
 فسويلا ميهاربا ديهشلا ةايح نع ةذبن

 ةيرق نم 1405٠, ماع ديلاوم فسويلا ميهاربإ ديهشلا نأ مكتربخأ

 سرد .:نيتنس هرمع ناكو ةقرلا ةنيدمل هتلئاع تلقتنا ءبلح فير 4 فدات

 عم ركف :ناريزح ةسكن دعب ؛يوناثلا لوألا فصلا و .ةقرلا سرادم
 ءارشب (ًادبغ :شبلا ماظنلا طاقسإل ًايمالسإ ًايّزح اسسؤب نأ هل قيد

 رويغو حومط باش ةركف كلت تناك ءكلذل ادادعتسا ةيفاقثلاو ةينيدلا بتكلا

 .اهيف ريكفتلل هترطف هتعذد :هنطوو هنيد ىلع

 خذ هدلاو مدخي ناك يذلا «ةلقع ناندعب ىقتلا يوناثلا يناثلا فصلا و

 قحتلا ثيح ءاقرتفا ةيوناثلا ةداهشلا الان نأ دعيو «ةقرلا #4 ةطرشلا كلس

 ذأ لجسي نأ ميهاربإ عطتسي مل امنيب :ةسدنهلا عرفب ةعماجلاب ناندع

 راضتتا قر كانهو :ةيبرحلا ةيلقلل يسفتاف قيداتا ةلاستا مول ةمماجلا

 اهيمسي امك «ةيبيرختلا نيرشت برحب كراشو .داسفلاو ةيفئاطلاو رفكلا

 اهتم مرح امنيب ءاهنوقحتسي ال ابتر نويولعلا طابضلا حنُم فيك ىأرو وه
 .ةروص ىوقأب ةيرصنعلا ىأر دقل ؛ةنسلا طابضلا
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 مل يذلا ءةلقع ناندع بابشلا قيدصب ىقتلاو داع نيرشت برح دعبو

 ديهشلا تارايز ذإ امهنيب تاءاقللا ترمتساو ءدعب هتسارد ىهنأ دق نكي

 .بلح ةنيدمل ميهاربإ

 هتقو عيضي هنأب هومهتاو ؛ةيبزح ةمكاحمل ديهشلا يعدتسا مايألا دحأ يو

 امنيب ءيتحارتسا تقو  يلصأ انأ» :ًالئاق مهيلع درف ,ةالصلا ءادأ

 ةريصق ةرتف دعبو ,عوضوملا ةململ اولواح .«رمخلا نوبرشي نورخآ كانه

 عم :ةيعفدملا ةسردم #2 مدخيل .بلح ةنيدم ىلإ ةيركسعلا هتعطق نم هولقن

 .رثكأ هلاثمأل ةجاحب ةيلاتقلا ةهبجلا نأ ملعلا

 هلقن نأ فرع دقو ؛ةلماعم ءوس نم هقال امل نزحو ملأب رعشي ميهاربإ ناك

 ديهشلل ديدج رفس أدب انه نمو ءيلصي هنأل هل ةبوقع وه ةيعفدملا ةسردمل

 .ةفلتخم ىؤرو ىتش مالقأب خيراتلا هبتكيس

 ىلع دهاوشلاو ؛ةيرصنعو راقتحاب نولماعي شيجلا #4 نونيدتملا ناك

 :لوقي ثيح فسويلا ليلخ رغصألا ديهشلا وخأ هيوري ام اهنمو ؛ةريثك كلذ
 تايلك نم مهتيبلاغو ؛ًايمازلإ نومدخي طابض بالط -ميهاربإ يأ- هءاج»

 ةالصلا اوداراف ناوخألا ىلع ةيوسحم تناك تايلكلا هذهو :بلحلاو ةسدتهلا

 هنأ مهملعل ديهشلا اوراتخاف :كلذ ىلع ةقفاوم ذخأ مهيلع ناك نكل ,ةعامج

 حومسم له» :هولأسف :نيدتم هنأ مهل رهظو .ًائيذب ًامالك ملكتي الو يشتريال
 اوبهذغ .«كلذ نم عنمي نوناق دجوي اله :مهل لاقف 55:ةعامج يلصن نأ انل

 حمس نم اولأسو ؛ةدايقلل ربخلا لصوو ءةعمجلا ةالصو ةبطخ اوماقأو
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 دومحم ةسردملا نمأ طباض ءاجف .فسويلا ميهاربإ بيقنلا :ليقف 5كلذب

 فيك» :لاقف (ةثداحلا هذه دعب :ةيعفدملا ةتداح لبق ليتغا يذلا ) ءدومحملا

 عنمي نوناق دجوي لهو ؛نوناقلا فلاخأ ال انأ» :لاق ؟«ةالصلاب مهل حمست

 ,ةعونمم ةالصلا نإ مهل لقو مهعمجا تنأو ؛مهل تحمس انأ :5؟ةالصلا

 نل» :دومحملا دومحم درف ,!«ةعونمم ةالصلا نإ مهل لوقتل مهعمجأس نآلا

 .!«يتيلوؤسم ىلع ديرت ام ذفنت نأ ديرت له» :ديهشلا هل لاقف .«لعفأ

 ةالصلا ةيدأت نييولعلا ءالؤه دنعف ؛هسفن غلاب رثأ ةتداحلا هذهل ناك

 ديهشلا نم ريرقت لصوو .ةليسو لكب مالسإلا .نوبراحي مهو ؛ةعونمم

 ةسردملا نمأ طباض وهف ءدومحملا دومحم لايتغاب ةعيلطلا تماقو ؛ةعيلطلل

 .نيدتم لك براحي نممو

 اناك ثيح دومحملا دومحم طباضلاو ديهشلا نيب تلصح ىرخأ ةصقو

 دومحم لاق بلح ب دجاسملا ددع نع ديهشلا ثيدح ءانثأو ءاعم ةرهس

 ,ءابرهكلل ردهو ةحاسملل كالهتسا اذه ؟دجاسملا كلت لك اذامل» :ذومحملا

 ينيث اذام .كتذ اف قح كعم» :ًالئاق ديهشلا هرياس 5ءاهنم ديفتسن اذامو

 :ديهشلا هيلع در «...هالم :ةيعانص ةيحايس تآشنم» :لاق ؟ءاهنع اضوع

 يتأت تنأو :ةميظع ةركف هذه :هزاع دجاسملا ناكم موقي نأ لضفألا»

 !؟«لوقت اذام» :دومحم هل لاقف «كلذك انأو كتجوزو كتاوخأو كتانبب

 ىهتنا اهدنع 55«هداتريس نمفغ هانأشنأ ام دترن مل نحن اذإ» :ديهشلا لاقف

 .ديهشلا نم ايضاق دومحملا دومحم بيقتلا بهذو ثيدحلا
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 :اهركذن نأ نود ديهشلا ركذن نأ نكمي ال ةثداح كانهو

 .اهيف ةلمعتسملا تاودألاو ةودتلا صخت يتلا ريراقتلا عجاري ديهشلا ناك

 :تاقرس كانه نأ فشتكاو ««ريسكتلاب كلهتسا » :ريرقتلا نوكي موي لكو

 ديمعل همدقو :لئالدلاب ًامعدم ةودنلا نع لوؤسملا فيرعلاب ًاريرقت بتكو
 ديهشلا يداني فيرعلاب ذإو ةودنلل .ديهشلا لخد يلاتلا مويلا و .ةيلكلا

 :ديهشلا يلجر نيب اهامرو ةقرولا قزمو :!«رظنا» :هل لوقيو «ةقرو هديبو

 فيرعلا كاذ قحب ةقرسلا نع.ريرقتلا يه ةقرولا نأ نييشلا فشتكاو

 فيرع ؛ةنسلا طابضلا ىلع سرامملا رهقلاو لذلا مجحب رعش دقل .يولعلا

 .بيقن ةيترب أطباض نيهي
 ثيداحألا نالدابتي اناكو ,ةعماجلا #4 تارايز ةدع ةلقع ناندع ديهشلا راز

 الأ .هنع ثحبي امو :ميهاربإ هب ركفي ام ةلقع ناندع فرعو .ةمألا مومهو

 مرجملا ماظنلا اذه نم صالخلل ءاود نم سيلف :ماظنلا اذه ةبراحم وهو

 ميهاربإ ىلع ناندع ضرع ء؛تاراوحو ةريثك تاءاقل دعبو .ةوقلا ىوس

 اذه ناكو .كلذ ىلع ميهاربإ قفاوو ءديدح ناورم ةعامجل مامضنالا

 تيت هجرت ديهقنا يرماتلا 158377199: جت ل7

 كلذل طاتحي نأ هيلعو ؛ةيرس ةعامج 3 نيمظنملا دحأ ميهاربإ حبصأو

 :ةسردملا ظايضت حسم بنكي نأ هتمهم ناك .يبكأ حاجتي لمعلا عيطقسيت

 هكولس ريغي نأ لواحي ناك .نيئيس ًاطابضو نيديج ًاطابض :مهفنصيو

 .اريثك كلذ ذإ حلفي ملولو ؛نيدتلا مدعب مهمهويل
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 لك يميظنت لوؤسمب يقتلي ناكو ءنمزلا نم ةرتف لاحلا هذه ىلع يقبو

 .ةينيد اسورد ىقلتيلو ءثادحألا اوسرأ دتيلو ءتادجتسملا ىلع هعلطيل عوبسأ

 قحال امدنع :14174 ماع نم ثلاثلا رهشلا ىتح لاونملا اذه ىلع رمتساو

 دبع فارتعاب كلذو :نيملسملا ناوخإلا ةعامجو ديدح ناورم ةعامج نمألا

 ريغ .هنأل ةهبشلا نع ًاديعب يقب ميهاربإ نكلو .هلاقتعا دعي يواظنط هللا

 لوؤسملا اذه نكلو .يميظنتلا هلوؤسمو ةلقع ناندع ىوس هفرعي الو .فورعم

 رارقإ ىتح لاقتعالا نم فوخلا سجاه ميهاربإ شاعف ءاضيأ وه لقتعا
 هلمع سأر ىلع وهف :ءشيجلا كرت نم هعنمي ناندع ناكو ؛ةيعفدملا ةيلمع

 لك ذب نوتيبي مهف ؛مهيلع ةلاع حبصيو قحالي نأ نم رثكأ ةوخألا مدخي

 .رثكأ ال نيتليل وأ ةليل تيب

 تناكو :نيعاص عاصلا ماظنلل درت ةيلمعب ناركفي ميهاربإو ناندع يقب

 ىتح ؛نيدتم وه نم لك لاقتعاو .نوجسلا لخاد نم بيذمتلا رابخأ ىلاوتت
 .مهيلع دحأ فرتعا اذإ ؛صاخشألا هيلع بقاعي ًاينذ ناك ةالصلا ءادأ

 نئاهرك اهبيردت ىلع موقي يتلا ةرودلا بالط ذخأ ةركف ميهاربإ ضرعو

 لكل لاصئتسا نم ايروس 4 لصحي امب ملاعلا ملعيلو :ىرسأ مهيف نوئدابي

 .ال مأ ناوخإلا عم ًامظنم ناك نإ رظنلا ضغب ؛نيدتمو ملسم وه ام

 حلاصل هلقنو ءسيردتلا نم نيدتم سردم لك ءافعإ روهشب كلذ قبسو :

 تافلاخملا ةباتكو قاوسألا  تايرودب مايقلا هتمهم حبصتل نيومتلا ةرازو
 نبه لك نماثلا نعليل كلذو .تاطسبلا باحصأ نم ءارقفلا قحب ةينيومتلا
 .كلذك سيردتلا نم تانيدتملا تاملعملا ءافعإ متو .نيدتمو حتلم وه
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 عضولا ىلع اهتايعادتو ةيلمعلا نوشقاني امهتدايقو ناندعو ميهاربإ لظ

 نوكيم اهتأ اهدافع ةجيقلل اولصوتو :ةدع ًامايأ اهذيفت ةيفيكو فاعلا

 امأو .ًاّيح بابشلا نم دحأ اهنم جرخي ال نأ نكميو ,ةيداهشتسا ةيلمع

 نم ربديو مهل كاحُي امل مهيعوتو ءايروس لهأ ظقوتس يهف اهتايعادت نع

 ةبراحمو .بعشلا تاردقمب مكحتلاو ءايروس لك ىلع ءاليتسالل طيطخت
 .نيدتم لكو هللا نيد

 بابش ةدع اوراتخاو ؛ةراختسالا ةالص ميهاربإو ةلقع ناندع ىلصو

 نيب لدعلا رشنو .هعرش ةماقإو .هّللا نيد نع عافدلل مهحاورأ اورذن

 نأ مهفرعي نمم وجرأف :بابشلا كئلوأ ءامسأ ركذ ينرضحي الو .سانلا

 .ًاعيمج هللا مهمحر ؛مهءامسأ ركذي

 :ةودنلا #4 بالطلا ميهاربإ عمجي ثيح ءاهل اوططخو .ةيلمعلل اودعتساو

 يقاب نم بالطلا جرخيو ؛ةودنلا راصح متيو ؛نيدهاجملا لخدُي نأ دعب

 بلاط ١١ مهنم ءبلاط ٠٠١ كانه ناكف :مهنم نييولعلا يقبيو .فئاوطلا

 دحأ ءامسألا ليجستب ماقو :نييحيسملاو زوردلاو ةنسلا نم ١و ؛يولع

 ,يركسع سابلب مهلك :ةسردملا باب ىلإ بابشلا ءاج ةيلمعلا نيفنت دنعو
 اولخدو .ءهنم ةبتر ىلعألا بوانملا طباضلا نم انذإ مهل ميهاربإ نخأو

 يولع سيل نم جرخأو بالطلا ءامسأ ميهاربإ ًارقو ,ةودنلا اورصاحو

 هنإ ميهاربإ مهل لاقف ؛ئيش كلذ # نأ اوسحأ بالطلا نأ ودبيو ءاجراخ
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 ناوخألا نم مهنإ لاق دقل) .«نيملسملا ناوخإلا :ديدح ناورم» ةعامج نم

 مهنأل ؛ةيميظنتلا ةيفلخلا سيلو مهل ةيركفلا ةيفلخلا نع اوربعيل نيملسملا

 ىدلو هيدل نآلا نئاهر مهنأو .(انبلا نسحو بطق ديس راكفأ ىلع اوبرت

 .مهيلاطم ذفنت ىتح هقافر

 ذخأب حمسي عضولا نكي مل اذإف :ىلوألا ةطخلل ةليدب ةطخ كانه ناك

 .اويحسنيو برضلاب بابشلا موقيس ؛نئاهر نييولعلا بالطلا

 ناك نكلو ؛ديحو هنأ هنم انظ ميهاربإ ىلع موجهلا بالطلا دحأ لواح

 بحسناو :بالطلا ىلع صاصرلا قالطإب اوؤدبف ةودئنلا لوح بابشلا

 نم بلطو حالسلاب ةيركسع ةرايس المو ءحالسلا نزاخم ىلإ ميهاربإ

 لطت مث يتلا ةيلمعلا تهتناو ء«ةسردملا نم مهب جرخي نأ نيقئاسلا دحأ

 ًادر تناك ام ردقب :بالطلا لك لتق ةياغلا نكت ملف .قئاقد رشع نم رثكأ

 سانثلا نيعأ حتفو :نوجسلا ذب نيلقتعملاو ءادهشلل ًاماقتناو :ماظنلا ىلع

 اذكهو ءايروس 4 مهددعل ةبسنلاب شيجلا هل نيلوبقملا نييولعلا ددع ىلع

 ءدب لبق دل ةدخ تيب 4 دحاو لك اوقرفتو ءنيملاس مهلك جورخلا اوعاطتسا

 .ًاماس ةدوعلا لاح ك ةيلمعلا

 هئافخإل ًاناكم هل اونمؤي ملو :هومنغي نأ مهططخم ذ نكي ملف حالسلا امأ

 .ةرايسلا #.هوكرتف

 ططخم اوفشك مهذ .كلذ نم رثكأو ءاوعقوت ام لثم ماظنلا لمف ةدر تناك

 ,ةيساسألا ةلودلا قفارم لكو نمألاو شيجلا ىلع نييولعلا ةرطيسب ماظنلا
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 ةعجوم ةنعط هذهف «ةيلمعلا هذه لثمب مايقلا ىلع دحأ ؤرجي نأ اوعقوتي ملو

 .ةيولعلا ةفئاطلل

 ةهجو نم هبتكيس لك خيراتو ءايروس © ديدج دهع أدب ةيلمعلا هذهبو

 اوعداو ميهاربإ نم اوؤربتو ءاهونادأو ةيلمعلا اوركنتسا ناوخإلاف ءوه هرظن

 بايش مه اهذيفنتب ماق نم نأ اوسن ىتح .ةعيلطلا نم سيلو يثعب هنأ

 مقتناو يثعب هنأل ميهاربإ سيلو .ناوخإلا نع اوقشنا نيذلا ديدح ناورم

 :ًاضيأ اهيلع قفاوم ريغوباع ينسح ناكف ديدح ناورم بابش يقاب امأو

 نم قحالم هنأ ملعلا عم .ةهجاوملا كلت لثمل نيدعتسم اوسيل مهنأ ةجحب

 .مادعإلا مكح نم هاضر مدع هفعي ملو :ماظنلا

 فوس هنأ. مهل لسرأ نأب ؛ةعيلطلا بابش نيب قيرفتلا ماظنلا لواح دقل

 اوسرادتو ءنمألل طقف فسويلا ميهاربإ ميلست لباقم مهلك مهنع وفعي

 جورخلا ميهاربإ ىلع ضرع نم مهنمو ؛كلذب ركف نم كانه ناكو .رمألا

 :ميهاربإ مهباجأف .مهسفنأ نورخآلا ملسيو ؛ةيمالسإ ةروث كانهف ءنميلل

 ايروس نم جرخأ ال هللاو ال 55نميلل جرخأل ايروس 4 ةروتلا ترصتنا لهو»
 .«انمق اذهل ام :ةداهشلا وأ رصتلا امإف ءاديأ

 ليبس  توملا ىلع يندهاعي نم بابش اي» :لاقو هلوح بابشلل رادتساو

 ؛يسدق هللا دبع مهتم ركذأ .؛كلذ ىلع اودهاعتو ةوخأ ةدع ىريناف ؟,هللا

 مل ةركاذلا نأل رذتعأو ,ةلقع ناندع ,حلاص وبأ تيب نم خأ ءبيطخلا نمي
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 اوؤدب نيدهاجم ةسمخ نم ةعومجم تناك .اهلك ءامسألا ركذل ينفعست دعت

 اوناكو :تاسدسم ةدعو طقف ةدورابب ةيركسعلا تايلمعلاو يركسعلا لمعلا

 رخآل ناتسب نمو رخآل تيب نم ةليل لك نولقنتي

 :ةظح الم

 ناوخإلا ءديدح ناورم ةعامج) :رادجلا ىلع اوبتك ةيلمعلا ءاهتنا دعب

 (نوملسملا

 بأ زكرملا ءاطش ناكو نيحئاصلا ةقلطتم أ ةدملق لزأ عيهاربإ سمأ

 ريزارزلا لت يركسلا ةدعاق مث نمو .هلافطأو هتجوزو (زيرك دمحأ) نسح

 ةدعاقلل تيتأ امدنع .ةفشخ رمع لاقتعا دعب اهفشك تقو ىتح انيقب اهيفو

 نكأ مل ءرخآ ملاع ىلإ تلقتنا ينأكو تنك يتاياكحب اهتركذ ةيعون ةيلمعب

 تحت نوعبقي مهنظن انك ءضرألا قوف نوشيعي هبابشو ميهاربإ نأ نظأ

 ريمأ نأ نوفرعي بابشلا لك نكي مل تبهذ امدنعو .ءاضفلا وأ ضرألا

 نمو انئيجم دعب نكلو .ًانظ نونظي اوناك لب ءفسويلا ميهاربإ وه مهتدعاق

 .«يركسع اباب يِبأ سيل اذه» :لوقي ناك رساي نأل :هتيوه اوفرنع لافطألا

 ,ماعط ةبجوالو انعم لكأي ملو ؛بابشلل هيديب ماعطلا لمحي ميهاربإ ناك

 دحاو لكو ءانتدعاف دوسي ماظنلا ناكو :ءبابشلا ةيسفن ىلع اصيرح ناك

 ىتح لافطألا نم هل موسرملا بسح اهذفنيو ؛هماهم فرعي ةعومجملا ب

 .ءاسنلا
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 دقو ءهّللا همحر دهشتسا زكرملا # هعم اندوجو نم رهشأ ةثالث دعبو

 .كلذ رركأ نلف يتاياكح 4 كلذ تركذ

 ادهاجم هيف اوأر مهنأل نوريثكلا هبحأو هفرع دهاجم ةأيح تهتنا اذهبو

 اهيلع فاخيو هتلئاع ّىبخي ملو ,ةقلط لوأ نم برهي مل ءاصلخم ًاعاجش

 .مهلجألو سانلا نيب شاع لب :سانلا نود

 مه بيذاكأب هيلع اورتفاو ءهقح اومضهو .سانلا برقأ هملظ دقل

 نأ ىلوألا ناكو ء:هتريس يط ىلإ اودمعو «ةلطاب اهنأ مهريغ لبق نوفرعي

 ليجي هللا نكو .ءادقلاو ةعاجشلاو ةيحستلاب ليجلا اذهف اساربت نوكي

 اوركذيل ؛سانلل مهتريس ديعي نم مهل ٌييهيو .ةيناث ةايح نيصلخملل

 .مهيلع اومحرتيو مهلضف
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