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 ركذو (ةاعدلا ءالؤه) نع ةقباسلا ةرقفلا يف هللا هظفح بتاكلا ثدحن

 نوعبطي مهنأو فلسلا جهنم نم سيل اذه نأو عدبلا لهأ نوعملي مهنأ

 اهريغو ءاملعلا ىلع نودتعيو مهسفنأ نوحدمي مهنأو يبزح عباطب مهتوعد
 مهيلإ بستني نيذلا "'نييفلسلا ةاعدلا نع اذام نكلو .تامابتالا نم

 نع دعبلاو صئاقنلاو بويعلا نم لاخ وه له ء.هنع هللا افع بتاكلا
 جبمملا نع فارحنا ةمث هيف نأ مأ مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ججبنم

 ؟! . .كلذ ئرنلو ؟!ميوقلا

 حلاصلا مهفلس ىلإ اوبسن ةوبنلا جاهنم ىلع نوتباثلاو» :بتاكلا لوقي

 اذإف !"'«يفلس» مهيلإ ةبسنلاو نويفلسلا و فلسلا مهل ليقف .كلذ يف

 اذه يف لخدي «يفلسلا»ب ئمستيو فلسلا جبنمل هسفن بسني نم لك
 ««نويفلسلا» مه نألا مهنع ثدحتنس نيذلاف اذه ىلعو .فصولا

 كلذ ىلع ةلدألاو يبزحلا لتكتلاو ةيبزحلاب نوعقاو نييفلسلا نأ :لوقنف

 لمعلا ماكر طسو شيعي نم ىلع بيرغلا رمألاب تسيلو ةفورعم
 بزحتتلا راثا ىري هل هللا رفغ بتاكلا مالك يف ققدي نمف !!يمالسإلا

 . فلسلا ججهنم دقتعا نم لك سيلو (جبخملل اييزحت) نييسعتملا دصقأ 1

 -5١(. ص) ةيعقاو ةيؤر (؟)



 ئتح هريغ نع هدعبيو !هتعيشو هسفنل فلسلا جهنم بسني وهف ًاحضاو

 وه هدصقي (ةروصنملا ةفئاطلا) ثيدح نأك يو !ةنسلا لهأ نم ناك ول

 لمعلا خم ًادحلأ وعتمي ةيقلسلل نيبسنملا نأ ًايضيأ كلذ نمو ؟!هععيشي

 نمو .””يبزحلا مهراطإ نمض نم نوكي نأ الإ هعم نواعتلا وأ مهعم

 هظفح ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ةمالعلا ةليضف داقتنإ ًاضيأ كلذ

 نكي وثب بتاكلا ا 0 0 0: نييفلسلا ةعامجل هللا

 ؟1! ىفلس مهيلإ

 نإف رئازجلا يف انناوخإ هاجت ميظعلا (©نييفلسلا فقومب ديشن نأ دب الو

 نأ امأ !طقفو لطاب تايدلبلا لوخدو مارح تارهاظملا :نولوقيف

 تفقوت اهتيل ايو ءالف مهتعمس نع عافدلاو مهبناج ْملإ فوقولاب مهنورصني

 !!!«قزترم» الإ وه ام «ذاقنإلا ةهبج سيئر» يندم ىسابع خيشلا نأب

 تاقثلا دحأ ينربخيو .ةددعتم تاهج نم لاومألا ضبقيو يواشرلا ذخأي

 !«يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج» يف امك (؟)

 رئازجلا يف نييمالسإلل هترزاؤم يف ينابلألا ةمالعلا فقوم ركذأ نأ انه ئسنأ الو (:)

 نم تنئرق دقو مهترصانمو مهرزأ نم اهيف دشي ةلاسر لاسرإب ماق امدنع كلذو

 كلذ لثمي ماق زاب نب ةمالعلا نأب كلذ دعب تريحتأو . .كاته دعلاسملا رباتم لع

 . اريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف
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 تءاجف تويبلا ىدحإ يف يفلسلا بابشلا نم عمج ةفاضتساب ناك هنأ

 |مهيأ نوشقانتي اوذخأف ةطلسلا اهيف نييمالسإلا ملست ناكمإو رئازجلا ةريس

 مأ لضفأ ةطلسلا ىلإ ""«ناوخإلا» لصو اذإ نيملسملاو مالسإلل لضفأ

 لوقأف ؟! !هللاب الإ ةوق ال هللا ناحبس !!!!ةيلاحلا ةموكحلا دي يف تيقب اذإ

 مل مكتايعمجو مكزكارمو مكتطشنأو مكتعامجو مكتوعدب هللاو متنأ ءالؤهل

 يف نييمالسإلا نع اذكه نوثدحتتأ (دحاو ةطرش لجر) هابتنإ اوريثت

 ال هللاوف !!!مهدض رمأتو ماتهاب مهرابخأ هلك ملاعلا عبات نيذلاو رئازجلا
 بحل ا كلبيو ةتوقمملا ةقيضلا ةيبزحلا ةوخألا نم تالابز ىلع الإ اذه لدي

 لهو !؟دجملا عجري اذه لثمب لهف !!ةقداصلا ةوخألا دصحيو .هللا يف

 مث .!!!؟'"ةوحصلا دشرت اذه لثمب لهو !؟ةوعدلا نوكت اذه لثمب

 اهب اورقتست ملو هذه مكتيفلس يف نوفلتخم متنأ نييفلسلا انناوخإل لوقن

 جبنم ىلع اجورخ كلذ دعيو (ةعامجلا) مرحي مكنم مسق !نيبف «رارق ىلع
 ةوعدلا يف هنم دب ال رمأ (ةعامجلا) نأب لوقي رخآ أايسق دجن .ءفلسلا

 ئرت تانالربلاو سلاجملا لوخد مرحت مهنم ةئف نيبو !اهبجويو ةيفلسلا

 مهنم ةعامج ئرت مث ةوعدلا هقف نم اذه نأ دعتو ءاهتحابإ ىرخأ ةئف

 يكيرمألا دوجولا نأ ئرت ئرخأ ةئفو ةرماؤم يكيرمألا دوجولا نأ لوقت
 0 ير املا ا كو را ير وحسم

 لوقي لئاق لعلو !!اوقفتت كت الآ [لغ مع متقفتا مكنأ اودبيو هذه مكتافالتخاب

 (نيملسملا ناوخإلا ةعامج) مه له انه ناوخإلاب دوصقملاب يردأ تسل ةقيقحلاو (5)

 !!ةدحاو ئقبت ةجيتنلا نكلو «ةيمالسإلا ذاقنإلا ةهبج» نودصقي مأ

 -73١20(. ص) ةيعقاو ةيؤر (1)
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 «ةيعرفو ةيشماه تافالتخا ئوس ودعت ال تركذ يتلا تافالخلا هذه

 يتلا اهلج ين تافالخلا نذإ يه اف (هيلإ لصوتلا ديرأ ام اذهو) لوقأف
 مهيمسي يذلاو (ةاعدلا ءالؤه) اهببسب ًادقتنم هللا هاده بتاكلا اهركذ

 تناك اذإف ؟!!لوصألا يف تافالتخا يهأ ؟!ةثداحلا تاوعدلا باحصأ

 فلسلا ججهنملل نيبستنملا يف هذه هتقاط غرفي نأ نذإ هيلعف اهلمجم يف ةيعرف

 . مهريغ نع ثحبلا يف أدبي مث نمو ءالوأ !!يفلس مهيلإ ةبسنلاو

 ءاملعلاو ةاعدلا ىلع !(يفلسلل) نيبستنملا نم (ريثكلا) يدعت نع امأ

 تاعامجلا تادايق ىلع «ًاعرش حابملا» مهيدعتل ةفاضإلابف «جرح الو ثدحف

 مأب تعمس دقلو !!ءاللعلا رابك نم نوصقتني اضيأ مهنإف ؟!!ةيمالسإلا
 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ةمالعلا ىلع نييفلسلا ضعب يدعت ينذأ

 !!!نييبيلصلاب ةناعتسالا هتحابإ مدع ةجحب ديدش مالكب هللا هظفح

 فقوم نع اهيف ثدحتي "ةلاقم مهدحأ بتك :الاثم ءالؤه ىلع برضنلو

 ىرخأ ولت ةئف مهركذي ذخأو تيوكلا ىلع يقارعلا وزغلا نم نييفلسلا

 . .و ناتسكابلاو ايسنودنأو نيبلفلاو نادوسلا لإ ماشلا ىلإ جيلخلا نمف
 مهنأ لاقو مهركذو الإ ةهبج نييفلسلل هيف ًاعقوم كرتي مل هلعل ئتح خلا

 الإ مهنم ذشي ملو» :لاق ئتح مهعأو مهنأو تيوكلا فص يف اوفقو ًاعيمج

 شيإ) ؟!! . .ينابلألا خيشلا الإ مهنم ذشي مل ,هللا ناحبس «ينابلألا خيشلا
 نظي ةلاقملا بحاص نأك ! !هرصع ةمالع نع لاقت ةملك هذهأ (!ذشي هذه

 خيرات وأ ددعلا ديدحت عطتسأ مل فسألا عم نكلو .سبقلا ةديرج يف كلذو (0)
 .اهرشن
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 هنأل ذاش ٍنابلألا خيشلا اذهلو هنم قثوأ وه ام فلاخ دق ًاثيدح يوري هنأ

 نأ» : يهو لاقت نأ بجي يتلا ةحارصلاو . . ؟!!!هنم قثوأ وه نم فلاخ

 !ةحيحصلا ثيداحألاو ةحيرصلا صوصنلاب رافكلاب ةناعتسالا بجوأ هللا

 ؟!!ةمألا اهيلع تعمجأو ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم ةيضق تحبصأف

 ةمأ ىلع هتاكربو هللا ةمحرف !!!!ةناعتسالا مرحف عامجإلا قرخو

 ؟! !ديحوتلا

 نم نىصاقتنالاو ةمألا ءالع ةريخ لع يدعتلا ِق ديرف جذومن اذهو

 ىدحإ ف يرود تناك ةلاقملا بحاص نأ رمألا ْق بيجعلاو ءمهردف

 ””هنع هب دوذي ٌباتك هل درفأ لب ينابلألا حدم دق ناكو !نييفلسلا تالحجب

 : نكلو «جيلخلا ةمزأ» لعب ةيصأو لع بلقنا هنكلو

 !!رجحب ممالغ هيف ئمر نأ ًارخاز ئسمأ رحبلا رضي ام

 لب !!هنطول قشاع هنأب فرتعيو امل ارصتنم ةيئطولا رتو ىلع ئنغتيو

 مهسفنأ ةينطولا لهأ نأكل ئتح .!«هتينطو» نم سيل نمم صقتنيو

 يه هذهف !!سئابلا اذه نم ناسللا ىلع ةأطو فخأ مالكب نوملكتي

 زكارم ىدحإل لفح يف لجسم طيرشل تعمتسا دقف ةرملا ةقيقحلا

 نم عمج مامأ ةيرعش ةيسمأ يف روكذملا اذه هيف ثدحتي ؟!!"”(نييفلسلا)

 | !«ينابلألا نيدلا رصان دمحم ةمألا ملع نع عافدلا ِف قح ةملك» باتكوهو (8)

 .!!«يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج» يهو (9)
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 مهحيدم طسو هتينطوي ىنغتيو ! مهريغصو مهريبك . . هعايشأو هباحصأ

 يتلاو ءىراقلل «ينطولا» اذه رعش نم ًاضعب ركذل رطضأسو ! !مهاضرو

 اذه أدبي نأ لبقو . .«تايريهز» دصقأ ..!!!«تاهافس» ..اهيمسي

 ٌبناج ةوخإلا اهيأ رعشلا» : لوقيف مهدحأ هل مدقي !هتايريهز !«رعاشلا»

 هذه فلس جمنو ةديقع نع بذلاو . .هللا ىلإ ةوعدلا بناوج نم

 بناج لثمي يذلاو رعشلا نم بيرغلا عونلا اذه ىرنس نآلاو « . .ةمألا

 نأ دب الو .!!ةمألا هذه فلس جبممو ةديقع نع بذلاو هللا ىلإ ةوعدلا

 هداريإل رطضأس كلذل !«يطبن» رعش وه روكذملا «رعشلا» نأ ىلع هبنأ

 : هنطول قشاعلا لجرلا اذه لوقي همهف ءىراقلا ئلع لهسي تح «الكشم»

 ْمَدِب ةقورخ بتكا ْدَلَو اي ْنَطَولا ٍدْهَع

 ملا ْنْوُل «شينج» ْوَبَّذَع ْوْل «شيتج»
 ْمَ نم وخالا َةَوُدِف اهَضْرَأل ْدَلَّولا َةَوُدِ

 !!انكَح ئرّذلا َْمِإو انضْرَعو انّمأ ئه

 :رخاآ عضوم يف لوقيو

 يقارع َعَم يِرْسَي ٌعبَّرلا اي ْدَلَبلا بح
 يقارع َدَعُيأ نم ُىّوُضاَه انأ ْثراَو 1 ظ

 ؟!!"”يقارعانأٌريِصاَم لجقلاب ينودّدَه ول

 شرا عن ةزشب قطوناف لآ نحمر ا

 !!ًاديبم اوحبصأ .نييقارعلا نآك 8و



 !!ٌهَضْرألاةلكاتام ْنَلَو اي (ٌقشعلا) ملمو
 1١١1 . 0 م © م“ م.م عار هلا. , ض8

 "”يقارع اي نْمَهْفِإ ءلصأ» انأ يتْيوُك

 يذلا عيفرلا قلخلا ىلع لدت يتلاو تايلكلل هرايتحتاو هيدأ نسم عيل

 :لوقي نيح هب عتمتي

 !«يلاغتا» نم ئطْوأ ُلِصُأ ْنِم تبن ٌرييعك
!!! 

 نم اوسيل مه نمم صقتنيو لب .دحلا اذه ىلإ «هتايريهزب» فقوتي ملو

 هموق وعديو .ةنحملا تقو هبناج ىلإ مهفوقو مدع مهيلع بيعيو «هتيسنج»

 يأ «ةعبسلا»ب مهفرع دقو .مهداعبإو مهدرطو لب مهراقتحاو مهذبن ىلإ

 .!«اياعرد نأ عيمجلل مولعمو .قارعلا بناجب تفقو يتلا لود عبسلا

 هذه مهود رفس تازاوج نولمحي مهنأ ىوس مهل بنذ ال لودلا هذه

 : ةيبصعلاو ةينطولا ران العشم لوقيف

 "9ناَجْلي يفولا توَصو  ىدرلاب | يئثدرلا | يزاج

 نود يِطَو ئقُبي ىلَع اَنَهَم ٍينودلا

 ؟ينوُد اوعفاد ام «اخرلا» ف قوخا نيو

 )١١( ءالؤه لوقي امم كيلإ أربن انإ مهللا .
 )١١( .هاف هللا ضف

 )١7( هنطو بناجب تفقو ىتلا لودلا مهب دصقيو .
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 !ينوُداغ ْموُبلاو ""ماخشي) ْتَيلعع ام ا
 !!ًرِساِي ٌعبّربلا كَح ٌردَّصلا انحتف 5-8

 :رخا عضوم يف لوقيو

 ْمُهَرِيَيِض اوُاَب ٌرِدَغ مدارس الإ
 !!مشرساض هوس معي انرسياش ضب

 !!مُهُرياَبِضلا ٌبوُص (اخّرب) اناَعَم اوُناَك

 !!!ُهَناَد اي ةّليل اي اًنَحبَد ْلَع اونَع

 «ةعبسلا» مهو قارعلا عم مهود تفقو نم لك ءالؤبم دصقي وه عبطلابو

 : لوقي نيح ةيلج اهحضويو لود

 اياونلا ثْيع تّمَعلاو زتسبلا حاط

 ! !يلاياوّسند ُموي تّرَط نم اوصقرا (ةعسسا)

 : ةرشابم اهدعب هموق ضرحي مث

 "9!!يللاَي اخّرلا» ْموُي يذلا ٌباَخ ادٍنأ

 ٌراَصن ٌعبّرلاه اي ْنَم الو خّرصأ ْموُيِلاَو

 لإ رظني الو هللا مهملكي ال ةثالث» : لاق هنأ ِة يبنلا نع ءرذ نبا نع )١5(

 هللا لوسر اي مه نم تلق .«ميلأ تاذع مهو .مهيكزي الو .ةمايقلا م

 :لاقف ؟اورسخو وباخ مه نم :تلق .ًثالث اهداعأف ؟اورسخو اوباخ دق
 وبأ حيحص «رجافلا وأ بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملاو .”(نانملاو) .لبسملا»

 .(515155) مقر ؟ ج دواد
 ! ئطعأ اب نانملا يأ 2

 !ينءاج يأ (15)

 ا



 ! !ُهَداَع يبحاض اي «ةتريج» ٌرَدَغ يذلا

 !!ةذاغ ريقلا تقع ري خا وول: ةماقال 1
 ْهَداَع ىَدَّرلا ْعِبَط ىفولاب ون ام ْلك

 أ لك قفار "لق عنخ رمق ىلإو
 هدو مسالا يجمنُيَو ذلَبلا عيِضت هدو

 !!ةدوَي يذلا يفاجو هنري ٌركذ ْمَطفإ
 : لوقيف هداعبأ ىلع (؟نم . . .) حصني مث

 ؟؟! !'"ةداعبا ٍلَع صرحإ «انبيط» ركن يلاو

 «هيبنلا» ءىراقلا ئىئلعو هيلع قلعي نم حضوأ مالكلا اذه نأ دقتعأو

 « ضعب» ةقيقح ررقيل هوجولا لك نم طقاسلا رعشلا اذه ىلع مكحي نأ

 ! !«يفلسلا»ب مهيلإ ةبسنلاو . .'"”حلاصلا فلسلا حججبنم ىلإ نوبستني نم

 : «هنع هللا ىضر» ىسرافلا نالس لوقب يمالك متخأو

 هاوس يل ايأ ال مالسإلا يبأ

 !!ميمت وأ سيقب اورختفا اذإ

 !اًدج حضاو مالكلاو اهاياعرو «ةعبسلا لودلا» ًاعبط مهب دصقيو (17)
 ةطرشألا (فر) نم هيلطيو ةروكذملا ةيعمجلا ْىلِإ بهذيلف طيرشلا دارأ نمو )١110(

 !!ةروظحملا

 اا ١)١8(
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