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يتنیدم سالوكسیإ ) )
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(1)
ءایلوألاو ءایبنألا  عم  ىھتنا  تازجعملا  نمز  نأ  نولوقی 

نسلاب نعاطلا  ریبكلا  لجرلا  اذھب  كشأ  ينكل  ءایصوألاو ،
ُتنك نیح  يبلقب ، دوجی  ام  ماودلا  ىلع  يننقلی  يذلا 

، ءاشی نم  يفطصی  َّنإ هللا   " لوقیو مستبی  كلذب  ھحراصأ 
معلا ناك  دقل  ایندلا ،" لاوھأ  نم  فخت  الو  ًایقن  ًایفاص  نكف 

.اًمئاد ءاضیبلا  ھتاملك  ربع  يب  ةایحلا  ُثبی  هاش  سابع 



(.. دعسأ ..دعسأ  )         -

معلا نم  برقلاب  يناری  وھو  يل  هدیب  حولی  دومحم  ناك 
.انباب قزرلا  قرطی  نیح  الإ  اذھ  لعفی  وھ ال  هاش ، سابع 
اھیلع دمتعی  يتلا  ةیویحلا  زكارملا  نم  ةجروشلا  قوسف 
ٍةفیظو ىلع  يلوصح  مدع  امبر  ءيش ، لك  يف  قارعلا 
نوكأل ينلھأ  ام  وھ  ةفسلفلا  ةداھش  عم  بسانتت  ٍةیموكح 
سانلا نم  ًابرق  رثكأ  ينلعجی  ام  و قوس ، لا يف  ًالاّمح 
ًایجیردت نولحمضی  نیذلاو  حابصلا ، ةیادب  يف  نیدوجوملا 

.ءامسلا عوبر  سمشلا  ءالتعاو  راھنلا  فاصتنا  دعب 

ًانانطأ لقنت  يتلا  تارایسلا  ةلومح  ُغِرفأ  ءانعو  ةقشم  دعب 
نم ةعومجم  عم  ىتش  لود  نم  ةدروتسملا  اھعئاضب  نم 

، حلاصو ریمسو ، ءالعو ، دومحم ، نیلاّمحلا  يئاقدصأ 
ةمالعو ةصاخ  ةمِس  ءالؤھ  نم  دحاو  لكلو  يماسو ،

.رخآلا نع  هزیمت  ةزیمم 

.ً.ادبأ قاطی  ًاراثرث ال  ناك  دومحمف 

، ةرثرثلا نع  فكت  نأ  كیلإ  لسوتأ  دومحم ،          -
نع انلغشت  كترثرثو  ّانم ، ًاتقو  جاتحت  ةلومحلاف 

..كلذ

تامالعو ةبراھلا  ھسافنأ  طاقتلا  لواحی  وھو  حلاص  اھلاق 
: فدرأو هایحم ، نیزت  بضغلا 

..انعم ُكتیأر  املك  طابحإلاب  رعشأ  ُتب           -



نیبیل ٍدصق ، نع  لب  ھجول هللا ، اذھ  لوقی  ال  حلاص  ناك 
انل ةلاسر  لاصیإ  مث  نمو  لمعلاب  عفنی  ال  ھنأ  نیرخآلل 

دومحم تمص  ةمداقلا ، ةرملا  يف  هدرط  انیلع  نأ  ًاعیمج ،
.ملكتی ملو 

..كناسل ُتعطق  الإو  رمخلا  براش  ای  تكسا           -

عفر لواحی  وھو  ًابضاغ  يماس  ھجوب  حلاص  طاشتسا 
ریمس لواحی  امنیب  اعراصتیل ، يدیدحلا ؛ ةرایسلا  بیضق 
ذخأی فاطملا  ةیاھن  يف  ھنكل  امھنیب ، عازنلا  ضفیل  لخدتلا 

.ةیحضلا نوكیل  متشو  برضو  ٍمكل  نم  امھنم  ُھتصح 

..ذاشلا اھیأ  انع  دعتبا           -

اراث املك  اھناددری  ةرابع  افدرأ  مث  دحاو ، ٍتوصب  اھالاق 
..ریمس ھجوب 

، اندحول انكرتاو  منھج ، ىلإ  طیقللا  اھیأ  بھذا           -
.نآلا دعب  لخدتت  نأ  كایإو 

هرھظو ھتبقر  نم  لعجی  وھو  رجضلاب  ءالع  رعشی 
؛ ةفوقعملا ھتبقرب  امھوحن  ُتفتلی  راجتلا ، عئاضبل  ًاحرسم 
، ةضافضفلا ھتاكحضو  امھقوف  ةدوھعملا  ھتیرخس  رثنیل 

ةعراصتملا ھسافنأ  عم  لداجتی  وھو  امھنم  برقلاب  ُفقی 
: ًالئاق ھیتئرب  جضت  يتلا 

..؟ ةتكن مكعمسأ  نأ  نودوت  لھ           -



، نیعراصمك امھضعبل  نارظنی  امھف  امھاوس ، ُمستبن 
نم ًاثھال  ھمف  نم  ھناسل  قلدنی  امنیب  ىرخأ ، ةرم  اھرركیو 

، ھفتكو ھتبقر  قوف  ًارقتسم  ُهدھجی  يذلا  لمحلا  ِلقث 
ھتتكن لمكی  نأ  لبقو  دحاو ،) دف  وگأ  ..اوعمسا  ..اوعمسا  )
يماس ىتح  انلك  ُمستبن  كحضلاب ، ةرخازلا  ةرخاسلا 

نامستبی ًاضعب ، امھضعب  ِةبقرب  ناكسمی  امھو  حلاصو ،
ِھھجوب لمحی  ءالعف  نیَكِحاض ، ضرألا  ىلإ  نارخیو 

ىلإ ناتزرابلا  ُهانیعف  ًادبأ ، فصوت  نأ  نكمی  ال  تامالع 
لیوطلا ُھفنأو  ناتدعجملا ، هاتنجوو  توتلا ، يتبحك  مامألا 
.لیثمتلاو ةیرخسلا  ھسفنل  عنطصی  ٍجرھمب  ُھبشأ  ببدملا ،

نم ًاكحض  تلفنن  يطاطملا  ھھجو  يوطی  نأ  درجمبو 
.ملعن الو  رعشن  ثیح ال 

..تمصب لمعن  انوعدو  اوتمصا ، ایھ           -

يماس ادی  تلصفنا  نأ  دعب  ھیتفشو ، ُھھجو  طمی  وھو  اھلاق 
.امھضعب عم  ناتكبتشملا  حلاصو 

نم ًةفشر  فشتری  وھو  دیعب ، نم  ةرایسلا  قئاس  حاص 
يدؤملا قیرطلا  ةیاھن  يف  ياشلا  عئاب  مامأ  نخاسلا ، ھبوك 

: ةریبكلا نزاخملا  دحأ  ىلإ 

تاعاس دعبو  رخأتأس  راجشلا ؟ نع  نوفكت  الأ           -
نعلأسو تابكرملاب ، عراوشلا  ئلتمتس  ةلیلق 

..بالكلا دالوأ  ای  يظح 

نأ دعبو  بضغلا ، حمالم  ھھجو  ىلع  تزرب  نأ  دعب  اھلاق 



.ھینیع نم  ررشلا  ریاطت 

ذم ..ءيش  يف  مھنیب  تسل  روعشلا ، نع  ًابئاغ  ُتنك  يدحو 
ةفداصملاب اذكھ  ةأجف ، يبوساح  ةذفان  نم  اھقیرب  ينعفص 

نم ًاجیزم  وأ  ًایفاقث  وأ  ًایفسلف  امبر  روشنم ، تحت  انیقتلا 
ملاعلا اذھ  اھفذاقتی  يتلا  تاروشنملا  نم  نینثالا ،

ثیح نم  اھوحن  يردق  ينقاس  ام ، ٍةحفص  يف  يضارتفالا 
.ملعأ ال 

، ةفافشلا اھتماستباو  ءيربلا ، اھھجوو  ءارضخلا ، اھنیع 
ناعملت اھاتفشو  ًاباذج ، ًارون  عشی  يرھزألا  اّھدخو 

، ٍلایل لبق  اھتیأر  ذمف  راصبألا ، فطخی  ٍقربك  ناقربتو 
الو يركف  قرافت  ال  اھتروصف  ًاریثك ، اھب  ٌلوغشم  انأو 

رظتنأ ُتنك  هذھك ؟ بلقلا  ّبل  قرست  ةأرما  ةیأ  يتلیخم ،
عضاوتملا يتیب  لصأ  نإ  امو  ربصلا ، غرافب  راھنلا  لاوز 

، ھنم يولعلا  قباطلا  يف  ُنمكت  يتلا  يتفرغل  دعصأ  ىتح 
اھل رظنأ  اھصحفتأ  اھتحفصل ، ُبھذأو  يبوساح  حتفأ 

، هایإ ًالئاس  يبرل  ھجوتأو  ملأو ، ةرسحبو  نیتقدحم  نینیعب 
بتكت اذامل ال  ّبر  ای  ًابطاخم : ءامسلا  ىلإ  يرصب  ًاعفار 

ال اذامل  هذھك ؟ ًءاسن  سانلا  نم  ءارقفلا  ءاطسبلا  نحن  انل 
نإ ..ٍلوبخمك  ُددرأو  لیكلا ؟ انل  يفوتو  انیلع  قدصتت 

ال ةدابع  كدبعأس  لب  تییح ، ام  كدبعأس  اھایإ  ينتحنم 
، يسأر قوف  زفاقتت  ةلئسألا  تتابو  ةكئالملا ، ىتح  اھفرعی 

اھتقلخ يبر  ای  ضرألا ؟ عاقب  نم  ةعقب  ّيأ  يف  نكست ؟ نیأ 
اھتحفصب شیتفتلا  يف  لوضفلا  ينداقو  اھقلخ ، َتنسحأف 

؟ يھ نادلبلا  يأ  نم  يقیقحلا ، اھمسا  نع 



، قربی اھھجو  اھلیصافت ، يف  ُققدأ  اھتروصل  ُترظن  املك 
هذھب اھخاخفب  عقأ  نأ  لقعی  ال  ةعارببو ، ةقراس  اھنإ  ..هآ 
هدیب يذلا  كرابت   ) ..اھتحفصب ترشن  ٍةعاس  لبق  ةعرسلا ،

لوضفلا ينقاسو  ریدقل ،) هافشلا  مسر  ىلع  وھو  لامجلا ،
ملاعلا اذھ  ىلإ  ىثنألا  هذھ  لخدت  ىتم  ِةفرعم  يف  ًاریثك 
.ریبك فارتحاب  نونجم  ىلإ  ينلیحیس  يذلا  يضارتفالا ،

، يسفنل ةدیدج  ةلئسأ  عضأ  ُّتبو  ریكفتلا  نع  ًالیلق  ُتفقوت 
يھ تسیل  اھنأ  يقشلا  اھیأ  امبر  اھل ، ةباجإ  نع  ثحبأو 

ةبحاص يھ  تسیل  امبرو  اھنع ، ثحبت  نم  اھسفن 
، نیوارضخ نینیع  لوقت  امك  كلتمت  ال  امبرو  ةروصلا ،

ةیویحلاب نیتئیلم  نیتدروتم  نیتفش  الو  ًایرھز ، ًادخ  الو 
لایخ درجم  يھ  امبر  رمقلا ، سفانی  ًاھجو  الو  لامجلاو ،

.طقف

لمحت يھو  ءارذعلا  ةدیسلل  اھتحفص  فالغل  ةروص  ُعضت 
قرزأ يوامس  ءاضف  يف  ناقلحم  امھنأكو  حیسملا ، اھیدیب 
امھفلخو ارون ، ناعشی  امھو  ةمحر  لكب  ھیلإ  رظنتو 

ىلع ةرابع  ْتبُِتك  دقو  سمشلاك ، عشم  ریبك  بیلص 
ةفرعم يف  يلوضف  دادزاو  ھحورو ،) نبا هللا   ) ةروصلا

نم اھسفن  يھ  ًاقحأ  اھءارو ، يذلا  رسلاو  ىثنألا  هذھ 
عضأ ُتبو  ةیادبلا  ذنم  مھوتم  انأ  امبر  اھریغ ؟ مأ  اھدصقأ 
ًامسا لمحت  ةحفصلا  هذھ  نوكت  دق  رخأ ، تالامتحا  يسفنل 
.مھی ال  رخآ ، ضرغ  يأل  وأ  ةیلستلا  وأ  ھیومتلل  ًاراعتسم 

ً.الجآ مأ  ًالجاع  ةحفصلا  هذھ  ءارو  ْنَم  فرعأس 

 



 

(2)
، طقف اھتحفص  نیزی  نیذلا  دیحولا  مسالا  اذھ  ( Maria)

نود نم  نكل  رظتنأ ، تاعاس  ثالث  نم  رثكأ  ُّتبو 
لاسرإب ُتعجشتو  ةلوطبلا  رود  ُتصمقت  ينأ  الإ  ىودج ،

ُتقولا رمو  لیللا ، فصتناو  ترظتناو ، اھل  ةقادص  بلط 
ً.المم ًاقبطم  ًاتمص  ناك  ًادج ، ًابیئك  ًالیقث 

، ًةبآك دشأ  ىقبأو  ةثلاثلا  ُرمتو  ةیناثلاو  ًاحابص  ُةدحاولا 
ناضحأ يف  ًایمترم  يبوساح  ةذفان  قلغأ  ٍضضم  ىلعو 
ينازحأ ىلع  ًاضباق  وفغأو  ردقلل ، ًامامت  ًاملستسم  يشارف 

ًاكھنم ًاحابص  وحصأو  مانیو ، ةرمج  ھیدی  نیب  كسمی  نمك 
عرسأل يصیمقو ؛ يلاطنب  ءادترا  ًالواحم  بءاثتأ  ًادج ،

هاش سابع  معلا  ةیؤرب  سنأتسأ  يتداعكو  قوسلل ، ًابھاذ 
نم ای   ) سوفنلا ھل  برطت  يحابص  ٍءاعدب  ھموی  حتتفی  وھو 

ّفكو...ھتاقولخم ةسناجم  نع  هّزنتو  ھتاذب ، ھتاذ  ىلع  ّلد 
ھمف نم  اھقلطی  ناك  ھناطلسو ) هدیب  ينع  ءوسلا  ُفكأ 

ای تنأ  عئار  مك  هللا  يجش ، ئراق  توصب  اھلتری  ُھنأكو 
اندتعا يتلا  يسآملا  لك  ًابراض  انیف ، ةایحلا  ُثبت  كنأ  مع ،

، موی لك  يف  انحاتجی  يذلا  توملا  نم  مغرلا  ىلع  اھیلع 
، سانلا نم  نیكاسملاو  ءارقفلا  ىلع  ھعزوت  رشلا  نابرغف 

.يسأرب ظفتحا  ُتلز  امف  يردی ؟ نمو 



؛ كھجو يلتعت  لوبذلا  تامالعف  ًابعتم ! كارأ           -
ًادیج منت  مل  كنأ  ىلع  ُلَِلُدت  ناوارمحلا  كانیعو 

..ةحرابلا ةلیل 

نم ًارج  يسفن  رجأ  يناری  وھو  هاش  سابع  معلا  اھلاق 
.بعتلا ةدش 

، رمقلا يجانأ  ُتنك  دقف  ةحرابلا  ةلیل  منأ  مل  ًالعف           -
.نوكلا اذھ  ةمتع  يل  رینیل  ھغوزب  رظتنأو 

رشنتو اھنیزتل  ءامسلاب  رشتنت  موجنلا  نكل           -
.ءایضلا

نع ُثحبأ  تنك  نإ  مع  ای  موجنلاب  يتجاح  امو           -
؟ ھنیعب رمقلا 

يف ھنع  ُثحبت  َتنك  نمع  كل  لوقأ  نأ  دیرتأ           -
؟ ةقباسلا كتلیل 

ھنأكو ينقلقی ، بیرم  ساسحإو  ينباتنا  بیرغ  روعش 
ُتنك نمو  بائتكالا  ةجردل  ھفرعیو  يبعت  ببس  يردی 

: ُتلقو اھلجأ ، نم  رھسلاب  ًاقراغ 

.رمقلا نع  دیكأ           -

.ءودھب ھقھقو 

نع ًامامت  فلتخی  كرمق  نكل  دعسأ ، ای  فرعأ           -
.ءامسلا رمق 



؟ مع ای  دصقت  اذام           -

.تنأ ھفرعت  يذلا  دصقأ           -

!!؟ فرعأ اذامو           -

اھسفن ءایشألا  فرعأ  انأو  ءایشأ  فرعت  ًامتح           -
.تنأ اھفرعت  يتلا 

نع ءيش  لك  فرعی  ھنأ  ُترعشو  ىرخأ ، ةرم  ھقھقو 
دنع تیلوج  رظتنی  ویمورك  اھیف  تنك  يتلا  ةقباسلا ، يتلیل 
وھو يھاجت ، ِھتازخو  نم  ُتبرغتساو  ةقلغملا ، اھتذفان 
ينإ يل  لوقی  نأ  ُدیری  ھنأكو  زیمرتلا ، ةغلب  ينبطاخی 

.ھثیدح لالخ  نمو  ِھینیعب ، اذھ  تظحال  ءيش ، لك  فرعأ 

ال يتلا  ةطیسبلا  ھلمع  ةعیبطب  ًامود  يلوضف  ریثی  وھ 
يف نیدوجوملا  رابكلا  راجتلا  عم  ةنراقم  ءيش  ّيأ  يواست 
ًانمث يواست  صوخلا ال  قابطأو  ةطیسبلا  لالِسلا  قوسلا ،

نم شیعلا  ھل  فیكف  اھبحاص ، ىلع  عفنلاب  دوعی  ًاضھاب 
نع ًالضف  ریثم  ٌزغل  رخآلا  وھ  ةطیسبلا ،؟؟ ةراجتلا  هذھ 

.!! (Maria  ) زغل

..مكیلع مالسلا           -

برقلاب ًافقاو  ُتنك  نیح  عیمجلا  ُھَعَِبت  نأ  دعب  ءالع  اھلاق 
.هاش سابع  معلا  ناكد  نم 

؟ ًاعم مكعمجتل  ببسلا  ام  ٍلمع ، الب  مویلا  مكارأ           -



يئاقدصأ نم  نوعمجتی  ةیقبلا  ىری  وھو  سابع  معلا  لأس 
.عضاوتملا ھناكد  بوص  نیلاّمحلا 

ىلإ ةیدؤملا  ذفانملا  نمألا  تاوق  ْتَقَلْغأ  دقل           -
..سانلا حاورأ  ىلع  اھنم  ًاظافح  قوسلا ؛

، هردص نم  ىلكث  تارفز  قلطی  وھو  حلاص  باجأ 
: ًالئاق فدرأو 

، ّانم لاحلاب  ملعأ  يھ  نكل  ببسلا ؟ ام  يردن  -         ال 
.سانلا حاورأ  ىلع  نوظفاحی  فیك  نوملعی  مّھنإ 

لتقت نم  ةموكحلا  ..قفانملا  اھیأ  اذھ  نع  ّفك           -
اھسفن يمحت  يھف  تاقرطلاو ، ةقزألا  يف  سانلا 

نیكاسملا كرتتو  ىربكلا ، ةیتنمسإلا  اھلتكب  طقف 
اھتارایسو ةفسانلا  اھتاوبع  نیب  نوعیضی 

..ةخخفملا

.يرجی امم  ًابضغ  طیشتسی  وھو  ءالع  اھلاق 

مامأ قیرطلا  عطقب  ةیفسعتلا  تاءارجإلا  نم  عیمجلا  رمذت 
ًاسلاج ریمس  ناك  ریبكلا ، قوسلا  ىلإ  ةدفاولا  تانحاشلا 

.ناكدلا طئاح  ىلع  ًائكتم  ھیمدق  ًادام  ضرألا ، ىلع 

يموی يضقأل  صلوبو  رادرس  ىلإ  بھذأس           -
..كانھ

ًاضھان ضرألا  قوف  ةرثعبملا  هءالشأ  ململ  نأ  دعب  اھلاق 



.ھیمدق ىلع  نازتاب  ًافقاو  ةوقب ،

ءاضیبلا كترشبف  امھنم ، كذوذش  ْعبشأو  بھذا           -
..كلذ ىلع  كدعاست 

، نیتظحاج نینیعب  ھیلإ  رظنی  وھو  حلاص  ھباجأ  ٍبضغب 
.هذوذش ىلع  ُهایإ  ًادساح  سوبع  ٍھجوبو 

نأ دیرت  كلعل  كلذب ؟ ًابغار  ُتنك  نإ  كظیغی  امو           -
اذھل لصاحلا  قزرلا  صقن  دستل  ًاذاش  حبصت 

..؟ مویلا

ةذل نم  نیرخآلل  ھحنمی  امب  ًایشتنم  ریمس  ھیلع  در   
: فدرأو ةیدسج ،

ةلامحلا ةنھمل  بسانم  ٍلیدب  نم  كل  َّدب  -         ال 
ءارمسلا كترشبف  قیرطلا ، عطقب  ةطبترملا 

.كلذل كالھؤی  نل  زیمماللا  كلكشو 

، عیمجلا كحضو  ةیلاع  ةھقھقب  اھعبتو  ةیرخسب  اھلاق 
نیرخآلل نیبی  الئل  ھسفن  كلامت  مث  ًابضغ ، حلاص  طاشتساو 

.ملألا ھلخادب  ّجز  ریمس  مالك  نأ 

ٍةدیسب ًالغشنم  ُتیقب  ياوس ،  اوبھذ  مّھلك  عیمجلا ، ىظشت 
مأ يھ  ةقیقحأ  يردأ  ال  اھبذك ، نم  اھقدص  ىدم  ملعأ  ال 

لبقتو ّيلع  فطلتت  ىتم  اھل ، ةفیزم  ٍةروصب  ينتمھوأ  اھنأ 
امبر ًاموی ، يعم  ثدحتتس  اھنأ  روصتأ  نكأ  مل  يتقادص ؟

ْنَم عبسلا ، ایندلا  بئاجع  دیزت  ةنماث  ةبوجعأ  نوكتس 



تاقوأو ةنیمث  تاظحل  نع  مایألا  يل  فشكت  دق  يردی 
 . ةلیمج

ھل ُمستبت  يلثم  يبغ  ّيأ  يسفن  يف  لوقأو  ٍنونجمك  ُمستبأ 
..رامحلاك سانلا  لاقثأ  لقنیل  ًالامح  ُلمعی  وھو  مایألا ،

عطقتل نانحو ، ٍقفرب  يرھظ  ىلإ  دتمت  ًادی  نأ  ُتظحال 
يركفل ةیظشتملا  ریكفتلا  ةلسلس 

يف ُقرغتو  َكسفن  ُثدحت  َكارأ  دعسأ ؟ ای  َكب  ام           -
. رخآ ملاع 

يتلیخم لغشی  ام  ًائیش  نكلو  مع ، ای  -         ال 
ً.اریثك ينكبریو 

؟ كابرإلا اذھ  فلخ  ةأرما  ةمث  لھ           -

يذلا قزرلا  اذھ  امبرو  .ال  امبرو  مع ، ای  امبر           -
وأ ھب  قاحتلالا  ىتحو  ھب ، كاسمإلا  انیلع  بعصی 

اھعاضوأو نونجلا  دح  ةكبرم  دالبلاف  ھنم ، وندلا 
ریفوت عیطتست  ال  ةموكحلاو  ًادج ، ةقلق  ةینمألا 

كلذب يھ  عراشلا ، اذھ  عطقی  نیحف  انل ، ةیامحلا 
.سانلا نم  ءارقفلا  نحن  انیلع  ينجت 

كِتأی اب ، ةقثلا  لك  ًاقثاو  نك  فخت  -         ال 
.يردت ثیح ال  نم  قازرألاب 

قئاقدلا ّدع  لواحأ  انأو  دیدش ، ٍءطبب  ریسی  راھنلا  ناك   



، ھتیاھن نم  برتقی  راھنلا  يبوساح ، ةقناعمل  يناوثلاو 
ناك عساشلا ، عساولا  ءاضفلا  اذھ  قناعیل  مالظلا  ًاكرات 

نسحلا ةدیسبو  قرزأ ، يضارتفا  ملاعب  ًاقلعم  يبلق 
ثحبأ نم  اھسفن  يھ  تناك  ول  هآ  (، Maria  ) لامجلاو

.ملاعلا يف  لوألا  ظوظحملا  ُتنكل  اھنع ،

ةمقل يتفرغ ، ثیح  يماعط  لقنأو  محتسأ ، يتیبل ، لصأ 
ةقراغلا يتحفص  حتفأ  يبوساح ، حتفأ  ىرخألابو  يدیب 
ةیلزغلا يتاروشنمف  تالیمجلا  ءاسنلاو  تایتفلا  مالحأب 
ةجردل نھیوھتستو  ءاسنلا  لك  ُلیمتست  ِةفسلفلاب  ةجوزمملا 
ُتحتف نأ  امو  ًادج ، ينتلامتسا  ىثنألا  هذھ  نأ  الإ  نونجلا ،

اھنإ ءيش ، اھنم  دری  مل  ًةرفقم ، اھتدجو  ىتح  يتحفص 
، يلوضف ةراثإو  يزازفتسا  نع  كفنت  ال  ةبیرغ  ىثنأ 

علتبی يذلا  ریبكلا  قوسلاب  ًاحابص  يراھن  أدبأ  يتداعكو 
يتلا نیكاكدلا  َةمحز  يف  نوفتخی  نیذلاو  نیقوستملا  فالآ 

.ضرألا نم  ةعقبلا  هذھ  ألمت 
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درت يتلا ال  ةتماصلا  يتریمأ  رظتنأ  داتعملاك  ءاسملا ، دنع 
انأو تاملكلا  بذع  نیب  ًایشتنم  تایرخألا  ينلغشتف  ّيلع ،

نیحو ىرخأل ، ةرھز  نم  قلحت  ٍةشارفك  نھنیب  لقنتأ 
ءيش لك  يھنأ  ةدیدجلا  نم  سأیلاو  نھنم  للملاب  رعشأ 

يف يل  ةدراو  لئاسر  ُتیأر  نیح  ُتأجافت  ينكل  مانأو ،
مل اھتقو  ةقادصلا ،) بلط  ىلع   Maria تقفاو  ) يتحفص

، ينترمغو ينتحاتجا  يتلا  ةحرفلل  ھلك  نوكلا  ينعسی 
لقنتأ انأو  ُتلھذ  يئاقدصأ  ةمئاقب  ْتحبصأ  نیحو 
كبوث (، Maria  ) ای قیشرلا  كدسجل  اااااااای  اھتحفصب ،
قوف يلمخملا  ِكرعش  نیرثنت  تنأو  ًالعف ، كب  قیلی  دوسألا 

ناكملا ءيضی  رینملا  ِكھجو  ًارون ، عشی  يذلا  ِكیفتك 
نم ِكل  ای  اھتیوادوسو ، ةرثعبملا  يمایأ  ةیمالظ  ُددبیو 

!!. ِتنأ ىثنأ  ةیأ  ةنتاف ،  ءانسح 

نیب ٍةشھدو  ٍفغشب  لقنتأ  انأو  ةروصلا  بطاخأ  ٍنونجمك 
ينتلبقو ًاریخأ  تحتف  يھ  اھو  ةزیمملا ، اھتحفص  ناضحأ 

باب قرطأ  نأ  طقف  رظتنأ  نآلا  انأو  اھیدل ، ًافیض 
نوكلا اذھ  قوف  ةیكئالم  ةحنجأب  اھایإو  قلحأل  اھتثداحم ؛

.ریبكلا

ًامتح ينكل  اذھ ، يبلط  لبقت  نأ  ىلوأ  ةوطخك  سأب  ال 
ةحاس ىلإ  اھبلجأ  يكل  ددوتلاو ؛ طغضلا  لصاوأس 

، باذجلا اھفرحو  اھتاروشنم  ةمحزب  ُتقرغو  يثیدح ،
يمانم نم  ْقفأ  ملو  يبوساح ، ًادسوتم  ةلیللا  كلت  ُتمنو 
ًازفاقو يایإ ، ًاجعزم  حایصلاب  ناریجلا  كید  شھجأ  ىتح 

لامجلاو نسحلا  ةدیس  اھؤلمت  تتاب  يتلا  يتلیخم  قوف 



اھروص لك  نوعلملا  كیدلا  اذھ  ُددبی  (، Maria)
اھدافم ةلاسر  اھل  ُتكرت  دق  ُتنك  يتلیخم ، قوف  ةعمجتملا 
ةمتعم يتاءاسم  نأ  ملعأ  نكأ  مل  ينكل  تاریخلا ..) ءاسم  )
ىرخأ ةلاسر  ُتفدرأ  مث  اھیلع ، َّدرت  مل  يھف  ّدحلا ، اذھل 

: اھیف ُتبتكو  تاعاس  ثالث  قرافبو  ىلوألا ، دعب 

تامتعملا تاءاسملا  هذھل  ای   ـ

تافارعلا باب  قرطأ  نیح    

تافاسملاو يتاھآ  ِكنع  ينلصفتو    

يتلا اھروخب  ةحئارو  ةفاّرعلا  لضاف  مأب  ركفأ  ُتنكو 
تانب بطقتست  يھو  ملظملا ، قاقزلا  ةیاھن  ىتح  لصت 
نھل دقعتل  اھیلع ؛ نددرتی  يئاللا  ءاسنلا  بلغأو  يحلا 

ةموھفم ریغ  ةغلب  ُبتكت  ةیرحس  مسالطب  نھجاوزأ  ةنسلأ 
، لمنلا نویع  نم  ةیراج  نیع  يف  نفدت  ةجرعتم ، طوطخو 
اذھ عضوی  ذإ  دھعلا ، ثیدح  ربق  وأ  ةمیدق  ةربقم  يف  وأ 
امك لجرلا  بلق  تومیل  دیدجلا ؛ نفكلا  عم  مسلطلا 

لمجأ ىرخأب  ركفی  وأ  ىثنأ  اھدعب  دصقی  الو  ندقتعی ،
مأ ينعفنت  نل  الك  يسفن ، يف  تلق  ينكل  ىلحأو ، بذعأو 

(Maria  ) ةقیقح فرعأ  نأ  دعب  الإ  ءيش ، يأب  لضاف 
.نآلا ىتح  اھلھجأ  ُتلز  ام  يتلا  ةینجلا  هذھ 

تاءاسملاب ھتلق  ام  ُتفدرأ  ًادبأ ، ٍدر  البو  لیللا  فصتناو 
ٍءيشب ًالیل  فصنلاو  ةدحاولا  دنع  ىرخأ  ةلاسرب  ةمتعملا 

ىلع يضقی  وأ  ةیلامجلا ، اھتقئاذ  بعادی  ّھلع  فرحلا  نم 



يتحار نع  ًاریثك  ينلغشو  ينلتقو  ينقزم  يذلا  يمھو 
: اھلضفب ًاریثك  ينناقھری  اتاب  نیذللا  يقزرو 

يقبأ نأ  فاخأ 

ّيینس قوف  َنینس 

ينیتأی ٍدر  الب 

يمھو ای  َكبحأ 

قدصأ يُنلعجت  َكنأل 

يملح ىتح 

بضغلاب ُترعشو  اھل ، ُھتبتك  ام  لك  دعب  يسفن  كلامتأ  مل 
يذلا بعتلا  يواست  هذھ ال  لثم  يلخاد  يف  تلقو  دیدشلا ،
ةلیللا كلت  ُتمنو  يعجضم ، ّضقیو  يسأر  لكأی  تاب 

.رثاعلا يظح  ًانعال  يبوساح ، ًاقناعم 

ةبسنلاب لضفأ  اھلھاجت  نأ  ُتنقیتو  اھھاجت ، يلوضف  َدَرَب 
.رھسلاو رھقلاو  ملألا  ىوس  يل  بلجت  مل  اھنأل  يل ؛

قوسلا بوص  عرھأو  ءيش  ّلك  كرتأ  حابصلا  يف 
نم ةمداقلا  سانلا  نم  نییالملا  علتبی  يذلا  ریبكلا ،
يأ ھیف  عمسن  يذلا ال  مویلا  يفف  ةفاك ، قارعلا  تاظفاحم 

حتتفأ ةداعلاكو  زیمم ، ُموی  وھ  تاراجفنالل  توص 
ِھھجوب انیلع  قدغی  وھو  هاش ، سابع  معلا  ھجوب  يحابص 

.لؤافتلا نم  ًائیش  ةدوھعملا  ھتماستباو  قرشملا 



خیشلاو هاش  سابع  معلا  نیب  ام  ناتش  ًائیش ، ھبشی  ءيش  ال 
ھتحبسمب دعی  ناك  يذلا  ةلیوطلا ، ةثكلا  ةیحللا  يذ  تمكح 

ةأرما ىری  نیح  ھنكل  كلذ ، نم  رثكأ  وأ  ةحیبست  فلأ 
صمخأ نم  اھقمری  ىتح  قوسلا  ىلإ  ةھجوتم  ریست 
برضیو اھماھتلا ، دیری  ھنأكو  اھسأر ، ىتح  اھیمدق 

ذنم اھاصحأ  يتلا  ھتاحیبست  لك  ةیناوھشلا  ةتیقملا  ھتقمرب 
امف طق ، ھھجو  يف  رون  ال  ةظحللا ، ىتحو  ركابلا  حابصلا 

، ھناكد بابب  ھیسرك  ًاعضاو  سلجی  ىتح  حابصلا  أدبی  نأ 
.ریبكلا ھناكد  بیترتب  ھلامع  ُقرغیو 

.ٌفلتخم امھالكف  امھنیب ، ھبش  يأ  دجوی  معن ال 
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حابصلا يف  ًانایحأ  قیرطلا  ّيلع  عطقت  تناك  لضاف  مأ 
روخبلا اھل  بلجأ  نأ  اھالوأ  ةدیدع ، ایاصوب  ينیصوتل 

ىلع يقیرط  يف  رمأو  يناھفصألا ، نارفعزلاو  يدنھلا 
ایاقب نم  ىقبت  ام  اھل  بلجأل  ةیضفلا ؛ متاوخلا  ةغاص 
اھنكل ةصاخلا ، اھتالامعتسال  مھتجاح  نع  ةدئازلا  ةضفلا 

، يتیوفعو يتیرخسل  ىمرم  تناك  دقف  ًادبأ ، ينم  ملست  مل 
اھتطاسب ىلع  ًاضفتنم  ًاكحاض  اھھجوب  ُھقھقأ  انأو 



حابصم كلمت  يتلا  يحلا ، ةرحاس  اھنأب  اھسفنل  اھقیدصتو 
قشاعلا وأ  دیعبلا ، بیبحلا  بلجل  يرحسلا  نیدلا  ءالع 

فلخ نكسی  يذلاو  راظنألا  نع  يراوتملا  ناھلولا 
: روفلا ىلع  ينعطاقتف  راحبلاو ، تاطیحملا 

؟ ككحضی ام           -

.الإ سیل  طقف  تمستبا  انأ  يتلاخ ، ای  الك           -

..؟ اھرسفت اذامب  ةیلاعلا ، ةرخاسلا  كتاھقھقو           -
اھینیع ْتضمغأو  اھاتفش  ْتلدھت  نأ  دعب  ْتلأس 

.ةزیجو ضاعتما  ةرتفل 

: ْتفدرأو

..يتاردقب ّكشت  َكنأك           -

.ينم روعش  الب  ًایلاع  ُتھقھقو 

..ىسوم اصع  نیكلمت  كنأكو  نیثدحتت           -

، ثیدحلا مدع  ْتلضف  يھ  امنیب  ةشھدو  بارغتساب  اھتلق 
مل تاكرح ، الو  حمالم  الب  ةسبایلا  ةبشخلاك  ْتحبصأو 
نم ةشھدنم  تناك  اھنأ  ىوس  ركذی ، ءيش  يأ  اھزیمی 

ُرظنت يھو  جرحلاو  لجخلاب  اھتقو  ُترعش  يتیرخس ،
لحرأو اھعدوأ  اھھجوب ، ةیلاعلا  يتاھقھقو  يتاكحضل 
قوسلا ًادصاق  توملل ، ةكلاسلا  دادغب  عراوش  ًایطتمم 

سابع معلا  ناكد  ىلع  يقیرطب  ُرمأ  حابص  لك  يف  ریبكلا ،



يذلا رینملا  ھھجوب  ُهدھاشأ  مل  حابصلا  اذھ  يف  ينكل  هاش ،
مدعل يل ؛ ةیاغلل  ًائیس  ناك  اذل  لؤافتلل ، ًاعفاد  ينیطعی 

.ھتیؤر

املك ينم  زازئمشالاب  ُرعشی  ناك  خماش  وبأ  مِرھلا  زوجعلا 
يلدتملا ھبجاحو  نیتدقاحلا  ھینیعب  يل  رظنی  ھیلع ، ُتررم 

ىلإ ةمسقملا  ةضیرعلا  ھتھبجو  لئاملا  ھھجوو  امھقوف 
.ةدیدع طوطخ 

..؟ دیرت اذام  .لضفت           -

نم ًاضعتمم  روفلا  ىلع  ھبطاخأو  ةلتاق ، ٍةالابم  الب  اھلاق 
يتفش ًازراب  يبجاح ، ًابطاق  يھاجت ، ةبیرغلا  ھتافرصت 

..مامألل

ً.ایناھفصأ ًانارفعزو  ًایدنھ ، ًاروخب  دیرأ           -

؟ دیرت مكب           -

.ةرم لك  لثم           -

!! ّيدل تقو  الف  دیرت ، مكب  لق           -

كبابب نوسدكتی  نورتشملا  ًادج ، حضاو           -
يرتشیس ًاصخش  نأ  دقتعأ  ال  ةدساف ، ةعاضبك 

الف ةیودألا ، ةعانصب  لصاحلا  روطتلا  دعب  كنم 
.ةسئابلا كتعاضب  ءارشب  بغری  دحأ 

بابب فوقولل  كاعد  يذلا  ببسلا  ام  ..نذإ           -



؟ نارفعزلاو روخبلا  نع  ًاثحاب  يناكد ،

ةعراب اھنأ  اھسفن  نظت  يتلا  زوجعلا  هذھ  الول           -
.سئابلا كناكد  بابب  ُتفقو  امل  رحسلا ، يف 

زوجع نآلا ، دعب  دعت  ال  بھذاو ، كتاجاح  ذخ           -
، رحسلا ةداس  اھایإو ، كسفن  نظت  نمو  ةرحاس ،

سانلا نم  ءاطسبلا  لوقع  ىلع  نوكحضت 
مكبساحیس ًادیج  يمالك  ركذت  ًامتح ، مكبقاعیس هللا 

.نیكاسملا قحب  هومتفرتقا  ام  ىلع  هللا 

هذھ لك  يل  رمضی  ناك  ھنأكو  داح ، جازمو  ةیبصعب  اھلاق 
ماج غرفیل  بسانملا  تقولا  ءاجو  دقحلاو ، ةیھاركلا 
يفلخ ًافلخم  نیتفیحنلا ، َّيمدقب  ذفنأ  ُتنك  ّيلع ، ھبضغ 

.ةبشختملا تاتابنلا  داوعأو  لباوتلا  ةحئار 

هرمعب ٌلجرف  ً.اریثك  ينقلقی  سابع  معلا  ءيجم  مدع 
، ينرواست كشلا  سواسو  ُلعجی  ًاماع  نینامثلا  زواجت 

ًامعط نوكی  امبرو  ءاشی ، تقو  يأب  ًافیض  ُلحی  ُتوملاف 
نم ةعقبلا  هذھ  يف  انتب  دقف  لیئارزع ، دیب  ًاریسیو  ًالھس 

، ءاقدصأ هایإو  انحبصأ  ىتح  ً.ادبأ  توملا  ىشخن  نوكلا ال 
ال تابو  ءاشی ، ام  ذخأیل  انیلإ  لزنی  قاتشا  ام  ىتم 

.انحاورأب الإ  ًامعط  ُبیطتسی 

يبلق يفو  ًاریبك  ًانزح  يفوج  يف  ةیمالھ  ىثنأل  لمحأ 
مأ ضارغأ  لمحأ  نیتبعتملا  يدی  نیبو  ًاقایتشاو ، ًةعول 
نأ دعبو  يتوقو ، يدھج  راجتلا  صتمی  نأ  دعب  لضاف 



ةرارح ءابرغلا  ُسفنتیو  يرطع  نوعضبتملا  قشنتسی 
ملظملا يقاقزل  دوعأو  يقزر  رامث  ينجأ  يسافنأ ،

تایراوتملا ءاسنلا  مالحأو  راغصلا  ةیبصلا  توصو 
.رارسألاب ةئیلملا  ةمیدقلا  ةیبشخلا  باوبألا  فلخ 

، ةریھظلا دعب  ةراحلا  تمصب  ٌذوخأم  انأو  اھباب  ِقرطب  ّمھأ 
اھتمصو يتقولا  قاقزلا  توم  نیب  ًاعوزنم  يسفن  دجأ 

ىوس اھیف  ءيش  ال  ةجف  ةربقمب  ُریسأ  ينأك  يلاحلا ،
تمصلا اذھ  سفنتأ  حیرلا ، اھرثعبت  يتلا  لمرلا  تابح 

وحن ًاعیمج  انرظتنی  يذلا  ریبكلا  توملا  ھنأكو  بیرملا ،
مضأ انأو  عجولا ، نم  ٍبوكب  ءودھلا  اذھ  يستحأ  ءانفلا ،
ًاقرط يرحسلا  اھباب  قرطأ  ةیرحسلا ، اھسایكأ  ّيدی  نیب 
بابلا ىلع  ةعباتتملا  يتاضبق  نینأ  عمست  اھلع  ًایوق 
ایافخو رارسألا  رس  ِكیلإ  لمحأ  انأ  اھ  ئرھتملا ، يبشخلا 
لصت اھلع  مھتاھآو ، نیبحملا  تبك  كل  لمحأ  سوفنلا ،

، ةوقب بابلا  قرطأ  ةرحاسلا ، زوجعلا  اھتیأ  كعماسم 
يف تایفختملا  ةوسنلا  يضام  شبنأ  ةقحالتم  تاقرطبو 

تامصب ًاعضاو  ةدیعسلا ، تایاھنلا  نع  ًاثحب  نھتویب ،
نأل ينعمست ؛ داكلاب ال  اھنكل  اھباب ، ىلع  ةدیدشلا  يتاقرط 
نم ِھلزنم  يف  ًایفختم  عیمجلا  لعجی  راحلا  ةریھظلا  تقو 
الئل اھیلإ ؛ ءيجملا  ةوسنلل  حیتی  ام  اذھو  سمشلا ، بھل 
يتأت رحسلا ، لمعب  نھماھتاو  نھیلع  سانلا  نیعأ  عقت 

نیب ثحبت  ءادوسلا ، ةءابعلاب  شیفافخلاك  تایفختم  ءاسنلا 
لوصولاو جاوزألا  ةقاعإل  لبسو  لامآ  نع  اھترحاس  يدی 

ةمیحرلا نھناضحأ  ىلإ  ةبحألا  ةداعإ  وأ  بابحألا  ىلإ 
قشنتسی وھو  ةوشنو ، ةذلو  ًاربنعو  ًاكسم  ةحاوفلا 



وأ ریغص ، لفط  ھنأكو  ةبوذعو  قایتشاو  ةفھلب  اھردص 
ىلع ذاوحتسالل  وأ  بیبح ، راظتناو  بئاغ  ةدوعل  امبر 
ىلإ لاجرلا  تاوھش  قیعت  ةیوثنأ  ةیروتاتكدب  جوزلا 
ملع نود  نم  رحسلا  تیب  يف  يرجی  اذھ  لك  نھریغ ،
يف تیبلا  اذھ  داترت  ھتجوزب  ملع  نإ  جوزلاف  لاجرلا ،

ةوسنلا نأ  الإ  لكاشملا ، تبشنل  ةضئاقلا ؛ تاریھظلا 
نیب ام  انأو  نھروكذ ، ملع  نود  نم  ةسلخو  ًارس  اھنیتأی 
فقأ ةركاملا ، ةذقنملا  دی  ىلع  نھصالخو  نھمالحأ 
ًابعتم ةضبقلا  نھاو  سافنألا ، عطقتم  بابلا  مامأ  ًاتوھبم 
ًایشتنم يردصب ، ةجاضلا  يتاوزغو  يرافسأ  نم  ًادئاع 
مصأ ھنأكو  دناعملا ، اھباب  زغل  مامأ  موزھم  يننكل  يرصنب 

دعب ًاثھال  ھمامأ  فقأ  يدی ، تابرض  راثآ  عمسی  ال 
يدی اھركتبت  يتلا  ةیقیسوملا  ةمغنلاو  ةرركتملا  تاقرطلا 
يسفن دجأ  ادبأ ، ٍلمأ  البو  ىودج  نود  نم  نكل  بابلا  ىلع 

يتلا ةشیرلاك  ينضملا ، يبعتو  اھرحس  نیب  ام  ًاعوزنم 
يف حیرلا  اھفذاقتت  نأ  دعب  نمآلا  اھذالم  نع  ثحبت 
وحن ریدتسأو  اھباب  كرتأ  نوكلا ، اذھ  نم  ةدیدع  تاراسم 

لب رسیو ، ةلوھسب  يل  حتفی  رخآلا ال  وھ  يذلا  انراد  باب 
عمست داكت  ال  زوجعلا  يمأف  نیریبك ، ءانعو  ةقشمب 
قرطلا ًالصاوم  اُھأرقأ  ةیعدأو  لیتارت  دعب  الإ  يتاقرط 

روفلا ىلعو  محتسأ  يل ، حتفتو  عمسلا ، ءانع  مشجتت  ىتح 
دعب لیقث  ٍمونب  طغأو  يشارف ، ىلع  فیحنلا  يدسجب  يقلأ 

، ةفیخم سیباوك  يھ  ةیبابض ال  ءایشأ  يسأرب  محازتت  نأ 
ةمھبم ءایشأ  درجم  كاذو  اذھ  نیب  نكل  ةلیمج ، مالحأ  الو 
نانعلا قلطأو  يخرتسأ  ينأ  ىوس  اھزیمأ  داكأ  ال 
اھلھجأ داكأ  تایدمو  تاءاضف  يف  قلحت  يھو    ، يحورل



 . ًامامت

ھبشت ال  (، Maria  ) ھبشت يندوارت ال  مانملا  يف  ةأرما  ةمث 
ُتلمح يتلا  ىثنألا  كلت  ىتح  ھبشت  ال  لضاف ، مأ 
يفلخلا بآرملا  يف  ةھرافلا  اھترایس  ىلإ  اھضارغأ 

قلقی ام  ءيشف  يردأ  ال  طق ، ىثنأ  ةیأ  ھبشت  ال  قوسلل ،
عارصلا نم  تاعاس  دعب  وحصأو  اھكبریو  يتلیخم 

الإ ًامامت ،  ةیفخ  ملاوع  اھلھجأ ، داكأ  ملاوع  يف  يفخلا 
يتلا ةیبابضلا  ءایشألا  هذھ  لك  يل  رسفی  نمل  جاتحأ  ينأ 

رثعبملا بعتملا  يدسج  ةململ  لواحأ  يلقعو ، يركفب  ُذشت 
ددبأل ىلعألل  ّيدی  ًادام  بءاثتأ  انأو  ُضفتنأ  يشارف ، ىلع 

بھذأو يسبالم  يدترأ  يقوف ، عمجتملا  طرفملا  بعتلا 
ىقبتو ةوسنلا  رخبتت  ءاسملا  بارتقا  دنعف  لضاف  مأ  تیبل 
عرھت ىتح  بابلا  قرطأ  نأ  امو  اھتیب ، يف  اھدحول 
ءانحلاب خطلملا  اھبابل  يتاقرط  فدرأ  امنیب  يوحن  ًةعرسم 
ظحلاو ردقلا  نھفصنأ  ةوسن  ةمثف  روذنلاو ، ذیواعتلاو 

، اھجوز حامج  حبكب  اھتبغر  اھل  يبلیل  اھُرْحِس  ءاجو  ًاعم ،
مسالطلاو ةصاخلا  ذیواعتلاو  بیجعلا  رحسلا  نأ  نقدصو 

نع ثحبلل  ءيش ، لك  ىلع  ةرداق  نھل  اھحنمت  يتلا 
نمل قزرلا  بلجبو  رظتنملا ، جوزلا  وأ  دوقفملا  بیبحلا 

.ھل قزر  ال 

ىلع بابلا  عقی  الئل  رذحا  كتئج ، معن  معن ،          -
.قراطلا اھیأ  انسوؤر 

يف كرثأ  عبتتأ  انأو  ًاریثك  ُتبعت  دقلف  يحتفا           -
.كیلإ لوصولا 



..دعسأب الھأ           -

.كلاھتملا اھباب  تحتف  نأ  دعب  اھتلاق 

موشوملا بابلا  اذھ  قرط  ءانع  ُتمشجت  دقل           -
انأو رسكلا ، نم  ھیلع  ُتفخ  مسالطلاو ، ءانحلاب 

يمتھت مل  تنأ  امنیب  ةریھظلا ، دنع  ةوقب  قرطأ 
ً.اقلطم قراطلاب 

ظحلا يل  بلجی  ةریھظلا  تقو  نأ  ملعت  تنأ           -
، كیلإ ءيجأو  نھكرتأ  نأ  يل  فیكف  ةوسنلاو ،

ةجوازمو مسالطلا  مسرب  ًامامت  لغشنأ  امنیب 
، روظحملا يف  شبنلاو  علاطلا  ةءارقو  فورحلا 
ام كعم  تبلج  ينثدح  ایھ  ةفھلب : ْتفدرأ  مث 

.ھب كتیصوأ 

.ينم ِھتبلط  ام  لك  كل  ُتبلج           -

.دوسألا سیكلا  اذھ  يف  يل  تبلج  ام  ينلوان           -

مشوب ةنیزملا  ةسبیتملا  ةفیحنلا  اھدی  ّتدم  نأ  دعب  اھتلاق 
ً.ازیمم ًالكشو  ًاصاخ  ًاقنور  اھیلع  غبسی  قرزأ 

ةمث نكل  ةضفلا ، ایاقبو  نارفعزو  روخب  وھ           -
ةبغر يبو  اھتلق   !!.. لاؤسلل يندوقی  لوضف 

.ام ءيش  ةفرعمل 

؟ ثدحتت لوضف  يأ  نع           -



اھنیمدختست دق  ءایشأ  نارفعزلاو  روخبلا           -
نم ضرغلا  ام  نكل  ةیرحسلا ، كسوقطب 

!؟ ةضفلا

!؟ ةنھملا رسب  كل  حوبأ  نأ  يندیرت  فیكو           -

يننأ نینظت  لھ  نیثدحتت !؟ ةنھم  ةیأ  نع           -
نوكأ نأب  نیروصتت  وأ  ًالثم ؟ رحسلا  سرامأس 
لبقی نمو  يحلا ، ةوسن  ُهدصقت  ًاقالمع  ًارحاس 
ّيلع نومیقیس  ًامتح  قاقزلا  لھأ  َمِلَع  نإف  اذھب ؟

!؟ بسحف لاؤسلا  تببحأ  يننكل  .دحلا 

حاصفإلا زوجی  ال  نآلا ، سیل  نكل  كربخأس ،          -
نم دب  ال  ھب ، عورشلاو  ءدبلا  لبق  ءيشلاب 

ً.اقلطم اذھ  لبقی  رحسلاو ال  لمعلا ، لامتكا 

، ءيش يأ  نع  مویلا  دعب  كلأسأ  نل  يمتھت  -         ال 
ً.اعادو ِكضارغأ ، عم  ِككرتأ  نآلا 

 

 

 

 



(5)
ءاسملا ِداوسل  سمشلا  ْتملستسا  نأ  دعب  يلزنمل  ُتدع 

ُدتشی يذلا  ملظملا  لیللا  ةمتعل  جاھولا  اھئایض  نع  تلختو 
يتذفان وھ  يبوساح  يلخادب ، ُنزحلا  قمعت  املك  ًاداوس 
لامجلا ةدیس  ةقناعمل  نینحلا  يب  دتشا  املك  اھیلإ  أجلأ  يتلا 

ىتح ةیصخشلا  يتحفص  ُتحفصت  نأ  امو  (، Maria)
تنك يتلا  نم  ةدیدع  لئاسر  ةینورتكلإلا  يتبیقحب  ُتدجو 

ةیؤرل اھحتفل ؛ ُتعرسأ  لئاسرلا ، هذھ  اھل  ىرأ  نأ  ىنمتأ 
.ھتبتك ام 

.دعسأ يزیزع           -

.ھلك درولا  كؤاسم 

تراثأو يرعاشم  تبعاد  يتلا  تاملكلل  ًاركش 
اھنإ نولوقی  ةبیطلا  ةملكلا  ثیدحلل ، ةبغرلا  ّيف 

ملأ يأ  ایندلا ، هذھ  يف  بارخلا  يشفت  دعب  ةقدص 
نأ ًامھم  سیل  دیعب ، نم  ُمداقلا  اھیأ  ينحاتجی 

، ًادج زیمم  كنأب  ةنقیتم  ينكل  نوكت ؟ نم  ملعأ 
يف لمحی  نم  الإ  تادرفملا  هذھ  قلطی  ال  الإو 

ةیلزأ ةقاطو  بحلاو  ةعورلا  نم  ًانوزخم  ھبلق 
ينتلعج يتلا  فورحلا  هذھل  ةنتمم  .قشعلا  نم 

ىلع ينطو ، يف  اھتدقف  يتلا  يسافنأ  دیعتسأ 
، اھیلع تدتعا  يتلا  ةبرغلا  ةرارم  نم  مغرلا 



ىنمتأو كل ، يریدقتو  يركش  رركأ  ىرخأ  ةرم 
.ةدوملا ىلع  لصاوتن  نأ 

.ءاقللا ىلإ 

نكأ مل  ىرخأ ، ًةرم  ةءارقلا  ُدیعأو  ْتمصأو ، أرقأ  ُتنك 
حتفت نأ  تاملكلا  هذھب  لواحت  يھو  يل  ھتلاق  ام  قدصأ 
أدبأس نیأ  نم  ًالجخ ، شعترأ  ُتنك  يعم ، ثیدحلا  باب 

نأ نكمم  تاملك  ةیأ  يھتنأس ؟ ةیفاق  ةیأبو  اھعم  ثیدحلا 
، رطملا ةدوشنأب  أدبأس  امبر  ءوضلا ، ةعرسبو  اھل  لصت 

يردأ ال  رطملاو ، بایسلاب  لءافتأ  يننأل  اھب  أدبأس  معن 
ال يادی  ىتح  يئاوشعلا ، كابرإلا  اذھ  ينبوشی  اذامل 

نود نم  نكل  ياوق  عامجتسا  لواحأ  ةباتكلا ، ىلع  نایوقت 
بایسلا ھطخی  ناك  ام  اھل  ُتثعبو  ُتعجشتو  ىودج ،
اھقرغتو ضرألا  للبت  يھو  ءاكبلاب  ءامسلا  ْتشھجأ  امدنع 
ھتدوشنأ ِھتفرغ ، ةذفان  فلخ  نم  ُبتكی  وھو  رمھنم ، ٍءامب 

ھمھلأ نیح  قاشعلا  نم  نییالملا  اھب  ىنغتت  يتلا  ةدلاخلا 
، ًاصاخ ًاراسم  رطملا  تارطق  عم  لزانلا  ءامسلا  يحو 

ُرثنیو ةرثعبملا ، ھتاباغ  راجشأ  اھینیع  نم  جرسی  تابو 
ننفتت بیرغ ، فرحلل  جسان  نم  كل  ای  ذاخألا ، رحسلا 
اھینیع يفرط  ھبُشتل  ةكسامتملا  كتغلب  بایسلا  اھیأ 
ىأنیو رمقلا ، ءوض  امھیلع  طحی  نیح  نیتفرشلاب  نیتببدملا 

ٍةیسنامور ٍةلیلك  ًاتفاخ ، ًءایض  ھفلخ  ًاكرات  ًادیور ، ًادیور 
اھینیع صقاریل  ةتفاخلا ، ءاوضألا  اھنیزت  ٍةئداھ ، ٍةئناھ 

ٍتمصب اھایإو  ُطغیو  جنغو ، علدب  نیتشمارلا  نیتمسابلا 
.ریبك



بایسلا ھب  أدتبا  ام  اھل  لسرأ  انأو  روفلا  ىلعو  ُتعرسأ 
( رطملا ةدوشنأ   ) يف

ْرَح ــ سلا َةعا  ــ ٍلیخن س ا  ــ تباغ ِكا  ـــ نیع

ر ــ مقلا ا  ــ مھنع ىأ  ــ نی حار  ناتفرُش  وأ 

ْمور ــ كلا قروت  نام  ــ سبت نیح  كا  ــ نیع

رھن يف  رامقألاك  ...ءاوضألا  صقرتو 

ًانْھو فاذجملا  ھّجری 
رَح ــــ َّسلا ةعا  سـ

يئاللا يحلا  ِةوسنك  ُترظتناو  يدخ  ىلع  يدی  ُتعضوو 
ٍبیبحل ةینمأو  لانملا ، بعص  ًاملح  قوشلا  غلابب  َنرظتنی 

قبشو اھیلإ  ثیدحلا  قوش  نیب  ام  ُتنكو  لایخلا ، جسن  نم 
ُھتطخ ام  كلاھتملا  يلایخل  ًاجراس  يتمصب  ذولأ  اھتفرعم ،

ماحتقاب رضخألا  ءوضلا  يئاطعإ  لواحت  يھو  اھادی ،
ام لقنتأ  انأو  ةدم ، ذنم  ھنع  ُثحبأ  ُتنك  ام  اذھو  اھملاوع ،
ھب يسفن  لغشأ  ملو  هاش ، سابع  معلا  زغلو  اھزغل  نیب 

ينتبعتاو يبلق  تقرس  نمب  رفظلل  ةظحللا  صانتقا  ردقب 
نم تغزب  يل ، ھتبتك  ام  ةءارق  دیعأ  امنیبو  يراظتنا ، ةدم 

ةءاّضو ٍةمجنب  َھبشأ  تناك  ةدیدج  ةلاسر  اھلمانأ  نیب 
.يحور مالظ  بعادت 

وھ مظعملا ، بایسلا  ّھنإ  رمقلا ، ىفخی  لھو           -
نینحلا يب  ُّدتشی  نیحف  يتشحو ، يف  يسینأ 



دوعلا ماغنأ  ىلع  أرقأو  ریبكلا ، ھناوید  جرخأ 
اھییُحی يتلا  ةلباذلا  ُهراھزأ  نفوھتب  تافوزعمو 
لیشانش ىلإ  لقتنأ  مث  ةریبك ، ةفرحو  ةعاربب 
ةلوجخلا اھتءابعب  ُمسرت  يھو  يبلجلا ، ةنبا 

، برعلا طش  ىلع  ةلطم  ًةیِرصب  ةینف  ةحول 
؛ ةدوھعملا اھتفاطلب  يحلا  نبال  ًةزماغ  اھب  لیامتت 

نمو تاقرطلاب  ھبأی  ٍروحسمك ال  اھءارو  ریسیل 
ام أرقأ  نیح  ریبك  نزحو  ُةاسأم  ينباتنتو  ھلوح ،
نع ًاثحاب  لوجتی  وھو  روبقلا  رافح  ھیلإ  لصو 
اھب فصعت  يتلا  تاومألا  ثثج  طسو  ھقزر 

، ةمیدقلا ةیلابلا  تایركذلا  ةبرتأو  تمصلا  حایر 
اھدقرأ يتلا  ُةنیكسملا  ءایمعلا  سموملاب  ىسأتأو 
نمزلا اھب  ىمرو  اھتعنص  ىتح  تدقفو  رھدلا 

تناك نأ  دعب  سانلا  تاقدص  ىلع  شاتعتل  ًادیعب 
قرغأو اھیلإ ، قاشعلا  ةدئفأ  يوھت  ًاسموم 

ًادیعب لایخلا  بوص  اھب  ُقلحی  يتلا  هریطاسأب 
يھتنت تایاكحو ال  ریطاسأ  اھَّنإ  .ملاعلا  اذھ  نع 

ً.ادبأ

عیضیل لخدت  ردقلا  نأكو  ریبك  ءودھب  ينتغابی  ساعنلا  ناك 
ناقلغنت يانیع  تناك  اھعم ، ثیدحلاو  اھب  ءاقللا  ةصرف 

نم يل  ھثعبت  تناك  ام  ةءارق  لصاوأل  ناحتفنت  مث  ةھربل 
يذلا ِتْبكلا  ىلع  ُللدی  لكشلا  اذھب  اھحاتفنا  لئاسر ،

ةشدردلا هذھب  ينقرغت  اھنا  قدصأ  ُتنك  ام  ھیناعت ،
ةیفرحب ھنیواودو  بایسلا  نع  ثدحتت  يھو  ةضافضفلا 
وحصلا نیب  ُبذبذتأ  انأ  امنیب  اھثیدح  لصاوتل  ةیلاع  ةیوغل 



: ًةلئاق ساعنلاو ،

كلجأ نمأ  بایسلا  كبحی  ناك  مك  لابقإ  ای  ..هللا           -
وأ للك  الب  بتكی  تابو  ھفرحل ، لایخلا  حرس 

ينكل طق  ِكدسحأ  ال  .ِتنأ  ةظوظحم  مك  للم ،
ِھفورح نم  لعجی  يذلا  لجرلا  اذھ  ىلع  ِكطبغأ 
ّقلحتو يرحسلا ، ِطاسبلاك  ِكلمحت  ًةریبك  ًةحنجأ 
يقیدص ای  هآ  ةعساولا ، ءاقرزلا  ءامسلا  يف  كب 

تنك مك  رطملا ، ةدوشنأب  َكتلاسر  ينتركذ  دقل 
ناك فیك  ركذتأ  انأو  يتمصب  قرغأو  اھأرقأ 

بحلا ءامب  اھدمعیو  يتنیدم ، ھجو  ُلسغی  ءاملا 
انحنمی هللا يذلا  رھطلا  ءام  وھ  نم هللا ، لزانلا 

يدبعم ركذتأو  قیرغلا  دبعملا  ىلع  رمأو  هایإ ،
ناخدو ةراجح  ةموك  ىلإ  نویمالظلا  ھلّوح  فیك 

، ءامدو ءالشأو  ثثجو  ءامسلا  بوص  دعاصتم 
رعشأ فیخمو ، بیرم  رظنم  نم  ھل  ای  ..ااااااااای 

نأ لواحأو  ةثداحلا ، كلت  ُتركذت  املك  فوخلاب 
مأب ُشعشعت  ةاسأملا  ىودج ، نود  نم  نكل  ىسنأ 
وھ يكبأو  نانقألا  لزنم  ىلع  رمأ  مث  يسأر ،

فصوت تایركذ ال  يل  ھیف ، تیبرت  يذلا  يلزنم 
نآلا قاتشأ  مك  هللا  يبأ ، يمأ ، يتلوفط ، مایأ 

.اذھ لك  ةیؤرل 

ةدحاولا لئاسرلا  هذھب  ينقرغت  اھدجأ  ُتززف  املك  ُتنك 
انأو هزیمأ ، داكأ  رخآو ال  هأرقأ ، اھنم  ًائیش  ىرخألا  ولت 

ردقلا َّنأ  ًامامت  كردأ  اھثیدح ، لكل  ٍھبتنم  ریغ  ينیع  قلغأ 



نأ كرحتأ ، نأ  يب  ضرتفی  ناك  ًادج ، يعم  ًافیخس  ناك 
اھلدابأ ةشدردلا ، ِدیق  ىلع  ىقبأ  نأ  مھملا  ءيش  يأ  لعفأ 

نم سأیلاب  ترعش  نأ  دعب  اھثیدح  ُلمكت  مث  ثیدحلا ، دھش 
: ًةلئاق يعم ، لصاوتلا 

هذھ لكب  كسأر  عدصأ  نأ  دیرأ  ..ااااااااای ال           -
ينأ ودبی  ةدئازلا ، يترثرث  نع  رذتعأ  ءایشألا ،

يرست ةقرحو  تبكلا  يناعأ  ينكل  يسفن ، تیسن 
، نیمتاق نزحو  ةعولب  ُرعشأ  يندب ، ىلإ 
، يبلق يف  ةسورغم  نیكاكس  امھنأك  نَیدوسأ ،

امنكل متھت  كیلع ال  ال  انھ ، اھ  ًاریثك  يناعأ  يننإ 
ام لقنتأ  انأو  ًاریثك  ينتزفتسا  رطملا  ةدوشنأ 

..اھفورح نیب 

يلئاسر لصت  لھ  ينعمست ؟ لھ  دعسأ  ..دعسأ 
!!!!!!!!!!!!!!! اھنم ءيش  يأ  كلصی  مأ ال  كیلإ 

نیح ىلع  ينتغابی  وھو  ًادج  ٌحیبق  َمونلا  نأ  ُكردأ  نكأ  مل 
اھتلیخم يف  رودی  ناك  ام  ّيلع  صقت  ْتلاز  ام  يھو  ةرغ ،

بعوتسأ مل  ةنیكسم ! نم  اھل  ای  نامرحو ، ملأو  رھق  نم 
، عجولاو نزحلا  عراصت  ةأرما  ةمث  لامجلا  اذھ  فلخ  نأ 

ًالئاھ ًاّمك  َنكلمی  تاوانسحلا  ىتح  .اذھ  رثاعلا  يظحل  ای 
عارصلاو ملألاو  عجولاب  انالك  كرتشن  رھقلا ، نم 

بارخو رامدو  ءالشأو  ثثج  نع  ُثدحتت  بورحلاو ،
ىلإ يضفی  يذلا  اھقاقزو  اھتنیدم  نعو  اھتلوفط  تایركذو 

حیزأو ةرثعبملا  يتارظن  ُململأ  ُتنك  اھركذت ، نأ  ّدوت  ءایشأ 
لبق ةلسرملا  اھلئاسر  ْتناك  ينفج ، نع  ساعنلا  راتس 



ثیدحلا لمأ  ىلع  يبوساح  ُتقلغأ  يمون ، نم  تاعاس 
تقلطأو يشارف ، ىلع  ُتددمتو  ةمداقلا ، ةلیللا  يف  اھعم 

، اھعم ثیدح  نم  ھتققح  امب  ًاحرف  يمالحأل  نانعلا 
، ةداتعملا ةیحابصلا  ھتجاذس  نع  ناریجلا  كید  حصفأو 

ھتوصب ( Maria  ) مالحأ ىلع  ةیفاغلا  يعماسم  ّنری  وھو 
.يودملا

يدترأ داتعملاك  انأ  اھو  يھجوب  اھباوبأ  ُعرشت  ُتاحابصلا 
ناكدلا يتاطحم  ىلوأو  قوسلا ، بوص  قلطنأو  يسبالم ،

، ةمیحر ٍفكك  اناقلتی  يذلا  هاش  سابع  معلل  ریغصلا 
ھیقالن يذلا  دیدشلا  بعتلا  دعب  انتحارتسا  عضوم  نوكیو 

.ةریبكلا تانحاشلل  غیرفتو  لیمحت  نم 

ةنمؤم قرُطلا  نأ  ىلع  ُللدی  ةرثكب  تانحاشلا  دفاوت 
دوكر نع  انضوعی  اھمحازتو  قوسلا ، ىلإ  لوصولل 

انأ انتبو  قیرطلا ، امھب  قلغأ  نیذللا  نیقباسلا  نیمویلا 
نیب ام  لقنتن  ریمسو  دومحمو  حالصو  يماسو  ءالعو 
نم تقولا  انقرس  ىتح  ةعبارو  ةثلاثو  ةیناثل  تانحاشلا ،

نیكاكدلا ھیف  ْتقلغأ  يذلا  دحلل  هرخأتب  ملعن  نأ  ریغ 
نورخآلا مھ  ةریبكلا  لاحملا  باحصأ  ىتح  اھباوبأ ،

سانلا أدبی  ًارصع  ةعبارلا  دنعف  مھتالحم ، اورداغ 
ًافوخ مھلزانمل  باھذلاو  ریبكلا  قوسلا  اذھ  نم  برستلاب 

تایركذلا لك  وحمتل  رجفنت  يتلا  ةنوكرملا  تارایسلا  نم 
ينمألا عضولا  نمو  تاقرطلا  ةفصرأ  ىلع  ةعورزملا 

لمحی عیمجلاف  تیرفع ، فك  ىلع  ُحجرأتی  يذلا  قلقلا 
توملا نم  ّرفی  فیك  ملعی  دحأ  الو  ھیدی  نیب  ھحور 



هاش سابع  معلا  ىتح  اھتقزأو ، دادغب  عراوش  يف  رشتنملا 
، رداغو لوجخلا  عضاوتملا  ھناكد  باب  قلغأ  رخآلا  وھ 

ھبایغ رس  نع  لاؤسلل  بسانملا  تقولا  يل  رفوتی  ملو 
لاخدإ نوھنی  تمكح  خیشلا  لامع  ھیلع ، نانئمطالاو 

، اوعرسأ انرخأت ، دقل  ایھ  ھتوصب  خرصی  وھو  مھعئاضب 
نم عراوشلا  غرفت  نأ  لبق  اوعرسأ  اورخأتت ، ال  اوقلغأ ،

اھنكل كلذب  ًاغلابم  ُتسل  ةیاغلل ، فیخم  ءيش  لك  ةراملا ،
.اھب انررم  يتلا  ةرملا  ةقیقحلا 

حبصی ةراتف  رزجو  ٍدم  نیب  ام  ينمألا  عضولا  ناك 
تایفام دجت  ةرغ  نیح  ىلعو  ّدوسَی  ىرخأو  ًادیج 

الو ةیوھ  الو  عدار  الب  حبذتو  قرستو  لتقت  ةیمالظ 
نم ةزاجإ  ىتح  وأ  بھذم ، الو  ةدیقع ، الب  ءيش ، يأ 

امبرو الإ ، سیل  بعرلا  ةراثإل  ةیلمع  يھ  كلذب ، نید 
عرز لواحت  ةیجراخ  تاھج  نم  تاططخم  يھ 

.انیف ىضوفلا 

 

 

 

(6)
لجعتسی ءاسملاو  نمزلا  قباست  ةعاسلا  براقع 



ةنیدم يف  قیضلا  يقاقز  لصأ  بیرق  امعو  مودقلا 
يذلا قوسلا  ةزاوردلا ) باب   ) نم ًارام  ةیمظاكلا 

نم نوعضبتی  مھو  سانلا ، نم  ریثكلا  ھیف  محدزی 
سوقط ءادأ  دعب  مھنیب  امیف  نیصارتملا  ةعابلا 

نیب ام  طبری  ملظملا  قیضلا  انتراح  قاقز  ةرایزلا ،
، ةبورعلا ةحاس  ىتح  ًالوصو  دیفملا  عراشو  قوسلا 

ةقطنملا دھشت  نأ  دعب  ءادعصلا  سفنتت  يتلا  ةحاسلا 
، سانلل ةقوبسم  ریغ  ةكرح  انعراش  اھیف  امب  ةطبارلا 

ًابرھ قیرطلا  اذھ  نوكلسی  نیرئازلاو  نیدفاولا  بلغأف 
مھینامأ مھعم  نولمحی  نیذلا  نیعضبتملا  ةمحز  نم 
تاسمھو نیكلاسلا  جیجض  ةیضقملا ، مھجئاوحو 

كربب عوقنملا  ققشتملا  تلفسإلا  بعادت  مھمادقأ 
، ةمیدقلا تویبلا  يراجم  نم  ةحفاطلا  ةنسآلا  هایملا 

ناردجلا اھب  نوعرقی  ةركلاب  نوبعلی  ةیبص  تاوصأو 
عئابف ىتش  تابرعل  تاوصأ  ةقیتعلا ، ةققشتملا  ةثرلا 

ردصتل ةنینقلا  ىلع  يدیدحلا  ھبیضقب  قدی  زاغلا 
ىولحلا عئابو  نیمئانلا ، عماسم  ُبعری  ًاجعزم  ًاتوص 
مھترثكب نوقلغی  نیذلا  سانلا  ةرھمج  نم  برھی 

ای ةنیھد   ) لاع ٍتوصب  ًاخراصو  قوسلا  ىلإ  قیرطلا 
ةلمعتسملا ةئرتھملا  سبالملا  ةبرع  قئاس  دلو ،..)

ُّرمی رخآلا  وھ  ةیبروأ  لود  نم  ةدفاولا  ةلابلا ) )
ةیبنجألا تاتریشیتلا " و" كیسالكلا "  " ناصمقب ًالمحم 

ةمجرت بلغألا  لھجی  ةیزیلكنإ  تارابع  لمحت  يتلا 
بادآلاب ّةلخم  تارابعو  ىربك  ةءاسإ  نم  ھلمحت  ام 

برھی رخآلا  وھ  رئاكسلا  عئاب  دیلاقتلاو ، فارعألاو 
يروھجلا ھتوصب  ًاخراص  سانلا  محازت  نم 



ةرضحلا نذؤم  امأ  دلو ،) ای  ریاگج  ...ریاگج  )
ينقرافی مل  يذلا  ھتوص  ىلع  ُتدتعا  دقف  ةیمظاكلا 

يلتعی قئاقدب  رجفلا  لیبقف  ًایبص ، دھملاب  ُتنك  نأ  ذنم 
اذھ يف  تایآ هللا  ًارشان  بحرلا  ءاضفلا  ًاقناعم  ھتوص 

ةئداھ ةمغنك  يعماسم  بعادی  وھو  عساولا ، نوكلا 
امنكل يمون ، نم  ضوھنلا  لیبق  اھعمسأ  نأ  تدتعا 
بلقی نأب  دمحم  مأ  كیدل  ةراشإ  يطعی  اذھ  ھتوص 

نوثرتكی نیذلا ال  ماینلا  نیكاسملا  سوؤر  ىلع  ایندلا 
يھنی نأب  نذؤملا  نورظتنی  نیذلاو  رجفلا ، ةالصل 

.ربصلا غرافب  ةیحابصلا  ھلیتارت  میسارم 

نیحلا نیب  قیرطلا  بقارت  ىرخألا  يھ  لضاف  مأ 
، يئیجم داعیم  فرعت  اھنأل  يمودق ؛ رظتنت  رخآلاو 

نأب راغصلا  ةیبصلا  يصوت  راظتنالا  اھبعتی  نیحو 
ةئیطبلا يتاوطخ  ىلوأ  عضأ  امدنع  يمودقب  اھوغلبی 

.قاقزلا ةیادب  دنع  ةبعتملا  ةلقاثتملا 

يشرفلا قوباطلاو  صجلا  نم  ةدعاصتملا  ةبوطرلا 
ًابیرغ ًایسدق  ًارطع  ُھحنمت  ةرخنلا  بشخلا  ةدمعأو 
میدقلا قاقزلاو  قوسلا  ىقبیل  سوفنلا  يف  ّبدت  ةبھرو 

ًاباذج ًاقنور  ًابستكم  ةیثارتلا  ھتھكن  ىلع  ًاظفاحم 
رابكو لضاف  مأ  ىتحو  يمأو  يبأ  امأ  ًازیمم ، ًالكشو 

، ةمیدقلا دادغب  تایاكح  نوركذتی  اولاز  امف  نسلا 
يلاولا دادغب ، اومكح  يذلا  نیینامثعلا  ةالولا  نوركذتی 

ىتحو ةمردنجلاو  يلمصعلا  ةیاكحو  اشاب ، تحدم 
وھو ةلجد  رھن  نم  ءاملا  مھل  لقنی  ناك  يذلا  اقسلا 



امھب نزاوی  ءاملا  نم  نیتیندعم  نیتحیفص  ھیدیب  لمحی 
ةیقفأ ةبشخبو  نییوق  نیطیخب  نیتطوبرم  ھیدی ،

نم لیوطلا  ھقیرط  ىلع  ھنیعتل  ھیفتك  ىلع  ةرقتسم 
.ةنیدملا ىتح  ةلجد 

ال نیبئاذلا ، نیقشاعلا  معطو  نیبحملا  ةھكن  ءاسملل 
ضبن يبلق  َضََبن  ءاسملا  تقو  ناح  املك  َمِل  يردأ 
مودق رظتنی  ریغص  لفط  ينأك  رعشأو  ناھلو  قشاع 

تاظحللا كلت  اھدھن ، قناعیل  ربصلا  غرافب  ھمأ 
مل (، Maria  ) رظتنأ انأو  اھتاذ  تاظحللاب  ينركذت 

، اھنود نم  دحلا  اذھ  ىلإ  نزحم  لیللا  نأ  كردأ  نكأ 
ُتنك مك  اھثدحأ ، نأ  نود  نم  رمی  ءاسم  يأو  لیل  ّيأ 

، ةحرابلا ةلیل  اھعم  ىقبأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأل  ًالفغم 
ًامغر اھنم  ينتقرس  كنأل  ًاسعتو  ساعنلا  اھیأ  كل  ًابت 

.ينع

ةقناعمو اھراظتنا  لمأ  ىلع  انأو  ھتیادب  يف  لیللا 
تاذو نیمیلا  تاذ  اھتحفص  ُبلقأ  ُتنك  دقف  اھرابخأ 
ىوس ةلماخ  اھتحفصف  ءيش ، يأ  رشنت  مل  لامشلا ،

انأ يننأل  اھعم  ثیدحلا  لبق  اناك  نیمیدق  نیروشنم  نم 
ةعوللا نماكم  ُتقطنأو  ةتئافلا  اھتلیل  يف  اھتلغش  نم 

امبر رطملا ، ةدوشنأب  اھل  ُتثعب  امنیح  اھبلق  يف 
نم اھجرختل  ةدیدع ؛ تارم  ةدوشنألا  هذھ  رركأس 
رمو لیللا  فصتناو  ينع ، اھیِفََختو  اھئابتخا  ناكم 
عسلی تاب  درابلا  حطسلا  ءاوھ  امنیب  قربلاك ، ًاعیرس 

ال يذلا  يشارف  ىلع  ٌددمتم  انأو  يرعتملا ، يدسج 



نذؤملا قلطأو  راھنلا ، وأ  لیللا  يف  ھناكم  قرافی  داكی 
يوامسلا ھثیدح  ًاحتتفم  ءامسلا  بوص  ةخرص  لوأ 

نم ىقبت  ام  لمكیل  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب  ( ـ ب
ةینامیإلا ھناحلأ  عزوی  وھو  نآرقلل  ھتءارقو  ھتیعدأ 
ةخرصلا عم  دمحم  مأ  كید  ُھبتنی  بحرلا ، ءاضفلا  يف 

نیمئانلا عماسم  قھریل  نذؤملل  ىلوألا  ةیودملا 
، رجفلا دومع  قاقشنا  ىتح  يھتنی  ال  يذلا  ھحایصب 

اھلوخد مدع  نم  يتریحو  يتمص  عم  ىولتأ  انأ  ىقبأو 
نم ةیمك  قشنتسأو  يبوساح  قلغأ  يعم ، ثیدحلاو 
خفنأ ملأو ، ةرسحب  دھنتأو  يردص  ىلإ  لخادلا  ءاوھلا 
ّيلع ىشخأ  ينكلمتی ، بضغ  نم  يفوج  يف  امب 
ىثنأ بحب  عقأ  نأ  يل  فیك  يبلق ، ىلع  ىشخأو  اھنم ،

ىشخأ ينكل  نادلبلا ؟ يأ  نم  نوكت ؟ نم  اھفرعأ ، ال 
نینیعلا ةضمغم  بحت  نم  عارذ  ًةدسوتم  نوكت  نأ 

ىتح ءاقبلا  مشجتأو  يلایللا  رھس  انأ  يناعأ  امنیب 
، حایصلاب قاقزلا  دمحم  مأ  كید  ُبلقی  حابصلا ،

كیدلا اذھل  ثرتكأ  الو  ةیحابص  ةءافغإ  ينقرستو 
ملستسأو قیمع  ٍءاخرتساب  بوذأ  ينلعجت  ساعنلا  ةوقف 

رھس دعب  ضضم  ىلع  وحصأل  لتاقلا  يتابسل  ًامامت 
لك ىلع  ينربجی  نم  يبلق  امبر  ھیلع ، ربجم  ظیغب 

؟ ةنعللا هذھ  ّيلع  تلح  نیأ  نم  يبر  ای  ءایشألا ، هذھ 
؟ اھنم صلختلا  عیطتسأ  مأ  اھعم  رمتسأس  يردأ  تسل 

ياوق نكل  يلمعل  باھذلل  ًاعرسم  ضوھنلا  لواحأ 
يتالضع ًاكرحم  اھعمجتسأ  ًامامت ، ةرئاخ  ةیدسجلا 
سمشلا ءالتعا  دعب  دمحم  مأ  كید  تمصی  ةبعتملا ،

ًابعادم رخآ  ىلإ  حطس  نم  زفقیو  ًادیور ، ًادیور 



، ھتلوحفب نسنأتسی  يئاللا  يحلا  تاجاجد  ھتحاقوب 
نأ ىشخی  امنیب  نھیلع  ةیسنجلا  هاوق  ضرعتسی  وھو 
نم ھثرو  ًاكید  كلمی  ھنأل  رتیفلا ) ناملس   ) تیبل زفقی 
ناك رمع ، خیشلا  ةقطنم  يف  ھعم  لمعی  ناك  قیدص 
ھبحی يذلاو  انقاقزب  ىوقألاو  دحوألا  وھ  رمن ) وبأ  )

ىتح رثكأ  لب  ھتلئاع  دارفأ  نم  ٍدرفك  رتیفلا ) ناملس  )
ىلع زفقلا  دمحم  مأ  كید  ىشخی  امنیب  ھیبأو ، ھمأ  نم 
ھعم ىقالت  اذإ  ھنأل  رمن ) وبأ   ) يوأی يذلا  حطسلا 

رورغملا نوكیل  هدسج ؛ يطغی  شیر  الب  دوعیس  امتح 
.ىرخألا حوطسلا  قوف  دیحولا 

ةرم فوقولا  لواحأ  يدسج ، ىلع  ُتاتقت  سمشلا 
ةوقب ًابثاو  ضوھنلا  ىلع  ينفعست  ياوق ال  نكل  ىرخأ 
ُكرتأ كلذ ، ىلع  ينمغرت  سمشلا  نأ  الإ  لتاقم ،

نم ًابراھو  هایإ  ًاكرات  سمشلل  ًاملستسم  يشارف 
يقلی ةكرعملا  ضرأب  ُمزھی  برح  يدنجك  اھترارح 
ةاجنلا نع  ًاثحاب  ھسفنب  ُّرفیو  ھتادعمو  ھحالسب 
سمشلا طویخ  ھتقرحأ  يذلا  يھجو  ُللبأ  صالخلاو ،

انقاقز ًایطتمم  يلمع  ىلإ  باھذلاب  عرسأو  ةیبھذلا 
.حابصلا ةیادب  ذنم  ةایحلا  ریكاوب  ھیف  ُّبدت  يذلا 

صوخلا قابطأ  نم  ًاضعب  عیبی  هاش  سابع  معلا  ناك 
يف اھعیبو  ھنم  اھئارشل  دادغب  فارطأ  نم  نئج  ٍةوسنل 

قابطألا هذھ  قشعت  تلاز  ام  يتلا  ةیفیرلا  قطانملا 
، اھیلع ينیطلا  رونتلا  نم  جراخلا  راحلا  زبخلا  رشنل 

نھیلع ضرعی  وھو  نھعم  ثیدحلاب  ًاسمغنم  ناك 



نم ةعونصملا  ةطیسبلا  تاجتنملا  ةیقبو  لالسلا 
اھدروتسی ةعاضبلا  هذھ  لكف  .سبایلا  لیخنلا  صوخ 

وھف ھیلع ، اھعیبو  ھل  اھبلج  دعب  قارعلا  بونج  نم 
ُعبتتأ ُتبھذو  ُھتكرت  ةطیسبلا ، ةنھملا  هذھ  قشعی 
ًایشتنم سلجی  ءالع  نیرخآلا ، يئاقدصأ  ىطخ 

لكب ًادھاز  ةیندعملا  يناوألا  عیب  تالحم  مامأ  ًارخاس 
، بقع ىلع  ًاسأر  ایندلا  تبلقنا  نإو  ٍھبآ  ریغ  ءيش 

رارمتساب ّددری  وھو  ھتماستبا  ھقرافی  يذلا ال  ءيشلا 
اھب ًادقتنم  ةرخاس  ٍةتكن  وحن  قلطنیل  ..دحاو ) دف  وگأ  )
ریغب نوتفی  نیذلا  نیدلا  لاجرو  ةموكحلاو  ةلودلا 

..ھنع ًاحیشم  ةدوھعملا  ھتیرخسب  ًاقراغ  ھكرتا  ٍملع ،

 .. ًالیمج ًائیش  كعمسأس  فق           -

ھتكحضو ةرخاسلا  َُھتوشن  سرامی  وھو  يل  اھلاق 
: ًالئاق ھل  ُتفتلأ  ھیتفش ، طمت  يتلا  ةھرافلا 

ينعدو ةجذاسلا  كتاماستبا  عیزوت  نع  َّفك           -
..يقزر قحلأ 
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َّنأ سمشلا  قورشو  حابصلا  ءادتبا  دنع  كردأ  ُتنك 
عم يتأت  اھنأل  لحمضت  قوسلا  ىلإ  ةلخادلا  تارایسلا 
دوی مھضعبف  تالحملا ، نیب  لقنتأ  ىقبأ  ينكل  رجفلا ، ةیادب 
دعبو ىرخأ ، نكامأ  وأ  نزاخملا  ىلإ  ھعئاضب  ضعب  لقن 

ةنكمألا نم  ریثكلاب  ًارام  يمدق  ىلع  لقنتلاو  ریسلا 
لك ينیعب  دھاشأ  ينكل  ءيش ، يأ  دجأ  ال  تالحملاو 

تایاكح ةمثف  ًایئامنیس ، ًاطیرش  ضرعتسأ  ينأكو  ءيش ،
ھیسرك نم  ضھنی  تمكح  خیشلا  قوسلا ، اذھ  يف  ةمج 
نثحبی يئاللا  تاوانسحلا  ًالبقتسم  ھناكد  باب  مامأ  مثاجلا 
ًاصخاش ىقبأو  ةیلزنملا ، نھتاجاحل  ةیئابرھك  ةزھجأ  نع 

يذلا بیرغلا  لجرلا  اذھ  تافرصت  نم  ًابرغتسم  يرصب 
ةراتو صالخإلاو ، نامیإلاو  دھزلا  يف  ةمق  ةرات  هدجت 

وھو راتھتساو ، ةجاذسب  فرصتی  ًابیرغو  ًاقھارم  ىرخأ 
امأ ةیسنامور ، تاملكب  نھایإ  ًالزاغم  ًامستبم  نھل  ُددوتی 
لوط ىلع  نیتحوتفملا  ھینیعل  ًامعط  نعقیف  تایرخألا 
هارتف ةالصلل  نذؤملا  ُربُكی  راھنلا  فاصتنا  دنعو  قیرطلا ،

عئاضبلا نیب  يوزنملا  ریغصلا  عماجلل  نیلخادلا  لوأ 
لزی مل  يتلا  ةلیوطلا  ھتحبسم  هدیب  ًالماح  ھیلع  ةمیخملا 
اھنم ءاھتنالا  دعب  اھل  هءاصحإ  ًارركم  اھددع  يصحی 
ھنیب سمھلا  نم  ًارثكم  ھبر  ًارفغتسم  ھیتفش  نیب  ًامتمتم 

صخشلا اذھ  يلوضف  ریثی  َمِل  يردأ  ال  ھتحبسم ، نیبو 
نمع ًامامت  ةفلتخم  ةجودزم  ةیصخش  كلتمی  وھف  بیرغلا 
رحلا دتشی  نأ  امف  قوسلا ، اذھ  يف  يلمع  لاوط  مھتفرع 

نوبرستی نیذلا  ھیقوستم  ؤیقتب  قوسلا  أدبیو  ةریھظلا  دعب 
ریمس عرھی  ةفلتخملا  ھتاھج  نم  ةددعتملا  ھبوقث  ربع 
نابحی نیذللا  صلوبو  رادرس  ناكد  ىلإ  عیمتملا  ھلكشب 



ھنابحی امھنكل  ھل  امھبح  ّرس  ام  يردأ  ال  امھل ، َُھتلصاوم 
هاش سابع  معلا  ناكد  نم  برقلاب  رقتسأف  انأ  امأ  ًاریثك ،
وھف اھمھفأ ، داكأ  ال  ءایشأو  ةبیرغ  ًاصصق  ّيلع  صقیل 

وأ بیغلا  نم  ًائیش  كلمی  وأ  علاطلا  أرقی  ھنأكو  قذاح 
ًائراق سیل  وھ  ھبلق ، يف  ناسنإلا  هرمضی  ام  فرعی 

يل رظنی  نیح  ھنأل  ًادج ؛ ٌبیرغ  ٌلجر  ھنكل  طق ، ناجنفلل 
.ھب ًانایحأ  ينئبنیو  يلخاد  هرمضی  ام  زفتسی 

ُتنك كتدقتفا ، دقل  ملظم ، كنود  نم  قوسلا           -
تنأف يبلق ، يف  رودی  امب  كل  يضفأ  نأ  ىنمتأ 

ّلك اھل  يشفأ  ةحارتسا ، ةطحم  يل  ةبسنلاب 
سابع معلل  اھتلق  يرارسأ ..

ةیلزنم تالاغشنا  طقف  قلقلل  وعدی  ءيش  -         ال 
مویلا َكتیأر  ..يل  لق  نكل  ءيجملا ، نم  ينتعنم 

كنأ ودبی  ينئابز ، ضعب  عم  لغشنم  انأو  ًارخأتم 
ءودھب ّيلع  َدَر  ةدم ..؟ ذنم  ًادیج  مانت  ال 

لك ْتبرضأ  دقف  ةدیدع ، ٍلایل  ذنم  لوغشم  انأ           -
فرعأ ةأرما ال  سیبح  ُّتبو  مونلا  نع  يساوح 

، سنألا مأ  نجلا  نم  يردأ  ال  ءيش ، يأ  اھنع 
ينم ةبیرق  اھنأب  رعشأ  ةراتف  راوطألا  ةبیرغ 

ّرس ام  يردأ  ال  ينكل  اھدقفأ ، داكأ  ىرخأو 
نم رحسلا  ثبت  ىثنأ  اھنأكو  اھل ، يباذجنا 
ھعنص هللا  نقتأ  اھھجو  يف  ءيش  لك  اھینیع ،

، اھاتنجو اھانیع ، لایخلاو ، فصولا  قوفت  ةقدب 
ھنأ ُمزجأ  قلطنم  نم  ثدحتأ  ينأ  الإ  اھاتفش ،



كل لوقأس  اھتیأر ؟ لھ  ينتلأس  ولف  ءابغلا ، ةیاغ 
ينترسأو يبلق  ىلإ  تذفن  ةروص  ةمث  نكل  ال ،

انأو يبوساح  مامأ  ُترمستو  ىلوألا  ةظحللا  ذنم 
قلعت يبلق  نأ  ُتسسحأ  بحو ، فغشب  اھل  رظنأ 

مل لبق ، يذ  نم  اھب  تیقتلا  يننأكو  ُترعشو  اھب 
، روعشلا اذھب  ُترعش  ًالعف  ينكل  ًادبأ  ًاملح  نكی 

ينكل ملحلا ، يف  امبر  ملعأ ، ال  فیك ؟ ىتم ؟ نیأ ؟
مل ينكل  رخآ ، ملاع  يف  امبر  يملح ، يف  اھرأ  مل 

ُترصبأو يمأ  ينتدلو  ذم  قارعلا  جراخ  رفاسأ 
ءيلملا قیضلا  انقاقز  يف  تفاخلا  اھرونو  ةمتعلا 

كلسأ ْملف  نیلوجتملا ، ةعابلا  تاوصأ  ةجرشحب 
.ةدودعم قرط  ىوس  ملاعلا  اذھ  يف 

انأو اھھاجت  يلخادب  ًاءوبخم  ناك  ام  ھل  ُدرسأ  ُتحرو 
ھلع يظحب  ًالسوتم  اھراظتنا  نم  ةلیل  لك  يف  يناعأ 

يتیادب درسأ  تأدبو  اھعم ، لصاوت  ىلع  نوكأل  ينفعسی 
، ةیمظاكلا ةنیدم  جراخ  يجورخ  مدع  ًانیبم  يتلوفطو 

: ًالئاق ثیدحلاب ، ًالصاوتم  اھیلإ ، رفسلاب  يل  فیكف 

قاقزلا اذھ  تقھرأ  ًاریغص  ُتنك  امنیح           -
ناریجلا باب  قرطأ  انأو  يتذوعشو  يخارصب 

امنیحو للم ، وأ  للك  الب  بعلی  ٍلفطك  برھأو 
نیذلا راغصلا  بالطلا  دحأ  تنك  ملعتأ  تأدب 

( ةداسلا دگع  (ـ ف ىرخألا ، ةقزألاب  نولوجتی 
هارأ انأو  ھب  رورملا  ىلع  ًاربجم  يسفن  دجأ  نیح 
يتلا ةمیدقلا  ةمرھلا  انلیشانشو  قیضلا  انقاقزك 



نم مغرلا  ىلع  ناوفنعب  شیعت  تلاز  ام 
نم اھل  ای  اھب ، رمعلا  مدقتو  نمزلا  ةخوخیش 

، اھنیب امیف  ةكباشتم  يھف  ةبیرغ  عراوشو  ةقزأ 
ةنیدملا هذھ  نأكو  رخآ ، ٍقاقز  ىلإ  يضفی  ٌقاقزف 

ذمو ةسمخلا ، اھعباصأ  يوحت  يتلا  فكلاك 
يف ةفسلفلا  ُتملعت  ىتح  اھسرادم  نم  ُتجرخت 

ام عبرألا  اھتاونس  دعب  تجرخت  نیحو  اھتعماج ،
يل ھیعارذ  ُحتفی  ریبكلا  قوسلا  اذھ  ریغ  ُتدجو 

ءانعلا اذھ  دعب  لمعأل  كل ، َتیھ  لوقی  وھو 
نم لعجی  ًالامح  يملعلا  لیصحتلاو  يساردلا 
نم اھلقنی  راجتلا  عئاضبل  ًاحرسم  ھیدیو  هرھظ 

لاحملاو نزاخملا  ثیح  ةریبكلا  تارایسلا 
!!؟ اھتدھاش نیأ  كیأرب  ةمخضلا ،

..كل يكحأسو  سلجأ           -

يل ًاتصنم  ناك  نأ  دعب  هدخ  نع  هدی  ُعفری  وھو  ّيلع  در 
ھلوقیس امم  ًادج  قثاو  ھنأكو  ھھجو  قرافت  ةماستبالاو ال 

ھنأكو اھتملعت  يتلا  ریغ  ةدیدج  ةفسلف  يل  درسی  تابو  يل 
ةیركف تاحطش  نكت  مل  ھلوقی ، ام  يعی  غیلب  ةفسلف  ذاتسأ 
تعنتقاو ھمف  نم  ةمكحلا  ثبی  ناك  لب  ًایلقع ، ًاذوذش  وأ 

ھلوقی ام  لك  قدصأ  ُتب  يننأكو  روفلا  ىلع  يل  ھلاق  امب 
: ًالئاق فدرأ  مث  ..قدصت  ةبیرغ ال  ءایشأ  تناك  نإو  ىتح 

قلخ داسجألا  ىلاعت  هللا  قلخی  نأ  لبق            -
كنأكو رعشتف  رذلا ، ملاع  يف  تشاعو  حاورألا ،

ىلع ھتیؤر  نم  نقیتم  وأ  صخشلا  اذھ  فرعت 



أیُھت ملاعلا  اذھبف  ھل ، كتفرعم  مدع  نم  مغرلا 
يف جولولاب  اھل  نذأی هللا  نأ  ىلإ  ىقبتو  حاورألا 
َرمنل انتاھمأ  محر  يف  اھعرزیو  انئابآ  بالصأ 
رصبن اھدعبو  ةعستلا  رھشألا  لاوط  ملظم  ٍقفنب 
ةایحلا ةرارمو  ایندلا  هذھ  قناعنل  رونلا 

..مومعلا ىلعو  لوطی  اذھب  ثیدحلا  اھلكاشمو ،
اھب يقتلت  كلعجأس  ..كل  ھلوقأس  ام  ًادیج  ركذت 

.تببحأ ْنإ 

تزربو ھیرخنم  شرفو  ھیتفش  قبطأ  نأ  دعب  ْتكس  مث 
الو ًایدارإ  ال  جرخ  ثیدحلا  نأكو  ھتھبج ، دیعاجت 

ثیدح ىلإ  ثیدحلا  تاراسم  رییغت  لواحو  ًایروعش 
ةبیرغ ةقیقح  رییغتلا  اذھ  فلخ  نأ  تسسحأو  رخآ ،
ةركف غستسأ  مل  وأ  ثرتكأ ، مل  امبر  وأ  ھبتنأ  مل  ينكل 

ال ةأرما  رعاشم  نم  دعب  دكأتأ  مل  اھلبقتو ، ءاقللا 
ام ةریثك  ةلئسأ  نادلبلا ؟ يأ  نم  وأ  نوكت ؟ نم  فرعأ 

صخش يأ  عیطتسی  نلو  اھل ، ٍةبوجأ  نع  ثحبت  تلاز 
يتلا مایألا  نم  مداقلا  ىوس  اھتفرعم  وأ  اھزغل  ّلح 

صوصخب يل  ھلاق  امل  ھبتنأ  مل  اذھ ، لك  فشكتس 
يرحسلا طاسبلا  كلمی  ھنأب ال  نقیتم  يننأل  اھب  ءاقتلالا 

نامیلس تیرافع  وأ  نیدلا ، ءالع  حابصم  كلمی  الو 
لب رصبلا ، حمل  نم  لقأبو  اھلمكأب  ًاندم  لقنت  يتلا 
نج نم  ًاینج  نكی  ملو  فرطلا ، دادترا  نم  لقأب 

ریبكلا ملاعلا  اذھ  بوجی  ةلیلو  ةلیل  فلأ  ریطاسأ 
هذھ لك  ترم  ةعساولا ، ھئازجأ  نم  ءزج  يأب  قلحیو 
ُتبو ةیئاوشع  ةروصب  تزفاقتو  ّيرظان  مامأ  ةلئسألا 



، يلقع ذوذشو  مھو  ضحم  ھیف  ركفأ  يذلا  نأب  ًاعنتقم 
ھناسل علتباو  طق ، ًائیش  لقی  مل  ھنأكف  سابع  معلا  امأ 

: لوقیل ًاعرسم  داع  ھنكل  ةزیجو  ةرتفل 

كرتاو ًادیج  منو  ىرخأ  ةرم  رخأتت  نأ ال  كیلع           -
دعب كتلیخم  ْقِلُْقت  الو  كب ، رضی  رھسلاف  رھسلا 
انأف ًاریثك ، كقھرت  دق  اھنع  ثحبت  نمف  نآلا 
يذلا مسلاك  كبلق  ىلإ  برستیس  اھبح  نأ  ملعأ 

تالفإلا عیطتست  نل  اھتقوو  دبكلا  يف  ُرقتسی 
نلو نیدبآلا  دبأ  ىلإ  اھب  ًاقلاع  ىقبتسو  اھنم 

..اھتنعل نم  صلختت 

ةرارق يف  تلق  ينكل  لجرلا ، اذھ  ًاریثك  ينفیخی 
قلطیل اھتیصخش  ىتح  وأ  اھتفرعم  ھل  نیأ  نم  يسفن 

وھ ھجتا  انقرافتو ، بیرغلا ؟ فصولا  اذھ  اھیلع 
ينتقاسو يتنیدمو ، يتیب  بوص  انأ  تھجوتو  ھلزنمل 
نادیملا ةحاسل  اھقانتخاو  قرطلا  ماحدزا  دعب  يامدق 

.مظعملا بابلا  نم  ةبیرقلا 

 

 



(8)
دعب ةمیدقلا  ُھبتك  اھیلع  عزویو  ضرألا  شرتفی  عئاب  ةمث 

ةفداصملابو ةقاربلا ، اھتفلغأ  سمشلا  ةعشأ  تقرحأ  نأ 
ناك املاطل  ناونع  يرظان  ىلإ  باسنا  بتكلا  صحفتأ  انأو 
نیح تاملكلاو  تارابعلا  ضعب  ھنم  قرسی  لداع  يقیدص 

يضقی ناك  يتلا  ھتبیبح  ىلإ  اھیدھیل  ًاعم  ةعماجلا  يف  انك 
نع اھل  َرَِبُعیل  اھنم  ًءازجأ  عطتقی  ناك  دقف  ھتقو ، لك  اھعم 
الإ كلذب  ملعأ  نكأ  مل  دھشلا ، نم  ٍفورحب  اھمھویو  ھبح 

: ھل ُتلق  نیح 

..يقیدص ای  ةرحاس  تاعوطقم  بتكت  َتنأ           -

: ًالئاق درف 

..اھقرسأ لق  لب  الك ،          -

ُددرأ انأو  يعماسم ، اھب  قزم  ةریبك  ةكحض  كحضو 
.ً.ابرغتسم

..؟ لداع ای  اھتقرس  فیك           -

: كلذ رس  نع  ًاحصفم  در 

ةمیدق ةیاور  نم  تارابعلا  هذھ  عطتقأ  ينإ           -
عم اھطلخأ  ..ةكلاھتملا  يلاخ  ةبتكمب  اھتدجو 



.ً.اعئار ًایرثن  ًاجیزم  نوكتل  ضعب 

ھتعطاقو ھتبتكمو ، ھلاخ  ةصق  درسب  ينقھری  تاب  مث 
، ةیاكحلا ىلع  َّرصأ  ھنكل  ةیاورلا ، مسا  ةفرعم  ًالواحم 

: ھل لوقأ  ُتنك  املكف 

يلش ينصلخو  ةدبزلا  ينیطنا  دوعمی           -
..ةخودلاھب

: لوقی

..كل فلوسأ  ينیلخ  ھیوخ  ربصا           -

..ينع ًامغر  اھَّلك  ةصقلا  يل  درسیل  ریبك  دوربب  ّيلع  ُدری 
: ًالئاق ھثیدح ، عم  ًالصاوتم 

لزنملا رادجب  اھئبخیو  ریبك  ٍلفقب  ةبتكملا  قلغی  يلاخ  ناك 
سفنب هالطو  میدقلا  ریغ  رخآ  ًالزاع  ًاطئاح  ھیلع  ىنب  يذلا 
ةفاقثلاف نمألا ، لاجر  نیعأ  نع  اھیفخیل  ينھدلا  ءالطلا 
مھنوجس ىلإ  قیرطلا  تناك  ةمكاحلا  ةطلسلا  نمز  يف 

نع ةلوزعم  ملظم ، وبق  ةسیبح  ھبتك  لك  ىقبتل  ةملظملا ،
ةردانلا ھبتك  ءانتقا  اوداتعا  نیذلا  ھتبحأو  ھئاقدصأ  يدیأ 

، يكسفیوتسد اھِباُتك  فلتخمب  ةیبدألاو  ةینیدلاو  ةیسایسلا 
، بایسلا زیكرام ، يتسیرك ، اثاجأ  ياوغنمھ ، تسنرأ 
، ردصلا رقاب  دمحم  يطولفنملا ، نیسح ، ھط  يرھاوجلا ،

.نیئراقلا دشت  ةمیدق  ٍبتكو 

ىوس اھنم  ِنجی  مل  يتلا  ھبتك  ةیحض  ناك  ىفطصم  يلاخ 



ةصاصر ىعدت  ھسأر  ةمق  يف  ترقتسا  ةدحاو  ةصاصر 
لك ھفلخ  ًاكرات  مدعیل  نمألا  لاجر  هذخأ  نأ  دعب  ةمحرلا ،

.اھقشعی ناك  يتلا  ُھتبتكم  ىتح  ءيش 

نیرذحم بابلا  اوقرط  ةدوربلا  ةدیدش  ةملظم  ةلیل  يفو 
ھبتنی الئل  ھحور  ىلع  ءازع  سلجم  ةماقإ  مدعب  مھایإ 
قاسی ةیبزحلا  تامیلعتلا  هذھ  فلاخی  نمو  .كلذل  سانلا 
ةروتاف عفدب  مھایإ  نیبلاطم  ھسفن ، قیرطلا  ىلإ  رخآلا  وھ 

، ركبلا امھنبا  حور  امھنم  تقرس  يتلا  ةصاصرلا  فیلاكت 
دبأ ىلإ  نیبقارم  اھل  نومتنی  نممو  اھیف  نمب  ةرسألا  ىقبتو 

برحلا تناك  امنیح  ماع 1987  يف  اذھ  لك  ناك  نیدبآلا ،
ةقفش الو  ةمحر  الب  حاورألا  قرست  ةیناریإلا  ةیقارعلا 
نری دیقفلا  توصو  نینسلا  ولت  نونسلا  رمت  عدار ، الو 
ةریغص ةیكیتسالب  ةركب  بعلی  وھو  ریغصلا  ھیخأ  نذأب 

اذإ ةبتكملا ، ىلع  كلاب  رید   ) ..هایإ ًابعادم  ھنذأب  ًاسماھ 
اھلوقی ناك  كفیكبو ) كتبتكم  ریصتح  ثعبلا  ينمدع 

..كحضیو

ّيلع ُّصقی  وھو  لداع  يقیدص  ًاعطاقم  ًابضاغ  انأ  ضفتنأ 
هوخأ اھثرو  يتلا  ُھتبتكمو  مودعملا  ھلاخ  ىفطصم  ةصق 

: ًالئاق ىضترم ، رغصألا 

ةصق يلیورت  الإ  ينعی  ينصلخ ، ھبای  كیبش           -
..ينصلخو ةیاورلا  مسا  ينیطنا  كلاخ ،

مسا ىلإ  لوصولا  ًالواحم  يلایخ  ألمی  فغشلا  ناك 
دوھعملا هدوربب  دریل  ..ةیاورلا 



لام ةصقلا  كلمكأ  ينیلخ  ..ھیوخ  ای  ربصا           -
..يلاوخ

..كلذ نم  يرمذتو  يفنأ  مغر  لمكیل 

، نولوقی ام  ھقفی  ال  ًاریغص  ًالفط  ىضترم  يلاخ  ناك 
يذلا ھیخأل  ةكحض  رخآب  ملحی  مستبیو  ھینیع  ضمغی 
ھشعنب اوؤاج  امنیحو  ردقلا ، فنأ  نع  ًامغر  ةونع  مھرداغ 
عمسی .ً.الیل  ءاضیب  ةرایس  ىلع  ھنامثج  نولمحی  يبشخلا 
يتدجو ھمكب  ھعومد  فكفكی  وھو  ءودھب ، ّيدج  ءاكب 

شطب نم  ًافوخ  حایصلا  عیطتست  ةربعلا ال  اھقنختو  يكبت 
ضیبأ شارف  ىلع  ىفطصم  ناددمی  امھو  ةطلسلا ،

مل ھنكل  ًایفاغ  ُھبسحی  ھتیؤرل ، ًاحرف  ناك  نینیعلا ، ضمغم 
ةظحللا ذنم  رداغ  ھنأ  ھب ، دھعلا  رخآ  اذھ  نأ  كردی  نكی 

.ادبأ مھیلإ  كلذ  دعب  دعی  ملو 

داتعا يتلا  ھمأ  دجی  ملو  ھمانم  نم  ًاركبم  ضھن  نیحو 
ياشلاب سورھملا  زبخلا  ٍحابص  لك  دنع  ھمعطت  نأ  ىلع 
مھعمسی نأ  نم  ةسلخ  اوكب  براقألا  ىتح  ةدشب ، ىكب 

ربخلا نوفخی  مھو  جف  يئاكب  يمارد  ٍدھشم  يف  ناریجلا 
.عیمجلا نع 

جرختو ىضترم  يلاخ  َُربَكو  نونسلا  اھعبتت  مایألا  ترم 
ىفطصم دیقفلا  هوخأ  اھداتری  ناك  يتلا  اھسفن  ةیلكلا  نم 

سرادم نم  ةسردم  يف  ةیبرعلا  ةغلل  ًاسردم  حبصأو 
ةطقن دعبأ  يف  ةنیدملا  زكرم  نع  ةدیعبلا  ةیئانلا  ةرصبلا 

ماع ءاج  ىتح  ةیناثلا ، ةیفلألا  ترمو  ریبزلا  ةنیدم  يف 



اف رامدلاو ، توملاب  رییغتلاو ، بارخلاب  لفاحلا  حتفلا 
مظنلاو نیناوقلا  تلدبتو  نیرخآ  كلھأو  ًاكولم ، فلختسا 
يلاخل ناوألا  نآو  ھترمزو  سیئرلا  لالتحالا  علتباو 
ِھتركب حرمی  وھو  ةمیدقلا  ھتایركذ  ددجی  نأ  ىضترم 
رادجلا ىلع  ًاظفاحم  ةفرغلا  يف  ةریغصلا  ةیكیتسالبلا 

.ربكألا ھیخأ  ةیصو  ًاقبطم 

لحر نأ  دعب  رونلا  ىرت  نأ  ةبتكملل  نآو  ءيش  لك  ىھتنا 
امھنم َقِرُس  يذلا  ركبلا  امھنبا  ناعبتی  يتدجو  يدج 
قوقح ىعری  ال  ٍدلب  يف  ةریغص  ةشئاط  ةصاصرب 
ةفوفلم اھآر  نأ  دعب  رادجلا  ىضترم  يلاخ  ّكف  ھینطاوم ،

، ضرألا نم  ةدعاصلا  ةبوطرلا  اھلكأت  الئل  نولیانلاب ؛
، عقربلا اھنع  عفری  نیح  اھفافز  ةلیل  يف  ٍسورعك  ْتناك 
ام ّزعأ  ھنم  تقرس  اھنأل  ةرم  فلأ  اھنعل  اھلبُقی  نأ  لدبو 

داعأ ةقرحب ، يكبیو  ةتماصلا  بُتكلا  ملكی  تابو  كلمی ،
شتفأ ُّتب  نیحو  ةدیدجو ، ةلیمج  ىرخأب  اھعضوو  ةبتكملا 

برضی قشعلا  تابو  لامجلاو  بحلا  نطاوم  نع 
نع ةبتكملا  هذھ  فوفر  نیب  ًاریثك  ُتثحب  يبلق  براضم 

ةرحاس ٌتاملك  يسفنب ، ھبتكأ  امع  ينینغت  ةمسد  ةدئام 
، يبلق تقرس  يتلا  نیلیھ  اھب  عدخأ  نأ  لواحأ 

... ـ ًاریغص ل ًابیتك  ُتدجو  ةفداصملابو 

ةرظن يھجوب  رظنی  وھو  ..ھثیدح  لمكی  ملو  تمص  مث 
..ةثیبخ

..؟ ةیاورلا اھمسش  ..كیچح  لمكتم  كیبش  يا           -
!! دوعم ای  ينصلخ 



ریبك ٍثبخب  ةرملا  هذھ  دریل 

..يوش ربصتم  كیبش  تنإ           -

ھثیدح ًالصاوم  ..مامتھا  يأ  يفغشو  يتفھل  ْرِعی  ملو 
..ثبخو دوربب 

ةاتفلا ىلإ  اھیدھأو  ةلیمج  تاعوطقم  اھنم  ُقرسأ  ُتنك 
ُتركذت اھھجول ، ُترظن  اّملك  يتلاو  جلثلاك  ًاضایب  ةعشملا 

ام ْتأرق  نیح  اھركذتأ  ءاملظلا ، ةلیللا  يف  رمقلا  غوزب 
: يل تلاق  نأ  تقو  يتارضاحم  رھظ  ىلع  اھل  ُھتبتك 

ينتاف ام  بتكأل  كتارضاحم  ينیطعت  نأ  كل  لھ           -
!! سورد نم 

ام نأ  ىلع  ترصأ  اھنأل  لب  تارضاحملا  دصقت  نكت  ملو 
، رخألا تایتفلا  نم  اھریغ  نود  ًارصح  اھل  وھ  ھبتكأ 

ةلیمجلا تاعوطقملا  ضعب  قاروألا  رھظب  ُنودأ  ُتنكف 
جزمی وھو  يلایللاو  مایألا  ًارھاس  يئاورلا  اھنقتأ  يتلا 
لزغلا ملاعب  ًارحبم  تاملكلا  ةبوذعو  ِرحسلا  ءامب  فرحلا 

انأ دجأو  موی ، تاذ  هانیع  اھتقمر  ةیسوجم  ةبیبحل  ذاخألا 
، رھس الو  بعت  الو  ءانع  الو  ةقشم  الب  ًازھاج  ءيش  لك 

يعماج حابص  يف  يھ  ُلبُقت  امنیب  اھل ، ءادھإلا  بتكأو 
يحابص نیزتل  ةدوھعملا ، اھتماستباب  يناقلتت  سمشم 
يموی ةیاھن  ىتح  يشتنأل  نیواقرزلا  اھینیع  نم  ٍةزمغب 

، موی لك  اھب  ينبعادت  يتلا  اھتازمغ  ىلع  ينیع  ًاضمغم 
: يل لوقت  يھو 



اذھ لك  بیرغ ، تاملكلل  جسان  نم  كل  ای           -
!!.. يلجأل

.ةحاقوو ةفالص  لكب  اھردابأو 

ّيأ دجوت  الف  ِكدحو ، ِكل  فورحلا  هذھ  لك  معن           -
كریغ تاملكلا  هذھ  قحتست  نوكلا  اذھ  يف  ةأرما 

..نیلیھ ای 

: ھل تلق  يلخاد  يف  بضغلا  دعاصت  نأ  دعب 

..ةمالسلا عم           -

، ةیاورلا مسا  ةفرعم  يف  ٍبغار  ریغ  ًالحار  هایإ ، ًاعدوم 
: ًالئاق يدی  نم  ينكسمأ  ىتح 

(.. ةیسوجم بح  ةصق   ) ةیاور ..فگوأ           -

.ةرارم ينعبشأ  نأ  دعب  اھمسا  نع  يل  حصفأ 

بتُْكت ةرباع  ةیاكح  درجم  ءيش  لك  ُحبصی  مایألا  رورمب 
تاونس كانھ  نأ  كردأ  ُتنك  ام  نمزلا ، ناردج  ىلع 

نم ةریخألا  يتلحرم  يف  انأو  دالبلا  ىلع  رمتس  ءادوس 
غیماشیب نورخآو  دوسأ  يزب  نومثلم  ةمثف  ماعلا 2006 ،

ةحاسو ةجروشلاو  حافكلا  يف  تاقرطلا  نوعطقی  ءارمح 
ٌثثج ةیبونجلاو ، ةیلامشلا  دادغب  لخادم  ىلعو  نادیملا 
ىلع ىقلت  ىرخأو  ءامدلا  اھنیزتو  صاصرلا  اھعصری 

ىرخأو ناكم ، لك  يفو  ةماعلا  قئادحلا  يفو  ةفصرألا 



ةیاھن يف  اھنكل  ةدیدع  ٌھجوأ  ِلتقللف  اھتوم ، ةقیرطب  اوننفت 
وھ دحاو  قیرط  ىوس  حاورألا  هذھ  لك  كلست  فاطملا ال 

ةیوھلا ىلع  نوشتفی  ةیمھو  تارطیس  لاحم ، ال  توملا 
نیبقلب نیتیوھ  لمحن  انكف  باقلألا  ىلع  سانلا  نولتقیو 

يتلا تایوھلا  زربن  بھذمل  ةقطنم  لخدن  نیحف  نیبھذمل ،
ةیوھلا زربن  ىرخألل  بھذن  نیحو  انباقر ، ىلع  اھب  نمأن 

مل عایضلاو ، كالھلا  نم  انحاورأ  ىلع  ظفاحنل  ىرخألا 
بوجت يتلا  توملا  ةیئاوشعل  ءایحأ  ىقبن  نأ  روصتن  نكن 
ةایحلا معط  نوكیس  فیك  روصتأ  ُتنك  امو  عراوشلا ،

تاذ اھتفداص  ةنیعل  ةرایس  يأ  نیلیھ ، الب  لداع  يقیدصل 
فرتلا ضیبألا  ضغلا  اھدسج  لوحتل  موؤشم ، حابص 
اھریبع َرثنتل  كومریلا ، عراوش  ألمت  ایاظش  ىلإ 
ةحئار نع  ھفنأ  اھب  لغشت  تناك  يتلا  ةزیمملا  اھتحئارو 

مل عزانم ، الب  اھدحو  ةزیمملا  نوكتل  تایرخألا  تایتفلا 
يتلا ھتاملك  ةقیقح  نع  حصفیل  يفاكلا  تقولا  ردقلا  ُھلھمی 

ای يتقیشع  ای  يتلیمج  ای  اھل  َلوقیل  اھل ، اھثعبی  ناك 
ىدم ينم  برقلاب  ينوكتل  طقف  قرسأ  ُتنك  يتبیبح ،

ای ةونع ، انم  حاورألا  نوقرسی  مّھنإ  هااااااای  ةایحلا ،
ام ىلع  ًاسعتو  مھل  ًابت  كئلوأ ، كلتمی  ٍةحاقو  ةیأ  مھتحاقول !

.سانلا قحب  ھنوفرتقی 

قیدصلا اھیأ  كركذتأ  قارعلا ، ىلع  ترم  ٍسآم  يأ 
..ءيش لك  ركذتأ  لداع ،

فاجع نینس  عبسل  يتلیخم  قوف  بارسلاك  اذھ  َّرم 
ةمدص ةیأ  ركذتأو  اھیسآمب ، تایركذلا  لك  نقرحأ  تالتاق 



سراحلا اھقصلأ  يتلا  ءادوسلا  شامقلا  ةعطق  كل  اھتفلخ 
ىلاعت ةمحر هللا  ىلإ  تلقتنا   ) انتیلك ةھجاو  ىلع  ينمألا 

مسق ةعبارلا - ةلحرملا  حماس - فسوی  نیلیھ  ةبلاطلا 
يف لمحت  يھو  ْتلحر  نوعجار ) ھیلإ  انإو  انإ   ةفسلفلا ،

رھظت ةیسوجم  ةبیبحل  فینم  اھبتك  يتلا  تاملكلا  لك  اھبلق 
تارم ھنع  بیغتل  ءایشألا ؛ ةمحز  يفو  ھل  ةفداصملاب 

َّدح ًانخاس  َكؤاكب  ناك  فیك  َتیكب ، مك  ُركذتأ  رخأ ،
يكبت تنأو  كیتنجو  ىلع  ًابطر  ًاجزل  َكعمد  ناك  عجولا ،

ىلإ ھمضتو  ھبحت  تناك  يتلا  ھمأ  وتلل  قراف  ریغص  لفطك 
ً.اموؤشم ًافرقم  ًاموی  ناك  رظنملا ! ةعاشبل  ای  اھردص ،

 

 

 

 

 

 

(9)
فیطلاك رمت  يتلا  ةملؤملا  ةلتاقلا  تایركذلا  كلت  لكل  ًابت 



بـ يئاسملا  يئاقلو  يتحرف  ّىلع  صغنتل  يسفن  يف 
ھل ُبرطت  ًانیزح  ًانحل  فزعی  ًایجش  ًایان  نأك  (، Maria)

لحریل ُھَضارغأو  ُھَبتك  ململی  بتكلا  عئاب  ءاقمحلا ، يتلیخم 
ةیسوجملا بحلا  ةصقو  ءاسملا ، لولح  لبق  رخآلا  وھ 
يكیتسالب قودنص  يف  اھسدكی  وھو  ِھبتك  ةمحز  يف  ةاقلم 

ةمیدقلا ةیئابرھكلا  داوملا  عیبل  ناكد  يف  اھفصریل  قیتع 
بوك يف  لیللا  قالدنا  لبق  برھی  رخآلا  وھ  ةلمعتسملاو ،
بتكلا عئاب  ِتاخرص  ىلع  اذھ  لك  دعب  وحصأو  مالظلا ،

ٍةدتمم ٍةباحسك  دعاصتملا  ناخدلا  نع  ھینیع  ضمغی  وھو 
فرط يف  ةزكرمتملا  ھتراكیس  ًاكسمم  قرتحی  طفن  رئب  نم 

: ًالئاق ھمف 

لزعنا دیرنا  ناحرس  نیو  كیبش  يیییییھ           -
..ھبای

ىوس عراوشلا  هذھ  بوجی  ال  لیلق  دعب  ھعم  قحلاف 
سمشلاف دراب ، مدب  سانلا  لتقت  يتلا  ةراملا  نم  نابرغلا 

نب نامثع  مامإلل  ءارضخلا  ةبقلا  قوف  اھلودس  يخرت 
سانلاو ةلجد ، رھن  ىلع  ًامامت  وفغی  هدقرمف  يرمعلا  دیعس 

يف دحوملا  بآرملا  هاجتاب  نادیملا  ةحاس  ةرداغمل  أیھتت 
.مظعملا بابلا 

.لزعنا دیرنا  وم  كیبشا  ھبای ، انصلخ           -

.ھبتك ففصی  وھو  اھلاق 

يب ْتقلحو  تایركذلا  ينتقرس  نكل  كنم  رذتعأ           -



.فوخلاو رھقلا  نم  َتلخ  ٍماوعأل  ادیعب 

: ُددری وھو  ًایلاع  ھقھق 

ریغتی مل  اھسفن  فوخلا  ماوعأ  شیعن  انلز  امو           -
، ةلب نیطلا  داز  لب  رییغتلا ، دعب  ءيش  يأ 

ءيش ال  أوسأ ، ىلإ  ٍِئّیس  نم  ریسی  نآلا  عضولا 
باذعو رھقب  لب  ماظتناب ، ریسی  قارعلا  يف 

.رامدو

ةیئابرھكلا ةزھجألا  ناكد  بحاص  حاص  دیعب  نمو 
عم لحریو  ھقلغیل  ھناكد  بابب  ُكسمی  وھو  عفترم  توصب 

سمشلا ءافتخا  لبق  مھلزانم  ىلإ  نیرافلا  نیلحارلا 
.ةقراحلا

..مویلا تابت  يوان  تنأ  ونش  دوعمی  انصلخ           -

..ھبای ای  قئاقد  كتیجإ  ..كتیجإ           -

دعب ةدفانلا  ھتراكیس  بقع  يمری  وھو  بتكلا  عئاب  در 
رثانتم ناكرب  ةھوفك  جراخلا  ناخدلا  نم  ةریخألا  ةخفنلا 

.ھفنأو ھمف  نم 

..زیزعلا ھیوخأ  يشب  ينرمات           -

نینیعب اھایإ  ًاصحفتم  بتكلل  رظنأ  يناری  وھو  اھلاق 
.دیدشلا رحلاو  رھسلا  نم  نیتدھجم  نیتبعتم  نیوارمح 

..؟ اھعیبت مكب  ةیسوجم ) بح  ةصق  ، ) معن          -



ةصقلا هذھ  نع  فرعأ  ملف  اھتءارقل  قوشتأ  انأو  ھل  اھتلق 
ھكلمت ةیفیكو  اھنع ، ًاقباس  لداع  ھلاق  ام  ىوس  ءيش  يأ 

..فرحلل ةعارب  نم  اھیف  ءاج  ام  لالخ  نم  نیلیھ  بلقل 

ةیلزأ قشع  ةصق  يھف  ..رانید  فالآ  ةسمخب           -
ظحلا زیلاھد  يف  ىرحتی  وھو  ردقلا ، ھملظ  لجرل 

.اھنع ًاثحاب 

ةرجأ نوكیس  يقابلا  فلألاو  ةعبرأ  كیطعأس           -
.يتنیدمل يلقن 

..ْتلفاو لزعأ  يلخ  ينصلخ  سب  ..كمھی  الو           -

.متاقلا فوخلاب  ةبوحصملا  عیبلا  ةوشنب  رعشی  وھو  اھلاق 
فینم تاعوبطم  نع  يل  ثدحتی  راص  ھُِبُتك  ململی  نأ  لدبو 

هذھ نم  صلختی  ّھلع  ھنم ؛ اھئارش  يف  يبیغرت  ًالواحم 
، ًابراھ قارعلا  نم  ّرف  صخش  نم  اھارتشا  يتلا  بُتكلا 

: ًالئاق

َتببحأ ول  فینم  نمحرلا  دبع  بتك  بلغأ  يدل           -
انأو ةدیعب  ةدم  ذنمف  كل ، اھعیبب  لھاستأس  كلذ 
قیدص نم  اھتیرتشا  يتلا  بتكلا  هذھ  لكب  ظفتحأ 

دعب میحجلا  ةكلمم  نم  ًاراف  برغلا ، دالبل  رجاھ 
ھل تبلجو  قارعلا  تقھرأ  يتلا  ثادحألا 

يعامجلا لتقلاو  ةیفئاطلا  يشفت  دعب  تالیولا ،
ناك يتلا  ھبتك  لك  ينعاب  ةیمھولا ، تارطیسلاو 
جراخ رفسلا  ىلع  ًامزاع  ناك  اھب ، ظفتحی 



نم كلمی  ام  لكب  ًادھاز  دیوسلل ، ًالحار  قارعلا 
يف تحبصأ  عباطمل  ةمیدق  تاعبطو  ةردان  بتك 

، میدق ثارت  نم  ًائیش  تحبصأ  لب  نایسنلا ، يط 
ىتحو ةبتكملا  ذخآل  ةصرفلا  هذھ  تمنتغا  دقو 
اھثری ناك  يتلا  تانادعمشلاو  ةمیدقلا  تایرثلا 
فسوی رام  ةسینك  تقراف  ام  يتلا  ھتدج  نع 

ھب ماقت  عوبسأ  لك  نم  دحأ  لك  يف  ةداركلاب 
دیسلل ىرخأو  ءارذعلل  لیثامت  سادقلل ، ةالص 

ھنم تذخأ  ةمیدقو ، ةردان  راجحأو  حیسملا 
بتكلا هذھ  لك  نآلا  يھ  اھو  لمح ، امب  لمجلا 
نمثب ىرخأو  نیمث  رعسب  اھعیبأ  ةرات  كیدی  نیب 

يجراخلا رھظملا  نم  نمثلا  ردقأ  انأف  سخب ،
ْنإو رعسلا  دیزأ  ًامیسو  ًافیظن  ناك  نإ  صخشلل ،
كتعب يذلا  نمثلاف  نمثلا ، ھل  دیزأ  كتئیھك ال  ناك 

.نامثألا سخبأ  وھ  ھب 

اذامل ھتماھ ، ُجشیو  قارعلا  ةرصاخ  ُقرتخی  ٍحرج  ُّيأ 
اذامل ةفاقثلاو ؟ بحلا  نع  ًاضوع  لتقلاو  توملا  ُدوسی 

مھیضامو ةلیمجلا  مھتایركذ  لك  نوكرتی  سانلا ؟ رجاھی 
تایرثلا هذھ  نم  ةعطق  لك  يف  دالبلا ، جراخ  اوبرھیل 

، بضنت نأ  نكمی  ىركذو ال  ةیاكح  تانادعمشلاو  ةلیمجلا 
ریغ هدنع  رفاوتت  يتلا  تایاورلا  نع  يل  ُثدحتی  حار  مث 

..ھلحم قلغی  نأ  دیری  يذلا  ھقیدصل  ثرتكم 

ءانثتساب فینم  نمحرلا  دبع  تایاور  لك  ّيدل           -
،!؟ ھقاشع نم  تنأ  لھ  روذنلا ،) مأ   ) ةریخألا



ام لك  رثك ، نییملاع  باتكل  تایاور  يدنع  كلذك 
دجوی الو  ةمیدق  يبتك  يدنع ، هدجتس  هدیرت 
عطتسأ مل  ةیناثلا  ةیفلألا  دعب  ردص  امف  اھب ، دیدج 
ھتعابط ةدوجل  ضھابلا  ھنمث  ببسب  هءانتقا 

نم اھتیرتشا  يتلا  بتكلا  تلاز  امف  ھتماخفو ،
اھنإ مویلا ، ىتح  اھیلع  شیعأ  سرطب  بوقعی 

.نمثب ردقت  ةمخض ال  ةبتكم 

لحم يف  اھئبخیل  ھبتك  قودنص  ھیدی  نیب  لمحی  وھو  اھلاق 
ًالواحم ةیاورلاب  ًایفتكم  ھیلع  ُدرأو  تایئابرھكلل ، ھقیدص 
شھنبو روھظلاب  بالكلا  أدبت  نأ  لبق  رخآلا  انأ  رارفلا 

.رشبلا حاورأ 

ًاكسمم لاز  ام  َكقیدصف  ..كسفن  قھرت  -         ال 
بحلا ةصقب  يفتكأس  َكرظتنی ، ھناكد  باب  ةورعب 

جردتست لب  ينفعست  تاملك  نم  اھیف  ام  ّلع  هذھ 
.بیساوحلا نوطب  يف  ةیفتخملا  يتقیدص 

 

 

 

(10)
ریسملا لصاوأو  يلاطنب  بیج  يف  ریغصلا  بیتكلا  سدأ   



مظعملا باب  بآرمل  لصأ  ىتح  نادیملا  ةحاس  ًازاتجم 
قئاسل ولحیل  يبیج  يف  دوقن  نم  ىقبت  ام  عفدأ  ھنمو 

ھیف محدزت  قیرط ال  نع  ًاثحاب  ةفلتخم  قرط  كلس  صابلا 
وأ ةمئألا  رسج  انب  ربعیل  ةیمظعألاب  ًارام  تابكرملا 

ىقبنل ةیفارصلا  رسج  ًارباع  رخآب  قیرطلا  لدبتسی 
ىلإ لصی  نیحو  اثارب ، عماج  ماحز  مامأ  ةلیوط  تاعاس 

: ًالئاق ّةثكلا  ھبراوشب  انل  ُتفتلی  ندع  ةحاس 

..اولزنا ..قیرط  وكام  دعب  يدح  اذھ           -

لوصولل ةلیسو  انمادقأ  نم  نیذختم  ةبكرملا  نع  لجرتن 
نیتبعتملا ّيمدقب  ةصوشلا  ةقطنم  زاتجأ  انلزانم ، ىلإ 

ةقزأ نم  ذختأ  كانھ  نمو  ةبورعلا ، ةحاسل  ًالوصو 
ةمتع قناعأل  ًاقیرط  دیفملا  عراش  نمو  ةیوتلملا  ةیمظاكلا 

برغملا ناذأ  ةمیدقلا ، لیشانشلاب  ىطغملا  ملظملا  انقاقز 
ةیاھن نومضقی  اولاز  ام  راغص  ةیبصو  قفألا ، قناعی 

نمو ریبك ، حرمب  اھب  نوبعلی  ةیكیتسالبلا  مھتركب  راھنلا 
، اھل تامداقلا  ءاسنلا  رخآ  ُعدوت  يھو  لضاف  مأ  ىرأ  دیعب 
نأ تكشوأ  ةسونعلاف  ةرثعتملا ، نھظوظح  نع  تاثحابلا 

نككفی تاھمأو  رحسلا ، نلمعی  تایرخأو  نھباوبأ ، قرطت 
نأ دقتعت  ةثیدح  ةجوزب  نیجوزتملا  نھئانبأ  نع  رحسلا 

ةریغصلا مھتنب  نم  برتقی  الئل  ًالمع  ھل  اولمع  اھلھأ 
اھنأ نودقتعی  مھف  ةیریتسھو ، ةیشحوب  اھتراكب  ضتفیو 

ھتجوز نایتإ  عیطتسی  ال  يذلا  دوقعملا  جوزلا  كفت 
اذامو ئدتبی  نیأ  نم  ًارئاح  ىقبیو  اھب  ولخلا  دنع  ةریغصلا 

.دقعمو ًادج  ٌبیرغ  ملاع  اھملاع  اھل ، لعفی 



اھتشادشدو ضافضفلا  ضیبألا  اھلاشو  ةعضاوتملا  اھتئیھب 
يل رظنت  يھو  ًءاسم ، اھنئابز  رخآ  ةعدوم  ُفقت  ءاقرزلا 
ٌمشو ھنیزی  يذلا  اھھجوو  نیواقرزلا  اھینیعب  كحضتو 
اھیتفش ىلعأو  اھنقذ  لفسأو  اھیبجاح  ىلع  نوللا  رضخأ 

ىتح لصیل  اھیغدص  نم  لزنی  عطقتم  طقنم  طخو 
ةلالسلا نم  ىقبت  نم  رخآ  انأ  لوقتو : اھینذأ  فصتنم 

ءانب يف  لضفلا  يدجلو  قارعلل ، تمدق  يتلا  ةینامثعلا 
يتفش ًاطام  مستبأ  امنیب  ةیمظاكلا ، يف  يدابرتسألا  قوس 
بعتب ةجوزمم  ةرخاس  ةكحضب  اھایإ  ًاقفارم  ىلعألا  ىلإ 
امھنم ریاطتی  ٍنیعب  يل  رظنت  يھو  قاشلا ، لمعلاو  راھنلا 

: ًةلئاق ررشلا ،

يدجو ةینامثع  يلوصأ  نیداوجلا  وبأ  مظاكلاو           -
ةناتسآلا يف  ةینیدلا  مولعلا  ذاتسأ  اشاب  لیعامسا 

..ةفالخلا زكرم 

: ًالئاق ًایلاع  ھقھقأ 

..مایھ ةناطلسلا  جتدج  علطت  سب ال           -

نم ىقبت  ام  رخآ  ةیمظاكلا  ةرضحلا  نذؤم  ُعدوی  نیح  يف 
(... الإ هللا ھلإ  ال   ) ناذآلا

ریصی ام  يدیلوأ  ركذأو هللا ، يلص  حور           -
..ةیسملاھب كحضت 

يف ينسسحت  يتلا  اھتاملك  نم  طرفملا  يلجخل  دوعأو   
.لاحم بنذم ال  يننأ  فاطملا  ةیاھن 



، نارفعز روخب ، ةجاتحم  ةلاخ  جلأسأ  تیبح           -
..ةجروشلا نم  يش  ..يناھفصأ  يدنھ ،

، ھنیز وم  عاضوألا  ةرتف ، نم  لغش  وكام  الصأ           -
انأ يتخأ  نبا  ای  هللاو  مھقفویال ، انقزر هللا  اوعطق 

ھشیاع انأو  ایندلاھب ، دحأ  يدنع  امو  ةدیحو  ةرم 
يدنع امو  تومأ  اھنود  نم  ةلغشلا ، يذھ  ىلع 
ةلغشنم ةموكحلاو  ھیلع ، فرصی  دحاو 

ای هللا  مھلإ  ءارقفلاو  بصانملاو ، يساركلاب 
..يدیلوأ

ىلع لاسو  اھیتلقمب ، عمدلا  ججأت  نأ  دعب  اھلوقت  تناك 
اھمشو عم  جزتمتل  ةفافش  عومد  نم  عیفر  طیخ  اھیتنجو 

مك .ءاكبلل  ةجاحب  اھتقو  ُترعش  اھھجو ، نیزی  يذلا 
ناضحأ نیب  عبقت  يتلا  ةدیحولا  ةأرملا  هذھ  ةنیكسم 

قاقزلا ىلع  ةلطملا  ةیبشخلا  ذفاونلاو  ةبطرلا  ناردجلا 
ةنسآلا هایملا  نم  ثعبنت  يتلا  نفعلا  ةحئارو  قیضلا ،

وأ تخأ  وأ  خأ  الو  بأ  وأ  مأ  ال  ةحفاطلا ، يراجملاو 
ىوس ھب  ىنكت  يذلا  لضاف  الو  اھباب  نوقرطی  ءابرقأ  ىتح 

ام ًامود  يذلا  اھرحسب  سانلا  ىلع  تمركتو  تلضفت  اھنأ 
..ھب ظحلا  اھفلاحی 

عم تمدق  اھنأ  ىوس  ًائیش  قاقزلا  لھأ  اھنع  فرعی  ال 
يف محفلل  نزخم  ربكأ  بحاص  ىلعم  جاحلا  اھجوز 

ًاكرات محفلا  ءارشل  لصوملل  ٍموی  تاذ  بھذ  امدنع  ةنیدملا 
ھنكل نزخملا ، يف  هدحول  لوجیو  لوصی  ھیطع  عناصلا 
ءانسح ھیدی  نیب  ًاكسمم  ًاموی  نیرشع  دعب  الإ  داع  ام 



اھتقاشرو اھھجو  ضایبو  اھینیعب  ترھبأ  ةیاغلل  ةلیمج 
ةرسعتم ةرسكتم  ةجھلب  ثدحتت  يھو  ةقطنملا  ناكس 

امدنع اھتیؤرل  اھیلع  َنْررمی  ّنك  يحلا  ءاسن  لكف  ةیبرعلل ،
( ىلعم  ) نإ لاق  نم  مھنمف  اھمودق ، أبنو  اھتیص  عاذ 

ةمیدق ةیراج  يھ  لاق  رخآو  دوسأ ، محف  ةنفحب  اھارتشا 
دوجولا ءانثأ  يف  قارعلل  اھمأب  اوءاجو  نامثع  ونب  اھثراوت 

تناك رخأ  لیواقأو  انھ ، تعرعرتو  تمنف  ينامثعلا 
ىلو نامز  نم  ةرتفلا  كلت  يف  عیمجلل  لغاشلا  لغشلا 

اھلوصأب ُثبشتت  تلاز  ام  اھنكل  تقولا ، عم  ریغتو 
ناجیتلاو نیطالسلا  عم  اومدق  مھف  ةقیحسلا  ةینامثعلا 

ةنكس نم  دعب  امیف  اوحبصیل  يلمصعلاو  ةمردنجلاو 
اولخدیو دیلاقتلاو  تاداعلاو  سانلا  عم  اوملقأتیو  قارعلا 

عم اوملقأت  لب  مھبھاذم  مایألا  نم  ًاموی  نكت  مل  بھاذم  يف 
دعب امیف  اوحبصیل  ةیناكسلا  ةرثكلاو  مھب  ةطیحملا  ةئیبلا 
يتلا مھلوصأ  اوسنی  مل  مھنأ  الإ  نیعم ، بھذم  عابتأ  نم 

ةدئاسلا لالتحالا  ةمظنأو  دعاوق  قفو  قارعلا  ْتمكح 
.فیعضلا ىلع  يوقلا  مكحو 

ىتح ركذأو هللا  يلص  حور  ..ينبا  كیبش           -
.مدآ ينب  رش  كیفكیو  كمحریأ 

رون نم  ىوس  داوسلاب  قاقزلا  حشتا  نأ  دعب  اھلوقت  تناك 
اھنم ذختت  يتلا  ةیلخادلا  اھتفرغ  نم  جرخی  تفاخ  ضیبأ 

ِلیِحللو ةذوعشلاو  رحسلا  جیورتل  ًاعنصمو  ةدابعلل  ًادبعم 
ةنیدملا يف  طقف  سیل  عاذ  اھتیصف  ةوسنلا ، اھب  يرغت  يتلا 
.ةفاك قارعلا  تاظفاحم  لصیل  اذھ  لك  ىدعت  لب  بسحف 



يمأ يلزنم ، بوص  ًاھجتم  لحرأو  اھباب  قلغت  اھكرتأ 
دیحولا اھدلو  ىلع  ىشخت  يھف  ينرظتنت  نم  يھ  ىرخألا 

ٍمویب ةرات  رھظت  يتلا  تاراجفنالاو  راھنلا  تاوفھ  نم 
نیعم تقو  يف  دادغب  عراوش  بلغأ  قزمتل  دحاو 

لب دعوملا ، ىلع  نوقفتم  عیمجلا  نأكو  اھسفن ، ةظحللابو 
مظتنملا تقولا  لصحی ، ام  لكب  كشلا  ينرواسی  ةرات 

نأ دحأ  عیطتسی  ال  دادغب  عراوشب  ةددعتملا  تاراجفنالل 
.طقف ةموكحلا  تالاجر  ىوس  ةمظتنم  اھلعجی 

(، ھمی كیب  الھ  ) يكئالملا : اھتوصب  ةفتاھ  يمأ  ينلبقتست 
ةثالثلا يتوخإ  لیحر  دعب  يریغ ، اھتشحو  سنؤی  دحأ  الف 

ىقبت ام  رخآ  نسح  مادعإو  ةیناریإلا  ةیقارعلا  برحلا  يف 
ءاج امدنع  اھتقو ، ًاریغص  تنك  دقف  انأ  امأ  ةوخإ ، نم  يل 

قیقحتلل نمألا  ةیریدمب  نسح )  ) نأ يبأ  ربخیل  ًالیل  ربخملا 
ًایح لاز  ام  ھنأب  انومھویل  نینس  قیقحتلا  اذھ  مادو  طقف 
ىلإ َقیِس  ھنأ  كردن  نكن  مل  اننكل  فوخلا ، ءاوھ  ُسفنتی 
هءانبأ لكأی  ناك  يذلا  قارعلا  رباقم  نم  ةیعامج  ةربقم 

لك دنع  ھمودق  رظتنی  يبأ  ناك  ةحاقوو ، ةھارش  لكب 
اھیلصی ةالص  لك  يف  هركذ  نع  ىناوتی  ال  ناكو  ءاسم ،

لوح َرضخأ  ًاطیخ  ًاطبار  ھب  ًالسوتم  ةیمظاكلا  ةرضحلاب 
نسح دیرأ  ھبلط  وبی  ةدوھعملا ( ھترطفبو  يضفلا  ھكابش 
ماظن ىریل  ًایفاضإ  ًارمع  ةیغامدلا  ةطلجلا  ُھلھمت  مل   (، كنم
ھنبا ىری  نأ  رمعلا  ُھفعسی  مل  طقاستیو ، ىواھتی  مكحلا 

ٍسیكب ءاج  عومدلاو ؛ ةیعدألا  لك  ِھلجأ  نم  فزنتسا  يذلا 
ھھجو ملاعم  تسمطناو  ھمسر  باغ  ریغص ، ضیبأ 
ًةرسح يبأ  تام  نامزلا ، اھرخن  ٍماظعب  انیلإ  داع  لیمجلا ،



يف كانھ  ایقتلا  امھنأ  طق  ّكشأ  ينكل ال  ارھقو ، ًاملأو  ھیلع 
.انع ًادیعب  ءامسلا 

دوعت ينارت  نأ  درجمبف  ناھلو ، قشاع  مش  ينمشت  يمأ 
(، كحور ىلع  كلاب  رید  ينبا  ) لوقت : يھو  اھحور  اھیلإ 

، مانتو اھتابسب  طغتل  ددمتت  ىتح  يئاشع  رضُحت  نأ  امو 
بحأ نمل  ةیصخشلا  ةحفصلاو  يبوساح  سیبح  انأ  ىقبأو 

.ىوھأو

 

 

 

(11)
ناردجب بیقنتلاو  لغوتلا  لبق  اھتحفصب  ًاروشنم  تدجو 

..قرزألا يضارتفالا  ملاعلا  اذھ 

ىسألا مغر  حارجلا  مغر 

ىدملا ناردج  ُربعأو  ُبتكأ 

ةریبك ةاسأمو  ىثنألا  هذھ  كلمتی  قیمع  ٍحرجب  ُتسسحأ 
اھسفن نع  َسِفَُنتل  اھتحفص  نم  لضفأ  دجت  نل  اذل  اھشیعت 

امبر ةریثك  ءایشأ  اھلخادب  نأ  ُترعشو  حاترتو ، بتكتو 



.اھنم ُتبرقتو  اھل  ُتددوت  نإ  اھنع  يل  ُحصفتس 

نم قئاقد  سمخ  نم  لقأب  ًاقیلعت ، اھروشنم  فلخ  ُتنودو 
..هرشن

نیرازجلل نیكاكسلا  ُبھأ           -

ينوحنمی مھلع 

يتبقر

قاری ٍمد  الب 

ِكبحأ اھل  لوقأ  املك 

َكبحأ ایلاح ال  لوقت 

ِرمألا يف  ركفأس 

ناحتمالا تزتجا  نإ 

رخآ ًاقیلعت  يقیلعت  فلخ  فدرت  مث  ٍةھربل ، ُتمصت 
: اھمساب

ُرُثك نورازجلا           -

ناكم   لك  يف  نوحابذلاو 

قارعلا يف  ُقاری  ٍباسح  الب  ٌمدو 

يتأی ُبحلاف  َشخت  ال 



ناحتمالا ِزتجت  مل  مأ  َتزتجا  نإ 

ّللدت قارعلا  ةدرفمو  ًادج  ًامداص  يل  ةبسنلاب  اھقیلعت  ناك 
نامرحلاو ةرارملاو  رھقلا  بوك  تستحا  ةأرما  اھنأ  ىلع 

يذلا سأكلاو  ًاعیمج  ھنم  برشن  يذلا  بوكلا  وھو  ھنم ،
.عزانم وأ  سفانم  الب  انمئازھ  بخن  يوحی 

اھنم تفخو  لعفت  مل  اھنكل  ثیدحلا  ينأدبت  نأ  بحأ  ُتنك 
يتفصو ىلإ  روفلا  ىلعو  ُتدمعف  لیحرلاو  فارصنالا 
تارابع ةیسوجملا ) بحلا  ةصق   ) نم ُتعطتقاو  ةیرحسلا 

لداع اھایإ  ينادھأ  يتلا  ةطلخلا  نم  ًاءزج  تناك  ةلیمج 
ُھتبیبح اھب  ُضوری  ناك  امدنع  ةعماجلاو  ةیلكلا  مایأ 

..نیلیھ

فینم نمحرلا  دبعل  ًایلزغ  ًارطس  اھل  ُتثعب  صاخلا  ىلعو 
ھتاملك قوف  رعاشم  نم  ھكلمأ  امم  ًالیلق  ُتعضوو 
رسیت ام  فینم  ةرابع  دعب  ُفدرأو  ..رخآ  ملاعب  صوغأل 

: ًالئاق ..ٍفرح  نم  يل 

ءاضیب دسجلا  ةقوشمم  ءانسح  ٍةبھارك  ِتنك           -
انأو موی ، تاذ  دبعتت  ریدلل  تءاج  جلث ، ةعطقك 

ِكجولو ةالصلا  حبذم  ىلع  ِكل  ُكرابی  ٍبھارك 
نم عصنأب  ِكسبالم  ضایب  نكی  مل  ِرھطلا ، ملاعب 

..ِكھجو

شتفأ يل  ًاكلم  ِتنكل  ًةبھار  ينوكت  مل  ول  ..هللا 
نم برشأ  وأ  حابتسم ، بیلص  نع  كیدھن  نیب 



حیسملا دسج  نم  لاس  ٍمدك  َرمحأ  ًاذیبن  ِكیتفش 
ءارذعلا میرم  ھتزھ  ةلخن  عذج  ىلع  ٌقلعم  وھو 

ال ًاسمشو  ًارون  اھمحر  نم  ظفلت  يھو  اھدیب 
زبخ فارطأك  ءاضیبلا  ةقیقرلا  ِكلمانأ  بیغت ،

نابرقك نیلصملاو ؛ نیعرضتملل  مدُقت  ففجم 
ةیرئادلا عطقلا  يھ  ةیساملا  ِكرافظأ  ھلإلل ،
ُخرصأو نیبحملا ، هاوفأ  اھمقلأ  يتلا  ةریغصلا 

اھیلع كقلخ هللا  يتلا  ِكتئیھب  ِتنأو  ِعمجلا  مامأ 
ىلع كیتفش  نیب  نم  ُقِلدنملا  ُرمخلا  اذھو 
ةفافش ءاضیب  ًةعطق  نیفلت  تنأو  ِكدھنو  ِكردص 
ةعطقلا ئلتمت  ِكتروع ، يرتستل  ِكترس  لفسأ 

ِكل ای  متاق ، رمحأ  ٍمد  ىلإ  لوحتتل  ذیبنلاب  ءاضیبلا 
ِبحلل ٌزمر  ِتنأ  ٍةیفاص ، ٍةرھاط  ٍةیقن  نم 

.ةالصلاو ِموصلاو  ِحماستلاو 
ةأرمال ٍموی  تاذ  ٌناسنإ  فھلتی  نأ  لقعیأ 

الإ اھكلمی  ًةفھل ال  ِھبلق  يف  كلمی  وھو  اھرظتنیو ،
..ناھلولا بحملا 

حتتفأل ةصاخلا  ةشدردلا  ىلإ  اھب  ُتلقتنا  تاملكلا  هذھ  لك 
يتلا يتارابع  أرقت  يھو  يل  ْتثعبف  ...ءاسملا  ثیدح  اھعم 

..اھل اھتلسرأ 

َكروصتأ ًاقباس  ُتنك  ةبحمو ، درو  َكؤاسم           -
َتنأ اذھ ، ریغ  كنأب  ُتفشتكا  مویلا  ينكل  بایسلا 
ِلكش ىلع  ْتبِتُك  ةریھش  ةیسنرف  ةیاورب  ينركذت 

بتاكلا ةلوھجم  اھبیبح  ىلإ  ٍةبیبح  نم  َلئاسر 



َكفرح جایر ،) نیلوب   ) راعتسم مسا  تحت 
أرقأ انأو  يشتنأ  ُتنك  ةذللا ، دح  ٌشھدم  َكفصوو 

.يل ھتثعب  ام 

نم رثكألاو  ّيلع ، ٌریثك  اذھ  لب  ال  بایسلا ! انأ           -
سفانأو ًاریھشو  ًایئاور  نوكأ  نأ  اذھ 

بھلت ةقوشم  ٍثادحأ  ةعانص  يف  نییسنرفلا 
ٍصعتسم ملح  نم  ٌءزج  اذھ  ءارقلا ، سامح 

وجیھ روتكفك  ًاموی  نوكأ  نأ  روصتأ  ال  ًامامت ،
يمداخل يسبالم  يطعأو  ًاملق  يدیب  كسمأو 
ةباتكلا ةذل  قرافأ  الئل  ًامامت ، ًایراع  نوكأل 

..ال ..ال  ٍللم ، وأ  ٍللك  الب  ُبتكأو  ينیع  ضمغأو 
يفورح امأو  ًاتاتب ، قاطت  ال  ٍةجردل  ٌبیرغ  اذھ 

يھ ام  ِكلئاسر ، رحبب  اھتیمرو  ٍولدب  اھتیقلأ  يتلا 
.رعشأ  ثیح ال  نم  ينم  ُجرخت  رعاشم  الإ 

انأو ينذأب ، ّنرت  بایسلا  تاملك  تلاز  ام  لب           -
ةوشنب رعشأ  ةریصقلا  كلئاسر  ىلع  رمأ  اّملك 

.يلھأب ينركذت  اھنأل  يبلق  ىلإ  يرست 

؟ قارعلا نم  ِتنأ  نذإ           -

.معن          -

.ملألا سفن  نم  َاضیأ  انأ           -

.ھنیعب ملألا  وھ  معن           -



نیشیعت ِكنأ  ىلع  ّللدت  اھتیأر ال  يتلا  ُروصلا           -
ةعقر نع  ًادج  ٍدیعب  رخآ ، ٍملاعب  امبر  قارعلاب ،

نم ھتسمل  امو  روبثلاو ، لیولاب  هللا  اھباصأ 
رھقلل جاتن  الإ  ھب  ِتظفلت  يذلا  ثیدحلا  نجش 

.ِكناكلمتی نیذللا  ملألاو 

، تنأ اھشیعت  يتلا  اھسفن  ةعقرلاب  ُتنك  معن ،          -
نابرغلا تءاش  ام  ردقب  ردقلا ، أشی  مل  نكل 

ةعقب زعأ  نع  انلحرتو  انروذج  علقت  نأ  دوسلا 
ً.ادبأ اھقرافن  انُك ال 

!! نآلا نیشیعت  نیأ           -

.اسنرفب نویل  ةنیدم  يف           -

؟ ىتم ذنم           -

ماع 2010. نم  لوألا  نیرشت  ةاسأم 31  دعب           -

ترم يتلا  ةریثك  يسآملاف  ًادیج  ركذتأ  ينیعد           -
، رامد لتق ، تاریجفت ، نییقارعلاو ، قارعلا  ىلع 

ىلإ اھلیحتو  يتلیخمب  رودت  ةریثك  ءایشأ  بارخ ،
.متعم ٍداوس 

اذھ ةاسأم  ىلع  فرعتلا  ًالواحم  يتركاذ  دیعتسأ  ُتحرو 
ناك ًاصخش  ركذتأ  معن  ًادج ، ةریثك  َءایشأ  ركذتأ  خیراتلا 

، هایحم ىلع  ٍداب  بعتلا  ةیبونجلا ، تاظفاحملا  نم  ًامداق 
، ءادوس ةعطق  ىلإ  ھلیحتل  ھھجو  ىلع  ُسمشلا  تتاتقا  دقو 



ءاسملا لیبق  اذھ  ناك  نیدیدش ، رذحو  ٍفوخب  ریسی  وھو 
ينم بلط  نیحو  ينَری ، مل  ھنأك  يب  مطترا  تاعاسب ،

يلوضف ناك  يلدعلا ، بطلا  نع  ًالئاس  يل  ھجوت  وفعلا ،
ةوخإ ةثالث  يل  لاقف : ھلاؤس ، ىلع  ةباجإلا  ةفرعمب  ًاریبك 
لاجر نم  ةعومجم  ةضبقب  اوعقو  مھنأ  الإ  دادغبب  نولمعی 

عفد نع  انوغلبأ  انب ، اولصتا  ءيش ، يأ  مھنع  فرعن  ال 
عمس نیح  يبأ  مھنم ، دحاو  لكل  ٍةیدفك  رالود  فالآ  ةرشع 

نع فقوتیل  للشلا  ھباصأو  ھیدل  يركسلا  عفترا  اذھب 
اھبایث تقزم  ةنیكسملا  زوجعلا  يمأو  ًامامت ، ةكرحلا 

لاصتالا انلواح  ًةلولوم ، ًةیكاب  ْتبحتناو  اھھجو  تمطلو 
، ةقلغم مھفتاوھ  تتاب  انعطتسا ، ام  نكل  اذھ  دعب  مھماقرأب 

دحأ انغلبأو  ىودج  نود  نم  نكل  ًاریثك  انشتف  ةدم  ذنمو 
اھب سدكتت  يتلا  تاجالثلا  هذھب  مھنع  ثحبلاب  ءاقدصألا 

لوصحلاب ًاعمط  مھریغ ، نود  ًارصح  ءارقفلا  حاورأ 
نیذلا ةلتقلا  ءالؤھ  دی  ىلع  مھفتح  اوضق  نإ  مھثثج  ىلع 
ُةَرَْبعلاو ملأو  ةرارمب  اھلوقی  ناك  ..اھلك  عراوشلا  نوبوجی 
ضیفتل ءاكبلا  میسارم  أدبتو  ھیتفش  ُلدھی  ٍلفطك  ھقنخت  ُداكت 

ثثجب ئلتمت  تاجالثلا  تناك  ھیدخ ، ىلع  ًةلئاس  ھعمادم 
ةضئافلا ىقبتو  سوؤر ، وأ  تایاوھ  الب  ةیوھلا ، ةلوھجم 

تنود ٍروبق  ىلإ  دعب  امیف  لقنتل  ىفشتسملا  ةحاس  يف  اھنم 
تافر مضت  ىرخأ  روبقو  مھؤاضعأ ، مھصقنت  نیلوھجمل 

ىلع ةرثانتم  ءاضعأ  عیمجت  جاتن  اھنأل  صخش  نم  رثكأ 
ای لوھجم ، ىلإ  بسنی  دحاو  ربقب  عضوتل  راحلا  تلفسإلا 

ًةبلاط ةرثانتملا  ءالشألا  هذھ  خرصتل  ناوألا  نآ  امأ  يبر 
: ًالئاق اھل  ُتفدرأو  ..لتاقلا  میحجلا  اذھ  نم  صالخلا 



موی لك  يف  نحنف  ربكأ ، ىسألاو  ریبك  حرجلا           -
.ملأتن

ىلع ترم  ٍةمایق  نم  مك  يقیدص  ای  ..فووووأ           -
ةمث روكذملا  خیراتلا  يف  لب  ال  ھتبعتأو ، قارعلا 
اھل دھشیو  قارعلا  ىلع  ترم  ىربك  ةاسأم 

.ركذتت نأ  لواح  ..خیراتلا 

ٍنزحب هوأتت  يھو  ةعوجوملا  يتركاذ  دیعتسأ  نأ  ُتلواح 
ٍمازحب هرصخ  فلی  ناك  ًایراحتنا ، ةمث  ُتركذتو  يجش 

ھسفن رجفیل  سانلا  نم  ةعومجم  نم  ُبرتقی  وھو  فسان ،
نیحو مایأ 2010 ، نم  موی  ةحیبص  اذھ  ناك  مھطسوب ،

، ثدحلا برقت  نأ  تلواح  هدصقت  امع  ٌدیعب  يننأ  ْتكردأ 
: ًةلئاق

!! حیسملاب تصتخا  ةاسأم  رخآ ، ثدح  كانھ  لب           -

حیسملل ةاسأملا  يلوقت  نأ  نیدیرت  كنأكو           -
؟؟ كلذك سیلأ  ًارصح ،

.كلذك معن           -

ىدحإب ىربك  ةاسأم  تثدح  ماع 2010  يف           -
لب ًامامت ، اھمسا  ركذتأ  ال  ةداركلا ، يف  سئانكلا 

فاضت ةاسأم  اھنإ  معن  يناسل ، فرط  ىلع  يھ 
، قارعلا لوط  ىلع  ةدتمملا  يسآملا  ةلسلس  ىلإ 

!! ةاسأملا هذھب  تنأ  ِكلخد  ام  نكل 



مایألا نونج  اھقاس  ةیحیسم  ةأرما  انأ           -
ناك قعنی  بارغو  ءادوسلا  يلایللا  اھتمغرأو 
قوف قلعملا  بیلصلا  ىلع  ءاسملا  كاذ  طحی 

ةسینكلا ةاجنلا ، ةدیس  ةرزجم  يف  ةسینكلا ،
اذھ ناك  دادغبب ، ةداركلا  ناضحأ  يف  ةعباقلا 
ماع 2010. نم  لوألا  نیرشت  موی 31  ءاسمب 

نأ نودیری  مھ  يقارع  درف  يأ  عجولا  اذھ  نم  ُجنی  مل 
، اّھلك نایدألا  نیب  نوقرفی  ال  بارتو ، دامر  ىلإ  هولوحی 

ّيلع ُّصقت  يھو  اھثیدحب  ْتلصاوت  مث  ..مھل  ًاسعتو  ًابت 
: ًةلئاق ةاجنلا ، ةدیس  ةرزجم 

ھیف وعدن  ءاسم  لك  لثم  ًادج ، ًائداھ  وجلا  ناك           -
وحصت دادغب ال  تناك  ىلإ هللا ، عرضتلاو  ةالصلل 

نیب ئبتخت  ثثج  وأ  تاراجفنا  توص  ىلع  الإ 
ةموشوم يھو  ةراملا  اھاری  نأ  لجخت  ةقزألا 

ىرخأ وأ  ةھبجلا  ىلعأ  ةریغص  ةصاصرب 
يف رقتستل  ردصلا  نم  ىرسیلا  ةھجلا  قرتخت 

ةموغلم ةرایس  توص  ىلع  وحصت  وأ  بلقلا ،
نمو طقستل  اھھجو  ًةمشھم  ةیانبلا  لفسأ  رجفنت 

، سانلا نم  نونمآلا  اھب  ذولی  ناك  نأ  دعب  اھیف 
ُعیمجلاو تمصلا  مزتلت  سئانكلا  سارجأ  تناك 

ىلع صقری  يبأ  ناك  ةاجنلا ، ةدیس  بوص  عرھی 
ونرت اھتالصب ، لترت  يمأ  تناكو  سادقلا ، ماغنأ 
عمتجی عیمجلا  ةاجنلا ، ءارذعلا  نم  بلطت  اھینیعب 

ةینوفمیسل ُعمتسی  لكلاو  ةمحرلا ، فقس  تحت 



ددری لكلا  سقلا ، انوبأ  اھددریو  اھلتری  ةیوامس 
سئانكلا سارجأ  بعادی  ىدصلا  ناك  ھفلخ ،

بعادی ىرخأ  ةرم  دوعیو  ناكملا  ُفلی  ٍلجخب ،
ىلع سلجت  ءاضیب  تامامح  روضحلا ، عماسم 

يجراخلا ناویإلا  ىلع  ةلطملا  ذفاونلا  ةفاح 
فیثكلا عمجلا  بوص  نیتریغصلا  اھینیعب  علطتت 

ٌةمامح راقوو ، ةبیھب  سقلا  توصل  عمتسی  يذلا 
فرفرت ىرخأو  نھادحإ ، اھبعادت  ىرخأ 
نحصلا يف  نقلحی  تایرخأو  اھتحنجأب ،

، ایلعلا ذفاونلا  قرتخی  سمشلا  ُعاعش  يجراخلا ،
.لوفألاو ءاوزنالا  وحن  ًایجیردت  لیمی 

دیدش صغم  ةمث  امنیب  ًاعجو ، رصتعی  يبلقو  أرقأ  ُتنك 
روصلا هذھ  ىرأ  انأو  يدلج  رعشقاو  يترصاخب  كسمأ 

ُفدرت يھو  ًاملأ ، حورلا  اھل  شمكنت  يتلا  يتلیخم  يف 
: اھثیدح عم  لصاوتلل  ةریبكلا  ةیوادوسلا  هذھب 

تقلطأ اھتقو  ردقلا ، بارتقا  عم  برتقی  لیللا           -
وأ انیلع ،؟ ًاموتحم  ًاردق  ناك  لھ  ةدع ، تالؤاست 

كردأ مل  ةیلھاجلاو ،؟ فلختلا  ةاعر  ھكاح  ًاردق 
اذامل يقتاع ، ىلع  اھتیقلأ  يتلا  تالؤاستلا  مجح 

نم مھفلا ،؟ يف  ةیئاوشعلاو  ةیوضوفلا  هذھ  لك 
ًالیوع ُتعمس  ملعأ ، ال  ...اذھ  لك  يل  رسفیس 
ًاحاورأ لتقیو  ناكملا  ألمی  ًاصاصرو  ًاخارصو 

رظتنت انھ ، ظتكت  ةیواخ  ثثج  ىلإ  اھلیحی  ةلیمج 
انوبأ هللا ، نیبو  اھنیب  نارفغو  ةالص  ةظحل 



؛ انلجأل عمتجأو  وحن هللا  انقیرط  ناك  يذلا  سقلا 
اھیلع َبِلُص  يتلا  اھتاذ  ةبشخلا  ىلع  َبِلُص 
يلتعی حیسملا ، ءامدب  هؤامد  ُجزتمت  حیسملا ،

ءاضیبلا تامامحلا  برھتو  ةعیجفلا ، توص 
ٍةاتُع ال نم  بورھلا  لواحت  ةونع ، ناكملا  عدوت 

. ًائیش ةایحلا  لامج  نم  نوھقفی 

!؟ ھئانبأ حبذ  لبقیو  ؟  ةاسأملا مجح  كردی هللا  لھ   

ال يتلا  ةدماھلا  ثثجلا  مھمادقأب  نوقحسی  مھ 
؟ ًانكاس كرحت 

نكو تالیمجلا  تاریغصلا  نم  ىقبت  ام  امأ 
ءایمع لبانق  نھیلع  اوقلأ  انیبأ ؛ فلخ  نددری 
يتلا ةبھاللا  اھترارح  تحت  ًاعیمج  نھترھص 

بارخلا اھلامجو ، اھتراضن  َّرِس  حاورألا  ُبلست 
ةدعاص ٍبُُھل  ىلإ  ھلیحی  ناكملا  معی  رامدلاو 
ءامدو ثثج  ةحئارو  ناخد  ایاقبو  راجحأ  ةموكو 

. ةسینكلا ناردج  َُغبَْصت 

ٍدھج لكب  نوعسی  عیمجلا ، نود  نحن  اذامل  لءاستأ  ًانایحأ 
ىلإ ایرام  ھتلوح  ًالیمج  ُءاسملا  ناك  نأ  دعبو  انلتق ، ىلإ 
هذھ يف  اھعجوو  اھتاسأم  لقنت  يھو  شحوم  ءاضف 

: لمكتل رھقلاب ، ةبوكنملا  ةسینكلا 

ٍةحنجأب قَّلح  وھ  يبأو ، يمأ  عم  انأ  ُتنك           -
ىقبت ام  ُفرذت  ءارذعلا  ..ءامسلا  بوص  ٍةیكئالم 



ةمحرلا بلطت  ىلإ هللا  اھیدی  عفرت  اھعومد ، نم 
ُقلحی سقلا  انابأ  تیأر  ةرفغملاو ، وفعلاو 

فرفری ءاضیب ، ةمامحك  ریطی  ىتش  ٍةحنجأب 
بعادی ناك  ءامسلا ، بوص  ةنولملا  ِھتحنجأب 
ىرخأ ةراتو  ةرات ، ھعم  ةدعاصلا  حاورألا 

، نیللھم نیحرف  ةلیمجلا  ھتحنجأ  ىلع  نودعصی 
سارجأ عرقو  ةالصلا  نورظتنی  مھ  دیكأت  لكب 

ھیف دوجو  ال  دیعب  يوامس  ملاعب  سئانكلا 
ال بارخ ، ال  رامد ، ال  لتق ، ال  ةریرشلا ، حاورألل 

هدوست ملاعب  لب  طق ، لیبقلا  اذھ  نم  ءيش 
.نامألاو نمألاو  لدعلاو  ةفأرلاو  ةمحرلا 

اھرثأ ىلع  ْتدقف  ةغیلب  ٍحورجب  ْتبیصأ  يمأ 
هوشت دقف  اھدسج  نم  ىقبت  امو  اھیقاس  ىدحإ 
ُتدقف دقف  انأ  امأو  ةغیلب ، حورجو  قورحب 
ةمثو ىرسیلا ، يدی  نم  رصنبلاو  رصنخلا 
ھتقزم يبأو  ..يسفن  لزعأ  ينلعج  رخآ  هوشت 
ُھتلوح ًانكاس ، كرحت  ةثج ال  ىلإ  لوحتیل  ایاظشلا 

ملظ برلا  ىلإ  وكشت  ءامسلا  ُنكست  ٍحور  ىلإ 
 .. ناسنإلا

رذتعأ ةلتاق ، ةاسأم  نم  يھ  مك  يبر  ای  ..هآآآآ           -
ِكیف ُتكرح  يننأ  ودبی  ام  ىلع  يتقیدص ، ای  ِكنم 
اھتلق ًادبأ ..، ىحمت  ءادوس ال  ىركذو  ًاغیلب  ًاحرج 

.يردص ألمی  قیضلاب  رعشأ  انأو 

أدبت ةصقو  ةاسأم  يقارع  ّلك  فلخف  متھت  -         ال 



، تایاكحلا انعم  ُدلوت  ُدلون  نیحف  ًادبأ ، يھتنت  الو 
انم ٍدحاو  لك  فلخف  تایاورل ، ًالاطبأ  حبصنو 
ذم نحن  اذكھ  ةباتكلل ، ٍةزھاج  ٍةیوارل  عورشم 

نحن ءاقشلا ، انیلع  َبِتُك  انتاھمأ  محر  نم  انطقس 
( ءاسؤبلا  ) نكل ءاسؤبلا )  ) ةیاور نم  ًاءزج  انسل 

ملعن الو  قارعلا  يف  تأدب  يتلا  انتیاور  نم  ٌءزج 
نولصأتسی مھنإ  انب ، يھتنتس  نادلبلا  يأب 

نورذیو اھھافش ، رمحأ  نوثولیو  دادغب ، لئادج 
نم َلُحكلا  نوقرسیو  اھینیع ، ةرضخب  دامرلا 

اھیتنجو ىلع  اھل  ًادودخأ  نورفحی  مَھنإ  اھینفج ،
.مدو ٍعمد  نم 

جزت يھو  يل ، ھبتكت  ام  أرقأ  انأو  قربلاك  ّرمی  ُتقولا  ناك 
اھثیدح ةیادب  يفف  يبوساح ، نطب  يف  ةیدامرلا  اھفورحب 
اھلدابأ انأو  يشتنأ  ُتنكو  حرملاو  ةیسنامورلا  ةمق  ْتناك 

نأ ُتلواحو  رخآ ، ىحنم  ذختاو  ىظشت  ھنأ  الإ  ثیدحلا 
ثیدحلا عطتقأل  روفلا  ىلعو  اھتردابف  انمالك ، راسم  ریغأ 

: ًالئاق

انضعبب فرعتن  مل  اننأ  يتقیدص  ای  نیفرعتأ           -
دوجوم امك  يمسا  انأ  ةونع ،؟ ثیدحلا  انقرسو 

، ةیمظاكلا نكسأ  يمظاكلا ، دعسأ  يتحفص ، يف 
ماع 2007، ذنم  ةفسلفلا  مسق  نم  ُتجرخت 

يتداھش عم  بسانتت  ًةفیظو  دجأ  مل  ينكل 
يف فئاظو  ھل  دجوت  ال  مسقلا  اذھف  ةیساردلا ،
يأب حلفأ  مل  ھیلعو  ردن ، ام  الإ  ةلودلا  رئاود 



ةجروشلا قوس  يف  ًالامح  لمعأ  نأ  ریغ  لمع 
يدل َحبصأو  قوسلا  عم  تملقأتو  ریبكلا ،

يقزرو لغاشلا  يلغش  راصو  ءاقدصأو  فراعم 
.ھنع ءانغتسالا  نكمی  يذلا ال  يمویلا 

ُتجرخت ةداركلا ، نم  انحوی  سیكروك  ایرام  انأ           -
يف تانبلل  ةیبرتلا  ةیلك  نم  ماع 2009 

، كانھ ةولح  تایركذ  يل  ْتناك  دقف  ةیرداجلا ،
ةیوتلملا ةباسنملا  ةقزألاب  ًاحابص  رمأ  ُتنك 
سمشلا طویخ  قناعت  يھو  ءودھلاب ، ةحشتملا 

نم جرخی  زوریفل  ٌتوص  ةمثو  ةیحابصلا ،
ةمیدقلا يساركلا  بیترت  دیُعی  ٍراجنل  میدق  عایذم 

لتری نآرقل  رخآ  ٌتوصو  ةقزمملا ، كئارألاو 
ًاناكم ةیدیدح  ةلواط  نم  ذختی  يذلا  ھكاوفلا  عئابل 

، رمحألا ُھحافت  عملی  وھو  ھھكاوف  ضرعل 
ناكملا ألمی  وھو  زاغلا  عئابل  جعزم  ٌتوصو 

نیب ام  لقنتت  يتلا  ھتبرع  رامزم  جیجضب 
( مالقأ وبأ  ةناخ  نیزناب   ) ثیح ُلَِصأ  ةقزألا ،

َلقتسأل عراشلا  نم  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  ًةرباع 
ریستل ةداركلا  قامعأ  ىلإ  ةبھاذلا  ةلفاحلا 
لبقتست يھو  ةئداھلا ، ةیحابصلا  اھعراوشب 

قدنف ىلإ  لصن  اھنم ، نیلزانلا  عدوتو  نیبكارلا 
ةقطنم ىلإ  لوصولل  ًاضرع  ُرمن  كانھ  نمو  لباب 

يھو ةینانویلا  ةرافسلا  زاتجن  جراخ ) ةدارك  )
، ةحلسملا ةیتیركنوكلا  اھلتكب  اھباوبأ  قلغت 

كاھتنا ّيأ  نم  ًافوخ  قیرطلا  نوبقری  نیحلسمو 



بحاص فقی  ةیئوضلا  ةراشإلا  دنعو  اھل ، ينمأ 
يمدق ىلع  أكوتأو  مھعمجب  باكرلا  عدویل  ةلفاحلا 

.يتعماج ىلإ  ًةرئاس 

، ءاكبلل ةریبك  ةبغرب  رعشن  ةمیدقلا  انتایركذ  ركذتن  نیح 
رثكأ ھیضامب  رختفی  بعش  نحنف  اھركذتسن ، ةلیمج  مایأل 

، اھلك ملاعلا  بوعش  ھل  لصت  مل  ٍضام  انلف  هرضاح ، نم 
نم ًاءزج  ْتحبصأ  اھنأل  يفكت ؛ اھدحو ال  تایركذلا  نكل 

عراصتت ةلث  انتمكح  دقف  لبقتسم  الب  انحبصأ  خیراتلا ،
، ھتمرب قارعلا  قرتحا  نإ  مھی  ال  لاومألا ، عبانم  ىلع 

بعشلاو ءارقفلا  لاومأب  مھبویج  ئلتمت  نأ  مھیدل  مھملا 
: اھثیدح يف  ْتفاضأو  مورحملا ،

سیل تایركذ  درجم  ْتحبصأو  ءيش  لك  ىھتنا           -
ملح ال  موی ، تاذ  دوعتس  اھنأ  نظأ  ال  الإ ،
يف ًةرضاح  ُتنك  ينأ  ملعتأ  نآلا ، دعب  ةدوعلاب 
اھیف ُتررم  ةجروشلا ، قوسب  رطمم  يئاتش  ٍموی 

- نیتاللا ةسینك  ءارذعلا -  میرم  ةسینك  ىلع 
، نیقوستملاو ةعابلا  مامأ  اھتمصب  ذولت  يھو 

امنیب اھنم  برقلاب  ُّرمأ  انأو  ةراملا  عم  ُریسأ 
ُتفقوت سانلا ، نم  نیكلاسلا  تاوصأ  ىلاعتت 
ةالصلا ُتسرامو  ّينیع  ُتضمغأو  ًالیوط ،
ُتینمت كلذب ، ةراملا  ملعی  نأ  ریغ  نم  ًایحور 

، يلمركلا سناتسنا  بألا  ربق  روزأ  نأ  اھتقو 
لباقت ةسینكلا  هذھ  نأ  ةفداصملا  فیرط  نمو 

نم رثكأ  اھنع  دعبی  ال  وھف  ًاضیأ  ءافلخلا  عماج 



قارعلا شیعی  فیك  تیأر  لھ  ...ً.ارتم  نیرشع 
تناك بھاذمو ، قرف  وأ  فئاوط  الب  ًاقباس 

اذھ نیب  نوقرفی  ال  قارعلا ، ّبحب  ضبنت  مھبولق 
ةلجد ءامب  اولستغاو  اودمعت  مھنأل  كاذو ،

...تارفلاو

!!؟ ثیدحلا نع  َتفقوت  َكارأ 

...دعسأ دعسأ ،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) تحر نیو  )

عطقتو ينم  ُصتقتس  ةنیعللا  ءابرھكلا  نأ  كردأ  نكأ  مل 
، ًادج ًاشحوم  لیللا  نم  ىقبت  ام  َّرمو  ثیدحلا ، ّيلع 

نكل تنرتنإلا  لمعیل  يتأت  نأ  ىسعو  ّلع  ًالیوط  ُترظتنا 
ھسفن لكأی  تقولا  َتابو  لیللا  فصتناو  ىودج ، نود  نم 

، بارتقالاو ّوندلا  ىلع  حابصلا  كشوأو  ىرخأ  دعب  ةعاس 
ُھلیتارت نذؤملا  َحتتفی  نأ  لبق  رادلا  حطس  ُتدعصو 

يذلا اھكید - دمحم –  مأ  بارغ  قعنی  نأ  لبقو  ةیحابصلا ،
وجلا نوكی  اھتقو  ھحایصب ، قیضلا  اھقاقزو  ةلحملا  ُقرغی 

ةیواخلا ناردجلاب  مطتری  يذلا  ھتوص  نم  ىوس  ًادج  ًائداھ 
، ًادیعب بعتلا  ينذخأی  وفغأ  نیحف  ىرخأ ، ةرم  دوعیو 

ّھبنم ىلع  ًاحابص  ةسداسلا  دنع  وحصأو  مونلل  ملستسأو 
نأ دعب  الإ  ًاقلطم  ھل  ھبتنأ  مل  انأو  ّينم  رجضی  يذلا  يفتاھ 

.ةعاس فصنب  تمصی 

 



 

 

 

 

 

(12)
ةجروشلا قوس  ىوس  يتاحابص  يوأی  ءيش  ال  ةداعلاك 

ركابلا حابصلا  ذنمف  قزرلا ، يبلاطل  ھیعارذ  حتفی  يذلا 
عیمجلاف ىتش ، تاھج  نم  نیقوستملاو  سانلاب  محدزی 

لزغلا قوس  نم  يتأی  نم  مھنم  ةریثك ، لخادم  نم  ھنوتأی 
فلتخمب ةنولملا  رویطلاو  ةبیرغلا  تاناویحلاب  محدزملا 

، يعافألاو ةنیزلا  كامسأو  مامحلاو  فحالسلاو  اھعاونأ 
ربع ُّرمی  وھو  ىراصنلا  دگعب  سانلا  عم  محازتی  رخآو 

، اھل ًاضرعم  فیصرلا  نم  ذختت  يتلا  ةیئابرھكلا  علسلا 
وھو دیشرلا  عراشب  ًارام  ةیردصلا  نم  ًامداق  يتأی  رخآو 

نم ذختی  نم  مھنمو  ھیلع ، ةلطملا  لیشانشلا  لظب  ذولی 
ةغوبدملا دولجلا  ةحئار  ّمشی  وھو  ھل  ًارمم  رھنلا  عراش 

رسج ىلع  ًارباع  يتأی  رخآو  داوسلاب ، ةغوبصملاو 
لخدیل خركلاو  ةفاصرلا  نیب  اھملا  نویع  ًاقناعم  ءادھشلا 

قوس نم  رخآو  يضاقلا ، ظفاح  ةحاس  قیرط  نع 
اذھل يدؤت  ةقیضلا  تارمملاو  قرطلا  لكف  ریفافصلا ،



انأ امأو  نیقوستملاو ، ةراملاب  محدزی  يذلا  قوسلا 
امو قوسلا ، ىلإ  ًالوصو  نادیملا  ةحاس  نم  أدبی  يقیرطف 
عئاب نم  برقلاب  نیعمتجم  سانلا  ىرأ  ىتح  لصأ  نأ 
دعب ةعونتملا  ھتعاضب  ضرعی  وھو  ةیكیتسالبلا  يناوألا 

لیبرأ ةنیدم  نم  ھل  ةمداقلا  ةعاضبلا  ىلع  مھعم  قفتی  نأ 
غیرفتل ةنحاشلا  رظتنن  ىقبنو  ناریإ  نم  ةدروتسملا 
لوخد عنمت  ةیركسعلا  تارطیسلا  نأ  الإ  اھتلومح ؛

ةیادب دنع  الإ  ةقیضلا  نكامألا  ىلإ  ىربكلا  تانحاشلا 
يذلا دیدشلا  ماحزلا  ببسب  ًارصع  ةعبارلا  دعب  وأ  حابصلا 
رعشت ًانیحف  رخأ ، مایأ  نع  فلتخت  مایأ  ةمث  دادغب ، هدھشت 

الو ةلود  الب  اننأكو  راھنت  اھارت  ىرخأو  نامألاب  اھب 
ناخد تاباحس  قرتحی ، قارعلا  نأ  رعشت  مایأ  ةیامح ،

يف ةمظنم  تاراجفنا  ىتش ، نكامأ  يف  ام ، موی  يف  عفترت 
لعافلاو ةجروشلا  قوف  يلتعت  ناخد  ُةباحس  ناكم ، لك 

امیف نیبتیل  روطعلا  قوس  يف  راجفنا  وأ  يئابرھك ، سامت 
يف قارعلا  نوبوجی  رامدلا  ةداس  لوھجم ، لعافلا  نأ  دعب 

قطانمو نودعسلا  عراش  يلتعت  ىرخأ  ٌبُحُسو  ناكم ، لك 
باھرإ ّيأ  ردصلا ، ةنیدمو  عایبلاو  ةرودلاو  ةیدیسلا 
ةظحللاب قرتحت  دادغب  لك  لعجی  يذلا  ّدحلا  اذھ  ىلإ  مظنم 

نالعإو رفصلا  ةعاس  نع  نلعت  اھنأكو  اھسفن ، ةقیقدلاو 
.بارخلا ةعاس 

ةرمتسملا تاعاطقنالاو  لمعلا  نم  رمذتی  يماس  ناك 
ھل مدقم  لمع  نع  حصفأ  ھنكل  قوسلا ، يف  يمویلا  قزرلل 
عم ةصیخرلا  ةریبلا  ينانق  برشل  ُهداتری  ناك  يلیل  ٍدانب 
ناك نأ  ذنم  اذھب  طرخنا  دقف  ِھتقطنم ، ءانبأ  نم  ةعومجم 



ةبلط ىریل  ةیوناثلا  سرادملا  ىدحإ  يف  ًاریغص  ًابلاط 
يف ةیوزنم  نكامأب  نونخدی  مھو  يدادعإلا  فصلا 

ام ِھمفب  ُممری  ناكف  مھتذتاسأ ، ةبقاعم  نم  ًافوخ  ةسردملا ،
قناعت يھو  ضرألا  ىلع  رئاكسلا  باقعأ  نم  ھنومری 

ةبھتلملا ءارمحلا  اھترمجو  باسنملا  اھناخدب  قفألا 
نأ الإ  اھتحئار  قشنتسی  ىطسولاو ، ھتبابس  نیب  رقتستل 
نأ دعب  امھحتفی  مث  ةلھول  امھضمغیف  ھینیع  قرحی  اھناخد 

، هردص ىلإ  لغلغتتل  ًاقیمع  ًاسفن  ًاقشنتسم  ھمفب  اھعضی 
عادصو راودو  ریغصلا  هدسج  ىلإ  باسنی  ردخب  رعشی 

ھلأسی مونلا ، ىلإ  ةجاحب  رعشیو  اذھ  دعب  ھكلمتت  ةذلو 
، ھھجو يلتعی  يذلا  بوحشلا  ببس  نع  ءایمیكلا  ذاتسأ 

ىلإ لصی  نیحو  ذاتسأ ، ای  ضیرم  ينأ  روفلا  ىلع  ھبیجیف 
ةبغرب رعشی  وحصی  امدنعو  ًادج ، ًاقیمع  ًامون  مانی  ھتیب 

هراتھتسا ًانلعم  ھطارخنا  ةیادب  اذھ  ناك  اھقاشنتسال ،
ةنینق نم  رثكأ  برشی  ناك  عایضلا ، ملاع  يف  ھلوخدو 
َبُِتك يتلا  تاناحلا  ىدحإ  لخدی  وھو  أشنملا  ةصیخر  ةریب 

اذھ ناك  نیفقثملاو ،) نییفحصلا  ىدتنم   ) اھلوخد باب  ىلع 
ةفاقثلا داورل  صاخ  ناكملا  نأب  ماھیإلل  ناونعلا 
رصانع نم  ًابسحتو  ًافوخ  ةرحلا  مالقألا  باحصأو 

نم ٌسجر   " راعش عفرتو  داسفلا  رھاظم  براحت  ةحلسم 
ریغ ُسملی  ھیلإ  لخادلا  نكل  هوبنتجاف ،" ناطیشلا  لمع 
ىلع تابلطلا  نعزوی  ًادج  ةیرغم  سبالمب  تایتف  ةمث  اذھ ،

ةحوتفم ةقیض  ناصمقو  زنیجلا  نیدتری  نھو  تالواطلا 
مسقی ریرض  ٍلظ  نع  فشكتل  ىلعألا  نم  رارزألا 

تانولطنبب تایرخأو  روثنم  ٍرعشو  نیمسق ، ىلإ  اھردص 
ّنھو نیتیراعلا  اھیقاس  نع  فشكتل  لفسألا  نم  ةصوصقم 



.يدانلا اذھ  يف  ّنھدوجوب  روكذلا  َنبطقتسی 

ةباوبلا نع  ًالیلق  ُعفتری  وھو  ءارقفلل  ىلعألا  قباطلا 
باحصأ الإ  ھلخدی  ءانبلا ال  لفسأ  بادرس  ةمثو  ةیلخادلا ،

نم قرست  لاومأو  نونغمو  صقارم  ھیف  ةئلتمملا  بویجلا 
تایراعلا تاسموملا  داسجأ  ىلع  رثنتل  بعشلا  ِتوق 

لاجرلا تاوھش  كلذب  تابعادم  ّنھنتافم  َنْكرحی  يئاللا 
اھترخؤمب سمالت  نأ  امو  ةیناویحلا  مھزئارغو  مھتابغرو 

ٍشترم لماع  وأ  ماع  ریدم  وأ  ةلودلا  يف  لوؤسم  فتك 
ملعی نأ  ریغ  نم  اھیلع  ضقنی  ىتح  بئارضلا  ةئیھ  يف 

اھھجو ىلع  ھتالبق  عرزیل  دیدش  ركس  ةلاح  يف  وھو 
رابكلل ىرخأ  فرغ  ًاضیأ  ریبكلا  بادرسلا  يف  اھیتفشو ،

ءافعضلا اھبرقی  ال  ةھرافلا ، بویجلا  باحصأل  ًارصح ،
لك بقاری  ناك  ءامسلا ، مجحب  ًالاومأ  نوكلمی  نیذلاو ال 

ةقارب ةیوثنأ  لاكشأب  يبناجلا  ملسلا  نم  نلزنی  ّنھو  اذھ 
ةلودلا يف  نیدیستملا  نم  رابكلا  اّمأ  نیرظانلا ، ّرست  ًادج 

باحصأو مھدحو  مھ  الإ  ھفرعی  ال  صاخ  ٌباب  مھلف 
اذھ نم  ًاسئای  ًارمذتم  ُثدحتی  يماس  ناك  طقف ، يدانلا 

ةریبلا تاجاجز  رعس  ىتح  ھنم  ِنجی  مل  يذلا  قوسلا 
نم ھل  مدقملا  ضرعلا  نع  ًافشاك  اھبرشی ، يتلا  ةصیخرلا 

، ناكملا داتری  يذلا  مدقألا  رئازلا  ھنوك  يدانلا  باحصأ 
ھیلع َضِرُع  نأ  دعب  لمعلاب  ةمات  ٍةعانق  ىلع  َحبصأ  اھتقو 

قرعلا ةحئارو  تاسموملا  داسجأ  طسو  ًاقینأ  ُهربتعی  لمع 
تاجاجز ءانثتساب  ھتایح  لاوط  ھقذی  مل  يذلا  يكسیولاو 
ةئلتمملا داسجألا  نم  ىفلز  ُھبرقیس  دیدجلا  لمعلا  ةریبلا ،

لامعلل حابملا  قبشلاو  ةذللاب  اھتقو  ُقرغیسو  ةوشنلاب 



نیبراھلا نئابزلاب  تاعاقلاو  تالاصلا  ءالتما  لبق  ًارصح 
دلب يف  مھب  طیحی  يذلا  يواسأملا  عضولا  ةرارم  نم 

.میحجلا

عم ًاثدحتم  ةداتعملا  ھترثرث  نع  ّفكی  ال  دومحم  ناك 
ھتاكن قالطإو  حازملا  نم  ّلمی  ناك ال  ءالع  امنیب  ریمس ،
ھبجعت مل  نمو  كحضلاب ، عیمجلا  ُقرغت  يتلا  ةضافضفلا 

ُكلمی وھف  ةیزوقرقلا ؛ ھھجو  میساقت  ىلع  كحضی  ةتكنلا 
سانلا ُكِحُضی  يذلا  نولملا  جرھملا  ھجوب  ھبشأ  ًاھجو 

.ةبیرغلا ھتافرصتب 

ةطیسب ٍروجأ  نع  ًاثحاب  كلذ  دعب  عیمجلا  فرصنی 
ضعب لقن  وأ  لاحملا  تاھجاو  بیترت  نم  اھیلع  نولصحی 
ةطیسب ةیئانثتسا  لامعأ  يأ  وأ  نزاخملا ، ىلإ  ضارغألا 

وبأ جاحلا  ّيلع  ُطرتشی  طیسبلا ، يمویلا  مھتوق  مھیلع  ردت 
عراشلا يف  ًادیعب  ةسدكتملا  لمرلا  ةبرع  لقنأ  نأ  زیزع 
نزاخملا عم  يوزنملا  ھنزخم  ثیح  قاقزلا  قمع  ىلإ 

وأ ةرارجلا  تابرعلا  ھیلإ  لصت  يذلاو ال  ةبطرلا  ةمتعملا 
لمكأو قاقزلا ، قیض  ببسب  لاغبلا  اھرجت  يتلا  كلت 

ناردجلا نوممری  نیذلا  ءانبلا  لامعل  لمرلا  لقنأ  يموی 
اھمنتغا مث  دوھیلا  اھكلمتف  نوینامثعلا ، اھانب  يتلا  ةلكآتملا 
قیرطلا ينبعتیو  لیئارسإل ، مھترجھ  دعب  نورخآلا 
اھلاصیإل لمرلا  ماوكأ  يفتك  ىلع  لماح  انأو  لیوطلا 

فلأ نیرشع  غلبم  ّيلع  ُطرتشی  يوزنملا ، نزخملا  ثیح 
يف ملستسأو  قفاوی ، ال  ھنكل  دیزملا ، انأ  طرتشأو  رانید 
لاق نم  ِلوقب  ًانمؤم  يقزر  ينتوفی  الئل  ھطرشل  ةیاھنلا 



زجنأ ةرجشلا ، ىلع  ةرشع  نم  ریخ  دیلا  يف  ٌروفصع 
تارذ يسبالم  نع  حسمأو  راھنلا  فاصتنا  لبق  يلمع 

يف يئاقدصأ  يفتخی  امنیب  يرھظ ، ىلع  ةرشتنملا  لمرلا 
، مھقزر رداصم  نع  نیثحاب  ةریبكلا  ةجروشلا  زیلاھد 

توقل يفكی  غلبم  نم  ھیلع  ُتلصح  امل  نئمطأ  نأ  دعبو 
ثدحتأو هاش  سابع  ّمعلا  ةیؤرب  سنأتسأو  بھذأ  يموی ،

: ھعم

.معلا اھیأ  كل  ُتقتشا           -

؟ كلاح فیك  قایتشالا ، كلدابأ  ًاضیأ  انأو           -

مایألا هذھ  قزرلا  نأ  الإ  ةیفاعو ، ةحصو  ریخب           -
.ً.ادج ٌحیحش 

ُدمحلا  لقو  سئتبت ، ال  دنع هللا ، نم  قزرلا           -
لالح ٍقزر  نم  ھب  كیتأی  امو  ءيش ، لك  ىلع 

.ریثك مارح  ٍقزر  نم  ٌریخ  لیلق ،

.اب معنو           -

يتلا نذآملا  قوف  ءامسلا  يف  ُعفتری  رھظلا  ناذأ  ناك 
نیركنتم نولخدی  صاخشأ  ةمثف  اھیلصم ، نم  ىشخت 

عوبر نیب  اولخدی  ىتح  ًالیوط  نوثبلی  مھنكل ال  سابلب هللا 
ةریبكتب ةالصلا  ًاحتتفم  مامإلا  ربكی  نأ  امو  نیلصملا ،

نلعی ىتح  ةحتافلا ، ةروسل  ِھتءارقب  لصاوتیو  مارحإلا ،
نع ًافشاك  ًایدانم  ، ھتوص ، ىلعأب  ًاربكم  رحتنملا 
ًالتاق نیلصملا  فوفص  نیب  ىّظشتیل  يداھجلا ، ھعورشم 



فلخ نم  ءاج  بیرغ  ٌركف  ھفلخ ، نم  ّلكو  مامإلا  كلذب 
.نطولا اذھ  ةمرح  كتھل  راوسألا 

مامإلا ماقم  يف  ةالصلل  ًابھاذ  هاش  سابع  معلا  يننذأتسی 
يفتخملا ریغصلا ، ھناكد  نم  بیرقلا  حور  نب  نیسح 

ھنم ىقبی  الو  ةراطعلا  عیبت  يتلا  ةفیثكلا  لاحملا  فلخ 
ّةبق ھیلع  رضخألا ، نوللاب  غوبصملا  ریغصلا  ھباب  ىوس 
يتلا ةمخضلا  تارامعلل  ریبكلا  ماحزلاب  ھیتت  ةریغص 
ءاضی لَّلجُم  كّابش  هربق  ةّكد  قوفو  بناج ، لك  نم  ھقوطت 

نوّدبعتملا نورئازلا  ھیلع  دفاوتی  ءارضخ  ءاوضأب 
، يھلإلا نارفغلاو  فطللاو  وفعلل  نوبلاطلاو  نولسوتملا 

ىلع دیدش  ءطبب  ریسی  يتأیو  عماجلاب  ھتالص  ّمعلا  ُّمُتی 
لالس ضعب  عیبب  انأ  لغشنأو  نیتفیحنلا ، نیتلیحنلا  ھیقاس 

، میدقلا ثارتلاب  نیمتھم  سانأ  ىلع  قابطألاو  صوخلا 
ةطیسبلا ءایشألا  هذھ  عیبی  يذلا  دیحولا  هاش  سابع  معلاف 

ٍفوفر ىلعو  ریبك ، نأش  اذ  ثارتلا  لھأ  اھبسحی  يتلا 
تایراخف ثالثو  ًادج  ةمیدق  ةینیط  فحت  ةمث  ةیلاب  ةیبشخ 

هذھب ظفتحت  اذامل  ًالئاق : ًاكحاض  ُھترداب  ةعونتم ، ماجحأب 
ةثیدح ءایشأب  ئلتمی  قوسلاو  ةمیدقلا  تایراخفلاو  فحتلا 

: لاقو مسبت  نیرظانلا ؟ لھذت  ةدیدج 

..هذھ نكامألا  ةیأ  نم  فرعت  كنأل ال           -

: ُتلقو ًایلاع  ُتھقھق 

برشی ناك  يبارومح  كلملا  نأب  يل  لقت  -         ال 
.اھب



: لاق مث  اھلك ، ُھحمالم  ْتریغتو 

لداعت اھَّنإ  ءایشألا ، هذھ  يواست  مك  فرعت  -         ال 
!! اھیف نمب  ةجروشلا  قوس 

وھو فدریل  ًابرغتسم ، ھتلأسو  كلذ  يف  لوضفلا  ينباتناو 
ناولأب ةنولملا  لیخنلا  فعس  نم  ةعونصملا  ھقابطأ  ململی 

: ةیھاز

نآلا دعب ، امیف  ءيش  لك  مھفتس  لجعتست ، -         ال 
، قوسلا رداغن  نأ  انیلع  ًاعیرس  رمی  تقولا 

.انلزانم يف  ددمتنو  حاترنل  بھذنو 

 
 

 

(13)
عراوشلا انتدوع ، ءانثأ  ةدیدج  ًاقرط  كلسن  موی  لك  يف 

دوعی عراش  نم  رمی  يذلا  قئاسلاو  ةرغ  نیح  ىلع  ُعطقت 
رخآ عراش  نع  ثحبیف  عطق ، دق  ُهاریل  تاعاس  دعب 
كانھ نمو  باكرلل ، ةددحملا  ةقطنملا  ىلإ  لوصولل 
ًاریخأ لوصولل  انمادقأ  ىلع  نیرئاس  تاقرطلا  لقتسن 
يضقأ ءاسملا  يفف  ءاسملل ، شطعتأ  لصأ  نیح  انلزانمل ،



سمھأو ایرام ، يتقیدص  يغانأ  انأو  ةعتملا  نم  تاعاس 
تاتقی تاب  اھبحف  اھبحأ ، مك  ملعت  اھتیل  اقشعو ، ًابح  اھل 

ای ٍهآ  اھتحراصم ، ىلع  ىوقأ  ينتیل  يبلق ، ماطح  ىلع 
رارزأ فلخ  يفتخت  يتلا  كلت  ةبیبح  يأ  ..يبر 

جاجز فلخ  موی  تاذ  اھارأ  نأ  ىنمتأ  ُتنك  بیساوحلا ،
رواجملا عراشلا  ربعأ  انأو  يل  رظنت  يھو  اھتذفان 

يھو اھتیب  بابب  ًةفقاو  اھارأ  نأ  ىنمتأ  تنك  وأ  اھلزنمل ،
تنك وأ  اھقاقزب ، ًاثباع  رمأ  انأو  ينبقرت  ةراملل  رظنت 
ناكمل ةبھاذ  جرخت  يھو  ریسملا  اھقفارأ  ينارت  نأ  ىنمتأ 

انأو ةیحایسلا  ةنیدملا  وأ  ءاروزلا  ةقیدحب  ةھزنل  وأ  اھلمع 
ملاعلا اذھ  نع  ءافتخا  ةظحل  يفو  اھرثأ  عبتتأ  اھفلخ  ریسأ 

معن ملحأ ، يّننإ  يعباصأب ، ةسمخلا  اھعباصأ  كبشأ 
.ٍموی تاذ  ملحلا  اذھ  ينلتقیس 

ثحبأ انأو  فینم  نمحرلا  دبع  ملاوعب  صوغأ  ءاسملا  لبق 
ُتنك ایرام ، بلق  نم  ينبرقت  ةعوطقم  نع  هروطس  نیب 
ھتیاور يف  الواب )  ) وأ اریم )  ) مسا لدبتسأ  نأ  طقف  لواحأ 

نم ذختا  فینمف  دحاو  ببسل  عطتسأ  مل  ينكل  ایرامب 
رفنت ًامتح  ایرام  لعجی  ام  اذھو  امھب  ذذلتلل  ًاذالم  امھیدسج 

يأ اھنع  فرعأ  الو  اھب  دھعلا  دیدج  ينأ  ةصاخبو  ينم 
اھلك دعاوقلا  قرخت  ىرخألا  يھ  الیمدار )  ) ىتح ءيش ،

كسمم وھو  رمذتی  فینم  ىقبیو  نافیأل )  ) اھیتفش يطعتو 
اذھ لك  نع  ىضاغتأ  داسجألا ، ةوشنب  درسلا  تاراسمب 
يل دھمتو  يقانتخا  كفت  اھلع  ىرخأ  ءایشأ  نع  ثحبأو 

باطقتسا لواحأ  يتلا  ةیسنامورلا  ملاوعب  قیرطلا 
.اھل ایرام  يتقیدص 



ًابطاخم ھقشع  ةیاور  يف  فینم  ھلاق  امم  ًالیلق  ُتلدعو 
، ةیصخشلا اھتحفص  ىلع  ةصاخ  ةلاسرب  اھل  ًاثعاب  اھایإ 

...كلذ فلخ  ةرشابم  يدنع  نم  تاملكب  اھتبقعأو 

ظاحلب ًاھئات  هرمع  ىضق  نم  انأو  مدنأ ، نأ  يل  فیكو 
براھلا كلظ  نع  ُثحبأ  ریبكلا  ملاعلا  اذھ  يف  كینیع ،

بوجأ انأو  يرحسلا  يطاسب  يطتمأ  ُتنك  دقف  ينم ،
نود نم  نكل  كنع ، ناكم  لك  يف  شتفأ  هرسأب  ملاعلا 
 .... قانتخالا اذھ  لك  ينع  كفی  نم  كدحو  ىودج ،

؟ ِكظفحی نأ  هللا  توعد  مك  ِكلجأل ، ُتیَّلص  مك  نیملعتأ 
ىلإ عفترأ  يك  ركذلا  تاقلح  يف  ٍفوصتمك  تفطو 

.ِكقشع توكلم 

اھیأ ..دیعب  ملاع  نم  ءامسلا ، دبك  نم  مداق  توص  ةمث 
يضاملا رابغ  كنع  حسمتل  ةمداق  يھف  اھرظتنا  ..بیرغلا 

، كیلإ قیرطلا  يف  يھ  اھلجعتست ، ال  نینسلا ، نزحو 
نوكسلا تاظحل  نم  ةظحل  يف  ..كارت  نأ  لبق  َكب  ْتملح 

ناكف َكتوتحاف ، اھملاع ، َتنأ  َتنك  ٌةلوجخ  ةتفاخلا ،
ُتلز ام  ریخألاو ، لوألا  ينونج  يھ  معن  لوألا ، نونجلا 

ٍروظان ربع  نفسلا  مودق  رظتنی  ٍحالمك  اھرظتنأ ، اھبقرأ ،
وھو ىرخألا  ِھنیعب  رظنیل  ھینیع  ىدحإ  ًاضمغم  لیوط 

مل ينكل  ةمطالتملا ، ءاقرزلا  ھجاومأ  يف  لیامتت  اھاری 
نأ ودبی  فغشب ، ينرظتنت  ىرخألا  يھ  اھنأ  ملعأ  نكأ 

يھانتماللا اھرحب  يف  يترانسب  جزأ  انأو  اھتداص ، يكابش 
نمحرلا دبع  فورح  ةیرعشو  ةیسنامور  اھایإ  ًامقلم 

ءاضیب ٍةمامحك  ّيدی ، نیب  فاطملا  ةیاھن  يف  عقتل  فینم ،



ُطحت بعتت ، نیح  اھنكل  ءاضفلا  يف  ًةقلحم  ءامسلا  ُبوجت 
ًةفرفرم ّيفك  نطاب  ًةبعادم  ٍقفرب  ّيدی  ةحار  ىلع 

.اھیحانجب

ةیقارعلا اھتغل  نع  حصفت  ىتح  يتاملك  اھلصت  نأ  امو 
..بح لكب  اھل  شطعتت  يتلا 

..ينویعب الھ           -

ىلع اھبلق  نم  جرخت  اھنأب  ترعشو  اذكھ  ينتلصو 
ُترعش لب  اھتجھلل ، اھبح  ىلع  اھتیجس  ىلع  اھترطف 

اذھ مدختست  ال  اھنأل  امبر  ثیدحلا  اذھل  ةجاحب  اھنأكو 
ةنیدم يف  اھشیع  دعب  ةصاخب  يمویلا  اھباطخ  يف  مالكلا 
لامج ًایطتمم  مالكلا  دھشب  اھایإو  ُتقرغو  ةیسنرفلا ، نویل 

اننیب امیف  ثیدحلا  لدابتب  ھتبوذعو  فرحلا 

..ِتنأ يحور  ای  جنولش           -

ًایسنامور كارأ  ریخو ، ةدومو  بح  لكب  مامت           -
ةجاضلا ةدرفملاب  بعالتتو  ثیدحلا ، نف  ُدیجت 

.تادرفملا هذھ  ينبجعت  مك  لامجلاو ، ةیویحلاب 

رس نع  ًةفشاك  اذھ  يل  لوقت  يھو  ةشھدلا  ينتباتناو 
يوحت يتلا  ةیسنامورلا  تادرفملا  هذھ  لكل  اھلبقتب  لیمج 

امبر برقتلاو ، ددوتلاو  بحلاو  قشعلاو  نونجلاو  ةذللا 
نم ًالثم  برقتلاك  رخأ ، تادرفم  جزأس  ةمداقلا  ةرملا  يف 
ًابلط بلطأس  وأ  اھیتفش  ىلع  ةفافش  ٍةلُبق  عرز  وأ  اھیتنجو 

اھھجوو اھتعیبطو  اھتقیقح  ىلع  اھارأ  نأ  اذھ  نم  ربكأ 



.رینملا رمقلاك  لیللا  ةمتع  يف  غزابلا 

يننأل ِكلجأل ، اھتبتك  تاملكلا  هذھ  لك  ..ایرام           -
.ِكریغ تاملكلا  هذھ  قحتسی  دحأ  ھنأب ال  مزجأ 

.ةصاخلا يتشدرد  ربع  تاملكب  اھل  ُتثعب  مث 

ِكھجوو          -

ِكتیأر ذم 

ھب ُظفتحا  ُتلز  ام 

يتایركذ رتفد  يف 

.!؟ يھجو تیأر  نیأو           -

يل ُھتدسج  ام  اذھ  لب  ًةقیقح ، ِكھجو  َرأ  مل  -         ال 
ةدوجوملا روصلا  ضعبو  ةیصخشلا  كتحفص 

فصنب يھ  روصلا  لك  ..بیرغلا  نأ  الإ  اھیف ،
؟ ایرام ای  كلذ  يف  رسلا  ام  ھجو ،

َریُغتل يلاؤس ، ىلع  بیجت  ال  نأ  ةیكذ  ٍةقیرطب  ْتلواحو 
: ةلئاق ينترداب  روفلا  ىلعو  رخآ ، ٍهاجتاب  ثیدحلا  راسم 

يردصب ُجضی  نینحلا  قارعلا ؟ لاوحأ  فیك           -
..يردق وھ  امنكل  ھیلإ ،

ىلع اھتباجإ  مدع  لالخ  نم  ينترواس  كوكش  ةمث 
يف ءيش  لك  فرعأس  يننأب  ًانقیتم  ُتنك  ينكل  يلاؤس ،



..ھتقو

لتق ءام ، وأ  ءابرھك  الب  وھ ، امك  قارعلا           -
لتق يلامو ، يرادإ  داسف  بارخو ، رامدو 
دنع جرخن  انلكف  ةیعامج ، ةدابإو  يئاوشع ،
لكف ىرخأ ، ةرم  ءایحأ  ةدوعلا  لمأ  ىلع  حابصلا 

ال وأ  ًایح  دوعی  دقف  ًانفك ، ھیدی  نیب  لمحی  انم 
لب رادلا ، يف  ىقبی  نم  عدونو  جرخن  انكف  دوعی ،

ىشخت تناكف  يمأ  امأ  ضعبلا ، انضعب  عدون 
متمتت تناكف  ھتیوادوسو  ردقلا  شطب  نم  ّيلع 
اھفلخ فدرتو  يناثملا  عبسلا  أرقت  اھیتفشب ،
ھجول اھیدھت  مث  صالخإلا  ةروس  تارم  ثالث 

يندیُعیو ينظفحی  نأب  ھنم  اھتجاح  بلطتو  هللا 
نوعدی تاھمألا  امك  اھؤاعد  ناك  اھیلإ ،

نیركنتملا شطب  نم  ةكئالملا  مھظفحتف  نھئانبأل 
، سانلا حاورأب  نیثباعلا  مالسإلا ، يزب 

...ءارقفلا داسجأل  ةرھاصلا  تاوبعلل  نیعرازلاو 
مث اھتھبج  ىلع  اھتبابس  عضت  ةیحیسم  مأك  وأ 

ُمسرت يھو  نمیألاف ، رسیألا  اھبنج  ىلع  اھب  رمت 
لأستو قلطلا  ءاوھلا  يف  اھدسج  ىلع  ًابیلص 
ًةلسوتم هوركم  لك  نم  اھنبأ  ظفحی  نأ  عوسیلا 

ًامتح كیلع  ال  يمتھت  ال  ..ءارذعلا  ھمأبو  ھب 
.لبق يذ  نم  لمجأ  لب  ناك  امك  ءيش  لك  دوعیس 

ةمات ةیاردو  نیقی  ىلع  انأو  تارابعلا  هذھ  اھل  لوقأ  ُتنك   
ّتمی الو  لایخلا  نم  ءيش  ىوس  نكی  مل  ھتلق  ام  نأب 



.ةلصب ةقیقحلل 

شیعن اننأ  امب  ِكل ، ھتبتك  امم  ًائیش  كعمسأ  نآلا  ينیعد 
.ةلتاقلا ةبھاللا  زومت  ةرارح 

ُزومتو          -

َءاطعلا ّيلع  ُقدغی 

ِكبرقب ُنوكأ  نیح 

اناتفش ُنوكتو 

قایتشالا نم  ٍةرفح  افش  ىلع 

هافشو برق  وھ  ًادیدج ، ًاحلطصم  اھل  ُتججز  اذھبو 
وأ ىوھأو  بحأ  امم  ًابیرق  نوكأ  كلذبو  قایتشاو ،

.ھیلإ لوصولل  وبصأ  امم 

نم يتیسنامور  ُزحت  ةلتاق ، كتاملك  وااااااو ،          -
ءاقتنا يف  ًادج  ًاعراب  كارأ  دیرولا ، ىلإ  دیرولا 

.ةلیمجلا ةدرفملا 

: ْتفدرأ مث 

يمأ ةھج  نم  يدجب  ينتركذ  َكنأب  ملعت  لھ           -
يف ًادفوم  ناك  نیح  مدانوی ، بوقعی  بیبطلا 
ناك مھءارقف ، جلاعیل  تانیتسلا  فصتنم  ةرصبلا 

اھتجھلب لوقت  يھو  زومت ، رھش  يمأل  فصی 



لتقی يللا  رحلا  رھش  زومت  ..يلقیا  ناك  نكدج  )
(، بطرلا تاخابط  ..هومسیب  كینھ  امھو  سانلا ،

برقلاب نآلا  نوكأ  نأ  ىنمتأ  مك  دعسأ ، ای  هللا ،
رضخألا اھفعسب  نضتحت  يھو  ةیرصب  ةلخن  نم 

تحت ئبخت  اھنأكو  بطرلاب ، ةیلدتملا  اھقاذعا 
قاتشأ مك  رفصألا ، بھذلا  نم  ًانانطأ  اھتافعس 

ءيش لكل  قاتشأ  ينإ  ةبھاللا ، زومت  ةرارحل 
، تارایسلا تاوصأو  بخصلاو  جیجضلا  ىتح 
لك ءيش ، لك  ةركلاب ، نوبعلی  نیذلا  ةیبصلاو 

.دعسأ ای  ءيش 

، يھجو حفلت  ةنخاس  ةیئاوھ  تامسن  لسری  زومت  لیل  ناك 
سمشلا ءافتخا  دعب  ًارصع  حطسلا  ُدعصت  يمأ  ْتناك  دقف 
بارتلا سنكتل  نّییمظاكلا  نیمامإلل  ةبھذملا  ةبقلا  فلخ 

ًالماح ُلقنتأ  ُتنك  دقف  يل ، ًائناھ  ًادراب  ًالیل  نوكیل  ھشرتو 
ًایقلتسم انلزنم ، حطسو  يتفرغ  نیب  ام  يبوساح  ّيدیب 

ًاقلطُم ينطب ، ىلع  ًاددمتم  طیسبلا  يشارف  ىلع  كلذب 
نع اھل  فشكأ  انأو  ایرام  ھب  ًاقناعم  يفرحل  نانعلا 

.ةنیفلاو ةنیفلا  نیب  ةدیدجلا  يتاحلطصم  

..ایرام          -

!! معن          -

نكل ثانإلا ، عجاضم  ُضقی  ٌلزغ  يردص  يف           -
؟ يلزغ يضفأ  نملف  لزغلا ، ُقشعت  يتبیبح ال 



وھو لزغلا ، بحت  ال  يتلا  كلت  ءاھلب  ةیأو           -
لزغلاب لب  بلقلل ، شاعنإو  نھذلاو  حورلل  ءافص 

لمجأ نوكلا  يف  ءيش  ةمث  لھو  ایحنو ، تومن 
ةصلاخ رعاشم  بحت  نم  حنمت  نأ  ُلزغلاف  ھنم ،

لزغت .ً.ائیش  كل  لوقأ  لب  ...هریغل ، ال  هدحو  ھل 
لوقت ام  ينعمسأو  ةبیبحلا ، كلت  كرتا  انأ ، يب 

.اھب

ةلیمجلا ةأرملاب  مرغیل  لجرلا  نأ  نیملعت  لھ           -
؟ ربقلا نم  ةرفح  افش  ىلع  ناك  نإو 

.ھنم صانم  ءيش ال  اذھ  دیكأت  لكب           -

..؟ نآلا كارأ  نأ  قاتشأ  مك  نیملعت  لھ           -

يف تنأو  نویل ، ةنیدمب  انأو  ينارت ، فیكو           -
!! ةیمظاكلا

ِمعن نم  هذھو  دیعبلا ، انل  تبرق  ایجولونكتلا           -
.انیلع رصعلا 

؟ فیكو          -

، ِكینیع ِقیربب  ُْصغأ  ينیعد  اریماكلا ، يحتفا           -
لكل رینملا ، ِكھجول  ِكیتنجول ، رظنأ  ينیعد 

.ِكیف ءيش 

ذخآس نآلا  امأ  ةمداقلا ، ةرملا  يف  امبر            -



ةھزنب اھعم  جرخأل  ةیدیدحلا  اھتبرعب  يتدلاو 
امبر نویل ، عراوش  يف  نیتعاس  وأ  ةعاسل 

سلجت ةدیسل  مسجم  لاثمت  تحت  ًالیلق  سلجنس 
ةحاس طسو  ةجئاھ  لویخ  ةعبرأ  اھرجت  ةبرع  يف 

(، لیف يد  لیتوھ   ) نم برقلاب  ًادج  ةلھذم 
( دنواركردنالا  ) يف ًادج  ةعتمم  تاعاس  يضقنس 
، ةرھبملا ءاوضألاو  ةراملا  بخصب  ةئیلملا 

معاطملا دحأب  لزنملا  جراخ  ةلیللا  هذھ  ىشعتنس 
انھ تاظحللاف  ةحاسلا ، ىلع  اھیعارذ  حتفت  يتلا 

ناكم يأب  نورماستی  قاشعلا  ًادبأ ، فصوت  ال 
كنأ اذھ  لك  يف  ءيش  لمجأو  ةحاسلا ، هذھ  نم 
نم رخأتم  ٍتقول  تیقب  ول  ىتح  نامألاب  رعشت 

يعیبطلا وجلا  لامجب  انھ  ُعتمتسی  ُلكلاف  لیللا ،
تاباحسو بئاوشلاو  ةبرتألا  نم  يلاخلا  فیظنلا 

ةیزاغلا ءابرھكلا  ةدمعأ  نم  ةدعاصتملا  ناخدلا 
ثولتو سانلا  لتقتل  ىظشتت  ةرایس  ناخد  نم  وأ 

وجلا زومت  رھش  يفف  دحاو ، ٍتقو  يف  ةئیبلا 
..راح الو  دراب  ًادج ال  ٌلدتعم 

.زوكلا نم  ياملا  فشنی  ام  انھإ  زومت  فدرتل :

نویل ةنیدم  يتلیخمب  ْتلخدأ  امنیح  ينم  برھتت  تناك 
ًةلواحم اھتعیبطو ، اھلامجو  ةنیدملا  نتافم  نع  يل  ًةفشاك 

ال اھنأ  ُتسسحأو  يعم ، اھثیدح  ةقیرط  رییغت  كلذب 
ينرواسی ًاكش  ةمث  تلعج  كلذب  يھو  اھارأ  نأ  يندیرت 

اھایإ ًالئاس  ُتقلطنا  مث  ةروصلا ، ةبحاص  يھ  تسیل  اھنأب 



ٌةیطتمم يھو  ةعبرألا  لویخلا  رجت  يتلا  ةدیسلا  نع 
.ةیبشخلا اھتبرع 

ينورب الراك  امبر   ةدیسلا ؟ هذھ  نوكت  نمو           -
!! يزوكراس ةجوز 

ةعبرألا لویخلاو  اسنرفل ، زمرت  ةدیسلا  لب  -         ال 
لاثمت فلخو  اھیف ، راھنأ  ةعبرأ  رھشأ  ىلإ  زمرت 

نم فلأتی  ةحاسلا  طسوتی  لیمج  ىنبم  ةدیسلا 
يف ةرانمو  ًادج  ةریبك  ذفاونو  قباوط  ةثالث 

قالمع سراف  اھیلع  شقن  دقو  فصتنملا ،
ةحاسلاف ةرانملا ، يبناج  ىلع  ناعقی  نالاثمتو 

ةخماش رخأ  تایانب  فحاتملا ، نم  دیدعلاب  رخزت 
ملاعمو رثك  سانأو  ةھراف  ةحاسو  ًادج  ةریبكو 

نم ًائیش  تحبصأ  سئانكو  نیرظانلا  رھبت 
اھنم قلطنت  راطقلل  ةسیئر  ةطحم  ةمث  ثارت ،

قرتخی لیمج  رھنو  ابروأ ، بلق  ىلإ  تاراطقلا 
كلمل لاثمتو  نیفصن ، ىلإ  اھمسقی  ةنیدملا 
ٍطتمم وھو  رشع  عبارلا  سیول  سمشلا ،
ْحتراو ْمنو  ْبھذا  يقیدص  ای  ایھ  ..ھناصح 

.حابصلا وحن  مدقتی  تقولاف 

مالكلا نع  تتكسف  حابصلا  دازرھش  َكردأو            -
.كحضأ انأو  اھلوقأ  ُتنك  ..حابملا 

نیعلا ریرق  منو  يرایرھش  ای  بھذا  ..ایھ           -
.يمأ عم  جورخلاب  دعوم  ىلع  انأف  ْحتراو ،



ام دازرھش  لمكت  نأب  ينیدع  نكل  حاترأس ، معن           -
.رایرھشل ًادغ  اھثیدح  نم  ىقبت 

، يتقو ىلع  ٌفقوتم  ءيش  لك  وأ ال ، معن  امبر           -
نوكأ ال  دقو  ثدحتنسو  ةدوجوم  نوكأ  دق 

.ثدحتن نل  اھتقوو 

ةمثف يردأ  ال  كلذ ، نم  ةقث  ىلع  انأ  نینوكتس           -
.يبلق يف  كرحتت  تتاب  رعاشم 

!!.. انأ يھاجت  ُرعاشم  اذام ،؟          -

يبلق ىلإ  باسنا  ِكتروص ، ُتیأر  ذمف  معن ،          -
امك وأ  دیعب ، نمز  ذنم  ِكفرعأ  يننأكو  ریثكلا ،
وأ موی  تاذ  انیقتلا  امبر  هاش  سابع  ّمعلا  لاق 
اذھ ریغ  رخآ  ملاعب  ةظحل  وأ  ةعاس  وأ  ةرم 

.اھضعبل ةبِحُملا  حاورألا  ھیف  ُعمتجت  ٌملاع  ملاعلا ،

..حاورألا ةفسلفب  انیلع  فسلفتت  نآلا  تنأ  اھ           -
ً.الثم ملحلاب  انیقتلا  لوقت  اذامل ال 

..امبر          -

 

 

 



(14)
ُتیقلتساو ىرخأ ، ةلیل  يف  يب  ءاقللا  لمأ  ىلع  ينتعدو 

، ھیلإ انقرطت  يذلا  انثیدح  لكب  ركفتلا  ًالواحم  يشارف  ىلع 
نیح اذھ  ُتكردأ  ملعأ ، نأ  ریغ  نم  يب  ُمدقتی  تقولا  ناك 

ةقوبسم ةیكئالم  ٍتادجھتب  ُھخارص  ًاحتتفم  نذؤملا  َخرص 
ُرركیو ةالصلاب ، دابع هللا  جضتو  سانلا  وحصیل  ةلمسبلاب 

حایصلاب ةیحابصلا  ھتینوفمیس  نیعللا  دمحم  مأ  كید 
ةصارتملا حطسألا  نیب  ًالقنتم  ھتیب  حطس  قوف  لیوعلاو 

ریغص عطاق  ىوس  ضعب  نع  اُھقرُفی  يتلاو ال  اھنیب  امیف 
دمحم مأ  كید  كلذب  ًابصتغم  میدقلا ، قوباطلا  نم  ریصق 

نم تئابلا  ماعطلا  ایاقب  رقنت  يتلا  يحلا  تاجاجد  لك 
حطسأ ىلع  قاقزلا  لئاوع  نم  ةریقف  ةلئاعل  طیسب  ءاشع 
ملحأو ًادج  تاریصق  تاعاسل  قیمع  مونب  طغأو  اھلزانم ،
عراوش اھایإو  بوجأو  اھدی  نم  اھب  ٌكسمم  ينأكو  ایرامب 

ال ًافولأم ، رخآلا  وھ  وجلا  نكی  مل  طق ، ةفولأم  ریغ  ةبیرغ 
وأ ًافیرخ  وأ  ًاعیبر  نكی  مل  كلذك  رطمم ، الو  راح  دراب ال 

ىوس يملح  نم  ءيش  يأ  ركذتأ  ال  اذھ ، نم  ءيش  يأ 
ىلإ ُرُكسلا  لغلغت  ٍلمثك  اھدیب  ًاكسمم  ریسأ  تنك  ينأ 
يف ٌرئاط  ھنأكو  ُرعشی  تابو  ھساوح  ّلك  دقفو  هدسج 
يف امھب  قلحأ  نیذللا  ّيحانج  يھ  تناك  دیكأتلاب  ءامسلا ،
نكل اھبطاخأ  ُتنك  ھفرعأ ، يذلا  ءاضفلا  اذھ  ریغ  ءاضف 

ًاكسمم تنك  ينأ  نم  مغرلا  ىلع  اھلصی  نكی  مل  يتوص 
تناك اھنكل  ينملكت  مل  فصوت ، ال  ةجردل  اھب  ًاثبشتمو 



ةفشاك اھھجو  ىلع  ةیدرو  ةفافش  ةماستبا  عرزب  يفتكت 
أرقأ ًاحوتفم  ًاباتك  اھھجو  ناك  جلثلاك ، ءاضیب  نانسأ  نع 
ةأرما نم  اھل  ای  قشعلاو ، بحلا  لیصافت  لك  ھلالخ  نم 

نود نم  اذكھ  اھل  ُتلمف  ىلوألا  ةظحللا  ذنم  يبلق  ينتبلس 
ىلع ُتاتقی  مارغلا  الإ ، سیل  ةطیسب  ٍروصل  لب  اھارأ  نأ 
كبحأ اھل : ًالئاق  اھنذأب  ًاسماھ  اھنم  ُتبرتقا  ينلتقی ، يبلق 
ءافطنا ىتح  كبحأ  يعباصأ ، ةرشعلا  لاعتشا  ىتح 

مل ًاضیأو  يمایھو ، يبح  رس  كنأل  كبحأ  يتاقارتحا ،
ةیدرولا اھتماستباب  يفتكت  تناك  اھتداعك  ةملك ، يأب  هوفتت 

كب ٌمرغم  ينأ  نیملعت  لھ  ..ایرام  ًالئاق : ُفدرأو  نوللا ،
تارابع ُقطنتو  يتاملك  ًاریخأ  اھزفتستو  توملا ، ىتح 

ةمالس ..لوقت  تناك  اھنأ  يل  ُلیُخی  نكل  ةموھفم ، ریغ 
ينعست مل  ضرألا  نأ  رعشأو  ربقلاو ، توملا  نم  كبلق 

نم هركذأ  ءيش  ال  ھلك ، نوكلا  اذھ  نم  ربكأ  ةحرفلا  نأو 
نیئیش نع  ًةفشاك  انیلع  بھت  تناك  حیر  ىوس  اذھ  لك 

نیح ينع ، ُهرتست  نأ  ْتلواح  رخآلاو  لھذم  امھدحأ 
ًةفشاك ىلعألل  هایإ  ًةعفار  اھبوث  نم  ًاءزج  حیرلا  ْتقرس 

، جلثلا نم  ىقنأو  ضایبلا  نم  ضیبأ  نیواضیب  نیقاس  نع 
ًالوغشم ُتنك  هءایض ، امھنم  رمقلا  ُدمتسی  ناعمتلی ،

امھب ركتبأ  يوثادح  نانفل  ةیلیكشت  ةحول  امھنأكو  نیقاسلاب 
يھ ْتناك  ددجلا ، نییثادحلا  لك  هركتبا  امع  ًاریاغم  ًائیش 
ُدیعت ْتناكف  انأ ، ھب  ُتلغشنا  يذلا  ریغ  ءيشب  ةلوغشم 
بناج اھب  يفخت  تناك  يتلا  تالئاملا  اھتارعش  بیترت 
فصن يطغی  دوسألا  معانلا  اھرعشف  رسیألا ، اھھجو 
ًاكابترا ةمث  تظحال  مھلك ، سانلا  نع  هرتسیو  اھھجو 

ىرأ نأ  ىشخت  اھنأكو  اھھجو ، میساقت  ىلع  رطیس  ًارعذو 



تناك يتلا  ةلیمجلا  ةحیرستلا  هذھ  فلخ  ينع  ھیفخت  ام 
ىلدتی ٌرعشو  ةدحاو ، ٍنیعب  ٌھجو  شاھدنالا ، ّدح  ينلھذت 

، درولا نولب  ةنولم  ةمعان  ٌهافشو  ىرخألا ، نیعلا  ىلع 
ًةكحاض اھیتفش  تطم  املك  اھیلع  مسترت  ٍةزامغب  ٌةنجوو 

، نیقاسلا دعب  ام  ىرتل  ًافغش  ُشطعتت  حیرلا  تناك  ًةمستبم ،
ُعفتری بوثلا  ىرأ  انأو  حیرلا  نم  رثكأ  ُدادزی  يفغش  ناكو 

نیذخفلاو نیتبكرلا  نع  ًافشاك  ىلعألا  وحن  نیحانجب  ًاقلحم 
ضیبألا اھبوثب  ُكسمت  ام  ناعرس  اھنكل  نیینطقلا ،

اھیذخف نیب  ھب  ًةكسمم  لفسألل  هایإ  ًةبحاس  ضیرعلا 
ءام لالشك  لدسنملا  اھرعش  ُكسمت  ىرخألا  اھدیبو 

ام علاطأ  انأ  ىقبأو  اھسفن  ًةرتاس  رھظلا  ةینحم  رمھنم ،
قلاخلا نقتأ  يذلا  قوشمملا  اھدسج  لیصافت  نم  ىقبت 
لواحت يتلا  ةلیمجلا  اھتسكاشم  دعب  حیرلا  ُبرھت  ھعنص ،

ًةعفار ىرخأ  ةرم  ُدوعت  اھنتافم ، رس  نع  يل  فشكت  نأ 
قوف ُبصتنی  ٍملعك  ءودھب  فرفری  اھبوث  ًةكرات  اھرھظ 

، اھل ُمستبأو  يھجوب  ُمستبت  فیصلا ، ُحیر  ھبعادت  ٍةیراس 
ةمعانلا اھدی  ُدمتو  ًاقرع  ينیبج  ُببصتیو  يتنجو  ُرمحت 
ىشطعلا يتفش  ةبعادم  يھجو ، نع  لجخلا  قرع  حسمتل 

هذھ نأ  روصتأ  نكأ  مل  ةلیوطلا ، اھرافظأ  فارطأب 
ةظحل صنقی  وھو  نیعللا  دمحم  مأ  كیدل  ةلیوطلا  رافظألا 

، يدخ ىلع  ةلیقث  ًةفیض  ُلحت  تناك  ةبابذ  ىلع  ھضاضقنا 
اھمسجو اھتقاشرو  اھلامجب  ایرام  ًارداغم  ًابوعرم  زفأو 

اھنتافم نع  فشكلا  نم  دیزملل  شطعتأ  ُتنك  يذلا  ضیبألا 
فافضفلا ضیبألا  اھبوث  فلخ  اھئبخت  تناك  يتلا 

يذلا كیدلا  اذھ  الول  اھیف ، ةذللا  نماكم  نع  يرحتلاو 
كید ال نم  ھل  ای  اھتتشیو ، يتحرف  ّيلع  صغنی  ام  ًامئاد 



انحطس ىتح  اھلك ، لزانملا  حطسأ  ةسكاشم  نع  كفنی 
ًایطتمم ةوشن  ةظحل  اھنم  صنتقی  ةجاجد  ةیأ  يوأی  يذلا ال 

، ًالیمج ًاملح  ّيلع  عطقی  تاب  اھب ، ھتوھش  غرفیل  اھرھظ 
ىنمتأ ُتنك  لب  يتایح ، ةیاھن  ىلإ  رمتسی  نأ  ىنمتأ  ُتنك 
ًاروعذم زفأ  جعزم ، نم  كل  ای  طق ، ھنم  وحصأ  ال  نأ 
ًابوصم هایإ  ًافذاق  يسأر  ةمق  ىتح  يمدق  نم  بضغ  يلكو 

وھ ًاجعزنم  ًابضغ  حیصیو  ھشیر  ریاطتی  ھترخؤمل ، يلعن 
..ھب ھتلعف  امم  رخآلا 

دوسألا بشخلاب  فقسملا  انلزنم  حطسل  جردلا  قلستت  يمأ 
لصت نأ  امو  ةمرھلا  ناردجلا  ىلع  ةوقب  ًةئكتم  میدقلا 

: ًةلئاق ينیع ، نع  ساعنلا  رابغ  حسمأ  ينارت  ىتح 

..لغشلل تحر  ام  شیل  ..نابعت  كنچ  مویلا  ھمی           -
سمش ةبرض  كلذخات  ال  ..ةفرغلاب  حاترا  لزنا 

..وفیت كیب  ریصیو 

ّيلع ىشخت  يھ  ياوس ، اھل  َقبتی  ملف  يمأ ! ةنیكسم  مك   
نع لجرتأ  دیئوفیتلا ، ببست  يتلا  ةقراحلا  سمشلا  نم 

ةدمعألا ىلع  ًائكتم  ةمیدقلا  ملالسلا  لزنأو  يشارف  ةوھص 
نم كئارأ  ایاقب  ىوس  يوحت  ال  انتیب  ةلاصف  ةیبشخلا ،
ىلع يمأ  دجأو  ةیلاب ، ٍشرفب  ةاطغم  ثرلا  بشخلا 

اھروطف ُرضُحت  ةدوھعملا  ةطیسبلا  اھتیجسو  اھترطف 
موی ءانثتساب  ھیلع  اھایإو  انأ  عمتجن  مل  يذلا  يحابصلا 
ءاشع نم  تئابلا  زبخلا  ایاقب  نم  ٌةریغص  ٌعطق  ةعمجلا ،
میدقلا ندعملا  نم  عونصم  ریغص  ياش  قیربإو  ةحرابلا 
ةضیبو نبجلا  نم  لیلقو  قرزأ  دروب  فرخزملا  ضیبألا 



ياشلا برشب  يفتكت  يھ  اّمأو  ءيش  لك  مھتلأ  يل ، ةدحاو 
.مات ءودھب  ىرخأ  دعب  ةفشر  نخاسلا 
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تاونق يدیب  ُبلقأ  ًاحابص ، ةرشاعلا  نم  برتقی  تقولا 

نلعت ةطحم  ةمثف  ىرخأ ، ىلإ  ةیئاضف  ةطحم  نم  زافلتلا 
ىدحإ برق  طفنلل  جیرھص  راجفنال  لجاع  ربخ  نع 

، ًاریبك ًایرورم  ًامخز  ببست  يتلا  ةیركسعلا  تارطیسلا 
هاغتبمل لوصولا  مدعو  سأیلاب  يراحتنالا  رعشی  نأ  دعبف 
لومحم امب  ھتنحاش  ریجفت  ىلإ  ُدمعی  هرمأ ، فاشتكا  وأ 

لیُحیو ھلوح  نم  قرحیل  راجفنالا  ةدیدش  داوم  نم  اھیف 
لك قرتحت  رامدو ، بارخ  ىلإ  ھب  ةطیحملا  ةعقبلا 

حاورألا دعاصتتو  ثثجلا  محفتتو  ةرواجملا  تارایسلا 
ُبعتت نیكسم ،! بعش  نم  مكل  ای  ةلمجلاب ، رخآ  ملاع  ىلإ 

متنأو ةبوعصب  ملاعلا  اذھ  ىلإ  مكب  ُجزت  نیح  مكتاھمأ 
امنیب رونلا  اورتل  نھَءاشحأ  نیقزمم  نھماحرأ  نوقرتخت 

ةنیفسب مّكلك  مكعمجیل  ءاربغ ، ءارفص  ةیحل  وذ  دھتجی 
.مكنع ًامغرو  ةونع  ایندلا  هذھ  نیرداغم  ةدحاو 

رجفی رخآ  يراحتنا  اھلجاع ، ربعو  ىرخأ  ةیزافلت  ةطحم 
، ىلاید ةظفاحم  يف  صلاخلا  ءاضق  يف  ةینیسحب  ھسفن 

ىرخأ ةیئاضف  ةطحم  يفو  ةیبرعلا ، ةانق  تحرص  اذكھ 
، كوكرك يف  ریبكلا  عماجلا  يف  مھیلع  َرُِثع  نولوتقم  ةمث 

بارخلا ھیف  دیست  ٌدلبو  ًادج ، ةعورم  مدلا  دھاشم 
، رخآلا ولت  دحاولا  هءانبأ  لكأی  ٍنطوم  نم  ھل  ای  رامدلاو ،

تاعافدلاب نصحملا  مھناملرب  يف  نوشتنم  ةساسلاو 



مھضرغ ةیجراخ ، ٍلود  يف  نیبردتملا  دونجلاو  تابابدلاو 
ال ةاتع  يوأت  يتلا  ءارضخلا  ةقطنملا  نع  طقف  عافدلا 

مھظافتحا ریغ  مھمھی  ءيش  ال  ًادبأ ، بعشلاب  مھل  ةقالع 
نم اھیلع  نولصحی  يتلا  مھتارایلمو  مھبصانمو  مھیساركب 

ةحئارو مدلاب  قراغلا  نیكسملا  بعشلا  اذھ  مئانغ  میسقت 
تاعارصلاو اھیلع  نونھاری  طفنلا  رابآ  ناخدلاو ، دورابلا 

يناغألا ةساسلا ، بطح  وھ  بعشلاو  مھنیب  امیف  ةمئاق 
تقحسنا ةبیطلاو  نانحلا  اھتایط  نیب  لمحت  يتلا  ةمیدقلا 

جورت ةیفئاط  جماربب  ةیزافلتلا  تاونقلا  لك  تلدبتساو 
مھ ىمادقلا  نوبرطملا  اھیلإ ، يمتنت  يتلا  اھتانوكمل 

اولحمضاو اودعتبا  اوبھذ ، نیأ  ملعأ  ال  نورخآلا 
ىرخألا يھ  عمتجملا  حلاصل  فدھت  تناك  يتلا  جماربلاو 

ال أوسألا ، وحن  ریغت  ءيش  لك  تلحر ، نیأ  يردأ  ال 
ةیریخل نفلا  ةسدع  جمانرب  ًادبأ ، نسحألا  وحن  مدقتی  ءيش 

( عیمجلل ملعلا  ، ) يكئالملا اھتوصب  عاذی  يذلا  بیبح 
مایألا كلت  تلحر  ىصحت  ال  ءایشأو  غابدلا ، لماكل 
ةیناثلا دنع  يتأی  يذلا  ةرھسلا  ملیف  ىتح  ةدوع  الب  ةلیمجلا 
ىرسی وأ  مامإ  لداع  وأ  مھدأ  لداع  لحیل  ًءاسم  ةرشع 
ةفشاك ضیبألا  ضبلا  اھدسجل  شطعتأ  ُتنك  يتلا  يلینو 
تناك مك  هآآآ  اھیتبكرو ، اھیقاسو  اھدنزو  اھردص  نع 
لمأ ىلع  ماننو  ًالیل  ةیناثلا  ىتح  ىقبت  يھو  ةلیمج  ًامایأ 

مغرلا ىلع  يئاوشع  لتق  وأ  تاخخفم  الب  لیمج  موی  ءاقل 
لزانملا ىلإ  ًارس  للستت  تناك  سیئرلا  ةیشاح  نأ  نم 

نیكاسملاب ةئیلملا  مھنوجسب  مھجزو  بابشلا  دایتقال  ةنمآلا 
ملعی ال  يتلا  ةیعامجلا  رباقملا  ىلإ  مھلیحرت  مث  نمو 

..اھب بعشلا 



وأ ًایدنھ  ًاملیف  ھتریھظ  دنع  انل  لمحی  ةعمجلا  موی  ناك 
يتلا ةعئارلا  مالفألا  ةلسلس  ىلع  دازی  ًالیمج  ًازیمم  ًایبرع 

نم تناك  ةدحاو  ةعمج  ءانثتساب  ًایموی ، اھارن  نأ  ىنمتن  انك 
نم ٍنجس  ىلإ  يخأ  اوذخأ  موی  وھ  انیلع  مایألا  دشأ 

ایاقبو ماظع  ةموك  الإ  انیلإ  اھدعب  داع  ام  يتلا  مھنوجس 
.ھبیج يف  ًالجخ  ئبتخت  تناك  ةیلاب  ةیوھ 

ىلع ينغی  ٌّلكف  ًاریاغم  ًالكش  ذختت  مویلا  زافلتلا  ةشاش 
تالاصفناو ةیسایس  رابخأو  ةتیقم  ةیفئاط  هالیل ،

ةفلآتم ریغ  ةملسم  فئاوطو  برعو  داركأو  تاراتھتساو 
ةبلاطمو ةبراضتم  ءابنأو  دیزیأو  حیسمو  اھنیب  امیف 

ظفلب ةبغرب  رعشأ  میسقتلا ، ضفرت  ىرخأو  میسقتلاب 
رابخألاو ةیوادوسلا  هذھ  لك  عمسأ  انأو  يئاشحأ 

اذھ كرتب  تاظحل  نایحألا  ضعب  يف  ينباتنت  ةموؤشملا ،
يأ عمسأ  وأ  ىرأ  ال  ًادج  دیعب  ىفنم  نع  ثحبلاو  دلبلا 
انل ًاسفنتم  تنرتنالا  اذھ  ریغ  دجن  ال  ًانایحأو  ھیف ، ءيش 

تاھج نم  انب  طیحی  يذلا  ریرملا  عقاولا  نم  بورھلل 
مھعم اندقع  نمو  بحن  نمب  الإ  سنأتسن  نحن ال  اذل  ىتش ،

.كوب سیفلا  ربع  ثیدح  تاقفص 

تاوصأف عیطتسأ ، ال  ينكل  مونلا  لواحأ  ةریھظلا  دنع 
تاركو نیلوجتملا ، ةعابلاو  سانلا  جیجضو  ةراملا 

ھیف ُرعشت  ًادج  قیض  قاقز  يف  كانھو  انھ  ةیبصلا  اھفذاقتی 
ھقزر نع  ثحبی  بلغألا  ةایحلا ، بخصب  لمألاب ،
يتلا رادلا  ةحاب  ةدورب  ًادیور ، ًادیور  يلتعت  تاوصألاو 

ةقزألا هذھ  ءاوزنا  ببسب  ًاقلطم  سمشلا  اھلصت  ال 



ةقراحلا ةبھاللا  اھترارحو  سمشلا  نیع  نع  اھئابتخاو 
ةطیسب ٍةءافغإل  ًاملستسم  ّينیع  ُضمغأ  ةحارلاب ، ينرعشت 

، ایرام عم  حابصلا  ىتح  اھتیضق  يتلا  يلایللا  ًاضوعم 
باب قوس  لخدأو  ةیمظاكلا  ءاوھ  سفنتأ  ًارصع  وحصأو 

.نوللا ةقارب  اھعئاضب  نیب  لوجتأ  انأو  ةزاوردلا 

، ًامامت ٌفلتخم  اھیف  ءيش  ّلك  صاخ ، ٌمعط  ةیمظاكلل 
، ةعابلا بناجألا ، نوحئاسلاو  ةنیدملا ، هذھل  نورئازلاف 

باب نم  لخدت  نیح  حیرضلل  ةبھذملا  بابقلا  ىتحو 
نم كندب  ىلإ  يرست  عوشخلا  نم  ةلاحب  ُرعشت  دارملا 
ًاباب لبقتست  نیح  كدوارت  ةبیرغ  ءایشأ  رعشت ، ال  ثیح 
يف ةریبك  ءارفص  ةقلحو  جاصلا  نم  ًاعونصم  ًایبشخ 

ُكسمت ىرخأ ، ةبھذم  ةعطق  ةقلحلا  ُلفسأو  ھفصتنم ،
لوخدلا نذأتست  كنأكو  ةبھذملا  ةعطقلا  اھب  قرطتل  ةقلحلا 
محازتت ىربك ، ةبھر  بابلل  ًالجخو ، ًءایح  كسأرب  ًاقرطم 
تابتعلا ًالزان  ةدیئو  ٍتاوطخب  ُریست  ھنم ، برقلاب  سانلا 
داجسلاب شورفملا  نحصلا  ىلع  كامدق  َّرقتست  ىتح 

ِھبابقب ُعمتلی  يذلا  حیرضلا  بوص  ًابرتقم  يناشاكلا 
، حیرضلا باتعأ  ىلع  ُدجست  ُءاوضألا  ءارفصلا ، ةبھذملا 

ایارملا ىلع  ُسكعنت  ءارضخو  ءارفصو  ءاضیب  ٌءاوضأ 
ةیبرغم ًاشوقن  ةریبكلا  ناردجلا  نم  تذختا  يتلا  ةریغصلا 

ءاعد ةمث  ةوقب ، ناردجلا  ىلع  ةصخاش  ءامسأ   ةزیمم ،
نیلسوتم مھیدیأ   نیعفار  راوزلا  صارتی  بابلا  ةیادبب 

، ردان يرامعم  ٌنف  حیرضلا  ھب ، حیرضلل  مھلوخد  نیحتتفم 
عباصألا كبتشت  ةضفلا  نم  عونصملا  ھكابش  دنعو 

ِمھفكأب ُقصتلت  ُعومدلا  مھؤاكبو ، سانلا  حایص  ىلاعتیو 



ةكئالمو ناكملا ، قرافت  ال  ةیعدأو  كابشلاب  ةثبشتملا 
اذھ يف  ةنجلا ، ضایر  نم  ةضور  اھَّنإ  اھتحنجأب ، قفصت 
انأو يبأو ، يمأ  نم  تملعت  اذكھ  جئاوحلا ، ُبلطت  ناكملا 

حیرضلا يتجاح  ُتعدوأو  ًاریثك  تدھنت  كابشلاب  ٌثبشتم 
ةدحاو ءاقل  ةقیقد  ينحنمی  نأ  اب  ًالسوتمو  ھنم  ًابلاط 
ُكبتشت يھو  ایرام  لمانأ  ةرارح  سسحتأ  نأب  يفكت 

.عادخلاو فیزلا  نم  ةیلاخ  ةیفاص  بح  ةظحل  يف  يلمانأب 

ُتنك نكامأب  اھیف  تلوجت  ةیرسق  ةلطع  دعب  يتیبل  دوعأ 
ًالیل رخأتت  ال  ةنیكسملا  يمأ  هزنتلاو ، ھیفرتلل  اھجاتحأ 
امو ھیلع ، ًةددمم  ًةیقلتسم  میدقلا  اھشارفل  اھسفن  حنمت  يھف 

ضمغتو اھبؤاثت  يلتعی  ىتح  تاملكلا  ضعبب  هوفتت  نأ 
ءفدلاب رعشی  ریغص  ٍلفطك  مات ، ءودھب  مانت  مانتو ، اھینیع 

ربع ُقلستأو  يبوساح  نضحأف  انأ  امأ  ھمأ ، ناضحأ  نیب 
يشارف ىلع  ًاددمتم  رادلا  حطس  ءالتعال  میدقلا  انتیب  ملس 
ةجردل اھبحیو  ایرام  ىوھی  تاب  يذلا  يبلقل  نانعلا  ًاقلطم 

.طق فصوت  ال 
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فینم نمحرلا  دبع  نم  ُصصلتأو  قرسأ  ُتنك  ًاقباس 
ةسادق اھتایط  نیب  لمحت  يتلا  ةیسوجملا  ّھبح  ةصقو 

ھل جاتحأ  ال  ُّتب  ينكل  ةدوملاو ، بحلا  ىلع  ایحت  بولق 
يرعاشم ججؤتو  يفطاوع  ردتست  نم  اھدحو  اھنأل 
ةیرعاشب ثدحتأ  ينلعجت  ضماغ  ملاع  ىلإ  ينذخأتو 

نیح ينباتنی  ام  يردأ  ال  اھل ، دودح  ال  تاملكب  ةبیرغ ،
ھجاردإ نكمی  ال  ٍروعشب  ُرعشأ  مالكلا ، ةیادب  اھعم  ُحتتفأ 

مل ًارومخم ، الو  طق  ًالمث  نكأ  مل  فصولا ، ةناخ  يف 
رعشأ ينكل  ًاردخم ، ىطاعتأ  وأ  ةسولھ  بوبح  لوانتأ 
يتحفص حتفأ  نیحو  ایندلا ، هذھ  نع  ةفلتخم  ایندب 

، اھنم ةدراولا  لئاسرلا  نم  ةعومجم  دجأ  ةیصخشلا 
ةیداع ال ةأرما  ةیأ  اھبتكت  نأ  نكمی  ال  بح  ةغلب  ةبوتكم 
نم ھلمحت  امم  ًامامت  ُتدكأتو  بحت ، نم  هاجت  اھبلق  كرحتی 
اھبح مئاسنو  اھریبع  رثنب  ْتعرشو  يھاجت ، رعاشم 
يل ًةثعاب  ةیسنرفلا ، نویل  ةنیدم  نم  حیرلا  عم  ةمداقلا 

، ةصاخلا لئاسرلا  ربع  ةدومو  ةبحمو  لامج  نم  ًافورح 
: يل ًةلئاق 

يرعاشم لك  ُتمجرت           -

يفزنو يسیساحأ  ُتمجرت 

َكل ًابح  ُتضفأ 

يبلق ِةدئام  ىلع 

ىوھلا ناردج  ىلع  ُتبتكو 



يعباصأب

ٍبلق نمو 

ىوھ ىتح  بحلا  فزن  هایعأ 

ِفرحلاب ًاغرمم 

َكبحأ َكبحأ ... 

َكبحأ مك  ملعت  لھ 

ھل ھبتكأ  ام  لك  أرقی  يبیبح  تیل  ٍهآ 

ھبحأ يذلا  يبیبحف 

ةءارب ّھلك 

..ھنكل

ةءارقلا َّنف  ُدیجی  ال 

اھملاع يف  ةایحلاب  تاملاحلا  تاملكلا  هذھ  دعب  فدرتو  .. 
..لیمجلا يسنامورلا 

اّملك كعیضاوم  ىلع  قیلعتلا  يُندشی  ..دعسأ           -
ةراملا نویع  ىشخأ  ُّتب  ينكل  َكیلإ  نینحلا  دادزی 

انأو يندیصتی  نم  ةمث  كیلع  رمأ  نیح  ھیلع ،
كیلع ال  ًایبلقو ، ًایفرح  كتسكاشمب  جضأ 

سانلاو ةراملا  نیعأ  نع  انھ  اھ  ئبتخنس 



.انتحاربو انلھم  ىلع  ثدحتنو 

ينلعجت يتلا  اھلئاسرل  يتیؤر  نم  ةعاس  لبق  اذھ  ناك 
ًاثعاب ُفدرأو  نوكلا ، نع  دعبلا  لك  ةدیعب  ملاوع  يف  قلحأ 

..يل ةلسرملا  اھلئاسر  نم  ةسكاشم  رثكأ  لئاسر  اھل 

ِكبلق ينیحنما           -

يتاملك لك  كحنمأسو 

كرطع ينیحنما 

يتاولصو يبح  كحنمأسو 

كینیع ينیحنما 

يتایحو يرمع  كل  ُبھأسو 

ةدحاو ٍةلیلل  ُقاتشا  ينإ 

ةرارحب اھیف  ِكنضتحا 

ریرحلا كسبلأ 

ریبك تمصب  كایإو  قرغأو 

قفدتی تاب  ُمالكلاف  رخآ ، ًامالك  مالكلا  اذھ  فلخ  ُفدرأ  مث 
تتاب لب  ضیفیو ، ءاملاب  ئلتمی  سأكب  ھبشأ  ةوقب ، ينم 
رخنی لازلزك  وأ  جاومألا  ھیف  مطالتت  جئاھ  ٍرحبك  تاملكلا 

ام دعبف  اھقوف ، نم  ًابراض  ةوقب  اھرثعبی  ضرألا  نطب 



ةرم اھتءارق  دیعأ  انأو  ةیسوجملا  بحلا  ةصق  نم  ھتینج 
الإ يندیفی ، اھنم  ءيش  صالختسا  لواحأ  ًاثالثو  نیتنثاو 

يننأكو ينع  ناثدحتی  ناذللا  امھ  يبلقو  يرعاشم  نأ 
ُثعبأو ..يشتنأو  بتكأو  ..طق  رعشأ  ثیح ال  نم  ثدحتأ 

: ًالئاق اھل 

ِكتروص علاطأ  ُتلز  ام           -

يظح نعلأو 

ِكیف ُلغلغتأ  ينأكو 

...ِكانیع

امھیف بایسلا  لاق  امك 

رحسلا ةعاس  لیخن  اتباغ 

رمقلا امك  ِكھجوو 

يربربلا ِكدخو 

لامجلاو ةعورلا  نم  ٌءيش 

داھشتسا عورشم  ِكاتفشو 

رظتناو ُرظتنأ  ُتلز  ام  نیكسملا  ریقفلا  انأو 

رضخألا ءوضلا 



ِكبلق ىلإ  جولولل 

يتدیس

رشعلا وأ  سمخلا  زواجتت  مل  قئاقد  يلئاسر  ثبلت  امو 
غرافب ينرظتنت  تناك  اھنأكو  روفلا  ىلعو  درت  ىتح 

: يل ًةلئاق  ربصلا 

ْنایس ُلدعلاو  َكادی           -

ْناونص ىوھلاو  َكبحو 

َكِبحب َباذ  يبلقو 

ْناھی نأ  كبحل  ىشاح 

لئاسرلا اھلدابأ  انأو  ًاحرف ، جھتبتو  يسفن  ریراسأ  ُجرفنت 
: اھل ُثعبأو  ةلسرملا ،

.ةزیزعلا ایرام  درولا  ءاسم           -

.يرمع ای  كنولش  يحور ، دعب  الھ           -

يتلا اھتبرغ  نم  ففختل  اھتیقارعب  ثدحتت  نأ  بحت  تناك 
نم تربانوب ، نویلبان  ةنیدم  نم  برھتلو  اھیلع ، تقبطأ 
نم ةدرابلا ، ةقزألاو  ىربكلا  تاحاسلا  نم  لیثامتلا ،

ةقزأب اھیف  ركفت  اھیضقت  لیل  ةظحل  نم  راطمألاو ، جولثلا 
، ةدغر بوقعی ، ةاجنلا ، ةدیس  ةسینكب  ةداركلاب ، دادغب ،
، انحوی لایناد ، ةماسأ ، رئاث ، سیكروك ، فسوی ، انیم ،



، ةاجنلا ةدیس  ایاحض  ًادج ، ةریثك  ُءامسألاف  ْنم ؟ دعأ  هآآآآآ 
دشأ اھینیعب  نوكت  ایندو  قاطت  ٍةبرغب ال  اھرعشی  ءيش  لك 
اھوج ءاقنو  اسنرف  لامج  نم  مغرلا  ىلع  ةیوادوس 

قارعلا ّبحت  تناك  اھنكل  طق ، فصوت  يتلا ال  اھتعیبطو 
اھیطغی ٍشارفب  ھیلإ  يوأتو  ءاقللا  َلُبق  اھلدابی  بیبحك  ًادج 
لیخنلا بیلح  ْتعضر  اھنأل  ھبحت  ءاسملا ، دنع  ِھفطعمب 

ةلجد ءامب  ْتدمعت  ُربكت  ْتأدب  نیحو  اھمأ ، يدث  نم 
ُكردت تناك  لب  ةیحیسم  اھنأ  ُفرعت  نكت  ملو  تارفلاو ،

ُتنك دقف  يعم ، نامألاب  رعشت  ينثدحت  نیحو  ةیقارع ، اھنأ 
ذاذر اھتذفان  ُعسلی  ذإ  كانھ  يھو  ھسفنتت  يذلا  قارعلا  اھل 
ًاتوص ًةردصم  حیرلا  اھبلجت  يتلا  رطملا  تاقشرو  جلثلا 

ھثدحت يذلا  فصعلا  ریرصب  اھركذی  ًاریرصو  ًایلاع 
ةراتف قارعلا ، يف  تضم  ماوعأو  ةیئاوشعلا  تاراجفنالا 

ىلإ فوخلا  لغلغتی  ىرخأ  ةراتو  ًارعشو  ًابح  ُفزنت  اھارت 
نم اھتعمس  وأ  تثدح  لتق  ةصق  ركذتت  امنیح  اھردص 

ةثداح وأ  تالجملا  وأ  فحصلاب  اھتأرق  وأ  اھل  ةقیدص 
ةفیحصب ًاریرقت  تبتك  يتلا  تایفحصلا  ىدحإ  اھب  اھتركذ 

يتلا تاصغنملا  هذھ  نم  ءيش  يأ  وأ  ةیقارعلا  حابصلا 
، ةوشنلاو ةحرفلا  اھفوج  يف  لتقی  رخآ  ٍنئاك  ىلإ  اھلوحت 

ةعتمو اھتحرف  اھیلع  صغنت  يتلا  اھتاظحل  انأ  اھیسنأو 
..اذھ لك  نع  دیعب  رخآ  ملاع  ىلإ  اھذخآو  اھئاقل 

دعتبأ امنیح  يل  لصحی  ام  ملعأ  ال  ایرام           -
يناوثلاو قئاقدلا  ُدعأ  يننأكو  كنع  تاعاسل 

نأ مھملا  ناكم ، يأ  يف  ءاقللا  وأ  كب  رفظلل 
ةیبذاجب رعشأ  كنم ، لب  كینیع ، نم  ًابیرق  نوكأ 



ال كب ، ًةقلعم  يحور  كھاجت ، ينبذجت  ةبیرغ 
وأ نونجم  تنأ  نیلوقتس  معن  ِكاوسب ، ركفأ 

ٍةعانقل ُتلصو  ينكل  نیئاشت ، ام  اھیمس  لوبخم ،
هذھ نیقحتست  ةعباتملا ، نیقحتست  كنأ  ٍةمات 
ىلإ قارعلا  دوعی  امبر  يردی  نم  اھلك ، رعاشملا 
ةرم يقتلنو  ھل  نامألا  دوعیو  يبھذلا  هرصع 
امبر وأ  ملح ، نم  ٌءيش  اذھ  امبر  ىرخأ ،
دیب ءيش  لك  نأب  ٌنقیتم  انأ  ةقیقح ، حبصیس 

يقتلن نأ  لمأ  ىلع  لمألاب  ظفتحن  نأ  مھملا  هللا ،
ِتحبصأ نآلا  تنأ  ایرام  نیملعت  لھ  ىرخأ ، ةرم 

..تومأ وأ  ىواھتأ  ھنادقفبو  ينم  ًاءزج 

يچیھ ..تومت  شیلو  ينیع  ای  كتمالس ، )         -
ھبشأ ال  ينكل   : اھدعب َفدرتل  يب ..) قلعتم 
ایلیجنأل ةبیرق  حمالم  ىتح  وأ  برغلا  تاوانسح 

يأ يھجو  نع  ُفرعت  َتنأ ال  انأ ، امك  انأ  يلوج ،
.ةریثك ءایشأ  ًاضیأ  ينع  ُفرعت  ال  ءيش ،

ثدحتت يھو  اّھلك  اھھجو  لیصافت  ىرأ  نأ  ىنمتأ  ُتنك 
ریدقت لقأ  ىلع  فرعتأ  وأ  اھینیع ، فلخ  ھیفخت  ام  فرعأل 

ىلع للُدت  اھھجو  سیراضتف  ھیعدت ، وأ  ھلوقت  ام  قدص 
لئاسر ربع  رمی  ءيش  لك  نأ  الإ  لوقت ، ام  ةقیقح 

هذھ فلخ  نم  لدابتنو  نمزلا  كلذب  لزتخن  ةینورتكلإ 
لئاسرو لُبقلاو  بحلاو  رعاشملا  لك  ةینورتكلإلا  ةشاشلا 

انأو ينقرافت  يھ ال  ضعبب ، نیقلعتم  انابلق  حبصأ  مارغلا ،
.اھقارف ىلع  ىوقأ  ُّتب ال  اضیأ 



ءافصو تاملكلا  دھشو  ثیدحلا  قبعل  انالك  ملستسنو 
قرافن ال  لیللا  رادج  يف  نیرامسمك  سرغننو  فورحلا 
كیدلا ُھعبتیو  ھتلمسبب  نذؤملا  حدصی  ىتح  ًاضعب  انضعب 

، مالظلا ةذفان  نع  راتسلا  لادسإو  رجفلا  نالعإ  ًادكؤم 
ھتبتك ام  ةءارق  دیعأو  ایرام  عم  يثیدح  نم  يھتنأ  امنیح 

بخصب ةّجاضلا  ةغللا  هذھب  ثدحتی  نم  انأ  يننأب  برغتسأ 
.يشتنأل ةثلاثو  ىرخأ ، ةرم  ةءارقلا  ًارركم  تاملكلا ،

 

 

(17)
هوجب ًالیقث  ًافیض  ءاتشلا  َّلحیو  انرداغی  راحلا  فیصلا  ناك 

امك داع  ام  فلتخا  ءيش  لك  ةرطمملا ، ھئامسو  درابلا 
قوس يف  يئاقدصأف  ھناوأو ، هدھع  قباس  يف  ناك 

نع اوثحب  نمم  مھنم  لیلقلا  الإ  يقب  امو  اوقرفت  ةجروشلا 
لتاقلا مھراظتنا  ببسب  اودعتبا  دقف  ىرخأ ، لامعأ 

َّنأ الإ  لاملا  ضعب  لباقم  اھنوغرفی  يتلا  لمحلا  تارایسل 
تانحاشلا هذھ  لوخد  نود  لوحت  ام  ًامئاد  تناك  فورظلا 

نیب ةكبرملا  ةینمألا  عاضوألا  ببسب  ریبكلا ، قوسلا  ىلإ 
...رخآلاو نیحلا 

اھیلع َبُِتك  ةتفال  عفری  يذلا  ىھلملاب  ًالماع  حبصأ  يماس 
ىلع مدقی  ًالدان  حبصأ  نیفقثملاو ،) نییفحصلا  ىدتنم  )



وھو يكسیولاو  قرعلا  تاجاجز  نونسلا  اھتقھرأ  ٍةلواط 
يئاللا تارھاعلا  تارخؤم  نیتعساولا  ِھینیعب  صحفتی 

ّنھداسجأب تاجربتملا  تاصقارلاو  ىھلملاب  َنْلمعی 
ّنھنیب ةمات  ٍةیرحب  ُلقنتی  وھو  ةنولملا  ّنھھوجوو  ءاضیبلا 
برقتی نأ  ىنمتی  ًاقباس  ناك  يتلا  ّنھرارسأ  ىلع  ًافرعتم 

ًارس ّنھعجاضی  وأ  ءيش ، يأ  ّنھنع  فرعی  نأ  وأ  ّنھنم ،
دنع راظنألا  نع  ةیراوتملا  ىھلملا  فرغ  نم  ةفرغ  يف 
ىلع ِدفاوتلاب  نئابزلا  أدبی  نأ  لبقو  ًاحابص  فیظنتلا 

دومحم اّمأو  نومعزی ، امك  يمالعإلا  يفاقثلا  ىدتنملا 
ٍطباض ىلإ  فرعت  دقف  ًأدبأ  ةرثرثلا  نع  كفنی  الف  يذلا 

يقارعلا شیجلا  تادحو  ىدحإل  ًاعبات  ًایركسع  حبصأو 
عفد لباقم  لصوملاب  ينالزغلا  ركسعم  يف  ُركسعت  يتلا 

اھدعب حبصیل  ٍةوشرك  يكیرمأ  رالود  ( 2000  ) غلبم
حبصأ دقف  ریمس  امأ  نطولا ، نع  عفادی  ًایركسع  ًالجر 

ءالع يقب  امیف  صلوبو  رادرس  ناكد  يف  ُعیبی  ًافیظن  ًالماع 
تاجاحلا ضعب  نالمحی  قوسلاب  نالقنتی  حلاصو 

رمألا امھب  روطتیل  ةجروشلا ، يف  نیكاكدلا  باحصأل 
ةعونتملا تاراھبلا  عیب  يف  رذنم  يجح  عم  حلاص  لمعیف 

ءالع امأ  ًةزیمم ، ًةرطع  ًةحئارو  ةبیرغ  اناولأ  لمحت  يتلا 
ھتیرخسو ھقرافت  يتلا ال  ھتماستباب  ًاظفتحم  لاز  ام  يذلا 

سبالمب اھألمی  ةیبشخ  ٍةبرعب  ًاعئاب  حبصأ  ةدوھعملا 
، قوسلا يداترم  ىلع  اھعیبیل  راغصلا  ةیبصلاو  لافطألا 

تارایسلا هذھ  غیرفت  ًاضیأ  ُتلزتعاو  يدحو  انأ  ُتیقبو 
مھعئاضب لقنو  بیترتلاب  مھدعاسأ  نیكاكدلا  نیب  لقنتأ  ُّتبو 

.اھب سأب  ةیلام ال  غلابم  لباقم 



توص ُعمسأ  ُتدع  امف  ریثكلا ، ّيف  لتقی  ءاتشلا  ناك 
نم ًایلاخ  ًائداھ  ًایفاص  وجلا  نوكی  نیح  الإ  ًاحابص  نذؤملا 

ءامسلا ُقرتخت  ٍةرئاطك  ًایلاع  ًاتوص  ُردصت  يتلا  حیرلا 
كیدلا ىتح  فیخملا ، بعرملا  رجمزملا  اھتوصب  اھقشت 
صتقیل لزانملا  حطسأ  ربع  ًةرھج  للستی  ناك  يذلا  حقولا 

ھتوھش غیرفتل  ىوأم  ّنھنم  ًالعاج  يحلا  تاجاجد  نم 
ّكفنی ال  يذلا  حادصلا  ِھتوصب  يحلا  ًاكبرم  ةیسنجلا ،

تاناضیف ھعمسأ ، ال  ُّتب  رخآلا  وھ  حایصلا  نع  ًاقلطم 
دعرو حایرو  قرب  ًامئاغ ، وجلا  نوكی  امنیح  دالبلا ، حاتجت 
ةراشإ رظتنأو  رثاعلا  يظحل  ًامامت  ملستسأو  راطمأو 

ءافص ةظحل  منتغأل  ةرات  رھظت  يتلا  ةبذبذتملا  تنرتنإلا 
أوسألا وحن  وجلا  ریغتی  امدنع  رخآ  ًانیح  يفتختو  ایرامب ،

.اھنود نم  لیللا  لاوط  سافنألا  توبكم  ًادیحو  ىقبأل 

، رخآلا اندحأ  قرافی  ال  انتبو  ضعبلا  انضعبب  ًاعم  انقلعت 
روصلا ىرأ  ُتنك  نأ  دعبو  اننیب ، ءيش  لك  روطتو 

مویلا ُتحبصأ  ىّرح ، ٍتارفز  ُقلطأ  انأو  دھنتأو  ةلیمجلا 
اھمحلو اھمحشب  بوساحلا  اریماك  ربع  ةلیل  لك  يف  اھارأ 

ھب ةیفخم  اھیفتك ، ىلع  لیوطلا  دوسألا  اھرعش  ُرثنت  يھو 
فلأ ٍةلیل  ّلك  يف  ينلتقی  لوضفلا  ناكف  اھھجو ، فصن 

يضقأ امنیب  اھھجو ، نع  يل  فشكت  نأ  اھلأسأ  انأو  ةرم ،
ٍةزامغو معان  ينطق  ٍدخب  ٍدحاو ، ٍفصنب  ُلزغتأ  يتلیل 

ٍةباغب ھبشأ  ءارضخ ، نیعو  ْتمستبا ، املك  ُزربت  ةلیمج 
بدح لك  نم  راھزألا  اھفحت  راجشألاب  ةئیلم  ٍةعساو 
اھرعش فلخ  نمكی  ًارس  ةمث  نأ  كردأ  نكأ  مل  بوصو ،

، ھب اھیطغت  يھو  ىرخألا  اھنیع  ىلع  لدسنملا  معانلا 



معزتف ىرخأ ، ةرم  باطخلا  ُدیعأف  ينم ، ُبرھتف  اھبطاخأ 
نع رسفتسأ  نأ  ىشخأ  ُتبو  هّزنتلاو  قوستلل  ُجرختس  اھنأ 

..ءاضملا ِھجولا  فصنو  ةدحاولا  نیعلا  ّرس 

، رینملا كھجو  نع  يل  نیفشكت  اذامل ال  ایرام           -
ثدحتن نحنو  نمز  ذنم  يسأر ، لكأی  لوضفلاف 

، ينورتكلإلا رادجلا  اذھ  ربع  رعاشملا  لدابتنو 
نم برقلاب  ناسلاج  اننأكو  يننیرتو  ِكارأ  ُّتب 
نم رخآلا  فصنلا  ءافخإ  يف  ّرسلا  ام  انضعب ،

ھیفخت ام  ءيشب  بیرغ  ٌساسحإ  يدل  ِكھجو ،
نیكشتأ اذھل ؟ ِكوعدی  ام  ينم ؟ فوخلا  َمل  ھتحت ،

..؟ يبلقب يبحب ، يرعاشمب ،

نم يل  ّدب  نآلا ال  ًاقحال ، اذھب  ُثدحتنس  ..دعسأ           -
دیرأ كل  تلق  امك  تاجاحلا ، ضعب  ءارشل  قاحللا 

(.. تیافال  ) ىلإ باھذلا 

!! بیبح مأ  قیدص  تیافال ،!!)  ) اذھ نمو           -

زكرم وھ  لب  بیبح ، الو  قیدص  فخت ال  -         ال 
، ًءاسم ةرشاعلا  دنع  الإ  حتفی  قوستلل ال  يراجت 

درابلا وجلاف  روفلا ، ىلع  دوعأو  قوستأس 
امبر تیبلا ، جراخ  جورخلاو  هزنتلاب  يل  ُحمسیال 

ال دوعأس ، ًامتح  ينكل  كنع  ٍتاعاسل  رخأتأس 
ًاحابص ًادغف  ایھ ، ْمنو  ْبھذا  رخأتأ ، دق  ينرظتنت 

. قوسلا يف  ٌبعتمو  ٌقاش  ٌلمع  ُكرظتنی 



نأ يل  َّدب  الو  يدوعت ، نأ  دعب  الإ  مانأ  نل  الك           -
الب يبلق  تلخد  يتلا  نع  ءيش  لك  فرعأ 

..ناذئتسا

ام ًائیش  يفخت  اھنأب  ّيلع  ُحلی  ناك  يبلق  يف  سجاھ  ةمث 
هارجم ریغت  اھعم  ثیدحلا  حتتفأ  املكف  اھرعش ، فلخ 
يثیدح لمكأو  رخآ ..!! ناكم  ىلإ  جرختس  اّھنأ  يعدتو 

: ًالئاق اھعم 

نمز ذنم  ينلتقی  ٍّرس  نع  كل  ُحصفأس  ایرام           -
كتحفص ربع  كل  ًةروص  ُتیأر  نأ  ذنم  دیعب ،

يف ينرطاشی  ًامھو  ِتنك  نأ  ذنم  ةینورتكلإلا ،
..يلخاد يف  ٌلاؤس  يندوار  نأ  ذنم  يسفن ، ةرارق 

. !؟ ِكھجو نم  رخآلا  فصنلا  فلخ  نیفخت  اذام 

، لحرتو دعسأ  ای  ينكرتتس  َتفرع  ْنإ  ىشخأ           -
يلئاسر ىلع  َدرت  الو  كبوساح  قلغت  نأ  فاخأ 

ءيش لك  ُقلغتو  كل  ُبتكأ  لظأو  مویلا ، دعب 
ملاعلا اذھ  يف  ةدیحو  نوكأ  نأ  دیرأ  ال  يھجوب ،

نأ كیلإ  لسوتأ  دعسأ ، ای  ىشخأ  ..ىشخأ  دیعبلا ،
..رخآ ٍمویل  ءيشلا  اذھ  كرتت 

، اھتاعمد ترداحت  ىتح  هذھ  اھترابع  تھنأ  نأ  امو 
ةدحاو ٍنیع  نم  ُعمدلا  لاس  ملأو ، ةقرحب  يكبت  ْتناك 
اھرعش فلخ  ًامامت  ًةیفتخم  تناكف  ىرخألا  امأو 

ىتح اھنقذ  لفسأ  ةعمدلا  تلصو  نأ  امو  معانلا ،
نم اھرعش  تحت  ًةرھاظ  ُغزبت  ىرخألا  ةعمدلا  ُتیأر 



ٍعومدب اھانیع  تغبطصاو  ىطغملا ، اھھجو  ةھج 
اھلدابأ انأ  ُتنك  اھیتنجو  ىلع  رسیو  ٍةلوھسب  ْتقفدت 

ٍملأب ُتسسحأ  اھئاكبل ، يكبأ  ُتنك  ھتاذ  روعشلا 
نكل ھنع ، حاصفإلا  دوت  ءيش ال  ةمثو  اھبلق ، ُرصتعی 

بحلا ةرارحب  ُرعشت  ْتناك  ينلتقی ، داك  لوضفلا 
يل حصفت  نأ  عطتست  مل  اھنكل  اھلتقت  اھلخادب  يرست 
ُتنك ينأ  الإ  اھلخادب ، ُمتكت  تناك  لب  اذھ ، نع 

، اھتاكرح نم  ٍةرظن ، فصن  نم  ءيش ، لك  ئرقتسا 
: اھل ًالئاق  تقلطناو  ءيش ، لك  نم  اھتماستبا ،

، ًالثم ككرتأ  نأ  نیشختأ  فوخلا ،!؟ ببس  ام           -
كرتلا يعدتسی  ٌءيش  كانھ  ةجردلا  هذھل  أ  َملو ؟

نل ًائیش ، كل  لوقأ  نأ  ُدوأ  كنم ،!! روفنلاو 
، ..يمستبا يكبت ، ال  ایھ  ًادبأ ، كنع  لزانتأ 
؟ يلتق نیبحتأ  ينلتقی ، لب  ًاریثك ، ينملؤی  كؤاكبف 

يمھ ھل  وكشأ  دحأ  الف  َكمامأ ، الإ  يكبأ  ينإ ال           -
.ایندلا هذھ  يف  َكریغ 

يبھذا ایھ  يتایح ، يف  اھتیأر  ةأرما  ىوقأ  ِتنأ           -
، يرخأتت ال  نكلو   ( تییافال  ) كبیبح ىلإ 
، فغشو ٍبح  لكب  كرظتنأس  يمتھت ، الو  ھھھھھ 

ءيش لكو  يلقعو  يحورو  يبلق  ُحتفأس 
يبلق ىلإ  للست  كَّبح  نأ  يملعاو  كعامسل 
ينایك نم  ًاءزج  ِتحبصأ  لب  ينع ، ًامغر 

ھنع ءانغتسالا  نكمی  ال  امھم  ًائیشو 



تاعاس اھنإ  نیروصتت ، امك  ةلوھسب 
مأ كبحأأ ؟ ينیربتخا ، ایھ  ایرام  ای  رابتخالا 

..ةقث لكب  اھل  اھتلق  ..ال 
يتھج نع  كل  ُفشكأو  َكربخأس ، دوعأ  امنیح           -

، ًاتقؤم ءاقللا  ىلإ  كلذ ، كل  يھجو ، نم  ىرخألا 
..يقیدص ای 

..يبیبح ای  يلوق  لب           -

.يبیبح ای  معن           -
 

 

 

(18)
لب ىرخأ ، دعب  ةقیقد  اھرظتنأ  يناوثلاو  قئاقدلا  ُدعأ  ُتنك 

لاغشنالا ُتلواح  ةظحل ، ولت  ةظحلو  ةیناث  دعب  ةیناث 
لاغشنالاب يسفن  ُتمھوأو  عطتسأ ، مل  ينكل  ىرخأ  ءایشأب 

كاذو اذھ  ىلع  قلعأو  ءاقدصألا  تاحفص  حفصتأ  تأدبو 
، كانھو انھ  رظن  ةھجو  حرطأ  غرفم  شاقنب  لخدأو 

ملعت لھ  يل : لاق  مھدحأ  ركذتأ  رتویبمكلا ، رارزأب  ُثبعأ 
يننأ هابتنا  ةظحل  دعب  ُتدجوو  ُتھبتناو  ْتنأ ، ُبتكت  ام 



ُتذختا يننأكو  ةیصخشلا  يتحفص  ىلع  فورحلا  ُرثعبأ 
بلغأ ىتح  الإ ، سیل  يتحفص  ىلع  ةیرخسلل  ًاعوضوم 
ةرخاس ةجذاس  تاقیلعت  ىوس  نكت  مل  يئاقدصأ  تاقیلعت 

ُتسسحأ امنیح  ُھتكردأ  ام  اذھ  ًادج ؛ ًادراب  وجلا  ناك  ينم ،
يف دربلا  تاجوم  ينتعسل  نیحو  ينرواسی  دیدش  ٍشطعب 

، نویل ةنیدمل  يتلیخم  ينتقاس  ثیح  ةجلثملا ، انتیب  ةلاص 
دربلا اذھب  نیسبلت  اذام  ایرام ؟ ای  نآلا  تنأ  نیأ  تلقو 

، كانھ دربلا  ةدش  نم  كیقیو  كیمحیس  ءيش  يأ  سراقلا ؟
، ةجلثملا انتلاص  نم  ًةدورب  َّدشأ  ّيدی  نیب  ءاملا  بوك  ناك 

لكآتی تابو  لیللا  فصتناو  تاعاس  ِعبرأ  نم  رثكأ  ْترم 
ُتدع نیحو  حابصلا ، نیع  نع  ًافشاك  ًایجیردت  داوسلا 

، ةدحاو ًةلاسر  ُتدجو  ًایجیردت ، ھیلإ  دربلا  للست  يشارفل 
ةلیمج ةروص  تدجو  اھتحتف  نیحو  يھ ، اھنم  يبلق  نقیتو 

لدبتسأ قئاقد   ) ةرابع ةروصلا  فلخ  ْتلسرأو  اھل 
(. كل دوعأو  يسبالم 

ةلیمجلا اھتروص  ىرأ  انأو  ةرسحو  ةدیھنت  قلطأ  ُتنك 
ًابیرق ًاینطق  ًافطعم  يدترت  يھو  يكئالملا  اھھجوو 

ٍرارزأب فطعملا  ُقلغت  ریغص  بلعث  ءارفب  ھبشأ  رفصألل 
ءاذحو ةقرزلا  دیدش  زنیجو  ةریبكو ، ةكیمس  نوللا  ةینب 
نیزافقو نیتمعانلا ، اھیمدق  ھب  ُسدت  اھفطعم  نولب  ينطق 

امنیب اھسأر  اھب  يطغت  ةیسأر  ةذوخ  ِفطعملل  نیضیبأ ،
عم لیامتی  لاز  ام  اھھجو  فصن  يطغی  يذلا  اھرعش 

ًادعتبم ھباحسنا  لواحت  يھو  ًالیلق  ھل  تدھم  اھنكل  حیرلا 
ةداعلا امك  ةمات ، ةروصب  ھیفخت  ام  َرأ  مل  ينكل  اھدخ ، نع 

اھسكاشی امنیب  ًادج  ةلیمج  تناك  اھنكل  ھجو  فصنب  ٌةروص 



فقت يھو  اھسأر  قوفو  اھفطعم  ىلع  طحی  وھو  جلثلا 
انأو يتمصب  ُتذل  يراجتلا ، زكرملا  لخدم  نم  برقلاب 
فقأ ٌبیرق  وأ  اھنم  برقلاب  ينأكو  ةروصلا  علاطأ 
ً.العف اھنم  برقلاب  ةظحللا  نوكأ  نأ  تینمت  مكو  اھراوجل 

..اھنم ينتلصو  يریكفتو  يتمص  باب  قرطت  ٌةلاسر 

، ءيش َّلك  ىرتس  ةثداحملا  جمانربل  ْبھذا  ایھ           -
هارت امل  دعتساو  اریماكلا ، حتفا  بحت ، ام  ىرتس 

..ينم

ددرت الب  اھلئاسر  لسرت  يھو  يل  ةقث  لكب  اذھ  لوقت  ْتناك 
اذام فوخلاب ، انأ  ُترعش  ءيش ، يأ  نم  فوخ  وأ 

ُتددرت لئاملا ؟ اھرعش  فلخ  ھیفخت  ام  يل ؟ فشكتس 
انالك انحتفو  ءيش  لكل  ًاریخأ  تملستسا  ينكل  ًالیلق ،

ةیكئالم ةسیدقك  يل  ْتدب  اریماكلا  ربعو  ةثداحملا  جمانرب 
انأ  ) زوریفل دیعب  نم  يل  ًاسماھ  ًاتوص  اھفلخ  عمسأ  انأو 

: اھل ًاثدحتم  ُتیربناو  يلأل ) يبیبحو  يبیبحل 

ُتلق نأ  كملظأس  ًادج ، تنأ  ةولح  ..لامجلا  ةمق           -
لكل ًافالخ  لیللا  ىجدب  قرشت  يتلا  سمشلا  ِكنأب 

سمشلا نم  لمجأ  تنأ  لب  ةعیبطلا ، نیناوق 
.اعمتجا نإو  رمقلاو 

.جنغو ٍعلدب  ْتلأس  لوقی ..؟ نمو           -

.نونجملا قشاعلا  انأ           -



فشكی ًانزتم  ًالیمج  ًالالھ  مسرت  ُةماستبالاو  ُمستبت  ْتناك 
اھیتنجو ىلع  نامسترت  نیتلتاق  نیتیویح  نیتزامغ  نع 

.ةزامغلا قوف  ام  يفخی  لاز  ام  َرعشلا  نأ  الإ  نیَواضیبلا ،

هذھ قشعأ  مك  ةلتاق ، ةماستبا  نم  اھل  ای           -
.ةماستبالا

؟ قشعلا َملو           -

ُتلز ام  اھئاعدبف  يمأ ، ءاعدب  ينركذت  اھنأل            -
شیعأس اھتبوذعو  كتماستبا  ةیویحبو  ایحأ 

.ّھلك رھدلا 

ًامئاد ءاقرز ، ةسدعب  ينیع  لدبتسأ  نأ  َكیأر  ام           -
ةوعدب وأ  ةھزن  يف  جرخأ  امدنع  امھمدختسا  ام 

.ٍدعوم ىلع  نوكأ  نیح  وأ  ءاشع ،

اذكھ هللا ، امھقلخ  امك  لب  تاسدع ، الب  ناتلیمج  ِكانیع 
نع ُفشكت  تناك  ىسوم ، رحس  نایوحی  امھنأل  لمجأ ،

شھدی ردصو  نییجلث ، نیدنزو  نیواضیب ، نیتیراع  نیقاس 
، نیلتاق نیقصتلم  نیئیشل  قیمع  ّلظ  ِردصلا  لفسأو  رظانلا 

ةیقاس ىرأ  املك  ٍةسینك  سرجك  ىلدتی  بیلص  ةمث 
تارامأ يدل  وفطتو  ةذللا ، نماكم  ّيف  ُلعُشت  نیدھنلا ،

انأ بحلل ، ةروطسأ  بتكأ  ينلعجت  يتلا  ملألاو  لزغلا 
: ًالئاق ُتدشنأو  اھتروص  ينتزفتساو  ..اھالطب  يھو 

ھیلع بلصأل  ًابیلص  كدسج  نم  ذختأس           -



ًادیدج ًاحیسم  نوكأسو 

ھیلإ نیبحملا  ةدئفأ  يوھت 

كیدی نیب  بولصملا  انأف 

يتدیس ای  يمحراف 

ّيلذو يفعض 

: يل ًةلئاق  روفلا  ىلع  ينردابتو 

.دیدجلا يبوثب  كیأر  ام           -

نأ دیرأ  ال  اذكھ ، كتدھع  ام  ينكل  ًادج ، لیمج           -
، ام ناكم  يف  ُهارأس  لب  اذھ ، لك  نع  يل  يفشكت 

ىلع نوكن  وأ  موی  تاذ  يقتلن  دق  يردی  نم 
لك جلثلاك ، ضیبأ  ٍشارف  قوفو  دحاو  ریرس 
ًامتح يبرغتست ، ال  نكمم ، ایندلا  هذھ  يف  ءيش 
رثكأ قوشتأ  ينیعد  كلذب ، ٌروعش  ّيدل  يقتلنس ،
ينیدع قایتشالا ، ةبوذع  ّيف  يلتقت  ال  كل ، رثكأف 

.سبالملا هذھب  مویلا  دعب  كارأ  نأ ال 

ينارت نأ  لجأ  نم  قوسلا  نم  نآلا  اھتیرتشا           -
ال نأب  َكدعأ  اذكھ  ينبحت  ال  َتمد  ام  نكل  اھب ،

.كلذ كل  ..مویلا  دعب  اھب  ينارت 

فلخ ھیفخت  امع  ةدیعب  ءایشأ  ىلإ  يرج  لواحت  ْتناك 
: ًالئاق ةملكب  اھتزخو  ينكل  اھرعش ،



يمامأ نآلا  تنأف  ينم  بورھلا  يلواحت  -         ال 
يشخت الو  يل  ِكبلق  يحتفا  ایھ  ّيدی ، نیبو 

.ً.ائیش

يل َفشكت  نأ  نیب  ُددرتت  اھارأ  انأو  ْتمصب  ُسلجت  ْتناك 
لیللاك ةلدسنملا  اھتارعشب  ُكسمت  اُھدی  ْتناك  فشكت ، وأ ال 

ىلع وفطی  تاب  راسكنا  ةمثو  فجترت  اھعباصأ  دوسألا ،
لیصافت تریغتو  اھیتفشب  َّبد  لوبذو  ةرھاظلا  اھنیع 

ُكسمی ٍلتاقمب  ينركذی  اھددرت  ناك  ًامامت ، رھاظلا  فصنلا 
وھو ددرتی  يدنجلا  ناك  اكرول ، هاجتاب  اھبوصیل  ِھتیقدنبب 
ٍرعش دئاصق  نم  ھیدل  ىقبت  ام  رخآ  قلطی  اكرول  دھاشی 

سوباك نم  ھحیرتل  ةصاصرلا  ُرظتنی  ةیقدنبلا ، ةھوف  هاجت 
لتاقملا ُرعشی  امنیب  ةلاحلا ، هذھل  ھلصوأ  يذلا  رعشلا 
ءامدلاب ًاجرضم  ًاعیرص  اكرول  يدُری  وھو  رظنملا  لوھب 
بوصی يذلا  لتاقملا  انأ  ُتنك  ضرألا ، ىلع  هءامد  ًارثان 
ةصاصر رظتنت  يتلا  اكرول  يھ  ْتناكو  اھھاجت  ُھنیع 

ًةعفار ْتعجشت  اھنكل  ينیع ، نم  ُجرخت  يتلا  ضفرلا 
يل ًةفشاك  ءارولا  ىلإ  اھنیع  ىلع  لدسنملا  اھرعش 
ةیأ نم  ًایلاخ  اھھجو  ناك  اھھجو ، نم  رخآلا  فصنلا 

ُتبصتناو يناكم  يف  ُترمست  ًادبأ ، ُفصوی  ال  ریباعت ،
ىلع ًاقرع  ُفزنی  يمسج  تابو  ًاددمم  ُتنك  نأ  دعب  ًاسلاج 
ُقبطت ًادی  نأكو  ٍقیضب  ُتسسحأ  وجلا ، ةدورب  نم  مغرلا 

، تعطتسا ام  ينكل  سفنتلا  ُتلواح  ينقنخت  يقنع  ىلع 
ام ينكل  يھجو  ىلع  ادب  يذلا  ریغ  اھل  نیبأ  نأ  ُتدرأ 

ةماستباب اھل  ًارھاظتم  ينانسأ  نع  ُترشك  تعطتسا ،
، تعطتسا ام  ..ءيش  لك  لھاجت  ًالواحم  ةبذاك  ءارفص 



اسبنت مل  ياتفش  امنكل  ٍةدحاو ، ٍةملكب  ولو  قطنأ  نأ  ُتدرأ 
ناك توصلا  نأ  الإ  اتكرحت  امھنأ  ركذتأ  معن  ةفش ، ِتنبب 

علاطت يلعف ، ةدر  رظتنت  يھ  ْتناك  يردص ، سیبح 
تامالع ّينیع  يف  ْتأرقتساف  ملكتأ ، نأ  ينتدارأ  يھجو ،

، اھل ضفرلا  تامالع  يھجو  يفو  شاھدنالاو ، راھبنالا 
نم ةدقع  للحا  يبر  ای  ًادوقعم ، لاز  ام  كبترملا  يناسلو 

باصم ناسنإ  ىلإ  ءوضلا  ةعرسب  ُتلوحت  اذكھ  يناسل ،
بحلا رعاشم  ثیدحلاو ، قطنلا  ھتدقفأ  ةیسفن  ةمدصب 

يتلا ىدنلا  تارطقك  ْترخبت ، اھایإ  اھلدابأ  ُتنك  يتلا 
ةیادب عم  ُرخبتتو  ضغ  رضخأ  ٍبشع  ىلع  ًالیل  ُلزنت 

ُهرمضأ ُتنك  ام  لك  رخبت  دقل  معن  اھیلع ، سمشلا  قارشإ 
امك ةجردب 180 ، ُتبلقنا  ةیسفن ، ةظحلب  يبلق  يف  اھل 

، ًاضیأ ةدحاو  ةرظنب  ءيش  لك  َریغت  ةدحاو  ةرظنب  اھتببحأ 
ٍةثجب َھبشأ  ُتنك  يتوكسو ، يتشھد  ُظحالت  يھ  تناك 

يھ ْتناك  يبشخ ، ٍحول  ىلع  ةحورطم  ةددمم  ةضغ 
يھجوب ْتخرص  يئودھو ، يتانكس  ءيش ، لك  بقارت 
اھترماك ْتقلغأو  يعم  لاصتالا  ْتعطقو  ًةیكاب ، تضفتناو 

انأو ریبك  ٍلقثب  ُّرمت  ةلیللا  هذھ  ْتناك  ْتلحرو ، اھبوساحو 
، بحتنأو يشارف  تحت  يكبأ  ُتنك  معن  تیأر ، ام  ركذتأ 
، ينقنخت يقنعب  ُكسمت  ٌدی  ْتلاز  ام  يتربعب ، ُقنتخأ  ُتنك 

ُركذتأ ًادبأ ، تعطتسا  ام  ةرم  نم  رثكأ  خارصلا  ُتلواح 
ًاملأ نافزنت  يانیع  ْتناك  عومدلاب ، ْتلتبا  يتداسو  نأ  طقف 

، يتلیخم يف  ةقلاع  تیقب  ةروص  ينتغابت  املك  ًانزحو 
نم ىقبت  ام  فشك  ىلع  اھتمغرأ  نیح  يأطخب  ُترعشو 

عطتسأ مل  سمشلاك ، رھزملا  اھھجو  نم  رخآلا  فصنلا 
تاھاجتاب ناریدتست  اتناك  يانیع  طقف  ةلیللا  كلت  مونلا 



حابصلا ىتح  ُتیقبو  بطعلا ، اھباصأ  ٍةلصوبك  ةفلتخم 
يمأ ْتناك  ينرثدی ، يذلا  يئاطغ  تحت  ءاصفرقلا  ُسلجأ 

ھبحصو ھلآو  ٍدمحم  ىلع  ةالصلاب  حابصلا  لبقتست 
ُرعشأ اھتوص ، ُعمسأ  ُتنك  رافغتسالا ، نم  ُرثكت  نیمایملا ،
قامعأب ُقفخی  ِمغنلاك  اھتوص  ىدص  يرسی  امنیح  نامألاب 
ءاطغلا ضفنأ  نزحلا ، فیصر  ىلع  ةرثعبملا  يحور 
ًابصتنم ةبدودحملا  يتماق  ًاعفار  ضرألا  ىلع  أكوتأ  ينع ،

روبنصلا وحن  ًادج  ةلقاثتم  ةدیئو  ٍتاوطخب  ًارئاس  رتوتب ،
يھجول ٍةفشر  لوأ  عم  ُّزفأ  درابلا ، ءاملاب  يھجو  ًاللبم 
روبنصلا سأرب  دمجملا  جلثملا  ءاملا  نم  اھفشتری 
يكئالملا اھحابصب  يمأ  ينلبقتست  وحصأو ، يدیدحلا 

اھدی ُلبقأ  ةیحابصلا ، ةیحتلا  ًةیقلم  ءاضیبلا  اھتطوفب 
ُبرغتست يعور ، نم  ئدھت  ةنینأمط  يردص  ىلإ  ُباسنتو 
: يل ًةلئاق  قوسلا ، يف  يلمعل  يباھذ  مدع  نم  يمأ 

..لغشلل حیار  ام  وش  مویلا  ھمی           -

، دراب بلقو  لئاھ ، ٍروتفب  ةیلؤاستلا  اھترابع  قلطت  ْتناك 
.حاترم جازمو 

نكمی نابعت ، يسفن  سحأ  مویلا  ..ھمی           -
..ضیرم

..ثیدحلا ىلع  ىوقی  ٍضیرمب ال  ھبشأ  ءودھب  اھتبجأ 

: لوقتو مستبت  تناك  اھنكل  يتھبج ، ْتصحفتو 

..دیاز لالد  ةیوشأ  اذھ  يش ، كیب  ام           -



اھدیب ْتكسمأ  ىتح  يحابصلا  اھروطف  ْترضحأ  نأ  امو 
عضأ نأ  تعطتسا  ام  ينكل  يمامأ  ھعضتل  ياشلا  بوك 

ْتفلتخا لكألا  يف  ةیمویلا  يتھارش  ىتح  يمفب  ءيش  يأ 
ًائیش بوذی  قلقلا  تاب  ىتح  راھنلا  فصتنا  نأ  امو  ًامامت ،
يذلا بحلا  نأ  ُتنقیأو  جیردتلاب ، يجازم  يل  داعو  ًائیشف 
اھتیأر يتلا  ةروصلا  ىلع  ُبلغتیس  ًامتح  يبلق  يف  ُنمكی 
ةأرملا ينلتقی ، يتماھ  لكأی  ٍمدنب  ترعشو  ةحرابلا ، ةلیل 

نأ ذنم  اھب  ُتقلعت  يتلا  ىثنألا  ریبك ، فغشب  اھتببحأ  يتلا 
نأ ُرعاشملا  ةروصلا ،؟ هذھب  اھنم  رفنأ  نأ  لقعیأ  اھتیأر ،

ال تافصاوملاو ، لكشلا  اھمھی  ال  رعاشملاب  ْتكبتشا 
ةلیل اھعم  ُھتفرتقا  امل  ينبنؤی  تاب  يریمض  َمِل  يردأ 

وأ اھقحب  ُھتلعف  ام  ىلع  ينحماستس  لھ  يردأ  ال  ةحرابلا ،
انأو ينحضفت  تتاب  يتلا  يحمالمو  يھجوب  اھل  ُتھون  ام 

رودی امم  ءيش  يأ  ھقفی  يذلا ال  مصألاو  مكبألاك  اھعلاطأ 
ِبنذلاب رعشأ  انأو  ًاریثك  يبر  ُترفغتسا  ھلوح ،

اھل ُتثعب  يتعیبطل  ُتدع  امنیح  روفلا  ىلعو  ينرواسی ،
ُھتیأر امل  ُتملستساو  نكی ، مل  ًائیش  نأكو  مارغ  لئاسرب 

يل نكی  مل  ةیحابص ، لئاسرب  اھتقرغأو  ةحرابلا ، ةلیل 
ُتعطتقاو تاملكلا  ضعبب  تنعتسا  لب  يدیب  َبتكأل  جازم 

بیترت تلواحو  تارابعو  ًالمج  كانھو  انھ  نم 
رادم ىلع  ينتقھرأ  يتلا  ایرامل  اھثعبأل  ةیرثن ، تاعوطقم 

فصنلا رس  فاشتكا  اھیف  لواحأ  ُتنك  ماع  نم  رثكأ 
..اھھجو نم  رخآلا 

رمقلا رثأ  عبتتأ  ُتنك           -



ھنع الیوط  ُتثحبو 

ٍةلیل تاذ  ينروزیس  رمقلا  نأ  ملعأ  نكأ  مل 

ٍھجوب يموی  حتتفا  انأو  حابصلا  اذھ  لیمج  مك 
حوبص

ِكیدی نیب  نم  رمی  يذلا  كاذ  تاحابصلا  لمجأ 
ةبذعلا كسافنأ  ّيلإ  لمحیو 

ای درولا  حابص  ..ایرام  يتبیبح  تاریخلا  حابص 
..درولا ةدیس 

..ةلاسرلا هذھ  دعب  ىرخأ  ةلاسرب  اھتعبتأ  مث 

بلق ةمث  يتنیدمل ، رثعبملا  فوخلا  اذھ  فلخ           -
ُثحبأ ّينإ  قزمملا ، ھنایك  نع  ثحبی  حجرأتی 
ُتذخأ ةحرابلا ، ةلیل  ِتلحر  نیح  يتریمأ ، ِكنع 

، يتئر يف  ھب  ظفتحأ  ُتنك  يذلا  ِكرطع  نم  ًائیش 
يحور ىسنأس  ّينأ  ام ، ًاموی  ملعأ  نكأ  مل  ينكل 
ًادیحو دوعأل  اسنرف  ةباوب  باتعأ  ىلع  كانھ ،
كرطع ایاقب  ُقشنتسأ  نآلا  انأ  اھو  كنود ، نم 

، يتریمأ تایركذلا ، ةفصرأ  ىلع  مكارتملا 
، قوشبو ةلیللا  ِكرظتنأ  يتبیبح ، يتریغص ،
، ْتیأر ام  ُمھی  ال  قدصب ، ِكبحأ  يننأل  ِكرظتنأ 

..ِتنك امك  يل ، يدوع  طقف 

...دعسأ ِكحور 



، ًارصع ةعبارلا  ىتح  ُتددمتو  يبوساح  ُتقلغأ  اھدعب   
ببسب بعتلا  ةدش  نم  ًانكاس  ُكرحت  يتلا ال  ةثجلاك  ُتنك 

.ةحرابلا ةلیل  يمون  مدع 
 

 

 

 

(19)
ةلاص قرتخت  يھو  ُتضھن  لضاف  مأ  ُتوص  خارص  ىلع 

ْتقرط يمون ، ةفرغ  نم  ُبرتقت  ْتناك  ينع ، ُثحبت  رادلا 
، نونسلا ھتقھرأ  يذلا  بذعلا  اھتوصب  ْتحاصو  بابلا 

ْتناك ّينیع ، نع  ساعنلا  رابغ  ُتحزأو  تبءاثتو  ُتطغمت 
ينعلاطت يھو  ءادوسلا  اھتءابع  يدترت  بابلاب  يل  ُفقت 
اھتفرغب شارفلا  اھل  ُدعت  يمأ  ْتناك  نیوارضخلا ، اھینیعب 
برست دعب  اھنم  دفانلا  طفنلاب  ةیطفنلا  ةأفدملا  ألمت  يھو 

مأ تناك  ةدوربلاب ، ظتكملا  ناكملا  وج  ألمت  يتلا  ةحئارلا 
ضعبلا امھضعبب  نیكبتشملا  اھیدی  ةضبق  ُمكحت  لضاف 

يھو اھردص  نم  جرخی  ًائفاد  ًءاوھ  اھفوج  نم  ةخفان 
..يل اھباطخ  ُھجوت 

دربلا چیھ  كفوشأ ، ام  موی  مك  كلراص  وش           -



..؟ علطت ام  كیلخی 

ينرظتنی ًابلطو  ًائیش  نأ  ُتكردأ  يتلا  اھتاملك  ُھجوت  تناك 
يذلا دربلا  ببسب  مایأ  ذنم  اھل  يتیؤر  مدعب  اھترابع  فلخ 

نوذولی مھو  مھلك  ةراملا  علتبی  ُداكیو  قاقزلا  حاتجی 
دقف ةجلثملا ، ءاوھلا  تارایت  نم  ًابرھ  ةمرھلا  ناردجلاب 

ِةبتعلا دنع  سلجت  انایحأو  بابلاب  فقت  فیصلا  يف  تناك 
ةدوربل كلذ  عیطتست  الف  نآلا  امأ  ينرظتنتو ، ةراملا  قمرت 

ًةبلاط لاع  ٍتوصب  يمأ  اھتدان  امنیح  ينم  ْتبرتقا  وجلا ،
: يل ْتلاق  ضفخنم  ٍتوصبو  ةفرغلاب ، سولجلا  اھنم 

ومو نارفعزلاو  روخبلا  بیچ  ةرم  لك  لثم           -
..يناھفصألا نارفعزلاو  يدنھلا  روخبلا  ىسنت 

يل ْترادأ  اھبلط ، ىلع  يتقفاوم  لیلد  اھل  يسأر  ُتززھو 
تایاكحب اقرغیل  يمأ  ةفرغ  بوص  ْتھجوتو  اھرھظ 

تلخ مایأ  يف  شبنلاو  يضاملا  قاطنتساو  میدقلا  نمزلا 
ىتح ثیدحلا  نھذخأیو  تایاكحلا ، اھدلخت  تایركذو 

يتلا ال تارثرثلا  بخصب  ّنھسفنأ  َنیسنیو  سمشلا  بیغم 
اھنایضقی ةیھاز  ناولأب  تقولا  نیولت  ىوس  اھنم  لئاط 

ً.اعم

مأ ْتلحر  ِهدشنم ، توصب  ءامسلاب  قلحی  برغملا  ناذأ 
ءادوسلا اھتءابع  صقارت  يھو  حیرلا  اھتعبت  نأ  دعب  لضاف 

حیرلا ةدعاسمب  اھیمدق  ىلع  ُریست  ْتناك  اھمامأ ، اھرثنتو 
نأ امو  اھلزنم ، ثیح  ًةدعتبم  ُریست  يھو  اھبقارأ  ُتنك  اھل ،
يھو ًةعشاخ  يدی هللا  نیب  فوقولل  َّدعتستو  يمأ  أضوتت 



(، دحأ وھ هللا  لق  ( ـ اھعبتتو ب اھتوصب  دمحلا  ةروس  لترت 
امو انل  ءاشعلا  دعت  ىتح  ُملستو ، ُدھشتتو  ُدجست  مث  ُعكرت 
يتلا نیتدعجملا  اھیدیب  ةلیلقلا  انقابطأ  لسغت  ىتح  ُھَلمكت  نأ 

، مانتو مونلل  ُملستست  مث  اھلك ، نینسلا  مآلا  اھب  نزتخت 
حتفأو ددمتأو  يئاطغو  يشارفو  يتفرغب  انأ  يلتخأو 

يقودنص يف  يل  ةدراو  ةلاسر  ةمث  ىرأو  يبوساح ،
نم اھنأب  أَجافأ  ينكل  ةددعتم ، لئاسر  مضی  يذلا  لیمجلا 
يف ًالاتع  ُلمعی  ةدیعبلاب  تسیل  ةدم  لبق  ينفاضأ  قیدص 
اھل َرأ  مل  انأو  ينیعب  ُدوست  ایندلا  تناك  ةجروشلا ، قوس 
انأو اھب  ّيلع  ُقدغیو  اُھثعبی  قازر  ناك  ةدارو ، ةلاسر  ةیأ 

ًاحرف ناك  يل ، ةلصاولا  ِھلئاسر  لك  نم  رمذتأ  ُتنك 
ىدم يأ  ىلإ  ایجولونكتلا  ىری  وھو  دیدجلا  يكذلا  ھفتاھب 

تاطیحملا فلخ  يفتخی  ناك  نمو  دیعبلا  ُبرقت  تلصو ،
رثاعلا يظح  ُتنعل  انب ، ًاقیصل  لب  ًابیرق  نوكیل  راحبلاو 

ةغرفملا ةلومحلا  ُسدكی  نمك  لئاسرلا  سدكی  هارأ  انأو 
اذھ عم  عراصتأ  انأ  امنیب  اھنزاخم ، يف  تانحاشلا  نم 
اھب يل  ةقالع  ءایشأب ال  يتقئاذ  ُنحشی  وھو  ھلبألا  قیدصلا 

عضولا نم  ةرخاس  تاقیلعت  اھیلعو  دورقل  ٍةفیخس  ٍروصك 
ةریثك تاباتكو  ىرخأ  روصو  قارعلا ، ھب  رمی  يذلا 

ام ھتقادص ، ُتلبق  يننأل  تمدنو  ًادج ، ةجذاس  تاطبخشو 
اھسدكی ذخأو  يل ، اھثعبی  ناك  يتلا  ِھلئاسرل  اھدعب  ُتفتلا 
اھلسرت ْتناك  ایرامل  لئاسر  ةمث  نأ  كردأ  نكأ  مل  ينكل 
ُتمسقأو ھھاجت  يبضغ  دعاصت  رمذتأ ، انأو  سدكتت  يل ،

تناك نم  يھ  اھنأب  ُتئجوفو  يتقادص ، نم  ھفذح  ىلع 
..لئاسرلا هذھ  يل  لسرت 



فافشلا ضیبألا  َكبلق  نأ  ملعأ  انأ           -

ةءاسإلا وأ  حیرجتلا  ُدصقی  لالزلا ال  ِءاملاك  يذلا   

َكنع توفع  دق  يبیبح  اذل   

َكبحأ يننأل 

لئاسرلا نأ  ملعأ  نكأ  مل  ىرخأ  لئاسر  اھفلخ  ْتفدرأو 
يذلا تقولا  ناك  قازر ، جذاسلل  تسیلو  اھل  ةسدكملا 

يھ امنیب  ًةقیقد  نیرشع  نم  رثكأ  لئاسرلا  ھب  ْتلسرأ 
اھل تفتلأ  مل  ينكل  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  ًادوجوم  ينارت 

..ةیناث ةلاسر  ىلوألا  دعب  ْتبقعأو  اھلئاسرلو 

نآلا َكجاتحأ           -

َكباب ِّقدل  لیبس  نكل ال 

نآلا دعب 

ينكل ًاقلطم  اھل  ْتفتلأ  مل  ينارت  يھو  سأیلاب  ْترعش  امبر 
: اھل ًالئاق  يلئاسرب  اھل  ًاثعاب  ءوضلا ، ةعرسب  اھترداب 

يتجھمو يحور  ای  ..ربنعلاو  كسملا  ءاسم           -
.يبلقو

ينم رظتنت  وأ  لئاسرلا  بقارت  تناك  اھنأكو  يل  ْتثعبو 
..ثیدحلاب اھتردابم 

ىرأ انأو  طابحإلاب  ينتبصأ  كنم ، ةنالعز  انأ           -



ىلإ باسناو  كیتفش ، قوف  رثعتت  تتاب  تاملكلا 
وأ لوھجم  نم  مداق  ٍتوصب  ھبشأ  يعمسم  

براھلا وھ  ينذأ ، يف  ةرم  نم  رثكأل  ددرت  ىدص 
ھیبستحا ِكیلإ ، تفتلی  نل  مویلا ، دعب  يخرصت  ال 

هذھ ْترجفتو  يسأیت ، ال  ينزحت ، ال  برلا ، دنع 
ًةلسوتم ّيفك  ُتعفرو  يسفن ، ةرارق  يف  تاملكلا 

نل َكایإ ، ينحنمی  نأ  حیسملا ، دیسلاو  ءارذعلاب 
ينم اوبرقت  نیذلا  لكف  َكریغب ، مویلا  دعب  فزاجأ 
هذھ فلخ  ئبتخی  ناك  ام  اوفشتكا  امنیح  اوبرھ 

كربجأ نل  قث  يسأر ، نم  ةقلزنملا  تارعشلا 
..ءاشت ام  كل  ىقبت ، وأ  لحرتو  رداغت  نأ  كل  ًادبأ 

لیصافت قزم  ٍنزح  ةمثو  ةرسحو ، ملأب  اھلوقت  ْتناك 
يرجت عومد  فلخ  اھینیع  ةرضخ  تذالو  اھھجو ،

ةلیل ھتفرتقا  امل  بنذلاب  رعشأو  ُعمتسأ  ُتنك  ةرارحب ،
قوف روثنملا  ىسألا  ددبأ  نأ  ُتلواحو  اھقحب ، ةحرابلا 
ھبشأ اھھجو  ناك  ةیوادوس ، ةحول  ىلإ  ھلیحی  يذلا  اھھجو 

ُتلواحو ُتمسبت  ىتوملا ، ءامسأ  ھفاتكأ  قوف  لمحی  ٍرادجب 
ھیلع ينتأر  امب  ينارت  الئل  يفوج  يف  ةدیھنتلا  سبحأ  نأ 

: اھل ًالئاق  ةحرابلا ، ةلیل 

؟ ككرتأس ينإ  لاق  نمو  ایرام           -

ْتناك دقل  ةحرابلا ، ةلیل  ھب  ُترعش  ام  اذھ           -
ِھجو ىلع  ْتناب  يتلا  اھتاذ  يھ  َكھجو  سیراضت 
ھنكل توملا ، ةجردل  ينبحی  ناك  يذلا  وشیا ) )

هرعاشم لك  ْتلدبت  ةئیھلا ، هذھب  ينآر  نأ  دعب 



يل ھبح  راص  ًادبأ  ھفرعأ  يذلا  وشیا )  ) داع امو 
مویلا ءاج  نأ  ىلإ  ھبلق  نم  ًایجیردت  ُخلسنی 

نیھاجتاب انالك  لحر  دقف  ينع ، ًادیعب  لحرو 
نیرافلا نم  ةعومجمو  يمأ  عم  انأ  نیسكاعتم ،
انرثانتو اسنرف  ىلإ  انھ  انمدق  میحجلا  نم 

عم دیوسلا  ىلإ  بورھلا  لضف  وھو  اھعاقبب 
ةدیس ةرزجم  نم  نیجانلا  نم  ىرخأ  ةعومجم 

.ةاجنلا

يبلق ىلإ  لغلغت  ِكبح  امنكل  معن ، ُتمِدُص  امبر           -
ةلخنب ُھبشأ  ىثنأ  ةقرافمب  يل  لھو  ينع ، ًامغر 
قناعتل بونجلا  ىصقأ  يف  ٍةوقب  ُرذجتت  ةیبونج 

، نوقشاعلا اھب  لظتسیل  اھلظ ، ًةرشان  سمشلا ،
اھتافعسب ينركذت  ةقلزنملا  تارعشلا  هذھ 

، بونجلا ُعمتلی  ِكھجو  ىلعف  ..معن  ءارضخلا ،
، اندجنأ هللا  ای  دابعلا  ُجضیو  ةكئالملا  ُخرصتف 

.يتدیس ِكنم  حفصلا  بلطأ  انأ  اھو 

يتنجو ُرطؤی  يذلا  تحنلا  اذھ  ّرس  ام  ُملعت  لھ           -
يتلا ةیكیتسالبلا  ةیعانطصالا  نیعلا  هذھو 

، قارعلل يبح  نم  ھتینج  ام  اذھ  اھنم ، برقلاب 
، اھنمث عفدن  نحن  اھو  ةبیرض ، ھبحل  نأ  ملعت  لھ 

نیذلا مھلك  نییقارعلا  ىلع  رودلا  يتأیس 
لصح ام  اذھ  اھیلإ ، نومتنیو  مھتیقارع  نوقشعی 
ةنفعلا َُھتثج  َرََّجف  نتن  ٌصخش  هایإ  ينادھأو  يل 
مشولا اذھ  ُتذخأ  انأ  ةاجنلا ، ةدیس  ةسینك  يف 



، ءارذعلل ينیع  ُتیدھأو  يھجو  فصن  ىلع 
ةقیصل حبصتل  ىلفسلا  اھفارطأ  ْتدقف  يمأو 

نیلحارلا عم  لحر  دقف  يبأ  امأو  ةیدیدح ، ةبرع 
ٌبعش نحن  ءامسلا ، يف  نیقلحم  برلا  بوص 

ّانإ مكحلا ، ةفد  ىلع  نیسلاجلل  ةبیرض  ُعفدی 
..مھیسارك ىلع  اوقبی  نأ  لباقم  انحاورأ  مھحنمن 

.اھایحمو اھھجو  ىلع  ْتمسترا  نزحلا  تامالعو  اھتلاق 

يذلا ِدھعلا  ىلع  ينإ  يتریمأ ، ای  يسئتبت  -         ال 
ربع ٍھجو  فصن  ُتیأر  ذم  يبلق  عم  ھتعطق 
ِتنأ ةلامثلا ، ّدح  ھب  ُتقلعتو  ةیصخشلا  كتحفص 

يف لغلغتأو  اھكلمتأ  نأ  ىنمتأ  يتلا  ُةبیبحلا 
اھیف ءيش  لكو  اھلقعو  اھنایكو  اھحورو  اھدسج 

.سفنلا عاطقناو  قبشلا  ىتح 

درطتل اھردص  ىلإ  لغلغتی  تاب  ٍحایتراب  ُتسسحأ 
يتلا دومجلا  تارامإو  اھتقرأ  يتلا  لوبذلا  تامالع 
يھو اھدی  نم  اھفتاھ  ُبرقت  ْتناك  اھھجو ، ىلع  تمسترا 
نانفلل ءاقنلاو  ءافصلا  نمزل  میدقلا ، لیجلل  ًةینغأ  ينعمست 

: يل لوقت  ْتناك  راطعلا ، ناطحق 

ةرضحب تنأو  انأ  انالكف  ثدحتت  الو  عمتسأ           -
لكب ھل  تصنن  نأ  انیلع  ثدحتی  امدنعو  راطعلا 

توصلا اذھل  انالك  ْعمتسن  انعد  ةدومو ، بح 
ای قارعلا  يھتشأ  ينإ  نآلا ، ھجاتحأ  انأف  بذعلا 

..دعسأ



ٍءامب ُترعش  ىتح  اھناحلأ  ُرثنت  ىقیسوملا  ْتأدب  نأ  امو 
ًةحرف اھسأرب  لیامتت  ْتناك  يھ  يبلق ، ىلع  ُلزنی  دراب 
َتابو ةیجشلا ، تامغنلل  يقیسوملا  عاقیإلا  صقارت 

ةیبونجلا ھتجھلب  ةیئانغلا  ھنوجش  انل  ُدرسی  راطعلا 
ةیقارعلا

..حرفب ينغ  نولوگیا  )

يانغأ مومھلا  انأو 

ياملا ھیلع  اوزعو  اوشمو  ينوعرزا  ھمیھب   

بردلا صنب  ھیات  بشا  ھبونو  يفطنا  ھبون   

 .. ىوھلا ينذخأو  ھیات 

تایالولا تیمخو  ..تگولا  ينرف  بالود 

تامشلا ينالخو  ..يلھ  اوراص  ةبرغلا 

نولوگی رمعلا ..  نینسا  نصلخ  ..ربصو  گوش  نیب  امو 
حرفب ينغ 

حیرلا يو  اھرثناو  بتعلا  طوطخ  گرحا 

حیرست رعش  وبای  ..گشعلا  يچاحم  ىسناو 

نولوگیا ..تضگ  فلاوسلا  لگو  ..تفطنا  ةعمش  رمعلاو 
حرفب ينغ 



دیعب نم  لالھو  ..رمگ  كفوشأ  انأ  تنج 

دیعلا مویب  كنزح  تفش  ْكتلصو  نملو 

ينغ نولوگی  ..ْرُُمتاملای  كایو  .رمعلا  ھملظ  ْتفرعو 
حرفب ينغ  نولوگی   .. حرفب

ةمسنب ھبشأ  اھتوص  معانلا ، اھتوصب  ُھفلخ  ُدشنت  ْتناك 
ای ةرارحلا ، دیدش  ضئاق  ٍموی  يف  ٍفیطك  ُّرمت  ةبذع  ةیئاوھ 
نیح ُلیللا  وھ  ھنیعب ، ُلیللا  وھ  معن  لیمج ، ٍلیل  نم  ُھل 

ُبتكت نیح  ينفج ، قوف  ىسألا  رثنیو  ينغیو ، ُصقری 
نزحلا ُتایار  يلكب ، مومھلا  ُفرفرتو  يعمدب ، روطسلا 

لاق نم  يلقعو ، يسفنو  يحورو  ينایك  ألمت ..  موجنلاك 
ِكامِد يف  ُتلز  ام  لب ...  ًابابض  وأ  ًابارس  تودغ  ينإ 
نیرست نآلا  كنأ  نیملعت  لھ  يمد ، لك  ِتنأ  ِتحبصأو 

يبلق نیقرست  تنأ  ةأرما  ةیأ  ينییارش ، يف  مدلا  ىرسم 
: ًالئاق اھتبطاخو  ينع ، ًامغر 

بطشتو رمقلا  يغلت  رھظت  نیح  سمشلاك           -
ةجردل ينبذجی  تاب  كیف  ءيش  لك  موجنلا ،

.ةشھدلا

تمصلاب ُتقرغو  ُمستبت ، يھو  اھعلاطأ  ٍةھربل  ُتَمَصَو 
الب ُتنك  اذكھ  نوكسلاب ، يحور  لیصافت  لك  ْتذالو 
ىلإ لخدت  يسافنأو  نارصبت  يانیع  ْتناك  طقف  كارح ،

، ةزمغ اھنیع  نم  ْتقلطناو  ..اھنم  جرختو  يردص 
: ْتلاقو



!! ثدحت .ً.ائیش  لق  تمصب ؟ ينعلاطت  َكارأ           -

ةھج يلوحت  ال  كب ، ًالغشنم  ةلیللا  ينیكرتا           -
، كئوضب ُممیتأ  نآلا  انأف  ْتمصلا ، نع  يریكفت 

ضمغأ نآلا  انأ  اھ  كینیع ، جھوب  أضوتأو 
، الالز ًابذع  ُھنم  ُبرشا  ِكمف ، نم  ُبرتقأ  ّينیع ،

.ةءارب عشی  مف  نم  ءاملا  اذھ  َدری  نأ  اشاح  

!! حورجو حورق  ةمث  يمف  ىلع  نكل           -

ای كل  ًابح  ُضیفأ  ينإ  ھحورج ، لك  ْلبُقأ  ينیعد           -
ءاسن لك  تقلط  اھلجأ  ْنِم  ْنَم  ای  يتنونجم ،

.نوكلا

: ةلئاق ْتفدرأ  مث  ..دیرأ  -         ال 

ُعیطتسأ ُتنك  ينتیل  ای  ..ينبحت  تنأ ال  ..دعسأ           -
.يضاقلل كوكشأل  ةمكحملل  كمیدقت 

جاردتسا لواحت  فورحلا ، هذھب  ينزفتست  ْتناك 
..تاملكلا ریبع  نم  ًادھش  فزنأل  يباطقتساو  يرعاشم ،

قئاقدل تبغ  نأ  دعب  اھتبتك  ةریصق  ًةصق  اھل  ُتلسرأو 
(. ةمكحملا  ) ناونعب اھتنونعو  اھنع 

( ةمكحملا )         -

نأ دعب  ٍلاع ، ٍتوصب  باوبلا  اھلاق  ..ٌ.ةمكحم 
شعترأ ُتنك  بحلا ، يضاق  مامأ  ِمھتملاك  ُتفقو 



، ٍقشع ُةظحل  ينتباتناو  ِلجخلا ، ةدش  نم 
ام ًامامت  ُملعی  ٍضاق  مامأ  فقأ  ينأ  اھتقو  ُتنقیأو 

نانفلا ُنقتی  امك  ھنونف  ُنقتیو  بحلا ، ىنعم 
.ھتحول

ىلع تمسترا  نأ  دعب  اھلاق  انیدل ، ٌمھتم  تنأ 
ُمدلا دمجت  درولا ، ِنولب  ةفافش  ةماستبا  هایحم 

يف ھل  ٍدیدش  ٍقفدب  ُتسسحأو  يقورع  يف 
..يھجو

.ثدحت ..ً.ائیش  لق  ًالئاق : فدرأو 

َّيتفش ضرأ  ىلع  تتامو  تاملكلا  تمثعلت 
.يفوج ةربقم  يف  ءيش  لك  ُتنفدو  نیتعساولا ،

نرظنی نھنم  ضعبف  مالكلا ، الو  َكارحلا  ُدیجأ  ال 
لمحت نمم  تاریثكلا  ُتلتق  دقف  ماقتنا ، ةرظن  يل 
نابضق فلخ  ُتفقوو  اھسأر ، قوف  ًاجات  لامجلا 

.مكحلا رظتنأ  قشعلا 

نم ِناسحلا  يراوجلاب  ةئیلم  ةریبك ، ُةعاقلا 
ذئتقو ُتنك  نیكسملا ، لوجخلا  انأو  ءاسنلا ،

ًاكلم ُتنكو  ءاسنلا ، ةكلمم  ىلع  عزانم  الب  َكلملا 
يف للدملا  ُتنكو  راشتسم ، وأ  ریزو  الب 

، ةریثك مھتب  مھتم  انأف  نآلا  امأ  نھتمصاع ،
ًاسیئر ًاببس  تنكو  نھضعب ، بولق  ةقرس 

مامأ انأف  نآلا  امأ  نھنم ، تایرخألا  راحتنال 



، مكحی نأ  ھل  ولحی  امب  ّيلع  مكحیل  بحلا  يضاق 
نھف رثُك ، تاقشاعلاو  تادالجلاو  تاناجسلا 

يضاقلا اھلاق  ةلاجع ، ىلع  مكُحلا  َنرظتنی 
تاشارف ھسأر  قوف  ْتقَّلح  نأ  دعب  ًاریخأ ،

دودح ُددحتو  بحلا  ةطراخ  مسرت  ةلیمج  ءاضیب 
اھیأ ...ھبلق  ھب  دوجی  ام  ھناسل  مجرت  دقف  قشعلا ،
اھلاق نھتكلمم ، يف  ءاسنلا  فنأ  مغر  للدملا 

ةمكحملا تررق  ھیغدص ، ىتح  لصت  ةماستبالاو 
نم اھل  ةمدقملا  ةلدألا  ىلع  تعلطأ  نأ  دعب 
ىتح َِلُبقلاب  ًایمر  مادعإلاب  ...رثُكلا  تاقشاعلا 

..اھتیصانب ًاذخآ  تنأ  تنك  ةلُبق  رخآ  دادرتسا 

، ىوھأو بحأ  نمل  اھتمسر  ةمكحم  ُریخ  هذھ           -
نأب يلوقت  الو  يتدیس ، ای  يتمكحم  يئرقا 

ينیطعأو يئرقا  ایھ  ..يل  ًازیحتم  ناك  يضاقلا 
..كیأر

نیب ام  ٍةمكحمب  ْتصاغ  تادودعم ، َقئاقدل  ْتباغو 
ينتبطاخو ..ناسحلا  يراوجلاو  مارغلا  دیسو  يضاقلا 

: ةلئاق ٍةلاسرب 

، ينبجعی مل  يضاقلا  مكح  نكل  نآلا ، اھتأرق           -
كنع عد  يّمھو ، يباذع  تنأ  ًةلئاق : ْتفدرأو 
ينئبخ َكیعارذ ، نیب  ينمض  ينِلبَق ، يضاملا ،
ًةداسو َكردص  نم  لعجا  َكینیع ، ِتاقدح  نیب 

انأو لكلا ، انأ  يمومھو ، يمالحأ  لك  اھیلع  ُرثنأ 
..يتآلاو رضاحلا  يھ 



امھیأف تلاق ،؟ اذام  ..يتمكحم  يتاملكل ، رظنا 
؟ نسحأ

، ةنونجم ای  اھب  ٌسووھم  ينإ  ىلحأ ، ِكتمكحم           -
دنعو تآ  ُءاسملاف  ينیمضو  ِكیعارذ  يحتفا 

.تاءاقللا ولحت  ءاسملا 

َكقاتشأ يب ، ُسووھملا  اھیأ  َكقاتشأ  ينإ           -
..نآلا

، تارملا نییالم  مویلا  يف  ينیقاتشت  نأ  ىنمتأ           -
تارملا تارایلم  لب 

ةوالحب انسمغناو  انالك  ملعن  نأ  ریغ  نم  ُرمی  لیللا  ناك 
يبوساح ئبخأ  انأو  حیرلا  ھلمحت  نذؤملا  ُتوص  ثیدحلا ،

، ناكملا ُلتحی  يذلا  دربلا  ةدش  نم  ًافوخ  رثدتأ  يھجوو ،
يئاطغ تحت  صفرقتأ  انأو  اھمف  ءلمب  ُكحضت  يھ  ْتناك 
جاصلا نم  ةعململا  اھتدضنم  ىلع  اھتحار  ذخأت  امنیب 
َضیبأ ًاصیمق  ًةیدترم  ضیبألا  يدلجلا  اھیسركو  لیمجلا 

ال ةكرحلا  ةفیفخ  ْتناك  ردصلا ، ضایبب  ُبوذی  ًافافش 
راحلا ةئفدتلا  زاھج  ُلعشت  ءاطغلا ، الو  دربلا  اھقیاضی 
ركذتت نأ  لیمج  روعشل  ّھنإ  بآ ، رھش  بیھلب  انركذی  يذلا 

، ةنسلا رھشأ  نم  ًادج  دراب  رھش  يف  تنأو  رھشلا  اذھ 
حرمت يھو  اھیلإ  رظنلاب  ُلغشنأ  ىرخأو  فجترأ  ةرات 

.لیمجلا يدلجلا  اھیسرك  ىلع 

 



 

 

(20)
ُدادزتو رمقلا  برھیو  موجنلا  يفتخت  مویغلاب ، ُدبلتت  ُءامسلا 
عفادتت حیرلا  ُبھت  ءاملاب ، ءامسلا  نطب  ئلتمت  ةمتعلا ،

.رطملا طقاستیو  اھنیب  امیف  تامیغلا 

ُتنك ًافیفخ ، ًائداھ  ًارطم  ناك  ..ةیحابصلا  ھتیادب  يف 
ًازفاق میدقلا  انقاقز  يف  ًاضكار  ةعرسب  يسبالم  يدترا 

ةبراقتم تافاسم  ىلع  عمتجت  يتلا  ةریغصلا  كربلا  ىلع 
رطملا لوطھو  تامیغلا  شاعترا  نم  ًافوخ  اھنیب  امیف 
ُثحبت سانلا  ضكرت  ةوقبو ، ُدتشی  رطملا  لیسلا ، ةرازغب 

فصتنمب ریسی  ناك  نونجم  ةمث  ھنم ، نمآ  ٍناكم  نع 
لك َلتبتل  ھسأرب  ةلزانلا  هایملا  فقلتی  وھو  فیصرلا 

رتتسی وھو  رخآلا  فیصرلا  نم  صخش  ُهادان  ھسبالم ،
نم كسفن  ِمحا  ھسأر : قوف  اھایإ  ًاعضاو  ءادوس  ةلظمب 

..نونجملا حاصو  رطملا ،

..رطملا نم  فاخی  ام  للبملا           -

: ًاكحاض رخآ  لاقو 

..نیناجملا هاوفأ  نم  ةمكحلا  اوذخ           -



لاز ام  ًابلق  ئبخی  يذلا  میدقلا  يفطعمب  ُرتتسأ  انأ  ُتنك 
اھفورح دھشو  اھثیدح  ولحو  اھتروص  ایرام ، مساب  ضبنی 

ًاذختم ةجروشلل  ًاھجوتم  ریسأ  انأو  ًاقلطم  ينع  ْبغت  مل 
ةاذاحمب يبنتملا  عراش  هاجتاب  نادیملا  نم  قیرطلا 

ریبكلا قوسلا  لسغت  راطمألا  هایم  .ةمیدقلا  تالحملا 
هاش سابع  معلا  ناك  فقسملا ، ریفافصلا  قوس  ءانثتساب 

ءاوھلا تارایت  نم  ھل  أبخمو  ًارقم  ریغصلا  ھناكد  نم  ذختی 
، ةدورب دشأ  نوكت  يتلاو  رطملا  دعب  بھت  يتلا  ةدرابلا 

فذقت يھو  ةمیدقلا  ةیطفنلا  نیدلا  ءالع  ةأفدم  نضتحی  ناك 
، قرزألا دعاصتملا  اھبھل  نم  ًاضعب  ایلعلا  اھتھوف  نم 

تاعسلف دوسألا ، لیقثلا  ھفطعمب  ُفحتلی  وھو  ھنم  ُتبرتقا 
ھیلإ عامتسالاو  هراوج  ىلإ  سولجلا  ىلع  ينتربجأ  دربلا 
اھینیع عومدب  ُلسغت  ةیكاب  جضت  تلاز  ام  ءامسلا  امنیب 
ءاكبلاب ءامسلا  ھیف  ُشھجت  يذلا  تقولا  يفف  ةنیدملا ، ھجو 

راجفنالا نم  ةفسانلا  تاوبعلاو  ةخخفملا  تارایسلا  عنتمت 
ةظحللا هذھ  نم  ًانمأ  رثكأ  ءيش  ال  اھعومدل ، ًامارتحا 

طوقس ُبذبذتی  بذعلا ، اھئام  تارطقب  انیلع  ُقدغت  يھو 
تارك لكش  ىلع  لزنی  ةجردل  ًایوق  ُحبصی  ًةراتف  رطملا 

ِعراشلا َتلفسإ  قناعی  ٍءودھب  لزنی  ىرخأو  ءاضیب ، ةیجلث 
ُتصنأ انأو  يل  ُرظنی  سابع  معلا  ناك  لحولاب ، َلغوملا 
ةعوطقم َلمجأ  اھتارطقب  ُفزعت  يھو  ءامسلا  لیتارتل 

..ةیرثن ةیوامس 

..دعسأ ای  رطملل  ُرظنت  كارأ           -

ةھوف نم  دعاصتملا  بھللا  ھیدیب  كسمی  وھو  اھلوقی  ناك 



ھفطعمب ةریغصلا  ھعالضأ  ُرصعیو  نیدلا  ءالع  ةأفدم 
يھو رطم  ةرطق  رخآب  ًالغشنم  ُتنك  امنیب  لیقثلا ، دوسألا 
ھیلإ ُتفتلاو  نیطلاب ، ةحشتملا  عراوشلاب  اھسفن  ُغرمت 

: ًالئاق

انیطغت يتلا  ءامسلا  هذھ  لھ  يردأ  مع ال  ای           -
ای هآآآ  كانھ ؟ ُرطمت  لھ  نآلا ؟ نویل  ةنیدم  يطغت 

لجاز تامامح  ىلإ  لوحتت  تارطقلا  هذھ  تیل  مع 
كلت يف  اھبحأ  نمل  يلئاسر  لمحتو  ءاضیب 
تسل نونجب ، اھقشعأ  ينإ  ضرألا ، نم  ةعقبلا 

اھتروصل ترظن  نأ  ذنم  اھب  يقلعت  ّرس  ام  يردأ 
، نآلا اھنم  برقلاب  نوكأ  نأ  ىوھأ  مك  ةرم ، لوأ 
يف ٍةفرش  نم  رظنن  اھایإو  نآلا  تنك  ينتیل 

لدابتن رماستن  انالك  سلجن  يولع  قباط 
امبر اھقارف ، ىلع  ىوقأ  ال  ُتحبصأ  رعاشملا ،

وحصأ نیحو  اھئاقل ، ٍملحب  رھدلا  ىدم  شیعأس 
.ملح ایاقب  ىوس  دجأ  ال 

ُتنك نونجلا ، ةجردل  اھب  َتقلعت  َتنأف  نذإ           -
يف ُتنك  ينكل  كسفن ، تاجلخب  رودی  ام  لك  ملعأ 

، اھب ينحراصت  يتلا  ةظحللا  رظتنأ  ھسفن  تقولا 
حصفأ نلو  ًایداع  ناجنف  ئراق  وأ  ًافارع  ُلقت  ال 

مھی ال  كلذب ، مایألا  كئبنتس  نكل  نوكأ  نم  كل 
!!؟ دیرت ام  كل  ُتققح  نإو  ..نآلا ،

بھللا ةقیقرلا  ھلمانأب  بعادی  لاز  ام  وھو  سابع  معلا  در 
، يسفن يف  رودی  امب  ًانایحأ  ينئبنی  ناك  معن  ..قرزألا 



ءایشأ نع  ًافشاك  ھتماستباب  حولی  ناك  ىرخأ  ًانایحأو 
ناك ھنكل  ایرامو ، ياوس  اھب  ملعی  ًایصخش ال  يل  اھرخدأ 
رودی ام  عمسیو  أرقی  ناك  ھنأكو  دیعب  نم  ةراشإلاب  يفتكی 

..اننیب

غلبم يأ  كلمأ  ملعت ال  امك  انأو  يل  ققحت  فیكو           -
ينلعجت مع ال  ای  اسنرف !! ىلإ  رفسلا  ةقفن  يطغی 

ىلع يقزر  نأ  ملعت  َتنأ  َكمالكل ، ةیرخس  طحم 
يطغی ةلامحلا ال  ةنھم  نم  ھینجأ  ام  يلاح ، ِردق 

!! ةطیسبلا ةیمویلا  يتاقفن  ىتح 

ىلع كلدأو  لعفأس  اھب ، يقتلت  نأ  تببحأ  نإ           -
.ىوھتو بحت  نم  ءاقلل  ٍقیرط 

ًامامت عنتقم  لب  لوقی  ام  كردی  ھنأكو  ةقثو ، ءودھب  اھلاق 
ناك ھنأ  كردأ  نكأ  ملو  ھمالك  نم  ُتبرغتساو  ھینعی ، امم 

..صوصخلا اذھب  ًاقداص 

؟ اھب يقتلأس  فیك  مع ، ای  ينمھُفت  نأ  لواح           -
؟ ىتمو نیأو ؟

ةبیرغ ءایشأو  هاش ، سابع  معلا  اھعرز  ةریحم  ةلئسأ  ةمث 
ُثدحتی لھ  ءاقللاب ، دصقی  ام  حیضوتو ، ةباجإ  نع  ُثحبت 

؟ ةیئاوشع ةغلب  ُثدحتی  تاب  مأ  ةقیقحلاب ؟

يقتلتل اھلعفت  ةدع  ءایشأب  كیلع  ..يل  ھبتنا           -
كیلع اھب ، ءاقللا  دیرت  ىتح  وأ  اھقشعت  نمب 

ةفلتخم نكامأبو  تارابتخا  ةینامث  زایتجاب 



تببحأ نإ  اھایإو ، كیوأت  ةنیدم  يلإ  لوصولل 
اھعم كتقو  ِضقأف  الإو  كدشرأس ، اھیلإ  ةرماقملا 
لزغلا تارابعب  ًاعتمتسم  ًالیل  ثیدحلاب 

..ةضافضفلا

امھمو تارابتخالا ، لكل  دعتسم  انأ  لب  الك           -
!! تناك

رطاخم نع  كیھان  ًادج ، ةبعص  تارابتخالا           -
، دعسأ ای  توملا ، ينعی  رابتخالاب  للخلاف  اھضعب ،

لوخدلا نم  كیلع  ىشخأ  كل ، ھلوقأ  ام  كردت  لھ 
.ةرماقملا هذھ  يف 

؟ مع ای  اھلجأ  نم  توملا  نم  لمجأ  كانھ  لھو           -
يبح نوبرع  وھ  توملاف  توملل ، دعتسم  انأ 
نكل ..ءيش  لك  لعفأ  نأ  اھلجأل  دعتسم  معن  اھل ،

..؟؟ لوقت امك  فزاجأو  رماقأ  ىتم  يل  لق 

ءاملاب اًءولمم  ًاریغص  ًاقیربإ  كسمی  وھو  ًانزتم  ًائداھ  ناك 
ِةمقب قیربإلا  ًاقصلم  رمحأ ، ياش  قرو  ھیف  ھیدیب  ًاعضاو 
وھو قیربإلا  ةرخؤمب  عسلی  قرزألا  بھللا  تابو  ةأفدملا 

..ارعش ُدشنیو  ُددری 

ًةف هـ ــ فھم اّھب …  ــــ حب ُداؤ  ـ فلا َما  ــ يت ه ـ لا َكلتف 
بـْل ـــ قلا ُةَّیُرد  َءاض  ـــ يب

يف اھ  ـــ لو يلو  ٌةعمسو …  ٌلوق  ِسّانلا  يف  اھلو  يلو 
ْلث ـَــ ٍةیحان م ِّلك 



: ًالئاق فدرأ  مث 

نمحرلا دبع  خیشلل  مویلا  انالك  بھذنس           -
لحملا قلغنس  ..ءيش  لك  ىلع  كعلطیو  كملعیس 

ایاوز نم  ةیواز  ُلتحی  وھف  بھذنو  ًاركاب 
دجھتیو نآرقلا  أرقیو  ُحبسی  ةیرداقلا  ةرضحلا 

نم َّقبتی  مل  ةیفوص ، نیعب  ایندلا  هذھل  رظنیو 
دحأ الو  وھو  انأ  الإ  يفوصلا  جھنلاب  نیثبشتملا 

ةایحلا ةفسلف  ىتحو  يھلإلا  قشعلا  رارسأ  فرعی 
، نینثالا نحن  انردقب  اھفرعی  دحأ  ال  حاورألاو 

.دادغب يف  نییفوصلا  رخآ  نحنف 

دبع خیشلا  ءاقل  لمأ  ىلع  يناوثلاو  قئاقدلا  ُدعأ  ُتنك 
نأ ودبی  ام  ىلع  ایرامب ، ءاقللا  ةیفیك  فرعأل  نمحرلا 

ًانایحأ ركفأ  هروصتأ ، يذلا  ریسیلا  لھسلاب  سیل  رمألا 
سابع معلا  ناك  اھئاقلل ، قوشتأ  ىرخأ  ًانایحأو  ددرتلاب 

نم ٍرحبب  انأ  قرغأ  امنیب  يدی  نم  ياشلا  بوك  ُبرقی  هاش 
ملو ةبوجأ ، نع  اھل  ثحبأ  يتلا  ةلئسألا  مجحبو  تایركذلا 

يعباصأ عسلت  يدی  نم  ةبرتقملا  بوكلا  ةرارح  نأ  كردأ 
ةیمالھ ددب  يذلا  فوخلا  نم  ًاروعذم  ًاھبتنم  ّزفأ  ينلعجتو 
رخآلا وھ  سابع  معلا  ناك  يسأرب ، ةعمتجملا  ةلئسألا 

نم دعاصلا  راخبلا  نع  ھینیع  ًاضمغُم  ھبوك  نم  ُفشتری 
.ياشلا ةرارح 

ْتبھو رطملا  عطقنا  ضرألا  ُءامسلا  تقرغأ  نأ  دعبو 
ىلإ ُقاسی  حیرلا  عم  ریسی  میغلا  ناك  ًةدراب ، ةفیفخ  ٌحیر 
ددبت ةریھظلا  عمو  نوكلا ، اذھ  ریراسأ  جرفنتل  رخأ  نكامأ 



ناذألا ةلوجخ ، ٌسمش  اھنیزت  ًةیفاص  ُءامسلا  ْتحبصأو 
انأ ُتنك  حور ، نب  نیسحلل  عضاوتملا  دقرملا  نم  عفری 

ةدعاسمو عئاضبلا  ضعب  لمحل  لاحملا  نیب  لقنتأ 
يف ةسدكتملا  مھضارغأ  نوبتری  نیذلا  نیكاكدلا  باحصأ 

.نزاخملا

ًالیمج ًاقینأ  صلوبو ، رادرس  ناكد  بابب  ُفقی  ریمس  ناك 
داومو غابصألا  لضفب  رقشأ  ٍرعشو  ةدیدج  ةحیرستب 

رست ءاضیب  عارذو  معان  ٍھجوو  ةرشتنملا  لیمجتلا 
ُتنك ةدالقو ، ًاراوسو  ةقیض  سبالم  يدتری  نیرظانلا ،
ةعبرأ نم  رثكأ  ذنم  ھیف  لمعی  يذلا  ّھلحم  نم  ِبرقلاب  ًارام 

: ًالئاق ًاكحاض  ينفقوأو  رھشأ ،

كانكرت امك  نسحألل ، ریغتت  مل  َتنأ  امك  كارأ           -
ةنحاش غیرفتب  ةیوس  هانمساقت  غلبم  رخآ  ذنم 

مھلامعأ اولدبتساو  اوریغت  عیمجلا  لامج ، اكاك 
حبصأ دومحمف  ًادبأ ، ریغتت  مل  كدحو ، كاوس 

نآلا يماسو  نطولا ، نع  عفادی  ًایركسع  ًالجر 
نأ دعب  ةوشنلا  سأك  تارھاعلا  نم  فشتری 

تاجاجزو رمخلا  باوكأ  عزوی  ًالدان  حبصأ 
حلاصو ءالع  امأ  ىراكسلا ، تالواط  ىلع  ةریبلا 

تنأو ریبكلا ، قوسلا  اذھ  يف  امھقیرط  اقش  دقف 
!!.. رخآ ىلإ  ٍناكد  نم  لقنتت  َتحبصأ  تنأ  امك 

: ًالئاق ھنم  برتقأ  انأو  ُتمسبت 

، باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  َّنإ هللا  ْفخت  -         ال 



يریغ ھلكأی  نل  ایندلا  هذھ  يف  ٌقزر  يل 
..نئمطاف

اذھ يفف  ًارھظ ، فصنلاو  ةیناثلا  نم  ُبرتقی  ُتقولا  ناك 
ُتھجوت قوسلا ، ةرداغمل  دادعتسالاب  سانلا  أدبت  تقولا 

رارسأ كفل  خیشلل  ھعم  باھذلا  لمأ  ىلع  هاش  سابع  معلل 
، اھب يل  َحََمل  يتلا  ةفزاجملاو  ةرماقملا  ةفرعمو  ءاقللا 

اھبیھل دامخإ  دعب  ةأفدملا  نم  ةثعبنملا  ناخدلا  ةحئار 
ةأفدملا ىلع  قلغی  وھو  ریغصلا  ھناكد  قنخت  اھئافطناو 

يتلا ةمیدقلا  تایراخفلا  ایاقبو  لالسلاو  صوخلا  قابطأو 
.طیسبلا عضاوتملا  ھناكد  يف  ةیبشخ  فوفر  ىلع  اھنكری 

                                              

(21)
يف ھتیب  ىلإ  يدؤملا  قیرطلا  ربع  ریسن  وھو  انأ  انقلطنا 
میرم ةسینكو  يبرعلا  قوسلاب  ًارورم  ينالخلا  ةحاس 
نمتلا وبأ  رفعج  ةینیسحو  ىراصنلا  دگع  مث  نمو  ءارذعلا 

دحأ انلخد  دادغب ، ةنامأل  ةریبكلا  ةیانبلا  ىلإ  لصن  نأ  لبقو 
ةمیدقلا تویبلا  نمض  ًاریغص  ًاتیب  لخدنل  ةقیضلا  عورفلا 
ةرضحلا ىرأ  ُتنك  ينالخلا  عماج  فلخ  ةیفتخملا 

، میدقلا ناكملا  اذھ  يف  ٍخومشب  ُبصتنت  يھو  ةیرداقلا 
صوغی ُتیبلا  ناك  هدرفمب ، لخدو  ًاقیتع  ًایبشخ  ًاباب  قرط 
ًاراسیو ًانیمی  ُتفتلأو  جراخلاب  رظتنأ  انأ  ُتنكو  ضرألاب ،



نع اھناردج  ْترشك  يتلا  ةیلابلا  تویبلا  هذھب  ُتلغشناو 
.روخنملا اھقوباط 

..لضفتا ..ينبا  لضفتا           -

لجخلاب ُترعش  لخادلا ، نم  بابلاب  كسمی  وھو  اھلاق 
ُتفقوت مث  ُتلخد  رادلا ، ًالخاد  يتاوطخ  ُدعأ  انأو  طرفملا 

ُمستبی وھو  يدی  نم  ينكسمأو  بابلا  َقلغأ  ھنم ، برقلاب 
ًاددرم يھجوب 

.يحتست ..ينبا ال  كتیب  تیبلا           -

راتمأ ةثالث  زواجتت  ال  ًادج  ٌةریغص  فویضلا  ةفرغ 
فصن لكش  ىلع  مِرَھ  يبشخ  باب  اھل  لكشلا ، ةعبرم 

، ةزیمم ةھكن  اھل  ةمیدقلا  ناردجلا  ىلعألا ، نم  ةرئاد 
مسالط اھنأك  ءایشأو  ةبیرغ  تاباتكو  ةعطقتم  فورحو 
اھقصلی ةیلاب  ٍبتكل  دوعت  نوللا ، ةتھاب  ءارفص  تاقصلمو 

ٍدسأل ةریبك  ٌةروصو  فافش ، ٍقصال  طیرشب  طئاحلا  ىلع 
شرتفی دسألا  ناك  نالجر ، ُھفلخو  ھیتبكر  ىلع  وثجی 

.ریبك ءودھب  يل  رظنیو  لامرلا 

..هارت امم  برغتست  -         ال 

بارغتساو ةفھلب  رظنأ  يناری  وھو  سابع  معلا  اھلاق 
ةمیدقلا ةردانلا  فحتلا  لك  ّينیعب  صحفتأ  انأو  رادجلل ،
دوھعل دوعت  تاطوطخمب  ھبشأ  َمسالطو  ٍروص  نم 

..ةمیدق



..؟ مع ای  كلت  ام           -

ةلخادتم تاعبرمب  ھبشأ  ٍقصلم  ىلع  يعبصإب  ترشأو 
، ناطلس نم  اھب  هللا  لزنأ  ام  تاباتكو  ةعطقم  فورحو 

نود نم  نكل  اھتءارق  ُتلواح  بیرغ ، اھیف  ءيش  ّلك 
.ينعت ام  مھفأ  ينلعجی  ءيش  ال  ىودج ،

ىلع ياشلا  انل  يدعأ  ةیفص  ای  ..ةیفص           -
..ٍلجع

ينبجی مل  ھنكل  ُھتوص ، ًاعفار  ھیتفش  ُمزی  وھو  اھیلع  حاص 
، ةبیرغلا ءایشألا  هذھ  ةفرعم  يف  يتفھلو  يلاؤس  ىلع 

ةیكیتسالب ةینیص  اھیدی  نیب  َلمحتل  ْتداع  مث  ًالیلق  ْترخأت 
، ًانس ھنع  ّلقت  يتلا ال  ھتجوز  ةیفص  ياشلا ، نم  نیبوكو 
مأ ةطوفب  ھبشأ  ةلیوط  ءاضیب  ةطوفب  اھسأر  يطغت 
مدق ىتح  ضرألا  ىلع  ةینیصلا  ْتعضو  نأ  امو  لضاف ،
قیمع ٍسفنب  راحلا  ُھیاش  يستحی  ناك  ياش ، نم  ًابوك  يل 
يذلا طرفملا  يلجخل  امبر  ًاجعزم ، ًاتوص  ًاردصم 
لوقی وھو  فصنلل  ُھتكرتو  ٍءودھب  ياشلا  ُتبرش  ينكلمت ،

: يل

الئل كیاش  بوك  نم  ىقبت  ام  لمكأ  عرسأ  ایھ           -
..خیشلا ىلع  رخأتن 

اھبیغم نلعت  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  ُردحنت  تتاب  سمشلاف 
نم برتقی  تقولا  رخأ ، ملاوعو  رخآ  قفأ  وحن  اھداعتباو 

نخاسلا ياشلا  نم  ةثعبنملا  لیھلا  ةحئار  ًارصع ، ةعبارلا 



وھو خیشلل  باھذلل  هایإو  انأ  ُدعتسن  انك  ًاقبع ، انفونأ  ألمت 
ردان ءانب  ةیرداقلا ، ةرضحلا  ایاوز  نم  ةیوازب  فكتعی 
ةیلاع تارانمو  میدقلا  يرثألا  قوباطلا  نم  ناردجو 

ةطقاسلا سمشلا  ةرمحب  نولتت  ىرخأو  ءاقرز  بابقو 
ُفقت ْتناك  لخادلا  يف  اھیلع  ّيرظان  طقس  ٌةلخنو  اھقوف ،
ىنغتت تاملكو  تاحشومو  لیتارتو  ٌفوفد  ةبیھو ، ٍخومشب 

ةمث نیحلاصلاو ، ءایلوألاب  نیلسوتم  ھتیب  لھأو  يبنلاب 
مغانتت ةبیرغ  تاكرحو  لوطأ  رعشو  ةلیوط  ىحلب  لاجر 

نیب نم  ئراقلا ، فلخ  حیدملا  نیّددرم  لوبطلا ، عرق  عم 
ُسَرُغت نیعلل  ةضرع  نوكی  صخش  زربی  ةعومجملا  هذھ 

ىلع مھدحأ  ُقرطیو  ةداح  ةریغص  نیكاكس  ھسأرب 
نم ينرجی  سابع  معلا  ناك  بشخ ، نم  ٍةقرطمب  نیكاكسلا 

..ةشھدو بارغتساب  مھل  رظنأ  انأو  يدی 

... ؟ مع ای  ءالؤھ  نم           -

ُسرغت لجر  نم  ًابرغتسم  يمف  ًارغاف  راھبناب ، ھل  اھتلق 
ٍمد ةرطق  ھنم  جرخت  نأ  نود  نم  ةدیدع  نیكاكس  ھسأرب 

ُقرطی يذلا  لجرلا  كاذ  اذھ  لك  نم  برغألاو  ةدحاو ،
ً.ادبأ ٍفوخ  وأ  ٍددرت  الب  ةیبشخلا  ھتقرطمب 

ال يف هللا ، نابوذلا  ّھنإ  شیواردلا ، مّھنإ           -
..بجعأو برغأ  كتلحرف  بجعتت 

ىلإ تللستو  نیسكاعتم ، نیھاجتاب  ھیتفش  ُّرجی  وھو  اھلاق 
برغأ نوكت  يتلا  كلت  ةلیسو  ةیأ  ةدیدع ، تالؤاست  يفوج 

الب ةرجشلا ، امك  ُسرغتو  لجر ، سأرب  تبنت  نیكاكس  نم 



يتلحر نأ  ودبی  ام  ىلع  ھنم ، ُجرخی  ٍمد  وأ  ھبوشی  ملأ 
ُدعتبت تاوصألا  امنیب  لخادلل ، ھجوتن  ّانك  ةلھسلاب !! تسیل 
يوأی يتلا  ةیوازلا  نع  ثحبن  نحنو  ادیور  ًادیور  انع 
ناكمب سلجی  ناك  صخش  ةمث  نمحرلا ، دبع  خیشلا  اھیلإ 
يماخر دومع  ىلع  ُئِكتی  سانلا  نیعأ  نع  ًادیعب  ٍوزنم 
ةفرغلا هذھ  يف  هدرفمب  سلجی  اھناردج ، دحأب  قصتلم 
خیاشملل صصخت  يتلا  ةرضحلا  تاناویإ  نم  دعت  يتلا 

نآرقلا علاطی  وھو  ًالترم  ًائراق  ھسفنل  ُسمھی  ًارصح ،
ُعشت اھنكل  ةطیسب  سبالم  يدتری  ھیدی ، نیب  يذلا  میركلا 

نم جرخی  ءوض  ةمث  ءاضیب ، ةمامع  ھسأر  قوفو  ًاضایب 
ىلع ھمامأ  ةاقلم  ةحبسمو  ھیف  سلجی  يذلا  ناكملا 
ُھلبقو ُھنآرق  َقلغأو  َقَّدَصف  هوحن  انمودقب  َّسحأ  ضرألا ،
معلاو يناری  وھو  انوحن  ًاتفتلم  ِھنیبج  ىلع  ُھعضو  مث 

..رثكأف رثكأ  ھنم  برتقن  سابع 

..لضافلا انخیش  مكیلع  مالسلا           -

ریغص ٍلفطك  يدیب  ًاكسمم  لاز  ام  وھو  سابع  ّمعلا  اھلاق 
، سانلاب ظتكم  ٍقیرط  يف  عایضلاو  ِھیتلا  نم  ھیلع  ىشخی 
نأ دعب  ھیلع  ةیحتلا  ُتیقلأ  مث  مالسلا  خیشلا  ھیلع  َّدرو 

هاجتا ىنمیلا  يدی  ًادام  سابع ، معلا  دی  نم  ةوقب  يدی  ُّتلفأ 
ىبأو ضفر  ھنكل  اھلیبقت  ُتلواح  هایإ ، ًاحفاصم  خیشلا 
يّننأ ُتننظ  هرافغتسا  ةرثك  نمو  هللا  رفغتسأ  حاصو 

..ملعأ نأ  ریغ  نم  ھیلع  تزواجت 

..مایأ لبق  ھنع  كل  ُتثدحت  يذلا  باشلا  ھنإ           -



ناتلبسم هادیو  ھیقاس  ىلع  سلجی  وھو  سابع  معلا  اھلاق 
ًاددرم ھیتفشب  ًامتمتم  رظنلا  لیطی  خیشلا  ناك  ھیذخف ، ىلع 

ةلیوطلا ءاضیبلا  ھتیحلبو  اھلھجأ  يتلا  ءایشألا  ضعب 
ةرظن ھل  دیسمتلا ، ُرركیو  اھدسمی  اھیلع  َةمعانلا  ُهدی  ُررمی 

يل ھتبطاخمب  ُترعش  نیتریبكلا  ِھینیع  لالخ  نمو  ةرحاس 
سابع معلا  ىلإ  َتفتلا  مث  ءيش ، يأب  هوفتی  نأ  ریغ  نم 

: ًالئاق

؟ كلذل دادعتسالا  متأ  ىلع  وھ  لھو           -

: فدرأ مث  ثیدحلاب ، يندصقی  ناكو 

.قیرطلا ُّفحت  امبر  يتلا  رطاخملاب  ھتغلبأ  لھ           -

ھنأ ال الإ  اذھ ، لكب  دیعب  نم  ھل  ُتحملأ  معن           -
.ً.ادبأ لیصافتلا  فرعی 

بدأب ھیتبكر  ىلع  ًامثاج  لاز  ام  وھو  سابع  معلا  اھلاق 
.عونخو

لك فرعیسو  ءيش  لك  كیطعأس  نیموی  دعب           -
..ءيش

: ًالئاق ّيلإ  تفتلا  مث  هاش ، سابع  معلل  ھمالك  ھجوی  ناك 

، ءيش لك  يھتنیس  الإو  رسلاب ، ظافتحالا  كیلع           -
لمجأ ىتح  ُرسختس  ةنیدملاو ، ءاقللا  ُرسختس 

َكعم ُلخدت  نم  نأب  اضیأ  َكیصوأ  امك  تاظحللا ،



.ھسفن ّرسلاب  ظافتحالا  اھیلع  ةنیدملا 

لكشب ھینیع  ضایب  زرب  نأ  دعب  كلذب  خیشلا  ينحصن 
، ھل دودح  بیرغ ال  ملاعب  ُتلخد  يننأ  ُترعشو  فیخم ،

نكمی فیك  ةفرعمل  بیجع  لوضف  يلایخ  ىلإ  ردابت  نكل 
نارخسی وأ  ّيلع  ناكحضی  لھ  ةقیقح ، حبصی  نأ  لایخلل 

ملاع نم  كقرسی  يذلا  اذھ  ملاع  يأ  ءایشألا ؟ هذھب  ينم 
اھنأ ىلع  نورصی  مھنكل  يضارتفا ، ھبش  الإ  يقیقح 

نل ةیاھنلا  ىتح  رارمتسالا  ّيلع  نذإ  اھنیعب ، ةقیقحلا 
ىلإ ًالعف  لخدأ  امبر  يردی ! نم  لب  ءيش ، يأ  رسخأ 

انأ اندحول  انیقتلا  نإ  ركفأ  ُّتبو  سانلا ، لك  ھلھجت  ٍملاع 
وأ اھدی ؟ كسمأ  نأ  ُلبقت  لھ  اھب ، لعفأس  اذام  ایرامو 

حرفتس لھ  بلقلا ، شعنت  ةفافش  ًةلبق  اھیتنجو  ىلع  عرزأ 
مھوأس قرخأ ، قمحأ  بیرغ  نم  يل  ای  ًاعم ؟ انعمتجا  نإ 

، اھیلإ لوصولل  ًالعف  قیرطلا  دجأ  ينلع  قیدصتلاب  يسفن 
تازجعملا َّنأ  كردأ  تازجعملا ، عنصأس  اھلجأ  نمف 

وأ ملح ، نم  ٌءيش  امبر  وأ  لایخلا ، بورض  نم  ٌبرض 
.اذھ لكب  رمتسأس  ينكل  اذھ ، نم  ٍءيش  ّيأ  وأ  فیط ،

ناذأ نالعإ  لبق  بذعلا  ھتوصب  حدصی  نآرقلا  ئراق  ناك 
: ًالئاق خیشلا  انیلإ  تفتلاو  برغملا ،

..برغملا ةالصل  ادعتساو  أضوت  ایھ           -

يرخأتل ّيلع  يمأ  قلقلو  قیرطلا  ِدعبل  انأ  ھنم  ترذتعاو 
، تیبلل ھلوصو  دعوم  نع  رخأتی  نمف  .ةعاسلا  هذھ  ىتح 

ىلع ةنوكرملا  ثثجلا  ىدحإ  ھنأ  دعب  امیف  ھلھأ  ُفشتكی 



غبطصت يذلا  يدنكلا  ىفشتسم  ةفصرأ  نم  فیصر 
يذلا يلدعلا  بطلا  ةحاب  يف  امبر  وأ  ةسبایلا ، ءامدلاب 

اھل ًانمآ  ًاناكم  دجت  يتلا ال  ثثجلا  نم  ریثكلا  ًایموی  لبقتسی 
مل نإو  ةثج  تیقب  نإ  اذھ  ةیزكرملا ، ةجالثلا  فوفر  نیب 

.عراشلا طسو  ةرثانتم  تارذ  ىلإ  عطقتت 
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ھتاوطخب ھجوتی  وھو  سابع  معلا  ًاكرات  ٍةعرسب  ُترس 

ناكملا ُترداغ  أضوتیل ، هایملا  ریبانصل  ةئداھلا  ةدیئولا 
كاذ ُتیأر  امو  شیواردلا  ضفناو  فوفدلا  ْتأدھ  نأ  دعب 
مھلك نیكاكسلا ، نم  ةعومجم  ھسأرب  عرز  يذلا  باشلا 
يلتعی مالظلا  تاب  نأ  دعب  ُتلحرو  ةالصلل ، نودعتسی 

رجأتسأ نأ  ىوس  يمامأ  ناك  امو  ًادیور ، ًادیور  ءامسلاب 
رعشت الئل  يتنیدمل  ةعرسلا  ھجو  ىلع  ينذخأی  يسكات 

امف اھبلق ، ىلإ  دعاصتی  تاب  يذلا  طرفملا  قلقلاب  يمأ 
قئاقد ُدعت  يھو  اھیلع  رخأتأ  نأ  لبق  يذ  نم  ُتدتعا 

قیرطلا بقارت  بابلاب  نآلا  فقت  يھ  امتح  اھراظتنا ،
فلخ ُفقت  ىرخألا  يھ  لضاف  مأ  ىتح  ّيلع ، نانئمطالل 

صقارت يھو  يتاوطخ  َمودق  رظتنت  قیرطلا ، ُدوارت  اھباب 
اھنارفعزو يدنھلا  اھروخب  ةحئارب  سنأتستل  قاقزلا 

.يناھفصألا

..؟ شیورد تنأ           -

ينم ةبراھلا  يسافنأ  طقتلأ  انأو  يسكاتلا ، بحاص  اھلاق 
.تقولاب قاحللا  ًالواحم  ًاعرسم  ُترس  نأ  دعب 

.ً.ادبأ ًاشیورد  تسل  الك           -

ُتعفر نأ  دعب  ةمحفتم  نیعب  ھل  رظنأ  انأو  ٍبضغب  اھتلق 



..ىلعألل يبجاح  دحأ 

!!.. اذھ كل  لاق  نم           -

ْتجرخ تاملكلا  هذھ  نأ  ُترعشو  ةبیرو ، كابتراب  اھتقطن 
يتاملك مھفی  مل  ھنأ  ٍةجردل  ةلئاھ  ةعرسب  يفوج  نم 

.ةعرسلا ھجو  ىلع  يمف  نم  ةرثعبملا  ةقفدتملا 

َكجعزأ نأ  دصقأ  مل  فسأ ، انأ  كنم ، رذتعأ           -
..أدھا ًادبأ ،

..لوضف نم  ًائیش  ناك  يذلا  ھلاؤس  نع  ًارذتعم  در 
: ًارسفتسم فدرأو 

ةرضحلا يف  لعفت  َتنك  امف  ًاشیورد  نكت  مل  نإ           -
لوبطلا عرق  تعمس  انأ  كلذ ، ركنت  ال  ةیرداقلا ،

، ناكملا معت  تناك  شیواردلا  تاوصأو  لیلق  لبق 
ىلإ كب  َبرھأ  نل  فخت ، ال  ينم ؟ فئاخ  تنأ  لھ 

نولتقی نمم  ُتسلو  ًایفئاط  ُتسل  ةلوھجم ، ٍةھج 
انأ ٍءيشب ، كل  فرتعأس  ّقح ، ھجو  ریغب  سانلا 
ىتح فخت  الف  جاجدلا ، حبذ  ىتح  ُدیجی  ال  لجر 

.بھذملاو ةفئاطلاب  كعم  ُتفلتخا  نإو 

..؟ كلذ لوقی  نمو           -

، ةریثكلا ھترثرثب  ينقھری  الئل  ھمالك ، ًاعطاقم  اھتلق 
: ُتفدرأو



مھی ال  ىفكو ، ٌملسم  ٌلجر  انأ  .كنم  ًافئاخ  ُتسل           -
.بھذم وأ  ةفئاط  ةیأل  يئامتنا 

ىلع نوكحضی  شیواردلا  كئلوأ  نإ  نولوقی           -
سانلا نولفغتسیو  ةبیرغلا ، مھتافرصتب  سانلا 
نكامأ يف  نیكاكسلا  اوسرغیل  جُذسلاو  ةطیسبلا 

..مھداسجأ نم  ىتش 

ًارخاس شیواردلا  نع  ثدحتی  وھو  ةھارشب  كحضی  ناك 
مھتاملك نوجزمی  مھو  مھتافرصت  نمو  مھنم  ًائزھتسم 

َّنإف ةیرخسلا ، نم  رذحا  ھل : تلقو  .لبطلاو  فدلا  عاقیإب 
دونجلاك نونجلا  هذھ  ئزھتسملاب ، كتفت  ةرخسم  ًانونج  مھل 

نأ دعب  َترعش  نإ  برغتست  ال  كنم ، مھل  رأثتو  مھسرحت 
ةأرما ةمث  ةیفلخلا  كتآرمب  ُرظنت  َتنأو  كترایس  نم  لزنأ 

، ةمینغك اھب  ًاحِرف  رفظت  نیحو  ءادوس ، ةءابع  يدترت 
، اھھجو نع  كل  فشكت  وندلاو ، اھنم  بارتقالا  لواحت 

اتسیل نیوارمح  نینیعب  رَعَش  ھلك  ةأرمال  ًاھجو  فشتكتل 
اھباینأ نم  رطاقتت  ةلیوط  ٍنانسأو  لوطلاب  لب  ضرعلاب 

، اھیعارذ نیب  كنضحتل  اھتءابع  يقلت  يھو  ءارمح ، ءامد 
اھنتافم ىلع  عمجتی  َرْعَشلا  دجت  اھیعارذ  نع  فشكت  نیحو 

كنضحتس اھیف ، قبع  الو  ةحئار  الو  لامج  ذإ ال  ةفاثكب ،
..اھیف كینذأ  قزمت  ةخرص  كھجوب  خرصتو 

ًافئاخ ةیفلخلا ، ھتآرمل  رظنلا  ُرثُكی  وھو  يل  ُتصنی  ناك 
رھظت وأ  ةرایسلا  يسارك  تحت  نم  ھل  ُجرخت  ٍةینج  نم 

..ملعی وأ  رعشی  نأ  ریغ  نم  ةأجفو  روفلا  ىلع 



اذھو ةملظلاو  ةمتعلاف  رثكأ ، ينْفِخت  تمصأ ال           -
َلزنت نأ  دعب  ىشخأف  يفكی ، هدحو  دوسألا  لیللا 

..َكفلخ برھأو  اھكرتأ  نأ  ةرایسلا  نم 

بلغأ ْترثعبتو  ھھجو  ىلع  فوخلا  ملاعم  ْتناب  دقو  اھلاق 
..ھیتفش ىلع  فورحلا 

ةیمظاكلل ةیدؤملا  قرطلا  لك  ندع ، ةحاس  نم  برتقن  انك 
، ةرثكب تارایسلا  اھب  محدزت  ةحوتفملا  عراوشلاو  ةقلغم 

.ٍھتنم ریغ  روباطب  فقی  الئل  ھتردابو 

رذحا يمدق ، ىلع  ریسأس  متھت  انھ ال  لزنأس           -
تابكرملا اھب  فقت  يتلا  قرطلا  يف  ْرِست  ال 

قرحتل رجفنت  ةخخفم  ةرایس  ةمث  امبرلف  ةرثكب 
ُرِذنی قرطلا  قالغإف  ًاعیمج  تابكرملاو  سانلا 

.ٍةخخفم وأ  ٍةھوبشم  ةرایس  دوجوب 

..كلذ يف  ھبتك هللا  امم  بیصن  يل  ..فخت  -         ال 

ةفیخملا ةینجلا  نع  ُشتفی  ًاراسیو  ًانیمی  تفتلا  نأ  دعب  اھلاق 
.ھتبكرم يف  هدحول  هریس  ءانثأ  يف  ھئجافتس  يتلا 

..كتبكرم دوقت  نیح  ناكملا  اذھ  نم  رذحا  نكل           -

لكأی قلقلا  ناك  يفلخلا ، ھترایس  دعقمل  يعبصأب  ترشأو 
ةأجف رھظت  يتلا  ةینجلا  ةصقب  عمس  نأ  ذنم  ھسأر 

.تابكرملاب



اذھب ينتفخأ  دقل  كیلع  ةنعل هللا  ينع  برغا           -
ًارمذتم قئاسلا  اھلاق  ..بیئكلا  لیللا 

نعلی وھو  لحر  يبلق ، ّلك  نم  كحضأ  انأو  بابلا  ُتقلغأ 
هذھب شیواردلل  ھنم  ترأث  ينكل  ھیلإ ، ينداق  يذلا  ھظح 

قیرطلا لاوط  تفتلی  ھلعجتس  يتلا  ةیفارخلا  ةصقلا 
.يفلخلا ھترایس  دعقمب  لغشنیو 

يف ةصوشلا )  ) ةقطنم هاجتاب  ھجوتأ  تنك  ندع  ةحاس  نم 
.ةیمظاكلا ىلإ  يقیرط 
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!!.. تنأ تنأ !!          -

.يفلخ ُخرصی  مھدحأ  ناك 

..؟ دیرت اذام           -

امیف نقیتأل  ھل ، ھبتنأ  مل  ينكل  داح ، جازمو  ةیبصعب  ُھتبجأ 
.قیرطلا نوبقاری  نیذلا  دونجلا  دحأ  ھنأ  دعب 



..؟ بھذت نیأ  ىلإ           -

ةیركسعلا ھسبالم  ًایدترم  ھتشاشر  كسمی  وھو  ينلأس 
ھتذوخو هردص  ىلع  صاصرلا  نزاخمو  ھعردو 

.ءيش لكو  ةیبرحلا 

..يركسعلا اھیأ  كل  ھبتنأ  مل  كنم  رذتعأ           -

.ينم برتقی  وھو  ھل  اھتلق 

.يھجوب مستبی  وھو  باجأ  كیلع .. -         ال 

ًاسفن تسفنت  نأ  دعب  اھتلق  تیبلل .. باھذلا  دیرأ           -
ً.اقیمع ًادراب 

..رخآلا هاجتالاب  كیلع  لب  هاجتالا  اذھ  كلست  -         ال 

.ةلادعلا نجسل  يدؤملا  قیرطلا  بوص  ھعبصإب  راشأو 

شاھدناب اھتلق  دیعب .. قیرطلا  اذھ  نكل           -
.بارغتساو

ھكلست نأ  كیلع  دیحولا ، نمآلا  قیرطلا  وھو           -
ةفسانلا ةوبعلا  ىظشتت  الئل  انھ  فقت  الو 

.. كلتقیف ءيش  اھنم  كلصیو 

هاجتالاب ریسلاب  رارمتسالا  نم  يعنم  ًالواحم  َّدر 
.انتیب ىلإ  لوصولل  رصتخملا 

، ةنیدملل لوخدلل  نمآلا  قیرطلا  هاجتاب  ریست  سانلا  بلغأ 



ىلع ًادج  ةقاش  ةعاس  فصن  ةلاحلا ، نم  نورمذتی  لكلا 
قیرطلا بقرت  لضاف  مأ  قیرطلل ، نیتكلاسلا  ّيمدق 

مث دیفملا  عراش  ىلإ  ةبورعلا  ةحاس  نم  مداقلا  هاجتالاب 
قیرط نم  لوخدلاب  اھتأجاف  ينكل  قیضلا ، انقاقزل  لوخدلا 

نم ةعمجتملا  هایملا  كرب  ًایطختم  قباسلا  ریغ  رخآ 
وجلا تاعسل  انقاقزل ، يدؤت  قرطلا  بلغأف  رطملا ،
تناك اھنكل  لوخدلا ، ىلع  اھمغرتو  لب  اھربجت  ةدرابلا 

ىتح اھھجو  حفلی  دربلا  بیھلب  رعشت  نأ  امو  اھسأر  دمت 
.ىرخأ ةرم  لخادلا  ىلإ  لوخدلا  دواعت 

يمودق رظتنی  ناك  لب  ًامامت  دصوی  مل  لضاف  مأ  باب 
نم دمجتت  يعباصأ  ْتناك  نیتقرط  ُھتقرط  روفلا  ىلعو 

.يوحن برتقت  يھو  اھلعن  ةسھسھ  ُتعمسو  دربلا  ةدش 

كلزنمل ُتبھذ  ةظحللا ؟ هذھ  ىتح  َتنك  نیأ           -
ْمل َمِل  كیلع ، ًادج  ةقلق  ىرخألا  كمأ  نیترم ،

..؟ لقألا ىلع  اھب  لصتت 

.دربلا ةدش  نم  اھردص  ىلع  اھیدی  كبشت  يھو  ينتلأس 

هذھ .ثیدحلل  ّيدل  تقو  ..ةلاخ ال  ای  يكسما           -
ىلع تاتقی  ُبعتلاف  يعم ، اھتبلج  كضارغأ 

.يدسج

ًادج ًادراب  ناك  وجلاف  اھبابب ، فوقولا  لیطأ  الئل  اھتبجأ 
يلفسلاب ُمطتری  ناك  يولعلا  اھكف  نأ  ةجردل  دیلج  ةعطقك 

يفو يتیبل ، اھجوتم  اھل  يرھظ  ُتردأ  اھنانسأب ، ًةزقزقم 



..ّيلع ًاقلق  نوكلا  اذھ  يف  قولخم  رثكأ  يمأ  تناك  تیبلا 

؟ يب لصتت  مل  مِل  ! ؟   تقولا اذھ  ىتح  ترخأت  َمِل           -
.مایألا هذھ  ًادج  ةقلقم  عاضوألا  نأ  يردت  امأ 

ًایئامنیس ًاطیرش  ُركذتت  يھو  فوخب  ُثدحتت  يمأ  ْتناك 
يف ةاسأملا  نالعإ  نم  ًاءدب  اھتلیخم  يف  فیطلاك  رمی 

مادعإب ًارورم  ةیناریإلا ، ةیقارعلا  برحلا  قارعلا ،
، نمألا بایغ  قارعلا ، لالتحا  يبأ ، توم  يتوخإ ،
، لئاسولاو ِلبسلا  ىتشب  يئاوشع  لتقو  رامدو  بارخ 
نم عومدلا  تبكسنا  نأ  دعب  ٍةقرحب  يعم  ُثدحتت  تناك 
ىلع ردحنت  اھعومد  ىرأ  انأو  ىسألاب  ترعش  اھینیع ،

..اھیتنجو

ناك يرخأت  نأ  الإ  ترخأت  دقل  معن  كنم ، رذتعأ           -
ًادج ٌعئاج  انأف  يمأ  ای  ایھ  تقولا ، اذھ  يف  ٍلمعل 

..ماعط نم  ِتددعأ  اذام 

رخنی بعتلا  ناك  اھثیدح ، راسم  رییغت  لواحأل  اھل  اھتلق 
هرخدت تناك  ٍماعط  نم  ىقبت  ام  يل  ْتدعأ  نیحو  يدسج ،

يمأ ْتددمت  نأ  دعب  يتفرغل  ُتقلست  ىتح  ةریھظلا  ذنم 
، لیللا لوأ  نم  ًاءدب  طرفملا  اھمونل  اھتداعك  ْتملستساو 
اذھ رظتنا  انأو  ةفھلو  ٌفغش  يلكو  يبوساح  تقناع 

ھئبخت ْتناك  ام  ىرأل  قربلاك  عرسیل  ءيطبلا  بوساحلا 
ًایحور اھقیصل  ُّتبو  اھتیؤر ، ُتدتعا  لئاسر  نم  ایرام  يل 
ينأكو اھعم  ةظحللا  شیعأ  يننأ  ُترعشو  طق ، اھقرافأ  ال 

، اھلئاسر ماحدزا  ّيرظان  ىلإ  َللست  نیحو  اھنم ، برقلاب 



نع ًافشاك  اھتبحم  قودنص  ُحتتفأ  انأو  ًاعرسم  ُتلورھ 
روثنملا ردلا  ىرأ  نأ  امو  يبوساحب  ةأَّبعملا  اھفورح 

ال ةحرفلا  نأب  رعشأ  ىتح  ةلیمجلا  اھروص  ایاقبو 
وأ رعشأ  ثیح ال  نم  ينم  ُباسنت  تاملكلا  نأو  ينعست ،

ٍةفرحب ُبتكی  راوطألا  بیرغ  ًارعاش  اھتقو  ُحبصأف  ملعأ ،
ھنأ الإ    ، ةیفاقلاو نزولاب  ھقفی  نأ  نود  نم  نكل  ةیلاع 

ساسحإو ةعئار  ةیقیسوم  ٍنذأب  فورحلا  بیترت  قشعی 
صحفتأ ُتحر  اھتاملكب  ينویع  ْتثبشت  نیحو  فھرم ،

...نیمسایلا امك  ًارطع  ُحوفی  وھو  فرحلا  ةبوذع 

ال ينلتقی ، قایتشالا  يقتلن ؟ ىتم  دعسأ ، ای  هآ           -
..يبلق ىلإ  لغلغت  َكبح  نأكو  ًاّرس  كیفخأ 

انأف روفلا  ىلعو  بجأ  يتلاسر ؛ أرقت  نیح 
..كراظتناب

نم اھھاجت  ينكلمت  ام  ملعأ  ال  اھلئاسر ، ُتأرق  نیحو 
يرھظب قصتلت  ةحنجأ  نأب  يل  َلیُخو  بیرغ  روعش 

وأ يرحسلا  طاسبلا  كلمأ  ُتنك  ينتیل  ای  .اھیلإ  ينلمحتل 
ٌدرام روفلا  ھجو  ىلعو  نآلا  ينلمحیل  نیدلا  ءالع  سوناف 

، ءامسلا يف  قربلا  ةعرسب  قلحی  وھو  ِھفكأ  ىلع  قالمع 
لوصولا يف  يانمو  يتیاغ  هاش  سابع  معلا  يل  ققحی  ىتم 

، نایعلل ةرھاظلا  ملاوعلا  هذھ  نع  دیعبو  بیرغ  ٍملاعب  اھیلإ 
يذلا جیجضلا  اذھ  لك  نع  ًادیعب  يفتخأو  اھذخآس  لھ 
ُنكی مل  ام  سابع  معلا  يل  ُققحیس  ًاقح  لھ  اھبو ؟ يب  طیحی 
درجم ءایشألا  هذھ  لك  نأ  مأ  نابسحلا  الو  لایخلاب 

راوطألا بیرغلا  لجرلا  وھو  ھب  كشأ  ينكل ال  ماھوأ ؟؟



ثثجلا ءالشأ  دھاشأ  انأو  نارینلا  بخص  يف  لخدی  يذلا 
فیرخلا نیحی  نیح  رجشلا  قاروأك  ءاضفلاب  ریاطتت  يھو 

داسجأ ىلإ  اھلیحیل  ىلوألا  ھتخفن  اھیف  ءاوھلا  ُخفنیف  اھیلع 
وھو نمحرلا  دبع  خیشلاب  ّكشأ  ال  ينأ  امك  حاورأ ، الب 

ِمأب ُدھاشأ  انأو  ھل  ًاناكم  دقرملا  ایاوز  نم  ةیواز  ُذختی 
الب ھسأرب  ةنیكسلا  لصن  ُسرغی  مھدحأ  ناك  فیك  ينیع 

..اھل ُتثعبو  ..ملأ  نم  ءيش  يأ  وأ  عجو 

دقل اھاقلأ ، ىتم  يل  لق  ..راظتنالا  تمئس  يبر           -
، ِكئاقلل شطعتم  انأف  ایرام  ای  راظتنالا  ينلتق 
، ِكینیع ِكھجو ، ِكلكش ، ِكیف ، ٍءيش  لك  مسرأس 
نأ بحأ  اذكھ  يننأل  كارأ  نأ  لبق  ِكیتفشو ،

ةراثیق ىلع  ًانحل  ِكفزعأو  ِكمسرأس  ِكارأ ،
ىلع ُعِمُْجت  سانلا  لك  ..ةیرموسلا  اھتیأ  داعبش 
كنم بارتقالاو  وندلا  ىوس  مارح  تامرحملا  نأ 

...اذھ لك  ُللحی  ُبحلاف  لالح ،

..ةلیمج ةلاسرب  ينتتغاب  ىتح  يلئاسر  ُتلمكأ  ْنأ  امو 

نأ ىنمتأ  مك  هللاو  .ھسفن  روعشلا  َكلدابأ  انأو           -
ينرداغت نیح  ةلیل  لك  يفف  كقشعأ ، امك  ينقشعت 

نأ بحأ  دعسأ ، ای  كقارف  عیطتسأ  يننأب ال  رعشأ 
ّایھ تایاكحو ، دئاصق  بعتلا  طویخ  نم  يل  لزغت 

هرطعو قارعلل  ٌةقاتشم  انأف  ّيلع  كصصق  ْظفلا 
يردأ تسل  ينلتقی ، مایھلا  ھیف ، ءيش  لكو 

يتلا فورحلا  دھشل  مأ  قارعلل  مأ  كل  ينینح 
.انھ اھ  ًامود  اھرثنت 



لك ًامامت ، كلذ  سكع  ھنكل  ریخب ، لوقن  ُقارعلا           -
روصحم نامألاو  نمألا  بولقملاب ، ریسی  ءيش 

..هردقو ءاضقب هللا 

ىتح قارعلا ، ریسی  ةاسأم  يأ  ىلإ  فرعی  ال  انم  نم 
نأ اننیب  ءاقل  لك  يف  بحت  ایرام  تناك  ةیبابض ، ھیف  ةیؤرلا 

نینحلا روص  كلذ  لالخ  نم  دیعتستل  قارعلا  ركذتسن 
ينرجت ةراتف  اھسأر ، طقسم  هاجت  اھبلقب  سورغملا 
َفدرتل مارغلا ، بوص  ىرخأو  ةسایسلا  بوص  اھثیدحب 

: ًةلئاق

ىتم يل ، َكبح  ِلالخ  نم  ًارعاش  َتحبصأ           -
يب دشنتو  بایسلا  بتكی  امك  بتكت  كارأل  وحصأ 

، رطملا ةدوشنأ  نع  ًاضوع  فرحلا  ةدوشنأ 
ؤرمأ وأ  بایسلا  ھل  لصی  مل  ًامالك  ّيف  لوقتو 
اولزغت نمم  ءارعشلا  رابك  ىتح  وأ  سیقلا 

..مھتاقیشعب

 .. مالكلا اذھ  ينم  يعمسا           -

يلحرا ..يتبیبح 

لیحرلا لبق  يل  يكرتاو 

ةدع ءایشأ 

ِكَریرس ينیحنما 



ِكبوث ِھیلع  يكرتاو 

ِكرطع ایاقبو 

هافشلا رمحأو 

َةذفانلا يحتفاو 

ٍةدراب ٍةمسن  عم  ُلخدأسف 

رطم نم  ٍةرطق  ِلوأ  عم  وأ 

ءامسلا نیع  نم  ٍةعمدك  ُلزنت 

ًةئیرب ًةلُبق  ينیحنماو 

هافشلا قوف  اھعرزا  يك 

قبانزلا تبنتل 

موركلا قروتو 

دقف دعسأ  ای  لیحرلا  الإ  ءيش  لكل  ةرضاح  انأ           -
لحرأ نأ  يندیرتو  ينیفكی  قارعلا  لیحرف  ُُھتللم ،

يقارعلابو كب  ةثبشتم  انأ  الك  فلأو  الك  كنع ،
: ْتفدرأ مث  نوسنوج ..) ةگزل  )

..تاملكلا نآرق  كیلع  ُحرطت  رعاشملا ، ُكِلتَُرت           -
عاقب ىلع  َكتوص  رثنتلف  ..يدیس  ای  ْلترتلف 
فالآ اھتیؤرل  ُریطت  ًةلبق  ينلبقتلو  ..يدسج 



..كبلق ةمصاع  يف  ةللدملا  انأف  ..ءاسنلا 

تایآ نم  تافطتقم  عمسا  انأ  اھ  ً.ادیعب  لایخلا  ُتحرسو 
اھلقنتو يفارطأ ، اھل  ُزتھت  ينذأ ، اھل  برطت  يتلا  اھقشع 

تادھنتلا كلت  نم  هآ  ةفھللا ، ِفكأ  ىلع  تاقشاعلا  يل 
..يتبیبح تاقوألا ، لك  يف  ينلتقتو  ًانایحأ  ينرحست 

حوبأ انأ  اھ  ..يتنتافو  ..يتلتاقو  ..يتبذعمو  ..يتمھلمو 
يحوب ردقلا  لتریس  ىرت  ای  لھف  تاھیھ  لوقأو  ٍتمصب 

ىلع ةلبق  اذھ  لك  دعب  ُمسرأو  ..ّبح  لكب  ..كتوص  ةسادقب 
نم ْتقفدتو  اھثیدحب ، يلوضف  ریثت  ًامئاد  .تابغرلا  كابش 

..اھل ُتلسرأو  ملعأ ، ثیح ال  نم  تاملكلا  يحراوج 

 

رثكأ ينلعجت  ةریثم ، تاملكلا ، هذھ  ام  يبر ، ای           -
.ِكبحأ ....ةیاغلل  ةریثم  اھنإ  ِكل ، ًاھلو 

َكبحأ اضیأ  انأو           -

ِكرطع ينیحنما           -

ھب ِكسفنتأ  يذلا ال  مویلاف 

يمش ِةساحل  ينادقفب  ُرعشأ 

كاوھو ِكبح  ُتنمدأ  دقف 

؟ َكبلق نم  تاملكلا  هذھ  لھ  ..هللا هللا ،          -



ملعأ نكل ال  يبلق ، نم  يھ  ءامسلا  برو  يأ           -
ىلع جرخت  ٌتاملك  يھ  اذكھ ، اھبترأ  فیك 

ایرام ای  ةرطفلا 

وأ ام  ٍموی  يف  رعشت  لھ  ًالاؤس ؟ َكلأسأ  نأ  ُدیرأ           -
لیحرلاو يكرت  ُدوت  كنأب  ..ةظحل  وأ  ٍةعاس 

؟ ينع

ةدیس ُكرتیو  برھی  لفغم  نم  كانھ  لھو           -
نأ يھتشا  مك  نآلا  نیردت  ال  لامجلاو ، نسحلا 

رعشأ كیعارذ ، نیب  مانأو  وفغأل  كرطع  مشأ 
ال يننأل  ِكھاجت ، ًادج  ٍساق  يننأب  ةریثك  ًانایحأ 

..بحلا ِكحنمأ 

الو اھب  ّيلع  ُقدغت  يتلا  تاملكلا  هذھ  لك           -
كبلقب رعشأ  ينإ  سكعلا  ىلع  بحلا ، ينحنمت 

.يھاجت ًابح  ضیفی  وھو  ضایبلا  عصانلا 

ىرأ اّملكف  ينكلمتی ، روعش  ةمث  وھ  يردأ  -         ال 
روعش وھ  ِكوحن ، ةوسقلاب  رعشأ  ِكینیعب  ةءاربلا 
نونجب رعشأ  مویلا  ينأ  نیملعت  لھ  ..الإ  سیل 

.ِكل قاوت  انأف  نآلا  كارأ  نأ  يف  ةبغرو 

.ةیاھنلاو ةیادبلا  يننأل  ًاعبط ؛ كلذ  ملعأ           -

ُترعش يرھزألا  اھھجوب  اھتریماك  ربع  يل  تغزب  نیحو 
تمصلا ُتمزتلا  يعلضأ ، نیب  ًاحرف  صقارتی  يبلقب 
ُتضمغأو اھدھاشأ ، انأو  ةكرحلا  نع  يعباصأ  ْتفقوتو 



يقتلأ ىتم  يبر  ای  اھب ، ءاقللا  ةیفیكب  ُملحأ  ُتحرو  ينیع 
تاملك ُتقلطأو  اھدیب ؟ يدی  عضأ  نأ  يل  ىنستی  فیك  اھب ؟

..روفلا ىلعو  يبلق  اھمجرت  ًافورحو 

ٌةلفاق ِكاتفش  نوكلا ؟ مجحب  كقاتشأ  ينأ  نیملعتأ           -
ایھ دیصقلاب ، أدبأ  تیب  ّيأ  نمف  ِرعشلا  نم 

ةلیللا ِكلبقأس  يننأل  هافشلا ، رمحأ  يعضو  يبھذا 
امھقیحر يفف  صاخ  ُمعط  هافشلل  ..ّبحو  فغشب 

.ّھلك رحسلا 

فالآ اننیب  لصفت  تنأو  انأو  ينلبُقت  فیكو           -
ملاعلا اذھ  ىوس  اننیب  ءيش  ال  تافاسملا ،
قدصب كشأ  ال  قدصلاب ، ءيلملا  يضارتفالا 

يھ رعاشم  نم  اننیب  ام  لك  نأ  الإ  يل ، َكبح 
نم ھتینج  ام  دعب  دقتعأ  ال  ضارتفا ، درجم 

ىلاوتت راطخألاو  موی  تاذ  دوعأس  يننأ  قارعلا ،
فصنو ناتنس  ترم  دقو  رخآ ، دعب  ًاموی  ھیلع 

ال ةاجنلا ، ةدیس  ةسینك  ةرزجم  دعب  يلیحر  ىلع 
، اذھ لكب  كشأ  ُّتب  موی ، تاذ  يقتلنس  اننأ  دقتعأ 

هذھ نم  قارعلا  ذقنتل  ةیفخ  ٌدی  ُدتمت  مھللا  الإ 
، بناجو بوص  لك  نم  ھب  طیحت  يتلا  رطاخملا 

ةاجنلا ةدیس  ةسینك  يف  تنأو  انأ  يقتلنس  امبر 
عاقب نم  انعمجت  ةلیمج  ةعقب  ةیأ  وأ  ةیمظاكلا  وأ 
يبأ قئادح  ىلع  وأ  ةداركلا  يف  وأ  قارعلا ،

معاطم يف  انالك  سلجن  امبر  يردی  نم  ساؤن ،
قئادحب يقتلن  وأ  نابسیسلا ، وأ  يبسرك 



درقل اھرامث  يمرنو  زوملا  رشقن  ءاروزلا ،
زوجحملا صفقلا  نم  ةدیعب  ةیواز  يف  سلجی 

ينذأب سمھت  ةدیعب  ٍةرجش  تحت  سلجن  امبر  ھب ،
يبلق ىلع  َكدی  ُعضتو  يعباصأ ، سملتت  ..، 

ُثدحتن املك  ًادبأ  عطقنت  يتلا ال  ھتاقد  ئرقتستل 
يراكفأ يل  رثعبت  كَنإ  يبیبح  ای  هآ  ...انضعب  عم 

.ةلیللا هذھ  تنأ  ينتقرس  ٍملاع  ّيأ  ىلإ 

اھفورحو اھتاملكو  اھتارابع  ربع  ُدھنتت  يھو  اھعلاطأ  ُتنك 
اھھجول رظنأ  انأو  يل  ُبتكت  يھ  اھلئاسرب ، ةروثنملا 

نیوارمحلا اھیتفش  ىلع  ءوضلا  سكعنی  املك  اھینیعو ،
قوشلا ينذخأیو  يحور  ھل  وفھت  اناعملو  ًاقیرب  دھاشأ 

ریغ اھلئاسرب  ُلسرتست  يھو  ينیع  ضمغأو  امھبوص 
ْبتكت يھ  ُرحِسلا ، ينذخأی  انأو  ُبتكت  يھ  يل ، ةھبتنم 

لك بیذی  يذلا  بصخلا  يلایخب  اھنم  برتقأ  انأو 
ًامداق ًاتوص  ُتعمس  هرغ  نیح  ىلعو  ..اننیب  زجاوحلا 

..دیعب نم  اھوحن 

..يتنب ای  كنیو  ایرام  ای  ..ایرام           -

: درتل ًةھبتنم  زفتو 

..ھسھ ھیاج  يمأ  يأ           -

برھتو حورت  ام  ھعجار  ھسھ  ةظحل  ةظحل ،          -
، كلتعجار ھعجارو ، يوشأ  ھھھھھھ ، ينم  ةلیللا 

...يشام



يذلا لدھتملا  اھصیمق  فارطأ  تململ  نأ  دعب  اھلوقت  تناك 
ةیأ يبر ، ای  ًاضایب ، ُقربی  جلثلا  امك  ٍردص  نع  ُفشكی 
تناك اھمأ ، هاجتاب  ضكرت  يھو  اھل  اھتلق  ..ِتنأ  ٍءانسح 
ةراثإب اھدسج  زتھیل  اھیمدق  ىلع  فقت  يھو  ةراثإ  دشأ 

.يحور ھل  ضفتنت  يذلا  يرغملا  اھلكشو  ةبیرغ 

ةءارق دیعأو  اھفورح  صحفتأ  ُتنك  امنیب  ًالیلق  ترخأت 
يركفو يدسج  ىلإ  يرست  ةوشنلاب  ُترعش  يل ، اھتاملك 
اھأرقأ ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اھلئاسر  ُدیعأ  انأو  يلقعو 

تارابعلا ضعب  دنع  ًاریثك  فقوتأ  ُتنكف  ةشھدو ، نعمتب 
انأ دعب  ْتداع  ينم ، برقلاب  اھنأكو  ًادیعب  لایخلا  ُحرسأو 

ةشھدلاب رعشأ  انأو  ةباذجلا  اھتثونأبو  اھب  يلایخو  ُتقلح 
اھسافنأ فلخ  ُضكرت  يھو  ْتداع  ًاعم ..  نآ  يف  ةذللاو 

: ًةلئاق ..ةثھاللا 

دوعأ امبر  لیحرلاو  نآلا  باھذلا  ّيلع  دعسأ ،          -
وجلا اذھب  ًالیلق  جورخلا  دیرت  يمأ  دوعأ ، وأ ال 
نكل يردأ ، ال  نیأ  ىلإ  اھب ، جرخأس  درابلا ،

ةیسنرفلا نویل  لیل  فخت  ال  ًالیلق ، جرخنس 
يف انھف  قارعلا ، لیل  نع  فالتخالا  لك  فلتخی 
ماع لك  نم  ربمسید  رھش  بارتقا  عم  نویل 
امبر هزنتنس  ءاوضألا ، ناجرھمل  ةنیدملا  دعتست 
اذھل تادادعتسالا  دھاشن  حابصلا  ىتح 
نویل نیب  ریبك  فالتخا  ةمثف  لیمجلا ، ناجرھملا 

لافنركلا اذھل  سانلا  دعتسی  نویل  يفف  ةداركلاو 
يتلا تاناجرھملا  ربكأ  نم  ربتُْعی  يذلا  ریبكلا 



يف امنیب  راونألاو ، ءاوضألاب  ةنیدملا  ھیف  ُلَِعتَْشت 
دایعأ ةماقإل  مایألا  هذھ  لثم  يف  دعتسن  ةداركلا 

امك دایعألاب  سانلا  متھی  ال  نویل  يف  حیسملا ،
ةصاخلا سوقطلا  ةسراممب  قارعلا  يف  اھب  متھن 

نم يھ  ةیسنرفلا  ةلودلا  ةیناملع  امبر  انب ،
ریغ مھبلغأف  ًاشھ ، ينیدلا  ءامتنالا  نم  لعجت 

تالافتحالا هذھ  نوربتعی  لب  دایعألل  نیلابم 
ةصقف دالیملا ، دایعأ  ةباثمب  يھ  ةیئوضلا 
يلاوح ذنم  أدب  قیرع  دیلقت  الإ  يھ  ام  لافتحالا 
ةباذجلا سیناوفلاو  عومشلا  بكوم  عم  ًاماع   160

، ءارذعلا میرم  ةسدقملا  ةدیسلل  ًامیركت  ةءاضملا 
هروذج يف  لافتحالا  اذھ  ةیصوصخ  نمكتو 
تررق ماع 1852  يفف  ةنیدملا ، يف  ةلصأتملا 

لالخ نم  ءارذعلا  ةدیسلا  میركت  ةینیدلا  تاطلسلا 
رھش نم  يف 8  ةیئاردتاكلا  يف  اھل  بصن  ةماقإ 

ةماقإو كلذ  نود  تلاح  ًافورظ  نأ  الإ  ربمسید ،
عیراشملا ربكأ  نم  ربتعی  اذھك  عورشم 

نم نماثلا  يلاھألا  راتخا  دقف  اذل  اھمخضأو ،
عومشلا نیعفار  لاثمتلا  ةقفارمل  ربمسید 

، يونس لافتحا  ىلإ  ثدحلا  لوحتف  سیناوفلاو ،
نویل ةنیدم  يف  ًانأش  ّلقی  ءاوضألا ال  ناجرھمف 

.ملاعلا لود  لك  يف  ةماقملا  دالیملا  دایعأ  نع 

..حیصت يھو  اھمأ  توص  اھكبرأو 

..يتنب ای  كنیو           -



..ھیاج يمأ  يأ           -

اھھجوو ةلیمجلا  اھنیعب  يل  زمغت  يھو  اھمأ  ىلع  ُدرت 
تناك دقف  ىرخألا  اھنیع  نم  ىقبت  ام  امأ  رینملا ، يردبلا 

ُفرفرت ٍةیارك  لدسنملا  اھرعش  فلخ  ُئبتخت  ةداعلاك 
.ةمسنلا اھیلع  ُرمت  امنیح 

..ءاقللا ىلإ           -

ءاضیبلا اھلمانأب  ُفرفرت  يھو  يدرولا  اھمفب  اھتدھنت 
، حیرلا ھصقارت  ٍةیراس  ىلع  ُفرفری  ٍملعك  ّيایإ  ًةعدوم 

نویل نم  ءاوھلا  ربع  يحور  اھل  وفھت  ًالبق  يل  ُلسرت 
ركفأ ُتبو  ْتلحرو  اھبوساح  ْتقلغأو  ةیمظاكلا ، ىتحو 
قاقز ّيأ  يف  كلستس ،؟ ِقرطلا  ّيأ  ةلیللا ، كلت  اھیف 
ىرح تارفز  ُتقلطأو  بھذتس ؟ نیأ  ىلإو  لخدتس ،؟

يبوساح ُتقلغأو  ملأو ، ةوسقب  يبلق  نم  ْتجرخ  ةدیھنتو 
ركفأ ُتب  يئاطغ  تحتو  يشارف ، ىلع  ُتددمتو  رخآلا  انأ 
سابع معلا  يل  لاق  امك  ایرام  ىلإ  لوصولا  ةیفیك  يف 
ُكسمی وھو  نمحرلا  دبع  خیشلا  ھلاق  ام  ًاقح  لھ  هاش ،
نیتبقاث نینیعب  يل  ُرظنیو  ةیرداقلا  ةرضحلا  يف  ھنآرقب 

انأو تازجعملا  عنص  ىلع  ھتردقمب  ُترعش  معن  نیتفیخم ،
يفو مھسوؤرب  نیكاكسلا  نوسرغی  شیواردلا  ضعب  ىرأ 
ةصاخ ًاسوقط  نودؤی  مھو  مھداسجأ  نم  ىرخأ  نكامأ 

ينترجو ریكفتلاب  ُتقمعتو  ةدابعلا ، ناولأ  نم  ًادیدج  ًانولو 
معلا يل  ُرخسیس  لھ  ًادج ، ةبیرغ  ملاوع  ىلإ  يتلیخم 

عم نالماعتی  لھ  نجلا ؟ نم  ةعامج  خیشلا  ةدعاسمب  سابع 
طرتشا يذلا  وھو  نامیلس  يبن هللا  ھعم  لماعت  يذلا  نجلا 



اھتبیھو اھتمظعب  سیقلب  شرع  ھل  بلجی  نأ  مھدحأ  ىلع 
نأ دعب  ھفرط  ھیلإ  َدتری  نأ  لبق  ةدیعب  دالب  يف  مكحت  يھو 

، كماقم نم  موقت  نأ  لبق  ھب  كیتآ  انأ  ًالئاق  مھدحأ  ھلبق  مدقت 
نم ٍءيش  ّيأ  ُنوكی  دقو ال  امبرو ال ، معن ، امبر  يردی  نم 

ينلمحی ًاشھدم  ًایرحس  ًاطاسب  يل  ُرخسیس  امبر  اذھ ،
ىلإ ایرام  يل  ُبلجی  نم  وھ  طاسبلا  امبر  وأ  ایرام ، ثیح 

يركفو يلاب  الغشأ  نیزوجعلا  نیذھ  نإ  يبر  ای  انھ ،
فقوتأ نأ  ةلیللا  كلت  ُتدرأ  ریكفتلا ، اذھب  يتلیخم  اقھرأو 

ينیع ُتضمغأ  نیحو  تعطتسا ، ام  ينكل  ریكفتلا  نع 
يتلا ةریثملا  اھلیصافت  لكب  ایرام  ينتتغاب  مونلا  ًالواحم 
الئل لھاجتلاب  رھاظتأ  وأ  اھنع ، فرطلا  ضغأ  ًانایحأ 

، مونلل ًارخؤم  ُتملستسا  ينكل  ًادج ، ينریثت  اھنأب  َرعشت 
؟ فرعأ ىتمو ال  فیك 

 
 

 

 

 

(24)
ءاعد ددرت  يھو  يمأ  تاحیبست  ىلع  الإ  ًاحابص  ُحصأ  مل 



ىدحإ يف  ءاعدلا  ةءارق  ھتوصب  ُننفتی  ئراق  دعب  حابصلا 
..میدقلا اننویزفلت  نم  ةیئاضفلا  تاونقلا 

..لغشلل حور  ھمی  دعگأ  ..دعسأ  ..دعسأ           -

صفرقتأ ةرات  يئاطغب  ُذولأ  انأو  ىلاعتی  اھخارص  ناك 
يئاطغ ُرثعبأس  ًالجآ  مأ  ًالجاع  ينكل  ددمتأ ، ىرخأو  ھتحت 

نع يموی  زیمی  ءيش  ةداعلاكو ال  قوسلل ، ًابھاذ  ضفتنأل 
هاش سابع  معلا  رظتنأ  انأو  نیتورلاو  ةباترلا  ىوس  رخآلا 

، ایرامب ءاقللا  ةیفیك  ىلع  يعالطإل  نمحرلا  دبع  خیشلاو 
؟ فیكو ىتمو ؟ نیأ ؟

..مع ای  تاریخلا  حابص           -

امأ صوخلا ، قابطأو  ُھلالس  ُبتری  ُھتدجو  نأ  دعب  ھل  اھتلق 
ٍفصب ُفقت  تناكف  ةمیدقلا  ةیراخفلا  ھیناوأ  نم  ىقبت  ام 

ّرس نع  ھتلأسو  میدق ، ٍبشخ  نم  ٍفر  ىلع  ٍدحاو 
، اھئارش ىلع  صخش  ّيأ  مِدْقی  مل  يتلاو  اھب  ظافتحالا 

: لاق مث  َمسبت 

ىلع فرعتتس  مایأ  دعبف  بطخلا  لجعتست  -         ال 
..ةیراخفلا يناوألا  هذھ  ّرسو  ةیاكح 

رسو اھفلخ ، ئبتخملا  رسلا  ةفرعم  يف  يلوضف  دازو 
ال بیرغ  لجر  وھف  ایرامب ، ينعمجیس  يذلا  ءاقللا 

.رسیو ةلوھسب  ّرس  ّيأ  ينحنمی 

لمعأ ينكرتاو  كقزر  طقتلأو  نآلا  ْبھذا           -



ْبھذا ایھ  ةریھظلا ، دنع  ءيش  لك  ُفرعتسو 
..نآلا

ةیصوخلا ھلالسو  ھضارغأ  ُبتری  وھو  يل  اھلاق 
ىلإ ّلحم  نم  لقنتأ  ُتنك  لیخنلا ، فعس  نم  ةعونصملا 

بیترتب لغشنأ  ىرخأو  سانأل  ًاضارغأ  لمحأ  ةرات  رخآ 
ًالقنتم ملعأ  نأ  ریغ  نم  تقولا  راس  ىتح  لاحملا  ضعب 

.رخآل ِناكد  نم 

بخص نع  فلتخی  ریبك  ٍروتفب  قوسلا  ُرمی  ةریھظلا  دنع 
حابصلا دنع  نوتأی  نیعضبتملا  سانلا  بلغأف  حابصلا 

ذفانملا بلغأ  قالغإو  قرطلا  تاماحدزا  لبق  ركابلا 
ھنم جورخلاب  سانلا  أدبی  ةریھظلا  دنعو  قوسلل ، ةیدؤملا 
نم وھ  يئاقدصأ  ىلإ  ُنینحلا  امبر  مھنم ، نیرخأتملا  الإ 

روعش يندوارو  ةنیفلاو  ةنیفلا  نیب  مھیلع  لاؤسلل  يندشی 
يف صلوبو ، رادرس  ناكد  يف  ریمس  يقیدص  ةرایزب 

ھناكد نم  برقلاب  ُفقی  تمكح  خیش  ُتیأر  ھیلإ  قیرطلا 
ناك لجرلا  اذھ  نكل  حیبستلا ، ُلیطیو  ھتیحل  ُدسمی  وھو 

ام يردأ  ُتسل  طق ، ھل  حترأ  مل  يلوضف ، ریثی  ام  ًامود 
وأ يلخاد  يف  ًائیش  ةمث  نكل  ھل ، يحایترا  مدع  ببس 

ةیحتلا ھیلع  ُتیقلأ  نأ  امو  ھنم ، زئمشت  يساوح  نم  ةساح 
ناكد ُنكی  مل  مالسلا ، ّيلع  ُقدغی  نید  لجر  ھنأكو  ادب  ىتح 

امو راتمأ ، ةعضب  ىوس  ھناكد  نع  ًادیعب  صلوبو  رادرس 
صخش يأ  دجأ  مل  ریمس  نع  ًاثحاب  ناكدلا  تلصو  نأ 

ناك ءيش ، يأ  ُتعمس  امف  رثكأ  ُتبرتقا  ھبابب  ُفقی 
ةمث نأ  ملعأ  نكأ  ملو  ةیوسنلا ، سبالملاب  ًائیلم  امھلحم 



رادرس ھمدختسی  ناكدلا  ةیاھن  يف  ًافیظنو  ًابترم  ًاناكم 
نھو نھعم  ةوشنلا  ةسراممو  تارھاعلا  ءاویإل  صلوبو 

نم برقتلا  لالخ  نم  ناكدلا  بحاص  بذج  نلواحی 
ھلأستل ةریثملا  مونلا  سبالمو  ةحضافلا  ةیلخادلا  سبالملا 

ةریثم ةكرحبو  صاخ  عون  نم  سبالم  نع  ىرخأ  ةلئسأ 
وأ رادرس  اھبحصی  ةذللا ، نماكم  امھیدل  ُلعشت  اھنم 

تالیدوملا رخآب  ىطغم  ریغص  عدوتسم  ىلإ  صلوب 
ناكم ُعبقی  بابلا  فلخو  ریغص  باب  نع  فشكیل  ةیوسنلا 
ًادیعب ةبغرو  ءاھتشاب  ةعراصتملا  داسجألا  ھب  ذولت  نمآ 
يرسی قبشلاب  رعشی  نأ  امو  ةراملاو  سانلا  راظنأ  نع 

اھنع ُثحبت  يھ  سبالم  نم  ةعطق  اھیطعی  ىتح  هدسجل 
نأ ریغ  نم  ُتبرتقا  اھب ، قزرتست  رخآ  ًاصخش  ریثتل 

بلعلا نیزت  يتلا  روصلاو  سبالملا  هذھب  رظنأ  انأو  رعشأ 
ةبیرغ سبالمب  نھو  ناسح ، تاوارقشل  ةینوتراكلا 

، بیرغ ُتوص  يعمسم  ىلإ  باسنا  ىتح  ًادج  ةریثمو 
ُتبرتقاو ةوشنو  ةذلب  ًاجوزمم  توص  وأ  هوأتب  ھبشأ  ناك 

توص ُھنأك  ًامعان  ًاتوص  ناك  ًادیور  ًادیور  توصلا  نم 
يفخملا بابلل  ْدشرتسأ  مل  ينكل  ءيش ، ةمث  اھملؤی  ىثنأ 

ناكملا ىلع  ينذأ  تعضو  نأ  امو  ةیوسنلا  سبالملا  فلخ 
ًایروعشال يدیب  سبالملا  تحزأ  ىتح  توصلل  ىوقألا 

ىتح ءودھب  بابلا  ُتحتف  نأ  امو  ریغص  باب  يل  فشكناف 
ةوقب هایإ  ًاداش  ریمس  رصخب  ُھتضبق  مكحی  رادرس  تدجو 
كسمی ءاضیب  محل  ةعطق  تیأر  ينكل  ًاریمس  َرأ  مل  هوحن ،
ٍنصغب ُثبشتی  ھنأكو  ھنانسأ  ىلع  ُكصیو  رادرس  اھب 
ةلتكلا هذھ  نم  ُجرخی  ُتوصلا  ناك  ةرجش ، نم  ىلدتی 

ُتكردأو رادرس ، ناضحأ  نیب  ةیمرملا  ءاضیبلا  ةیمحللا 



ةیداسب ُرعشی  امنیح  ریمس  نم  جرخی  توصلا  اذھ  نأ 
ةوقبو ریمس  رصخب  ھعباصأ  ُسرغی  وھو  رادرس 
ُتدعو ةفش  ِتنبب  سبنأ  ملو  َتمصلا  ُتمزتلا  عراصم ،

نع دیعبلا  ناكملا  اذھ  يف  ناعراصتی  امھتكرتو  يجاردأ 
ُداتری دحأ  ال  ةریھظلا  تقو  يفف  سانلاو ، ةراملا  نیعأ 

امل مدنو  ةبیخب  رعشأ  انأو  ُتدع  ردن ، ام  الإ  لاحملا 
الإ رثكأ ، برتقأ  نأ ال  لضفألا  ناكف  ھنع  يثحبب  ھتفرتقا 
نع ثحبأ  ينلعجو  ينكلمت  ًالوضف  بیرغلا  توصلل  نأ 

يذلا توصلا  اذھ  بحاص  ذقنأ  نأ  ُتدرأ  امبر  ھیف ، رسلا 
، امھنم ٌّلك  ھفرتقا  امب  ُتئجوف  ينكل  ھفوج  نم  ملأب  جرخی 

ُلغاُشی تمكح  خیش  ناك  مدنلاو ، ةرسحلا  لایذأ  ُرجأ  ُتدع 
فیفصت زاھج  يرتشت  نأ  لواحت  ھنم  ُبرتقت  ةلیمج  ةاتف 
اھرثعبت ٍةفعسك  اھیدی  نیب  لیامتی  ناك  رفصألا ، اھرعشل 

اھنوكل اھیدی  نیب  ُھلیامت  نكی  مل  ىتش ، ٍتاھاجتاب  حیرلا 
ةلیمج ةاتف  اھنأل  لب  ءارشلل ، اھجاردتسا  لواحی  ةنوبز 

عم نولماعتی  ھنم  نورتشی  نیذلا  لاجرلا  بلغأف  ءارقشو ،
نم هدحو  وھ  ھل ، نھف  تاوانسحلا  ءانثتساب  رجتملا ، لامع 
ةاتف ةیأ  نم  نوبرتقی  ال  لامعلا  ىتح  نھعم ، لماعتی 
يذلا سابع  معلل  ًاھجوتم  ُتنك  ًارصح ، ھل  تایتفلاف 

نأ امو  ھعم ، ملكتأو  ھیقتلأ  نأب  ةریھظلا  دنع  يندعو 
لیھلاب رطعملا  ياشلا  ةحئار  تدجو  ىتح  ھیلإ  تلصو 
يناری نأ  ام  ةلیمجلا  ھتداعك  ریغصلا ، ھناكد  نم  حوفت 
يننأكو رورسلاو  ةجھبلاب  َرعشیو  هریراسأ  َجرفنت  ىتح 

ً.ادج ھمھأ 

..؟ ریبكلا دحلا  اذھل  دعسأ  ای  اھبحت  لھ           -



يتلا ًانایحأ  لیصافتلا  ضعب  ملعی  ھنأب  رعشأ  انأو  ينلأس 
، ًائیش ھل  لوقأ  نأ  ریغ  نم  هدحول  اھب  ينئبنیو  اھلھجأ 

ينجردتساو يبلق  زفتسا  ھنأكو  ھعم  مالكلاب  ُتلسرتساو 
..ثیدحلل

ثیح ال نم  اھبحأ  ٍموی  تاذ  يسفن  ُتدجو  اذكھ           -
نم يبلق  ىلإ  تللست  لب  طق ، ًاقئاع  نكت  مل  ملعأ ،

، ةدوھعملا اھتءاربب  للستت  تناك  يردأ ، ثیح ال 
َنللستی مل  نھلك  نأ  ةجردل  ًادج  ًایوق  ُتنك 

، میمصلاب ينتباصأ  دقف  اھاوس ، رسیو  ةلوھسب 
تناك اھنكل  اھكرت  ىتح  لب  اھلھاجت  ُتلواح 
سسأ انتاقالعل  يمانمو ، يفیطب  ىتح  ينتغابت 

انأو ًادھش  فزنت  يھ  اھیلع ، ةینبم  ةسدقم 
اھب ُتقلعت  اذكھ  ينكل  يردأ  تسل  احوب ، فزنأ 

، اھتقرافم عیطتسأ  ال  ُتب  ىتح  ةریبك  ةجردل 
مانأو يبوساح  نضتحأ  نأ  ةلیل  لك  يف  ُتدتعأ 
ةریغص لك  يف  ينرماست  يھو  اھل  ثدحتأ  انأو 

ءيش يأ  اھنع  يفخأ  ال  انأ  امنیب  ةریبكو ،
..اھل ٌكلم  انأو  يل  ٌكلم  اھنأكو 

امنیب ةعرسب  ثدحتأ  انأو  يل  ُتصنی  سابع  معلا  ناك 
يف ءاضیب  ةمیغك  رمت  يھو  طق  ينقرافت  مل  اھتروص 

..ءاقرز ءامس 

.حرتسا ..حرتسا           -

نخاسلا ياشلا  نم  ًابوك  ألمی  وھو  هاش  سابع  معلا  اھلاق 



: فدرأو ةشعترملا ، هدیب  يل  ُھمدقیو 

ءاقللا تببحأ  ْنإ  ءيش ، لك  نع  كل  ُحصفأس           -
فلخ ءاقبلا  كیلع  الإو  ریثكلا  لعفب  كیلع  اھب ،
ىوس اھنم  ينجت  ال  يتلا  ھتشاشو  كبوساح 
كئاش قیرط  كمامأ  دھنتلاو ، ةرسحلاو  ةعوللا 

نم ىقبت  ام  الإ  اھملعی  ال  ةنیدم  ىلإ  لوصولل 
ام اذھو  ةشھلا  ال  ةقحلا  ةیفوصلاب  نیثبشتملا 
نم هوملعت  امو  رابكلا ، اندادجأ  نع  هانثراوت 

، يثیدح برغتست  ال  ءایصوألاو ، ءاغلبلا  دیس 
نم ءاطسبلا  اھكردی  ال  ةبیرغ  مولع  كانھف 
ناك مولع  ةمثف  ةبیجع ، مولع  يھ  سانلا ،

رحسلاو نجلا  لیبق  نم  نامیلس  يبن هللا  اھفرعی 
مویلا عمتجملاف  مھقطنمو ، ریطلا  ثیدح  ةفرعمو 

ةجاذسلاو ةفارخلا  نم  ًائیش  لامعألا  هذھ  لك  دعی 
مولعلا هذھ  لك  نكل  سانلا ، نوقذ  ىلع  كحضلاو 

..انھ نمكت 

..يلقع ىلإ  ًاریشم  يسأر  ىلع  ھعبصأ  عضوو 

.ءيش لكل  دعتسم  انأ  مع  ای  معن           -

وھو يردص  ىلإ  لغلغتت  ةیلاع  ةقثب  ُترعش  نأ  دعب  اھتلق 
.رارصإو ةمیزعو  ةدارإو  ةوقب  ثدحتی 

نم ةقفاوم  ىلع  لوصحلاو  اھتحتافمب  كیلع           -
ءاقللا ةنیدمل  ریضحتلاو  لمعلاب  عورشلل  بحت ؛



بھذأس كلذ ، ىلع  كعالطإل  كرظتنأس  انأو 
نم كل  دعأ  ام  ىرأل  نمحرلا  دبع  خیشلل  ةلیللا 

.تاطوطخم

: لاقف تاطوطخم ، ةیأ  نع  ًابرغتسم  ًالئاس  ُھتفقوتساو 

ةلیللا اھب  يقتلت  نأ  لبق  اذھ  لكب  كلغلبأ  نل           -
يذلا قیرطلا  نأل  ةقفاوملاب ، اھعنقت  نأ  كیلعو 

..ً.ادبأ ًالھس  ًاقیرط  نوكی  نل  ھكلستس 

يعیبط وھف  مات ، ءودھب  ثدحتی  هاش  سابع  معلا  ناك 
ُتددعو ةشھدلا ، رحب  يف  ھتاملكب  يقلی  وھو  ًادج  ئداھو 
يركفب رودی  اّمع  اھل  حاصفإلاو  اھئاقلل  يناوثلاو  قئاقدلا 
قفاوتس اھنأب  صاخ  نیقیو  ةمات  ةعانق  ىلع  ينكل  يلایخو 

.ةیفخلا ملاوعلا  نم  ملاعب  يقتلن  نأ  ىلع 

 

 

(25)
ُتحتف رطملا  ذاذر  ھیدی  نیب  لمحی  ءاسملا  َّلح  نیح 
تئجوف ينكل  يل  ةدراولا  لئاسرلاب  ترظنو  يبوساح 
ءاقدصأل ىوس  لئاسرلا  نكت  مل  ًادبأ ، مویلا  اھلوخد  مدعب 

مھنم صخش  يأل  ثدحتأ  ملو  مھتلسارمب ، ىتح  بغرأ  ال 



ناك لب  ةیصخشلا ، يتحفص  ىلع  ماوعأ  لبق  يدوجو  ذنم 
ءاقدصألا ضعب  عم  ردن  ام  الإ  ًارصح  اھل  يتقو  لك 

ثلاث ھعبتو  ناثو  ٌموی  ّرم  بسحف ، ةیحتلا  ءاقلإو  مالسلاب 
ھیتلاو عایضلاب  ُترعشو  سداسو  سماخو  عبارف 
رثكأ تباغ  ول  تركفو  اھرظتنأ  انأو  قیضلاو  ةرسحلاو 
يسفن عم  ىتح  لصاوتلا  وأ  ءاقبلا  عیطتسأ  نل  اذھ  نم 
ءاسم لك  يف  ُتنك  ةلیل ، تاذ  اھارأ  نأ  يمھ  لك  ناكو 

يأ وأ  طق  لئاسر  الب  ُرمت  مایألا  ضعب  لئاسرلا ، شتفأ 
ّيلع ُحلی  تابو  يدر  رظتنی  هاش  سابع  معلا  ناك  ءيش ،

: ًالئاق حرصی  وھو  لبق  يذ  نم  رثكأ 

، يدی لوانتم  يف  ءيش  لك  تاب  دقل  ينب  ای           -
ىلع كعالطإل  اھتقفاوم  ىلع  لصحت  نأ  كیلع 

قاروألا لك  خیشلا  يناطعأ  دقف  اھلك ، لیصافتلا 
ملعی ال  ةنیدمب  دولخلاو  ءاقللا  مامتإل  مسالطلاو 

نإ دعب  امیف  تنأ  اھملعتسو  وھو  انأ  الإ  اھلیوأت 
.اھیلإ لوصولا  يف  َتقفوو  ناحتمالا  تزتجا 

ام انأو  مؤشلا  نم  ًائیش  يل  ةبسنلاب  ناك  عباس  ٌموی  َرمو 
ىتح وأ  اھتحئار  سفنتأ  وأ  اھرطع  ىلإ  يدتھأ  ال  ُتلز 
امنیح ةداعلاك  ُتنك  نماثلا  مویلا  يف  اھیلإ ، قیرطلا  فرعأ 
ھجو دعب  تیبلا  يف  ينبذجی  ءيش  ال  قوسلا ، نم  عجرأ 

قودنص ألمت  اھلئاسر  تدجوو  ُھتحتف  يبوساح ، ریغ  يمأ 
قایتشالاو بحلا  تارابعو  ةلیمجلا  اھروصو  يدیرب 

، ىرخألا ولت  ةلاسر  صحفتأو  أرقأ  ُّتبو  اھایانث  نم  ُحوفت 
ًافنص ىطاعتی  نمك  اھقشنتسأو  سفنتأ  ُتبو  دھنتأو ، أرقأ 



...نیئاكوكلا نم  ًایوق 

يف ُتنك  دقل  يلاغلا  بیبحلا  اھیأ  كنم  ُرذتعأ           -
يمأ ةقفرب  ُتبھذ  ةیسنرفلا ، نوسنازیب  ةنیدم 

ينیتسلا لیجلا  نم  تاقیدص  اھلف  كانھ ، ىلإ 
ةھزنلاب تلغشناو  نھارت  نأ  تبحأو  میدقلا 

ُتنك نكامأل  نھعم  باھذلاو  قوستلاو  جورخلاو 
ُبحت يمأف  ًانایحأ ، يسفن  ىتح  اھب  ىسنأ 
دحاو دعقمب  نسلجی  ّنك  يئاللا  ةلوفطلا  تاقیدص 

، لصوملا ةنیدم  يف  ةیئادتبالا  نھتسارد  مایأ 
نھعم عجرتستلو  ةیقارعلا ؛ اھروذجب  رعشتلو 

ةداغ نیلودجام ، ةساردلاو ، ةلوفطلا  مایأ 
ءامسألا هذھ  ثیمس ، راونأ  ةمساب ، سایلا ،

امك قارعلا  سفنتت  اھلالخ  نم  لب  يمأ  اھقاتشت 
انلغشنا اھدعبو  ..دعسأ  ای  كلالخ  نم  انأ  ھسفنتأ 
يتنیدم ھمیقت  يذلا  ءاوضألا  ناجرھمب  انلك 

ال ًادج  رحاس  ٌناجرھم  وھ  مایأ ، ةعبرأل  نویل 
ىربكلا ندملا  بلغأ  تتاب  ىتح  ًادبأ ، ُتوُفی 
يممصم رھشأ  رضحی  ھیفف  هدیلقتل ، ىعست 

ربع انھ  كل  ھبتكأ  نأ  نكمی  ال  ءيش  ةرانإلا ،
تاذ يقتلنس  امبر  ةیكوبسیفلا ، لئاسرلا  هذھ 
رثكأ ُتطقتلا  ينكل  ..اذھ  لك  نع  كل  يكحأل  موی 

ةرحاسلا ةعیبطلاب  عتمتو  رظنا  ةروص ، نم 
ثدحتنسو روصلاب  عتمتسا  يرورغو ، يلامجبو 

كقاتشأ ينلتقی ، قایتشالاف  اذھب ، كدعأ  ًالیل 
..لیصألا يدادغبلا  اھیأ  نونجب 



ُرعشأ انأو  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اھروص  بلقأ  ُتبو 
ةرحاسلا رظانملل  بیجع  شاھدناو  بیرغ  راھبناب 

اھمسج لیصافت  لامجب  مسرت  يھو  ذاخألا  لامجلاو 
فطعمب ةنتاف  ءانسح  ةریاغم ، ًالاكشأو  ةریثم  تاكرح 

نم فلتخی  لاطنبو  قوشمملا  اھمسج  ىلع  قصتلی  لیمج 
ةریثك ًانایحأو  دوسأ  ىرخأو  ضیبأ  ةرات  ىرخأل  ةروص 
ةیفخم بناوجلا  دحأ  نم  حیرلل  اھرعش  قلطت  قرزأ ،

اھنیع لیمجلا  اھرعشب  رتست  يذلا  رخآلا  اھبناج 
ام ينكل  لیللاب ، ىرخألاو  راھنلا  يف  ٌروص  ةیكیتسالبلا ،

نكامأب تایانبلا  ىلع  ةرشتنملا  ءاوضألاب  الإ  ُتئجوف 
تارامعو تاھجاوو  سئانكو  تایانب  ةدیدعو ، ةفلتخم 

، ةبیرغو ةبیجع  ةلیمج ، ناولأب  ُنولتی  ءيش  لك  ةمخض ،
نم ُھتدھاش  ام  اذھ  توفی ، ناجرھم ال  وھ  تلاق  امك  ًالعف 
اذام اھتنیدم ، نم  برقلاب  ُتنك  ول  فیكف  اھروص ، لالخ 

برطأ نل  ءيش ، لك  ىسنأس  امبر  كانھ  ُتنك  ول 
نل امبر  ةفاثكب ، رشتنملا  يئاوشعلا  توملا  ةینوفمسل 
وأ ًاماحدزا ، وأ  ةنیدملا ، ناردج  ألمت  ءادوس  ًاعطق  دھاشأ 

ىسنأس امبر  اذھ ، لك  دھاشأ  نل  ًادبأ  ةعوطقم ، ًاقرط 
يتلا ةرحاسلا  لیثامتلا  تحت  اھتبحصب  ُتنك  ول  يحور 

اھطقتلت يھو  ينتبذج  ةروص  ةمث  اھدنع ، روصلا  طقتلت 
ھئاطتمال ًاناكم  ناصحلا  نم  ُذختی  صخشل  ٍلاثمت  لفسأ 
نارخآ نالاثمت  دجوی  لاثمتلا  اذھ  لفسأو  ھیلع ، سولجلاو 

ةداسو دسألا  دسج  نم  ُذختت  نھادحإف  ھتحت ، ناعجطضی 
ءاوھلا ُهرثعبی  فلخلا  ىلإ  اھُؤادر  ُباسنی  اھیلع ، ُددمتت 
نیتمعان نیقاسو  يلوفط  دھنو  يسام  قنع  نع  فشكتل 
امھنأكو دسألاب  ناطیحت  ةیفرحب  نیتموسرم  نیتقیشر 



ُرتست ةریغص  ةعطق  ةمثو  اھنم ، برھی  الئل  ھناقوطت 
ىلع ًایصع  ًایفخ  ُنوكیف  اھتذل  َرعقو  اھئاھتشا  َزكرم 
يذ لجرل  ھنكل  لوألا  ھبشی  رخآلا  لاثمتلاو  راظنألا ،

ةرابع نیلاثمتلا  نیذھ  فلخ  َبُِتك  دقو  فیثك ، ٍرعشو  ٍةیحل 
لجرلا نأ  يرظن  تفل  ام  امھتحن ، خیراتو  ةیسنرفلا  ةغللاب 

تناك امبر  مدقلا ، يفاح  ءاذح ، الب  ناصحلا  يطتمی  يذلا 
ول نكل  ًاوھس ، ْتطقس  امبر  وأ  تاحنلا  اھرمضی  ٍةیاغل 
مث ..اذھب  يلاب  لغشأ  نل  مھی  ال  رمألا ، كرادتل  ًاوھس  ناك 

..مارغو قوش  ةلاسر  اھل  تلسرأ 

ينظ ُبیخیو           -

ينم ِتوند  املك           

ِكعذجب يزھف           

يبرقب          

ِكلك طقاستیل           

ًاینج ًالمأ           

يبلق فیفالت  يف           

ُتلق نإ  نومئاللا  ينمولی  نل  ِكبلق ، نم  ٌبیرق  نآلا  انأ 
...كبحأ

..يل ْتلسرأو 



ًاعمد نیعلا  فزنأ  نأ  يل  لھو           -

ًاقوش يل  قوتی  بیبح  اذو 

ىرخأب اھل  ًاثعاب  ..لئاسرلاب  اھتیراجو 

ِتامالع غوزب  ىتح  ِكقاتشأ           -

يتالبق

ِكیتنجو ىلع 

ِكیتفشو

ِكیلإ ُرسلا  ھنإ 

ٍقبط ىلع  يبلق  يذخف 

ّبح نم 

نیب ِھیعضو 

كیدی

حورلا كل  تداع  لھ  ارعش ، ُرثنت  مویلا  َكارأ           -
!!.. دیدج نم 

مویلا نكل  مایأ ، ةعبسل  ًاتیم  ُتنك  دقل  معن ،          -
لھ اھدقتفأ ، ُتنك  يتلا  يحورب  يل  داع  نماثلا 
نل كنأ  ُتدقتعا  ًادج ، ٌدیعس  ةلیللا  ينأ  نیملعت 



..مویلا دعب  يدوعت 

ًةنیھر يحور  ْتتاب  دقو  دوعأ ، نأ ال  يل  فیك           -
..َكیدی نیب 

ىلإ رظنلا  نود  نم  ّىدعتی  نأ  يمویل  فیكو            -
، ٌرحس امھینادی  ال  ٌرحس  ِكینیعل  ِكینیع ،

..ىسوم اصع  ىتح  فصولا  يف  قاف  امھرحسف 

: اھل ُتفدرأو 

لوضف ةمث  ةلیمجلا ، كروص  لك  ينتبجعأ           -
يطتمی يذلا  سرافلا  تحن  ةفرعم  يف  بیرغ 

ناجرھمب ِتْسنأتسا  كنأ  دب  ال  ءاذح ، الب  ًاناصح 
.ءاوضألا

وھ سرافلا  اذھ  ةبیرغ ، ةصق  تحنلا  اذھل           -
ھنع كل  ُتثدحت  يذلا  رشع  عبارلا  سیول  كلملا 

تاحنلا نأ  الإ  سمشلا ، كلمب  ىعدی  ًاقباس ،
كلملا ىأر  نیحو  ءاذحب ، مدقلا  َتحنی  نأ  يسن 
ھسأر عطقب  ماقف  لذلاو  ةناھإلاب  رعش  ءيشلا  اذھ 
ءيش لك  ينم ، برقلاب  َتنك  كتیل  روفلا ، ىلع 

ةنكمألا هذھ  نیب  ةنراقم  ًامامت ال  فلتخمو  لھذم 
راجشألا ىتح  يبیبح ، ای  نطقت  ثیح  كانھو 

دربلا اھلتقیو  جلثلا  اھیلع  ُشعشعی  يتلا  ةلحاقلا 
َكرسأت ةینف  ةحولب  ھبشأ  يھف  ًاقلطم  فلتخت 

.اھارت نیح 



نیزت يتلا  ءاقللا  تالواطو  ءاضیبلا ، تایانبلا 
Bouchon  ) لاحمل ةیرجحلا  ةفصرألا 

رشنت مل  تلاز  ام  ىرخأ  لاحمو    (Lyonnais
ُةنیزم معاطملاو  قدانفلا  دعب ، اھنئابزل  اھتالواط 
راونألا نوبقری  نورظنی  ةراملاو  ءاوضألاب 

تانولابلا عئاب  اذھ ، لك  نیزت  يتلا  ةنولملا 
لاغشنا لبق  سمشلا  ءوضو  راھنلا  رمثتسی 

ءاوضألاب ىربكلا  تاھجاولا  ءاوضأب  سانلا 
نولم لفطو  ریغص  بلكو  جرھم  ةمث  ةنولملا ،

نم ةرغصم  ٌةخسن  ھنأك  ةیحزق  ٍناولأب  ھجولا 
ةیقاط هدیب  ریغصلا  كسمی  ریبكلا ، جرھملا 
ٍعطقب نوقلی  مھو  نیفقاولا  ىلع  اھب  ُرمی  ءادوس 
ریبكلا جرھملا  يشتنی  امنیب  اھلخاد ، ةیندعم 
دوقنلا ةقطقط  نوعمسی  مھو  مھبلكو  ھفزاعو 

.ةیندعملا

ةنیدملا نوكت  فیك  ناح  اذإ  ءاسملا  نع  ُثدحتت  تحارو 
اھینابمو ةبالخلا  اھتاوصأب  مالظلا  قناعت  يھو  ةرحاس 
اھسئانكو ءاوضألاب ، ةنولملا  ءامسلا  حطانت  يتلا  ةمخضلا 

اھنع ينغتست  ةراضحو ال  ثارت  نم  ًائیش  ْتحبصأ  يتلا 
الإ اھارأ  ال  ُتنك  معاطمو  ًادج  ةمیدق  ٍنابم  نعو  نویل ،

.ةمیدقلا مالفألا  يف 

ةمخض تارانم  عبرأب  ىربك  ةسینكل  ًاروص  لسرت  يھو 
ةرانمو ءامسلا ، نانع  ىتح  دتمم  بیلص  ةرانم  لك  قوف 

ھیلإ تدتما  اّملك  ًاراھن  قربی  رفصأ  عوسیل  لاثمت  اھیلع 



ىلع مثاج  دسأ  ھلفسأو  سمشلا ، دیو  ءایضلا  ةعشأ 
دوسأ ناكم ، لك  يف  رشتنت  دوُسأل  ةریثك  لیثامت  ھیتبكر ،

نم هایملا  ظفلی  رخآو  نیحانجب  ىرخأو  ًانیكس  اھیدیب  لمحت 
، ریثكلا اھریغو  تایانبلا  ىدحإ  يف  ةلیمج  ةروفانك  ھمف 

ةلیمج ةیسدنھ  قرطب  ينابملا  تاھجاو  ىلع  رخأ  لیثامت 
ال نیرظانلا ، ّرست  ةنولم  ءاوضأب  ٌطاحم  اذھ  لكو  ًادج ،

لئاھلا مكلا  اذھب  ةطاحم  اھارأ  ءامسلا  ىتح  تلق  ْنإ  غلابأ 
ىلإ نویل  لوحتت  ةرھبملا ، ناولألاو  ةبیجعلا  ةرانإلا  نم 

: ًةلئاق اھثیدح  لصاوتل  باذج ، ٍحرسم 
ًاینید ًادیلقت  ناجرھملا  اذھ  قباسلا  يف  ناك           -
ًاربنم حبصأ  نآلا  ھنكل  سانلا  نم  دیدعلا  ىدل 

يف نوصصختم  نویملاع  نونانف  ھیف  ىرابتی 
أدبی يونس  ٌثدح  وھ  ةیئوضلا ، تاعادبإلا 

قیرطلا قفنو   ( وریت يد  سالب   ) ةحاس ةءاضإب 
اذھف نیجرفتملا ، تائم  عمجتیو  عیرسلا ،
لقت مل  َمل  ..ماع  لك  نم  لكلا  هرظتنی  ناجرھملا 

!! يدحول يذھأ  ينتكرتو  َتمن  لھ  ًائیش ؟

ِتنأو ةظحللا  روصأو  أرٌقأ  ُتنك  لب  منأ ، مل  الك           -
امبر بیجع ،! ناجرھم  نم  ھل  ای  يل ، نیثدحتت 

ِمأب ءيش  لك  دھاشأل  اسنرفل  ٍموی  تاذ  رفاسأس 
..ينیع 

رادجلا اذ  ُلبقأ  ى ..  ـــ لیل ُراید  ِرایدلا  ىلع  ُّرمأ 
اراد ـ جلا اذو 



نم بح  نكلو  يبلق ..  نفغش  رایدلا  بح  امو 
ارایدلا نكس 

ىثنأ ينمھت  ام  ردقب  اھیف  نمو  اسنرف  ينمھت  ال 
وأ نویل  الو  ازیب  جرب  ال  اھوحن ، ينترحس 
ھب دلو  يذلا  سریفوأ  عراش  ىتح  وأ  سیراب 

ال ينمھت ، ينیدلاب  روطع  تالحم  الو  يونیرغ 
، ایرام ىعدت  ةاتف  طقف  ينمھت  اذھ ، لك  ينمھی 
نأ ُتدرأ  ىلوألا  ةلھولل  اھتیأر  نأ  ذنم  اھبحأ 
انأ اھ  يتریمأ  ای  نكل  لاع ، ٍتوصب  اھبحأ  خرصأ 

يتخرص يعمساف  كترضحب  خرصأ  نآلا 
ءيش ىلع  كعلطأ  نأ  نم  دب  ال  يننكل  يئادنو ،
يننأل فاجعلا ، ةعبسلا  مایألا  ذنم  ِكرظتنأ  ُتنك 

..كب ءاقلل  كتقفاوم  ىلع  طقف  فقوتم  نآلا 

؟ يقتلنس نیأو           -

!! ملعأ -         ال 

نیأ دعسأ ، ای  قئاقحب  ثدحت  ھھھھھھ ،          -
؟؟ يقتلنس

وھ الإ  اھملعی  ةنیدمب ال  هاش  سابع  معلا  لوقی           -
..نمحرلا دبع  خیشلاو 

؟ نانوكی نمو           -

؟ كلذ ىلع  كتقفاوم  طقف  دیرأ  كلاب ، يلغشت  -         ال 



ىتح ناكم  يأل  كعم  بھذأس  ةقفاوم ، انأ           -
 .. ءارمحلا منھجل 

انأ ناكم  ىلإ  لب  منھجل  كذخآ  نل  يفاخت  -         ال 
!!. ھلھجأ ًاضیأ 

 

 

 

(26)
مأ كید  توص  ُتعمس  نیح  برتقی  حابصلا  نأ  ُتفرع 

وجلا ةدوربب  ةبراھلا  حیرلا  قارتخا  لواحی  وھو  دمحم 
ةیوامسلا ھلیتارت  ىلوأ  نذؤملا  قلطأو  يوقلا ، ھتوصب 

نم رسیت  ام  كلذ  دعب  لتریل  ةلمسبلاب  رجفلا  ةیادب  ًاحتتفم 
رایرھش كردأو  ْتلاق  نیح  ينتعدو  میركلا ، نآرقلا  روس 

ددمتو بھذا  حابملا ، مالكلا  نع  دازرھش  تتكسف  حابصلا 
يمالحأل ًاملستسم  مونلل  ُتدلخو  ًاضیأ ، ددمتأ  ينكرتاو 

ًاملح ُتملحف  ةلیللا ، كلت  اھنم  برقلاب  ينأكو  ُترعش  يتلا 
تارجم ىلإ  ينقفارت  يھو  اھدیب  يدی  تناك  معن  ًالیمج ،

، ةدیعب ةیوامس  ةمجن  فارطأ  ىلع  ُسلجن  انك  ءامسلا ،
ةدالق اھل  عنصأو  تاریغص ، تامجن  نم  ءایضلا  ُفطقأ 
ةدالقلا هذھ  ًاعضاو  اھایإ ، ُھسبلأو  ضیبألا  ؤلؤللاك  ُعشت 



هذھ يف  ءيش  ال  رونلاب ، ِعشملا  يجلثلا  اھردص  ىلع 
ةراتف ضعبلا ، انضعب  بعالن  يھو  انأ  اناوس  ءامسلا 

ىلوألا ةلھولل  اھرعشب ، بعلأ  ىرخأو  يرعشب  بعلت 
ضیبألا اھصیمق  رارزأ  بعادأل  ٍةبغرب  رعشأ  ُتنك 

ًایلوفط ًائیش  سملأل  ةبغرلا  يب  تناك  امبر  فافشلا ،
انأو يلمانأ  نیب  طسبنیو  ضبقنی  ُهارأ  انأو  ًاریغص ،

، ءيشلا اذھ  تلعف  ام  يتایحب  ةریغص ، ةجنفسإك  هرصعأ 
ناسنإ ةقربو  هرصعأ  نأل  ينلتقی  نآلا  لوضفلا  نكل 

، ةریثك ًانایحأ  ھعنمی  لجخلا  امنكل  اذھ  لعف  دیری  لوجخ 
حورجلا دسمأل  اھنیع  ىلع  لزانلا  رعشلا  ُتحزأ  اّملك 

ملألا ةطراخ  نومسری  مھو  رشلا  نابرغ  اھل  اھثروأ  يتلا 
نوثولی مھو  نزحلاو  ىسألاب  رعشأ  رسیألا  اھدخ  ىلع 

تلاز ام  اھحور  نأ  الإ  اھنوھوشیو ، ةلیمجلا  هوجولا  هذھ 
اھیدی ُسملتأ  ءيش ، لك  نم  ىقنأو  فظنأو  رھطأ 

، ةمعانلا اھلمانأ  ىتحو  اھنتم  نم  يدیب  ًارام  نیواضیبلا 
نیحو اھصیمق ، رارزأ  ىلع  رمأ  انأو  ةعیطم  ةئداھ  تناك 

يدی نیب  ملستست  يھو  اھتقناعمب  ةذلو  ةبغر  ينتحاتجا 
ًاقوطم ةیرئاد  ةكرحب  ّيعارذ  ُتقبطأو  اھنم  ُتبرتقا 
بوذت يھو  ریبك  ٍقمعب  اُھسفنتأ  يننأب  ُتسسحأ  اھرصخ ،

تایط نیب  بوذت  نیح  ةدمجتم  دیلج  ةعطقك  يناضحأ  نیب 
.ریبك ناكرب 

مأ نأ  كردأ  نكأ  مل  لیمجلا ، فیطلا  اذھب  ًاقراغ  ُتنك 
يھو ةعرسلا  هذھب  يناھفصألا  اھروخب  ُقرحت  لضاف 
لئاملا نارفعزلا  ءامب  اھب ؛ ٍصاخ  ٍعون  نم  مسالط  ُبتكت 
ةریبكلا سیطارقلا  اھلالخ  نم  دفنتست  حتافلا  رمحألا  ىلإ 



يذلا لیمجلا  ملحلا  لك  اھحایصب  ْتددب  دقف  ةریغصلاو ،
ةئیضم ةمجن  ىلع  سلجت  يھو  ایرام  نم  برقتأ  ينلعج 
سفنتأ انأو  حابصلا  ُترصبأ  نیحو  ءامسلا ، فارطأ  يف 

يظح ُتنعل  ساعنلا ، ذاذر  ّينیع  نع  ًافشاك  درابلا  هءاوھ 
نأ يسفن  ُتدھاعو  اھدی ، لوانتمب  ينتلعج  يتلا  يتمسقو 

نیزیمملا اھنارفعزو  اھروخب  نم  رخأ  تایمك  اھل  بلجأ 
لقأ ىلع  ملحلا  سوقط  اھیف  شیعأ  ٍتاقوأب  ينقھرت  الئل 

ًافئفأتم ُتوحصو  ایرامب ، ءاقللا  ىتح  عطتسأ  مل  نإ  ریدقت 
.يھجوب تحاص  ىتح  ًازئمشم ،

..ركابلا حابصلا  نم  فأفأتت  -         ال 

: ًالئاق اھایإ  ًاعطاقم  ُتضھنو 

نارفعزلاو يدنھلا  روخبلا  نیدیرت  كنأ  ملعأ           -
..اعبط امھنیب  دیدج  الو  يناھفصألا 

: لوقت يھو  يھجوب  ْترشك 

ةدیدج ءایشأ  اذھ  لك  ىلع  فیضت  نأ  دیرأ  الك           -
دوعو ربنعو  لدنصو  حیشو  سوردنس  نم 

نم يل  رِثَْكأو  روفاكو  كیدلا  نیعو  حرقلا 
..لمرحلا

اھل ُتلق  ْتھتنا  نیحو   

ركذتأ نأ  يل  فیك  ركابلا ، حابصلا  نم  اذھ  لك           -
..؟ ءایشألا هذھ  لك 



: لوقتو مستبتل  اھبیجب  اھدی  تدم 

..ةریغصلا ةصاصقلاب  اذھ  لك  كل  ُتبتك  لب           -

باصتنا ًالواحم  ينع  يئاطغ  ُتضفن  نأ  دعب  ينم  ْتبرتقا 
ّسدتل ةریصقلا  تاعاسلا  لاوط  ددمتلا  اھقھرأ  يتلا  يتماق 
ناكملا ألمی  يمأ  ياش  ناك  يبیجب ، ةریغصلا  ةقرولا 
الوانتیل لضاف  مأ  دیب  كسمت  يھو  ةقبعلا  ةیدادغبلا  ھتحئارب 
ففصأو ٍلجع  ىلع  يروطف  لوانتأ  انأ  ُتنك  ًاعم ، روطفلا 

ُثبشتت يتلا  ةرسكنملا  ةآرملا  مامأ  يرعش  نم  ىقبت  ام 
معلا ءاقلل  ًاقاوت  ُتنك  میدق ، ئدص  رامسم  ةطاسوب  طئاحلاب 
لكأی لوضفلا  ناكو  ایرام ، ةقفاوم  ىلع  ھعلطأل  سابع 

نم ةبرقم  ىلع  ينلعجتس  يتلا  ةلیسولا  رظتنأ  انأو  يسأر 
قیرطلا اذھ  ىوس  ھنع  ينلصفی  ءيش  ال  يبلق ، ةبیبح 
فطصت يتلا  ةریثكلا  تارایسلاب  محدزملا  يحابصلا 

قیرط الو  قیرطلا ، لوط  ىلع  مظتنم  روباطب  ًانایحأ 
باب ىلإ  بھاذلا  قیرطلا  ریغ  ًاحابص  ھكولس  بحأ 

نادیملا ةحاس  نم  يشملا  اھدعب  عیطتسأ  ذإ  مظعملا ،
وھو ھناكدب  ُسلجی  سابع  ّمعلا  ناك  ةجروشلا ، هاجتاب 
ةنیدم نم  ھیلإ  ةدراولا  ةعاضبلا  ضعب  ءارشب  لغشنی 
لیخنلل ةریبك  نیتاسب  نوكلمی  ةلحلا  لھأ  بلغأف  ةلحلا ،
قابطأ عنصو  لمع  يف  لیخنلا  فعس  ةوسنلا  لغتستو 

يكل اھیرتشی  بلغألا  تاب  ناولأب  ةنولم  ةلیمج  لالسو 
میدق ثارت  نم  ًائیش  اّھدعی  مھضعب  نكل  رادجلا ، اھب  نیزی 

ھتعاضبب لغشنی  وھو  ُھتكرت  ھب ، ظافتحالا  نم  دبال 
ھبلع ُعمجی  وھو  لالش  وبأ  ّيلع  حاص  امنیح  ةدیدجلا ،



نأ دعب  ھناكد  يف  اھفصرل  ةیذحألاب  اھألمی  يتلا  ھقیدانصو 
نوكتل يبرعلا  قوس  فلخ  ُعقی  يذلا  ھنزخم  نم  اھجرخأ 
يلاعلا ھتوصب  حیصی  وھو  عیمجلا  راظنأ  نم  برقلاب 

انأو قیدانصلا  لمحأ  ُتنك  ھتعاضبل ، ًاجورم  ًایدانم 
دقو اھقدصأ  دق  ةلحر  نم  معلا  يل  ھئبخی  امب  لغشنم 
وھ ھلاق  ام  نأ  َفشتكا  نأ  دعب  يسفن  ىلعو  اھیلع  كحضأ 

تناك ھب ، ينجزی  نأ  لواحی  الإ  سیل  لایخ  درجم 
تلغش ةركف  ةسلخ  ْتبرست  نأ  دعب  عجولاب  ًةلقثم  يتاوطخ 

يف ام  ٍصخشب  ُترعشو  يسجاوھ  تجاھ  نیح  يلاب ،
ىلع َتینب  كنأ  دعسأ  ای  روصت  يل : لوقی  ينملكی  يلخاد 

نم ءيش  لك  ققحتی  مل  نكل  كمالحأ ، لك  ءاقللا  ةركف 
امو يراكفأ ، لك  َْتتَّتشتو  بیرغ  عادص  ينباتنا  اذھ !!

يتلیخم ىلع  تمیخ  يتلا  ةیبابضلاو  ةیثبعلا  هذھ  فقوأ 
لالش يبأ  خارص  ریغ  ٍفاص  نھذ  وأ  ٍركف  الب  ریسأ  انأو 

: يفلخ ِّشجألا  ھِتوصب  يدانی  وھو 

..نیو ....دوعمی  ..دعسأ           -

تاطسبلا باحصأ  نم  يفلخ  حیصی  عیمجلا  ناك 
فلخلا نم  يدیب  كسمأ  نأ  دعب  الإ  تفقو  امو  ةصارتملا ،

وأ روعش  الب  يلآ  ٍلجرك  ُریسأ  يننأكو  تھبتنا  ىتح  دیلو ،
، ءيش يأ 

..كارو حیصتا  سانلا  وم  كیبش           -

نم ٌطیخ  ىلاعت  نأ  دعب  ھتراكیسب  كسمی  وھو  دیلو  اھلاق 
ىتح ُّتفتلا  نأ  امو  ھنیعو ، ينیع  نیب  لصف  ناخدلا 



وأ ءارزو  سیئر  ينأكو  يل  رظنی  عیمجلا  ُتدھاش 
سانلا لك  ًالھاجتم  ًارباع  قیرطلا  تمحتقا  ةمھم  ةیصخش 

.نیلباقتم نیفصب  نوفقی  يذلا 

رعشأ ُتنك  مكل  ھبتنأ  مل  ًاعیمج  مكنم  ُرذتعأ           -
.يسأر محتقی  عادصب 

نأ امو  يل ، للستی  ریبك  لجخب  ُترعش  نأ  دعب  مھل  اھتلق 
ىتح لالش  يبأ  ةطسب  نم  برقلاب  نیتاركلا  ُتعضو 

، يقنع ھیدیب  قوطی  نأ  دیری  ھنأكو  ةبیرغ  ةرظنب  ينقمر 
ةلبق ًاقصلم  ينم  ٍةمسبب  ةرظنلا  هذھ  ّددبأ  نأ  ُتلواح 

: ھل تلق  نأ  دعب  ..ھتنجو  ىلع  راذتعا 

..ءيش لك  عادصلا  يناسنأ  دقف  كنم  رذتعأ           -

يئاقل نیحل  يتقو  تیتشت  ُتلواح  عادصلاب ، ُجَّجحتأ  ُتنك 
ُكبریو يتلیخم  ىلع  ُتاتقی  تقولا  ناك  هاش ، سابع  معلاب 
ُتبھذو ةافحلس ، نم  أَطبأ  ناك  لب  يلخاد  يف  ءيش  لك 
ھتلوان لضاف ، مأ  ھب  ينتصوأ  ام  بلجأل  خماش  يبأ  ىلإ 

.ةبیرغ ناجھتسا  ةرظنب  ينقمر  نأ  دعب  ةصاصقلا 

ام يل  دعأ  ایھ  خماش ، ابأ  ای  اذكھ  يل  رظنت  -         ال 
.ةصاصقلا هذھب  ءاج 

مدع ًالواحم  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  يھجو  ریدأ  انأو  ھل  اھتلق 
قئال ریغو  ًابیرغ  ًامالك  نالمحت  نیتللا  ھینیع  ىلإ  رظنلا 

ُرخست يتلا  ةمرھلا  زوجعلاب  هایإ  ًافصاو  لضاف  مأ  ىلع 
نونف دیجت  اھنأب  اھل  لیخی  وأ  رحس  لمعب  سانلا  لوقع  نم 



ٌزوجع ال يھ  ..ةلمملا  ھترابع  ًاددرم  ةذوعشلاو  رحسلا 
ءامب تاطبخش  ىوس  اذھ  لك  نم  ءيش  ّيأ  ُفرعت 

روخبلا اھقرحو  ضیبألا  قرولا  ىلع  نارفعزلا 
ةلغتسم ةبیرغ  ةقیرطب  داوملا  ضعب  طلخو  يناھفصألا 
: ًالئاق خماش  ابأ  ُتعطاق  نھنم ، لاومألا  ينجب  ءارقفلا 

ينتعمسأ كیلإ  ُتیتأ  املك  َمِل  كیلإ  لسوتأ           -
، اذھ نع  ّفك  كوجرأ  ھسفن ، مالكلاو  ثیدحلا 

لبق مالكلا  اذھ  لك  كل  لوقأس  ةمداقلا  ةرملا  يفف 
.تكستل كعم  ثیدحلا  حتتفأ  نأ 

ةیاھن يف  اھعضیل  ةریغص  سایكأب  اھتابلط  لك  ُعمجی  ناك 
ًابھاذ ُتنك  راھنلا  فصتنا  نیحو  يل ، ریبك  ٍسیكب  فاطملا 
ينقمر دیعب  نمو  ءاقللا ، ّرس  ةفرعمل  ًاقوشتم  سابع  معلل 
ھعناص عم  يجز  ًالواحم  يل  هدیب  ًاریشم  تمكح  خیش 

ترذتعا ينكل  ھلحم ، يف  ھعم  لمعی  يذلا  مرشألا  نانس 
يمھ لك  ناك  رخآ ، ًالمع  كلمأ  يننأب  يراذتعا  ًارربم  ھنم 
ةحئار ُتممش  نیحو  هاش ، سابع  معلا  عم  ثیدحلا  وھ 

، نئابز الب  سلجی  ھنأ  ُتملع  ھناكد ، نم  حوفت  يتلا  ياشلا 
.هدرفمب هریضحتب  موقی  نئابزلا  نم  ًامامت  ُغرفی  نیحف 
ھمعطلو ةیكز  ةحئار  ھلحم  نم  حوفی  يذلا  ياشلا  رطعل 

نم ركفلاو  لقعلا  ىلع  ةظفاحملل  ةیفاكلا  ةردقلا  ھقاذمو 
، لایخلل برقأ  ةبیرغ  راكفأو  قرطب  ناھیتلاو  باھذلا 

: ًالئاق ًاحرف  ھناكم  نم  ضفتناف  ُتملس 

، رمجلا نم  رحأ  ىلع  كرظتنأ  ُتنك  لیلق  لبق           -
رھظلا ةالص  نم  ءاھتنالا  دعب  لحملا  قلغأس 



َدعتل ةیفصب  تلصتا  دقف  تیبلا  ىلإ  يعم  بھذتل 
تقولل جاتحن  ءيش ، لك  ىلع  كعلطأل  ءادغلا  انل 
جیجض نع  ًادیعب  ثدحتنل  اندحول ، ءودھلاو 

نم ءاھتنالا  لاح  دوعأس  انھ ، ينرظتنا   ، سانلا
كنأب اھل  لقو  كمأ  ىلع  لصتا  يتالص ، ءادأ 

..مویلا ًالیلق  رخأتتس 

میسارم مامتإل  ابھاذ  دقرملا  هاجتاب  ریسی  وھو  يل  اھلاق 
ةعومجم حرطأ  انأو  ينلغشت  راكفألا  تناك  ةالصلا ،

، ًادج ةریحم  ةلئسأ  اھنكل  اھیلع  ةباجإلا  لواحأو  ةلئسأ 
نأ لواحی  وأ  مزتلملا  لجرلا  اذھ  ّيلع  َكَحضی  نأ  لقعیأ 
نأ ىلع  ھمغری  يذلا  ام  كلذك ، ناك  نإو  ينم ؟ رخسی 

ال ةیرخسو ؟ ءازھتسا  عضوم  وأ  ةكوحضأ  ينم  لعجی 
ةلئسألاو راكفألا  تناك  اذھ ، لعف  ىلع  ٌمغرم  ھنأ  دقتعأ 

ًالامش ىرخأو  ًانیمی  ةرات  ينذخأت  اھنم  لئاط  ال  يتلا 
ال ًادیعب  رفاسأو  يھتنی  ال  يذلا  يتمصب  قرغأ  انایحأو 

ملاعلا لكو  سانلا  نع  ًامامت  عطقنأ  ينكل  نیأ ، ىلإ  فرعأ 
يتلا ةبیرغلا  راكفألل  ًاریخأ  ُتملستساو  ركفأ ، نیح 
خماش يبأ  مالكب  ُتركفو  ةرغ ، نیح  ىلع  يركف  تحاتجا 

مادختسا ىلع  اھتردقمو  لضاف  مأب  ھكوكش  ُجزی  وھو 
نیكاسملا سانلاو  ءارقفلا  بلاطم  قیقحتل  ةیرحسلا  اھاوق 
ةنراقملا تلواحو  روحسملا ، كف  وأ  ٍقزر  نع  نیثحابلا 

ُتنك ھب ، ُتككش  ام  ينكل  هاش  سابع  معلا  نیبو  اھنیب 
، ًایعیبط ًاناسنإ  نوكی  نأ  نكمی  ال  بیرغ ، ٌلجر  ھنأب  رعشأ 

.ينیع مأب  اھتدھاشو  ھب  اھتظحال  انأ  ةیرحس  ىوق  ةمثف 



بخصلا اذھ  طسو  رجفنی  نأ  داكی  يسأرب  ُترعش 
ٍةھربل ُتفقوتو  ينیع  ُتضمغأ  راكفألا ، نم  جیجضلاو 

انأو ةبیرغلا  ءایشألاو  سواسولا  هذھ  لكب  ریكفتلا  نع 
، نینیعلا ضمغم  انأو  ًالیلق  ُتیخرتسا  ءيش ، لك  لھجأ 

لوقی وھو  ریبك  ءودھب  ينمغانی  سابع  معلا  توص  ناك 
: يل

..بھذنو ّلحملا  قلغنل  دعتسا  ایھ           -

فلخ جاحلا  نیمیلا ، نم  ھناكد  رواجی  يذلا  ناھدلا  ةعمج 
: نیلئاق ھیلع  احاص  لامشلا  نم  ھناكد  رواجی 

، مویلا تگو  نم  تلزع  بیاغ  وبأ  بجعش           -
ریاص وأ  لغشلا  نم  نابعت  وم  ءاش هللا  نإ  ریخ ،

...تیبلاب يش 

: ًالئاق شوشبلا  ِھھجوب  مسبت 

ُتْمَزَع ينكل  ھنولوقت ، يذلا  اذھ  نم  ءيش  -         ال 
.يتیب يف  يدنع  مویلا  ءادغلا  ىلع  دعسأ 

ًادعاسم يل ، هدی  دمی  نأ  لواحی  وھو  ھنم  جرحلاب  ُترعش 
.ایرام ىلإ  لوصولا  يف  يایإ 

 

 



(27)
ُفشترن ةقاشرو  ةقرب  مامحلاك  ریسن  وھو  انأ  انقلطنا 

ُتھت تیبلا  ىلإ  انلصو  نیحو  ًادیور ، ًادیور  انتاوطخ 
اھیلع ُقصتلت  يتلا  ناردجلاب  رظنلا  ددجأ  انأو  ًالوھذم 

لاكشأب ْتبتر  ماقرأو  فورحو  مسالط  نم  ةبیرغ  ٌلاكشأ 
كرھبت موسرو  ةثلثم  اھنمو  ةعبرم  ىرخأو  ةیرئاد  اھنم 

موجن اھنأكو  اھیلع  ةروثنملا  فورحلا  عبتتت  تنأو  َكدشتو 
رظنأ ُتنك  ناسنإ ، دسج  ىلع  ٌمشو  وأ  ءامسلاب  قصتلت 
حوفت يوشملا  كمسلا  ةحئار  امنیب  لوھذلاب ، ُرعشأو 

ةیفص ةجاحلا  دعاسی  سابع  معلا  ناك  ناكملا ، ألمت  ًاریبع 
نم باطو  ّذل  ام  اھیلع  ُشرفیو  ھتدئامل  ُبتری  وھو 
يتلا تالبقملاو  رونتلاب  صمحملا  كمسلا  قابطأو  تالبقم 

ةبدأملا هذھ  عنصب  داھتجا  ریخ  ةیفص  ةجاحلا  تدھتجا 
ةرتف كلذب  ركذتتو  خبطلا  نونف  ضرعت  نأ  لواحت  اھنأكو 

نم دوجألا  خبطت  اھنأ  ىلع  نھارت  يھو  اھابصو  اھبابش 
ةدئاملا ىلع  ُهایإو  انأ  انلباقت  نھلك ، يحلا  ءاسن  نیب 

ماعط لوانتأ  انأو  ًالیلق  ينكلمت  لجخلاب  ُترعش  ةمخضلا ،
ينفلحو لوانتأ  نأ  ّيلع  ددشو  كلذب  سحأ  وھ  ءادغلا ،

، كلذ ُتلعفو  جرح ، وأ  لجخ  الب  لكآ  نأ  نامیألا  ظلغأب 
نمو ةمسدلا  ھتبجو  نم  انیھتنا  نیحو  ةھارشب ، ُتلكأو 

نأ دعب  يعم  ثیدحلا  هاش  سابع  معلا  حتتفا  ياشلا ، برش 
نم ذختی  يدیدح  قودنص  نم  ةیقرو  تاطوطخم  جرخأ 

ماظتناب هدیب  اھففصو  قفرب  اھبحس  ھل ، ًارقم  ةفرغلا  نكر 



رظتنأ ُتنك  انأو  تمصب  يل  رظنی  ناك  ھناكم ، ىلإ  داع  مث 
مث ھینیع ، نم  ةمظتنم  ریغ  تاكرحب  ينبعاد  ملكتی ، نأ 

: لاق

..ينم برتقا           -

اھقلعی يتلاك  ًادج  ةبیرغ  َءایشأ  ُتدھاش  ھنم  ُتوند  نیحو 
تاطوطخم ينامث  نع  يل  فشكو  ھتفرغ ، ناردج  ىلع 

مل ًادج ، ةفیخم  تاطوطخم  ءيش ، يأ  اھنم  مھفأ  داكأ  ال 
ءيش يأ  ھبشت  اھكسمی ال  ناك  يتلا  نكل  طق ، اھلثم  دھاشأ 

.ةمرھلا ھتفرغ  طئاح  ىلع  قلعی  امم 

لكلف اھب ، ءاج  ام  دھاشو  أرقا  ..ایھ  كسمأ           -
ةصاخ سوقط  تاطوطخملا  هذھ  نم  ةطوطخم 

، ىدس ءيش  لك  ُبھذیس  الإو  اھب  مازتلالا  كیلع 
..حیرلا جاردأ  يبعتو  كبعت  بھذیو 

تاطوطخملا هذھ  ًاعضاو  يدیب  ُكسمی  وھو  كلذ  يل  دكأ 
عضو مث  ..ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اھصحفتأ  ُّتبو  اھیلع ،

تاطوطخملا ھجو  ًایفخم  ُھعباصأ  ًاسراغ  ىرخأ  ةرم  هدی 
..هذھ ُھتلعف  ًابرغتسم  ةبیر  ةرظن  ھیلإ  ُترظن  نیحو  ينع ،

: لاق

مسالط كانھ  تاطوطخملا  هذھ  ةءارق  لبق           -
لبق تنأو ، انأ  اھلمعن  نأ  نم  ّدب  ةطیسب ال  ةیمقر 
ّرسو فورحلا  رحبب  ھیتت  الئل  ةءارقلاب  عورشلا 
كنم دیرأ  تاطوطخملا ، هذھب  ةروثنملا  ماقرألا 



ةقلاع ىقبتو  ًامود ، كمزالت  ةرابع  ركذتت  نأ 
.ایرام كتبوبحم  نم  ًابیرق  َتنك  املك  كبلقب 

رودی امع  ًاثحاب  يب  قلمحی  وھو  ًالیوط  ریكفتلاب  ُتقرغتسا 
ُتحرو ينیع  ُتضمغأ  ةلیل ، لك  يف  ایرام  هاجت  يبلق  يف 
تقرطأو امھیتلك  ّيدیب  يرسیلاو  ىنمیلا  يتھبج  كرفأ 

امنیب نینیعلا  ضمغم  ُتلز  ام  انأو  ضرألا  ىلإ  يسأرب 
ًامود يندوارت  يتلا  ةرابعلا  رظتنی  ناك  هاش  سابع  معلا 

يف ُتحرسو  اھیلإ ، ُتثدحت  املك  يبلقب  شعشعت  يتلاو 
عمجت نیحو  يثیدح  اھعم  حتتفأ  يننأكو  ًادیعب  لایخلا 

نم ًاضایب  دشألا  اھردصو  اھتماستباو  يلایخب  اھھجو 
مستبت يھو  ُتسسحأ  ةرغ  نیح  ىلعو  اینیدراكلا ، ةرھز 
مھسك ٍلاؤسب  ينقشرت  نوللا  ةیدرولا  اھھافش  نم  يل 
: ًةلئاق میمصلا  يف  يبلق  باصأو  ٍمار  سوق  نم  جرخ 

..يقتلنس نیأ  ركف  ينبحت ، َتنك  نإ           -

ًالعف فرعأ  ال  انأو  اھلاؤس  نم  ينكلمت  ٍنزحب  ُترعشو 
..كلذب روعش  نود  نم  تخرص  مث  يقتلنس ؟ نیأ 

(.. يقتلنس نیأ  يردأ  الو  ِكبحأ  )         -

ملاع يف  وأ  ٍفاغ  يننأك  ُتوحصو  يفتكب  تكسمأ  دی  ةمث 
.رخآ

لیصافتلا ضعب  ءارجإب  ةلیفك  ةرابعلا  هذھ  معن           -
نم اھیلإ  يوأتس  يتلا  ةنیدملا  نع  يرحتلل 
وأ كشلا  لبقی  ةنیعم ال  ٍماقرأب  بتر  لودج  لالخ 



..ةبیرلا

.يفتك نم  هدی  تلفی  وھو  سابع  معلا  كلذ  ّنیب 

.. ؟؟ مع ای  انأ  ًائیش  تلق  لھ           -

يترابع وھ  رركو  معانلا ، ِھھجوب  ترظن  نأ  دعب  ُھتلأس 
.ملعأ نأ  ریغ  نم  اھتلق  يتلا 

هذھب يقتلنس ) نیأ  يردأ  الو  كبحأ   ) َتلق دقل  دعسأ  ای  معن 
ایھ نینثالا ، امتنأ  امكیوأتس  ندملا  ةیأ  فرعنس  ةرابعلا 
كل بلجأ  نأ  دعب  الإ  اھدھاشت  الو  تاطوطخملا  بلقا 
ھیف دادعألا  لباقت  يتلا  فورحلا  ةفرعمل  يمقرلا  لودجلا 
لك كل  حرشأس  اھدعبو  ةنیدملا  مسا  نع  فشكنل 

..ةدح ىلع  ةطوطخم 

ُتنكو بقع  ىلع  ًاسأر  يدیب  يتلا  تاطوطخملا  ُتبلق 
داع مث  بھذ  يدیدحلا ، ھقودنص  نم  ھبلجی  ام  رظتنأ 

، لودج اھب  ىرخأ  ةطوطخمو  ملقو  ءاضیب  قاروأب  ًالمحم 
محدزی يتلا  ةقرولا  ىلع  ىنحنا  مث  اضرأ  لودجلا  عضو 

رظنأ ُتنك  هدیب ، بتكی  تابو  ملقلاب  كسمأو  ضایبلا  اھب 
، مظتنم ٍلكشب  بترتیو  ( 8  ) ددعلاب أدبی  وھف  لودجلاب 

لكشب ماقرألاو  ةدمعأ  لكش  ىلع  فرحألا  تناكف 
يناثلا دومعلاو  أ )  ) فرح مضی  لوألا  دومعلاف  فوفص ،

فالتخاب فرحألا  سفن  يھف  ب ت ث )  ) فرحألا مضی 
عبارلا دومعلاو  ج ح خ ،)  ) ثلاثلا دومعلا  كلذكو  طقنلا ،

ص ض ط  ) سداسلاو س ش ،)  ) سماخلاو (د ذ ر ز ،)



(، ك ل  ) عساتلاو ف ق ،)  ) نماثلاو ع غ ،)  ) عباسلاو ظ ،)
(، ي (، ) و ( ،)ـ ه (، ) ن (، ) م  ) دحاو رطسب  فرحألا  ةیقبو 

.لسلستلاب رمتسیو  ( 8  ) ددعلاب لودجلا  أدبیو 

لودجلاو ًایروعشال  اھب  تھوفت  يتلا  يترابع  عضوو 
عمتسأ انأو  لوأب  ًالوأ  ةوطخ  لك  يل  حرشی  وھو  ھمامأ 

الو اذكھ  ُتبرغتسا  ام  يتایحب  ةشھدو ، بارغتساب 
فورحلا رثعبی  وھو  ھیدی  نیب  ُتشھدنا  امك  ُتشھدنا 

ًادج لھذم  ٍقسنبو  بیرغ  لكشب  ملقلا  ةطساوب  ماقرألاو 
..ةریبكو ةقیمع  ةیارد  نع  ُمنی 

 

 

 

                  

(28)
( يقتلنس نیأ  يردأ  الو  كبحأ  )

عصسدجبأفرحلا
891011121314ددعلا
فرحلا



غضشذحت 
222324252627ددعلا
 ط رخثفرحلا

 30313233ددعلا

 ظز فرحلا

 3435ددعلا

 

ماقرألاب كلت  كترابع  فورح  لادبتساب  موقأس  نآلا 

16    9     23      8 كبحأ = 

20 و = 

                         8    29 ال = 

21    32    11    8 يردأ =

18     21     8 نیأ = 

21   28    22   29     18    12 يقتلنس = 

ككف نأ  دعب  يوحن  رظنی  وھو  لیصفتلاب  يل  حرشی  تابو 
ًامقر ِةملكلا  نم  فرح  لك  ىطعأو  تاملك  ىلإ  ةرابعلا 
ٍفص لكشب  ةملك  لك  بتری  وھو  لودجلا  يف  ھلباقی 



، تاملكلل ِةنوكملا  فورحلا  ماقرأ  نیب  ًالصاف  دحاو ،
الإو يل ، عمتساف  كل  حرشأ  نأ  تببحأ  نإ  لوقیو 

يركف يل  لغشت  نأ  نود  نم  ًازھاج  ءيش  لك  كیطعأسف 
: ھل تلقو  يدل  لوضفلا  دادزاو  حرشلاب ، يلابو 

لوضفلا وھ  ءيش  لك  يل  حرشت  نأ  ّبحأ  لب  -         ال 
..مع ای  الإ  سیل 

نم ....ءاضیبلا  ةقرولا  ىلع  ھلمانأ  ھتطخ  ام  رسفی  تابو 
نامقرلا ىقبیف  ةیدرفلا  ماقرألا  فذحن  ىلوألا  ةملكلا 

دحاولا فرحلا  ىلع  يقبنو  (، 16  ) و ( 8  ) نایجوزلا
ةملكلاب لصتم  ریغ  وھف  ًالثم  واولا  فرحك  درفنملا 

ىلع لصحنف  تاملكلاب  لصتی  يذلا  فاكلا  فرح  فالخب 
ماقرألا فذحن  اھیلت  يتلا  ةملكلا  نمو  (، 20  ) مقرلا

مقرلا ىلع  لصحنف  ةیدرفلا  ماقرألا  ءاقب  عم  ةیجوزلا 
يتلا نیتملكلا  يف  ةرركتملا  ماقرألا  نع  ُثحبن  مث  (، 29)

نیتملكلاب نیرركملا  نیمقرلا  ىلع  ُلصحنف  ةرشابم  امھدعب 
ةملكلا يفو  امھنم ، ةیقبتملا  ماقرألا  فذحنو  ( 21  ) و ( 8)

اناك اذإف  ریخألا  عم  لوألا  مقرلا  ةقباطم  متتس  ةریخألا 
اناك اذإ  امأ  حیرلا ، جاردأ  كمالحأ  تبھذ  دقف  نیھباشتم 

ماقرألا ةیقب  كرتو  هراركتو  مقرلا  ةیادبب  كیلعف  نیسكاعتم 
سكاعی لوألا  ددعلا  نأ  امبو  دادعأ  ةینامث  جتانلا  نوكیل 

ُذخأنس اذل  ( 21  ) ریخألاو ( 12  ) وھ لوألاف  ریخألا 
انیدل نوكیف  اّھلك  ةیقابلا  ماقرألا  كرتنو  هرركنو  لوألا 
ندملا ددعب  دادعأ  ةینامثلا  هذھو  (، 12  ) هراركتو ( 12)

.اھنم ةدحاو  تنأ  كلتمتس  يتلا 



، نیلسلستم نیَّفصب  اھبترن  دادعأ ، ةینامث  كیدل  تلكشت  نآلا 
ءيشلا اذھ  يفو  اھلفسأ ، ةعبرأو  قوف ، دادعأ  ةعبرأ 
اھعضف اھنع ، ينلأست  ال  نكل  تنأ ، اھلھجت  ةمكح 

ةمجرتملا كترابع  لالخ  نم  كیدل  تدرو  امك  لسلستلاب 
لمعب ًاضیأ  كیلع  اھعضت  نأ  دعب  نكل  دادعأو ، ماقرأ  ىلإ 

بیترتلا وھو  رخآ  بیترت  ىلع  لوصحلل  دیدج  ططخم 
رفاستس يتلا  كتنیدم  ھلالخ  نم  فشتكتس  يذلا  يئاھنلا 

نإف يقتلت ، ال  وأ  بحت  نمب  يقتلت  دقف  ملعأ  نكل  اھیلإ ،
كل قحی  انھف ال  ةیجوزلا  نم  رثكأ  ةیدرفلا  دادعألا  تناك 

درفلا لب  جوزلا  ُلبقت  اھنأل ال  كعم  ٍصخش  يأ  باحطصا 
دادعألا تناك  نإ  امأ  ةیدرفلا - يأ  اھترثك –  ىلع  ًءانب 

بحطصت نأ  كل  قحی  انھف  ةیدرفلا  نم  رثكأ  ةیجوزلا 
، هرایتخاب قحلا  كل  ىثنأ  وأ  ًاركذ  نوكی  دق  رخآ  ًاصخش 

يف ناك  ولو  كیدی  نیب  نوكیس  ىوھتو  ّبحت  صخش  يأ 
نم ةطقن  دعبأ  يف  ناك  ولو  اھبراغمو ، ضرألا  قراشم 
ھیلإ لوصولا  عیطتست  نل  ٍدحاو  ٍملاع  ىوس  ملاعلا ، اذھ 
ملاعلا اذھ  ىلإ  رفاسی  نم  يلفسلا  ملاعلا  وھ  ھیف  جولولاو 

.اھدعب دوعی  نل 

فورحلاب جزتمت  نیح  ماقرألا  نأ  هدج  نع  لقنی  يدج  ناك 
نم عیطتسن  لب  نجلا  ىتح  اھكلتمی  ةلئاھ ال  ةقاط  انیطعت 

.ایندلا هذھ  يف  ءيش  لكو  نجلا  ریُسن  نأ  اھلالخ 

ام بترن  نآلا  انعد  نكل  اذھ  لكب  كركفو  كلاب  لغشت  ال 
نم جرخ  ام  كل  تلق  امكو  ماقرأو  دادعأ  نم  انل  جرخ 
قوف دادعأ  ةعبرأ  نوكت  نییزاوتم ، نیفصب  ھفصنس  دادعأ 



ءارجإب انیلع  اھبترن  نأ  دعبو  اھتحت ، ىرخألا  ةعبرألاو 
يئاھنلا لكشلا  ىلإ  لوصولل  ىرخأ  ةنیعم  تاطیطخت 

بتكن نأ  انیلع  نآلا  ةنیدملا ، مسا  ھنم  صلختسنس  يذلا 
يناثلاو لوألا  ددعلا  نوكی  ذإ  اھتاطیطختو ، دادعألا  هذھ 
رطسلل ةبسنلاب  اذھ  ًاعم  عبارلاو  ثلاثلاو  امھضعب  عم 
رطسلل ةبسنلاب  امأ  ةعبرألا ، دادعألا  نم  نوكملا  لوألا 

ضعب عم  ریخألاو  لوألا  نیفرطلا  ذخأنس  اننإف  يناثلا 
امھضعب عم  فصتنملا  يف  ناعقی  نیذلا  نیددعلا  ذخأنو 

: يتآلا قفولاك 

 

29      20      16        8         

     12      12      21       8         

 

ىلع يل  ططخیو  قفولا  ِةشعترملا  هدیب  ُمسری  تابو 
..ءاضیبلا ةقرولا 

لمحتت كتنیدمف  ةیدرفلا  نم  رثكأ  ةیجوزلا  دادعألا  نأ  امب 
ناك ولو  بحت  نمب  يقتلت  نأ  كل  ُقحی  نآلا  تنأ  اھ  نینثا ،

دعتساو ًادبأ ، يلابت  ال  ًاذإ  نوكلا ، اذھ  نم  ةعقب  دعبأ  يف 
ةیقابلا عبسلا  ندملا  ضعب  فالخ  اذھو  كعم ، نوكیس  نمل 

، اھنم ةیدرفلا  طقف  ةیجوزلا  دادعألا  لمتحی  ال  اھضعبف 



ً.ادحاو ًاصخش  طقف  اھضرأ  ىلع  نینثا  لبقت  ندملا ال  هذھف 
اذھف اھیف  ٍناث  ٍصخش  مامضنال  ةدعتسم  كتنیدم  نأ  امبو 
ُلصت ةماستبالاو  اھلوقی  ناك  ًاعبط ، كظح  نسح  نم  داكلاب 

: يل لوقی  نأ  ُدیری  امنأكو  ھیغدص ، ىتح 

..ءيش لك  كل  ققحت  دقف  ایرامو  تنأ  دعتسا           -

ناددعلا نوكی  ذإ  دادعألا  بیترت  دعب  ..ھثیدح  لصاوو 
لوألا امھ  لوألا  رطسلا  نم  نالوألا  ناجودزملا 
ناعقی ناذللا  ناددعلاو  دیدجلا  لوألا  رطسلا  نم  ریخألاو 
امھسفن امھ  قباسلا  يناثلا  رطسلا  نم  فصتنملا  يف 

، طقف نادعصیس  يأ  دیدجلا  لوألا  رطسلا  ىلإ  نالوحتیس 
امھ قباسلا  لوألا  رطسلا  نم  عبارلاو  ثلاثلا  ناددعلاو 

لوألا ناددعلاو  دیدجلا  يناثلا  رطسلا  نم  نالوألا  ناددعلا 
ثلاثلا ناددعلا  امھ  قباسلا  يناثلا  رطسلا  نم  ریخألاو 
قفولا ىلع  لصحنس  دیدجلا  يناثلا  رطسلا  نم  عبارلاو 

: يتآلا

 

 

 

 

16      12      21        8         



     12        8      29        20       

 

ماقرألا عقاوم  ًاریغُم  ًادیدج  ًالكش  مسری  سابع  معلا  تابو 
ٍبیترت قفو  ىلع  ُریست  اھنأكو  ةلھذم ، ةیسدنھ  ةقیرطب 

ھنأكو ماقرألاب  بعالتی  وھو  لیمج  قسنو  اھب ؛ صاخ 
ةعقر ىلع  امھب  نیطیحملا  دونجلاو  هریزوو  كلملا  كرحی 

: لاقو يل  رظن  مث  ..جنرطش 

.. ؟ ًائیش تمھف  لھ           -

: ُتلقو ماقرألاب ، بعالتی  وھو  هوحن  ًادودشم  ُتنك 

ةفسلف نم  ٌءزج  اذھف  ًادج  كمھفأ  ينإ  معن           -
..لِمْكأ ةعئارو ، ةلیمج 

تألتما يتلا  ءاضیبلا  ھقاروأل  رظنأ  انأو  كلذ  ھل  ُتنیب 
: فدرأ مث  ةلیمج ، ةذیذل  ةسدنھو  ماقرأو  ٍفورحب 

مت نكل  ھسفن  ھنأ  ىرن  دیدجلاو  قباسلا  قفولا  انظحال  ول 
ىلعألل لفسألا  نمو  لفسألل  ىلعألا  نم  طوطخلا  بلق 

بـ ىمست  ةقیرطلا  هذھو  دادعألا  عقاومل  رییغت  عم  طقف 
هذھو بولطملا  قفولا  ىلع  لوصحلل  قفولا ) ةجوازم  )

دادعألا اھیف  رثكت  يتلا  ندملا  عم  الإ  حلصت  ةجوازملا ال 
زوجی ال  ةیدرف  رثكألا  كدادعأ  تناك  ول  يأ  ةیجوزلا ،

نم عم  قلحتس  ةنج  ةیأب  ىرنس  نآلا  ًاتاتب ، قفولا  ةجوازم 



دحاو رطسب  بیترتلاب  اھضعب  عم  دادعألا  عضنس  دیرت ،
يتلا دادعألا  هذھ  لدبتسنو  ریخألل  لوألا  ددعلا  نم  ًاءدب 
يذلا لوألا  لودجلا  يف  ةدوجوملا  فورحلاب  انتقھرأ 

( يقتلنس نیأ  يردأ  الو  كبحأ   ) كترابع ھنم  انمجرت 
لوصحلل يمقرلا  يددعلا  حیرشتلا  ةلواط  تحت  اھانلعجو 

يتلا تاوطخلا  هذھ  لك  دعبو  ةنیدملا  ماقرأو  دادعأ  ىلع 
لادبتسال دوعن  نآلا  يئاھنلا  لكشلا  ىلع  اھنم  انلصح 

كل ًاذالم  نوكتس  يتلا  ةنیدملا  فرعنل  فورحلاب  دادعألا 
ةمث ةلیمج ، اھلك  ينامثلا  ندملا  نأ  نقیت  نكل  اھب ، ءاقتلالل 
نآلا ىرخأو ، ةنیدم  نیب  تازیممو  ةطیسب  قراوف 

..كل نوكتس  ندملا  ةیأ  فرعنس 

821121620298ددعلا
الوكسيافرحلا
 

كتنیدم اھنإ  سالوكسیإ ،)  ) ..فرحألا عیمجتب  موقن  مث 
..اھیلإ رفاستس  يتلا 

تقھرأ نمب  ىوھتو ، بحت  نمب  يقتلتس  ناكملا  اذھ  يف 
...اَھنإ كتلیخمو ، كلابو  كركف 

...ھب هوفتلا  دارأ  ام  لمكی  ملو  هاش  سابع  معلا  تمصو 

           



(29)
، بیرغ ٍملاع  ىلإ  لوخدلل  ىلوألا  ةظحللا  يھ  هذھ  تناك 

: ًالئاق ُھتردابو  نوكلا ، اذھ  ّرس  يف  جولولاو 

لوقت نأ  تدرأ  دقل  َّتكس ، كارأ  مع  ای  ثدحت           -
ً.ائیش

نكل ةنیدملا ، هذھ  ّرسب  كل  حوبأ  نأ  تدرأ  معن           -
، اھب كل  حوبأ  نأ  نم  ربكأ  اھنإ  حوبلل ، ةجاح  ال 

كدرفمب اھیلع  فرعتتس  اھیلإ  رفسلا  ْتدرأ  ْنإ 
.ىرخأ ةرم  يل  عوجرلا  نود  نم 

هذھ لك  دعب  تنأو  اھل  رفاسأس  فیك  نكل           -
ةعاسلا ىتح  انتبعتأ  يتلا  ءانعلاو  ةقشملا 
.اھمسا ىوس  صلختست  مل  تقولا ، نم  ةرخأتملا 

ال اھیلإ  رفسلل  ةصاخ  سوقط  كانھ  معن           -
ًالیوط قیرطلا  لاز  امف  ينب ، ای  لجعتست 
ریثكلا ىلإ  جاتحت  ربصلا ، كیلع  اھیلإ ، لوصولل 

نأكو ةیوس  نارھصنتس  .ءانعلاو  ةقشملا  نم 
نع دیعب  يبئارغ  ءاضف  يف  ناقلحت  امكیحور 

.رامدلاو بارخلاو  لتقلاب  ءيلملا  ملاعلا  اذھ 

؟ مسالا اذھ  ينعی  ام  بیرغ ، مسا  سالوكسیإ ) )         -



اذھ لك  فرعتس  لاؤسلا  لجعتست  كل ال  تلق           -
.اھلخدت امنیح  كدرفمب 

ریغ ىرخأ  ًاندم  كانھ  نأ  يل  تلق  تنأ           -
اھئامسأ ةفرعمل  لوضفلا  يندشی  سالوكسیإ ،) )

.اھتفرعمل ریبك  بحو  فغش  يبف  طقف ،

(، اتسنیسوخ (، ) تسجنالیم (، ) سالوكسیإ )         -
(، شینیجرفق (، ) تشورزامھ (، ) تسیناھسغ )

ةیفلخ باوبأ  يھ  تِلوالسیا ،) (، ) نزدرتسیو )
ءاطسبلل نكمی  الو  صخش  يأ  اھفشتكی  ةنجلل ال 

تومب لوزت  يھو  اھیلإ  لوصولا  سانلا  نم 
ّرس فرعی  نم  الإ  اھیلإ  لصی  الو  ناسنإلا ،

.ندملا هذھل  ةیمقرلا  ةیددعلا  ةرفیشلا 

ةقھشو ةصلاخ  ةین  عم  الإ  قفتت  ال  يتلا  كلت  ندم  ّيأ 
...بلقلا نم  جرخت 

؟ ءامسألا هذھب  ًائیش  ظحالت  الأ  ..مع  ای           -

؟ اذھ كمالك  نم  كدصق  ام           -

ةنوكم اھنأو  ةینامث ، ندملا  ددع  نأ  ظحالت  الأ           -
اھتمدختسا يتلا  دادعألا  نأو  دادعأ ، ةینامث  نم 

.ةینامث ًاضیأ  ةنیدملا  مسا  جارختسال 

ماظنلا عم  قفتی  اذھو  يددعلا  قباطتلا  وھ  معن           -
ءيش لك  الثمف  ھعمجأب  نوكلل  نوكملا  ينوكلا 



كشلا لبقی  ال  ماظتناب  ملاعلا  اذھ  يف  هللا  ھقلخ 
ةدمتعم سییاقمب  هدارأ هللا  ءيش  لكف  ةبیرلاو ،

ً.ادج ةقباطم  ماقرأو 

نع ثدحتی  وھو  ًادج  ةبیرغ  ًارارسأ  يل  ُدرسی  تابو 
رمأب ھیلع  قفتم  روھشلاو  مایألا  ددع  ًالئاق : ةصاخ  ةفسلف 

، نیرشعو ةعست  نع  صقنی  الو  نیثالث  ىلع  دیزی  هللا ال 
راھنلاو لیللا  نأو  ھئافتخاو ، لالھلا  غوزب  قفو  ىلع 

ىلإ مویلا  مسقیف  ضعبلا  فصنی  امھالكف  ماظتناب  هدارأ هللا 
ھتصح ھنم  راھنلا  ذخأیو  ةصح  ھنم  لیللا  ذخأی  نیفصن 

رادم ىلع  يتأت  ةعبرألا  لوصفلا  ىتحو  رخآلا ، وھ 
، ماظتناب هللا  ھقلخ  ءيش  لكف  مظتنم  يھلإ  ماظنب  ةنسلا 

ولو انل ، هللا  هدیری  ام  عم  قفتت  دادعألاو  ماقرألا  هذھو 
ًالصف لعجی هللا  مل  اذامل  ًالثم  ةدع ، ةلئسأ  كیلع  تحرط 

ًاعبط ًابعص  سیل  اذھف  ةنسلا ؟ لوصف  ىلإ  فاضی  ًاسماخ 
هذھ عم  ( 4  ) ددعلا قباطت  نأ  ملعی  هللا  نكل  هللا  ىلع 

لعجی هللا مل  اذامل  ًاصاخ ، ًاماظتنا  نوكلا  حنمی  لوصفلا 
ةدع نأ  لئاقلا  وھو  ًارھش ؟ رشع  ةثالث  روھشلا  ددع 
ينثا نم  رثكأ  ناك  ولو  ًارھش ، رشع  انثا  دنع هللا  روھشلا 

ينوكلا نازیملا  يف  ًاكابرإ  ببسل  كلذ  نم  لقأ  وأ  رشع 
دیرأ .ماقرألاو ال  دادعألا  لك  كلذ  ىلع  سقو  ملاعلا ، اذھل 
امیف فرعتس  نكل  دادعألاو ، ماقرألاب  كتلیخم  كبرأ  نأ 

ءانغتسالا نكمی  ال  میظع  يھلإ  ٌزغل  ماقرألا  هذھ  نأ  دعب 
لوقیو ةقحلا  ، ةفرعملا  ّرس  يھف  ایندلا  كتایح  يف  ھنع 

ِتاَواَمَّسلا َقلَخ  يِذَّلا  َوُھَو   ) میكحلا ھباتك  يف  ًاضیأ 
رداق وھو  ةتس  ددعلا  راتخا  َمِل  ٍماََّیأ ) ِةَّتِس  يِف  َضَْرألاَو 



ُهُرَْمأ اَمَّنِإ   ) لئاقلا وھو  رصبلا  حمل  يف  امھقلخی  نأ  ىلع 
ىلإ جاتحن  الأ  ُنوَُكَیف ) ُْنك  ُھَل  َلُوقَی  َْنأ  ًائْیَش  َداََرأ  اَذِإ 

ماقرألا ءاضفب  قیلحتلاو  ریكفتلاب  كیلع  ًالیلق ، ِركفتلا 
اذھ كلمی  نمف  ًادج ، ةعتمم  يھ  مك  فرعتسو  دادعألاو 

هرسأب نوكلا  اذھ  يراجی  نأ  عیطتسی  يددعلا  ءاضفلا 
ةخخفم ةرایس  ينم  برقلاب  رجفنت  نیح  انأ  َمِل  فرعتسو 

اھنم جرخأو  ةمحفتم  ثثج  ةموك  ىلإ  يلوح  نَم  لیحت 
تالحملا نارینلا  لكأت  َمِلو  حیرلا ، عم  بھت  ةدراب  ةمسنك 
فرعتسو رانلا ، ھلصت  طیسبلا ال  يلحمو  ةریبكلا  ةمخفلا 

ةسخب ةعاضب  عیب  نھتمأ  ریبك  قوسب  شیعأ  فیك  اھتقو 
فرعتسو سانلا ، شیعت  امك  شیعأ  ينأ  نم  مغرلا  ىلع 

، رارسأ نم  كلخادب  ھیفخت  ام  ملعأ  فیك  ةھرب  دعب  اھتقو 
ةمعن دقفت  الئل  لجعتست  ال  ریثكلا ، فرعتس  ركفت ، فیكو 
ٍةلُْعش ىلإ  ةیاھنلا  يف  كلیحت  يتلا  ماقرألاو  دادعألا  هذھ 

نإ حیرلا  جاردأ  ةیاھنلا  يف  كب  بھذت  وأ  نوكلا  يف  ةدقتم 
ةنیدم ىلإ  يوأتس  تنأ  نآلا  اھمادختسا ، نسحت  مل 

(... سالوكسیا )

انأ ُلغشنأ  امنیب  ًاعیرس  ُّرمی  وھو  ينرصاحی  تقولا  ناك   
هاش سابع  معلا  يل  اھمدق  يتلا  ةیركفلا  ةذللاو  ةعتملاب 

، دادعألاو ماقرألا  ّرس  يف  ةقالطو  ةقاشرب  ثدحتی  وھو 
نم رخآ  ٍمسق  ىلإ  ًةلحار  ءامسلا  عدوت  سمشلا  تناك 
اذھ نم  ىرخألا  ةفضلا  ىلإ  ْتلحر  انل ، لباقملا  ملاعلا 

.ریبكلا نوكلا 

تلز ام  لھ  نآلا ، ينمھادی  تقولا  مع ، ای           -



ّرس نع  يل  حصفتل  ریثكلل  جاتحت 
!!؟ تاطوطخملا

لصتا ثدحتنل ، لیوط  ٍتقو  ىلإ  جاتحن  معن ،          -
اھل لقو  لمعلاب ، ةلیللا  تیبتس  كنأ  اھغلبأو  َكمأب 

حابصلا يف  تیبلل  دوعتسو  ًالیلق  رخأتتس  كنأب 
.ركابلا

ًارھظ اھب  لصتأ  نأ  تیسن  يننأ  مع  ای  ملعت  لھ           -
..اذھ لك  ينتسنأ  راكفألا  نكل  يرخأتب ، اھغلبأل 

مادختسا ىتح  دیُجت  ال  ةطیسب  ةأرما  يمأف 
عم لماعتی  يذلا  میدقلا  لیجلا  نم  يھف  فتاھلا ،

..ءانعو ةقشمبو  ةبوعصب  ةثیدحلا  ایجولونكتلا 

ةیناثو ةرم  لاصتالا  ُتررك  بجت ، مل  اھب ، ُتلصتا  نیحو 
يف اھھاجتا ، دیدش  ٍقلقب  ُترعشو  بجت ، مل  اھنكل  ةثلاثو 

..يفتاھ ىلع  ْتدر  ةعبارلا  ةرملا 

.قوشو ةفھلب  اھل  اھتلق   (.. چنولش ھمی  ..اھ  )         -

ام ھسھ  دحل  تنأ  نیو  ..گنولش  ھمی  الھ  )         -
وگ ام  هللا  ءاش  نإ  ينبا  كریخ  تیبلل  تیجأ 

(.. يش

نیح اذھب  ُترعش  فوخو ، قلقب  رعشت  يھو  ثدحتت  تناك 
ُبترت يھو  فتاھلا  ةعامس  ربع  قفدتت  اھسافنأ  ُتعمس 

..دیدش كابتراب  اھتاملك 



لمع يدلف  لمعلاب  ةلیللا  ُتیبأس  يقلقت  يمأ ال           -
انأ ..هللا  ةئیشمب  حابصلا  يف  دوعأسو  ریثك 

يفاخت ال  سابع ، معلا  دنع  ةلیللا  ُتیبأسو  ریخب 
..يقلقت وأ 

نأ ينرظتنی  وھو  سابع  معلاب  ُتلغشناو  يمأ  ُتعدو 
..ھعم ثیدحلل  دوعأل  يفتاھ  قلغأ 

؟ ءيش لك  ىھتنا  لھ  ةنیدملا ، ةفرعم  دعب  مع  ای           -
، ھنم رورملا  نم  دب  ٌملظم ال  ٌقفن  كانھ  لازام  مأ 
نم زاوجلاو  هروبع  نم  َّدب  ال  زجاح  ةمث  وأ 

.ھلالخ

، ةدلاخلا ةنیدملا  مسا  انفرع  طقف  نآلا  نحن  اھ           -
ءاج دقف  تاطوطخملل ، رظنت  نأ  نآلا  كیلع  نكل 

ينامثلا تاطوطخملا  نم  ةطوطخم  لكلف  اھرود ،
ًادج ٌةلھس  اھنم  ةصاخ  سوقط  كیدی  نیب  يتلا 

ةعاجشلاو ربصلاب  كیلع  نكل  ًادج ، ٌبعص  اھنمو 
وبصت ام  ىلإ  لوصولل  ةرباثملاو  ةوقلاب  يلحتلاو 

.ھیلإ حمطتو 

نم ُهدھاشأ  مل  ام  دھاشأل  تاطوطخملا  يف  ُبلُقأ  تأدبو 
ةموھفم ریغ  ةقصتلم  ٌفورحو  ةرثعبم  ٌتاملك  لبق ، يذ 

رئاود اھعبتت  تاعبرمو  ًادج  ٍمظتنم  لكشب  ْتبِتُر  ماقرأو 
سورد نم  سردب  نآلا  يننأكو  ءارولل  ُتدعو  تاثلثمو 

، ًالھس وأ  ًایداع  ًافصو  نكی  مل  ُھتیأر  ام  تایضایرلا ، ملع 
اذھ نم  ربكأ  ًائیش  ناك  لب  موھفم  ریغ  وأ  ًابیرغ  نكی  مل 



ُتبلق ...ھنع  لاؤسلا  وأ  ھفصو  نع  زجعلا  مامت  ُتزجع 
امنیب اھب  ُبلقأ  ُتنك  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  تاطوطخملا 

ِھتمصب ذولی  وھو  يل  رظنلاب  يفتكی  سابع  معلا  ناك 
يلوھذ طسو  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةملكب  هّوفتأ  نأ  ًارظتنم 

..يتمصو يتریحو 

 

 

(30)

ىلوألا ةطوطخملا 

فلخ لمكیو  ًاثالثو  نیتنثاو  ةرم  ةبیرغ  ةملك  رّركی  ناك 
مث اھمساو  يمساب  ةبحمو  ةدوم  لمحت  تارابع  ..اذھ 

ىرخأو ةعطقتم  فرحأ  ةمثو  ةبیجع ، ةغلب  تاملك  فدری 
وأ ةیسامخ  ةیسادس ال  ةبیرغ ال  تامجنو  زومرو  ةلیوط 

لكشب تمسر  ةمجن  درجم  اذھ  نم  ءيش  ال  ةیعابر 
تارمل ىرخأ  ةملك  لاكشألا  هذھ  فلخ  رركیو  بیرغ ،
زومرب تاملكلا  هذھ  دعب  اھقفریو  ..ِھتباتكب  رمتسیو  عبرأ 

، ةمجن ماسقأ ، ةینامث  ىلإ  زومرلا  مسقی  ةدیدج  ىرخأ 
ةثالثو رركم ، يسراف  مقرو  فصوی ، زمرو ال  نیطخو ،
فرحأ ةثالثو  ءاف ، فرح  میم ، فرح  نیعلل ، فرحأ 
.ةموھفم ریغ  ٍتاملك  اذھ  دعب  لمكی  مث  ةدم ، امھقوف  فلألل 

 

 



 

 

ةیناثلا ةطوطخملا 

ٍلاخ ُھسأر  ریغص  ٍلفطل  طیطخت  وأ  ةیمدب  ھبشأ  مسر 
اطخ ناعیفر  نابجاحو  ناترودم ، هانیع  رعشلا ، نم  ًامامت 
يف لالھك  امھطختو  اھقیشعل  قنأتت  ةاتف  يبجاحك  ناقتإب 

ِھھجوب ٌبیرغ  ءيش  ال  يرمقلا ، رھشلا  لوأ  ھغوزب  ةیادب 
ًاحتاف ةیلفس ، ٍشومرب  نیع  نع  ةرابع  يذلا  ھمف  ىوس 

يفو عباصأ  ةعبرأ  ىنمیلا  هدی  يف  ھیلجرو ، ھیعارذ 
ةدودمملا ھعارذ  ىلع  َبُِتكو  تالماك ، ةسمخلا  ىرسیلا 

ىنمیلا ةدودمملا  ھعارذ  ىلعو  ةرثعبم  ةملك  ىرسیلا 
، ةموھفم ریغ  ةملك  ىرسیلا  ھلجر  ىلعو  ش ،)  ) فرح

طبرت ةریبك  ةرئاد  ةمثو  ةبیرغ ، ةملك  ىنمیلا  ھلجر  ىلعو 
نیھاجتاب قحلا )  ) ةملك اھلخادب  بُتك  نیلجرلاب  نیدیلا 

وأ خسنلا  طخب  نكت  مل  ةیسدنھ ، ةقیرطب  نكلو  نیسكاعتم ،
فراعتملا طوطخلاب  الو  يناویدلا  وأ  ةعقرلا  وأ  ثلثلا 

نم ّھلك  مسرلا  طاحی  ةیفوكلل ، برقأ  امبر  لب  اھیلع ،
.تارم ينامث  ةرركم  ةدیدجو  ةبیرغ  ةملكب  عبرألا  ھتاھج 

 

 

 

ةثلاثلا ةطوطخملا 



اھبلغأ ءازجأ  ةینامث  ىلإ  ٌمسقُم  ىلعألا  يف  لیوط  طخ 
مقرلا طخلا ، ةیادب  يفف  ةملكو ، ٌزمر  دادعألا ، نم  ةنوكم 

ةعبرألا ھسوؤر  يف  سكأ )  ) ةمالعب ھبشأ  ٌزمر  مث  ( 91)
نیتعست نع  ةرابع  اھنأكو  رئاود  ةعطاقتملاو  ةفلاختملا 
نیتبولقم نیتعطاقتم  نیتعست  اذكو  ىلعألا ، نم  نیتعطاقتم 

مقر مث  (، 119  ) مقر مث  ط ،)  ) فرحو لفسألا  نم 
ةموھفم ریغ  ةملك  ًاریخأو  (، 19  ) مث (، 18  ) مث (، 919)
ةروصب لیوطلا  طخلا  ىلع  ةبكسنملا  زومرلا  هذھ  لفسأو 

قوشو بایغو  قارف  ھیف  بیرغ  ٌرطس  ..َبُِتك  ةلئام ،
.لاب ةحارو  ردص  حارشناو  جایھو 

 

ةعبارلا ةطوطخملا 

( ِنَایِغَْبی ٌخَزْرَب ال  اَمَُھنَْیب  ِنَایَِقتْلَی *  ِنْیَرْحَبْلا  َجَرَم  )

ةكئالملاو كشرع ، ةلمحو  عطاسلا ، رونلا  قحب  مھللا 
لفسأو .نینثالا  نیب  ام  خزربلا  بیذت  نأ  كنم ، نیبرقملا 
ينامث رطسلا  اذھ  رركتو  بیرغ  ٌرطس  َبُِتك  تاملكلا  هذھ 

.تارم

 

 

 

 



ةسماخلا ةطوطخملا 

، ةدمعأ ةینامثو  فوفص  ةینامث  ىلإ  مسقم  عبرم  مسلط 
ناكباشتی عبرملا  ارطق  يأ  نمثملا  لكشلل  نالئاملا  نارتولا 

نیلباقتم سكأ )  ) فرح لكش  ىلع  انوكیل  امھنیب  امیف 
دیعب نم  امھیلإ  رظنلا  دنعو  ( 8  ) مقر امھلخادب  سأرلاب 
لكش ىلع  ( 8  ) مقر امھلخادب  ابُتك  يتلا  لوقحلا  هذھ  ىرت 

ةعبرأب فصتنملا  يف  نادحتی  سأرلاب  نالباقتم  ( 8  ) مقر
امھیضعب نم  نابیرق  نالقح  ةمثو  ةصارتم  لوقح 

ھیوشتلا لبقی  يددع ال  قسن  قفو  ( 8  ) يواسی امھعومجم 
.مسلطلا اذھ  لجأ  نم  تقلخ  ماقرألاو  لاكشألا  هذھ  َّنأكو 

 

 

ةسداسلا ةطوطخملا 

ناتمسقم ىرخأ  ةرئاد  اھلخاد  يفو  ةرئاد  الإ  يھ  ام 
ماسقألا هذھ  نم  مسق  لك  يف  ماسقأ ، ةینامث  ىلإ  يواستلاب 

ایلعلا ةینامثلا  ماسقألا  يفف  ءامسأو  فورح  تبتك  ةینامثلا 
لسلستلابو ْتبُِتك  ةریبكلا  ةیجراخلا  ةرئادلل  يمتنت  يتلا 

، عیدب ّرب ، نطاب ، ثعاب ، ریصب ، طساب ، يراب ، ءامسأ ،
ىرخألا ةریغصلا  ةینامثلا  ماسقألا  يف  ْتبُِتك  مث  يقاب ،

ةینامث يأ  ءابلا )  ) فرح ةریغصلا  ةرئادلل  يمتنت  يتلا 
.ةدرفنملا ءابلا ) (ـ ةعطقتم ل فورح 

                                              



 

ةعباّسلا ةطوطخملا 

، ریغص عبرم  ھلخاد  يفو  عبرم  لكش  ىلع  مسلط  ةَّمث 
فرح لكش  ىلع  نیعبرملا  ناقرتخی  نالئام  ناطخو 
ةرئاد امھئاقتلا  ةطقن  يفو  نیطخلا  فصتنم  يف  سكا ،) )
عطاقت نم  ةنوكملا  تاثلثملا  اّمأ  (، 8  ) مقر اھلخادب  َبُِتك 

اذھ لفسأو  (، 4  ) مقر امھلخاد  يف  نیعبرملاب  نیطخلا 
الو طق  ةیبرعلا  ىلإ  يمتنت  ال  ىرخأ  تاملك  ةَّمث  لكشلا 

، لیبقلا اذھ  نم  ءيش  الو  ةیقیرغإلا  ىلإ  الو  ةیربعلا  ىلإ 
طخلاب ننفتم  ٍماسر  ىلإ  ُجاتحت  تاملك ، ال  لاكشأ  اھنأك 
ْتنود اذھ  لك  دعب  لفسألا  يفو  يھ ، امك  اھبتكیل  مسرلاو 

.ةموھفم ریغ  تاملك 

 

ةنماثلا ةطوطخملا 

، ًامامت ھنع  فلتخی  ھنكل  قباسلا  يلوفطلا  مسرلا  امك  ٌمسر 
وحن ةبولقم  نون  فرح  لكش  ىلع  نانیعو  رودم ، ٌھجو 
نینذأ الو  ٍمف  الب  ءاط ،)  ) فرح لكش  ىلع  فنأو  لفسألا ،
عباصأ ةسمخ  ىنمیلا  ھفك  يف  ةوقب ، ھیدی  ًادام  رعش ، الو 

زومر ىنمیلا  قوف  َبُِتكو  ةعبرأ ، ىرسیلا  يفو 
لاكشأ ةثالثو  نایسراف  نامقر  ىرسیلا  قوفو  (1511ع )
نیمقرلا ةمیق  سفنب  نایبرع  نامقرو  ةیداع  ةمجنو  ةبیرغ 

ًاثلثم ًالكش  ذختت  اھزجع  ىتح  اھردص  نمو  نییسرافلا ،



تاباتك ھلخاد  يفو  لفسألل ، ھتدعاقو  ىلعألل  ھسأر 
.ةریثك

اھعمجو دادعأ  برضب  يددع  مسلط  طیطختلا  اذھ  لفسأو 
ةلسلستم دادعأ  عم  برضتو  ةعست  ددعلاب  ئدتبت  ةلسلستم 

وھ يئاھنلا  جتانلا  نوكیل  ةیئاوشعلا  وأ  ةرثعبلا  لبقت  ال 
ةوطخلا يفف  تاوطخلا  ددعب  رركتی  دحاو  مقر  نع  ةرابع 

دحأ جتانلا  نوكی  ةیناثلا  يفو  ًادحاو ، جتانلا  نوكی  ىلوألا 
ةثلاثلا يفو  دحاو ، ھبناج  ىلإ  دحاو  نع  ةرابع  وھو  رشع 
دحاولل دادعأ  ةثالث  نع  ةرابع  ًاضیأ  وھو  رشع  دحأو  ةئم 

ىلإ دحاو  فاضی  ةعبارلا  يفو  دحاو ، فصب  فطصت 
ىتح اذكھو  دحاو ، فصب  فقت  ةعبرأ  نوكیل  فصلا 
يفتاھ ُتجرختسا  اھدنع  تاوطخ ، عستلا  ىلإ  لوصولا 
لالخ نم  اھجتاونو  ةیباسحلا  تایلمعلا  نم  دكأتأل 

برضلاب ُتعرشو  ھب ، ةدوجوملا  ةبساحلا  مادختسا 
لك دجأل  ةریخألا  ةوطخلا  ىتحو  دادعألا  نیب  عمجلاو 
لب ًادبأ ، ةیئاوشع  نكت  مل  مسلطلا  اذھب  ةدوجوملا  دادعألا 
اذھ باحصأ  الإ  ھملعی  ال  ّنفو  ةیفرحب  ةبوتكم  تناك 

..بیرغلا ملاعلا 

يسافنأ فارطأ  بذاجتأ  انأو  طئاحلا  ىلع  ُتأكتا 
سابع معلا  مف  نم  جراخلا  ثیدحلا  قوش  فلخ  ةضكارلا 

: هایإ ًالئاس  هاش ،

!؟ تاطوطخملاب ةصاخلا  سوقطلا  يھ  ام           -
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...ةلحرلا سوقط  هاش  سابع  معلا  يل  ُدرسی  تابو 

...يل عمتسأ           -

..ىرخألا ةھجلا  ىلإ  ِھیمدق  ًادام  ُھتسلج  ّریَغ  نأ  دعب  اھلاق 

ةصاخلا سوقطلا  حرشب  ًالصاوتم  ثیدحلاب  درطتسا  مث 
ةطوطخملاف اھلمع ، ةعیبطو  ةیرحسلا  تاطوطخملاب 

لمرحلا ضعب  عم  برغملا  دنع  اھقارحإ  نم  ّدب  ىلوألا ال 
اھدامر ِعیمجت  نم  َّدب  الو  ةرمحلاب  ءامسلا  نّولتت  نیح 
اھدامر نم  ریاطتی  نأ  ًارذحم  ٍراج ، رھن  ِءام  يف  ِھِئاقلإو 

ذخآ نأ  نم  دب  الف  ..ةیناثلا  ةطوطخملا  امأو  ءيش ، يأ 
وأ ءانسح  نوكت  نأ  نم  مھی  الو  ةاتف  بوث  نم  شامق  ةعطق 

ةطوطخملا عم  قفرتو  ىثنأ  نوكت  نأ  مھملا  كلذ  ریغ 
لجرب ریغص  لكشب  امھیوط  دعب  امھیضعبب  ناطبرتو 

نم َّدب  الف  ةثلاثلا  امأو  ءامسلا ، طسو  امھب  قلحیل  روفصع 
ِءام يف  ىقلتف  ةعبارلا  امأو  ةیراج ، ِلمنلل  ٍنیع  يف  اھنفد 

نیربق نیب  نفُدت  ةسماخلاو  ًادبأ ، قرح  الب  ٍراج  رھن 
ةعطقب ىوطت  ةسداسلاو  دیدج ، رخآلاو  میدق  امھدحأ 

مدع نم  ًارذحم  رسیألا  عارذلاب  طبرت  مث  ءارضخ  شامق 



، ةنماثلاو ةعباسلا  سوقطب  ءاج  امم  ءاھتنالا  ىتح  اھعلخ 
يذلا رئبلا  يف  اھئاقلإ  نم  ّدب  الف  ةعباسلا  ةطوطخملا  امأ 

، خامنن ِدبعم  يف  تورامو  توراھ  لبابب  ناكلملا  ھب  َنِجُس 
كانھف ةیرموس  ةنیدم  ىلإ  باھذلا  نم  ّدب  ال  ةنماثلاو 

امو نامزلا  میدق  ذنم  رموس  سرحت  ِّنجلا  نم  ةعومجم 
..اھتاباوب ىلع  ُفقت  انموی  ىتح  تلاز 

عبسلا تاطوطخملا  حاجن  نم  ءاھتنالا  دعب           -
َّنإف ةنماثلا  ةطوطخملا  لیصافتب  كثدحأس  ىلوألا 
نآلا كیلع  ًاقاشو ، ًابعص  ًاریثك ، ًالمع  اھب 

كلھؤتل تارابتخالاو  عبسلا  تاباوبلا  زایتجاب 
اھلالخ نم  يتلا  ةمتاخلا  يھف  ةنماثلا  ىلإ 

نود نمو  سالوكسیإ ، حیتافم  ىلع  لصحتس 
قیرطلاف ةنماثلل ، لصت  نل  عبسلا  تازایتجالا 

.ً.ادج ٌبعص  اھیلإ 

تاطوطخملا لیصافت  درسی  وھو  سابع  معلا  كلذ  ّنیب 
ةریخألا ءانثتساب 

ءاھتنالا دعبو  ًاحابص ، ةعبارلا  ىلع  ُفراشی  تقولا  ناك 
ًاحاترم ةلیللا  كلت  ُتددمتو  ًاشارف ، يل  دعأ  ھحرش  نم 

ُتملستسا نیحو  يل ، ُھلكوأ  يذلا  لمعلاب  فغش  ّيلكو 
الب ّھلك  ملاعلا  نع  ُتعطقناو  ينیع  ُتضمغأ  ًامامت  ساعنلل 
ًائداھ ًامون  ُتمن  اذھ ، نم  ءيش  يأ  وأ  سیباوك  وأ  مالحأ 

هدی ُتدجو  نیح  ًاحابص ، ةعباسلا  دنع  الإ  توحص  ام 
ساعنلا ایاقب  ُبترأ  انأو  يل  ًالئاق  يھجوب ، ُثبعت  يھو 

: ينفج قوف  عمجتملا 



.روطفلل دعتساو  كھجو  لسغاو  مق           -

شارف نع  ًادیعب  ةكرحلل  ياوق  عامجتسال  طغمتأ  ُتنك 
انأو ریغصلا  ھناكدل  بھذ  وھ  ةیوس ، انجرخ  يمون ،

اھتدعو دقف  يّمأ  قلقت  الئل  يلزنمل  باھذلل  ھتنذأتسا 
يتلا لضاف  مأ  ضارغأ  يدیب  ًالماح  ًاحابص  ةدوعلاب 

..اھیلع ينتصوأ 
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دبلملا مئاغلا  اھموی  نع  فلتخی  سمشملا  ةیمظاكلا  حابص 

لبقو ةئفاد ، سمشب  ٌبوحصم  دراب  ٌموی  ءادوسلا ، مویغلاب 
لبقو لضاف ، مأ  ىلع  يقیرطب  ُتررم  انقاقز  يف  لوخدلا 

..اھیلإ نثدحتی  نھو  ةوسنلا  ضعب  تعمس  اھباب  قرطأ  نأ 
..يعماسم قرتخا  ٌتوصو 

(.. لمع يلومعم  ينأ  ..ةلاخ  )         -

ًارحس اھل  لمع  ام  ًاصخش  َّنأ  اھترابعب  ُدصقت  تناكو 
بابلا فلخ  نم  ُعمسأ  ُتنك  اھبیصنو ، اھتمسق  ءاطبإل 

فلخ نم  جراخلا  توصلاف  ءانسح ، ىثنأل  ًامعان  ًاتوص 
، ةنتاف ءانسحل  يكئالملا  توصلا  نأ  ىلع  ُللدی  بابلا 



بابلا ُتقرط  نأ  امو  ًادبأ ، ایرام  نم  لمجأ  نوكت  نل  اھنكل 
بلج مدع  نع  ًةرسفتسم  لضاف  مأ  يھجوب  تغزب  ىتح 
: ًالئاق اھھجوب  ُتمسبتف  ..ًءاسم  ةحرابلا  اھل  ضارغألا 

ةرحاسلا اھتیأ  بذع  رحاسب  ًالغشنم  ُتنك           -
..ةلیمجلا

: يل رظنت  يھو  اھایإ  ًاحزامم 

اھل اولمع  يتلا  ةنتافلاب  ينتعاو  يبھذا  ایھ           -
ًالجر دجتل  اھنم  رحسلا  جارختساب  كیلعو  ًالمع 

بھذیو ةسونعلا ، اھب  كتفت  نأ  لبق  اھجوزتی 
..ةدرابلا راظتنالا  تاطحم  يف  رمعلا 

..ملؤم ءيش  اذھ  معن           -

يھو فدرتل  يدی ، نم  ضارغألا  فقلتت  يھو  ْتباجأ 
..يھجوب   بابلا  قلغت 

..ریثك لمع  يدلف  بھذأ           -

طقتلت يھو  ًةكھنم  يمأ  ُتدجو  تیبلل  تلصو  نیحو 
، ةیكیتسالب ةینیصب  اھترثن  سدع  ةنفح  نم  معانلا  ىصحلا 

ىتح يتاكرح  حیحفو  يمادقأ  عقو  ْتعمس  نأ  امو 
مومھ لك  ينیسنتو  يحور  شعنت  تارابعب  ينتلبقتسا 

..ایندلا

(.. يدیلو كیب  الھ  )         -



ةمامحك اھیدیب  فرفرت  يھو  يمأ  ينتقلت  تاملكلا  هذھب 
نیتلبق يتنجو  ىلع  ًةعراز  يایإ ، ًةلبقتسم  ءاضیب ،
يتنجو ىلع  ْتطح  ةنجلا  نأكو  نیتئداھ ، نیتفافش 

..اھیتلبقب

ایرام لئاسر  نم  ًاضعب  ُتدجو  يتفرغل  ُتدعص  نیحو 
اھتحفص ربع  ةینورتكلإ  لئاسرب  يل  ُثعبت  يھو 

..ةیصخشلا

..يقشلا اھیأ  درولا  ءاسم           -

...ةدع لئاسر  اھفلخ  ْتفدرأ  مث 

..لاصولاب الإ  ومنت  بلقلا ال  يف  ةرذب  بحلا           -
، ًامامت ةلیللا  ًایفتخم  كارأ  يلاصو ، ای  تنأ  نیأ 

دیرتو كتلوفط  مایأل  كقاس  نینحلا  نأ  نم  دب  ال 
(.. ھضیمغلا  ) ةبعل يعم  بعلت  نأ 

..يریغب ةلیللا  ٌلوغشم  كنأك  ًادج ، كنم  لعزأس 
..درو ىلع  حبصت  مھی  ال 

رعشأ ىلوألا  ةرمللف  لیمج ، لعزب  اھثیدح  ُمتتخت  تناك 
ةیفیك يف  ُتركفو  لالد ، نم  ءزج  وھ  امبر  اھلعزب ،

، ًادج ةطیسب  ىلوألا  ةطوطخملاف  تاطوطخملل ، ریضحتلا 
نولت عم  اھقرحل  زھجأس  امتحو  سمشم  وجلا  مویلاف 
بوث نم  ةعطق  ىلإ  جاتحت  ةیناثلا  نكل  ةرمحلاب ، سمشلا 
ةریغص ةعطق  نع  ثحبلل  قوسلل  بھذأ  نأ  ّيلع  نذإ  ةاتف ،

لصحأس ًادج ، ٌلھس  هؤانتقاف  روفصعلا  امأ  ةاتف ، بوث  نم 



..رویطلا نم  ىتش  عاونأ  ھیفف  لزغلا  قوس  نم  ھیلع 
ّيلع حیصت  يمأ  تناك  اھذخأم ، ينم  راكفألا  هذھ  ْتذخأو 

تمصب ریكفتلاب  انأ  قرغأ  امنیب  ءادغلا  ماعط  لوانتل 
.تاطوطخملل ریضحتلابو 

، ةزاوردلا باب  قوسل  ُتجرخ  ءادغلا  نم  ءاھتنالا  دعب 
صنتقأ يلعل  ةوسنلا ، نم  ریثكلا  دشتحت  قوسلا  اذھ  يفف 

ةاتف بوث  نم  ةریغص  ةعطق  قرتسأل  تاظحللا  نم  ةظحل 
نع ُشتفأ  ُتحرو  يبیجب  ًاریغص  ًاصقم  ُتذخأ  ةلیمج ،
انأو ًاریثك  ُتھت  ھنع ، ثحبأ  ام  اھب  قرتسأ  ةبسانم  ةظحل 
املك تالیمجلا ، تایتفلاو  تاوانسحلا  هوجوب  صصلتأ 

، دعتبأ اذل  ينلتقی ، جرحلاب  رعشأ  نھادحإ  نم  ُبرقتأ 
يف ئبتخی  وھو  يدیب  صقملا  كسمأ  انأو  ُتممھ  املكو 
ىوق ةمث  كلذ ، نم  ينعنمی  لجخب  رعشأو  ُعجارتأ  يبیج ،
اذھب ُترعش  ام  يتدعاسم ، لواحتو  يندصرت  ْتناك  ةیفخ 

لاحملا ىدحإ  نم  ةجراخ  ةیدیدح  ةعطق  ْتكسمأ  نیح  الإ 
ةمحزب ریست  يھو  ةلیوطلا  ھفارطأ  نم  ءانسح  بوثب 

ٍحقو ٍصخشب  ةاتفلا  ْترعش  نیح  ٍةوقب ، هرجتل  سانلا 
ٍبضغب ءارولل  تتفتلا  اھبوث ، فارطأب  كسمی  اھقحالی 

، ھب ُثبشتت  دیدحلا  نم  ةعطق  ىوس  دجت  مل  اھنكل  دیدش 
روفلا ىلعو  اھل  ُتھجوت  اھتعیبطل ، اھحمالم  تداع  نیحو 
ًةقلعم ةریغص  ةعطق  ىقبتل  ةوقب  ُھتبذجف  اھتدعاسمب ،
اھنكل اھبوث ، ُتقزم  يننأل  يراذتعا  اھل  ُتمدق  دیدحلاب ،

: ًةلئاق يھجوب  ْتمستبا 

..مھی -         ال 



يندعاس يذلا  ردقلاو  ُتدمحو هللا  اھقیرط ، يف  ْتضمو 
ةمھم اھنأ  ُترعش  نأ  دعب  شامقلا  ةعطق  ىلع  لوصحلل 
ُتدعو يبیجب  اھتعضوو  ةعطقلا  ُتذخأ  لانملا ، ةبعص 

ةطوطخملا سوقط  ممتأل  سمشلا  بیغم  لبق  تیبلل 
لمرحلا يدیب  ًالماح  رادلا  حطس  ىلإ  ُتدعص  ىلوألا ،

امك اھدامرب  طرفأ  الئل  ةیندعم  ةینآو  ةطوطخملاو 
امنیحو ٍراج ، رھن  ءام  يف  ھیمرب  سابع  معلا  يناصوأ 

تتاب برغملا  ناذأ  لبقو  بیغملا  نم  ُسمشلا  تبرتقا 
ىلع ةلالدو  اھبورغ  ىلع  ٍةمالعك  رمحأ  ٍنولب  نولتت 

ةطوطخملا ُتعضو  ملاعلا ، اذھ  نم  رخآلا  مسقلل  اھلیحر 
ُتججز اھشھنتل ، اھب  رانلا  تلاعت  ىتح  اھتلعشأو  ةینآلاب 
اجزتما امنیح  امھنأكو  ھل ، ًةقطقط  ُتعمسو  اھقوف  لمرحلا 

نم ٌطیخ  ىلاعت  صاخ ، عون  نم  ةینوفمس  ىلع  اصقارت 
ىشالت نیحو  ناكملا ، تألم  ةلیمج  ةحئارو  ضیبأ  ناخد 
ُتعضو ناخدلاو ، لمرحلاو  رانلاو  ةطوطخملا  ءيش  لك 

رھنب حابصلا  يف  ھئاقلإ  لمأ  ىلع  ریغص  سیكب  دامرلا 
...ةلجد

(.. ينب ای  لمرحل  ةقبع  ةحئار  ُتممش  )         -

..ىلعألل اھسأر  ًةعفار  جردلا  لفسأ  يھو  يمأ  تلءاست 

درطأل لمرحلا  نم  ًالیلق  ُتقرحأ  انأ  يمأ  معن           -
.. تیبلا اذھ  نم  رحسلا 

..تكحضو اھتلق 



يبوساحل ُتھجوت  فطاخلا ، قربلاك  ُّلحی  ءاسملا  ناك 
يلئاسر قودنص  ُتحتف  نیحو  ىوھأو ، بحأ  نم  ةاقالمل 
ةعاسلا تبرتقا  ىتح  اھترظتناو  اھنم  ءيش  يأ  ُتدجو  ام 

، ةیناثلاف ةدحاولا  ىتح  تقولا  ّرم  مث  ًالیل ، فصتنملا  نم 
، اھعم ثیدحلل  ةلیللا  كلت  ةحلم  ةبغرو  ةجاحب  ُترعش 

ُتأفطأ نأ  دعب  مونلل  ُتدلخو  ىودج ، نود  نم  نكل 
.يبوساح
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ةدراب ھبش  ھبذع  تامسن  ھیدی  نیب  لمحی  حابصلا  ّنج  نیح 
ةحاس تلصو  نأ  امو  ةلوجخ ، ٌسمش  ھتدورب  بیذت 
ةحاس ىلإ  ُھنمو  يبنتملا  عراش  ىلع  ُتررم  ىتح  نادیملا 

ءادھشلا رسج  بوص  ُتھجتا  كانھ  نمو  يضاقلا ، ظفاح 
ِھفصتنم نمو  رسجلا  ُتدعص  يدادغبلا ، فحتملاب  ًارام 

نطب يف  دامرلا  راغ  ىتح  ىلوألا  ةطوطخملا  دامر  ُترثن 
ءاوھلا يف  ةدیعبلاب  تسیل  ةفاسمل  ّقلح  نأ  دعب  ءاملا 

ةجروشلا قوسل  لوخدلل  قیرطلا  سفنب  ُتدع  قلطلا ،
..سابع معلا  ىلع  رورملاو 



..مع ای  كراھن  باط           -

.ھناكد بابب  ُسمشتی  وھو  ھیلع  ةیحتلا  ُتیقلأ 

..يدلو ای  ًالھأ           -

ٍسمشب ةدرابلا  ھسبالم  ةبوطر  ُددبی  وھو  يب  ًابحرم  در 
..دیدش ٍلجخب  ھناكد  باب  لزاغت 

لیلق دعبو  حاجنب  ىلوألا  يتطوطخم  ُتیھنأ  دقل           -
لزغلا قوس  نم  ًاریغص  ًاروفصع  يرتشأس 

..حاجنب ةیناثلا  سوقط  زجنأو 

.زاجنإلا ةعرسب  ًادج  ًالئافتم  ُتنك 

تقو عرسأب  ىقبت  ام  زجنت  نأ  كنم  ُرظتنأ           -
ةنماثلا ةطوطخملا  لیصافتو  ّرس  ىلع  كعلطأل 

..تقولل ُجاتحی  اھلمعف 

هدی ًاعضاو  يبوص  هرظن  عفری  وھو  ًافھلتم  كلذ  يل  ّنیب 
.ھیرظان قرتخت  يتلا  حابصلا  سمش  ّرش  يقتیل  ھینیع  قوف 

..دعسأ ..دعسأ           -

اھعاب سبالمل  ةلومح  نم  ًاسایكأ  سدكی  وھو  دلاخ  اھلاق 
اھلمحأ ّھلحم ، نم  برقلاب  فقاو  نوبز  ىلع  ةلمجلاب 
لزغلا قوس  نم  برقلاب  عراشلا  ةیاھنل  اھلصوأو  نوبزلل 
ةصرف اھتدجوو  ىرخألا  تاناویحلاو  رویطلاب  ءيلملا 

ًاثالثو نیتنثاو  ةرم  ُتدع  كانھ ، ىلإ  يقیرطب  رورملا  يف 



، ةلیقثلا سایكألا  نم  دیدشلا  بعتلاب  ُترعش  ىتح  ًاعبرأو 
قوس ىلإ  يقیرطب  ُتبھذ  ىتح  يلمع  ُتزجنأ  نأ  امو 
فلأب ًاروفصع  ُتیرتشا  ریفاصعلا ، عئاب  دنعو  لزغلا 

نم ًافئاخ  صفقلا  لخاد  ًابراھ  ُزفقی  روفصعلا  ناك  رانید ،
ةرم ھیلإ  دوعت  الو  صفقلا  نم  لحرت  يتلا  ریفاصعلا 
بوص يھجو  ُتردأ  ءافلخلا  عماج  نم  برقلابو  ىرخأ ،
يتلا ةیناثلا  ةطوطخملا  يبیج  نم  ُتجرخأو  عماجلا 

، ةاتفلا بوث  نم  ٍشامق  ةعطقب  اھتففل  نأ  دعب  ٍطیخب  اھتطیخ 
لجرو ةطوطخملاب  ُھتطبر  ًایوق  ًاعیفر  ًاطیخ  ُتجرخأو 

َّرف ءاضیب ، ةمیغ  وحن  ىلعألل  هایإ  ًایقلم  روفصعلا 
ھلجرب لمحی  ءاقرزلا  ءامسلا  بوص  ًاقلحم  روفصعلا 

امبر اھفرعن  ال  نكامأ  ىلإ  ًابھاذ  ةفوفلملا  ةطوطخملا 
ال ناكم  ىلإ  وأ  حاورألا  ملاع  وأ  نویل ، ىلإ  اھلمحیس 

ُتزجنأ دق  نوكأ  لمعلا  اذھبو  ءيش ، يأ  ھنع  فرعن 
ةملظملا ةقزألاب  تررم  قیرطلا  يفو  ةیناثلا  ةطوطخملا 

لمنلل ًانیع  ُتدجو  میدق  طئاح  بناجبو  ةجروشلل  ةمیدقلا 
راسمب نرسی  ضرألا  نطاب  يف  ریغص  ٍمرخ  نم  جرخت 

يھنا نأ  يل  ةبسنلاب  ًاریبك  ًازاجنإ  كلذ  ُتدجو  مظتنم ،
تسلجو طئاحلا  ىلع  تأكتاف  تاطوطخم ، ثالث  سوقط 

وأ يب  ةراملا  كشی  الئل  يدیب  يئاذح  طبر  ةیضق  لعتفأ 
دوجو مدع  نم  دكأتأ  نیحف  قاقزلا ، لخاد  مھھابتنا  ریثأ 
يتلا نیعلا  يدیب  ُرفحأ  بیرق ، وأ  دیعب  نم  صخش ال  يأ 

ةطوطخملا ُتففل  اھل ، ةنیدمو  ًاناكم  ةعقبلا  هذھ  نم  ذختت 
ُعست اھب  سأب  ةریغص ال  ًةرفح  اھل  ُترفحو  ًادیج  ةثلاثلا 
نوكأ انھو  ًاعم ، ةطوطخملاو  ةرفحلا  ُتمدر  مث  اھئافخإل 
ةبوعص الف  ةعبارلا  امأ  بیترتلا ، ىلع  ةثلاثلا  ُتزجنأ  دق 



نمو ةلجد  رھن  يف  ٍراج ، ءام  رھنب  اھیمرأس  يننأل  اھب 
تئج يذلا  يقیرط  سفنب  دوعأل  ءادھشلا  رسج  فصتنم 

سوقط فصن  ُتزجنأ  دق  نوكأ  اذھبو  ًاحابص ، ھنم 
ًاثحاب قوسلاب  يلاوجت  ءانثأ  يقیرط  يفو  تاطوطخملا ،

لافطألا سبالم  شرتفی  وھو  ءالعب  ُتررم  يقزر ، نع 
..ةنولملا

..ایندلا هذھ  نم  رخاسلا  قیدصلا  اھیأ  ًابحرم           -

يتلا ھتیرخس  ىلع  ًالیلق  ُتكحض  نأ  دعب  اھتلق  مساب  ٍھجوب 
ھتیحلو ھلكشو  هدوربب  ينأجاف  ھنكل  ًادبأ ، ُعطقنت  ال 

، ئجافملا هریغت  ببس  نع  ُترسفتسا  نیحو  ةلیوطلا ،
ھنم ُترذتعا  نیرھش ، لبق  ةافوتملا  ھمأ  ةافوب  ھنم  ُتملع 

.كلذب ملعأ  نكأ  مل  يننأل 

..فجنلا ةربقم  يف  اھترایزل  ًادغ  بھذأس           -

ىسألاو ھمومھ  لك  لزتخت  ةعمد  ھینیع  نم  تقلزنا 
ءاجرأ ألمت  تناك  يتلا  ھتاكنو  ھتاكحضو  ھتیرخس  ًةلساغ 
ةصرف يھ  يسفن  يف  ُتلقو  ناكم ، لك  يف  لب  قوسلا ،

، دیدج رخآلاو  میدق  امھدحأ  نیربق  نع  ثحبأ  نأ  ةلیمج 
..روفلا ىلع  ُھتردابو 

، كمأل ةحتافلا  ةروس  ةءارقل  ًادغ  كعم  بھذأس           -
ةنیدم ىلإ  باھذلل  تقولا  ىلع  انالك  قفتنس 

..فجنلا

جارگ يف  احابص  ةنماثلا  دنع  دجاوتلاب  كیلع           -



..يوالعلا

قوف ھعومد  نم  عمجتملا  للبلا  ایاقب  حسمی  وھو  ينباجأ 
ىلع ةعاسلا  ْتفرشأ  نأ  دعب  يتیبل  ًادئاع  ُھتعدو  ھینفج ،
قوف نمو  ھسفن  يحابصلا  يقیرطب  ُتدعو  ًارصع  ِةثلاثلا 

اھعلاطأ ةلجد ، يف  ةعبارلا  ةطوطخملاب  ُتیقلأ  رسجلا 
اھتیأر رھنلا ، يف  ًادیعب  رقتستل  ءاوھلا  يف  ریاطتت  يھو 

، راظنألا نع  ىراوتیل  ادیعب  ًاقلحم  راط  يذلا  روفصعلاك 
ّفكأ ىلع  تّرقتسا  ىتح  ءاوھلاب  ةقلحم  دعتبت  تناكف 

هذھ سوقط  نم  فصنلا  ُتزجنأ  دق  نوكأ  كلذبو  ءاملا ،
.تاطوطخملا

ةعاسب برغملا  ناذأ  لبق  نآرقلا  ةءارقل  أضوتت  يمأ  ْتناك 
.ةدحاو

فجنلا ةربقمل  بھذأس  ًاحابص  ًادغ  .يمأ           -
نأ ریغ  نم  تیفوت  يتلا  ءالع  يقیدص  مأ  ةرایزل 

..كلذب ملعأ 

.ةآرملا ىلع  ٍةقلعم  ةفشنمب  اھیدی  حسمت  يھو  اھل  اھتلق 

ةاساومف بجاولاب ، مقو  بھذأ  ينب  ای  كیلع  -         ال 
..كلذب كدیؤأ  انأو  عمتجملا  تایقالخأ  نم  سانلا 

.اھناكمل ىرخأ  ةرم  ةفشنملا  تداعأ  نأ  دعب  ينتباجأ 

 



 

(34)
، ریبكلا نوكلا  اذھ  تاباوب  ربع  قلستی  لیللا  أدب  نیح 

..ایرام نم  ةدراولا  لئاسرلا  ةدھاشمل  يبوساح  ُتحتف 
ىلإ يرست  ةبآكلاب  ُترعشو  ءيش ، يأ  اھنم  يندری  مل  نكل 

، عبرأ تاطوطخم  سوقط  مامتإب  ًاحِرف  ُتنك  نأ  دعب  يسفن 
اھل ُتثعبو  تایرخألا ، عبرألا  ىوس  يمامأ  َقبتی  ملو 

..ةشدردلا ربع  لزغ  ةلاسرب 

قایتشالا َّنأ  نیملعت  ِتلز ال  ام  يتبیبح           -

قانعلاب الإ  ًاقایتشا  نوكیال 

ًابح نوكی  بحلا ال  َّنأو 

هافشلا لدابتن  نأ  نیح  الإ 

ءاسملا راوسأ  فلخ 

روثنملا كرعش  نأ  نیملعت  ِتلز ال  ام  يتبیبح 

ءاقللا كاذ  نم  ٌضعب  وھو  ..يلیل  ةیادب  وھ 

اھنأكو ِروفلا  ىلعو  ْتدر  ىتح  ةلاسرلا  اھل  ُتثعب  نأ  امو 
..بوساحلا نم  ىرخألا  ةھجلاب  ينرظتنت  تناك 



؟ ةولحلا تاملكلا  هذھ  ام  ..قشع  كؤاسم           -

هذھ ينع  ِكداعتبا  ّرس  ام  ةنونجم ، ای  ّكبحأ           -
ِتأت مل  كنكل  ًالیوط ، ةحرابلا  ِكترظتنا  مایألا ،
ناك ام  قدص  نع  كل  ربعتل  تءاج  تاملكلا  هذھو 

.يبلق ھئبخی 

.ينع ُدعتبت  تنأو  كمھأ ، انأو  ىتم  ُذنمو           -

..ِكبحأ هللاو           -

ال عادخ  وأ  شغ  ال  قداص ، بلق  نم  تاملكلا  ْتجرخ 
، ةأرملا هذھ  بحأ  ًالعف  اذھ ، نم  ءيش  يأ  ال  فییزت ،

اھتلوفط مایأ  تارفلاو  ةلجد  نم  ْتعضر  اھنأل  اھبحأ 
ُتدجو يننأل  لیخنلاك ، ةخماش  ةیقارع  اھنأل  ..اھابصو 

داعبش ةكلملا  وأ  سیماریمسك ، اھتیأر  رموسو ، لباب  اھب 
...يلزألا ال اھبح  نحل  اھتراثیق  راتوأ  ىلع  ُفزعت  يھو 

ةیقارع اھنأ  مھملا  يمتنت ، فئاوطلا  وأ  تانایدلا  يأل  ّمھی 
..ىفكو

رخآلاو نیحلا  نیب  ّبحلا  ينوزغی  ًانایحأ           -
..تماص تومل  ملستسأف 

ةدحاو ٍنیعو  ھجو ، فصنب  يل  رظنت  يھو  ينتباجأ 
ىلع ٍةفخب  كرحتی  وھو  بلقلا  بل  بلسی  ذاخأ  رعشو 

اھھجو

..ةلیمجلا ةریمألا  اھتیأ  توملا  نم  ِكتمالس           -



. ةیوس اھترثعب  ململنو  انفورح  رثعبن  انیعد 

.يناعملا بذعأ  سیساحألا  رطمت  َكفرح  نم           -

تمصب َقرغنو  فورحلا  هذھ  َململن  نأ  ىشخأ           -
، ِكنیعب رظنأ  نلو  ينیعب  يرظنت  ال  ..نویعلا 

.رعشن نأ  ریغ  نم  ًایحور  قناعتن  نأ  ىشخأ 

فوخلاب َكیلع  ينم ، يكالم  ای  َكیلع  ىشخأ           -
كرصب عفر  تبرج  ول  قرتحت  دقف  َكسفن  ىلع 

.قیقرلا بلقلا  بحاص  ای  سمشلل  رظنلاو 

نأ لبق  يذ  نم  رثكأ  ىشخأ  ُّتب  نآلا  انأ  اھو           -
ًاقارتحا بوذأس  مھی  نكل ال  سمشلا ، نم  برتقأ 

.اھترارح بیھلب 

رطع ءاسملا  فافض  ىلع  رثنت  ةرحاس  ىثنأ  نم  اھل  ای 
نم ٍةفشرك  اھقشنتسأ  اھتاملك ، بیھلب  ينركست  اھسمھ ،
اّملك ٍدوعك  اھحوب  ناسل  قرحب  ذَّذلتأ  يحابص ، ناجنف 
اھنم رعاشملا  طقاستت  ةقبع ، ةحئار  ناكملا  بھلأ  قرتحا 
هذھ نیودتل  قرولاو  يساطرق  ينیفكی  نل  رطملا ، ذاذرك 

ططخت ام  ًامود  يھف  لامجلاب ، ةمعفملا  ةیسدقلا  تاظحللا 
نم ةسملب  يحمالم  ىلع  فزعتو  يتاءاسم ، لالتحال 

نكست معن  ..دیعبلا  نكرلا  يف  نكست  ةمجن  يھ  بارس ،
..؟ ملاعلا اذھ  نم  دیعبلا  نكرلا 

: ًالئاق فدرأ  مث 



ِكقناعأ ِكیلإ ، ِكدیرو  لبح  نم  ُبرقأ  انأ           -
ال يتلا  يتمجن  ِتنأ  ءایضلاب ، ُنوكلا  ُرجفنیف 
لك نم  ينمصعت  ٍءامس  ىلإ  يوآس  ًادبأ ، ُبیغت 

.ِكاوس ..موجنلا 

أرقت ملأ  اھرعاشم  نم  ةبراھلا  ةریمألا  انأ           -
رھزأ ةینامثلا ، ةنسلا  لوصف  نیب  فلألا  يھوجو 

دعب اھئام  بذع  ةایحلا  ُدمتست  ينم  رطمأو ،
..ةدیصقو ةرطاخ  فلأ  ماد  فافج 

وھو ھل  ًاركاش  عوكرلاو   دوجسلا  نم  جاتحأ  مك 
، ماع فلأ  فلأ  ذنم  اھنع  ُثحبأ  ُتنك  يتلا  َةریمألا  ينحنمی 

ُترثنو نیقشاعلا ، ننس  يف  ُتثحب  نیلوألا ، بُتك  ُتبلق 
امھنم ُرطقی  نیتللا  اھینیع  ىلع  ةدیصقو  ةدیصق  فلأ 

نم دھشلا  امك  جرخی  ٍباضر  نم  ٍةفشرل  ُّنحأ  مك  نینحلا ،
امك روثنملا  كرھز  نم  ٍةقتعم  ةحئارب  ُجضی  ٍفوج 

رابخأ ةرشن  يف  ءاج  ام  اذھ  ىفكو ، كبحأ  ينإ  نیمسایلا ،
اھھجوب رجفنأ  اھتاملك  ىثنألا  ينحنمت  نیحف  نیقشاعلا ،
اھتیجسو اھتیوفع  ىلع  يفورح  َّلك  ُرثنأو  ًاقشع 

دھشلا جرخت  اھلعجأو  اھرعاشم  لك  ُزفتسأس  اھترطفو ،
نیب ُّلقنتت  يتلا  ُةلحنلا  انأف  اھفوج ، يف  لغلغتی  يذلا 

..اھتایط نیب  ِءوبخملا  ِدھشلا  نع  َثحبتل  ِراھزألا 

..تلاق مث 

ُرثنت َكلعج  ىلع  ُةرداقلا  انأو  َكفرح ، نم  ٌقثاو           -
ترطس ام  عورأ  روطسلا  فافض  ىلع 



اّملك ضبنلاو ، كملق  نیب  ىقبأس  كسیساحأ ،
ارطع اھب  ينبتكت  تاظحل  تقولا  نم  تسلتخا 

.ھعادبإ قشنتت 

ىلع مكارتملا  كرطع  ایاقب  ُقشنتسأ  انأ  اھو           -
، طق ينقرافی  مل  كرطعف  تایركذلا ، ةفصرأ 

ينایك ألمی  يحورو ، يسافنأ  ألمی  كرطع 
ًالجر يمحراف  يتدیس  ای  ٌمیتم  ينإ  يلقعو ،

.الوتقم تاب  رطعلاب 

.رثكأ لب  كفرح  ٌلیمج           -

؟ َتنأ نم           -

كریرس نم  يبلق  برتقی  ام  ًامود  قشاع ، ٌلجر           -
فارطأ دوعی  ھنكل  ِكسیسحو ، ِكسمھ  عمسی 

.يل كحوب  ًالماح  لیللا 

ُرثنت يمامأ ، كتماھب  لاتخت  ..تنأ  لجر  ّيأو           -
نایذھ نم  ةلاھ  ينفلت  میغلاك ، كفرح  ذاذر 

ةغل سمھلا ، ةصق  أدبت  انھ  ىلعألا ، وحن  ينعفرت 
رظنلا نم  ينعنمی  يلجخ  اھقشعأ ، ..نویعلا 
قرولا وحن  دوعأ  صخاشلا ، كفنأ  نم  دعبأل 

لك ىلع  كفزعأ  عجاوملا ، ةلیوط  ةدیصق  َكبتكأ 
فارطأ ىلع  ٍةنونجم  ٍةلوبخمك  صقرأ  تاماقملا ،

، عجبلا ةریحب  نم  يتاوطخ  سبتقأ  يعباصأ ،
نكامألا يفتختف  ءاملا ، ھجو  ىلع  يعم  ىداھتت 



اذكھ امبر  رخآلا ، سفنتی  انم  ٌّلك  ىشالتتو ،
.دیدج نم  دلونس 

ماغنأ ىلع  ِكصقارأس  يننأب  ةلیللا  ِكدعأ           -
يرطعتو ينیزتف  يتریمأ ، ای  يدعتساف  فرحلا 

، لفنرقلا رطع  قشنتسأس  كقرافی ، نل  يفنأف 
سووھملا انأف  كیمدق ، صمخأ  ىتح  كسأر  نم 

يدعتساو ِكیعارذ  يحتفاف  ابحو ، ًةبوذعو  ًةغل 
..ةلیللا

نم تاظحل  ضعبب  ةبیترلا ، يمایأ  لدبأس  لھ  هللا 
ينضرقتل يواخلا ،  يبلق  ضیاقت  يھو  اھنونج ،

يتلا ال يتیدجبأ  اھیف  بتكأ  اھب ، ُثبعأ  ءاضیب ، ةقرو 
ةدرو ينمسرت  اناوس ، اھمھفی  ال  ةیدجبأ  يھتنت ،

، ًةیثبع ًةدیصق  اھبتكأ  ءاضیب ، ةدرو  اھمسرأو  ءارمح ،
، ةنازرلا يّعدت  يفورح  قشع ، ةینوفمس  ينبتكتو 

قرسأ يدمرس ، ءاقلل  طّطخت  يتلا  ةسكاشملا  يھو 
يل لزغأ  ةربإ ، رمقلا  نمو  ًاطیخ ، سمشلا  نم  ھیف 
قنع ةطبر  ينیدھتو  ةكلملاب ، قیلی  ًاقرشم  ًاناتسف 

..ةیواھلا ىلإ  اھب  ينلیحت 

..يھجوب ةمساب  يھو  ّدرت  دِ

ةلتاق ال ةریغلاف  ياوس  دحأ  كاریل  لاجم  -         ال 
، كلملا تنأ  لب  يل ، كلم  تنأو  ًادبأ ، رصبت 

َتسل تدرأ ، نإ  كدلجب  ذفناو  رمألا ، كرادت 
، كیلع ُتبذك  انأ ، ٌةرحاس  كلذ ، فرعأ  ..رداقب 



بذكلا ..شششششا  ..كلتمت  ام  كبلسأ  نل  تلق 
يف كتعقوأ  يننأ  دقتعأ  ةدرفملا ، لدبأس  مارح 

.كلمأ ام  لك  تحبصأو  مارغلا ،

.ً.امارغ يمدق  ىتح  يسأر  نم  ضفتنأ  ُتنك 

نیب ُحیرلا  تلمحو  ءوضلا ، ةعرسب  انب  مدقتی  تقولا  ناك 
، ىرخأ ةرات  ُدعتبتو  ةرات  ولعت  يھو  نذؤملا  لیتارت  اھتایط 

توص بھذیف  حیرلا  ریرصب  ًانایحأ  ةلمسبلا  طلتخت 
اذھب ةبضاغلا  ءاوھلا  تاكرحم  أدھت  ىرخأو  ًادیعب  نذؤملا 
انأو ُتیسنو  حوضوبو ، ھلوقی  ام  ًامامت  عمسأف  نوكلا 

باھذلل ءالع  يقیدص  عم  دعوم  ىلع  يننأ  اھل  ثدحتأ 
.فجنلا ةربقم  ىلإ 

لوبخملا وأ  هوتعملاب  ينفصت  الئل  ءيش  يأب  اھل  هوفتأ  مل 
دبع خیشلا  تاطوطخمل  ةیرحسلا  سوقطلا  سرامأ  انأو 

باھذلا ّيلع  تاعاس  دعبف  لیحرلا ، نم  ّدب  ال  نمحرلا ،
يدجاوت نم  ّدب  ًاحابص ال  ةنماثلا  دنع  يوالعلا ، جارگ  ىلإ 

نذأتسأ نأ  لبقو  بیرق ، تقوب  ةربقملا  ىلإ  لصنل  كانھ 
..لوقلاب ينتقبس  اھنم ،

ھب ظفتحأ  ُتنك  ءيش  نع  كل  حصفأ  نأ  دیرأ           -
َكتلیل كیلع  صغنأ  الئل  انثیدح  ةیاھن  ىتح 
انضعب ةاجانم  ریغب  لغشنن  الئلو  هذھ  ةلیمجلا 
ُتدرأ ينكل  انب ، ُمدقتی  تقولا  نأ  ملعأ  ..ضعبلا 
دیوسلل ًءاسم  ًادغ  ُرفاسأس  يننإ  كل  لوقأ  نأ 
جوزتتس ناسیب  اھتنباف  كانھ  میقت  يتلاخ  ثیح 



جاوزلل نارضحی  امھف  فیزوج ، اھقیدص  نم 
ًامتح تادودعم ، ٍمایأل  بھذنس  ةدم ، ذنم 
امك كدیرأ  دوعأ  نیح  كانھ ، نم  كعم  لصاوتأس 

..ىرخأب يلادبتسا  لواحت  وأ  ریغتت  تنأ ال 

اھرفس أبنب  ينربخت  يھو  راسكنالاو  ةبیخلاب  ُرعشأ  ُتنك 
لك لمحتأ  نأ  ّيلع  اذل  اھعنم ، عیطتسأ  ينكل ال  دیوسلل ،

لامكإل ةصرف  يھ  يسفن  يف  ُتلق  لباقملاب  ينكل  اذھ ،
ًازھاج ءيش  لك  نوكیل  ..يدحو  تاطوطخملا  سوقط 

، اھتعدو ..لبق  يذ  نم  رثكأ  يقایتشا  نوكیس  اھتدوع ، دعب 
ُددمتأ انأو  قیضلاب  رعشأ  ُتنك  انالك ، قرتفاو  ينتعدو  مث 

..رثكأ وأ  عوبسأل  يتقو ؟ يضقأس  فیك  يشارف ، ىلع 

نأ دعب  الإ  توحص  امو  ةلیللا  كلت  قیمع  مونل  ُتملستسا 
نع تكسی  مل  فتاھلا  توصف  ءالع ، نم  لاصتا  يندرو 
دق دعوملا  ُتدجو  ُتوحص  نیحو  تقولا  لاوط  جیجضلا 
نع يرخأت  ببس  نع  ًارسفتسم  لصتی  ءالع  ناك  ينتاف ،

، قیرطلا يف  مداق  يننأ  ھل  ًالئاق  ھیلع  ُتبذك  ينكل  دعوملا ،
ایاقبب يھجو  ُتكعدو  روفلا ، ىلع  يسبالم  تسبل 
اھجتم ًاضكار  تیبلا  نم  ُتجرخ  ةریغص ، ةنوباص 

هرخؤأس يننأ  روصتأ  مل  يوالعلا ، يف  جارگلا  بوص 
راشأ نأ  دعب  اھب  ينرظتنی  ناك  ىرخأ ، فصنو  ةعاسل 

الئل ھتقفارمو  ءيجملا  مدع  نع  لاصتا  نم  رثكأب  ّيلع 
مامتإل ابھاذ  ُتنك  لصألاب  يننأ  كردی  نكی  مل  ھنكل  ينبعتی 

نیب اھنفد  نم  ّدب  ال  يتلا  ةسماخلا  ةطوطخملا  سوقط 
.میدق رخآلاو  دیدج  امھدحأ  نیربق 



 

 

(35)
بوص ةھجتم  ةرایسلا  انب  ْتقلطنا  ًاحابص  ةرشاعلا  دنع 
يتلا تارطیسلا  ماحز  يف  ءطبب  ُریست  تناك  فجنلا ،

شیتفتلا ةیغب  ةعاس  نم  رثكأل  تابكرملا  اھب  فطصت 
رجضلا ناك  ةخخفملا ، تارایسلا  لبق  نم  اھقارتخا  مدعو 

نم ةلیوط  ریباوط  يف  كارح  الب  فقن  نحنو  انكلمتی 
ىلع نوسلجی  اوناك  نیقئاسلا  ضعب  تارایسلا ،

تارایس رثاعلا ، مھظح  نونعلی  نورمذتی ، ةفصرألا ،
ةیاھن يأ  ھل ، ةیاھن  روباطب ال  فقت  زئانجو  تیباوت  لمحت 
زئانج ةمث  مھنع ، ًامغر  مھفتح  ىلإ  سانلا  لمحت  يتلا  كلت 

ىرخأو ءادوس  شامق  ةعطقب  ىرخأو  يقارع  ملعب  تُفل 
انلصو نیحو  ةیھاز ، ةنولم  فشارشو  ةفلتخم  عطقب 

ْتناك ًارھظ ، ةیناثلا  نم  برتقی  تقولا  ناك  ةنیدملل 
.ءارفصلا اھطویخ  ربع  انیف  اھئفد  ُثبت  سمشلا 

ًالغشنم انأ  ُتنك  ریثك ، تقول  ُجاتحی  ةربقملل  لوخدلا 
ثیدح امھادحإ  نیربق  نع  ثحبلاو  ةسماخلا  ةطوطخملاب 
درجم حبصأو  ھناكرأ  تطقاستو  ىواھت  رخآلاو  دھعلا 

يتلا ھمأ  ربق  ىلإ  انلصو  نإ  امو  روبقلا ، نیب  ّةثر  ةمالع 
ءاعدلاب يدی  عفرأ  ُتنك  رھشأ ، لبق  ایندلا  هذھ  ْترداغ 



ىلإ رظنلاب  ينیع  لغشنت  امنیب  اھل  ةحتافلا  ةروس  ةءارقو 
هذھ ظحلا  نأ  كردأ  نكأ  مل  اھنم ، ةبیرقلا  روبقلا  خیراوت 
ربق نم  برقلاب  ءالع  ّدج  ربق  ىرأ  انأو  ينفلاحی  ةرملا 
ربق اذھ  توملا ، ةقئاذ  ٍسفن  لك   ) ھیلع طُخ  دقو  ھمأ 
ُتنك ماع 1972 ،) ىفوتملا  دایج ، لدنش  فلخ  موحرملا 
ينبنج يذلا  ظحلا  اذھل  مستبأو  ءاعدلاو  ةءارقلاب  يدی  عفرأ 

وھ ردقلا  اھقوسی  بعاتملا  نأ  روصتأ  مل  ينكل  بعاتملا ،
وھو ءاكبلاب  ءالع  لغشنا  ملعن ، نأ  نود  نم  رخآلا 

درولا ءامب  ھقرغأ  نأ  دعب  رضخألا  ھمأ  ربق  نضتحی 
ةرسحو ملأب  يكبی  تابو  ءاضیب ، ًاعومش  ھلوح  لعشأو 

يتلا يتطوطخمب  انأ  ُتلغشنا  اھدقف ، يتلا  ِھتنج  ىلع 
ربق ىلع  ئكتأ  ُتنك  ّهدجو ، ھمأ  ربق  نیب  يدیب  اھل  ُترفح 

، اذھ لكب  يردی  ال  ثیح  نم  ّيمدق  نیب  ام  رفحأو  هدج 
ال ًاقیمع ، ال  ھب ، سأب  ال  ًاریغص  ًاقش  ُتلمع  نأ  امو 

نفدب ُتمق  ةطوطخملا ، علتبی  نأ  عیطتسی  ھنكل  ًاریبك ،
تمصب تصاغو  اھیلع ، بارتلا  ُتلھأو  يتطوطخم 

...اھبارت نیب  ذولت  رباقملا 

داكی يذلا  ّدحلا  ىلإ  ةفیخمو  ةعشب  ةربقملا  َّنأ  ملعأ  نكأ  مل 
ریبع قشنتسأ  نآلا  انأ  ِداكلاب  يتبقر ، لوح  ھیعارذ  ُمكحی 

سمشلا علتبت  ُةربقملا  يلفسلا ، ملاعلا  ةحئارو  تاومألا 
رشنی بیرق  اّمعو  لیللا ، نم  برتقی  ُتقولاو  ًادیور  ًادیور 

، اھل دودح  ال  يتلا  ةریبكلا  ةربقملا  هذھب  ھتحنجأ  مالظلا 
ةئیلم اّھنإف  ةربقملل  ًءاسم  ْلخدت  ال  يل  لوقت  يمأ  ْتناك 
داكتف ًاریغص ، ُتنك  نیح  اذھ  ْتلاق  شوحولاو ، حابشألاب 

ًابوعرم دوعأو  ينالمحت  ال  ىنمیلاو  ىرسیلا  ّيمدق 



يتدج ھفصت  تناك  يذلا  حبشلا  اذھ  لكش  نم  ًاخراص 
يتلا ةبعرملا  ھنانسأو  نیتریبكلا  ھینذأو  لیوطلا  ھسأرب 

، ھسأر قوف  نیلیوط  نینرقو  نیوارمحلا ، ھینیعو  اھب  كتفی 
رعشأ مالظلاو ، ِةمتعلاب  ُتررم  املك  هروصتأ  تنك 

أدبت ٌتاوصأ  ينكلمتی ، ٍفوخو  يدسج  حاتجت  ٍةفجرب 
يبلق داكی  ًاراسی ، ًانیمی  ُتفتلأ  مالظلا ، ىلتعا  اّملك  غوزبلاب 

نم بورھلل  ةجاحب  ّينأ  رعشأو  ھتاقد  دیازتت  ّينم  برھی 
ولعی ىودج ، نود  نم  نكل  ةتغب  يلایخ  لاتغی  ٍناكم 

، ينم برتقی  ام  ًائیش  نأكو  ةیلاعلا  تاكحضلاو  ریفصلا 
ُتھقھق ينعمسی ، دحأ  ال  نكل  خرصأ ، برھأ ، ضكرأ ،

ناك ام  يذلا  يبلقو  يتلوفط  ةرتفو  يابص  ركذتأ  انأو 
...فوخلا اذھ  لك  لمتحی 

يل حال  دیعب  نمو  ةربقملا ، ىلع  ھیحانجب  ُّطحی  تاب  لیللا 
ىلع ٌبكنم  وھو  ھصیمق  نم  ءالعب  ُتكسمأ  تفاخ ، ٌءوض 

..ھب ھعومد  ُغرمی  ربقلا 

..كانھل رظنا           -

.روبقلا نیب  قربی  تاب  يذلا  ءوضلا  وحن  يدیب  ُترشأو 

..ھل ًاتیم  روزی  مھدحأ  امبر           -

: ھعومدب ةللبملا  ھنوفج  ُحسمی  وھو  در 

..كانھ باھذلل  يندشی  لوضفلاف  كلذ  دقتعأ  -         ال 

غوزبب نمكی  يذلا  ّرسلا  ةفرعم  وحن  علطتأ  انأو  ھل  اھتلق 



انع ُففخی  ام  ُدجن  اّنلع  ھھاجت  انالك  انعرسأو  ءایضلا ،
، انفقوتسا بیرغ  ٌءيش  انحاتجت ، تتاب  يتلا  بعرلا  تایآ 

انفقوت ةقیتع ، روبقل  ةحوتفم  ةباوب  نم  جرخی  ءایضلاف 
جھوتملا ءيشلا  ىلع  فرعتلاب  يلوضف  دادزاو  اندھنتو ،

دادزا ُتبرتقا  املكف  روبقلا ، هذھ  لخاد  نم  ثعبنملا 
روبقلا ةیقب  نیب  يوزنی  ربقلا  ناك  رثكأو ، رثكأ  ءایضلا 
ھلفسأ ُّمضی  بادرس  يف  اھشورع  ىلع  ةیواخلاو  ةمدھملا 

تقصلأ لفسألا ، ىلإ  لوزنلل  ملالس  ضعبو  ةدع  ًاروبق 
َّكص ءایضلا ، اذھ  ّرسل  يدتھأ  يلعل  بابلا  ىلع  ينذأ 

..ٌبعرم ٌتوص  ينذأ 

يادش لیآ  تؤابصأ ، يانودأ ، ایھارش ، ایھآ ،          -
ةلكوملا حاورألا  اھتیأ  نوعمجأ  نجلا  اھیأ  .. 

...ةلیلذ ةعناخ ، ةعئاط ، اھیجرخأ  حورلا  هذھب 

َرأ مل  ينكل  ةأرما  وأ  ٍلجرل  نكی  مل  َّشجأ  توصلا  ناك 
، لوقی وأ  لعفی  ام  يعی  ًاناسنإ  ةمث  توصلا  اذھ  فلخ 

بادرسلا ملالس  ربع  لوزنلا  لواحأ  انأو  ًاریثك  ُتفجترا 
رعق نم  ُتبرتقا  اّملك  رسلا ، ةفرعم  يف  يتبغر  نع  ًافشاك 

تمثعلت يبلق ، تابرض  تدادزاو  يفوخ  دادزا  ربقلا 
ةأرماو ..ةثج  نم  برقلاب  ينا  الإ  ترعش  امو  يامدق 

: ًةلئاق ًةفئاخ  يصیمقب  تثبشت  اھنكل  ًاعزف  تخرص 

يرحس ّيلع  َتدسفأ  نیعللا  اھیأ  تیتأ  نیأ  نم           -
ةعراق ىلع  كب  ىقلأ  يذلا  ِردقللو  كل  ًابت  ھَّلك ،

..يقیرط



اھرظنم ناك  اھیلتعت ، بضغلا  تامالعو  اھلاعفنا  دادزا 
ةثجلا عضت  ةرمسو ، ةربغ  اھھجو  يلتعت  ًادج  ًافیخم 
دیدصلا لیسیل  ةثجلا  سأر  ُبلَْقتو  اھیذخف  ىلع  ةبشختملا 

ُتفخو ُتفجترا  اھذخف ، لفسأ  اھعضت  تناك  ةینآ  يف  اھنم 
نم ُتفخ  ةأرملا ، هذھ  اھلمحت  يتلا  ةأرجلا  دھاشأ  انأو 

حاورأب ُثبعت  يھو  اھیلع ، ُتدقح  ينكل  رظنملا ، لوھ 
مل ئداھو ، يسنم  ملاع  يف  نامأب  نكست  يتلا  ثثجلا  هذھ 

هذھو مایألا  ِكارشب  عقأس  يننأ  ٍموی  تاذ  روصتأ  نكأ 
ِرعشب كسمأ  انأو  يبضغ  دتشا  ًادج ، ةقلقملا  ةنحملا 

 ... اھسأر

..ِكل ًابت           -

انأو يلوق  ُترركو  ينیع ، نم  ریاطتی  ُررشلاو  اھتلق 
اھسأرب ُثبشتأ 

ءودھلاو نامألا  نیرثعبت  ِكنأل  انھ  ِكنفدأس           -
.تمصلاو

ئیھأ ُتنك  ام  ّيلع  تدسفأ  دقل  دغو ، نم  َكل  ای           -
..روھش ذنم  ھل 

.ّيدی نیب  نم  اھتارعش  َتلفت  نأ  لواحت  يھو  اھتلاق 

عطتست مل  اھنكل  ٍةوق  نم  ْتیتوأ  ام  لكب  رارفلا  ْتلواح 
مل نفكلاب ، ةفوفلملا  ةثجلا  عم  اھنفد  ىلع  اھتقو  ُتررصأو 

، ایریتسھلا نم  ةلاحلا  هذھل  لصأس  ينأ  روصتأ  نكأ 
يعباصأ نأ  الإ  ينم  تالفإلا  ْتلواح  ..ْتخرص  ..ْتكب 



ُّزحت نیكسلاك  يعباصأب  ْترعشو  اھتبقرب  ُسرغنت  ْتناك 
..اھدیرو

اھتیأ ِكسأر  نم  َدیدصلا  ُجرخأو  ِكلتقأس           -
..ةنیعللا

ةریبك ةوقب  اھفلخ  ملالسلا  ُتقلستو  اھتبقر  مامز  ُتلفأ   
.يمامأ يھو  ربقلا  ةباوب  بوص  ًاعیرس  ُتضكرو 

ةقطقط عمسی  وھو  هوحن  مدقتی  رطخلاب  ُرعشی  ءالع  ناك 
يرجی امو  ثدحلا  صانتقا  لواحی  ملالسلا ، ىلع  مادقألا 
ءودھب ًةمئان  ةنمآ  ًاحاورأ  يوحی  يذلا  بادرسلا  لفسأ 

اھتءابعو ةثكلا  ةیمحللا  اھتلتكب  ْتغزب  نأ  امو  مالسو ،
نأ روصتی  ناك  رخآلا ، وھ  ًاروعذم  خرص  ىتح  ءادوسلا 

ةأرملاو ءالع  ناك  ىرخأ ، ةرم  ةایحلل  تداع  ًاحور 
.نیسكاعتم نیھاجتاب  نابرھی 

..فقوت ..فقوت           -

يھ تھات  امنیب  ًاعزف ، ضكری  وھو  ھفلخ  ُتخرص 
ىراوتتل اھنیب  امیف  ةمحدزملا  ةصارتملا  روبقلا  ةمحزب 

.راظنألا نع  ىشالتتو 

ُتلواح ھب ، قاحللا  ًالواحم  ءالع  فلخ  ضكرأ  ُتنك 
تفتلی مل  ھنكل  يردص  نم  ةدشب  ةدعاصتملا  يسافنأ  طاقتلا 

جرخ نیح  الإ  فقوت  امو  يمامأ  ضكرو  ُتضكرو  يل ،
ولت ًاقیمع  ًاسفن  ُّرجی  ضرألا ، ىلع  ّدمتم  ًادِ ةربقملا  نم 

.رخآ



بیجتست الف  كیدانأو  كفلخ  ضكرأ  كب ؟ ام           -
..يل

: ثھلأ انأو  ةبوعصب  تاملكلا  ُتجرخأ 

ءادوس ًةلتك  ُتیأر  امنیح  فوخلاب  ُترعش           -
جرخت ًاحور  نأ  ُتروصت  بادرسلا ، نم  جرخت 

..كلاھتملا ناكملا  اذھ  نم  يل 

: فدرأو ةوقب ، ریفزلا  ثفنی  وھو  اھلاق 

؟ انأ ُتیأر  ام  َتیأر  لھ           -

ةعراصتملا ھسافنأب  ُثبشتی  ءالع  ىرأ  انأو  ًایلاع  ُتھقھق 
هانیع ْتناك  ًاقرع ، ُببصتی  وھو  رفصألا  بحاشلا  ِھھجوو 
ءاوھ ھیرخنمب  ًابحاس  قیھش  لك  عم  مامألا  ىلإ  نامدقتت 

..ھَّلك نوكلا 

!! تنأ تسلو  ءيش  لك  ىأر  يذلا  انأ           -

ىلع ىَقلم  ھیدی  ىلع  ئكتی  وھو  ھل  اھتلق  ةیبصعب   
.ضرألا

ناقلغنیو ناخفتنی  اناك  ناذللا  هارخنم  فقوتو  ًالیلق  أدھو 
: لاق مث  ةبیرغ ، ةقیرطب 

ُتنك نیحف  بادرسلا ؟ لخاد  تیأر  اذام  معن           -
ءادوس ةلتك  ُتدھاش  ھلخادب  تنأو  ھبابب  ًافقاو 

نم ًاحور  َّنأ  يسفن  يف  ُتلقو  ھنم ، ُجرخت 



ْتجرخ بادرسلا  اذھ  نكست  يتلا  حاورألا 
، كنم تلان  نأ  دعب  اّھنأ  ُتكردأو  ّانم ، صتقتل 

نیحف ةغئاس ، ةمقل  اھیدی  نیب  حبصأل  تءاج 
ىلع ضكارتت  مادقأ  ُعقو  يعمسم  ىلإ  باسنا 

بیرغ ٍقولخمب  ُتئجوفف  يسأر  ُتددم  ملالسلا 
مدقتی وھو  ءادوسلا  ِھسبالمب  سأرلا  ثعشأ 
يبلق تاقد  كسمأ  نأ  اھتقو  عطتسأ  مل  يوحن ،
ملعأ نأ  ریغ  نم  ًایروعشال  ُتبرھف  ةعراستملا 

.ةقیقحلا

.ھنع فوخلا  ًاددبم  ھیعو  ُدیعتسی  وھو  ءالع  تمص 

..حورن انیلخ           -

.ھطاشن داعتسا  نأ  دعب  ھل  اھتلق 
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نحنو نوكلا  اذھ  قوف  ءادوسلا  ھتءابع  ُرشنی  ُلیللا  ناك 
ُتقولا دادغب ، بوص  نیدئاع  قیرطلا  ةوھص  يطتمن 



ةرشع ةیداحلا  ْتقد  نأ  امو  ًءاسم ، ِةرشاعلا  نم  ُبرتقی 
ةقرغتسم يمأ  تناك  ةیمظاكلا ، ُتلصو  ىتح  فصنلاو 

يناثلا اھملحب  َقرغتل  لوألا  ملحلا  عدوت  يھو  اھمونب 
لِعُْشأ نأ  ةلیللا  كلت  عطتسأ  مل  ثلاثلا ، ىلإ  كلذب  َرمتو 
ةربقم يف  بعتم  ٍنضم  ٍمویب  يتقاط  ُتغرفأ  دقف  يبوساح 

.مالسلا يداو 

ةلیللا يھ  ایرام  الب  ةملظم  يلایللا  نأ  كردأ  نكأ  مل 
ناك لھ  رثاعلا  يظحل  ای  ينع ، اھیف  بیغت  يتلا  ىلوألا 

تلواح تقولا ، اذھ  يف  جوزتت  نأ  اھتلاخ  تنب  ىلع  ًامازل 
نع ًالیوط  تثحب  يبلق ، ھب  دوجی  امم  ائیش  غرفا  نأ 

ُتملستساو ىودج ، نود  نم  نكل  اھناكم  لغشی  قیدص 
نأ دعب  ةسداسلا  ةطوطخملاب  ُتلغشناو  يردقل  ًامامت 

تیوط دیدش ، نزحب  هایإ  ًاعدوم  يبوساح  تقلغأ 
اھتطبرو َرضخأ  طیخب  اھتففل  مث  ةدع  تارم  ةطوطخملا 

ّتسلا تاطوطخملا  تزجنأ  دق  كلذب  نوكأل  يدنزب 
ةنماثلاو ةعباسلا  نیتطوطخملا  يوس  يل  َّقبتی  ملو  ىلوألا 
لوصولا نم  نكمتلا  يف  يمارمو  يتیاغ  ىلع  لصحأل 

.سالوكسیإ ىلإ 

تاسولھ الو  مالحأ  الب  ریغص  لفط  مون  ةلیللا  كلت  تمن 
.ىربك ةحارب  رعشأ  انأو  ًارجف  الإ  ُتضھن  امو  بعت ، الو 

ًارام ریبكلا  ةجروشلا  قوسل  ُتھجوت  ًاحابص  ةعباسلا  دنع 
يحایتجاب ھتغلبأ  نأ  دعب  هاش  سابع  معلا  ىلع  يقیرطب 

يف ًاقئاع  نكی  ملو  ةطوطخملا ، نم  ةسداسلا  ةباوبلا 
نأ صوصخلابو  ةنماثلاو  ةعباسلا  نیتباوبلا  ىوس  يقیرط 



توراھ اھب  رظتنی  يتلا  رئبلا  يف  اھئاقلإ  نم  ّدب  ةعباسلا ال 
اذھ نأ  يف  نمكت  ةبوعصلا  خامنن ، دبعم  يف  تورامو 

، نیدفاولا لبق  نم  رحسلا  سوقط  ھب  ماقت  الئل  قلغم  دبعملا 
الإ حتفی  الو  ًامات  اقالغإ  ھقالغإب  نولوؤسملا  ماق  اذل 

. دبعملا سراح  لبق  نم  نیفورعملل 

ذاذر يتنجو  ىلع  قصلیو  يھجو  حفلی  طابش  ءاوھ  ناك 
ًءاطغ دوسألا  يفطعم  مدختسا  انأو  درابلا  جلثملا  ىدنلا 
َّدشأ يفنأ  ناك  يسأر ، قوف  ةینطق  ةعطق  رمتعأو  يل ،

، نوللا ةیدرو  دیلج  ةعطقب  ھبشأ  ياتنجوو  ًارارمحا 
دبعمل لوصولا  ةیفیكبو  ةعباسلا  ةطوطخملاب  ًاریثك  ُتركف 

. خامنن

ةكرح نم  الإ  ًائداھ  قوسلا  نوكی  داكی  حابصلا  يف 
يذلا يقزرب  انأ  لغشنأ  امنیب  ةیراجتلا ، لاحملا  باحصأ 

ُعراصت نیحو  تاعاسب ، هدعبو  رجفلا  ةیادب  عم  أدبی 
جاھولا اھئوضب  اھحیزتو  ةعمجتملا  ةدبلملا  مویغلا  سمشلا 
ِتقولا نم  ٌعستم  يل  نوكی  ءفدلا ، ّمعیو  قوسلا  نضتحتل 
باشو ةطیسب  سبالمب  نئابز  ةمث  هاش ، سابع  ّمعلا  ءاقلل 

ریغص براشو  ةعطقم  ةفیفخ  ةیحلو  ءاضیب  ةشادشدب 
نم ریغصلا ، ناكدلل  يلخادلا  نكرلاب  فقی  طیخلاك ، ٌعیفر 
معلا ينقمر  ناكدلا  نم  ةبیرقلا  الو  ةدیعبلاب  تسیل  ةفاسم 

: ًالئاق ھعبصإب  يل  ًاریشم  سابع 

..بھذت ال  ينرظتنا ،          -

ةحایسلا ةرازو  نم  نیدفاولا  نیفقاولا  ضعب  بساحی  وھو 



اھعزوتل ةیلابلا  ةمیدقلا  ھتعاضب  ّلك  اونتقیل  راثآلاو 
.ّھلك لحملا  اوغرفأ  بناجألا ، حایسلا  ىلع  ةرازولا 

ضبقاو ةعاضبلا  لیمحتب  مھدعاسو  بھذا  ایھ           -
..ارجأ كلذ  ىلع 

رابغ ضفنیو  ھبیج  يف  ھتعیب  نمث  ُّسدی  وھو  يل  راشأ 
: فدرأ مث  ھیدی ، نع  ةعاضبلا 

ةمثف روفلا  ىلع  ْدع  كلمع  زجنت  نأ  دعب           -
..ربصلا غرافب  هرظتنت  تنأو  ُكرظتنی  صخش 

ناك ھیدیب  ھلاطنب  قوف  عمجتملا  بارتلا  ّددبی  وھو  اھلاق 
نم ءيش  ّيأ  ال  ةماستبا  ال  ریباعت ، يأ  نم  ًایلاخ  ُھھجو 
ھبش ةعطقتملا  ةیحللا  يذ  باشلا  رظنم  ناك  ًاقلطم ، اذھ 
نأ امو  ةعاضبلا ، نم  غرافلا  ناكدلاب  فقی  وھو  بیرم 
أموأ ىتح  ءاضیبلا  اتویوتلا  مھترایسب  ةعاضبلا  لقن  ُتیھنأ 
ًّادام ةرایسلا  نم  يمامألا  دعقملاب  دعاصلا  صخشلا  يل 
ةئف نم  نیوارمح  نیتعطق  يل  جرخیل  ھبیج  يف  هدی 

..رانید فلأ  نیرشعلاو  ةسمخلا 

...ریثك اذھ  نكل           -

.نوللا ةیدامرلا  ھترتس  بیترت  دیعی  وھو  ھل  اھتلق 

ذخأ ھلجخت  ال  يجحلا ، تاكرب  نم  يذھ  ذخأ           -
..تكساو



ةعطقب فلغملا  ةرایسلا  دوقمب  كسمی  وھو  قئاسلا  باجأ 
تدع روفلا  ىلعو  ةراضن ، عشتو  قربت  ءارمح  ةیدلج 
يذلا باشلاب  ًاركفم  سادسأب  ًاسامخأ  برضأ  سابع  معلل 

.ھل ًارقم  غرافلا  ناكدلا  نكر  نم  ذختی 

..مكیلع مالسلا           -

.امھنیب امیف  ناثدحتیو  ناعمتجی  امھو  امھیلع  ةیحتلا  ُتیقلأ 

ةنیدم نم  داجس  كقیدصب  كفرعأ  ..برتقا           -
يف لباب  راثآ  نم  برقلاب  نكسی  وھو  ةلحلا 
ةدیج تاقالعو  كانھ  فراعم  ھلو  نونرب  ةقطنم 

نَجُسی يتلا  رئبلل  لوصولا  يف  ًامتح  كدعاسیس 
..خامنن دبعم  يف  تورامو  توراھ  نم  ّلك  اھب 

يسرك ىلع  سلجی  وھو  كلذ  سابع  معلا  يل  حضوأ 
..يبارغتسا ّدبم  ًادِ سبایلا  لیخنلا  دیرج  نم  عونصم 

يركش نع  ھل  ًاربعم  ًاداجس  ًاحفاصم  يدی  ُتددم 
رئبلا ىلع  فرعتلا  يف  يایإ  ھتدعاسمو  ھمركل  ينانتماو 

.لبابب نیكلملا  يوحت  يتلا 

ىلع فرعتی  نأو  رئبلا  ىری  نأ  دیری  طقف  وھ           -
..دبعملا اذھ 

ال نأ  ھنیع  فرطب  يل  ًازماغ  داجسل  سابع  معلا  ّنیب 
ثدحتأ نأ  يندیری  ّھنأ ال  ُتكردأو  طق ، هدعب  نم  ثدحتأ 

نع ُرشكی  وھو  فدرأو : انھ ، ًادوجوم  داجس  ماد  ام 



.داجس ھجوب  ةمعانلا  ھنانسأ 

ةعمجلا ایقتلتل  سیمخلا  موی  كب  لصتیس           -
امل لوصولا  يف  دعسأ  دعاست  نأ  ىنمتأ  ةمداقلا 

لوصولا يف  طقف  ریبك  ٌلوضف  ھیدلف  دیری 
..كانھل

ةنیدمل ًالحار  نذأتسا  مث  فتاوھلا  ماقرأ  داجسو  انأ  انلدابت 
َّلح نأ  امو  ربصلا ، غرافب  ةعمجلا  رظتنأ  ُتنك  ةلحلا ،

، بعتلاو لمعلا  نم  ٍقاش  عوبسأ  ةیاھن  ًامتاخ  سیمخلا 
داجس نیبو  ينیب  لاصتالاب  سابع  ّمعلا  ينركذ  ىتح 
نیحو رئبلل ، ًالوصو  لباب  راثآل  ةعمجلا  موی  باھذلل 

.دبعملل انالك  باھذلا  ىلع  ھعم  ُتقفتا  ھب  ُتلصتا 

روصتأ نكأ  مل  ایرام ، الب  ًادج  ٌةملظم  تاءاسملا  تناك 
ةدوعب ترعش  اھتركذت  اّملكف  ةجردلا ، هذھل  اھبحأ  ينأ 

ىلإ جاتحی  ٍصخشك  اھجاتحأ  ُتنك  يدسج ، ىلإ  يحور 
اھتیأ نآلا  تنأ  نیأ  يواخلا ، ھبلق  شعنیل  ةیئابرھك  ةمدص 

، اھیلإ قوشلا  جاھ  املك  يندواری  لاؤس  ةبئاغلا ؟ ةبیبحلا 
نمك يركفب  ةلامثلاب  رعشأو  يسأر  يف  قوشلا  دعاصتی 

ّقلحتو اھنم ، ریخألا  رعقلا  ىتح  رمخلا  نم  ًاسأك  يستحی 
نیأ دیوسلا ، بوص  ًةلحار  نویل  نع  ًادیعب  كانھ  يحور 

، نآلا ِكریبع  قشنتسأ  ينتیل  نیلعفت ؟ اذام  يتریمأ ؟ ای  تنأ 
عضبل كارأ  وأ  َطقَف  قئاقدل  ِكعم  ثدحتأ  نأ  ىنمتأ  مك 

نم مونلل  ملستساو  شوشملا ، ركفلا  اذھل  ای  هآ  تاظحل ،
. كلذ لبق  اھتقو  تنك  ةشوشم  ةظحل  ّيأ  دنع  ملعأ  نأ  ریغ 
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نم ذختی  ناك  يل  ًاقیدص  ترجأتسا  ركابلا  حابصلا  يف 

عراشلا نم  ىرخألا  ةھجلاب  فقی  ھقزرل ، ًارقم  قوسلا 
يعم بھذیل  ةراملاب  ظتكملا  هاش  سابع  معلا  ناكدل  لباقملا 

يسكاتلا قئاس  دمحأل  حصفأ  مل  ةیحایس ، ةھزنب  لباب  راثآل 
ةھزنلاب ُتججحت  لب  ةعباسلا  ةطوطخملا  ّرس  نع 
نطومب عاتمتسالاو  لباب  راثآ  ىلع  عالطالل  ةرفسلاو 

ةھلآلا دباعم  ةیؤرلو  ضرألا ، هذھ  ىلع  ةقیلخلا  ةیادب 
انالك انقلطناو  نینسلا ، فالآ  ذنم  نآلا  ىتح  ْتیقب  ٍراثآو 

، ةئداھلا ةعمجلا  تاحابص  نم  لیمجو  قرشم  موی  يف 
رابخألا عزوی  ةیحابصلا  ةیرابخإلا  ةرشنلا  عیذم  ناك 
لیواحملا ةنیدم  لبقتسن  نحنو  ءاوھلا  ریثأ  ربع  ةئیسلا 

ةوبع ٌرامد ، ٌلتق ، لباب ، ةظفاحم  نم  ةبرقم  ىلع  عقت  يتلا 
ةرایس ةمثو  ءادھشلا ، نم  دیدعلا  حاورأ  ُدصحت  ةفسان 

، ةیعولضلا ةنیدم  نم  برقلاب  يركسع  لتر  ىلع  ُرجفنت 
نأ دعب  قلطلا  ءاوھلا  يف  ىظشتی  فسان  مازحب  يراحتناو 

ةنیدم يف  ةیداحتالا  ةطرشلا  يف  لجر  هدایطصا  نم  نكمت 
رھظت بخصو  جیجضب  ھبشأ  ةجعزم  ىقیسوم  يدامرلا ،

.اھتیاھنو رابخألا  لصاوف  يف  ًامود 

دقل ىرخأ ، تاونق  ىلع  كعایذم  زاھج  ردأ           -
، ةبخاصلا تاوصألاو  زاشنلا  رابخألا  انمئس 

..ةایحلاب عتمتسن  انعد 



الب هدوقم  فلخ  سلجی  وھو  دمحأل  اھتلق  ةداح  ةرظنب 
..تماص لاثمتك  ثیدح  الو  ةكرح 

عایذملا بحأ  الف  يھتشتو  ُبحت  امك  تنأ  ُهردأ           -
..رابخألا الو 

.ً.اضعتمم ينباجأ 

ىوس لؤافتلاب  ُرعشأ  ال  ًاراسیو ، ًانیمی  عایذملاب  ُبلقأ  ُتبو 
، نانئمطالاو نامألا  يسفن  يف  ثعبی  وھف  زوریف ، توصب 
، دھشلاو بحلا  ةغلب  قطانلا  يحابصلا  اھتوص  رظتنأ  انأو 

فارطأ ىلع  ریاط  ای  ..ریط  ای   ) ينغت يھو  ينتفقوتساو 
( ..ریاط ای  ينب  وش  بیابحلل  يكحت  كیف  ول  ..يندلا 

ينرحسی يذلا  اھتوصب  ذذلتأ  انأو  ًاقیمع  ًاسفن  ُتسفنتو 
امو دیوسلا ، يف  بئاغلا  بیبحلا  ُتركذتو  ينذأ ، ألم  املك 

فقوت نیح  الإ  يندوارت  ایرامو  يتركس  نم  ُتوحص 
ةیرثأ ةلت  يل  تحال  دیعب  نم  بذعلا ، اھتوص  نع  عایذملا 

ىلع ةیدیدح  ةحئال  ُتدھاشو  لباب ، نم  برتقن  نحنو 
امو ةیخیراتلا ، ةیرثألا  ةنیدملا  ىلإ  ریشت  قیرطلا  بناج 

داجسب تلصتا  راثآلل  يدؤملا  دیحولا  قیرطلا  انلخد  نأ 
تناك ةنیدملل ، ةیلخادلا  ةباوبلا  دنع  ينرظتنی  ناك  يذلا 
يتلا ةبذبذتملا  ءاوھلا  تارایت  مغر  اھئفد  ُّثبت  ُسمشلا 

.ةنیفلاو ةنیفلا  نیب  دعاصتت 

يف َكتحار  ىلع  لوجتو  كانھ ، كترایس  فقوأ           -
..ةیخیراتلا راثآلا  هذھ 



ھترایس دوقمب  ًاكسمم  لاز  ام  وھو  يسكاتلا  قئاسل  اھتلق 
.يرمأل ٍثرتكم  ریغ  يمامألا  اھجاجزب  ًارظان 

هذھ بحأ  ال  يترایس ، يف  سلجأس  لب  -         ال 
نوفرعی هللا ٍماوقأل ال  ةسجن  ٌضرأ  يھف  نكامألا ،

ةلصب نیدلل  ُّتمت  مھدباعمف ال  ھنودبعی ، الو  ًادبأ 
تنأ بھذأ  ةیادھلا ، يف  ھمیلاعت  يفانت  يھو 

الف يترایس  يف  كرظتنأس  انأو  كتلحرب  عتمتساو 
..ْبھذا ایھ  ناكملا ، اذھ  يف  اھنم  رھطأ 

اذھ ىلإ  ءيجملل  ًاضعتمم  ھنانسأ  نع  رشكی  وھو  اھلاق 
..ھمودق نع  ٍضار  ریغ  ناكملا 

هراوج ىلإ  ُفقی  رخآ  صخش  عم  رظتنی  داجس  ناك 
الو ةمیدق  ًةرتسو ال  ًاطیسب  ًاصیمقو  ًایداع  ًالاطنب  يدتری 

.عضاوتلا نم  ًائیش  اھتایط  نیب  لمحت  ةدیدج 

..ریخلا حابص           -

نم ةعبانلا  ةقداصلا  مھتطاسبب  يننالبقتسی  امھو  امھتییح 
.ءيش يأ  نم  ةیلاخلا  ةفیظنلا  مھبولق  ةبیط 

، راثآلا رود  نم  وھ  قداص  يقیدصب  َكفرُعأ           -
، لیلق لبق  َكقیرطب  اھیلع  َتررم  يتلا  ُةقطنملا 
اذھ يف  نمز  ذنم  لمعی  وھو  رثُك  فراعم  ھیدلف 

تامولعمو ةبیرغ  َءایشأ  فرعیو  ناكملا ،
مل يتلا  زیلاھدلا  بلغأ  نوفرعی  ءاقدصأو  ةیرس ،
يأل اھنع  نوحصفی  الو  نآلا ، ىتح  فشتكت 



..اھرسب نوظفتحی  لب  ناك  صخش 

.هراوج ىلإ  فقاولا  ھلیمز  ىلإ  ریشی  وھو  داجس  اھلاق 

نكامألا صحفتن  ةیخیراتلا  ةنیدملا  لخاد  انتثالث  انقلطناو 
ةقیمع قوقش  نم  برقلابو  ًاربش ، ًاربش  ةمیدقلا  ةیرثألا 
راشأ ةلكآتم ، ةمرھ  ناردج  لصفت  زیلاھدو  ضرألاب 

: ًالئاق زیلھدلا  وحن  هدیب  قداص 

تحت ةیرس  تارمم  دجوت  قوقشلا  هذھ  لثم  يف           -
جاحلا ةلئاع  الإ  اھفرعی  وأ  اھاری  ال  ضرألا 

نع تامولعملا  اوثراوت  نیذلا  يلعلا  نسحم 
هذھ نونطقی  اوناك  نیذلا  ىمادقلا  مھدادجأ  قیرط 

نوحصفی ال  مھف  ًادج ، ٍدیعب  ٍنمز  ذنم  ضرألا 
ءاشفإ مدعب  مھنوصویو  مھدالوأل  الإ  اھنع 

.اھّرس

قفن ةباثمب  ناك  ّقش  وحن  ھعبصأب  ریشی  وھو  قداص  اھلاق 
..ضرألا لفسأ 

، ةقحالتملا ھسافنأ  ّرجی  وھو  ثیدحلا  نع  ةھربل  فَّقوت  مث 
نم صلختلا  دارأف  ھقھرأ ، املاط  ًاریبك  ًالقث  ُبحسی  ھنأكو 
ةعفد اھب  فارتعالاب  ًالیوط  اھب  ظفتحأ  يتلا  هرارسأ 

: ًاعراستم فدرأو  ةدحاو 

ةبیرغ ءایشأ  نع  ينثدحی  ردیح  يقیدص  ناك           -
هذخأ نیح  الإ  ءدبلا ، يف  اھقدصأ  ُتنك  ام 

ةنیدملا نومدختسی  اوناك  نیذلا  ناكیرمألا 



اوزكرمت نیحف  لالتحالا ، مایأ  مھل  ًارقم  ةیرثألا 
مھدجاوت ةرتف  ةلیط  لوخدلا  انرودقمب  دعی  مل  انھ 

، دیعب نم  اھل  رظنن  نحنو  هوأتن  انك  اھلخاد ،
.طق اھقرافن  يتلا ال  انتنیدم  يھف 

: ًالئاق ھتعطاق 

..؟ َمِلو ردیح ؟ ناكیرمألا  ذخأ  فیك           -

نأ دیری  ھنأكو  يل ، هدیب  حولی  وھو  ھثیدحب  لسرتساو 
..ثیدحلا ةلصاومل  كیلإ  قیرطلا  يف  انأف  لھمت  يل  لوقی 

تارممو ةیرس  زیلاھد  فرعی  ردیح  ناك  دقل           -
، ةقیحس نامزأل  دوعت  ةنیدملا  هذھ  لخاد  ةیضرأ 

ناك دقف  ھتلئاع ، ىوس  اھلیصافت  فرعی  ال 
هذھ نع  يل  حصفی  مل  ھنكل  ءيش  لك  يل  يوری 
الإ يل  ھلاق  ام  قدصأ  مل  انأ  اھنكامأو ، تارمملا 
ملو ةنیدملا ، لخاد  ىفتخاو  دبألل  باغ  نیح 

عیمجلا ناك  دقف  كلذ ، دعب  ءيش  يأ  ھنع  فرعی 
دجاوت ةلیط  ةنیدملا  هذھل  لوصولا  عیطتسی  ال 
لقنتی ناك  نم  وھ  هدحو  هاوس  اھب  ناكیرمألا 

يل لاقف  ةضماغلا ، قرطلا  لالخ  نم  ةمات  ةیرحب 
..بیجع ءيش  نع  ًاحصفم  ٍموی  تاذ 

اھعمس يتلا  ةبیرغلا  ھتصق  لمكی  وھو  ًاقیمع  ًاسفن  سفنت 
..ھقیدص نع  ًالقن 

ناك تارمملا  دحأ  نم  ةنیدملا  ُتلخد  امنیب           -



مھتارمھب ةصاخ  نكامأب  نورشتنی  ناكیرمألا 
نكامألل لوخدلا  عیطتست  ال  يتلا  ةیركسعلا 

نم ةنیعم  نكامأو  ةدبعملا  قرطلاب  ىوس  ةرعولا 
مھتابكرم اھلصت  يتلا  ةبیرقلا  دباعملا  تاباوب 

اھب نومیقی  قطانملا  ةیقب  نكل  ةیركسعلا ،
ضارغألا ضعب  ُبلجی  ناك  دقف  ةیرشب ، نكامأك 

نم ُقرسی  ةریثك  ًانایحأو  اھنوكرتی  يتلا 
بیساوحلا ةزھجأ  ضعب  ةغرافلا  مھتارقم 

قارعلل اھتقو  لخدت  مل  يتلا  ةلیمجلا  فتاوھلاو 
نیمث اھنم  ٌمسق  ةبیرغ ، ءایشأو  نیح ، دعب  الإ 

..ءيش ّيأ  ھنع  فرعی  رخآو ال 

قیلت ةیلیثمت  تاربنب  ردیحل  ضماغلا  ءافتخالا  فصی  ناك 
نم دیزی  ًایقیرغإ  ًاعانق  لمحی  ٍھجوب  فقوملا  تالاعفناب 

عطقت ةراح  ةرفز  رفز  ًاكئاش ، ًاضومغ  ةثداحلا  ضومغ 
: ًالئاق ..ةریثملا  ھتصق  لامكإ  ًالواحم  ةرم  دعب  ةرم  ھثیدح 

ًادونج ةمث  دھاش  ئداھ  راح  يفیص  ٍموی  يف           -
ىدحإ يف  خامنن  دبعم  نم  ةبرقم  ىلع  ًارثُك 

، رثكأ برتقا  تاوصأو ، ءاوضأ  ةدیعبلا ، لالتلا 
ةیرس ًارفح  نورفحی  مھو  مھدھاشی  ناك 
مھنظی ناك  ةریغص ، لواعمب  ةقرفتم  ضرألاب 

ناك اھوقرسیل ، راثآ  نع  نوبقنی  ءدب  يذ  ئداب 
مھدھاشأ انأو  ًابضغ  ضیفأ  ُتنك  يل : لوقی 
دیدحتلاب ناكملا  ُتددحف  يدادجأ ، ثارت  نوقرسی 
ءابتخالا لالخ  نمو  كانھ ، رودی  ام  فرعأل 



ةمث نأ  ُتكردأ  ةمیدقلا  ناردجلا  ضعب  فلخ 
دھاشأو ينبرقی  نأ  نكمی  مھنم  برقلاب  ًازیلھد 
زیلھدلا ُتلخد  نأ  امو  ھتدھاشم ، عیطتسأ  ام 

ُرثدنی ناك  يذلا  لباقملا  ھفرط  نم  ُتجرخ  ىتح 
ناكملا نوئیضی  اوناك  میدق ، رادج  نم  برقلاب 

نم ةدیعب  ٍكالسأ  ربع  ةیوق  ءارفص  ءاوضأب 
لك ىرت  ينیع  ْتأدب  نأ  امو  ةیئابرھك ، تادلوم 

ةدحوم سبالم  نوسبلی  مھتدھاش  ىتح  ءيش ،
لامع تالدبب  ھبشأ  ًادبأ ، ةیركسع  تسیل 
ةریغص ةمالع  مھفاتكأ  ىلع  نولمحیو  فیظنتلا ،
ةمالع ءاقرزلا  ةلذبلا  رھظبو  اھزیمت  عطتسی  مل 

، دیعب نم  ىءارتت  ٌسأك  اھطسوب  ةیرئاد  ةریبك 
سوؤر ةعبسب  سأكلا  ُدھاشی  رثكأ  برتقی  نیحو 

تارابع ال سأكلا  لوحو  ھجوأ  ةتس  نم  ةدعاقو 
اذھ نم  ءيش  ّيأ  ةیدرك ال  ةیزیلكنإ ال  وأ  ةیبرع 

..ةیبنجأ وأ  ةینیص  تارابع  امبر  ھلك ،

ام لمكیل  ةلیوط  ةرسحب  اھعبت  مث  قیمع  ٍسفنب  ھثیدح  عطق 
ُھتلخ لباب ، قافآ  وحن  ًادیعب  قدحی  وھو  ثیدح  نم  ھب  أدتبا 

، انیلع ھتایاكح  صقی  ًامیدق  ًایلباب  ًاكلم  ةظحللا  كلت  يف 
..ھثیدح لصاویل 

ةفافش سایكأ  نع  نوفشكی  مھو  مھبقاری  ناك           -
اوناك اھزیمی  ال  ءایشأو  ةریغص  مانصأ  اھلخادب 
اوھتنا نأ  امو  اھورفح  يتلا  رفحلاب  اھنونفدی 

ناك نكی ، مل  ًائیش  نأكو  اولحر  ىتح  نفدلا  نم 



نأمطا يتلا  ةظحللا  يف  ءيش ، لك  ُدھاشی  ردیح 
تناك رفحلا ، كلت  نم  برتقا  مھباھذل  اھب 

نأ عاطتساو  ةیجنفسا  ةعطقك  ةوخر  ضرألا 
رفحلا ضعب  نم  جرختسیل  ةلوھسب  هدیب  اھرفحی 

دلج ىلع  تشقن  ةبیرغ  فورحب  تاطوطخم 
مل لیثامتلاب ، ھبشأ  ةریغص  مانصأو  لازغ ،

ءایشألا هذھ  نفد  نم  ىزغملا  ام  اھتقو  فرعی 
نكامأب اھأبخو  اھلك  اھعفر  ةدیعبلاب ، تسیل  رفحب 
تقولا قیضل  ھنكل  ناكملا  اذھ  نع  ةدیعب  ىرخأ 
نفدیل ىرخأ  ةرم  بارتلا  لیھی  نأ  عطتسی  مل 

تاینتقم نم  ھیوحت  ام  جارختسا  دعب  رفحلا 
ءاجو اھنم  ًامسق  أبخ  اھلخادب ، مھ  اھوؤبخ 

عیطتسی يتلا  لیثامتلاو  تاطوطخملا  ضعبب 
سفن نم  ًادئاع  ھعم ، اھمجح  رغصل  اھلمح 

..ةنیدملا نطاب  يف  ةیرسلا  تارمملاو  زیلاھدلا 

انیطعیو ًاقیقد  ًافصو  ةلاحلا  فصی  قداص  انلیلد  ناك  اذكھ 
ٌضیمو ناك  امنیب  اھلھجن ، انك  رارسأل  ةیلیصفت  ةروص 

لھ اھتقو ، يندوار  يذلا  لاؤسلا  ھینیع ، نم  ُعشی  ٌبیرغ 
ھنیزخ نم  ةعقاولل  فیضی  مأ  لیختی  لجرلا  اذھ  ناك 
ًاعباط اھفیلغتو  ثادحألا  ةرطسأ  يف  انلھأ  ةداعك  يرثألا 

ةروطسألاو ةفارخلاب  ًارثأتم  ناك  لھ  ًارحاس !؟ ًایزاتنف 
لسرتسا مث  دباعملاو ، ةھلآلا  نمز  نع  ریثكلا  أرقی  وھو 

.ً.ادكؤم ةیئاكح  ةیبایسناب  لھذملا  ھثیدح  يف 

ناك راعشلا  نأ  دعب  امیف  نیبت  كش  ىندأ  الب           -



..ھتارباخم زاھجو  يلیئارسإلا  داسوملل 

صتخملا دجمأ  وبأ  دعاقتملا  زوجعلا  ھلاق  ام  ًانیبم 
ىتح تاطوطخملا  دھاش  نأ  ام  يذلا  ةیربعلا  تاساردلاب 

: ًالئاق اھتیؤرل ، لھذ 

اوتبثی نأ  نولواحی  نآلا  مھ  ایؤرلا  ْتقدص  دقل           -
ينب نأ  رابتعا  ىلع  مھل  ضرألا  هذھ  ةیدئاع 

..نوكلا اذھ  ساسأ  مھ  لیئارسإ 

: فدرأ مث 

هذھ مھنفد  لالخ  نم  ضرألا  نوقرسی  مھ           -
نأك ةلیوط  تاونس  دعب  اولوقیل  لباب  يف  ءایشألا 
هذھ نأ  اذھ  نم  رثكأ  وأ  ةنس  نیسمخ  نوكت 

..مھل يھ  ضرألا 

: ھثیدح ًالمكم  لاق  مث 

ماظنلا ھئبخی  ناك  يذلا  دواد  روبز  اوقرس  مھ           -
نأ دعب  ةبھذملا  ھنئازخ  نم  ةنزخ  يف  قباسلا 

ةیحان يف  لفكلا  يذ  هللا  يبن  ماقم  نم  ھجرخأ 
نع نوشتفی  مھو  لباب ، راثآ  نم  ةبیرقلا  لفكلا 

ملاعلا ھب  كلم  يذلا  ھمتاخو  نامیلس  فئاحص 
فئاحصلاو متاخلا  نأب  مئاد  ٍكش  ىلع  مھف  ھلك ،

يف ىكبملا  طئاح  دنع  ةرخصلا  ةبق  تحت  نمكت 
تالواحمل رارمتساب  نوعسی  مھف  میلشروأ ،

رادج نم  طیسب  ءزج  فیرجت  وأ  میدھتل  ةلشاف 



فئاحصلاو متاخلا  نع  نیثحاب  ھلفسأ  اوبقنیل 
..نجلاو رحسلاب  ملاعلا  لالتحال 

ھلوق دكأ  مث  انیلع ، ةیرانلا  ھتاحیرصت  رثأ  ىریل  ًالیلق  لمأت 
.ً.ابئاص

ریدصت ةیفیك  يف  ًاریثك  لیئارسإ  ركفتس           -
ْنإ بجعتت  ال  مایألا ، مداق  يف  يقارعلا  ثارتلا 

ھصوخشو ھتراضح  نم  قارعلا  غرُفت  اھتیأر 
رفس يف  میدقلا  دھعلا  يف  ركذ  دقف  ھثارتو ،

نكاسلا يبعش  ای  روشآ  نم  فخت  ال  : ) ءایعشإ
طخسلا متی  ًادج  لیلق  دعب  نأل  نویھص  يف 
رافسألا لك  تدكأ  دقو  مھتدابإ ،) يف  يبضغو 

لالتحال ىعسی  يذلا  ناطرسلا  يھف  كلذ  ىلع 
..ھلك قرشلا 

: ًالئاق ردیحل  ھجوت  مث 

..؟ ىرخأ ءایشأ  كانھ  لھ           -

رثكأ لیثامتو  ىرخأ  تاطوطخم  كانھ  نأ  ردیح  ھل  دكؤیل 
اھبلجب ُهدعوو  لباب ، لخاد  ةنیدملا  نم  نمآ  ناكمب  اھأبخ 

يف ةنیدملا  لخدی  ردیح  ناك  ةنیدملل ، لوخدلا  دعب  ًءاسم 
نم ھب  صخش  يأ  ملعی  نأ  ریغ  نم  ءاشی  تقو  يأ 

ھجورخ لاح  هرثأ  يصقت  انلواح  نیحو  ةیرسلا ، تارمملا 
..رخآ ناكم  نم  جرخی  ّھنأ  انملع  ھتیب ، باب  نم 

عقو ىریل  انھوجوب  ًاسرفتم  ھلوق  ًابرغتسم  انیلإ  رظن  مث 



انھوجو ىلع  ةیبئارغلا  ھتاجاتنتسا  تاریثأتو  ھتاملك 
ھثیدح ًالمكم  ةمدصلا  لوھ  نم  ةكبترملاو  ةرئاحلا 

..قیشلا

الئل لخادملا  نم  ٍلخدم  ىلع  ًالزنم  نومیقی  مھ  امبر 
وبأ ظفتحا  ةنیدملل ، نولخدی  قرطلا  يأ  نم  سانلا  َدھاشی 

ةفرعمل ردیح  ھل  اھبلج  يتلا  لیثامتلاو  تاطوطخملاب  دجمأ 
دنعو ةبیرغ ، ةیربع  تاباتك  نم  اھلخادب  يوحت  ام 

ام ھنكل  لبابل  ةیرسلا  ھتارمم  ربع  ردیح  للست  ءاسملا 
تناك امبر   اذھ ، انموی  ىتح  ىفتخاو  اھتقو  نم  داع 
رفحلا نأ  اوفشتكا  امدعب  ةبقارم  اھیلإ  بھذ  يتلا  ةقطنملا 
ًاصخش نأ  اوروصتی  مل  مھ  امبر  لعاف ، لعفب  ترفح  دق 
لخدی نأ  ھل  نكمی  ةنیدملا  هذھل  دیعبلا  روسلا  جراخ  نم 

..ھفاشتكا وأ  هرمأ  حاضتفا  نود  نم  ةیرحب 

لكل ھتءارق  لالخ  نم  ھل  يناث  ال  ًارایخ  قداص  عضوو 
: ًالئاق ثادحألا  هذھ 

نم مھدیب  عقو  ھنأب  ُكشن  اننكل  ىفتخا ، نیأ  فرعن  مل 
ام ِفخی  مل  ھنأل  ھل  هوبصن  اذھ  نم  ءيش  وأ  نیمك  لالخ 

جرخأ نأ  دعب  بارتلا  دیعی  نأ  لواح  وأ  هدیب  ھشبن 
.تاطوطخملاو لیثامتلا 

تاوقلا تمھاد  بیرملا  ردیح  ءافتخا  نم  نیموی  دعب 
، ھنع ةثحاب  دجمأ  وبأ  اھب  نكسی  يتلا  ةقطنملا  ةیكیرمألا 

ملعی يتلا ال  تاطوطخملاو  لیثامتلاب  برھ  رخآلا  وھ  ھنكل 
ْتبلقو ةفورعم ، ریغ  ةلوھجم  ةھج  ىلإ  ردیح  ىوس  اھب 



، ھنع ًةثحاب  بقع  ىلع  ًاسأر  ةقطنملا  ةیكیرمألا  تاوقلا 
.مویلا ىتح  امھنم  ٌلك  ىفتخاو  ھیلع  رثعت  مل  اھنكل 

دبعم ىلإ  باھذلاب  ركفأ  انأو  ةصقلا  يل  درسی  قداص  ناك 
توراھ اھیف  نطقی  يتلا  رئبلا  ىلإ  لوصولل  خامنن 

نوكأو اھلخادب ، ةعباسلا  ةطوطخملا  يقلأل  تورامو 
ْحصفی مل  يتلا  ةنماثلا  ىوس  يمامأ  َقبتی  ملو  اھتزجنأ  كلذب 

ينكل اھتبوعصل ، امبر  نآلا  ىتح  هاش  سابع  معلا  اھنع 
كلذ دعب  ریكفتلاو  ةعباسلا  لامكإل  ًادج  ًادودشم  ُتنك 

.ةنماثلاب

 

(38)
..يقیدص ای  خامنن  دبعمل  لوخدلل  ًادج  ٌقاتشم  - 

ھثیدح ًالصاوم  لازام  وھو  قداص  يحایسلا  انلیلدل  اھتلق 
.دجمأ يبأو  ردیح  ءافتخا  رس  نع 

..بھذن انعد  ایھ           -

عایضو راھنلا  فاصتنا  لبق  قاحلل  ھیلع  ثیدحلا  ُتررك 
وحن قداص  يب  ھجوتو  يدارمل ، لوصولا  مدعو  تقولا 

.دوسألا ریبكلا  يدیدحلا  ھبابو  ينیطلا  دبعملا 



نم سیئرلا  ھباب  ًارخؤم ، ُھعنص  مت  باب  اذھ           -
لوخدلل ناكیرمألا  اھرسك  ھلخادب ، يھو  بشخلا 

..دبعملل

.ھیدیب دبعملا  لفق  حتفی  وھو  قداص  اھلاق 

ٍنفب لخادلا  نم  ًاینیط  ًادبعم  تیأر  ىتح  تلخد  نأ  امو 
.لوخدلا باب  لبقتست  رئبو  لیمج  يرامعم 

توراھ اھب  نُجس  يتلا  رئبلا  يھ  هذھ           -
نم ناقلعم  رئبلا ، لفسأ  امھاسأر  ..تورامو 

.امھیلجر

: لاق مث  رئبلا ، وحن  ھعبصإب  ُریشی  وھو  يل  حرش 

لستغت ُءاسنلا  ْتناك  رئبلا  هذھ  ءام  نم           -
نم يوق  جوزب  طابترالل  ةزھاج  نوكتل  ھتراھطل 

قالطلا متی  دبعملا  اذھ  يفو  ةمیظعلا ، لباب  ةكلمم 
.كلذب ةصاخلا  ةیعرشلا  ةمكحملا  وھو  جاوزلاو ،

، ةاواسملاو لدعلا  ةھلآ  يھ  خامنن  ةھلآلا  ُدعتو 
ْتناك ضرألا  نطاب  يف  ةرئاغلا  رئبلا  هذھ  هایمف 
اھلف ملاعلا ، هایم  لك  نم  دربأو  ىفصأو  ىقنأ 

.ةیندعملا هایملا  نع  ىتح  فلتخی  ٌمعط 

يف ةسمطنملا  رئبلا  ءام  قداص  انل  فصی  ناك  اذكھ 
.ةشھدم ةینف  ةیؤرب  ضرألا  قامعأ 

..كانھو كانھو  كانھ  ىلإ  بھذن  انعد           -



ٍتاباوب ىلإ  ھعبصإب  ریشی  وھو  ةیوفعب  قداص  اھررك 
ام موی  يف  نوكی  نأ  قدصی  مل  ھنأكو  دبعملا  لخاد  ةدع 

.سانلا مدقتی  ًالیلدو  حاوسلا  دشری  ًایحایس  ًادشرم 

..ينامدقت ایھ           -

ًایجیردت فلخلا  ىلإ  يسفن  بحس  لواحأ  انأو  امھتمھوأ 
يبیجب يدی  ُتددم  نأ  امو  رئبلا ، نم  ةبرقم  ىلع  نوكأل 

ٌتوص باسنا  ّىتح  ةعباسلا ، ةطوطخملا  ًاجرخم 
نارینب قرتحتس  برتقت ، ال  اھلعفت ، ال  رذحا  يعمسمل ،
ُتعمس رئبلا  نم  برقتلاب  ُتممھ  املك  اھتاذ ، ةطوطخملا 

نأ نم  ينرذحت  ٌتاملك  ينذأ ، قرتخت  اھسفن  تاملكلا 
ًایوق نوكأ  انأ  ُتلواحو  رئبلا ، يف  ةطوطخملا  يمرأ 

ينعنمی ام  ًاصخش  ةمث  نكل  رثكأف ، رثكأ  اھنم  بارتقالاب 
.اھسفن رئبلا  نوسرحی  ةعقبلا  هذھب  نیلكوم  ًاصاخشأ  وأ 

..افقوت داجس  ..قداص           -

.ھسفن ءادنلا  ًارركم  اھسفن  ةرابعلا  ُتفدرأو 

نمك امھفلخ ، يئادنو  يخارص  نم  نیبرغتسم  ّيلإ  اتفتلا 
.فوخلا وأ  شاھدنالا  وأ  ةبارغلاب  ُرعشی 

تاءادنو رئبلا ، نم  جرخت  ًاتاوصأ  عمسأ  ينإ           -
..بارتقالا مدع  نم  يریذحت  لواحت  ةبیرغ 

.امھل اھتلق 



رئبلا هذھ  يف  يقیدص ، ای  ةیعیبط  ةلأسم  اھنإ           -
نینسلا فالآ  ذنم  امھو  تورامو  توراھ  ُنكسی 

..انھ

: ًالئاق فدرأ  مث  يھجوب ، مستبی  وھو  قداص  يل  ّنیب 

يف ةددعتملا  تاباوبلا  كیرأ  يك  بھذنل ، ایھ           -
..دبعملا

فلخلل ىرخأ  ةرم  يسفن  ُتبحس  ىتح  افرصنا  نأ  امو 
عمسأ ُتنك  نیملاظلا ..) نم  نوكتف  رئبلا  هذھ  برقت  (ال 

، ھتمرب ناكملا  ألمت  لب  يسأر ، خوفای  ألمت  ةرابعلا  هذھ 
ال لب  توصلاب  نوأبعی  ال  مھتدجو  مھیلإ  ُتفتلا  نیحو 
لك عمسی  نم  يدحو  انأ  ُتنك  اذھ ، نم  ءيش  ّيأ  نوعمسی 

ُتوصلا ناك  رئبلا ، نم  بارتقالل  ُتعجشتو  اذھ ،
، ھب متھأ  ال  ُتنك  دعتبا ، قرتحت ، ال  برتقت ، ال  ُخرصی ،
، رئبلا يف  ِةطوطخملا  يمرل  ياوق  عمجتسأ  مدقتأ ،

ىتح رئبلا  يف  اھتیقلأ  نأ  امو  ًایوق ، ُترصو  اھتجرخأ 
يف دعرب  ھبشأ  ًایلاع  ًاخارصو  ينذأ  ُقشی  ًاتوص  ُتعمس 
ًاران ىلعألل ، جرخت  ًاران  تیأرو  ةرطمم ، ةفصاع  ةلیل 

نأ نم  ًافوخ  ِضرألا  ىلع  ُتطقس  يوق ، راجفناك  ةریبك ،
اوؤاج لاع ، ٍتوصب  ُتخرص  ةدعاصلا ، رانلا  يب  َكِسُْمت 

نم داجسو  ىنمیلا  يفتك  نم  قداص  ينكسمأ  نوضكارتی ،
تارایت نم  مغرلا  ىلعف  يناسلجأو ، ينادنسأو  لامشلا 

نأ الإ  رخآلاو  نیحلا  نیب  رھظت  يتلا  ةدرابلا  ءاوھلا 
يف ٍطوبھ  نم  ءيشب  ُترعشو  ًاقرع ، ُببصتی  تاب  يھجو 

شامق ةعطقب  قرعتملا  ينیبج  حسم  قداص  يمد ، طغض 



طیشنت لواحی  يدی ، ُكلدی  تابف  داجس  امأو  ھبیج  يف  تناك 
ةنشخلا ھلمانأب  ينیبج  كرف  لالخ  نم  ةیومدلا  ةرودلا 

..يسأر لكأت  تتاب  يتلا 

..؟ كیبش          -

..ةوقبو ةنشخلا  هدیب  يدی  كرفی  وھو  داجس  اھلاق 

ىتح رئبلا  نم  تجرخ  يتلا  رانلا  اودھاشت  ملأ           -
..؟ ءامسلا نانع 

.يل ناتصنی  امھو  ًابوعرم  اھتلق 

لفسألا وحن  امھمف  سوقت  امھنیب ، امیف  رظنلا  نالدابتی  اناك 
ىلع ةلالد  ىرسیلا  ةھجلا  ىلإ  ًالیلق  امھیسأرب  الامو 

: الاق مث  ..بارغتسالا 

..!!؟ تنأ ُثدحتت  ران  يأ  نع  راااااان ،          -

..لیلق لبق  رئبلا  نم  تجرخ  يتلا  ُرانلا           -

يف رثعبملا  يدسج  ةململ  َدیعأ  نأ  لواحأ  انأو  امھل  ُتدكأ 
..دبعملا

ندملاو دباعملاو  نجلا  صصقب  َترثأت  امبر           -
هذھ لك  كل  ىءارتی  تابو  حاورألاب  ةنوكسملا 

..ناكملا اذھ  يف  انھ  ءيش  فخت ال  ال  ءایشألا ،

.ةمدصلا لوھ  ينع  ففخی  نأ  لواحی  وھو  قداص  يل  ّنیب 



ةطوطخملا امبر  انأ ، هارأ  ام  نایری  امھنأ ال  ُتملع  ينكل 
حاورألا تزفتسا  نم  يھ  ذیواعتو  مسالط  يوحت  يتلا 

برقلاب ةدوجوملا  حاورألا  وأ  رئبلا ، لخاد  ةدوجوملا 
ًادیعس ُتنك  ينكل  ةدرجملا ، نیعلاب  اھارن  ال  يتلاو  اھنم 

ملف ةعباسلا ، ةطوطخملا  سوقط  زجنأ  انأو  يسفن  ةرارقب 
يأ اھنع  فرعأ  ال  يتلا  ةنماثلا  ىوس  نآلا  يل  َقبتی 
ىلع ُتضھنو  يلاطنب  ىلع  نم  بارتلا  تضفن  ءيش ،

ھناردج صحفتأو  دبعملا  يف  لوجتأ  ُتذخأو  َّيمدق 
اذھ نم  ةدیعب  ةنمزأ  ىلإ  يرصبب  ًاصخاش  ةقیتعلا  ةینیطلا 
دبعت سانأ  انھ  اھ  تناك  نینسلا  فالآ  لبقف  بیرغلا ، ملاعلا 
تناك اھنكل  نیدلا  میلاعت  نم  ءيش  يأ  فرعت  ال  ریغ هللا ،

نیحنمت تنأو  خامنن  كل  ًاركش  ةاواسملاو ، لدعلا  دمتعت 
يذلا ةسدقملا  رئبلا  هذھ  ءامب  ةفعلاو  ةراھطلا  ّرس  ىثنألا 

كل ًاركش  ًاریھطت ، اھرھطیو  ناردألا  نم  ىثنألا  لسغی 
..نینسلا فالآ  ذنم  ةناكم  ىثنألا  نیحنمت  كنأل 

نع رخأتن  الئل  نآلا  باھذلاو  لیحرلا  انیلع           -
..دادغب ىلإ  ةدوعلا 

راتشع ةھلآلا  دبعم  ىلإ  يذخأب  نابغری  امھو  امھل  اھتلق 
امھل ُترذتعا  ينكل  راثآلا ، نم  رخآلا  مسقلا  يف  خودرمو 

.تقولا قیضب  كلذ  ًارربم 

ذنم اھنم  انلخد  يتلا  ةباوبلا  ةیاھن  ىتح  يعم  ناریسی  اناك 
هاف ًارغاف  هانیأر  ىتح  دمحأ  انلصو  نأ  امو  حابصلا 

يسكاتلل يفلخلا  دعقملا  نم  ًاذختم  قیمع  ٍمونل  ًاملستسم 
ھفتكب كسمأ  انأو  ًابوعرم  رخآلا  وھ  ّزف  ھل ، ًاعجطضم 



.ھمانم نم  ُھظاقیإ  ًالواحم 

..هللا ای  راتس  ای  ..هللا  ای  راتس  ای           -

ً.اعجو ُّزنی  ھبلقو  ةرم ، نم  رثكأ  اھرركی  تابو 

نم ةعقبلا  هذھ  نأب  كشأ  ال  ينومتفخأ ، دقل           -
سوباكب قرغأ  ُتنك  حاورألا ، اھنكست  ضرألا 

ْنإ يدی  ُعطقأ  ًادج ، ٌفیخم  فیخم ، ملحو  جعزم 
اھیف ُشعشُعت  ضرألا  نم  ةعقبلا  هذھ  نكت  مل 
املك ءاشت ، امفیك  حرمتو  حرستو  حاورألا 

سوباكلا يب  ُكسمی  سوباك ، نم  تظقیتسا 
ًافحتلم يئاطغ  تحت  ُتخرص  ينع ، ًامغر  رخآلا 
تلواح يقنع ، نم  يب  كسمی  ءيش  يتیناطب ،

، ًادبأ ضھنأ  نأ  عطتسأ  مل  ينكل  ضوھنلا 
ةمث ُترعش  ينكل  ةوق  نم  ُتیتوأ  ام  لكب  ُتلواح 
نل ينأب  مكل  ُمسقأ  يندیقت ، يب  ُكسمت  ةیفخ  ٍدایأب 

...ناكملا اذھ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعأ 

تاقحالتملا تاعباتتملا  ھتاملك  ُجزی  وھو  اھلوقی  ناك 
عراستملا هردص  نم  جراخلا  ءاوھلا  عم  اھثفنیو  ةعرسب 

.ھبلق تاقدب  جوزمملا 

لھاجم وحن  انب  رحبی  ناك  يذلا  ًاقداص  انلیلد  ُتعدو 
ًاداجسو عتمم ، لكشو  ٍةنفرحب  ةیرثألا  ةنیدملا  تارجم 

امھل ينانتماو  يركش  ًامدقم  يعم ، ًادج  ًادودو  ناك  يذلا 
لباب عوبر  يف  اھب  ُتلوجت  يتلا  ةلیمجلا  ةھزنلا  هذھ  ىلع 



انأ انقلطناو  انھ ، ُنكست  حاورألاو  رحسلاو  ةبارغلا  ثیح 
ةھلآلاك نكی  مل  دادغب ، ىلإ  نیدئاع  نیھجوتم  دمحأو 
راتشع تاوامس  ىلإ  ةیھلإلا  ھتبرع  دوقی  وھو  خودرم 
قباسی ةھلآلاو ، كولملاب  قیلت  راقوو  ةبیھو  ةسرطغب 

ھل ببس  يذلا  ناكملا  اذھ  نع  ًاراف  ًادعتبم  حیرلا  ھترایسب 
نآرقلا روس  نم  ًاضعب  ِھبلق  يف  ُلتری  وھو  ةیسفن  ةدقع 

ھفلخ نمو  ھمامأ  نمو  ھلامشو  ھنیمی  نع  ُخفنیو  میركلا 
.ھقوف نمو  ھتحت  نمو 

؟ لعفت اذام           -

..اذھ ِھفرصت  نم  ًابرغتسم  ھل  اھتلق 

حاورألاو رحسلا  درط  ذیواعتلا  هذھب  لواحأ           -
.ةرایسلاب يعم  اھتبلج  يتلاو  يب  ةقصتلملا 

كعم اھتبلج  يتلا  حاورألا  دحأ  انأ  نوكأ  امبر           -
..دعسأ لكشب  ًاركنتم  ةرایسلاب ،

ُتیأر ىتح  بضغ ، ةرظن  ھل  ًارظان  ينیعب  ُتقلمحو 
فوخلا ةماود  يف  لخدو  رفصاو  شمكناو  دعجت  ُھھجو 

ىتح ھیتفشب  ُمتمتی  وھو  لباب  نم  اھب  ءاج  يتلا  رمتسملا 
انأو يبلق  لك  نم  ُتكحض  ةیدومحملا ، ةنیدمل  انلوصو 

..ةلاحلا هذھ  ىلع  هارأ 

الو ةبیرغ  ًاحور  ُتسل  دعسأ ، انأف  فخت  -         ال 
ً.ّانج



.ھنیع فرطب  يب  قدحی  وھو  ھل  ُتحضو 

وحن ًایجیردت  ُلیمت  يھو  لاقترب  ِةبحب  َھبشأ  سمشلا  تناك 
اذھ تایط  نیب  ئبتختو  راظنألا ، نع  ىراوتتل  دیعبلا  قفألا 

.ریبكلا نوكلا 
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بعتلا لایذأ  رجأ  انأو  يرزأ  ُدشأ  ُتنك  ًءاسم  ةعباسلا  دنع 

لبقو  ، يتیب ثیح  ًالوصو  ةقیضلا  ةیمظاكلا  ةقزأب  ًارام 
َّرمت مل  ةدم  ذنم  يھف  لضاف  مأ  ُتدقفت  تیبلل  لوصولا 

روخب نم  اھتایجاح  بلجب  ينیصوت  نأ  لواحت  وأ  ّيلع 
رخآلاو نیحلا  نیب  اقلطم  كفنت  مل  يتلا  يھو   ، نارفعزو

ءاقلإ ضرغل  يرورم  ناك   ، اھل داوملا  هذھ  بلج  نم 
، ةثالثو ةیناثو  ةرم  بابلا  ُتقرط   ، طقف دقفتلاو  ةیحتلا 

يطغت يھو  اھزاكع  ىلع  زكعتت  تءاج  دیدش  ٍءطببو 
.. كیمس ٍفشرشب  اھسأر 

. يوحن ھجتت  يھو  اھتلاق  ؟..   قراطلا نم           -
. بابلا يحتفا    . دعسأ انأ           -

..( يدیلو اھ  )         -
. دربلا ةدش  نم  ُفجترت  يھو  ينتباجأ 

ام نامز  نم  چیلع  نئمطا  تیچإ  ةلاخ  )         -
(.. چتفش

ضفتنتو اھسأر  يطغی  يذلا  فشرشلا  ململت  يھو  اھتبجأ 
. ةدوربلا نم 

علطا ام  موی  مك  يل  راص  ةنابعت  ينبا  ای  هللاو  )         -
(.. تیبلا نم 

يطغتل اھفشرش  فارطأب  كسمت  نأ  لواحت  يھو  اھتلاق 
. اھقنعو اھھجو 



(.. بیبطلل چذخآ  ةلاخ  )         -
مدع نع  اھزجعو  اھضرمب  تنقیت  نأ  دعب  اھل  اھتلق 

. باھذلا
تاروھزو نوسنی  برشا  يوشا  ينبا  -         (ال 

ينبا هللا حور  كلاب  لغشت  ةنیز ال  ریصأو 
(.. كرظتنت دیكأ  كمأ  كیلع  ىضری 

فصتنمب ُهروكتو  ىلعألل  اھفنأ  ُبحست  يھو  كلذ  ْتدكأ 
. اھھجو

الب ةأرما  اھنأل  امبر   ، اھیلع نزحلاب  رعشأ  َمِل  يردأ  ال 
يمأ ىوس  قاقزلا  يف  اھیلع  نئمطی  نم  وأ  بیرق  وأ  قیفر 

، ماركلا رورم  يلاب  ىلع  ُّرمتو  اھركذأ  نیح  انأ  ًانایحأو 
ىوس ھنطقت  يذلا ال  ئداھلا  انتیب  باب  نم  برتقأ  ُتنك 

مل يھ  امك  يمأ   ، ًامود ءاسملا  ةیادب  عم  مانت  يتلا  يتدلاو 
لیتارت تامغن  ىلع  ًارجف  وحصتل  ًاركبم  مانت   ، طق ریغتت 
يدؤملا قیرطلا  كلسأ  املكو   ، ةیمظاكلا ةرضحلا  نذؤم 
ينباتنت اھل  لوصولا  يف  ملالسلا  ددع  ًایصحم  يتفرغل 

باب نم  برتقأ  انأو  يدسجب  اھرعشأ  ةریرعشقو  ةشعر 
يتبیبح ھیف  نمكت  يذلا  يبوساحل  ًالوصو  يبشخلا  يتفرغ 
ءاكبلل ةحلم  ةبغرب  رعشأو  اھیلإ  نینحلا  يندشی   ، ةبئاغلا
ٍفزاعك يبوساح  رارزأ  ىلع  طغضأ   ، اھداقتفال
رظتنأو  ، ونایبلا ةلآ  ُھلمانأ  صقارت  رومانوم  تاعوطقمل 

يل اھلسرت  امبر  لئاسر  نع  ًاثحاب  يتحفصل  لوخدلا  نیحل 
نم ٍةنیب  ىلع  نوكأ  ریدقت  لقأ  ىلع  وأ  اھیلع  نئمطأل 

يلئاسر قودنص  يف  تدجوو   ، ينع ةعطقنملا  اھرابخأ 
روفلا ىلعو   ، طق اھحتف  نع  تیناوت  امو  ةدیدج  لئاسر 

، ةحرفلا ينعست  مل   ، اھنم ةدراولا  لئاسرلا  ضعب  ُتدجو 



ةدش نم  ءامسلا  يف  نیحانجب  ریطأ  ّينأ  يل  ّلیُخ  لب 
.. ُتدجو ىتح  امھتحتف  نأ  امو   ، يتحرف

كؤاسم كل  لوقأس  اذل  ءاسملا  يف  الإ  لخدت  كنأ ال  ملعأ 
. ةبحمو درو 

.تقولا نم  ٌعستم  يل  نوكی  امنیح  لوخدلاب  َكدعأ 
ينركذاو طبارلا  اذھل  عمتسا 

ُّتبو  ،( سان يف  ناك  شیدا  زوریف ( ةینغأل  ًاطبار  ناك 
اھاقیسومو اھتاملك  ربع  ًارباع   ، اھل عمتسأو  ينیع  ضمغأ 

ربع ایرامو  انأ  اھیضقن  انك  ةلیمج  مایأل  اھفورحو  
ةثیدحلا ایجولونكتلا  تاریماكو  ةشدردلا 

سان رطنت  قرفملاع  سان  يف  ناك  شیدا  - )   
يیندلا يتشتو 

ةیسمش ولمحیو 
( ينرطن ادح  ام  وحصلا  مایأب  انأو 

ٍرمقك اھغوزب  رظتنأ   ، ًالیوط راظتنالا  تاعاسب  ينتركذو 
ةلمملا لیللا  تاعاسب  ينتركذ   ، ءاسملا تاماھ  ولعی 
اھرظتنأ ةینورتكلإ  ةشاش  ربع  يسفن  بلصأ  انأو  ةلیوطلا 

، ةیئاضق ةمھت  وأ  ٍةحنج  نع  جارفإلا  رارق  رظتنی  نمك 
نیحت يتلا ال  حرفلا  تاعاس  رظتنی  نمك  اھرظتنأ  ُتنك 

انأو  ، ةدرابلا ءاتشلا  يلایلب  ينتركذ   ، رسیو ةلوھسب 
نع عطقنت  يتلا ال  يفورح  اھل  لسرأو  يتیناطب  فحتلأ 
ىلع عضأ  انأو  رطملا  مایأب  ينتركذ   ، ًامود ةسكاشملا 

تاقرط ربع  ًاضكار  ھب  يمتحأ  نولیانلا  نم  ًاسیك  يسأر 
ينتركذ  ، ةرثانتملا هایملا  كرب  نیب  ًالقنتم  نادیملا  ةحاس 

ًائداھ ءيش  لك  نوكیل  اھعفدت  مویغلا  محازت  نیح  سمشلاب 
ةّددبم ھیلع  اھتالبق  سمشلا  ُعبطت  ٍرادجب  قصتلأ  انأو 



. اھب لایخلاو  ركفلا  حراس  ًاسمشتم  ھل  ةقناعملا  ةبوطرلا 
ناكدلاھب ھحولشم  ةنس  ةیم  يش  يل  راص  )  

لوؤت ھیحتسمو  ناطیحلا  ينم  ترجض 

وھو تاینغ  ولینغ  تاقرطلاع  ىلحلاو  ىلحلاع  ينیع  انأو 
لوغشم ولاحب 

(. ينرطن ادح  ام  ضرألا و  دیعاوم  ترطن 

راطعلا ناطحق  يناغأ  ينعمُست  يھو  اھتركذتو 
ينغ نولوگیا  لالدو ( علدو  ٍجنغب  اھسأر  بعادتو 
ًالیوط لایخلا  يف  ُتحرسو   ( يانغ مومھلا  انأو  حرفب 

اھیسرك ىلع  سلجت  يھو  رحاسلا  اھضایب  ركذتأ 
ای خآآآآ   ... اھیلإ ُترظن  املك  يبلق  ُبلستو  باذجلا 

اھرطمأو ّيعارذ  نیب  نوكت  نأ  نآلا  اھقاتشأ  مك  يبر 
. تالبقلاب

ةفورعم شم  نیوانع  فلأ  مع  ةنس  ةیم  يش  يل  راص  )
رابخأ نلیدوو  نیمل 

بابحأو تایسمش  بابلاع  يلیتشت  ام  امسلا  دب  اركب ال 
راھن يشب  ينودخی 

( ينركذ رخآلاب  سانلا  لك  ركذ  يللاو 

يسافنأ لكب  كركذتأ  مك  نآلا  نیملعت  الأ  يسفن  يف  ُتلقو 
، يلقعو يحورب  يركفب  يردص ، نم  جرخت  يتلا  ةبھاللا 

نیبو كنیب  ُتریُخ  ول   ) كل لوقلا  دیرأ  مك  نآلا  نیملعت  الأ 



ایندلا زونكب  ِكتلدبتسا  ام  ِكلدبتسأ  نأ  ىلع  ّھلك  نوكلا 
(. اھلك

ةینغألا هذھلو  زوریف  توصل  عمتسأ  ھفصن  لیللا  ُتیضقو 
ُضمغأ ُتنك   ، اھلك يتایركذ  كلذب  ُدیعتسأ  انأو  ةقیقرلا 

مل يتلا  ایرام  بوص  ًادیعب  لایخلا  يف  ُحرسأو  ينیع 
ُتوحص امو   ، دیوسلا ىلإ  اھرفس  ةرتف  ةلیط  اھیلإ  ثدحتأ 

يف يمأ  ةقطقطو   ، نذؤملا توص  ةمینرت  ىلع  ًارجف  الإ 
. يلمعل يباھذ  لبق  يلو  اھل  روطفلا  دعت  يھو  خبطملا 

 
 



(40)
ربع يضارتفالا  يبح  نع  ًاثحاب  ُھشیعأ  يذلا  ھیتلا  نیب  ام 

يباھذ نیح  يحابصلا  يعقاو  نیبو  بیساوحلا  تاشاش 
هاش سابع  معلا  ءاقل  ىلإ  ةحماج  ةبغرب  ُرعشأ  يلمع  ىلإ 

ھشیعأ ّتب  يذلا  ناھیتلاو  ضقانتلا  اذھ  نم  ينصلخی  يك 
يف رودن  نأ  انیلع  َبُِتك  لھ   ، يریكفت لغشی  حبصأو 
عایض نم  انلبق  نم  نیذلا  ىلع  َبُِتك  امك  ةغرفم  تاقلح 
ءانیس روط  لبج  برق  ھیتلا  يف  ًاماع  نیعبرأ  لیئارسإ  ينب 
انیلع بوتكم  ىرت  ای  مأ   ، ىسوم ھمیلكل  برلا  ّىلجت  ثیح 
لباب يف  لیئارسإ  ينب  يبسل  ًاماقتنا  عایضلاو  يبسلا 

نیسحلا مدل  ًاماقتنا  زئاجعلا  لوقت  امك  وأ  رصنذخوبن 
؟ ءالبرك يف  حوفسملا 

سدق نم  ًاحابص  جرخأ  انأو  يندوارت  ةضماغ  ةلئسأ 
لبقو ھیف  يقزرل  ًابلاط  ریبكلا  قوسلا  ىلإ  ًابھاذ  ةیمظاكلا 

هاش سابع  معلا  ىلع  ُّرمأ  ىربكلا  ھتاھاتم  يف  لوخدلا 
ةنماثلا ءانثتساب   ، اّھلك عبسلا  تاطوطخملا  يزاجنإب  هربخأ 
عبسلا لامكإ  نیح  الإ  اھسوقط  نع  يل  حصفی  مل  يتلا 

. ىلوألا
يل َقبتی  ملو  اھلك  عبسلا  تزجنأ  دقل  َكرشبأ ..           -
نع يل  حصفت  نأ  كنم  رظتنأ  يتلا  ةنماثلا  ىوس 
اھلك عبسلا  نم  بعصأ  اھنأ  يل  ودبیو   ، اھسوقط

.. ةیاھنلل اھتكرت  امل  الإو 



: ينلأسی وھو  مستبا    .. ھنذأب ًاسماھ  اھتلق 
ةطوطخملا تزجنأ  امدنع  كل  ثدح  اذام           -

؟! ةعباسلا
.. يھجو ىلع  تدب  لوھذلا  تامالعو  ھتبجأ 

ٌبیرغ ٌرمأ   ، قدصی ٌرمأ ال  ثدح  دقل  مع  ای           -
!! ًادج

؟ ثدح اذام  ينثدح           -
.. شاھدناو ةفھلب  ينلأس 

: ًالئاق ھیلع  ِدرلاب  ُتأطابتو 
ةمثف كل  ةدوعلا  دعب  كربخأس  مع  ای  نآلا  سیل           -

.. اھرظتنأ ةلیوطو  ةبیرغ  ةصق 
. يل ثدح  امل  عامتسالا  فغشب  ُرعشی  وھو  ھل  اھتلق 
ةكرشل ھتعاضب  لمحل  نآلا  ينرظتنی  دوعسم           -

ىلع اھعیزوتو  اھلاصیإب  ةصاخلا  تایلقنلا 
نم ءاھتنالاو  ةدوعلا  لاح   ، ةیبونجلا تاظفاحملا 

.. طق اھقدصت  نل  ةصق  َكیلع   ّ صقأل دوعأس  كلذ 
ھناكد باب  اھب  ُسنكی  ةسنكم  هدیب  ُكسمی  وھو  ھل  اھتلق 

. ریغصلا
وأ ال معنب  ریغص  لاؤس  نع  بجأ  باھذلا  لبق           -

.. بھذأ مث 
. يھجو يف  رظنلا  ًانعمم  ًالئاس  سابع  معلا  ينصحفت 

. ھل اھتلق    .. لضفت          -
وحن اھنطاب  نم  تجرخ  ٍرانب  رئبلا  تقرتحا  لھ           -

؟ ىلعألا
حمالم ْتریغتو   ، ًاشھدنم يمف  ىلع  يدی  ُتعضوو 
رانلاب فرع  فیكف   ، ءيش لك  فرعی  ھنأكو   ، يھجو



!! ..ياوس ٍدحأ  نم  رانلا  َری  مل  امنیب  اھنم !؟ ةجراخلا 
. يھجو ىلع  وفطت  ةشھدلا  ىری  وھو  كحض 

: ًالئاق فدرأ  مث 
ءاھتنالا لاح  دعو  كلمع  سرامو  بھذا  ایھ           -

.. ةنماثلا ةطوطخملا  نع  لیوط  ثیدح  انلو   ، ھنم
باب دنع  مكارتملا  بارتلا  ُحیزی  وھو  اھلاق  ةماستباب 

. ءيش لكب  ملع  ھنأكو  ..ھناكد 
قدأب ُملعی  امبر  يردی ..  نم   ، بیرغ ٍلجر  نم  ھل  ای 

الو ناجنفلل  ئراق  وھ  الف   ، يعم تلصح  يتلا  ءایشألا 
لیصافتب ملعی  ھنأكو   ، ءيش لك  فرعی  ھنكل   ، فا ّ رع

.. ةبیرغلا ملاوعلا  رارسأو 
.. مكیلع مالسلا           -

يصحیو ھناكد  بابب  ةداعلاك  سلجی  وھو  تمكحل  اھتلق 
يل ثرتكی  مل  ھنكل   ، ًابایإو ًاباھذ  ءادوسلا  ھتحبسم  تابح 

سبالملا فیفصتب  ریمس  ُلغشنی  امنیب   ، هدی عفرب  ىفتكاو 
ًائكتم ةلیوطو  ةعیفر  اصع  ةطساوب  ًایلاع  اھقیلعتو  ةیوسنلا 

يف ةیدیدح  تاقلح  ىلإ  لوصولل  ھیمدق  فارطأ  ىلع 
ةلومحلا لقنأ  دوعسم  ناكدل  لوصولا  دنعو   ، بابلا ىلعأ 
يبرعلا قوسلا  فلخ  نئاكلا  تایلقنلا  بتكم  ىتح  ھنم 

ىلع اھعیزوتل  اھتئیھتو  عئاضبلا  فصر  ضرغل 
.ةیبونجلا تاظفاحملا 

تدع  ، يلمع تزجنأ  ىتح  راھنلا  فصتنا  نإ  امو 
تدعو ام  ھیلع  صقأل  سابع  معلا  ناكد  بوص  ًاھجوتم 

ّيلع ھعطق  ریمس  لواح  قیرطلا  يفو   ، ھل ًاحابص  ِھصقب 
ھنم ُترذتعا  ينكل  يعم  ثیدحلل  ناكدلل  يرج  ًالواحم 

سابع معلا  ناكد  ناك   ، يلمعو يلاغشناب  كلذ  ًارربم 



يرجی ناك  ھنم  تبرتقا  نیحو   ، ًامامت ةعاضبلا  نم  ًاغراف 
ھعم قفتا  يلع  وبأ  ھیدانی  صخش  عم  ةیفتاھ  تالاصتا 

، صوخلا نم  ةعونصملا  لامعألا  ضعب  دیروت  ىلع 
: ًالئاق يھجوب  مسبت  ةیفتاھلا  ھتثداحم  نم  ءاھتنالا  دنعو 

كل ثدح  اذام   ، خامنن دبعمل  كترفس  يل  فص           -
؟.. لباب يف 

.. ءْيَش لك  ھیلع  ُدرسأ  ُّتبو 
؟ دیج ٌلیلد  رئبلا  نم  ةجراخلا  رانلا  نأ  ملعت  لھ           -
، ةحیحص ةقیرطب  ءيش  لك  تزجنأ  نآلا  تنأف 

نجلا نم  ةینامث  تررح  نآلا  كَّنأ  كردت  لھو 
ءالؤھ ،؟ رئبلا نم  برقلاب  نینوجسم  اوناك 
ةنماثلا ةطوطخملا  ذیفنت  دنع  مھدجتس  ةینامثلا 

مسالا اذھب   ، مظعألا ةنیدملا  مسا  كل  نومدقیسو 
ٍصخشل ھتیطعأ  نإ  مسالا  اذھو   ، ةنیدملا لخدتس 

كلمت كنأل  ؛  بعت الب  ًاضیأ  كعم  لخدیس  رخآ 
ْنإف  ، مسالا ھیطعت  نمم  رذحا  نكل  كدحو  مسالا 

كباعتأ لك  كلذب  ُدسفتس  نینثا  نم  رثكأل  عیشأ 
مظعألا مسالا  ھیطعت  نم   ، حیرلا جاردأ  بھذتو 
قوثولا لك  ھب  ًاقثاو  نوكتو  ھنم  دكأتت  نأ  بجی 

ًادغ  ، ھل نانئمطالا  نم  ةیلاع  ةجرد  ىلعو 
ةطوطخملل كلیلدو  كقیرط  وھ  ٌصخش  ينیتأیس 

.. ةریخألا
ھعارذ نع  فشكیل  ھصیمق  ندر  يوطی  وھو  اھلوقی  ناك 

حور نب  نیسحلا  ماقمل  كلذب  ًاھجوتم  ةمعانلا  ءاضیبلا 
نم ضوھنلا  لواحی  وھو  ھتعطاق   ، رھظلا ةضیرف  ءادأل 

.. يبشخلا ھیسرك 



نوكیس فیكو  ؟  ًادغ يتأیس  يذلا  اذھ  نمو           -
مل تنأو  ةریخألا  ةطوطخملل  يلیلدو  يقیرط 

، اھب ةصاخلا  سوقطلا  نع  نآلا  ىتح  يل  حصفت 
يل لسلست  ملو   ، ةماع ةروصب  تثدحت  دقف 

.. ةطوطخملا هذھل  لوصولل  قیرطلا 
لیصافتلا فرعتس  هدعب  وأ  ًادغ   . لجعتست -         ال 

.. ةالصلل ھجوتأ  نآلا  ينعد   ، اھَّلك
ضوھنلل ھیدیب  ُنیعتسی  وھو  كلذ  سابع  معلا  يل  دكأ 

ةنماثلا ةطوطخملاب  ریكفتلاب  انأ  ُتلغشنا  امنیب  باھذلاو 
مظعألا ةنیدملا  مساو  نجلا  نم  ةینامثب  ھلاق  يذلا  مالكلاو 

يلیلد وھ  رخآو  نآلا  ىتح  اھنع  يل  حصفی  مل  سوقطو 
بیجع رس  نم  ھل  ای   ، ةریخألا ةطوطخملا  ىلإ  يقیرطو 
ھئیجم نیحل  يسفنب  يسفن  ُثدحأ  ُترظتناو   ، بیرغو

سواسوب قرغأ  امنیبو   ، رھظلا ةالص  ءادأ  نم  غرفتلاو 
عضوم نع  ُثحبی  يذلا  نطابلا  لقعلا  ةسولھو  ریكفتلا 

ُّزفأ  ( سالوكسیإ ریكفتلاب بـ( ةلوغشم  ریغ  ةملاس  ةربإ 
. فلخلا نم  يفتك  ُكسمت  ٍدی  نم  ًاھبتنم 



.. ماری ام  ىلع  ُریسی  ءيش  لك   ، ركفت -         ال 
.. ىنمیلا ةھجلا  نم  هوحن  ُتفتلأ  انأو  سابع  معلا  اھلاق 

فطاخلا قربلاك  ُهدجت  ةراتف   ، ةیئاوشعب ُریسی  تقولا  ناك 
. ریبك ٍءودھب  ٍلھم  ىلع  ىرخأو  ءوضلا  ةعرسب  لب 
ةعاضب ھعم  ُبلجی  يناكدل  صخش  يتأیس  ًادغ           -
ماجحأب ًالالس  ُبلجیس   ، ةیرصانلا ةنیدم  نم 

ةعونصم ةلیمج  ةنولم  ةعونم  ًاقابطأو  ةفلتخم 
.. لیخنلا فعس  نم 

ةینیطلا ھتایراخف  نع  بارتلا  ُخفنی  وھو  سابع  معلا  اھلاق 
يف میدق  ٍفر  نم  ذختت  يتلا  ةریبكلاو  ةریغصلا  ةمیدقلا 

ةرازو يفظوم  ىلع  اھعبی  مل  يتلاو  اھل  ًارقم  ھناكد 
ةمیدق تاعونصم  نع  نوثحبی  نیذلا  راثآلاو  ةحایسلا 

حایسلاو ةیبروأ  ٍلود  نم  نیمداقلا  ىلع  ایادھك  اھعیزوتل 
فدرأ مث   ، قارعلا راثآ  ىلع  عالطالل  نیدفاولا  برعلا 

: ًالئاق
.. هذھو هذھل  رظنأ           -

. ةینیطلا تایراخفلل  ھعبصأب  راشأو 
؟! ةدحاولا رعس  مك  ملعت  لھ           -

: ًالئاق يتفش  ُتممزو 
نم دجت  نل  لب   ، ریناند ة  عضب ىتح  يواست  -         ال 
افع دقو  ةینیطو  ةمیدق  تایراخف  يھ  اھیرتشی 
نم ينغت  ةدرخ ال  درجم  ْتحبصأو  نمزلا  اھیلع 

.. عوج نم  ُنمست  الو  ءيش 
: ينم ًارخاس  ُهدی  ّزھ 

هذھ نأب  كردت  سانلا ال  لك  لب   ، ملعت تنأ ال           -
مزجأ لب   ، ًابھذ اھنزو  يواست  ةیراخفلا  ةینآلا 



.. بھذلا نم  ىلغأ  اھنأ 
. ةینآلا هذھ  يف  ّرسلا  نع  ًارسفتسم  ِھثیدح  نم  ُتبرغتساو 

اموأ ةنیدم  ةمصاع  اخوج  نم  تایراخفلا  هذھ           -
يتلا ةنیدملا  نم  قازر  يل  اھبلج   ، ةیرموسلا
دحأ نكل ال   ، يعافرلا ءاضق  نع  ةفاسم  دعبت 
دبع خیشلاو  يدحو  ياوس  اھرس  فرعی 
يف عقت  يتلا  ةینآلا  هذھل  رظنأ   ، نمحرلا

.. فصتنملا
وحن نیتدعاص  نیتبولقم  نینیعب  يوحن  ُرظنی  وھو  اھلاق 
ىلعأ نیدحتم  فارطألا  نم  نیعفترم  نیبجاحبو  ىلعألا 

. فنألا
ةریغصلا الو  ةریبكلاب  تسیل  يھف  اھدھاشأ  معن           -

نود نم  زیمم  اھمجحف   ، نیب نیب  يھ  لب 
.. اھنارقأ

. ةیئاقلتب ُھتبجأ 
ةاجن قوط  نوكتسو   ، ُكدیفتس  ، كعم اھذخأتس           -

نأ رشبلا  ينب  نم  صخش  يأ  لواح  ْنإ  كل 
.. اھداسفإ لواحی  وأ  سوقطلا  كیلع  قرتخی 

.. ىنمیلا هدیب  ىرسیلا  ھنیع  ُكحی  وھو  كلذ  يل  دكأ 
كتامولعم ةرثعبب  يریكفت  شوشت  كارأ  مع  ای           -

تاملكلا ةبعل  يعم  سرامت  كنأكو   ، كانھو انھ 
ىلع ْنُكأ  ينعد   ، اذھ لكب  ُدصقت  ام   ، ةعطاقتملا

.. يرمأ نم  ةنیب 
!! يریكفت ألمت  ةشھدلاو  اھتلق 

لیصافتلا فرعتس  دغ  دعب  وأ  ًادغ   . لجعتست -         ال 
.. اّھلك



: فدرأ مث   ، ًاقیمع ًاسفن  ُسفنتی  وھو  ةرم  نم  رثكأ  اھررك 
وھف قازر  ىلع  فرعتلل  ًادغ  يتأت  نأ  كیلع           -
ملعی نل  وھ   ، ةریخألا ةطوطخملل  كقیرطو  كلیلد 
بلاط كنأ  ةجحب  ھعم  كثعبأس  ينكل   ، ءيش لكب 

دقو ةیخیراتلا  ندملا  نع  ٍثحب  ةباتك  لواحت 
ةباتكلل ًاعوضوم  ةیرثألا  اخوج  ةنیدم  ترتخا 

، ًالیوط ًاتقو  كنم  بلطتی  دق  عوضوملا  اذھو 
كیلعف  ، دعسأ ای  لیوطلا  تقولل  ُجاتحت  امبر 
.. كانم قیقحتل  ةریخألا  ةباوبلا  يھ   ، ربصلا

.. ًادكؤم ھسأرب  زھی  وھو  سابع  معلا  يل  نیب 
. ًارسفتسم ھتلأس    ..!! تقولا نم  ًالثم  جاتحأ  مك           -

ًادغف  ، لمملا لیصفتلابو  ءيش  لك  فرعتس  ًادغ           -
.. يدنع كتلیل  تیبت  نأ  نم  ّدب  ال 

يندیزیل ھبلق  لك  نم  كحضی  وھو  سابع  معلا  ثدحت 
ًایھنم فدرأ  مث   ، ةریخألا ةطوطخملا  ّرس  ةفرعم  يف  ًاقوش 

: ةببحم ٍةربنب  ھثیدح 
لمعل يدنع  تیبتس  كنأب  كمأ  ربخت  نأ  كیلع           -

.. كیلع اھقلقت  الئل  ھب  فلكم 
ام عیمجت  لواحأ  انأو  فطاخلا  جھولاك  ریسی  ُتقولا  ناك 

صانتقا لواحأ  ُتنك   ، ةرثعبم ةیزازفتسا  تارابع  نم  ھلاق 
سوقطب أجافتأ  الئل  ھب  ثدحت  ام  بیترتل  ءافص  ةظحل 

ةبعص تناك  ْنإ  يبعت  ّيلع  دسفتس  امبر  يتلاو  ةطوطخملا 
دگع هاجتاب  وھ  انقرتفا  مث  انعداوت   ، لانملاو قیقحتلا 

اھجوتم نادیملل  انأو  ينالخلا  ةحاسل  ًاھجوتم  ىراصنلا 
. ةیمظاكلل كانھ  نمو  مظعملا  بابل 

ّيأ نعو   ، ةطوطخملا هذھب  قیرطلا  لاوط  ركفأ  ُتنك 



ةلھس وأ  ؟  ةبعص يھ  لھ   ، سابع معلا  ثدحتی  سوقط 
قرطو ةبیرغ  ءایشأ  ھمالك  فلخ  نكل   ، لمعلاو قیبطتلا 
يلزنمل ُتلصو  نیحو   ، ًادج ةبعص  اھیلإ  لوصولا 

ْتباغ ام  نكل  ةطوطخملاب  ریكفتلاب  ةلیللا  كلت  ُتلغشنا 
يركف ُلغشت  ىرخألا  يھ  تناكف   ، طق يریكفت  نع  ایرام 

ىلع ًةرطیسم  لایخلا  نم  تاءاضف  بوص  يب  قلحتو 
يرحسلا طاسبلا  دعصأ  نأ  اھنیح  يف  ىنمتأ  ُتنك   ، يتلیخم

ھفك ىلع  تیرفع  ينلمحی  وأ   ، يھ نكست  ُثیح  ریطأو 
اھزكلأل زوجعلا  ةرحاسلا  ةسنكم  قوف  دعصأ  وأ   ، اھیلإ
بوجی جئاھ  ٍناصحك  ةینونج  ةعرسب  قلحتل  يمدقب 

ُثبلأ نأ  امو   ، دیوسلا ىلإ  ًالوصو  حیرلا  قباسی  ءاضفلا 
قرطو ةطوطخملل  يتیئاوشع  ينذخأت  ىتح  اھب  ریكفتلاب 

تالواحملا يھ  امو  ؟  لعفأ اذامو س اخوج  ىلإ  رفسلا 
مكو ةریخألا ؟ ةطوطخملا  مسالط  كفل  اھب  موقأس  يتلا 
هذھ لك  ؟!  كانھ يئاقبو  يرفس  قرغتسیس  ًاموی 

راكفألا تتابو   ، ةیفاش تاباجإ  نع  ُثحبت  تاراسفتسالا 
ام ينكل  مونلا  تلواح   ، بقع ىلع  ًاسأر  ينایك  ُبلقت 

درط ُتلواحو  ّينیع  ُتضمغأو  ينذأ  ُتممصو  تعطتسا 
، هاش سابع  معلاب  ءاقتلالا  نیحل  يسأر  نم  اّھلك  راكفألا 
، ةعاسب ناذآلا  دعب  الإ  توحص  امو  مونلل  ُتملستساو 
هاش سابع  معلا  دنع  تیبملا  ةینب  يمأ  تربخأ  اھدنع 

يحابصلا اھروطف  ُدعت  اھتداعك  يمأ  ْتناك   ، لمعلا ضرغل 
. اھلو يل 

ٍموی ةیادب  ًةنلعم  ُقدت  ًاحابص  ُةسداسلاو  رجفلا  ُددبی  ُءایضلا 
. دادغب تیقوتب  دیدج 

 



 



(41)
ًائیش ُدادزی  يفغشف  ةعرسب ، تقولا  مودق  رظتنأ  ُتنك 

حابصلا ناك  ةطوطخملل ، كلاسلا  قیرطلا  ةفرعمل  ائیشف 
ةیقابلا تاحابصلا  نع  هزیم  ام  نكل  يداع  حابص  يأ  لثم 
باكرلا نم  تاصغنم  الب  زوریف  توص  ُتعمس  ينأ 

: خرصی مھضعبف  مھبلغأ ، ُرمذتی  نیذلا 

انیلخ ...هللا  يقتا  حبصلا  نم  زوریف  دوعمی  )         -
قیدص دمحم  تیر  ایو  ..طسابلا  دبع  عمسن 

(. يواشنملا

هوفتی مل  اذل  نسلا  رابك  نم  باكر  الب  ریست  ةرایسلا  تناك 
، طسابلا دبع  وأ  يواشنملاب  زوریف  لادبتساب  مھنم  يأ 

مظعملا بابلا  يف  ةراملل  ماحدزا  نیب  ةداعلاك  رمت  قئاقدلا 
نیبغارلا ةبلطلل  قیرطلا  نوعطقی  نیذلا  رورملا  لاجرو 

ریسأل ةرایسلا  نم  لجرتأ  بطلا ، ةنیدمل  عراشلا  روبعب 
طویخ داكت  ریبكلا ، قوسلل  ًالوصو  نادیملا  ةحاس  نم 

نیب نم  ًةغزاب  اھبعادتو  ضرألا  سمالت  سمشلا 
، يعامتجالا نامضلا  ةرامعو  ةیلاعلا  ةریبكلا  تارامعلا 

سابع معلل  ةدیدجلا  ةعاضبلا  نولمحی  لامعلا  ضعب 
وھ موقیل  ةیبشخ  تابرع  ربع  بونجلا  نم  ھل  ةمداقلا 
نم ربكأ  ددعل  عستتل  ریغصلا  ھناكد  لخاد  ماظتناب  اھفصرب 

، لمحلا ةفیفخ  صوخلا  نم  ةعونصملا  قابطألاو  لالسلا 



ىقبی امنیب  ًامامت  ھقلغتل  ھناكد  بابب  ةعاضبلا  سدكت  ةبرعلا 
شھدی لیمج  ٍقسنبو  ماظتناب  اھففصیل  لخادلا  يف  وھ 

مدق عضوم  نع  يل  فشكأل  ةعاضبلا  حیزأ  يئارلا ،
ةعاضبلل فیفصتلاو  بیترتلا  يف  ھتدعاسم  لواحأ 

ءيش لك  ففصی  نأ  امو  ھلحم ، باب  دنع  ةسدكتملا 
ىلع عضیل  ھتأفدم  لاعشإل  دمعی  ىتح  عئار ، ماظتناب 

ءودھب اھقوف  رعتسی  وھو  ياشلا  قیربإ  ةعضاوتملا  اھتھوف 
ًاناخد لیوطلا  ھفنأ  نم  ثفنیو  ًاریفص  ةھرب  دعب  ردصیل 

..ةیواخ تاطحمب  فقوتی  ٍراطقك  مامألا ، وحن  ةوقب  عفدنی 

..قازر ءاج  لھ           -

ھیاش قیربإب  كسمی  وھو  سابع  معلا  نم  ُترسفتسا 
ُھمدقی ياشلا  نم  ًابوك  ألمیو  ُتمصی  رفصألا ، يساحنلا 
ةھوفلا قوف  هایإ  ًاعضاو  قیربإلا  ُدیعیو  يناثلا  ألمی  مث  يل ،

ةیوق ةفشر  ُفشتری  ضرألا  نم  ھبوك  عفری  ىرخأ ، ةرم 
، فشرلا ءانثأ  ًایلاع  ًاتوص  ًاردصم  ًاقیمع  ًاسفن  ًابحاس  ھنم 

ءيجم مدع  نم  ًافئاخ  ُتنك  ىرخأ ، ةرم  ُھتفشر  رركی 
انأ رظتنأ  امنیب  ىدس ، يراظتنا  فغش  بھذی  الئل  قازر 
ىلع ھبوك  ُعضی  يلاؤس ، ىلع  َبیجیو  َهوفتی  نأب 

..ضرألا

..ءاج دقل  معن           -

: ھثیدح متأ  مث  ىرخأ ، ةرم  بوكلا  ُعفری  وھو  اھقطن 

دوعیس ھنكل  تایجاحلا  ضعب  يرتشیل  بھذ           -



رثكأ وأ  ةعاس  دعب  دجاوتلا  كیلع  انھ ، ىلإ 
ً.ادیعب بھذت  ال  لیلقب ،

: ًالئاق ُھثیدح  لصاو  مث 

، يناكد بقارتو  انھ  نم  ًابیرق  نوكت  نأ  كیلع           -
ءاضیب ةشادشد  سبلی  ًاصخش  تدھاش  نإف 
لاقعلا ھسأر  ىلع  ُعضیو  ءادوس  ةرتسو 

..ناكدلل ءيجملاب  كیلع  وھ  كاذف  ةیفوكلاو ،

.ّيایإ ًاعدوم  ھناكم  نم  ضھنی  وھو  اھلاق 

ناكدلا نع  داعتبالا  ضفرأو  ًاطیسب  ًاقزر  طقتلأ  ُتنك 
ًالغشنم ءيشلا  ضعب  ُتلفغ  رخآلاو ، نیحلا  نیب  ھبقارأل 

ىتح يتلفغل  ُتھبتنا  نأ  امو  مھلاحم ، يف  ءاقدصألا  ضعبب 
ٍيسرك ىلع  ًاسلاج  يل  ُھفصو  يذلا  لجرلا  ةئیھ  ُتدھاش 

بولطملا صخشلا  ھنا  ُتفرعف  ناكدلا  بابب  بشخلا  نم 
.ياشلا نم  ًابوك  هدیب  ُكسمی  وھو 

..مكیلع مالسلا           -

نم نییسرك  ىلع  نالباقتی  امھو  ةیحتلا  امھل  ُتھجو 
وھو يھجوب  قازر  ضھن  ًاعم ، ياشلا  نایستحی  بشخلا 

.يایإ ًاحفاصم  ُهدی  ُدمی 

يباتكلا كعورشم  زاجنإل  كانھ  كلیلد  نوكیس           -
..اخوج راثآ  ىلع  فرعتلا  يف 



ىلإ ھعبصإب  ًاریشم  َّيلإ  رظنی  وھو  سابع  معلا  اھلاق 
.قازر

ُلصتیس ةثالث  وأ  نیمویب  كانھل  باھذلا  لبق           -
..ءاقللا ىلع  كعم  قفتیل  كفتاھ  مقر  ىلع  كب 

.قازرل سابع  معلا  حرش 

ّمعلا نم  برقلاب  انأ  تیقب  ةضھنلا  بآرم  ىلإ  ھباھذ  دعب 
: لاق يذلا  سابع ،

.. ءيش لك  ىلع  كعلطأس  ةلیللا           -

تدع امو  يل ، ٍقزر  نع  ًاثحاب  قوسلاب  ًالوجتم  ُھتنذأتسا 
دعب ياوق  عامجتسا  لواحأ  انأو  ًارھظ  ةیناثلا  دنع  الإ  ھل 
ربع لیبرأ  نم  ةمداق  ةلومح  غیرفتب  بعتم  لمع 

ًادعتسم ھناكد  بابب  ينرظتنی  ناك  ةریبكلا ، تانحاشلا 
ھتجوز ةیفص  تناك  ةیوس ، انقلطنا  تیبلل ، ًابھاذ  ةرداغملل 
لمجأ انب  تبحر  ىتح  انلصو  نأ  امو  بابلاب ، هرظتنت 

، ةعضاوتملا ءادغلا  ةبدأم  انل  ْتدعأ  ٍلجع  ىلعو  بیحرت ،
وحن ُریست  ُسمشلا  تداك  ىتح  ءادغلا  انیھنأ  نأ  امو 

ال ُتنك  يذلا  بیجعلا  ءاضفلا  اذھ  نم  ىرخألا  ةفضلا 
ال زجاعمو  ًامولع  كانھ  نأ  ُتكردأ  نیح  الإ  ھب  متھأ 

ملاعلا اذھ  نونف  نم  ھقفی  يذلا ال  طیسبلا  ناسنإلا  اھكردی 
ةرضحلل باھذلاب  سابع  معلا  يل  راشأ  ءيش ، يأ 

ًادیور نوكلا  ُعدوت  ُسمشلاف  خیشلا ، ىلع  مالسلل  ةیرداقلا 
ناذألا لبقو  اھلخدن ، ةرضحلا  نم  برتقن  نحنو  ًادیور 



، خیشلا ھب  دجاوتی  يذلا  ھتاذ  ناكملا  ىلإ  انھجوت  قئاقدب 
نآرقلا ََلَبق  مث  ةئداھ  ةفیفخ  ةماستبا  مسبت  ُلِبُْقن  انآر  نیحو 

: ًالئاق انیلإ  تفتلأو 

يب ُلجلُجی  ٌتوصو  يندواری  ام  ءيش  ةمث           -
..امكرظتنأ اذ  انأ  اھو  امكمودق ، انلعم 

: ًالئاق يل  تفتلا  مث 

سابع معلا  ًالئاس  رارمتساب  كیلع  نئمطأ  انأ           -
زایتجاب َكمدقت  يل  لقنی  هرودب  وھو  كنع 

نم ٍةبرقم  ىلع  نآلا  تنأو  عبسلا ، تاباوبلا 
ةطوطخملا زاتجتل  ًایوق  ًاعاجش  نك  ةریخألا ،

، َُكلھذی ام  ىرتل  لیلقلا  ىوس  َقبتی  ملف  ةنماثلا ،
رارسأ نع  نوفرعی  ال  رشبلا  نم  ریثكلاف 

ایھ مھنم ، ةلیلقلا  ةلقلا  الإ  ملاعلا  اذھ  نتافمو 
يف ھلمحا  ءاعدلا ، اذھب  ُعدا  مث  ایلصو ، ابھذا 

..كرمأ رسییل هللا  هأرقا  ةالصلا  دعبو  كبیج 

ةریغص ةیقرو  ةصاصق  يبیجب  سدی  وھو  كلذ  رسف 
.ِھتالص ءادأل  ًادعتسم  ءاعدلا ؛ نومضم  لمحت 

نم ةریخألا  ةرابعلا  عدوی  ةیرداقلا  ةرضحلا  نذؤم  ناك 
، برغملا ةالص  نم  غرفتلا  دعب  الإ هللا ،) ھلإ  ال   ) ..ناذآلا
نم ھتجرخأ  ءاعدلا ، ُتركذت  ينكل  ضوھنلا  ُتلواح 
ّينأ الإ  ھطخ  ةءارق  ةبوعص  نم  مغرلا  ىلع  ھتأرقو  يبیج 
سابع ّمعلا  ناك  ٍلھم ، ىلع  اھتعبتتو  تاملكلا  ترضحتسا 



ةریغصلا تابحلا  ةمعانلا  ھلمانأب  بعادی  وھو  ينرظتنی 
.ءاقرزلا ِھتحبسمل 

رمتل ًاعیقن  انل  ُدعت  ةیفص  ةجاحلا  تناك  رادلل  ةدوعلا  دعب 
ةباثمب بارشلا  اذھ  ناك  ركسلاب ، ىلحملا  ضماحلا  دنھلا 
ينثدحی قلطناو  ءيش ، يأ  اھدعب  لوانتن  مل  ةلماك  ةبجو 

.ةنماثلا ةطوطخملا  سوقط  بئارغ  نع 
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وأ يب  ئزھتسی  ھتروصت  ثدحتی ، ءيش  يأ  نع  فرعأ  مل 
نأ لقعلل  نكمی  ال  ءایشأ  ىلإ  قرطتی  وھو  ينم  ُرخسی 

.ً.اقلطم اھفصی 

كیلع يدل ، ام  لك  اذھ  كل ، ھتلق  ام  َتعمس  لھ           -
ةعتمملا تاظحللا  نم  ةظحلب  طارفإلا  مدعب 

ًالطب نوكت  نأ  ًاضیأ  كیلعو  كرفس  يف  ةقاشلاو 
..كانمو كتیاغ  ققحتل 

: ھثیدح ًالصاوم  ًادھنتم  ..ھقیر  ُعلبی  وھو  كلذ  نَّیب 

..لیوطلا ثیدحلا  ينبعتأ  دقل           -



ضایب ناب  ىتح  ًادج  ةضیرع  ةماستبا  ھھجوب  ُتمسبت 
: ًاكردتسم ينانسأ ،

..مع ای  ًالیلق  كبعتأس           -

..؟ فیكو          -

نم ًابرغتسم  ھیبجاح ، دحأ  اعفار  سابع  معلا  رسفتسا 
..يمالك

.ثیدحلا لكل  ھبتنأ  مل           -

ًالجخ سأرلا  سكنم  انأو  ةریبك  ةعرسب  يحیرصت  تقلطأ 
.ھثیدحل يھابتنا  مدعو  يتقامحل  ھلعف  ةدر  نم 

اذھ لك  دیعأ  نأ  يل  فیكو  دعسأ ، ای  فووووأ           -
..لیصفتلاب

تلطأ ينكل  قمحألا ، يبلط  نم  ًارمذتم  ينباجأ  رجضب 
..يوحن ھضاعتما  ددبأل  ھلبألاك  ةماستبالا 

اھب ركفت  ةظحللا ال  هذھ  ایرام  كرتاو  يل  ھبتنا           -
يل هابتنالا  كیلع  نآلا ، كیلع  هدرسأس  امب  ركفو 

ةرتفلا كلت  لاوط  ھلجأ  نم  تیعس  ام  َعیُضت  الئل 
عبسلا تاطوطخملا  ىلإ  لوصولل  اھب  تیعس  يتلا 
ةصاخلا تارابتخالاو  تاباوبلا  زایتجاو  ىلوألا 

..نھب

ةرم ةداعإلا  ةاسأمب  هروعش  دعب  سابع  معلا  اھررك 



: فدرأو ىرخأ ،

..بسحو يل  ھبتنأ  رركأ ، ينلعجت  ..رظنا ال           -

ةشھدلاب ضبنت  يحراوجو  ةقد ، لكب  ھل  يغصأ  ُتحرو 
...عتمملا ھثیدح  لیصافت  عباتأ  انأو 

اخوج ةنیدمل  كلصویس  قازرل  بھذت  امدنع           -
ددعلاب 9 أدبت  يتلا  مایألل  ؤیھتلاب  كیلع  ةیرثألا 

يتلا ةریبكلا  ةفآلا  ُجرخت  طقف  مایألا  هذھ  يفف 
..اھلتقو اھدایطصاب  كیلع  ةنیدملا  سرحت 

: ًارسفتسم ُھتعطاقو 

..؟ ددعلاب 9 أدبت  يتلا  مایألاب  ينعت  اذام           -

: حضوأ  

يرجھلا رھشلا  نم  عساتلا  مویلا  دصقأ           -
هذھف ھنم ، نیرشعلاو  عساتلاو  رشع  عساتلاو 
ُجرخت دیدحتلاب  اھیفو  ھعست ، ددعلاب  أدبت  مایألا 

..اھلتقو اھدایطصاب  كیلع  ةریبكلا ، ةفآلا 

..ىرخأ ةرم  ًالئاستم  ھتعطاق  مث 

!؟ اھلتقأو اھداطصأ  نأ  يل  فیكو           -

: ينباجأ

..اھنیح كتراطش  ىلع  دمتعت  هذھ           -



عون ام  ةراطش ، يأ  ةطروو ، ةریح  يف  ينأ  ُترعشو 
جضت تتاب  ةلئسأ  ةّمث  ةریغص ؟ مأ  ةریبك  اھلكش ؟ ام  ةفآلا ؟

: يل ّنیب  مث  يسأرب ،

ددعلاب 9 أدبت  يتلا  مایألا  هذھب  جرخت  ةفآلا  هذھ           -
هذھ رامثتساب  كیلع  طقف ، يرجھلا  رھشلا  نم 
يذلا رھشلل  لجؤتس  الإو  اھیلع  ءاضقلل  مایألا 

نم ءزج  عیطقتب  كیلع  اھتدطصا  نإ  ھیلی ،
ةطوطخملا ًاعضاو  ٍردقب  اھخبط  مث  نمو  اھمحل 
..خوبطملا محللا  نم  لوانت  اھدنع  ردقلا ، لخادب 

نأ يل  فیك  يناسل ، فارطأ  ىلع  ززقم  قاذمب  ُترعش 
ةفآلا نأ  نولوقی  اھنول ،!؟ وأ  اھلكش  ام  ٍةفآ ؟ محل  نم  لكآ 

ّيأ ةبعرم ، فشارحب  نوكت  دق  ةفیخم  ةریبك  ىعفأ  يھ 
ُتاتقت ةبیرض  بحلل  لھ  اذھ ، لكألل  ًازھاج  نوكیس  قبط 

ينإ اذھ ،؟ لك  لعفن  نأ  ىلع  مغرن  ىتح  انحاورأ  ىلع 
ھعبصإب ُریشی  وھو  فدرأ  مث  ..غارفتسالل  ةبغرب  ُرعشأ 

: يایإ ًارذحم 

ةیآلا نم  ءزج  ةءارقب  كیلع  لوانتلا  لبق  نكل           -
میحرلا نمحرلا  مسب هللا   ) ق ةروس  نم  ( 22)

( دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  كنع  انفشكف 
ىرتس لبق ، يذ  نم  كانیع  هرت  مل  ام  ىرتس 
قودنص نع  ثحبا  اھتقیقح ، ىلع  ةنیدملا 

نل ةرفصلا ، دیدش  ُقربیو  ُعمتلی  رفصأ  بھذم 
دعب الإ  ھحتف  عیطتست  نل  كنكل  لفق ، يأ  ھب  دجت 

فارعألا ةروس  نم  ( 52  ) ةیآلا ھیلع  أرقت  نأ 



ىًُدھ ٍمْلِع  ىَلَع  ُهَانْلَّصَف  ٍبَاتِِكب  ُمھَاْنئِج  َْدقَلَو  )
، قودنصلا كل  حتفیس  َنُونِمُْؤی ،) ّل  ٍمَْوقِ ًةَمْحَرَو 

دھدھ مظعو  ًادبأ  اھحتفت  ال  ةقرو  ھب  دجتس 
طبھتس ةقرولا ، قرحأ  امھذخ ، ًامیدق  رفصأ 
نیذلا مھ  ءالؤھو  نجلا ، نم  ةینامث  كیلع 

كنوطیحیس تورامو  توراھ  رئب  نم  مھتررح 
ھمسا مھریبك  كوحن  ُمدقتیس  عبرألا ، كتاھج  نم 

، لكیط ةروسق ، ..نوقابلا ، ةعبسلا  ھفلخو  رزام ،
..خونابا نومیم ، شروھمش ، ناقرب ، زرحم ،

فوخ ةظحل  ينتباتناو  اذھ  عمسأ  انأو  يدلج  ّرعشقا 
مھتفصو امك  مھ  لھ  نجلا ،؟ عم  لماعتأ  نأ  ُلقعیأ  ةبیرم ،

نیح ّيلع  ُصقت  ْتناك  امدنع  ةفیخم  ةبیرم  لاكشأب  يمأ 
ترضح نیح  نكل  يبر ؟ ای  اذھ  ناحتما  ّيأ  ًاریغص ؟ ُتنك 
ُترعشو ھلك ، فوخلا  ددبت  ىتح  يتلیخم  مامأ  ایرام 
ًالصاوم لمكأو  ..ةیاھنلا  ىتح  قیرطلا  ةلصاومل  ةبغرب 

: ُھثیدح

ةقرو كنوطعیو  دھدھلا ، مظع  كنم  نوذخأیس           -
نأ امو  مظعألا ، ةنیدملا  مسا  اھلخادب  بوتكم 

ةنیدم بوص  قلحت  ىتح  مسالا  اذھ  أرقت 
ًاریاغم ًادیدج  ًاملاع  ىرتس  كانھ  سالوكسیإ ) )

، مسالا اذھب  ظافتحالاب  كیلع  هذھ ، انملاوع  نع 
امك ةنیدملا  نأل  ھب ، ظافتحالا  ایرام  ىلع  امك 
نم ًاجوز  لبقت  تاطوطخملا  ةیادب  يف  كل  تلق 

، ةیدرفلا دوست  ةیجوزلا  ماقرألا  نأل  رشبلا 



لك يھنیس  مسالا  اذھب  فراعلا  ثلاثلا  صخشلاف 
ةنیدملا ىلإ  لوخدلا  اھدعب  اعیطتست  نلو  ءيش ،

..ءيش لك  ًابیرقت  اذھ  ىرخأ ، ةرم 

ھنكل ًادبأ ، ًاریسی  ًالھس  نكی  مل  ملحلا  اذھ  نأ  ًامامت  ُتكردأ 
ام ذیفنتو  باعصلا  يطختو  ةرباثملاو  ربصلاب  ققحتی  دق 

ُدشریو ُحصنیو  ُرذحی  وھو  سابع  معلا  تایصوتب  ءاج 
يأ سانلا  اھنع  فرعی  ال  ةنیدم  تاباوب  ىلإ  ًالوصو 

: ًالئاق ًارذحم  رمألا  كرادت  ھثیدح  ةیاھن  يف  ھنكل  ءيش ،!!

ردقلا ىلع  ُهدی  ُدمی  صخش  يأ  نم  رذحا           -
ىلع ةنیدملا  ىریس  ھنأل  ھنم ، لكألا  ًالواحم 

صخش يأ  فرعی  نأ ال  ًادھاج  لواح  اھتقیقح ،
اھتیأر يتلا  ةیراخفلا  كعم  ذخأتس  اذل  كلذ ، نع 

، ةریغصلاو ةریبكلا  نیب  عقت  يتلا  يناكد  يف 
كنأل ھنم  برشت  ال  ھكرتتو ، ةرقب  نبل  اھب  ُعضت 
عد طقف  ءيش ، يأ  ىرت  نأ  عیطتست  نل  اھدعب 

.هارت ام  ىری  الئل  برشی  رخآلا  صخشلا 

طئاح ىلع  ئكتی  نأ  لواحی  وھو  كلذ  سابع  معلا  دكأ 
، ثیدحلا لوط  دعب  ءاخرتسالا  ًالواحم  ھیمدق  ًادام  ةفرغلا 

: ًالئاق ىرخأ  ةرم  ِھھجوب  ُتمسبتو 

لھ ةثلاث  ةرم  ثیدحلا  اذھ  دعأ  كل  تلق  نإ           -
؟ ينم ُبضغتس 

ةقباسلا ھترابع  رركو  يایحم ، نیزت  ُةماستبالاو  اھتلق 



.ً.ارمذتم

اذھ لك  دیعأ  نأ  يل  فیكو  دعسأ  ای  فووووأ           -
..لیصفتلاب

..يتلیخم يف  ًاخسار  ءيش  لك  نوكیل  طقف           -

لك ُدیعی  تابو  يتكحضب ، ظفتحأ  ُتلز  ام  انأو  ُھتبجأ 
ةرضحلا نذؤم  انمھاد  ىتح  ّلمملا  لیصفتلاب  ّيلع  ءيش 
تاعاسلا نم  ىقبت  ام  لبقتسا  مث  ًایوس ، انیلص  ةیرداقلا ،

امأ حابصلا ، ىتح  ًانارھس  نكی  مل  ھنأكو  ةیوفعب  ةیحابصلا 
ةنیفلا نیب  ّيلع  ةرطیسلا  لواحت  ساعنلا  تارتف  تناكف  انأ 

ماعط ََحبصأ  ىتح  ًالیلق  يسفن  لاغشإ  ُتلواحو  ىرخألاو ،
ةسداسلا نم  ُبرتقت  ةعاسلا  تناك  ًازھاج ، راطفإلا 

قوسلا بوص  انھجوت  ىتح  انماعط  انلمكأ  نأ  امو  ًاحابص 
قوسلا نیب  ام  ةفاسملا  برق  ببسب  ًاركبم  تلصو  ریبكلا ،

ةجوم ریدی  وھو  ھناكد  باب  ُحتتفی  ناك  ينالخلا ، ةحاسو 
مث يواشنملا  قیدص  دمحم  لیتارت  توص  ىلع  ھعایذم 

ال ملكتی ، ال  حابصلا ، ءاعد  ةرتف  لاوط  تمصلا  مزتلی 
ىتح ةیحابصلا  ةیئارقلا  ھترتف  عایذملا  يھنی  نیحو  هوفتی ،

فرعی ھنكل  اھلھجأ  ةصاخ  حیباست  ًاددرم  ھیتفشب  َمتمتی 
ىتح ًائیشف  ًائیش  ماحدزالاب  قوسلا  أدبی  اھاودج ، ام  ًامامت 

لاحملا نیب  ًالقنتم  عرھأو  سانلا ، نم  نیقوستملاب  ئِلتمی 
لمعلاب ًانایحأ  ًالوغشم  ىقبأو  لیمحتلاو  عئاضبلا  لقنب 

نم ًائیش  ّيلع  ُصقی  وھو  ھمالك  يف  ركفأ  ىرخأ  ةراتو 
نیع وھ  ھلوقی  ام  نأ  ًامامت  ملعأ  ُتب  نآلا  ينكل  لایخلا ،

يداعلا طیسبلا  ناسنإلا  اھكردی  ءایشأ ال  كانھ  نأب  ةقیقحلا 



نیبت امدعب  ينیقی  دادزاو  نوكلا ، اذھ  رارسأ  ةفرعم  يف 
ةطوطخملا يف  يعم  تلصح  يتلا  ةبیرغلا  ءایشألا  يل 

.تورامو توراھ  رئب  نم  برقلاب  ةعباسلا 
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ينتلبقتسا تیبلل ، ًاكھنم  ًابعتم  ُتدع  ءاسملا  لولح  دنع 

نم اھل  ىقبت  ام  لك  وھ  ٍنبال  يوفعلا  اھقایتشاب  يمأ 
يندشی ءيش  ال  نمزلا ، اھقرفو  مایألا  اھتددب  يتلا  اھترسأ 

بحأ نم  بایغ  ببسب  لبق  يذ  نم  ُتنك  امك  يبوساحل 
وحن ًاباذجناو  يندواری  ًاروعش  ةمث  نكل  ىوھأو ،

نم يھ  ةسداسلا  يتساح  امبر  ةلیللا ، هذھ  يبوساح 
دیوسلا ءامس  نیب  ام  ةقلعم  لئاسر  ةمث  نأب  يل  تحوأ 

َّفر امنیح  يبلق  يل  ُهدكأ  روعشلا  اذھ  ةیمظاكلا ، ضرأو 
، ناریطلا لواحت  اھیحانجب  ُفرفرت  ةریغص  ةمامحك 
نم ّرحأ  ىلع  ينرظتنت  تناك  اھلئاسرف  يبلق  لاق  املثمو 

...رمجلا

ةحئارو بحلاب  رطعم  كحابص  وأ  كؤاسم           -
..حالملا اھیلایلو  قاوشألا  نیتاسبو  قشعلا 

َكترظتنا ..يسافنأ  قمعب  ًاریثك  َكل  ُتقتشا 



ُرظتنأ ُتنك  ِتأت ، مل  كنكل  يلیل ، ةلیط  ًالیوط 
دعب ملعأ  ال  فسألل ، نكل  ربصلا ، غرافب  َكتلط 
ًاھافش كنم  اھعامس  ُتدرأ  يتلا  كرابخأب  يبایغ 
جاوز دعب  تقولا ، ضعب  يل  حبصأ  نأ  دعب 

.عئار جیھب  يمسر  لفحب  فیزوجو  ناسیب 

دجاوتت نیحو  يھ ، يفتخت  دجاوتأ  نیحف  انأ  ھكلمأ  ٍظح  يأ 
قمعبو حورلاب  طبتری  يذلا  كاذ  بح  ّيأ  انأ ، يفتخأ 

ِثبشتلاب ةبغرلا  ينباتنت  ًافرح  اھل  أرقأ  املك  سفنلا ،
يب قلحت  يھو  اھفرح  ةبوذع  سفنتأ  ھیلی ، يذلا  فرحلاب 

: ًةلئاق فدرتل  ..اھبلق  تاوامس  وحن 

انالك امھنم ، ًالدب  نوكن  نأ  ىنمتأ  ُتنك  ملعت  لھ           -
ةسینك يف  لوجتنو  دیب  ًادی  ُعضن  تنأو  انأ 

اننیب دقعی  انح  سیردإ  بألاو  غریب  دروك  يبروف 
ةریھشلا ھترابع  ًاقلطم  يدبألا  جاوزلا  مسق 

امكقرفی ءيش  ال  : ) ًالئاق ضعبل  رظنن  نحنو 
هذھب ُترعش  ينكل  امھل  اھلاق  توملا ،) ىوس 
ملحلا ينذخأو  تامملا ، ىتح  كب  ينقصلت  ةرابعلا 

انأو ًادج  ةلیمج  تناك  اھنكل  ةطیسب  قئاقد 
ملكن نحنو  انبوص  عیمجلا  تارظن  روصتأ 
ىلع لُبقلا  لدابتن  نویعلا ، ٍةغلب  ضعبلا  انضعب 
رازن تاملكب  ىنغتی  وھو  رھاسلا  مظاك  توص 

روشبطلاب كھجو  مسرأ  نأ  يتدیس  كبح  ينملع  )
نحن نوكن  نأ  ُتینمت  مك  ناطیحلا ) ىلع 

نیھجتم سانلا  لك  نع  ًادیعب  قلحنو  ..نیجوزلا 



ًاحابص لوجتنل  نلیجنایرت  كیدناكس  قدنف  بوص 
انتولخ انیلع  صغنی  صخش  يأ  وأ  قفارم  الب 

. وملام ةعلقو  يرتب  سیدقلا  ةسینكب 

عورزملا اھملح  يستحأ  انأو  ينحاتجی  ٍعجو  يأ  هللا ،
ًانایحأ ُركفأ  يئاقل ، ىنمتت  يلثم ، ملحت  ىرخألا  يھ  اھبلقب ،

يف انَءاقل  ققحی  نأ  ىلع هللا  ًادج  ٌبعص  اذھ  لھ  ًاریثك ،
..اھمالك لصاوت  مث  نوكلا ،!!؟ اذھ  نم  ةعقب 

ًالیمج ًاجاوز  فیزوج  نم  ناسیب  جاوز  ناك           -
ُتنك يننأل  اذكھ  ھتیأر  انأ  امبر  ًالھذم ، ًاعئار 

 .... فیزوج تنأو  ناسیب  انأ  نوكأ  نأ  ىنمتأ 

..اھیلع در  يلئاسر  كتلصو  نأ 

..دعسأ ای  يقایتشاو  يبح  رركأ 

..ءاقللا ىلإ 

..ایرام

اذھل ىسألاب ، ُترعش  ىتح  اھلئاسر  ةءارق  ُتیھنأ  نأ  امو 
يف ًاینورتكلإ  ًاطبار  ُقصلت  تناك  انعمجی ، يذلا ال  ظحلا 
ناك ينركذتو ،) عمتسا   ) ةرابعب ُھلیذتو  اھتاملك  ةیاھن 

يكحب  ) زوریف توص  ىلإ  ينلقنی  ينورتكلإلا  طبارلا 
ةعبنل يبیبح  ای  ينع  يكحت  ..يحلا  يلاھأل  يبیبح  ای  كنع 

، يتاءاسم نیز  يذلا  يحابصلا  اھتوصب  ُتقرغو  يملا  )
ةعاس ىتح  ًالیوط  ُترظتناو  اھرظتنأ ، ًاضیأ  انأ  ُتنك 



لئاسر اھل  ُتكرتو  ىودج ، الب  نكل  لیللا ، نم  ةرخأتم 
..ةینورتكلإلا اھتحفص  اھب  ُتقرغأ 

يلایخو يركفو  يلاب  نع  ُبیغت  يتلا ال  يتبیبح           -

يساركلاو عومشلاو  سوؤكلا  لك 

انسمھل ُتصنت  نم  يھ 

كرطع مشأ  نآلا  ينإ 

يل يلوقت  نأ  يرذحا 

..برتقت ال 

ّينیع ضمغأ  نآلا 

ِكسفنتأو

يسافنأ قرحی  كرطعف 

يساسحإ بھلی 

كانھ ةبرغلاب  نیرعشت  كنأب  ملعأ 

انأو ةبرغ  يأب  يرعشت  نل  ّكنأ  يملعا  نكل 
كنم برقلاب 

كولملا يسرك  ىلع  ِكسلجأس  ةكلملا ، اھتیأ 

كیتبكر ىلع  وثجأسو 



..يتدیس ای 

عیطملا ِكدبع  انأو 

ينمتو يبلطا 

كساسحإ دودح  لصأل  تافاسملا  لك  يوطأس 

ًایوق تسل  انأف 

ناسنإ يأ  ھكلمی  اساسحإو ال  ابلق  كلمأ  ينكل 

ناھیتلاو نابوذلا  بارتقالا  يفف  ..يبرتقا 

انضعب تاھاتمب  ذولن  بارتقالا  يف 

ُْبذن انیعدو  يبرتقا 

دحاو بوك  يف  ركس  ةعطقك 

..انالك جزتمن 

كدی يدم 

..ایھ

يدیب يثبشت 

دعتبأ نل 

ًابارس نوكأ  نلو 



كنآطش نم  برتقی  يذلا  قروزلا  انأ  لب 

ھیعارذ نیب  كلمحیل 

..دیعبلا ملاعلا  ىلإ 

..ءاسم تاذ  يقتلن  نأ  ىنمتأ  ءاقللا  ىلإ 

ةمیغك اھلوطھ  رظتنأ  ُتلز  ام  انأو  ھباوبأ  ُحتتفی  حابصلا 
سأیلاب ُرعشأ  ةیواخ ، ةسبای  ضارأ  اھنع  ُثحبت  ةرطام 

قلغأ رینملا ، ھئوض  نع  ًافشاك  حابصلا  مدقتی  نیح 
.لمعلل باھذلل  ُدعتسأو  يبوساح 
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راذآ نم  ىلوألا  مایألا  زواجتن  انكو  انم  ُبرتقی  عیبرلا  ناك 

ةرمثملا راجشألا  راھزأو  لیخنلا  علط  ةحئارب  رطعملا 
يبناج ىلع  ةریغصلا  قئادحلا  يف  يروجلا  رطعو 
ةرایزل يعافرلا  ةنیدمل  باھذلل  ُدعتسأ  ُتنك  قیرطلا ،
قوسلا لصأ  نأ  امو  ةریخألا ، يتطوطخم  مامتإو  قازر 

: ًالئاق سابع  معلا  نم  برتقأ  ىتح 

لیمجلا راذآ  رھش  نم  عبارلا  وھ  مویلا  مع  ای           -
دعبو يرجھلا  عم  يدالیملا  خیراتلا  قفتا  دقو 

قیرطلل لصأ  نأ  يرودقمب  نوكیس  مایأ  ةسمخ 
، ةریخألاو ةنماثلا  ةطوطخملا  ذیفنتب  صاخلا 

ھتنیدمل باھذلل  ًادغ  وأ  مویلا  ھیلع  لصتأس  امبر 
..ةطوطخملا سوقط  ماقت  ثیح 

.ھیلع مالسلاو  ةیحتلا  ُتیقلأ  نأ  دعب  كلذ  سابع  معلل  ُتنیب 

، ًادغ بھذتل  مویلا  ھب  لصتت  نأ  كیلع  لب  -         ال 
ةبرقم ىلع  نوكتل  يفاكلا  تقولا  ىلإ  ُجاتحت 

ىلإ كنم  ُجاتحت  ةفآلاف  اخوج ، ةنیدمب  ةیاردو 
ةینآلا ذخأب  كیلعو  اھیلع ، ءاضقلل  تقولا 

اھب ةرقب  نبل  عضوو  اھب  ظافتحالاو  ةیراخفلا 
ُبقنتس يتلا  ةیرثألا  ةنیدملا  مھدحأ  ىأر  نإف 



ةواشغ نوكتتل  نبللا  نم  برشی  ھعد  اھنع ،
نع ثحبلا  ُعیطتست  اھدنعو  ھینیع ، ىلع 

.تاصغنم نود  نم  قودنصلا 

يأ ىری  نأ ال  يایإ  ًارذحم  قباسلا ، ھمالك  ًارركم  اھلاق 
!! ھب موقأ  ام  فرعی  وأ  صخش 

ُلبقتسن نحنو  ةینونج  ةعرسب  ریست  ةعاسلا  براقع  ْتناك 
ھنكل ھعم  ًادعوم  ددحأل  قازرب  ُتلصتا  ًاحابص ، ةرشاعلا 

ءيجملا لیجأت  وأ  يناثلا  مویلا  حابص  ىلع  يعم  قفتا 
، يعارزلا داصحلا  مسومل  مھدادعتسال  رھشلا  فصتنمل 

: ًالئاق ُھتبجأف 

.ً.ادغ كدنع  نوكأس  ..ال           -

، ةنیدملل سیئرلا  بآرملا  يف  كرظتنأس  نذإ           -
نوكأس يب  لصتاو  لصت ، املاح  كانھ  ينرظتنا 

..ةدودعم قئاقد  نوضغب  كیدی  نیب 

..لاصتالا ءاھنإب  ينعدوی  وھو  اھلاق 

ىرج يذلا  لاصتالاب  سابع  معلا  غلبأل  ةریھظلا  لبق  ُتدع 
: لاقو ًاریخ  رشبتسا  ..اننیب 

وأ رسكنت  نأ  رذاحو  اھب  ظفتحاو  ةینآلا  ذخ           -
لوقأ نأ  دیرأ  امك  ًادج ، ةنیمث  اھنإف  كدی  نم  عقت 

، ةریبكلا ةفآلا  ىلع  ءاضقلاب  كریحأ  نل  ًائیش  كل 
لالخ نم  يسفنب  ھتعنص  ًالتاق  ًامس  كل  ُتزھج 



وأ ٍقش  نع  ثحبأ  طقف  ةددعتم ، مومس  جزم 
ھبشأ ةحئار  َمشت  نأ  لواحو  لتلا  قوف  ًةحتف 

ةاش ذخف  ىلع  لصحت  نأ  لواح  موثلا ، ةحئارب 
رظتنا مث  مسلا  اذھب  اھكلدأ  محللا ، بحی  وھف 

شر اھدعب  ذخفلاب  مسلا  لزنی  ىتح  قئاقد  رشعل 
ةثافنلا ةحئارلا  بھُذت  يتلا  تاراھبلا  هذھ  ھیلع 
نوكیل نوتیزلا  تیزب  ذخفلا  محل  كلدا  مثو  ّمسلل 

.ً.ازھاج

ةطوطخملا مامتإ  دعوم  برتقا  اّملك  ينباتنی  قلقلا  ناك 
رفسو نج  اھیف  تایقابلا ، عبسلا  نع  فلتخت  يھف  هذھ ،

ةیرموس ةنیدمو  طق ، ھب  ُتعمس  ام  بیرغ  ٌلتو  دیعب 
ای لھ  اھلكش ، فرعأ  ةیروطسأ ال  نوكت  دق  ةفآ  اھسرحت 
يف شماكلك  اھنع  ثحبی  ناك  يتلا  دولخلا  ةبشع  يھ  ىرت 
نأب ءاملعلا  مھوتی  لھ  ھتنیدم ، سرحتل  ضرألا  تاھاتم 
ًاتابن نكت  مل  ةبشعلل  اھیف  قثوت  يتلا  ةیرامسملا  صوصنلا 
ىدم دولخلا  ھحنمت  نأ  نم  ًالدبو  ةیناویح  ةفآ  يھ  لب 
رھدلا ىدم  لب  نآلا ، ىتح  دولخلا  ھضرأ  تحنم  رھدلا 

: ًالئاق ُھثیدح  لمكأ  مث  ھلك ،!!

، ةفآلا مسج  يف  ناكم  يأ  نم  محللا  عطتقت  -         ال 
ذخألاب كیلع  اھیف ، ةعرسب  رشتنیس  مسلا  َّنأل 
ھلصی نل  يذلا  دیحولا  ناكملا  اذھف  اھمانس ، نم 

هذھ ذخ  ىلع هللا ، لكوتف  تمزع  اذإف  ًادبأ ، ُمسلا 
رفسلاب كیلعو  تیبلل  بھذاو  كعم  ضارغألا 

.ً.احابص ًادغ 



سیكو تیزلاو  مسلاو  ةینآلا  ُعمجی  وھو  كلذ  يل  حضوأ 
هذھ ُھتعدو  تایجاحلا ، عیمجل  عستی  ربكأ  ٍسیكب  تاراھبلا 

ةدیعب ةفاسم  ُتدعتبا  نیحو  تاعاسل ، تسیلو  مایأل  ةرملا 
..يفلخ حاص 

لك يف  كتمھم  زاجنإو  قیفوتلاب  كل  وعدأس           -
..يتالص ضورف  نم  ضرف 

ةیادبلا ذنم  ھتدعاسم  ھل  ًاركاش  دیعب  نم  ھل  يدیب  ُتززھ 
.نآلا ىتحو 
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لوخد ًانلعم  ھتوصب  ُحدصی  نذؤملا  ناك  مظعملا  باب  يف 

ةسیئرلا ةرطیسلا  يف  ٍراجفنا  نع  ٌءابنأ  ةریھظلا ، تقو 
..يمظاكلا نسحملا  دبع  عراش  لخدمل 

ُعطقتو تاقرطلا  محدزتس  يبر  ای  فوووأ           -
..انیلع

ُرمن يذلا  يواسأملا  عضولا  نم  رمذتأ  انأو  كلذب  ُتھوفت 
عراش ىتح  قئاسلا  انب  قلطناو  ىرخألاو ، ةنیفلا  نیب  ھب 



هداشرإل رخآ  قئاس  عم  انترایس  قئاس  ثدحت  برغملا ،
نأب ال ھغلبأ  ھنكل  ةیمظاكلا ، ىلإ  لوصولل  حوتفم  قیرطل 

: ًالئاق انتبكرم  قئاس  تفتلا  اھدنع  لوخدلل ، قیرط 

ةفینح وبأ  مامإلا  عماج  ةیاغل  لصوأ  ناوخا  )         -
(.. رسجلا اوربعا  متنا  كانمو 

نأ لبقو  باكرلل ، ًارظان  ھتراظن  جاجز  ُعفری  وھو  اھلاق 
فقوأ نأ  دعب  انلزنأ  ةیمظعألا  يف  رتنع  ةحاسل  لصن 

: ًالئاق ةحاسلا  نم  برقلاب  فیصرلا  بناج  ىلع  ھترایس 

( ..انھ اولزنا  ..جارگلل  عجرا  حار  )         -

ةمئألا رسج  نیرباع  عماجلا  بوص  نیھجتم  ریسن  انك 
ةثلاثلا نم  برتقی  ُتقولا  ناك  ةیمظاكلا ، ىلإ  لوصولل 

يتلا يرفسب  يمأ  ُتغلبأ  تیبلل  ُتلصو  نیحو  ًارصع ،
لمع يف  ٌبھاذ  ينأب  اھتعنقأ  يننكل  ءدبلا  يف  تضعتما 

ةیادبلا يف  ْتعنام  نیعوبسأ ، وأ  عوبسأب  امبر  يھتنیسو 
ىلإ يباھذب  ةیاھنلا  يف  عقاولا  رمألل  ْتخضر  اھنكل 
ةلھس ةطسوتم  ةبیقحب  يضارغأ  ُتأبع  قارعلا ، بونج 

لئاسرب ُتثعب  نأ  دعب  ًاركبم  ةلیللا  كلت  ُتمنو  لمحلا 
يل ىنستیل  مایأ  ةعضبل  يبایغب  ایرام  اھب  ُتغلبأ  ةطیسب 

.رجفلا ناذأ  دعب  ًاحابص  باھذلا 

ُتنك يتلا  يتعاسل  رظنأ  ُتسلج  ءافصو  ءودھ  ةظحل  يف 
ةرضحلا نذؤمو  دمحم  مأ  كید  نم  ًالك  اھیف  رظتنأ 

نم ُبرتقی  ُتقولا  ناك  امھحابص ، احتتفیل  ةیمظاكلا 



يضارغأ لك  ُتململو  ُتضھن  ًاحابص ، ةعبارلا 
معلا هایإ  يناطعأ  امو  يرفس  يف  اھجاتحأ  يتلا  يتایجاحو 

ھب ُرشتنت  يذلا  ناذألا  دعب  تقولا  ترظتناو  هاش ، سابع 
فصتنم دنع  قلغت  نأ  دعب  ةیحابصلا  قرطلا  حتفتو  سانلا 

بوص ھجوتأ  ُتنك  لاوجتلا ، عنم  ىمسم  تحت  لیللا 
هذھل يتیؤر  يعافرلا ، ةنیدم  ىلإ  ھنمو  ةضھنلا  جارگ 

ةرحاسلا اھتبوذعب  زاتمت  يتلا  ةیبونجلا  ةئداھلا  تاقرطلا 
انب تراس  نأ  دعب  ریسلا  ًالصاوم  اھتربع  يتلا  اھراھنأو 

ينتلعج اھتذفان  ربع  لخادلا  يقنلا  ءاوھلا  قرتخت  ةبكرملا 
عبرأ رورم  دعبو  قیرطلل ، ةلیوطلا  ةفاسملاب  رعشأ  ال 

.ةبكرملل لصاوتملا  ریسلا  نم  تاعاس 

( .. يعافرلاب لزنی  ونم  )         -

ھتآرم نم  نیبكارلل  رظنی  وھو  ةرایسلا  قئاس  حاص 
.ةیمامألا

ررك مث  ءيش ، ّيأب  يردأ  ال  ھمون ) عباس  (ـ ب انأ  ُتنك 
..يفتك برضی  مھدحأ  ُتدجو  ىتح  اھسفن ، ھترابع 

(.. دلو ای  تنأ  )         -

: يھجوب حاص  ىتح  ھل  ُترظن  نأ  امو 

(.. يعافرلل دیرت  وم  )         -

: ًالئاق ٍةفعسك  ُتضفتناو 



(.. يعافرلل دیرأ  يأ  )         -

(.. انیلم نمل  انحص  وم  انھ ، لزنأ  )         -

..بضغو ٍرمذتب  يل  رظنی  وھو  قئاسلا  در 

 

 

(46)
نكأ مل  ةیداع ، ةایحو  ءاطسب  سانأو  ئداھو  فیطل  وجلا 

فقوم نم  برقلاب  رخآلا  وھ  ينرظتنی  قازر  نأ  كردأ 
ىتح ھب  ُتلصتا  نأ  امو  ةنیدملل ، نیمداقلا  باكرلا  لوزن 

: لاق

لقأب كلصأس  كنم ، برقلاب  نآلا  انأ  ينرظتنا           -
..قئاقد سمخ  نم 

نم هدیب  حولی  وھو  ُھتیأر  ىتح  سمخلا  قئاقدلا  تلمتكا  ام 
ریست فیك  يردأ  ال  اتویوت ، عون  ةمیدق  ةرایس  ًابكار  دیعب 
ٍرسج ربع  انربعو  ةنیدملا  انزواجتو  ضرغلاب ، يفت  اھنكل 
انرسو ةیفیر ، ةقطنم  نم  ىرخألا  ةفضلا  ىلإ  يدیدح 

مدقتن انكو  يبارت  قیرط  ىلإ  انلصو  ىتح  قمعلا  هاجتاب 
، راجشألا عوذج  نم  ةعونصم  ةینیط  رطانق  نیرباع 



رمتسنو ھیتفض  ىلع  باشعألا  رثاكتتو  ةوقب  رھنلا  ُقفدتی 
نع ةفاسملا  دعب  نم  برغتسأ  ُتنك  قمعلا ، يف  لوخدلاب 

نیتاسبو كانھو  انھ  ةینیط  ٌتویب  ةمث  ةنیدملا ، زكرم 
ةئداھلا قطانملا  هذھ  لامجل  ای  اھنم ، برقلاب  رشتنت  لیخنلل 

ةھاقن ةرتف  شیعأس  ينإ  ودبی  ام  ىلع  ةدوھعملا ، اھتطاسبو 
تنرتنإلا مھصقنی  ام  نكل  نكامألا  هذھ  يف  ةعئار 

ملاعلاب مھل  ةقالع  ال  دقتعأ  يجراخلا ، ملاعلاب  لاصتالاو 
وأ تاصغنم  الب  اذكھ  ءاقبلا  نوبحی  مھ  ًاعطق ، يجراخلا 

.لامجلاو ةعورلل  ای  بئاوش ،

ةفرغو ةعمتجم  ةینیط  تویب  نم  برتقی  قازر  ناك 
.ةیقبلا نع  دعتبت  اھسفن  تافصاوملاب 

..انتیب كانھ           -

.طیسبلا ءانبلا  تاذ  ةینیطلا  تویبلا  بوص  هدیب  راشأ 

ةلزعنملا ةینیطلا  ةفرغلا  نم  ةبرقم  ىلع  ةرایسلا  ْتفقوت 
فدرأو نیتیرئادلا ، اھیقاس  نع  قیرطلا  رابغ  ضفنت  يھو 

: ئدصلا لھرتملا  ھترایس  باب  حتفی  وھو 

..لزنا لضفت           -

ُتقمر يقیرطبو  ةلزعنملا ، ةفرغلا  هاجتاب  ریسن  انك 
نوبعلی راغص  ةیبص  ةمث  ضعب  عم  ةعمتجملا  فرغلا 

ٌبلكو ءاملل  ٌزوك  ھلخادب  فقسم  رخآ  ءانب  نوحرمیو ،
، نولم ٍشیرب  جاجدو  راغصلا  نم  ةبرقم  ىلع  فقی  دوسأ 

ّيلع ُصغنی  يذلا  دمحم  مأ  كیدل  ًاریثك  نینحلا  يندش 



.ةلیمجلا حابصلا  ةءافغإ 

اھنومست دادغبب  انتیناوید ، ياھ  لضفت           -
..لابقتسا

ينعی ةیناوید  ھفلخ  ُتددرو  يھجوب ، مستبی  وھو  اھلاق 
ةلسلس ىلإ  فاضت  ةدیدج  ةیبونج  ةدرفم  .ً.الیمج  ًالابقتسا 
رھشلا نم  سماخلا  وھ  مویلا  ىرخألا ، تادرفملا 

يتلا ةفآلا  نع  ثحبلا  نم  ّدب  مایأ ال  ةعبرأ  دعبو  يرجھلا 
" ةیناویدلا  " تناك يتطوطخم ، سوقط  ذیفنت  ةیادب  نوكتس 

نولیانلا ةدامب  ةعبرألا  اھناردج  فلغتو  ًادج  ةعساو 
يمحتل ریماسمب  ىلعألا  نم  قدتو  درولاب  شوقنملا 
قصتلی يذلا  بارتلا  نم  رادجلا  ىلع  ئكتملا  صخشلا 

بابو ةمظتنم ، ةیبشخ  عوذجب  ىلعألا  نم  ةفقسم  هرھظب ،
طیحی يذلا  ریبكلا  ءودھلا  ناكملا ، زیمی  ام  طیسب ، يبشخ 
نوقلی يوحن  ھتوخإ  برتقا  ىتح  قئاقد  ىوس  نكت  مل  ھب ،

.مالسلاو ةیحتلا 

اذھو نسح ، اذھو  ىسیع ، اذھو  يلع ، اذھ           -
..يدالوأ مھ  راغصلا  ءالؤھو  رارك ،

.مھوحن هدیب  راشأو 

.يتایح يف  طق  اھتیأر  ام  ةءارب  لمحت  عیمجلا  هوجو 

ظفتحاو تنأو  انأ  لیلقلا  لكأنس  ًاریثك  لكأت  -         ال 
ءاشع ةبدأم  ةلیللا  میقأ  انأف  ءاشعلل  كعوجب 

لك اھیلإ  ُتوعدو  هللا  ھجول  ُدوعی  اھباوث  لضف 



..انم نیبیرقلا 

زرلا نم  يمامأ  قابطألا  نم  ةعومجم  عضی  وھو  اھلاق 
يایإ ًارذحم  يمفل  رظنی  ناك  ھكاوفلا ، ضعبو  ءاسحلاو 
ىتح بیغملاب ، ُسمشلا  تأدب  نأ  امو  لكألا ، ةرثك  نم 

حوتفملا ءاضفلا  ربع  ًادیور  ًادیور  ُلزنت  يھو  اھتیأر 
بوذتو اھقناعت  اھنأ  ُترعش  لب  ضرألا  سمالت  اھنأكو 
لامجلا ةیاغ  يف  تناك  ًایجیردت ، ةرئاغ  ءودھب  قرغت  اھیف ،

.نوللا ةیلاقترب  اھارأ  انأو 

، ناكملا ألمت  بابشو  خویشو  رابك  سانلا  نم  عومج 
زرلاب ئلتمت  ةریبك  ةیندعم  قابطأ  ًادج  ةمخف  ةبدأملا 
ةیبونج ةمسنو  ٍةبوذعب  رمی  ءاسملا  ناك  ةاش ، ذخف  اھیلعو 

الب ایرام ، الو  يبوساح  الب  ةلیللا  كلت  ُتمن  ةفافش ، ةئداھ 
كید نع  ًاضوع  ُتدجو  ينكل  ينذأ  قرتخی  نذؤملل  ٍتوص 
ةیادب يف  يتمجمج  نوقرتخی  اوناك  كید  نم  رثكأ  دمحم  مأ 

..حابصلا

، رجفلا ةیادب  عم  سانلا  ُتاوصأو  ةیشاملا  ُتاوصأ  أدبت 
نع فلتخم  انھ  ءيش  لك  ةعوطقم ، قرط  الب  نوكرحتی 

لمعتو ریست  سانلا  لیمجو ، ئداھ  ءيش  لك  دادغب ،
غزبت نأ  امو  ًارجف  لوقحلل  نوبھذی  ةطیسبلا ، اھتیوفعب 

..يحابصلا روطفلا  هدیب  ًالماح  قازر  دوعی  ىتح  سمشلا 
ام يتلا  بونجلا  ةھكن  لمحی  وھف  صاخ  معط  مھزبخل 
، يدادغبلا انزبخ  يف  ًاعطق  اھتممش  ام  ةحئارو  ًادبأ  اھتلكأ 
، اھعافتراب قفألا  وحن  ةمدقتم  ًائیشف  ًائیش  عفترت  ُسمشلا 

اموأ ةنیدم  ةمصاع  اخوج  لت  ىلإ  قازر  ينبحطصا 



ىلع ًایشم  ةعاس  فصن  ةفاسم  دعتبی  ُّلتلا  ناك  ةیرموسلا ،
نینكاسلا يلاھألل  ةقرفتملا  ةینیطلا  تویبلا  نع  مادقألا 

..ةقطنملا

..كانھ ھنإ           -

مث ضرألا ، قوف  يبارت  لت  وحن  ھعبصإب  قازر  راشأ 
: فدرأ

، ملاعلا ىلع  ًاكلم  يزیكاز  لاكول  كلملا  ناك  انھ           -
ةیروطاربمإ تناك  ةیبارتلا  لالتلا  هذھ  تحت 

..ّھلك نوكلا  ساسأل  ىربك 

: ھل ُتلق  مث 

عنمت سارُح  اھیلع  لالتلا  هذھ  نأ  ملعأ  انأ           -
..عقوملا لوخد 

: ًالئاق يھجوب  مستبا 

ًاینمأ ًاسراح  لمعی  وھف  فیطل  وبأ  اھسرحی  معن           -
وھف ةمیلولل ، نیوعدملا  عم  ةحرابلا  ناك  اھل ،
دحأ الف  لیللا  يف  امأ  راھنلا  ءانثأ  طقف  اھسرحی 
يفف هاشخیو ، ھفاخی  لكلا  لتلا ، اذھ  نم  برتقی 
ىتح اھلخدت  نأ  امو  نجو ، حاورأ  لالتلا  هذھ 

باصت وأ  كلقعب  ُبھذی  دقو  ينج  كب  سبلتی 
صخشلاب ُسبلتی  نیح  نجلاف  ریطخ ، ضرمب 

.ھیلع رطیسی  امبرو  ھیذؤی  وأ  ھلتقی 



املك ةیرقلا  لھأ  اھلوادتی  ًاصصق  ّيلع  ُصقی  تابو 
ًالیل رورملا  ءانثأ  اھنوشخی  يتلا  لالتلا  هذھ  نم  اوبرتقا 
يللا سمشلا ، نارفیصم  نم  كلاب  رید   ) ددری وھو  اھب ،
يعم ھثیدحب  لصاوت  مث  ھسود ،) هدنع  ریصت  انم  رمی 

: بیغملا دنع  ناكملا  ةروطخ  ًادكؤم 

ىتح سمشلا  بیغم  دنعف  ًادج  ٌرطخ  ناكملا           -
لتلل يدؤملا  قیرطلا  نع  دعتبی  انتقطنمل  مداقلا 
ةنیدم يف  دوجوملا  نجلا  نم  ينج  ھب  سبلتی  الئل 

ُتنك ٍموی ، تاذ  يعم  تثدح  ةثداح  ُركذتأ  اموأ ،
ةیبھذ ًةدالق  تیأر  ةفدصو  لتلا  ةاذاحمب  ُریسأ 

، هذھ يتطیقلب  ُتحرف  سمشلا  ءوض  ىلع  ُعمتلت 
اذھ ْكردأ  مل  ينع ، ُدعتبت  اھنم  برتقأ  املك  ُتنكف 

نیتعاس نم  رثكأ  ُتقرغتسا  نأ  دعب  الإ  ءيشلا 
يدی نم  ةبرقم  ىلع  نوكتو  اھنم  توند  املكف 
ينكل لایخ ، ضحم  وأ  بارس  اھنأكو  دعتبت  اھارأ 

نأ ىوھتسا  نجلا  نم  ًارفن  ةمث  نأ  ُتكردأ 
ةجاذسلاب ينرعشی  وأ  يعم  ةرذقلا  ھتبعل  سرامی 

.اھكلتمأ يتلا 

..انم برتقی  رخآ  ٌصخش  ناكو  اخوج ، لت  نم  برتقن  انك 

لمحی يذلا  صخشلا  هاجتاب  ُترشأ  اذھ ..؟ نم           -
ً.اشاشر ًاحالس 

.قازر در  ..فیطل  وبأ  ھنإ           -



فیطل وبأ  انلأس  نالعفت ..؟ اذام  ..انھ  امكارأ           -
.قازر وحن  اھدمی  مث  يل ، ىنمیلا  ُهدی  ُدمی  وھو 

اخوج لت  ىریل  دادغب  نم  ةحرابلا  ءاج  دعسأ           -
مث قازر ، ھباجأ  ..كلذ  يف  ًایسارد  ًاثحب  مدقی  يك 

: فدرأ

.انھ ىلإ  رضح  اذإ  هدعاست  نأ  كنم  ىنمتأ           -

ءارفصلا ھنانسأ  نع  ًارشكم  باجأ  ..دعسأ  للدی           -
.مامألا نم  ةلكآتملا  ةروخنملا 

ُتئجوفو لالتلا  هذھ  دعًصأ  نأ  ٍقوشب  رظتنأ  ُتنك 
ىلع يوتحتو  ةریثكو  ةریبك  لالت  اھنأ  اھیلع  يدوعصب 

ُتدجوو رظنلا  تلطأ  طیسب ، ھبش  ىلعألا  نم  يرثأ  عقوم 
ىرخأو ىرخأ  كانھو  ةرفح  انھ  ةعونتم ، ًارفح 

اھمش عیطتسأ  فیكو  ةریثكلا ، رفحلا  هذھل  ای  ..ىرخأو 
!!. اھلك

..؟ لتلا اذھ  ُةحاسم  مك           -

ًاسفن اھنم  ُصتمیو  ھتراكیسب  ُكسمی  وھو  فیطل  يبأل  اھتلق 
، اھتلفی الو  ھیدی  نیب  ھل  ٍةقوشعمب  ُكسمی  نمك  ًایوق  ًاقیمع 
نم ناخدلا  ثفنب  لغشنا  طقف  يلاؤس  ىلع  ينبجی  مل  ھنكل 

ةنیدملا هذھب  ًالیوط  ُتلوجتو  تمصلا ، مزتلاو  ھمف 
، كانھو انھ  ةرثانتم  ٍرفح  ىوس  نكت  مل  يتلا  ةیرموسلا 

اھزونك نع  ثحبلاو  اھبھن  نولواحی  قارسلا  ناك 
ول ًاریثك  ينلغشأ  يذلا  لاؤسلا  ضرألا ، لخاد  ةنوزخملا 



نم صتقت  مل  َمِل  ةنوفدملا  زونكلا  سرحت  ةفآ  كانھ  تناك 
ُترمثتساو ًادج ، يلوضف  ریثت  ةمج  ةلئسأ  ءالؤھ !؟

ةھیركلا موثلا  ةحئار  مشأ  نأ  لواحأ  ةنیدملا  يف  يدجاوت 
يف ةدوجوملا  تاحتفلا  وأ  تاوجفلا  ضعب  لالخ  نم 
نیب لقنتأ  ُتذخأو  ًادج ، ةریثك  تناك  اھنكل  ضرألا ،

ةحئار يأ  يفنأ  ىلإ  ذفنت  مل  ىودج  نود  نم  نكل  تاوجفلا 
يعم يشملا  نم  لمی  وأ  لكی  ال  قازر  ناك  موثلل ،
ىلع فوقولا  عیطتسأ  ال  ُّتب  ىتح  بعتلاب  ُترعشو 

.ّيمدق

..ةدوعلا انیلع           -

نم ھبوث  فارطأ  عفری  وھو  ينم  كلذ  قازر  بلط 
الئل ضیبألا  ھلاورس  نع  فشكیل  ىلعألا  ىلإ  لفسألا 

.ةرمتسملا ھتكرح  قیعی 

اذھ روبع  نوكیس  فیك  يسأرب ، ًامھ  ُلمحأ  ُتدعو 
لیدب رایخ ال  مامأ  ينلعجت  يھو  ةطوطخملا  نم  زجاحلا 

ددعلاب 9. أدبی  ددحم  ٌدعوم  وھو  ھنع 

اھلاق ..ةیشاملا  عیطق  ىلع  انقیرطب  رمن  انعد           -
.ھیمدق ةوقب  ًاظفتحم  لاز  ام  وھو  قازر 

ٌعیطق قازرل  ةیرثألا ، ةلتلا  نم  برغلا  هاجتاب  ُریسن  انك 
ةیبونج ةأرما  ةمثو  ھتوخإ  دحأ  عیطقلا  قفاری  ناك  ریبك ،

، اھمسج يطغی  ًانولم  ًابوثو  اھرصخ  لوح  ًارزئم  يدترت 
ٌحیر ھیلع  تبھ  املك  اھسأر  قوف  ُفرفری  َقرزأ  ًاباجحو 



رھظی مل  دوسأ  ٍباقنب  اھھجو  يفخت  ٌةئداھ ، ٌةمسنو  ٌةفیفخ 
لفسأ نم  ةبحسنم  ةمعان  رعش  تالصخ  ىوس  اھنم 

ام اذھ  امھنم ، رحسلا  نافذقت  نینیعو  ةزراب ، باجحلا 
يسأر ةمق  ىتح  يمدق  صمخأ  نم  ينقمرت  يھو  ُھتیأر 

اندع رغصألا ، ھیخأ  میلكتب  وھ  لغشنی  امنیب  اھنیع  فرطب 
اھرعشو ایرامب  ركفأ  انأو  تیبلا ، ىلإ  نیبھاذ  اھدعب 

، اھحمالم نم  ًاضعب  لمحت  اھنأكو  اھنیع  ىلع  لدسنملا 
.ایرام اھلالخ  نم  ُتركذت  يننأل  اھیلع  يبلق  َّفر  معن 

ينأ حیحص  ًادج ، ًازیمم  ًامعطو  ًانول  لمحی  ءاسملا  ناك 
ھیتفد نیب  مضی  يذلا  يبوساحو  ایرامو  يمأ  ھجو  دقتفأ 

نیواودلا ةھكن  لمحت  ءاسملا  سلاجم  نكل  ایاكحلا ، فالآ 
جوزمملا يضاملا  قبع  لمحت  يھو  ةلیصألا  ةیبرعلا 

تایاكح عمسأ  انأو  ًاریثك  ُتعتمتسا  رضاحلا ، ةحئارب 
ةلاصأ نع  ُربعت  ةیلوطب  ىرخأ  ًاثادحأو  ةبیرغو  ةفیطل 

نیرخآلا مھوأل  يقاروأ  لمحأ  موی  لك  يف  ُتنك  بونجلا ،
اموأ ةنیدم  ًالخاد  فیطل  يبأ  ىلع  ًارام  بتكأ  ينأب 

ھنم ُجرخت  ضرألا  يف  ٍمرخ  نع  اھیف  ُبقنأ  ةیرموسلا 
عساتلا مویلا  ناك  ىودج ، نود  نم  نكل  موثلا  ةحئار 

، ةفآلا هذھ  مرخ  نع  ُشتفأ  انأو  سأیلاب  ُترعشف  ُبرتقی 
ُتنك طابحإلاب ، ُترعشو  ِرھشلا  نم  عساتلا  مویلا  رمو 
قمرأ ةیرثألا  ةلتلا  نم  برغلا  هاجتاب  ًادئاع  ُتررم  املك 

اھبلق يف  ئبخت  اھنأ  كردأ  نكأ  مل  ةرظنب ، بونجلا  ءانسح 
ًابیرغ ًاباش  تأر  اھنأ  درجمل  ًاقیمع  ًابحو  يھاجت  ًالیم 

ىلع ءاج  يذلا  اھمالحأ  سراف  ُهدعت  دادغب ، نم  ًامداق 
مث ناصحلا  رھظ  ىلع  اھعضیو  اھفطخیل  ضیبأ  ٍناصح 



نم يل  رظنت  اھارأ  انأو  اذھ  لك  يل  ىءارت  اھب ، ُقلحی 
نم فصنلا  مث  رشعلا  ْتزواجتو  ُرمت  مایألا  تناك  دیعب ،

ُتملستساو رخآ ، دعب  ًاموی  ُدادزی  يطابحإ  ناكو  رھشلا 
ةیمارتملا ةیلایخلا  ةنیدملا  ملح  ءاھنإو  يردقل  ًامامت 

ًاساسحإ ةمث  نأ  الإ  بیرغلا ، ملاعلا  اذھ  يف  فارطألا 
تئج ام  ًالصاوم  مالستسالاو  سأیلا  نم  ينعنم  يلخادب 

.ھلجأ نم 
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نم ُبھت  ُحیرلا  تناك  رھشلا ، نم  رشع  عباسلا  مویلا  يف 
لك دنع  ةنیدملل  يدرفمب  بھذأ  ةداعلاك  ُتنكو  قرشلا  ةھج 
نم ٌمعان  ٌلیوط  ّقش  نوكی  نأ  عقوتملا  ریغ  نمو  حابص 
نم ةمداقلا  ءاوھلا  مئاسن  يل  لمحت  ةنیدملل  ةیقرشلا  ةھجلا 
ًاقاش ُترسو  موثلاب ، ھبشأ  ةیوق  ةھیرك  ةحئار  اھتیحان 

، ةھیرك مئاسن  حیرلا  لمحت  ثیح  يقرشلا  هاجتالاب  يقیرط 
ٍقش ىلع  ُتفقو  ىتح  ىوقأ  ةحئار  ُمشأ  مدقتأ  املك  ُتنك 
يف عوبنی  نم  ءاملا  امك  قفدتیو  ةحئارلا  ھنم  ُحوفت  لیوط 
ًائیش مشأل  ًاحطبنم  ضرألا  ىلع  ُتیقلتساو  فاج ، ٍرھن 

قوقشلا دوجو  نم  مغرلا  ىلع  ُتبرغتساو  فونألا  ُمكزی 
نم جرخت  نأ  ةفآل  فیك  ةنیدملا ، هذھ  يف  ةقیمعلا  رفحلاو 



ناكملا نم  جرخت  ةحئارلا  نأب  ُتنقیت  ينكل  يلوط ، قش 
ةداعسلاب ُترعشو  ریبك ، ٍلقثب  يفنأ  عفصت  اھنأل  ھسفن 

ُتنقیتو ةعبارو  ةثلاثو  ىرخأو  ةرم  اھترركو  ينرمغت 
نم ُتجرخ  مث  قشلا ، اذھ  نم  جرخت  ةحئارلا  نأب  ًالعف 

تناك دیعب  نمو  ءاوھلا ، رایت  سكع  برغلا  هاجتاب  ةنیدملا 
، يل ھبتنت  وأ  ْتفتلت  مل  ةیشاملا ، يعرب  ُلغشنت  ةاتفلا 

ُتنك ةیشاملا ، نم  وندلاو  بارتقالا  يف  لوضفلا  يندازو 
، ایرام عم  ةلیمجلا  يتایركذ  دیعتسأ  نأ  لواحأ  يبارتقاب 

..برتقا ُتنك  اھمنغ ، ىلع  اھاصعب  ُشھت  يھو  ْتتفتلاو 
ُتنك يل ، ُمستبتو  اصعلاب  ُكسمت  يھو  ایرام  ُتیأر  اذكھ 

اھوحن يبذج  ةلواحم  اھھجو  نع  َعقربلا  ُلیزت  اھدھاشأ 
رثعتت ةمعان  ةلصخو  رمقلاك  ٍھجو  نع  فشكتل  اھلامجب 

ُتسسحأ ٍةھربل  ينكل  اھباجح ، تحت  نم  لدسنت  ءاوھلاب 
يتلا يمأ  لوقبو  يدخ  ىلع  ةیوق  ةعفصب  ھبشأ  ٍءيشب 
روفلا ىلعو  ، ( بیدأ نك  بیرغ  ای  ًامود ( ُهددرت  تناك 

، ةینیطلا تویبلا  ىلإ  ًاھجوتم  يھاجتا  راسم  ُتریغ 
اھیف سلجی  يتلا  ةیناویدلا  بوص  ًاثیثح  ىطخلا  ُتعسوأ 

ْتددبت نأ  دعب  اھھجو  دھاشأ  ُتنك  فلخلل  ُّتفتلا  لاجرلا ،
ٍھجو نع  فشكتل  قلطلا  ءاوھلا  يف  ْترثانتو  ةماستبالا 

.بحو ةماستباب  ھلدابأ  نأ  ينم  رظتنی  ناك  نیزح  ٍسوبع 

دجاوتی ىرخأو  ةنیدملل  اھب  لصی  ًامایأ ال  فیطل  وبأ  ناك 
ىرخأ ةرم  ددحأل  ُتبرتقا  رشع  نماثلا  مویلا  يفو  اھب ،
ُتلصوو قباسلا  مویلا  يف  ُھتفشتكا  يذلا  ناكملا  ةقدبو 

ھنأ ُتنقیتو  اھسفن  موثلا  ةحئار  ھنم  ُتممشو  ھسفن  قشلل 
ءاھنإ ىلع  مزعلا  ُتدقع  هدصقأ ، يذلا  ھسفن  ناكملا 



رمتساو اھسفن ، ةیناویدلل  ُتدع  دغلا ، حابص  يف  يتمھم 
ءانسح تناك  ةدوھعملا ، ھتطاسبو  ھتیوفعب  ءيش  لك 

نیب ّيلع  صصلتلا  لواحت  اھتوخإ ، عم  دوعت  بونجلا 
اھئلم لالخ  نم  اھنیع  فرطب  ينقمرتل  رخألاو  نیحلا 

نیسورغم نیریغص  نیدومع  ىلع  ُفقی  يذلا  ءاملا  زوكل 
ةلباسلا ھنم  برشیل  بصقلا  داوعأب  فقسمو  ينیط  ٍرادجب 

، يل ةاش  حبذل  ُدعتسی  قازر  ناك  قیرطلا ، يف  ةراملا  وأ 
.ءازجأ ىلإ  ةاشلا  ُعطقی  ةفایضو ، مرك  لھأ  مھف 

.ً.اذخف كنم  ُدیرأ           -

ً.انیكس هدیب  ُكسمی  وھو  ھنم  ُتبلط 

؟؟ ذخفلاب ُلعفت  ام           -

.يبلط نم  ًابرغتسم  ينلأس 

يل ئبخ  نآلا ، ينلأست  طقف ال  كل ، لوقأس  ًادغ           -
.ً.احابص ًادغ  كنم  ُهدیرأ  ًاذخف 

.بسانم ٍرذع  داجیإل  تقولا  بسك  ًالواحم  ھل  يبلط  ُتدكأ 

لك يھتنی  املاح  رذعلا  ربدأس  ينكل  ججحتأ  طقف  تنك 
ةطروب عقأس  ًادغ ، ةفآلا  دایطصاب  حلفأ  مل  نإ  امأ  ءيش 

نم نیرشعلاو  عساتلا  مویلا  يف  ھل  لوقأس  اذام  ةدیدج 
مل نإو  اھذخف ؟ ينیطعیو  ةاش  ُحبذیس  لھ  ھسفن ؟ رھشلا 
امو ساعنلا ، ينمھاد  ىتح  ركفأ  يتلیل  ُّتبو  لعفی ؟

: ًالئاق ھتوص  ىلع  الإ  توحص 



تعلط سمشلا  حبصلا ، نم  ای هللا  لوگ  دعگأ  )         -
(.. میان كدعب  تنأو 

قاحللا ًالواحم  ُتضھن  يقاس ، ُددمأ  طغمتأ ، ُتسلجو 
، يتطوطخم ذیفنت  لبق  ىدس  مویلا  بھذی  نأ  لبق  تقولاب 

.راطفإلا ءارمسلا  هدیب  لمحی  قازر  ناك 

انأف بھذأل  ذخفلاب  ينتأو  راطفإلا  كرتا           -
مكترقب نبل  كعم  رضحت  نأ  سنت  الو  ..لجعتسم 

..ءارفصلا

.ةفشنملاب يھجو  حسمأ  انأو  ھل  اھتلق 

مھنأل ًادبأ  ينلأسی  مل  ھنأ  الإ  هذھ ، يتابلط  نم  ًابرغتسم  ناك 
ذخفلاو يضارغأ  ُتذخأ  مھتابلط ، نع  مھفویض  نولأسی  ال 
حیرلا قباسأ  ُتحرو  فافشلا  نولیانلا  نم  ٍسیكب  فوفلملا 

يف بقرتو  لمأ  يلك  انأو  اخوج  ةنیدمل  لوصولا  يف 
نم ءاقلب  يدمرسلا  يملحو  يرحسلا  ىغتبملا  قیقحت 

.لایخلا ایند  ربعو  مالحألا  ملاع  يف  ولو  ىتح  بحأ 

!! امبر ...يردی  نم  ملحأ ..  ُتنك  لھ 
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مویغلا ضعب  ةفیفخ ، وأ  ةیوق  حایر  الب  ًائداھ  وجلا  ناك 
ةنیدملا تلصو  نأ  امو  روھظلا ، نع  سمشلا  رون  بجحت 

ذخفلا ُتجرخأ  هاش ، سابع  معلا  میلاعتب  ُتلمع  ىتح 
ىلوألا رشعلا  قئاقدلل  ھتكرتو  ّھلك  ھیلع  َّمسلا  ُتببص 

يتلا تاراھبلا  ھقوف  ُترثن  مث  يدنع  نم  ًاسمخ  ُتفضأو 
، نوتیزلا تیز  اذھ  دعب  ُتببصو  ناكملا  اھتحئار  تألم 

ئبخأ ُتحرو  يلوطلا  قشلا  نم  برقلاب  ذخفلا  ُتكرت 
ھنع ًادیعب  قشلا  بقارأ  ضرألا  نم  ضفخنم  ٍناكمب  يسفن 
قوف ةدحاولا  قلستت  قئاقدلا  ْتتابو  قئاقد  ْترم  ةفاسمل ،
طیحی ریبكلا  سأیلاب  ُترعش  ةعاس ، فصن  ّرمتل  ىرخألا 
دیحولا اھبحف  ينقرافی ، مل  ایرام  ھجو  نكل  يقوف  ُمیخی  يب 
قیرطلا يف  ُتلز  ام  ينأب  رعشأو  لصاوتأ  ينلعج  نم  وھ 
فصنلا دعبو  ًاعم  قشلاو  تقولا  بقارأ  ُتنك  حیحصلا ،

، قربلا ءوضك  يل  ناب  قشلا  نم  ٌءایض  غزب  قئاقد  ثالثب 
مل ام  ُتدھاشو  موثلا ، ةحئار  لمحی  ضیبأ  ٌناخد  دعاصتو 

ًالكش َنِوُكیل  عمجت  مث  ناخدلا  فثاكت  لبق  يذ  نم  ُھقدصأ 
نكمی ةفآ ال  ًالعف  ھنكل  ھیلع ، فرعتلا  ُتدرأ  ًادج ، ًابیرغ 

اذھك ًابیرغ  ًاناویح  تیأر  ام  يتایحب  ًادبأ ، اھیلع  فرعتلا 
بلكلا نم  ربكأ  ناك  ًادج ، ًاریبك  سیل  ھتماخضل ، سیل 

ناك لوھذلاو  ةبارغلا  ھلكش  يف  لمحی  ًادج ، ٌفیخم  ُھنكل 
ناسلو نیتریبك  نینیعو  نیفوقعم  نینرقب  نینتل  ًاسأر  كلمی 

ال ًاران ، ھمف  نم  جرُخی  رأزی  املك  لیوط  ىعفأ  ناسلك 
اھلك ةلیوط  ةبقرو  رتم ، نم  رثكأ  ىتح  ُدتمت  تلق  ْنإ  غلابأ 
ىعفأ ھنأ  نیبت  لیوط  لیذو  ةكمسلا  فشارحك  فشارح ،

، تاھاجتالا لكب  لب  ةددعتم  تاھجب  ُتفتلت  اربوك  عون  نم 
نالجرو اذھ ، ھبشی  ًائیش  دسألا  وأ  رمنلا  مادقأك  نامدق  ُھل 



وأ ناصح  يلجر  اتسیل  رفاوح  امھلفسأ  يف  نایوحی 
اذإ نیحانج  كلمی  ناكو  طق ، اذھ  نم  ًائیش  سیل  رامح ،

، ھفصنو رتملا  ىتح  نازواجتی  نیلیوط  احبصأ  امھب  راط 
نكمی ثیحب ال  ھیبناج  ىلإ  امھمضی  ًالجار  ىشم  نإ  ھنكل 

َماح لمجلا ، مانسب  ُھبشأ  ٌمانس  هرھظ  قوفو  امھتیؤر ،
ناك ھیحانجب  قفصو  ًافیخم  ًاریئز  رأزو  ذخفلا  لوح 
لبكم وأ  ضرألا  لخاد  ًاسوبحم  ناك  ھنأكو  امھب  ُفرفری 
ىلع ُمیخت  ةیبارت  ةعبوز  ُریثی  ءاوھلا  ُفصع  ناك  حانجلا ،
ھبشأ بارتلا  يقب  ءيش ، يأ  ىرأ  ينلعجت  مل  ناكملا 

ًایجیردت دعاصتت  رئاود  لكش  ىلع  موحت  ةراود  ةفصاعب 
الإ ْترقتسا  امو  ًایطورخم ، ًالكش  ذختتو  اھتیاھن  يف  ربكتل 

، ضرألا ىلع  ُعجطضت  ةفآلا  ُتدھاش  ةعاس  عبر  دعب 
برتقأ ينلعج  اھنوكس  نأ  الإ  اھنم ، بارتقالا  ىشخأ  ُتنك 
طقستل ھتمھتلا  ةفآلا  َّنأ  ُتملعف  ذخفلا  بایغ  ُتظحالو 

ُتب ىتح  ةوطخ ، ةوطخ  ءودھب ، ُتبرتقاو  ةعیرص ،
ةبارغلا لمحی  ًادج  ًافیخم  اھرظنم  ناك  اھنم ، برقلاب 

لیمی ًامحل  اھمانس  نم  ُتعطق  روفلا  ىلعو  لایخلاو 
نم ردقلا  تحت  ًاران  تلعشأو  ردقلا  ُتجرخأو  ضایبلل ،
يف ةطوطخملاو  محللا  ُتعضوو  كانھ  دوجوملا  بطحلا 

ةینآلا ُتجرخأو  ردقلا ، تحت  لعتشت  رانلا  تتابو  ردقلا 
ئراط يأل  ًاریضحت  اھب  نبللا  ُتعضوو  ةیراخفلا 

تفتخاو ردقلا  لخاد  جضن  ھتدجو  ىتح  محللا  ُتصحفتو 
ةیآلا تأرقو  ھب  ةجوزمم  ردقلاب  ًةسورھم  ةطوطخملا 

مث دیدح ،) مویلا  كرصبف  كءاطغ  كنع  انفشكف   ) لكألا لبق 
ْنإ ھمعط  نم  رمذتأ  نأ  ُتیشَخ  لھم  ىلع  محللا  ُتغضم 

عئارو ًادج  بیط  قاذمب  ُتسسحأ  ينكل  ةدحاو ، ةعفد  ھتلكأ 



ُتیأر ىتح  يفوجب  ُرقتسی  محللا  تاب  نأ  امو  ھل ، لیثم  ال 
وأ نابسحلاب  الو  ةنیدم  ُتدھاش  يتایح ، يف  هرأ  مل  ام 

، اّھلك ةنیدملا  ألمت  تارھوجمو  ٌبھذو  ٌزونك  لایخلا ،
تارابعو ءاضیب  تاماخرو  رضخألا  رمرملا  نم  تارمم 

تاطوطخم لكش  ىلع  ةءارقلل  ُجاتحت  ءایشأو  ناكملا  ألمت 
سرد تاطوطخم  يف  اھتیأر  يتلاب  ھبشأ  ةیرامسم 
نیذلا قارسلا  نم  صتقت  مل  ةفآلا  نأ  ُتملعو  خیراتلا ،
رسلل اولصوتی  مل  لصألاب  مھنأل  زونكلا  ةقرس  نولواحی 
نطاب يف  ةأبخملا  زونكلا  نع  مھل  فشكی  نأ  نكمی  يذلا 

نم ھیومت  الإ  وھ  ام  ًارھاظ  ناك  ام  نال  اھلك  ضرألا 
ةطیسب ُءایشأ  الإ  رھظ  امو  زونكلا ، ظفحب  ةفلكملا  ةفآلا 

ریغ ةقیقحلا  نأ  الإ  ةیقیقحلا ، ةنیدملا  اھنأب  لكلا  مھوتی 
نع ثحبأ  ُتلغشناو  ًایرھاظ ، ناك  امع  ُفلتخت  كلذ ،

ُتززف ينكل  ..يتاسأم  لك  يھنیو  ينیجنی  يذلا  قودنصلا 
..ٍلاع ٍتوصب  حیصی  رارك  ُتعمس  امنیح  ًاروعذم 

..ْبھذ ْبھذ ،          -

ىقبت ام  لكأ  ھتدجو  ھنم  ُتبرتقا  نیحو  ًاحرف  ُزفقی  وھو 
ُتعرسأو ردقلاب ، ةیقابلا  ةطوطخملاب  جوزمملا  محللا  نم 

.ةیراخفلا ةینآلاب  دوجوملا  نبللا  ھئاطعإب  روفلا  ىلع 

..ناشطع تنأ  امبر  برشاو  ذخ           -

انأ امنیب  اھقنع  نم  ةینآلاب  ُكسمی  وھو  رمألا  ًاكرادتم 
، راسكنالاو عوقولا  نم  اھیلع  ًافوخ  اھرعق  نم  اھب  كسمأ 

ىتح اھاستحاف  شطعلاب  رعشی  ناك  ھنأ  ظحلا  نسح  نم 



قلعت ىتح  نبللا  برش  ىھنأ  نأ  امو  ریخألا ، رعقلا 
لاق مث  ھمكب ، قلاعلا  نبللا  حسمی  ناك  ھتفش ، قوف  ھضایب 

ھنانسأ نع  ًافشاك  ًالھذنم  ًابجعتم  هاف  ًارغاف  بارغتساب 
..ةسوستملا

بھذلا نم  ةنیدم  ىرأ  ُتنك  لیلق  لبق           -
..؟ ْتبھذ نیأ  انھ  تارھوجملاو 

ًارركم ىرخأ  ةرم  امھكرف  ُدیعیو  ھینیع  كرفی  وھو  ُھتبجأ 
.ھسفن لاؤسلا 

..ملحت امبر  وأ  تنأ  ٌمھوتم           -

.قدصی مل  ھنكل  ھل  اھتلق 

(.. بھذ تفش  میظعلا  هللاو  )         -

ةكحض ُتعنطصاو  ھنانسأ ، ىلع  ضعی  وھو  كلذ  دكأ 
.كلذب كشی  الئل  ءارفص 

..رارك يبیبح  مھوتم           -

درجم هاری  ام  نأب  ھب  ھتعنقأ  امل  ًاریخأ  ملستساو  ھل  اھتلق 
: ھتلأسف ھلوھذ  راسم  ریغأ  نأ  ُتلواحو  مھو ،

ىلإ تئج  دیدحتلاب  مویلا  َمِلو  يفلخ ؟ كلسرأ  نم           -
..؟ انھ

.يھجو نیزت  بضغلا  تامالعو  ھل  اھتلق 



..كتیؤر دیرت  ءامیش  يتخأ  ينتلسرأ  دقل           -

ً.الامشو ًانیمی  ُتفتلی  لازام  وھو  ينباجأ 

..كب قحلأسو  اھیلإ  ُْدع           -

.برغلا هاجتاب  ُھعفد  ًالواحم  ةرداغملا  ھنم  ُتبلط 

ءوسل نكل  رفصألا ، بھذملا  قودنصلا  نع  ُشتفأ  ُتحرو 
الإ يظح ، بدنأ  ُتحرو  اھیلع ، ُعمتلیف  سمش  ال  يظح 

فلخو ةھربل  مامغلا  حیزتل  يندعاست  يك  تدتما  ًادی  نأ 
ةعشأ عم  دحتی  ًابھذم  ًاقیرب  ُتدھاش  ةفاسم  دعبی  لت 

رفصألا بھذلا  لالت  ربع  ًالقنتم  ُضكرأ  ُتحرو  سمشلا 
عاعشلا ناك  رضخألا ، ماخرلاب  ةفوصرملا  قرطلاو 

..قودنصلل لیلدلا  وھ  سمشلا  عم  دحتملا  رفصألا 
لوضفلا ينرجو  يدی  نیب  حجرأتی  قودنصلا  ًاریخأو 

الإ ةیداعلا  ةقیرطلاب  حتفی  ال  ھنأ  ُتركذت  ينكل  ھحتفل 
ٍبَاتِكِب ُمھَاْنئِج  َْدقَلَو   ) ةیآلا ُتأرق  نأ  امو  ھیلع  ةءارقلاب 

حتفنا ىتح  َنُونِمُْؤی ،) ّل  ٍمْوَقِ ًةَمْحَرَو  ًىُدھ  ٍمْلِع  ىَلَع  ُهَانْلََّصف 
میدقلا رفصألا  مظعلاو  ةقرولا  ھلخاد  يف  تناك  يل ،
اھتدجو يتلا  اھتیوط  ىلع  ْتَیِقَبو  ةقرولا  حتفأ  مل  دھدھلل ،
ضرألا نم  ٍضفخنم  يفو  مظعلاو ، ةقرولا  ُتذخأ  اھیلع ،

ةذیذل ةیئاوھ  مئاسنب  َرعشأل  ةقرولا  ُتقرحأ  لالتلا ، نیب 
يفلخو يمامأ  نمو  لامشلاو  نیمیلا  نع  ينفطختت 

، يردص ألمی  ًادراب  ًاقیمع  ًاسفن  ُتبحسو  ينیع  ُتضمغأو 
ىتح يردص  نم  ًاجراخ  هایإ  ًاعفاد  ءاوھلا  ُتخفن  نأ  امو 
ىلع اّھلك ، تاھجلا  نم  يب  نوطیحی  مھو  نوفقی  مھتدھاش 



فالتخا عم  ةھباشتم  مھھوجو  نانثا ، ناجوز  ٍةھج  لك 
طسو عقت  ةرودم  فونأ  مھل  مجحلاو ، ةماخضلا  يف  طیسب 

نم نمیألا  بناجلا  ىلع  ىنمیلا  عقت  نانیعو  مھھوجو 
بناجلا نم  ىرسیلا  ةھبجلا  ىلع  ىرسیلاو  ىنمیلا  ةھبجلا 

ٌمفو سأرلا  وأ  ھجولا  يف  رعش  وأ  بجاوح  الب  رسیألا 
عباصأو ناتلیوط  نادیو  نقذلا  ىتح  فنألا  نم  ُدتمی  يلوط 
نیتلیوط نیدی  ىوس  امھل  دھاشأ  مل  اھرصقب ، رظنلا  بذجت 

يف فالتخا  عم  ةریصقلا  مھعباصأ  يھ  ةریغص  تاءوتنو 
هذھل ای  لیوطلا ، رخآلاو  ریصقلا  مھنمف  لوطلا 

.ةبیرغلا تاقولخملا 

..؟ رزام مكنم  نم           -

ةلھولا ذنم  ينكلمت  يذلا  فوخلا  ّددبأل  ةوقو  بوثوب  اھتلق 
: ّالئاق يوحن  مھمخضأو  مھرصقأ  مدقتو  ..ىلوألا 

يبناج ىلإ  فقی  يذلا  ةروسق  اذھو  رزام  انأ           -
ناقربو كفلخ  نافقی  نم  امھ  زرحمو  لكیطو 

نع نافقی  ناذللاو  كنیمی  نع  شروھمشو 
..خوناباو نومیم  امھ  كراسی 

يننأل حمالم  الب  ةكحض  وأ  ةماستبا  الب  ثیدحلا  اذھب  ظفلت 
.ةرثعبملا ھھجو  لیصافتب  ُتھت 

..ھنودیرت يذلا  مظعلا  اذھ           -

رزام ىلإ  رفصألا  نوللا  اذ  میدقلا  دھدھلا  مظع  ًاعفاد 
.نافجترت يامدقو 



فیك ةریصقلا  ھعباصأ  لیصافتب  ُتلغشناو  يوحن  ُهدی  دم 
تلعج ةبیرغ  ةكرحب  يَنأَجاف  ھنكل  مھب ، مظعلا  كسمیس 

.ھعباصأ نیب  رقتسی  مظعلا 

ةنیدم يف  اننجس  نم  انتررح  كنأل  كل  ًاركش           -
ةنعل نم  انتیجنأو  تورامو  توراھ  رئب  يف  لباب 

..خامنن دبعم 

عفدو ھھجو ، ىلع  ًةیداب  حمالم  الب  يل  ًاركاش  ينباجأ 
..يتایحب ُھتممش  ام  ًارطع  لمحت  ةریغص  ةصاصق 

..مظعألا ةنیدملا  مسأ  اھبف  اھب ، ظفتحاو  اھذخ           -

نیب ةصاصقلا  ًاعضاو  يوحن  ُهدی  دمی  وھو  كلذ  رزام  نَّیب 
.ةریصقلا ھلمانأ 

ُتسفنت ىتح  يدی  يف  ةصاصقلا  ْتحبصأ  نأ  امو 
، بیرغ ٌمسا  مظعألا ، ةنیدملا  مسا  ءادعصلا ).........( ،

تنك هاش ، سابع  معلا  لضفبو  يربصب  ھتینج  ام  اذھ 
ةحرفب حرفلاو ، وھزلاب  رعشأ  ھل ، رظنأ  مسالاب  ًاقراغ 

نم ٌنوكم  ٌمسا  ىوھأو ، بحأ  نم  عم  ينعمجت  ةرماغ 
ام ينكل  رزام ، ًابطاخم  يسأر  ُتعفر  فورح ، ةینامث 

ةبھذملا ةنیدملا  ىتح  ءالؤھ ، نم  صخش  يأ  ُتیأر 
ةنیدم ُتلخد  ينأكو  ضیبألا  ماخرلاو  رضخألا  رمرملاو 
ُتممش ةصاصقلل  ىرخأ  ةرم  ُترظن  وتلل ، اخوج 
مسالاو لیلق ، لبق  ھب  ناك  يذلا  ھسفن  رطعلا  وھ  رطعلا ،

اھلك يتایجاح  ُتململ  لیلق ، لبق  ًاضیأ  ھب  بوتكملا  ھسفن 



ًاھجوتم اخوج  لت  نم  ُتجرخو  ھب  ُتیتأ  يذلا  سیكلاب 
تثعب نیح  ءامیش  ينم  دیرت  ام  ةفرعمل  برغلا  وحن 

.يوحن رارك  رغصألا  اھلاسرم 

درجم ھتیأر  ام  لھ  يسفن ، ًاثدحم  تلءاست  يتدوع  ءانثأ 
ةیؤر تناك  لھو  ًاعداخ ؟ ًابارس  نوكی  دق  ًاملح  وأ  لایخ ،

ای هآ  بعتملا ؟ يلقع  يف  سابع  معلا  اھعرز  ةیفوص 
ایانث ىلإ  نونجلا  اذھ  لك  ْتلخدأ  يتلا  ةشایجلا  ةفطاعلل 

..؟ ناھلولا قشاعلا  يبلق 

كاذ ًاملح  ناك  لھ  ھسفن ، يلاؤس  ُتررك  قیرطلا  يفو 
ةبئاغلا ةقیقحلا  يھ  امبر  اخوج !؟ ةنیدم  يف  ُھتیأر  يذلا 
ُتسمھو انتاءالتبا ؟ ببس  يھو  ًاعیمج !؟ انناھذأ  نع 

لكب يضارغأب  ُكسمتأ  انأو  يفیط  ةقیقح  دكؤأ  يك  يسفنل 
نادقفب بغری  الو  دیری  ال  نمك  بیرغ  رارصإبو  ةوق ،
ةفسلف اھلعل  يردی ؟ نم  سمشلاك ! ُعشت  يتلا  ھتقیقح 

ً.ارخأتم اھتكردأ  ةبیجع ، اھنیماضمو  بیرغ ، اھقطنم 

 

(49)
فاصتنا نم  برتقی  تقولاو  يمودق  رظتنت  ءامیش  ْتناك 

، ًادغ رفاسأس  يننأل  يتمھم  زاجنإب  ًاحرف  ُتنك  راھنلا ،
، ةلتلا ةھج  نم  مداقلا  قیرطلا  بقرت  اھتیأر  دیعب  نمو 



اھینیعب ىرأ  ُتنك  انأ  ضعب ، نم  نابرتقت  انانیع  ْتناك 
تبرست ّبح  ةرظنب  ّينیعل  رظنت  ْتناك  يھو  ایرام  نویع 

.ةلھو لوأ  ذنم  اھل 

..مكیلع مالسلا           -

..ينم برتقت  يھو  اھیلع  ةیحتلا  تیقلأ 

..مالسلا مكیلعو           -

.ةفھللا حمالم  اھھجو  ىلع  مسرت  يھو  ينتباجأ 

زجنت نأ  دعب  انھ  ىلإ  يتأتل  كفلخ  رارك  ُتثعب           -
ھنكل ةنیدملا ، لخاد  يباتكلا  كعورشمو  كلمع 

ةنوفدملا زونكلا  ىری  ھنا  ًاروصتم  يذھی  داع 
نامیألا ظلغأب  ًافلاح  خرصی  داع  ضرألا ، لخاد 

...تارھوجمو ًابھذ  ىأر  ھنا 

يتلا ِةماستبالاب  ھبشأ  ٍةیكئالم  ٍةكحضب  ُھقھقت  يھو  اھتلاق 
: فدرتل اھھجو ، ىلع  ایرام  اھعرزت 

(.. لطنط  ) ھبكر          -

انكحضو ءْيَش ، لك  ىأر  رارك  نأب  قدصت  مل  يھو  اھتنیب 
ً.ایوس

..ةرم لوأ  َكتیأر  ذُم  يبلق  ىلإ  للست  ام  ملعأ  -         ال 

ٍسوبدب اھباجح  فرط  ُتبُثت  يھو  يل  قفرب  ءامیش  ْتسمھ 



: ْتفدرأو ریغص ، يدیدح 

يذلا يمالحأ  سراف  َكتیأر  ينكل  يردأ  -         ال 
ناكم ىلإ  يب  لحریل  ضرألا  هذھ  نم  ينلشتنیس 

..دیعب

ىرخأ ةأرما  ينرظتنت  انأف  يقشع ، نم  يرذحا           -
..ِكریغ

بھذی الئل  اھھجوب  قیرطلا  قلغ  ًالواحم  اھل  ُتحضوأ 
قلعتت الئل  اھنم  برھلا  ًالواحم  ُتفدرأو  ًادیعب ، اھلقع 

.يب اھبلق  لئابح 

..نآلا ينرظتنی  قازرف  باھذلا  ّىلع           -

ُتنك املكف  ملألا ، اھؤلم  ءایتسا  ةرظن  يفلخ  ُرظنت  ْتناك 
نأ داكت  ال  يھاجتاب ، نارمستت  اھینیع  ىرأ  اھنع  ُدعتبأ 

ُترعش اھنع ، ًادعتبم  ُریسأ  انأو  اھرصب  ىدم  عفرت 
نم ةلیمجلا  ةیبونجلا  ةاتفلا  هذھ  اھشیعتس  يتلا  ةاسأملاب 

يذلا اذھ  بح  ّيأ  ينود ؟ نم  اھتقو  يضقتس  فیك  يدعب 
يذلا ھسفن  ّبحلا  وھ  ءوضلا ؟ ةعرسب  بلقلا  لخدی 
ُتنك ایرامل ، ةرباع  ةروص  تدھاش  نیح  ةرم  لوأ  ينازغ 

، ةریغصلا ةاتفلا  هذھ  ىلع  ىسألاب  ًارعاش  يتاوطخ  دعأ 
: ًالئاق ينلبقتسا  ىتح  ُتلصو  نأ  امو 

ةعبوز انیأر  دقل  كتمالس ، ىلع  دمحلا            -
..اھنم كیلع  انفخو  اخوج  لت  نم  جرخت  ةیبارت 



..ينع ًةدیعب  تناك  دقف  فخت  -         ال 

.يدی ُلبكت  يضارغأو  كلذ  ھل  ُتدكأ 

..ءادغلا كل  بلجأل  َْحتراو  لضفت  ایھ           -

قابطأ اھیلع  عضی  ةیضرأ  ًةرفس  شرفی  وھو  اھلاق 
.ماعطلا

ًادج ًاحاترم  ُتنك  ةریبك ، ةھارشب  ُتلكأ  لكألا  ةدئام  ىلع 
يمأو ةجروشلا  قوسو  ةیمظاكلاو  دادغب  ةیؤرل  ًاقاتشمو 

! يبر ای  كانھ ، يتبحأ  لكو  هاش  سابع  معلاو  لضاف  مأو 
ةقرس نع  قارسلا  ّكفنی  ال  يتلا  ةنیدملا  هذھ  ةلیمج  مك 

.ةمسد ةبجو  دعبو  ةقینألا ، اھرئافض  صاصتقاو  اھلئادج 

..ركابلا حابصلا  يف  دادغب  ىلإ  ُدوعأس  ًادغ           -

.رمحألا ياشلا  نم  ًابوك  يدیب  كسمأ  انأو  ُھتربخأ 

انتبو ال انم  ءزج  كنأكو  كیلع  اندتعا  دقل  هللاو           -
..انھ ىرخأ  ًامایأ  ىقبت  َمِل ال  كقارف ، ُعیطتسن 

ھمف ىلإ  ىرخأ  ةرم  ھتراكیس  ُدیُعی  وھو  ينم  بلط 
.اھنم ٍقیمع  ٍسفنب  صوغلا  ًالواحم 

ُّرمأ ةرتف  دعب  امبر  ةیافكلا  ھیف  امب  انھ  ُتسلج           -
..مكیلع

يذلا ةفایضلاو  مركلا  نسحل  ةبحملاب  رعشأ  انأو  ھل  اھتلق 



.مھنم ھتیقل 

نورثنی اوناكف  ةقطنملا ، لاجرب  ھناكم  رمتعا  ءاسملا  يف 
ةصقب ملعت  ءامیش  نكت  مل  رخآلا ، ولت  دحاولا  ایاكحلا  قبع 

، درابلا هءاوھ  لمحی  حابصلا  مدقأ  نأ  امو  ًاحابص ، يلیحر 
ُتنك ةمیدقلا ، ھترایس  لیغشت  ًالواحم  قازر  دعتسا  ىتح 
لمعت نأ  ًارظتنم  اھنم  برقلاب  فقأو  يضارغأ  لمحأ 

، دادغبل بھاذلا  ماعلا  جارگلا  ىلإ  ينلصوتل  ھجو  متأ  ىلع 
فلخ ُفقت  تناك  ىرخألا  يھ  ءامیش  نأ  ملعأ  نكأ  مل 
ةنیفلا نیب  َّيلإ  ًةرظان  ھب  اھدسج  ُقصلت  مرھ  ينیط  رادج 
ریطك ُفرفرت  اھارأ  انأو  ًادج  ًاملؤم  ًارظنم  ناك  ةنیفلاو ،
اھلھأ اھاری  الئل  ھیفخت  ىرخأو  اھسأر  ُّدمت  ةرات  حوبذم ،
لقتسأ انأو  اھتقمر  نیتئیربلا ، اھینیع  نم  ًاعمد  ُفرذت  يھو 
ُترعش امنیب  عومدلا  ينلدابت  تناكو  ةیواخلا ، ةرایسلا 
ةعولب يدعب  نم  ةاتفلا  هذھ  ھینجتس  امل  قیمع  ٍنزحب 
ىسنتس تقولا  رورم  عم  اھنكل  لمألا ، راسكناو  نامرحلا 

اھبلق لخد  يذلا  اھمالحأ  سراف  بورھو  دوقفملا  اھبح 
طسو جارگلل  اھجوتم  ھتبكرم  دوقی  ناك  ةرغ ، نیح  ىلع 

ًادمتسم ىرخألا  فلخ  ةراكیس  لعشی  وھو  ًادج  ٍئداھ  ٍوج 
امبر ةیناثلا ، اھلالخ  نم  ُلعشی  ًاران  ىلوألا ، ران  نم 

، قیرطلا لاوط  ھناخد  خفنی  وھو  ةیناث  وأ  ةبلع  دفنتسا 
، ریغص جارگ  يف  ماظتناب  فطصت  تابكرملا  تناك 
نع فلتخی  دبعم  ٍقیرط  يف  دادغب  بوص  ًاھجوتم  ُھتعدو 

تزاتجاو اتویوتلا ، ھترایس  ھب  تءاج  يذلا  قیرطلا 
، ركس ةعلق  ..ىرخأ  ولت  ةقطنم  قطانملا  عدوت  ةبكرملا 

ةمصاعلا بلق  ىلإ  اھلوصو  ىتح  توكلا ، يحلا ، رجفلا ،



.دادغب
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ًاقایتشا يبلق  يف  قلخی  دادغب  نع  داعتبالا  نأ  ملعأ  نكأ  مل 

يتلا ةرارملاو  ملألا  نم  مغرلا  ىلعف  ةریبك ، ةعولو 
يف لمألاو ، ءاطعلاو  ّبحلا  دادغب  ىقبت  اھنكل  اھناحاتجت ،

ًایصحم يقیرطب  ُّرمأف  قایتشالا  ءاوھ  ُسفنتأ  ةیمظاكلا 
دیفملا عراشب  ًارورم  ةبورعلا  ةحاس  نم  يمادقأ  ِتاوطخ 
تناك يتلا  يمأ  مث  لضاف  مأ  مث  قیضلا ، انقاقز  ىتح 
يذلا ریغصلا  اھنبا  ىلع  يكبتو  ينقناعت ، يھو  ينمشت 

امو قیرطلا ، ِدُعب  نم  بعتلاب  رعشأ  ُتنك  مایأ ، ذنم  اھقراف 
ُعومد تناك  ىتح  يشارف ، ىلع  میقتسم  ٍلكشب  ُتددمت  نأ 

فرتقاو اھحرجب  ببست  نم  انأ  ينأكو  ينقرافت  ءامیش ال 
ٍيعو الب  ُتمنو  ًایروعشال  مونلا  ينقرسو  اھقحب ، بنذلا 

نع ُّكفنت  ال  ایرام  تناكف  ملحلا  ءاضف  يف  ًاقلحم  ًایفاغ 
تاعاس ذاخألا ، اھلامجب  يتلیخم  اھماحقإو  يتدوارم 

، ءاسملا وحن  ِھھاجتاو  تقولا  ِمدقتب  ُصلقتت  تناك  يمون 
يصخشلا يبوساح  صحفتأ  ُتبھذ  ىتح  ُتوحص  نإ  امو 

نیح نمز  ذنم  ایرام  يل  اھترخدا  ةقلعم  لئاسر  نع  ًاثحاب 
..دیوسلا نم  تداع 



ًالعف يمامأ  كارأ  ينإ  ملعت ؟ لھ           -

بارشلا لدابتن 

سأك يلو  ٌسأك  كل 

يدھن ُھنضتحی  بیلص  نع  ةفشاك 

ھب َكبلاخم  سرغأ  ھیھتشت  املك 

ءایضلاب نوكلا  دقتیو  رجفنیل 

نمزلا ينرسكو  دّصلا  ينقھرأ  دقل 

يمسبم لالت  قوف  ةماستبا  مسرأ  ينارت 

؟ تبرتقا ول  لعفتس  اذام 

..يوحن كبلق  هرمضی  يذلا  ام 

..َكیلإ لوصولا  ُعیطتسأ  ينتیل 

..ھمامت يف  ردبلاك  دروتملا ، َكھجو  نع  ًةثحاب 

ءاقبلا قاتشأ  اھدھع ، قباسل  انتیقاوم  دوعت  ىتم 
..حابصلا ىتح  كعم 

عیطتست لافطألاك ال  نینیع  كل  نأ  فرعأ 
عراصت يلجأ ، نم  لتاُقت  كنكل  امھب ، رھسلا 
.لیللا لاوط  نیتحتفتم  كینیعب  ظافتحالل  



ھیعارذ نیب  ينلمحی  نم  كثدحأ ، انأو  وفغأس 
؟ ينیطغی نم  يریرس ؟ ىلع  يایإ  ًاعضاو 

يذلا ءاطغلا  يل  نك  ..ًءاطغ  ُدجت  نیحو ال 
ةلھذم ىثنأ  ساسحإ  ُكلمأ  انأف  ينیوحی ،

يتقیاضمو يلاغشإ  لواحی  مھضعب  نأ  كردت  لھ 
ىوھأو بحأ  نمع 

بحأ نم  ..ينلأستل  ثیدحلاب  ينیراجت  نآلا  كتیل 
؟ ىوھأو

ھتمصب ُذولأ  بیبحلا  اھیأ  كریغ  نمو 

َكوحن نیحانجب  ریطأ  نآلا  انأف 

؟ يعم ةداعسلاب  رعشت  لھ 

!! ينلتقی َكتمص  ْتكست ، ال  ْبُِجت ، مل ال 

ءاقللا ةرارح  سملتأ  ينعد 

ولحی قانعلا  انھف 

يعباصأب كعباصأ  ْكبشا 

ينم برتقا  ..ایھ 

ِشتناو ينصقار  ءاملا ، ھجو  ىلع  ينصقار 



ضعبلا انضعب  صقارن  ..انالك  رودنس 

؛ َكیتفش نم  بكسنی  ءاملاب  رعشأ  امنیحو 
يوترأل ةفرغ  ھنم  فرتغأس 

ينلبقتساو َكدی  دم 

قوف سودأ  ةلفطلاك ، نوكأو  يئاذح  علخأس 
كتاوطخ ينملعتل  كیمدق 

ھتاضبن عمسأو  َكبلق  ىلع  سودأس  لب 

يھتنت يتلا ال  بحلا  ةیدجبأ  ينملعتل 

قایتشالاب قدْغُملا  اھفرح  ریبع  قشنتسأ  ُتحرو   
اھبوساح جاجز  فلخ  ينرظتنت  تناك  ةعوللاو ،

، اھل ٍّبح  تارابع  ُتثعب  نأ  دعب  اذھب  ُتملع  يصخشلا ،
: ًةلئاق ِروفلا  ىلع  ْتدرو  ھسفن ، قایتشالا  اھلدابأ 

..؟ ْتنك نیأ  يبیبح ، ای  دعسأ           -

ضرعأ نل  يسفن  يف  ُتلقو  ءيش  يأ  نع  اھل  حصفأ  ملو 
سابع معلل  درسأ  نأ  دعب  الإ  مظعألا  ةنیدملا  مسا  اھیلع 
انضعب يغانن  لبالبلاك  حابصلا  ىتح  انیقبو  ءيش ، لك 

.ضعبلا

ًاقوشتمو قوسلل  ًافھلتم  ُتنك  ھیلی  يذلا  حابصلا  يف 
يعم لصح  ام  هاش  سابع  معلل  صقأ  يك  ھیلإ  لوصولل 

، ىرج امع  ھل  ُتحصفأ  نیحو  بئاجعو ، تارماغم  نم 



: ينلأس

ٍقوشب اھلاق  ءيش ..!!؟ لك  ىھتنا  لھ  ينرشب           -
كلذ ةفرعمل  ةفھلو 

: يثیدح ًادكؤم  ُھتبجأ  .معن           -

مسا اھب  يبیج  يف  ةصاصقلا  لمحأ  نآلا  انأو           -
الإ ةحرابلا  ایرام  ربخأ  مل  ينكل  مظعألا ، ةنیدملا 

..لیصافتلا ىلع  كعلطأ  نأ  دعب 

!! ثادحأ نم  يل  ىرج  امع  فغش  لكب  يل  يغصی  وھو 

نآلا مظعألا  ةنیدملا  مسا  حبصأ  ..ھب  ينغلبت  -         ال 
صخش يأ  اغلبت  ال  امكل  ھب  اظفتحا  كیدی ، نیب 

الإو ھب  حصفت  ىرخألا ال  يھ  اھل  لقو  كلذ  نع 
..ءيش ّلك  يھتنیس 

: ُھثیدح لصاوو  يزاجنإب ، ًاحرف  ًامستبم  ثدحت 

مسالا اذھ  ةفرعمل  لوضفلا  ينعفدی  مك  .معن           -
اذھ نم  ىرخألا  ندملل  لاطبألا  ھب  دعصت  يذلا 
نم ٌءزج  اذھف  ينب  ای  قحتست  كنكل  ملاعلا ،
يف بحت  نمب  عتمتسا  كبعتو ، كربص 
ُدجتس مسالا  اذھ  ركذت  نأ  درجمب  سالوكسیإ ،

ھل اھركذ  درجمب  ىرخألا  يھو  كانھ ، َكسفن 
.ضعبب اعتمتسا  كانھ  كانھ ، ًاضیأ  اھسفن  دجتس 



.حوضو لكب  يل  اھنیب 
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نم ُكحضت  تناك  ءيش ، لكب  ایرام  ُتحتاف  ِءاسملا  يف 

ينكل ءيشلا  ضعب  بضغلاب  ُترعش  ينم ، ًةرخاس  اھبلق 
نم قئاقد  نوضغب  يدی  نیب  نوكتس  اھنأب  نیقی  ىلع  ُتنك 

مسالا اھل  ُتثعبو  اھیتفش ، نیب  مظعألا  ةنیدملا  مسا  اھلیترت 
: اھل ًالئاق  ةلاسرب 

قداصلا نم  ىرنو  ًایوس  ھلوقن  نأ  قفتنل           -
..ِتنأ مأ  انأ  بذاكلاو 

ةقالع ةرثعبم ال  اھدجأ  فرحأو  بیرغ  ٌمسا           -
هذھ لھو  اھتبارغل ، ای  ةیبرعلا ، ةدرفملاب  اھل 

يقتلن انلعجت  نأب  ةلیفك  ةیوضوفلا  فرحألا 
..ْتنأو انأ  ةنیدمب 

لمحت يتلا  اھتدالق  بیترت  لواحت  يھو  ایرام  ْتبرغتسا 
.اھدھن ةیادب  ىتح  ًالزان  اھتبقر  يف  ًابَّھذم  ًابیلص 

ةثالثلا ىتح  ُدعنس  رسخنس ؟ اذام  ..برجنل           -
.اھتبطاخ .ً.ایوس  مسالا  ظفلنو 

امو ًاعم ، هانظفلو  ةثالث  نانثا ، دحاو ، ًایوس  دعن  انتبو 
اھفصو عیطتسأ  ال  ةنیدمو  بیرغ  ٍملاعب  اننأ  الإ  انرعش 

، نینمآ ٍمالسب  اھولخدا  سالوكسیإ )  ) اھتباوب ىلع  َبُِتك 



يف يردأ  ال  اھیف ، ٍءيش  لك  نیزی  ةعیبطلا  لامج  نم  ٌءزج 
برقلاب ایرام  تناك  يتنیدم ؟ عقت  ملاعلا  اذھ  نم  نكر  يأ 

اھتیأر ينكل  اھتداع  ریغ  ىلع  اھارأ  انأو  ُتلُھذو  ينم 
سسحتت نأ  لواحت  يب  ُقدحت  يھو  لامج  نم  ةعطق 

.ينیبج ىلع  ُرمت  اھلمانأ  ةموعنب  لغشنأ  انأو  يتھبج ،

..ةقیقح اذھ  لھ           -

يھافش ىلع  ُرمتو  يتھبج  سمالت  يھو  ایرامل  اھتلق 
ً.امامت يھافش  ھبشت  ًاھافش  اھلمانأب  ًةمسار 

ُھشیعن يذلا  اذھ  لھ  انأ ، كلأسأ  نأ  دیرأ  لب           -
..ةقیقح هارنو 

اھھجو صحفتأ  انأو  كلذ  نع  ایرام  ْتحصفأ  ٍبجعتب 
َبعالأ ىتح  اھقنع  مث  اھرحن  ىلع  يدیب  ًارام  اھیتفشو 

: ًالوھذم رركأو  ..اھیدھن  نیب  ًالجخ  ئبتخی  يذلا  بیلصلا 

..ةقیقح انؤاقل  لھ           -

تمصب ٍضعبل  رظنن  انقرغو  هانیأر ، ام  قدصن  مل 
امل ًافصو  دجأ  مل  ينكل  .فصأ  نأ  ُتلواح  نیبجعتم ،

نیحو لوھذلاب ، ينبیصیو  ينمدصی  ءيش  لك  ھتیأر ،
تناك ُھتیأر ، ام  لك  ينلھذأ  ایرامب  ًادیج  رظنلا  ُنعمأ  ُتأدب 
لكش ىلع  نیتزرك  امھقوفو  توقای  نم   ًایرئاد  ًائیش  كلمت 
ًامعان ًارعشو  ضیبألا ، ماخرلاك  قربی  ًادسجو  نیتؤلؤل ،

نم ًارافظأو  ةضف ، نم  ًانانسأو  بھذلا  طویخ  نم 
ناعملت نانیعو  ءارمح ، ةتوقای  اھترس  ىلعو  درمزلا ،



ًاقفو ناریغتی  حزق ، سوق  ناولأب  نولتی  روشوم  جاجزك 
، سالوكسیإ ةنیدم  نم  ةثعبنملا  ةیئوضلا  تاساكعنالل 
نم لفسألا  اھئزج  يف  ُعقت  سام  نم  ٌةلت  اذھ  لك  قوفو 
ةمث فافش ، رضخأ  سدنسب  ىطغملا  قوشمملا  اھدسج 

صقارتت ةیساملا ، ةلتلا  ءيضی  ًارون  ُعشی  ریغص  ٌقش 
لك ةیؤر  نم  يننكمت  ال  رونلا  ةعشأ  اھقوف ، ءاوضألا 

ُقلاخلا نقتأ  يتلا  ةحوللا  هذھل  ای  ةمات ، ةیرحب  ءيش 
ينارت تناكو  يب ، قلمحت  ىرخألا  يھ  تناك  اھمسر ،

ٍءيش لكو  عملتو  ُقربت  ةیسام  لیصافتب  اھارأ  ُتنك  امك 
ُریطن ةحنجأ  انل  ُنكت  مل  ایندلا ، يف  ناك  امع  فلتخی  اھیف 

فرفرت اھیدی ال  ُدرفت  ةرئاطلاك  بعت  الب  لقنتن  انك  انكل  اھب 
اھدرفن انیدایأ  ةطساوب  ریطن  انك  اذكھ  امھب ، قفصت  وأ 

.رخآل ناكم  نم  قلحنو 

اندقتفی الئل  انلزانم  ىلإ  ةدوعلا  انیلع  دعسأ ،          -
نوكتسو رركتتس ، ًامتح  ةلیمجلا  تاءاقللاف  انلھأ 

لك يف  ھیلإ  أَجلن  يذلا  اناوأم  يھ  ةنیدملا  هذھ 
مادختسا وأ  ةباتك  الو  بعت  الو  بیساوح  الب  ةلیل 

..ماكلا

ةروص ددبتل  يفتك  ىلع  اھدی  ُعضت  يھو  كلذ  ایرام  تنیب 
اھارأ انأو  ةبارغلاو  لایخلا  يحو  نم  يتلیخمب  تقصتلا 

، يرظنب عمتلت  ةمیرك  راجحأو  تارھوجم  نم  ٍةعطقك 
يتلیخمب ةروصلا  هذھ  ْتلكشت  فیك  يردأ  تسل 
راجحألا امبر  يتمجمجب ، ٍقلاع  ٍمشوك  اھب  تقصتلاو 

اھارأ ينالعج  نم  امھ  ةضفلاو  بھذلا  ناعملو  ةنولملا 



.ةئیھلا هذھب 

ةنیدملا مسا  ًایوس  أرقنل  ایھ  دوعنس ، معن           -
..ةثالثلل ُدعن  انتبو  مظعألا ،

ىلع تطح  يتلا  اھدیل  ًاھبتنم  ُتززف  نأ  دعب  اھل  اھتلق 
.ءاضیب ةشارفك  يفتك 

ىلع سلجن  انسفنأ  اندجو  ىتح  مسالا  انظفلت  نأ  امو 
.اھتاشاش فلخ  نم  ضعبل  رظنن  انلز  ام  اننأكو  انبیساوح 

اھانلسرأ ةرابع  رخآ  تقول  رظنن  انیعد  ایرام           -
..ضعبل

.ةنیدملا يف  قرغتسملا  تقولا  ىلع  فرعتلا  ًالواحم 

ةلسرم ةلاسر  رخآب  ُرَشَؤُملا  اھنیبو  ينیب  ُتقولا  ناكو 
ٍتاعاس عبرأ  دیدحتلاب ، تقولا  سفن  انبیساوح ؛ ىلع 

ربع ةلاسر  ُتثعبو  ضعب ، عم  اھیف  انك  قئاقد  رشعو 
..يبوساح

ألمی كشلاو  بذكلا  لاز  ام  مأ  اذھ  ِتقدص  لھ           -
..لیمجلا ِكسأر 

..ةزجعم ھبش  ھنكل  اذھ  لكب  كشأ  لب ال  -         ال 

: ْتفدرأ مث  اھتریماك ، ربع  اھدی  عفرت  يھو  ينتباجأ 

نم ينملؤت  تلاز  ام  عباصألا  هذھل  رظنا           -



ھتیأر ام  لكب  قدصم  ریغ  تنأو  اھیلع  كطغض 
.سالوكسیإ يف  كانھ 
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معلا ناك  دیدجلا  مویلا  ةحیبص  يفو  رجفلا  جالبنا  دنع 
ُتننظ اذكھ  امبر  اننیب ، راد  ام  ةفرعمل  ًاقوشتم  هاش  سابع 
ُدیری امبر  ةیاكحلا ، ریس  فرعیو  ثدح ، امب  يردی  ھلعل 

!! ىرج امل  يقیدصتو  ينامیإ  ىدم  رابتخاو  يناحتما 

نحنو اننیب  ثدح  امو  ىرج  ام  ةفرعم  لواحی  ّھنإ  معن 
ينرداب ایرامو ، انأ  سالوكسیا  ةنیدم  بوص  ًاعم  قلحن 

: لوقلاب

..نآلا ىتح  ةحرابلا  ةلیل  ذنم  كرظتنا  ُتنك           -

: فدرأو هوحن ، ًابرتقم  يناری  وھو  كلذب  ظفلت 

عمسأ نأ  بحأ  ينكل  اّھلك  قرطلا  فرعن  نحن           -
..ةنیدملا لخاد  ھتیأر  ام  كنم 

ھتدھاشو ھتیأر  يذلا  لك  اننیب ، راد  ام  لك  ھل  درسأ  ُّتبو 
ھبشأ اھیف  ءيش  لك  رظانلا ، رھبت  رظانم  نم  اھلخاد 

، اھنیعب ةنجلا  اھنأك  ةیھاز  ءارضخ  ةعساش  ةعساو  ةحاوب 



بحت نمب  اھب  يقتلت  ةعقب  لكف  كش ، نود  نم  يھ  لب 
: ُتلق مث  بابحألا ، ءاقلل  تدھم  اھنأل  ةنج  يھ  دیكأتلابف 

، ةحرابلا ةلیل  يتداعس  ردق  طق  ًادیعس  ُتنك  ام           -
سسحتأ يدی  نیب  يھو  فصوت  ال  يتداعسف 

ىتح اھیدنز ، اھیتفش ، اھھجو ، يلمانأب  اھمسج 
ينریثی ناك  ةعاس  صاقرب  ُھبشأ  يذلا  بیلصلا 

، نیضیبأ نیلبج  نیب  حجرأتی  هارأ  انأو  ًادج 
ةذللا ركذتی  قشاع  هوأتو  قوش  ةرسحب  ُتدھنتو 

..اھتوشن دیعتسیو  ةبئاغلا 

لكب يل  ُتصنی  وھو  يبلق  نم  فورحلا  تجرخ 
.ھحراوج

ُحیصی قوسلا ، يف  لمعلل  ًارخؤم  مضنا  نمم  ٌدجاس  ناك 
عاونأب ةلمحم  ةنحاش  ةلومح  غیرفتل  يایإ  ًایدانم  ھتوصب 

كاذ تلغشناو  زیربت ، ةنیدم  نم  مداقلا  يناریإلا  داجسلا 
تقولل ُتھبتنا  ام  تانحاشلا ، نیب  ام  ًالقنتم  لمعلاب  مویلا 

ناك ًاقلغم ، سابع  معلا  ناكد  تدجوو  يتدوع  دعب  الإ 
ٍةلیل ءاضق  وھ  يلابو  يركف  لغشی  يذلا  لغاشلا  يمھ 
ءاقللا تقو  ناحو  ءاسملا  ءاجو  ایرام ، عم  ةدیدج 

مھتالایخب ةفوصتملا  ھمسری  امك  ةنیدملا  يف  دوعوملا 
انیقتلاو ةیاردلا ، لھأ  نافرعو  داھزلا ، مالحأو  ةبصخلا ،
سمللا دیعتو  رظنلا  رركت  تلاز  ام  يھ  ةنیدملا ، يف 

وأ ًاملح  نكی  مل  ةحرابلا  ھتأر  ام  نأب  َقدصتل  ينسَّسحتتو 
..يدی كسمت  ينم  تبرتقاو  مانملاب ، َّرم  ًارباع  ًافیط 



ىلع يسلجا  ِككسمأس ، يعقت ، نأ  فاخأ  يتبثت           -
اذام يسسحتو  يبلق  ىلع  كدی  يعضو  يردص ،
نم ةیفاح  لب  نیمدقلا ، ةیفاح  يسلجا  لوقی ..!؟
ىلع ِكسولج  ةرارح  ْسسحتأ  ينیعد  ءيش ، لك 

..يردص

ُلمانأ ْتناك  ةفھلو ، ٍقوشب  اھیلإ  رظنأ  انأو  اھلوقأ  ُتنك 
قلستأل وطخأ  ُتنك  اھحوب ، ةرصاخ  لوح  ُّفتلت  يقوش 

املك ..اھردصو  اھرحن  نیب  ام  ةقھاشلا  تافاسملا  ممق 
ًاعیرص ُرخأف  اھیتفش  بیھل  ينقرحأ  اھیتنجو  ُتمثل 

: ًالئاق ُتفدرأ  مث  اھیدی ، نیب  ًاجرضم 

نیح ةلیللا ، ينرواسی  بیرغ  روعش  يدل           -
نأ ریغ  نم  ينم  باسنت  َءایشأب  رعشأ  صقرأ 

..اھب ملعأ 

ةرضخلا ةدیدش  ءارضخ  ةفاح  ىلع  ددمتت  يھو  اھل  اھتلق 
..ٍراج ءام  فرج  ولعت 

.!؟ ءایشأ          -

ىرخألا قوف  اھیقاس  ىدحإ  ُعفرت  يھو  اھتلاق  بجعتب 
.عصانلا امھضایب  نع  فشكتل 

ً.امستبم ُتبجأ  ..َءایشأ  ..معن           -

..؟ ًالثم اذام  لثم           -



ضایبلا ةعصانلا  ةیمحللا  اھتلتك  تكرح  نأ  دعب  ينتلأس 
: اھتبجأو ضرألا ، ةرضخ  قوف  نم 

نم برھت  ٌةلبقو  يمسج  نم  ُجرخی  ٌرطع           -
ِتنأف ٍمالسب  يدوعت  نل  ِكتفش ، ىلإ  يتفش 

دودحلا ربعأل  ُلَّلستأس  ِكناقوطت  يادی  ةرصاحم ،
فرحأ تافاسملا  نذأ  يف  سمھأل  ةیفارغجلا ،
سكنم .ً.اموزھم  ًالوذخم  دوعأ  نل  نكل  ِكمسا ،

.يتیار ًاعفار  ًارصتنم  دوعأس  سأرلا ،

زمغت يھو  ينم  كلذ  تبلط  ..ينع  كنویع  دعبأ           -
.نیتفلص نیتحقو  نینیعب  اھل  رظنأ  ينارتو  يل 

، ِكیف ٍءيش  لك  ُمھتلت  ينویعف  امھدعبأ ، نل  -         ال 
.اھدی ًاكسمم  اھل  اھتلق  ..ةدشب  ِكنارصعت  يادیو 

يتراثإ ًةلواحم  ينذأب  ْتسمھ  ..ينملؤت  تنأ           -

، ملألاب يعتمت  ِكیف ، ُكسمتأ  ينلعجت  ةوقب  رعشأ           -
ينریثت ةیقیسوم  ةمغن  كخارصلف  ..يخرصا  ایھ 

ًادج

.ينقوطت َتنأو  ًاقانتخا  َتوملا  ُفاخأ           -

.يفاخت ..يمف ال  نم  ءاوھلا  ِكحنمأس           -

.اھرعش بعالت  يھو  اھتلاق  ..اذھ  لعفت  -         ال 

، يعارذ تحت  يخرصا  يتومت ، نل  يفاخت  -         ال 



، ينیلبقتسا يمف ، نم  حورلا  كحنمأس 
نیتللا ّيعارذ  كفأسو  يددمت ، ایھ  يملستسا ،

.ِكترصاحمب رمتسأس  الإو  كناقوطت 

ولدأ َكیتفش ، ىلع  يتالبق  ىلوأ  َعبطأل  ِنحنِا           -
لعشأ ضیبألا ، َكصیمق  ىلع  حوبلا  هافش  ِممحب 

.َكعادبإ حیتافم  ربعتو  للستتل  قوشلا  لیتف 

.كقنخأس نذإ ، ِككرتأ  نل  ءاقللا ، اذھل  ای  هااااآ           -

.لعفت نل           -

.لعفأس لب           -

.يدی ةرارح  ُسسحتت  يھو  ْتلأس  ..؟  ينقنخت          -

، ًایثبع ُتحبصأ  ينإ  ينلتقت ، ِكترارح           -
.يننیلتقت ِكَّنإ  ًایئاوشع ،

اھیمدق ُددمت  يھو  يل  تأموأ  ..قرغأ  ينإ           -
ءاملاب

فاشترا دیرأ  ةایحلا ، ةلبق  ينیحنما  ایھ           -
انأ يمف ، نم  يحور  جرختس  لھم ، ىلع  كباضر 
انأ ّددمتأ ، نآلا  انأ  اھ  كل ، ملستسی  نم  نآلا 

.كل ولحی  ام  يلعفاف  كتنیھر ،

، كلالض نع  دوعتل  نینحلا  ةذیوعت  كیلع  ولتأس           -
مدنتس نیمثآلا ، نم  اھیف  َتنك  تاظحل  رفغتست 



.يلبق ُھتبتك  فرح  لك  ىلع 

، نیسووھملل رفغی  نمو  ..يتدیس  ای  معن           -
نھر نآلا  انأ  نیقشاعلل ، نیبنذملل ، نیمثآلل ،

، نیناجملا ھلعفی  ام  لعفأس  امبر  ِكتراشإ ،
.يبایث لك  قزمأس 

! نونجم نم  كل  ای           -

.ِكیدی ىلع  ُتننج  .معن           -

.َكنونج ءافخإ  لواحت  ًاثبع  لب           -

نونج يدلف  يبلقب ، ينونج  يفخأ  ينإ  .معن           -
.بیرغ

ةروص مسر  ىلع  رداق  كنأ  ُتفرع  ينكل           -
.نونجلا نع  ةفلتخم 

ھتفصو امك  لب  كلذ  نم  ةبرغتسم  اھثیدحب   ْ تلصاوتو
ينرطمتو ينقرغت  يھو  رخآ ، عون  نم  ًاذیذل  ًانونج 

ةأرما تیأر  ام  يتایحب  ةبیجعلا ، ةیسنامورلا  اھئاوجأب 
مامأ ًاتماص  ىقبأ  هوفتت  نیح  ةبیرغ  ةلصخ  اھبف  اھلثم ،
مستبت ثیدحلا ، فارطأ  نالتری  امھو  اھیتفشل  رظنأ  اھمف 
گیبش : ) لوقت يھو  رھزلا  نولب  ةفافش  ةماستبا  يھجوب 

: ًةرشابم اھفلخ  ُددرأو  فیاشم ..)!! ..يگلح  ىلع  عوابت 
: ًةلئاق ُفدرت  مث  فیاش ..) نیو  يلیلگتام  )



.لبق يذ  نم  نونجلا  اذھب  نكأ  مل  ..دعسأ           -

دجسی اھیتفش  باتعأ  ىلع  يتلا  كلت   ) يتینغأ ينغأ  ُّتبو 
عولضلا ..)  فلخ  عباقلا  كاذل  بلقلا ،

..دعسأ ای  صقرلا  نع  فكو  أدھا           -

.صقرلل ًاءدب  اھترخؤم  ُّزھت  يھو  اھتدَّدر 

ً.ایوس صقرن  انیعد  يدیب  ِكدی  يعض           -

نیحو عولضلا ، نیب  ِقفاخلا  ىلع  ةلبق  ُعضأس           -
ِءابتخالل ُبھذأس  ریطی ، ھعم  يبلق  لعجأس  ریطی 

.َكنم

، فاجترالا ببس  ام  فرعأل  بیبطلل  بھذأس           -
، ةأرما ينفیخت  ةجردل  دحلا ؟ اذھل  ٌنابج  انأ  لھ 

يدش لبق ، يذ  نم  اذكھ  يسفن  تدھع  ام 
.يقاثو

رجفلا طویخ  عم  ددبتیس  مھو  ىوس  تسل  ينكل           -
.ىلوألا

، يدی نیب  نآلا  ِتنأو  ًامھو  ِتسل  الك           -
كب ناسنإ  يأ  ھلعفی  مل  ام  لعفأ  نأ  يتعاطتسابو 

..ھھھھھ

: ُتفدرأو



ينكل مانأو ، ھنضتحأل  ِكرطع  نم  ًالیلق  ُدیرأ           -
يبرتقا ھنم ، فیزملا  ال  يقیقحلا ، رطعلا  دیرأ 

.ِكل يدی  دمأ  نآلا  انأ  اھ  ينم ،

؟ نیأ ىلإ           -

ةءاضملا ةنیدملا  هذھ  نم  ھنیبحت  ناكم  ّيأ  يلإ           -
ةفرغ ال  ءودھلاو ، ءاملاو  ةرضخلاو  لامجلاب 

انل انھ  ءيش  لك  عومش ، ال  ةءاضم ، فصن 
.انعم ثلاث  اندحو ال 

..يعم َلاعت           -

.قوشمملا اھلوطب  ةفقاو  بصتنت  يھو  ينترمأ 

..؟ نیأ ىلإ            -

.فافشلا ضیبألا  اھبوث  فرطب  ُثبشتأ  انأو  اھتفقوأ 

، برق نع  موجنلا  بقارنل  لبجلا ، وحن  بھذنس           -
، ةینغأ كل  ينغأس  مانتو  موجنلا  وفغت  نیحو 

.؟ اھبحت يناغألا  ّيأف 

.اھتوصو زوریف ، بحأ           -

بحت لھ  ..يبیبح ) ای  كنع  سانلا  ينولأس  )         -
.!؟ هذھ

ةجردل اھقشعأ  لب  امج ، ًابح  اھبحأ  معن           -



.نابوذلا

: اھل ًالئاق  ُتفدرأو 

زونكب كلدبتسا  نل  ينأب  ایرام  ای  نیملعت  لھ           -
..اّھلك ایندلا 

: اھل ُتلق  مث 

..يضمنو قیرطلا  اذھب  يشمنس           -

راجشألا ّھفحت  میقتسم  قیرط  وحن  يعبصإب  اھل  ترشأو 
نم لایخلل  برقأ  قیرط  لامشلاو ، نیمیلا  نع  راھزألاو 

طسو نیلقنتم  انالك  ھب  ریسن  ًادبأ ، فصوی  ال  ةقیقحلا ،
.ةنیدملا

نع يھابتنا  ُتتشت  َتنأف  يل !! رظنلا  نع  ّفك           -
.سالوكسیا يف  انھ  ةشارفك  ّقلحأ  انأو  ةراثإلا 

رظنلاب ّذذلتلا  نع  ّيرظان  ّفكأ  نأ  عیطتسأ  -         ال 
ءيش نم  برتقت  نآلا  يدی  نإ  نیملعت  لھ  كیلإ ،

؟ كیف

..؟ وھ ام           -

.ةلفغتسم ْتلأس 

نیرعشت الأ  ھنم ، برقلاب  ُھسملتت  يدی  نآلا           -
ينارأ ك ، ذ  خ  ف  ىلإ  دتمت  يدیف  ةرارحلاب ،



رمحألا ذیبنلاك  كنأ  رعشأ  ةلامثلا ، ّدح  ركسأ 
يمتھت يدی ال  نم  يفاخت  ال  يفوج ، ىلإ  للستی 

.ءيش لكب  ثبعت  اھیكرتا  اھل ،

.َككرتأو نآلا  لحرأس  ىفك           -

.ثبعلا نع  ّفكأس  يلحرت  الك ال           -

ينزفتست ْنأ  لواحت  ام  ًامود  ةبیرغ  ىثنأ  نم  اھل  ای 
يتایح خیرات  يف  ةرم  لوأل  ةلیمجلاو ، ةریثملا  اھتارابعب 
ًابغار ىثنأ  ذخف  ىلع  رساجتأو  فولأملا  نع  جرخأ 

: ْتلاق مث  اھل ، ًاددوتمو  ًابرقتم  ھسملب ،

انھ سلجن  لاعت  بھذأ ، نل  اذكھ  َتمد  ام           -
..ءاملا لالش  نم  برقلاب 

ءارضخ ٍةكربب  ءاملا  سدكی  ٍلالش  ىلإ  اھدیب  تراشأو 
ةكربلا نم  ُدعاصتی  درمزو ، توقای  نم  روخص  اھفحت 

لب ءاملا  ریدھك  سیل  توص  ِلالشلل  فیفخ ، ضیبأ  ناخد 
ةحار وجلا  ىلع  يفضت  ةئداھ  ةیقیسوم  ةینوفمسب  ھبشأ 

: اھل ًادناعم  ُتلق  مث  ةنینأمطو ،

.ةرجشلا كلت  تحت  سلجنس  لب  -         ال 

ءاملا لالش  نكل  يبیبح ، ای  كتراشإ  نھر  انأ           -
لھ ةطقاستملا ، ھتارطقب  ملاعلا  لامج  لزتخی 

..انمادقأب ءاملا  بعالن  لالشلا  اذھ  لفسأ  لزنن 
ممقلا ىلعأ  نم  ردحنت  يتلا  هایملا  بقارنس 



.انمادقأ تحت  رقتستل 

.لعفنس معن           -

ىلإ لغلغتی  امھضایب  يكرتاو  ِكیمدق ، يدم  نذإ           -
.يحورو يركفو  يلایخ 

.نآلا كءاذح  علخا           -

.يعلخا ِتنأو  علخا ، ينإ  معن           -

.كلذ ُتلعف           -

.ِتنأ ِكبوث  يعفرا  يلاطنب ، عفرأس           -

.ّيلع ءاملا  يمرت  نأ ال  ًالوأ  يندع           -

ِكدعأ يفاخت  طقف ال  انیمدقب  ءاملا  بعالنس           -
.كلذب

..يسبالم لالتبا  بحأ  -         ال 

اھبوث ًةعفار  لالدب  فورحلا  كولت  يھو  ٍجنغب  ْتسمھ 
.ةعمتجم عباصأ  ةسمخب  اھیتبكر  قوف 

ةبذعلا هایملا  هذھب  ِكقرغأ  نأب  ركفأس  ينكل           -
.ِكدسج لالز  ھبشت  يتلا 

.ثبعلا نع  فكت  نأ  كیلع  ْتلعف ، نإ  ضرمأس           -



ایھ ًایوس ، ُضرمنس  ِتضرم  نإو  يضرمت  نل           -
.ِكیمدقب ءاملا  يبعال 

..كانھ رظنا           -

.اھیمدق نع  يلاغشإ  ةلواحم  اھتلاق 

.ناتمعان ِكیمدق  نأ  نیملعت  لھ           -

.؟ اذھ لك  تفرع  فیكو           -

.ءاملا تحت  امھسسحتأ  ينإ           -

..عدبأف قلخ  نم  ناحبس           -

.اھیقاس عفرت  يھو  اھتلاق 

.ينیبرضت ..ءاملا ال  تحت  نم  سكاشأ  ينإ           -

نع فك  َكیف ، نونجلا  بحأ  ينكل  َتنأ ، نونجم           -
وأ ءاملا ، نم  ّيمدق  ُتعفر  الإو  ةسكاشملا 

.يدحو لحرأس 

نع ملاعلا  خاسوأو  ایندلا  ناردأ  ھب  لسغن  ًاءوضو  ناك  لھ 
وأ عوسی  ءامس  برق  صالخلا  ءایضب  رمغنن  يك  انیدسج 

بیبح دمحم  ةینوك  دنعو  ھتیمست  ایرام  بحت  امك  نبا هللا 
مأ ھلوقأس  ام  سانلا  قدصیس  لھ  يردأ  تسل  هللا ،
نم ًابیرق  لایخلا  نوكی  ًانایحأ  لھ  يذھأ ، ينإ  نولوقیس 

ال نأ  ًامامت   ُ كردأ انأ  لاحملا ، نم  ٌءيش  اذھ  مأ  عقاولا 



ذنم يننأل  هاش  سابع  معلا  ىوس  يلوق  قدصیس  دحأ 
تلصو نأ  دعب  الإ  ھلاق  ام  ُقدصأ  نكأ  مل  يسفن  انأ  ةیادبلا 

لمجأ نم  يھ  اھیضقأ  يتلا  تاظحللا  هذھ  ةلحرملا ، هذھل 
: ًالئاق ُتفدرأو  يتایح ، تاظحل 

ةشحوب نیرعشتس  ًامتح ، يل  نیدوعتس           -
هذھ يف  اناوس  انھ  دحأ  الف  كفقلتت ، قیرطلا 

.ءودھلاب ةعشملا  ءارضخلا  ةنیدملا 

..؟ اذھ لك  كل  دكؤی  يذلا  ام           -

.اھیتفش ُمزت  يھو  ينتلأس 

، ھل لوصولا  لجأ  نم  ُتبعت  يذلا  يملاع  اذھ           -
شاھدناو ٍراھبنا  نم  ِكینیعب  ُھتیأر  يذلا  يملاع 

.علدو جنغو  ٍةعولو 

ھیفاكسنلا وأ  ياشلا  نم  ٍبوك  ِءاستحاب  ُبغرأ           -
ينلدابتس لھ  ةرحاسلا ، ةلیمجلا  ءاوجألا  هذھ  يف 

.؟ ءاستحالا

يذلا بوكلا  سفن  نم  برشا  نأ  بحأ  ينكل           -
، ِكھافش هؤطت  ٍبوك  نم  دیرأ  ِتنأ ، ھنیبرشت 

.هافشلا رمحأ  ھیلع  يل  يكرتا 

..؟ كلذ كیوھتسی  لھ           -

امھیلع ُضعتو  ایلعلاب  يلفسلا  ةفشلا  كلدت  يھو  ْتلأس 



.اھنانسأب

نوللا اذھ  نم  برتقأو  ينیع  ضمغأ  ينیعد           -
رمحأف بوكلا ، ةفاح  ىلع  عورزملا  رمحألا 

.ينلتقی هافشلا 

..؟ دعب اذامو           -

.رثك ءایشأ  ىلإ  يباطقتسا  ةلواحم  ٍركمب  اھتلاق 

كھافش قاصتلا  ناكمب  يھافش  قصتلت  نیح           -
، ةلھذم ةریثم ، ِتنأف  ناھیتلاو ، نابوذلاب  رعشأ 

.ةلیمج

امب ھباشتت  ءاسنلا  لكو  ةأرما ، درجم  ينكل           -
.ةذلل نماكمو  ةراثإ  نم  ھلمحت 

، ًادبأ ءاسنلا  ھباشتت  ال  ىثنأ ، ةأرما  لك  تسیل           -
قشاع مش  كمشأ  نآلا ، كرطع  سفنتأ  ينإ 

.ناھلو

ةیسنرفلا روطعلا  ىقرأ  نم  ًارطع  ُعضأ           -
(.. نارول ناس  فیا  نیسیراب  )

ينم ًةبرتقم  اھردص  ةھج  نم  اھبوث  عفرت  يھو  اھتلاق 
.ھمشأل

ِكرطع بحأ  لب  ةعنطصملا ، روطعلا  بحأ  -         ال 
يذلا دیحولا  رطعلا  وھف  ِكمسج ، نم  حوفی  يذلا 



.اھلك نْوكلا  ءاسن  نیب  نم  ِكزیمی 

..يتارظن نم  ثعبنی  قوشلا  رطع  لب           -

اھینیع ُبلقت  يھو  اھب  تھوأت 

..لتاقلا قوشلا  اذھل  ای  لیمج ، رطع  نم  ھل  ای           -

رطع بحس  ًالواحم  ًاقیمع  ًاسفن  بحسأ  انأو  اھل  ُتسمھ 
.يفنأل ُھجاردتساو  اھمسج 

فیك ةرجشلا ، هذھل  رظنا  ةحافت ? دیرت  لھ           -
..حافتلا اھنم  ىلدتی 

ٍءاوضأك عمتلی  حافت  اھنم  ىلدتی  ٍةرجش  ىلإ  ْتراشأو 
.ةمتعم ةملظم  ءامس  يف  ٍةئیضم  ٍةمجنك  وأ  ةرینم 

سالوكسیا رسخنو  اھلكأن  نأ  ىشخأ  ينكل           -
ّكنأ امب  مھی  نكل ال  نیملاظلا ، نم  نوكنو  دبألل 
مضقأ ينیطعأو  نآلا  اھیمضقا  حافتلا  نیھتشت 

.كفلخ

ً.اذإ لعفنل           -

ً.ایوس اھضعن  َمِل ال           -

.!!؟ لواحن لھ           -

ضعأف يسفن  يل  لوست  نأ  ىشخأ  ينكل           -
.نیتفشلا



اھ نم  جورخلا  دیرأ  ةحافتلا ال  كرتا  -          ال ال 
..انھ

.يل ىرسیلا  اھنیعب  ًةزماغ  ًةرھاظتم  اھتلاق 

.نویعلاب لغشنأ  ينیكرتا  ًاذإ           -

.ىقبأل ادیعب  ءاقبلا  كیلع           -

؟ ينم نیشخت  لھ           -

.ةنونجملا كتاسكاشم  ىشخأ           -

ملاعلا كلمی  لجر  لب  ًارساك  ًاشحو  تسل  ينكل           -
.ىثنأ رصخ  ىلع  رحسلا  يفضیو  ھلمانأب 

بایغلا نكل  ةداعسلا ، ملاعم  لدبتت  َكروضح  يف           -
.اھتارمم نیب  عایضلا  ينیوھتسی  ةھاتم ال 

يثبشتو يب  يقث  يھوتت ، وأ  يعیضت  نل           -
ّيأب يثبشت  يلمانأب ، وأ  يرصخب  وأ  يصیمقب 

.ھب ثبشتلا  نیبحت  ناكم 

.نآلا ينصقار           -

.كدی يدم           -

تاملكلاك تسیل  تاملك  ينصقارت  نیح  ينعِمسأ           -
.ةیداعلا



ينیعدو كدی ، يدم  ایھ  دھشلا ، ِكعمسأس           -
.كصقارأ

ىدحإ يف  ينعرزی  يعارذ  تحت  نم  ينعفری           -
..ينذخ ایھ  ينذخ  تامیغلا ،

ءانغلا ًةلواحم  اھب  ْتمنرت 

كیطبإ تحت  َّيدی  عضأس  يبرتقاو  يلاعت           -
يطقستل ىلعألل  كفذقأ  ءامسلا ، وحن  ِكعفرأو 

.يردص ىلع  ةمجنك 

..يلمانأ فاجتراب  رعشت  لھ           -

.مؤلو ٍثبخب  فاجترالا  ةعنطصم  ْتھوأت 

..اذھ لكب  رعشأ  معن ،          -

.ةعداخملا اھتلواحمب  يتفرعم  مدع  ًاعنصتم  اھل  اھتلق 

عمست لھ  دربلاب ، رعشأ  تمصلا ، ّدح  ٌةفئاخ           -
!! فوخلا مأ  دربلا  نم  يردأ  ُتسل  يبلق ، تاقد 

نیرعشتس يردص  ىلإ  ِكمضأس  يفاخت ، -         ال 
يبلق ةرارحف  يدربت ، نل  نآلا ، ةرارحلاب 
ددبیل ءفدلا  ّثبی  ًادقوم  نوكتس  ِكبحب  ةلعتشملا 

قاصتلالا دیرأ  يبرتقاو  يلاعت  ایھ  ِكنع ، دربلا 
.نونجلا َّدح  كب 



ام يتایحب  میظع ، نونجبو  ریبك  ٍلبخب  اھصقارأ  ُتحرو 
نوصقری نیذلا  ىلع  كحضأ  ُتنك  ينإ  ىتح  طق ، ُتصقر 

تبرط نإ  حورلا  َّنأ  ُتدكأت  ينكل  نییثبعلاب ، مھفصأو 
، ةلیمج تاظحل  اھعم  ُتشعو  تنغو ، تصقر  اھاوھل 

ٍلزغمك اھیدیب  ينفلت  ةرحاس ، ةبوذعب  صقرلا  دیجت  تناك 
لوح رودأ  ُتحرو  ةریبك  ةیفرحب  ھمربت  زوجع  دیب 

نم ًاصقار  نوكأس  لاونملا  اذھ  ىلع  ُتیرمتسا  نإ  يسفن ،
: ْتفدرأ مث  دیجلا ، زارطلا 

.سفنتأ نأ  دیرأ  الیلق  دعتبا           -

يسافنأ يھ  اھ  ءفدلا ، كحنمأ  نأ  دیرأ  ينكل           -
كترصع امف  ایھ ، يسفنت ، كسافنأ ، نم  برقلاب 

.ِكنع دربلا  ددبأل  الإ  يردص  ىلع 

..ةدوعلا دیرأ           -

ً.ةرھاظتم اھتلاق 

..يدوعت نل  -         ال 

.بذعلا اھرصخب  ُكسمتأ  انأو  اھتبجأ 

نم جرخی  بھل  ةمثو  ينقرحت ، َكسافنأ  نكل           -
.ينلتقی َكردص 

.يلمانأ نیب  نم  ِكتلفأ  نل           -

.ىفك ةدوعلا ، انیلع           -



؟ نیأ ىلإ           -

.ةیمظاكلل بھذا  تنأو  نویل  ةنیدمل           -

كلت وحن  كقباسأس  ًالیلق  َقبن  انیعد  لب           -
..ضكرنل ایھ  ةرخصلا ،

انتبو اھتقرافمو ، لیحرلاو  باھذلا  ةركف  ددبأ  نأ  ُتدرأ 
ةثالث انأ  ُتلقو  ..نانثا  دحاو ، ایرامو  انأ  ًایوس  دعن 

شغ اذھ  يفلخ  ْتحاصو  ُتضكرو  اھلبق  ایھ  ًاخراص 
..عادخو

..مویلا دعب  كعم  دعصأ  نل  الإو  كقبسأ  ينعد           -
.ةحزام اھتلاق 

عوقولا ةجحب  ًادمع  ِكبوثب  ثبشتأ  نأ  ىشخأ           -
..فلخلا نم  وھسلا  وأ 

: ُتفدرأو اھل  ًاسكاشم  اھتلق 

.دینع سكاشم  انأف  كبلغأ  ينیكرتا           -

! ةشھدنم اھتلاق  لبق ..؟ نم  اذكھ  تننج  لھ           -

يّننأ نیفرعت  لھ  ينونج ، ةمقب  نآلا  ينكل  الك ،          -
ِتنأ ةریثم  ارمخ ، يستحأ  ينأكو  نآلا  رعشأ 
ىلع يبلق  ينعواطی  نل  ریطت ، نیح  ةشارفلاك 

.اھبلغ



، ةمیدقلا ةیسنامورلا  مالفأب  ينركذی  ًاخذاب  دھشملا  ناك 
نیب ام  ًةیوس  ریطن  وأ  حبسن  نحنو  ًاعم ، انعمج  يذلا  كاذ 
حوفس لالظ  يف  وأ  تاوامسلا ، روحب  يف  تامجنلا 
ءامسلا مویغو  ةیدرمزلا ، لالتلاو  ةیرمرملا  لابجلا 
قرستو يئارلا  شھدت  ةقارب  ةیھاز  ناولأ  ةیجسفنبلا ،

..اھنع ًادیعب  حرسأ  ينارت  يھو  ْتلاق  مث  ..رصبلا ،

!! ينفِص          -

.نونجلاب ينیمھتتف  ِكفصأ  نأ  ىشخأ           -

فصولا يف  كنأب  ملعأ  يننأل  ًاذإ ، لعفت  -         ال 
.نونجم

يبرھتف ِفصولا  يف  ًادیعب  بھذأ  نأ  ىشخأ           -
.ِكلمانأ ِرصعب  يفتكأس  ينكل  ينم ،

طغضف ةوسقب ، اھیلع  طغضت  نأ  نم  رذحا           -
.ينعجوی َكعباصأ 

.يلمحتف كلمانأ  ریغ  يتوق  ھب  ُغرفأ  ءيش  -         ال 

ّ.دح دعبأل  ةقیقر  انأف  فنعلا ، ينیوھتسی  نكل ال           -

فخأ لجرلا  لعجت  نكامأ  َكانھف  ًالیلق ، ينیلمحت           -
ينإ ءيش ، لك  أدھیس  اھیلع  َّرم  نإ  نطقلا  نم 

ای ِكھجول ، ُترظن  امَّلك  ًایدمرس  ًءاوھ  سفنتأ 
سَّسحتأ ينإ  كیتبكر ، ىلع  فرتلا  اذھل 



.امھتموعن

تایاكحلا عامس  بحأ  ةریثم ، ةیاكح  يل  ِكِحا           -
لھ الیردنسلا ، ةیاكح  وأ  ًالثم  ٍبح  ِةیاكحك  كنم !!

!! يلبق ٍبح  ةیاكحب  تررم 

تیأر نیحف  ةیادبلا  ذنم  ًائطخم  نكأ  مل  ةاتف ..!! نم  اھل  ای 
ينورتكلإلا ملاعلا  اذھ  ربع  ةرباع  ةروص  اھھجو 

يف ُلجلجی  ناك  ٌتوص  يبلقل ، ام  ٌءيش  باسنا  قرزألا ،
ًارحس كلمت  اھنأ  ُتنقیت  اھل ، بلقلا  َّفر  نیحو  يلخاد ،

.اھحور يف  نمكی  ًایقیقح 

 

(53)
: ةمیدق ٍقشع  ةصق  اھل  ُدرسأ  ُتبو 

ةرتفو ةلحرم  يف  ةیبابش  ةوزن  وأ  بح  ةیاكح  يھ  امبر 
يھو ةریغصلا  ةمعانلا  لیدھ  ركذتأ  ينكل  ةقھارملا ،

ضیبألا اھصیمقو  ةریصقلا  ةیصاصرلا  اھترونت  يدترت 
ءودھب زربی  ریغص  ٍردصو  نیتمعان  نیقاس  نع  فشكتل 
اھصیمق لفسأ  نیزراب  نیرھاظ  زرك  يتبحك  نیءوتنو 

وأ راذنإ  قباس  الب  ءارقش ، تالصخب  نولملا  اھرعشو 
قیرطلاب يقتلن  املك  ينقمرت  تناك  اھل ، ططخم  ةبحم 

يف يتسردمل  بھاذ  انأو  اھتسردم  نم  ةدئاع  يھ  ھتاذ ،



ينفقوتسا نیح  الإ  كلذل  ھبتنأ  مل  ةطسوتملا ، ةلحرملا 
ةسردملل يقیرطب  ًامود  ينقفاری  ناك  يذلا  رماس  يقیدص 

: يھجول رظنی  وھو  يل  نیب  نیح 

..؟ انأ ھظحالأ  ام  ظحالت  لھ           -

ةظحالملا ببس  نع  ھتلأسو  ھلوق ، دیری  امب  ملعأ  ُتنك ال 
..ينود نم  وھ  اھظحال  يتلا 

نیح موی  لك  يف  لیلق ، لبق  انتربع  يتلا  ةاتفلا           -
نم بح  ةرظنب  كقمرت  ھتاذ  قیرطلاب  لباقتن 

..كیمدق ىتح  كسأر 

: فدرأو

ً.ادج ةلیمج  يھ  ظوظحم ،! نم  كل  ای           -

مویلا يفو  يھابتناو ، يتظحالم  مدعل  ھلوق  نم  ُتبرغتساو 
لب ھسفن  قیرطلاب  رمت  مل  اھنكل  اھل ، ًاھبتنم  ُتنك  يلاتلا 
انأو ھیلع  ًادج  ًاحوحل  ُتنك  اھدھاشن ، مل  ىرحألا  ىلع 

ھلأسأ املك  ُتنك  ينكل  اھنع ، ًارسفتسم  ةظحل  لك  يف  ُھھبنأ 
ناك يلاتلا  مویلا  يفو  ظوظحم ، كنأب  كشأ  ُّتب  يل : دكؤی 

: ًالئاق يدیب  كسمی  رماس 

..نولم ٍبح  رئاطك  ریست  يتلا  ةاتفلا  كلت  رظنا           -

.لیدھ وحن  هدیب  راشأو 

انأو رورغلا  ينباصأو  يب  نارمستت  اھانیعو  ُریست  ْتناك 



يترصاخب ينزكلی  ناك  ةرظنب ، ًةرظن  تارظنلا ، اھلدابأ 
نانثاو ٌماع  َّرمو  ةینایبصلا ، ھتاكرح  لكل  ھبتنأ  مل  ينكل 

انالك انربكو  ةوطخب  ةوطخ  انعم  ُربكی  ُبحلا  ناك  ةثالثو ،
فسألل نكل  لامجلاو ، ةوالحلا  وحن  اھحمالم  تریغتو 

يتلا تامرحملا  نم  ًائیش  بحلا  ُدعت  ةیقرشلا  انتاعمتجم 
ىتح اھل ، يبحب  اھلھأ  ملع  نأ  امو  عمتجملا ، اھیلع  بقاعی 

ةسردملا كرت  ىلع  اھماغرإب  دعس  ربكألا  اھوخأ  ماق 
انقرافتو كوكرك ، نكسی  يذلا  اھمع  نبا  نم  اھجیوزتو 

انأو دیدج  لجر  ناضحأب  اھنع  ًامغر  اھقیرط  تقش  يھ 
ُتنك اھارأ ، ُتدع  امو  ْتلحر  اھب ، يقلعت  ةدشل  يكبأ  ُتب 
ةثالث دعبو  يقارفل ، يكبت  ْتناك  ىرخألا  يھ  اھنأب  ًانقیتم 

ةیدادعإلا ةلحرملا  نم  ُتجرختو  ُتربك  ىرخأ ، ٍماوعأ 
تمسترا ةأرما  ةمث  ةیمظاكلا ، يف  ةزاوردلا  باب  يفو 

لفطو بعتلاو  قاھرإلا  حمالم  اھھجو  لیصافت  ىلع 
عطق ءارشب  ًابغار  ناك  يكبیو ، اھتءابعب  ُثبشتی  اھفلخ 
ًادوقن كلمت  نكت  مل  راغصلا ، باعل  اھل  لیسی  يتلا  ىولحلا 

ناك ھل ، يرتشتس  اھنأب  ھمھوت  ْتناك  اھنكل  اھتظفحمب ،
ھجول رظنأ  ُتنك  ةدوھعملا ، لافطألا  ةءاربب  ُخرصی  لفطلا 

(، ءاسؤبلا  ) ةیاور ّلك  يسأرب  تعمجتو  سئابلا  اھلفط 
ىرخألا يھ  اھنأ  ملعأ  ُتنك  ام  ءاكبلل ، ةبغر  يب  تناك 

وھو يوحن  اھریغصو  يھ  ْتبرتقا  يل ، رظنت  ْتناك 
.يكبیو لولوی 

.شاھدناب تلأس   !!(.. حص دعسأ  تنأ  )         -

..اھلاؤس نم  ًابرغتسم  روفلا  ىلع  اھتبجأو 



(. وھ انأ  معن  )         -

: تلاق مث 

بحلا مایأ  انترداغ  نامز ، هللاو  دعسأ  ای  -         هللا 
..ينفرعت ّتبو ال 

ىلع اھتبجأو  اھاوس ، يتایح  يف  بح  ةطحم  نكت  ملو 
.ً.اشھدنم روفلا 

.!!؟ لیدھ تنأ  لھ           -

..يھ انأ  معن           -

، اھاتلقم تضاف  مث  اھنیعب ، عمدلا  قرقرت  نأ  دعب  ينتباجأ 
اھیتنجو ىلع  ًاراح  ًادودخأ  رفحی  عمدلا  نایرش  تابو 
اھریغص ناك  ملألاو ، ىسألا  ةطراخ  ھنایرجب  مسری 

يكبت يھ  ىولحلا  بوص  اھتءابع  فارطأ  نم  اھرجی 
تلواح ّينأ  ةجردل  ًایوق  ُتنك  ينكل  يكبی ، رخآلا  وھو 
ْتقفدت روفلا  ىلعو  تعطتسا  ام  ينأ  الإ  يعومد  سبح 

.ينیع نم 

.؟ رحاسلا كلامج  نیأ  لیدھ  ای  هآآآ           -

ای ھعم  اھتیضق  رھقلاو  باذعلا  نم  ماوعأ  ةثالث           -
..دعسأ

.يكبتو اھلوقت  تناك 



ماوعأ ةثالثب  كلامج  بوذی  نأ  مارجإو  ٌرفك           -
!!. لیدھ ای  اھنیعب  ةاسأملا  يھ  ةعرسلا ، هذھبو 

يماغرإو يمع  نبا  يجیوزتب  يخأ  ينملظ  دقل           -
ئلتمی ٍتیب  ةسیبح  ُتنك  يتسارد ، كرت  ىلع 

رمت يتلا  كلت  نینس  ّيأ  نزحلاو ، ملألاو  رھقلاب 
...ةعرسب

: ةلئاق ينتعطاقو  يل  عمتست  يھو  بءاثتت  ایرام  تناك 

تنك دقل  عمتسأ  نأ  دیرأ  ىفك ال  دعسأ  ای  فك           -
..يریغ ىرخأ  عم  َكبحب  يننوخت 

.اھیمدق ىلع  ةفقاو  ضفتنت  يھو  اھتلاق 

.طق ِكنخأ  مل  -         ال 

..اھل ُتنیب  مث  ةدحب ، اھتبجأ 

نم لیدھ  تشالت  دقل  ةدیعب ، ماوعأ  لبق  اذھ           -
تدھاعو ءيش ، لك  ىھتناو  يتلیخمو  يركف 

ھیف امل  بحلا  نادیمل  لوخدلا  مدع  ىلع  يسفن 
ينكل حورلاو ، سفنلا  بیُذی  نینحو  ملأ  نم 

انأ اھو  كل ، ُترظن  نیح  يساوح  لك  ُتدقف 
.نآلا ِكریسأ 

يذلا ثیدحلا  اذھ  ينم  ُعمست  يھو  ُمستبت  ایرام  ْتناك 
يك اھب  ًالسوتم  اھیلإ  ُثدحتأ  ينارت  يھو  ًاریثك  اھدش 



مث يلخاد ، يف  ناك  ٍّرس  نم  ىضم  امل  ينع  حفصت 
: ةلئاق يل  ْتسمھ 

.ءاقللا ينبعتأ  دقل  ..مونلا  دیرأ           -

تحت كانھ  وأ  رمقلا  ءوض  تحت  انھ  منن  انیعد           -
كنویع ىرأ  نأ  مھملا  ةرجشلا ، كلت  لظ 

..ّيدی نیب  وفغت  يھو  ةسعانلا 

.ّھلك اھدسج  لیصافتب  ناسرغنت  يانیعو  اھتلق 

: ةلئاق ينتعطاق 

.انیتأ ثیح  نم  ُْدعن  انعد  لب  ..اذھ  يفكی  ..ال           -

مظعألا ةنیدملا  مسا  ظفل  ىلع  انقفتا  ..اھتبغر  ىلع  ًءانبو 
اننأ روصتأ  نكأ  ملو  ..انملاع  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعنل 
ھنأكو تقولاب  رعشن  نأ  ریغ  نم  تاعاس  سمخ  انقرغتسا 
ُترعش اھیدی ، نیب  انأو  ترم  ٍةظحل  نم  لقأ  وأ  ةظحل 
يصحأ انأو  يبوساح  نم  برقلاب  يسفن  ُتدجو  نیح  اذھب 

نامز ال  انتدوع ، ىتحو  سالوكسیإل  اندوعص  ذنم  نمزلا 
ةنیدم يھ  راھن ، وأ  لیل  ال  اھلیصافت ، ددحی  تقو  وأ  اھب 

ةنیدملا مسا  وھ  اھل  يلیلد  طقف  ندملا ، لك  نع  فلتخت 
دیعأ وأ  اھب ، يسفن  دجأ  ىتح  ھب  ظفلتأ  نأ  ام  يذلا  مظعألا 

. يبوساح يدی  نیب  ىرخأ  ةرم  يسفن  دجأ  ىتح  ھب  ظفلتلا 

 



 

(54)
ينلأسی سابع ال  معلا  تاب  سالوكسیإ  ةنیدمل  يلوصو  دعب 

ىلع َفرعت  ُھنأل  ایرام  عم  يتاقوأ  ءاضقو  يتادھاشم  نع 
ٌماع رم  ةنیدملا ، ىلإ  يلوخدل  لوألا  مویلا  ذنم  ءيش  لك 
ىلع مانملا  انل  ُبیطتسی  ال  يھو  انأ  ھیف  انك  لماكلاب 

تارسملاب ةءاضملا  ةنیدملا  هذھب  يقتلن  نأ  دعب  الإ  انشارف 
، ضعبلا انضعب  بعادی  كحضن  حزامتن  لامجلاو  بحلاو 

ًانایحأو انلزانمل ، ةدوعلاب  رخأتنف  ءاقللا  ةعتم  انقرست  ًانایحأ 
اھل باسنا  املك  ةرات  كحضت  ْتناك  رخأتن ، ال  ىرخأ 

ام ْتركذت  املك  ةسباع  اھدجت  ىرخأ  ةراتو  ةنیدملا ، ءودھ 
نع ينثدحت  ایرام  تناك  لصوملا ، يف  اھلاخ  تیبل  لصح 

قارحإو لصوملا  ةنیدمل  شعاد  لوخد  دعب  حیسملا  ةاناعم 
دب ال  نیذلا  ىراصنلاو  نییبیلصلاب  مھنیمھتم  سئانكلا  لك 

ْتناك ةایحلا ، دیق  ىلع  مھئاقبل  ةیزج  ءاطعإ  وأ  مھلتق  نم 
نم ھتلئاع  دارفأ  عم  رافلا  نوعمش  اھلاخ  ةصق  يل  يورت 
يف مھعم  اونكسیل  نویل  ةنیدم  ىلإ  نیمداقلاو  شعاد  ةضبق 
لك حنم  ىلع  ةیسنرفلا  تاطلسلا  ةقفاوم  دعب  ھسفن  تیبلا 

ةصق يوری  نوعمش  ناك  ءوجللا ، قح  قارعلا  يیحیسم 
ناك ةمحر ، ىندأ  الب  لتقلاو  ةیرشبلا  سفنلاب  فافختسالا 

ةسینك يف  كانھ  هابصو  ھتلوفط  تایركذ  كرت  ھنأل  يكبی 
ةسینكب لصوملا  لھأ  ّلك  اھفرعی  يتلا  ناكینمودلا  ءابآلا 



نأ يننكمی  ال  لوقی : يلاخ  ناك  لوقت : ْتفدرأو  ةعاسلا ،
ىرأ انأو  مھمأو  يراغص  ىلع  ُتظفاح  فیك  فصأ 

مھتاصاصر نیددسم  بوص  لك  نم  ينفقلتی  صاصرلا 
دحاو ٍءيش  ىوس  ركذتأ  ال  سانلا ، رودص  بوص  ءایمعلا 
ُتُنك ّينأ  وھ  ينھذ  يف  نآلا  ىتح  ًاقلاع  يقب  طقف 

اھیحانجب ةفرفرم  اھراغص  ىلع  موحت  يتلا  ةجاجدلاك 
.مھدیصتیو مھفقلتی  ناك  رطخ  لوھ  نم  اھتیكاتك  ةئبخم 

عئاب ناك  مظعملا  باب  يفو  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
ثادحألا مھأ  نع  هونی  وھو  حیصیو  خرصی  فحصلا 
فحصلا يف  ةروشنملا  رابخألا  ممق  دَّیستت  يتلا  ةیسایسلا 

عمجت نم  برتقأ  اھتقو  ُتنك  ةزراب ، نیوانع  لمحت  يتلاو 
نم ةفیحص  مھیلع  ُعیبی  وھو  عئابلا  نم  برقلاب  سانلا 

ىلعأ يف  ًامھم  ًاناونع  ْتََبتَك  يتلا  ةیقارعلا  فحصلا 
ّرس ةثلاثلا  ةحفصلا  يف  أرقا   ) رمحألا طخلاب  اھتحفص 

ءانتقال ءارقلا  محازأ  رخآلا  انأ  ُتنك  لصوملا ،) طوقس 
ةظفاحم طوقس  ءارو  نم  ّرسلا  ام  فرعأل  ةفیحصلا 
ةراضحب ةحاطإلا  لواحت  ةریغص  تاباصع  دیب  ىربك 

ٍھبتنم ریغ  ةءارقلاب  ًالوغشم  ُتنك  ىونین ، لھس  يف  ةمخض 
رسلا فرعأل  ربخلا  ةیاھنل  لوصولا  لواحأ  انأو  يقیرطل 

، هوحن لكلا  ًابذاج  شجألا  ھتوصب  خرصی  عئابلا  ناك  يذلا 
ىلع  الإ  ُتھبتنا  امو  قیرطلل  يلابأ  ربخلاب ال  ًاقراغ  ُتنك 

دحلا ناك  ينم  برقلاب  ةوقب  اھقئاس  اھفقوأ  ٍةرایس  ِتوص 
، كلذ نم  لقأ  وأ  عباصأ  ةثالث  امبر  ينیبو  اھنیب  لصافلا 

ىلع يسھد  لواحت  اھارأ  انأو  ًافوخو  ًاعلھ  يبلق  ریاطت 
ھترایس جاجز  نم  ھسأر  ُقئاسلا  جرخأ  راحلا ، تلفسإلا 



..يلاعلا ھتوصب  حاصو 

نم مكقیرطل  اوھبتنا  ریمح  ای  مكنویع  اوحتف  )         -
(.. عراشلا اوربعت 

هوفتأ ملو  ُتمصو  جلثلا ، نم  ًاضایب  دشأ  ھسأر  رعش  ناك 
: ًالئاق فدرأ  مث  ةملك ، يأب 

ساسأ ىلع  عراشلاب ، ةدیرج  أرقی  دحاو  وگأ  )         -
(.. ناویح ای  ..لامح ال  كلگ  فقثم ،

فرح ّيأب  قطنأ  نأ  نود  نم  ُتیضمو  يسأر  ُتززھو 
لكلا ُتیأر  ىتح  تلصو ، نأ  امو  ةملك ، ّيأب  هوفتأ  نأ  وأ 

قوسلا يف  هدجاوت  نم  تبرغتساو  دومحم ، لوح  عمتجی 
قوسلا ىلإ  ِتأی  ملو  تاونس  ذنم  ًایركسع  ھقیرط  قش  ھنأل 

ُھتصق يوری  وھو  ھلوح  نیفقاولا  عم  ُفقأ  ُتنك  ًایئاھن ،
غیرفتو ةلامحلا  ةنھمب  لمعلل  ىرخأ  ةرم  ِھتدوع  دعب 

ةیبونجلا ذفانملا  نم  ةمداقلا  ىربكلا  تانحاشلا  تالومح 
شعاد دجاوتب  ةیلامشلا  ذفانملا  لك  تقلغأ  نأ  دعب  ًارصح 

ناك رزاجملا ، ىدحإ  نم  ِھتاجن  َةصق  ُدرسی  وھو  اھیف 
بابشلا نم  ًاریبك  ًادشح  ىری  وھو  ملأو  ةرسحب  ُثدحتی 

يسآم نم  ىربك  ةاسأم  يف  نیقراملا  ضعب  مھداتقی 
كانھ مِھِكرتب  رابكلا  طابضلا  لذاخت  ةصق  يھو  رصعلا 
كرتو باحسنالاب  رماوأ  ءاطعإو  ةیركسع  رماوأ  الب 
لكلا ناك  ایلعلا ، ةدایقلا  نم  ءاج  ام  ىلع  ًءانب  لصوملا 
ةنیدم هاجتاب  ھل  ةیاھن  الو  ةیادب  ھل  لیوط  ٍطیخك  ُریسی 

.دادغب



مث ھقیر  علب  ىتح  ھموعلب  يف  ْتجرشحت  ةملكلاو  دھنت 
: ًالئاق فدرأ 

يقلطم نم  ةعامج  انیأر  تیركت  ةنیدمل  لوصولا  لبق 
صاصرلا نورثنی  مھو  ةدعابتم  نكامأ  ىلع  نوفقی  ىحللا 

ًابرھ ُعمجلا  رثانتو  ةقفش ، وأ  ةمحر  الب  نیدئاعلا  ىلع 
نم مھل  منغملا  يھ  ةیركسع  تارمھ  تناك  ىتش  نكامأب 
وحن ةعرسب  قلطنت  اھیلع  اولصح  يتلا  شیجلا  تاعاطق 

انأ ُتنك  عیمجلا ، ىلع  ةوقبو  صاصرلا  ًةقلطم  نیرافلا 
ُتنك يفلخ ، ضكری  رخآلا  ضعبلا  ناكو  نیبراھلا ، دحأ 

ةلوھسب ملستسأ  ينلعجی  مل  فوخلا  امبر  ةعرسب  ضكرأ 
تناك ًادبأ ، يعو  الب  ُتضكر  لب  ينكلمت  يذلا  بعتلل 
میحج نم  نیرافلا  ُصنتقت  انفلخ  ُةثھاللا  تاصاصرلا 

نورافلا يواستلاب ، نویشعادلا  انیلع  ھعزو  يذلا  توملا 
ُرظنأو ضكرأ  ُتنك  ةعبرأ ، ىوس  ُجنن  ملو  ایجیردت  نولقی 
نولقیو يدعب  نوضكری  طقف  ةثالث  ُتحمل  نأ  دعب  فلخلل 
ُتركفو انوحن  عفدنملا  فیثكلا  صاصرلا  ببسب  ًایجیردت 

تناك ضكرأ ، ُتیقب  نأ  وجنأ  نل  يننأل  لیثمتلاو  عوقولاب 
، رخآلا ولت  ًادحاو  نیقابلاك  انطقاست  انكل  انع  ًةدیعب  رمھلا ) )

ىلع يدسج  ُتیقلأ  نأب  عرابلا  لثمملا  رود  ُتلثم  انأ 
قئاسلا فقوت  نیتیملا ، لاح  يلاح  ًاتیم  نوكأل  ضرألا 

ةخزب انقشر  ھنكل  ضرألا  ىلع  طقاستن  اناری  وھو 
انبوص شاشرلا  ھعفدم  ةھوف  نم  اھقلطأ  تاصاصر 

قرتختل ةدوربلا  ةدیدش  ةیئاتش  ةلیل  يف  بخاصلا  رطملاك 
دیق ىلع  ىقبأ  نأ  هللا  يل  دارأ  امبرلف  انأ  امأ  نیقابلا ،

، تیملا لطبلا  رود  ءادأ  يف  دنوب  سمیجك  ُتنك  ةایحلا ،



معی ءودھلاو  دعتبی  كرحملا  توص  ُتعمس  نأ  امو 
رمھلا ىرأل  ٍلھم  ىلع  يسأر  ُتردأ  ىتح  ناكملا ،

ْتباغ نأ  دعب  الإ  ُتكرحت  امو  انع ، ًادیعب  دعتبت  ةیركسعلا 
نیطقاسلا ىلإ  ُتھجوتو  يناكم  نم  ُتضھن  راصبألا ، نع 

مھ مھتبسح  صاصرلا  میحج  نم  نیرافلا  نم  يفلخ 
نوقرغی مھتیأر  ينكل  يلثم  لیثمتلا  رود  نودیجی  نیرخآلا 

يدحو ُتضكرو  فزنلا ، نع  تفقوت  يتلا  مھئامدب 
دوعی لضفلا  ناكف  بھذأ ، نیأ  ىلإ  يردأ  ال  ءارحصلاب 

ةعاضبلا انل  لقنت  يتلا  ءارفصلا  ةنحاشلا  بحاص  باھیإل 
ُتنك ام  هالول  تیركت  ةنیدمب  نكاسلاو  لیبرأ  ةنیدم  نم 

.صصقلا هذھ  مكیلع  صقأ  نآلا 

ةاسأملا مجحب  رعشی  ناك  ھنأكو  ًادیدش  ًءاكب  ىكب  مث  اھلاق 
، ھفلخ تطقاست  يتلا  حاورألا  نم  ریثكلا  ًةونع  عدوی  وھو 

ُددری ناك  يذلا  ذقنملا  نع  ًاثحاب  توملا  كلم  نم  ًاراف 
: ًالئاق ھثیدحب  لصاوت  مث  مھنم  ھصیلختل  ھبلقب  ھمسا 

، ھل كلاسلا  بیرقلا  قیرطلا  نع  ًارسفتسم  ھب  تلصتا 
يف ًاحباس  عرازملا  ًارباع  هایملا  لوادجب  لقنتأ  ُتنكف 
ةدش نم  ُفجترأ  ُتنك  دحأ ، يناری  الئل  ةینیطلا  كربلا 

مھدحأ ُتیأر  نیح  الإ  رثكأ  فوخلاب  ُترعش  امو  فوخلا ،
.ً.اشاشر ًاحالس  يسأر  قوف  ُكسمی 

..كتلتق الإو  فق           -

نیطلاب يھجو  قصتلاو  ةشاشرلاب ، كساملا  لجرلا  اھلاق 
: فدرأ مث  ينم ، ًابیرق  توملاب  ُترعش  نأ  دعب 



..؟ تنأ نم           -

.توملا نم  ًابرھ  ردقلا  ھقاس  نیكسم  لجر  انأ           -

اھكلمتی يحورو  فوخلا  نم  ضفتنی  يمسجو  ھتبجأ 
لمحی هاشخأ  ُتنك  يذلا  لجرلا  نأ  كردأ  ُتنك  ام  علھلا ،

.ةیكئالم ةمحر  ھبلق  يف 

عضی وھو  ينم  بلط  ..ضھنا  فخت  ضھنا ال           -
ً.ابناج ھحالس 

ُثحبأ تنك  ٌلجر  انأف  دادغب  ىلإ  باھذلا  دیرأ           -
هذھ ُتفداصو  تیركت  ةنیدم  يف  لمع  نع 

..ةلكشملا

لحولا عم  يھجو  ةرفص  تجزتما  نأ  دعب  ھتبجأ  فوخب 
نع ھل  حصفأ  ملو  يتھبجو ، يدخو  يفنأ  ىلع  مكارتملا 

.يتلماعم ءيسی  الئل  يركسع  لجر  يننأ 

الئل ةفیظن  ىرخأب  كسبالم  لادبتساب  كیلع           -
كنأ ملعو  مھدحأ  كب  رفظ  نإف  دحأ ، كب  كشی 

.كلتقیس ةنیدملا  هذھ  نع  بیرغ 

ةئیلملا ةیرھنلا  ةیقاسلا  فرج  ىلع  فقاولا  لجرلا  اھلاق 
: َفدرأ مث  نیطلاو ، ءاملاب 

، قیرطلا ىلع  كلدأو  ةدیدج  سبالم  كیطعأس           -
شعاودلا ملع  ْنإف  يدنع ، كءاقبإ  عیطتسأ  نلو 



عیطتسأ ام  لك  كایإو ، يننولتقیس  كتیوآ  يننأب 
ةبسانم ىرخأب  كسبالم  رییغت  وھ  كل  ھلعف 

..نمآلا قیرطلا  ىلع  كداشرإو 

داوس نم  يلاشتنال  يوحن  هدی  دمی  وھو  يعم  ھتاملك  ىھنأ 
.نیطلا

نیطلا راتس  ُتحزأ  نأ  دعب  هدنع  يسبالم  ُتلدبتساو 
قیرطلا ُتكلسو  رمحأ  ًاغامشیو  ءاضیب  ةشادشد  ُتسبلو 

انأو ًافوخ  فجترأ  ُتنك  يشمأ ، ىرخأو  ضكرأ  ةرات 
ریخألا لاصتالا  يف  اھلھأ ، نم  ةغراف  تاقرط  يف  ریسأ 

: يل لاق  تیركت  ةنیدمب  ملعلا  ةیحان  يف  نكاسلا  باھیإ  عم 
ةولع نع  ةریصق  ةفاسمب  دعبی  قدنفل  لصت  نأب  كیلع 
ھعم قفتأس  ٌصخش ، كب  لصتیس  نیموی ، ھیف  مقأ  راضخلا 

يندشرأ يتلا  ةولعلل  لوصولاب  ًادھاج  ُتنك  كذاقنإ ، ىلع 
ينقفاری ریسملا  ُتلصاوو  يكئالملا ، لجرلا  اھقیرط  ىلإ 

يف دایطصالاب  يندعوتی  وھو  ًامستبم  ناك  توملا ، كلم 
ةریبك ةرایس  ةمث  الإ  ریسأ  انأو  ُتسسحأ  امو  ةظحل ، يأ 
اھارأ انأو  ام  ًاعون  نامألاب  ُترعش  يفلخ ، ریست  ةطرشلل 
تحمل نیعرسم  ينوزواجت  نیح  مھنكل  يبوص  ھجتت 

ىلإ ُسلاجلا  اذكو  ةلیوط  ةیحلو  بیرغ  يزب  قئاسلا 
شاشرلا عفدملا  ىلع  فقاولا  امأ  ًامامت ، ُھھبشی  هراوج 

ُهرظنم ناك  قوف  نم  ةرایسلا  ةماھ  ىلع  ئكتملا  مخضلا 
ھتیحلل نانعلا  ُقلطیو  ًایناغفأ  ًایز  يدتری  وھو  ًادج  ًافیخم 
فوخلا نكل  يلابأ  ُتنك ال  مھتحمل ، نأ  دعب  يناربع  ةثكلا ،

نیحو ًایجیردت ، ّيمدق  ةكرح  نم  ُئطبیو  يدسج  لكأی  ناك 



اوفقوت نیح  مھنكل  نامألا  نم  ءيشب  ُترعش  ًالیلق  ادعتبا 
لاق يوحن ، نیدئاع  اورادتسا  ىتح  ينم  راتمأ  دعب  ىلع 

: بیرغ يبرع  ٍناسلب  ُفقاولا 

..اذھ ای  نوكت  نم           -

يناسل دقعناو  ىرخأ  ةرم  اھررك  مث  تمصلا ، ُتمزتلاو 
ُتبری توملا  كلم  ُتدھاش  ثیدحلا ، ُتدجأ  امو  يمفب 

.يل ُمستبی  وھو  يفتك  ىلع 

..ثیدحلا ُدیجت  الأ  يبغلا  اھیأ  ثدحت           -

ریاطت نأ  دعب  بضغب  شاشرلا  عفدملا  ىلع  فقاولا  اھلاق 
.ھینیع نم  ررشلا 

ةعطقم يناسل  ىلع  يفوج  نم  جرخت  فورحلا  ْتناك 
: ًالئاق يوحن  عفدملا  ةھوف  ھجو  ةبذبذتم ، ةراشإك 

..كسأر تمشھ  الإو  ثدحت           -

كلم ناك  ًادبأ ، كارحلا  دیجأ  ال  دیلج  ةعطقك  ُتدمجتو 
ریبكلا ِھعفدم  ِةھوف  نم  ْتقلطنا  يدیب ، هدی  ُعضی  توملا 

، ناكملا تمص  نقزمو  يننبعرأ  يبوص  تاصاصر 
مُھْنِم ّيأ  اھمھفی  مل  تاملكب  ًارعذ  مھھوجوب  ُتخرص 

ھنإ قئاسلا : راوجب  سلاجلا  لاقو  يفوخ ، نع  ًاربعم 
سمیج نوكأ  نأب  يتنطف  ينتفعسأ  انھو  سرخأ ، لجر 

.سرخألا رود  لثمأل  دیدج  نم  دنوب 



..لتقلاب نوحشملا  وجلا  اذھب  بھذت  نیأ  ىلإ           -
.قوف فقاولا  اھلاق 

ةولعل باھذلا  دیرأ  يننأب  سرخألاك  يدیب  ھل  ُترشأو 
: لاق مث  يراغصل ، ٍلكأ  نع  ًاثحاب  راضخلا 

لوصولل كدعاسأس  يراوج  ىلإ  دعصا  ایھ           -
..ةنیدملا يف  كانھ  ناكم  برقأل 

ً.اخراص ُتعنتماف 

ةنامأب تنأ  ھملز  ای  يدنع  نم  فاخت  ام  گَل  )         -
.يھجوب مستبی  وھو  يبرعلا  اھلاق   (.. هللا

، بئذلل ملستست  نیح  ةاشلاك  ًایروعشال  برتقا  ُتنك 
نكل اھب  دوعصلا  ًالواحم  فلخلا  نم  ةرایسلاب  ُتكسمأ 
مسبت ضرألا ، ىلع  ُتطقسف  يتناعإ ، ىلع  ایوقت  مل  ّيدی 

: ًالئاق ىَلَْعألا  يف  فقاولا  يبرعلا 

..كدعاس ينیلخ  كدیإ  تاھ           -

ُتلصو ىتح  انقلطناو  يعم  ًادعاص  مستبی  توملا  ناك 
نكل لوزنلا  ُتدرأ  ةولعلا ، نم  بیرقلا  قدنفلا  نم  ًابیرق 

تلواح لفسألا ، ىلإ  ىلعألا  نم  تطقس  اتدمجت ، ّيمدق 
فیصرلا ُتلصو  ىتح  ُتفحز  تعطتسا ، ام  فوقولا 

ينتدجو نیح  الإ  ُتھبتنا  امو  يسافنأ  ُطقتلأ  ُتسلجو 
مادعإ ةلفحل  رظنت  تناك  سانلا  نم  ةعومجم  عم  سلجأ 
ًادعتبم ًالیلق  فحزلا  ُتلصاو  ھسفن  ناكملا  يف  يعامج 



دحأ يرمأب  كشی  الئل  ىرخأ  ةرم  ضوھنلا  ًالواحم 
تمقأ قدنفلا ، تلصو  ىتح  نیتشعترم  نیقاسب  ُتضھنو 
ھفلكیس يذلا  ذقنملا  ِلاصتا  ِلمأ  ىلع  ًادحاو  ًاموی  ھب 
قدنفلا ألمت  تاوصأو  الإ  ُترعش  امو  يذاقنإب ، باھیإ 

مھنأ ُتملعف  جیجضو  صاصر  قالطإو  ربكأ  حایصو هللا 
، لخادلا نم  بابلا  ُتقلغأ  ءابرغلا ، نع  ًاثحب  قدنفلل  اولخد 

ةفرغلا باب  قلغأ  ئبتخی  صخش  دجوی  انھ  ..مھدحأ  حاص 
بجتسأ مل  كانلتق ، الإو  حتفا  اوخرص  اوعمجت  ھیلع ،

نم ُترظن  نیحو  رادجلاب  تناك  ةوجف  ةمث  مھتوعدل ،
ءاقبلا نأ  تنقیأف  راتمأ  عبرأ  ةفاسم  ُدعبت  اھتدجو  اھلالخ 
رسكنأو اھنم  طقسأ  نأ  نم  محرأ  توملل  مالستسالاو 

بابلا وحن  ةفاثكب  صاصرلا  قلطناو  ًایجیردت ، تومأل 
نم نینَزخم  براقی  ام  اودفنتساو  لفقلا  رسك  نیلواحم 
دعب مھدحأ  لاقو  حتُفی ، مل  بابلا  نكل  مھتاشاشر  نزاخم 
هذھ نم  برھ  دقل  فلخلا  نم  ةیرادجلا  ةوجفلا  ىأر  نأ 
لتقی جیجضلا  ناك  نأ  دعب  مامتلاب  قدنفلا  أدھو  ةوجفلا ،
ًابتاك يفتاھ  ىلع  ةلاسر  باھیإ  يل  ثعب  اھدعب  قدنفلا ،

تیركت نم  كجارخإب  موقیس  مقرلا  اذھ  ىلع  لصتا  اھیف :
مقرلا ىلإ  ٍةلاسرب  ُتثعب  روفلا  ىلعو  ةنمآ ، ةھج  ىلإ 
دیدجلا مقرلا  بحاص  ةلاسرلا  لاسرإ  داعأو  يل ، لسرملا 

فقأس ًاحابص ، ةنماثلا  دنع  ًادغ  كرظتنأس  ًابیجمو : ًانودم 
نأ تعطتسا  نإ  يسفنب  وجنأس  اھدعبو  قئاقد  رشع  طقف 
دعب ترخأت  نإو  ًایوس  قلطننسف  ددحملا  تقولا  يف  لصت 
لیللا ناك  كانھ ، يندجت  نلف  ةقیقد  فصنب  رشعلا  قئاقدلا 

يف سلجی  ریغص  لفطب  ھبشأ  ُتنك  ًاشحوم ، ًابیئك  ُرمی 
ءوض لظ  يف  يقیقح  بعر  ملیفل  رظنی  امنیسلا  ةلاص 



مونلا عطتسأ  مل  ىرخأ ، دعب  ةیناث  يناوثلا  ُدعأ  ُتنك  متعم ،
توملا ناك  لب  لكألا ، معط  قذأ  مل  يفوخ  ةدشل  اھتلیل 

تأدب نأ  امو  ةظحل ، لك  يف  ينقرافی  ال  يذلا  يقیفر 
نم قیرطلا  بقارأ  تأدب  ىتح  جارفنالاب  حابصلا  طویخ 

دوجو لمأ  ىلع  اھبابو  ةولعلا  قیرط  ُتبقار  ةوجفلا ،
ُتدھاش نیتقیقدب  ةنماثلا  لبق  ينذقنتل ، ينرظتنت  ةرایس 
يلخادلا بابلا  ُتحتف  ُتعرسأ ، ةولعلا ، بابب  فقت  ًةرایس 

دنع آجافت  قدنفلاب  نالمعی  نایرصم  ناسراح  ناك  ةفرغلل ،
ءالزنلا نوحلسملا  داتقا  نأ  دعب  ةفرغلا  نم  لزنأ  يتیؤر 

.قدنفلا بابب  مھولتقیل  مھلك 

ُتخرص ..روفلا  ىلعو  بابلا  يل  احتفا  ایھ           -
.امھب

عم لمعأ  يننأ  مھنم  ًانظ  ًافوخ  ناشعتری  نارخآلا  امھ  اناك 
نم مغرلا  ىلع  يدجاوت  نم  ابرغتسا  امھنكل  نیحلسملا ،
يل حتفو  مھدحأ  ماق  قدنفلاب ، ٍصخش  يأ  دوجو  مدع 
الب ھبابب  نودقری  قدنفلا  ءالزن  ناك  يفلخ ، ھقلغأ  مث  بابلا 

ًادھشم ناك  ةسبای ، ءارمح  ٍكرب  ىلع  نوعبرتی  كارح 
تناك ةئداھلا ، ةنكاسلا  ثثجلا  قوف  نم  زفقأ  انأو  ًایواسأم 

قصالملا بیرقلا  قاقزلا  نمو  ًامامت ، ةغراف  عراوشلا 
ناك ةولعلا ، بابب  ةفقاولا  ةرایسلا  بوص  تضكر  قدنفلل 

: ينربخأ نأ  دعب  ينرظتنی  رخآلا  وھ 

امل اھدنعو  كنع ، ينلصفت  ةدحاو  ةقیقد           -
..انھ ينتدجو 



: ھثیدح ًالمكم  لاق  مث  ىرح  ةرفز  هردص  نم  قلطأ 

ىلع نیحلسمو  شعادل  ةریثك  تارطیس  ةمث           -
..!؟ اھل ٌدعتسم  تنأ  لھ  قیرطلا 

.ھثیدح ًاعطاقم  اھتلق  ..هللا  ىلع  لكوتن  انعد           -

توملاب ءوبوملا  ناكملا  اذھ  نع  داعتبالا  طقف  ُتدرأو 
قیرطلا ىلع  ةفقاولا  تارطیسلا  ىلوأ  يفو  فوخلاو ،

ةمث تیركت ، نم  انجورخ  دعب  ملعلا  ةنیدم  نم  برقلاب 
داعأ انیف  قلمح  مھدحأ  انیلإ  رظن  نوعمجتی  نوحلسم 

: لاقو اننوكسو  انتوكس  لظ  يف  ىرخأ  ةرم  ةرظنلا 

..اوبھذأ          -

نورمی طقف  اوناك  ىرخأ ، تارطیس  عبرأ  انربع  اذكو 
ام ًاعون  نامألاب  ُترعشو  انلیبس  نولخیو  مھراصبأب  انیلع 

لوصولا لبق  انكل  مایأ ، لبق  ينكلمت  يذلا  يفوخ  ًاددبم 
ةمث ةنمآلا ، ھبش  زودلا  ةنیدم  نم  ةبیرقلا  ھگرزلا  ةنیدمل 

تیأرو زودلل  ةبراھلا  تارایسلا  فحز  نوفقوی  نوحلسم 
مسقلا مھفأ  مل  نیمسق ، ىلإ  مھومسقی  سانلا  نأ  دیعب  نم 

، مھنولأسی اوناك  اذام  نیلزانلا  ءالؤھ  نم  دئاعلا  يجانلا 
، ىرخألا ةفضلا  يف  ٍداو  وحن  مھنوداتقی  اوناك  نوقابلاو 

توص عمسن  انك  طقف  ًادبأ ، ُدوعی  ال  يداولل  بھاذلا 
مھدحأ لاق  انل ، توملا  لصو  نیحو  تاصاصرلل ، قالطإ 

تاب انلزن ، نیحو  نانثالا  امتنأ  ةرایسلا  نم  اولجرت  ایھ 
، امكیسأر قوف  امكیدی  اعض  قیرطلل ، اندشری  حلسملا 



انقیفر انھ  توملا  ناكو  اسلجا ، اتفتلت ، ال  مامألل ، اھجوت 
تقلطناو ھتشاشر ، دعأ  نأ  دعب  كش ، ىندأ  نود  نم 

ًةزھاج ةناطبسلاب  رقتستل  نزخملا  نم  ةصاصرلا 
لاوط ينقفار  يذلا  يبحاص  لاق  انسوؤر ، قارتخال 

..انیتبكر ىلع  وثجن  نحنو  قیرطلا 

ھنم صیحم  مداق ال  توملاف  ىتف ، ای  دھاشت           -
كب وجنأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأل  كبر  دنع  ينرذعأو 

..داغوألا ءالؤھ  نم 

فرطب ينقمری  وھو  ھمف  نم  تاملكلا  هذھ  قلطأ  ةرارمب 
.ھسأر فلخ  ھیدی  ًاعضاو  ھنیع 

نكل عادولاو ، توملا  ةظحل  نیرظتنم  ًایوس  ُدھاشتن  انك   
هذھب جولولل  ةدیدج  ةصرف  كحنمی هللا  نأ  ردقلا  لامج  نم 

حلسملا بیج  جر  يكلسال  فتاھ  ىرخأ ، ةرم  ةایحلا 
ناك ًالیلق ، دعتبا  لصتملا ، عم  حلسملا  ثدحت  ةوقبو ،

رظتنن ءارعلا ، يف  انكرات  ءارولل  ًایجیردت  دعتبی  توصلا 
: ًالئاق فلخلل  يبحاص  تفتلاو  توملاو ، مادعإلا  ةظحل 

.ةدیج ةفاسم  انع  نودعتبی  مھ           -

مھل لاق  مھدحأ  نأكو  دیعب ، نم  ةمداق  ةرئاط  توص  ناكو 
: ًالئاق قئاسلا  يوحن  تفتلا  مھدصر ، لواحت  ةرئاط  نأب 

ينم عرسأ  ضكرت  نأ  كیلعو  ةوقب  ضكرأس           -
..يسفنب ُرفأو  ككرتأس  كلبق  تبكر  نإف 



ةحاس نم  نیراف  ةرایسلا  وحن  ةعرسب  انالك  انضكرو 
ةعرسب اُھدوقی  رخآلا  وھ  ناك  ھلبق ، ُتلصوو  توملا 

امنیب نیحلسملا ، نع  دعتبن  انك  ةرطیسلا ، نم  ًابرھ  ةینونج 
تاصاصرلا اھتعرس ، ةدش  نم  انب  ناریطلا  لواحت  يھ 

نم ةرایسلا  تقرتخا  ىرخألا  يھ  انفلخ  تقلطنا  يتلا 
مغرلا ىلع  تدمصف  كلذ  نم  ىوقأ  تناك  اھنكل  فلخلا 

.اھتیفلخل عصرملا  صاصرلاب  اھرثأت  نم 

اوبحر نأ  دعب  قئاسلا  ءاقدصأ  دنع  ُتیبن  انك  زودلا  يف 
َتفتلا نیح  الإ  فصوی ، ال  نامألاب  يروعش  ناك  انب ،

: ينربخأو رادلا  بحاص  يوحن 

ھیف انھ  كؤاقب  لب  ًادبأ  كدرطن  نحن ال  ينب           -
كحنمن نل  ءاقبلا  تببحأ  نأ  كنكل  كیلع ، ةروطخ 

..كلبق انلك  تومنس  مھل 

قفارملا رمع  قئاسلا  لاقف  ثیدحلا ، اذھل  يانیع  ْتعمدو 
: يل

تلاز ام  اھنأل  زودلا  نم  نمآ  كوكرك  نوكتس           -
.كانھل ھجوتنس  ًادغ  ةموكحلا ، دیب 

: ًالئاق ًادئاع  ينعدوی  رمع  ناك  كوكرك  لخادم  ىلع 

هدیب َحَوَل  ..ةنیدملا  هذھب  نامأب  نوكتس  انھ           -
.ّيایإ ًاعدوم  يفلخ 

نم ينذقنی  صخش  ّيأب  ثبشتلا  ُتلواح  ةظحللا  هذھ  يف 



قئاسلا يلكوكركلا ، باشلا  ناسحإ  ُتركذت  توملا  میحج 
، ةجروشلل ھتنحاش  لمحب  يتأی  امنیح  انلك  ُھھركن  انك  يذلا 
نأ الإ  ةنیدملا ، هذھب  يل  ًانوع  نوكی  ھلع  ھب  ُتلصتاف 
يل حمست  مل  ةنیدملا  لخدمب  ُفقت  ْتناك  يتلا  ةرطیسلا 
ًالیلق ُتدعتبا  ةیبرع ، ةیوھ  لمحأو  بیرغ  يننأل  لوخدلاب 

ناتسدركل ًاملع  لمحت  ىرخأ  ةرایس  ةمث  ةرطیسلا ، نع 
َبُِتك يتلا  ةرایسلا  وحن  يدیب  ُترشأو  اھقوف  فرفری 

ةنیدملل لوخدلل  ةبوذكأ  ُتلعتفاو  شیاسألا ، تاوق  اھیلع 
ًاللعم يدركلا ، ھكرمشیبلا  سرح  اھلخدم  سرحی  يتلا 

ةلواحمو تیركت  ةنیدم  يف  يتبكرم  ِةقرسب  يلوخد 
ریغ نم  ةنیدملل  مھعم  تلخدو  كوكرك ، يف  اھنع  ثحبلا 
ناكو ةیدركلا ، ةغللاب  قئاسلا  مھعم  َثدحت  نأ  دعب  شیتفت ،

قرطلا ربع  كوكرك  ةنیدم  نم  يبیرھتب  ناسحإ  ًاروكشم 
سسحتت يھو  يمأ  قدصت  مل  دادغب ، ىلإ  ًالوصو  ةنمآلا 
ةرازغب لزنت  اھعومد  تناك  ةایحلا ، دیق  ىلع  يننأب  يدسج 

.نیتشعترملا اھیدیب  يننضتحت  يھو 

لاحملا باحصأ  نم  ریفغ  ٌعمجو  ُثدحتی  دومحم  ناك 
الب ھل  نوتصنی  مھو  ةرئاد  لكش  ىلع  ھلوح  نورودی 
ًادبأ يھتنت  ال  يتلا  ھترثرثب  عیمجلا  ھفرع  دقف  ةعطاقم 
لاق مث  ثادحألا ، عبتت  نم  لمی  وأ  ّلكی  ًالصاوتم ال  ناكف 

: هاش سابع  معلا 

..دومحم ای  كتارثرثب  ظفتحی  قوسلا  لاز  ام           -
.ھفتك ىلع  ُتبری  وھو  اھلاق 

ينركذت تنأف  مع  ای  يرھظ  نع  كدی  عفرا           -



ًامستبم يفتك  ىلع  ُتبری  وھو  توملا  كلمب 
ينرعشت نآلا  كنأكو  ..كعم  انأ  فخت  ال  ًالئاق :

..تیبرتلا اذھ  نم  يدلج  رعشقا  دقل  ..توملاب 

.ھفتك نع  اھدعبم  سابع  معلا  دی  كسمی  وھو  اھلاق 

فالآ ھتایط  نیب  لمحی  يذلا  اذھ  ..قوس  نم  ھل  ای 
ةمث اولاعت  ایھ  دجاس  حاص  دیعب  نم  ....ایاكحلاو  صصقلا 

يضاملا داجمأ  دیعن  دومحمو  انأ  انضھن  مكرظتنی ، ٌلمع 
يتلا ال باحصألا  تارجاشم  ربع  قوسلا  عئاضب  لقن  يف 

ھتایط نیب  لمحی  ناك  نإو  ىتح  ةھكن  يضاملل  يھتنت ،
..ىسألاو ةرارملا 

 

 

 

(55)
يتلا ةطیسبلا  مھتاطسب  ءالعو  حلاص  نم  لك  كرت  ٍمایأ  دعب 

ةجروشلاف اھرغصل  ءاطعلا  مھیلع  قدغت  نأ  نكمی  ال 
ال ءارقفلل  ال  لاومألا ، كلمی  نمل  ًارصح  راجتلل 

لمتكاو اھدھع  قباسل  دوعت  انتلیكشت  تتابو  نیكاسملل ،
ةیلمع نم  رخآلا  وھ  اجن  يذلا  يماس  عوجرب  ددعلا 



رابلا اذھ  نأ  اودكأت  نأ  دعب  نمألا ، لاجر  اھذفن  ةمھادم 
ةیباھرإ تایلمع  ذیفنتل  ٌركو  وھ  ھیف  لمعی  يذلا  صقرملاو 

زتعم سیئرلاو  ةناحلا  يف  ىلوألا  ةدیسلا  لاون  ةدعاسمب 
..ةلودلا يف  ذفنتملا   لجرلا 

ةفیفعو ةئیرب  تناك  لاون  نأ  كردأ  نكأ  مل           -
تناك يتلا  اھتبوذعو  اھتقرو  اھلامج  نع  ًالضف 
اھسأك ألمأ  انأو  اھتصق  يل  درست  يھو  اھنیزت 

ریغ نم  اھرارسأ  نع  حصفتل  رمخلا  نم  عبارلا 
...ملعت نأ 

ھتدوع ببس  نع  نیلئاس  انل  رظنی  وھو  يماس  اھلاق 
لاون ةیاكح  انیلع  ًاصاق  ھثیدح  ُدرسی  لصاوتو  قوسلل ،

..اھلك

نم جاوزلا  لوبق  ىلع  اھادلاو  اھمغرأ  ةریغص  ةاتف  ُتنك 
يف ًاطباض  ناك  ماوعأ ، ةسمخب  اھربكی  يذلا  اھمع  نبا 

ةیناریإلا ةیقارعلا  برحلا  ةرتف  يف  يقارعلا  شیجلا 
ةغلب ثدحتت  تناك  دادغب ، ةعماج  يف  ةبلاط  ُتنكو 

مث ..ثیدحلاب  مثعلتتو  اھسأرب  لیمت  يھو  ىراكسلا 
داتری وھو  سیئرلا  نبا  نم  ًادج  ًابیرق  دشرأ  ناك  ْتفدرأ :

اھب ندجاوتی  يئاللا  تالیمجلا  نع  ھل  ًاثحب  تاعماجلا 
ضتفیل ةیسنجلا ، ھتدئام  ىلع  ةمسد  ةبجو  اھمیدقتل 

نكل دیلاقتلاو ، فارعألل  دییقت  وأ  مارتحا  الب  اھتراكب 
ھتقیشع نوكأ  نأ  ينمغرأو  ھتوطسو  هذوفن  لغتسا  دشرأ 

نع ثحبی  يذلا  هدیسل  ةیدھك  ينذخأی  نأ  نم  ًالدب 
ةفئاخ ُتنك  ةیقارعلا ، دھاعملاو  تاعماجلا  يف  تاوانسحلا 



لتق نع  نوناوتی  ال  اوناك  مھنأل  ءالؤھ  ةوطسل  ةروعذم 
يف طباض  نم  ةجوزتم  ّينأب  ُتججحتو  ناسنإ ، يأ 
دیمع نواعم  ةفرغ  يف  ثیدحلا  اذھ  ناك  يقارعلا ، شیجلا 

اولسریل ھنع  ًامغر  ھتفرغ  رخآلا  وھ  غرفی  يذلا  ةعماجلا 
نیثحاب مھنیعأب  اھوقمری  نأ  دعب  ءامسألاب  تابلاطلا  فلخ 
ریرسل ءاغصإلا  وأ  لتقلا  امإ  تالیمجلا ، تاباذجلا  نع 

ًایداس ناك  هایإ ، ًةھراك  هریرسل  ُتیغصأو  يداسلا ، دشرأ 
وھو اھتیبرت  دمعتی  ةلیوط  رفاظأ  ھل  فصوت ، ال  ةجردل 
تناك ّيتدرف ، ولعت  نیتللا  يتفدب  اھایإ  ًاسراغ  ينعجاضی 

ّرس نع  يل  حصفت  اھنأ  كردت  الو  لوقت  ام  يعت  لاون ال 
نم اھل  ّبصأ  انأو  ياوس  صخش  يأ  ھب  ملعی  ال  نیفد 

ةرارحب بوذت  يتلا  جلثلا  تابعكم  ىلع  يكسیولا  ةجاجز 
.بورشملا

..رظُنا          -

فشكتل لفسألا  نم  رفصألا  اھصیمق  عفرت  يھو  اھتلاق 
نیتدروتملا اھیتفدب  اھسرغی  ناك  يذلا  دشرأ  تاذلم  نع 

يتلاو دعاصتت  يتلا  ةوشنلا  ةطراخ  هرافظأب  مسری  وھو 
نیتروكتملا اھیتدرف  ىلع  لیسی  مدلل  ھتیؤرب  الإ  ئفطنت  ال 

ةوھشلا ھحنمی  اھخارص  ناك  لامَجلاو ، ةیویحلاب  نیتئیلملا 
اھشیعی فصوت  ةذلل ال  اھملأ  ًالوحم  ھمسجب  دعاصتت  يھو 

اھیلع افع  ءاضیب  طویخ  نم  ىقبت  ام  يل  فشكت  تناك  وھ ،
اھثیدحب ْتلصاوتو  مھتیداس ، ىلع  ًادھاش  نوكتل  نمزلا 

: ًةلئاق

يف يجوز  َدُِقف  نأ  دعب  ًادج  ھب  تیوق  يتقالع           -



..هرابخأ ّلك  ْتعطقناو  يشالتو  برحلا 

نم ریخألا  رعقلا  اھسأك  نم  ُفشترت  يھو  اھلوقت  ْتناك   
.بارشلا

تالواطو دشرأ  ىفتخا  قارعلا  يف  ماظنلا  طوقس  دعبو 
ىلع تاذلملا  دئاوم  ىتح  ةھرافلا  رئاكسلاو  رمخلا 

نم ًابراھ  لحر  يذلا  دشرأ  عم  ْتبھذ  ةذللا  رئارس 
ةفئاخ انأ  ُتنك  ةیكیرمألا ، تاوقلا  لوخد  دعب  قارعلا ،
ةبیصع ًامایأ  ُتشع  يوزنأو ، يتیب  باب  قلغأ  ًاضیأ ،

ناكیرمألا راشتنا  جرملاو ، جرھلا  مایأ  فوخلاب  رعشأ 
ندرألل اھدعب  رارفلا  ُتررق  ًادج ، ينفیخی  ناك  عراوشلاب 

.يدلجب ذافنلل 

، يدرفمب اھیف  لوجتأ  انأو  ةبرغلاب  ُترعش  ندرألا  يف 
يف هءودھ  رشنی  لیللا  ناك  ھب ، ذولأ  ىوأم  الب  ةھئات  ُتنك 

ةیداسلا ةسراممل  ٍةجاحب  يننأ  رعشأ  نكأ  مل  ناكم ، لك 
ملظم قیض  قاقزب  ُتررم  نیح  اذھب  ُترعش  ينكل  كاُنھ ،

ًارومخم ةمث  نأ  كردأ  نكأ  مل  يدرفمب ، ھب  ریسأ  انأو 
قیرطلا قلغی  وھو  قاقزلا  نم  رخآلا  فرطلاب  ينفداصی 

، يب ًاكسمم  يقوف  ةیمحللا  ھتلتكب  طقسیل  هدسج  لیامتب 
رادجلل يدسج  قصلی  وھو  يشیتفت  يونی  ھنأ  بسحأ  ُتنك 

اذام ىرأ  رادجلل ال  يھجو  ناك  ىلعألا ، وحن  يدی  ًاعفار 
يلاطنب رارزأ  كفی  وھو  هدی  ةرارحب  تسسحأ  ينكل  لعفی 

ھمدختسی ناك  يذلا  ھسفن  ناكملا  يف  ًةیمحل  ًةعطق  ًاساد 
قاقزلا يف  يعم  هذوذش  سرامی  وھو  دھنتأ  ُتنك  دشرأ ،

الإ ةدلبلا  هذھ  نم  َرفم  ال  ھنأ  اھتقو  ُتكردأو  ملظملا ،



نع ُتلأسو  رھعلا ، نكامأ  وأ  صقرلا  تالاصب  لمعلاب 
.ءاقرزلا ةقطنم  ىلإ  ينودشرأف  يرھعو  ينیوؤی  ٍناكم 

يبھذا ناكملا  اذھ  ادیس  امھ  دیعسو  ةراس           -
ام فصن  لباقم  انھ  ءاقبلل  امھعم  يقفتاو 

..سئاب نوبز  عم  تیبم  ةلیل  نم  ھنیضاقتت 

اذھ ریدی  يذلا  لوؤسملا  نع  اھتلأس  نأ  دعب  نھادحإ  اھتلاق 
رماعلا ناكملا  لخدأ  انأو  تأجافت  ينكل  ناكملا ،
يجوز وھ  ًادیعس  نأ  ةیراعلا ، داسجألاو  تاسموملاب 

أجافت ةیناریإلا ، ةیقارعلا  برحلا  مایأ  دوقفملا  طباضلا 
.ةشھدو بارغتسا  ةرظن  انضعبل  رظنن  نحنو  انالك 

!!. تیأر امل  ةقدصم  ریغ  اھتُلق  ..دمحأ  َتنأ           -

ھیسرك نم  ضھنی  وھو  اھلاق  ..لاون  ِتنأ           -
.يھجوو ينیعب  ًاقلمحم  ھیلع  سلاجلا 

.يلاؤسب ھتعفص  ..؟  َكتصق ام           -

بصتنی وھو  شاھدناب  در  ..؟  ِكتصق ام  ِتنأ  لب           -
ً.افقاو

..؟ يماس لوح  نوعمجتت  اذامل           -

، ءادوسلا ھتحبسمب  كسمی  وھو  يماس  تمكح  خیش  عطاق 
: فدرأ مث 

، ًانكاس كرحت  دیلج ال  ةعطقك  نودمجتت  مكارأ           -



..مكرظتنی لمع  ةمثف  اوضھنا  ایھ 

ناكم نم  لقتنی  وھو  يماس  ُهدرسی  امب  ًالغشنم  لكلا  ناك 
.قیوشتلاو ةبارغلاو  ةشھدلا  انیف  ًاریثم  هایاكحب  رخآ  ىلإ 

ةصق انل  لمكت  ىتح  ناكملا  اذھ  حربن  نل  -         ال 
تنأ كمودق  ةصقو  لاونو  دیعس  وأ  دمحأ 

.ىرخأ ةرم  قوسلل  انھ  كتداعأ  يتلا  دیدحتلاب 

مھلامعأ نیكرات  نوتصنی  مھو  يماسل  عیمجلا  اھلاق 
.ھتصق لامكإ  ھنم  نورظتنی  مھھاوفأ  نیرغاف 

..اوضھنا ایھ           -

ةعقرقل ًایلاوتم  ًاتوص  ردصی  وھو  تمكح  خیش  اھررك 
وھو ىلعألا  نِم  ھینیعب  ًارظان  انسوؤر  قوف  ًافقاو  ھتحبسم 
سابع معلا  ناكد  نم  برقلاب  ةیرئاد  ةقلحك  سلجن  اناری 
يماس ثیدح  عمسن  نأ  لبق  لمعلا  نع  لكلا  عنتماو  هاش ،
لحر ةیاكحلا ، قوشملا  ھبولسأب  انیلع  درسی  وھو 

نأ دعب  ھل  انتباجتسا  مدعل  انم  ًابضاغ  متمتی  وھو  ًاضعتمم 
ئناوملا نم  ةمداقلا  ةنحاشلاب  ةقلعم  ھتعاضب  تیقب 

.ةیبونجلا

..كثیدح لمكأ  ایھ           -

وھو تمكح  حبش  فلخ  نورظنی  مھو  عیمجلا  ھنم  بلط 
الب اھقلطی  يتلا  ھتانعل  ھفلخ  رجی  ًالولوم  مھنع  دعتبی 

.عاطقنا



دمحأ دریل  اھدنع ، فقوت  يتلا  ةطقنلا  نم  يماس  لمكأ  مث 
..لاون ھتجوز  لاؤس  ىلع  دوقفملا 

امنیب يّایإ ، ًابلاط  ةقینأ  ةیندم  سبالمب  يل  صخش  ءاج  دقل 
دعبو ةیمامألا  تاھبجلا  يف  رطملاك  رطقی  فصقلا  ناك 

نیفرطلا نیب  مساج  رھن  يف  تطقس  يتلا  ثثجلا  ةفاثك 
..نیعراصتملا

..كسما          -

، قاروأ ةمزح  يدیب  ًاعضاو  ةقینألا ، ةلذبلا  بحاص  اھلاق 
: فدرأو

كمسا ةدیدجلا  كتامولعم  لك  ھیف  كزاوج  اذھ           -
لاوحألا ةیوھو  مساج ) فیطل  دیعس   ) وھ نآلا 

، زاوجلا تامولعمل  ةقباطم  ةدیدجلا  ةیندملا 
مسار دمحأ   ) مسا ةظحللا  نم  ىسنت  نأ  كیلعو 

(.. دیجم

: ًالئاق ةقینألا  ةلذبلا  بحاص  لصاوت  مث 

ًادبأ قارعلل  دوعت  نلو  ندرألل  نآلا  رفاستس           -
لیبیرط ذفنم  يف  رشؤم  دیدجلا  مسالا  نأل 

لاح يفو  ىرخأ ، ةرم  لوخدلا  مدعب  يدودحلا 
.مادعإلا كریصم  نوكیس  كتدوع 

ىلع ُتمغرأ  ذاتسألا ، بلط  ىلع  ًءانب  ءاج  ام  اذھ 
يفنأ نع  ًامغر  يسانو  يلھأ  كرتو  قارعلا  نم  جورخلا 



ىلع ًءانب  ةراس  نم  جاوزلاو  ناكملا  اذھب  لمعأ  ُّتبو 
داسجأل ًاراسمس  نوكأل  انھ  اھ  ُتیقبو  مھرماوأ 

..تایراعلا

برغتست يھو  تلاق  يتلا  اھتصق  نع  لاون  ھل  تحصفأو 
ةطلسلاب ذفنتملا  دشرأ  امھل  اھربد  يتلا  ةرماؤملا  نم 

..كاذنآ

: ًالئاق كل  ةافو  ةداھش  يل  مدقیل  يركسع  يباب  قرط  دقل 

ىلع ناخوراص  طقس  ًاعاجش ، ًالطب  دمحأ  ناك           -
رثعن ملو  بارتلاب  جزتمیو  ھمحل  رثانتیل  ھعضوم 

..ّةثج يأ  ىلع  ھل 

..؟ اذام مث           -

ءالع عطاق  ىتح  ةصقلا ، ةلصاومل  فغشب  لكلا  اھلاق 
: يماسل ھباطخ  ًاھجوم  ًالئاق  عیمجلا 

تنأ اذكھ  ةیاھنلا  دیرن  انیلع  لطت  رصتخا ال           -
..انرخُؤت

..ءالع ھجوب  لكلا  راثو 

ٍناسلب عیمجلا  خرص  ..ھعطاقت  ثدحتی ال  ھعد           -
..دحاو

.لیحرلا كیلعف  عامتسالا  دیجت  تنك ال  نإ           -



: يماس ثیدحل  ًاتصنم  ھنع  ًامغر  ءالع  سرخو 

رقتسا نأ  امو  نمزلا  نم  ةرتفل  كانھ  لاون  تیقب  دقل 
نم ٍةبرقم  ىلع  نوكتل  انھ  تداع  ىتح  قارعلاب  عضولا 

لاغشإل ًاعم  المعو  ةدیدجلا ، ةیقارعلا  ةلودلا  يف  لجر 
ربدملا يھ  لاون  تناك  ھب ، لمعأ  تنك  يذلا  ناكملا  اذھ 
يقارعلا نمألا  يف  خرش  لوصحو  ةلبلب  ةراثإل  ططخملاو 

نییباھرإلا دینجتل  ًاركو  رابلا  اذھ  لعج  لالخ  نم 
بیرھت ةیلمع  نع  ًالضف  حالسلاو  لاملاب  نیموعدملا 
.دمحأ قباسلا  اھجوزل  نھعیبو  تاریغصلا  تایتفلا  ضعب 

ءارقفلا حاورأ  ءارشو  عیبل  تاقفص  تدِقُع  رابلا  اذھ  يف 
ةیتارابختسا رصانع  ةمث  نأ  كردن  نكن  مل  نیكاسملاو ،

لجر نم  انل  ًارفوم  ناك  ينمألا  ءاطغلا  َّنأل  ناكملا  بقرت 
.ناملربلاب لمعی  يذلا  ةلودلا 

بعشلا ءانبأ  نم  ءارقفلا  ءاطسبلا  نولتقی  مھ  مھتحاقول  ای 
ةملظملا زیلاھدلاو  ءافخلا  يف  مھنكل  مھتیامح  ةجحب 

ةرومخملا مھھاوفأ  نم  ءوس  لكب  قارعلا  نع  نوثدحتی 
تاوقو مھیلع  دوسأ  ًاموی  ناك  رْمَخْلا ، نفعب  ةباصملا 

يقلتل ناكملا  قوطت  ينطولا  نمألاو  بغشلا  ةحفاكم 
يظح نسح  نم  لخادلا ، يف  نیدجاوتملا  لك  ىلع  ضبقلا 
ُتنك طقف ، قئاقد  سمخب  مھلوصو  لبق  تجرخ  يننأ 

نأ دعب  بابك  رَفَن  يل  يوشیل  ةیاوشلا  بحاص  رظتنأ 
هالولو ينذقنأ  ام  وھ  عوجلاب  يساسحإ  عوجلاب ، ترعش 
عیمجلا جرُخأ  نأ  دعب  رابلا  َقِلُْغأ  نیمھتملا ، دحأ  انأ  تنكل 

نم ءيش  لك  بقارأ  انأ  تنك  ةیدیدحلا ، لسالسلاب  نیدیقم 



..ءيش لك  يدنع  يواسی  عبشلاب  يروعش  ناك  دیعب ،

ددری وھو  ربصلا ، غرافب  ةصقلا  ةیاھن  رظتنی  ءالع  ناك 
..ىرخأو ةنیف  نیب 

تراص يّجح ، صلخیأ  تگوشأ  فرعأ  ول  )         -
(.. رتنع ةصق 

..تكسی بضغ  ةرظنب  عیمجلا  ھقمری  نیحو 

: رخآلاو نیحلا  نیب  ةعباسلا  ةرملل  يدانی  تمكح  خیش  ناك 

(.. ول ال نولغتشت  متنأ  )         -

لاز ام  يذلا  ریمس  ءانثتساب  ددعلا  يلمتكم  انلك  انضھنو 
.صلوبو رادرس  عم  لمعی 
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سنجلا نم  باش  ىلإ  لوحت  يذلا  ریمس  ىوس  َقبی  مل 
حبصیل هدسجو  ھھجو  ملاعم  لك  تریغت  يذلاو  ثلاثلا 

نم ىثنألل  اھب  برقألا  ةریثملا  ھلیصافت  لكب  ًاذاش  ًالجر 



لب صلوبو  رادرس  نم  لك  ھب  اطرفی  مل  يذلاو  لجرلا 
..ثانإلل مھقشع  نم  رثكأ  هاقشع  مھنأل  ھب  اثبشت 

ةرجاشملاو كارعلل  ىرخأ  ةرم  حلاصو  يماس  داعو 
ئناوملا نم  ةمداقلا  ةلومحلا  غیرفتب  قرغن  نحنو 

ذنم ةدوقفملا  ھتوالحب  ُترعش  ًاذیذل  ًاكارع  ناك  ةیبونجلا ،
ای ةجروشلا ، قوس  يف  ةلھو  لوأ  انیقتلا  نأ  ذنم  دیعب  نمز 
، ىحرلاك انب  رودت  ًاعیرس ، ّرمت  يتلا  ةلیمجلا  مایألا  هذھل 

.ىرخأ ةرم  بحلا  ةمیخ  تحت  انعمجتل  تداع  انتقرف  امك 

..انلمع زجننل  ادوعو  عارصلا  اكرتا  ایھ           -

ًالواحم ةلیقث  ًالاقثأ  يرھظ  قوف  لمحأ  انأو  امھنم  ُتبلط 
قئاس حاص  دیعب  نمو  تقو ، عرسأب  لمعلا  زاجنإ 
عئاب مامأ  نخاسلا  ھبوك  نم  ًةفشر  فشتری  وھو  ةنحاشلا 

نزاخملا دحأ  ىلإ  يدؤملا  قیرطلا  ةیاھن  يف  ياشلا 
..ةجروشلا يف  ةریبكلا 

تاعاس دعبو  رخأتأس  راجشلا  نع  اوفكت  الأ           -
نعلأسو تابكرملاب  عراوشلا  ئلتمتس  ةلیلق 

..بالكلا دالوأ  ای  يظح 

ھھجو حمالم  ىلع  تزرب  نأ  دعب  قئاسلا  انب  خرص 
.ھنیعب ُررشلا  ریاطت  نأ  دعبو  بضغلا  تامالع 

يتكلمم يف  ایرام  ةاقالم  نع  ىناوتأ  ةلیل ال  لك  يف  ُتنك 
يف اھقرافأ  ال  ُتب  يتلا  يتنجو  ةلیمجلا  يتنیدمو 

، باوبأ ةینامث  سالوكسیإ  ل ـ لامجلاو ، بحلا  سالوكسیإ 



ةرحاسلا قرطلا  نم  باجعلا  بجعلا  ىرت  باب  لك  دعبو 
لقنتن انكف  ایرامو  انأ  امأ  اھتیؤر ، لاح  رظانلا  لھذت  يتلا 
َبُِتك يماخر  دومع  باب  لك  دنعو  ةینامثلا ، باوبألا  نیب 

ثرتكأ مل  اھیلع  ُتررم  يتلا  تاءوبنلا  لك  ةءوبن ، ھیلع 
ىلع ةشوقنملا  ةریخألا  ءانثتساب  يھابتنا  َّدشت  مل  امبر  اھل 

ةینمزلا ةرتفلا  نع  فشكت  يتلا  نماثلا  يماخرلا  دومعلا 
يراكفأ كبری  لوھذلاو  أرقأ  ُتنك  ماعل 2051م ،

ًاریثك ةءوبنلا  هذھ  ينتلغشو  ھتأرق ، امل  يب  طیحت  ةشھدلاو 
نأ لواحأ  امَّلك  ُتنكف  اھتقو ، ایرامل  تافتلالا  نع  ىتح 

ُتظفتحا اذل  اھب ، حیرصتلا  نم  ينعنمی  ءيش  ةمث  َحرصأ 
ىلع مئاقلا  ملاعلا  اذھ  نایك  بلقأ  الئل  يدحول  رسلاب 

راتشع دوعتس  لھ  ..اھمدقتو  مایألا  يف  ةباترلا  ساسأ 
اھناجلوص لاكیجیشرأ  ةھلآلا  حنمت  يھو  يلفسلا  اھملاعل 

انأو ركفأ  يزومد ؟ اھبیبح  رسأ  كفتل  اھتراوسإو  اھجاتو 
قاتعنالاو بصخلا  ىلإ  دوعنس  لھ  ةءوبنلا  هذھ  مامأ  فقأ 

يلفسلا ملاعلا  ىلإ  انلك  ھجتنس  مأ  ىرخأ ، ةرم  ثاعبنالاو 
ًاسامخأ برضأ  ُتحرو  ةرملا ، انتقیقح  يعن  نأ  نود  نم 

كفتو ملاعلا  اذھ  تاملظ  نم  راتشع  انذقنت  ىتم  سادسأب 
..انرسأ 

، رخآ فلخ  ًالاؤس  يل ، ةریحم  ةلئسأ  حرطت  ایرام  تتابو 
: ًةلئاق

ةدمعألاو اھتاباتكو  باوبألا  هذھ  ظحالت  لھ  دعسأ ،
نذإ سالوكسیا ، يف  انھ  ةدوجوملا  اھتاءوبنو  ةیماخرلا 
لجأ نم  اضعب ؟ مھضعب  لتقی  اذامل  سانلا ؟ عراصتی  اذامل 



نأ ذم  يسأرب  رودت  ةلئسألا  هذھ  لك  نأ  كردت  لھ  نم ؟
انل يوری  وھو  نویل  يف  انیلع  ًافیض  نوعمش  يلاخ  طح 

، لصوملا يف  كانھ  انب  لح  يذلا  بارخلاو  رامدلاو  لتقلا 
ةنجلا لھ  يرشبلا ..!! سنجلا  ھیلإ  لصو  طاطحنا  يأ  ىلإ 

وأ ةقفش  ریغب  سانلا  باقر  نوزجی  نیذلل  ًاقح ، ءالؤھل 
ساسأ ّيأ  ىلع  اھنیعب ، ةمحرلا  وھ  هللا  سیلأ  ةمحر !؟
سنجلا نم  زئمشأ  ُّتب  دقل  هللا ، ةمحر  ءالؤھ  ُرّسفی 

..ةبطاق يرشبلا 

ةشھدلاو ةبارغلا  ةیاغ  يف  ةلئسأ  حرطب  ایرام  تلصاوتو 
ًابرغتسم ًامامت  ةفلتخم  نیعب  رظنت  يھو  اھل ، تصنأ  انأو 

: ًةلئاق فدرتل  يل ، اھتارظن  نم 

..!!؟ حیسملا ءانبأ  نحن  اذھ  ّلك  قحتسن  لھ           -

.سالوكسیإب يكبت  يھو  ایرام  ىرأ  ىلوألا  ةلھوللو 

لك نم  للملاب  رعشأ  انھ ، ءاقبلا  دیرأ  ُْدعن ال  ایھ           -
لك نع  ملاعلا  اذھ  نع  يفتخأ  نأ  ىنمتأ  ءيش ،

..اھھركأ معن  ..يسفن  هركأ  ُتب  ءيش ،

مث ریغص ، لفطك  ةیكاب  يرجحب  اھسأر  عضت  يھو  اھتلاق 
نع ةرابع  اھھجو  ناك  يل ، رظنت  يھو  اھسأر  ْتعفر 
نم ةرمح  ّدشأ  اھانیعو  عمدلاب ، ةللبم  ءارمح  ةعطق 

حسمت يھو  ةلئاق  يل  ایرام  ھتلأس  لاؤس  رخآ  ناك  اھھجو ،
..اھھجو نع  عومدلا 

..ْدعنلف ایھ  اذھ !!؟ لك  قارعلا  قحتسی  لھ           -



امو مظعألا ، ةنیدملا  مسا  ظفلنل  ةثالثلل  دعلا  يصحن  انك 
تببحأ ىتح  انبیساوح  نم  برقلاب  انسفنأ  اندجو  نأ 
اھتریماك ربعو  مونلل ، دلخت  نأ  لبق  اھیلع  نانئمطالا 

عمد نم  اھل  ىقبت  ام  ُحسمت  يھو  اھینیع  كرفت  اھتیأر 
.اھشومر قوف  عمجتم 

..يحاتراو يمان  يحور           -

.اھایإ ًاعدومو  اھنع  نزحلا  دیدبت  ًالواحم  اھل  ُتسمھ 

تحاص نأ  دعب  يدوجو  مدع  نع  رسفتست  يمأ  تناك 
.ّيلع ةرم  نم  رثكأ 

ةحابل ملالسلا  لزنأ  انأو  اھتبجأ  ..يمأ  ای  معن           -
.رادلا

ينتلأس ..كتفرغب  كتفش  ام  تحر  نیو  ھمی           -
.طیسبلا اھشارف  ىلع  ددمتت  يھو 

..حطسلا گوف  ىوھ  ةیوشا  مشأ  تنك  ھمی           -
.يبایغ اھل  ُتررب 

..كتفش ام  حطسلل  تدعص  انأ  ينبا  سب           -
ةنجھتسم يبوص  اھنیع  تحتف  نأ  دعب  تكردتسا 

.يرذع

ام َتنأ  ةبیرغ ، ةریاص  كتافرصت  لك  ينبا           -
ام سب  كیلع  ترود  ..تیبلاب  ناكم  لكب  دوجوم 



نم رثكأ  ياھ  ةرم  لوأ  وم  كملعلو  ًایئاھن  كتفش 
..ةرم

.يرس نم  ًائیش  فشكت  نأ  لواحت  يھو  يمأ  اھتلاق 

: ًالئاق ُتكحضو 

..سالوكسیإ يف  ُتنك  ھمی           -

: ًةلئاق اھبلق  نم  يھ  ْتكحضو 

ْتكحض مث  ..نجنت  كیلع  فاخأ  ھمی  هللاو           -
: ْتفدرأو رخآلا ، انأ  يبلق  نم  اھعم  ُتكحضو 

عضت يھو  اھتلاق  ..كیدھی  مان هللا  حور  ينبا           -
نم نمیألا  اھبناج  ىلع  يقلتستل  اھدخ  لفسأ  اھدی 

..اھشارف

ُتملستساو يشارف  ىلع  ُتددمتو  ملالسلا  ُتقلستو 
.مونلل يتداعك 
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يتریماك ُتحتفو  اھرظتنأ  ُتنك  ةلیللا  كلتب  ُھبشأ  ٍةلیل  يف 
نود نم  رظتنأ  انأو  قیضلاب  ُترعشو  لخدت  مل  اھنكل 
اھدعب ھعبتو  دمحم  مأ  كید  حاصو  لیللا ، فصتناو  ىودج 
ءاسملا يفو  تمنو ، يشارف  ىلع  ُتددمتو  نذؤملا  قئاقدب 
يلئاسرب اھل  ًاثعاب  اھُرظتنأ  يتداعك  ُتنك  ھیلی  يذلا 

لیللا فصتناو  سالوكسیإ ، ملاعل  اھجاردتسا  ًالواحم 
ةلیللا يفو  ىودج ، نود  نم  نكل  حابصلا  وحن  ردحناو 
ةروص ىوس  يلایللا  زیمی  ءيش  ناك ال  ةعبارلاو  ةثلاثلا 

ریغ يتشحو  سنؤی  ءيش  الو  يتلیخمب  ةقلاع  ْتیقب  ایرامل 
ُخرصی ناك  ھتوصب ، حیصی  وھو  دمحم  مأ  كید  توص 

ٍدر الب  نكل  ھلثم  خرصأ  نأ  اھتقو  ُتینمتو  ماین  سانلاو 
..اھنم ينیتأی  ًادبأ 

ءاسم لك  دنع  دعصأ  ُتنك  ىرخأ  ولت  ٌروھش  ترمو 
يتاملكب اھل  ًاثعاب  اھیجانأ  نأ  دعب  اھاقلأ ، ينلع  يتنیدمل 

نم رجضلاب  رعشأ  نیح  ينكل  اھب ، سنأتست  تناك  يتلا 
اھانوطخ يئاللا  انتاوطخ  نع  شتفأ  يل ، اھثارتكا  مدع 

رظانلا لھذت  يتلا  ةنیدملا  كلت  انتاكحض ، انتامصب ، ًایوس ،
يف ءيش  لك  ءْيَش ، يأ  يواست  تحبصأ ال  اھارت  نیح 
ملعأ نكأ  مل  ایرام ، نیع  نم  درمت  ةظحل  يواسی  نوكلا ال 

فرعی ٍلوبخمك ال  ضكرأ ، زفقأ ، ينم ، ًاءزج  تتاب  اھنأ 
دعب اھل  دعصأ  ُتدع  امو  سالوكسیإ  ُترجھ  لعفی ، ام 
لك حبصأو  اھنود ، نم  ًادج  ةشحوم  تتاب  اھنأل  اھبایغ 

ال ناردج  ةعبرأ  سیبح  ُّتبو  متعم ، ھبش  يرظنب  ءيش 
لك دنع  يب  لسوتت  يتلا  يمأ  ىوس  ىرأ  ال  ًادحأ ، ملكأ 

لئاسر اھل  ُبتكأ  ُتبو  ....يتعقوق  نم  جرخأ  نأ  ءاسم 



ُتلسرأو انءاقل ، نیزی  ناك  يذلا  مارغلا  نع  ًاضوع  نزح 
ىلع ُبتكأ  انأو  عمدلاب  اھللبأ  ُتنك  يتلا  يفورح  اھل 

..ءاضیبلا ةقرولا 

ةللدم ُةلفط  يل 

يل ِةبسنلاب  ٍءيش  لك  تناك 

يلقعو يبلقو  يحور  يھ 

يمامأ ُصقرت  تناك 

ءاضیب ٍةمامحك 

فافشلا ضیبألا  اھبوثب 

حرمت ..حرفت  ..كحضت 

ةءاربلا لك  اھھجو  يف 

نیتدروتملا اھیتفش  ىلعو 

ءامسلا ئجتلت 

ءایضلا طحیو 

رخآ دنع  تفتخا  اھنكل 

ّبح ةماستبا 

اھیتنجو قیرط  ىلع  اھل  اُھتعرز 



يدوع يتبیبح  يتلفط 

ِكیلإ تقتشا  دقف 

ظفتحأ ُتنكو  ةدیدج ، ةلاسر  موی  ّلك  يف  اھل  ُثعبأ  ُتنك 
تاركذم اھتیمسأ  ةصاخ  قاروأب  ةلسرملا  لئاسرلاب 

ْتناك اھل  اھتبتك  ةلاسر  رخآو  بحلا ) نع  زجاع  لجر  )
..نونامثو ةینامث  مقر  لمحت 

ًایلو الو  ًادیس  ُتسل 

ًاشیورد ُتسل 

ضرألا فوھك  نم  ُذختی 

ةدابعلاو فوصتلل  ًاناكم 

ًاسیدق ُتسل 

ابھار الو  ًانھاك  ال 

امامإ ُتسل 

اذھ نم  ٍءيش  ّيأ  ُتسل 

ریقف طیسب  ٌدبع   ينإ 

يحور مكیلع  ضرعأ  ينإ 

..؟ يرتشی نمف 



اھینیع نم  درمت  ةظحل  لباقم 

ًالئاس يدحول  تیوزناو  ةلسارملا  نع  ُتفقوت  اھدعبو 
ةمیدقلا تاظحللا  دیعی  نأ  ردقلاب  ًالسوتم  اھنع ، يسفن 

؟ ایرام ای  ِتنأ  نیأ  ...اھلجأ  نم  لایخلا  عراصأ  ُتنك  يتلا 
يسمھ نیعمست  نآلا  كتیل  يخارص ، نیعمست  نآلا  ِكتیل 

، يتالصب كمسا  لترأ  فیك  نیعمست  نآلا  كتیل  يئاكبو ،
غضم ىلع  ىتح  ىوقأ  ّتب ال  ةجردل  نونجب  كبحأ  ينإ 

ىتح يل  ةبسنلاب  ءيش  لك  ِتنأف  ِكدعب ، نم  يماعط 
، يدسج نكست  يتلا  يحور  لب  ھسفنتأ ، يذلا  يئاوھ 

ِكاوس دجأ  الف  ءاعد  ِةظحلل  قاتشأ  اّملك  يتلا  يتلبقو 
ِتنك يتبرك  دنع  يمغو  يمھ  دنع  يتدش  دنع  ھیلإ  ئجتلأ 

.ءيش لك  يل  ةبسنلاب 

ةملؤم قارفلا  تاعاس  نأ  ُروصتأ  ُتنك  ام  ایرام  ای  هآآآ 
ّرم اذكھ ، يبیغت  ىتح  ھتفرتقا  بنذ  يأ  ةجردلا ، هذھل 
طقف يلایخ  تابو  ينع  ْتدعتبا  ..اھقارف  ىلع  لیوط  نمز 

جاومألا اھتحنجأب  بعادت  ْتناك  ھل ، ولحی  امك  اھمسری 
ِكھجول ای  اھینیع ، يف  عمتجی  رحبلا  ىرأ  انأو  ةمطالتملا 

ًةبثاو نیفقت  تنأ  اھ  سمشلا ، ةعشأ  ھیلع  عمتلت  يذلا 
كیدی نیب  نیبكست  تنأو  كلوح  نم  ءاملا  رجفنی  ٍلالشك 

لك قرتحتو  يبلق  رثعبتی  حیرلا  ِمف  يف  ھلك ، رحبلا  ءام 
، كینیع ىوس  يقنور  يل  ُدیُعی  ٍءيش  نم  امو  يقاوشأ 

تحت اھعضأ  يك  ءانعلا  تمشجتل  سمشلا  ِتبلط  ول  هللاوف 
يتمص يستحأ  انأو  نآلا  ينكلمتی  نونج  يأ  ِكیمدق ،

..يوزنأو



مل ام  نابسحلاب ، نكی  مل  ام  ثدح  مایألا  نم  موی  يفو 
يكبأ يكبأو ، أرقأ  تنك  اھتحفص ، يف  ُشتفأ  انأو  ھعقوتأ 
ْتناك يمأ  راغصلا ، لافطألا  ةغلب  يكبأ  ُتنك  ةدشب ،

، يئاكب ّرس  ام  فرعت  ال  ىرخألا  يھ  يكبتو  يننضحت 
ًاخراص ًایكاب  ضفتنأ  يبوساح  ةشاش  ىرأ  املك  ُتنك  انأو 

.تیأر ام  اھتقو  قدصأ  مل  يننأل  يعومدب ، ًاقراغ 
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