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إن احلٛمددد، نح ٟمحٛمدددُ،غ رٟم دددتٖمٗمنغ رٟم دددتٕمٞمٜمف رٟم دددتٝم،نف رٟمٕمدددقُذ سمددد٤من ُمدددـ ذرِر   ٗم دددٜم٤م رُمدددـ ؾمدددٞم ٤مِت 

   هيِْ، اُن ومال ُمِْمؾَّ ًمف رُمـ نْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف.  قمامًمٜم٤مح ُمـ

 ر ؿمٝم،  ْن ٓ إهل إٓ اُن رطم،غ ٓ ذنؽ ًمف ر ؿمٝم،  نَّ حمٛم،ًا قمبُ،غ ررؾمقًُمف صغم ان قمٚمٞمف رؾمٚمؿ

م أما ب عد
 
 ث

اًم ددٚمٗمل سمحددؼ   ددف نٗمددنح سمٛمددـ نٜمّمددحفح رٓ ن ددتٜمٙمػ قمددـ اًمنضمددقع إمم احلددؼ إذا سمدد٤من  ٤متومدد٢من ُمددـ قمالُمدد

 خلٓم٠م قمٚمٜم٤م درن ُمنارهم٦م  ر قمٜم٤مد هق اًم بٞمؾ عمـ  راد اًمٜمج٤مة.ًمفح راًمؽماضمع قمـ ا

راًمٜمّمددٞمح٦م اعمبٜمٞمدد٦م قمددغم اًمدد،ًمٞمؾ رقمددغم  ىمددقاك اًمٕمٚمددامة ٓ ؿمددؽ   دد٤م ٓزُمدد٦م ًمٚمٛمٜمّمددقحح راًمٜمّمددٞمح٦م اعمبٜمٞمدد٦م 

 ُمنه٤م ُمٗمْمقح!!وم٠مقمغم اشمب٤مع اهلقى 

ظمددقاهلل   ددػ  زم سم٤مًمدد،ًمٞمؾ  صددٖمن  خ ُمددـ إ  ٜمددل ًمددق سمددلمَّ  -شمبدد٤مرو رشمٕمدد٤ممم-رقمددغم يمددؾ طمدد٤مك ومدد٢مهلل  ؿمددٝم، ان 

قمـ اًمؽماضمع قمٜمٝمد٤مح ردًمٞمدؾ ذًمدؽ   ٜمدل  ومدندت قمدغم ُمدقىمٕمل ىم دام  ظمٓم٠م ُمـ  ظمٓم٤مئلح وم٢مٟمٜمل ٓ  ؾمتٜمٙمػ  ب،اً 

 ظم٤مص٤م ًمؽماضمٕم٤ميت!

ح شمدد٤مرة سمتبدد،نٕمل رشمدد٤مرة رىمدد، رصددٚمتٜمل ُمٜمدد   ادد٤م  ُمٜم٤مصددح٦م ّددـ سمٖمددقا قمددكّمح رسمدد ًمقا رؾمددٕمٝمؿ ذم اًمّمدد، قمٜمددّل 

راحلٛمد، ن  ـ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙم ب قمكّم راًمبٝمت٤منحننُمٙمث اًمتح نن ُمٜمل سمٞم٤مٟم٤م شمٚمق سمٞم٤منحوم٠م زًمقا ذم  سم٤مًمتح نن ُمٜملح

ن.   ن سم٤مة ؾمٕمٞمٝمؿ سم٤مخلرسا

اعمزن، راعمزن،ح ومٚمدام زم ُمـ طم٘مٞم٘متٝمؿ رُمع ه ا اؾمت٘مبٚم٧م ٟمّمٞمحتٝمؿح ًمٕمٚمٝمؿ ن٠متقن سمج،ن،ح  ر نٔمٝمنرن 

ٚم ٘مٞمؿ ًم ر ا٧م ٟمّمٞمحتٝمؿ ر ا٧م ومٞمٝم٤م إقم٤مضمٞم٥م!ح رر ا٧م اًمند قمغم ُم٤م ضم٤مة ومٞمٝم٤م سمٜمّمٞمح٦م رشمقضٞمحح رسمٞم٤منٍ 

 ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سم٤مـمؾ سم٤محلؼ اًمٍمنح. -سمتقومٞمؼ ان–ًمٜم،طمض حٞمحح ُمـ اًمّم

 ران اعم تٕم٤من
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 ياصحة املزعومة:مقدمات قبل الرد على امل

ث  ؿمٝم، ان  هلل  طم٥م   ٤م سمدـ هد٤مدي رسمٞمٕمداًمٕمالُمد٦م ر ح-رمحدف ان– إًمبد٤مهللاًمٕم٤معملم: اًمٕمالُم٦م اعمحد،ث

ٕمٍمددح ح ر قمتؼممهدد٤م ُمددـ  يمدد٤مسمن قمٚمددامة اًم٤مـمددؾ ومددٞمٝمامح ر قمدد٤مدي ُمددـ نددتٙمٚمؿ سم٤مًمبر راًمددٞمٝمام -طمٗمٔمددف ان-اعمدد،ظمكم 

 ر ىمقك إن اًمٓم٤مقمـ ومٞمٝمام ُمٓمٕمقن ذم ُمٜمٝمجف رـمنن٘متف.

ُمـ اًمٕمٚمامة اًم دٚمٗمٞملم ر دك إظمدقاهلل قمٚمٞمٝمد٤مح  ٤مٟمٜمل سمٗمْمؾ ان  ذح يمت٥م ه نـ اًمٕم٤معملم رهمػممهإ :

٘مد٦م ،ح رإٟمدام هدل طم٘مٞمر  تزًمػ سمد ًمؽ ٕطمد  حمل٤م حتقنف ُمـ قمٚمؿ ٟم٤مومعح رؾمٚمٗمٞم٦م ٟم٘مٞم٦مح رًم ٧م هب ا  داهـ  طم،ا

رراىمدددع نٕمنومدددف يمدددؾ ُمدددـ فوددد دررد: نٕمنومدددقن يمٞمدددػ   ٜمدددل دائدددام  طمدددنص قمدددغم رسمدددط ـمدددال  سم٠ميمددد٤مسمن اًمٕمٚمدددامة 

 رـمنن٘متٝمؿ رُمـ ه١مٓة ه ان اًمٕم٤ممل٤من اجلٚمٞمالن.

سمدد٦م اًمثالصمددلم رؾمدد٤مًم٦م ريمتدد  ومددندت ًمٚمٕمالُمدد٦م إًمبدد٤مهلل  يمثددن ُمددـ دررة : ٤مب ًمٚمؽممجدد٦م ًمددف رذطمدد٧م ًمددف ىمنا

زغ سمتقضمٞمددف ُمددـ اًمِمددٞم  رسمٞمددع  دت ًمددف ُمٚمٗمدد٤م ظم٤مصدد٤مر ومددن روم٘مددف ان –قمددغم راضمٝمدد٦م ُمددقىمٕملح ىمدد،نامح ر قمدد،ت إسمددنا

 .-ًمٙمؾ ظمػم

سم٦م اًمٕمنمنـ رؾم٤مًم٦مً  :  ٤مريمت٤مسمً   ومندت ًمٚمٕمالُم٦م رسمٞمع اعم،ظمكم دررة قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمؽممج٦م ًمف رذطم٧م ًمف ىمنا

 .ر ومندت ًمف  اْم٤م ُمٚمٗم٤م ظم٤مص٤م قمغم راضمٝم٦م ُمقىمٕمل

ر بددلم  حذم ُم دد٤مئؾ  ظمدد٤مًمٗمٝمام ىمدد، ُمددـ ُمِمدد٤ملل اًمٕمّمددٛم٦م سمددؾ ٓ  قمت٘مدد، ذم اًمِمددٞمخلم رٓ ذم همػممهدد٤م :

رهد ا يمٚمدف  ـمدالب اًمٕمٚمدؿ ُمدع ُمِمد٤ملٝمؿ  ذم ذًمدؽ ؿمد٠منؿمد٠مهلل نٙمدقن اًمّمدقاب ُمٕمٝمدام رفتٛمؾ  ن ح طمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ

 .-ان قمٜم٤م ظمػما  ٤مضمزامه– ح راًمتٜمبٞمف قمغم ومْمٚمٝمام٤مُمع طمٗمظ ىم،رمه

ر ُمدـ هدد غ اًمٕمتدد٤مد راًمبٖمددل رٓ  دري ُمدع يمددؾ هدد ا ملد٤مذا    ن نٚمّمدد٘مقا قمددغم  اًمب٤مهمٞمد٦م اًمٓم٤مئٗمدد٦ماإلسا

هدؾ هٜمد٤مو شمٗم دػم  ظمدن  ؟ح ٤م٤م رقمٛمٚمًٞمدٜم٤مغ سمٞم٤مٟم٤م ىمقًمٞمً ذم اًمِمٞم  إًمب٤مهلل رهمؿ يمؾ ُم٤م  رضحٜم٤مغ رسمٞمَّ   هتٛم٦م اًمٓمٕمـ 
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ُمٕمدددل دم دددٞم،ا  اًمب٤مهمٞمددد٦م ران إهلل ٕرى ومٕمدددؾ هددد غ اًمٓم٤مئٗمددد٦م؟! حمدددض اًمٔمٚمدددؿ رآومدددؽماة  ن هددد ا هدددق هلددد ا همدددػم

طمدلم ىمد٤مك:  "اًمٗمدن  سمدلم اًمٜمّمدٞمح٦م راًمتٕمٞمدػمرؾم٤مًمتف امل٤مشمٕم٦م " ذم -نرمحف ا– راىمٕمٞم٤م ًم٘مقك احل٤مومظ اسمـ رضم٥م

 ن ننند، اإلٟم د٤من ذ َّ رضمدؾ رشمٜم٘مّمدف رإفمٝمد٤مر قمٞمبدف ًمٞمٜمٗمدن اًمٜمد٤مس قمٜمدف إُمد٤م حمبد٦م إلن ائدف    ر    رُمث٤مك ذًمدؽ:))

ًمٕم،ارشمف  ر خم٤موم٦م ُمـ ُمزامحتف قمغم ُم٤مك  ر رئ٤مؾم٦م  ر همػم ذًمؽ ُمـ إؾمدب٤مب اعم ُمقُمد٦م ومدال نتقصدؾ إمم ذًمدؽ 

ـ  ىمقاك قم٤ممل ُمِمٝمقر ومٞمِمٞمع سملم ُمـ سم٢مفمٝم٤مر اًمٓمٕمـ ومٞمف سم ب٥م دنٜمل ُمثؾإٓ  :  ن نٙمقن ىم، ردَّ ىمقًٓ ضٕمٞمٗم٤مً ُم

ف رنٓمٕمـ قمٚمٞمف ومٞمٖمنُّ سم ًمؽ يمؾ ُمدـ نٕمٔمثٛمدف رندقمهٝمؿ  ن  نٕمٔمثؿ ذًمؽ اًمٕم٤ممل  ن ومالٟم٤ًم ُنبِٖمُض ه ا اًمٕم٤ممل رن ُمُّ

 ع إذى قمٜمف رذًمؽ ىُمنسم٦م إمم شمٕم٤ممم رـم٤مقمتفنب ٕ ف ذبٌّ قمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل ررومسمٖمض اًمناد ر ذاغ ُمـ  قمامك اًم٘مُ 

ُملم :   ومٞمجٛمع ه ا اعمٔمٝمن ًمٚمٜمّمح سملم  ُمننـ ىمبٞمحلم حمنَّ

اًمٕم٤ممل اًم٘مقك أظمن قمغم اًمبٖمض راًمٓمٕمـ راهلدقى رىمد، نٙمدقن إٟمدام  راد سمدف اًمٜمّمدح  :  ن فٛمؾ ردّ 

 ًمف يمتامٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ . فؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم رإفمٝم٤مر ُم٤م ٓ

غ رهمنضف اًمٗم٤مؾمد، ذم ىم٤مًمد٥م اًمٜمّمدح راًمد ب قمدـ :  ن نٔمٝمن اًمٓمٕمـ قمٚمٞم ف ًمٞمتقصؾ سم ًمؽ إمم هقا

 قمٚمامة اًمنمع((. 

 راضمٞمد٤مح طمت ٥م ذًمؽ يمٚمف قمٜمد، ر  قمدز رضمدؾ ُم دتٕمٞمٜم٤م سمدف ُم دتٚمٝمام اًمٕمدقن راًمٜمٍمدة ُمٜمدف رًمٙمٜمٜمل  ىمقك: 

ُ ًمَِّمدد ))صددغم ان قمٚمٞمددف رؾمددٚمؿ : ومنضمددفح ُمّمدد،اىم٤م ًم٘مقًمددف  ددَؾ ا َّ ـْ َذْٟمدد٥ٍم َ ضْمددَ،ُر َ ْن ُنَٕمجث ٤مطِمبِِف اًْمُٕمُ٘مقسَمدد٦َم ذِم َُمدد٤م ُِمدد

طمؿِ  ـْ اًْمَبْٖمِل َرىَمٓمِٞمَٕم٦ِم اًمنَّ ظِمَنِة ُِم ْٔ ظِمُن ًَمُف ذِم ا ْٟمَٞم٤م َُمَع َُم٤م َن،َّ  .(1) ))اًم،ُّ

 

رىم، ضمٕمٚم٧م ذًمؽ ذم ردنـ  طم،مه٤م إمج٤مزٌم خمتٍمح راًمث٤مهلل شمٗمّمٞمكٌم ُمقصمؼح ران اعمقومؼ.

 

                                                           



   (5( 
 

ح ًمددبٕمض اإلظمددقة  رؾمددٚمٝم٤م قمدد٤مدك اًم ددٞم، زاقمددام اًمٜمّمددح زمح رذم ذات اًمقىمدد٧م سَّ  ٟمّمددٞمح٦م قمجٞمبدد٦م ومٝمدد غ

زمح رؾمٞمٔمٝمن ًمٚمجٛمٞمع   ٤م ومٌ  ًمف  رىمع ٟمٗم ف ومٞمف يمام ؾمٞم٠ميت ُمٗمّمالح ذًمؽ  ن  -سمح ٥م ًمٗمٔمف–  ٤م شمٕم، ومخ٤م 

 ذم  ُمقر: حم٤مرره٤م ر  خص دائام ه غ اًمٜمّمٞمح٦م شمّمقر ًمٚمجٛمٞمع طم٤مك اًم٘مق  ُمٕمل

ر قمغم اًمٙم ب رآومؽماة قمكّم رٟم دب٦م ُمد٤م مل  ىمٚمدف رمل لٓمدن سمبد٤مزم نقُمد٤م زم-1 راحلدنص قمدغم شمِمدقنف  اإلسا

 !!قمٜم، اًمٕمٚمامة -درن سمٞمٜم٦م– صقريت

-رومِمدٚمقا – حم٤مرًمتٝمؿ اًم،ائٛم٦م ًمإلن٘م٤مع سمٞمٜمل رسملم اًمٕمٚمامة ومٙمام ومٕمٚمقا ُمٕمل ذم ىمْمٞم٦م اًمٕمالُم٦م إًمبد٤مهلل-2

 .-يمام ؾمٞم٠ميت–إن٘م٤مع اًمٕم،ارة سمٞمٜمل رسملم اًمِمٞم  رسمٞمع اعم،ظمكم سمقضقح قن اًمٞمق  ح ف٤مرًم

ح سمددف رُ  يمدد،غ قمٛمٚمًٞمدد-3 ر اًم٘مددق  قمددغم قمدد،  ىمبددقك ُمدد٤م ُ قمٚمٜمددف رُ سث ٤م ُمددـ طمبددل ًمٕمٚمددامة اًم ددٜم٦م رسمٖم دد إسا

إهيدددد٤م  اًمٜمدددد٤مس  ن هِمدددد٤مُم٤م رضمددددؾ نددددبٓمـ ظمدددداله ُمدددد٤م نٔمٝمددددنح ران طم ددددٞمبٝمؿ ذم هدددد ا ٤مرًمدددد٦م حمًمٚمٓمدددد٤مقمـ ومددددٞمٝمؿح ر

 آومؽماة.

ُمدـ  ؾمدب٤مب ظمداله اًم٘مدق  ُمٕمدلح ر  دف  ٤مرئٞمً د ٤مؾمدببً  -سمقضدقح- غ اعمٜم٤مصح٦م   ٤م شمدؼمز  بنز ُم٤م ذم ه -4

ن ن٘مددنررن ُمددـ ذم ُم دد٠م ٦م اإلندداماًم ددٚمػ ُمدد ه٥م خلدداله شمبٜمددٞمٝمؿ  لظمدداله ذم ُم دد٤مئؾ ُمددـ  صددقك اًمدد،نـح رهدد

رشمدؼم  ُمٜمدف اًمِمدٞم  ؾمدٚمٗم٤م رظمٚمٗمد٤م اًمٕمٚمدامة  ردغسم٤مًمٙمٚمٞمد٦م( رهدق اًم٘مدقك اًمد ي  اجلدقارح قمٛمدؾظمالًمف: )ٟمجد٤مة شمد٤مرو 

راح رُمددع هد ا ومدد٤مًم٘مق  فدد٤مرًمقن إضمبدد٤مري قمددغم شمبٜمدل هدد ا اًم٘مددقك رإٓ يمٜمدد٧م ـم٤مقمٜمدد٤م  -ٟمٗم ددف–رسمٞمدع  را رشمٙمددنا ُمددنا

 ذم اًمٕمٚمامة!!



   (6( 
 

ئ، ه غ اًمٜمّمٞمح٦م   ٤م شمٕم، اقمؽماوم٤م ُمٜمٝمؿ سمتجٜمٞمٝمؿ راومؽمائٝمؿ قمكّم ىم،نام رطمد،نث٤م سمد٢مظمناضمل  رًمٕمؾ ُمـ ومقا

ًم دددٚمٗمٞم٦م إٓ ُمددد٤م شمقمهدددقغ ومدددٞمام ومٝمددد غ ٟمّمدددٞمحتٝمؿ مل نددد يمنرا ومٞمٝمددد٤م ؾمدددبب٤م لنضمٜمددد٤م ُمدددـ ا  :-سمدددزقمٛمٝمؿ–ُمدددـ اًم دددٚمٗمٞم٦م 

 ره ا دًمٞمؾ إومالؾمٝمؿ راومؽمائٝمؿ!!  -رًمق يم٤من قمٜم،هؿ همػمغ ًم يمنرغ– نتٕمٚمؼ سمٛمقضقع اًمٕمالُم٦م إًمب٤مهلل

ومدؼ   ومبٝم ا اًم ب٥م  هي٤م اعمٕمت،رن ختنضمقن رضمال ُمـ اًم ٚمٗمٞم٦مح رىم، قُمِنَه هب٤مح رسم٤مًم،قمقة إًمٞمٝم٤مح رهدق نقا

 ػ حتٙمٛمقن؟!ذم ىمقًمف ُم٤م قمٚمٞمف قمٚمامة اًمٕمٍم ر يم٤مسمنهؿ؟! ُم٤م ًمٙمؿ يمٞم

 رهدق  ن هِمد٤مُم٤م نٓمٕمدـ ذم رُمدـ ىمبٚمٝمد٤م ذم اًمبٞم٤مٟمد٤مت ذم هد غ اًمقرن٘مد٤مت ر ُم٤م ُم٤م شمقمهقغ ر رمهقا اًمٜم٤مس سمدف

را  -قمٜمد، ُمدـ لِمدك ان–نٜم ٗمٝم٤م ٟم ٗم٤م  جمندة قمـ إدًم٦م دقمقى سم٤مـمٚم٦م ومٝم غإًمب٤مهلّلح  اًمٕمالُم٦م شمٍمدفل ُمدنا

٤مإلرضمدددد٤مة سمدددد٤مٟٓمحناهح رردي قمددددغم سم٢مُم٤مُمدددد٦م إًمبدددد٤مهللح رشمؼمئتددددل ًمددددف ُمددددـ اإلرضمدددد٤مةح رطمٙمٛمددددل قمددددغم ُمددددـ رُمدددد٤مغ سم

د ىم دددؿ ظمددد٤مص ًمدددف  قمدددغم راضمٝمددد٦م ُمدددقىمٕملح رطمدددن   ٓ  -رمحدددف ان–اًمٓمددد٤مقمٜملم ومٞمدددفح رذطمدددل ًمٙمتبدددفح رإومدددنا

 (.قًم،ي سم٤مؾمٛمف )إًمب٤مهلل سمـ هِم٤م  اًمبٞمكمّ شم ٛمٞمتل ًملٚمق ضم،رك دررد ُمـ يمتبفح ر ظمػما 

 :اًمند اًمتٗمّمٞمكمّ ذم  سمٞم٤من سمٕمض ُم٤م ضم٤مة هٜم٤م جمٛمال رإمم
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 أِح ذعذ:: ))لحي عحدي جٌس١ذ فٟ ٔظ١حطٗ جٌّضعِٛس

فهٟ عّشضٕهح جيخ١هشز     -حفظهٗ جل –فٍّح ضششفٕح ذض٠حسز فؼ١ٍس جٌش١خ سذ١ع ذٓ ٘حدٞ جٌّذخٍٟ 

َي ذ١ٕٕهح ٚذه١ٓ فؼه١ٍس        لرً شٙش سِؼحْ ذظحرس فؼ١ٍس جٌش١خ حسٓ عرذ جٌٛ٘حخ جٌرٕهح رهشٜ وه 

سذ١ع ذخظٛص جٌذعٛز فٟ ِظش، ٚضـشق جٌى َ ٌّح حذظ ذ١ٕٕح ٚذ١ٓ جٌش١خ ٘شهحَ جٌر١ٍهٟ،   جٌش١خ 

ٚأذٍغٕح فؼ١ٍس جٌش١خ أْ أحذ ؿ خ جٌش١خ ٘شحَ رحءٖ ٚأذٍغٗ أْ جٌش١خ ٘شحَ )وزج!!( ضشجرهع عهٓ   

 ((..و ِٗ فٟ جٌش١خ جيٌرحٟٔ ٚ٘ٛ ٠مَٛ ج٢ْ ذششح وطد جٌش١خ جيٌرحٟٔ

هال ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞم   رسمٞمع سمحنرومف طمٞم٨م إٟمٙمؿ صمب٧م قمٜمٙمؿ اًمتحننػ ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف وم٘مٚمتؿ  :

ٟمٜمد٤مًمٚمِمٞم  ص٤مًمح اًمٗمقزان سم٤مًمؽماضمع قمـ ؾم١مازم إن اًمِمٞم  رسمٞمٕم٤م  ُمنهلل :ذم سمٞم٤من ؾم٤مسمؼ  ح رمل٤م ؾمد٠م ف  طمد، إظمقا

 قمـ ذًمؽ وم٠مضم٤مسمف ٟم٤مومٞم٤م: ٓ   ٤م مل  ىمؾ ه ا اًمٙمال !

ٟمٜمد٤م قمدـ ذٞم  رسمٞمٕم٤م ف ر ُمٜمرىمٚمتؿ ذم سمٞم٤من ؾم٤مسمؼ: إن اًمِم ٓ  ذيمدن  :   د٤مًمدؽ وم٘مد٤مكلح رىمد، ؾمد٠م ف  طمد، إظمقا

    ٜمل طم رت ُمٜمف!!

 ٧م قمدـ ىمدقزمىمد، شمناضمٕمدإٟمٜمدل  ن اًمِمدٞم  رسمٞمٕمد٤م ىمد٤مك ًمٙمدؿ اًمّم،  ومدٞمام ٟم٘مٚمتٛمدقغ رهدق صمؿ إٟمف سمٗمنض  :

 ر  حسم٤مإلرضمدد٤مة حمٛمدقك قمددغم ُمد٤م يمد٤من ُمدـ اومدؽمائٙمؿ قمٚمٞمٜمدد٤م سم٠م ٜمد٤م ـمٕمٜمد٤م ذم اًمِمدٞم  إًمبد٤مهللٝمد ا ذم اًمِمدٞم  إًمبد٤مهلل وم

ُمدـ اومدؽماةاشمٙمؿح ومدد٠مراد اًمِمدٞم   ن نٜمٗمدل قمدـ هِمدد٤م   يمقٟمدف نٓمٕمدـ ذم إًمبدد٤مهللح  رٟمحددق ذًمدؽ ح دف راومدؼ اعمنضم د٦م 

 ُٕمننـ: ره ا  ىمقًمف

 احلٛمدددد، رن- ٦م وم٠مظمؼمشمددددف   ٜمدددد٤م ف ردار اًمٜم٘مدددد٤مش سمٞمٜمٜمدددد٤م ذم هدددد غ اعم دددد٠م  ٜمددددل ملدددد٤م ضمٚم دددد٧م ُمٕمدددد إرك:إُمددددن 

رًمٙمٜمٜمدد٤م ىمٚمٜمدد٤م ُمدد٤م ىمٚمتددف   دد٧م ندد٤م  حُمدد٦مرهددق قمٚمددؿ ُمددـ  قمددال  إ حتبددفرننمددح يم حًٕمبدد٤مهللّددـ ن٘مدد،ر اًمِمددٞم  ا -راعمٜمدد٦م
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قمدددغم هددد ا  ٤م اًمِمدددٞمُ  ٜمَددد٘مَ رراومَ  بددد٤مرة )إقمدددامك اًمّمددد٤محل٦م يمٚمٝمددد٤م ذط يمدددامك ذم اإلندددامن(ذم اٟمت٘مددد٤مد قمومْمدددٞمٚم٦م اًمِمدددٞم  

 ظم٤مًم، اًمٕمٜمؼمي.  ذم ىمّم٦م إٟمٙم٤مرغ ه غ اًمٕمب٤مرة قمغمرزادغ شم٠ميمٞم،ا سم يمن ُم٤م ضمنى 

شمدددؿ إًمٞمدددف ُمدددـ ـمالسمٜمددد٤م رسمدددلم اًمٕمالُمددد٦م رسمٞمدددع اعمددد،ظمكم رىمددد، ٟم٘مٚمدددف ًمٜمددد٤م ٤م دار سمدددلم ُمدددـ  ذ ن ُمددد :إُمدددن اًمثددد٤مهلل

 سمحنرومف ومٝمق:

 نٓمٕمـ ذم إًمب٤مهلل سم٤مإلرضم٤مة! -نٕمٜمٞمٜمل –ؾم٠م ف اًمِمٞم  رسمٞمع: ن٘مقًمقن إٟمف 

ـ رُمددك إًمبدد٤مهلل سم٤مإلرضمدد٤مة  ر ىمدد٤مك قمٜمددف ُمنضمددلة  ر رىمددع وم٠مضمدد٤مب اًمٓم٤مًمدد٥م: سمددؾ اًمِمددٞم  هِمدد٤م  ن٘مددقك إن َُمدد

 ًٕمب٤مهلل ومٝمق ُمٜمحنه!!ذم اإلرضم٤مة ومٝمق ُمبت،ع!ح رُمـ ـمٕمـ ذم ا

 وم٘م٤مك اًمِمٞم : مل٤مذا ٓ نٜمنم ه ا اًمٙمال ؟!

 هق ُمٜمِمقر  يمثن ُمـ  ن فَم!وم٠مضم٤مسمف اًمٓم٤مًم٥م: 

 وم٘م٤مك اًمِمٞم : هؾ هق ُمقضمقد ذم ه غ إررا ؟!

وم٘مدددد٤مك اًمٓم٤مًمدددد٥م: ُمقضمددددقد ذم هدددد غ إررا ح رذم هدددد ا اًمٙمتدددد٤مب ومّمددددؾ يم٤مُمددددؾ ذم صمٜمدددد٤مةات اًمِمددددٞم  هِمدددد٤م  

ل ندد٤م ؿمددٞم   ن شم٘مددن  اعم٘مٓمددع اعمٜمت٘مدد، قمددغم اًمِمددٞم  هِمدد٤م  ٟمٗم ددف ًمتٕمددنه ردوم٤مقم٤مشمددف قمددـ اًمٕمالُمدد٦م إًمبدد٤مهلل!ح رنٙمٗمدد

 ه ا .

ةة شمٗمننددغ يمالُمددل ذم ُم٘مٓمددع: "قمدد ب اًمٙمددال  ذم   بدد٤مهلل اًمِمدد٤م  طم ددٜم٦م إادد٤م " - صمددؿ ذع اًمٓم٤مًمدد٥م ذم ىمددنا

سمد٦م اًم دٓمننـ .. وم٘م٤مـمٕمدف اًمِمدٞم  ىمد٤مئال:نٙمٗمل نٙمٗمدل.. صمدؿ اٟمت٘مدؾ  -رهق ذات اعم٘مٓمع اًم ي اٟمت٘مد،وقغ وم٘مدن  ىمنا

 ٦م!إمم ٟم٘مٓم٦م شم٤مًمٞم

شمقمهددقن اًمٜمدد٤مس   ٜمددل   ِمدد٠مت  أنح ريمدد٠م ٙمؿ سمنمددح يمتدد٥م اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل إىمددناريمؿ سمدد٠م ٜمل  ىمددق  :

ظمدددؼمت اًمِمدددٞم  رسمٞمٕمددد٤م هبددد ا ذم ًمبددد٤مهلل اإلُمددد٤م ح ر  دددتؿ شمٕمٚمٛمدددقن رىمددد،  سمٕمددد، اهتددد٤مُمٙمؿ زم سمددد٤مًمٓمٕمـ ذم إ أنهددد ا 
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سمدد٦م اًمثالصمدلم يمت٤مسمدد٤مح ًم٘مد٤مئل ُمٕمدف   ٜمددل ذطمد٧م رىمتٝمد٤م ُمدد٤م نزند، قمددغم قمنمدة يمتد٥م ًملًمبدد٤مهللح رىمد، رصدٚمقا أن  ىمنا

سمدفح ردًٓمتدل قمٚمٞمدفح رشمد،رنس يمتبدفح هدق  ُمدن ىمد،نؿ سمد،   رشمٕمٚم٘مدلرطمبل ًمإلُمد٤م  إًمبد٤مهللح  اوم٤مُٕمن ًمٞمس ضم،ن،

را   ٜمل يمٜم٧م  وٜمك  ن   إًمب٤مهلل ر ضم٤مًم ف!!   ٘مك اًمٕمالُم٦مُمع سم،ان٦م دقمقيتح رىم، سطم٧م ُمنا

ف ُمددـ ـمٕمٜمددل ذم إًمبدد٤مهلل ٟمددقمهتققمددام شم شمناضمٕمدد٧م رسمٗمددنض  ن اًمِمددٞم  رسمٞمٕمدد٤م  ظمددؼميمؿ   ٜمددل شمٜمددزٓ ر: 

 سمٛمجند اـمالقمف قمغم سمٕمض صمٜم٤مةايت قمٚمٞمف رذطمل ًمٙمتبفح وم٠مىمقك:

 ومت٘مبٚمقن ُم٤م ىمبٚمف إن يمٜمتؿ ُمـ اًمّم٤مدىملم؟! ٤ممل٤مذا اعمٜم٤مصح٦م إذن؟  ٓ ن ٕمٙمؿ ُم٤م رؾمع اًمِمٞم  رسمٞمٕم

ٚوزٌه ئٌٝ ٔظح ذعهغ ئخٛجٕٔهح     ٚدعحٔح جٌش١خ ئٌٝ ٔظح جٌش١خ جٌر١ٍٟ ..: ))ٚلحي عحدي جٌس١ذ

ذّٕحطهحس  ف١١ٓ، ٚذعذ ٔضٌٕٚح ئٌٝ ِظش ذس ِس جل رذد جٌش١خ سذ١ع فهٟ ِٙحضفهس دعٛضهٗ ٌٕهح     جٌسٍ

، ٚذحٌفعً ٔفزٔح ِح أٚطحٔح ذٗ فؼ١ٍس جٌش١خ سذ١ع ٚلّٕح ذّٕحطهحس ئخٛجٕٔهح   ِٓ أٚطحٔح ذّٕحطحطُٙ

 ((..جٌسٍف١١ٓ ذّح أخز ع١ٍُٙ ِٓ ِإجخزجش، ٚذمٟ فٟ عٕمٕح أِحٔس ٔظح جٌش١خ جٌر١ٍٟ

 شمقصٞمٚمٝم٤م زم؟! اًمتل ـمٚم٥م ُمٜمٙمؿ اًمِمٞم  : ُم٤م هق ٟمص اًمٜمّمٞمح٦م

 -طم٤مؿمددد٤مغ–ذم هددد غ اًمقرن٘مددد٤متح ر ن اًمِمدددٞم  رسمٞمٕمددد٤م  -يمدددام ؾمدددٞم٠ميت–ف زم ٟمهدددؾ هدددل هدددل سمٕمٞمٜمٝمددد٤م ُمددد٤م ؾمدددتٜم٘مٚمق

 ـم٤مًمبٙمؿ سم٤مُمتح٤مهلل سم٘مقًمف ذم ُم ٠م ٦م اإلنامن؟!

رمحدف –اًمٕمالُمد٦م إًمبد٤مهلل قمبد٤مرة ىمٚمتف   ٤م رراوم٘متف ومٞمف طملم اٟمت٘م، هل ٟمّمٞمح٦م سم٤مًمنضمقع قمـ ىمقًمف اًم ي    

سمٕمٜمدددقان: هددؾ ىمدددقك قمدددغم ُمقىمددع اًمِمدددٞم  إمم نقُمٜمدد٤م هدد ا ذم ومتددقى )إقمددامك ذط يمددامك( رهدددل ُمقضمددقدة  -ان

ذم ذم هد غ اًمٕمبد٤مرة رهمػمهد٤م تخٓم تدف ًمٚمِمدٞم  إًمبد٤مهلل قمامك ذط يمامك جيٕمٚمف ُمنضم ٤م؟ رىم، سح سمإًمب٤مهلل إ

  يمثن ُمـ ُمقـمـ يمام ؾمٞم٠ميت؟!
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ئٛم٦م اعم ٚمٛملم يمام ٟم٘مدؾ سمٕمْمدٙمؿ نقُمد٤مح رهد ا  ُمدن ٓ لد٤مًمػ ؼم إًمب٤مهلل إُم٤مُم٤م ُمـ  قمت ح٦م سم٠من    هل ٟمّمٞم

 طمدد، ومٞمددف إٓ  اًم٘مٓمبٞمدد٦م راحل،ادندد٦م ّددـ نٓمٕمٜمددقن ذم اإلُمدد٤م  إًمبدد٤مهلل رننُمقٟمددف سم٤مإلرضمدد٤مة راًمددتجٝمؿ سمددؾ راًمٙمٗمددن 

 قمٜم، ـمقائػ ُمٜمٝمؿ!!

 قمٜمل؟! ُمٙم رسم٦مً  شمقاـم٠متؿ قمغم إنّم٤مهل٤م ًمٚمِمٞم  رسمٞمعهل اًمّمقرة اًمتل  ُم٤م :

 قمكّم! راضح ؟ ره ا يم بننُمل إًمب٤مهلل سم٤مإلرضم٤مةهؾ يم سمتؿ قمكم وم٘مٚمتؿ: إن هِم٤مُم٤م 

وم٘مددد٦م اعمنضم ددد٦م )يمددد ا سمددد٢مـمال إن هِمددد٤مُم٤م ندددتٝمؿ إًمبددد٤مهلل  :٘مٚمدددتؿدًم دددتؿ وم    شمددد،ًمٞمس ذم ٟم٘مدددؾ (؟ رهددد ا سمٛمقا

ة  قمكّم! قمب٤مريت راومؽما

سمؾ يم٤من يمالُمل ردا  ؟! ره ا يم ب قمكمّ رىمع ذم اإلرضم٤مةإن هِم٤مُم٤م ن٘مقك إن إًمب٤مهلل  :٘مٚمتؿاومؽمنتؿ وم    

 !قمغم ُمـ اهتؿ إًمب٤مهلل سم ًمؽ

ًة قمغم اومؽماةح    زدشمؿ ذم إُمن ُمـ اعمنضم د٦م إن هِم٤مُم٤م ن٘مقك إن اًمِمٞمخلم إًمب٤مهلل راعم،ظمكم  ؿوم٘مٚمت اومؽما

ئددن طمددلم ؾمدد٠م ؽ قمٜمددل وم٘مٚمدد٧م ًمددفندد٤م قمدد٤مدك ذم حم٤مدصمدد٦م ُمقصم٘مدد٦م ًمدد،نٜم٤م يمدام ىمٚمتددف  ٟمٜمدد٤م ُمددـ اجلزا ذم  رك ذي  ٕطمدد، إظمقا

–اًمبدددٞمكم فددد ر ُمٜمدددف ُمِمددد٤من  ُمٍمددد رقمدددغم ر ؾمدددؿ اًمِمدددٞم  طم دددـ قمبددد، اًمقهددد٤مب اًمبٜمددد٤م : ))ـه1438احلجددد٦م قمددد٤م  

رقمدغم ر ؾمدٝم٤م ؾمدقة فمٜمدف سم٤مًٕمبد٤مهلل راعمد،ظمكم رإن مل٤م نٕمٚمٛمقن قمٜمف ُمـ  ُمقر ختنضمف ُمـ اًم دٚمٗمٞم٦م  -طمٗمٔمف ان

 (( فمٝمن ظماله ذًمؽ ومٝمق نٕمت٘م،   ام ُمـ اعمنضم ٦م

ظمدداله ُمدد٤م نددبٓمـح  ر يمدد٤من  ومدد٠مىمقك: يمددؼمت يمٚمٛمدد٦م ختددنج ُمددـ ومٞمددؽح رظمدد٤مب رظمرسدد هِمدد٤م  إن يمدد٤من نٔمٝمددن

 نتٝمؿ إًمب٤مهلل ررسمٞمٕم٤م سم٠م ام ُمـ اعمنضم ٦م!!

رهدؾ  ُمدنو  ؟!؟! هؾ قمٜم،و سمنهد٤من قمدغم هد ا اًمٙمد بزمومٛمـ  اـ ًمؽ ه ا  هي٤م اعمٗمؽمي اًمزاقمؿ اًمٜمّمح 

 ؟!! اعمكمة سمثٜم٤مةايت قمغم إًمب٤مهلل ردوم٤مقمل قمٜمف رذطمل ًمٙمتبف شمنو فم٤مهنغران سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م قمـ سم٤مـمـ هِم٤م  
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ه ا ذم اخلّمقُم٦م ًمٞمِم٤مسمف ومجقر احل،ادن٦م ّـ نٚمّم٘مقن سم٤مًمِمٞم  رسمٞمدع اًمدتٝمؿ رهدق ُمٜمٝمد٤م  ران إن ومجقرو

 .-يمام ؾمٞم٠ميت–ٟمؽ هب غ اًمٜمّمٞمح٦م ىم، ٟمّمب٧م زم ومخ٤م وم٠م ٧م اًم٘م٤مئؾ إ !ٓ ن تبٕم، ُمٜمف ذًمؽ! رُمثٚمؽسمناة!! 

 ُم٤م سم،ان٦م اًمٜمّمح اًم ي ـمٚمبف اًمِمٞم  رسمٞمدع وم٘مد، يم٤مٟمد٧م ٟمّمدٞمحتف ًمٙمدؿ رًمٚمِمدٞم  اًمبٜمد٤م راًمتدل  رؾمدٚمٝم٤م  :

ٟمٜمدد٤م طمددلم زارغ رسمددلم ًمددف إُمددقر سمجددالةح وم٘مدد٤مك ًمددف اًمِمددٞم  رسمٞمددع سمددُمدد ن ندد ه٥م سمددام ُمٕمددف ُمددـ  ررا  ٠مع  طمدد، إظمقا

 ر دًم٦م ًمٚمِمٞم  اًمبٜم٤م ًمٞمقضح ًمف احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م ًمٚمِمٞم  رسمٞمعح ومامذا يم٤من ُمٜمٙمؿ؟!!

سمٕم،  ن طم،د طم٤مُمؾ اًمنؾم٤مًم٦م اعمققم، ُمع اًمِمدٞم  اًمبٜمد٤م رًمٞمٚمد٦م ؾمدٗمنغ إذا سمٙمدؿ شمتد،ظمٚمقن ذم إُمدن رحتقًمدقن 

ندد٤مسمٜمل   دد٤م : ))ُمدد٤م ُمٗمدد٤مدغصمددؿ نتّمددؾ إخ سم٤مًمِمددٞم  اًمبٜمدد٤م ومٞم٘مددقك ًمددف  -يمددام هددل قمدد٤مدشمٙمؿ–ٞمٜمٜمدد٤م رسمددلم اًمِمددٞم  اًمبٜمدد٤م سم

راضمدددؾ يمبدددػم ذم اًم دددـ رُمبٕمدددنومش  تٙمٚمدددؿح راٟمدددتؿ ـمٚمبددد٦م اًمِمدددٞم  هِمددد٤م  سمتتٙمٚمٛمدددقا يمدددقنس ومٛمدددش هٞمٜمٗمدددع  ىمٕمددد، 

 ُمٕم٤مو ًمقطم،ي!!((

–رىمد،  رؾمدؾ ًمٚمِمدٞم  رسمٞمدع   دتٓمع إنّمد٤مك اًمٜمّمدٞمح٦ماًمِمدٞم  اًمبٜمد٤م رمل نرسمدلم  طم٤مُمدؾ اًمٜمّمدٞمح٦م ومحٞمؾ سملم

 طم،.ىم٦م رهق ُمقصمؼ قمٜم،غ  اْم٤م إن   ٙمنغ  ُمٚمخص ُم٤م طمّمؾ سم، -طمٗمٔمف ان

– أٔح شخظ١ح ١ٌس ذ١ٕٟ ٚذ١ٕهه أٞ خ فهحش شخظه١س   ... فألٛي ٌٗ ج٢ضٟ: ٚلحي عحدي جٌس١ذ: ))

ٖ       – ذً وحْ سدٞ ع١ٍه سدج ع١ٍّح ِحؼح -ٚجٌحّذ ل  هٛجء   -٠شهٙذ عٍهٝ رٌهه ِهٓ  هّعٗ أٚ لهشأ

حطٝ ح١ّٕح سددش أٔص عٍٟ ٚذعغ ؿ ذه، ٌّح سأ٠هص جٌهشدٚد   ٝ ِح ف١ٗ أَ خحٌفطٕٟ، جضفمص ِعٟ عٍ

 ٍىص ِسٍىح آخش غ١ش  ر١ً جٌّٕحلشس جٌع١ٍّس جٌٙحدتهس، ٌهُ أسد عٍهٝ أحهذ، ذهً جٌطضِهص جٌظهّص        

ٚأٔهح ٌهٓ أسد عٍهٝ أحهذ  هرٕٟ أٚ      ٚجٌطٟ لٍص فٟ ٔٙح٠طٙهح: "  ..جٌطضجِح ذّح لٍطٗ فٟ ٔٙح٠س وٍّطٟ ٌه

 (...(، ٕٟشطّٕٟ أٚ ٔحي ِ

 !!((  ٤م ؿمخّمٞم٤م ًمٞمس سمٞمٜمل رسمٞمٜمؽ  ي ظمالوم٤مت ؿمخّمٞم٦م شم٘مقك: )): 
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رٟمنمددرغ ذم اعمٜمتدد،ن٤مت إمم أنح رٟم٘مٚمددف قمٜمددؽ ـمالسمددؽ  ح٘مدد، سطمدد٧َم احل٘مٞم٘مدد٦م سمخدداله ذًمددؽ ومسمددؾ  : ىمددقك

 وم٘مٚمددد٧م ٟمّمددد٤م يمدددام ٟم٘مٚمدددقغ قمٜمدددؽ:ىمبدددؾ يمدددؾ هددد غ إطمددد،اث سمٞمدددٜمٙمام ِمددد٤م  ُمٜمددد   رك ًم٘مددد٤مة هل  دددؽ مل شمٙمدددـ ُم دددؽمف٤م 

ُمد٤م رىمدع ذم ٟمٗمزد ريمد٤من هد ا  -طمٗمٔمدف ان- رك ُم٤م ًم٘مٞمتف ٟمٗمنت ُمٜمف ررىمع ذم ٟمٗمس اًمِمٞم  قمدكم اًمقصدٞمٗمل ))

 ))إُمن ُمـ ىمبؾ  ن نتٙمٚمؿ ومٞمف رٟمٕمنه طم٤مًمف

ومٝمؾ ه ا  ُمدن  رظمداله ؿمخأد    ذقمدل؟!! ٓ ؿمدؽ   دف ظمداله ؿمخأدح إذ اخلداله اًمنمدقمل إٟمدام 

 طم٤مؾمٞمس راًمٔمٜمقن!!نٙمقن ُمبٜمٞم٤م قمغم إدًم٦م راًمؼماهلمح ٓ قمغم جمند إ

هددددؾ ردردي رـمددددال  ؾمددددٚمٙم٧م ُم ددددٚمٙم٤م سمخدددداله اًمددددند اًمٕمٚمٛمددددل ًمتٚمتددددز  اًمّمددددٛم٧م      دددد٤م يم٤مٟمدددد٧م : 

  ومٚمؿ شم تٓمع اًمند؟! تٚمبٞم ٤مشمؽ ردم٤مرزاشمؽًم ُمٔمٝمنةً  حًمؽ ُمٗمحٛم٦مً 

   ددددؽ مل شم ددددتٓمع اًمددددند قمددددغم ُمدددد٤م رددٟمدددد٤م سمددددف قمٚمٞمددددؽ هلدددد ا ؾمددددٙم٧َم  -راًمددددندرد ُمقضمددددقدة -احل٘مٞم٘مدددد٦م ندددد٤م قمدددد٤مدك 

سمٕمدددض رهددد ا  اْمددد٤م ؿمدددٝم، قمٚمٞمدددف يمدددؾ ُمٜمّمدددػ ّدددـ ؾمدددٛمع اًمدددندردح سمدددؾ ؿمدددٝم، سمدددف  رشمٔمددد٤مهنت سمدددام شم٘مقًمدددف أنح

 شمنيمقو!اًمٓمالب ّـ يم٤مٟمقا فورن ًمؽ صمؿ 

 يمام شم٘مقك!! اعمٕم٤مرو اجل٤مٟمبٞم٦م  ٧م  ومٚم ا شمنيم٧َم سم٠م ٜم٤م ؾمببٜم٤مو رؿمتٛمٜم٤مو  شمقهؿ اًم٘م٤مريةيم٠م ؽ  :

راًمِمددتؿ هددق  رُمٕمٚمددق   ن اًم دد٥م،ًمٞمؾ قمددغم هدد غ اًمدد،قمقى ر نبدد٧م   ٜمدد٤م ؾمددببٜم٤مو رؿمددتٛمٜم٤مو هدد٤مت اًمدد ىمددقك: 

 دم٤مرز  إرص٤مه اًمنمقمٞم٦م ذم اًمند قمغم اعمخ٤مًمػ!!

( ومٝمدؾ ُمدـ هد ا اًمدند اًمٕمٚمٛمدل اعمحدض ىمقًمدؽ سمؾ يم٤من ردي قمٚمٞمؽ ردا قمٚمٛمٞم٤م حمْم٤من٘مقك قم٤مدك: ): 

: ))سمؾ اإلظمدقان اؾمدتٓم٤مقمقا  ن نّمدٚمقا إمم 25يمام ذم ص  ٧م شم٘م٤مر ؿ سم٤مًمٕمالُم٦م إًمب٤مهلل ر قمـ قمٚمامة اعمٛمٚمٙم٦م

 ؟!!((سمٛمب٤مريم٦م ُمـ قمٚمامة اًم ٕمقدن٦مذم اًم ٕمقدن٦م  ُمنايمز قمٚمٛمٞم٦م رشمقضمٞمٝمٞم٦م
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ن نرسىمقا ؿمب٤مب اعمٛمٚمٙم٦م ُمدـ  : ))وم٤مؾمتٓم٤مع اعمبت،قمد٦م 26ىمقًمؽ ذم صرهؾ ُمـ اًمند اًمٕمٚمٛمل اعمحض 

ح وم٠مصدددبح يمثدددنة يمددد٤مصمنة ُمدددـ ؿمدددب٤مب قمٚمامئٝمدددؿح سمدددؾ راؾمدددتٓم٤مقمقا  ن ن دددحبقا اًمب ددد٤مط ُمدددـ حتددد٧م  رضمدددؾ اًمٕمٚمدددامة

 ؟!!..((ٓ إمم  بح٤مث هٞم ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامةٓ نٚمتٗم٧م إمم ومت٤مرى اًمٚمجٜم٦م اًم،ائٛم٦مح راعمٛمٚمٙم٦م 

اؾمت،رضمقا اًمٚمجٜمد٦م اًم،ائٛمد٦م راؾمدتٕم،ره٤م ن اًم٘مٓمبٞملم إ 72ذم صىمقًمؽ رهؾ ُمـ اًمند اًمٕمٚمٛمل اعمحض 

 ؟!! قمغم ُم،رؾم٦م إردن

ُمدـ  ئٛمد٦م اعم دٚمٛملم  -رمحدف ان–رهؾ ُمـ اًمند اًمٕمٚمٛمل اعمحض شم٘منننو  ن اًمٕمٚمامة مل جيٕمٚمقا  بد٤م طمٜمٞمٗمد٦م 

إُم٤مُمد٤م  -رمح٦م ان قمٚمٞمدف–رهؾ ضمٕمؾ إئٛم٦م  ب٤م طمٜمٞمٗم٦م : ))34دن٦م طملم ىمٚم٧م ذم صاحل،ا رهق قملم ُم٤م ن٘منرغ

ذم ىمْمددٞم٦م  -رمحدف ان–إُم٤مُمد٤م ُمددـ  ئٛمد٦م  هدؾ اًم ددٜم٦م راجلامقمد٦م ٟمٔمدنا ًم٘مقًمددف  مل جيٕمٚمددقغٕهدؾ اًم دٜم٦م راجلامقمد٦م؟! 

 ((اإلنامن ل٤مًمػ ُم ه٥م اًم ٚمػ

ٟ  ٚأظٕىُ ضعٍّْٛ أٟٔ وٕص طحدلح ف١ّح لٍص، فٍهُ ٠سهط  لحي عحدي جٌس١ذ: ))  ـع أحهذ أْ ٠رشٔه

 ئٌٝ ِعحسن رحٔر١س )حطٝ ج٢ْ( ٚجٌحّذ ل عٍٝ ضٛف١مٗ((

اًمب٤مـمدؾ شم٠مصدٞمٚمؽ رُمدـ ذًمدؽ  قمٚمٞمٜمد٤م همٛمدزا رعمدزا  سمؾ دظمٚمد٧م ذم ُمٕمد٤مرو ضم٤مٟمبٞمد٦م ررددت سمٕمد، ذًمدؽ ىمقك: 

ملدددد٤م  نبتٜمدددد٤مغ ُمددددـ دىمدددد٤مت حمٛمدددد، ؾمددددٕمٞم،   رسمدددد٢مظمقاهلل  رشمٕمننْمددددؽىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞمدددد٦م ُمددددـ ومٕمددددؾ اًم ددددٚمػ رسدددد ن اًم

ذم هدد ا اًمزُمدد٤من سمٕمددض اًمٜمدد٤مس ننندد،رن ُمددـ يمددؾ ُمددـ نٜم٘مددؾ ؿمددٞم ٤م  ن  سم،قمدد٦م ضم،ندد،ةوم٘مٚمدد٧م ٟمّمدد٤م: ))ح رؾمددالن!! 

ن٠ميت سمٛمـ ٟم٘مٚمف قمٜمف رإٓ يم٤من ؾم٤مرىم٤م ًمٚمدٜمصح هد غ سم،قمد٦م ضم،ند،ة ر  د٤م ٓ  راهد٤م يم٤مٟمد٧م ًمقضمدف انح هد غ اًمب،قمد٦م 

ع ؿمددٞمخٝمؿح ؿمددٞمخٝمؿ يمدد٤من طمبٞمدد٥م ريمدد٤من ـمٞمدد٥م راًمدد،ٟمٞم٤م يم٤مٟمدد٧م  اظمؽمقمٝمدد٤م سمٕمددض اًمٜمدد٤مسح اظمؽمقمدد٧م سمٕمدد،ُم٤م سُمدد،ث

 ٞم٘مقًمقا ومٞمف ًمّمقص اًمٜمّمقص رٓ د  رٓ ؿمئ ُمـ ه ا اًم٘مبٞمؾ قمغم اإلـمال .يمقن ٦م ُمٙم٤مٟمقش سم

ع ؿمددٞمخٝمؿ رهددق  هددؾ ًمٚمتبدد،نع اٟم٘مٚمبددقا قمددغم اًمدد،ٟمٞم٤م يمٚمٝمدد٤م ننندد،رن  ن ننمدددرا قمٚمددامة إُمدد٦مح  سمٛمجددند ُمدد٤م سُمدد،ث

 رؿمٞمقخ إُم٦م رـمالب اًمٕمٚمؿح نٕمٜمل ؾمٞمػ  صبح ُم ٚمٓم٤م قمغم رىم٤مب اجلٛمٞمع.
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ُمدد٤م  اًمِمددقيم٤مهلل سم٠م ددف يمدد٤من نرسدد ح يمدد٤من نٜم٘مددؾ ُمٕمٔمددؿ ومددتح ٓح اًم٘مْمددٞم٦م ًمٞم دد٧م يمدد ًمؽح ظمددالص اهتٛمددقا اإل

اًمب٤مري خمتٍما ذم ٟمٞمؾ إرـم٤مر رصد،نؼ طم دـ ظمد٤من نٕمتدؼم ُمٕمٔمدؿ يمتد٥م اًمِمدقيم٤مهلل يم٤مٟمد٧م اؾمدتبٓمٜمٝم٤م وم٘مقًمدقا 

ح اإلُمدد٤م  اًمبخدد٤مري رهددق ؾمددٞم، زُم٤مٟمددفح ؾمددٞم،  هددؾ زُم٤مٟمددف سمٞمٜم٘مددؾ  هددق قمددـ )=هددق  اْمدد٤م( قمٜمددف يمدد٤من ؾمدد٤مر  راظمددن

رإٓ  ..ندف؟ هدقىح اشمبد٤مع هدقى!!٤مر  ًمٚمٜمّمدقص ًمٙمدـ اعم د٠م ٦م إٜمف ؾماًمٗمناة رهمػمغ سم،رن  ن نٕمزرغ ُم٤م ىم٤مك قم

سمـ ٟم٤مس اًمد،نـ اًم دٕم،ي سم٤مًمرسدىم٦مح يمدال  سمدـ ٟمد٤مس اًمد،نـ اًم دٕم،ي يمٚمدف ٟم٘مدال قمدـ اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م راسمدـ ا وم٤مهتٛمقا 

اًم٘مددٞمؿ سمدد،رن قمددزر راىمددن را اًمتٗم ددػم ح ُمددش يمدد،غ رٓ ٕغح ظمددالص اهتٛمددقا اًمِمددٞم  ٟمدد٤مس اًمدد،نـ اًم ددٕم،ي سم٠م ددف 

 ؾم٤مر !!

رهقا اًمِمٞم  رؾمالنح اًمِمٞم  ُم٤م ومٕمدؾ إٓ ُمد٤م ومٕمٚمدف اًمٕمٚمدامة إيمد٤مسمنح قمد٤منزنـ شمتٝمٛمدقا اًمِمدٞم  ًمٙمـ ن٠ميت يم٤م

رؾمالن سم٢مٟمف سمٞمرسد  ٟمّمدقص ٕ اهتٛمدقا سم٘مدك إيمد٤مسمن سمد٠م ؿ يمد٤مٟمقا سمٞمرسدىمقا اًمٜمّمدقص ًمٙمدـ هدق هدقى اشمبد٤مع 

 هقى.

ُمدد٤م سمدددؼم ر ىمقهلدد٤م ٕطمددد، ُمددع إهلل  ي ؿمددئ سم٘مقًمدددف سمٕمددزرغ نٕمٜمدددل ٚمٛمدد٦م  ىمقهلدد٤م ًمقضمدددف انح ران ٓ  ران اًمٙم 

ٟمٗمزددددد رًمٙمدددددـ  هدددددؾ اًمٕمٚمدددددؿ جيددددد٥م قمٚمٞمٜمددددد٤م  ن ٟمدددددؼم هؿح جيددددد٥م قمٚمٞمٜمددددد٤م  ن ٟمدددددؼم   هدددددؾ اًمٕمٚمدددددؿ دا راضمددددد٥م هلدددددؿ ذم 

 ـها يمالُمف  قمٜم٤مىمٜم٤م((.

ح ومددددام ر اٜمدددد٤م قم٤مملدددد٤م ىمددددط ندددد،اومع قمددددـ اعمتٚمب دددددلم اًمؽمهدددد٤مت سمددددؾ راجلٝمددددد٤مٓت ٟمٗم ددددف ُمددددـرهدددد ا اًمٙمددددال  هددددق 

 سم٤مًمرسىم٤مت!!

 امقمٚمدٞمٝم صمبد٧م رىمد،-طم٧م شم،اومع قمـ رؾمالن ررًمد،غ ومٝم٤م   ٧م ن٤م قم٤مدك مل٤م  ومٚم ٧م ذم ردو قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مغ ر

 اومؽمنددد٧م قمدددغم رح  ُمددد٦م سمددد٠م ؿ دا ذم اهتددد٤م  قمٚمدددامة إ ح ومقىمٕمددد٧َم -ًمٙمتددد٥م ؿمدددبف يم٤مُمٚمددد٦م ضدددخٛم٦م دىمددد٤مت قمٚمٛمٞمددد٦م

ة ُم٦مقمٚمامة إ  ردا قمغم هِم٤م !!ر ُمـ  ضمؾ شمؼمئ٦م رؾمالن ررًم،غ ُم٤م هؿ ُمٜمف سمنا
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نٕمدد،   -ر ُمٕمتددؼمسمٖمددػم قمدد –قمددزر سمددؾ شمٜم٤مؾمددٞم٧م  ن رؾمددالٟم٤م ٟمٗم ددف ىمددنر يمثددػما ىمبددؾ ومْمددٞمحتف  ن اًمٜم٘مددؾ سمدد،رن 

 عمـ شمٚمبس هب٤م. دىم٦ًم قمٚمٛمٞم٦ًم ُم ٘مٓم٦مً 

ذم اقمتب٤مر اًمرسىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ظمٞم٤مٟمد٦ًم ُم د٘مٓم٦م ًمّمد٤مطمبٝم٤مح رُمدـ يم ًمؽ رمل شمٕمب٠م سمٙمال  اًمٕمٚمامة ؾمٚمٗم٤م رظمٚمٗم٤م 

 داٟمدددف اًمٕمٚمدددامة : ))قر سمّمدددقشمفِمددذم ُم٘مٓمدددع ُمٜم هدد ا ىمدددقك اًمٕمالُمددد٦م رسمٞمددع اعمددد،ظمكم طمٗمٔمدددف ان ذم اٟمت٘مدد٤مدغ ًمٚمحٚمبدددل

رُمدع هد ا ر  د٤م صد٤مسمن قمٚمٞمدف سمد٤مرو  ر  دف ظمد٤مئـ نرسد  يمدال  همدػمغ ،قم٦م رىم٤مًمقا قمٜمف   دف صد٤مطم٥م ومتٜمد٦م داٟمقغ سم٤مًمب

  ان ومٞمؽ((

 !!؟ند٤م قمد٤مدك)= سم،قم٦م اًمتح نن ُمـ اًمرسدىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞمد٦م( ومٝمؾ اًمِمٞم  رسمٞمع ّـ شمقرط ذم اًمب،قم٦م اجل،ن،ة 

 رُم٤م ُمقىمٗمؽ ُمـ يمالُمف ه ا؟! 

ٟم٘مددُؾ يمددال  أظمددننـ اًمدد،وم٤مع قمٜمدف طمددلم ىمد٤مك: )) سمدؾ رُمدد٤م ُمقىمٗمدؽ ُمددـ يمددال  اًمٕمالُمد٦م إًمبدد٤مهلل اًمد ي شمددزقمؿ

درن قمزرغ إًمٞمٝمؿح نٛمٙمـ  ن ٟم ٛمٞمف دىمد٦م طم،نثد٦مح  ر سم،قمد٦م ضم،ند،ةح ٓ نٕمنومٝمد٤م اًمٕمٚمدامة ُمدـ ىمبدؾ ! رًمٞم د٧م 

ذم ذًمؽ دًٓم٦م راضح٦م ضمّ،ًا قمغم  ن ه ا اًمٕمٚمدؿ ًمدٞمس  اعم ٠م ٦م اٟمتٗم٤مة سمنيم٦م ه ا اًمٕمٚمؿ اعمرسر  ومح ٥مح سمؾ

٤م رىمع ذم رقمٞم، ىمقًمدف قمٚمٞمدف اًم دال : )اعمتِمدبع سمدام مل ُنٕمدطح يمالسمدس صمدقَ  مل -قمز رضمؾ-نح ٕ ف ًمق يم٤من ن 

 ريمال  إًمب٤مهلل يمثػم ضم،ا ذم اًمتح نن ُمـ ه غ اعم ٠م ٦م. ((زرر

 ر ا٧م يمٞمػ فٙمؿ إًمب٤مهلل قمغم اًمٜم٘مؾ سمٖمدػم قمدزر   دف سم،قمد٦م ضم،ند،ةح ر  د٧م حتٙمدؿ قمدغم اًمٜمٝمدل قمدـ اًمٜم٘مدؾ 

 سم،قم٦م ضم،ن،ة؟!!  ف سمٖمػم قمزر 

)ُمددع إهلل  ي ؿمددئ سم٘مقًمددف سمٕمددزرغ نٕمٜمددل ُمدد٤م سمددؼم ر ٟمٗمزدد رًمٙمددـ  هددؾ اًمٕمٚمددؿ جيدد٥م ؽ شم٘مددقك: راًمٕمجٞمدد٥م   دد

ر اٜمدد٤مو  اْمدد٤م شمٜم٘مددؾ سمحقصمدد٤م يم٤مُمٚمد٦م سمٗمّمددٝم٤م رٟمّمددٝم٤م ُمددـ اًمٕمٚمددامة ًمتْمددٕمٝم٤م ذم يمتبددؽ درن قمٚمٞمٜمد٤م  ن ٟمددؼم هؿ ( رىمدد، 

 ا اًمند إن ؿم٤مة ان.قمزر هلؿ رؾمقه ٟمؼمزه٤م إن ؿم٤مة ان ذم ُمٚمحؼ ُمٜمٗمّمؾ ومٞمف سمٞم٤من طم٤مًمؽ سمٕم، ه 
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ح١ّٕح ذٍغٕح أْ جٌش١خ ٘شهحَ )وهزج( ضشجرهع     ٚج٢ْ ٔعٛد ئٌٝ ِح وٕح ذظذدٖ:: ))١ذجٌس عحدي لحي

  ...–عٓ لٌٛٗ فٟ جٌش١خ جيٌرحٟٔ فٙزج أِش ٠فشحٕح ذششؽ أْ ٠ىْٛ حمح ٚطذلح 

جضٙهحَ جيٌرهحٟٔ ذّٛجفمهس لٌٛهٗ ٌمهٛي      ف ذذ ِٓ ئذهشجص ٘هزج جٌشرهٛه ٚ٘هزٖ جٌطٛذهس ذخظهٛص       

 ((.-ٚفمىُ جل ٌىً خ١ش–ذٍسحٔىُ أٚ ذمٍّىُ ، ٚأْ ٠ىْٛ ٘زج جٌشرٛه طش٠حح جٌّشرثس

 ـ؟!نح رقمغم ـمنن٘متٙمؿ ذم اًمت،ًمٞمس ؾم٤مئنلمٓزًمتؿ ذم يم سمٙمؿ ُم٤مض :

ن إًمبدددد٤مهلل راومددددؼ اعمنضم دددد٦م )هبدددد ا اإلـمددددال (ح  ر راومددددؼ ىمقًمددددف ىمددددقك اعمنضم دددد٦م )هبدددد ا  نبتددددقا قمٜمدددد٤م   دددد٤م ىمٚمٜمدددد٤م إ

 اإلـمال ( رإٓ وم٠م تؿ يم٤مذسمقن!!

طمٙمددؿ قمددغم   رضددحتف رسمٞمٜمتددفح رىمٚمدد٧م ومددن  سمددلم  ن  هلل اًمددبٕمضسمددؾ ٟمٗمٞمتددفح رطمددلم اٟمت٘مدد،وم٠م دد٤م ُمدد٤م ىمٚمدد٧م هدد ا 

سم٠م دددد٤م قمبدددد٤مرة إؿمدددد٤مقمنة  -يمددددام ومٕمددددؾ اًمٕمٚمددددامة- ذط يمددددامك( اًمّمدددد٤محل٦م يمٚمٝمدددد٤م )إقمددددامكإًمبدددد٤مهلل  اًمِمددددٞم قمبدددد٤مرة 

وم٘م٦م اعمنضم ٦م!  اعمنضم ٦مح  رسملم  ن ٟمحٙمؿ قمغم ُمٕمت٘م، إًمب٤مهلل قمٛمقُم٤م رىمقًمف ذم اإلنامن سمٛمقا

ٜمدز إُمد٦م اًمثٛمدلمح روم٘مٞمٝمٝمد٤م اعمتدلمح ؿمدٞمخل سمٕمٜمدقان يم  لمًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٤مدن٦م راًم تاًم،ررة ا رىم، ىمٚم٧م ٟمّم٤م ذم

 :.-رمحف ان-مج٦م اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم شمن - اعمح٤مرضة إرمم - اًمٕمثٞمٛملم

وم٘مدد٧ْم هدد غ اًمٕمبدد٤مرة ))ر ُمدد٤م  ن اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل راومددؼ اعمنضم دد٦م!!: نٕمٜمددل ذم ُمدد هبٝمؿ  ًمددٞمس -اًمٕمبدد٤مرُة: ومقا

إٟمددام هددق ُمددؼمَّ ٌ ُمددـ هدد ا يمٚمددفح رهددق  -رمحددف ان شمٕمدد٤ممم-ًمدد نـ ىمٚمٜمدد٤م هدد اح ر ن اًمِمددٞم  رٟمحددـ ا -طم٤مؿمدد٤مغ-ريمدد ا 

 )).رًمٙمـ ٟم٘مقك: اًمٕمب٤مرة وم٘مط .-اًم ي ردَّ قمغم اعمنضم ٦م

وم٠م د٤م اًم٘م٤مئدؾ ذم  ه غ ايمؿقُم٤م هي،  دقم ومٞمف عم٘مٓمع اًم ي اٟمت٘م،وقغ ًمقضم،شمؿسم٢مٟمّم٤مه إمم ا ؿًمق رضمٕمت :

 ذات اعم٘مٓمع اعمٜمت٘م،:
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ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠من ىمقك ح ًمٞمق  ن٘مقًمقن: إن اًمِمٞم  إًمب٤مهلل ُُمنضمئ ذم ه ا!ح طمتك رًمقرن٠ميت إىمزا  ا))

اًمِمٞم  إًمب٤مهلل ذم ه اح ٟمحـ ٓ ُٟم١من،غ!ح رٓ ٟمٜمٍمغ!ح رٟم٘مقك: ىمقًُمف ظم٤مـمِئح رٓ ٟمنى ذم اعم ٠م ٦م ظمالوًم٤م 

ـْ ًمٞمس ُُمنضم ٤ًم!! ي سمنمط اًمٙمامك  ]ُمٕمتؼًما!ح رىمقًُمف ه ا   راومَؼ اعمنضم ٦م!ح ًمٙم

ىمقك اسمـ ظمزنٛم٦م ذم رد طم،ن٨م اًمّمقرة جيٕمٚمف ضمٝمٛمًٞم٤م!: وم٤مضمٕمؾ ىمقك إًمب٤مهلل جيٕمٚمف إْن ىمٚم٧َم: إّن 

 ُمنضمً ٤م!

: رشمٚمؽ زًم٦م ُمـ إًمب٤مهللح -يم ًمؽ–وم٢مْن ىمٚم٧َم: شمٚمؽ زًم٦م ٓسمـ ظمزنٛم٦مح رحم٤مك  ن نٙمقن ضمٝمٛمًٞم٤م!: وم٘مؾ 

 رحم٤مك  ن نٙمقن ُمنضم ٤ًم!

ك ن٠ميت  ُمث٤مك ه١مٓة رنٜمت٘مّمقن راًمٕمٚمامُة ىم٤مـمب٦ًم.. ُم٤م ر ا٧ُم َُمـ اٟمت٘مص إًمب٤مهلل!ح طمترىمٚم٧م سمٕم،ه٤م: )) 

 !؟سم،قمقى اًمٖمػمة قمغم اًم ٜم٦مح  !؟آقمت٘م٤مد سم،قمقى اًمٖمػمة قمغم إنف؟! ..-رمحف ان شمٕم٤ممم–إًمب٤مهلل 

 ه ا اًمنضمؾ ىم٤مك: سم٘مقك اعمنضم ٦مح ه ا رضمؾ ُُمنضمئ!ح ه ا رضمؾ.. ن٘مقًمقن  

ىمقا سملم َُمـ نُ ح َدْع زًمتف! َدْع زًمتف!: وم٤مًمٕمثٞمٛملم نٕمٚمؿ ه ا..  ىمقك   ـْ ومنث !ح رسملم قاومؼ اعمنضم ٦م ذم ىمقكًمٙم

ؾ ًمٚمٛمنضم ٦م! -ُمع ُمنضم ٦م اًمٗم٘مٝم٤مة-ش اًمٓمح٤مرن٦م»ُم٤مذا ىم٤مك ذم شمٕمٚمٞمؼ قمغم  -ٟمٗم ف–رهل ا إًمب٤مهلل ح َُمـ ُن١مصث

 ؟!

 ىم٤مك: اخلاله سمٞمٜمٜم٤م رسملم ُمنضم ٦م اًمٗم٘مٝم٤مةح ظماله صقري رٓ طم٘مٞم٘مل؟!

!!ن٘مقك: اخلالُه طم ُم٤مذا ن٘مقك ذم اخلاله ُمع ُمنضم ٦م اًمٗم٘مٝم٤مة؟! -ٟمٗم ف–إًمب٤مهلل   ٘مٞم٘ملٌّ

ح ح ومٙمٞمػ نٙمقن ُمنضم ٤ًم؟!!-ن٘منر ذًمؽ إًمب٤مهلل–وم٢مذا يم٤من اخلالُه ُمع ُمنضم ٦م اًمٗم٘مٝم٤مة ظمالوًم٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م 

 ! ((ؾمبح٤من ان اًمٕمٔمٞمؿ!!

ٚأِش آخش أظٕىُ ضٛجفمٕٟٛٔ ع١ٍٗ إلٔٙحء ٘زٖ جٌمؼ١س إلٔىُ ِٓ جٌّّىهٓ  : ))عحدي جٌس١ذ ٚلحي

ذً ٔحٓ ٔعظهُ جيٌرهحٟٔ واِهحَ    خٍذٔح ٠ِٛح؟! أْ ضمٌٛٛج: و١ف ٔطٛخ ِٓ شٟء ِح جسضىرٕحٖ، ٚال دجس ذ

أوػش ِٕىُ، ذً )ٔحٓ أٌٚٝ ذحيٌرحٟٔ ِٕىُ( وّح عٕهٛٔطُ إلحهذٜ ِححػهشجضىُ فهٟ      ِٓ أتّس جٌسٕس

 جٌشد ع١ٍٕح.
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، ٌٚىٓ ضعحٌٛج ئٌٝ وٍّس  ٛجء ذ١ٕٕهح ٚذ١هٕىُ ضخشرٕهح ٚئ٠هحوُ ِهٓ      ١ٌىٓ ِح ضمٌْٛٛٚألٛي ٌىُ 

ٚأِح جٌّحىهُ   ٍّس ٚجفك جٌّشرثس أٚ لحي ذمٛي جٌّشرثس()ٚأعٕٟ ذحٌّطشحذٗ وجٌّطشحذٗ ئٌٝ جٌّحىُ 

 ((فسأروشٖ ج٢ْ

  قمٔمثؿ إًمب٤مهلل يم٢مُم٤م  ُمـ  ئٛم٦م اًم ٜم٦م. سمتٍمفل سمٙمقهلل: احلٛم، ن   ٙمؿ شمٕمؽمومقن 

٤مسمف ومٙمٞمدددػ شمبددد،قمقن هبددد٤م رضمدددال نددد،قمق إمم ِمدددُمدددـ اعمت -يمدددام شم٘مدددقك–إذا يم٤مٟمددد٧م هددد غ اًمٕمبددد٤مرة  ىمدددقك: 

راح رقمٜم،يمؿ  يُمناد ٧مح رىم، سمٞمَّ -يمام شم٘مقك– ُمـ اًم ٚمٗمٞم٦م عمجند ىمقك ُمتِم٤مسمف خنضمقهللومت اًم ٜم٦م ُمٜمف ًمٙمؿ ُمنا

 ؟!!اعمحٙمؿ ُم٤م نند ُم٤م شمقمهتٛمقغ لُمـ يمالُم

قمدك : ))طملم ىمٚم٧م ذم حم٤مرضة ٟمّمحل رشمقضمٞمٝمل ًمٚمِمٞم  قمكم اًمقصٞمٗمل ُم٤م سمٞمٜمتفرُمـ ذًمؽ    ي   دف ادَّ

رُمد٤م  دري ملد٤مذا .. رىمع ذم ومٙمدن اإلرضمد٤مة! -ان شمٕم٤مممرمحف –  ٜم٤م ٟم٘مقك: سم٠من إًمب٤مهلل اًمِمٞم  قمكم اًمقصٞمٗمل  

ُنٍمدد اًمِمددٞم  قمددكم رهمددػم اًمِمددٞم  قمددكم ّددـ شمٙمٚمددؿ ذم هدد غ اعم دد٠م ٦مح ملدد٤مذا ُنٍمدد اجلٛمٞمددع قمددغم   ٜمدد٤م ٟمددتٝمؿ إًمبدد٤مهلل 

 سم٤مإلرضم٤مةح ر ن اًمِمٞم  إًمب٤مهلل رىمع ذم ومٙمن اإلرضم٤مة؟!

غ ُمددددـ ومٙمددددن اإلرضمدددد٤مةح رهدددد ا ُمددددع   ٜمدددد٤م ذم هدددد ا اعم٘مٓمددددع  صدددداًل ُمدددد٤م شمٙمٚمٛمٜمدددد٤م قمددددـ اًمِمددددٞم  إًمبدددد٤مهلل إٓ ًم ٜمددددؼم 

ومدد٢من  -رمحددف ان شمٕمدد٤ممم–ُُمالطمددظح رهلدد ا يمددام ىمٚمٜمدد٤م: اًمٔمددـ هبدد١مٓة   ددؿ ُمدد٤م ؾمددٛمٕمقا يمالُمٜمدد٤م قمددـ اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل 

ُمددـ اإلرضمدد٤مةح رًمٙمددـ اعم دد٠م ٦م إٟمددام شم٘مددػ  -رمحددف ان شمٕمدد٤ممم–ب٥م اعم٘مٓمددع  صدداًلح هددق شمؼمئدد٦م اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل ؾمدد

صمبد٧م قمٜمدف   دف ىمد٤مك سمد٠من  -رمحدف ان شمٕمد٤ممم–ة  ن اًمِمدٞم  إًمبد٤مهلل قمٜم، قمب٤مرةح راًمٕمبد٤مرة راضدح٦م  ٓ رهدل قمبد٤مر

 ..((إقمامك ذُط يمامٍكح ره غ اًمٕمب٤مرة سمحثٜم٤مه٤م رسمٞمٜم٤مه٤م

  : فمٜمٜم٧م   ؽ ؾمتخنج ُمـ اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ومت٘مقك ُمثال:

 هؾ شمٓمٕمـ ذم اًمِمٞم  إًمب٤مهلل رشمنُمٞمف سم٤مإلرضم٤مة؟!:  ُم٤م اعمحٙمؿ ومٝمق 

 ُمل إًمب٤مهلل سم٤مإلرضم٤مة؟!! ر شم٘مقك: ُم٤مذا شم٘مقك ومٞمٛمـ نن
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رؾمدد٤مقمتٝم٤م ؾمددتج،رن   ددػ ضمددقاب ُمٜمددل  ومٝمد غ حمٙمددامت شمبددلم ُمدد٤م ىمدد، لٗمددك قمددٜمٙمؿ ُمددـ ُمدنادي ُمددـ اًمٕمبدد٤مرة

 !!ُمٜمحنه سم٤مإلرضم٤مة اًمٓم٤مقمـ ومٞمف ن قمغم  ؾم ٚمتٙمؿ سم٠من إًمب٤مهلل ُمـ  ئٛم٦م اًمٕمٍمح ر

مهٛي  أٔهص ض  فحٌحً ج٢ْ جٌزٞ ٠خشرٕح ِٓ ٘زٖ جٌّشىٍس ٘ٛ ج٢ضهٟ: ..: ))لحي عحدي جٌس١ذ ذعذ٘ح

ٚوهزٌه ضػٕهٟ   ش١خ جيٌرحٟٔ ٚأٔٗ ئِهحَ ٘هذٜ ٚ هٕس،    ئٔه ضػٕٟ عٍٝ جٌش١خ جيٌرحٟٔ ٚعٍٝ جعطمحد جٌ

ّٚ٘هح ٚل جٌحّهذ ٚجٌّٕهس ئِحِهحْ     ، جعطمحدٖ ٚأٔٗ ئِحَ ٘ذٜ ٚ ٕسعٍٝ جٌش١خ سذ١ع جٌّذخٍٟ ٚعٍٝ 

 ٠ّطحٓ ذّٙح ٚذّح ّ٘ح ع١ٍٗ.

جٌىه َ ف١هٗ ئهٗ  ه١ذخٍٕح فهٟ       أِح جيٌرحٟٔ فمذ ِؼٝ و ِه ف١ٗ ٚجشطٙش ٚال ٔش٠ذ أْ ٔع١هذ 

: ٚذ١هحْ حم١مهس   -حفظهٗ جل -جٌّطشحذٗ ِٓ جٌمٛي، أِح جٌّحىُ ج٢ْ فٙهٛ جالِطحهحْ ذحٌشه١خ سذ١هع     

ِز٘د جٌش١خ سذ١ع  جٔطسحذه ٌٗ ٌٚذعٛضٗ جٌسٍف١س جٌٕم١س ذفؼً جل ضعحٌٝ، ٚ٘زج ٠طّػً فٟ ج٢ضٟ:

 ((أعّحي جٌرٛجسح ِعشٚف... ئٌخ ضحسنرحز حفظٗ جل فٟ لؼ١س ٔ

ٜمدددل  قمتدددؼم اًمٕمالُمتدددلم إًمبددد٤مهلل  راًمنسمٞمدددع ُمدددـ  يمددد٤مسمن قمٚمدددامة    ًمٚمٛمدددنة اًمث٤مٟمٞمددد٦م احلٛمددد، ن   ٙمدددؿ شمٕمؽمومدددقن: 

 اًمٕمٍم وم٤محلؼ ُم٤م ؿمٝم،ت سمف إقم،اُة.

 ٓ شمددنى   ددؽ شمزددة  (-طمٗمٔمددف ان- ُمدد٤م اعمحٙمددؿ أن ومٝمددق آُمتحدد٤من سم٤مًمِمددٞم  رسمٞمددع شم٘مددقك: )  ثاىيااا:

را سمدد٠من  -طمٗمٔمددف ان–ا اًمٙمددال  اًمدد ي ٟمح دد٥م   ددف ًمٚمِمددٞم  رسمٞمددع هبدد  ٓ ننضدد٤مغح ظمّمقصدد٤م رىمدد، سطمدد٧م ُمددنا

 ه ا اًمٙمال  ؾمٞمّمؾ ًمٚمِمٞم  رسمٞمع؟!

ومددددٜمحـ ىمدددد، ٟمٛمددددتحـ اًمٜمدددد٤مس سمٕمٚمامئٜمدددد٤م اًمٙمبدددد٤مر يم٤مًمِمددددٞم  رسمٞمددددع رإًمبدددد٤مهلل راسمددددـ سمدددد٤مز  راًمٕمثٞمٛمددددلم راًمٗمددددقزان 

تحدددد٤من سم٘مقًمددددف ذم ُم دددد٠م ٦م ُمددددـ ومددددنٌ   هيدددد٤م اعمتٕمدددد٤ممل سمددددلم آُمتحدددد٤من سم٤مًمٕمدددد٤ممل اًم ددددٚمٗمل رسمددددلم آُم رهمددددػمهؿح رًمٙمددددـ 

ومٙمٞمدػ شمدقرط اًمِمدٞم  رسمٞمٕمد٤م ح اعم ٤مئؾ إٓ إن يم٤مٟم٧م ه غ اعم د٠م ٦م هدل  صدؾ ُمدـ  صدقك اًم دٜم٦م اعمجٛمدع قمٚمٞمٝمد٤م

 ؟! ن ه ا ؾمٞمّمؾ ًمٚمِمٞم  رسمٞمع ذم  يمثن ُمـ ُمقـمـ اًمتل ٓ ننض٤مه٤م سمؾ شم١ميم، سمجٝمٚمؽ ذم ُمثؾ ه غ إُمقر
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قمٜمددل ُم دد٠م ٦م آُمتحدد٤من سم٘مددقك اًمٕمدد٤ممل ذم   – ومٚمٜم٠مظمدد  اًمِمددٞم  رسمٞمٕمدد٤م  اْمدد٤م طمٙمددام سمٞمٜمٜمدد٤م ذم هدد غ اعم دد٠م ٦م: 

رٓ  فمٜمدؽ ختد٤مًمػ ذم هد اح رُمدع هد ا وم٘مد، رد قمٚمٞمدف اًمِمدٞم  رسمٞمدع  حّـ نٛمتحـ سمف سمال ؿمؽوم٤مًٕمب٤مهلل  -ُم ٠م ٦م

 ٤مؿمدٛمٞمؾٓمٞمػ سمٚما وم٘مد٤مك يمدام ذم ردغ قمدغم قمبد،اًمهد  اًمِمدٞم  رسمٞمدعيمدنر ردردا يمثػمة رظمٓم٠مغ ذم قم،ة ُم ٤مئؾ سمدؾ ر

إًمب٤مهلل ذم  ٟمٗمس  اًمنمنط اصمٜمت٤م قمنمة ُمّنةح رشمٍمفل سمٛمخ٤مًمٗم٦م سمناةيت رحت نني ُمـ  ظمٓم٤مة حت٧م قمٜمقان "

صمدددؿ ن٘مّٚمددد،رن راطمدددً،اح أن نٙمدددقن ٟمددد٤مس فددد٤مرسمقن اًمتٕمّّمددد٥مح  -نسمددد٤م-صمدددؿ : )) سم٤مظمتّمددد٤مر ىمددد٤مك ومٞمدددفح "إًمبددد٤مهلل

ـ  ظمٓم٤مة إًمب٤مهلل؟ هؾ هٜم٤مو ُمـ ن٘مقك: ؾم٤مّب ا..رن٠مظم رن يمّؾ  ىمقاًمف؟! ُم٤م ن هؾ هٜم٤مو ُ  ٤مٌس ن،اومٕمقن قم

 يمؿ ؾمٚمٗمّٞمقن ن٘مقًمقن ه ا اًمٙمال ؟قمٚمٞمف رة؟ هؾ قمٜم،

ومدد٢مذا ىمدد٤مًمقا هدد ا ومٝمددؿ خمٓم ددقنح ر قمٓمددقهؿ يمتدد٤مب "اًمّّمدد٤مر  اعم ددٚمقك" ًمِمددٞم  اإلؾمددال  اسمددـ شمٞمٛمّٞمدد٦مح رومٞمددف 

بن ٤مب انٜم٘مؾ  ّن ؾم ب    مل ُنَٙم ث  ظمٓم٠م: رضمد،ٟم٤م ىمبٚمدف ح ؾح يم٤مومنح يم٤مومنح ظمالومد٤ًم ًملًمب٤مهللُم٤م ًمٜم٤م ؿمٖمح نٙمٗمن يم َّ

 ُمـ ىم٤مًمقا ه ا اًمٙمال .

هدددؾ  هدددؾ اعم،نٜمددد٦م اعمٙمددد٤مومحقن ن٘مّٚمددد،رن ..ح ٟمنومْمدددٝم٤م رٟمودددب هبددد٤م قمدددنض احلددد٤مئط هددد غ  ظمٓمددد٤م غ اًمتدددل

ٓ ٟم٘مّٚمدد، إًمبدد٤مهللح رٓ اسمددـ شمٞمٛمّٞمدد٦مح رٓ اًمِّمدد٤مومٕمّلح رٓ  محدد،ح ٓ ٟم٘مّٚمدد،  يمددؼم ُمددـ إًمبدد٤مهللح ًمٙمددـ احلددّؼ  إًمبدد٤مهلل؟

 ..اًم ي قمٜم،غ هؾ ٟمنّدغ ّٕن إًمب٤مهلل  ظمٓم٠م؟!

 جيدددقز ًمٚمٛم دددٚمٛملم ُمت٤مسمٕمددد٦م  طمددد، ومٞمٝمددد٤م  ادددد ٤م يمددد٤من ذًمدددؽ ُمٜمٝمددد٤مح رٓن ُمثدددؾ هددد غ إؿمدددٞم٤مة  ظمٓمددد٤مة ٟمدددؼم  إمم ا

ح رطمٞمدد٨م قمٚمٛمٜمدد٤م ُمٜمددف طمدد٥ّم احلددؼ رحتّننددف ومدد٢مّن ُمثددؾ هدد ا ُمددـ  ظمٓمدد٤مة هدد ا اًمّنضمددؾن ٟمحددـ ٟمددؼم  إمم اح اعمخٓمددئ

 ..ن نٕم رغ ا

ُمـ ه اح ر طمّ ريمؿ  ن شمتبٜمّقا  ّي ظمٓم٠م ُمـ ن ر  ٤م ٓ  ضمٞمز ًمٙمؿ  ن شمتبٜمّقا  ظمٓم٤مة إًمب٤مهللح رُ قمٞم يمؿ سم٤م

ح ٓ شم،ظمٚمقا ذم ضم،اهلؿح رٓ شمتبٜمّقا  ّي ُمٜمفن ه ا ظمٓم٠مح ٟمؼم  إمم ان ظم٤مًمػ  ّي  طم، ٟم٘مقك: را  ظمٓم٤مئفح إذا
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ظمٓم٠مح ٓ ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦مح رٓ عمحٛم، سمـ قمب، اًمقّه٤مبح رٓ ٕمحد، سمدـ طمٜمبدؾح رٓ ٕطمد،  بدً،ا طمتدك ًمدق يمد٤من ُمدـ 

 ...((اًمّمح٤مسم٦م

ـ ه ا اخلٓم٠محن إذا ىم٤مك إًمب٤مهلل ه ا اًمٙمال  ٟمؼم  إمم ارىم٤مك: )) ح رًمف قم رغ رٟموب سمف قمنض احل٤مئط ُم

غح رندد،قمق إمم اًمب،قمدد٦م: ومحٞمٜم دد  ٟمتددؼم  ح إذا اضمتٝمدد، إذا قُمددنه قمددـ اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل   ددف رايمدد٥م ر ؾمددفح رنّتبددع هددقا

 ...((ُمٜمفح رُٟم ٘مٓمفح رًمٙمـ ُم٤م قمنومٜم٤م ه ا ُمٜمف.ن إمم ا

سمف: )) ٠م اعم  قك قمٜمف اصمٜمت٤م ر ا٧م  ظمل إضم٤مسم٦م يمٝم غ: صمؿ ىم٤مك اًمِمٞم  ذم  ٤من٦م ضمقا قمنمة ُمّنةح رفدّ ر  ُلَٓمَّ

ح ُمثددؾ: اًمِّمدد٤مومٕملح ر محدد،ح راسمددـ شمٞمٛمّٞمدد٦مح راسمددـ قمبدد، ُمددـ ظمٓم ددفح رفددّ ر ُمددـ شم٘مٚمٞمدد،غ رشم٘مٚمٞمدد، َُمددـ هددق  يمددؼم ُمٜمددف

 ((اًمقّه٤مب: سمؾ ًمق يم٤من اعمخٓمئ ُمـ اًمّّمدح٤مسم٦م ٓ ُن٘مدٚمَّ،ح رٓ ُنت٤مسَمع ذم ظمٓم ف ؟!

 ومٞم قغ ٕطمد، ند٤م قمد٤مدك  ن  !!حه ا هق يمال  اًمِمٞم  رسمٞمع رهق ن٘منر   ف نند قمغم إًمب٤مهلل سمٕمض  ظمٓم٤مئف

 دد٧م طمبٞمبٜمدد٤م رإن ًمبدد٤مهلل: ومدد٢من ىمٚم،شمددف وم٠ميت أن ًمٞم٘مددقك ًمٚمِمددٞم  رسمٞمددع ؾمددٜمٛمتحٜمؽ سم٘مددقك ُمددـ  ىمددقاك اًمٕمالُمدد٦م إندد٠م

يمٗمد٤مو شمٕم٤مملد٤مح سمدؾ يمٗمد٤مو شم٘مٕمٞمد،ا ًمٚم٘مقاقمد،  وم٠م ٧م اًمٓمد٤مقمـ ومٞمدف؟!!  ا دقغ هد ا ند٤م قمد٤مدك؟!!رددت قمٚمٞمف ظمٓم٠مغ 

 اًمب٤مـمٚم٦م اًمٗم٤مؾم،ة!!

سمددددؾ رًمدددق يمٜمدددد٧م ذم -رسمٞمٕمدددد٤م ذم ىمقًمدددف ذم اإلندددامن ُمددددع طمٗمدددظ ىمددد،رغ رسمٗمدددنض   ٜمددددل ظمٓمددد٠مت اًمِمدددٞم    :

 ومٝمؾ هب ا  يمقن ىم، ظمنضم٧م ُمـ اًم ٚمٗمٞم٦م؟! -ختٓم تل إن٤مغ خمٓم ٤م

ه٤مت ؾمٚمٗمٞمد ٤م راطمً،ا وم٘مط اٟمت٘م، إًمبد٤مهلل ذم ))جيٞمبؽ اًمِمٞم  رسمٞمع ٟمٗم ف ومٞم٘مقك يمام ذم ردغ قمغم سم٤مؿمٛمٞمؾ: 

ظمنضمٜم٤مغ ُمـ اًم ٚمٗمّٞم٦مح سمؾ ه٤مت ُمـ اٟمت٘م،غ : وم٠مملسو هيلع هللا ىلص ظمٓم٤مئف سم٤مٕدًّم٦م راًمؼماهلم ُمـ يمت٤مب ان رؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 ((.سم،رن  دًّم٦م رسم،رن سمناهلم: وم٠مظمنضمٜم٤مغ ُمـ اًم ٚمٗمّٞم٦م درن  دٟمك ررع
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ومدد٢مذا يمدد٤من اًمِمددٞم  رسمٞمددع ٓ لددنج ُمددـ اٟمت٘مدد، إًمبدد٤مهلل رًمددق سمدد،رن دًمٞمددؾ ُمددـ اًم ددٚمٗمٞم٦م ومٝمددؾ لددنج ُمددـ اٟمت٘مدد، 

 ىمقًمف هق؟!

وم٘متل: ملدد٤مذا اًمتحددقك ُمددـ ىمْمددٞم٦م  رمحددف –سم٤مخلٓمدد٠م قمددغم قمبدد٤مرة إًمبدد٤مهلل  ًمٙمبدد٤مر اًمٕمٚمددامة ذم طمٙمٛمٝمددؿ ُمددقا

     ددف اًمٗمدد   إمم اًمٙمددال  ذم ىمْمددٞم٦م اإلنددامن ُمددع اًمِمددٞم  رسمٞمددع؟!! )إقمددامك اًمّمدد٤محل٦م يمٚمٝمدد٤م ذط يمددامك(  -ان

 ؟!!رؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف اًم ي سطم٧م ًمإلظمقة سمٜمّمبف زم

ِعشٚف،  أعّحي جٌرٛجسح ٔرحز ضحسنِز٘د جٌش١خ سذ١ع حفظٗ جل فٟ لؼ١س : ))عحدي جٌس١ذ لحي

ِٛرٛد عٍٝ ِٛلعٗ، ٚوزٌه سدٖ عٍٝ عرذ جٌح١ّذ جٌرٕٟٙ ٚغ١شٖ ِٓ جٌحذجد٠س جٌز٠ٓ جضّٖٙٛ  ٚ٘ٛ

ٚوزٌه ِٛلفٗ ِهٓ رهٕس جٌعّهً، ٚذ١هحْ أْ جيعّهحي      صٚسج ذحإلسرحء ٚجٌطرُٙ ذسرد ٘زٖ جٌّسأٌس، 

، ٚ٘ٛ حفظٗ جل ٠سطذي عٍٝ ِعطمذٖ ٘زج ذحهذ٠ع جٌشهفحعس،   )أعٕٟ أعّحي جٌرٛجسح( وّحي ٌإل٠ّحْ

ذ٠ع أذٟ  ع١ذ جٌخذسٞ سػٟ جل عٕٗ فٟ ئخشجؼ جٌّٛحذ٠ٓ ِٓ جٌٕحس، ٚأخهش )وهزج( أفهٛجؼ    ٚخحطس ح

 جٌخحسر١ٓ ِٓ جٌٕحس )ِٓ ٌُ ٠عًّ خ١شج لؾ(.

ذعههذ  ٔرههحز ضههحسن أعّههحي جٌرههٛجسح٠سههطذي ذٙههزٖ جيححد٠ههع عٍههٝ  -حفظههٗ جل–ٚجٌشهه١خ سذ١ههع 

 ضحسن جٌظ ز". وّح ج طذي جإلِحَ جيٌرحٟٔ ِٓ لرً فٟ س حٌطٗ " حىُ–دخٌُٛٙ جٌٕحس 

 ٚجٌسإجي جٌزٞ ٠ٕٟٙ جٌّشىٍس جٌطٟ ٔحٓ ذظذد٘ح ج٢ْ ف١ّح ٘ٛ غحذص عٕٗ فٟ ٘زٖ جٌّسأٌس؟

ً٘ ٘ٛ ٠مٛي ذمٛي أً٘ جٌسٕس فٟ ٘زٖ جٌّسحٌس؟ أَ ٠مٛي ذمٛي جٌّشرثس؟ أَ ٚجفك لٌٛٗ لهٛي  

 ((جٌّشرثس؟!

اإلنددامن رضمددٜمس اًمٕمٛمددؾ رظمالومددف وم ددٞم٠متٞمؽ سمٕمدد،   ُمدد٤م ُمدد٤م ٟم ددبتف ًمٚمِمددٞم  رسمٞمددع رحتننددن ىمقًمددف ذم ُم دد٠م ٦م 

ىمٚمٞمددؾ رؾمددٞمٔمٝمن ًمٚمجٛمٞمددع يمٞمددػ   ددؽ راوم٘مدد٧م ظمّمددق  اًمِمددٞم  رسمٞمددع ُمددـ احل،ادندد٦م رىمقندد٧م ؿمددقيمتٝمؿ سمٙمالُمددؽ 

 ه اح رؾمتٕمٚمؿ   ٜم٤م  رمم سم٤مًمنسمٞمع ُمٜمٙمؿ!
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ة سمٞمٜمٜم٤م رسمٞمٜمٙمؿ ختنضمٜم٤م رإند٤ميمؿ ُمدـ اعمتِمد٤مسمف إمم اعمحٙمدؿ ىم٤مك قم٤مدك يمام ُمن:   ))شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقا

 ر ُم٤م اعمحٙمؿ وم ٠مذيمنغ أن(( قمٜمل سم٤معمتِم٤مسمف يمٚمٛم٦م راومؼ اعمنضم ٦م  ر ىم٤مك سم٘مقك اعمنضم ٦م(ر )

  :(!!يمٚمٛم٦م راومؼ اعمنضم ٦م  ر ىم٤مك سم٘مقك اعمنضم ٦م)وم٤معمتِم٤مسمف قمٜم، قم٤مدك 

راًم ١ماك اًم ي نٜمٝمل اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ٟمحـ سمّم،ده٤م أن ومدٞمام هدق )) صمؿ ضم٤مة أن ًمٞم٘مقك إن اعمحٙمؿ هق:

   ن٘مددقك سم٘مددقك اعمنضم دد٦م؟     هددؾ هددق ن٘مددقك سم٘مددقك  هددؾ اًم ددٜم٦م ذم هدد غ اعم دد٤مًم٦م؟ صم٤مسمدد٧م قمٜمددف ذم هدد غ اعم دد٠م ٦م؟

 راومؼ ىمقًمف ىمقك اعمنضم ٦م؟!((

  راومؼ اعمنضم ٦مح  ر ن٘مقك سم٘مقك اعمنضم ٦م؟!وم٤معمحٙمؿ قمٜم، قم٤مدك: هؾ اًمِمٞم  رسمٞمع 

 سمٕم،ه٤م حمٙمام؟!! هق ُمتِم٤مهب٤م رُم٤م اقمتؼمغ قم٤مدك ومام اًمٗمن   هي٤م اًمٕم٘مالة سملم ُم٤م اقمتؼمغ

 ؟!ىم، رىمع ذم شمٜم٤مىمٍض خمٍز  رىمٕمف ومٞمف ؾمقة ىمّم،غ ران طم ٞمبف مل٤م()فم٤م ٓ شمنرن  ن 

ّٟ ذشدٚد دٚذٍِٛح ١س، أٚ  أس٠ذن أْ الٚأٔح : ))عحدي لحي ، ه جٌّسهحٌس ْٛ ضح١ذ عٓ ِٛػه أضشد عٍ

 مٛي ِػ : أخـأ جٌش١خ سذ١ع ٚ٘ٛ غ١ش ِعظَٛ، ئٕح  ٕمٛي ٌه: أٞ ٔٛه ِٓ جٌخـأ ضمظذ؟!ضوأْ 

 أَ ٘ٛ لٛي يً٘ جٌسٕس ِشرٛح ٌذ٠ه؟!(( ً٘ ٚجفك جٌّشرثس ذخـثٗ ٘زج؟

ًمٕمٚمددددف ٟمزدددد  ر شمٜم٤مؾمددددك  ن قمجٞمدددد٥م  ن نٓم٤مًمدددد٥م قمدددد٤مدك اًم ددددٞم، سمدددد٠مٓ ٟمحٞمدددد، قمددددـ ُمقضددددقع اعم دددد٠م ٦مح ر :

 ٦م اًمتدددل ٟمِمددد٥م اخلددداله ومٞمٝمددد٤م سمٞمٜمٜمددد٤م هدددق   ٜمدددل ظمٓمددد٠مت قمبددد٤مرة إقمدددامك اًمّمددد٤محل٦م ذط يمدددامكح ُمقضدددقع اعم ددد٠م

 رصقهب٤م قم٤مدك رر ه٤م ُمـ دىمٞمؼ ومٝمؿ اًم ٚمػ!!

ع سمٞمٜمٜمددد٤م ُمدددـ طم٘مٞم٘متدددف  اإلن٘مددد٤مع سمٞمٜمدددل رسمدددلم  حمددد٤مرٓ سمددد ًمؽصمدددؿ طمددد٤مد قمددد٤مدك ذم هددد غ اًمقرن٘مددد٤مت ًمٞمٜم٘مدددؾ اًمٍمدددا

 اًمِمٞم  رسمٞمع ومٞمٛمتحٜمٜمل سم٘مقك اًمِمٞم  رسمٞمع ذم ُم ٤مئؾ اإلنامن رهل طمٞمٚم٦م شمٜمؿ قمـ ؾمقة ـمبع رؾمقة ظمٚمؼ!!
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 :فم٤مهنة ذم طمٞم،ة  ٧م ُمـ شمقرط رقمٚمٞمف وم٠م

 ٧م قمٔمٞمؿيت ُمثٚمف    قم٤مر قمٚمٞمؽ إذا ومٕمٚمومال شمٜمف قمـ ظمٚمؼ رشم٠م

وم٘م٦م ًمٚمٕمٚمامة–ختٓم تل اظمتٚمٗمٜم٤م رإن٤ميمؿ ذم  : رهل )إقمامك  اًمِمٞم  إًمب٤مهلل ُمـ قمب٤مرات ٕمب٤مرةًم -ُمقا

اعمنضم دد٦م!! رسمددن ت اًمّمدد٤محل٦م يمٚمٝمدد٤م ذط يمددامك( ومبٞمٜمدد٧م ًمٙمددؿ رضمددف اخلٓمدد٠م ومٞمٝمدد٤م ر  دد٤م ُمددـ قمبدد٤مرات إؿمدد٤مقمنة 

 غ ُمـ اإلرضم٤مةح سمؾ ىمٚم٧م إن ُمـ رُم٤مغ سم٤مإلرضم٤مة ومٝمق ُمٜمحنه.إًمب٤مهلل رُمٕمت٘م،

ة ذُم٦م قمٚمامة إُم٦م.." رومٞمف: اعمّمٓمٚمحر  ٧م ن٤م قم٤مدك صقسم٧م   يمام ذم يمت٤مسمؽ "إسمنا

ىمدددد، اؾمددددتخ،ُمٝم٤م قمٚمددددامة  -صددددح٦م  ر يمددددامك –: )) ن ُم٘مقًمدددد٦م إقمددددامك ذط يمدددد ا  82زقمٛمددددؽ يمددددام ذم ص

ة يم٤مٟم٧م صح٦ًم  اًم ٜم٦مح ٓ قمٚمامة اعمنضم ٦مح رًمٙمـ اًمِمٞم  اًمٗمقزان ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ رىم٤مك: يمٚمٛم٦م ذط يم ا ؾمقا

 ٦م اعمنضم ٦م(( ر يمامٓ هل ُم٘مقًم

 ن نٙمددقن   ن  طمدد،ا ُمددـ قمٚمددامة اعمٛمٚمٙمدد٦م مل نٜمت٘مدد، هدد غ اًمٕمبدد٤مرة ؾمددقى اًمِمددٞم  اًمٗمددقزان !! رٟمٗمٞمدد٧َم  ومزقمٛمدد٧َم 

: ))هدؾ رضمد،ٟم٤م  طمد،ا ُمدـ  هدؾ اًمٕمٚمدؿ 44همػمغ ُمـ اًمٕمٚمدامة ىمد،   ٙمدنرا اًمٕمبد٤مرة رؾمد٠م ٧م ُم دتٜمٙمنا يمدام ذم ص 

 ي رؾمدد٤مًم٦م طمٙمددؿ شمدد٤مرو –ٞمٝمدد٤م ىمدد٤م  سمدد٤مًمند قمددغم اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل سمخّمددقص ُمدد٤م ضمدد٤مة وم -طمٗمٔمٝمدد٤مان –سم٤معمٛمٚمٙمدد٦م 

 ؟!(( قمٜمل حت،ن،ا ُم ٠م ٦م  ن اًمٕمٛمؾ ذط يمامك٤ّم نٛمس ىمْمٞم٦م اإلنامن رقمالىمتف سم٤مًمٕمٛمؾ؟!  -اًمّمالة

إقمامك إ ٤م ذط يمامك ومٝمؿ ٓ : ))سمٕمٙمس قمٚمامة اًم ٜم٦م ومحٞمٜمام ن٘مقًمقن قمدـ 52 اْم٤م يمام ذم ص رىمٚم٧َم 

 ..((ن٘مّم،رن إٓ  قمامك اجلقارح

ـ قمب٤مرات اعمنضم ٦م اًمٕمٍمنلم يمام ن،قمل اًم٘مٓمبٞمقن  مل ٟم ٚمؿ ًمؽ سم٠من: ))56ذم ص رىمٚم٧َم  ه غ اًمٕمب٤مرة ُم

 رىمٚم،هتؿ   ٧م ذم ذًمؽ..((



  (25( 
 

ُمدـ  صدح ُمد٤م : ))رؾمٞم٠متٞمؽ ُم٤م نٗمٞم،   ٤م   ي: قمب٤مرة إقمامك ذط يمامك ذم اإلندامن   59ذم ص رىمٚم٧َم 

 ((نٙمقن

 ُمددد٤م ىمبدددؾ هددد ا اًمتددد٤مرن  ومٚمدددؿ ُمٜمت٘مددد،ا يمدددؾ ُمدددـ ظمٓمددد٠م ُمّمدددٓمٚمح إقمدددامك ذط يمدددامك: )) 62ذم ص رىمٚمددد٧َم 

 إقمامك ذط يمامك (( ي ُمّمٓمٚمح:    إٟمٙم٤مر ه ا اعمّمٓمٚمحممنٚمتٗم٧م  طم، إ

ظمتٞمدد٤مر إئٛمدد٦م ًمٙمٚمٛمدد٦م اًمنمددط نٙمٛمددـ رراةغ وم٘مددف دىمٞمددؼ ٕئٛمدد٦م قمٚمددامة وم٘مٝمدد٤مة : ))سمددؾ إن ا82ذم ص رىمٚمدد٧َم 

 ((نٕمنومقن ُمناُمل إًمٗم٤مظ رآصٓمالطم٤مت

 ((اظمت٤مررا يمٚمٛم٦م اًمنمط يم٤مٟمقا ُمقوم٘ملم رى  ن اًمٕمٚمامة طمٞمٜمام : ))88ذم ص رىمٚم٧َم 

 ..((طم ـ ردىم٦م اظمتٞم٤مر اًمٕمٚمامة ًمٚمٗمظ اًمنمط: ))رراضح ضم،ا ٤ّم ؾمبؼ 89ذم ص ىمٚم٧َم ر

ُمع رضقح يمال  قمد٤مدك اًم دٞم، اًمٗم٤مئد٧م اعم دٛمقع سمّمدقشمف ر اعمحدنر ذم يمت٤مسمدف إٓ   دف ظمدنج سمٕمد، ذًمدؽ -1

 ن آقمامك ذط يمامك!!طملم راضمٝمٜم٤مغ سمٙمال  اًمٕمٚمامة ذم إٟمٙم٤مر اعمّمٓمٚمح ىم٤مئال ُم٘م ام سم٤من   ف مل ن٘مؾ نقُم٤م إ

يم٤من اعمّمدٓمٚمح سمح د٥م رصدٗمف: )ُمدـ دىمٞمدؼ ومٝمدؿ اًم دٚمػ(ح ) رُمدـ  صدح ُمد٤م نٙمدقن( ٓ شم٘مدقك  اومٚمامذا إذ

     ن ه ا اًمٙمال  ُمنارهم٦م ضم،ن،ة ُمـ ُمنارهم٤مت قم٤مدك اًم ٞم،؟!! دك؟!!٤مسمف ن٤م قم

ومددؼ قمدد٤مدك اًمٕمٚمددامة مجددٞمٕمٝمؿ ذم إٟمٙمدد٤مر قمبدد٤مرة: ) إقمددامك اًم -2 ط ّمدد٤محل٦م ذٟمحددـ أن ٓ ٟمٕمددنه هددؾ نقا

  ن نٜمت٘م،ٟم٤م سم ًمؽ رقمٚمٞمف  ن نؽماضمع قمـ يمت٤مسمف اًم ي صٜمٗمف ذم ذًمؽ؟!ح يمامك( رقمٚمٞمف ومال فؼ ًمف

ة اًم ُمدددد٦م رٟم٘مٚمٜمددد٤مغ قمٜمددددف سمحنرومددددف         دددف لدددد٤مًمػ اًمٕمٚمدددامة ومٞمّمددددقب اًمٕمبددد٤مرة يمددددام هددددق راضدددح ذم يمت٤مسمددددف إسمدددنا

  قمالغ؟!!
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ح رهددد غ ّمددد٤مدىملمقمدددغم هددد غ اًمٕمبددد٤مرة إن يمٜمددد٧م ُمدددـ اًم طمٙمدددام سمٞمٜمٜمددد٤م -طمٗمٔمدددف ان–٤م ًمٜم٠مظمددد  اًمِمدددٞم  رسمٞمٕمددد-3

سمدد٦م اًمٕمنمددنـ ُمددنة نٜمٙمددن ومٞمٝمدد٤م اًمِمددٞم  رسمٞمددع هدد غ اًمٕمبدد٤مرة سمددؾ    ددف  رك ُمددـ   ٙمنهدد٤م قمددغم  طمٞم٤مٟمدد٤م اًمِمددٞم   نٕمٚمددـىمنا

 .سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم

٤مهلل: إن اًمٕمٛمدؾ ذط يمددامك رًمددٞمس ذط هدؾ ىمددقك إًمبدد: سمٕمٜمددقان يمددام قمددغم ُمقىمٕمدف اًمٕمالُمدد٦م اعمد،ظمكم ؾمد ؾ

 صح٦م جيٕمٚمف ُمنضم ٤م؟

ح ه ا اًمٙمال  ن١مظمد  قمدغم اًمِمدٞم  رٓ ٟم٘مبٚمدفران ُم٤م ٟم٘م،ر  ن ٟم٘مقك إٟمف ُمنضمئ هب ا اًمٙمال ح  وم٠مضم٤مب: ))

ح ره ا ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجن رىم٤مًمف همدػمغح ر رضمدقا  ن ٟم٘مقك إن اًمٕمٛمؾ ضمزة رريمـ ذم اإلنامن ٓ ذـم٤م ومٞمف

 .بلمَّ ًمفح سم٤مرو ان ومٞمٙمؿنناضَمع اًمِمٞم  ذم ه ا رن

رسمٕم،ه٤م ن٤م إظمقةح ًمٞمس يمؾ ُمـ رىمدع ذم رة ُمدـ اًمبد،ع ن دٛمك ُمبتد،قم٤مح سمد٤مرو ان ومدٞمٙمؿح ًمدٞمس يمدؾ ُمدـ 

رىمددع ذم سم،قمدد٦م ٟم ددٛمٞمف ُمبتدد،قم٤مح هدد ا ُمدد ه٥م احل،ادندد٦م وم٘مددطح إن ىم٤مقمدد،هتؿ ذم اًمب،قمدد٦م: ٓ ومددن  سمددلم اسمددـ قمددن  

ـ ن٘مدددقك هددد ا اًمٙمدددال ح ومددد٢من اًم٘م٤مقمددد،ة ذم رسمدددلم ُمدددـ ن٘مدددقك اًمٕمٛمدددؾ ذط يمدددامكح ٓ ومدددن  سمدددلم اًمناوم ددد رسمدددلم ُمددد

 ..اًمب،قم٦م قمٜم،هؿ راطم،ة

: ومدددام ىمقًمدددؽ نددد٤م قمددد٤مدك:  هبددد ا نٙمدددقن اًمِمدددٞم  رسمٞمدددع ُمدددـ احل،ادنددد٦م ٕ دددف   ٙمدددن هددد غ اًمٕمبددد٤مرة -هِمددد٤م –ىمٚمددد٧م 

 رقم٘م٥م سم٘مقًمف: )ًمٞمس يمؾ ُمـ رىمع ذم اًمب،قم٦م نّمػم ُمبت،قم٤م(    ُم٤مذا؟!

ًمنمدط ند٤م إظمدقة يمدام ن٘مدقك إصدقًمٞمقن اًمٕمٛمؾ ريمـ ُمـ اإلندامنح ٕن ا: اًمِمٞم  ذم ٟمٗمس اًمٗمتدقى ىم٤مكصمؿ 

وم٤مًمٕمٛمدؾ ريمدـ ُمدـ  ريمد٤من اإلندامن ".. رهمػمهؿ "اًمنمط ظم٤مرج قمـ امل٤مهٞمد٦م" ر ُمد٤م "اًمدنيمـ ضمدزة ُمدـ امل٤مهٞمد٦م

 .((رضمزة ُمٜمف رًمٞمس ذـم٤م ومٞمفح ره ا ُمـ إظمٓم٤مة اًمتل ن٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامة
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ك: اًمنمدددط ظمددد٤مرج ىمددد٤ماًمٗمدددقزان طمدددلم اًمٕمالُمددد٦م ذم يمت٤مسمدددؽ  ظمٓمددد٠متىمٚمددد٧م: ومدددام ىمقًمدددؽ نددد٤م قمددد٤مدك ر  ددد٧م ُمدددـ 

 امل٤مهٞم٦م؟!

: ))ومالسمدددد، إذن  ن ُٟم ددددٚمثؽ ًمٚمٕمٚمددددامة  ر اًمِمددددٞم  اًمٗمددددقزانح رسمدددد٤مًمٓمبع ؾمددددٜمٛمٞمؾ إمم اقمددددتامد 81ذم ص وم٘مٚمدددد٧م

  ىمقاك اجلٛمٝمنة اًمٕمننْم٦م ُمـ  هؾ اًمٕمٚمؿ رٟمبح٨م قمـ اقمت ار ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗمقزان!!((

هؿ  صدقك رىمٚم٧م ذم ُم٘مٓمع صقيت ًمدؽ ُمٜمت٘مد،ا ُمدـ ومرسد اًمنمدط سم٠م دف ظمد٤مرج امل٤مهٞمد٦م: ))إٟمد٧م ًمدق ُمدش ومد٤م

 ختنس رُمتتٙمٚمٛمشح ُمش قم٤مره نٕمٜمل إنف ُم٤م ن٘مّم،رن سم٤مًمنمط ختنس رُم٤مشمتٙمٚمٛمش إن يمٜم٧م ضم٤مهؾ!!((

رىم٤مك اًمِمٞم  رسمٞمع ذم يمِمػ  يم٤مذن٥م رحتننٗم٤مت رظمٞم٤مٟم٤مت ومقزي اًمبحننٜمل: ))اٟمٔمن إًمٞمف يمٞمدػ نٗمدؽمي 

ح رن٘مقًمٜمل ُم٤م مل  ىمؾح  د اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م  ومٞمٜم ٥م إزمَّ اًم٘مقك سم٠من اًمٕمٛمؾ ذط يمامكح ر هلل  ومٝمؿ اًم٘م٤مر  سم٠منقمكمَّ ُمدنا

رًا ُمددددع  هلل  طمدددد ر ُمددددـ اًم٘مددددقك سمددددف ىمبددددؾ اًمٜمدددد٤مس  سمدددد٠من إقمددددامك ذط يمددددامكح رهددددق نددددندد هدددد غ اًمٗمنندددد٦م قمددددكمَّ ُمددددنا

ـ شمٞمٛمٞم٦م   ف ننن، سمٙمالُمف ه ا إقمامك ذط يمامك ذم اإلنامن:  ي إذا اٟمتٗم٧م  ر ظمنهؿ... ومٝمؾ   ٤م ٟم ب٧م إمم اسم

٠م د٤م ٓ  ىمقًمدف رٓ  قمت٘مد،غ رٓ    دبف ًمٖمدػميح ٓ اسمدـ سم٘مل اإلنامنح ومٝم ا ُمـ اومؽماة ه ا اًمبحننٜمل ر يم٤مذنبفح وم

ومٚمٞم٠مت سمف إن يم٤من ُمـ اًمّم٤مدىملم ُمـ  ذـمتل  ر دررد  ر يمتبلح ومٚم٘م، ضمٕمؾ ه ا اًمنضمؾ  شمٞمٛمٞم٦م رٓ همػمغح

رطمزسمدددف هددد غ اًمٗمننددد٦م ؾمدددالطم٤ًم فددد٤مرسمقهلل سمدددف: ٕن  اددد،هيؿ ظم٤مًمٞمددد٦م ُمدددـ احلجددد٩م ومٞمٕمتٛمددد،رن ذم طمدددنهبؿ قمدددغم  هدددؾ 

 ت(( .اًم ٜم٦م قمغم إيم٤مذن٥م رآهت٤مُم٤م

ىمٚم٧م:  ر ا٧م ن٤م قم٤مدك يمٞمػ راوم٘م٧م ظمّمق  اًمِمٞم  رسمٞمع ذم آومؽماة قمٚمٞمدفح رشمثبٞمد٧م ُمد٤م نٜمٗمٞمدف قمدـ ٟمٗم دف 

 إًمٞمف؟!

سمددف قمددغم ًم دد٤من اًمِمددٞم  رسمٞمددع ٟمٗم ددف اظمتّمدد٤مرا  د اًم دد١ماك حمددؾ اًمٜمددزاع سمٞمٜمٜمدد٤م رضمقا  ىمددقك: ؾم٠مىمتٍمدد قمددغم إنددنا

 يمثن ُمـ  ن فَم:اًمِمٞم  ذم إٟمٙم٤مر قمب٤مرة ذط يمامك   ًمٚمقىم٧م رإٓ ومٙمال 
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ذم يمِمددددػ  يم٤مذندددد٥م رحتننٗمدددد٤مت رظمٞم٤مٟمدددد٤مت ومدددددقزي  -طمٗمٔمددددف ان–٤مك اًمِمددددٞم  رسمٞمددددع اعمدددد،ظمكم ىمددددطمٞمدددد٨م 

 ..هؾ ىم٤مك رسمٞمع: اًمٕمٛمؾ ذط يمامك ذم اإلنامن؟: ))237اًمبحننٜمل ص 

وم٠م د٤م ُمدـ  رك ُمدـ طمد ر ُمدـ إن ه ا عمـ  قمٔمؿ  يم٤مذنبف راومؽماةاشمدفح   ىمقك: ضم٤مب اًمِمٞم  رسمٞمع سم٘مقًمف: ))

ـ اًم٘مقك سمف ر ظمنهؿ رإمم  طم ر ُمٜمفح رىم، رددت قمٚمٞمف  –إن ؿم٤مة ان  - اًمٞمق  رإمم هم، ه ا اًم٘مقك رزضمن ُم

رًاح ومٛمـ  ىمقازم ذم اًمتح نن ُمـ اًم٘مقك سمنمط اًمٙمامك  ُم٤م ن٠ميت: ذم ه غ اًمٗمنن٦م ُمنا

قمدد٤مة ًمٚمٛمّمدد٤مًمح راعمٗم٤مؾمدد، رقمٜمدد، احل٤مضمدد٤مت  - رًٓ  ىمٚمدد٧م ذم ُم٘مدد٤مزم "هددؾ جيددقز اًمتٜمدد٤مزك قمددـ اًمقاضمبدد٤مت ُمنا

ُمددـ هدد ا اًم٘مددقك ُمددـ ىمبددؾ صدد،رر يمتدد٤مب ظم٤مًمدد، اًمٕمٜمددؼمي  رنٕمٚمددؿ ان   ٜمددل  رك ُمددـ طمدد رراًموددررات": ))

رت اًمٕمٜمؼمي رـمٚمب٧م ُمٜمف طم ومف ُمـ يمت٤مسمف  (.367(( اٟمٔمن اعمجٛمقع اًمقاضح )ص...رٟمنمغ ر  ٜمل طم َّ

ىمبؾ اًمٜم٤مس رٓ  زاك -رىم، طم رت: ))... رىمٚم٧م ذم اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُم٘م٤مٓيت ذم ضمٜمس اًمٕمٛمؾ -صم٤مٟمٞم٤مً 

٦م اإلندامن قمٜمدد، اخلدقارجح رذط ذم يمدامك اإلنددامن قمٜمد،  هددؾ ُمدـ اًم٘مددقك سمدد:  ن اًمٕمٛمدؾ ذط ذم صددح - طمد ر

 (.446((ح اٟمٔمن اعمجٛمقع اًمقاضح )صاًم ٜم٦م

ر  دد٤م  رك ُمددـ طمدد ر ُمددـ ىمددقك سمٕمددض رىمٚمدد٧م ذم اعم٘م٤مًمدد٦م اًمث٤مًمثدد٦م ُمددـ ُم٘مدد٤مٓيت ذم ضمددٜمس اًمٕمٛمددؾ: )) -صم٤مًمثدد٤مً 

"ظم٤مًم، اًمٜم٤مس: "اًمٕمٛمؾ ذط ذم صح٦م اإلنامن قمٜم، اخلقارجح رذط يمامك قمٜم،  هؾ اًم ٜم٦م"ح رـمٚمب٧م ُمـ 

ح رـمٚمبد٧م ُمٜمدف  ن نب،ًمدف سمدام ىمدنرغ اًم دٚمػ: اًمٕمٜمؼمي" طم ه ه ا اًمٙمال  ُمـ يمت٤مسمف مل٤م نؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م

رٓ  زاك صم٤مسمت٤مً قمغم ه ا اًم٘مقكح رُمـ ٟم ٥م إزمَّ همػم ه ا ومٝمق ُمـ  يمؼم "اإلنامن ىمقك رقمٛمؾ راقمت٘م٤مد...اًم "ح 

 (.464"ح اٟمٔمن اعمجٛمقع اًمقاضح )صاًمبٝم٤مشملم اعمٗمؽمنـ

ن يم٤محلنسمد٤مة ذم ىمْمدٞم٦م إًمبد٤مهلل رهمػمهد٤م صمدؿ ىمٚم٧م قمـ وم٤مًمح ذم ُم٘م٤مزم "يمٚمٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد،: ))ر -راسمٕم٤مً  نتٚمدقَّ

دد، إًمبدد٤مهلل ذم ىمْمددٞم٦م اإلرضمدد٤مة رذم ىمْمددٞم٦م إقمددامك ذط يمددامك وم٠م دد٤م ران طم٤مرسمدد٧م   ظمددػماً ضمٝمددن سمدد٠منَّ رسمٞمٕمدد٤ًم ىمٚمَّ
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قمت٘م،  نَّ هد ا طمّمدؾ ُمٜمدل قمب٤مرة) إقمامك ذط يمامك ( ومٞمام  قمت٘م، ىمبؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم رٓ  زاك قمغم ذًمؽ ر 

 ـه . راًم ي  ٞمتف قمـ ىمقك إقمامك ذط يمامك ىمٚم٧م ًمف طمٞمٜمد او ًمدٞمس هد ا شمٕمننٗمد٤ًم ٕهدؾ اًم دٜم٦َّم1415قم٤م  

قمٚمٞمؽ سمتٕمننػ  هؾ اًم ٜم٦َّم راجلامقم٦م ًمإلنامن سم٠م َّف :) ىمدقٌك رقمٛمدٌؾ راقمت٘مد٤مد نزند، سم٤مًمٓم٤مقمد٦م رندٜم٘مص سم٤معمٕمّمدٞم٦م: 

 (.544راجلقارح ("ح اٟمٔمن اعمجٛمقع اًمقاضح )صىمقُك اًم٘مٚم٥م راًمٚمث ٤من رقمٛمُؾ اًم٘مٚم٥م راًمٚمث ٤من 

اؾمدتٜمٙمنت هد غ اًمٕمبد٤مرة ُمدـ همدػمغ ىمبدؾ  ن  -ران-  د٤م))رىمٚم٧م ذم ُم٘م٤مزم "يمٚمٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد،:  -ظم٤مُم ٤مً 

اٟمٔمددن اعمجٛمددقع اًمقاضددح  هدد غ اًمٕمبدد٤مرة هددل:) اًمٕمٛمددؾ ذط يمددامك ذم اإلنددامن ( -رمحددف ان-ن٘مقهلدد٤م إًمبدد٤مهلل 

 (( 542ص

يت اًمٙمٚمٛمد٦م ر  دف  رك ُمدـ   ٙمنهد٤م صمدؿ ند٠م اًمِمٞم  قمغم   ف سمدنية ُمدـ هد غٟمٔمن يمٞمػ ن،ًمؾ : ا-هِم٤م –ىمٚم٧م 

 .!!ًمٞمّمحح اًمٕمب٤مرةًملؾمػ سمٕمض اعمتٕم٤معملم يمٕم٤مدك اًم ٞم، 

ٟمدف اًمٕمٚمدامة هد ا اعمّمدٓمٚمح اًمد ي اقمتدؼمغ  صمؿ  ظمتؿ هب ا اًمٜم٘مدؾ اًمد ي ٟمٗمدل ومٞمدف اًمِمدٞم  رسمٞمدع قمٜمدف رقمدـ إظمقا

 قم٤مدك ُمـ دىمٞمؼ ومٝمؿ اًم ٚمػ!!

ومٛمددـ ىمدد٤مك إن اسمددـ شمٞمٛمٞمدد٦م : ))746/9ص يمتبددف ررؾمدد٤مئٚمف رومت٤مرنددف جمٛمددقعذم  طمٞمدد٨م ىمدد٤مك اًمِمددٞم  رسمٞمددع يمددام

ٟمف ُمثؾ اًمِمٞم   مح،ح ىم٤مك: اًمٕمٛمؾ ذط يمامك ذم اإلنامن؟! اًمٜمجٛملح راًمِمٞم  زن، اعم،ظمكمح  رهؾ رسمٞمع رإظمقا

راًمِمددٞم  حمٛمدد، سمددـ هدد٤مدي اعمدد،ظمكمح راًمِمددٞم  قمبٞمدد،ح راًمِمددٞم  صدد٤مًمح اًم ددحٞمٛملح رؾمدد٤مئن اًم ددٚمٗمٞملم ذم ُمٙمدد٦م 

سمدددلم هددد ا ُمدددـ يمتدددبٝمؿ ر ذـمدددتٝمؿ  ـ إاددد٤م : إن اًمٕمٛمدددؾ ذط يمدددامك ذم اإلندددامن؟راعم،نٜمددد٦م هدددؾ ىمددد٤مًمقا نقُمددد٤م ُمددد

ردررؾمٝمؿح رإٓ ومٞم٘مد٤مك ًمدؽ رحلد،ادنتؽ: ىمتدؾ اخلناصدقن رإومد٤ميمقن احل٤مىمد،رن قمدغم  هدؾ اًم دٜم٦م اًم د٤مسم٘ملم 

 راًمالطم٘ملم راعمحنومقن ًمٙمالُمٝمؿ.((
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 ومحٍمد يمالُمدف رإٓ  يمتٗمدل سمدام ُمدنَّ ٟم٘مٚمدف ُمدـ إٟمٙمد٤مر اًمِمدٞم  رسمٞمدع اًمقاضدح هل ااعمّمدٓمٚمح: -هِم٤م –ىمٚم٧م 

 ح ومٝم٤م هق يمالُمف نٗمّمؾ سمٞمٜمٜم٤م رنبلم صح٦م ُمقىمٗمل رسمٓمالن ُم٤م شم١مصٚمقن ًمف !ذم ه غ اعم ٠م ٦م  ُمن نٓمقك!

ٟم٘مقك ًمٙمؿ ح ( رمم سم٤مًٕمب٤مهلل ُمٜمٙمؿٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ ُمـ ىمبؾ: )يمام  -سمٗمْمؾ ان-رهب ا نتبلم ًمٚمجٛمٞمع   ٜم٤م 

  !!( رمم سم٤مًمنسمٞمع ُمٜمٙمؿومٜمحـ اًمٞمق : )

ّٟ ذشدٚد دٚذٍِٛح ه١س، أٚ أْ ضح١هذ عهٓ    -وّح ِش– لحي عحدي جٌس١ذ : ))ٚأٔح جال أس٠ذن أْ ضشد عٍ

ِٛػع جٌّسحٌس، وأْ ٔمٛي ِػ : أخـأ جٌش١خ سذ١ع ٚ٘ٛ غ١ش ِعظَٛ، ئٕح  ٕمٛي ٌه: أٞ ٔٛه ِٓ 

 جٌخـأ ضمظذ؟! ً٘ ٚجفك جٌّشرثس ذخـثٗ ٘زج؟ أَ ٘ٛ لٛي يً٘ جٌسٕس ِشرٛح ٌذ٠ه؟!((

ىمدد، ٛمقٟمدد٤م ُمددـ اًم ددٚمٗمٞم٦م سم ددب٥م اٟمت٘م٤مدٟمدد٤م خلٓمدد٠م اًمِمددٞم  إًمبدد٤مهلل رٟمحددـ   ددتؿ  ظمنضمت سمددؾ   دد٤م ؾمدد٤مئٚمؽ:  : ىمددقك

ددد-يمدددام ُمدددن– ًمٕمٚمدددامة ر رهلدددؿ اًمِمدددٞم  رسمٞمدددعىمدددقك ا ذم هددد ا  راوم٘مٜمددد٤م هددد غ ٠م اًمِمدددٞم  إًمبددد٤مهلل ذم ح ومٝمدددؾ يمدددؾ ُمدددـ ظمٓمَّ

 ًٕمبد٤مهللٚمٕمالُم٦م اذم ختٓم تٝمؿ ًم  ظمٓم٠م اًمٕمٚمامة :رٓ  رن، ُمٜمؽ ردا دسمٚمقُم٤مؾمٞم٤م يم٠من شم٘مقك ؟!نٕم، طم،ادن٤م اًمٕمب٤مرة

احل،ادندد٦م سمخٓمدد ٝمؿ  اًمٕمٚمددامة  ُمٕمّمددقُملمح ٕ ٜمدد٤م ؾمددٜم٘مقك ًمددؽ:  ي ٟمددقع ُمددـ اخلٓمدد٠م شم٘مّمدد،؟ هددؾ راومددؼرهددؿ همددػم

 رإٟم٤م عمٜمتٔمنرن!!    هق ىمقك ٕهؾ اًم ٜم٦م ُمنضمقح ًم،هيؿ؟!! !ه ا؟

رحذطهه  هطعشع عٍهٝ    ٔمرً ِٕه  ٜٛ جٌطٛػ١ح جٌىحِهً )ٚئ  ٚجعٍُ إٔٔح ٌٓ: ))جٌس١ذ لحي عحدي

ْ جٌّعشوس ئٌٝ  ححس أخهشٜ، فطمهٛي: لهحي جٌشه١خ فه      جٌش١خ سذ١ع( ٚوزٌه ٌٓ ٔمرً ِٕه أْ ضٕمً 

فىٍُٙ ِشح٠خ فؼه ء ٌٚه١س ذمهٛي ٚجحهذ ِهُٕٙ ٔحىهُ عٍهٝ        عّٓ ٠مٛي ٘زج جٌمٛي )وزج ٚوزج(، 

 .((ج٢خش٠ٓ ِّٓ ُ٘ فٟ ؿرمطُٙ أٚ أعٍٝ ُِٕٙ

 (ريم ًمؽ ًمـ ٟم٘مبؾ ُمٜمؽ  ن شمٜم٘مؾ اعمٕمنيم٦م إمم ؾم٤مطم٦م  ظمنىن٘مقك قم٤مدك: ) :

 ن ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اًم ي ٟم٘مؾ اعمٕمنيم٦م إمم ؾم٤مطم٦م  ظمنى.فمٝم:   ىمقك
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ريمدد ًمؽ ًمددـ ٟم٘مبددؾ ُمٜمددؽ  ن شمٜم٘مددؾ اعمٕمنيمدد٦م إمم ؾمدد٤مطم٦م  ظمددنىح ومت٘مددقك: ىمدد٤مك اًمِمددٞم  ىمدد٤مك قمدد٤مدك: ) :

 (ومالن قمٛمـ ن٘مقك ه ا اًم٘مقك يم ا ريم ا

 ؾم٤مطم٦م  ظمنى!!ٟم٘مال ًمٚمٛمٕمنيم٦م إمم  سم٠مدًمتٝم٤م آطمتج٤مج سم٠مىمقاك اًمٕمٚمامة ا قمجب٤م ًم٘مق  ضمٕمٚمق:  ىمقك

مجٞمٕمد٤م ذم  راوم٘مٝمدؿومٚمدامذا شمبد،ع ُمدـ  رشم٘مبدؾ ىمدقهلؿح اًمٕمٚمدامة( ومتٕمد ر ومٙمٚمٝمؿ ُمِم٤من  ومْمالة : )شم٘مقك :

وم٘متف اًم،ًمٞمؾ؟!  ىمقهلؿ عمقا

اًمتدددل ذيمنهتددد٤م سمٛمٕمٜم٤مهددد٤م ٕمبددد٤مرة )إضم٤مسمتدددؽ ؾمدددتٕمنض قمدددغم اًمِمدددٞم  رسمٞمدددع( اًمتٝم،نددد، سماًم،ٟم،ٟمددد٦م قمدددغم إن  :

٠م ٙمؿ شم١ميمد،رن ُمد٤م ندتٝمؿ احلزسمٞمدقن ومٙمد  قمت٘م،   ٤م ىم٤مدطم٦م ذم ؾمٚمٗمٞمتٙمؿ رٓ ن٘مبدؾ هبد٤م اًمِمدٞم  رسمٞمدعصمالث ُمنات 

سمف اًمِمٞم  رسمٞمٕم٤م رـمالسمف ُمـ يمقن  هؾ اًم ٜم٦م نقاًمقن رنٕم٤مدرن قمغم ىمقًمف رنّم،ررن قمدـ  ُمدنغ رهد ا ُمد٤م ٟمٗمد٤مغ 

را  .اًمِمٞم  ُمنارا رشمٙمنا

وّهح عٙهذٔحن ِهع    أْ ضىهْٛ طهش٠حح ٚشهرحعح     )وزج( ذً ٔش٠ذ ِٓ حؼشضه: ))جٌس١ذ لحي عحدي

، فٕش٠هذ ِٕهه أْ   ٚجفهك جٌّشرثهس أٚ لهحي ذمهٛي جٌّشرثهس     جيٌرحٟٔ ح١ٓ أعٍٕطٙح طش٠حس ِذ٠ٚس: ئٔهٗ  

 .((ضمٛي ِح ضعطمذٖ فٟ جٌش١خ جإلِحَ سذ١ع جٌّذخٍٟ ٚذرشأز ٚذذْٚ ٌف أٚ دٚسجْ

اـ ىمددد٤مك هِمددد٤م  سمددد٠من إًمبددد٤مهلل اإلُمددد٤م  راومدددؼ اعمنضم ددد٦م ٠مهددد ا اؾمدددتٛمنار عم ٚم دددؾ اًمٙمددد ب راًمبٝمتددد٤منح ومددد 

   ن!!قا ذًمؽ رإٓ وم٤مٟمتؿ اًمٙم٤مذسمق نبتاًمٚم ٤م ح 

ُمددد٤مح رُمٜمٝمددد٤م ىمدددقزم: ))ر ُمددد٤م قمٚمدددٞمٙمؿ قمبددد٤مرايت اًمٍمدددف٦م ذم إ رىمددد، ُمدددنت ٟمٙمددد٤مر هددد غ اًمٕمبددد٤مرات ومناضمٕمٝمددد٤م ًمزا

وم٘م٧ْم ه غ اًمٕمب٤مرة   -طم٤مؿم٤مغ-ًمٞمس إن اًمِمٞم  إًمب٤مهلل راومؼ اعمنضم ٦م!!: نٕمٜمل ذم ُم هبٝمؿ ريم ا -اًمٕمب٤مرُة: ومقا

اًمددد ي ردَّ قمدددغم  إٟمدددام هدددق ُمدددؼمَّ ٌ ُمدددـ هددد ا يمٚمدددفح رهدددق -رمحدددف ان شمٕمددد٤ممم-رٟمحدددـ اًمددد نـ ىمٚمٜمددد٤م هددد اح ر ن اًمِمدددٞم  

 )).رًمٙمـ ٟم٘مقك: اًمٕمب٤مرة وم٘مط .-اعمنضم ٦م
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ٟمننددد، ر ادددؽ رشمددد٤مرًة شم٘مدددقك: ) حُمددد٤م هددد غ اًمٚمٖمددد٦م اًمتدددل شمدددتٙمٚمؿ هبددد٤م ومتددد٤مرة شم٘مدددقك: )سمددد،رن ًمدددػ ردرران( 

طم٦م رسمجن ة (ح رشمد٤مرًة شم٘مدقك: راقمٚمؿ   ف ًمـ نٖمٜمل قمٜمدؽ  ن شم٘مدق  سمنمدح مجٞمدع رؾمد٤مئؾ اًمِمدٞم  رسمٞمدعرشم٤مرًة شم٘مقك: )ح (سمٍما

ريم٠م دددؽ شمننددد،  ن شمِمدددٕمن اًمٜمددد٤مس  ن هِمددد٤مُم٤م ُمدددتٝمؿ ذم ىمْمدددٞم٦م  ( ن شمٙمدددقن سفددد٤م رؿمدددج٤مقم٤م  شمؽسمدددؾ ٟمننددد، ُمدددـ طموددد)

نْمددٓمن ومٞمٝمدد٤م ًمٚمٛمنارهمدد٦م ًمٞمحٔمددك سمددؼماةة ُمددـ  ُمث٤مًمددؽح رًمٕمٚمددؽ ٓ شمٕمددنه قمٜمددل   ٜمددل سمٗمْمددؾ ان ٓ رًمددـ  بٞمددع 

 ر  ٜمددل قمددغم ىمٜم٤مقمدد٦م شم٤مُمدد٦م  ن اًمدد ي ؾمٞمٗمّمددؾ سمٞمٜمددل رسمٞمددٜمٙمؿ هددق ُمددـ ٓ ختٗمددك قمٚمٞمددف ظم٤مومٞمدد٦مح دنٜمددل إرضدد٤مًة ٕطمدد،ح

سم٠مىمقاك اًمٕمٚمامة رُم٤م ىمنررغ سم٤مًم،ًمٞمؾ ذم يمؾ ُم د٠م ٦م ظمقومد٤م ُمدـ  ىمدزا  ظمد٤مًمٗمقا إيمد٤مسمن ذم  فؽمو و ٙم٤م  ًمـ نومٝمِم

 ـمنن٘متٝمؿ رُمٜمٝمجٝمؿ ر ؾم٤مًمٞمبٝمؿ سمؾ ر ظمالىمٞم٤مهتؿ!

ً٘ لٛي جٌش١خ سذ١ع ذٕرحز ضحسن أعّحي جٌرهٛجسح ؿرمهح ٌحهذ٠ع أذهٟ  هع١ذ      : ))عحدي جٌس١ذ لحي

)٘هً ٘هٛ لهٛي ي٘هً جٌسهٕس أَ ٘هٛ ِٛجفهك يلهٛجي         جٌخذسٞ سػٟ جل عٕٗ جٌػحذص فٟ جٌظهح١ح١ٓ  

 جٌّشرثس؟((

ع  فسم٤مًمٙمٚمٞمد٦م ًم دقة ومٝمٛمد اجلدقارح قمٛمدؾرسمٞمع اًم٘مدقك سمٜمجد٤مة شمد٤مرو ًمٚمِمٞم   ٟم ٥م قم٤مدك :  حل٘مٞم٘مد٦م اًمٍمدا

 ُٕمقر رهل:ه١مٓة ُمـ اعمٜمحنوملمح وم٤مًمِمٞم  رسمٞمع إٟمام نند قمغم  رظمّمقُمفسملم اًمِمٞم  رسمٞمع 

ىمددددع ذم ُم دددد٠م ٦م شمدددد٤مرو اًمّمددددالة راهتدددد٤مُمٝمؿ ُمددددـ ىمدددد٤مك سمٕمدددد،  يمٗمددددن شمدددد٤مرو قمدددد،  اقمتبدددد٤مرهؿ ًمٚمخدددداله  -1 اًمقا

 اًمّمالة سم٠م ف رىمع ذم اإلرضم٤مة.

ىمدددددع ذم اًمتٙمٗمدددددػم سمدددددؽمو اعمبددددد٤مهلل إرسمٕمددددد٦م )اًمّمدددددالة راًمّمدددددق  راًمزيمددددد٤مة  -2 قمدددد،  اقمتبددددد٤مرهؿ ًمٚمخددددداله اًمقا

 راحل٩م( راهت٤م  ُمـ ٓ نٙمٗمن سمؽمو اعمب٤مهلل إرسمٕم٦م سم٤مٟمف ُمـ اعمنضم ٦م!!

  ٜم،هؿ = اًمّمالة.اقمتب٤مر  صؾ اًمٕمٛمؾ قم -3
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اإلًمدددزا  سمدددبٕمض آصدددٓمالطم٤مت درن ُمٕمٜم٤مهددد٤مح راًمتدددل مل نٚمدددز  اًم دددٚمػ هبددد٤م ذم شمٕمنندددػ اإلندددامن ُمثدددؾ  -4

 )ضمٜمس اًمٕمٛمؾ(ح ر )اإلنامن نٜم٘مص طمتك ٓ نب٘مك ُمٜمف رة(.

ًمٕمبدد٤مرة إقمددامك يمددامك ذم اإلنددامن راًمتددل  شمٗمٞمدد، سمدد٠من  قمددامك اجلددقارح إٟمددام شمٙمددقن  -سمدد٢مـمال –إٟمٙمدد٤مرهؿ  -5

شمف. ٟم٤مدم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ  اًم٘مٚمبل رصمٛمنة ُمـ صمٛمنا

ىمدددقهلؿ إن  طم٤مدنددد٨م اًمِمدددٗم٤مقم٦م حمّمدددقرة ذم اعمّمدددٚملم وم٘مدددط رقمددد،  شم دددٚمٞمٛمٝمؿ سمٔم٤مهنهددد٤م اًمددد ي ن٘مت ددد  -6

ظمدددنرج اعم ددددٚمؿ ُمددددـ اًمٜمدددد٤مر سم٤مًم٘مددد،ر اًمْمدددد ٞمؾ ضمدددد،ا ُمددددـ اًم٘مددددقك )سم٤مًمٚم ددد٤من راًم٘مٚمدددد٥م(ح راًمٕمٛمددددؾ )قمٛمددددؾ اًم٘مٚمدددد٥م 

 راجلقارح(.

إٟمٙم٤مرهؿ قمغم ُمـ اؿمؽمط ىمٞم٤م  احلج٦م ىمبؾ شمٙمٗمػم اعم ٚمؿ اًم ي رىمع ذم ٟم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمدال  -7

 رسمام ضمٝمال ُمٜمف سم ًمؽ اًمٜم٤مىمضح راقمتب٤مر ه ا ُمـ ىمقك اعمنضم ٦م!!

: رسمٕم، ه ا اًمتّمقر ومٕمٚمٞمدؽ  ن شمٕمٚمدؿ   دؽ شمٜم د٥م ًمٚمِمدٞم  رسمٞمدع اًم٘مدقك سمٜمجد٤مة شمد٤مرو اًمٕمٛمدؾ سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م 

ن ددددج، ن ؾمددددج،ة رٓ نّمددددق  نقُمدددد٤م رمل نٗمٕمددددؾ  ي قمٛمددددؾ ُمددددـ إقمددددامك  ) ي ٟمجدددد٤مة ُمددددـ قمدددد٤مش دهددددنغ يمٚمددددف ٓ

ذم ُمٕم٤مريمدف ُمدع اًمٔم٤مهنة ىمدط ـمدقاك طمٞم٤مشمدف( رهدق  ُمد٤م ن دٕمك  قمد،اة اًمِمدٞم  إلصمب٤مشمدف قمٚمٞمدف رهدق نٜمٗمٞمدف قمدـ ٟمٗم دف 

را وم٤مًمح راًمبحننٜمل  رإًمٞمدؽ إدًمد٦م  شمد٤مرو اًمٕمٛمدؾ سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م ر  دف ٓ ندؽمدد ُم دٚمؿ ذم شمٙمٗمدػمغ سمٙمٗمدنسمؾ سح ُمنا

 :ٟمٗم ف رهل ُمقضمقدة إمم أن ذم يمتبف رقمغم ُمقىمٕمف رمل نٍمح اًمِمٞم  سمؽماضمٕمف قمـ ذًمؽُمـ يمال  اًمِمٞم  

ح ر دٟم،ن  يمٗمن شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م))ُمع  هلل   ُم٘م٤مًمف يمٚمٛم٦م طمؼ طمقك ضمٜمس اًمٕمٛمؾ:ىم٤مك اًمِمٞم  رسمٞمع ذم

ً طمددددقك يمٗمددددن شمددد٤مرو اًمّمددددالةح ر ُمٕمددددل ُمدددـ إظمددددقاهلل اًمدددد نـ ندددنُمٞمٝمؿ احل،ادندددد٦م سم٤مإلرضمدددد٤مة ُمدددـ نٙمٗمددددن شمدددد٤مرو يمثدددػما

 (( -رمحف ان-اًمّمالة رُمٜمٝمؿ اًمِمٞم   مح، اًمٜمجٛمل 



  (34( 
 

ح رًمٙمـ  إن ه ا عمـ  يم ب اًمٙم بح وم٘م، سطم٧م ُمناراً سمتٙمٗمػم شم٤مرو اًمٕمٛمؾ )) : اعم٘م٤مكرىم٤مك ذم ٟمٗمس 

ةشمدددف ُمٜمدددفح ومددد٢م ؿ احل،ادندد٦م هلدددؿ  صدددؾ ظمبٞمدد٨مح رهدددق   دددؿ إذا   ّمدد٘مقا سم٢مٟم ددد٤من ىمدددقًٓ هددق سمدددنية  ُمٜمدددف رنٕمٚمددـ سمنا

ر قمددددغم رُمددددل ذًمددددؽ اعمٔمٚمددددق  سمددددام   ّمدددد٘مقغ سمددددفح ومٝمددددؿ هبدددد ا إصددددؾ اخلبٞمدددد٨م نٗمقىمددددقن  نٍمددددرن قمددددغم آؾمددددتٛمنا

 اخلقارج.

رًا: إن شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يم٤مومن زٟم،نؼ ح ًمٙمٜمل  ٞم٧م قمدـ اًمتٕمٚمدؼ سمٚمٗمدظ ضمدٜمس ملد٤م ومٞمدف ُمدـ   ٤م ىمٚم٧م ُمنا

 اإلمج٤مك رآؿمتب٤مغ اعم١مدي إمم اًمٗمتـ..((.

ـ ُمّم٤مئبٝمؿ   ؿ ف٤مرسمقن رنب،قمقن ُمـ نٙمٗمن شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م: ))اعم٘م٤مكذم ذات رىم٤مك  ح رنٕمٚمـ رُم

رًاح ًمٙمٜمف نزضمن قمـ اؾمتخ،ا  ًمٗمظ   (((2)   ضمٜمس ذًمؽ ُمنا

رىمدد٤مك اًمِمددٞم  رسمٞمددع طمٗمٔمددف ان شمٕمدد٤ممم رد اًمّمدد٤مر  اعمّمدد٘مقك إمم ٟمحددن ؿمدد٤مهنغ اعمخدد رك اجل٤مهددؾ اًمٕم٤مسمدد٨م 

ن اإلندامن نّمدح سمد،رن قمٛمدؾ ح رىمْمدٞم٦م حتدننؿ إ بف إزم سم٠مهلل ىمٚم٧م : نٜم رُم٤م: ))سم٤مٕصقك )ٟم٘م، ًمٗم٤مًمح احلن (

ح رىم، دطمْم٧م   ٤م رهمػمي ه غ إيم٤مذن٥م يمنات رُمنات ح  ومٛمـ اومؽماةاشمف اًمٙمبػمة اًمٙمثػمة اًمت٘مٚمٞم، ُمٓمٚم٘م٤م ح

   ((ومٞمّم،  قمٚمٞمف : إذا مل شم تح وم٤مصٜمع ُم٤مؿم ٧م

: رو اًمٕمٛمددؾ سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦مإهلل  يمٗمددن شمدد٤م ))رىمدد٤مك ذم يمِمددػ  يم٤مذندد٥م رحتننٗمدد٤مت رظمٞم٤مٟمدد٤مت ومددقزي اًمبحننٜمددل: 

 ًمٙمٜمل   ك قمـ اؾمتٕمامك ًمٗمظ "ضمٜمس": مل٤م ن ببف ُمـ اًمٗمتـ ُمـ سم٤مب ؾم، ذرائع اًمنم راًمٗم ٤مد.((

                                                           

  

   

.
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ح ر طمدد ر رًم٘مدد،  قمٚمٜمدد٧م قمدد،ة ُمددنات  هلل ُ يمٗمددن شمدد٤مرو اًمٕمٛمددؾرىمدد٤مك ذم  صددقك ومدد٤مًمح احلددن  رُم)ٓهتدد٤م :  ))

 رضم٤مة((وم٘مط ُمـ اؾمتٕمامك إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦مح ُمثؾ ضمٜمس اًمٕمٛمؾح ومٚمؿ نٙمٗمقا قمـ رُمٞمل سم٤مإل

:  257رىمدد٤مك يمددام ذم يمتدد٤مب إحتدد٤مه  هددؾ اًمّمدد،  راًمٕمنومدد٤من سمٙمددال  اًمِمددٞم  رسمٞمددع ذم ُم دد٤مئؾ اإلنددامن ص

))هدد ا ُمدد٤م يمدد٤من نٔمٝمددن زم ؾمدد٤مسم٘م٤م رًمٖمددػمي ح صمددؿ يمثددنت اًم،راؾمدد٦م ذم ُمقضددقع شمددنو اًمٕمٛمددؾ سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م ومقىمٗمدد٧م قمددغم 

ـ اًم ٚمػ سم٠من شم٤مرو ضمٜمس اًمٕمٛمؾ يم٤مومن ح رومرس ضمُم٘م٤مك ٕطم، اإلظمقة  ٜمس اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ  يمثن ومٞمف ُمـ اًمٜم٘مؾ قم

 ((إذا يم٤من اعمناد سمجٜمس اًمٕمٛمؾ ه ا وم٠م ٤م ٓ  تندد ذم شمٙمٗمػمغ ح سمؾ ٓ نؽمدد ُم ٚمؿ ذم شمٙمٗمػمغ: اًمٕمٛمؾ: وم٘مٚم٧م

 (( رى  ن شم٤مرو يمؾ اًمٕمٛمؾ يم٤مومن زٟم،نؼرىم٤مك اًمِمٞم  رسمٞمع ذم ُم٘م٤مٓت طمقك ضمٜمس اًمٕمٛمؾ: ))

ى اًمٕمالُم٦م اسمدـ سمد٤مز رٟم٘مؾ اًمِمٞم  رسمٞمع يمام ذم يمِمػ  يم٤مذن٥م رحتننٗم٤مت رظمٞم٤مٟم٤مت ومقزي اًمبحننٜمل ومتق

 رومٞمٝم٤م: 

اعمِمدددٙم٤مة: ذيمدددن احلددد٤مومظ اسمدددـ طمجدددن ذم اًمٗمدددتح قمٜمددد،ُم٤م شمٙمٚمدددؿ قمدددغم ُم ددد٠م ٦م اإلندددامن راًمٕمٛمدددؾح رهدددؾ هدددق  ))

داظمدؾ ذم اعم ددٛمك ح ذيمدن   ددف ذط يمدامك ح ىمدد٤مك احلد٤مومظ : )راعمٕمتزًمدد٦م ىمد٤مًمقا : هددق اًمٕمٛمدؾ راًمٜمّٓمددؼ رآقمت٘مدد٤مد ح 

 ٤ًم ذم صّحتف راًمّ ٚمػ ضمٕمٚمقه٤م ذـم٤ًم ذم يمامًمف(.راًمٗم٤مر  سمٞمٜمٝمؿ رسملم اًمّ ٚمػ  ّ ؿ ضمٕمٚمقا إقمامك ذـم

وم٠مضم٤مب اًمِمٞم  : ٓ ح هق ضمزة ح ُم٤م هق سمنمط ح هق ضمزة ُمـ اإلنامن ح اإلندامن ىمدقك رقمٛمدؾ رقم٘مٞمد،ة  ي 

 شمّم،نؼ ح راإلنامن نتٙمقن ُمـ اًم٘مقك راًمٕمٛمؾ راًمتّم،نؼ قمٜم،  هؾ اًم ٜم٦م راجلامقم٦م.

 ط يمامك ؟اعمِمٙم٤مة : هٜم٤مو ُمـ ن٘مقك سم٠م ف داظمؾ ذم اإلنامن ًمٙمٜمف ذ-

ٓ ح ٓ ح ُمدد٤م هددق سمنمددط يمددامك ح ضمددزة ح ضمددزة ُمددـ اإلنددامن . هدد ا ىمددقك اعمنضم دد٦مح اعمنضم دد٦م نددنرن اًمِمدٞم  : -

اعمٕمنوم٦م. رسمٕمْمٝمؿ ن٘مقك : اًمتّم،نؼ . ريمدؾ هد ا همٚمدط.   ح رأظمنرن ن٘مقًمقن:اإلنامن ىمقك رشمّم،نؼ وم٘مط 
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زندددد، سم٤مًمٓم٤مقمدددد٦م رنددددٜم٘مص اًمّمددددقاب قمٜمدددد،  هددددؾ اًم ددددٜم٦م  ن اإلنددددامن ىمددددقك رقمٛمددددؾ رقم٘مٞمدددد،ةح يمددددام ذم اًمقاؾمددددٓمٞم٦م ح ن

 سم٤معمٕمّمٞم٦م"((.

رهدد ا اًمدد ي ٟم٘مقًمددف دائدداًمح  : )) ىمددقك:-رمحددف ان–صمددؿ قم٘مدد٥م اًمِمددٞم  رسمٞمددع سم٘مقًمددف ُم١مندد،ا ًمٗمتددقى اسمددـ سمدد٤مز 

رٟمحدددض اًمٜمددد٤مس قمدددغم اًمتٛم دددؽ سم٘مدددقك اًم دددٚمػ: "اإلندددامن ىمدددقك رقمٛمدددؾ راقمت٘مددد٤مدح نزنددد، سم٤مًمٓم٤مقمددد٦م رندددٜم٘مص 

 "((سم٤معمٕمّمٞم٦م

 قمدددـ اخلٗمددد٤مة يمِمدددػ  ُم٘م٤مًمدددف ذم اجلٝمٜمدددل ٛمٞمددد،احل قمبددد، رضمٝمددد٤مٓت شمٚمبٞم ددد٤مت سمٕمدددض ُمدددع رىمٗمددد٤مترىمددد٤مك ذم 

"ره ا اًم ي شم ٕمك إًمٞمدف اعمنضم د٦م اعمٕمد٤مسة:  :- ي اجلٝمٜمل– ىمقًمف))  :  اإلرضم٤مة هب٤م اؾمت٘مقى حم،صم٦م ُم ٠م ٦م

ًمتوب ُمـ ظمالًمف إمج٤مقمٝمؿ قمغم  ن اإلنامن ىمقك رقمٛمؾ إصمب٤مت  ن اًم ٚمػ اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ شم٤مرو اًمّمالة 

 ((".ٓ نّمح اإلنامن إٓ هبام

ًم٧َم  يم سم٧م)) :رسمٞمع ُمٙم سم٤م ًمف ومٞمام ٟم بف إًمٞمفىم٤مك اًمِمٞم    ه ا رـمٕمٜمؽ حسمب٤مهلؿ لٓمن مل سمام اًم ٜم٦م  هؾ رىمقَّ

ٓ   اًم دٜم٦م  هدؾ ذم شمنىمبدقن ٓ رطمزسمدؽ وم٠م د٧م ر هٚمٝمد٤مح اًم دٜم٦م دائدنة ُمدـ رلدنضمٝمؿ اًم دٜم٦م  هؾ مج٤مهػم نتٜم٤مرك  إ

 .سم٤مًمٗمقاىمن(( ومؽمُمق ؿ ذُم٦مح رٓ

إٓ  ن ضمددٜمس ))سمدد٤مز:  ـاسمددـ سمدد٤مز رومٞمٝمدد٤م ؾمدد ؾ اسمددقمٚمددؼ اًمِمددٞم  رسمٞمددع قمددغم اطمتجدد٤مج ظمّمددقُمف سمٗمتددقى اإلُمدد٤م  

اًمٕمٛمؾ ٓسم، ُمٜمف ًمّمح٦م اإلنامن قمٜم، اًم ٚمػ مجٞمٕم٤ًم. هل ا اإلنامن قمٜم،هؿ ىمقك رقمٛمدؾ راقمت٘مد٤مد ح ٓ نّمدح إٓ 

 ((هب٤م 

:  ))رُمد٤م اطمدت٩م سمدف ومد٤مًمح ىم٤مئال 369/9ىم٤مك يمام ذم جمٛمقع  يمتبف ررؾم٤مئٚمف رومت٤مرنف ص قمٚمؼ اًمِمٞم  رسمٞمع 

ًمٞمس سمٔم٤مهن ذم   ف ننن، سمدف يمدؾ اًمٕمٛمدؾ سمدؾ هدق فمد٤مهن ذم   دف ن٘مّمد،  ي رمحف ان د  ُمـ يمال  اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز د

 قمت٘م،  ن ه ا هق ُم٘مّمقد اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان د طمٗمٔمف ان د . (( ر قمٛمؾ ًمّمح٦م اإلنامن ٓ يمؾ اًمٕمٛمؾ
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ٟمدف  يمِمػ  يم٤مذن٥م رحتننٗم٤مت رظمٞم٤مٟم٤مت ومقزي اًمبحننٜمل: ))ىم٤مك اًمِمٞم  رسمٞمع ذم   ادـ ىمد٤مك رسمٞمدع رإظمقا

 ي  نبتدقا إُمٙمد٤من رضمدقد يمٚمٝم٤م سم٠من اإلنامن ىمقك سم٤مًمٚم ٤من راقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م درن اًمٕمٛمؾ ذم احل٘مٞم٘مد٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

إنددامن ذم اًم٘مٚمدد٥م رًمددق مل نٔمٝمددن  ي قمٛمددؾ قمددغم اجلددقارح ومٞمّمددح اإلنددامن قمٜمدد،هؿ ُمددع شمددنو اًمٕمٛمددؾ: ٕن اًمٕمٛمددؾ 

ح اذيمدن ذم  ي ن رضم قا اًمٕمٛمؾ قمـ اإلنام ذط يمامك ذم اإلنامنح ره ا هق ىمقك اعمنضم ٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًم نـ 

يمتددد٤مب ُمدددـ يمتدددبٝمؿ رذم  ي ذندددط ُمدددـ  ذـمتٝمؿحومددد٢من مل شمددد٠مِت سمددد ًمؽ وم٠م ددد٧م ُمدددـ ضمدددٜمس  قمددد،اة اًم دددٜم٦م اًمددد نـ 

 ف٤مرسمقن  هؾ اًم ٜم٦م سم٤مٕيم٤مذن٥م راًمتٚمٗمٞم٘م٤مت((.

ومّم٤مر اإلنامن ٓ نتح٘مؼ ٕطمد، طمتدك )) :23/2رىم٤مك يمام ذم اًم رنٕم٦م ًمبٞم٤من ُم٘م٤مص، يمت٤مب اًمنمنٕم٦م ص

فح رقم٤مُمال سمجقارطمفح رٓ سم، ُمـ  قمامك اجلقارح رُمـ  قمامك اًم٘مٚمقبح ٤ّم نٙمقن ُمّم،ىم٤م سم٘مٚمبفح رٟم٤مـم٘م٤م سمٚم ٤مٟم

 ح يمح٥م ان رطم٥م رؾمقًمف رسمٖمض اًمٙمٗمن رإرصم٤من راعمٕمبقدات ُمـ درن ان..((ٓ نٙمقن ُم١مُمٜم٤م إٓ هب٤م

ومٝمدددؾ   ددد٤م )): -يمدددام ُمدددن– ىمددد٤مك اًمِمدددٞم  رسمٞمدددع ذم يمِمدددػ  يم٤مذنددد٥م رحتننٗمددد٤مت رظمٞم٤مٟمددد٤مت ومدددقزي اًمبحننٜمدددل

 ي إذا اٟمتٗمد٧م سم٘مدل اإلندامنح ومٝمد ا  :ننن، سمٙمالُمف ه ا إقمامك ذط يمامك ذم اإلنامن ٟم ب٧م إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ف

ح وم٠م دد٤م ٓ  ىمقًمددف رٓ  قمت٘مدد،غ رٓ    ددبف ًمٖمددػميح ٓ اسمددـ شمٞمٛمٞمدد٦م رٓ همددػمغح ُمددـ اومددؽماة هدد ا اًمبحننٜمددل ر يم٤مذنبددف

هدد غ ف ومٚمٞمدد٠مت سمددف إن يمدد٤من ُمددـ اًمّمدد٤مدىملم ُمددـ  ذـمتددل  ر دررد  ر يمتبددلح ومٚم٘مدد، ضمٕمددؾ هدد ا اًمنضمددؾ رطمزسمدد

 ((.اًمٗمنن٦م ؾمالطم٤ًم ف٤مرسمقهلل سمف..

: سمؾ ىمنر اًمِمٞم  رسمٞمع  ن ه ا اًم٘مدقك سمٙمٗمدن شمد٤مرو اًمٕمٛمدؾ سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م هدق ُمدٜمٝم٩م  هدؾ اًم دٜم٦م -هِم٤م –ىمٚم٧م 

 راجلامقم٦م:

رًم٘مدددد، : ))221هددددؾ اًمّمدددد،  راًمٕمنومدددد٤من سمٙمددددال  اًمِمددددٞم  رسمٞمددددع ذم ُم دددد٤مئؾ اإلنددددامن صوم٘مدددد٤مك ذم إحتدددد٤مه  

را سم٠مهلل  راومؼ  هؾ اًم ٜم٦م ومٞمام طمٙمٛمقا سمف   )) قمغم شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦مسطم٧م ُمنا



  (38( 
 

رإذا رضمع اعم ٚمؿ اعمٜمّمػ إمم يمالُمل جي،غ ُمٓم٤مسم٘م٤م عمٜمٝم٩م اًم ٚمػ رمل٤م ىمنررغ ح : )) 221رىم٤مك ذم ص 

 ((اًمتٍمنح سم٠من شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يم٤مومن زٟم،نؼ رجي، ذم يمالُمل

قمدد٤مة ًمٚمٛمّمدد٤مًمح راعمٗم٤مؾمدد، رقمٜمدد، احل٤مضمدد٤مت راًموددرراترىمدد٤مك ذم   هددؾ جيددقز اًمتٜمدد٤مزك قمددـ اًمقاضمبدد٤مت ُمنا

رن٘مدقك قمٜمددل إهللث ظم٤مًمٗمد٧م اًم دٚمػ ذم ضمددٜمس اًمٕمٛمدؾ رذم ىمْمد٤من٤م اإلنددامن رهدق اًمٙمدد ربح : ))1426حمدن   2

ُررغ رجي، ذم يمالُمل اًمتٍمنح سم٠منَّ  رإذا رضمع اعم ٚمؿ اعمٜمّمػ إمم يمالُمل جي،غ ُمٓم٤مسم٘م٤مً عمٜمٝم٩م اًم ٚمػ رمل٤م ىمنَّ

 ((.شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يم٤مومن زٟم،نؼ 

  ذم اًمٜم٘مددقٓت  ام ىمددنرغ اًمِمددٞم يمددؾ اًم ددٜم٦م راجلامقمدد٦م  هددقمددامك سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م هددق ُمددٜمٝم٩م  شمدد٤مرو إػمٙمٗمددشم ن

 اًم ٤مسم٘م٦م.

  ٟمدف ُمدـ اًمٕمٚمدامة قمد،  يمٗمدن شمد٤مرو اًمٕمٛمدؾ سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م هدؿ ُمدـ ضمدٜمس  ن ُمـ نٜم د٥م ًمٚمِمدٞم  رسمٞمدع رإظمقا

هددؾ اًم ددٜم٦م سم٤مٕيم٤مذندد٥م راًمتٚمٗمٞم٘مدد٤متح رهدد ا هددق اًمدد ي ومٕمٚمددف قمدد٤مدك  قمدد،اة اًم ددٜم٦م اًمدد نـ فدد٤مرسمقن  

 .-روم٘مف ان–ّـ نٜم بقن ًمٚمِمٞم  ُم٤م مل ن٘مٚمف  اًم ٞم، رُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف

  ن٘مقك سم٤مًمتالز  سملم اًمٔم٤مهن راًمب٤مـمـ ضٕمٗم٤م رقم،ُم٤مرن١ميم، ه ا  ن اًمِمٞم  رسمٞمٕم٤م: 

))ىمددددقك ؿمددددٞم   :ىمدددد٤مك اًمِمددددٞم  رسمٞمددددع ذم يمِمددددػ  يم٤مذندددد٥م رحتننٗمدددد٤مت رظمٞم٤مٟمدددد٤مت ومددددقزي اًمبحننٜمددددل طمٞمدددد٨م 

"ح ومجدد٤مة قم،ُمددف  ر ضددٕمٗمف اإلؾمددال  ذم هدد ا اًمددٜمص قمددـ اإلنددامن: " رإذا مل نٕمٛمددؾ سمٛمقضمبددف رُم٘متْمدد٤مغ دك قمددغم

 ".رضٕمٗمف –نٕمٜمل: قم،  اإلنامن  -قمغم قم،ُمفح ه ا اخل٤مئـ ًمٞم٘مقك: " رإذا مل نٕمٛمؾ سمٛمقضمبف رُم٘متْم٤مغ دك 

ومٝمددق نٗمرسدد يمددال  اسمددـ شمٞمٛمٞمدد٦م رنٖمددػمغ ًمٞمحقًمددف إمم ُمدد ه٥م اخلددقارج: اًمتٙمٗمددػم سم٤معمٕمدد٤م ح ومِمددٞم  اإلؾمددال  

 :اإلنامن ن٘مع ذم راطم، ُمـ  ُمننـ ن٘مقك: " دك قمغم قم،ُمف  ر ضٕمٗمف"ح نٕمٜمل  ن اًم ي ٓ نٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م
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إُمددد٤م اًمٙمٗمدددن إذا يمددد٤من ضم٤مطمددد،ًا ًمقضمدددقب اًمٕمٛمدددؾ  ر شم٤مريمددد٤ًم ًمدددف سم٤مًمٙمٚمٞمددد٦مح رهددد ا ٓ نٜمِمددد٠م إٓ قمدددـ ضمحدددقد  ر 

 .اؾمتٙمب٤مر رقمٜم٤مدح ومٝم ا يم٤مومن ظم٤مرج قمـ ُمٚم٦م اإلؾمال 

رإُمدد٤م  ن ن٘مددع اًمٕمدد٤م  اًمدد ي ٓ نٕمٛمددؾ سمٛم٘مت٣مدد اإلنددامن ذم ضددٕمػ اإلنددامن ُمثددؾ قمّمدد٤مة اعم ددٚمٛملم اًمدد نـ 

 ذم اًمٙمب٤مئنح رٓ نٙمٗمنهؿ  هؾ اًم ٜم٦مح رنٙمٗمنهؿ اخلقارج((.ن٘مٕمقن 

 ر ئٛمدددددتٝمؿ راًمالطم٘مدددددلم اًم ددددد٤مسم٘ملم اًم دددددٜم٦م  هدددددؾ ننُمدددددقن اًمتٙمٗمػمندددددقن ذم احلددددد،ادنقن اًمِمدددددٞم  رسمٞمدددددع رىمددددد٤مك

 ر ُمددد٤م: "  -ان رمحدددف- رىمددد٤مك ؿمدددٞم  اإلؾمدددال  ومدددنع: )) راًمٕمٛمدددؾ  صدددؾ اإلندددامن - ن٘مقًمدددقن ٕ دددؿ سم٤مإلرضمددد٤مة

إذا  ـمٚمددؼ  دظمددؾ  اإلنددامن  ن سمٞمٜمدد٤م رىمدد،.  صددحٞمح ومٝمدد ا حُمقاضددع ذم راًمٕمٛمددؾ اإلنددامن سمددلم ومددن  ان إن: ىمددقهلؿ

رذًمؽ ٕن  صؾ رىم، ن٘منن سمف إقمامك حرذيمنٟم٤م ٟمٔم٤مئن ًم ًمؽ يمثػمة : ح ان ررؾمقًمف ومٞمف إقمامك امل٠مُمقر هب٤م 

اإلنامن هق ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م .رإقمامك اًمٔم٤مهنة ٓزُم٦م ًم ًمؽ . ٓ نتّمقر رضمقد إنامن اًم٘مٚم٥م اًمقاضم٥م ُمع قم،  

ومّم٤مر اإلنامن  ٞمع  قمامك اجلقارح حسمؾ ُمتك ٟم٘مّم٧م إقمامك اًمٔم٤مهنة يم٤من ًمٜم٘مص اإلنامن اًم ي ذم اًم٘مٚم٥م :مج

ُمتٜمد٤مرًٓ ًمٚمٛمٚمددزر  راًمدالز  رإن يمدد٤من  صددٚمف ُمد٤م ذم اًم٘مٚمدد٥م : رطمٞمدد٨م قمٓمٗمد٧م قمٚمٞمددف إقمددامك حوم٢مٟمدف  رندد،   ددف ٓ 

 "  نٙمتٗمل سم٢منامن اًم٘مٚم٥م سمؾ ٓ سم، ُمٕمف ُمـ إقمامك اًمّم٤محل٦م

 ؾمال   ن  صؾ اإلنامن هق ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ر ن إقمامك اًمٔم٤مهنة ٓزُم٦م ًمف.رهٜم٤م ذيمن ؿمٞم  اإل

 .((رٓ ننن، هب ا اًمتالز  إٓ اًمتالز  سملم إصؾ رومنرقمف

ه ا اًمٜم٘مؾ قمـ ؿمٞم  اإلؾمال  راضح ذم شم٘مننن ىم٤مقمد،ة اًمدتالز  سمدلم اًمٔمد٤مهن  : رُمٕمٚمق   ن-هِم٤م –ىمٚم٧م 

د اًمِمددٞم  رسمٞمددع ذم شمٕمٚمٞم٘مددف قمددغم يمددال  ؿمددٞم  اإل رٓ ننندد، هبدد ا اًمددتالز  إٓ : ) طمددلم ىمدد٤مك ؾمددال راًمبدد٤مـمـح رُمددنا

دغ: ( اًمددتالز  سمددلم إصددؾ رومنرقمددف ىمقًمددف ذم ردغ رنقضددح هدد ا  ن اًمٕمٛمددؾ اًمٔمدد٤مهن ومددنع قمددـ قمٛمددؾ اًم٘مٚمدد٥م ُمددنا

: ))رإذا ىمدد٤مك سمٕمددض  هددؾ اًم ددٜم٦م اًمٕمٛمددؾ 747/9يمددام ذم جمٛمددقع يمتبددف ررؾمدد٤مئٚمف رومت٤مرنددف   اْمدد٤م قمددغم اًمبحننٜمددل
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قمتب٤مر ر صؾ سم٤مقمتبد٤مر  ظمدن. ومدنع سم٤مقمتبد٤مر اسمتٜم٤مئدف قمدغم ُمد٤م ذم اًم٘مٚمد٥مح ومٝمق ومنع سم٤م صؾ  ر ريمـ ٓ ٟمٜمٙمن قمٚمٞمفح 

 (( ر صؾ سم٤مًمٜمٔمن إًمٞمف ٟمٗم ف

ريمد ًمؽ ند يمن اإلندامن  رًٓ ٕ دف  ؿمٞم  اإلؾمال  اسمـ شمٞمٛمٞمد٦م  اْمد٤م: ))   ظمن قمـصمؿ ٟم٘مؾ اًمِمٞم  رسمٞمع ىمقٓ

ومددال نٔمددـ اًمٔمدد٤من  صمددؿ ندد يمن اًمٕمٛمددؾ اًمّمدد٤مًمح وم٢مٟمددف  اْمدد٤ًم ُمددـ ودد٤م  اًمدد،نـ ٓ سمدد، ُمٜمددفحح إصددؾ اًمدد ي ٓ سمدد، ُمٜمددف

 ((ايمتٗم٤مةغ سمٛمجند إنامن ًمٞمس ُمٕمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

ر ن ن اإلندامن هدق إصدؾ اًمد ي ٓ سمد، ُمٜمددف  رهٜمد٤م سمدلم ؿمدٞم  اإلؾمدال  قمٚمدؼ اًمِمدٞم  رسمٞمدع قمٚمٞمدف سم٘مقًمدف: ))

 ((..اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمـ و٤م  اًم،نـ ٓ سم، ُمٜمف

بٕمضح رٓ نثبد٧م اإلندامن ومٝم ا يمٚمف ن١ميم،  ن اًمِمٞم  رسمٞمٕم٤م ٓ نثبد٧م اإلندامن سمٛمجدند اًمٙمٚمٛمد٦م يمدام ند،قمل اًمد

ًمِمدخص قمدد٤مش دهددنغ يمٚمددف ٓ ن ددج، ن ؾمددج،ة رٓ نّمددق  نقُمد٤م رٓ ندد١مدي ؿمددٞم ٤م ُمددـ إقمددامك اًمٔمدد٤مهنة ىمددط 

 ُمع زراك امل٤مٟمعح سمؾ سح اًمِمٞم  رسمٞمع ذم همػم ُم٤م ُمقضع سم٠من ه ا ٓ نتّمقر ُمـ اعم١مُمـ!

هددل اعمٕمنيمدد٦م اًمتددل ومٙمٞمددػ ندد٠ميت قمدد٤مدك أن ًمٞمثبدد٧م  ن اًمِمددٞم  رسمٞمٕمدد٤م ن٘مددقك سمٜمجدد٤مة شمدد٤مرو اًمٕمٛمددؾ سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م ر

ًة ريم سم٤م قمٚمٞمف؟! را سم٠م ؿ نٜم بقن ذًمؽ إًمٞمف اومؽما را رشمٙمنا  ظم٤مضٝم٤م اًمِمٞم  رسمٞمع ىم،نام رسح ُمنا

وم٢من يم٤من اًمِمٞم  رسمٞمع ىمد، شمناضمدع قمدـ هد ا اًم٘مدقك ومٝمد٤مت شمناضمٕمدف اًمٍمدنح قمدـ هد اح ردرن ذًمدؽ ظمدنط 

 اًم٘مت٤مد.

ف إظمػمة وم٢مٟمف يمام ُمدن ندند قمدغم  ُم٤م ُم٤م ن٘مّم،غ اًمِمٞم  ُمـ ٟمج٤مة شم٤مرو اًمٕمٛمؾ ذم إـمالىم٤مشمف ذم ُم٘م٤مٓشم :

 الة يم دددالح رنٕمتدددؼمرن شمددد٤مرو اًمّمدددالةـم٤مئٗمددد٦م فٍمدددرن اًمٕمٛمدددؾ ذم اًمّمدددالة رنبددد،قمقن ُمدددـ مل نٙمٗمدددن شمددد٤مرو اًمّمددد

ح رفٍمددددرن اًمٕمٛمددددؾ ذم اعمبدددد٤مهلل إرسمٕمدددد٦مح ومٝمدددد١مٓة نددددند قمٚمددددٞمٝمؿ اًمِمددددٞم  سمبٞمدددد٤من سم٤مًمٙمٚمٞمدددد٦م إمج٤مقمدددد٤م ٚمٕمٛمددددؾ٤م ًمشم٤مريمدددد
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ية سم٠م ددف نددتٙمٚمؿ قمددـ اًمّمددقرة اعمدد يمقرة  قمددالغح رهددل اخلدداله ذم اعم دد٠م ٦م رإن يمدد٤من ذم يمالُمددف ُمدد٤م نددقهؿ اًم٘مدد٤مر

ًمف اًمٍمف٦م   اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ اًمِمٞم     ف ٓ نؽمدد ُم ٚمؿ ذم شمٙمٗمػمه٤م إن رضم،ت. ىمقا

ًمٚمِمددٞم  رسمٞمددع وم٢مٟمددؽ شمٕمزًمددف و٤مُمدد٤م قمددـ  -سم ددقة ومٝمٛمددؽ– ن شمٕمٚمددؿ ندد٤م قمدد٤مدك   ددؽ سمٜم ددب٦م هدد ا اًم٘مددقك : 

،ادند٦م رسح سمْمد،غ اًمِمدٞم  رسمٞمدعح ريمدؾ اًمٕمٚمدامة ىمقك يمؾ قمٚمامة  هؾ اًم ٜم٦م ؾمدٚمٗم٤م رظمٚمٗمد٤م رهد ا ُمد٤م نتٛمٜمد٤مغ احل

نٕمددد،رن ُمدددـ قمددد٤مش دهدددنغ يمٚمدددف درن  ي قمٛمدددؾ فمددد٤مهن ىمدددط نٕمددد،رن ذًمدددؽ شمٙمددد نب٤م ًمٚمبددد٤مـمـح رنٓمٚم٘مدددقن اًم٘مدددقك 

سمتٙمٗمػم ه غ اًمّمدقرة إن رضمد،تح سمدؾ رنٓمٚم٘مدقن اًم٘مدقك قمدغم ُمدـ ىمد٤مك سمٜمج٤مشمدف سم٠م دف ُمدـ  ىمدقاك اعمنضم د٦م رإًمٞمدؽ 

 ـمنوم٤م ُمـ ذًمؽ:

قمـ يمت٤مب "ضدبط اًمْمدقاسمط ذم  -رمحف ان– سمـ سم٤مز٦م قمب، اًمٕمزنز اًمٕمالُماًمٚمجٜم٦م اًم،ائٛم٦م سمنئ٤مؾم٦م ؾم ٚم٧م 

(ح صمؿ ىمنر  ن شم٤مرو اًمٕمٛمؾ اًمٔم٤مهن يمٚمٞمد٦ًم همدػم  ن اإلنٛمد٤من"ىمددقك رقمٛمددؾ راقمت٘مدد٤مداإلنامن" رومٞمف ىمنر اعم١مًمػ: )

سمٞمد٤من رحتد نن: احلٛمدد، ن رب اًمٕم٤معمٞمددـ راًمّمدالة ح ومٙم٤من ضمدقاب اًمٚمجٜمد٦م: ))!يم٤مومن!! يمام شم٘مقك   ٧م ن٤م قم٤مدك 

ًم دددال  قمدددغم ٟمبٞمٜمدددد٤م حمٛمدددد، رقمٚمددددك   ددددف رصدددحبف  مجٕمدددلم ح رسمٕمددددد، : وم٘مددد، اـمٚمٕمددد٧م اًمٚمجٜمددد٦م اًم،ائٛمددد٦م ًمٚمبحدددقث را

 محد، سمدـ  اًمٕمٚمٛمٞم٦م راإلومت٤مة قمغم اًمٙمتد٤مب اعمقؾمدددق  سمدددد: )ضدبط اًمْمدقاسمط ذم اإلندامن رٟمقاىمْمدف( شمد٠م ٞمػ اعمد،قمق

ٕمتؼم إقمامك اًمٔم٤مهنة داظمدٚمد٦م ذم : ٕ ف ٓ ن يمت٤مسم٤م ن،قمق إمم ُم ه٥م اإلرضم٤مة اعم ُمق ص٤مًمح اًمزهناهلل ومقضم،شمف 

طم٘مٞم٘مد٦م اإلنٛمد٤من ح ره ا ظماله ُم٤م قمٚمٞمف  هؾ اًم ٜم٦م راجلامقم٦م ُمـ  ن اإلنامن ىمقك سم٤مًمٚم ٤من راقمت٘مد٤مد سم٤مًم٘مٚمد٥م 

 .رقمٛمؾ سم٤مجلقارح ح نزن، سم٤مًمٓم٤مقم٦م رنٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م

قمددددز  مم انح رجيدددد٥م قمددددغم ُم١مًمٗمددددف رٟمدددد٤مذغ اًمتقسمدددد٦م إرقمٚمٞمددددف : ومدددد٢من هدددد ا اًمٙمتدددد٤مب ٓ جيددددقز ٟمنمددددغ رشمنرجيددددف 

ة ًمدد،نٜمٝمؿ ح .رضمددؾ غ هدد ا اًمٙمتدد٤مب ُمددـ اعمدد ه٥م اًمب٤مـمددؾ مح٤مندد٦م ًمٕم٘مٞمدد،هتؿ راؾمددتؼما رٟمحدد ر اعم ددٚمٛملم ّدد٤م اطمتددقا

يمام ٟمح ر ُمدـ اشمبد٤مع زٓت اًمٕمٚمدامة ومْمدال قمدـ همدػمهؿ ُمدـ صدٖم٤مر اًمٓمٚمبد٦م اًمد نـ مل ن٠مظمد را اًمٕمٚمدؿ ُمدـ  صدقًمف 

 .((اعمٕمتٛم،ة
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  تؿ شمٕمٚمٛمقن يمدال  ظمّمقص٤م رٜم٘مؾح ر يمتٗمل سمٗمتقى اًمٚمجٜم٦م اًم،ائٛم٦م ه غ ومٚم ٧م ذم ُم٘م٤م  اؾمتٓمناد ذم اًم

أظمددننـ ٕمٚمددامة اًمٚمٕمددكم  ىمتٍمدد ذم اًمٜم٘مددؾ هٜمدد٤م قمددـ سمٕمددض ومح  ٟمٙمدد٤مر هدد ا اًم٘مددقكإاًمٗمددقزان رهمددػمغ ُمددـ اًمٕمٚمددامة ذم 

 :رهؿ ُمـ  ىمنب اًمٜم٤مس ًمٚمِمٞم  رسمٞمع  ّـ ن١مصمن ىمقهلؿ  اْم٤م قمغم ذف٦م يمبػمة ُمـ اًم ٚمٗمٞملم

 

د٤ًم طمتَّدك ِمٞم  اًمٜمجٛمل يمام ذم ذح اًم ٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري: ))رىم٤مك اًم رهب ا شمٕمٚمؿ  نَّ اإلنامن ٓنٙمقن إنامٟم٤ًم طم٘مَّ

 ((جيتٛمع قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م راًمٚم ٤من راجلقارح وم٢من مل دمتٛمع ه غ اًمثالصم٦م ومال إنٛمد٤من

 هؾ ُم ٠م ٦م شم٤مرو  قمامك اجلقارح ُم ٠م ٦م اضمتٝم٤مدن٦م سملم  هؾ اًم ٜم٦م راجلامقم٦م؟ :-رمحف ان-رؾم ؾ 

 ...ٓ ح شم٤مرو إقمامك يم٤مومن ح رإذا ىم٤مك   ف ُم ٚمؿ ومٝمق يمّ اب ح ٓ نٙمقن ُم ٚماًم إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ: اًمِمٞم  

اًم دد٤مئؾ : ندد٤م ؿمددٞم  اًمٙمتدد٤مب ن٘مددنر صدد٤مطمبف :  ن شمدد٤مرو  قمددامك اجلددقارح سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م ُمدد١مُمـ ٟمدد٤مىمص اإلنددامن ر ن 

 ..ٟمٙم٤مرظمالومٞم٦م ومال جيقز اًمتب،نع رٓ اإل ه غ اعم ٠م ٦م

 هؾ اًم ٜم٦م ح ه ا ُم٤م نقاومؼ قمٚمٞمف ح اًم ي نؽمو إقمامك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ه ا  ٓٓٓ ح ًمٞم ٧م ظمالومٞم٦م سملماًمِمٞم  : 

ومؼ قمٚمٞمف ح ه ا ن تت٤مب ح ه ا ن تت٤مب ح اًم ي نؽمو اًمّمالة يم٤مومن ح ر اًم ي نؽمو اًمزيم٤مة يم٤مومن ح اًم ي  ٓ نقا

نٛمٜمٕمٝمدد٤م ُن٘م٤مشمددؾ إذا يمدد٤من  هددؾ ؿمددقيم٦م ذم اًمزيمدد٤مة ح رإن يمدد٤من راطمدد، شُمقظمدد  ُمٜمددف سم٘مٝمددنغ رُن ددتت٤مب ُمددـ هدد ا ح ىمٞمددؾ 

 . ا ح اعمٝمؿ ُنٜمٙمن قمٚمٞمف ح ر ُم٤م سم٤مًمٜم ب٦م اًمٙمت٤مب ؾمٜمِمقومف إن ؿم٤مة انهٙم

شمددد٤مرو ضمدددٜمس اًمٕمٛمدددؾ نٕمٜمدددل ُمٕمٜمددد٤مغ   دددف ُمددد٤م قمٛمدددؾ رٓ قمٛمدددؾ ح  رىمددد٤مك يمدددام ذم ومتدددقى صدددقشمٞم٦م ُمٜمِمدددقرة ًمدددف: ))

ُمٕمٜمدد٤مغ شمدد٤مرو ضمددٜمس اًمٕمٛمددؾ نٕمٜمددل ُمدد٤م قمٛمددؾ ؿمددٞمً ٤م ح رسم٤مشمٗمدد٤م   هددؾ اًمٕمٚمددؿ  ن ُمددـ شمددنو اًمّمددالة وم٢مٟمددف نٕمتددؼم يمدد٤مومًنا 

  ((ًمق اقمؽمه سمقضمقهب٤م رىم٤مك:   ٤م ُم٤م  بٖمك  صكم . ًمق اقمؽمه هب ا جي٥م  ن نقىمػ رُن ٠مكسمؽميمٝم٤م ح طمتك ر
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رمحقٟم٤م ُمـ ه غ إؾم ٚم٦مح ظمالص شم٤مرو ضمٜمس اًمٕمٛمدؾ ارمحقٟم٤مح اقم٦م ح اشم٘مقا ان ح ن٤م مج٤مرىم٤مك سمٕم،ه٤م: ))

سمدناهٞمؿ رٓ إ راًمِمدٞم  رسمٞمدع ُمد٤م ىمد٤مك هد ا اًمٙمدال  حٓ جيقزح ٓ جيقز ًمف  ن ندؽمو ضمدٜمس اًمٕمٛمدؾح رٓ ٟمٕمدنه ح 

نٕمٜمدددل: هدددؾ ُنٕمددد،  ن اًمدددنطمٞمكم ..ُمددد٤م  دري قمدددـ يمالُمدددف هددد اح إذا ىمددد٤مك ُمدددثاًل ومٞمدددف ظمدددالهح يمٞمدددػ ومٞمدددف ظمددداله؟! 

؟ ٓح ظمددداله اعمنضم ددد٦م ٓ نٕمتدددؼم ظمالومددد٤م..ُمـ شمدددنو ضمدددٜمس اًمٕمٛمدددؾ نٕمٜمدددل سمٛمٕمٜمدددك يمدددؾ  ظمددداله اعمنضم ددد٦م ظمالومددد٤م

 ((اًمٕمٛمؾ ه ا ٓ جيقز  بً،اح اؾمٛمٕمقا راُمِمقا ح ايمتٗمقا 

: هدؾ ُم د٠م ٦م شمد٤مرو  قمدامك اجلدقارح ُم د٠م ٦م اضمتٝم٤مدند٦م سمدلم  هدؾ  -طمٗمٔمدف ان–ؾم ؾ اًمِمٞم  زن، اعمد،ظمكم 

 اًم ٜم٦م؟

ٓ ٓ ح  هؾ اًم ٜم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم  ن  قمامك اجلقارح ُمـ ُم ٛمك اإلنامن ح اإلنامن قمٜم، ))اًمِمٞم  : وم٠مضم٤مب 

سم٤معمٕمّمدٞم٦م ح هد غ هدل طم٘مٞم٘مد٦م اإلندامن قمٜمد،  هدؾ   هؾ اًم ٜم٦م : ىمقك راقمت٘م٤مد رقمٛمدؾ ح نزند، سم٤مًمٓم٤مقمد٦م ر ندٜم٘مص

  .((اًم ٜم٦م راجلامقم٦م

اًم ٤مئؾ : هٜم٤مو ن٤م ؿمٞم  يمت٤مب ن٘منر ص٤مطمبف  ن شم٤مرو  قمامك اجلقارح سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م ُمد١مُمـ ٟمد٤مىمص اإلندامن ىم٤مك 

 ! ٙم٤مرٟم هؾ اًم ٜم٦م راجلامقم٦م ومال جيقز اإلح ر ن ه غ ُم ٠م ٦م اضمتٝم٤مدن٦م سملم 

ٙمال  ظمٓم٠م ح  هؾ اًم ٜم٦م يمام ىمٚم٧م ًمؽ قمغم اشمٗم٤م  قمغم ىمٞمقد ٓ ٓ ح ه ا ًمٞمس سمّمحٞمح ح ه ا اًم))اًمِمٞم  : 

 .اإلنامن إرسمٕم٦م : ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم ٤من ح راقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م ح رقمٛمؾ سم٤مجلقارح ح نزن، سم٤مًمٓم٤مقم٦م ر نٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م

ُمـ ىم٤مك سمٖمػم ه ا وم٘م، ظم٤مًمػ  هؾ اًم ٜم٦م ح إُم٤م خم٤مًمٗم٦م يمٚمٞم٦م يم٤مجلٝمٛمٞم٦م اعمٕمٓمٚم٦م رإُم٤م خم٤مًمٗم٦م ضمزئٞم٦م يمٛمنضم ٦م 

 .((ًمٗم٘مٝم٤مةإؿم٤مقمنة رسمٕمض ا



  (44( 
 

ُمدد٤م هددق رديمددؿ قمددغم ُمددـ نددزقمؿ  ن اًم ددٚمػ اظمتٚمٗمددقا رم شمٙمٗمددػم : -رمحددف ان-رؾمدد ؾ  اْمدد٤م ذم ؾمدد١ماك  ظمددن 

 شم٤مرو  قمامك اجلقارح قمغم ىمقًملم ؟

 ن شمدنو إقمدامك يمٚمٝمد٤م ومٚمدؿ نٕمٛمدؾ  اًمبح٨م رم ه ا ُمٕمنره قمٜم،  هؾ اًم دٜم٦م رهدق: -رمحف ان–وم٠مضم٤مب 

ـ  قمامك اجلقارح ومال طمظَّ ًمف رم اإلؾمال  ح إذ  ن اإلنامن رطم٘مٞم٘متف اإلنامن ُم٤م اضمتٛمع ومٞمف ىمٞمقد  رسمٕم٦م :  ؿمٞم ٤مً ُم

 . اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم ٤من ح رآقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م ح راًمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح ح راًم٘مقك سمزن٤مدة اإلنامن رٟم٘مّم٤مٟمف

ومددد٤معمٝمؿ  ن ُمدددـ نٕمت٘مددد،  ن شمددد٤مرو اًمٕمٛمدددؾ سم٤مًمٙمٚمٞمددد٦م ٓ نٕمٛمدددؾ ؿمدددٞم ٤ًم ُمدددـ ومدددنائض اإلؾمدددال  رراضمب٤مشمدددف ح رٓ 

قمت٘مددد، سمددد٠من هددد ا ُمدددـ  هدددؾ اًمتقطمٞمددد، رُمدددـ  هدددؾ اجلٜمددد٦م إذا ُمددد٤مت قمدددغم ذًمدددؽ ومٝمدددق نٜمتٝمدددك قمدددـ حمنُم٤مشمدددف ح  ن ُمدددـ ا

 . همٚمٓم٤من

راًمّمحٞمح  ن شمد٤مرو إقمدامك مجٚمد٦م رشمٗمّمدٞماًل ٓ طمدظَّ ًمدف رم اإلؾمدال  ح رٓ نتدقرع  طمد، رم اًم٘مدقك سمٙمٗمدنغ 

ُمد٤م ىمد٤م  اًمٙمٗمن اعمخنج ُمـ اعمٚم٦م ح إذ سم٠مي رة نٚم٘مك ان رن،ظمؾ اجلٜمد٦م ح ٕ دف طمتدك ًمدق ىمد٤مك ) ٓ إهل إٓ ان ( 

 . سمٌمة ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م رٓ ُمـ ُم تٚمزُم٤مهت٤م رُم٘متْمٞم٤مهت٤م

 ُمددد٤م سم٘مٞمددد٦م إقمدددامك نٕمٜمدددك يمقٟمدددف نٕمٛمدددؾ سمدددبٕمض إقمدددامك رن٘مٍمددد رم اًمدددبٕمض سم٤مًمٌمدددة اًمددد ى ٓ لنضمدددف ُمدددـ 

٦م راجلامقمددددد٦م ومدددددٞمٝمؿ   دددددؿ حتددددد٧م دائدددددنة اإلؾمدددددال  ومٝمددددد ا ُمدددددـ ـمبٞمٕمددددد٦م اًمبنمددددد ح ر هدددددؾ اعمٕمددددد٤م  ىمدددددقك  هدددددؾ اًم دددددٜم

 . ٦م..((اعمِمٞم 

 

احلٛمٞم،ي ر محدف ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ىمقك  رىم٤مك اًمِمٞم  قمبٞم، اجل٤مسمني يمام ذم ذطمف قمغم  صقك اًم ٜم٦م ًمٚمحٛمٞم،ي

 (.ان : )رٓ نٜمٗمع ىمقك إٓ سمٕمٛمؾ رٓ قمٛمؾ رىمقك إٓ سمٜمٞم٦م ح رٓ ىمقك رقمٛمؾ رٟمٞم٦م إٓ سم ٜم٦م
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ح اًم٘مقك ٓنٜمٗمع رطم،غ إٓسمٕمٛمؾ راًمٕمٛمؾ ظمالص٦م ه غ  ن إُمقر ُمتالزُم٦مىم٤مك اًمِمٞم  قمبٞم، اجل٤مسمني:  ))

  ((ح ه ا رد قمغم سمٕمض ـمقائػ اعمنضم ٦م اًم نـ نٕمنومقن اإلنامن سم٠م ف ىمقكُمٕمف

ذم ُم٘مٓمددع سمٕمٜمددقان طمٙمددؿ ُمددـ ٓ نٙمٗمددن شمدد٤مرو اًمٕمٛمددؾ  -طمٗمٔمددف ان–ىمدد٤مك اًمِمددٞم  حمٛمدد، سمددـ هدد٤مدي عمدد،ظمكم 

رهدق ُمدتٛمٙمـ ُمٜمدف رندزقمؿ   دف ُم دٚمؿ رنٕمدنض قمٜمدف سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م  -يمام ىمٚم٧م ًمدؽ–ؾ اًم ي نؽمو اًمٕمٛمسم٤مًمٙمٚمٞم٦م: ))

 ((رن٘م٤مك قمٜمف إن ه ا ُم ٚمؿ ه ا إرضم٤مة ٓ ؿمؽ

ومٝم غ  ىمقاك صمٚم٦م ُمـ  هؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعم٘منسملم ًمٚمِمدٞم  رسمٞمدع ريمالُمٝمدؿ نّمد٤مد  ُمد٤م حتد٤مرك  ن شمٜم دبف ًمٚمِمدٞم  

ح ومٝمدؾ ٠م ف ىمقك ُمـ  ىمقاك اعمنضم د٦مرسمٞمع ُمـ اًم٘مقك سمٜمج٤مة شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦مح سمؾ فٙمٛمقن قمغم ه ا اًم٘مقك سم

 !قمنوم٧م   ؽ سمٜم ب٦م ه ا اًم٘مقك ًمٚمِمٞم  رسمٞمع وم٢مٟمؽ شمٕمزًمف قمـ اًمٕمٚمامة؟

امن سمددد،رن قمٛمدددؾ وم٘مددد، ظمددد٤مًمػ ُمددد٤م قمٚمٞمدددف  هدددؾ اًم دددٜم٦م ُمدددـ زقمدددؿ طمّمدددقك اإلنددد )..ىمددد٤مك يمدددام قمدددغم ُمقىمٕمدددف : )

ُمٞم٦م قمغم شمٗم٤مصٞمؾ شمناه٤م ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞم،ة ! : رُمدـ زقمدؿ سمٓمدالن  راجلامقم٦م ! رراومؼ اعمنضم ٦م راجلٝمٛمٞم٦م راًمٙمنا

اإلندددامن سم٤معمٕمددد٤م  وم٘مددد، ظمددد٤مًمػ ُمددد٤م قمٚمٞمدددف  هدددؾ اًم دددٜم٦م راجلامقمددد٦م ! رراومدددؼ اخلدددقارج راعمٕمتزًمددد٦م قمدددغم شمٗم٤مصدددٞمؾ 

ـ زقمؿ طمّمقك إنقمٜم،هؿ ذم ذًمؽ ! :  امن ذم اًم٘مٚم٥م سم،رن  ن نٔمٝمن  ننغ رُمقضمبف قمغم اًمٔم٤مهن وم٘م، ظم٤مًمػ رُم

ن٘مدقك : "  ٓ رإن ذم اجل د، ُمْمدٖم٦م إذا  -صغم ان قمٚمٞمف رؾمدٚمؿ  -ح راًمنؾمقك  ُم٤م قمٚمٞمف  هؾ اًم ٜم٦م راجلامقم٦م

:  وم٤مًمٔم٤مهن راًمب٤مـمـ ُمتالزُم٤منصٚمح٧م صٚمح اجل ، يمٚمف رإذا وم ،ت وم ، اجل ، يمٚمف  ٓ رهل اًم٘مٚم٥م " ح 

ًمٓم٤مقمددد٤مت ًمدددٞمس هدددق جمدددند شمدددنو اعمٙمٗمدددنات : ومددد٢من هددد غ قمبددد٤مرة مل شمددد٠مت ذم يمدددال  اًم دددٚمػ ح راًمٕمٛمدددؾ هدددق ومٕمدددؾ ا

رًمٞم دد٧م ُمددنادهؿ ُمددـ اًمٕمٛمددؾ اًمدد ي هددق ضمددزة اإلنددامن ! رُمددـ  تددك سم٤مًمِمددٝم٤مدشملم طمٙمٛمٜمدد٤م سم٢مؾمددالُمف ذم اًمٔمدد٤مهن ح 
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ع رنٜمٔمن هؾ ن٠ميت سم٤مٕقمامك اًمّم٤محل٦م  ر ٓ ح وم٢من مل ن٠مت سمٌمة ُمـ إقمامك اًمّم٤محل٦م  ي شمنو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُم

! : رُمـ صمب٧م إنامٟمف صمؿ شمنو ؿمٞم ٤ًم ُمـ  اًم٘م،رة رقم،  امل٤مٟمع : طمٙمؿ سمٙم سمف رقم،  ص،ىمف ومٞمام زقمٛمف ُمـ إؾمال 

اًمٓم٤مقم٤مت نٜم٘مص إنامٟمف ح ُم٤ممل ن٠مت سمٛمٙمٗمن ح  ر يم٤من اًمٕمٛمؾ اًم ي نؽميمف ن٘مت  اًمٙمٗمن ح رنزرك رنٕمد،  إنامٟمدف 

 اعمٕمدلم سمد٤مًمٙمٗمن إٓ سمٕمد، صمبقشمدف قمٚمٞمدف إذا شمنو اًمٓم٤مقم٤مت سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمع اًم٘م،رة رقم،  امل٤مٟمع ! رًمٙمدـ ٓ فٙمدؿ قمدغم

قمدددغم هددد ا ح  -رمحدددف ان  -سم٘مٞمددد٤م  احلجددد٦م راٟمتٗمددد٤مة املددد٤مٟمع رصمبدددقت اًمنمدددرط . يمدددال  ؿمدددٞم  اإلؾمدددال  اسمدددـ شمٞمٛمٞمددد٦م 

 طمٞم٤مٟم٤مً ن يمن ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م رن ٙم٧م قمـ قمٛمؾ اجلقارح قمغم  ؾم٤مس ُم٤م ىمنرغ ُمـ  ن ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ٓسم، رًمٙمٜمف 

ُمددـ سمدد٤مب ذيمددن اعمٚمددزر  راًم ددٙمقت قمددـ اًمددالز  ح ٓ ُمددـ سمدد٤مب  ن ح ومٝمددق  ن نٔمٝمددن  نددنغ رُمقضمبددف قمددغم اًمٔمدد٤مهن

 ..((اإلنامن نثب٧م سم،رن قمٛمؾ : رىم، ىمنر ه ا ذم ُمقاضع ُمـ يمتبف ح ومٚمٞمٜمتبف إمم ه ا !

ئ، ُم٘مدنا ًمدف: )) ىم٤مقمد،ة –ىم٤مك ذم ذطمف قمغم  صقك اًم ٜم٦م  اعمح٤مرضة اًمث٤مًمث٦م ٟم٤مىمال ىمقك اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمقا

ن اإلنامن رسم٤مـمٜمف: اإلنامن فم٤مهن رسم٤مـمـح رفم٤مهنغ ىمقك اًمٚم ٤من رقمٛمؾ اجلقارح رسم٤مـمٜمف شمّمد،نؼ اًم٘مٚمد٥م فم٤مه

ح رٓ جيددزية راٟم٘مٞمدد٤مدغ رحمبتددفح ومددال نٜمٗمددع فمدد٤مهن ٓ سمدد٤مـمـ ًمددف رإن طم٘مددـ سمددف اًمدد،ُم٤مة رقمّمددؿ سمددف املدد٤مك راًم رندد٦م

غ رظمقه هالو ومتخٚمػ اًمٕمٛمدؾ فمد٤مهنا ُمدع قمد ،  املد٤مٟمع دًمٞمدؾ سم٤مـمـ ٓ فم٤مهن ًمف إٓ إذا شمٕم ر سمٕمجز  ر إيمنا

ح رٟم٘مّمدددف دًمٞمدددؾ ٟم٘مّمدددفح رىمقشمدددف دًمٞمدددؾ ىمقشمدددف ومددد٤مإلنامن ىمٚمددد٥م اإلؾمدددال  قمدددغم وم ددد٤مد اًمبددد٤مـمـ رظمٚمدددقغ ُمدددـ اإلندددامن

 رًمبف((.

رسمٞمدع   ؿ ٓ ن٘مقًمقن هب ا اًم٘مقك اًمب٤مـمؾ اًم ي حت٤مرك  ن شمٜم بف ًمٚمِمٞم  ومٝم ا يمال  ـمالب اًمِمٞم  ن١ميم، 

 ؟!!ُمٜمٝمؿقمنه سمٛم هبف  ح ومٝمؾ   ٧م ُمـ اًم٘مقك سمٜمج٤مة شم٤مرو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

سم٘مقًمددف ذم يمددال  اًمِمددٞم  رسمٞمددع راعمٕمددنره  ن يمددال  هِمدد٤م  رطمدد،غ وددتحـ هِمدد٤مُم٤م  هيدد٤م اعمتٕمدد٤ممل ملدد٤مذا  

ًمف إظمػمة ذم ُم ٠م ٦م اإلنامن ومٝمق اًم٘م٤مئؾ ذم ؾمٚم ٚم٦م " ذ  اإلرضم٤مة ر هٚمدف"  ٤مند٦م  هق هق يمال  رؾمالن ذم  ىمقا
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ارح وم٘م، اشمٗم٘م٧م ومن  اعمنضم ٦م قمدغم  ن ر ُم٤م قمٛمؾ اجلق)) ـه:1434رسمٞمع أظمن  1اعمح٤مرضة إرمم سمت٤مرن  

 -نٕمٜمدل إؿمد٤مقمنة–ح ىم٤مك اًمبٞمجقري: " راًمٕمٛمؾ ذط يمامك ُمـ اعمخت٤مر قمٜم،  هؾ اًم ٜم٦م اًمٕمٛمؾ ذط يمامك

دٚمفح رُمدـ شمنيمدف ومٝمدق ُمد١مُمـ ًمٙمٜمدف ومدّقت قمدغم ٟمٗم دف اًمٙمدامك إذ مل نٙمدـ  ح ومٛمـ  تدك سمدف وم٘مد، طمّمدؾ اًمٙمدامك رطمّمَّ

قمٞمتف رإٓ ومٝمق يمد٤مومن ومدٞمام قمٚمدؿ ُمدـ اًمد،نـ سم٤مًمودررة " ُمع ذًمؽ اؾمتحالك  ر قمٜم٤مد ًمٚمِم٤مرع  ر ؿمؽ ذم ُمنمر

 ه ا دم،غ ذم ذح  ضمقهنة اًمتقطمٞم،...

ىمدددد٤مك  محدددد، طمجدددد٤مزي اًم دددد٘م٤م إؿمددددٕمني ُمٕمٚم٘مدددد٤م: "رقمددددغم ُمدددد ه٥م إؿمدددد٤مقمنة شمٙمددددقن إقمددددامك ذط يمددددامك 

 ره ا ُمـ اًمْمالك اعمبلم!!ًمإلنامن رٓ نٗم٘م، اإلنامن سمٗم٘م،ه٤م"ح 

ـ ُم ٛمك اإلنام ـ شمنو إقمامك مجٚم٦م رشمنو اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٝمق يم٤مومن سمؾ إقمامك ٓسم، ُمٜمٝم٤م رهل ُم نح رُم

ح ٓ نٛمٙمدـ  ن نتّمدقر  ن نٙمدقن ذم ىمٚمبدف ذرة ُمدـ إندامن رنب٘مدك قمٛمدنغ ٓ ن دج، ن ؾمدج،ةح رٓ زٟم،نؼ ُمنشم،

 .ننيمع ًمف ريمٕم٦مح رٓ نّمق  ن نقُم٤م رٓ نتّم،  ن سم،رهؿ رٓ ف٩م سمٞمتف رٓ نٗمٕمؾ ظمػم((

اُمتح٤مٟمدد٤م ًمنؾمدالن سمددام شمٜم دبف ًمٚمِمددٞم  رسمٞمدع ذم ُم دد٤مئؾ اإلنددامن  -سمٙمددؾ ؿمدج٤مقم٦م رإىمدد،ا -ؾمددٜمنى ُمٜمدؽ  ومٝمدؾ

إٟمدد٤م  ؟!سم٤مـمددؾ ُمددـ  ىمددقاك اعمنضم دد٦مرهددق يمددام ُمددن ن١ميمدد،  ن اًم٘مددقك سمٜمجدد٤مة شمدد٤مرو قمٛمددؾ اجلددقارح سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م هددق ىمددقك 

   عمٜمتٔمنرن!!

ة ذُم٦م قمٚمامة إُم٦م ذم ص فم٤ممل٤م اًم ٞم،اًمٕمجٞم٥م  ن   ن٘مقك: ))رإن ظمدنج  طمد،هؿ  95ذم يمت٤مسمف إسمنا

(( رىم٤مك: إٟمٜمل  ىمٚم٧م سمٜمج٤مة شم٤مرو  قمامك اجلقارح وم٘م، فمٚمٛمٜمل راومؽمى قمكمَّ

رشمٜم دبف ًمٚمِمددٞم   سمٜمجدد٤مة شمد٤مرو قمٛمددؾ اجلدقارح سم٤مًمٙمٚمٞمدد٦م ٟمٗم ددؽ ُمدـ هدد ا اًم٘مدقك تدؼم  ىمٚمد٧م: ؾمددبح٤من انح 

 رسمٞمع؟!ح رمل٤مذا إن يم٤من طم٘م٤م ٓ شمٕمٚمٜمف رشمٍمح سمف قمغم اعمل؟!
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حتً جٌشه١خ سذ١هع أٚ أْ   ٚجعٍُ أٔٗ ٌٓ ٠غٕٟ عٕه أْ ضمَٛ ذشهشح ر١ّهع س ه   )) :جٌس١ذ عحدي لحي

ضسّٟ جذٕه ذح ُ جٌش١خ سذ١ع، وّح فعٍهص ِهع جإلِهحَ جيٌرهحٟٔ، ئْ وٕهص ضعطمهذ أٔهٗ ٠مهٛي ذمهٛي          

 جٌّشرثس!!

ٚدعٕح ِٓ شهشحه ٌىطهد جٌشه١خ،     -حفظُٙ جل ٚأٔرطُٙ ٔرحضح حسٕح–فذعٕح ِٓ أ ّحء أذٕحته 

 .((ِش ٠ح سرً أِش جعطمحدٔش٠ذ سأ٠ه ذظشجحس ٚذرشأز، ٚذذْٚ أْ ضخشٝ فٟ جل ٌِٛس التُ، فحي

ؾ  ن ُمـ رد ىمقٓ ًمٕم٤ممل ُمـ قمٚمامة اًم ٜم٦م ُمع اطمؽماُمف ًمف رذطمف ًمٙمتبف نٕم، ـم٤مقمٜم٤م ومٞمف رإن ُمـ اًم ي  صَّ 

  فمٝمن طمبف ًمف رشم٘م،ننغ إن٤مغ؟!

)رهلددد ا ٟمجددد، ذم اسمدددـ رضمددد٥م ذم اًمٗمدددن  سمدددلم اًمٜمّمدددٞمح٦م راًمتٕمٞمدددػم: )احلددد٤مومظ ىمدددقك ُمدددنًة   دددؿ شم٘مدددن  نددد٤م قمددد٤مدك  

ّمدددٜمٗم٦م ذم   دددقاع اًمٕمٚمدددق  اًمنمدددقمٞم٦م ُمدددـ اًمتٗم دددػم رذرح احلددد،ن٨م راًمٗم٘مدددف راظمدددتاله اًمٕمٚمدددامة رهمدددػم يمتدددبٝمؿ اعم

ًمددف ُمددـ  ئٛمدد٦م اًم ددٚمػ راخلٚمددػ ُمددـ اًمّمددح٤مسم٦م راًمتدد٤مسمٕملم  ُػ  ىمقا ذًمدؽ ّتٚم دد٦م سم٤معمٜمدد٤مفمنات رردث  ىمددقاك ُمددـ شُمَْمددٕمَّ

 رُمـ سمٕم،هؿ.

ٓ ادقمك ومٞمف ـمٕمٜم٤ًم قمغم ُمـ ردَّ قمٚمٞمف ىمرمل نؽمو ذًمؽ  طم، ُمـ  هؾ اًمٕمٚمؿ  ٤ًم رٓ ٟم٘مّم٤ًم مهللا ر قًَمف رٓ ذُمَّ

ومُٞمٜمَٙمدن قمٚمٞمدف ومح٤مؿمدتف رإؾمد٤مةشمف درن  إٓ  ن نٙمقن اعمّمٜمثػ ّـ ُنٗمحش ذم اًمٙمال  رُنزُة إدب ذم اًمٕمب٤مرة

غ رخم٤مًمٗمتفح إىم٤مُم٦ًم ًمٚمحج٩م اًمنمقمٞم٦م رإدًم٦م اعمٕمتؼمة  ...(( صؾ ردث

قن احلدؼ ّدـ  رردغ قمٚمدٞمٝمؿ ن٘مبٚمدومٚمٝم ا يم٤من  ئٛم٦م اًم ٚمػ اعمجٛمع قمدغم قمٚمٛمٝمدؿ رومْمدٚمٝمؿ إمم  ن ىم٤مك: ))

 رنقصقن  صح٤مهبؿ ر تب٤مقمٝمؿ سم٘مبقك احلؼ إذا فمٝمن ذم همػم ىمقهلؿ ((.رإن يم٤من صٖمػماً 

ىمبٚمددددف إذا شمدددد٠مدب ذم اخلٓمدددد٤مب ر ُمدددد٤م سمٞمدددد٤من ظمٓمدددد٠م ُمددددـ  ظمٓمدددد٠م ُمددددـ اًمٕمٚمددددامة  : ))-رمحددددف ان– ىمقًمددددفيمدددد ًمؽ ر

 .. ر طم ـ ذم اًمند راجلقاب ومال طمنج قمٚمٞمف رٓ ًمق  نتقضمف إًمٞمف
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هد٤م  بٚمدغ اًمدندث رىم، سم٤مًمغ إئٛم٦م  يمدام يمد٤من اإلُمد٤م   اًمَقِرقمقن ذم إٟمٙمد٤مر ُم٘مد٤مٓت ضدٕمٞمٗم٦م ًمدبٕمض اًمٕمٚمدامة رردث

 رده٤م قمٚمٞمٝمؿ ه ا يمٚمف طمٙمؿ اًمٔم٤مهن...  مح، نٜمٙمن قمغم    صمقر رهمػمغ ُم٘م٤مٓت ضٕمٞمٗم٦م شمٗمندرا هب٤م رنب٤مًمغ ذم

ً ومٚمدف  ؾمدقة سمٛمدـ رد ُمدـ اًمٕمٚمدامة ُم٘مد٤مٓت اسمدـ قم ً  ر يمبدػما ة يم٤من اًم ي سملم اخلٓم٠م صٖمػما بد٤مس اًمتدل رؾمقا

 امة ُمثؾ اعمتٕم٦م راًمٍمه راًمٕمٛمنشملم رهمػم ذًمؽ ((.ٚمُمـ اًمٕم نِم  هب٤م رُ  ٙمنت قمٚمٞمف

راقمٚمدددؿ   دددف ًمدددـ نٖمٜمدددل قمٜمدددؽ  ن شم٘مدددق  سمنمدددح مجٞمدددع رؾمددد٤مئؾ اًمِمدددٞم  رسمٞمدددع  ر  ن  ٓ شمدددنى   دددؽ سم٘مقًمدددؽ: )

 (شم ددٛمل اسمٜمددؽ سم٤مؾمددؿ اًمِمددٞم  رسمٞمددعح يمددام ومٕمٚمدد٧م ُمددع اإلُمدد٤م  إًمبدد٤مهللح إن يمٜمدد٧م شمٕمت٘مدد،   ددف ن٘مددقك سم٘مددقك اعمنضم دد٦م

 ُمّم٤مدُم٦ًم قمٜمٞمٗم٦م سمت٠مصٞمٚمؽ هل غ اًم٘مقاقم، اعمح،صم٦م؟! سمؾ رُمٜمٝم٩م اًم ٚمػ شمّم٤مد  يمال  اسمـ رضم٥م

 اضمدددع قمدددـ يمالُمدددف اًمددد ي ٟم٘مٚمتدددف ًمدددؽ  ٟمٗمددد٤م ذم شمٙمٗمدددػمغ ًمتددد٤مرو اًمٕمٛمدددؾ سم٤مًمٙمٚمٞمددد٦محومبٗمدددنض  ن اًمِمدددٞم  رسمٞمٕمددد٤م شمن

ُمدل ًمدف ومخ٤مًمٗم٧م   ٤م اًمِمٞم  رسمٞمٕم٤م ذم ه غ اعم ٠م ٦م ررددت قمٚمٞمف سم٤مٕدًم٦م ريمال  اًمٕمٚمامة ؾمٚمٗم٤م رظمٚمٗم٤م ُمع اطمؽما 

 رشمقىمػمي ًمف يمٕم٤ممل ُمـ قمٚمامة اًم ٜم٦مح  اٙمقن ه ا قمٜم،يمؿ ٓ نٖمٜمل قمٜمل ؿمٞم ٤م؟!

شمبددد٤م ًمٙمدددؿ رعمدددٜمٝمجٙمؿ اًمب٤مـمدددؾ رشم٠مصدددٞمالشمٙمؿ اًمٗم٤مؾمددد،ة اًمتدددل ًمدددـ شمدددن  اًمِمدددٞم  رسمٞمٕمددد٤م ٟمٗم دددف رٓ شمدددن  

  صٖمن ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ؾمٚمٗمل قمنه ُمٕمٜمك اًم ٚمٗمٞم٦م.

ش١خ سذ١ع ٔسطـ١ع أْ ٚذعذ ئرحذطه عٍٝ ٘زج جٌسإجي جٌزٞ  ٕعشػٗ عٍٝ جٌ: ))جٌس١ذ لحي عحدي

ٚال أضحذظ ذح ُ أخش٠ٓ )وزج( ٚئّٔح وّهح لهحي جل ضعهحٌٝ: "ال ضىٍهف ئال ٔفسهه"       ٚأٔح ذحٌزجشٔحذد 

 ٠ط تُ ِع ئرحذطه ٚئٔح ٌّٕطظشْٚ!!( ألٛي  حعطٙح ٠ىْٛ ٌٟ ِٛلف

رران  ؟!!:  اـ اطمؽماُمؽ ًمٚمٕمٚمامة ن٤م قم٤مدك ر  ٧م شم٘مقك   ؽ ُمدـ ؾمدٞمح،د رُمدـ ؾمدٞمٙمقن ًمدف ُمقىمدػ

رسمٕمدد، إضم٤مسمتددؽ قمدغم هدد ا اًم دد١ماك إهلل ٕقمجد٥م يمٞمددػ نٙمدقن هدد ا اًمت٘مدد،  سمدلم ندد،ي اًمٕمٚمددامةح ومدال شم٘مددقك ُمدثال: )
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غ( رًمٙمٜمدؽ شم٘مدقك سمٙمدؾ ضمدن ة رصدٗم٤مىم٦م : )ٟم اًم ي ؾمٜمٕمنضف قمغم اًمِمٞم  رسمٞمع  دتٓمٞمع  ن ؾمٜمٜمتٔمن ىمقًمف ومٞمام ندنا

  (ؾم٤مقمتٝم٤م نٙمقن زم ُمقىمػ نتالئؿ ُمع إضم٤مسمتؽ ح  رشم٘مقك: )(ٟمح،د ر  ٤م سم٤مًم ات

  ىمقك ًمؽ يمام ىم٤مك سمٕمض اًم ٚمػ: )رطمؿ ان ُمـ قمنه ىم،ر ٟمٗم ف وم٤مؾمؽماح(!!

ح رًمدق رد : اقمٚمؿ   ف ًمق شمٙمٚمؿ ذم هِم٤م    ػ ُمـ  ُمث٤مًمؽ سمال سمنه٤من ومٙمالُمٝمؿ حت٧م ُمقاـمئ إىم،ا 

 !!قمغم هِم٤م   صٖمن ـم٤مًم٥م قمٚمؿ سم٤مًم،ًمٞمؾ راًمؼمه٤من ًمٙم٤من ًمٙمالُمف قمٜم،ي ُم٘م٤م 

٤مصح٦م إومالؾمدؽ اًمٕمٚمٛمدل رؾمدقة ىمّمد،وح رظمبد٨م ُم دٚمٙمؽح  يم،ت زم هب غ اعمٜم -سمٗمْمؾ ان–رًمٙمٜمؽ 

 وم٤من طم ٞمبؽ.

 ِ حظس ِّٙس رذج: أِش آخش ٠ٕرغٟ أْ ٕٔظح ذٗ جٌش١خ ٘شحَ )وزج( ٚ٘هٛ: )) :جٌس١ذظحٌُ  لحي

ِٓ أوػش ِٓ ِظذس أْ وف١ٍه فٟ جٌٍّّىس جٌسعٛد٠س ٘هٛ جٌمـرهٟ جٌّشهٙٛس خحٌهذ      ّٔح ئٌٝ عٍّٕح

   ٛ أِهش ٠شه١ٕه ٠ٚشه١ٓ دعٛضهه، ٠ٚرعهً جٌـعهٓ فهٟ         جٌرش٠سٟ، فاْ وحْ ٘زج جٌخرهش طهح١حح، فٙه

، -ٚٔشرٛ أْ ٠ىْٛ وزٌه–١ٍه، ٚئْ وحْ جٌخرش وحرذح فٟ أِشج ِّٕٙرًح ٠مف خٍفٗ جٌرش٠سٟ ؤجيٌرح

فٕـحٌد جٌش١خ ٘شحَ )وزج ٌٍّشز جٌػحٌػس( ذاع ْ جٌطرشؤ ِٕٗ ع ١ٔس، ٚ٘ٛ ٚجرد ع١ٍه يْ جٌّسهٍُ  

لحي جٌٕرٟ طٍٝ جل ع١ٍٗ ٚ ٍُ: "ئٔٙح طهف١س ذٕهص    ٠ٕرغٟ ع١ٍٗ أْ ٠طرشأ ِٓ ِٛجػع جٌشرٙحش وّح

 .((ح١ٟ"

 ن شمٙمدقن اًمٙمٗم٤مًمد٦م اًمتدل ند،ظمؾ هبد٤م اإلٟم د٤من إمم درًمد٦م ُمدـ اًمد،رك هؾ ؾمب٘مٙمؿ  طم، ُمدـ  هدؾ اًمٕمٚمدؿ  أوال:

 ه١مٓة ًمٜم٤م؟!!يمٗم٤مًم٦م رضمؾ ؾمٚمٗمل طمتك نِمؽمـمٝم٤م 

ام قمالىمد٦م هد ا اًمٙمدال  سم٘مقًمدؽ: ٘مقًمدقن ومد ن يمٗمدٞمكم رضمدؾ ىمٓمبدٌل ُمِمدٝمقٌر يمدام شم -ضمد،ٓ–ًمقؾمٚمٛم٧م  ثاىيا:

  ُمددددددنا ّٜمٝمجدددددد٤ًم ن٘مددددددػ ظمٚمٗمددددددف اجلننزدددددد هللومٝمددددددق  ُمددددددن نِمددددددٞمٜمؽ رنِمددددددلم دقمقشمددددددؽح رجيٕمددددددؾ اًمٓمٕمددددددـ ذم إًمبدددددد٤م))

 ((؟!ٞمٚمؽٗميم
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ظمّمقصدد٤م رىمدد، سطمدد٧َم   دد٧م ذم ُمٜم٤مصددحتؽ راقمؽمومدد٧م   ٜمددل  ذح يمتدد٥م إًمبدد٤مهلل ر قمتددؼمغ ُمددـ  ئٛمدد٦م 

ع را   ٜمددل  داومددع قمددـ إًمبدد٤مهللح ر بدد،ث ُمددـ نٓمٕمددـ ومٞمددفح ومٝمددؾ هدد ا يمٚمددف ُمددـ ظمٓمتددل  اعم ددٚمٛملمح رذيمددنُت ًمٙمددؿ ُمددنا

 ؟!ًمٚمٓمٕمـ ذم إًمب٤مهلل ن٤م يم سم٦م -يمام شم،قمقن– اعمٛمٜمٝمج٦م ُمع يمٗمٞمكم

–ُمنًة  ظمنى  ن يمٗمٞمكم رضمؾ ىمٓمبٌل ُمِمٝمقٌر يمدام شم٘مقًمدقنح رند،قمٛمٜمل سم٤مملد٤مك  -ضم،ٓ–ًمقؾمٚمٛم٧م  ثالجا:

 ر دد٤مراح ح ومٝمددؾ نددنو رهددق اًم٘مٓمبددُل اعمِمددٝمقر سمدد٠من نٓمٕمددـ هِمدد٤م  ذم ؾمددٞم، ىمٓمدد٥م ًمددٞمال -يمددام شمٗمددؽمرن رشمٙمدد سمقن

دا رضمٝمددد٤مراح ر ن نبدددلم ُمددد٤م ذم قم٘مٞمددد،ة ؾمدددٞم، ُمدددـ اًمٓمدددقا ح رفددد ر ُمدددـ اًم٘مٓمبٞمدددلم اًمٚم ددد٤م ح رن٘مدددٞمؿ اًمددد،ررات ذم 

هدد ا ُمددٜمٙمؿ      ن -سمحددؼ–اًمتحدد نن ُمددـ ذًمددؽ  ا٤مُمدد٤م شمٚمددق  ادد٤م ح صدد٤مدقم٤م سمدد ًمؽ ذم يمددؾ ُمٙمدد٤من؟!  انضددٞمف هدد ا 

   ؟!حمض اهت٤م 

 :راًمرسررن٦م اًم٘مٓمبٞم٦متح نن ُمـ اًم ذم اًمند قمغم ؾمٞم، ىمٓم٥م رؿ سمٕمض ضمٝمقدي اعمٛمٜمٝمج٦م )!!( ردرٟمٙم

ومد٤مت اًمٗمنىمد٦م اًم٘مٓمبٞمد٦م(: ٤145مًم،ررة اًمٕمٚمٛمٞم٦م رىمدؿ )ىمٞم٤مُمل سم-1 رّد٤م ضمد٤مة  اًمد،رر اعمْمدٞم٦م ذم يمِمدػ اٟمحنا

 ومٞمٝم٤م:

 شمنمج٦م ُمقضمزة ًم ٞم، ىمٓم٥م ُم١مؾمس اًم٘مٓمبٞم٦م. 

 اًم٘مٓمبٞمقن ف٤مرسمقن  هؾ اًم ٜم٦م رن،اومٕمقن قمـ اعمبت،قم٦م  مح، اًمٜم٘مٞم٥م   ٛمقذضم٤م. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م نبٞمح اًمٜمٔم٤م  آؿمؽمايمل. 

 ٟمٞم٦م  .ؾمٞم، ىمٓم٥م ننى اإلؾمال  ُمزن٩م ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م راًمٜمٍما

 ٟم ٤مٟمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مدي هب٤م امل٤مؾمقٟمٞم٦مؾمٞم، ىمٓم٥م ننى إظمقة اإل. 

 ٘مٞم،ة رطم،ة اًمقضمقد ـمقار ؾمٞم، ىمٓم٥م ُمع قم. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م ن،ٟم،ن طمقك طمنن٦م آقمت٘م٤مد. 
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 ؾمٞم، ىمٓم٥م ن قي سملم  هؾ اًمزيم٤مة ر هؾ اجلزن٦م. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م نٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامة رنٜمٕمتٝمؿ سم٤مًم،رارنش. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م نٙمٗمن اًمبنمن٦م يمٚمٝم٤م. 

 ٛملم يمٛمٕم٤مسم، اجل٤مهٚمٞم٦م جي٥م اقمتزاهل٤مؾمٞم، ىمٓم٥م نٕمتؼم ُم ٤مضم، اعم ٚم. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م نٕمتؼم ذسم٤مئح اعم ٚمٛملم اًم نـ نٙمٗمنهؿ يم سم٤مئح  هؾ اًمٙمت٤مب. 

 د اخلالوم٦مؾمٞم، ىمٓم٥م ٓ نّمكم اجلٛمٕم٦م ًمٕم،  رضمق. 

 ؾمٞم، ىمٓم٥م ننى ُم ه٥م اخلقارج ذم اإلنامن ومٞمٙمٗمن سم٤معمٕمّمٞم٦م اًمقاطم،ة. 

 جمٛمؾ امل)ظم  قمغم ؾمٞم، ىمٓم٥م رُمقىمػ ُم،قمل اًم ٚمٗمٞم٦م ُمٜمف. 

رن٦م ذم  ومٙم٤مر اًمٓم٤مئٗم٦م اًمرسررن٦م سمٕمٜمقان رة اًمٕمٚمٛمٞم٦ماًم،ر-2  .يمِمػ اًمبالن٤م اعمتقا

 سمددـ رسمٞمددع اًمٕمالُمدد٦م ًمٚمِمددٞم  اإلؾمددالُمٞم٦م اعمجتٛمٕمدد٤مت شمٙمٗمددػم ُمّمدد،ر هددق ىمٓمدد٥م ذطمددل ًمٙمتدد٤مب: ؾمددٞم،-3

 .اعم،ظمكم قمٛمػم سمـ ه٤مدى

 ذطمل ًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م إ بٞم٤مة ومٞمف احلٙمٛم٦م راًمٕم٘مؾ ًمٚمٕمالُم٦م رسمٞمع اعم،ظمكم. -4

 . قمب،اًمنمحـ قمب،اخل٤مًمؼاًمْم٤مك ٚمند قمغم ٕمل ًمقمغم ُمقىم ُمٚمػ ظم٤مصقمٛمؾ -5

 ُم٘م٤مـمع ُمتٗمنىم٦م ذم اًمند قمغم ؾمٞم، ىمٓم٥م ر تب٤مقمف ُمٜمٝم٤م:-6

 ؟ ىمٓم٥م رؾمٞم، اعم ٚملم اإلظمقان قمغم شمثٜمل ر  ٧م ؾمٚمٗمٞم٤مً  شمٙمقن يمٞمػ    

 اجلامقم٤مت مجٞمع سملم ُمِمؽميم٤م قم٤مُمال ص٤مر ىمٓم٥م ؾمٞم، مل٤مذا .  

 ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت ردمٝمٞمٚمف شمٙمٗمػمغ ذم ىمٓم٥م ؾمٞم، قمغم اًمند .   

 ظمٓم٤مئف؟ قمـ اقمت ر ىمٓم٥م ؾمٞم، هؾ  
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 ـمٕمددـ قمددـ اًمٜم٤مهٞمدد٦م رؾمدد٤مًم٦م قمددغم راًمتٕمٚمٞمددؼ ىمٓمبدد٤مً  رُمدد،طمؽ ؾمددٞم،اً  رصددٗمؽ ُمددـ قمددغم راًمِمددٜم٤مر اًمٕمدد٤مر 

 .ُمٕم٤مرن٦م اعم١مُمٜملم  ُمػم

ذم ؾمددٞم، ىمٓمدد٥م؟  رهددؾ هدد ا نددن  ُمددـ شمّمددٗمقٟمف سمدد٤مًم٘مٓمبل  اعمٛمددٜمٝم٩مُمدد٤م ر اٙمددؿ  هيدد٤م اعمٜمّمددٗمقن ذم ـمٕمٜمددل 

 اعمِمٝمقر؟!

اجلننزدد ظم٤مًمدد، نٕمتددؼم  ومددؽماة  ن يمٗمدد٤مًمتل قمددغم ُم١مؾم دد٦مٍ ًمددتٕمٚمؿ   دد٧م رُمددـ  بٚمٖمددؽ هدد ا ُمددـ  هددؾ آ رابعااا:

 يمام شم،قمقن!! ٗمٞمال ُمب٤مذا ُم،ننا شمٜمٗمٞم ن٤م ومٞمٝم٤م وم٘مط رًمٞمس يم

ُمددددٜمٙمؿ ُمدددد٤م ٓ نّمدددد،ىمف قم٤مىمددددؾح ر رايمددددؿ ٓ شمتقرقمددددقن ىمددددط قمددددـ إًمّمدددد٤م   ي هتٛمدددد٦م   همددددػم ران إهلل ٕرى 

 ف ان ردهمد٦م اخلبد٤مكقم٤مسم لم سم٘مدقك رؾمدقك ان صدغم ان قمٚمٞمدف رؾمدٚمؿ: ))ُمدـ ىمد٤مك ذم ُمد١مُمـ ُمد٤م ًمدٞمس ومٞمدف  ؾمدٙمٜم

 ((طمتك لنج ٤ّم ىم٤مك

أسرٛ ِٓ جٌش١خ أْ ٠شجرع ٔفسهٗ ٚأال )وهزج( ٠أخهز جيِهش عٍهٝ أحسهٓ       : ))جٌس١ذ لحي عحديأخ١شج 

، ٚئْ وهحْ فهٟ و ِهٟ شهٟءي     فٛجل ِح أذغٟ ئال جٌخ١ش ٌٗ ٚجٌٕظه١حس ِححٍِٗ،  ٚأال ٠سٟء جٌظٓ ذٟ، 

، أ أي جل ضعحٌٝ ٛ ذ١حْ جٌحك ٚعذَ وطّحٔٗٚ٘، فٍطغفش ذسرد جٌٙذف جٌٕر١ً ِٓ ٚسجتٙحِٓ جٌشذز 

 أْ ٠ٟٙء ٌٕح ِٓ أِشٔح سشذج ٚأخش )وزج( دعٛجٔح أْ جٌحّذ ل سخ جٌعح١ٌّٓ.((

 ؟!: شم٘م ؿ سم٤من   ؽ ُم٤م شمبٖمل همػم اًمٜمّمٞمح٦م راخلػم زم

 ح ومٝمؾ شمٜمٙمن ذًمؽ؟!٦مًمإلظمقة سم٠م ؽ شمٜمّم٥م زم ومخ٤م هب غ اًمنؾم٤مًمن٤م قم٤مدك    ؿ شمٍمح

 1438ذر اًم٘مٕمد،ة 21ندق  إطمد،  اٙمن ند٤م قمد٤مدك   دؽ سمٕمد،  ن  رؾمدٚم٧م زم هد غ اًمقرن٘مد٤مت رحت،ند،هؾ شمٜم

ومدددؼ  قمدددغم ٟمدددص هددد غ اعمٜم٤مصدددح٦م  اًمدددبٕمَض  ٕمددد٧َم ٚمَ   دددؽ  ـمْ   ّمددد٤مر اًم دددٜم٦م  مجٕمٞمددد٦م ذمر  2417 هم دددٓمس  13اعمقا

   قر اًمِمٞم  ُم٤م ه ا ن٤م ؿمٞم  قم٤مدك؟! ؽ  ظمقٟم٤موم ٠م 
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يمدد٤م ٟمّمددبف قمدد٤مدك زم ًمٞمددقىمٕمٜمل سمخبثددف ذم اًمِمددٞم   ر ذهدد غ اًمٜمّمددٞمح٦م شمٕمتددؼم ومخدد٤م  ن  ي    هدد ا ومدد : ٚمد٧َم وم٘م

  رسمٞمع سمٕم،  ن ومِمٚم٧م ُمٝمٛمتٝمؿ ُمٕمل ذم ىمْمٞم٦م اًمٕمالُم٦م إًمب٤مهلل!!

 رقمغم ه ا ؿمٝمقد ُمـ ـمالسمؽ رإظمقاهلل.

 !غ هل ـمنن٘م٦م اًمنموم٤مة  هي٤م اًمِمٞم  اًمٗم ؟هؾ ه رومٚمامذا ه غ اخل ٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمل؟ 

ومٚمددامذا شمٙمددتؿ احلددؼ اًمدد ي  يمددام شمدد،قملح ٟمددف: إن يمدد٤من اهلدد،ه ُمددـ ردو قمددكم هددق سمٞمدد٤من احلددؼ رقمدد،  يمتام

رؾمدالن اًم د٤مر  ًمتخدنج ر  د٧م شمٜمت٘مد،  قمبد، ان سمدـ ذم ُمٜمدزك اًمِمدٞم  اًمبٜمد٤مح سطم٧م سمبٕمْمف ًمٜم٤م ندق  اضمتٛمٕمٜمد٤م 

 قمٜمف ُم،اومٕم٤م اًمٞمق ؟!

إن مل نثٜمدددل  ىمددد٤مئال:  رشمققمددد،: إن قمبددد، ان سمدددـ حمٛمددد، رؾمدددالن اشمّمدددؾ سمدددؽ نقُمٝمددد٤م   دددؿ شم٘مدددؾ زم رًمٚمٛمِمددد٤من 

 ؟!!يم ا ريم ا ُمـ رؾمالن ؾمٞمٙمقن -، انقمغم قمب– اًمِمٞم  اًمبٜم٤م قمٚمٞمف

ٕمقٟمدد٤م سفدد٦م ُمٜمِمددقرة رملدد٤مذا شمٙمددتؿ احلددؼ ذم ـمددقا  رسمالندد٤م رؾمددالن اًمدد ي ـمٕمددـ ذم اًمّمددح٤مسم٦م رإ بٞمدد٤مة ـم

 -قمٚمٞمٝمؿ اًم دال –إ بٞم٤مة   هؿ ُمـ دوم٤مقمؽ قمـ -سمزقمٛمؽ–٦م إًمب٤مهلل ُمن دوم٤مقمؽ قمـ اًمٕمالقمغم ُمقىمٕمف     

 ؟! اًمٙمنا  اًمّمح٤مسم٦م رقمـ

وىيتظر بياىم للحق يف ٍااا   -عليَه الشالو– الُ رسالٌ يف حق األىبياءا قفإليله أسوق طرفا مم

 نيُ:وعدو كتناىُ، ف

سمددؾ إٟمددف ىمبددؾ ًمٜمبددل ان ُمقؾمددك سم٤مًمٕمّمددبٞم٦م اًم٘مقُمٞمدد٦م قمددغم ـمنن٘مدد٦م ؾمددٞم، ىمٓمدد٥م طمددلم ىمدد٤مك: )) رؾمددالن اهتدد٤م -1

ؿمد،غ شمد٤مب إمم ر ومدقيمز اعمٍمدى وم٘م٣مد قمٚمٞمدف يقمدغم اعمٍمد ار عصبوة ومحوةة وضضةبا دونصنةهثاًمٜمبدقة ملد٤م  ن 

 ))رقم٤مد إمم رسمف
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ذم ُمددددٜمٝم٩م ٟمبددددل ان إسمددددناهٞمؿ رادقمدددد٤مة   ددددف ُمٖمدددد٤منن عمددددٜمٝم٩م ٟمبٞمٜمدددد٤م حمٛمدددد، قمٚمددددٞمٝمام اًمّمددددالة  ـمٕمددددـ رؾمددددالن -2

إىه يكرسة نصصةناب ءةديفن ل بلةو  ، تدري ما منهج حممد صذ نهلل علوه وسلم ؟راًم دال  طمدلم ىمد٤مك: ))

  .نخللق ثم يكرسوهنا هم ءييدهيم

وهو نخللول علوه وعذ ىبونا أفضل نلصالة وأزكى نلتسلوم فإىه كرس نصصةناب يواةا إ   ءرنهومإ أما

 ماذن كان من أمرهم؟ (!!)ماكان فكانه كبرهم فالق نلفيس نداول ل رببت

ىمدددد٤مًمقا طمنىمددددقغ راٟمٍمددددرا   ٝمددددتٙمؿ . ومٙم٤مٟمدددد٧م ُمددددـ طمجدددد٤مرة ومّمددددٜمٕمقه٤م ُمددددـ ندددد٤مىمقتح يم٤مٟمدددد٧م ُمددددـ طمجدددد٤مرة 

 .ىمٚمقهبؿ ذم رؾمٚمٗم٤م سم،ةا شمٙمرّس  مل ٕ ٤م .ومجٕمٚمقه٤م ُمـ ذه٥م

فماول نلتوحود ونلوقني يكرس ماتقدنت أهةل نلباصةل  -صذ نهلل علوه وعذ آله وسلم -حممد وأما 

 (((!!)ل ىفوسهم ثم يكرسون هم رموزها ءييدهيم 

رهدد ا اًمٜمبددك قمٜمدد،ُم٤م ٟمددزك رم فمددؾ رعمددزغ ًمٚمٜمبددل اًمدد ي طمددن  ىمنندد٦م اًمٜمٛمددؾ طمددلم ىمدد٤مك: )) رؾمددالن همٛمددز -3

 ضدددحؽ  صمدددؿ  اًمتدددك ىمنصددد٧م    اًمتدددك مل شم٘مدددنص؟  ن نٕم٤مىمددد٥م ُمدددـ؟ حة ضمددد٤مةت ٟمٛمٚمددد٦م وم٘منصدددتفح اًمّمددداًمِمدددجن

ولكن هو مل ُيبق، يبدو أن برصتها كاىت شديدة آه أهنا ..صمؿ ىم٤مك:اًمتك ىمنص٧مح رؾمالن ر ضحؽ اًمٜم٤مس 

 ((آذته فيمر ءجهازه فُيخرج من حتت نلشجرة

ٜمدف ضدٛمػمغ طمد٤مك احلٙمدؿ ذم ىمْمدٞم٦م اًمٜمٕمجد٦مح   ف هم٤مب قم -قمٚمٞمف اًم ال –ل ان دارد بًمٜم رؾمالن اهت٤م  -4

رقمد٤مد إمم  ُمدن ان رب اًمٕمد٤معملم إند٤مغ سمد٠من نٙمدقن طمد٤ميمام سم٤مًم٘م دط  ثم نىتبه إىل ىفسه وعاد إىل ضةمرهوم٘مد٤مك: ))

 اخلّمدٛملم ر ن نٙمقن ىم٤مئام سم٤مًمٕم،ك ر  ف ًمدٞمس ُمدـ احلٙمدؿ سمد٤محلؼ رًمدٞمس ُمدـ إظمد  سم٤مإلٟمّمد٤مه  ن حتٙمدؿ سمدلم

ُمدـ اًمٕمد،ك رٓ ُمدـ اإلٟمّمد٤مه  ن شم دٛمع طمجد٦م راطمد،ة راحلجد٦م  رمل شم ٛمع إٓ ٟمّمػ ؿمدٝم٤مدة اًمِمدٝمقدح ًمدٞمس

 ((سمٖمػم  ظمتٝم٤م قمقراة

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7_%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%91%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%87%D9%85
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7_%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%91%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%87%D9%85
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 وميَا: لتبني احلق فيَا وال تلتنُ أمل تشنع بيفشم طعوىات رسالٌ يف الصحابة

ىمددد، شمٙمدددقرت سمٓمٜمدددفح راٟمتٗمخددد٧م يمددد٤مُمن ة ذم ؿمدددٝمنه٤م اًمت٤مؾمدددع قمدددغم  هبددد٦م ىمقًمدددف قمدددـ  طمددد، اًمّمدددح٤مسم٦م: )) .1

 ((رضٕمٝم٤م

ُم٘م٤مًم٦ًم ىم٤مًمقه٤م ًمٙمل َلُْنُج اًمِنضمُس ؿ سم٤مًمنضمس اًمٜمجس وم٘م٤مك: ))قمب٤مرشمف ذم إ ّم٤مر طملم رصػ ىمقهل .2

 ((اًمٜمََجُس ُمـ ُم٘م٤مًم٦ٍم   ٘م٤مه٤م اًمِمٞمٓم٤من

وم٘مدد٤م  رىمٕمدد، : ))رشمٓم٤مرًمددف قمٚمٞمددف سمدد٠ميمثن ُمددـ قمبدد٤مرة ُمٜمٝمدد٤م ذم صددالشمف ئًمٚمّمددح٤م  اعمخٓمدد رصددٗمفريمدد ًمؽ  .3

ٕن اًمّمالة ًمٞم ٧م ))  - ((-سمزقمٛمف–راًمنضمؾ ضمٕمؾ قمغم ضم ،غ ُم٤مة رضقةا )) -(( راٟمثٜمك رشمٚمقى

 !!((هقى ؿمخّمٞم٤م رًمٞم ٧م ؾمٚمقيم٤م ومندن٤م

 ضمددد٤مة قمٜمددد،ُم٤م رؾمدددٚمؿ قمٚمٞمدددف ان صدددغم اًمنؾمدددقك))رىمقًمدددف ذم ُم٘مٓمدددع  ظمدددن قمدددـ هددد ا اًمّمدددح٤م  اًمٙمدددننؿ:  .4

 ومٚمٕمد٥م وم٘مد٤م " شمّمدؾ مل وم٢مٟمدؽ ومّمدؾث  ىمدؿ: "ىمد٤مك حًمٕمبدف ُمدـ ومدنغ  ن سمٕم، ًمف وم٘م٤مك ن،نف سملم ومّمغم اًمنضمؾ

 مل وم٢مٟمدددؽ ومّمدددؾث  ىمدددؿ: "ىمددد٤مك ث٤مٟمٞمددد٦محاًم اعمدددنة ذم سمدددف ضمددد٤مة إرمم اعمدددنة ذم سمدددف  تدددك اًمددد ي ٟمٗمدددس  ظمدددنى ُمدددنة

 وم٘مد٤م " شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾث  ىمؿ" ًمٕم٥م ذم يمٜم٧م قمب٨م ذم يمٜم٧م صالة ذم شمٙمـ مل إذن شمّمؾح مل :"شمّمؾ

 راًمدد ي ىمدد٤مك ح"شمّمددؾ مل وم٢مٟمددؽ ومّمددؾث  ىمددؿ: "ىمدد٤مك اًم دد٤مسم٘متلم اعمددنشملم ذم قمٚمٞمٝمدد٤م صددغم اًمتددل يمٝمٞم تددف ومّمددغم

 .((ومٕمٚمٛمف ومٕمٚمٛمٜملح ر ا٧مح ُم٤م إٓ  طم ـ ٓ سم٤محلؼ سمٕمثؽ

قمٚمدٞمٝمؿ اًم دال ح رقمدغم اًمّمدح٤مسم٦م قمٚمدٞمٝمؿ اًمنضدقانح يمدام –همدػمة قمدغم إ بٞمد٤مة ى ُمٜمٙمؿ ن٤م قمد٤مدك ومٝمؾ ؾمٜمن

 ؟!! -رمحف ان–يم٤من ُمٜمٙمؿ طملم شمقمهتؿ   ٜمل  ـمٕمـ ذم إًمب٤مهلل 

اًمتل شم٘م ٛمقن قمٚمٞمٝم٤م دائام   ٙمؿ ُم٤م ىمّم،شمؿ ُمـ رديمؿ قمكّم إٓ سمٞم٤من احلؼ رقمد،  يمتامٟمدفح هدل  إن دقمقايمؿ

رهدق –ٛمكمح ومال   تؿ رددشمؿ قمكم سمبٞم٤من طمؼح رٓ   تؿ شمٕمد٤مُمٚمتؿ ُمدع رؾمدالن ؿ اًمٕمٙمجمند دقمقى نٜم٘مْمٝم٤م راىمٕم
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اة إيمٛمد٦م ُمد٤م رراةهد٤مح ر  ٙمدؿ شمتٕمد٤مُمٚمقن ومدٞمام رسمٛمٕمِم٤مر ُم٤م ومٕمٚمتٛمقغ ُمٕملح ره ا ن،ك قمغم  ن ر -ؾمب٥م اًمٗمتٜم٦م

 سمٞمٜمٙمؿ سم٘م٤مقم،ة ٟمتٕم٤مرن ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف رنٕم ر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف!!

 ،ُ ر قِمدد ع يمددؾ يمٚمٛمدد٦م ذيمنهدد٤م قمدد٤مدك اًم ددٞم، ًمٓمدد٤مك اًمددند ضمدد،اح رًمٙمٜمٜمددل  يمتٗمددل هبدد اراحل٘مٞم٘مدد٦م   ٜمدد٤م ًمددق رىمٗمٜمدد٤م ُمدد

ةاشمددفح رسمٞمدد٤من ر إظمدقاهلل سمقىمٗمدد٦ٍم  ظمددنى  ُمددـ ةإلود٤م  اًمٙمددال  قمددغم ُمدد٤م ضمد٤مة ذم هدد غ اعمٜم٤مصددح٦م ُمددـ يم سم٤مشمدف راومؽما

وم٤مشمددفح  رهدددق  ومدد٢من اًمنضمدددؾ نددنى ٟمٗم ددف  يمدددؼم ُمددـ طمجٛمددفح ُمقصم٘مدد٦ًم سمٕمب٤مراشمدددف ريمٚمامشمددفح ـمددقا  هدد ا اًمنضمدددؾ راٟمحنا

 .ُمـ اًمتٕم٤ممل راًمتٚمبٞمس ُم٤م قمٜم،غ قمٜم،غ

رىمددد، يمٜمددد٧ُم طمننّمددد٤م  ٓ  ذيمدددن اؾمدددٛمف قمدددغم ًم ددد٤مهلل نقُمددد٤مح راًمتزُمددد٧م سمددد ًمؽ طمتدددك ذم ردي قمٚمٞمدددف ُمدددـ ىمبدددؾ 

 رًمٙمـ ؿم٤مة ان  ُمنا رقم ك  ن نٙمقن ظمػما.

 سذ١ع ذحشٚفٗ ِٓ وٟٛٔ ضشجرعص عٓ ضخـثطٟ ٌٍع ِس جيٌرحٟٔ؟٘  ٔمٍص ٌٕح ِح لحٌٗ جٌش١خ  -1

ذفشع أْ جٌش١خ سذ١عح أخرهشوُ إٔٔهٟ ضشجرعهص  عّهح ضّٛ٘طهٖٛ ِهٓ ؿعٕهٟ فهٟ جيٌرهحٟٔ ذّرهشد           -2

جؿ عٗ عٍٝ ذعغ غٕحءجضٟ ع١ٍٗ ٚششحٟ ٌىطرٗ، فهألٛي: أال ٠سهعىُ ِهح ٚ هع جٌشه١خ سذ١عهح فطمرٍهْٛ ِهح         

 ؟لرٍٗ

ِٕىُ جٌش١خ ضٛط١ٍٙح ٌٟ ئْ وٕطُ طحدل١ٓ؟! ٚ٘هً جٌشه١خ سذ١هع     ِح ٘ٛ ٔض جٌٕظ١حس جٌطٟ ؿٍد-3

 ؿحٌرىُ ذحِطححٟٔ ذمٌٛٗ فٟ ِسأٌس جإل٠ّحْ؟! -ححشحٖ–

ِح ٟ٘ جٌظٛسز جٌطٟ ضٛجؿأضُ عٍٝ ئ٠ظحٌٙح ٌٍش١خ سذ١ع ِىزٚذًس عٕهٟ؟! ٘هً لٍهطُ ٌهٗ: ئْ ٘شهحِح      -4

ٚلع فهٟ   :ق(؟ أَ ٠مٛي عٓ جيٌرح٠ٟٔشِٟ جيٌرحٟٔ ذحإلسرحء؟ أَ ٠طُٙ جيٌرحٟٔ ذّٛجفمس جٌّشرثس )وزج ذاؿ 

 ئْ ٘شحِح ٠مٛي ئْ جٌشه١خ١ٓ جيٌرهحٟٔ ٚجٌّهذخٍٟ ِهٓ جٌّشرثهس؟!! ٚوٍهٗ ِهٓ جٌىهزخ         :جإلسرحء؟! أَ لٍطُ

ّٟ؟ حػجٌٛج  عٍ

أْ  -ظٙش خ ف رٌهأٚئْ –ْ ٘شحِح ٠عطمذ ئ): ِٕز أ٠حَٓ عحدي يحذ جإلخٛز جٌرضجتش١٠ روشش لَٛي-5

٘هً عٕهذن ذش٘هحْ عٍهٝ ٘هزج جٌىهزخ؟! ٚ٘هً أِهشن جل         ٚ هأٌص عهحدال:    (سذ١عح ٚجيٌرحٟٔ ِهٓ جٌّشرثهس!!  

 ذحٌطٕم١د عٓ ذحؿٓ ٘شحَ ٚضشن ظح٘شٖ جٌٍّٟء ذػٕحءجضٟ عٍٝ جيٌرحٟٔ ٚدفحعٟ عٕٗ ٚششحٟ ٌىطرٗ؟!!
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إٔٔح  ررٕحٖ ٚشطّٕحٖ فٟ سدٚدٔح ع١ٍٗ، ف١ٍهأش ذٙهح ٚئال فٙهٛ ِهٓ      جٖدعٛ ؿحٌرص عحدال ذحٌذ١ًٌ عٍٝ-6

 جٌىحرذ١ٓ!  

أٔٗ ٠شٜ جٌطحهز٠ش ِهٓ جٌسهشلحش جٌع١ٍّهس ذذعهس رذ٠هذز دجفعٙهح جٌٙهٜٛ،         ٔمٍص لٛي عحدي جٌس١ذ ٚ-7

ذأٔٗ خحتٓ ٠سشق و َ غ١شٖ، غُ  أٌص عحدي: فًٙ جٌش١خ ٚٔمٍص ٌٗ ٚطف جٌع ِس سذ١ع جٌّذخٍٟ ٌٍحٍرٟ 

؟!! ِٚح ِٛلفهه ِهٓ و ِهٗ    سذ١ع ِّٓ ضٛسؽ فٟ جٌرذعس جٌرذ٠ذز )= ذذعس جٌطحز٠ش ِٓ جٌسشلحش جٌع١ٍّس( 

 ٘زج؟!  

ٌطٗ ِهح ِٛلفهه ِهٓ وه َ     أٌرهحٟٔ فهٟ جٌسهشلحش جٌع١ٍّهس ٚ ه     و َ جٌع ِس جي غعذغُ ٔمٍص ٌٗ -8

 جٌع ِس جيٌرحٟٔ جٌزٞ ضضعُ جٌذفحه عٕٗ ًٚ٘ ٘ٛ ج٠ؼح ٚجلع فٟ جٌرذعس جٌرذ٠ذز؟!

ٕٟ لٍص: ئْ جيٌرحٟٔ ٚجفك جٌّشرثس )ذٙزج جإلؿه ق(، أٚ ٚجفهك لٌٛهٗ    ٔؿحٌرص عحدال ذأْ ٠ػرص عٕٟ أ-9

 !!خٚزىٌج ٛٙف)ذٙزج جإلؿ ق( ٚئال لٛي جٌّشرثس 

عحدي عٍٝ عرحسز )ٚجفك جٌّشرثس( ذأٔٙح ِٓ جٌّطشحذٗ فسأٌطٗ: ئرج وحٔهص ٘هزٖ جٌعرهحسز ِهٓ      ََُىَح-11

 جٌّطشحذٗ فى١ف ضرذعْٛ ذٙح سر  ٠ذعٛ ئٌٝ جٌسٕس فطخشرٟٛٔ ِٓ جٌسٍف١س ٌّرشد لٛي ِطشحذٗ؟

جٌشذ١هع   ٠ٚىهشس جيٌرحٟٔ ذعهغ أخـحتهٗ ذهً    ٔمٍص ٌعحدي و َ جٌش١خ سذ١ع ٚ٘ٛ ٠مشس أٔٗ ٠شد عٍٝ -11

ضٟ ج٢ْ ١ٌمٛي ٌٍش١خ سذ١ع  ّٕطحٕه ذمٛي ِٓ ألٛجي ٠أأْ  ٌص عحدال: أف١سٛغ يحذ ٠ح عحديأرٌه!!، غُ  

 جٌع ِس جيٌرحٟٔ: فاْ لٍذضٗ فأٔص حر١رٕح ٚئْ سددش ع١ٍٗ خـأٖ فأٔص جٌـحعٓ ف١ٗ؟!!  

خهشؼ ِهٓ جٔطمهذ    : ئرج وهحْ جٌشه١خ سذ١هع ال ٠    لٍص ٌعحدي: ذعذ أْ ٔمٍص و ِهح ِّٙهح ٌٍشه١خ سذ١هع    -12

 خشؼ جٌش١خ  سذ١ع ِٓ جٔطمذ لٌٛٗ ٘ٛ ِٓ جٌسٍف١س؟!جيٌرحٟٔ ٌٚٛ ذذْٚ د١ًٌ ِٓ جٌسٍف١س فًٙ ٠ 

 أٌطٗ أ٠ؼح: ٌّحرج جٌطحٛي ِٓ لؼ١س ِٛجفمطٟ ٌىرهحس جٌعٍّهحء فهٟ حىّٙهُ ذحٌخـهأ عٍهٝ عرهحسز        -13

حي(  ئٌهٝ جٌىه َ فهٟ لؼه١س جإل٠ّهحْ ِهع جٌشه١خ        )جيعّحي جٌظحٌحس وٍٙح ششؽ وّه  -سحّٗ جل–جيٌرحٟٔ 

 ؟!!ذٕظرٗ ٌٟ سذ١ع؟!! أَ أٔٗ جٌفخ جٌزٞ طشحص ٌإلخٛز

ضٕحلغ عحدي جٌٛجػح ٚصعّٗ أٔٗ  ١خشؼ ِهٓ جٌّطشهحذٗ ئٌهٝ جٌّحىهُل ٚجٌّطشهحذٗ عٕهذٖ        ٔمٍص -14

١خ سذ١هع  ٘هً جٌشه  ٘ٛ: )وٍّس ٚجفك جٌّشرثس أٚ لحي ذمٛي جٌّشرثس(، غُ رحء ئٌٝ جٌّحىُ فمحي جٌّحىُ ٘ٛ: 

 ؟(ٚجفك جٌّشرثس، أٚ ٠مٛي ذمٛي جٌّشرثس)

 ُ  أٌص: فّح جٌفشق أ٠ٙح جٌعم ء ذ١ٓ ِح جعطرشٖ عحدي ِطشحذٙح ِٚح جعطرشٖ ٘ٛ ذعذ٘ح ِحىّح؟!!غ
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ٔمٍص و َ عحدي جٌٛجػح ِٓ وطحذٗ جٌزٞ ٠إ٠ذ ف١ٗ ِظـٍح شهشؽ وّهحي، غهُ ٔمٍهص ٔف١هٗ أٔهٗ       -15

وحْ جٌّظـٍح ذحسد ٚطهفه:   جشز، غُ  أٌطٗ: ٌّحرج ئرلحي ذزٌه فٟ ِمـع طٛضٟ ذعذ ٔضٚي جٌىطحخ ذفط

جٌىه َ ِشجٚغهس رذ٠هذز     )ِٓ دل١ك فُٙ جٌسٍف(، ) ِٚٓ أطح ِح ٠ىْٛ( ال ضمٛي ذٗ ٠ح عحدي؟!! أَ أْ ٘هزج 

 ؟!!هضِٓ ِشجٚغح

غُ  أٌطٗ: ٔحٓ ج٢ْ ال ٔعهشف ٘هً ٠ٛجفهك عهحدي جٌعٍّهحء رّه١عُٙ فهٟ ئٔىهحس عرهحسز: ) جيعّهحي           -16

أْ ٠ٕطمذٔح ذزٌه ٚع١ٍٗ أْ ٠طشجرع عهٓ وطحذهٗ جٌهزٞ طهٕفٗ فهٟ       ٗششؽ وّحي( ٚع١ٍٗ ف  ٠حك ٌ ظحٌحسجٌ

أَ  أٔٗ ٠خحٌف جٌعٍّحء ف١ظٛخ جٌعرحسز وّح ٘ٛ ٚجػح فٟ وطحذٗ ئذشجء جٌزِهس ٚٔمٍٕهحٖ عٕهٗ ذحشٚفهٗ       رٌه؟!

 أع ٖ؟!!

عّحي ششؽ وّهحي  جي :مٌٛسجٌع ِس جيٌرحٟٔ فٟ ِ ةلٛي جٌش١خ سذ١ع ِٓ ِٛلعٗ ٚ٘ٛ ٠خـٔمٍص -17

ِح لٌٛه ٠ح عحدي: أذٙزج ٠ىْٛ جٌش١خ سذ١ع ِٓ جٌحذجد٠س ئٗ أٔىش ٘زٖ جٌعرهحسز ٚعمهد ذمٌٛهٗ:    : ٗغُ  أٌط

 )١ٌس وً ِٓ ٚلع فٟ جٌرذعس ٠ظ١ش ِرطذعح( أَ ِحرج؟!

عٓ لٌٛٗ ذعذ أْ ٔمٍص ٌٗ جٔطمحد جٌع ِس جٌشذ١هع ٌّظهـٍح جٌشهشؽ ٚضفسه١شٖ ذأٔهٗ        أٌص عحدال-18

 خظٛطح ٚلذ جٔطمذ عحدي ِٓ لحي ذٙزج ِٓ جٌعٍّحء ٚخظٛطح جٌع ِس جٌفٛصجْ؟! خحسؼ جٌّح١٘س،

ٔمٍص ٌعحدي لٛي جٌع ِس سذ١ع جٌّذخٍٟ ٚأٔٗ ٠ىفش ضحسن جٌعّهً ذحٌى١ٍهس ٚأْ خظهِٛٗ ٘هُ ِهٓ      -19

٠ٍظمْٛ ذٗ جٌمٛي ذٕرحز ضحسن جٌعًّ غُ  أٌص عحدال: أسأ٠ص ٠ح عحدي و١ف ٚجفمص خظَٛ جٌش١خ سذ١هع فهٟ   

 ١ٗ، ٚضػر١ص ِح ٠ٕف١ٗ عٓ ٔفسٗ ئ١ٌٗ؟!جالفطشجء عٍ

 أٌص عحدال:  أٔطُ أخشرطّٛٔح ِهٓ جٌسهٍف١س ذسهرد جٔطمحدٔهح ٌخـهأ جٌشه١خ جيٌرهحٟٔ ٚٔحهٓ لهذ          -21

َّهأ جٌشه١خ جيٌرهحٟٔ فهٟ ٘هزٖ      -وّح ِش–ٚجفمٕح فٟ ٘زج  لٛي جٌعٍّحء ٚأٌُٚٙ جٌش١خ سذ١ع  ، فًٙ وً ِٓ خ

 جٌعرحسز ٠عذ حذجد٠ح؟!

عحدي ج٢ْ ١ٌػرص أْ جٌش١خ سذ١عح ٠مٛي ذٕرحز ضحسن جٌعًّ ذحٌى١ٍهس ٚ٘هٟ     أٌص عحدال: و١ف ٠أضٟ-21

جٌّعشوس جٌطٟ خحػٙح جٌش١خ سذ١ع لذ٠ّح ٚطهشح ِهشجسج ٚضىهشجسج ذهأُٔٙ ٠ٕسهرْٛ رٌهه ئ١ٌهٗ جفطهشجًء ٚوهزذح          

 ع١ٍٗ؟!

ؿحٌرطٗ ئْ وحْ جٌش١خ سذ١هع لهذ ضشجرهع عهٓ جٌمهٛي ذىفهش ضهحسن جٌعّهً ذحٌى١ٍهس فٙهحش ضشجرعهٗ             -22

 ٘زج. جٌظش٠ح عٓ
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ٔمٍص ٌعحدي ألٛجي غٍس ِٓ أً٘ جٌعٍُ ِٓ جٌّمشذ١ٓ ٌٍش١خ سذ١ع ُٚ٘ ٠حىّْٛ عٍٝ ٘هزج جٌمهٛي   -23

جٌزٞ ٠ٕسرٗ عحدي ٌٍش١خ سذ١ع ذأٔٗ لٛي ِٓ ألهٛجي جٌّشرثهس، غهُ  هأٌطٗ: فٙهً عشفهص أٔهه ذٕسهرس ٘هزج          

 عضٌٗ ضّحِح عٓ ألٛجي جٌعٍّحء؟!ضجٌمٛي ٌٍش١خ سذ١ع 

عّهً ذحٌى١ٍهس غهُ  هأٌطٗ : فٙهً أٔهص       ١ع ٚضىف١هشُ٘ ٌطهحسن جٌ  ٔمٍص و َ ذعغ ؿ خ جٌش١خ سذ-24

 عشف ذّز٘رٗ ُِٕٙ؟!!أ

 أٌص عحدال: ٌّحرج ضّطحٓ ٘شحِح ٚحذٖ ذمٌٛٗ فٟ و َ جٌش١خ سذ١ع ٚجٌّعشٚف أْ وه َ ٘شهحَ   -25

 ؟٘ٛ ٘ٛ و َ س  ْ فٟ ألٛجٌٗ جيخ١شز فٟ ِسأٌس جإل٠ّحْ 

َ -ٚ أٌطٗ: ً٘  ٕشٜ ِٕه -26 حٔهح ٌش ه ْ ذّهح ضٕسهرٗ ٌٍشه١خ سذ١هع فهٟ        جِطح -ذىً شرحعس ٚئلهذج

ِسحتً جإل٠ّحْ ٚ٘ٛ وّح ِش ٠إوذ أْ جٌمٛي ذٕرحز ضحسن عًّ جٌرٛجسح ذحٌى١ٍس ٘ٛ لهٛي ذحؿهً ِهٓ ألهٛجي     

 جٌّشرثس؟! ئٔح ٌّٕطظشْٚ!!  

ٔمٍص لٛي عحدي: ))ٚئْ خشؼ أحذُ٘ ٚلحي: ئٕٟٔ لٍص ذٕرهحز ضهحسن أعّهحي جٌرهٛجسح فمهذ ظٍّٕهٟ       -27

َّٟ(( غ ٔفسه ِٓ جٌمٛي ذٕرحز ضهحسن عّهً جٌرهٛجسح ذحٌى١ٍهس      بٌص ِطعررح:  رححْ جل، أضرشُ  أٚجفطشٜ عٍ

 ٚضٕسرٗ ٌٍش١خ سذ١ع؟!، ٌّٚحرج ئْ وحْ حمح ال ضعٍٕٗ ٚضظشح ذٗ عٍٝ جٌّأل؟!

 أٌص عحدال: ِٓ جٌزٞ أطًَّ أْ ِٓ سد لٛال ٌعحٌُ ِٓ عٍّحء جٌسٕس ِع جحطشجِٗ ٌٗ ٚششحٗ ٌىطرٗ -28

 حرٗ ٌٗ ٚضمذ٠شٖ ئ٠حٖ وّح ٠مٛي عحدي؟!!٠عذ ؿحعٕح ف١ٗ ٚئْ أظٙش 

 أٌص عحدال:  ً٘  رمىُ أحذ ِٓ أً٘ جٌعٍُ أْ ضىْٛ جٌىفحٌهس جٌطهٟ ٠هذخً ذٙهح جإلٔسهحْ ئٌهٝ       -29

 دٌٚس ِٓ جٌذٚي وفحٌس سرً  ٍفٟ حطٝ ٠شطشؿٙح ٘إالء ٌٕح؟!!

ٙهزٖ   أٌطٗ: أٌُ ضظشح ٠ح عحدي ٌإلخٛز ذأٔه ضٕظد ٌٟ فخح ٌإل٠مهحه ذ١ٕهٟ ٚذه١ٓ جٌشه١خ سذ١هع ذ     -31

 جٌش حٌس ٚجٌّٕحطحس جٌّضعِٛس، فًٙ ضٕىش رٌه؟!

 أٌص عحدال: أٌُ ضمً ٌٟ ٌٍّٚشح٠خ ٠ِٛح: ئْ عرذ جل ذٓ ِحّذ س  ْ جضظً ذه ٚضٛعذ لهحت :   -31

ِٓئْ ٌُ ٠  ّٟ ػ   ١ىْٛ ِٓ س  ْ وزج ٚوزج؟!! -عٍٝ عرذ جل– جٌش١خ جٌرٕح عٍ

عٍه١ُٙ  -، ٚعٍٝ جٌظهححذس  -ع١ٍُٙ جٌس َ– ً٘  ٕشٜ ِٕىُ ٠ح عحدي غ١شز عٍٝ جئر١حءٚ أٌطٗ: -32

، ِّٓ ؿعٓ فه١ُٙ ِحّهذ  هع١ذ س ه ْ،  وّهح وهحْ ِهٕىُ حه١ٓ ضهّٛ٘طُ إٔٔهٟ أؿعهٓ فهٟ             -جٌشػٛجْ

 ؟!! جإلِحَ جيٌرحٟٔ
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فٙزٖ عذز أ ثٍس ِٚـحٌد أسرٛ أال ٠طأخش عحدي جٌس١ذ فٟ جٌرٛجخ ع١ٍٙهح، ٚأال ٠ح١هذ عٕٙهح، ٚئْ وٕهص     

 ١ٍرح ٌح١ٍس رذ٠ذز، ٠ٚشجٚغ ِشجٚغًس رذ٠ذز، ذح١ذز رذ٠ذز، ٚوزذهس   أظٕٗ ٌٓ ٠سطـ١ع جٌرٛجخ عٕٙح، ٚأٔٗ

 ٚجل حسرٕح ٚٔعُ جٌٛو١ً، رذ٠ذز، ٚجفطشجء رذ٠ذ ذغ١ش د١ًٌ

رسمٕمدددد، هدددد ا اًمٓمددددنح راًمتبٞمدددد٤من ٟم٘مددددقك ُمددددـ اًمدددد ي ظمدددد٤مًمػ رسمٞمٕمدددد٤م اإلُمدددد٤م ؟ اًمبددددٞمكم    قمدددد٤مدك اًم ددددٞم، رؿمددددٞمقخ 

 اًمبٞم٤من؟!

 رؿمٞمقخ آومؽماة؟! ُمـ  رمم سم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامة؟ اًمبٞمكم؟    قم٤مدك اًم ٞم،

مهللا إٟم٤م ٟم،ر  سمؽ ذم ٟمحن يمؾ ُمـ قم٤مدى اًم ٜم٦مح رطم٤مرب اًم،قمقة اًم ٚمٗمٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦مح رٟم ٥م ًمٜمد٤م ُمد٤م مل ٟم٘مٚمدف 

 !رٓ اقمت٘م،ٟم٤مغ نقُم٤مح رًمبَّس قمغم اًمٜم٤مس سم٤مهت٤مُمل سمام   ٤م ُمٜمف سمناة

 مهللا إٟم٤م ٟمؼم  إًمٞمؽ ُمـ ـم٤مقمـ ذم اًمٕمٚمامة!

 اًمٚم ٤م ح راحل،ادن٦م إىمزا ح ّـ ـمٕمٜمقا ذم قمٚمامئٜم٤م ررُمقهؿ سم٤مإلرضم٤مة! مهللا إٟم٤م ٟمؼم  إًمٞمؽ ُمـ اًم٘مٓمبٞملم

مهللا إٟمددؽ رطمددد،و شمٕمٚمددؿ ُمددد٤م ٟمٕمت٘مدد، دمددد٤مغ قمٚمامئٜمدد٤م إيمددد٤مسمن رُمددٜمٝمؿ اًمٕمالُمددد٦م إًمبدد٤مهلل راسمدددـ سمدد٤مز راًمٕمثٞمٛمدددلم 

 راًمنسمٞمع راًمٗمقزان راجل٤مُمل راًمقادقمل راًمٚمحٞم،ان راًمٜمجٛمل رزن، رقمبٞم، رهناس رإـمن  رهمػمهؿ.

 قمغم يمتبٝمؿح مهللا  ُملمٜم٤م ُمـ آٟمتٗم٤مع سمٕمٚمقُمٝمؿح راًم،ًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م رمهللا ٓ حتنُم

ٟم٤م  ن احلٛم، ن رب اًمٕم٤معملمر   ظمن دقمقا

 :-بتوفيق اهلل - أماله

 هشام بن فؤاد البيلي/ أبو األلباني
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