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لمتكت أال اهيلع بِتُك املا طل يتلا ءايش األ فصن ىلإ ءادهإ ، فصن ىلإ

فده رمبال يذلا رمعلا ، ىركذ لوأ رثإ تيحُم يتلا هحرفلا فصن ىلإ ، ىلإ

بتُكلا رياطت رثإ لمتكت مل يتلا ةياكحلا فِصن ، يتلا تابيخلا فصن ىلإ

انتطساوب بَلسُن أللجأال اهنم انضهن ، عئاجلا نطولا فصن ىلإ ، فصن ىلإ

انبولق رينُي يذلا الم رثإ،ظلا اآلرخ هفصن بهذ يذلا قيدصلا فصن ىلإ

يل هتاعفص ىلوأ !

يفتك ىلع ُتبري هنأ ول تددو هنحم لوأ رثإ يذلا قيدصلا ىلإ

ريثكلا ينملع ًامتح يذلا نمزلا فِصن ىلإ !



لا اإلمتك ناوأ نآ امأ دعب !امأ

يذلا سمشلا عاعش نم ًافوخ باحسلا ب رثدتت يتلا األحالم ىلإ ءادهإ

رثإ يردص يف ةزَغولا كلت ىلإ ءادهإ كلا وز ناوآ نآ امأ يانيع نم ردصي

دغلا نم فوخلا !

هللا نم ٌفطُل إال وهام ِكيرتعي ام لكف ِكيلع ينوه !

ءايش اال فاصنأ لا متكإ لمأ ىلع يتاذ عم ثيدح لك متخأ ةلمجلا هذهب

كلت !



اهيلع بِتُك يتلا ةغضملا هذه ؛ يبلق مكيلإ يدهأ لوقأ كلت يئايشأ لك ىلإ

مكاوُس ىولسلل ليبس اهل نكي أال نيلت وال نئت .أال
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،نكل هبلق نيعب ءايش األ ىري لك نأ األرم ةعيبطف فلتخت ةايحلل انُترظن

عيقب بارسك ةايحلا ىرأ ئشلا ضعب ةفلتخُم تدب يترظن يف ةايحلا

نيحو ءاملا اهنأ مهوتلا و نظلا ب أدبنف ىشطع نحنو اهوحن انبحست

ةايحلا انقرست ىعسن امنيبو رم تقولا نوكي عيقب بارس اهنأ نقين برتقن

اهبدارس يف .. دويق نم انل هعنصتام ميطحت ىلع ىوقن وال اهتنازنز لخادب

هيلع ضرُف رمأ عم شياعتلا ناسن اإل ىلع بعصي مكو . مهتعمس ام ًاموي

هكسمت ىدم نع الن عإك هيتضبق قِلغُم هارت مهدحأ ُوالةد دنع نولوقي

نع الن عإك هيتضبق تلفأ دق هانيأر تام نيح لبراقُملا يف ةايحلا هذهب

رشبلا ونب ةداع اهنكلو نوئطخُم ليحرلا تقو ناح دق هنأك اهنع هيلخت



نولوقي مستبي نيح ناسن اإل تاوطخ ىتح ءايش األ طسبأ ليلحت نوديري

بيئك كنأ كتمهتو كوبنتجي نزحي نيح هلوح رودي امب متهي ال ديعس

انذخأي نأ ديرُأ ال نيح لك يفو نيحو ، نيحو ةبآكلا ىودع نوفاخي مهو

كانُه ةايحلا نع انيديأ ىلختت نيح ثدحي ال توملا نأ وه األمه ثيدحلا

كل تمي نيح بيرقلا كنع ىلختي نيح هب روعشلا كنكمُي توملل عاونأ

اهل ةميق ال رفص ئش ال بحُن نم نودب ةايحلا بيبح . نيأ ةدجس ةدجس

ِتنأ ! تناك ثيح اهتعضوو يتدج تاركذم تقلغأو يمأ ءادن رثإ تضفتنأ

تدجوام دحأ فشتكي نأ ديرأ ال يمأ ىلإ ةوق نم تيتوُأام لكب تضكرو

عال ىرأ داكأ اهريم اهمسإ يف ىتح زيممو عئار وه يتدج صخيام لكف

اإل ريثي يتدج صخيام لكف سأب ال نكل كهجو ىلع اآلن بجعتلا تام

ايحت تناكأ لئاستتو طبختت ريصت كبيصُي ةريحلا نم ئش قلقلا و باجع



اذ اهانأ ًابجع ةلطبب تسيل اهنكل لا األطب لثم يه نظأ ال ةيداع ةايح

رخآب وأ لكشب لطب انِم لك سيلوأ نكل ديدج نم لا سرتس يفاال تأدب

اننأ يفاألرم بيجعلا نكل ألدح تامكل ددست مل ايندلا نأ ثدحي ملف

يسفنب مكفرعأ مل رخآ نيح اهدصنو نيح حرفنو نيح اهتابرضل ملستسن

يننكل لوطي اهنع ثيدحلا ف اهنع يكحأ نل اهريم ةديفح ةدجس انأ دعب

تاديفح نحن خأو تخأ يل ةبسانملا ب ةريخ واأل ىلو األ اهتنبا رمس ةنبا

عمو لضفملا اهناكم يف يه يتوخأ يعمو اهيلإ اآلن بهذأس اهريم

برخي نأ عيطتسي ناك اميأ دحأ ال كلذك نكت نيحو ةلضفملا اهئايشأ

بيهم ضيب األ اهرعش درابلا ءاوهلا تاذ ةفرشلا يف سلجت اهتلزُع اهيلع

ضيب األ نوللا سفنب ةضافضف ةءابع يدترت ًاضايب رثكأ ًارامخ اهوسكي

شلاب وه ضايبلا كاذ رسك يذلا اههابش أل ليمت ءايش فاأل اهبلق ول ألهن امبُر



ببسلا فرعأ وال ًاموي عمدلا نع فكت مل يتلا اهينيع نولب قرز األ نوللا

كربخي نأ هنكمي عبصإ لك هلوق يننكميام لُج عباصأب اهتحبسم كسمت

كربخُي مستبم رغث نع فشكتف ءاوه ةمسن يتأت نامزلا اياكح نم ةياكحب

ءاضيبلا ةورفلا وذ طقلا كاذ وه واألمه ءودهو نوكس اهلخادب نأ

اهنأك بناج لُك نم اهطيحُت يتلا راهز واأل اههبشي اآلرخ اهفك نضتحي

نكل انعم نكست اهرمع نم نيعبسلا تاذ اهريم يتدج األم مهترهز

نكسنل انيتآ نيذلا نحنو رغصلا ذنم اهلزنم وه لص باأل ةصاخلا اهتفرغب

نأ األرم مزل ول لمأن اهايحن انُك ول لمأن ىرخأ ةايح نهيف تادجلا اهعم

يف يتدج هبشأ يرمع نم ةرشاعلا يف ةدجس انأاف ينع امأ انتادج دلخن

كلذ دمعتأ ىرح وأباأل ئش لك
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ًامقلع كريغ راص نإ حوالةو ًاماقرأ كرهد راص نإ ًامسلب نُك

يضام وبأ ايليإ



كفيك ةدجس تلا قو يل تفتلا و تمستبا اهنيح .. حكلا فيك اهريم يتدج

يتوخأ ىتأ ةريغصلا ب يتدج ينيدانت نأ نم لمجأ كلا نُه لهو ةريغص اي

اي تنأو مويلا مكل يكحأ نأ نوديرت اذام يتدج قتلا اهنيح انسلجو

اهل قولا ةدجلا دي لبق نيماعب ينربكي يخأ فسوي حكلا فيك فسوي

ناول نماأل نببحت اذام تلا قو انل لا ؤسب ةسلجلا ةدجلا تأدتبا حلا ريخب

ءارو نذإ كلذ اهنم دتعن مل لهسلا نم لهسأ لب لهس لا ؤسلا ادب اذاملو

رعشتسا ينلعجي هبحا ةوقلا نول الهن دوس األ فسوي باجأ ةمكح كلذ

قتلا ةدجس اي ِتنأو ًانسح فسوي اي ةدجلا تلا ًق مجاال رثكأ يسفن

امنيح جاوم األ عامس يننكمي نكلو صاخ ببسب سيل قرز األ نوللا بحأ

ةدجس اي تلا قو اهفصو نم ةدجلا تمستبا نوللا اذهب ئش ىلإ رظنأ

يكاعرو هللا ِكظفح ناسللا ةنطف لقعلا ةريبك دسجلا ةريغص يكارأ



دحاو لك نأ مكل تلق ول مكترايخ ىلع ءانب تلا يلقالًقو ةدجلا تدرش

تنأ ثمالً هدر نوكيس اذام نوللا اذهب اهلمكأب ةايحلا ىري أدبيس مكنم

نوكتس له داوسلا نولب كينيع يف هلمكأب ملا علا حبصيس فسوي اي

لكبو انتدارإ ئلمب تارايخلا راتخن دق ةدجس اي كلذك ِتنأو ال ًاديعس

اذل انتارايتخا رثإ مدنن فورظلا لدبتت ام ناعرس نكل لقع نم انيتوأام

انعمس اهءاهتنا عمو ةدجلا تهتنا مويلا سرد وهاه رايتخ اال اونسحأ ًامود

اوبهذا تلا قو يتدج تهبتنا اهنيح اهيلإ يتأن نأ انيلع خرصي يمأ توص

و تباجأ يمأ اي ريخلا ءاسم رمس انكحضو اهربص ذفني دقف مكتدلا و ىلإ

ِتنأو يمأاي ريخب حكلا فيك ريخب يكاسع يتنبا اي ريخلا ءاسم اهتدلا

مل زافلتلا حتُف امنيح كءانب أل يبهذاو زافلتلا يلعشا طقف يتبيبحاي ريخب

ضعبو ىرسأو ىلتق نع رابخأ ةداتعُملا رابخ األ ضعب طقف ئش كانُه نكي



اآلةل كلتو زافلتلا ةيهام نع تلأس املا طل نايثغلا ب كبيصت يتلا ءايش األ

تبرطو ، ىضوفلا كلت تيهنأ رز ةطغضب اهنيح اهلخادب انبلس ىلع ةرداقلا

فسوي ةروس لتري وهو يواشنملا قيدص دمحم خيشلا توص ىلع يانذُأ

يذلا امف صصقلا نسحأ يه يبلقب ليعاف األ لعف ىلع ةرداق ةروسلا هذه

الم سلا هيلع فسوي انديس نزح ترعشتسا املا ،طل كلذ ريغ هلعف هنكمي

رظتنن اننكل الم سلا هيلع فسويك انُك املا طلو بُجلا ةبايغ يف هوقلأ امنيح

ملعأ ملو يواشنملا ليتارت ىلع توفغ انِم ىقبت ام اوذقنيل ةرايسلا ضعب

. اذام مأ ِتوفغ لوطتس له
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ناذآو يمالهد دنع هيبأ ناذآ نيناذآ نيبام يه ناسن اإل ةايح نإ نولوقي

. هيلع الة صلا اهبقعتس يتلا الة صلا



نم مأ ةخرص تقلطنا سمشلا عوطس ءدبو ديدج نم حبصلا فناالق عم

ىفشملا ىلإ اهب بهذو هيدي نيب اهلمحو اهيلإ اهجوز عرسأف ضاخملا ملأ

طسوتي حابص لك عم حابصلا نع ثدحتن ال امل ولاالةد ةيلمع متت امثيرو

اإل ىعسي اهنيحو .. ناح دق ديدج موي الننأ عإك ءامسلا سمشلا صرق

نظأ نماألالمال صلختلا نكمُي له نكلو نمآالهم صلختلا نم ناسن

لك يرهظ ءارو يقلأس حابص لك عم نأ تررق دق تنُك يسفن يف نكلو

مستباو سمشلا صرق ىلع ةيحتلا يقلأو ينازحأو يتكرح قيعيام

ريفاصعلا تاوص أل عمتساو األفطلا ىلع تاكن يقلأو نيرباعلا عيمجل

ةقئاف ةاتف دلت ميرم ولاالةد ثيح ىفشتسملا ةفرغل دعنل ... ريخب انأ ددرأو

اهب حرف اهيبأ اهطقتلي ةكربلا كلذكو تاكرابملا لحت اهعمو لا مجلا

ةمث اهيدي ىلع مداق ريخلا نأ كربخت اهانيع ليمج ئش اهب رعشتساو



عونلا اذه نم تناكو هلمكأب رمع ولو اهيلإ رظنلا نم ناسن اإل لمي ال نويع

ِكنأ ملعت امنيح ًاريثك كمأ حرفتس اهل سمهو اهل مستباو اهيبأ اهطقتلا

األخ دنسو خأ دعب البأ وهو ال فيكو ًاريثك اهب حرف اهاخأ ىعدتسا ةاتف

يفكي تيبلا هب رانتسي يذلا دومعلا وه ضوعلا و دنسلا وه ةايحلا هذه يف

بيبحلا وه ربدملا وهف مه يأ يلمحت نأ يكنكمي ال خأ كل نكي امنيح نأ

كيدل نوكي نأ ةايحلا تايلا مج نمف خأ ةطاسبب وهاألبوه قيدصلا وه

مهاأل اذكه لباقم نود كاعريو كالم نود كمهفيو فورح كؤرقي صخش

نأ دعب كلذب ناوب اآل حرفو اههاجت هبلق يف ةمج ةبحم هللا ىقلا ةوخ

اهتنباب ًاريثك األم تحرف مهلزنم ىلإ اوبهذ اهتد نمآالموال األم تفاعت

نانحلا ةايحلا نينمضت كلذب ِتنأ تنب ِكل نكي نيح ريخلا اهب ترشبتساو

سيل اهحنمي نم دجتس كل ةعمد تطقس نإو كتيب يف بحلا و ةبيطلا



ايحي هنأكف تنب هل نكت ...نم ملأ لك ناكم ةمسب اهلدييو بسحف كلذك

اهل ةكحض لك عم رهزُت ةاتفلا رينُت امنيحو ءام وال اهب عرز ال ءارحصب

مكايإف لا مجلا ةقئاف ةقيدح حبصتل ءارحصلا هذه يف ةرجشو ةدرو

كلهي نزحلا نأ مهوملع مكد وأال نازحإ وأ ةوزع نكل نهف مكتانب نازحإو

ررق اذل ةريغصلا لا بقتس أل دعب أيهتت مل ةفرغ كانه لزنملا ....يف ناسن اإل

مايأ ةعبس دعب اهتفرغ زيهجتب ناموقيس األم حيرتست امدعب نأ اآلءاب

مهعم بهذو مهتلفط ةفرغ زيهجتل ضارغ األ ضعب ءارشل األبواألم بهذ

نم ريثكلا اورتشا هل اهنأك ءايش األ ينتقي نأ ديعس ناك بالل مهنبإ

عنُص هنأك متاخ اهل اوعاتبا ريغصلا اهفكو اهتقرب قيلت يتلا نيتاسفلا

يتلا تاموسرلا ضعب ًاضيأو ءاقرز ةؤلؤل هبو بهذ ًاهل اصيصخ

اوأدب ةريغص هطقب بعلت ةلفطل ةمسر مهنمض نم ةفرغلا ب اهنعضيس



نوكيام لمجأ ىلع ةفرغلا ميظنتب

ريرس ًاضيأ اهل اورتشا يلقالً ةريغصلا ربكت امثير ًاديج ةفرشلا اوقلغأو

ىتح اهريرس دهده ماوعأ ثبالهث اهربكُي بالل ةبسانملا ب اهنضتحي ريغص

مه لمحن ال راغص نكن امنيح كحض مهم حأال ىتح هب ريغصلا مون تمان

ىنآ مه لمحن ربكن امنيح نكل ةريغصلا انباعلأ ئبخُن نيأ يه انمومه ربكأ

. انتاخرص آالانم انتاييخ ئبخن نأ انل
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ْسِئَتْبَت اَلَف َكوُخَأ اَنَأ يِِّن



يف ثعبيو نزحلا و سؤبلا هيخأ نع األخ بهذُي نأ ةوخ يفاأل لص األ

ايندلا كب قيضت نيح ةايحلا لمجأ ام هنم برقلا و دولا ب ةنينأمطلا هسفن

يف كيساويو كرزأ نم ددشُيو كنازحأ ككراشي ًازيزع ًاخأ اهيف دجتف

نأ ةرم تعمس ببحملا كلا معأ ككراشي نيح كلذ نم لمجأو كمومه

دسيو ينع لأسيو يمه لمحي قفلا كيخأ دو فرعت فيك ميكح لئُس

رهظب هل وعدأ قلا هئفاكت فيكو هل قفلا يبرب ينركذيو يللذ رفغيو يللخ

اذإ نيعلا و ديلا لثمك هللا يف ةوخ اإل لثم هللا همحر ةيميت نبا قلا بيغلا

،ولالع اهلج أل نيعلا تكب ديلا تملأت اذإو اهعمد ديلا تحسم نيعلا تعمد

ال يتلا ةديحولا علاالةق يه ءاخ اإل انكلهل ةايحلا يف هذه ةوخ الةقاأل

ءاطع بال نكت امإو لا جس اهب ءاطعلا نكي امإف اهب دحأ ءاذيإ ألدح نكمي

الم سلا مهيلع ىسوم تخأك سيل ىسوم خأك سيل هتوخإ ناك ذإ فسويك



يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو قفلا هيخأ نم نوعلا بلط قزأمب عقو امنيح

تاملك يفكي ال ءايشأ ةمث نكلو حرشلا لوطأ ينأ ملعأ ، يخأ نوراه

هب رعشتسنام حرشل عمجأ ملا نم....علا مغرلا ىلع هنوفرعت عبطلا باللب

هتخأ ىلإ دعصو هيدلا و ىلع الم سلا ىقلأ ًامئاد لا بلا يف إالهنأ ءاقللا هلق

اآلن وهو اهرمع نم ةسماخلا يف تحبصأ مكربخأ مل هآ اهل ةيده هديب

يتريغصو يتيخأ كنأ اهل سمهيو ةدرو اهيدهيو اهيديب ذخأي ةنماثلا يف

ًامئاد هجاحب اننأ إال فقوملا ةطاسب نم مغرلا ىلعف ًاريثك دعست يتللدمو

بوكر اهملعيل ًاعم نابهذي ، طيسبلا ئشلا ب ناك ولو ىتح اندعسي ام ىلإ

يلق ربكتل األرم لجأ هنكلو ماع لبق هينم اال كلت اهنيعأب ىأر دقلف تاجردلا

الامه بقو امهيدلا و ىلع ال بقأ ءاذغلل ابهذو ًاعم ابعل اآلءاب,الً ًانايحأ

انقامعأ يف ًاريبك ًارثأ كرتت اهنكل ةطيسب اهنأ نونظي ءايشأ نولعفي



مكحتلا اننكمي نكل هل ناطلس ال بلقلا ف سأب ال بحلا يف نوقرفي

ئش لك لوقت نويعلا نكل ئش بولقلا نكت امبر األلق ىلع انتافرصتب .

ةرات نورماستيو ةرات نوكحضي مهماعط اولوانتو ةدئاملا لوح اوعمجت

مدهو مكايإو اآلناو تاوف لبق ًامود بحلا ب مكئانبأ ةايح اؤلمأ ىرخأ

لعفلا ب اننكل طبأاالً مهنم اولعجا مهتحنجأ صقو مكايإ مهينامآو مهلا مآ

لا طبأ .. حابص لك ظقيتسن امنيحو ةايحلا هذه يف فقوم لك عم لا طبأ

يف طبأاالً ريصم اذه لك عمو انياقب عمجتسنل عمجأ ملا علا ةهجاومل

وأالً يتأت ةلئاعلا نأ ًامئاد ملعن نأ انيلع نأ لوقأ ول تددو ةياهنلا .
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يف ةناكملا و بحلا و روعشلا يف انعم نوربكي نيذلا ءاقدص األ ىلع الم سلا

ينزح نم كنزح نأ ملعأ زيزعلا يقيدص نينسلا ددع يف انربك املك بلقلا

غارف نم ءاقدصأ قلخن ملف



وحن اهتاوطخ ىلوأ تأدبو اهرمع نم ةعباسلا يف تراصو ةاتفلا تربك

نل ةملك اوبتك ةسردملا رادج ىلع ةليمج ةسردمب تقحتلأ ةساردلا

؟ طوسبم ... اهاسنت

ةلمجلا ىنعم مهفت ةعباسلا غلبت داكلا ب هاتفل فيكو بيرغ هنكل لا ؤس ناك

ناردجلا ىلع بتكن انناطوأ يف ماهفتسا عالةم ةملكلا هذه عبتي ناكو

نأ نم دبالً ءامدلا ب ضر األ معطن انناطوأ .يف بتكن اننأ انم ريبعتك

؟ طوسبم نكلو هيلزأ ةيضق نطولا ةيضقف ناطو نماال انعد ءاملا ب اهيورن

تادلجمو ديدم رمع ىلإ جاتحت ةباج اإل نكل فرحأ ةسمخ نم ةملك

اهيلإ لصي امنيحو ةداعسلا نع ثحبي اهلك هتايح ناسن اإل ايحي لا وط

ئلمب اهكرت امإو ةداعس نم يتوأ امب عاتمتس امإاال نارايخ كانه نكي



رعشتسن انيلإ يتأت امنيحو اهكردن وال ءايش األ ءارو ىعسن ًانايحأف هتدارإ

ًءابه انثهل اننأ . يهف ةبيرغ يه مك ترعشتسا ةسردملا اهامدق تبد امنيح

بهذن يتلا سرادملا تناك املا طل نكل لبق نم لثامم ناكمل بهذت مل

ةايحلا ةسردم يهو ىربكلا ةسردملل ليهأت ةباثمب يه رغصلا يف اهيلإ

تضفر اهنكل ةمدقملا يف سلجت اهلعجت نأ اهتدلا و تلواح اهلصف تلخد

عابطلا يف اههبشت اهنأ اهيلع رهظي ةاتف بناجب سلجت تلضفو سولجلا

لمأ ىلع اهتعدوو تلبقف رثكأ اهجاعزا درت ملو تدارأ امل اهتدلا و تعاصنأ

ىلإ تفرعت ةسردملا ىلإ لقتنت اهلمع ىلا تبهذو تاعاس ةدع دعب ءاقللا

ةعاس نوضغ يف ءاقدصأ نحبصأو اهتبحاو اهراوجب يتلا يتلا ةاتفلا

ال ةطاسبب ريست يده ىلع ريست اهنأ ةلوفطلا مايأ يف حيرملا طقف اذكه

عملااألفطلا لب لباقم بال مهضعب نوبحي كلذكو لعفي امل تفتلي دحأ



ىلع ثحيام هب دجوي ال ملا علا اذه يف حيرملا دحو واأل ديحولا ملا علا وه

ةدقع ةميزه نكمي ال ةلوفطلا رمع يف تاقادص دقعيام نإف اذل ةيهاركلا

ثادحأ نم اهيلع ترج امهمو نمز نم اهيلع رم امهم كلت األفطلا ةقادص

تاق عال نم اهريغب سيلا م ةوقلا نم اهب نأ رعشتسا .... نابعلي ءانفلا يف

ءاقللا لمأ ىلع هلزنم ىلإ امهنم لك بهذيل عادولا تقو ناحو افراعت .ًاعم

.
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ماظتناب ماع لك رهزي زوللا و مهبحأ نيذلا تام

شيورد دومحم .



ربكن امنيح نحن يلقالً اهعم رماستتل ةدجس اهتديفح اهريم ةدجلا تدان

ربكي امنيح انمامأ ترم يتلا انرامعأ مهنيعأب ىرن ألانن امبر راغصلا بحن

اهاوهي ةدحاو ةطحم ىلع رقتست ملو راطقك تناك هتايح نأ نظي ءرملا

ءرملا رلبجُي ناكو راطقلا فقوي صخش ناك ةطحم لك يف لك يف نكل

مك كردن ام ةظحل يفو ئش ال لجأ نم عراصن ايحن بكرلا كلذب قحليل

اي ءاقدصأ ِكل له اهلأستل ةدجلا تدان ئش ال ءارو يرجنل جذس انك

معن ؟ مهنيبحتأ ريثكلا يل يتدج اي معن تلا قو ةدجس تمستبا ةدجس

ةدجلا تددر مههاجت يبلق يف امم ةرطق ولو يننوبحي ول تددو ًاريثك

لا قُي نأ جاتحي بحلا لهو ةدجس قتلا مهنيبحت ِكنأ ًاموي مهل ِتلق له

ثيدحلا هايقسو ربكيل ىقسُي نأ جاتحي ةتبنك بحلا يتريغص اي عبطلا ب

لبق كبحب مهيرعشأ هنيعب بحلا وه اذه مهل كبحب كلوح نم يرعشت نأ



امق ناعرس اهنكلو اآلناو تاوفب يتدج دصقت اذام ملعأ مل ناو اآل تاوف

مويلا اذه لثم يف بهذن امثيح بهذنل دعتست نأ كمأ يربخأ يل تلا

هيلإ بهذنس يذلا ناكملا نظأ ال ئجملا يناكمإب له اهتدج ةدجس تلأس

مالسب امهنم لك ادترا دقو اهتدلا ول رمس تتأ يتدجس اي كبسانيس

ل ليمن نأ ًانايحأ ثدحي اهريم هلدبتست مل نوللا قرزأ شلا ادعام ءادوس

اهتدلا و رمس تذخأ ةايحلا ماحز يف اهيسنُن تايركذل انذخأت ألاهن ءايش أل

نع ريبعتلل ةليح كسمي ملو حرج رئاطك تمصب يكبت تسلج رباقملا ىلإ

مويلا اذه يف يتدجل ثدح ام ملعن وال ًاموي كشت مل ءاكبلا ب ىوس هنزح

رباقملا ةرايزل بهذت مويلا اذه لثم يف اهنكل ماع نيتس براقي ام لبق

براقُي امل ءاعدلا و ءاكبلا يف رمتستو يكبتو ىتوملا ىلع الم سلا يقلُت

ءاعدلا ب نيرمتست اذامل ةرم تاذ اهتلأس اهتايحب رم نم لكل يعدتو ةعاس



موي ِتأي نأ ىشخأ يننأ فعضب قتلا ةايحلا قرافو هيتلباق نم لكل

يتبحأ ينلبقتسي نأ تمأ نيح ديرأ يتنبااي دحأ ينركذي وال يتامم

اعيمج يقتلنو كتاوعد تلصو يل نولوقيو يب نوبحريو ً ةنج يف

يذ لك ىسنيس اهفافض ىلعو ةنج كانه نأ يتنبااي ديحولا انؤازع ميعنلا

ايح الءام يخلا و لا يخلا راد يف ناسن اإل ايحي ًاقح توملا بيرغ ، همه مه

امنيح كلذ مغرو توملا يهو هتباثو ةدحاو ةقيقح كانُه نأ ملعي هنكل

ةينمأ تناك انبابحأ دلخُي نأ دون اننأك هركنن قيدص وأ بيرقل توملا ِتأي

نزحأ ال ىتح يل قتلا اهنكل همكحلا ام ملعأ ال انلبق تمت نأ ًامود يتدج

ا يقلن ثيح ميحر برل باهذلا ديرأ ميرك هجو ةيؤر ديرأ كلذكو مهيلع

ينطقيل هتعرزمل حابص لك ِتأي عرازُم ةباثمب توملا ، ةبزحو دمحم ةبح أل

توملا نأ نظأ ًانايحأ رامثلا ك ايندلا هذه يف نحنو اهفطقيل رامثلا لمجأ



تلزام تلا قو اهءاكب ءانثأ ةدجلا تحرس ةيانعب مهينطقي رايخ األ ذخأي

اذام فرعأ ال انأو يلوح نم ءاكبلا و بيحنلا رثإ يظاقيإ مت موي ركذأ

كتقيدص يرت نل اهنيح يمأ يل قتلا ماوعأ رشع تاذ تنك اهنيح ثدحي

نأو هللا دنع يه يل قتلا اهنيح مهفأ مل هلفط تنك ىرخأ ةرم اميد

بهذت أال انقفتأ دق انك اهل تلق تخرص تيكب اهموي بهذنس انعيمج

ينتربخأ ًاضرأ طقسو يلوح نم عقاولا طغض لمتحأ مل ينودب ناكمل

ءاكبلا ىوس ئش لعفأ مل مايأ ثالةث ىفشملا يف تللظ يننأ دعب اميف يمأ

تلحر امل يريتسيه ءاكب يف أليم تلق تقفأ امنيح اميد مسأ ددرأو

يردص هنكي امب اهربخأ نأ لبق تلحر امل ماوعأ عبرأ ةدمل يتقيدص تناك

ءايش لكاأل نيب عمجت تناك ةحرم هنيزح ةبغاشم تناك بح نم اهل

اهل تخأ انأ يننأ يل قتلا نيمثلا اهبلق يعم تكرت اهتببحأ يننكل اهدضو



قتلا اهريم ءاكب ءانثأ لالدب اهاسنأ نل تلحر امل اهل تخأ يننأ يل قتلا

اهيدلا و ربقل يتأت انه يتأت اذامل تلمع اهنيح بهذنل يمأ اي يفكي اهل

اهفطخ يتلا اهرمع ةقيدصل يتأت ةبعص مهنودب ةايحلا نأ مهربختل

ىرخ يفاأل توملا اهفطخي نأ لبق اهبلق يفام جرختل يكبتل يتأت توملا

اي ينيدع نكل انب ايه اهتنب إل سمهتو ليزهلا اهدسجب اهاصع ىلع زكترت

رمس قتلا كلذب ةدجس يربخأو يتنبااي كلذ ىشخأ ينيسنت رمساال

يمأاي كرمع يف هللا لا طأ

ًادغو انئامسأب اننوعدي مويلا ايحن نأ ثبلن ام ةلجؤم تازانج اننإ يتنبااي

ةايحلا يه هذه نكن مل اننأك ىسنُن دغ دعبو موحرملا
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نورمي نمو اهب ئفدتسي دحأ يتأي ال نكل انحاورأ يف ةميظع ران دقون دق

ناخدلا ًنم اعيفر ًاطيخ إال نوري ال انب

خوغ ناف تسنيف





لحارم ىلوأ تأدب اهرمع نم رشع ةسداسلا يف تراصو ةريغصلا تربك

األ يطعن اننأ انتلكشم رصمب هنونظي ام كلذ وا هيوناثلا هداجلا اهتسارد

هنوقحتسي ال ًارود نيرخ اآل يطعن ثمالً نأك قحتست امم رثكأ ًامود روم

ام بلُس ىرح وأباأل نإف دق اآلناو نكي كلذ نوفشتكي نيحو انتايح يف

با انتاق عال نم دجن نأ انيلع بجي اذل مهتطساوب انتدارإ ضحمب انم ىقبت

كنوك حازملا ليبس ىلع ولو ينحرجت نأ ينعي ال يقيدص كنوك نيرخ آل

صخي ام لكب يمولو يجارحإب موقتو كل يبح لغتست نأ ينعي ال يبيرق

هيئادتبا نم ًاماع رشع انثإ سردي نأ لفطلل نكمي يفباليد يترايتخا

نيلصن سالحوذ ملعلا يفباليد ئش لمي وال هيوناث ىلإ ةيدادعإ ىلإ

اهنم ةاجن ال ةهوف يف نيرخآ طقسي نيح يف كنأش نم عفري نأ نكمي

لشاف تنأف بطلا ةيلكب قحتلت ال امنيح ميلعتلا نم ًاماع رشع انثا دعبو



هللامل نأ نمؤن نأ انيلع ىرخ األ تايلكلا و تاعماجلا ءانب مت اذامل نذإ

انيف لعجي نأ هناحبس دارأ ةينهذلا و ةيلقعلا تاردقلا يف ءاوس انقلخي

ةمحر اإلتخالف كلذ يفو الًاف تخا ! نيرخ باآل نمؤن نأ ةرمل ولو انيلع

ةمق وه كلذ ةمقلا تايلك مهو نأ ملعنو ةطيسب تدب امهم مهتاردقو

األ اورتل عراوشلا اولزنت نأ مكناكمإب يناشاح يخلا كبالمنم التآ ءابغلا

مدع نم نزح نيفد نزح مهنويعب لحارملا فلتخم يف طوالب فطلا

ةيدبأ ةحيصنك اذل مهيف مهئابأ حأالم وأ مهم حأال قيقحت ىلع مهتردق

ا مهنكمي اهنيح امبر مهلشفب مهوبح ةداهش يف مكئانبأ بح رصحو مكايإ

تنك مراع حاجن ىلإ مهلشف ليوحتو هب مهنودمت يتلا بحلا ىلع ءاكت إل

هتساردب حجني مل ذفلا هءاكذ نم مغرلا ىلع نتوين نأ ام ًاموي تعمس دق

حاجنلا ب طبترم ريغ ءاكذلا نأ ثيح هتيلا مجو األرم مجح اوليختت نأ مكل



يذلا انأ نوكأ نم ررقتل ةنسل فيك يريصم ددحت نأ ةنسل فيك يتقولا

ماعب يننورصحي ماع ةئمو ًاماعو ًاماع يمهفل هرسأب ملا علا حاتحي

لقعتلا نحن اننولأسيو ةيلز األ مهتيثبع يف نورمتسي مهرمأ كحضم

كئاقدصأ زعأ دجت لهذم ةنسلا هذه يف سوفنلا ريغت ماه ئش تيسن

ةيوناثلا ةلحرملا ب تراصو تربك انتلطبل دوعن يردت ال ثيح نم اوبلقنأ

اهنيعب ىري اهاري نم نينيعلا ةرئاغ اهسورد ضعب ركذتست اهتفرغب تناك

هرمع نم ةيناثلا يف لفط ةءارب اهتئارب يف ىري رحبلا ةقروو لينلا ءافص

امهو اهتقيدص توم ذنم نيفد نزُح اهينيع يأ دجت رظنلا تققد نإ نكل

نزحلا اذه نكل ئش لك بعللا كحضلا اهناكمإب ةنيزح يهو ةرشاعلا يف

ةجيتنلا مهي ال هرثأ ىلع يه تبتُك وأ اهيلع بتُك هنأك ريغتي نلو مل

ام ذنم ةلزعلا تراتخأ دق تناك اهتمتع يف ةقراغ يه امنيبو ةدحاو



نمق ىقمح مُه يلقع للخب اهومهتا نونجلا ب اهوتعن ماوعأ ةتس براقي

ا ىتح ةايحلا يف تعاض يتلا انسفنأ دجن ةلزعُلا يف نونج ةلزُعلا نأ لا

اهتمتع يف ةقينأ اهتلزُع يف لوقا اهنع ةلزعلا اوراتخا نيفطصملا و ءايبن أل

مهو قرتحت تناك مهنع يلختلا ب اهنومولي مهو خرصت يكبت تناك ةرهاب

هنوناعي اميف ركفن ال امل نيرخ اآل مولن ًامود اذامل ناخدلا ةحئارب اهنومولي

ناكربك نامتكلا رجفنيس ام ًاموي نكل نامتكلا ىلع نورصم ألمهن امبر

بيصي طقف وه هلوح نم ىري ال رجفني نيح مث ةيادبلا يف راذنإك زتهي

قورحلا ب عيمجلا .

لك يف هرعشتست اهيخأ فرعت هنإبالل اهملعت ةفيفخ بابلا ىلع تاقرط

ةماستباب اهلبقتسا هماستبا حبش اهيتفش ىلعو هل تحتف ًامود اهلوح ام

ناول نماأل ةبلع جرخأ اهادهأ اذام اهيريل اهدي نم اهذخأ ردص ةباحرو



ليخت ةرمل ولو لواح ليمج ئش ناول األ تناك املا طل لا مجلا ةعئار

ءايش اال عور يهاأل ًامتح قانتخ اباأل رعشتس انلوح نم ناول األ ءافتخا

كربجيس نمزلا رورم عم اهتبهوم يهف ًاريثك مهب تحرف اإلطالق ىلع

تحرفو اهناولأب تكسمت اهنكل اهبحت يتلا ءايش األ لمجأ نع يلختلا ىلع

هنع ىلختت أال تميقاو اهيخأ هتنضتحا اهينيع نولب شاالً اهادهأ ًاريثك

عمو ءاذغلا ال وانتيل ابهذو اهذخأ ًاعم امرهي ىتح كلذك نوكتس تييحام

قحتلأ دقف هتعماج لوح بالل اشقانتو ةدع رومأ لوح اشقانتو امهيدلا

ىلع لصح بالل ةبسانملا ب ًاريثك اهبحأو يرطيبلا بطلا ةيلكب ًاثيدح

ةليمج يرطيبلا بطلا ةيلكب قاحتل اال لضف هنكل ةئاملا ب نيعستو ةينامث

ناسن اإل ناكمإب تاناويحلا حور يه امبر كب رثأ كرتي ئش اهب ةيلكلا هذه

ىلا عتو هناحبس ىلوملا هزيم دقف لقعلا ب تاناويحلا ىلع قوفتي نأ



وال رشبلا هركت ال تاناويحلا بلقلا انعب زيُم ناويحلا نأ مزجأ يننكلو

نم طقف نحن ىضوفلا قلتخن نم طقف نحن ضعبلا اهضعبل ريخلا هركت

ةدع دعب ةديعس تناك ةيساردلا اهلا وحأ لوح اوشقانتو داسفلا قلتخن

ةفرشلا يف مسرت اهتدجو اهتنبإ ةفرغل ريصع بوك اهعمو األم تبهذ مايأ

هجو ىلع ةماستب اال ىرت ملف األم تحرف ضيبا ريغص طق اهلوحو

تمستبا ًاريخأ كتفرش يتحتف يكارأ ةبعادم اهل قتلا ةرتف ذنم اهتريغص

نيردت ال ًاقح ِتنأ يمأاي موجنلا و ليللا و تافرشلا بحأ اهل تلا قو اإلةنب

اهتدلا و تكحض ديدج نم ينييحت اهنإ يب ةدرابلا ءاوهلا ةمسن لعفت اذام

مستبت ةرهز اهطسوتي ًاراهزأ قتلا نيمسرت اذام ةبسانملا ب تلا قو

كلذ ريغ نينظت له يمأاي عبطلا ب راهز األ مستبت لهو تلا األمقو تكحض

نأ تيسن حيحص ًاضيأ كراهزأ مهفأس له كمهفأ داكلا األمب اهتباجا



يمأ باللاي يخأ نم هنإ اهتدلا و تباجأ لا شلا اذه ةصق ام كلأسأ

لوقت يهو تجرخو األم تكحض ًامود هيدترأ نأ تمزجأو هايإ ينادهأ

تنبلا هذه ةلبه نوكت نأ رصت !
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قيرطلا يف ًاقح ريست كنأب حأالكم نمث عفدت تنأو كنأ نم دكأت

حيحصلا

وليوك ولواب



ريخ األ اهرابتخا يف ديدحتلا ب ةماعلا ةيوناثلا يف انتنبا مويلا ريخلا ءاسم

و تنذئتسا اهبلق نم لا هناو لقث هنأ رعشتست ريخ األ اهرابتخا دعب تسلج

اهتدلا و تنذأف ةيردنكس يفاإل نطقت يتلا اهتلا خ ىلإ رفاست نأ اهتدلا

ملف اهدرفمب ايحت ىدن اهتلا خ ةجيتنلا موي دعب ءاقللا لمأ ىلع كلذب

بلق اهيدل اهتلا خ جراخلا يف لمعي بيبط اهجوزو دعي لا فطأب هللا اهقزري

ةرهاقلا يف نكست ةرهاقلا رداغو راطقلا تبكر عيمجلا عسي نطقلا ءافصب

ةرهاقلا يف اوريست نأ ةرم متبرج له اهماحدزا ىشختو اهاشخت اهنكل

ةرهاقلا يف حابص فناالق لك عم ةرئاغلا نويعلا و ةرئاحلا هوجولا اورتل

ب مهيلإ وعجريو مهومعطي نأ مهل ىنآ مهئانبأ مه نيلماح اآلءاب بهذي

تاهم واأل مهرودص يف اهؤبخي تابيخلا ب نيلمحمو مهموي اوقب داكلا

ال قرشم دغلا نأ يخلا نم اوتوأ ام لكب مهئانبأ عانقإ نولواحي نيذلا



توص ىلع تقافأ .... مهرودص قيرح نم قرشم نكي امبر نأ نوملعي

االً صتا تقلت راطقلا نم اهلوزن دعوم بارتقا نلعي يذلا راطقلا ريفص

اهتلا خ ىلإ تبهذ اهدعبو اهتنئمط قئاقدب اهلوصو بقع اهتدلا و نم

ىدن يهو ىدن اهتحلسأ ىوقأ مهو ًامئاد هللا اهعمو ةوقلا و ربصلا ب حلستت

نإو اذه حجرأ بلغ األ ىلع انأ همسأ نم ئش صخش لكل نأ نونمؤت له

ًاريثك اهمأ هبشت اهتلا خ مراع باحرتب اهلبقتست ... نايح األ مظعم يف ناك

داعبإ ىلع ةرداق ريغ اهنكل بحن نم نع داعتب اال ىلع ةايحلا انربجت ًانايحأ

تماق اهدعبو اهتدلا سالمو اهتدهأو اهعم ثدح ام اهتلا خل تصق . انبولق

ركذت امنيح رحبلل بهذتل ماعطلا دعب اهتلا خ نم تنذأتسا ماعطلا دعتل

ددع مك ليختن نأ انل تايركذلا نم ليس يل فلأتي يمامأ رحب ةملك

يفو قيدص هنكل مهتانآو مهاوكش هوثبي رحبلل نومتني نيذلا سانلا



لسغي رحبلا ءام ءاتشلا تارطق نم ةرطق لك عم هنأ ىلإ ئهي صلخمو

ةرطع هتحئار رحبلا ةحئار تقشنتسا هاكش نم تابيخ نم ةبيخ يفخيو

بوك اآلن تادرأ اهيخأ تركذتو ًاديج اهلا شب تكسمت رطملا تاخذ عمو

مامأ ةرخص ىلع يعم ةروصلا ليخت مكنكمي له ةنخاسلا ال وكوشلا نم

ةسلجلا هذه نأ مزجأ داكأ ءاتشلا تاخذو اهينيع ةقرز عم رحبلا ءام ةقرز

فقوتي ىتح ترظتنا هرمع ةيادب يف لفطك دوعيل ءرملا لسغ ىلع ةرداق

اهلا شو قرزأ رامخو اهبلقك ضافضف ضيبأ بوث يدترت تناك ءاتشلا

حرفل نزح نم ًاماع رشع ةينامثلا لا وط اهب رم ام لك تعجتسا لضفملا

نأك ةيضاملا هنازحأ لك يعدتسي ناسن اإل نزحي نيح اذامل مهريغل قارفل

ةافو ىركذ رثإ ءاتشلا ءامب اهعومد تجزتما تكب ! يفكي ال ًادحاو ًانزح

رمأ يف ليمجلا كحضلا يف اهل اهتكراشم تركذت امنيح تكحضو اميد



رطملا فقوت . بحن نم عم تايركذلا انبلسي نأ عيطتسي ال هنأ توملا

ال ًانايحأ انتلطب بلق يف نماأللم صيصب عطس كلذكو سمشلا تعطسو

ب ديدج نم خضتل نزح نم اهب ام غرفنل انتاوذ عم ةسلج نم رثكأ ديرن

يدرولا نوللا ب ناتسف يدترت ةاتف تأر ةدئاع اهريس ءانثأ بحلا و ةايحلا

ءاضيب ةريغص ةبيقح لمحتو اهتبحأ اهنكل اهمسإ لهجت ةريبك ةحرط هيلع

اهصقني هنأ تسحا كلذب تحرف اهتنبا ءارو ضكرت يدرولا نولب دورو اهب

ب ةراملل رظنت اهقيرط تلمكأ امبر! حرفلا ب اهروعش اهصقني وأ يزلا كلذ

هينيع اهحاتفم ايابخلا نم ريثكلا اهل ةياكح هلخادب انم لك لمحي قيرطلا

اهتجيتن ترهظ ىرشبلا تأدب نيعوبسا براقي ام دعبو اهتلا خ ىلإ تبهذ

ًاريثك تحرف ةئاملا ب نيعستو عبس ىلع تلصح اهنأ لوقت اهتلا خ تعمس

تبهذ اهدعب هلضفملا اهتبعل ىلع تزاح ةلفطك اهلقع دقفت نأ تداك



ىلوأ أدبتس ً اريخأ تاكرابملا تقلت ةرهاقلا ىلإ اهتلا خ ةبحصب

اهملح قيقحتل اهتاوطخ

ةليمجلا نونفلا ةيلكب قاحتل األ ديرت اهنأ اهتدلا ول قتلا األماي رورم عم

هنظت ام اذه ناك نإو حلص اهلاأل ديرت يه ةيادبلا يف اهتدلا و تضرتعأ

و ءاضترا تلواح نيديرت ام يراتخأ سأب ال اهل قولا اهيبأ لخدت يه

نأ اهتابغر ىلوأ يف اهتعضو مايأ ةدع دعب تاردقلا ترابتخا أدبتس اهتدلا

ةليمجلا نونفلا ةيلك هبحت ال ئش نم ةرم ةئام كل ريخ هبحت ئشب قحتلت

ةيلكب قحتلتس ًاريخأو تحجنو رابتخ ألءاداال تبهذ ةيردنكس اإل ةعماج

ليكشتلا و تحنلا مسق صصخت تراتخإ نيماع دعب ةليمجلا نونفلا

ظقيتست تناك اهغارف اهيلع هبمأل اهنم ئش تدجو ًاريثك هتبحأ يرامعملا

ايحي ناك اذإ باأللم ايحي نأ ءرملل نكمي هحرفلا اهايحم ىلعو حابص لك



هبعتأام لُج ىسني طقف اهنيح هبحي ئش لجأ نم



: ةعماج ىلوأ بلا طل تاسمه

لكف نزحت ال اهنم ليلقلا ىوس دجت فال تارايخلا كب قيضت ً..دق وأال

انهو ًارهاب ًاحاجن ققحت فوسف اهتروطو اهتفشتكا ولو ةوق طاقن هب رايخ

هب تقحل يذلا كصصخت لبقتو كل ريتخأ يذلا صصختلا لبقت نأ بجي

هب حاجنلا ىلع مزعلا دقعتو

ًاريخأو ًايناث .... ًادحأ لعجت فال هظحللا هذه رظتنت تنأو ًاماع رشع ةينامث

اذه كزاجنإ نأش نم للقي نكي امهم !
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دباكيو هدحو حجنيو هدحو توميو هدحو دلويل ناسن اإل قلخي امنإ

قيرطلا انضعب ىلع نوهن نأ نم رثكأ كلمن وال هدحو هللا يقليو هدحو

دومحم ىفطصم





نورشعو نانثا رمعلا نم تغلب دقو ةعماجلا ب ةريخ األ اهتنس تأدب امدنع

قارفلا ىشخت امبر اهنكل هردصم لهجتو فوخلا اهب طيحي تناك ًاماع

عاقب نم اوتأ نيذلا اهءاقدصأ قارف اهيلع تداتعا دق تناك ةايح قارف

هنم الدب يمتح رمأ إالهنأ قارفلا نم فوخلا نم مغرلا ىلع نكل ةفلتخم

انم لكو راطقلا هبشت ةايحلا ف نايس األرم رجهُن وأ قرافنسف ايحن طاملا

اهتق عال دصوتل ماعلا اذه تلغشنإ داعيملا يتأي نيح ليحرلل دعتسي

ةيعماجلا انتاونس لوط ايحن رمي رمعلا يقيفأ نأ اهل راذنإ هنأك اهتاقيدصب

ألرخ رابتخأ رخأ نم جرخن امنيحو هبعتو همهو هلقثب رمعلا رمي نأ ىنمتن

ةلحرملا بعاتم نم مغرلا ىلع ةديحولا اناولس يه عومدلا نوكت ماع

ءانثأ يردأ ال ةريخ ألاهناأل انبر رمعلا لحارم لمجأ اهنأ إال ةيعماجلا

ديرن نامزلا رورم ىنعم رعشتست ةرم اللو اهتدلا و تدجو لزنملل اهتدوع



اعيمج لصن ًنأ اعيمج بابشلا ةلحرمل ً نأ انملع ول نكل ءانثتسا بال

ةلحرم ىلإ انتاهمأو انئابأ ىلإ لصيس ةلحرملا هذه ىلإ انلا صيإ ءانثأ رمعلا

اهتدلا و تبلط اهتدلا و سأر تلبق ، فقوتلا ىلع هربجنس عبطلا ب بيشملا

تحرف تشهدنإ اهتبطخل مدقت مهدحأ نأ اهيلع تضرع سولجلا اهنم

اهل قتلا اهتدلا و نكل هرابتخا اهل قبسي مل رعاشملا نم جيزم وه ترتوت

دق تناك ةقروب تتأو ، اهتفرغل تبهذ نيزهجت امثير ءاذغلا ِكل دعأس

اهيلع يلمُت نأ قشعتو ًاريثك بتكلا يف امب ،قثت هتأرق باتك نم اهتراتخأ

دق كجوز نيراتخت فيك ةقرولا هذه ىلع بتُك اهتايح يفام لك بتكلا

نم ةايحلا يف رايتخأ رطخأو ربكأ اذه ةقيقح اهنكل ناونعلا نم كحضت

ضعب ةقرولا ماكب ةايحلا ديق ىلع ناك نإو ىتح ةلتق رش لتقُي ةئطخُي

باتكل الً ماح نكي نيل نيه قلخو نيد ىلع نوكي نأب تأدب حئاصنلا



نأ ةبيط ةرسأ نمو نيمأو قداص نكي اهل نكس نكي ريسي ءزج ولو هللا

تأموا تناك ثيح ةقرولا تأبخو تمستبا ريخلل اهديب ذخأي ًاميحر نكي

ريخ ناكو اهباوبأ نم تويبلا ىتأ دقف ريخلا هب تمسوت ةقفاوملا ب اهتدلا ول

رم نم .... اهجرخت دعب جاوزلا متو اههبشت ةطيسب ةبطخلا تابيترت ترم

ال نيعم نسو نيعم موهفمب انيدل جاوزلا طبرن اذامل ةبسانملا ب رهشأ عضبب

عنم هناكمإب نكي امهم دحأ وال ءاشي نم هب قزري هللا نم قزر وه ملعأ

قزرلا هللا... اهقزر ثلاالنيث فراشم ىلع يهو اهتاجيز ماوعأ ةدع دعب

اهريم دعب انتلطب مسأ مكل ركذأ مل ءامس األ ةبسانمب رمس اهامسأ هاتفب !

تاملك ىلوأ طخت يهو تحرس لبق نم اإلمس اذهب مهتعمس نكنظأ

اهتاركذم * نيعب ءايش األ ىري لك نأ األرم ةعيبطف فلتخت ةايحلل انترظن

هبلق * ماوعأ دعب تظقيتسا ةوفغ ىوس رمعلا ناك لهو بتكت يهو توفغ



اهتديفح اهبناجب نيعبسلا غلبت اهتفرشب يهو يواشنملا توص ىلع ةريثك

اهل ريشي هارتل اهاصع ىلع تدنتسا بالل اهيخأ ىرت نأ اهنم بلطت ةدجس

رمعلا رم اهسفنل قتلا قيرطلا ربعيل هاصع ىلع اكتيو مستبيو نهوب

اهعم تبعلو ةريغصلا فك تنضتحا



كلذ نم لوطأ رمعلا نأ تننظ له راكنتسا ةرظن اآلن ىلإ رظنت كارأ

األرم ريثكب كلذ نم رصقأ رمعلا ئطخم كنأ لوقأ نأ نذإ يل حمساف

ًاموي رظتنت دق رم دق رمعلا دجت ةقاف واإل ءامغ اإل نيب نيع ةضمغب هبشأ

يذلا ديحولا ئشلا نأ كل لوقأ نأ ينفسؤي نكل باعصلا رمت نأ لمأ ىلع

دهتجاف لا عفآ نم هتفلخ ام ىلإ تافتل اإل نودو ةعجر نود رمعلا وه رمي

نم هب ملا اآلناو.فعلا تاوف لبق تئش ام كتفيحص يف بتكتو تنأ نكتل

يفكيام نيفيزملا .
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اًباتك فلؤت ،نأ بيرغ هينتقي ،نأ ةبيرغ ةنيدم يف اًليل. هأرقي نأ.نأ

هبلق جلتخي ، هتايح هبشي ٍرطسل . ةباتكلا دجم وه كلذ .

سيردإ فسوي



اهريم تاركذم نم

1 ربكأ يدحتل هدادعتسأ ىصقأ يف هنأ اهيف رعشتسي مايأ ءرملا ىلع .رمي

هل ولحي اميف تازاجن اال ققحيل هب ىذتحُي ثملا نكيل باعصلا و لكاشملا

نأ ريخب نكي نأ هلا مآ ىصقأ مايأ هيلع رمي رخأ نيح يف االت جملا نم

ىصقأ نوكي نأ هتفرغ ةيرهزك نوكي نأك ئش يأ نود سبالم مويلا رمي

ئش ال نكي نأ ضر األ ىلع نم هطوقس وه هل طوقس !



ُاألمه مهي ال رخا دلبل ًاحابص امبُرو ءاسملا يف مكثدحُأ ريخلا ءاسم .2

دق هنأ تسمهو ءاتشلا رابخأب ةلمحُم تتأ يتلا ةدرابلا ءاوهلا تامسن وه

لمحت ةلمُجلا هذهف ءاتشلل تقتشا لوقأ امنيحو ءاتشلل تقتشأ برتقأ

تابيخلا راثأ لك لسغت يتلا رطملا تاخذ ىلإ تقتشا قايتش اال يناعم لك

و بلحسلا بوكل تقتشا تاياكحلا عيمج انل سمهي يذلا ميسنلا تقتشا

ا تاكحضل تقتشا ! يلا قتربلا يبروجو يفطعمل تقتشا ةئفادلا ال وكوشلا

لخادلا نم رطمُن كب نكل ليمج تنأ فيصلا اهيأ باأللم ةلمحمُلا الفطلا

ألن انئش ىنآ ءاكبلا انل نكمُي ءاتشلا يف امأ ءاكُبلا رطملا ب تدصق انُهو

ةدرو دخلا ىلع تبنُل انعم رطملا تارطق دحتت اهنيح



امهم رمأ يأب ْنهتست ،ال ثدح امهم تنأ ،نُك تفتلت وال كبردب رِس .3

ذالكت رفغأ فغالكت، نم قفتِسا ، هباش امو هوجولا ب عدخنت ال ريسي كل ادب

مل كلثمف كقيرط لِمكأ ، كسفن تاتش ململ ، نارفغلا األقحب َتنأف كسفنِل

هل. ةميزهلا قلخت

ام لج نكلو نينثا نيب حجراتأ هتاذب فغشلا نكأ ةراتو هدقفأ ةرات .4

عمجأ ملا علل جارسو ءوض نكأ نأ يننكمي فغشلا نكأ نيح ينإ هملعأ

.. هعجر بال ينيع يف ملا علا ئفطني هدقفأ نيحو



ءامسلا رطمُت نلف اهب انوعدخ يتلا لا يخلا صصقك انصصق نكت نلو 5.مل

رمأ وه نم ةايحلا يف لباقتس لب ةممسملا ةحافتلا قوذتن نلو ًابهذ

درام لباقن نلو بكرلا ب قاحللا انحومط ىصقأ نوكت نلو ءوسأو

وال ملكتت ال انيدل ناذرجلا نأ ًاضيأ نزحُملا و انينامأ اوققحيل حابصمو

كنع عد عقاولا ضرأ انُه ةيرحس ةسملب اهليوحتو نيتاسفلا صقب موقت

نم كرحس رضحتسا بهللا ةناعتس اال دعب كسفن ديب ذُخ لا يخلا ضرا

نم يتأي رييغتلا نأ ًامئاد ملعأو كسفنب نهتست ال كاوس دجوي فال كلخاد

. لخادلا



ينضتحيل ةليل لك يف ِكرظتنأ ةلجؤم ةايح كنيبو ينيب يتنبا 6.هأاي

هجاح يف تنك نم انأ يننكل كنضتحا نم يننأ ِكل ئيهُي ريغصلا ِكفك

مامأ نيربكت ِكارأ ثيح ىرخأ ةايح يف يراظتناب نينوكتس كناضتحأ ىلإ

واال دحاولا ماعلا ةنبا ِتلزام ِتناو ينم ِكل ةايحلا ذخأ نم دبالً ينيع

. ةنجلا ىلإ ينيقبسأ .... دحو

! اهليمجت تارضحتسم لمجأ اذهو ءايح تاذو هفقثمو ةيكذ يه .7

نأ ثبلي ام ءايح هطيحُي وال ءاكذ هجوتي وال ةفاقثلا هنيزت ال يذلا لا مجلا

ال ةزيممو ةديرف ًامئاد نيلظت لمم،اذل ئش اال يهام ةداعلا و ةداع نوكي

. ًادحأ نيهبشت



ثمالًنأ رعشت نأك ديحو ئش لك نأ كيلإ ئهُي ديحو نوكت نيح .8

تيأر رظنلا تنعمأ نإ امبُر نكل ديحو رمقلا و ديحو رجشلا و ديحو ميغلا

،نأو شهلا بشعلا هنضتحي رجشلا مأو سمشلا نم قيرب هطيحي ميغلا

كنأ لوقلا كناكمإب اذل رمقلا رهظ ولالاهام يتلا موجنلا هراوجب رمقلا

. بناج لك نم بحت نمب طاحُم تنأ ديحو تسل

ةبرت يا قوف ةفلتخم ةقيرطب ومنن انلعجت يتلا بابس يهاال اهدحو .9

يفاال انروذج برضن تبكالت انسفنا سرغن ةايحلل ةحلا ص ريغ تناك نإو

ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصا هرجش حبصتل رطملا راظتنا يف ضر



ِتلز ..امأ اهتاذ مهف نع زجعت يتلا ةنيزحلا ةديحولا ةديعبلا ىلإ .10

رمقلا ىلإ يرظنتل سمادلا ليللا يف اهنيبحت كتوهق برش يف ةنونجم

ءاتشلا ب نيفتحت كلعجي يذلا دحلا ىلإ كنونج زلا امأ كراكفأ هيثبتو

يذلا داوسلا نع اذامو ، ِكينيع قيرب نع اذامو ةسداسلا يف ةلفطك

لئاستأ ، ءاملظلا هليللا يف ردبلا ك ِكلعجيل طقف ِكل هنأك هؤادترا نينقتو

مومه نيلمحت ِكنأك اهيف نيكبت يتلا هظحللا يف هءافطنا ببس نع ًامود

يف سمشلا نيدوقت كنا ول امك كجهوت يف تنا هطرفم . عمجأ ملا علا

. اهقارشا



نافرعو ركش

ًاركش خا لبق بأ كنوكل ًاركش ريثكلا ينملع ًامتح يذلا يخأ ركشأ نأ دوأ

لكميلا تنك ألكن

امزلا ملا علا نأ ينرعشي يذلا كبلقل ًاركش حور دعب ًابلق يتنبإو يتيخأ

كبحأ هآرم ريخ يل ِتنك يب كنامي إل ًاركش ريخب

ام لكل ًاركش ءاكبلا و امكيمدق دنع ثوكملا يناكمإب ول دوأ يمأ يبأ



مكبحأ يلج أل هوتلعف

دنع مكسفنأ اودجتو متييح ام اودعست نأ يه مكل يتينمأ يتاقيدص

تكرت ةملك لكل ًاركش نوع ريخ يل متنك مكل ًادج ًاركش قرطلا قرتفم

ءاعدلا ًب امود ينورثدت نأ ىنمتأ تييح ام مكل هاسنأ نل رثأ يلخادب

ًاركش هيلع انأ يذلا صخشلا ينم تلعج يتلا تاييخلل ًاركش ً اريخاو

ليبس ال نأ ينيتملع ألكن ًاركش ىوقأ انحبصأ ولالاهام يتلا تاييخلل

. لجو زع ىلوملا ىوس ياوكشل

تمت


