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!!؟؟...يزوـكراس سـيـئرـلا تاـبـلـط

!!ةــيــســنرــف ةأرــما ةينمأو

: ملـقـب

يـعـفاـيـلا نـمـحرـلادـبـع ىـبأ

)َنيِمِرْجُمِْلل ًاريَِھظ َنوَُكأ َْنَلف َّيَلَع َتْمَعْنَأ اَمِب ِّبَر َلَاق (
لتاقأ كبو لوصأ كبو لوجأ كب يريصن تنأو يدضع تنأ مھللا

كلذ ريغ ناك نمو هنم لبقتف كھجول ةصلاخ هتين )ىدـتـنـمـلا ( اذھ ىلإ ارئاز وأ اكراشم ءاج نم مھللا
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كتمحرو ديدش يوق كشطبف .تئش فيكو تئش امب هانفكأ وأ .ةكرابملا ةعاسلا هذھيف يدي ىلع هتيادھ لعجاف
. ادبا كدنع الو كنم دحأ ملظي ال ءيش لك للظي كلدعو ءيش لك تعسو

, انتباتكو انمالك تاطـقس رـفـغاف , تاطـقسةباتكلاو مالكللو , انتنسلأ تالز رـفـغاف , تالز ناسلل نإ مھللا
, اريخ انرومأ رـئاس يف انـل لـعـجا, ةيصـعملا نم انمصـعاو , كتعاط ىلع انبولـق تبثـف , تبثملا تنأو
. )ُميِحَّرلا ُباَّوَّتلا َتْنَأ َكَّنِإ َانْيَلَع ُْبتَو ( ) ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا َتْنَأ َكَّنِإ اَّنِم ْلَّبَقَت َانَّبَر ( انم لبقتو

ال ُْمتْنَأَو ُمَلْعَيُ َّهللاَو ِةَرِخآلاَو َايْنُّدلا يِف ٌميَِلأ ٌباَذَع ُْمَھل اُونَمآ َنيِذَّلا يِفُ ةَشِحَافْلا َعيِشَت َْنأ َنوُّبُِحي َنيِذَّلا َِّنإ (
)19:رونلا( }َنوُمَلْعَت

نم :ءاسنلا()ًءاَوَس َنُونوُكَتَف اوُرَفَك اَمَك َنوُُرفْكَت َْول اوُّدَو (

.) ُُمَھل َنَّيَبَت اَم ِدْعَب ْنِم ْمِھُِسفْنَأ ِدْنِع ْنِم ًادَسَح ًاراَّفُك ْمُِكناَميِإ ِدْعَب ْنِم ْمُكَنوُّدُرَي َْول ِبَاتِكْلا ِلْھَأ ْنِم ٌريِثَك َّدَو (

. )ِةَّيِرَبْلا ُّرَش ْ◌ُْمھ َِكئَلُوأ اَھيِف َنيِِدلاَخ َمَّنَھَج ِرَان يِف َنيِكِرْشُمْلاَو ِبَاتِكْلا ِلْھَأ ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلا َِّنإ (

اُوناَك َْول ِتُوبَكنَعْلا ُتْيَبَل ِتُوُيبْلا َنَھَْوأ َِّنإَو ًاتْيَب ْتَذَخَّتا ِتُوبَكنَعْلا َِلثَمَك ءَايِلَْوأ َِّهللا ِنوُد نِم اوُذَخَّتا َنيِذَّلا َُلثَم (
. )َنوُمَلْعَي

!!؟؟...يزوـكراس سـيـئرـلا تاـبـلـط

·كلذ هنم تبلط ةيسنرف ةاتف دخ ىلع ةلبق عبط يكيرمألا سيئرلا نم يزوكراس يسنرفلا سيئرلا بلط
.]1[ يسنرفلا بلطلا ةيبلت ىلع هثحو لب هعجشو م2009-4/3 موي جروبسارتس يف امابوا ةرايز ءانثأ
·ىلع هثحو لب هعجشو ....و....و هتجوز ليبقت كلذك ميمحلا هقيدص نم يزوكراس يسنرفلا سيئرلا بلط
. يصخشلا بلطلا ةيبلت

·هترايز ءانثأ ةرھاقلاب مرھلا ءاوجأ يف ةيرح لكب عتمتلا هتجوز نم يزوكراس يسنرفلا سيئرلا بلط
. رصمل

·ةيراع روص رشنب هتبحصب ةريخألا هترايز يف يزوكراس يسنرفلا سيئرلا ةيناطيربلا فحصلا تلبقتسا
. اھدعبو .]2[ ةرايزلا ءانثأ تارالودلا فالآب ةيراعلا اھروص عيب تضرعو !! هتجوزل امامت

·نا هيزيلالا ىلإ هتلصوأ يتلا ةيباختنالا هتلمح سيئر ةقباسلا هتجوزل يزوكراس يسنرفلا سيئرلا حمس
نم جوزتيو , ايئاھن هريغلو هل اھكرتي مث , كرويوين يف اھقيدص عم ةيباختنالا ةلمحلا ءانع نم حاترت
!!! مالفألاو تالجملاو فحصلا ةيراعلا اھروص تردصت ةريھش ءايزأ ةضراع
·اھليصفت لاجم اذھ سيل – هابص ذنم رتھتسملا ىتفلا اذھل ةليوط ةريس اذھ ىلع سقو-.

ةملسملا ةأرملل باجحلا ءادترا ةيرح نأشب يكيرمألا سيئرلا ةوقب ضراع اذھ يزوكراس يسنرفلا سيئرلا
يمالسإلا يزلاو لب باجحلا عنمب ىراصنلاو دوھيلا نيفرطتملا نم ديدعلا بلط رركو ,
ةيبرعلا ةأرملا نوديري راھن ليل اھل نوديكيو ةملسملا ةأرملا ةيرح ىلع حيسامتلا عومد نوفرذي مھف
رھست ءاشت نم عم صقرت ءاشت امك شتفت ءاشت ام علخت ءاشت ام سبلت بيقر الو بيسح الب ةرح ةملسملا
اكينومو ! ةيقاحسلا ينيشت ازيلو ةكلدملا يدنوك لثم اھلثم ءاشت نم عم رفاست ءاشت تقو ىلإ ءاشت نم عم
!! يبھو ءافيھو مرجع يسنانو انودامو نوتنيلك
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يركذلا يقاولاو ةيناجملا ركاذتلا اھل نيرفوم جراخلاو لخادلا يف ةيطارقميدلا ةيمنتلا دھاعم يف لھأتت
عمتجملا تامظنم دوقت دوعت ىتحو مھعم ةيبرعلا ةقادصلا قمع نع اريبعت ةيناجملا لمحلا بوبحو يناجملا
برشو رھدلا هيلع لكأ يذلا رجحتملا ثارتلا زواجتتو لبقتسملا وحن علطتت ىتحو يملسلا لاضنلاب يندملا
!! نوعّدي امك
. ةفلختملا ةيقرشلا ديلاقتلاو ّميقلاو تاداعلا لك نم تاررحتم نھتيؤر نوديري
. دويقلا لك نم تاررحتم
. نيمرحملاو تامرحملا لك نم تاررحتم
! بايثلا لك نم تاررحتم
ةيباھرإلا دھاعملا ءاغلإ لجا نم كرتشملا يبروألاو يكيرمألا يبرعلا لاملا تيب نئازخ حتف اوررق دقو
! ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو ةيربعلا تاغللا دھاعم ةيبرغلاو ةيقرشلا ىقيسوملا دھاعم ةيراضحلا دھاعملا ءاشنإو
نيفرطتم نييباھرإ ندلي الو نلبحي ال ىتح ةيكيرمألا ارجايفلاو لمحلا عنم بوبحب ةدوزملا ةيرحلا رشنو
ساسأ وھ حالسلا اذھ نال !!يوونلا حالسلا نع الدب يونملا حالسلاب مھريكفت لعجي امنإو نيددشتم
!ةرصاعملا ةيرشبلا ةراضحلا
يدوھيلا ططخملل يلمعلا جھنملا اذھ نع حوضو لكب حصفأ نا رغصألا شوب لحارلا سيئرلل قبس دقو
ىلع حبصيل ملاعلا ليكشت ديعنل تقولا ناح دقل ( : لاق امم ناكف سرغنوكلا ىلإ هباطخ يف لماشلا يبيلصلا
ةنيزرلا انتادقتعم ضرفب رضحتملا ضيبألا سنجلا نم ملاعلا بوعش نحن موقنس انھلإ لضفبو ! انتروص
عضخت نلو ىحللا قالطإ طرشل نآلا دعب لاجرلا عضخي نلو !.. انتلاسرو انلاومأل عئاج ملاع ىلع ةيررحتلاو
.!! نھداسجأو نھھوجو ةيطغت طورشل ءاسنلا
يف امب يسنجلا ذوذشلا وأ يوسلا سنجلا ةسراممو نيخدتلاو رمخلا لوانت ملاعلل قحي ًادعاصف نآلا نمو
لخاد ةيعالخلا ةطرشألاو مالفألا ةدھاشمو لتقلاو بلسلاو !! ةيجوزلا ةنايخلاو طاوللاو ىبرقلا حافس كلذ
يأ نود نم لوصولا اھل قحيسف تاجتنملا هذھ لثم جتنت يتلا انتاكرشل ةبسنلابو !!مھمون فرغ وأ مھقدانف
لآ ثرإ ىلع تظفاح دق نوكأ نأ لمآ يننإ !اھبوعش نع تايرحلا كلت تعنم يتلا ةفلختملا لودلل تابقع
نلو !! مھدالب يف ىضوفلا رارمتسا نامضل تاونس رشع ةليطو نيملسملاو برعلا ةبراحمبً ايح شوب
سيئر انأو ثدحي نل اذھو ةروطتملا انتارايس دوقو ةيافك نيسحت ىلع يطفن يبرع ريمأ وأ كلم انربجي
.-صنلا ىھتنا – ]3[.)راعسألا ضيفختو جاتنإلا ةدايزل نورطضيس سكعلا ىلعو ةدحتملا تايالولا

قارعلاو ناتسناغفأ يف همدق يذلا جذومنلا لالخ نم يملاعلا يباھرإلا فلاحتلا هذيفنت ءادب ام لعفلاب وھو
تعطس يتلا ةقيقحلا يف امنإو نومعزي امك روطتلاو ومنلاو ررحتلا ىلع مھتدعاسم ىلإ فدھي ال وھف
ةأرملا نا اوليخت دقلف مھقالخأو مھميقو مھتديقع نع نيملسملا علخل نوعسي مھنا ءامسلا دبك يف سمشلاك
يھ نابلاط نا اومھوتو نامديرف ساموتو زينراملا تاوق لوصو لاح عراوشلا يف ةيراع جرختس ةيناغفألا
يفظومو نييفحصلا هجو يف تخرص ةيناغفألا ةملس مأ نأل ةمدصلاب اوبيصأ مث باجحلا تضرف يتلا
هب لزن يذلا يحولا رمع هرمعو هللا نم رمأ باجحلا نا( BBCــلا ةيناطيربلا ةعاذإلا يلسارمو ةثاغإلا
ةماسأ وأ رمع الملا نم ارمأ سيلو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ءامسلا نم مالسلا هيلع ليربج نيمألا
!! دتراو رفك يذلا تھبو )ًاريخ هللا امھازجو هللا امھظفح هيلع اظفاح امھ امنإو ندال نب

حضاولا ريثكلا هل تحضوأ امدعبو اسنرفل ينرقلا ضئاع د ركش ىلع تددر امدنع  دمحلاو يننا ركذتأ
: هتلأس
اضيأ هراطإ يف ةملسملا ةيلاجلا اوبيذي نا نوديريو ؟؟ ىنزلا ءانبأ نم هتيبلاغ ككفم عمتجم نم رظتني اذام
؟؟ ,
ةملكلا ىنعمب ) ثويد – يلفور سيئر ( اھمكحي دلب نم رظتني اذام
!!!!! يزوكراسلا اذھ لثم
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َّرَش َِّنإ ( )55:لافنأل( )َنُونِمُْؤي ال ْمَُھف اوُرَفَك َنيِذَّلا َِّهللا َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ( باودلاو مئاھبلاو ماعنألا هذھ
)22:لافنأل( )َنُوِلقْعَي ال َنيِذَّلا ُمُْكبْلا ُّمُّصلا َِّهللا َدْنِع ِّباَوَّدلا
َِكئَلُوأ اَھيِف َنيِِدلاَخ َمَّنَھَج ِرَان يِف َنيِكِرْشُمْلاَو ِبَاتِكْلا ِلْھَأ ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلا َِّنإ ( ةيربلا رّش رشلا رّوحم ةبيبر
)6:ةنيبلا( )ِةَّيِرَبْلا ُّرَش ْمُھ
اھباجحل يتلا ) ةمطاف ( تيسنأ
اورــتوــت ةاـصـعـلاو اسنرف تـعضــخ
تــقــماستو اـھــنامــيإ ىلــع تـتـبـث
ُرــــثأـتـت ال ءاـمـشلا ةــلخـنـلاــك

!!!!!! ـــــــــــلا حرسملا تانانف

مھتراضح رامث ضعب هذھ
) ًءاَوَس َنُونوَُكَتف اوَُرفَك اَمَك َنوُُرفَْكت َْول اوُّدَو (

ندنل يف ايلعلا تاساردلل رضحي ناك يذلا فقثملا بابشلا دحأل تعقو ]4[ةفيرط ةثداح ركذأ ةبسانملا هذھب
نود هتايحو هبابشب عتمتي ثعتبملا بابشلا نم هريغك ناك لب نيدلابً امزتلم نكي ملو ..تانيعبسلا لئاوأ يف ..
حراسملا دحأ يفو .. كرامنيدلا ىلإو ةيفانيدنكسالا دالبلا ىلإ بھذ ةريصقلا تازاجألا ىدحأ يفو .. دويق
ةيراع تفقو ىتح ةعطق ةعطق اھبايث علخت يھو ) ةرھاعلا ظفل نم ًالدب اھنومسي اذكھ ( ةنانفلاب ئجوف كانھ
ضرع كلذ نومسيو !! ةظفاحملا ندنل يف كلذ دھاش دقفً ابيرغ اذھ نكي ملو .. حرسملا طسو يفً امامت
بلقو هيف ززقتلا نماكم راثأو هشھدأ ام نكلو .. ابوروأ ىلإ برعلا حايسلا نم ديدعلا هفرعيو .. زيتبرتسالا
كلذ دعب ثبلت مل مث سانلا مامأ مخضلا اھبلك عم ةشحافلا ةفراقمب ةرعادلا كلت تماق نأ .. كلذ دعب هتايح نايك
ةبخاصلا ىقيسوملاو ةرھابلا ءاوضألا مامأ بلكلا لعف ام لثم اھب اولعفي نأ ةيدحتم نيرضاحلا نم تبلط نأ
دعصي وھو نيرومخملا ةقرافألا دحأ ىأرو .. ءيقلا ىلإ ليملاو نايثغلاب سحأو انبحاص مجوو .. ةعلعلملا
ةزوزھملا نيزاوملا تبلقنا ةظحللا كلت ذنم .. حلفي ملف بلكلا دلقي نأ ىودج نود لواحيو حرسملا ةبشخ ىلإ
نأب ةلماكلا ةعانقلا هيدل تدلوت اھدعبو .. ةيبرغلا ةراضحلاب هناميإ يف ريبك خرش هباصأو انبحاص نيع يف
.. رذقلاو نتنلا هتحت يفختً اعداخً ابارس الإ تسيل مدقتلاو ةاواسملاو ةيرحلا لثم ةقاربلا ظافلألا هذھ
ناكو .. ةيبوزعلا نم ةليوط ةرتف دعب هنطو نم ةاتف جوزتيل ةفينعلا ةمدصلا دعب يمدقتلا انبحاص داعو
مل .. ةزاتمم تيب ةبر نوكت نأو ةبجحم نوكت نأو ةبيط ةنيدتم ةرسأ نم ةاتفلا كلت نوكت نأ ديحولا هطرش
اميأ هنم تررسو بجع اميأ هل تبجعو .. اھنيدت نع طقف لأس دحاو ءيش نع الإ لأسي مل .. اھلام نع لأسي
بلكلا حفاست يھو حرسملا .ةبشخ ىلع يغبلا كلت ةيؤرب مدص ام دعب ًالئاھً ايرذج ًالوحت لوحت دقف رورس
!! بلكلا كلذ ىوتسم ىلإ لصي مھيأ نيدوجوملا ىدحتتو ..ً انلع
ةأرملا حكنت (: فيرشلا ثيدحلا يفو نيدلا تاذ نع ثحبي هلعج يذلا يرذجلا لوحتلا كلذ لوحت دقل معن
دقو . )]5[ ساسد قرعلا نإف مكفطنل اوريختو (.) كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف .. اھلامجو اھلامو اھنيدل
فيز نع ةقاربلا ةبذاكلا ةفلغألا كلت تقزمو هتعور يتلا ةمدصلا كلت كلذ يف ببسلا ناكو رايتخالا نسحأ
. لحولا يف اھغولوو ةيبرغلا ةراضحلا

فراعتملا نم حبصأ يتلا ةرصاعملا اھتراضحل ةحضاو ضارعأ نم يناعت برغلا يقابو ندنل لثم اسنرف نإ
.)]6[(لماشلا عايضلا ىلإ لوؤتسو )ةساعتلاو ءاقشلاو قيضلاو قلقلا( لمشت اھنأ هيلع
رخأ دكؤتو )12ةيآلا نم :دمحم()ْمَُھل ًىوْثَم ُراَّنلاَو ُماَعْنَألا ُلُْكَأت اَمَك َنُولُكَْأيَو َنُوعَّتَمَتَي اوُرَفَك َنيِذَّلاَو (
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ددع زواجت ،م2006 يف جاوزلا قاطن جراخ اودلُو نيذلا لافطألا ددع'' نأ ةيسنرفلا ةيمسرلا تايئاصحإلا
يمسرلا ءاصحإلا بتكم ركذ دقو .''اسنرف خيرات يف ةرم لوأل كلذو ،نيجوزتم نيوبأل اودلُو نيذلا لافطألا
ريغ نيوبأل مھنم %5,50 دلُو ،م2006 ماع اسنرف يف دولوم فلأ نيثالثو ةئامنامث نيب ام نأ يسنرفلا
ةيقلخلا ميقلا ىلع ةريغلا ضعب كانھ مھسفنأ يف لازال نمل ةبسنلاب ةعجفملا ماقرألا هذھ ،نيجوزتم
ريغ تاقالعلا ةرھاظ يمانت نم رطخلا سيقاون قد ىلإ اسنرف يف نيديدعلا تعفد ؛ةيناسنإلا ةيراضحلاو
ميق َرايھنا ينعي ام ،اسنرف يف لاجرلاو ءاسنلا نيب ةيسنجلا تاقالعلا يف مھألا ةناكملا اھيِّلََوتو ،ةيعرشلا
]7[.ةدع تايوتسم ىلع ًاداسفو ،ةيقالخألاو ةيلئاعلا ةموظنملا
.) ُّلَضَأ ُْمھ َْلب ِماَعْنَألاَك َِكئَلُوأ ( لالجلاو ةزعلا بر مھفصو نيذلا ءالؤھ لثم ىلع ابيرغ رمألا سيل

!! نيناجملا ىفشتسم يف اسنرف لـقـع

ةايحلا ةلئسأل تاباجإ نع هثحب يف قيرطلا فصن عطق يذلا روھشملا يسنرفلا يدوجولا فوسليفلا نإ
عم سيل نأو )تومي( نأ هيلع متحملا نم هنأو ةرساخ ةكرعم يف عراصي ناسنإلا نأ ىلإ لصوتو ةيداملا
تاظحللا دعسأ يف وھو هتوم ناسنإلا راتخي نأب ىصوأو ،اھب تومي يتلا ةقيرطلا راتخي نأ الإ ناسنإلا
.نيرخآلا دنع ءادصأ هل نوكي بولسأبو
هنم بلطي فوسليفلا اذھب اذإف ،الالجإو ةبيھ هل فقوف ،همامأ سيراب يف ةطرشلا سيئر هب ءيـجوف اذھلو
نأ اھل راتخاف ،ةليللا كلت ةديعس هتجوز ىأر دقف .هتيصوو هتيرظن ذفن دق هنأل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا
لوھذلاب ةطرشلا سيئر بيصأف !!اھبحي يتلا هتجوزل اھمدقي ةيدھ نسحأ كلذ ربتعاو كلذك يھو تومت
ةيسنرفلا ةيروھمجلا سيئرب لصتاف رارقلا ذاختا رخآلا وھ بيھت يذلا يسنرفلا ةيلخادلا ريزوب لصتاف
وأ فوسليفلا اذھ لقع ةمالس نم كلذك دكأتلاو ةثداحلا ةحص نم دكأتلا بلط يذلا )ناتسيد راكسيج( اھنيح
ىفشتسم ىلع هوليحأ :لاق ةحيحص اھنأ دكأتو تامولعملا ةفاكب سيئرلا غلبأ امدنعو .ارومخم سيل هنأ
ةرصاعملا ةراضحلا لظ يف اھركفو اسنرف لقع ذخأو ..اھركفو اھلقع لقتعت نأ اسنرف ىلع راع ..نيناجملا
يفسلفلا هثحبو هتسارد يف قيرطلا لمكي مل فوسليفلا كلذ نإ !!)نيناجملا ىفشتسم( يعيبطلا هناكم ىلإ
اَمَّنَأ اوُمَلْعا(7مورلا ) َنُوِلفاَغ ْمُھ ِةَرِخآلا ِنَع ُْمھَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َنِّم ًارِھَاظ َنوُمَلَْعي ( نيعم دح دنع فقو دقف
َُّمثُ ُهتَابَن َراَّفُكْلا َبَجَْعأ ٍثْيَغ َِلثَمَك ِدالَْوألاَو ِلاَوْمَأْلا يِف ٌُرثاَكَتَو ْمَُكنْيَب ٌرُخَافَتَوٌ ةَنيِزَو ٌوَْھلَو ٌبَِعل َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا
الِإ َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمَو ٌناَوْضِرَو َِّهللا َنِّمٌ ةَرِفْغَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع ِةَرِخآلا يِفَوً امَاطُح ُنوَُكي َُّمث ًاّرَفْصُمُ هاَرَتَف ُجيَِھي

َُّهللا َكَرَابَتَف َرَخآً اقْلَخُ هَانْأَشنَأ َُّمث ..( ةرخآلاو ايندلا نيب ةقالعلا فرعو قيرطلا لصاو ولف )روُرُغْلا ُعَاتَم
-14 تايآلا نونمؤملا ةروس )نُوثَعُْبت ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمُكَّنِإ َُّمث }15{َنُوتِّيَمَل َِكلَذ َدْعَب ْمُكَّنِإ َُّمث }14{َنيِقِلاَخْلا ُنَسْحَأ

16،

هذھ يف ةدافتساللو ايندلا هذھ يف سرغلل ىعسي حبصأو هكولس لوحتل كلذ يسنرفلا فوسليفلا فرع ول
لالض رادقم نيبت ىرخأ ةريثك صصق كانھو ةصقلا هذھ نإ ،ادغ هيجني اميف هتقو نم ةدافتساللو ايندلا
نِّم مُُھبُوُلق ِةَيِسَاقْلِّل ٌلْيََوف ِهِّبَّر نِّم ٍرُون ىَلَع َُوَھف ِمالْسإِِللُ هَرْدَصُ َّهللا َحَرَش نَمَفَأ( ..هللا نم ةيادھ نودب ناسنإلا
.)]8[( ،22 ةيآلا رمزلا ةروس )ٍنيِبُم ٍلالَض يِف َِكئَلُْوأ َِّهللا ِرْكِذ

دوھيلا يزوكراس توص ىرخأ ةرم عفتري امدنع مويلاو
!ةيبرغلا ةراضحلاب ارخافتمو باجحلل اضراعم
نإ « : نيملسملل »يريسناتس نايس يليھ« ةلوجتملا ةيفحصلا ةخرص هلاثمأو هلقعو هھجو مامأ عفرن
مكقالخأ ظفحت اھنأل اھب اوكسمتت نأب حصنأ اذھل ةعفانو ةحلاص ةاتفلا ىلع مكعمتجم اھضرفي يتلا دويقلا
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!!ابوروأ نوجمو قالطنالاو ةيحابإلا نم مكل ريخ اذھف ةاتفلا ةيرح اوديقو طالتخالا اوعنماو !!مكديلاقتو
ً!اريثك هنم انيناع دقف طالتخالا اوعنمإ
انتايتفل اھانيطعأ يتلا ةيرحلا نإ !!ةيرسلا تويبلاو تارابلاو ةفصرألاو نوجسلا نوئلمي طالتخالا اياحض نإ
.)..قيقرو تاردخمو ثادحأ تاباصع مھنم تلعج انئانبأو

مأ مارتحالاو ريدقتلاو ركشلا انم تايزوكراسلا ءالؤھ قحتسي لھف
الو اھتفلخ يتلا ناردألا نم يرشبلا عمتجملا فيظنتو , رونلا ىلإ تاملظلا نم مھجارخإل داھجلا نوقحتسي
! ةدسافلا مھتراضح لازت

نا انيلع يغبني يتلاو , مھنع هللا يضر لئاوألا نوحتافلا اھرشن يتلا فافعلاو ناصحإلا ةراضح اھنم نيأ
هللا دنع نم وھو زجعمو دلاخ اننيد نا ( اموي تنأ تلق امك مھل تبثنل تاوعدلا هذھ مامأ دمصنو مھتريس ديعن
.؟؟ )

سلدنألا يصاقأو ايقيرفإ اياوزو ماشلا قمعو سراف طسو ىلإ ةيادھلاو رونلا لعشم انلمح نيذلا نحن
رھنو نيسلا رھنو نيارلا رھن اھراھنأو اھندم اھبرغو اھقرش ابروأ تلازالو تقاتشاو ناقلبلا يلاعأو
لابجلاو ندملاو راحبلاو رھنألا نم اھريغو ةيقدنبلا ةريحبو تاطيحملا ءارو ام نوزامألا رھنو زمياتلا
.ملسو هبحصو هلاو هيلع هللا ىلص ىفطصملا تاراشب لماك ققحتت ىتح انرظتنت
ىلاعتو كرابت هللا اھلزنا يتلا انمّيق ققحتتو اندجاسم نذآم عفترت امدنع رصتننو ةليضفلاو مّيقلا لھأ نحن
!ءامسلا نم

يناسنإلا يعولا ندسج يتاوللا اھلاثمأو ةيسنرفلا تخألا كلت يھ انم ريدقتلاو ركشلا قحتست يذلا نا
هلاثمأو يزوكراس ةلاذر فنا مغر  دمحلاو نھدادعإ ىلاوتت تلاز الو مالسإلا نقنتعاف ةيقيقحلا هنيماضمب
.

!!ةــيــســنرــف ةأرــما ةينمأ

يف هتليمز هـْـتـَـَلأس ثيح ـھ1421 ماعلا نم ناضمر رھش يف ،اسنرف يف ميقي ملسم بيبط اھتينمأب ثدحت
يف اھموي يضقت فيكو !ةبّجحملا ةملسملا هتجوز عضو نع هتلأس - ةينارصن ةيسنرف ةبيبط يھو - لمعلا
؟يمويلا اھجمانرب وھ امو ؟تيبلا
وأ ةـعساتلا ىتح مانت مث ،سرادـملل دالوألا هـجاتحي ام بيترت متي حاـبصلا يف ظقيتست امدنع :باـجأف
خبطملا تيبلا نوؤـشب ىنعـُـت مث ،فيظنتو بيترت نم تيبلا هـجاتحي ام لامكتسال ضھنت مث ،ةرـشاعلا
.ماعطلا زيھجتو
!؟لمعت ال يھو ،اھيلع قفُني نَمو ُ:هْتـَلأَسَف
.انأ :بيبطلا لاق
؟اھتّايجاح اھل يرتشي نَمو :تلاق
.ديرـُـت ام ّلك اھل يرتشأ انأ :لاق
؟ءيش لك كتجوزل يرتشت :بارغتساو ةشھدب َْتَلأَسـَـف
.معن :لاق
.كتجوزل هيرتشت ينعي !!!؟بَھّذلا ىتح :تلاق
.معن :لاق
!!ةـكـِلـَم كـتــجوز نإ :تلاق
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كرتتو ،اـھجّوزتي نأ طرشب ،هنع لصفنتو !!اھجوز قـِّـلُطـت نأ هيلع ْتَضَرَع اـھنأ اب بيبطلا كلذ َمَسَْقأو
ةجوزلا نوكت نأ ىضرت لب ،بسحف كلذ سيلو !ةملسملا ةأرملا سلجت امك اھتيب يف سلجتو !!ّبطلا ةنھم
. تيبلا يف ّرـقـت نأ طرشب ملسم لجرل ةيناثلا

. ربكا هللا . ربكا هللا . ربكا هللا

!قيرطــلا كـــســم

]9[ةـــــمــطاــف تــخأ اـي

ِبــحرألا فـيـنحلا نـيدلا مـلاع نـع يـبرـغـتت ال ..رـھـطـلا قاــثو يدــش
ِبرــخـم لـــك ثـيدـحـب يـعدـُخت ال ةرــح يرـيـس ..رـھطلا قاـثو يدـش
ِبـصـخـت مــل يـتـلا ضرألا ِكرـيـغلو ٍةـعقب ُبـصخأ دـجملا باـحر نم كل
ِبرـشـم أوــسأ ِمـھوـلا ِتاـقـشاعلو ِبرـشم ىـفصأ قحلا نويع نم كل
ِبـّيـھـت نود رـيـخـلا َءاــطـع يـطـُعت يــتـلا اـنـتلخن عذـجـب ِكـيـلإ يّزــھ
ِبَذـعـتسملا هـئاـمب شاـطعلا يورـي هـــنإ ةءورــمـلا رــھـن ىــلـع يــفـقو
يـبجحتو ىدـھلا مـمق ىـلع يفقو يــلـقوـحـف ِتاـطـباـھـلا ِتــــيأر اذإو
بذــبذـتـمـلا ىوــھــلا تاذ ٍةدالــــج ىوــھ نــم ررـحتلا وـھ باـجحلا نإ
بــصــنـم ِةـــعــفرو ٍةــلزــنـم وــلــعو ٍةرـيرـس ءاـفـص ىــلإ قـيرـطلا وــھو
ِبــّلــُخ ٍقرــــب ضــيـموـب تـقـلـعـتو اـھرـيمض تاــم برـغـلا ةاـتـف يذـھ
ِبـھذـم أوـسأ لاـملا بـلجل تـبھذ ةـباـصـعل ةـيـحـض تـمـلع وــل يــھ
بـنذـمـلا ّيـصـعلا ّفــك اـھـب تـبـعلٌ ةـبـعـل يــھ.. ةـلـجملٌ ةروــص يــھ
ِبرــخـم لـكـل تـعـيب ةـعـلس يــھ ٍطـئاـح يــف تـقـّلع دـق ةـحول يـھ
ِبرــھــمـل ةــعوـنـصـم ةـــــلآ يــــھ ٍرـفاـسـمـل ةــيـتـقو ةوــھــش يــــھ
بــبـحـت دــعــب باــبــلا ءارو ىــَمرـُت ةــنوـفأـم ةـلـيـل يـــفٌ ةــبـغر يـــھ
بـلجت مـل ىوـھلا تـصع ولو تَِبلُج نـھـلاـمج تاـقـباـسمل اـيـند يــھ
بـكوـمـلا مـيـظـع ٌعوــفرـم رـھـطـلاب اــھؤاوــل .. مــيرـكـلا تـيـبـلا ةــبراـي
يـبنجألا فاـفعلا ِّصـل نـم اـھيمحت اـھـنـصـحو ةاـتـفـلا ةـكـلـمم تـيـبـلا
ِبـلـعـث ةـيـجـس يـعادـلاُ ةـيـجسف ىوــھــلا رـمـتؤـم رارــقـل يـنـكرـت ال
ِبرـقـعـلا مــسـب اـھـيـناعم تــجزـم ةــلوــسـعـمٌ ةــظــفـل كــّنـعدـخـت ال
بـلـحُّطلاو ىذـقـلاب برـشـي ءاـمـلاوً اـيـفاص ُبرـشـُي ءاـمـلا نـيـب ناـتـش
ِبرـغـملاب تـعـفلت نـيح سـمشلاو تـقرشأ اـمل سـمشلا نـيب ناـتش
ِبُرـثـُعـلا دوـــع تاـتـقـي ٍرـفاـسمو ٍدوزـــتــم ٍرــفاــسـم نـــيــب ناــتــش
برـغز ءيـجالم يـف ىـماتيلا عـمد ىــــلإ ترــظــن مـھـتارـمتؤم نأ وـــل
ِبـلـقتملا ىوـھـلا عاـبـتأ مـلـظ نـم اــھؤاــسـن نـــئــت وــفـيـيارـس تأرو
بوـصألا مـيكحلا يأرـلا ةـحاس نـع ىوـھلا ذـبن ىـلإ تـعدل تـفصنأ وـل
يـبـنلا ثارـيـمو ىوـقـتلا نــم ٌلـفق ِهــباـَبـِل ،مــيرـكـلا تـيـبـلا ةـــبر اـــي
بأوــحــلا بالــــك ًةــحـباـن كــتدرـط اــمـبرـلـف ؛ يــجرــخـتو هــيـكرـتـت ال
يـبرغاو ةـصيخرلا ِكـتبغر فھك يف يـنكسا اـھييدثب تـلكأ نـمل يلوق
بـنـطـملا لوـــق زاـجـيإلا فـقوـتسي اـمدـنـع ةـمادـنـلا نـيـقلت فوـسـلف
ِبرـشـت مـل ىدـھلا عوـبني رـيغ نـم يدـئاـصـق مـيرـكـلا تـيـبـلا ةــبر اــي
ِبـــتــكأ مـــلاــم ّرـــــس اــھــيـفو الإ ةدـيـصـق تـبـتـكام ،غــلاـبأ مـــل اــنأ
يـب رـيطي عـيفرلا قـلخلا مـلاع يف لزــي مـلـف ناـنـعلا رـعـشلل تـلسرأ
يـبـكرم مـطـلي جاوــمألا يـف لازاـم يذــلا رـصعلا ةـجل يـف يـبكرم وـھ
ِبـعـتملا يداؤــف نــع رـبـعملا وـھو يرعاشم رسجو ىلعألا َيتوص وھ
ِبـيـغـتت مـــل يدــنـع ةـقـيـقحلا نأ يـملعاف يرـعش ءادـن ِتـعمس اذإف
بــيـطـلا مــيرـكـلا قـلـخـلا ةــثـيروو ةـجـيدخ تـنـبو ..ٍةـمـطاف تــخأ اــي
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يـبـيـطت مارــكـلا قالـــخأ بـيـطـبو يـقـّلـحف ءاـمـسلا وــھ فاـفـعلا نإ
ِبرـــــُثأُ ةراــجــح تــقـطـن اذإ الإ اوـحـبرـت نـــل ىوـھـلا راـّجـتل يـلوـق
ِبـلـطـملا زــيزـع ٍفرـــش ىــلـع الإ ىوــقأ نــلو مـيرـكلا تـيـبلاُ ةـَّبر اـنأ
ِبــھــيــغ ةءاـــبــع تــســبـل دـــــق ءاـيمع ٍةـيندم يـف هاـت ٍرـصعل يـلوق
!ِبـكوك سـعتأ ضرألاـف ؛ىوھلا قزن ةــلـيدـج ِتاذ لــــك ُدــئاــق ناـــك نإ

!ماــتــخــلا كـسـم

,,دعبو
!!يبرغلا يراضحلا ّروطتلا رامث ضعب يھ هذھف
!! ةيبرغلا ةيرحلاو , ةيب رغلا ةراضحلا رامث ضعب يھ هذھ
. نيسنجلا نيب يركسعلاو يندملا طالتخالا رامث ضعب يھ هذھ
!العو لج اھقلاخ اھل دارأ ام نع ميركت مظعأ مالسإلا اھمرك يتلا ةأرملا جارخإ رامث ضعب يھ هذھ
يقالخألاو يرسألاو يلئاعلا ريمدتلا ىلإ اضيأ يدؤي امم يسفنلاو يجولويبلا اھنيوكتل اھتمداصمو
ةئدھملا بوبحلا لامعتسا ةدايزو ةيسفنلا ضارمألا ةدايزو ةديدشلا ةبآكلاو يسفنلا قلقلاو يعامتجالاو
تلصو دقو راحتنالا تالواحمو راحتنالا ىلإ ريخألا يف يدؤي امم ريبك لكشب ةبآكلل ةداضملا بوبحلاو
. ةذقلاب ةذقلا امھوذح ريست يتلا قطانملاو ابروأو ةدحتملا تايالولا يفً ابعرم ادح لعفلاب
ول ىتح عارذب اعارذو ربشب اربش مھعابتإ لالخ نم اھيلإ لصت نا ةمآلا هذھل نوديري يتلا رامثلا يھو
هللا ىلص ىفطصملا نيمألا قداصلا انربخا امك !! قيرطلا طسو ةأرملا مھدحا عماج وأ بض رحج اولخد
.ملسو هيلع
. ) ًءاَوَس َنُونوُكَتَف اوُرَفَك اَمَك َنوُُرفْكَت َْول اوُّدَو (
ٌرِفاَك َُوھَو ْتُمَيَف ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم ْدَِدتْرَي ْنَمَو اوُعَاطَتْسا ِِنإ ْمُكِنيِد ْنَع ْمُكوُّدُرَي ىَّتَح ْمُكَنُوِلتَاُقي َنُولاَزَي الَو (
. )َنوُِدلاَخ اَھيِف ْمُھ ِراَّنلا ُباَحْصَأ َِكئَلُوأَو ِةَرِخآلاَو َايْنُّدلا يِف ْمُُھلاَمَْعأ َْتطِبَح َِكئَلُوَأف
ُُمَھل َنَّيَبَت اَم ِدْعَب ْنِم ْمِھُِسفْنَأ ِدْنِع ْنِم ًادَسَح ًاراَّفُك ْمُِكناَميِإ ِدْعَب ْنِم ْمُكَنوُّدُرَي َْول ِبَاتِكْلا ِلْھَأ ْنِم ٌريِثَك َّدَو (
.)قَحْلا
ةميعز ةيكيرمألا ةدحتملا تايالوللو ايناطيربو اسنرفل ةلصاوتملا ةميزھلا رامث نم اضيأ هذھ نإ :ةصالخلا
.يواھتلاو رايھنالاب ذخآلا يملاعلا ماظنلا
الو ,هللا دنجو ,هللا لضفب ةرثاكتملاو ةرمتسملا مئازھلا قيرط يف مھ لب ىراصنلاو دوھيلا رصتني نلو مل
ليآلا ريصملا وھ يعامتجالاو يداصتقالاو يركسعلاو يقالخألاو يسايسلا طوقسلاف .وھ الإ كبر دونج ملعي
يف نيقداصلا نينمؤملل هلوسرو هللا تاراشب ققحتت ىتح هللا ردقو هللا ةنس , ملاظلا يملاعلا ماظنلا اذھ هيلإ
ىلع ةفالخلا ةلود مھملعتسو , اروجو املظ تئلم امك اطسقو الدع ئلتمتل ضرألا يف مھنيكمتو مھثاريإ
َنيِذَّلا ُّدََوي اَمَبُر ( , ةديعسلا ةيورخألا ةايحلا ىلإ ةلصوملا ةديعسلا ةيويندلا ةايحلا تايقالخأ ةؤبنلا جاھنم
. )َنيِمِلْسُم اُوناَك َْول اوُرَفَك
.)ً انيِد مالسإلا ُمَُكل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْتَأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمَْكأ مويلا (

. )َنيِرِساَخْلا َنِم ِةَرِخآلا يِف َُوھَوُ هْنِم ََلبُْقي َْنَلفً انيِد مالسإلا َرْيَغ ِغَتْبَي ْنَمَو(
هكلسي نم اننيب انيأر بض رحج اوكلس ول ىتح ىراصنلاو دوھيلا ءارو عفادتملا ريسلا اذھ ىرن امكو
قادصم كلذك ىرنس . ملسو هبحصو هلاو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا انربخا امك هللا ةنسل اقادصم
هللا دعول اقيقحتو اھلك ضرألا يف براغملاو قراشملا لك يف مالسإلا كلم راشتناب فيرشلا يوبنلا ثيدحلا
يِذَّلا َُوھ{ 33ةبوتلا} َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك َْولَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَعُ هَرِھُْظيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَُدھْلِابُ هَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَّلا َُوھ{
َلَسْرَأ يِذَّلا َُوھ{ 28حتفلا} ًاديِھَش َِِّاب ىَفَكَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَعُ هَرِھُْظيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَُدھْلِابُ هَلوُسَر َلَسْرَأ
بلغ دقو مالسإلا انيأر دقو 9فصلا} َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك َْولَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَعُ هَرِھُْظيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَُدھْلِابُ هَلوُسَر
ةديدج نايدأ اھنمو نايدألا عيمج ىلع رصتني مل هنكلو ةمئاق تناك يتلا نايدألا ىلع ىلوألا نورقلا يف
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اھل رفوتتو ةددعتمو ةريثك انرصع يف مويلا يھو لب اھوقنتعاو مويلا ىلإ ةقحاللا نورقلا يف رشبلا اھعنص
اَْولَخ َنيِذَّلا يِف َِّهللا َةَّنُس ( ةراشبلا هذھ ققحت رظتنن انلزالو ةيركسعلا ةيامحلاو ةبصخلا ةيطارقميدلا ءاوجألا

)ًاليِدْبَت َِّهللا ِةَّنُسِل َدِجَت َْنلَو ُلْبَق ْنِم َْتلَخ َْدق يِتَّلا َِّهللا َةَّنُس( )62:بازحألا( )ًاليِدْبَت َِّهللا ِةَّنُسِل َدِجَت َْنلَو ُلْبَق ْنِم
يِف ْمُكَفِلْخَتْسَيَو ْمُكَّوُدَع َِكلُْھي َْنأ ْمُكُّبَر ىَسَع ( )7ةيآلا نم :قالطلا()ًارُْسي ٍرْسُع َدْعَبُ َّهللا ُلَعْجَيَس ) )23:حتفلا(
اَُھثِرَي َضْرَألا ََّنأ ِرْكِّذلا ِدْعَب ْنِم ِرُوبَّزلا يِف َانْبَتَك َْدقَلَو )129ةيآلا نم :فارعأل()َنُولَمْعَت َفْيَك َُرظْنَيَف ِضْرَأْلا
)105:ءايبنالا( )َنوُحِلاَّصلا َيِدَابِع

املظ تئلم امك اطسقو الدع ضرألا المت ةؤبنلا جھنم ىلع ةفالخ باتعأ ىلع اننإ
ًارون هل هللا لعجوً ارون هلقعو هبلق ءالتما نم الإ اھاري ال !! هللا نذإب اروجو
. نيمآ مھنم نوكن نا هللا لأسن سانلا يف هب يشمي

ءيسم بوتيل ليللاب ةفيرشلا هدي طسبيو ليللا ءيسم بوتيل راھنلاب ةفيرشلا هدي طسبي هلالج لج هللا نإ (
َنوُديُِري " ميحرلا نمحرلا هللا مسب (  مھنإ ملعلا لك ملعتلو ميظعلا رجألاب ريسيلا لمعلا صرف منتغنلف راھنلا
ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَُدھْلِابُ هَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَّلا َُوھ َنوُرِفاَكْلا َهِرَك َْولَو ِهِرُون ُِّمتُمُ َّهللاَو ْمِھِھاَوَْفِأب َِّهللا َرُون اُوئِفُْطيِل
كيلإ بوتأو كرفغتسأو تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مھللا كناحبسو )"َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك َْولَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَعُ هَرِھُْظيِل
نمحرلادبع وبأ هللا رصنب قثاولا مكوخأً اريثكً اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
.يعفايلا

: ةلص تاذ تالاقم

·يسنرفلا سيئرلا ىلإ : خيراتلا نم ةلاسر !!
!!"ثويد "يزوكراس مھسيئرو" ىنز ءانبأ " مھتيرثكأ -

·ةرصاعملا ةيملاعلا ةراضحلل ةحضاو ةيؤر!
·شعنملا مھرايخ و !رجربمھلاو !!شوب جاحلا!!
·2 (ءاــــسنــــلا اـــياــضــقو شوــب جاحلا(!!
·ًءاَوَس َنُونوُكَتَف اوُرَفَك اَمَك َنوُُرفْكَت َْول اوُّدَو ( مھتراضح رامث ضعب هذھ!!!!!! ـــــــــــلا تادنجملا ( )
1-10 (
·مويلا رصاعملا ثدحلا تالالدو !!ريزانخلا ازنولفنأو ريزانخلا ةيبرت نم فيرش يوبن ريذحت!!
·يلوصألا روسيفوربلا !!!
·ءاـهوـش ةأرـما هـجو يـف ةءارـق!!
·نيلب هراس ةيروھمجلا ةبئانلا ىتحو !!!!!!
·رميارب " ريھصلل !!!!هدورغز"!
·مــعاوــن ةرـــثرــــث !!
·َنوُرََّكفَتَي ُْمھَّلَعَل َصَصَقْلا ِصُصْقَاف (!!ناكيتافلا ربح ىدحتن قئاقحلا هذھبو قحلا اذھب(
·" ناكيتافلا اباب ةرايزب لاجـعتسالا بلطي نوع ريشم بألاو ! نيفيرشلا نيمرحلا يف "يدوھيلا ملاس
! ناكيتافلل كلملا ةرايز ىلع ًادر ةسدقملا يضارألل
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·ةـــلاـــضـــلا ةـــئـــفـــلا اقح اــھــنإ!!!
·) انئادعأ دلأ مھو انتغلب نوملكتي , انتدلج ينب نم !!اماروناب جمانرب فويض ضعب!!(
·4- 1 () يناوياتلا ( ينرقلا ضئاع . د ىلع دري ) يلصألا ( ينرقلا ضئاع . د(.
·ةملوـعلا رصـع يف رباصلا روبصلا دبـع نب رباصلا رباص .د!!
·دـيدـجـلا يـتوـبـكـنـعـلا يرـجاـيـفـلا ماظنلا !!
·ناــتــســلــشــف ةدــقـــع!!
·تھب يذلا ةيكيرمألا تارباخملا ليمع!!!
·نييبيلصلاو دوھيلا بالكو ططقو .. ةيبرعلا تاورثلا !!
·ــلاو سمسركلا داليمـلا ديع تالافتحا ةليل يكيرمألأ سيئرلا: NEW YEAR
·) يكيرمألا روطاربمإلا ملــح(!
·) َنوُكـِفَْأي اَم َُفـقـَْلت َيـِھ اَِذإـَف َكاَصـَع ِقــَْلأ(!!
·هللا لوسر انبيبح لجأ نم ءيش لـك اذـھ سيل موق اي .!!
·يعفايلا نمحرلادبع ىبآ تالاقمل عماجلا باتكلا !

ءاعدلا عم تايدتنملا ةيقب ىلإ هلقنب مُرـَّكتلا اوجرا

ناك رمآلا ءيداب يف اعانتما ىدبأ يذلا يكيرمألا سيئرلا نا ادشح ييحي ناك امنيب امابوا كاراب يكيرمألا سيئرلا تلبق ةيسنرف ةبلاط تلاق]1[
.هليبقتب اھل حمسي يكل يزوكراس الوكين يسنرفلا سيئرلا نم عيجشتلا ىلإ ةجاحب
امدنع ليشيم هتجوزو امابوا نويحي اوناك نيذلا نيئنھملا نم بخاص دشح نيب جروبسارتس ةعماج يف ةبلاط يھو ينوفريد ايليسيس تناكو
.يسلطألا لامش فلح ةمق روضحل اسنرف قرش يف ةعقاولا ةنيدملا ىلإ الصو
سيئرلا نم عيجشت ىلإ ةجاحب ناك امابوا نكل يكيرمألا سيئرلا ليبقت تبلطو اھتوص ينوفريد تعفر مھتحفاصمل دشحلا نم ابرتقا امدنعو
.هدخ ىلع ةلبق عبطب اھل حامسلا ىلع قفاوي نا لبق يسنرفلا
دقتعا .ءيش لك نوبقاري هفلخ اوناك نيذلا نييصخشلا هسرح يل رھظا .. )ةلبق ديرأ( ةكيكرلا ةيزيلجنالا يتغلب تلق" )يليت يا( نويزفلتل تلاقو
لجخ يف هدخ يناطعأ اھدعبو ..)؟ةلبق اھيطعت نلأ ؟اذام( الئاق هيلع حلي ناك يذلا يزوكراس كانھ ناكو .اھمارتحا نيعتي ةينمأ ةفاسم كانھ نا
".هتلبقو
ةدقعملا ديلاقتلا ءازإ كابترالاب باصي ودبي ام ىلع هنكل شوب جروج هفلس نم ضيقنلا ىلع اسنرف يف قاطنلا ةعساو ةيبعشب امابوا ىظحيو
.ةيحتلا ليبس ىلع دخلا ىلع عبطت يتلا ةلبقلاب ةقلعتملا
امابوا نكلو دخلا ىلع هتجوز ّلبقيل هعجش يزوكراس نا مغر دخلا ىلع يزوكراس ةجوز الراك امابوا لبقي مل ليلقب ينوفريد عم ةھجاوملا لبقو
.) ربخلا صن ىھتنا -ةيديلقتلا ةحفاصملاب ىفتكاو لعفي مل

عبطلاب )رّوصلا ( يبرعلا سدقلا رشنت ملو ) ربخلا ( ندنل يف ةرداصلا يبرعلا سدقلا ةفيحص تلقنو ةيناطيربلا فحصلا رّوصلاو ربخلا ترشن ]2[
.

. م28/7/2002 )184( ددعلا ويلوي17 ةفيحص ]3[

هللا هظفح همّيقلا هبتك يف رابلا يلع دمحم روسيفوربلا اھاور ]4[

. ةجام نباو يمليدلا هجرخأ ]5[

.ةنسلاو نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا لوح هللا هظفح ينادنزلا ديجملادبع خيشلا ةليضف تارضاحم رظنا - ]6[
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  #2  

  #3  

  #4  

  #5  

يبرعلا دمحأ ..ىنز ءاـنبأ اسنرف ديلاوم فصن ]7[

تارضاحملا نم اھريغو )ةيبرغلا ةراضحلا مالسإلا ( )انرصع لھأ ىلإ ةوعد ( هللا هظفح ينادنزلا ديجملادبع خيشلا تارضاحم رظنا - ]8[
..عوضوملا اذھب ةلصتملا

. هللا هظفح حلاص نب نمحرلادبع .د يخأل تايبألا ـھ1416 ماع نيكب يف ةأرملا نع رمتؤم داقعنا ةبسانمب ]9[

موي 4 ذنم 

 نرقملا رجاھ وبا
زيمم وضع

 
790 :تاكراشملا

يخأ اي روضح ليجست

ًاقح ال لاقملا أرقنسو

مكدوھج يف هللا كرابو

موي 4 ذنم 

 ينس انا
ديدج وضع

 
11 :تاكراشملا

لاقملا ةءارق ءادبن هللا مسب

موي 4 ذنم 

 يولعلا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
249 :تاكراشملا

حدملا ديفي يماع لثم <<< "ريبك ريبكلا"

ءازجلا ريخ دمحم ةمأ نع يرابلا كازج

ةزيمتملا يعفايلا تالاقم ةلسلس ىلإ فاضي

موي 4 ذنم 

 ةبسحلا صانق
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
5,623 :تاكراشملا

لضافلا انخيشاي كيف هللا كراب
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  #7  

  #8  

  #9  

موي 3 ذنم 

 شمغد زتعم
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
13,775 :تاكراشملا

لاضفملا انيش اريخ يبر كازج
انخيش كرد 

اياوزو ماشلا قمعو سراف طسو ىلإ ةيادھلاو رونلا لعشم انلمح نيذلا نحن
اھبرغو اھقرش ابروأ تلازالو تقاتشاو ناقلبلا يلاعأو سلدنألا يصاقأو ايقيرفإ

ءارو ام نوزامألا رھنو زمياتلا رھنو نيسلا رھنو نيارلا رھن اھراھنأو اھندم
انرظتنت لابجلاو ندملاو راحبلاو رھنألا نم اھريغو ةيقدنبلا ةريحبو تاطيحملا

.ملسو هبحصو هلاو هيلع هللا ىلص ىفطصملا تاراشب لماك ققحتت ىتح
يتلا انّميق ققحتتو اندجاسم نذآم عفترت امدنع رصتننو ةليضفلاو ّميقلا لھأ نحن

!ءامسلا نم ىلاعتو كرابت هللا اھلزنا

موي 3 ذنم 

 يرصملا رمع وبأ
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
ةلتحملا رصم :ةلودلا
3,088 :تاكراشملا

يخأ مكيف هللا كراب

هللا مكاعري صاخلا عجار

موي 3 ذنم 

 نمحرلا ةيؤر ّبحم
ةيمالسالا ةجولفلا تايدتنم بّاتك رابك

 
هللا ءاش نإ قارعلاب ةيلاغلا ةيمالسإلا انتلود :ةلودلا
3,644 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
بيبحلا انخيش مكيلإ نسحأو مكب هللا كرابو

موي 3 ذنم 

 ينابيشلا فنحالا وبا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
583 :تاكراشملا
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  #10  

  #11  

  #12  

  #13  

  #14  

  #15  

لضافلا انخيشاي كيف هللا كراب

موي 3 ذنم 

 ةيمظعالا ريما
فرشم

 
دادـــغب ةـــيالو//ةـــيمالسالا ةــلودـلا :ةلودلا
10,310 :تاكراشملا

مكيف هللا كراب

موي 3 ذنم 

 يبرع دسأ
قلأتم وضع

 
ةيمالسإلا قارعلا ةلود :ةلودلا
1,018 :تاكراشملا

. كرجأ هللا ىلعو كرد  بيبحلا انخيش كيف هللا كراب

. تاملسملاو نيملسملا عيمجو ، ةرخآلا يف ةنجلا باوبأو ايندلا يف هقزر باوبأ كل حتفي نأ ميلعلا ميركلا هلأسأ

موي 3 ذنم 

 ريمع مأ
ديدج وضع

 
8 :تاكراشملا

.ةدوع عوضوملاب يلو يخأ كب هللا كراب

موي 3 ذنم 

 برح رعسم
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
19 :تاكراشملا

لضافلا انخيشاي كيف هللا كراب
كنيمي تملسو

موي 3 ذنم 

 قورافلا ركسعم
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
25 :تاكراشملا

بيبحلا انخيش كب هللا كراب

موي 3 ذنم 
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juhaiman 
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
512 :تاكراشملا

اسنرف َبلك اي ليلّذلا دبعلا تنأ لب
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.دعبو ،هدعب َّيبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هدحو هللا دمحلا
ةمالع " هنأ ىلع اهيمَدق صمخأ ىلإ اهسأر نم ةأرملا يطغي يذلا ةملسملا ةأرملا باجح نع " يزوكارس الوكين " يسنرفلا سيئرلا ةلوقم ءابنألا تالاكو نم ريثك تلوانت دقف
!" اسنرف يف هب بَّحرم ريغ هنأو .. ةأرملل لالذإو دابعتسا
فّفأتتو .. فَرَّشلاو ةفِعلاو رهطلا فنأت مهسفنأ تراص ىتح .. ةنايخلاو .. ةليذرلاو .. ةساجنلا لاحوأ يف شيعلا اوفِلأ نيذلا ـ ىضرملا بولق هذه ةئطاخلا هتلوقم تَسمالف
.. ًاليلحتو .. ًاحرف اهب اوراطف ـ ةنسآلا تاعقنتسملاو .. تاساجنلا يف الإ شيعلاو ثكملا هل بيطي ال يذلا ريزنخلاك .. ىنعم وأ ةلِص نم ةليضفلاو رهطلل تمي ام لك نم
!مهسفنأ دنع نم ًاظيغو ًادقح .. قافآلا يف اهورشنو .. ًادييأتو
كيلإو .. كعقاوو كتقيقحل قيقد فصو وه امنإو .. كصخشل متش درجم سيل اذهو .. اسنرف بلك اي ليلذلا دبعلا تنأ لب :" يزوكراس الوكين " يسنرفلا سيئرلل لوقأ انأو
:كلذ ناهرب
همالك جرخ امل .. مهرمأو سانلا ِظِع .. ناطيش اي ملكت ناطيشلل ليق ولو .. هنع ةباينو هناسلب ملكتت .. ًارمأ هل يصعت ال .. كيلإ يحوي اميف هعيطت ؛ناطيشلل ليلذ دبع تنأ
!ضرألا يف داسف لكل ببسو ةمدقم يه ـ ديكو ركم نم اهؤارو امو ـ تاملكلا كلت نأ هملعل .. هالعأ ركذلا ةفنآلا كتاملك نع
ُعِزنَي ِةَّنَجْلا َنِّم مُكْيَوَبَأ َجَرْخَأ اَمَك ُناَطْيَّشلا ُمُكَّنَنِتْفَي َال َمَدآ يِنَب اَي ):ناطيشلا نع ىلاعتو هناحبس برلا لوقي اذام ـ كحابن ىلع نَّمأو كحابن حبن نمو ـ اسنرف بلك اي رظنا
تلثامتو لب .. تهباشت كتنتف نأ ىرت الأ .27:فارعألا( َنوُنِمْؤُي َال َنيِذَّلِل ءاَيِلْوَأ َنيِطاَيَّشلا اَنْلَعَج اَّنِإ ْمُهَنْوَرَت َال ُثْيَح ْنِم ُهُليِبَقَو َوُه ْمُكاَرَي ُهَّنِإ اَمِهِتاَءْوَس اَمُهَيِرُيِل اَمُهَساَبِل اَمُهْنَع
نم كعم نمو تنأ عّتمتت يكل .. ةارع هبش وأ .. ةارع اوحبصيل .. سابللا مهسفنأ نع اوعزني نأب ـ ءاسنلا ةصاخبو ـ سانلا نارمأي امكالك ذإ ؛ناطيشلا ةنتف عم تقباطتو
ْدَهْعَأ ْمَلَأ ):ىلاعت لاقو .( َنوُنِمْؤُي َال َنيِذَّلِل ءاَيِلْوَأ َنيِطاَيَّشلا اَنْلَعَج اَّنِإ ):ىلاعت لاق امك ، ناطيشلل دبعو يلو ـ هيلإ وعدت اميف ـ تنأف .. مهيلإ رظنلاب " ةلاير وبأ " بالك
!داسفو لّلحتو رش نم هب يحوي اميف هتعاط يف نمكت هتدابعو .60:سي( ٌنيِبُّم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ َناَطْيَّشلا اوُدُبْعَت اَّل نَأ َمَدآ يِنَب اَي ْمُكْيَلِإ
نيسحتلاب ءايشألا ىلع مكحلاف .. ًالطاب كاوه هاري ام لطابلاو .. ًاقح كاوه هاري ام قحلاف .. اهدويقو اهناطلس نم كل كاكف ال .. كتاوهشو ،كتاوزنو ،كئاوهأل ليلذ ٌدبع تنأ
الو .. هعيطُتف .. ًاليمج ًائيشو .. ةنسح .. ةيحابإلاو .. جّربتلاو .. ىنِّزلا كيرُيو .. هعيطُتف ةهبشو ةمهت َباجحلاو َرهطلا كيرُي كاوهو .. دسافلاو لطابلا كاوهل هدرم حيبقتلاو
ـ ىنزلاو مارحلاب ًاليوط ًانمز اهعم تيضق نأ دعب ـ ةأرما نم جوزتت نأ كسفنل تيضر كنوك نم كلذ ىلع َّلدأ الو .. كتاوهشو كئاوهأل ليلذ دبع تنأف .. ًارمأ هل يصعت
ليسي يتلا ةروعسملا بالكلا فطعتست .. اهجرفب لكأت .. يراعلا اهدسجب لاملا بسكتت .. يراعلا اهدسج نم تاتقت ـ ءايزأ نود نم اهدسجل ةضراع لب ـ ءايزأ ةضراع
!ةحضاف ضورع نم مهل مدقُت ام لباقم .. دوقنلا ضعب اهل اومري يكل .. يراعلا اهدسجب " !ةلاير وبأ بالك " اهباعل
نع ًالضف ـ سمشلا ردقت ال يتلا .. ةملسملا ةأرملا مأ .. يراعلا اهدسجو اهجرفب .. تاتقت تناك يتلا .. اسنرف ءاسن ةديس كتأرما .. اسنرف بلك اي .. ليلذلا دبعلا نمف
!رهاطلا اهدسج نم ًاريسي ًائيش ىرت نأ ـ اهريغ
!ءوسب اهنم اوبرتقت وأ اهوسمت نأ وأ .. ءيش يف ةملسملا ةأرملا دسجب اوعتمتت نأ ىلع اوردقت نلو مل مكنأ " !ةلاير وبأ " بالك ظاغو .. كظاغ
ءلمب رّدقُيال يذلا .. رهاطلا اهدسج ءالغ مكظاغ امك .. لامجو .. راقوو ةبهرو ةبيه نم اهباجح اهيلع يفضُي امو .. اهتزِعو .. اهرهطو ةملسملا ةأرملا ءابإو زّيمت .. مكظاغ
!" !ةلاير وبأ " بالكل ـ نمث الب ًانايحأو ـ سخب نمثب لوذبم وهو .. صيخر نهمحل .. مكئاسن نم اهتقيرطو اهتلكاش ىلع نمو .. اسنرف ءاسن ةديس امنيب .. ًابهَذ ضرألا
اهباعُل ليسي يتلا .. " !ةلاير وبأ " بالك نم ًادحاو كنوك نع ًاردق ودعت ال تنأو .. ةيرحلاو .. لذلاو .. ةيدوبعلا نع ملكتت نأ كل قحي ـ اسنرف بلك اي ـ كلذ دعبأ
!تئش ام لقو عنصاف ِحتست مل اذإ :لاق نم قَدص .. اهتسيرف ىرت امدنع
ءاسنلا نم فالآلا تائم ىلع ةقفشلا كلت نم ًائيش رهظُت مل امنيب .. اهتزعو اهتيرح ىلع تيكابتو .. ةملسملا ةأرملا باجح ىلع ركاملا بلعثلا ةقفش ـ اسنرف بلك اي ـ َتْرَهظأ
نأ ًاملع .. " ةلاير وبأ " بالك أمظ ءاورإل .. سخب نمثب نهداسجأبو َّنهب رجاتُيو .. نبصَتغُي يتاللا ـ ىلوألا اسنرف ةديس بهذمو كبهذم ىلع َّنه نمم ـ تايراعلا تايساكلا
!؟ةلوفطلا رمع يف َّنهنم ًاريثك
لهس .. ضورعمو لوذبم وهو .. صيخر َّنهمحل نأل .. ةيرحلاو ةزعلاو ةيدوبعلا نع هثيدح نم نهينعي نأ وأ .. ةقفشلا " ةلاير وبأ " اسنرف بلك نم قحتست ال ةوسنلا ءالؤه
نم مهعم نمو .. ىلوألا اسنرف ةديس ؛ةضراعلا هتجوزو .. اسنرف بلك نظغأو نرهق يتاللا ءالؤه .. َّنهفرشو نهتزعو نهناميإب تاّدتعملا .. تايبألا .. تايصعتسملا امأ .. لانملا
!ىَّنأو .. دَصقملاو ،عَمطملا َّنهو .. " ةلاير وبأ " ِبالك
هيلإ تلصو امو .. مدقتلا ةورز غلب دق هنأ ... " ةيناملعلا ةيسنرفلا هتيروهمج يف ّنهب بحرم ريغ نهنأو .. اسنرف يف تابجحملل ناكم ال ":لاق امدنع هنأ اسنرف بلك َّنظ
!مدقتلاو ةفاقثلاو مهفلا نم هيلإ قبسُي مل امب ىتأ دق هنأو .. ةيناسنإلا مولعلاو ةفاقثلا يف مدقت نم ةيرشبلا
رهطلاو ناميإلا ىلع نيفدلا اهدقحو .. للحتلاو روجفلاب تفرُع .. خيراتلا لبقو .. مكلبق ةفلختم ممأ كانه لب :" ةلاير وبأ " بالك نم هعم نمو .. اسنرف بلكل لوقأ انأو
!ءاوس فلخلاو فلسلا سئبو .. مهل فَلخلا تنأو .. مكل فلسلا مهف .. دشأو نولعفت ام سفن تلعفو .. مكتلوقم سفن تلاق .. ةراهطلاو
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َنوُرَّهَطَتَي ٌساَنُأ ْمُهَّنِإ ْمُكِتَيْرَق نِّم مُهوُجِرْخَأ ):هعم نمآ نمو u طول هللا يبن وحن مهنم ناك اذامو .. ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأي اوناك نيذلا طول موق نع ىلاعت لاق
رفتغُي ال يذلا بنذلا وه اذهو .. مرجلا وه اذه .56:لمنلا( َنوُرَّهَطَتَي ٌساَنُأ ْمُهَّنِإ ْمُكِتَيْرَق نِّم ٍطوُل َلآ اوُجِرْخَأ اوُلاَق نَأ اَّلِإ ِهِمْوَق َباَوَج َناَك اَمَف ):ىلاعت لاقو .82:فارعألا(
.( َنوُرَّهَطَتَي ٌساَنُأ ْمُهَّنِإ ) هنع اوتكسي نأ طول موق ةيناملعل زوجي الو ..
.13:ميهاربإ( اَنِتَّلِم يِف َّنُدوُعَتَل ْوَأ اَنِضْرَأ ْنِّم مُكَّنَجِرْخُنَل ):نيرهاطلا نينمؤملا نم مهعابتأو مهلسرل اولاق اذامو .. نيرخآ نيمرجم ٍموق نع ىلاعت لاقو
.. مكءاسن نوّرعتف .. انلعف نولعفتو .. انتلم يف َّنلخدتل وأ .. اسنرف انتيروهمجو .. انضرأ نم مكَّنجرخنل :نيفلختملا نيلوألا نيمرجملا ةلوقم سفن لوقي .. اسنرف بلك وه اهو
.. لاعفألاو لاوقألا تقباطتف .. بولقلا تهباشت ... ةيناملعلا اسنرف يف مكب بحرم ريغ تابجحملا مكؤاسنو متنأف .. اولعفت مل نإف .. َّنهتاءوس نع فشكنو ،انءاسن يرعن امك
!ًاضعب هضعب دّدجيو .. ًاضعب هضعب ديعي .. نيفلختملا نيدقاحلا نيمرجملا خيرات هنإ
.. للحتلاو .. خّسفتلا ىلإ يضفت يتلا ةيرحلا ينعي ناك اذإ الإ .. هتيناملعو هدالب اهب عتمتت يتلا ةيرحلا نعو ،حماستلا نع ملكتي نأ نم اسنرف بلك يحتسي ال كلذ لك دعب مث
!قدص دق هنإف .. اهاوسب حمسي ال يتلا .. ةيحابإلاو
روغث نم ميظع ٍرغث ىلع كَّنأ هاتخأ اي يملعا :ءاوعشلا ةسرشلا برحلا هذه نم ىلوألا ةجردلاب ةينعملا يه اهنأل ؛تناك امنيأ ةملسملا ةأرملا ىلإ يباطخ هجوأ نأ دوأ ماتخلا يفو
.. ةرسألا تَدسف .. اهئاسن ةهج نم تيتوُأ اذإ ةمألا نأ هملعل ؛للم الو للك ريغ نم هتالواحم رركي أتفي ال وهو .. هلالخ نم للستي نأ ودعلا لواح املاط .. مالسإلاو ةمألا
!نيردت ال وأ نيردت تنأو كلبِق نم ةمألا ىتؤُتو .. مالسإلا ىَتؤُي نأ ـ هللا كظفح ـ يرذحاف .. مهبر نيد نع سانلا دعتباو .. تاعمتجملا تبرخو .. لايجألا تدسفو
!رذحلا ،رذحلاف .. اهلك يناعملا هذهل كته هكتهو .. كراقوو .. كتمصِعو .. كلامجو .. كناميإو .. كتماركو .. كتزعو .. كفرش هيف كُباجح
ربصلاف .. اهلك كرِّشلاو ّرشلا ىوق اهيف نيهجاوت .. ريخلا ميقو ،فرشلاو ةفِعلاو ةليضفلا ةكرعم .. ناميإلاو باجحلا ةكرعم اهمسا .. ًادج ةسرش ةكرعم نيضوخت نآلا ِتنأ
!هللا ىلع كرجأو .. تابثلا تابثلاو .. ربصلا
!هللا ِكمحري .. تابثلا تابثلاف .. كراعملا نم اهاوس اميف مئازهلا كيلع تناهو ،ِتمِزُه .. باجحلا ةكرعم يف ِتمِزُه نإ
!هاوس امو .. هدعب ام ُكته ِكيلع ناه .. هتكته نإو .. كناص هِتنِص نإ ـ نامزلا اذه يف ٍداهج نم هَّقشأ امو .. ٍداهج نم هب مِعنأ ـ ِكباجح ِكُداهج
اذهل نأ ِتيأرو .. هللا ةيصعم يف قولخملا ِتعطأ نإف .. هللا ةيصعم يف ـ قولخملا اذه ناك ًاَّيأ ـ ِكيلع ٍقولخمل ةعاط ال نأ هيناعم نم اذهو .. هاوس ٍدحأ َةَمأ ال .. هللا ُةَمأ ِتنأ
!هللا نود نم توغاطلا ةيدوبعو .. قولخملا ةيدوبع يف تلخد دق .. ًاقدِصو ًاقح .. ٍذئنيح نينوكت .. هللا نود نم كيلع ةعاطلا قح قولخملا
ةدابعو .. ةيدوبعلا يف ِتلخد دق ًالعف نينوكت ٍذئنيحف .. كباجحل ٍعلَخ نم هب كورمأي اميف .. ةروعسملا بالِكلا نم هعم نمو .. اسنرف بلك " ةلاير وبأ " َبلك ِتعطأ نإ
اَهوُدُبْعَي نَأ َتوُغاَّطلا اوُبَنَتْجا َنيِذَّلاَو ):ىلاعت لاقو .256:ةرقبلا( َىَقْثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسْمَتْسا ِدَقَف ِهّللاِب نِمْؤُيَو ِتوُغاَّطلاِب ْرُفْكَي ْنَمَف ):لوقي ىلاعت هللاو .. هللا نود نم توغاطلا
.17:رمزلا( ِداَبِع ْرِّشَبَف ىَرْشُبْلا ُمُهَل ِهَّللا ىَلِإ اوُباَنَأَو
.بيجم بيرق عيمس ىلاعت هنإ .. ِكداهج َلَّبقتيو .. ِكتّبثُيو .. ِكرصنيو .. كيّوقُيو .. ِكنيعي نأو .. ءوس ِّلك نم ِكظفحي نأ ىلاعت َهللا لأسأ

.ملسو هبحصو هلآ ىلعو ،يمألا ِّيبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو

ةميلح ىفطصم معنملا دبع
" يسوطرطلا ريصب وبأ "

.م 26/6/2009 .ـه 3/7/1430
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عيرسلا لاقتنالاةكراشملا تاميلعت
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ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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