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ةمدقم
ةوھص ًایطتمم  اًمثلم  هرصق  نم  ةفیلخلا  قلطنا   ، هنوكسو لیللا  مالظ  طسو  يف 

(. يشویجلا  ) لبجب ىربكلا  ةنابجلا  ةیحان  هجتاو   ، هداوج
اوناك سمألاب   ... ةحیحش قازرألاو   ، هؤام فج  لینلا  رھنو   ، ةرشتنم ةعاجملا 
ةمصاع دادغب )  ) ربانم ىلإ  همساب  ءاعدلا  لصو  ىتح   ، ربانملا ىلع  هل  نوعدي 

! نییسابعلا
.. نآلاو

! مھاد رطخ  يف  رصم )  ) دودح ىلعو  ماشلا  يف  هدادجأ  كالمأو  هكالمأ  تحبصأ 
! بعص عضولا 

... هینیع يفاجي  مونلا  لعج  يبویلقلا ) نيدلا  رون   ) خیشلا نم  مویلا  هعمس  ام  نكل 
دجوي ، ال  يلزألا نوكسلا  ةقطنم   .. ةمقلا ىلإ  اًریخأ  لصيو   ، رثكأف رثكأ  عفتري  داوجلا 

. بائذلا ءاوعو  ةدرابلا  حايرلا  ریفص  توص  ىوس  توص 
راوجب نفدیسف  وھ  امأ   ، ءاطسبلاو شیفارحلاو  ءارقفلا  نفدُي  انھ   .. ةنابجلا ةقطنم 
هترايزب سانلا  كربتي  اًماقم  هدقرم  حبصي  ثیح   ، دجاسملا دحأ  يف  هدادجأو  هیبأ 

. هل ةحتافلا  ةءارقو 
اًرداق حبصأ  هنأ  ةفیلخلا  سحأو   ، هرانأف لبجلا  ىلع  هتعشأب  ىقلأف  اًردب  رمقلا  ناك 

. هدیب هسملو  ردبلا  نم  بارتقالا  ىلع 
ةرفح تناك   .. اھنم برتقاو  داوجلا  ىلع  نم  لزنف   ، همامأ ةریبك  ةرفح  كانھ  تناك 
دودب آلتماو  امھانطب  رجفنا  دق  ناتثجو   ، ةيرشب مجامجو  ماظع  اھب  ةقیحس 
راوجب ةدوجوملا  رجلاو  بحسلا  راثآ  وھ  هبعر  راثأ  ام  نكل   ، هزازئمشا راثأ  ام   ، ضرألا

.. اًمامت ةرفحلا 
؟ ىتوملل ةنابج  شبن  متي  اذامل 

؟ ةنابجلا نم  اوبحس  اذامو 
؟ كلذ لعف  نمو 

... حضاو رمألا 
! ةنابجلا نم  ثثجلا  قرسي  نم  كانھ 
.. نذإ میلس  نيدلا ) رون   ) خیشلا مالك 

دجوف هتجوز  نفدي  ءاج  مویلاو   ، نیموي ذنم  ةرسأ  بر  نفد  هنإ  هل  مسقي  ناك  لجرلا 
! ةدوجوم ریغ  لجرلا  ةثجو  تشبن  دقو  ةنابجلا 

نم ترركت  دقف  ـ  نيدلا ) رون   ) خیشلا لوق  دح  ىلع  ىلوألا ـ  ةثداحلا  تسیل  هذھ 
اھب كتف  نوكت  امبر  بائذلا  نأ  نظ  هنكل   ، نیتئافلا نیعوبسألا  يف  نیترم  لبق 

! اھتمھتلاو ثثجلا  تجرخأف  عوجلا 
؟ ماھتلالا اياقب  نيأ  نكلو 

؟ ًالطر نیعبسلا  ىلع  هنزو  ديزي  لجر  ةثج  رجي  يذلا  اذھ  بئذ  يأو 



! ةنابجلا نم  ثثجلا  قرسي  نم  كانھ 
ىلع تحبصأ  دقو  بائذلا  ءاوع  توص  عمسو   ، هكوكش نم  ةفیلخلا  نقیت  اذكھ 

.. هرصق ىلإ  اًعجار  لفقو  هداوج  ىطتماو  فوخلاب  رعشف   ، ةبرقم



لوألا لصفلا 
ـ  ٢٥٦  ) ـه للا ىلع  دمتعملا  ةفیلخلا  وخأ   ، ةحلط قفوملا  دمحأ  وبأ  ددش  امنیح 

عضاوملا دحأب  ماصتعالا  ىلإ  هأجلأ   ، جنزلا بحاص  ىلع  قانخلا  ٨٧٠ ـ ٨٩٢م ) ( ) ٢٧٩هـ
تعطقناو ٨٨٢م )  ) ةنس ٢٦٩هـ يف  قارعلا  بونجب  بیصخلا  يبأ  رھن  راوغأ  يف 

فانصأ اولكأ  مث  ریعشلا  اولكأف   ، نيروصحملا دنع  حمقلا  رعس  الغو  ةریملا  هنع 
ةأرماب مھدحأ  الخ  اذإف  سانلا  نوعبتي  اوناك  نأ  ىلإ  مھب  رمألا  لزي  مل  مث   ، بوبحلا

اذإ ناكف  مھفیعض  ىلع  ودعي  جنزلا  يو  راص قـَ مث   ، هلكأو هحبذ  لجر  وأ  يبص  وأ 
ىتوملا نوشبني  اوناك  مث   ، مھدالوأ موحل  اولكأ  مث  همحل  لكأو  هحبذ  هب  الخ 

ائیش لعف  نمم  ادحأ  ُثیبخلا  بقاعي  ناكو ال   ، مھموحل نولكأيو  مھنافكأ  نوعیبیف 
( هقلطأ هسبح  لواطت  اذإف   ، سبحلاب الإ  كلذ  نم 

( كولملاو لسرلا  خيرات   ) هباتك يف  يربطلا ) ريرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  )
رياربف ٢٠١٢م ةيردنكسإلا ) )

رعشي الو   ، ماع نم  لقأ  ذنم  اھأدب  يتلا  ةديدجلا  هتایح  لبقتي  لامجلا ) دمحأ   ) نإ
! قباس طباضب  هتادانم  دنع  جرح  يأب 

ىلع هلمع  يدؤي  ناك  هنأ  مغرو   ، ةطرش طباض  هنوكل  اًحاترم  نكي  مل  هسفن  وھ 
. طق هببحي  مل  هنكل   .. الإ سیل  بجاولاب  روعشلا  باب  نم  هيدؤي  ناك   ، هجو لمكأ 

! تاونس ثالث  ذنم  ةثراكلا  تناك  مث 
دجو ؛  طق هلاب  ىلع  رطخي  مل  ام  ىأر  ثیح   ، ةلودلا نمأ  زاھجب  لمعلل  هلقن  مت 
رشبلا بيذعتب  نوذذلتي  نییسفن  ىضرمو  ذاوش  دجو   ، ةیمدآ ةروص  يف  اًشوحو 
اھریغو سیبوتألا ) عوتب  انحإ  و( كنركلا )  ) يملیف اًریثك  دھاش  دقل   ، مھتمارك ةناھإو 
اھراكفأ عیمج  هباشتل  مسالا  كلذ  داقنلا  اھیلع  قلطأ  يتلا  ةََكنركلا )  ) مالفأ نم 

ملیف يأ  قوفي  هتمدخ  تاونس  لالخ  هآر  ام  نكل  كنركلا ...)  ) ملیف ةركف  عم 
.. لبق نم  هدھاش 

دمحأ  ) نوكي نأ  ـ  رياني )  ) ةروث بقع  ـ  ةلودلا  نمأ  زاھج  ءاغلإ  دعب  بيرغلا  نم  ناك 
كراشي مل  وھف  ؛  عادیتسالل ةلاحإلا  بلط  نومدقي  نيذلا  طابضلا  لئاوأ  نم  لامجلا )

لوق دح  ىلع  وأ   ، ةياغلل فیظن  هتمدخ  فلمو   ، مھتم وأ  لقتعم  بيذعت  يف  طق 
(: بلعت يدشر   ) ءاوللا هسیئر 

اي لواح   .. ةلود نمأ  طباض  ىلع  بيرغ  ءيش  اذھو  دحلا  نع  ةدايز  فیظن  كفلم  ـ 
ةلماعملا الإ  قحتست  ال  اھلباقن  يتلا  فانصألاف   .. ةوارض دشأ  نوكت  نأ  يزيزع 

! ةیساقلا
برھ فیك  دھاشو   ، زاھجلا ىنبم  قيرح  موي  ارضاح  لامجلا ) دمحأ   ) ناك دقل 
هاجتا نودو  ریكفت  نود  رفت  ةفئاخ  جاعن  ىلإ  اولوحت  نوفرجعتملا  طابضلا   ، عیمجلا

ةیشحولا نم  الدب  مھبولق  لتحا  فوخلاو  ىراكسلا  لثم  اوحبصأ   .. ددحم
. رشبلاب فافختسالاو 



، هيدي يف  يتلا  ةفیحصلا  ةءارق  لمكتساو  تايركذلا  كلت  هلقع  نم  دمحأ )  ) درط
ّةون  ةيادبب  نذؤت  تناك  يتلا  ةرئاثلا  رحبلا  جاومأ  جاجتلا  توصب  عتمتسي  وھو 

! ةمراع
ىدترا مث   ، همامأ ناك  يذلا  ةتالوكیشلا  ناجنف  ىھنأو   ، للم يف  ةفیحصلا  ىوط 

. هتفرغ نم  جرخو  هسبالم 
، فرغ ثالث  رود  لكب  راودأ  ةثالث  طقف   ، ىوتسملا طسوتم  نویسنب  يف  میقي  ناك 

طباضلا شیعي  ناك  اذكھ   ... ةفرغ لكب  قحلم  مامحو  ریغص  بالودو  ةدضنمو  شارف 
يف ددرتم  هنكل  ةاماحملل  بتكم  حتف  يف  ركفي  هنإ   ، ةقباسلا ةرتفلا  ةلیط  قباسلا 

ثداوحو لتقلاو  ةقرسلاو  ةميرجلا  ایند  نع  دعتبي  نأ  ديري  ؛  ةركفلا كلت  ذیفنت 
.. باصتغالا

ءاوللا هدلاو  ناكو   ، ریغص ًالفط  ناك  نأ  ذنم  اھنم  َمِرُح  يتلا  ةيرحلا   .. ةيرحلا يغبي 
. ًاطباض نوكي  يك  هدعي  لامجلا ) ءالع  )

( ... وف غنوك  ودوج ـ  هیتاراك ـ   ) لاتقلا باعلأو  ةحابسلا  فارتحال  هصیصخت  مت  يدانلا 
.. فرشلاو ةيركسعلا  ئدابم  هنیقلتل  بسحف  تناك  غارفلا  تاقوأو 

.. مادقإو ةعاجش  بحاص   ، ةھيدبلا عيرس   ، ةینبلا يوق  دمحأ )  ) أشن كلذ  لجألو 
، ةاماحملا ةركفب  عانتقالا  عطتسي  ملو   ، ةطرشلا يف  هسفن  دجي  مل  كلذ  عم  هنكل 
ىلإ راط  كلذلو   ، هب اصاخ  اعورشم  حتفي  يك  ةيراجت  ةیفلخ  يأ  كلمي  الو 
يذلا عضاوتملا  هثرإ  ىلإ  اھمضو   ، دعاقتلا ةأفاكم  ملست  نأ  دعب  ةيردنكسإلا ) )
اًئیش لعفي  هنإ ال   ،( لامجلا يمھف   ) بیبطلا هقیقش  عم  همساقتو  هدلاو  هل  هكرت 
ىلإ هجتي  مث   ، فحصلا ةعلاطمو  روطفلا  لوانتل  ظقیتسي   ، ةمدخلا كرت  نأ  ذنم 
موجن عمتلت  ىتح  داطصي  رحبلا  ئطاش  ىلع  لظيو  هترانس  الماح  شینروكلا 

! ماني يك  نویسنبلا  ىلإ  دوعيو  معطم  يأ  يف  هءاشع  لوانتیف   ، ءامسلا
نم طسقب  رعشيو   .. هتلاحل ملستسم  هنكل   ، هيدي نیب  نم  برستت  لاومألا 

. ةقباسلا هتایح  يف  اھدجي  مل  ةداعسلا 
ةبحاص نبا  ـ  ةفیلخ )  ) هادان هءارو  نویسنبلا  اًكرات  هترانس  ًالماح  ناك  امنیب 
ةعباسلا وأ  ةرشع  ةسداسلا  يف  ایبص  ناك  ـ  لابقتسالا  فظومو  نویسنبلا 

كرت هنإ  ىتح  يرب  بدك  لوسك   ، ةنادبلاو رصِقلا  ىلإ  لیمي   ، هرمع نم  ةرشع 
وأ تآ  نوبزل  فوقولا  ةقشم  اھیف  فلكتي  يتلا ال  ةحيرملا  ةفیظولل  غرفتو  ةساردلا 

! لحار
! اشاب دمحأ ) )

: يتفلا لاقف   ،( دمحأ  ) هیلإ تفتلاف 
ّةون نوكتس  اھنإ  لوقت  داصرألاو  أدبتس  مركلا ) ةون   ) ؛ ةلیللا اركبم  دوعت  نأ  لواح  ـ 

.. مویلا ةركبم  اھباوبأ  قلغتس  معاطملا ـ  اھیف  امب  تالحملاو ـ   ، ةيوق
.. اًجراخ قلطناو  ٍدودو  ةماستباب  هركشف 

* * *
جاومألا نع  ةدیعبلا  روخصلا  ىدحإ  ىلع  دمحأ )  ) سلج رحبلا  ئطاش  ىلع 

هیلع نأ  رعشو   ، هناكم نم  هریطي  داكي  ءاوھلاو  ةدوربلا  سراق  وجلا  ناك   ، ةمطالتملا



، ارصع ةعبارلا  تدعت  ةعاسلا  نأ  ةصاخ   ، هجاردأ ىلإ  ةدوعلا  يف  أدبي  نأ  لعفلاب 
! اھتازجعم نم  ديدعلاب  ةلیللا  ضیفتس  اھنأ  اھنأك  تدبو  مویغلاب  ةدبلم  ءامسلا  نكل 
ودایص اھيدتري  يتلا  كلتك  ةعبق  رمتعي  لجر  هنم  ةفاسم  دعب  ىلع  سلجي  ناك 
موقي دمحأ )  ) ناك  ، هھجو حمالم  مظعم  تفخأ  ءادوس  ةراظن  عضي  ناكو   ، كامسألا

: ءودھ يف  لأسي  لجرلا  توص  هءاج  امدنع  هئایشأ  عمجب 
؟ كلذك سیلأ   ، دیصلا ىلع  عجشي  سقط ال  ـ 

: ابضتقم هباجأف 
.. ىلب ـ 

؟ ةلیللا ّةون  كانھ  نوكت  امبر  ـ 
.. امبر ـ 

ودبت اھنكل  اًرصع  ةعبارلا  نم  برتقت  ةعاسلا   ، رئاث رحبلاو   ، مویغلاب ةئیلم  ءامسلا  ـ 
! ًءاسم ةعباسلاك 

نم برھي  يك  اًعرسم  قلطني  نأ  دارأو   ، هئایشأ عمج  نم  ىھتنا  دق  دمحأ )  ) ناك
: ءارفص ةماستبا  هھجو  ىلعو  هباجأف   ، رارثلا اذھ 

... كعدوتسأ  .. كسفنل سرتحت  نأ  لواح   ، ئیس سقط   ، معن ـ 
: اًعطاقم لأسي  لجرلا  توص  هءاج  هتلمج  لمكي  نأ  لبقو 

)؟ دمحأ  ) اي كلاح  فیك  ـ 
: بارغتسا يف  هلأسو  دمحأ )  ) شِھُدف

؟ يمسا تفرع  فیك  ـ 
: هباجأف

... ينملكت تنأو  ّيلإ  رظنت  الو  كناكم  قبا  دمحأ )  ) اي يدشر )  ) ءاوللا انأ  ـ 
تناك يدشر )  ) ءاوللاب هتقالع  نإ   ، هسفن قدصي  وھو ال  هناكم  يف  دمحأ )  ) تبثف

طق رظني  مل  هنكل  ـه ـ  للا همحر  هدلاو ـ  فرعي  ناك  هنأ  حیحص   ، بسحف لمع  ةقالع 
.. رابكإلا وأ  ريدقتلا  نیعب  ةفرعملا  هذھ  ىلإ 

: اًرخاس لوقي  ىرخأ  ةرم  يدشر )  ) ءاوللا توص  هءاج 
! ةمدخلا كرت  دعب  تنسحت  كتحص  نأ  ىرأ  ـ 

.. لاح لك  ىلع  ـه  لل دمحلا  ـ 
؟ كلذك سیلأ   .. يزيزع اي  يطعت  امم  رثكأ  ذخأت  امئاد  ةیلخادلا  ـ 

... نكلو  .. ىلب ـ 
: الئاق هب  ةصاخلا  دیصلا  تامزلتسم  عمجب  موقي  وھو  يدشر )  ) ءاوللا هعطاقف 

! كل يترايز  ببس  فرعت  يك  لوضفلا  كلتقي  عبطلاب  ـ 
: جرح يف  دمحأ )  ) لاقف

.. تقو يأ  يف  ءاوللا  ةدایس  اي  يندعست  كايؤر  ـ 
كانھ تناكو   ، هفتك ىلع  ةبیقحلا  مازح  عضي  وھو  يدشر )  ) ءاوللا مستباف 
لاقو  ، ةوسق يف  روخصلا  برضت  امھنیب  لوحت  ةقحالتملا  جاومألا  نم  ةعومجم 
: لبق نم  دمحأ )  ) هیلع اھدھعي  مل  يتلا  ةعساولا  هتماستبا  ىلع  ًاظفاحم  ءاوللا 
هديرأ  ، ءيش نع  كلأسأ  يك  انھ  ىلإ  ةرھاقلا )  ) نم ةفاسملا  كلت  تعطق  دقل  ـ 



! كتزوحب هنأ  نظأو   ، ةدشب هجاتحأو 
... يدیس اي  كرمأ  تحت  انأ  ـ 

: ةئداھلا هتماستبا  ىلع  سكعنت  مل  ةمزاح  ةجھلب  ءاوللا  هل  لاقف 
...(١٤٣٠  ) ةیضقلا فلم  ديرأ  ـ 

! درلا نع  ازجاع  هناكم  يف  دمحأ )  ) رّمستف



يناثلا لصفلا 
نولكأیف  ، مھتانب محلو  مھینب  محل  مھمعطُأو  )
قیضلاو راصحلا  يف  هبحاص  محل  دحاو  لك 

( مھسوفن وبلاطو  مھؤادعأ  هب  مھقياضي  يذلا 
(٩:١٩  ) حاحصألا ایمرإ  رفس 

ماع ٤٥٩هـ بجر  ةرھاقلا ) )
رصنتسملا  ) ةفیلخلا ىلع  لوخدلا  يف  يبویلقلا ) نيدلا  رون   ) خیشلا نذأتسا 

ىلع لوصحلاب  هربخيو  بجاحلا  هیلإ  عجري  نأ  لبق  ةزیجو  ةرتفل  رظتناف  ـه)،  للاب
دجوف ةفیلخلا  مكح  ةعاق  يف  هینیع  نيدلا ) رون   ) خیشلا لاجأ   ، ةفیلخلا نذإ 
ةیماخرلا ةیضرألاو  بھذلا  ءامب  تبتك  يتلا  ميركلا  نآرقلا  تايآب  تنيز  دقو  ناردجلا 

يفو  ، فقسلا نم  ةیضفلا  تاواكشملا  تلدتو   ، ةیسرافلا ةطسبألاب  ةشورفملا 
، هتیشاح هراوجبو  هیسرك  ىلع  يمطافلا  ةفیلخلا  سلجي  ناك  ةعاقلا  ةياھن 

لاملا تیب  نیمأو  ينادرفلا ) بويأ  وبأ   ) ريزولاو يشوجرملا ) ـه  للا دبع   ) يضاقلا
( يزابلا نيدلا  زيزع  )

لمحت يتلا  ينمیلا  هدي  ةفیلخلا  دمف   ، مھیلع مالسلا  زوجعلا  خیشلا  ىقلأ 
هلأسف  ، نیتوطخ عجارت  مث  خیشلا  اھلبقف   ، عماللا يزوریفلا  صفلا  اذ  متاخلا 

: ةفیلخلا
)؟ نيدلا رون   ) خیش اي  كئیجم  ببس  ام  ـ 

: لوقي وھو  هھجو  ىلع  ةماستبا  مسر  خیشلا  لواحف 
تنك ام  رمألا  ةحادف  الول  ـه  للاو  ، ةفیلخلا ةلالج  اي  ةیفاعلاو  ةحصلاب  ـه  للا كّعتم  ـ 

! مكتلالج تجعزأ 
(: بويأ وبأ   ) ريزولا لاقف 

.. ةماھلا رومألا  نم  ديدعلا  همامأ  انالومف  نيدلا ) رون   ) خیش اي  ملكت  ـ 
: ءاجر يف  ًالئاق  ةفیلخلا  ىلإ  همالك  هجوي  لظو   ، هبجي ملو  خیشلا  هیلإ  رظنف 

يف ةلقو  قازرألا  يف  حش  نم  دالبلا  ىلع  ّلح  ام  مكتلالج  ىلع  ىفخي  ال  ـ 
عابت ةدحاولا  ةضیبلاو   ، ریناند ةسمخب  عابُي  حبصأ  زبخلا  فیغر   ، ءاملاو ماعطلا 
نم ترشتنا  ةئبوألا   ، لزانملا يف  سانلا  يفكت  تراص ال  ءاملا  ةبرق   ، ریناند ةثالثب 

! تارشحلا ةرثكو  لاستغالا  ةلق 
: للم يف  ةفیلخلا  لاقف 

! هدحو ـه  للا يف  لمألا   ، خیش اي  نیماع  ذنم  لاحلا  هذھ  ىلع  نحن  ـ 
: ضفخنم توصب  لوقي  وھو  ضرألا  يف  هینیع  خیشلا  عضوف 

ةيؤرلا حوضو  مدع  نم  نورجضتم  اضيأ  مھو   ، لاحلا هب  تقاض  دق  بعشلا  نكل  ـ 
.. ةمزألا هذھل  جرخم  نع  ثحبلل 



: بضغ يف  يزابلا ) نيدلا  زيزع   ) لاقف
، مھل بارشلاو  ماعطلا  ریفوتل  راھن  لیل  لمعن  نحن  ؟  دصقت بعش  يأ  ؟  بعشلا ـ 

نسح الول  )؟  نيدلا رون   ) خیش اي  لجخلا  ةرمح  نيأ  نورجضتم ! مھ  ةياھنلا  يفو 
دعب اھرسأب  ةرھاقلا  تینفل  ـه ) للاب رصنتسملا   ) ةفیلخلا انالوم  رظن  دعبو  ریبدت 

! ةمزألا ءدب  نم  ةثالث  وأ  نيرھش 
: اًئیش عمسي  مل  هنأك  همالك  لمكأو  اًرزش  خیشلا  هیلإ  رظنف 

تاعارص كانھ  سانلا  دابكأ  شھني  يذلا  عوجلا  بناجبو   ، انالوم اي  عئاج  بعشلا  ـ 
هذھ نم  نورافلاو   ، كانھ ثدحت  تابارطضاو  حباذم  كانھ   ، اھتالوو دیعصلا  ةابج 
ذنم كتربخأ  دقلو   ... شطعلاو عوجلا  میحج  اولباقیل  ةرھاقلا )  ) ىلإ نوحزني  میحجلا 

! يانیع اھتدھش  يتلا  ةبيرغلا  ءایشألا  ضعب  نع  عوبسأ  نم  برقي  ام 
: ربص دافن  يف  لأس  مث  بضغ  يف  رصنتسملا )  ) ةفیلخلا رفز 

لجألو ؟  دیعصلا يف  ةاصعلا  ةالولل  ملستسأ  نأ  ينديرت  لھ  ؟  خیش اي  ديرت  اذام  ـ 
اًریسفت دجأ  نأ  تلواح  دقل   .. بسحف مھنوطب  ئلتمت  نأ  نوديري  سانأ  لجأل  ؟  نم

لصأ ملف  يشویجلا )  ) لبج يسفنب  تدقفت  نأ  دعب   ، ةبيرغلا كتادھاشمل  ًایقطنم 
! ءيش يأل 

: اظعاو ثيدحلا  فرط  يشوجرملا ) ـه  للا دبع   ) طقتلا مث 
، لمعلا يف  داھتجالا  ىلإ  سانلا  عدا   ، مومھلا ةفیلخلا  انالوم  لیمحت  نم  الدب  ـ 

. يقیقحلا كرود  وھ  اذھ   .. ىوقتلا ىلع  ثحلا  ىلإو  ـه،  للا ىلإ  عرضتلا  ىلإو 
: ّنمؤم اً نيدلا ) زيزع   ) لاقف

.. ميركلا يضاقلا  اھيأ  تقدص  ـ 
(: بويأ وبأ   ) لاقو

نعو ـه  للا ةعاط  نع  اندعتبا  امدنع  الإ  ةئبوألاو  تاعاجملا  اندالب  تباصأ  ام  ـه  للاو ـ 
. رمألا يلوأ  ةعاط 

(! ـه للاب رصنتسملا   ) ةفیلخلا تمصو 
ىقلأو میلست  يف  هسأر  زھ  مث   ، نیقفانملا ءالؤھ  نیب  هینیع  خیشلا  لاجأف 

! لمألا ةبیخب  اًرعاش  رصقلا  نم  جرخو   ، ةفیلخلا ىلع  مالسلا 
بقع رصعلا  سرد  يقلي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  ثیح  رھزألا )  ) عماجلا ىلإ  هجتا 
نیعبرألا وأ  نیثالثلا  ىدعتي  امبر   ، عماجلا دجسملا  يف  ًالیلق  ددعلا  ناك   ، ةالصلا

أرقيو ةالصلا  يف  لخدي  وھو  هسأرب  بعلي  يضاقلا  مالك  أدبف   ، دارفأ ةعضبب 
.. ةحتافلا

ـه؟ للا ةعاط  مدع  ةمزألا  ببس  نأ  يقیقح  لھ 
ملسو هیلع  ـه  للا ىلص  لوسرلاو   ، ءالبلا فانصأ  دحأ  عبطلاب  ءابولاو  ةعاجملا 

! هنطب ىلع  اًرجح  طبري  ناكو  عوجلا  ةمضق  قاذ  هسفن 
يھ  ، هب تطاحأ  يتلا  ءوسلا  ةیشاحو   ، ةدسافلا رصنتسملا )  ) ةسایس اھنأ  مأ 

؟ ةثراكلا هذھ  ىلإ  دالبلاب  تدوأ  يتلا 
.. رومألا دیلاقمب  ةفیلخلا  ةدلاو  مكحت  لوح  رودت  يتلا  ليواقألا  نم  ریثكلا  عمس  دقل 

! اھل الیلذ  اعبات  الإ  سیل  رصنتسملا )  ) نأو



مھبرقل ةجیتن   ، ةلوھسب ماعطلاو  لاملا  نودجي  نایعألا  ناك  اذإ  مھألا : لاؤسلاو 
مھو  ، ءارقفلا ءالؤھ  شیعي  فیكف   ، لاومألاب مھبویج  ءالتماو  لاملا  تیب  نئازخ  نم 

؟ ماعطلا ءارتشال  يفكي  ام  نوكلمي  ال 
؟ نولكأي اذام  ىرت 

؟ نویحي فیك 
دعب ًابعر  قدي  زوجعلا  هبلقو   ، ریبكتلاب هيدي  عفرو  ةلاجع  يف  رثوكلا )  ) ةروس أرق  مث 

! اھنم ةیفتخملا  ثثجلاو   ، ةحوتفملا ةربقملا  دھشم  ركذت  نأ 



ثلاثلا لصفلا 
يبأ نبا  اھاور  امك  ةعاجملا  هذھ  عئاظف  نم 

: يلزتعملا ديدح 
رابآ يف  ةرصبلا  لھأ  نم  ملس  نم  ىفختساو  »
بالكلا نوبلطیف  ًالیل  نورھظي  اوناكف   ، رودلا

،[ ططقلا  ] رینانسلاو رأفلاو   ، اھنولكأيو اھنوحبذیف 
. اھنم ءيش  ىلع  اوردقي  مل  ىتح  اھونفأف 

«. هولكأ مھنم  دحاولا  تام  اذإ  اوراصف 

رياربف ٢٠١٢م ةيردنكسإلا ) )
!(١٤٣٠  ) ةیضقلا

ةیلخادلا ةرازو  ناكرأ  تلزلزو   ، اھتقو ماعلا  يأرلا  تزھ  يتلا  ةریھشلا  ةیضقلا  كلت 
كلت يف  قیقحتلاب  موقي  يك  ـ  ةلودلا ) نمأ   ) ـ اھتزھجأ  ىتعأ  ىلإ  تدھع  يتلا 

! ةیضقلا
مت  ،( ةبابما  ) يربوك راوجب  ةبرخ )  ) ءاضف ضرأ  ةعطق  دنعو  ٢٠٠٧م )  ) ماع يف 

! اھعون نم  ةديرف  ةربقم  فاشتكا 
ةثالث نم  رثكأ  عفد  يذلا   ، ضرألا ةعطق  كلام  عقوتي  مل  ؛  ثدح ام  اذھ  لعفلاب 
ةربقم ىلع  تاساسألا  رفح  ءانثأ  يف  رثعي  نأ   ، ًایلاع اًجرب  ينبي  يك  هینج  نیيالم 

! راغص لافطأل  دوعت  مجامجو  ةیمظعلا  لكایھلاب  ةئیلم 
غالبإل كلاملا  عفد  ام   ، رمألا ىلع  متكتلا  اوضفرو  مھعیمج  اورف  عقوملاب  نولماعلا 

.. بيرملا عوضوملا  كلذ  لوح  تايرحتلا  عمجب  تماق  يتلا  ةطرشلا 
عراوشلا لافطأ  نم  ةباصع  ىلإ  لصوتلا  مت  قیقدتلاو  ثحبلا  نم  رھش  دعب 

نابعش  ) ىعدي لجر  اھمعزتي  ةباصعلا  كلت  نأو   ، ةقرسلاو لوستلا  يف  تصصخت 
لعفب عفترملا  ناكملا  كلذ  ةبتلا )  ) ىلإ ةبسن  ينیبتلا )  ) هترھشو میلعلا ) دبع 
عمجب موقي   ، ةصاخلا هتكلمم  كانھ  ّدیش  ثیح   ، تافلخملاو ةمامقلاو  ةبرتألا 
كلت تناك   .. هتباصع ىلإ  مھمضيو  رخآ  اًضعب  فطخيو   ، ئجالملا نم  لافطألا 
مالعإلا لئاسو  تجرخ  ؛  اھتقو ماعلا  يأرلا  تلغش  يتلا  اياضقلا  رثكأ  نم  ةیضقلا 

يذلا ينیبتلا )  ) مادعإب ةباینلا  تبلاطو   ، عراوشلا لافطأ  نم  دالبلا  ریھطتب  بلاطت 
ءالؤھ باصتغاب  ماق  هنأ  ةربقملاب  تدجو  يتلا  ةثيدحلا  ثثجلا  عقاو  نم  تبث 

! مھلتق لبق  لافطألا 
.. ديدج اھب  سیل  ةصقلاو  انھ  ىلإ 

.. همئارج ىلع  هل  ًاباقع  همادعإ  متيو   ، هؤازج لاني  بصتغم  حافس  لتاق 
، مالعإلاو ماعلا  يأرلا  نع  ةلودلا  نمأ  ثحابم  اھتفخأ  يتلا  ةیقیقحلا  ةصقلا  نكل 
يف نأ  تأرو   ، روھمجلا ىلع  هضرعت  نأ  ةیلخادلا  تادایق  أشت  مل  اًفیخم  اًئیش  زربت 

.. نیكسملا نمآلا  بعشلل  اًعيورت  هضرع 



! ةلماك اھلكایھ  نكت  مل  ةربقملاب  تدجو  يتلا  ثثجلا 
ةثيدحلا ثثجلاو   ، اقاس وأ  ادي  صقنت  تناك  ةللحتملا  ثثجلل  ةیمظعلا  لكایھلا 

! اھتايوتحم نم  اھغرفو  اھنوطب  حتف  نم  كانھ  نأك  ةغراف  اھؤاعمأ  تناك 
نأ حضتا  مھلاؤسبو  ينیبتلا )  ) عم مھیلع  َِرثُع  نيذلا  لافطألا  باوجتسا  مت 
، ءایحأ مھمھتلي  ناك  لب   ، بسحف مھبصتغيو  لافطألا  لتقي  نكي  مل  ينیبتلا ) )
امأ  ، ةداحلا هنانسأب  اھماھتلاب  موقي  يك  مھناقیسو  مھتعرذأ  عطقب  ذذلتي  ناكو 

، ءاشحألا جرختسيو  لافطألا  لتقي  نأ  دعب  داحلا  هنیكسب  اھقشي  ناكف  نوطبلا 
مھلعجو لافطألل  بعرلا  ببس  ام  اذھو   ، ديدش مھن  يف  اھماھتلاب  موقي  يك 
مھباصتغاو مھماھتلا  مت  نيذلا  مھئاقدصأ  ریصم  نم  اًفوخ   ، هترطیسل نوعضخي 

! مھنیعأ مامأ 
، ءايربألا لافطألا  ءامدب  ةيوترم  ناطیشلا  كلذ  اھیلع  رقتسا  يتلا  ةبتلا )  ) تناك دقل 

! هاياحض ماھتلاب  اذذلتم  ينیبتلا )  ) رقتسا اھقوفو   ، مھؤالشأ ترقتسا  اھلفسأبو 
ناكو  ، بيرغ باصعأ  دوربب  تاقیقحتلا  ءانثأ  يف  همئارج  عیمجب  ينیبتلا )  ) فرتعا
ظفحب ماقو   ،( لامجلا دمحأ   ) وھ هعم  قیقحتلا  ریس  ةعباتم  نع  لوؤسملا  طباضلا 

.. هذیفنتو ينیبتلا )  ) ىلع مادعإلا  مكح  رودص  دعب  هبتكم  يف  ةیضقلا  فلم 
هءاقل تلت  يتلا  مايأ  ةثالثلا  لاوط  لامجلا ) دمحأ   ) لاب لغشي  يذلا  لاؤسلا  ناك 

: وھ يدشر )  ) ءاوللاب
؟ ةیضقلا فلم  يدشر )  ) ءاوللا ديري  اذامل 

حلأو  ، ةباجإلا ضفر  يدشر )  ) ءاوللا نكل  اعم  امھتسلج  ءانثأ  يف  دمحأ )  ) هلأس دقل 
تقو برقأ  يف  هیلإ  فلملا  میلستب  موقي  نأو  رمألا  يف  اًدیج  ركفي  نأ  هیلع 
ءاوللا هربخي  ملو   ، عوبسأ ةدمل  ةيردنكسإلا )  ) يف ثكمیس  هنأ  هربخأو   ، نكمم

اعد ديدھتلا  نم  لیلقلا  لمحت  ةجھلبو   ، هب لزنیس  يذلا  قدنفلا  مساب  يدشر ) )
( دمحأ  ) هلأس امدنعو  ةرھاقلا ..)  ) ىلإ هلیحر  لبق  فلملا  همیلستل  لامجلا ) دمحأ  )

: لوقيو ضومغ  يف  مستبي  هآر   ، فلملا دجو  اذإ  هیلع  روثعلا  ةیفیك  نع 
! كلذ ديرأ  امدنع  كدجأ  فوس  انأف  ؛  ّيلع روثعلا  لواحت  ـ ال 

ةقحالتملا تارایسلا  نیب  باذو   ، هتبیقحو هترانص  ًالماح  اھتعاس  فرصنا  مث 
.. شینروكلا ىلع  نيرئاسلا  رشبلاو 

)؛ يدشر  ) ءاوللاب هءاقل  تلت  يتلا  مايأ  ةثالثلا  لاوط  هتفرغب  انیجس  دمحأ )  ) ناك
ئطاوش ىلإ  اھعراوش  تلوحتو   ، راطمألا هایمب  اًمامت  ةقراغ  تناك  ةنيدملاف 

ادیج ركفي  ةرتفلا  كلت  يف  ناك   ، ةریھشلا ةیلاطيإلا  ایسینیف )  ) ةنيدم لثم  ةحوتفم 
.. ةیضقلا فلمل  ةسام  ةجاح  يف  هنإ  ؛  هعم يدشر )  ) ءاوللا ثيدح  يف 

! ديدش جایتحا 
بلطي نأ  ىلإ   ، ءاوللا ةدایس  لثم  ةلودلا  نمأب  اماھ  اطباض  وعدي  يذلا  ببسلا  ام 

؟ تاونس سمخ  ذنم  تھتنا  ةیضقل  اًفلم 
؟ هزوحي ـ  لامجلا ) دمحأ   ) هنأ ـ نم  اًدكأتم  هلعجي  يذلا  امو 

؟ نیتیضقلا نیب  ةنراقملا  ءاوللا  ةدایس  ديريو  اھب  ةھیبش  ةیضق  كانھ  لھ 
)؟ يدشر  ) ءاوللا نم  ةبيرغلا  ةلماعملا  هذھ  رس  امو 



امئاد ثدحتي  يدشر )  ) ءاوللا ؛  ةبیطلا ةلماعملا  كلت  هیلع  دھعي  مل  دمحأ )  ) نإ
! ّيبلط بولسأب  طق  هعم  ثدحتي  ملو   ، ةفرجعتم ةرمآ  ةجھلب 

اًملیف زافلتلا  ةشاش  ىلع  دھاشي  وھو  دمحأ )  ) نھذب رودت  رطاوخلا  كلت  تناك 
.. رئاح لقعبو  سامح  نود  ًانولم 

ماقو هتبیقح  نم  هب  صاخلا  لومحملا  بساحلا  زاھج  جرخأو  دمحأ )  ) ماق مث 
فلمل ةیئوض  اًروص  هیف  دجوف   ،(١٤٣٠  ) مقر لمحي  يذلا  فلملا  حتفو   ، هلیغشتب
روصو  ، يتوص فلم  كانھ  ناك  اھعمو   ، ةروص ةئم  نم  رثكأ   ،( ينیبتلا  ) عم قیقحتلا 

.. ةحرشملا ىلإ  اھلقن  متو  ةربقملاب  تدجو  يتلا  لافطألا  ثثجل  ىرخأ 
عست هرمع  ىدعتي  ال  لفط  ةروص  همامأ  ترھظف   ، روصلا ىدحإ  ىلع  طغض 

نم  ، رسيألا هدعاس  نم  ءزج  مضق  مت  دقو   ، سأرلا علصأ   ، نوللا رمسأ   ، تاونس
.. هدعاس لصفم  ىتحو  هفتك  لفسأ 

مت دقو  هيذخف  دجوف   ، يلفسلا هفصن  حضوت  تناكف  اھیلت  يتلا  ةروصلا  امأ 
! ةقفدتملا ءامدلاو  ةزرابلا  ماظعلا  نم  الإ  نییلاخ  احبصأو  ةقيرطلا  سفنب  امھمضق 
ام فرعي  ال  وھو   ، روصلا كلت  دھاش  املك  ديدشلا  زازئمشالاب  رعشي  دمحأ )  ) ناك

! يصخشلا هبوساح  ىلع  اھب  ظافتحالاو  ةیضقلا  تاحفص  ريوصتل  هعفد  يذلا 
؟ رخافتلا يعادب  لھ 

يلكآ نم  ةباصع  ىلع  ضبقلا  نع  الوؤسم  ناك  هنأ  ام  اموي  هئانبأ  مامأ  ركذي  نأ 
! رشبلا موحل 

؟ دعب هتنت  مل  ةیضقلا  نأ  رعشي  ناك  هنأ  مأ 
هارجأ ءاقلل  يتوص  لیجست  نع  ةرابع  ةیضقلا  فلمب  دوجوملا  يتوصلا  فلملا  نإ 

نم ديدعلا  ينیبتلا )  ) هیف ركذ  دقو   ، ةلیلق مايأب  همادعإ  لبق  ينیبتلا )  ) عم دمحأ ) )
.. اھتعاس اھیلإ  دمحأ )  ) تفتلي مل  ءایشألا 

حبصأ لیجستلا  كلذ  نأ  دعب ـ  رتفت  مل  يتلا  ةیطرشلا ـ  هتساحب  رعشي  مویلا  هنكل 
.. اھفرعي عیمجلا  راص  يتلا  اھلیصافت  لمحت  يتلا  اھقاروأو   ، اھسفن ةیضقلا  نم  مھأ 

! ةقیقحلا فصن  يدشر )  ) ءاوللا رابخإ  ىلع  مزع  دق  دمحأ )  ) ناك
ـ اھموي  تقرحُأ  يتلا  تافلملا  عیمج  نأشك  همرف  مت  دق  ةیضقلا  فلم  نأ  هربخي 

فلمل ةیئوض  روص  وأ  خسن  ةيأ  كلمي  هنأو ال  ثيدحلا ـ  يف  يقیقحلا  ءزجلا  وھ  اذھ 
! هتدعاسم عطتسي  مل  هنأل  ةياغلل  فسآ  هنأو  بذاكلا ـ  ءزجلا  وھ  اذھو  ةیضقلا ـ 
ةحلاص تحبصأ  دقو  عراوشلا  دجوف  هتفرغ  ةفرش  نم  رظنو   ، هرمأ دمحأ )  ) مسح
هتلذب ىدتراف   ، طقف ةحابسلل  الإ  اھیف  ةحلاص  نكت  مل  مايأ  ةثالث  دعب   ، اًریخأ ریسلل 
أفطأو ةفرغلا  نم  جورخلل  دعتساو   ، ًالیقث ًاینب  اًفطعم  عضو  اھقوف  نمو  ءادوسلا 
ةشاش نم  ةثعبنملا  ةءاضإلا  ىوس  ةفرغلا  يف  ةءاضإ  قبت  ملف  يبرھكلا  حابصملا 
لعل )؛  ةيردنكسإلا  ) عراوشب ىشمتي  جرخو  هءارو  بابلا  قلغأ  مث   ، يلآلا بساحلا 

! هدجي يدشر )  ) ءاوللا



عبارلا لصفلا 
ناك يذلا  ديدشلا  ءالغلا  تقو  يف  دھوش  )
نیثالثو عبرأ  ةنس  يف   ، اھیحاونو دادغبب 
تسلجو اھدلو  توش  دق  ةأرما   ، ةئمثالثو

. اھوذخأف  ، اھب نوملسملا  نطفف   . هلكأت
[ يفعجلا دمحأ  ربخلا  يوار  يأ   ] ُتي ـَقـ َبو

( اھلتقف  ، ناطلسلا ىلإ  اھولمح  ىتح  اھعم 

ماع ٤٦٠ هـ نابعش  ةرھاقلا ) )
ةالص ءادأل  رھزألا )  ) دجسملاب ةرھاقلا )  ) ينطاق نم  نیلصملا  تائم  دشتحا 
كلت  ، ماعلا يف  ةدحاو  ةرم  ىوس  رركتت  يتلا ال  ةكرابملا  ةلیللا  كلت  يف   ، ءاشعلا

فافجلاو طحقلا  نم  تاونس  ثالث  ترم  دقو   ، نابعش نم  فصنلا  ةلیل  يھ 
ثالث لبق  مھلاح  ةرسح  يف  نوركذتي  ةالصلا  لیبق  دجسملاب  سانلا  ناك   ، بدجلاو
ةيآ ناك  يذلا  يئارجرجلا )  ) ريزولا مايأ  ةصاخ   ، دغر يف  نویحي  اوناك  فیكو   ، تاونس

.. اھروصع ىھزأ  شیعت  هدھع  يف  ةرھاقلا )  ) لعجو  ، ریبدتلاو طیطختلا  نسح  يف 
فطصا نأ  دعبو   ، نیلصملا مؤي  يك  ةالصلا  ةماقإ  عفر  دعب  نيدلا ) رون   ) خیشلا مدقت 
تفتلاف  ، دجسملا جراخ  نم  يتأت  ةبلج  عیمجلا  عمس   ، خیشلا ءارو  عیمجلا 
ةفیلخلا رصق  سارح  نم  ةعومجم  اودجوف  دجسملل  ریبكلا  بابلا  ةیحان  عیمجلا 
مھعبت مث   ، ةتمصم مانصأك  بابلا  يتیحان  ىلع  اوفقوو   ، عماجلا دجسملا  نولخدي 
ةیعادلاو هل  ةديؤملا  تافاتھلا  نم  ةفصاعب  ًابوحصم  رصنتسملا )  ) ةفیلخلا لوخد 

! راصتنالاو رمعلا  لوطو  ةحصلاب 
شاع  ) ةوق يف  فتھي  حبصأ  عیمجلاو  بويأ ) وبأ   ) هريزو هعمو  فوفصلا  ةفیلخلا  قش 
ماق يذلا  نيدلا ) رون   ) خیشلا مامأ  هجول  اھجو  حبصأ  ىتح   ،( رصنتسملا ةفیلخلا 
الدب نیلصملا  ةفیلخلا  مؤي  يك  لجخ  يف  هناكم  نع  حنحنتو   ، ةفیلخلا دي  لیبقتب 

.. هنم
سانلا يف  بطخي  فقوو  ربنملا  ىلإ  رصنتسملا )  ) ةفیلخلا دعص   ، ةالصلا ءاھتنا  دعب 

: الئاق
، ملسو هیلع  ـه  للا ىلص  ـه  للا لوسر  اندیس  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  ـه  لل دمحلا  )

يدھملا مامإلاو  قداصلا  رفعج  هءافلخو   ، بلاط يبأ  نب  يلع  مامإلا  ـه  للا محرو 
.. ـه للا ناوضر  اعیمج  مھیلع 

.. دعب امأ 
ركذتأو  ، ءابولاو ةمقنلاو  ءالغلاو  عوجلاب  ةروصنملا  ةرھاقلا  اندالب  ـه  للا يلتبا  دقف 
ملسو هیلع  ـه  للا ىلص  ـه  للا لوسر  ربنم  ىلع  انأو  ميركلا  فقوملا  اذھ  يف 

نم ناك  ءالبلا  ىلإ  ءالبلا  فیضأ  اذإ  هنع : ـه  للا يضر  قداصلا  رفعج  مامإلا  تاملك 
! ةیفاع ءالبلا 



، ةمقن لك  اندالب  نع  بھذُي  نأو   ، ءالب لك  نم  انیفاعي  نأ  لجو ـ  زع  ـه ـ  للا لأسنف 
.. ةمیسجلا هءالآو  ةمیظعلا  همعن  انیلع  متي  نأو 

.. مالسإلاو ناميالا  ةوخإ 
نأ اھنم  ؛  ةطولغملا لاوقألاو  بيذاكألا  نم  ديدعلا  ةرھاقلا )  ) ءاجرأ يف  ترشتنا  دقل 

تاناویحلا نم  ةتیملاو  ةفیجلاو  بالكلاو  ططقلا  نولكأي  اوراص  ةرھاقلا )  ) لھأ
! اھب ةدقارلا  ثثجلا  ماھتلاو  اھشبن  متي  روبقلا  نأ  عیشأو   ، رشبلاو

ةالو ناوعأ  اھجوري  تاعاشإ  اھعیمجف  ـه؛  للا دابع  اي  ليواقألا  هذھ  ىلإ  اوتفتلت  ال 
انتلود ىري  نأ  ىبأي  يذلا   ، نوعلملا دادغب )  ) ةفیلخ ءالمعو  اتلدلاو  دیعصلا 

.. دوستو عسوتت  يھو  ةرھاقلا  ةیمطافلا 
تیب نیمأ  لاسرإ  مت  دقف  ؛  لاوزلا ىلإ  اھقيرط  يف  ةدشلا  نأب  مكنئمطأ  نأ  ديرأو 
يبرغلا میلقإلا  يلاو  رھاشلا ) دومحم   ) ریمألا ىلإ  يزابلا ) نيدلا  زيزع   ) لاملا

نم ددملا  هعمو  عیباسأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  نوضغ  يف  ـه  للا نذإب  دوعي  فوسو   ، اتلدلل
( نؤمو ٍشاومو  بوبح 

رقفلا مھلذأ  نيذلا  نیلصملا  نیب  ةینونج  ةداعس  ترسو  ریبكتلاب  تاوصألا  تلعف 
: ةقث يف  لوقي  رصنتسملا  داع  مث   ، عوجلاو

ةمزألا جرفنتو  دحاو  رھش  الإ  وھ  ام  ؛  بسحف ربصلاب  ـ  ناميالا  ةوخإ  ـ  مكبلاطأ  )
نأ مكدعأو   ، اھل ةروص  ىھبأ  يف  اندالبو  ـه  للا ءاش  نإ  رطفلا  دیعب  لفتحنو 

اھتفیلخو ةنجاملا  دادغب )  ) رھقتسو ـه  للا نذإب  ةروصنم  ىقبتس  ةرھاقلا ) )
.. دسافلا

وھ لیمجلا  ربصلا  قداصلا : رفعج  مامإلا  لوقب  نینمؤملا  ةعیشلا  لھأ  اي  مكّركذأو 
.. ىوكش هب  سیل  يذلا 

غوزبلا ىلع  تبراق  سمشلاو   ، ًابيرق راص  جرفلاف  ـه؛  للا دابع  اي  ىوكشلاو  مكايإف 
.. يناوخإ اي  ربصلاب  مكیلعف   ، اًراھنأ مكیلع  قفدتیس  ریخلاو   ، لیللا ةملظ  ديدبتل 

! ربصلا
( ریخب متنأو  ماع  لكو  ـه  للا دابع  اي  متكروب 

فقوو  ، امھلیبقتل هيدي  ىلع  سانلا  قباستف   ، ربنملا تاجرد  ىلع  ةفیلخلا  طبھو 
نم ةفیلخلاب  جورخلاو  سانلا  قيرفتل  ةلواحم  يف  فویسلا  نيرھاش  سرحلا 

شیفارحلاو ءارقفلاب  ًاطاحم  هرظتني  ةفیلخلا  بكوم  ناك  جراخلا  يفو   ، دجسملا
عامسب اوفتكاو   ، هیبأ ةركب  نع  هئالتمال  دجسملا  لوخد  اوعیطتسي  مل  نيذلا 

: مھيدل توص  ىلعأب  اوفتھف  ةراسلا  رابخألا 
!( میلست الب  نورباص   .. میمت ابأ  اي  كعم  كعم  )

. معدلاو بحلا  تافاتھ  هعیشت  كلذ  دعب  ةفیلخلا  بكوم  قلطناو 
* * *

ليدانقلا تناك  دقف  ؛  اھیف هقيرط  سسحتي  وھو  هراد  ىلإ  نيدلا ) رون   ) خیشلا لخد 
، ليدانقلا دحأ  هل  لعشأ  يذلا  مداخلا  ىلع  ىدانف   ، اًسماد مالظلا  ناكو   ، ةأفطم
يك سفانطلا  ىدحإ  ىلع  سولجلاب  خیشلل  تحمس  ةتفاخ  ةءاضإ  هنع  تردصف 

ةفیلخلا جورخ  بقع  دجسملا  نم  جورخلا  لواحي  وھو  بعت  نأ  دعب   ، هسافنأ طقتلي 



يف رقتسي  دكي  ملو   ، بیھملا يمطافلا  بكوملا  لوح  سانلا  داشتحا  ببسب 
، هتلباقم بلطي  بابلا  ىلع  اًفیض  كانھ  نأ  هربخأو  مداخلا  هیلإ  داع  ىتح  هسلجم 
نمف  ، هموجن تكباشت  لیللاو   ، ةرتف ذنم  تضقنا  ءاشعلا  ةالصف  ؛  خیشلا بجعتف 

؟ لیللا نم  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذھ  يف  هیتأي  يذلا  رئازلا  اذھ 
ماعطإو هماعطإ  داكلاب  يفكت  نؤم  هب  لزنملاو  هل  مدقیس  اذام   ، كلذ نم  مھألاو 

! همداخ
بذھم تامسقلا  داح  لوطلا  عراف  باش  هب  اذإف   ، لوخدلاب هفیضل  خیشلا  نذأ 
ناكو  ، فیثك میقتسم  طخ  يف  نیلوصوم  هابجاح  ناكو   ، لاسرتسا نود  ةیحللا 
ةرشب بحاص  ناك  هسفن  وھو   .. ءاضیب ةمامع  رمتعيو  نوللا  رضخأ  اناطفق  يدتري 

... ةعزفم ةتباث  ةرظن  ناكلمت  نیتعساو  نینیعو  ءاضیب 
: هل لاق  مث   ، رغثلا مساب  خیشلا  مامأ  باشلا  سلج 

نم يوّاكعلا ) ىسوم  نب  فوع   ) يمسا  ،( نيدلا رون   ) خیش اي  ديدجلا  كراج  انأ  ـ 
(. اكع  ) ةنيدم نایعأ 

كرت ببس  نع  هلأسو   ،( ةرھاقلا  ) يف هب  بحرو  ةئداھ  ةماستباب  خیشلا  هیلع  درف 
يف هیلع  درف   ، اھب رمت  يتلا  ةمزألا  ملعي  وھو  ةرھاقلا )  ) ىلإ روضحلاو  هتنيدم 

: ضومغ
! يروضحل يسیئرلا  ببسلا  يھ  ةرھاقلا )  ) اھب رمت  يتلا  ةمزألا  ـ 

، رخآ ًاليدنق  دقوي  يك  مداخلا  ىلع  ىدان  مث   ، خیشلا هجو  ىلع  ةشھدلا  تدبف 
: خیشلا فوع )  ) لأس مداخلا  فارصنا  دعبو 
؟ ةمزألا هذھ  شیعت  ةرھاقلا ) ىتم و( ذم  ـ 

.. يدلو اي  تاونس  ثالث  ـ 
؟ ةجارفنا نم  كانھ  لھو  ـ 

مامتھا يف  لأسي  هنإ  ؛  باشلا كلذ  ثيدح  نم  بایترالا  نم  ءيشب  خیشلا  رعش 
ندم ةالو  نإ   ، هدوجول يقیقحلا  ببسلا  نع  اًئیش  ركذي  مل  هنأ  امك   ، بيرغ
ىلع ءاضقلل  ةصرفلا  نونیحتيو  يسابعلل  ةفیلخلل  ءالولاب  مھمظعم  نيدي  ماشلا ) )
لاؤسلا يغبي  اًرجات  نوكي  دقو   ، اًسوساج لجرلا  اذھ  نوكي  دق   ، ةیمطافلا ةلودلا 

.. روبت نل  هتعلس  نأ  دكأتي  يك  دالبلل  يلاحلا  عضولا  نع 
: بءاثتي وھو  روتفلا  نم  ءيش  يف  خیشلا  در 

... يدلو اي  هدحو  ـه  للا دنع  جرفلا  ـ 
ثدحتس ةجارفنا  كانھ  نأ  رھزألا )  ) عماجلا يف  مویلا  نلعأ  رصنتسملا )  ) نكل ـ 

.. رثكألا ىلع  نيرھش  نوضغ  يف 
هتئیھو  ، ةفیلخلاب رصنتسملا )  ) وعدي باشلاف ال  ؛  خیشلا دنع  ديزت  كوكشلا  تأدب 

يف خیشلا  لأسف   ، يوقلا هناینبو  عرافلا  هلوطب  ؛  لاتقو شیج  لجر  هنأب  يحوت 
: ربص دافن 

لیللا نم  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذھ  يف  يراد  ىلإ  تلخد  دقل  ؟  يدلو اي  ديرت  اذام  ـ 
ةمزألا نع  لاؤسلا  يغبت  تنك  اذإ   ، اھب يل  وأ  كل  نأش  رومأ ال  نع  ينلأست  يك 

، كسفنب هلسو  نیملسملا  ةفیلخ  رصنتسملا )  ) ىلإ بھذاف  اھتجارفنا  تقوو 



! كتبقر تراط  الإو  كلزنمب  ءاضیبلا  كتمامع  نوكت  نأ  صرحا  نكلو 
: الئاق فوع )  ) كحضف

انأف ؛  دغلا نم  اھرییغتب  كدعأ   ، خیش اي  ءاضیبلا  ةمامعلا  ةياكح  يف  قحلا  لك  كل  ـ 
! ةعیشلا نم  ءادوسلا  ةمامعلا  راصنأ  يديأ  ىلع  ریطت  نأ  يتبقرل  ديرأ  ال 

: ةيدج يف  لاقو  هتكحض  رتب  مث 
نأل )؛  رصنتسملا  ) ىلإ بھذأ  نل  ينأ  نيدلا ) رون   ) خیش اي  ملعت  نأ  كیلع  نكلو  ـ 
نأ دعب   ، اًضعب مكضعب  لكأي  نأ  لبق  ةدعاسملاو  نوعلا  ًابلاط  يتأیس  نم  وھ  اًدغ 

! ریمحلاو بالكلاو  ططقلا  نولكأت  متحبصأ 
: بضغ يف  لاقو  اًفقاو  خیشلا  بصتناف 

.. يمون داعیم  ناح  دقف  نآلا  فرصنت  نأ  وجرأ  ـ 
خیشلا ىلإ  تفتلا  بابلا  ىلإ  هجتي  وھ  امنیبو   ، مالسلا هیلع  ىقلأو  باشلا  ماقف 

: ةزفتسم ةماستباب  هل  لاقو 
ریمألا )؛  ةرھاقلا  ) ةمزأ لح  ىلع  ىوقي  الو   ، بذاك كتفیلخ  نأ  خیش  اي  ملعاو  ـ 
ىلوتساو  ، مايأ ةثالث  ذنم  يزابلا ) نيدلا  زيزع  و( وھ  هلتق  مت  رھاشلا ) دومحم  )

.. اتلدلل يبرغلا  میلقإلا  ىلع  دباعلا ) نيدلا  فیس   ) ریمألا
: هزازفتسا ًالصاوم  درطتسا  مث 

! خیش اي  ةدیعس  اًمالحأ  كل  ىنمتأ  ـ 
هبلق يف  لخدي  كشلا  لعج  يذلا  بيرغلا  كلذ  فارصنا  دعب  اًدیحو  خیشلا  سلج 
؟ بذاك رصنتسملا )  ) اقحأ  ، مویلا رصنتسملا )  ) اھعضو يتلا  لمألا  ةقراب  نم  الدب 

؟ ةمزألا لحتس  فیكف  يزابلا ) نيدلا  زيزع  و( رھاشلا ) دومحم   ) َِلتُق اذإو 
لخدو  ، بيرغلا كلذ  رمأب  هربخيو  حابصلا  يف  ةفیلخلا  ىلإ  بھذي  نأ  هرطاخب  لاجو 

.. يأرلا كلذ  ىلع  رقتسا  دقو  ماني  يك 
تاوصأ رھزألا )  ) عماجلا داورو  خیشلا  عمس   ، رجفلا ةالص  ءادأ  دعبو   ، حابصلا يف 

اذإف  ، رابخألا نوعلطتسي  جراخلا  ىلإ  دجسملا  داور  نم  قيرف  جرخف   ، ةيوسن ةلولو 
اًجراخ خیشلا  عفدنا   ، ناتثج امھیلع  رقتستو  دونجلا  نم  ددع  امھلمحي  نیتبشخب 
ریشي وھو  كاب  توصب  هباجأف   ، ثدحي امع  قلق  يف  روضحلا  دحأ  لأسو  عماجلا  نم 

: هتبابسب نیتبشخلا  ىلإ 
( دباعلا نيدلا  فیس   ) امھلتق  ،( يزابلا نيدلا  زيزع  و( رھاشلا ) دومحم   ) ریمألا اتثج  ـ 

! ةفیلخلا ىلإ  امھینامثجب  لسرأو 
! نوعلملا

؟ نیماثجلا لوصو  لبق  امھلتقمب  ملع  فیك 



سماخلا لصفلا 
ةرھاقلاب رارسألا  بتاك  نيدلا  ردب  يضاقلا  )
ناطلسلا ةرضحب  َبِرُض  مث  َِسبُحو  ردوُص 

هیيدث ىلع  عضوو  ديدحلا  هل  يمُح  مث   ، يروغلا
( همحل َمِعطُأو  هايدث  عطتقاو 

رھزم نبا  ةمجرت 

رياربف ٢٠١٢م ةيردنكسإلا ) )
توص ثیح   ، شینروكلل ةھجاوملا  ةيدلبلا  يھاقملا  دحأ  ىلع  سلجي  دمحأ )  ) ناك
سعن دق  ءاطسبلا  نم  ىھقملا  داورو   ، قیتعلا عايذملا  نم  ثعبنملا  موثلك ) مأ  )

.. رحاسلا تسلا )  ) توصو  ، وجلا ةدوربب  اًرثأتم  هناكم  يف  مھمظعم 
( يدشر  ) ءاوللا هاتأ  امدنع   ، ةنخاسلا ةوھقلا  نم  اناجنف  يستحي  دمحأ )  ) ناك

هسأر ىلعو   ، مايأ ةثالث  ذنم  هيدتري  ناك  يذلا  ضیبألا  صیمقلا  سفنب  هیلع  البقم 
تزواجت ةعاسلا  نأ  مغر  ءادوسلا  ةراظنلا  ترقتسا  هینیع  قوفو   ، ةعبقلا سفن 

! ءاسم ةنماثلا 
مسقي دمحأ )  ) ذخأ مث   ، هل لباقملا  يسركلا  ىلع  سلجو  يدشر )  ) ءاوللا هحفاص 
اھاسانت دق  هنإو  ( ١٤٣٠  ) ةیضقلا فلم  نع  ائیش  فرعي  ال  هنإ  ناميألا  ظلغأب  هل 

يف هیلإ  رظني  يدشر )  ) ءاوللا ناكو   ، اھیف قیقحتلاب  ماق  ىرخأ  ةیضق  يأ  نأشك 
هلأسف  ، همالك دمحأ )  ) ىھنأ ىتح   ، اًرخاس ىرسیلا  همف  ةيوازب  اًمستبم  تابث 

: ءودھ يف  يدشر )  ) ءاوللا
)؟ يحیشلا لالب   ) دیمعلا فرعت  لھ  ـ 

دقل  ، ةلودلا نمأ  ثحابمب  باھرإلا  ةحفاكم  ةرادإ  ريدم  ناك  دقل  ؛  هفرعأ عبطلاب  ـ 
؟ ءاوللا ةدایس  اي  نآلا  هلاح  فیك   .. هلمع يف  اًصلخم  الجر  ناك 

اھعضو مجحلا  ةطسوتم  ةیفارغوتوف  ةروص  هتلذب  بیج  نم  يدشر )  ) ءاوللا جرخأف 
! ىأر ام  لوھ  نم  ابعر  هانیع  تظحجو  اًعرسم  اھطقتلاف   ،( دمحأ  ) مامأ

هدسج تطغ  دقو   ، نوللا ضیبأ  شارف  ىلع  ةددمم  لالب )  ) دیمعلا ةثج  تناك 
نإ ىتح  ةعيرم  ةقيرطب  اھَّوشم  ناكف  هھجو  امأ   ، ءامدلاب ةجرضم  ءاضیب  ةءالم 
يأ نم  ایلاخ  نميألا  هھجو  فصن  ناك  ؛  ىلوألا ةلھولل  هیلع  فرعتي  مل  دمحأ ) )
هكف نم  ءازجأ  تزرب  دقو  ةطلجتم  ءامدب  ةطلتخم  ماظع  نع  ةرابع  ناك   ، محل

! اھمضق نم  كانھ  نأك  ةبنرأ  نود  نم  ناكف  فنألا  امأ   ، نانسألا نم  اياقبو  يلفسلا 
توصب الئاق  يدشر )  ) ءاوللا ىلإ  ةروصلا  عفد  مث  ةبوعصب  هقير  دمحأ )  ) علتبا

: قونخم
ـه! للاب الإ  ةوق  الو  لوح  ـ ال 

: ىسأ يف  لاقو  هبیج  ىلإ  ةروصلا  يدشر )  ) ءاوللا داعأف 



ىلإ ةدوعلل  هقيرط  يف  ناك   ، لكشلا اذھب  هترایس  لخاد  هیلع  روثعلا  مت  دقل  ـ 
! هنم رتم  يتئم  دعب  ىلع  وھو  ثدح  ام  هل  ثدحو   ، هلزنم

؟ لتقلا عفاد  ىلإ  وأ  لتاقلا  ىلإ  متلصوت  لھو  ـ 
ةافولا ببس  نأ  يعرشلا ـ  بیبطلا  ريرقت  بسحب  هیلإ ـ  لصوتلا  انعطتسا  ام  لك  ـ 
نانسآ راثآ  ىلإ  ةفاضإ  هھجو  نم  ءازجأ  مضق  مت  هنأو   ، ةئجافم ةیبلق  ةتكس  وھ 

! هیعارذو هیقاس  نم  ءازجأ  ماھتلاب  تماق  ةداح 
: ةشھد يف  دمحأ )  ) لءاستف

؟ هھجو مضق  ـ 
: الئاق درطتسا  مث   ، هثيدح قدص  ىلع  ادكؤم  هسأر  يدشر )  ) ءاوللا زھف 

امك ينیبتلا )  ) ةیضق يف  الإ  كلتك  ةیشحوب  اھفداصن  مل  ةیحضلا  ماھتلا  ةقيرط  ـ 
.. ملعت

! تام ينیبتلا )  ) نكل ـ 
دحأ ماقف  هاياحضل  هماھتلا  نع  تابيرست  تثدح  وأ   ، ءاقدصأ وأ   ، ناوعأ هل  ناك  امبر  ـ 

.. ّةيرسب انھ  كیلإ  يئیجم  ببس  وھ  اذھو   .. هدیلقتب لیباخملا 
، هیتفش نیب  نم  ينیبتلا )  ) تافارتعا عازتنا  يف  حجن  يذلا  دیحولا  طباضلا  تنأ 
كلت باكترال  هعفاودو  هئاقدصأو  هتایح  صوصخب  اریثك  كعم  ثدحت  هنأ  دقتعأو 

. مئارجلا نم  ةیعونلا 
: مالستسا يف  هل  لاق  مث  ةریح  يف  دمحأ )  ) قرطأف

ينكلو  ، ةیضقلا كلت  فلم  كلتمأ  ال  انأو   ، ءاوللا ةدایس  اي  ةقیقحلاب  كتربخأ  دقل  ـ 
! هب تظفتحاو  تلعف  تنك  ول  ىنمتأ  نآلا 

: هدعقم نم  ضھني  وھو  يدشر )  ) ءاوللا لاقف 
اًمداخ تللظ  يتلا  ةلادعلا  ةدعاسم  يف  ىناوتت  كنظأ  الو  دمحأ )  ) اي كقدصأ  انأ  ـ 

.. ةقباسلا كتایح  تاونس  ةلیط  اھل 
: ارذحم درطتسا  مث 

.. ىرخأ ةرم  لباقتنس  اننأ  قثو   ،( دمحأ  ) اي بذكلاو  كايإ  نكلو  ـ 
: الئاق دمحأ )  ) مستباف

.. يدیس اي  كئاقلل  علطتأ  انأو  ـ 
.. مالظلا يف  باغو   ، هنع اًدعتبم  هرھظ  هاطعأو  يدشر )  ) ءاوللا هبجي  ملف 

* * *
يذلا يناردنكسإ ) يشواوح   ) يفیغر نویسنبلل  هتدوع  قيرط  يف  دمحأ )  ) عاتبا

.. ديرفلا همعطب  اعتمتسم  هئاشع  يف  هلوانت  نمدأو   ، هقشعي راص 
ةدضنملا ىلع  يشواوحلا  ةفافل  كفب  ماقو  رونلا  ءاضأف  ةملظملا  هتفرغ  ىلإ  لخد 
ةیھشلا هتحئار  تحافف   ، ءاضم لازي  يذلا ال  يصخشلا  بساحلا  اھیلع  عوضوملا 

رییغتب موقي  نأ  نود  هئاشع  لوانت  يف  أدبي  هتلعجو  دمحأ )  ) ءاعمأ تكرح  يتلا 
ةشاش ىلع  ناتتبثم  هانیعو  لوألا  فیغرلا  لوانت  يف  دمحأ )  ) عرش  ، هبایث

... بوساحلا
مولي ناكو   ، هتدوع قيرط  لاوط  هتلیخم  قرافت  ال  يحیشلا ) لالب   ) ةثج ةروص  تناك 



هبساح ىلع  ةیضقلا  فلمل  ةیئوض  روص  دوجوب  حوبلا  مدع  ىلع  ةدشب  هسفن 
لاز ام  ةطرشلا  طباض  ساسحإ  نكل  ةیلخادلا  يف  ةمدخلا  كرت  دق  هنإ   ، يصخشلا
ةیضق يحیشلا ) لالب   ) لایتغا ثداح  ءارو  نأ  رعشي  ناك   ، هقورع يف  يرسي 

.. ةنخاس
.. ةماھ ةیضق 

ىلع لوصحلل  صاخ  لكشب  هیلإ  يتأي  بلعت ) يدشر   ) مجحب الجر  نإ  ىتح 
هعم قیقحتلا  ءانثأ  يف  ينیبتلا )  ) نأ ركذي  هنإ   ،( ينیبتلا  ) ةیضق نأشب  تامولعم 
ةأرماك يكبيو   ، انایحأ ايریتسھ  يف  كحضي  ناكو   ، ةموھفم ریغ  ءایشأب  يذھي  ناك 

.. رخآ اًنیح  اھدلو  يفوت 
؟ لافطألا ماھتلا  ىلإ  هعفدي  يذلا  ام  نكلو   ، يدیلقت ریغ  اًمرجم  ينیبتلا )  ) ناك دقل 

.. مھبيذعتب يفتكي  نأ  هرودقمب  ناك 
.. رانلاب مھیكب 

.. طایسلاب مھدلجب 
؟ مھداسجأ مھتلي  اذامل  نكلو 

دارفنالل هعفد  ام  اذھو   ، ةیضقلا يف  قیقحتلا  تقو  هتریح  ریثي  لاؤسلا  كلذ  ناك 
، اھبكترا يتلا  مئارجلا  لوح  يدو  لكشب  هعم  ثدحتلاو  هتنازنز  يف  ينیبتلاب 

! لافطألل هلتقو  هباصتغا  ةصاخو 
ةرابع وھ   ، هبوساح ىلع  دوجوملا  ةیضقلا  فلم  لخاد  دوجوملا  يتوصلا  فلملا  نإ 

.. ءاقللا كلذل  يتوص  لیجست  نع 
.. ةیضقلا فلم  لخاد  لیجستلا  كلذب  عفدلا  مدع  ببس  دمحأ )  ) ركذي ال 

(.. ينیبتلا  ) مادعإب ةیضقلا  ءاھتنا  ببسب  امبر 
... مرجملا كلذ  هلاق  امب  عنتقي  مل  هنأل  امبر 

طیخ ىلإ  لصوتلا  عیطتسي  هلعل  ؛  لیجستلا كلذ  ىلإ  عامتسالا  يغبي  نآلا  هنكل 
(.. يحیشلا لالب   ) لتقم زغل  كفي 

مث  ، لوألا فیغرلا  نم  ةمضق  رخآ  مضقي  وھو  هسأر  يف  راكفألا  كلت  تراد  اذكھ 
نم الیلق  ئفطيو   ، هماعط عالتبا  يف  هدعاسي  ءاملا  نم  ابوك  هسفنل  رضحیل  ضھن 

! يشواوحلا فیغر  اھب  َرِمَع  يتلا  لفلفلا  نورق  رثأ  نم  هقلح  يف  ةججأتملا  نارینلا 
، قباطلا سفنب  نیمیقملا  نئابزلا  دحأ  نم  ةفرغلا  جراخ  نم  ةیتآ  ةبلج  كانھ  تناكو 
اًكرات ةعاس  فصنل  ةفرغلا  حاتفم  نع  ثحبي  ذخأ  يذلا  لوسكلا  ةفیلخ )  ) نعلي وھو 

.. دربلا نم  دمجتي  داكي  وھو  اًفقاو  هايإ 
هدیب يناثلا  فیغرلا  طقتلا  مث  هراج  ةروث  تأدھ  ىتح  رظتناو  دمحأ )  ) مستبا

( نوف دیھلا   ) سأرلا تاعامس  عضوو   ، هدسج يف  لفلفلا  ةرارح  ترس  دقو  ينمیلا 
... عامتسالا يف  أدبو  لیغشتلا  رز  ىلع  طغضو  هینذأ  ىلع 



سداسلا لصفلا 
لصح ةئمعبسو  نیعبرأو  نیتنثا  ةنس  يفو  »
سرافو قارعلاو  ناسارخب  طرفملا  ءالغلا 

لكأو  ، فصولا زواج  ىتح  ركب  رايدو  ناجیبرذأو 
نییمدآلا موحل  تعیبو   ، هابأ نبالاو   ، هنبا بألا 

«. رھشأ ةتس  كلذ  مادو   ، اًرھج قاوسألا  يف 

ماع ٤٦١ هـ رفص  ةرھاقلا ) )
( نيدلا رون   ) خیشلا نم  ةعمجلا  ةبطخل  نوعمتسي  رھزألا )  ) عماجلاب نولصملا  ناك 

مھتدشل ةجارفنا  ثودح  نم  ديدشلا  مھسأيو   ، مھنوطب ءاوخ  اھججأ  ةرئاث  سوفنب 
.. ةیصعتسملا

لزعنم  ، بذاك  ، فیعض ناسنإ   ، مھمامأ هحضفت  تأدب  ةبذاكلا  رصنتسملا )  ) دوعو نإ 
.. مھتاناعمب رعشي  الو  سانلا  لاوحأ  نع 

ديزتف لجازلا  مامحلا  عم  لصت  ماشلا )  ) يف فیعضلا  هشیج  ةميزھ  ءابنأ  تناك  دقل 
ىلع ةرطیسلا  يف  هلشفب  دیفت  يتلا  رابخألا  تدرو  امك   ، مھسوفن يف  ةبآكلا 

، اًعابت ةرھاقلا )  ) ىلإ هناوعأو  هلاجر  ثثج  لاسرإب  اوماق  نيذلا  دیعصلا  ةالو  درمت 
يضارألا ریخب  راثئتسالاب  همع  ءانبأ  نم  اتلدلا  يف  ةیلامشلا  میلاقألا  ةالو  ماق  امك 

يف اًرسق  لمعلا  ىلع  نیحالفلا  رابجإب  اوماقو   ، مھسفنأل تاعورزملاو  ةبصخلا 
، ةرخسلا كلت  نم  نوحالفلا  رفف   ، مھاوس اھتاریخ  نم  دحأ  لكأي  نأ  نود  ضرألا 
، مھدك رامث  نم  ةاتعلا  ءالؤھ  لكأي  نأ  ىلع  فراصملا  دسفتو  ضرألا  روبت  نأ  اورثآو 

! أوسأ ىلإ  ئیس  نم  لدبتت  لاوحألا  نأ  ةرھاقلا )  ) يف سانلا  رعشو 
(! يشوجرملا میھاربإ   ) لایتغا دعب  ءاضقلا  بصنم  ىلوت  دق  نيدلا ) رون   ) خیشلا ناك 
كلذ يف  ةرھاقلا )  ) لھأ هسني  مل  اموي  يشوجرملا ) میھاربإ   ) لایتغا موي  ناك 

، صاخلا هلام  نم  يشوجرملا )  ) اھعاتبا برغملا )  ) دالب نم  ةلفاق  تتأ  دقف   ، تقولا
اوسن دق  اوناك   ، يعو الب  سانلا  اھیلع  مجھ  ةرھاقلا )  ) ىلإ ةلفاقلا  لوخد  درجمبو 
ةلمحم ةلفاق  نوري  مھو  مھئاعمأب  كتفي  عوجلا  ناك   ، لبإلاو مانغألاو  رامثلا  لكش 

ـ ةفیلخلا  ىلإ  برقملا  ـ  يضاقلا  لاجر  مھمواق  دقل   ، ماعنألاو بوبحلاو  ماعطلاب 
عئاضب سانلا  مھتلا  دقل   ، امئاد ةوقلا  بلغت  ةرثكلا  نكل   ، ةلفاقلا نع  مھعفد  اولواحو 

! اھوحبذو لبإلا  ىلع  موجھلاب  اوماق  مث   ، لبإلا قوف  يھو  ةلفاقلا 
هنكل  ، اھنع سانلا  دص  لواحي  هتلفاق  ماھتلاب  ءابنألا  هتلصو  امدنع  يضاقلا  عرھ 

! نیتيراعلا هیفكب  دارجلا  موجھ  عفد  لواحي  نمك  ناك 
ءارقفلا تابو  رماسلا  ضفنا  نأ  دعبو   ، اھلمكأب ةلفاقلا  ىلع  ءاضقلا  مت  نأ  دعبو 
میھاربإ  ) ةثج اياقب  ىلع  رثع   ، نيركاش نیعباش  تاونس  ذنم  ىلوألا  ةرملل 

الإ اھنم  قبي  ملف  اھماھتلا  مت  مث  مادقألا  تحت  تَسِھُد  يتلا  يشوجرملا )



.. ءالشأ
نم الإ  الخ  يذلا  دجسملا  جراخ  قلطنا  ةالصلا  نم  نيدلا ) رون   ) خیشلا غرف  نأ  دعب 

دجسملا ةدمعأ  ىلع  نيدنتسم  مھنكامأ  اوذختا  نيذلا  مھخویشو   ، ملعلا بالط 
ملعلا بلط  نع  ةدیعب  دجسملا  يف  تاقلحلا  ىدحإ  تناك   ، ملعلا بالط  مھلوحو 

مھداسجأو ةثر  مھبایث   ، شیفارحلا نم  ةسمخ  اھیف  ناك   ،( رھزألا  ) خویش نعو 
ثيدحلاب ئدابلا  ناك   ، عوجلاو ةيذغتلا  ءوس  رارفصا  اھبوشي  ةلباذ  مھنیعأو  ةفیعض 

: لاق يذلا  يفاكسإلا ) يضار  )
اھماع لخدت  ةعاجملا   ، اذھ نم  رثكأ  ربصلا  ىلع  ىوقن  نل   ، ناوخإ اي  لیكلا  حفط  ـ 

.. اءوس دادزت  لاوحألاو  ةعبارلا 
: ةرسح يف  يرمعلا ) ميركلا  دبع   ) هیلع درف 

كلذ ىلإ  لاحلا  انب  لصت  نأ  لوقعملا  نم  لھ  ـه،  للاب الإ  ةوق  الو  لوح  ال  ـ 
.. ىوتسملا

: ةظلغ يف  نارفلا ) ةدعس   ) لاقو
فعضأ هلاجرو  رصنتسملا ) (.. ) يضار  ) انل همدق  يذلا  لحلا  ىوس  انل  لیبس  ال  ـ 

.. ةدشلا هذھ  اوكفي  نأ  نم 
: سامح يف  يزازعلا ) نیھاش   ) لاقو

! ةلیللا ذیفنتلاب  موقن  نأ  يرأ  ـ 
نویع نأ  اودكأتي  يك  ةبير  يف  مھلوح  نوتفلتي  مھو  تمصي  نأ  هیلإ  اوراشأف 

( نارفلا ةدعس   ) داع مث   ، مھلوح تسیل  ناكم  لك  يف  سانلاب  ةصبرتملا  ةفیلخلا 
: ةدوھعملا هتظلغ  يف  هرھني 

( يبلكلا نيدلا  زع   ) رمأ دق  رصنتسملا )  ) نأ ملعت  الأ   ، هلبألا اھيأ  كتوص  ضفخا  ـ 
سانلا بیلأت  لواحيو  ةعاجملا  نع  ثدحتي  نم  لك  ىلع  ضبقلاب  نیصاصبلا  ریبك 

؟! هیلع
: ةيرخس يف  الئاق  ىلوألا  ةرملل  سّاوقلا ) لیلج   ) ملكتف

! بارشلاو ماعطلا  ةلق  نم  تحرقت  يتلا  انتنسلأ  سرخي  نأ  ديري  ـ 
(: ميركلا دبع   ) لاقو

نأ هل  نآ  تاونس  عبرأ  ذنم  هیف  شیعن  يذلا  عوجلا   .. ءيش لك  يھتني  ةلیللا  ـ 
.. يھتني

: فارصنالل بھأتي  وھو  يفاكسإلا ) يضار   ) لاقف
(... ىسوم نب  فوع   ) راد ىلإ  بھذنو   ، ءاشعلا ةالص  دعب  ةلیللا  يقتلن  نذإ  ـ 

* * *
نب فوع   ) مھل اھدعأ  يتلا  ةیبشخلا  ةدضنملا  لوح  ةسمخلا  شیفارحلا  سلج 
ءدب ذنم  مھتنسلأ  هقذت  مل  يذلا  ذيذللا  ماعطلا  فونص  تصارت  اھقوفو  ىسوم )

! اھلبق ىتحو  ةمزألا 
.. يرث رجات  فوع )  ) نإ  .. بذع ءامو  ةھكاف   ، نخاس زبخو  تاوارضخو  يوشم  محل 

! فصوت ةجردل ال  يرث  رجات 
،( رصنتسملا  ) نویع نع  ادیعبو   ، دحأ اھاري  نأ  نود  مالظلا  حنج  يف  لخدت  هعئاضب 



، ریناند ةرشعب  زبخلا  فیغر  ؛  راعسألا ظھبأب  قاوسألا  يف  احابص  سانلا  اھدجيو 
نوألميو نورتشي  ءاینغألا   .. ارانيد نيرشعب  حمقلا  ةلیك   ، ارانيد نیعبرأب  ةجاجدلاو 

)؛ يشوجرملا  ) ةلفاقب اولعف  امك  هعئاضبب  اولعفي  نأ  نووقي  ال  ءارقفلاو   ، مھروصق
اومدق نيذلا  ءاینغألا  سرح  مھعمو  يواكعلا ) فوع   ) لاجر مھل  ىدصتي  فوسف 

.. مھیلاوم اھعاتبي  يتلا  عئاضبلا  ةيامحل 
لخد  ، ةلماخ لوقعلا  تحبصأو  نادبألا  يف  ةوقلا  ترسو  نوطبلا  تألتما  نأ  دعب 
ةیبھذ طویخب  ازرطمو  نوللا  ضیبأ  اضافضف  ابابلج  يدتري  يواكعلا ) فوع   ) مھیلع
ماعطلا ماھتلا  ةكرعم  راثآ  فیظنتو  ةدضنملا  عفرب  مدخلا  رمأو   ، ردصلا ةقطنم  دنع 

! ناكملاب نيدوجوملا  ةسمخلا  شیفارحلا  اھلاطبأ  ناك  يتلا 
يف يفاكسإلا ) يضار   ) لاقف  ، مھطسو ةئداھلا  ةقثاولا  هتماستباب  فوع )  ) سلج

: نانتما
(! فوع  ) دیس اي  ةمخفلا  ةمیلولا  هذھ  ىلع  كركشن  ـ 

: اكحاض ساوقلا ) لیلج   ) لاقو
! اندالیم ةظحل  ذنم  ةقيرطلا  هذھب  عبشن  مل  اننإ   ، لاقي قحلا  ـ 

اھبوشت ةربنب  تاكحضلا  تأدھ  نأ  دعب  لاق  يذلا  فوع )  ) مھیف نمب  عیمجلا  كحضف 
: ةيدجلا

! ناح دق  لمعلا  تقو  نأ  دقتعأ   ، دمحلا ـه  للو عیمجلا  عبش  نأ  دعب  نآلاو  ـ 
تمصلا داسو   ، مھھوجو ىلع  موجولا  ادبو   ، مھتاكحض ةسمخلا  ءاقدصألا  متكف 

: الئاق يزازعلا ) نیھاش   ) هعطق مث  ةھربل 
انب صاخلا  ءزجلا  ذیفنت  نآلا  ناحو  انتمعطأو  انتمركأ  تنأ  فوع ..)  ) دیس اي  تقدص  ـ 

! انتملك مرتحنو   ، لاجر نحن   .. قافتالا نم 
!( میظع )

يك مھل  ةراشإ  يف   ، هسلجم نم  ضھني  وھو  ةداعس  يف  فوع )  ) اھلاق اذكھ 
! مھنم بولطملا  اوذفنيو  اوجرخي 

* * *
... ةسمخلا كرحت  لیللا  مالظ  رتس  تحت 

.. رباقملا وحن  اوھجتا  ةبقرتم  ةرذح  تاوطخب 
؛ ةفیلخلا لاجرو  نیصاصبلا  نم  الإ  ةیلاخ  اھتقزأو   ، نآلا ةمئان  اھلمكأب  ةرھاقلا )  ) نإ

.. مھدوجو نكامأ  نع  نيدعتبم  ةفخب  اوریسي  نأ  مھیلع  ناكف 
نم اوعّلطاو   ، خماشلا يشویجلا )  ) لبج ىلعأ   ، رباقملا ةقطنم  ىلإ  اولصو  اًریخأ 

، رینم حابصم  الب  داوسلا  نم  ةلتك  اھودجوف   ، ةمیظعلا ةرھاقلا )  ) ىلع لبجلا  قوف 
: ىسأ يف  يرمعلا ) ميركلا  دبع   ) لاقف  ، نورماسلا اھلعشي  نارین  وأ 

! ةراسخلل اي  ـ 
: الئاق هرھظ  فصتنم  يف  هتضبقب  نارفلا ) ةدعس   ) هعفدف

! انتمھم زجننل  انب  ایھ   ، ىضم ام  ىلع  رسحتلا  تقو  اذھ  سیل  ـ 
دومحم نب  ثیل   ) ربق نع  نوثحبي  اوعرشو   ، ةثالثلا هؤاقدصأ  هلوق  ىلع  قّدصف 
هدلاو هنفدو  ةحرابلا  ةلیل  يفوت  يذلا  ماوعأ  ةسمخلا  بحاص  يبصلا   ،( يزازعلا



(! يزازعلا نیھاش   ) .. همعو
لوصولل مھيدايأب  رفحلا  يف  اوأدب  لعفلابو   ، ربقلا ناكم  ركذت  يف  نیھاش )  ) حجن

: ةریح يف  سّاوقلا ) لیلج   ) لأس  ، اھیلإ اولصو  امدنعو   ، ةثجلا ىلإ 
)؟ ىسوم نب  فوع   ) ىلإ اھب  بھذن  فیكف  ةثجلا  ىلع  انرثع  دق  نآلاو  ـ 

: الئاق بضغ  يف  يفاكسإلا ) يضار   ) هرھنف
( فوع  ) نظي ىتح   ، اھتبقر نم  ةثجلا  حبذن  نأ  انیلع  هنأ  تیسن  لھ  يبغلا ! اھيأ  ـ 

؟! انم بلط  امك  امامت   ، هحبذب انمقو  لفطلا  انفطتخا  اننأ 
: ديدش فوخ  يف  يرمعلا ) ميركلا  دبع   ) لاقو

لباقم يف  بلطي  يذلا  لجرلا  نإ  ؛  انم مقتنیف  هانعدخ  اننأ  ملعي  نأ  ىشخأ  ـ 
ىشخن نأو  هاشخن  نأب  ريدج  لجر  وھل  ةجزاط  لفط  ةثج  بارشلاو  ماعطلا 

.. هتبضغ
: هربص دفن  دقو  نارفلا ) ةدعس   ) لاقف

ةثج نیب  قرف  ال   .. هاغتبم ىلع  لصحیس  نآلا  وھو   ، ديرن ام  ىلع  انلصح  دقل  ـ 
! دقتعأ ام  ىلع  ةّطنحم  ةثجو  ةجزاط 

: ابضاغ يزازعلا ) نیھاش   ) مھیف فتھف 
يریمض نإ   .. لیللا لاوط  ةثجلا  هذھ  عم  اًدیحو  ىقبأ  نلف  ؛  اعيرس مكرارق  اوذختا  ـ 

.. ينلتقي
ةثجلا وحن  مسح  يف  لیلج )  ) مدقت مث   ، نيرخآلا ىلإ  مھنم  دحاو  لك  ةعبرألا  رظنف 

.. ةثجلا هب  حبذ  هبیج  نم  اًریغص  انیكس  جرخأو 
* * *

رازإب مدخلا  هّرثد   ، نخاسلا همامح  نم  ـه ) للاب رصنتسملا   ) ةفیلخلا غرف  نأ  دعب 
نم قرعلا  هنم  ببصتي  ًايراع  يولعلا  هفصن  كرتو  ةيانعب  يلفسلا  هفصن  رتس  ضیبأ 
تقلس يتلا  ةیلغملا  هایملا  رثأ  نم  ثھلي  ةفیلخلا  ناك   ، نخاسلا مامحلا  راخب  رثأ 

.. مخضلا هدسج 
دحأ موقي  يك  ًايراع  هرھظ  كرتو   ، ریثولا هشارف  ىلع  هھجوب  رصنتسملا )  ) ىقلأ
طغضت يتلا  ةقیقرلا  لمانألاب  رصنتسملا )  ) رعش تاظحل  دعبو   ، هكیلدتب مدخلا 
ةيومدلا ةرودلا  طشنت  يك   ، ةيرئاد تاكرح  لمعب  موقت  مث  هرھظ  ةلسلس  ىلع 

.. اعم مومھلاو  نوھدلا  هتلقثأ  يذلا  لھرتملا  هدسجل 
ًاتوص عمس  امدنع   ، هتالضع تددمتو  هدسج  ىخترا  نأ  دعب  مونلل  ملستسي  داك 

: ةيرخس يف  لوقي  هل  اًفولأم  ًايوثنأ 
(! دعم  ) اي لاستغالا  بقع  كیلدتلا  قشعت  تلز  ام  ـ 

! يلصألا همسا 
.. هب هتادانم  ىلع  ؤرجت  نوكلا  يف  ةدحاو  ةقولخم  ىوس  دجوت  ال  دعم ...) )

: لاقو رصنتسملا )  ) كحض
! هامأ اي  يلصألا  يمساب  يتادانم  نیبحت  تلز  امو  ـ 

: ةلئاق هنذأ  يف  تسمھو  عرسأ  كیلدتلاب  موقت  يھو  تكحضف 
.. اھبلقب ةریغلا  بعلت  فوسف   ، ككیلدتب موقأ  انأو  كتاجوز  ىدحإ  انتأر  اذإو  ـ 



: بضغ يف  لاقف 
! میحجلا ىلإ  ءاسنلا  بھذتلف  ـ 

: بضغ يف  همأ  هتلأسو  هافق  لفسأ  ىلع  ةيوق  ةعفص  تودف 
؟ ریقحلا اھيأ  ءاسنلا  لك  ـ 

: اًمستبم درو  شارفلا  فرط  ىلع  اًسلاج  لدتعاو  ماقف 
(.. قحسإ تنب  ـه  للا ةوفص   ) عیفرلا باجحلا  ةبحاص  يزاوت  ال  ایندلا  ءاسن  لك  ـ 

.. ةفیلخلا ةدلاو 
ءاضیبلا اھنانسأ  ترھظ  ىتح  تمستباف   .. ينمیلا اھدي  رھاظ  لیبقتب  ماق  مث 

يف ةباشك  ماوقلا  ةقوشمم   ، نسلا يف  اھربك  مغر  ةلیمج  تناك   ، ةیجاعلا
ةلیل يف  رمقلاك  ءّاضو  ئلتمم  هجوو   ، لسرتسم ينب  رعش  تاذ   ، تانيرشعلا

.. نعاطلا رمعلا  ریثأت  نم  تادیعجتلا  ضعب  هباش  نإو  همامت 
: ةقرو نانح  يف  هتلأس 
؟ يدلو اي  كلاح  فیك  ـ 

: امومھم اھباجأف 
... نكلو  .. هامأ اي  ریخب  ـ 
: تدرطتساو هتعطاقف 

؟ كلذك سیلأ  يدلو  اي  ةدشلا  ـ 
: زیفحت يف  ةلئاق  اھیلع  دشلاب  تماقو  هدیب  تكسمأف   ، باجيإلاب هسأر  زھف 

. املاس اھنم  جرختو  ةدشلا  هذھ  زاتجت  فوس   .. يدلو اي  تبثا  ـ 
اھرصنخ يف  دجوف  ةوقلاو  ةموعنلا  نیب  عمجت  يتلا  اھدي  ىلإ  رصنتسملا )  ) رظنو

. ةبيرغ زومرو  شوقن  كانھ  تناك  صفلا  لوحو   ، عيدب رمحأ  نولب  اًعمال  اًصف 
: ةشھد يف  اھلأس 

؟ يمأ اي  متاخلا  اذھب  كل  نيأ  نم  ـ 
: تلاقو هفك  نم  اھدي  تبحسو  تبرطضاف 

.. ةيدھ ـ 
؟ هايإ ِكادھأ  نم  ـ 

ةزیجو ةرتف  ذنم  ةرھاقلا )  ) ىلإ ءاج   ،( ىسوم نب  فوع   ) ىعدي اكع )  ) نم رجات  ـ 
.. متاخلا اذھ  اھنم  ناك   ، ايادھلا نم  ةعومجم  رصقلا  ىلإ  لسرأو 

ماني اًضافضف  ًابابلج  يدتري  يك  ضھن  مث   ، اھمالك ىلع  رصنتسملا )  ) قلعي ملف 
: نانح يف  هل  لوقت  همأ  توص  عمسو   ، هیف

ةيامح يف  هودعاسي  نأب  كلاجر  رمأت  نأو   ، رجاتلا كلذب  متھت  نأ  يدلو  اي  كديرأ  ـ 
نم لاجر  يديأ  ىلع  دالبلا  ةاجن  نوكت  دقو   ، يقت حلاص  لجر  هنأ  ودبي   ، هتراجت

! هلاثمأ
: شارفلا ةیحان  هجتاو  قرزألا  يريرحلا  هبابلج  ىدترا  دقو  رصنتسملا )  ) لاقف

.. هامأ اي  نیئاشت  امك  ـ 
: ةلئاق ةبوذع  يف  هل  تمستباو  بابلا  ةیحان  تھجتاف 

؟ كعم تیبملل  كتاجوز  ىدحإ  وعدت  نلأ   .. يدلو اي  ریخ  ىلع  حبصت  ـ 



.. ةلیللا يدرفمب  نوكأ  نأ  ديرأ   .. ـ ال
.. قیمع مون  يف  طغي  هتكرتو   ، تفرصناف



عباسلا لصفلا 
اھل لاق  مث   ، ةرماسلا يف  ديدش  عوج  ناكو  )
تلاق دق  ةأرملا  هذھ  نإ  تلاقف   . ِكل ام  ُكلملا 
ينبا لكأن  مث  مویلا  هلكأنف  ِكنبا  يتاھ  يل 
يف اھل  تلق  مث   ، هانلكأو ينبا  انقلسف   . اًدغ
( اھنبا تّأبخف   ، هلكأنف ِكنبا  يتاھ  رخآلا  مویلا 

( يناثلا كولملا   ) رفس

ویلوي ٢٠٠٧م ةرھاقلا ) )
كیلك  .. كیلك

بابلا قالغنا  توص  مث   .. بابل يديدح  جالزم  ريرص  توص  هعبت  ریصق  ریفص  توص  )
( فنع يف 

(: لامجلا دمحأ  توص  )
)؟ ينیبت  ) اي ریخلا  ءاسم  ـ 

 ... ـ
؟ ّيلع درت  اذامل ال  ـ 

 ... ـ
؟ يقیقحلا كمساب  كيدانأ  نأ  ديرت  لھ  ـ 

 ... ـ
: رجض يف  لامجلا ) دمحأ  )

انأو  ، اھقحتست كنأ ال  مغر   ، نآلا ىتح  ةیمدآ  ةلماعم  كلماعأ  انأ   ، ادیج ينعمسا  ـ 
.. مالكلا ىلع  كربجت  نأ  اھناكمإب  يتلا  قرطلا  نم  ديدعلا  يدنع 

( تمص ةرتف  )
: روتف يف  لأسي  ينیبتلا ) )

. ةباینلا يف  ءيش  لكب  تفرتعا  دقل  ؟  ينم ديرت  اذام  ـ 
(: لامجلا دمحأ  )

! ءيش لك  سیل  ـ 
؟ لافطألا محل  مھتلت  تنك  اذامل  نكلو   ، تبصتغاو تقرسو  تلتق  تنأ 

يك اًدعقم  هل  رضحأ  هنأ  لامجلا ) دمحأ   ) ربخي يركسعو  حتفني  وھو  بابلا  توص  )
( هیلع حاتري 

(: لامجلا دمحأ  )
فوسف ءيش  يأ  ُتجتحا  اذإو   ، نآلا جرخت  نأ  وجرأ  رابجلا ..) دبع   ) اي اركش  ـ 

... كيدانأ
( ةوق يف  بابلا  قلغني  )

(: ينیبتلا  ) ىلإ هثيدح  اھجوم  لامجلا ) دمحأ   ) دوعي



؟ ملكتت نأ  ديرت  لھ  نآلاو   .. اھ ـ 
( ةیلاع تاكحض  توص  )

(: ينیبتلا )
متيو لئالق  مايأ  الإ  يھ  ام   .. نآلا يثيدح  نم  ررض  الف  ؛  كثيدح يف  قحم  تنأ  ـ 

؟ يتوكس نم  دیفتسأس  اذامف   ، يقنش
(: لامجلا دمحأ  )

! مامت ـ 
(: ينیبتلا )

؟ لاؤسلا اذھ  ينلأست  اذامل  نكلو  ـ 
(: لامجلا دمحأ  )

مھل نوكي  نیحافسلا  نم  رشبلا  موحل  يلكآ  نإف  يعالطاو  يتاءارق  مكحب  هنأل  ـ 
مھمظعمو  ، نويداسلا مھنمو  نویسفنلا  ىضرملا  مھنم  ؛  ةنیعم ةقيرطو  بولسأ 

... تافصلا هذھ  نع  دعبلا  لك  دیعب  تنأو   ، ایلعلا تاداھشلا  باحصأ  نم 
(: ينیبتلا )

؟ مادعإلا مكح  نم  ففخي  كل  هلوقأس  ام  لھ  نكلو   ، كمالك مھفأ  انأ ال  ـ 
: اًكحاض لامجلا ) دمحأ  )

.. هیلع يتفملا  قيدصت  دعب  مادعإلا  مكحل  فیفخت  الف  عبطلاب ال؛  ـ 
كلت لعفي  هلعج  هنأل  ةئيذب  ظافلأب  ناطیشلا  نعليو  قیض  يف  ينیبتلا  رفزي  )

!( مئارجلا
: لأسي ينیبتلا ) )

؟ ًايرشب امحل  تقوذت  نأ  كل  قبس  لھ  ـ 
(: لامجلا دمحأ  )

.. عبطلاب ال ـه ! للاب ذوعأ  ـ 
(: ينیبتلا )

دعب  ، دحأ همواقي  معط ال  هلو  ذيذل  يرشبلا  محللا  نإ   ، كرمع فصن  كتاف  دقف  نذإ  ـ 
! رشبلا محل  رومنلاو  دوسألا  لكأت  اذامل  تملع  ةلھو  لوأ  هتقوذت  نأ 

.. ززقم ناسنإ  تنأ  ـ 
: اكحاض ينیبتلا ) )

! فرقلاب رعشي  ًاطباض  ىرأ  يتایح  يف  ةرم  لوأ  ـ 
: بضغ يف  لامجلا ) دمحأ  )

.. ناویحلا اھيأ  كناسل  ظفحا  ـ 
: اًرجمزم ينیبتلا ) )

اضيأ انأ  ـه ! للاو )؟ ال  اشاب  ) اي دقتعت  امك  ًاناویح  يمأ  نطب  نم  تلزن  يننظت  لھو  ـ 
، نيریقف نیعرازم  اناك  ؛  ةبیط مأو  نونح  بأ  يل  ناكو   ، ةيوس ةایح  يل  تناك 

امھنويد ناددسیف  امھرامث  نادصحي  عیبرلا  يفو   ، نانيدتسيو ماعلا  لاوط  ناعرزي 
.. داصحلا لاومأ  نم  ماعلا  ةیقب  لكأنو 

(: لامجلا دمحأ  )



؟ كلذ دعب  ثدح  اذامو  ـ 
: همالك الصاوم  ةرارح  يف  دھنتي  ينیبتلا ) )

ىلوتساو  ، هب كتف  يئابولا  دبكلا  باھتلا  ؛  تاونس عست  نبا  انأو  يبأ  يفوت  ـ 
ةمداخ لمعت  اھقیقش  اھلعجو  ةرھاقلا )  ) ىلإ يمأ  تبرھو  ضرألا  ىلع  يمامعأ 

... فورعملا لامعألا  لجر  نوخیش ) دجمأ   ) يارس يف 
(: لامجلا دمحأ  )

؟ بسحف لامعأ  لجر  اھتقو  ناك  ـ 
: اًرخاس ينیبتلا ) )

تاونس ثالثل  انشع   ... اشاب اي  قلقت  الف   ، اھتعاس ةرازولا  بصنم  ىلوت  نكي  مل  ـ 
؛ ءيشب انیلع  لخبي  مل  اھتعاس  لجرلا  نإ  لاقي  قحلا   ، هتياعر يف  نامأ  يف 
، لدبتت اھلاح  تلعج  يتدلاول  ًايزجم  ًابترم  عفدي  ناكو  يمیلعت  لمكأ  ينلعج 

انتطعأ دق  ةایحلا  نأ  تننظو   ، ةطیسب ةیبھذ  تاغوصم  تعاتباو  ةراضن  رثكأ  تراصف 
.. دبألا ىلإ  هلاح  ىلع  رمتسي  ءيش  دجوي  نكلو ال   .. مسابلا اھھجو 

(: لامجلا دمحأ  )
؟ ثدح اذام  ـ 

(: ينیبتلا )
ىلإ يدؤي  يذلا  ملسلا  لفسأ   ، ةریغص ةفرغ  يف  يتدلاوو  انأ  شیعأ  تنك  دقل  ـ 
املاط  .. وبقلا ىلإ  يدؤملا  بابلا  ناك  انتفرغ  راوجبو   .. يارسلا نم  يولعلا  قباطلا 
اتاوصأ الیل  عمسأ  نایحألا  ضعب  يف  تنكو   ، كانھ ىلإ  لوزنلا  نم  يمأ  ينترذح 
كلتك ةبيرغ  لیتارت  تاوصأو   ، بالكلا ةرجمزك  ةرجمزو   ، خارص  ، وبقلا نم  يتأت  ةبيرغ 
كلذ عمو  يدادعإلا  لوألا  فصلاب  تنك   ، ىراصنلا سادق  يف  انایحأ  اھعمسأ  يتلا 

.. تاوصألا كلتل  عمتسأ  انأو  اشعترم  يمأ  نضح  ىلإ  عرھأ  تنك 
اروعذم يمون  نم  تضفتناف   ، ءامسلا قربلا  برض   ، ةفصاعلا يلایللا  يدحإ  يفو 

يف ةريرعشقلا  ترسف   ، وبقلا نم  يتأت  تاوصألا  تعمسو   ، يراوجب يمأ  دجأ  ملو 
كرحتأ نأ  ينعنمي  مل  نیعللا  لوضفلا  نكل   ، اروعذم يشارف  يف  تموكتو  يدسج 

ام فرعأ  يك  هحتفأ  نأو   .. وبقلا باب  ىلإ  هجتأو  يتفرغ  باب  حتفأ  نأ   ، كلذ دعب 
! لفسألاب ثدحي 

( تمص ةرتف  )
: رجض يف  لوقي  لامجلا ) دمحأ  )

! ناویحلا اھيأ  كثيدح  لمكأ  ـ 
(: ينیبتلا )

.. هلوقأس ام  قدصت  نل  تنأ  ـ 
: للم يف  لامجلا ) دمحأ  )

كتدلاو ىلع  يدتعي  نوخیش ) دجمأ   ) تدجوف يارسلا  وبق  ىلإ  تطبھ  عبطلاب  ـ 
! ةميدق ةصق   .. اھبصتغيو

: ىسأ يف  ينیبتلا ) )
نإ ؛  اھلاحل بھذت  اھوكرت  مث  مھتعتم  اوضق  مھتیل   .. اھوبصتغا اوناك  مھتیل  ـ 



ال)  ) لوقت نأ  عیطتست  ال  ةمداخلا  نأ  ينتملع  اھتقو  ةیبرعلا  مالفألل  يتدھاشم 
ظافحلا لجأ  نم  اھمحل  عیب  ىلع  ةربجم  نوكت  فوس   ، ءيش يأ  يف  اھدیسل 
! رظنملا كلذ  ةدھاشمل  أیھتي  اھتقو  ریغصلا  يلقع  ناكو   ، اھشیع ةمقل  ىلع 

: اًشوھدم لامجلا ) دمحأ  )
؟ باصتغالا نم  ةعاشب  رثكأ  كتدلاوب  اولعف  اذامو  ؟  مھ نم  ـ 

(: ينیبتلا )
ناكملا ناك   .. دیعب نم  يتأي  خارص  توص  تعمس   ، وبقلا ىلإ  اًدیحو  تطبھ  امدنع  ـ 

لوأ تطبھ  نأ  دعب   .. داكلاب ءایشألا  نیبتب  حمست  ةتفاخ  ةءاضإب  لفسألاب  ءاضم 
اھلوح نمو  ضرألا  ىلع  لالغألاب  ةلبكم  يمأ   .. دیعب نم  مھتدھاش  نیتجرد 
نیب اودعاب  دقو   ، بعر يف  خرصت  تناك  كلذ  عمو  اممكم  اھوف  ناك   .. عومشلا
امدنع يتسارك  يف  اھارأ  تنك  يتلا  ةمجنلا )  ) لثم تناكف  اھیقاس  نیبو  اھیعارذ 
نیبت عطتسأ  مل   ، صاخشأ ةعبرأ  فقو  اھفارطأ  دنعو   ، ءالمألا رابتخا  يف  حلفأ 

، ةیبھذ متاوخ  مھعباصأ  يف  عملتو  ةرخاف  تالح  نودتري  اوناك  مھنكل   ، مھھوجو
ةموھفم ریغ  ةغلب  متمتيو  ئرتھم  باتك  يف  أرقي  نوخیش ) دجمأ   ) ناك اھسأر  دنعو 

: ةیشحو يف  خرص  مث   .. باتكلا دجمأ )  ) قلغأ ةأجفو   ... اھریسفت عطتسأ  مل 
(.. ايدافوع : ) خرصف داع  مث   .. ًابناج اھوعضوو  مھبتك  ةعبرألا  قلغأف  ناتانیلا ) )
يمأ سأر  ىلع  دجمأ )  ) ىنحناو  ، همامأ يذلا  فرطلا  مھنم  دحاو  لك  كسمأف 

مث  ، طق اھسنأ  مل  ةرظن  بعر  يف  هیلإ  ترظنو  موتكملا  اھخارص  اھكھنأ  يتلا 
جوزمم مفب  خرصو  هسأر  عفر  مث   ، اھمھتلي ذخأو  اھتبقر  ىلع  مجھو  اھل  مستبا 
ةیشحو يف  هب  كسمي  يذلا  فرطلا  مھنم  دحاو  لك  مھتلاف  ماي ..) ماي  : ) ءامدلاب

.. اھءاشحأ اومھتلاو  اھنطب  اورقب  ىتح  اھوكرتي  ملو   ، ةمات
: خرصي لامجلا ) دمحأ  )

! نونجم تنأ  ـ 
: دانع يف  ينیبتلا ) )

ةصاخلا يتكلمم  تدیش  كانھو   ... عراشلا ىلإ  تقلطنا   ، يارسلا نم  ُتبرھ  مث  ـ 
، عراوشلا لافطأ  نم  ديدعلا  ىلع  يتوطس  تضرفو  عوجلا  ينصرق  نأ  دعب 
تنك نيذلا  لافطألا  نم  ديدعلا  ىدل  بعرلل  اراثم  اھب  نطقأ  يتلا  ةبتلا )  ) تحبصأو

تحماسو يزيزع  اي  رشبلا  محل  تغستسا  دقل   ، مھنیعأ مامأ  مھءاقدصأ  مھتلأ 
محل نم  اًقاذم  بیطأ  ءاسنلا  محلف  ؛  يمأب هولعف  ام  ىلع  هءاقفرو  نوخیش ) دجمأ  )
دعب تاریغصلا  تایتفلا  مھتلأ  انأو  ةدشب  عتمتسأ  تنك  يسفن  انأو   ، لاجرلا

! نھباصتغا
: هيدل توص  ىلعأب  لامجلا ) دمحأ  )

(. رابجلا دبع   ) ـ
: اكحاض ينیبتلا ) )

محل قشعأ  تحبصأ   .. مھلثم تحبصأ  انأ  نابج !  ... ينقدصت نل  كنأ  كتربخأ  ـ 
! اھمھتلأ يك  نیتعطق  وأ  ةعطق  يمأ  نم  اوكرت  اوناك  مھتیل   ، رشبلا

يدؤت يك  ضرألا  برضت  يھو  رابجلا  دبع  مدقو  حتفني  وھو  بابلا  ريرص  توص  )



( ةیحتلا
: بضغ يف  لامجلا ) دمحأ  )

طقف زرأو  رضخ  ىلع  هماعط  رصتقيو   ، هب يقتلي  يمالعإ  وأ  يفحص  يأ  ديرأ  ال  ـ 
(! رابجلا دبع   ) اي موھفم   .. هدعوم نیحي  ىتح  محل  نود 

(: رابجلا دبع  )
.. مدنفأ اي  مامت  ـ 

: ةيرخس يف  لأسي  ادیعب  يتأي  ينیبتلا )  ) توص
يننظت لھ  ؟  اشاب اي  هبرجت  ال  اذامل  ؟ ! هل لیثم  ال  رشبلا  محل  نأ  كربخأ  ملأ  ـ 

( دمحأ  ) اي ديدعلاو  ديدعلا  كانھ  ؟  دلبلا يف  ةيرشبلا  موحللا  مھتلي  يذلا  دیحولا 
.. مھیف ئیسلا  ظحلا  بحاص  دیحولا  يننكل   ، اشاب

( قالغإلا مكحي  وھو  يديدحلا  جالزملا  توص  مث  قلغني  وھو  بابلا  ريرص  )



نماثلا لصفلا 
دق ةأرما  ترَضَح  اھنأ  مھنم  ةأرما  نع  ركُذو  )
،[ توملا لبق  ریخألا  عزنلا  يف  يأ   ] ترضُتحا
[ اھب اوطاحأ  يأ   ] اھوشوتحا دقو  اھتخأ  اھدنعو 
: ةأرملا تلاق   . اھمحل اولكأیف  تومت  نأ  نورظتني 

اھمحل انعطقف  اھانردتبا  ىتح  اًنسُح  تتام  امف 
اھعمو يكبت  يھو  اھتخأ  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ِكل ام   ، كحيو لئاق : اھل  لاقف   ، تیملا سأر 
امف يتخأ  ىلع  ءالؤھ  عمتجا  تلاقف : ؟  نیكبت

ينوملظو  ، اھوّعطق ىتح  اًنسح  تومت  اھوكرت 
ذإو  . سأرلا الإ  اًئیش  اھمحل  نم  ينوطعي  ملف 

( اھتخأ يف  اھل  مھملظ  نم  ةیكاش  يكبت  يھ 
ةعقاو فصو  يف  يلزتعملا  ديدح  وبأ 

ةرصبلا ٢٧٧ هـ ىلإ  جنزلا  لوخد 

ماع ٤٦١ هـ رخآلا  عیبر  ةرھاقلا ) )
! ماري ام  ىلع  سیل  اھجوز  نأ  رعشت  يبویلقلا ) ايرث   ) نإ

ام ىلع  تسیل  اھلمكأب  ةرھاقلاف  ؛  اًراركتو ارارم  كوكشلا  اھسفن  نع  درطت  تناك 
.. ماري

دنع ظقیتسيو  راھنلا  لاوط  ماني  حبصأ  ؛  نيرھش ذنم  هلاوحأ  تلّدبت  اھجوز  نكل 
.. رجفلل عاعش  لوأ  عم  الإ  دوعي  الو  رادلا  نم  جرخيو   ، سمشلا برغم 

! كلذب رعشت  يھو   ، ماري ام  ىلع  سیل  اھجوز  نإ 
هذھب هنزو  داز  فیكو  ؟  هدسج يف  فیثكلا  رعشلا  اذھو  تالضعلا  كلت  هل  تمن  فیك 

؟ ةدشلاو ةعاجملا  نمز  يف  مھو  ةقيرطلا 
! هلاؤس ىلع  رسجت  يھو ال   ، ماري ام  ىلع  سیل  اھجوز  نإ 

عوبسأ ذنم  ؛  ناسللا ءيذب   ، قلخلا ئیس   ، جازملا ركعتم   ، عابطلا داح  حبصأ  دقل 
يفو  ، هراد راوجب  بعللا  ىلع  هدلو  بتاع  هنأ  درجمل  مھراج  لتقي  داك  يضم 
طقسأ امدنع  يلفسلا  هكف  ىلع  ةعجوم  ةمكل  ءاّقسلا  مكل  هل  قباسلا  عوبسألا 

! رادلا ةیضرأ  ىلع  ءاملا  نم  ًاطقن 
! ةعبرألا هئاقدصأ  عم  دیكأتلاب  رسلاو   ، ماري ام  ىلع  سیل  اھجوز  نإ 

، لاملا تیب  نیمأ  يبویلقلا ) نيدلا  رون   ) خیشلا اھدلاو  راد  ىلإ  ايرث )  ) تجرخ اذكھو 
يضار  ) نم تجوزت  دق  يھف  ؛  لاوحألا نم  لاح  يأب  اھفصني  نل  هنأ  ملعت  يھو 
اًرقاعم  ، اًرتھتسم ًاباش  هیف  ىري  ناك  يذلا   ، اھیبأ ةبغر  سكع  ىلع  يفاكسإلا )

يف خضر  هنكل   ، اھتقو يرھزألا  خیشلا  هضفر  ام  اذھو   .. اینيد مزتلم  ریغ   ، رمخلل
مقي ملو   ، طق اًراد  اھل  لخدي  مل  هنأ  الإ   ، هجوزتت اھكرتو  هتنبا  ةبغرل  ةياھنلا 
راثآ هیلع  ترھظ  نأ  دعب  ىتحو   .. قزرلا قیض  اھجوز  نأ  ملعي  وھو  اھتدعاسمب 



عوجلا ةرارم  نوساقي  اھلافطأو  هتنبا  كرت  لاملا  تیب  نئازخ  هیلوت  بقع  ةمعنلا 
! ةدعاسم دي  مھل  دمي  نأ  نود  زوعلاو 

(! طاطسفلا  ) ةنيدمب ةديدجلا  اھیبأ  راد  تأر  امدنع  تبجعت  ام  دشل 
ورمع  ) دجسمل اھجاوم  نآلا  حبصأو   ،( رھزألا  ) قوسب ةميدقلا  رادلا  اھوبأ  كرت  دقل 

! رقفلاو عوجلاو  ءالغلا  حابشأ  نع  تارتمولیك  عضب  دعبت  ةنيدمب  صاعلا ) نب 
.. نيرظانلا رست  ةيروللب  ليدانق  تراص  ةئدصلا  ليدانقلا 

نیب عمجت  ةجھبم  ناولأب   ، ةيريرح اًررُسو  سفانط  راص  كلاھتملا  يبشخلا  ثاثألا 
.. قرزألاو رمحألاو  رفصألا 

حيرملا اھسملم  ةموعن  يف  ريرحلا  براقت  داكت  ةمعان  ةطسبأ  اھیلع  ضرألا 
.. مادقألل

يلصي جراخلاب  اھابأ  نأ  مداخلا  اھربخأ  نأ  دعب  كئارألا  ىدحإ  ىلع  تسلج 
اھمامأ اھابأ  اھدعب  تدجو  ةدودعم  قئاقد  الإ  يھ  امو   ، قيرطلا يف  هنأو  رھظلا ) )
مجحلا ةمیظع  ءادوس  ةمامع  هسأر  ىلعو   ، ضیبأ ناطفق  هولعي  قرزأ  بابلجب 

.. ةعمال ءارمح  ةتوقاي  اھترغ  طسوتت 
، اھجوز هیلإ  وكشت  نأ  ةرطضم  تناك  اھنكل   ، اًمامت تعقوت  امك  ةرتاف  هتلباقم  تناك 

.. اھردص هب  شیجي  امب  حوبت  نأو 
ةجدھتم سافنأب  هیف  يكحت  يذلا  عوضوملاب  متھي  ال  اھوبأ  ناك  ةيادبلا  يف 
تظحال اھنكل   ، بیصنلاو ةمسقلاو  ظحلا  ىلع  بیحنلا  ضعبو   ، عومدلا اھ  ـ للختت

ىلع ضارعألا  كلت  روھظ  تیقوت  نع  اھلأس  دقف   ، ائیشف ائیش  متھي  أدب  اھابأ  نأ 
فوس هنأ  اھربخأ  ثيدحلا  ةياھن  يفو   ، ةعبرألا هئاقدصأ  ءامسأ  نع  اھلأسو   ، اھجوز

ام هتداع ـ  ریغ  ىلع  ریناندلا ـ  نم  ةرص  اھدي  يف  سدو   ، هسفنب رمألا  يف  ثحبي 
! اھیبأ نم  اھبجع  راثأ 

* * *
ىلإ هسأر  اًدنسم  هتدلاو  يمدق  تحت  اًعباق  تقولا  كلذ  يف  رصنتسملا )  ) ناك
هزواجت مغر  للدملا  اھلفط  اھل  ةبسنلاب  ناك   ، هرعش تالصخب  ثبعت  يھو   ، اھتبكر

نأ قحتست  يتلا  هتایح  يف  ةدیحولا  ىثنألا  هل  ةبسنلاب  تناكو   ، اًماع نیعبرألا 
نھل سیل  ءاسن  نم  هنیمي  تكلم  امو  عبرألا  هتاجوز  مغر   ، اھیمدق تحت  نوكي 

! رصح
يتلا تارارقلا  ضعب  يف  انایحأ  هدشرتو  هعجشت  يھ  تناكو   ، هلاح اھل  وكشي  ناك 
ةقالعلا تناك  كلذلو   ، بسحف اًماع  رشع  ةعبرأ  امھنیب  قرافلا  ناك   ، اھذختي

، اھحانج ىلإ  هجتي  وھو  ةریغلاب  نرعشي  نك  عبرألا  هتاجوز  نإ  ىتح   ، ةدیطو امھنیب 
(! كلمرحلا  ) ىلإ طبھي  وھو  ةریغلاب  نرعشي  امم  رثكأ 

شرعلا ةفرغب  اليوط  رظتنا  كلذلو   ، اًدیج ةقالعلا  كلت  مھفتي  نيدلا ) رون   ) خیشلا ناك 
.. مألا ةكلملا   .. هتدلاوب هتولخ  هیلع  عطقي  نأ  أشي  ملو   ، ةفیلخلا ةلباقم  لجأل 

.. اھنوبقلي اوناك  امك  لیلجلا  رتسلاو  عیفرلا  باجحلا  ةبحاص 
بھذي نأ  هریكفت  يف  ءاجو   ، اًقرع ببصتي  خیشلا  نیبج  راصو  اديدش  ظیقلا  ناك 
هرماسيو هعم  ثدحتي  يقب  يذلا  بويأ ) يبأ   ) ءيجم الول  ةفیلخلا  لباقي  نأ  نود 



نم رمف   ، ءالیخلا اھتمس  تاوطخب   ، رغثلا مساب  ـه ) للاب رصنتسملا   ) لخد نأ  ىلإ 
( بويأ وبأ   ) أدبو  ، هبلق ىلإ  ببحملا  شرعلا  يسرك  ىلع  سلج  ىتح  امھنیب 

درمت عمق  ةلواحمل  رصم  اتلد  يف  نیطبارملا  دونجلا  فقوم  هل  حرشي  لظف   ، مالكلاب
ةلأسملا نأ  ةفیلخلل  بويأ ) وبأ   ) رھظأ ةداعلاكو   ، كانھ نمألا  ضرفو  نیحالفلا 

معيو مھیضارأ  ىلإ  نوحالفلا  دوعي  فوس  اھدعبو   ، ریبكلاب سیل  تقو  ةلأسم  درجم 
.. دالبلاب ءاخرلا 

خیشلا ىلإ  ءطبب  تفتلا  مث   ، يمطافلا ةفیلخلا  هجو  ىلع  حایترالا  تامالع  ترھظ 
، تاداريإلا ةيافك  مدعو   ، لاملا تیب  فقوم  ةروطخ  هل  حرش  يذلا  نيدلا ) رون  )
راص يذلا  ىسوم ) نب  فوع   ) راوطألا بيرغ  يماشلا  رجاتلا  رمأ  ىلإ  اضيأ  قرطتو 
ال يتلا  ةمخضلا  هتورث  ىلإ  ةفاضإ   ، ءارقفلاو شیفارحلا  نم  ديدعلا  عمجي  هلزنم 

! نایعألا نم  ديدعلا  تویب  بھن  مغر   ، اھنم بارتقالا  ىلع  دحأ  ؤرجي 
: رجض يف  ةفیلخلا  لاقف 

قدغي يتلا  ةنیمثلا  هايادھ  بسحف  ينیفكت  ؛  ينمھي ال  ىسوم ) نب  فوع   ) رمأ ـ 
عافدلا يف  هحاجن  ىلع  هبساحأ  فیكف   ، حجان لجر  هنإ   ، يمطافلا رصقلا  ىلع  اھب 

؟ ءانع دعب  اھعمج  يتلا  هتورث  نع 
درطتساو  ، هدي نم  ةراشإب  ةفیلخلا  هتكسأف  ملكتي  نأ  نيدلا ) رون   ) خیشلا ّمھو 

: الئاق
الو نیكاسملاو  ءارقفلا  معطي  هنإ  ؛  لفاكتلاو طبارتلل  عئار  لاثم  ىسوم ) نب  فوع   ) ـ
، رشتنملا عوجلا  نم  مھیقي  يك  شیفارحلاو  عاعرلل  هتیب  حتفي  هنإ   ، الباقم بلطي 

؟! هرمأ يف  كشت  كنأو  راوطألا  بيرغ  هنأ  ينربخت   ، هركشن نأ  نم  الدبو 
: هلأسو بويأ ) وبأ   ) ريزولا ىلإ  تفتلا  مث 
؟ ريزو اي  ىسوم ) نب  فوع   ) يف كيأر  ام  ـ 

هنإ ؛  ةفیلخلا لاؤس  ىلع  بیجي  نأ  لبق  اًریثك  ّركفو  هقرع  فیفجتب  بويأ ) وبأ   ) ماق
فوع  ) يف ىري  اضيأ  هنكل   ، هیسرك ىلع  اًمیظع  اًرطخ  هیف  ىريو  نيدلا ) رون   ) هركي

( ىسوم نب  فوع   ) رطخب هروعش  نم  دازو   ، هب ناھتسي  ال  اًرطخ  ىسوم ) نب 
ةفیلخلا رصق  ىلع  قفدتت  يماشلا  رجاتلا  ايادھ  نإ   ، هیف حداملا  ةفیلخلا  ثيدح 
ةكلملا ىلإ  اًرس  اھثعب  متي   ، ةمیقلا رھاوجلاو  ريرحلا  نم  ايادھ  اھنم   ، باسح الب 
! هل ضرعتلا  مدعب  اھدلو  ترمأف  اھبل  يماشلا  رجاتلا  ايادھ  تبلس  يتلا  مألا 

: ركم يف  بويأ ) وبأ   ) لاق
اي نكلو   ... دحأ هركني  ال  ءيش  اذھو  دّاوج  ميرك  لجرل  ىسوم ) نب  فوع   ) نإ ـ 
فوع  ) نأ ةصاخ  )؛  نيدلا رون   ) خیشلا ثيدحل  رابتعالا  نیعب  رظنلا  نم  دب  يالوم ال 
هنأ ىوس  ءيش  يأ  هنع  فرعن  ال  نحنو  ةرھاقلا )  ) ضرأ نع  بيرغ  ىسوم ) نب 

(.. اكع  ) ضرأ نم  مداق  رجات 
: ءابغ يف  ةفیلخلا  هلأسف 
)؟ بويأ ابأ   ) اي دصقت  اذام  ـ 

يفو  ، يمطافلا رصقلا  نیبو  هنیب  ةنیتملا  ةقالعلا  رصاوأ  ىلع  ظفاحن  نأ  دصقأ  ـ 
شیفارحلا طسو  نیصاصبلا  نم  ةعومجم  سدنو   ، دعب نع  هبقارن  تقولا  سفن 



... هلزنم لخادب  رودي  ام  فرعنو   ، هرابخأ انل  اولقني  يك  مھلبقتسي  نيذلا 
ىلع ةفیلخلا  رطضاف   ،( بويأ يبأ   ) حارتقا ىلع  ةقفاوملاب  نيدلا ) رون   ) عرسأف

سسعلا ریبك  يبلكلا ) نيدلا  زع   ) فلكیس هنأ  امھربخأو   ، امھتقفاوم ىلإ  ضضم 
. ّيماشلا رجاتلا  راد  لوخدل  نیصاصبلا  نم  نینثا  رایتخاب 

نأ دعب  هل  نانتمالاب  نيرعاش   ، ةفیلخلل ءالولا  ضورف  نايدؤي  امھو  نانثالا  فرصناف 
نيرواجتم اراس  جورخلا  قيرط  يفو   ، بيرغلا رجاتلا  رمأب  امھكوكش  ىلع  امھقفاو 
هكوكشب هحوب  ببس  نع  ءایحتسا  ىلع  ةفیلخلا  ريزو  نيدلا ) رون   ) خیشلا لأسف 

: ركاملا ريزولا  هباجأف   ، ةفیلخلا ىلإ  ىسوم ) نب  فوع   ) لوح
هترظنب نودرفتي   ، ةیشاحلا نم  ددع  لقأ  هلوح  نوكي  نأ  ةفیلخلا  ةحلصم  نم  ـ 
تعمس دق  ينإف   ، لوقلا كقدصأ  يكو   .. ءاطعلا يف  نیتطرفملا  هيدیبو  ةیناحلا 

.. بيرغلا رجاتلا  كلذ  لوح  ةبیجع  ليواقأ 
: ةشھد يف  نيدلا ) رون   ) هلأسف

؟ هنع تعمس  اذامو  ـ 
أطي ال  رجاتلا  كلذ  نأ  ایصخش  انأ  هتظحال  ام  نكل   ، ملعت امك  ةریثك  ليواقألا  ـ 
؟ خیش اي  كلذ  ظحلت  ملأ   .. راھنلا ءوض  يف  جرخي  كلذ  لبق  دحأ  هري  ملو   ، اًدجسم
ةالصلا نع  عنتما  يذلا  اھجوز  نع  هتنبا  مالك  ركذتي  وھو  اًمجاو  خیشلا  تكسف 

نع اھثيدح  ركذتي   .. لیللا لاوط  ظقیتسيو  راھنلا  ةلیط  ماني  راصو   ، ضورفلا ءادأو 
.. ةدشلاو رقفلا  مغر  ةتغب  هیلع  ترھظ  يتلا  ةیندبلا  هتوق 

ةعيرس ةروصب  هدسج  ءاحنأ  عیمج  يف  هرعش  ومني  راص  اھجوز  نإ  اھلوق  ركذتي 
! ةبيرمو

؟) خیش اي  تبھذ  نيأ  )
درف  ، هراد ىلإ  اقلطنم  هداوج  ءاطتمال  دعتسي  وھو  اكحاض  بويأ ) وبأ   ) هلأس اذكھ 
ىلإ قلطني  هكرتو   ، الیلق جازملا  لتعم  هنأ  هربخأو  ةدراب  ةماستباب  خیشلا  هیلع 

.. هتنبا راد  ىلإ  وھ  هجتا  نیح  يف   ، هراد
* * *



عساتلا لصفلا 
، نابعش نم  نولخ  عبرأل  ءاعبرألا  موي  يفو  )

هتوشف ًایبص  تقرس  دق  ةیمشاھ  ةأرما  تدجُو 
، كلذب ّترقأو   ، هضعب تلكأو   ، يح وھو  رونت  يف 
، كلذ ىلع  اھتلمح  عوجلا  ةدش  نأ  تركذو 

(. اھقنع تبرُضو  تجرخأ  مث  تسبُحف 
ىربكلا دادغب  ةعاجم  رابخأ  نم 

سرام ٢٠١٢م ةرھاقلا ) )
ناینبلا ةخماش  تناك   ، اھلمأتي لامجلا ) دمحأ   ) فقو نوخیش ) دجمأ   ) يارس مامأ 
اھمامأ سلج  يتلا  ةيديدحلا  ةباوبلا  تناك  اھمامأو   ، ضیبألا نوللاب  لماكلاب  ةیلطم 
اھیلع بوتكم  ةتفال  هولعت   ، لسك يف  اًئكتم  ةیبشخلا  هتكيرأ  ىلع  زوجع  سراح 

(! عیبلل يارسلا  )
دجمأ  ) نعو  ، يارسلا عیب  ببس  نع  هلأسي  ذخأو  مالسلا  دمحأ )  ) هیلع ىقلأ 
تامكاحم ءدب  لبق  ارسيوس )  ) ىلإ رف  دق  هنأ  ملعف   ، ةروثلا دعب  هریصمو  نوخیش )

ةرم رصم  ىلإ  ةدوعلا  يوني  ال  هنأل   ، عیبلل يارسلا  ضرع  دق  هنأو  كرابم )  ) ماظن
.. ىرخأ

، اھيرتشي يك  لخادلا  نم  يارسلا  دھاشي  نأ  عیطتسي  ناك  نإ  دمحأ )  ) هلأسو
وھو  ، عیبلا نع  لوؤسملا  وھ  نوخیش ) دجمأ   ) دیسلا يماحم  نأ  سراحلا  هربخأف 
فقوأو  ، يماحملا فتاھ  مقر  هنم  دمحأ )  ) ذخأف  ، يارسلا حیتافم  كلتمي  يذلا 

.. هیخأ راد  ىلإ  بھذي  يك  ةرجأ  ةرایس 
ىلع ينیبتلا )  ) عم هئاقلب  صاخلا  يتوصلا  لیجستلاب  ظفتحا  دق  دمحأ )  ) ناك

.. تارم ثالث  نم  رثكأ  هعمس  دقو   ، لومحملا هفتاھ 
بحاصو افورعم  لامعأ  لجر  ناك  دقف  ؛  لدجلل ریثم  صخش  نوخیش ) دجمأ   ) نإ

دعقم ىلع  سلج  ىتح  ناملربلا  يف  ًابئان  راص  مث   ، ةيراقع تاكرش  ةعومجم 
! ةيدایسلا تارازولا  ىدحإ 

ناك يتلا  يضارألاف  ؛  فصوت ةجردل ال  ةحئارلا  حئاف  ناك  نوخیش ) دجمأ   ) داسف نإ 
الو اھیف  عرز  ةلحاق ال  ءارحص   ، راعسألا سخبأب  اھعاتبي  ناك  هعيراشم  اھیلع  ينبي 
فرص نم  اھیلإ  تامدخلا  لك  دم  متي  میلعلا  زيزعلا  ةردقبو   ، تامدخ ةيأ  الو  ءام 

! رھشأ ةعضبب  ضرألا  عاتبي  نأ  دعب  ءامو  ءابرھكو 
نم هاقتلا  نأ  هل  قبسي  ملو   ، بسحف فحصلا  يف  هرابخأ  نم  هفرعي  دمحأ )  ) ناك
ناك ينیبتلا )  ) نیبو هنیب  يتوصلا  لیجستلا  هیف  ثدح  يذلا  دھعلا  يفو   ، لبق
نأ هل  فیكف   ،( نوخیش دجمأ   ) يارس مامأ  نم  رورملا  ىلع  ىتح  ؤرجي  ال  دمحأ ) )

؟ ةیح هتدلاو  مھتلا  هنأب  هل  حافسلا  كلذ  ماھتاب  اھتعاس  هھجاوي 
دجمأ  ) ءارو هیف  ثحبي  يذلا  مویلا  يتأي  نأ  قالطإلا  ىلع  عقوتي  نكي  مل  دمحأ )  ) نإ



ثيدح نم  دكأتي  يك  وبقلا  ىلإ  طبھي  نأ  هیلعو   ، ىتأ دق  هنكل   ،( نوخیش
وبقلا ىلإ  طبھي  نأ  ىلع  هب  صاخلا  يماحملا  قفاوي  لھ  نكلو   ،( ينیبتلا )

؟ هنياعيو
نأو  ، يارسلا ةنياعم  بلطو  يماحملا  ءاقل  نع  فرظنلا  فرصي  نأ  هرطاخب  لاج 
ىلإ طبھيو  مالظلا  حنج  يف  يارسلا  ىلإ  للستي   .. ةميدقلا ةقيرطلا  مدختسي 
ءاتشلا راثآ  اياقب  تلاز  امو   ، زوجعلا سراحلا  كلذ  ىوس  يارسلا  دنع  دجوي  ؛ ال  وبقلا

امإ سراحلا  كلذ  نأ  دكؤملا  نمف   ، ًالیل ةیلج  ةحضاو  رھظت  ةسراقلا  هتدوربو 
رانلا نم  ةأفدم  لوح  سلجیس  امإو   ، ةلیقثلا ةیطغألا  تحت  مونلا  ىلإ  دلخیس 

... لیقثلا ياشلا  نم  ًابوك  اھیلع  عنصيو  اھب  ئفدتسي  ةرعتسملا 
فوسو  ، وبقلا دقفتو  يارسلا  ماحتقال  ةأیھم  فورظلا  نوكت  فوس  لاوحألا  لك  يف 
هادھو  ، اھب ىلحتي  لاز  ام  يتلا  هتعاجشو   ، دعب دسفت  مل  يتلا  هتقایل  هدعاست 
ىلإ ةيردنكسإلا )  ) نم ءاج  دقف  ؛  دغلا ءاسم  يف  هططخم  ذیفنت  ىلإ  هریكفت 
هنأل  ، نویسنبلا يف  هسبالم  مظعم  كرت  دقو   ، حيرتسي نأ  نود  ةرشابم  ةرھاقلا ) )
ئطاش ىلإ  اھدعب  دوعي  ةدودعم  مايأ  ىوس  ةرھاقلا )  ) يف میقي  نل  هنأ  ملعي 

يك هقیقش  راد  ىلإ  ةرشابم  هجتاف  كلذلو   ، هراوغأ ربس  يذلا  ةيردنكسإلا ) )
! ةقاشلا دغلا  ةمھمل  دعتسيو  حيرتسي 

* * *
عمجت ةیلامج  ةسمل  هب  اھثاثأو   ، عيدب اھقوذ  ؛  هقیقشل تقار  دق  يمھف )  ) ةقش نإ 

رحب جاومأ  لثم  ةیھاز  ءاقرز  ةشیعملا  ةفرغ  ناولأو   ، ةطاسبلاو قسانتلا  نیب 
ریثو نوللا  ّينبل  نردوم ) هيرتنإ   ) نولاصلا مقاطو   ، ةمطالتملا ةيردنكسإلا ) )

.. ةسلجلا
ىفشتسمب لمعي   ، هرمع نم  تانیثالثلا  لبتقم  يف  باش  بیبط  يمھف )  ) نإ

ردت قوللا  بابب  ةریغص  ةدایع   ، ةصاخلا هتدایع  ىلإ  بھذي  الیلو   ، اًراھن يموكح 
! جاوزلا لجأل  راخدالا  ىلع  هدعاسي  هب  سأب  الخد ال  هیلع 

ةلیمج ةاتف  ىلإ  فرعت  دق  هنأ  هتاباطخ  دحأ  يف  هقیقشل  ركذ  دق  يمھف )  ) نإ
ىلع مزعلا  دقع  دق  هنأو  نالیج )  ) ىعدت بسحو  بصنم  تاذ  ةلئاع  نم   ، ةقیقرو
هتایح مضخ  يف   ، هسفن وھ  اھلفغأ  يتلا  ةوطخلا  كلت  هوخأ  هل  كرابف   .. اھتبطخ

.. ةعئاضلا هتاذ  ىلع  روثعلا  الواحم  ةیلخادلا  تابنج  نیب  اھضاخ  يتلا  ةرتوتملا 
نم ًابوبحم  امئاد  هاري  ناك  يذلا  هقیقش  نم  ءيشلا  ضعب  ةریغلا  هتلخاد  امبر 

ةایحلاو ةمارصلا  يف  ربكألا  هیخأ  لثم  هلعجي  نأ  هدلاو  دارأ  امدنعو   ، هنم رثكأ  هتدلاو 
تادیقعت نود  ةرقتسم  ةایح  شیعي  هتلعجو  داصرملاب  هتدلاو  هل  تفقو   ، ةيركسعلا

بط ةیلكب  قحتلاف  هتسارد  يف  قوفتو  نونفلاو  يقیسوملل  ابحم  أشنف   ، هقیقش
كلذ ىلع  هدعاسو   ، ثالث ةبیبحلا  نم  الدب  هل  راصف  ایفطاع  قوفتو   ، ينیعلا رصق 
هتدلاو حمالم  لامج   ، اھلامج يف  براقت  يتلا  ةقیقدلا  هحمالمو  ةحضاولا  هتماسو 

يف  .. محافلا دوسألا  رعشلاو  ءاضیبلا  ةرشبلا  ةبحاص  ةیسكرشلا  لوصألا  تاذ 
هینیعو ئلتمملا  رمسألا  هھجوب  هدلاو  حمالم  مظعم  لمحي  دمحأ )  ) ناك نیح 

.. ةيانعب هبيذھت  مت  براش  هتحت  رقتسا  يذلا  سطفألا  هفنأو   ، نیتعساولا



ىتح ةحارلل  دلخي  نأ  ىلإ  هاعدو  هلبقو  ةرارح  يف  هنضتحا  هقیقش  هآر  نأ  درجمب 
لیبق ًءاسم  ةسماخلا  يف  هقیقش  راد  ىلإ  دمحأ )  ) لصو دقف  ؛  هتدایع نم  دوعي 
ةمعطأ نم  ةجالثلاب  ام  ىلع  يمھف )  ) هعلطأو  ، نیتعاسب ةدایعلا  ىلإ  هلوزن  دعوم 

هل اھدعأ  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  لخد  مث  دمحأ )  ) هركشف  ، ءاشي ام  اھنم  لوانتي 
ةریبك ةروص  ترقتسا  اھب  صاخلا  ناوخلا  قوفو   ، ةبترمو ةفیظن  اھدجوف   ، هقیقش
ريزو يدشر ) دمحأ   ) ءاوللا نم  ةمسوألا  دحأ  ملستي  وھو  يطرشلا  هيزب  امھدلاول 

! نانتما يف  هحفاصيو   ، قبسألا ةیلخادلا 
ناك هنأ  فیكو   ، هتبیطخب هئاقل  ةصق  ةلماك  ةعاس  لالخ  هیلع  صقي  هقیقش  ذخأ 

، عرصلا نم  ةبيرغ  تابونب  اباصم  ىفشتسملا  ىلإ  ىتأ  يذلا  اھقیقش  جلاعي 
راشتسملا هدلاو  هیلع  ىنثأ  ىتح   ، داھتجا لكب  هتلاح  ىلع  لمع  هنأ  فیكو 

.. امھتبوطخ نالعإب  اھللك  ىتح  هتنبا  نیبو  هنیب  ةقالعلا  تدطوت  فیكو   ، قباسلا
ناك دقل   ، ةرم نم  رثكأ  بءاثتي  وھو  ةعطاقم  نود  نم  هیلإ  عمتسي  دمحأ )  ) ناك
قنعلا ةطبار  طبري  وھو  لاقف  ؛  باجعإلا دشأ  اھتلئاعو  هتبیطخب  ًابجعم  هوخأ 

: ةآرملا مامأ  هب  ةصاخلا 
يذلا شحافلا  مھئارث  مغر  مھسفنأ  ىلع  نوقلغنم  )؛  دمحأ  ) اي ةبيرغ  ةلئاع  اھنإ  ـ 
ىقرأ ىلع  يوتحي  يذلا  رخافلا  مھماعط  يفو  مھسبالم  يف  ةحضاو  هراثآ  ىلجتت 
امنیسلا يف  اھارن  انك  يتلا  روصقلا  هبشي  لخادلاب  مھرصق  نإ   .. موحللا عاونأ 

ىلع مھتقفاوم  نم  بجعتأ  زيزعلا  يخأ  اي  نایحألا  ضعب  يف   ، راغص لافطأ  نحنو 
! اھل بسانملا  سيرعلا  تسل  ينأب  يساسحإ  مغر  انتبطخ 

تزواجت ىتح   ، هتبیقح زیھجتب  ماق  يذلا  هیخأ  ىلع  دري  ال  اًتماص  دمحأ )  ) لظو
.. هتدایع ىلإ  اًعرسم  قلطناف  ءاسم  ةسداسلا  ةعاسلا 

* * *
! لبق نم  لامجلا ) دمحأ   ) هدتعي مل  يذلا  هنوكسو  لیللا 

تقو وھ  لیللا   ، قالطنالا تقو  وھ  لیللا   ، لمعلا تقو  وھ  لیللا  ناك  ميدقلا  يف 
.. نیمرجملا ىلع  ءاضقلا  متيو  قئاقحلا  فشكنت  حابصلا  يفو   .. تاقیقحتلا

مامأ سلجو   ، ءاشعلا ىلصو  أضوتف  ءاسم  ةعساتلا  وحن  همون  نم  دمحأ )  ) ظقیتسا
سمخ نم  رثكأ  هدھاش  فيرشلا  رونل  اًميدق  ًایبرع  السلسم  عباتي  زافلتلا  ةشاش 
ةلمملا تاءاقللا  تاونق  نیب  ةحاتملا  ةدیحولا  ةیلستلا  ناك  هنكل   ، تارم

.. ةیبغلا تارواحملاو 
؟ اھمحتقیس فیك  نوخیش ..) دجمأ   ) يارسب ًالوغشم  هلقع  ناك 

؟ تاودأ نم  هعم  رضحیس  اذام 
مرجمك يارس  ماحتقا  ةیفیك  يف  ركفي  ؛  قباسلا طباضلا  وھو  ارخاس  مستباو 

.. ةميرجلا ملاع  يف  هقيرط  سملتي  ئشان 
تدوعت دقل  ؛  قناخلا هیخأ  ةقش  وج  لّمحت  ناعیطتست  ال  هیتئر  نأ  دمحأ )  ) رعش

ةفرش ىلإ  جرخف   ، شعنملا لیللا  ءاوھ  ىلعو   ، بطرلا رحبلا  میسن  ىلع  هاتئر 
، عيدبلا يداعملا )  ) شینروك ىلع  لطتو  راتمأ  ةثالثلا  اھلوط  ىدعتي  يتلا  ةقشلا 

.. هتفصرأ نيزت  يتلا  ةقمنملا  ایساكألا )  ) راجشأو



فوخلا نود  عيدبلا  شینروكلا  رظنمب  عتمتلا  هل  حاتأ  ام   ، ثلاثلا رودلاب  ةقشلا  تناك 
.. ةدشب اھاشخي  يتلا  ةقھاشلا  تاعافترالا  نم 

لیثم يذلا ال  ةيردنكسإلا )  ) میسنك سیل  هنكل   ، اشعنم ءاوھلاو  اعيدب  میسنلا  ناك 
! هل

ىلع ریغص  يبشخ  كشك  ءاوضأ  نم  الإ  تقولا  كلذ  يف  لاخ  هبش  عراشلا  ناك 
ولخ لغتست  ةینونج  ةعرس  يف  ةقرام  تارایس  تاوصأو   ، ةيانبلل ةلباقملا  ةھجلا 

.. ةراملا نم  عراشلا 
رھتشي يتلاو   ، كشكلا راوجب  ةعوضوملا  ةيواضیبلا  ةیماخرلا  ككدلا  ىدحإ  ىلعو 

سيآ  ) ةیجلث ةعبق  يدتري  بایثلا  ثر  لجر  سلج   ،( رصم  ) يف شینروك  يأ  اھب 
( دمحأ  ) عطتسي مل   .. سأرلا ئطأطم  وھو  دربلا  ةدش  نم  فجتريو  ةكلاھتم  باك )
( دمحأ  ) رعشو  ، ضرألا يف  اعوضوم  هھجو  ناك  دقف  ؛  لجرلا حمالم  نیبتي  نأ 

.. ةدرابلا ةلیللا  هذھ  يف  ىوأم  وأ  اماعط  دجي  يذلا ال  نیكسملا  كلذل  ىسألاب 
.. ةأجفو

(! دمحأ  ) ىلإ رظنو  هسأر  لجرلا  عفر 
.. هیلإ رظني  مل  هتیلو 

! هھجو ىأر  امدنع  قباسلا  طباضلا  مد  يف  قورعلا  تدمجت  دقل 
دوسألا رعشلاب  اًئیلم  ناك  هھجوو   ، منھج نم  اتطقس  ران  يترمجك  اتناك  هانیع 

.. هتیحلو هبراش  بناج  ىلإ  ناكم  لك  يف  رثانتملا 
رعشك ففصملا  ریغ  فیكثلا  هرعش  رھظف   ، هسأر ىلع  نم  ةعبقلا  عزنو  مستبا  مث 

(... ةلیلد  ) نثارب يف  طقسي  نأ  لبق  نوشمش ) )
.. داوسلا ضعب  اھللخت  يتلا  ةقسانتملا  ریغ  هنانسأو  ةداحلا  هباینأ  ترھظ 

.. يداع يرشبك  هلكش  نكي  مل 
.. رغصلا ذنم  ادیج  هفرعي  ائیش  هبشي  ناك 

(! لوغلا  ) هبشي ناك 



رشاعلا لصفلا 
رعشقي تاياكح  كلذ  يف  يبھذلا  ىكح  دقو  )
ةّعرزُم قرطلا  تراصو  لاق :  . اھعامس نم  دلجلا 

عِیبو  ، عابسلاو ریطلل  اھموحل  تراصو   ، ىتوملاب
( ةریسیلا مھاردلاب  دالوألاو  رارحألا 

ةيرصنتسملا ةدشلا  رابخأ  نم 

ماع ٤٦١ هـ ناضمر  ةرھاقلا ) )
( رصنتسملا  ) لاھنا  ،( ناضمر  ) رھش مايأ  لوأ  نم  برغملا  ناذآ  توص  عفترا  امدنع 

مھدابكأب كتفي  عوجلا  ناك   ، مھمامأ دتمملا  طامسلا  ىلع  هبراقأو  هتیشاحو 
مظعملا ناضمر  رھش  قفاوي  نأ  ـه  للا ةدارإ  تءاش  دقل   ، مھءاعمأ ففج  شطعلاو 

ةلیط مھروصق  يف  هلاجرو  ةفیلخلا  ثكمف  ؛  اظیق اھرثكأو   ، ةرارح فیصلا  مايأ  دشأ 
ماعطلا فانصأ  عیمجو  ةيوشملا  موحللاو  نجاوطلا  ةحئار  نوممشتي  مھو   ، راھنلا

... راطفإلل ادادعتسا  اھزیھجت  متي  يتلا 
ذنم نوعئاج  مھف  ؛  قباس موي  يأك  مویلا  مھیلع  رم  دقف   ، نیكاسملاو ءارقفلا  امأ 
مل يذلا  ليوطلا  مھربص  ىلع  افعاضم  اباوث  ناضمر  رھش  يف  اوأرو   ، تاونس ثالث 

! نآلا ىتح  ةياھن  هل  رھظت 
، ةرسكنم سفنو  نیتعماد  نینیعب  برغملا  ناذأل  عمتسي  ساوقلا ) لیلج   ) ناك

اھتراضن عوجلا  بھذأ  يتلا  هتجوزو   ، عوجلا ةدش  نم  نوكبي  راغصلا  ةثالثلا  هلافطأو 
.. ةلذو زجع  يف  هیلإ  رظنت  اھعیضر  لمحتو 

ىري داكي  ، ال  هلزنم نم  اجراخ  عفدناف   ،( ساوقلا لیلج   ) نھذ يف  ةركفلا  ترمتخا 
،( يشویجلا  ) لبج ىلإ  دعصو   ،( ةرھاقلا  ) ضرأ رداغت  سمشلا  ءوض  اياقبو   ، همامأ
اھب ةجزاط  ةثج  نع  هانیع  اھیلع  تعقو  ةربقم  لوأ  يف  شبني  ذخأو   .. رباقملا ثیح 
لیللا ناكو  بارتلا  طسو  رفحلا  نم  تقو  دعب  اریخأو   ، هتلئاعو وھ  هعوج  دسي  محل 
نكل  ، هجولا ةبحاش  ةریغص  ةلفطل  ةثيدح  ةثج  دجو   ، هراتسأ لادسإل  هقيرط  يف 
مث لاعفنالا  طرف  نم  هانیع  تعملف   ، محللاب ةءولمم  اھیتنجوو  اھدعاسو  اھقاس 
اعيرس تفتلاف  هفتك  ىلع  عضوت  دیب  رعشي  نأ  لبق   ، ةداحلا هنانسأ  اھیف  لمعأ 
ناكملا لیلج )  ) هل حسفأف   ، هیقدش نم  لیسي  دبزلاو  نارفلا ) ةدعس   ) دجوف هءارو 

! مھن يف  اھمھتلي  ةثجلا  ىلع  ةدعس )  ) أفكناف
هتجوز دجوف   ، مالظلا حنج  يف  هراد  ىلإ  داعو   ، لاوج يف  ةثجلا  اياقب  لیلج )  ) لمح

نم جرخأف   .. عوجلا ةدش  نم  ءاكبلا  طرف  نم  قیمع  مون  يف  اوُّطغ  دق  هلافطأو 
دولجلا نم  اھمحل  ةیفشتب  موقي  نیكسلا  اھیف  لمعأو   ، ةثجلا اياقب  لاوجلا 

! دراب مدب  اھقرم  قوذتيو  اھقلسي  ذخأ  مث   ، ماظعلاو
* * *



، اھلیبقتل رصنتسملا )  ) ةفیلخلا دي  ىلع  نیلصملا  نم  هداورو  رھزألا  ءاملع  تفاھت 
رظنملا كلذ  نودھاشي  يبلكلا ) نيدلا  زع  و( نيدلا ) رون  و( بويأ ) وبأ   ) هءارو ناكو 

؟ فیعضلا مكاحلا  اذھب  بعشلا  حرفي  اذاملف  ؛  مھتشھد راثأ  يذلا 
؟ ماعطلاو لاملا  مھرسأ  نعو  مھنع  تعنم  يتلا  هدي  لیبقتل  نوتفاھتي  اذاملو 

(: بويأ يبأ   ) نذأ يف  سمھف  بيرغلا  رجاتلا  رمأ  نيدلا ) رون   ) خیشلا ركذتو 
)؟ ىسوم نب  فوع   ) رابخأب يبلكلا ) نيدلا  زع   ) كاتأ لھ  ـ 

: هرودب اسماھ  هیلع  درف 
كلت ءاضقنا  دعب  يعم  لاعت   .. ةفیلخلا دي  لیبقتل  برتقي  وھ  اھف   ، خیش اي  نآلا  هص  ـ 

(.. يبلكلا نيدلا  زع   ) ىلإ لصو  امب  كغلبأو   ، اعم رحستن  يك  ةبلجلا 
اًمستبم ةفیلخلا  نم  برتقي  وھو  ىسوم ) نب  فوع   ) بقاري وھو  خیشلا  تمصف 

... هتسيرفب صبرتملا  يراربلا  بئذك 
رواجملا هرصق  يف  نيدلا  رون  خیشلاب  بويأ ) وبأ   ) ىلتخا ةجوھلا  كلت  ءاضقنا  دعب 
ةفرقلا بورشم  ءاستحا  دعبو   ، ركسعلا نم  ةلماك  ةبیتكب  طاحملاو  ةفیلخلا  رصقل 
لینلا رھن  نايرس  ناعباتي  رصقلا  ةفرش  يف  اسلج   ، امھيردص تشعنأ  يتلا  ةدرابلا 
تداسف هنم  ریبك  ءزج  ثولتو  هئام  مظعم  فج  نأ  دعب   ، ةریغص ةعرتك  راص  يذلا 

ابأ ( ) نيدلا رون   ) خیشلا ثحتساف   ، نیلباقتم اسلج   ، ةئبوألا ترشتناو  ةعاجملا 
: الئاق ثيدحلا  ىلع  بويأ )

كل هلاق  امب  ينربخت  نأ  ـه  للاب كفلحتسأف   ،( بويأ ابأ   ) اي نيدرفنم  انرص  دق  نآلاو  ـ 
(! يبلكلا )

: مامتھا يف  بويأ ) وبأ   ) هلأسف
؟ رجاتلا كلذ  رمأب  مامتھالا  اذھ  لك  اذاملو  ـ 

رضي فوس  ءيشلا  اذھو   ، هراد يف  ثدحي  ًابيرم  اًئیش  كانھ  نأ  رعشأ  ينأل  ـ 
! انأو تنأ  مھیف  نمب  ةرھاقلا )  ) ناكس عیمج 

؟ اذام لثم  ءيش  ـ 
: ربص دافن  يف  هباجأف 

(.. ىسوم نب  فوع   ) راد يف  نوصاصبلا  هآر  ام  بويأ ..) ابأ   ) اي هنع  كلأسأ  ام  اذھ  ـ 
: مالستسا يف  بويأ ) وبأ   ) لاقف

.. كلقع هبعوتسي  نل  نوصاصبلا  هب  ينربخأ  ام  ـ 
: افھلتم خیشلا  هباجأف 

.. باعیتسالا لواحأ  نأ  كدعأو   ، ينربخأ طقف  ـ 
: ةديدش ةيدج  يف  لاقو  بويأ ) وبأ   ) هنم برتقاف 

.. هراد يف  ةبيرغ  سوقطب  موقي  ىسوم ) نب  فوع   ) نإ ـ 
: ةریح يف  خیشلا  هلأسف 
؟ عون يأ  نم  سوقط  ـ 

يف اھأرقن  انك  يتلا  ةميدقلا  ةینثولا  سوقطلا  ىلإ  نوكت  ام  برقأ  سوقط  ـ 
مامأ اھنم  ولتيو  فقي  ةبيرغ  تاباتكو  زومر  اھب  بتك  ؛  ىمادقلا نیخرؤملا  تافلؤم 

نيدوجوملا عم  برشيو   ، ءاصفرقلا سلجتو  يمدآ  دسج  اھل  ةزنع  لثمت  ةروص 



.. نوللا متاق  رمحأ  ابارش 
؟ ذیبن ـ 

دعبلا لك  دیعب  همعط  نأ  اوفشتكا  مھنكل   ، رمألا ةيادب  يف  نوصاصبلا  هنظ  ام  اذھ  ـ 
! ةجزاط ءامد   .. ءامد هنإ   .. ذیبنلا وأ  رمخلا  نع 

: قنتخم توصب  لاقو  ةديدش  ةشھد  يف  خیشلا  انیع  تعستا 
... بيرغ رمأل  هنإ  ـ 

كلت عمجب  يبلكلا )  ) مھفلك نيذلا  ةثالثلا  نیصاصبلا  نأ  ةبارغ  رثكألا  رمألاو  ـ 
.. ارثأ مھل  دجن  ملو  اھدعب  اوفتخا  تامولعملا 

: قلق يف  خیشلا  لاقف 
لبق رھزألا )  ) قوسب ذوعشملا  كلذل  اراج  تنك  دقل   .. اذھ كثيدحب  ينبعرت  تنأ  ـ 

(! طاطسفلا  ) ىلإ لقتنأ  نأ 
عیطتسي ىتح   ، ثيدحلا اذھ  نع  ةفیلخلل  حاصفإلا  مدع  تلضف  دقف  كلذلو  ـ 

.. نوعلملا كلذ  ةقیقح  مھب  فشكي  دوھشلاو  ةلدألا  نم  ديزملا  عمج  يبلكلا ) )
.. ـه للا هّقفو  ـ 

.. كتیب لھأ  عم  ىتح   ، صخش يأ  عم  رمألا  اذھ  يف  ثدحتت  الأ  خیش  اي  كیلعو  ـ 
راد داور  نم  اھجوز  نأ  دكؤملا  نم   ، اھجوز نم  هتنبا  ىوكش  نيدلا ) رون   ) ركذتف

.. هلاح لّدبت  ببس  اذھو  ىسوم ) نب  فوع  )
نالجرلا ضفتناف   ، ريزولا رصق  نم  دعب  ىلع  لیللا  بلق  يف  ةيودم  ةخرص  تقلطناو 
سراحلا داعف   ، رمألا نیبتسيو  بھذي  نأ  سارحلا  دحأ  بويأ ) وبأ   ) رمأو بعر  يف 

: اثھال لوقي 
اوعزتناو هتثجب  اولثمو  هلافطأو  هتجوز  مامأ  هولتق  )؛  يبلكلا نيدلا  زع   ) لیتغا دقل  ـ 

.. هءاشحأ
: ابضاغ بويأ ) وبأ   ) هلأسف

؟ مھ نيأ   ، ةانجلاو ـ 
: الئاق سراحلا  درف 

نمو هنم  اوقاضو  شطعلاو  عوجلا  مھصرق  عاعرلا  نم  ةعومجم  ؛  نوديدع ةانجلا  ـ 
! مھتبرض اوبرضو   ، مایقلا ةالص  بقع  هراد  ىلإ  دئاع  وھو  هیلع  اومجھف   ، هتاديدھت
ىلإ اداعو  فارصنالاب  سراحلا  بويأ ) وبأ   ) رمأو  ، ىزغم تاذ  ةرظن  نالجرلا  لدابتف 

.. نزحلا امھبلق  ألم  دقو  امھتسلج 
.. بضغلاو

: مسح يف  الئاق  تمصلا  بويأ ) وبأ   ) عطق
(.. ىسوم نب  فوع   ) راد ىلإ  بھذأ  فوس  ـ 

(: نيدلا رون   ) خیشلا فتھف 
؟ تننج لھ  ـ 

: میمصت يف  درف 
.. كانھ ثدحي  ام  ينیع  مأب  ىرأ  نأ  ىوس  هرمأ  فشكل  لیبس  ـ ال 

... دق زیمملا  كلكش  نكل  ـ 



: الئاق بويأ ) وبأ   ) هعطاقف
ينأب رھاظتأو  ينمیلا  ينیع  لوح  ةباصع  عضأو   ، يبراشو يتیحل  قلحأ  فوس  ـ 

وھ رقفلاب  رھاظتلا  نإ   .. دحأ ينفرعي  الف  بارشلاو  ماعطلا  نوغبي  نيذلا  ءارقفلا  دحأ 
! ءایشألا لھسأ 

: ددرت يف  نيدلا ) رون   ) خیشلا لاقف 
.. اھب موقت  نأ  لبق  ًالیلق  لھمتت  نأ  ىرأو   ، بقاوعلا ةدومحم  ریغو  ةریطخ  ةرماغم  ـ 

: مزحب الئاق  هناكم  نم  عاجشلا  ريزولا  ضھنف 
.. كلذ ىلع  مزعلا  تدقع  دقل   ، عجارتلل لیبس  ـ ال 

دوعي نأو   ، هوركم لك  نم  هظفحي  نأ  هل  ـه  للا اعدو  میلست  يف  خیشلا  دھنتف 
... فارصنالاب هل  نذأو   ، كلذ هل  ريزولا  ركشف   ، هتیب لھأو  هراد  ىلإ  املاس 

* * *
لك  ، مھتیحض مھمامأ  نوفقي  ةسمخلا  ءاقدصألا  ناك  ىسوم ) نب  فوع   ) راد لخاد 

اھبیھلو مھب  ةطیحملا  عومشلا  ةقلح  تناك   ، فارطألا دحأ  دنع  مھنم  درف 
هتارظنب فوع )  ) مھیلع لخد  امدنع  لاز  فوخلا  نكل   ، رتوتلاب مھرعشت  صقارتملا 
يدترت هأرما  هئارو  نم  تءاجو   ، نیفیثكلا هیبجاح  تحت  نم  اھلسرأ  يتلا  ةبعرملا 

دنع تفقو  مث   ، مھنع اھھجو  تبجحو  لماكلاب  اھدسج  تطغ  ءارمح  ةوسنلق 
ًاباتك تجرخأ  مث   ، تاوطخ عضب  هناكم  نع  يضار )  ) ىحنتف اًمامت  ةیحضلا  سأر 
مل ةغلب  تاملك  ةوالت  يف  تأدبو   ، ةوسنلقلا تحت  نم  تاحفصلا  ئرتھم  اًقیتع 
عیفر توصب  ةعشاخ  ةالص  اھنأك  تاملكلا  ولتت  تناك   ، ةسمخلا ءاقدصألا  اھمھفي 

عومشلا ةرئاد  جراخ  فقي  فوع )  ) ناكو  ، ةماسلا يعافألا  حیحفب  هبشأ  حوحبم 
اھولتت يتلا  ةبيرغلا  تاولصلا  كلت  ىلإ  عوشخ  يف  عمتساو  هینیع  ضمغأ  دقو 

.. ةأرملا
(.. يریلیسبا يميریلنیت   .. رانیت ينیس  )

( زيروینیس  .. تسيراكفيإ يب   .. زیس زیب   .. يداشت يداشت  )
ىلإ ریشت  يھو  ةدحاو  ةملكب  تقطنو  باتكلا  ةأرملا  تقلغأ  نیعم  عطقم  دنعو 

... ةدعجملا اھيدیب  ةروعذملا  ةیحضلا 
(! ماي  .. ماي )

ةئیھ نع  دعبلا  لك  ةدیعب  مھتئیھ  تحبصأ  نيذلا  ةسمخلا  ءاقدصألا  نیعأ  تعملف 
نم دبزلا  لیسيو  فیثكلا  رعشلا  مھنادبأ  يطغي  ةيراض  اًشوحو  اوراصو   ، رشبلا

! اھنوسرتفي مھتیحض  ىلع  اومجھو   ، مھقادشأ



رشع يداحلا  لصفلا 
عم تاقرطلاو  قاوسألاب  لافطألا  موحل  تدجوو  )
نود يف  قِّرُغو   . ةیفتخم ءاسنلاو  لاجرلا 
ديازت مث   . كلذ ببسب  ةأرما  نوثالث  نيرھش 
موحل سانلا  نم  ریثكلا  ءاذغ  راص  ىتح  رمألا 
مدعل  ، هنم مھعنم  لقو   ، هوفلأ ثیحب  مدآ  ينب 

تاوارضخلا رئاسو  بوبحلا  عیمج  نم  توقلا 
( ضرألا هتبنت  ام  لكو 

يتلا ةعاجملا  فصو  يف  يزيرقملا 
ةیبويألا ةلودلا  تبرض 

سرام ٢٠١٢م ةرھاقلا ) )
نأ دعب   ، لزنملا ىلإ  هقیقش  عم  لخدي  وھو  ديدشلا  لجخلاب  رعشي  دمحأ )  ) ناك
اًجلثم هدسج  تلعج  يتلا  ءاقرزلا  هتمانمب  عراشلا  يف  نیتعاس  نم  رثكأ  ىضق 

.. اھل ضرعت  يتلا  ةدوربلا  ةدش  نم 
ىلع اًسلاج  قولخملا  كلذ  ىأر  امدنع  عراشلا  وحن  اًعيرس  دمحأ )  ) طبھ دقل 
حاتفم كلمي  هنأ ال  ایسان  هءارو  ةقشلا  باب  قلغأو  هتمانمب  عفدنا   ، ةیماخرلا ةكدلا 

! لزنملا
الإ دجي  مل   ، ةیماخرلا ةكدلا  ىلع  اًسلاج  دحأ  دجي  مل  عراشلا  ىلإ  طبھ  امدنع 
نم تانيرشعلا  لئاوأ  يف  باش  هلخادبو   ، ةعطاسلا هئاوضأب  يبشخلا  كشكلا 
رظنو  ، ةلیقث ةیناطبب  هدسج  طاحأ  دقو   ، نوللا يصاصر  ايدلب  ابابلج  يدتري  هرمع 

نیناجملا لثم  شینروكلا  ىلع  ناكم  لك  يف  شتفي  وھو  بعر  يف  دمحأ )  ) ىلإ
! اًمامت

، ةشكرزم ءارضخ  ةمانم  ىدتراو  هسبالم  رییغتب  ماق  نأ  دعب  هقیقش  يمھف )  ) لأس
: نوللا ينب  ربماش ) يد  بور   ) اھقوف

؟ ءاشعلا كل  رّضحأ  لھ  ـ 
: لجخلاب رعشي  لاز  ام  وھو  دمحأ )  ) هباجأف

.. مونلا ىلإ  دلخأ  مث  انخاس  امامح  ذخآ  فوس   ، كركشأ  .. ـ ال
: يوبأ دو  يف  هل  لاقو  هقیقش  ذخفب  هذخف  قصلأو  هبناج  ىلإ  يمھف )  ) سلجف

.. كلاح هیلإ  تلآ  ام  ىلع  نيزح  بسحف  انأ   .. ثدح امم  بضاغ  ينأ  نظت  نأ  كايإ  ـ 
: بضغ يف  دمحأ )  ) هل لاقف 

؛ يمامأ كلت  ةعنطصملا  ةوبألا  رعاشم  رھظت  نأ  لواحت  الو   ، اھب كل  نأش  يلاح ال  ـ 
.. ربكألا كوخأ  انأف 

يف لاقو  ةیبطلا  هتانيوع  علخف   ، ةبضاغلا هقیقش  لعف  ةدر  نم  يمھف )  ) شھدنا
: فسأ



متھأ ينأ  ادیج  ملعت  نأ  كیلع  نكلو   ، ثيدحلا يف  يتقيرط  نع  كل  رذتعأ  ينإ  ـ 
.. ریخ لك  كل  ىنمتأ  لعفلاب  ينأو   ، كرمأل

: ةظاظف يف  الئاق  هراوج  نم  دمحأ )  ) ضھنف
دوعأو كلزنم  كرتأ  فوس  ينأ  ملعاو   ، اھنع ينغ  يف  ينكل   ، كرعاشم كل  ركشأ  ـ 

.. ريدقت ىصقأ  ىلع  نیموي  دعب  ةيردنكسإلا )  ) ىلإ
: عزج يف  الئاق  يمھف )  ) ضھنف

كنع اھتثّدح  دقل   ، يتبیطخب كّفرعأ  نأ  يونأ  تنك  دقل  ؟  يخأ اي  ةلجعلا  اذامل  ـ 
.. كئاقل ىلإ  علطتت  تناكو  اریثك 

: دورب يف  لاقو   ، ائیش عمسي  مل  هنأك  هتفرغ  ىلإ  اھجتم  دمحأ )  ) تفتلاف
(.. يمھف  ) اي ریخ  ىلع  حبصت  ـ 

* * *
عضو  ،( لامجلا دمحأ   ) دي يف  ءاسم  ةنماثلا  ىلإ  ةعاسلا  براقع  تراشأ  امدنع 
هقیقش هب  كتحي  مل   .. هدي يف  اھكسمأ  نوللا  ءارمس  ةيدلج  ةبیقح  يف  ءایشألا 

يف هقیقش  اھب  ناك  يتلا  ةرتفلا  ةلیط  هتفرغ  نم  دمحأ )  ) جرخي ملو   ، مویلا لاوط 
هتدعم نوكت  نأ  الّضفم   ، هلوانتل جرخي  مل  ءادغلا  دعوم  ءاج  امدنع  ىتح   ، ةقشلا

.. لبق نم  اھب  مقي  مل  ةیصوصل  ماحتقا  ةیلمعب  موقي  وھو  ةغراف 
، نارمعلا نع  ةدیعب  ةفرطتم  ةقطنم  يف   ، يداعملا يحاوضب  يارسلا  تناك 
( سيرتعلا روصنم   ) يارسو  ، لزتعملا نانفلا  نابزرم ) ءالع   ) يارس اھرواجت 

.. ضقنلا ةمكحمب  قباسلا  راشتسملا 
يدؤملا عراشلا  سأر  ىلع  اھلقتسي  ناك  يتلا  ةرجألا  ةرایسلا  نم  دمحأ )  ) طبھ

رجح نم  فیصر  امھلصفي  ةدوعو  باھذ  اقيرط  هب  ئداھ  عراش   ، يارسلا ىلإ 
ةدمعأ ىلع  ةفخ  يف  ةليامتملا  ةقالمعلا  راجشألا  تناك  هیبناج  ىلعو   ، دحاو
ءودھلا كلذ   ، ةياغلل ائداھ  ایح  ناك   ، هرسأب قيرطلا  تءاضأ  يتلا  ةیموكحلا  ةرانإلا 
رشبلا ءاضوضو  ةرھاقلا )  ) ماحز ىلإ  قاتشت  كلعجيو   ، ةبيرلاب باصت  كلعجي  يذلا 

! ایح تلز  ام  كنأ  كرعشت  يتلا 
نارینلا لعشأ  دقو  ةیبشخلا  ةكيرألا  ىلع  اًسلاج  اًمامت ـ  عقوت  امك  سراحلا ـ  ناك 
يدتري هئاقدصأ  دحأ  سلجي  ناك  هراوجبو   ، ررشلا اھنم  رياطتي  ةریغص  ةأفدم  يف 

... عیقصلا كلذ  يف  نارماستيو   ، ةمامعو ابابلج  هلثم 
فاطخب يھتني  لبح  هعم  ناك   ، يارسلل يفلخلا  روسلا  ىلإ  دمحأ )  ) للست
فاطخلا قلعت  ىتح  فرتحم  ماّجھ )  ) صل يأك  لبحلا  ءاقلإب  دمحأ )  ) ماقف يديدح 

دعبو  ، فاطخلا هتبث  يذلا  لبحلا  ىلع  اًدمتعم  دعصف   ، يتنمسإلا روسلا  فرطب 
( دمحأ  ) كرت طایتحالا  يف  ةدايزو   .. يارسلا لخاد  دمحأ )  ) حبصأ قئاقد  رشع 

ىنستي ىتح   ، يارسلل ةیلخادلا  ةھجلا  يف  لبحلاو  روسلا  ىلع  اًقلعم  فاطخلا 
! ديدش رطخب  رعش  اذإ  اعيرس  برھلا  هل 

ّيِز لثم  لماك  دوسأ  ءادرب  يفتكاو   ، هصیمقو هلاطنبو  هتلذب  علخ  دق  دمحأ )  ) ناك
اذإ ـ  امامت  حبصأف   ، مفلا اضيأ  يطغي  يذلا  سأرلا  ءاطغ  عضوب  ماقو  اجنینلا ) )
لاجر لثم  ـ  يناردنكسإلا  يشواوحلا  لكأ  طرف  نم  يلدتملا  هنطب  نع  انیضاغت 



! مالفألا يف  مھارن  نيذلا  اجنینلا ) )
نم زرطلا  كلت  اھب  ئلتمت  يتلا  ةیضرألا  ةقالمعلا  ذفاونلا  ىدحإ  نم  لخد  دقل 
حتفي يك  هدي  دم  مث   ، جاجزلا هب  مشھ  يديدح  بیضق  هعم  ناك   ، تايارسلا

.. جالزملا
اھبناج ىلع   ، ةریبك ةعاق  يف  هسفن  دجوف   ، هعم يذلا  فاشكلا  ءوض  لیغشتب  ماق 
ىتح لصت  داكت  بتكلاب  ةئیلم  فوفر  هءارو  قیتع  بتكم  اھردص  يفو   ، میظع ونایب 
ثیح  ، يارسلا وھب  ىأرو  ةفرغلا  نم  اجراخ  دمحأ )  ) قلطنا  ، يلاعلا يارسلا  فقس 
يف بعرلا  راثأ  ادھشم  عنص  ام   ، ثاثألا ىلع  ةعوضوم  ءاضیبلا  تاءالملا  تناك 
اھعنصي يتلا  ةریبكلا  ةیئوضلا  ةعقبلا  كلت  ىلع  ادمتعم  ةھدرلا  كلت  زواجتف   ، هسفن

.. وبقلا ىلإ  يدؤملا  بابلا  نع  اھب  ثحبي  ذخأو   ، فاشكلا
! هدجو اریخأو 

ناكو  ، ةیندعم ةقلح  همف  يف  لمحي  يزنورب  دسأ  ةئیھ  ىلع  هضبقم  يبشخ  باب 
! حتفني بابلا ال 
؟ فیك نكلو 

؟ هقالغإ مت  فیكف   ، هیلع لفق  دجوي  الو   ، جالزم هل  سیل  بابلا 
ىلع ادمتعم  بابلا  رسكب  ماق   ، ةميدقلا ةقيرطلا  مادختساب  دمحأ )  ) ماق اذكھو 
ىلع فاشكلا  طیلستب  دمحأ )  ) ماقو بابلا  حتفناف   ، ةيوقلا هعارذب  هعافدنا  ةوق 
نأ هبلق  هثّدحو   ، لبق نم  ينیبتلا )  ) اھنع ثدحت  يتلا  تاجردلا  دجوف   ، وبقلا لخدم 
كلت ضفر  هلقع  نكل   ، اھتمرب ةصقلا  كلت  ىسنيو  ىتأ  ثیح  نم  دوعي  نأو  فرصني 
طبھي أدبو  هتعاجش  دمحأ )  ) عمجتساف  ، هراوشم لامكإ  ىلع  ادانع  هدازو  ةركفلا 

.. ملسلا تاجرد 
!( ةحئارلا كلت  ىلع  ةنعللا  )

ةياغلل ةنتن  ةحئار   ، ةعیظفلا ةحئارلا  كلت  مش  نأ  دعب  هرس  يف  دمحأ )  ) لاق اذكھ 
( دمحأ  ) لماحت  ، ناویحلا ةقيدح  يف  اھاري  ناك  يتلا  دوسألا  صافقأ  ةحئارب  هتّركذ 

.. ملظملا وبقلا  يف  هقيرط  يف  رمتساو  هسفن  ىلع 
يسارك نم  لزنملا  تالمھم  ىلع  يوتحي  ؛  ةیبنجألا مالفألا  يف  هآر  وبق  يأك  ناك 

ةرئاد وبقلا  يف  دمحأ )  ) رادأ  ، كانھو انھ  ةرثعبم  نوتركلا  نم  قيدانصو  ةميدق 
.. طئاحلا ىلع  الیطتسم  الكش  تذختا  ةميدق  ةءالم  هراسي  ىلع  دھاشف  ءوضلا 

!( اھءارو اًئیش  يفخت  ةءالملا  كلت  )
لثم ءایشأ   ، ةبلص ءایشأب  مطترت  همدق  نأ  رعشي  وھو  ةءالملا  نم  دمحأ )  ) برتقا
دجي هب  اذإف  هتوق  لكب  اھدش  ةءالملا  مامأ  فقو  امدنعو   ، ىصحلاو راجحألا 
اھنم لخد  يتلا  بتكملا  ةفرغ  يف  اھآر  يتلا  ةبتكملا  لثم  فوفرلا  نم  ةعومجم 
نم ةعومجم  اھیلع  دجوف   ، فوفرلا كلت  ىلع  فاشكلاب  زكري  ذخأو   ، يارسلا ىلإ 
ناكو رتل )  ٢  ) ةعس ةیكیتسالبلا  ةيزاغلا  هایملا  تاجاجزب  هتركذ  ةمخضلا  تاجاجزلا 
ناك  ، فاشكلا ءوض  اھیلع  ّزكرو   ، تاجاجزلا ىدحإ  دمحأ )  ) طقتلا  ، قرزأ لئاس  اھب 
ام ءيش  كانھو  نیلامروفلا )  ) لئاس اذھ   .. ةجاجزلا لخادب  كرحتي  ام  ءيش  كانھ 
رثكأف رثكأ  فاشكلا  ّبرقيو  لئاسلا  يف  رظنلا  ققدي  دمحأ )  ) ذخأ  ، هلخادب ظوفحم 



ءایشأ تناك  نیلامروفلا ..)  ) يف ةظوفحملا  ءایشألا  اًریخأ  ىأر  ىتح   ، ةجاجزلا نم 
(.. ةتفك  ) عباصأ تسیل  اھنكلو  ةتفكلا ..)  ) عباصأ لثم  ةعیفرو  ةليوط 

! نیلامروفلا يف  ةظوفحم  ةيرشب  عباصأ  دمحأ )  ) يأر دقل 
ةجاجزلا تعقوف  هدي  تشعتراو  ةأجافملا  لوھ  نم  ءارولا  ىلإ  دمحأ )  ) عجارت

ةعاس ةلیط  لاحلا  كلت  ىلع  لظو   ، تاجاجزلا ةیقب  يف  رظني  ذخأ  مث   ، ترسكناو
لمعملا كلذ  فوفر  ىلع  تعضو  ةجاجز  نیسمخ  نم  برقي  ام  اھیف  صحف  ةلماك 

، فونأ  ، ناذآ  ، عباصأ ؛  ةظوفحم ةيرشب  ءاضعأ  ىلع  يوتحت  تاجاجزلا  تناك   ، عشبلا
! ةيروكذ ةیلسانت  ءاضعأ 

ةیبشخلا دعاقملا  دحأ  ىلع  سلجو   ، ثھلي ذخأو  هسأر  ءاطغ  دمحأ )  ) عفر
هلعف ام  لیختيو   ، توملا تاجاجز  يوحت  يتلا  فوفرلا  كلت  ىلإ  رظني  ذخأو   ، ةاقلملا
ءازجأ نوعطقتسيو  مھموحل  نولكأي  اوناك   ، مھاياحض ثثج  عم  نوشحوتملا  ءالؤھ 
اھیف نوعیطتسي  ال  وأ   ، دیصلا اھیف  ردني  يتلا  ةبیصعلا  تاقوألل  اھنوظفحي  مھنم 

.. جورخلا
لظو دمحأ )  ) هب رعش  ام  اذھ   ، بدحم  ، بلص ءيشب  ةداعلاك  مطترت  همدق  تناك 
توص ردصت  تناك  اھنكلو   ، ةریبك رجح  ةعطق  هنأ  نظو   ، ءيشلا كلذب  هئاذحب  ثبعي 

سطاطبلا نم  ةعطق  اھنأك  وأ   ، رسكلا ىلع  كشوم  ّشھ  ءيش  اھنأك  ةعقرق 
.. اھتشمرقل عامتسالاو  اھغضمب  لافطألا  عتمتسي  يتلا  يسبیشلا ) )

تناك ام  ىأرف   ، ضرألا ىلإ  وبقلا  لخد  نأ  ذنم  ىلوألا  ةرملل  فاشكلا  ّطلسف 
ناك دقل   ، بعرلا طرف  نم  هسأر  رعش  بلصتو  اًفقاو  ضفتناف   ، همدق هب  مطترت 

! ةيرشب ةمجمجب  ثبعي 
لكایھلا نم  ديدعلا  دجوف   ، اًراسيو اًنیمي  ضرألا  ىلإ  فاشكلا  هیجوتب  ماقو 

.. ةيرزم ىضوف  يف  ةیبارتلا  وبقلا  ضرأ  ىلع  ترشتنا  مجامجلاو  ةیمظعلا 
.. ةربقم الإ  سیل  وبقلا  اذھ 

.. ةعینشلا هلاعفأو  نوخیش ) دجمأ   ) اياحضل ةربقم 
ذخأو  ، شالفلا عضو  ىلع  اریماكلا  لیغشتب  ماقو  لومحملا  هفتاھ  دمحأ )  ) جرخأ
ءاطغ داعأ  ريوصتلا  نم  ىھتنا  امدنعو   ، بعرملا وبقلا  كلذ  يف  هآر  ام  لك  رِّوصي 
بتكملا ةفرغ  ىلإ  فلد  هنمو   ، وبقلا باب  ىلإ  اًعرسم  قلطناو  هناكم  ىلإ  هسأر 

كلت كرتيو  ةیعیبطلا  ةایحلا  ىلإ  اًریخأ  جرخیس  ثیحو   ، ةروسكملا ةذفانلا  ثیح 
... ةنوعلملا يارسلا 

، ةقالمعلا رئاتسلا  تّكرحو  تدتشا  دق  حايرلا  دجو  بتكملا  ةفرغ  ىلإ  لخد  امدنع 
داك  ، ضرألا يف  ترشتناف  قیتعلا  بتكملا  ىلع  ةعوضوملا  قاروألا  ترثعبو 
ةرقرق هبشي   ، هفلخ نم  يتأي  ًاتوص  ةتغب  عمس  امدنع  ةذفانلا  نم  زفقي  دمحأ ) )

: ظیغ يف  لوقي  ةلیجرانلا 
! ادبأ جرخي  لخدي ال  نم  ؟  انھ ىلإ  تئج  اذامل  ـ 

يف هھجو  نیبت  عطتسي  مل  اًسلاج  اًئیش  بتكملا  دنع  دجوف   ، هءارو تفتلاف 
هءارو دجوف   ، بتكملا ةیحان  هھجوو  ةعرسب  هبیج  نم  فاشكلا  جرخأف   ، مالظلا

، شینروكلا دنع  ةیماخرلا  ةكدلا  ىلع  لبق  نم  هآر  يذلا  عشبلا  قولخملا  كلذ 



عقوف  ، رعشملا هھجوو  ةداحلا  هباینأ  ترھظ  دقو  ةیشحو  يف  مستبي  ناكو 
ةروصب ديازتت  هبلق  تابرض  نأ  رعشو   ، بعرلا طرف  نم  دمحأ )  ) دي نم  فاشكلا 
: الئاق هتیحان  هجتيو   ، بتكملا ءارو  نم  كرحتي  وھو  نئاكلا  كلذ  ىري  وھو  ةبیھر 

! ىرخأ ةرم  يقتلنس  اننأ  اًقثاو  تنك  ـ 
ىرجو اعرسم  زفق  مث   ، ةذفانلا جراخ  هدسج  فصن  حبصأ  ىتح  دمحأ )  ) عجارتف

، اھنم زفق  يتلا  ةذفانلا  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأو   ، هتاذ توملا  نم  برھي  هنأك 
وھو هتوص  عمس  مث   ، بيرغ جھوب  ناعملت  هانیعو  اھدنع  اًفقاو  ءيشلا  كلذ  دجوف 
رعش ناك  نإو  ءارولا  ىلإ  رظني  نأ  نود  نم  هتعرس  نم  دازف   ، حيرج بئذك  يوعي 
ةیقبل راذنإ  ةباثمب  ناك  قولخملا  كلذ  ءاوع  نأ  عقوتو   ، هتیحان ودعت  مادقأ  دوجوب 

! لیخد دوجوب  مھملعي  يك  هئالمز 
يھو تاقولخملا  كلت  راوخ  عمسي  وھو   ، هردص نم  زفقي  داكي  هبلقو  دمحأ )  ) قلطنا
قلستف  ، لبحلاو فاطخلا  هیف  كرت  يذلا  ناكملا  ىلإ  لصو  ىتح   ، هنم برتقت 

. عراشلا ىلإ  اًریخأ  جرخو  اًعرسم  روسلا 



رشع يناثلا  لصفلا 
ىتح دادغبب  ءالغلا  َّدتشا  ةنس ٣٣٤ هـ ]  ] اھیفو )

[. ططقلا  ] رینانسلاو بالكلاو  ةتیملا  سانلا  لكأ 
. هلكأیل هاوش  دق  يبص  هعمو  مھضعب  َذخأو 

اوناكو  ، هنم اورثكأف  كوشلا  بّورخ  سانلا  لكأو 
ضارمأ سانلا  َقِحلف   ، هنولكأيو ّهبح  نوقلسي 

( مھئاشحأ يف  ماروأو 

ماع ٤٦١ هـ ناضمر  ةرھاقلا ) )
اذإف  ، هیلع لصاوتملا  قرطلا  نم  هسأر  جعزنا  نأ  دعب  بابلا  يشبحلا  مداخلا  حتف 
ةرجش عذج  ىلع  ئكتيو  ةیلاب  ًالامسأ  يدتري   ، ىنمیلا نیعلا  روعأ  ًالجر  دجي  هب 

: نھاو توصب  الئاق  للذت  يف  ينمیلا  هدي  دميو   ، ىرسیلا هدیب  اصعك 
.. يدلو اي  ـه  للا كاطعأ  امم  ينطعأ  ـ 

: روتف يف  مداخلا  هباجأف 
.. يدلاو اي  كیطعي  ـه  للا ـ 

: لئاسلا ّحلأف 
! مايأ ةدع  ذنم  ةدحاو  ةمیقل  قذأ  مل  انأف  يدلو  اي  كوجرأ  ـ 

: ربص ذافن  يف  مداخلا  لاقف 
.. كرحتت نأ  كايإو   .. دوعأ ىتح  كناكم  رظتنا  ـ 

لخاد ىلإ  ةفخب  للستو  هريذحتل  امامتھا  لئاسلا  رعي  ملف   ، بابلا ةبراومب  ماقو 
.. رادلا

لخادلاب وجلا  ناكو   ، رودي لئاسلا  سأر  تلعج   ، ةحئاف لخادلاب  روخبلا  ةحئار  تناك 
شیفارحلا نم  ةعومجم  دجو  بابضلا  طسوو   ، روخبلا رثأ  نم  ًایبابضو  اًقناخ 

هیف ام  لكأي  ریغص  قبط  مھنم  دحاو  لك  دیبو   ، ةعساو ةقلح  يف  ضرألا  نوشرتفي 
! لبق نم  اماعط  ري  مل  هنأك  ةعرس  لكب 

ةثجلا ماخض  اناك   ، شیفارحلا ءالؤھ  نم  نینثا  نیب  هناكم  لئاسلا  ذختا 
يذلا فیثكلا  رعشلا  ترھظأف  ترِّمُش  دق  قابطألا  يف  ةدودمملا  مھدعاوسو 

نم ةریغص  اًعطق  دجوف   ، قابطألا يف  دوجوملا  ماعطلا  ىلع  ةرظن  ىقلأو   ، اھیطغي
.. محللا نم  عطق  اھب  تطلتخا  زبخلا 

؟ اذھ محل  يأ  نكلو 
؟ محللا اذھب  هل  نيأ  نمف   ،( ىسوم نب  فوع   ) ةریظح يف  مئاھب  دجوت  ال 

زبخلاب ائیلم  اقبط  لئاسلا  دي  يف  عضوو  مدخلا  دحأ  ءاج  ىتح  ليوط  تقو  رمي  ملو 
اھمعط نإ  ؛  اعيرس اھقصب  مث   ، اھكولي ذخأو  محللا  نم  ةعطق  لئاسلا  ذخأف   ، محللاو

... اذھك امحل  قوذت  نأ  هتایح  يف  هل  قبسي  ملو  عيرمل 
يدتري  ،( ىسوم نب  فوع   ) لخد دقف   ، ماعطلا لوانت  نع  ةأجف  عیمجلا  فقوت  مث 



نیتعساولا هینیعب  عیمجلل  رظنيو   ، هیمدق صمخأ  ىتحو  هسأر  ىلعأ  نم  داوسلا 
وھو ءودھ  يف  لاق  مث   ، ةقثلاب يحوت  ةماستبا  هھجو  ولعتو   ، ةیناطیش تارظنب 

: عاعرلا اھّلكش  يتلا  ةقلحلا  طسوتي 
.. فصوت يل ال  مكفيرشتب  يتداعسو   ، حرفیل مكب  يبلق  نإ  ـ 

: ةقداص ةسامح  يف  لوقي  روخبلا  بابض  طسو  نم  توص  جرخف 
(.. فوع  ) ریمألا شاع  ـ 

: شیفارحلا ةیقب  هءارو  ددرف 
(.. فوع  ) ریمألا شاع  ـ 

: ءودھلا سفنب  درطتسا  مث  هدي  نم  ةراشإب  نوعلملا  مھتكسأف 
يتلا ةنیكسملا  مكلاحل  هبلق  ّقر  طیسب  لجر  ينكلو   ، يناوخإ اي  اریمأ  تسل  انأ  ـ 
مكماعط اولمكتستلف   .. رادحنالا ىلإ  اھلوصو  يف  رصنتسملا )  ) ةباصع تببست 
مكماعط ىلإ  اودوع   .. ليوط لیل  انمامأ  لازي  الو   ، ادیعب رجفلا  لاز  امف   ، مكحرمو

نمو  ، عوجلا نم  ةاجن  دجوت  ال  ىسوم ) نب  فوع   ) محل نود  نمف  ؛  مكنوطب اوألماو 
(.. ةرھاقلا  ) وجنت نل  ىسوم ) نب  فوع   ) نود

، مھثبعو مھماعط  ىلإ  ةدوعلا  يف  اوأدب  نيذلا  عاعرلا  ةقلح  نم  اربدم  يلوي  داك  و 
ضَّورم بلكك   ، نيرضاحلا نیب  هینیع  ريديو  هفنأب  ممشتي  ذخأ  مث   ، ةتغب فقوت  ىتح 

! اًرثأ يفتقي 
: بضغ يف  لاقو  هناكم  تبث  مث 

! بيرغ مكنیب  دجوي  ـ 
ضمغي وھو  لاقف  فوع )  ) داع مث   ، ةبير يف  ضعبلا  مھضعب  ىلإ  عیمجلا  رظنف 

: هینیع
قرع تارطقب  جوزمملا  همحل  ةحئار   .. يرشبلا هفوخ  ةحئار   .. هتحئار مشأ  ينإ  ـ 

! فوخلا
ىلإ عمتسا  ناك  ول  هرس  يف  ىنمتو   ، ةبوعصب هقير  ينادرفلا ) بويأ  وبأ   ) دردزاف
... بقاوعلا ةبوسحم  ریغ  ةرماغملا  كلت  ىلع  مدقي  ملو  نيدلا ) رون   ) خیشلا مالك 

،( بويأ يبأ   ) ىلإ لصو  ىتح   ، اًدرف اًدرف  روضحلا  ممشتي  ىسوم ) نب  فوع   ) ناك
: ءودھ يف  هلأسو  هتماستبا  تعستاف 

! لبق نم  كرأ  مل  انأ  ؟  بيرغلا اھيأ  تنأ  نم  ـ 
: هءودھ ىلع  ظافحلا  لواحي  وھو  بويأ ) وبأ   ) لاقف

.. ميركلا رجاتلا  اھيأ  ابارشو  اماعط  كلأسي  كءاج  ـه،  للا باب  ىلع  لئاس  ـ 
: ارخاس لاقو  هینیع  حتف  مث  هممشتي  ذخأو  هینیع  فوع )  ) ضمغأف

(! ينادرفلا بويأ  يبأ   ) ريزولاب ابحرم  ـ 
عاعرلا ضھنف   ، هیلع درلا  يف  حلفي  ملو  مالكلا  يف  مثعلتو  بويأ ) وبأ   ) شعتراف
نیحتلم اعیمج  اوناك   ، رشلاب قطنت  مھنیعأو  ىسوم ) نب  فوع   ) ءارو اوفقوو  اعیمج 
بائذلاك  ، بيرغ قيربب  عملت  مھنیعأ  تناكو   ، اًربغ اًثعش   ، ةیعیبط ریغ  ةقيرطب 

(: بويأ يبأ   ) نیع يف  هنیع  تبثي  وھو  فوع )  ) لاقف  ، لیللا يف  ةعئاجلا 
كیمدقب انھ  ىلإ  تلخد  دقل   .. رفَتغُي أطخ ال   ، يقيدص اي  اعیظف  أطخ  تبكترا  دقل  ـ 



! جرخي انھ ال  ىلإ  لخدي  نمو   .. كتدارإ لماكبو 
هشأج ةطابر  ىلع  ظافحلا  الواحم  فقوو  هنیع  ىلع  نم  ةباصعلا  بويأ ) وبأ   ) لازأف

: الئاق
ةفیلخلا ريزو  ينادرفلا ) بويأ  ابأ   ) ملكت تنأ  )؛  فوع  ) اي ثيدحلا  يف  بدأت  ـ 

... ءوسب دحأ  يل  ّضرعت  اذإ  تكسي  نل  يذلا  رصنتسملا ) )
،( بويأ يبأ   ) بلق يف  بعرلا  ثب  ام   ، هئارو نم  هعابتأ  هقھقو  ایلاع  فوع )  ) هقھقف

لیبكتب موقت  ةيوق  ٍديأب  ةأجف  رعش  مث   ، عاعرلا ءالؤھ  ةھجاوم  يف  ادیحو  فقو  يذلا 
نع بیغي  هتلعج  هسأر  ةرخؤم  ىلع  ةيوق  ةبرض  كانھ  تناك  مث   ، ءارولا نم  هيدي 

.. يعولا
* * *

دقو  ، هيدعاسو هیقاس  نم  دویقلاب  البكم  هسفن  دجو   ،( بويأ وبأ   ) قافأ امدنع 
(.. ةمجنلا  ) ةیعضو يف  راصف   ، هيدعاس دمب  اوماقو   ، هیقاس نیب  اودعاب 

سمت مادقأب  رعش  مث   ، ةریثك عومش  كانھ  تناك  هلوحو   ، ضرألا ىلع  اًتبثم  ناك 
، طبضلاب الاجر  اونوكي  مل   ، هنم نوبرتقي  لاجرلا  نم  ةسمخ  ىأر  مث   ، هسأر رعش 

مھھوجو تأدبو  عومشلا  ةرئاد  اوقرتخا   ، نییعیبطلا لاجرلا  لوط  قوفي  مھلوط  ناك 
لیسي دبزلاو  ةزراب  مھباینأو  ةریبك  مھفونأو  ةرعشم  مھھوجو  تناك   ، حاضتالا يف 

! انالیغ اوناك  دقل   .. ناریغص نانرق  رھظ  مھسؤر  دنعو   ، مھھاوفأ نم 
فقيو  ، هنم برتقت  شوحولا  كلت  ىري  وھو  بويأ ) يبأ   ) قورع يف  ءامدلا  تدمجت 
مستبي هیقاس  نیب  سماخلا  فقو  نیح  يف   ، هفارطأ نم  فرط  دنع  مھنم  درف  لك 
حسمي وھو   ، هنذأ يف  سمھي  ىسوم ) نب  فوع   ) توص عمس  مث   ، ةیشحو يف 

: يفولا هبلك  هنأك  هرعش  ىلع 
نكلو  .. هتيأر ام  صقت  يك  ایحت  نل  فسألل  بويأ ..) ابأ   ) اي ءيش  لك  فرعتس  نآلا  ـ 

( ىسوم نب  فوع   ) انأ  .. يقيدص اي  ریغصلا  يرس  ىلع  كعلطأس  تومت  نأ  لبق 
ةمقل نع  ثحبأ   ، ةدلب ىلإ  ةدلب  نمو   ، ناكم ىلإ  ناكم  نم  لقنتأ   .. يدوھي رحاس 

( الاباكلا و( رحسلا  بتك  يف  تدجو  دقل   .. ةمقل يأك  تسیل  اھنكل   ، يشیع
.. ءامدلا برش   ، نیئیش يف  روحمتي  ةمظعلاو  دولخلاو  ةوقلا  رس  نأ   ، ةسدقملا

.. رشبلا محل  لوانتو 
: ادرطتسم لوقي  فوع )  ) داعف  ، ّةيودم ةخرص  بويأ ) وبأ   ) خرصف

دوجوبو ةرھاقلا )  ) يف انھ  مكدنع  نوكي  ام  لھسأ  عوضوملا  ناك  دقل  ـ 
.. ریغصلاب سیل  اًشیج  تّنوك   ، دحأ هدعاسي  نأ  ضفري  يذلا   ، يبغلا رصنتسملا ) )

.. شیجلا كلذ  نم  ةنیع  الإ  يھ  ام  كمامأ  يتلا  ةعومجملاو   .. نالیغلا نم 
: اثھال بويأ ) وبأ   ) لاقف

.. رشبلا محل  نولكأي  مھرسأب  ةرھاقلا  لھأ  لعج  يف  حجنت  نل  كنكل  ـ 
اوحبصي يك   ، ءايوقألا ديرأ  طقف  انأ  ؟  نالیغلا نم  اًعیمج  مھديرأ  ينإ  لاق  نمو  ـ 

نوناق اذھ   .. لكؤي نم  وھ  فیعضلاو   ، لكأي نأ  قحتسي  نم  وھ  طقف  يوقلا   .. ًانالیغ
! يزيزع اي  ةقیلخلا  ءدب  ذنم  ةيرشبلا 

: ةيديدحلا هلالغأ  نم  صلختلا  لواحي  وھو  بويأ ) وبأ   ) خرصف



! انھ نم  ينجرخأ   .. نونجملا اھيأ  باغلا  نوناق  نع  ثدحتت  تنأ  ـ 
: الئاق هسأر  عفرو  هفتك  ىلع  فوع )  ) تبرف

مألا نأ  ةراسخلا  نم   .. ءایفوألا يلاجر  روحس  تنأ  ةلیللا   ، يقيدص اي  ناوألا  تاف  ـ 
! كماھتلا مسارم  اھسفنب  رضحتل  انعم  تسیل  ةسدقملا 

ةمجنل مسر  هفالغ  ىلع  باتكب  كسمأو  عومشلا  ةقلح  طسو  نم  جرخ  مث 
ولتي ذخأ  مث   ، ةرئاد ةئیھ  ىلع  تاناویحلا  روص  نم  ةعومجم  اھلوح  ةیسامخ 
هتوص عفر  باتكلا  قلغأ  امدنعو   ، ةبيرغلا هتغلب  عوشخ  يف  ةمھبملا  تاولصلا 

: اخراص
! ماي  .. ماي ـ 

همھتلي نأ  لبق  هتایح  يف  ينادرفلا ) بويأ  وبأ   ) اھعمس ةملك  رخآ  يھ  كلت  تناكو 
! ةسمخلا نالیغلا 

* * *
تأفطنا دقو  ليدانقلا  دجوف   ، هراد ىلإ  يفاكسإلا ) يضار   ) لخد رجفلا  ةالص  لیبق 
لوانتل مھظاقيإب  موقي  نأب  هبلق  هثدحو   ، قیمع مون  يف  نوطغي  هتجوزو  هءانبأو 

يف رّحست  يذلا  دیحولا  هنأو   ، دازلا نم  ةیلاخ  رادلا  نأ  ركذت  هنكل   ، روحسلا ماعط 
برقأ ةعبرألا  هؤاقدصأو  يضار )  ) راص دقل   ، ةفیلخلا ريزو  دسج  ىلع  رادلا  هذھ 
نوكي يدوھیلا  رحاسلا  يدي  تحت  عقت  ةسيرف  لك  دنعو  فوع )  ) ىلإ سانلا 
نونوكيو ةبيرغلا  همینارت  هعم  نودشنيو   ، ةیحضلا فارطأ  ىلع  ةسمخلا  ءاقدصألا 
شھني نأ  دعب  فوع )  ) يفتكي نیح  يف   ، جزاطلا ةسيرفلا  محل  قوذتي  نم  لوأ 

! اھلوانتو  .. اھب هرئاطف  خیطلتو  اھئامد  عمجب   ، ةیحضلا دسج  لاجرلا  ةیقب 
، راغصلا هئانبأ  ىلإ  قافشإ  يف  ونري  مالظلا  يف  اًدیحو  ضرألا  ىلع  يضار )  ) سلج
ناك امدنع  اھعم  وھلي  ناك  يتلا  ةریغصلا  ططقلا  لثم  مھشارف  يف  نوبلقتي  مھو 

، ةدیعبب تسیل  ةرتف  ذنم  فوع )  ) ةقیقح هؤاقدصأو  وھ  ملع  دقل   ، مھرمع لثم  يف 
سرامي يدوھي  رحاسل  نيدعاسم  درجم  مھنأ  اوفرع  امدنع  لوھذلا  مھباصأو 
رعشي فوع )  ) ناكو  ، ةینيد میلاعت  يأ  نع  دعبلا  لك  ةدیعب  ةعشب  ةینثو  اًسوقط 

يف اوناكو   ، هیلإ اھنولمحيو  رشبلا  نم  مھسئارف  نوداطصي  مھاري  وھو  ةداعسلاب 
ةوقلا تأدب  امدنع  نكلو   ، ةعینشلا ةلعفلا  هذھ  نم  ضاعتمالاب  نورعشي  ةيادبلا 
مھمحل لوانتو  رشبلا  دایطصا  راص   ، مھنوطب ألمي  عبشلاو   ، مھداسجأ يف  يرست 

نع مھداعتبا  مھسفنأ  ىلع  اوظحال  نإو  ىتح   ، مھبولق ىلإ  ءایشألا  برقأ  نم 
ّلوحتب رعشي  هنإ   ، مھداسجأ ازغ  يذلا  فیثكلا  رعشلاو   ، اًراھن مونلا  ةرثكو   ، ةالصلا

.. هفاقيإ عیطتسي  الو   ، هئاقدصأ ىلعو  هیلع  يرجي  بيرغ 
! اعوج توملا  امإو   ، رشبلا لكأ  امإ 

نیلصاح انالیغ  اونوكي  نأب  اوضرو  هؤاقدصأ  لعف  كلذكو   ، هراتخا هنكل  بعص  رایتخا 
تناكو  ، طق اھھجو  اوري  ملو  اًراركتو  ارارم  اھولباق  يتلا  ةسدقملا  مألا  ةكرب  ىلع 
اھلعجيو ىسوم ) نب  فوع   ) اھب يفتحیف  ةعطقتم  تارتف  ىلع  يتأت  ام  امئاد 

! موؤشملا مھلمع  كرابت  يك  لوانتلاو  حبذلا  سوقط  دھشت 
: ةرسح يف  هسفن  لأسو 



؟ بیصعلا نمزلا  اذھ  يف  يلافطأ  شیعیس  فیك  ـ 
؟ هانیع مھب  رقت  تایتفو  ةیتف  اوحبصيو  اوربكي  يك  ماعطلاب  مھل  نيأ  نم 

؟ هلثم اًشوحو  نوحبصیس  لھ 
يذلا دیعبلا  ریصملا  كلذ  لیختي  وھو  بعرلا  نم  ةفجر  يضار )  ) دسج يف  ترس 

! هرمأ مسحو   .. نآلا اھشیعي  يتلا  شوحولا  ةایح  اوشیعي  نأ  ضفرو   ، هءانبأ رظتني 
(... رجفلا  ) ناذأ عمس  ىتح  رظتنا 

! ءيش لك  ىھتنا  رجفلا ...)  ) ناذآ دعبو 
* * *

: ةسمخلا ءاقدصألا  هلوحو  ءاصفرقلا  سلجي  وھو  ىسوم ) نب  فوع   ) لاق
! ناذألا توص  عامسو  مكايإ  ـ 

(: نارفلا ةدعس   ) هلأسف
؟ ریمألا اھيأ  اي  ملو  ـ 

: ةیناثلا ةرملل  ارذحم  لاقو  ًابضاغ  فوع )  ) هیلإ رظنف 
ةروص يف  مكلعجي  ناذألا   .. روتسملا فشكي  ناذألا   .. ناذألا توص  عامسو  مكايإ  ـ 

! انرمأ حضفي  ناذألا   .. ةئیھلا ریغ  ةئیھو  ةروصلا  ریغ 
فوع  ) هیلإ اوبصي  ام  اومھف  دقو  ةفش  تنبب  اوسبني  ملو  ةسمخلا  لاجرلا  تمصف 

(.. ىسوم نب 
: عوشخ يف  لوقي  ىسوم ) نب  فوع   ) داعف

اونوكت مل   ، مكنانسأ يفو  مكدعاوس  يفو  مكنادبأ  يف  يرست  يتلا  ةوقلا  ـ 
متاق دوسأ  نافوط  عوجلا  نأ  يئاقدصأ  اي  اوركذتو  اھیلع  اوظفاحف  ؛  اھب اوملحتل 

... نافوطلا ءاج  اذإو  نوللا 
: ارخاس يزازعلا ) نیھاش   ) درطتساف  ، هتاملك اًعطاق  فوع )  ) تمصو

؟ كلذك سیلأ   .. هب وجني  يك  هيذخف  نیب  هدلو  درف  لك  عضي  ـ 
: يناطیش توصب  سمھي  وھو  فوع )  ) انیع تعستاف 

هسفنب  ... هسفنب صخش  لك  جنیلف  نافوطلا  ءاج  اذإ  نكلو   ، يئاقدصأ اي  ال  ـ 
! بسحو



رشع ثلاثلا  لصفلا 
[ ةئمنامثو نيرشعو  نیتنثا  ةنس  لاوش  رھش  »]
اھب تمد  ، فـُعـ ةكمب دتشا  ءالغلا  نأ  ربخلا  مدق 

، تدفن ىتح  بالكلاو  ططقلا  ـَلـْت  ِكُأو  ، تاوقألا
فوخلا رُثكو   ، نییمدآلا سانلا  ضعب  َلكأف 

رھاظ ىلإ  زوربلا  نم  ریثكلا  عنتما  ىتح   ، مھنم
«. اولكؤ نأ ُيـ ةیشخ  ةكم 

يزيرقملا

سرام ٢٠١٢م ةرھاقلا ) )
ىلع نم  هطقتلي  هقیقشو   ، التق لامجلا ) دمحأ   ) لتقي لجخلا  داك  ةرملا  هذھ 
يز يدتري  ةرملا  هذھ  هنكل   ، اھب نطقي  يتلا  ةيانبلل  ةلباقملا  ةیماخرلا  ةكدلا 
نع لوؤسملا  باشلا  نأ  هقیقش  فرع  امدنع  هلجخ  نم  دازو   ، بيرغلا اجنینلا ) )

طباضلا هقیقش  اھیف  ىتأ  يتلا  ةرجألا  ةرایسلا  ةبساحمب  ماق  يبشخلا  كشكلا 
يتلا ةعنطصملا  نزحلا  ةرظن  نع  ایضاغتم  اًفعاضم  لاملا  هئاطعأب  ماقف   ، قباسلا

: فسأ يف  الئاق  دمحأ )  ) ىلإ رظني  وھو  باشلا  ينیع  يف  ترھظ 
! كبلا ةداعس  اي  يفشي  انبر  ـ 

يف خرصف   ، ةقشلا لوخد  دعب  موجھلاب  ردابملا  وھ  يمھف )  ) ناك ةرملا  هذھ 
: الئاق هقیقش 

بيرغلا يزلا  اذھ  ام  ينمھفت  نأ  كناكمإب  لھ   .. دودحلا لك  تیطخت  ةرملا  هذھ  ـ 
؟ لعفت تنك  اذامو  ؟  تنك نيأو  ؟  هيدترت يذلا 

عرشو  ، هيدتري يذلا  بيرغلا  يزلا  علخب  ماقو  هتفرغ  ىلإ  لخدو  دمحأ )  ) هلھاجتف
: بضغ يف  لوقي  هیخأ  توص  عمس  امدنع   ، هتمانم ءادترا  يف 

! ءيش لك  مھفأ  نأ  لبق  ككرتأ  نل  ةرملا  هذھ  ـ 
يف هیلإ  ارظان  ةفرغلا  باب  ىلع  فقي  هقیقش  دجوف  ءارولا  ىلإ  دمحأ )  ) تفتلاف
ىلع سلجي  وھو  راسكنالا  هیف  عنصت  توصب  لاقو  هتنداھم  دمحأ )  ) رثآف  ، بضغ

: شارفلا ةفاح 
.. يساقلا كثيدحب  اھتبوعص  نم  ديزت  نآلا  تنأو   ، ةبعص ةرتفب  رمي  كقیقش  ـ 

: ءودھ يف  لوقيو  ءطبب  هنم  برتقي  وھو  انیل  رثكأ  هقیقش  راصف 
.. تیبأف  .. كردص يف  امب  يل  حوبت  نأ  لبق  نم  كتربخأ  دقل  ـ 

.. نآلا كربخأ  نأ  عیطتسأ  نل  ـ 
: ارذحم هل  لوقي  وھو  يمھف )  ) ىلإ بضغلا  داعف 

ةحیضفب ال ةلبقملا  ةرملا  دوعت  الأ  لواح  نكلو   .. زيزعلا يخأ  اي  تئش  ام  لعفا  نذإ  ـ 
.. رخآ فرصت  كعم  يل  نوكي  فوسف  الإو   ، اھءافخإ عیطتسأ 

: الئاق ىرخأ  ةرم  داع  مث  ةقیقدل  باغو 



يھو انأ  ةثالثلا ـ  نحن  ءادغلا  لوانتن  فوسو  دغلا  يف  ةمداق  يتبیطخ  نأ  ملعاو  ـ 
... اھمامأ ينحضفت  الأ  لواحف   ، ةرھاقلا جرب  معطم  يف  تنأو ـ 

* * *
قنحو بضغ  ریثت  يتلا  ءایشألا  رثكأ  يھ  ةیعامتجالا  تاءاقللاو  تالماجملا  نإ 

مل هرغص  يف  ىتحو   ، ةیعامتجالا تالماجملا  كلتل  أشني  مل  وھف  )؛  لامجلا دمحأ  )
باھذلا وأ  لزنملا  يف  ءاقبلا  لضفي  ناكو   ، دایعألا يف  براقألل  باھذلا  بحي  نكي 

.. هتابيردت ةعباتمل  يدانلا  ىلإ 
هقیقش هربخأ  دقف  ؛  هتبیطخو هقیقش  رظتني  ةرھاقلا ) جرب   ) معطم يف  اسلاج  ناك 

هنأل  ، معطملا ىلإ  مھلبق  بھذي  نأ  ىفشتسملا  ىلإ  لوزنلا  لبق  حابصلا  يف 
. مھتموزعب ماق  نم  وھ  هقیقش  نأ  هتبیطخ  ربخأ 

ىلإ لخدي  هقیقش  دجو   ، قئاقدب ارصع  ةعبارلا  ىلإ  ةعاسلا  ریشت  نأ  لبقو 
هدي يف  كسميو   ، هینیع نم  زفقت  ةداعسلاو  ةعمال  ةیلحك  ةلذب  ايدترم  معطملا 
ةقیقر نوللا  ةیحمق   ، اھیفتك ىلإ  لدسنملا  رعشلا  ءارقش  ةلیمج  ةاتفب  ىنمیلا 
ةقیض سبالم  يدترت  تناك   ، نیتظیلغلا اھیتفش  نع  انیضاغت  ام  اذإ  اذھ   ، حمالملا

( ةزولب  ) .. معطملاب ةدوجوملا  ةيركذلا  سوؤرلا  مظعم  ترادأ  يتلا  اھنتافم  رھظت 
اھدسج سيراضت  اًحضاف  اھیلع  اًقیض  ناك  نوللا  قرزأ  زنیج )  ) نولطنبو ءاضیب 

قوفو  .. نیتضبلا اھیعارذ  ترھظأ  مامكألا  ةریصق  ةزولبلا )  ) تناكو  ، ةريدتسملا
يدشر  ) ءاوللا اھيدتري  ناك  يتلا  كلتب  ةھیبش  ةریبك  ءادوس  ةراظن  ترقتسا  اھینیع 

(! بلعت
! ةلیحتسم ریغو  ةنكمم  اھنكل  ةبيرغ  ةفداصم 

بلط  ، ماري ام  ىلع  ةسلجلا  تراسو  ةلماجم  ةماستباب  اھتحفاصمب  دمحأ )  ) ماق
بلط نیح  يف   ، ينايرب ازرأو  ءارضخ  ةطلسو  ةيوشم  ةجاجد  فصن  دمحأ ) )

.. ةنیحط ةطلسو  ًايوشم  امحل   ، هتبیطخ هتبلط  ام  سفن  هقیقش 
؟) ةطرشلا يف  لمعت  تنك  لھ  )

نم ةعطق  سمغت  يھو   ، ثيدحلا ةظیلغلا  هافشلا  تاذ  ءارقشلا  تحتف  اذكھ 
.. ةنیحطلا يف  يوشملا  محللا 

: ثارتكا ریغ  يف  دمحأ )  ) اھباجأف
.. تنك ـ 

؟ كلذ دعب  ثدح  اذامو  ـ 
ـه! للا رمأ  ـ 

هھبني نأ  لواحي   ، ةفیفخ ةبرض  هقاس  يف  هبرضت  هقیقش  مدقب  دمحأ ) ) رعشو
: ةعساو ةماستباب  يمھف )  ) لاق مث   ، هتبیطخ عم  ثيدحلا  يف  هبولسأ  نیسحتب 

.. ةیلخادلاب هتمدخ  تايركذ  نع  ثيدحلا  بحي  يخأ ال  نإ  ـ 
: ةيرخس يف  ًالئاق  درطتسا  مث 

ةرملل ءادغلا  ةوعد  سيرتعلا ) نالیج   ) ةسنآلا لوبقب  مویلا  لفتحن  نأ  اضيأ  انیلعو  ـ 
تناك ام  اًمئادو   ، بسحف لیللا  يف  جورخلا  قشعت  يھف  ؛  انتبوطخ ذنم  ىلوألا 

.. ءادغلا لوانتل  يتوعد  ضفرت 



: تلاق مث  لجخ  يف  اھھجو  رمحاف 
.. كیخأ ءاقلب  فرشتأ  يك  طقف  ـ 

؟؟ ( سيرتعلا نالیج  )
! اًفولأم ودبي  مسالا 

(: يمھف  ) لأست تداع  مث 
يف هتمدخ  نینس  نع  ثيدحلا  كقیقش  ذبحي  ال  اذامل   ، ينربخت مل  كنكل  ـ 

؟ ةیلخادلا
: اھباجأف

.. هئاسؤرو هئالمز  نم  ددع  داھشتسا  اھیف  دھش  ةملؤم  تايركذ  تناك  دقل  ـ 
اعنطصم لاقف  عوضوملا  اذھ  يف  بابلا  قلغل  ةیتاوم  ةصرف  دمحأ )  ) اھدجوف

: ىسألا
ىلإ سانلا  برقأو  يئابحأو  يئاقدصأ  لتقم  ينیع  مأب  تيأر  دقل   ، يتزيزع اي  معن  ـ 

.. يبلق
: نیكسلاب يوشملا  محللا  نم  عطقي  وھو  يمھف )  ) لاقف

(.. نالیج  ) اي بعاتملا  نع  ثحبلاو  قاشملا  ةنھم  لعفلاب  يھ  ةطرشلا  ةنھم  نإ  ـ 
ناك فیك  نيركذت  لھ   ، ةدماھ ةثج  انءاج  يذلا  بلعت ) يدشر   ) ءاوللا الثم  كدنع 

؟ ىفشتسملا ىلإ  هب  اوتأ  امدنع  هلكش 
: جنغ هب  لسوت  يف  تلاقو  ززقت  يف  اھتكوش  يف  يتلا  محللا  ةعطق  تقلأف 

يف كرزأ  مل   .. اعيرم ادھشم  ناك  دقل   .. مویلا كلذب  ينركذت  ال  يمھف )  ) اي كوجرأ  ـ 
! يتامم ىتح  لعفأس  ينأ  دقتعأ  الو   ،( يمھف  ) اي مویلا  كلذ  ذنم  ىفشتسملا 

: هتلأسو نھذلا  دراش  هاف  ارغاف  سلجي  ناك  يذلا  دمحأ )  ) ىلإ تتفتلا  مث 
)؟ دمحأ  ) ذاتسأ اي  كب  اذام  ـ 

: ةمارص يف  هلأسو  هیخأ  ىلإ  تفتلا  مث  اھبجي  ملف 
)؟ بلعت يدشر   ) ءاوللا تام  لھ  ـ 
: هھجو ّرمحا  دقو  هقیقش  هباجأف 

.. معن ـ 
؟ ىتم ـ 

.. ابيرقت نيرھش  وحن  ذنم  ـ 
: هیف خرصو  هناكم  نم  دمحأ )  ) ماقف

! بذاك تنأ  ـ 
يف خرصي  وھو  هیلع  احضاو  نونجلا  ادب  يذلا  دمحأ )  ) ىلإ سولجلا  عیمج  تفتلاف 
ىلإ بعر  يف  رظنت  هتبیطخ  تحبصأ  نأ  دعب   ، هتئدھت الواحم  ماق  يذلا   ، هیخأ

.. هقیقش
(: يمھف  ) لاق

.. سلجاو أدھا  كوجرأ  ـ 
: هینیع نم  رياطتي  ررشلاو  دمحأ )  ) هلأسف

؟ باصعأو خم  بیبط  تنأو  هتثج  تيأر  اذاملو  ؟  تام فیك  ـ 



(: يمھف  ) هل سمھف 
؟ كرابخإب تمق  اذإ  سلجتس  لھ  ـ 

.. ىرخأ ةرم  ينارت  نلو  فرصنأ  فوسف  ينتربخأ  اذإ  ـ 
: میلست يف  هل  لاق  مث  اھودشم  يمھف )  ) هیلإ رظنف 

ودبي  ، رافظأ راثآ  اھیلعو  ةروتبم  هدسج  نم  ءازجأ  اندجوو   ، هئامد ةیفصتو  هحبذ  مت  ـ 
! هتثج نم  تمھتلا  يتلا  ةشحوتملا  تاناویحلا  دحأ  ىلإ  هتثجب  اوقلأ  هوحبذ  نم  نأ 
دجي ملو   ، هب لمعأ  يذلا  ىفشتسملا  نم  بيرق  يتیس ) ندراج   ) يف هلزنمو 
ظحلا ببسبو   ، حلفن مل  اننكلو  هذاقنإ  نكمي  ام  ذقنن  انلعل  هیلإ  هلقن  نم  ارفم  هؤانبأ 
يسفنب تمق  انأو   ، ىفشتسملاب ةیلیللا  يتبوانم  موي  وھ  مویلا  كلذ  ناك  رثاعلا 

! ةثجلا لابقتساب 
: هیخأ ةبیطخل  لاق  مث  ةیبصع  يف  دمحأ )  ) مستباف

.. ةبیط اتاقوأ  مكل  ىنمتأو   .. نآلا فرصنأ  نأ  ّيلع  نكلو   ،( نالیج  ) ةسنآ اي  فسآ  ـ 
نم جرخو   ، اًدیعب هدي  حازأ  دمحأ )  ) نكل  ، ىقبي يك  هدي  كسمي  نأ  يمھف )  ) لواحو

! همامأ ىري  داكي  وھو ال  معطملا 
* * *

( ... ينملكت تنأو  ّيلإ  رظنت  الو  كناكم  قبا   .. دمحأ اي  يدشر  ءاوللا  انأ  )
!( كلذ ديرأ  امدنع  كدجأ  فوس  انأف  ؛  ّيلع روثعلا  لواحت  (ال 

* * *
دق ناك   ، نیماع نم  رثكأ  ذنم  ىلوألا  ةرملل  ميدقلا  هیبأ  لزنم  ىلإ  دمحأ )  ) لخد
ىلإ ةدوعلا  ىلع  ؤرجي  ملو   ، ديدجلا نوناقلا  ققش  يف  هسفنب  لالقتسالا  داتعا 
نمألا زاھج  ىلإ  هسفنب  بھذ  دقل  ةرھاقلا ..) جرب   ) يف هنم  ثدح  ام  دعب  هیخأ  راد 

... هوخأ هلاق  امم  دكأتو  ينطولا 
)؟ ةيردنكسإلا  ) يف هاقتلا  يذلا  لجرلا  نمف   .. َِلتُق دق  يدشر )  ) ءاوللا ناك  اذإ 

)؟ ينیبتلا  ) ةیضق يف  قیقحتلا  حتفل  هوعدي  ناك  اذاملو 
ىلع نم  ضھنف   ، ریكفتلا نع  امامت  هخم  فقوتو   ، راجفنالا كشو  ىلع  هسأر  ناك 
اھكرت امك  اھدجوف   ، هيوبأ مون  ةفرغ  ىلإ  هجوتو  اھیلع  اسلاج  ناك  يتلا  ةكيرألا 
شارفلاو  ، ةيواضیبلا ةآرملا  هراوجبو  ریبكلا  ضیبألا  بالودلا   ، نیماع ذنم  امامت 

ىقلأف  .. ةیھازلا امھناولأب  نیلباقتم  نیسوواطل  ةضيرع  ةروص  هولعت  يذلا  عبرملا 
.. قیمع مون  يف  طغو  شارفلا  ىلع  هدسجب 
* * *

لازي ال  نالیج )  ) عم يمھف )  ) ناك  ، همون يف  طغي  دمحأ )  ) هیف ناك  يذلا  تقولا  يف 
، ةمدخلا نع  هدعاقت  دعب  ةیسفنلا  هقیقش  ةلاح  ترثأت  فیك  اھل  حرشي  نأ  لواحي 

يفتكت نالیج )  ) تناكو  ، قباسلا هسیئر  تومب  أجافت  هنكل  بلقلا  بیط  هنأ  فیكو 
وھو تمصلاب  ىفتكا  ةياھنلا  يفو   ،( يمھف  ) نونج دادزیف  هیلع  درت  الو  تمصلاب 
هترایس فقوأ  اھدلاو  يارس  مامأو   ... اھلزنمل يدؤملا  قيرطلا  يف  هترایس  دوقي 

: لالد يف  هتلأسو  اھنم  تلجرتف   ، ةرایسلا باب  اھل  حتفو  طبھو 
؟ يعم لخدت  نلأ  ـ 



: ابضاغ اھباجأف 
.. ـ ال

: ةلئاق هردص  ةورع  يف  اھعباصأب  تثبعف 
نإ  .. رذعلا يل  سمتلت  نأ  كیلعو   .. يل رفغت  نأ  كوجرأف  ينم  ابضاغ  تنك  اذإ  ـ 

.. يعیبط ریغ  ناسنإ  كاخأ 
: لاقو بضغ  يف  اھیلإ  رظنف 

؟ هلمحتیس نمف  هلمحتأ  مل  اذإو   ، هتایح يف  ةبیصع  ةرتفب  بسحف  رمي  يخأ  نإ  ـ 
: هل تلاقو  ةمساب  هینیع  يف  هل  ترظنف 

.. عوضوملا اذھ  يف  ىرخأ  ةرم  ضوخأ  نل  ينأ  كدعأو   ،( يمھف  ) اي ينحماس  ـ 
: عنطصم بضغ  يف  تدرطتسا  مث 

.. ينتبطخ ذنم  يخأ  رزت  مل  تنأ  ؟  ينھملا كفرش  بیبطلا  اھيأ  نيأو  ـ 
: اھل لاقو  هدیب  هتھبج  طبخف 

هیلع نئمطأ  يك  الاح  ِكعم  لخدأ  فوس   ، يتزيزع اي  ينیحماس  ـ 
... يارسلا اعم  الخدو  هعارذ  تطبأتو 

(! سيرتعلا روصنم   ) يارس
(.. سيرتعلا روصنم  يدجو   ) ةلاح هل  تقاس  يتلا  رادقألا  ركشي  يمھف )  ) نإ

(.. نالیج  ) قیقش
يف باش   .. مايألا دحأ  يف  ةلاحلا  كلت  هتءاجو  باصعأو  خم  بیبط  يمھف )  ) نإ

؛ شاعرلا للشلا  هبشت  ةلاح  يف  هلعجي  بيرغ  ضرم  نم  يناعي  رمعلا  لبتقم 
ىلإ ةفاضإ   ، عباصألا ةعقرف  هبشت  ةكحضم  تاكرحب  كرحتتو  لب  شعترت  هفارطأ 

.. ةديدش عرص  تابونو   ، نمزملا قرألا 
، ىفشتسملاب اھدلو  ىقبي  نأ  تضفر  دق  ةيرثلا  سيرتعلا ) روصنم   ) ةلئاع نإ 

.. ةمات ةيرس  يفو   ، لزنملاب هجالع  متي  نأ  تلّضفو 
ءاكذو  ، ةیلاع قالخأ  نم  هیف  هوسمل  امل  لامجلا ) يمھف   ) ىلع رایتخالا  عقوو 

! هئافش يف  حجني  مل  ناك  نإو   ، مھدلو ةلاح  ةئدھت  يف  حجني  هلعج   ، دقتم
مسق بادآلا  ةیلك  ةجيرخ  سيرتعلا ..) نالیج   ) .. همالحأ ةاتفب  ءاقللا  مت  اذكھو 
دجوف اھیلإ  ددوتلاو  اھنم  برقتلا  لواح   ، ةيرثو ةئيرجو  ةلیمج   .. ةیقرشلا تاغللا 
بلطو هتعاجش  عمجتسا  اذكھو   ، ةرم نم  رثكأ  اعم  اجرخو   ، ةعيرس ةباجتسا  اھنم 

! اھتلئاع ةكرابمو  اھدلاو  ةقفاومب  ئجوفو   ، اھدي
كرتي مل  قباسلا ـ  ةطرشلا  ءاول  هدلاو ـ  نإ   ، اھعیضي نأ  يمھف )  ) ديري ةصرف ال  اھنإ 
جالع ىلع  هتأفاكم  نم  ربكألا  طسقلا  فرص  دقف  ؛  هینج فلأ  ةئم  ىوس  هیخألو  هل 
هبیصنب يمھف )  ) حتتفا  .. ناطرسلا ءادب  اھمايأ  رخاوأ  يف  تبیصأ  يتلا  هتجوز 

نكل  ، جاوزلا لجأ  نم  راخدالا  يف  هسفن  ىلع  دمتعاو   .. لاحلا ةطسوتملا  ةدایعلا 
هئارو نم  يتأي  ال  يذلا  هقیقش  ءاج  مث   .. هرمع ةلیط  هتحارإب  ةلیفك  هذھك  ةجيز 

! ةصرفلا كلت  هیلع  عیضي  يك  يزخلاو  لشفلا  ىوس 
يذلا يدجو )  ) ىلع فشكلا  يرجي  وھو  يمھف )  ) سأر يف  رودت  راكفألا  كلت  ناك 
ناكو  ، تاجاصلاب عرقي  هنأك  بعلت  لازت  ال  هعباصأ  تناكو   ، مظع قوف  اًمحل  راص 



: سأي يف  هلأس  يذلا  سيرتعلا ) روصنم   ) راشتسملا  ،( يمھف  ) راوجب
؟ روتكد اي  لمأ  نم  كانھ  لھ  ـ 

: جرح يف  لاقو   ، هتبیقح ىلإ  ةعامسلا  يمھف )  ) داعأف
.. دوجوم ـه  للا يف  لمألا  ـ 

.. ـه للاب َمِعنو  ـ 
روتكدلا ارتلجنإ )  ) يف میقملا  يذاتسأ  ىلإ  ةلاحلا  نع  الصفم  اريرقت  تلسرأ  دقل  ـ 

.. هنم درلا  راظتنا  يف  انأو  نادمح ) يركش  )
: الئاق ءامسلا  ىلإ  هسأر  عفري  وھو  زوجعلا  ينیع  نم  عومدلا  تلاسف 

! باذعلا اذھ  نم  هحيري  ـه  للا تیل  ـ 
: اعرسم يمھف )  ) هل لاقف 

ـه للا ءاش  نإو   .. ءاود هلو  الإ  ءاد  نم  ام   ، راشتسملا ةدایس  اي  ـه  للا رفغتسا  ـ 
.. ناك امم  لضفأ  دوعيو  يدجو )  ) أربي فوس 

: راشتسملا هلأس  مث 
.. يزيزع اي  كءادغ  تلوانت  لھ  ـ 

: جرح يف  يمھف )  ) هباجأف
.. جربلا معطم  يف  يقیقشو  نالیج )  ) عم هتلوانت   ، معن ـ 

: ةفرغلا جراخ  ىلإ  هداتقي  وھو  راشتسملا  هل  لاقف 
.. ءاشعلا ىتح  انعم  قبتلف  نذإ  ـ 

ناك ًءاسم  ةعباسلا  دنعو   ، حلفي مل  هنم  صلمتلل  يمھف )  ) تالواحم مغرو 
(.. نالیج  ) هتنباو همرحو  سيرتعلا ) روصنم   ) عم ماعطلا  ةدئام  ىلع  اًسلاج  يمھف ) )

نیفیثك نیبجاح  كلميو  سأرلا  علصأ   ، ةثجلا مخض  لجر  سيرتعلا ) روصنم   ) نإ
نم سكعلا  ىلع   ، بعرلا نم  اطسق  حمالملا  حضاو  هھجو  ىلع  نایفضي  نیبیشأ 
دكأتي اھاري  نم  نإ  ىتح   ، نیترئاغلا نینیعلاو  قیقدلا  هجولا  ةبحاص  ةلیحنلا  ؛  هتجوز

! ةيذغتلا ءوسب  نیباصملا  نم  اھنأ 
وشحم كسوبمس  رئاطشو   ، قاذملا بیط  يوشم  محل  ؛  قحب اًذيذل  ماعطلا  ناك 

. رمحملا محللا  تابعكمب  ًانادزم  ديرثلا  اھب  ةریبك  ةینیصو   ، مورفملا محللاب 
عوبسألا لاوط  اًمحل  لكأي  نل  هنإ  هسفن  نیبو  هنیب  مسقأ  هنإ  ىتح  يمھف )  ) عبش

.. موحللا نم  ةمسدلا  ةبجولا  كلت  دعب   ، لبقملا
هتوعدب اھیف  اوماق  ةرم  ركذي  ال  هنإ   ، ةبيرغ ةقيرطب  محللا  قشعت  ةلئاعلا  هذھ  نإ 

، ولتبلاو نأضلا  ؛  اھفانصأ لكب  موحللا  نم  ةریبك  تایمك  اوعضي  ملو  ماعطلا  ىلإ 
! رمحملاو قولسملاو  يوشملا   ، لامجلا محلو  زودنكلا 

! رورغلا هنأ  دكؤملا  نم 
كلتب محللا  لوانتب  نوھابتي  ال  اذاملف   ، ىصحت الف  دعت  ًالاومأ  كلمت  ةيرث  ةلئاع 

؟ تایمكلا
، هتبیطخو وھ  هعدوو  جراخلا  ىلإ  قباسلا  راشتسملا  هبحطصا  مویلا  ةياھن  يفو 
( يمھف  ) لبقف  ، لبقملا ةعمجلا  موي  ءادغلا  امھعم  لوانتي  نأ  ىلع  ارصأ  نأ  دعب 

لاسرإ ىلع  مزع  دقو   ، هلزنم ىلإ  ادئاع  هترایس  كرحم  رادأ  مث   ، اًركاش ةوعدلا 



... هذاتسأ يأر  هیف  لجعتسي  ينورتكلإ  ديرب 



رشع عبارلا  لصفلا 
ةنطلسو  ، ةیبويألا ةلودلا  يف  ءالغلا  عقو  مث  »

تس ةنس  يف   ، بويأ نب  ركب  يبأ  لداعلا 
لینلا فقوت  هببس  ناكو   . ةئمسمخو نیعستو 
رثاكتف ةداعلا )...(  نع  هروصقو  ةدايزلا  نع 

نم ةرھاقلا  ىلإ  ىرقلا  نم  سانلا  ءيجم 
هبقعأ  ، ءاوھ بھف   ، عیبرلا لصف  لخدو   . عوجلا

راغص سانلا  لكأ  ىتح  توقلا  مدعو   . ءانفو ءابو 
هنبا لكأي  بألا  ناكف   . عوجلا نم  مدآ  ينب 

« اًخوبطمو ًايوشم 

ماع ٤٦٣ هـ ةرخآلا  يدامج  ةرھاقلا ) )
دعب مكوعدي  ـه  للاب رصنتسملا  انتفیلخ   .. نیملسملا عومج  اي   .. ـه للا دابع  اي  )

، ثیغلا طوبھب  انیلع  نمي  لجو ـ  زع  ـه ـ  للا لعل   .. ءاقستسالا ةالصل  ءاشعلا  ةالص 
( دالبلا ىجنأو  ـه  للا اناجنأ   .. داعیملا نع  اوفلختت  الف   .. كالھلا نم  ةاجنلاو 

ةالصل سانلا  وعدي  ةرھاقلا )  ) يف يداني  ةریھشلا  هتلبطب  يدانملا  راس  اذكھ 
.. ءاقستسالا

؟ وعدي سان  يأ  نكلو 
امیظع اروس  اھلوح  اوبرضو  عئاطقلا )  ) ةنيدم ىلإ  نایعألاو  ءاینغألا  برھ  دقل 
اومسقنا نيذلا   ، ءارقفلا ةرھاقلا )  ) يف يقبو   ، سرشلا يكرتلا  دنجلا  هلوح  اوعضو 
نوشبنیف  ، الیل نوظقیتسيو  راھنلا  لاوط  نوماني  نالیغلا  نم  قيرف   ، نیقيرف ىلإ 

! ءایحأ مھنومھتليو  يناثلا  قيرفلا  نم  ءافعضلا  نولاتغيو  روبقلا 
بیصأ دقل   .. ةرشح ىتح  وأ  ةطق  وأ  بلك  يأ  ةرھاقلا )  ) عراوش يف  حبصي  مل 
فیغر لباقم  ةلیللا   .. قاوسألا يف  نھسفنأ  ءاسنلا  تضرعو   ، راعسلاب سانلا 

! زبخ
دومحم  ) هدعب نم  ةرازولا  ىلوتو   ، رثأ ىلع  هل  رَثعُي  ملو   ،( بويأ وبأ   ) ىفتخا دقل 

! مامتلاب عوبسأ  دعب  هلزع  مت  يذلا  يدراوملا )
ماق نأ  دعب   ، نونجلا سم  هباصأو  هلقع  بھذ  دقف  يبویلقلا ) نيدلا  رون   ) خیشلا امأ 

! اھدعب برھو  هئانبأ  ماھتلاو  اھماھتلاب  هتنبا  جوز 
ریغي هنأك  ءارزولا  رییغتب  موقي  ةفیلخلا  ناكو   ، ةرازولا يسرك  ىلع  لاجرلا  ىلاوت  مث 
ريزو يأ  ناكو   ، رصمل ةیلعفلا  ةمكاحلا  تراص  يتلا  هتدلاو  نم  زاعيإب   ، هسبالم
تناك ول  ىتح   .. ةأرما نم  رماوألا  ذخأي  نأ  ضفري  ساسحلا  بصنملا  كلذ  ىلوتي 

! هسفنب هسفن  لزعیف   ، عیفرلا باجحلا  ةبحاص 
ىلإ تلصو  دق  ةدشلا  نأب  ءابنألا  تمارتو   ، لمأ يأ  سانلا  ري  ملو  ىضوفلا  تداس 
تدازف  ، هرصق تايوتحم  عیبب  موقي  رصنتسملا )  ) ةفیلخلا نأو   ، يمطافلا رصقلا 



(.. ةرھاقلا  ) نم ةرجھلا  تالاح 
، موؤشملا هباتكو  دوسألا  هرحسب  ءارقفلا  ىلع  رطیسي  ىسوم ) نب  فوع   ) يقبو

! سانلا رعذ  نم  ديزت  يك  لیللا  يف  نالیغلا  رشنيو 
بھذلا نم  ايواخ  راص  يذلا  هرصق  ةفرش  نم  رظني  رصنتسملا )  ) ةفیلخلا فقو 
تلاقو هفتك  ىلع  هتدلاو  تتبرف   ،( ةرھاقلا  ) ىلإ ىسأب  رظني   ، تایماخرلاو فحتلاو 

: نانح يف  هل 
.. بيرق ـه  للا جرف   .. يدلو اي  كیلع  نِّوھ  ـ 

: ًالئاق يكبي  وھو  اھنضح  يف  ىمتراف 
، رشتني بھنلاو  بلسلا   .. هعیب نكمي  ام  لك  تعب  دقل  ؟  يمأ اي  جرفلا  نيأ  ـ 

! ریقف يأ  لثم  عئاج   .. يمأ اي  عئاج  انأ   .. ناكم لك  يف  مزھنت  انشویجو 
: ةلئاق هھجو  ىلع  هتمطلو  اھنضح  نم  هسأر  همأ  تعفرف 

! مامإلا ةلاسر  لماح   .. نیملسملا ةفیلخ  تنأ   .. يكبت نأ  كايإ  ـ 
؟ هامأ اي  لعفأ  اذامو  ـ 

: مزح يف  تلاقو  فیعضلا  اھدلوب  ةئباع  ریغ  شرعلا  ىلع  همأ  تسلجف 
.. ءايوقألا لاجرلا  عیمج  لعفي  امك  لعفا  ـ 

: ءابغ يف  اھلأسف 
.. مھفأ انأ ال  ؟  يمأ اي  لعفأ  اذام  ـ 

! مھیف انل  ةجاح  نحنو ال   ، ءافعضلا نومھتلي  مھنإ   .. ءايوقألا هلكأي  ام  لكأت  ـ 
: لاق مث   ، الھاذ اھل  رظني  وھو  ءارولا  ىلإ  رصنتسملا )  ) عجارتف

! اضعب مھضعب  مھتلي  نيذلا  عاعرلاك  نوكأ  نأ  يننيديرت  ـ 
.. لاجرلاك نوكت  نأ  كديرأ  ـ 

! مالكلا اذھ  كنم  عمسأ  نأ  لبق  تم  ينتیل  ـ 
( ىسوم نب  فوع   ) راد ىلإ  هّجوت   .. اضيأ تومت  فوسف  يمالك  عمست  مل  اذإ  ـ 

.. كمعطي نأ  هنم  بلطاو 
: ةرخاس تدرطتسا  مث 

تفاھتي فوس  ؟  ةفغرأ ةعبرأ  لباقم  قوسلا  يف  عبرألا  كتاجوز  ضرعت  نأ  ديرت  مأ  ـ 
؟ كلذك سیلأ   .. ةفیلخلا ةجوز  ناضحأ  يف  ةلیل  ءاضق  ىلع  نایعألا 

: بضغ يف  الئاق  اھیلإ  هجوتو  بضغلا  نم  هھجو  رمحاف 
! يسرخا ـ 

: ةلئاق ضھنت  يھو  ةرخاس  تمستباف 
! ناوألا توفي  نأ  لبق   ، ادیج يثيدح  يف  ّركف  نذإ  ـ 

.. ظیغلاو ةریحلا  يف  اقراغ  رصنتسملا )  ) ةكرات شرعلا  ةعاق  نم  تجرخو 
رعشلا رئاث  بایثلا  ثر  نسلا  يف  انعاط  الوستم  ىأر  رصقلا  ةذفان  لفسأو 

: لاع توصب  يدانيو   ، بیشألا
! بابذلا نم  رذقأ  مترصو   ، بالكلاو ططقلا  متلكأ  ـه  للا دابع  اي  ـ 

نيدلا رون   ) خیشلا هنإ   .. هیلع فرعتف  لوستملا  كلذ  ةئیھ  يف  ةفیلخلا  ققدو 
(! يبویلقلا



* * *
راوجب سباعلا  رھفكملا  هھجوو  ةبیھملا  هتماقب  يراصنألا ) نامیلس   ) ريزولا فقو 

نع هلأسو  مداخلا  هل  حتف  امدنعو  ىسوم ) نب  فوع   ) باب قرطي  وھو   ، ةفیلخلا
نایغبي هريزوو  ةفیلخلا  نأ  هدیس  غلبي  نأ  هل  لاقو  ريزولا  هیف  خرص   ، هصخش
ةنتنلا ةحئارلا  ثیح   ، لخادلا ىلإ  افلدف   ، قيرطلا مداخلا  امھل  حسفأف   ، هتلباقم

، مھن يف  محللا  نولوانتي  نيذلا  عاعرلا  ةقلحو  يربنعلا  روخبلا  ةحئارب  ةطلتخملا 
ةءابعو ةیضف  طویخب  ةزرطم  ةمامع  يدتري  ناك  يذلا  ةفیلخلا  ىلإ  مھدحأ  رظن 

: ةيرخس يف  همف  نم  طقاستت  محللا  اياقبو  لاق  مث   ، ريرحلا نم  ءاقرز 
! ناوخإ اي  انعم  لكأي  يك  ءاج  رصنتسملا )  ) ـ

: ةيرخس يف  رخآ  دحاو  لاقف 
؟! محللا لكأي  يك  يتأي  نآلاو  انئامد  صم  هفكي  ملأ  ـ 

؟ هتبحصب يذلا  اذھ  نمو  ـ 
.. هل محللا  ةیفشتب  موقي  يك  هرجأتسا  باصق  هلعل  ـ 

( رصنتسملا  ) كسمأف  ، هفیس ضبقم  ىلع  ضبقو  يراصنألا ) نامیلس   ) بضغف
نأ درجمبو   ، هتیشم يف  رتخبتي  ىسوم ) نب  فوع   ) ءاج مث   ، هلعف نع  هدرو  هدیب 

: يروھج توص  يف  لاق  امھآر 
ةباھملا بحاص  هريزوو   .. نيروصنملا ةعیشلا  مامإو  نیملسملا  ةفیلخب  ابحرم  ـ 

... ةرارجلا انشویج  دئاقو  ةلالجلاو 
: ءودھ يف  ةفیلخلا  هل  لاقف 

(.. فوع  ) اي كب  ابحرم  ـ 
؟ ةعضاوتملا يرادل  يراصنألا  هريزوو  رصنتسملا  ةفیلخلا  فيرشت  ببس  ام  ىرت  ـ 

( فوع  ) اي كب  يلتخأ  نأ  ديرأ  ـ 
: هل لاقو  فوع )  ) مستباف

.. نیملسملا ةفیلخ  اي  تئش  ام  كل  ـ 
.. ةیبناج ةفرغ  الخدو   ، نیمھنلا عاعرلا  طسو  اًفقاو  يراصنألا ) نامیلس   ) اكرتو

، طئاحلا ىلع  اعوضومو  اطنحم  زعام  سأر  رصنتسملا )  ) دجو ةفرغلا  لخاد 
مل  ، ةریغص ءایشأ  اھب  فوفرلا  ىلع  ةعوضوم  ةیجاجزلا  تانامطربلا  نم  ةعومجمو 

.. اھنیبت رصنتسملا )  ) عطتسي
: ءودھ يف  رصنتسملا )  ) هل لاقو   ، سولجلل فوع )  ) هاعد مث 

(.. فوع  ) اي نآلا  اندحو  انحبصأ  ـ 
.. يالوم اي  كتراشإ  نھر  انأ  ـ 

)؟ فوع  ) اي ديرت  اذام  ـ 
: بارغتسا يف  هلأسف 
؟ يالوم اي  دصقت  اذام  ـ 

؟ كلذك سیلأ  فوع )  ) اي ارجات  تسل  تنأ  ـ 
: الئاق ركم  يف  مستباف 

.. يدیس اي  رجات  لضفأ  انأ  ـ 



: ابضاغ رصنتسملا )  ) لاقف
تنك دقل   .. نالیغ ىلإ  مھّلوحتو  رشبلا  محل  نم  كفویض  معطت   .. رشب رجات  ـ 
امدنع يبویلقلا ) نيدلا  رون   ) خیشلا ثيدحب  طئاحلا  ضرع  تبرض  امدنع  اًئطخم 

.. كبیعالأ نمو  كنم  ينرذح 
! هحماسو ـه  للا كحماس  ـ 

. يتایح يف  موي  أوسأ  اذھ   .. كیلإ يدي  دمأو  انھ  ىلإ  ءيجأ  مویلا  ـ 
: هلأسو ةناھتسا  يف  هیفتك  فوع )  ) زھف

.. ءيجملل كعفد  يذلا  امو  ـ 
: تفاخ توصب  لاقو  ضرألا  يف  هینیع  ةفیلخلا  عضوف 

.. عوجلا ـ 
؟ نیملسملا ةفیلخ  عوجي  لھو  ؟  عوجلا ـ 

ديرأ ينمعطت  نأ  لبق  نكلو   ، لاومألاو ماعطلا  نم  تلخ  يراد   ، سیلبإلا اھيأ  معن  ـ 
؟ ائیش كلأسأ  نأ 

.. لضفت ـ 
؟ كلذ لك  تلعف  اذاملو  ؟  تنأ نم  ـ 

: ىزغم تاذ  ةماستباب  لاقو  هناكم  نم  فوع )  ) ماقف
.. يالوم اي  نآلا  فرعت  فوس  ـ 

مدخلا ىتأ  مث   ، مالظلا داسف   ، ليدانقلا ءافطإب  مدخلا  فوع )  ) رمأف  ، نانثالا جرخو 
: ةرمآ ةجھلب  فوع )  ) لاقو  ، عومشلاب

.. ينوعبتا ـ 
، ضرألا نع  طاسبلا  ةلازإب  فوع )  ) ماقف  ، رادلا فرغ  ىدحإ  ىلإ  عیمجلا  هعبتف 
نمو عاعرلا  هءارو  طبھف   ، تاجرد طبھو  بابلا  فوع )  ) عفر  ، يرس باب  نع  فشكناف 
يتلا عومشلا  كلذ  دعب  هترانأ   ، املظم ابادرس  ناك   ، هريزوو ةفیلخلا  مھدعب 
لكایھو ةيرشب  مجامج  ةفیلخلا  دجو  بادرسلا  اذھ  لخادو   ، مدخلا اھرضحأ 

، زعام سأر  هل  يرشب  دسجل  طئاحلا  ىلع  اریبك  امسرو   ، اھؤازجأ تللحت  ةیمظع 
... ةیناطیش يف  مستبيو  ىلعأ  ىلإ  ىنمیلا  هتبابسب  اًریشم  ءاصفرقلا  سلج  دقو 

( نامیلس  ) أدبو  ، فصوت ال  جرھلا  نم  ةلاح  ىلإ  اولصو  دق  اھتعاس  عاعرلا  ناك 
لفسأ ضرألا  ىلع  ةیسامخ  ةمجن  مسرب  موقي  فوع ) و( ةصاخ   ، فوخلاب رعشي 

يف خرص  مث  ةمجنلا  هذھ  لوح  عومشلا  عضوو   ، زعاملا سأر  يذ  لجرلا  ةروص 
: مدخلا

.. ةیحضلا اورضحأ  ـ 
يھ ام  ىلإ  بعر  يف  رظنتو  اھمف  ممك  ةباش  ةأرما  عاعرلا  ةنواعمب  مدخلا  لزنأف 

سوقطلا تأدب  مث   ، ةمجنلا ةیعضو  يف  ةلبكم  ضرألا  ىلع  اھعضو  مت  مث   ، هیف
... لبق نم  بويأ ) يبأ   ) يف تثدح  يتلا 

( نیھاش و( ةدعس ) و( يضار ) و( لیلج )  ) مھ فارطألا  دنع  نوفقاولا  ةسمخلا  ناك 
دبزلاب ةللبملا  مھباینأو  ةرعشملا  مھداسجأب  ةباھم  يف  اوفقو  دقو  ميركلا ) دبع  و(

! نالیغ ىلإ  اوّلوحت  دقل   .. ةليوطلا مھرافظأو 



نأ دھعلا  مھنم  ذخأف   ، ةتیم ةثجب  هوتأ  نأ  موي  مھتدیكم  فوع )  ) فشتكا دقل 
ال فوع )  ) سوقطو  ... ةسمخلا هيدعاسم  اوراص  اھتعاس  نمو   ، هيدعاسم اوحبصي 
الإ لوغلا  نوكي  لھو   .. نیطایش ةسمخ  اھلوحو   ، ةیسامخلا ةمجنلا  دوجوب  الإ  متت 

؟ ًاناطیش
؟ الوغ الإ  ناطیشلا  نوكي  لھو 

فارطألا ةسمخلا  نالیغلا  مھتلاف   ، ماھتلالا ةلحرم  تأدب  سوقطلا  ءاھتنا  دعب 
ماق امنیب   ، ةیحضلا دسج  ىلع  عاعرلا  نم  ةیقبلا  مجھ  نیح  يف   ، سأرلاو ةعبرألا 
لھني ذخأ  ةمیظع  ةیضف  سأك  يف  ةیحضلا  نم  تطقس  يتلا  ءامدلا  بصب  فوع ) )

! اھنم
: عوشخ يف  الئاق  ةفیلخلا  ىلإ  سأكلا  ميدقتب  ماق  مث 

.. مدلاب  .. مدلا ةقارإ  أدبت  ـ 
.. ضضم ىلع  برش  يذلا  نامیلس )  ) ىلإ سأكلا  عفد  مث  ةدحاو  ةفشر  برشف 
مھباینأو ةليوطلا  مھرافظأب  ةثجلا  نومھتلي  مھو  عاعرلا  ىري  وھو  ةفیلخلا  لاق  مث 

: ةداحلا
.. جرخأ نأ  ديرأ  ـ 

: عوشخ يف  نینیعلا  ضمغم  وھو  فوع )  ) هل لاقف 
.. جرخي لخدي ال  نم  ـ 

؟ دصقت اذام  ـ 
. انتریشع نمو  انلثم  وھو  الإ  جرخي  انھ ال  ىلإ  لخدي  نم  ـ 

: لاقو  ، بيرغ قيربب  ناعملت  هانیعو  ةفیلخلا  نم  برتقاو  هینیع  حتف  مث 
( ليزازع  ) مداخ هجو  ىرت  فوس   .. فیعضلا ينافلا  اھيأ  نآلا  ينارت  فوسو  ـ 

.. صلخملا
دسج يف  ةفیلخلا  كسمأو   ، ةصقارتملا عومشلا  بھل  ءوض  يف  هھجو  ریغت  ةأجفو 
لماكلاب رمحأ  راص  دق  ىسوم ) نب  فوع   ) هجو ناك   ، همأب لفطلا  كسمي  امك  هريزو 

، رعشلاب الماك  هدسجو  هھجو  ألتماو   ، شبكلا ينرقك  نايوتلم  نانرق  هل  رھظو 
، رسن راقنمك  ةینحنملا  هرافظأ  تلاطو   ، نيرتملا تبراق  ىتح  هتماق  تعفتراو 
... نابعثلاك اًقوقشم  ًاناسل  جرخأو   ، منھج نم  نیتدقتم  نیترمجك  هانیع  تراصو 
لاقو  ، هريزوب اثبشتم  عجارتي  وھو  بعر  يف  هیلإ  رظن  يذلا  ةفیلخلا  نم  برتقاو 

: يلبج توص  ىدص  هنأك  ًاظیلغ  راص  يذلا  هتوصب  اًمستبم 
... نيدلاخلا نم  نوكت  يك  میمت ) ابأ   ) اي برتقا  ـ 
: بعر يف  خرصي  وھو  رصنتسملا  هنع  دعتباف 

اااااال  .. ـ ال
.. ةسدقملا مألا  اضر  زوحت  يك  يزيزع  اي  برتقا  ـ 

! ناطیشلا اھيأ  ينع  دعتبا  ـ 
! نیصلخملا ينالیغ  نم  كلعجل  قوتأ  انأف   ،( دعم  ) اي برتقا  ـ 

اًديور برتقي  لوغلا  كلذو  هفیس  ضبقم  ىلع  اًضباق  يراصنألا ) نامیلس   ) ناك
، هرارق نامیلس )  ) ذختا ةياھنلا  يفو  طئاحلاب  نامیلس )  ) رھظ قصتلا  ىتح   ، اًديور



عفدو هفیس  بحسف   ، ةيركسعلا هتایحو  هالتقو  هكراعم  لك  هنھذ  يف  عمجتساو 
اًرھاش ءاوھلا  يف  راطو  ةفیلخلا  فتك  ىلع  زفق  مث  لوغلا  ناضحأ  يف  ةفیلخلا 

: مزعب اًخراص   ، هفیس
! ربكأ ـه  للا ـ 

... نیفصن ىلإ  هرطشف  هنثارب  نم  ةفیلخلا  برھ  نأ  دعب  لوغلا  ىلع  يوھ  مث 



رشع سماخلا  لصفلا 
لتق شیلاجاموزد : يالوكین  يسورلا  حافسلا  )

ناتسزغریق ةيروھمج  نم  ةأرما  ةئم  وحن 
همدقيو هاياحض  محل  خبطي  ناكو   ، ةیسورلا

! هناریج ىلع  هب  دوجيو  لب  هفویضل 
محل نم  ةبجو  نإ  لاق : هیلع  ضبقلا  مت  املو 

! لماك عوبسأل  ةقاطلاب  هدادمإل  يفكت  نیتأرما 
برھلاب ماقو   ، ةایحلا يدم  نجسلاب  هیلع  َِمكُح 

نم تاونس  ينامث  يضم  دعب  ماع ١٩٨٩م  يف 
هیلع ضبقلا  يقلأو  وكسوم  ىلإ  رفو   ، ةبوقعلا

يف ١٩٩١م) ىرخأ  ةرم 

ليربأ ٢٠١٢م ةيردنكسإلا ) )
يشواوحلا ىلإ   .. ةئداھلا نویسنبلا  ةایح  ىلإ   .. ةيردنكسإلا ىلإ  دمحأ )  ) داع

.. ساعنلا ىلع  نوفجلا  مغري  يذلا  درابلا  رحبلا  میسنو  يناردنكسإلا 
! میحجلا ىلإ  بلعت ) يدشر   ) ءاوللاو ينیبتلا )  ) بھذیلف

لیختي هتلعج  يتلا  سوالھلاب  اباصمو  ابئتكم  هسفن  لامجلا ) دمحأ   ) ربتعا دقل 
.. ىتوملا دحأب  هءاقل 

؟ اھیف هآر  امو  نوخیش ) دجمأ   ) يارس نع  اذام  نكلو 
كلذ رس  فشتكيو  يارسلا  ىلإ  رتشم  هیف  ءيجي  موي  يتأي  فوس  هسفنل : لاقف 

(! دمحأ  ) اي كلاب  لغشت  الف   ، حافسلا
ةوھقلا يبص  دجو   ، لیتقلا ءاوللاب  هیف  ىقتلا  يذلا  ىھقملا  ىلع  سلج  امدنعو 
عفدي وھو  دمحأ )  ) هلأسف  ، ةباترم تارظن  هیلإ  لسري  وھو  هتابلط  هیلإ  رضحي 

ةرطمملا يلایللا  ىدحإ  يف  ءاج  دق  هنأ  ىتفلا  هربخأف   ، هتارظن رس  نع  باسحلا 
نأك اھرواحيو  هسفن  عم  ثدحتي  ذخأو   ، اًدیحو سلجو  نيرھش  نم  برقي  ام  ذنم 

! هعم اصخش  كانھ 
نأ قرطلا  لكب  لواحو   ، ةرھاقلا هترداغم  نم  مايأ  ةثالث  دعب  يمھف )  ) هقیقش هءاجو 
، لشفلاب هتالواحم  عیمج  تءاب  نكلو  ةرھاقلا )  ) ىلإ هعم  دوعي  هلعجيو  هیضرتسي 
، اھقیقش جالع  نم  هئاھتنا  درجمب  نالیج ) بـ( هجاوز  متُیس  هنأ  يمھف )  ) هربخأ
نم ةخسن  هل  كرتي  نأب  ىفتكا  ةياھنلا  يفو   ، فافزلا لفح  موي  هرظتنیس  هنأو 
! فرصنا مث  هتھبج  ىلع  ةیناح  ةلبق  عبطو   ، ءاشي امتقو  يتأي  يك  ةقشلا  حاتفم 

قفشلا ةعباتمو   ، سمشلا بورغ  ةدھاشمو  دیصلا  ةسراممل  دمحأ )  ) داع
ةینوك ةحول  لمجأ  يف   ، ءاقرزلا ءامسلا  يف  ءارمحلا  هطویخ  جسني  وھو  لیمجلا 

.. هتایح يف  اھاري 
نأ ذنم  رعش  دقل  ؛  كلذ يف  ةضاضغ  دجي  ال  وھو   ، نونجلا نم  برضب  بیصأ  دقل 



دمحف  ، راحتنالا وأ  نونجلا  نوكتس  هتياھن  نأ  ةلودلا  نمأ  ثحابم  هامدق  تئطو 
! بسحف نونجلا  دح  ىلإ  لصو  رمألا  نأ  ىلع  هرس  يف  ـه  للا

راصو  ، اھقربو اھتّاونو  اھفصاوعب  ةعیبطلا  بضغ  مايأ  تھتناو   ، ّةونلا مساوم  تھتنا 
ثيداحأ ىلإ  عمتسيو  زافلتلا  عباتي  ينانویلا )  ) ىھقملا يف  الیل  رھسي  دمحأ ) )
نویسنبلا ىلإ  فرصني  مث   ، عانعنلاب نومیللا  ریصع  نم  ًاباوكأ  يستحيو   ، سانلا

.. لیللا فصتني  امدنع 
أدبيو هسوالھو  هنونج  نم  نقیتي  يك  روھظلا  بلعت ) يدشر   ) دواعي نأ  رظتني 
دمحأ ، و( جالعلا قيرط  ىلع  ةوطخ  لوأ  وھ  ضرملاب  فارتعالا  نإ   .. جالعلا تاوطخ 
يدشر  ) حبش روھظ  ىلإ  ةجاح  يف  هنكل   ، هب عنتقمو  هضرمب  فرتعم  لامجلا )

! هبلق أدھي  يك  بلعت )
ىلإ ةدوعلاب  دیعس  وھو   ، لاحلا هذھ  ىلع  وھو  عیباسأ  ةثالث  دمحأ )  ) ىلع ّترم 
مايألا دحأ  يفو   ، نالیغلا ةدراطمو  ىتوملا  بيدارس  نع  ةدیعبلا  ةميدقلا  هتایح 
هینیع كرفي  وھو  ةفیلخ )  ) هل لاق   ، نویسنبلا جراخ  فارصنالل  دعتسي  ناك  امنیبو 

: لسك يف 
.. ةحارتسالا يف  كرظتنيو  كنع  لأس  صخش  كانھ  ـ 

، ةحارتساك صصخ  نوللا  يدامر  هيرتنإ )  ) هیف عضو  يذلا  وھبلا  ىلإ  دمحأ )  ) داعف
ةرارح يف  هتحفاصمب  ماق   ، تانيوعلا يدتري  تانیثالثلا  لبتقم  يف  اباش  دجوف 

: لاق هسفنب  هّفرع  امدنعو 
يف يمھف )  ) روتكدلا كقیقش  لیمز  رماع ) نيدلا  يیحم   ) روتكدلا انأ  ـ 

.. ىفشتسملا
: هلأس مث   ، باضتقا يف  هب  بّحرو  قلقلا  دمحأ )  ) ىلع ادبف 

؟ هوركمب يمھف )  ) بیصأ لھ  ـ 
: يسأ يف  لاقو  ضرألا  ىلإ  هسأر  باشلا  أطأطف 

ينربخأو اًریثك  كنع  ينثّدح  كاخأ  نكل   ، مالكلا اذھ  كل  لوقأس  فیك  فرعأ  ال  ـ 
... ةوقو كتعاجش  نع 

: الئاق ةیبصع  يف  دمحأ )  ) هعطاقف
.. كلضف نم  عوضوملا  يف  لخدا  ـ 

: باشلا لاقف 
! نیعوبسأ ذنم  كقیقش  ىفتخا  دقل  ـ 

؟ فیك ىفتخا ! ـ 
امدنعو  ، مايأ ةثالث  ةلیط  ىفشتسملاب  هلمع  نع  عطقنا  دقل   ، فرعي دحأ  ال  ـ 
هلزنم ىلإ  دعي  مل  هنأ  ةيانبلا  باوب  انربخأ   ، هترايزل ءالمزلا  نم  ةعومجمو  انأ  تبھذ 
دعبو لیللا  فصتنم  يف  ةيانبلا  جراخ  قلطني  وھو  ةرم  رخآ  هآر  دقل   ، نیموي ذنم 

! رشب هري  مل  اھتعاس  نمو   ، هتدایع نم  هتدوع 
؟ هتبیطخو ـ 

.. ائیش هنع  ملعت  ـ ال 
؟ تایفشتسملاو ماسقألا  يف  هنع  متلأس  لھ  ـ 



(.. دمحأ  ) دیس اي  رثأ  هل  دجوي  ـ ال 
: ةرمآ ةجھلب  هل  لاقو   ، بضغ يف  اًفقاو  دمحأ )  ) ضفتناف

ىلإ كعم  دوعأ  فوس   ... ةفرغلا نم  يتاقلعتم  عمجأ  ىتح   ، كناكم يف  قبا  ـ 
(.. ةرھاقلا )

* * *
، هقیقش ىلإ  لوصولا  لواحي  تایفشتسملاو  ماسقألا  نیب  هموي  دمحأ )  ) ىضق

ةیفارغوتوف ةروص  مھاطعأو  ةلودلا  نمأ  زاھجب  ىمادقلا  هئاقدصأ  ىلإ  أجلو 
! هئافتخا ءارو  ةقیقحلا  ىلإ  لوصولل  مھدھج  ىصقأ  لذبب  هودعوف   ، هقیقشل
لمحي باوبلاو   ، ىوقلا كھنم   ، ًءاسم ةرشاعلا  برق  هقیقش  راد  ىلإ  دمحأ )  ) داع

.. هءارو بابلا  قلغأو  اركاش  باوبلا  نم  ةبیقحلا  ذخأو  بابلا  دمحأ )  ) حتفو  ، هتبیقح
، هل اھصصخ  دق  هقیقش  ناك  يتلا  هتفرغ  يف  شارفلا  ىلع  هدسجب  دمحأ )  ) ىقلأ
، ةیناحلا هتماستباو  هیلإ  ددوتلا  لواحي  وھو  رغصألا  هقیقش  ركذتو   ، هینیع ضمغأو 

ضھنو مزحب  اھكسمأف   ، هینیع نم  تلفت  عومدلا  تداكف  ثيدحلا  يف  هعم  هتقرو 
.. هقیقش ةفرغ  ىلإ  اھجوتم 

راوجب تعضو  ةریغص  رتویبمك  ةدضنم  اھیلع  داز  نإو   ، هتفرغب ةھیبش  ةفرغلا  تناك 
، احوتفم لازي  ال  زاھجلا  ناك   .. لومحم بساح  زاھج  اھقوف  رقتساو   ، هشارف

ةشاشلا تءاضأف  ةیئاوشع  ةكرح  رشؤملا  كيرحتب  ماقف   ، ةمتعم ءادوس  هتشاشو 
(.. دروولا  ) ةغیصب بتك  فلم  اھیلع  رھظو 

! ةلاسر هذھ 
ةكلمملا  .. ندنل  .. نادمح يركش  د.  لسارلا : : ) ابوتكم ناك  ةحفصلا  يلعأب 

( ةدحتملا
.. دمحأ يزيزع  )

.. ةیحتلا دعب 
نم برقي  ام  ذنم  ّيلإ  اھتلسرأ  يتلا  ةعشألاو  ريراقتلا  لك  ةساردب  تمق  دقل 
يف كيدي  نیب  يتلا  ةلاحلا  كلتك  ةديرف  ةلاح  دوجو  نم  شَھُدأل  ينإو   ، عوبسأ

! رصم
، ایقيرفإ طسوو  برغ  يف  ةنیعم  نكامأ  يف  الإ  دوجوي  ال  تالاحلا  نم  عونلا  اذھف 

تافصلا لك  يفانت   ، ةیشحو دیلاقتب  كانھ  شیعت  يتلا  ةیئادبلا  لئابقلا  نیب 
.. ةیمدآلا

ىقرأ ةطساوب  اھنم  تدكأتو  ريراقتلا  ةسارد  ىلع  تفكع  دقل   .. دمحأ يزيزع 
فسألل ةباصم  كيدي  نیب  يتلا  ةلاحلا  نإ   .. جديربمك ةعماجب  باصعألاو  خملا  ءاربخ 

«.. وروك  » ءادب
.. اھب نیطیحملا  عیمج  نع  اًدیج ـ  ملعت  امك  اھلزع ـ  نم  دب  الو 

ينإو  ، ةاجنلا يف  اھل  لمأ  الو   ، ةایحلا يف  ةدودعم  تراص  اھمايأ  ةلاحلا  كلت  نإ 
يف ةياغلل  ارطخ  نوكي  تالاحلا  نم  عونلا  كلذ  نأل  ؛  اًروف اھنع  يلختلل  كوعدأل 

... ةمدقتملا ضرملا  لحارم 
.. كل يتایحت 



( .. قیفوتلاب يتاینمتو 
(.. يمھف  ) ءافتخا خيرات  سفن  وھ  لیميإلا )  ) كلذ لاسرإ  خيرات  ناك 

)؟! وروك  ) ءاد
، بلق  ، دبك ةریھشلا : ضارمألا  طقف  فرعي  هنإ   ، لبق نم  هب  عمسي  مل  دمحأ )  ) نإ

.. زديإ  ، ناطرس
؟ اذھ وروك )  ) ءاد وھ  ام  نكلو 

، بساحلا حیتافم  ةحول  ىلع  ةئیضم  تنرتنإلا )  ) ةمالع دمحأ )  ) دجو هظح  نسحل 
ناوث الإ  يھ  امو  وروك ..) ءاد   ) ثحبلا يف  بتكو   ، حفصتملا ةنوقيأ  ىلع  طغضف 
لیصافت أرقو  اھیلع  طغضف  ايدیبیكيولا )  ) ةجیتن راتخاف   ، جئاتنلا هتءاجو  ةدودعم 

: ضرملا
(: وروك  ) ءاد بابسأ 

كانھو  . بوكاج دلیفزتورك  ضرمب  طبتريو  تانويربلا  نع  امجان  نوكي  نأ  دقتعي  ـ 
! رشبلا موحل  لكأ  نم  درفلا  كالھتسا  نم  ناك  هأشنم  نأ  ىلع  ةلدألا  ضعب 

ةبسنب ٣٠٪ هیف  رفاوت  اذإو   ، يبصعلا زاھجلا  بیصي  يثارو  ضرم  هنإ  ضعبلا  لوقيو 
. ةافولا ببسي  هنإف 

لكأ ةجیتن   ، سانلا يف  ةعرسبو  ةلوھسب  رشتني  ضرملا  اذھ  نأ  ضعبلا  دقتعيو 
ىفوتملا نم  ةایحلا » ةوق   » اودیعیل ىفوتملا  براقأ  اوكلھتسا  نيذلا   ، رشبلا موحل 
ءاسنلا يف  اعویش  رثكأ  ناك  وروك  نأ  ةباصإلا  تالدعم  يف  حضاو   ، هتيرق ىلإ 
عیطقت اوراتخا  ةيرقلا  لاجر  نأ  نیح  يف  هنأل   ، اھتورذ يف  لاجرلا  نم  رثكأ  لافطألاو 

، غامدلا كلذ  يف  امب  مسجلا  ةیقب  اولكأي  نأ  مھنأش  نم  لافطألاو  ءاسنلاو   ، ةثجلا
... صاخ لكشب  نويرب  تامیسج  زكرتت  ثیح 

؛ ةلوھس رثكأ  ةقيرطب  لافطألاو  ءاسنلل  هريرمت  مت  هنأ  يوق  لامتحا  اضيأ  كانھو 
تاحرقتلا تناك  امبرو   ، توملا دعب  مھبراقأ  فیظنت  ةمھم  نذخأ  ءاسنلا  نأل 

. مھيديأ ىلع  ةحوتفم 
ةیلاع ةجرد  كانھ  تناكو   ، ضرملا ىلإ  يدؤي  نويرب  تائيزج  عالتبا  نإ  ةصالخلا :
. دلجلا تحت  جیسنلا  ىلإ  لصت  نأ  نكمي  نويرب  تائيزج  نأل   ، ىودعلا لاقتنا  نم 
يلكآ ىلع  ءاضقلا  ببسب   ، ةرشتنملا ةئبوألا  ةمئاق  نیب  ةعرسب  تضفخنا  وروك ) )
... نییحیسملا نيرشبملا  دوھجو  يلارتسألا  نوناقلا  ذافنإ  ةجیتن   ، رشبلا موحل 

.. ءارولا ىلإ  عجرو  دمحأ )  ) قھشف
.. مھخاخمأ ةصاخ  ةفصبو   ، رشبلا موحل  لكأ  نع  جتني  وروك )  ) ءاد

.. رشبلا موحل  يلكآ  نم  دحاو  وھف  نذإ   .. ضرملا كلذب  باصم  نالیج )  ) قیقش
! مھفي مل  هنكل   ، همامأ احضاو  ءيش  لك  ناك  دقل  ؛  هفكب هسأر  دمحأ )  ) برضو

(.. لیللا يف  جورخلا  قشعت  نالیج  )
!( اھل بسانملا  سيرعلا  تسل  يننأ  يساسحإ  مغر  ةبطخلا  ىلع  اوقفاو  دقل  )

( مھسفنأ ىلع  نوقلغنم  مھنكلو  ةيرث  ةرسأ  )
مویلا كلذ  يف  هتراز  اذاملف   ، بلعت يدشر  لایتغا  موي  يف  هقیقش  تراز  نالیج  )

؟) تاذلاب



.. ةبعرم ةملك  نم  ةياغلل  بيرق  مسالا  نالیج ...) )
! نالیغ

.. دحاو ریسفت  ىوس  تایطعملا  كلتل  دجوي  ال 
! نالیغلا نم  ةلیبق  عم  لماعتي  ناك  هقیقش  نإ 

* * *



رشع سداسلا  لصفلا 
برحلا نابإ  دارجننیل  ةنيدم  راصح  ربتعي  )

لود لبق  نم  اموي  ةدمل ٨٧٢  ةیناثلا  ةیملاعلا 
! برحلا ثادحأ  أوسأ  نم   ، روحملا

تادادمإلا صقنل  ةجیتن  ةعاجملا  ترشتنا  ثیح 
لكأ ةرھاظ  ترشتناف   ، نؤملاو ماعطلا  نم 
ىلإ ةنيدملا  ةطرش  ترطضا  ىتح  رشبلا 
موحل لكأ  ةحفاكمل  ةصاخ  ةدحو  صیصخت 
ریسلا نم  مھءانبأ  نورذحي  ءابآلا  ناكو   ، رشبلا
لتقلل مھضرعت  ةیشخ  ةقزألاو  عراوشلا  يف 

!( لكألاو

ماع ٤٦٤هـ رفص  ةرھاقلا ) )
( اكع  ) ةعلق يف  هنیمیب  حیبستلا  اًدقاع  سأرلا  سكنم  رصنتسملا )  ) سلج

هھجوب اخماش  بصتنا  يذلا  اكع )  ) يلاو يلامجلا ) نيدلا  ردب   ) مامأ  ، ةریھشلا
.. ءاكذلا طرف  نم  ناعملت  نیتللا  هینیعو  مراصلا  داجلا 

: ةيدج يف  يوقلا  هتوصب  نيدلا ) ردب   ) لأس
؟ نیملسملا ةفیلخ  اي  يطورش  يف  كيأر  ام  ـ 

: الئاق ةيرخس  يف  ينمیلا  همف  ةيوازب  رصنتسملا )  ) مستباف
)؟ نيدلا ردب   ) اي دصقت  ةفیلخ  يأ  نیملسملا ! ةفیلخ  ـ 

: الئاق هرھظ  ةفیلخلا  ىطعأ  مث  ربص  دافن  يف  نيدلا ) ردب   ) رفزف
... ضفرت نأ  كناكمإب  ـ 

: سأي يف  ةفیلخلا  لاقف 
.. حاتملا دیحولا  لحلا  وھ  لوبقلاو   ، احورطم ارایخ  دعي  مل  ضفرلا  ـ 

: رورس يف  ًالئاق  نيدلا ) ردب   ) هیلإ تفتلاف 
.. دغلا رجف  يف  يلاجرو  انأ  كعم  بھذأ  فوس   .. ةفیلخلا يالوم  اي  رارقلا  َمِعن  ـ 

: ةقث يف  لوقي  نأ  لبق  ءاوھلاب  هردص  ألم  مث 
لك ىلع  ءاضقلاو   ، ةعاجملا نونس  هتدسفأ  ام  لك  حالصإب  يالوم  اي  كدعأو  ـ 

(! ةرھاقلا  ) اھتدھش يتلا  ةیجمھلاو  فنعلا  لاكشأ 
: نھو يف  لاقو   ، ماع ةئم  هرمع  زوجع  لجر  هنأك  ًالقاثتم  رصنتسملا )  ) ضھنف

يأو  ، رشبلا موحل  يلكآ  ةباصع  ىلع  ءاضقلا  وھ  نيدلا ) ردب   ) اي ءيش  مھأ  ـ 
.. هرمأ نوھي  كلذ  فالخب  ءيش 

: الئاق ةقثاولا  هتجھلب  نيدلا ) ردب   ) رمتساف
! ةلاثحلا ءالؤھ  نم  اھرسأب  ةرھاقلا )  ) فظنأس انأف   .. يالوم اي  كبلق  نئمطیل  ـ 

* * *



نأو هلاجرب  يتأي  نأ  طرتشا  يذلا   ، يلامجلا دي  ىلع  ةيرصنتسملا  ةدشلا  تھتنا  )
هیلع قفاو  ام  وھو   ، حالسلا ةوقب  اھباصن  ىلإ  رومألا  دیعي  نأو  هتطلس  ضرفي 
يرلا ماظن  حالصإ  ىلع  لمع  ةلودلل  اًريزو  يلامجلا  نیُع  نأ  دعب   . رصنتسملا
دنجلا ةبراحمب  ماق  نأ  دعب  ةعارزلاب  متھا  يلاتلابو   ، تدسف يتلا  يرلا  تاونقو 
ثالث لوأ  نیحالفلل  هلك  لوصحملا  لعج   . ةسورحملا نم  مھدرطو  ةرحانتملا 

. ةعبارلا ةنسلا  يف  يبجیس  مث  تاونس 
نم ضفنو  ةیمطافلا  ةلودلا  ىلإ  هدي  دم   ، ًالداع ًالجر  ناك  هنأ  يلامجلا  نع  فرُع 
عبس دعبو  اریخأ  ـه  للا َّنم   . اھتوبك نم  اھقافأو  بیصعلا  نمزلا  تامكارت  اھقوف 

. ةمغلا هذھ  تعشقناو  ديدج  نم  لینلا  رھن  ضاف  نأب  رصم  ىلع  فاجع  تاونس 
قطانملا رھشأ  دحأ  ىلع  همسا  اوقلطأ  نأب  يلامجلا  ريزولا  ىركذ  نیيرصملا  ّدلخ 

( ةیلامجلا يح  وھو  ةسورحملا  يف  ةدلاخلا  ءایحألاو 
سايإ نبال  ةمغلا  فشكب  ةمألا  ةثاغإ  ردصملا :

* * *
يف ایكذ  يلامجلا ) ردب   ) ناك دقل  )؛  ةرھاقلا  ) ىلإ اًئیشف  ائیش  دوعت  ةایحلا  تأدب 
حبصأ نأ  دعب   ، ةبیصعلا ةدشلا  كلت  نم  رصمب  روبعلا  يف  حجنو   ، ةمزألا عم  هلماعت 

يك ةحارلا  لبس  لك  مھل  رفوو  نیحالفلا  تالكشم  لحب  ماقف   ، لوألا ريزولا 
نم بئارضلا  عفرو   ، تاروذاقلا نم  يرلا  تاونق  رّھطف  ؛  مھلیصاحم جاتنإ  اوعیطتسي 
اھب طاحأو  ةمیظعلا  باوبألا  ءانبب  ماقو  نیملاظلا  ةالولا  لزعو   ، مھقتاوع ىلع 

، قناشملا نم  داسجألا  تلدت  ریھشلا  ةليوز ) باب   ) ىلعو  ، ةسورحملا ةرھاقلا ) )
اوكتف نيذلا  نالیغلا  داسجأ   ، اھباینأ تدتحاو  اھرافظأ  تلاطو  رعشلا  اھألم  داسجأ 
ةالص تقو  يف  ةليوز  بابب  ةراملا  نم  قيرفل  ّلیُخو   . اتاومأو ءایحأ  ةرھاقلا )  ) لھأب
! ناذألا عفر  دنع  ةبيرغ  ةیناطیش  ةروص  ذختت  ةیلدتملا  داسجألا  كلت  نأ  رصعلا ) )

.. مھثثج قرحب  ماقو  قناشملا  نم  مھلازنإب  يلامجلا )  ) رمأف
يف هزنتيو   ، ريرحلا يف  لفري  رصنتسملا )  ) داعو ةرھاقلا ..)  ) ىلإ نمألا  داع 

ثادحألا بعصأ   ، ةنجلا هذھ  يف  وھو  ركذتيو   ، هرصقب تطاحأ  يتلا  ءّانغلا  قئادحلا 
... هتایح يف  هیلع  ترم  يتلا 

فوع  ) رادب ةموؤشملا  ةلیللا  كلت  يف  يراصنألا ) نامیلس   ) ريزولا دھشتسا  دقل 
كلذ نم  هتایحب  دافنلا  يف  حجن  يذلا  ةفیلخلا  نع  عفادي  وھو  َِلتُق   ،( ىسوم نب 
ولو  ، نالیغلا هذھ  ریمدت  ىلع  ةینلاو  مزعلا  دقع  ةلیللا  سفن  يفو   ، نوعلملا لزنملا 

! هسفن ةفالخلا  يسرك  نمثلا  ناك 
هدسجو فوخلا  نم  شعتري  وھو   ، هرصق ىلإ  داع  امدنع  تناكف  ىربكلا  هتعجاف  امأ 

لعفي ناك  امك  اھنضح  يف  ئبتخي  يك  همأ  ةفرغ  ىلإ  بھذ   ، قرعلا نم  دصفتي 
ةفرغلا تناك   ، ةآرملا دنع  ةسلاج  اھدجو   ، اھشارف يف  اھدجي  مل   ، ریغص لفط  وھو 
اھرھظ هیلوت  همأ  تناك   ، ةرذعتم ءایشألل  هتيؤر  لعج  ام   ، ءاضم دحاو  ليدنق  اھب 

: بيرغ ظیغ  يف  هتلأسو 
؟ يبغلا اھيأ  تلعف  اذام  ـ 

: ةبوعصب هسافنأ  طقتلي  وھو  اھتعاس  باجأف 



.. كیلع هصقأسو  ةلیللا  هتيأر  ام  يمأ  اي  يقدصت  نل  ـ 
ةلدسنم ةعطق  هنأك  ادب  يذلا  محافلا  دوسألا  اھرعشب  ةآرملا  مامأ  ةسلاج  تناك 

ةروص دجو  ةآرملا  يف  اھتروص  ساكعنا  ىلإ  رظن  امدنع  هنكل   ، لیللا داوس  نم 
البو  ، نیتدقتم نیترمجك  اھانیع  رعشلا  ةرئاث  ءاطمش  ازوجع  ةأرما  دجو  ؛  ةفلاخم

.. اھیف يف  نانسأ  ةيأ 
نم يھ  تماقف   ، بابلاب هرھظ  قصتلاو  فوخلا  نم  ءارولا  ىلإ  رصنتسملا )  ) عجر
لأسف  ، ةآرملاب ةسكعنم  تناك  يتلا  اھتروص  سفنب  همامأ  تفقوو   ، ةآرملا مامأ 

: بعر يف  رصنتسملا ) )
؟ ِتنأ نم  ـ 

( الاباكلا  ) ةرحس ةریبك  محازم ...) تنب  ةروفاص   ) كتدلاو انأ  ـ 
(.. ـه للا ةوفص   ) كمسا نأ  لبق  نم  يِنتربخأو   ، ةملسم كنكل   ... كنكل ـ 

: اھدعب تلاق  مث   ، ةلجلجم ةكحض  نانسألا  نم  يلاخلا  اھمفب  تكحضف 
مأ  .. ةرحسلا ةریبك  انأ   ... ةروص يأ  يفو  لكش  يأ  يف  ركنتأ  نأ  يناكمإب  انأ  ـ 

.. نالیغلا عیمج 
: بضغ يف  تدرطتسا  مث 

.. يئانبأ زعأ  تلتق  ةلیللا  تنأو  ـ 
: لوقي وھو  بعر  يف  هانیع  تعستاف 

! هلتق نم  وھ  يريزو   .. هلتقأ مل  ـ ال، ال، 
: ةلئاق ىرخأ  ةرم  تكحضف 

رسب كربخأ  فوس  كلتقأ  نأ  لبق  نكلو   ، ًانابج تومتسو  ًانابج  تأشن   .. نابج ـ 
.. ریغص

: ىعفألا حیحف  هبشي  يذلا  اھتوصب  لوقت  يھو  اھانیع  تقاض  مث 
يف مھاياقب  دجت  فوسو   ، رصقلا ىلإ  يتأت  نأ  لبق  كئانبأ  عیمج  تلكأ  انأ  ـ 

! كءانبأ تلتق  انأو   ، ينبا تلتق  تنأ   ، ديدعرلا اھيأ  اي  تمقتنا  دقل   .. مھشرف
يف هسرغو  هدمغ  نم  هرجنخ  رصنتسملا )  ) جرخأ ىتح   ، اھتاملك متت  دكت  ملو 

! يمطافلا رصقلا  ناكرأ  اھل  تزتھا  ةيودم  ةخرص  تخرصو  اھانیع  تظحجف   ، اھبلق
* * *

ىلإ اًتفتلم  ضفتناف   ، هفتك ىلع  اھعضو  يتلا  يلامجلا ) نيدلا  ردب   ) دي هتظقيأ 
: هل لوقيو   ، هجولا ءّاضو  رغثلا  مساب  همامأ  فقي  هريزو  دجوف  ءارولا 

قباسل ةرھاقلا )  ) دوعت نأ  ناوألا  نآو   ، يالوم اي  تبلط  ام  لك  كل  تذفن  دقل  ـ 
.. اھدجم

: روتف يف  رصنتسملا )  ) هباجأف
.. دیعصلاو اتلدلا  نم  ةديدع  قطانم  يف  ترركت  رشبلا  لكأ  ثداوح  نكل  ـ 

: الئاق سأي  يف  هیفتك  نيدلا ) ردب   ) زھف
(.. رصم  ) میلاقأ ىلإ  ّرف  دق  نالیغلا  ءالؤھ  نم  اقيرف  كانھ  نأ  ركنأ  انأ ال  ـ 

: مزع يف  درطتسا  مث 
! رمعلا يب  لاط  امھم   ، هنوقحتسي يذلا  مھءازج  مھیطعأو  مھبقعتأ  فوس  ينكل  ـ 



: الئاق رابكإ  يف  هیلإ  رظنو   ، هیفتكب ةفیلخلا  كسمأف 
.. لیقثلا كلمح  ىلع  كناعأو  نيدلا ) ردب   ) اي كیف  ـه  للا كراب  ـ 

! ةبالخلا رصقلا  ةقيدحب  امھتھزن  اعم  المكتساو 
* * *

( يوالزنملا ضوع   ) جاحلا ناك   ، ةنیصحلا اھباوبأو  ةعینملا  ةرھاقلا )  ) راوسأ جراخ 
مل فاجع  تاونس  هیلع  ترم  دقل   ،( دیعصلا  ) ىلإ ةھجوتملا  هتلفاق  دادعإب  موقي 
ىلإ دیعصلا  نم  ةدحاو  ةلفاق  رییست  يف  الإ  اھیف  حلفي  مل  لبق  نم  اھلثم  دھشي 

ـ مویلا  هنكل   ، دیعصلا ضرأ  ىلإ  ةرھاقلا )  ) نم ةدوعلا  يف  لشفو   ،( ةرھاقلا )
هئابآو هدادجأ  ضرأ  ىلإ  ةدوعلل  دعتسي  ـ  لھكلا  هھجو  ىلع  ةموسرم  ةداعسلاو 

.. هب سأب  احبر ال  هل  نمضت  ّيلُحو  ةشمقأو  عئاضبب  ًالمحم   ، دیعصلاب
طاشن يف  نوكرحتي  ضوع )  ) جاحلا لاجرو   ، لامجلا كيرحتل  نودعتسي  ةادُحلا  ناك 
جاحلا لخد  نیح  يف   ، لامجلا روھظ  ىلع  عئاضبلا  عضوب  عارسإلا  لجأ  نم  بئاد 
قالطنا لیبق  ةرھاقلا )  ) ضرأ نم  ءام  ةبرش  رخآ  فشري  يك  هتمیخ  ىلإ  ضوع ) )

.. ةلفاقلا
مھبایث لاجر  ةعبرأ  هتمیخ  ىلإ  لخد  امدنع  دعب  هفوج  ىلإ  لصو  دق  ءاملا  نكي  مل 

نم ةفجر  ترس   .. سوؤرلا يرساح   ، ةربغم ةثعشم  مھھوجوو   ، ةبرتألا اھولعت 
: مھدحأ لاقو   ، ابناج ءاملا  ةبرق  عضوو  ضوع )  ) جاحلا بلق  يف  بعرلا 

.. جاح اي  مكیلع  مالسلا  ـ 
: الئاق رخآ  ثدحت  مث   ، مالسلا دري  وھو  ةبير  يف  مھنیب  هینیع  رادأف 

.. جاح اي  ةلفاقلا  يف  مكعم  نوكن  نأ  ديرن  ـ 
: ةیبصع يف  امستبم  هیلع  درف 

.. فسألل ددعلا  ةلماك  ةلفاقلا  نكل  ـ 
ةلواحم يف  ضوع )  ) جاحلا مامأ  اھاقلأ  ریناندلا  نم  ةرص  جارخإب  ةنادب  مھرثكأ  ماقف 

رانيد يتئم  نم  رثكأ  اھنم  جرخأو  ةرصلا  ضوع )  ) جاحلا حتفف   ، لوبقلاب هئارغإل 
.. هعم مھباحطصا  ىلع  قفاوي  وھو  حرفلاب  قرشي  هھجو  تلعج   ، عمال يبھذ 

قفاو امدنع   ، هتایح ءاطخأ  عنشأ  بكترا  هنأ  اھتعاس  ملعي  ضوع )  ) جاحلا نكي  مل 
،( دیعصلا  ) ىلإ يدؤملا  قيرطلا  فصتنم  يفف  ؛  هعم ةعبرألا  ءالؤھ  باحطصا  ىلع 
ىلع ةعبرألا  ءالؤھ  مجھ   ، رمقلا اھنع  باغ  يتلا  ةیفيرخلا  يلایللا  ىدحإ  يفو 

، نیقزمم ءالشأ  مھوكرتو  ةداحلا  مھسورضو  مھباینأ  مھیف  اولمعأو  ةلفاقلا  لاجر 
كتفت ةيراضلا  ةبيرغلا  تاقولخملا  كلت  ىري  وھو  ضوع )  ) جاحلا بلق  فقوت  نیح  يف 

! هتلفاقب
سلج  ، بعرلاو ةثاغتسالاو  عزفلا  تاخرص  هتقبس  يذلا  نوكسلا  داس  نأ  دعب 

، ةدقتملا مھنیعأو  ةرعشملا  مھداسجأب  ةلعتشملا  نارینلا  لوح  ةعبرألا  ءاقدصألا 
(: ميركلا دبع   ) لاقف

! يئاقدصأ اي  انوجن  ـ 
: هیتفش ىلع  نم  ءامدلا  راثآ  همك  فرطب  حسمي  وھو  ةدعس )  ) لاقو

( يلامجلا  ) قناشم انباقر  لوطت  يك  ةرھاقلا )  ) يف انیقبل  ةلفاقلا  هذھ  الول  ـ 



! نیعللا
يف لوقي  وھو  هیقيدص  راوجب  سلجو   ،( يزازعلا نیھاش   ) نارینلا ءوض  ىلإ  ءاجو 

: ظیغ
، انعابتأو انئاقدصأ  قنشب  فتكي  ملف   ، ةديدش ةبكن  يلامجلا )  ) ءيجم ناك  دقل  ـ 

.. همیلاعتو هبتك  لك  اھعم  قرحأو  ىسوم ) نب  فوع   ) راد قرحب  ماق  لب 
: الئاق ساوقلا ) لیلج   ) توص مھئارو  نم  ءاجف 

هتذخأ يننأ  الول   .. ماھتلالا سوقط  باتك   .. يئاقدصأ اي  باتك  مھأ  كلتمن  اننكل  ـ 
! ناك ربخ  يف  انرصل  هرارف  لبق  يضار )  ) نم

: ةرسح يف  ةدعس )  ) لءاستو
؟ ناوخإ اي  يضار )  ) نيأ ىرت  ـ 

(: ميركلا دبع   ) لأسو  ، هلاؤس عیمجلا  لھاجتف 
؟ انضرأو انرايد  انكرت  نأ  دعب  نآلا  نولعاف  نحن  اذامو  ـ 

: سامح يف  نیھاش )  ) لاقف
دجوي ال  ؛  ىرخأ ةرم  انطاشن  فنأتسن  كانھ  نمو  دیعصلا )  ) ىلإ قلطنن  فوس  ـ 
دایطصا دواعن  كلذ  دعبو   ، ةللحتملا ثثجلاو  روبقلا  نم  رثكأ  وھ  ام  رصم )  ) يف
رثاكتنو جوزتنو  شیعن  فوس   ... محشلاب نیظتكملا  لافطألاو  ةنیمسلا  ءاسنلا 

. انتايرذل الاباكلا )  ) میلاعت ّثرونو 
: هنع لقت  ةسامح ال  يف  لیلج )  ) درطتساو

انعمو  ، لیتارتو تاولص  نم  اھب  ءاج  ام  لكو   ، بلق رھظ  نع  اھظفحن  میلاعتلا  بتك  ـ 
ظحلا انفلاحي  امبرو   ، ةديدج ةسدقم  امأ  دجن  فوسو   ، سوقطلا ءادأل  باتك  مھأ 
اھتدھش نالیغلل  ةلیبق  ربكأ  عنصن  فوس   ، انریبك نوكي  يك  يضار )  ) ىلع رثعنو 

(.. يلامجلا  ) امأ رصم ..) )
نارینلا ءوض  ىلع  ةیشحو  يف  هانیع  عملت  نأ  لبق  ةھینھ  لیلج )  ) تمصو

: ٍلغ يف  ًالئاق  همالك  لصاویل   ، داوسلا كلاح  لیل  ءاضف  يف  نیتمجنك   ، ةصقارتملا
! نامزلا انب  لاط  امھم  هتيرذ  محرن  نلو   ، همحرن نلف  يلامجلا )  ) امأ ـ 

* * *
نادھاشي ةلزنملا )  ) ةعرت ةفض  ىلع  اھبیطخ  راوجب  يبوقعیلا ) دنھ   ) تسلج

ءاضفلا يف  امھمامأ  ةدتمملا  ةیعارزلا  يضارألا  يورت  يك   ، ةبذعلا هایملا  نايرج 
ذنم ةریغصلا  اھتيرق  ىلإ  ءاج  دقف   ، ضماغو بيرغ  ناسنإ  اھبیطخ  نإ   ، يھانتماللا

ةمصاعلا تبرض  يتلا  ةعاجملا  نم  براھ  يرھاق  رجات   ، ماع نم  برقي  ام 
.. ةعاجملا هجو  يف  ضافتنالا  تأدب  يتلا  رصم  اتلدب  رقتسي  يك   ، ةیمطافلا

هیلع يفضت  نزح  ةحسم  هھجو  يفو   ، ةرثرثلا هركيو  ثيدحلا  بحي  اھبیطخ ال  نإ 
هدي تكسمأ   ، اھلوح اوناك  نيذلا  نیيدیلقتلا  لاجرلا  هركت  ىثنأك  هیلإ  اھبذج  اًضومغ 

: نانح يف  هل  تلاقو 
! ةياغلل قھرم  كلكش  ـ 

: دومجب اھباجأف 
! يقیقح اذھ  ـ 



: حرم يف  هتلأسف 
؟ سباعلا هجولا  بحاص  اي  جوزتن  ىتمو  ـ 

: اھتباعدل تفتلم  ریغ  ءودھب  اھباجأف 
.. ريدقت ىصقأ  ىلع  ناعوبسأ  ـ 

مھمالآ مھیسنت  ةحرفلا  كلت  لعلو   ، يبیبح اي  انجاوزل  حرفتس  اھرسأب  ةيرقلا  نإ  ـ 
! يضاملا رھشلا  لالخ  تعقو  يتلا  ةیشحولا  مئارجلا  اھتببس  يتلا 

(.. دنھ  ) اي رومألا  میخضت  يلواحت  ـ ال 
: راكنتساب تلءاستف 

كلذب ةھوشم  يھو  نیتأرماو  لافطأ  ةثالث  ثثج  ىلع  روثعلا  نأ  دجت  لھو  ـ 
؟ مخض ریغ  اًرمأ   ، فارطألا ةروتبمو   ، بعرملا لكشلا 

: ثارتكا نود  اھباجأف 
! مھمجاھ اسرتفم  اناویح  لعل  ـ 

! لامتحالا اذھ  قيدصت  ریسعلا  نم  ـ 
: هل تلاقو  هفتك  ىلع  اھسأرب  تقلأ  مث 

زع ـه ـ  للا نم  ىنمتأو   ، مئادلا كنزحو  كضومغ  قشعأو  ناوضر ..)  ) اي كبحأ  ينإ  ـ 
ألمت يتلا  ةحلاصلا  ةيرذلاب  انیلع  نمي  نأو   ، كداعسإل ةردقلا  ينبھي  نأ  ـ  لجو 

.. ةجھب انتایح 
اھل لاقو   ، نزحلا حمالم  نم  لیلقلا  تباذأ  ةفیفخ  ةماستبا  مستباو  اھیلإ  تفتلاف 

: ضومغ يف 
انتيرذ ىقبت  فوسو   ، كلذ نم  قثاو  انأ   ،( دنھ  ) اي نینمتت  ام  لك  ثدحي  فوس  ـ 

! دوستو  ، رشتنتو
يف انأف  ؟  ةراجتلاب لمعلا  لبق  لعفت  تنك  اذام   ، ام اًئیش  كلأسأ  نأ  ديرأ  ناوضر ..)  ) ـ
تایلمع يف  اریثك  ئطختو  ءارشلاو  عیبلا  دیجت  ال  كنأ  رعشأ  نایحألا  ضعب 

! باسحلا
: لاق مث  ةرارح  يف  دھنتف 

اًریفو ًالام  ينبھو  ـه  للا نكل   .. طیسب يفاكسإ  دنھ ..)  ) اي ةيذحأ  عناص  تنك  دقل  ـ 
.. ةراجتلاب هتدايز  تررق 

: بيرغ ءودھب  لاقو   ، نيوالجنلا نيوادوسلا  اھینیع  يف  رظن  مث 
هتايركذو يضاملا  ىلإ  نحأ  اًمئاد  انأف   ، ام اًموي  ةميدقلا  يتنھم  ىلإ  دوعأ  امبرو  ـ 

! ينفلاحیس ظحلا  نأ  رعشأ  هذھ  ةلیمجلا  انتيرق  يفو   ، ةلیمجلا
هئاقل مویك  ىرخأ  ةرم  ةوقب  قدي  داع  هبلق  نأ  رعشو   ، اھناضتحاب ماقو  هعارذ  دمو 

. ىلوألا هتجوزب 
(.. يبویلقلا ايرث  )



رشع عباسلا  لصفلا 
نإ  ، مكل لوقأ  َّقحلا  َّقحلا  عوسي : مھل  لاقف  )
، همد اوبرشتو  ناسنإلا  نبا  دسج  اولكأت  مل 

يدسج لكأي  نم   . مكیف ةایح  مكل  سیلف 
يف ُهُمِیقُأ  انأو  ةيدبأ  ةایح  ُهلف  يمد  برشيو 
يمدو قح  لكأم  يدسج  نأل   . ریخألا مویلا 
يمد برشيو  يدسج  لكأي  نم   . قح برشم 

(. هیف انأو   ، َّيف تبثي 
حاحصإلا ٦ انحوي : لیجنإ 

ليربأ ٢٠١٢م ةرھاقلا ) )
رشبلا موحل  يلكآ  ىلع  فرعتي  تنرتنإلا  ىلع  هلوطب  لیللا  دمحأ )  ) ىضق

( ةيرصنتسملا ةدشلا   ) ءانثأ يف  تناك  رصم  يف  مھروھظ  ةيادب  نأ  ملعو   ، نالیغلاو
أرقو ـه ) للاب رصنتسملا   ) يمطافلا ةفیلخلا  مكح  تقو  يف  تثدح  يتلا 
نم اھنع  جتن  امو   ، ةرتفلا كلت  يف  رشبلا  موحل  لكأ  يشفت  نع  ةردان  تاطوطخم 

.. ةعيرم ثداوح 
مھناكمإب نأو   ، نجلا ةرحس  مھ  نالیغلا  نأ  تربتعا  اميدق  برعلا  نأ  اضيأ  أرقو 

ناذأ نأو   ، بسحف مھتسيرف  مامأ  اھب  نورھظيو   ، اھنوءاشي ةروص  يأ  يف  لوحتلا 
... ةعشبلا ةیلصألا  مھتقلخ  ىلإ  نودتري  مھلعجي  ةالصلا 

* * *
ةراظنلاب هھجو  لیصافت  مظعم  يفخي  ناكو   ، هاوس دحأ  هري  مل  بلعت ) يدشر  )

! ةمخضلا ةیسمشلا 
! ةئجافم ةروصب  اًمئاد  هیتأي  ناكو   ، طق هدوجو  ناكم  نع  هربخي  مل  بلعت ) يدشر  )

ةیضقلا ١٤٣٠؟ فلمب  فرع  فیك  لوغلا  كلذ  نكل 
* * *

(.. ءایلا نوكسو  ءارلاو  نیعلا  رسكب   ) سيرتعلاب ىمسي  لوغلا  ركذ  نأ  اضيأ  فرع 
زتيرف و( نیج ) ديإ   ) لثم نیحافسلا  نم  رشبلا  يلكآ  ةریس  نع  ديدعلا  أرقو 

... مھریغو شیف ) تربلأ  و( نامراھ )
مولعب رھتشا  يدوھي  رحاس  دوجو  نع  ةردان  ةطوطخم  أرق  دقف  رصم )  ) يف امأ 

نآلا ـ ایكرت )  ) ـ لوضانألا )  ) باضھ نم  حزن  دق  ناك  رحاسلا  اذھ  نأو   ،( الاباكلا  ) رحس
، رجات ةیصخش  يف  ایفختم  رصم )  ) ىلإ ءاج  اھنم  هدرط  دعبو  ماشلا )  ) دالب ىلإ 

نیتغللا نیب  عمجت  ةمھبم  تاولص  ولتيو  ةینثو  ةيرحس  اًسوقط  سرامي  ناك  هنأو 
.. ةوقلاب هودمي  يك  مھترحسو  ناجلا  اھب  يعدتسي   ، ةیكرتلاو ةيربعلا 

ءادأ ىلع  فرشت  ةسدقم ) اًمُأ   ) نالیغلا نم  ةلیبق  لكل  نأ  اضيأ  دمحأ )  ) ملع
ىلإ رظنت  امئاد  تناك  ةینثولا  تاراضحلا  نإ  ؛  میلاعتلا باتك  كلتمتو  ةیحضتلا  تاولص 



وأ  ، ةیحضتلل اًمأ  اھب  جزلا  امئاد  متيو   ، ةایحلاو دوجولل  ازمر  اھرابتعا  ىلع  ىثنألا 
ریبعتلاب وأ   ،( ةسدقملا مألا   ) وأ مألا ) ةنھاكلا   ) حبصتف  ، ةیحضتلا مسارم  ةدایقل 

(! ةلوغلا انمأ  ) ... نینسلا تائم  ذنم  ناھذألا  هتلقانت  يذلا  جرادلا 
ّىلصو أضوتف   ، حابصلا رون  عطس  ىتح  بساحلا  مامأ  هعضو  ىلع  دمحأ )  ) لظ
.. هیلع مزعلا  دقع  ام  ذفني  نأ  لبق  ةحارلا  نم  ًاطسق  ذخأي  يك  مان  مث   ، حبصلا

* * *
ءادوس ةلذب  يدتري  ناك   ،( سيرتعلا روصنم   ) يارس ىلإ  دمحأ )  ) هجتا لیللا  يف 
هتقثو هزكرم  ةیمھأب  يحوي  همادنھ  ناك   ، نوللا ةیلحك  قنع  ةطبارو  ضیبأ  اًصیمقو 

دعاقتملا راشتسملا  هءاج   ، لخادلا ىلإ  مداخلا  هلخدأ  نأ  دعبو   ، هسفن يف 
، امامت سأرلا  علصأ  ناك  دقل   ، ددوت يف  مستبيو  ةقینأ  ةینب  ةلح  يدتري  زوجعلا 

(! كيِرِش  ) ریھشلا يمنألا  ملیف  لطبب  هركذ  اًمخض  اھجو  كلميو   ، فنألا سطفأ 
ةیجاع ةینامور  لیثامت  نم  اھیف  امب  ؛  ىطسولا روصعلا  عالق  هبشت  يارسلا  تناك 

: فسأ يف  الئاق  ثيدحلا  أدب   .. ناریثو شابكل  ماجحألا  ةفلتخم  نوللا 
(.. دمحأ  ) دیس اي  كقیقش  ءافتخال  فسألاب  رعشأل  ينإ  ـ 

(: دمحأ  ) هل لاق  ةمراص  تارظنو  دماج  هجوبو 
.. يدیس اي  كركشأ  ـ 

؟ كل همدقأ  نأ  نكمي  ام  كانھ  لھ  ـ 
: لوقي وھو  قاس  قوف  اًقاس  عضوو  دمحأ )  ) مستباف

.. يخأ يل  مدقت  نأ  كديرأ  ـ 
: الئاس بضغ  يف  ضھنف 

؟ تننج لھ  ـ 
.. نجأ مل  انأ  ـ 

روصنم  ) مامأ اھاقلأو  اھتعابطب  ماق  يتلا  نادمح ) يركش   ) روتكدلا ةلاسر  جرخأ  مث 
: الئاق سيرتعلا )

ءادب باصم  كدلو  نأ  هیف  نودكؤي  جديربمك )  ) ةعماج ءابطأ  ربكأ  نم  ريرقتلا  اذھ  ـ 
.. مھخاخمأ  .. ةصاخ ةفصبو   ، رشبلا موحل  نولوانتي  نم  هب  باصي  يذلا  وروك ) )
يسركلا ىلع  هسفنب  ىقلأو   ، اكحاض رجفنا  مث  ةقیقدل  سيرتعلا ) روصنم   ) مجوف

: الئاق بتكملا  ءارو 
؟ نذإ ةمدخلا  تكرت  اذاملف   ، حجان طباض  تنأ   .. اشاب دمحأ )  ) اي میظع  ءيش  ـ 

: بضغ يف  الئاق  هتسلج  يف  دمحأ )  ) لدتعاف
؟ يخأ نيأ  ـ 

؟ يزيزع اي  ةدعاقلا  فرعت  تنأ  ـ 
؟ يخأ نيأ   .. كلأسأس ةرم  رخآل  ـ 

(! لامجلا  ) نبا اي  جرخي  لخدي ال  نم  ـ 
، ناذألا توصب  حدصف   ، ىقیسوم فلم  ىلع  طغضو  لومحملا  هفتاھ  دمحأ )  ) جرخأف

: خرصي وھو  ضرألا  ىلع  سيرتعلا ) روصنم   ) ىمتراف
.. ىفك  .. ىفك ـ 



هل رھظو   ، دوسألا رعشلاب  ةتغب  هدسج  ألتماو  هرافظأ  تلاط   ، ریغتي هلكش  أدب  مث 
نم ةلُحلا  قيزمتب  ماقو  ضرألا  ىلع  نم  ضھنف   ، هسأر ةمدقم  دنع  ناریغص  نانرق 

... لبق نم  دمحأ )  ) هآر يذلا  لوغلا  وھ  اذإف   ، هدسج ىلع 
: ظیلغلا هتوصب  ملكتيو  ةیشحو  يف  مستبي  وھو   ، ءطب يف  دمحأ )  ) نم لوغلا  برتقا 

! لامجلا نبا  اي  كتياھن  تناح  ـ 
رعشلا معان  ةینبلا  فیعض  اباش  وھبلا  يف  دجوف   ، ةفرغلا نم  جرخو  دمحأ )  ) ىرجف
باشلا راط  مث   ، ءامدلا نم  ناسأك  امھنأك  نيوارمح  نینیعب  بضغ  يف  هیلإ  رظني 

( سيرتعلا  ) يمدق دنع  اًضرأ  طقسف   ، هتضبقب دمحأ )  ) ىلع ىوھو  ایلاع  ءاوھلا  يف 
: بینأت يف  الئاق  دمحأ )  ) هجو ىلع  رعشلاب  ةئیلملا  همدق  عضو  يذلا 

؟ مالكلا اذھ  حصي  لھ  ؟  زيزعلا انفیضب  يدجو )  ) اي تلعف  اذام  ـ 
لماكب سيرتعلا )  ) ىوھ مث   ، هسافنأ متكت  سيرتعلا )  ) مدقو قنتخي  دمحأ )  ) داك

.. يعولا نع  دمحأ )  ) باغف  ، هھجو ىلع  هتوق 
* * *

هنأك  ، بطر رادج  ىلع  ةيديدح  لالغأب  البكم  هسفن  دجو  دمحأ )  ) قافأ امدنع 
دقو يمھف )  ) هقیقش هل  ةلباقملا  ةھجلا  يف  ىأرو   ، ةقیحسلا روصعلا  نم  فھك 

( نالیج  ) تناكو  ، ةيديدحلا لالغألاب  البكم  هلثم  ناكو   ، هنول لبذو  هتیحل  تمن 
يلعأب دمحأ )  ) خرص  ، اًضافضف ضیبأ  ًابابلج  يدترت  يھو  همف  يف  ارسق  همعطت 

: هتوص
(! يمھف  ) ـ

: ثھال فیعض  توصب  لوقي  وھو  ةحرفلا  نم  ىكبو  هقیقش  هیلإ  رظنف 
؟ انھ ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام   .. يخأ دمحأ ..) _ )

.. انھ نم  كجرخأس  ينأب  كدعأ  يمھف ..)  ) اي كذقنأ  فوس  ـ 
ثبعت يھو  ةمستبم  دمحأ )  ) ىلإ تھجوتو   ، اھدي نم  قبطلاب  نالیج )  ) تقلأف

: ةلئاس هردص  رعش  يف 
؟ راوغملا اھيأ  هذقنتس  فیكو  ـ 

: بضغ يف  اھل  لاقف 
.. ةریقحلا اھتيأ  ينع  يدعتبا  ـ 

؟ دعتبأ ـ 
معانلا رقشألا  اھرعش   .. لوحتلا يف  اھحمالم  تأدبو   ، ةلجلجم ةكحض  تنر  مث 
اھفنأ  ، زوجع دعجم  هجو  ىلإ  تلوحت  ةلیمجلا  ةباشلا  اھحمالم   ، ارئاث ضیبأ  حبصأ 

: لاقو بعر  يف  دمحأ )  ) اھیلإ رظنف   ، بدلا بلاخمك  تراص  اھرافظأو   ، اًفوقعم حبصأ 
.. تنأ  .. تنأ ـ 

! نالیغلا مأ   .. ةرحسلا ةریبك  انأ  ـ 
! يدعتبا  .. ينع يدعتبا  ـ 

: ةلئاق تكحضف 
يھنأ يك  دوعأ  مویلاو   .. يئانبأ مظعم  نيدلا ) ردب   ) كدج لتق  يضاملا  يف  ـ 

.. ددجلا يئانبأل  ةبجو  اھلعجأو  هتلالس 



(. نيدلا ردب   ) سیلو داؤف )  ) همسا يدج  )؟  نيدلا ردب   ) يدج ـ 
نيدلا ردب   ) .. رشاعلا كدج  دصقأ  ينكل   ، يبغلا اھيأ  لوألا  كدج  دصقأ  ال  ـ 

(! يلامجلا
: اھيدل توص  ىلعأب  تدان  مث 

؟ ةسمخلا يئانبأ  نيأ  ـ 
* * *

موؤشملا باتكلاب  زوجعلا  ةرحاسلا  تكسمأو  ضرألا  يف  يمھف )  ) لیبكت مت 
يارس وبق  يف  هنأ  كردأف   ، هلوح دمحأ )  ) لمأتو  ، ةیناطیشلا اھتاولص  ةوالتب  تماقو 
نمو ـ  ةللحتملا  ثثجلاو  اھايإ  فوفرلا  نم  اھفیظنت  مت  نأ  دعب  ـ  نوخیش ) دجمأ  )
هجو كلذ  دعب  نم  نیبت  مث   ، جاردألا طبھت  يھو  ةمخضلا  مادقألا  توص  عمس  دیعب 

( دمحأ  ) رعش ىتح  اديور  اديور  هنم  برتقا  يذلا   ، يناطیشلا سيرتعلا ) روصنم  )
: راصتنا يف  روصنم )  ) لاق مث   ، ةنتنلا هسافنأ  ةحئارب 

يك ؛  ةنوعلملا يلامجلا )  ) ةيرذ ىلع  يضقأو   ، ءيش لك  يھتني  اریخأ  مویلا  ـ 
اي اریثك  ينتبعتأ  دقل   ، اورصتنيو نالیغلا  دوسي  ىتحو   ، ربكألا يدج  دعو  ققحأ 
يذلا بلعت ) يدشر   ) ةیصخش يف  يفختلا  ىلإ  تررطضا  نأ  ذنم  كب  دمحأ ) )

هلك ضیبلا  عمجأ  يك   .. انھ ىلإ  كمدق  رجأ  يك   ، ذيذللا همحل  تخبطو  هتمھتلا 
(! يلامجلا  ) لسن اریخأ  يھتنيو  كقیقشو  تنأ  كمھتلأ  ىتح   .. ةدحاو ةلس  يف 

(: دمحأ  ) هلأسف
؟ مكنم ناك  لھ  )؟  ينیبتلا ـ و(

اھ ـ للخت يتلا  ءارفصلا  هنانسأ  نع  تفشك  ةعساو  ةماستبا  روصنم )  ) مستباف
: الئاق داوسلا 

هنكل  ، رشبلا موحلل  لكآك  ةیلمعلا  هتایح  يف  حجن   .. ًابیجن اذیملت  ناك  ينیبتلا )  ) ـ
هطاشن عباتن  انكو  ًابراھ  ّرف  هتدلاو  انمھتلا  نأ  دعب   ،( لوغلا  ) ةلزنمل اًدبأ  قتري  مل 

ءافخإ يف  ةلودلا  زكارم  مھأ  يف  ديازتملا  انذوفنب  اًریثك  انمھاسو   ، هتاكرحتو
: يزيزع اي  نالیغلا  دعاوق  ىدحإ  هذھ   ، نیعألا نع  هطاشن 

(! كیمحن نأ  انیلع  اًقح  ناكف  انم  اًدحاو  ترص  اذإو   ، كلكأن امإو  انم  نوكت  نأ  امإ  )
ملكتي نأ  لبق  هنم  صلختلا  قرطلا  لكب  انلواح  ةطرشلا  يديأ  يف  طقس  امدنعو 
امدنعو  ، مادعإلا هجاوي  هانكرتف   ، هیلع ةديدش  تناك  ةسارحلا  نكل   ، انرس فشكيو 

عم تيرجأ  كنأو  كعم  ةیضقلا  فلم  نأ  انربخأ  بلعت ) يدشر   ) انيدايأ يف  طقس 
ةیصخشب كل  روھظلا  نم  رفم  كانھ  نكي  مل  كلذلو   ، همادعإ لبق  اًراوح  ينیبتلا ) )

! كلذ دعب  كماھتلاو  فلملا  ىلع  لوصحلل  بلعت ) يدشر  )
تاوصأ دمحأ )  ) عمسو  ، يعولل دقاف  هبش  ناك  يذلا  هیخأ  ىلإ  هجتاو  هكرت  مث 
نولعشيو وبقلا  وحن  نوبثاوتي  نالیغلا  نم  ةعبرأ  دجوف   ، جردلا طبھت  ةديدع  مادقأ 
ةیسامخلا ةرئادلا  مسر  يف  سيرتعلا ) روصنم   ) أدب مث   ، ةيرئاد ةقلح  يف  عومشلا 

ناك يذلا  ـ  يمھف )  ) قاثو كفب  اوماقف  نيرخآلا  ةعبرألا  نالیغلا  رمأ  مث   ، روشبطلاب
فقوو  ، ةیسامخلا ةمجنلا  ىلع  ضرألا  يف  هتیبثتب  اوماقو  ـ  يعولل  دقاف  هبش 

.. ةسدقملا مألا  راظتنا  يف  عیمجلا 



نود نكلو  ةيديدحلا  هدافصأ  نم  صلمتلا  لواحي  وھو  اذھ  لك  بقاري  دمحأ )  ) ناك
لیختو  ، مالستسا يف  ضرألا  ىلع  ددمت  يذلا  نیكسملا  هیخأ  ىلإ  رظنو   ، ىودج

وأ ةقفش  نود  اھباینأب  هعطقت  شوحولا  هذھو  دیحولا  هقیقش  دھشم  دمحأ ) )
امھم هیخأ  ىلع  ظفاحي  نأب  هیصوتو  توملا  شارف  ىلع  يھو  هتدلاو  ركذتو   ، ةمحر

! ادبأ هنع  يلختي  الأو  نمثلا  ناك 
لمحت تناكو   ، ةبعرملا ةیقیقحلا  اھتئیھ  يف  نالیج )  ) تءاج ىتح  تاظحل  رمت  مل 
نانسألا نم  يلاخلا  اھمفب  تمستبا  مث   ، ائرتھم اقیتع  ًاباتك  نميألا  اھطبإ  تحت 

: ةرخاس تلاقو  دمحأ ) لـ(
! قلقت الف   .. يزيزع اي  هدعب  كرود  نیحي  فوس  ـ 

: تلأسو  ، تاولصلا ةوالتو  باتكلا  حتف  يف  تعرشو  اھرھظ  هتطعأ  مث 
؟ دوجوم عیمجلا  لھ  ـ 

: ةبیجم ةسمخلا  نالیغلا  تاوصأ  تءاجف 
! انھ سيرتعلا ) روصنم  )
! انھ يرمعلا ) ماشھ  )
! انھ ساوقلا ) يماس  )
! انھ نارفلا ) هبر  دبع  )

! انھ يزازعلا ) رازن  )
ةسمخلا نالیغلاو   ، هب ةدوجوملا  مینارتلا  ةءارق  يف  تأدبو  باتكلا  ةنھاكلا  تحتفف 

.. تفاخ توصب  اھءارو  مینارتلا  نوددريو   ، عوشخ يف  نوعمتسي 
!( يداشت انیشت   ، راف شتود  هاناب  )

(: دمحأ  ) خرصف
! مكنم نوكأ  نأ  ديرأ  ـ 

: رارصأ يف  لوقي  داعف   ، هوعمس امل  نیقدصم  ریغ  هیلإ  اعیمج  اوتفتلاف 
! مكلثم ًالوغ  حبصأ  نأ  ديرأ  ـ 

: هل تلاقو  ةیشحو  يف  مستبت  يھو  هیلإ  نالیج )  ) تھجوتف
(! يلامجلا  ) دیفح اي  ةدیج  ةغوارم  ـ 

: اھل لاقف 
ديرأ يلامجلا ) نيدلا  ردب   ) دیفح لامجلا ) دمحأ   ) انأ ؛  ةغوارم تسیل  اھنإ  مسقأ  ـ 

.. نالیغلا نم  حبصأ  نأ 
: الئاق درطتسا  مث   ، لوقي امل  ةقدصم  ریغ  هیلإ  ترظنو  ءارولا  ىلإ  ةوطخ  تعجارتف 

! هلیبس لاحل  يخأ  اوكرتت  نأ   .. دحاو طرشب  نكلو  ـ 
(: دمحأ  ) نم برتقي  وھو  سيرتعلا ) روصنم   ) لاق مث  نیكحاض  عیمجلا  رجفناف 

! يزيزع اي  اھلبقن  اننكل ال  دمحأ )  ) اي ةمیظع  ةیحضت  ـ 
: لسوت يف  دمحأ )  ) لاقف

يف ةمدخلا  تكرت  انأ   ، رشبلل موحلل  ًالكآ  حبصأو  ةياھنلل  مكعم  نوكأ  فوس  ـ 
فوسو هوكرتا   .. همامأ لبقتسملا  لاز  ام  يخأ  نكل   ، ىوأم وأ  لمع  البو  ةطرشلا 

.. عیطملا مكمداخ  ریصأ 



: اھلأسو نالیج )  ) ىلإ روصنم )  ) تفتلا مث 
؟ هضرع يف  ةسدقملا  مألا  يأر  ام  ـ 

: ریكفتلا نم  تاظحل  دعب  تلاقف 
نالیغلا ـ لتاق  ـ  يلامجلا )  ) دیفح نوكي  نأ  سيرتع )  ) اي لیخت   ، ئیس ریغ  ضرع  ـ 

برھلا ةایحب  اریخأ  رعشيو  انماعط  نم  لكأيو  انعم  شیعيو   ، نالیغلا نم  ادحاو 
.. اھیف شیعن  يتلا  نتنلاو  عوجلاو 

: يعافألا حیحفب  هبشأ  توصب  تلاقو  دمحأ )  ) ىلإ تتفتلا  مث 
(.. دمحأ  ) اي ةطیسب  ةیحضت  ميدقتب  موقت  فوس  انم  ادحاو  حبصت  نأ  لبق  نكلو  ـ 

! بسحف كیخأ  قاس  مھتلت  فوس 
: بعر يف  دمحأ )  ) فتھف

! لیحتسم ـ 
! انم ادحاو  حبصت  يك  دمحأ )  ) اي دیحولا  لحلا  وھ  اذھ  ـ 

يقاس دنع  هوقلأو  هقاثو  لحب  اوماقف   ، مالستسا يف  دمحأ )  ) قفاو ةياھنلا  يفو 
يف هیلإ  رظنت  هیخأ  سأر  دنع  نالیج ) و(  ، هءارو ةسمخلا  نالیغلا  فقوو  هیخأ 

.. حضاو ٍفشت  يف  مستبتو   ، ةیناطیش
! عومدلا فرذي  وھو  اھیلإ  همف  بيرقتب  ماقو  هیخأ  قاس  فشك  يف  دمحأ )  ) أدب

.. ةأجفو
لواحت دي  نم  رثكأ  كانھ  تناك   ، وبقلا باب  ىلع  ةقحالتم  تابرض  عیمجلا  عمس 
: ةرمآ ةجھلب  الئاق  بابلا  ءارو  نم  توصلا  ءاج  مث   ، ماكحإب دصوملا  بابلا  ریسكت 
نمو تنأ  مكيدايأ  نیعفار  جورخلاو  روصنم )  ) اي بابلا  حتفت  نأ  كرمأت  ةطرشلا  ـ 

! كعم
: بعر يف  لوقي  دمحأ )  ) ءارو نم  نالیغلا  دحأ  توص  ءاجف 

! ةطرشلا ـ 
: رخآ لاقو 

! اعیمج انكلھ  ـ 
روصنم  ) مكلب ماقو  اعيرس  ضھنو  ةأجافملا  رصنع  لالغتساب  ماقف  دمحأ )  ) امأ

هنم ةطرشلا  لاجر  عفادتف  رسكنا  دق  بابلا  ناك  نیح  يف   ، هھجو يف  سيرتعلا )
.. وبقلا ىلإ 

* * *
لولحم عضو  مت  دقو  ضیبأ  ريرس  ىلع  هسفن  دجو   ،( لامجلا دمحأ   ) قافأ امدنع 

! مئان هنإ   ... هردصل اًسمالم  هنقذ  راص  دقو  هقیقش  سلج  هراوجبو   ، ينمیلا هدي  يف 
: نھاو توصب  دمحأ )  ) ىدان

(.. يمھف (.. ) يمھف  ) ـ
: هل لاقو   ، هیخأ دیب  اًكسمم  ةحرف  يف  هیسرك  نم  زفقو  هقیقش  قافأف 

.. يخأ اي  كتمالس  ىلع  ـه  لل ادمح  ـ 
؟ ثدح اذام  ـ 

ربخ يف  تحبصأل   ، ةسمخلا نالیغلا  داسجأ  قرتخا  يذلا  ةطرشلا  صاصر  الول  ـ 



؟ ةطرشلاب لصتا  نم  نكلو  ناك !
هجوتلا لبق  ينطولا  نمألاب  يئالمز  دحأ  غالبإب  تمق  ؛  يكذلا اھيأ  انأ  عبطلاب  ـ 

اذإ يارسلا  وھب  ماحتقال   ، ةصاخلا تاوقلا  نم  قيرف  باحطصاب  موقي  نأ  يارسلل 
! ةعاس نم  رثكأل  لخادلاب  تبغ 

: الئاق يمھف )  ) كحضف
.. زيزعلا يقیقش  اي  ةیكذ  ةركف  ـ 

: الئاس دمحأ )  ) مغمغ مث 
؟ مھعم تتام  لھ  نالیج ) ـ و(

.. رثأ ىلع  اھل  رثعن  مل   ، تفتخا ةنیعللا  ـ 
؟ تبھذ نيأ  ىرت  ـ 

، ءالبلاو ءابولاو  عوجلا  ةنمزأ  يف  رھظت  ؛  يخأ اي  ةیناث  ةرم  رھظتس  اھنأ  دكؤملا  نم  ـ 
ةقیقح تملع  نأ  دعب  ادرفنم  يارسلا  كلت  ماحتقا  تلواح  امدنع  ًایبغ  تنك  دقل 

.. ةرسألا كلت 
؟ انھ انأ  اذاملو  ـ 
: اًكحاض هباجأف 

... أطخلاب كفتك  يف  تاصاصرلا  ىدحإ  كتباصأ  دقل  ـ 
: ادراش دمحأ )  ) مغمغف

! ةنھاكلا كلتب  اضيأ  اوكتفي  نأ  ىنمتأ  تنك  ـ 
: هل لاقو  هفتك  ىلع  يمھف )  ) تبرف

ىلع ةكشوم  نالیغلا  ةلیبق  تناك  دقل   .. رخآ ءيش  يأ  نم  مھأ  يدنع  كتمالس  ـ 
؟ ةلوغلا انمأب  جوزتأس  تنك  يننأ  قدصت  لھ  انب ! كتفلا 

اًئیش رضحیل  بھذیس  هنأ  هربخأو  هراوج  نم  يمھف )  ) ضھن مث   ، اعم اكحضو 
.. ةتماصلا ةفرغلا  يف  اًدیحو  هكرتو   ، هالكأیل

تاضرمملا ىدحإ  هنم  تفلدو  بابلا  حتفنا  امدنع  دمحأ )  ) ينیع بلغي  ساعنلا  داك 
اھنواعي دمحأ )  ) ناك  ، ددوت يف  هل  مستبتو   ، ةیبط ةنقح  اھيدي  ىدحإ  يف  لمحت 

: نھاو توصب  اھلأسي  وھو  هعارذ  فشك  يف 
؟ يتسنآ اي  انھ  ىلإ  تلصو  ىتم  ـ 

: ديرولا نع  ثحبلا  لواحت  هعارذ  ىلع  ةئفكنم  يھو  هتباجأف 
.. يدیس اي  نیتعاس  وحن  ذنم  ـ 
؟ انأ ىفشتسم  يأ  يفو  ـ 

.. يركسعلا يداعملا )  ) ىفشتسم ـ 
؟ يعم اولصو  نورخآ  نوباصم  كانھ  لھ  ـ 

.. ـ ال
! بيرغ ـ 

مفب اًدعجم  اھجو  راص  دقو  اھھجو  دجوف  دمحأ )  ) ىلإ اھھجو  ةضرمملا  تعفر  مث 
: ةیشحو يف  ةمستبم  تلاقو   ، يراربلا بائذك  ناعملت  نینیعو   ، نانسألا نم  لاخ 
.. كیخأ نمو  كنم  مقتنأ  يك  دوعأ  فوس  يننكل  دمحأ )  ) اي عیمجلا  تام  دقل  ـ 



كینیعب دھشت  فوسو   ، نیصلخم نالیغ  ىلإ  مھلوحأو  نيرخآ  نیعئاج  دجأ  فوس 
مث  ، ةظحللا هذھ  ىتح  شیعت  كعدأ  فوس   ، ةمحر الب  اھلھأ  لكأت  يھو  ةرھاقلا ) )

.. اھدعب كسرتفأ 
! يزيزع اي  ءاقللا  ىلإ 

... يعولا نع  دمحأ )  ) باغف  .. هراوجب قلعملا  لولحملا  يف  ةنقحلا  سرغب  تماق  مث 
* * *

سطسغأ ٢٠١٧م ةرھاقلا ) )
راعسأب موحللا  عیب  يف  تصصخت  يتلا  ةحلسملا  تاوقلا  تارایس  ىدحإ  مامأ 

دحأ ىلع  لوصحلا  نلواحي  ءاسنلا  نم  ةعومجم  تفطصا   ، نینطاوملل ةضفخم 
تویب نم  تیب  لك  نع  ةیصاقلاو   ، بولقلا ىلإ  برقألا  ةعلسلا  يوحت  يتلا  قابطألا 

! ءارقفلا
مخض رظنملا  بیئك  زوجع  لجر  هیلع  سلج  يبعش  ىھقم  كانھ  ناك  نھراوجبو 
هءاج مث   ، ةرایسلا ىلع  ءاسنلا  عفادت  ىلإ  زازئمشا  يف  رظني   ، تارظنلا داح  فنألا 
يف الئاق  هراوجب  سلجو   ، براشلا ثك  رمعلا  طسوتم  يف  تالضعلا  لوتفم  باش 

: ةيرخس
ةلیللا تیبتس  اھلك  ةقطنملا   ... نيرھش ةدمل  عاطقنا  دعب  اًریخأ  تتأ  ةرایسلا  ـ 

! ىعبش يھو 
: اطخاس زوجعلا  هیلع  درف 

! روعش الو  يعو  نود  مئاھبلا  لثم  نوعفادتي  ـ 
(.. اضر  ) مع اي  راصبألا  ىمعت  عوجلا  ةعاس  ـ 

ةقطنملا هذھ  لھأ  نكي  مل  ضرألا  هذھ  ىلع  اموي  دھشأ  مل   ، نوعئاج امئاد  متنأ  ـ 
! ىعوج هیف 

: هلأسو ایلاع  هقیفر  كحضف 
)؟ اضر  ) مع اي  اموي  عبشت  ملأ   .. تنأو ـ 

: ضومغ يف  لاقف 
.. يزيزع اي  عبشأ  يك  طق  عُجأ  مل  انأ  ـ 

: اًكحاض هلأسف 
، ةدحاو محل  ةعطق  لكأت  كرأ  مل  ةایحلا  ىلإ  تئج  نأ  ذنم  انأ  )؟  اضر  ) مع اي  اذامل  ـ 

! ًاليزج ًالخد  كیلع  ردي  هنأ  دقتعا  هكلتمت ال  يذلا  ةيذحألا  عیب  ناكد  ىتحو 
قيرط يفو   ، ماھ دعومب  هلاغشناب  ًاللعتم  هنم  نذأتساو  الجعتم  زوجعلا  ضھنف 

، هیلإ قلطناف   ، ناكدلاب سمألا  ءاشع  نم  اءزج  كرت  دق  هنأ  ركذت  لزنملا  ىلإ  هتدوع 
بابلا حتف  نأ  دعبو   ، هراد ىلإ  بھذو   ، دئارجلا قاروأ  ىدحإ  يف  اياقبلا  فلب  ماقو 
ذخأ ریغص  لفط  قاس  جرخأو  ةديرجلا  ةفافل  كفب  ماقو  ةدئاملا  ىلع  سلج 
هتيرذل ثروأ  يذلا  يفاكسإلا ) يضار   ) هدج ىلع  محرتي  وھو   ، مھن يف  اھمھتلي 

، محل ةعطق  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  لذلا  نع  مھتنغأ  يتلا  ةمیظعلا  ةداعلا  كلت 
نم غرف  نأ  دعبو   ، ةعیبطلا اھتدھش  يتلا  ةوقلا  روص  ىتعأب  ءاقبلا  مھل  تنمضو 

.. ةوشنو ةداعس  يف  رفصي  وھو  هناكد  هاجتاب  بھذو  عراشلا  ىلإ  لزن  هئادغ 



ةسيرف نع  دارجلاك  عراشلا  يف  نيرشتنملا  راغصلا  ةیبصلا  نیب  ناثحبت  هانیعو 
! لبقملا عوبسألا 

* * *

ةرحس اھمدختسيو   ، رشبلا محل  لكأ  ينعت  ةیكرتلا  ةغللاب  ةملك  ماي : ماي  )
( مھئامد ةیفصتو  رشبلا  ماھتلا  سوقط  يف  الاباكلا ) )

تمت
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