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ةمدقم
مظعأ هنأ  تدقتعا   ، بائتكالاب تمدطصا  يسفنلا  جالعلاب  يتاربخ  ىلوأ  عم 
امدنع يدقتعم  أطخ  تبث  نكلو   ، حورلا ىلع  اھلقثأو  ةیسفنلا  ضارمألا 
هنیقي عم  اربجم  ةيرھقلا  هضارعأ  سرامي  ساوسو  ضيرمل  ويدیف  تدھاش 

هذھ نع  يننثي  مل   ، املأ تابارطضالا  دشأ  هنأب  ترعش  اھنیح   . اھتفاخس ىدمب 
رخآ دسج  يف  نوجسملا  يسنجلا  لوحتلا  ضيرمل  يجالع  ىوس  ةركفلا 
دمصت مل  اًضيأ  ةركفلا  هذھ  نكلو   ، ةاناعم ضارمألا  دشأل  تلصوت  يننأ  تلیختف 

. نايدألاو عمتجملا  نم  ضوفرملا  ةیسنجلا  ةیلثملا  ضيرم  ملأ  طغض  مامأ  اریثك 
ةقباسلا يراكفأ  عیمجب  طئاحلا  ضرع  برضأف  روطسلا  هذھ  بتكأ  انأو  نآلا  امأ 

نم مظعأ  ملأ  دجوي  »، ال  مظعألا يسفنلا  ضرملا   » ةركفل ادوجو  ىرأ  ثیح ال 
. هتقيرطب يناعي  انم  لك  ْنكلو  رخآ  ملأ 

ارئاز ةیسفنلا  ةدایعلا  باب  قرطي  نأ  ئراقلل  ةصرف  يطعأ  باتكلا  لالخ  نمو 
رارسأو ضومغو  ةراثإ  نم  هیف  امب  يسفنلا  جالعلا  ملاع  قرتخيو  اضيرم  سیلو 
مھراكفأ مھكراشيو  ديدش  برق  نع  نییسفنلا  ىضرملا  ةاناعمب  رعشیف  ةیفخ 
مھتقالعو مھاضرمب  مھتاقالعو  نیجلاعملا  ةبقارم  هل  حاتي  امك   ، مھرعاشمو

نم ةاحوتسم  صصق  لالخ  نم  ضعبلا  مھضعبب  نیجلاعملا  ةقالعو  مھسفنأب 
موي  » نع مھنم  ةصق  لك  ثدحتت   ، نییقیقح اوسیل  صاخشأو  ةیقیقح  ثادحأ 
عمجي يعامج  جالع  ةسلج  داعیم  هنأ  فداصي  يذلاو  يسفن » ضيرم  ةایح  يف 
اھیف لازي  يتلا  ةسلجلا  أدبتو  يسفنلا  جالعلا  ةلظم  تحت  صصقلا  لاطبأ  لك 

. رارسألا عیمج  اھیف  فشتكتو  ضومغلا 
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ةایح فصن  ( ١)

. تعفر ةيدان  مسالا :
. اماع  ٤٩ نسلا :

. يزیلجنإلا بدألا  يف  ةذاتسأ  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

اذھب ٍباتك  ىلع  كانیع  عقت  نأ  ثبلت  مل   ،« جنولزیش  » هُناونع ًاباتك  نآلا  أرقأ 
بتكلا نم  ةیعونلا  هذھ  تتاب   ، هلخادب ام  ةفرعمل  لوضفلا  كلتقي  ىتح  ناونعلا 

، نییسفنلا ىضرملا  نم  ًةدحاو  ُتحبصأ  نأ  دعب  ؛  اًرخؤم ينریثت  يتلا  يھ 
. يوونلا انَضمح  انكراشي  صخش ال  َمامأ  انسفنأ  ِتانونكمب  يلدُن  نأ  ُّدون  ًانایحأف 

يدالیم موي   ، نیعبرألاو عساتلا  َيماع  ُتأطو  نأ  دعب  باتكلا  اذھ  ةءارق  ُتأدب 
ينبحص امك   ، لداع يجوزو   ، مھدأو ةمسب  يئانبأ : ةقفرب  سمألاب  هب  ُتلفتحا 

نم ٌديزمو  َّيتفش  بناجب  ةعیفرلا  طوطخلاو  تالھرتلا  ضعب  ماعلا  اذھ 
. اًرخؤم يسأر  وزغب  تماق  يتلا  ءاضیبلا  تاریعشلا 

تالكألا لوانت  عیطتسأ  ال  ُتحبصأ   ، ةبسانملا هذھب  ةكعك  ْتّدعأ  يتنبا 
يتلا ةيدسجلا  ضارعألا  نم  ديزمو   ، ةدعملا يف  ٍمالآب  ترعش  الإو  ةمسدلا 
باھذلل ينترطضا  و  ةیسفنلا  يتلاح  ىلع  ٌریثأت  اھل  حبصأو  ارخؤم  اھھجاوأ 

عم عباتأ  نأ  بجي  يننإو  ؛  سأیلا نس  تاریغت  هذھ  نإ  يل  لاق  ثیح  بیبطلل 
. يسفن ٍجلاعُم 

! تاملكلا هذھ  ةیساقو  ةملؤم  يھ  مك  ةسونع !  .. سأیلا ُّنس 
ٍتاریبعت عمتجملا  اذھ  يف  نوقلطي  ال  اذامل   ، ةفاك ةایحلا  نم  سأیلاب  يحوت 

؟! اھرعاشم حرجت  نأ  نود  ىثنألا  ةایح  نم  ةرتف  يأ  ُفصت  ًةیقار 
نم ةرتفلا  هذھ  هاجت  يراكفأ  رییغت  ةلواحم  يف  ُتیمتسي  يسفنلا  جلاعُملا 
ٍردق ىلع  تناك  ةأرما  ىلع  بعص   ، اھبویع ةيؤر  ریغ  عیطتسأ  يننكلو ال  يتایح 
فصن  ، ةایح فصن  عم  لماعتت  نأ  نآلا  اھنم  َبلطُي  نأ  ةيویحلاو  لامجلا  نم  ریبك 

! عاتمتسا فصن   ، ةحص فصن   ، لامج
اھددري ناك  يتلا  ةدوھعملا  ةلمجلاب  نآلا  عنتقأ  نأ  عیطتسأ  ال  لقألا  ىلع 

: يھو الأ  ةاساوملا  نم  ٍعونك  يتایح  يف  ُرثعتأ  ُتنك  امدنع  نورخآلا 
«. ریثكلا َلعف  نیعیطتستو   ، كمامأ ْتلازام  ةایحلاو  ةریغص  ِتلزام  »

ُتسل يننأل  ؛  هضيوعت عیطتسأ  نلف  اًئیش  ُتدقف  ولو   ، فلتخا عضولا  نآلا 
. لعفلاب يفلخ  حبصأ  ةایحلا  فصن  ، و  ةریبك الو  ةریغص 

؟! ریثكلا ِلعفل  ٍفاك  يقبتملا  لھ  ىرت 
نسلا انب  مدقتت  امدنع  اننإ  : » لصاوتلل ٍعقوم  ىلع  لوقي  مھَدحأ  ُتيأر  دقل 

،« اھانلعف يتلا  ءایشألا  ىلع  سیلو   ، اھلعفن مل  يتلا  ءایشألا  ىلع  مدنن 
ىلع جلزتأ  ملو  نسلا  هذھل  تلصو  دقلف   ، ٍریبك ٍّدح  ىلإ  حیحص  اذھ  نأ  دقتعأ 
ينُعدي ملو   ، حابصلا نم  ىلوألا  تاعاسلا  ىتح  جراخلا  يف  رھسأ  ملو   ، دیلجلا
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امك لمعأ  ملو   .. ایقرش اًصقر  صقرأ  ملو   ، يسنامور ءاشع  ىلع  مھُدحأ 
. ءايزألا میمصتب  ُتینمت 

، مارحلا  ، بیعلا  » ىمسُي يذلا  ءارھلا  ببسب  اھلعفن  مل  يتلا  ءایشألا  نم  مك 
«. يعامتجالا عضولا   ، سانلا مالك 

، اَھبویعو اِھتازیمم  ةایحلا  نم  ةلحرم  لكل  نإ  : » يسفنلا جلاعُملا  لوقي  كلذلو 
يأرل تافتلالا  مدعو  لالقتسالاو  جوضنلا  ةلحرم  يھ  رمعلا  فصتنم  ةلحرمو 
بجيو  ، سانلا انبحي  ىتح  نیبیط  نوكن  نأ  بجي  اننأ  ىلع  انربك  دقف   ، نيرخآلا

، انتاھمأ انبحت  يكل  نبللا  برشن  نأ  بجيو   ، نیحجانلا نم  نوكن  ىتح  ركاذن  نأ 
انمامتھا حبصأ  نآلا  نكلو   . نیحلاص ءانبأ  حبصن  ىتح  رابكلل  َتصنن  نأ  بجيو 

بجعي ام  سیلو  انبجعي  ام  يدترن  نأ  عیطتسن   ، طقف انتاوذ  ىلع  ابصنُم 
، ٍةمداص ٍةرياغم  َءارآ  َّيأ  ددرنو   ، رایتلا سكع  ریسنو  هجاونو  ركفنو   ، نيرخآلا

«. مھِدحأ ِيأرل  تافتلالا  نود  ءاشن  ام  ُلعفنو 
انتربخو انمیقو  انتاھجوت  مظعم  نإ  لوقي : ناكو  ديورفل  أرقأ  ىضم  امیف  تنك 

انب مدقتت  امدنع  ةیقیقح  تاربخ  ةھجاوم  نع  فقوتن  كلذلو  ؛  ةلوفطلا ىلإ  دوعت 
يھ ةیقیقحلا  تاربخلاف  ةركفلا  هذھ  ةجاذس  نم  ُتدكأت  نآلا  ينكلو   . نسلا

! نسلا انب  مدقتت  امدنع  اھھجاون  يتلا 
، ةقھارملا ةلحرم  يف  اھھجاون  يتلا  لثم  ةيوھ  ةمزأ  هجاون  نسلا  هذھ  يفف 
اذھ ىلع  انتایح  لمكُن  لھو  ؟  بھذن نيأ  ىلإو  ؟  نحن نم  انلاب : لغشيو 
؟ هرییغت دون  ام  رییغتو  ديدج  يأ  ةبرجتل  ةحناس  تلازام  ةصرفلا  مأ   ، لاونملا

يف يلمع  كرت  ىلع  ةردقلا  تكلتماو   ، طئاحلا َضرع  سانلا  مالكب  ُتبرض  ولو 
لھف  ، اًقباس هلعفأ  مل  ام  لك  لعفو   ، ءايزألا میمصت  لاجمل  ُتھجتاو   ، ةعماجلا

عیطتسأ ال  نيذلا  يتدلاوو  يجوزو  ينباو  يتنبا  يلوح : نَم  ّریغُأ  نأ  عیطتسأ 
؟! مھعم ملقأتأ  نأ 

لوقيو  . اھتقھارم عم  فیكتلا  عیطتسأ  ال   ، يتنبا عم  فالخلا  ةمئاد  انأف 
نوكیس نذإ  ؛  ةيوھ ةمزأ  اًعم  هجاون  اننأ  امب  يعیبط  اذھ  نإ  يسفنلا : يجلاعم 
اھراكفأو اھرھظم  عم  ملقأتلا  عیطتسأ  ال   ، ةطقن يف  انؤاقتلا  بعصلا  نم 

. ةلحرملا هذھ  يف  انأو  كلذك  نكأ  ملف   ، اھتیعافدناو
نأ ىلع  تاینيرشعلا  يف  اھرعاشم  نع  ِرّبعُت  نأ  لضفألا  نم  هنأ  دقتعأ  انایحأ 
نع اھریبعت  نكلو   ، اھتدلاوك تاینیعبرألا  نس  يف  اھتساعت  ءبع  اھدحو  لمحتت 

! ينملؤي اھرعاشم 
امدنع ةروثلا  تقو  اًریثك  انرجاشت   ، ةیسایسلا انئارآ  يف  ىتح  ناتفلتخم 
ٍقیضب رعشأ   ، اھئاقدصأ عم  ريرحتلا  نادیمل  لوزنلا  ىلع  ترصأو  ينتضراع 
يميدع بابشلا  ءالؤھ  َّلك  ُتقمأو  ةفرطتملا  مھئارآو  اھئاقدصأ  نم  ديدش 

لب لصاوتلا  عقاوم  ىلع  نسلا  رابك  ىلع  نولواطتي  مھارأ  نيذلا   ، ةیبرتلا
ةایحلا روطت  يف  ببسلا  اننأ  نودقتعي  مھنأل  ؛  ًانایحأ توملا  مھل  نونمتي 

اننأ درجمل  توملا  انل  اونمتي  نأ  لقعُي  لھو   ، أوسألل رصم  يف  ةیسایسلا 
؟! انيأر ءادبإ  يف  يعیبطلا  انقح  مدختسن 
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لفسأ رظنن  ال  اننأ  درجملو  ؟  ىرخأ ٍرظن  ةھجو  نم  رومألا  ىرن  اننأ  درجملو 
؟ لبقتسملل رظنن  نكلو  انمادقأ 

، انل نوتصنُي  ال  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع  مھئارآل  َتصنن  نأ  انم  نوبلطيو 
! انئارآب نوفختسيو 

لك انیلع  مھتيروتاتكد  نوسرامي  مھو  نیيروتاتكدلاب  ءاسؤرلا  ضعب  نوفصي 
! موي

! ئیس ٍلیج  نم  هلاي 
ىلع ينثح  ام  اًریثكو  كلذ  عم  لماعتلا  يف  ينم  جضنأ  ناك  يجوز  نأ  ركنأ  ال 
نم ًالدب  ؛  مھسیساحأب رعشأو   ، مھراكفأل تصنأ  يكل  ةصرف  يسفن  يطعأ  نأ 

. راھن َلیل  مھتافرصت  بْجش 
ال يننإف  ؛  رومألا هذھ  لثم  عم  ًانایحأ  لماعتلا  يف  يجوز  جوضن  نم  مغرلابو 

يناري دعي  مل  هنأب  اًرخؤم  رعشأ  ُتحبصأ  دقف  هنم  يئایتسا  يفخُأ  نأ  عیطتسأ 
! فرعأ .. ال  ةباذج يسفن  ىرأ  دعأ  مل  ىرحألاب  وأ   ، ةباذج

اھراصتناب يل  حِّولُت  هینیع  يف  ىرخأ  ىثنأ  حبش  دوجوب  يسدحب  رعشأ  نكلو 
! َّيلع

انأ انشقانت  امدنع  ركذتأ   ، رخآلا وھ  رمعلا  فصتنم  ةمزأ  هجاوي  نأ  يقطنم 
دعب يسوب  هتجوزو  فيرشلا  رون  نانفلا  لاصفنا  ربخ  صوصخب  يتاقيدص  ىدحإو 
هتركذ ام  بسح  ىلع  تادیسلا  ىدحإب  هتقالع  ببسب  ؛  ةعئار بح  ةصق 
ًةأرما بحأ  هنأل  رمعلا  فصتنم  ةمزأ  هجاوي  هنأ  يتقيدص  يأر  ناكو   ، ةديرجلا

نأ نود  اھِعادخ  يف  لثمتت  رمعلا  فصتنم  ةمزأ  نإ  : » ُتلق يننكلو   ، ىرخأ
«. جوضنلا ىھتنم  كلذف  ىرخألا  هاجت  هرعاشمب  اھحراص  ول  هنكل   ، فرعت

ةمزألا  ، فلتخم لكشب  ةمزألل  رظنأ  يننأ  اھنیح  ُتكردأو  ةلمجلا  هذھ  تلق 
ببسب ةرارملا  انتلتق  املاطلف   ، رعاشملا يف  سیلو  عادخلا  يف  نمكت  يدنع 

. ةنایخلا نم  رثكأ  عادخلا 
يف هلمع  فورظ  ببسب  لزنملاب  انعم  دجاوتم  ریغ  ًابلاغف  مھدأ  ينبا  امأ 

، ينيوتحيو ينمعدي  ام  اًریثك  هنأو   ، يبلق ىلإ  صخش  برقأ  هنأ  ركنُأ  ، ال  ةباینلا
قالطإلا ىلع  يداملاو  يعامتجالا  هاوتسمل  ةبسانم  ریغ  ةاتف  بحي  هنكلو 

ترُثو اھعم  ملقأتلا  ىلع  ردقأ  الو  اًرخؤم ! اھھجاوأ  يتلا  تاربخلا  أوسأ  نم  هذھو 
يننإو  ، ةیصخشلا هتيرح  هذھ  نإ  : » يسفنلا جلاعُملا  يل  لاق  امدنع  اًریثك 

«. نيرخآلا تارایتخا  لبقتأ  ثیحب  جضنلا  نم  نوكأ  نأ  بجي 
، اًرخؤم َّيلع  ایسفن  اًئبع  نولكشي  نيذلا  نيرخآلا  نمض  نم  يتدلاو  عبطلابو 

ةنسُم درجم  اًماع : نيرشع  دعب  اھیف  يسفن  ىرأ   ، ةینیتس عم  لماعتت  ةینیعبرأ 
اھبناجب لظأ  يكل  ضرملا  ُلعتفت  ام  اًریثك   ، مامتھالا لوستت  ةضيرم  ةدیحو 
يلمع يف  يلاغشنا  ببسب  كلذ  نم  ررضتأ  ام  اًریثكو  ةدیحولا  اھَتنبا  ينوك 

الأ ُتىنمتو   ، رثكأ بنذلاب  ترعش  رثكأ  اھنم  ُتررضت  املك   ، يترسأل يتياعرو 
نأ ُتىنمت   ، ّينم يتنبا  ررضتت  ال  ىتح  رمعلا  اذھ  ىتح  ةایحلا  دیق  ىلع  لظأ 

اھروذجب ةبراض  ةرجشك  ةبلص  ةخماش  يمدق  ىلع  ةفقاو  انأو  يتایح  يھتنت 
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. رامثلا ةعناي   ، لالظلا ةفراو   ، ضرألا يف 
: يجلاعم يل  لاق  دقو   ، جالعلا ةدضنم  ىلع  كلت  يتانونكم  لك  ُتعضو  دقل 

بجي يننإو   ، نيرخآلا رییغت  ةلواحم  نع  انسفنأ  رییغت  وھ  قطنملل  برقألا  نإ  »
«. يتایحل فلتخمو  ديدج  ىنعم  نع  ثحبأ  نأ 

لّدبُأ نأ  بجي   ، باتكلا أرقأ  انأو   ، ًالیلق ُتدرش  يننأ  يفتاھ  نینر  ينھبن  دقل 
مھعم فشتكأ  نأ  يناسع  ؛  نآلا يعامجلا  جالعلا  ةسلجل  بھذأو  يسبالم 
ایحأ نأ  ديرأ  انأف   ، نیعبرألاو ِةعستلا  يماوعأ  دعب  يتایحل  اًديدج  ىنعم 

. ىفكو ایحأ  نأ  عاتمتساب ال 
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ينمھفا كوجرأ  ( ٢)

. حلاص رمع  مسالا :
. ةنس  ١٨ نسلا :

. ةماع ةيوناث  بلاط  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

! نآلا ىلإ  اًدحاو  اًفرح  بعوتسأ  ملو  نیتعاس  ذنم  ءایمیكلا  باتكل  ُرظنأ  ُتلزام 
داوملل يلویم  لھاجتو  يملعلا  مسقلا  لخدأ  نأ  يدلاو  َّرصأ  اذامل  ملعأ  الو 
هبحأ ام  سردأ  ال  يننأل  ةقباسلا  ةنسلا  يبوسر  يف  ببست  دقف   . ةیبدألا
تایلدیص ةلسلس  ريدُأ  يكل  ةلدیصلا  ةیلكب  قحتلأ  نأ  هاغتبم  لك   ، هلضفأو

. ةميركلا ةلئاعلا 
! ثبع نِم  َهلاي 

َّيلإ رظني  يذلا ال  ينانألا  بألا  اذھ  عم  شیعأ  ىتح  هُتفرتقا  يذلا  بنذلا  ام 
؟! اھفصي امك  ةززقملا  يرعش  ةصَقو  يتئیھ  نم  ةيرخسلا  لجأ  نم  الإ 

! هیف نینطاقلا  صاخشألا  نم  رثكأ  لزنملا  ةفاظن  َّمَھ  لمحت  يتلا  مألا  هذھو 
الو هترجح  لخاد  صاخلا  هملاع  يف  مھنم  ٌّلك  شیعي  نيذلا  ةوخإلا  ءالؤھو 

ةبخاصلا ىقیسوملا  توص  ببسب  يفینعت  اودارأ  ول  الإ  يعم  ثيدحلاب  نومتھي 
؛ يتافرصت لك  يف  اًعذال  اًداقتنا  يننودقتني  ام  اًمئادو   ، يترجح نم  ثعبنت  يتلا 
الو يننومرتحي  الو  اًضيأ ! مھتاوفھ  مھلو   ، ةكئالم اوسیل  مھنأ  نم  مغرلاب 
، ييأر لھاجتيو  طقف  رابكلا  يتوخإ  يأرب  يبأ  متھي  اًمئادو   ، يل نوعمتسي 

اًریغص َّلظأ  نأ  ُتمسقأ  كلذلو  ؛  اًریغص ُتلزامو  اًئیش  مھفأ  ال  يننإ  يل  لوقيو 
! دارأ ام  هل  ققحأو  اًمئاد 

، ينارقأ نیب  ةعئاش  رومأ  يھ  ٍتایكولس  نم  هنوركنتسي  ام  نأ  اوكردي  نأ  ُّدوأ 
يلدُأ نأو  ضرتعأ  نأ  يقح  نمو   ، ًالفط دعأ  مل  يننأ  يدلاو  َفرعي  نأ  ىنمتأ 

يتامامتھاو يلویمب  متھي  نأ  ىنمتأ   ، رابتعالا نیعب  ذَخؤي  نأو   ، ييأرب
نوكأ ىتح  هنم  ًةخسن  نوكأ  نأل  ارطضم  تسلو  نافلتخم  اننأ  بعوتسيو 
َحابص حئاصنلا  راركتو  يھجو  يف  خارصلا  نع  يمأ  فكت  نأ  ىنمتأ   ، اًحجان

. َءاسم
نمض ينالعج  ول  دوأ   ، ةیجازملا يتابلقتو  يتاضقانت  ابعوتسي  نأ  ىنمتأ 

دق ُتنك  اذإف   ، امھنباو ةدلاوو  دلاوك  لماعتلا  نم  ًالدب  ءاقدصأ  انحبصأو  امھتايولوأ 
! طورشملا ریغ  بحلا  ةدام  يف  ابسر  اًضيأ  امھف  ةقباسلا  ةنسلا  يف  ُتبسر 

. هايانث نیب  يسفن  دجأ  الو   ، لزنملا اذھ  يف  ءفدلاب  رعشأ  ال 
يتآرم امھف  ؛  سنأو دومحم  نیبرقملا : َّيقيدص  ةبحصب  الإ  يسفن  دجأ  ال 

ام امئاد   ، مھفي سیلو  مھفلا  قح  ينامھفيو  هیناعأ  ام  نایناعي   ، ةیقیقحلا
يف امھعم  ثيدحلا  نم  لجخأ  الو   ، يرعش ةصَقب  نارھبنيو  يرھظم  ناحدمي 
ضعب ةبحصب  وكسيدلا  وأ  يدانلا  يف  عكستنل  جرخن  امدنع  ةصاخلا  يرارسأ 
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. ةیسنجلا مالفألا  ضعب  دھاشنو  امھدحأ  لزنم  يف  سلجن  نحنو  وأ   ، تایتفلا
يف أدبأو  اھدھاشأ  ّالأ  اًریثك  ُتررق   ، مالفألا كلت  ببسب  عارص  يف  ُتنك  املاطل 

. كاذو اذھ  نیب  حنرتأ  اًمئادو   ، ديدج نم  اھل  عجرأ  ينكلو  ؛  ةالصلا
ُتفرعتو  ، عماجلاب يتالص  ىلع  هیف  بظاوأ  تنك  يذلا  تقولا  كلذ  اًدیج  ُركذتأ 

، و يتیحل قالطإ  ىلع  ينوعجشو  يلقع  مھل  تعب  نيذلا  ةوخإلا  ضعب  ىلع 
يتلئاع فنأ  مغرب  اذكھ  ةليوط  ةدم  تللظو   ، ریصقلا بابلجلا  ءادترا 
يتبغر عبشُي  مل  يزلا  اذھو   ، اًضيأ مھنیب  يسفن  دجأ  مل  ينكلو   .. مھشاھدناو

. ةدوقفملا يتيوھ  داجيإ  يف 
. يسفن فرعأ  نأ  دوأ  مك 

يتلا يعامجلا  جالعلا  تاسلج  لالخ  نم  يسفن  فرعأ  نأ  نكمي  لھ 
؟ اھیلإ باھذلا  ىلع  يبأ  ينربجأ 

! مھجلاعي نمل  ةجاحب  نیجلاعملا  ءالؤھ  نأ  دقتعأ 
يف دجوي  ال   ، نيرخآلا تالكشمل  عامتسالاو  كانھ  ىلإ  باھذلا  ُتمئس  دقل 
نم كانھ  دجأ  الو   ، مھدحأ اھب  دعاسأ  نأ  عیطتسأ  رعاشم  يأ  يتزوح 

ينمھفي نم  ديرأ  طقف  انأ   ، لتخم الو  نونجمب  تسل  ينأ  امك   ، ينھبشي
. ينيوتحيو

؛ ةیجالعلا تاسلجلا  ىلإ  بھذأو  نآلا  يسبالم  يدترأ  نأ  بجيو  فزأ  تقولا 
. يندَّعَوت امك  ةرایسلاو  لاملا  ينع  عنميو  يبأ  َّيلع  بضغي  ىتح ال 
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ةدرمتم ( ٣)

. يركش ایلاد  مسالا :
. ةنس  ٣٢ نسلا :

. روكيد ةسدنھم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

ًةددمم ةھربل  ُتللظ   ، لمعلا نم  يتلطع  موي  اًحابص  ةرشاعلا  يف  ُتظقیتسا 
يتلاح دصرأ  نأ  ُتدتعا   ، يراكفأ بقارأ  يننأكو  ةفرغلا  فقس  يف  ًةقدحم 

لبق سمألاب  هُتھجاو  ام  رخآ  جاتن  نوكت  ام  ًابلاغو   ، يظاقیتسا روف  ةیجازملا 
. ًانزحُم مأ  ناك  اراس  مونلا 

دقل  ، جاوزلا نع  لمعلاب  يتلیمز  نیبو  ينیب  سمألاب  تراد  ةثداحم  ُتركذت 
لأسأ اًمئاد  ينكلو   ، ةیصخشلا يتایح  يف  رمتسملا  نيرخآلا  لخدت  ُتمئس 

: يسفن
يننولماعي ال  مھو  يمالكب  مھدحأ  يذؤأ  نأ  لبق  تارملا  نیيالم  ركفأ  اذامل 

؟! لثملاب
امیف مھفنأ  نورخآلا  سدي  الأ  يقح  نمو   ، ينینعي امیف ال  يسفن  مِحقُأ  انأ ال 

. مھینعي ال 
. تايرحلا مرتحي  عمتجم  يف  شیعلا  يف  ُتبغر  املاطل 

. يراكفأ لبح  عطقي  روطفلا  لوانتل  ينوعدت  يھو  يتدلاو  ُءادن 
وھ مویلا  نأ  الإ  َّيلع  هنِّوھي  ديدش ال  سؤب  يف  ضضم  ىلع  يعدخم  نم  موقأ 
َّيلع حرتقا  امدنع  قلقلاب  ُترعش   ، يعامجلا جالعلا  ةسلجل  يباھذ  داعیم 
ءایشألا نم  تاب  نيرخآلا  عم  لماعتلاف   ، تاسلجلا هذھل  مضنأ  نأ  مركأ  روتكد 

نع ثدحتأ  نأ  عیطتسأ  طقف  كانھ  نأ  دقتعأ  يننكلو  اًرخؤم  ينجعزت  يتلا 
. ةدرمتملا يراكفأ  بلق  ىلع  نيرخآلا  ماكحأ  تاصاصر  قالطإ  نود  يسفن 
تارطقو ةآرملا  يف  يھجو  يف  ةقدحم  لظأ   ، لستغأ يكل  مامحلل  ُبھذأ 

يننأ رعشأ   ، تقولا لاوط  ةءاتسم  ُتحبصأ  يننأ  ىرأ   ، هنم طقاستت  ءاملا 
موقي نم  هجو  يف  ةظحل  يأ  يف  راجفنالا  كشو  ىلع  ةتوقوملا  ةلبنقلاك 

. َّيلع هءارآ  ضرفي  هلمكأب  عمتجملاو  ؛  دحأ ىلع  يئارآ  ضرف  ديرأ  ، ال  يداقتناب
ةداعلاك لضفملا  يدعقم  ىلع  سلجأ  مل   ، يتدلاو عم  روطفلا  لوانتل  ُبھذأ 
درمتلا ديرأ   ، يسفن ةدناعم  ىتح  ديرأ  يننأكو  رخآ  ٍدعقم  يف  ُتسلج  يننكلو 

. ةیمویلا يتاداع  ىتح  ؛  يتایح يف  ٍءيش  لك  ىلع 
؟! دعقملا اذھ  ىلع  ُتسلج  اذامل  ـ 

. رییغت ـ 
! انسح ـ 

. كنع ينتثدحو  سمألاب  انتراز  انتابيرق  ىدحإ 
؟ اذامل ـ 
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كدي بلطي  نأ  ديري  ام  اًصخش  نإ  تلاق : ـ 
. ةديدج ةثراكب  ةرتف  لك  ينیلتبت  يك  ةأرملا  هذھل  ُتلعف  اذام  فرعأ  نأ  دوأ  ـ 

؟! اذكھ ةجعزنم  ِتنأ  اذاملو  ـ 
؟ كلذ ریغ  نوكأ  اذاملو  ـ 

مأ  ، ةبھار يحبصت  نأ  نيديرت  لھ   ، يجوزتت نأ  كديرتو   ، كتحلصم ديرت  اھنأل  ـ 
؟ سناوعلل يمضنت 

ىنعمب لاجر  دجوي  ال  نآلا   ، ةسونع ةمزأ  تسیلو  ؛  لاجرلا ةلق  يف  ةمزألا  ـ 
. ةملكلا

، قومرم يعامتجا  ىوتسم  يف  نیشیعت  كلعجي  نأ  ىلع  رداقلا  وھ  لجرلا  ـ 
. تانب علدو  ءارھ  ضحم  يھ  ىرخأ  تافصاوم  يأ  نكلو 

؟! تانب علد  يھ  جاوزلا  يف  يقوقح  طسبأ  نأ  نْيَرت  لھ  ـ 
اذاملو ؟  اًحیبق ناك  امھم  ةلیمج  ًةاتف  جوزتي  نأ  يف  قحلا  هسفن  يطعي  اذاملو 
لجرلا لظيو  رمعلا  يف  مدقتن  امدنع  تافصاوملا  نم  ریثكلا  نع  لزانتن  نحن 

؟ اھرمع نم  تاینيرشعلا  يف  ٍةاتفب  ملحي  رمعلا  هب  مدقت  امھم 
. َّيلع ةیسفنلا  هدَقُع  طقسي  لجر  نم  جاوزلا  دوأ  ال 

. ِتربك دقل  ةریغص  يدوعت  مل  ؟  ِتلق اذام  ـ 
يف هسفن  ماحقإ  صخش  يأ  قح  نم  سیل  نذإ  ؛  ةریغص دعأ  مل  يننألو  ـ 
اًضيأ اًریغص  دعي  مل  اًدومحم  يخأ  نإ  مث   ، ينع ةباینلاب  تارارق  ذخأو  يتایح 

؟ جاوزلا ىلع  هنيربجت  اذامل ال 
. هب كسفن  ينراقت  الف  ؛  ٌلجر دومحم  ـ 

. هتایح يف  رح  ناسنإ  لك   ، ةأرماو لجر  نیب  قرف  دجوي  ال  ؟ ! اذامل ـ 
املاطل ؟  ةغرافلا ةفسلفلا  نم  لباوب  يراطمإ  يف  مویلا  لوط  ءاضق  نيدوت  لھ  ـ 

! ةدرمتم ِتنك 
! ةقيرطلا هذھب  جوزتأ  نل   ، عوضوملا اذھ  يف  ثيدحلا  نم  نیلمت  ال  نم  ِتنأ  ـ 

. ةیناث عوضوملا  اذھ  يف  ثدحتأ  نلو 
ةدحب بابلا  ُتقلغأو  يترجحل  ًةعرسم  تبھذ  مث   ، ةیبصعب ثيدحلا  ُتیھنأ 
نخدأ ُتسلجو   ، يتعالوو يرئاجس  ةبلع  طقتلأل  يبتكم  جرُد  حتفب  ُتمقو 

. يبضغ نارین  اھنم  دعاصتتو  يتراجیس 
هنأل ألملا  ىلع  هلعفأ  نأ  عونمم  ؛  يریغ اًدحأ  هب  رضأ  نل  يذلا  نیخدتلا  ىتح 

. أطخلاو بیعلا  راتس  ءارو  ةیفخلا  ءایشألا  نمض  نم  دحاو 
ريرحتلا نادیم  نم  يعوجر  ذنم  هب  ُظفتحأ  يذلا  رصم  ملع  ىلع  يانیع  ْتعقو 

ءارآلا ُتركذتو   ، هب نموأ  ام  لیبس  يف  لضانأ  تنك  امدنع   ، رياني دعب ٢٥ 
اھادو يللا  هيإ   ) تاریبعتو نطولا  لجأ  نم  لاضنلل  تایتفلا  لوزن  نع  ةزفتسملا 

(. ؟ اھتیب نم  اھلزن  يللا  هيإ  ؟  كانھ
ةلودلا ةماقإ  يف  ریبك  رود  اھل  ناك  ةيدمحملا  ةلاسرلا  رصع  يف  ةأرملا  نأ  عم 
ةفیلخلا دض  ةضراعملا  ةمیعز  اھتقو  ةشئاع  ةدیسلا  تناكو   ، ةیمالسإلا
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لاقتناو هلتقو  نامثع  ىلع  ةروثلا  ىلإ  اھُتضراعم  ْتدأو   ،( نافع نب  نامثع  )
، رایتخالا اذھب  ةشئاع  ةدیسلا  َضرت  مل  كلذ  عمو   ، هدعب نم  ّيلعل  ةفالخلا 

دكؤي امم  ؛  لمجلا ِةعقومل  ىدأ  اذھو  هدض  ًةحلسم  ًةضراعم  ٍديدج  نم  ْتمعزتو 
نم دجوي  نكي  ملو  لزألا  ميدق  نم  تاروثلاو  بورحلا  يف  كراشت  ةأرملا  نأ 

! اھتكراشم اھىلع  ركنتسي 
. مسرلا يف  ةیمویلا  يتياوھ  سرامأل  موقأو  يتراجیس  نیخدت  نم  ُغرفأ 
َيدايأ عراصت  ٍةسئاب  ٍةأرمال  ٍةلمتكم  ریغ  ةحول   ، اھب نعمتأ  يتحول  مامأ  ُسلجأ 
اھنأكو ایلم  ةحوللا  صحفتأ  نأ  لبق  يتشيرب  كسمُأ   ، هاجتا لك  نم  اھیلإ  ًةدتمم 

. ُدعب ِةحوللا  ىلع  يراكفأ  نم  هْطقسُأ  مل  يذلاب  ينركذت 
يباھذ يف  ببسلا  تناك  يتلاو   ، يتاناعم يف  ركفأو  مسرلا  لصاوأ  ُتأدب 

اھب ثدحتأ  داكأ  نل  يتلاو   ، همامأ ةصاخلا  يرارسأ  َيشُفأل  يسفنلا  جلاعملل 
وأ ةدیشرلا  حئاصنلا  نم  ٍلباوب  َّيلع  لاھني  فوسو  الإ  نیبرقملا  نم  دحأ  عم 
، ةیقالخأ اًماكحأ  مُكحي  الو  حئاصنلا  مدقي  الو  دُقني  جلاعملا ال  نكلو   ، عذاللا دقنلا 

كلذل ؛  تالكشملا نم  ينقوفي  ام  مھيدل  يعامجلا  جالعلا  يف  يئالمز  نأ  امك 
يكل يماردوكیس  دھشم  نم  اًءزج  نوكأ  نأ  مویلا  ينم  جلاعملا  بلط  اذإ 

؟ لوقأ يناسع  اذامف  يتاعارص  نع  ثدحتأ 
ٌّةلتخم يننأك  عیمجلا  لھذي  ىتح  ةملكب  هَّوفتأ  داكأ  ال   ، ایسفن ٌةكھنم  انأ 

نأ ىنمتأ   ، رایتلا دض  حبسأو   ، تاھبجلا عیمج  يف  براحأ  يننأب  رعشأ  ایلقع 
ِتاّملسملا عیمج  ُتقمأ  يننإ   ، ةیساق ٍماكحأ  قالطإ  نود  ةيرحب  ثدحتأ 

هذھ َعَدب  ْنَم  نإ  لوقي  يبأ  ناك  املاطل   ، ةیفاقثلا تاثروملاو  تایھدبلاو 
. ةصاخلا انتاّملسم  كلتمن  نأ  نكمملا  نم  اننإو  انلثم  ٌرشب  مھ  تاملسملا 

ُتعرسأ  ، ةیجالعلا ةسلجلا  داعیم  ىلإ  ُتھبنتو   ، يدورش نم  ُتظقیتسا 
طّشمُأ ةآرملا  مامأ  ُتسلجو   ، روفلا ىلع  يسبالم  ُتيدترا  ؛  باھذلل دعتسأل 

! اًددجم ُتدرشو  ةآرملا  يف  يسفنل  ُترظن  يننكلو   ، يباجح يدترأو  يرعش 
يدترأ  . قافنلاب رعشأ   ، شامقلا نم  ةعطقلا  هذھ  نودب  ًالیمج  يرھظم  ودبي 

! يبرل ًءاضرإ  سیلو  عمتجملل  ًءاضرإ  شامقلا  ةعطق 
بضغي نأ  لوقعملا  نم  لھ   ، سانلا لك  عم  ةیناسنإب  لماعتأو  موصأو  يلصأ  انأ 

؟ شامقلا نم  ةعطقلا  هذھ  ببسب  ينبقاعيو  يبر 
تاریسفتو ةنسلاو  نآرقلا  نیب  ام  باجحلا  عوضوم  يف  اًریثك  تأرقو  ُتثحب  انأ 

باجحلا ِتايآ  يف  تاریسفتلا  فالتخا  نأ  ينھذ  يف  رقتسا  ىتح  ؛  خویشلا
، ةصاخلا هتقيرطب  َهیضري  نأ  صخش  لك  نم  ديري  هنأل  ؛  انبر نم  ةمحر  باقنلاو 

؟! ضعبلا انضعب  دلجن  اذامل  نذإ 
ءارش ركذتأ  يننكلو   ، يترایس لقتسأل  يضمأو  يتبیقح  طقتلأو  يباجح  عضأ 
برتقي ةأجف   ، عراشلا ربعأو  يترایس  كرتأو  قيرطلا  يف  فقوتأ   . ليدانم ةبلع 

: ةراملا هابتنا  تفلت  ةيودم  ةخرص  خرصأف  يب  كتحيو  مھدحأ  ينم 
! كنم برتقأ  مل  ـ 

. ةطرشلا يعدتسأ  فوس  ؟  نآلا هتلعف  ام  ىنعم  امو  ـ 
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؟ اًئیش كنم  َقَرَس  لھ  ؟  ثدح اذام  ـ 
. قيرطلا ربعأ  انأو  ينسمل  هنكلو  ـ ال، 

. اھسملأ مل   ، بذكت اھنإ  ـ ال، 
. نآلا كلاحل  بھذا  نذإ  ـ 

. ةطرشلا هل  يعدتسأس  ؟  بھذي فیك  ـ 
. هلبقتسم عیضي  فوسو  اًریغص  اباش  لازام   ، ِكوجرأ كلذ  يلعفت  ـ ال 

؟! يقح كرتأو  ؟  مدنفأ ـ 
. باش يأل  ةریثمو  ةقیض  كسبالم  ؟  ةیلوئسملا كسفن  نیلّمحُت  اذاملو ال  ـ 
مول لدب  ةیحضلا  دلج  نوقشعت  قفانم  عمتجم  متنأ  هعمسأ ! ام  قدصأ  ال  ـ 

؟ ریثم يرھظم  انأ  لھ   ، يناجلا
. اًعیمج ينع  اودعبا   ، بدأب ثدحتو  كدودح  مزلا  كلضف  نم 

نم ٍتامھمھ  طسو  لحرأو  اھلقتسأل  يترایس  ىلإ  بھذأ  نأ  لبق  كلذ  لوقأ 
نونجلاب يننوتعني  ةراملا 

. بابشلا اھب  شرحتي  نأ  دوت  اھنأل  ؟  ریثم لكشب  سبلت  اذامل  ـ 
. بابشلا اھقياضي  نأ  ديرت  اھنأل  ؟ لیللا فصتنم  يف  جرخت  اذامل 

. ةعمسلاو كولسلا  ةئیسو  ّةلَحنُم  اھنأل  ؟  باجحلا يدترت  اذامل ال 
. رظنلا تفلت  نأ  ديرت  اھنأل  ؟ ٍلاع ٍتوصب  كحضت  اذامل 

نم اھنأل ـ  ؟  تالبقلاو تاسمللا  نع  ثدحتتو  ءيرجلا  رعشلا  اذھ  بتكت  اذامل 
. اھنع يكحت  يتلا  تالبقلاو  تاسمللا  تبرج  دكؤملا ـ 

. ةذاشو ةیعیبط  ریغ  ةاتف  اھنأل  ؟  ةعیلخلا تاموسرلا  هذھ  مسرت  اذامل 
. يھ يھ  يھ 

! يھ دبألا  ىلإو   ، يھ اًمئاد 
هلذبي يذلا  دوھجملا  نم  لقأ  اھلامج  يفخُت  يكل  ةأرملا  هلذبت  يذلا  دوھجملا 
اًدوھجم لذبتو   ، ةلیمج اھسفن  بحت  ةأرملا  نأل  ؛  مھراصبأ ضغ  يف  لاجرلا 

ضغ يف  لجرلا  دوھجم  امنیب   ، باقن وأ  رامخ  وأ  ٍباجح  ءارو  ْتّفخت  اذإ  ایسفن 
. بسحف ىرخألا  ةیحانلل  هھجو  ريدي  فوس  هنوك  ىدعتي  هرصب ال 

هتخأو هتدلاو  عضي  هنأ  فرعي  ال  ةأرملا  رھظمب  شرحتلا  لجرلا  رربي  امدنعو 
قحتسي نھرھظم  ناك  اذإ  ام  هدحو  ررقيو   ، شرحتملا مییقت  تحت  هتجوزو 

مأ ال! شرحتلا 
ىلإ هجوتأ   ، يسفنلا جالعلا  زكرمل  تلصو  يننأ  كردأو   ، يتلفغ نم  قیفُأ 
ةیحتلا يقلأ   ، يعامجلا يسفنلا  جالعلا  ةرجح  ىلإ  لخدأو  زكرملا  لخاد 
ةقيرط دجأ  ينلعل  يعامجلا  جالعلا  ةسلج  أدبأل  سلجأ  مث  ةسئاب  ةماستباب 

. مھنیب مُّلقأتلل 
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ةوطخ ةرشع  اتنثالا  ( ٤)

. میلس ورمع  مسالا :
. ةنس  ٢٦ نسلا :

. تاكرشلا ىدحإ  يف  ءالمعلا  ةمدخب  فظوم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

دحأ يف  اھتیستحا  يتلا  تابورشملا  باسح  ةقرو  راضحإب  لدانلل  ُترشأ 
يف بغرأ  يننأل  ةصاخ  ىھقملا  اذھ  يف  سلجأ   ، لیحرلل ادادعتسا  ؛  يھاقملا
نینحلا ينذخأي  نل  يننأ  يسفنل  تبثأ  نأ  دوأ   ،« يترمدم  » لـ ةدوعلا  يدحت 

! صاخشألا سفن  تلباقو  نكامألا  سفن  ىلإ  ُتبھذ  ول  ىتح  اًددجم  اھتبحصل 
يسفن عضأ  الأ  بجي  يننأو  ةمیظع  ةفزاجم  هُلعفأ  ام  نأ  نوَري  ءاقدصألا  ضعب 
عانتقالا ُتأدب  يننأ  ركنُأ  الو   ، مھلوق دح  ىلع  بعصلا  رابتخالا  اذھ  يف 

. ناكملا اذھ  ىلإ  اھیف  بھذأ  ةرم  رخآ  هذھ  نوكت  فوسو  لعفلاب  مھثيدحب 
ةيادب  ، ًاليوط اًراوشم  ُترس  دقل   ، كلذب رطاخأ  نلو  ىفاعتأ  يك  اًریثك  ُتبعت  دقل 
تحبصأ يتایح  نأو   ، ةردخملا داوملل  ينامدإ  هاجت  ةدارإ  الب  تنك  يننأب  ُتفرتعا 

ةافو ذنم  تاونس  سمخ  ةدمل  نامدإلا  ىلع  ُتفكع  امدعب  ةرادإلل  ةلباق  ریغ 
اھدعبو  ، اھتھجاو ةمدص  لوأ  هقارف  ربتعُي  يذلاو   ، ةایحلا يف  يدنسو  يدلاو 

ّينم مظعأ  ةوق  ةعاطتساب  نأب  نموأ  ُتحبصأ   ، بقع ىلع  اًسأر  يتایح  ْتبلقنا 
دوأ مك   ، هیف انأ  امم  ينمحرتو   ، باوصلا ىلإ  يب  ربعتو   ، ديدج نم  يدیب  ذخأت  نأ 

اومھفي نأ  ىنمتأ  مكو   ، ةیساقلا ماكحألا  لباوب  يراطمإ  نع  نورخآلا  فقوتي  نأ 
ةیسفنلا ةحارلاو  ةداعسلا  نع  ثحبأ  صخش  انأ  فرحنم ! ریغ  صخش  يننأ 

. كلذل ةمزاللا  ةلیسولا  يف  ُتأطخأ  طقف  ينكلو  اًعیمج  مھلثم 
انبساحي هللا نأ  ةمحرلا  نمف  ِةيانعل هللا،  يتایحو  يتدارإ  میلستب  اًرارق  ُتذختا 

تفرتعاف  يقالخأل  ٍمییقتو  ٍدرج  لمعب  تمق   ، ضعبلا انضعب  بساحن  نأ  ال 
مھل يتكراشمو   ، يئاطخأب يعامجلا  جالعلا  ةسلج  يف  يئالمزلو  يسفنلو 
نم يلخادب  اھب  ظافتحالا  نأل  ؛  اھیلع رطیسأو  يئاطخأ  نم  ررحتأ  ينتلعج  كلذ 
تومتو مالظلا  يف  ومنت  بویعلاف   ، اًددجم يطاعتلا  ىلإ  يندوقي  نأ  نكمملا 

. يسفنلا يبیبط  لاق  امك  ءوضلل  اھضرعت  دنع 
لُّبقتلاب تئجوف  ينكلو  يئاطخأب  تفرتعا  امدعب  ضفرلا  نم  ُتفخ  يننأ  ركنأ  ال 
ءبعلا اذھ  لك  هللا  ليزي  نأل  ادعتسم  تنك  عقاولا  يف   ، نيریثكلا نم  نارفغلاو 
نامألاب نورعشي  نيذلا  ءالؤھ  نم  تبجعت  املاطلو   ، ةنینأمطلاب رعشأل  ينع 

! ةیھاركلاو كوكشلاو  فوخلاو  قلقلا  ةبحصب 
يحالصب انأ  امك  يسفن  لبقأ  ينلعجيو  يصئاقن  نم  ينصلخي  نأ  تلأس هللا 

. اًضيأ نيرخآلا  لبقأو   ، يحالطو
ام حالصإ  ىلع  مزعلا  تدقعو   ، مھتيذآ نيذلا  صاخشألا  عیمجب  ةمئاق  ُتددعأ 

. مھھاجت ىذأ  نم  ينم  ردب 
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تداك اھنأل  ام  اًموي  اھیلع  يدي  ُتددم  امنیح  ىسنأ  نل   ، ةمئاقلا لوأ  يف  يمأ 
ءارشو هعیبب  موقأ  يكل  ؛  ةونع اھینذأ  نم  يبھذلا  اھطرق  علخأ  نأ  نم  ينعنمت 

! يدي ْتلُش  ول  اھنیح  تددو  مك   ، ةردخملا داوملا 
تیبلا كرتأ  نأ  نم  ينتعنم  اھنأل  ؛  اًحربم ًابرض  اھبرضب  تمق  يتلا  رحس  يتخأو 
حُماست  ، ةردخملا داوملا  يل  نورضحُي  نيذلا  ءوسلا  َءاقدصأ  لباقأ  ال  يكل 

، اًضيأ انسفنأ  ةحماسم  ىلع  اندعاسي  يضاملا  يف  مھل  انتاءاذيإ  هاجت  نيرخآلا 
. اًمُدُق ىضملاو 

مھتیحض تنك  ينأ  يداقتعال  ضعبلا  دعبتسأ  نأ  ُتلواح  ةمئاقلا  ُّدعُأ  انأو 
يف ُتحجن  ينكلو   ، مھل ٍتاضيوعت  يأ  ميدقتب  ٍمَزلُم  ریغ  يننأو   ، ام ٍلكشب 
ةایحل ةديدج  ةيادب  أدبأو   ، ءامسألا عیمج  بتكأ  نأ  ُتررقو  يتاريربت  لك  لھاجت 

. بنذلاب ساسحإلا  نم  ةیلاخ 
درجلا ةیلمع  ُتلصاو   ، ىرخأ ًانایحأ  ًةيونعمو   ، ًانایحأ ًةيدام  ٍتاضيوعت  مھل  ُتمدق 
ُتیعسو  ، لوأب ًالوأ  يئاطخأب  يتافارتعا  ةریسم  ُتلمكتساو  يسفنل  يقالخألا 

ىلع يننیعي  نأ  هل  لسوتلاو  اب  يتلص  ةيوقتل  لمأتلاو  ءاعدلا  لالخ  نم 
. اھلك يتایح  ىلع  بولسألا  اذھ  میمعت  تلواحو  تابثلل  ةوقلا  ينیطعيو   ، يلاح
، اھرییغت عیطتسأ  يتلا ال  ءایشألا  لُّبقتل  ةنیكسلا  ينحنمي  نأ  امئاد  وعدأ هللا 

قرفلا فرعأ  يكل  ةمكحلاو  اھرییغت  عیطتسأ  يتلا  ءایشألا  رییغتل  ةعاجشلاو 
. امھنیب

دي يف  يتھجاومب  اھُتدجو  يتلا  تابورشملا  باسح  ةقرو  ىلع  ُتقفتسا 
. يعامجلا جالعلا  ةسلجب  قاحلل  تفرصناو  باسحلا  عفدب  ُتمق   ، لدانلا
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ايریتكبلا ةراظن  ( ٥)

. تزع اینار  مسالا :
. اًماع  ٢٩ نسلا :

. ةیسفن ةیئاصخإ  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

لبقو  ، انر ءاخرتسا  ةسلجل  ةئداھلا  ةیقیسوملا  ةعطقلا  لیمحت  ىھتنا  اًریخأ 
ماصفلا نع  ثدحتي  يذلا  باتكلا  نم  ٍءزج  ةءارق  نم  ُتیھتنا  لزنملا  نم  يجورخ 

. دمحأ جالع  يف  يعجرم  نوكیل 
ينكلو  ، مھاضرمب مامتھالا  اذھ  لثم  يئالمز  نم  نوریثك  متھي  عقاولا ال  يف 

ام ياضرم  يطعأ  نأ  ديرأو  يسفنلا  جالعلل  ةقشاع  ينأل  كلذ  لعفأ 
يئالمز ىلع  زیمتأل  متھأ  مأ   ، ياضرمب متھأ  انأ  ًالعف  لھ  نكلو   . نوقحتسي

؟ مھسفانأو
. يسفن هجاوأل  ٍةآرم  مامأ  ينعضت  ام  اًمود   ، ةنھملا هذھ  ىلع  ةنعللا 

عم يثيدح  ركذتأ   ، ةیلخادلا ةعانقلا  محر  نم  دلوت  مل  يتلا  راكفألا  يھ  ٌةئیس 
تاراظنلا نودتري  نيذلا  صاخشألا  هبشأ  يننإ  يل  لاق  امنیح  ءاقدصألا  دحأ 
ناسنإلا لخادب  ام  يتيؤر  نع  ةيانك  ؛  ةقیقدلا ايریتكبلا  ةيؤر  اوعیطتسیل  ةِرّبكملا 

؛ ايریتكبلا ةيؤر  نم  ُتمئس  ينأب  هَربخأل  نآلا  هقيرط  فرعأ  ينتیل  تقولا ! لاوط 
ةبیطلا يعدن  اننكلو   ، نظن امك  نیبیط  انسل   ، ًانونج تام  سانلا  بقار  نمف 

. انسفنأ قدصن  تقولا  رورمبو  انوبحيو  نيرخآلا  باجعإ  زوحن  يكل 
؛ نيرخآلا نیبو  ينیب  يئرملا  ریغ  زجاحلا  رسكني  ةربخلا  ةدايزبو  تقولا  عم 

! اھفاشتكا نع  ىنغ  يف  ُتنك  ًةئیس  ءایشأ  فشتكأو 
ُةداعس هیغلُت  ءوس  نم  نورخآلا  رمضي  ام  فاشتكا  ملأ  نأ  يئازع  نكلو 

! نيدح وذ  حالس  ةنھملا  هذھف   ، نلعم ریغ  بح  نم  هنوئبخيام  فاشتكا 
ىلع يربص  كشوأ  دقل  ؟  مویلا يجالعلا  زكرملل  يدؤملا  قيرطلا  ُمحدزي  اذامل 

! دافنلا
. يسفنلا جالعلا  ةسراممل  ةحلاص  ریغ  يننأب  رعشأ  مك 

يذلاو  ، يعم قھارملا  ينبا  دانع  ؛  طوغضلا نم  ديدعلا  يلھاك  لقثُي  مك 
نأ ٌلھس   ، هميوقت عیطتسأ  ال  يننأل  يتنھم  يف  لشفلاب  اًمئاد  ينرعشي 

. كسفن ادع  سانلا  حصنت 
فورظ ىلإ  اًرظن  يدرفمب  ةیلوئسملا  يلمحت  ببسب  ؛  ةیجوزلا يتالكشم  ریغ 
ينأب يل  هتعن  نم  ُتمئس  دقف   ، رمتسملا رفسلل  هرارطضاو  يجوز  لمع 
اندلو هاجت  ةلمھم  ينإ  اًمئاد  لوقي   ، امأو ةجوز  حلصأ  ال  ينأل  ةلشاف  ةجلاعم 

. نایسنلا ةعيرسو 
جالعلا يف  ادعام  ٍءيش  لك  يف  نایسنلا  َةعيرس  ينوك  نم  بجعتأ 

. يسفنلا
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ٍدیعص ىلع ـ  ينكلو   ، ءادغلا ةبجو  يف  سمألاب  هُتلوانتام  ركذتأ  الأ  نكمملا  نم 
نم ثلاثلا  يف  يضاملا  ماعلا  يضيرم  جعزأ  يذلا  فقوملا  ةقدب  ركذتأ  ـ  رخآ 

! ةلوھسلا ىھتنمب  اًرھظ  ةعبارلا  ةعاسلا  ليربإ 
ىلإ لخدت  تناك  ةیحصلا  اھُتلاح  ْتروھدت  امدنع  قزر  ةنیمأ  ةنانفلا  نإ  لاقُي 
نم نيدرف  يدعاس  ىلع  ةئكتم  ديدش  ٍءایعإ  ِةلاح  يف  يھو  ريوصتلا  ويدوتس 
ىلع اھَرود  دِّسجُت  تناك  ريوصتلا  أدبي  نأ  درجمبو   ، ويدتسالا يف  نیلماعلا 

. عیمجلا لوھذ  طسو  نيرشعلا  يف  ةاتف  ةيویحب  قلطنتو  هجو  لمكأ 
ام سرامن  امدنع  انیلع  ةديدج  ًةینھذو  ًةيدسج  ٍتافص  ُبستكن  دحلا  اذھ  ىلإ 

؟! هبحن
ًةكعك عنصت  نأ  بائتكا  ةضيرم  نم  ـ  ةباعدلا  لیبس  ىلع  ـ  ُتبلط  ينأ  ركذتأ 
ةطشنأ ةسرامم  ىلع  عیجشتلا  نم  ٍعونك  ةقحاللا  ةسلجلا  يف  يل  اھرضحتو 
ةینامث ةضيرملا  تباغو   ، ةیجازملا اھتلاح  نیسحت  ىلع  اھُدعاست  ةجھبم 
امدنع اھل  يتلئسأ  لوأ  ناك  تاسلجلا  لامكتسا  ىلإ  تداع  امدنعو   ، رھشأ

؟ ةكعكلا نيأ  جالعلا : ةرجح  ىلإ  ْتلخد 
نأ بجيو  ةدراش  يننأ  ينھبن  ةراشإلا  يف  يفلخ  فقت  يتلا  ةرایسلا  قوب 

! سانلا نم  ةعومجمو  ةاتف  نیب  راجش  هنإ  ؟  توصلا اذھ  ام   ، كرحتأ
؟ ریثم يرھظم  انأ  لھ  لوقت : يھو  ةاتفلا  توص  عفترا 

ببسب موللا  نورخآلا  اھیلع  ىقلأ  دقو   ، اھب شرحت  دق  مھدحأ  نأ  ُتمھف 
! اھرھظم

! رصم يف  دلوت  نم  يھ  ٌةسئاب  اقح 
. يلمع ناكمل  ُتلصو  اًریخأ 

سمھأو اًمئاد  مھل  ُتصنأو   ، ةرئاحلا ِسوفنلا  ىلع  ُبطبطأ   ، ریثكلا ُتملعت  انھ 
! ًانایحأ فنعب  مھھجاوأو   ، ًابلاغ مھل 

نكلو ؛  ضيرملا فتك  ىلع  طقف  تبري  يسفنلا ال  جلاعُملا   ، فنعب مھھجاوأ  معن 
قیفتسي يك  هل  ةینادجو  ةزھ  عنصيو   ، فنعب ضيرملا  ةھجاومل  ُّرطضي  ًانایحأ 

. هتلفغ نم 
، همامأ لفطلا  دلاو  يف  مذلا  ةمئاد  اھنأ  ُتظحال  يتلا  يتالاح  ىدحإ  ركذتأ 
مألل ةینادجو ) ةزھ   ) ُتعنطصا  ، اھتمومأ ىلع  ْتبلغت  ةدوھعملا  اھتینانأ  فسأللف 
روكذلا نم  نییلثملا  مظعم  نإ  اھل  ُتلق  دقف   ، يغبني امك  اھلفطب  متھت  يكل 
ةلحرم يف  دیجلا  يركذلا  جذومنلا  دوجو  ءافتخا  ببسب  ؛  دلاولاب ةئیس  مھتقالع 
اھنكلو  ، ایلثم اھنبا  حبصي  نأ  ةیلامتحا  دوجو  نم  تعزفف  مألا  امأ   ، ةقھارملا
لعفلاب تأدبو   ، ربكلا يف  اذھ  نم  ايأ  ىشاحتت  يكل  اھنباب  مامتھالا  يف  تأدب 

راھن َلیل  هبستو   ، مئاتشلا عذقأب  هتعنت  تناك  نأ  دعب  بألا  ةروص  نیسحت  يف 
، ىرخأب هطابترا  ببسب  هىلع  دقحتو   ، همامأ هتروص  هيوشت  دمعتتو  هنبا  مامأ 

. ىرخأ نم  هجاوز  ةركف  عم  ْتحلاصتو  اھنباب  متھت  ْتحبصأو  اًمامت  ْتلدبت  دقف 
اھضفري هنكلو   ، لقعلا ىوتسم  ىلع  ةركف  يأ  لبقتي  نأ  نكمملا  نم  ناسنإلا 
نیخدتلا  ) ةرابع ىأر  اذإ  نیخدتلا  نع  علقي  نخدملاف ال  نادجولا ! ىوتسم  ىلع 
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ةئرل ةعيرم  ةروص  راوجب  رئاجسلا  ةبلع  ىلع  ةافولا ) ببسيو  ةحصلاب  ادج  راض 
ىفوتي هئاقدصأ  وأ  هبراقأ  دحأ  ىأر  اذإ  نیخدتلا  نع  علقي  نأ  نكمم  هنكلو  نخدم 
رخآلا فقوملا  نكلو   ، ایلقع هَّكرح  لوألا  فقوملاف   ، نیخدتلا ببسب  ؛  هینیع مامأ 

لك ْتلشف  امدعب  ةینادجولا  ةزھلاب  يتضيرم  ُتجلاع  كلذلو  ؛  اینادجو هزھ 
. تاسلجلا لالخ  ةیلقعلا  عانقإلا  تالواحم 

لخادب يسفن  دجأ   . ةیسفنلا يتالاح  مھ  ام  ردقب  ياضرم  اوسیل  يتالاح 
يبائتكالا عجوو  يتابوكیسلا  ةیناودعو  يسجرنلا  ةینانأو   ، يوانارابلا ةمظع 

. يریتسھلا تابلقتو 
ٍعضو يف  اھوعضيو   ، دعاقملا اوزھجي  يكل  نیلماعلا  ىلع  يدانأ  نأ  بجي  نآلا 

 . ةسلجلا أدبن  يكل  يرئاد 
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ةقشاع ُقمحأ  ( ٦)

. دیعس ىقت  مسالا :
. ةنس  ٣٠ نسلا :

. تاعماجلا ىدحإب  ةفظوم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

ةسلج ىلإ  يباھذ  نم  ةعاس  لبق  يكرتلا  لسلسملا  ِةدھاشمل  سلجأ 
يف أدبأ  ىتح ال  ؛  ةدشب زكرأ  ينلعجي  لعف  يأ  هركأ  ُتحبصأ   ، يعامجلا جالعلا 
نود نكلو  اھنع  عالقإلا  اًراركتو  اًرارم  ُتلواح   . ةمومذملا يتداع  ةسرامم 
ٍلاعفأ ىلع  اھبقاعأو  يسفن  هركأ  يننإ  ةیسفنلا  يتجلاعم  لوقت   ، ىودج
طيرشك يتایح  يمامأ  ترم  كلذب  ينتربخأ  امدنع  قباسلا  يف  اھتلعف  ةئطاخ 

! يئامنیس
ةلشاف بح  ةقالع   ، صاخشألا دحأب  يتقالع  يف  ٍمثإ  نم  هُتفرتقا  ام  ُتركذت 
رسخي نأ  نكمملا  نم  ناسنإلا  نإ  ُتلق  املاطل   ، ىودج نود  ٍتاونس  ْترمتسا 

امھرسخي الأ  بجي  نكل  هبح  لجأ  نم  هتمارك  رسخي  وأ  هتمارك  لجأ  نم  هبح 
! فسألل اًعم  امھتدقف  مث  يبح  لیبس  يف  يتمارك  نع  ُتلزانت  ينكلو   ، اًعم
مكحتأ نأ  بجي   ، هعزن يف  ُتأدبو  يرعش  ىلع  يدي  تعضو  كلذ  ُتركذت  املك 

ُتنك يننأل  ةرارملاب  رعشأ  انأف   ، ينم ةدارإ  نود  ثدحي  اذھ  نكلو  يسفن  يف 
ُتلق  ، ریمضلا نم  ىندألا  دحلا  كلتمي  ثباع ال  عئاج  بلك  دي  يف  ًةغئاس  ًةمقل 
نأ نم  ًالدب   ، يبح نع  تففك  اذإ  يضمأ  ينعدت  نأ  لضفألا  اًراركتو : اًرارم  هل 
نطقت ةیصخشلا  هتعتم  تناك   ، بجتسي مل  هنكلو   ، ةیلستلا عفادب  رمتست 

، ةیلوئسملا نم  يسفن  يفعُأ  نل  يننكلو   ، هتايولوأ ملس  يف  ةجرد  ىلعأ 
تینحنا انأو   ،« تینحنا اذإ  الإ  كرھظ  بوكر  عیطتسي  دحأ  ال  : » مھدحأ لاق  امكف 

«! تلزام  » معن  ، هبحأ تلزامو  تنك  يننأل 
، نآلا ىتح  يسفن  حماسأ  مل  كلذلو  ؛  بيذعتلاب ذذلتأ  ةیخوزام  يننأ  ودبي 

ءاقدصألا ضعب  عم  ُتثدحت  امدعب  يَلیح  رخآ  ناك  دقف  يسفنلا  جالعلل  ُتأجل 
: يل يلاق  نم  مھنمو   ، َّيلع موللاب  ىقلأ  نم  مھنمف   ، يتلاض مھيدل  دجأ  ملو 

نسلا يف  نعاط  لجر  هنأل  يدلاو  ربخأ  نأ  ىلع  أرجتأ  مل   ، ىفكو شلعم » »
هلعف ةدر  نم  تفوخت  يننأل  ربكألا  يخأ  رابخإ  عطتسأ  مل  امك   ، ينمھفي نلو 
نكمملا نم  ناك   ، تقولا اذھ  يف  اھمحر هللا  يمأ  ُتدقتفا  مك   ، يھاجت ةفینعلا 

. اًریثك ينع  ففخت  نأ 
جلاعت نأ  نكمملا  نم  اھنأب  ةیسفنلا  يتجلاعم  ينتربخأ  امدنع  ٍطابحإب  ُتبصُأ 
تلاق لب  ْترجُھف ! ْتبحأ  ةناسنإ  جلاعت  نأ  عیطتست  ال  اھنكلو   ، بائتكاب اًضيرم 
ربكأ تقولا  نوكي  ًانایحأ  نكلو  جالعلا  يف  هلعف  بجي  ام  لك  لعفن  نحن  يل :

. يسفن جلاعم 
؟ دعب هنایسن  ُتقو  نحي  مل  لھو 
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يملأ تومیل  توملا  ىتح  ًابرإ  هَعیطقت  ديرأ  يننأب  تاقوألا  ضعب  يف  رعشأ 
. هوركم يأ  هل  ثدحي  الأ  ىنمتأف  دوعأ  ينكلو   ، هتبحصب

. ریخلا هل  ىنمتأ  تلزام  يننأل  ؛  ةیبغ ءاھلب  انأ  مك 
! هبتنأ نأ  نود  اًددجم  يتارعش  ُتعزن  دقل   ، يھلإ اي 

يننكلو  ، ةفیخسلا راكفألا  هذھ  لثمل  ةسيرف  يسفن  كرتأ  ّالأ  بجي  ناك 
امك هتقشع  دقف   ، اًعم انتاظحل  ُتركذت  يفطاعلا  دھشملا  اذھ  ُتدھاش  امدنع 
يرست هنیيارش   ، هتاضبنب سفنتأو  هینیعب  رظنأ  تنك   ، هدحو هل  قشعلا  قلخ  ول 
فھلتأ تنك   ، ينرصتعي هملأو  يھجو ! ىلع  طقاستت  هعومدو  يتدروأ  يف 
هتماستبا ُتقشع  املاطل   ، ينم َّلمي  نأ  ًالیلق  نضحلا  لاط  ول  ُفاخأو   ، هناضحأل

هھجو ِتاریبعت  قشعأ  تنك   ، هْینیع بناجب  ةعیفر  ًاطوطخ  مسرت  امدنع 
هنأ نم  نیقي  ىلع  انأ   ، يعم كارعلا  يف  ةبغرلاو  يلیبقتل  ةفھللا  نیب  ةقزمملا 

. هیلع يتایئاكبب  اًرورغ  دادزي  فوس  هنكلو  يلاحل  يثري  نلف  يناعأ  ام  فرع  ول 
! هقمحأ ام  اقح 

. هقشعأ تلزام  يننأل  ينقمحأ  امو 
. هبح ةنعل  نم  ينمحري  نأ  وعدأو هللا  ٍحابص  لك  ظقیتسأ 

! ام اًموي  هسمل  هنأل  ؛  يدسج هركأو  هھركأ 
! هبتنأ نأ  نود  اًددجم  يتارعش  ُتعزن  دقل 

. هنم يحرجو   ، هل يقشع  نیب  ةقزمم   ، اذكھ َشیعلا  عیطتسأ  ال 
هنأب رعشأ  نأ  ديرأ   ، ةالابماللا ةلحرمل  لصأ  نأ  ديرأ   ، ملؤم امھالك  هركلاو  بحلا 
نأ ىنمتأ  مك   ، قالطإلا ىلع  يتایح  يف  اًقراف  لكشي  الو   ، مھم ریغ  صخش 

. ةلاحلا هذھل  لصأ 
ُتدك ىتح  اددجم  يرعش  تعزنو   ، يسفن يف  مكحتلا  يف  ُتلشف  دقل 

! هلك هدقفأ 
ةرم لك  يف   ، ةئیسلا ةداعلا  هذھ  نع  اليدب  نآلا  ءاخرتسالا  ةسراممب  موقأس 
يل لوقت   ، ايدسج يئاخرتسا  لبق  ايونعم  يئاخرتسا  يف  قفخأ  كلذ  يونأ 
ركفأ ينلعجت  يتلا  ةجردلل  ةاناعملاب  يئالتما  ببسب  ثدحي  اذھ  نإ  ةجلاعملا 

نالذخلاب ءيلم  يبلقو  اذھ  ثدحي  فیكو ال   ، يخرتسأ انأو  ىتح  اراھن  الیل  اھیف 
؟! ملألاو

ضمغأ  ، ةكيرألا ىلع  يقلتسأ   ، ةئداھلا ىقیسوملا  لغشأو  يرعش  كرتأ 
ىرخأ ٍناوث  رشع  ةدمل  اھیخرأ  مث  ٍناوث  سمخ  ةدمل  يتالضع  دشأ   ، َّينیع
سرامأ نأ  بجي   ، ةرتوتم تلزام  قرفلاب  رعشأ  ال   ، نیتلاحلا يف  قرفلا  ظحالأو 

، يب ترم  ةراس  ةربخ  يف  ركفأ   ، نیتضمغم يانیع  تلازام   ، ةفلتخم ةینف 
ةرم لوأو   ، هاروتكدلا ةجردل  هلیجست  ءانثأ  يف  ةعماجلا  يف  انفراعت  ةيادب  تركذت 
سفن يف  هبحب  يل  حرصو  يتدعاوم  بلط  امدعب  تاھونيزاكلا  دحأ  يف  انلباقت 

ابح هلدابأ  ينأب  اًضيأ  هل  حرصأ  انأو  ذئتقو  يتداعس  تناك  فیك  تركذت   ، مویلا
ِفوي مل  هنكلو  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  هلوصح  دعب  جاوزلا  ىلع  اندھاعت  مث  بحب 

يلئاسر نم  برھتي  لظ  امدعب  ىرخأ  ةاتف  عم  هافوأ  لب  طق  دھعلا  اذھب 
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، لبق نم  ينع  هعنمي  نكي  مل  يذلاو  لمعلا  يف  هلاغشناب  ججحتيو  يتالاصتاو 
دحأ ىلع  ةیصخشلا  هتحفص  تلخد  ىتح  يعم  هبولسأ  نم  ةشھدنم  تللظ 
طقتلُت يتلا  ةلذتبملا  ةداتعملا  ةروصلا  كلتب  تمدطصاو  لصاوتلا  عقاوم 

. ةبطخلا متاوخب  نْیتئیضملا  امھْيدي  نادمي  امھو  نْیسورعلل 
نكلو  ، يتارعش عزن  نم  يسفن  عنم  عیطتسأ  الو  ةرارملاب  رعشأ  مك   ، يھلإ اي 
ةسلجب قاحلل  دعتسأو  موقأ  نأ  بجيو   ، نآلا اًءودھ  رثكأ  تحبصأ  يننأ  يئازع 

. مھنیب ةحارلا  دجأ  ينلعل  يعامجلا  جالعلا 
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؟! ةقیقح ْمأ   ، ٌمھو ( ٧)

. لیبن ديرغت  مسالا :
. اًماع  ٢٧ نسلا :

. ةیسفن ةیئاصخإ  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

«. مویلا يجالعلا  زكرملا  ىلإ  َباھذلا  عیطتست  نل  »
زكرملل اھل  يتبحص  نع  ةرذتعم  فتاھلا  ربع  لمعلاب  يتلیمزل  يتقیقش  اھتلاق 

ىلع ةیقلتسم  ينكرتتو  يترجح  باب  قلغتو  رونلا  ئفطت  نأ  لبق   ، يجالعلا
نم يعوجر  دعب  مونلاو  ةحارلل  ةسئاي  ةلواحم  يف  ؛  نینیعلا ةضمغم  يريرس 

. طیسب بائتكاب  يصیخشتب  ماق  لیمز  يسفن  ٍبیبط  دنع 
نعتسأ مل   ، تاظحل يف  ةضيرملا  ةعبق  ُتيدتراو  ةجلاعملا  َةعبق  تعلخ 

هبش ِدوجو  نع  ثحبأ  ُتحبصأ  ينكلو  ةیملع  ضارعأ  يأ  عم  يضارعأ  ةقباطمب 
قلعتي امدنع  هتسرد  ام  عیمج  ىسنأ   ، بسحف بائتكالا  ىضرم  نیبو  ينیب 

! يب رمألا 
! ةنھملا هذھب  تلمع  ذنم  بائتكالا  حبش  يمامأ  صقارت  املاطل 

ٍةفصاع يف  انأو   ، ساوسولاب اًقحال  لعفلاب  ينمجاھو   ، يفواخم ْتدسجت  دقو 
راصتنالاو هتبراحم  ىلع  ًةرداق  دعأ  ملو  اًمامت  ُترھناو  ياوق  تراخف  طوغضلا  نم 

، هنم ةرفح  افش  ىلع  تنك  نأ  دعب  بائتكالا  جالزم  ُتبكر  دقل   ، تدوعت امك  هیلع 
نع رذتعأ  تنك  نأ  دعب  يتایح  ىلإ  لوخدلاب  هل  تحمسو  بابلا  ُتحتفو 

. يتقو قیضب  ةججحتم  ىضم  امیف  هل  يتبحص 
ام لعفأ  نل   ، ةیبناجلا هضارعأ  نم  فاخأ  بیبطلا  يل  هبتك  يذلا  ءاودلا  ذخآ  نل 
اذكھ لظأ  نأ  لمحتأ  نل  ينكلو   ، يسفنلا جالعلاب  يفتكأس  ياضرم ! هب  حصنأ 
نم نكمتأ  ىتح  تقو  عرسأ  يف  لضفألل  يجازم  نسحتي  نأ  ديرأ   . ةليوط ةدمل 

. ياضرم ةعباتم 
ىضرم لمحتأ  نل   ، نآلا مھدحأل  ةاناعم  يأ  عمسأ  نأ  قیطأ  ال  يھلإ ! اي 

. تاذلاب بائتكالا 
الإ هلإ  ، ال  كدوجول طقف  نئمطأ   ، كریغ َّيدل  سیل   ، يبناج ىلإ  فق   ، يھلإ اي 

. نیملاظلا نم  تنك  ينإ  كناحبس  تنأ 
؟ يتدعاسم نيديرت  اذامل  يل : لوقي  ًاتوص  ُعمسأ 

تنأ ِتسلأ  : ) اًرخاس لاقو  درطتساف  ةبيرغ  ةفجرب  ُترعشو  ةأجف  َّينیع  ُتحتف 
ومست ةطلس  ةمث  سیلو   ، طقف ملعلاب  هجالع  بائتكالا   » راعش نیعفرت  نم 

؟! ينم ِبُّرقتلاو  َّيلإ  ددوتلا  نم  اًمئاد  نيرخستو  لقعلا !» ةطلس  قوف 
! لسوتلا نع  يِّفُكو  ملعلل  يئجلا  نذإ 

ملعلا نأش  نم  يلعُأ  نأ  ُتدرأ  طقف  ينكلو   ، كردق كسخبأ  نأ  دصقأ  مل  ـ 
يف  ، تایبیغلا ةيواھ  يف  رشبلا  طقسي  نأ  ديرأ  ، ال  انل امھتبھو  نيذللا  لقعلاو 
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ضرملا نثارب  نم  انذقنت  يتلا  ةيداملا  ءایشألا  انل  ایطعأ  ملعلاو  لقعلا  نأ  نیح 
. يسفنلا

نم يدوجوب  يدقتعت  الو  كسفن  يعدخت  نذإ  ؟  تایبیغلا نم  يننإ  نیلوقت  ـ 
! ساسألا

. نكلو  ... دوجوم كنأ  قدصأ   ، الك ـ 
اھلاق  . كسفن يھجاوتل  ٍةآرم  مامأ  كعضت  ام  اًمود   . ةنھملا هذھ  ىلع  ةنعللا  ـ 

. ىضمو اًمساب 
نم رم  مك   ، ماعطلا لوانتل  ينوعدت  يھو  يتقیقش  توص  ىلع  ُتقفتسا 

؟ ةقیقح مأ   ، اًملح ناك  لھ  ؟  تقولا
؛ ًالاح لضفأ  ُتحبصأ  يننأب  ُترعشو   ، ًةأجف ةنینأمطلا  ينْتَرمغ  نكلو  ملعأ ! ال 
، براي ددرأ : ُتللظو   ، ينيوادیل هجاتحأ  يننأب  ُترعشو  يبناجب  ناك  هنأ  درجمل 

. براي
رورغ عدأ  ّالأ  اًسرد  يننقلُیل  نیعللا  ملألا  اذھ  هجاوأ  ينلعج  هنأب  ُتسسحأ 
هبشأ اًملح  ناك  دقل   ، ءافشلا ىلع  رداق  هلإ »  » يننأ يل  ئیھُي  يملع 

. ةقیقحلاب
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رتوتلا نع  ثحبي  ناسنإلا  ( ٨)

. لداع ةراس  مسالا :
. ةنس  ٣٠ نسلا :

. ةیسفن ةیئاصخإ  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

رضحت نل  اھنأ  اھُدافم  ةلاسر  يل  تلصوأو   ، ديرغت يتلیمز  ةقیقش  ينتفتاھ 
كانھ ىلإ  هجوتأس  نذإ   ، ديدشلا اھضرمل  مویلا  يعامجلا  جالعلا  ةسلج 

ةيدوعسلا نم  يعوجر  دعب  لمعلل  عوبسأ  لوأ  أدبأ  نأ  ٌدِھجُم   ، يدرفمب
هلأسأ مركأ و  فتاھأس د.  لاح  لك  ىلع   ، اًریثك يلمع  دقتفأ  يننكلو  نیماودب !
ِتافلم ىلع  عّلطأل  اًركبم  بھذأ  نأ  لواحأو   ، ةیجالعلا ةعومجملا  لیصافت  نع 

. تالاحلا
بارتغالاو نینحلاب  رعشأ   ، ىفشتسملا ىلإ  يروضح  لبق  ليوط  ٌتقو  رم  دقل 
ءایشألا َمودت  ّالأ  فسؤم  ٌرمأ   ، هوجولاو ناولألا  ؛  لدبت ءيش  لك   ، دحاو نآ  يف 

! اھلاح ىلع 
! اًضيأ ةنسحلا  ةبحصب  نكلو  يضمت  ةئیسلا  ءایشألا  ةایحلا ! اذكھ  نكلو 

، ءافشلل تلثامت  اھنأل  ةنيزح  اھنأب  اھتاسلج  رخآ  يف  ام  اًموي  ينتربخأ  ةضيرم 
ةدوجوم لظأس  ينأب  اھُتربخأو  اھُتنأمط  ينكلو  نآلا  دعب  يتيؤر  عیطتست  نلو 
ةایحلا ةھجاوم  يف  أدبت  نأ  اھیلعو   ، ةعباتملا تاسلج  يف  َّيلإ  تجاتحا  اذإ 

نم يناعأ  تنك  املاطل   ، ينسمل اھساسحإ  نكلو   ،« نآلاو انھ   » ينودب
، اًددجم اھشیعأ  نل  يتلا  سیساحألاو  اھلاح  ىلع  لظت  ال  يتلا  عاضوألا 
! ةسوسولا نم  عون  هنأ  ودبي   ، ديدج نم  مھتيؤر  عیطتسأ  نل  نيذلا  صاخشألاو 
لاوط انسفنأ  للحنو  جلاعُملا  ةءابع  يدترن  انلعجت  يتلا  ةنھملا  هذھ  ٌةنوعلم 

. تقولا
، يلخدت يعدتست  ةیباصُع  تالاح  هب  دجوت  ال  ئداھ  نآلا  ىفشتسملا 

. ًالیلق هتاحفص  نیب  عكستأل  كوبسیفلا  ىلع  لخدأو   ، فتاھلاب كسمُأ 
رمأ بيرغ   ، تاروھشملا  تابتاكلا  ىدحإ  ةحفص  ىلع  اًفیخس  اًروشنم  ىرأ 
رظن تفل  قشعت   ، نوكلا ةینويریتسھ  فصنب  تظفتحا  اھنأكو  ةدیسلا  هذھ 

! ءانثلاو ءارطإلا  تاملك  ىلع  ىذغتتو  نيرخآلا 
ةئیسلا يتامس  هركأ  يننأل  مأ   ، ةئیس اھنأل  لھ  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  اھھركأ  اذامل 

؟! اھیف
قشعلاب ةئیلم  تاملكب  اھجوز  رمغت  تاقيدصلا  ىدحإل  رخآ  اًروشنم  ىرأو 

؟! امھمون ةرجح  يف  اذھب  هربخت  اذامل ال  لءاستأو :  ، مایھلاو
رثكأ انلعجت  يعامتجالا ! لصاوتلا  لئاسو  انب  هلعفت  ام  ةشھدلل  ٌریثم 
يف نینماكلا  رظنلا  تفلل  انقشعو  انتیضارعتسا  رھظُت  ىرحألاب  وأ  ةیضارعتسا 
وھ سانلا  مامأ  ةداعسلاب  رھاظتلا  لواحي  نم  نأب  ُتنمآ  املاطل   ، لبق نم  انلخاد 
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! ةساعتلا ىھتنم  سكعي  ةقیقحلا  يف 
ىلع سانلا  مكحي  اذامل  فرعأ  ، ال  نییلثملا نم  رخسي  اًفیخس  اًروشنم  ىرأ 
؟ طقف لقعل  ًالقع  نولماعتي  اذامل ال  ةیسنجلا ! مھلویم  نم  ضعبلا  مھضعب 

قوف صقرلا  ٌملؤم  وھ  مك   ، نوناعي نمم  ضعبلا  ةيرخس  ىلإ  رظنلا  قیطأ  ال 
! نيرخآلا حورج 

يطعيو بائتكالا  ضرم  نع  هیف  ثدحتي  لیمز  ّيسفن  ٍبیبطل  رخآ  اًروشنم  ىرأ 
ةالصلاب ةناعتسالاك  ةینيد  حئاصن  اھنمض  نمو   ، هنم صلختلل  ةديدع  حئاصن 

نم هللا! برقلاو  موصلاو 
تسیل نيذلا  ةلیحلا  يلیلق  نیجلاعملا  ءالؤھ  نم  بجعتأ  ةمدصلا ! لوھل  اي 

! نيدلا ىلإ  نوئجلیف  ىضرملا  اھب  نودعاسي  ةیجالع  تّاینف  مھيدل 
َلِبق نم  هُباب  قَرطُي  صخش  رخآ  وھ  يسفنلا  جلاعملا  نأ  ءالؤھ  ملعي  الأ 

ال اذامل  ؟ ! نیبرقملا ءاقدصألاو  خویشلا  باب  قرط  دق  نوكي  نأ  دعب  ضيرملا 
ٍةقيرطب اوجلاعيو  ًابناج  نيدلا  اوّحنُي  نأ  بجي  مھنأ  نوجلاعملا  ءالؤھ  بعوتسي 

؟ ةماعلا نع  اًفلتخم  اًئیش  اومدقي  نأ  بجي  مھنأو   ، ةیناملع
يف لوقي  نأب هللا  كلذ  ررب  دقو   ، ماھتالا اذھب  ام  اًموي  مھدحأ  ُتھجاو  ينأ  ركذتأ 
لھ  ، نكلو  ، معن . ﴾ ًكنَض ًةَشیِعَم  َُهل  َِّنإَف  يِرْكِذ  نَع  َضَرَْعأ  ْنَمَو  ﴿ ميركلا : هباتك 
مأ  ، ةلتخملا خملا  ءایمیك  ليدعتو  يسفنلا  ضرملا  جالعل  ٍفاك  هَدحو  ركذلا 
يف هللا  لاق  دقل  ؟  امھايإ هللا  انبھو  نْيذللا  ملعلاو  لقعلاب  نیعتسن  نأ  بجي 
هنأ امك   ، رومألا يف  لُّقعتلاو  رُّبدتلاو  رُّكفتلا  انم  بلطو  أرقا » : » انل هلئاسر  ىلوأ 

ضرملاب رمألا  قلعتي  امدنع  لاؤسلاب  ىلوأ  نحنو   ﴾ ِرْكِّذلا َلَْھأ  اوَُلأْساَف  ﴿ لاق :
! رجحلا نم  ًالقث  دشأ  ةیفاقثلاو  ةینيدلا  تاثوروملا  فسألل  نكلو   ، يسفنلا

ِّيأ ىلع  فرعأ  نأ  ىنمتأ   ، ةیسایس ًةیصخش  للحُت  ٍةلیمزل  رخآ  اًروشنم  ىرأ 
. ةقثلا هذھ  لكب  دعب  نع  لیلحتلا  اذھ  متي  يملع  ساسأ 

هنأكو ةقلطملا  ةقیقحلا  كلتما  هنأكو   ،« ملعألا انأ   » ةعبق نودتري  نم  بحأ  ال 
! ءاوسلا ةياغ  يف 

ول  ، اھباحصأل ةیضرم  ٌتاطاقسإ  الإ  يھ  ام  ةیجالعلا  ةیملعلا  تايرظنلا  ىتح 
ةدقع نع  ثدحتيو  ابیبط  حبصي  نأ  ررق  ام  ةئرلا  ءادو  حاسكلاب  رلدأ  ْبَصُي  مل 
اًديدش اطابترا  هتدلاوب  ًاطبترم  ديورف  نكي  مل  ولو   ، انكولس لكشت  يتلا  صقنلا 

. بيدوأ ةدقع  نع  ثدحت  ام 
ءایتسا راثأو  هتبتك  سكاشم  يلدج  روشنم  رخآ  ىلع  ليوط  تقو  رم  هنأ  ّركذتأ 

هذھل ُتقتشا  دقل   ، ةملاسم تناك  ةریخألا  ةرتفلا  لالخ  يتاروشنمف   ، ضعبلا
! كارعلاو موجھلا  نع  ثحبأ  يننأكو  تاروشنملا  نم  ةسكاشملا  ةیعونلا 

نأب دقتعأ   . ةذللا نع  ثحبي  ناسنإلا  نأ  يف  ديورف  عم  ُتفلتخا  املاطل 
، توملا ِتامس  نم  دوكرلاو  ءودھلاف  نآلا ـ  لعفأ  امك  رتوتلا ـ  نع  ثحبي  ناسنإلا 
ىلع لخدأ  كلذلو  ؛  ةایحلا دیق  ىلع  انلزام  اننأ  ناتبثیف  عارصلاو  لعافتلا  امأ 

: بتكأو ةصاخلا  يتحفص 
«. باجحلا راشتنا  وھ  ةریخألا  ةنوآلا  يف  شرحتلا  راشتنا  ببس  »
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، نیبصعتملا كاھتنال  ةسيرف  هتبحاصو  روشنملا  ةكرات  ةحفصلا  قلغأو 
ةبھاذ يضمأو   ، تاھوباتلا يدباعو   ، ةبلصلا ةيرھوجلا  تادقتعملا  باحصأو 

. يعامجلا جالعلا  زكرمل 
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نورخآلا مھ  میحجلا  ( ٩)

. يدجم فرشأ  مسالا :
. اًماع  ٣٨ نسلا :

. تاكرشلا ىدحإب  ينوناق  بساحم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

ذوحتست يتلا  يكوكشب  بوحصم  هبنملا  نینر  توص  ىلع  حابص  لك  ظقیتسأ 
ثادحألاو رشبلا  عیمج  وحن   ، مونلل يدولخ  ىتحو  يظاقیتسا  ةظحل  ذنم  َّيلع 

مون يف  طغتو   ، يبناجب ةدَّدمُملا  يتجوز  ىلإ  رظنأو  هبنملا  قلغأ   ، يب ةطیحملا 
ام فرعأ  ينكلو ال  رخآب ! ةقالع  ىلع  اھنأب  اھوحن  يكوكشب  ةئباع  ریغ  قیمع 

لعفلاب يھ  مأ   ، يسفنلا يبیبط  يل  لاق  امك  ةیضرم  راكفأ  درجم  كلت  تناك  اذإ 
. قئاقح

نيأ سمألاب : اھُتلأس  امدنع  ْتكبترا  اذاملف  ؛  ينُخت مل  ولو  ؟  يننوخت اقح  لھ 
؟ لزنملا جراخ  تقولا  يضقت  تناك  نم  عمو 
؟ ْتكبترا اھنأ  يل  أَّیھُي  ناك  مأ   ، ْتكبترا اقحأ 

يسبالم يدترأو  لستغأل  يعدخم  نم  موقأو   ، راكفألا هذھ  بُّنجت  لواحأ 
اوناك سمألاب   ، لمعلا يف  يئالمز  نأ  ركذتأ  يننكلو   ، يلمع ىلإ  بھذأل 

! ةسلخ نوسماھتي  مھدحأ  بتكم  يف  نیعمتجم 
؟ هفرعأ ام ال  اًئیش  يل  نورمضي  لھ  ؟  ينع نوثدحتي  اوناك  لھ 

ةموھفم ریغ  ةضماغ  ٍتارظن  ضعبلا  مھضعبل  نورظني  مھدجأ  ام  اًریثك 
يسبالم يدترأ  نأ  بجي   ، يلمع نع  رخأتأ  فوس  يننأ  ودبي   ، نومستبيو

. يضمأو
ثدحتي هیف  نطقأ  يذلا  راقعلا  باوب  ىلع  يانیع  عقت   ، جارجلا ىلإ  ُبھذأ 
مشُھأل ُبھذأ  داكأو  ينونج  نجي   ، يھاجتاب ریشيو  ةراملا  دحأ  عم  ةسلخ 
يسفنو يترایس  دوقأ  ًالحار  يترایس  لقتسأل  ُبھذأو  عجارتأ  يننكلو   ، هسأر

اھلطب انأ  ةكبحلا  ةديدش  ةیمارد  ةیحرسم  نم  ٌءزج  يننأكو  ُرعشأ   ، نونجلا ىلإ 
؛ ةعاربب ةيوناثلا  راودألا  نودؤي  سرابموك  درجم  يب  نیطیحملا  لكو  دیحولا !

ٌضعب  ، باسح اھرخآو  بر  اھل  ةیقیقح  ایند  يف  يننأب  يماھيإ  اوعیطتسي  ىتح 
ملاع يف  يننأ  هیف  قدصأ  يذلا  دحلا  ىلإ  ٍةعاربب  مھراودأ  نودؤي  مھنم 
طقف اھنیحو   ، يغبني امك  مھراودأ  بعل  نودیجي  رخآلا ال  ضعبلا  نكلو  يقیقح !
دحأ هعنص   ، يضارتفا ملاعو  ةفيزم  ایند  يف  يننأ  نم  نیقي  ىلع  نوكأ 

؛ يلجأ نم  اًعیمج  رشبلا  لك  مدختساو  هنم  مظعألا  ءزجلا  ينلعجو  صاخشألا 
. اًضيأ مھمامتھاو  مھبح  لب  مھعادخو  مھبذك  هاجت  يلعف  ةدر  فرعي  يكل  طقف 
ةدراب هماستبا  يلیمزل  مستبأو  يبتكم  لخدأ   ، اھب لمعأ  يتلا  ةكرشلا  ُلصأ 

: ةزفحتم
. ریخلا حابص  ـ 
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؟ مویلا ریخب  تنأ  لھ   . فرشأ اي  ریخلا  حابص  ـ 
؟ لأست اذامل   . ریخب  ، معن ـ 

امك ثيدحلا  انكراشت  دعت  ملو   ، كسفن ىلع  َتيوطنا  اًرخؤم  كنأ  ظحالن  اننأل  ـ 
. لبق نم  لعفت  تنك 

. ام دح  ىلإ  ًاطوغضم  ُتحبصأ  طقف  ـ 
. يسفن ٍبیبط  ىلإ  بھذت  نأ  نكمملا  نمف  ام  ٍةلكشم  نم  يناعت  تنك  اذإ  ـ 

؟! يسفن بیبط  ؟ ! مدنفأ ـ 
طقف مھلقع  اودقف  نيذلا  نأ  دقتعت  لھ  ؟  ةلكشملا نيأ  يسفن ! بیبط   ، معن

( رجألاب قيدص   ) وھ يسفنلا  بیبطلا  ؟  يسفنلا بیبطلا  ىلإ  نوبھذي  نم  مھ 
نوكت نأ  ىلع  كدعاسيو  هل  كسفن  تانونكمب  يلدت  نأ  عیطتستو   ، كیلإ ُتصني 

. ةیسفن ةحصب 
. بیبطل باھذلل  ةجاحب  تسلو   ، ریخب انأ  ال، 

يلقع مھتلت  نأ  نونظلا  رانل  ةصرفلا  اًكرات   ، راوحلا ءاھنإ  يف  ًابغار  ٍزفحتب  اھلوقأ 
. ديدج نم 

يف كراشأ  يننأ  فرعي  هنأب  َّيلإ  يحوي  نأ  ديري  لھ  ؟  كلذ يل  لوقي  اذامل  ىرُت 
؟ مھو درجم  اذھو  دصقيال  مأ   ، يسفن جالع  تاسلج 

عم قفتا  بیبطلا  نأ  مأ   ، يرس ىشفأ  دق  بیبطلا  نوكي  نأ  نكمملا  نم  لھ 
؟ يلقع دقفأ  ينالعجي  يكل  يدض  يلیمز 

؟ كلذب يننوحراصیس  لھ 
؟ راتسلا لدسيو  نآلا  ةفیخسلا  ةیحرسملا  كلت  يھتنتس  لھ 

اًنیمي جاومألا  هفذاقتت  ٍبراقب  َُهبشأ  يننإ  يسفن ! نع  ىتح  ةبرغلاب  ُرعشأ 
! رجفني فوس  يلقع  نأب  رعشأ   ، اًراسيو

. يئالمز رظن  اًتفال   ، بتكملا ىلع  يدیب  ًابراض  ٍلاع  ٍتوصب  اھلوقأ 
«. يلیمز اھلاق   » ؟ فرشأ اي  كب  ام  ـ 

حيرتسأو  ، نآلا لمعلا  كرت  ىلإ  رطضأس   ، ةحارلل جاتحأ  طقف  انأ   ، ءيش ال  ـ 
. مویلا ةیقب 

؛ يلزنم ىلإ  ُبھذأو  يترایس  لقتسأو  يئالمز  ةشھد  طسو  بتكملا  كرتأ 
. يسفنلا جالعلا  ةسلج  داعیم  نیحي  ىتح  ةحارلا  نم  ًاطسق  ذخآل 

لدبأ يك  يمون  ةرجح  لوخدب  عراسأ   ، ٌئداھ ٍءيش  ُّلك   ، يلزنم ىلإ  لخدأ 
: رتوتب بوحصم  ٍشاھدناب  يل  رظنت  يتجوز  دجأ   ، يسبالم

؟ لمعلا نم  اًركبم  َتدع  اذامل  ـ 
. ةحارلل هجاحب  يننأب  ُترعش  ـ 
؟ ءادغلا ةبجو  كل  رضحأ  لھ  ـ 

. كلذ يف  ةبغر  َّيدل  تسیل  ـ ال، 
ال اھنأل  لھ  ؟  مونلا ةرجح  اھیلع  تلخد  امدنع  ةرتوتم  تناك  اذامل  لءاستأ :

؟ مھدحأ ةبحصب  تناكو  لمعلا  نم  اًركبم  يتدوع  عقوتت 
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؛ ةضفنملا يف  رئاجسلا  ِباقعأ  ضعب  ىلع  يانیع  تعقو  ىتح   ، ركفأ لظأ 
باقعأ دوجو  ببس  نع  اھلأسأ  يتجوز  ًايدانم  خرصأ  ُتللظو  ينونج ! نُجف 

! ةضفنملا يف  رئاجسلا 
ملع ىلع  تنأو   ، يتقيدص ىھُس  صخت  رئاجسلا  ؟  بضاغ تنأ  اذامل  تلاق :

. مئادلا ككش  ُتمئس  دقل  نخدت ! اھنأب 
. بیجأ الو  امات  اًتمص  ُتمصأ 

مأ ال.  ، اھلحم يف  يكوكش  تناك  اذإ  فرعأ  ال 
دحأل بھذأو  يترایس  لقتسأ  نأ  ررقأ   ، ٍديدش ٍّيسفن  ٍكاھنإب  رعشأ  يننكلو 

. جالعلا ةسلج  داعیم  نیحي  ىتح  تاھیفاكلا 
، دعاقملا دحأ  يف  سلجأو  لخدأ   ، تاھیفاكلا دحأ  مامأ  قيرطلا  يف  فقوتأ 

ةوھقلا نم  بوك  هل : لوقأ   ، ديرأ اّمع  ينلأسيو  يب  بحرُیل  لدانلا  َّيلإ  رضَحي 
. ةداسلا

قامعأ يف  رعشأ   ، اًددجم يراكفأل  ينكرتيو  بھذيو   ، اًمساب هسأرب  ُئموي 
هذھ نأو   ، ٍةددحم ٍةمھمل  ملاعلا  اذھل  ُتئج  يننأكو  ٍضماغ  ٍروعشب  يسفن 

! ةلاسر لماح  يننأكو  ةیسدقلاو ! ةیمھألا  نم  میظع  بناج  ىلع  ةمھملا 
. كلذل ينعفد  نم  فرعأ  تلزام ال  يننكلو 

، َّيلع نوسماھتي  مھف   ، فخسلا كلذ  نم  اًءزج  نوكأ  نأ  بحأ  ال  طقف  انأ 
قدصي يذلا  هلبألا  كلذ  نع  نوثدحتيو   ، تقولا لاوط  ةثیبخ  ٍتارظنب  يننوقمريو 

. تاونسلا هذھ  لاوط  مھعادخو  مھبذك 
يل رظنت  اذامل   ، رمحأ ًابوث  يدترتو  ةشیشلاب  كسمت  يتلا  ةأرملا  هذھ  لثم 
؟ بارطضالا ىلع  ودبي  يننأ  اھرظن  تفل  لھ  ؟  ينم اًئیش  ديرت  لھ  ؟  اذكھ

ىتم ىلإ  لءاستأ : يننكلو  ينم  لینلا  نوديري   ، َّيلع رمآتي  عیمجلا  نأب  رعشأ 
؟! ينم صلختلا  نوديري  لھو  ؟  يعادخ يف  نورمتسي  فوس 

دھاشم رخآ  ىلع  لدسُي  نأ  راتسلا  كشوأ  دقو  ْتبرتقا  دق  ةياھنلا  نأب  رعشأ 
لوقیس نم  كانھ   ، يل مھتعيدخب  رخآلا  ولت  دحاولا  نوفرتعي  فوسو  ةیحرسملا 
يدؤأ ُتنك  يل : لوقیس  نم  كانھو   . كلمھأ يذلا  كدلاو  َرود  يدؤأ  تنك  يل :

رود يدؤأ  تنك  يل : لوقیس  نم  كانھو   . رخآب ْتجوزتو  كتكرت  يتلا  كتبیبح  رود 
؟ اًسرد ينیقلت  مأ   ، يریمدت ضرغب  نونواعتي  لھ  نكلو   . كناخ يذلا  كقيدص 

؟! ةنیعللا ةیحرسملا  كلت  لطب  نوكأل  ينراتخا  يذلا  ِنَمو 
مث اًعيرس  ةوھقلا  يستحأ   ، ةوھقلاب لدانلا  لوصو  ىوس  ينونظ  عطقي  مل 
يلدأ يكل  ؛  يسفنلا جالعلا  ةسلج  ىلإ  باھذلل  ُفرصنأو  باسحلا  كرتأ 
نیقیلاو ةنینأمطلا  دجأ  يلعل  جالعلا  ءاقفرو  يبیبط  مامأ  يسفن  تانونكمب 

. مھنیب
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حافت ةشیش  ( ١٠)

. بیبح نيرسن  مسالا :
. اماع  ٤٥ نسلا :

. ةیلیكشت ةنانفو  ةبتاك  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

«. اذكھ يلاح  َحبصي  نأ  ام  اًموي  لیختأ  نكأ  مل  »
انأو  ، رذحلا نم  ةلفغ  يف  يناسل  ىلع  عقتل  يراكفأ  نیب  نم  ْتتلفأ  ٌةلمج 

. حافتلا ةھكنب  ةداتعملا  يتشیش  نخدأ  تاھیفاكلا  دحأ  يف  ةسلاج 
! ریخب تنك  اذإ  اّمع  ينلأسي  وھو  نام » ةشیشلا   » توص ىلع  تقفتسا 

. ةعلولا رییغت  هنم  بلطأو  ًالیلق  تدرش  ينكلو   ، ریخب يننأ  هبیجأ 
تاسلجلا يف  ةضفضفلل  صصخملا  تقولا  نع  اًركبم  ىعادتأ  يننأكو  ُترعش 

. نزحلاب ةجوزمم  ةرخاس  هماستبا  تمستباف   ، ةیسفنلا
هذھ صرحأ   . ةاناعملاو ملألا  نم  ةلسلس  نع  ًةرابع  يتایح  تراص  فیك  ركفأ 

نورخآلا ينتعني  نأ  لبق  يسأر  لخاد  يراكفأ  سبح  َِمكحُأ  نأ  ىلع  ةرملا 
! نونجلاب

؟ يسفن جلاعم  ةرايز  كشو  ىلع  انأو  نونجلاب  يننوتعني  اذاملو ال 
، ةلشاف تاطابترا  يف  يرمع  ُتعضأ  ةسئاب  ةینیعبرأ  ةأرما  درجم  ُتحبصأ  دقلف 

. مویلل أدھت  مل  ةاناعمو  دیحولا  ينبا  اھنع  جتن  رمعلا  ةریصق  ةجيزو 
ام فرعت  ، ال  اًرویغ جازملا  يبصع  اًصخش  ناك  فیكو  هدلاو  ُتجوزت  امدنع  ركذأ 

! ينم مأ  َّيلع  راغي  ناك  اذإ 
يسبالم لوح  هتاقیلعتب  موي  دعب  اًموي  يمصعم  لوح  دویقلا  ِمكحُي  لظ 

نم ءاتسي  ناك  امك   ، هيدترأ يذلا  رمحألا  ناتسفلا  اذھ  نم  نجُي  داك   ، ةریثملا
. نيرخآلا عم  لماعتلا  يف  معانلا  يبولسأو  يلمع  مكُحب  ةددعتملا  يتاقالع 
لاجرلا نأ  الو   ، ةروھشمو ةلیمج  ةدیس  يننأ  يبنذ  سیل  هنأب  دقتعأ  اًمئاد 

يف سلجي  يذلا  هلبألا  كلذ  لثم  مھراظنأ  طحم  اًمئاد  ينأو   ، َّيلع تفاھتت 
. يوحن هینیع  ّبوصيو  ةرواجملا  ةلواطلا 

؛ كلذ نم  ٍّيأل  َعسأ  مل  انأ   ، ةبتاكك يلمع  يف  ةحجان  يننأ  ينبیعي  ال  امك 
تنك  ، يتلئاع عم  رقتسم  تیب  يف  شیعأو   ، امأو ًةجوز  حبصأ  نأ  طقف  ديرأ  تنك 
يتيرحو يقالطنال  ٍعارو  ةیجازملا  يتابلقت  ءاوتحا  ىلع  ٍرداق  لجرب  جاوزلا  دوأ 

لظت نأ  ديري  ةیقرشلا  انتاعمتجم  يف  لجرلا  ةلكشم  هذھ  لظت  نكلو   ، بسحو
اھكلتمي هنأب  اًمئاد  رعشي  نأ  ديري  هبناجب  ىتح  الو   ، همامأ ال  هءارو  ةأرملا 

! اھتیلالقتسا اًریثك  هجعزتو 
دومحمل ملیف  نم  اًرخاس  اًدھشم  ركذأ   ، اھنم لضفأ  نوكي  نأ  اًمئاد  ديري 

رتكأ تاداھش  دخاي  مزال  لجارلا  : » ةباعدلا لیبس  ىلع  لاق  امدنع  يجیلملا 
ءادوسلا ايدیموكلا  اھنكلو  «. .. ةتالت نیملق  اھبرضي  ردقي  ناشع  تسلا  نم 
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نوكأ امدنع  نونجلا  هُبیصيو   ، يحاجن نم  راغي  يجوز  اًمئاد  ناك  دقف  فسألل 
ةبسنلاب میحجلا  نم  مايأ  ةباثمب  يبتك  عیقوت  تالفح  تناك   ، نيرخآلا ةبحصب 

. هیلإ
سرفلا لثم  كلثم   ، مزاللا نم  رثكأ  ةررحتم  ةأرما  تنأ  : » يل لوقي  ناك  اًمئاد 

. سرفلا طبرم  ناك  انھو  »؛  كضيورت ىلع  دحأ  ردقي  حماجلا ال 
عطقي مل   . ساسألا نم  َّينیع  ألمي  الف  يتسارش  ضيورت  عیطتسي  ال  نم 

ناك اذإ  ام  فرعأ  ال   ، ةعلولا رییغتل  نام » ةشیشلا   » لوصو الإ  يراكفأ  َلبح 
! يراكفأ مأ  ةعلولا  رییغتب  ماق  دق  نام » ةشیشلا  »

ةدعب ينرغصي  ناكو  يقالط  دعب  هیلإ  ُتفرعت  يذلا  باشلا  كلذ  ورمع »  » ركذتأ
الو يلامجل  ثرتكأ  مل   ، يوثنألا يفعض  ةمق  يف  هعم  تنك  كلذ  عمو   ، تاونس
هارأ ىتح  تاعاسلاب  هُرظتنأو  نامدإلا  دح  هقشعأ  تنك  يئايربكل ! الو  يتماركل 

! تاظحلل
. همساب يفتاھ  ةنرب  ةقلعم  يبلق  ُتاقد  تناك 

اھقشع ناك  ؛  اًرمع ةأرملا  تداز  املكف   ، لبق نم  ًالجر  قشعأ  مل  امك  هتقشع 
. اًملأ بعصأو  اًقمع  رثكأ 

ىتح وأ   ، ةباش وأ   ، ةقھارم انأو  تببحأ  امدنع  تایحضتلا  هذھ  لثمب  ِّحضأ  مل 
! يجوز عم  انأو 

انأو ُتلشف   . يخوزاملا قشعلا  اذھب  ظافتحالا  يف  اًضيأ  حلفأ  مل  ينكلو 
هتقشع لجرب  ظفتحأ  نأ   ، نورخآلا يراكفأ  نم  ملعتي  يتلا  ةحجانلا  ةبتاكلا 

اھنأب معزت  يتلا  بتكلا  أرقأ  انأو  ةعیقر  ًةكحض  ُتكحض  املاطل   . عاخنلا ىتح 
. اھریسأ هلعجت  يكل  ؛  لجرلا عم  لماعتلا  ةیفیكل  ةأرملا  دشرت 

تناك كب » قیلي  دوسألا   » باتك يف  ةرابع  ىلع  موي  تاذ  يانیع  تعقو  دقف 
ًاليوط دعتبت  الو   ، ةفھللا يغلُتف  اًریثك  برتقت  ّالأ   . ةفاسملا ءاكذ  وھ  بحلا  : ) لوقت
ًالعتشم هیقبُت  نأ   . بحُت نم  دقوم  يف  ًةدحاو  ًةعفد  كبطح  عضت  ّالأ   . ىسنُتف
هرعاشمل ةكِّرحملا  كدي  رخآلا  حملي  نأ  نود   ، رثكأ سیل  بطحلا  ككيرحتب 

(. هردق راسمو 
اھینثت نأ  هلك  ملاعلا  مالقأ  عیطتست  نلف  ْتقشع  اذإ  ةأرملا  نأب  ةنقوم  تنك 

. كلذ تدارأ  اذإ  ؛  اھبیبح ةفتاھم  نع 
! ساسألا نم  بحت  يھف ال  نذإ  ٍرذحب  بطحلا  كيرحت  يف  تحجن  اذإ  اھنأو 

! ٌةدحاو ٌةغل  امھعمجت  بحلاو ال  قطنملاو   ، قطنملا ءانبأ  نم  ٌنبا  رذحلاف 
ْنِمو  ، ةشیشلا محف  نم  قرتحا  ام  ذخأیل  ديدج  نم  نام » ةشیشلا   » ءاج

. دحاو نآ  يف  يرعاشم 
. تمص يف  ةشیشلا  ناخد  ىلع  ةموسرملا  يتایح  َثادحأ  بقارأ  ُتللظ 
ٍّيوق ٍباذجناب  رعشأ  يننإ  : » لاق امدنع  يتلوفط  ِثادحأل  جلاعملا  ریسفت  ركذتأ 
يأ نع  اًزجاع  ودبي  هنكلو  فطاعت ! يأ  بألا  اذھ  فرط  نم  هلباقي  ال   ، يبأ وحن 

اھلیصافت لكب  ملع  ىلع  تنك   ، هئاقدصأ دحأ  ةجوزب  ٍةقالع  ىلع  ناك  لب   ، بح
ينلعجو ضفرلاب  روعشلل  ينداق  يتایح  نم  ةركبم  ةلحرم  يف  همامتھا  مدعو 
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ةروث روثأو   ،« ةقيرط يأبو  ناك  امنيأ   » مامتھالاو بحلا  ءارو  تفاھتت  ةیصخش 
«. مامتھالا اذھ  دجأ  امدنع ال  ةمراع 

وھ اذھو  ؛  هنم ُتمرُح  ينأل  ةیئاوشعب  بحلا  نع  ثحبأ  ؟  لعفلاب كلذك  انأ  لھ 
. لشفلا ىلإ  يتاقالعب  يدؤت  يتلا  ةجضانلا  ریغ  يتافرصت  يف  ببسلا 

عانق يدترت  امھادحإ  تقولا  لاوط  ناعراصتت  نْیتدیس  يلخادب  نأب  رعشأ 
! ءارغإلا عانق  يدترت  ىرخألاو   ، مازتلالا

داعیمل هبتنأ   ، اًدیقعت لقأ  يتلوفط  تناك  ول  ُتددو  مك  ایسفن ! ةكھنم  اقح  انأ 
، ةعلولا ریغي  نأ  ينم  بلطي   ، نام ةشیشلا  لصي   ، يعامجلا يسفنلا  جالعلا 

كرتأو هعفدأ   ، باسحلاب نوسرجلا  لصي   ، باسحلا بلطأو  يفنلاب  هل  ریشأ 
يعامجلا ِجالعلا  ةسلجب  قاحلل  ؛  لحرأو يترایس  لقتسأو   ، شیشقبلا ضعب 
مامتھالا دجأ  ينلعل  ؛  ةیسفنلا يتجلاعم  ءاعد  ةروتكد  َّيلع  اھتحرتقا  يتلا 

. مھنیب بحلاو 
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يقيدص ضرملا  ( ١١)

. حاتفلا دبع  دمحم  مسالا :
. ةنس  ٢٢ نسلا :

. ةراجتلا ةیلكب  بلاط  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

ةعفنملا ىلع  ةمئاق  انتقالع   ، هتبحصل ُتننأمطا  املاطل  میمح  ٌقيدص  ضرملا 
تایلوئسملا نم  بورھلل  ةیقطنمو  ةعنقم  ًابابسأ  ينيدھي  امئادف  ةلدابتملا 

! يتبحصب لظیل  ًابابسأ  هيدھأ  امئادو   ، ةأطولا ةلیقثلا 
بحلاو ءاوتحالاو  مامتھالا  لظي  يبناجب  وھ  املاط   ، هنع ءانغتسالا  عیطتسأ  ال 
اذامل نذإ   ، ةلیمجلا ءایشألا  هذھ  لك  هتبحصب  ذخأ  ينع  لحر  اذإو   ، يبناجب

؟! تللح امنيأ  يعم  ىقبي  نأ  ةمكحلا  نم  سیلأ  ؟ ! لحري هكرتأ 
َّيلع نئمطي  يك  يب  لصتي  هنأ  دكؤملا  نمو   ، يدلاو هنإ   ، يفتاھ نري 

. يعامجلا جالعلا  ةسلج  داعیمب  ينّركذيو 
ناك ةليوط  ٍتاونسل  ينع  هانیع  ْتیمع  امدعب  يناري  يبأ  لعج  اًضيأ  ضرملا 
هیف اًنقوم  ناك  يذلا  تقولا  يفو   ، جیلخلاب هلمع  نم  لاملا  زانتكاب  اھیف  ًالغشنم 
ربكأ تناك   ، ليدوم رخآ  ةرایس  وأ  اًفتاھ  يل  رضحي  نأ  يھ  يتالكشم  ربكأ  نأب 

«. ئفاد ٍنضِح   » درجم يھ  يتالكشم 
نم ٍةدضنم  ىلع  ماعطلا  ًةلماح  لخدت  نأ  لبق  يترجح  باب  َّيلع  يمأ  تقد 
يننأب رعشت  نأ  نود  ةرجحلا  نم  تجرخو  يريرس  بناجب  اھتعضو   ، بشخلا

. ظقیتسم
، ةليوط تاونسل  ينلمھت  تناك  امدعب  يب  متھت  يمأ  لعج  يذلا  وھ  ضرملا 
يش لك  يف  ينم  لضفأ  هنأب  دقتعت  اھنأل  انس  ربكألا  اھَنبا  َّيلع  لضفتو 
لضفأ ينكلو   ، ةراجتلا ةیلكب  تقحتلا  انأو   ، بطلا ةیلكب  قحتلا  نأ  دعب  اًصوصخو 
ستاولا  » ةنر تالضعلاب  اًئیلم  اًعئار  اًدسج  َّيدل  نأ  امك  ةماسو  هقوفأ  يننأل  هنم 
ضرملا  ، َّيلع نئمطت  يكل  ةعماجلاب  يتقيدص  نم  ةلاسر  مودقل  ينتھبن  بآ »

ّمك  » درجم تنك  امدعب   ، يب نومتھيو  يننوري  يئاقدصأ  لعج  نم  وھ  اًضيأ 
ثيدحلا فارطأ  نوبذاجتي  امدنع  ًالزعنم  اًدیحو  نوكأ   ، ةليوط تاونسل  لمھم »
ءانثتساب تایتفلا  ىدحإ  يب  تمتھا  نأ  اًموي  ثدحي  مل   ، ضعبلا مھضعب  عم 

يف يتقثل  تھجوو   ، رخآ ٍصخش  لجأ  نم  ينتكرتو  اھقشعأ  تنك  يتلا  يتاتف 
. ًةیساق ًةبرض  يسفن 

ُتحبصأو  ، ينم نبرتقيو  يعم  نفطاعتي  نأدب  نآلا  ةعماجلا  يف  تایتفلا  نكلو 
لضفأ اذھ  لغتسأ  ينأب  دقتعأو  ضيرم  يننأ  نملع  امدعب  نھمامتھا  روحم 

. لالغتسا
ةلیسو يضرم  مدختسأ  مأ   ، اًضيرم تنك  نإ  فرعأ  ال  يب ! لح  اذام  فرعأ  ال 

« لالد  » يتلیمز حایصو  ةدحب  يل  تلاق  امك  بحلاو  مامتھالا  ىلع  لصحأ  يك 
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ٍلاعفأب يضرم  لادبتسال  ةجاحب  انأ  لھ  ةقباسلا : يعامجلا  جالعلا  ةسلج  يف 
؟ ينم نوبرتقي  نيرخآلا  لعجت  ةجضان 

اذإ ءيش  لك  دقفأس  مأ   ، ةقيرطلا سفنب  بحلا  ىلع  لصحأ  فوس  لھ 
؟ يضرم نع  تیلخت 

الو  ، لحنلا نینط  لثم  اًجعزم  ًاتوص  ردصت  يسأر  يف  رودت  ةریثك  ةلئسأ  ٍهآ !
ىلع ظفاحأ  نأ  ةمكحلا  نم  سیلأ   . نینطلا اذھ  فقوتي  فوس  ىتم  فرعأ 

؟ ملألاو ریكفتلا  اذھ  لثم  بنجتأ  يك  يضرم  ةقادص 
ضرملا ودع  جالعلا   ، مویلا يسفنلا  جالعلا  ةسلجل  بھذأ  نأ  ديرأ  ال  نذإ 

فوس  ، يب رعشي  الو  يعم  فطاعتي  دحأ  ال   ، ءيش لك  دقفأ  ينلعجي  فوسو 
. يلوح نم  لك  مامتھا  دقفأ  فوسو  امھبحو  يمأو  يبأ  مامتھا  دقفأ 

فوس  ، كلذ لمحت  عیطتسأ  نل   ، ديدج نم  ًالمھم  امك  دوعأ  فوس  رعُّذَللاي !
! ادح يتاناعمل  عضأو  يسفن  لتقأو  ماعطلا  نیكسب  كسمأ 

. رظتنا نكلو 
ةلوھسلا هذھب  يضمأ  نأ  عیطتسأ  ال   ، ةایحلا ديرأ  تلزام   ، كلذ نم  َُنبجأ  انأ 

اذام  ، يھلإ اي  عاجشلا  كلذ  ُتسل  انأو  ؛  ةعاجشل ةجاحب  رارقلا   ، رخآ ٍملاع  ىلإ 
! يردأ نأ  نود  اھحيرشتب  تمق  يننإ  ؟  يدیب ُتلعف 

؟! يتاذ هركأ  دحلا  اذھ  ىلإأ  ؟  ةيومدلا تامالعلا  هذھ  ام 
هبتنت يتدلاو  لعجأل  رزلا  ىلع  طغضأ  فوس   ، يتایح ةیقب  اذكھ  لظأ  نأ  ديرأ  ال 
ماعطلا ضعب  لوانتأ  يك  ؛  كرحتملا دعقملا  يل  رضحتو  تظقیتسا  يننأ  ىلإ 
يتالوطب دجأ  امبر  ؛  يعامجلا جالعلا  ةسلجل  بھذأو  يسبالم  يدترأو 

. مھعم ةیقیقحلا 

35



بئاغلا ةالص  ( ١٢)

. دیسلا دمحأ  مسالا :
. ةنس  ٢٥ نسلا :

. رھزألاب ظعاو  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

. برغملا ةالص  يلصأ  تيون  ينإ  َّمھللا  ربكأ  هللا 
؟ ديدج نم  أضوتأل  دوعأ  مأ   ، اًحیحص اًءوضو  ُتأضوت  لھ  ىرت  )

،« ةيرھقلا كلاعفأ  يف  كسفن  عواطت  ال  : » ةیسفنلا يتجلاعم  يل  تلاق  دقل  ال، 
(. يتالص لمكأس  ةراھطلا  ناسنإلا  يف  لصألا  نأ  امك 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا   ِّ ِمِْسب 
ُدُبَْعن َكاَِّيإ  ( ٤  ) ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ( ٣  ) ِمیِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلا  ( ٢  ) َنیَِملاَعْلا ِّبَر   َِِّ ُدْمَحْلا  ﴿
ِرْیَغ ْمِھَْیلَع  َتْمَعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص  ( ٦  ) َمیِقَتْسُمْلا ّصلا  َطاَرِ َانِدْھا  ( ٥  ) ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو 

.﴾(٧  ) َنِیّلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلا 
. نیمآ

، بر اي  ناھربلاب  يل  تبثأ  ؟  هل يلصأ  يكل  ساسألا  نم  ٌهلإ  كانھ  لھ  ىرُت  )
بر اي  يل  تبثأ   ، كدوجو هل  تبثأو  میھاربإ  تيوتحا  امك  دوجوم  كنإ  يل  لقو 

يسفن كرتأ  ّالأ  دبال   . ٌهلإ دجوي  دكؤم  ءارھلا !  اذھ  ام   ، هلثم يبلق  نئمطي  يكل 
(. يتالص يف  عشخأ  نأو   ، ةیناطیشلا راكفألا  هذھل  ةسيرف 

ٌدََحأ اًوُفُك  ُهَّل  نَُكي  َْملَو  ( ٣  ) َْدلوُي َْملَو  ِْدَلي  َْمل  ( ٢  ) ُدَمَّصلا  َُّ ( ١  ) ٌدََحأ  َُّ َوُھ  ْلُق  ﴿
.﴾(٤)

نَم اَھِیف  ُلَعَْجَتأ  اوُلاَق  ًةَفِیلَخ  ِضَْرْألا  ِيف  ٌلِعاَج  ِيِّنإ  ِةَِكئَالَمِْلل  َكُّبَر  َلاَق  ِْذإَو  ﴿
اَم َُملَْعأ  ِيِّنإ  َلاَق  ََكل  ُسِّدَقُنَو  َكِدْمَِحب  ّبَسُن  ُحِ ُنَْحنَو  َءاَمِّدلا  ُكِفَْسيَو  اَھِیف  ُدِسْفُي 

.﴾ َنوَُملَْعت َال 
ال تنأو   ، ءامدلا نم  اًرھن  حبصأ  ملاعلا  هللا؟  اي  هملعن  الو  هملعت  يذلا  وھ  ام  )

(. يتالص يف  عشخأ  نأ  نم  دبال  میظعلا  رفغتسأ هللا   ، كلذ عنمتل  لخدتت 
. میظعلا يبر  ناحبس   ، میظعلا يبر  ناحبس 

. هدمح نمل  عمس هللا 
. ربكأ هللا 

. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس 
دعأ ملو  ریكفتلا  ينقھرأ  دقل  ؛  َّيلع ّنوھ  براي   ، هیف انأ  امم  ينصلخ  براي 

. ديزملا لمحتأ 
. ربكأ ، هللا  ربكأ هللا 

. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس 
. ربكأ هللا 
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میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
ُدُبَْعن َكاَِّيإ  ( ٤  ) ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ( ٣  ) ِمیِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلا  ( ٢  ) َنیَِملاَعْلا ِّبَر   َِِّ ُدْمَحْلا  ﴿
ِرْیَغ ْمِھَْیلَع  َتْمَعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص  ( ٦  ) َمیِقَتْسُمْلا ّصلا  َطاَرِ َانِدْھا  ( ٥  ) ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو 

.﴾(٧  ) َنِیّلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلا 
. نیمآ

ٌدََحأ اًوُفُك  ُهَّل  نَُكي  َْملَو  ( ٣  ) َْدلوُي َْملَو  ِْدَلي  َْمل  ( ٢  ) ُدَمَّصلا  َُّ ( ١  ) ٌدََحأ  َُّ َوُھ  ْلُق  ﴿
.﴾(٤)

دیعأو ديدج  نم  أضوتأ  نأ  َّيلع  بجي  مأ   ، امیلس اءوضو  تأضوت  لھ  ىرت  )
نأ ةیسفنلا  يتجلاعم  يل  تلاق  دقل   ، يتالص لمكأ  فوس   .. ال  .. ال ؟  يتالص

(. هیلع رصتنأسو  هل  بیجتسأ  نلو  ينمجاھیل  ءاج  اًشحو  ساوسولا  ربتعأ 
میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ُهُلوُسَرَو  َُّ َمَّرَح  اَم  َنوُمِّرَحُي  َالَو  ِرِخْآلا  ِمَْویْلِاب  َالَو  َِِّاب  َنوُنِمْؤُي  َال  َنيِذَّلا  اوُِلتاَق  ﴿
ْمُھَو ٍَدي  نَع  ََةيِْزجْلا  اوُطْعُي  ٰىَّتَح  َباَِتكْلا  اوُتوُأ  َنيِذَّلا  َنِم  ِّقَحْلا  َنيِد  َنوُنيَِدي  َالَو 

.﴾ َنوُرِغاَص
ىلع ثحت  يتلا  تايآلا  نم  اھریغو  ةيآلا  هذھ  تلزنأ  اذامل  هللا؟  اي  اذامل  )
نيد اذامل  ؟  مھنع نیفلتخملا  ءامد  كفسل  ةعيرذ  نیملسملا  تیطعأو   ، لاتقلا
ىلع اوسیل  مھ  ْنَم  اولتاق  لوقي : اننيد  امنیب   ، مكءادعأ اوبحأ  لوقي : ةیحیسملا 

، ملاعلا يف  باھرإلاو  ءامدلا  كفس  فقوت  يكل  لخدتت  اذامل ال  اي هللا،  ؟  مكنيد
نم دبال  میظعلا  رفغتسأ هللا  ؟  نآرقلا نم  تايآلا  هذھ  فذحن  نأ  انیلع  بجي  مأ 

(. ةنیعللا راكفألا  هذھ  كرتأو  يتالص  لمكُأ  نأ 
. ربكأ هللا 

. میظعلا يبر  ناحبس   ، میظعلا يبر  ناحبس 
. ربكأ ، هللا  هدمح نمل  عمس هللا 

. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس 
. مھلا ينع  حزأ  ، و  كبضغو كتقم  عفرا   ، براي

. ربكأ هللا 
. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس 

. ربكأ هللا 
هللا ةمحرو  يبنلا  اھيأ  كیلع  مالسلا   ، تابیطلاو  تاولصلاو  تایحتلا   »
هللا الإ  هلإ  ال  نأ  دھشأ   ، نیحلاصلا هللا  دابع  ىلعو  انیلع  مالسلا   ، هتاكربو

«. هلوسرو هدبع  ادمحم  نأ  دھشأو 
. ربكأ هللا 

ُدُبَْعن َكاَِّيإ  ( ٤  ) ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ( ٣  ) ِمیِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلا  ( ٢  ) َنیَِملاَعْلا ِّبَر   َِِّ ُدْمَحْلا  ﴿
ِرْیَغ ْمِھَْیلَع  َتْمَعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص  ( ٦  ) َمیِقَتْسُمْلا ّصلا  َطاَرِ َانِدْھا  ( ٥  ) ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو 

.﴾(٧  ) َنِیّلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلا 
. نیمآ

ٌدََحأ اًوُفُك  ُهَّل  نَُكي  َْملَو  ( ٣  ) َْدلوُي َْملَو  ِْدَلي  َْمل  ( ٢  ) ُدَمَّصلا  َُّ ( ١  ) ٌدََحأ  َُّ َوُھ  ْلُق  ﴿
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.﴾(٤)
راكفألا هذھب  يبر  ينبقاعي  كلذل  ؛  بجي امك  يئوضو  نسحأ  مل  يننأب  دقتعأ  )

فوس  . ةقیقح كلذ  نوكي  نأ  نكمي  ال   ... ال  .. يعوشخو يئوضو  نسحُأ  ىتح 
(. يتالص لمكأو  يراكفأ  لھاجتأ 

. ربكأ هللا 
. میظعلا يبر  ناحبس   ، میظعلا يبر  ناحبس 

. ربكأ ، هللا  هدمح نمل  عمس هللا 
. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس 

. ىلعألا يبر  ناحبس   ، ىلعألا يبر  ناحبس   ، ربكأ هللا 
. ربكأ هللا 

لآ ىلعو  میھاربإ  ىلع  تیلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  ِّلص  مھللا 
ىلعو میھاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو   ، میھاربإ

. دیجم ٌدیمح  كنإ  نیملاعلا  يف   ، میھاربإ لآ 
. هتاكربو ةمحرو هللا  مكیلع  مالسلا 
. هتاكربو ةمحرو هللا  مكیلع  مالسلا 

، ينمط براي   ، يلقعب كتفت  نأ  تداك  يتلا  ةنیعللا  يراكفأ  نم  ينمحرا   ، براي
. هنع ثحبأ  يذلا  نیقیلا  يل  بھ  براي   ، يبلق يف  ةنیكسلا  لزنأو 
؟ ةدئاز ةعكر  تیلص  يننأ  مأ   ، يلصأ نأ  يغبني  امك  ُتیلص  لھ  ىرت 

، كشلل ةسيرف  يسفن  عدأ  نل   ، يتجلاعم تلاق  امك  يتالص  دیعأ  نل   .. .. ال ال
. يعامجلا يسفنلا  جالعلا  ةسلجل  بھذأ  يك  يسبالم  لدبأو  موقأ  فوس 
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يتايركذ قودنص  ( ١٣)

. يفصو ةلاھ  مسالا :
. اًماع  ٣٩ نسلا :

. ةيزیلجنإ ةغل  ةسردم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

، يتلطع موي  يف  اھبیترتو  يترجح  فیظنتب  مامتھالا  ىلع  ُتفكع  يتداعك 
قودنصب ُتمدطصا   ، يتنازخل ةيولعلا  ففرألا  نم  ٍّفر  فیظنت  تدرأ  امدنع 
داكلابف  ، ةنيزحلا انتايركذب  ظافتحالا  ىلإ  ةجاحب  انسلف  ةلیمجلا  يتايركذ 

هیلإ ُترظنو   ، رابغلا نم  هیلع  ام  ُتلزأو   ، ةنازخلا نم  قودنصلا  ُتجرخأ   .. اھاسنن
روعشلا دیعتسأ  ىرحألاب  وأ   ، يتايركذ دیعتسأل  ةّحلُم  ةبغر  َّيدلو  ةمستبم 

اذھ يف  هتعضو  ءيش  رخآ  ىلع  ينیع  ْتعقو   ، اھثودح تقو  هب  ُترعش  يذلا 
لدت تناك  يتلا  ماقرألا  ـا  هنإ يمقر ٣ و٤ ... نع  ناربعت  نیتعمش  اتناك  قودنصلا 
يتارعش موقت  امدنع  الإ  اًماوعأ  دادزأ  يننأب  اًموي  رعشأ  مل   . ٍذئتقو يرمع  ىلع 

! ةونع يرابخإب  ءاضیبلا 
. حورلا ةخوخیش  ةوسق  يھاضُت  رمعلا ال  مُّدقت  ةوسق  لظت  نكلو 

* * *
يفتاھ مقر  نع  ٍتامولعم  ىلع  يوتحت  ًةبلع  يانیع  ْتحمل  امنیح  ُتشھدنا 

، ةدیعسلا يتايركذ  تحت  جردني  ال  كش  الب  ديدجلا  فتاھلا  مقر  نإ   . ديدجلا
! ادج ةدیطو  ةملؤملا  تايركذلاب  هتلص  نأ  اًصوصخ 

ام ناعرسف   . يفتاھ مقر  رییغتو  اًدیعب  ّيضملل  ينتعفد  ةلشاف  بح  ةصق 
رخآل رمتست  تاقالعلا  لك  نإ  لاق  ْنَم   ... يئارو رظنأ  ملو  ةقالعلا  كلت  ُتیھنأ 

؟ رمعلا
. نيرخآلاب كسمتن  انلعجت  يتلا  ةدحولا  اھنكلو 

* * *
دحأ يف  ةوضع  تنك  ينأ  دكؤت  قودنصلا  يف  اھُتدجو  ةيوھ  ةقاطب  دنع  ُتفقوت 
بزحلا اذھل  مامضنالاب  رختفأ  تنك  امنیح  اھتقو ـ  تركذت ـ   ... ةیسایسلا بازحألا 

همحر هللا. يدلاوب  اًنُّمیت  ةریغص  نس  يف  انأو 
* * *

مك يمأ  هللا،  اھمحر  يمأو  انأ  يل  ةروص   ، ةميدقلا روصلا  ضعب  اًضيأ  ُتدجو 
! كسنو دقتفأ 

نود ًةدیحو  يننیكرتت  فوس  كنأل  توملا  نیشخت  تنكو  يمھ  ِتلمح  املاطل 
. تاوخأ نودو  ٍبأ 

يف يبراقأو  يئاقدصأل  اًروص  ُتيأر   . ةدیحو لظأ  فوس  ينأ  ودبيو  ًةدیحو  ُتدلو 
، هلاح ىلع  ٌءيش  مُدي  مل  فیكو   ، ایندلا لاح  نم  ُتبجعتو  ةفلتخم  تابسانم 
نكل نوجوزتملا  لصفناو   ... جوزت دق  بزعألاو   ... تام ریبكلاو   ... َِربَك دق  ریغصلا 
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! عیمجلا فنأ  مغرب  ةرمتسم  ةایحلاف  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 
* * *

يتقالع ُتعطقو   ، اًریثك َّيلإ  تءاسأ  ةميدق  ةقيدصل  ٍةروص  ىلع  يانیع  تعقو 
ينأ برغألاو  نآلا ! ىتح  اھتروصل  يئانتقا  نم  ةشھدنم  ينكل   ... نمز ذنم  اھب 
قزمن ال  انایحأ  انلعجي  يذلا  ام  ىرت   .. اھارأ ٍةرم  لك  يف  اھقيزمت  نع  عجارتأ 

؟! انل ةديدشلا  مھتاءاسإ  نم  مغرلاب  نيرخآلا  روص 
* * *

الإ كلمأ  ملو   ... لجع ىلع  اھتأرقو  اھتحتف   ، ةيوطم ةقرو  هلخادب  اًفرظ  ُتدجو 
سراف َفاصوأ  لمحت  ةقرولا  تناك   ... كاذتقو تبتك  امم  ًةشھدنم  كحضأ  نأ 
ةقيرط نم  تبجعت  يننأ  الإ   ، ةقھارملا ةلحرم  يف  تنك  امنیح  يمالحأ 

. كاذتقو يریكفت 
يمالحأ سراف  يف  اھديرأ  ال  يتلا  ءایشألا  ركذأ  نأ  ىلع  ًةصيرح  ُتنك  دقل 

لبقأ ال  ةظحللا  هذھ  ىتح  ُتلزام  ينأ  بيرغلا   ، اقح هديرأ  ام  بتكأ  مل  امنیب 
يتقفاوم نم  مغرلا  ىلع   ... مالحألا سراف  يف  يتابغر  نم  ریثك  نع  لزانتلا 

. تافصاوملا هذھ  مظعم  مھیف  رفوتت  نم ال  ضعبل  ةصرف  ءاطعإ  ىلع 
* * *

َّينیع ىلع  اھعضأ  نأ  تلواح   ... يبأ اھمدختسي  ناك  ةیبط  ةراظن  ُتدجو 
كمحر هللا! يبأ  اي  رصبلا  فیعض  تنك  مكف   .... اھب ةيؤرلا  عیطتسأ  مل  ينكل 

هنأ نم  مغرلا  ىلع  اًمارتحاو  اًريدقتو  ابح  عئارلا  لجرلا  اذھ  يبلق  ألم  مك 
رثكأ هتمھفو  هتفرع  ينكلو   ... ریثكلا هنع  فرعأ  ٍةریغص ال  نس  يف  انأو  ينكرت 
نم اعلھ  يبلق  ألم  ابح  يبلق  ألم  امكو   ، هلیحر دعب  هیلع  نيرخآلا  ءانث  نم 

! ةلیل لك  ينروزي  يذلا  توملا 
يل اھتدھأ  دق  تناك   ، ءارذعلا ميرم  ةدیسلل  ًةروص  ُتدجو  امدنع  تمستبا 
نأب ينتحصن  ثیح  ؛  َّيلإ ةبسنلاب  نزحلا  ديدش  ام  اًموي  ةیحیسم  ةقيدص 
اھتقو رعشأ  مل  ينأ  تركذت   ، يناعأ ام  اھل  وكشأو  ءارذعلا  ةدیسلا  ىلإ  ثدحتأ 
يف كشأ  ملو  ةروصلا  ةیحیسملا  يتقيدص  ينتطعأ  امدنع  تجعزنا  وأ   ، ةبيرلاب
نم صقنُي  فوس  ءارذعلا  ةدیسلا  ةروصب  يظافتحا  نأب  اًموي  رعشأ  مل   ، اھاياون

ةیحیسملا يتقيدص  نأب  ُترعش  طقف  ينكل   ... ام للخب  هبیصي  وأ  يناميإ 
يب اھمامتھا  نع  اھریبعت  ةقيرط  هذھو   . يتدعاسم ديرتو  يرمأب  ةمتھم 

؟! نآلا انیلع  رطیسي  يذلا  بصعتلا  نم  اذھ  لك  نيأ   ، اھتدیقع بسح 
ينیب نوكي  نأ  اًموي  يلابب  رطخي  مل   . هَدحو ىلإ هللا  ُتوكش  انأ   ، لاح لك  ىلع 

! بنيز ةدیسلا  الو  ءارذعلا  ةدیسلا  طیسو ال  يبر  نیبو 
* * *

اھُتحتف امدنع   ... قودنصلا بناوج  دحأ  يف  ةيوطم  ةميدق  ةقرو  يھابتنا  تتفل 
ایمارغ ًاباطخ  ناك  دقل   ، فغشلاو ةداعسلا  نم  ٍجيزمب  ُترعش   ، ديدش ٍقفرب 

هتراعتساب ُتمق  يذلا  بتكلا  دحأ  يف  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  يلیمز  يل  هكرت 
. هنم
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فیكو  ، ىلوألا ةرملل  تاملكلا  هذھ  تأرق  امنیح  ةداعسلا  َساسحإ  تركذت 
نھنكلو ةداعسلا  ساسحإ  عم  بسانتت  ال  ةوسقب  مستت  يلعف  ةدر  تناك 

! ءاسنلا
مل لیبنلا  صخشلا  اذھ  ؛  مھدحأ اھايإ  ينادھأ  ىولح  َةعطق  يانیع  ْتحمل 
ِةقرلا ُةياغ  وھ  بحلا  نأب  رعشأ  اًمود  ينلعج  هنكل   ... اًموي مالآلا  يل  ببسي 
ریكعت كلذ  عبتي  نأ  نود  اھتثونأب  ةأرملا  هعم  رعشت  ٌلجر  دجوي  املقف   ... ِةعورلاو

! اھحرجو اھوفص 
ةوقب ضبني  يبلقب  ُتئجوف  ىتح  هناكم  ىلإ  ءيش  لك  دیعأ  نأ  تدكو   ، تیھتنا
ضرألاو  ، يدسج يف  يرست  ةريرعشقب  رعشأ  َّيلع ! برحلا  تنلعأ  لوبطك 

ٍكلف يف  رودأ  ُتحبصأو  يدسج  ىلع  ةرطیسلا  ُتدقف   . َّيمدق لفسأ  زتھت 
. ةرطیس نود  ًالامشو  اًنیمي  حنرتي  يمالھ  نئاك  يننأكو   ، فقوت نود  ٍّينوك 
اذام  . قنتخأ داكأ  ىتح  ةوقب  اھىلع  طغضتو  يتبقرب  كسمت  مھدحأ  دیب  رعشأ 
دكؤم ال،  ال،  ؟  ةریخألا يسافنأ  ظفلأ  فوس  يننأ  مأ   ، ُتننج لھ  ؟  يل ثدح 

.. معن  . اقح ثدحي  ال  اذھ  نإ  ةیسفنلا  يتجلاعم  يل  تلاق  دقل   ، كلذ مھوتأ 
يأ  .. بذك اذھ  نكلو  تومأ  فوس  ينأب  ينمھوت  بذاك  راذنإ  ةرافص  اھنإ   .. معن

. بذك معن 
. ثدحي ال  ثدحي ...  اذھ ال 

ةسلج ىلإ  باھذلاو  يسبالم  ليدبتل  اًعيرس  عرھأو  يھابتنا  تتشأ  نأ  بجي 
. مھنیب ةنینأمطلا  دجأ  يناسع  ؛  يعامجلا جالعلا 

41



يللود ( ١٤)

. يدمح لالد  مسالا :
. اًماع  ٣٨ نسلا :
. لمعت ال  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

نأ دعب  يجوز  نع  ُتلصفناو   ، ةرقتسم ةیجوز  ةایح  يف  قفوأ  مل   ، ةینانأ ٌّمأ  انأ 
ال  ، يغبني امك  هعم  يتمومأ  ةسرامم  وأ  هب  ءانتعالا  عیطتسأ  ال  ًالفط  ُتبجنأ 

يكل يلفط  ةكرات  يتعتمو  يئاقدصأو  يرھظمو  يتارھس  ىوس  ءيشب  متھأ 
. يتدلاو هاعرت 

يدلج يف  ةكراشملا  نم  يتدلاو  اعنمي  مل  يتاذل  يمولو   ، ديدشلا يئاكب 
ٍةرایس ِثداحل  ضرعت  ىتح  ينبال  يلامھإب  يماھتاو  َّيلع  ةیلوئسملا  ءاقلإو 

! توملاو ةایحلا  نیب  ىفشتسملا  يف  هريرس  ىلع  يمامأ  ٌدقار  نآلا  وھو 
! يلیلدتب رغصلا  ذنم  يتاسأم  يف  ةكراشم  اھنأ  نم  مغرلاب  ينمولت 

. ةایح بولسأ  هنكلو  اًمسا  سیل  لالد »  » ، معن
نم ًةبراھ  ةداعلاك  ُتعفدناو   ، عذاللا يتدلاو  ثيدح  لمحت  عطتسأ  مل 

! ىدھ ریغ  ىلع  يترایس  ةلقتسم  ىفشتسملا 
تماد بح  ةصق  دعب  ةریغص  ٍّنس  يف  يجاوز  نم  اًءدب  يمامأ  يتایح  ّترم 
اًرورم  .. هب جاوزلا  ىلع  ُتررصأ  ىتح  اھدض  لھألا  فوقوو   ، ةریصق ةرتفل 
نم هبلطتت  ام  لكب  ةیجوزلا  ةایحلا  ىلع  مئادلا  يدرمتو  هعم  ةمئادلا  يتاناعمب 

تابغرلا هذھ  ةلباقمو   ، ایموي رھسلاو  جورخلا  يف  ةمئادلا  يتبغرو   ، مازتلا
ىلع يجوز  رصأ  امدعب  دیحولا  يلفطل  يباجنإ  ىتحو   ، يجوز نم  ضفرلاب 
يف ةبغرلاو  ةيرحلاب  يكسمت  ببسب  لیجأتلا  يف  يتبغر  لھاجتو   ، لمحلا

. ةنكمم ةرتف  لوطأ  يتقانأو  يدسج  ىلع  ظافحلا 
، يتایح ةلیط  هتلعفام  هاجت  عینش  ٍبنذب  ُترعش  يتايركذ  ُتعجرتسا  امدنعو 
وھو ينبا  تكرتو  ىفشتسملا  نم  تبرھ  دقل   . ةلیللا هذھ  صخألاب  هتلعف  امو 

. يتایح ةلیط  مأك  يتیلوئسمو  هتیبرت  نم  تبرھ  امك   ، ةلاحلا هذھب 
يھو  ، قولخم اھیلإ  لصي  مل  تاذلا  بحو  ةینانألا  نم  ةجردل  ُتلصو  يننأ  ودبي 
رعشأ  ، ينبا بناجب  لظأ  نأ  نع  يسفنلا  ملألا  بنجتأ  نأ  راتخأ  ينتلعج  يتلا 
يسفنلا يجلاعم  ينم  بلط  امك  يتافرصتو  يسفن  ةبقارم  يف  تأدب  يننأب 

. ةرتف ذنم  اھروضح  ُتررق  يتلا  يعامجلا  جالعلا  ةسلج  يف 
ىفشتسملا ىلإ  دوعأ  نأ  بجي  ناك  اذإ  ام  فرعأ  ملو  لزنملا  ىلإ  لصأ 

لزنملا يف  ثكمأ  مأ   ، ةیضرملا يتیھافرو  ةدئازلا  يتيدامتعا  ىلع  بلغتأو 
. ةھجاوملاو ةدوعلا  عطتسأ  مل  ةداعلاك  ينكلو  ؟  يسفنلا جالعلا  داعیم  نیحل 
ةكھنم  ، ةفرشلا يف  لضفملا  يدعقم  ىلع  ةددمم  انأو  يتراجیس  لعشأ 

يل هلاق  امیف  ركفأ  يك  ؛  تقولا نم  ةھربل  يسفن  ىلإ  ولخأ  نأ  لواحأ  ایسفن 
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مامضنالا ينم  بلطي  نأ  لبق  ةيدرف  ةسلج  رخآ  يف  يسفنلا  جلاعُملا 
نأ امإ  نيرمأ : نیب  ينّریخو  ةلفط » ُّمأ   » يننإ يل  لاق  دقل   ، ةیعامجلا تاسلجلل 
يلفط نع  ىلختأو  ءيشب  مزتلأ  الو  يل  ولحي  ام  لعفأو   ، ةيدوجو شیعأ 

يتیلوئسم لمحتأ  نأ  امإو   ، كلذ يف  يتداعس  ىرأ  ُتنك  اذإ  هدلاو  عم  شیعیل 
. ايدام هاعرأ  يك  لمعأو  ينبا  يبرأ  نأب  ةمزتلم  مأك 

ریغو ةرح  ُتحبصأ  اذإ  ةدیعس  نوكأ  نلو  نيرایخلا  نیب  ةقزمم  يننأ  رعشأ 
ينأ بناج  ىلإ  يلفط  هاجت  بنذلاب  رعشأ  فوس  يننأل  ؛  ءيشب ةمزتلم 

. ةیلوئسملا لمحت  ىلع  ةرداق  ریغ  لعفلاب 
تاعارصلا نم  ةیلاخ  ةحيرم  ایندلا  حبصت  ال  اذاملف   ، بعص امھالك 

؟! تارایتخالاو
، يعامجلا جالعلا  ةسلج  داعیمل  ينھبنتو  يراكفأ  لبح  ًةعطاق  ةعاسلا  قدت 

. مھنیب يلاؤس  نع  ةباجإ  دجأ  ينلعل  يضمأو  يترایس  حیتافمو  يتبیقح  ذخآ 
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رونلا ىلإ  تاملظلا  َنِم  ( ١٥)

. مدآ فيرش  مسالا :
. ةنس  ٣٥ نسلا :

. كونبلا دحأ  يف  بساحم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

، هثودح نم  نیموي  لبق  يفافز  تابلطتم  ءارشل  يراجتلا  عمجملل  ُتلصو  نآلا 
اًعم عضبتن  يك  يتقیقش  رظتنأل  تقولا  ضعب  لحملا  اذھ  راوجب  ثكمأ  فوس 

مھترسخ دقل   ، مویلا اذھ  يف  يبناجب  نونوكي  نوبرقم  ءاقدصأ  يل  دجوي  الف 
؛ رورغم يننأ  نودقتعي  اولازام  مھنم  ٌریثكو   ، ةرركتملا يتابون  ءانثأ  يف  اًعیمج 

. تاحاسملا مارتحا  وھ  تدرأ  ام  لك  نكلو  مھلازتعا  دمعتأ  ينأل 
فرعأ ينكلو   ، ةداعسلل ًاببس  فرعأ  ال   ، ديدش جاھتباب  ٍبوحصم  ٍرتوتب  رعشأ 

نأ رخآ  ناسنإل  حمست  نأ  ٌكبرُم  ةمداقلا ! ةایحلا  ُباھأ  انأ   ، رتوتلا ببس 
امب ةئیس  تسیل  يتبیطخ   ، كدحو اھشیعت  تنك  نأ  دعب  كتایح  ككراشي 
امب ةدیج  تسیل  اھنكلو  يتدلاو  لبق  نم  اھرایتخا  مت  امدنع  اھضفرل  يفكي 

! اًضيأ اھبحل  يفكي 
«. تانولاصلا جاوز   » هیلع نوقلطي  ام  جاتن  يھ 

. يتقیقش ْتلصو  دقل   ، بحلا َةیصخش  دوعتلا  هیف  لحتني  يذلا  جاوزلا  اذھ 
؟ اًریثك ترظتنا  لھ  ـ 

. بسحف قئاقد  عضب  ـ ال، 
نأ بجي  كنأ  اًصوصخو  تقولا  انمھادي  ال  ىتح  نآلا  ءارشلا  أدبن  انعد  نذإ  ـ 

. مویلا يعامجلا  جالعلا  ةسلج  ىلإ  بھذت 
؟ مویلا بھذأ  اذاملو  ـ 

. كلذ ىلإ  جاتحت  كنأل  ـ 
يباھذل ٍفاك  ٌببس  اًرخؤم  رتوتلاو  قیضلا  ضعب  ةھجاوم  لھ   ، ریخب انأ  ال،  ـ 

؟ ةیجالعلا ةسلجلل 
ودبت يتارتوت  نإ  يل  تلاقو  نیموي  ذنم  ةیسفنلا  يتجلاعم  عم  ُتثدحت  دقل 
يتلا ةیسفنلا  طوغضلا  نأ  فورعمو  ةديدج  ةایح  ىلع  لبقم  يننأل  ؛  ةیعیبط

. ًانایحأ هریس  طخ  لقرعت  يتلا  يھو   ، جالعلل لوألا  ُّودعلا  يھ  ضيرملا  اھھجاوي 
نأ بجيو   ، سمأ حابص  ذنم  ةدیج  ریغ  ةلاحب  ودبت  كنكلو   ، كلذ دصقأ  ال  ـ 
مزتلا كلضف  نم   ، فافزلا ىتح  اًعم  يسفنلاو  يئاودلا  جالعلا  ىلع  بظاوت 

. ةساكتنال ضرعتت  ىتح ال  كلذب 
ءارشب موقأ  فوس   . لحملا اذھل  بھذن  انیعد   ، مویلا بھذأ  فوس  اًنسح  ـ 
فوسو  ، مالقألا نم  ةعومجملا  هذھ  يرتشأو  ةمزحألا  نم  ةعومجملا  هذھ 

نم ةعومجملا  هذھ   ، اًضيأو ةیبتكملا  تاودألا  نم  ةعومجملا  هذھ  يرتشأ 
. قنعلا تاطبر 
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. ریثكلا اھنم  كيدلف   ، ءایشألا هذھ  لكل  جاتحت  تنأ ال  نكلو  ـ 
. ام اموي  اھجاتحأ  فوس  يننأ  دكؤملا  نم   . اھینتقأو اھيرتشأ  فوس   ، مھي ـ ال 

؟ جوزتنل ٌّيرورض  بحلا  لھ  نكلو   ، يتبیطخ بحأ  ؟ ال  اًئیش نیفرعت  لھ 
. جاوزلا دعب  اھبحت  نأ  نكمملا  نم   . يرورض ریغ  ـ 

. بحلا ةیصخش  دوعتلا  هیف  لحتني  جاوزلا  ـ 
! مویلل سمأ  ذنم  تارملا  تائم  اھتررك  دقل   . ةلمجلا هذھ  راركت  نع  ْفُك  ـ 
يرتشأ فوسو   ، يل تقار  دقف  ةيدلجلا  ةظفحملا  هذھ  يرتشأ  نأ  دوأ  اًنسح  ـ 
فوسو اًضيأ  رارزألا  هذھ  يرتشأ  فوسو   ، ةلدبلل رارزألا  نم  ةعومجملا  هذھ 

. اًعیمج مھینتقأ  فوس   T-shirts ـ لا هذھ  نم  ناولألا  عیمج  يرتشأ 
! كل ولحي  امك  ـ 

. يرھظمو يسفنب  ةيانعلا  يف  لمھم  يننإ  لوقت  ًانایحأ  يتبیطخ  ـ 
. ًانایحأ كرھظمبو  كسفنب  متھت  لعفلاب ال  كنأل  ـ 

اًدیج يسفن  يف  قثأو   ، يرھظمب متھأ  انأ  اذكھ ! يعم  يثدحتت  ال  ـ 
؟! ينیعمستأ

. ءارشلا لمكن  انعد   ، جاعزنالل يعاد  الو  أدھا  ـ 
ِتنأ امكرمأل  تلثتما  فیك  فرعأ  ال   ، جاوزلا ديرأ  الو  ةاتفلا  هذھ  بحأ  ال  انأ  ـ 
ناك ام  ةایحلا  دیق  ىلع  يدلاو  ناك  ول  ةنیعللا ! ةوطخلا  هذھ  وطخأ  يك  يتدلاوو 

. طق كلذ  ىلع  ينربجي 
كل انرتخا  نحنو  جاوزلل  ةجاحب  كنإ  انل  تلق  دقل   ، دحأ كربجي  مل  يزيزع  اي  ـ 

! انرایتخا ىلع  تقفاو  نم  تنأ  نكلو   ، ةاتفلا هذھ 
. ةعاسلا هذھ  يرتشأ  فوس  ـ 

. ًابيرقت اھلثم  كيدل  نكلو  ـ 
. ينبجعت اھنكلو  ـ 

. اًنسح ـ 
دجوي ال   ، مھنیب ةدحولاب  رعشأ   ، يعامجلا جالعلا  كلذل  بھذأ  نأ  ديرأ  ال  انأ  ـ 
جرخي نم  دجوي  ال   ، يرزأ نم  دشيو  هاوكشب  ينع  ربعيو  ينھبشي  نم  مھنیب 

! يلثم رونلا  ىلإ  تاملظلا  نمو  تاملظلا  ىلإ  رونلا  نم 
ىرخأ ةعومجم  عم  جالعلا  أدبتو   ، اینار ةروتكد  ریشتسن  نأ  نكمملا  َنِم  ـ 
عضن نأ  تقولا  ناح  دقل   ، ةلاحلا سفن  مھيدل  ٍصاخشأ  ىلع  يوتحت 

. يعامجلا جالعلا  ةسلجل  كلاصيإب  موقأو  ةرایسلا  يف  تايرتشملا 
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يملعلا ثحبلل  ٌعوضوم  بحلا  ( ١٦)

. نمحرلا دبع  ءاعد  مسالا :
. اماع  ٤٠ نسلا :

. ةیسفن ةجلاعم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

ال  ، لمألا ةبیخب  ةجوزمملا  ةئیسلا  تايركذلاب  ٌمعفم  هنكل   ، ٌئداھ ٌءاسم 
حنم يف  يرود  ذخآو   ، لیلق دعب  يعامجلا  جالعلل  بھذأس  ينوك  عم  بسانتي 

! اھدقتفأ يتلا  ةداعسلا  ىضرملا 
، دحاو نآ  يف  نونجللو  يلمعل  يلاصيإب  موقت  يتلا  تانحاشلا  لقتسأ  نأ  هركأ 

اًصوصخو اھذفاون  ىدحإ  بناجب  ةدراش  انأو  ةعجوملا  تايركذلا  لك  رتجأ  امدنع 
لثم يناكم  حربأ  ملو  عراوشلا  دحأ  يف  ٌةقلاع  انأو  اًمحدزم  قيرطلا  ناك  اذإ 

. نآلا
مل يننأ  يعدأ  يسفنلا  جالعلا  يف  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  يلوصح  ذنم 
ىلعأل يلوصوبو   ، يتاذل يقیقحتب  يتداعس  لماك  يف  و   ، ءيش ينصقني 
يتاجرد نأ  يسفن  ةرارق  يف  ةنقوم  انأف   ، ءارھ اذھ  لك  نكلو  ةیملعلا  بتارملا 

. جوز نم  ةلبق  وأ  لفطل  ةمض  يواست  ةیملعلا ال 
هنم لعجأ  مث   ، فجیل باتكلا  يف  بحلا  عضو  ىلع  يتایح  لاوط  ُتفكع  دقل 
بحلا صرف  لك  ةعاضإ  ىلع  نآلا  ُتمدن  ينكلو  يملعلا ! ثحبلل  اًعوضوم 

. جاوزلاو
نأ بجي  جوزتت  الو  تاینیعبرألل  ةأرملا  لصت  امدنعف   . يقيدص هنإ   ، يفتاھ نري 

ةصاخلا هتالكشم  نع  میمحلا  يقيدص  ينثدحي  امود   ، میمح قيدص  اھل  نوكي 
َّيلإ نیتصنتأ  : » ينلأسي َّيلإ  ثدحتي  ةرم  لك  يفو   ، ةقيدصو ةجلاعم  يفصوب 

: ًةمساب هبیجأ  ةرم  لك  يفو  ؟  ةجلاعملا نذأب  مأ   ، ةقيدصلا نذأب 
«. دوجوم هلك   ، ءاشت امك  »

تانونكم يف  ام  ًایكاح  ىضمي  مث   ، ةسئاب ةماستبا  هھجو  ىلع  مسترت 
. هسفن

ُترعش املاطل   ، ةفیفخ ةماستباب  هتییحف   ، قيرطلا ربعي  نآلا  ياضرم  دحأ  ىرأ 
يتيؤر نم  جرحلاب  هروعش  نم  رثكأ   ، ةفدص يقيرط  يف  ضيرم  ةيؤر  نم  جرحلاب 
هتلباق امدنع  ةیسنجلا  ةيوھلا  بارطضاب  نیباصملا  ياضرم  دحأ  ركذتأ  تلزام 

ریغ دجوي  ال  اھنیح  ناك   ، بوكرلل دعتسن  انكو  تانحاشلا  ىدحإ  مامأ  ةفدص 
انعمتجم ةداعك  يعیبطلا  نم  ناك   ، لاجرلا دحأ  بناجب  نيرغاش  نیناكم 

مث لجرلا  بناجب  سلجي  ىتح  رظتنأو   ، باش هنأ  ىلع  هلماعأ  نأ  يقرشلا 
بناجب انأ  تسلج  و  ىثنأ  هنأ  ىلع  هتلماعم  تلضف  ينكلو   ، هبناجب سلجأ 
ساّسح ةيوھلا  بارطضا  ضيرمف   ، ركذك هلماعأ  ال  ىتح  يبناجب  وھو  لجرلا 

قيرط ىلع  ریسأ  يننأب  رعشأ  هجالع  يف  كلذلو   ، ءایشألا هذھ  لثم  هاجت  ادج 
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يل حمسي  ال  جالعلاو  تارتمولیكلا ! فالآ  هلوطو  ةلیلق  تارتمیتنس  هضرع 
. انم ٍّلكل  ةمھبم  هتياھن  نأ  امك   ، اًراسي وأ  انیمي  فاطعنالاب 

لازام نأ  اًدمح    ، جالعلا ةسلج  نع  ةرخأتم  لصأ  نأ  ديرأ  ال   ، يھلإ اي  ٍهآ 
اھیف سلجي  يبناجب  ةرایس  دجأ  ةذفانلا  نم  رظنأ   ، تقولا نم  عستم  يمامأ 
امھنم ٌّلك  لیكيو  ةدحب  نارجاشتي  امھنإ  لوقت  امھْيدسج  ةغل   ، ةأرماو لجر 

؟ كلذ لعفن  اذامل   ، رخآلل تاماھتالا 
ةاسق نوكن  كلذلو  ؛  نيرخآلا يف  انبویع  هركن  نحنف  هركن  امدنع  اننأب  دقتعأ 
مھناطیش ىلع  انتارمج  يمرن  اننأكو   ، مھلالخ نم  انسفنأ  بقاعن  اننأكو  مھیلع 

نأ عیطتسن  يتلا  ةجردلا  ىلإ  اننوھبشي  نم  بحن  بحن  امدنعو   ، انلخادب يذلا 
! رخآب وأ  ٍلكشب  نوینانأ  نحن   ، مھیف انسفنأ  بحن 

نیيالم دجت  فوسف  هھركت  وأ  اًصخش  بحت  يكل  ببس  نع  ثحبلا  تلواح  اذإ 
نع تثحب  اذإو   ، مھدجتسف دسحلاو  هركلاو  دقحلا  نع  تثحب  اذإو   ، بابسألا

؟ كملؤي اذامو  كحيري  اذام  انھ  لصیفلا   ، مھدجتسف ةفلألاو  دولاو  بحلا 
هل لوقأو  ياضرم  دحأ  عم  لوطم  راوح  دعب  يتسلج  يف  ُتلدتعا  املاطل 
، ّدیجو ئیس  ةایحلا  رومأ  يف  دجوي  ال  : ) ةیغصم ناذآب  تصنم  وھو  ةمستبم 

كركف لوحت  نأ  بجي  كلذلو  ؛  ّدیجلاو ئیسلا  انل  روصت  يتلا  يھ  انراكفأ  نكلو 
(. أدھت ىتح  يباجيإ  ركفل  يبلسلا 

ال يننأو   ، ةیقیقحلا ةركفلا  يھ  ةیبلسلا  ةركفلا  نأ  فرعأ  فیكو  : ) يل لوقي 
ثحبت طقف  كنكلو  اًعادخ  سیل  كلذ  نإ  ًةمساب : هل  لوقأ  ؟)،  كلذب يسفن  عدخأ 
ًةِعبشم ةیباجيإلا  ةركفلا  دجت  امنیح  اھیلإ  لصت  فوسو  ةیسفنلا ! ةحارلا  نع 

مأ ال! ةیقیقح  تناك  اذإ  اًریثك  كلغشي  نل  اھنیح  ؛  ًةحيرمو
امدنع نيرخآلل  اياحض  نوحبصي  مھنأب  ىضرملا  داقتعا  نم  تبجعت  املاطل 
لجأ نم  سیلو  طقف  مھلجأ  نم  هذھ  نأ  نوفرعي  ال   ، مھیف نسحلا  نوضرتفي 

. نيرخآلا
هنأب دقتعي  نم  كانھف  توملا  ىتح   ، هنأشب فلتخن  دوجولا  اذھ  يف  ٍءيش  لك 
نم هاري  صخش  لك  نكلو  ثدحلا  سفن   ، ةمحر هنأب  دقتعي  نم  كانھو  قارف 

نيرخآلل يئاضرإ   . يسفن عم  يتلكشم  يھ  يتالكشم  زربأف  انأ  امأ   ، هروظنم
اذامف  ، مھنع ةبرتغم  ينلعجي  يسفنل  يئاضرإو  يسفن  نع  ةبرتغم  ينلعجي 

؟ لعفأ
رایتلا دض  ةحابسلا  يف  رمتسأ  مأ   ، تالماجملاو فيزلا  تاجوم  بكرأ  لھ 

؟ كلذ تاعبت  لمحتأو 
تنك يذلا  باجحلل  يعلخ  يف  رایتلا  دض  ىتحابسو  نيرخآلل  يتايدحت  تلجت 
اًكولس سیلو  اًرھظم  نییفلسلا ـ  يئاقدصأ  دحأ  ركذتأ  تلزام   ، عمتجملل هيدترأ 

: ةلثامم ةدحب  هتبجأ  ؟  كلذ تلعف  اذامل  ةدحب : ابتاعم  اھنیح  ينلأسي  وھو  ـ 
قلخو ریصق  بابلجو  ةریع  نقذب  كلثم  ةفيزم  سیلو  ةیقیقح  شیعأ  نأ  تلواح 

. دساف
ةفيزملا ةماستبالا  هذھ  ام   . ةسالسب ریسي  أدب  قيرطلا  نأ  ىلع  اًدمح    ، هآ
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؟ يراسي ىلع  يتلا  ةرایسلا  يف  ةاتفلا  هذھ  هجو  ىلع  مسترت  يتلا 
يف سانلا  ُرباكي  اذامل  فرعأ  ، ال  عومدلا نم  ٍتالالش  اھفلخ  يفخُت  اھنأب  دقتعأ 
سیلو ایحص  ًانایسن  اوسني  يكل  ؛  اوملأتيو اونزحي  نأ  بجي   . نزحلاب فارتعالا 

! ملألا نم  ديزم  ىلإ  يدؤي  ایضرم  ًانایسن 
فرعأ نأ  يتفیظوو   ، مھب سانلا  ىردأ  يننأل  ریخب  اوناك  اذإ  ياضرم  لأسأ  ال 
ریخب هنأ   ) مھدحأ ينربخي  امدنع  قلقلاب  رعشأ  ينكلو  ال،  مأ  ریخب  اوناك  اذإ 
دوعيو بھذي  فوس  هنأ  فرعأو   ، قالطإلا ىلع  ریخب  سیل  هنأ  ملعأ  انأو   ،( ادج

. ديدج نم 
ىلع مسرت  يھو  تقولا  لاوط  ةدیعس  اھنأ  يعدت  يتلا  انأ  ؟  ملكتي نم  نكلو 

؟ ةفيزم ةمسب  اھھجو 
نأ بجيو  يسفن  هجاوأل  ٍةآرم  مامأ  ينعضت  اًمود  ةنھملا  هذھ  ىلع  ةنعللا 
ءيش يأ  ىلع  يتداعس  قلعأ  نأ  ةئطخم  يننأبو   ، ریخب تسل  يننأب  فرتعأ 

. ةيذؤمو ةیضرم  نيرخآلل  ةيدوبعلا   ، صخش يأ  وأ 
َّالأ بجیف   ، تانایكلا هذھل  اًدیبع  انلعجي  ىرخأ  تانایك  يف  ةصاخلا  انتایح  نابوذ 
اندقف مھاندقف  وأ  اوفتخا  مھ  اذإف   ، صاخشألا ةعامش  ىلع  انتداعس  قلعن 
ةديدع تامامتھاو  تاویح  انل  نوكت  نأ  بجي  كلذل  ؛  مھتبتع ىلع  انتداعس 

. ىرخألا يف  انفصنت  ةدحاو  يف  فورظلا  انلذخت  امدنع 
يف هتققح  امب  عنقأ  نأ  بجي  ةرسأو  تیب  نيوكتو  جاوزلا  عطتسأ  مل  اذإف 
تلزام ينكلو   ، حاجنب يتایح  لصاوأ  نأ  عیطتسأ  ىتح  ؛  تاحاجن نم  يلمع 

اًئیش  » ، َّيلإ هدعت  ملو   ، يحور نم  ام » اًئیش   » تذخأ ةنھملا  هذھ  نأب  رعشأ 
ينكلو ال  ، تارابعو ظافلأ  لكش  يف  هعضأ  نأ  نكمي  ، ال  مسالا مولعم  ریغ  ام »

! ىفكو دوقفم  هنأ  ریغ  رعشأ 
ةفئاز ةمسب  مسرأو  اتقؤم  يتالكشم  ىسانتأ  نأ  بجيو  يلمعل  تلصو  نآلا 

. ياضرم هوجو  ىلع  ةیقیقحو   ، يھجو ىلع 
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دوقفملا ىنعملا  ( ١٧)

. هیبلا وبأ  رحس  مسالا :
. ةنس  ٥٠ نسلا :

. ةقومرملا تاكرشلا  ىدحإب  ماع  ريدم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

لواحأ  ، نینیعلا ةضمغم  انأو  هقلغأ   ، اًحابص ةنماثلا  نلعي  هبنملا  سرج  قدي 
نم دوعأف   ، نانطألا تائم  هنزو  رجحك  ةلیقث  يننأك  رعشأ   ، يعدخم نم  ضوھنلا 

عیطتسأ ال  يلاوتلا ! ىلع  ثلاثلا  عوبسألل  يلمعل  بھذأ  الأ  ررقأو   ، مونلل ديدج 
نأب رعشأ   ، يمومھ ربكأ  نم  احبصأ  يھجوو  ينانسأ  لیسغ   ، ءيش يأ  لعف 
ةدراب يتایح   ، يرمع لبق  تخاش  يحور   ، ىودجلا ةميدع  تحبصأ  ةایحلا 

، ىنعم الب  تحبصأو  اھناولأ  تطلتخاو  ءاملا  اھیلع  بكُس  ةحولك  ةتھاب  دیلجلاك 
نع سعاقتلاو  ةیعفادلا  نادقف   ، ةداعسلا تاظحل  قوفت  ةقشملا  تاظحل 
ببس نودبو  ببسب  تقولا  لاوط  ينقفارت  يعومد   ، َّيقيدص احبصأ  ةكرحلا 
ةلصاوم ىلع  ينلمحي  راس  ٍلبقتسم  نم  ُتسئي   ، نيرخآ ةبحصب  انأو  ىتح 
يعدخم يعم  مساقتيو   ، يمونو يوحص  يف  ينمزالي  حبصأ  توملا   ، ةایحلا

نأ لبق  ًءاود  يل  بتك  يسفنلا  بیبطلل  تبھذ  امدنع   ، يمالحأ يف  ينروزيو 
عم نولماعتي  دلبلا  اذھ  يف  نییسفنلا  ءابطألا  رمأ  بیجع   ، لجع ىلع  ينفرصي 
نذأب نوتصني  الو  هتاسأم  نولھاجتي  ؛  ةیئایمیك رصانع  ةعومجم  هنأكو  ضيرملا 

ضافخناو مویثیللا  صقن  يف  نمكت  ةلكشملا  نأ  اودقتعا  املاطل   ، ةیغصم
يف اًقراف  ءاودلا  ثدحُي  مل  كلذلو  رعاشمو  حور  يف  نمكت  الو  نینوتوریسلا 
راشأ دقل   ، حيرتسأ يلعل  خرصأ  لظأ   ... خرصأ  ... ثدحتأ نأ  دوأ   ، ةیسفنلا يتلاح 
زكارملا دحأ  يف  يعامجلا  جالعلا  ِتاسلج  روضحب  ءاقدصألا  دحأ  َّيلع 

وأ ؟  اًعفن جالعلا  اذھ  يدجُیس  لھ  ىرت  مویلا  ةسلج  يل  زجح  دقو   ، ةیجالعلا
مأ  ، مویلا يعدخم  نم  ضوھنلا  ىلع  يتميزع  يندعاستس  لھ  ىرحألاب 

؟ ةداعلاك ينلذختس 
. فرعأ ال 

مھنأ درجمل  بائتكالا  نم  نوناعي  مھنأ  نولیختي  نيذلا  ءالؤھ  ىقمح  نم  مھل  اي 
بائتكالا نأ  نولیختي  نيذلا  ءالؤھ  ةقامح  مھقوفي   ، ئیس جازمب  اوظقیتسا 
يسفنلا بائتكالا  ملأ  نأ  نوكردي  ال   ، اًعیمج مھل  ابت   ، انبر نع  دعبلا  هببس 

عجرأ نأ  دوأ  مك  حورلا .» رسناك   » وھ بائتكالا   ، يدسجلا ناطرسلا  ملأ  لداعي 
تضھجأ يتلا  يرمع  ةمدصل  يفاشتكا  لبق  طقف  اًدحاو  اًرھش  فلخلل  يتایحب 

ذنم ىرخأ  ةأرما  جوزتم  يرمع  بیبحو  يجوز  نأ  يفاشتكا  لبق   ، اھلك يلامآ 
! تاونس سمخ 

، هب طابترالل  يلوح  نم  لك  ُتبراحو  هُتببحأ  دقل  ؟  كلذ قحتسأ  يك  ُتلعف  اذام 
دقل  ، اًریبك لامعأ  َلجر  حبصأ  نأ  ىلإ  هبناجب  تفقوو  اًئیش  كلتمي  وھو ال  هتجوزت 
لفسأ ایحأل  بھذأو  رغصألا  ينبا  جاوز  دعب  يتلاقتساب  مدقتأ  نأ  يونأ  تنك 

49



انأ انع  هدعب  نع  هضوعأو  هتدحو  سنؤأل  ؛  اھب لمعي  ناك  يتلا  ةلودلا  يف  همدق 
ُتفشتكا ينكلو   ، يدالوأ ةساردو  يلمع  ببسب  تاونسلا  هذھ  لك  هئانبأو 

ترعش اھنیح   ، يریغب ِسنأ  هنأ  تفرعو  رھشب  ربكألا  ينبا  جاوز  دعب  هجاوز 
. ةصغ يقلح  يف  ْترقتساو  ّينیع  يف  اتدمجت  دق  نیتعمدب 

ءاقمح انأ  مك   ، ةدملا هذھ  لاوط  هجاوز  فشتكأ  مل  يننأل  ةجذاس  انأ  امك 
دورولاب ةئیلم  ایندلا  ىرأ  تنك  كحضي  ناك  امدنع   ، هیلع يتداعس  ُتقلع  يننأل 
يعیبطلا نم  ناك  كلذلو  ؛  داوسلا نم  ةلتك  ملاعلا  ىرأ  تنك  سبعي  ناك  امدنعو 

! بائتكالا رئب  يف  طقسأ  نأ  هَتنایخ  ُتفشتكا  امدنع 
ُتعَّنصتو  ، هبجأ مل  يننكلو  ؛  َّيلع نئمطیل  يترجح  باب  رغصألا  ينبا  قرط 

. ملألاب ُتألتما  دقو  يناري  نأ  هديرأ  الف  يعومد  ىري  ىتح ال  مونلا 
ُتدك ىتح  ایسفن  يدالوأ  يذؤأ  ال  يكل  ؛  يمالآ ىلع  يبلق  ُتقلغأ  املاطل 

. نزحلا نم  ُرجفنأ 
داعیم ىلع  ًةیناث  هبنملا  طبضأو   ، ديدج نم  مونلل  دلخأ  فوسو  ساعنلاب  رعشأ 

. يعامجلا جالعلا  ةسلج 
* * *

بھذأ نأ  بجیف   ، يمون نم  ضھنأو  هقلغأ   ، ديدج نم  هبنملا  سرج  قدي 
فوس يذلاو   ، مھنیب يتایح  يف  دوقفملا  ىنعملا  دجأ  ينلعل  ةسلجلل 

. يتاناعم فقوتتو  بائتكالا  فھك  نم  ينجرخي 
يذلا نإ   » أدبم ىلع  دمتعت  ةیعامجلا  تاسلجلا  هذھ  لثم  نأ  ُتعمس  املاطل 

نم بعصأو  ىسقأ  نوكلا  يف  دجوي  لھف   ،« هاولب هیلع  نوھت  هریغ  ىولب  ىري 
. دقتعأ ؟ ال  ياولب

ينأكو ُضھنأ  ينكلو   ، ةرملا هذھ  ٌعفاد  َّيدلف   ، يعدخم نم  ضوھنلا  ُلواحأ 
! رخآل ناكم  نم  ایناسرخ  ًاطئاح  عفدأ 

، عیباسأ ةثالث  ذنم  ةرم  لوأل  لاستغالل  ُتبھذو   ، ضوھنلا يف  ُتحجن  يننكلو 
، يادي هْتطقتلا  ام  اًریثك  ينلغشي  ملو  سبالملا  ةنازخ  لخادب  يدي  تددم 

ُتذخأو يرعش  لوح  مكحم  ریغ  ًابراشيإ  تففلو  لاح  لك  ىلع  هتيدترا  ينكلو 
. تیضمو يترایس  حیتافم 
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يدسج نیجس  ( ١٨)

. ریمس يداف  مسالا :
. ةنس  ٢٤ نسلا :

. لمع نودبو  ةراجت  ةیلك  جيرخ  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

امدعب اًحابص  يعدخم  كرت  ىلع  ينربجأو   ، مونلا تاعاس  نم  قرألا  ينمرح 
، لستغأ يكل  هایملا  ةرودل  بھذأ   ، يتداعك تمص  يف  يكبأ  يلیل  ُتیضق 

! يدسج نم  ىلدتي  يذلا  نیعللا  كلذ  ُتحبذ  ول  ُتددو  لوبتلاب  ُتممھ  املك 
نم يتوخإو  لمعلا  نم  يتدلاو  دوعت  نأ  لبق  لزنملا  لامعأ  يھنُأ  نأ  دوأ 

، ةلسغملا يف  ةخستملا  سبالملا  عضوو  قابطألا  لیسغل  بھذأ   ، ةیلكلا
. ماعطلا ریضحتو 

اھنأل سیل  يرغص  ذنم  ةیلزنملا  لامعألا  يف  يتدلاو  ةدعاسم  ىلع  ُتفكع 
يأ لمع  ىلع  ةیلزنملا  لامعألا  لضفُأ  اًمئاد  تنك  ينأل  نكلو  ؛  طقف ةضيرم 
يالبلا بعل  الو   ، ربكألا يخأ  لثم  ةركلاب  بعللا  ينيوھتسي  نكي  مل   ، رخآ ءيش 

، يدلاو لثم  ةمكالملا  تايرابم  ةدھاشم  الو   ، رغصألا يخأ  لثم  نشیتس 
مالفألا ةدھاشمو  ىقیسوملاو  مسرلاو  نفلل  لیمأ  تلزامو  تنك  يننكلو 

يمأ ءانث  ریثي  كلذ  ناك  ام  اًمئادو   ، ةذيذللا تاكعكلاو  تالكألا  عنصو   ، ةیفطاعلا
دقل : » نیكحاض يتدلاول  نولوقي  اوناك  مھنأ  ةجردل   ، يدلاوو يتوخإ  ةيرخسو 

«. اًتنبو نيدلو  ِتبجنأ 
يف قمعألا  ةقیقحلا  تناك  ةيرخس  اھیلع  نوقلطي  ام  نأ  اقالطإ  اوھبتني  مل 
يدنع دادزا  نسلا  يب  تمدقت  املكو   ، ةاتف يننأب  ُترعش  املاطل   ، يتایح
فوس ام  موي  يف  يبر  نأو   ، نیعللا يروكذلا  دسجلا  كلذ  ةنیجس  يننأب  ٌروعش 
خرصأ ول  دوأ  يداف !»  » يننوعدي امدنع  نجأ  داكأ   ، يقیقحلا يدسج  ينيدھي 

«. ميرم  » انأ مھل : لوقأو  مھیف 
برقألا تناك   ،« ةریمأ  » يتقيدص يھ  ّارس  مسالا  اذھب  ينيدانت  يتلا  ةدیحولا 
يننأ ةجردل   ، يل سانلا  بحأ  نم  تلازام  ةساردلا  ءاھنإ  دعبو  ةیلكلا  يف  يل 
ّاینوفلت اھتفتاھ   ، يدحو اھرس  لمتحأ  دعأ  ملو  يتلكشمب  يلھاك  َءان  امدنع 
شھدت مل  تعقوت  امك   ، ءيش لك  اھل  تیكحو  اھتلباقم  ُتبلطو   ، ام موي  يف 
يبناج ىلإ  ْتفقو   ،« ةيادبلا ذنم  كلذب  رعشأ  ُتنك  : » يل تلاق  لب  اًریثك 

نود رخآ  ىلإ  ٍبیبط  نم  ُتلقنتو   ، يسفنلا بیبطلل  َباھذلا  َّيلع  ْتحرتقاو 
يجالع ءانع  اوفلكتي  ال  يكل  ؛  ةنیجس لظأ  نأ  يننوديري  مھبلغأ   ، ىودج
اًجالع يعم  أدب  و  ؛  يلاحلا يبیبط  ىلإ  اًریخأ  ُتلصو  ىتح  هتیلوئسم  لمحتو 
ىلع ةقفاوملاب  اًريرقت  ينیطعي  نأ  لبق  ماع  ةدمل  لظیس  هنكلو   ، ایئاودو ایسفن 
نمو يسفن  نم  ًةرخاس  اھلوقأ   ،« ةدملا فصن  تیضق   » نآلا انأو   ، ةیلمعلا ءارجإ 
لمأ ىلع   ، دسجلا كلذ  يف  نجس  ةبوقع  يضقأ  يننأ  لعفلاب  رعشأ  فورظلا :
َراسم ّریغُت  فوس  يتلا  ةیحارجلا  ةیلمعلا  يل  ىَرجُتو  ًابيرق  هنم  ررحتأ  نأ 
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نم يننأ  مأ   ، لعفلاب لضفألل  يتایح  ریغتت  فوس  لھو   ، لضفألل يتایح 
يتجلاعم ينترذح  امك  يتایح  يھنأو  ديدجلا  يسنج  عم  ملقأتأ  ّالأ  نكمملا 

؟ ةیسفنلا
مانأ ول  دوأ   ، ةایحلا يف  ياغتبم  لك  يھ  ةیلمعلا  هذھف   ، كلذ دقتعأ  ال 

! ًةاتف يسفن  دجأل  ظقیتسأو 
يتوص ةربن  ببسب  ؛  راوطألا ةبيرغ  يننأ  نوظحالي  يلوح  نم  لك  نأ  دقتعأ 

تاینحنملاب ءيلملا  يدسج  ةعیبط  وأ   ، قيرطلا يف  يریس  ةقيرط  وأ   ، ةقیقرلا
كلذ نم  مغرلابو   ، هباش ام  وأ  تایتفلا  اھیلإ  لیمت  يتلا  ناولألل  يرایتخا  وأ 
نأ ىشخأ   . ةروكذ رثكأ  ودبأ  يكل  ؛  ءابرغلا مامأ  ریسأ  وأ  ثدحتأ  انأو  اًریثك  طاتحأ 

ةئيذبلا تاملكلاو  ةيرخسلا  تاوصأ  تفاھتتف  ؛  يبلق يف  لمتعي  ام  يانیع  حضفت 
. ينذأ ىلإ 

، ةصاخ تاجایتحا  يوذ  اوناك : ايأ  نیفلتخملا  لبقتي  ال   ، انعمتجم رمأ  ٌبيرغ 
مھتروث نإ  لب  خلإ ...   ، ءارمسلا ةرشبلا  باحصأ  وأ   ، ّایسنج نیلوحتم   ، نییلثم
يتلا ىثنألا  ىلع  مھتروث  قوفت  ىثنأ  ىلإ  لوحتي  نأ  ديري  يذلا  ركذلا  ىلع 
ةروعلاو راعلاب  ةاتفلا  طابترا  ىلإ  ُعجري  كلذ  نأ  دقتعأ   ، ركذ ىلإ  لوحتت  نأ  ديرت 

. دتولاو دنسلاب  لجرلا  طابتراو 
اھنم تبرتقا  املك  انعمتجم  يف  ةریبك  ةيروكذ  ةلتك  دوجوب  هبشأ  عوضوملا 

! نادم تنأف  اھنع  تدعتبا  املكو   ، لوبقم تنأف 
ضیبأ اًركذ  نوكت  نأ  بجي  داھطضا  نود  عمتجملا  اذھ  يف  شیعت  يكلف 

! اینس اًملسم 
يف موي  لك  يتداعك  نآلا  أدبأ  نأ  بجيو   ، ماعطلا ریضحت  نم  وتلل  ُتیھتنا 

؛ ةیلمعلل مزاللا  لاملا  كلتمأ  يكل  جراخلا  يف  ةفیظو  نع  تنرتنإلا  ىلع  ثحبلا 
امدعب ةيافكلا  هیف  امب  يمومھب  ةلقثم  يھف  ؛  ايدام يتدلاو  قھرأ  ال  ىتح 
ةئیسلا هتلماعم  ببسب  ؛  ليوط نمز  ذنم  يدلاو  دوجو  لُھاجت  ىلع  تداتعا 
رركتملا اھبلطب  انایحأ  ينجعزت  اھنأ  نم  مغرلاب  يتایح  يف  ام  لضفأ  يمأ   ، يل
فرعيو يتئیھ  ىلع  اًئیش  ٌدحأ  ظحلي  يكل ال  يرعش  ریصقتب  موقأ  نأب  جعزملا 

. نیعل عمتجم  يف  شیعن  اننأل  اًرذع  اھیطعأ  ءيش  لك  مغرب  ينكلو   ، يتلكشم
موقأ نأ  بجي   ، باللا ةشاش  مامأ  ةسلاج  انأو  ليوط  ٌتقو  َّرم  دقل   ، يھلإ اي 

. يعامجلا جالعلا  ةسلجل  بھذأو  اًعيرس  يسبالم  َلِّدبأل 
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رختفأو ةبقتنم  ( ١٩)

. نمحرلا دبع  ةبیبح  مسالا :
. اماع  ٣٥ نسلا :

. لزنم ةبر  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

. َهلبقتسمو هَنيدو  هَسبالم  هل  ُتددعأ   ، ثلاثلا يدولوم  رظتنأ 
يتلا ةدمجملا  محللا  ةعطق  نع  جلثلا  ةباذإ  اًنلعم  يئابرھكلا  نرفلا  ُسرج  قد 
بُذي مل  جلثلا  نأب  تئجوف  ينكلو   ، خبطملا ىلإ  ُتبھذ   ، ّدربُملا نم  اھتجرخأ 
رعشأ  ، دیلجلا ةباذإل  ةیلاع  اھتمواقم  يلثم  محللا  ةعطق  نأ  ودبي  يغبني ! امك 
يتجلاعم يل  تلاق  امك  يتبالصو  يدمجتب  يكسمت  يف  اھھبشأ  يننأب 

. ةیسفنلا
، ةسردملا نم  يادلو  رضحي  نأ  لبق  ماعطلا  ریضحت  يف  عرسأ  نأ  بجي 

جالعلا ةسلجب  قاحللاو  مھل  هميدقت  نم  نكمتأ  يكل  ؛  لمعلا نم  يجوزو 
نع ٍبارتغاب  رعشأ   . ةدوشنملا يتلاض  اھیف  دجأ  يلعل  يعامجلا  يسفنلا 

، ءيش يف  ينھبشت  باقنلا ال  يدترت  يتلا  ةناسنإلا  هذھ  نأب  رعشأ   ، يسفن
. يل ىنعم  ءافوج ال  ةغراف  يننأبو 

؟! انأ نم 
يتلاو ايرھظم  ةمزتلملا  ةنيدتملا  ةدیسلاو  ةحلاصلا  ةجوزلا  كلت  انأ  لھ 
ةرفاكلا ةثباعلا  ةنئاخلا  ةجوزلا  انأ  مأ   ، راھن َلیل  حيدملاو  ءانثلاب  نورخآلا  اھُرمغي 

انأ امھاتلك  مأ   ، اًمتح ينرسكت  فوسف  اھرسكأ  مل  نإ  يتلا  تاھوباتلا  لكب 
؟ ةجلاعملا يل  تلاق  امك  اھعم  شياعتأ  يكل  امھنم  ًةدحاو  راتخأ  نأ  َّيلعو 
يكل اھتبحصب  يضمأ  ول  ىنمتأو   ، ةلسغملا يف  ةخستملا  بایثلا  عضأ 

. تقولا لوط  بنذلا  ةدقعب  ينرعشت  يتلا  ياياطخ  نم  رھطتأو  لستغأ 
مھ يدالوأ   ، يدالوأل ةببحملا  ةبجولا  يھف  ؛  سطاطب ةینیص  وھطأ  نأ  دوأ 
ةجردل  ، يجوزب ةئیسلا  يتقالع  نع  ينضوعيو  يندعسي  يذلا  دیحولا  ءيشلا 

. مھلجأ نم  ةحلاصلا  ةجوزلا  رود  يف  رارمتسالا  ديرأ  يننأ 
تدھاع دقل   ، بیجأ نأ  ديرأ  ال   ، مھدحأ مقر  ىرأ   ، يفتاھ نینر  ينعطاقي 
تسل يننأ  نم  مغرلاب  ءابرغلا  ةثداحم  نع  فقوتأ  نأ  جالعلا  تأدب  ذنم  يسفن 

. ةئیطخلاو ةفعلا  نیب  ًةحنرتم  ُتلزامف  ةیقیقحلا ! يتبغر  هذھ  نأ  نم  ةدكأتم 
عیطقتو  ، مطامطلاو لصبلاو  سطاطبلا  عیطقت  نم  نكمتأل  نیكسلا  طقتلأ 
يبلق  ، يلاعفأو يرعاشمو  يراكفأ  ىلع  يل  ًاباقع  دحاو  نآ  يف  ابرإ  يسفن 

. ةمحر نود  تقولا  لاوط  رشلاو  ریخلا  اھیف  عراصتي  ةحاس 
نم ةریبك  ًةقعلمو  ةدبتسملا  ةیبرتلاو  ةلوفطلا  تايركذ  نم  نیتقعلم  ُتذخأ 
يتلا رانلا  ىلع  سطاطبلا  عم  مھُتعضوو  اًعیمج  مھُتطلخو   ، ةئیسلا تارایتخالا 
لاجر عم  يتاقالعب  ةئیطخلا  نثارب  يف  تعقو  يننأل  ام  اموي  ينقرحت  فوس 

53



امك ساسحإب  اھيدؤأ  دعأ  مل   ، ةرتف ذنم  ةالصلا  نع  ُتفقوت  يننأ  امك   ، نيرخآ
. هلباقأ نأ  ديرأ  ، ال  ةدابع تسیلو  ًةداع  ْتحبصأ   ، يضاملا يف 

، يلقع يف  رودي  ام  لك  نع  تاباجإ  هنم  تبلطو   ، هلإلا عم  تثدحت  املاطل 
اي هللا؟ اذامل 

! ينیضرت كنكلو ال   ، كیضرأ يكل  يھجو  هب  يفخُأ  ًءاطغ  يدترأ  اذامل 
يف قحلا  يجوزل  تیطعأ   ، ينتملظو ينتنھأ  كنكل  ؛  َتیعدا امك  ينّمركُت  مل 
قرط ةدعب  هُتربخأ   ، ًالثامم اقح  ينطعت  ملو   ، اًعبرأو ًاثالثو  نیتنثاو  ًةرم  جوزتي  نأ 
ةقيرطب ينربخت  ملو  عجاضملا  يف  رجھلاو  برضلاك  ؛  هعطأ مل  اذإ  اھب  ينبقاعي 
هتابجاوب موقي  ال  وأ   ، يقح ينیطعي  ال  وأ  ينُرھني  امدنع  اھب  هبقاعأ  ٍةدحاو 

؟ كلثم لجر  هنأل  هل  زاحنت  لھف   ، يننوخي وأ   ، يوحن
ُتاصقانو تاھیفس  اننأو   ، رانلا لھأ  رثكأ  ءاسنلا  نحن  اننأ  ىلع  َتدَّدش  كنأ  امك 

ُلدعلا نيأف   ، ةالصلا داسفإ  يف  ریمحلاو  بالكلا  نیبو  اننیب  تيواسو   ، نيدو ٍلقع 
؟ كلذ يف 

يدالوأ ةبلجب  ًابوحصم  لزنملا  باب  يف  هلخدأ  يذلا  يجوز  حاتفم  ُتوص 
راكفألا كلتل  ملستسأ  نأ  بجي  ّالأ  ُترعش  اھنیح   . يدورش نم  ينعزتنا 
ماعطلا ریضحتل  ُتعرھو   ، اب ذایعلاو  رفكلا  ىلإ  يب  لصتس  يتلا   ، ةنیعللا

ثدح امك  يداعیم  نع  ًةرخأتم  يسفنلا  جالعلا  ةسلجل  بھذأ  ال  يكل  ؛  مھل
. لبق نم 

54



يدسج عجولا  لك  تیل  ( ٢٠)

. دومحم دجمأ  مسالا :
. ةنس  ٢٧ نسلا :

. تالاصتالا تاكرش  ىدحإب  سدنھم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

«. ةلاحلا هذھ  دعب  كرود  نیحي  فوس  دجمأ  ذاتسأ  »
ئیسلا نِمل  هنإ   ، يدورش اھب  تعطق  نانسألا  بیبط  ةریتركس  اھتلاق  ٌةلمج 
نانسألا جالع  زكرم  نآلا   ، ةیجالعلا زكارملا  نیب  ًالقنتم  يتلطع  َموي  يضقأ  نأ 

. يسفنلا جالعلا  زكرم  اھدعبو 
! يدسج عجولا  لك  تیل 

فوس يتلا  يعامجلا  جالعلا  ةسلج  ىتح   ، يسفنلا جالعلا  نم  ُتسئي  دقل 
يف يرودب  موقأو  يئالمز  ىرأ  يكل  طقف  بھذأ   ، لیلق دعب  اھیلإ  بھذأ 
لك ُتدقف  يمالآ ! ينع  ففخي  نم  دجوي  نكلو ال  مھنع  فیفختلا  يف  ةعامجلا 

تاونسلا رادم  ىلع  بیبط  نم  رثكأ  نیب  ُتلَّقنت  امدعب  ءافشلا  يف  لمأ 
نم مھنم  ؛  تارملا تائم  ةدعاسملا  قوفي  ررض  مھنم  َّيلع  عقو  دقل   ، ةقباسلا
اًسرد يناطعأ  نم  مھنمو  ایكولس  ٌفرحنم  يننأكو  قالخألا  يف  اسرد  يناطعأ 
يننأكو موللاب  َّيلع  ىقلأ  نم  مھنمو  ىلإ هللا  بُّرقتلا  ينم  بلطو  ؛  نيدلا يف 

رثؤم جالع  نود  يتاسأم  بابسأ  يل  حَّضو  نم  مھنمو   ، ةیلاحلا يتاسأم  ُترتخا 
انأف ؛  يدلاوب ةّئیسلا  يتقالع  وھ  يتلكشم  ببس  نإ  ءابطألا : دحأ  يل  لاق  دقف 
هتلعج يتلا  ةجردلل  مھلمع  نوقشعي  نيذلا  شیجلا  تاءاول  دحأل  رغصألا  نبالا 

يف ىرخألا  انتقش  يف  میقي  تازاجإلا  مايأ  يف  هراز  اذإو   ، اًردان الإ  هلزنم  روزي  ال 
ٌراوح اننیب  سیل  كلذلو  ؛  تقولا مظعم  لزنملا  نم  يولعلا  يناثلا  قباطلا 
يننأكو ذیفنتلا  َّيلع  ضرفيو  رماوألا  ينیطعي   ، يریم  » دراب راوح  لب   ، ّيمیمح

يف رابكلا  يتوخإ  عم  ةجامسلا  يف  كرتشي  هنأ  امك   ، ةبیتكلا يف  هدونج  دحأ 
صخشلا نكل   ، يبولسأو يرھظم  ىلع  ةرخاسلا  تاقیلعتلا  ىلع  ةبظاوملا 

يتلا  ، ةبیبحلا يتدلاو  وھ  هنم  برقلابو  هعم  ثيدحلاب  دعسأ  يذلا  دیحولا 
، يتوخإ ةجامسو  يدلاو  ةيرخس  نع  اھب  ينضوعت  ةنسح  ًةلماعم  ينلماعت 
يف ينبحصت   ، اھداترت يتلا  نكامألا  سفنل  بھذأ   ، يرغص ذنم  اھنم  ًابيرق  ُتنك 

قشعأ تنك   ، هھركت ام  هركأو  هلضفت  ام  لضفأ   ، اھتاقيدص عم  ةمیمنلا  تاسلج 
يننأو يضرم  قاصتلالا  اذھ  نأ  يسفنلا  يبیبط  ينمدص  ىتح  ةقالعلا  هذھ 

نيأ : » لاؤسلا لظي  نكلو   ، يدلاو نم  برتقأ  نأ  بجي  ناك  ةقھارملا  ةلحرم  يف 
«. ؟ يدلاو ناك 

ُتلزتعاو يتلكشم  يف  يساسألا  ببسلا  هنأ  تفرع  امدعب  هُتھرك  دقل 
مھل هلوقأ  حدم  وأ  ةلماجم  يأ  ریسفت  اوئیسي  نأ  ةیشخ  ؛  يئاقدصأ ةبحص 
تلق انسح » : » يدورش نم  ةریتركسلا  ءادن  ينجرخأ   ، يتقیقح اوفشتكيو 
ناك باش  ةماسو  ينتفقوتسا  ىتح  لخدأ  تدكو  ةرجحلا  هاجتاب  تكرحتو   ، اھل
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اي  . ينقبست تناك  يتلا  ةلاحلا  هنأ  ودبيو   ، ةرجحلا سفن  نم  جورخلل  دعتسي 
دسجلا اذھ  امو  ؟ ! ةظیلغلا ةافشلا  هذھ  امو  ؟ ! ةلیمجلا نویعلا  هذھ  ام   ، يھلإ
ةماستباب باجأف   ، هل ُتمستبا   . يلخادب راثت  يتاناویح  لعج  يذلا  ریثملا 
ةراشتسا يف  نانسألا  بیبطل  لوخدلاب  ُتممھ   . ىضمو ةشھدلاب  ةبوحصم 

يداعیم يف  يعامجلا  جالعلا  ةسلج  ىلإ  باھذلا  نم  نكمتأ  ىتح  ةعيرس 
. ریخأت نود 
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راطق ٩٢٢ ( ٢١)

دبع هللا. فسوي  مسالا :
. ةنس  ٢٨ نسلا :

. ءابرھك سدنھم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

سلجت  ، ةرھاقلا ةنيدم  ىلإ  هجتملا  راطقلا  يف  نھادحإب  ةفدصلا  ينعمجت 
، نكاد دوسأ  رعش  تاذ   ، رمعلا نم  تاینيرشعلا  يف  ودبت   ، لباقملا دعقملا  يف 

كرعشي يذلا  لیصألا  يرصملا  لامجلا  اذھ   ، ةيرمخ ةرشب   ، ةیلسع نویع 
امدنع  ، ةحارلا مدعب  كرعشي  ام  اھيدل  نكلو   ، هارت امدنع  ءفدلاو  ةیمیمحلاب 
عیطتسأ ٍباتك ال  يف  أرقت  اھتعراصم ! مأ  اھتقناعم  ديرت  تنك  نإ  فرعت  اھارت ال 

نم ةسلخ  َّيلإ  رظنت   ، ةیساقلا اھبلاخمو  ةقیقرلا  اھلمانأ  نیب  نم  هناونع  زییمت 
نأ ديرت  مأ  يلیلدتب  سنأت  نأ  ديرت  تناك  نإ  فرعأ  ال  ةعيدو  ةطقك  باتكلا  ءارو 

. ىرخأ ءایشأو  لدجلل  ةریثم  ًةاتف  ودبت   ، ينم لانت 
: لاؤسب اھعطقت  نأ  لبق  تمصلا  نم  ةرتف  تداس 

؟ ةرھاقلا ىلإ  لوصولل  تقولا  نم  ىقبت  مك   ، َتحمس اذإ  ـ 
ِكیلع ودبي   ، ام ًالطع  هب  نأ  ودبي  نكلو   ، نآلا راطقلا  كرحت  اذإ  ةقیقد  نوثالث  ـ 

؟ كداعیم نع  ِترخأت  لھف  قلقلا 
. ام دح  ىلإ   ، معن

؟ لمع مأ   ، ةسارد داعیمل  ةبھاذأ  ـ 
ىدحإب ةبساحم  نآلا  لمعأو   ، ماوعأ ةسمخ  ذنم  يتسارد  تیھنأ  انأ  ال، 

. لورتبلا تاكرش 
! انس َرغصأ  نيدبت  ؟  اقح ـ 

. مايأ دعب  نيرشعلاو  سداسلا  يماع  متأ  فوس  ـ 
؟ نآلا لمعلا  ىلإ  نیبھذت  لھو  شھدم ! ـ 

تنأو  . ءاقدصألا ضعب  ةلباقمل  تقولا  لغتسأ  فوس  كلذلو  ؛  يتلطع مویلا  ـ ال، 
؟ لمعت اذام 

. ةءارقلا نیلضفت  كنأ  ىرأ   ، تالاصتالا تاكرش  ىدحإب  اًسدنھم  لمعأ  ـ 
. رفسلا يف  دیحولا  يقيدص  باتكلاو  ةدیحولا  يتياوھ  يھ  ةءارقلا   ، معن

. ةءارقلا ىوھأ  اًضيأ  انأ  ـ 
؟ اھیف ةءارقلا  لضفت  يتلا  تالاجملا  زربأ  ام  ـ 

؟ ِتنأو  . ةسایسلا يف  ةءارقلا  لّضفُأ  ـ 
. مجرتملا بدألاو  ةسایسلاو  نيدلا  يف  ةءارقلا  لّضفأ  ـ 
؟ نآلا كيدي  نیب  يذلا  باتكلا  ثدحتي  اذام  نعو  ؟  اقح ـ 

. باجحلا ةیضرف  نع  ثدحتي  ـ 
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. ًالعف ریثمو  قئاش  عوضوم   ، اًنسح ـ 
؛ ةضيرف سیل  باجحلا  نأ  ُتفشتكا  نيدلا  يف  ةقمعتملا  يتاءارق  لالخ  نم  ـ 

. هتعلخ كلذلو 
اًزمر باجحلا  ربتعي  عمتجم  يف  ةوطخلا  هذھ  لثم  ىلع  يمدقُت  نأ  شھدم  ـ 

. تاسدقملا نمو  مالسإلل 
يف تبراحو  ةوطخلا  هذھ  وطخأ  ىتح  بعاصملا  نم  ریثكلا  ُتھجاو  دقل   ، معن

. تاھبجلا لك 
. كنوع يف  ناك هللا  ـ 

؟ اًضرف باجحلا  ربتعت  لھ  كيأر  ام  ؟  تنأو
هنأ ثحب  نود  قطنملاب  دقتعأ  ينكلو   ، ينینعي ال  هلك  رمألا  ةقیقحلا  يف  ـ 

! اًضرف سیل 
ناویح هنأكو  لجرلا  ةراثإ  نع  ةلوئسملا  يھ  تارعشلا  نم  ةنفحلا  هذھ  لھف 

؟ هتاوھش ءارو  يرجي 
؟ ةسایسلا يف  ةءارقلا  لضفت  نمل   ، انسح

. ماع لكشب  لاجملا  اذھ  يف  ةءارقلا  بحأ  يننكلو   ، نیعم دحأ  ـ ال 
؟ نآلا ةیسایسلا  عاضوألا  يف  كيأر  ام  ـ 

انأو  ، ينيدلا مكحلا  ةلظم  جراخ  لضفأ  نوكي  فوس  انعضو  نأب  دقتعأ   . لئافتم ـ 
ملعللو  ، تقو يأ  يف  ينيدلا  مكحلل  ةمعاد  نكأ  ملو  ام  ٍّدح  ىلإ  ةلئافتم  اًضيأ 

، تافالتئالا ةرثك  نم  ةروثلا  دعب  ثدح  ام  نكلو  اًضيأ  يركسعلا  مكحلا  معدأ  ال 
ىلع ةروثلا  ءانبأ  نم  طلستلا  يف  ةبغرلاو   ، دحاو يأر  ىلع  رارقتسالا  مدعو 

يركسعلا مكحلا  راتخأ  ينلعج  ؛  مرتحم يندم  ليدب  دوجو  مدع  عم  بعشلا 
! ةلطب ًةربجم ال 

. حجار ٍلقعو  ٍةریصب  تاذ  ِكنأ  ىرأ   ، ام دح  ىلإ  حیحص  اذھ  ـ 
. كركشأ ـ 

. اًوفع ـ 
. انثيدح ءانثأ  يف  ةبيرغ  ةلمج  يرظن  تتفل  نكلو 

؟! يھ ام  ـ 
انعمتجم يف  لاجرلا  عیمج  لثم  تسلأ   ، كینعي باجحلا ال  عوضوم  نإ  تلق  ـ 

ضغب كلاغشنا  نم  رثكأ  اھسأر  ىلع  ةأرملا  هعضت  يذلا  ءاطغلا  اًریثك  كلغشي 
؟ كرصب

! ينصخت كنيد ال  میلاعت  ؟  ةدحب نیثدحتت  اذامل  ـ 
؟! ينيد ـ 

. ةیحیسملاب نيدأ  انأ  ؛  معن ـ 
. كثيدح لالخ  كلذ  ركذت  مل  تنأو   ، فرعأ نكأ  مل   ، اًریثك كل  رذتعأ   ، اھأ ـ 

كنأ تدقتعا  باجح  نودب  كتيأر  امدنع   ، قالطإلا ىلع  يرورض  ریغ  هنأل  ؛  معن ـ 
ُتكردأ اھنیح  ؛  كتبقر يف  هنیعضت  يذلا  فحصملا  تيأر  ىتح  ةیحیسم  ةاتف 
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. نیمدق ىلع  ریست  لوقع  طقف  اننأ  ىلع  انضعب  لماعن  نأ  لیمج   ، ةملسم كنأ 
ّالأ نكمملا  نم  ناكو   ، كتنايد فرعأ  الو  كعم  ثيدحلا  فارطأ  تبذاجت  انأو  ـ 

داقتعالا نأ  ىوس  ءيش  ىلع  لدي  اذھو ال   ، باجحلا نع  انُثيدح  الول  اًدبأ  فرعأ 
اذھ هثدحُي  قرف  ّيأو   ، رشبلا عم  لماعتلا  يف  قالطإلا  ىلع  امھم  سیل  ينيدلا 
انك اذإ  ةدحلم  ىتح  مأ  ةيذوب  مأ  ةيدوھي  مأ  ةیحیسم  مأ  ةملسم  تنك  ءاوس 

؟ ىفكو ساسحإلاو  لقعلا  ساسأ  ىلع  لماعتن 
، اًریثك كعم  ثيدحلاو  كتفرعمب  ُتررس  اقح   ، ةرھاقلا ةطحم  ىلإ  لصو  راطقلا  ـ 

. ءاقللا ىلإ  كعم  ثيدحلاب  ُتعتمتساو  كتفرعمب  ُتفرشت  اًضيأ  انأو 
. ءاقللا ىلإ  ـ 

ةسلج ىلع  اًریثك  ُترخأت  دقل   ، ةنحاش لقتسأل  عرھأ  نأ  بجي   ، يھلإ اي 
كلذ عم  عتمملا  يثيدحب  تقولا  ُتلتق  لقألا  ىلع  ينكلو   ، يعامجلا جالعلا 
هتيؤر نم  نكمتأ  ىتح  هفتاھ  مقر  فرعأ  نأ  بجي  ناك   ، ریثملا باّذجلا  صخشلا 
امك  ، نيرخآلل هميدقت  عیطتسأ  ام  َّيدل  سیلف  ينبحي  نأ  فاخأ  ينكلو   ، اًددجم
ةدحب هعم  تثدحت  امدنع  ةلاحلا  ينباتنت  تداك   ، رجھلا نم  اًفوخ  تومأ  داكأ  ينأ 
ثودح نم  ُتفوخت  املاطل   ، هتنايدب ينربخأ  امدنع  ةأجف  يبضغ  صتما  هنكلو 

، يمدقو يدي  اھب  تبیصأ  يتلا  حورجلل  مھتيؤر  وأ  نيرخآلا  دوجو  يف  ةبونلا 
فرعأ ال   . يجالعلا زكرملل  ُتلصو  دقل   ، ةنیعللا يتاسأم  اوفشتكي  نأ  فاخأ 
نوديريو يننولبقتي  مھنأب  رعشأ  الو  اًعیمج  مھھركأ  يننإ  مویلا ! ُتئج  اذامل 

! مھنودبو مھنیب  غارفلاب  رعشأ   ، اقح يتدعاسم 
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ىضرم انلك  ( ٢٢)

. يلع مركأ  مسالا :
. اًماع  ٣٧ نسلا :

. يسفن بیبط  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

يننورظتني ىضرملا  لعجأ  ال  ىتح  ؛  ةقدب يداعیم  يف  يتدایع  ىلإ  ُلصأ 
مھو مھسفنأ  تانونكمب  ءالدإلل  اوسلجي  نأ  نم  مھیلع  قفشأ  انأف   ، اًریثك
راظتناب يبتكم  يف  سلجأ   ، ةریتركسلا يیحأ   ، راظتنالا للم  لعفب  نوكھنم 

. تالاحلا ىلوأ  لوصو 
ثیح ؛  ةدیحولا ةلاحلا  اھنأب  ينربختو   ، ةلاح لوأ  فلم  اھعمو  ةریتركسلا  لخدت 

. ةئراط ٍفورظل  نايرخألا  ناتلاحلا  ِترذتعا 
لمعت ّالأ  بجیف   ، ةصاخلا يتدایع  يف  ایموي  لقأ  وأ  ٍتالاح  عبرأ  لباقأ  ام  ًابلاغ 

! كلقع دقفت  ىتح ال  اًریثك  ةنھملا  هذھب 
ذنم ينقرافت  يتلا ال  ةنيزحلا  يراكفأل  ينكرتتو   ، ةرجحلا نم  ةریتركسلا  جرخت 
ذنم بتكملا  ىلع  اھعضأ   ، ينبا ةروص  ىلع  يانیع  عقت   ، دیحولا ينبا  ةافو 
روص يأ  دوجو  عنمت  يتلا  يسفنلا  جالعلا  دعاوقب  طئاحلا  َضرع  ًابراض  هتافو 
ةایح وحن  هلوضف  ریثتو  ضيرملا  تتشت  ال  ىتح  ؛  جلاعملا بتكم  قوف  ةیلئاع 

. ةصاخلا جلاعملا 
ببسب انجاوز  ةيادب  يف  يتجوزو  انأ  يتاناعم  ركذأ   ، يمامأ ةمیلألا  يتربخ  رمت 

انقزر ىتح  تاونس  سمخ  ةدمل  ةاناعملا  هذھ  ترمتسا  فیكو   ، باجنإلا مدع 
مل يننكلو   ، اًریخأ ًابأ  ًتحبصأ  دق  يننأب  ةمراع  يتحرف  تناك   ، دیلو اننباب  اًریخأ 
نم غلب  امدنع  ةرایس  ثداح  يف  ينبا  َيفوت  ثیح  رادقألا ! يل  هئبخت  ام  فرعأ 

يتجوز ينتلمح  ثیح  بلسلاب  يتیسفن  ىلع  اذھ  رثأ  دقو   ، نیماع رمعلا 
نمو  ، ثداحلا تقو  يتبحصب  ناك  هنأل  ؛  يلامھإ ببسب  اننبا  ةافو  ةیلوئسم 

. هتافو هاجت  بنذلاب  يتاذلا  يروعش  ببسب  ىرخأ  ٍةھج 
اًدادتما ءايربكب  بورھلا  ىبأت  نیعلاب  ًةقلاع  تلظ  ةعمد  اھبحصت  ةصُغب  رعشأ 
جلاعيو يكبي ! الو  ملأتي  الأ  ضرتفملا  نم  يذلا  يسفنلا  جلاعملا  رود  ناقتإل 

. هریغ جلاعي  نأ  لبق  همالآ  ىلع  يضقیل  هسفن 
. يضمتو ةلاح  لوأ  لوصوب  ينربختو  ةریتركسلا  لخدت 

ضيرملا مھوأ  يكل  يھجو  ىلع  ًةمسب  مسرأو   ، يملأ ىسنأ  نأ  بجي  نآلا 
. قالطإلا ىلع  ةملؤم  ریغو  ةلیمج  ایندلا  نأو   ، ریخب ءيش  لك  نأب 

، جالعلا ةفرغ  ىلإ  ةضيرملا  ِتلخد  ىتح  يسفن  نم  اًرخاس  ُمستبأ 
: اھتلباقمل اًدادعتسا  ةعنطصم  ةماستبا  ىلإ  ةرخاسلا  ةماستبالا  تلوحتف 

. ًالھسو ًالھأ  ـ 
؟ ينركذتت لھ   . ًالھأ ـ 
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! ةرذعم ـ ال، 
. ةیلكلاب نْیلیمز  انك   . ةیسفن ةبیبط  اھم  انأ  ـ 
؟ كرابخأ فیكو   ، ًالھأ  . تركذت معن  ؟ ! اھم ـ 

؟ كلاوحأ فیك   ، ریخب دمحلا   ـ 
. مامت ـ 

ببسلا ةفرعمل  يلوضف  ىلع  اىغط  ةساردلا  مايأل  ينینحو  كتيؤرب  يتداعس  ـ 
؟ كب ام  كئیجم ...  ءارو 

ُترظتنا  ، ضيرملا دنع  ءاكبلا  لیتف  لاعشإب  ةلیفك  ؟ ) كب ام   ) ةملك تناك  املاطل 
. بیجتل ةزھاج  حبصتو  اًمامت  اھئاكب  نم  غرفت  نأ  ىلإ 

. دحلا اذھ  ىلإ  يباصعأ  ُتدقف  اذامل  فرعأ  ـ ال 
اھم هافش  ىلع  ٍةمسب  مسر  ًالواحمو  اًحزام  اھتلق  نوعلم ! دعقملا  اذھ  نأل  ـ 

: أدھتل
؟ نآلا ِتأدھ  لھ  ـ 

، ّيسفن بیبطل  بھذأ  نأ  ام  اًموي  عقوتأ  مل  يننأل  ةقرحب  ُتیكب  يننأب  دقتعأ  ـ 
. كلذ نم  قمعأ  ةدعاسم  جاتحأ  ينتدجو  ينكلو   ، ةقيدص عم  ثيدحلا  دوأ  تنك 

؟! نییسفنلا ءابطألاب  نیقثت  ةیسفنلا ال  ةبیبطلا  اھتيأ  ِتنأ  ىتح  ؟ ! معن ـ 
يسفنلا ضرملا  ىري  انعمتجم  نأ  فرعأ   ، كلذ دصقأ  ال   ، مركأ اي  ينرذعا  ـ 

يننأب رُّبكتلا  نم  عونب  رعشأ  يننكل   ، اًراع يسفنلا  بیبطلل  باھذلاو   ، ًةمصو
ةماستباب اھتلاق  علخم ) راجنلا  باب   ) ةیسفن ةبیبط  انأو  يسفن  بیبطل  ُتبھذ 

. ةرخاس
نكلو ىضرم  انلك   ، رخآب وأ  لكشب  تاعارص  يف  انلكو   ، اھم اي  يناعن  انلك  ـ 

. ٍةتوافتم ٍبسنب 
. اًریثك اناضرم  نم  لضفأ  انسل  اننإ  لوقأ  اًمود   . تقدص  ، معن ـ 

ردقلاب ىضرم  مھو   ، مھتدعاسم انل  حیتي  يذلا  ردقلاب  ىضرم  نحن   ، معن ـ 
. ةدعاسملا انم  نوبلطي  مھلعجي  يذلا 

؟ كب ام  ديدج : نم  لاؤسلا  كلأسأو  دوعأ 
! كینويریتسھ انأ  ـ 

يعلخا  ، كلضف نم  ؟  ةعرسلا هذھب  اًصیخشت  كسفن  تیطعأ  لھ  ؟  مدنفأ ـ 
 . ةضيرملا ةءابع  يدتراو  ةبیبطلا  ةءابع 

. اھايإ ًابعادم  مركأ  اھلاق 
ةراثتسالا ةلھسو  ةرتوتم  ُتحبصأو  قنتخأ  يننأب  رعشأ   ، مركأ اي  ادج  ملأتأ  انأ  ـ 
تحبصأ  ، يتالاعفنا ىلع  ةرطیسلا  ةیفیك  فرعأ  الو   ، اًرخؤم دئاز  لكشب 

يننأب رعشأ   ، نيرخآلا مامأ  يعومد  يف  مكحتأ  فیك  فرعأ  الو  رثأتلا  ةديدش 
. ةعوجوم

؟ ببس نودب  ـ 
هايإ ينحنم  دق  هللا  نأ  تلیختو  ًابیھر  اًقشع  ام  اًصخش  قشعأ  تنك  ال،  ـ 
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قفاوت اننیب  ناكو   ، يتایح يف  مھُتلباق  نيذلا  لاجرلا  عیمج  نع  اًضيوعتو  ةيدھ 
. بیھر يركفو  يحور 

يئاكذل ًةعفص  هجوو   ، هیلإ هبسنلاب  تقولل  ةعیضم  درجم  يننأ  تفشتكا  مث 
. اھب زتعأ  يتلا  يتنھمو 

هذھ يف  كقتاع  ىلع  ةاقلم  ةیلوئسم  دجوت  هنأب  نيرعشت  الأ  ؟  ِكنع اذامو  ـ 
؟ ةقالعلا
؟ فیك ـ 

نكمت ىتح  ؛  كل هبح  نم  يدكأتت  نأ  نود  كلالغتساب  هل  ِتحمس  كنأ  ينعأ  ـ 
. كنم

يك كل  ءيجملل  َعسأ  مل  انأ   . يلھاك ىلع  موللا  ءاقلإ  نع  فُك   ، مركأ ـ 
. يندعاست يكل  نكلو  ينمولت !

. ةیحضلا رود  بعل  نع  يّفُكت  يكل  انھ  ىلإ  تئج  دقل  ـ 
. كلذ لقت  . ال  كلضف نم  ةیحضلا  رود  بعلأ  انأ ال  ـ 

اذھلو ؛  ةیسفنلا كتلاح  رسفي  اذھو  فسألل ! رودلا  اذھ  ِتببحأ  ِتنأ  ال،  ـ 
منت ةلمجب  اھیعبتت  مث  يتیلوئسم ) ىلع  : ) ًالاح يلوقت  نأ  كنم  بلطأ  ببسلا 

. هنع كتیلوئسم  يلمحتت  نأل  نیجاتحتو   ، ِهتبكترا ٍلعف  نع 
ىلإ عمتسأ  نلو  كلذ  لعفأ  نل  ؟  يعم يسفنلا  بیبطلا  رود  سرامتس  لھ  ـ 

. كمالك
؟ ةدعاسملا ِتبلطو  ِتئج  اذامل  نذإ  ـ 

. اًمامت تتمص  مث   ، الیلق أدھتو  شمكنت  اھتیئادع  لعج  يلاؤس 
اًمتح يتلا   ، ةیھاركلا نارین  نم  يصلختت  يكل  هل  يرفغت  نأ  يلواح   ، اھم ـ 

. كریغ نود  ِتنأ  كقرحت  فوس 
يكل حماستلا  فطعم  يدترت  نأ  بعصأ  ام  نارفغلاو ! حماستلا  بعصأ  ام  ـ 

، دصق نع  هب  ماق  كئاذيإب  ماق  نم  ناك  اذإ  اًصوصخ  ةیھاركلا ! نارین  نم  كیمحي 
دق لعفلاب  ينوكت  مل  اذإ   ، هتحماس دق  كنإ  تارملا  تائم  يلوقت  نأ  يدجي  نلف 

ءارحصو ةرارملا  يضارأ  ترمغ  دق  نارفغلا  روحبو   ، كنادجو لماكب  هل  ترفغ 
امإو ال! انل  اھیطعي  نأ  امإ  مركأ  اي  نم هللا  ةبھ  نارفغلا   ، نالذخلا

. انءاطخأ انل  رفغي  انبر  نكلو  ـ 
. رفغن نأ  نم  فعضأ  نحن  نكلو   ، يوق هنأل  انءاطخأ  انل  رفغي  ـ هللا 

نیعجارتو ءودھلل  نیجاتحت  كنأو  اًمامت  ةراھنم  كنأ  ىرأ   ، َّيلإ يتصنأ   ، اھم ـ 
. ةمداقلا ةسلجلا  كارأو  اًدیج  ًائدھم  ِكل  بتكأ  فوس  كلذل  ؛  كتاباسح

. اًنسح
، ةنئمطم ةماستبا  مستبأ  انأو  اھايإ  اھیطعأو   ، ةیبطلا ةفصولا  اھل  ُبتَكأ 

. يضمت مث  ينركشتو  سأیب  ينم  اھذخأت 
نآلا ةدایعلا  رداغأ  نأ  بجي   ، ءالمزلا جالع  وھ  جالع  بعصأ  نأ  تنقيأ  املاطل 

. يعامجلا جالعلا  ةسلجل  بھذأ  ىتح 
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فيرخلا ( ٢٣)

. دعسأ لماك  مسالا :
. ةنس  ٦٥ نسلا :

. شاعملاب ير  سدنھم  ةنھملا :
٢٠/١٠/٢٠١٤

سولجلا قشعأ  تنك  ةيردنكسإلا  ةنيدمب  يرلل  اًسدنھم  لمعأ  تنك  امدنع 
ثيدحلا فارطأ  بذاجتن  انك   ، يبابش ناعير  يف  انأو  ينھبشي  ناك   ، رحبلا مامأ 

يف يتیعافدناو  ةمطالتملا  هجاومأ  يف  يسامح  دجأ   ، ناقيدص اننأكو 
ةنيدم يف  ماقملا  يب  َّرقتساو  يلمع  ُتكرت  امدعب  نآلا  امأ   ، ءاجوھلا هفصاوع 

. لینلا ةبحصب  سلجأ  ُتحبصأ  دقف  اھنب 
تغلب ذنم  َّيقيدص  احبصأ  نيذللا  فیخسلا  دوكرلاو  لتاقلا  ءودھلا  ينعي  لینلا 
ىلع دعبتسُأ  ىرحألاب  وأ  يلمع  كرتأ  نأ  َّيلع  اًمازل  حبصأو   ، رمعلا نم  نیتسلا 

. ةیمھأ يل  ْدعت  مل  ثیح  ٍلمھم  ٍّمكك  فرلا 
لزنملا اورداغو   ، اراي يتنبا  امھب  تقحلو   ، ىفطصمو دمحم  يدالوأ : ّجوزت 

يف الإ  مھارأ  ال  ُتحبصأ   ، ةیمیمحو اًئفد  تیبلا  نوئلمي  اوناك  نأ  دعب  اًعیمج 
ىلإ ينرطضي  امم  ؛  رخآ ءيش  ينع  مھلغشي  مل  نإ  اذھ  تالطعلاو  تابسانملا 
ةلیح اھنأ  فرعأ   . مھمامتھاب رعشأف  ؛  يترايزل اوعرھي  يكل  ضرملا  ءاعدا 

. مھدقتفأ امدنع  اھمادختسال  رطضأ  ينكلو   ، مھرعاشم زازتبال  ةیلوفط 
نم ةديدج  شاعم  عولط  ةداھش  اوبتك  مھنأب  ترعش  لزنملا  اورداغ  امدنع 

. ةموكحلا لیخك  يداعبتسا  اودارأو  مھل ! يتوبُأ 
نيدمتعم مھل  ةديدج  ةایح  قش  نوعیطتسي  ءانبألا  نأ  ءابآلا  ىنمتي  ام  امئاد 

نكلو  ، ةصاخلا مھفادھأو  مھتاجایتحا  قیقحت  ىلع  نيرداقو  مھسفنأ  ىلع 
مھنأب اورعشي  نأ  نوديري  اولازامف   ، طخسلاو ةینانألا  مھؤلمت  كلذ  ققحتي  امدنع 

. مھل ةجاح  يف  مھنأبو   ، مھئانبأ ةایح  يف  نورثؤم 
يجلاعم يل  لاق  امك  ينم  اًجضن  رثكأ  اھنأب  رعشأ   ، يلثم تسیل  يتجوز  نكل 

. ءاطعلا ىلع  ةردق  اھيدلو  سيردتلاب  لمعت  تلازام  اھنكلو   ، يسفنلا
، نیبيرقلا يئاقدصأ  مظعم  ُتدقف   ، غارفلا نم  الإ  ةغراف  تحبصأ  يتایحف  انأ  امأ 

تحبصأو  ، يرھظ ىنحناو  يدسج  َنَھو   ، بيرق نع  مھب  قحلأس  يننأب  رعشأو 
يف ةيویحلاو  طاشنلاب  ضبني  ناك  ناسنإ  ىلع  بعص  اذھو   ، ةئرتھم ىتحص 
اھنأب يسفنلا  جلاعملا  اھتعن  يتلا  راكفألا  كلت  عم  شياعتلا  عیطتسأ  ، ال  ام ٍموي 
يھ ام  ىرت   ، ةیباجيإ راكفأل  اھليوحت  ةسلج  رخآ  يف  ينم  بلطو   ، ةیبلس راكفأ 
يھ ام  ؟ ! زجعلاو ةدحولا  عم  شياعتأ  ينلعجت  يتلا  ةليدبلا  ةیباجيإلا  ةركفلا 
ام ؟  لتاقلا ءودھلاو  دوكرلاو  تاياھنلا  عم  شياعتأ  ينلعجت  يتلا  ةليدبلا  ةركفلا 
؟ يتجوزل وأ  يل  توملا  راظتنا  عم  شياعتأ  ينلعجت  يتلا  ةیباجيإلا  ةركفلا  يھ 

ةيدامتعالا عم  شياعتأ  ينلعجت  يتلا  ةليدبلا  ةیباجيإلا  ةركفلا  يھ  ام 
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؟ َّيلع نودمتعي  نورخآلا  ناك  نأ  دعب  نيرخآلل  جایتحالاو 
ناحو  ، يمومھ نع  هیلإ  ثدحتأ   ، لینلا راوجب  سلاج  انأو  ليوط  ٌتقو  رم  دقل 
دجأ يناسع  ؛  يعامجلا يسفنلا  جالعلا  ةسلجل  بھذأ  يكل  راطقلا  داعیم 

! نیتسلا دعب  امل  ٍتایباجيإ  مھنیب 
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نآلاو انھ  ( ٢٤)

٢٠/١٠/٢٠١٤
. يسفنلا جالعلا  زكارم  دحأ  يف 

َدئاق نوكأ  نأ  يندعسي   ، ّيسفن ٌبیبط  يلع  مركأ  روتكد  انأ   ، ًءاسم متمع 
نییئاصخإلا نم  ٌددع  يتبحصبو  يعامجلا  يسفنلا  جالعلا  ةعومجم 

. نییسفنلا
انھ  » اًعیمج نواعتن  نحن   ، ةعومجملا دعاوقب  مكربخأ  نأ  ةيادبلا  يف  دوأ 

مارتحا بجي   ، ةسلجلا ءارو  نم  فدھلا  ققحنو   ، ضعبلا انضعب  دعاسنل  نآلاو »
رھظت دق  يتلا  ةیضرملا  ضارعألا  مارتحاو  اھیلع  ةظفاحملاو   ، نيرخآلا رارسأ 
ةینادجوو ةیباجيإ  ةكراشم  دوجو  ىنمتأ   ، ةسلجلا ءانثأ  يف  دارفألا  ضعب  ىلع 

امب ةسلجلا  ءاھتنا  دعب  ةعامجلا  نم  درف  يأ  جارحإ  مدع  بجي   ، تاصنإ نسحو 
. ةسلجلا لالخ  هلعف  وأ  هلاق 

اوفرعت نأ  دوأ  نكلو   ، ةیضام تاعومجم  يف  انلباقت  اننأل  ؛  مكبلغأ فرعأ  عبطلاب 
وأ تالاحلا  نم  ءاوس  ؛  مویلا ةديدجلا  هوجولا  ضعب  ىرأ  ثیح  ؛  ضعبلا مكضعب 
، هتفیظوو هنسو  همساب  انربخي  نأ  صخش  لك  نم  بلطأ  كلذلو  ؛  نییئاصخإلا

. يلضفت  . نییسفنلا نییئاصخإلاب  أدبن  فوس 
. ةیسفن ةیئاصخإ  لمعأ   ، اًماع نیثالث  رمعلا  نم  غلبأ   ، لداع ةراس  ـ 

. ةیسفن ةیئاصخإ  لمعأو   ، اًماع نيرشعو  ًةعست  رمعلا  نم  غلبأ   ، تزع اینار  ـ 
. ةیسفن ةجلاعم  لمعأو   ، اًماع نیعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ   ، نمحرلا دبع  ءاعد  ـ 

. راسیلل نیمیلا  نم  ةعومجملا  دارفأ  ىلإ  فرعتلاب  أدبن   ، اًنسح
ىدحإب اًسدنھم  لمعأو   ، اًماع نيرشعو  ًةعبس  رمعلا  نم  غلبأ   ، دومحم دجمأ  ـ 

. تالاصتالا تاكرش 
. ةماع ةيوناث  بلاط   ، اماع رشع  ةینامث  رمعلا  نم  غلبأ   ، حلاص رمع  ـ 

. رھزألاب ًاظعاو  لمعأو  اًماع  نيرشعو  ًةسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، دیسلا دمحأ  ـ 
نودبو ةراجت  ةیلك  جيرخ   ، اًماع نيرشعو  ًةعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ   ، ریمس يداف  ـ 

. لمع
. لزنم ةبر   ، اًماع نیثالثو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، نمحرلا دبع  ةبیبح  ـ 

يف ءالمعلا  ةمدخب  لمعأ   ، اًماع نيرشعو  ًةتس  رمعلا  نم  غلبأ   ، میلس ورمع  ـ 
. تاكرشلا ىدحإ 

. ةعماجلاب ةفظوم  لمعأ   ، اًماع نیثالث  رمعلا  نم  غلبأ   ، دیعس ىقت  ـ 
ىدحإب اماع  اًريدم  لمعأو   ، اًماع نیسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، هیبلا وبأ  رحس  ـ 

. تاكرشلا
دحأ يف  ًابساحم  لمعأو   ، اًماع نیثالثو  ًةسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، مدآ فيرش  ـ 

. كونبلا
ٍةغل َةسردم  لمعأو  اًماع  نیثالثو  ًةعست  رمعلا  نم  غلبأ   ، يفصو ةلاھ  ـ 

. ةيزیلجنإ
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ىدحإ يف  ةبساحم  لمعأ   ، اًماع نيرشعو  ًةثالث  رمعلا  نم  غلبأ   ، دومحم ادن  ـ 
. لورتبلا تاكرش 

ةنانفو ةبتاك  لمعأو   ، اًماع نیعبرأو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، بیبح نيرسن  ـ 
. ةیلیكشت

اینوناق ًابساحم  لمعأو   ، اًماع نیثالثو  ًةینامث  رمعلا  نم  غلبأ   ، يدجم فرشأ  ـ 
. تاكرشلا ىدحإب 

. ةراجتلا ةیلكب  بلاط   ، اًماع نيرشعو  نینثا  رمعلا  نم  غلبأ   ، حاتفلا دبع  دمحم  ـ 
الو مالعإلا  ةیلك  ةجيرخ   ، اًماع نیثالثو  ةینامث  رمعلا  نم  غلبأ   ، يدمح لالد  ـ 

. لمعأ
. روكيد ةسدنھم  لمعأو   ، اًماع نیثالثو  نینثا  رمعلا  نم  غلبأ   ، يركش ایلاد  ـ 

. ةعماجلاب ةذاتسأ  لمعأو   ، اًماع نیعبرأو  ًةعست  رمعلا  نم  غلبأ   ، تعفر ةيدان  ـ 
اًسدنھم لمعأ  تنكو   ، اًماع نیتسو  ًةسمخ  رمعلا  نم  غلبأ   ، دعسأ لماك  ـ 

. ایلاح شاعملا  ىلع  يننكلو  يرلل 
ٍلكشب ةسلجلا  ريدن  فوس  مویلا   ، ةیجالعلا ةسلجلا  أدبن  فوس  نآلاو   ، اًنسح

ءيش دوجو  تفشتكا  نآلا  ىلإو  يسفنلا  جالعلاب  يلمع  ذنم   ، فلتخم
اندقف انملؤيام  اًریثك  دقفلا .»  » وھو الأ  ؛  نییسفنلا ىضرملا  بلغأ  نیب  كرتشم 
يضقن اننأل  ةداعسب  شیعلا  عیطتسن  انلعجت ال  يتلا  ةجردلل  ءيشل  انداقتفا  وأ 
صخش لك  نم  عمسأ  نأ  دوأ  كلذل  ؛  ايدارإال وأ  ايدارإ  هنع  ثحبن  اھلمكأب  انتایح 

. هیلإ ةبسنلاب  دوقفملا  ءيشلا  وھ  ام  طقف » ةقیقد  فصن  يف   » مكنم
. دجمأ اي  أدبا 

ماكحألا لسالسب  ةلبكم  يرعاشم  نأب  رعشأ   ، رعاشملا يف  ةيرحلا  دقتفأ  ـ 
يلویم  » درجم نم  َّيلع  نورخآلا  مكحي  اذامل  فرعأ  الو   ، ةَّیِمیِقلاو ةیقُلُخلا 

«. ةیسنجلا
. ءاوتحالا دقتفأ  رمع : ـ 

ٍضرأ ىلع  فقأ  ول  ىنمتأ  دوجوب هللا،  ىتح  ءيش  لكب  نیقیلا  تدقف  دمحأ : ـ 
. هنم نقیتلا  ديرأ  ام  تقولا  لاوط  مھدحأ  يل  دكؤي  نأ  ىنمتأ   ، ةبلص

رخآ ملاع  يف  ةاتف  تنك  يننأب  رعشأ   ، يلخادب يتلا  ةاتفلا  دقتفم  يداف : ـ 
لخاد ىلإ  اھدیعأ  يكل  ةاتفلا  كلت  حور  نع  تقولا  لاوط  ثحبأ   ، ركذل تلوحتو 

. ىرخأ ةرم  يدسج 
ثحبلا يف  ينودعاست  يكل  انھ  ُتئج   ، ينم تھاتو  يسفن  تدقف  ةبیبح : ـ 

. اھنع
دقتفأ كلذ  مغرب   ، َّيلإ دوعت  تأدب  اھنكلو   ، يسفن تدقف  دق  تنك  ورمع : ـ 

دعب اًددجم  اھدعت  ملو  اھتذخأ  ةردخملا  داوملا  نأب  رعشأ   ، يحور نم  ةعطق 
. يفاعتلا

ًةرم اًضيأ  مھدعتسأ  ملو   ، هل يدقفب  ءفدلاو  ةفلألاو  سنولا  تدقف  ىقت : ـ 
. ىرخأ

. اھیف رارمتسالا  ببسو  يتایح  ىنعم  تدقف  رحس : ـ 
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نم ریثكلا  دقتفأو   ، يتایح ىنعم  تدقف  رحس  لثم  اًضيأ  انأ  فيرش : ـ 
. يئاقدصأ

نم نیقي  ىلع  تنك   ، لبق نم  اھب  رعشأ  تنك  يتلا  ةنینأمطلا  دقتفأ  ةلاھ : ـ 
، نآلا لثم  تقولا  لاوط  ينقفاري  نكي  مل  توملا  نكل   ، ام اًموي  تومأ  فوس  يننأ 

. علھ ةبون  ِّلك  عم  َّيلع  موجھلاب  يل  اًددھم 
دقفأ نل  يننأ  نم  نیقیلا  نع  ثحبأ   ، دقفلا نم  اًعلھ  ينیھاضي  دحأ  ال  ادن : ـ 

. ءاطعلا ىلع  ةردقلا  تدقف  امك   ، ام اًموي  يئابحأ  نم  صخش  يأ 
ِدقف ؛  ِدقفلا نم  اًعلھ  ٌدحأ  ينیھاضي  ال  ينأب  رعشأ  اًضيأ  انأ  نيرسن : ـ 
يننأب روعشلا  ُتدقف   ، مامتھالاو بحلا  تدقتفا  دقل   ، ءایشألاو صاخشألا 

. تقولا لاوط  هیلإ  ىعسأو   ،« ةفاشتم »
. كشلا نم  تمئس  دقل   ، نیقیلاو ةنینأمطلا  دقتفأ  فرشأ : ـ 

لثم فاشتم »  » ينلعجت ةیقیقح  ٍتازاجنإو  ٍتالوطبل  يداقتفاب  رعشأ  دمحم : ـ 
. مامتھالاو بحلا  دقتفأ  اًضيأ  انأ   ،« نيرسن »

. تایلوئسملاو تامازتلالاو  تاعارصلا  نم  ةیلاخلا  ةيدرولا  ةایحلا  دقتفأ  لالد : ـ 
دقتفأ  ، لالد روعشب  رعشأ   ، يلوح نم  عم  ملقأتلا  ىلع  ةردقلا  ةدقاف  ایلاد : ـ 
. هديرأ يذلا  لكشلاب  يلاثم  ملاعلا  نأ  ول  دوأ   ، تاعارصلا نم  ةیلاخلا  ةایحلا 
فصتنمل تلصو  نأ  دعب  ةدودشملا  ةرشبلاو  ةيویحلاو  بابشلا  دقتفأ  ةيدان : ـ 

. رمعلا
ةدحولا نم  فاخأو  سنولاو  ةيویحلاو  بابشلا  دقتفأ  ةيدان  لثم  اًضيأ  انأ  لماك : ـ 

. توملاو
يلبقتت نأ  دیجلا  نم  ایلاد : تھتنا  ثیح  نم  يقیلعت  أدبأ  يلوحمسا  ـ 
بعصلا نمف   ، ِكل ةبسانم  ریغ  تناك  ول  ىتح  ایلاد  اي  انعمتجم  ةفاقث  يوتحتو 

لك ةیلوئسم  لھجلاف  ًالیحتسم ! سیل  هنكلو   ، هلمكأب عمتجم  ةفاقث  يریغت  نأ 
هذھ يلبقتتل  ِتنأ  يریغتت  نأ  نكمملا  نمف  كلذ  يعیطتست  مل  اذإو   ، ملاع
وأ اھمدع  نم  باجحلا  ةیضرف  كعم  شقانأ  نل   . اھتایباجيإو اھتایبلسب  ةفاقثلا 
اھنأل ؛  جاوزلا ةلكشم  الو   ، تايرحلا ىلع  يدعتلاو  شرحتلا  نع  لوئسملا  نم 
اھنع يثحبت  نأ  بجيو  ِتنأ  كلخادب  قمعألا  ةلكشملا   ، ةیحطس تالكشم 
كنأ نم  مغرلاب  عمتجملا  ىلع  ةطخاسو  ةمقان  ِتنأ  اذامل  كسفن : يلأستو 
نأ لبق  راكفألا  سفن  كيدل  تناكو   ، ةفاقثلا سفن  يف  ِتأشنو   ، هنم ةدحاو 
يف اِھتھرك  املاط  يتلا  مھراكفأل  ةضفار  ينوكت  نأ  لقعيأ  ؟  اھیلع يدرمتت 

ال كنألو  ؛  بسانم لجر  دوجو  مدعلأ  ؟  جاوزلا نیضفرت  اذامل  ؟  ةقباسلا كسفن 
؟ جاوزلا دویق  نم  كتيرح  ىلع  نیفاخت  كنأل  مأ   ، اقح تانولاصلا  جاوز  نیلضفت 

نیضفرت كلعجي  يذلا  يفخلا  ببسلا  وھ  كلذ  نوكي  نأ  نكمملا  نم  لھ 
؟ طابترالا

. ببسلا نیفرعت  فوسو  كلخادب  يثحبا  طقف   ، نآلا يتلئسأ  نع  يبیجت  ال 
. طقف تالاح  تس  ىلع  اًقیلعت  يھجوت  نأ  ةراس  اي  كنم  بلطأ  نألاو 

؟ نملو ؟  يلوقت نأ  نيديرت  اذام   ، ةراس
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هنأ فرعأو  اًدیج  دقفلا  نم  كفوخ  مھفتأ   ، ادنل يثيدح  هجوأ  نأ  ًةيادب  دوأ  ـ 
، دبألل رمتست  تاقالعلا  لك  تسیل  ْنأ  يفرعت  نأ  دیجلا  نم  نكلو   ، ئیس ٌثدح 
، نوِئّیس اننأ  ينعي  اذھو ال   ، مھدحأ قارف  ىلع  ظقیتسنو  مانن  نأ  نكمملا  نم 

نوكت املثم   ، اًعم قفاوتلا  عطتسن  مل  اننأ  ينعي  طقف  نكلو  ؛  نوِئّیس مھنأ  وأ 
نأل اًَعم  امھءادترا  نیعیطتست  ال  كنكلو   ، ةقینأ ةلنوجو  ةقینأ  ةزولب  كيدل 
محرأ تاقالعلا  ءاھتنا  نأ  امك   . تاقالعلا يف  كلذكو   ، اًعم نْیقسانتم  ریغ  امھْینول 

دق تنأف  ءاطعلا  ىلع  ةردقلل  كداقتفا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ   ، اھئاھتنا بقرت  علھ  نم 
تایعمجلا ىدحإ  يف  عوطتلا  ِكیلع  حرتقأ   ، لعفلاب ةلكشملا  ىلع  كدي  تعضو 
ِكدعاسي فوس  ِكجلاعمو  ءاطعلا  ىلع  ةردقلا  نیملعتت  فوس  كانھو  ةيریخلا 

. كلذ قیقحت  ىلع 
الإ وھ  ام  هروذج  نم  كرعش  عطق  يف  لثمتملا  رمتسملا  كتاذ  ءاذيإ   ... ىقت ـ 

تالزانتلا نم  ديزمب  حامسلاو   ، ةملؤملا ةقالعلا  هذھ  يف  كلوخدل  يتاذ  باقع 
تناك اذإ  ام  اھُّمیقأ  ال  ينكلو   ، اھل ِتنأ  كتيؤر  بسح  تالزانت  اھتیمسأو   ، اھیف
انایحأو ةيدسج  ةديدع  قرطب  اھبقاعنو  انتاذ  يذؤن  ام  اًریثكف   ، ةئطاخ مأ  ةحیحص 
ریكفتلا  ، يضاملا يف  شیعلا  ىلع  رارصإلا   ، دسجلا حرج   ، رعشلا عطق   ) ةیسفن
نارفغلا وھ  كلذ  ىلع  بلغتلل  دیحولا  لحلاو   ،( راحتنالا  ، دُب هنم  سیل  امیف 
يلبقتو  ، كلذ قحتست  يھف  ىقت  اي  نارفغلاو  حامسلا  كسفن  يحنما   . كتاذل

يھ امو   ، لبقتسملل علطتلاب  اھیف  ریكفتلا  نع  كھابتنا  يتتشو  ةقالعلا  ءاھتنا 
يف لبق  نم  ِكل  تلق  امكو   ، ةبرجتلا نم  نیفاعتت  فوسو  تقو  ةلأسم  الإ 

«. يسفن ٍجلاعم  مظعأ  نوكي  ًانایحأ  تقولا  : » ةيدرفلا تاسلجلا 
لھ نكلو   ، اًدیج كؤاوتحا  متي  نأ  يف  كتبغر  مھفتأو   ، كعم فطاعتأ   ... رمُع ـ 
الو  ، ةیبرتلا يف  مھتقيرط  يھ  هذھ  نوكت  نأ  نكمملا  نم  نأ  ةیلامتحا  تعضو 
يف تنأ  ؟  مھلثم ركفتو  مھناكم  كسفن  عضت  نأ  تلواح  لھ  ؟  اھریغ نوفرعي 
يف كتقيرط  ریغتو   ، ًالوأ ةیلوئسملا  نم  كب  صاخلا  ءزجلا  لمحتت  نأل  ةجاح 
نأ نكمملا  نم  مھنكلو  اًدمع  كءاذيإ  نوديري  ال  مھ   ، ًایناث مھھاجت  ریكفتلا 

يرسأ جالع  لمع  كیلع  حرتقأ  كلذلو  ؛  ةمیلسلا ةیبرتلا  ةقيرطب  نیلھاج  اونوكي 
. مكنیب رظنلا  تاھجو  بيرقتل 

كتمھَفت  ، يفاعتلا عم  كتلحر  يف   ، زاجنإ نم  هیلإ  َتلصو  امب  ٌةدیعس   .... ورمع ـ 
، ال ًةیناث هدعت  ملو  ايونعم  اًئیش  كنم  تذخأ  ةردخملا  داوملا  نإ  لوقت  تنأو  اًدیج 

ریتاوف عفدب  موقن  انلك   ، يفاعتلا ةروتاف  هذھ  نأ  ربتعاو  هّلبقت  نكلو  هیلع  نزحت 
. تقولا لاوط 

اًمئاد نورخآلا   » ةركف نع  ناجتان  نایبلس  ناروعش  كشلاو  قلقلا   ... فرشأ ـ 
تعقوت اذإ  نكلو   ، ئطاخ میمعت  اذھو   ، ءاذيإلاو ةنایخلا  مھنم  عقوتمو   ،« نوئیس
جذامن دجت  فوسف   ، كتایح يف  نيّدیجلا  يف  تركفو   ، نيرخآلا نم  لضفألا 

. كشلا ران  ئفطُتس  اھنیحو  نانئمطالاب  رعشت  فوسو   ، ةریثك
اًمامت كقح  نم  اذھو   ، اًدیج مامتھالاو  فطعلل  كتجاح  مھفتأ   ... دمحم ـ 

، دمحم اي  اًضيرم  تسل  تنأ   ، مامتھالا اذھل  كلوصو  ةیفیك  نع  ثدحتأ  ينكلو 
هذھو  ، مھمامتھاو نيرخآلا  فطع  ردتست  يكل  ضرملا  ىلع  دمتعت  طقف  تنأ 
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كلھؤت يتلا  تازیمملا  نم  ریثكلا  كيدل   . اھیف رظنلا  دیعت  نأ  بجي  ةیلوفط  ةلیح 
لضفأ تافتلالاو  مامتھالاب  ةريدج  ءایشأ  قیقحتو   ، كتاقالعو كتایح  يف  حاجنلل 

. ضرملا نم 
. ىرخأ تالاح  سمخل  اقیلعت  ىھجوو   ، ءاعد اي  ىئدبا   ، اًنسح مركأ : ـ 
صخشلا ِتدقف  ِكنأل  كتایح  ىنعم  ِتدقف  ِتنأ   ، رحسل يمالك  هجوأ  نأ  ديرأ  ـ 

ٍءيش لك  ىضم  كتایح  نم  جرخ  امدنع  كلذل  ؛  يناعملا لك  هیف  ِتلزتخا  يذلا 
يف اھتدعبتسا  يتلا  يناعملا  نم  رخآ  ىنعم  نع  ثحبلل  نیجاتحت   . هتبحصب
فوسو هنيدجت  فوس  كنأ  نم  نیقي  ىلع  انأو   ، رحس اي  صخشلا  اذھ  ةرضح 

، كتاياوھ  ، كدالوأ  ، كلمع  ) نوكي نأ  نكمملا  نم   . رارمتسالل رخآ  ًاببس  كحنمي 
، صاخشأ لوح  يروحمتت  الو  ئدابم  لوح  ديدج  نم  يروحمت   ،( كتامامتھا

. ّيسفن ٍجلاعم  مظعأ  نوكي  ًانایحأ  تقولا  نأ  اًضيأ  يركذتو 
نیلمحتت الو   ، دحلا نع  اًدئاز  ًالیلدت  ةللدم  ٌةلفط  لعفلاب  ِكنأ  ييأر  يف   ... لالد ـ 

رّدقُت كنم  لضفأ  مأل  ٍةجاح  يف  وھ  يذلا   ، نیكسملا كلفط  هاجت  كتایلوئسم 
طوطخ ثدحأب  َّالإ  متھت  ال  ةینانأ  ٌّمأ  فسألل  ِتنأ   ، اھتایح يف  لفط  دوجو 

.... جوضنلل و ةجاح  يف  ِتنأ   ، ةديدجلا تارھسلا  نكامأو  ةضوملا 
: اعطاقم مركأ  ـ 

نأ يلواح   ، لالد عم  مزاللا  نم  رثكأ  ةدحب  نیثدحتت  كنأل  يھبتنا   ، ءاعد ـ 
ءيش اھيدل  لھ   ، ةرربملا ریغ  ةدحلا  كلت  ءارو  ببسلا  يفرعتل  كلخادب  يثحبت 

؟ كتیصخش يف  هنیھركت  وأ   ، هنيدقتفت
. ةیلاتلا ةلاحلل  يلقتناو   ، نآلا يبیجت  ال 

. يدافل نآلا  يثيدح  هجوأ   ، مركأ روتكد   ، اًَنسح
ةدوقفملا كسفن  دجت  نأ  ىنمتأو   ، ىفكو ناسنإك  كروعش  مھفتأ   ... يداف ـ 

. لاوحألا لك  يف  كل  يلُّبقت  ىلع  دكؤأو   ، ًالجر مأ  ةاتف  تناك  ءاوس 
ةدیحولا ِتسل  كنأ  امك   ، دقفلا نم  فاخت  يتلا  ةدیحولا  ِتسل   ... نيرسن ـ 

كنكلو  ، كلذك انلك  ةفاشتم .»  » اھنأب روعشلاو  مامتھالاو  بحلا  نع  ثحبت  يتلا 
بھاومو تازیمم  كيدل   . كلذل لوصولل  ةفلتخم  ةلیسو  يمدختست  نأ  بجي 
كسفن ةفرعمل  ةجاح  يف  كنكلو   ، ةتفالو ةعئار  ةیصخش  كنم  لعجت  ةریثك 

. اھھاجت كرعاشم  ىلع  تابثلاو  ةیقیقحلا 
فوس اھنیحو  ةیقیقحلا  كتاذ  نع  ثحبلل  نیجاتحت  ةبیبح  اي  ِتنأ  اًضيأو  ـ 
باقنلا يف  كسفن  يدجت  مل  اذإ   . اًقاستا رثكأ  نیحبصتو   ، اھعم نیملقأتت 
ىمرتحاو  ، اھءاطخأ اھل  يرفغاو   ، ِتنأ امك  كسفن  يبحأو   ، هنع نذإ  يلختف 

. يناسنإلا كفعض 
. تیھتنا نآلا 

. ةریخألا تسلا  تالاحلل  اقیلعت  ىھجوو  اینار  اي  يئدبا   ، اًنسح مركأ : ـ 
: دمحأل يثيدح  هجوأ  نأ  بحأ   ، ةيادبلا يف  ـ 

نم اننیب   ، اًمامت كلثم  هلإلا  دوجو  يف  كشلا  تاظحل  انیلع  ْترم  انعیمج 
رعشت الو  كسفن  ىلع  نِّوھ  كلذل  ؛  عطتسي مل  نم  اننیبو  هداجيإ  عاطتسا 
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نأ اًمئاد  ركذتو   ، لمأتلاو عالطالاو  ةءارقلاب  هنع  ثحبلا  يف  رمتساو   ، بنذلاب
ام لك  رسفت  فوسف   ، اًملاظ اًفینع  ًایساق  هتيؤر  َتدرأ  اذإف  هارن .» املثم  «هللا 

اًمیحر هتيؤر  َتدرأ  اذإو  هاجتالا ! اذھ  يف  كتایح  َثادحأ  رسفتو  نآرقلا  يف  ركُذ 
كل اھیطعي  ةیطع  لكو  ثدح  لكو  ٍءيش  لك  رِّسفُت  فوسف  اًضيأ  ًالداع  ًانونح 

. ةركفلا هذھل  اًعبت  اًضيأ 
نع يفُك  كل : لوقأ  نل  ةنینأمطلا  نع  نیثحبتو  توملا  نم  نیفاخت   ... ةلاھ ـ 

؟ ةلكشملا نيأو   ، !« ؟ لعفلاب ِتیفوت  ول  اذام  : » كلأسأ ينیعد  نكلو   ، فوخلا
توملا يلبقت   ، اًدغ نوكي  فوسف  مویلا  نكي  مل  نإ  تومن  فوس  انُعیمج 
نیحبصتو هیلع  نيرطیست  فوس  طقف  اھنیح   ، هنم بورھلا  نم  ًالدب  هیقداصو 
بلغتلل قرطلا  لضفأو   ، ةلاھ اي  انتایح  يف  ةدیحولا  ةقیقحلا  وھ  توملا   . ىوقأ
كسافنأ ِتظفل  ول  اذام  كلذلو   ، تالامتحالا أوسأ  ريدقت  وھ  قلقلا  ىلع 

؟ دعب اذام  ؟  ةریخألا
كیلع نومكحي  نم  مھ  نوئطخملا   ، همرتحأو اًدیج  كروعش  مھفتأ   ... دجمأ ـ 
يذلا ركذلا  نع  ثحبت  نأ  بجي  كنكلو   ، ةیسنجلا كلویم  نم  ّةیقُلُخ  اًماكحأ 
هتدجو اذإف   ، لاجرلاب ةیسنجلا  تاقالعلا  لك  يف  هنع  ثحبت  يذلاو  ًالوأ  كلخادب 

. ةدوقفملا كتروكذ  دجت  نأ  نكمملا  نمف 
ىلع دوعت   ، كل اًقيدص  هلعجاف  ضرملا  ىلع  بلغتلا  عطتست  مل  اذإ   ... فيرش ـ 

عیطتست ال  املاط  اھعم  مجسناو   ، ةرركتملا بائتكالاو  سوھلا  تابون 
ينكلو  ، لعفأ نأ  ينتدرأ  امك  ةاتفلا  كلتب  جاوزلاب  اًرارق  كل  ذختأ  نل   ، اھداعبتسا
يتلاو اھبحت  يتلا  ةاتفلا  جوزت  كل : لوقأ  فوس   ، هذاختا ىلع  كدعاسأ  فوس 

ام لعفا   ، اھيوتحتو ةیسفنلا  كفورظ  لمحتت  فوس  يتلاو  كتدارإ  لماكب  اھترتخا 
. كلقعو كبلق  كیلع  هیلمي 

طقف رھشأ  ةتس  كمامأ  نأ  ِتفرع  ول  نیلعفت  اذام  ِكل : تلق  ول   ... ةيدان ـ 
نأ يدكأتف  ؛  نآلا يھ  امك  كتایح  يف  رارمتسالا  نيديرت  كنأب  ِتبجأو  ؟  اھییحتل
نآلا ال كتایح  هیف  يشیعت  نأ  بجي  يذلا  بسانملا  تقولا  هنإ   . ةلكشم ِكيدل 

صاخلا اھقاذم  اھيدل  رمعلا  يف  ةلحرم  لك   ، دغلا هب  يتأي  دق  امل  اًراظتنا 
ِتلقتنا طقف  ِتنأ   ، أوسألا ةلحرملل  يلقتنت  مل  ِتنأ   ، اھتایباجيإو اھتایبلسو 

ةاتف يھ  سمألاب  نيرشعلا  ةاتف   . ٍةفلتخم ٍتایباجيإو  ٍتایبلس  تاذ  ةلحرمل 
مقر ال درجم  رمعلا   ، دغ دعب  نیتسلا  ةاتف  يھ  اًدغ  نیعبرألا  ةاتفو  اًدغ  نیعبرألا 

. رمع يأ  يف  ديدج  نم  ءدبلاو  عاتمتسالا  نیعیطتست   ، ءيش يأ  ينعي 
رھشأ ةتس  كمامأ  نأ  تفرع  ول  لعفت  اذام  لاؤسلا : سفن  كتلأس  ول  لماك ... 
دكأت نذإ  ؟  نآلا ىھ  امك  كتایح  ىف  رارمتسالا  ديرت  كنأب  تبجأو   ، اھایحتل طقف 
ةديدع ططخ  كيدل  نوكت  نأ  بجي   ، ایندلا رخآ  سیل  شاعملا   ، ةلكشم كيدل  نأ 
نآلا تنأ   ، اھتابلطتمو ةفیظولا  تقوب  ةصاخلا  دویقلا  نمضتت  دعاقتلا ال  دعب  امل 
مزھت نأ  دوت  تنك  اذإو   ، دارملا لكشلاب  كتقو  لالغتسا  ةیفیك  يف  اًمامت  رح 
يكل ةيرایتخالا  ةلزعلا  نم  ةرتف  ْشعو   ، اھنع دعبت  الو  اھشياعف  ةدحولا 
يف ةدیحولا  ةقیقحلا  وھ  توملا  نأ  امك   ، ةیساسألا كتدحو  هجاوت  نأ  عیطتست 
كیعن ْبتكا   . ىرخأ صرف  اھب  دجوت  كتایح ال  نأ  ركذتو  هعم  حلاصتو  هلبقت   ، انتایح
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لواحو  ، كینیع قلغأ   . ككرتيو تومي  نأ  فاخت  يذلا  بيرقلا  صخشلا  يعن  وأ 
: رارمتساب سمھي  توملا  نأ  ركذتو   ، كتزانج فورظو  كتافو  تقو  لیختت  نأ 

. زملوھ لاق  امك  كیلإ » يقيرط  يف  انأف  ْشع  »
. تیھتنا نآلا 

: اًعیمج مكل  اًریخأ  اًقیلعت  ّلعأ  قِ نأ  دوأ  مركأ : ـ 
اھل ىعسنو   ، رخآب وأ  لكشب  اھنم  برتقن  نحن   ، اھُكاردإ نكمي  ةياغ ال  ةیلاثملا 
نم نوكن  نأ  بجي  اھنیح  اھیلإ  لصن  ال  امدنع  نكلو   ، ةوق نم  انیتوأ  ام  لكب 
ًانایحأ نكلو   ، رییغتلا ىلع  اًمئاق  تالكشملل  جالع  لك  سیل   . كلذ لبقتل  جوضنلا 
انسلو يجراخ  يسفن  ثدح  درجم  هنأ  ىلع  وھ  امك  رمألا  لبقتن  نأ  بجي 
نودب يھ  امك  انرعاشمو  انتاربخ  لبقتن  نأ  ّدیجلا  نم   . هلخادب نیسمغنم 
لبقتن  ، صقاونلا لبقتن   ، ةحیحص ریغ  وأ  ةحیحص   ، ةّدیج وأ  ةئیس  تناك  اذإ  مییقت 

يأ دقفن  نأ  نكمملا  نم  اننأ  لبقتن   ، نفسلا اھیھتشت  الو  يتأت  يتلا  حايرلا 
انتاھمأو انءابآ  لبقتن   ، ىقت اي  تاقالعلا  ءاھتنا  لبقتن   ، ادن اي  ٍتقو  يأ  يف  ناسنإ 

اًضيأ نيرخآلل  جاعزإ  ردصم  انلعجت  يتلا  تافصلا  نم  كلتمن  اننأ  فرعنو   ، رمع اي 
اي ةیضرملا  انضارعأ  لبقتن   ، ورمع اي  يفاعتلا  ةروتاف  عفد  لبقتن   ، اياحض انسلو 
، ةيدان اي  ىرخألا  تنأ  هنیلبقتتو  لماك  اي  رمعلا  انب  مدقتي  نأ  لبقتن   ، فرشأ
اي يھ  امك  انتاوذ  اًضيأ  لبقتن  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  نحن   . ةایحلا ةنس  هنأ  نولبقتتو 
اي ًانایحأ  ةنایخلاو  عادخلا  لبقتن   ، انم نيرخآلا  برقي  اًئیش  لعتفن  نأ  نود   ، دمحم
لعف دودرو   ، نيرخآلا نع  انفالتخا  لبقتن   ، لالد اي  انتایلوئسم  لبقتن   ، رحس

اي ةایحلا  يف  انطبخت  ةروتاف  عفد  لبقتن   ، يداف اي  نوفلتخم  اننأل  انھاجت  نيرخآلا 
انلویم لبقتن   ، ةلاھ اي  نادقفلا  لبقتن   ، دمحأ اي  نیقیلا  ةیمدع  لبقتن   ، نيرسن

اي ةیضرملا  انتابون  لبقتن   ، ایلاد اي  انعمتجم  ةفاقث  لبقتن   ، دجمأ اي  ةیسنجلا 
نقیتنو لماك  اي  دعاقتلا  لبقتن   ، ةبیبح اي  هنم  فاخن  الو  رییغتلا  لبقتن   ، فيرش

. ىرخأ ٍةلحرمل  ةيادب  هنكلو  ٍةلحرمل  ةياھن  هنأ 
انرعشت نكلو  ةملؤم  تناك  نإو  تاعارصلا   ، تاعارصلاب ةئیلم  لعفلاب  ةایحلا 

ىتح انتایح  يف  ٍتاعارص  هجاون  انُعیمجو   ، اھتایكیمانيدو  ، ةایحلا رارمتساب 
تاعارصلا هذھ  لثم  نوھجاويو  ةیلاثم ! تسیل  مھتایح  مھسفنأ  مكوجلاعم 

هذھ ةھجاوم  ةیفیك  وھ  رخآو  ناسنإ  نیب  اًقرف  عنصي  يذلا  نكلو   ، مالآلاو
اھلُّبقت عیطتسن  اھنم  ٍّيأو   ، اھمسح عیطتسن  تاعارص  يأ  ةفرعمو   ، تاعارصلا

. يھ امك 
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تايوتحملا

ةمدقم 4
( ةایح فصن  ( ١ 5
( ينمھفا كوجرأ  ( ٢ 9
( ةدرمتم ( ٣ 11
( ةوطخ ةرشع  اتنثالا  ( ٤ 15
( ايریتكبلا ةراظن  ( ٥ 17
( ةقشاع ُقمحأ  ( ٦ 20
؟) ةقیقح ْمأ   ، ٌمھو ( ٧! 23
( رتوتلا نع  ثحبي  ناسنإلا  ( ٨ 25
( نورخآلا مھ  میحجلا  ( ٩ 28
( حافت ةشیش  ( ١٠ 31
( يقيدص ضرملا  ( ١١ 34
( بئاغلا ةالص  ( ١٢ 36
( يتايركذ قودنص  ( ١٣ 39
( يللود ( ١٤ 42
( رونلا ىلإ  تاملظلا  َنِم  ( ١٥ 44
( يملعلا ثحبلل  ٌعوضوم  بحلا  ( ١٦ 46
( دوقفملا ىنعملا  ( ١٧ 49
( يدسج نیجس  ( ١٨ 51
( رختفأو ةبقتنم  ( ١٩ 53
( يدسج عجولا  لك  تیل  ( ٢٠ 55
راطق ٩٢٢) ( ٢١ 57
( ىضرم انلك  ( ٢٢ 60
( فيرخلا ( ٢٣ 63
( نآلاو انھ  ( ٢٤ 65
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