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 رعشم رادل ةظوفحم عبطلا قوقح
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 ةدوعلا ناملس

 راس دقو .نيبّصعتملا ةيباهولا لاجر نم ةدوعلا ناملس ناك

 ةيساقلا هفقاوم نع لدع هلأ ريغ .ماوعأ ربع جهنملا اذه ىلع

 هبطخ يف نييريفكتلاو نیفرطتلاب دّدنو .نیلدتعلا دحأ حبصأو
 بهاذملا نيب بيرقتلا فقوم معدي هلأ رهظأ امك .هتاملکو

 فتاكت لجأ نم .ةيمالسإلا ةدحولاو ةفلألا ىلإ ةوعدلاو

Aءادعالا مامأ مهنماضتو ةيمالسإلا . 

 هل ًاباطخ مالعالا لئاسو ضعب ترشن امدنع هلا ىح

 لّجس ميدق باطخ هلأب رذتعا ,فرطتلاو فنعلا هنم مشب امیر
 .ًارخؤم عيذأو طيرشلا ىلع

 ةدوعلا دهف نب ناملس ةدوعب انتجوف دقف هلك كلذ عمو

 تضل Sy ًاريخأ لتف ام ضقنو .هنع عجر ام ىلإ ًاددجم
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REهمسإل ًادسجم اذه هلمع  
 هنع هترشن يذلا لاقلا يف هارن ام اذهو ,«ةدوملا ناملس»

 as كيلإو .”«ةريزجلا» ةديرج

 ةلود مايق لثم ةيويند رومأب طبترت ةرفاكلا ممألا دايعأو»
 لولحل وأ ,هجاوز وأ هجيوتت وأ مكاح بیصتت وأ ءاهطوقس وأ
 ,مهدايعأ دوهيللو .كلذ ريغ وأ عيبرلا لصفك ةيئامز ةبسانم
 ديعلا ىراصنلا دايعأ نمف .مهب ةّصاخلا مهدايعأ ىراصنللو

 هيف تلزنا ةدئالا نأ نومعزي يذلا سيمخلا يف نوكي يذلا

 دنیعو ؛ىسسيع دالیم دسيع كلذكو ء(مالسلا هیلع) ىسيع ىلع
 ,ءاطعلا ديعو .ركشلا ديعو .«سيمسيركلا» ةتسلا سأر

 اهريغو ةيكيرمألاو ةيبروألا por يف نآلا اهب نولفتحيو
 ,ةنارصن نكت مل ناو روهظ اهيف ةيئارصنلل يتلا دالبلا نم
 .ناجرهملا ديع لثم .مهب ةصاخلا مهدايعأ كلذك سوجمللو

Ar. 
  . ۲مقر رداصلا اهددع يف  TVمه 1412 لارش نم ۷ دحألا موي



 ۷ ةدوعلا ناملس

 ديع لشم ,مهدايعآ Lad ةضفارللو .امهریغو زوروتلا ديعو
 BEREITEN] عياب BZ يبلا نآ نومعزي gall ريدغلا

 .«ةفالخلاب

 Wag هّلعلو ,ةيلاتلا طاقنلا ىلإ خيشلا رظن تفلن نحن اهو

 راذتعالاو ,نيلدتعملا فص ىلإ ةيناث ةدوعلا حجرب وأ ةيوجأ
Geلاقملا اذه يف هادبأ : 

 سيسأتب لافتحالا ربتعا- هنعو انع هلل افع- هلإ .۱
 .ةرفاكلا ملا نأش ةنسلا مايأ نم موي يف اهطوقس وأ ةلودلا

 ًايعش ةيدوعسلا ةلودلا نأ ىسني نلو سني مل خيشلا نكلو
 ةيبرعلا ةكلمملا سيسأت ىلع ماع ةئم رورمب تفلتحا ةموكحو

 يف ىدص لافتحالا اذه ناكو ,ه ١414 ماع ةيدوعسلا

 دعي خيشلا لهف ,ةفلتخملا تاقبطلا نم عساو روضحو ةكلمملا
 دعي وأ ,ةرفاکلا ممألا دايعأ نم ةبسانملا هذهب لافتحالا

 | ىرتاي ؟رافكلا نم هيف اورضح نيذلا ءاملعلاو خياشملا

 ًاديع ةنسلا رخآ سيمخ ىراصنلا ذاختا دع خيشلا نإ .۲
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 ءاعد وه ديعلا اذه ساسألا نآ لوقا ةرقاكلا pall دايعأ نم
 یتسی 39 هایم هنع ىكح امك ميرم نب ىسيع هلا ين

 ةريبسك ةرهمج لمع ينيد ماع فطعي نآ ًادج فسؤملا نمو

 .امهنيب قرافلا دوجو عم ىراصنلا لمع ىلع نيملسملا نم
 ةعيشلا هب لضتحي يذلا pail ديع خيشلا رکذ دقل .۳

 ىرتت ايف ,ةرفاكلا ممألا دايعأل هركذ قايس يف Lal ًالافتحا
 ممألا ىلع مهثلث وأ نيملسملا عبر فطع كلذب دصق له
 قاب لجرلا نأ ىلع لدي اذهو !؟مهدادع يف مهلعجو ةرفاكلا
 ةحامسو نيل هيف ءيشب ملكت ولو ,ةيساقلا ةقباسلا هفقاوم ىلع

 نمم ناك لجرلاف ًالإو «كلذ ىلإ هترج ةحلصل وه امئإف
 .ةدحولاو براقتلا فلاخي

 وه ضعبلا ىدل ًالاذتبا اهرثكأو OL صخرآ نإ

ERREGT 
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 FA ةعدبلاو ىرخأ كرشلاو ةرات رفكلاب نيرخآلا يمر

olاوءاش نم نورفکی مهيلإ تضوف رفكلاو كرشلا ريياعم  
 .كرشلاب اوءاش نم نوفصيو

plaمویلاسی نوسلفتحي امدنع مهدهاشو ةعيشلا عماج ىلإ  
 مهلإف - ریدغلا موي وهو - مارحلا ةجحلا يذ نم رشع نماثلا

 موسيلا اذه يف نوركذيو دهاعملاو دجاسلا يف نوعمتجي

Weg Oleyكسستلا يف هتمأل ةيريصملا هتديجوو  

 مهركسش نونلعيو 40 يلع مامإلا ,لئاضفلاو بقانملا بحاصب
 YY هذه تيطعأ يتلا ةمعنلا ميظع ىلع هلل

 تاعاس ةدع نطبلا عبشت يتلا ةيوامسلا ةدئاملا تناك اذإف

 نوكي ال ملف مهرخآو مهوأل ًاديع مويلا كلذ ذاختال ًاببس

 ًابجوم ةيالولاو ةمامإلل  مهاقتاو E ملعأ يلع بيصنت

 .حرفلاو ةرسملل

 Ulla .ىوه نع اذه مهلمع يف اوردصي مل ةعيشلا نإ
 ًاديع مولا اذه ةاختاب ترمأ ha gl ةنسلا نع ارودص
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 يلع ةنيالولا بحاصل ةشهتلاب wb el ل ينلا رسأو
ulمويلا كلذ يف لا نينمؤملا . 

 نيبملا هلل LS اهب لزن دق ريدغلا موي يلع ةيالو نإ مث
 لدم اهديناسأ تاقلح تلصاوتو ةيوبنلا ةنسلا اهب ترتاوتو

 .اذه انموي ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا دهع
 لا لوسر نأ :ةيوبنلا ةريسلا نم حيحصلا تباثلا يفف

 سافل نذأو ةرجملا نم رشاعلا ماعلا جحلا ىلإ جورخلا عمجأ
ld,لاقي يتلا هتجح يف هب نوقأي ريثك قلخ ةئيدملا مدقف  

 جسمي ملو ,غالبلا ةجحو AA ةجحو ,عادولا ةجح اه
 هكسانم ىضق Ub .هللا هافوت نأ ىلإ رجاه ذنم اهريغ

 ةهجلا نم مخ ريدغ ىلإ لصو ةنيدملا ىلإ ًاعجار فرصناو
 لار .نيبقارعلاو ow pally نييندملا قرط اهن ez يقل
 نع نيمألا ليئربج هيلإ لزن ,ةجحلا يذ نم ۱۸ سيمخلا موي
 هرمأو Ga نم تل لزلأ ام عب لوُسَرلا at :هلوقب هللا

 ١ ةدئاملا ۷
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 ةيالولا نم هيف لزن ام مهغّلبيو .سانلل ًاملع ًايلع بصني نأ
 .دحأ لک ىلع ةعاطلا ضرفو

 عمسأو لبالا Lal ىلع موقلا طسو ًایطخ wi ماقف

 هسفنلو ديحوتلاب هل دهشو هلادمحف .هتوص ًاعفار عيمجلا
 ادم ناو هلل الا هلا ال نأ نودهشت متسلا :لاقو ءةلاسرلاب

 اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلاو قح تولا نأو هلوسرو هدبع
 . روبقلا يف نم تعبي هلا ناو

 .كلذب دهشن :اولاق

 .دهشا مهللا :لاق
 ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب سانلا ىلوأ نم سالا اهيأ :لاق مث

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 نم مهب ىلوأ انأو نينمؤملا ىلوم انأو يالوم هللا نإ :لاق
 . تارم ثالث اهوقي .هالوم يّلعف هالوم تنك نمف ,مهسفنأ

 نیعباشلاو ةباحصلا نم ةريبك El ريدغلا ثيدح ىور دقو
 .ءاملعلاو
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obنیرشعو ةئم ىلع وبري ةباحصلا نم ةاورلا ددع  
 .ًايباحص

 . ًايعبات نیناقو ةعبرأ ىلع نوديزي ام نيعباتلا نمو
 Ute نيتسلاو BUDE مهتدع تزواجت ام ءاملعلا نمو
 ناسحإب مه نيعبانلاو ةباحصلا نم ريفغلا عمجلا اذهو

 عنن ,نوخرؤملاو ءابدألاو نويوغللاو نوئدعلا مهيفو ءاملعلاو
 رتاوتلاس pall ثيدح فصوي مل ولف ,بذكلا ىلع مهنطاوت
 . ةيمالسإلا ثيداحألا يف ًاليثم هل دجت الف

ra FEW. ةيآ BA 

 علی Bg el بلل دیسجتو عیب یادی
 . بئافلا دهاشلا

Ul,نع ةيمالسالا ةمألا تردص دقف مويلا كلذ يف ةئنهتلا  
 ىلع نم لزن ام دعب هباحصأ رمأ امدنع

 هلل حل وا :نينمؤملا ةرمإب يلع ىلع اوملس :هلوقب رب
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 ۳ g اده نأ الل يدقهتل کام و اذهل wise يذلا

 يف ه ۹۰۲ Spall ءاشدنواخ نبا خرؤملا ىور دقو

 ركذ دعب ۱۷۳ ص ١ ج نم يناثلا ءزجلا يف «افصلا ةضور»

 ةميخ يف هللا لوسر سلج مث :هتمجرت ام ريدغلا ثيدح

Loloنينمؤملا ريمأ رمأو هب  leةميخ يف سل نأ  

ply asstناب سانلا قابطأ  byeهتميخ يف ًايلع . Uy 
 ناب نینمژلا تاهمأ هللا لوسر رمأ هل ةتنهتلا نع سانلا غرف

 نسب رسع ةباحصلا نم هه نمو ,نلعفف as هيلإ نرسُي

 يالوم تحبصأ !بلاط يبأ نبا اي كل ًائين

 . تانمؤملاو نينمؤملا عيمج ىلومو

 ریدغلا موي ةئنهتلا ثيدح ينيمألا ةمآلعلا ققحلا ىور دقو

 اضرلاو مظاكلاو قداصلاك POL تيبلا Jal ةمئأ ناك دقو

 ۳ :فارعال ۱
 رج يبأ ظفاحلل هثيدحلا قرط ين ةيالولا باتك نع القت 7۷۰۶۱ :ريدفلا ۲
 .يربطلاریرج نب دمحم
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 يفاكلا ىلإ عجريلف عالطالا دارأ نمف .مويلا كلذ يف نولفتحي
 يف ينيمألا ةمآلعلا تاياورلا صوصن ركذ دقو .ينيلكلل

yal2  

 ريدغ ديعب ًافورعم ةقباسلا نورقلا يف مويلا كلذ ناك دقو
 :يمطافلا يلعتسلا ةمجرت يف لوقي ناكلخ نبا وه اذهف .مخ

 ةنسس مرا نم نيقب لایل رشعل يلعتسملا ةدالو تناكو
 cl وهو «مخ ريدغ ديع موي يف عيوبو .ةرهاقلاب ه ۹
 . ىه 6۸۷ ةنس ةجحلا يذ نم رشع

 ةدالو تناکو :رصنتسملا ةمجرت يف :- ًاضيأ- لاقو
 نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل ءائالثلا موي ةحيبص رصنتسملا

 سیمللا ةليل يفوتو ,ةئمعبرأو نيرشع ةنس ةرخآلا ىدامج
 نيناثو عبس ةنس Lindl يذ نم تيقب ةليل ةرشع يتنث

zul,ىلاعت هللا همحر  . 
 نماشلا ةليل ينعأ ,ريدفلا ديع ةليل يه ةليللا اذهو :تلق

WAYA 
  .۲:نايعالا ثايفو  AA / 1سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت .
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 دیدشتو ءاضملا مضب  مُخ ريدغ وهو ,ةجحلا يذ نم رشع

pallتناك قم ةليللا هذه نع نولاسی ةريثك ةعامج تیارو -  
 ريدغ هسفو ,ةنيدلاو ةكم نيب ناکلا اذهو ؟ةجحلا يذ نم

olلاقیو  Late a]هلآر هيلع هلل ىلص) يبنلا عجر انو .كانه  

 لصوو .عادولا ةجح ماع Glo هللا اهفرش  ةكم نماملسر
 :لاق «(هنع هلل يضر) بلاط يبأ نب يلع ىخآو ناكملا اذه ىلإ

 نم داعو هالاو نم لاو مهللا ,یسوم نم نوراهك ينم يلع
 ©0.هلذخ نم لذخاو ,هرصن نم رصناو ,هاداع

 يضر) يلع دلوو :ریدغلا ثيدح رکذ دعب يدوعسلا لاقو

 op gl اذه نومّظعي هتعيشو (هنع هلل
 ةروهشملا يلايللا نم ريدغلا ةليل دع نأ دعب :يبلاعتلا لاقو

 ريد يف هللا لوسر بطخ يتلا يه :هظفل اذه ام ةّمألا دنع
 a] هالوم تنك نم :هتبطخ يف لاقف لبالا باتقأ ىلع مش
 ءهرصن نم رصنأو ,هاداع نم داعو .هالاو نم لاو مهللا «الوم

 501 18: /8 :نايعالا ثايفو . ۱
 ۲۲۱ :فارشالاو ميجنتلا . ۲
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 ابنویحیو ةليللا هذه نومّظعي ةعيشلاف .هلذخ نم لذخاو
 )اما

 موسیلا كلذ راهتشا ىلع ةّلادلا صوصتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 نود نم فصولا اذهب نوخرؤملاو ظافحلا هركذو ءريدغلا ديعب

 ,زلو زمغ

 ىلإ دوعي نأ ةدوعلا ناملس بیطنلا نم وجرن ماتنلا يفف

 ذختیو ,رفكلاسب ةريبك ةمأ فصو نع رذتعيو .هنع عجر ام

 .حيحصلا خيراتلاو Sally باتكلل ًاعبات ًاحيحص ًايملع ًافقوم

 611 :برلقل رامث ۱


