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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم منالرح * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 ضوبالْمغ غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  

 امتح لاقل اهلك ايندلا معِن لانيس ةقيقحلا ىوقتلا دحأ يف تأشن اذإ هنإ يدام صخشل ليق ول
  . نيدلا مساب نيرخآلا باطقتسال سانلا هلوقي غراف مالك اذه نأب

 مرآم قيقحتل نيدلا مساب مالكلا اذه لثم نولوقي مايألا هذه يف اسانأ كانه نأ حيحص
 سانلا ءالؤه لباقمو. موعبتي نيذلا الو مهسفنأب ءايقتأب اوسيل مهو ،ةيصخشلا مهحلاصمو
 ،ىوقتلا ةقيقح نوكردي مأ ةحيحصلا ميلاعتلاب نولمعي نيذلاو ماعامجو ءايبنألا ىرن
  . ىوقتلا كلسم نوكلسيو ةيويند رومأ يف مهلاغشنا عم اورحتيو
 ال. مهدالوأ يفو مهيف ىوقتلا هللا قلخي نأ ةينمأ ااحصأ اهيف يدبي يتلا لئاسرلا تائم ينلصت

 دهعب مهئافيإ يف مهتبغرو دوعوملا حيسملاب ماميإ ىلإ دئاع مهيف ريغتلا اذه ببس نأ كش
 كلذ عمو ةيويند ءايشأب نوأي ال مهتلعج دق هتيشخو هللااب مهتقالعو هذه مهتينمأ نإ. ةعيبلا

 هميلاعتب نيلماعلا عابتألا ىلعو ءايبنألا ىلع ىلاعت هللا معني. ةيويندلا معنلا نم نومرحي ال
 معني هللا نكلو ديلا تاذ قيضل انايحأ ضرعتي ناسنإلا نأ حيحص ،كلذك ةيويند معنب ةيقيقحلا
 مث اضيأ رسعلا لمحتي هتعانق ببسبو ةعانقلاب ىلحتي يقتملا مث. هفورظ نسحتتو هلاضفأب هيلع
 ام ىلع ركشلا ةداع هيف قلخي اذهو. هسفن ىلع اهرهظي همعِنو هللا لاضفأ هيلع لزـنت امدنع
 ىلإ رظنلابو. رثكأ الاضفأ هيلع هللا لزـني ركشلا ىلع يقتملا داتعي امدنعو. هلضفب هللا هيطعي
  . عقاولا ديعص ىلع اضيأ اهمدقيو تايحضتلا نم ديزم ميدقتل نمؤملا دعتسي لاضفألا هذه



 انيديأ نيب دجن نيذلا نييدمحألا نحن ةقيقحلا هجو ىلع عوضوملا اذه كردن رضاحلا رصعلا يفو
  . اموسأو � قداصلا � همداخ نمزو � هللا لوسر نمز
 يبنلا نم ءيش لك سانلا بلس دقل ،اورظنا :عوضوملا اذه نايب يف � دوعوملا حلصملا لوقي

 رجه كلذك. ءيش لك هللا هاطعأ ةجيتنلابو ىلاعت هللا لباقم ءيش يأب هبأي مل هنكلو ،�
 هتلئاع راقع فصن قحتسي ناك هنأ حيحص. هللا هجول ءيش لك اضيأ � دوعوملا حيسملا
 ،مدئام ىلع قزتري هنأ معزت تناك -دعب اميف ةعيبلل هللا اهقفو يتلا -هيخأ ةجوز نكلو
 دهشملا اذه � روص دقف. ءيش لك هاطعأ هللا نكلو انايحأ ةبعص افورظ يناعي � ناكف

  : يلي امك هرعش تيب يف
  يلاهألا ماعطم مويلا ترصو     يلكأ ناك دئاوملا تاظافل

 دقل. هتايح نم ةريخألا ةرتفلا مث ةرتفلا كلت ىرن نيح اناميإ دادزن نييدمحألا نحن اننأ كش ال
  : لاقو عضولا اذه � دوعوملا حلصملا انديس ركذ
 هنكلو ،هتدالول ةمراع ةداعسب ارعش دق هاوبأ نوكي نأ دب ال � دوعوملا حيسملا دلو امدنع
 حلصي ال هنبا نأ هنم انظ هوأتيو هتلاح ىلإ ارظن اقلق هدلاو ناك ايندلا يف دهزو انِس ربك امدنع
  . لمع يأل
 هنأ هربخأ خيسلا نم اصخش نأ اضيأ لبق نم هتركذ دق اثداح � دوعوملا حلصملا درس دقل
 امكنأب ةرم تاذ امهل لاقف ،رخآو نيح نيب مرتحملا ىضترم مالغ ازرم ناروزي اناك هاخأو
 مالغ ازرم ىلإ بهذ هنأب يخيسلا اذه لوقي. هاحصنت نأ امكيلعف دمحأ مالغ ازرم نالباقت
 ةدئام ىلع قزتريسف ؛ائيش لمعي ال ريغصلا هنبا نأ ىلع ادج قلق كدلاو نأب هل لاقو ةرم دمحأ
 ادهاج ىعسي هرودب وهو ،كدلاو ةايح يف المع دجت نأ كحصنأ نأ ينم بلطو ،ربكألا هيخأ
 دعب عطقنت فوس اهلك ةلئاعلا لخد لئاسو نأب كدلاو لوقيو. ةبسانم ةفيظو كل دجي نأ
 رومألا هذه لك ركذ امدنع هنأب يخيسلا اذه نع ةًياور � دوعوملا حلصملا لوقي. هتافو
 دعب عطقنت فوس اهلك لخدلا لئاسو نأو ههاجت � دوعوملا حيسملا دلاو قلق ىلإ ةفاضإلاب
 دلاو ناك ؟كدلاو بغري امك فظوتت ال اذامل: � دوعوملا حيسملل لاق مث ،هدلاو ةافو
 يف فرشملا بصنم يف دمحأ مالغ ازرم هنبا نيعي نأ لواحي مايألا كلت يف � دوعوملا حيسملا

 اننأب يوارلا لوقي. اضيأ ةفيظولا هذه هيلع تضرع دقو ،هل روبك ةيالو يف ميلعتلا كلس



 نود قلقي يدلاو نإ: � لاق ؟كدلاو ةبغر بسحب لمعت ال اذامل: دمحأ مالغل انلق امدنع
  .هتمدخ تببحأ نم دنع تفظوت دقل ،ةيلبقتسملا يتايح نأشب قلقي الأ بجي ،رربم
 لاق اذإ: لاقف ،ىضترم مالغ ازرم هيبأل اهلك ةصقلا انركذو هدنع نم اندع: يوارلا لوقي
  . بذكي ال هنأل ،قلقلل يعاد الف كلذ دمحأ مالغ
 ةرتفلا انيأر مث ،� دوعوملا حيسملا ةايح ةيادب تناك هذه نأب � دوعوملا حلصملا لوقي
 نم مايحب ةيحضتلل نيزهاجلا سانلا فالآ نأ انيأر هتايح ةيا يفو. اضيأ هتايح نم ةريخألا
  :يأ ،لبق نم هتأرق اتيب � دوعوملا حلصملا ركذ مث. هتافو دنع نيدوجوم اوناك � هلجأ

  يلاهألا ماعطم مويلا ترصو     يلكأ ناك دئاوملا تاظافل
 هتيا نكلو هركذ قبس امك ةفيعض تناك هتيادب نأب لوقيو � دوعوملا حلصملا فيضي

 نيلماعلاو مادخلا ىلإ ةفاضإ اصخش نيسمخو نيتئم وأ نيتئم ةبارق ناك ثيحب ةميظع تناك
 هيخأ عم فصنلاب اكيرش ناك � هنأ كش ال. هتافو مايأ يف ةفايضلا راد يف موي لك نولكأي

 نأ -مايألا كلت يف اهدشأ ىلع تناكو -يه نيحالفلا يف ةدئاسلا ةداعلا نكلو هدلاو راقع يف
 ال يذلا نأ ةداع سانلا لوقي. الف الإو راقعلا يف اكيرش بسحي ةحالفلا رومأ يف لغتشي يذلا
  . راقعلا يف بيصن هل نوكي فيك ةحالفلا لامعأ يف كرتشي

 لوقت هيخأ ةجوز تناك هيخأ تيب نم ماعطلا هل � بلطو ةرتفلا كلت يف رئاز هءاج املك
 هماعط فيضلا مِعطي � دوعوملا حيسملا ناكف ،انتدئام ىلع لكأيو ائيش لمعي ال هنأب ةداع
  . صمحملا صمحلا نم ليلق ردقب هموي يضقي وأ هسفنب عوجيو
 هيلإ رظنت تناك يتلا هيخأ ةجوز نأ هللا ردق بئاجع نم نإ: � دوعوملا حلصملا لوقي
  . � هدي ىلع ةيدمحألا ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ تمضنا فافختساب
. هتيا ىلإ ارظن راتحي ملاعلا نكلو ةفيعض هتيادب ودبت هللا هجول المع ءرملا أدبي امدنع ،راصتخاب
 لب اهدحو نايداق ىلع ةرصتقم تسيل � دوعوملا حيسملا مساب ةفايضلا رود نأ مويلا ىرنف
 طقف نارفأ ةثالث وأ نانرفُ ناك مايألا كلت يف لعل. ملاعلا يف ةديدع دالب يف ةدوجوم يه
نأ ىرنف مويلا امأ ،طيسبلا وحنلا اذه ىلع يرجت ةفايضلا راد تناكو زبخلا زبخل مدختست 
. ةفغرألا فالآ تائم اهيف زبختو اضيأ انهو ةوبر يفو نايداق يف زبخلُا زبخلَ ةيلآ عناصم كانه
. ايناطيرب يف انه ةسلجلا تابيترت نمض ماعطلا دادعإل ىلاعت هللا لضفب ادج عساو ماظن كانه
 نم هب سأب ال ددع -ةيضاملا ةبطخلا يف تركذ امك -انتسلج اضيأ ةرملا هذه رضح دقل



 ةطساوب زبخلا زبخ هيف امب ةفايضلا راد ماظن ةيؤرب اريثك اورثأتو ،دئارجلا يلسارمو نييفحصلا
 هتبغر رهظأو ،ايلآ عونصملا زبخلاب نييفحصلا دحأ بجعأُ دقو. لاثملا ليبس ىلع يلآلا نرفلا

 عيطتسأ له: لاق مث هلك هلكأو اريثك هب بجعأُو هقوذت زبخلا فيغر يطعأُ امدنعو ،هقوذت يف
 ةفايضلا راد اإ ءاشت ام ردقب لكُ: هقفاري ناك يذلا يدمحألا لاقف ؟هنم اديزم لكآ نأ
  . ءيش اهنم صقني نلف � دوعوملا حيسملل
 مالسلا هيلع ناكو دحاو فيض � دوعوملا حيسملا يتأي ناك نيح نامز كانه ناك ،اذًإ
جيو هماعط هيطعيهذهو. ةفلتخم دالب يف سانلا فالآ هتدئام ىلع لكأيف نآلا امأ ،هسفن عو 
 ،هللا نذإب ةريثك ىرخأ دالب يف رشتنت فوس هذه ةفايضلا رود لب رمألا ةيا تسيل اضيأ
 كلذك. هللا نذإب سانلا ماليني لب فالآلا تائم � دوعوملا حيسملا ةدئام ىلع لكأيسو
. � دوعوملا حيسملاب ماميإ دعب ىوقتلا يف سانلا ماليني لب سانلا فالآ تائم دادزيس
 ةيويند الاومأ نوبسكي نيذلا نييدمحألا يف مويلا اهدهاشن يتلا ةيحضتلا ىوتسمل ةيا ال كلذك
  . هللا نذإب ىقرتتو عفترت اضيأ تايوتسملا هذه لظت فوسو ،اضيأ
 يف ىلوألا ةرتفلا يف ةدئاسلا فورظلا عضوو هدحو ةفايضلا راد ماظن يف رظنلا ءرملا نعمأ ولف
 اأ كش الو ،� هقدص ىلع ةميظع ةيآ كلذ ناكل نابسحلا يف � دوعوملا حيسملا دهع
 اذه رييستل ةيحضتلا حورب نيلحتم مهلك ةعامجلا دارفأ ىرن انك اذإ مث. امتح اناميإ انديزت
. � دوعوملا حيسملاب مهطابترا ةجيتن مهيف تأشن يتلا ىوقتلا ةجيتن اضيأ هذهف هلك ماظنلا
  . ةيقيقحلا ىوقتلا ىلع زيكرتلاو مامتهالا نم ديزمل انم دحاو لك قفوي نأ ىلاعت هللا وعدن
 بولسأب اهحضويو � دوعوملا حيسملا ةريس نم ةفلتخم بناوج � دوعوملا حلصملا نيبي
 نكمي. هدحو هب صاخ ةقيرطلا هذ رومألا هذه نايب نأ املع ةنيعم جئاتن اهنم طبنتسيو نيعم
 ماركلا رورم ا رمي مث نيعم ثداح يف ةروكذم ةيرهاظ حناوس ىلإ عمتسي نأ يداع صخشل
 ةقيقدو ةفيطل اطاقن اهسفن ثادحألا نم طبنتسي � دوعوملا حلصملا نكلو ،ا هعاتمتسا دعب

  . ةفرعمو اناميإ انديزت ادج
 بولسأ ناك: لكألا يف � دوعوملا حيسملا بولسأ ركذ يف � دوعوملا حلصملا لوقي
 اءزج عطقي � ناك. ةقيرطلا هذ لكأي ادحأ رأ ملو اقح ابيرغ لكألل � دوعوملا حيسملا

 ةريغص ءازجأ ىلإ ريغصلا َءزجلا كلذ هعباصأب لوحي مث ةمقل هنم لعجيو فيغرلا نم اريغص
 ةريغص ةرسك ءازجألا كلت نم ذخأي مث. رارمتساب هللا ناحبس ،هللا ناحبس: ددري وهو ىرخأ



 ةجردل بولسألا اذه ىلع اداتعم � دوعوملا حيسملا ناك. اهلكأيو خيبطلا يف اهسمغيو ادج
. لالح تارسك زبخلا نم ثحبي � هنأك ضعبلا نظيو هنم نوبجعتي هيلإ نورظانلا ناك
 طاحم هللا نيد نكلو ماعطلا لكأن اننأ هنهذ يف ةركفلا تناك كلذ ءارو ببسلا نأ قحلا نكلو
 هنأكو هللا ناحبس ،هللا ناحبس: لوقي � ناكو هقلحب قصتلت ةمقل لك تناكف ،بئاصملاب
 ال الإو هنم ةحودنم ال ارمأ ماعطلا لوانت لعج دق ىلاعتو هناحبس هنأب هللا ةرضح يف رذتعي

 ماعطلا لوانت نأ � دوعوملا حلصملا لوقيف. نيدلا ىلع بيصعلا تقولا اذه يف هلوانت انل زوجي
 دييأتل هبلق نم ةدعاصلا ةفيطللا هرعاشم نيب برح وأ � هل ةدهاجم ةلزـنمب ناك اضيأ
 ُهللا مزلأ يتلا برشلاو لكألا ليبق نم ةيرشبلا تايضتقم قيقحت نيبو ،قحلا نيدلا ،مالسإلا
 همهّ نكلو ،رشبك هيلإ رارطضالا ببسب اضيأ ماعطلا هلكأ ناكف. ارشب هتفصب ا نَاسنإلا
  . مالسإلا يقر يف ريكفتلاو نيدلا دييأت ىلع ارصتقم ناك يقيقحلا
 هركش ىلإ -ىلاعت هللا معِن انمادختسا دنع -انهجوت هذه � دوعوملا حيسملا ةوسأ نإ ،اذًإ
 اننكمي فيك ركفن نأ اعيمج انيلع اذل. نيدلا ةلاح ىلع ملألاب ساسحإلا ىلإو هحيبستو ىلاعت
  .هتوعد غيلبتو نيدلا رشن ةمهم يف مهسن نأ
 يف دراولا حيبستلا عوضوم ماعطلا لوانت يف � دوعوملا حيسملا بولسأ لالخ نم حضتيو
 ضرألا يف ءيش لك هللا حبسي يأ �ِضرأَلْا يِف امو ِتاوامسلا يِف ام ِهلَِّل حبسي�: ىلاعت هلوق
 � دوعوملا حيسملا نكي مل: لاقف ةليمج ةطقن � دوعوملا حلصملا هنم جتنتسا دقو ،ءامسلاو
 نم موقي ناك امدنعو بسحف دحاو فيغر نم رثكأ لكأي ماعطلا لوانتل ةروكذملا هتقيرطب
 ذخأي ناك مث زبخلا تتفي ةداع ناكو. همامأ ناوخلا ىلع ةريثكلا زبخلا تارسك لظت ةدئاملا
 ناك اذامل فرعن ال: دوعوملا حلصملا لوقي. ناوخلا ىلع ةيقبلا كرتيو همف يف اهعضيو اهنم ةعطق
 يتلا ةعطقلا قرفي ناك هترضح نإ سانلا ضعب لوقي نكلو ،كلذ لعفي � دوعوملا حيسملا
 سانلا نأ ركذتأ يننكلو � دوعوملا حيسملا نم لوقلا اذه لثم عمسأ مل. اهريغ نع هللا حبست

 نأ يأ �ِضرأَلْا يِف امو ِتاوامسلا يِف ام ِهلَِّل حبسي�: ىلاعت هللا لوقي. كلذ نولوقي اوناك
 نأب ىلاعت هللا لوقي اذامل. ءامسلاو ضرألا يف دوجوم ءيش لك نم دعاصتي حيبستلا توص
 ملو ،هحيبست توص عمسن نأ عيطتسن ال انمد ام ىلاعت هللا حبسي ءامسلاو ضرألا يف ءيش لك
 الو هللا حبسي ءيش لك ناك اذإ. هعامس عيطتسن ال توص نع انرابخإل ةجاح ةمث نكت
 نأ ميركلا نآرقلا يف درو له ؟هنع انرابخإب ىلاعت هللا دارأ اذامف حيبستلا اذه عامس عيطتسن



 ركذ يف انل ةدئاف ال هنأل ،الك ؟ةنجلا يف ةنس فالآ ١٠ ذنم سلجي ديشرلا دبع همسا اصخش
 يِف ام ِهلَِّل حبسي�: لوقي ىلاعت هللا ناك اذإف. رومألا هذه لثم انل ىلاعت هللا ركذي ملف ،كلذ
. حيبستلا اذه اوعمسا سانلا اهيأ اي: لوقي نأ ديري هنأ ينعي اذهف �ِضرأَلْا يِف امو ِتاوامسلا
 دشني انالف نأ انلق اذإ وأ ،هوريو سانلا يتأي نأ كلذب ينعنف علط دق رمقلا نأب لوقن امدنع
 ِهلَِّل حبسي�: ىلاعت هللا لوقي امدنعف هيلعو ؛هناحلأ اوعمسيو هيلإ سانلا بهذي نأ كلذب دصقنف
لا يِف امسامِتاو وأَلْا يِف امهنأ انه نم حضتا. حيبستلا اذهل اوعمتسا لوقي هنأكف �ِضر 
 الإ ىلعألا عامسلاب ىظحي الو. ىلعأ عامسو ىندأ عامس كانهف. حيبستلا اذه عامس انتعاطتساب
: لقيلف ماعطلا لوانت أدب اذإ هنأ نمؤملل لاقي كلذل ،هل ةحلاصلا نويعلاو نذألا اوبهو نيذلا
 ادهشم ىأر وأ ابوث سبل اذإو ،هللا دمحلا: لقيلف ماعطلا ىأ اذإو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قدصي نمؤملاف ،ءايشألا هذه حيبستل قيدصت وه نمؤملا حيبست نأكو يأ ،هللا حبسيلف اليمج
  .ىرخألا ءايشألاو ماعطلاو بوثلا حيبست
 دنع هللا ركذيو ،هل هئاإ دنع ةلدمحلاو ،ماعطلا هلوانت دنع ةلمسبلا ناسنإلا أرقي امدنعو
 ،ةقيقحلا يف ءايشألا هذه حيبست وه هسفنب ءرملا هب موقي يذلا حيبستلا اذه نإف ابوث هئادترا
  .هللا حبست ءايشألا هذه نأكف هحبسيو ىلاعت هللا ركشيو ءايشألا هذه ناسنإلا ىري امدنعو
 ليل نوبرشيو نولكأي مإف ؟رومألا هذ نولمعي نيذلا مه مك: � دوعوملا حلصملا لوقي
ألا نودهاشيو ،لابجلا نم نورميو ،راةقسابلا راجشألا نوريو ،ءارضخلا لوقحلاو را 
 له ؟اهتيؤر دعب مولق يف عقي يذلا ريثأتلا وه ام نكلو ،ةدرغملا رويطلاو ةحنرتملا عورزلاو
 اذهف حيبستلا مولق يف أشني مل نإ ؟ءايشألا هذهل مهتيؤر لباقم اضيأ مولق يف حيبستلا دلوتي
 هذه حيبست توص مكناذآب اوعمتست مل مكنإ متلق نإ. ءايشألا هذه حيبست اوعمسي مل مأ ينعي
 لخاد نم دعاصتت يه لب ،جراخلا نم نذألا لخدي مل تاوصألا نم اريثك نأب تلق ءايشألا
: لوقي هنإف ىلاعت هللا ةردق نياعي وأ ام ءيش ىلع ىلاعت َهللا نُاسنإلا ركشي امدنعف. ناسنإلا

  .ىلاعت هللا هحيبست لكشب ناسنإلا نم ءايشألا هذه حيبست ردصي اذكهو ،هللا ناحبس
 اذه لثم حبصي نأ يغبني لب ،اضيأ وحنلا اذه ىلع حيبستلاب موقنو ةطقنلا هذه مهفن نأ يغبني
  .ةيمويلا انلاعفأ نم حيبستلا
 راهظإو مالسإلا ىلع نيمجاهملا ماحفإل رصعلا اذه يف � دوعوملا حيسملا ىلاعت هللا ثعب دقل

 � دوعوملا حيسملا ناك: لاقف رمألا اذ ةقلعتم ةعقاو � دوعوملا حلصملا ركذ. هلامج



 يف ةنسلألا مأ يه ميركلا نآرقلا ةغل نأب لوقت: لاقو يحيسم ءاج ذإو دجسملا يف ةرم اسلاج
 مث ةيادبلا يف ةرصتخم نوكت نأ ةنسلألا مأل بجي هنأ اوبتك دق هريغو" رلوم سكام "نأ نيح
 اهعرتخا يتلا ةدعاقلا هذ فرتعن ال: � دوعوملا حيسملا هل لاق. اديور اديور سانلا اهعسوي
 هذ الدج ملّسن شاقنلل اعطق نكلو ،ةرصتخم ةنسلألا مأ نوكت نأ يغبني هنأب" رلوم سكام"
 هترضحل لاق دق صخشلا اذه ناكو. ال مأ طرشلا اذه ققحت تناك اذإ ةيبرعلا ربتخنو ةدعاقلا
 هنأ الإ ةيزيلجنإلا ةغللا فرعي � دوعوملا حيسملا نكي مل. ةيبرعلا نم لضفأ ةيزيلجنإلا نأب

 هل لاق my water: لاق ؟"يئام "ـل ةيزيلجنإلا يف نولوقت اذام ينربخأ: الئاق هلأس
 امهيأ نآلا ينربخأف ،بسحف)" my (يئام "ةملكب ىنعملا اذه ءادأ نكميف ةيبرعلاب امأ هترضح
 فرعي � دوعوملا حيسملا نكي مل ؟)"my (يئام "مأ my water: اراصتخا رثكأ
 ملو مدنتف ،قزأم يف ضرتعملا تعقوأ تاملك هناسل ىلع ىرجأ ىلاعت هللا نأ الإ ةيزيلجنإلا
  .ةلاحلا هذه يف اراصتخا رثكأ ةيبرعلا تدب: الئاق فرتعا لب ،اباوج فرعي
 نم همصعي هنأب هلوسر ىلاعت هللا دعو دقف ،روكذملا عضولا نع ميركلا نآرقلا ةلاح فلتخت الو
 اقًداص ابح هنوبحيو ،نآرقلا نوأرقي تايصخش ماودلا ىلع قلخي فوس يأ ،ءادعألا تامجه
 دقف كلذ ىلإ ةفاضإ. مهمحفي امب ءادعألا تامجه ىلع نودريو ايقيقح اريسفت هنورسفيو
  .ضرتعم يأ نم هل هجوي ضارتعا لك ىلع درلاب لفكت داوم ميركلا نآرقلا ىلاعت هللا عدوأ
 يف نييحيسملا تاضارتعا ىلع در دق ناخ دمحأ ديس ريسلا ناك: � دوعوملا حلصملا لوقي
 ىلإ مهل ىدصتيو ءادعألا ءالؤه هجاوي لظ يذلا � دوعوملا حيسملا ىلاعت هللا ماقأ مث ،هنمز
 مالسإلا نع عافدلا ةمهم ىدأ هنأ هتافو دنع فارتعالل اضيأ ءادعألا رطضا ثيحب ةليوط ةدم
 كمِصعي هلَّلاو�: ىلاعت هلوقل لّجت كلذ ناكو. نيملسملا دحأ اهيلإ قبسي مل ةديرف ةعئار ةقيرطب
 هنأب � هللا لوسر ادمحم انديس دعو دق ىلاعت هللا نأ امبو). ٦٨: ةدئاملا (�ِسانلا نِم
 لالخ نم همجاه نإو ،ترسكو مهفويس تلّف دقف فيسلاب ءادعألا همجاه اذإف ،همصعيس
 تاضارتعا ىلع اودرو خيراتلا بتك اوطشم نيذلا نيملسملا ضعب ىلاعت هللا ماقأ دقف خيراتلا
 هب نوضرتعي ام نأ مهئاملع بتك لالخ نم نيضرتعملا نيضراعملا اورأو ،امحفم ادر ودعلا
 هيلع در دقف ثيدحلاو نآرقلاب قلعتملا ماضارتعا ءزج امأ ،مهتنايد ىلع عقي امنإ مالسإلا ىلع
 هذه لثم ىلع درلاب ليفك � دوعوملا حيسملل مالكلا ملع نإف. هلازأو � دوعوملا حيسملا
  .كلذ ىلإ هبتنن نأ يغبنيف ،نيضرتعملا محفن نأ نكمي همادختسابو تاضارتعالا



 اقًوذ نودجي نم رودص حرشيو اضيأ ةلدألا ملِّعيو هنيد دييأت يف تايآ هسفنب يري ىلاعت هللا نإ 
 ريغ رومأ مهنم ردصتف ءاملع مأ اورهظي نأ نوديري مهملع ةلق مغر ضعبلا نكلو ،ايملع
 دوعوملا حلصملا ركذي. ءازهتسالل ءادعألل ةصرف كلذب نوحيتي لب انايحأ لكاشملا ريثت ةقئال
 نورعشي الو ةلجخم ةديدج لئاسم نيدلا يف نولخدي سانلا نأ حيضوتل ةعقاولا هذه لثم �

 دقو- هلاطب ناكس نم � دوعوملا حيسملا نمز يف صخش ناك: لوقيف كلذ هاجت لجخلاب
 وهو ميظع رمأ نم � دوعوملا حيسملا همدق ام ذخأ دق ناك -دعب اميف اصلخم ايدمحأ حبصأ
 هيدل تسيلو رومألا نم اريثك ملعي نكي مل هنأ عم هيف لغشناو ،ةنسلألا مأ يه ةيبرعلا نأ
 ناك. ةيبرعلا نم تجرخ ىرخألا تاغللا نم ةملك لك نأ تبثيل ةيبرعلا ةغللاب ةيفاك ةفرعم
 ناك هجتنتسا ءيش لكف ،اضيأ وحنلاو فرصلا ملعو ةيبرعلا ةغللا فرعي � دوعوملا حيسملا
 هنأ هدارم نكي ملف ،ميركلا نآرقلا يف دوجوم ءيش لّك نأب هترضح لاق املف. ملعلا ىلع اينبم
 نآرقلا يف تركذ وأ راجنلا لمعب دحأ موقي نأ نكمي فيك اضيأ ميركلا نآرقلا يف درو دق
 يف ةدوجوم اأو ،ةينيد ةرورض لك وه ءيش لك نم دارملا ناك لب ،ةعارزلا لوصأ ميركلا
 يف تاملكلا كلتب دوجوم هلابب رطخي ام لك نأ نظ صخشلا اذه نكلو ،ميركلا نآرقلا
 نم ةئف لك يف رمألا اذه ركذي ذخأو صوصخلا اذ ةجض ريثي حبصأ املف ،ميركلا نآرقلا
" ولآ "ركذ ميركلا نآرقلا يف دري مل: دحأ هل لاق ميركلا نآرقلا يف دوجوم ءيش لك نأب سانلا
 ،نآرقلا نم اليلد يعدملا اذه مدقي نأ نآلا دب الو ،)ةطشلا يأ" (ناچرم"و) اطاطب يأ(
  ).ةطشلاو اطاطبلا ينعي" (ناچرمو ولآ "امهانعم ةقيقحلا يف ناجرملاو ؤلؤللا: لاقف
 نكمي ال هنأ نوري ةجردل ةملظم فقاوم سانلا ضعب ىنبتي ةيحان نم: � دوعوملا حلصملا لوقي
 ثيحب اريثك ءاهقفلا لاوقأ نورثؤي مإف ؛ىلاعت هللا لوق ريغتي ال امك اضيأ ءاهقفلا لوق ريغتي نأ
 ةيحان نمو ،لصيفلا لوقلا وه لب هرييغت دحأل نكمي الف ءاهقفلا نم نالف هررق ام نأب نولوقي
 لقي ال ثيحب عساو قاطن ىلعو ىلاعت هللا لوق يف اريبك ارييغت اورجي نأ سانلا لواحي ةيناث
 ١٩٧٤ ماع يف تريثأ يتلا نتفلا ءانثأ هنأ تركّذت انه نمو. نيلوألا فقوم نع ةحادف مهفقوم
 لدتساو) دحأ هللا وه لق (اهيف حرشي ةملك" دابآ لصيف "ةنيدم يف يقلي خياشملا دحأ ناك
 لوقي. رافك نييدمحألا نأ ينعي اذهف) دحأ هللا وه لق (ميركلا نآرقلا يف درو دق هنأ امبو: الئاق
 امإ نولمعي نيذلا نيفرطلا الك يف نودوجوم سانلا ءالؤه لثم نأب: � دوعوملا حلصملا
 وه يقيقحلا قيرطلا نأ نيح يف ،ةنيعم ةدعاق وأ افًورعم الصأ نوعبتي الو طيرفتلاب وأ طارفإلاب



 رييغتلا ثادحإ نكلو ،لدبتلاو رييغتلا لوبقل ادعتسم ناسنإلا نوكي نأ يغبني. طسولا قيرط
  .هنود ةلوليحلا ملاعلا عسي الف رييغت يأ ثادحإ دارأ اذإو ،ءاش ىتم هثدحي هنإف ،ىلاعت هللا ديب
 ىلع نَايداق صخش ءاج: لاقف ،سانلا ضعبل ةئطاخ راكفأ نع � دوعوملا حلصملا ركذ مث
 ىسومو ،حون هنأو ميهاربإ هنأب ازرم ديسلل لاقي ناك اذإ: لاقو � دوعوملا حيسملا دهع
 هنكلو هماهفإ سانلا دارأ دقل. دمحم كنأب ارارم اضيأ يل لوقي ىلاعت هللا نإف ،دمحمو ىسيعو
 يتلا مكتلدأ يفّ رثؤت نأ نكمي الف ،دمحم كنأب يل لوقي ىلاعت هللا توص عمسأ يننأب لاق
 سمتلاو � دوعوملا حيسملا ىلإ هذخأ يف اوركف هماهفإ نم سانلا بعت املف. اومدقت
 لوألا ةفيلخلا كلذ ركذف ،� دوعوملا حيسملا عم ادعوم هل ددحيل لوألا ةفيلخلا نم مهضعب
 هللا نأب هلوق ددرف هترضح ىلإ هب ءيجف. هوعدا ؛انسح: هترضح لاقف � دوعوملا حيسملل
 كنأب امود يل ىلاعت هللا لوقي الف انأ امأ: هترضح هل لاق. دمحم كنإ نيح لك يل لوقي ىلاعت
 امدنعو .اضيأ ىسيع تافص ينيطعي هنإف ىسيعب ينيداني امدنع هنكلو ،ىسيعو ىسومو ميهاربإ
 لهف ادمحم كوعدي � هللا ناك اذإو. � ىسوم لثم تايآ هيطعيف ىسوم ادحأ � يمسي
 اذه! ركذت: � لاقف. ائيش ينيطعي ال ،الك: لاقف ؟هقئاقحو هقئاقدو نآرقلا فراعم كبهي
 ،لكألل ائيش هل مدقيف ةميلو ىلإ ادحأ وعدي دحأ ناك اذإ. بذاكلاو قداصلا نيب قرفلا وه
 ةسبك هذه: لوقيو ةغراف ناوأ همامأ عضيو هوعديف صخش عم حزمي دحأ ناك اذإ نكلو
 الو ادمحم ىعدت تنك نإف. رخسيو حزمي ناطيشلا امنإو حزمي ال هللا نإ ..رفعزم زر اذهو
كيداني يذلاف هقئاقحو هقئاقدو نآرقلا فراعم ىطعت نأل ،هللا سيلو ناطيشلا وه مسالا اذ 
 نم هللا سيل هنأ نقيأف ائيش طعت مل اذإو. هعم قباطتي ام هيطعيف مساب ادحأ ىمس اذإ ىلاعت هللا
 ضعب يف نوأدبي نيذلا امأ ،رييغتلا قلخي ىلاعت هللا نأ قحلاو. ناطيشلا وه لب دمحمب كيداني
 ريثأت تحت نونوكي ةقيقحلا يف مهف مهاؤر ضعب ىلع ءانب ةريبك تاءاعدا نوعدي نايحألا
 ،اضيأ هتايآو هتادييأت رهظيو اضيأ هناعمل يريف ائيش ادحأ ىطعأ اذإف � هلإلا امأ. ناطيشلا
 ،� دوعوملا حيسملا عم هانظحال ام اذهو. صخشلا كلذ عم ةيلعفلا هللا تاداهش نوكتو
 اذهو. � يناثلا ةفيلخلا صخش يف دوعوملا حلصملاب ةقلعتملا ةءوبنلا ققحت دنع هاندهاش ام اذهو
 هللا داز. ةيلعفلا هتداهشب اهقدص ىلاعت هللا نأب ةيدمحألا ةفالخلا مايق ةراشبب قلّعتي اميف هانيأر ام
  . رومألا هذه مهفي هلعجو اناقيإو اناميإ يدمحأ لك ىلاعت



 ١ليلة  يف تيفوت يتلا يرابلا ةمأ يدازبحاص ةديسلا ىلع بئاغلا ةالص يلصأ فوس
 ةمأ ةديسلا تناك. نوعجار هيلإ انإو هللا انإ. اماع ٨٧ زهاني رمع نع م٢٠١٥ لوليأ/ربمتبس
 باون ديسلا ةطبسو � دمحأ فيرش ازرم انديس ةنباو � دوعوملا حيسملا ةديفح يرابلا

 ةجوز تناكو. ناخ هللا دبع باون ديسلاو مغيب ظيفحلا ةمأ ةديسلا ةنكو � ناخ يلع دمحم
  . يتمع تناك كلذكو ناخ دمحأ سابع ديسلا
امدنعو. نايداق يف م١٩٢٨ لوألا نيرشت/ربوتكأ ٧ يف تدلو ارق دقعسابع ديسلا نم ا 
 انديس نلعأ نيح ةعمجلا موي كلذ ناكف م١٩٤٤ لوألا نوناك/ربمسيد ٢٩ يف ناخ دمحأ
 اذه ترهظأ دقو ،تانارقلا ضعب نلعأ نأ ديرأ: � لاقف تانارِقلا ضعب � دوعوملا حلصملا
 مه نمل الإ حاكنلا نالعإ نم نكمتأ نل تقولا ضعبل يننأ اضيأ لُبق نم تارم ةدع ءيشلا
 كلذ ىلإ ةفاضإو. نيدلل مايح اوفقو نيذلا الثم براقألاك مهعم يتقالع نمل وأ يبراقأ
 لثم نم دحأل حاكنلا نالعإب هيف موقأ تقو يف ابلط مدق اذإ دحأ حاكن نلعأ نأ عيطتسأ
  . براقألا ءالؤه
 يخأ ةنبا نم ناخ هللا دبع نايم نبا ناخ دمحأ سابع ديسلا نارق نلعأ نأ ديرأ: � لاق لك ىلع
 ىدسأ مث. يخأ ةنبا سورعلاو يتخأ نبا سيرعلا ينعي ،� دمحأ فيرش نايم ةنبا يه يتلا ةريغصلا

 دمحأ رصان ازرم انديس ددصلا اذه يف ىمسو ةايحلا فقو نع ثدحتو ةعونتملا حئاصنلا ضعب �
 � هجوو ،� دوعوملا حيسملا ةرسأ بابش نيب نم هتايح فقو دق ناك يذلا) ثلاثلا ةفيلخلا(
  . رمألا اذه ىلإ نيرخآلا

 اماع نيعبس ةبارقُ لبق" اديِعب الًسن ىرت "ماهلإلا رشن دق � دوعوملا حيسملا ناك: � لاق مث
 ةيآلا هذه ةيمهّأ عفري بولسأب ةيآلا هذه ققحت دهاشن ىلاعت هللا لضفب نحنو ،مويلا نم
 عم نكلو نأشلا ةميظعو ةريبك نوكت رشنت امدنع اأ عون نم تايآلا ضعب نوكت. اهتمظعو
 يف ةريغص نوكت اأ عون نم تايآلا ضعب نوكت نكلو ،ائيشف ائيش اهتمظع لقت نمزلا رورم
 ماهلإلا اذه � دوعوملا حيسملا ىقلت امدنعف ،اهتمظع دادزت تقولا رورم عم نكلو ةيادبلا
 هللا مهرثَكأ مث ،تانبلاو ءانبألا ضعب ىلاعت هللا هقزر مث ،طقف نانبا هل ناك" ديعب السن ىرت"

 ةديدج تاداهشب نولدي مهو ،يهلإلا ماهلإلا قفو تانبلاو ءانبألا ءالؤه دالوأ جوزتي نآلاو �
 يف ةيآ يأ: نيضرتعملا دحأ لوقي نأ نكميف ايندلا يف لايجألا دلوت. ماهلإلا اذه قدص ىلع
 بستنت صاخشأ نم مك هنأ وه لاؤسلا نكلو ؟ايندلا يف رمتست سانلا مظعم لايجأ نأل كلذ



 مسا نع اولُِئس ول عون نم نوكت سانلا مظعم لايجأ ؟مهيلإ باستنالاب زتعتو مهلايجأ مهيلإ
 حيسملا دالوأ نأ" اديعب السن ىرت "ماهلإلا ربخي نكلو ،همسا نوفرعي ال مأ نيبتي مهدج يبأ
 حيسملا دالوأ نأب مهيلإ نيريشم سانلا لوقي فوسو هيلإ نوبستني نولّظيس � دوعوملا
 ةرثك ةءوبن" اديعب السن ىرت "ماهلإ نمضتي ال نْذإ. هتاءوبن قفو � هقدص ةيآ � دوعوملا
 � هماقم نأ ثيحب اضيأ � هنأش ةمظع يوحي وه لب طقف � دوعوملا حيسملل دالوألا
 ،ةدحاو ةقيقدل ولو هيلإ باستنالا مدع لبقي نل هلسن نأ دحل ميظع هنأشو ةجردل لاع
 ىلع ةءوبنلا هذه لدت الف نْذإ. � هيلإ باستنالا يف مهتمظع دادزتو مأش عفتري فوسو
 امهمو موي دعب اموي نودادزي مأ اضيأ ركذت لب � دوعوملا حيسملل دالوألا ةرثك ضحم
 دوعوملا حيسملا ىلإ ماستنا لظيس كلذ عم اكولم اوحبصأ ول ىتح ايلعلا بتارملا ىلإ اولصو
 نل كنإ � دوعوملا حيسملل لوقي ىلاعت هللا نأ ينعي امنإ" اديعب السن ىرت "نْذإ. مهل ةرخفم
  . ادبأ مهدادجأ كلسن ىسني نلو كدالوأ لاب نع بيغت
 حارفألا مودتو دحاو مويل ىقبت مومهلا نإ: ماهلإلا اذه حرش يف � دوعوملا حيسملا لوقي

 ةنس يه امك نوتوميس � هدالوأ نم سانلا ضعب نأ دكؤملا نم هنأب ينعي اذهو. مايأ ةعبرأل
 صاخشأ ةعبرأ دلويس دحاو تومي ثيحو. دادزيس لب مهددع صقني نل نكلو ىلاعت هللا
 ةمظع ىلع ةيآ نوقبيس � دوعوملا حيسملا دالوأف نْذإ. مهددع دادزي نأ دب الف نيرخآ
 ينعي اذهف هيلإ اهئامتناب رختفت املو. � هيلإ اهئامتناب رختفتسو هتبترمو � دوعوملا حيسملا
  . رارقإلا اذ ملّسي ملَاعلاو ،هدجمو هتمظعب رِّقيس هلسن نأ ىرخأ تاملكب
 ةيلوئسم اضيأ � دوعوملا حيسملا ةرسأ دارفأ ىلع يقلي هنأل ليصفتب ركذلا اذه تلوانت دقو
 امود مهنيعأ مامأ � دوعوملا حيسملا لوق اوعضيو هذه مهتيلوئسم اومهفي نأ بجيو ،ةريبك
 اومتهي نأ عيمجلا بجاو نم لب هلسن نم نوكلا يف لضفلا سيلف ،يلإ مكباستناب انل اوئيست الأ

 امك كلذل ةلئاعلا هذه ىلاعت هللا قفو. هتبترمو همارتحاو هفرشو هزعب -هيلإ ماستنا دعب-
  . اضيأ نحن انقفّو
 نينمؤملا مأ عم ةرجهلا فرشب ةموحرملا تيظح ناتسكاب تسسأتو دنهلا تمسقنا امدنع
 مث. ةدحاو ةلفاح يف ةكرابملا ةلئاعلا نم تايرخأ ءاسن عمو اهنع هللا يضر ناج نامأ ةديسلا
 مث. اميقم � دوعوملا حلصملا ناك ثيح غاب نتر يف ةيئادبلا مايألا يف نمقأو روهال ىلإ نلصو
  . اضيأ دعب اميف روهال يف ميقت يه تلظ



 اهتيب ناكو ،فلكتلا نم ايلاخ اهعبط ناكو ،فيضلا ىرِقو ءارقفلا ةدعاسم ةريبكلا اازيم نم
 نم ناك ءاوس– عون يأ نم فيض اهءاج اذإ. نايحألا رثكأ يف فويضلاب ارومعم لظي
 ازيم هذه تناكو ،هجو نسحأ ىلع اعيمج مهمركت تناك -ءارقفلا مأ ءاقدصألا مأ ءابرقألا
 ااقالع تناكو ،ادج ةعساو اهفراعم ةرئاد تناك مث ،مارتحاب سانلا لماعت تناكو. ىربكلا
 اهيقل نم لكو ،ادج عساو قاطن ىلع ةكرابملا ةلئاعلا ءاسن ىلإ ةفاضإ ةعامجلا ءاسن عم
 ناكو. اهتفوأو التوك ريلام نم نييدمحألا ريغ براقألا عم اهتلص تلصاو اذكهو. ا بجعأُ
 تاعماجلا بالطك ةليوط ةرتفل اهدنع ميقي رخآلا ضعبلاو ريصق تقول اوتأي فويضلا ضعب
 اوناكف روهالب تاعماجلا يف نوسردي اوناك امدنع. تايتفلاو بابشلا نم ةكرابملا ةلئاعلا نم
 يأ يفو. ةبظاوملاب مهتسارد ةرتف لوط ردصلا ةباحرب مهفيضتست تناكو ،اهتيب يف نوميقي
  . هتفاضتسال دعتست تناك فيض لصو تقو
 اهركذت تناكو � دوعوملا حلصملا ةايح نم ةيخيراتلا ثادحألا نم ريثكب ملعت تناك كلذك
 ءارقفلا ةمدخل امود اهتمدختسا ةيلام ةعس ىلاعت هللا اهاطعأ امدنعو. ةنودم يهو اهئابرقأ مامأ
 تادعاسم مدقت تناك مث ،ءارقفلا بالطلا نم ريثكل ةساردلا تاقفن تلمحت. مدعاسمو
 ةراظن "بتكم قيرط نع ةمئاد ةيبالط ةحنم ترجأ كلذكو. ءارقفلا جاوز دنع ءاخسب ةيلام
  . ناخ دمحأ سابع نايم ديسلا اهجوز ةافو دعب" ميلعتلا

 ثالثل ةيحارج ةيلمعل تعضخ كلذ ببسبو اهلجر ترِسكُف ةرتف لبق تعقو دق تناك
 ةيبلق ةبونب تبيصأُ اريخأو ،دلجو ربصب اهتلمحت اهنكلو مالآلا نم اريثك تناع كلذلو ،تارم

  . نوعجار هيلإ انإو هللا انإ. ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تلقتناو  ربمتبس ١ ةليل يف
. اايح يف اهلك راقعلا ةصحو ةيصولا عربت تعفدو ،ايلاع تاعربتلا عفد يف اهاوتسم ناك
 م١٩٩٤ ىتح م١٩٥٨ نم ةفلتخم بصانم يف روهالب هللا ءامإ ةنجل يف ةعامجلا تمدخو
 ءارقفلا ىلع فطعت تناك تلق امكو. اضيأ روهال ةظفاحمل ةماع ةريتركسك ةرتفل تلمعو
 ءابرقألا لثم نيرخآلا لماعي ادحأ رأ ملو ،مهحارتأو مهحارفأ يف كراشتو ادج م ينتعتو
  . مهلماعت يه تناك املثم
 لوقي. ةرورضلاب هيزجت تناكف ةقيرط ةيأب اهل ةمدخب دحأ ماق وأ اهدعسي امب دحأ ماق اذإو
 دجوف م١٩٨٩ ةنس ليبويلا ةسلج يف نايداق ىلإ تءاج: نايداق نم يدابآ ظفاحلا رينم ديسلا
 � دوعوملا حيسملا ةمامع نم ةعطق هتطعأف اهل ةمدخلا ضعب ةصرف يدابآ ظفاحلا رينم ديسلا



 يف رخآ نولب افطعم اسبال تنك يننأ ةرملا هذه يف اوظحال ةعامجلا دارفأ لعل كلذكو. اكربت
 حيسملا فطعم وهو ،يلإ هتلسرأ يه فطعملا اذهو ،رضخأ هنول نكي مل ،ةيملاعلا ةعيبلا ةبسانم
 يلإ هتلسرأ يهو اهبيصن يف ءاج هنمو � دمحأ فيرش ازرم ىدل ناك يذلا � دوعوملا
  . هايإ كيطعأ تلاقو
 ايفتاه يب لصتت تناك. مارتحالاو بحلا ةقالع تناكو ادج ةيوق ةفالخلا عم اهتقالع تناك مث
 ىلاعت هللا مهقفّوي نأ -اهدالوأل قلقت تناكو- ىنمتت اأ رهظت تناكو يعم ثدحتت يكل
 اهدالوأ لعجي نأ ىلاعت هللا وعدن. نيدحتم نيعمتجم اوقبي نأو تانسحلاب كسمتلل اضيأ
 يلصأس. اهل رفغو ااجرد ىلاعت هللا عفر. نيدحتم نوشيعيو امود تانسحلا بورد نوكلسي

 . اهيلع بئاغلا ةالص


