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؟  ماشلا ريرحت  ةئيه  اي  نم  ةحلصمل 

- ةجيدخ وبأ  انينثتسا  ول   - لضف مهلو  لضافأ  ةوخا  مه  مهناوخإو  بيبيلج  وبأ  خيشلاو  يديرعلا  يماس  روتكدلا 
.نوباوتلا نيئاطخلا  ريخو  ءاطخ  مدآ  نبا  لك  للزلاو و  أطخلا  نع  نوموصعم  اوسيل  مهنأ  الإ 

ةدايقلا ىروش  وضع   - يرصملا ميركلادبع  وبأ  خيشلا  ةطاسوبو  اهتدايقب  ةلثمم  ماشلا  ريرحت  ةئيه  تلواح 
ةيضاملا ةرتفلا  يف  ةلصاحلا  ديعصتلا  ةلاح  فيفختو  تايلاكشالا  ءاهنإو  فالخلا  لح  داهجلا - ةدعاقل  ةماعلا 
ةغيصل لصوتلاو  عضولا  أدهتل  سولجلا  بيبيلج  وبأ  خيشلاو  يماس  ةوخإلا د  نم  ةئيهلا  ةدايق  تبلط  امك  ,

.رشابم ريغ  وأ  رشابم  لكشب  اهب  لوبقلا  مدعو  ضفرلاب  يعاسملا  ذه  لباقت  تناك  نيفرطلل , ةيضرم 

تاعامج ءاشنإب  اوموقيو  ةيرسلا  تاعيبلا  ذخؤت  تناكف  نيدهاجملا  فص  قيرفتل  مهيعاسم  فقوتت  ملو 
قاقشنالا نأ  ةرصنلا  ةهبج  مايأ  يف  لصح  يذلا  قاقشنالا  موي  نم  انملعت  ريطخلا , رمالا  اذهل  فدهت  ةيرس 
ةطخ قاقشنالاو  بالقنالا  اذه  اوططخم  زهجيو  تاعيبلا  ذخؤتو  هل  دعي  امنإ  ةدحاو  ةظحل  يف  نوكي  ال 

.نيدهاجملا لاجرو  داتع  بحسل  فدهت  ةمكحم 

ةظحللا هذهل  انيلع  ىفخيال  لكشب  دعي  ناكف  لاعفألا  هذهب  فسأللو -  - مهطروت تبث  دقو 

فص يف  تاعئاشلا  رشنو  فيجارألاو  نتفلا  ثب  مهيلع  ناك  لوؤسم  ريغلاو  ليبن  ريغلا  فدهلا  اذه  قيقحتلو 
تحيبتساو تاهبجلا  تراهنال  هللا  دعب  نم  اهالول  يتلاو  روغثلا  دس  ىلع  ةمئاقلا  ةدهاجملا  ةعامجلا 

- هللا ردقال   - ةعجر ريغب  داهجلا  صلقتل  ريدقت  لقأ  ىلعو  ىهتناو  تامرحلا 

 ... ةريخالا مهتلحرم  ناونع  ناك  طيبثتلاو  لييذختلا 
يتلا تاظحللا  يف  داهجلا  نع  دعقيو  روغثلا  كرتي  هلعجو  دهاجملا  بابشلاب  اوررغي  نأ  اوعاطتسا  اذكه 

...نوكي  ام  بجوا  انيلع  اهيف  داهجلا 
...و ةهج  نم  جراوخلا  لئاص 

,... ىرخا ةهج  نم  ضفاورلاو  ةيريصنلا  لئاص 
 .. ةثلاث ةهج  نم  ايكرت  تاكرحت 

 ... انفلخ نم  نودسفملاو 
 ... انيلع رمآتي  جراخلا  يف  ودعلاو 

ةلودلا ةعامج  راعشك  ًاقارب  ًاراعش  اوعفري  نأ  مهيلع  ناك  مهعورشم  لخدي  هلعجو  دهاجملا  بابشلا  بحسل 
 .. مهراعش ديحوتلاو  ةديقعلا  راعش  ناكف  ةيمالسإلا -  ةفالخلا   - بابشلا فالآ  يف  هب  اوررغ  يذلا 

دقتعم نع  ةفرحنم  ةديقعلل  ةعيمم  اهلعجو  اهقيسفت  ىلع  ضيرحتلاو  اهعورشمو  ةئيهلا  نيد  يف  نعطلا  مث 
 ... اهرفكب يحوت  لئاسر  لاسراو  ةنسلا  لهأ 

باحصأو نيعطنتملاو  نيضرغملا  نم  ددع  هفلخ  نمو  يماس.د  وه  ةلمحلا  هذه  سأرت  نم  نأ  فسؤملا  نم 
 . ةوخإلا هل  لصو  ام  اذه  فسألل -  - يسدقملا خيشلاو  وه  اهريدي  يتلا  تاباسحلا 

سميو يدئاقع  مث  يجهنمو  يركف  فالخ  هنأ  ةدعاقلا  عم  ةئيهلا  فالخ  ريوصت  مهتالمح  ربع  نيدهاج  اولواح 
 ... نيدلا لصأ 

مهراعش ناكف  مهب  ريرغتلاو  مهبحس  ةيغب  دهاجملا  بابشلا  ىلع  مهبذكو  مهتين  ءوسو  مهرش  كل  رهظي  اذه 
- ! ةيقابو ةفالخلا   - ةلودلا ميظنت  راعش  ناك  امك  ديحوتلا -  ةدعاقلا و  -

ةملك عمجت  نأ  يضتقت  ةلحرملا  امنإ  داهجلا  ةدعاقو  ةئيهلا  نيب  يدئاقع  وا  يركف  فالخ  هنأ ال  عيمجلا  ملعيو 
نميأ خيشلا  تاهيجوت  يه  امكو  يعرشلا  بجاولا  ليبنلا و  فدهلاو  ةياغلا  هذه  قيقحتلو  ماشلا  يدهاجم 
بلطملا اذهو  ةياغلا  هذه  قيقحتل  و  نيدهاجملا ,  ةملك  عمجي  بجي  داهجلا  ةدعاق  ميظنت  تايبدأو  هللا  هظفح 

 ... نايكلا اذه  تانوكم  عيمجل  تايعبتلاو  تاميظنتلا  نع  يلختلا  نم  دبال  يعرشلا 
ثدحتن فالخ  يأ  نعف  اذهب , دهشي  عقاولاو  بابشلل , هيروصت  اولواح  يذلا  فالخلا  كلذ  دجوي  هنأ ال  دهاشلا 

 ؟
 . ةنيبلاب بلاطم  سكعلا  يعدي  نمو 

اياقب نم  ةيدرتملاو  ةحيطنلا  هيف  عمتجيس  هنأ  ينعي  مويلا  داهجلا - ةدعاق  ميظنت  ىمسم - عفري  ميظنت  ءاشنإ 
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كلذ ريغو  نوبتطحملا )  ) جراوخلا و نع  نيقشنملاو  ةالغلا  نم  نيدسفملاو  ىصقألا  ءاول 

ةئيهلا فص  قش  ىلإ  كلذك  فدهيو  ءارب ، مهولغ  نمو  مهنم  اهتداق  يفو  اهيف  كرابو  هللا  اهزعأ  ةدعاقلاو  -
.ةقيض ةيبزح  فادهأل  نيملسملا  ةملك  عمج  نم  ةريبك  ةلحرم  تغلب  يتلا 

ةيحان نم  هب  رظنو  رمالا  سرد  نأ  دعب  دهتجا  نم  مولن  له  نكلو  مهفاقيإ , ةقيرط  ضراعنو  فلتخن  دق 
؟  همولن له  ءاضقلا ؟ ىلإ  مهتلاحإ  ررق  مث  ءارولل  ةحاسلا  مهتنتف  ديعتس  مكو  ءامدلاو  دسافملا 

؟ ءاضقلل مهتلاحا  مت  نم  ةحلصمل 

 .. ةحاسلا ةحلصمل 
..تاهبجلا ةلحصمل 

 . ءامدلاو...نيدلا ةحلصمل 
...داهجلا ةحلصمل 

..ةقيضلا ةيبزحلا  حلاصملا  نم  مظعأ  ةلحصمل 

 

 

اولاق امل  سابعلا  ينب  عم  لاتقلا  ضفري  هنأل  ةعامج  ءاشنإو  نيملسملا  فص  قش  دمحأ  مامإلا  لواح  له  ? 
داهج اهنيح  داهجلا  ناكو  اذه  رافكلا ,, دض  مهعم  لاتقلاب  يتفيو  عجشيو  ضرحي  ناك  هنأ  مأ  نآرقلا ؟ قلخب 

نيملسملا !  ىلع  داهجلا  هيف  نيعتي  يذلاو  عفد  داهجال  بلط ,
راتتلا ازغ  امل  هنامز  يف  ماشلاو  رصم  ماكح  ىلع  بالقنالاو  قاقشنالا  ةيميت  نبا  مالسإلا  خيش  لواح  لهو  ? 

؟ مهفوصتو مهعدب  مغر 
نبال هلاتقو  هتيرعشأ  مغر  نيدلا  حالص  عم  داهجلا  يسدقملا  ينغلا  دبعو  يسدقملا  ةمادق  نبا  ضفر  لهو  ? 

؟ ةوقلاب هنم  ماشلا  هذخأو  يكنز  نيدلا  رون 
؟ زطق دئاقلا  لتق  نأ  دعب  سربيب  ةيار  تحت  داهجلا  ةبطاق  ةمألاو  ملعلا  لهأ  كرت  لهو  ? 

اهتارافسو ةدحتملا  ممألا  يف  لوخدلا  اهبلط  مغر  مهنع  تقشنا  وأ  نابلاط  عم  لاتقلا  ةدعاقلا  تكرت  لهو  ? 
؟ ةيديرتاملا اهتيدقعو  اهفوصتو  لودلا  يف 

هللو اهعبر  ةئيهلا  لعفت  مل  و   , مهنم ءاطخأ  دوجو  مغر  اعيمج  ءالؤه  عم  لاتقلا  يقب  دقف  الك ، باوجلا :
..دمحلا

نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو 


