .. اكولم
 . هب مهعنقأو مهولا كلذ مهل عنص مهناطيشو

 . نازيملاو باسحلاو ثعبلاب نمآ نم رثكأ نييرصملا ءامدق ناكو
 . ةيناسنإ بوعشلا رثكأ نويرصملا ناك اذهلو
 . ثعبلل سانلا راكنإ ةياكح خيراتلا مدق ميدق كفإ هنإ
 .: ارفك اهرثكأ تناك اساب اهاوقأو امدقت بؤعشلا رثكأو
 ایج نم جرم اضنيح لي راجاج نط ناك اکر

 ىف انأ .. ىسورلا بعشلا ىلإ اهلسرأ ةلاسر لوأ تناكو .. ءاضفلا
 .. للا دلجا ملو .:(ىريتش انه:دحأل دوجو الا: ةيانهن الباء اضف
 ةعاذإلا قاوبأ تددوو ٠١ ئاؤس دحأ الل. اهلإ دجال تفلتا امثيحو
 نيقيلا ربخلاب ءاج نيراجاج نأ .. اهروفل وكسوم ىف ةيعويشلا
 . تاومسلا ىف اهلإ دجي مل هنأو

 نآو هلابقتسا فرش ىف هللا دجيس هنأ نيراجاج روصت له
 . ىكلملا مالسلا هل فزعت فوس ةكئالملا ىقيسوم

 سيل .. مداصت ثداح ىف روهشب كلذ دعب نيراجاج تام دقو
 بلك ىأك وكسوم ةقزأ ىفو .. ضرألا ىف نكلو .: ءاضفلا ىف

 .دعب ناوالا تاوف دعب نكلو .. هركني ناك ام اهتعاس ىأرو .. لاض
 عم نفدو .. ناقفخلا نع هبلق فقوتو سرخلا هناسل باص نأ

 . نايسنلا مالظ ىف هرس

 . ةبيغم ابويغو انونظو مسالط توملا دعب ام لظيسو
 لك فلخ ىرئادلا بابلا قلغي نأ دعب الإ رسلا فشكُي نلو

NETE 

 ٠ ناطيشلاو ىسفنو انا »

 ىفو .. ءايحألا نم دحأ نيبو هنيب لصاوتلا ليحتسيو لحترم

قيقحلا هل ىلجتت فوس ةقلطملا ةدحولا مالظ
 لك ىري فوسو ة

 هتايحو .. قلغأ لامعالا باتكف .. مدنلا عفني نل اهتعاسو .. ءىش

ولقلا طاين هل عطقتت فوس ىقب امو .. تهتن
 . ب

 ٠ مهفي ال نمل ليولاو

Eلدعلا لح توو 9  

 تاومسلا رون ىهف ملظيو ّنوكلا سمطنيو ةمحرلا ليحتستو

a 
 5 “للا هع

وزت نأ ضرالاو تاومسلا كسمي ىذلا وهو
 نإ اتلاز نئلو ال

 .. هدعب نم دحأ نم امهكسمأ
1 

يلإ ىهتنت ةفسلفلاو . هب ادبي نيدلا نإ
 فقوتي لقعلاو .. ه

!. ىته الو نيآ الو مك الو فيك الف .. هدنع
! 

 ا
5 1 

لا كلش لو وج سنا الإ لكلا كبل
 امدن ءاكبلا ال نيع

 . فحصلا تفجو مالقألا تعفر

 .. ةمحرلا مكسقنألو انل اولاسا

 . ةاجنلا مكسفنالو انل اوسمتلاو

 .. لسوتلا الإ قبي مل
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