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سلوباينم يف رطام موي

صصق

تسرهفلا

.يكيلوثاكلا دمحم
.راطقلا يف يباهرإ
.فافز ةلفح برغأ
.ةقيدحلا ىعفأ
.ىربكلا ةنايخلا
.ةراسخ رثكألا ناهرلا



.ىربكلا ةنايخلا
.ةراسخ رثكألا ناهرلا
.مكيلع مالسلا
.ةدحتملا تايالولا ىلإ قيرطلا
.توبكنعلا
.ةنجلا ىلإ ةرجهلا
.مولظم ماقتنا
.نيزحلا كاج
.نارئفلا برح
.سلوباينم يف رطام موي
.لليدردول تروف ىلإ ةلحر
.ةيبوك ةجوز
.ةطقلاو هتجوز
.توملا ةرعش
.ةديصملا يف بلاغ
.ةأرما خف يف
.حيرلا بهم يف
.ينغأس نيطسلف اي كنويعل
.ىسنت نل ةليل
.ماهتالا صفق يف دمحم
.رالودلا ةلصقم
.ةرئاطلا يف مالكلا عونمم
.ديسلا دييأت عونمم
.ةيدوعسلا ىلإ نغرأ نم
 .للتاقلا ىلع ضبقلا ةليل

يكيلوثاكلا دمحم

:"مهراظتناب راوز دوجول ةرايزلا ةفرغ ىلإ اروف اورضحي نأ مهؤامسأ ةيلاتلا ءانجسلا ىلع ،هابتنا"
 .يكسولكام كنارف -



:"مهراظتناب راوز دوجول ةرايزلا ةفرغ ىلإ اروف اورضحي نأ مهؤامسأ ةيلاتلا ءانجسلا ىلع ،هابتنا"
 .يكسولكام كنارف -
 .لليراكم كاج -
 .ةعمج دمحم -
 .فسوي دايز -
.يب يج تربور -

 ءانجسلا ىلع يدانت )اتوسنم( ةيالو للامش يف يلاردفلا )ثولود( نجس يف توصلا تاربكمو احابص ةنماثلا ذنم
.مهترايزل مهؤاقدصأو مهيلاهأ للصو نيذلا اعابت

 هذه رظتني دايز ناك .احابص ةعساتلا يلاوح هتجوز تلصو دقل .راوزلا ةمئاق يف همسا عامسب اديعس دايز ناك
.ةليوط عيباسأ ذنم هل ةرايز للوأ يهف ،رمجلا نم رحأ ىلع ةرايزلا

  راصو ،ءانجسلل ةرفوتملا روطعلا ضعب هسفن ىلع شرو ،محتساو ،هنقذ قلح ؛حابصلا ذنم ةرايزلل ازهاج ناك
:هلأسف ماسب ىعدي نيجس قيدص هآر .يقيقح سرع يف هنأك لليامتيو ينغي

.سرع ةلفح ىلإ بهاذ كنأك .ةبحألا عم ةرايز كيدل ؟كدق نم ،دايز اي ناتحص -
:هل للاقو دايز كحض -
.للبق نم همسا عمسأ مل هفرعت لله ،ةعمج دمحم مسا تعمس ينكل -
.ربخلاب ينغلبو ةرايزلاب رمألا صحفا .يردن نأ نود نجسلا ىلإ سمأ موي ءاج امبر ،فرعأ ال -
؟مويلا رازُت نلأ -
.ةفلكمو ةليوط كانه نم ةفاسملاو كرويوين نم يلهأ نأ فرعت .مويلا ينروزيس ادحأ نأ دقتعأ ال -
.ءاقللا ىلإ ،ةدوعلا دعب كربخأس -

 ةفرغو ،209 ةيانبلا ازواجتم يضرألا قباطلا يف اهفرغ ىدحإ يف نكسي ثيح 207 مقر ةيانبلا نم دايز راس
 ىلإ فطعنا ،تانايدلا عيمجل ةالصلل ةصصخملا ةدابعلا ةيانب هلوصو دعبو ،ةرادإلا ةرامع مث ،ةبتكملاو ،باعلألا
 كانهو ةيبناجلا ةقيدحلا ىلإ ةريبكلا ةرايزلا ةفرغ نم تجرخ دق هتجوز تناك .ةرايزلا ةفرغ هاجتاب نيميلا
 امدنعو ،ةرايزلا ىلإ مهقيرط يف ءانجسلا ىرت نأ نجسلا نيبو اهنيب للصافلا يديدحلا كبشلا للالخ نم عيطتست
:هيلع تدان هتأر

.دايز -
.اهديب هل تحولو
...كبحب ،ىنم -
.ءاوهلا يف ةلبق اهل للسرأو



...كبحب ،ىنم -
.ءاوهلا يف ةلبق اهل للسرأو

.اهسأر ىلع جات هنأك للامشلاو نيميلا ىلإ لليامتي اهرعش .ةيفيصلا اهسبالمب تناك

.للوخدلا للبق شيتفتلل ةفرغلا ربع رورملا ًالوأ هيلع ذإ اهيلع ميلستلا وأ كبشلا نم بارتقالا هتعاطتساب نكي مل
 ةفرغ ىلإ يدؤملا طسوألا بابلا ناكو ،ازهاج شيتفتلا ناجس نكي مل .ةفرغلا هاجتاب بابلا حتفو ،هديب اهيلإ راشأ
.راظتنالا مهيلعو اًقلغم ةرايزلا

 ادحأ ري مل .هعم نيرظتنملا ءانجسلا هوجو ىلإ رظن .ةعمج دمحم ىلإ فرعتلا هلاب ىلع رطخ هراظتنا للالخ
 بناجب رسيألا مسقلا يف مهرودص ىلع ةداع ةبوتكملا مهءامسأ صحفتي أدب .مهنم ابيرق ىتح وأ يبرع هلكش
.بلقلا

 ىلع بتك دقو ،نييكيسكملا هبشي ةيبونجلا اكيرمأ نم هلكش ،ةماقلا ريصق ناك ،بابشلا ءانجسلا دحأ حمل ةأجف
:للاقو هل مستبا .)ةعمج .م( هصيمق

!ابحرم ،مكيلع مالسلا -
:ةيزيلجنإلاب هل للاقو ةعمج دمحم هيلإ رظن
؟اًئيش يل تلق لله ،مهفأ مل -
:ةيزيلجنإلاب هل للاقف
؟ملسم تنأ لله ،ايبرع تسل كنأ ودبي -
.يكيلوثاك يحيسم انأ .املسم تسل ال -
:هل للاقو ،ابجعتم هيبجاح بطق .دايز هجو حمالم تريغت
!ايحيسم سيل ةعمج دمحم مسا نكلو -
 للظيل همسا يلع تقلطأ دقف اريثك هبحت تناك اهنألو ،يمأ نطب يف انأو هللا همحر يبأ يفوت دقل .يبأ مسا اذه -
.اهبلق يق ايح

؟ةملسم كمأ تناك للهو ،ميظعلا ءافولا اذهل اي -
.اهتنايد ىلع ينتبر دقو ،ةيكيلوثاك ةيحيسم يمأ ال -
 ةأشن كئشنتو ةعمج دمحم كيمستو ملسملا كابأ بحتو ةيكيلوثاك ةيحيسم كمأ ،ءيشلا ضعب ةبيرغ كتصق -
؟كيسكملا نم تنأ للهو ؟ةيحيسم

.ريس ثداح يف ماعب امهجاوز دعب يفوت هنكلو ،يمأ جوزتو كانه ىلإ يبأ ءاج .وكيروتروب نم انأ ،ال -
؟كوبأ ناك نيأ نمو ،هللا همحريل -
.سدقلا نم ،ةسدقملا يضارألا نم يبأ -
.سدقلا نم انأ ؟سدقلا نم -



.سدقلا نم ،ةسدقملا يضارألا نم يبأ -
.سدقلا نم انأ ؟سدقلا نم -
:للاق مث ،هيلع ملسو كلذل دمحم حرف
 فرعت لله .كانه يبأ للهأ ىلإ فرعتلل اهترايز ىلع مزاع انأف ،سدقلا نم صخش نع ثحبأ انأو نمز ذنم -
؟ةعمج ةلئاع نم ادحأ

؟دمحم مساب كيدانأ نأ للبقت لله ،دمحم اي ال فسألل -
.يبأ مسا هنأل هبحأ انأو يمسا وهف ،ال مل -
 هيداني نأ ادحأ ديري الو ،كيام هسفن ىمسي ناك وغاكيش يف هفرعي يذلا يدوباعلا دمحمف ،هدر نم دايز بجعت
 مساب هيدانن نأ بحريف يحيسملا دمحم امأ ،)وم( هسفن بقلي ناك نينيعلا وبأ دمحمو ،نييكيرمألا مامأ دمحم
 .دمحم
:هل للاق
 يبراقأ دحأل كلاسرإب كدعاسأ نأ نكمي نكلو ،ةسردم بلاط تنك امنيح ،ةليوط تاونس ذنم سدقلا تكرت دقل -
.كفده ىلع كلديس وهو

."يحيسم كنأل ءادعس اونوكي نل نكل" :هرس يف متمت مث تكس
.دايز اركش -
.ةرايزلا نم ةدوعلا دعب عوضوملا يف ثدحتلا ىلع نانثالا قفتا

 دايز دعو امك سدقلا ةرايز ىلع اممصم جرخف ،هنع جرفأو ،هنجس ةدم ىهنأ دق ةعمج دمحم ناك ،نيماع دعب
 ميدقلا يندرألا هرفس زاوجو هدلاو داليم ةداهش نم ةمزاللا قاروألا للك هعم للمحي ناك .كانه هلهأ ىلإ فرعتلل
 سني ملو ،هدلاول ةليلقلا روصلا ضعبو ،ةيندرألا مهرفس تازاوج للالخ  نم نورفاسي اوناك سدقلا ناكسف
 يف دايز براقأ ضعب هدعاسي يكل هل اهاطعأ يتلا فتاوهلا ماقرأ ةحص نم دكأتلاو )وغاكيش( يف دايزب للاصتالا
.هلهأ نع ثحبلا

 ،راطملا نمأ يفظوم ىدل ةهبشلا ريثي همسا نأل هبئاقح للماك شيتفت دعبو ،بيبأ للت راطم ةعمج دمحم للصو
 ركني هنأل الو ،نيينيطسلفلا هركي هنأل سيل ،اينيطسلف هسفن دعي ال هنكل ،نيطسلف نم هنأ دقتعي همساب عمسي نم للكف
 نم هيدل قبي ملو ،)ةدحتملا تايالولل ةعبات( )وكيروتروب( يف ملعتو شاعو ىبرت هنأل نكلو ،ينيطسلف هدلاو نأ
.رخآ ءيش ءامتنالاو ةفاقثلا نكل ،مدلا ىوس ةيبرع روذج

 هتدعاسمب ءادعس اوناكو ،سدقلا ءانبأ نم مهلك نوفظوملاو ،يبرع قدنف ،نوتيزلا للبج قدنف يف للزن سدقلا يف
 ،ةعمج دمحم ىلإ فرعتو ،قدنفلا ىلإ ءاج يذلا ،فسوي هللا دبع ،فسوي دايز مع فتاوه مقرب للاصتالا يف
.ةعمج ةلئاع دارفأ دحأ ىلإ هلصوأ ىتح هترايس يف هعم هذخأو



.ةعمج ةلئاع دارفأ دحأ ىلإ هلصوأ ىتح هترايس يف هعم هذخأو

 ،ةميدقلا ةدلبلاب تيزلا ناخ باب يف راضخلا رجات رهام همعب اولصتاف ،نوكي نم اوفرع قيقدتلاو ثحبلا دعبو 
!...ةأجافملل اي .ةعمج دمحم هيخأ مسا للمحي يذلا هيخأ نباب ىقتلاو اعرسم ءاجف

:هيخأ نبال للاق
 مل .انع ىلخت هنأ اندقتعا .اًئيش هنع عمسن دعن ملو هرابخأ تعطقنا مث ةنس نيثالث ذنم اكيرمأ ىلإ رجاه كوبأ -
 فتاه زاهج انيدل نكي مل .نامع ىلإ سدقلا هترداغم ذنم انب للصتي ملف ،شيعي نيأ الو رادقألا هب تطح نيأ فرعن
.فتاوه ةزهجأ ىلع برعلا نينطاوملا للوصح للطعت تناك هنيح يف لليئارسإف ؛مويلا امك

!ةفداصم نم اهل اي
 .دالوألاو براقألا ضعبو ،ءايلعو داعس هاتمعو دجامو رهام هامع رضح دقف ،هسفن مويلا ءاسم ةلئاعلا تعمتجا

 مل مهنأل مهسفنأ نومولي مهب اذإف ،مهب للصتي مل هنأل هنومولي اوناك .ديعب نمز ذنم يفوت مهاخأ نأ اوقدصي مل
.هنع اوثحبي

.ءايلع تلاق ؟هنع ثحبن -
؟ارثأ هل فرعن ال نحنو هنع ثحبن نيأ -

 اوبلط .هعم ءاشعلا للوانتو هيلإ فرعتلاب اوفتكاو ةلئسألاب هيلع اولقثي مل .للوألا مويلا يف هدوجوب ءادعس اوناك
 للأس ،قدنفلا ىلإ هامع هلصوأ نأ دعب .كانه ةحارب رعشي هنأل قدنفلا ىلإ دوعي نأ رصأ هنكلو ،مهيدل تيبملا هنم
:دوعلا قيرط يف ارهام هاخأ دجام

.هيبأ ةكرت نع ثحبي ءاج هنظأ -
:دجام هيخأل للاقو هسأر رهام زه
 ىلإ ةبسنلاب نكل ،اًئيش ثري نأ هل قحي الف اندلاو للبق يفوت ادمحم اناخأ نأ امب ،ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح -
.هدعب هنبال قح يهو صاخلا هلام نم هرفس للبق هوبأ اهارتشا دقف هل قح هذهف ،ةميدقلا ةدلبلا يف هتقش
:دجام للاقف
 ريثكلا تممرو تيبلا يف تحلص دقو )انيخأ رفس ذنم( اماع نيثالث ذنم كانه نكست كتخأ اداعس فرعت تنأ -
.كيبابشلاو مامحلا تثدحتساو هناردج نم

؟تيسنأ اراجيإ عفدت نأ نود ةنس نيثالث ذنم كانه نكست اهنكلو -
.عوضوملاب ةليللا اهعم ثدحتن ال اذامل -

:عوضوملا اهيلع دجام حرطف ،ءايلع عم كانه تلاز ام اهادجيل تيبلا ىلإ دجامو رهام داع
 حبصأ دقف تام هنأو امأ ،دمحم انيخأ كلم هيف ينكست يذلا تيبلا نأ نيملعت نكلو ،داعس اي أدبأ فيك يردأ ال -



:عوضوملا اهيلع دجام حرطف ،ءايلع عم كانه تلاز ام اهادجيل تيبلا ىلإ دجامو رهام داع
 حبصأ دقف تام هنأو امأ ،دمحم انيخأ كلم هيف ينكست يذلا تيبلا نأ نيملعت نكلو ،داعس اي أدبأ فيك يردأ ال -
.مهدج للبق مهدلاو يفوت نإ مهدج للام نم نوثري ال خألا دالوأ .ثري ال اندلاو ىلإ ةبسنلاب نكلو ،هنبا كلم
:داعس هجو دوسا
؟نودصقت اذامو -
.هعم يمهافتت نأ كيلعو تيبلا هقح نم انيخأ نبا ةعمج دمحم نأ دصقن -
:رهام للاقف
.هئارشب سانلا ىلوأ تنأو هعيبيس ديكأتلاب هنكلو ،هيف نكسيس هنأ دقتعأ ال -
.ضيوعتلا قحتسأو هتحلص يننكلو -
:للاقو رهام اهيلإ رظن
 يف تنأ يسنت الو كلذ نيبسحت الأ ،يهلإ اي .اراجيإ يعفدت نأ نود اماع نيثالث هب تنكس دقل !؟ضيوعت -
.هميمرت كنم بلطي ملو يتدوع نيحل نينكست كل للاق دقل !؟ةرجأتسم تسل تيبلا

؟يلع امتقفتا لله !مالس اي -
:ءايلع تلخدت
 هعيبي هلعل هنم هيرتشت نأ هيلع يضرعا .اندنع ءاقبلل هعجشن نأ انيلع ،هيبأ للامب قحأ دلولا ،داعس يتخأ اي -
.بسانم رعسب

:دجام للاق
.اندنع تويبلا راعسأ فرعي ال وهف هتاضارم كنكمي -
:ءايلع تلاق
.هللا اوقتا .هل ةحيحصلا تامولعملا ميدقت مكيلعف هتميق نع للأس ول ؟مالكلا اذه ام ،دجام اي دلولا اوعدخت ال -

 ابرتقا امدنعو ،ةميدقلا ةدلبلا يف ةيدقفت ةرايز ىلإ دمحم هيخأ نبا بحصو قدنفلا ىلإ دجام بهذ يلاتلا مويلا يف
.هترايز هيلع حرتقا ىصقألا دجسملا نم
:هيخأ نبال دجام للاق دجسملا للوخد دعب
؟ءوضو ىلع تنأ لله .اعم نيتعكر يلصن للاعت -
.املسم تسل ينكل -
:حزمي هنأ دقتعاو دجام كحض
؟ايعويش ،نوكت اذامو ،اه اه -
.يحيسم انأ ،ايعويش تسل ال -
:هلأسو هب قلمح،هينيع حتفو ،سبعو ،دجام همع هجو رمحا
؟للوقت اميف داج تنأ لله -
.يمأ نيد ىلع ،يكيلوثاك يحيسم انأ معن -



؟للوقت اميف داج تنأ لله -
.يمأ نيد ىلع ،يكيلوثاك يحيسم انأ معن -
؟كيبأ نيد نع اذامو -
.فرعت امك ًالصأ يبأ رأ مل انأ ،يمع اي -
؟ةيحيسملاب عنتقم تنأ للهو -
!مالسإلاب عنتقم تنأ امك ،اعبط -
:ةيبرعلاب دجام متمت
!كيف ةعمج للآ ةحرفل اي -
:دمحم للاقف
.مهفأ مل ؟تلق اذام -
 نع بوتتو ،نيتلبقلا ىلوأ يف انه كمالسإ نلعتل كمامأ ةصرف اهنإ .عوضوملاب ايدج ريكفتلا كيلع ،عمسا -
.ةيلهاجلا تاونس

.ةيلهاجلاب دصقت اذام مهفأ ال !؟ةيلهاج -
.مكيلإ فرعتلل نكلو ،املسم حبصأل انه رضحأ مل انأ .عضولا مهفتت نأ وجرأ ،يمع
!؟يكيلوثاك يحيسم انيخأ نبا ةعمج دمحم نأ مهل للوقنأ ؟سانللو ةلئاعلل للوقن اذامو -
.ةقيقحلا مهل للق معن -
 دقل .مالسإلا نع ىلختي دمحم ،ينارصنلا دمحم ،يحيسملا دمحم .هاوفألا يف هغضم اننولعجيو انم نورخسيس -
 ةيقب عم ءاسم يقتلن امدنع ةليللا ثدحتنسو عوضوملاب ركفت ككرتأس ،كلذ كنم عقوتأ مل ةحارصب ،ينتأجاف
.شقانتن ىتح رظتنا يحيسم كنإ مهل للقت ال ،كل نوقاتشم مهلك ،للهألا

.ةمايقلا ةسينك ىلإ ينذخأت نأ كل لله .ةمواسم عوضوم سيل ينيدو ،رارسأ عوضوملا يف سيل يمع اي -
:بابلا ىلع انه كرظتنأس للصو نأ دعب هل للاق ،اًظيغ رجفتي وهو همع هذخأ
.للخادلا يف كدحو للاوجتلا كنكمي -
:ًالئاستم ،اراتحم ةسينكلا جراخ وه رظتناو للخدي هكرت
 ؟نوج وأ ،جروج كيمست نأ كمأ فرعت ملأ .يحيسملا دمحم !؟يحيسم .رضحت مل كتيل ؟اًذإ انل تئج اذامل -
:رهامب للصتاو هبيج نم للاقنلا هفتاه جرخأ

.رهام ،ولأ -
؟خألا نبا للاح فيك ،دجام ًالهأ -
!يحيسم ةعمج دمحم ؛كل تلق ول قدصت نل -
!ةبيصملل اي .ينظ باخف ملسم هنأ تننظ دمحم همسا تعمس امدنع ينكلو ،ايحيسم نوكي نأ عقوتأ تنك هللاو -
؟مالسإلا ىلإ للوحتلاب هعانقإ للواحت ملأ ؟رمألا جلاعنس فيكو -
 املسم املاع هل انرضحأ ول كيأر ام .رمألا شاقن ضفرو ،ةيحيسملاب عنتقم هنإ يل للاقف ،رهام اي تلواح -
؟هرواحيل



 املسم املاع هل انرضحأ ول كيأر ام .رمألا شاقن ضفرو ،ةيحيسملاب عنتقم هنإ يل للاقف ،رهام اي تلواح -
؟هرواحيل

.يقتلن امدنع ةليللا شقانتنس ،ةديج ةركف -
.ضرألا للزلز يذلا ربخلا امهربخيل ،داعسو ،ءايلع عم للصتي أدبو فتاهلا رهام قلغأ
.يحيسم ةعمج دمحم -
 رفغي هللا ،دمحم يخأ .اهيلإ رفاسي نم للكو )وكيروتروب( هللا نعل .ةعمج للآل اي !يحيسم يخأ نبا ؟للوقت اذام -
؟هنيدو هدلب للهأ نم جوزتي مل اذامل ؟ةيحيسم نم جوزت اذامل ،دلولا اذه بنذ للمحتيس ،للوؤسملا وه ،هل

!؟توميس هنأ فرعي ناك للهو ،انعرش بسح جوزت دقل ؟للعف اذام ،ءايلع اي -
:هل تلاق رهام نم ربخلاب تعمس امدنع داعس امأ
... نكلو ،هنيد يف رح وه ،يحيسم ،يحيسم -
:تعبات مث ناوثل تتمص
.ملسملا هابأ ثري ال يحيسملا -
:اهل للاقف ،اهدصق رهام فرع
.اعيمج انكلم تيبلا حبصي للاحلا هذه يفو ،حيحص -
؟مكصصح نامثأ ينم نوبلطتس للهو -
.نييثنألا ظح للثم ركذلل .داعس اي هللا عرش اذه -
.يدالوأو يجوز عم هب شيعأو تيبلا تممر ينكلو -
.اعرش ملسملا هابأ ثري ال يحيسملا نبالا نأ لليلق للبق يلوقت ملأ -
.حيحص -
 داعس اي كنأ مأ ؟ثاريملا ميسقت يف عرشلا للوقي امم بورهلا نيلواحت اذاملف ،عرشلا نع ثيدحلا ماد ام -
.كل للضفألا نع نيثحبت

.ةنس ةئام نم رثكأ ةرمع ةميدقلا ةدلبلا يف تيب يف كتخأ قحالتأ ،موشلا بيع اي -
 ،ةعمج للآ كلم اذه داعس اي ؟يمساوقلا للآ نم كدالوأ كدعب نم هثريل كل هكرتن نأ داعس اي نيديرت للهو -
.يمساوقلا سيلو

 يشملا نم بعت نأ دعب قدنفلا يف حيرتسي ناك يذلا ةعمج دمحم عم عامتجالا للبق مويلا ءاسم ةلئاعلا تعمتجا
 نم .روطلا للبج نم سدقلا رظنم ههابتنا دش ام رثكأو ،عراوشلاو سانلا نم ارورسم ناك .سدقلا عراوش يف
.طابسألا باب برق ةينامثجلا ةسينكو ةمايقلا ةسينك ةرايزب دعس امك ،اهلك سدقلا دهاش كانه

 ايحيسم ناك ءاوس دلولا قح نم تيبلا دعت اهنأو اهيخأ تيب نم اًئيش ديرت ال اهنأ ةحارص اهتنلعأ دق ءايلع تناك
:مهل تلاقو ،املسم وأ

 ملو ربك هنأو امأ ،هيبأ للاومأ هل تقحف ،املسم الو ايحيسم ال همأ نطب يف ناك دقف )انوخأ( هوبأ يفوت امدنع -



:مهل تلاقو ،املسم وأ
 ملو ربك هنأو امأ ،هيبأ للاومأ هل تقحف ،املسم الو ايحيسم ال همأ نطب يف ناك دقف )انوخأ( هوبأ يفوت امدنع -
 30 للبق هلصي نأ بجي ناك هقح نأل ،هقح هدقفي الو همأ هتبر ثيح ةيعيبط ةلأسم هذهف هيبأ نيد ىلع حبصي
.اماع
:تلاقو داعس تدتحا
.اهثري نأ يحيسملا هنبال قحي ال انيخأ للاومأ هذه .هللا عرش رييغت نيديرت كنإ ،ءايلع اي ال -

:مهل للاقو ،هيخأ تيب نم اًئيش للاني نأ ضفر دقف ،ءايلعب هيبشلا هيأر هل ناك دجام
.هنم تيبلا ءارش داعس للواحت نأو ،عوضوملاب هوغلبي نأ حرتقاو ،ميتيلا للام للكأ يف كراشأ نل انأ -
:للاقو رهام ضرتعا
.ةعمج للآل اًفقو هلعجن نأ مكيأر ام ،تيبلا نع هل للزانتن نأ قفاوأ ال -
:داعس تدر
 .تيبلا كرتأ نأ هانعم كلذ نوكي الأ وجرأ ،ةبيط ةركف -
:ةقفاوم ريغ اهسأر ءايلع تزه
.هقحب هربخأس ،ينم اولعزت ال -
:رهام اهل للاق
؟ةيزيلجنإلا نيثدحتت ال تنأو هنيربختس فيكو -
.دجام يل مجرتيس -
.هراضحإب هوبأ هفلك يذلا ماصع دجام نبا عم ةعمج دمحم مهءاج ىتح للح ىلإ اولصوتي ملو شاقنلا رمتسا -

:دجام اهل مجرتو ،ءايلع هل تلاق ،ءاشعلا دعب
 كتمع نآلا اهيف نكست ،سدقلا نم ةميدقلا ةدلبلا يف ةميدق ةقش هل ناك كابأ نأ كمالعإ ديرن ،ينب اي دمحم اي -
 ،كبيصن نم يهف، هللا همحريل تام هنأو امأ ،هتدوع نيحل اهب ءانتعالا انم بلط دق هللا همحر كوبأ ناك ،داعس
 ىلوأ كتمعف اهعيبت نأ تببحأ نإو ،اهب كل ينتعت داعس كتمع اه للبقتسملل كل اهكرتت نأ تببحأ نإف ،كقح اذه
.كيبأ رفس ذنم اهدالوأو اهجوز عم اهنكست اهنأل سانلا

:للاق مث ةظحل تمصو ،مههوجو تاريبعت ىريل ادحاو ادحاو مهيلإ دمحم رظن
...نكلو ،هب روصتأو هروصأل يبأ ةحئار نم يذلا تيبلا ىرأ نأ بحأ .برلا همحريل -
:هلوقيس امل قدي اهبلق ناكف ،اهل همالك اهجوم داعس هتمع ىلإ رظن
.داعس يتمعل تيبلا عيبأ نل -
:همالك عبات مث ،اههجو رمحاف
...نكلو ،دحأل هعيبأ نلو -



:همالك عبات مث ،اههجو رمحاف
...نكلو ،دحأل هعيبأ نلو -
.عيمجلا مجو
.هب سانلا قحأ يهف اهدالوألو اهل هكرتأس -
.مهيخأ نبا رارق مهلك اوبرغتسا
.اهريراسأ تجرفناو داعس تحرف
.تالبقلا هيلع عبطت اهيخأ نبا ىلع تمجه
.اركش ،دمحم اي اركش -
:نيموي ذنم هتملعت ام ةينابسإلاب هل تلاق مث
.سيسايتارج -
:هتلأس
؟ًالجخ تسلو كمالك يف داج تنأ لله -
.مهمسا للمحأ نيذلا سانلا ،يبراقأو يلهأ ىلإ فرعتأل تئج .يبأ للاومأ كمساقأل رضحأ مل ،يتمع -
:هل للاق..اهدحو داعسل حبصأ تيبلاف ،رهام ظاتغا
.يئاهنلا كرارق ذاختا للبق ركفت نأ وجرأ -
.قنحب داعس هيلإ ترظن
.كنم مركأ ناك دقل ؟هيأر ريغي نأ هديرت لله ،رهام اي -
.كبلق نم اضايب رثكأ هبلقو ،حيحص -
:ءايلع تلاق
 قاروأ بسح تيبلا نع ايمسر اهل للزانتت نأ للضفي ًالبقتسم ثرإلا يف للكاشم للصحت ال ىتح يتمع اي اًذإ -
.ةينوناقو ةيعرش

.متئش ىتم زهاج انأ -
؟كبر بضغتو ايحيسم للظت نأ ارصم تلز امأ ؟ينب اي كنيد نع اذام نآلاو -
 نأ ىلع ينعجشو انه ىلإ يب ءاج يذلا وهو ،هقيرط ترتخا يننأل هدعسأ للب ،برلا بضغأ ال انأ يتمع اي -
.تيبلا نع يتمعل للزانتأو مكبحأو مكنع ثحبأ

:داعس اهل تلاق
.هتحارو هيكرتا ،هللا نيدلا ،ءايلع اي -

.ةعمج دمحم يأر ريغي نأ دحأ عطتسي ملو ،تاعاسل دتما دق نيدلا للوح شاقنلا ناك
:عوضوملاب ثيدحلا امتتخم رهام للاق
 ةعمج ةلئاع نأ قدصيس نم !)وكيروتروب (يف نآلا نم ةنس ةئام دعب عضولا نوكيس فيك اوروصت -
!؟ةملسم ةينيطسلف للوصأ نم ةيحيسملا



 ةعمج ةلئاع نأ قدصيس نم !)وكيروتروب (يف نآلا نم ةنس ةئام دعب عضولا نوكيس فيك اوروصت -
!؟ةملسم ةينيطسلف للوصأ نم ةيحيسملا

:ةلئاق تكب مث ًاليوط هتقناعو ،هتلبق ،ةعمج دمحم عادو يف اهدالوأو اهجوزو داعس تناك بيبأ للت راطم يف
.ةنس نيثالث للبق هانعدو امدنع ةعمج دمحم يخأ ةروص نآلا ديعتسأ انأ -

)2008 ،للوأ نيرشت(

راطقلا يف يباهرإ

 نأ دعب شيعي ثيح ودارولوك ةيالو يف )رفند( ىلإ ادئاع وغاكيش يف ةيزكرملا ةطحملا يف راطقلا قراط بكر
.اهجوز عم كانه ميقت يتلا هتخأ ىلإ ةيلئاع ةرايز ىهنأ

 ،اهييحي اهيلإ أموأ ،اهرمع نم نيتسلا يف هل تدب زوجع ةأرما ةيلاتلا ةطحملا يف تدعص ،راطقلا قالطنا دعب
 ،للابجلاو ،عراوشلا ةكرح بقاريل ةذفانلا بناجب وه سلج نأ دعب هبناج ىلإ تسلج .سولجلل ًالاجم اهل حسفأو
.اهنع راطقلا رمي يتلا نايدولاو

 رظانم مامأ يضاملا رتفد بلقي حارو فلخلا ىلإ هسأر دنسأ .احابص ةعساتلا يلاوح تناك ،ةعاسلا ىلإ رظن 
.مونلا يف طغي ناك تاظحل دعبو ،ةبالخلا ةعيبطلا

 ةرم هتعاس ىلإ رظن .ام ءيشب هركذي ايقيسوم اًتوص ردصي ناك راذنإلا زاهج ،هتعاس توص ىلع ظقيتسا
 هلمحت ريغص باتك ةءارقب ةلوغشم يه تناك اميف ،مامحلا ىلإ بهذو هبناجب سلجت نمم نذأتساو فقو مث ،ىرخأ
.يكيرمأ بتاكل ةياور ودبي ام ىلع ناك اهبيج يف

:دحأ هعمسي ال ضفخنم توصب متمتي أدبو ،هيسرك ىلع سلج ،مامحلا نم هتدوع دعب
 هيدي كرح ."...ةالصلا تماق دق ،هللا للوسر ادمحم نأ دهشأ ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ،ربكأ هللا ربكا هللا"
.اعشاخ هينيع قلغأ نأ دعب هرس يف ةحتافلا أرقي أدبو هطسو ىلع امهعضوو

 تررق اهلعل .اهناكم ترداغ دقل .هبناجب تسيل زوجعلا نأ هبتناف ،نيبناجلا ىلع ملس هتالص نم ىهتنا امدنع



 تررق اهلعل .اهناكم ترداغ دقل .هبناجب تسيل زوجعلا نأ هبتناف ،نيبناجلا ىلع ملس هتالص نم ىهتنا امدنع
:هسفنل للاقو برغتساف ،اهناكم تلاز ام اهتبيقح نكل ،ملسم بناجب سولجلا مدع

.مامحلا يف للوطأ اًتقو نيضقي ءاسنلا اذكه -

 يف راطقلا فقوأ نأ دعب .نيرخآ لليمحتو باكر للازنإ متيس ثيح قيرطلا يف ةديدج ةطحم راطقلا للصو
 وأ ،ةأرما مهنيب نكي مل ،بيرغ مهلكش نوعزومو نوريثك للاجر ؛ةطحملا يف ابيرغ اًئيش قراط حمل ،ةطحملا
.زوجع للجر وأ ،للفط

!؟تتام لله ،دعت مل هبناجب يتلا ةأرملا

 قوف اوناك ةعيرس ةكرحبو ،هلخاد ىلإ للاجرلا عفادت تابرعلا ضعب نم باكرلا جرخي نأ للبقو ،بابلا حتف ةأجف
:مهتاسدسم نوعفري هسأر

.كيدي عفرا -
.كرحتت ال ةطرش -
.ضرألا ىلع منو كناكم نم جرخا -
.سلجا -
.فق -
؟ةلبنقلا نيأ -
؟كعم نم -
؟كمسا ام -

 فوخلا ريثت ،ةمزاحلا اهتجهلو ،اهبراضتو ،اهتعرسل رماوألا تناك دقل .دري نم ىلعو ،عمتسي نمل فرعي مل
 ةوقلا دارفأ دحأ هبذجف ،هناكم نم كرحتي ملو املستسم ىلعألا ىلإ هيدي عفر !للعفي اذام فرعي دعي ملف ،هسفن يف
 ةهجوم قدانبلاو تاسدسملاو ،همسجو هسأر قوف للجرألا تارشع تناك اميف ،اضرأ هاقلأو هدعقم نم ةمجاهملا
 قيقدتلل ةطحملا يف ًاليلق فقوتيس راطقلا نأ تاربكملاب نلعأ امدنع جراخلا ىلإ مهلك باكرلا عفادت اميف ،هيلإ
.ينمألا

 نع هنوبوجتسي مهترايس ىلإ هورجو هولبك اًئيش للمحي ال هنأ نم دكأتلا دعبو ،قيقد للكشب همسجو هسبالم اوشتف
.اهباسحل للمعي يتلا ةهجلاو ،هسبالمو ،هبئاقح

.)رفند( ىلإ هجتملا راطقلا ريجفت للواحي ملسم يباهرإ ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخ تلقانت ةيكيرمألا ةزفلتلا تاطحم



.)رفند( ىلإ هجتملا راطقلا ريجفت للواحي ملسم يباهرإ ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخ تلقانت ةيكيرمألا ةزفلتلا تاطحم

:نييفاحصلا دحأل للاؤس ىلع ادر تلاق ،هبناجب سلجت تناك يتلا زوجعلا ةأرملا عم رشابم راوح
 ىلعألا ىلإ ةرم هسأر كرحيو ،"ربكأ هللا ربكأ هللا" :متمتيو يبناجب سلجي ناك .هنم انذقنأ هنأ برلا ركشأ -
.تبرتقا دق ةياهنلا ةعاس نأ ترعشف ،للفسألا ىلإ ىرخأو

.برلل اركش .هنم حيسملا انذقنأ دقل هوأ .راطقلا راجفنا ةظحل رظتني ةعاسلا ىلإ رظني ةرتف للك ناك

 ىلإ هراضحإ مت ثيح ثلاثلا مويلا ىتح هب ءاقللا نع زجع هيماحم .ناكم للك يف يباهرإلا قراط روص
.)رفند(

.هروصو هقاروأ ةفاكو بوساحلا ترداصو ،هتيب نمألا للاجر نم ةوق تمهد

:هل للاقف رثكأ قيقحتلا ةروص حضتت تأدب ،ثلاثلا مويلا يف يماحملا هب ىقتلا امدنع
 نوقحالي ،نولعفي اذام نوفرعي ال للوليأ نم رشع يداحلا ذنم بالكلا ءالؤه .كعم للصح امل فسآ ،قراط -
.حرمتو حرشت نيمرجملا نوكرتيو ،ءايربألا

:يلي ام كيلع نوضرعي مهنإ للاح للك ىلع
 ةحئال كل نومدقيس الإو ،ايئاضق عوضوملا رثت ال نأو ،ةفاحصلاب يقتلت ال نأ كدهعت للباقم كحارس اوقلطي نأ
.ةيباهرإ ةعامجل ءامتنالا اهزربأ طاقن رشع نم ماهتا

.كلذ اوتبثي نأ مهادحتأ ؟انأ -
 نم كل نوئبخي اذام فرعت الو ،نجسلا يف للظتس كتءارب ررقتو ةمكحملا يهتنت ىتح نكلو ،قداص تنأ -
 كتأرب نإو ،ةليوط تاونسل نجستس اهنيح ،كدض نودهشي دوهشب نوتأيو ،ةقفلم ةيضق كل نوكربفي دقف ،تائجافم
.مهضرع ىلع ةقفاوملاب كحصنأ .كل للضفأ ةمكاحم نود كجورخ نكل ،سانلا نيعأ يف اًئيرب نوكت نلف ةمكحملا

!؟ناكم للك ألمت يتلا يروصو !؟يتعمسو -
 كدنع مهملا ،اونلعي نأ مهملا سيل نكل ،كنيدي كعم ءيش يأ اودجي مل مهنأو ،ءيرب كنأ ةفاحصلل نونلعيس -
.كيلع ضبقلا ءاقلإ ربخ اهيف ترشن يتلا اهسفن ةراثإلاب ةزفلتلا تاونق هعيذت نأ

:للاقو كحض
.كتنادإ اهمهي للب ،كتءارب اهمهي ال تاونقلا هذهف ،ثدحي نل اذه -
.ةنياهص نويرصنع -
؟للوقت اذامف ،موي يف هريغت نلو ،دوجوملا اذه -
؟تنأ كيأر ام -



؟للوقت اذامف ،موي يف هريغت نلو ،دوجوملا اذه -
؟تنأ كيأر ام -
.مهتقحالم نم صلختتل ةقفاوملا كيلع ،ييأر كل تلق -
؟ةيكيرمألا ةلادعلا يه هذه لله -
 ،ادساف اهب ءاضقلا وأ اهقيبطت نع للؤؤسملا ماد ام .ذيفنتلا عضوم اهعضي نم جاتحت اهنكلو ،ةدوجوم ةلادعلا -
.رومألل مهترظنو مهحلاصم عم قفاوتي ام الإ اهيف اوقبطي نأ عقوتت الف

فافز ةلفح برغأ

 رصأو ،يناعد يذلا ةيكيرمألا ناغشتيم ةيالو يف دامع يقيدص نم ترذتعا كلذل ،عوبسألا كلذ اًلوغشم تنك
 دحأ نأ تدقتعا ،يروضح ىلع هرارصإ ةرثكل يننأ ىتح ،هفراعم دحأ للجن فافز ةلفح يروضح ىلع
.هبراقأ نم نيسورعلا

 :احزام هتلأس
؟ًالصأ هب عمسأ ملو ،هفرعأ ال صخش فافز يروضح ىلع رصت اذامل -
.كتايح يف فافز ةلفح برغأ رضحتس كنأل -
... نيوعدملل مدقت يتلا ةيهشلا قابطألاو ،تالافتحالا تاعاق ةماخفو ،فافزلا تالفح ينريثت دعت مل ،دامع اي -
:ًالئاق ينعطاق
.روضحلل كتوعد ىلع ينركشتو ،للفحلا دعب كيأر ريغتس كنأ ينقدص نكلو ،كلذ للك فرعأ -

.للبق نم اهب ملحأ مل ةأجافم يل رضحي هنأل ،يروضح ىلع رصأو ،ضفرلل اببس يل يقيدص كرتي مل

 ؟ةريبك ةصقار ةينف قرف ةكراشم ؟روضحلا ةرثك ؟للافتحالا اذه ةبارغ رس ام :ركفأ انأو هعم ةملاكملا تيهنأ
 سيرعلا نأ يقيدص ينربخأ يتلا ةيبرعلا تايلاجلا ىدحإب طالتخالل ةبسانم يه مأ ؟روضحلا ىلع زئاوجلا عيزوت
؟اهئانبأ دحأ

 هل تددجو ،راظتنالا للمي ال يك هربخأ دامعب تلصتاف ،ميقأ ثيح )اتوسنم( ةيالو نم ةرئاطلا عالقإ رخأت
:يل للاقو كلذ ىلع رصأ هنكلو ،روضحلا نم ينيفعي نأ يحارتقا

.راطملاب يف كرظتنأس ،قلقت ال -
.لليلق دعب أدبيس للفحلا نكل -



.راطملاب يف كرظتنأس ،قلقت ال -
.لليلق دعب أدبيس للفحلا نكل -
.للفحلا ةياهن يف تلصو ول ىتح كرظتنأس كل تلق -

 ركفأ ةلحرلا ةدم للاوط تنك .)ناغشتيم( ةيالو ىلإ ةهجتم ةرئاطلا انب تعلقأ ،ددحملا اهدعوم نم ةعاس دعب
.هروضحل اصيصخ يقيدص يناعد يذلا جاوزلا اذه رسب

 هل تلق !يردن نأ نود انرامعأ انم قرسي يذلا نمزلا اذهل اي .لليوط قارف دعب انقناعت .يراظتنا يف دامع ناك
:روفلا ىلع

؟هلمحت يذلا شركلا اذه ام ،دامع اي اريثك تريغت -
:للاقو كحض
 تريغت دقل ؟يقيدص اي كنع اذام نكل .ةكرحلا ةلقو ،عيرسلا للكألا ىلع اندوعت .ةماسو ةيأ ةبرغلا انل كرتت مل -
!!نيعبسلا نس يف كنأك ،بيشأ رعش .كفرعأ نأ بعصي ىتح ،اريثك كحمالم

 نع مهرامعأ ديزت ال نيذلا اندالوأ للوقي نيح يف ،ةبرغ اهنإ للوقن انلز ام ،ةدحتملا تايالولا يف اماع نيثالث دعب
 دالوألا حبصأو ،ءانبألا نطو يف ءابرغ شيعن انحبصأ اًذإ اذكه .هريغب اوشيعي نل يذلا نطولا هنإ اماع نيرشع
.ءابآلا نطو نع ءابرغ دافحألاو

:للافتحالا ةعاق ىلإ قيرطلا يف نحنو هل تلق
؟هيلإ ينتوعد يذلا للافتحالا اذه رس نع حاصفإلا مدع ىلع ارصم للازت الأ -
.للافتحالا ناكم نم انبرتقا دقف ،ماصع اي ربصا .ةقورحم كتلصب ،ةنس نيثالث ذنم كتفرع امك -
:للاق مث ةظحل تمص
 انل اهفصي نأ ال ،انسفنأب اهفشتكن نأ ءايشألا يف ةعتملا نأ كلئاسر يف امئاد يل بتكت تنك يذلا تسلأ -
؟كلاوقأ هذه تسيلأ ؟كسفنب تنأ اهارت مأ ،ةليمجلا ايزيلام للحاوس ام صخش كل فصي نأ بحت للهف ؟نورخآلا

 ،ىرخأ ةعتم اهيهاضت ال ءيشلا فاشتكا يف ةعتملا ،معن .بيرغلا للافتحالا نع هلأسأ دعأ ملف ،هباوج ينسرخأ
 رحبلا عاق ةدهاشمب طقف عتمتسن نحن امنيب ،ناجرملا ؤلؤللا نع اًثحاب كامسألا نيب عتمتسي صاوغلا ىرت كلذل
.زافلتلا ةشاش ىلع

 جراخ ةحاسلا ألمت يتلا تارايسلا نم احضاو ناك .ةريبكلا هتاعاق ىدحإ يف للافتحالا ماقيس يذلا قدنفلا انلصو
 كلتو ،يتنفنإ هذهو ،يس مإ يج تارايس هذهف ،نيروسيملاو للامعألا للاجر نم نيرضاحلا ةيبلاغ نأ ةعاقلا
!!نمثلا ةيلاغ ،ةثيدح تارايس اهلك ،هللا اي ... ،سديسرم



 كلتو ،يتنفنإ هذهو ،يس مإ يج تارايس هذهف ،نيروسيملاو للامعألا للاجر نم نيرضاحلا ةيبلاغ نأ ةعاقلا
!!نمثلا ةيلاغ ،ةثيدح تارايس اهلك ،هللا اي ... ،سديسرم
:يقيدصل تلق
؟انه ةيلاجلا نيب ةعساو تاقالع سيرعلل نأ ودبي -
.لليلق دعب هيلإ فرعتتس .اهارت يتلا ةريبكلا تاقالعلا كلت للك بحاص هابأ نكلو ،تاقالع ةيأ هل تسيل ،ال -

 ءانبأ نم فالآلا مضت ةريثك تالافتحا قباسلا يف ترضح دقف ،للافتحالل نيوعدملل مخضلا ددعلاب أجافأ مل
 هذهف ،اهروضح تدوعت يتلا تابسانملا يف هيلع دوعتأ مل رخآ روهمجب انه تئجوف ينكلو ،مهئاقدصأو ةيلاجلا
.اندالب يف هيلع اندوعت امع فلتخت تاداع اهل نأ ودبي ةيلاجلا

 نهلامج ينريثي نأ للبق ينتراثأف ،يفنأ تقرتخا يتلا نهروطع حئاورو ،ءاسنلا نيتاسف يهابتنا تفل ام رثكأ
.رحاسلا

:رخاس قيلعت للوأب يقيدصل تسمه
!؟للامجلا اذه للك نيأ نم ؟رجهملا للامج ةكلم رايتخال للافتحا هنأ ودبي -

 انه دوروب يرظن عّتمأ اراسيو اًنيمي تفلتأ يريس للالخ تنك .انل ةدعملا ةلواطلا هاجتاب روضحلا نيب انرس
.يل يقيدص ةوعد رس نع يسفن نيبو ينيب للءاستأ تنكو ،كانه ىرخأو

 :يل للاقف ،للفحلا تافيض نتافم ىلع صصلتلا يف يئايح ةلقو يراهبنا يقيدص ظحال
؟ةلوهسلا هذهب ءاسنلا كترحس لله -
!؟ديراغألا كلت الو مادملا يذه اهكرحت ال يتلا يبنتملا ةرخص انأ للهو -
 للبق امهيلع ملسن للاعت .امهل نوكرابي سانلا رظنا .سورعلاو سيرعلا ىلإ كفرعن نأ دعب كيأر عمسنس ،اًنسح -
.كباصعأ طبضاو ،ايلوضف نكت ال .سولجلا

 هنم رغصأ اهنأ احضاو ناك .اهجوز عم ةنتاف ةأرما فلخ انك .نيسورعلا ئنهن يكل انرود رظتنن روباطلاب انفقو
 دمحلا :يسفن يف تلق .اهفافز ةليل يف اهنأك اهتيشم يف انمامأ رتخبتت تناك .تدب اذكه وأ للقألا ىلع ةنس نيرشعب
.يمامأ فقي يذلا للامجلا اذهب عتمتلاب يل حمست ملو ،اهنم تراغل الإو ،يعم يتجوز رضحأ مل يننأ هللا

 ...هيلإ ينفرعو سيرعلا دلاو ىلع يقيدص ملس .امهلهأو نيسورعلا نم انبرتقا
...سيرعلا دلاو اذه -
.كرابم فلأ ،ًالهسو ًالهأ -
...ةديسلا سيرعلا ةدلاو هذه -



.كرابم فلأ ،ًالهسو ًالهأ -
...ةديسلا سيرعلا ةدلاو هذه -
.انفرشت -

 نع ينويع يف ثحبأ تأدب ،هتدلاو اهنأ تفرع امدنعو ،سورعلا ةيادبلا يف اهتبسح دقو ادج ةليمج ةدلاولا تناك
.اهدجأ ملف سورعلا

:للاقو يقيدص ينزكل
...سيرعلا ىلع كفرعأ -
:يقيدص يل للاق ةأجف .هل تكرابو هيلع تملس
.)تسيوك سرك( سورعلا -
.ةأجافملا تناك انه

 ،ديدشلا ءايعإلاب ترعش دقف ،ًاليلق تدعتبا مث ،اًكِرابم تملسو سورعلا يف رظنلا تققد .ءارفص ةماستبا تمستبا
:للافتحالا اذه ةبارغ تفرع نأ دعب يقيدص تلأس .يفوج يف ام فذقأ تدكو

!؟اقح سورعلا هذهأ -
.كباصعأ طبضا -
!؟تاومأ للفح يف مأ فافز للفح يف نحن لله ،.فيطل اي .هللا الإ هلإ ال -

.اهببسب ءيش للك تفرق يتلا تآجافملا هذهلو يل امف ،يقيدص هللا نعل .ادبأ ةمدصلا للمحتأ مل
:ابضاغ دامع تلأس
؟هرضحأ نأ ينديرت جاوز برغأ وه اذهأ ؟ةأجافملا يه هذهأ -
؟ةبارغلا للك ابيرغ سيلأ ،معن -
 للك .مهب للبقي نل وكالوه ىتح هللاو !وكالوه دافحأ مهبسحأل ينإ ؟برعلا دافحأ مه ءالؤه لله .ادج فرقم هنإ -
؟فئاز للافتحا روضحل اوؤاج فويضلا ءالؤه

؟كلذك سيلأ ،بيرغ للافتحا ًالعف وه اًذإ -
.اريثك تمدص دقف ،ينعدت مل كتيل -
:ينلأسو هيبجاح بطق ،ةيدجب يقيدص يلإ رظن
؟عقاولا نم للوقت امك كصوخشو كصصق دمتست الأ ؟صصقلا بتكت الأ ؟ابتاك تسلأ -
:هتلأسف ،دصقي اذام تفرعو يقيدص هلاق اميف تركف
ــتكأ نأ دصقت لله -
:ينعطاق
.هدصقأ ام وه ،امامت -



:ينعطاق
.هدصقأ ام وه ،امامت -

 انسلجو ،مهيلع انملس ،نيرخآ صاخشأ ةتس ةيرئادلا ةلواطلا ىلع انعم سلجي ناك ،ءاشعلا للوانتل انسلج امدنع
:هبحاصل سمهي مهدحأ تعمس ةريصق ةرتف دعبو ،انتاقيلعت مهجعزت ال ىتح نيتماص
.ميظعلا اهخيراتو انتيلاج ىلإ ةناهإ نوكتس ،سيرعلا اذه انحضف دقل -
؟هيبأل كلذ للقت مل اذامل -
:هلاق ام عمس رخآ هيلع در .بجي ملو للوألا تكس
؟نافئاخ امكنأكو اسمه ناثدحتت اذامل -
:عبات مث تمص
.رالود ينويلم ةميقب ايراقع ادقع هعم عّقو هنأل هيبأل للقي مل اذامل كل للوقأ انأ -
:للاقو مهدحأ كحض
!!كتوكس رس نآلا انفرع -
:ًالئاق اعيمج مهيلع رخآ صخش در
 يف نوكراشم انلك ؟نيعللا جاوزلا اذه نوكرابت متئج اذامل ؟مويلا مكلك مكرضحأ يذلا ام ىرت ،هومولت ال -
.ةميرجلا

 يف مهنأك نيفقاو عيمجلا بهف ،سورعلاو سيرعلا ةصقر يف ةكراشملل عيمجلا ةيقيسوملا ةقرفلا دئاق اعد ةأجف
.هسورع عم صقري فيك سيرعلا دهاشنل يقيدص عم تفقو .)نفوهتيب( وأ ،)ترازوم( ـل للفح
.اذهك جاوز ىلع ادهاش نوكأس يننأ اموي روصتأ مل .دودحلا دعبأل اًفرقم ناك للب ،بسحف ابيرغ ارظنم نكي مل

 قفص ،.سيرعلا فتك ىلع اهسأر سورعلا تقلأ .ةفيفخلا ىقيسوملا تأدب ةأجف .هسورع صقاري سيرعلا
:فقي ثيح هيلإ تبهذ .)وغاكيش( ةنيدم نم هفرعأ اًقيدص تحمل ةأجف .عيمجلا

؟كلاح فيك ،يداف -
:ةينانبللا هتجهلب يلع درف
؟نوه للمعت ياج وش ،كنيو كل -
؟انه تنأ للعفت اذامو -
.للغش ،ماصع اي للغش -
؟سيرعلا دلاو عم للغش كل تنأ ىتح -
...نم تالفح رضحأل نونجم انأ لله .انه ينرت مل الإو اعبط -
.دحأ هعمسي نأ نم اًفوخ ةملكلا للمكي مل

:للاق مث تمص



.دحأ هعمسي نأ نم اًفوخ ةملكلا للمكي مل
:للاق مث تمص
؟كب ىتأ يذلا ام تنأ نكل -
.بيرغلا للافتحالا اذه دهاشأ نأ رصأ ميدق قيدص -
؟للافتحالا اذه دهاشتل كسولفو كتقو عيضتأ !!بيرغ -
؟للافتحالا اذه بألا فقوي مل اذامل ؟كلذ للصح فيك ،نكل -
!ايح هتنفدل ينبا ناك ول !!للافتحالا اذه هل ماقأ ،ديحولا هثيروو ديحولا هنبا هنألو ،عطتسي مل -
؟للوقعم -
.نمز اذكه ىلع هوفت ؟هلثم ايطول جوزتي يطول نباب للبقأ نأ ينديرتأ .ديكأ -
؟للافتحالا روضح ةيلاجلا تلبق اذامل -
 يكيرمألا للثملاب عمست ملأ .فقوملا ديس انه رالودلا .مهنيدو مهئدابم نم مهأ مهحلاصم ،حلاصم باحصأ -
."ملكتت سولفلا" فورعملا

ةقيدحلا ىعفأ

 ناك ،)اتوسنم( ةيالو ةمصاع )للوب تناس( ةنيدم نم ةبيرقلا ةليمجلا )لليدكوأ( ةقطنم يف نئاكلا لليمجلا هتيب يف
 للفاح موي دعب بعتلا اهقهرأ يتلا هتجوز هبناجبو ،2005 ماعلل للوليأ نم سماخلا يف قيمع مون يف طغي ميرك
.نيعبرألا اهجوز داليم ديعب ًالافتحا اهفويضل ارخاف ءاشع تدعأ دق تناك ثيح فيظنتلاو خبطلاب

 نع هظفح يذلا ميدقلا هلثم برعلا هفويض مامأ ددري راصو ،نيعبرألا هماع ميرك للخد ،للوليأ نم عبارلا يف
 تناكو ،ةلوقملا كلت ضفرتو ،اباش للازي ال هنأ ىلع رصت تناك ماهس هتجوز نكل ،"نيعي هللا نيعبرألا دعب" :هدج
 ،فويضلا ةرداغم دعب هب تلتخا امدنعو ،يلقعلا جضنلاو ،ةلوجرلا نس نيعبرألا نأ عيمجلا عماسم ىلع رركت
 عقاو ىلإ كلذ ةمجرت ررقو ،ًاليوط كحضو ،اهدصق مهف ."...ـلا جوضنلاو ،ةلوحفلاو" :ةلئاق هنذأ يف تسمه
.زه نودب -للثملا للوقي امك -هدعب امان اصاخ ًالافتحا ناكف ،سوملم

 ميرك سحأ .قيمع مون يف نوطغي عيمجلا ناك ،للوليأ نم سماخلا ،لليللا فصتنم دعب احابص ةيناثلا ةعاسلا
:هينيع حتفي نأ نود هبناجب ةمئانلا هتجوزل للاق .هردص بعادي ءيشب

.مانأ نأ ديرأ ينع كدي يدعبا -



.مانأ نأ ديرأ ينع كدي يدعبا -

 ،هيدي كرحي نأ ديري الو للوطسم هنكلو ،هردص ىلع كرحتي ءيشلا للاز ام .هيلع درت ملف ،هتجوز هعمست مل
 بيرغ ءيشب سحأف ،هنع اهدي دعبيل هردص ىلع هدي دم ،بجتست ملو هنع اهدي عفرت نأب اهل هتوعد ررك امدنعو
 هندب رعشقا .نوللا ةقماغ ،مس30  يلاوح اهلوط ىعفأ اهب اذإف ،هديب اذام ىريل هينيع حتف ؛هسأر نم مونلا راطأ
 ،ىعفأ :للاع توصب خرصو اديعب ىعفألاب ىقلأ ةيدارإ ال ةكرحبو ،فوخلا نم ضفتناو ،هلك همسج رعش فقوتو
.ةنيعللا ىعفألا هب دراطي ءيش نع ثحبيو راونألا ءيضيل ريرسلا نع اروف زفق مث ،ىعفأ

:هتلأس ،رودي اذام يردت ال ةبوعرم هتجوز تظقيتسا
؟كانه اذام -
:اهل للاقف
.كغدلت نأ يهبتنا ،ىعفأ ،ىعفأ -

 مهمون نم دالوألا به ناوث دعبو ،ةريبكلا ةسنكملا ًالماح خبطملا نم دوعي نأ للبق خرصت تراصو ماهس تفاخ
.ةنس12  ،10 ،8 ،ةثالث اوناك ،نيبوعرم ىرخألا ةفرغلا يف

 تبره اميف ،اهلتقيل ىعفألا نع ثحبي هدلاو عم فقوو )للوبسيبلا( اصع رضحأو جاركلا ىلإ ربكألا هنبا بهذ
.نيرخآلا دالوألا عور نم أدهتو اههجو للسغتل خبطملا ىلإ مألا

:هنبال ميرك للاق
.كغدلت ال يك )توبلا( ةضايرلا ءاذح سبلاو بهذا -

 ةرسألا تحت ىعفألا ةدراطم تأدبو ،هءاذح سبلو بألا بهذ كلذ دعب .هوبأ هرمأ ام للعفو للامج هنبا بهذ
.ءيش ىلع ارثعي مل امهنأ الإ ،ةنازخلا فلخو

 نم تلأس حتفت نأ للبقو ،لليللا نم رخأتملا تقولا اذه يف مداقلا نم ىرتل ماهس تبهذف ،بابلا سرج نر ةأجف
:ةيزيلجنإلا ةغللاب بابلا فلخ

؟تنأ نم( تإ زإ وه( -
:توص اهيلع درف
.بابلا اوحتفا ةطرش -

 روفلا ىلعو ،بابلا تحتف .مهمودقل ةحارلاب ترعش .تيبلا مامأ ةطرش تارايس ثالث تأرف كابشلا نم ترظن
:للاؤس يأ اهولأسي نأ للبق مهل تلاق

.نيبوعرم انلك ،انودعاس مكوجرأ ،ىعفأ انيدل -



:للاؤس يأ اهولأسي نأ للبق مهل تلاق
.نيبوعرم انلك ،انودعاس مكوجرأ ،ىعفأ انيدل -

.للصح امب ةطرشلا ثدحيل هنبا عم مونلا ةفرغ نم جرخف ،ىعفألا نع هتجوز ثيدح ميرك عمس
:ةطرشلا دارفأ دحأ مهلأس
؟اصعلا هذه اذامل -
.اهلتقل -
.مكدنع تيبلا يف اًخارص عمس هنأ انربخأ انب للصتا يذلا نكل -
.ىعفألا نم تفاخ يتجوز هذه -
:يطرشلا اهل للاقف
؟كتغدل لله -
.ىعفألا نم فاخأ انأ ،كلذ للعفت نأ تفخ ينكلو ،ال -
؟كانه ام للك اذه لله -
:ابضاغ ميرك للاقف
؟اننودعاست الأ .اهلتق للبق تيبلا يف مونلا عيطتسن نل ؟ىعفأ نم رطخأ اذامو -
:هل للاقو يطرشلا كحض
.ديكأتلاب -
.نيدئاع مهتارايسب ةيقبلا رداغ اميف مونلا ةفرغ ةطرشلا نم نانثا للخد
:مهلأسو ةطرشلا ىلإ ميرك رظن
؟اصع نوديرت لله -
.ال -
؟اهنولتقتس فيكو -
.اهلتقن نل ،قلقت ال -
؟تيبلا يف اهنوكرتتس لله !؟نولوقت اذام -
.ةيوازلا يف كانه يه اه ،ًاليلق رظتنا ،ال -
.اصعلاب هنبا دعتساو ةسنكملا ميرك عفر
:نييطرشلا دحأ امهل للاقف
.ةقيدح ىعفأ هذه ،العفنت ال -

 ىعفألا دالوألاو ماهس تأر نأ امو ،عساولا تيبلا وهب ىلإ اهب جرخو ،هديب اهلمحو اهنم للوألا يطرشلا برتقا
 هنبا مامأ هشأج ةطابر رهظي نأ دارأو ،هسفن ميرك كلامت .رخآلا تيبلا ىلإ نيلفطلا عم تبره ىتح يطرشلا ديب
.امهنع اديعب للظ هنكلو ،ةطرشلاو



 هنبا مامأ هشأج ةطابر رهظي نأ دارأو ،هسفن ميرك كلامت .رخآلا تيبلا ىلإ نيلفطلا عم تبره ىتح يطرشلا ديب
.امهنع اديعب للظ هنكلو ،ةطرشلاو
:يطرشلل للاق
؟ىعفألا طاقتلا ىلع بردتم كنأ ودبي -
:يطرشلا هل للاقف
 ريغ جولثلا اهيف رثكي يتلا ةدرابلا قطانملاو )اتوسنم( يف يعافألا ،ةماس ريغو غدلت ال ،ةقيدح ىعفأ هذه -
.رهنلا نع نوديعب متنأو ،راهنألا للوح ةدجاوتملا الإ ةماس

؟للوقت امم دكأتم تنأ لله -
 للافطألا نأ ىتح ،صاخ للكشب تاعورزملاو دورولا ىلع ىذغتت اهنإ ،ريغصلا اهسأر ىلإ رظنا ،اعبط -
.مهمون فرغ يف اهب نوبعلي انه نييكيرمألا

؟اهب للعفتس اذام نآلاو ؟للوقت اذام -
.تيبلا جراخ اهيمرأـس -
؟اهلتقأ ينعد .دوعتس اهنكل !؟اهيمرت -
؟اهسملاو برتقا .ةماس ريغ كل تلق !؟اهلتقت -
!نكمي ال ؟اهسملا انأ -

 تناك يذلا يطرشلا نم برتقاف ،عاجشلا رهظمب رهظي نأ دارأو ،ةطرشلاو هنبا مامأ فعضب سحأ ةأجف 
:هرس يف متمتي وهو ىعفألا للمحو ،هدي للوح فلت ىعفألا

...ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ىعفألا هذه نم ينمحرا مهللا -
 اهلمحف ،هدي نع اهلقن يطرشلا نم ميرك بلط مث ،ناوثل ميرك دي ىلع ىعفألا تكرحت .يسركلا ةيآ ولتي أدبو
.تيبلا نم هليمز عم جرخو يطرشلا

:ماهس هل تلاق .زافلتلا للباقم ميرك سلج اميف ،مهمون ةفرغ ىلإ دالوألا داعو عيمجلا أده
؟مانت نأ ديرت الأ -
؟للصح ام دعب! ؟مانأ -
.ةماس ريغ ىعفأب يتايح يف عمسأ مل -
 للصي نأ للبق تامف ناريجلا نبا نيطسلف يف انتيرق يف ىعفأ تغدل فيك ريغص انأو ركذا تلز ام ،انأ الو -
.اهلتقأ نأ يدوب ناك ،يليلغ فشأ مل ةحارصب .يعافألا نم بوعرم انأو مويلا كلذ ذنمو ،ىفشتسملا

.دالوألا ىلع اهنم فوخ الف ةماس ريغ تماد ام -
.دعب اميف كب قحلأسو ،يمان يبهذا -
؟ياشلا برشتأ ،كدحو ككرتأ نل -
.مالسب اومان دالوألا نأ يدكأت ياشلا يرضحت نأ للبق ،عنام ال -



؟ياشلا برشتأ ،كدحو ككرتأ نل -
.مالسب اومان دالوألا نأ يدكأت ياشلا يرضحت نأ للبق ،عنام ال -

)2008 ،ناث نيرشت(

ىربكلا ةنايخلا

 اهثيدحو اهلامجب وه رهبنا اميف ،هعالطا ةعسو ،هتفاقثو ،هئاكذب تبجعأ .ةيتوبكنعلا ةكبشلا للالخ نم هيلإ تفرعت
 .بذعلا

 اهنطوم نم ،رئازجلا نم هنأ تفرع نأ هب اهتقث تدازو ،هتلسارمب رارمتسالاب امئاد اهيرغت اهيلإ هلئاسر تناك
.يلودلا نوناقلا يف هاروتكدلا ةلاسر مدقيل ةدحتملا تايالولا ىلإ اًثيدح ءاج دقو ،كانه اهلهأ فرعي .هسفن يلصألا

 عطقت ةرتف دعب اهنكلو ،اهنولساري اوناك نوريثك .هعم للصاوتلا ىلع اهعجش ام وهو ،اهعم ثيدحلاب ابدؤم ناك
 اهبحي هنأ اهل حيملتلاب أدبي ىتح ةاتف ىلإ مهنم دحاولا فرعتي نأ ام ؛هسفن زارطلا نم للاجرلا مظعم .مهب اهتقالع
 ةليوطلا اهتبرغ للالخ تملعت دقف ،ءاسنلا نم عونلا اذه نم تسيل ةلاه .اهتروص ىري نأ للبق ىتح اهب مرغمو
 ،تاونس رشع للبق ةيسنجلا يكيرمألا يرئازجلا قباسلا اهجوز عم ترجاه .اهسفن ىلع دمتعت فيك نطولا نع
.اهقلط نأ ىلإ امهنيب فالخلا مدتحاو

 يفف ،رئازجلا نيناوق بسح اهتنبا فطخي نأ اهجوز للواحي نأ ةفاخم نطولا ىلإ ةدوعلاب اهلهأ ءادن تضفر
 ةريبك ةكرش يف للمعت ةحفاكم ةأرما اهنإ .ةديحولا امهتنبال اهتناضح قحب اهل ةمكحملا اهل ترمأ ةدحتملا تايالولا
.اهتنبا لليعتو

 اهنكلو ،اهيف شيعت يتلا اهسفن ةيالولا ،)اتوسنم( ةعماج يف سردي يذلا اهدلب نبا ديزي عم اهتقالع تروطت
 يف ارضاحم ةمصاعلا تاعماج ىدحإ يف للمعي ناكو ،دالوأ ةدعل بأو جوزتم وهف ،ةلامز ةقالع اهنأ ملعت تناك
.نطولل ةدوعلا مث ايلعلا هتسارد للامكإل ةيسارد ةحنم يف للسري نأ للبق يلودلا نوناقلا

 هنم نطولا رابخأ عامسل ةصرف ةرايزلا يف تأرو ،هب تبحرف ،اهترايز اهيلع ضرع ،ةليوط تسيل روهش دعب
.رئازجلا برحلا تاونس ترمد نأ دعب للهألا رابخأو



 هنم نطولا رابخأ عامسل ةصرف ةرايزلا يف تأرو ،هب تبحرف ،اهترايز اهيلع ضرع ،ةليوط تسيل روهش دعب
.رئازجلا برحلا تاونس ترمد نأ دعب للهألا رابخأو

 نم نكت مل اهنكلو ،ةظفاحم ةلئاع نمو ةملسم يهف ،يرئازجلا فرعلا يف ةلوبقم ريغ هترايز نأ ملعت تناك
 ،اهتنبا لليعتو للمعتو ،ةعماج ةجيرخو ،ةملعتم ةأرما يهف ،ةروع اهدعيو ةأرملا ديقي يذلا ظفاحملا لليجلا
 ،فورعم يميداكأ اهفيض نإ مث .اهمازتلاو اهئدابم ىوس ةليذرلا نيبو اهنيب ًالئاح فقي امو ،ةحفاكمو ،ةيماصعو
 يف تددرت امل هتين يف ةظحل كشت تناك ولو ،نييداعلا سانلا للثم سيلو فقثم للجرو ،دالوأ ةدع هيدلو جوزتمو
 .هترايز ضفر

 اهيلعو ،للامعألا نم ريثكلا اهيدلف ،هلو اهل بسانم تقولا اذه .ءاسم ةنماثلا ةعاسلا هل تددح يفتاه للاصتا يف
 ؟ماع ناكم وأ معطم يف سيل اذامل ؟اهتيب اذامل .اهتيب يف ادحأ للبقتست نأ للبق ءاشعلا رضحتو ،اهتنباب ينتعت نأ
 ىلإ هوعدأ اذاملو .رخآ عون نم ةقالع وأ ،قاشع ةقالع ةفص ذخأي دقف معطملا امأ ،ةيمسرلا ةفايضلل تيبلا
 ءاسم ةنماثلا ةعاسلا .ةليل للك يسينأ يهف ،يدنع يتنبا نوكتس ؟تيبلا يف ينروزي نأ بلط دق ماد ام معطملا
.هرظتنت تأدبو ،هكاوفلا ضعبو ،ةيرئازجلا ةقيرطلا بسح اهفيضل ابسانم ءاشع تدعأ دق ةلاه تناك

 :طخلا تحتف .ةنماثلا ةعاسلا للاقنلا اهفتاه سرج نر
 .ولأ -
.ديزي انأ ،ةلاه ًالهأ -
؟تلصو لله -
.بابلا دنع انأ -

 ،هديعاوم يف قيقد هنأ نآلا تفرع دقف ،اهسأر تزه ،دعوملا بسح امامت ةنماثلا تناك ،اهتعاس ىلإ ترظن
.ملعلا لليصحت للجأ نم نورباثيو ،مهتاقافتا نومرتحيو مهديعاومب نومزتلي نيذلا للاجرلا نم عونلا اذه اهبجعي

 نم تاينيثالثلا يف للجر .دعب هاروتكدلا ةداهش ىلع للصحي مل روتكدلا ؛ديزي هنإ .اهمامأ هب اذإف ،بابلا تحتف
 تناك .للوخدلا هنم تبلطو ،هب تبحر .نقذلا قيلح ،ةيلسع هنويع ،دوسأ هرعش ،رهظملا نسح ،ضيبأ ،هرمع
.كهبشت كتنبا :اهل للاقو اهرهظ ىلع تبرف ،هيلع تملس .اهعم رظتنت للخادلا يف اهتنبا

 يتلا تارييغتلاو ،رئازجلا نع اهعم هثيدح أدب .للباقملا دعقملا ىلع اهتنبا عم تسلج اميف ،دعاقملا دحأ ىلع سلج
.ةصرف برقأ يف نطولا ةرايز ىلإ اهاعدو ،ةيضاملا تاونسلا للالخ اهيف تثدح

 تاروطتلاف ،ةعقوتم ريغ ارابخأ اهل مدقي مل .مهب هتقالعو براقألا ضعبب هتفرعم نع اهثدحف ،اهلهأ نع هتلأس



 تاروطتلاف ،ةعقوتم ريغ ارابخأ اهل مدقي مل .مهب هتقالعو براقألا ضعبب هتفرعم نع اهثدحف ،اهلهأ نع هتلأس
 تايئاضفلا ربع اهعامس وأ ةكبشلا ىلع رابخألل اهتءارق نكلو ،ديلا للوانتم يف رابخألا للك تلعج ةيجولونكتلا
 ناك .ةكبشلا عقاوم الو تايئاضفلا ال اهلقنت ال ةريغصلا رابخألاف ،رشابم للكشب صخش نم اهعامس نع فلتخي
 مون دعوم نآ ةعساتلا ةعاسلا تقد امدنعو ،ةوهقلا هعم تبرش مث ،ءاشعلا هلالخ الوانتو ،ًاليوطو اًقيش ثيدحلا
.مونلل اهتفرغ ىلإ تهجوتو امهيلع تملسف ،اهتنبا

 ،ةدحتملا تايالولا يف اهتايحو ،ةصاخلا ةايحلا نع ثيدحلا ىلإ بعشتف ،نطولاو للهألا نع ثيدحلا ىهتنا
 عونلا نم ةلاه نكت ملف ،اهتنبا عم اهنكسو اهلمع نع اهثيدح يف ةلكشم ىرت نكت مل .قباسلا اهجوزب اهتقالعو
 نم ةقثاو تناك .روطتلا قيرط ىلع ةوطخ ةأرملا ررحت يف ىري يذلا عونلا نم تناك للب ،ءاسنلا نم ظفاحملا
 يذلا هاجتالاب هريدي فيك فرعي ثيدحلا قبل ناك دقف ديزي امأ .بعاصم نم اهيرتعي ام ةهجاوم ىلع ةرداق اهسفن
 .هبغري

:حضاو للكشب للأس
؟ةيبرغلا ةقيرطلا بسح ةأرملاو للجرلا نيب ةقالعلا نيديؤت لله -
.للدابتملا مارتحالاو ةقثلا بسح اهديؤُأ نكلو ،ال -
:اهل للاق تمص دعب
؟جاوزلاب نيركفت الأ -
.مالحألا للجر يتأي امدنع -
؟ايكيرمأ ناك ول اذام -
.هب تقثوو هب تعنتقا نإ -
؟ملسم ريغو ايحيسم ناك ول اذام -
.هب عنتقي اميف رح وهف ،ةمهم ريغ هتنايد -
:اهل للاقو قفاوم ريغ هسأر زه
؟دالوألا نع اذام -
:هل تلاقف
؟تايكيرمألا نم مهدالوأب للاجرلا للعفي اذامو -
:تلمكأ مث تتمص
؟مهتاهمأ عم نوبهذيو نهوقلطي نأ دعب اصوصخ -
.مهمامأ رايخ ال امبر نكلو ،يردأ ال -
؟للجرلا نم رثكأ ةيحضتلا ةأرملا ىلع اذامل .هسفن ءيشلا انأو -
.اهبناجب سولجلل للاقتنالاو فوقولا ىلع هعجش اهثيدح
:اهل للاق



.اهبناجب سولجلل للاقتنالاو فوقولا ىلع هعجش اهثيدح
:اهل للاق
.ءالمزلا نيب للصاوفلا بحأ ال -
.مالسب هثيدح عبات امدنع اهرظن ةهجو نم تلدع اهنكلو ،ءيشل ربدي هنأ تسحأ
:اهلأس
؟انه نويرئازج ءاقدصأ كيدلأ -
.نابش ةثالثو ءاسن ةعبرأ -
:اهل للاقو هسأر زه
 ؟كلثم تاليمج ءاسنلا لله -
.اهيلع هدي كرحي أدبو اهذخف ىلع هدي عضو مث
:بضغب هل تلاقو ناهنع هدي تعفرو ،اهندب زتها ةأجف
؟هلعفت يذلا ام -
؟ءاقدصأ انسلأ ،ةئيرب ةسمل -
؟اجوزتم تسلأ .قاشع ىنعمب سيلو ،ءالمز ىنعمب ءاقدصأ نحن -
؟كلذب جاوزلا ةقالع امو -
.ةمالسلا عم تحمس اذإ .انؤاقل ىهتنا .يعماج ذاتسأ كنكلو ،كل تحرشل ابلاط تنك ول -
.كب يباجعإ نع ربعت ةيوفع ةكرح هذه ،ينيمهفا هلاه كوجرأ -
 نطولا ةعمس ىلع يظافح ةطرشلاب للاصتالا نم ينعنم يذلا .ةطرشلاب للصتأ نأ للبق جرخا ؟يب كباجعإ -
.كلاثمأ نوفقثملا هفرش خطلي يذلا

 .رذتعا نأ دعب اروف جرخو ،هيبجاح ديزي بطق

 ةيرحل ىنعم نوفرعي ال نوباذك للاجرلا مه اذكه !؟ةئيرب ةسمل :ةبضاغ دعقملا ىلع تسلجو ،هفلخ بابلا تلفقأ
 ىتح مهمظعم ىدل ةأرملا نأل ةأرملاو للجرلا نيب ةقادصلا ىنعم نومهفي الو ،اهدسج كاهتنا ةيرح ىوس ةأرملا
.ريرسلا ىلع ةميلو درجم مهنم نيفقثملا

 .اهتنبا ظقوت ال يك تمصب يكبت نأ للواحت تناك .ءاكبلاب شهجت تأدبو اههجو ىلع اهيدي تعضو

 للئاسر تفذح .ينورتكلإلا اهديرب عجارت تأدبو ،ةكبشلا ىلإ تلخدو ،رتويبمكلا ىلإ تبهذ ،ةعاس فصن دعب
 ترعش .بابشلا اهئالمزل للئاسر هيأ ىلع درت مل  .اهلبقتست ال يتلا نيوانعلا نمض هديرب تعضوو ،اهلك ديزي
.نيرخآلا عم اهتقالع يف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحت ،اهتايح يف للوحت ةطقن اهنإ .مويلا للصح امم طابحإلاب

)2008 للوأ نيرشت(



)2008 للوأ نيرشت(

ةراسخ رثكألا ناهرلا

 ،)ادنيرب( هتجوز نأ هسفن ةرارقب فرعي اماع نيتسلا هرمع زواجت يذلا ضيبألا زوجعلا )زمدآ جروج( ناك
 هعم ةايحلا نمو ،هنم رمذتت ةريخألا تاونسلا يف تأدب اهنأل ،ام اموي هكرتت فوس ،تاونس عستب هرغصت يتلاو
.اههاجت هبجاوب موقي دعي مل جروج نأ امئاد اهتجح تناكو ،اعم اهاشاع يتلا ةليوطلا تاونسلا كلت نم مغرلا ىلع

 هربتعتو ،ةلامثلا ىتح ءيشلا كلذ قشعت ةأرما يهف ،ناتغراف اهينيع نإ :للوقي ثيح رخآ يأر هل ناك وه
.ايموي ناجوزلا هسرامي نأ بجي ،بارشلاك

 اًنايحأ رطضي هنكلو ،هل اهتنايخ دعبتسي مل وهو ،هريغ نع ثحبت تأدب دقف ،نيتمعنلا نم اريقف حبصأ هنألو
 زوجع تنأو ضرملا كب بدي نأ بعصأ امف ،تيبلا يف هدحو ىقبي نأ ديري الو ،نيتسلا زواجت هنأل توكسلل
.ديدج نم كيلإ دوعي كتوص ىوس عمست الف كدعاسي نم ىلع تيبلا يف يدانت نيتسلا زواجت

 :اهينيع ألمي رورسلاو هبناجب تسلج مايألا دحأ يف
 فرعت كنكلو )تلمكأ مث تتمص( ،ةليوط بح ةصق اعم انل تناكو ًاليوط اًتقو اعم انيضق اننأ فرعت ،جروج -
 الو ،رخآلا نع اديعب هتايح انم للك برجيلو ،قالطلا ىلإ أجلن ال اذاملف ،ًالمم اًنيتور تحبصأ انتايح نأ يبيبح
.نيقشاع ىتح وأ ،ءاقدصأ ىقبن نأ عنام
 نم تدجو لله .ناهلولا قشاعلا رود يلع يلثمتل يعاد الو ،كفرعأ انأ !؟ادنيرب اي ةمجمجلا هذه يف يذلا ام -
؟هنع ينيتثدح املاط يذلا يفطاعلا غارفلا ألمي
 نودو اضرلاب ةمكحملل ابلط مدقنو ،ةيجوزلا انتايح يهنن ال اذامل راصتخاب ،ًالمم نكت ال ،جروج هوووأ -
؟للكاشم
؟للكاشم ةيأ -
 رهش ىوس قرغتست نلف نيقفتم انك ول نكلو ،رثكأ وأ ةنس ةمكحملا قرغتست دقف نيفلتخم ةمكحملا ىلإ انبهذ ول -
 نم رثكأ تلاط ةيجوزلا انتايح .للتاقلا نيتورلا نم حيرتسأ نأ ديرأ طقف ،اًئيش كنم ديرأ ال يبناج نم انأ .نينثا وأ
؟دعب ينم للمت الأ ،مزاللا
:اهعم هتايح رارمتسال للاجم ال نأ فرع نأ دعب اهل للاقو ،ًاليلق جروج ركف
 .ارطضم قفاوأس -



:اهعم هتايح رارمتسال للاجم ال نأ فرع نأ دعب اهل للاقو ،ًاليلق جروج ركف
 .ارطضم قفاوأس -

 .امهيماحم قيرط نع ةمكحملل ابلط امدق عوبسأ دعب

:ةينوناقلا نيميلا نيجوزلا نم للك مسقأ نأ دعب ةينيتورلا هتلئسأ يضاقلا للأس ،ىلوألا ةسلجلا يف
 بسح انه ةلجسم كتورث للك للهو ،ةحيحص قاروألا هذه يف ةدوجوملا تامولعملا للك لله ،جروج ديس -
؟للوصألا
 .يضاقلا يديس معن -
؟تادنس وأ تارهوجم للثم اهنع يحرصت مل للاومأ كيدلأ ؟ةحيحص انه تامولعملا للك لله ،زمدآ ةديس -
.كلذ ىلع ناقفتم نحنو حيحص قاروألا يف ءيش للك ،ال -
.مكحلاب قطنلل احابص ةرشاعلا ةعاسلا ،مداقلا وينوي /ناريزح نم نماثلا ىتح ةسلجلا للجؤت انسح -

 ىلعف ،امهجاوز رمتسي نأ صرحي زمدآ جروج ناك دقف ،ةيجوزلا امهتايح ىرتعا يذلا لللملا نم مغرلا ىلع
 رثكأ اهنم هجاوز ىلع رم دقف ،اهيلع دوعت يتلا هتجوز ئواسم نم مغرلا ىلعف ،هتدحو يف هسنؤي نم دجي للقألا
.اماع نيثالث نم

 تيب ىلإ ةبهاذ اهنأكو ،امهيوأي يذلا تيبلا يف اهتصح نع اهلزانت ىهدألاو ،ةعرسلا هذهب اهريغ نم فرعأ ال
 ثحبأ نأ وه نآلا ينمهي ام للك نكلو ،اريبك ارس رمألا يف نأ دب ال ،هتلاق ام للك قدصأ ال .هنم للضفأ رخآ
.نهادحإ ىلإ فرعتأ يلعل معاطملاو تارابلا ىلع ددرتلاب أدبأ نأ يل نآ امبر ،رمعلا ةيقب ينسناؤت نمع

.ةمكحملل تاعاسلا دعي اديحو هتيب يف جروج سلج .ةمكحملا دعوم ادغ ،ناريزح نم عباسلا

 دجأس ،كلذ نم مغرلا ىلع .ةليوطلا رمعلا ةرشع نم مغرلا ىلع كتعاب ةجوزو ،كنع امغر ةلزعو ،للمم نيتور
 مل صقرلل اهتمزع امدنعو ،اهنم للمجأ رابلا يف سمأ موي اهيلإ تفرعت يتلا )يدوج( نأ دقتعأ .اهنم للضفأ اسينأ
...ىلوألا بابشلا تاونس ىلإ ينتداعأ دقل .ضرتعت

:ديربلا يعاس هب اذإف ،حتفيل بهذ .بابلا عرق ةأجف
؟قودنصلا هعسي مل انل درط كانه لله ؟ربخلا ام ،ًالهأ -
.اهيلع كعيقوت ديرن ،زمدآ ةديسلل ةلجسم ةلاسر كانه للب ،جروج ديس ال -
.ملقلا تاه ،اًنسح -
 .اهتدوع ىتح ابناج اهامرو ،ةلاسرلا ملتساو مالتسالا للصو ىلع جروج عقو



.ملقلا تاه ،اًنسح -
 .اهتدوع ىتح ابناج اهامرو ،ةلاسرلا ملتساو مالتسالا للصو ىلع جروج عقو

 قئال ريغ للمعب موقي هنأ هتفرعم نم مغرلا ىلع اهيف ام أرقيل ةلاسرلا حتف .للسرملا مسا هراثأف ،ةلاسرلا ىلإ رظن
 اي ينيقلطت نأ نيديرت اذهلأ :للاقو هسأر زه !اهب ام قدصي مل .اهتءارق داعأ مث ةرم اهأرق .ةريخألا تاعاسلا يف
!ةينانأ تنأ مك كنم خآ ،ادنيرب
.همامأ ةلاسرلا ىمرو هيماحم ىلإ اروف هجوتو هبيج يف ةلاسرلا عضو
:هل للاقو ةلاسرلا يماحملا أرق
 ال .بسانملا تقولا يف ةلاسرلا هذه تءاج دقل .ةعرسب قالطلا متيل ءيش للك نع كل تلزانت اذامل تفرع نآلا -
.ةمكحملا يف دغلا ىلإ ءاقللا ىلإ .كلذب ريثكلا ترسخ دقف ،ءيشب اهربخت

 جروج كلذ دعب ءاجو ،ةمكحملا ةعاق ىلإ نيلخادلا للوأ اهيماحم عم ادنيرب تناك ،ناريزح نم نماثلا حابص
.هيماحمو
 بلطو هدي جروج يماحم عفر .مكحلاب قطنلا للبق قيلعت يأ امهنم يأ ىدل ناك نإ يضاقلا للأس .ةسلجلا تحتتفا
 نم ةخسن يضاقلل مدقو ةيضقلا فلمل قئاثولا ىدحإ ةفاضإ بلطيس هنأل ادنيرب ةجوزلا باوجتسا ةمكحملا نم
.ادنيرب يماحم ىلإ اهنم ةخسن مدق نأ دعب ،هتقفاوم نلعأ مث ةلاسرلا يضاقلا أرق .ةلاسرلا
:ادنيرب ىلإ هتلئسأ هجوي يماحملا
؟كلذك سيلأ ،كتورث للكب اريرقت ةمكحملا ىلإ تمدق كنأ ادنيرب ةديس تلق دقل -
 .حيحص هتلق ام للك ،معن -
 يلوقو ،فلملا ىلإ اهمضيل نآلا يضاقلل اهنم ةخسن مدقأس يتلا ةلاسرلا هذهب يققدت نأ كديرأ ،زمدآ ةديس -
؟اهيلع كقيلعت ام يضاقلل
:تلاقو تكبتراف ةلاسرلا ادنيرب تأرق
.للاؤسلا اذه ىلع درأ نل -
:ةسلجلا رارمتسا ىلع رصأو ضفر يضاقلا نكلو ،ةديدجلا ةقيثولا هتسارد نيح ىلإ ةسلجلا لليجأت اهيماحم بلط
 نيسمخو ةتسب ردقت ةورث نيكلتمت كنأ نيفرعت تنكو ،مسقلا تحت تنأو ةمكحملا ىلع تبذك دقل ،زمدآ ةديس -
 دغلا موي ىتح غلبملا كمالتسا دعوم يلجؤت نأ تلواح دقو ،)يرتوللا( بيصنايلا نم اهيتحبر دق رالود نويلم
.ًالوأ قالطلا ينمضتل
..آآآآ ..مل ،ال -
.ءاكبلاب تشهجأ مث
!قيرطلا يف هيمرتو كدحول للاملاب يبرهت نأ نيديرتو ةنس نيثالث نم رثكأ كعم جروج شاع -
.اذكه دصقلا سيل ،ال -
:اجتحم اهيماحم للاق



.اذكه دصقلا سيل ،ال -
:اجتحم اهيماحم للاق
.كلذ ىلع ضرتعأ -
:يضاقلا در
.ضوفرم كضارتعا -
.يئاهنلا رارقلاب جرخيل ةعاس فصنل ةسلجلا لليجأت ررقو ،سلجت نأ اهنم يضاقلا بلط
.يخيراتلا همكحب قطنيل يضاقلا داع
 ،سأب ال ؟هنيبو ينيب للاملا مسقيس ؟للعفي نأ يضاقلا ىسع اذام :اهسفنل متمت تلاقو ،ءيشلا ضعب ةكبترم تناك
 مل ام للصح دقل ،سأب ال .يديربلا يناونع ريغأ نأ يلع ناك ؛يتطلغ اهنإ هآ .كلذ نم مغرلا ىلع ةينغ للظأس
!؟جروج عم فقوملا حالصإ للواحأ ال مل نكلو ،هعقوتأ
.ءارفصلا اهتكحضب ثرتكم ريغ اهنع ههجو رادأ هنأ تئجوف اهنكلو ،هل تمستباو جروج ىلإ ترادتسا
 .عيمجلا سلج مث يضاقلا سلج .عيمجلا فقو .بجاحلا ىدان ،ةمكحم .ةمكحملا ىلإ للخدي يضاقلا ،تقولا ىهتنا
 طقست اهلعج يذلا همكح نلعأ ةفورعملا تامدقملا نم ىهتنا نأ دعبو ،مكحلا ةيادب ةوالتب تأدب مث ،امهيلإ رظن
.اهيلع ايشغم ضرألا ىلع
.مايأ ةعبسو رهشأ ةسمخو ةنس 33 رمتسا جاوز دعب جروج اهجوزو ادنيرب نيب قالطلا ىلع ةقفاوملا :ًالوأ
 ،جروج اهجوز قح نم اينوناق ربتعتو بيصنايلا ةرئاد نم هتحبر يذلا للاملا نم ...ادنيرب ةوعدملا مرحت :ايناث
.مسقلا تحت يهو ،ةمكحملا يف تبذك اهنأل

.ةسلجلا تعفر

)2006 للوليأ(

مكيلع مالسلا

 هبشأ راجشألاب ةئيلم ةقطنم طسو )نايرام( نجس عقي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف )سيوينلإ( ةيالو بونج يف
 ثيح ،)ءاضيبلا مئارجلا( ـب كانه اهيلع قلطي يتلاو ،فنعلا نم ةيلاخلا مئارجلا يوذ ءانجسلا مضت ،ةباغلاب
 .راهنلاو لليللا للاوط ةحوتفم فرغلا باوبأ ءاقبو ،ةففخملا نجسلا طورش

 نانثاو ،ضيبلا نم مهمظعم ءانجس ةدع مضت ةفرغ يف عبقي يذلا ةرتفلا كلت يف ديحولا نيجسلا ناوضر ناك
 نم ههاجت ةيرصنعلاب رعشي ناك هنكلو ،ديدجلا عضولا عم ملقأتلا ةطيسب ةرتف للالخ عاطتساو ،دوسلا نم مهنم



 نانثاو ،ضيبلا نم مهمظعم ءانجس ةدع مضت ةفرغ يف عبقي يذلا ةرتفلا كلت يف ديحولا نيجسلا ناوضر ناك
 نم ههاجت ةيرصنعلاب رعشي ناك هنكلو ،ديدجلا عضولا عم ملقأتلا ةطيسب ةرتف للالخ عاطتساو ،دوسلا نم مهنم
 اًنايحأو ،يباهرإ هنأو ،للامجلا دلب نم هنأب هيلع مكهتي مهضعب ناك نيذلا ضيبلا اصوصخو نيرخآلا ءانجسلا للبق
 .هتظيفح ريثي ام ،ندال نب بقل هيلع نوقلطي ةريثك

 للكألا ةفرغ يف اًنايحأ مهعم يقتلي ناك نجسلا يف هدوجو ببسب هنكلو ،ءانجسلا كئلوأ نع داعتبالا اريثك للواح
 ،عجارتو داع مهدحأ برض كشو ىلع هنأ رعشو تاملكلا هتراثأ املكو ،هلمع ناكم يف وأ ،ةحاسلا يف وأ ،ًالثم
.ديدج باقعل ضرعتي ال ىتح للكاشملا ةراثإ ديري الو ،كانه ديحو وهف

 هنم ابيرق ايقلتسم ناك نيجس هب خرص ةأجفو ،4 مقر ةفرغ يف هليمز عم ثدحتي ناوضر ناك ،مايألا دحأ يف
 ،هرمع نم نيسمخلا زواجت ،ضيبأ اًنيجس ناك ،ابرغتسم هيلإ ناوضر رظن .سرخي نأ هنم ابلاط هريرس ىلع
.ةليوط هتيحل ،ةثجلا مخض
:بضغب ناوضر هلأس
؟يل كمالك هجوت لله -
!؟ثدحتي كريغ دجوي للهو -

 ."بر اي يلاب للوط مهللا ،هللا الإ هلإ ال" :هسفن ئدهي نأ ناوضر للواح
:هل للاق
؟كلذ للعفت اذاملف ،نسلا ريبك للجر تنأ ،ورنكم ديس -
:ارخاس هل للاقف
.نييباهرإ عمسأ نأ ديرأ ال -
:هبضغ ىلع رطيس نأ دعب ناوضر هل للاقف
.كنسل امارتحا كيلع درأ نل للاح للك ىلعو ،قالخأ اذ نوكي ةداع نسلاب ريبكلا للجرلا -
:ةفالجب هل للاقو ابضاغ ورنكم فقو
؟للعفت نأ كنكمي اذام ؟للمجلا بكار اي كسفن دقتعت نم ؟يلع درت نل -
؟كدودح تزواجت دقل ،ورنكم ديس اي ينزفتست ال -
:ةفرغلا يف نم للك مامأ للاع توصب هل للاق ،همامأ فقو ىتح ناوضر نم ورنكم برتقا
.ءارخ ةعطق تنأ -
.ههجو يف قصب مث

 نأ مهملعل مهضعب دعتبا .هنس ربكل ورنكم فرصت نيبرغتسم ثيدحلا اودهاش دق ةفرغلاب نورخآلا ءانجسلا ناك
.ثدحتس ةلكشم



 نأ مهملعل مهضعب دعتبا .هنس ربكل ورنكم فرصت نيبرغتسم ثيدحلا اودهاش دق ةفرغلاب نورخآلا ءانجسلا ناك
.ثدحتس ةلكشم

 زواجت هنكل ؟هدلاو نس يف ًالجر برضي لله ،؛للعفي اذام ناوث للالخ فرعي ملو ،ةريبك ةناهإب ناوضر رعش
.هفات يرصنع هنإ ،ببس نود دمعتم للكشب هناهأو ،هدودح

 للبق هيلإ ثدحتي ناك يذلا دوسألا هليمز هنم برتقا .هقورع يف يلغي مدلاو ههجو نع قاصبلا ناوضر حسم
:هنذأ يف سمهو لليلق

 فوسو ،ءانجسلا هاوفأ يف ةغضم حبصتس ،هتناهإ ىلع تكس نإ ،ةريبك ةناهإ هجولا يف قصبلا ،ناوضر -
.ناجسلا ةكرح بقارأ بابلا دنع فقأس ،كيلع نودامتي

 ري ملف ناودرملا رخآ ىلإ رظن .ةفرغلا باب ىلإ )فيش( ىعديو دوسألا نيجسلا هجوت ،هسأر ناوضر زه
 روثلاك ورنكم فقو .تامكللا هل لليكي أدبو ورنكم ىلع رئاثلا دسألاك مجهف ،ناوضرل ةراشإلا ىطعأ .ناجسلا
 عم كراعت دقف اًفرتحم اعراصم هبابش يف ناك هنألو ،هتثج ةماخضل هسفنب ارتغم ورنكم ناك .هيلع درو ،جئاهلا
 كسملا هل حمسي نأ نود ورنكمل تامكللا للاك يذلا ناوضرل ةياهنلا يف ةبلغلا ناك ،ةسرش ةكرعم يف ناوضر
.ةمكالم ةبلح يف هنأك ،هب

:مهدحأ هل للاق ،هتثاغتسا اوضفر مهنكلو ،هئالمز ضعبب ناعتساف حورجب هتباصإ دعب ورنكم مد للاس
.اهءاهنإ كيلعف ،اهتأدب تنأ -

 ىلإ اهجوتم ةفرغلا نم روفلا ىلع بحسناو ،كلذب ىفتكاو ،ناوضر عجارت .ضرألا ىلع ورنكم طقس نأ دعب
.ءاذغلا ةحارتسا ءانثأ ةلكشملا تثدح دقف ،للمعلا

:دوسألا هليمز هل للاق ريساوملا يف للمعي ناك ثيح للمعلا مسق ىلإ قيرطلا يف
.ناجسلا نم مويلا ةلكشمل تضرعت الإو رمألا ربدت كيلع ،كنيع برق ريغص شدخ كانه -
:هل للاقو بولطملا ناوضر مهف
.رمألا عباتأس .يبناج ىلع كفوقو ىلع كركشأ -

 دحأ عم رجاشت هنأ فرعف ههجو ىلع ءامدلا راثآو ناجسلا هدهاش دقف ،ةنازنزلا يف ورنكم ناك ،ةعاس دعب
:هلأس .ءانجسلا

؟اذكه كب للعف نم -
:هيلع در
.ريرسلا نع تعقو -
.كلذ للدت ال كتباصإ نكل ؟ريرسلا نع َتعقو -



.ريرسلا نع تعقو -
.كلذ للدت ال كتباصإ نكل ؟ريرسلا نع َتعقو -

 نم ديعب رخآ نجس ىلإ نالوحيو ،ةنازنزلا ىلإ نالسري ،نانيجس كراعت نإ .نجسلا نيناوق فرعي ورنكم ناك
 روس ال ،نوجسلا للضفأ نم وهف ،)نايرام( نجس نم للاقتنالا بغري نكي مل .ةيساقلا طورشلا تاذ نوجسلا
 للقن اذإو ،هتجوز نكس ناكم نم بيرق نجسلا نأ امك ،فرغلا جراخ لليللا للاوط ءاقبلا نيجسلا عيطتسي ،نجسلل
.ةمداق تاونسل هترايز عيطتست ال دقف ،رخآ نجس ىلإ

 نم اوفرع تاعاس دعبو ،راكنإلا يف ءانجسلا بيلاسأ نوفرعي مهف ،ورنكم بيذاكأ مهيلع للطنت مل نوناجسلا
:ناجسلا هلأس قيقحتلا ىلإ ناوضر ءاعدتسا متف ،للصح ام ةاشولا ضعب للالخ

؟كنيع برق شدخلا اذه  ام -
.للمعلا ناكم يف ضرألا ىلع تعقو -
:هل للاقو ،ناجسلا كحض
؟ضرألا ىلع عقت دحأ كدهاش لله ؟تعقو -
.ناملوك ديسلا للوألا للمعلا للوؤسم ،معن -
:ناملوك ديسلا عم للصتاو ،هسأر ناجسلا زه
؟حيحص اذه لله ،مويلا كمامأ للمعلا يف عقو هنأ يعدي ناوضر نيجسلا ،ناملوك ديس -
.ضرألا نع هعفرأل تئجو ،عقي هتدهاش ،يمامأ عقو ،معن -
؟ثداحلا كلذ نم حرجلا ناك للهو -
.كلذ للبق ادوجوم ناك نإ هبتنأ مل .هنيع للفسأ ارهاظ حرجلا ناك فقو امدنع نكلو ،مزجأ نأ عيطتسأ ال -
.كل اركش ،انسح -

 رضحأ .امهيلع شدخ يأ ري ملف ،ناوضر يدي صحف .ءيش يأ تابثإ عطتسي مل هنكلو ،ناجسلا قدصي مل
:هل للاقو ،ناوضرل روصلا ضعب طقتلاو اريماكلا ناجسلا

.اًقحال كيعدتسنس .نآلا بهذا -

:ءودهب هل للاق ،اهسفن ةبوجألا عمسو اهسفن ةلئسألا هيلع ررك نأ دعبو .نجسلا نع للوؤسملا هاعدتسا مايأ دعب
 نم همظعم نجسلا نأ فرعت نأ كيلع نكلو ،هءازج للان دقو كناهأ ورنكم نأ فرعن .ناوضر اي عمسا -
.اهرركت الأ هبتنا كلذل ،رخآ راجش كعم ثدحي نأ ديرأ الو ،انه ديحولا يبرعلا تنأو ،ضيبلا ءانجسلا

 :للاقو ،هسأر ناوضر زه
...للمجلا بكار ،ندال نب ،يباهرإ :للثم اباقلأ يلع نوقلطي نيريثك للبق نم مئاد زازفتسال ضرعتأ انأ -
.ةلباقملا تهتنا .انغّلبف دحأ كناهأ نإ .ايهتنم رمألا دعأو ،فلملا قلغأس -



...للمجلا بكار ،ندال نب ،يباهرإ :للثم اباقلأ يلع نوقلطي نيريثك للبق نم مئاد زازفتسال ضرعتأ انأ -
.ةلباقملا تهتنا .انغّلبف دحأ كناهأ نإ .ايهتنم رمألا دعأو ،فلملا قلغأس -

.باقلألا هيلع قلطيو ،هنم رخسي دحأ دعي مل ةثداحلا كلت ذنمف ،ةجيتنلاب اديعس ناوضر جرخ

 نإ نجسلا للوؤسم هرذنأ نأ دعب ،ىرخأ ةفرغ يف عضوو ،ةنازنزلا نم نجسلا ىلإ ورنكم ديعأ رهش دعب
.ةيساق هيف ةايحلا طورش نجسل ىلإ للقني فوسف دحأ عم رجاشت

 ،اًفقاو بهف ،هعم راجشلل مداق هنأ دقتعا ناوضر هآر امدنعو ،ناوضر ىلإ ورنكم هجوت ،هتدوعل يلاتلا مويلا يف
:ورنكم هل للاقف

 رجاشتأ نأ ديرأ ال .بضغ ةعاس تناك دقل .كتناهإ دصقأ ال انأ ،فسأتم انأ .كيلإ رذتعأل مداق انأ ،قلقت ال -
.ىرخأ ةرم فسآ ،كعم
:هليمزل سمه ءانجسلا دحأ
.هل ىرج ام قحتسي هنإ .هنس ربكل اوتكس ،صخش نم رثكأ هجو يف قصبو ةرم نم رثكأ اهلعف ريزنخلا اذه -
:ورنكمل للاق مث ،ايلم ركف .ناوضر باصعأ تأده
.كراذتعا تلبق -
.هتفرغ ىلإ ورنكم داعو ناوضر هحفاص ،هتحفاصمل هدي ورنكم دم امدنعو

:هل للوقي ناوضر ىأر املك ورنكم راص مويلا كلذ ذنم
)مكيلع مالسلا( مكيلأ مالسلا -
:ابرغتسم ناوضر هيلع دريف
.مالسلا مكيلعو -
 هنأ دب ال تاملكب مالسلا يلع حرطي مويلاو ،يباهرإلاب ينفصي ورنكم ناك رهش للبق :كلذ نم ناوضر بجعت
 !"ريغتي الو ريغملا ناحبس .اهيف نكسي ناك يتلا ةنيدملا يف برعلا دحأ نم ام اموي اهعمس

ةدحتملا تايالولا ىلإ قيرطلا

 امكو ،اهبلق هراتخا يذلا ديحولا وهف ،رماس نم جاوزلا ىلع تممصو ،اهلهأو اهتاقيدص حئاصنل رحس عمتست مل
."ىوهي امو بلقلا" اقباس لليق



 امكو ،اهبلق هراتخا يذلا ديحولا وهف ،رماس نم جاوزلا ىلع تممصو ،اهلهأو اهتاقيدص حئاصنل رحس عمتست مل
."ىوهي امو بلقلا" اقباس لليق

 للصحت ال ىتح اهبلطل عاصناف ،يحتف اهمع نباب للوبقلاو رماس ضفرب اهعانقإ يف اهدلاو تالواحم للك تلشف
.رماس عم برهتو ةأجافملا

 ةديعس تناك .)رمس ،ةريمس ،يدعس ،يماس( نيتنباو نيدلو ؛للافطأ ةعبرأ رحس تبجنأو ،تاونسلا ترم
.ابئاص ناك رماسل اهرايتخا نأب اهتاقيدصو اهلهأ مامأ تهابت املاطو ،اهجاوزب

 ةيبرغلا ةفضلا ندمل يليئارسإلا للالتحالا قالغإ ببسب نيطسلف يف ةيداصتقالا عاضوألا تءاس ،ةنس 12 دعب
 ًالطاع هللا مار -سدقلا طخ ىلع للمعت ةرايس قئاسك للمعي ناك يذلا رماس حبصأو ،ةيناثلا ةضافتنالا رجفت دعب
.للمعلا نع

 ىلإ رفسلا ررقف ،تيبلا ىلع فرصيل سانلا نم نيدتسي حبصأو ،هتارخدم للك رماس اهيف فرص روهش ترم 
 نأ دعب ةهركم تقفاوف ،هتجوزل عضولا حرش .ةيداصتقالا هتقئاض للحي كانه المع دجي هلعل ةدحتملا تايالولا
.يداصتقالا امهعضو روهدت نم تناع

 دالوألا عم ةدحتملا تايالولا ىلإ اهراضحإب هتجوز دعو نأ دعب ،هللا مار رماس رداغ ،ازيفلا ىلع هلوصح دعب
.امهلهأو دالوألا هعدوو هتعدوف ،للاوحألا رسيتت نأ دعب

 ىلع يبرعلا اهبحاص قفاو ثيح ،ةيبرعلا ةلاقبلا تالحم دحأ ىدل ًالمع دجو كانهو ،وغاكيش ىلإ رماس للصو
 ةرشاعلا ىتح احابص ةرشاعلا نم عوبسألا يف مايأ ةعبس للمعي نأ ىلع ،ايعوبسأ ادقن رالود 300 للباقم هليغشت
 ،كلذب للبق هنكلو ،ةدحتملا تايالولا يف للمعلا تاعاس ددعب ةنراقم ةيندتم ةرجألاو ،ةقاش للمع تاعاس تناك .اليل
 .هب للبقت ةكرش دجي نلو ةماقإلا ةقاطب نودب وهف

 ،ةقشلا ةرجأ مهعم مساقتي ناكو ،هلثم ارس نولمعي نيذلا برعلا بابشلا نم ةعبرأ عم ةقش يف رماس نكس
 .هبتار نم نكمم ردق ربكأ ريفوت ًالواحم نوفلتلاو زاغلاو ءابرهكلا للثم ىرخألا اهفيراصمو

 للقتنا دلبلاو للمعلا يف هتربخ تداز امدنعو ةرتف دعب .يقابلا رفويو ،ايرهش رالود 200 هتجوزل للسري أدب
 .ةيعوبسأ ةلطع هحنميو ايعوبسأ رالود 400 عفدي رخآ للحم يف للمعلل

 ىتمو يراجت للحم هيدل نوكيس ىتمو رفويس مك ،للبقتسملل ططخي حبصأف روهش دعب ةيداصتقالا هلاوحأ تنسحت



 ىتمو يراجت للحم هيدل نوكيس ىتمو رفويس مك ،للبقتسملل ططخي حبصأف روهش دعب ةيداصتقالا هلاوحأ تنسحت
...و اًتيبو ةرايس يرتشيس

 هوذخأف ،عوبسألا ةياهن يف مهعم رهسلاب ةقشلا يف هئاقدصأ تاوعد ىلع قفاو ،للصاوتملا للمعلا نم روهش دعب
 عم صقري ناك قئاقد للالخو ،كلذب رماس رهب .عاونألا للك نم ءاسنلاب جضت يتلا ةيليللا يداونلا دحأ ىلإ
 قفتا ىتح لليوط تقو ضمي ملو ،هئاقدصأ نويع نع اديعب هدحول بهذي حبصأ ىتح هتارهس ترركت .نهادحإ
 عيطتسيل )ايروص( قالطلا ىلع رحس هتجوز عنقي للصتاف ،جاوزلا ىلع تايكيرمألا تايتفلا ىدحإ عم رماس
 هنكمي كلذ دعبو ،يلوج نم جاوزلاب الإ متي ال ةماقإلا ةقاطب ىلع للوصحلا ىلإ قيرطلا نأل )يلوج( نم جاوزلا
.ةدحتملا تايالولا ىلإ مهراضحإ

!يلوج ناضحأ ربع الإ نوكت ال اكيرمأ ىلإ قيرطلا نأ قدصت ملو ،ةيادبلا يف رحس تضراع
؟يلع جوزتس رماس -
.قالطلا ةقيثو هل تلسرأو تقفاوف ،طقف قرولا ىلع يلوج نم هجاوز نأ اهنأمط امدنع تقفاو اهنكل

 اهنم هجاوز رامث ىلوأ تناك .هءاقدصأ عدو نأ دعب اهتقش يف اهعم نكسلا ىلع للقتناو ،يلوج نم رماس جوزت 
 هلاوحأ تنسحتو ،تايلقن ةكرش يف للمعلل للقتناف ،ةماقإلا ةقاطب هحنم ىلع ةقفاوملاو للمعلاب نذإ ىلع هلوصح
 .ةيداصتقالا

 ناك يذلا يولخلا هفتاه مقر ىوس فرعت ال تناك دقف ،يلوج عم نكسي رماس اهجوز نأ ملعت رحس نكت مل
:هتلأسو اهنونج نج ،يلوج اهيلع تدرو تارملا ىدحإ يف هب تلصتا امدنعو ،امئاد هبناجب

؟ةديدجلا كتجوز دنع تنأ لله -
:اهبيجيف
 هيلع ةيكيرمأ جوزتي نم للكف ،قباسلا امك سيل نآلا نوناقلاف ،قاروألا ضعب اهعم عباتأ انأ ،رحس اي يقلقت ال -
 عيطتست هتكرت يه وأ اهقلط نإ نيماعلا نيذه للالخو ،ةمئادلا ةماقإلا ةقاطب ىلع هلوصح للبق نيتنس اهعم ىقبي نأ
.ةتقؤملا ةماقإلا ةقاطب هنم بحست نأ

؟ناماع -
.للبقتسملاو دالوألا للجأ نم رحس اي ربصلا كيلع !؟للعفأ اذام -

 ىلإ هعم بهذت اًنايحأو ،عوبسأ للك رهسلا ىلع رصت تناك دقف ،ةينيطسلفلا رحس للثم تسيل ةيكيرمألا يلوج
 عبرب تالآلا ىلع بعللا ةيادبلا تناك .رامقلل ونيزاك مضت يتلاو ناغشتيم ةريحب يف )ةنيفس( ةريبكلا براوقلا دحأ
.هيلع دوعتي أدب يذلا رمخلا نم ًالوطسم لليللا رخآ دوعيل ارالود نيسمخ رسخيو اهعم ىلستي ناك ،رالود



 عبرب تالآلا ىلع بعللا ةيادبلا تناك .رامقلل ونيزاك مضت يتلاو ناغشتيم ةريحب يف )ةنيفس( ةريبكلا براوقلا دحأ
.هيلع دوعتي أدب يذلا رمخلا نم ًالوطسم لليللا رخآ دوعيل ارالود نيسمخ رسخيو اهعم ىلستي ناك ،رالود

 ضعب بسك نأ دعب اصوصخ همواقي نأ رماس عطتسي مل صاخ رحس هل يلوج عم تاهونيزاكلا يف رهسلا
 ةليلق روهش يف فرص دقف ،للعفي مل هتيلو ،)ركوبلا( مث ،)تيلورلا( مث )كاج كالبلا( بعل يف كراشي أدبف ،للاملا
 داع طيسب غلبم هعم رفوت املكو ،عوبسأ للك رحس ىلإ هلسري يذلا غلبملا للاسرإ نع ازجاع حبصأو ،هرفو ام للك
 نأ اهبلاطو ،للمعلا نم للصف هنأب اهيلع بذكلا ىلإ رطضا ،سولفلا نع رحس هتلأس امدنعو ،رامقلا ةلواط ىلإ
.اهلهأ نم نيدتست وأ ،هللا مار يف ًالمع دجت

:هل تلاقف اهنونج نج
؟اًذإ دوعت ال اذامل -
.ابيرق ًالمع دجأس ،يربصا !؟تننج لله -

 هتمس ادلو يلوج هل تبجنأو ،رامقلا ىلع هنامدإ دازو ،اًقباس ناك امك مايأ ةدع للك اهب للصتي رماس دعي مل
.هلاوحأ نسحتت ىتح باجنإلا نع فقوتت نأ اهنم بلط اهدعب .للكيام

 تايالولا نم ابيرق سولفلا اهل للسريس رماس نأ اومهوت نيذلا اهبراقأ ضعب نم للاملا ضعب رحس تنادتسا
 اهنبا تلسرأو ،للمعلا ىلع ةربجم ترطضاف ،اهفيراصم اهيفكي داكي ريغص غلبم ىوس اهل للسري مل هنكلو ،دحتملا
.ةنس 15 هرمع ناك دقو ،ةسردملا كرت نأ دعب تارايسلا تاجارك دحأ ىدل للمعلل يماس

 
؟دوهعملا اهلاؤس هلأست تناك ،للصتي رماس ناك ةرم للك
؟كفرط ىلإ رضحنس ىتم -
:اهل للوقي ناك 
.ةمئادلا ةماقإلا ةقاطب ىلع للوصحلا دعب - 
 ةيسنجلا ىلع هلوصح دعب مهبحسيس هنأب اهل للوقي حبصأ ةمئادلا ةماقإلا ةقاطب ىلع هلوصح دعب نكلو 
.ةيكيرمألا

 اهنم اجوزتم تيقب اذإو ،نآلا نم تاونس 3 دعب ةيكيرمألا ةيسنجلا ىلع للصحأس نآلا اهتقلط اذإ ،يتبيبح -
 مدقأ امدنع رحس اي مهألاو ،انل بسكم ةيسنجلاف ،ًاليلق يربصا كلذل .نآلا نم فصنو ةنس دعب اهيلع للصحأس
 للمحأ انأو مكقاروأ ةرجاهملل مدقأ امدنع نكلو ،رثكأ وأ نيتنس كلذ قرغتسي دقف ةرجاهملا ةرئاد ىلإ نآلا مكقاروأ
.نارهش امبر ،عرسأ تقوب كلذ متيس ةيكيرمألا ةيسنجلا

 :اكيرمأ ىلإ اهجوز رفاسي مل ول تنمتو ،تقلغأ اههجو يف تارايخلا للك .رخآ رايخ اهيدل نكي ملف رحس تتكس
؟ةبذاكلا دوعولا ىوس اكيرمأ نم انلصح اذام .رفاسي مل هتيل ،دوعي هتيل



؟ةبذاكلا دوعولا ىوس اكيرمأ نم انلصح اذام .رفاسي مل هتيل ،دوعي هتيل

 ةمكحملا تمكح يتلا يلوج هتجوز نم صلختلا ررقو ،ةيكيرمألا ةيسنجلا ىلع رماس للصحو ،تاونسلا ترم
.للكيام هنبا ةناضح للدب ايرهش رالود 800 اهل عفدي نأ رماس تمزلأو ،دلولا ةناضحب اهل

 قاروألا اهل مدقيو ،رحس ىلع ديدج نم هنارق دقعيل هللا مار ةرايز ررق ،اكيرمأ هلوخد نم تاونس 6 يلاوح دعب
."للسعلاو نمسلا دلب" اكيرمأ ىلإ هعم مهراضحإل ةمزاللا

 رحس ترعشو ،مهل اهلمح يتلا ايادهلاب ءادعس اوناكو ،لليوطلا بايغلا اذه دعب مهدلاو ةدوعب دالوألا حرف
.اهناضحأ ىلإ داعو اهجوز تدرتسا نأ دعب ةداعسلاب

 ىلإ داع مث ،هتانبو هدالوأ عيمجو رحس هتجوزل ةيكيرمألا ةيلصنقلا ىلإ ةرجهلل ةيمسرلا قئاثولا ةفاك رماس مدق
 ةرجهلا ازيف اهحنمل ةلئاعلا ةيلصنقلا يعدتستو ةينيتورلا تاءارجإلا يهتنت ىتح هلامعأ عباتيل ةدحتملا تايالولا
 ىلإ اعيمج نورجاهيس .ازيفلا ىلع اولصح دقف دالوألاو رحس تحرف .ةقفاوملا تءاج اريخأ .اهنودشني يتلا
.ةدحتملا تايالولا

 ةرجهلاب سانلا حرفي نأ ىسقأ ام .هنم ةرجهلاب احرف رثكأ نوكي مهضعب نكلو ،نطولا ىلإ ةدوعلاب حرفت سانلا
.هناريجو هتلوفطو همأو هيبأل ركنتي نمك مهنإو ،مهنضتحا يذلا هبارتل نوركنتي مهنإ !مهناطوأ نم

 ،تارايسلا حيلصت يف ايَفرح حبصأ دقو جاركلا يف للمعلا يماس كرتو ركاذتلا ترتشاو بئاقحلا رحس ترضح
:كانه تارايسلا حيلصتل ًالحم هل حتفي نأ هوبأ هدعوو

.اريثك ًالام ردي اكيرمأ يف تارايسلا حلصتف ،اينغ نوكتس -

 نابشلا نم اددع اولقتعا ةعساو بيرخت تايلمع دعبو ،هللا مار ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا عوبسأب مهترجه للبق
 :اهجوزل يكبت رحس تلصتاف .مهدحأ يماس ناك

.نجسلا يف يماس ،يماس اولقتعا ،رماس اي قحلا -
:اهلأسو ،رماس بضغ
؟نجسلا يف اذامل -
.ةمواقملا عم هنإ نولوقي -
 !ةمواقمللو هل ام ؟ةمواقملا عم للعفي اذامو ؟ةمواقملا عم -
:هتلأس
؟هتيضق ةعباتمل رضحت نلأ -



:هتلأس
؟هتيضق ةعباتمل رضحت نلأ -
 هحارس اوقلطي نأ دب ال ،للاملا ضعب كل للسرأسو نيماحملا دحأ يلكو ؟ماحم لليكوت نم رثكأ للعفأس اذامو -
.ةرتف دعب

.ةنس ةرشع سمخ نجسلاب هيلع ةمكحملا تمكح دقف ،نجسلا يف للظ يماس نكلو ،مهرفس دالوألاو رحس تلجأ
.رماس قدصي مل
.مهب قحتلا امل ديج للكشب هتيبر ول ،رحس اي كنم اذه للك -
.يلوج عم تنأو دالوألا يبرأو للمعأ تنك يتلا انأ ؟رماس اي انأ -
.اعيمج مكل ةيكيرمألا ةيسنجلا ىلع للصحأل انلبقتسم عباتأ تنك دقل -
؟دوعت نلأ ؟نآلا للعفتس اذامو -
.للصح ام هل للصح امل انه يماس ناك ول .اًنامأ رثكأو للضفأ ةايحلاو انلبقتسم انه ،رحس اي -
؟نجسلاب هدحو هكرتنس للهو -
 ديكأ !؟ةلئاعلا للبقتسم عيضن لله ؟للعفنس اذام ،ةنس 15 اهنإ ،ةرم ةنس للك هروزنس .هكرتن مل نحن رحس اي -
.هطلغ جئاتن للمحتيل ،باش وهف عضولا مهفتيس

 يلوج نع ثحبي نأ رماسل ديرت ال يهف ،هروزت نأ اهصرحو اهنبال اهبح ردقبف ،ضضم ىلع رحس تقفاو
 ةمواقملاب قحتلا هنأل هنبا مولي نآلا وهو ،هبابش مايأ تارهاظملا دوقي ناك ؟للكشلا اذهب رماس ريغ يذلا ام .ةديدج
!"هطلغ جئاتن للمحتيل"

 نيفهلتم اوناك .نجسلا يف يماس اوعدو نأ دعب ةدحتملا تايالولا ىلإ مهقيرط يف دالوألاو رحس تناك رهش دعب
 فلخ اديحو هتكرت يتلا هتلئاع ىلع هنجس يف اًنيزح يماس ناك اميف ،ةدوعوملا ةنجلاو ،يوباكلا دلب ةيؤر ىلإ
.مهترجهب مهنوبقاعي للهألاو ،مهرسأب نيلضانملا بقاعي للالتحالا .نابضقلا

 ناكو ،للامعلا روجأ ريفوتل هتجوزو هدالوأ هعم للغشو )ةلاقب( اريغص ًالحم رماس ىرتشا رهشأب مهلوصو دعب
 تزواجت يتلا ةريمس تناك .ةسردملا نم مهتدوع دعب رهظلا دعب دالوألاو ،حابصلا يف ةجوزلا ؛مهنيب للمعلا مسقي
 اهيف امب تالآلا مدختستو نئابزلا بساحت فيك اهمّلع ثيح ،تبس موي للك اهدلاو للحم يف للمعت ةنس ةرشع تس
.تايجاحلا راعسأ اهيلع للخدت يتلا )رتسجر شاكلا(

 مثلم صخش للحملا ىلإ للخد ،يسبيبلاو الوكلاب تاجالثلا ئبعي فلخلاب ًالوغشم اهوبأ ناك امنيب مايألا دحأ يف
:اهب خرصو اهيلإ ةعرسب هسدسم هجو

.كسأر رجفأ نأ للبق سيك يف سولفلا للك يعضو ةعرسب رارجلا يحتفا ،طيشقت )بَأ كتس( ،يكرحتت ال -



:اهب خرصو اهيلإ ةعرسب هسدسم هجو
.كسأر رجفأ نأ للبق سيك يف سولفلا للك يعضو ةعرسب رارجلا يحتفا ،طيشقت )بَأ كتس( ،يكرحتت ال -
 ةدشل اهنكلو ،)رتسجر شاكلا( حتف تلواح .اهنم ةريصق ةفاسم دعب ىلع سدسملا تأر يتلا ةريمس تبعترا
.ةيريذحت ةصاصر قلطأف ،اًتوص تثدحأف أطخلا رزلا ىلع تطغض اهبعر

.كلتقأس الإو تقولا يعيضت الو يعرسأ -

 ،دحأ نم ةدجنلا تبلط اهنأ دقتعاف فلخلا نم تاوطخ مثلملا سحأ ،ةلكشملا ام ىري جرخف خارصلا اهوبأ عمس
 للمح مث ،اهدلاو ىلع رانلا قلطأو رادتسا مث ،اهسأر ىلع رانلا روفلا ىلع قلطأف ،هيلع رانلا دحأ قلطي نأ فاخ
 رداغو ،جراخلا يف هرظتنت ةرايس ىلإ جرخو ،ءابرهكلاب اهطبري يذلا كلسلا بحس نأ دعب هلك )رتسجر شاكلا(
.جراخلا نم ثداحلا اودهاش نيذلا نئابزلا ضعب موجو طسو للحملا

 ةريمس تيفوت ،ىفشتسملا ىلإ نيباصملا فاعسإلا ةرايس تلقنو ،ثداحلا عباتت ةطرشلا تناك ةريصق تاظحل
.هتافو نع نلعُأ مث للماك رهش ىتح شاعنإلا ةفرغ يف بألا للظ اميف ،روفلا ىلع

 اهتيل .ًالسع الو اًنمس ِنجت ملف ،"للسعلاو نمسلا دلب" اكيرمأ ىلإ تءاج .اهجوز تومو اهتنبا تومل رحس تقعص
 مهعفد يذلا قيربلا اكيرمأ تناك .اكيرمأ للجأ نم اديحو هوكرت .يماس بناجب تلظ اهتيل .نيطسلف يف تلظ
.نطولا ضرأ نم ةرجهلل

؟نآلا للعفتس اذام ،رحس تراتحا
 ؟نابضقلا فلخ هدحو يماس كرتتو اكيرمأ يف ىقبت مأ ؟كانه اهتنباو اهجوز يربق كرتتو هللا مار ىلإ دوعت لله
 نيمأت ىلع للصحتس ،ةرسألا لليعي اًشاعم اهنوطعيس انه للقألا ىلع ؟للغتشتس اذام ؟كانه للعفتس اذام تداع ول
 .نوريثك هللا مار للهأو .اًقحال للمعلا عيطتست امبرو ،يحص
؟امكيأر ام رمسو يدعس تلأس
:يدعس اهل للاق
.يماس ىلإ تقتشا دقف هللا مار ىلإ ةدوعلا ديرأ -
:اهل تلاقف رمس امأ
 .يتخأو يدلاو ربق بناجب اكيرمأ يف ءاقبلا ديرأ -

 قيرط اهنأ ةياهنلا يف تفشتكا اهنكلو ،ادج ةلهس اكيرمأ ىلإ قيرطلا نأ دقتعت تناك .راتخت اذام رحس تراتحا
.للبق نم اهب اوراس نيذلا الإ اهفرعي ال يتلا تابطملاو تاردحنملاب ةئيلم



توبكنعلا

 تيب للك ،للامشلا ىلإ اهنم بونجلا ىلإ برقأ يه يتلا ةيكيرمألا )سازناك( ةيالو فيص هنإ ،ادج راح سقطلا
 نيسمخ دعب ىلع عقاولا )ثروونفيل( نجس ءالزن الإ ،ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد للمحت عيطتسي يكل ديربت تافيكم هيدل
 مساب ناتنيدم وأ ةكرتشم ةنيدم يهف ،يروسيم ةيالوو سازناك(نيب دودحلا ىلع ةعقاولا سازناك ةنيدملا نم ًاليم
.سازناك ةيالول ةعبات للباقملا عراشلا يف ةيناثلاو يروسيم ةيالو ىلإ ةعبات امهادحإ دحاو

 هنم يناثلا قباطلا يف اعافترا رثكأ نوكت يتلاو ،ةرارحلا ةدش نم ءانجسلا يناعي يلاردفلا ثروونفيل نجس يف
 مهضعب نوكي ،فيصلا رهشأ للالخ ،ةيوئم 55 ةرارحلا ةجرد زواجتت دقف ،ةتفزلاو وكنيزلا نم هفقس نأل
.هدحو يلخادلا للاورسلاب مونلا دح ىلإ مهضعب بهذي للب ،طقف ةيلخادلا مهسبالمب

 ،ةيذغتلا ءوسو ،للهألا نع دعبلاو ،ةيمويلا تانحاشملا دوجوو ،نجسلا ةرارحب كلاب امف ،ةلكشم سقطلا ةرارح
.ءيش يأ باعيتسا ىلع رداق ريغ ،ةايحلاو توملا نيب نوكيف ،نيجسلا ةرارح نم ديزت اهلك

 14 دوجو نم مغرلا ىلع سقطلا ةرارح ببسب ةكرحلا عيطتسي ال يلفسلا هريرس ىلع ايقلتسم )كاج( ناك
.هسفن سقطلا ةرارح نم رثكأ ةجعزم اهتاوصأ ،ةفرغلا يف مجحلا ةريبك ةحورم

 هريرس ىلع يقلتسي نأ راتخا كاج نكلو ،ةنوخس للقأ سقطلا نأل ةفرغلا جراخ مهضعب ،اًنيجس 64 ةفرغلا يف
 نم لليوط برسك جرخت ةفحازلا ريصارصلاو تارشحلا نم ابرس حمل ةأجف .نيجراخلاو نيلخادلا ءانجسلا بقاري
 ةرادإ ترذح املاطل .ههابتنا راثأ ،دوسأ ريبك توبكنع .اهدراطي اًتوبكنع حملف اهتكرح بقاري رظن .ريرسلا تحت
 ،هلتقي نأ دارأ .هيف صرقي يذلا ناكملا يف دلجلا فالتإ ىلإ يدؤيو صراق هنإ ،توبكنعلا نم ءانجسلا نجسلا
.همسج نم للقثأ هسأرو ،ادج راح سقطلاف ،للساكت هنكلو

 نع هبناجب ثحب .ةايحلا هيف تبد للجر ىلإ تيم هبش للجر نم للوحت هنأك ةعرسب هريرس نم به ،تاظحل
 نابترملا للخاد هعضوف ،توبكنعلاب قحلو هحتف ،ةوهقلا برشل همدختسي يذلا غرافلا يكيتسالبلا ةوهقلا نابترم
.هريرس ىلإ داعو هضارغأ نيب هافخأ مث هيلع قلغأو



.هريرس ىلإ داعو هضارغأ نيب هافخأ مث هيلع قلغأو

 هيدل مهضعب نأ نم مغرلا ىلع مهعنمت ةعفترملا ةرارحلاف مونلا نولواحي وأ نيمئان ءانجسلا ناك لليللا يف
.رارضأ نم كلذل امم مغرلا ىلع مونلا ءانثأ همسج ىلع اهطلسيو نجسلا )نيتناك( نم اهيرتشي ةريغص ةحورم

.ام رمأل ططخي اًظقيتسم كاج ناك

 اهيف سيل ةمتعم ةفرغلا .رجفلا ةالصل ملسم يبرع نيجس وهو ،ماسح ظقيتسا احابص فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا
.هسفن نجسلا تافاشك نم ةفرغلا جراخ نم مداقلا ءوضلا ضعب ىوس
 كاج رظتنا .توبكنعلا هب ئبخي يذلا نابترملا رضح دق كاج ناك ،ةالصلل هتداجس أيهو ماسح أضوت نأ دعب
 توبكنعلا ىمرو ةعرسب كاج برتقا ىتح ضرألا ىلع  هنيبج عضو نأ امو ،ىلوألا ةعكرلا يف ماسح دجس ىتح
.ماسح سأر مامأ

.ربكأ هللا ،ىلعألا يبر ناحبس ،ىلعألا يبر ناحبس ،ىلعألا يبر ناحبس -
 ،ةيناثلا ةعكرلا يلصي فقوف ،هيلإ ماسح هبتني مل .هجتي نيأ يردي ال ،رخآ ىلإ هاجتا نم ريسي توبكنعلا ناك
.ةحاسلا نم ىفتخا مث ريرسلا تحت برهلا ررقو هلذخ يذلا توبكنعلا عباتي كاج ناك اميف

 حابصلا يف .لليللا للاوط اَظقيتسم ناك دقف قيمع مون يف كاج طغ اميف ،مونلا ىلإ داعو هتالص ماسح ىهنأ
.للمعلا ىلإ هسفن رضحيل ماسح ظقيتسا

.احابص ةسداسلا ةعاسلا
 هتربإ دش دق توبكنعلا ناك هسفن كرح امدنعو ،نميألا هدخف ىلع ريسي اًئيش نأ رعش دقف ،ةأجف كاج ظقيتسا
 ناك يذلا ريكشبلاب ةعرسب هعفرف هدخف ىلع توبكنعلا ظحال دقو ةعرسب هنم ماسح برتقا .ملألا نم خرصف ،هيف
 ةعاس دعب .ئراطلا جالعلل ةدايعلا ىلإ هلقنو فوقولا يف هدعاسو كاج نم مدقت .هلتقف هئاذحب هيلع طغض مث هديب
:هل للاقو ،ملسم هنأل ههركي يذلا ماسح ىلإ رظن .ةمزاللا تافاعسإلل ضرعت نأ دعب هتوق داعتسا دق كاج ناك

.ماسح اركش -
:عبات مث ةظحل تمص
.ملسمل اًنيدم اهيف نوكأ ةرم للوأل -
:ماسح هل للاقف
.لليمجلا درب كبلاطن نل ،قلقت ال -
.نييباهرإلا ءالؤه يف ييأر ريغأ نأ بجي يننأ ودبي :متمتي أدب ،للمعلل بهذيل ماسح هكرت نأ دعبو ،تكس

)2008  ،للوأ نيرشت(



)2008  ،للوأ نيرشت(

ةنجلا ىلإ ةرجهلا

 مويلا حابص هلمع نأ نم مغرلا ىلع ،لليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح تيبلا يف هئالمز عم رهسي نأ اربجم ناك
 اصوصخ ،هلمع مرتحي هنأ هبحاصل تبثيل للمعلا دعوم للبق كانه نوكي نأ هيلع ناكو ،اركبم ناك )تبسلا( يلاتلا
  .ديدجلا للمعلا يف مايأ ةسمخ موي ىوس هيلع رمي مل هنأو

 يف نرت مهتاخرصو مهتاوصأ تناك دقف ،ماني نأ تاهيه نكلو ،مونلا ىلإ بهذو ،ساعنلا هكهنأ دقف مهنم نذأتسا
 هنأ ملحيف مامألل هريكفت هدوقي ناك اًنايحأو ،ةليلقلا ءودهلا تاظحل نيب مونلا للواحي ناك .ركابلا حابصلا ىتح هينذأ
 بتارب )نوحصلا( قابطألا لليسغ يف للمعي ،اكيرمأ ةنج يف نآلا وهو ريطي ال فيك .نيريبك نيحانجب ريطي
.ًالمع دجي نأ نود تاونس هنطو يف للظ نأ دعب ،ايرهش رالود 800 هردق يرهش

 تاوصأ ىلع وحصي هنكلو ،هللا مار يف ناك امك تابابدلا تاوصأ ىلع وحصي دعي ملو ،اكيرمأ يف نآلا وه
 رخآو ،دئاس ىعديو وّقد تيب ةيرق نم امهدحأ نيطسلف نم مهنم نانثا ،برع نابش ةثالث مهنإ ،ةقشلا يف هئالمز
 وغاكيش هلوصو روف هولبقتسا .نيمأ ىعديو ةكسحلا نم ايروس ناكف ثلاثلا امأ ،دايز ىعديو سلبان ءاضق نم
:هل اولاق مث ،للمع ىلع للوصحلا يف هودعاسو

.نيبيط ابابش ًالعف اوناك .انلثم عفدتس كلذ دعبو ،ًالمع دجت ىتح للوألا رهشلا يف كحماسنس -

 .نآلا يننولصفيس ،للغشلا ىلع ترخأت دقل هللا اي :ةنماثلا ةعاسلا اذإف ظقيتسا
.للمعلا ىلإ اعرسم للزن مث ،ههجو للسغو ،هسبالم سبل .ةعرسب كرحت
 مل .هيلع نئمطي نأ ديري هوبأ يناثلا طخلا ىلع ناك ،تيبلا يف فتاهلا سرج نر ىتح جردلا نع للزن نإ ام
 :ارمذتم نيمأ ةعامسلا عفر ىتح ةليوط ةرتفل ىتح نري فتاهلا للظ ،ماين عيمجلاف ،دحأ ةعامسلا عفري

؟نم ،ولأ -
؟ديرف عم ثدحتلا عيطتسأ لله ،ديرف وبأ انأ ،ينبا اي ابحرم -
.للغشلا ىلإ بهذ ديرف -
 .هتوص عمسأ نأ بحأ ،هوبأ انأ ،دوعيس ىتم -
 .دوعي امدنع تلصتا كنأ هغلبأسو ،ءاسملا يف دوعيس -

 للصت ةلفاحلا دهاشف عراشلل ةلباقملا ةهجلا ىلع ناك يذلا تالفاحلا فقوم نم برتقاو ماعلا عراشلا ديرف للصو



 للصت ةلفاحلا دهاشف عراشلل ةلباقملا ةهجلا ىلع ناك يذلا تالفاحلا فقوم نم برتقاو ماعلا عراشلا ديرف للصو
 تناك ددحملا هاجتالاب تارايسلا رورم ةراشإ نألو ،تارايسلا ةرثكل عراشلا عطق هرودقمب نكي ملو ،ةطحملا
 كرحتي قئاسلا أدبف ،للوصولا نم هتعنم تارايسلا ةرثك نكلو ،قفاوف ًاليلق فقوتي هلعل قئاسلل هدي كرحف ،ءارضخ
.هربص دافن اًنلعم

 ةعرسب عراشلا عطقيل ضكر .ةعاس دعب يتأتس اهيلت يتلا ةلفاحلاف ،رثكأ رخأتيف قئاسلا هكرتي نأ ديرف يشخ
 ةايحلا نيب هتلعج ةينونج ةعرسب ريست رخآلا هاجتالا نم ةمداق ةرايس هتبرض ةأجف نكلو ،رداغت نأ ةلفاحلاب قحليل
.توملاو

 ةطرشلاو فاعسإلا اترايس تناك قئاقد دعبو ،ةراملا ضعب عمجتو ،ةرداغم ةلفاحلا تكرحتو ،ريسلا فقوت
 ،تارالود ةتس ىوس اودجي ملف هناونع وأ ،همسا للمحت ةقاطب وأ ،ةراشإ ةيأ نع هبيج يف اوثحب زناكملا نآلمت
 مسالا لليجست اوعاطتسا داكلابو ،هناونعو همسا نع ىفشتسملا ىلإ قيرطلا يف وهو هولأس .اًتنس نيتسو ةسمخو
.ناونعلاو

 وهو نيلماك نيماع نم رثكأ .هيلع للصحي نأ للبق ًاليوط دهاج دقف ،للمعلا نع رخأتلا مدع ىلع اصيرح ناك
 هتفرع ىتح ،هقرط الإ هللا مار يف اباب كرتي مل .ةدحتملا تايالولا ىلإ رفاسي نأ للبق هللا مار يف للمع نع ثحبي
 رثكأ وهف ،ةلاطبلا يح يف نكسي يذلا ديحولا سيل هنأ يف ناك ديحولا هؤازع .ةيراجتلا تالحملاو تاكرشلا للك
.ناكسلاب اماحدزا ءايحألا

 طاقن تلوحتو ،هدسو الإ اهيلإ اًذفنم كرتي مل يليئارسإلا شيجلا نكلو ،سدقلا يف للمع داجيإ يف اريخأ ركف
 كيسكملا نيب ىتح وأ ،لليئارسإو رصم نيب يتلا كلتك ةيلود دودح ةطقن ىلإ مارلا نم ةبيرقلا ةيركسعلا شيتفتلا
 يف اوحجني مل نكلو،دودحلا مسر يف اوحجن .ةرم نم رثكأ دحاولا نطولا ميسقت اولواح .ةدحتملا تايالولا اهتراجو
.سانلا ناهذأ يف نطولا ميسقت

 دق ناك نم الإ اهيلع مدقي ال ةمهم يهو ،للابجلا ربع سدقلا للوخدو بيرهتلا ىلإ ءوجللا ةرم نم رثكأ برج
 انينح تيب يف سيئرلا طخلا ىلإ للوصولا يف اريخأ حجن .رطاخم نم هضرتعيس ام ادحتم هيفك ىلع هحور عضو
 .ريدقت رثكأ ىلع قئاقد سمخ نع ةلفاحلا يف ديزت نكت مل ةفاسملا نأ عم للابجلا ربع ةليوط تاعاس يشم دعب

:هسفنل متمتي أدب ،بعتلا نم ثهلي ناك
 مل !حيرصت ىلإ جاتحي نطولا ضرأ يف للقنتلا حبصأ !هللا ناحبس اي ،تلصو اريخأو ،نيملاعلا بر هللا دمحلا
 دعأ ملو ،اهنم بارتقالا انيلع رظحي قطانملا يأو اهيف للاوجتلاب انل حمسي قطانملا يأ ةقدلا هجو ىلع فرعن دعن
 ىتم ،هدونجو للالتحالا هللا نعل ؟كاذو اذه نم اطيلخ مأ ،ةياصولا تحت مأ ،نئاهر مأ ءانجس انك نإ فرعأ



 دعأ ملو ،اهنم بارتقالا انيلع رظحي قطانملا يأو اهيف للاوجتلاب انل حمسي قطانملا يأ ةقدلا هجو ىلع فرعن دعن
 ىتم ،هدونجو للالتحالا هللا نعل ؟كاذو اذه نم اطيلخ مأ ،ةياصولا تحت مأ ،نئاهر مأ ءانجس انك نإ فرعأ
؟مهنم هللا انحيريس

:عبات مث تمص
 ول امبر ،ةرماغملا ةعتمب رعشأ ةرم للوألف ،ءيش للك نم مغرلا ىلع ةليمج اهنكلو ،ةبيهر ةرماغم تناك دقل
 الإ ءايشألا ةعتمب رعشأ ال يننأ ودبي .ةعتم ةيأب ترعش امل شيجلا تاقحالم نود يداع تقو يف للابجلا كلت تئج
؟كلذ للك للمحتن نأ ينيطسلفلا بعشلا نحن انردق وه اذه لله .للاوهألا اهليبس يف للمحتأو اهبعاصم محتقأ امدنع

 للجأ نم تومي مهضعبو ،اضيأ رطاخملل مهسفنأ نوضرعي تارايسلا قابسو لليخلا قابس يف نوكراشي نيذلا
 اننيب قابس ًالعف هنإ .رامعألا للك نم ةقباسملا هذه يف اندنع نيكراشملا نأ وه مهنيبو اننيب ديحولا قرفلا .زوفلا
 .حوتفم اندنع قابسلا .للقتعملل بحسنف قابسلا رسخن نأ امإو سدقلا للصنو زوفن نأ امإف ،يليئارسإلا شيجلا نيبو
.ةياهنلا نوكتس فيك فرعي ال ديكأتلاب هنكلو  ،هتيادب نلعأ للالتحالا

 .ادبأ دوعي ال امبرو املاس دوعي دقف ،يمامألا ةهبجلا طخ ىلع يدنجلاك للمع نع ثحابلا حبصأ ..نمز اي خآ

 يذلا قئاسلا ىلإ راشأف ،)ةلفاحلا للثم باكرلا للقنت سيفرس ةرايس( ةرجأ ةرايس ترم ىتح ًاليلق ديرف رظتنا
:هلأس ةرايسلا ىلإ دعصي نأ للبقو ،ةرايسلا فقوأ

 ؟سدقلا نم ةيوه ةقاطب كعم لله -
.هللا مار نم انأ ال -
.ريسلا عباتو هكرتف

 .مكلاب ىلع الو انه متنأو نمثلا عفدن نحن ..سدقلا للهأ اي مكنم خآ ؟دوهيلل اسارح مترص لله ،مكيلع هللا ةنعل
.مكيلع هوفت

 ،سدقلا ديرف للخدي مل نالماك ناماع !دوهيلل نيينمأ ًالامع تالفاحلاو تارايسلا وقئاس حبصي نأ ديرف عقوتي مل
 .اهيف تلصح يتلا تارييغتلا فرعي ملو
 هلأس ،تفقوتف ،هدي عفرف ،هنم برتقت ىرخأ )سيفرس( ةرجأ ةرايس تناك لليلق دعب ،ةركف هل ترطخ ةأجف
:قئاسلا

؟سدقلا نم -
.سدقلا نم انأ معن -
:قئاسلا هل للاق ةرايسلا للخاد سلج نأ دعب
؟تحمس اذإ ةيوهلا ةقاطب ىرأ نأ يل لله -



:قئاسلا هل للاق ةرايسلا للخاد سلج نأ دعب
؟تحمس اذإ ةيوهلا ةقاطب ىرأ نأ يل لله -
.سدقلا نم كل تلق .هللا قتا ؟كيلع بذكأ يننأ دقتعت لله للجر اي -

 هتوص ةربنو ههجو تاريبعت تناك دقف ،اديج رودلا للّثم هنأو .هيلع بذكي اديرف نأ ملعي نكي مل .قئاسلا تكس
!!ةليوطلا ةدملا كلت للمع نع ثحبلاو ةلاطبلاو رقفلا امبر ؟هشأج ةطابر ىلع ظفاح فيك !قداص هنأ يحوت

 
 نوبوصي اوناك .شيتفتلل ةيئاجف ةيليئارسإ ةطرش ةرايس هتفقوأ ،طافعش نم قئاسلا برتقا امدنع قئاقد ةدع دعب
 دجت نأ بعصي ثيحب ،ةريثك شيتفتلل ةلقنتملا تارايسلا كلت للثمو ،يراحتنا موجه يف مهنأكو باكرلا وحن قدانبلا
.للصاوتم للكشب ةيليئارسإلا ةطرشلا اهيف كرحتت ال ةقطنم
 :يدوهيلا يطرشلا للوصو للبق باكرلل للاقو ،قئاسلا فقوت
.رخأتن ال ىتح بابش اي مكتايوه تاقاطب اورضح -
.مهنطو ىلع اهلهأ عراصيل ءاج ايبويثأ نم هنأ ودبي نوللا دوسأ ناك ،يدوهيلا يطرشلا للصو
:ةفيعض ةيربع ةغلب للاقو ،راتهتساب مهيلإ رظن
.)ةيوهلا ةقاطب( توهز تادوعت -
.كلذ للهاجت هنكلو ،هراج هعفدف اًنكاس كرحي ملف ديرف امأ ،هتقاطب مهنم للك هل مدق
 :هلأسو ديرف ىلإ اريخأ يطرشلا رظن
؟ )رامح( رامخ اي ةيوهلا ةقاطب نيأ -
 برعلا سدقلا للهأ ةقاطب فالخب يلاقترب اهنول ةفضلا ناكس ةيوه ةقاطب( نوللا ةيلاقتربلا ةقاطبلا ديرف مدق
.)ءاقرزلا

:هتقاطب نول دهاش نأ دعب هلأس
!؟للوخدلاب حيرصت كعم لله -
:هباجأف
.معن -
؟وه نيأ -
.عاض -
.باكرلا للكو وه للزني نأ قئاسلل للاقو ،هيلإ هتيقدنب ددس نأ دعب ةرايسلا نم للوزنلا هنم بلط
:هل للاقو رورغو للاعتب ديرف ىلإ ريصقلا دوسألا يطرشلا رظن
.كبايث عفرا -
.ايلاع هيدي عفر مث ،اهعفرف
.كنولطنب علخا -
.يلخادلا للاورسلا الإ قبي ملو هعلخف



.كنولطنب علخا -
.يلخادلا للاورسلا الإ قبي ملو هعلخف
.كرهظ ردأ -
 .هرادأف
.ىلعألل كيدي عفرا -
.كيلجر نيب حتفا -
.للعفف

:خارصب هلأس مث ،ةيقدنبلا بقعب ابرضو امكل هيلع مجهي نأ للبق هقاثو دشو رخآ يطرش هنم برتقا مث
؟ةينازلا نبا اي انه ىلإ تئج اذامل -
.للمع نع ثحبأ تئج -
؟كسفن رجفتل مأ للمع نع ثحبت تئج -
.تارجفتم يدنع سيل ىرت امكو للمع ثحبأ تئج -
؟سدقلا يف بهذتس نم ىلإ ،انسح -
.سانلا للك دنع للمع نع ثحبأس ،فرعأ ال -
.ىرنس ،انسح -
 :هلأسو قئاسلا ىلإ رادتسا مث
؟عونمم هنأ فرعت الأ ؟كترايس يف هترضحأ اذامل -
.سدقلا نم للاقف نيأ نم هتلأس -
:هب خرصو ديرف ىلإ يليئارسإلا يبويثألا يطرشلا رادتسا
!؟)برخم( نالبح اي قئاسلا ىلع بذكت -
 قئاس عم اديرف اولقتعاو ،سدقلا ىلإ للاقتنالل ىرخأ ةرايس مادختسا باكرلا نم هودعاسمو يطرشلا بلط
.)ةيبوكسملا( ةطرشلا مسق ىلإ اهلقن اوبلط نأ دعب هترايس اوزجحو ،ةرايسلا

 :هل للاقو قنحب ديرف ىلإ قئاسلا رظن
.سدقلا نم كنإ يل تلق دقل ؟تيأرأ -
 :ًالئاق للمكأ مث
 اي كل تلعف اذام ؟اذامل ؟نجسلا ريغ للقاش فالآ ةينامثب ردقت ةمارغب يلع مكحيس نآلا ؟ اذه للك اذامل -
 نأ ينديرت تنأو ،)رالود 700( للقاش 3000 رهشلا للاوط رفوأ ىتح مويلاا يف ةعاس 15 للمعأ انأ ؟يزيزع
؟ةينامث نآلا عفدأ

:ءودهب ديرف هيلع در
 فيكو بكترأ ةميرج ةيأ ؟للمع نودب نيلماك نيماع ذنم ؟للمع نع ثحبأ تئج كلثم انأ ؟يبنذ ام ؟انأ اذامل -
 متنأ ،تاونس ذنم نورصاحم هللا مار يف نحن ؟ببسلا وه للالتحالا سيلأ ؟مرجملا انأ ًالعف لله ؟يقح نع عفادأ



 فيكو بكترأ ةميرج ةيأ ؟للمع نودب نيلماك نيماع ذنم ؟للمع نع ثحبأ تئج كلثم انأ ؟يبنذ ام ؟انأ اذامل -
 متنأ ،تاونس ذنم نورصاحم هللا مار يف نحن ؟ببسلا وه للالتحالا سيلأ ؟مرجملا انأ ًالعف لله ؟يقح نع عفادأ
.مهعناصم يف ىتح ًالمع نودجت .ةلوهسب نولقنتت للقألا ىلع

 .ةيمسر حيراصت نودب مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا ةفضلا للامع ضعب مهنمو ءانجسلاب جعي نجسلا ناك

:هلأس .يليئارسإ عنصم يف للمعي نسلا ريبك للماع ىلإ سدقلا يف ةيبوكسملا نجس يف ديرف فرعت
 ؟انه ىلإ كورضحأ فيك -
 ةغلاب ةبوعصبو ،رهش للك ةرم الإ هللا مار ىلإ دوعأ الو شميش تيب يف يليئارسإ عنصم يف للمعأ تنك -
 انع عفدي ال ىتح انل حيراصت رادصإ نم برهتي يدوهيلا للمعلا بحاصو ايمسر احيرصت للمحأ ال يننأل
 ،شيجلا انل رضحأف ،ةمواقملا للاجر يديأ ىلع للتق شيجلا يف هل اًقيدص نأل يدوهيلا بضغ مايأ للبق .بئارضلا
.اعيمج انولقتعاف حيراصت نودب انه اننإ مهل للاقو

؟هدنع للمعت تنك كنإ مهل للقت ملأ -
.نوبرخم اننإ انل نيلئاق برضلاب انيلع اولاهنا للب ،انل عامتسالا وأ ،انلاؤسب مهسفنأ اوفلكي مل -

 نأ عاطتسا ةمارغ عفدو يماحملا فيراصم هلهأ دبكو نجسلا يف ارهش ىضمأ نأ دعب هللا مار ىلإ ديرف داع
 ررقي نأ للبق هنع ثحبي مايأ ةدع ىضمأ اًقلق هعم للصح امل ابضاغ هدلاو ناك .دعب اميف ةطلسلا نم اهدرتسي
.ةيليئارسإلا نوجسلا يف هنع ثحبلل ماحم لليكوت

 ناك .ئراوطلا مسق ىلإ ديرف للخدأ روفلا ىلعو ،وغاكيش يف )تسيارك( ىفشتسم ىلإ فاعسإلا ةرايس تلصو
 دعوم تبسلا مويلا ناك دقف ،دعب للمتكت مل هتحرف ،هتايح طيرش ةريصقلا هتبوبيغ يف ديعتسي ،توملاو ةايحلا نيب
 ىفشيس للهف ،هللا مار يف هيدلاو ىلإ غلبملا فصن للاسرإ هلعفي نأ ديري ءيش للوأ ناك ،هل بتار للوأ مالتسا
؟هنع باغ هنأل للمعلا نم هنولصفيس مأ ؟هبلط ققحيو

 صاصرب احيرج ىفشتسملا للوخد نيب قرفلا نع للءاستو ،للالتحالا تابابدو ،هللا مار عراوشو ،هيدلاو رّكذت
.حايرلا دلب يف ريس ثداحب اباصم هلوخدو ،للالتحالا

 ىلإ ةرجهلا للبق ةريخألا تاعاسلا هل تءارتو ،هردقل ملستسا .ةريطخ هتباصإ نأب مهثيدح ضعب عمسي للازي ال
 :ةدوعوملا ةنجلا

 ،نطولا ضرأ نم ةرجهلا بحأ ال يننأ عم ،ةرجهلا دحاو رايخ الإ يل قبي ملو ،يهجو يف تقلغأ قرطلا للك
 قيض ىلع يهف ،هللا مار نم جورخلا هركأو رفسلا بحأ ال )نطو اي كساك( يف )ةشوطلا راوغ( للثم انأف
 تدوعت .اهبحأ انأف ،ءام لليس ىلع ىتح الو طيحم وأ ةريحب وأ رهن ىلع للطت ال اهنأ نم مغرلا ىلعو ،اهتحاسم



 قيض ىلع يهف ،هللا مار نم جورخلا هركأو رفسلا بحأ ال )نطو اي كساك( يف )ةشوطلا راوغ( للثم انأف
 تدوعت .اهبحأ انأف ،ءام لليس ىلع ىتح الو طيحم وأ ةريحب وأ رهن ىلع للطت ال اهنأ نم مغرلا ىلعو ،اهتحاسم
 .نطولا نع اعافد ةراجحلا برض ىلع تدوعت .هئانبأل للتحملا شيجلا ةدراطم ىلعو ،اهعراوش ىلع ،اهيلع
:ينغن ةبابرلا توص ىلع نوتيز ةرجش تحت للهألا تارهس قشعأو ،فسنملاو نخسملاو نوباطلا زبخ بحأ

 انوعلد ىلع انوعلد ىلع"
"انوكي ام ىلحأ يدالب اي كضرأ

 تابلط قباسلا يف تمدق دقل ؟نيأ ىلإو ،رجاهأ فيك نكل ،هللا اي !ةرجهلا ؛ةركفلا هذهل تبجتسا اذامل فرعأ ال
؟نآلا نوقفاوي للهف ،ينوضفرف ،ايلارتساو ،ادنكو ،اكيرمأو ،ابوروأ للود ةرايزل ةريثك

؟رسخأس اذام نكلو ،يردأ ال -
.ازيفلل اهعفدتس يتلا موسرلا رسختس -
:ًالئاق للمكأ مث ،رخآلا وه ةرجهلا ديري قيدص هل للاق
؟للوقت اذام ،موسرلا انأ عفدأس ازيفلا كوحنمي مل اذإ -
.هرسخأ ام يدل سيلف عنام ال طورشلا هذه نمض -

!؟تارم ةدع للبق نم ينوضفر دقف !قدصأ مل ،يقيدصل اهضفريو ،ازيفلا يحنم ىلع قفاوي للصنقلا نأ تئجوف

 فالآو مخضلا )ريهوأ( ريبكلا اهراطم كرهبي ،ءامسلاو ضرألا نيب قرفلاك وغاكيشو هللا مار نيب قرفلا
 مظعم اذامل تفرع نآلا ،هسأر زه ؟راطملا اذه يف تالحرلا للك نومظني فيك .هبناوج ىلع فقت يتلا تارايسلا
 ةداعتسال اًناكم مهيلإ ةبسنلاب نطولا حبصأ ؟ةرايزلل الإ اكيرمأ نم نودوعي ال هللا مار يلاهأ نم نيبرتغملا انلهأ
 .ةافولا للبق ةريخألا ةطحملا وأ ،تايركذلا

.قراطلا نم ىريل دئاس بهذ تانر ةدع دعبو ،ةقشلا يف بابشلا ىلع بابلا سرج قد
:بابلاب يطرشلا نأ ئجوفو بابلا حتف
؟ةدعاسم نم لله -
؟روهمج دمحأ تيب انه لله -
.اًتقؤم اندنع ماني وه ،معن -
؟هوخأ تنأ لله -
؟ةلكشم نم لله .ةرايزلل مداق وهف ،هاخأ تسل ،ال -
؟ىفشتسملا يف نآلا وهو ريس ثداحل ضرعت دقل معن -
؟ىفشتسم يأ يف !!هللا اي ؟اذام -
.تسيارك ىفشتسم -



؟ىفشتسم يأ يف !!هللا اي ؟اذام -
.تسيارك ىفشتسم -
.لليلق دعب رضحأس ،اًنسح -

 .هللا الإ هلإ ال .بعص عضوب هتثج تدهاش دقف ،بهذأ مل ينأ تيل :يكبي ىفشتسملا نم دئاس داع نيتعاس دعب
!ةدماه ةثج مويلا وه اهو ،للداجيو كحضي انعم ناك تاعاس للبق

 :نيمأ للأسف ،ةظحل عيمجلا تمص
 ؟نآلا للمعلا ام -
:للأس مث هعباصأ دئاس كرح
؟حابصلا اذه هوبأ للصتي ملأ -
.معن -
.ىرنل اولاعت ،فتاهلا ةشاش ىلع للاز ال همقر نأ دب ال اًذإ -

.ةعجافلا نع مهنوربخي هلهأب اولصتاف فتاهلا ةركاذ يف للاز ال هللا مار يف هلهأ مقر نأ نيرورسم عيمجلا ناك
.دحأ بجي ملف فتاهلا نر
 :رخآلا فرطلا نم ةعامسلا مهدحأ عفر ةأجف ةعامسلا قلغي نأ للبقو ،قئاقد ةدع دعب دئاس للصتا
؟دوجوم ديرف وبأ لله ،ولأ -
؟تنأ نم -
.اكيرمأ نم انأ -
؟ديرف تنأ -
.هؤاقدصأ يعمو هقيدص انأ ،ال -
 ؟ديرف نيأ -
.ديرف يبأ عم ثدحتن نأ ديرن  -
.هبراقأ نم انأف ،ديرف نع مكلأسأ ينكل -
:تفاخ توصب دئاسل دايز للاق
.هيبأل هغلبت نأ نم للضفأ ربخلا هل للق -
؟هبيرق كنإ تلق تنأ -
.ميحرلا دبع هلاخ نبا انأ ،معن -
.مويلا حابص يفوت ديرف نكلو ،أدبأ فيك فرعأ تسل ةحارصب ميحرلا دبع اي ،اًنسح -
؟تلق اذام مهفأ مل -
.نيتعاس للبق تام ديرف تلق -



؟تلق اذام مهفأ مل -
.نيتعاس للبق تام ديرف تلق -
 ؟لليلق للبق تام هابأ نأ هربخأس تنك ؟نيتعاس للبق ؟للوقت اذام .هللا الإ هلإ ال -
؟نآلا للعفنس فيكو !تومي ال يذلا يحلا ناحبس !تاعاس ةدع للبق انب للصتا دقل ؟هوبأ ؟تام -
؟هللا مار ىلإ ةثجلا للاسرإ مكناكمإب لله -
؟رالود فلأ 15 نع للقت ال فيراصمو مكدنع نمو اندنع نم تاءارجإل جاتحيو ًالهس سيل رمألا -
.تاظحل دعب مكعم للاصتالل دوعنس .متحمس اذإ مكدنع هونفدا اًنسح -
:امهلأسو ةعامسلا دئاس قلغأ
؟هرمأ ىلوتيس نمو ،هنفدنس فيك -
:للاقو نيمأ امهل رظن
.اهل ًالح دجت نأ دب الو ةروصلا يف خيشلا عضنل عماجلا ةسسؤم رقم ىلإ نآلا بهذنس -

:للاقو ،ىكبف ثداحلل عماجلا مامإ عمتسا
.يناثلا تقراف ىتح للوألا تقراف نإ ام ةدحاو احور نبالا حورو بألا حور نأك ..هللا ناحبس اي -
؟خيشلا ةرضح اي للعفن نأ انيلع حرتقت اذامو -
 .ةيمالسإلا ةقيرطلا بسح هنفدنو هملستنس اعبط ؟للاؤس ىلإ جاتحي اذه للهو -
.فيراصملا عفدل انه للهأ هل سيل نأ فرعت -
.يئانبأ اي نوريثك ريخلا للهأ -
:هل للاقو مهفرعي نيذلا راجتلا دحأب خيشلا للصتا
...للهأ نودب تام ملسم تيم نيفكت يف ةمهاسملا كديرن ،دمحم وبأ -
.ذفنأ انأو ،ررقت تنأ ،اًئيش يل حرشت ال ،خيش اي -
.كلاثمأ نم رثكو ،اريخ هللا كازج -
:مهل للاقو مهيلإ مامإلا رظن
 ...ريخلا ضعب انيف للاز ال -

)2006 ،ناث نيرشت(

مولظم ماقتنا



 ذنمف ،رالود فالآ ةرشع ىلإ غلبملا للصو ىتح للام نم عيطتسي ام رفوي وهو حالص امهاضق نيماع نم رثكأ
 فرع غلبملا كلذ رفو نأ دعب هنكلو ،رالود فالآ ةرشعب ملحي وهو 2005 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاه
.رصم يف اهتميقك تسيل ةدحتملا تايالولا يف ةيلعفلا اهتميق نأ

 للك بئارضلا ةحلصمل اهب حرصي الو ،ادقن هترجأ مظعم ىضاقتي وهف ،كنبلا يف هسولف رفوي حالص نكي مل 
.كنبلا للخاد هرجأتسا تانامأ قودنص يف هلاومأ يفخي ناك كلذل ،اًئيش رفوي نلف كلذ للعف ول هنأل ماع

 برعلا نينطاوملا دحأ شيتفتب تماق دق )يآ ،يب ،فإ( ةيلاردفلا قيقحتلا ةرئاد نأ حالص عمس مايألا دحأ يفو
 نم غلبملا للقن ررق كلذل ،عايضلا نم هسولف ىلع فاخف ،بئارضلا نم برهتلا ةمهتب كنبلا يف هتانامأ قودنصو
 .مهب قثي نيذلا هئاقدصأ دحأ ىدل ةنامأ هعاديإو كنبلا يف قودنصلا

 نمضي كلذب وهف ،للامعألا للجرو رجاتلا دلاخ ىلع هيأر رقتسا ىتح ادحاو ادحاو هئاقدصأ ءامسأ ضرعتسي أدب
.اهنوصيو اهب ظفتحي فيك فرعي ةيراجت تالحم بحاص رسوم للجر ديب اهنأو ،هسولف عيضت ال نأ

 دنع حالص اهعدوأف ،هنويع يف هتنامأ ظفحل دعتساو دلاخ هب بحرف ،ةركفلا هيلع ضرعو دلاخ ىلإ هجوت
.اهدادرتسا نيحل دلاخ هقيدص

 صوصللا دحأ للحملا للخد ،نيلوغشم نوفظوملا ناك امنيبو ،هبتكم يف هتاباسح عجاري دلاخ ناك نيرهش دعب
 مهنم بلطف ،ىلعألا ىلإ مهيديأ نوفظوملا عفر .هيلإ عيمجلا عصني مل اذإ رانلا قالطإب اددهم يرانلا هحالس ًالماح
 ،ةنزخلا حتفو هيدي عفر حالص نم بلطو ،بتكملا ىلإ صللا للخد .مهفلخ ىلإ رظنلا مدعو ،مهروهظ اوريدي نأ
 ةنزخلا هل حتفف ،هبعرأف هيمدق برق رانلا صللا قلطأ ،ةيديدحلا ةنزخلا حتف ةيلمع ريخأت حالص للواح امدنعو
.ابراه ىلو مث ،هب قاحللا نم دلاخ رذحو ،اهب ام للك صللا للمح ،اروف

 تاريماكو ،دحأ هيلع فرعتي ملو فورعم ريغ مهتملاف ،ةدئاف نود قيقحتلاب ترشاب يتلا ةطرشلاب دلاخ للصتا
 .ههجو نم ءازجأ يفخت ةيقاط سبلي يذلا مهتملا هجول ةحضاو ةروص ةيأ طقتلت مل للحملا يف لليجستلا

 اريرقت نيمأتلا ةكرشل مدق امك .ةيديدحلا ةنزخلا يف تناك رالود فلأ 15 هنم قرس صللا نأ دلاخ ىعدا
.ةطرشلا ريرقتب اًقثوم ثداحلاب

 رانلا قلطي وأ هيلع دتعي مل صللا نأ هللا دمحو ،هتمالسو هقيدص ةحص ىلع نئمطي ءاجف ،ثداحلاب حالص ملع



 رانلا قلطي وأ هيلع دتعي مل صللا نأ هللا دمحو ،هتمالسو هقيدص ةحص ىلع نئمطي ءاجف ،ثداحلاب حالص ملع
:هل للاقو ،هيلع

.للايعلا يف الو للاملا يف -
:حالصل دلاخ للاق امهنيب ثيدحلا للالخ
.كل اهب ظفتحأ يتلا ةنامألا هوقرس يذلا غلبملا نمض ناك -
.اهنع نيمأتلا كضوعي نأ وجرأ .هللااب الإ ةوق الو للوح ال -
:هل للاقف
؟كلذب نيمأتلا ةقالع امو -
.كبيج نم غلبملا رسخت ال ىتح -
:للاقو هتسلج نم للدع مث ةظحل دلاخ تمص
.ةنامألا نع ًالوؤسم سيل نيمأتلا ،كل ةرشعو ينم ةسمخ ،رالود فلأ 15 قرس صللا -
:للاقو حالص هجو ريغت
.زجوأو حصفأ ؟دصقت اذام -
 يسولف قرس دقف ،اهنع كضيوعتب مزلم ريغ انأو ،اهقرس صللا نكلو ،كلذ ركنأ الو ةنامأ يدنع تعضو دقل -
 .اهعم

 كنع يفني ال اهتقرسو ،اهب كلوبق ةظحل اهنع ًالوؤسم تحبصأو ،ةنامأ كيدل تعدوأ انأ يزيزع اي -
.كيدل يتنامأ قرسي ملو كقرس صللاف ،ةيلوؤسملا

؟كتنامأ يل ترضحأ اذامل ،حالص اي حيحص ريغ اذه -
.كدنع اهظفحأل اهترضحأ ،دلاخ اي -
.نيمأ ناكم يأ يف وأ كنبلا يف اهظفح كناكمإب ناك -
:ابضاغ للاق مث حالص تمص
؟قورسملا غلبملاب نيمأتلل اريرقت تمدق كنإ للقت ملأ -
.يل غلبملاف ينوضوع نإ نكلو ،حيحص -
؟فيك -
 15 قرس هنأ يعدأس تنك .رالود فلأ ينم صللا قرسو ،يدنع كتنامأ عضت مل كنأ ضرتفنل ،كل للوقأ -
.كل عفدأل سيلو اهنم بسكأل نيمأتلا ةكرشل عفدأ انأ ،اهيلع للصحأ يكل )نيمأتلا ةميق( رالود فلأ

 ةكرش نم ضبقتو ،كيدل اهب تظفتحا يتلا يتنامأ نع كبجاو نع ىلختت نأ ديرت ؛دلاخ اي كرمأ بيجع -
؟ةنامألا اوقرس مهنأ عنتقا نأ اًذإ يل فيك ...اًناتهبو اروز نيمأتلا

؟كل يفورعم ءازج ينمهتتأ -
 نأ كيأر ام ،ميكحتلا ةنجلو تنأو انأ للاح للك ىلع ،كلاوقأو كتاءاعدا ىلع درأ ينكلو ،كمهتأ ال انأ ،دلاخ -
؟دوعسم خيشلا عماجلا مامإ ىلإ مكتحن



 نأ كيأر ام ،ميكحتلا ةنجلو تنأو انأ للاح للك ىلع ،كلاوقأو كتاءاعدا ىلع درأ ينكلو ،كمهتأ ال انأ ،دلاخ -
؟دوعسم خيشلا عماجلا مامإ ىلإ مكتحن

؟رمألاب هتقالع ام ؟دوعسم خيشلا -
.نيدلا يأر ىلإ عمتسنل -
.نيدلا للجر يأر ىلإ جاتحت الو ةحضاو ةلأسملا -
.هارت ام ريغب اهحوضو ىرأ ينكلو ،ًالعف ةحضاو يه -
؟ةيكيرمأ ةمكحم ىدل مكتحن نأ ديرت لله -
 .كب يتقث ىوس يدنع سيلو ،كيدل غلبملا تعدوأ يننأب تاتابثإ نع يننولأسيس ؟ةيكيرمأ ةمكحم -
.ءيش يدنع كل سيلو ،تقرس كتنامأ نإ كل للوقأو ،كتقث ىلع كركشأ -
؟دجسملا مامإ ىلإ مكتحن نأ ضفرت لله -
:دلاخ للاق ريكفت دعب
 مكحيس هنأ دكأتم انأ ،يرظن ةهجو يدبأو رضحأسو ،ينغلبو دعوملا ددحو عماجلا مامإب للصتا ،اًنسح -
.يحلاصل

 اصوصخ حالص بضغ نم داز ام اهبحاص ىلإ ةنامألا ةداعإ هضفر ىلع للظو ،ميكحتلا رارقب دلاخ ضري مل
.هيلع ازيزع اًقيدص ادلاخ دعي ناك هنأ

 نم رثكأ ىضمأ يتلا ةنامألا نع اذام ؟للاملا للجأل هقيدص برضي فيك ؟هبرضي لله ؟للعفيس اذام اراتحم ناك
 للزانتي لله .غلبملا رفويل للكألا عاونأ أوسأ يرتشي اًنايحأو ،عوجي اًنايحأ ناك ؟رالود رثإ ارالود اهرفوي نيماع
 قح دوعي نل ،دوعت نأ بجيو يسولف هذه ؟ةوحص يأو ريمض يأ ؟نيح دعب وحصي هريمض للعل هكرتي لله ؟هنع
 انئاقدصأ ضعبل ءوجللا ىوس يمامأ سيل ؟دعب يقب اذامف ،عماجلا مامإ ميكحت دلاخ ضفر دقل .هبحاص هب بلاطي ال
.نيكرتشملا

 دنتساو ،ديزي ىعدي رئازجلا نم هل قيدص يأرب دعس هنكلو ،حالص حلاصل مكح قيدص يأ رارقب دلاخ للبقي مل
:حالص للاقف .ديزي ىلإ ماكتحالا هبلاطو حالص مامأ هعافد يف هفقوم ىلإ

 فرعي الو يلصي ال صخش ميكحت ديرتو ةعيرشلا مسقب ةعماجلا نم جرختملا عماجلا مامإ رارق ضفرت -
؟عرشلاب

 مسق نم جرختي مل دلاخ ورمع خيشلا .ةيعماج ةداهش ىلإ جاتحي نيدلا للهو ،ةسردملا يف نيدلا سرد هنكلو -
.ةعيرشلا

؟كاذب اذه نراقتس للهو -
.ديزي ىلإ مكتحن تدرأ نإو ءيش يدنع كل سيل ريخألا يرارق ،للاح للك ىلع -
.ام اموي اهذخآسو ،كحماسأ نلو كقنع يف يتنامأ -



.ديزي ىلإ مكتحن تدرأ نإو ءيش يدنع كل سيل ريخألا يرارق ،للاح للك ىلع -
.ام اموي اهذخآسو ،كحماسأ نلو كقنع يف يتنامأ -

.تافصلا عشبأب هفصيو رخآلا مهتي امهنم للك راصو ،امهنيب ةقالعلا تءاسو ،ناقيدصلا قرتفا

 يف للماعلا فظوملل للاقو ،اًقودنص للمحي ةكرش نم يكيرمأ فظوم دلاخ للحم للخد ،ثداحلا نم روهش دعب
:للحملا

؟انه دلاخ ديسلا لله-
؟كمدخأ نأ يتعاطتساب اذام ،ال -
.)يآ .يس( ةكرش نم درطلا اذه هيدل -
؟هب اذام -
؟انه عيقوتلا كنكمي لله ،فرعأ ال -
.ديكأت للكب -
.للحملا فظوملا رداغ اميف ،كانه هكرتو ،دلاخ بتكم ىلإ هب للخدو ،درطلا ذخأو ،همسا فظوملا عقو

:فظوملا للأسف ،درطلا دجيل ةعاس دعب دلاخ داع
؟درطلا للسرأ نم -
.هتبلط تنأ كل صاخ هنإ للاقو صاخشألا دحأ هب ءاج .يردأ ال -
.اًئيش بلطأ مل !بيرغ -
.تاكرشلا ىدحإ نم ةياعد امبر -
؛ةيزيلجنإلاب ديلا طخب ةبوتكملا تاملكلا أرق ،ةدياعم ةقاطبو اصيمق دجوف قودنصلا حتف
.ةيدهلا تلصو ،كرابم
:للءاستيو اهب بلقي ادب .ءاضيب ةردوب هب دجوف ،هحتفو هلمح ناريغص اًقودنص هتحت دجوف صيمقلا عفر
؟تاردخم هذه لله ؟اذه ام -
.للحملا نومجاهي )يآ .يب .فإ( ـلا نم صاخشأ ةرشع ناك ،ةأجافملا نم وحصي نأ للبق
.مكروهظ ءارو مكيديأ اوعفرا .ضرألا ىلع اوحطبنا ،اوكرحتت ال ،)يآ .يب .فإ( -
 بتكم ةمجاهملا ةعومجملا نم دارفأ للخد اميف ،نيدوجوم اوناك نئابز ةثالثو ضرألا ىلع نوفظوملا ىمترا
.مهتعرسب ئجوف يذلا دلاخ

.يكوأ .يكوأ -
.ضرألا ىلع حطبنا -
 ىلإ هوداتقاف ،)كاركلا( ةدام هنأ اوفرع هب قيقدتلا دعبو ،تاردخملا سيك مهدحأ للمحو ،هوديق ،هحاطبنا دعب
.للحملا اوقلغأو ةيقبلا حارس اوقلطأو ،نجسلا



 ىلإ هوداتقاف ،)كاركلا( ةدام هنأ اوفرع هب قيقدتلا دعبو ،تاردخملا سيك مهدحأ للمحو ،هوديق ،هحاطبنا دعب
.للحملا اوقلغأو ةيقبلا حارس اوقلطأو ،نجسلا

 .هلسرأ نم فرعي ال نحش ةكرش للالخ نم هءاج قودنصلا نأو ،هل تسيل تاردخملا نأ ناميألا مهل دلاخ فلح
 ىلإ هميدقت اوررقو ،هتنحش يتلا ةكرشلا مسا حضوي قودنصلا ىلع تامالع ةيأ اودجي ملو ،هوقدصي مل مهنكل
.ةمكاحملا نم ءاهتنالا ىتح للحملا قالغإو ،ةمكاحملا

 دادس نع زجعو ،هنئابز رسخف ،للشف هنكلو ،للحملا حتف للواح .رالود فلأ نوسمخ اهرادقم ةيلام ةلافكب جرخ
 بحاص للظ اميف ،للحملا ىلإ للوخدلا ىتح هوعنم دقف ،للحملا للخاد ةعاضبلا تفلتو ،للحملا ىلع ةمكارتملا هنويد
.ةيرهشلا ةرجألاب هبلاطي ةرامعلا

 للالخ نم دلاخ للواح .هنع جارفإلاب يضاقلا مكحو ةمهتلا نم ادلاخ نيفلحملا ةئيه تأرب ،ةيماتخلا ةسلجلا يف
.بائتكاو رايهناب بيصأو ،للشف هنكل للحملا قالغإ نع ضيوعتلاب ةبلاطملا هيماحم

:امكهتم هل للاقف ةمكاحملا دعب دلاخب حالص ىقتلا
.ءيرب كنأ فرعأ تنك .ةءاربلا كرابم -
.كيف كرابي هللا -
:هل للاق مث تمص
.ةرماؤملا كلت يل ربدت مل كنأ اًنيمي فلحت نأ كديرأ -
؟سانلا مهتتو تاردخملاب رجاتت ؟ةرماؤم ةيأ ؟ةرماؤم -
.كلذب موقأ ال يننأ فرعت تنأ -
.كناميأب الو كب قثأ دعأ مل ،ةنامألا تلكأ نأ دعب نكل ،هفرعأ تنك ام اذه -

نيزحلا كاج

 ىقيسوملا بحي ،رارمحالا ىلإ لليمت فلخلا نم هتبقر ،ةثجلا مخض ،نينيعلا قرزأ ،يسور للصأ نم يكيرمأ
.قصال وأ صقم ىلإ ةجاحلا نود تامسجمو ةينف ًالاكشأ قرولا نم عدبي نأ عيطتسيو ،نفلاو

 مادختسا نود ةعطق ةئام نم نوكتي قودنص للك ،تارهوجملل ةينف ةيبشخ قيدانص عنصي هنجس للبق ناك



 مادختسا نود ةعطق ةئام نم نوكتي قودنص للك ،تارهوجملل ةينف ةيبشخ قيدانص عنصي هنجس للبق ناك
 ةيالو يف يلاردف نجس ىلإ للقن ،بئارضلا نم برهتلا ةمهتب تاونس 3 ةدمل نجسلاب هيلع مكحلا دعب ،ريماسملا
.رتم وليك فلأ نم رثكأ )ناغشتيم( يف هتماقإ ناكم نع دعبت يتلا )سازناك(

 ىوس هتجوز نم ملتسي ملو ،هنجس ةرتف للاوط دحأ هرزي ملف ،هتايح رمد راصعإك هيلإ ةبسنلاب نجسلا ناك
.اهفتاه مقر تريغو اهب للاصتالاب هل حمست دعت مل هنجس نم نيرهش دعبو ،اهيلإ هتلاسر ىلع ادر ةدحاو ةلاسر

 ،هبلغي هغارف تقو كرتي مل .اًنيزح نجسلا يف هتقو يضقي ناكف ،دحأ هيلإ فرعتي ملو ،هئاقدصأ للك هنع ىلخت
 نم هءاقدصأ مهدع نمل اياده اهمدقيو ةليمج ًالاكشأ نولملا قرولا نم عدبي نفلا ةفرغ يف هتقو مظعم يضقي ناكف
 للافطألا تدعسأ يتلا للاكشألا كلت ضعب ىلع للوصحلل نوقباستي اعيمج اوناك .مهئانبأ ىلإ اهولسريل ءانجسلا
.هلئاسر ىلع دري دعي ملف ،هيبأ ىلع همأ هتضرح يذلا اماع 15 ـلا نبا هنبا الإ ،اهنم ديزملاب اوبلاطو

 هبلع ،ةظوب ةبح للثم ،هتعاضب نامثأب بلاطي حبصأ ،هلمانأ هعدبت ام ىلع ديازتملا للابقإلا كاج ىأر امدنع
 نجسلا يف ىضاقتيو ،هنع للأسي دحأ الو ،تنس يأ جراخلا نم هلصي ال كاجف ،ءيش يأ ،اطاطب تيكاب ،الوك

 ،نوباصلا للثم ءانجسلل نجسلا ةرادإ اهرفوت ال يتلا داوملا ضعب ءارش ىلإ ةجاحب هنكلو ،ايرهش ارالود 12
.خلا ... ،وبماشلا ،نانسألا ةاشرف

.نجسلا للخاد وهو ىتح للاملا ضعب بسكيو هرومأ ربدي فيك كاج فرع دقل

 محللا عم يبرغملا سكسكلا هل مدقو هتيب ىلإ ةرم هاعد يذلا برعلا نييكيرمألا دحأ عم ةقالع ىلع ةنس للبق ناك
:هلأسي يبرع للصأ نم اًنيجس ىأر املك مئاد ناك كلذل ،هبحأف

.سكسكلا ةميلو ىلإ ينوعدتس ىتم -
:مهدحأ هيلع دريف
؟هفصن بحت مأ ،سكسكلا بحت لله -
.هلك للب ؟هفصن اذامل مهفأ ال -
.هنزح نم جرخيو كاج كحضي ،هفصنب دصقي اذام هل حرشي امدنعو ،هنم ارخاس يبرعلا كحضيف
:ةدحاو ةفرغ يف هعم نوجسملا مساب ةرم هلأس
؟نيزح تنأ اذامل -
:هل للاقو كاج دهنت
 فرصت تناكو ،سولفلا تءاج نيأ نم ينلأست نكت مل نجسلا جراخ انأو يتجوزل سولفلا مدقأ تنك امدنع -
 :اهل تلقو ،يلاح نع اهتنأمط انه يلوصو دعب ةلاسر اهل تلسرأ .ةرهاعلا ينع تلخت ينجس دعبو ،باسح الب



 فرصت تناكو ،سولفلا تءاج نيأ نم ينلأست نكت مل نجسلا جراخ انأو يتجوزل سولفلا مدقأ تنك امدنع -
 :اهل تلقو ،يلاح نع اهتنأمط انه يلوصو دعب ةلاسر اهل تلسرأ .ةرهاعلا ينع تلخت ينجس دعبو ،باسح الب
؟ةريزنخلا يلع تدر اذام فرعت لله ."ةديج ةحصبو ريخب انأ"

 مانأ ،ةبعتو ةقلقف انه انأ امأ ،طوسبمو ديعس نجسلا يف كنإ للوقت تنأ ،كاج هوأ" :اهيف تلاق ةلاسر يل تلسرأ
."بحاص نع ثحبأس ،كرظتنأ اذكه شيعلا عيطتسأ ال انأ ،يردصل همضأ يبناجب دحأ ال يدحو
:روفلا ىلع مساب هل للاقف
؟اهقلطت ال اذاملو -
 اهقيدص اهل عفديل ،قالطلا بلط مدقت نأ يه اهيلع ؟نيجس انأو ةمكحملل قالطلا موسر عفدأ اذامل ؟اهقلطأ -
.قالطلا موسر ديدجلا

؟ةوفه للوأ ىدل كنع تلخت اذكهأ -
 نجسلا نم يجورخ دعب .انه ةحارلاب رعشأ دعأ مل .اهب للصتأ ال يك اهفتاه مقر تريغ .ةريزنخ ةرهاع اهنإ -
.للمع داجيأ يف يندعاسيس كانه اًقيدص فرعأ .ايقيرفإ بونج ىلإ رفاسأس

:هل للاقو مساب ىلإ ءاج هنجس نم ةرتف دعب
.ةمدخ كنم ديرأ -
.كمدخأ نأ عيطتسأ اذام -
.ةيبرعلاب تاملكلا هذه ةقرو ىلع يل بتكت نأ ديرأ -
:هل للاقو ملقلاو ةقرولا مساب كسمأ
؟بتكأ نأ ينديرت اذام -
:كاج هل للاقف
"...للمج فلأ كبكري نأ ىنمتأ ،ةطومرشلا ةرهاعلا اهتيأ" :كل للوقأس امل همجرت ةيبرعلاب بتكا -
:مساب هعطاق
؟حزمت لله ؟اذه ام ولو -
.داج انأ ،ال -
؟مالكلا اذه للك اذاملو -
.يتجوز ىلإ هلسرأ نأ ديرأ -
؟اهقلطتس كنأ للقت ملأ -
.يليلغ يفشأ نأ ديرأ نكلو ،معن -
.كباصعأ حرأو اهنم كعد كاج -
.ةيناثلا ةفرغلا يف نسح ىلإ بهذأس ديرت ال تنك نإ ،عمسا -
 :هل للاقو مساب مستبا
.كتجوز ةرهاعلا اهمهفت نل نكلو ،اهبتكأس -



 :هل للاقو مساب مستبا
.كتجوز ةرهاعلا اهمهفت نل نكلو ،اهبتكأس -
.اهل اهأرقيل يبرع باش نع ثحبلا ىلع للمعت فوس كلذل ،فرعأ -
؟دعب اذامو -
.ابضغ روثتسو ةناهملاب همامأ رعشتسو ،اهيلع كحضيس -
؟ةيزيلجنالاب كتاملك اهل للسرت ال اذاملو -
 تسيل ةيبرعلا تاملكلا نكل .اهددهأ يننأ ينع وكشت بهذت امبرو ،ةلاسرلا قزمتو اهدحو اهؤرقتس اهنأل -
.يتاملك
:مساب هل للاقف
.كل اهبتكأس ،اًنسح -

 هلأسو ،ىرخألا ةفرغلا يف نوجسملا ينانبللا باشلا ،نسح ىلإ بهذو ةقرولا ذخأف ،مساب هبتك امب كاج عنتقي مل
:هلأسف ةيبانلا تارابعلاب ئجوف هأرقي نسح أدب امدنعو ،هل همجرتيو ةقرولاب بوتكم وه ام أرقي نأ

؟كل هبتك نم ،مالكلا اذه ام -
:هل للاقف
.يتجوز ىلإ هلسرأس يننأل هتمجرت نم دكأتأ نأ ديرأ -
؟مالكلا اذه اهل للسرت -
.ةرهاع اهنأل ،معن -
.هتجوز ىلإ اهلسرأ مث ةلاسر يف اهعضوو كاج ةقرولا ذخأ

 هبشي ريغص نجس وهو ،)سنكسو( يف )دروفسكأ( نجس ىلإ اًنيجس نيثالث للقن نجسلا ةرادإ تررق عوبسأ دعب
.ةريغص ةباغ يف عقيو ،كالسألا الو ،راوسألا هطيحت ال قدنفلا

 ةعومجم هل نوكو ،نجسلاو نيناجسلا ىلع دوعت دقل ؛ديدج نجس ىلإ للاقتنالا ديري الف ،هلقن رارقل كاج قعص
.هتعاضب نورتشي نئابز هل حبصأو ،ءاقدصألا نم

.هراوسأ جراخ نكاسلا للثم امامت ،هقهري للقنتلا نكلو ،همكح ةدم يضقي نيأ همهي ال نيجسلا نإ حيحص

 يف ةريغصلا هءايشأ عضو امدنع يكبي داك .اددج ءاقدصأ نوكيو ،ديدجلا نجسلا ىلإ فرعتيل هرتف قرغتسيس
.هفراعم ضعب ىلإ ةينفلا هعطق ضعب عزوي نأ رطضاو ،نجسلا ةرادإ هل اهتمدق يتلا ةيشامقلا ةبيقحلا

 ،مساب نم كاج برتقا .مهءاقدصأو مهفراعم اوعدوف ،نيلوقنملا ءانجسلا ىلع يدون ،رفسلا ةعاس تناح امدنع 



 ،مساب نم كاج برتقا .مهءاقدصأو مهفراعم اوعدوف ،نيلوقنملا ءانجسلا ىلع يدون ،رفسلا ةعاس تناح امدنع 
:مساب هل للاق ،هقناعو هيلع ملسف

.محللا عم سكسك ةميلول كوعدأسو ،انجورخ دعب كارأس ،كاج -
:هل للاقو كاج كحض
.برعلا نع هفرعأ تنك ام للك يف تريغ تنأ ،مساب -
.مهلوأ كاج ناكو ،ءانجسلا ناجسلا ىدان ةأجفو ،اقناعت

 رداغ هنأل اًنيزح كاج سلجي مهنيبو ،ديدجلا نجسلا ىلإ نيهجتم ةلفاحلا ىلإ كانه نمو شيتفتلا ةفرغ ىلإ جرخ
.هتركاذ نم اءزج راص هنألو ،هيلإ نينحلاب رعشي حبصأ اًنجس

)2008 ،للوأ نيرشت(

سلوباينم يف رطام موي

 ةعاس مانأ تنك يتداعكو ،مويلا كلذ يف ةلطع يف تنك .نيأ ىلإ يردأ ال رطام موي يف احابص تيبلا ترداغ
 يذلا ام الو ،اذامل فرعأ ال ،يتداع ريغ ىلع اركبم تظقيتسا مويلا كلذ يف يننكلو ،نيتيفاضإ نيتعاس وأ
!ينقلقأ

 ةداعلاك عراوشلا ولخت داحآلا مايأ نم ركبملا تقولا كلذ يفف ،ءارمحلا يترايسب ةيلاخلا هبش عراوشلا قشأ تنك
.تئافلا تبسلا ةليل نم ةرخأتم ةعاس ىتح اورهس دق اوناك نأ دعب مهتويب نومزلي نيذلا سانلا نم

 ىلإ اهيف ريسلا للوحتيو ،ةمحدزم عراوشلا نوكت ىرخألا مايألا يفف ،عراوشلا يف هزنتلل يدل مايألا بحأ هنإ
.هفده ىلإ للوصولل انم للك دهاجي برح ةحاس

 رثكأ ام .ةليلق مايأ للبق ءامسلا ترطمأ دقف ،ىشطع تسيل ضرألا نأ نم مغرلا ىلع ًالوطه رطملا دادزي
 ومنت يتلا راجشألاب ءانغ ءارضخ ةحاو ىلإ فيصلاو عيبرلا للصف يف للوحتت كلذل !اهجولثو ةيالولا هذه راطمأ



 رثكأ ام .ةليلق مايأ للبق ءامسلا ترطمأ دقف ،ىشطع تسيل ضرألا نأ نم مغرلا ىلع ًالوطه رطملا دادزي
 ومنت يتلا راجشألاب ءانغ ءارضخ ةحاو ىلإ فيصلاو عيبرلا للصف يف للوحتت كلذل !اهجولثو ةيالولا هذه راطمأ
 رثإ تاولصلا مهضعب ميقي للب ،ءاملا ضعب ىلع للوصحلل ىرخأ دالب يف سانلا دهجي تقو يف ،ناكم للك يف
.دالبلا هذه راطمأ ضعبب مهيلع معني نأ للجو زع ىلوملا نيعاد تاولصلا

 ال يذلا بيجعلا للئاسلا كلذب للمأتلاو ،ريسلا يف ينأتلا ىلإ كوعديو ،سفنلا يف ةنينأمطلا ثعبي راطمألا للوطه
 ناكملا نولْخي ةراملاو ،تارايسلاب عراوشلا ماحدزا ببسب كبيصت دق يتلا للاجعتسالاو بضغلا ةروث .هنودب ةايح
.هتينانأ نع ناسنإلا هيف ىلختي تقو للضفأ هلعل ،ربصلا ىلإ كوعدتو ،ةظحللا كلت يف ةنيكسلاو ،ءودهلل

 تددرت .نمآ ناكم ىلإ اهلقنتو اهذقنتل تارايسلا ىدحإب داجنتسالا للواحت راطمألا يف ةقراغ ةاتف تدهاش ةأجف
 رطملا هنإ .ييأر تريغ ناوث دعب يننكلو ،يريس تعباتو اهنم تبرتقا .دحأ يتولخ للطعي نأ ديرأ الف اهتدجن يف
.كلذ ىلإ يناعد يذلا للئاهلا

.ءام رطقت اهبايثو يبناجب تبكرو تلصو ىتح اهتوق للكب تضكرف كابشلا جراخ نم يديب اهيلإ ترشأ

.دعقملا للتبال كلذ الولو دلجلا نم ةرايسلا دعاقم تناك
:ثهلت يهو يل تلاق
 .)ياه( -
:اهل تلق
؟ةليوط ةرتف نيرظتنت تنك لله ،ياه -
.ةعاس فصن يلاوح ،معن -
؟ةللبم تنأ اذل ،وااو !؟ةعاس فصن -

.معانلا ضيبألا اهمسج ناب ىتح اهمسجب ةقصتلم اهسبالم تناك
 تعبات .بيرق ناكم نع ينتربخأف ،هسفن عراشلا يف ريسأ يننأل اهيلإ للوصولا ديرت ةهج برقأ نع اهتلأس
.رطام موي يف اهجورخ ببس نع للءاستأ انأو يريس

 رطملا رظنمف ،اهعم ةرثرثلا وأ اهتسكاعمب يل حمسي يجازم نكي مل .يريكفت يف حبسأ تدعو يبناجب اهتكرت
.صاخ جازم يف ينعضي امئاد

:تلاقو اهترداغم للبق يل ترظن ،هيلإ تراشأ يذلا ناكملا ىلإ تلصو امدنع
.انه ىلإ يلقن ةرجأ كل عفدأس -



:تلاقو اهترداغم للبق يل ترظن ،هيلإ تراشأ يذلا ناكملا ىلإ تلصو امدنع
.انه ىلإ يلقن ةرجأ كل عفدأس -
:اهل تلق
.ةمالسلا عم ،اًئيش ديرأ ال -
 ترداغ دق تناك اهنكلو ،اهل اهديعأ نأ تلواح .يلإ اهتعفدو ارالود نيرْشع اهبيج نم تجرخأو ترصأ اهنكل
 يذلا ةرايسلا نيزنب نمث هلعل ،هباسح بسحأ مل يفاضإ للخد هنإ !!رالود نورْشع .يريس تعباتو ،ةرايسلا
 ةهزنلا هذه ام .يلاملا للخدلا ةلقو ،ءالغلا ثيح ةبيصع ةيداصتقا ةرتف يف رخآ ىلإ عراش نم للقتنأ انأو قرتحي
 .ًاليلق حيرتسأ نأ يل نآ ؟ةطقاستملا راطمألا للظ يف ةبيرغلا

 ءانثأ راطمألا ةدش نم يسبالم للتبت ال يك ةرشابم هباب ىلع يترايس تفقوأ .ةروهشملا معاطملا دحأ نم تبرتقا
.معطملا يلوخد

 نم رطملا بقارأو ،ةوهقلا برشأ تنك ماعطلا يراظتنا للالخ .ةوهقلا ضعبو حابصلا روطف ةلدانلا نم تبلط
.اهيلع درأ مل يتلا تاملاكملا ةعباتمب تأدبو يبيج نم للاقنلا يفتاه تجرخأ ،معطملا ةذفان

 للمحت ةلدانلا اهنأ دقتعأ تنك ةاتف يبناجب تفقو ىتح ةيفتاهلا للئاسرلا ىدحإ ىلع درلا يف كمهْنم انأ امنيبو
 :ةرمآ ةجهلب يل تلاق ،ةيطرش اهب اذإف يهجو تردأ .للكألا

؟معطملا بابب ءارمحلا ةرايسلا بحاص تنأ لله -
؟فلاخم انأ لله ،معن  -
؟وزنم ناكم ىلإ ينعبتاو ةدايقلا ةصخر ينطعأ -
؟انأ -
 .تنأ ،معن -
؟ينم هنيديرت يذلا ام !بيرغ -
.عرستت ال ،نآلا كربخأس -
.يلخادلاو يجراخلا نيبابلا نيب معطملا للخدم برق انفقو ثيح اهب تقحلو تفقو
:ةدايقلا ةصخر ىلإ ترظن نأ دعب يل تلاق
.)نيماينب اكسج( ةقرسب مهتم تنأ ،مسقلا ىلإ يعم يتأتس -
؟هذه )اكسج( نم ؟تقرس انأ -
.مسقلاب لليصافتلا فرعتس -

.ينتلقتعا اهنأ للاصتالا زاهج للالخ نم ةدايقلا تملعأو اهبيج يف ةدايقلا ةصخر تعضو

 نأ نودب اهترايسل يفلخلا دعقملا يف اًنيجس ينعضت نأ ىلع ترصأو ،تضفرف يترايسب اهب قاحللا اهنم تبلط



 نأ نودب اهترايسل يفلخلا دعقملا يف اًنيجس ينعضت نأ ىلع ترصأو ،تضفرف يترايسب اهب قاحللا اهنم تبلط
.اهيلع هتنيكس رطملا للزنأ امبرو ،اًفينع ًالجر تسل يننأ ترعش اهلعل .يدي ىلع دويقلا عضت

 للالخ ةوقلاب اهسولف ةقرسب تمق يننأ تعدا يترايسب اهتلقن يتلا )اكسج( نإ مسقلا يف نيلوؤسملا دحأ يل للاق
 يترايس مقرو يفاصوأ مهل تمدقو ،ًارالود نيرْشعو ةئام ؛سولف نم اهيدل ام للك ترداص يننأو ،يترايسب اهلقن
 ةقرو ىلع يبيج يف رثعف ،يشيتفتب ماق ةمهتلا تركنأ امدنعو ،اهتقرس يننأ تعدا يتلا سولفلا نع اًفصوو
 ام يطرشلل تحرش .اهمسا اهاياوز ىدحإ ىلع تلجس دق تناكو ،فصولا اهيلع قبطني يتلا ًارالود نيرشعلا
 ينع جرفأو ،ةقرسلا ةمهت يل ررحو ،ةياكحلا قدصي مل هنكلو ،اهنم بلطأ نأ نود غلبملا يل تعفد فيكو ،ىرج
.اهنم بارتقالا نم ينرذح نأ دعب ،ةيصخش ةيلام ةلافكب

!؟اهنم برتقأس فيكف ،اهفرعأ ال يننكل -
.قدصم ريغ هسأر زه

 للصحي مل تيبلا يف تيقب ول :يسفنل تلق .رطملا نم اهذاقنإب تركف يننأل يسفن ىلع امقان مسقلا نم تجرخ
 نم سانلا رذحت اهسفن ةطرشلا نأ فرعت تنأ .نمثلا عفدا اًذإ ؟رطام موي يف اركاب جرخت نأ ديرت .للصح ام يل
 ةرم مك ؟اهتدعاس اذامل .ةلفاحلا للقتست نأ اهيلع ناك .ةدعاسملا نوبلطي عراوشلا يف نوفقي نيذلا صاخشألا
؟مهلقن تضفرو عراوشلا ةفصرأ ىلع اصاخشأ تدهاش
.يجازم نم ريغ يذلا رطملا ،رطملا هنإ
.ءاطخألا باكترال عفدت اًنايحأ ةنيكسلا تاظحل نأ فرعأ مل
؟عادخ ةيحض تعقو يننأ مأ ؟تأطخأ يذلا انأ لله

 دعب هنكلو ،تيبلا نم يجورخ ذنم حابصلا كلذ لليصافت نع قدصب يضاقلا تثدحو ،اريخ تلءافت ةمكحملا موي
 رالود ةئامسمخو ،)اكسج(ـل ًارالود نيرْشعو ةئام  غلبم عفدب يلع مكحو همامأ قاروألا ىلإ رظن ،يلإ عمتسا نأ
.ةيناجملا ةيعامتجالا ةمدخلا يف للمع ةعاس نيسمخو ةئام ءاضقو ،ةمارغ

؟يضاقلا يديس نكل -
.ةسلجلا تعفر -
.ةقحاللا ةيضقلا ىلع يداني بجاحلا أدبو

 للدب سيل ..ال ..ال .اهتضبق ًارالود نيرشع للدب ًارالود نيرْشعو ةئامّتس تعفد دقف ،رارقلا نم اًظاتغم تنك
.يتقامح للدب للب ًارالود نيرشع

.توملا كشو ىلع ناك ول ىتح يترايسب دحأ للقن مويلا دعب مرحأس



.يتقامح للدب للب ًارالود نيرشع
.توملا كشو ىلع ناك ول ىتح يترايسب دحأ للقن مويلا دعب مرحأس

نارئفلا برح

 نم بلطو ،للعف ام ىلع همدن اًنلعم يكبي زياف فقو )سيونيلإ( ةيالول ةعباتلا وغاكيش مكاحم ىدحإ يضاق مامأ
 ةتس نجسلاب امكح هدض ردصأو ،كلذ ضفر يضاقلا نكلو ،هلمع ةلصاومل ةيناث ةصرف هحنمو ،ةمحرلا يضاقلا
 زاج زياف( ( هلحم ةصخر بحسو ،ةراجتلا ةلوازم نم هنامرح ررق امك ،ةبقارملا تحت تاونس ثالثو ،روهش
.عوبسأ للالخ اهعفد هيلع ،رالود فلأ نيسمخ غلبم هميرغتو ،)دوف دنأ

 يضاقلا هل كرتي مل رالود نويلم فصن نع هتميق للقت ال روكذملا هلحمف ،ةقعاصلا للوزن زياف ىلع رارقلا للزن
 مدع تررقو ،يضاقلا رارقل )وغاكيش( ةيدلب تباجتساو ،للحملا عيب نم هعنم هنأ ىتحو ،ةعاضبلا نمث ىوس اهنم
.روكذملا للحملا ناونعل ةديدج ةصخر ةيأ حنم

 .ببسلا وه عمطلا .هل للصح امع للوؤسملا هنإ ؛هبنذب رعش دقل .دحلا كلذ ىلإ رومألا للصت نأ زياف عقوتي مل
 نيعراش عطاقت ىلع ،وغاكيش بونج يف دوقولا عيبل ةطحم  عم اريبك ةلاقب للحم كلميو ،مالسب شيعي ناك
.نورمثتسملاو راجتلا اهيلع عراصتي ناكسلاب ةمحدزم ةقطنم عراوش نم نيسيئر

 .دوقولا عيبل ةطحم نودب ةريبك ةلاقب نع ةرابع وهو ،هل ةلباقملا ةهجلا يف عقي يذلا بيرقلا هسفانم مصاع ناك
 مصاع ىلع ةرم نم رثكأ ضرع دقو ،ةسفانملا بحي ال زياف نكل ،هلمع يف حجان امهالكو ،هنئابز هل امهالك ناك
.ديحولا هقزر ردصم هنأل ،كلذ ضفر يناثلا نكلو ،هلحم عيب

 نارعزلا ضعب للسرأ هاعسم يف للشف امدنعو ،هفراعمو هئاقدصأ للالخ نم ةلواحملا رركو ،زياف أدهي مل
 مصاع عاطتساو ،ةلواحملا الشفأ ةيئافطإلا ةعرسو ،ةطرشلا ةظقي نكلو ،هقرح اولواحو ًاليل هسفانم للحم اورسكف
 اهنع نالعإلاو قيرحلا ةلواحم نأل هنئابز ددع دازو ،هلمع ةلوازم ىلإ داعف ،للحملاب تقحل يتلا رارضألا ميمرت
 هسفانم ىلع ءاضقلاو ،مصاع نم ماقتنالا ررق يذلا زياف بضغأ ام هل ةياعدلا ىلع تدعاس مالعإلا للئاسوب
.ايئاهن

:نجسلا ىلإ قيرطلا يف وهو هتجوزل للاق
 .هللا هنعل ،ببسلا وه ناطيشلا -



:نجسلا ىلإ قيرطلا يف وهو هتجوزل للاق
 .هللا هنعل ،ببسلا وه ناطيشلا -
:هتجوز هل تلاقف
.كل هلك عراشلا ديرت تنك كنكلو ،احجان كلحم ناك .زياف اي هل تدقنا كنكل -
.}اعوُله َقلُخ ناسْنِإلا نِإ{ .عامط مدآ ينب -
.تلعف ام ىلع ميظعلا هللا رفغتسا -
...ينوهركي مهنإ ،ةرماؤم اهنإ ،اًئيش يل اوكرتي مل ،ترمد ينكل ،هللا رفغتسأ -

 ةأجف ،همامأ ةبقارملا تاشاش ربع للحملاو هيفظوم بقاريو تاباسحلا ضعب عجاري هبتكم يف سلجي مصاع ناك
 نئابز ال ناكم نع اًثحاب هءارو تفلتي فوفرلا نيب للقنتي أدب ،هدي يف اسيك للمحي دوسلا نئابزلا دحأ للحملا للخد
 ديري صل هلعل ،ةريبك بئاقح وأ مهسايكأب للحملاب للاوجتلا نئابزلل نوحمسي ال ةداع مهف ،مصاع هب هبتشاف ،هيف
 حتفي نوبزلا ناك هلصو امدنع .روكذملا نوبزلا اهيف فقو يتلا ةهجلا ىلإ ةعرسب قلطناو ،هديب ام كرت .ةقرسلا
 ،هنونج نج .للحملا يف ناكم للك يف تقلطنا يتلا نارئفلا تارشع اهب اذإف ،ضرألا ىلع هب ام يقليو سيكلا
 للجرلا ىلع ضبقلا ءاقلإ نم انكمت ثيح هتدعاسمب نيفظوملا دحأ بهف ،ةدجنلا بلطي حاصو للجرلا ىلع مجهف
 ام امهل مصاع حرشف ،نايطرش للحملاب ناك قئاقد دعبو ،اروف ةطرشلاب الصتاو ،هعم اكراعت نأ دعب دوسألا
 ةيادبلا يف للجرلا ركنأ .لليصفتلاب ىرج ام ادهاشف ةبقارملا تاريماك لليجست ةعجارمل هبتكم ىلإ امهلخدأو ،للصح
:مهل للاقو ،ثداحلاب فرتعا ةطرشلا مسق يف هنكلو ،مهتلا

 نارئفلاب سيكلا يل مدقو رالود ةئام يل مدق ثيح زياف للباقملا للحملا بحاص ينلسرأ دقل ،يل بنذ ال انأ -
.للعفأ اذام يل حرشو

.مهتملا فارتعاب مصاع ئجوف 
 نأ زياف ديري .هنطو نبا الو هدلب نبا تسل يننأك ؟هبلق يف ششعي يذلا دقحلا اذه ام ؟اذامل !؟كلسرأ زياف -
.ةقطنملا يف اديحو ىقبيو ،للحملا ةيدلبلا قلغت يك نارئفلاب يلحم ألمي

 ،هتراجت تفعاضتف ديدج نم هلحم حتفو ،اعيمج اهيلع ءاضقلا ىلع هتدعاس نارئفلل ةكرش مصاع رضحأ
.ةقطنملا يف دحأ هسفاني ال هلك قوسلا كلمي حبصأو

لليدردول تروف ىلإ ةلحر



 تضرع امدنعو ،)اديرولف( ىلإ مامجتسا ةلحر يف هقفارأ نأ ينم ابلاط يندراطي روهشم يقيدصو عيباسأ ذنم
:اركنتسم للاق انيتجوز باحطصا هيلع

.تيبلا ءانع نم اهيف حيرتسن انب ةصاخ ةلحر ديرأ انأ -
.لليم فلأ نم رثكأ )نسنكسو( نع ةديعب )اديرولف( نكلو -
.طقف بابش ةلحر اهنإ للوقنس ،ببس يأ عرتخنس -

 ،هتكن بحاصو ،قبل ثدحتم وهف ،ةعتمم روهشم يقيدص عم ةلحرلاف ،ةياهنلا يف تقفاو يننكل ،همالكب عنتقأ مل
 .ددرت الب رانلا هيلع تقلطأل هتجوز اهتفرع ول يتلا ةريثكلا ةيئاسنلا هتارماغم نع هثيدحب ينبلسي قيرطلا يفو

:يل للاق ،اهلك )اديرولف( فلن نأ يلع ضرع
 مث ،بونجلا ىلإ قيرطلا عباتن مث ،)اتوسرس(و ،)رتووريلك(و ،)ابمات( ةنيدم مث ،)ودنلروأ( نم انتلحر أدبنس -
.نيتليل ثكمنس كانهو ،)لليدردول( تروف مث )يمايم( ىتح قرشلا ىلإ

؟)لليدردول( تروف اذامل -
 نم .ينيكبلاو تاهوياملاب ناسحلاب ءيلم ئطاشلاو ،راح نآلا سقطلاو ،فيظنو لليمج اهئطاش ،ةعئار اهنأل -
.نهضعب داطصن انلعل يردي

:احزام هل تلق
.نهادحإ انداطصت وأ -
.اه اه اه -

 .نيبناجلا ىلع ءارضخ قيرطلا تحبصأو تقروأ راجشألاو ،رايأ رهش يف يعيبر وجلاو ،ةليمج قيرطلا تناك
 كرتن مل .اعم انكحضو اهانضرعتساو الإ ةصق وأ ةتكن كرتن ملو ،ةيبرعلا يناغألا ىلإ عمتسن قيرطلا للاوط انك
 نم ظقيتسا ىتح نيتعاسل ةقاوسلا انأ تلصاو اميف مونلا ررق يقيدص بعت امدنعو ،هنع رثرثن وأ هبتغن مل اقيدص
.مونلا

 ىلع نوفقي نومحتسملاو ،ماعلا عراشلا ىلع كانه ئطاشلاف ،يقيدص قدص دقو ،)لليدردول تروف( ىلإ انلصو 
 نم اهجورخ دعب يداعلا ءاملاب محتست ةليمج ةاتف مهريثت امدنع اًنايحأ نوفقوتيف مهتارايس يف ةراملا امأ ،ئطاشلا
.رحبلا

 هجوتلا ررقن نأ للبقو ،نهنع رثرثنل ،تامحتسملا دصقأ ،نيمحتسملا بقارن اديور اديور انترايس يف ريسن انك
 ةرارح نم اهيقت ةيسمش اهبناجبو عراشلا فيصر ىلع فقت رمعلا نم نيرشعلا يف ودبت ةاتف انحمل ،قدنفلا ىلإ



 هجوتلا ررقن نأ للبقو ،نهنع رثرثنل ،تامحتسملا دصقأ ،نيمحتسملا بقارن اديور اديور انترايس يف ريسن انك
 ةرارح نم اهيقت ةيسمش اهبناجبو عراشلا فيصر ىلع فقت رمعلا نم نيرشعلا يف ودبت ةاتف انحمل ،قدنفلا ىلإ
 اهتوصب حيصتو ،ةجلثم الوك ةبلع ىرخألابو ،ءام ةبلع اهدي يف للمحتو ،)ينيكبلا( رحبلا سبالمب تناك .سمشلا
:ًالامشو اًنيمي اهطسو لليامتي امنيب معانلا يوثنألا

.دراب بورشم -
:اهل للاقو ةرايسلا نم روفلا ىلع يقيدص للزن .اهنم برقلاب انفقو
؟دراب بورشم هنأ ةدكأتم تنأ لله -
.كسفنب دكأت ذخ ،اعبط -
.الوكلا ةبلع هل تمدقو
:اهل للاقو اهتاكرح بقاري وهو يقيدص اهلمح
!؟كدي يف يهو ةدراب نوكت نأ اهل نكمي فيك .ادج ةراح اهنإ -
:هل تلاقو تكحضف ،هدصق تمهف
؟اهريغ ديرت لله -
:اهل للاق
؟للامجلا اذهب تئج نيأ نم ؟تنأ نيأ نم !اهتسمل كنأل ةذيذل نوكتس اهترارح نم مغرلا ىلع -
:هل تلاقف
.للصألا ةيلاطيإلا يمأ نم -
؟كوبأو -
.هلصأ فرعت الو اهيلع بذك هنإ للوقت يمأو ،هفرعأ ال يبأ -
؟همسا فرعت ال اهنإ نيلوقتس لله !هللاو بيرغ ؟هلصأ فرعت ال -
 يبرع تلاق امك هنكل ،مسالا اذهب ادحأ دجت مل هنع ثحبت تأدب امدنعو ،فيزملا همسا ىوس فرعت ال ،معن -
.ةيبرعلا ملكتي ناك هنأل

؟ةدملا هذه للاوط كنع للأسي ملو -
؟برع متنأ لله ،ال -
.ةيبرعلا للودلا نم ةبيرق نانويلا نم نحن ،ال -
؟كيبأ مسا ام -
.يلراشت ،يمأ تلاق امك -
.ههجو نول ريغتو روهشم ضفتنا
؟اذام يلراشت -
؟هفرعت لله ،نولاتس يلراشت -
.اعبط ال ،ال -
.يدوج :رزحأ ينيعد ؟كمأ مساو -



.اعبط ال ،ال -
.يدوج :رزحأ ينيعد ؟كمأ مساو -
؟تفرع فيك .معن -
.كنويع يف كلذ تأرق -

 ،ارالود نيرشع اهل عفدو الوك يتبلع للمح .ضرم هباصأ نمك شعتري حبصأو ،يقيدص هجو الع دق مدلا ناك
:اهل للاق مث ،ةرم نيرشعب اهنمث نم رثكأ

.كيلإ فرعتلل دوعنس .باهذلل رطضم ،نذأتسا -
:يل للاقو ةرايسلا بكر
.مامحلا مادختسا ديرأ ،ةعرسب انه نم كرحت ايه -
:هتلأسو اعرسم تكرحت
؟للصح ام ،كتايلجت ةمق يف اهعم تنك كنأ عم اريثك تريغت دق كارأ -
.بعتلاب رعشأ ،ءيش ال -
؟اهلامج كبعتأ لله -
.الك -

 ةحارتسالا هيلع تحرتقاو ،ةلاصلاب انأ هترظتنا اميف ،مامحلا ىلإ روهشم للخد ،معطم برقأ ىلإ انلصو امدنع
.ةوهق ناجنف ىوس بلطي مل هنكلو ،عنامي مل .ءاذغلا ماعط للوانتو انه

.قاهرإلاب رعشت تنأ ؟نآلا ةوهق -
.ينحيرت ةوهقلا للعل -
.قفوأ ملف ببسلا فرعأ نأ تلواح .هتداعك سيل احراس للابلا دراش ناك .نخدي أدبو هتراجيس بحس
:هتلأس ،للوقأ ام ىلإ عمتسي ناك هنأ رعشأ مل ينكل ،هيلإ ثدحتأو يدحو للكآ تنك
؟كب ام ،روهشم -
.)نسنكسو(ىلإ ةدوعلا ديرأو ،بعتلاب رعشأ -
؟نآلا -
.نابعت انأ ،معن -
؟)لليدردول تروف(و -
.ىرخأ ةرم اهيلإ دوعنس -
؟قيرطلا ىلع ينيكبلا ةبحاصو -
.اهريغ ىرنس -
.ينع هيفخت رس كانه -
؟ةرئاطلاب يدحو دوعأ تببحأ نإ .)نسنكسو( ىلإ ةدوعلا ديرأ بيبل اي كوجرأ ،ءيش دجوي ال ،ال -



.ينع هيفخت رس كانه -
؟ةرئاطلاب يدحو دوعأ تببحأ نإ .)نسنكسو( ىلإ ةدوعلا ديرأ بيبل اي كوجرأ ،ءيش دجوي ال ،ال -
.نآلا كعم دوعأس ،ال ،ال !ولو -
.نامز مايأب ملحي احراس امئان قيرطلا للاوط ناك .انئج ثيح نم اندعو

 .تايتفلا ةقحالمو ،رهسلا ىوس هل مه ال اًشئاط اباش ن)نسناكسو( ىلإ للقتني نأ للبق ،)وغاكيش( يف شيعي ناك
 هنإ اهل للوقي هذهف ،يقيقحلا همسا نع نهداطصي يتاوللا هتايتف فرعي نكي ملو ،)نولاتس يلراشت( هسفن يمسي ناك
 هنإإ اهل للاق )يدوج( ىقتلا امدنعو ،خلإ ...يرصم ةعبارو ،يناريإ ةثلاثو ،يدوعس هنأ اهل يعدي ىرخأو ،ينانوي
 ةبارق )يدوج(ـب ةقالع ىلع للظو ،هبحب نهعقويو هتايتف داطصي فيك فرعي ايكذ ناك دقل .اسنرف بونج نم
 .ةقطنملا نم ىفتخاو اهكرتف ،تضفر اهنكل ضاهجإلا اهيلع ضرعف ،للماح اهنأ هتربخأ نأ ىلإ روهش ةتس
 ،يقيقحلا همسا ال فرعت ال اهنأ اهل حضتا دقو نةدئاف نود هنع ثحبت تلظ .اعوطقم هفتاه تدجوف ،هب تلصتا
.هنكس ناكم الو

:للماح اهنأب )يدوج( هتربخأ ةظحل ديعتسي روهشم ناك
.ًالافطأ ديرأ ال انأ .يضهجت نأ بجي ،يدوج -
.امأ نوكأ نأ بغرأ ،للفط يل نوكي نأ بحأ ينكلو -
.ضاهجإلا كيلع انتقالع ىلع ظافحلا تدرأ اذإ ،يدوج -
.ضهجأ نل ،ال -
.يننيرسختس -
.نوناقلا مامأ كتنب وأ كنبا نع ًالوؤسم نوكت -
؟نوناقلا يعم للعفيس اذامو ؟نوناق -
؟للفطلا ةقفن -
.كلقع ىلإ يدوع ،يدوج -
.كلقع نع يلخت دصقت -
.ءاقللا ىلإ ،اًنسح -

 ناك همه للك .هنم للماح اهنأب متهي مل .هتايح ىرجم ريغ يذلا ءاقللا ناك هنكلو ،)يدوج( عم ءاقل رخآ كلذ ناك
 دعي ملو ن)نسنكسو( ةيالو يف )يكاولم( ةنيدم نكسو )وغاكيش( نم رجاهف ،ةينوناقلا اهتاقحالم نم برهلا
 .هناسل ىلع هركذي وأ ،)نولاتس يلراشت( مسا مدختسي

 تلصوأ ابعت اًكهنم اهيف تنك ةلصاوتملا ةقاوسلا نم للماك موي دعب يلاتلا مويلا حابص )نسنكسو( ىلإ انلصو
 كلذ للك كل حرشأس :اهل تلق ،مونلاب يل حمست نأ يتجوزب ادجنتسم تيبلا ىلإ اروف تهجوتو ،هتيب ىلإ اروهشم



 تلصوأ ابعت اًكهنم اهيف تنك ةلصاوتملا ةقاوسلا نم للماك موي دعب يلاتلا مويلا حابص )نسنكسو( ىلإ انلصو
 كلذ للك كل حرشأس :اهل تلق ،مونلاب يل حمست نأ يتجوزب ادجنتسم تيبلا ىلإ اروف تهجوتو ،هتيب ىلإ اروهشم
.ظقيتسأ نأ دعب

:يتجوز يل تلاق تظقيتسا امدنع ءاسملا يف
.ىفشتسملا يف اروهشم نأ اهتربخأو تلصتا روهشم ةجوز نإ -
؟ىفشتسملا يف روهشم -
.ئراوطلا ةفرغ يف هنأ ينتربخأو ،يكبت هتجوز تناك .روكذملا ىفشتسملا ىلإ ةعرسب تهجوتو يسبالم تسبل
؟للصح اذام -
.يهتنتس ىتم فرعن ال ةبوبيغ ةلاح يف نآلا روهشم -

 ةلاح يف روهشمو اموي نوعبرأ .بناج للك نم هب طيحت بيبانألاو ددمم دسج ىوس ىرأ الف ايموي هروزأ تنك
!روهشم تام ،بيبطلا ريذن ءاج نيعبرألاو يداحلا مويلا يفو ،ةبوبيغ

ةيبوك ةجوز

 كلذك نكي مل هنكل ،ةيلاردفلا مكاحملا مامأ اياضقلا تائم نع عفارت ،ةينهملا هتايح يف احجان ايماحم )رجور( ناك
 ةيأب هطبرت دعي ملو هنكرت نهلك هتاقيدص نأ ىتح ،اهلك اهيف للشفو تارم ثالث جوزت دقف ،جاوزلا ديعص ىلع
 للأست مل ،نجسلا للخدأو 2005 ةنس نع يلاملا هلخد ةحصب رارقإلا مدع ةمهتب نجس امدنعو ،ةقالع ةيأ نهنم
 نم مغرلا ىلعو ،هنم اماقتنا كلذ يف نيأرو ،هنجسب نررس نهنأك ،نهنم ةدحاو ةلاسر هلصي ملو ،هنع نهنم يأ
.يلاثملا جوزلا للاثم ناك هنأو هنقشعي نك نهنأ ىلع )رجور( رصي كلذ

 هيلع مكح ،ريدقلا يماحملا وهو ال مل ،ةعلاطملاب هتقو مظعم يضقي ،هسأر وزغي بيشلا ،اماع 63 هرمع
 ماحم وهف ،يقيقحلا هلخد اهنع ىفخأ ثيح بئارضلا ةحلصمل ةئطاخ تامولعم مدق هنأل ارهش 18 ةدمل نجسلاب
.ًالصأ اهنع اوحرصي مل ًالاومأ نيماحملل نوعفدي ةداع نيمهتملا نأل ادقن مهروجأ نوضاقتي نيماحملا مظعمو

 نيجسلا للسرت نوجسلا ةرادإف ،ميقت نيأ امهم سيلو ،ةريثك ةيلاردفلا نوجسلا .نجسلا راز اهنقتي مل نم ٌةبعل اهنإ
 )نغشتيم( نم نوكي دقو )ساسكت( ىلإ هنولسريف ًالثم )كرويوين( نم نيجسلا نوكي دقف ،ءاشت نجس يأ ىلإ



 نيجسلا للسرت نوجسلا ةرادإف ،ميقت نيأ امهم سيلو ،ةريثك ةيلاردفلا نوجسلا .نجسلا راز اهنقتي مل نم ٌةبعل اهنإ
 )نغشتيم( نم نوكي دقو )ساسكت( ىلإ هنولسريف ًالثم )كرويوين( نم نيجسلا نوكي دقف ،ءاشت نجس يأ ىلإ
 نم هنأ نم مغرلا ىلع )ساسناك( ىلإ للسرأ دقف ،ايوق ناك )رجور( ظح نكلو ،)اينروفيلاك( ىلإ هنولسريف
.ةيبرغلا دودحلا نم اهل هقصالم اهنكل )يروسيم(

 ناك اميف ةنس نوتس هرمعو اهجوزت دقف ،)ايرام( ةريخألا هتجوز نع ثيدحلا مئاد ءانجسلا هئالمز عم ناك
 ناك هنإو، هب ةديعس تناك اهنإ ةقثب كبيجي ،رامعألا يف عساشلا قرفلا اذه نع هلأست امدنعو ،ةنس 28 اهرمع
.تاياهنلا يف ماكحألا نكل و،ايسنج اهيضري

 ال هنكلو ،كانه ىلإ رفسلا مدع اهاياعر حصنت ةيكيرمألا ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلع )ابوك( ىلإ )رجور( رفاس
 ةريغص ةقش كانه ىرتشا .دالبلا ىلع قبطي ارش اهيف ىريو ،ةيكيرمألا ةموكحلا يأ ،اههركي للب ،اهحئاصن عمسي
.اهجوزتو )ايرام( ىلإ فرعت كانهو ،يكيرمأ ماحم ىلإ ةبسن لليئض غلبم وهو ،طقف رالود فلأ  12 ـب

 ،هتجوز اهرابتعاب هعم اهذخأف ،ةدحتملا تايالولا ىلإ ةدوعلا ررق ةنس دعبو، اهعم هدوجو ةليط اهعم اديعس ناك
 تاقرطلا يروسيم يف ةيكيرمألا )سيول تناس( ةنيدم يف اهملعي أدبو، ةديعس ةايح اهعم شاع ديدجلا هتيب يفو
.هيلع بلقنت تأدب روهش ةدع دعب نكلو ،ةيزيلجنإلا ملعتل اهلسرأ مث ،ةرايسلا مادختساو

 دعبو ،للصألا ةيبوكلا )انيرتاك( اهتقيدص تيب ىدل اهنأ تعدا ،ةديدع تالاصتا دعبو ،اهدجي ملو مايألا دحأ داع
.ةدوعلا عيطتست الو اهدنع مانتس اهنأ تعدا تاعاس

 ،ءاقدصألا ضعب عم ةلفح يف امبر اهنأو ،ةناركس اهنأ ةعانق ىلإ للصو دق اهثيدح للالخ نم )رجور( ناك
.هتمتش نأ دعب طخلا تقلغأ تيبلا ىلإ دوعت نأ ىلع رصأ امدنعو

 )انيرتاك( عم رهست تناك اهنأو ،ةناركس تناك اهنأ هل تفرتعاو ،للصح امع هل رذتعت تداع حابصلا يف
.اهئاقدصأو

 نأ نكمي يتلا داوملا ضعب ملعتتل ةيلكب قحتلت نأ اهيلع حرتقاف ،هدي نم تلفت تأدب رومألا نأ )رجور( سحأ
.ةيزيلجنإلا ةغللا سوردب تفتكا اهنكلو ،اهيلست

 تأدب .دودحلا دعبأ ىلإ ةرومخم تناك ؛ركسلا اهيلع أدب دقو تيبلا يف اهدجيل )رجور( داع ،نيعوبسأ دعب
:اهل للاقف ،قالطلا هنم بلطتو هيلع خرصت

.خارصلا نع يفقوت -



:اهل للاقف ،قالطلا هنم بلطتو هيلع خرصت
.خارصلا نع يفقوت -
:اهلأسف ةطرشلاب للصتت تبهذف ،ةلواحملا ةداعإ نم اهرذحو اهدي كسم .اهديب هبرض تلواحف
؟ةطرشلا اذامل -
:هل تلاقف
.911  مقرب يلصتا كجوز كبرض اذإ ةسردملاب ينوملع دقل -
؟كجوز مارتحا كوملعي ملأ ؟اضيأ كوملع اذامو -

 هيلع تعفر اهعنميل داع امدنعو ،خبطملا يناوأ رسكت تأدبو خبطملا ىلإ تبهذو ،هتكرت ،ةينونج ةلاح يف تناك
.ىرخألا ةفرغلا ىلإ بهذو اهكرت ،اهنم اهصلخي نأ عاطتسا هنكلو ،اهب هبرضتل نيكسلا

 بذك )رجور( مهل حضو اميف ،برضلل تضرعت اهنأ مهل تحرش ،تيبلا يف ةطرشلا تناك، ةعاس فصن دعب
 هبرض للواحت اهدي يف تناك يتلا نيكسلا ىلإ مهل راشأو ،ةروسكملا يناوألا مهيريل خبطملا ىلإ مهلخدأو اهتاءاعدا
 ثيدحلا ديجت ال ةيبوك هتجوز يهو ،ماحمو ضيبأ للجر اضيأ وهف ،همالكب اوذخأ دقف ةناركس تناك اهنألو ،اهب
.ةيزيلجنإلاب

 ضفر هنأ الإ ،ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ دوعت ىتح هيلع يدتعت نأ نم اًفوخ تيبلا كرتي نأ ةطرشلا دارفأ هيلع حرتقا
.روفلا ىلع تقفاوف اهتقيدص دنع مانتل بهذتو رالود ةئام ذخأت نأ اهيلع حرتقاو ،هتيب يف ءاقبلا ىلع رصأو ،كلذ

 تيبلا كرت .كلذ فرعت هتجوزو )فلوجلا( بعلل بهذي مويلا اذه يفف ،اركبم )رجور( ظقيتسا حابصلا يف
 زاهج قرس امك ،تقرس دق مجحلا ةريغص تاودألاو تارهوجملا للك دجو داع نأ دعبو ،هتياوه سراميل بهذو
 يواست يتلاو هدج نع اهثرو يتلا ةريبكلا ةميدقلا ةعاسلا ىتح ،ةينورتكلإلا ةنيمثلا تاودألا ضعبو ،بوساحلا
 اهملع تفنو اهدنع مانتل تأت مل اهنأ هتربخأف ،اهتقيدصب للصتاف ،اهتلعف اهنأ فرع .تقرس دق رود فالآ ةرشع
.ابوك ىلإ ةهجوتم اكيرمأ ترداغ اهنأ موي دعب هتربخأو ،اهدض ماهتالا تلجس يتلا ةطرشلاب للصتا .اهناكمب

.هللا اهنعل !ةينازلا ةنبا اهتلعف -

 للخدي نأ للبقو روهش ةدع دعبو ،قالطلا بلاطي ةمكحملا ىلإ هقاروأ مدق هنكل ،اهتقحالمل ابوك ىلإ رفاسي مل
.امهقالطب اهرمأ تردصأو ةمكحملا تقفاو نجسلا

:للاق دهنت دعب هنكلو ،اهقالطب اديعس ناك
.ادج ةيبغ تناك دقل -
؟رجور اي اذامل -



.ادج ةيبغ تناك دقل -
؟رجور اي اذامل -
 دجأ ال انأ تجرخلو ،هيف امب هلك تيبلا تقرسل نجسلا تلخد ىتح ىرخأ روهش ةدع ترظتنا ول اهنأل -
.اهيلع مانأ ةريصح

؟نجسلا نم كجورخ دعب للعفتس اذامو -
.اهريغ نع ثحبأس -
؟اهرمع يف -
.اباش تلز ام انأف ،اعبط -
!؟رمعلا نم 63 ـلا يف اباش -
.بابشلا هلعفي ام للعفأ يننأ مهملا ،رمعلا مهملا سيل -

)2008 ،للوأ نيرشت(

ةطقلاو هتجوز

 نكلو ،تيبلا اهكرت ببس حضوت ةلاسر ةيأ كرتت مل .اهعم امهنبا تذخأو تلحر دق اهدجيل هتيب ىلإ ءاسم داع
 ىلع درت مل .تاونس ينامثلا نبا ريغصلا امهنبا عاتمو اهعاتم للك اهعم تذخأ دقف ،دوعت نل اهنأ احضاو ناك
 ةيالو يف روفلا ىلع اهمأب للصتا ؟)دراشتر( امهنبا عمو اهعم ءيش للصح لله ؛هكوكش راثأ ام اهب هلاصتا
 :اهلأس ،)سنكسو( ةيالو يف هتماقإ ناكم نع لليم فلأ نم رثكأ دعبت يتلا )ادارولك(

؟يدوج كب تلصتا لله -
؟كيلإ دوعت نلو تيبلا تكرت يدوج -
؟نآلا يه نيأ نيفرعت لله -
:ةفالجب هل تلاقف
.اهتايح يف كديرت ال اهنأل كربخأ نأ ديرأ الو ،فرعأ -
؟يهلإ اي للصح يذلا ام ؟اذامل -
...فينع للجر تنأ -
:تعبات مث ةيناثل تتمص
.للامجلا ءارو نم تئج كنأل امبر -
؟للامِجو ءارحص سيلو عراوشو ةراضحو ندم اهيف اندالب نأ نومهفتس ىتم ؟مئاتشلا هذه اذامل -
...هسفن ءيشلا مكلك ،اه اه اه -



؟للامِجو ءارحص سيلو عراوشو ةراضحو ندم اهيف اندالب نأ نومهفتس ىتم ؟مئاتشلا هذه اذامل -
...هسفن ءيشلا مكلك ،اه اه اه -
؟ببس نم لله -
.ببسلا فرعت تنأ -
.سمألاب ءيش اننيب ثدحي مل -
؟نيرخآلا اولتقتل مكسفنأ نورجفت الأ ،مكتايح نم ءزج فنعلا نأل تيأرأ ؟ركنتأ -
:اهل للاقف هبضغ دتشا
؟دراشترو يدوج ىرأ نأ عيطتسأ نيأ ،نيملسملاو برعلا نيهركت ةدوقح كنأ فرعأ -
.امهارت نل -
.ءيش ثدحي مل ينيقدص -
؟تبرض نم تيسنأ -
؟دراشتر يلأسا ،اهبرضأ مل هللاو ؟اهتبرض -
...كتجوز برضت مل كنأ فرعأ -
:ًالئاق اهعطاق
؟نم تبرض اًذإ -
.)يدنس( تبرض -
.ةطقلا نيدصقت ؟يدنس -
.ةنيكسملا ةليمجلا ةطقلا ،معن ؟فرقب اهلوقت اذامل -
.اهبرضأ مل ةطقلا ىتح -
؟كببسب ضرألا ىلع طقست ملأ -
.كانه ءايربألا فالآ تومو ،قارعلا يف برحلا نع ثيدحلاب نيلوغشم انك دقف ،كلذ دصقأ مل -
...قارعلا يف نييباهرإلا عم نماضتت -
:اهعطاق
.ءايربألا اياحضلا عم نماضتأ انأ ،نييباهرإ عم نماضتأ ال انأ -
؟للوليأ نم رشع يداحلاب للصح ام تيسنأ ،للتقلا نوقحتسي ةعومجم مهلك -
؟للوليأ نم رشع يداحلا يف ثدح امب يقارعلا بعشلا بنذ امو -
.ةنيكسملا ةطقلاب هتلعف ام يفكي ،نومرجم نويباهرإ مكلك -
.ينبا عم ثدحتلا ديرأ -
.نبالا ةناضحو قالطلل ةمكحملا ىوس امكنيب سيل ،يدوج نبا هنإ ؟كنبا -
.اهنع امغر هذخآس -
؟ةطقلا عم هتلعف امل عمتست نأ دعب كحلاصل مكحتس ةمكحملا نأ دقتعت للهو ،اه اه اه -
؟ةطق للجأ نم اذه للك -



؟ةطقلا عم هتلعف امل عمتست نأ دعب كحلاصل مكحتس ةمكحملا نأ دقتعت للهو ،اه اه اه -
؟ةطق للجأ نم اذه للك -
.يباهرإ تنأ ،ةطرشلا ىلإ كدض ىوكش انمدق الإو ىرخأ ةرم انه للصتت ال نأ كتغلبأ دقل -
.طخلا تقلغأ مث
.هبيج ىلإ هداعأو هقلغأ ،للاقنلا هفتاه ىلإ رظن

 ،نويزفلتلا تومير للمح .ةدوع نودب هنبا عم هتجوز لليحر دعب هلعفيس امب ركفي ضيرعلا دعقملا ىلع سلج
 ةرم للوألو ،ةيبرعلا مهفت ال يتلا هتجوز ببسب اهدهاشي ام اردان ناك يتلا ةيبرعلا تاونقلا نع ثحب ،رزلا طغض
 للداعل ةيحرسم ضرعت يتلا تايئاضفلا ىدحإ دنع فقوت ةأجف .تايئاضفلاو تاونقلا نيب للقنتلا يف ةيرحب رعشي
 هسافنأ تداك ىتح هكحض للصاوتو ،للاع توصب كحضي للظ ،ةيهاكفلا دهاشملا دحأ رثإ اكحاض رجفنا مث مامإ
 رشع للبق يدوجب يجاوز ذنم كحضلا اذه للثم كحضأ يتايح يف ةرم للوأل ،اريخ هلعجا مهللا :هسفنل للاق ،عطقنت
!!ادبأ تكحض ام ةطقلا هذه الول :عبات مث هسأر زه .تاونس

توملا ةرعش

 :تيبلا ىلإ داع امدنع هتقيدص هب تخرص
؟زبخلاو بيلحلا ترضحأ لله -
:بضغب اهيلع درف
.سولف يعم دجوي ال .اَئيش رتشأ مل ال -
...تنأ ؟تنأ بأ يأ ؟نوتومي دالوألا ىرت نأ ديرت لله ؟اًذإ تدع اذاملو -
:ههجو ىلع بضغلا تارامإ تبلغ دقو اهعطاق
.كسأر  مطحأس يفكت مل نإ -
؟ينم ديرت اذام ؟هب تحلف ام اذه ؟يسأر مطحت -
:تلاق مث ناوثل تتكس
...كتاباسح ديعت نأ كيلعف ءيشلا كلذب ركفت تنك نإ -
.ًالافطأ هيف هل تبجنأ يذلا مويلا كلذو ،هتقيدص اًنعال تيبلا نم جرخو )يب .يج( بضغ



...كتاباسح ديعت نأ كيلعف ءيشلا كلذب ركفت تنك نإ -
.ًالافطأ هيف هل تبجنأ يذلا مويلا كلذو ،هتقيدص اًنعال تيبلا نم جرخو )يب .يج( بضغ
 .سولف يعم دجوي ال ؟ماعطلا اهل رضحأ نيأ نم -
...للمعلا ينم اوبلط ،رهشلا اذه انل اوعفدي مل ةيموكحلا تادعاسملا مسق يف بالكلا
:هتاسوله عباتو ارخاس هسأر زه
 ريغ دوسلاو ،دوسأ يننأل اعبط ،ينوضفر اهب للمع نع ثحبأ تبهذ يتلا تالحملا للك ؟نيأ !؟للمعلا -
.للحلا تدجو ،هتدجو ؟للحلا ام !!ةخسولاو ةليقثلا للامعألل الإ ضيبلا تاكرش يف نيبوغرم
.ءامسلا نم هيلع لّله ازنك نأك هقهقي أدب ةأجف
:هتلأس ،جرخ تاظحل دعبو .مونلا ةفرغ ىلإ للخدو ،تيبلا ىلإ داع
؟نيأ ىلإ -
.نآلا بيلحلا كل رضحأس -
 اًنيمي رادتسا ةقزألا دحأ يفو ،رخآ ىلإ عراش نم يشمي ناك .بيلحلا راضحإ ةقيرط هنهذ يف مسر دقو جرخ
 دي ةفخبو هبيج نم اًكلس جرخأ ،عراشلا نيمي ىلإ ةنوكرم ةرايس نم برتقا .هبقاري ال ادحأ نأ دكأت ىتح ،ًالامشو
.ةلوهجم ةهج ىلإ ةرايسلاب رف دق ناك تاظحل ،بابلا حتف

 ،ءارقفلاب ظتكم يح ،كرويوين ةنيدم ءايحأ دحأ يف ةريغص ةلاقب كلمي ،هرمع نم نيعبرألا يف للجر دامح
 .)ةينيتاللا اكيرمأ ىلإ ةبسن( ةينيتال للوصأ نمو دوسلا نم مهمظعمو ،دودحملا للخدلا باحصأو

 .للامعلا نم ريثكلا بعوتسي ال للمعلا ،للامعلل ةجاح ريغ يف وهف ،هلحم يف اديحو دامح ناك .احابص تقولا
 ،اطاطب تيكاب كلذو ،الوك يسبيب ةبلع يرتشي اذهف ،ىرخألاو ةينفلا نيب ام نولخدي نيذلا نئابزلا بساحي ناك
 ىلعأب اًخراصو اسدسم ارهاش دوسأ ىتف للحملا للخد قربلا ةعرسبو ةأجف .زبخ فيغر رخآو ،ةظوب ةبلع كلذو
:هتوص
.رانلا تقلطأ الإو كرحتت ال ،سولفلا للك تاه ،)بأ كتس( طيشقت -
 ةبقارملا اريماك طقتلت ال يك ههجو ىلع ءاسنلل بارجب عنقت يذلا دوسألا ىتفلا ةعرس هلاه يذلا دامح رعذ
.هيلع وه فرعتي الو هتروص
:هيدي عفر نأ دعب دامح للاق
.سولفلا للك ذخ .يكوأ -
 دامح حتف .اهروصت وأ ،اهفصو بعصي ةيخيرات ةظحل توملاو ةايحلا نيب حجرأتلا ةظحلف ،نافجترت هادي تناك 
 .سيكلا يف اهلك اهعض :صللا هل للاقف ،اهنم سولفلا للك جرخأو دوسألا ىتفلا رماوأ بسح )رتسجر شاكلا(
 صخشلا نأ اورعش نإ ةداع صوصللاف ،هلتقي ال يك صللا نع هرصبب حيشي نأ نيب ناريح دامح ناك .اهعضوف
 صللا طغضي نأ نم فوخلا نكلو ،هنوكرتي مهفرعي نل هنأ اومهوت نإو ،هولتق مههوجو ىلإ فرعت هنوقرسي يذلا
.صللا دي ةكرح بقاري هنيع فرطب دامح للظف ،دانزلا ىلع



 صللا طغضي نأ نم فوخلا نكلو ،هنوكرتي مهفرعي نل هنأ اومهوت نإو ،هولتق مههوجو ىلإ فرعت هنوقرسي يذلا
.صللا دي ةكرح بقاري هنيع فرطب دامح للظف ،دانزلا ىلع
 عون نم هتقدنبب داعو ،للحملا نزخم ىلإ رفو أرجت فيك دامح ردي مل سولفلا سيكب ناوثل صللا للغشنا امدنعو
 ىلع هيتبكر ىلع عكرف ،رخبت دق سولفلاب هملح نأ رعش يذلا دوسألا صللا هاجتاب اهبوصو ،)نج تش( للتاق
:دامح نم ةمحرلا بلطي خرصو ضرألا

...كوجرأ .مهل للكأ يدنع سيل ،نوخرصي يدالوأ .ينلتقت ال ،كوجرأ ،كوجرأ -
 نآلا عكري هيلإ رماوألا ردصيو ،هلتق ديري تاظحل للبق ناك يذلا صللا اذه .همامأ يرجي ام دامح قدصي مل
 ،عوجلاو رقفلا نم هآ .اًقداص ناك امبر ؟ينم مقتنيل دوعيس دب ال ؟ةطرشلاب للصتأ لله ؟هلتقأ لله .ةمحرلا بلطي
...انه ىلإ رجاهأ نأ للبق هتبرج دقل

:دامح هل للاقف
؟للغتشت مل اذامل -
.باوبألا للك تقرط دقل ،ينلغشي دحأ ال -
:هل للاقف
.بيلح نولاج كعم ذخ ،بيلحلاو زبخلا ضعب ذخ ،فرلا اذه ىلإ بهذا ،فق -
:هل للاقو .ضرألا ىلع هل اهامرو ارالود نيعبرأ ىرسيلا هديب هبيج نم دامح جرخأ
.انه ىلإ دعت ال ،فرصناو اهذخ -
.ققحم نجس وأ ،توم نم اجن هنأ قدصم ريغ ابراه رفو صللا اهطقتلا

 مل ،ةيداع سبالمب ،دوسأ ىتف هيلع للخدف ،تايولحلا ضعب دالوألا ضعب عيبي للحملا يف دامح ناك ،نيموي دعب
:هل ًالئاق دامح مامأ فقوتو ءيش نع ثحبي

؟اًئيش كلأسأ نأ يل لله -
؟ديرت اذام -
.ةقرسلل مهضعب تالواحمو نئابزلا تاكرح للك ىلع دوعت دقف ،هب هبتشا دق دامح ناك
؟كنيد ام كلأسأ نأ ديرأ -
:هل للاقو ،هلاؤس دامح برغتسا
؟ينيدب كلامو -
.نيدلا كلذب قحتلا نأ ديرأ -
:هل للاقف ،اًنيد بلطي نأ ديري هلعل هنم برقتي نأ ديري دامح هنظ
؟املسم حبصت نأ ديرت لله -
؟ملسم تنأأ -
؟يحيسم تنأو ،معن -
.يل نيد ال ،ال -



؟يحيسم تنأو ،معن -
.يل نيد ال ،ال -
؟ينلأست اذاملو -
؟ينفرعت الأ -
.هيلع وطسيل للحملا ىلإ ءاج يذلا صللا كلذ همامأ نأ هدلخب ردي مل ،هركذتي نأ دامح للواح
:اًشهدنم هل للاقو ،ىرخأ ةرم رظنلا ققد
؟...كلذ تنأ -
.وه انأ -
؟ديرت اذامو -
 كلت للاوط تنك .ينلتقت نأ كناكمإب ناكو ،نجسلا نم ينتذقنأو ،يلافطأ تذقنأ دقف ،كركشأ تئج ،ءيش ال -
 ازبخو ارالود 40 يل مدقتو ينع حفصت نأ ،تعطتسا ول كلتق كشو ىلع تنك دقو كلثم عفدي يذلا ام ركفأ ةدملا
.فرعأ ال ...وأ ،نونجم كنإ امإ ابيلحو

:للاقو هسأر دامح زه
.هتبحمو مالسإلا ةحامس نم وفعلا تملعت دقل -
؟مكنيد ىلع ينولبقت لله -
 ناميإلل دعتسم تنأ لله ؟ريغتت نأ ديرت لله ،كيلع دمتعي هنإ ،يتقفاومب اًنوهرم سيل مالسإلا ىلإ للوخدلا -
...؟تايصعملا كرتل ؟يقيقحلا

:هعطاق
.كلذ للكل دعتسم انأ -
."هللا للوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :يئارو  ددر اًذإ -
 لله :قدصم ريغ يكبي )يب .يج( ناك ،هقناعو دامح هيلع مجه ،ةحضاو ريغ ةجهلب )يب .يج( اهقطن نأ دعب
؟ملح يف انأ

 :هل للاقو ،هفتك ىلع دامح تبر
.ثيدحلا عباتنل بيرقلا عماجلا يف ةليللا كارأسو حرتساو نآلا بهذا -

ةديصملا يف بلاغ



 سنجلا اهيف كراشي يتلا عقاوملا اصوصخ ،هرازو الإ ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ةشدردلل اعقوم بلاغ كرتي مل
.هفده ىلإ للصي يكل ةيمهولا ءامسألا تارشع امدختسم ،فيطللا

 نم نيسمخلا زواجت هنأ نم مغرلا ىلع زئاجعلا عم ةشدردلا ىلإ تفتلي دعي مل وهف ،ةرملا هذه اًنيمث اديص هديري
 هجاوز ةرتف فصي يتلا هتجوز عم اهاضق يتلا هرمع تاونس نع ضوعيل تاليمجلا ريغب ىضري دعي ملو ،هرمع
.ةنس نيثالث نم رثكأ رمتسا جاوز دعب اهعم دحاو مويب دعسي مل هنأو ،هتايح مايأ أوسأ اهنأب اهب

 نسلا يف ريبك للجر نع ثحبت اهنإ هل تلاق ،اهرمع نم نيرشعلا يف ةاتف ؛هسفنب ةكبشلا ىلإ ديصلا هءاج اريخأ
!!اهداعسإ ىلع ردقألا هنأل

 يف هارت نأ هتدعو دقف ،ةاتفلا نكست ثيح )وغاكيش( ىلإ )كرويوين( نم ةهجتملا ةرئاطلا يف ناك نيرهش دعب
 هيدلو ،ةليوط ةرتف كانه شاع دقف ،)سيونيلإ( للكو اديج )وغاكيش( فرعي هنإ .سانلا نويع نع اديعب رخاف معطم
.ةيدوهيلا ةيبلغألا تاذ )يكوكس( معاطم دحأ يف اهعم هدعوم ناك كلذل مهدحأ هاري نأ فاخ ،براقألا ضعب

 ام ،هللا اي :هلايخ يف تلاز ال اهتروصف ،اهاري هلعل ةلخادلا ءاسنلا ىلإ رظني بابلا نم بيرق ناكم يف سلج
 .هللا اهحبق دالوألا مأ عم تعاض يتلا بابشلا تاونس للك اهعم ضوعأس ؟اندحو نوكنس ىتم !اهعورأ ام !اهلمجأ
 اهلهأ نأ عرذتت تناك اهنكلو ،ةكبشلا ىلع ةرشابم اهثداحأ نأ ارارم تلواح ؟ةرملا هذه يملح ققحتيس لله هاي
 دحأب تلصتا اهنأ ةروتافلا يف للجسي ال ىتح يمومع فتاه نم ةينوفلت ةملاكمب الإ اهنم ظحأ مل .كلذ نوظحاليس
.بابشلا اهب ردغي ال ىتح اهتالاصتا نوبقاري انه للهألاف ،بيرغ

!!ةليوط نينس اهنأك ةئيطب رمت يناوثلا !بيبح عم دعوم ىلع نوكت نأ للمجأ ام 

 !رسلاب ةجوز ىقبتو ،هلوسرو هللا ةنس ىلع ،تبحأ نإ اهنم جاوزلل دعتسم انأف ،اهب ردغي نأ دحأ عيطتسي نل
 نينسلا شطع دعب ديكأتلاب ينيورتس ،هنع ثحبأ ام للك اهيف ،ةليمج ةاتف اهنإ ،ءيش للك اذهو اهبحأ انأ ؟؟رسلاب
.ينع دعتبت ةظحل اهكرتأ نل يننأ رعشأ .ةيضاملا

 اذه ىلإ مهب ىتأ يذلا ام بيرغ :هسفن يف للاق .معطملا ىلإ برعلا نئابزلا ضعب للوخد همالحأ للبح عطق ةأجف
 يننأ انيقي ،هعم نالخادلا نوكي نمو ؟معطملا يف دايز يتخأ نبا !؟نم يهلإ اي !ئيسلا يظحل اي ؟ديعبلا معطملا
؟نآلا للمعلا ام ركفأ ينعد ،تلشف يتطخ للك ،فشكنأس
.اهلوصو للبق معطملا نم برهي يكل مهب كاكتحالا مدع ًالواحم ابناج ههجوب حاشأو فتاهلاب ثيدحلاب رهاظت



؟نآلا للمعلا ام ركفأ ينعد ،تلشف يتطخ للك ،فشكنأس
.اهلوصو للبق معطملا نم برهي يكل مهب كاكتحالا مدع ًالواحم ابناج ههجوب حاشأو فتاهلاب ثيدحلاب رهاظت
.ئراوطلا تالاح يف اهب للاصتالا يل تحمس اهنأ هللا دمحأ
 اهجو همامأ اوناك ههجو رادأ اذإ ىتح هتلواط دنع اوفقو ةأجف ،مهعم دعوم ىلع هنأكو هنم ةثالثلا بابشلا برتقا
.هجول

:دايز هل للاق
؟راطملا يف كلبقتسن ىتح انربخت مل اذاملو ؟انه ىلإ تئج ىتم ؟)سيونيلإ( يف تنأ !يلاخ ابحرم -
 يننأ مكربخأل ةمهملا ةملاكملا هذه دعب كب للصتأس تنك ،هللاو كل قاتشم انأ مك ،يبيبحو يتخأ نبا دايز ؟نم -
 برخت ال ىتح يتجوز ىتح اهب ادحأ ربخأ مل للمع ةرايز تناك دقف ،مكرابخإ عطتسأ مل ،فسآ .ةليللا مكروزأس
!!؟"نامتكلاب مكجئاوح اوضقا" ميركلا للوسرلا للوقب عمست ملأ .ةقفصلا

!؟يلاخ اي نامتكلاب -
!؟بابشلا ىلع ينفرعت مل -
؟هتيسن لله ولو انبراقأ نم ديشر نبا ناندع -
؟للهألا للاح فيك ،ريغص للفط تنأو كفرعأ ،رمت فيك نينسلا ىلع فووأ ؟ناندع تنأ -
.قورحملا كبحاص نبا ناملس اذهو -
 !للوقعم شم ؟قورحملا نبا -
:مهل للاق مث ،هتبيبحب هيف يقتليل ديعبلا معطملا اذه راتخي هتلعج يتلا ةعاسلا كلت نعلي وهو مهيلع ملس
.مكعم نوكأس ،تقولا ضعب مكدحول متسلج ول ينوذخاؤت ال كلذل ةكرش بودنم عم دعوم نآلا يدنع -
:دايز هيلع در
.رداغنسو تقولا ضعبل انه نحن ،يلاخ اي قلقت ال -

 ناك ناوث دعبو ،دايز هيف هرشح يذلا قزأملا اذه نم جورخلل ططخي أدبو ،للاغشنالاب ارهاظتم بلاغ سلج
 ،درت مل اهنكل ،اهفتاه سرج نر .دحأ هعمسي ال يك اهب للصتيل معطملا نم جرخ ،هنذأ ىلع للاقنلا فتاهلا عضي
 وه امنيب .اريخ هلعجا مهللا ،تقولا ضعب ترخأت دقل ؟نآلا نوكت نيأ :هسفن يف للاق ،ىودج نود ةركلا داعأ
:ًالئاس هيليمز عم هقحل يذلا دايز توص هقعص ،هسفن يكاحي للوغشم

؟يلاخ اي كلغشي يذلا ام -
:ًالئاق مكهتب ناندع در
.رخأت دق ةكرشلا بودنم نأ ودبي -
 :دايز للمكأف
!اه اه اه !؟ةكرشلا ةبودنم دصقت -
:دايز يف خرصو ابضغ طاشتساف بلاغ زفتسا
؟حصفأ ،يتخأ نبا اي دصقت اذام -



:دايز يف خرصو ابضغ طاشتساف بلاغ زفتسا
؟حصفأ ،يتخأ نبا اي دصقت اذام -
 .اهرظتنت يتلا ةبودنملا دصقأ -
:للاق مث ًاليلق تمص
!نوسيم يلاخ اي نوسيم -
:مالكلا يف ئتأتي أدب ،رمحاو رفصا ،بلاغ هجو ريغت
؟هذه نوسيم نم ؟نوسيم -
؟نوسيم نم تيسن لله -
:يئانغ سروك مهنأك اوؤدب مث هنيعب مهزمغو هئالمز ىلإ رظن
.مررررت ...للابلا ع كريغ شيفمو ،مررت ،للايم كل يبلق انأ -
 اهل اهبتكيو ،نوسيم هبلق ةبيبحل اهينغي ناك يتلا ةينغألا كلت نونغي مهنإ ،ركفي فيك فرعي مل ،ةمدصب بيصأ
 نيذلا زركاهلا نم مهنأ مأ ؟ءيش للكب نوسيم مهتربخأ لله ؟كلذ للك اوفرع فيك ،رجنساملا ىلعو هلئاسر يف
؟انه ىلإ مهرضحأ نم ،مهيلع ةنعللا ؟مهرارسأب نوثبعيو نيرخآلا ديرب نولخدي

:للاق مث ًاليلق كسامت
 رخآ مالك كعم يل نوكيسو يهجو نع برغا ؟كلاخ عم مالكلا اذه ام ،اًنايذه كيفكيو كمد ىلع حتسا دايز -
.مكروزأ امدنع

:باصعأ ةدوربب دايز هيلع در
.رضحت نل نوسيمو ،يلاخ اي انروزت نل كنكل -
؟هذه نوسيم نم ،يهجو نع برغا كل تلق -
:اهايإ هلوانو قاروألا نم ةمزر هبيج نم دايز جرخأ
.ىرتسو أرقا ذخ -
 :هسفنل متمتي أدب ،اهب ام هلاه دقو ،عيرسلا ىلع اهصحفت ،قاروألا بلاغ ذخأ
 اهلهأ فرع ىرت اي لله ،نوسيم اي كنم خآ ،دايز نيعللا ديب تعقو فيك !نوسيم ىلإ يلئاسر اهنإ يهلإ اي -
 ىلع اربح نآلا تحبصأ اهلك يمالحأ نأ ودبي ؟تنأ نيأ نوسيم اي كيلع ةنعللا ؟دايزل اهوطعأ نيذلا مهو ربخلا
!!قرو
:هلأسو ،بضغب دايز ىلإ رظن
 ؟قاروألا هذه كل نيأ نم -
.نوسيم نم -
؟اهفرعت للهو -
.اعبط -
 :دحاو توصب ناندعو ناملس در انه
.اضيأ اهفرعن نحنو -



 :دحاو توصب ناندعو ناملس در انه
.اضيأ اهفرعن نحنو -
؟؟اهيلإ امتفرعت فيكو ينيع اي ؟امتنأو -
.ديعب نمز ذنم -
؟رضحت مل اذاملو -
!ةرضاح يه للب -
.مكيلع ةنعللا ؟يه نيأ -
.كمامأ يه -
؟نودصقت اذام -
.عمست امك -
!للوقعم شم ؟....ززز يه نوسيم نأ نودصقت لله -
:هل للاقو ،دايز كحض
 كتحرف اي ؟كدنع يلئاسرب ظفتحتو ؟يدنع بوساحلا ىلع كلئاسر للك كيرأ نأ ديرت لله ؟للوقعم ريغ اذامل -
 يف ةغضم كنم للعجيو سانلا ىلع اهرشني رخآ صخش بوساح يف نوكت نأ نم للضفأ سيلأ !!بلاغ اي
 ،ةيلودلا ةكبشلا ىلع ةديدج نوسيم نع ثحبت ال نأ وجرأ نكلو ،كرس نوصأسو ،يلاخ تنأ للقألا ىلع ؟مههاوفأ
.ةريبك ةطرو يف حبصتف كدالوأو كتجوز ىلإ هذه كلئاسر للصت ال ىتح
 غرم دقل ،ةمطل ،ةناهإ اهنإ ،هتعلبو ضرألا تقشنا ول ىنمت ،للوقي ام ردي مل ،اعيمج مهيلإ رظن .ههجو رمحا
 ينم اولعجي نأ اوعاطتسا فيك ،نيعالملا ءالؤهل اي ،هتبيه تعاض ،ةلابزلاب للب ،بارتلاب هفنأ نايتفلا ءالؤه
.انم ءاهد رثكأ اندالوأ نأ ودبي ؟ةكوحضأ

 اي ؟دايز ..نوسيم ،نيناجملا للثم يذهي أدب .هتفلخ يتلا هتخأو دايز نعلي وهو ناكملا رداغو هترايس بكر 
 موعأ تنك ماهوأ درجم مأ ًالعف امالحأ تناك لله !ربح نودب اًقرو وأ ،قرو نودب اربح تحبصأ يتلا يمالحأل
 للاجرلا للك ؟اهبحت ،اهبحأ تنك للب ،اهتعيدخ للواحأ تنك ؟يدالوأ نس يف يهو ،ينبحت اهنأ تقدص فيك ؟اهقوف
 ىتح ،اهلك اهماهتلا نولواحي ،مهمامأ نم ةليمج ةيبص رمت امنيح مهنويع ىلإ رظنا ،ايابصلا نوبحي ينس للثم يف
 ؟اهل مدقت نأ كنكمي اذام نكلو ،نهلاجر ناهذأب رودي ام نفرعي يتاوللا ءاسنلا نهدحو ،كلذ سكعب اورهاظت نإو
 ةركلا دواعأس لله ؟رمألا ىسنيس مأ ؟هلاخ ةجوز دايز ربخيس لله ؟ةظحل ولو ركفت ملأ ؟اهداعسإ كنكمي فيك
.ةديدج ةلحرم ءدب نلعي راذنإلا سرج هنأ ودبي ،نوسيم للكو ،نوسيم هللا نعل ؟ةديدج نوسيم نع ثحبأل

 ،ةليمج درو ةقاب للمحي اهمامأ بلاغ ناك بابلا هتجوز تحتف امدنعو ،كرويوين يف تيبلا بلاغ للصو
:تلاق مث تمستبا ،داتعملا ريغ هفرصت تبرغتسا

؟يبيبح اي ةيسنامورلا هذه ام ،هللا ؟بلاغ نم درو -
:اهنم هجاوز ذنم ذلألا تناك هيتفش ىلع ةلبق تعبطو ،اهردص ىلإ هتمض



؟يبيبح اي ةيسنامورلا هذه ام ،هللا ؟بلاغ نم درو -
:اهنم هجاوز ذنم ذلألا تناك هيتفش ىلع ةلبق تعبطو ،اهردص ىلإ هتمض
؟؟بلاغ اي ةليمجلا ةأجافملا هذه ام -
:ءودهب اهيلع در
.يتبيبح اي نوسيم نم اذه -
:درولا ةحئار تمش نأ دعب هل تلاق
؟اهلحم عقي نيأو !ةعئار درو ةعئاب هذه نوسيم نأ ودبي -
:اهل للاقو اهيديب كسمأ نأ دعب اهنم برتقا
؟تيبلا يف دالوألا نم دحأ دجوي لله نآلا امأ ،دعب اميف ةياكحلا كل يكحأس -
.لليللا فصتنم ىتح نورخأتي مهنأ فرعت .دحأ ال ،ال -
 .انتصرف هذه ،اًنسح -
 نأ عطتست مل ،ينيرشع قشاع نويعب اهيلإ رظن .ةرم للوأل امهسملي هنأك اهيدي للبق نأ دعب رثكأ اهنم برتقا
 هتهبج تسمال ىتح رثكأ برتقا .ءامسلا نم اهيلع للزانلا نانحلا اذهل ةملستسم اهينيع تقلغأف هتارظن مواقت
.ديدج بحب ملحي ،هينيع ضمغأو ،هردصل ةوقب اهمض ،اهنيبج ىلع ةلبق عبط ةأجف .اهتهبج
:اهقوشعم ردص ىلع مانت ةمعان ةأرما اهتوصب هل تلاق
!قوشلا اذهب كارأ ةرم للوأل -
 .للامجلا اذهب كارأ ةرم للوأل انأو -

)2007 ،للوليأ(

ةأرما خف يف

 ةطرشلا دارفأ ديب عوقولا نم اًفوخ نكلو ،اصرح سيل نامألا مازح عضو دقو ،هتداعك ءودهب هترايس دوقي ناك
 ةراشإلا يهو ،اهماهبإ عفرت تناك ةعوطقم اهنأ ودبي ةباذجو ةليمج ةاتف هل ترهظ ةأجف .نوناقلا ةفلاخم ةجحب
 برقأل مهلقنل ةدعاسمب نيبغارلاو ،سولفلاو تالصاوملا نم نيعوطقملل ةدحتملا تايالولا يف اهيلع فراعتملا
 ىلعألا اهفصن ةزولبو دج ةريصق ةرونت يدترت تناك ،اهلامج هلاهف اهيف رظنلا ققدو ،ةعرسلا ففخ .نكمم ناكم
.اهيدهن مظعم دهاشي اهيلإ رظانلا للعجي ام احوتفم ناك
:للاقو اهل فقوت
 .يدعصا ،ياه -



:للاقو اهل فقوت
 .يدعصا ،ياه -
.كل اركش ،ياه -
 نم قبي ملف ىرسيلا ىلع ىنميلا اهلجر تعفرو هيلإ اههجو ترادأ مث ،بيرق ناكم ىلإ اهلقن هنم تبلطو تدعص

:دئاز جنغب هتلأسو ،لليلقلا الإ روتسملا
...يزوس انأ -
.هسفن نع فرعيل هترظتناو
.دوعسم يمسا ،دوعسم -
 ينضرقت نأ نكمي لله ،تنس يأ يعم دجوي الو ،سولفلا نم تعطقنا دقل ،)اعبط نيعلا ظفلت مل( دوسم ياه -
.اهلباقم ديرت ام كل مدقأ نأ ةدعتسم ينكلو ،ينفرعت ال كنأ فرعأ .ارالود نيرشع

 ؟اذام للثم -
 .للبق نم اهمسجك امسج ري مل هنأك اهب رظنلا ققدي وهو اهلأس
 ثحبي يتلا ةيسنجلا ةعتملا كلت ىوس اهيف ىري الف مسجلا ردخت اهروطع ةحئارو ،ايرغم اهمسج رظنم ناك
 اهيذخف ىدحإ ىلع اهتعضو مث قفرب اهتبحسو ،اهنم ةبيرقلا هدي تسمل ،هبيجت نأ للبق ًاليلق هنم تبرتقا .اهنع
:تلاق مث اهب هبعادت تأدبو

.ءيش يأ ،دوسم ءيش يأ -
؟نيدصقت لله -
.كلذ دصقأ معن -
 .نيدهنلاب مطترا ىتح ىلعألا ىلإ للفسألا نم اهمسج ىلع هديب ريست تأدب

 .هريكفت يف للسرتسي نأ للبق هنكل ؟يتجوز نع اذام :هسفن للئاسي أدب مث ،هبلق تاقد تدادزاو اًقرع ببصتي أدب
.ءاسنلا نوكت اذكه ،امسج ىرطأو ،ًالامج رثكأ اهنإ :ًالئاق هسفن بيجي ناك

:اهلأس ،اهيدهن قوف هدي تناك امنيب ايخرتسم تمص
؟طقف ارالود نيرشعب كلذ للك -
؟ريثك اذه لله -
؟كلذ دعب اذام نيفرعت نكلو ،ال اعبط -
.كتراشإ نهر يندجت فوسو امامت فرعأ -
 ؟هيلإ بهذن اًقدنف نيفرعتأ ؟نيأ -
.يتقش ىلإ بهذنس .قدنف ىلإ ةجاحب انسل -
؟كتقش ىلإ -
.ةحارو اًنامأ رثكأ اهنإ ،اعبط -



؟كتقش ىلإ -
.ةحارو اًنامأ رثكأ اهنإ ،اعبط -

 عيفرلا اهنطب ىلع هسفنب هدي عضوو أرجت ،هسأر يف كلمي ام للك هتبلس دقف ىرخأ ةرم اهيلإ رظن ،ًاليلق ركف
:اهباجأو

.ضرعلا تلبق -
.تناك امك ةزولبلا تداعأو ةيناثل اهيدهن نع تفشك مث ،ءارغإلا اذه ضفرت نل كنأ فرعأ -
.اًفلس يل اهعفدت نأ وجرأ اذل ،ىسننو ةعتملا انذخأت دقف اصرالود نيرشعلا ىسنت نأ كديرأ ال ينكل -
.عنام ال ،اًنسح -
؟ءارغإلا اذه مامأ ارالود نيرشعلا ةميق ام :هسفن يف متمتي أدب
.غلبملا اهلوانو ارالود نيرشع هبيج نم جرخأ

 نأ دقتعاو ًاليلق برطضاف ،بابلا سرج قد هلجأ نم ءاج ام رشابي نأ للبقو ،اهتفرغ يف اهعم ناك لليلق دعب
:اهل للاقف ،هتقرسل امبر ةديكم رمألاب

؟ادحأ نيعقوتت لله ،يحتفت ال -
؟ادحأ رظتنأ ال ،ال -
؟اًذإ بابلاب نوكي نم -
؟فئاخ تنأ مل .يردأ ال -
.ةديكم رمألا يف نوكي الأ وجرأ ينكل ،اًفئاخ تسل -

 هل اوهجوتو ،يندم يزب نمأ للاجر ةدع للخد ةأجف .ةهجاوم ةيأل دادعتسالا ةبهأ ىلع وهو بابلا حتفت اهكرت
:نيلئاق ةرشابم

؟كترايس ...مقر ءاقرزلا ةرايسلا لله -
.معن -
؟...دوعسم تنأو -
؟ريسلا نيناوق تفلاخ لله ؟ةلكشملا ام ،معن -
.ةراعدلا سرامت كنأل للاقتعالا نهر تنأ دوعسم ديس ،كلذ نم مهأ وه ام تفلاخ كنكل ،ال -
؟ةراعدلا -
!؟سنجلا للباقم ارالود نيرشع اهل عفدت ملأ ،ةراعدلا معن -

 ؟ةطرشلا عم للمعت اهنأ مأ ؟ةقطنملا للهأل ةفورعم ةرهاع يه لله ؟كلذ اوفرع فيك ؛نولوقي امب دوعسم ئجوف
.ةريصقلا اهترونت تحت نم ةيطرشلا ةراش هل تعفرو تمستبا امدنع هتحارأف ،اهينيع يف اًققدم اهيلإ ههجو رادأ



 ؟ةطرشلا عم للمعت اهنأ مأ ؟ةقطنملا للهأل ةفورعم ةرهاع يه لله ؟كلذ اوفرع فيك ؛نولوقي امب دوعسم ئجوف
.ةريصقلا اهترونت تحت نم ةيطرشلا ةراش هل تعفرو تمستبا امدنع هتحارأف ،اهينيع يف اًققدم اهيلإ ههجو رادأ

 نم هثفنت مسب ىعفأ للب ،نينيع الو نيدهن الو اًذاخفأ اهيف ىري دعي ملف ،راقتحاب اهيلإ رظن ،هيف وه امم مدص
؟كلذل هبتنأ مل فيك يهلإ اي .اهدلج سملم

 رعشي للظيسو ،هدالوأو هتجوز فرعتسو ،فحصلا يف هنع بتكي فوس ادغف ،ةحيضفلا هذهل هيتفش ضعي أدب
 .رمعلا للاوط هفلم يف للظتس ةمهتلا هذه نأل يزخلاب

 ىلع دحأ أرجتي مل سولف نودب هتلعف ام تلعف ول ،ارالود نيرشع للجأ نم كلذ للك .سادسأب اسامخأ برضي أدب
 ةقحالم يونأ نكأ مل ،يتايح ةليط هاسنأ نل ،اًظهاب اًنمث عفدأ نأ يلعف ارالود نيرشع تعفد دقو امأ ،انضارتعا
.مهبراجت يلع اورجيل تاذلاب ينوراتخا اذاملف ،ةطرشلا نم ريبدتب ،ينتعدخ اهنكل ،ىوهلا تانب

.اهئالمز مامأ اهنم مقتنأ ال ملف تعقو دق تمد ام انسح
 :اهلأس ،هيدي اولبك نأ دعب للاع توصب كحضي أدبو اهيلإ ههجو رادأ
؟...ـلا للباقم طقف ارالود نيرشع ينم تبلط اذامل -
.كلاثمأ دايطصا للهسي ىتح -
:للاقو هسأر زه 
.ةقداص تسل ،يزوس اي كلذل سيل ال -
؟دوسم اي اًذإ اذامل -
.يطرشلا هلأس
.ةمكحملا يف كدض مدختسي فوس هلوقت ام رّكذت -
 اه !كلذ نم رثكأ قوسلا يف يواست ال اهنأل ،ارالود نيرشع تبلط اهنأ هولجست نأ مكديرأ ام ،كلذ فرعأ -
 .اه اه اه

:يزوس هب تخرص
.يدنع ابلك كلثمب ىضرأ ال انأ ،دغو اي سرخا -
 امدنع الإ ةنتن ةحئار هل اهمسج نأ قدصأ مل ،تيبلا ىلإ يتأن نأ للبق ؛مكل هلوقأ نأ تيسن رخآ ءيش ،هوأ -
.متدرأ نإ اوبرج ،هيلع يفنأ تعضو

:ًالئاق ،ةطرشلا للاجر دحأ اهعنمف ،هبرضتل هيلع تمجه
.ةيمسر ةمهم يف كنأ سنت ال ،يزوس -

:ناريجلا هعمس للاع توصب اهل للاق ةرايسلا ىلإ هولخدي نأ للبقو ،جراخلا ىلإ ةطرشلا للاجر هبحس



:ناريجلا هعمس للاع توصب اهل للاق ةرايسلا ىلإ هولخدي نأ للبقو ،جراخلا ىلإ ةطرشلا للاجر هبحس
 يلإ يديعأف ،تارالود ةثالث يواسي ام ىلع طقف كنم تلصح ينكل ،ارالود نيرشع كل تعفد دقل ،يزوس -
.يقابلا

.ةقطنملا يف ةطرشلا مسق ىلإ مهريس اوعباتو ةرايسلا للخاد ىلإ ةطرشلا دارفأ دحأ هعفد

)2006 ،بآ(

حيرلا بهم يف

 هتجوز دوجوب ىربكلا هتداعس تناكو ،كانه هبراقأب ءاقتلالاب اديعس نودلخ ناك ،ندرألا ىلإ ةريخألا هترايز يف
 ،ةيبرعلا تاداعلاو سوقطلا ضعب مهعم اوسراميو مهتمومع ءانبأو مهلهأب اوطلتخي يكل ةصرف يهف ،هعم هئانبأو
 ثيدحلا نوديجي ال هتالواحم للك نم مغرلا ىلع اولاز الف ،اريثك مهتغل تنسحت دقو نيرهش دعب نودوعي مهلعلف
 ةغللاو ،امنيسلاو ،ءاقدصألاو ،نويزفلتلاو ،ةسردملا ةغل يهف ،ةيزيلكنإلا يه ساسألا مهتغلف ،ميلس للكشب ةيبرعلاب
 عم ترجاه للصألا ةيكيسكم يهف ،ةينابسإ ىلوألا اهتغل نأل ةيبرعلا فرعت ال يتلا مهمأ عم اهيف نومهافتي يتلا
.ةساردلل ابلاط اهيلإ نودلخ رجاه امك ،ةدحتملا تايالولا ىلإ اهلهأ

 ،هتجوز تناك روهش دعبو ةقيدص تحبصأ ىتح اهدراطي للظو نودلخ اهب بجعأ ةليمج ةاتف )اردناس( تناك
 ةداعك اهجوز عيطت تناك دقف ،ءامسألل هرايتخا يف هتجوز عنامت مل .دامع يناثلاو  دمحأ امهدحأ نيلفط اهنم بجنأ
 ملعتت تأدبو اهمالسإ تنلعأو هتحارأ ةياهنلا يفو ،باجحلا ءادترا يف عنامت ملو ،ةقولخ ،ةبيط ،كيسكملا للهأ
.يمالسإلا نيدلا

.ادحاو ادحاو ددجلا بابشلا ىلإ فرعتلاب أدبو ،ةنس 15 بايغ اذه دعب هلهأل اًقاتشم نودلخ ناك

 دحأ اودهاشيل ياشلا سأك عم اودعتسا دق عيمجلا ناك ءاشعلا دعبو ،ءاشعلا ىلإ براقألا دحأ هاعد مايألا دحأ يف
 اهورضحأ تاينغأ ىلإ اوعمتسيل ةفرغ ىلإ اوبهذو ،روضحلا نع )هدالوأ( دالوألا رذتعا مهتداعكو ،تالسلسملا
 ةيبرعب ناحرف هبيرق ةجوز عم رثرثت تناك اهنكلو ،هعم تلط دقف هتجوز امأ .)نونسويه ينتيو( ـل مهعم
؟كاذ للاق اذامو للثمملا اذه للاق اذام ،ةروسكم



 ةيبرعب ناحرف هبيرق ةجوز عم رثرثت تناك اهنكلو ،هعم تلط دقف هتجوز امأ .)نونسويه ينتيو( ـل مهعم
؟كاذ للاق اذامو للثمملا اذه للاق اذام ،ةروسكم

 ،ةايحلاو اكيرمأ يف للمعلا نع هلأسي ناكو ،كانه هعضو نع هيلإ ثدحتي ىرخألاو ةرتفلا نيب ناحرف هبيرق ناك
.كانه ىلإ رفسلل هدعاسي نأ هناكمإب ناك نإو

 سيلف ،ندرألا يف انه نحن امأ ،ةيزيلجنإلا نوملكتي دالوأ ،ةينابسإ هتجوز ،ايناكيرمأ ترص ،نودلخ اي ناتحص
.هب زتعن ءيش انيدل

.كانه هتايح ركذتي ،هسأرب زهيو هيلإ عمتسي نودلخ ناك

 ىلع عمجتت ةلئاعلا للكف ،ةئداهلا ةليمجلا هتايح ىلع هبيرق دسحي نودلخ ناك .هيأر ريغ ناكل ،ةقيقحلا فرعي هتيل
.اعم ياشلا نوبرشيو ،اعم نويزفلتلا نودهاشي اعيمج مه اه ،ءاشعلا

 ،دحأ اهلخدي ال يب ةصاخ ةفرغف ؛قطانم ثالث ىلإ تيبلا انمسق دق انك انه ىلإ يروضح للبق يننأ فرعي هتيل
 تلظ يتلا ةديحولا ةفرغلا ،مونلا ةفرغ تناكف ةعبارلا انتفرغ امأ ،)اردناس( مهمأل هثلاثو ،دالوألاب ةصاخ ةفرغو
.ةبهتلملا ةيرانلا سيساحألا اهيف مجرتي مجرتمل جاتحت ال ةدحاو ةغل الإ فرعت ال اهنأل ةكرتشم

.انعمجت نأ تبأ ةايحلا نكلو ،انقلتخا اننإ للوقلا عيطتسأ ال ،مائو ىلع نحنو ترم ةريثك تاونس

 مهعم يهو ًالصأ ةيبرعلا فرعت ال مهمأف ،اريثك قفوأ مل نكلو ،ةيبرعلا ةغللا دالوألا ملعأ نأ يدهج تلواح
 مايألا عم ،مهمأو مهيبأ ىلع اقوفت ىتح ةيزيلجنإلا ةغللا مهيدل ساسألا بطاختلا ةغل تحبصأف ،راهنلا للاوط
.ةلشافلا هتالواحمو مهيبأ نع امغر ةيكيرمألا ةايحلا مهتبذجو ،ةصاخلا مهتاماتها مهل تراص

 للسلسم ةدهاشم دارأ املكو ،ىرخأ ةفرغ ىلإ دالوألا برهي ةريزجلا رابخأ ةرشنل عمتسي سلج املك نودلخ ناك
.ساعنلا اهبلغ دقو هتجوز دهاشي )ةراحلا دالوأ( للثم

 ولعي قئاقد دعبو ،نيريش وأ ،رهاسلا مظاك وأ ،موثلك مأل ةينغأ ىلإ عمتسيف اًنايحأ ظقيتسي ناك حابصلا يف
 تنأ( ةينغأ ناحلأ ىلع روطفلا دعت )اردناس( امهمأ نوكت نيح يف ،ةيكيرمأ ةينغأب هينبا ةفرغ يف للجسملا توص
.عمسي يناغألا يأ فرعي ال تيبلا طسو يف فقي اندحأ ناك امدنعو ،يكيسكم برطمل )يتبيبح

 ال ىتح ئداه توصبو هتفرغب هيناغأ ىلإ عمتسي دحاو للك ؛طسو للح ىلع انقفتا عاضوألا ترركت نأ دعبو



 ال ىتح ئداه توصبو هتفرغب هيناغأ ىلإ عمتسي دحاو للك ؛طسو للح ىلع انقفتا عاضوألا ترركت نأ دعبو
.نيرخآلا جعزي

 :هل نولوقي اوناك نيدلاو مالسإلا نع مهثدحي ناك امدنعو ،للشف هنكلو ،هتاداعو تيبلا هغل ديحوت نودلخ للواح
.ةيبرعلاب ثدحتلا عيطتسن ال نكلو ،كلثم نوملسم نحن

 ةيزيلكنإلا نأ دقتعا ،ةغللا باسح بسحي ملو ،اهوحن هدوقت هفطاوع تناك ،)اردناس (هتجوز ىلإ فرعت امدنع
 ءاعو اضيأ اهنكلو ،بطاخت ةغل طقف تسيل ةغللا نأ اهبرج نأ دعب الإ ملعي نكي ملو ،مهافتلاو بطاختلل يفكت
.ةايح ةقيرطو ،يركفو ،يفاقث

!ينغأس نيطسلف اي كنويعل

 ريغ تابسانملا هذه يف فلختلاف ،هنبا فافز للفح روضحل ناسح يقيدص ةوعد ىسنأ الأ يلعو ،دحألا مويلا
 الو معط هل سيل سان نودب للفحلاف ،نيوعدملا روضح سارعألا يف ام مهأو ،راذعألا اهيف للبقت الو ،رربم
.ةحئار

 عمجتل اًناكم تناك دقف ،براقألاو ،باحصألا للبق نم اهيلإ ىعدأ تنك يتلا فافزلا تالفح نع فلختأ نكأ مل
 مار ع نيو"و ،"انجيم"و ،"انوعلد ىلع" ينغنو ،ةيبعشلا ةكبدلا يف بابشلا ةيقب عم كراشن اهيفو ،فراعملاو ةبحألا
.ةلفحلا كلت برطم انل اهينغي ناك يتلا يناغألا نم اهريغو ،"هللا

 ىلإ تلقتنا امدنع رمألا فلتخي ملو ،اباتك هنع بتكأ نأل يفكي ام نوجشلا نم اهيف تابسانملا كلت نع ثيدحلا
.ةدوعللو نطولل ينغن انيقبو ،ةدحتملا تايالولا

 نأ قحتسي ناسح يقيدصف ،نيوعدملا نم للوألا جوفلا نم نوكنل ءاسم ةسداسلا ةعاسلا يتجوز ةقفرب تلصو
 دقف ،انل اهراتخا يتلا ةلواطلا ىلإ انتقفارم ىلع رصأو ،انلابقتسا يف هتجوزو ناك .ةبسانملا كلت يف هعم فقأ
 كلذ دعأ ملف ،اهنع اديعب نوكأ نأ يحاحلإ نم مغرلا ىلعو ،ةعاقلا طسو يف ةيقيسوملا ةقرفلا نم ةبيرق تناك
 ابيرق نوكأل كانه سلجأ نأ رصأ دقف ،نيناوقو ماكحأ نسللف ،اهيف كبديو الإ ةبسانم كرتي ال يذلا عفايلا باشلا



 كلذ دعأ ملف ،اهنع اديعب نوكأ نأ يحاحلإ نم مغرلا ىلعو ،ةعاقلا طسو يف ةيقيسوملا ةقرفلا نم ةبيرق تناك
 ابيرق نوكأل كانه سلجأ نأ رصأ دقف ،نيناوقو ماكحأ نسللف ،اهيف كبديو الإ ةبسانم كرتي ال يذلا عفايلا باشلا
 :ينكرتي نأ للبق يل للاقو ،ةكبدلاو ،صقرلاو ،ءانغلا ةقرف نم

 .ضوعت ال ةليل هذهف ،صقرنو ،اعم كبدنس كلاح رضح ،ملاس اي ةكبدلا نم برهت نل -

 تسيلأ .سابع ركبلا هنبا سرع اذهو ،ضوعت ال مهنويع يف حرفلا ةدهاشمب عتمتلاو دالوألا فافز ةليل نإ ،اقح
!؟مهتداعسو مهحرف ةمق يف مهو ءانبألا لليج ةدهاشم يف ءابآلا نحن انتحرف

 ودبي ،ينس يف للجر ينم برتقا ةأجف .فراعملا ضعبو يتجوز عم انل ةصصخملا ةلواطلا للوح اسلاج تنك
 عرسي ناك .هحفاصأل اًفلس هدي اعفارو ،ةمسبلا نم هنانسأ تناب دقو ،يهاجتاب اعرسم يشمي ناك ،ينفرعي هنأ
 ينم برتقا امدنعو ،هيلع ملسأل تفقوو ،ةمسبلا هتلدابف ،رثكأ برتقا .هركذتل للاجملا يل حسفي مل ثيحب هتاوطخب
:للوقي وهو ،ينقناعيل يلع مجه ،يمامأ راصو امامت

؟كسأر يطغي أدب يذلا ضيبألا رعشلا اذه ام ،ةشحو كل هللاو ؟ملاس اي تنأ نيأ -
 نأ نودب ابرغتسم هيلإ ترظو ،هتوص نم هتفرع ةأجفو ،اهنم للقأب ةيحتلا درأ ال نأ للقعي الف ،ةرارحب هتقناع
:هل تلقو ،هرعشأ

؟اكيرمأ يف شيعت تحبصأ لله ؟ةفداصملا هذه ام ،فووووووأ !!؟ماشه -
.ةنس 15 ذنم -
؟وغاكيش يف كنع عمسأ مل -
 .نامز باحصأو كتبحأ كتسنأ اكيرمأ اعبط ،للابلا ىلع انسل يمع اي -
:للمكأ مث
.مهتنبا فافز رضحأل سورعلا للهأ نم ةوعدب اتوسنم ىلإ تئج ينكلو ،وياهوأ ةيالو يف انأ -

.رخآلا نع للاؤسلاب انم يأ ركفي ملو ،اًئيش هنع عمسأ ملو ،هرأ مل ةنس نيرشع نم رثكأ !هاي

 ،نجسلاو ناجسلا انهجاو ،ةيرصنعلا لليئارسإ نيزانز يف اعم اّنجس ،برد قافر ،ةوخإ نم رثكأ ،ءاقدصأ انك
...هتعيلط يف انكو الإ ،ايبعش اًكرحت الو ،ةريسم الو ،اعم اهيف كراشن مل ةرهاظم كرتن ملو

.يسفن هب ثدحأ امب هسفن ثدحي هنأ مسقأ للب ،هب ركفأ امب نآلا ركفي هنأ مزجأ ،ركذتي هنأ دب ال

 للك دعب كلذ للعفأ ال نأ قئاللا ريغ نمف ،يتلواط للوح اًناكم هل تحسفأ .تايحتلا انلدابتو هتجوز ىلإ تفرعت
.نينسلا كلت

:يل للاق



.نينسلا كلت
:يل للاق
.كسأر يف بيشلا تعرز نينسلا -
:هل تلقو تمستبا
.قارف للوط دعب انتعمجو -
:يل للوقي ناك ؟ةسايسلا انتقرف نأ دعب انعمجت ملأ
 اكيرمأ ؟نيطسلف ىلإ نيئجاللا ةدوعب بلاطن للظنس ىتم ىلإ ؟نيطسلف للك ريرحت ةيار نيعفار ىقبنس ىتم ىلإ -
.كلذب حمست نل

 يدض بتكي حبصأ للب ،كلذب فتكي ملو ،ةظفاحملا راكفألا باحصأ نم يننأب ينفصي أدب انفلتخا امدنعو
.هقيدص سيلو هودع يننأكو ينمجاهيو

...لليل اي هآآآآآ ،اهتوص ىلع نوليامتي نابشلا أدبو ،ىقيسوملا تقد
:اسماه يلإ للامو يقيدص لليامت
؟كديب يديو اعم كبدن انك امدنع ركذت لله ؟نانع تيب يف نايلع فافز ةلفح ركذت لله -
 ييأر هظاغأ امدنع اعم اهانرضح ةودن رخآ يف يسن ،يب هلعف ام للك يسن هنأكو ،هتلئسأب يرعاشم غدغدي هنإ
 دمحي مل ام للصح ناكل بابشلا اننيب قرف نأ الولو ،يلع هب مجهيل هروط نع جرخو ،هيلع سلجي ايسرك للمحف
.هابقع

 مل ،نطولا هل تكرتو اكيرمأ ىلإ ترفاس ،ةسايسلا انتقرف ،تاودن ةيأ رضحأ دعأ ملو هارأ دعأ مل ةرتفلا كلت ذنم
.رخآو دحاو نيب قرفي ال اسرش ادحاو اودع نوهجاوي مهو دحاولا بردلا قافر فلتخي فيك مهفأ

.اننيب بشن يسايس فالخ للوأ مامأ قيدصلا اذه ينعاب ،انترسك ،انتمزه للب ،مايألا انتقرف ،معن

 ىلع ابوسحم ناك امدنع نامز مايأ ناك ىرج ام ربتعا هنأ مأ ؟هنم للصح امو ؟هلعف ام للك يقيدص يسن لله
؟بازحألاو نيينطولا

 مأ ؟للصح امع ًالوؤسم ناك لله ،هراكفأ تريغتف ،يسايسلا للمعلا كرت هنأ ودبي ،ةنس نيرشع نم رثكأ دعب مويلا
!؟نكي مل ائيش نأكو عوضوملا ىسنأ

 نينثالا انبحس هنكل ،ءيشلا ضعب تلملمت ،اعم كبدنل اناعدو انيلع ملسو ناسح يقيدص ءاج ،ةعاس فصن دعب
 ةأجف للقتني برطملاب اذإف ،هنذأ يف سمهو برطملا ىلإ بهذ ،لليوط عاطقنا دعب انئاقلب الافتحا اعم كبدن نأ مسقأو
:ةروهشملا ةينيطسلفلا ةينغألا ىلإ



 ةأجف للقتني برطملاب اذإف ،هنذأ يف سمهو برطملا ىلإ بهذ ،لليوط عاطقنا دعب انئاقلب الافتحا اعم كبدن نأ مسقأو
:ةروهشملا ةينيطسلفلا ةينغألا ىلإ

ةيبرعلا ةرهملاو ةيفكو للاقع وب اي"
"ةينغلاه ينغ حر نيطسلف اي كنويعل

 بابشلا فتلاو ،بابشلا دحأ نم اهبحس نأ دعب ةينيطسلفلا ةطحلا للمح يذلا ماشه مامأ كبدأو يدي كرحأ تفقو
 يف فافزلا تالفح مايأ ىلع خآ ،نيطسلف طسو يف اننأك لليامتن انك ،ضعبب مهيديأ اوكبش نأ دعب نوكبدي انلوح
!!!هللا مار ىرق

 يسن ،يل هتاماهتاو همئاتش للك يسن ،ةيضاملا تاونسلا فالخ للك يسن ،بابشلاك لليامتي للاز ال ماشه ناك
 ةرشابم ءاوهلا ىلع هتالبق يل هجويو ،برطملا عم ينغيو كبدي يمامأ وه اه ،هب ينبرضيل هلمح يذلا يسركلا
.تاينينامثلا علطم يف هللا مار تالفح نم ةلفح يف هنأك

:ةينيطسلفلا نيقشاعلا ةقرف ةينغأ ينغي ةرشابم برطملا للقتناف ،ةينغألا تهتنا
 ،توريب اي مهيلعو انيلع دهشا"
"ةيبعشلا برحلا ىلع دهشا

:برطملا عم ةينغألا ةيقب عومسملاو يلاعلا هتوصب ددري راصو ،اريثك يقيدص للعفنا
 ،توريب اي للابرغلا نم فاش ام يللاو"
"ةيكيرمأ نويعب ىمعأ

 نأ ودبي نكل ،نجسلا ىلإ كلذ هضرعي امبرو اهيف شيعي هنأ نم مغرلا ىلع ةيكيرمألا نويعلل ىمعلا ىنمتي ماشه
.هسفن هاسنأ هسامح
 ينغي راص ةسايسلا نع ىلخت نأ دعب مويلاو .اهدو بسك انيلعو ،اكيرمأ ديب للحلا :انفلتخا امدنع يل للوقي ناك
!!ةيكيرمأ نويع يف ىمعأ

 .انسفنأ حيرنو ءيش للك مهل كرتن انتيل ،ءانبألا لليج ىلإ ةبلحلا نيكرات ةلواطلا ىلإ انبحسناف كبدلا نم انبعت
:احزام هل تلق
.هناكم حبصت نأ ديرت كنأ ودبي ،كلثم كبدي مل سيرعلا -
:للاقو ثيدحلا يف يتجوز عم ةلغشنملا ماهس هتجوز ىلإ رظني وهو كحض
 .ماهس نم للضفأ يل سيل -



 .ماهس نم للضفأ يل سيل -

 رثكأ اوناك ،بابشلا مايأب ةكرح للكو ةوطخ للكب اننوركذي اوناك ،نوصقريو نوكبدي انءانبأ انعباتو ثيدحلا انلدابت
 .لليلق دعب انناكم نولتحيس مهنأ ودبي انم ةفخ

:ًالئاق ماشه يقيدص تلأس
؟ةبلحلا نودوقي فيك مهبقارنو ءيش للك مهل كرتن ال اذاملف ،ءانبألل ةبلحلا انكرتو انبعت دقل ،رظنا

:للاق مث كحض
.نحن هنع انزجع ام نوققحي دقف كلذ نولعفي مهتيل ،ملاس اي كتمهف يننأ دقتعأ -
:ًالئاق للمكأ مث 
؟انتافالخ مايأ ركذت تلز الأ ،ملاس -
؟اهتايركذ ديعتسن اذاملف ،ترمو ةلحرم ،ماشه اي اهتيسن -
؟ترم يتلا نينسلا للك دعب يل ىفص كبلق نإ للوقلا عيطتسأ لله -
 .ىمادقلا انئاقدصأ للكلو ،كل ةبحملا الإ يبلق يف للمحأ مل -
.كتلماجم ىلع اركش -
 :هل تلق مث ...ناوثل تمص
؟ماشه اي هيلع فلتخن ءيش يقب لله -
:اجعتم يل للاق
؟كحضلل ةاعدم كلذ سيلأ ،ةكبدلا انتدحو انهو ةسايسلا انتقرف نطولا يف -
 :هل تلق مث تكحض
.انئاطخأ نم نوملعتي انءانبأ للعل -
:ينلأسو ،يهجو ىلإ رظن
 يف ةيبوكسملا ةنازنز يف اعم اهينغن انك يتلا ةينغألا كلت ركذت لله ؟نامز مايأ ىلإ نحت الأ ؟ملاس اي ركذت لله -
؟سدقلا

:هل تلقو ،يسأر تززه
؟اهتقو اذه لله نكل ،اهاسنأ فيكو -
؟ال مل -
:هل تلقف ،هتلئسأ نم تبجعت
؟انه ىلإ انئج اذاملف ،انبولق يف نطولا للمحن انلز ال انك نإ -
:للاقو ،اقدحم يلإ رظن
 عنصن انئج ،ةبرغلا ران ىلإ للالتحالا ران نم ،ران ىلإ ران نم انبره ،انئانبأل فيزم للبقتسم نع ثحبن انئج -
 .ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف ةروشنملا روصلا ربع الإ نيطسلف نوفرعي ال ءانبألا نم ًاليج



 عنصن انئج ،ةبرغلا ران ىلإ للالتحالا ران نم ،ران ىلإ ران نم انبره ،انئانبأل فيزم للبقتسم نع ثحبن انئج -
 .ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف ةروشنملا روصلا ربع الإ نيطسلف نوفرعي ال ءانبألا نم ًاليج

؟نينحلا اذه للك ةكبدلا كيف تلعف لله -
؟نطولا ىلإ كيف نينحلا تام لله ،تنأو -
 ... ،امهفافز للفح يف نيسورعلا عم برطأ ينعدو يعجاوم حتفت ال كليخد -
 نوفوركياملا للمحي ماشه ناك ةقيقد دعبو ،هنذأ يف متمتي ناك ،ةصنملا قوف برطملا وحن مدقتو فقو ةأجف
:ةيقيسوملا ةقرفلا عم ينغيو

هللا مار ع نيو هللا مار ع نيو"
"هللا مار ع نيو رجاهم اي تناو
؟؟؟مالآ للفح ىلإ مأ ؟فافز للفح ىلإ تئج لله ،يسفن للئاسأ امنيب ،ابرط يسأر زهأ تنك

)2008 ،رياربف – طابش(

ىسنت نل ةليل

 فظوملاب يولخلا هفتاه نم للصتا .قاهرإلاو لللملاب رعشي ناك .بهذي نيأ ىلإ يردي ال ءاسم تيبلا نم جرخ
.هدعاسيل ةليللا دوعي نل هنأل ددحملا دعوملا يف للحملا قلغي نأ هرمأو ،للحملا يف للوؤسملا

 ،مهتارهس ءاضقل نوبهذي انه سانلاو ةعمجلا مويلا .ةعيرسلا قيرطلا نيزت تارايسلا راونأو ،اًئفاد سقطلا ناك
.مهدحو رهسلل نوبهذيو تويبلا يف مهتاجوز نوكرتيف هؤاقدصأو وه امأ

 هفذاقتت هدحو هوكرتيل هيلع اوقفتا مهنأك نولوغشم هئاقدصأ للكف ،ةقباسلا يلايللا نع ةفلتخم ةليللا هذه نكل 
.رحبلا جاومأ

 .اهلك هتايح ىرجم ريغ هنأل اديج يدجم هركذي مويلا اذه

 مايألا نكلو ،جرخي ملو تيبلا هدعقأ ضرمب بيصأ ول ىنمتيو ةليللا كلت ركذتيو ةميدقلا هرتافد بلقي سلجي املك
.ءارولا ىلإ دوعت ال
 ،اه اه اه ،نهادحإ عم ةرهس يف هنأ ودبي !طخلا للفقأ نوعلملا .ًالفقم طخلا ناكف ىفطصم عم للاصتا للوأ ناك
.رخآ يأر هعم يل نوكيس هارأ امدنع اًنسح .هدحول بهذ



 ،اه اه اه ،نهادحإ عم ةرهس يف هنأ ودبي !طخلا للفقأ نوعلملا .ًالفقم طخلا ناكف ىفطصم عم للاصتا للوأ ناك
.رخآ يأر هعم يل نوكيس هارأ امدنع اًنسح .هدحول بهذ

 ريغيف رايتلا عم فرجني هسفن دجيو ،دلبلا طسو هاجتاب ريسي للكلا .رشحلا موي هنأك ةمحدزم ةعيرسلا قيرطلا
 نيأ ىلإ ررقيس كانه نمو ،)سلوباينم( ةنيدم طسو ىلإ بهذيس ،رخآ عيرس قيرط ىلإ عيرس قيرط نم ههاجتا
.بهذي

:رماس عم للصتا قيرطلا يف
؟تنأ نيأ ،رماس -
.يتجوز عم اهترايز يف انأو نطولا ضرأ نم مويلا يتخأ تداع دقل ،للوغشم مويلا انأ هللاو ،يدجم ًالهأ -
!ةعمجلا مويلا ،ادغ اهتيؤر عيطتست رماس اي -
:رماس كحض
.ادغ كارأس ،عيطتسأ الو جرحم عضولا -

.هيلإ قيرطلا يف وهو كانه زجح دقو ينابايلا معطملا ىلإ اهذخأي نأ هتجوز دعو هنأ هربخأ دقف دمحأ امأ

.مهعم رهست اهعد ،ال ،ال ؟دالوألاب للعفأ اذامو ؟جرخأو يتجوز ذخآ لله ،وه الإ نولوغشم ةلشلا دارفأ للك

 دعي مل ،هّلم دقف للحملا ةماخف نم مغرلا ىلعف ،اريخأ هيأر نع للدع هنكلو ،)كيش( تالحم ىلإ بهذي نأ ركف
 .هئاقدصأ نودب كانه بهذي نأ بحي الو ،روهش ةتس ذنم نريغتي مل تاصقارلا .ديدج هيف

 يف ءاسنلاو ،نيبناجلا ىلع 4 مقر عراش يف كانه تارابلاف ،تارايسلا نم رثكأ ةاشملا .ةنيدملا طسو ىلإ للصو
 تارايسلا فاقيإ تالحم ىدحإ يف هترايس فقوي لله .صقرلا ىلع عجشت نهروطع ةحئار .رهسلا سبالم
 .نيبناجلا ىلع سانلاب هرظن عتمي ةرايسلا يف ريسلا للصاوي مأ ؟تارابلا ىدحإ ىلإ بهذيو

.هجتيس نيأ فرعي ال ريسلا للصاو

 اهتدمف ،اديج اهفرعي ةلمم ةراشإ اهنإ ،ةيئوضلا ةراشإلا مامأ فقوتلا ىلإ رطضا )تلكن( عراش للصو امدنع
 ةراشإلا راظتنا كيلع ،اراسي وأ اًنيمي بهذت نأ عيطتست ال ،تالفاحلل فقوم انه عراشلا اذه .رهدلا اهنأك ةليوط
 كانه نم رم املك ،يدجم ةايح يف ةيخيراتلا تاراشإلا نم تحبصأ ةراشإلا هذه .مامألا ىلإ ريسلا ةلصاومل
 دقف هريس للصاوي نأ هناكمإب ناك .رفصألا ىلإ رضخألا نم ةراشإلا نول اهيف للوحت يتلا ةليللا كلت نعليو اهنعلي
 ثحبي ناك .فقوتلا دارأ هنكلو ،رمحألا نوللا ىلإ ةراشإلا للوحتت نأ للبق قرطلا قرتفم عطقي نأ هتعاطتساب ناك



 دقف هريس للصاوي نأ هناكمإب ناك .رفصألا ىلإ رضخألا نم ةراشإلا نول اهيف للوحت يتلا ةليللا كلت نعليو اهنعلي
 ثحبي ناك .فقوتلا دارأ هنكلو ،رمحألا نوللا ىلإ ةراشإلا للوحتت نأ للبق قرطلا قرتفم عطقي نأ هتعاطتساب ناك
 رعشت امدنع ؛لللملا هنإ .هفرعي ال ءيش نع ثحبي هنأك ،اراسيو اًنيمي هرصب لليمي يك هترايس فقويل رربم نع
 .ردقلا كل هئبخي ام فرعت ال طبختت ،ىده ريغ ىلع ريست ،بهاذ تنأ نيأ ىلإ الو ديرت اذام فرعت الو لللملاب

 تناك امنيب ،هبرطي للجسملا نم ةرداصلا ىقيسوملا توصو ،هرعش بعادي ميسنلاو ،احوتفم ةذفانلا كابش ناك
 امدنعو ،ةثونأ ةئلتمم ةينيرشع ةاتف ىنميلا ةهجلا باب تحتف ةأجف .رسيألا بناجلا يف تايتفلا ىدحإ قحالت هنويع
.اهتايحب ًالجر رت مل اهنأك ،ةهارشب هليبقتب أدبت مث ،هيلع اهسفن يمرتو ،هبناجب سلجت اهب ئجوف ههجو رادأ

!ةرايسلاب يرجي يذلا ام ،قدصي مل
:اهل للاق
؟هنيلعفت يذلا ام -
...ينعد ،كديرأ ،كبحأ انأ -
 .ءيش للكل ةدعتسم ،كش الب ةناركس ،اهنم حوفت رمخلا ةحئار ،ئلتمم اهردص ،ءاضيب ،ةليمج تناك ،اهيلإ رظن
!اهابغأ ام ،يهلإ اي ؟عراشلا يف انه نكل .بئاجعلاو تآجافملا موي دلبلا اذه يف ةعمجلا مويف ،ال مل

.ةليللا هترهس اهنأب هسفن عنقأ مث ،ًاليلق تمص

.ةيدبألا ءامسلا ةنعل نوكتس امبر يردي نم ؟هل ءامسلا ةيده اهلعل ؟تءاج نيأ نم
:اهل للاقو هنع اهدي عفر
.دحأ كاري ال يك يرظتنا انسح -
.ةعرسب ،نآلا كديرأ انأ ،تنأ مهملا ،ميحجلا ىلإ عيمجلا بهذيل ،قلقت ال -
:للوقيو ةلخاد يف كحضي ناك
؟ةمعنلا هذه يلع تلح نيأ نم ؟ملح يف انأ لله -

 ءاوضألا نع دعتبا امدنعو ،عيرسلا قيرطلا ىلإ هجتاو نيزنبلا ىلع طغض ،رضخألا نوللا ىلإ تريغت ةراشإلا
!؟ءاسنلاب رمخلا هلعفي ام اذهأ ،ةنوعلملا هتراثأ دقل .ناكم للك يف هبعادت تأدب

 ،فقوتلا اهنم بلطيس ناك ،هلعفت تناك ام ىنميلا اهدي تلصاو اميف .رسيألا اهعارذب هفتك تقوط ،هنم تبرتقا
 ،راسيلا تاذو نيميلا تاذ لليامتت تأدب ةرايسلا ،ةرايسلا دوقي فيك فرعي دعي مل .اهتالبقب هتكست تناك اهنكلو
 .هل بجتست مل اهنكل اهتئدهت للواح

 هب موقت امل امل هبتنا اهبحاص نأ ودبي ،ىنميلا ةهجلا نم هبناجب ريست تناك ةريبك ةنحاش .اًقرع ببصتي أدب
 طخ نع فرحنا هنأ دقتعاو يدجم كبترا ،ةلصاوتم ةوقب هبنملا ىلع طغضف ،ءامسلا نم هيلع تله يتلا ةأرملا



 هب موقت امل امل هبتنا اهبحاص نأ ودبي ،ىنميلا ةهجلا نم هبناجب ريست تناك ةريبك ةنحاش .اًقرع ببصتي أدب
 طخ نع فرحنا هنأ دقتعاو يدجم كبترا ،ةلصاوتم ةوقب هبنملا ىلع طغضف ،ءامسلا نم هيلع تله يتلا ةأرملا
 فقويل للمارفلا ىلع اروف طغض ،اهنم برقف هبناجب ىرخأ ةرايس نأ هبتني مل نيميلا ىلإ هترايس فرحف هريس
 برضت ةرايس عورم ثداح ؟يرجي يذلا ام .ئجافملا هفوقو اهقئاس عقوتي مل هفلخ ريست ةرايس هتبرضف ةرايسلا
.ءيشب رعشي دعي مل هيعو دقف ،ىرخأ

 لليق .عيطتسي ملف همدق كيرحت للواح .ةكرحلا ىلع رداق ريغ بعص عضوب ناك ،ىفشتسملاب هسفن دجيل ظقيتسا
 رسك ىلع نأ ،ةعئاضلا هدي ىلع يكبي لله فرعي ملو قدصي مل .ترتب دق هدي نإو ،اًغيلب ارسك ةروسكم اهنإ هل
!؟...اهلك هتايح ىرجم تريغ يتلا ةليللا كلت ىلع مأ ،هئابغ ىلع مأ ،هلجر

 نانحب رعشي ةرم للوأل ،هيلع اًنزح هقناعت هيلع تمجهو هلاح ىلع للولوتو يكبت تأدب ،هتجوز هيلع تلخد ةأجف
 نم هتقافأ ةليللا كلت نأل مأ ،رعاشم نودب ناك هنألأ ؟للبق نم نانحلا كلذب رعشي مل اذامل .اهبحو ،اهفطعو ،هتجوز
؟ةليوط ةوفغ

 ؟انه وه اذامل اهل للوقي لله ؟اهل فرتعي لله
 هنكلو ،هتركاذ مظعم دقف ،رايهناب تبيصأ هتركاذ ،اًئيش زيمي دعي مل ،هناسل دقعنا ،للوقي اذام فرعي ال ارئاح ادب
.ةوقب هل تداع ،اهاسني نأ للواح املكو ،ةليللا كلت يف ىرج ام دقفي مل

ماهتالا صفق يف دمحم

 فتاهلا ةشاش ىلإ رظن .هتكرش ىلإ هجوتلل ادًادعتسا هنقذ قلحي فرشأ ناك امنيب ،فتاهلا سرج نر ةأجف
 نأ فرشأل قبسي ملف ،ركابلا حابصلا يف هلاصتا برغتسا .دمحم هنبا ةسردم ريدم للصتملا نأ فرعف يولخلا
 ةسردملا ىلإ اهجوتم تيبلا دمحم هنبا ةرداغم ىلع رم دقف ،اركبم يولخلا هفتاه ىلع ةسردملا نم ًالاصتا للبقتسا
:ًالئاق درو طخلا حتف .قئاقد رشع ةيئادتبالا

 .ولأ -
 يف انه انترايز ىلإ كوعدن اذلو ،مهم رمأ يف كعم ثيدحلا ىلإ جاتحن نكل ،كجاعزإ ىلع رذتعن ،ياه -
.بتكملا



 يف انه انترايز ىلإ كوعدن اذلو ،مهم رمأ يف كعم ثيدحلا ىلإ جاتحن نكل ،كجاعزإ ىلع رذتعن ،ياه -
.بتكملا

؟نوتلماه ديس مهم رمأ كانه لله -
 .رضحت امنيح كل هحرشن فوسف ،اريثك كسفن قلقت ال نكلو ،مهم وه معن -
:سواسولا هدوارت تأدبف عمسي ام فرشأ قدصي مل
؟هوركم يأ دمحمل للصح لله -
.رضحت امدنع كملعنس ،كلذك رمألا سيل ال ،ال -
؟قيرطلا يف ريس ثداح يف بيصأ لله -
.رخآ رمأب قلعتي رمألا ،كلذ للك ضرتفت اذامل -
؟نوتلماه رتسم عامتجالا اذه للجؤن نأ عيطتسن لله ،اًنسح -
. مهم رمألاف مويلا للضفأ -

 اًئيش نأ دب ال ،اهلمحت عطتسي مل ةعرسب رودت هسأر يف سواسولا تأدبو ،اعجشم ةسردملا ريدم توص نكل مل
 هتجوز ىدان ،ةعرسب هسبالم سبلو هناكم ءيش للك كرت ؟ةعاسلا هذه يف يب للصتا اذامل الإو ،دلولل للصح ام
:هل تلاقف ،رمألا اهل حرشو

 ؟كعم رضحأ لله -
.كب للصتأس ،دعب ةلكشملا ام فرعن الف ،كلذل ةرورض ال -
.ريغص هنأ ةجحب ضفرت تنكف اننبال اًفتاه يرتشت نأ ةرم فلأ فرشأ اي كل تلق -
.رمألا ام ىرأل بهذأ ينيعد ،ءافص اي باتع تقو اذه سيل -
.هوركم يأ دمحمل للصح نإ ينربخت نأ سنت ال ،ةمالسلا عم انسح -
.ديدجلا مهتيب يف ينيطسلفلا للالج عم ءاشعلا ىلع اندعوم مويلا تنأ يسنت الو ،اًنسح -

 نلو ،يل للوقيس هوركم دمحم ينبال للصح ول نكل ؟نآلا ريدملا يناعد اذامل ،للابلا للوغشم وهو فرشأ جرخ
.للهألا نع رمألا اوفخي نأ مهمهي الف برعلا للثم اوسيل نويكيرمألاف ،رخأتي

 ،)نوتيزلا ةيملح( يف ،ةسردملا يف ابلاط ناك ذنم هتايح طيرش فرشأ ديعتسي ناك ،ةسردملا ىلإ هقيرط يف
  .ةريخألا همايأ ىتح

 ةريشأت ىلع للصحي نأ ،ةنس نيرشع نم رثكأ ذنم ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاهي نأ للبق ،رصم يف هملح للك ناك
 .ازيفلا هحنميس هنإ للصنقلا هل للاق امدنع فصوت ال هتداعس تناك ،رضخألا رالودلاو ،ةيرحلا دلب للوخدل )ازيفلا(
 هذه للعل :هسفن يف للاق .ًاليلق رثكأ مأ اهفعض تناك نإ يردي نكي مل ةريبك ةعرسب ةرتفلا كلت يف هبلق تاقد تداز
.ىرخأ ةرم ةصرفلا هذه رركتت ال دقف ،اهلغتسأ فيك فرعأ نأ يلع اذل ،ضوعت ال يتلا يتصرف



 هذه للعل :هسفن يف للاق .ًاليلق رثكأ مأ اهفعض تناك نإ يردي نكي مل ةريبك ةعرسب ةرتفلا كلت يف هبلق تاقد تداز
.ىرخأ ةرم ةصرفلا هذه رركتت ال دقف ،اهلغتسأ فيك فرعأ نأ يلع اذل ،ضوعت ال يتلا يتصرف

 أدب ىتح هرفس زاوج ةرجاهملا فظوم متخ نإ امو ،كرويوين ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا نتم ىلع فرشأ ناك مايأ دعب
 هل قيدص نع ثحبي يجراخلا بابلا وحن هجتي وه اهو ،ديري ام للك هللا هبهو دقف ،ميكحلا ركذلا نم تايآ للتري
.كانه هرظتني نأ هدعو

 للمعي ناك دقف ،ادحاو اموي للطعي مل ةيراجتلا تالحملا دحأ يف هلمع أدب ذنمف ،ىدس ادحاو اموي فرشأ عيضي مل
 ،للمعلاب هل حمست ةيمسر قاروأ نودبو ةيعرش ريغ ةقيرطب للمعي هنأل ديهز رجأبو ،عوبسألا يف مايأ ةعبس
 نإف ،رخآ لليدب للامعلل سيلو ،نييعرشلا ريغ للامعلا نولغتسي فيك نوفرعي مهنم برعلا ىتح للمعلا باحصأ
.تناك ةفيظو ةيأب للمعلا مهيلع عونمم هنأل مهرظتني لليحرتلا نإف ةئيسلا مهلمع فورظ نع اوغلب

 يذلا غلبملا ربتعي الو ،للمعلا ةصرف هحنم هنأ يفكيف ،هل للمعلا بحاص للالغتسا ىدم فرشأ مهي نكي مل
 فيك فرع دقو ،ادج ايلاع هاريف رصم يف هضبقي امب كلذ نراقي هنأل ًالالغتسا للمعلا بر نم فرشأ هاضاقتي
 فصتنم دعب مهتاوصأو مهجاعزإ نم مغرلا ىلعو ،صاخشأ ةدع عم ةقشلا مستقي ناك هنأل همظعم ريفوتب أدبي
 يذلا رصم يف هلهأ تيب نم أوسأب سيل للاح وهو ،جيجضلا اذه للك نم مغرلا ىلع مونلا ىلع دوعت هنأ الإ لليللا
 نورظتني حابص للك اوناك اذل ،دحاو مامح ىوس مهيدل نكي ملو ،هيبأو همأ مهيف امب صاخشأ ةرشع هنكسي ناك
.رودلا ىلع

 ناك ،بعتلا هيلع ودبي وأ ،وكشي نأ نود راهن لليل للمعي ،احفاكم ًالجر هنم قلخ فرشأ هشاع يذلا رقفلا
.ةوطخ ..ةوطخ ،هسفنل همسر يذلا فدهلا ىلإ للوصولا ىلع اممصم

 نأ للبق ةرم فلأ ركفي للوألا هموي ذنم ناك كلذل ،سولفلا نم ردق ربكأ ريفوت وه فرشأ للاب للغشي ناك ام مهأ
 يفتكيو ،تيبلل ءيش يأ يرتشي نأ ضفري ناك هنأل ،لليخبلا مسا هؤاقدصأ هيلع قلطأف ،هبيج نم رالودلا جرخي
 يف اهيلإ فرعت ةيكيرمأ ةقيدص عم قفتا ام اذإ ىتح ،نخدي مل ،الوكلا برشي مل .هلمع ناكم يف هماعط للوانتب
 هنابرشي ءيش ءارش هنم بلطت تناك امدنعو ،ةماعلا ةقيدحلا ىلإ اهذخأي ناك دقف ،هزنتلل اهعم جرخي نأ للمعلا
 ناك اًنايحأو ،اهسولفب امهل كلذ يرتشت نأ ترطضاو ةاتفلا تلم ىتح ،تيبلا يف هسولف يسن هنأ عرذتي ناك اعم
 هركذت امدنعو ،نايسنلاب رهاظتيو ،اهل سولفلا ديعي نكي مل هنكلو ،اًئيش اهل يرتشيل سولفلا هفلست نأ اهنم بلطي
.رذع فلأ قلتخي

 ،رابكلا برعلا للامعألا للاجر نم دحاو ،ةنس نيرشع دعب نآلا فرشأ وه اه ،نيع ةضمغ للثم تاونسلا ترم
 سرج ،هقرافي ال رخافلا هراجيسو مخفلا هبتكم ءارو سلجي ،اهلك ةيالولا يف يبرع للامعأ للجر مهأ دحأ امبر



 ،رابكلا برعلا للامعألا للاجر نم دحاو ،ةنس نيرشع دعب نآلا فرشأ وه اه ،نيع ةضمغ للثم تاونسلا ترم
 سرج ،هقرافي ال رخافلا هراجيسو مخفلا هبتكم ءارو سلجي ،اهلك ةيالولا يف يبرع للامعأ للجر مهأ دحأ امبر
 درلاو ،تاظحالملا لليجستو للمعلا نع نفقوتي ال سمخلا هتاريتركسو ،نينرلا نع هبتكم يف فقوتي ال فتاهلا
.فرشأ ةلباقمل ديعاوملا زجحو ،نئابزلا ىلع

 نييالمب ةيراجتلا تاقفصلا دقعي وهو ال فيك ،تالحملا مخفأ نم هسبالم يقتنيو يجراخلا هلكشب متهي حبصأ
 اوفرعتي نأ راغصلا برعلا للامعألا للاجر ملح حبصأ دقف ،ةيمسر قاروأ ةيأ عيقوت نودبو فتاهلا ىلع تارالودلا
 يف نيلوؤسم نم ةيالولا ديعص ىلع هفراعم تناك دقف ،هعم ةيراجت ةحلصم ةيأ مهل نكي مل ول ىتح ،فرشأ ىلإ
 ةراجتلا ملاع يف ةيرورضلا ةبعصلا تالماعملا نم ريثكلا لليهست يف مهاستو ادج ةريبك ةظفاحملاو ،ةيدلبلا
.داصتقالاو

 اصوصخ ،ةسردملا يف نيقوفتملا نم هدالوأ ناك ،ةدحاو تنبو دالوأ ةثالث هيدلو تاونس ةدع ذنم فرشأ جوزت
.ىلوألا هتنس نم هتسردم يف للوألا ناك يذلا دمحم مهرغصأ

 هدلوم موي يف يلع اسر دقف ،يلع ريخ ةحتاف هدلوم ناك ،دمحم دلوم موي ىسنأ نلف تيسن امهم :للوقي ناك
:هتجوزل للاق كلذل ،دلبلا يف للامعألا للاجر ربكأ نم دعب اميف ينلعجو ،يتايح ريغ عورشم ربكأ ءاطع

.ادمحم هيمسأ نأ تررق دقل ءافص اي -
:هل تلاقف
 ادامع هيمسن ال اذامل ،ناكم للك يف دمحم مسا نأ ىرت الأ ،فرشأ اي نكل ،ريخ مسا ،مالسلاو ةالصلا هيلع -
؟ًالثم

.قلخلا ديس دلو ذنم برعلا ىلع ريخلا للط امك ،ريخلا انءاج ههجو ىلعف ،دمحم ريغ ءيش الو دمحم -
.زيزعلا يجوز اي هللا ةكرب ىلع -

 نم رهشأ حبصأ دقف للامعألا للاجر رابك دحأ هنألو ،اهل عربتلا مئاد ناك دقف ،ةسردملا يف نيلوؤسملا للك هفرع
 رومأ ءايلوأ عامتجا رضحي ناك .اهب كراشو الإ هتقطنم يف ةسسؤم وأ ةيعمجل اعامتجا كرتي مل ،ملع ىلع ران
 هركش ثيح تاعامتجالا دحأ يف ةسردملا ريدم ثيدح ناكو ،شاقنلا يف مهعم كراشيو يلصفلاو يونسلا بالطلا
 ملعلا عيجشت يف هدوهجل اريدقت ةسردملا عرد ةسردملا مساب هل مدق ريدملا نأ ةئجافملا تناك ،روضحلا عيمج مامأ
.ةفاقثلاو

 هب بحر ،ريدملا بتكم ىلإ هقيرط عبات مث ،راوزلا تارايس فقوم يف ،هترايس فقوأف ،ةسردملا فرشأ للصو
 امدنعو ،نيزرابلا برعلا للامعألا للاجر زربأ دحأ مويلا فرشأ حبصأ دقف ،ةفرعم قح هنوفرعي مهف هآر ملعم للك
.ةسردملا سراح نم هلوصو ربخ هلصو دقف ،جراخلا يف هراظتنا يف ريدملا ناك ،ريدملا بتكم ىلإ للصو



 امدنعو ،نيزرابلا برعلا للامعألا للاجر زربأ دحأ مويلا فرشأ حبصأ دقف ،ةفرعم قح هنوفرعي مهف هآر ملعم للك
.ةسردملا سراح نم هلوصو ربخ هلصو دقف ،جراخلا يف هراظتنا يف ريدملا ناك ،ريدملا بتكم ىلإ للصو

.كتسردم يف كب ًالهسو ًالهأ -
 .كب ًالهأ -
.بتكملا ةفرغ الخدو ،ةرارحب رخآلا ىلع امهنم للك ملس
؟ةوهق كل بلطأ لله -
.كعم ةوهقلا برش يندعسي ،ال مل -
:روفلا ىلع فرشأ هردابف .اطع فرشأ ديسلاب بيحرتلاب أدب مث ،ةوهقلا نم نيناجنف ريدملا بلط
؟هوركم دلولل للصح لله -
.كلغشن يكل كيعدتسن مل نحن ،ريخب دلولا للبق نم كل تلق دقل -
 ،فصلا نم اطع فرشأ دمحم رضحت نأ اهنم بلط ،ةريتركسلا تلخدف ،سرجلا رز ىلع ريدملا طغض

.دلولا ىلع هسفنب نئمطيل
.كجاعزإ دصقأ مل ،نوتلماه ديس يعاد ال -
.يدنس انيكرتاو يبهذا ،اًنسح -
:ثيدحلاب أدب مث هفيضل ةوهقلا ريدملا مدق ،ةوهقلاب ىرخأ ةريتركس تءاج ةأجف
 .مهم رمأ هنكل ،اطع ديس ثيدحلا كل أدبأ فيك يردأ ال -
 .للضفت -
 همدقي مل ةسردملل هتمدق امو انه دلبلا للهأ ةريخ نم كنأ فرعأو ،كيلإ ةبسنلاب ساسح عضولا نأ فرعأ انأ -
.كعم رمألا اذه ثحبأ نأ تررق دمحم ىلعو كيلع يصرح نم امبرو ،رخآ للجر

للمكأ للضفت -
.ءيش للك ريغت دقف للوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ ذنم -
؟ةدحتملا تايالولا ةسايس دصقت -
 فلأ نم رثكأ مضت انتسردمف ،بالطلا ةيساسح فرعت تنأ ...ةسردملا ..نكلو ،انصاصتخا نم اذه سيل -
 .بلاط

.حوضوب هلوق ديرت ام حرشا نوتلماه ديس -
 نوحاتري ال وأ نوهركي اوحبصأ نيذلا سانلا ريغ دق ةفسؤملا للوليأ ثادحأ دعب عضولا نأ كيلع يفخأ نل -
...،نابلاط وأ ،ًالثم ندال نب للثم باهرإلاب مهركذت وأ مهل للثمت تحبصأ يتلا ءامسألا ضعبل

.كلذ مهفتأ انسح -
...و اطع دمحم همساو يرصم وه يباهرإلا للمعلا اذه اوذفن نيذلا دحأ نأ ملعت تنأ -
:ًالئاق فرشأ ةعطاقف
.دعب ةعساتلا متي مل وهف ،ايباهرإ ًالمع ذفن يذلا هنأ كشي نأ هنكمي دحأ الو ،ريغص ادمحم ينبا نكل -



:ًالئاق فرشأ ةعطاقف
.دعب ةعساتلا متي مل وهف ،ايباهرإ ًالمع ذفن يذلا هنأ كشي نأ هنكمي دحأ الو ،ريغص ادمحم ينبا نكل -
 ،اطع دمحم ىعدي مهتسردم يف ابلاط نأل تاجاجتحا انل اومدق يلاهألا نكلو ،اطع ديس اي كلذ فرعأ -
.هنع داعتبالاب مهءانبأ نوصوي اوحبصأو

؟دحلا اذه ىلإأ -
 نكلو ،اهنيدتو اهركنتست كنأ فرعأ .ءاركنلا ةميرجلاب سانلا ركذيو سفنلل ريثم اطع دمحم مسا ،اطع ديس -
 عم نواعتيس فيكو هتالماعم زجنيس فيك كنبا ربكي نأ دعب نآلا يعم ركف .كفقوم ريغتي فوسف مهناكم تنك ول
 ،كلذ نوفرعي مهف ،للمعلا كلذ ذفن نم تسل انأو ،اطع فرشأ دمحم انأ مهل للوقي نل .)للوكس ياهلا( يف هئالمز
.بعاتملا هل بلجي دق مسالا نكلو

؟ىرخأ ةسردم ىلإ هلقنأ نأ ىلع للهو -
.ةلكشملا للحي نل اذه -
؟همسا ريغأ نأ ينديرت اًذإ -
.كلذ كجعزي مل نإ -
.يسفنل ببحم مسا هنكل -
 امسا حبصأ اطع دمحم نكلو ،دمحم مهدالوأ نومسي نوريثك صاخشأ كانهو ،مكيبن مسا وهف ،كلذ فرعأ -
 ةلئاعلا مسا ريغت ال مل ،نيجربلا دحأ يف تارئاطلا ىدحإ رجف يذلا مسا هنإ .اطع دمحم هنإ دمحم سيل هنإ ،اًفلتخم
؟اطع نم ًالدب فرشأ نوكيل

.نوتلماه ديس اذه كحارتقا يف ينتريح دقل -
 ،سانلا ريثي مسالا نأ رمألا يف ركف نكلو ،كلذ ىلع ربجم ريغ تنأو ،ينم حارتقا ىوس سيل هنأ كل رركأ -
 فوسف هعم مهدحأ رجاشتي امدنع كلذل ،يباهرإلا اطع دمحم نع مهيلاهأ نم نوفرعي نيذلا بالطلا نيب نم كنباو
 ةسردم ىلإ هنبا للقني نأ دده مهضعبو ،مهئانبأ نع كنبا داعبإ نوبلطي ءابآلا .يباهرإلاب هفصيو همساب هرياعي
.ىرخأ

؟نيسردملا ىلع كلذ رثأ للهو -
 ،يقيقحلا همساب هوداني نأ نوبحي الو اطع دمحم مسا نوهركي مهنكلو ،ءيرب للفط هنأ نوفرعي نوسردملا -
 مسا أرق املك رعذلاب باصي هنإ يل للاق نيسردملا دحو ،دمحم مسال اراصتخا )وم( مساب هيداني حبصأ مهضعبو
.عوضوملا ةساردو ريكفتلاب كحصنأ ينكلو ،نآلا ارارق ذختت نأ كنم ابولطم سيل .تاناحتمالا ةقرو ىلع كنبا

.للضفأ وه امب ركفأس ،اًنسح -

 هيف هحرطي امو ،اهيف ىقبيس امبرو ،ةسردملا يف للازي ال هنباف ،ريدملا ىلع افاج هدر نوكي نأ فرشأ دري مل
.هيلع ةباجإلا يف هدعاست اهلعل هتجوز ىلإ ًالاؤس للمحي وهو ريدملا دنع نم جرخ ؟للمعلا امف ،ةحصلا ضعب

)2006 ،بآ(



)2006 ،بآ(

رالودلا ةلصقم

 دحاو انأف ،جعزم موي نم هل اي .اركبم كانه ىلإ باهذلا يلع ،.ةنيدملا طسو يف مهم دعوم يدل .سيمخلا مويلا
 ةدهاشمب اوعتمتسيل كلذب نودعسي نيريثكلا نأ نم مغرلا ىلع وغاكيش ةنيدم طسو ىلإ باهذلا نوهركي نيذلا نم
 ىوس امبر اهنومدختسي ال نيذلا ءاينغألا براوقب ةئيلملا ناغشتيم ةريحب ؛ةريبكلا اهتريحبب عتمتلاو ،ةيلاعلا اهجاربأ
.ةنسلا للاوط تارم ةدع

 تارايسلاب ةمحدزم ةعيرسلا قرطلاو عراوشلا نوكت ركابلا حابصلا يفف ،ةرايسلاب ةنيدملا طسو ىلإ بهذأ نل
 اهقرغتست يتلا ةدملا ةليط يباصعأ ىلع نوكأس كلذ للك نم مهألاو ،نيتعاس دعب كانه للصأ دقو ،تالفاحلاو
 نأ كيلعو ،ةحارلل اًتقو كل كرتي ال ماحدزالاو ،اضعب مهضعب نومحازي نوقئاسلاف ،ةنيدملا طسو ىلإ ةلحرلا
 اروف دوعت مث للمارفلا ىلع سودت ةيكيتاموتوأ ةلآ للثم نوكت نأ ىنميلا كلجر ىلعو ،ةكرح للكل اهبنتم نوكت
.اذكهو نيزنبلا ىلع سودتل

 اذه ،ةئيلم نوكت نكامألا مظعم نإف ةداعو ،ةرايسلا فاقيإل ناكم نع ثحبلا يلعف ،ةلوهسب تلصوو تحجن اذإو
 ةيمست دجأ نأ عيطتسأ ال ،صوصل مهنإ .ةدحاو ةعاسل ولو ارالود 22 غلبت يتلاو ةرايسلا فاقيإ ةرجأ نع ادع
.صوصل مهنأ ىوس شحافلا للالغتسالا اذهل

 اولقني نأ مهناكمإب سيلأ ؟ةنيدملا طسو يف ماحدزالا اذه ىلع ظفاحت نأ ىلع ةيدلبلا رصت اذامل :للءاستأ ام اريثك
 ؟اماحدزا للقأو دعبأ نكامأ ىلإ ةريبكلا تاكرشلاو تاسسؤملا نم ريثكلا

 هبراحي ام وهو ،كانه تاراقعلا رعس طوبه ينعي ةنيدملا طسو عباط يف رييغت يأ نأب فرعأ ال يبغ يننأ ودبي
.نييالبلا دصقأ ؟نييالملا تلق لله ،نييالملا باحصأو ،ذوفنلا باحصأ

 ةنيدملا طسو ىلإ رفسلا ةدم .انتيب نم ةبيرقلا راطقلا ةطحم ىلإ روفلا ىلع تهجوتو ،يدنع ام ضعب تسبل
.باصعألا رتوتم ريغو ،للابلا ئداه ةنيدملا عراوشب يرظن عتمأ سلاج نآلا انأ اهو ،ةقيقد 35 يلاوح

 دجت ،كلذ نم مغرلا ىلعو ،راطقلا نومدختسي ءالؤه للك ،يهلإ اي .ةدحاو ةرم هنم تائملا للزنف ،راطقلا للصو



 دجت ،كلذ نم مغرلا ىلعو ،راطقلا نومدختسي ءالؤه للك ،يهلإ اي .ةدحاو ةرم هنم تائملا للزنف ،راطقلا للصو
.رورملا ةكرحب ةمحدزم عراوشلا

 ترسو رسجلا تعطق .)زمدآ( عراش يف ريسأ اهلالخ تنك تاظحل .يفده ىلإ للصأل روفلا ىلع يريس تعبات
 ىلع نفقي تاليمجلا تايتفلا نم ةعومجم ةأجف .ةدودعم قئاقد دعب متيس يذلا للمعلا ءاقلب ركفأ تنك .قرشلا هاجتاب
 ،ةماقلا ةليوط ،يلإ لليخ اذكه وأ ،اهلامجب اهتاليمز ىلع قوفتت نهادحإ تناكو ،ثيدحلا فارطأ نلدابتي فيصرلا
 انأو تليخت !اهقلاخ ناحبس ،للامجلا يف ةيآ ناكف اههجو امأ ،عيفرلا اهرصخ ىتح اهيفتك ىلع ىلدتي اهرعش
 بيج يف ريغصلا يرتفدو يملق ىلإ ترظن .ةردان ماهلإلا تاظحلف ،رعش ةديصق اهب بتكأس يننأ اهنم برتقأ
 ىلع نايوقت ال نيتللا ينيع هاجتاب اهينيع عاعش بوصتو يوحن رظنت اهب تئجوف هيلإ يدي دمأ نأ للبقو ،يصيمق
 .كلتك ةمواقم
؟يلإ رظنت اهنإ حيحصأ

 .اهيلإ علطتي ىتح وأ ،يبناجب ريسي ادحأ رأ ملف يريغ دصقت تارظنلا كلت تناك نإ ىرأل يبناج ىلإ ترظن
.يهاجتاب ريسلاب تأدبف ،ىرأ امم دكأتأل يريس يف تلهمت

.نظأ ال ،ال ؟...يه لله ،للبق نم اهتيأر يننأك ؟ءانسحلا هذه ينفرعت لله ،يهلإ اي

 اًقارشإ ديزت يتلا حابصلا سمشك ،اهتماستبا تعسوت تبرتقا املكو ،رخآلا هاجتاب ريسي انم للكف ،ابارتقا تدادزا
.حابصلا برتقا املك

 ةأرما نم برتقأ انأو يلعف دودر اولجسي نأ نوديري ةيفخلا اريماكلا اهنأ ودبي ،تركذت ،خآ .يعم حزمت امبر
؟اهلجست نأ اريماكلل كرتأ مأ ،يرعاشم يفخأ نأ يلع لله ،ءانسح
 ال ادحأ نأ دكأتأل فلخلا ىلإ تفتلا قربلا ةعرسب !؟ةراملا نم ريبكلا دشحلا اذه نيب نم انأ ينوراتخا اذامل نكل
.اننيب ثدحي ام هقلقي اًئيش حملأ ملف ،ينروصي

 يوحن ترادتسا .يفتكب اهفتك برضت يبناجب ريست تأدبو ،تمستبا .اههجوب يهجو ءاج ىتح ضعب نم انبرتقا
:تلاق مث

.ياه -
:اهل تلق
؟كلاح فيك ،وله -
 .يلثم للجرل ةريثم ةقيرطب اراسيو اًنيمي لليامتت ةطب للثم ردنغتت تراسو تمستبا



؟كلاح فيك ،وله -
 .يلثم للجرل ةريثم ةقيرطب اراسيو اًنيمي لليامتت ةطب للثم ردنغتت تراسو تمستبا

 يف ءادوس ةرعش هل كرتي مل ىتح هسأر بيشملا ازغ للجر انأو سانلا للك نيب نم ينتراتخا اذامل قدصأ ال
!رمألا يف ارس نأ دب ال ؟مهب كتحتل عراشلا نوألمي بابشلا رت ملأ ؟هرعش

 
:اهلأسأل اهيلإ تردتسا ةأجف
؟يننيفرعت لله -
.فلخلا ىلإ اهجاردأ تداع مث ،اهتماستبا تراوت نأ دعب يلإ ترظن

 تدقف ةليمج ةحول اهنأك ديدج نم لليامتت اهدهاشأل فلخلا ىلإ تردتسا .اهنهذ يف رودي امل اباوج يلاؤس ناك
.اهناولأ دحأ

.يفلخ ريسلا المكأو اهل كحض .هعم ثيدحلا تأدبو ،رخآ للجر نم تبرتقا

:رظتنملا يدعوم ىلإ ريسأ انأو اراتحم تلءاست
؟رضخألا رالودلا ةلصقم ىلع للامجلا اذه للك حبذي اذامل

)2007 ،رايأ(

ةرئاطلا يف مالكلا عونمم

 -ودنلروأ( ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا عالقإ دعوم للبق نطنشاو ةمصاعلا راطم ىلإ ةلاه هتجوز عم ميدن للصو
 نيلغتسم للافطألا للغاشمو للمعلا ءانع نم احيرتسيل كانه اعم عوبسألا ةياهن ءاضق اررق ثيح ،نيتعاسب )اديرولف
.امهيدلاو بايغ للالخ امهب ءانتعالل امهتدج دادعتساو سرادملا ةلطع

 ،ةرئاطلا باب حتف ةظحل نيرظتنملا عم ارظتناو ،ةرئاطلا ىلإ اهجوت ،دعاقملا زجح مسارم للك ءاهتنا دعب
.نيرفاسملا للوخدو



.نيرفاسملا للوخدو

:هل تلاقو هتجوز ترظن ،امهيدعقم ىلإ للصو ىتح ةرئاطلا ةرخؤم ىلإ ريسي ميدن للظ
؟نيدعقملا نيذه ىوس دجت ملأ -
.رخآ يف انأو ناكم يف نينوكتسو ،ةرثانتم ىرخألا دعاقملاف ،اعم سلجنل امهاوس نكي مل -
.مامحلا نم ةجراخ ةلخاد سانلاو ،مامحلا بناجب هنكلو -
.ناصاخ نادعقم ،دحأ انبناجب الو دحأ انفلخ نوكي نل للقألا ىلع -
!؟اًنامأ رثكألا امهلعل -
.حانجلا بناجب يتلا دعاقملا يه اًنامأ رثكألاف ،اًنامأ رثكألا سيل ،ال -
؟كانه نيسلاجلا عم دعاقملا رييغت انناكمإب هنأ دقتعت الأ -
.ينيقدص ةحار رثكأ انه ناكملا ،ةلاه -
.كلذ وجرأ ،اًنسح -

 اميف ةذفانلل ةيذاحم سولجلا هتجوزل حمسو ،امهيسأر قوف يولعلا فرلا يف اهعضوو امهسبالم ةبيقح ميدن عفر
:اهل للاقو اهدي قوف هدي عضو .اهبناجب وه سلج

.كانه ىلإ للصن ىتح ناتعاس انمامأ -
:هل تلاقف
.سمألا رهس ضوعتو مانتل ةصرف -
.عادولا ،يتبيبح ًاليوط امون نوكيس -
.ةعاسلا كلت دعب اهاري نل هنأك تارم نامألا مازح طبر نأ دعب فلخلا ىلإ هسأر دنسأو اهلبق مث

 ىتح مهيسارك يف سولجلا عيمجلا بلاطو ،اهيلع أرط ًاللخ نأ اهنابر نلعأو ،عالقإلا دعوم نع ةرئاطلا ترخأت
.لللخلا حالصإ متي

 للوقيو هبناجب فقي قيقحتلا ةرئاد نم ققحم ةراش عفري نوللا ءاقرز ةلذب سبلي ةماقلا لليوط للجر فقو تاظحل
:امهل

.دارفنا ىلع امكعم ثيدحلا ديرن -
:هلأسو هينيع حتف ،دعب مان دق ميدن نكي مل
؟دارفنا ىلع انعم ثيدحلا ديرت كنإ تلق لله -
.تحمس اذإ -
؟عالقإلا كشو ىلع ةرئاطلاو اذامل -
.جيجض نودو ءودهب يناعبتا ايه ،ينبعتت الأ وجرأ ،مهم رمأ -



؟عالقإلا كشو ىلع ةرئاطلاو اذامل -
.جيجض نودو ءودهب يناعبتا ايه ،ينبعتت الأ وجرأ ،مهم رمأ -

 نم امهيتبيقح للمح مث ،امهلوح امو امهسولج ناكم شيتفتب ماق رخآ صخش مدقت اميف ،هب اقحلو هتجوز عم فقو
.راطملا يف بتكملا ىلإ امهب قحلو اهناكم

:هلأسف ةبيقحلا للمحي يذلا يناثلا للوؤسملا ىلإ ميدن رظن
!؟اننودب رداغت ةرئاطلا كرتتس لله ؟ةبيقحلا ترضحأ اذامل -
:هل للاقف
.بسانملا تقولا يف رداغتس ،قلقت ال -

 للمحي تاظحل دعب داعو امهيتركذتو امهيتقاطب امهدحأ عمج اميف نيرواجتم نييسرك ىلع هتجوزو ميدن سلج
 .كانه امهتايح ةريس اهلعل امهل ةلماك اًقاروأ

 نع اهزيمي ال ةفرص ةيكيرمأ امهتجهلو ،اهتاعماجو اهسرادم يف املعتو ،ةدحتملا تايالولا يف هتجوزو ميدن دلو
.ءيش يأ يكيرمأ يأ

:ميدن هلأس
؟انه نحن اذامل -
.ةرئاطلا نارجفتس امكنأب ىوكش كانه -
!؟اننج لله ؟اذامل !؟ةرئاطلا رجفن -
؟ةرئاطلا يف نييسرك رخآ امترتخا اذامل -
.امهاوس نيرواجتم نييسرك ةمث نكي مل هنأل -
؟ةرئاطلا حانج ةصق امو -
.حانجلا بناجب اهل تلقف ،ةرئاطلا يف اًنامأ نكامألا رثكأ نع ينتلأس يتجوز -
؟دالوأ كل لله -
.تنبو دلو -
؟كعم امهرضحت مل اذامل -
.دالوألا نودب نيمويل ةزاجإ اعم يضقن يكل -
:للاق مث امهيلإ رظن
.امكشيتفتل نورطضم نحن -

 ديرجت مت .ىرخأ ةفرغ ىلإ هتجوز تداتقاو تالوؤسملا ىدحإ ترضح اميف ،ةصاخ ةفرغ ىلإ ميدن امهدحأ ذخأ



 ديرجت مت .ىرخأ ةفرغ ىلإ هتجوز تداتقاو تالوؤسملا ىدحإ ترضح اميف ،ةصاخ ةفرغ ىلإ ميدن امهدحأ ذخأ
:ابضاغ للاقف ميدن راثأ للكشب امهيمسج صحف مث امهصحفو ،هسبالم نم امهنم للك

؟ةيبوروأ للوصأ نم تسل يننأ يحوي ينولو يبرع للصأ نم يننأل اذه للك ؟تاناهإلا هذه ام -
.انبجاوب موقن نحن -
.دحاو للاؤسل ضرعتأ مل رقشأ يرعشو )كيام( يمساو يبوروأ للصأ نم تنك ول -
.هلمع عباتو للوؤسملا دري مل
 باوجلا ءاج تاظحل دعبو ،رتويبمكلا ىلع اهضرع متو ،امهعباصأ تامصب اوذخأ مث ،امهتبيقح اوشتف كلذ دعب
.راظتنالا ةفرغ يف سولجلا امهل حمسف ،ةهبشلا يعدتسي ءيش ال نأب

:امساب امهل للاق ،رعشلا ضيبأ رخآ للوؤسم امهيلع للخد راظتنالا نم ةعاس فصن دعب
.ةرداغملا امكنكمي ،اهب موقن نأ بجي ةينمأ تاءارجإ اهنكل ،رفسلا نع امكانرخأ اننأ رذتعأ -
؟ببس نود ةناهإلا هذه للك دعب ،اذكه -
 انب للصتا دقل .امكل اجاعزإ ببسن نأ نود انبجاوب موقن نأ ىلع انصرح دقو ،ًالهس سيل انلمع .ميدن ديس -
 اودده دقو ،ًاليوط امون مانتس كنإو ،ةرئاطلا حانج نع ناثدحتت امكوعمس باكرلا ضعب نإ للاقو ةرئاطلا نابر
.ميلس للكشب ريست رومألا نأ نم دكأتلا انيلع ناك اذهل ،اهنتم ىلع امتيقب نإ ةرئاطلا ةرداغمب

؟ةكرشلا بتكم ىدل نيهوبشم انرص نأ دعب نآلا رفاسنس فيكو -
:ارمآ هل للاقو نيلوؤسملا دحأ ىدان مث هسأر زه
 حرشت نأ دعب )ودنلروأ( ىلإ ةمداق ةلحر للوأ ىلع زجحلا امهل ريغو ،اتلد ةكرش ىلإ هتجوزو ميدن ديسلا ذخ -
.يب للصتا ةبوعص كتهجاو اذإ .ةهبش عضوم يف اسيل امهنأو امهرخأت ببس اننأ بتكملل

.يديس كرمأ -

 ةلحرلا دعومف ،ةحارتسالل معاطملا دحأ ىلإ هتجوز عم ميدن بهذ ،ةيلاتلا ةلحرلا يف دعاقملا زجح ءاهتنا دعب
.تاعاس ثالث دعب ةمداقلا

:اهل للاق ،هفتك ىلع لليقث للمح نم حاترا هنأك ادهنتم سلج
 .انب اوكش هركلاو دقحلاب ةئيلم مهبولق تناك ،انب نوبحريو ،انل نومستبي اوناك نيذلا باكرلا ؟ةيرصنعلا تيأرأ -
؟عيمجلا مامأ ةيزيلكنإلاب اهبطاخيو هتجوز عم يتأي نأ ةرئاطلا ريجفت ديري صخشل نكمي لله !ءايبغألا

 كينيع نول ىلع دمتعي نكلو ،اهيلإ ءامتنالاب كروعشو اهل كبح ىلع دمتعي دعي مل دلبلا اذه ىلإ ءامتنالا -
.اندادجأ اهنم ءاج يتلا دلبلاو ،كرعشو

 .ةراشإلاب ءافتكالاو ،ةرئاطلا للخاد اعم ثدحتلا مدع انيلع نأ ادعاصو نآلا نم ودبي -
!؟موعزملا يباهرإلا للمعلا ذيفنت وأ موجهلل ةراشإ اهنأب اندحأ نع ردصت ةراشإ ةيأ اودعي نأ فاخأ -



 .ةراشإلاب ءافتكالاو ،ةرئاطلا للخاد اعم ثدحتلا مدع انيلع نأ ادعاصو نآلا نم ودبي -
!؟موعزملا يباهرإلا للمعلا ذيفنت وأ موجهلل ةراشإ اهنأب اندحأ نع ردصت ةراشإ ةيأ اودعي نأ فاخأ -

ديسلا دييأت عونمم

 وغاكيش ةنيدم طسو يف تاعاس للاوط هل ضرعت يذلا فثكملا قيقحتلا هايعأ نأ دعب هتنازنز ىلإ للامك للخد
 تهجو يتلا مهتلاف ،مهتيوه نع مهلأسي نأ أرجتي ملو ،مهفرعي مل نيرخآو ،نييلاردفلا نيققحملا للبق نم ةيكيرمألا
.يهتنتس ىتم الو تأدب ىتم فرعي ال ةماود يف هتعضوو ،هتفاخأو ،هناسل تدقع هيلإ

 ،ةيباهرإ تامجهل طيطخت ،باهرإ" ؛هل اهقفل نم فرعي ال يتلاو هيلإ ةهجوملا مهتلاب ركفي ضرألا ىلع سلج
 نيبو ينيب اوأطخأ لله ؟هنوديري يذلا ام ؟مهتلا هذهب اوؤاج نيأ نم ،يهلإ اي ."ديسلا دييأت ،ةيهاركلا ىلع ضيرحت
.تاماهتالا هذه هجاوي يوق ماحم نم دب ال ؟مهدحأ يب ىشو لله ؟رخآ صخش

:هل اولاق ةرملا هذه ،قيقحتلا ىلإ هوداعأ ىتح هتنازنز يف هتماقإ للطت مل
.مهفرعت نيذلا نيضرحملا للك ىلع انلدتو انعم للماعتلا كيلعف مكحلا كنع ففخت نأ تببحأ نإ ،للامك اي عمسا -
.اهنوهجوت يتلا مهتلا نع اًئيش فرعأ ال ينكل -
.كيلإ ههجون ضرع رخآ اذه -
.يتجوزب للاصتالا ديرأ .ماحم ديرأ انأ -
.ماحم ىلإ جاتحي اهجوز نأ اهوربخأو هتجوزب اولصتاو ةعامسلا اوعفر ،نوققحملا ضرتعي مل

.هنع عفارتلا للبقي ايماحم اودجو ىتح بسانم ماحم نع ثحبت هئاقدصأ ضعب عم ةحيمس هتجوز تبهذ

 للقت ال يتلا هتيضقل فيلاكتلا ددحي كلذ دعبو ،هل ةهجوملا مهتلا ةفرعمو هترايزل رالود فالآ ةسمخ مهنم بلط
!!رالود فلأ ةئام نع

 للاق امدنع اهداز هنكلو ،للامك فواخم يماحملا فخي مل .هنجس يف للامكل ةرايز يف يماحملا ناك نيموي دعب
:هل

 ضعب انل اومدقي نأ للبق عافدلا عيطتسن ال انكلو ،للاع اهمكح ةمهت اذهو ،باهرإلا همهت كل نوهجوي مهنإ -
 امبرو .هل معدلا ميدقتل تاعومجم للكشتو ،نانبل نم هللا رصن نسح خيشلا ديؤت كنإ كنومهتي مهنإ .لليصافتلا



 ضعب انل اومدقي نأ للبق عافدلا عيطتسن ال انكلو ،للاع اهمكح ةمهت اذهو ،باهرإلا همهت كل نوهجوي مهنإ -
 امبرو .هل معدلا ميدقتل تاعومجم للكشتو ،نانبل نم هللا رصن نسح خيشلا ديؤت كنإ كنومهتي مهنإ .لليصافتلا
.ةيباهرإ للامعأل طيطختلا يف ةدعاسملا

.مهتلا هذه قدصأ ال ،بذك ،بذك اذه -
.اهيلع انعافد دعنو اهليصافتو مهتلا يف ريكفتلا انيلع .كديفي ال للاعفنالاف للعفنت ال ،أدها -
:عبات مث تمص
 ىتح ،نيملسمو برعو باهرإ ةمهت اوعمسي نإ ام يتربخ بسحو ،كقدصت نل انه نيفلحملا هئيه نأ ةلكشملا -
.اروف كنونيدي

؟ةلادعلا نيأ -
.ةلادع دجوي ال انه نيققحملا دنع ؟تافارخلا كلت قدصت للهو -
؟ةبذاك تامولعم مهل مدقو ةماقإ ةفاطب لليصحتل يب ىشو مهدحأ نأ دقتعت لله -
.مهتامولعم رداصم نم قثاولا ةجهلب نوثدحتي مهف دقتعأ ال -
.ةبذاك تامولعم اهنكل -
.ةمداقلا عيباسألا يف ىرنس -
؟ةمكاحملا ىتح نجسلاب ىقبأس للهو -
.للوقي ام ىرنسو يضاقلل كقاروأ مدقنس اننكل ،ةلافكلاب كنع جارفإلا نوضفري مهنإ -

 تاناوطسا نم ريثكلاو ،ةيبرعلا ةغللاب هبتك عيمجو ،هيدل بوساحلا زاهج اورداص اذامل للامك فرع نآلا
.يناغألا

 نأ مهنم اوبلط .مهعم هتجوز تناك ،للهألا ضعب ةرايزل هذخأيل ناجسلا ءاج امدنع باصعألا رتوتم ناك
.هيلع اومهفي ىتح ةيزيلجنإلاب اوثدحتي

:مهل للاق ،عوبسأ ذنم مهري ملف هئاقدصأو هتجوز ةرايزل ارورسم ناك
 .هنولوقي ام للكب ةقالع يل سيلو ةمهتلا ركنأ انأ .باهرإلاب يننومهتي مهنإ -
.هتميزع تيبثتو ،هتئدهت اولواح

 هديؤت تاعومجم لليكشتو ،هللا رصن نسح ديسلا دييأت :طقف نيتمهتب نيفلحملا ةئيه هتنادأ دقف ،ةمكاحملا للطت مل
.نجسلاب تاونس رشع يضاقلا همكحف اهنم هتءارب اودكأ دقف ىرخألا مهتلا امأ .يمالعإلا معدلا هل مدقتو

 يتلاو ،)ةنس 12( ديعس ربكألا هنبا اهيف ملعتي يتلا ةسردملا نم ريرقت ىلإ هماهتا يف دنتسا دق ماعلا ءاعدإلا ناك
.هديؤي هابأ نإ نيملعملاو بالطلل للوقيو ،نسح ديسلا نع ثدحتي ديعس نأ ىلإ تاسردملا ىدحإ اهيف تراشأ

؟هللا رصن نسح ديؤي هنأل تاونس رشع ،عمسي ام للامك قدصي مل



.هديؤي هابأ نإ نيملعملاو بالطلل للوقيو ،نسح ديسلا نع ثدحتي ديعس نأ ىلإ تاسردملا ىدحإ اهيف تراشأ
؟هللا رصن نسح ديؤي هنأل تاونس رشع ،عمسي ام للامك قدصي مل
؟ينع بالطلل للوقتو بهذت ،ديعس اي كنم خآ ،ببسلا وه ديعس ،ديعس -

:ًالعفنم مامتهاب باطخلا ىلإ عمتسي للامك ناكو ،ةريزجلا ةشاش ربع هباطخ يقلي نسح ديسلا ناك مويلا كلذ يف
.ةئاملاب ةئام ...حيحص ،...كل ةيحتلا للك .ءامعزلا مه اذكه -
 هلأس .ءاشعلا رضحت خبطملا يف همأ تناكو ،مهباعلأ يف هتوخإ ةيقب للغشنا اميف هعم هدحو سلجي ديعس هنبا ناك
:ديعس

؟اذه نم اباب -
.ميعزلا هنإ -
؟انميعز وهأ -
.اهلك ةمألا ميعز هنإ -
؟هبحت لله -
.هبحن انلك -
؟نيطسلف نم وه لله -
.ةيبرعلا نادلبلا للك نم هنإ -
؟خيش وهأ ؟هسأر ىلع ةمامعلا عضي اذامل -
 فرعتس ربكت امدنع ،عمتسأ ينكرتا .معن .نيدلا للاجرل ةمامعلا هذه .ةلئسأ كيفكيو باطخلا عباتأ ينعد ديعس -
.رثكأ هنع

 نيديلا ديقم )ساسكت( يف نوجسلا دحأ ىلإ وه للقنو ،فانئتسالا ةرورضب ةيماحم للامك ربخأ روفلا ىلع
 ةيرصنعلا نم يناعي وهو ةنسلا يلاوح ىضمأو ،ءانجسلاو نيناجسلا نم اهوركم ناك .طسولاو نيلجرلاو
 .راحتنالاب اموي ركف هنأ ىتح ةرركتملا تاءادتعالاو

.ريثكلا فلكتو ةديعب ةفاسملا تناك دقف ةدحاو ةرم هتجوز هتراز

 ،ديدج نم ةيضقلا ةسارد ةداعإ ةرورضب ءاعدالا نم بلاطو ،هتيضق ملتسا دق ديدجلا يلاردفلا ماعلا يعدملا ناك
 يتلا تاعومجملا للك قاروأ ىلع عالطالابو ،ةيبرعلا ةغللا نم ةمجرتلا يف برعلا نيصصختملا ضعب فّظو دقو
 سرام هنأو ،نمألا ىلع ارطخ للكشي نكي مل للامك نأ ديدجلا ماعلا يعدملا عنتقا اهيلإ ءامتنالاب للامك مهتا
.طقف هنبا مامأ ميعزلا دييأتو ضيرحتلا

 هيلع ةبقارملا ضرف ءاقبإ ررقو ،هنجس ةدمب ىفتكا هنكلو ،مهتملا ةءارب يضاقلا ررقي مل فانئتسالا ةسلج يف



 هيلع ةبقارملا ضرف ءاقبإ ررقو ،هنجس ةدمب ىفتكا هنكلو ،مهتملا ةءارب يضاقلا ررقي مل فانئتسالا ةسلج يف
.تاونس 3 ةدمل

.ايئاهن ةمهتلا نم هئربي مل يضاقلا نأل اًنيزح ناك هنكلو ،هنع جارفإلاب اديعس للامك ناك
:يماحملا هل للاق
.وحنلا اذه ىلع هرارق ردصاف ةموكحلا يضاقت نأ كديري ال يضاقلا -
!ملظ هنكل -
 .مهيديأ نيب نم املاس تجرخ كنأ هللا دمحا ،للامك اي -
 ؟شيعأس فيك .نسح ديسلا ديؤأ يننأب زافلتلا تاشاش ربع سانلا يلإ رظن نأ دعب للكاشملا هجاوأس نآلا ينكل -
؟يدالوأ ىلع اذه للكشتيس رطخ يأ ؟للغتشأس نيأ

؟ةحيصن ديرت لله -
؟يه امو -
.انه ىقبت الو ةيلصألا كدالب ىلإ دع -
:ًالئاق هسأر للامك زه
؟للمعلا نع نيلطاعلا فالآ للجس ىلإ فاضأس لله مأ ؟كانه ًالمع دجأس لله ىرت -
 امفيكو ،ءاشأ امتقو نسح ديسلا ديؤأ( نأ ،كانه ةيرحب هلعفأ نأ يننكمي طقف ديحو ءيش :هرس يف متمت مث تمص

.)ءاشأ

)2008 ،زومت(

ةيدوعسلا ىلإ نغِرُأ نم

 ،تدلو يذلا يدلب يف يبراقأو يلهأ ىدل ةيدوعسلا يف كرابملا ناضمر رهش يضقأ نأ ماعلا اذه تررق
 نأ تررق دقف ،ةدابعلاو ةحارلل ةصرف يهو ،ةهكن الو معط هل سيل اكيرمأ يف ناضمرف ،يتلوفط هيف تشعو
.كرابملا ىحضألا ديع ىتح كانه ىقبأ

 ال ذإ مالسإلاب اهبلق رينأ نأ عيطتسأ يلعل ،ةلحرلا كلتب يتبحاصمب )يدنس( يتديفح عانقإ يف حجنأ ةرم للوأل
.يلع امئاد اهضرحي يذلا )يمج( اهقيدص عم شيعت اهنأو اصوصخ دعب اهرمأ مسحت مل ةددرتم للازت



 ال ذإ مالسإلاب اهبلق رينأ نأ عيطتسأ يلعل ،ةلحرلا كلتب يتبحاصمب )يدنس( يتديفح عانقإ يف حجنأ ةرم للوأل
.يلع امئاد اهضرحي يذلا )يمج( اهقيدص عم شيعت اهنأو اصوصخ دعب اهرمأ مسحت مل ةددرتم للازت

 اهلاومأ ضعب ثرت نأ عمطت اهنأل مأ اهتدج عم رفسلل ابح يتقفارم ىلع تقفاو دق )يدنس( تناك نإ فرعأ ال
.ةريصق ةرعش ىوس توملا نع ينلصفي ال اماع 71 فراشم ىلع نآلا انأف ،اهبح نم ديزمب ىظحت نأ دعب

 ،يرمع نم ىقبت ام تارامإلا يف شيعلا ىلإ للاقتنالاو ،للمعلا نع دعاقتلا ىلع ةمزاع انأو تاونس سمخ ذنم
 ةريبك ةرسأ اهيف يلو اماع 50 يلاوح اهيف تشع يننأ نم مغرلا ىلع ةدحتملا تايالولا يف ةحارلاب رعشأ دعأ ملف
 .دافحألاو دالوألا نم

 يردأ ال .مساح رارق ىلإ للصأ نأ نود رمت ماوعألا يه اهو ،هيلي يذلا ماعلا يف دعاقتأس يننأب للوقأ ماع للك
 مهنأ نم مغرلا ىلع( دالوألا كرتب يتبغر مدع نأ مأ ،ببسلا يه انه اهريدأ يتلا ةيراجتلا تالحملا تناك نإ
 ىلإ للاقتنالل ينصقني ال ؟رارقلا ذاختا يف ةمساح دعأ ملو ددرتلا ىلع تدوعت يننأل مأ ،)ينع اديعب نوشيعي
 .رالود نويلم نم رثكأ هنمث رحبلا ىلع للطي عساو تيب كانه يلف ،ءيش يأ تارامإلا

:امئاد ينلأست تناك يلإ برقألا )يدنس( يتديفح
؟تارامإلا يف دعاقتلا نيديرت اذامل -
.دالبلا هذه يف ةحارلاب رعشأ دعأ مل يننأل -
.تارامإلا وأ ةيدوعسلا يف تشع ام نم رثكأ اهيف تشع كنكلو -
.عمتجملا نع ةبرغلا اهنإ ؟انه ةبرغلاب رعشأ نأ نينسلا هذه للك دعب ابيرغ سيلأ -
 مل كنإ هتافو للبق يدج يل للاق .انه سانلا ةداع ريغ ىلع ةليوط سبالمو باجحلا نيسبلت يتدج اي كنكل -
.اسنرف نم هعم تئج امدنع كلذك ينوكت

 اوشاع اذإ اصوصخ راغصلا اهمهفي نل رابكلا رعاشم اًنايحأ ؟رومألا اهل رسفأ فيك ؟اهل للوقأ اذام فرعأ ال
 ىلإ انرج يذلا انردق نأ مأ ؟بحلا مأ ؟وه مأ انأ وه لله ،كلذ نع للوؤسملا نم يردأ ال .ىرخأ ةفاقث يف اوبرتو
؟فقاوملا كلت

 نأ رعشأ ةولحلا انتيادب ركذتأ امدنعو ،عرستلا اهبوشي ةضماغ تناك ةيادبلا نأ رعشأ ةجيتنلا ىلإ رظنأ امدنع
.اذكه نوكت نأ بجي ناك  ام ةياهنلا

 يف هدحو دمصي نأ بحلا عيطتسي لله ،لليوطلا رمعلا اذه دعب فرعأ ال .هدجأ ملف هنع تثحب دوقفم طيخ
 ضرألا ىلع طقسيف ءاضفلا يف قيلحتلا ةعباتم ىلع ىوقي الف هشير طقاستي دق رئاط يأ للثم هنأ مأ ؟ناريطلا
؟اهباحصأ بولقلا عدخت لله ؟ةلوهسب للافطألا هداطصيل



 ضرألا ىلع طقسيف ءاضفلا يف قيلحتلا ةعباتم ىلع ىوقي الف هشير طقاستي دق رئاط يأ للثم هنأ مأ ؟ناريطلا
؟اهباحصأ بولقلا عدخت لله ؟ةلوهسب للافطألا هداطصيل

 ةموكحملا ةججأتملا ةينآلا رعاشملاو يقيقحلا بحلا نيب زيمن ال بابشلا شيط يف اننأ مأ ؟بحلا نمز تام لله
؟راكفألا نع الو ،حورلا ءافص نع ثحبن ال ،نويعلا تارظنو ،سنجلا رعاشمو ،دسجلاب

 متهأ نأ ينايصوأو ،كانه يلع نيفئاخ اناك اسنرف يف ةساردلل حاحلإ دعب )هللا امهمحر( يادلاو ينلسرأ امدنع
 .مهكابش يف عقأ وأ بابشلا طلاخأ ال نأو ،ةيدوعسلا ةاتفلل ًالاثم نوكأل يتساردب

 .ناولألاو مسرلا قشعأ تنك يننأل ةيليكشت ةنانف نوكأ نأ حمطأ تنك دقف ،سيراب يف نونفلا ةيلك يف تقحتلا
 يدلاو حئاصن للك تيسنف ههاجت يفطاع لليمب ترعشو ،)اوسنارف( ىعدي يسنرف بلاط ىلإ تفرعت كانه
 اسنرف ىلإ روضحلا اررقو ،امهنونج نج يدلاو تربخأ امدنعو ،روهش ةدع دعب ارس انجوزتو يمأ تاهيجوتو
 دجت نأ ردانلا نم ،ةديعب ةيالو انرتخاو ،ةدحتملا تايالولا ىلإ )اوسنارف( عم تبرهف ،ةوقلاب جاوزلا كلذ ءاهنإل
.نطنشاو ةيالو بونجو اينروفيلاك ةيالو للامش ئداهلا طيحملا ىلع عقت يتلا )نغِرأ( ةيالو اهنإ ،اهيف شيعي ايبرع

 للب ،ءابآ نآلا اوحبصأ ،نيتنبو نيدلو ؛للافطأ ةعبرأ تبجنأ دقف ،ةلئاع انسسأو ،)اوسنرف(و انأ ًاليوط انحفاك
 تنبلا امأ ،ساسكت يف شيعت ىربكلا تنبلاو ،اينروفيلاك يف شيعلا ىلإ للقتنا رغصألا نبالا .ادج حبصأ مهضعب
 ةرتف يضقي ذإ ،نجسلا يف نآلا عبقي ربكألا ينبا نكلو ،اهترسأو اهجوز عم اهسفن ةيالولا يف شيعتف ىرغصلا
 هتانب ىدحإ .هتانب نوؤش عباتأ يتلا انأو ،هتجوز هتكرت دقو تاردخملاب راجتالا ةمهتب تاونس رشع اهتدم ةبوقع
 يتلا يهو ،اهقيدص عم شيعت يهف انس ربكألا )يدنس( امأ ،اينروفيلاك يف ءايزألا ضرع للاجم يف للمعلل تهجتا
!؟ةثلاثلاب رادقألا تطح نيأ ملعأ الو ،ةيدوعسلا ىلإ ينقفارتس

:هتلأسف ةيكيرمألا تاطلسلا هتلقتعا امدنع ةنونجم تنك
؟سولف كصقنيأ ؟)كيام( اي كلذ تلعف اذامل -
:ًالئاق هسأر زه
.ئطاخلا هاجتالا يف ريكفتلل اهبحاص عفدت اًنايحأ سولفلا ةرثك نأ ودبي نكلو ،يمأ اي ال -
.ريغتي مل هنكلو ،اريثك هعم تلواح

 ران ةرمج للثم تدمخ اننيب تعمج يتلا بحلا ران .جاوزلا نم تاونس رشع دعب ترتف )اوسنارف( عم يتقالع
 ،ببسلا يه مهتيبرتو دالوألا ىلإ انترظن تناك نإ يردأ ال .موي دعب اموي دادزت للكاشملا تأدب .دامر ىلإ تلوحت
 وج يف اوشاع دقو ،عوبسأ للك يننوروزي اوناكو هدنع دالوألا شاع دقو ،جاوز ةنس 15 دعب للاصفنالا انررقف
 ريثأت نع فلتخي ال هنأل اصوصخ ربكألا ناك كش الب )اوسنارف( ريثأت .ميلعتلاو ةيبرتلا يف نيضقانتم نيوبأ



 وج يف اوشاع دقو ،عوبسأ للك يننوروزي اوناكو هدنع دالوألا شاع دقو ،جاوز ةنس 15 دعب للاصفنالا انررقف
 ريثأت نع فلتخي ال هنأل اصوصخ ربكألا ناك كش الب )اوسنارف( ريثأت .ميلعتلاو ةيبرتلا يف نيضقانتم نيوبأ
.برغلاو قرشلا نم اجيزم يترسأ تناكف ،عمتجملاو ةسردملا

 نيد يأ دعب ررقي ملف ،هرمع نم نيسمخلا زواجت هنأ نم مغرلا ىلع ربكألا امأ ،ايكيلوثاك ناك رغصألا ينبا
 نهنكلو ،يلع نددرتي نك نهنأل يلإ برقأ اوناكف تانبلا امأ .يحيسم هنإ هيبأل للوقيو ملسم هنإ يل للوقي ؛راتخيس
 ،مهمظعم رصنت دقف دافحألا امأ .تاملسم امهيسفن رابتعاو نيتداهشلا ىوس ءيشب ةيمالسإلا ةعيرشلا نقبطي ال
.اهقيدص دنع شيعتو ةملسم اهسفن دعت يتلا )يدنس( يتديفح للثم ،رثكأ ال ًالكش اهراتخا دقف هتدج نيد راتخا نمو

 دولجلا عيبل ةريبك ةكرش انوكو انحجنو ،انسفنأ سيسأتل اندهاج )اوسنرف(و انأ ةدحتملا تايالولا ىلإ انئيجم ذنم
 ىلع تعطتساو ،هدحول هتراجت انم للك عبات انلصفنا امدنعو ،ناتسكاب نم اهدروتسن انك يتلا ةيدلجلا سبالملاو
 نع يلاصفنا دعب كلذ ىلع اوقفاو نيذلا جيردتلاب يلهأ عم يتقالع تدعأ دقو ،حاجنلا للاصفنالا نم مغرلا
 اديعب تشع يننأ يلع هركلا ةلمح ففخ ام للعل .ةئيطخلا يف عقو يذلا ةرظن يل نورظني اولظ مهنكلو ،)اوسنارف(
 .مهتنبا ةحيضف اوراديل ،املسم ايسنرف تجوزت يننإ سانلل نولوقي اوناكف ،مهنع

 ماع يف نانثالا تام .تاونس رشع للبق يمأو يبأ ةافو ىتح ةرم نم رثكأ مهترز يلهأ عم يتقالع ةدوع ذنم
 كلذل ،)اوسنارف( نم يجاوز دعب امهيبلق يف ةداعسلا للخدأ مل يننأ فرعأ .يلإ ةبسنلاب نزح هلك اماع ناكف ،دحاو
 قيشع عم بوره هنأب هتلعف ام نودعيو ،نآلا ىتح يلإ فرعتلا نولبقي ال براقألا ضعب .امهل ةقاعلا ةنبالا تنك
.ةيناز دالوأ مهنأب دالوألا نوفصيو ،يسنرف

 نجسلا يف تاونس عبس للبق هل يترايز ءانثأ يفف ،ةدحاو ةرم تاونس 8 للالخ هنجس يف ركبلا ينبا ترز
 نوسماهتي مهلكو ،ةبيرغ ةرظن هيلإ نورظني ءانجسلا ناك ،)سازناك( ةيالو يف )ثروونفيل( ةنيدم يف يلاردفلا
:ةداح ةجهلب مهل للاقو بضغ .جارحإلاب رعش دقف كلذب رعش امدنعو ،انيلع

؟ةبيرغ ةرظن انيلإ نورظنت اذامل ؟انم نوديرت اذام -
:هفرعي يذلا ءانجسلا دحأ هلأس
؟)كيام( اي هذه نم -
.ةيدوعس يمأ ،يسنرف فصنو يبرع فصن انأ ؟اًقباس مكل للقأ ملأ ،يمأ اهنإ -
؟للورتبلا دلب نم !!ةيدوعس كمأ -
.ًالورتب كلمت ال اهنكلو ،للورتبلا دلب نم -
:رخآ درف
؟ندال نب دلب نم -
 اريثم ناك باجحلا يسبل للعل .نجسلا ىلإ ةريخألا يترايز كلت نوكت نأ يعم قفتاف ،عضولا )كيام( كلامتي مل



؟ندال نب دلب نم -
 اريثم ناك باجحلا يسبل للعل .نجسلا ىلإ ةريخألا يترايز كلت نوكت نأ يعم قفتاف ،عضولا )كيام( كلامتي مل
 يذلا ىدهلا اذه اذامل يردأ ال .للبق نم اماشتحا رثكأ يسابل ناكو ،باجحلا سبلب تأدب ةنس نيرشع ذنم انأف ،مهل
!؟ةدحاو ةرم يلع للزن

 مهيبرأ نأ يف تلشف يننأ فرتعأ ،مهيبأ نم رثكأ يننوهبشي نيذلا يدالوأ عم ةنسحلا يتقالع نم مغرلا ىلع
 مأ ؟ةايحلا هذه يف هانمتأ تنك يذلا يملح تققح لله :للءاستأ ايتع ربكلا نم تغلبو تربك نأ دعبو ،ىنمتأ امبسح
 ةليآ ةيانب راهنت املثم ةعرسب راهناو )اوسنارف( عم يبح دمصي مل اذامل ؟ماهوأ درجم تناك ةيبص انأو يمالحأ نأ
 ديع ىتحو كرابملا ناضمر رهش ةرتف كانه يضقأل لليوطلا رمعلا اذه دعب ةيدوعسلا ىلإ يندشي يذلا ام ؟طوقسلل
؟ناطوألا ىلإ نينحلا يف ماسقنالا اذه اذامل ؟ىحضألا

 ،مهل ةيدوعس رفس تازاوج ىلع للوصحلا يف تحجن دقو ،ةيدوعسلا ةيسنجلا يدالوأ حنمب بلطلا يف ددرتأ مل
 حمسي ال نوناقلا نأل كلذ تضفر ةيسنرفلا ةرافسلا نكلو ،دعب اميف ةيسنرفلا ةيسنجلا مهحنم مهوبأ للواح ناكو
 .تايسنج ثالثب

 ؛يتايح يف اهتبكترا ةريثك بونذ نع ريفكتلاو دبعتلل ةصرف اهنإ .باوبألا ىلع ناضمرو برتقي رفسلا دعوم
.رجحب ينمجريلف بونذ نودب انم نم

 حئاصن امئاد -ءانبألا نحن -دعن اذامل :للءاستأ ام اريثك ؟يجاوز ىلع اضرتعا امدنع قح ىلع يادلاو ناك لله
 دعبأ اًنايحأ ءابآلا نوكي نأ نكمي الأ ؟انسيساحأو انرعاشمل مهف مدعو ،اننوؤش يف قفوم ريغ للخدت اهنأب ءابآلا
 ةيفاش ةبوجأ اهل دجأ ال يننأ فرتعأ .يرطاخ ىلإ دراوتت ةريثك ةلئسأ ؟مهفطاوعب نيداقنملا مهئانبأ نم ارظن
.ينيضرت
)2008 ،ناريزح(

للتاقلا ىلع ضبقلا ةليل

 عم ةيونسلا يتزاجإ يضمأ تنك نيح نيموي ىوس ياواه يف يدوجو ىلع رمي دكي مل ،احابص ةعبارلا ةعاسلا
 اذه يف اصوصخ دحأ ينجعزي نل هنأو ةلحر يف يننأ دقتعأ تنك ،فتاهلا سرج نر ىتح )تيناج( يتجوز
:اتوسنم ةيالو يف ةيئانجلا تاقيقحتلا مسق للوؤسم للصتملا ناك .لليللا نم تقولا

 مهنأل اركبم نوماني ال مكدنع سانلا نإف يتفرعم بسح نكل ،لليللا نم تقولا اذه يف كتجعزأ يننأ فرعأ -
.رمقلا ءوض عم ًاليل رحبلا ميسن قاشنتسا نولضفي



 مهنأل اركبم نوماني ال مكدنع سانلا نإف يتفرعم بسح نكل ،لليللا نم تقولا اذه يف كتجعزأ يننأ فرعأ -
.رمقلا ءوض عم ًاليل رحبلا ميسن قاشنتسا نولضفي

.كدنع ام تاه .اريثك ينلغشت ال ؟ناج اي يب تلصتا اذهلأ -
.ةعرسب اهملتست نأ بجي ةمهم ةيضق كانه ،اروف دوعتو كتزاجإ عطقت نأ كديرأ -
.ةرملا هذه يتجوز ينلتقتس ؟يتزاجإ عطقأ -
!!للبقت نأ كايإ ،فيتس اي للبقت ال :ينذأ يف سمهت تأدبو ،ةروعذم تبهف مالكلا يتجوز تعمس
:ًالئاق ناج در
 يف ققحت نأ كديرأو ،ةرمتسم تاقيقحتلا ،ةلوتقم ةأرما ةثج ىلع سمأ انرثع دقف ،للتق ةيضق كانه فيتس -
.ةيضقلا

...وو ؟يتجوزو ؟ةزاجإلاو -
؟كيأر ام ،اديرولف ...ىلإ بتكملا باسح ىلع رهش ةدمل ةزاجإ كحنمأس هذه ةيضقلا ءاهتنا دعب ،قلقت ال -
 ؟اديرولف للجأ نم ياواه نم دوعأ ؟اديرولف -
.تقفاو نإ كقنخأس :يتبقر للوح اهيدي عضت يهو ينذأب تيناج تسمه
:هل تلقف ناج توص عمسأ مل يننأ ترهاظت
.عطقنا دق طخلا نأ ودبي ،كعمسأ دعأ مل ولأ ؟ينعمست لله ،ناج ،ولأ -
:ًالئاق يلع درف ،رودي ام ودبي ام ىلع ناج مهف
؟يرانكلا رزجب كيأر ام ،ةعامسلا قلغت ال -
؟؟يرانكلا رزج -
.ةقفاوم اهسأر تزهو ،اهيأر تريغف كلذ يتجوز تعمس 
.نطولا ىلإ ةهجتم ةرئاط برقأ يف كانه نوكأس ،ناج يكوأ -

 للمعلا ءانع نم ةحارتسالا تدرأ املكف ،قالطإلا ىلع نهملا بعصأ نم يئانج ققحمك يتنهم نأ فرعأ تنك
.ديدج نم تأدب ثيح نم دوعأف ،ةديدج ةيضق تزرب

 ،ةيضقلا داومو ،قاروألاو ،روصلا ضعب يوتحي ازهاج افلم بتكملا ىلع دجأل تاقيقحتلا مسق يف يبتكم تلخد
.هتفرعم ىلع دعاسي دق طيخ يأ دجوي الو ،للوهجم للتاقلاو ،للتق ةيضق

:للاق ةمالسلاب ينئنهي نأ للبقو ،نيلوؤسملا نم ددع هعمو يبتكم ةفرغ ناج ديسلا بتكملا للوؤسم للخد
 ،عوبسأ نم رثكأ اهيلع رم ،دوالك تناس برق شارحألا دحأ يف اهاندجو ةاتف ةثج ،ةكئاش ةيضق هذه ،فيتس -
 ال ،ةقطنملا مقر نودب نكلو فتاه مقر اهيف اهل هبتني مل للتاقلا نأ ودبي ةريغص ةقرو ىوس ءيش يأ اهعم دجن مل
.فتاهلا مقر ىوس هب أدبت طيخ نم كل سيل ،نآلا ىتح امسا ةاتفلل فرعن

:هل تلق مث ،يقتاع ىلع ىقلملا ريبكلا للمحلا اذهب اليلق تركف



.فتاهلا مقر ىوس هب أدبت طيخ نم كل سيل ،نآلا ىتح امسا ةاتفلل فرعن
:هل تلق مث ،يقتاع ىلع ىقلملا ريبكلا للمحلا اذهب اليلق تركف
.ةمهملا هذه يف يندعاستل ادنل نتباكلا ديرأ ،اًنسح -
.نمث يأب للتاقلا داجيإ بجي ،للوهجم دض ةيضقلا للجسأ نأ ديرأ ال سنت ال ،تدرأ ام كل -
.قلقت ال ،ةلادعلا هنم صتقتل اديقم كل هرضحأس
 :اهل تلقو ادنل ىلإ تردتسا
؟تادوقفم تايتف نع تاغالب ةيأ انيدلأ ،للمعلا أدبنل -
:ةلئاق يلع تدر
.اندنع ةليتقلا تافصاوم قباطت ال اهنكلو ،تاغالبلا ضعب دجوي -
 ال ،ىرخأ تايالو يف تاغالب ةمث ناك نإ ىرنل ةيلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىلإ تامولعملا ةفاك يثعبا اًذإ -
.تقو عرسأب كلذ يذفنت نأ يسنت

 .كرمأ -
 قطانم ةفاك نم ،ةليتقلا بيج يف دجو يذلا مقرلا عم هباشتت يتلا فتاوهلا ماقرأ ةفاك ديرأ ،كدنع يبتكا -
.بولطملا ذيفنتل نيفظوملا نم قيرفب ينيعتسا ،اهباحصأو ،ماقرألا كلت نيوانعو ،ةيالولا

:ادنلل تلق ،يسفنب اهنياعأو ةثجلا صحفتأل ،ىفشتسملا ىلإ رداغأ نأ للبق
.ثداحلا نع مالعإلا للئاسو يف ربخ يأ رشن رظحب ماسقألا ءاسؤر للكو ناج يغلب -
؟اذامل -
.ةيفاضإ تاطايتحا ذخأيو ،اهرمأ فشك دق ةثجلا نأ للتاقلا فرعي ال ىتح -

:روفلا ىلع اهتلأس ،طخلا ىلع ادنل ،نري فتاهلا سرجب اذإف ،بتكملا ىلإ احابص اهجوتم تنك نيموي دعب
؟رمألا ام -
...رهش ذنم تدقف اهتنبا نإ للوقت ةطرشلا مسق يف ةأرما -
 :تلقو للمكت اهعدأ مل
.كانه ىلإ قيرطلا يف انأ .طخلا يقلغأ ،اًنسح -

 تنك .ةثجلا ىرتل ىفشتسملا ىلإ اهب تلقتنا مث ،ةيرورضلا تامولعملا ةفاك اهنم تذخأو ،يسفن ىلإ اهتفرع
 اهيلإ رظنأ تنك اهمامأ ةثجلا يف رظنلا ققدت تناك امدنعو ،طيخلا فرط ىلإ للصأ يكل اهتنبا نوكت نأ ىنمتأ
:يسفن يف تلق ،اهينيع تقلغأ ،اهحمالم تريغت ،معن ةراشإ اهنم ارظتنم ةفهلب

.طيخلا ةيادب هذه ،اهتدجو -
:ةلئاق يهجو يف ترظن امدنع تمدص ينكل 
.يتنبا تسيل هذه -



:ةلئاق يهجو يف ترظن امدنع تمدص ينكل 
.يتنبا تسيل هذه -
.ديدج نم طيخلا اندقف ةنعللا :بضغب يسفنل تلق

 عم ةيالولا نم ةفلتخم قطانم نم ةهباشتم ماقرأ ةسمخ كانه ،ريراقتلا تارشع مويلا يمامأ ناك بتكملا يف
.بولطملا مقرلا

 :ادنلل تلق
؟مهؤامسأو مهنيوانع عيمج كيدل لله -
.ةزهاج اهلك -
 .تيبلا يف مهدوجو نمضنل مويلا ءاسم مهترايزب موقنس انسح -

:اهل تلقف ،ةركف يلاب ىلع رطخ قيرطلا يف
.ثيدحلا نع عنتميف ،مهضعب فاخي ال ىتح ةاتفلا ادلاو اننأ يعدن انيعد ،ادنل يعمسا -
.زوجي ال كلذ نكل -
.ةقيرط ةيأب للتاقلا ىلإ للوصولا بجي ،زوجي الو زوجي امم نآلا انيعد -

 اهب ةقالع مهنم يأل نكي مل نكلو ،انعم مهنم ةعبرأ نماضت دقو ،بألاو مألا رود مهانرز نيذلا سانلا ىلع انلّثم
:رشابم للكشب انلأسف ،ةلئسأ ةدع هانلأس نأ دعب انب هبتشا دقف ،سماخلا امأ ،اهب عمس وأ

؟ناققحم امتنأ لله -
 ،يفلخلا بابلا نم بره ىتح ،معن ةملك عمس نإ امف ،ةينوناقلا ةنادإلل انضرعي كلذ نأل ،يفنن نأ عطتسن مل
 رمأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع هشيتفتب انمق ثيح هتيب ىلإ اندعف ،هيلع ضبقلا ءاقلإ يف انلشف انكلو ،هب انقحلف
.هب هابتشالل انعفد هبره نكلو ،كلذب يئاضق

.نويفألا نخدي انئيجم للبق ناك دقل ،بره اذامل اهدعب تفرع ،ةهيرك ةحئار تممشف همون ةفرغ تلخد

 ادتحم يمامأ ناج فقو ،هجاجتحا نلعي تاقيقحتلا بتكم يف هيماحمو براهلا مهتملا ناك يلاتلا مويلا يف
:ًالئاستم

؟فيتس اي تاكاهتنالا هذه ام -
.هب انهبتشاف ببس نودب بره هنكلو ،ماري ام ىلع ءيش للك ناك -
:هتلأسو يماحملل تردتسا
؟ةليتقلاب هتقالع ام طقف ادحاو اباوج ديرأ -
 .اهب ةقالع هل سيل -



؟ةليتقلاب هتقالع ام طقف ادحاو اباوج ديرأ -
 .اهب ةقالع هل سيل -
.ةليتقلا بيج يف هاندجو هفتاه مقر نكل
.هنكس دعب هيلع للصح ،ثيدح مقرلا اذهو ،طقف رهش ذنم كانه نكسلا ىلإ للقتنا هنإ للوقي يلكوم -
.نويفألا نخدي ال نأ هغلب نكل ،ثدح امل فسآ ،اًنسح -
.نوققحملا هقبطي امدنع نوناقلا قبطيس يلكوم -

 هنكلو ،اراذنإ يل للسرأ دق ناكل ،ةدقعملا ةمهملا هذه يف رمتسأ نأ ينديري ناك ناج ديسلا مسقلا للوؤسم نأ الول
 نم ريثكلا اهلقرعت ةقاشلاو ةدقعملا انلمع ةعيبط نكلو ،كلذ قحتسأ يننأ فرعأ ،طيسب خيبوتب ةرملا كلت يف ىفتكا
.نيح ىلإ مهمئارج ىلع رتستلاو ،برهلا نيمرجملل حيتت يتلا نوناقلا تاءارجإ

 ،قباسلا مقرلا بحاص ةعباتمب أدبأ نأ اًثيدح هيلع للصح دق ريخألا مقرلا بحاص نأ تفرع نأ دعب يلع ناك
 ،قباسلا مقرلا بحاص ةفرعمل مزاللا ءارجإب نيلماعلا دحأ فلكت نأ ادنل اهب تفلك ةديدج ةمهم للوأ ناكو
 يف نآلا ميقي ميدقلا مقرلا بحاص ،باوجلا انءاج دقف ،اريثك رمألا للطي مل .هنع تامولعملا ةفاك ىلع للوصحلاو
؟ديعب وأ بيرق نم ةيحضلاب هل ةقالع ال مأ ؟برهو اهلعف للهف ،ةيبونجلا ساسكت ةيالو

:اهل تلق ،هيلإ انلصوت ام ضارعتسا دعبو ،مايألا دحأ حابص بتكملا يف ادنل عم تسلج
.ةيالولا للك يف ةيمومعلا فتاوهلا عيمج نع ًالماك افلم ديرأ ،ةيناثلا ةوطخلاب نآلا أدبنل ،ادنل -
.ادج ةريثك اهنكلو ،يهلإ اي -
.ةريثك تارايخ انيدل سيلف ،سأب ال -
.تقولا ضعب كلذ قرغتسي دق -
 ماقرألاو ،هعقوم ،فتاه للك نع ًالماش اريرقت ديرأ يننأب كلذ نع ةلوؤسملا ةنجللا يفلكت نأ كيلعو ،اًنسح -
.ةيضاملا تسلا روهشلا للالخ هنم تردص يتلا

.ارهش قرغتست دق ةمهم ،فوووووووووووأ -
.هنع ثحبن يذلا مقرلا عم عطاقتت يتلا ماقرألا بناجب ةراشإ عضوت نأ ديرأ تافلملا كلت للك دعت نأ دعبو -
.ةديدجلا ةقاشلا ةمهملا عباتأل نآلا بهذأ ينعد ،اًنسح -

.باصعأ ءودهو ورتل جاتحت اياضقلا هذهف ،اريثك يسفن قهرأ نأ أشأ مل نكل ،للحن ةيلخ للثم للمعن انك

 انيلع برهلل ةصرف هيطعن ال ىتحو ،ًالجاع وأ ًالجآ انيديأب عقيس للتاقلاو ،اهتدوعل للاجم الو تيفوت ةيحضلا
.امامت متي ناك ام اذهو ،انتاكرحت ىلع متكتلا



.امامت متي ناك ام اذهو ،انتاكرحت ىلع متكتلا

 نكلو ،اهب عمسي ملو ةيحضلا فرعي ال هنأب ساسكت يف هب هبتشملا نع تامولعملا انتلصو للماك رهش للالخ
 ردصت تاملاكم تناك ،نسناكسو يف هنع ثحبن يذلا مقرلل اهباشم امقر نأ ،وتلل انلصو يذلا ديدجلا مهملا ءيشلا
.ابيرقت ايعوبسأ هسفن مقرلل اتوسنم يف ةيمومع فتاوه نم
:حرفب اهل تلق
 يتلا ةيمومعلا فتاوهلا نيوانعو ،هتبحاص وأ هبحاصو ديدجلا مقرلا ناونعو فلملا للماك يرضحأ ةعرسب -
.اعيمج اهترايز ادغ انيلع ،تاملاكملا اهنم قلطنت تناك

؟ادج ارورسم كارأ -
.ءاشعلا ىلع كوعدأ ينيعد نآلا امأ .نمثلا فلك امهم هيلع ضبقأس -
؟ةدحاو ةرم ءاشعلا ىلع -
؟ال مل -
؟كتجوزو -
.للمع ةوعد اهنإ !!اااااااااادنل -
؟رتسبول در كمسلا معطم ىلإ ؟ينوعدتس نيأو ،طقف كتراثإ تدرأ ـ،اه اه اه -
.كلذ للقأ مل ،ال -
؟اًذإ دصقت نيأ -
:اهل تلق مث تمستبا 
.دلونادكملا ىلإ -
.ةوعدلا هذه نع كتجوزل للزانتأ ينإ ؟دلونادكم -

 ثيح رهسلل ريضحتلاب سانلا أدبيو داتعملا نم ربكأ ريسلا ةكرح نوكت ثيح يداع ريغ موي ،ةعمجلا مويلا
 ةبحاصب ءاقتلالل نسنكسو ىلإ هجوتلا ىلإ نورطضم انكل ،سانلا مظعم ىدل ةلطع موي يلاتلا مويلا فداصيس
.اهل هجوتنس يتلا دلبلا ةطرش انغلب دقف ،ديدجلا مقرلا

؟يردي نم طيخلا للوأ نوكت اهلعل
 اننأ يعدن مأ انتقيقحب هل فرتعن للهو ،للكش يأ يفو ،هلباقنس فيك يه دحأ ةلباقم ديرن امدنع امئاد انتلكشم
 نأ بلاغلا يف نونمؤي مهف ،هسفن تقولا يف مهنوشخيو ،نيققحملا نوهركي بلاغلا يف سانلاف ،ةيحضلا ءاقدصأ
.ببس نودبو ببسب نجسلا يف سانلا جز ديحولا مهمه نيققحملا

:تلاقو يل ترادتسا ققحم يننأ تفرع امدنعو ،نسلا يف ةنعاط ةديسب اموي تيقتلا يننأ ركذأ
.طسوألا اهعبصإب يل تراشأو ،وي كف -



:تلاقو يل ترادتسا ققحم يننأ تفرع امدنعو ،نسلا يف ةنعاط ةديسب اموي تيقتلا يننأ ركذأ
.طسوألا اهعبصإب يل تراشأو ،وي كف -

 اهب يقتلت تناكو ،ةلوفطلا ذنم ةليتقلا ةقيدص تناك دقف ،يميإ ةديسلا عم انتلباقم يف حجنن نأ ادبأ عقوتأ مل
 اهوبأ امأ ،اهمأ نكس ناكمو ةليتقلا مسا ىلإ انتفرع دقف ،مات اهجوز عم ةرواجملا ةيالولا ىلإ للقتنت نأ للبق ايعوبسأ
 شيعت ةليتقلا تناك يذلا ةليتقلا قيدص نع ريثكلا اهنم فرعن مل انكلو ،ريس ثداح يف تاونس للبق يفوت دق ناكف
 هركذتت ملف همسا امأ ،تايالولا نيب للقنتي ةنحاش قئاسل ةقيدص تناك لليشيم اهمساو ةليتقلا نأ هانفرع ام للك ،هعم
 اندوقيس ةريثك تالامتحا امأ بابلا تحتف يميإ اهتمدق يتلا تامولعملا نأ عم ،ًالوهجم للتاقلا للظ كلذل ،يميإ
.ديكأتلاب فدهلا ىلإ اهدحأ

 ضعب ةفرعمل لليشيم ةدلاو ةرايز وه هيلع انقفتا ءيش للوأ ناك ؟دعب اذام ركفن نحنو ادنلو انأ يميإ تيب انرداغ
.اهل ةثيدح روص ىلع للوصحلاو اهيلإ جاتحن يتلا ىرخألا تامولعملا

 جعي عراشلا ناك انلصو امدنعو ،ادنل ةبحصب نوتنمولب ةقطنم يف اهتدلاو تيب ىلإ تهجوت ركابلا حابصلا يف
 ثيح تيبلا نم رثكأ انبرتقا .كلذ للك للمتحي الو يعرف هيف نكست يذلا عراشلا نأ نم مغرلا ىلع تارايسلاب
 ةلهولل اندقتعا .ةسباع مههوجوو نوثدحتي هجراخ نوفقي للاجرلا ضعبو هلخدم يف فقت تارايس ةدع تناك
 مهدحأ انم برتقا .تيبلا وحن انمدقت مث عراشلا ةيصان ىلع ةرايسلا انفقوأ .مهتنبا تومب اوفرع امبر مهنأ ىلوألا
 ،لليشيم ةدلاو ازيل ةديسلا عم يقتلن انئج اننإ :هل تلق .تيبلا للهأ نع ءابرغ اننأ فرع هنأك انتياغ نع انلأسو
 هنأ دقتعأ هتمص للالخ تنكو ،ةأجف تمصو هسأر زه .اهتنبا نم ةلاسر اهل للمحأ يننأ هتبجأف ،ببسلا نع ينلأسف
:نيزح توصب باجأ هنكلو ،لليشيم نع ينلأسيس

.مويلا حابص تتام ازيل ةديسلا -
؟فيك ؟تتام -
.برتقا دق اهلجأ نأ ودبي -
؟ةثجلا نوذخأتس نيأو -
.اهنفد للبق ادغ اهيلع ةريخألا ةرظنلا ءاقلإل تازانجلا تيب ىلإ كانه نمو ىفشتسملا ىلإ -

 قيدص نع تامولعملا ضعب فرعت تناك اهنأ انيقي !؟اهروص ىلع للصحنس فيك ؟مويلا الإ تمت ملأ يهلإ اي
؟ًالثم تلتق اهنأ فرعي مل اذإ غّلبي فيك نكلو ،اهنادقف نع غلب دق ناكل نكي مل ول ذإ للتاقلا هنأ ودبي يذلا لليشيم
:يثدحمل تلق
؟ام رمأ يف انتدعاسم نم دب ال نكلو ،ةيلئاع رومأ يف ثيدحلل بسانم ريغ امبر تقولا نأ فرعأ -
 :هتلأس
؟كتقو نم اضعب ذخأن نأ انل لله ؟اهبيرق تنأ لله -



 :هتلأس
؟كتقو نم اضعب ذخأن نأ انل لله ؟اهبيرق تنأ لله -
؟اهتدلاول اهنالمحت يتلا ةلاسرلا امو ؟امتنأ نم -
 :هيلع ربخلا ريثأتو ههجو عيطاقت بقارأ انأو هل تلق
 اندعاست يكل هب كمالعإل نورطضم انكل ،هتقو سيل اذه جعزم ربخ انيدلو ،تاقيقحتلا مسق نم نحن ةقيقحلا -
.انحلاص يف سيل رمي موي للك نأل

؟ةعرسب بجأ ربخلا ام ،تاقيقحت -
...تلتق ىرحألاب وأ ،تيفوت لليشيم كتخأ ةنبا -
:ابضاغ انعطاق
؟نآلا يه نيأو .ربخلا اذه عامس نم تحترا دقل ازيل هووووووووووووأ ؟اهلتق نم ؟اذام -
 يف اهل روص كيدلأ ،اهتيوه نم دكأتنو ،اهلهأ نم دحأ اهيلإ فرعتي ىتح اهنفد عنميو ،ىفشتسملا يف اهنإ -
؟تيبلا

 هجوتأ مث روصلا ضعب نع ثحبلل بهذأس كلذ نم مغرلا ىلعو ،نآلا بسانم ريغ امبر تقولا نكل ،اعبط -
.اهيلإ فرعتلل ىفشتسملا ىلإ كعم

 يقيقحلا مرجملا ذخأيو انتطخ للشفت ال ىتح ايرس قيقحتلا للظي نأ بجيف ،نآلا ادحأ ربخت ال نأ وجرن ،اًنسح -
؟هيلإ للصن الف هتاطايتحا

 انرس املك .مرجملا ىلإ انلصوي دحاو طيخ ىلع دعب رثعن مل اننكلو ،ةيحضلا نع للماك فلم نآلا انيدل حبصأ
 .فدهلا ىلإ للوصولا نع اندعبت ىرخأ تاوطخ انمامأ اندجو ةوطخ

 ،اهريغ للتقي دق ةدحاو ةرم للتق نمف ،نيرخآلا ةايح ددهي رطخ للوهجم هنكلو !للوهجم نع ثحبلا بعصأ ام
 ال همد يف ايراس للتقلا حبصي .سأيلا وأ ،ةمحرلا نم رعاشم ةيأ هسفن يف ريثي ال ،ايداع اًئيش هيدل حبصي للتقلاف
.هتيحض نوكت نم همهي

 برش هبشت ةيموي ةداع وأ ،اسدقم اًئيش مايألا عم تحبصأ اهنكلو ،يل ةنهم نوكي دق نيمرجملا ىلع ضبقلا
 ىتح للاب يل أدهي ال ،ةصاخلا يعتم نم ةعتم نيمرجملا ىلع ضبقلا معن .اهنع يلختلا يلع بعصي ةوهقلا ناجنف
 رثكألا ةميرجلا اهنكلو ،ةعشب ةميرج طقف سيل للتقلاف ،ًالتاق مرجملا نوكي امدنع اصوصخ ،هيلع ضبقلا يقلأ
 ماثآ نم اوبكترا امهم ةسدقم سانلا حاورأ ؟دراب مدب نيرخآلا ةايح يهني نأ هسفنل صخش حمسي فيك ،ةعاشب
.رافلا مرجملا كلذ دجأ نأ دب ال هيلعو ،اياطخو

.نآلا ىتح هيلع رثعن مل اننكلو ،اهقيدص نوكي امبرو ،ةنحاش قئاس للتاقلا نأ ىلإ ريشت تاقيقحتلا للك



.نآلا ىتح هيلع رثعن مل اننكلو ،اهقيدص نوكي امبرو ،ةنحاش قئاس للتاقلا نأ ىلإ ريشت تاقيقحتلا للك

 دجن فيك دعب فرعن مل اننكلو ،تاملاكملا اهنم تقلطنا يتلا تانحاشلا فوقو نكامأ للك ءامسأب ةمئاق انيدل
 نكمي لله كانه نيلماعلا ىلع ةيحضلا روص انضرعو عقاوملا كلت يف تالحملا عيمج ةرايزب انمق ول ىرُت .للتاقلا
؟ديكأتلاب برهيس ،هنع للأسن اننأ سحأو همرجب مرجملا رعش ول اذام ؟اهيلإ فرعتي نأ مهدحأل

 اهنم تقلطنا يتلا تانحاشلا فوقو نكامأ ةرايز يف ادنل عم تأدبو اهتروص تلمح .رخآ رايخ انيدل دعي مل
 فرعي دحأ يأ ىلع روثعلا يف حجنن مل ،ةددحملا ىرخألا تايالولا مث اتوسنم ةيالوب انأدبو ،ةيحضلا تاملاكم
 .ةليتقلا

 دعب للحملا نم اهجورخب ةليتقلا نع اهانلأس يتلا تافظوملا ىدحإب انئجوف اتوسنم يف تانحاشلا فقاوم دحأ يف
 انمدق ،اهانفقوأف تجرخ مث ءيش نع اهنويعب تثحب ،رابلا تلخد ،اهانعبتتف ،رابلا هاجتاب ريست تناكو ،هانرداغ نأ
:بضغب تلاق مث ،بجت ملف ثحبت نمع اهانلأسو نيققحمك انسفنأ اهل

.وي كف ،ينع افرصنا -
:اهل تلق ،انترايس ىلإ اهاندتقا مث ،اهيديب دويقلا انعضوو مرجم نع رتستلا ةمهت اهل انهجو
 ،تايقاحسلاو ،تاردخملا تارجات نم لليولا نيرتس كانه ،تاونس رشع ،نجسلا ىلإ كب يدؤي دق اذه كرتست -
...هنع نثحبي ام كمسج يف ندجيس
 نع ثحبن اننأ هربخت نأ تدارأ اهنكلو ،هيلع رتستلا للواحت الو ،ائيش هنع فرعت ال اهنإ تلاقو يكبت تأدب
.هربخت نأ نود هتمر اهنأ اًقياضتم ناك دقل ،هتكرت يتلا هتقيدص
؟وه نيأ ؟كلذ كل للاق لله ؟هتكرت اهنأ تفرع فيكو -
.رابلا يف نوكيس هنإ يل للاق دق ناك .فرعأ ال -
 ؟هنيفرعت لله -
.للوألا همسا ىوس فرعأ ال -
؟وه ام -
.تاكس  -
:ةينهملا يتقاطب هل تمدق نأ دعب نامرابلا تلأسف ،رابلا ىلإ تبهذو ادنل عم اهتكرت
؟تاكس دجأ نيأ  -
.لليلق للبق انرداغ
؟للماكلا همسا فرعت لله - 
.للوألا همسا ىوس فرعأ ال ،ال  -
؟اضيأ اذامو -
.ةنحاش ىلع للمعيو اتوسنم نم هنإ -



؟اضيأ اذامو -
.ةنحاش ىلع للمعيو اتوسنم نم هنإ -
؟هتنحاش فرعت لله -
.انع ةديعب فقت يهف اهرأ مل ،ال -
؟باسحلا عفد فيك -
 .ادقن -

.هدجأ مل يننأ ةءاتسم تناك ،ادنل ىلإ تدعو هتكرت
:اهعم ةفقاولا ةفظوملا تلأس
؟اًقباس مكدنع نم اًئيش ىرتشا لله -
 .معن -
؟باسحلا عفد فيكو -
.نامتئالا ةقاطب ربع تارملا ىدحإ يف عفد هنأ دقتعأ -
 .بهذن انيعد اًنسح اهل تلقو ادنل ىلإ ترظن
.تاكس ىلع ضبقلا ءاقلإ ةلمحل دعن انأدبو ةاتفلا انكرت
:ادنلل تلق
.طيخلا فرط اندجو دقل -
؟فيك -
 تاقاطب تالوصو ميدقت ىلع تالحملا ءالؤه ربجي ةمكحملا نم رمأ ىلع للوصحلا انيلع ،اديج يعمسا -
.ةقباسلا ةدملا نع نامتئالا

:تلاق مث يلإ ترظن
.كلضف نم ةظحل -
:يل تلاق مث ،اديج هيف تققدو ًالصو اهبيج نم تجرخأ ،هتدجو تلاق ةأجف ،ام ءيش نع تثحبو اهتبيقح تحتف
.ءامسأ يوتحت الو تاقاطب ماقرأ ىوس مضت ال تالاصيإلا هذه -
 :اهل تلقو اهعم رظنلا تققد
 للماعتت يتلا كونبلا ىلإ وأ نامتئالا تاقاطب ردصت يتلا كونبلا ىلإ هجوتلا انيلع اًذإ .كلذل هبتنأ مل ،قح كدنع -
 للتق تقبس يتلا روهشلا نع تاقاطبلا ربع كانه نم اورتشا نيذلا عيمجب ةلماك ةمئاق ديرن ،تالحملا اهعم
 ةنجل يفلك .مهروص عم تاكس نوعدي نيذلا صاخشألا للك نع افلم ديرأ كلذ دعب ،ناونعلاو مسالاب ،ةيحضلا
.كلذب ةصاخ

 اهانمهتا نأ قبس يتلا ةفظوملا عم قيقدتلابو ،ةبولطملا تامولعملا ةفاك يدل تناك ىتح عوبسأ ىوس ضمي مل
.بولطملا وه نسلو تاكس نأ انفرع دقف نامرابلا عمو



 اهانمهتا نأ قبس يتلا ةفظوملا عم قيقدتلابو ،ةبولطملا تامولعملا ةفاك يدل تناك ىتح عوبسأ ىوس ضمي مل
.بولطملا وه نسلو تاكس نأ انفرع دقف نامرابلا عمو

 نوبقاري يلاجر ضعب ناكو ،هرفس نم تيبلا ىلإ هتدوع رظتنن انك .هتيب ماحتقال ةزهاج ةوقلا .سيمخلا مويلا
 ىلع نيعزوم انك .رفسلا ءانع نم حيرتسي نأ للبق هانمجاه ىتح هتدوعب ةراشإلا تءاج نإ امو ،ديعب نم هتيب
 نع هتنحاش يف ثحبت تناك ءاربخلا نم ةقرفو ،هبره ةلواحم نم اًفوخ هب تطاحأو تيبلا تمجاه ةقرف ؛نيتقرف
.ةوقلا ةفاثك نم اًفئاخ تاكس ناك .ةليتقلاب ةقالع اهل ةلدأ ةيأ

؟للصح اذام ،يهلإ اي -
.ةقباسلا كتقيدص لليشيم للتقب مهتم تنأ -
 ؟اهفرعأ ال ؟لليشيم ؟اذام -
.نجسلا يف كنم هفرعنس ام اذه -
.هوووووووووووووووأ ،نجسلا ،حيسملا اهيأ اي -

.قيقحتلا ةفرغ يف ةمهتلاب هانهجاو مث ،هتنحاشو هتيب انشتف نأ دعب ًالبكم هاندتقا ،هثيدح للمكي هعدن مل
:انهوجو يف خرص
.يسنت ةيالو يف ينتكرت دقل ؟اهومتدجو نيأ .تلتق اهنأ فرعأ الو ،اهلتقأ مل -
؟كتكرت اذامل -
.نيقيدص يأ للثم انمصاخت -
؟امتمصاخت ملو -
.طقف اتوسنم يف للمع ىلع للصحأو للقنتم ةنحاش قئاسك يلمع نع فقوتأ نأ ينديرت اهنأل -
.باذك -
.بذكأ مل -
.كتكرت اهنأل اماقتنا اهتلتق دقل -
.يل اهكرت ذنم اهرأ مل يننكل -
؟تلتق ؟تفطخ دق نوكت نأ نكمي الأ ؟ةطرشلا غلبت مل اذامل انسح -
 يف ينرظتنت يهو مامحلا تلخد ،يسنت يف اننيب تلصح ةداشم دعب ينتكرت اهنأِل اذهك ءيش يلابب رطخي مل -
 تاعاس ىتح فقوملا يف اهترظتنا ،تبهذ نيأ دحأ فرعي ملف كانه نيلماعلا تلأسو ،اهدجأ ملف تجرخ معطملا
 ريغ اًئيش للعفأ مل يننكلو ،اهبرضأ تدكو اهتمتش دقف ،ينم اهبضغل ينتكرت اهنأ تفرع رهظت مل املف ،ءاسملا
.كلذ

؟اهعم روص كيدلأ -
.ةريثك روص يدنع ناك -
؟نآِلا يه نيأو -



.ةريثك روص يدنع ناك -
؟نآِلا يه نيأو -
.اهتقزم -
؟اهب كتقالع يفختل -
.اهب ينركذي ام للك قزمأ نأ تررقف يل اهكرت للمحتأ مل نكلو ،ال -
؟روصلا نم تصلخت امك اهنم صلختلا تررق كلذ دعبو -
.ينتكرت يتلا يه ،اهنم صلختأ مل ،ال -
؟كتيب يف اهنع كانلأس امدنع اهب كتفرعم تركنأ اذامل -
.اهعم يتقالعب تحرص ول ررضتأس يننأو ،ةميرج تبكترا اهنأ تدقتعاف اًفيخم ناك تيبلا ىلع مكموجه -
.باقعلا نم بورهلل تارربم هذه -
؟باقع يأ -
.كتنحاش ىلع ةليتقلل تامصب يئانجلا ربتخملا فشك دقل -
.اهتلتق ينأب ارربم سيل اذه -
.كلذ ررقتل ةمكحملل رمألا كرتنس -
.دحلا اذه ىلإ للصو رمألا ماد ام ايماحم للكوأ نأ ديرأ ،اًنسح -

:هلأسو ةشاشلا ىلع ةرواجم ةفرغ نم قيقحتلا بقاري ناك يذلا ناج للوؤسملا للخد
؟اهري ملو اهفرعي ال هنإ اهنع هلأسي نم للكل للوقي نأو اهب كركذي ال نأ مج كقيدصل تلق اذامل -
.يتايح نم ايئاهن اهاسنأ نأ تدرأ ،للوقأ اذام ردأ ملو ينتكرت نأ دعب باصعألا رتوتم تنك ينأل -
؟اهتلتق كنأل تمدن لله -
 وه هنوديرت ام للك .ةنعللا مكيلع .ماحم نودب للاؤس يأ ىلع بيجأ نل .قيقحتلا اوفقوأ ،اهلتقأ مل كل تلق -
 ىلع ةمسوألا عضوت يكل امرجم ينم اوعنصت نأ نوديرت مأ مرجملا نع نوثحبت لله ،للوقأ اميف دايطصالا
.مكفاتكأ

 ةصاخلا قاروألاو تافلملا للك بلقأ تسلج ،ةمكاحملل يناجلا ميدقتل ةيضقلا تافلم للك دادعإب انأدب امدنع
 ؟هب هانهجاو ام للك نم مغرلا ىلع اهلتقي مل هنأ ىلع مهتملا رصي اذامل اراتحم ةريخألا مايألا للالخ تنك ،ةيضقلاب
 وهو ،ةايحلا ىدم نم ًالدب ةنس 15 ةدمل نجسلا للباقم ةمهتلاب فارتعالا :هل اهانمدق يتلا ةقفصلا ضفر اذاملو
.طقف ةرشع اهنم يضقيس ةنس 15 مكح نإ هنأ فرعي

 هنأل امبر ،هنيدت تاراشإلا للك نكل ؟اًئيرب تاكس نوكي نأ نكمي الأ ،ينع اهداعبإ للواحأ تنك ةركف ينتدوار
:يل تلاق ثيح ،مرجملا رمأب ةرم رخآ ينتشقان امدنع يتجوز ركذتأ تلز ال ،رثكأ ال يبغ

.هبكترا مرج يأ نود نجسلا هلخدتو ادحأ ملظت نأ كايإ ،فيتس -
 :اهل تلق



.هبكترا مرج يأ نود نجسلا هلخدتو ادحأ ملظت نأ كايإ ،فيتس -
 :اهل تلق
.ءايربألا سيلو نيمرجملا ىلع ضبقلا يتمهم ،يتبيبح -
 حيسملا جعزيس ءيرب نجس نأل ،عرستت ال كلذل ،رارقلا ذاختا يف ئطخي نأ نكمي ناسنإلا نأ فرعت فيتس -
.اندالوأ ىلع هتكرب ديرن يذلا

 رسخأس فيكو ،ينع سانلا للوقيس اذام ،ةناهإلاو ،ةرارملاب رعشأس مهدحأ يننجسو اًئيرب تنك ول ،حيحص -
.يلمع

 بلقأ تأدبو نسناكسو يف للاشيم ةقيدص ريتاوف دنع تفقوت ةأجف .اهيف ةرغث ىلع رثعأ يلعل ،تافلملا بلقأ تنك
 نأ تظحال ،اهب يه تلصتا يتلا وأ نسناكسو يف اهتقيدصب تلصتا يتلا فتاوهلا ماقرأ يف ققدأو ،تاحفصلا
 ديحو مقر ،ةملاكملا كلت ىلع در يأ جرخي ملو ،طقف ةقيقد فصن ةدمل اتوسنم للامش نم تآ ريغ ال ادحاو امقر
.للبق نم ودبي ام ىلع انمامتها رثي مل

:للاشيم ةقيدصب تلصتاو فتاهلا ةعامس تعفر
 يلصتت ملو مقرلا رركتي ملو كتقيدص للتق خيرات نم مايأ للبق كيلإ درو بيرغ مقر نع كنم رسفتسأ نأ ديرأ -
؟هب

.ركذتأ ال -
...وه مقرلا ،يلع يدرتو كريتاوف يعجارت نأ وجرأ -

:ينربختل يب تلصتا قئاقد دعب
 تلصتا تجرخ امدنعو ،مامحلا يف تنك ينكل ينع للأست للاشيم نم تءاج ةملاكم هذه ،تركذت هآآآآآآآآآ -
.ينع ةرداص ةملاكمك للجست مل امبر اذهل ،دحأ يلع دري مل نكلو ،اهب

.ةملاكم رخآ اًذإ هذه تناك لله ،ميظع -
.ةرملا كلت يف ثدحتأ مل يننأل هبتنأ مل معن ،تيبلل -
:اهبتكم نم ادنل تيدان مث ،ةلواطلا ىلع يدي تبرض
 .تاكس ةمكاحم للبق يورتلا انيلع امبر ةيضقلل اديدج اًطيخ تدجو دقل ،ادنل -
:فتاهلا مقر اهل تمدقو ،ةصقلا اهل تحرش
.روكذملا مقرلا بحاص ةفرعم كنم ديرأ ،ادنل -
كيل للوقتل ةعاس فصن دعب تداع اهنكل
.امدقم سانلا اهيرتشي يتلا ماقرألا دحأ هنأل بحاص هل سيل مقرلا نإ -
.كلذ دعب تلتق اهنأ وأ اهتبحاصب للاصتالاب قفوت ملو امقر ترتشا اهنأ ودبي ةنعللا
 خيراوت عم ماقرأِلا ديرأ ،روكذملا مقرلا نم تجرخ تالاصتا ةمث ناك نإ فتاهلا تاكرش عم يثحبت ال اذامل -
.اهيلع للصتملا ماقرألا ءامسأو تالاصتالا



 خيراوت عم ماقرأِلا ديرأ ،روكذملا مقرلا نم تجرخ تالاصتا ةمث ناك نإ فتاهلا تاكرش عم يثحبت ال اذامل -
.اهيلع للصتملا ماقرألا ءامسأو تالاصتالا

 نكي مل .ثولود ةقطنم ىلإ يتقفارم ادنل نم تبلطو ةمئاقلا تلمح .ديرأ ام للك يدنع ناك يلاتلا مويلا يف
 ىلع انلصحف ،يكسولكم تربور وه روكذملا مقرلا بحاص نأ هيلإ انبهذ تيب للوأ نم فرعنل ًالهس عوضوملا
.ءاسملا يف هتيب مامأ انكو ،هناونع
 :هيبجاح بطقف ،للاشيم نع هتلأس .هرمع نم تاينيثالثلا يف ودبي للجر جرخف ،سرجلا انعرق
؟نم للاشيم -
 ؟كتقيدص -
.جوزتم انأو ،للاشيم اهمسا ةقيدص يل سيل -
:هتلأس ،اهتفرعم ركنأف ةروصلا هل انمدق
؟كمقر ...فتاهلا مقر سيلأ -
.ينم قرس فتاهلا نكلو ،ةدم ذنم يمقر اذه ناك هوووأ -
؟ةطرشلل كلذ نع تغلب لله -
.ثحبلل افلم ةطرشلا اهل حتفت نأ قحتست ال فتاهلا ةميقف ،ال -
؟كفتاه عاض وأ قرس ىتم ذنم انربخت نأ كل لله -
.ابيرقت نيرهش ذنم -
؟ددحم خيرات دجوي لله -
.هنم ًالدب تيرتشا يلاتلا مويلا يف يننأل ،معن -
.ينالفلا مويلا يف انل للاق مث هقاروأ يف ثحب
.روكذملا خيراتلا دعب فتاهلا نلع تردص تاملاكم نكلو -
.فتاهلا قراس ديكأتلاب وهف ،هقنع قدأو بهذأل اهبحاص نم ينوغلب ،اًنسح -
.كيلإ انجتحا نإ دعب اميف كل دوعنس ،اًنسح -

 بوساحلا يف ظفتحي تاه ازتيب نإف فدصلا نسحل .تاه ازتيب للحم ناكف ريخألا للبق ام مقرلل انهجوتو هانكرت
 رضحو ةريبك ازتيب ةعطق بلط دق للصتملا ناك دقف ،هتامولعم نم دفتسن مل نكل ،اوبلط اذامو نيلصتملا للكب
.هسفنب اهذخأيل

 اهدي عضت امئاد تناك ثيح ،نيياكوكلا ىطاعتت اهنأ اهيلع ودبي ةاتف تناكف ،هلبق يذلا مقرلا ىلإ انهجوت ،ةنعللا
:ءافجب انتلأس ،اهفنأ ىلع

؟امتنأ نم -
؟تاقيقحتلا مسق نم نحن -



؟امتنأ نم -
؟تاقيقحتلا مسق نم نحن -
؟مكلو يل ام -
؟طقف ادحاو ًالاؤس كلأسن نأ اندرأ -
؟للاؤسلا وه ام -
؟...يلاتلا فتاهلا مقر بحاص نيفرعت لله -
.هفرعأ ال -
.كب للصتا هبحاص نكل -
.ةرايزلا تهتنا ،افرصنا ،هفرعأ ال تلق -
 ،متشتو حيصتو خرصت تناك امنيب اهكسمت نأ ادنل نم تبلطو ،دويقلا اهيلع تعضوو ،ةعرسب اهدي تكسم
:اهل تلق ،يعم اصيصخ هترضحأ دق تنك نيياكوكلا نم اريغص اسيك يعم ًالماح تجرخ مث ،اهتفرغ تلخد

 .تاونس رشع نجسلا يف كعضتل ةيفاك ،نيياكوكلا نم تامارغ ةعضب كتفرغ يف تدجو دقل -
.نيياكوك يدنع دجوي ال -
.مويلا كمد صحفنس ،اًنسح -
؟ينم نوديرت اذام -
.هب كتقالعو ،كب للصتملا ناكمو مسا -
؟يناكرتتس امكنأ يل نمضي نمو -
.سيكلا يعم ذخآو للحرأو ككرتأ نأ تثدحت نإ كدعأ -

.هيلع رتستلا ديرت يذلا مرجملا نم ةفئاخو ،انديدهت نم ةفئاخ ،ثدحتت يهو ةفئاخ تناك
:انل تلاقف ،رتستلا ىلع ثيدحلا ترثآ ودبي اهنكل
.هبحاص فرعي ملو هدجو هنكلو ،فتاهلا ةقرس دصقي مل وهو ،ةنحاش قئاس هنإو ،يزنكام ديفيد هنإ -
:اهتلأس ،فتاهلا قرس هنأل هنع ثحبن اننأ دقتعت تناك
؟هتقيدص تنأ لله -
.اًقباس -
؟كريغ عم بهذيل ةليمج تنأو ككرتي اذامل -
 .هفات هنأل -
:اهل تلقو لليشيم ةليتقلا ةروص يبيج نم تجرخأ
.اضيأ اهفتاهو نيموي للبق رالود ةئام اهنم قرس يتلا ،ةديدجلا هتقيدص هذه يرظنا -
:تلاق مث اههجو ريغتف ةروصلا ىلإ ترظن
.اهرأ ملو ةاتفلا هذه فرعأ ال انأ -
.اهتيأر نإ كلأسأ مل ينكل -



.اهرأ ملو ةاتفلا هذه فرعأ ال انأ -
.اهتيأر نإ كلأسأ مل ينكل -
.ءيش للك هنع مكل تلق دقل ؟ينم نوديرت اذام اًذإ -
؟ادحاو اًئيش يلوقت مل كنكل -
؟وه ام -
؟ةروصلا تيأر امدنع كنول ريغت اذامل -
...ةليمج اهنأل -
؟اهنيفرعت -
 .ال ،ال -
؟هعم اهنيدهاشت ملأ -
.ادبأ -

 ضبقن ىتح ةديقم ةرايسلا يف اهكرتو اهيلع ضبقلاب ترمأف ،اهدنع نم انجورخ روف هب للصتتس اهنأ اًقثاو تنك
 .هناكم انددح نأ دعب همهدل ةيفاك ةوق انددعأ روفلا ىلعو ،يزناكم ديفيد نع ثحبن انجرخو اهانكرت .هيلع
.هيلإ فرعتتل انعم اهانرضحأ

 نم حاترن ىتح قصال ةعطق اهمف ىلع تعضوف ،اهحارس قالطإب انبلاطتو انمتشتو خرصت قيرطلا للاوط تناك
.اهيقعز

.اهليبس ءالخإب ترمأف ،فتاهلا قرس يذلا وه هنأ ،ادنيرب ةقباسلا هتقيدص تدكأ دقو ،هل انلاقتعاب ديفيد ئجوف
 بناجب يسركلا تحت تناك ةريغص ةرعش فشتكا يئانجلا ربتخملا لليلحت نكل ،لليشيمب هتفرعم ديفيد ركنأ
.قئاسلا

...اريخأ راهنا
:خرصي أدب
.اهلتق نم فرعأ ينكل ،اهلتقأ مل -
.مكحلا كنع ففخنسو ،فرتعا -

.اهنم اهقيدص تقرس دق اهتربتعا اهنأل ،لليللاب اًقنخ اهلتقب ادنيرب هتقيدص تماق فيك انل حرشي أدبو قئاقد
:للاق مث فقوت
 ىلع تقفأ امدنعو ،اهتقنخو ماين نحنو يلايللا ىدحإ يف تءاجف ،يتيب حاتفم نم ةخسن اهيدل يتقيدص تناك -
.ةايحلا تقراف دق تناك ريرسلا زه توص
.اهنع غلبت مل اذامل -
.كانه اهتيمرو دوالك تناس شارحأ دحأ ىلإ اهلقن ىلإ تررطضاف ،للكاشملا نم تفخ -



.اهنع غلبت مل اذامل -
.كانه اهتيمرو دوالك تناس شارحأ دحأ ىلإ اهلقن ىلإ تررطضاف ،للكاشملا نم تفخ -
؟ادنيربب ةمهتلا قاصلإ للواحت الو ،قداص كنأ فرعن فيك نكل -
.كلذب اههجاوأسو اهورضحا -

:درلا انءاج تاعاس دعب ،ادنيرب للاقتعا ةداعإل ةديدج ةوق تقلطنا
.ةرحتنم اهتيب يف اهاندجو -
؟ترحتنا -
؟ةميرجلا ىلع للدي اًئيش متدجو لله -
.ببسلا وه ديفيد اهيف للوقت اهدي طخب ةقرو اندجو -
:تحص مث ،يديب ةلواطلا تبرض
؟ترحتنا ،ةنعللا -
.نيياكوكلا نم ةريبك ةعرجب -

 فلم ءاهنإل ببسلا وه ديفيد اهقيدص نإ للوقت اهدي طخب تبتك ةقرو يفكت لله ؟ةيضقلا ىلع راتسلا للدسأ لله
 رتستلاو ،ةميرجلا ءافخإ يف دعاس يذلا ديفيد مأ يقيقحلا للتاقلا ادنيرب تناك لله ؟ةليوط اروهش انتلغش يتلا ةيضقلا
؟اهئافخإ يف دعاسيو ةميرجلا نع رتستي نمع للتاقلا فلتخي اذامب ؟يقيقحلا للتاقلا ىلع

..نوفلحملا ةداسلا
 نع ىلخت نأ دعب هتقيدص تحبصأ اهنإ للوقي يتلا ةيحضلا للتق يف كرتشي ملو يزنكام ديفيد قدص ول ىتح
 ءافخإ يف يقيقحلا للتاقلا دعاسيل ،ةيربلا تاناويحلل اماعط نوكتل شارحألا يف اهب يمري نأ للبق دقف ،ادنيرب
.هتميرج
 .هتنادإب مكتلادع بلاطأ كلذل ،ةيلقعلا هاوق للماكب وهو كلذ للك للعف دقل
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روطس يف ملاس للداع

.ةدحتملا تايالولا يف ايلاح ميقم ،»برعلا ناويد« ريرحت سيئرو يبرع بيدأ -
 ام نئاكلا )يمرقلا( يح يف )١٩٥٧( ويلوي ،زومت نم للوألا يف نيطسلف يف سدقلا نم ةميدقلا ةدلبلا يف دلو -
.ةمايقلا ةسينكو ،ىصقألا دجسملا نيب
 ،٢٠٠٨ ماع ةدحتملا تايالولا يف يفوتو ١٩٣٥ ماع سدقلا ديلاوم نم زوزو نامحرلا دبع دمحم جاحلا هوبأ -
.١٩٣٩ ماع لليلخلا يف ةدولوم زوزو داوجلا دبع ةنمآ ةجاحلا همأو
 )٣٣( ىضمأ ثيح ،)١٩٨٢( ماعو ،)١٩٧٨( ماع ،ةيسايس مهتب نيترم ةيليئارسإلا تاطلسلا للبق نم للقتعا -
 نجسو ،يوارحصلا ةحفن نجسو ،عبسلا رئب نجس اهنم ةديدع نوجس نيب اهلالخ للقنت ،نابضقلا فلخ ًارهش
 يف كراش ثيح نجسلا يف ةيفاقثلا ةكرحلا ريوطت يف نيرخآ باتك عم مهاسو .اهريغو ديل تيب نجسو ،ةلمرلا
.نواعتلاب ديلاب ةخوسنملا ةيلاقتعالا تالجملا ضعب ريرحت
 نم هتعنم ثيح رهشأ ةتس ةدمل سدقلا يف )١٩٨٧( ماع ةيربجلا ةماقإلا هيلع ةيليئارسإلا تاطلسلا تضرف -
 يف ًايموي هدوجو تابثإو اهقورش ىتح سمشلا بيغم ذنم تيبلا يف ةماقإلا هيلع تضرفو سدقلا ةنيدم ةرداغم
.ةميدقلا ةدلبلا يف ةلشقلا يف ةطرشلا رقم
 .ةقيضلا اهعراوشو اهتقزأ نيب ًالقنتم ،سدقلا نم ةميدقلا ةدلبلا يف ًاماع ١٩ نس ىتح هتلوفط ملاس للداع شاع -
 ةيدادعإلا ةلحرملا يف ةيمالسإلا ماتيألا راد ةسردمو ةيئادتبالا ةيرمعلا ةسردملا :يه اهيف سرادم ةدع نيب للقنتو
.ةيوناثلا ةلحرملا يف ةيميهاربإلا ةيلكلا اريخأو
 ءايحإو سيسأتب رداب ثيح ينيطسلفلا يباقنلا للمعلا يف )١٩٨٧ - ١٩٧٨( هتايح للحارم نم ةلحرم يف مهاس -
 ةيوضع ةرتفل للغشو ةيلامعلا تاباقنلل ماعلا داحتالا سلجم يف ًاوضع ناكو سدقلا يف ةيلامعلا تاباقنلا ضعب
.يفاقثلا داحتالا فرشم ناك ثيح داحتالل ةيذيفنتلا ةنجللا
.للالتحالا تحت نيينيطسلفلا للامعلا عقاو نع ةدحتملا ممألا يف للمع ةشرو يف )١٩٨٨( ماع كراش -



.يفاقثلا داحتالا فرشم ناك ثيح داحتالل ةيذيفنتلا ةنجللا
.للالتحالا تحت نيينيطسلفلا للامعلا عقاو نع ةدحتملا ممألا يف للمع ةشرو يف )١٩٨٨( ماع كراش -
 ماع يدنكلا للامعلا داحتا نم ةوعدب عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلا للامعلا عاضوأ نع ةرضاحم يف كراش -
)١٩٨٨(.
 اهاقلأ ةديصق دعب )١٩٧٨(   ماع ةيليئارسإلا تاطلسلا ةقحالمل ضرعتو ةيرعشلا تاودنلا نم ديدعلا يف كراش -
 ةيار طقست نل« :اهناونع ناك سدقلا يف ءارمحلا امنيس ةعاق يف رايأ نم للوألا ةبسانمب يريهامج للافتحا يف
.»انتروث

 يف ةيناثلاو )٢٠٠٣( ماع رعشلا يف ىلوألا تناك ةيونس ةيبرع ةيبدأ ةقباسمل سسأ برعلا ناويد للالخ نم -
 ماع ماع رحلا رعشلا يف ةعبارلاو ،)٢٠٠٥( ،ماع للافطألا بدأ يف ةثلاثلاو )٢٠٠٤( ماع ةريصقلا ةصقلا
.ةيصصقلا ةعومجملا للاجم يف ةسداسلاو ،)٢٠١٠( ماع بابشلل ةيبرعلا ةياورلا للاجم يف ةسماخلاو  )٢٠٠٧(
 يف يطارقميدلا جهنلا بايغل ،ًاقحال هنم للاقتسا هنكل نيينيطسلفلا باتكلل يركف يبدأ عمجت سيسأت يف مهاس -
.للمعلا
 رفسلا نم عنمو نيماع ةدمل نجسو ةيكيرمألا بئارضلا ةحلصم ىلع رمآتلا ةمهتب ةدحتملا تايالولا يف للقتعا -
.تاونس ينامث ةدمل اهنم

ةيبدألا تارادصإلا



ةيبدألا تارادصإلا

.٢٠١٢ ةياهن يف توريب يف رشنلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع »ريخألا عادولا ةلبق« ةياور هل ردص -
.٢٠١٢ ماع »سدقلا راوسأ ىلع قشاع« ةياور سدقلا يف »يدنجلا راد« نع هل ردص -
 يف نوكحي« ناونعب ،رشنلل سمش ةسسؤم نع ةديدج ةيصصق ةعومجم ٢٠١٢ ماعلا يف اضيأ هل ردص -
.»اندالب
.٢٠١٢ ماع »عباصألا قانع« ةياور نم ةيناثلا ةعبطلا سدقلا يف »يدنجلا راد« نع هل ردص -
 رطام موي« ناونعب توريب يف رشنلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع ةيصصق ةعومجم اضيأ ٢٠١٢ ماعلا يف هل ردص -
.ةدحتملا تايالولا يف ةيبرعلا ةيلاجلا عقاو نع ةريصق اصصق ةعومجملا مضتو ،»سلوباينم يف
 نيينيطسلفلا ىرسألا ةياور ،»عباصألا قانع« ىلوألا هتياور  ٢٠١٠ ماع ةرهاقلا يف سمش راد نع هل ردص -
 .طسوتملا مجحلا نم ةحفص ٣٦٨ يف ةياورلا عقت ،للالتحالا نوجس يف
 ،»؟ةراجاي شيل شيل« ناونعب ةيصصق ةعومجم )٢٠٠٧( ماع توريب يف رشنلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع هل ردص -
.طسوتملا مجحلا نم ةحفص ١٤٤ يف عقت ةعومجملا
 ،»نابضقلا فلخ انارسأ« ناونعب ةيقيثوت ةسارد )٢٠٠٦( ماع رصم يف رشنلل »ةملكلا« راد نع هل ردص -
 للالتحالا نوجس يف برعلا ىرسألا نع ةيقيثوت ةسارد وهو طسوتملا مجحلا نم ةحفص )٢٢٠( يف عقي باتكلا
.ضيغبلا ينويهصلا
 رشنلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع  )٢٠٠٦( فيص ،»رضخألا تركلا نويعل« ناونعب ةيصصق ةعومجم هل تردص -
 تايالولا يف ةبرتغملا ةيبرعلا ةيلاجلا للوح رودتو طسوتملا مجحلا نم ةحفص  ٢٨١ يف ةعومجملاو ،توريب يف
.ةيكيرمألا ةدحتملا
.)١٩٨٥( ماع »نابضقلا ءارو نم ءادن«و ،)١٩٨١( ماع »ضرألا قشاع« امه نييرعش نيناويد ردصأ -

 ىلإ )١٩٦٧( ماع نم عاطقلاو ةفضلا يف ةيباقنلا ةكرحلاو ةينيطسلفلا ةلماعلا ةقبطلا« ناونعب  ةسارد ردصأ -
 تاساردلا زكرم نع ةرداص ةحفص )١٥٠( هتاحفص ددعو ريبكلا مجحلا نم باتك نع ةرابع ةساردلا »)١٩٨٧(
.)١٩٩٠( ماع هللا مار يف ةيلامعلا
.)١٩٩١( ماع ةيزيلجنإلا ةغللاب هسفن ردصملا نع اهسفن ةقباسلا ةساردلا ردصأ -
 ةفرعملا نوؤش ىتش يف )٢٠٠٢( ماعلا ىتح )١٩٩١( ماع نم ةيبرعلاب ةقطان ةيكريمأ فحص ةدع يف بتك -
.رعشلاو بدألاو ةفاقثلاو
 ،يبدألاو يفاقثلا نأشلاب نيمتهملا طاسوأ يف ةبيط ةعمسب ىظحي يذلا )١٩٩٨( ماع برعلا ناويد عقوم سسأ -
.ريرحتلا سيئر نآلا للغشيو

 ،»يبدألا رجفلا« للثم ةعوبطم ةيرهشو ةيموي فحصو تالجم يف هتاساردو هدئاصق نم ديدعلا رشن -



 ،»يبدألا رجفلا« للثم ةعوبطم ةيرهشو ةيموي فحصو تالجم يف هتاساردو هدئاصق نم ديدعلا رشن -
 ،»ةروثلا نيطسلفو« ،»بعشلا«و ،»راهنلا«و ،»يسايسلا ردايبلا«و ،»يبدألا ردايبلا«و ،»داحتالا«و ،»بتاكلا«و
.اهريغو ،»ةدوعلا«و ،»ةيرحلا«و
.»للبقتسملا ىلإ نينحلا« :يه ةعابطلا راظتناب ةزهاج ةياور هيدل  -


