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... ءادها

همدخ يف اهاوق تكهنا يتلا ةبيبحلا يما ىلا
ىلا واالاهد ةيبرت يف اهتقاط تذفنتسا و اهجوز

واالطال ةءارقلا ىلعو ةباتكلا ىلع ينتثحتسا نم
اراركتو ارارم يعماسم ىلع اهتددر يتلا اهتلوقمب ع
يا ادغ هب نيبراحتس يذلا كح سال وه كملع نأ
ءزج اذه ، كعم وه ماد ةوق يأ كمزهت نلو ءيش
ىلا ، يتايح يف هتملعت اممو يملع نم هتجرختسا

همدخ نع ناوتت ال هجوز لك ىلا ناجوز لك
االرج ملعتو ريخلا نم دادزتل هاضر يغتبتو اهجوز



II

هتايح يف هيدكنلا ةجوزلا نم يناعي لجر لكلو
.. شحولا كلذ ىلع يضقنل اعم ايه
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ةمدقملا

له ءاسنلا نع عئاشلا حلطصملا اذه هيدكن هجوز

ةيبلتو اهتاراجم يف جوزلا لشف ببسب وه

ببسب هنا ما ةيكولسلا اهتطيرخ مهفو اهتاجايتحا

؟. ةجوزلا هيصخش

اهجوز ىلع ادئاز ائبع نوكت هيدكنلا ةجوزلا ان

ةأرملا .. هقتاع ىلع ةاقلملا ءابع اال يلا فاضم

نم لك بيصت اهدكن يودعف معن ؟ يودع هيدكنلا

اهنا راشتن اال عيرسو ريطخ سوريف اهنا اهلوح

دارفا دحا عيطتسي ونل انوروك سوريف نم رطخا

تاعبت نوكت يتلا جئاتنلا و راثا نم ةاجنلا لزنملا

. اهتباصا يتلا ةبونلا كلتو ، دكنلا كلذ

ىلا يدؤي روعش وه دكنلا ينعم يلع واال فرعتنل



IV

اهنم هريثك هيدكنلا هارملا تارثؤم ناف .. كولس

االم تناك اذا ةئملا يف 25 نا تاساردلا تراشا

كلذك هيدكن نوكت نااالةنب هيلا متحا ناف هيدكن

ال هيدكنلا ةجوزلا .. ةيعامتج اال ةئشنتلا مكحب

لظت .. ةيمويلا اهتكرعم مامتا دعب اهلبلااال أدهي

و دودرلا التو كشمل قلتخت فيك ركفت تاعاسل

يهف .. داتعملا دكنلا ب مويلا يهتنيل ةيماردلا ةكبحلا

حتف وهو اهلماعت يف دوس اال قودنصلا مدختست

و ةدئازلا ةريغلا وا مئاد لكشب ةميدقلا تافلملا

اهتقيدص جوز نيب و جوزلا نيب امئاد ةنراقملا

.. ناسح اال ناركنب موقتو

... مهتاجوز نوريو لا جرلا مظعم ركفي اذكه

عم لماعتلا نا نوكردي اوحبصا لا جرلا نم ريثكلا

و راجشلا ىلع اوداتعاو الت يحتسملا ب هبشا ءاسنلا

ةماخض مغر نكلو بابس اال هفتا ىلع ايموي كارعلا

.... طيسب لحلا االنا هدقعت االرمو

ةوجف كانه ثدحت امنيح هيدكن حبصت هارملا نا

.. دكنلا ةلا حب باصتف عقاولا و عقوتملا نيب
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تاقرطلا يف ةراملا دحا نم هتعمس لا ؤس كانه

، رحبلا ئطاش ىلع سلجا تنك نيح يماما نما

اي هيدكن تنا اذامل ئاقال: هتجوز جوزلا سلا

اهتوصب هريمس نم هباجا عمسا ؟.مل هريمس

اهتوص هريمس ىرت اي له هيدكن يه اذامل ، تفاخلا

دق اهو ليثمتلا ديجت اهنا ما امود اذكه ضفخنم

اهنا رهظت نا عيمجلا ماما و ةصرفلا اهل تحنس

بذع ليمج توصو ءايح وذ يثناو هفيطل هارما

ناكمب نيطيحملا نذا نع هيفخت نا لواحت

اهجوز نا انل لوقت نا هريمس لواحت له ! اهدوجو

اهناب اهل هماهتاب و اهيلع روجي هنإ كلت هتاملكب

فطاعتنو لوقي اميف هبذكن نا انم ردج فاأل هيدكن

ام يف يفخ طيخو يساسأ فرط هنأ ملعن و اهعم

كتفي ءاد نوكي يذلا دكنلا ةورذ نم هيلإ تلصو

!. ائيشف ائيش اهتراضن و اهحورب

و كارعلا تاقوا يفو بذكلا و كايا كل ةحيصن

اهل عمتسا كباصعا ىلع ةرطيسلا لواح الت كشملا

نم امئاد بحت هارملا بحر ردصب اهباتع لبقتو

كبح نع ربعت نا ىسنت وال اهجوز هصاخ اهل عمتسي
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هارما لك ىلا .. اهبلق نئمطيل واالرخ نيحلا نيب

جاتحت ةيجوزلا هايحلا يلقالو هحيتافم جوزلا نا

. بحلا نم رثكا ءاكذ ىلا

دوالالمهت فورحلا ضعب ىلع مكفرعا واال ينوعد

و تايانعو ةديدوو هريمس ىلا ةبسنلا ب اهنومضمو

فوقولا انل ىنستي ىتح هيدكن هارما لكو تفلا

اهريغ هو ريمس باصا دق يذلا ضرملا هقيقح ىلع

. ءاود ضرملا اذه يلا دجن انلع نيريثكلا نم

هيدكنلا ةجوزلا عم لماعتلا قرط

اهجوز هايح تلعج اهنابو دكنلا ب ةجوزلا مهتت

مدعو هبائتكا يف ببسلا اهنا اضيا و لب ميحج

له ليللا رخا يف اال تيبلا ىلا عوجرلا يف هتبغر

ةجيتن وأ هلا حل هفص اهنا ما هبستكم ةفص دكنلا

نم دكنلا له هيصخش ةفصك ئشنت اهنا ما هلماعمل
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رماال ىلع لوزي هنا ما لخدت ىلا جاتحي ةجوزلا

. ةفصلا هذه عم لماعتلا متي فيكو ماي

ريطخ رس (１)

هيدكنلا   هتجوز نم همه ايكاش ألهيب باش بهذ

هجاوز ةحرف هيلع تدسفأو . هتايح تصغن يتلا .

رصعلا ضارما نم ليتكوك اهدكن نم هل تبلجو

تقاض ىتح ريثكلا و ريثكلا لمحتساف . ةنمزملا

فطلب اهل رذتعأس . هدلا ول اهنم.قولا هردص ةعس

اهعم يتايح رارمتسا ..نع

ءاهتن اال ىلع يعم اهتيح صال تبراق دقلف ..

لولح هيدكنلا   ةجوزللف .. ينب اي أدها هدلا هلو فقلا

هيدكنلا ألكم  كيبأ ةلماعم نم ملعتت ..ملا تافصوو

؟ ةيضاملا تاونسلا لا .. وط

صال ىلع تظفاح يه نكل هل... قولا االنب مستب اف

امئاد كعم اهتيح .
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نإف . اهعم ميكحلا يلماعت ببسب اذه هل قفلا

عم ةايحلا ةيح صال ىهتنت ال نا تدرأ

عمسا   ةداعسب امكجاوز رمتسيو   هيدكنلا   كتجوز

كل يتحيصن اديج ..

يف ريطخ رس نع مكل حصفأ وأدنأ يننا مكتربخا

ءاسنلا دنع اهموهفمل ةبسنلا ب فورحلا ضعب

: فرحب واال أدبنل ، تايدكنلا

" "االفل

رظنت فيك هيدكنلا ةديسلل ةبسنلا ب ينعي اذام األفل

فرح وه االفل اهبلقو رسفي فيك هارت فيك اهيلا

فاألفل هيدكنلا ةأرملا ىدل ايونعم تاملكل ةيادب

:! ينعت

انا...

... جاتحا

ىلا....

... بحلا

.... مامته اال
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.... ريدقتلا

... حدملا

... ءانثلا

.... ركشلا

.... نافرعلا

دكنلا تانعل كبيصت ال يكل لجرلا اهيا كنم

.. يتصاخ

ب لجرلا عالهق ساسا وه مارتح اال اهساسحا مرتحا

. ةأرملا

انايحا اهلعجت ةأرملا هيفطاع يف باألنام اهرعشا

. ةنينأمطلا ىلا جاتحتو اساسح

بحلا و مامته باال اهرعشي اذه ف كتقو نم اهيطعا

. بحلا ب اهرعشي اضيا اذهف نونح اهلكالم لق

نا عفادلا اهيطعي اذهف اهركشا و اهدوهجم ردق

. رثكا يطعت

كتايح ةكيرش ةيصخش ةعيبط نأ مهفتت نأ الدب
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تأشن ةنيعم ميهافمو ةيبرتلا بولسأ اهببس

ميهافملا كلت رييغت ىلع لمعأف ، اهيلع تدوعتو ،

موقي نأ الدب لجرلا نأ موهفم اهيدل ناك اذإف

موهفملا اذه ريغت نأ كيلعف ، ةنيعم تايلوؤسمب

اهيدل .

دكنلا ةماود يف كعضا ينلعجيو ينبضغي ام رثكا

وه كئافج نكلو هيدكن تسل يل،انا كلهاجت وه

دكنلا وهو يلخادب ماني يذلا شحولا ظقيا يذلا

كتداعس سرتفيو هتوفغ و هتلفغ نم قيفيل اعبط

نا ينلهاجت كنهذ ءافصو بكلا تحارو كؤانهو

، يزيزع اي لهاجتلا كلذ ةجيتن ام كيراسو تدرا

ةملكب كوحن ينبذجت نأ عيطتست رسب كربخاء

يذلا يرود ميظع و يتيمها يدمب اهب ينرعشت

ال اهناب ةينضملا يدوهجب و كتايح يف هيدؤا

حوضو ةحضاو اهارت و اهردقت كناب و يدس بهذت

كنا ب ينحرفت ةملكب ينربخت نأ تدرأف سمشلا

ءبع وه سيل يدوجو ونأ اهمرتحت .. اهيلإ هبتنم

يف كتكراشمل وه يدوجو امنإ و كتايح يف

ام رخا فصن ينوك ولال هنأو ةيويندلا كتريسم
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تايلوؤسملا كلت لك لمحتت نأ عطستل تنك

فصن لب طقف كل رخا فصن سيل يننأ ،و كدرفمب

رود كعم يدؤي فصن هنع،لب ءانغتس اال كنكمي ال

ال كنا ينربخت نأ ةملكب كنكمي هنع، ينغ ال

يدو بسكتف ينودب رارمتس واال شيعلا عيطتست

نل ةملك يه .. يدكن يش وتتال كتداعسو يبحو

نم ليلقب ةجوزمم فرح األ ضعب يوس كفلكت

ديكأتلا ب اهقدص يدم ملعأس يتلا ةقداصلا رعاشملا

تاذ ةأرملا .. كتوص ةربن و كهجو نممالحم

يه ريثكلا اهملعي ال ةساح اهيدل نا ءاهد و ءاكز

نأ بذكلا فشك زاهجل نكمي ، بذكلا فشك ةساح

ةرطف ، ادبا ئطخت ال اهتساح نكل ئطخي و وهسي

ام ةقيقح نع يضاغتت نأ اهنكمي ، اهايإ هللا اهحنم

نيح طقف ةدحاو حةلا يف ةساحلا كلت هب اهابنت

لك نع يضاغتت ، كتراسخ ديرت وال كبحت تناك

.. بحت امفيك و تءاش يتم نكل ءيش

لبق ةعلوم قشع ةصق كانه نكت مل ولو يتح

يفا كتاريبعت و كتاملك يلع دمتعت اهنكل امكجاوز

كنا كل ردقتس ، كداعسا ىلع لمعلا و نانئمط ال
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ةبحملا و ةمحرلا و دولا نم ءيشب اهلماعت

واال كب مرغتس كدعست نأ ةدهاج لواحتس و

مظعأ ةدوملا ،، ةيناث كبلق بحلا قدي نأ رظتنت

و بلقلا يلا ةبحملا و بحلا بلجت ألاهن بحلا نم

كتفأر و كتمحرف ، ةمحرلا يه امهيلك نم مظعا ام

الدب سدقم طابر جاوزلا ارج.. كوحن اهبلق رجت اهب

نكي مل وأ ءانبأ كانه ناك ءاوس هيلع ظفاحن نأ

األ دوجو يهو بعص ةلااال حلا يف نكل ، ءانبأ كانه

مامأ الانت ماعت يف ةياغلل نيرذح نوكن نأ انيلع ءانب

االءانب هيصخش لكشت الانت ماعت نا ثيح األءانب

و تاداشملا نم ليلقتلا بجي ال، بقتسم

و دكنلا مهبيصي ال ىتح مهماما تانحاشملا

مهلخاد فلتخت و لزنملا نم بورهلا نولواحي

مكنيب ةمحرلا دوجو ، ةيوس ريغ ةدقعم ةيصخش

يف حجني مل ناو راجشلا يش تال يلإ يدؤي فوس

دايدزا نم ريبك دح يلإ للقي فوس ايلك اهيش تال

تاوص واال تانحاشملا كلت مهبيصتف هتدح

ةجيتن مهيرتعي يذلا ميضلا و قيضلا ب ةعفترملا

توصب اهلح متي وال مكنيب ثدحت يتلا لكاشملا
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و ةدوملا يضاق اهيف اومكحت نا وا ضفخنم

ةمحرلا .. ةكيرش ينيع يف رظنلا يف ددرتت ال

تحمل اذإ ةليمج ةماستبا عم ةرشابم كتايح

رداوب   لعجتو رحسلا لوعفم اهل ةماستب ،فاال دكنلا

ريشكتلا و مهجتلا نع دعتبت ةأرملا ”.

عم هراجش راثا يلإ نطف لجر كانه ناك اميدق

رجاشتي نأ ديري امنيح ناكف ، هينب مامأ هتجوز

مهدرفمب ةهزن يف اهب بهذي ام ءيش يلع اهعم

يلع اضيا هراثا فلتخت تناك ، هيدل امب اهربخي مث

يف اهحاجن يدم و هثيدحل ةجوزلا لبقت يدم

ءيش يف هيلإ األرم حيضوتو لوقي امب هءاوتحا

صاصتما يف ترصتنا اهنأ فيكو ةمكحلا نم

يدم يف اضيا .و ءاهد تاذ ةيوثنأ ةقيرطب هبضغ

إال كلذ يف حجنت نل ثيح اهيلإ هتدوم و هتبحم

ةمحر ،و هلوقت ام اهب لبقتي ةدوم هلخاد ناك اذإ

و دولا ءاقبإ أللج لزانتي و ىضاغتي هلعجت

اعم. امهءاقبا

نأ كنكمي لفطلا لثم لجرلا نإ لوقت يما تناك
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هنيلماعت نيح كعبصا يف امتاخ كجوز نيلعجت

ملعي نأ هيلع لجرلا نكل .، كلفط نيلماعت امك

اهل نكمي اهيدل ربصلا ةقاط نأبو ةأرملا ربص يدمب

. هسفن إال نوم اليول ذفنت نيح و ذافنلا

امكراجشل اهيشاحت وأ اهتمص وأ اهتقر كلعجت فال

، اهرعاشمل و اهل كلهاجت يف رارمتس اال يلا اعم

نأ يسنت ال نأ الدب معن ٍقلُم كنوك نع فوزعلا يلإ

ديرت ، ءانث و حدم و باجعا تاملك اهيلع يقلت

و ةعفاي ةاتف و ةليمج ةكلم اهنأ يرت نأ ةجوزلا

اهتقث دقفت يتح كبلق لبق كينيع يلا ةببحم اهنا

رجفنت مث ناكربلا روثي امك كيلع روثتف اهسفن يف

ةليط كقرحتف كيلا هتارارش رياطتت و اهدكنب

. كتايح

للقي نل اهبحت كناب كتجوز ربخت نأ ابيع سيل

يلع كئانثب اهتربخأ ناو ، كتلوجر نم كلذ

ك نم ةيادب ميظع رود نم هب موقت اميف اهدوهج

ال وصو هرخآ يلإ لزنملا ب اهءانتعاو باألءانب ارورم

. كيلا ةنيكسلا و ةحارلل اهريفوت يلإ
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،وأ كعم رجاشتت ةجوزلا تناك نأ يتح ةقيقح

ينثت نيح نكل ام ءيش وأ يأر يف ةدشب كفلا خت

تنك ولو يتح ، عيدولا لمحلا ك حبصتس اهيلع

هازغم ملعي ال هدصقم باب نم ءيشلا كلذ لوقت

. كاوس

اهتاجايتحاو ةأرملا ةعيبط مهفت نأ كنم بولطم  

مامته واال ريدقتلا تارابعو ةولحلا ةملكلا ب ةصاخلا ،

رعشت ثدحي مل نإو كلذ ىلإ ةمئاد ةجاح يف ألاهن

ةليط ةلعفنم نوكت يلا ،بوتلا ريدقتلا مدعو ةناه باإل

يف اهتقاط جرختو تقولا   دكنلا و .. بائتك واال

رارمتساب كهجو يف ريشكتلا .

لزنملا ةمدخ يدؤت و كءانبأ يعرت كتجوز نأ

مزلي مل عرشلا ف معن ، كلذب عرشلا اهقلطي نأ نود

باب نم كلذ لعفت يه امنإ و اهجوز ةمدخب ةأرملا

و رومأ يف لدجلا عطقن يكل ،و اهنم لضفتلا

يلع ليلد ركذأس ريثكلا اهحرطيس ةلئسأ

.. لوقا ام

ىدحإ يف هلااليل، نيدلا دعس روتكدلا ىتفأ
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ًاعرش ةأرملا مزلي اإلسالممل نأب ، ةماعلا تاودنلا
ًاضرف ًال ال ضفت كلذ لعفت امنإو ، اهجوز ةمدخب ،
اهنأ هللا دنع ةينلا تبستحا اذإ كلذ ىلع باثتو
ىلع اهباوث نوكيف ، اهبرل ةعاطو ءاضرإ كلذ لعفت

هترشاعم نسحو جوزلا نم ءانث ، ًافعاضم كلذ ،
لوقل ، تاينلا ىلع علّطملا اهبر ىلإ ًابرقت كلذكو

األمعلاب ):«امنإ مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا( لوسر
هترجه تناك نمف ىون، ام ئرما لكل امنإو ، تاّينلا
نمو ، هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ، هلوسرو هللا ىلإ

اهحكني ةأرما ،وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك ،
هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ».

األ ضعب ريسفت ءوس نم هلااليل روتكدلا رذحو
يبنلا لوق لثم ، ةأرملا ذإالل ريربتل ةيوبنلا ثيداح

ءاسنلا يف هللا اوقتا »:( مّلسو هيلع هللا ىّلص )،
هنأب « يناعلا » ءاملعلا رسفو ،« مكدنع ناوع نهنإف «
نم ةمدخ يف ريس األ ةبترم يف اهنأ »،يأ ريس األ
قرلا نم ًاعون جاوزلا نوكي يلا هدي،بوتلا تحت ،وه

رظنيلف قر، حاكنلا »: فلسلا ضعب قلا ثيح
هتميرك قري نم دنع مكدحأ ».

نأ هديكأتب هاوتف ىلع هلااليل روتكدلا دهشتساو
ًاقفو ، عاتمتس اال هاضتقم يفاإلسالم جاوزلا دقع

واإلذال ةيدوبعلا و مادختس ،الاال ةيعرشلا طباوضلل
ءايمعلا ةعاطلا و ةمدخلا اهتمهم ةمداخ اهنأك ل،

ةأرملا مّرك يذلا اإلسالم قلخ نم سيل اذهف ، طقف
هيلع هللا ىّلص لا،قفلا( جرلا ةقيقش اهلعجو
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إال نهمركأ لا،ام جرلا قئاقش ءاسنلا ):«امنإ مّلسو
ميئل إال نهناهأ امو ميرك ».

ضعب نأ ًادكؤم كالهم، هلااليل روتكدلا ىهنأو
ةمدخ ىلع ًارجأ بلطت نأ ةجوزلل اوزاجأ ءاهقفلا

ا مارتحا ىلإ وعدن امنإو كلذ، لوقن ال اننكل ، اهجوز
عم ضراعتت ال يتلا ، ةطبضنملا ديلا وقتلا فارع أل

اهتيناسنإو ةأرملا ةيمدآ مارتحاو واإلسالم ميلا عت
هللا لوق ليلدب ، ًامامت لجرلا ةيناسن إل ةيواسملا
ُساَّنلا اَهُّيَأ :«اَي ءاسنلا ةروس نم ةيآ لوأ يف ىلا عت
َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر ْاوُقَّتا
ءاَسِنَو ًاريِثَك َجِراالً اَمُهْنِم َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْنِم

َهّللا َّنِإ َماَحَْر ِهِبَواأل َنوُلءاَسَت يِذَّلا َهّللا ْاوُقَّتاَو
مارتحاب انرمأ هسفن تقولا يفو ،« ًابيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك

َوْفَعْلا األخالق،قفلا:«ِذُخ مراكم ىلع مئاقلا فرعلا
»(ةيآ َنيِلِهاَجْلا ِنَع ْضِرْعَأَو ِفْرُعْلا ِب ْرُمْأَو 199)

فارع «األ ةروس ».

وهو رخآ عوضوم يلإ ةبسنلا امأب
ديسلا يس »»

يف ةديقعلا ةذاتسأ ، نيهاش ماهلإ ةروتكدلا تدكأ
األرهز،نأ ةعماج - تانبلل اإلسالةيم تاساردلا ةيلك
سيلو نواعتلا ةديعسلا ةيجوزلا ةايحلا يف لص األ
ةمدخ ىلا ةبسنلا .امأب ماهملل فاجلا ميسقتلا
رمأ وهف ، اهترسأو اهجوزل لزنملا يف ةجوزلا
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ناك ول ىتح ، نيجوزلا نيب األةفل ديزيو بحتسم
نواعتلا و فرعلا و ةرشعلا نسحو لضفلا باب ،نم

نيديعسلا نيجوزلا راعش نوكي نأ بجي يذلا
ىلا هللاعت قلا ثيح باألرماإليهل، نيمزتلملا :

اإل ىلع اوُنَواَعَت َوال ىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا ىلع اوُنَواَعَتَو »
ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو ِمِْث »

2(ةيآ ةدئاملا » ةروس (».
زوجي ال ،هنأ نيهاش ماهلإ ةروتكدلا تحضوأو

لزنملا تامدخ لكب مايقلا ىلع ةجوزلا رابجإ ًاعرش
رود لثم ، ةدرفنم ةروصب وأوالد، جوز ،نم
نيب » مليف يف دياز لا مأ ةنانفلل « ةنيمأ »
نوكي نأب لجرلا يفتكي نيح يف ،« نيرصقلا

دمحأ ديسلا ةيصخش دسج يذلا ،« نيهاش ىيحي »
طقف رمأي نأ هتمهم ،« ديسلا يس » داوجلا دبع

امل ًاعرش ضوفرم جذومنلا اذهف ،« ةنيمأ » هعيطتف
اهيلع ةيلوؤسملا لك ءاقلإو ةجوزلل ذإالل نم ،هيف

هشيط سراميو جوزلا ربجتي نيح .يف
نأ ةدكؤم كالاهم، نيهاش ماهلإ ةروتكدلا تهنأو
ةكيرش يه ،لب اهجوز دنع ةمداخ تسيل ةجوزلا

واإل لمحلا ،نم ًاضيأ ةيتايحلا اهفئاظو اهلو ةايح
اإل هيلع بجيف جوزلا .امأ األءانب ةياعرو باجن
تيبلا نوؤش يف هتجوز ةدعاسمو ةياعرلا و قافن ،
عون وه هنأش،لب الًنم يلقت وأ ًابيع سيل اذهو
نيح ىلا هللاعت هحدتما يذلا لدابتملا نواعتلا نم
ِلا َجِّرلِلَو ِفوُرْعَمْلا ِب َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم َّنُهَلَو قلا:«
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»(ةيآ ٌميُكَح ٌزيِزَع وهللا ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع 228 ةروس (
نم نهيلع بجي هنأب ءاملعلا اهرسف دقو .« ةرقبلا »

قفو نهل، يذلا لثم قوقحلا و تابجاولا
يهف « ةجردلا » ،امأ سانلا نيب هيلع فراعتملا

هللا لوسر فصوو . قافن باإل ةطبترملا « ةماوقلا »
لكل ةودقلا هرابتعاب هسفن ،( مّلسو هيلع هللا ىّلص )
مكريخ ،قفلا:« ةصاخ جاوز ،واأل ةماع نيملسملا

يله أل مكريخ انأو ألهله مكريخ ».
قافت باال ءافولا ووه رخآ نأش صخي اميف

مسق ةسيئر ، يناتسغدلا ميرم ةروتكدلا تدكأ
األرهز ةعماج اإلسالةيم- تاساردلا ةيلك يف هقفلا ،

ةماقإ يف نواعتلا ىلع ناجوزلا ىضارت اذإ هنأ
اإل جوزلا ىلع نوكي ثيحب ، ةميلس ةيجوز ةايح

نأ ،وأ تيبلا يف ةمدخلا ةجوزلا ىلعو ، قافن
بجيف ، يلزنملا لمعلا و قافن يفاإل ًاعم انواعتي

هللا ىّلص ) هلوقل هيلع، اقفتا امب ءافولا ًاعرش امهيلع
ًاطرش إال مهطورش دنع نوملسملا »:( مّلسو هيلع

:«نإ كلذك هلوقو .«ً حالال مَّرح وأ ًامارح َّلحأ
جورفلا هب متللحتسا ام هب ىَّفوي نأ طورشلا قحأ ».
نأ جوزلا دارأ اذإ ،هنأ ميرم ةروتكدلا تحضوأو
قيطت ام قوف اهليمحتو هتمدخ ىلع هتجوز ربجي ،
دوهج تلشف اذإ ءاضقلا ىلا اهرمأ عفرت نأ اهلف

عالج يف ىلا هللاعت لوقل ًاقفو ، امهنيب ةحلا صملا
،قفلا نيزشانلا جاوز عماأل تاجوزلا الت كشم :
ِهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَح ْاوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو »
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ُهّللا ِقِّفَوُي اًَح ال ْصِإ اَديِرُي نِإ اَهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَحَو
»(ةيآ اًريِبَخ اًميِلَع َناَك َهّللا َّنِإ اَمُهَنْيَب 35 ةروس (

ءاسنلا »».
نولوحتي نيذلا جاوز األ ميرم ةروتكدلا تبلا طو

جف لكشب مهتاجوز عم لماعتلا يف « ةربابج » ىلإ
نهنأك ًانايحأ نهعم نولماعتي مهنأ ىتح ، ظيلغو

هللا ىّلص هللا( لوسر لوق لمأتب ، تامداخ نم لقأ
اوُقَّتا »: عادولا ةجح يف هتبطخ يف ،( مّلسو هيلع
هللا ِةَناَمَأِب َّنُهوُمُتذَخَأ مُكَّنِإَف ، ِءاَسِّنلا يِف ،هللا

ال ْنَأ َّنِهيَلَع مكَلَو هللا، ِةَمِلَكِب َّنُهَجوُرُف مُتلَلحَتساَو
َكِلَذ َنلَعَف نِإَف ، ُهَنوُهَركَت اًدَحَأ مُكَشُرُف َنْئِطوُي
َّنُهُتَوسِكَو َّنُهُقزِر َّنُهَلَو ، ٍحِربُم َريَغ اًبرَض َّنُهوُبِرضاَف

ِفوُرعَملا .«ِب
ةمدخ نأ ةدكؤم كالاهم ميرم ةروتكدلا تهنأو

اهنأ إال ًاعرش ةبجاو نكت مل ،اذإ اهجوزل ةجوزلا
ةجوزلا نم لُّضفت هيف يذلا فرعلا نم عون ،

اهل جوزلا نم ركشلا بجوتسي .
بجيف ، ركشلا ! ؟؟؟؟ هيا بجوتسي ال ضف انه زكرن
لمحتت يهف ، كتجوز ركشت نأ جوزلا اهيا كيلع

لباقت نأ بجيف اهنم ال ضفت هلا غشأ و لزنملا ءابعأ
و اهتحار نع لزانتت اهنا ، ءانث و ركش و حدمب كلذ

تارضحتسملل ةجيتن اهلا مج نم ضعب نع يلختت
و لزنملا فيظنت يف اهمدختست يتلا تافظنملا و

بلسلا ب اهيمدق وأ اهيدي يلع رثؤت اهنأ مغر هميقعت
يدبت و زافلتلا يف نهدهاشت يتاوللا تاديسلا ،
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نأ لبق نكل اهجعزي ءيش وه اهمامأ نهب كباجا
يف نلمعي ال نهنا ملعا كلتك ةرظنب نهادحا قمرت
،وال تامداخ نهيدل هلا معأ نيدؤي وال نهلزانم

اهرابجإ و اهماغرا كل زوجيف اهجوز ألكن لوقت
لزنملا يف ةمدخلا يلع .

يتلا ىواتفلا نع اوثحبي نأ نيجوز لا يلع بجيف
الت كشملا قلخي ام سيلو امهنيب الت كشملا بيذت ،

تافرصت ةشئاع نينمؤملا مأ فصو ال مأتي نأو
هتاجوز تويب يف ( مّلسو هيلع هللا ىّلص ) يبنلا ،

ام لمعيو هلعن فصخيو هبوث طيخي ناك »: ةلئاق
تويبلا عضو اذه ناكو .« مهتويب يف لا جرلا لمعي
مدعو نواعتلا ثيح اآلن، ىلإ اإلسالم رجف ذنم

امهضعبل نيجوزلا ةبحم ديزي امم عارصلا .

خالفدق راثم اياضقلا هذه نوكت أال بجي اذهلو
هللا لوسر قلا دقف الق، وطلا ةيهاركلا ىلإ لصي
مّلسو هيلع هللا ىّلص نإ:(( ًةنمؤم ٌنمؤم كرفي ال

رخآ اهنم ىضر ًاقُلُخ اهنم هرك .. 

ضغُبلا و هركلا  وه : ُكْرَفلا .و

روتكدلا قبس األ باألرهز ىوتفلا ةنجل سيئر دكأ
ىلع بجوت :”ال ةعبر األ بهاذملا ّنأ رقص ةيطع
كلذب تماق ،إالاذإ اهجوز ةمدخ ةملسملا ةأرملا
جوز يكش ولو األخالق، مراكم باب نم ةعربتم

هذه ضعبب ةمزتلملا ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ هتجوز
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وأ جوزلا ةمدخ ىلع ةأرملا ربجت نلف ، بهاذملا
هلهأ وا هفويض ةمدخ

هقفلا ذاتسأ سيردإ حاتفلا دبع روتكدلا دكؤيو
األرهز:“نأاإلسالم ةعماج ةعيرشلا ةيلكب نراقملا

لزنم يف لمعلا ب مايقلا ةأرملا ىلع ضرفي مل
جوزلل عراشلا هررق اًقح هب اهلمع سيلو ، ةيجوزلا
يف اهموق ةداعل اًعبت اهل كورتم كلذ امنإو ، اهيلع

جاوزلا دقع ،نإ ءاهقفلا روهمج قلا اذهلو ، كلذ
عفانملا لذبو مادختس ،اللال ةيجوزلا ةرشعلل ،

هنوئشب مايقلا و تيبلا ةمدخ هاضتقم نم سيلف ،
ةمدخب ةأرملا مزلي ام عرشلا ةلدأ يف سيل ذإ

ءاهقفلا روهمج بجوأ اذهلو ، اهتيبو وأوالاهد اهجوز
تيبلا رمأ ىلع موقت مداخ ةقفن اهجوز ىلع اهل

تناكو ، اًرسوم جوزلا ناك ،اذإ ةجوزلا هنكست يذلا
ةضيرم تناك ،وأ اهلهأ تيب يف مدخت نمم ةجوزلا ،
ضرغلا اذهل مداخ نم رثكأ ىلإ تجاتحا اذإ اهنإ لب

ةيكلا ملا ءاهقف دنع مهتقفن جوزلا مزل ،”.

نوناقلا يأر نم عوضوملا كلذ صخي اميف امأ
ينوناق صن كانه سيلف

ىلع هتجوز ربجي يذلا جوزلا يف نوناقلا مكح نع
صن ال ،نأ ةدمعلا رصتنم يماحملا دكأ ، هتمدخ
امنإو ، ةيلزنملا األمعلا ىلع ةجوزلا ربجي ًاينوناق
سيلو اهاضربو دئاسلا فرعلا مكحب كلذب موقت

اهل هتمدخ مدع نم جوزلا ررضت اذإف اهنع، ًامغر
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ب اهعانقإ لواحي نأ امهدحأ ، نيرايخ مامأ وهف
ب اهددهي ،وأ ءاقدص واأل األله ةدعاسمبو ىنسحلا

ةيداملا هفورظ تناك اذإ ًةمداخ رضحي الق،وأ طلا
مدخ اهيدل ةرسأ الًنم صأ يه تناكو حمست ،

نيب ةيعامتج اال ةءافكلا ةيمهأ يتأت انه نمو
نيجوزلا .

نأ ًانوناق جوزلا قح نم سيل هنأ ىلإ ةدمعلا راشأو
نكل ، هتمدخ نع تعنتما اذإ فنعب هتجوز برضي
ريغ ىرخأ الح صإ لئاسو نع ثحبلا هقح نم
ريفوت نع زجعو ضفرلا ىلع ترصأ اذإف ، فنعلا

بلط اهقح نم كلذكو ، اهقيلطت هقح نمف ةمداخ
لظ يف هعم ةرشعلا تلا حتسا اذإ هنم علخلا

ببس ألي هتمدخ اهضفر .
ب ةقلعتملا نأاألروم ًادكؤم كالهم، ةدمعلا ىهنأو
نم رثكأ فرعلا رمأ اهيف بلغي ةيلزنملا ةمدخلا
ال ،طاملا ًانوناق همارتحا هل فرعلا ،و نوناقلا

ناسن اإل قوقحو عرشلا ماكحأ عم ضراعتي .

يف اهتبنت ةتبن وه مامته اهباال متهت نا ىسنت ال

و اهتداعسب يه اهيقست و اهمايا يف و اهلخاد

ةيلا ثم ةايح و ةجهبم امايأ ارخا حرطت مث اهتبحمب

و مارتح واال دولا يلع ةمئاق و مهافتلا ب ةئيلم

. ريدقتلا
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اهب مدهتل اهمدختست ةقرطم يوقا وه مامته اال

لطت ةذفان اهب حتفت ،و اهبلق يف ةوسقلا رادج

دي اهنأ واالنام، ةنيكسلا عملا يلع اهنم

كنوكب ثبشتت و كب ميهت اهلعج يك اهمدختست

أدبت نأ الدب لوقي نم كانه . ةايحلا يف اهل اكيرش

در لعف لكل لوقأ واالوانا يب مامته يفاال يه

وا تنا أدبت نأ ديجلا ونم سأب ال ةأرملا دنع لعف

نأ ةأرملا دنع اميظع نوكيس نكل ريسي ءيش الهنأ

و مظعأ اهلعف در نوكيس اهب مامته باال تنا ترداب

هب. يه تأدب ول امم لجأ

نوكت مهتاجوز نم نوكشي نيذلا جاوز األ مظعم

قانتخا تاببسم سأر يلع و ةيساس األ مهاوكش

مدع وه هيدكن اهناب اهتعن و هتجوز نم لجرلا

، اهتايح يف هتيمهأب هروعش مدع هبو اهمامتها

يدمب و مامته واالباال تنا اهترعشا ول ينقدص

هذه يلا يه كتلصوا امل كتايح يف اهتيمهأ

. ةطقنلا

ال إالهنأ هتجوزب متهي ال هنوك مغر لجر ينجعزي

ا اهنم بلطي يرخ آل بهذ هنكل و مامته باال اهبلا طي
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هرعشت هبوال متهت ال هتجوز نا ةجحب ، مامته ال

واالبا وه أدب ناك ،ول مامته اال تارذ نم ةرذ يأب

عم ثدحت و سلج يتح وأ هتجوزب مامته ال

و ةايح مدهي نأ رطضا امل كلذب اهربخأ و هتجوز

اهب نوكتس ةيناثلا ةايحلا ، يرخأ ةايح ينبي

هلج أل هتجوز كرت ادحاو ابناج حضوأ ألهن لكاشم

يلا دقتفا هنكل هاشاحتت نأ ةيناثلا كلت تلواحف

، هرهام ةخابط يلا و ةيبرملا يلا و دنسلا

أللج ءايشأ كرت وهنأ اهتازيم ارخؤم فشتكيس

تنا رداب . رخا يدل هنوكل هب أنهي مل اضيا و ءيش

اهدجتس و كتجوز نم هارت وأ هاقلت نأ ديرت امب

لصتس ، هيلإ وبصت ام لك يف كعبتت و هلعفت يه

بهذت .ال ءاهدلا و ةمكحلا نم ليلقلا ب كدارم يلإ

أل اهب كبلق قلعتي وأ مامته اال اهنم بلطت و يرخ أل

. مامتها ضعب اهنم تيأر كن

دق هرشعو نينثاو هرم كل نوسني تاديس كانه

اهبلق ىلا ةببحملا تاملكلا كلت لوقت نا مهب تيسن

ينبي دكنلا ادبي يفاالرم يدامتت نيح نكل اهيلا

زيكرتلا يف اهلقع ادبي و اهلخاد يف هتانطوتسم
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يه امناو كلذ اهب يسنت يتلا تارملا دادعتو كعم

ألاهن يرصملا قيلاب امك كبحت ألاهن كلذ لعفت

ةبارقلا هدشو ةبحملا نم يتأي مشعلا ،ف كيف مشعت

اهب نوكت سب ءيش كفلكت نل ةطيسبلا كتاملك ،

وذاالخال لجرلا و بذع هناسل نمؤملا ائناه، اديعس

األ ةكارشلا ،و بذع وه ام لكب جوزمم هناسل ق

اهب نوكي يك بزعلا كلذ نم ضعبل جاتحت ةيرس

تيأر ناو اهل لوقت نا لمجا لا،ام مجلا ضعب

. كتمتع راتخأس كريغ يف رونلا

و ةدوملا نكل و لولح يلإ يدؤت نل تاف ال خلا

. لولحلا لك امهب نمكت ةمحرلا

ثيح تدرأ اذإ ءزجلا اذه ةءارق يطخت كنكمي

سفلا نم نامزلا ميدق نم صصق هب يورأس يننا

واالناو رصعلا

هللا ءامإ اوبرضت ”ال ملس و هيلع هللا ىلص ”قلا
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ةمأ اهنأ ،و ةأرملا برض نع حضاو يهن اذه و

طقف هدحو هلل ةليلذ

يلع و نامزلا ميدقل انتليخمب عجرن اياعم ولاا عت

هبحت لجر روزن حورنه هيداه يقيسوم تامغن

تدرأ ،اذإ نامزلا اذه يف وأ هرصعب ءاسنلا عيمج

انديس هنإ ناسح واال تافصلا مجلا هنم ملعتف

يفا هتابتع يلع فقنه هتيب يف ، باطخلا نب رمع

هنم عمسن هدو فقوملا ةيؤرب عتمتسن ناشلع اللو

تاملكلا لمجا :

نينمؤملا ريمأ - باطخلا نبا رمع ىلإ لجر ىتأ }

وسء هل وكشي - مورلا و سرفلا كولم هباهي يذلا

عفرت رمع ةجوز دجي هب اذإف ، هعم هتجوز قلخ

هيلع اهتوص نأ!!!!!!! نود ادئاع لجرلا فرصناف

هرمأ يف هنع هللا يضر رمع ملكي نأ، لبق و
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هعبتف هنع هللا يضر باطخلا نبا رمع رهآ بهذي ،

ال ئاستم هادان ؟:و ينديرت تنكأ .

معن .قلا:

؟ يتيبل كب ىتأ يذلا :ام رمع !!قلا

يتجوز قلخ وسء كل وكشأ تيتأ : لجرلا قفلا

تعمس ام كعم عنصت كتجوز تدجوف ، يعم !!!!

لوستي نأ رظتني ال يذلا باطخلا نبا رمع قفلا

إ قتي وال فاخي ،وال نيرخ اآل هاوفأ نم ةلوجرلا

كتردق كتعد “اذإ هنأ ملعي ،و هدحو هللا بضغ ال

هللا ةردق ركذتف مهب شطبلا وأ سانلا ملظ ىلع

يلزنمل ةسانك ، يماعطل ةخابط اهنإ ”قلا:{ كيلع ،

يسب ملال ةلا ،سغ

اهيلع بجاوب كلذ سيلو

ال تبضغ نإفأ { ألواليد ةيبرم ، يراغصل ةعضرم

اهلمتحأ !!!!

اهتقاط قوف ةأرملا نولِّمحي نيذلا الء ؤهل رظنأ مث
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اهوبرضي يشء يف ترصق ،!!!!نماألمعلا،واذإ

نم مهتاجوز اوبرضي اوناك ةباحصلا نأ اوعَّدي و

له ؟!! كلذب مهل نيأ نم يردأ ،وال ةمدخلا لجأ

نم ربكأ قح يفاإلسالمهل مداخلا نأ اونظي

حيحص يف ملسو هيلع هللا ىلص ؟!!قلا كتجوز

مكيديأ تحت هللا مهلعج ، مكلوخ م كناوخإ ” ملسم

،و معطي امم همعطيلف هدي، تحت هيخأ ناك نمف ،

إالنأ قيطي امال هفلكي ،وال سبلي امم هسبليل

يئاسنلا هجرخأ حيحص ثيدح يف ”و هيلع هنيعي

ةشئاع ةديسلا هل”نع ةأرما هللا لوسر رضب ،ام

يف طق،إال ائيش هديب برض طق،وال امداخ وال

هل”نإ مقتنيف هللا تامرح كهتنت هللا،وأ ليبس

نس يف ةريغصلا ب جوزت يذلا يبنلا

نب ييح هِّودع ةنبا }و ةشئاع ةديسلا } بيدأتلا

ءانبا اهيدل يتلا ةلمر }واأل ةيفص ةديسلا } لطخأ

نأ لبق اهسفن نع يبنلل األلو،وقتلا اهجوز نم

مل كلذ }وعم ةملس مأ ةديسلا } رويغ اهنأ اهجوزتي

ىتح طق،وال ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص برضي

هللا تامرح كهتنت إالنأ دامجلا يشءنم
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هل ةيراج ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ _

تتأ ،و هيلع ترخأتف ء، وضولل هل ءاملا راضحإب

هنانسأ كوسي ابضاغ هتدجوف ، ليوط تقو دعب

يفوخ :ولال ملسو هيلع هللا ىلص اهل ،قفلا كاوسب

كتبرضل هللا، نم يفوخ وأقلا:ولال منهج ران نم

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ” كاوسلا اذهب

فاخي - رخأت وام هبنذ نم مدقت ام هل رفغ يذلا –

تببست ،ودق كاوسب هتيراج برضي هللانأ نم

،أالووه هتايح يف يشء مهأ ىلع هريخأت يف

الة صلا !!

ام ملعت ،وال كتجوز برضت نم اي تنأ كب فيكف

هللا؟!!! ركم نمأت !!!أ هللاكب لعفي

باطخلا نب رمع انديس هلعف يذلا ام رظنأ واآلن

: قولا هنع مهلأس امدنع يذلا صمح ويلا عم

،و راهنلا ىلا عتي ىتح انيلإ جرخي ال هنأ يكتشن

، مداخ يله أل سيل :نأ باجأ هعافد هلأس امدنع

َّمث ، رمتخي ىتح رظتنا ،مث ينيجع نجعأ انأف

جرخأ اهدعب ،و ىحضلا يلصأ و أضوتأ ،مث هزبخأ
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دجو امدنع باطخلا نب رمع هجو للهتف ، مهيلإ

هب. هنظ نسح دنع رماع نبا ديعس

كتجوز برضت مل َمِل باطخلا نب رمع هل لقي -مل

؟!! لمعلا اذهب يه موقت نأ اهربجت و

هيلع هللا ىلص يبنلا مهتودق ةباحصلا ألن اذه

يضر ةشئاع ةديسلا هنع تلئس امدنع يذلا ملسو

عنصي ناك اذام : هيلع قفتملا ثيدحلا يف اهنع هللا

األ عمس اذإف هلهأ ةنهم يف ناك ”: ؟قتلا هتيب يف

ىلص يبنلا مايأ ةأرملا نأ مغرلا ب اذه ” جرخ ناذ

وال تيبلا جراخ لمعت ال تناك ملسو هيلع هللا

تويبلا تناكو ، لجرلا ك لزنملا ءابعأ يف مهاست

تناك دقف ، اهتفاظن يف دوهجمل جاتحت ال ةريغص

ناكو ، تارجح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تويب

ناكو ، حمرلا و فيسلا ىلع بردتيو براحي لجرلا

لجرلا ناكو ةمأ، دوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

،و لزنملا جراخ هتوق بسكيل يندب دوهجم لذبي

، ملسم حيحص يف تباثلا و هيده نم اضيأ هوذخأ

يلع انديس هاور يذلا ،و ةأرملا مداخ باب تحت

يبنلا تنأ الم سلا اهيلع ةمطاف نأ هنع هللا يضر
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اهدي يف دجت ام هيلإ وكشت ملسو هيلع هللا ىلص

، هفداصت ملف ، قيقر هءاج هنأ اهغلبو ، ىحرلا نم

هللا ىلص يبنلا ءاج املف ، ةشئاعل كلذ تركذف

دقو ، انءاجف ،قلا: ةشئاع هتربخأ ملسو هيلع

” امكناكم ىلع قفلا: موقن انبهذف ، انعجاضم انذخأ

هيمدق درب تدجو ىتح ، اهنيبو ينيب دعقف ءاجف

؟ امتلأس امم ريخ ىلع امكلدأ ،قفلا:أال ينطب ىلع

، امكشارف يلإ امتيوأ ،وأ امكعجاضم امتذخأ اذإ

اربكو ثوالنيث ثالاث ادمحأو ، ثالثثوالنيث احبسف

نال انهو ( مداخلا نم امكل ريخ وهف ثوالنيث، اعبرأ

انديس نأ لدي اذهو ينثملا غيص مادختسا ظح

. ةمطاف ةديسلا نواعي ناك ىلع

يقلنه يد ةرملا نكل رمع انديس روزن اولا ٢_عت

و ءاسنلا عم الهت ماعم يلع راصتخاب ءوضلا

: نهل همارتحا

ةأرملا عم هلماعت يف لحارمب رمع انديس رم
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ةنيدملا يف ًاموي هتيب يف رمع انديس سلج

كلاالمدر يف هعجارت تناك هعم ثدحتت هتجوزو

يبنلا تاجوزو الء ملو ؟!.قتلا يننيعجارتا اهيلع

كلاالم. يف يبنلا نعجاري ملسو هيلع هللا ىلص

و هنع هللا يضر رمع انديس يدل رييغت ثدحي ادب

اال هلحرم يهو ةيناثلا ةلحرملا ىلا لقتني ادب

اال ةلحرملا تناك نا دعب ةمحرلا و ريدقتلا و مارتح

اهب. فرتعي وال ةأرملا ةيمهأب ملعي ال هنا ىلو

هتجوزو اموي هتيب يف سلج رمع انديس ناك

هتجوز وكشي ةباحصلا دحا يتاف هيلا ثدحتت

ةجوز توص عمس بابلا ىلع قرطلا مهب نيحو

هل قفلا رمع انديس هآر بهذي نا لبق و رمع انديس

كب ءاج يذلا ام هل قلا معن هل قلا ينديرت تنكا

يننكل يتجوز كل وكشا تئج هل ؟.قلا ىلا

هل قفلا بهذا نا تررقف يلثم حكلا نا تدجو

تّبر ، يمانم تطسب يبايث تلسغ ينتلمحت رمع

. اهتوص تعفر اذا اهلمحتا أال يئانبا

هعئاب تنب هصق يف ةثلا ثلا ةلحرملا ىلا لا امااالقتن
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. نبللا

ةكراشملا يه هلحرم رخا يهو ةعبارلا ةلحرملا

تاعورشم لمعل ضورق يطعي ادب رمع انديس

لواو هبتع تنب دنه يهو هديسل ضرق لوا ناكف

هللا دبع تنب ءافشلا يهو هديس وه ريزو نيع نم

أل نوناق لدعو هديس أللج يركسعلا نوناقلا ريغو

. هديس لج

فرح وهو يناثلا فرحلا
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"لاالم"

.. كنع ىلختا نل

.. ككرتا نل

نوكا مل امو ينبحتو ينرقوت ال تمد ام أنهت نل

.. كتايولوا و كتامامتها نمض

وااليم.. يتاناعم نم دزت ال

.. يتبحم نعو ىنع لغشنت ال

.. اننيب مدق أطوم ذختي روتفلا و للملا كرتت ال

دمع... نود وا ادمع تاملكلا ب ينيذؤت ال

.. كدوو كرعاشمب يعم ال يخب نكت ال

يننا ىسنت ال كلذ لك لبقو ىثنا يننا ىسنت ال

كشيجو نيصحلا كنصح و كتجوز االرخ، كفصن

... دنسلا و يوقلا

كب ةقثلا مدع ىلا يبلق اوعدت لا عفا ردصت ال

يتحار ينم قرسي صل امك يبلق ىلا كشلا للستو

... كنم لا عفا ةجيتن يبلق نانئمطاو
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... كعم اناو يبلقلا االنام مادعنا ىلع يندوعت ال

دمتعت لجرل جاتحت ةأرملا ف هايحلا يف دنس اهل نك

. هيلع

قلقي وا كجعزي ام يف يتكراشم نع فكت ال

.. كتحار

ينيساوي نضح نع اثحب باوب اال قرطا ينلعجت ال

جاتحا وال يفتكا كب ينلعجا كتوسق تاعرج نم

.. دحا ىلا

قهرت ءايشا رادصإب ادبت وهلاالم فرحلا كلذ يف

، اهبلق ةقث مدعنت اهئارج ىلع لا عفأب موقت و اهبلق

ألي بقرتو رتوتو قلق فوخ يف امئاد اهبلق شيعي

اهب، موقت يتلا االعفلا كلت لثم كنم، ردصي لعف

ةعئار فالهن ناو ةليمج فالهن ناب اهربخت نا لثم

بحت كنا و هفقثم "ص" ناو هرهام س" " ناو

لمجا فاك لزنملا نا ىرت كنا وا اهريغ نم ماعطلا

لزنملا كلذب تنا يتأت ملا ؟ اذامل اهلزنم نم

لزنملا يف مذت تنك اذإ رايتخا وه سيلا ! هراتختو

لزنملا كلذ سيلا . كسفن يف مذت تناف هئام و
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هبب نطقت اذاملو اضيا تنا هب نطقت هب نطقت يذلا

تعضوف ةيداملا كتلا ح عم ىشامتي ألهن عبطلا

اهسفن نم رثكا اهيلا ةبسنلا ب ةمهملا و مكتاجايتحا

مظعا نا . اهتينازيم نوكت نا عيطتست يك

ضرقم مركاو هينازيم مظعاو هارملا يه بساحم

يفكي لا ملا نم ليلقلا لعجي يك ءاهد هيدلو

اهبلجي و ةيرورضلا دراوملا نع ثحبي نم و ريثكلا

و لا نفاالصت يف عراب وه نمو راعس اال صخرأب

. اهريغ ال هارملا يه امنا ءارشلا و عيبلا و لا صفلا

نم للقت نأ كيلع لاالم فرح تاعبت يش تتال يكلف

ام ردقب كلذ لواحت و اهتركذ يتلا تاء لاال

. تعطتسا

نم تنا كلذل تاء لاال كلت ثودح يف ببس تنا

يلا دكنلا ب يتأت نم تنا ،و اهليلقت كيلع بجي

. كلذ هلعفت امم كسفن
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ميملا فرح ثلا ثلا فرحلا

.. كبناجب انه وانا ىتم ذنم

.. برطلا ينعمست مل مك نم

اعم... رهسن مل ىتم ذنم

يب.. ام نع ينلا ست مل ىتم ذنم



XXXIX

ةفصنم تافقو فقتل و لجرلا اهيأ كسفن عجارتلف

عجارتلف ، لداعلا مكاحلا عضوم يف ،نك ةقداص و

و اهل رمتسملا كلا معا و ، اهنع كلا غشنا

... اهيرتعي امل

ةيمهأ و اهتيمهأ ردقب شيل اهنع كلغشي ام

لواحت اهل،ال اديج هبتنا ، كتايح يف اهدوجو

،نك كنم يعو و عاد نود اهرسخت ،وال اهتراسخ

ةظفاحملل اظقي نك ، كبناجب اهيلع ظافحلل نطف

ةبحملا و بحلا ب كل اهرمغ يلعو اهرعاشم يلع

نع مئادلا لا ؤسلا وب اهب كمامتها و كلا عفأ ةجيتن

ب ءاوس اههجو تارييغتب بقارم نك ، اهبضغي ام

نأ لواح ، اهكراش حرفلا و نزحلا وأ بضغلا

اذهب اريثك حرفتس اهقياظي وأ اهصخي اميف اهكراشت

اهنزح ةدح نم ليلقتلا و اهنع فيفختلا لواح ،

كب لغشنت امك مهب لغشنت يهو لها و ةوخإ اهيدل

و كريغ اهلغشي ام كانه سيل نأ نظت فال كئانبأب و

نم نانئمطا يف شعتو ةرطاخلا كلت يلا حيرتست

اهجاعزا يلإ يدؤي ام كانه سيل ماد ال ةيحانلا كلت



XL

تممتها ..نأ اهتلئاع يسنت ،،ال مكتيب طيحم يف

كتلئاعب مامته باال كلباقت فوس و حرفتس اهتلئاعل

... ىرخ يهاأل

لا فرح عبارلا فرحلا

"ز"
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... اريحت كيف بحلا طرفب يندز

... لوسعملا كلاالم نم يندز

ماما يرود ناش نمو ينأش نم نماالعالء يندز

.... انئانبا نم هيأدب عيمجلا

.. فقوتت وال يتبحم يف دز

نع كلا وما رفوو يعمسم يلع رعشلا تاقاب ز*

نم رثكا يفيسو كلاالم ينيفكيسف دورولا ءارش

وأ رعشلا نم ريثكلا ملعت ال تنك ناو دورولا تاقاب

اهنيحف اذإ سأب هبفال حوبلا عيطتست وأ يرجت نل

... ءيش لك ينربخت فوس يهو هدروب ىلا يتاء

فرح سماخلا فرحلا

واولا
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عيمج نع كينيع فكت نا ديرا يننا ملعت له

... ءاسنلا

.. يريغ نع كبلق ضغت تناو

... تايرخ نعاال كينيع يمعت ناو

... نيرباعلا تاقرط كنع دصت تنا و

... طقف انا يلع كتبحم لا فقا دصوت ناو

،و بابسا يدكنل نا ملعتلو ، كبحا يننا ملعتل و

اإل ردق اهاشاحتت و بابس اال كلت نع ثحبلا لواحت

.. اريثك كلذ كل ردقا فوس .. اهردصم ألكن ناكم

يذلا دكنلا ردصم كناب كاتعن نم بضغت ال

لواحت هباآلنو حبست يهو هارملا هيف تسمغنا

يف ايحت تناك ةجوزلا كلت نأ يعم ركف ، ةاجنلا

تسيل اهارت تنك اهتبطخل تنا تبهذ اهترسأ لزنم

شيعلا و اهلبقت كنكميو ، هحرم اهنا ،و هيدكن

؟ال هقحم تسلا جاوزلل اهتلبق واالامل اهعم ةداعسب

هجولا رهظت تناك ةبطخلا ةرتف يف اهنا لقت
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قفتا ال ةداعسلا ةكلم ،و ءيربلا وملاالك نسحلا

يقيقحلا كهجو يفخت تنك اضيا تنأف كلذ يلع

ينكل ، كلذك قدص يه تناك اذا ةرتفلا كلت يف اذإ

فقس تحت عضو دق كالامك نأ كربخا ينعد

و ربكا تايلوؤسمب هيجوز ةايح طغض و ةيلوؤسم

مكنم لك ونأ امكيلك يلع ةديدج و هعونتم و رثكا

ةيجوزلا ةايحلا صخت يتلا تاعارصلا كلت براحي

،وأ كتجوزت امنيح اال هيدكن حبصت مل هارملا اذإف ،

و ةداعسلا ردصم نوكت نأ لواحف ، اهجاوز دعب

واال ةدوملا فيسب فقي يذلا عاجشلا براحملا

يتح هتاقاط و همهسأ و دكنلا هجو يف اهيلإ ءاوتح

. هراثا كعبتت ف اهبيصت ال

فرح سداسلا فرحلا
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.. ميجلا

توصب اهيلا عمتست نأ لواح اهأرقت يتلا تاملكلا

ديعتست نأ لواح ، اهلوقت نم يه امنأك ، كتجوز

اهوفع و اهفعض تاظحل ، اهتوق و اهدومص تاظحل

... اهتحرف و اهنزح تاظحل ، اهحفص و

ينم ءزج تنا امك اديج يب ينتعا ف انا كنم ءزج

كب... ينتعاو

انأ تنك تاظحللا رسعأ يف و تنك امود انا كبناج

اموي كتباصا يتلا ةصغلا كلت ،و يقئاس و رسيلا

ام كنم لعفل عيمجلا كرهن نيح ،. اهتلزا نم انا

كل عسوأ و كيساوا و كنع عفادأ مهدض انا تفقو

.. كعسي يك يناضحأ نم

كبلغت نيح يلا لورهتو هيلا عيمجلا نم برهت تنك

نأ الدب ميضلا ينبيصيو نزحا امدنعف نازح اال

يف لجر فلأب هارما نوكا امك ، ادوجوم نوكت

، ينيوتحي انضضح و ادنس يل نكت نأ الدب كتايح



XLV

يف يندجت امك ، أدهي يك يعجو يلع تبرت كديو

فقوت ...و أزجتن ال انعد ... كدجأ نأو الدب كرهظ

.. يمذ نع

ينبيصي انايحا هنا ملعتل نكل كيلا تافارتعا هذه

... كيلا االرم حيضوت نع تمصا ينلعجيف ءايربكلا

فرح عباسلا فرحلا

ءاهلا

... كنم دوا يننا ينعت ءاهلا

.. ءوده

.. ءانه
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ةئداه هايح اهشيعا ىرخا هايح يل نك ... هايح

. هليمج ةئناه

... يداؤف هنج يل نك ... هنج

زجعا يننكل كنودب ولحت ال يلا ةبسنلا ب هايحلا هذه

يزجع فلخ نمكت بابسا كانه كلذب كرابخا نع

..نا انايحا لجخا يننإف انتايح ةيادب يف انك ناف

هوفتت نا نود لجرلا رظن يف هيدكن حبصت هارملا

ال هيدكن اهاري اهتمصب وهللا اقدص هملك ظفلتت وا

،، ءانثلا و بحلا تاملك عمسي نا بحي لجر كانه ن

نم رثكا ةساحلا كلت يلع دمتعي ، عمسلا هيلا ذبحي

هيلإ ةبسنلا ب مهم ،، قوذتلا ةساح يلع هدامتعا

نمااللك.. رثكا كلذ

نا كربخا نا يندعسي فرح اال يلوا تهتنا انه ىلا

هملك انل نوكتس اعم اهعمجب انمق اذا فرح اال كلت

ميملا فرح وهو يفاضا فرح كانه ةجوزلا ..
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ةليلو موي يف ثدحي نل رييغتلا نأ نيقي ىلع ،نُك

ةدحاو ةدحاو “ جيردتلا بو راركتلا ب ثدحيس هنكلو ”

ةصاخلا كتاظح مال راركتب موقت نأ كيلع ،اذل

نأ عنتقت ىتح اهيدل ميهافملا نم موهفم لك رييغتب

ةئطاخ راكفأ يه جاوزلا نع راكفأ نم اهيدل .ام

 

ةفلتخم ةقيرط مدختساو رارمتساب اهيلإ ددٌوت

يف راود األ ددعتم نك ، راجشلا ريغ اهعم لماعتلل

اقيدص نك ةرمف ، كنانحو كبحب كتجوز ةايح

األ رعاشمب اهطيحت ابأ اًنايحأو ، اهدناستو اهرواحت

األ رعاشم اهلخادب رجفت انبا ىرخأو ، ةيناحلا ةوب

هيضتقي ام بسح ةنورمب راود األ هذهب مقو ، ةموم

اًعم ةيفطاعلا و ةيسفنلا امكتلا ح هيلمت امو فقوملا .
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اهردقف كينيعب اهسفن ىرت كتجوز نأ ملعا

يف ىنافتتو اهتايح كبهت ةنينأمطلا و ةقثلا اهحنماو

ةجوزلا ساسحإ .. امئاد كتجوز ردق ، كتاضرم

يفو ةرارم قلحلا يف كرتي اهجوز ريدقت مدعب

اًملأ سفنلا

وأالً كتافرصت عجار اريخأو ، تنأ نوكت دكؤم

امبر وأ حلا نم كتجوز هيلإ تلصو ام يف ببسلا

األءانب ةيبرت و ةريثكلا ءابع وهاأل األلو ببسلا و

نأ هنكمي اهعم كلماعتف كلذك ناك ولو يتح نكل

كيلإ ةبسنلا ب ةلبقتم ريغلا تاريغتلا كلت لك وحمي ..

هللا ألن اهيلع ربصلا كبجاو نإ ملعا ةياهنلا ىفو -

قفلا ميظعلا نآرقلا يف كلذب انرمأ - لجو :زع

فورعملا ب نهورشاعو ..

هباتك يف هللا همحر يلا زغلا دماح وبأ االمام لوق ي

ينعت ال فورعملا ب ةرشاعملا "و نيدلا مولع ءايحإ "

اهيلع ربصت نأ نكلو ابيط. اهلكالام لوقت نأ طقف

جوعأ علض نم تقلخ اهنإف . اهقلخ ءوس دنع .

يف لوقي - ملسو هيلع هللا يلص - يبنلا نأ امك
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هتجوز قلخ ءوس يلع ربص نم : حيحصلا ثيدحلا

الم سلا هيلع بويأ يطعأ املثم لجو هللازع هاطعأ .

هللازع اهاطعأ اهجوز قلخ ءوس يلع تربص نمو

نوعرف ةأرما ةيسآ يطعأ املثم نماألرج لجو .

 
ةيدكنلا ةجوزلا عالج ةتشور

 

نم جوزت امدنع - هنع هللا يضر - يرافغلا رذوبأ
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ةديعسلا ةايحلل يلثملا ةقيرطلا اهعم عضو ةأرما

انأ ..اذإ ةزيزعلا يتجوز اهل:اي لوقي هاندجو ثيح

ملف .إوال كتيضر تبضغ تنأ اذإو ينضرف تبضغ

ةبعص انتايح حبصتس .يأ بحطصن .

 

ةكرعم تسيل ةيجوزلا ةايحلا نإ ملعا ةياهنلا ىفو

ميظعلا هللا قدصو يوقتلا و ربلا يلع نواعت اهنكلو

مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو : لوقي ذإ

ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ ..
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ديكأتلا ب نكل سأب فال اذه ارقت ال نأ تدرا اذا
رسختس ..



اذهب اريثك هارملا انملظ دق نحن لوقا يننا

لوقي نم كانه اهيلع هان قلطا يذلا حلطصملا

ةداعسلا نا كش ال تيبلا ساسا يه هارملا نا

هارملا ب ريبك طابترا ةطبترم ةيرس واأل ةيجوزلا



LII

وه لجرلا لجرلا ب كلذك ةطبترم يه نكلو

األ ةداعس نع االلو ماقملا ب ييار نم لوؤسملا

نا هارملا هيلأتلا ةبترملا يف يتأت مث ةرس

ناك اذا اطخ اذه ساس يهاال هارملا لوقلا

ةرس األ دعستف هتجوز دعسيف ديعس لجرلا .

همكحب ءيش لك قلخ ىلا عتو هناحبس هللا نا

ءاكذلا و نيفرطلا يدل هدوجوم ةمكحلا نأ

نم فلتخي دق نكلو نيجوزلا نيب يواستم

و ليصافتلا ىلا رظنت هارملا يف رعاشملا ثيح

ةماعلا ةروصلا ىلا رظني لجرلا ..

ءاسنلا نم تافينصت ثالةث كانه :

١ هقاطو ةعفترم مهدنع روكذلا هقاط فنص _

لك نودقتني دقنلا ريثك مهنا اهب دصقا روكذلا

ببسب بابس اال نوكت دقو هريبكو هريغص

قاشلا لمعلا ةعيبط وا تانومرهلا وا ةأشنلا

ةيروكذ ام عون تحبصا يف نوشيعي يذلا

وا دحا اهب مكحتي نا بحت وال اهتيبصعتب
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يه نوكت نا امئاد بحتو اهيلع رطيسي

االروم لكب مكحتملا .

٢ سمطت يهف دياو يحضت يتلا هارملا _

دجت امدنعف ةجوزلا ءاضرا أللج اهتيصخش

قع نودب اهلغش يلع ينثي ام وا ردقي ام جوزلا

حبصتف رجفنت اهنا ىلا لصتف دودحو الةين

هيدكن .

٣ ةميكحلا ةنزاوتملا هارملا يه ثلا ثلا فصلا _:

ك همكحب اهتاقاط تمدختسا يتلا يه

ريثأتلا و تافرصتلا .

لجرلا يدكن اضيا لجرلا نا لوقا اريخاو

ىلع تيبلا ىلع هل ثدح ام سكعي يدكنلا

غابلا نييدكن مه لا جرلا االوالدو ىلعو جوزلا

دقنلا يريثك .المهن

يليلحتلا طمنلا ، لجرلل طامنا عبرا كانهف ،

طمنلا و يفطاعلا طمنلا ، يريبعتلا طمنلا

رطيسملا وأ مكحتملا .



LIV
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فاأل االفل فرح عم أدبن فرح نماال يناثلا مسقلا

ينعي االمل ينعت انه فل

يننا ..

ملأتأ ..

ةدشبو ..

ملأتأ ..

يلإ ..

يصقا ..

دودحلا ...

ينعي لاالم فرح ...

ردصت اهنكل يلا عفأو يدودر يف والباغلا نل انا
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يل كلا مها و كجاعزا نم هب رعشا ام رثا ايئاقلت ...

نونلا فرح ..

ةروثلا لعجي ، نونجلا ب ينبيصي ليمجلل كناركن

يلخاد يف لعتشت ..

كتجوزت نيح يتايح يف تثدح لوحت ةطقن ،

اال يلا لوحتلا ناك اذإ هلا عفأب ددحي نم تنأف

أوس األ يلإ ما لضف ..

                        لعجنلف ةيجوزلا بكرم يف اننا

فتاكتت و نواعتنل ،و مهافتلا و ةبحملا وه عارشلا

و راكفا براضت انقرفي فال اعم كباشتت و انيديأ



LVII

طسو سالم يف انبكرم لصي يتح ءارا الف تخا

ةايحلا رحب هايم جاومأ .

لا"د" فرح

.. كيضري ام يلع ينلد

يش تال يلإ لوصولا ةطيرخ دوجو ناكم يلع ينلد

.. ببس نودب وأ ببسب ينم كجاعزنا و كلا مها

.. يتدوم و يتبحمل كراقتفا بابسا يلع ينلد

ينع كبجعت يتلا ةأرملا دوجو ناكم يلع ينلد

.. كنع يفخت يتلا روصقلا ةقيقح كل رهظأ يتح

دكنا فوس ؟ ةقيقحلا نع ناتضمغم كانيع له

حبصت ...و طقف انا يلع كانيع حتفت نأ يلإ كيلع

... طقف انا يب لغشنت ،و اهنع ادراش
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لا"ى" فرح

لجبملا لضافلا زيزعلا يجوز و ينيع ةرق اي

و هلا مب ميركلا ءاطعملا ، ريغلل بحملا روقولا

نم انا وخالهق هلا صخ مراكمو هتافص نساحم

انا ينعبشا ... يزيزع اي كلذ لك يلا كنم جاتحت

يعيبطف ءيشب يعم وأ يلع ال يخب نكت واالوال

كانه نأ وأ ةجاح يف حبصأ نيح كيلع دكنلا نأ

لضفت كنكل يل هريفوت كرودقم يف و ينصقني ام

اهمش ةساح ةأرملا ،نا هايإ يحنم يبات وأ ريغلا

ماال اهنع هئبخت ملا كيدل ناك اذإ امب ةصاخلا

يلعا ، دودحلا دعبا يلا ةعفترم ، ةديدش و ةيوق

... كتاعقوت و كحومط فقس نم

نعاآل كلمت ام لكب قحأ كتجوز نأ ةقيقح كربخا

،،، ادبا نوخي ال يذلا ةقثلا ردصم اهنا ،،و نيرخ

ءيش لك عضتس كناب اهتربخأ و ةقثلا اهتيطعا نأ

.. كلذخت ونل لعفتس اهتمكحل اهدي لوانتم يف

هروتكد يل ناك ةعماجلا يلب ةعبارلا ةنسلا يف
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هرم لوأب ؟ألهن اذامل ، ادبا اهجوزب قثت ال تناك

لعجت هب،ال ةقثلا اهدقفأ ءيش لعف هيف تقثو

ربخت و يكشت دوعت مث كب ةقثلا رسخت كتجوز

.. مولظملا كناب

يف هتجوزب هتقث لك عضو رخآ لجر كانه امنيب

ةئناه هايح شاع ف هتيب و مهلا يلع ظافحلا

هتربخأ لا ألوم جاتحا نيحو ةقثلا قح دنع تناكو

نم رفوت تناك ثيح نممهلا هعمجت ام اهيدل نأب

لكشب هتاجايتحاو لزنملا ريدت تناكو لا ملا

ريغت وأ ريصقت بيا اجوز رعشي نأ نودب حيحص

... تاجايتح اال ريفوت يف

لا"ه" فرح وه فرح رخا
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فرحلا التهب ؤاست اهريرس يف لوجتف

نأ: اهدافم

كتباجا تناك ؟.اذا ريصقت مويب ينم تيأر له _

اذامل ، ءيشلا اذهب ينثداحت و يتأت مل اذاملف معنب

؟. هبنجتا يك فيطل لكشب هنم ينرذحت مل

يعم كدانع و يلع كتوسقب نأ دقتعت له _

هذه يف ناطلغ تنا ؟ال كتابلطتمل خضرأس

يتأت فال فيطل سنج يه هارملا نا ثيح ةلا، سملا

،اذا ةميركلا ةلماعملا و ةنسحلا ةملكلا و فطللا االب

ونأ ابلط كل ضفرت نل اهعم افوطع و اميحر تنك

األرم، بلطت اذإ اهانيع كحنمت األرم بلطت

ةياغلل ةقيقر ةأرملا بح، يف اهحورب كيدفتس

يطغت يك ةداعسلا مامز بحس نم نكمتت يتحف

قيقرلا جوزلا بناج ذخأت نأ فالدب مكتايح اهتلظم

. نونحلا عبطلا وذ

، نوكلا ب لجر مظعا كارتس و اهبسكتس كتينحب

لك كل نوكتب ىش اهل ،نك اهيلع نكت وال اهل نك
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كل تحبصا بحت ام اهل تحبصأ ىش،واذا

. بحت امم رثكأ كتحنمو

هملك يا ةيلا تلا فورحلا اوتفرع وتنا ديكا ةياهنلا ب

،نأ ةنراقملا وه مكتق عال رمدي ام .. نّوكتب

كلذ اوشاحتف نيرخآ نيب و مكدحأ نيب اونراقت

يقبيل و تيمملا لتاقلا سوساجلا صللا ليخدلا

... هريغ دنع ام يلإ رظني وال هنأش يف انم لك

ةنراقملا يلإ ءوجللا دبالنم انعاضوأ ليدعتب ماهمل

... هيدل امب انم لك يفتكيل ،و

: ةمتاخلا

هروطس نيب يملق طخ امو اثبع قلخ ام يباتك

انيناع و اهترارم انفشترا ةبرجت نع ناكو اال ءيش

و اهتحرف انتلمش اريخا نكل اندوهج انلذب و اهتوسق

يلع اهب انفقوف ، ةجهب انترمغ و اهتاراصتناب انحجن

امه لجرلا و ةأرملا تحبصأف ، ةداعسلا تابتع لوأ
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عاعشإ و نيللا و قفرلا و ةفأرلا و ةمحرلا ردصم

جوزلا مارتحاو ، األءانب نيب ميركلا و ميوقلا قلخلا

ةيبرتلا و ةرطفلا بناجب ايوق اعفاد حبصأ ةجوزلل

حبصأ االرخ بناجلا ،وب مهتدلا ول األءانب مارتح ال

قلخ قلخل ةرمث األءانب مامأ اهجوزل ةجوزلا مارتحا

اهعلقت ال ةيوق روزج وذ مهءانبأ سوفن يف ميوق

مهشيعب لألءانب ةيوسلا ةيصخشلا ناف ، ةيتاع حاير

األءانب نيب ماجسن واال مغانتلا نم وج يف

ةيلبقتسم ةيجوز ةايح يلا ارخا مهدوقيس

مكنا اديج اوملعا .. حاجنلا و ةداعسلا اهل موسحم

مامأ نولماعتت متنا نكل طقف ضعب عم نولماعتت ال

نوعضت و مهتايصخش نونوكت مكلا عفأب و مكءانبأ

ادغ،فال رخا كيرش عم مهتايح يف مكتمصب

، ءامحر اونوك ءايوسأ اونوك باألرم.. اونيهتست

ةليمج ةمصب اونوك اهب، يذتحي ةليمج ةودق اونوك

... ءانبأ ةايح يف ءارضخ ةتبن و



LXIII

نيسح فافع


