
يبهذلا بلقلا وذ ىحورلا ميعزلا :اطش اضر مامإلا

َ نانع اضر خيشلا ذخأيْ نأ دبالف مالسلاو بحلا ُنيد هنأب اكيرمأ ىف فرُعي نأ مالسإلل ناك اذإ
.ةدايَّرلا

:ةيادبلا

 رادصإب نموأ ال انأف ،ًايضاق الً ايساوم نوكأْ نأُ حمطأً امئاد يسفنِ قامعأ ىف انأ"
 مهماهتا ىلإو نيرخآلاىلع مكحلا ىلإ نوعراسيَ سانلا ىرأ نأ ىنفسؤيو ، سانلا ىلعِ ماكحألا
 عئاز مارتحالا ريبك خيشلا هب ينأدب ام اذه ".نيرخآلا عم حماستلا ةلق ريربت ىلإو مهماليإو
.اطش اضر مامإلا ،يكيرمألا مالعإلا تاطشنام ىلإ همسا لصو دق يذلا ،طيسلا
 

 قئاقحلا نيأ فرعأ ُدَعأ مل ىتح لجرلا اذه نع بيطلاِ مالكلا نمَ ريثكلاُ تعمس دقلو
 نوفلحيَ نوداكي مه و هوديرم هلوقي امب هوضراعم هلوقي ام ىلع طلتخاو تاغلابملا نيأو
 هعم ثيدحلاب عفتنَي ،ىداع ريغٌ ناسنإ اطش اضر خيشلا نإف لاح ةيأ ىلع نكلو .همساب
 .ءاوس ٍدحىلع نوككشملاو نونمؤملا

" هبلق وه ُءرملا كلمي ام نمثأ نإ "
اطش اضر مامإلا -

 ٍّيسفنٍ دادعتسال وأ ىفطاوع ةقرل اذه نكي ملو ىبلقُ لجرلا َّسمف اضر خيشلا تلباق



 ٍّيسفنٍ دادعتسال وأ ىفطاوع ةقرل اذه نكي ملو ىبلقُ لجرلا َّسمف اضر خيشلا تلباق
َ فُرع يذلا مركلابو هنم عشي يذلا ريخلاب ىبلق َّسم هنكلو لوقي امب نموُأو هبَ بجُعأْ ِنأّ ىدل
.هنع
 

 هرغص ىف هَمأ دقف مث رصم لامش ىف خيطبلا رفك ةيرقب 1968 ماع ىف اضر خيشلا ِدلُو
 وأ ءاوه فيكم وأ نويزفيلت مهيدل نكي مل ثيح ، هتدجوِ هيبأ عمً ةعضاوتمً ةايح شاعو
 هبيترت ناكف فرشلا ةبترمب تاونس 4 دعب اهنم جرختو رهزألا ةعماجب قحتلا مث .ءام ناخس
 ةعيرشللٍ سردمك ةيدوعسلا ىلإ اهدعب رفاسو .بلاط 3400 تاذ هتعفدىلع عباسلا
 ، رصم ىف هسرد يذلا مالسإللً ارياغمً امهف ،مالسإلل ًايفرحً امهف كانه هجاوف ةيمالسإلا
 .ملسملا عمت�ا ىف نهرودو نهتناكمو ءاسنلا قوقحب قلعتي اميفً ةصاخ

 ةراجت ىلإ شيعلا بسك لجأ نم هجتاو ىرصملا هنطو ىلإ كلذ دعب اضر خيشلا داع
 يسايسلا عقاولا رُّيغت عم نكلو ، ةيمالسإلا ةوعدلاب لاغتشالا ىلإ وبصي لازامو ، ثاثألا
 هذه نأ ةعيرذب ةيعامتجالا ةيمالسإلا تارايتلا ىطخ عبتت ىف ةموكحلا تأدب ىرصملا
 .نوفرطتم ةمئأو خويش اهل جِّوري تارايتلا

 نأ هسفنُ خيشلا رَّكذ اّملف ،ةوعدلا قيرط ىف اههجاو يتلا ةيناثلا ةلضعملا يه هذه تناكف
 .ةريغصلا هتيرق ىلإ داع ناعمتجي ال قحلا لوقو نيدلا ىف ةيسايسلا تاطلسلا لخدت
   

 باشلا ملح ققحتو .هتدلب دجسملً امامإ نُِّيع ثيح ًةيناث ةداعسلا هبلق تلخد مث
 هجاوي موي هعفنيسو نآلا هعفنيس يذلا حوتفملا يكذلا لقعلا وذ اطش اضر ةيؤرلا بحاص
 .ّيبرغلاَ ملاعلا



:برغلا دالب ىف اطش اضر

 عاطقلا ءايحأ ىدحإ ىف رقتسا ثيح ايناملأ ىلإً اهجتم 2000 ماع ىف رصم مامإلا رداغ
 باشلا خيشلا اهلالخ نم دهاشٍ ةريبكٍ ةذفان ةباثمب ابوروأ تناكف تراجتوتش ةنيدمب يعانصلا
 ةيواستم ةيرح ىف قارعألا لك هيف شياعتتو سانجألاو تاعمت�ا هيف ددعتتً املاع ، ربكأً املاع
 اهلاني مل تازايتماو قوقح يهو ، يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ىف لماكلا قحلاب هيف عتمتتو
 ةيرح ينترهب ، عسوأً املاع ، رخآ ًاملاع تيأر" :ةحارصب رُّقي وهف .ماتٍ لكشب نويرصملا
".بيذعت وأٍ سبح نمٍ فوخ نود مهئارآو مهفطاوعو مهرعاشم نع ريبعتلا ىف سانلا

 جدير ياب ىف ةيمالسإلا ةيعمجلا راز ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ ةلحرب ماق ةنس دعبو
 ةيبوكسوركيملا تايرحتلاِ ةأطوَ تحت ةيمالسإلا تاعمجتلا ضعب تعقو دق تناكو .نيلكوربب
 ياب ىف نوملسملا ملَسي ملو ، يملاعلا ةراجتلا زكرمىلع موجهلا ثادحأ ذنم ةموكحلا لبق نم
 حبصأ انهو .لاقتسا ىتح دجسملا مامإب تضاف يتلا تاشرحتلاو تايرحتلا هذه نم جدير
 .قباسلا مامإلا لحم لحيلً الهسً ارايتخا لثمي اضر خيشلا

َ لَِبقو  ،هلً اسيئرو دجسملل ًامامإ هحيشرت متف رهزألاُ ءاملعُ هذََبحو دجسملا لهأ هراتخأف
 ىلإ رصم نم هترسأب ىتأي نأبً احيرصت ةيكيرمألا ةموكحلا هحنمت نأىلع بصنملا خيشلا
 ةمزاللا تاريشأتلا ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةيلصنقلا تدمتعا 2002 ماع ىفو .ةدحتملا تايالولا
 ةرئاطلا نتمىلع ثالثلا تاريغصلا هتانبو اضر خيشلا ةجوز تناك ام ناعرسو ، ةرسألا رفسل
 .يتيس كرويوين ىلإ
 

" هللا نم ًابرق دادزن ةرفغملاو حماستلاب"



اطش اضر مامإلا -

 هتيؤربو حوتفملا لقعلا ةسايسبو ةبوبحملا هتيصخشو روضحلا ةوقبو ةيتاذلا هتادوهجمب
 نم نييكيرمألا نيملسملا عم رشابملا هلعافتبو ءارقفلل ةيونعملاو ةيلاملا ةدعاسملابو مالسلل ةءانبلا
 ىلإ ديدجلا هرقم ليوحت اطش مامإلا عاطتسا هلك اذهب ، ملاعلا ءاحنأ ىف نيملسملاو نيرجاهملا
 .ةدحتملا تايالولا ىف ةيمالسإلا تاعمجتلا ىنغأو طشنأو زربأ نمٍ دحاو

 ةيعمجلا حاجنل نييسيئرلا نيكرحملا اناك هتايحضتو همرك َّنأب هنم نوبرَّقملا ىنثدح دقو
 عاطتسا ةيزيلجنإلل هتداجإ مدع مغربف .اهنيسحتو اهتيمنتب هلَ ِدهُع يتلا جدير يابب ةيمالسإلا
 .هلوح تايسنجلاو تافاقثلا فلتخم نم نيملسملا ريغو نيملسملا عم لصاوتلا

 نم مهتيرثكأ لب ،نيملسملا نم ةرورضلاب اوسيل هنوحدمي نم َّنأ بََجعلا ريثي اممو
 امهتيأر نيلجر تلأس دجسملا نم برقلاب 5 مقر قيرط ىف تنك ثيحف .دوهيلاو نييحيسملا
 هدجتس انه نم ..ً اعبط" :دحاوٍ سفن ىف الاقف ، اضر خيشلا دجسم نيأ نافرعي اناك اذإ
 خيشلا فرعي انه لكلا ، معن" :الاق "؟اضر خيشلا نافرعتأ" :امهتلأسف "كمامأ ًاحضاو
 تنأ" :هتلأسف تأرجتف "...ريبك هبلقو ّبيطٌ ّريخٌ لجر" :امهدحأ فاضأ مث ".اضر
 ىرخأً ةرم قيرطلا تللض ىتح تبهذو هتركشف "يحيسم يدنلوب انأ ، ال" :لاق "؟ملسم
 كانه وه اه ؟مامإلا" :لاقف اطش اضر خيشلا ىلإ لصأ فيكً اثلاث ًاصخشُ تلأسف
 نم انأ .ال" :ىلع َّدرف "؟يدنلوب تنأ" :هتلأسف" ءالؤه ملكي عراشلا ةيصانىلع ،كمامأ
 .ال" :لاق "؟اضر مامإلا عم ثيدحلا كل قبس لهو" :تلقف "انه يراجت لحم يلو نوتماجنب
 اهَّدري امً امئادو ةيحتلا ُّدريف هرورم نيح هيلعُ مَِّلسُأ طقف انأ .. ةيزيلجنالا فرعي هنأ نظأ الو
 انأو ،ً الهسو ًالهأ" :لاقف اذكو اذك انأ تلقو يسفن هل تفَّرعف  ".هب بجعم انأف .ةشاشبب
 .قيلعت الو "]يدوهي مسا[ نيتسدلوج سورب يمسأ



 .قيلعت الو "]يدوهي مسا[ نيتسدلوج سورب يمسأ

 تفَرعَ كملك اذإف ، ةيلاعٍ ةفاقث وذٌ مامإ هنأّ الإ ةيزيلجنإلا ثدحتي ال خيشلا ناك نأو
 مهديلاقتوِ برغلاِ مَِيق جيسنل همهف قمعو اهنيابتو تاعمت�ا فالتخاب هملع ةرازغ
 مهمازتلال نييكيرمألاب ديشي وهف .انه نيناوقلاو مظنلاب هباجعإ ىدم تفرعل لب ، مهئدابمو
.فارتحالاو ءافولاو ةنطفلاىلع ةيراجتلا مهتالماعمِ ءانبلو نوناقلاب

ِ هِْفصَو دنع لمُجلل هبيكرتو هريبعت بولسأ ىف يناسنإلا ءفدلاب ترعش كملك اذإو
 عضاوتلاُ ريثك ةملكلاُ يوقٌ خيشوهو .برعلا نيملسملاو نيملسملا ناكيرمألا نيب ام قرفلل
 ىلع كثحي اهبو ،كحضلا مث ماستبالاىلع اهب كثعبي ةملكلا لوقيف ... لظلا فيفخو
 قدصب اهلوقيو .لجرلا اذه نِمَ ريثكلا ملعتت نأ كناكمإبف .كتايولوأ ىف رظنلا ةداعإ
 ناك امو ،ًايحيسم وأً ايدوهي وأ تنكً املسم كدعاسأ انأف ،ارمأ رمألا  ىف سيل" :حوضوو
 ".ًاروكش الوً اءازج كنم ديرأ الو كعم هُتمستقاو هنم ُكتيطعأ ىدنع

؟هتقو مامإلا يضقي فيك

 هنكلو مويَ لكٍ تارم ةدع هتالص ىف مئاق عبطلاب وهف  .اذه كشهدأ نإو ،ال ؟ةالصلا ىف 
 باحصأو نوسردملا هتروشمو هنوع بلطي ثيح ،سانلا لكاشم لح ىف هتقو ةيرثكأ يضقي
 نويناسنإلاو نوسِّلدملاو اياطخلا باحصأو صوصللاو جود توهلا ةعابو ءابطألاو تالحملا
 نولوستملاو نوقلطملاو نوجوزتملاو نورجاهملاو يسكاتلا اوقئاسو ةّبيطلا سوفنلا باحصأو
 ، ةطرشلا طابض ىتحو مهتويب نم اوجرخأ نمو مهرقف نم نوناعي نمو ءاِّفكألاو نوشاشغلاو
 هذه" :مامألا يل لوقيف اهلك مهلكاشم لوانتي وهو .هداشرإو هنوع نوبلطي نوتأي مهلكف
 نكأ مل .نيلفط اهلو لمعت ال يهف اهتيب نم تدُرط نأ دعبً ةيكاب ينتءاج كانه ةديسلا



 نكأ مل .نيلفط اهلو لمعت ال يهف اهتيب نم تدُرط نأ دعبً ةيكاب ينتءاج كانه ةديسلا
ً ائيش لعفأّ الأُ ْتَيبَأو ، هب يبلق تعَّطقف يل هتلاق ام الإ اهنع تفرع امو ، اهمسأ ىتح فرعأ
 :خيشلاُ ْتلأسف ".لافطألا تمعطأو نكسلا راجيإ اهنع تدََّدس نأّ الإ يِِّنم ناك امف .اهنوعل
 ".ةدعاسملا ىَّلع َتَبجوف ةيرسأ ةاسأمّ الإ تيأر ام .اهتلأس ام" :لاق "؟ةملسم يهأ"
 تلصتا اهنأ ىتح اهيذؤيو اهبرضي امً امئاد اهجوز َّنأ تلاقف موي تاذ ىرخأ ةأرما ينتءاجو"
 اذه مّلُكألُ ْتَبَهذَف ىودج ريغب نكلو تيبلا يلإ ةطرشلا ترضحو 911 ةدجنلا مقرب
 هملكأ نأ تلواح طقف  .نيدلا نم ٍءيش ِّىأ نع وأ مالسإلا نع همّلكأ ملو ...دبتسملا
 نكلوً امامإ يتفصبُ هرواحأ ملف هترسأ لاحبو هلاحب متهي همامأ ىداع لجرك هتثدح ،لقعلاب
 هللاِ ةمدخ ىف نوكتلً امامإَ نوكت نأ يرورضلا نم سيلف .ةءورملا نم ءيش هيدلً اناسنإ يتفصب
 مادام هللاً اعيطمً امداخ نوكي نأ هناكمإب رِّيخٍ لجر يأ َّنإف .سانلاِ نوع ىف نوكتل وأ هلوسرو
ً اضعب تيضقف ...هلعفأ ام اذهو .لدعو ةحامس هيف سانلا عم لماعتلاو بلقلا نم ءاطعلا
 هناحبس هللا مامأ دَّهعتي نأو هتجوزلَ رذتعي نأب برطضملا لجرلا اذه عانقا ىف تقولا نم
 الازام امهنأ يعامس دنع ةداعسلا َّلكُ َدعسأو .ًاحلاص ًاجوز نوكي نأبو هكولس رييغتب ىلاعتو
 ".نآلا ىتح نيديعس نيجوزك ناشيعي

ٌ لفاح يموي َّنإ" :لاقف "؟اذه ريغ لامعأ نم هب موقت امع ينتثدحّ اله" :خيشلاُ تْلأس
ُ تسل ىّنأْ مَلعاف .ينيتأي نم لك عمسأ ،ً اعيمج مهل عامتسالاو سانلا نم ريثكلا لابقتساب
 نإو .يبلقُ نزحتو ينُِبهُرت ةسايسلا نأ لب .مكحلا ةمظنأ نمٍ ماظن يأ دقتنأ الوً ايسايسً اميعز
 يلابي ال يلثمً امامإ َّنأ اوفرعي نأ مهجعزي نإو ، اذه مهف نيددشتملا ضعبىلع بعصي
 ىف يموي ىضقأو سانلاِ لكاشمبُ متهأ ّينكلو ةيسايسلا لكاشملاب متهأ ال انإف .ةسايسلاب
 ىفو ةجوز هل حلصت ةأرماىلع هلدأ نأً ايجار ٌلجر يل ءاجً الثم مويلاف .مهبعاتم ىلإ عامتسالا
 ةقباسلا هتجيز نم هلٍ ةنباب اهءاج ثيح اهجوز لعف ام ىكشت ةجوز ينتءاج هتاذ مويلا ةيشع
 ينلأسي معطم ىف نوسرج ًالدان لمعي نم ينءاج نيموي ذنمو ، اهتيب ىف اهعم شيعت يك
ٌ ملسم وهف ، هب لمعي يذلا معطملا ىف ةريبلا مدقيو رمخلا لمحي نأ هل زوجي ناك اذإ امع



ٌ ملسم وهف ، هب لمعي يذلا معطملا ىف ةريبلا مدقيو رمخلا لمحي نأ هل زوجي ناك اذإ امع
ً اضيأو ".اهنولمحي الو رومخلا نوبرشي ال ، مهنم نوحلاصلا تاذلاب ، ملعت امك نوملسملاو
 اهتفصانم زاوج وأ هدالوأل هتورث لك بتكي نأ زاوج نع ينلأسي ملسم يٌّبرع لجر ىنءاج
 ، ةعوضوملا ةيكيرمألا نيناوقلا عم انه ةعيرشلا فلتخت ثيح هدالوأو هتجوز نيب يواستلاب
 ةعيرشلا عابتا نم هل دبال ملسملاوً املسم لازام هنكلو ةيسنجلا يكيرمأ وهو ينلأسي ءاج
 ىف ىتقو نم ًاريبكً ابيصن يضقأو ، اهلك اهلوانتأ لئاسملا نم اذه ريغ ريثكو .ةيمالسالا
 هل ةبيرق وكشي لجر ينءاج ةرم ىف ىتح .ىضرملا نم مهريغو نيملسمللً ارئاز تايفشتسملا
 اي لوقت امب نوذخأي لهو" :مامإلا تلأسف "...ةريصقلا سبالملاو ةعيرسلا تارايسلا ىوهت
 نم بغاشملا بابشلا ضعبىلع ضبقلا ةطرشلا ىقلت نيح هنأ فرعت نأ ىفكي" :لاق "؟مامإ
 ءالؤه فيخي اذهو .اضر خيشلا غالبإب مهنوددهي مهنإف نوملسم مهنأ نوملعيو يحلا لهأ
 امكف .ثدح امب مهيدلاو غلبأو يتبقارم تحت مهعضأو مهفِّنعأس ّىنأ نوملعي مهنأل بابشلا
 .لوقأ امب نوذخأيو يتملك نوعمسي مهنإ معن ... يعامتجالا راشتسملا رودب موقأ انأ ، ىرت
".اولعف ام ىلإ اودوعي مل سردلا بابشلا ءالؤهُ ّتنقل اذإف

 انه سيلوبلا لاجر نأ زميات كروين ةفيحص ىف مامإلا نع جاتروبير ىف ءاج امكو
 ىلإ نوذخأُي دق مهنأب بغاشملا بابشلا نوددهي مهف مهلمع ىف خيشلا ذوفن نولمعتسي
 مسقب لمعي ناك دعاقتم يطرش ، نيك ليسار ديسلا لوقي .سيلوبلا مسق نمً الدب دجسملا

"...ىدلاو غلبي فوس هنإ ...خيشلاّ الإ !ال" :نولوقيف اذه انم عمسي بابشلا ناك" : 68

:ديدجلا ملاعلا  ىف ديدج مامإ

 ةايحلا عئارش نيبو ةيكيرمألا ةايحلا بولسأ نيب عساشلا قرفلا مهفلا مامت خيشلا مهفي
 نيناوقلا ىف يلمعلا عقاولا لبقي وهفً اهقفوً ةعيرش مالسالل هؤالو ناك نإو .ةيمالسإلا



 نيناوقلا ىف يلمعلا عقاولا لبقي وهفً اهقفوً ةعيرش مالسالل هؤالو ناك نإو .ةيمالسإلا
.اهب مازتلالا مهيلعو انه نوملسملا اهل لثتمي يتلا ةيكيرمألا

 امب ءاتفإلا اضر مامإلا لواحي ةيمالسإلا ةعيرشلا حورل همهفو هريسفتبو هِتفاطلوِ هئاكذبف 
 نأٍ ملسمل زوجي ال ناك اذإً الثمف .ةدحتملا تايالولا ىف شيعي نملّ يلمع وه اموٌ لدع وه
 دجي الو معطم ىف لمعي ناك اذإ هل اذه حابي ، لاوحألا مومع ىف ريزنخلا وأ رمخلا سملي
 .ءايشألا هذه هيف مَّدقُت معطم ىف لمعلاىلع دمتعي هْتوق ناك اذإ ، رخآً المع

 ؟اذهب خيشلا حمسي له ، باجحلا نيدتري ال يئاللا ءاسنلا رمأ نع خيشلاُ تلأس مث
 ".هعلخت مل اذإ رطخ ىف اهتايح نأ تَّنظ اذإ باجحلا علخ ةملسملا ةأرملل زوجي" :لاقف

:اضر مامإلا عم حيرص راوح

 ؟نيجاتحملل اهنومدقت يتلا ةدعاسملا لاكشأ يه ام ،تاولصلا ةمامإ بناج ىلإ :لاؤس
 هانعفد نكسملا راجيا عفدىلع ردقت مل اذإ ًالثمف .ةيلاملا ةدعاسملاو نوعلا لاكشأ لك :مامإلا
 هعانقإو .ببسلا نع راسفتسالل لمعلا بحاصب لاصتالا لواحن كتفيظو تَدقَف اذإ ، كنع
 عفدت مل اذإ .تقوِ برقأ ىفَ كل ىرخأٍ ةفيظو داجيإل اْنَيَعس نكي مل اذإف لمعلل كعاجرإب
 اذإ امأ .رمألا جاتحا اذإ  ىفشتسملا موسر انعفدَ تضرم اذإ ، ةروتافلا انعفد ءاملا وأ ءابرهكلا
 اذإو .لمع نع ثحبلا لُُبس ىلإ كاندشرأو كلذ كل انّرفو ينهملا بيردتلا ةلق ةلكشملا تناك
 وأ ةجوز وأٍ خأ عم كل ةلكشم ةمث تناك اذإو انتويب ىف كانفضتسا انهً اديدجً ارجاهم تنك
 نع ثحبللو سانلا نيب مهافتلا داجيإلو اهلحل انطسوت كئانبأِ دحأ عم وأ كيوبأِ دحأ وأ جوز
 موسرلاىلع ردقت الوٍ ةعماج وأٍ ةيلكب قاحتلالا تدرأ اذإ كلذكو .ةيرسألا ةداعسلاو ةفلألا



 موسرلاىلع ردقت الوٍ ةعماج وأٍ ةيلكب قاحتلالا تدرأ اذإ كلذكو .ةيرسألا ةداعسلاو ةفلألا
َ كاطعأَ سانلاَ تيطعأ اذإ تنأف همركِ ناسنإلاِ لئاضف لضفأف .اذهب نحن انمُق بتكلا ةفلكتو
 .كنع هللا ىفعِ سانلا نعَ توفع اذإوُ هللا

 ؟ةدعاسملا دي ىلإ جاتحيٍ ملسم لك َنوع ىف متنأ نذإ :لاؤس
 ناكً ايأٍ ناسنإ يأ ىلإ نيملسملا طيحم يتدعاسم ودعت نكلو مهتمدخ ىف انأو .معن :مامإلا
 نيعمٍ نيدِ ءانبأىلع حلاصلا لمعلا رصتقي الو رخآ نود نيدىلعً اركح تسيل ةقدصلاف .هنيد
 نم حلاصلا ءافتقا مهيلعً اعيمج دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا نأ يتديقعف .مهريغ نود
 .ملسملا ريغو ملسملا دعاسأ اذهلو ، لامعألا

 ؟كلذك سيلأ ، يمالسإلا عمت�ا ىف ةملؤم بقاوعوً اراثآ ربمتبس 11ُ ةاسأمْ َتَكَرت :لاؤس
 تابوعصلا انه يمالسإ عمتجمك انيناع دقف  .نوحورجم نحنف ، حيحص :مامإلا
 يدانأ ال انأو هب نورعشي املٌ مِّهفتم انأف ، هلك يكيرمألا بعشلا كلذ ىف مولأ الو .تاّيدعتلاو
 لك عم حراصملا رشابملا راوحلا حتف نم دبال نكل و .هل رربم ال فنعلاف ، فنعلا لامعتساب
 تنأو .نويباهرإ نوملسملا لك سيل ، ينقدصو .ضعبلا اُنضعبَ نمأيْ نأ ىف أدبن ىتح سانلا
 اذإ كنإ  .ِّرمدمٌ مّاده سانلاب لهجلاو نظلا نأ كل نيبت امك نيرخآلا نع رثكأ تفرع امك
 نوحرفيو نونزحيو نوكحضيو نوكبيو نوركفي فيكو نورخآلا شيعي فيك تكردأ
 نوكت داكت اننيب قورفلا نأ كفاشتكال تشهدنال ةيماسً اميقو ايُلعً ُالُثم مهل َّنأ فيكو
 انطبرتو .ءاطعلاو فطاوعلا قدصك ،انعمجي امم ريثكلا لئاضفلا نم كانه َّنأ لب  .ةمودعم
 ميقلا نم ديدعلاُ لثامي مالسإلاف  .ةماركلاوُ مارتحالاوٌ ةفاقثوٌ نونفو ةيلئاعلا ميقلا رصاوأ
 امُ مالسإلا رقُيو .مالسلا هيلع ىسيع حيسملا مرتحيو دوهيلا لسر مرتحيو ةيحيسملاو ةيدوهيلا
َ ميهاربإك ةيدوهيلا ءايبنأ ءامسأب نوَُعدي نيملسملا نم ًاريثك َّنأ مث .ليئارسإ ينب ُلسر هب ءاج
 .مالسلا امهيلع ىسيع مأ ميرم ةّديسلا نعٍ تاحفصوٍ تاحفص ألمي ام نآرقلا ىفو ، بوقعيو



 .مالسلا امهيلع ىسيع مأ ميرم ةّديسلا نعٍ تاحفصوٍ تاحفص ألمي ام نآرقلا ىفو ، بوقعيو
ِ هللا دنع رشبلا لك نأ ريغ ، هنم حورو هللا ةملك ىسيع نأب نمؤيو "ميرم انتس" لوقي ملسملاف
 .ةوخأ

؟مامإ اي مولن ام نذإ :لاؤس
 لطعيو ةيهاركلا عرزيو ةبحألا قِّرفيو تاعمت�ا ددهيٌ رش وهف .ضوفرم فنعلا َّنإ :مامإلا
 نزحلاب نيملسملا نمٌ ريثك بيصُأو تبصُأ دقلو .مهتداعسَ سانلا ُُبلسيو نينمآلا عوُِّريو نمألا
 مهنيب نمو ءايربألا نم ريثكلا حاورأب َتَبَهذ يتلا ربمتبس 11 ةاسأم ءّارج نم ةمدصلاو
 نكلو .اوناك امنيأ ةحدافلا ةيبيرختلا تالعفلا هذهب ماق نم مولن ؟مولن نم ...نوملسم
 .اكيرمأ ىملسم لك مهتتّ الأ هللااب كفلحتسأ

 ؟كرظن  ىف ةداعسلا ىه ام :لاؤس
 يه ةرسألاف .ةديعسً ةمأ كيطعأ ةديعس ةرسأ ينطعأ .ةرسألا نم أدبتُ ةداعسلا :مامإلا
 بحب أدبت ةداعسلاو .ديعسلا عمت�ا ةاون ةديعسلا ةرسألاو ،بعش لكل ىرقفلا دومعلا
 مث ةرسألا نمٌ ءزج مهف نيملُعملا مارتحا يتأي مث ءافولاو ءالولاب امهل نَْيدلاو نيدلاولا مارتحاو
 ةيقالخأٍ ميق نم كومِّلُعي امل ماخاحلاوَ سقلا َمامإلا لجُِّبت مث مهبابش ىف هومدق امل رابكلا رِّقوت
ٍ نامأو كعمت�ٍ نمأ نم هنورفوي امل نوناقلاوِ ةطرشلاَ لاجر مرتحت مث ،ةرسألا نمً اضيأ مهو
 مث .ًاضيأِ ةرسألا نم مهف كتايحِ ةيامح لجأ نم مهتايحب مهتيحضتلو كئانبأو كلهأل
 .كتيوه ددحيو ةينطولا ةزعلا كحنميو نيرخآلاب كعمجي نطولاف ، كنطو سِّدقتو مرتحت
 ردصلا ةعسو باحرتلاو نيرخآلا ةدعاسمو طورشملا ريغ بحلاو مارتحالا يه ةداعسلا يه هذه
َ لُُبس انيدهيو َبحلاُ مالسإلا انمِّلُعي اذكهف .مالسإلا نم اهلكَ ميقلا هذه مَّلعتأ ِّىنإو .سانلل
 .مالسلاوِ ةداعسلا



 نقوأ ينلعج امم .همف نِمو اطش اضر مامإلا بلق نم تتأ بحلاو ةمكحلا تاملك هذه
 نأ اطش اضر خيشلل دبالف بحلاو مالسلا نيد هنأب اكيرمأ ىف فرُعي نأ مالسإلل ناك اذإ هَّنأ
       .ةمدقملا ىف نوكي


