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جاجحلا باتكلا :  ناونع 

عیبر اضر  فلؤملا : 

فیكو هُركذتن  ام  لب   .. اًّقح ثدح  ام  سیل  ُخيراَّتلا  "
" هیكحن

( زیكرام )

ِضَْعب ْنَع  ُهَانْرَكَذ  ٍَربَخ  ْنِم  اَذَھ  ِيباَِتك  ِيف  ْنَُكي  ـا  َمَف "
ُهُعِماَس ُهُِعنْشَتَْسي  َْوأ   ، ُهُئِراَق ُهُِركْنَتَْسي  اَّمِم   ، َنیِضا ـَمـ ْلا
ىًنْعَم َالَو  ّصلا  ِةَّحِ ِيف  اًھْجَو  َُهل  ْفِرَْعي  َْمل  ُهََّنأ  ِلَْجأ  ْنِم 

، اَِنَلِبق ْنِم  َِكلَذ  َتْؤُي  َْمل  ُهََّنأ  َْملَْعیْلَف   ، ِةَقیِقَح ـ ْلا ِيف 
اَنْيََّدأ ا  ـَ مَِّنإ اَِّنإَو   ، اَنَْیِلإ ِهِیِلقَان  ِضَْعب  َِلبَق  ْنِم  َِىتُأ  ـا  َمَِّنإَو

" اَنَْیِلإ ّدُأ  َيِ اَم  ِوَْحن  َىلَع  َِكلَذ 



خيراتل هتمدقم  يف   .. يربطلا مامإلا  )
( يربطلا

سِیقاَوَّنلا

، اوتمصف ةلیللا  مھتاحراطم  نم  ًایفتكُم  َّيدي  ُتعفر 
؛ اوتأ ثیح  ىلإ  اوداعف   ، اوفرصنا يأ   ، يتحار ُتكَّرحو 
، اھب اوتأ  يتلا  تارظنلا  تاذ  اولدابت  اوفرصني  نأ  لبقو 

، مھنم يأل  زاحنأ  ينأ ال  امیس  اھنع ال  يفرط  ُتضضغف 
ترعتسا فالِخلا  ةرمج  نأ  ول  تددو  يسفن  ثبخل  لب 

ُةرمجف  . ةعتملا ءفد  وأ  ءفدلا  ِةعتمب  اندمت  لظتل  رثكأ 
نوطب تبھلأ  تمدتحا  املك   ، ةقَّالخ نیعدبُملا  فالخ 

املكو  . ةیعادبإلا مَمِحلا  بياطأب  ُدوجت  اھلعجتف  مھحئارق 
، كارعلاو  ، كارحلا ُران  ْتبخ   ، مھفالخ ُةرمج  تدمخ 
طیقل مھُعادبإ  ادغو  ؛  مادتحالاو  ، ماصخلاو  ، فالخلاو

الإ يھ  ام  مھتارادصإو   ، عاتمإ هیبش  مھعاتمإو   ، عادبإ
، ٍراع َلماح   ، ًاّيركف ًالغن  تبجنأف   ، ملق اھئطو  سیطارق 

. ٍبسن َِطقاس 

، يبأل يدج  ةروصب  َّينیع  ُتلَّحك   ، َفرصنأ نأ  لبق 
برتقا نیح  انع  لحر  يذلا   ، يدعقم ةلابق  ةقلعُملا 

يدج  ةروص  نیمي  لفسأ  ىلإو   ، انلحاوس نم  ُلوطسألا 
ٍدحاو ٍرھشب  وزغلا  دعب  هدلاو  َفلخ  لحر  يذلا   ، يبأ ةروص 
ايرت نأ  اقیطُت  مل  هانیعو   ، هدلاو قارف  قطي  مل  هبلق  نأكو 

ةروص يدج  ةروص  راسي  لفسأ  ىلإو   ، ةنيزح دادغب 
يف الحر  نيذللا  مءوتلا  َّيوخأل  ٍدحاو  ٍدسجب  نیسأر 

، يبسن ةرجش  ثالثلا  روصلا  نوكتلو   .. يبنتملا تاریجفت 
. يدقف ثلثمو   ، يعجو مرھو 

، هودر اًمالس  مھیلع  ُتیقلأو   ، ةمحرلاب مھل  ُتوعد 



ىتح ال هناكم  ٌدحأ  قرافُي  الأو   ، نوكسلاب َعیمجلا  ُترمأو 
، مھشاقن ةبلج  نع  اوفكیلو   ، هیلع روثعلا  َّيلع  قشي 

يذلا باقعلاب  فلاخُملا  اًددھم   . مھلاجس ءاضوضو 
فوخلا نیب  يرمأب  اومزتلاف  ةقرحملا »  » ، اًعیمج هنوملعي 

. تدعصو مھتكرتف   ، ةعاطلاو
، يمأ ةشعب  دیحولا  كيِّدلا  حایص  عم  يدوعص  نمازت 
! فصقلا هباصأ  يذلا  قباطلا  لالطأ  يف  اھتأشنأ  يتلا 

نم ينبت  نأ  يمأل  فیك  يسفن : ينتثدح  ام  اًمئادو 
دق لاوھألا  ةرثك  نأ  مأ  ؟ ! شیعلا بابسأ  ىسألا  لالطأ 
الإ اھركنتسأ - يتلا  اھتافرصت - امو   ، اھروعش اھتدقفأ 
كيدلا حایص  ناك  باَّصق ..! ُلصن  اھقرس  ٍةحیبذ  ُجالتخا 
يضقأ امنیبو   ، زھجتلل تعرشف  رجفلا  برقل  اًدیھمت 

ُتوص يمأ  ةفرغ  نم  للست  فقسلا  ًالمأتم  يتجاح 
! مونلا اھوزي  ناك  نإ   ، اھمون لبق  هئفطُت  يذلا ال  عايذِملا 

اھنأ يعَّدي  لئاسم  أرقي  ٍعيذم  نیب  اًراوح  ُتوصلا  ناكو 
درجمب يتفُي  نأ  عیطتسي  ٍهیقفو   ، جمانربلل تلسرُأ 

رھظ نع  اھاوتفو  ةلأسملا  ظفح  هنأك  ةلأسملا  عامس 
، نیتبكرلاو ةرُّسلا  نیب  ام  بیصُت  لئاسملا  تناكو   ، بلق

مالتحا مكح  ام  ؟ ! ءالخلا يف  طوغتلا  مكح  ام  ةفئاط : نم 
اذإ ةعمجلا  بیطخ  مكح  ام  ؟ ! هتاجوز ریغ  عم  جوزتملا 
نم قالطلا  زوجي  لھ  ؟ ! ربنملا ىلع  هءوضو  ضقن 
هابتنالا نع  ينذأ  تفقوت  ؟ ! ةیبَّسلا مكُح  ام  ؟ ! نِیّنِع

تملع ول  ُتددوو   ، ریخألا لاؤسلا  دعب  لئاسملا  يقابل 
؟! ةؤلؤللا مأ  رمخلا  مأ  ةأرملا  يھأ  ؟ ! ةیبَّسلاب دصقي  اذام 

اھئِطو ٍدلب  يف  ةیبَّسلا  ىنعم  نع  لأسأ  نأ  يل  فیكو 
؟! وزغلا

ةلأسم نع  بیجُي  هیقفلاو  يدورش  نم  ُتقف 
ةقامح عم  ًاّيدرط  ىوتفلا  يف  بھسُي  هتداعكو   ، بیطخلا

نوعلملا نأ  رثألا  يف  ىورُي  هتباجإ : أدبو   ، لاؤسلا
لاتحاف هءوضو  ضقنف  اًموي  ربنملا  ىلع  بطخ  يفقثلا 

فیكو هیقفلا  كلذ  يف  اًددجم  ُتدرش   ..... نیلصُملا ىلع 
فیكو الإ هللا؟ ! هباسح  ملعي  هلثم ال  اًملسم  نعلي  نأ  هل 

؟! هفصو دح  ىلع  نوعلم " " ــ فقومب ل دھشتسي  نأ  هل 
بابلا ىلع  ٍتاَقََرط  ىلع  الإ  يدورش  نم  ُتدع  امو 

: يمأ توصو 



! مظاك اي  ِْلّجع  - 
ُتغبسأ مث   ، يدورش تمجحأو   ، يراكفأ ُتضفن 

ءاَّرج ةنذئملا  روتبم  ِدجسملا  ىلإ  ُتجرخو  يئوضو 
ریخألا قباطلا   . اھیلاعأ باصأف  انتراح  لاط  يذلا  فصقلا 
يھو رویطلا  ةیبرت  يف  يمأ  همدختست  نأ  لبق  انتیب  نم 

: فسألا ِةقرحب  ددرت 
رویطلا هرمعت  ًابارخ ! انتیب  حطس  نوكي  قیطأ  ام  - 

! كدالوأ هورمعي  نیحل 
اھترجھ امدعب   ، رودَق يدیس  ةیِغ  ُفصقلا  باصأ  امك 
همئامح ىلع  ًانزح  تامف  فصقلا  ةيادب  ذنم  اھمئامح 

ملو تطقسو ! هتناخ  يتلا  دادغبو   ، تراطو هتناخ  يتلا 
وزغلا لبق  تممُر  يتلا  اندجسم  ةنذئم  فصقلا  نم  ُجنت 
رخافتن انكو   .. ةیحانلا يف  ىلعألا  تناكف  تاونس  ثالثب 
اھلِّوحتف ةناد   اھبیصُت  نأ  لبق  ٍتاونسل  ًةمئاق  تلظو  اھب 
َدجستل مدھلا  لواعم  اھیلع  لمكُتو  عوكرلا  عضو  ىلإ 

نم اھدھاش  ُلالھ  لَّوحتيو   ، اھنم مایق  ًةيدبأ ال  ًةدجس 
. طوقسلا ىلع  ٍدھاش  ىلإ   ، ةلبقلا ىلإ  ٍدھاش 

، دحوألا فصلا  ةنمیم  يف  ُتیلصف   ، ةماقإلا عم  ُتلخد 
نع فكي  ةظحالملا ال  ديدش   ، اًّنس انتراح  خیش  راوجب 
ٌلیلقو  ، ءيش لكو  ءيش  يأ  ىلع  بیقعتلاو  قیلعتلا 
لئاوأ يف  دجسملا  ىلإ  رضحي  ؛  هناسل نم  َِملَس  نم 

ماقُت ىتح  هناسلب  ةسمخلا  نیلصُملا  لبقتسیل  روضحلا 
يف هتياوھ  َلمكأ  ىتح  ةالصلا  تھتنا  امو   ، ةالصلا

. مامإلاب أدبو  قلَخلا  ةقحالم 
؟! ةلیللا تعجاض  كتاجوز  يأ  زوزع ! اي  كبایث  لدبم  - 

. رمحأ كسیمخ 
ةبیھ وأ  ٍدجسم  ةمرُحل  ٍةاعارم  نود  مامإلا  هیلع  َّدرف 

: ةروكذلا ِةوشنب  هانیع  تعمتلا  دقو   ، ٍتقو
، ةلیللا ةثالثلا  ُتعجاضل  ةدیقفلا  ىلع  ينزح  الول  -  
، نایتفلا نیب  ىتف  ةلیل  تناكف   ، ةیفاصرلاب تیفتكا  نكل 

. نوبعليو بعلي 
نبا ِلوقب  لثمتت  مامإلا : هل  يمري  امل  ُخیشلا  نطف 
هب كھُّبشتل  كقنع  برضل  هنمز  يف  َتنك  ول  فسوي !



. مئامعلاب نیھبشتُملاك 
ُّمھأ انأو  هینیعب  ينحسميو  يتیحان  ُرظني  وھو  اھلاق 

، مان يدلو  اي  مان  ؟ ! مظاك اي  ارمح  كنیع  شیل  جورخلاب :
! كدج ىلع  يل  ملسو  مانو ! كلاح  حير 

***
برش ىلع  ربصأ  ملو   ، يمأ عم  اًفیفخ  اًروطف  ُتلوانت 
يلزألا يدعوم   ، ةعمجلا مویلاف   ، اھعم ةداتعُملا  يتوھق 
َروزت نأ  يتدعمل  دب  الو   ، هتعمج يف  يبنتملا  ةرايز  عم 

. ردنباشلا بيراشمو   ، يارسلا قوس  معاطم 
نع اھثرو  يتلا  يبأ  نع  اھتثرو  يتلا  يتبتكم  نأ  مغر 

ةرماع  ، َّيوخأ داھشتسا  دعب  مامتلاب  يل  تلآو   ، يدج
ءارقلا قاتشي  رداون  اھب  ُتدجو  امبرو   ، بتكلا تاھمأب 
تحضأ ةعمج  لك  يبنتملا  ةرايز  نإف   ، اھدلج سمل 

يھف نيدیلا ! رفص  هنم  ُتدع  نإ  ىتح  ًةسدقم  ًةرايز 
، بتكلا ُتثرو  ام  لثم   ، ةءارقلا ُتثرو  امك   ، اھتثرو ةداع 

نزحلا .! تثرو  ام  ونص 
نیتعاس ذنمف   ، نآلا انتراحو  اًرجف  انتراح  نیب  ناتش 

الإ ماین  سانلاو  تمصلا  توص  قوف  ٌتوص  ولعي  نكي  مل 
ُعمسأ داكأ  نآلاو ال   ، رجفلا ىلع  تمواد  يتلا  ةلقلا 

اذھلو روبقلا ! ءاثعُبك  سانلاو  بخصلا  طرف  نم  يراكفأ 
، رمَّسلا ُتدتعاو   ، رھسلا ُتقفارو   ، لیللا ُتبحاص  دقف 

اياقبو  ، راصحلا راثآ  رتست  يتلا  هتملظو  لیللا  تيوھو 
يتلا هسمشب  راھنلا  تمصاخو   ، رايدلا لالطأ  يف  رامدلا 

الإ يقتلن  الأ  اًقافتا  هعم  ُتدقعو   ، يسفن مامأ  ينحضفت 
!. ةعمج لك  سأر  ىلع 

، ٍةرعو ٍقرط  ىلع  ُریست  يتلا   ، ِةبرخلا ِةلفاحلا  يف 
دعأ ملف   ، يتبكر ىلع  يرصب  اًتبثم   ، رازن راوجب  ُتسلج 
، داوسلاب ةحشتُم   ، ةلمرأ دادغب  ةيؤر  ىلع  ىوقأ 

تمصلا رازن  عطق  ىتح  نزحلاب ! اھانیع  ةلحتكم 
: هُرعِش ينثدحُم 

يف ناتمئان  ناسمش  يتلوفط  ذنم  دادغب  اي  كانیع 
! يبادھأ

اھسمشو اھْینیع  لوبذو  نآلا  دادغب  ىرت  الأ  رازن ! اي  هآ 



ةاتف ينیعب  كنظ  ام  ؟ ! اھفوسك لاطو  تفسُك  يتلا 
يف يبص  ناوفنع  ىرت  لھ  ؟ ! اھتراكب بصتغُملا  َّضف 
ئطخُي كرعِش ال  ُلْصنف  تمصا   ، رازن اي  تمصا  ؟ ! اھْینیع
تمصي مل  هنكل  كلاصن ! ِنعط  نم  ٍماد  بلقلاو  ؛  بلقلا

ىلع لیمي  ساَّیملا  هرعَشو  نْيواقرزلا  هْینیعب  َّيلإ  رظنو 
: هسأر بناج 

نكي مل  كنسح  نكل  هناولأ  يف  نسحلا  تشع  دادغب 
! يباسحب

ةمِّسلا ُبارخلا  ادغ  دقو  رازن  اي  هدصقت  نسح  يأ 
تبنم  ، يتلیمج دادغب  ركذت  الأ  ؟ ! يتبیبحل ةزیمملا 

دغر  ، فرطملا لجرلا  اوتعني  ملأ  ؛  ءاھبلا عبنمو   ، نسُحلا
هنأب لاحلا  حلاص   ، ماعطلا ِبّیط   ، سبلملا نسح   ، شیعلا
ةماع لاح  هیلع  ناك  امل  دادغب  لھأ  ىلإ  ًةبسن  ددغبتي » »
ناك نادلبلا  يف  میعنلاب  درفتُملا  نأ  ركذت  الأ  ؟ ! اھلھأ

سانلا رختفي  ٌلاح  اذھأ  ؟ ! دادغب يف  ماعلا  عئاشلا 
ِفاغشل اًقرخ  كافك  رازن  اي  تمصا  ؟ ! نآلا هیلإ  باستنالاب 

ينرعشأ امك  يلاح  ىحضأ  دقف  تمصت  وأ ال  ؛  يبلق
: موي تاذ  يدصقم  ُبحاص 

نم ءاشغ  يف  يداؤف  ؛  ىتح ءازرألاب  رھَّدلا  ينامر 
ِلابن

ىلع ُلاِصّنلا  ترَّسكت  ؛  ٌماھس ينتباصأ  اذإ  ُترصف 
! ِلاِصّنلا

. اھِحبذ دعب  اھُخلس  ةاشلا  مھي  الف   ، كل ادب  ام  ْلقف 
دیشرلا ُعراش  ىتأ  نأ  الول  اًديدج  اًتیب  فیضُي  داك 

ءاقلل َلحري  نأ  رازنل  ُتحمسو  لوزنلل  انأ  ُتررطضاو 
انأ ُتیضمو   ، بیلك ىھقم  يف  هرظتنت  يتلا  هتبوبحم 

، مولعلا ربعم   ، فراعملا رمم   ، ةفاقثلا قیضم  ىلإ  ًالھمتم 
. يبنتملا عراش   ، عادبإلا ىقتلُم 

نم َتنك  نإو   ، اخاز برد  وھف  ىوھلا  يسابع  َتنك  نإ 
ىوجلا ينامثع  َتنك  نإو   ، ةداعسلا ُبرد  وھف  نیلئافتُملا 

عراوشلا طبري  نمم  َتنك  نإو   ، ةناخكمكألا عراش  وھف 
يذلا هبحاص  َتيأر  نإو   ، ةیقفوُملا ُبرد  وھف  ينابملاب 

. يبنتملا عراش  وھف  هئدبم  ىلع  ينرظتني 



حار يتلا  راذآ  نم  سماخلا  ِتاریجفت  ذنم  يتداعك 
داعُتو الإ  عراشلا  يامدق  أطت  الو  ياوخأ  اھتیحض 

ىلع يبنتملل  يتأن  نینثإلا  مویلا   . ينیع مامأ  دھاشملا 
ةيرصعلا ةبتكملا  يف  امھ   ، ةعمجلا موي  انتداع  ریغ 

نع ثحبأ  ةیساطرقلا  يف  انأو   ، امھصقني امع  ناثحبي 
ىلع مثاجلا  مالظلا  نيولت  عیطتست  اھلع  ٍةیبشخ  ٍناولأ 
ضرعي دادغب ! طوقسو  يدجو  يبأ  لیحر  ذنم  ىرأ  ام  لك 
ةمودعم  ، عونتلا ةعوزنم   ، ةحیحشلا هتعاضب  ُعئابلا  يل 

لك اھریغ  دجوي  يتلا ال  ناولألا  تاذ  راتخأف   . تارایخلا
ِّدع نم  غرفأ  امو   ، موي لك  ُدادزي  يذلا  اھنمث  عفدأ   ، ةرم

هنأ كش  ال  ًابيرق ! راجفنالا  توص  يتأي  ىتح  دوقنلا 
ناك يبنتملا  نإف  تاریجفتلا  اندتعا  اننأ  مغرف   . عراشلاب

عراش فسن  يف  ركفُي  يذلا  اذنمف  اھنع  ىأنم  يف 
هفسني ام  لوأ  سیلأ  يلاؤس ! ءابغل  ايو  ؟ ! يفاقث

هلتحُم لظیل  ؟ ! هلتحا يذلا  بعشلا  ةفاقث  وھ  لتحُملا 
يف حلصتسُت  ُضرألاف  هضرأ ! نع  لحر  نإو  ىتح 
يف ةعرزلا  بیطتو  ٍمايأ  يف  تبنت  ةرذبلاو  تاعاس 

يف دیشُت  ينابملا   ، ٍتاعاس يف  دھمُت  قرطلا   ، روھش
، ءابرھكلا دیعُت  نأ  نكمي   ، عیباسأ يف  ماقُت  عناصملا   ، مايأ

ينبت نأ  نكل   . روھش يف  تالاصتالاو   ، زاغلاو  ، هایملاو
، اًسفن حلصُت  نأ   ، ةيوھ نِّوكت  نأ   ، ًایعو لكشُت  نأ   ، ةفاقث
اذھف  .. ًاناسنإ ئشنُت  نأ   ، ًانادجو دیشُت  نأ   ، اًركف میقُت  نأ 
ىحضأ نكل   ، اًنطو كلمت  نأ  لھسلا  نم   .. ٍتاونسل ُجاتحي 

. اًنطاوم كلمت  نأ  ًابعص 
اھدعب قیفأ  نأ  لبق  هتیعو  ام  رخآ  ریجفتلا  ُتوص  ناك 
نم قبتي  ملو  َّيوخأ  لیحر  ةعجاف  هجاوأل  مايأ  ةثالثب 
حرفت تتابف  ُبئاصملا  اھترَّیغ  يتلا  يمأ  ىوس  يتلئاع 
نأ انل  ديرت  اھنأكو ال  شاع  نم  ىلع  نزحتو  لحري  نمب 
، ًةنيزح دادغب  اننویع  ىرت  نأو  بارخلا  ءاوھ  سفنتن 
يتلا راسكنالا  ةایح  نم  انل  ءافش  انتوم  يف  ىرت  اھنأكو 

. اھایحن
يبذجي وھو  بیطلا  وبأ  ُتوص  يتايركذ  َدورش  عطق 
بتك لاَّمح  داك  امدعب  ًابناج  يب  يحتنیل  يعارذ  نم 

ىتح اھدعب  هْینیع  يف  ترظن  نأ  امو  ؛  هتبرعب ينمدصي 
ىفك هرعِش : ينثَّدحف   ، يسفن هب  ينثدحُت  تناك  ام  أرق 



لھ اینامأ ! َّنكي  نأ  ايانملا  ُبسحو  ؛  ًایفاش توملا  ىرت  نأ  ءاد  كب 
ُّتم  ، يدج تام  موي  ُّتم  انأ  ؟ ! بیطلا ابأ  اي  ًاّیح  ينبسحت 

موي ُّتم   ، ياوخأ دھشُتسا  موي  ُّتم   ، يبأ تام  موي 
. دادغب تطقس 

موي مویلا   ، انثلاث تمصلاو  يراوج  راسو  ُترس 
اھعطقت ءارقلا  ةبلجو   ، هيديرمب ظتكم  عراشلاو  ةعمجلا 

ىلإ ةراملا  هابتنا  تفلتل  رخآلاو  نیحلا  نیب  ةعابلا  ُتاوصأ 
، ةفصرألا تشرتفا  يتلا  نطبلا  ةروقبم  مھتابتكم 
ةيذحألا ضرعي  ٍنطول  ءازع  الو   ، ضرألا تقناع  بتكلاو 

تاذ يبأ  يل  ىكح  ةفصرألا ! ىلع  بتكلاو  جاجزلا  فلخ 
هبتك دحأ  نأ  ملع  قارعلا  يخرؤم  رابك  دحأ  نأ  ٍموي 

لك ءارش  يف  عراسف  ضرألا  ىلع  يبنتملا  يف  ضرعُي 
يف هبتك  عابُت  هلثم ال  نأ  ًاللعم  اھنم ! ةحاتُملا  خسنلا 

! ضرألا ىلع  ٍتاطسب 
لثمتي ةعابلا  دحأ  عمس  نیح  بیطلا  وبأ  ينزكل 

رطش ُتعمسف   ، هتاضورعم ىلإ  ةراملا  بذجیل  هرعشب 
يبأل ُتمسبتف   . باتك نامزلا  يف  سیلج  ریخو  تیبلا :

يف هنأكو  هینیع  يف  وھزلا  ةحمل  ُتيأر  امدعب  بیطلا 
ىلع شوقنملا  هتیب  هیفكي  الأ  ةرھشلا ! نم  ٍديزمل  ةجاح 
؛ ينفرعت ءادیبلاو  لیللاو  لیخلا  هعراش : لخدم  سوق 
ءالؤھ لك  نأ  كفیكي  الأ   . ملقلاو ساطرقلاو  حمرلاو  فیسلاو 

مساج وبأ  ركذل  لاتخت  ىتح  بیطلا  ابأ  اي  كنوفرعي 
؟! كرعشل

نإ امف  هدنع  ام  ىرنل  مساج  وبأ  ةطسبل  انھجتا 
ىلع يددرت  ترثكف  ؛  يمساب يناَّیح  ىتح  هنم  تبرتقا 
ناھتسُي اًتیص ال  ينتبسكأ  دق  تارجفتلا  ةثداحو  عراشلا 
مھلعجت ةعابلا  عم  اھب  سأب  ةفرعمو ال   ، عراشلا يف  هب 
ديدجب يل  نوظفتحيو  رداون  نم  جاتحأ  ام  يل  نورفوي 

. اھدافن لبق  تارادصإلا 
. اناج نم  اَّیح هللا  - 

؟! كنول شيأ   ، يدیس اي  كاَّیح هللا،  - 
؟ كرست ءاش هللا  نإ   ، ةأجافم يدنع  كلإ  دمحن هللا،  - 

! فوشل تاھ  - 



ةفوفلم  ، بتكلا نم  ةمزر  ةطسبلا  تحت  نم  جرخأ 
اھأرقي مل  اھعاب  نَم  نأكو  ٍةدیج  ٍةلاحب  ودبت   ، ةرابودب

نیعئابلا ةداعكو  يترظنل  مساج  وبأ  يدیس  نطفف  اًموي !
: لسرتسا

، روھش ةثالث  نم  ينم  اھذخأ   ، اھبحاص محري  هللا  - 
يل اھوباج  نیموي  نمو   ، اھأرقي ىتح  ردقلا  هلھمأ  امو 
لاق  ، موحرملا ةیصول  اًذیفنت  هتبتكم  يقاب  عم  ةثرولا 
لك تعزو   ، اھفرصیھ وھو  مساج  يبأل  اھولصو  مھل 

ةعبسلا كل  تزجحو  يراوج  تاطسبلا  ىلع  اھبتك 
. لودھ لامعأ 

همامأ تاياورلا  َّفص  ٍةینھم  ٍةكرحبو   ، ةرابودلا َّكف 
لامعأ نم  اھلك  تناكف   ، اھايإ اًضرعتسم   ، ةطسبلا ىلع 

ءامسأ لمحت  ٌتاياور  اھنم   ، ناديز يجرج  لحارلا 
ملسم وبأ   ، رصانلا نمحرلا  دبع  لثم : تایصخش 

؛ نولوط نب  دمحأ   ، فسوي نب  جاجحلا   ، يناسارخلا
ةداغ اھنم : قارعلا  لثم  ٍدلبب  قیلت  تاياور  يقابلاو 

. نومأملاو نیمألا   ، دیشرلا تخأ  ةسابعلا   ، ءالبرك
- اھنأل اھل  اًنمث  ذخأي  نأ  ضفر  امدعب  ُتلحرو  اھتلمحف 

. ةقدص هریبعت - دح  ىلع 
، زارطلا ةھباشتم  ٍتايانب  نیب  لصافلا  عراشلا  يف 
، قباوط ةثالث  ىلع  ديزي  يذلا ال  عافترالا  ةيواستم 
ةجھب لیلد  اًموي  ناك  ضایبلل  لئام  رفصأ   ، نوللا ةلثامتم 
ٍةیضرأ ىلع  انریسم  انلمكأ  ضرم ! لیلد  حبصي  نأ  لبق 
يف  ، تايانبلا نول  سفن  لمحي  ٍّصارتم  ٍطالبب  ٍةدھمم 
وبأ نأل   ، ةراملاب مادطصالا  يدافتل  ٍةسئاب  ٍةلواحم 
فصتنم يف  ریسلا  يف  هتداعب  ًاظفتحم  لاز  ام  بیطلا 
ریسلا ىلع  ُّرصي  هتاعیض  دقفتي  ٍكلامك   ، عراشلا رھن 
نم نوكُملا  عراشلا  طسو  يف  دتمملا  طخلا  قوف 

لمحتأ ينلعجي  امم   ، نوللا يتنكاد  نیترواجتم  نیتطالب 
رھن نم  جرخأف  رمألا  َّيلع  قشي  ىتح  يدحو  مادطصالا 

ةصارتملا ءاضیبلا  ةيرئادلا  ةدمعألا  وحن  اًردحنم  عراشلا 
رھظ فلخ  ًاللستم   ، تايانبلا لفسأ  هْیبناج  ىلع 

ىتح ٍدھج  نود  اھیف  ریسلا  عیطتسأ  ةعابلا  تاطسب 
فاج ٍقلحب  ردنباشلا  ىھقمل  ةلباقملا  ةھجلا  ىلإ  لصن 

رئاصعلا ةبرع  ىلإ  عراشلا  ربعأف   ، ٍةيواخ ٍةدعمو 



عئابلا يل  رصعیف  ىھقملا  مامأ  ةضبارلا  ةیعیبطلا 
سرخأل يارسلا  قوس  ىلإ  ُفلدأ  مث   ، اھب يوترأ  ةلاقترب 

وأ ردنباشلا  ىلع  سلجأل  دوعأ  مث  ينطب  ریفاصع  ديرغت 
دادغب تحضأ  لیخنلا  دادغب  تناك  امدعب  ءادھشلا ! ىھقم 
تحبصأ ىتح  ٍدیھش  نم  ولخي  ٌتیب  اھیف  دعي  مل   ، ءادھشلا
مھبر دنع  ءایحأ  مھو  مھئامسأب  ملاعملاو  عراوشلا 

ىھقم حبصأ  ردنباشلا  ىتح   ، مھاركذ نیب  ىتوم  نحنو 
نم هبرقل  نیماحملا  رابك  ىھقم  ناك  امدعب  ءادھشلا !
حبصأ يبنتملا  يف  هدوجول  نیفقثملا  رابكو   ، مكاحملا
ثيدحلاو ةیقئاثولا ! مالفألا  لیجستل  ًاّیلاثم  ًاناكم  نآلا 

. دادغب تناك  نأ  موي  دادغب  نع 
ىلع روثعلا  دعي  ملف   ، داتعُملا يدعقم  يف  ُتسلج 
سلجي نأ  يبنتملل  ُترشأو   ، بعصلا رمألاب  ٍلاخ  ٍدعقم 
ىتح  ، هفویض ةمدخ  ىلع  فقي  فیضُم  ةزعب  ضفرف 

انأو  ، ةیناربجلا ةقيرطلا  ىلع  اھتبرشف  يتوھق  ينتءاج 
ططخ نع  ثدحتي  هرعَش  َباش  ٍلوئسمل  عمتسأ 

كلتب لوئسملا  ثَّدحت  ؟ ! اًركب بیثلا  دوعت  لھ  رامعإلا !
ةدحولاو  ، ةحومطلا ططخلا  نع  ةظوفحملا  تارابعلا 

ناك اذإ  بابشلل ! ةدایقلاو   ، ديدجلا قارعلاو   ، ةینطولا
اذكھأ ؟ ! ططخلا خویشلا  عضي  َملف  بابشلل  ةدایقلا 
خویشلا اھكرحُي  ةیبشخ  ىمُد  مأ  ًةداق  بابشلا  نوكي 

؟! خاش يذلا  مھركفب 
ةھاع وذ  مھدحأ  حاص  ردنباشلا  يف  يصق  ٍنكر  نم 

: برح ةباصإ  اھنأ  ودبت 
. مدعنُم نامألاو  ٌمسقنم  قارعلاو  رامعإ  ال  - 

يتلا تافاسملا  مغر  هل  ُعمتسي  لوئسملا  نأك  اھلاق 
لامعأ لجر  ُلوئسملاف   ، ركفلا نم  تافاسم   ، امھلصفت
تافاسم ؛  يبنتملا يداترم  نم  ٌفقثم  حئاصلاو  قباس 
ىري حئاصلاو  تاعورشملا  ىري  لوئسملاف   ، ةيؤرلا

حابرألا ىري  لوئسملاف   ، فادھألا نم  ٌتافاسم  ؛  قارعلا
، فرشلاو ةینطولا  نم  ٌتافاسم  ؛  ناسنإلا ىري  حئاصلاو 

نأ كش  حئاصلاو ال  تاھبشلا  هلوح  موحت  لوئسملاف 
لوئسملاف ضرألا  نم  ٌتافاسم  ؛  برح ةباصإ  هتھاع 

. ردنباشلا يف  حئاصلاو  هبتكم  يف 



باتكلا يف  هھجو  نفد   ، لوئسملا هل  تفتلي  مل  نیح 
: ىھقملا داور  ُدحأ  بیجُي  نأ  لبق  هأرقي  ناك  يذلا 

ىلو دق  قارعلا  نمز   ، يدع وبأ  دعب  نامأ  الو  رامعإ  ال  - 
. ةمئاق انل  موقت  نلو  هدعب  نم 

: هجادوأ تخفتنا  دقو  هیلع  َّدرف 
هاوفألا میمكتو  عمقلاو  شطبلا  عم  نامأ  يأ  نامأ ! - 

، هھجو يف  بئذلل  حیصأ  نأ  نامألا  ؟ ! ةضراعملا فسنو 
بئذلاو يتیب  يف  نوكأ  نأ  ، ال  ينجعزي كؤاوع  بئذ  اي 

نأكو  ، اننامز جاَّجح  ناك  اذھ  مادص  يتذفان ! تحت  يوعي 
! اًجاَّجح قارعلا  يف  ٍنمز  لكل 

جاجحلا نكي  ملأ  ؟ ! جاجحلا نوكي  نأ  مادص  باع  امو  - 
لثمتي ةیمس  نب  دايز  نكي  ملأ  ؟ ! ةیمس نب  دايزب  لثمتي 
قوراف باطخلا  نب  رمع  نكي  ملأ  ؟ ! باطخلا نب  رمعب 

قارعلا يف  ةلغب  ترثع  ول  لاق : يذلا  ةمألا  هذھ 
رثعتت نأ  ىشخي  ناك  فیك  رظنا  ؟ ! اھنع ينلأسل هللا 

دقو نآلا  كلاحل  رظناو   ، زاجحلا يف  میقُم  وھو  انھ  ةلغب 
سیئرلاو تنأو   ، دحأ كیف  لأسي  ملو  كیقاس  ىدحإ  ترتُب 

! ةنيدملا تاذ  يف 
نفدو  ، ةروتبملا هقاس  سسحتو  ُحئاصلا  تمص 
يتوھق تیھنأ  ُتنك  امیف   ، اًددجم باتكلا  يف  هھجو 

انجرخ  ، ةلجد ىلع  مالسلا  يقلُنل  يبنتملاو  انأ  ُتجرخو 
انیقتلا ىتح  تاوطخلا  تارشع  انوطخو  ىھقملا  نم 
ينثدحُم هتمص  نع  يبنتملا  جرخ  دقو   ، نيزحلا ةلجدب 

اًعم : ةلجد  اھیف  ىرن  ةرم  لك  هرعِش  تاذب 
ام لق  نویع  كیلع  يكبت  ؛  ةكلام حاورألل  ةلجد  حور  اي 

منت
معطل فویس  يذو  ؛  اھؤبؤب باغ  نویع  كیلع  يكبت 

مھتلت نعطلا 
، يتلئاع ربق  هجاوأ  ينأك  ةلجد  اھیف  هجاوأ  ةرم  لك 

ىلع ةربَعلا  ردحنت   ، اًعمد يقلي  حبصأ  انمالس  نأكو 
ءام سانلا  اھاري   ، يرجت ٍعومدب  مالسلا  رھنلا  دریف   ، يِّدخ

! اًعومد انأ  اھارأو 
ىلإ ةدوعلل  ينرجي  وھو  يفتك  ىلع  يبنتملا  تبر 



نع تلحر  انأ  اًرارم : هب  ينربخأ  امب  يايإ  اًربخم   ، عراشلا
انیضمو ةھركم . كنع  تلحر  اھفرعت  يتلا  دادغبو   ، اًھركُم دادغب 
ترتخاف ةیساطرقلا  ىلإ  تلصو  ىتح  عراشلا  لخادل 
، تدفن يتلا  كلتل  ًالدب  مسر  تاحولو   ، محف مالقأ 
انلدابت امدعب  هناكم  تبثیل  داع  يذلا  يبنتملا  تعَّدوو 

. صاخلا انمالس 
يندب ىوھلا  ىلبأ 
ينطو ةازغلا  ىلبأ 

، نیح دعب  هیلإ  دئاعلا  قرافُملا  عادو  عراشلا  تعَّدوو 
يتراحل تدُعو  هلاح  ىلع  ٍقاب  وھو  هل  َدوعأ  نأ  وجرأو 

. ةالصلل زھجتلا  يف  تعرشف  اھتقو  ناح  دق  ةعمجلاو 
***

انتراح لاجر  ُبلغأ  هيدؤي  يذلا  ُضرفلا  يھ  ةعمجلا 
مَّرحُم ُدجسملاف  مايألا  يقاب  امأ   ، عوبسألا رادم  ىلع 

مھنأكو  ، رافكلا ىلع  مارحلا  دجسملا  ةمرُح  مھیلع 
ظتكاف ةعمجلا ! الإ  ةالصلا  نكر  ءانثتساب  مالسإلا  اولخد 
دعبو ربنملا  زوزع  خیشلا  ىلتعاو  نیلصُملاب  ُدجسملا 
دونج نأ  نظأل   ، ةراحلا لھأ  اھظفح  يتلا  هتجابيد 

يف لخد  اھراركت ! طرف  نم  هنع  اھوظفح  لالتحالا 
لجر وھو  هلثم  نمب  قیلي  اھناونع  ناكو  هتبطخ  عوضوم 

سمألاب ةعبارلا  هتجوز  هنع  تتام   ، ءاسن عبرأ  هتحت 
ریست ةرایس ال  هنأكو  ٍةديدج  ٍسورع  نع  ثحبيو  بيرقلا 

! عبرأ ىلع  الإ 
« ةجوزلا ةلماعم  نسُح   » نع هتبطُخ  نأ  تملع  نإ  ام 
ةجاح الف   ، هل هترعأ  دق  ُتنك  يذلا  يھابتنا  ترعتساو  الإ 
هنأ دیب  همدختسأ ! نأ  يونأ  نوناق ال  ةفرعم  يف  يل 

، ٍةديدج ٍسورع  دایطصال  معطك  ةبطخلا  هذھ  مدختسي 
لك تقبس  اًديدحت  ةبطُخلا  هذھ  نأ  اًدیج  ركذأ  انأف 

نع نوكت  نأ  دب  تافَّزلا ال  دعب  ةبطخو   ، ةیضاملا هتاجاوز 
جوري ةیمالعإ  ةصنم  اندجسم  ىحضأو  جوزلا » قوقح  »
! هتویب نوئش  اھنم  ريدُيو  هسفنل  زوزع  خیشلا  اھیف 

باقرلل طختم  يبناج  نم  َّرم  ىتح  اًدراش  تیقبو 
اي هللاو  قعزي : وھو  زوزع  خیشلا  توص  ىلع  تھبتناف 

هتوربج مغر  فسوي  نبا  ریبُملا  ةیغاطلا  ىتح  ةوخإ 
ىتح هتجوز  بعادُي  ناك  ءامدلل  هشطعتو  هشطب  ةوقو 



ىلع اولاعتت  ىتح  متنأ  نَم  اھمدق ! صمخأ  لبقُي 
! مكتاجوز

، برتقت نأ  الإ  ةسيرفلل  يقب  امو  ًاّیھش  اًمعُط  ىمر 
ملو  ، ةباجإ ةعاس  نوكت  نأ  ًالمآ  وعدي  نأ  الإ  هل  يقب  امو 
، نیلصُملا لك  نیمأتب  ىظحیل  ءاعدلا  نم  هسفن  سني 
وأ ٍةلیل  دعب  هل  فزُتس  ام  ةسيرف  نأ  ينظ  بلاغ  يفو 
ملو  ، جوزك هقح  نع  ةمداقلا  ةعمجلا  انبطخیل  نیتلیل 
ربكُيو ءاسنلا  ةروس  علطم  انب  أرقي  نأ  هتالص  يف  سني 
يفو  ﴾، ةدحاوف اولدعت  نأ  متدرأ  نإو  لصي ﴿ نأ  لبق 

.﴾ يبنلا ءاسن  اي  انب ﴿ أرق  ةیناثلا  ةعكرلا 
***

، ةعمج لك  مھترايزب  تدھع  ينإف  يمویلا  انئاقل  مغر 
سأر ىلع  ُسلجأ   ، اًسأر مھیلإ  دجسملا  نم  جرخأ 

مغر عوبسألا  لالخ  يل  ىرج  ام  مھیلع  صقأل  مھروبق 
مھعم ثيدحلا  ةعتم  نكل  يعم ! هوشاعو  هنوفرعي  مھنأ 

، اًمالك مالكلا  سفن  نمو   ، اًثيدح ثيدحلا  تاذ  نم  لعجت 
ام ةرم  فلأ  يثيدح  مھتثدح  ولو   ، ًالاوقأ لوقلا  ىنعملو 

هعمسأ ينأك  هتعمسل  هظفحأ  ام  َّيلع  اوداع  ولو   ، هولم
! ةرم لوأ 

، رصعلا ناح  ىتح  يسفن  يف  امب  مھثدحأ  ُتثكم 
تدُعو رباقملا  شوحل  ةرواجُملا  ةيوازلا  يف  هتیلصف 

اًعادو ال مھتعدوو   ، مھربق مامأ  فھكلا  تأرقو  مھیلإ 
امف دودلا  نوطب  يف  مھداسجأ  تناك  نإف   ، هیف قارف 
يقب امل  رثألا  يفخُت  ُروبقلا  تناك  نإو   ، مھرثأ ينع  باغ 

! هربق ىلع  تيرجُأ  ءاملا  نأ  مغر  جاجحلا  رثأ 
***
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ةلحرلا نأك   ، ةكم ىلإ  انجورخ  موي  ركذأ  ُتلز  ام 
، يدلخ يف  ًةخسار  لازت  اھلیصافتو ال  بيرقلا  سمألاب 

نع اًمامت  ٌفلتخم  اھسقط  نإف  ناكملا  برق  مغرف 
ينكل ٍةدحاو  ٍةلیل  ىوس  ءارحصلا  بكرن  مل   ، فئاطلا
! ةتغب فیصلا  ىلإ  عیبرلا  نم  تلقتنا  ينأ  رعشأ 
ردصلا ىلع  دبلي  ٌدكار  اھؤاوھو   ، ةرغو ةكم  سمشف 
ةأشن نع  يمأ  يل  هتصق  ام  اًّقح  لھ   . رائبلا ميرك 
ةحفن اھَّوج  نأو  فیھرلا  اھِّوج  ءارو  رسلاو  فئاطلا 
نیمألاو ماشلا  ىرق  نم  ةيرق  اھنأو   ، نمحرلا نم  ةیھلإ 
فاطو نْيریبكلا  هْیحانج  ىلع  اھلمحو  اھعلتقا  ليربج 

برقأ اھِّوج  يفو  فئاطلا  تیمُس  كلذل  ةبعكلا  لوح  اھب 
؟! اھمأب ةنبالا  هبشت  نم  ةبارغلا  امف  ؟  ماشلا ِّوج  ىلإ 

؟ عقت نيأو  ماشلا  ام  ؟ ! ماشلا نم  اًضعب  فئاطلا  تسیلأ 
ةریسم ىلع  اھنكل   . اھترز ول  ىنمتأو  اھركذ  اًریثك  ُعمسأ 
اھیلإ هتالحر  يف  يبأ  يضقي   ، لامشلا وحن  ٍلایلو  ٍمايأ 

نإ يمأ  لوقت   . ًابايإو ًاثوكمو  ًاباھذ  رھشلا  نم  برقي  ام 
اھبو اًرصق  هنومسُي  ةفیلخلا  هنطقي  اًریبك  اًتیب  اھب 
لاتقلا ىلع  اھیف  نوبردتي  يتلا  دنجلا  ُتاركسعم 
دالبلا حتفل  ُتالمحلا  ُقلطنت  اھنمو  ةیسورفلاو 

نم نأ  يبأ  ددري  امك   ، ةعاطلا نع  نیجراخلا  ةضھانمو 
ةالوو ةفیلخلا  ةعاط  نأو  هلتق  بجو  ةعاطلا  اصع  قش 

. ةعاط  يھ  ةفیلخلا 
اھنأو فئاطلا  نع  يبأ  ةياور  قيدصتل  ُلیمأ  ينكل 
اھلوح اوفاط  لئاوألا  اندودج  نأل  مسالا  اذھب  تیمُس 
تاراغ نم  اھونصحُیل  ماخضلا  راجحألا  نم  ٍلاع  ٍروسب 
اھدنع بعلن  انك  يتلا  بئارخلا  لالطأ  نظأو   ، ءادعألا
نع عمسن  نيذلا  ناعجشلا  ناسرفلاب  لثمتنو 

! موعزملا روسلا  كلذ  لالطأ  ىلإ  برقأ  يھ  مھتاحوتف 
روسلا اذھ  ضاقنأ  نم  اًمخض  اًرجح  يلتعأ  ُتنك 
ًالثمتم يتبحصب  نوبعلي  نيذلا  نایبصلا  يف  يدانأو 
زاجحلا بھرأ  يذلا  ةأطرأ  نب  رسُب  كافسلا  دئاقلاب 

ُلھصأ ُتنك  لوسر هللا ! ةباحص  هنم  َّرف  ىتح  هلماكب 



، قيرز ايو   ، راجن ايو   ، رانيد اي  : » رسُب لھص  امك  مھیف 
لھأ اي  ؟ ! وھ نيأف   ، سمألاب هب  يدھع  يخیش ! يخیش 
اھب تكرت  ام  ةيواعم  َّيلإ  دھع  ام  الول  هللاو   ، ةنيدملا
نوددريو يل  نولثتمي  ةیبصلا  ناكف  هتلتق .» الإ  اًملتحم 
لبقتسأ ُتنكو   ،« نینمؤملا ریمأل  ةعاطلاو  عمسلا  : » اًعم

مھیف اًققدم  يلاعلا  رجحلا  ىلع  نم  ٍخومش  يف  مھتعیب 
رمألا يلوأ  ةعاط  ىلع  اوجرخي  ىتح ال  مھبھرألو  رظنلا 

مكدحأ نأ  ينغلب  ول  هللاو  : » ٍریھج ٍتوصب  مھیف  حیصأ 
رسُب رحن  امك  هترحنل  ةعاطلا  نع  جورخلاب  رطاخ  هرطاخ 

«. نمیلا يف  نیلفطلا  ةأطرأ  نب 
؟! اھل رصح  ٍتايركذ ال  يف  بھسأ  يل  ام  يتریح ! اي 

ءاملا نویعو  وجلا  ةعیبطف  دعب ! ٍةياورل  رقتسأ  ملو 
ةعیبطو ؛  يمأ ةياور  حجرُي  ءاوھلا  لیلعو  رامثلا  معطو 

ٍلاح لك  ىلع   . يبأ ةياور  حجرُت  لالطألا  اياقبو  راثآلا 
مأ يھ  تفاط  ءاوس  يئشنمو  ينطومو  فئاطلا  يھ 

. اھلوح اوفاط 
؟! يسفن اي  رطاوخلا  كلت  ام 

، نيدلا يف  هقفتلاو  ملعلا  بلطل  انھ  ىلإ  ُتیتأ  انأ 
اھب ةكم  نأ  يبأ  معز   . ٌلغاش امھنع  ينلغشي  نلو 
مھھقفأو هثيدحب  سانلا  ملعأ  مھو  لوسر هللا  ةباحص 

باتك هللا ظفح  تممتأ  امدعب  نآلا  َّيلع   ، نيدلا يف 
هریسفت ةفرعمل  ءاملعلا  تاقلح  مزلأ  نأ  يدلاو  دي  ىلع 

لوسر هللا، ثيداحأ  مھنع  عمسأ  نأو   ، هلوزن بابسأو 
فئاطلل داعو  انل  ٍبيرق  ٍتیب  يف  انھ  يبأ  ينكرت  دقو 
نئمطیل ةلھأ  ةعضب  لك  ُدوعیس  هنأ  يندعو  امدعب 

. َّيلع
***

ةكم يف  ىلوألا  يتلیل  تناك  ٍةلیل  نم  اھلوطأ  ام 
اًریثك شارفلا  يف  ُتلملمت   ، داعو يبأ  ينكرت  امدعب 

ُتمقف  ، طق ينم  برتقي  ملف  ينع  ٌدراش  ساعنلا  لازغو 
يتفرغب دجاوتملا  ریغصلا  جارسلا  عضوم  اًسسحتم 
اھقيرط يف  تناك  يتلا  رمجلا  ةوذج  نم  هئیضأل 

ةلابذ تأضأو  ترعتسا  ىتح  اھیف  تخفنف  توبخلل 
يفحصم يف  عجارأ  هنم  برقلاب  ُتسلجو  اھنم  جارسلا 
بابلا َّيلع  حتُف  ىتح  فئاطلا  نم  يعم  هتبلج  يذلا 



: ةلھو
، دعب ناكملا  فلأت  مل  كحور  نظأ  ؟  جاجح اي  منت  ملأ  - 

. ينب اي  داتعتس 
. لحري ىتح  ينآرق  ُعجارأ  ُتضھنف  ُقرألا  ينراز  - 
دقو لیللا  نم  ریخألا  عیجھلا  يف  نحن   . لحري وأ ال  - 
تیب مامأ  طبارُت  ةالصلا  دعبو   ، ةالصلل زھجتتلف  رجفلا  اند 

. كخیش
؟ وھ نمو  - 

. هنع يضر هللا  سابع  نب  دبع هللا  - 
***

ينبحصو  ، مرحلا يف  ىلص  نَم  عم  رجفلا  ُتیلص 
، حمُج ينب  باب  هنومسُي  ٍباب  نم  انجرخو  اذھ  يبيرق 
مرحلا ةاذاحم  يف  نیلصُملا  مظعم  ىشم  املثم  انیشم 

نيدصاقلا رغصأ  ُتنك  ينأ  ركذأ   ، رْبَحلا تیب  نيدصاق 
يف مھنأ  مھامیس  ىلع  ُبلاغلاف   ، اًمسجو اًّنس 
ةرشاعلا يف  ُتنكف  انأ  امأ   ، رمعلا نم  تاینيرشعلا 

نع هلصفت  ةعساو  ةحاس  تیبلا  مامأ  تناك   . ذئنیح
ديازت نأ  ددعلا  َّرق  امو  انوقبس  نيذلا  ُضعب  اھب  مرحلا 
نم ةيدؤملا  تاقرطلاو  ةحاسلا  انألم  ىتح  اًفاعضأ 

! اندصقم دصق  دجسملاب  نم  لك  نأكو  لزنملا  ىلإو 
دجسملا يف  ءاقللاب  ٍدعو  ىلع  لحرو  يبيرق  ينكرت 

، يرمأ ریبدت  َّيلع  نأ  ُتكردأ  اھتقو   ، ةیلاتلا ةالصلا  تقو 
ُتمدختساف  ، تلو دق  اھتراضغو  اھدغرب  فئاطلا  مايأف 
نیب للستلا  يف  يمجح  رغصو  يدسج  ةلوحن 
يناكمب ُتظفتحاو  بابلا  نم  ُتبرتقا  ىتح  فوفصلا 

. حتفي نیح  نیلخادلا  لوأ  نوكأل  اذھ 
روھظلا يف  ةكم  سمش  ةعشأ  تدبو  راظتنالا  لاط 

. هسفنب ٌلوغشم  يلوح  نم  لكو  دعب ! بابلا  حتفُي  ملو 
، نآرقلا أرقي  هنظأ  لحنلا  ِّيودك  اًنینط  ردصُي  نم  مھیفف 
، راكذألا ددرُي  هنظأ  ٍتمصب  هْیتفش  كرحُي  نَم  مھیفو 
، ثيدح دنس  ناعجاري  ناباش  ينم  ٍةبرقم  ىلعو 
مھیلع ودبي  نكل   . ثرإ ةلضعُم  يف  نوفلتخم  ةعامجو 

. هوداتعاف رمألا  اوداع  مھنأكو  راظتنالا  ةفلأ  اًعیمج 
ىلع داتعُملا   ، يبلق ىلع  َلیقثلا  َراظتنالا  اذھ  عطق 



هنم ُتئج  يذلا  قيرطلا  ریغ  نم  ٍدانم  ُتوص   ، يلوح نم 
ءادنلا اذھ  ناك   . ٌمداق مامإلاف  قيرطلا  اوحسفأ  نأ  يدانُي 
عذج وأ  رجَح  ىلع  اًسلاج  ناك  نم  لكف  برحلا  قوبك 

هتمامعل ًالدسُم  ناك  نم  لكو   ، اًفقاو َّبھ  دق  ةلخن 
ناك نم  لكو   ، بصتنا ًایخارتم  ناك  نم  لكو   ، اھمدنھ
كَّرحت ةسرمتُم  ٍةقيرطبو   ، برتقا مرحلا  رادجب  ًّالظتسم 

قيرطلا ةيادب  نیب  لصي  اًّرمم  اوحتف  ىتح  بابشلا 
اذھ ةياھن  يف  يسفن  ُتدجوف  هدنع  فقأ  يذلا  بابلاو 

ٍعذجب تثبشت  ينكل   ، هیلخأ يك  يبذجت  ام  ديو  رمملا 
ًاظفتحم اًریسي  يناكم  نم  تلَّدعو  رادجلا  نم  ٍزراب 

. بابلا نم  يبرقب 
مشاھ ينب  باب  هنومسُي  ٍباب  نم  ًایشام  ربحلا  مدق 
ًابیھم ًاليوط  ناك   ، قحب هقبست  هتبیھ   ، ٍراقوو ٍةنیكسب 
نم َّرم  نیح   ، ةرمُحب بَرشُم  ريدتسم  ضیبأ  هھجو 
مشأ مل  يتلا  ةئداھلا  ةیكزلا  هتحئار  ُتممش  يمامأ 
انتیب يف  تناك  يتلا  حئاورلا  لك  مغر  لبق  نم  اھلثم 

سرافو ماشلاو  رصم  نم  يبأل  يتأت  تناك  يتلاو 
. دنھلاو ةشبحلاو 

راظتنالل اندُعو  هفلخ  نم  بابلا  قلغأو  رْبَحلا  لخد 
راظتنالا نأب  يحوُت  يلوح  نَم  حمالمو  ٍديدج  نم 

ىلع بابلا  حتُف  ىتح   . ناك دقو   ، ًاليوط مودیس 
ناكف  ، تیبلا لخاد  ىلإ  نيرظانلا  لوأ  ُتنكف  هْیعارصم 
ىطغُم ٍدعقم  ىلع  رادلا  ردص  يف  اًسلاج  سابع  نبا 
ءوضولا راثآ  هھجو  ىلعو  فوصلا  نم  ٍجوسنم  ٍشرفمب 
سلجم لك  لبق  أضوتي  هنأ  حیحص  هنع  ُتعمس  ام  نأكو 

. ملع
هیعارصم دحأ  َّدس  ىتح  بابلا  ىلع  ٌمخض  ٌلجر  فقو 

نآرقلا نع  لأسي  نأ  ديري  نَم  سانلا : يف  ىدانو 
وأ باش  ٍهاجتا  لك  نم  يتأي  أدبف   . لخدیلف هليوأتو 

نبا ىرأ  دعأ  ملو  تیبلا  اوألم  ىتح  اًعابت  اولخدو  ناباش 
عطقني مل  هتوص  نكل  ةمحالتُملا  مھماسجأ  نم  سابع 

، هتباجإل عمتسأو  هنولأسي  امل  عمتسأ  ُتأدبو  ينع 
هنأك ضافأو  دازو  هباجأ  ًالاؤس  مھدحأ  هلأس  املك  ناكف 

ًایفكتسُم مھفقوتسا  ىتح  اذكھ  اولظو   . بضني ٌرحب ال 
ىلع اًسلاج  لظو  اًعابت  اوجرخف   . ردقلا اذھب  مھايإ 



نع لأسي  نأ  ديري  نَم  ديدج : نم  يدانُملا  ىدانف   . هتلاح
نمك بابشلا  ُضعب  لخدف   . لخدیلف مارحلاو  لالحلا 
مھفقوتسا ىتح  هتبوجأو  مھتلئسأل  عمتسا  انأو  مھلبق 

لأسي نأ  ديري  نَم  ٍديدج : نم  يدانُملا  ىانو   . اوجرخو
يف لأسي  نأ  ديري  نمع  ىدان  مث   . لخدیلف ضئارفلا  نع 

عمتسُملا رودب  ٍفتكم  بابلاب  ٌفقاو  انأو   . رعشلاو ةغللا 
مولعلا عمج  يذلا  رحبلا  ربَحلا  اذھب  اًھودشم   ، تومصلا
هیلع لوخدلا  ىلع  ؤرجأ  ملف   ، طق ٌلاؤس  هقھرُي  ملو 
لك َّضفنا  ىتح  ةرداغملا  يف  يامدق  ينعواطت  ملو 

، بابلاب اًرمستم  ىاوس  َقبي  ملو  ةحاسلاب  نَم 
ظحال اَّمل  بجاحلا  رودب  ماق  يذلا  ُلجرلا  ينلأسف 

: يتلاح
ملو لخدت  ملو  ُسلجملا  َّضفنا  دقل   ، مالغ اي  هیھ  - 

؟ كلذ ریغ  ٌةجاح  كلأ   ، لحرت
ملعلا سلاجم  نم  عونلا  اذھ  دتعأ  ملو  ٌبيرغ  انأ  - 

. ُدعب
نم هتوص  ُتعمسف  يثيدح  عمس  رْبَحلا  نأ  ودبي 
تلُش اھنأك  ضرألاب  يمدق  تثبشتف   ، ينديري يفلخ 
يف اًریس  اھتكرح  ىتح  ُتدھاجف  ِةأجافملا  لوھ  نم 
نم اًشعترم  هنم  ٍةبرقم  ىلع  ُتفقو  ىتح  هھاجتا 
ىتح  ، يناحلا شوشبلا  هھجو  مغر  ةیغاطلا  هتبیھ 

وھو فئاطلا  يف  يبأ  باتُك  يف  راغصلا  لافطألا  ُتركذت 
: فوخلا طرف  نم  نومثعلتي  مھو  مھظفحل  عمتسي 

؟ بيرغلا مالغلا  اھيأ  دالبلا  يأ  نم  - 
. فئاطلا نم  - 

ْيفرط ىلع  ٌدحاو  ٌدلب  الإ  ةكمو  فئاطلا  امو   ، هھ - 
؟ كمسا ام   . اركلا

. يفقثلا فسوي  نب  جاجحلا  - 
؟ نایبصلا ملعُم  - 

. فئاطلا تاداس  نمو   ، فیقث دیسو  لب  - 
. میظع نیتيرقلا  نم  ٌلجر  مكتلیبق  نِم  - 

ةورع نب  مامھ  تنب  ةعرافلا  يمأف   ، يدج وھ  لب  - 
. يفقثلا دوعسم  نب 

يف لأست  مل  اذاملف   ، كتثادح مغر  نسلُمل  كنإ  - 



؟ كوقبس نم  لثم  مولعلا 
يل يقبو   ، نوقباسلا لأس  ام  يعوب  تیفتكا  - 

؟ ملعلا اذھ  تبصأ  فیك  لاؤس :
. لوقع ٍبلقو  لوؤس  ٍناسلب  - 

***
رس ىلع  يدي  ُتعضو  ول  امك  هسلجم  نم  ُتجرخ 
نَم دجت  مل  نإ  سفنلا  تالؤاست  نم  ةدئاف  الف   ، مولعلا

! ةباجإلا ءاوتراو  لاؤسلا  أمظ  نیب  ىریح  تیبتف   ، اھبیجُي
، ٌلقع اھكردُيو  ٌبلق  اھسملي  مل  نإ  ةباجإلل  ةدئاف  الو 
رجف نكل   . ةقرشم تاباجإ  انم  لك  تالؤاستل  نوكت  دقف 

! هْيدي نیب  يھو  ةباجإلا  لاض  تابف  دعب ! غزبي  مل  هلقع 
دجأ ملف   ، اھدعب نم  هتعبتا  يذلا  يجھنم  اذھ  ناك 

، ترواح الإ  راوح  سلجم  الو  ُتلأس  الإ  ٍلاؤسل  ةصرف 
ةعارب يسفن  بسكأ  يك  هیف  ُتضخ  لادجلا  ىتح 

ًاّبتف  . ةقالطلا ىلع  يناسل  نرمأو  لادجلاو  ةجاحملا 
ةنعل هللا الأ   . ًاناسل رصح  ٍفوخل  ًاّبتو   ، اًملع عنم  ٍتمصل 

. ٍنینض ٍملاعو  ٍلوجخ  ٍبلاط  ىلع 
نم ةعامج  ُتدجو  دجسملا  ىلإ  اًدئاع  يقيرط  يف 
سابع نبا  سلجم  يف  ناك  نمم  مھیفو  نوفقي  سانلا 

، هب عمسأ  مل  رخآ  ملاع  سلجم  نورظتني  مھتبسحف 
يأ مھتلأسو  تلخدف   . يجھنمل قیبطت  لوأ  اذھ  ناكو 

دیبع هللا تیب  اذھ  نأ  مھدحأ  ينربخأف   ، نورظتني ٍملاع 
ماعط بالط  لب  ملع  بالط  اوسیل  مھو  سابع  نب 

بیجُي دیبعو هللا  لقعلا  بالط  بیجُي  دبعف هللا   . تاقَدَصو
ناك يذلا  دیبع هللا  تیب  اذھ  سیلأ  نكل   ، نطبلا بالط 
نب رسُب  اھمھاد  نیح  يدلوم  ةنس  نمیلا  ىلع  ًایلاو 

نع ةعیجفلا  هسبحت  ملأ  ؟ ! امھحبذف هْیلفط  دجوو  ةاطرأ 
نإل  ، بلطملا دبع  نبا  اي  كئانبأ  رد    .. هآ هآ  ؟ ! دوجلا

. دحأ اھیلإ  ينقبس  ام  دئاوم  نعنصأل  كلُملا  يناتآ هللا 
***

يتداعك ضقُن  دق  يئوضو  ناك  مرحلا  ُتلصو  نیح 
يل جرخم  تدلُو ال  ينأ  يبأ  ينربخأ  امكف   ، اًمئاد

يف برعلا  بیبط  ةدلك  نب  ثراحلل  ٍنبال  يب  بھذف 
يف ىلوألا  ةیبطلا  همولع  سرد  يذلا  هرصع 



نتملا هيدلو  هدلاو  ملع  ضعب  ذخأ  دق  ناكو   ، روباسيدنج
يذلا بطلا » يف  ةرواحملا   » باتكل دیحولا  يلصألا 

يل قتفف  ؛  ىرسك نیبو  هنیب  ٍتارواحم  نم  هدلاو  هطخ 
كلسو  ، رانلا يف  يمُح  ّداح  ٍ ٍعضبم  مادختساب  اًجرخم 

يف ام  جرخأ  ىتح  نھدلا  يف  ٍسومغم  ٍلیتفب  يجرش 
ةكرحل ةطبثُملا  باشعألا  ضعب  هل  فصو  مث   ، يفوج
رثأ نأ  ودبیف   . حرجلا مئتلي  ىتح  نْیموي  ةدمل  ءاعمألا 
مكحتأ ُتنكف ال   ، ضباقلا جرشلا  بصع  باصأ  ةحارجلا 
كلذل  . ةالص لك  ءوضولا  ددجأو  طارض  الو  ءاسف  يف 

ءام نم  يئوضو  ُتددجو  دجسملا  ةأضیم  ىلإ  تلخد 
يتأي ىتحو  رھظلا  ةالص  رظتنأ  تثكمو  كرابُملا  مزمز 
ٍدھع ثيدح  ُتلز  ام  انأف   ، هتیب ىلإ  اًعم  دوعنل  يفیضم 

. دعب اھفلآ  ملو  ةكم  تاقرطب 
ىدارف نیلصملا  دفاوت  أدب  ةالصلا  تقو  لبق  نم 

ركذي هللا، سلج  نم  مھیفو  فاط  نم  مھیف   ، مرحلل
نأ يبأ  يل  ىكح   ، ةبعكلا يف  رظنلا  يلمأ  انأ  ُتسلجو 

اوداعأ لئاوألا  نییشرقلا  نأو  يلعفلا  اھءانب  سیل  اذھ 
مھب ترصق  نكل   ، اًعارذ رشع  ةینامث  اھوعفرو  اھءانب 

مل اذامل  ملعأ  الو  عرذأ ! ةدع  اھلوط  نم  اوصقنف  ةقفنلا 
ام مغر  نآلا  ىتح  ءافلخلا  نم  يأ  اھلصأ  ىلع  اھدیعُي 

رامعإ نكي  ملأ  ؟ ! ضرألا تاكرب  نم  مھیلع  حتف هللا 
ىحضأ نإل  ؟ ! ایندلا روصق  نم  ىلوأ  نيدلا  تاسدقم 

يف ریخ  الف   . لوألا اھلاح  ىلع  اھدیعأل  يدیب  ُرمألا 
. صوقنم تیبو هللا  لاملاو  هاجلا  لامك 

، ٍتاعامج نولصملا  دفاوت  ةالصلل  نذؤُملا  نَّذأ  نیح 
ةالص يف  هنم  انلخد  يذلا  بابلاب  ةقلعُم  ينیع  تناكو 
، اذھ يبيرق  هنم  يتأي  نأ  حجارلا  نم  هنأل  رجفلا 
ام ناعرسو  هنم  ىتأ  دقف   ، ينظ بخي  مل  لعفلابو 

. هب ُتیقتلاو  هیلإ  ُتبھذ 
تیبلل دوعن  نل  اننأ  ينربخأ   ، انجرخو اًعم  انیلص 

ضعب ءارشل  تیناوحلا  ضعب  ىلع  رمنس  اننأو  ًةرشابم 
ىتح تاقرطلا  ُبوجن  ىنيوھ  انیشمف  ؛  تیبلا تاجاح 

؛ ةكم ءاجرأ  ىلع  ينفرعُیلو   ، ةالصلا دعب  تیناوحلا  حتفت 
لھأ رثكأ  نأل  ماحزلا  نم  ًةیلاخو  ًةدھمم  ُقرطلا  تناك 
مامأ انرورمب  الإ  انرعش  امف  مرحلا  يف  نولصُي  راوجلا 



سرج لیلص  انعمسف   ، ةكم فرط  ىلع  ةيالولا  راد 
هیلع ضیبأ  ٌلمَج  قفألاب  ذإف  انرظنف  ٍدیعب  نم  اًمداق 
يبيرق يل  لاق   ، ةيالولا راد  هاجتا  يف  ودعي  ءاقرز  ةيار 
لمج اذھ  نأو  ديربلا  ناويد  ةيار  يھ  ءاقرزلا  ةيارلا 

، هب مدق  ام  َفرعنل  رظتننلف  ٍديدجب ! ىتأ  هنأ  دب  الو  ديربلا 
ةحاب ىلإ  انیضمف   . ٍربخ نود  لاط  راظتنالا  نكل 
عمتجیس ءاسملا  يفو  مزلي  ام  يرتشنل  تیناوحلا 

اذكھ  . ىتأ دق  ربخلا  نوكیسو  رعِّشلا  يدان  يف  لاجرلا 
. يسفن َفغش  ُترَّبص  اذكھو  يبيرق  ينربخأ 
ُتلخدو اًریسي  اًماعط  ُتلوانتو  تیبلا  ىلإ  اندُع 

دجوي الف   . جراخلا يف  هتجوزو  يبيرق  يقبو   ، يتفرغ
هتجوزو ٌریبك  ٌخیش  اذھ  يبيرقف   ، تیبلا يف  اناوس 

مل يذلا  دلولا  ةباثمب  امھعم  ينكس  ناكو  ٌمیقع  ٌزوجع 
. هابجنُي

عَّدصت يسأر   ، دضعلا رئاخ   ، ندبلا كھنُم  ُتنك 
ذنم يفوقوو  سمأ  ةلیل  يمون  ةلق  نم  حبضت  يماظعو 

امیس سابع ال  نبا  سلجم  يف  ةریھظلا  ىتح  رجفلا 
شارِفلا ادبف   . ةالصلا دعب  نم  ةكم  تاقرط  يف  يلاوجت 

ةداعلا يف   ، اًحيرمو ًايرغم  سمألاب  هترجضو  هتللم  يذلا 
كلذ ُتعمس  امك   . ذلأ نوكي  ةیغُب  نع  نكل   ، ٌذيذل مونلا 

تاذللا ال بياطأ  َبیصُِتل  لوقي : وھو  ةرم  تاذ  يليذُھلا 
الف  . اًدبأ قرافُملا  لھنم  اھلھنت  الو   ، ةیغُب ىلع  الإ  اھتأت 
اذإ الإ  عماجُت  الو   ، قبشلا كبھلُي  نیح  الإ  كتأرما  ِتأت 
يفو اھنع  لزناو   ، باصتنالا ىلع  هثحت  الو  بصتنا 

لكو  ، عوجلا كلتقي  ىتح  لكأت  الو  ؛  اھیلإ ةوھش  كِسفن 
، لیلغلا كسبيأ  دقو  الإ  برشت  الو  ؛  نوطبملا ةلكأ 

، كنیع كتبلغ  اذإ  الإ  منت  الو  ؛  بولكملا ةبرش  برشاو 
. تلعف اذكھو   .. دَراطُملا ةمون  ْمنو 

ٍذيذل ٍتابُس  يف  ُتبغو  شارِفلا  ىلع  يدسجب  ُتیقلأ 
ام ينوظقيأ  مھنأ  الولو   ، سمشلا بورغ  برُق  ىتح 
. يليذُھلا لوق  رطشب  ُتذخأ  ينأكو   . طق تظقیتسا 

، ٍتاونس ثالث  ذنم  ىلوألا  ةرملل  برغملاب  رصعلا  تعمج 
ىتح دجسملاب  ثكمأ  نأ  يبيرق  ُتلھمتسا  اذھلو 

ىتح لفاونلا  میقأ  اًدیحو  ُتیقبو  داعو  ينكرتف  ءاشعلا 
دق ءاشعلا  تقو  نأ  ُتملعف  ةالصلل  سانلا  مودق  ددجت 



. برتقا
***

ينربخأ مث  اًعم  انیلصو  دجسملل  داع  دق  يبيرق  ناك 
وھو  . يیُع نب  نامثع  ىمسُي  ٍلجر  رادل  ُبھذنس  اننأ 

رابخألا لدابتو  رمَّسلل  ةماعلا  هدصقي  ٌفایضم  ٌلجر 
اھب ال ٍّرام  وأ  ةكم  نم  رعاش  يأف   ، راعشألل عامتسالاو 
ناك  . عمَسي وأ  عمسُیل  نیتلیل  وأ  ةلیل  هیلع  لزني  نأ  دب 

انلصو اناطُخ  ؤطابتلو  ةنيدملا  فرط  يف  اًدیعب  هتیب 
مھنیب ةناكملا  نم  يبيرقل  ناك  نكل  سانلا  لصو  امدعب 
ةنمیم يف  انسلج  ىتح  انل  نوحسفُي  سانلا  لعج  ام 
رأ ملف   . تروصت امك  ُلاحلا  نكي  ملو   ، سلجملا ردص 

نأ ىلع  ةلالد  دجوُت  الو  رودص ! حارشنا  وأ  هوجو  حایترا 
ئطأطم مھجتُم  لكلاف   ، رمَسو رعش  سلجم  اذھ 

دقو ُتعقوت  اذكھ   . ام أبن  مھب  َّلح  نأك   ، ٌتومص سأرلا 
. يعقوت باصأ 

همحریلف  " مھنوكس عطق  ٌتوص  ردص  ام  ٍناكم  نمف 
ًاّیباحص ناك   " دجسملا فارطأ  نم  ُدودرلا  تردابتو  هللا"، 

ةمامیلا دھش  هُّرد    " "؛ ةاھدلا ىھدأ   " "؛ ًالیلج
لك نأك  هینیع ..." ىدحإ  دقفو   . ةیسداقلاو كومریلاو 
يف يبيرق  لأس  ىتح  اناوس  هفرعي  سلجملاب  نَم 
هدعب نمو  : " لھجلا هیلع  ودبي  ىتح ال  ثيرتُملا  ةمكح 
ءاج يذلا  ديربلا  نأ  هل  لجر  برقأ  هباجأف  ؟"،  سانلل
الخ نیح  ديربلا  لماع  نكل   ، طقف يعنلا  هیف  طوطخم 
اتعمُج ةفوكلاو  ةرصبلا  نأ  مھربخأ  ةرامإلا  راد  لامعب 
ينغلبأو ضرغلا  باصأ  دقو  َّيلع  لامف   . ةیمس نب  دايزل 

. تام نم  وھ  ةبعش  نب  ةریغُملا  نأ 
تكح دقف   ، يمأ ُتركذت  ىتح  مسالا  ُتعمس  نإ  ام 
ٍلاجرب تجوزت  تناك  يبأ  جوزتت  نأ  لبق  اھنأ  اًریغص  يل 

هنكل  . مھتجوزت نمیف  مسالا  اذھ  يل  تركذ  دقو  نيرخآ 
دقف  ، نیقباسلا اھجاوزأ  نم  مھنع  تكح  نم  رثكأ  ناك 
جوزت  ، ءاسنلاب اًفوغش   ، اًقالطم اًحاكن  ناك  هنإ  تلاق 

تاذف ؛  ةأرما هبلقب  قلعت  ملو   ، ٍتاریثك نع  لزنو  ٍتاریثك 
نیب تقلع  كاوس  اياظش  نم  كاتست  اھدجو  ىحض 
اھتظحل اھقلطف  ةراذقلا  وأ  ةھارشلا  اھب  نظف   ، اھنانسأ

فیكف ةأرما ! هبلقب  قلعت  اًّقح ال  هنأ  ودبي  يبأل ! اھبطخو 



تناك نم  وأ  هتأرما  جوزتي  نأ  ٍلجر  ىلع  ریشي  نأ  ٍلجرل 
دقف  ، ءيش هنم  يمأ  بلق  يف  ناك  كلذل  ؟ ! هتأرما
نأو انزلا  ةشحافب  هماھتا  ةثداحل  ركذلا  ةمئاد  تناك 
ىأر نَم  عبار  نكل  كلذب  هیلع  اودھش  لاجر  ةثالث 

نكي ملأ  قورافلا ! هأربف  انزلا  ةحارصب  رقي  مل  ةعقاولا 
ىلوت هنأ  اوركذ  نيذلا  ةیمُس  نب  دايز  وھ  عبارلا  اذھ 

نم اًرفن  ُتركذت  املك  يل  ام  ؟ ! نآلا ةفوكلاو  ةرصبلا 
َلاسرتسا عطق  ؟ ! رضاحلا يف  َّيلإ  زفقي  يضاملا 

هل ركذ  نم  : " موقلا يف  ًايدانم  مھدحأ  ُتوص  يتركاذ 
ركذ يف  روضحلا  ىرابت  هدعب  نمو   ، !" هب هثریلف  اًرمأ 
ينبجعأو لبق  نم  هتعمس  دق  ام  اھنم   . ةریغملا بقانم 

ُتملع دقف   ، لعف املثم  ُتلعف  وأ  هلثم  ُتنك  ول  ُتینمتو 
ٍةدحاو ٍةلیبق  نم  اًرفن  رشع  ةثالث  عم  ٍدفو  يف  ناك  هنأ 

يف اھَّرسأف  هیلع  نيدفاولا  مامأ  هنم  اوصقتنا  مھنكل 
مھیلع لاتحا  ةدوعلا  قيرط  يف  مھو  ىتح  هسفن 

مھیف لمعأ  مث  مھركسأ  ىتح  رمخلا  مھل  َّبصو  ٍةدیكمب 
، قحب مدلا  َّرُح  ناك  مھلاومأ ! ذخأو  اًعیمج  مھلتقو  هفیس 

. لاجر نم  تبجنأ  امو  فیقث  ُّرد   
هنإ مھدحأ  لاق  دقف  ؛  لبق نم  هعمسأ  مل  ام  اھنمو 
نم جرخي  باوبأ ال  ةینامث  اھل  ةنيدم  نأ  ولو   ، ةیھاد ناك 

اھباوبأ نم  ةریغُملا  جرخل  ٍةدیكمو  ٍةعدخب  الإ  اھنم  باب 
مل هنأ  رخآ  هیلع  درف  ؟ ! ةیھاد ناك  دحلا  اذھلأ  ةینامثلا !

فئاطلا نایتف  نم  ىتف  ىوس  هتایح  لاوط  ٌدحأ  هعدخي 
هلأسف  ، اھبطخ دق  ٍةأرما  نع  لزني  نأ  هحصنو  هیلإ  بھذ 

. اھلبقُي ًالجر  ىأر  هنأ  ىتفلا  دھشف   ، ببسلا نع  ةریغملا 
لعف نإ  امو  اھبطخي  ملو  اًھزنتو  ًالضف  ةریغملا  اھكرتف 
ثعبف رمألاب  ةریغُملا  ملعف   ، هسفنل ىتفلا  اھبطخ  ىتح 
هیلع درف  اھلبقُي ! ًالجر  ىأر  هنأ  همعز  نع  هلأسي  هیلإ 
رضي الو  اھدلاو  وھ  اھلبقُي  ناك  يذلا  لجرلا  نأ  ىتفلا 
بجو نأكو  يبيرق - ثدحت  ىتح  اھوبأ ! اھلَّبق  نإ  ةأرملا 
ةریغملا عم  سلج  هنأ  ركذف  ةكراشملاو - ثيدحلا  هیلع 

ركذ نیح  َّيلإ  راشأو  يدلاو  يفقثلا  فسويو  ةبعش  نب 
رمَس ةلیل  يف  ةكم  تالاجر  نم  ٍعْمجو   ، يدلاو مسا 
ةكم يلاو  ماشھ  نب  صاعلا  نب  دلاخ  ةرضح  يف 

اًحصان ةریغُملا  لاقف   ، نھتافصو ءاسنلا  رابخأ  اوركاذتو 



بحاص نأ   ، ءاسنلا براضم  يف  عارذو  عاب  نم  هل  امل  انل 
بحاصو  ، اھعم ضرميو   ، اھعم ضیحي  ةدحاولا  ةأرملا 

ريرق ةعبرألا  بحاصو   ، نالعتشي نْيران  نیب  نیتأرملا 
يف كاذ  لثم  ٍلوق  ركذ  نم  يبيرق  ضرغ  ملعأ  . ال  نیعلا

ىلعو ةثداحلا ! بسانُي  ُثيدحلاف ال  اذھ ! لثم  ٍفقوم 
ربخَم ُتملع  دقف   . هربخَم لجرلا  ناسل  يبأ : لوق 
ةرامإلا راد  يف  سیلو  نآلا  انھ  سلجي  اذاملو  يبيرق 
درس نم  سالُجلا  ىھتنا   . بھذي نأ  يبأ  داتعا  امك 
سلجملا دقِع  طرفناو  اًعیمج  هیلع  اومحرتف   ، بقانملا

الخ اًربخ  فرعن  وأ  اًرعش  عمسن  نأ  نود  اًعابت  انفرصناو 
. موئشملا أبنلا  كلذ 

***
ءامسلا هایم  هباشت  ًةھباشتم  ًةبیتر  مايألا  تلاوت 

رجفلا نمف  اًرھش  رجي  رھشو  اًموي  رتني  موي   ، ةیفاصلا
سابع نب  دبع هللا  رْبَحلا  بابب  ُفقأ  ةریھظلا  ىتح 

علطم عمو   ، نامجرتلا دودرو  بالطلا  ةلئسأل  عمتسأل 
صصخ ثیح  هملع  سلاجم  مظن  ناك  دق  ناضمر  رھش 
مويو  ، هليوأتو نآرقلا  بالطل  ةعمجلاو  سیمخلا  يموي 
نینثإلا مويو   ، هریسفتو لوسر هللا  ثيدح  بالطل  دحألا 

ةغلل ءاعبرألاو   ، ضئارفلا بالطل  ءاثالثلاو   ، هقفلا بالطل 
امل َّيلإ  مايألا  بحأ  اذھ  ناكو   ، برعلا رابخأو  رعشلاو 

ةغلل هكاردإ  عساوو  هملع  رحب  نم  هیف  انفحتُي  ناك 
لئابقلا رابخأو  بطخلاو  راعشألا  ركذ  يف  هنھذ  داقتاو 
اًصيرح تنك  دقو   ، ءابطخلاو ءارعشلا  نیب  ةلضافملاو 

ٍبیقعت وأ  ٍلاؤسب  ءاوس  مویلا  اذھ  يف  ةكراشملا  ىلع 
هسفن نم  ضیفيو  ديزي  ناك  هنأ  مغر  ةضافإ  بلط  وأ 

: ينلأسف ينم  كلذ  ظحال  ىتح 
؟ ءاعبرألا موي  الإ  ٌناسل  كل  تبني  الأ  - 

. يدیس اي  هتبنُت  نَم  كثيدح  ةذل  - 
فیغرلا ةحفصك  هھجو  ادبف  يباوجل  رْبَحلا  مسبت 

عوطم  ، اًقلط ًابیطخ  َّيف  ىري  هنأ  ينربخأو   ، نخاسلا
ُتارابعلا يناسل  ىلع  ُردحنت   ، نایبلا دقتم   ، ناسللا

يعلطت سفن  وھو   . لابجلا ممق  نم  روخصلا  رادحناك 
لك يفف  ا،  ـًـ ملاع وأ  اًھیقف  يسفن  ىرأ  ُتسلف  يسفنل 

ددعب ءاملع  ٍدجسم  لك  يفو   ، هیقف ةكم  يف  ٍلزنم 



. مھ ٌلیلقف  ءابطخلاو  ةداقلا  نكل   ، دجسملا يراوص 
بلط ةقشم  نم  حاترأ  رصعلا  ىتح  رھظلا  دعب  نمو 
ةكم تاقرط  بوجأ  بورغلا  ىتح  رصعلا  نمو   ، ملعلا
يل هارتشا  دق  هؤاطتما  ينقھرُي  ٍليزھ  ٍناصح  ىلع 

نونف ىلع  بردتأل  فئاطلا  ىلإ  َدوعي  نأ  لبق  يبأ 
الأ ؟ ! سراف نوكي  ناصحلا  اذھ  لثم  ىلعأ   . ةیسورفلا
وھو ال لاتخي  فیكف  اھلایتخال ! ًالیخ  تیمُس  لیخلا  نإ 
لیخلا نم  هزنلا  دادجألا  فصي  ملأ  ؟ ! ریسلا ىلع  ىوقي 
نإ هارأ  يل  ام  ؟  راط هتكرح  نإو  سعن  هتكرت  نإ  هنأ 
كرحتي هنإ  ؟ ! هعم ينسعنأ  هتكرح  نإو  سعن  هتكرت 

يفي هنكل  طق ! لھصي  هعمسأ  ملو  سمشلا  نم  أطبأ 
. ةكم ملاعم  ىرأل  ينلمحي  وھف   . لاح يأ  ىلع  ضرغلاب 

رونلا هنومسُي  لبج  حفس  ىلإ  هب  ُتبھذ  موي  يفف 
اذامف هلك ! َلیصألا  ُریسملا  قرغتسا  ءارح  راغ  هب  يذلا 
عقي هنإ  نولوقي  يذلا  ةفرع  لبج  ىلإ  باھذلا  ُتدرأ  ول 
يل ىَّنأف  حباض  داوجب  ٍلیصأ  ةریسم  ىلع  ةكم  ْيقرش 

؟! اذھ
، رعشلاو رمَّسلا  راد  ىلإ  ُبھذن  ءاسملا  يفو 

ءابطخلل يغصأو  رابخألا  لدابتنو  راعشألا  عمسنل 
مھتاریبعت ظفحأو  مھناسل  تانب  ذخآو  نیملكتملاو 
نيرباغلا لاثمأب  مھلثمتو  تايآب هللا  مھداھشتساو 

ثدحتملا بذجي  فیك  مھنم  تملعت   ، نیقباسلا راعشأو 
هثيدح طشني  فیكو   ، مھناذآ بلسيو  هثيدحل  روضحلا 
بیطخ لكل  ناك   ، هوعماس هلمي  ىتح ال  ثيدحلا  ءانثأ 

ىلع دمتعي  ناك  نم  مھنمف   . ءادألا يف  هب  ةصاخ  ةقيرط 
مھنمو  ، هدسج ةكرح  ىلع  دمتعي  نم  مھنمو  هتوص  ةربن 
وبري هتوص  ناك  نم  مھنمو  قربيو  دعري  هتوص  ناك  نم 

هنساحم ٍبیطخ  لك  نم  فطقأ  نأ  تلواحف   . حضنيو
ُتكلم ينأب  ُترعشف   . هتارثعو هتارصح  نع  زواجتأو 

تارابعلاو تاملكلا  نأو  ينانب  عوط  حبصأو  يناسل 
ىلع بذعلا  ءاملا  لیسك  يناسل  ىلع  لیست  تايانكلاو 

. بلصلا رخصلا 
***

ملو دیعلا  برتقا  ىتح  مايألاب  مايألا  بلقأ  ُّتب  اذكھ 
ةلھأ ةعضب  لك  َّيلإ  ُدوعیس  هنأ  ينربخأ  وھ  يبأ ! دعي 



مل ؟  انھ يدحو  دیعأ  ينكرتي  لھ  نكل   ، َّيلع نئمطیل 
ةيدابلل ينلسرُي  ناك  امدنع  ىتح   . لبق نم  اذھ  برجأ 
َّملأو يقطن  دوجيو  يناسل  حصیل  ليذُھ  ةلیبق  ثیح 
نيرھش ىوس  ينعدي  نكي  مل  اھايابخو  ةغللا  كرادمب 
نيرھش وأ  اًرھش  يضقأل  تیبلل  يندیعُي  مث  نیعباتتم 

. ليذھل اًددجم  دوعأو  مھعم 
انھ شیعلا  ُتدتعا  دقف  اًئیش  هیف  ىرأ  ُتنك ال  نإو 
نبا نآلا  انأف   ، اًریغص دعأ  ملو  ةشحولا  ينع  ْتبھذو 

سلاجمبو رْبَحلا  سلجمب  تسنآت  دقو  ججح  رشع 
لثم ينذؤي  ملو  ةكم  وج  تدتعا  اًضيأو   ، رعشلاو رمَّسلا 

اھب ُتدجوو  فئاطلا  نم  ربكأ  ةكم  نأ  امك   ، ةيادبلا
ءاوسف  . لھألاو رادلا  قارف  نع  ينيزعي  امو  يتولس 

. ةدحولا ىلع  داتعأ  نأ  َّيلعف  تأي  مل  وأ  يبأ  ىتأ 
***

لسرأ دق  هنكل   ، يبأ تأي  ملو  اًدیحو  دیعلا  َّيلع  َّرم 
مْركلا داصح  مسومب  ٌلوغشم  هنأ  ينربخُي  هل  ىلوم 
لسرأو  ، مداقلا جحلا  مسوم  يف  يتأیسو  هفیفجتو 

عملت كصلا  ةثيدح  ةیمور  مھارد  اھنم  يل  ايادھ  هعم 
ىلوملا يل  لاق  ةزرطم  دیعلل  بایثو  جارسلا  يض  ىلع 

ملو رذعلا  َّيلع  يلطني  مل  نكل   ، ماشلا يف  تكیح  اھنإ 
ماقم موقي  نم  تاقثلا  لامعلا  نم  انيدلف  ايادھلاب ! عدخنأ 
ماشلل رفاسُي  ناك  امنیح  ٍةرم  نم  رثكأ  مھبرج  دقو  يبأ 

، عیباسألاب بیغيو  ءارمألاو  ةالولا  سلاجُیل  ةنيدملا  وأ 
هعم نكسأ  يذلا  يبيرق  اھاعري  ةكمب  انكالمأ  نأ  امك 
يبأ عنم  يذلا  عناملاف   ، اًردان الإ  هیلع  فرشُي  يبأو ال 
رذعلا اذھ  نم  مظعأ  ةدملا  هذھ  لك  َّيلع  مودقلا  نم 
ملاعم يذلا  لجرلا  اذھ  عم  َّيلإ  هقاس  يذلا  يھاولا 

. هحضفت هھجو 
نم قدصأ  ءرملا  هجو  نأ  ةيدابلا  يف  ينوملع  - 

؟! رخآ اًئیش  كھجوو  اًئیش  لوقي  كناسل  اذاملف  هناسل !
. هب كربخأ  نأ  يدیس  ينربخأ  ام  اذھ  - 

.. الإو  ، كءارو ام  ينربخأو   ، كل هلاق  امم  كعد  - 
؟! يدیس اي  اذام  الإو  - 

دوقن يأ  ينطعُت  مل  كنأ  هربخأس  يبأ  ىقلأ  نیح  - 
. ةقرسلا دح  ملعت  كنظأو  يل  اھلسرأ  امم 



تنأو يالوم ! اي  بذك  اذھ  اًئیش ! قرسأ  مل  ينكل  - 
. بذكت نأ  نم  فعأ 

امإ  ، اًضيأ ًابذك  دعُي  اذھو  ةقیقحلاب  ينربخُت  مل  تنأو  - 
. يبأ انأ  ربخأ  وأ  ينربخت  نأ 

انأف يبص  يأ  ُتسل  ينكل   ، يبص هعدخي  ٍلجرل  ًاّبت 
قَّدصو لجرلا  ىلع  ةلیحلا  تلطنا  دقف  ؛  جاجحلا

ةدع دعأ  دق  يبأ  نأ  ينربخأو  هیلع  ءارتفالاب  هل  يديدھت 
وذ دمحم  يخأ  نأ  الول  َّيلع  مودقلل  هرمأ  مزحو  لیحرلا 
جُشو نارملا  داوج  ةوھص  ىلع  نم  طقس  ججح  عبسلا 

. دعب قفي  ملو  ذئذنم  ءامغإلا  هیشغو  هسأر 
؟ بیبطلا هل  اورضحت  ملأ  - 

ةكم نمو  ةنيدملا  نم  ءابطأ  يدیس  مدقتسا   ، ىلب - 
. دجن نمو 

؟ هتاوادم يف  اوحلفي  ملأ  ؟  اولاق اذامو  - 
ضعب عوقنمب  هل  اوصوأو  هودمضو  هحرج  اوطاخأ  - 

ءاشي هللا. نأ  ىلإ  هكاوفلا  ضعب  روصعمو  باشعألا 
؟ ٍعاو ریغ  وھو  لكأي  فیكو  - 

هل نوبصيو  قلحلا  يف  هنولخدُي  ٍعمق  يذ  بوبنأب  - 
. هیف لئاسلا 

الو ينباصأ  كباصأ  ام  تیل   ، يعجو اي   ، يخأ اي  هآ  - 
مأ ءاسنلا  لثم  يكبأ  ؟  يسفن اي  اذام   ، طق بعتلا  قوذت 
هدقرم يف  يخأ  دعاسأ  نأ  دب  ال  ؟ ! ىلاكثلا لثم  بحتنأ 

. اذھ
ينكلمتو يعجضم  يف  لیللا  لاوط  بلقتأ  ُتللظ 
ءافشلاب دمحمل  ءاعدلا  نم  رتفي  يناسلو ال  داھسلا 

تدتعا امدعب  مرحلل  يدحو  تجرخف  رجفلا  برق  ىتح 
يبيرق ينمزلي  ملو  هلھأ  نم  تحبصأو  ناكملا 

مزمز ءام  نم  تأضوت   ، جولولاو جورخلا  يف  هتمزالمب 
هضرم نم  أربي  نأو  يخأ  يفشي  نأ  تیلصو   كرابُملا 

. ٍزجع الو  ٍةلع  نود  اًملاس  يعولل  دوعي  نأو 
سلجم روضحل  ًالیم  يسفن  يف  دجأ  مل  رجفلا  دعب 
دعتسُم دسجلا  الو  عامتسال  دقتُم  لقعلا  الف   ، رْبَحلا

ىلع حلأو  راكذألا  ددرأ  مرحلا  يف  ُتسلجف   ، ةضھانملل
لخدي دمحم ال  سیلأ   . رطاخ يل  رطخ  ىتح  ءاعدلاب  هللا 



رثكأ كرابم  لئاس  دجوي  لھو  ؟  لئاوسلا ىوس  هفوج 
نم ٍةریبك  ةبرِقب  تیتأو  تیبلا  ىلع  تيرج  ؟  مزمز ءام  نم 
ءام نم  اھتألمو  تیمسو هللا  اًدیج  اھتلسغو  زعاملا  دلج 

ةبعكلا لوح  اھب  تفطو  يقتاع  ىلع  اھتلمحو  مزمز 
ملعأ الو  يخأ  يفشي  نأ  وعدأ هللا  انأو  طاوشأ  ةعبس 
ىلإ برقت  هنكلو  ةنسلا  يف  ًالصأ  اذھ  هلعفأ  ام  ةحصل 

فوقولا نایتفلا  تحمل  مرحلا  نم  يجورخ  ءانثأو  هللا، 
يخأل وعدي  هلعجأ  نأ  يل  رطخف  سابع  نبا  بابب 

الإ ُترعش  امف   ، انرثكأ نم  ىلإ هللا  برقأ  هبسحأف 
ىلع لازت  ةبرِقلاو ال  هھاجتا  يف  ناریست  يامدقو 

ُتللب ىتح  تارطقلا  ضعب  اھنم  طقاستت  يفتك 
. يصیمق

تصصقو هل  ُتلخدو  هدنع  نَم  جرخ  ىتح  ُترظتنا 
نم ضعب  رمأو  ءافشلاب  هل  اعدف  يخأب  امو  يب  ام  هیلع 

ةحتافلا هیلع  أرقف  لسع  هیف  ءانإب  هل  اوتأف  هراوجب 
لابج نم  يلبج  ٌلسع  هنأ  ينربخأو  يل  هاطعأو 
. ءافشلا هیف  لعجي  نأ  نم هللا  وجريو  ةمامیلا 
ٍةروراق يف  لسعلا  ُتعضوو  تیبلا  ىلإ  ُتدع 

ُتددعأ دقو  رفسلا  ءانثأ  بكسني  ىتح ال  قلغلا  ةمكحُم 
فلح يبيرق  نكل   ، يخأ ةيؤرل  فئاطلل  ةدوعلل  يسفن 

نوكیسو ينربخأ  هنأ  فرعیس  يبأ  نأل  لعفأ  الأ  َّيلع 
لسعلاو ءاملا  لصویس  هنأ  يننأمطو   ، اًمیلأ هباقع 

لك ةلاسر  يل  لسرُي  فوسو   ، دمحمل امھعرجتل  يمأل 
يخأ لاح  ىلع  اھیف  يننئمطُي  ٍةلجاز  ٍةمامح  عم  نیموي 
ام لك  تعمجف   ، لجاز مامح  انيدل  سیل  نكل   ، نیح لك 

اًمامح يرتشأل  قوسلا  ىلإ  ُتبھذو  ریناند  نم  يعم 
اذھ ىلإ  ردان  ریط  لجازلا  مامحلا  نأ  بسحأ  مل  نكل 
يف ةسلخ  امنإو  نلعلا  يف  اذكھ  عابُي  هنأ ال  امك   ، دحلا

لخادت نم  اھیلع  نوشخيو  اھكلتمي  نَم  ةردنل  رسلا 
رویطلا عئاب  ضري  ملو   ، ةماعلا مامحب  اھجازتماو  اھباسنأ 
ىلع ينلدي  ملو  امأ ال،  مامح  هدنع  لھ  يل  فرتعي  نأ 
ٍلجر عضومب  تملع  ٍريرم  ٍثحب  دعبو   ، هنم يرتشأل  هریغ 
نكل مامحلا  اذھ  هدنع  ةكم  فارطأ  ىلع  اًغابد  لمعي 
يف ةقشم  دجأ  ملو  هیلإ  تبھذف   ، ةظھاب هراعسأ 

يل تناك  ةنفعلا  دولجلا  ةغابد  ةحئارف   ، هناونع ةفرعم 



، محشلا لھرتم  مسجلا  نیمس  ًالجر  هتدجو   ، لیلد ریخ 
ةيدابلا يف  تملعت  اذكھ   ، ءانبجلا راسكنا  هینیع  يف 

. هتامسق نم  لجرلا  سرفتأ  فیك 
نكل مامحلل  هكالتما  رسب  يل  حبي  ملو  ينلطام 
لاتحأ نأ  تررطضا  ىتح   ، هب نایشتو  هناحضفت  هْینیع 

: هیلع
وھف  ، يلاولا ىلإ  كوكشأس  مامحلا  ينطعت  مل  نإ  - 

. يلجأل هتطرش  دئاق  كرحُیسو  يبأل  ٌقيدص 
؟! ریغص اي  ينوكشتس  ءيش  يأبو   ، مالغ اي  هھ  - 

ىلع ىوقت  اھنكل ال  ةلجاز  كنم  تعتبا  ينأب  - 
. يدوقن ينطعُت  مل  كل  اھتددر  نیحو   ، ناریطلا

. كلذ ملعي  انالكو   ، كلذ لعفأ  مل  ينكل  - 
شیتفت دعبو   ، كلذ ناملعي  هتطرش ال  دئاقو  يلاولا  - 
اًخرف هیف  نأ  دب  الو  مامحلا  نودجیس  كتغبدمو  كراد 
يھ اھنأ  يعدأس  ناریطلا  ىلع  ىوقي  اًریغص ال 

قداص انيأ  نوفرعیسو  كنم  اھتيرتشا  يتلا  ةمامحلا 
. بذاك انيأو 

؟ مالغ اي  كرمع  مك  - 
. تاونس رشع  - 

. كلقع رمع  سیل  يبرو  اذھ  - 
؟ كمسا ام  - 

ام زجننلف   ، رخآلا مسا  فرعي  نأ  انیلك  مھي  ال  - 
! هل انعمتجا 

ينم مزحلا  ىأرو  يلوق  ةيدج  لجرلا  ىأر  امدعب 
ىوس َّيلع  دُجي  مل  نكل   ، يل عیبي  نأ  اًریخأ  قفاو 

اھیف امب  ریناند  نم  يعم  ام  لك  ذخأو   . طقف نیتمامحب 
ُتدمحف هللا  ، يبأ يل  اھلسرأ  يتلا  ةعماللا  ریناندلا 
ٍبذك نم  ُتفرتقا  ام  ىلع  هترفغتساو  ُتینج  ام  ىلع 

. ءارتفاو
افلأت ىتح  نیتمامحلا  تمعطأو  اًعيرس  تیبلا  ُتعجر 

عئابلا ينربخأ  دقف   ، ديدجلا امھتیب  هنأ  املعتو  لزنملا 
، لبق نم  لسارتلا  امھل  قبسي  ملو  ناتمیشغ  مھنأ 
كلذ دعب   ، ديدجلا امھتیب  ىلع  اداتعت  نأ  لھسلا  نمو 
تربجأو ةریبك  ءاضیب  ةيار  ُتعضوو  حطسلا  ىلإ  ُتدعص 



الو ةدوعلا  نیح  اھازیمتل  اھل  رظنلا  ىلع  نیتمامحلا 
هتیصوأ امدعب  رفسلل  مداخلا  ُتزھجو   . عئابلا تیبل  ادوعت 
اذإ الإ  ةلاسر  لسري  الأو  يلھأ  لكل  يمالس  غلبي  نأ 
حمسي مامحلا ال  ُددعف   ، ةلسارملا قحتسي  ٌديدج  َّدج 

. نیتلاسرب ىوس 
***

سفنلا طبختُم  جازملا  ُركعتُم  انأو  نانثاو  موي  َّرم 
سلاجم روضح  نع  تفقوت   ، رطاخلا قلق  لابلا  لوغشم 

أرقأ تاولصلا  نیب  مرحلا  يف  سولجلاب  تیفتكاو  ملعلا 
ةلاسرلا راظتنا  يفو  ءافشلاب  يخأل  وعدأو هللا  نآرقلا 

. دعب تأت  مل  اھنكل  ءاش هللا،  نإ  يردص  جلثُتس  يتلا 
ملو يلاح  يف  ٌديدج  َّدجي  ملو  نارخآ  ناموي  ىضم 
ةلاسر يأ  تناك  نإ  ىرأل  ٍةدم  لك  حطسلا  دقفت  نم  رتفأ 

ةيارلا ىوس  دجأ  مل  ٍةرم  لك  يف  نكل  تلصو  دق 
رویطلا نم  تلخ  ءامسلا  ىتح   ، ةدیحو فرفرت  ءاضیبلا 

الو اًریثك  مرحلا  حربت  يتلا ال  مرحلا  تامامح  نم  ىوس 
. ناریطلا يف  عفترت 

فكي ملو  ربصلا  يداؤف  قطي  مل  عوبسأ  ىضم  امدعب 
يل تحال  ىتح   ، ءادوسلا رطاوخلا  يعادت  نع  يرطاخ 

، نیتمامحلا هنم  تيرتشا  يذلا  عئابلا  ىلع  َّرمأ  نأ  ةركف 
وأ  ، انتیب دتعت  مل  اھنأل  امھادحإ  هتلصو  دق  نوكت  امبرف 

. فئاطلل ةلاسر  لسرأل  ةقيرط  هيدل  نوكت 
، هل ُتبھذو  ليزھلا  يناصح  تیطتماو  رھظلا  ُتیلص 

هجولا ریغب  ينلباق  ىتح  يل  حتفو  بابلا  ُتقرط  نإ  امو 
لب فولأملا  ةلباقم  سیل   ، ةرم لوأ  هب  ينلباق  يذلا 

: فوھلملا ةلباقم 
. ةكم كیلع  ُتبلق  دقل  - 

. هعضوم نع  ًابولقم  اًرجح  رأ  مل   ، اھلاح ىلع  ةكم  - 
ام كمساب  ينتربخأ  تنك  ول   ، دودرلا هذھ  نع  َّفك  - 

نیتللا نم  ةمامح  تداع  دقل   ، كنع ثحبلا  ءانع  تدبكت 
. كل امھتعب 

؟ ةلاسر اھعم  لھ  - 
. معن - 

! اھايإ ينرأ  - 



ملعأ ، ال  ًالباقم ذخأي  نأ  دعب  الإ  اھايإ  ينيري  نأ  ضفر 
دنع تطبھ  ةمامحلا  نأ  ىوس  ءيش  يأ  ىلع  ًالباقم 
ىتح  ، دوقن يأ  يعم  نكت  ملو   ، هتداتعا يذلا  عقوملا 
ٍةلطامم دعبو   ، ذئنیح هسبلأ  نكأ  مل  يضفلا  يمتاخ 

نأ هیلع  ًاطراش  هبكرأ  يذلا  ليزھلا  يناصح  هتیطعأ 
. ىرخألا ةمامحلا  هتتأ  نإ  ينربخُي 

؟ اًمسا كل  ملعأ  انأو ال  كربخأ  فیكو  - 
! جاجحلا نع  لأسا  - 

؟ نكست ٍةھج  يأ  يف  - 
. مرحلا تیناوح  راوجب   ، يفقثلا بوقعي  تیب  يف  - 

: اھیف ناكف  اھب  ام  تأرقو  ةلاسرلا  هنم  تذخأ 
.. جاجحلا ينبا  ىلإ  مامھ  تنب  ةعرافلا  نم  »

امو دمحم  كیخأ  لجأل  هتعنص  ام  ُمداخلا  يل  ىكح 
. كب يدھع  اذھو   ، كدارم لونتل  سانلا  ىلع  هب  تلتحا 
ىلإ داعو  ءوس  لك  نم  كوخأ  أرب  دقف  اًعیمج  دمحن هللا 

مزمز ءام  نم  برش  امدعب   ، هتحصو هدھع  قباس 
كرابیلو كظفحیلف هللا   ، هتلسرأ يذلا  لسعلاو  كرابُملا 

«. مالسلاو  . امكیف يل 
***

، رْبَحلا سلجم  تمزتلاو  يدھع  قباس  ىلإ  ُتدع 
امدعب َّيمدق  ىلع  اًریس  ةكم  لوح  لَّوجتأ  تحبصأو 
يمع نأ  امك   ، ةلاسرلا ءادف  ليزھلا  يناصح  بھذ 
نصح نم  ًاّيأ  ينیطعُي  نأ  ًاّتاب  اًضفر  ضفر  بوقعي 

، كلذب حمسي  مل  يبأ  نأب  اًّجتحم  هيدل  يتلا  لبطسإلا 
. دمحم يخأل  ثدح  ام  يفكيو 

عئابب ذإف   ، بابلاب يدانُي  نَم  ُتدجو  ٍةلولیق  تاذو 
، ةلاسرلا يل  لمحو  ىرخألا  ةمامحلا  هتتأ  دق  مامحلا 

: اھاوحف ذإف  ةلاسرلا  تحتفو  فرصناو  هتركشف 
.. جاجحلا ينبا  ىلإ  مامھ  تنب  ةعرافلا  نم  »

، مائتلالا مامت  دمحم  كیخأ  جش  مأتلا  دقف  اًدمح  
كدلاو ىون  دقو   ، ٍديدج نم  دایجلا  تاوھص  يطتمي  داعو 
مئاقلا وھ  ةيواعم  نینمؤملا  ریمأ  نأ  ملع  امدعب  جحلا 

«. مالسلاو  .. ماعلا اذھ  جحلاب  سانلا  ىلع 



***
، هلابقتسال اًّدعتسم  نوكأ  نأ  َّيلعو  يتأیس  يبأ  اھ 

لاوط هلعفأ  ُتنك  امع  بوقعي  يمع  لأسیس  عبطلابو 
ًاظقي ُتنك  ينأ  اًدمح    ، هعم اھتیضق  يتلا  ةرتفلا 

مايألا لالخ  ملعلا  سلاجم  نع  بغأ  ملو  يلاحل 
اًدھعتم ُتنكو   ، دمحم يخأ  اھیف  ضرم  يتلا  تابیئكلا 
َّيلع لخادتت  وأ  هاسنأ  ىتح ال  نآرقلا  ةعجارمب 

ةعمج لك  يف  همتخأ  تنك  دقف  تايآلا  نم  تاھباشتملا 
نع بوقعي  يمع  ثدحت  ول  اًّقح  ينؤوسیس  ام   ، ةمتخ
ُتنك يتلا  مايألاو  ةكم  جراخ  ةیفاشكتسالا  يتالوج 

. مرحلا يف  ةالصلا  ينتوفتو  بورغلا  دعبل  اھیف  رخأتأ 
كلذ يف  امنإو  ناكملا  دعُب  يف  نكي  مل  َبیعلا  نكل 

ربخأس اذامب  اًّقح   . هیطتمأ ُتنك  يذلا  ئكلتملا  ناصحلا 
هتبھو ينإ  هل  لوقأس  لھ  ؟  هنع ينلأسي  نیح  يبأ 
تفلح ول  هللاو  ؟ ! يخأ ىلع  يننئمطت  ةلاسر  لباقم 

، طق يئاعدا  قدصُي  نل  اًرجح  اًرجح  ةبعكلا  راجحأ  ىلع 
هنأل يلوق  ةحصب  هربخُي  نأ  بوقعي  يمع  ؤرجي  نلو 
ينكرتي نأ  هل  فیكف   . ةلءاسملا عضوم  هسفن  عضیس 

، راجتلاو ةعابلا  عم  لماعتأو  يدحو  ةكم  تاقرط  بوجأ 
عفادي الو  يناصح  ذخأو  ينزتبا  اًعئاب  نأ  ملعي  فیكو 

؟! يناصح يل  درتسيو  ينع 
. فرصتأ نأ  دب  ال 

الإ ينآر  نأ  امو  عئابلل  ُتبھذ  يلاتلا  مویلا  يف 
ىلع هتأفاكمل  ُتیتأ  دق  ينأ  هنم  اًّنظ  هھجو  للھتو 
هتلأس دقف   . دضلاب ئجوف  نكل  يعم ! هعینص  نسُح 
امھب ظفتحاو  يل  امھطعي  مل  نیتللا  نیتمامحلا  نع 

: امھتیسن دق  يننأ  هنم  اًّنظ  هسفنل 
. مالغ اي  امھیف  كل  ةجاح  الأ  ُتننظ  - 

ٌقاتشم انأف   ، امھحبذ ُتدرأ  امبر  ؟  تنأ كنأش  امو  - 
. ماحلا مامحلا  ءاسحل 

يونأ ينأ  قَّدص  دقف  ةأجافملا  نم  هھجو  ریغت 
هناسل لزو  ةركفلا  ىلع  ضرتعا  هنكل   ، اًّقح امھحبذ 
ينأ نم  بجعت  دقف   ، اھلجأ نم  تیتأ  يتلا  ةرغثلاب 
ةینامث يل  يرتشي  امھنمث  نیتلجاز  نیتمامح  حبذأس 
مامحلا نمث  ملعأ  ُتنك  دقف   ، ماوعلا مامح  نم  جاوزأ 



باسحلابو رویطلا  عئاب  دنع  ُتفقو  نأ  ذنم  يداعلا 
ةمامحلا يل  عاب  دق  نوعلملا  اذھ  نأ  ُتفرع  طیسبلا 

. يقیقحلا اھنمث  فاعضأ  ةثالثب  ةدحاولا 
درت نأ  امإ   ، كسفن ىلع  تدھش  دقل   ، صل اي  هآ  - 

.. الإو نیتمامحلاب  ظفتحتو  ناصحلاو  يریناند  َّيلع 
؟ ةرملا هذھ  كتبعج  يف  اذام  ؟ ! مالغ اي  اذام  الإو  - 

. عمست ام  سیلو  ىرت  فوس  ام  - 
ُفیعض ٌنابج  ئطخملاو   ، لح امنيأ  ٌفیعض  ُلطابلا 

هب نوتأي  ٌلاجر  قحللو   ، ضوافتلا ىلع  ىوقي  سفنلا ال 
الأ ملعو  يقح  ىلع  يتابث  ُعئابلا  ىأر  امدعب   ، هنورھظُيو
دقو ضوافتلا  أدب  نإ  امو   ، يعم ضوافتلا  أدب  ينم  رفم 

لك ىلع  لصحأ  مل  نإو  هیلع  ُترصتنا  ينأ  تملع 
هعنص يذلا  فورعملاو  هیف  تنك  ام  ىسنأ  الف   ، ءيش

: يل
. ریناندلاو نیتمامحلاب  ظفتحأو  ناصحلا  كل  درأس  - 

. عداخم اي  اًعیمج  مھلك  لب  - 
. نيرانيدو ناصحلا  - 

. يتجاح لك  َّيلع  دُر   ، َّيدل تقو  ال  - 
. ریناند ةرشعو  ناصحلا  - 

. ةتبلأ قتلن  مل  اننأكو  ریناندلا  لكو  ناصحلا  لب  - 
؟! مالغ اي  كعم  يعینص  نسُح  ىلع  يئازج  نيأو  - 
ظفتحأ ملأ  ؟  راجتلا لك  كعنم  دقو  نیتمامحلا  كطعأ  ملأ 
الإ ناسحإلا  ءازج  لھ  ؟  كل اھلصوأو  لئاسرلاب  كل 

؟ ناسحإلا
، ال َّيلإ كلعف  حیبق  عم  بھذ  يعم  كعینص  نسُح  - 

. بیطلاو ثیبخلا  يوتسي 
كنأ ودبي   ، مویلا دعب  ناملغ  تلماع  نإ  يمأ  ينلكثت  - 

. راَّمنس ءازج  ينيزاجُت 
يناصح ُتیطتما  نإ  امو   ، مھاردلاو ناصحلا  يل  داعأ 

هل تیقلأو  ریناندلا  ةرص  تحتف  ىتح  لیحرلاب  تممھو 
هولتقف اًحلاص  لعف  رامنس  نإ  هايإ  اًغلبُم  اھنم  ةرشعب 

ىتح يناصح  تزكلو   ، هتأفاكو اًحیبق  يعم  لعف  هنكل 
هریس يف  ىداھتو  ةداعلاك  ينلذخ  هنكل  ریسلا  َّدجي 

. باحسلا نم  أطبأ 



***

فویض لابقتسال  ةكم  تدعتساو  جحلا  ُمسوم  ءاج 
ٍقاسو ٍمدق  ىلع  ينمألا  دادعتسالا  ناكو   ، نمحرلا

نب ةيواعم  نینمؤملا  ریمأ  سانلاب  جحیس  ماعلا  اذھف 
رثكأ هل  نوداضملاو  رثك  هیلع  نودقاحلاو   ، نایفس يبأ 
لجرلا رھظأ  امبرف   ، اًددع رثكأ  هتعاط  ىلع  نوجراخلاو 

ةصرف هل  حولت  نأ  ثبلي  امو  هبلق  يف  جراخ  وھو  ةعاطلا 
دقف ٍتارم  ةدع  اذھ  ثدح  دقو   . ةفیلخلا لاتغي  ىتح 

لتق ىلع  اودعاوت  جراوخلا  نم  ةثالث  نع  يمأ  يل  تكح 
صاعلا نباو   ، ریمألا ةيواعمو   ، ذئنیح ةفیلخلا  يلع 
ذحُش ٍمومسم  فیس  ةبرضب  يلع  لتُقف  ؛  يلاولا

تبضخ ىتح  سأرلا  نم  ءامدلا  تلاسأ   ، اًحابص نیعبرأ 
هذخف يف  ةيواعم  بیصأو  ؛  ةءوبنلا اھتفصو  امك  هتیحل 
اودارأو ؛  باجنإلا ىلع  ةردقلا  هدقفأ  ٍبارشب  ىوادتو 

 . ةجراخ دارأو هللا  اًرْمَع 
نيذلا نيدشارلا  ةحفص  تيوُطو  يلع  لتُق  نأ  امو 
قيرف لك  نزحو   ، ردغلا لتقلاب  مھنم  ةثالث  ةایح  تھتنا 

نإ ام  اھتظفح  يتلا  ءاثرلا  راعشأ  تجارو   ، مھدیقف ىلع 
يذلا قافتالا  اًفصاو  يدارملا  دشنأ  دقف   ، اھتعمس

، نسُحلا ةغلاب   ، ةحیلملا  ، ةنجشلا تنب  ماطق  هتدقع 
نب نمحرلا  دبع  بلق  تفطخ  يتلا   ، لامجلا ةقئاف 

ىتح اھسفن  هتعنمو   ، تبأف اھبطخف   ، اھآر نیح  مجلم 
؛ ءاوھألا عم  ءاوھألا  تقالتف  ؛  اھرھم نم  يلع  مد  نوكي 
ىلإ مدقو  يلع  لتق  ىلع  ةینلا  تَّیب  دق  ناك  مجلم  نباف 
: كلذ يف  يدارُملا  لاقف  ؛  ةفیلخلا سأر  ًابلاط  ةفوكلا 
ٍبرع نیب  ماطق  رھمك  ٍةحامس  وذ  هقاس  اًرھم  رأ  ملف 

مجعمو
ماسُحلاب يلع  ُبرضو  ٌةنْیقو  ٌدبعو  فالآ  ةثالث 

ممصُملا
كتف نود  الإ  كتف  الو  الغ  نإو  يلع  نم  ىلغأ  رھم  الف 

مجلُم نبا 
***

يف نسحلل  ةفالخلا  ةدھُع  تلقن  يلع  لتق  دعب  نمو 
امو هتافو  لبق  يلع  اھضفري  ملو  اھب  رمأي  مل  ةرح  ةعیب 



ىصوأ امك  هیبأل  صاصقلا  يف  عرش  ىتح  نسحلا  ثبل 
لامكتساو ةفالخلا  رمأ  يف  رظنلا  أدبو  ؛  هلتاق لتقو 

ىتح هتافو  لبق  هدلاو  هزھجُي  ناك  يذلا  شیجلا  زیھجت 
نسحلا جرخف   ، مھلاتقل ةيواعم  كُّرحت  دصارملا  تدصر 
اھل ُلاقي  ٍةيرقب  ركسع  ىتح  هتاقالمل  ةفوكلا  نم 
مھفویس اوعضوو  مھقطانم  دونجلا  كف  امو   ، نئادملا

دئاق نأب  ٍبذاك  ٍدانم  ىدان  ىتح  مھلاحرت  نم  اوحارتساو 
تداسو ركسعُملا  ُجرھلا  معف  لتُق ! دق  عئالطلا  ةمدقم 
اوبھنو ٍصوصل  ىلإ  ركسعلا  ُضعب  لَّوحتو  ءاغوغلا 

هیلع ُفقي  ناك  ًاطاسب  هوعزان  ىتح  نسحلا  طاطسف 
بثاوتو هلتقي  مل  هنكل  ٍرجنخب  هنعط  جراوخلا  دحأ  لواحو 

نسحلا ىمتحاو  ؛  هولتقف يجراخلا  ىلع  ُسانلا 
لھأ يف  هتقث  دقف  اھتظحل  نمو  ءاضیبلا  ةروصقملاب 

ىضفأ ىذلا  حلصلا  يف  ةيواعم  لسارو  قارعلا 
لكل اًریمأ  حبصأو  ًةبطاق  نیملسملا  ةفالخب  ةيواعمل 
نسحلاو اولتُق  يلعو  نامثعو  رمع  ناك  اذإف  ؛  نینمؤملا
نوكي نأ  ةفیلخلل  ریض  الف  لایتغالل  اوضرعت  ةيواعمو 
كالھلاو ةقرفلا  دالبلا  يقيو  كالھلا  هسفن  يقيو  اًرذح 
نم ٌریخ   ، ٍملاظ ٍمكاح  ىلع  ةمألا  ُعامتجاف   . هدعب نم 

. لودع ماكح  ةرشع  ىلع  اھقرفت 
جیجح دفو  سأر  ىلع  يبأ  رضحو  ُجیجحلا  دفاوت 
اھنولزني لزانم  مھل  دعأ  دق  بوقعي  يمع  ناكو   ، فئاطلا

يف وھ  يذلا  بوقعي  يمع  تیب  يف  يعم  يبأ  لزنو 
لھألا رابخأ  نع  يبأ  يل  ىكح   ، يبأ تیب  ساسألا 

اوناك مھنأ  فیكو  هل  ىرج  امو  دمحم  يخأ  نعو  نطولاو 
لسعلاو مزمز  ءام  نم  برش  ىتح  هافش  نم  اوسئي  دق 

دعب ثدح  ام  يمأ  هل  تصق  دقف   ، رْبَحلا هیناطعأ  يذلا 
. دمحم أرب  نأ 

جح مسوم  اذھأ  ؟ ! يدلاو اي  سرحلا  اذھ  لك  اذامل  - 
؟ برح مسوم  مأ 

دالبلاو  ، ماعلا اذھ  سانلاب  جحیس  ةفیلخلا   ، ينب اي  - 
ماھس نم  اوجني  مل  هتالوو  ةفیلخلا   . دئاكملا نم  ولخت  ال 

ةنيدملا يلاو  مكحلا  نب  ناورم  نأ  ركذت  الأ   ، لایتغالا
كلاب امف  ؟  هتالص ءانثأ  دجسملا  يف  وھو  لتقلل  ضَّرعت 

؟! ٍّجف لك  نم  ٌتاتشأ  ةیعرلاو  هعاستاو  مرحلاب 



ةروصقم ينبي  نأ  هیلع  ترشأ  كنإ  يمأ  يل  تلاق  - 
. نيدئاكلا هنع  عنمتل   ، اھیف يلصُي  دجسملا  يف 
نم رصعلا  اذھ  يف  ةروصقملاف   ، يدلو اي  معن  - 

، ماشلا يف  ةفیلخلا  اھذختا  دقف   ، دجاسملا ملاعم 
ةیمس نب  دايز  ىتح   ، ةنيدملا يف  مكحلا  نب  ناورمو 
يف اھذختا  هنأ  رابخألا  تتأ  ةيالولاب  دھعلا  ثيدح 

. اًضيأ قارعلا 
مساب اذھ  اًدايز  نوقحلُي  مھتعمس  دقل   ، يبأ اي  اًّقح  - 

؟ بأ هل  نكي  ملأ   ، هتدلاو
ضوخن انعد ال   ، انتجح انیلع  دسفُت  ، ال  جاجح اي  هآ  - 

! دحأ ضرِع  يف 
؟ جحلا نم  كغارف  دعب  ينربخُتس  لھ  - 

ءاش هللا. نإ  ةنيدملل  انقيرط  يف  - 
سلجم ةمزالمو  ةكم  يف  رھشأ  ةعبس  نأ  يبأ  رَّرق 

ىلإ لحترأ  نأ  َّيلعو  ةيافكلا  نم  مھب  سابع  نبا  رْبَحلا 
اًضيأ ةنيدملاف   ، نيرخآ ءاملع  نم  ملعلا  بلطل  ةنيدملا 
لك نم  فطقأ  نأ  سأب  الو  لوسر هللا  ةباحص  اھب 
تعمسو رْبَحلا  رحب  نم  تفرغ  دق  انھف   ، ةرھز ناتسب 
غرفي ىتح  ملعلا  سلاجم  فقوأ  هنأ  امیس  ، ال  هنم

نورضحي نيذلا  نایتفلا  ضعب  تعمس  دقو  جحلا  مسوم 
ينعي امم   ، جحلا دعب  مھنطول  ةدوعلا  ىلع  مھمزعب  هل 
هتدوع تقوب  َّيدل  ملع  الو  ًابيرق  دوعي  نل  سلجملا  نأ 
يتلا رعِّشلاو  رمَّسلا  سلاجمب  تعتمتسا  امك   . اًددجم

لاحرتلا نم  ریض  الف   ، بوقعي مع  يبيرق  اھل  ينبحص 
ٍثادحأو ٍةديدج  ٍهوجو  نم  اھب  ام  ىرنل  ةنيدملا  ىلإ 
ماشلا هاجتا  يف  برقأ  ةوطخ  يھو   ، ثدحأ رابخأو 

. قشمد  ، اھتولؤلو ةفالخلا  ةرضاح  ثیح 
ءاقل ررق  دق  ةفیلخلا  ناكو  جح  نم  يف  يبأ  جح 

لاوحأ مھنم   فرعیل  ةفالخلا  فارطأ  نم  دوفولا  سوؤر 
هتالو نم  هلصت  يتلا  رابخألا  نع  اًدیعب  دابعلاو  دالبلا 
لیخلاو اھباعشب  ىردأ  ةكم  لھأ  نأ  امكف   ، نادلبلا ىلع 

دالبلا لاوحأ  نع  ثدحتي  نم  ریخف  اھناسرف  ُفرعت 
. اھناكس

امو اھب  امو  ةیعرلا  لاوحأو  فئاطلا  نع  يبأ  ثدحت 
ىرجم يف  هءانب  نوجري  يذلا  دسلا  ةصاخ   ، هل جاتحت 



. لیسلا رطخ  فئاطلا  عرازم  يقیل  يداولا 
ٍكاش نیب  ام  هموق  نع  ٌّلك  دوفولا  سوؤر  ثدحت 

تلجلج يتلا  ىوكشلا  نكل   ، ٍّماذو ٍحدامو  ٍكابو 
قارعلا لھأ  ىوكش  ةنسلألا  ىلع  تقلطناو  سلجملا 

رماع هل  لاقُي  مھنم  ٍلجر  ناسل  ىلع  ةیمُس  نب  دايز  نم 
دايزل تعمُج  امدعب  نأ  ةفیلخلل  اكش  دقف  يبعشلا 
بطخیل ربنملا  دعصو  سانلا  يف  ىدان  ةفوكلاو  ةرصبلا 

روضحلا نم  ٌرفن  هامر   ذإ  ةبطخلا  يف  وھ  امنیبو 
ربنملا ىلع  نم  لزنف   ، هملعي مل  اًدحأ  نكل  ىصحلاب 
نم لك  َفلحو  هباب  ىلع  دعقو  دجسملا  قلغأو 
ىلخأ فلح  نمف  هوبصحي  مل  مھنأ  ىلع  دجسملاب 
نیثالث ىلإ  صلخ  ىتح  هاقبتسا  ضفر  نمو  هلیبس 

! مھيديأ عطقو  فیسلا  مھیف  لمعأف  مسقلا  اوبأ  ًالجر 
: يل هدكأف  هتعمس  يذلا  اذھ  نع  يبأ  تلأس 

. ينُب اي  هنع  لیق  ام  لقأ  اذھ  - 
؟ رخآ اًئیش  لعفأ  - 

قارعلا لھأ  يدلو  اي   ، كلذ نم  رثكأ  لاق  يبعشلا  - 
نأ نوثبلي  ام   ، اًمئاد مھتداعك   ، قافنو قاقش  لھأ 

امو اوردغي  ىتح  اودھاعي  امو   ، اوجرخي ىتح  اوعیطُي 
اوعضر مھنأك   ، بانذأ مھل  تبني  ىتح  بنذ  مھل  عطقي 

: نسحلا مھفصو  امكف  ؛  نایصعلاو جورخلاو  قاقشلا 
، ىوھ الو  يأر  يف  رخآ  قفاوي  مھنم  دحأ  سیل  »
روھظ ىلاوتف  رش .» الو  ریخ  يف  مھل  ةین  نیفلتخم ال 
ىتح اًدئاق  فلخي  دئاقبو  ٍنیح  دعب  اًنیح  مھنم  جراوخلا 
مزحلا نیع  نم  مھل  دب  الو  ًانایحأ  ءاسنلا  مھعم  اوجرخأ 

. فیسلا ديرجتو 
؟ ةیمس نبا  مھطبض  فیكو  - 

هیلع اًمزال  ناك  ةرصبلاو  ةفوكلا  هل  تحبصأ  امدعب  - 
ةعضب ةفوكلا  يف  يضمي  ناكف   ، نیتنيدملا عباتي  نأ 
يضمي مث   ، ةرصبلا ىلع  هداوق  دحأ  هفلخ  اًكرات  رھشأ 

ناكو  ، ةفوكلا ىلع  هداوق  دحأ  هفلخ  اًكرات  ةرصبلا  ىلإ 
! هولتق ٍلیتق  وأ  هوكفس  مد  يف  هداوق  عجاري  ال 

؟ عنص ام  يف  ةفیلخلا  لوق  امو  - 
لھأ نم  ٍرفن  ةورف  يف  ةرعَش  نأ  دايز  ملع  ول  - 

. اھَّسم ام  ةفیلخلا  مھت  قارعلا 



لھ  ، طق اًریخ  مكنع  ُتعمس  ام   ، قارعلا لھأ  اي  هآ 
ٍقوسفو ٍفالخو  ٍقاقشب  مأ  ءاملاب  نايرجي  نادفارلا 

اذكھ  ، فیسلا ىوس  اھل  سیل  قارعلا  نأ  ودبي   ، ٍجورخو
ضعبف  ، اًضيأ انأ  ىرأ  اذكھو   ، دايزو ةفیلخلاو  يبأ  ىري 

دالبلا ضعبو  اھباقر  ىلع  فویسلاو  الإ  أدھت  بوعشلا ال 
عنملابو ال  ، نمألاب فوخلابو ال   ، لدعلاب ملظلاب ال  رادُت 
نإو  ، ألكلاب تلغشنا  تعاج  نإ   ، فارِخلاك مھف   ، حنملاب
مھل سیل  ٍموق  يف  ریخ  الف   . يعارلا تحطان  تعبش 

. ٌقاثیم الو  ٌدھع 
***

كلَملا دبَع 
-2-

مث هیلوي  يبأ ! نم  ةفیلخلا  ديري  اذام  يردأ  ال 
مث هنم ! اھدرتسي  مث  هتایطعأب  هیلع  وخسي  هلزعي !

انلاومأ ةرداصمب  رمأي  مث  هلزعي ! مث  اًددجم ! هیلوي 
ثعب ةنيدملاب  اھنكسن  يتلا  انراد  ىتح  انعایضو !

ةنيدملا لماع  نأ  الول  اھمدھي ! نأ  ةنيدملا  لماعل 
! رمألا يف  ةفیلخلا  عجارو  مدلاو  محرلل  ظفحأ  ناك 

انراد مدھب  ٍديدج  نم  هرمأو  داع  ةيواعم  نكل 
هرماوأ ذفنُي  ملو  هب  أبعي  مل  هنكل  انلاومأ ! ةرداصُمو 

! يبأ ىلو  بجعللو  هلزعف 
بألا ءانبأ  نیب  ةيواعم  اھعنصي  نأ  ديري  ٍةنیغض  يأ 

راد مدھب  هرمأ  ىتح  يبأ  ىلو  نأ  ثبل  امف  ؟ ! دحاولا
مأ ٌةالو  مھأ  ؟ ! ةفالخلا رادُت  اذكھأ  لوزعملا ! يلاولا 

يتفرعم الول  هللاو  ؟  ةيواعم اھب  ُبعالتي  ىمُد 
هترعَش نيأ  نونجلا ! هب  ُتننظل  هملِحو  هتكنحب 

! اھنع هثيدح  نم  انمئس  يتلا 



هبحُي ناك  نإو  ؟  هیلوُي َملف  يبأ  هركي  ناك  اذإ  مث 
هیلع دیعُي  َملف  هب  قثي  ناك ال  نإو  ؟  هلزعي اذاملف 

ةفالخلا يف  يبأ  ركفُي  نأ  ىشخي  لھ  ؟  لمعلا
، ةماعلا رظن  يف  رغصي  ىتح  هیندُيو  هیصقُي  كلذلف 
؟! ةفیلخ هب  يدانُت  ةعیش  هل  نوكت  الو   ، هتبیھ لقتو 

دعب يبأ  نم  حلصأ  ةفالخلل  ىرأ  ينأ ال  مغر 
راتختلف نآلا  ةرُح  تحضأ  ةفالخلا  نإف  ةيواعم 

. ةعیب الو  ثيروت  الف  هارت  نَم  ةیعرلا 
ام تیسن  لھ   . ماھوألا كنرغت  ، ال  يسفن اي  ًالھم 
ذخأب ةفیلخلا  عمطأو  ةبعش  نب  ةریغُملا  هب  ىعس 

روط يف  ناك  ُرمألا  اًّقح  هدعب ! نم  ديزي  هنبال  ةعیبلا 
َّينیع مأب  تيأر  يكل  نامتكلاب  اًفلغم  ىروشلا 

نيزُیل ةفالخلا  رصق  ىلإ  ةریغُملا  هثعب  يذلا  دفولا 
! ةعیبلا رمأ  يف  دجلا  ةفیلخلل 

ام ىلوتي  نم  ىلوتي   ، ةفالخلاو مكحلاو  انأ  يل  ام 
ينع امأ   ، ةعاطلاو عمسلا  ىوس  َّيلع  مھل 
يسولج يف  يتحارو   ، يفحصُم يف  يتجھُمف 
مكحلا طالبب  يل  نأش  الو   . لوسرلا دجسم  يف 
نحنف ةیمأ  ينب  تیب  يف  ةفالخلا  تماد  امف 

، مثإلاو رْصإلا  هل  يلعفلا  ةفیلخلاو  مدلاب  ءافلخلا 
ىلع يل  يبأ  فالختسا  قیطأ  ينإ ال  ىتح 
دوعأل دوعي  ىتمف   . جحلل هباھذو  ةنيدملا 

؟! يتولخل
***

، ةیمأ ينب  نحن  هعقوتن  انك  ام  ثدحو  ماعلا  بلقنا 
حصانلاو يصاولا  بوث  ةیعرلل  ةيواعم  سبل  دقف 
فالتخالا ىشخيو  ةمألا ! لبقتسم  ىلع  فئاخلاو 

مأ  ، مھلبقتسم ىلع  ٌفئاخ  اًّقح  لھ  هدعب ! نم 
؟ ديزي هنبا  لبقتسم  ىلع 

رمأ سانلا  ىلع  ضرعي  نأ  يبأل  لسرأ  دقف 
مھبطخو يبأ  ماقف   . مھيأرب هل  ثعبیلو  فالختسالا 
همظع َّقدو  هُّنِس  تربك  ةفیلخلا  نأ  مھربخأو 

نأ ىأرو   ، هدعب نم  فالخلا  ةمألا  ىلع  ىشخيو 



. ةفالخلاب مھیلع  موقي  هدعب  نم  ًالجر  مھل  ریختي 

يبأ دعص  نیح  تییح ! ام  مویلا  كلذ  ىسنأ  ال 
نأ امو   ، ةيواعم هالمأ  امب  سانلا  يف  بطخو  ربنملا 

- قفتا امفیك  ةیمأ - ينب  ُلاجر  ماق  ىتح  ىھتنا 
ملف  ، هركف دعُبو  هلقع  ةحاجرو  ةيواعم  ىلع  نونثي 

مھورياسُي نأ  الإ  دجسملاب  ناك  نم  ةیقب  دجي 
تغث  ، ٍجاعن عیطق  يف  اننأكو   ، ءانثلا يف  مھوعبتو 

! تايرخألا اھتعبتف  ةجعن 
ًابرط ریطت  ةنيدملا  نأب  ةيواعمل  يبأ  لسرأ  اھدعب 
مھل لسرُیلو  لجرلا  نَم  ةفیلخلا  َریلو   ، فالختسالاب

ٍدحاو ٍلجر  يأر  يف  ةمألا  تقثو  اذكھ   ، هوعيابُیل
هرایتخا حبصیلو  مھيأر  نع  هيأرب  اونغتساو 

يبأ ةلاسر  تلصو  امف  مھاوھ .! هاوھو  مھرایتخا 
هنبا ديزي  فلختسا  ةفیلخلا  نأب  درلا  ىتأ  ىتح 
ديزي حدمب  يبأل  رمأ »  » ةلاسرلا ةیشاح  يفو 

ریخ هنأو  اياجسلا  دیمحو  تافصلا  دماحمب  هفصوو 
نم اًدفو  هیلع  لسرُي  نأو  ةفیلخلا  فلختسا  نم 

! ةعیبلا هل  اولمحیل  ةنيدملا 
ديزي ىوس  فلختسي  نل  ةيواعم  نأ  يبأ  عقوت  مغر 
املف وأ ال،  ثدحي  دق  رئاط  حانج  ىلع  عقوتلا  نإف 
متكو هھجو  َّرھفكا  ةفیلخلا  وھ  ديزي  نأب  يبأ  نقیت 

! هلحم ریغ  يف  هؤادبإف   ، هيدبُي نأ  عطتسي  مل  ًاظیغ 
! ةفالخلا ةلئاع  فلتختو  ةیعرلا  قفاويأ 

نأ دعبو   ، ًابیطخ سانلا  يف  يبأ  ماق  ٍضضم  ىلع 
لوسر هللا ىلع  ىلصو   ، هیلع ىنثأو  دمح هللا 

مولظملا ةفیلخلا  امیس  هئافلخ ال  ىلع  محرتو 
. نامثع

ةعاطلاو عمسلا  بوجوو  ةفیلخلا  قحب  سانلا  ركذ 
مل ام  تافصلا  نم  هیف  ركذف  ديزیل  ضرعت  مث   ، هل

ٍصخش ال نع  ثدحتي  يبأ  تننظ  ىتح  طق  اھعمجي 
! هفرعأ

يف انأشنو  ٍدحاو  ٍماع  يف  اندلُو  ديزيو  انأ  تسلأ 
نم انأ  ُتسلأ  ؟  ةيواعم يمع  فنك  تحت  ٍدحاو  ٍتیب 

! هتینالع نم  رثكأ  هرسب  ملعأو  هل  سانلا  برقأ 



هفرعأ ٌلجرف ال  يبأ  هنع  ثدحت  يذلا  اذھ  امأ 
لوأ انأف  كلذك  ناك  نإو   ، هب دھع  يل  سیلو 

نیبو هنیب  تیلف  هفرعأ  يذلا  ديزي  امأ  هل ! نیعيابُملا 
. نیقرشملا دعُب  سانلا  رومأ  ةيالو 

ديزیل موعزملا  فصولا  اذھ  نم  يبأ  ىھتنا  امدعب 
دقو لأي  ملف  مكل  راتخا  دق  نینمؤملا  ریمأ  نإ  مھل : لاق 

. هدعب ديزي  هنبا  فلختسا 

امف ؟  يبأ اھدصق  مأ  ناسل  ةلز  يھأ  ملعأ  ال 
هنإ لاق  ول  ؟  ةيواعم نب  ديزي  نأ  حیضوت  نم  ةياغلا 

ىصح هعيابل  مكل  هتركذ  يذلا  ديزي  فلختسا 
حیملتلاو ةيواعم  نب  ديزي  نأ  ةفاضإ  نكل  دجسملا !
سجیل اھب  يمري  يبأ  نظأ  ةونبلاو  ةوبألا  ْيتفصب 

. ةمألا ضبن 
ًابرطضم ةمألا  ُضبن  ناك   ، يبأ عقوتو  تعقوت  امكو 
نمحرلا دبع  ماق  دقف   ، صانق ُلصن  اھقرخ  ةمامحك 

: دجسملا يف  اًحئاص  ركب  يبأ  نب 
رایخلا ام  ةيواعم  بذكو  ناورم  اي  هللاو  تبذك  - 
اھولعجت نأ  نوديرت  مكنكلو   ، دمحم ةمأل  امتدرأ 

. لقرھ ماق  لقرھ  تام  املك  ةیلقرھ 
ىتح يبأ  رظن  هیلع  دسحُي  ٍتابثبو  ربنملا  ىلع  نم 
هفرع ام   ، لئاقلا صخشو   ، توصلا ردصم  نیبتسا 
ةقيرط ىلعو  اًررش  ناحضنت  نْینیعب  هل  هجوت  ىتح 
اذھ هل : ًالئاق   ، هيأر هفسي  يأرلا  بحاص  نِم  هِّفَس 
جارف  ،" امكل ٍّفأ  هيدلاول  لاق  يذلاو   " هیف لزنأ هللا  يذلا 
ىتح تمصلا  دقع  طرفناو  تامھمھلاب  دجسملا 

باجح فلخ  نم  ةشئاع  نینمؤملا  مأ  توص  انعمس 
ُتمصلا دجسملا  معف   ، يبأ ىلع  يدانُت  دجسملا 
دبع نع  ليوأتلا  اذھ  يفنت  اھانعمس  ىتح 

! بذكلاب يبأ  فصتو  نمحرلا 
داوج عمجو   ، يبأ دي  نم  رمألا  نانع  قلزنا  انھ 
املثم لعفو  يلع  نب  نیسحلا  ماق  ىتح  فالخلا 
ریبزلا نباو  رمع  نبا  امھعبتو  ركب  يبأ  نبا  لعف 

باق ةعیبلا  تناك  امدعبف   ، اذھ ىلع  سانلا  ضفناو 
رسعأ اھبلط  يف  تحضأ  ىندأ  وأ  ديزیل  نیسوق 



. طیخملا بقث  يف  رمي  لمج  نم 

***
زاجحلا يف  لق  لب  ةنيدملا  يف  سئاسدلا  تكرحت 
رمأ يف  هثدح  ىتح  ٍلجرب  ٌلجر  الخ  ام   ، ةبطاق

لوأ يف  ةكرابملا  اورھظأ  نيذلا  كئلوأ  ىتح  ةعیبلا !
حیملتلا اھنم  حضنو  مھتنسلأ  تریغت  رمألا 

اوناك سانلا  نأك   ، ركب يبأ  نبا  معز  امك  ةیلقرھلاب 
ةجعن تغث  املثم  هعم ! اوفلاخُیل  ٍفلاخُمل  ٍةجاح  يف 
هتكست نل  ءاغث  هنأ  ينظو  مویلا  ةجعن  تغث  سمألا 

. هاصع لب  يعارلا  ُتاحیص 
. زاجحلل هسفنب  ةيواعم  ءيجم  يضتقي  ُرمألا  ناك 
، نكت مل  ةعیب  نأكف  ةكمو  ةنيدملا  عيابت  مل  نإف 
مكح ةيواعمل  حبصي  نل  اھنیحو   . متي نل  اًرمأ  نأكو 
كلمي نأ  نیبو  ناطلسلا  نیب  سیلف  ةیعرلا  ىلع 

رمألاو ال  . ٍناوت وأ  ٌمزح  الإ  ةیعرلا  هكلمت  وأ  ةیعرلا 
امدعبف يناوتلا  لبقي  الو  مزحلا  نع  ينغتسي 

! هوضراعو اوداع  هيأر  ىلع  ةقفاوملاب  هودعو 
يمع انیلإ  مدقف   . ثدح ام  اذھو  هتعقوت  ام  اذھ 

ماشلا لھأ  هوجو  نم  ٍلئاھ  ٍبكر  يف  ةيواعم 
نع نيدراشلا  ةعبرألا  نأ  تملعف  مھناسرفو 

. هئاقلل اوجرخ  ةعیبلا 
هصنتقي الو  لكلا  هل  حشرتي  ةفالخلا  رمأ  ناك  اذإف 

ٌلدعو  ، ٌلوذبم ٌلامو   ، ٌلولسم ٌفیس  هل  ناك  نم  الإ 
ام لك  ةيواعم  يمعب  يدھعف   ، بولقلا هل  نئمطت 

ةعاربو ةضوافملا  ةكنح  هیلع  ةدايزو  قبس 
ام عنمأ  نيدراشلا  ةعبرألا  ناك  نإو  ةججاحملا 
دعبأو  ، هلام نع  نوكي  ام  ىنغأو   ، هفیس نع  نوكي 
عدنلو ضوافتلا  الإ  هل  يقب  امف  هروج ! نع  نوكي  ام 

. ةفیلخلا ءاھد  نم  اًضعب  انيرت  مايألا 
***

ةاعُس هیلإ  لقن  امدعب  يلاولا  سلجم  يبأ  لزتعا 
اھتدھع يتلا  هتكنحبو   ، هیف يلاولا  هلاق  ام  رشلا 

نإف  ، هدو بطخي  ملو  يلاولا  يبأ  بتاعُي  مل  هیلع 



لِبق نم  ةنيدملا  يلاو  ةبتع  نب  دیلولا  وھ  ناك 
مكحلا نب  ناورم  يبأف   ، نایفس يبأ  نب  ةيواعم 
يلاوو نامثع  مولظملا  ةفیلخلا  ناويد  سیئر 

ينب يف  يناثلا  لجرلاو  ٍتاقباس  ٍتارم  ةنيدملا 
. ةیمأ

، هتناكمو هتبیھل  ًاظفح  سلجملا  نع  يبأ  لزعنا 
نأ اًّرس - ولو  هقح - يف  يلاولا  ءاسأ  امدعب  فیكف 
اًعبت ناكو   ، هءاطع يدجتسي  هنأكو  اًددجم  هسلاجُي 

ةيالولا سلجمو  مكحلا  ةعمعم  نع  يبأ  لازعنال 
. يبأ فلخ  ناورم  ينب  نحن  انلازعنا 

ىلإ انلحرو   ، ةنيدملا طسو  يف  يتلا  انراد  انكرتف 
ةنيدملا نیب  لصاولا  قيرطلا  دخ  ىلع  انل  ةعیض 

ءابعأ نم  هل  ٍهزنتمك  اھلمعتسي  يبأ  ناك   ، ةفوكلاو
يضقیل نیعوبسأو  عوبسأ  لك  اھیلإ  يتأي   ، مكحلا
لازعنالا رثآ  امنیح  هنكل   ، هلمكأب اًراھن  وأ  راھن  فصن 

. هعم زيزعلا  دبع  يخأو  انأ  ينذخأ 
ٍةدحاوب تیفتكا  دقف   ، ةعیضلاب ةماقإلا  راد  قیضل 
تیفتكاو  ، سابعلا تنب  ةدالو  يھو  يتاجوز  نم 
ىفتكا امیف   ، نامیلسو دیلولا  يدلوب  نینبلا  نم 

. غبصألا هدلوو  هتاجوز  نم  ٍةجوزب  زيزعلا  دبع  يخأ 
يتلا رابخألا  عَّمستنو  انعایضو  انلامعأ  عباتن  انثكم 
انءاج ىتح   ، قشمدو ةنيدملا  يف  اننویع  انل  اھلقنت 

بلطي يلاولا  نم  ٌلوسر  بورغلا  لیبق  موي  تاذ 
يف رواشتلل  ةعرسلا  هجو  ىلع  روضحلا  يبأ  نم 

! مھم ٍرمأ 
! هتروشم هیفكي  نَم  هیف  يلاولا  سلجم  - 

، لوسرلا ىلع  اھب  ُتددر  يتلا  يتلوقم  كلت 
مكحلا نب  ناورم  نأ  ملعي  ىتح  يلاولا  ىلإ  اھلقنیل 

. ءاش ىتم  هلتسي  هبناج  يف  اًدمغم  اًفیس  سیل 
ىلع يدر  ىلع  ةقفاوم  ةرظن  يبأ  يل  رظن 

: فاضأو  ، لوسرلا
. هیتآ اًدغ  - 

ةربنب فاضأو   ، درلا اذھب  لبقي  مل  لوسرلا  نكل 



: لسوتُملا
رمألا نظأو   ، ٍلجع ىلع  كبلطي  يلاولا   ، يدیس - 

. رطخلا غلاب 
؟ نذإ رمألا  ام  انربختلف  - 

هنظأ الو   ، قشمد نم  ءاج  اًديرب  نأ   ، هملعأ ام  لك  - 
. ریخ ديرب 

***

ةعیضلا يف  يدحو  ُتیقبو   ، لوسرلا عم  يبأ  لحر 
ةنيدملا ىلإ  اًضيأ  زيزعلا  دبع  يخأ  لحر  امدعب 

مصاع تنب  مصاع  مأ  هتجوز  نأ  ُریشبلا  هءاج  امدعب 
. اًرمع هل  تعضو  دق  باطخلا  نب  رمع  نب 
نیبجلا بطاق   ، هجولا مھج  يبأ  ءاج  رجفلا  لیبق 

. للج ثدحلا  نأ  تملعف  هحمالم  اسك  نزحلاو 
؟ يبأ اي  رمألا  ام  - 

. ةفیلخلا تام  - 
؟! اًّرس رمألا  كربخُیل  يلاولا  كبلط  لھو  - 
ديزي عزانُي  نَم  كانھو   ، دعب لمتكت  مل  ةعیبلا  - 

. ةفالخلا
؟! يلاولا ىلع  كتروشم  امو  - 

- نیباطخب ديربلا  ءاج  دقف   ، ریطخ دج  رمألا   ، ينب اي  - 
يف ديزي  نم  ةصوصقأو - باطخ  ىرحألاب  وأ 
ةعیبلل اًقبط  ةفیلخ  هسفن  بَّصن  امدعب  قشمد 

. هیبأ ةایح  يف  هل  سانلا  اھعياب  يتلا 
؟! امھیف امو  - 

باطخلاف  ، ديربلا ىلع  ةبتع  نب  دیلولا  ينعلطأ  - 
: يعنلا هیف  ناك  يمسرلا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا  »
: ةبتع نب  دیلولا  ىلإ  نینمؤملا  ریمأ  ديزي  نم 
همركأ هللا دابع هللا،  نم  اًدبع  ناك  ةيواعم  نإ 



تامو ردقب  شاعف   ، هل نَّكمو  هلَّوخو  هفلختساو 
اًّراب تامو  اًدومحم  شاع  دقف  همحرف هللا   ، لجأب

. ًاّیقت
مالسلاو

.«
: اھیفو ةرأفلا  نذأ  مجح  يف  تناكف  ةصوصقألا  امأو 

ةصخُر هیف  تسیل  اًديدش  اًذخأ  ةعیبلاب  ریبزلا  نباو  رمع  نباو  اًنیسُح  ذخ  »
«. اوعيابُي ىتح 

؟! يبأ اي  هیلع  ترشأ  َمبو  - 
؟! كيأر نوكیس  امف  يناكم  تنك  ولو  - 

يط ُرمألا  َقبیلف   ، ٌبیصع ُتقولاو   ، ٌللج ثدحلا  - 
رفنلا كئلوأ  ىلإ  ةبتع  نب  دیلولا  لسرُي  ىتح  نامتكلا 
ةيواعم نأكو  اًقباس  اھبلط  امك  اًددجم  مھتعیب  ًابلاط 
اونسحأ دقف  اوضر  نإف   ، اھبلط يف  لسرأ  نم  وھ 

اوبأ نإو   ، ةقرفلا رش  مھوفكو  نیملسمللو  مھسفنأل 
ديزیل رمألا  رقتسي  ىتح  مھعسي  ةيالولا  نجسف 

. مھرمأ ُسانلا  ىسنيو 
يبأ نكل   ، يبأ يأر  ىلع  عقو  يذلا  ييأر  اذھ  ناك 

دیلولا ىلع  راشأو   ، مدلا ىلع  ينم  أرجأ  ناك 
امإف  ، ةیھانلا هتوعد  نكتلو  ىنسُحلاب  مھتوعدب 

! مھباقر امإو  ةعیبلا 
***

رطشلا نع  نبجو   ، يبأ يأر  رطشب  يلاولا  ذخأ 
لاحلا يف  هل  اورضحیل  مھیلإ  ثعب  دقف   ، يناثلا

يلو وھ  مكاحلا  سیلأ  هیلع ! مودقلا  يف  اوأطابتف 
رمألا يلوأ  نأ  نوري  مھنأ  مأ  ؟ ! هتعاط بجيو  رمألا 

! ماكحلا سیلو  ءاملعلا  مھ 
لحرو ةنيدملا  كرت  ةيواعم  ةافوب  ریبزلا  نبا  ملع  نیح 

يف ديزي  يرابُي  ةفیلخ  هسفنب  ىدانو  ةكم  ىلإ 
نیملسملل حبصأو  ةكم  ُلھأ  هلوح  فتلاو   ، هناطلس

اذھ ةكم ! يف  رخآلاو  قشمد  يف  امھدحأ   ، ناتفیلخ
مھتداع قارعلا  لھأ  سرامُي  نأ  لبق  عبطلاب 



يلاولا اوعلخيو  مكاحلا  ىلع  اوجرخيو  ةدوھعملا 
نیملسملل ىحضأ  اذكو  ةفیلخ ! نیسُحلاب  اودانيو 

نیب هرقم  يف  لكو   ، ٍدحاو ٍنآ  يف  ءافلخ  ةثالث 
قحألا هسفن  ىري  لكو  ةفوكلاو ! ةكمو  قشمد 

ملو نیملسملل  ةفیلخ  مھدحأ  نوكي  فیكف  ةفالخلاب !
نإو اًقرفت  ُدادزي  رمألا  لب  نیملسملا  رمأ  هیلع  عمتجي 
نوكیس مك  يف  ملعي  اف  ةثالث  نیب  رمألا  مویلا  ناك 

اًعداخم اًدھع  ىطعأ  دق  رمع  نبا  نأ  الولو   ، اًدغ
عياب نإ  لاقو : هیتفك  نیب  نم  نازیملا  لمحب  ىفتكاو 

وھ ةفیلخ  هسفنب  يدانُیس  هنأ  ُتننظل  تعياب ! ُسانلا 
. رخآلا

لحلا ناك  نإو   ، بثك نع  تاروطتلا  عباتن  انیقب 
ةثالثلا نیب  مئاقلا  عازنلاف  برقألا ! وھ  يركسعلا 
ىتح وأ  ناتسب  وأ  ةعیض  ىلع  عازن  درجم  سیل 

. ناطلسو كلُم  عازن  عازنلا  ةأرما !
اذكو  ، برقألا وھ  يركسعلا  لحلا  ناك  تعقوت  امك 

رَّیسو  ، هل برقألا  سفانُملاب  أدبي  نأ  ديزي  ررق 
مھنیب ترادو   ، نیسحلا ثیح  قارعلا  وحن  شویجلا 
نیب ٌةثیثح  ٌتاشوانم  تارد  امیف   ، لاتقلا ىحر 
ىلع رطیسُي  نأ  ديري  فرط  لكو  ةكمو  ةنيدملا 

. ىرخألا ةنيدملا 
ةحفص تيوُطو  نیسُحلا  ىلع  ديزي  ُشیج  رصتنا 

ملو سفانملا  بھذ  نإو   ، نْیسفانم نم  سفانم 
ىلع نكل   ، اھلماكب اھیلع  ناك  يتلا  ضرألا  درتست 
ةفالخ ضرأ  نع  ثحب  تقو  تقولا  سیل  لاح  ةيأ 

. ةفیلخلا يسفانم  نم  صالخلا  ردقب 
ةنيدملا يف  انیلإ  ربخلا  لصو  نیسُحلا  لتُق  امدعب 
نیسُحلا لتقم  سانلا  مظعأف   ، ةكم ىلإ  لصو  امك 

لسرأو لالغتسا  لضفأ  ثدحلا  ریبزلا  نبا  لغتساو 
ةنيدملا لھأ  يف  ىدانو  ةنيدملا  لاجر  نیب  هسئاسد 

دح ىلع  ملاظلا - شطابلا  حافسلا  كلذ  ديزي  علخب 
ةفالخ شرع  لجأ  نم  نیسُحلا  لتق  يذلا  هفصو -

! ایند ناطلسو 
ىلع يفضیل  مرحلاب  ذئاعلا  هسفن  ىمس  امك 



ریبزلا نبا  نوكيو   ، هب دجاوتُملا  ناكملا  ةمرُح  هصخش 
. لاتقلا نم  ةعونمم  ةكم  امك  لتقلا  نم  اًعونمم 

، ریبزلا نبا  ططخ  امبسح  ةنيدملا  يف  ةیعرلا  تراث 
ذئاعلا ریبزلا - نبال  ةعیبلاو  ديزي  علخب  سانلا  ىدانو 

اولوتساو ةرامإلا  راد  نم  يلاولا  اودرطو  مرحلاب -
لب كلذب  اوفتكي  ملو   ، دنجلا ناويد  ىلعو  اھیلع 

يف انراد  يف  ةیمأ - ينب  ةفالخلا - تیب  لھأ  اورصاح 
لاصتالا ىتحو  ءاملاو  دازلا  مھنع  اوعنمو  ةنيدملا 

. ةدجنلل ًابلط  قشمدب 
نأ لبق  اھب  انلزتعا  يتلا  انتعیض  يف  ُتنك  اھنیح 
ىلإ دوعیف  يبأ  يلاولا  حلاصيو  ةيواعم  تومي 

ةعیضلا يف  انأ  ُتیقب  امیف  ةنيدملاب  رقتسيو  هسلجم 
محازت عم  تبرطضا  يتلا  سفنلا  ةنیكسل  ًابلط 

. اھیلع بئاونلا 
ىلع ىضق  يذلا  شیجلا  نأب  رابخألا  ترتاوت 

طبضل ةنيدملا  ىلإ  هجوتلاب  ديزي  هرمأ  دق  نیسُحلا 
ىلع ةنيدملا  ُلھأ  فاخف   ، اھب هلھأ  ةدجنو   ، اھرمأ
ينب لیبس  ءالخإ  ىلع  يبأ  عم  اوضوافتو  مھسفنأ 

الأ قاثیملاو  دھعلا  مھیلع  اوذخأي  نأ  لباقم  يف  ةیمأ 
اورھاظُي الو  ةروع  ىلع  مھل  اولدي  الو  ةلئاغ  مھوغبي 

! اًّودع مھیلع 
؟! دھعلا اذھ  مھئاطعإ  يف  يبأ  لَّجعت  اذامل  يردأ  ال 

اھنیحو ةنيدملا  نم  ٍموي  دعُب  ىلع  ةفالخلا  شیجف 
خومشب سأرلا  يعوفرم  ةیمأ  ينب  لك  جرخیس 
! ءافعضلا دھعب  اذكھ  نوجرخي  الو   ، رابكلا

مھب لیحرلا  يبأ  ررق  راصحلا  نم  ةیمأ  ونب  جرخ  امدعب 
شیجلاو ٌبرطضم  لاحلا  نأ  امیس  ، ال  ةنيدملا نم 

مھب جرخف   ، ةلاحم ةمئاق ال  برحلاو  باوبألا  ىلع 
انریس انلمكأ  مث  نمو  اھب  ُتنك  يتلا  انتعیض  ىلإ 

ُدئاق عمتجاف   ، قارعلا نم  مداقلا  شیجلا  انلباق  ىتح 
يأرلا مھنم  ًابلاط  ةیمأ  ينب  لاجر  ضعبب  شیجلا 
ةنيدملا يف  هیلع  مدقُم  وھ  ام  ىلع  ةروشملاو 

يبأ ينمَّدق  ىتح   ، دھعلل ًاظفح  تمصلا  اومزتلاف 
نأكو دھع ! َّيلع  ذخؤُي  ملو  رصاحُأ  مل  يتفصب  هیلع 



! ةعامج سیلو  اًدارفأ  ةیمأ  ينب  ىلع  ذخُأ  دھعلا 

ةبقع نب  ملسم  ىعدُي  ناكو  دئاقلا  ىلع  ُتلخد 
ةئیھو  ، ریسملا ةطخب  هتربخأف   ، ييأر ينلأسف 

لك ًایعارم   ، ٍةكنحو ٍةقد  لكب  لاتقلا  تیقوتو  لوخدلا 
ةیفارغجلا لماوعلاو  ةنيدملا  لھأل  ةیسفنلا  لماوعلا 

. ناكملاو ضرألا  ةعیبطل 
يبرحلا يسدح  ةوقو   ، يفصو ةقدب  بجعأف 

ةقيرط نأ  امك   ، فعضلاو ةوقلا  نماكمب  يملعو 
. اًّمج ًءانث  هنم  تقال  اھتحرتقا  يتلا  لاتقلا 

. اًفلخ كب  ىأر  دقل   ، كدلو ذإ  دلو  ئرما  يأ   ، كوبأ  - 
هدصقم تیفو  ينأ  ملع  تاملكلا  هذھ  يبأ  عمس  امل 
مالس هیلع  ملسو   ، دئاقلا طاطسف  انیلع  لخدف 

: هفكي مل  ييأر  نأكو  هيأر  نع  دئاقلا  هلأسف   ، لصاولا
؟! كلملا دبع  كیلع  لخد  دق  سیلأ  - 

نأ دئاقلا  ملعیل   ، لاؤسلا ةداعإ  اًركنتسُم  يبأ  اھلاق 
دھعلاب ثنحلا  نم  هسفن  ظفحیلو   ، ٌدحاو انيأر 

نطفف  ، لاؤسلا ةغیصب  راكنتسالا  ءاجف   ، قاثیملاو
. فقوملا جلاعو  يبأ  دصقمل  دئاقلا 

لاجر نم  تملك  املق   ، كلملا دبع  لجر  يأو   ، ىلب - 
. اًھیبش ًالجر  شيرق 

ىلع هتقفاوم  دكؤیل   ، ٍغماد ّدرب  ٍ يبأ  هیلع  َّدر  اھنیح 
لاجرو شیجلا  دونج  طسو  يردق  نم  يلعُیلو  ييأر 

. ةیمأ ينب 
. ينتیقل دقف  كلملا  دبع  تیقل  اذإ  - 

***

جاَّجَحلا
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نئمطأو يتوخإو  يمأ  ىرأل  فئاطلا  ىلإ  اندُع 
لك مھنع  بیغأ  يتلا  يل  يلوألا  ةرملا  يھف   ، مھیلع
يترتف لاوطف  اھشیعو  ةایحلا  دغرل  تدُعو   ، ةدملا كلت 
ةخبط بوقعي  يمع  ةجوز  انل  جضنت  مل  ةنيدملا  يف 

امإ ءاسملا  يفف   . هباشتُم اھیھط  لكف   ، اھمعط ركذأ 
اذھ قرم  يف  تتفُم  ديرثو  حلمو  ءام  يف  قولسم  محل 
ديرث حابصلا  يفو   ، دیمس زبخو  يوشم  محل  وأ   ، محللا

وأ اًركس  امإ  تناك  ىولحلاو   ، رمتو لبإلا  نبل  يف  تتفم 
. ًالسع

قلسُي محللاف   ، ةاھطلا ُرھمأ  انيدل  انتیب  يفو  انھ  نكل 
اًمعطو ةھكن  هبسكُتل  لباوتلا  هیلإ  فاضُتو  ءاملا  يف 

محلل نوفیضُي  مث   ، هنم ناویحلا  ةایح  ةحئار  ليزُتو  ًاّیھش 
انل نوعنصي  وأ   ، جابكسلا نوعنصيو  لباوتلاو  لخلا 

انل نوعنصیف  ىولحلا  امأ   . بیلحلاو محللا  نم  ةريزخلا 
ةحئارو ةھكن  انھ  ماعطللو   . ذیلاوفلاو جنيزوللاو  بانصلا 
ةلیسو ناك  بوقعي  يمع  تیب  يف  ماعطلا  امأ   ، قاذمو
َّيلع بجي  لاح  ةيأ  ىلع   ، بلُّصلا ةماقإو  عوجلا  دسل 

عوبسألا لحرن  فوسف  شیعلا  ةعد  ىلع  داتعأ  الأ 
. يلاح هیلإ  لوؤتس  ام  يردأ  الو  ةنيدملا  ىلإ  مداقلا 

***

، اًدبأ اھدعب  ينمضت  نل  اھنأ  ول  امك  يمأ  ينتمض 
اھسملت نل  اھنأ  ول  امك  اھیفك  نیب  يسأر  ْتسسحتو 

امك ينم  اھْینیع  تلمو  يسافنأب  اھیتئر  تعبشأو   ، ًةیناث
نأ لبق  ينتعَّدو  قارفلا  عومدبو   ، عادولا ةرظن  اھنأ  ول 

. ةنيدملا ىلإ  لاحرلا  دشت 
اھدوقي قنيألا  نم  ٍبرس  يف  اًرجف  ةلفاقلا  تجرخ 

ىتح ًابذع  تاولفلا  يف  قلطني  هتوص   ، توصلا ُعيدب  ٍداح 
قيرطلا يبناج  ىلع  تارثانتملا  تاَمكألاب  مدطصي 

بذعأو ًءافص  رثكأ  دوعیف  ةنيدملاو  فئاطلا  نیب  لصاولا 
اذھ عم  ٍمغانت  يف  قاینلا  ریست  هفلخ  نمو  ؛  اًددرت
ةبوذعو ظفللا  ىقیسومب  ُرعشت  اھنأكو   ، يدنلا توصلا 
تباصأ ىتح  ُریسملا  رمتسا  جھنلا  اذھ  ىلعو   ، تایبألا



اركلا لبج  نم  انبرتقا  دق  انكو  ءامسلا  دبك  سمشلا 
ٍتامنغ ىلع  شھي  ربكلا  هباصأ  ًایعار  اوحمل  نیح 

، عیطقلا دورش  میجحت  يف  هنواعت  هبالكو  ٍتادراش 
ةحارتسالا يف  نذإلل  اوثعبو  هب  سانئتسالا  اورثآف 

ًايدافت هنم  برقلاب  مھلاحر  اوطحف   ، مھل نذأف  هراوجب 
. ةریھظلا جھول 

ٍةتقؤم ٍمایخ  بصن  يف  ُمدخلا  عراستو  ُلحاورلا  تَّرق 
يعارلا ىلإ  يبأ  لَّجرتو  ؛  سوؤرلا نع  سمشلا  بجحل 
هب بَّحرف  هل  بستنا   ، هفلخ نم  انأو  هیلع  ملسو 

، هموق يف  هتناكم  نع  عمس  امل  بیحرت  دشأ  يعارلا 
دق يبأ  نأ  تننظف  هسفنل  يعارلا  بستنا  كلذكو 

هتقشمو يعرلا  نع  اثدحتو  يبأ  هعم  طسبت   ، هفرع
نم ولخيو   ، ءاضفلا يف  ءاقبو   ، رارقتسا ٌلاحرت ال  هنأو 
هدجي امب  يعارلا  هججاحف  رامُّسلا ! ةفلأو   ، رايدلا ءفد 

ام ذنم  عضوملا  اذھ  يف  میخُي  هنأ  فاضأو  هسفن  يف 
ىعرمو  ، ٍدیق الب  حارب  يعرلا  نأو   ، ِفّینو ٍدقع  نم  برقي 

. ٍطرش نود  ٌةحایسو   ، ٍّدح الب 
وحن سمشلا  عفدل  ٌثيدح  هنأ  ملعي  امھالك 
بالكلا ىلع  يبأ  رظن  لیحرلاب  اوُّمھ  نیحو   ، بیغملا

. مسبتو يل  رظنو  ُجراھتت  ىھو 
***

ٍبرس يف  قاینلا  تبرسناو  ریسملل  بكرلا  داع 
َّصق للملل  اًرسكو   ، يبأ بكر  ُتيزاح  ينكل  ٍلاوتم 

يدث نم  ةعاضرلا  ُتیبأ  ينأو  يدلوم  ةصق  يبأ  َّيلع 
توملا ىلع  ُتفرشأو   ، تاعضرُملا ءادثأ  ُتضفرو  يمأ 

ٍةبلك نع  اوثحبي  نأ  ىروشلا  لھأ  راشأف   ، اًعوج
، اھوارج دحأ  حبذُيو  ضایب  اھبوشي  داوسلا ال  ةسومطم 

نع ثحبلا  مھانضأف  ؛  ورجلا اذھ  مدب  يھجو  خطليو 
ناسرف يبأ  لسرأف   ، توعنلا كلتب  ةدالولا  ةثيدح  ٍةبلك 
نأض يعارل  اھودجو  ىتح  تاھجلا  ىتش  يف  فیقث 
لصاولا قيرطلا  دخ  ىلع  اركلا  نطب  يف  هتمیخ  بصن 
ُتعضرف اوحصتنا  امك  اولعفو   ، ةنيدملاو فئاطلا  نیب 

يفوج لخدو  يناسل  قاذ  ام  لوأ  ناكو  ؛  عابشلا ىتح 
لتقلا ثيداحأب  يشتنأو  ءامدلا  ىشخأ  اذھلأ ال  مدلا !

بورحلاو يزاغملا  رابخأب  ٌعاتلم  انأ  اذھلأ  ؟ ! كفسلاو



؟! لاجرلا لتقو 
يمأ ينتَّمس  ةایحلا  قورع  َّيف  تبرض  نیحو 

نع يموص  َّلحو  يتایح  ذقنأ  يذلا  ورجلاب  اًنمیت  بیلُك ) )
هتأفاكو يعارلا  رثأ  يف  تلسرأ  اھنأ  امك   ، ةعاضرلا
سراف دالب  بھذ  نم  نیفكلا  ألمت  اھیلُح  نم  ٍةدالقب 

. هفورعمب ًانافرع 
؟! جاَّجحلاب يننودانت  اذاملو  - 

؟ ًابیلُك نوكت  نأ  ىضرتأ  - 
ال. - 

ُتارامأ كیلع  ترھظو  تربك  امدعبف   ، نحن كلذكو  - 
، كموق يف  اًدیس  نوكت  نأ  انمسوت   ، كوبح ذنم  ءاقشلا 

قراشم ةفیلخ  نآلا  وھو  ةيواعم  يف  دنھ  تمسوت  امك 
. ةداسلا ءامسأ  عم  كمسا  ىشامتي  الو   ، اھبراغمو دالبلا 

؟ جاجحلا اذاملو  - 
، جحلا ریثك  نوكت  نأ  امإف   ، كلذ رسفُي  رھدلا  عدنل  - 

نوكت نأ  امإو   ، ةجاحملاو لادجلا  ریثك  نوكت  نأ  امإو 
. قئالخلا ماظع  مطحُم 

اذھب ٌدحأ  اھیف  ينثدحُي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ 
، َّينذأ زواجت  ام  يدلاو  نم  ةقث  ربخلا  نأ  الولو   ، ربخلا

ُتنك ؟ ! ًابیلُك ينوعدت  ينللدُت  نیح  يمأ  تناك  اذھلأ 
ىلع ٍةلالد  نود  راغصلل  داتعُملا  لیلدتلا  لیبق  نم  هنظأ 

. مھیضام نم  ءيش 
مسا فرع  نیح  همسبتو  يل  يبأ  ةرظن  ُتركذت 
تلواحف ءارجلا  بحاصو  دوصقملا  هنأ  ُتفرعف   ، يعارلا

رابغ نكل   ، هبالكو يعارلا  ىلع  ًةرظن  يقلأل  تافتلالا 
نم يسفن  يف  ام  تررسأف   ، كلذ نود  لاح  ریسملا 
خيراتلا اذھ  َقبیلو  مداقلا  قفألا  ىلإ  تعلطتو  زازئمشا 

. رارسألا قامعأ  قمعأ  يف  نیشُملا 
***

ىوس سمشلا  ةعشأ  نم  قبي  مل  نْیموي  ریسم  دعب 
ىلع ٌتاروثنم  ٌتاقساب  ٌتالخن  تحال  نیح  قفشلا 

، لبإلا تطشنو  سانلا  للھت   ، يبونجلا ةنيدملا  لخدم 
دق نكلو  رصبلا  ىمرم  يف  ةنيدملا  نأ  ُتكردأ  اھنیح 
لثم يف  انلھأ  ىلع  لوزنلا  يف  انجرحتو  ءاسملا  لح 



مایخ تبرُضو  لاحرلا  انططحو  لبإلا  انخنأف   ، تقولا اذھ 
ةنيدملا ىلإ  لخدن  اھدعبو   ، رجفلا علطم  ىتح  تیبملا 

. ىحض سانلا  ردصي  نیح 
ِفي مل  هنأ  هترَّكذو  يدلاو  ىلإ  ُتسلج  ءاسملا  يف 

: هب يندعو  امب 
؟! ةنيدملا ىلإ  انقيرط  يف  انسلأ  - 

. لجأ - 
وأ مھس  ىمرم  ىلع  ةنيدملا  تحبصأ  دق  اھو  - 
ُتعمس ينإ  هب ! ينتدعو  امب  ينثدحُت  ملو  داوج  ةحبض 
دعولا : » لوقي ًالجر  يیُع  نب  نامثع  رمس  سلجم  يف 

. يبأ اي  َّيلع  ُبدجت  كل  امف   ،« هرطم زاجنإلاو  ٌباحس 
؟ جاجح اي  ثيدح  يأ  - 

؟ ةیمُس نب  دايز  وھ  نم  - 
؟! اًدبأ ىسنت  الأ  - 

رشعلا نود  انأو  نآرقلا  تظفح  ام  ىسنأ  ُتنك  ول  - 
رْبَحلا ُتقفار  ينإ   ، بطخلاو لاثمألاو  راعشألا  تظفحو 

. ملق الو  ٍساطرقب  ًةرم  هل  ُتبھذ  ام  رھشأ  ةعبس 
اھرِّخسو ظفحلا  ةمعن  نم  كبھو  ام  ىلع  دمحا هللا  - 

. هاضر يف 
ام َّيلع  تصصق  الھ   ، اًدبأو اًمئاد  دمحلا   - 

؟ هیف ينلطامُت 
نب ةيواعم  ةفیلخلا  وخأ  وھ  ةیمُس  نب  دايز   ، يدلو اي  - 

. هیبأ نم  نایفس  يبأ 
؟ نایفس يبأ  نب  دايز  نولوقي  اذاملو ال  - 
فئاطلاب اندنع  هوبأ  ناك  دقف   ، مارح نبا  هنأل  - 

اھئطوف  ، ةیمُس ىعدُت  يغبب  هل  اوتأف  ءاسنلا  قاتشاو 
رقي نأ  نایفس  وبأ  ضفر  هتعضو  نیحو   ، هنم تلمحف 

. ةیمُس نباب  سانلا  هبقلو  اًدايز  همأ  هتمَّسف   ، هب
؟ هیلإ لصو  ام  ىلإ  لصي  نأ  اذھ  مارحلا  نبال  فیكو  - 
، مايألا مداق  يف  هلثم  نكت  كتیل  دايز ! نم  هآ  دايز ! - 

ءاھدلا ُتارامأ  هیلع  ترھظ  ىتح  َّبش  نإ  ام  وھف 
، اھطبضو اھداجأف  مھلامعأ  ضعب  ماكحلا  هالوف  ءاكذلاو 

نم ةاصع  لكو  مھرمأ  نم  ٍرِسَع  لك  هنولوي  اوناكف 
. ٍركمو ٍةسایسو  ٍمزحو  ٍبرح  لجر  ناكف  مھتیعر 



؟ هل خأك  ةيواعم  هب  فرتعا  اذھلأ  - 
تعمس امكو   ، هلثم خأ  هل  نوكي  نأ  ةيواعم  رض  ام  - 
عطقو ةیعرلا  بھرأو  قارعلا  رمأ  هل  مزح  فیك  كینذأب 

. مھجراخ َبنَذ 
سانلا رصُي  اذامل   ، هب فرتعا  ةفیلخلا  ماد  ام  - 

؟ ةیمس نبا  هتیمستب 
! كلذ نم  نطفأ  كنظأ  تنك  - 

؟ َمل - 
نأ ول   ، مھبقانم سانلا ال  ِبلاثم  نع  ُثحبت  سانلا  - 

فلألا اوكرتل  ةدحاو  ءوس  ةلصخو  ةلیمش  فلأ  كب 
ام ىلع  ٍداتعم  نیب  مھو   . ءوسلا ةلصخب  كوتعنو  ةلیمش 
نأ ديري  ٍدقاح  نیبو   ، هوفرعو مسالا  اوداتعا  دقو  ىضم 
قارعلا لھأ  يف  هلامعأو   ، هلثم ٍةغبان  ٍدئاقب  راعلا  قلحي 

. ءامسلا موجن  ددعب  نيدقاح  هل  تجرخأ 
***

حابنو  ، رمقلا باجتحا  عم  امیس  اًمیھب ال  لیللا  ناك 
رئاس نود  اھل  هبتنأ  ُتحبصأ  يتلا  ةنيدملا - لھأ  بالك 

ٍتالعشل ٍتفاخ  ٍءوض  عم   ، انیلإ لصي  داكلاب  تاناویحلا -
، ةنيدملاو انطبرم  نیب  ةفاسملا  دعُب  اھقھرأ  ٍتاتفاخ 
اھیكذُت ران  ءاذج  لوح  ةلفاقلا  تالاجر  ضعب  قلحت  نیح 
ٌحادقأ مھيديأبو  ةقناخلا  ةفاجلا  يلبجلا  ءاوھلا  تارایت 
يقاب دلخ  امیف   ، لسعلاب ةالحُملا  نخاسلا  عانعنلا  نم 

سمشلا تعلط  ىتح   . مھنم تنكو  مونلل  ةلفاقلا 
تناك امم  برقأ  ةنيدملا  تدبف   ، طیحُملا انل  تفشكو 

ودبت بورغلا  شمغ  ببسبأ  يردأ  ، ال  سمألا يف  هیلع 
خسرفلا ودبي  ریسملا  بعت  نم  مأ   ، دعبأ نكامألا 

! خسارف
امو انیضمو  هتقان  انم  ٌّلك  بكرو  لاحرلا  انددش 

باتعأ ىلع  انك  الإو  ریسلا  دشت  نأ  قاینلا  تحرب 
. رثكأ اھملاعم  تحضتا  اھنم  تبرتقا  نیحو   . ةنيدملا

قمع يف  اھنإ  يبأ  لاق   ، ةكم نم  اًّرح  رثكأ  اھوجف 
فاج اھوجف  نیتاسبلاو  راحبلا  نع  ةدیعبو  ءارحصلا 

عدبأو ًةرامع  رثكأ  لزانملا  نكل   ، هوجولا خلسي  داكي  حفال 
روطتلا اھیلع  ودبيو   ، فئاطلاو ةكم  تویب  نم  اًرظنم 

ونب مھیف  نمب  كالُملاو  ءاینغألا  اھنكسي  اھنأل  ةثادحلاو 



. ةفالخلا ةلئاع  ةیمأ 
***

نامعن نب  مامھ  ىعدُي  انل  ٍبيرق  تیب  ىلع  انلزن 
، اھلاجر ضرأ  لك  يف  اھل  يتلیبق  نأ  ودبي  يفقثلا !

، هطویخ اھلاجرو   ، جوسنملا بوثلاك  فیقث  نإ  يبأ  لوقي 
. هب دتشيو  هیلع  دشي  رخآلاب  طوبرم  طیخ  لكو 
هلھأو يبيرق  ىلع  ينفَّرع  نیموي  يعم  يبأ  لظ 
يناصوأو يب  مھاصوأو  ةنيدملا  يف  فیقث  لاجر  ةیقبو 

بھذ مث   ، هیلإ تیتأ  امع  دیحأ  الأو  ةعاطلاو  عمسلاب  مھل 
ىلع جَّرع  اھدعب  نمو  يلاولا  َلصیل  ةرامإلا  راد  ىلإ 

ةنيدملا يلاو  مكحلا  نب  ناورم  ميدقلا  هقيدص  تیب 
. فئاطلا ىلإ  اًعجار  لفقو  ينكرت  مث   ، لوزعملا
تناكو  ، يوبنلا دجسملل  ُتجرخ  ثلاثلا  يموي  يف 
ىحُض تقولا  ناك   ، اھیف هلخدأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
نأ نظأ   ، رفن ةعضب  الإ  دابُعلا  نم  ًایلاخ  دجسملاو 

حاتأ امم   ، هیلع نیمئاقلاو  دجسملا  مادخ  نم  مھرثكأ 
رھظت ًابرغ  دجسملا  لخاد  نمف   ، هفشكتسأ نأ  يل 

نب ناورم  وھ  اھانب  نم  نأ  ُتعمس  يتلا  ةروصقملا 
ٍةریغص ٍةفرغ  نع  ةرابع  يھو   ، ٍتاونس ةدع  ذنم  مكحلا 

. باوبأ ةعبرأو  تافرش  عبرأ  اھل  ءانبلا  ةرصتخم 
، بارحملا وبقو  دجسملا  ُبارحم  رھظي  مامألا  يفو 

اصع هیف  نإ  لاقُي  ماخُر  نم  ریغص  طئاح  وبقلا  تحتو 
نم همایق  دنع  اھیلع  دنتسي  ناك  يتلا  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 

دنع اھنأ  لبق  نم  ُتعمس  دقف   ، اھرأ مل  ينكل  دوجسلا !
لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص ربنم  بارحملا  نیمي  ىلع  ظرقلا ! دعس 

ٌدحأ سلجي  الئل  تعضُو  اھنظأ  حاولألاب  هلوح  طاحُم 
. عذجلا ربنملا  مامأ  نمو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سلجم 

ٍجرد ىلإ  يضفُي  ٌریغص  ٌبرس  بارحملا  راسي  ىلعو 
فيرشلا ربقلاو  قورافلا ! رادب  يھتني  هنإ  لاقُي  ٍردحنم 

هل تبھذ  ام  لوأ  ناك  دجسملا  يقرش  ىصقأ  يف 
َّيرظان تفلف   ، ُتسلجو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ىلع  تملسو 
هسأر ىلع  نأك  سلجي  ىتف  بارحملا  نم  ٍةبرقم  ىلع 
، مازتلالا تْمسو  میعنلا  ُتارامأ  هیلع  ودبت   ، ریطلا
لالجإلا اھفلغي  هھاجت  ةسلتخُملا  نیسلاجلا  تارظنو 

. لحنلا يودك  هنم  يودي  همامأ  هفحصم   ، هل



تدبف ةدیعبلاب  تسیل  ٍةفاسم  ىلع  هنم  ُتبرتقا 
، ةیحللا ضیبأ   ، هجولا قرشُم  ناكف    ، هھجو حمالم 
هینیع داوس  طلاخُي   ، نْینیعلا ریبك   ، نیبجاحلا نورقم 
هنانسأ تيأر  ىتح  عاستالا  ديدش  همف  نكل   ، ةقرز

هب  حسمي  ليدنم  هراوجبو  بھذلاب  ةكبشم  اھتدجوف 
عَّمجتي يذلا  بابذلا  هب  شھيو  همف  نم  فزني  اًریسي  اًمد 

. مدلا رثأ  لوح  عساولا  همف  ْيبناج  ىلع 
هعضوو هفحصم  ىلع  نم  ماقف  ةالصلا  ُتقو  ناح 

، ةأضیملا دصقي  هنظأ  اًعجار  داعو  دجسملا  بناج  يف 
رصِقلا ىلإ  برقأ  ةعْبَر  ىتف  هنأ  يل  حضتا  ماق  نیحو 

ُتممش يمامأ  نم  َّرم  نیحو   ، ندابلا الو  فیحنلاب  سیل 
. رخبأ ناكف  همف  ةحئار 

ركذ هللا ىلإ  سانلا  ىعسف  ةالصلل  نذؤُملا  نَّذأ 
تمیقأ نیحو   ، دجسملا ىلإ  اودفاوتو  عیبلا  اورذو 

لئاوأ نم  ُتنك  ينألو   ، مامإلا فلخ  انففطصا  ةالصلا 
ىلع  ، لوألا فصلا  يف  تنكف  دجسملاب  نيدجاوتملا 
ریغ اھنكل   ، تيز ةحئار  هسبالم  يف  ٌلجر  ينیمي 

نیح دجسملا  يف  هتدجو  نمم  ناك  ٍةدشب  ٍةسوسحم 
اذھ ُتدجو  ىتح  يتالص  نم  تلفنا  نإ  امو   ، ُتلخد

ملو هعطقي  نأ  داك  ىتح  يئادر  ِفرطب  اًكسمم  لجرلا 
. هنم صالخلا  عطتسأ 

! يئار عد   ، رمألا ام  - 
ول امك  ناكرحتت  هْیتفش  تظحالو  ينبجُي  مل  هنكل 

نم صلخ  ىتح  اًرجض  ُترظتناف   ، ةالصلا راكذأ  ولتي  ناك 
ةمیلسلا هنیعو  نیعلا  روعأ  هتدجوف  َّيلإ  رظنو  هركذ 

: موتكم حایص  يب  حاصو   ، يب قدحُت 
! نئاخ اي  قراس  اي  - 

ام ةقرسلا  حابأ هللا  ول  هللاو  ؟ ! مع اي  ةقرس  يأ  - 
فسوي نبا  انأ   ، ُتنُخ ام  ةنایخلا  حابأ  ولو   ، ُتقرس

ينتعنت َملف   ، لئامشلا يف  لاثمألا  انب  برضُت   ، يفقثلا
؟! صئاقنلا كلتب 

لبق عفرتف   ، هرھظ نع  ًالمح  يقلي  نَم  ةالص  يلصُت  - 
نسُح كوملع  كلھأ  ناك  نإو   ، هلبق دجستو  مامإلا 

عم هللا. بدألا  نسُح  كوملع  امف  سانلا  عم  بدألا 
ُتدعأف  ، ةالصلا ُقرسأ  ينأ  ُدصقي  هنأ  ُتملعف 



ىتفلا كلذ  تيأر  ىتح  ُتیھتنا  نأ  امو  اًددجم  يتالص 
ُلوقي روعألا  لجرلا  تاذ  ُتعمسف   ، اًدرفنم يلصي  رخبألا 

وھو اًديز  ثداحُي  نَم  ةقيرطب  رخبألا  ىلإ  رظني  وھو 
امنإ موصلاو  ةالصلا  ةرثكب  ةدابعلا  تسیل  اًرْمَع : ينعي 
مراحم هللا. نع  عرولاو  رمأ هللا  يف  ركفتلا  ةدابعلا 
نم ًابيرق  ناك  دقف  يدحو  مامھ  يمع  تیبل  ُتدع 

بوقعي يمع  لثمك  سیل  مامھ  يمعو   ، دجسملا
، اھیعارُي ٌةراجتو   ، مھب ٌلوغشم  دالوأ  هيدل  وھف   ، يكملا

هنایصع ىلع  ٌتادحتم   ، نیطایش نھنأك  تاجوز  عبرأو 
هل نذفنُي  الو  ًابلط  هل  نیبلُي  ، ال  هتعاط ىلع  ٌتاقرفتم 
ناك اذل  تازشان !  ، تادرمتم  ، ةملك هل  نعمسي  الو  اًرمأ 
نھعم عمتجي  الو  ٍتیب  يف  نھل  سلجي  مامھ ال  يمع 
كاوھو ءاسنلا  صعا  ديدرتلا : مئاد  ناكو   ، ماعط ىلع 

تنكف ال ُدعب  امیف  انأ  ُتلعف  كلذكو  تئش !! ام  لعفاو 
دجسملا يف  راھنلا  يضمأو  اًمئان  الإ  تیبلا  يف  ُثكمأ 

مامھ يمع  عم  وأ  اھعوبرو  ةنيدملا  تاقرط  بوجأ  وأ 
. هتیناوح يف 

***
يبایث فرط  ينعزان  يذلا  روعألا  لجرلا  نع  ُتلأس 
نب دیعس  نیعباتلا  دیس  اذھ  نأ  يمع  ينربخأف 
تناك نكل  اًریثك  مسالا  ُتعمس  دق  تنك   ، بیسُملا
ُتملعو  . ناك ام  اھیف  ناك  دقو  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

سم ببس  اذھ  نأ  تحجرف  تيزلا  يف  رجاتُي  هنأ  اًضيأ 
موادأ نأ  يمع  ينحصنو   ، هنم ينتتأ  يتلا  تيزلا  ةحئار 

ىلإ رصعلا  نم  ثيدحتلل  ُسلجي  وھف   ، هتقلح ىلع 
. لوسرلا دجسم  يف  بورغلا 

، يمادلا مفلا  يذ  رخبألا  ىتفلا  نع  ُتربختسا  نیحو 
نب ناورم  لوزعملا  ةنيدملا  يلاو  نبا  اذھ  نأ  ينوربخأ 
ىتح داھُّزلا  دابُعلا  نم  هنأو   . كلملا دبع  ىعدُيو   ، مكحلا
هثوكم ةرثكل  دجسملا  ةمامحب  هوبقل  هیبحُم  ضعب  نإ 

نيدقاحلاو هیھراك  ضعبو   ، هیف هدبعتو  دجسملا  يف 
! همف ىلإ  لخدي  بابذلاو  هوفأ  هنأل  بابذ  وبأ  هوبقل  هیلع 

؟ ٍدھاز ٍدباع  ىلع  سانلا  دقحي  اذاملو  - 
يفو ملع  ةدابعلا  يف  كلملا  دبع   ، يخأ نبا  اي  - 

. دوط ةسایسلا 



؟ برد ةسایسلا  يف  اذھ  لثملأ  - 
، نامثع مولظملا  ةفیلخلا  لتقم  رصاع  هنإ   ، لجأ - 

ىعدُت نمیلا  ءاجرأ  يف  ٍةریغص  ٍةدلب  ةلامع  ىلوتو 
دالب يف  داھجلل  جرخ  ةنس  ةرشع  تس  نبا  وھو   ، رجھ
جرخ مث   ، ةنيدملا ناويد  ةيواعم   هالوو  داع  مث   ، مورلا

. بيرقلا سمألاب  داعو  ةیقيرفإ  يف  داھجلل 
***

يفف  ، ةكم نع  ةفلتخم  ةنيدملا  يف  ملعلا  ُسلاجم 
هملع ضیف  نم  انيوريو  هتیب  يف  رْبَحلل  بھذن  انك  ةكم 

ءاملعلا ةنيدملا  نكل   ، عئاقولاو مولعلا  ىتش  يف 
ٌةقلح ٍملاع  لكلو  يوبنلا  دجسملا  ءاجرأ  يف  نوسلجي 

مھثيداحأو مھُحورش  ٌةرصتقمو   ، ٌددحم ٌتقوو  ٌصصختو 
ثيدحلاو هقفلاو  ریسفتلاك   ، ةینيدلا تاعوضوملا  ىلع 

. لاجرلاو
ىلع يدوعت  دعب  ءاملعلا  تاقلح  مزتلأ  نأ  ُتدھاج 

الو فاليإ  فالتخالا  يف  يل  سیلف  رْبَحلل  ٍدحاو  ٍسلجم 
ُدنج هیف  ىتأ  يذلا  مئاغلا  مویلا  كلذ  ىتح   ، فالتئا

مث يوبنلا  دجسملا  اوقَّوطو  ةرامإلا  دنج  مھعمو  ةفالخلا 
تاقلح نم  دجسملاب  نم  اوُّضفو  مھنم  ةعامج  لخد 

اًرارق كانھ  نإ  انل  اولاق   ، بالطلاو ءاملعلا  اوجرخأو  ملع 
! ماشلا ىلإ  هتاَصَعو  لوسر هللا  ربنم  لقنب  ةفیلخلا  نم 

دنجلا اوقَّوط  ىتح  اوعَّمجتو  ةنيدملا  ُلھأ  جاھ 
، نْيراصح تحت  ُدجسملا  حبصأف   ، دجسملل قوطُملا 
حالسلا نم  لزُعلا  يلاھألا  عُّمجتل  اوبیھتي  مل  دنجلا  نكل 

يتداعكو  ، اوُّضفني ىتح  حالسلا  مھیلع  اودَّرجو  لب 
ام ىرأ  ثیحب  عضومتلا  يف  يدسج  ةلوحن  تمدختسا 

مھعم هوبلج  دق  اًدادح  ُتيأرف   ، دجسملا لخاد  ثدحي 
ىلع قرطي  ذخأو  ةظیلغ  ةقرطمو  ةنجأ  هدي  يف 

هعضوم نع  هعلخیل  ربنملاب  طیحُملا  يديدحلا  جایسلا 
. ربنملا لمح  نم  اونكمتیل 

سمشلا تذخأو  هتاقرط  يف  ُلمعي  دادحلا  ذخأ 
سمشلا تفسُك  ىتح  ٍةقرط  لك  عم  نمازتلاب  ُبیغت 

ىتح  ، ةحلاك ءادوس  ءامسلا  تلاحتساو  راھنلا  ملظأو 



! اھتملظ نم  موجنلا  تيأر  ينإ 
قح ىلع  مھنأو  ةراشبلا  هذھل  اوللھتو  ُسانلا  رَّبكف 
هقرط نع  دادحلا  فقوتف   ، لطاب ىلع  مھنود  ام  نأو 
اھرون َّمعو  اھتعشأ  ثبت  تداعو  سمشلا  تلجناف 
مھعم تفتھو  اوفتھو  اًددجم  سانلا  ربكف   ، ةنيدملا

«. هیمحي بر  ربنملل  ؛  هیمحي بر  ربنملل  »
راھنلل داع  امل  اًددجم  انقيرفت  ةطرشلا  ُلاجر  لواح 
غلب ثبشتلاو  ةفعاضم  تحبصأ  ةميزعلا  نكل  هرون 

تویبلا يف  نم  لك  فاخ  سمشلا  تفسُك  املو   ، هتباؤذ
اًفعاضم انددع  حبصأف   ، دجسملاب اوذاعف  مھسفنأ  ىلع 

فارطأ ىتش  نم  ءاسنلاو  خویشلا  انل  مضنا  هنأل 
. ةنيدملا

لمعلا ةدواعمب  دادحلا  رمأي  وھو  ةطرشلا  دئاق  ُتيأر 
هتوص ىود  ىتح  هیف  خرصف   ، ةھربأ ِلیفك  نرح  هنكل 
الإ يھ  ام  قرخأ ! اي  ةنعل  يأ  هلوح : نمو  دجسملاب 
نكل ترم ! نأ  تثبل  امو  سمشلا  رون  تبجح  ةباحس 

ىلإ ةقرطملاو  ةنجألاب  ىقلأو  ِهنورح  ىلع  ىقب  دادحلا 
قرافت نأ  ىشخي  هنأكو ال  هیف  خرصو  ةطرشلا  دئاق 

ناكم تنك  ول  تدرأ ! اذإ  كسفنب  اھلعفا  هدسج : هسأر 
اتلك دادحلا  اذھ  بلسأ  نأ  يف  تنواھت  مل  دئاقلا 

نم اًّدب  دجي  ملف  كلذ  نم  ثيرأ  ناك  دئاقلا  نكل  هْیعارذ !
رصق يأر  ىري  ىتح  ةيالولا  رادل  ةدوعلاو  هدونج  بحس 

. ةفالخلا
هعم يطرشلا  نواھتو  دادحلا  ؤرجت  سانلا  ىأر  امل 

دحأ  ، تاروثلا لعتشت  اذكھف   ، نایصعلا ةزيرغ  مھیف  تراث 
اذكھو روثت ! ةیعرلا  لك   ، نواھتي رمأ  يلو   ، أرجتي ةیعرلا 
تتشتي  ، يعارلا اھكرتي   ، ُفرحنت ةعجن   ، عیطقلا درشي 
تلزنل هتوص  الع  نم  لك  ناسل  عطق  ول  نكل  عیطقلا !

كلذ ىلع  تیقبو  ٍخارص  نود  مھتاھمأ  ماحرأ  نم  عضرلا 
  . روبقلا اھتوتحا  نأ  ىلإ 

دجسملا ىلإ  انلخد   ، درمتلا ةسامح  تلعتشا  امدعب 
اَّمل ركُّسلا  ترثن  ول   ، ةلمن عضوم  هیف  دعي  مل  ىتح 

. هلخادب نم  فاعضأ  دجسملا  جراخ  يقبو   ، اًضرأ رقتسا 
ةدش نم  وھ  نم  نیبتأ  مل  يذلا  ءاملعلا  دحأ  بطخ 
زیمأ وأ  هدسج  ىرأ  نأ  نود  هتوص  ينلصوف   ، ماحزلا



. هلوح طغللا  ةرثك  نم  هتوص 
امك هئاقب  بوجوو  يوبنلا  دجسملا  ةمرُح  نع  ثدحت 

ٌصخش هب  رثأتسي  ىتح  اًعاتم  الو  ًاثرإ  سیل  هنأو   ، وھ
لأسي لظو  اھسفنل  ةموكح  هب  صتخت  وأ   ، هسفنل

: لوسرلا ربنم  نع  عافدلل  مھسامح  ریثتسیل  سانلا 
؟! لوسرلا ربنم  اذھ  سیلأ  - 

: هجراخو دجسملاب  نم  لك  ددریف 
. لجأ لجأ  - 

؟! لوسرلا دجسم  اذھ  سیلأ  - 
. لجأ لجأ  - 

؟! هداؤف دسجلا  قرافيأ  - 
. الك الك  - 

؟! هرجحم ؤبؤبلا  قرافيأ  -
. الك الك  - 

دحأ الو  ةفئاص  ةیمحلاو  اًرعتسم  سامحلا  اذھ  لظو 
انعمس ام  ٍناكم  نمو   ، هنع دعتبي  الو  دجسملا  ُحربي 

: ىتش نكامأ  نم  دحاو  ضعب  ددرو  طابرلا ! طابرلا  ءادنلا :
مكحي هللا. ىتح  ضرألا  حربن  نل  - 

. ماشلا دنج  لحري  ىتح  لحرن  نل  - 
؟! يشبحلا ةھربأ  مأ  يشرقلا  ةيواعم  اذھأ  - 
لزانملا باحصأو   ، طابرلل هعضوم  ذختي  رفن  لك  َّبھ 

سانلا بترو  اھشرتفنل  رئاصحلاب  انوُّدم  ةبيرقلا 
دجسملاب ناك  نم  جرخو   ، دجسملا يف  مھعضاوم 

لمحتت دجسملا ال  ةرامع  نأ  امیس  ماحزلا ال  اوفخیل 
. محازتلاو عفادتلا  اذھ 

نأ رابخأ  نم  انل  بَّرست  امم  انملع   ، نیتلیل طابرلا  ماد 
عرسأ يھو  ديربلا - لبإ  ىلع  ثعب  ةنيدملا  يلاو 

نب رباج  نم  ًّالك  هتقشمل - ًالمحت  رثكأو  رفسلل  ةلیسو 
قشمد يف  ةفالخلا  رصق  ىلإ  ةريرھ  ابأو  دبع هللا 
سانلا بضغ  هل  القنيو  رَّرق  امیف  ةيواعم  اعجارُیل 

ثدح يذلا  فوسكلا  هل  افصيو  دجسملا  لوح  مھطابرو 
رارقب اداعف   . ربنملا نم  بارتقالاب  هدونج  َّمھ  نیح 

ربنم ىقبیلو  مھدالب  ىلإ  مھتدوعو  ماشلا  دونج  بحس 
. لوسرلا دجسم  يف  لوسرلا 



انأ امنیبف   ، ينجلتخا يذلا  براضتلا  كلذ  يردأ  ال 
، رمألا يلو  نایصع  نم  اًقناح  ُتنك  ربنملا  ءاقبل  ُفتھأ 
ملأ  ، سانلا هھباجُيو  اًرمأ  نیملسملا  ةفیلخ  ررقي  فیكف 

طابرلا ضفنا  امدعب  ؟ ! ةعاطلاو عمسلا  ىلع  هوعيابُي 
هیلع تناك  امك  ةنيدملل  ةایحلا  تداعو  ماشلا  دنج  داعو 

: تالؤاست نم  يب  ام  يف  مامھ  يمع  عم  تثدحت 
. يخأ نبا  اي  ءاطخ  رشبلاو   ، ٌرشب مكاحلا  - 
ءاسأ نإو   ، ركشلا انیلعو  ُرجألا  هلف  نسحأ  نإ  - 

. هامع اي  انرِمُأ  اذكھ   ، ُربصلا انیلعو  ُرْصإلا  هیلعف 
؟ مكاحلا أطخ  نم  ةیعرلا  تنقیت  نإو  - 

مویلاف  ، باوص ىلع  ٍذاذفأ  نم  ٌریخ  أطخ  ىلع  ةرمز  - 
الو  ، ةعامج نحنو  بیصُن  اًدغ   ، ةعامج نحنو  ئطخن 

. ءاوھألاب يأرلا  قرفتي 
الإ ٍةئیطخ  ىلع  ةعامج  تعمتجا  ام   ، كيأر حَّبق هللا  - 

. ضرألا لھأ  رشأ  اوناك 
. ةعاطلا ةءابع  علخ  نم  مالك  اذھ  - 

، ةعاطلا ةءابع  اوعلخ  ةنيدملا  لھأ  لك  نأ  ىرتأ  - 
؟! مھرمأ يلو  اوصع  هیعباتو  لوسرلا  ةباحص  نإ  لوقتأ 

! كبجنأ يذلا  محرلا  سئب 
اھيأ اي  مالك هللا ﴿ تظفح  ينكلو  ىوھ  يأر  َرأ  مل  - 
رمألا يلوأو  لوسرلا  اوعیطأو  اوعیطأ هللا  اونمآ  نيذلا 

.﴾ مكنم
ملأ ؟﴾  مھنیب ىروُش  مُھُرمأو  اًضيأ ﴿ ظفحت  ملأ  - 

امیف هورواشیل  رمألا  يلول  لوسر هللا  ةباحص  بھذي 
؟ ررق

اھدعب نم  ىروش  لھ  مث  ؟  هنوفوخُي مأ  هنورواشي  - 
؟ ىروش هدعب  نم  رارق  مأ  رارق 

. قحلاب هنوفوخُي  - 
. مھدرمتو  ، سانلا طابرب  هوفوخ  لب  - 

مالغلا اھيأ  عناصب  تنأ  ام  ةيواعم  ناكم  تنك  ول  - 
؟ لداجُملا

. اھفاخي ناطلس  نم  ٌریخ  ةیعرلا  هفاخت  ناطلس  - 
نم لك  عاطل  نایصعلل  تبأرشا  قنع  لوأ  تراط  ول  هللاو 

. اھآر



؟ سمشلا فوسك  نع  اذامو  - 
تايآ هللا. كلت   ، فسخي رمقلاو  فسكت  سمشلا  - 

***

، اًددجتو ًةراثإ  رثكأو   ، بصخأ تناك  ةنيدملل  يتلحر 
رثكأ تناكف  زاجحلا  طسوتتو  قارعلاو  ماشلل  برقأ  اھنأل 

يسفن تلغش  تنك  نإو   ، ةكم نم  اًروطتو  اًكارح 
ملعت ىلإ  تھجتاف   ، ملعلا بلط  عم  ىرخأ  لغاشمب 
مامھ يمع  ءانبأ  كلذ  يف  يندعاسو  ةیسورفلا 

هتایح هیلع  تاصغنُملا  هتاجوزو  هتراجتب  انع  هلاغشناو 
ةعباتُملا َّيلع  قیضي  وأ  اًریبك  اًمامتھا  ينیلوي  ناكف ال 

. ةظحالملاو
جرخنو دایجلا  كفنو  ًةسلخ  لبطسإلا  ىلإ  لخدن  انك 
لاجر نم  يأ  انلأس  نإو   ، قباستن ءارحصلا  ىلإ  اھب 

ىلإ اھب  نوبھاذ  اننأ  هربخن  انك   ، انتھجو نع  ةطرشلا 
، ٍتايداع اًدایج  تناك   ، ضيورتلل وأ  فالَعلا  وأ  راطیبلا 
يف  ، ةكم يف  هتكرت  يذلا  ليزھلا  يناصح  لثم  تسیل 

قابسلا ُتدتعا  ىتح  لیخلا  بوكر  دیجأ  ُتنك ال  ءدبلا 
. يتمومع ءانبأ  قبسأ  ُتنكف 

، ةزرابملاو فیسلا  لمح  ملعتل  يسفن  ْتعلطت  مث 
ةصرف ُتزھتناو  ُتلتحا  نإو  ىتح  ؟  فیسب يل  ىَّنأ  نكل 
امیف راجشلاب  هتاجوز  لاغشناو  مامھ  يمع  جورخ 

، هشارف تحت  هئبخُي  يذلا  هفیس  ىلع  تلصحو  نھنیب 
ةلاَّیخو ةنيدملا  تاقرط  ىلإ  هب  جرخأ  نأ  يل  فیكف 

يديأ يف  امل  رظنلاو  عراوشلا  دقفت  نم  لكت  ةطرشلا ال 
! ةراملا

فیسب يقیقحلا  فیسلا  يكاحأ  نأ  ةركف  ينتءاج 
لوح تاروثنملا  تالخنلا  نم  ةلخن  تقلستف   ، يبشخ
، ضرغلاب يفت  ةكیمس  دئارج  ثالث  تعلتقاو  تیبلا 
ءانبأ يندعاسف  اھفلخ  ُتطبھ  مث  ٍلع  نم  اھتیقلأو 
لكش يكاحُت  ىتح  اھعیطقتو  اھبيذھت  يف  يمع 
يف ركذأف   ، اًحضاو نزولا  قرف  ناك  نكل   ، فیسلا

فیسلا اھیف  لمحأ  نأ  لواحأ  ُتنك  يتلا  تارملا 
دقف دئارجلا  يف  نكل   ، كلذ عیطتسأ  نكأ  مل  يقیقحلا 
قلعن نأ  مھیلع  تحرتقا  ىتح  ٍةدحاو ! ٍدیب  ةثالثلا  تلمح 



نَم دي  لكيو  هنزو  نم  لقثُي  اًرجح  فیس  لك  طبقم  يف 
. هلمحي

هب ٌدوقعم  هفیس  انم  لكو  زرابتن  ُجرخن  انكف  ؛  ناك دقو 
تملعت مث   ، لامحألا اندتعاو  اندعاوس  تدش  ىتح  ٌرجح 
ُتمملأ دق  اذكو   ، اًماھسو اًسوق  اھل  تعنصو  ةيامرلا 

ىَّنأ نكل   ، ةحابسلا يل  تیقبو  ةيامرلاو  لیخلا  بوكرب 
! رحبلاب يل 

***

نیب  ، اھلاح ىلع  ةنيدملا  يف  يمايأ  تَّرمتسا 
ُرودت تناك   ، ةزرابملا  ، دایجلا تاقباسمو   ، ملعلا تاقلح 

، فئاطلا ىلإ  ُنینحلا  ينبلغ  ىتح  يموي  تاعاس  ىحر 
ركذأ اًعبرأ ال  وأ  تاونس  ثالث  ةنيدملا  يف  ُتثكم  دقف 

، انھ لوألا  يماع  دعب  نم  ًةھباشتم  تدب  مايألاف  اًديدحت 
تجار دقف   ، ةنيدملا لزلز  يذلا  ربخلا  نم  ىوس 

يف ةفیلخلا  لسارُي  نایفس  يبأ  نب  دايز  نأ  ٌتاعئاش 
! اًضيأ زاجحلا  ىلع  دھعلا  هیطعُیل  هلیمتسیل  قشمد 

ةفوكلاو ةرصبلا  هل  تعمُج  نم  لوأ  وھ  اًدايز  نوكيأ 
؟! ةفالخلا لخاد  ٍةفالخ  نع  ثحبيأ  ؟ ! ةنيدملاو ةكمو 

قارعلاو يومألا  قرشلا  ىلع  ةيالولاب  دايز  ماق  اذإف 
؟ ةیقيرفإو ماشلا  ؟  نذإ ةفالخلا  يف  يقب  امف   ، زاجحلاو

! اًضيأ اھبلط  الھ 
ام ؟  دحلا اذھ  ىلإ  اًدايز  ُسانلا  ىشخي  اذامل  نكل 
هیھاون نع  عفترتو  هرماوأ  ىلع  لزنت  ًةعیطم  ًةیعر  اوثبل 

نإ الأ  هتاذ ! سیلبإ  ناك  ول  مھرمأ  ىلوت  نَم  مھریضي  الف 
الإ ٌلیبس  ٍدايزل  سیلف  ؟  ةدراشلا الإ  ُلكأي  بئذلا ال 

! ةاصعلل
ةیھاركلا ةحئار  تحافو  ًاظیغ  ةنيدملا  تمدتحا 

لسرأ اًدايز  نأب  نیقیلا  ربخلا  مھل  بَّرست  نیح   ، دايزل
قارعلاب هلعف  ام  نأو  هتءافكو  هتناكمب  اًضرعم  ةيواعمل 

دقف  ، ةفالخلل همدقیل  ریثكلا  هدنع  يقبو  هيدل  ام  لقأ 
يلامشب قارعلا  تطبض  دق  ينإ   » هدافم ًاباطخ  هل  ثعب 
ةيواعم هل  بتكف   ،« زاجحلاب اھلغشأف  ةغراف  ينیميو 

قارعلاب ال لعف  املثم  اھطبضیل  زاجحلا  ىلع  هدھع 
ىصع اذإف   ، ریخب رذني  ربنملا ال  موي  ثدح  ام  نأ  امیس 



ةفیلخلا لتقُي  ملأ   ، مھتمیش نایصعلاف   ، ةرم ةیعرلا 
ٍلاوو ٍمراص  ٍفیس  نم  مھل  دب  الف  مھنیب ! وھو  مولظملا 

. ٍمزاح
، مھیف لضفلا  لھأو  مھئاملعل  اوأجل  اًمئاد  مھتداعك 
، هیلع ءاعدلاب  مھرمأف  ربخلا  هل  اوعنو  رمع  نبال  اوبھذف 

الأب ءاعدلاب  رھجلا  حبصأو   ، هیلع اونَّمأف  مھمامأ  اعدو 
يف راس  نَم  لكو   ، جحلل ةیبلتلاك  مھرمأ  دايز  ىلوتي 
انفكا مھللا  : » دايز ىلع  رمع  نبا  ءاعد  ددرُي  تاقرطلا 

هیلع ىقلأ  هبحاص  لباق  اذإ  لجرلا  نإ  ىتح  دايز .» رش 
نِّمؤیف ءاعدلا  اذھ  لجرلا  ددري  مث   ، هیلع هدریف  مالسلا 

مزالم ءاعدلا  اذھ  لعج  ماَّمھ  يمع  ىتح  هبحاص ! هیلع 
اعد نوبزل  ةعاضب  عاب  اذإ  ناكف  هتراجت  يف  ىتح  هناسل 

! دايز رش  هیفكي هللا  نأو  اھیف  ةكربلاب  هل 
نأ وعدأ هللا  ُتنك  لب   ، طق ءاعدلا  ددرأ  مل  ينكل 

، هنع ُتعمس  امو  هب  اًروھبم  ُتنك   ، زاجحلا دايز  ىلوتي 
، نیعلا يأر  هتيأر  ول  تددو   ، هلاعفأو هتریسب  اًھودشم 
يف تلمآ   ، همزحو همزع  ُتسملو   ، برُق نع  هترصاعو 

ىرت نأ  ىھشأ  امف   ، ام اًموي  هلثم  نوكأ  نأ  يسفن 
نم كتبیھ  كقبست  نأ   ، سانلا نویع  يف  كنم  ةبھرلا 

ينادلاو يصاقلا  كاشخي  نأ   ، ٍلایمأ دعُب  ىلع 
لھاجلاو ملاعلاو  رجافلاو  رابلاو  عیطُملاو  يصاعلاو 

. ماحرألا يف  ةنجألا  ىتح  لافطألاو  خویشلاو 
هب ُتوجر هللا  امو   ، هلاني نل  ام  ءرملا  وجري  ام  اًریثك 
لبق دايز  توم  أبنب  ُديربلا  ىتأ  دقف   ، ىدس بھذ  يلایل 

زاجحلا لھأ  لكلو  ًایعن  يل  ناكف  زاجحلل ! جرخي  نأ 
تدُعو  ، مھل اھدبأ  ملو  يسفن  يف  ام  ُترمضأف  ةراشب !

لوسر هللا ةباحص  نم  ریثكلل  ُتعمسف  يدھع  قباسل 
رعشلا تاودنو  رمَّسلا  سلاجم  ترضحو   ، مھیعباتو
ءاھدو لاتقلا  نونف  تملعتو   ، ءارعشلا كراعمو 

ٌهلو اھلھأب  الو  ةنيدملاب  يل  دعي  مل  ينكل   ، ناسرفلا
لثم اھب  اًفوغش  دعأ  ملو  ًةداتعم  ًةبیتر  ةایحلا  تحبصأو 
ىلإ ةلحار  ةلفاق  لوأ  تبكرو  يسفن  تزھجف  ةيادبلا 

. فئاطلا
ىلإ اھنم  ُتلزن  مث   ، يھ امك  اھتدجوف  فئاطلل  ُتدع 
، يلھأ َعبْرمو  يسأر  طقسمو  يأشنم   ، رثوكلا ةيرق 



نایبصلا ملعُي  لاز  ام  يبأ  ُتدجوف   ، يتلئاع رقتسُمو 
امو  ، تقولا بلاغ  هكالمأ  يعارُيو  هغارف  تاقوأ  يف 

يلُحلا ةرثك  نم  اھریس  ءانثأ  ًاتوص  ردصُت  يمأ  تلاز 
: هسبلت يذلا 

. يدلو اي  رثوكلا  تقرشأ  - 
. يمأ اي  ةعرافلا  اھب  نأل  ةقرشم  - 

؟ لزغلا يف  مأ  نيدلا  يف  هقفتتل  كانثعب  لھ  - 
. يمأ اي  ةداھشلا  متكأ  الأ  تملعتو   ، ةداھش  يھ  - 
بذع  ، ثيدحلا ننفتم  تدُع   ، اًنسلُم انھ  نم  َتجرخ  - 

. ناسللا
ةرق اي   ، يناسل اھمجرت   ، يبلق لاوقأ  الإ  يھ  ام  - 

. ينیع



نمب رقت  امدعب  كنیع  ةرق  لظأس  لھو  كنیع ! ةرق  - 
؟! نھارتس

نھ ءاسنلا  نكل   ، ءاسنلا نم  لقعأ  يمأ  بسحأ  ُتنك 
! ةدفحلا ةيؤرو   ، ءانبألا جاوز  يف  ىوس  نركفي  ال  ءاسنلا !
ٍتاجوزك يل  نحلصي  نھارت  ٍتایتفب  ةمئاق  يل  ةدعُم  اھتدجوف 
اھرطاخ رسك  درأ  ملو  اھجوزتأل ! نھادحإ  راتخأ  نأ  َّيلعو 

. رمألا يف  ييأر  ىرأ  ىتح  لھمتلاب  اھتنداھو 
***

ةكمل هجورخ  تقو  ناحو  نآرقلا  ظفح  دق  دمحم  يخأ  ُتدجو 
املثم يقالُي  لھف   ، هلبق ُتجرخ  املثم  ملعلا  نم  ةدازتسالل 
ىتح ًاّیح  لاز  ام  ليزھلا  ناصحلا  نوكي  نأ  وجرأ هللا  ؟  تیقال

. انتركاذ يف  ةروفحم  هطوقس  ةثداحف  دمحم  ىلع  نئمطن 
هدنعف  ، هریغ نم  عمست  الو  رْبَحلا  مزلاف   ، ةكم تیتأ  اذإ  - 

. ةيافكلا ةيافك 
! ةبرجتلا رامغ  ْضخأ  ينعدو  ينلمُت  ال  - 

! لدجُم مكلك   ، فسوي لآ  اي  هآ  - 
***

هتحرف نأب  لوقي   ، ريراسألا طسبنم   ، هجولا ُدروتم  يبأ 
ةنيدملا ةيالول  مكحلا  نب  ناورم  ةدوعو  يتدوعب  ةفعاضم 

بھذي مث  نمو  ةكم  ىلإ  دمحمب  بھذیس  هنأ  ينربخأ   ، اًددجم
ةرامإلل هتدوع  ىلع  ميدقلا  هقيدصل  كرابیل  ةنيدملا  ىلإ 

! ریمألا تنك  ول  امك  اًجھتبم  كارأ  - 
. ٌفغش ةرامإلا  يف  يل  سیل  - 

؟ ةالولا قلمتت  اذاملف  - 
. يمارلا راوجب  نك   ، ماھسلا نمأتل  - 

؟ ةصاخ مكحلا  نبا  اذاملف   ، برقأ ةكم  ماھس  - 
ٌميدق ٌقيدص  ناورم  نكل   ، جاجح اي  ٍةدحاو  ٍةنانك  نم  مھلك  - 
اًمحر برقأ  وھو  همحر هللا،  ةریغملا  كمع  هیلع  ينفَّرع  دق 

  . ةیمأ ينب  يف  ٍةملك  وذو   ، ةفیلخلل
***

نایبصلا میلعتب  َّيلإ  دھعو  ةكم  وحن  دمحمو  يبأ  قلطنا 
يف هنواعأل  َدوعأ  نأ   ، هیلإ يبأ  حمطي  ناك  ام  اذھو  مھتعباتمو 
تنك دقو   . لبإلا ناعطقو   ، مْركلا عرازم  ةاعارمو  نایبصلا  میلعت 



، ٍمزعو ٍمزح  لكب  هل  ينلكو  ام  ىلإ  ُتدمع  دقف  هنظ  نسُح  دنع 
نم نایبصلا  ملعأ  ُتنكف  هتقيرط  يف  سابع  نباب  ُترثأت  دقو 
هدعبو رصعلا  ىتح  ُلیقأ  مث   ، ةریھظلا ىتح  سمشلا  علطم 
يف ءاسملا  يفو  لبإلاو  عرازملا  دقفتأو  يداوج  يطتمأ 

. رمَّسلا سلجم 
دالبلا تجاھ  ىتح   ، نیماع وحن  لاونملا  اذھ  ىلع  ُتمقأ 

ديزي هنبال  ةعیبلا  ذخأب  ةيواعم  ةفیلخلا  ةین  لوح  ءارآلا  تقرفتو 
،« ثيروتلا  » ؛ انعماسم ىلع  ةديدج  ةملك  ددرتو   ، هدعب نم 
سانلا عمتجي  نأ  يف  قئاعلا  امف  ةعامجلا ! قرفتل  هابجعاو 
ُلمش قرفتي  ىتح ال  ٍلجر  دعب  نم  رومألا  يلي  ٍلجر  ىلع 

الإ مكحلل  حلصي  لھف  ةيواعم ! نبا  هنأل  ديزي  نوضفري  ؟ ! ةمألا
ىدان نم  لوأ  میھاربإ  لیلخ هللا  نأ  اوملعي  ملأ  ؟ ! مكاح نبا 

! ماكحلا عضوم  مھسفنأ  نوعضي  ةیعرلل  ام  ؟ ! هتيرذل ثيروتلاب 
ىأر نینمؤملا  ریمأ  نإ  الأ  ؟  ةعاطلاو عمسلا  ىلع  اوعيابُي  ملأ 
ٍدبعل ةعیبلاب  بتك  ول  هللاو  نینمؤملا ! ریمأل  ُرمألاو  يأرلاف   ، اًرمأ

ٍمكاح ىلع  عمتجن  نألو  هتعيابل  ديزي  هنبال  سیلو  يشبح 
، ةعامجلا يف  اف هللا   ، ٍلودُع ٍماكُحب  قرفتن  نأ  نم  ٌریخ  ٍدساف 

. ةعاطلا يف  اف هللا 
***

هئاھدب ديزیل  ةعیبلا  ذخأو   ، ةيواعم دارأ  امك  ةلضعُملا  تَّرم 
، ةداتعُم  ، ةرركم رثوكلا  يف  َّيلع  تاونسلا  تلاوتو   ، هتمكحو

نَم يھ  ةباترلا  لھ  ملعأ  الف   ، اھیف فالخ  ، ال  ةھباشتُم
؟! لیحرلاو ریغتلل  قاوطلا  لومملا  انأ  مأ   ، تللح امنيأ  ينمزالُت 

ُرودت رابخألا  سلاجمو  كالمألا  ةاعارمو  نایبصلا  میلعت  نیبف 
يفف  . سبایلاو رضخألا  ىلع  تتأ  ةقاف  انتباصأ  ىتح   ، ياحر
ضافو يداولا  ألم  ىتح  فئاطلا  ُلیسلا  باصأ  نیتس  ةنس 

، هداصح برتقا  دق  يذلا  لوصحملا  فلتأف  نیتاسبلا  فرجف 
َّمطف يداولا  ىرج  نیح  يداولا  يف  ىعري  ناك  لبإلا  عیطقو 

ىتح محازتو  برھلا  يف  عراستف  لیسلا  هأجافو   ، ىرقلا ىلع 
! راشِعلا قونلا  نم  اھمظعم  سوؤرلا  فصن  تطقس 

عبر الإ  دصحن  نأ  عقوتن  ملو  نفعلا  اھباصأف  مْركلا  عرازم  امأ 
ٌبلك لبقي  اًنسآ ال   ، اًئيدر ناك  لوصحملا  ىتح  هدصحن ! انك  ام 

ىمُحلا هتباصأ  لبإلا  عیطق  نم  يقب  امو   ، اًجزاط هلكأي  نأ 
. ىدارف يتأت  بئاصملا ال  نأكو  همحش  طقاستو  لزھو 

يف نكت  ملو  ةفعاضم  ةبیصملاف   ، هلاب فسأو  يبأ  مجوأ 



نیح الإ  ةبیصملا  نم  دشأ  الو  هتتغاب  رھدلا  فورصف   ، نابسحلا
َّيلعو اًریغص  دعأ  مل  انأو  ؛  رھدلا بلقت  أوسأ  امو   ، ةلفغ

يفو  ، ٍةنحم يف  الإ  ناحتما  الف   ، باعصلاو دئادشلا  ةھجاوم 
. لاجرلا فرعُي  ةئيزرلا 

بيرق جرف  اھءارو  نوكي  ؛  تھانت اذإ  تاثداحلا  لكو   -
. يدلو اي  كلذ  لمآ  - 

. جرفلا يتأي  طنقلا  دنع  - 
ىرت الأ  ؟  هیف نحن  ام  ىرت  الأ  نكل   ، طونق نم  يب  ام  يدلو  اي  - 

لكو  ، ةعارزلا فیلاكت  دسل  يفكي  نل  لوصحملا  ؟  انغلب ام 
دعب ةماعزلاو  ةدایسلا  فیلاكت  ملعت  تنأو   ، تقفن راشعلا  قونلا 

. نینويدم انحبصأ  نيروتسم  انك  نأ 
مادقإلاو ٌرقفم  دوجلا  ؛  مھلك سانلا  داسل  ةقشملا  الول  - 

لاَّتق
رعشلاب يل  َلثمتتل  كُتبجنأ  لھ  ؟  هب ينيزعُتس  ام  اذھأ  - 
فئاطلا ءارعش  نم  ٍسئاب  ٍرعاش  يأل  هللاو  ؟  ةدشلا تقو 
! اًریغص دعت  مل  تنأ  جاجح  اي  فَّرصت   . كنع ينانغأل 

ةایحلا نم  دتعأ  ملف   ، عنصأ ام  يردأ  الو   ، نآلا َّيدل  ةلیح  ال 
، سانلا نیب  هتلزنم  يف  يبأ  ىقبي  نأ  دب  الو   ، اھتنوشخ ىلع 

ةثاغإو فیضلا  ىَرِقل  اًمئاد  اًحوتفم  لظي  نأ  انتیبل  دب  الو 
فسوي تیب  ودبي  نأ  نم  دب  الو   . ةجاحلا يذ  ةناعإو   ، فوھلملا
ةعرافلا يمأ  ىتح  طق ! بضني  ریخلل ال  اًعبنم  اًمئاد  يفقثلا 

ُهنم ءيشب  مھاست  نأ  تضفر  يلُح  نم  هكلمت  ام  ةرثك  مغر 
ءاسن رثكأو  نیتيرقلا  میظع  ُتنب  يھف   ، ةقئاضلا كلت  نم  رمنل 
ًاّيرورض سیل  ينطوم  يفف   ، كلذك ىقبت  نأ  دب  الو  ًاّیلح  فئاطلا 

. ًاّینغ ودبت  نأ  مھملا   ، ًاّینغ نوكت  نأ 
***

ٌّمھ نْيدلاف   ، ركفلا َّيلع  لماحتو  ُداھسلا  ينقرأ  لیللا  يف 
ةمق نم  ةایحلا  هب  لزنت  نأ  يبأ  لمحتي  نلو   . راھنلاب ٌّلذو  لیللاب 
نأ يمأ  ىشخي  ىحضأ  هنظأ  ىتح  رقفلا ! عاق  ىلإ  ةعدلا 

دق يبأ  ُتدجوف  ءانفلا  ىلإ  ُتجرخو  يعجضم  ترجضف   ، هقرافت
: ينونظ دكؤي  ٍرعشب  لثمتيو  ينقبس 

ءاسنلا ءاودأب  ٌریصب  يننإف ؛  ءاسنلا  ىلع  ينولأست  نإف 
بیبط

نھدو يف  هل  سیلف  هلام ؛  لق  وأ  ءرملا  سأر  باش  اذإ 



بیصن
، كلام َّلق  نإو  فیقث  ُدیس  تنأف   ، يدلاو اي  اذھ  لقت  ال  - 

. كسأر باش  نإو  اھلاجر  لحفأو 
: لئاقلا لوق  ىلع  يدلو  اي  - 

رذح ىلع  نھرایخ  نم  نكو   ، ءاسنلا رارشأ  نم  اب  ذعتسا 
املثم جرخو  اھكرتف  يمأ  نیبو  هنیب  ةداشم  تثدح  نأ  ودبي 

، رجفلا نذأ  ىتح  ثيدحلا  فارطأ  لدابتن  انتلیل  انیضمأف  ُتجرخ 
تناك  ، بنعلا دیقانع  تدقفتو  عرازملل  ُتبھذ  حابصلا  يفو 
انتدھاع امك  ةظتكم  الو  ةرضن  تسیل   ، ةلباذ  ، ةشمكنُم تابحلا 

. ةيوط ينترطاخف  بیبزلا ! ىلإ  برقأ  يل  تدبف   ، ءاطعلاب ضرألا 
فئاطللو ٌمداق  جحلا  مسومف  بیبزك ! اھعیبنو  اھففجُن  َملف ال 

. هكاوفلا نم  ففجُملاو  بیبزلا  يف  اھتعمُس 
ناك دقف   ، تقو عرسأ  يف  داصحلاب  لامعلا  يف  تنذأ 

هنم ىودج  الف  داصحلا  ةفلكتب  يفي  نل  لوصحملا  نأ  ىري  يبأ 
. تططخ امك  رومألا  ریست  نأ  لمآ  نكل   ، عرازملا تبرخ  دقو 
اھتحت نارینلا  تلعشأو  ءاملاب  ًةءولمم  ًةریبك  اًرودق  ُترضحأ 

اھتجرخأ مث   ، يلغلا اھقھرأ  ىتح  بنعلا  تاَّبح  اھیف  تعضوو 
لاوط رمألا  رركأ  تثكم   ، تفج ىتح  سمشلا  يف  اھترشنو 

دعب اًموي  ففجأ  انأو  يل  لسرُتو  دصحت  لامعلاف   ، مايأ ةرشع 
ةعبس لمِح  بیبزلا  نم  يدل  جتنف  داصحلا  لمتكا  ىتح  ٍموي 

. ةكم ىلع  لاحرلا  اھب  تددشف  ریعابأ 
يھ فئاطلا  نم  جرخت  ةففجُم  هكاوف  ةلفاق  لوأ  تناك 
ةظتكم يھو  ةدعقلا  يذ  رخاوأ  يف  ةكم  تلصوف   ، يتلفاق

نع اوضرعأ  راجتلا  نكل   ، بیبزلل شطعتُم  قوسلاو  جیجحلاب 
نأ يل  فیك  نكل  اھب  مھعنقأ  نأ  ُتلواح  ةاجزُملا ! يتعاضب 
نم ُتدھع  ام  اذھ  سیلف   ، اھب اًعنتقم  ُتسل  ٍةعاضبب  مھعنقأ 

. هودھع ام  اذھ  سیلو  فئاطلا  ریخ 
. ماعلا اذھ  فئاطلا  تداج  ام  لضفأ  اھنإ  - 

ًابیبز يرتشي  نَم   ، جاَّجح اي  قاوسألاب  ام  دوجأ  تسیل  اھنكل  - 
؟! اًنسآ

. لیسلا انباصأو  فئاطلاب  برطضا  وجلا  - 
اذھ ماقُیس  جحلا  نأ  نظن  الو   ، ًابارطضا رثكأ  وجلا  انھو  - 

. ماعلا
؟! رمألا ام  - 



ةعیبلا ناضفريو   ، سانلا ناعمجي  نیسحلاو  ریبزلا  نبا  انھ  - 
. ديزیل

؟ ةيواعمل اعياب  نانوكي  ملأ  - 
. اھیلع امغرأ  امھنإ  اولاق  - 

؟ عناصب ديزي  اذامو  - 
. فسوي نبا  اي  ریخب  يشت  سانلا ال  هوجو  - 
؟ بیبزلا يرتشت  نلأ   ، ةسایسلا نم  انعد  - 

. مھرد ةئامب  عوصأ  ةعبرألا  - 
اذھ تقرسو  صل  انأ  ول  هللاو  ؟  رجاتلا اذھ  يننظي  اذام 

ةعبرأ ول  هللاو  نمثلا ! اذھب  هتعب  ام  ةكم  باوبأ  ىلع  نم  بیبزلا 
. كلذ نع  اھنمث  الغل  ةروفوملا  مزمز  ءام  نم  عوصأ 
بوقعي يمع  لزنمل  ُتبھذو  لمحت  امب  ينارعب  ُتذخأ 

نأ تركذتف   ، سمشلاك ًةدیحو  هتجوز  تیقبو  تام ! دق  هتدجوف 
يذلا انناتسب  ىتح   ، يسنُت دئادشلا  نكل   ، موي تاذ  اناتأ  هیعن 
هتياعرب يبأ  مھلكو  نيذلا  لامعلاف  هدعب  نم  برخ  هاعري  ناك 
! هوقرس لب   ، بوقعي يمع  هلوعي  ناك  املثم  هولوعي  مل 

تفط ةنیع  اھنم  تذخأو  لزنملا  ءانف  يف  يتعاضب  تنوش 
مھیف دحاو  ثيدح  فلتخي  مل  نيذلا   ، ةكم راجت  يقاب  ىلع  اھب 

! ضعب هاوفأ  يف  اوقصب  مھنأك   ، هقباس ثيدح  نع 
ةرشابم نئابزلا  عم  لماعتأ  نأ  ىوس  ٍّدب  نم  َّيدل  ناك  ام 

هدلب ىلإ  ٌّلك  بھذیسو  ضفنیس  جحلا  مسومو  رمي  تقولاف 
. رخآلا اندحأ  قرافُي  نأ  نود  دساكلا  يبیبزو  انأ  ىقبأسو 

امدعب  ، مرحلا راوج  تیناوحلا  ةقطنم  يف  يتعاضب  ُتشرتفا 
عاصلا تضرع   ، يتعاضب اھیف  ضرعأ  ضرأ  ةحاسم  ترجأ 

يف بلقي  نم  ىوس  ءارشلل  دحأ  ينبرقي  ملف  مھرد  ةئامب 
، ضفرأ ينكل   ، ةئامب عوصأ  ةثالثلا  بلطي  نم  وأ   ، لحريو بیبزلا 

يل هجتت  ةكرحلا  تأدبف  مھرد  ةئامب  نیعاصلا  تضرع  ىتح 
. لامحأ ةتس  يدل  يقبو  ٍریعب  لمح  لوألا  يموي  يف  ُتعبو 

يف سانلا  ةلماعمو  ةنھملا  تفلأ  دق  ُتنك  يناثلا  يموي  يف 
نيرشع ديري  يذلا  يرتشملل  ضرعأ  تنكف  ءارشلاو  عیبلا 

، مھرد يتئام  اھنمث  نم  هل  صقنأسو  نیعبرأ  يرتشي  نأ  اًعاص 
اًعاص نیسمخ  ىلع  هبساحأس  اًعاص  نیتس  يرتشي  نمو 
ریعب لامحأ  ةثالث  مویلا  اذھ  يف  ُتعبو  يتراجت  تجارف   . طقف

. ثلاثلا يموي  يف  اھتعب  ةیقابلا  ةثالثلاو 



داصحلا تاقفن  باسح  دعبو   ، لاملاب فئاطلل  تدُع  نیح 
ماعلا جاتنإ  فصن  يزاوي  ناك  ام  يدل  رفوت   ، لقنلاو ةعانصلاو 

انك نأ  دعبف   ، اًمیظع اًحبر  دعُي  سیياقملا  لكب  اذھو   ، يضاملا
. تعنص امب  اًدیعس  نكي  مل  يبأ  نكل   . حبر انيدل  ةراسخلا  يناعن 

. بیبز عئاب  يفقثلا  فسوي  نبا  - 
مأ  ، مھل عدخنأ  لھف   ، يتعاضب نوسخبُي  راجتلا  ُتدجو  - 

؟! ةكم باودل  اھمعطأ 
نإ سانلا  لوقي  الو   ، ٍداو نطب  يف  اھقلت  وأ  دوعتو  اھلمحت  - 

لماعتيو ًابیبز  عیبیل  ةكم  تاقرط  ُشرتفي  فئاطلا  خایشأ  نبا 
. مھردلاو عاصلاب 

. اھل تفتلُملا  الإ  بیصُت  ٌماھس ال  سانلا  مالك  - 
***

هلع لاملا  اذھب  رجاتأو  ةكمل  َدوعأ  نأ  يبأ  ىلع  ُتضرع 
ضرعلاو  ، جح ُتقو  تقولاو  ةراجتلا  يف  حبرلا  ُریخف   ، فعاضتي

: ٌمئاق بلطلاو 
؟ فسوي نبا  اي  رجاتتس  َمیفو  - 

. هنورحنیسو يْدھلا  ُسانلا  قاس  - 
؟! باَّصق - 

. ىرأو ُبھذأس   ، يردأ ال  - 
نم ًةديدج  ًةنحش  يعم  ُتذخأ  دقو   ، ةكم ىلإ  اًددجم  ُتجرخ 
مل نيذلا  اھباحصأ  نم  اھتيرتشا  دق  ةففجُملا  هكاوفلاو  بیبزلا 

اھتقباس نم  ًالاح  لضفأ  تناك   ، اھب رفسلا  ىلع  اوردقي 
ٍریفو ٍحبر  ينج  عم  اھیف  فرصتلا  ةعرس  يف  اذھ  يندعاسف 

شرتفأ ينأ  يبأ  ينمولي  ىتح ال  ًةرشابم  ٍرجاتل  اھُتعب  دقف 
. ةكم تاقرط 

يْدھلا قاس  ةبيرقلا  دالبلا  نم  ناك  نم   ، جیجحلاب جعت  ةكم 
هقيرط يف  رحبلا  بكر  نم  وأ  ليوطلا  رفسلا  باحصأ  امأ   ، هعم

لبإلا ةراجت  تناك  اذل   ، انھ نم  يرتشي  نأ  ىون  دقف  جحلل 
اھیف لاحلا  يل  قري  مل  نكل   . اھیف ُترجاتف   ، ةجئار هایشلاو 

! حبر نم  هینجأ  تنك  ام  مغر  اھتكرتف 
تركذت نیح  يسأر  ةرخؤم  ىلع  تطقس  ةقرطم  نأك 

ملأ تاونس ! رشع  لبق  هتلماع  يذلا  لجازلا  مامحلا  بحاص 
ُتدجو يسأر  نم  ةركفلا  ریطت  نأ  لبق  ؟  اًغابد لجرلا  اذھ  نكي 
ملاعم ریغت  مغر  قيرطلا  ئطخأ  ملو  هیلإ  ينناقوست  َّيمدق 



. دشرم ریخ  يل  تناك  ام  يھ  ةغابدلا  ةحئار  نأل  ةكم 
مل هینیع  يف  نبُجلا  نكل   ، هندب حمالم  ترَّیغ  تاونس  رشع 
، هتعنص يف  لاز  ام  هنأ  الإ  هرْعَش  باَشو  همْحَش  َّلق   ، ریغتي

. هتینمت ام  اذھو 
؟ ينركذت الأ  - 

اًعستم يسأر  يف  دجأ  نل  هتلماع  نَم  لك  ُتركذت  ول  - 
. يمسا ظفحأل 

لضفأ كازجو  تاونس  رشع  ذنم  كاتأ  يذلا  مالغلا  ركذت  الأ  - 
؟ راَّمنس ءازج  نم 

هانیع تعمل  نیح  ينركذت  هنأ  تفرعو  ركذتي  يك  اًتقو  ذخأ 
: نیفدلا ِّلغلاب 

. طق كب  ينعمج هللا  ال  يفقثلا ! مالغلا  - 
. مویلا راجُت  نحن   ، ىضم امم  كعد  - 

.... ول هللاو  راجت ! - 
: مسقُي الأ  هتعطاق 

. اننیب نوكیس  ریخ  نم  مك  يردت  الف   ، هامع اي  اًربص  - 
ام ديزي  ضوع  ينوعياب  ول   ، براغملاو قراشملا  ریخ  ولو  - 

. طق كتلماع 
. كسفن ىلع  تدھش  دقل  - 

؟ ىتف اي  َمب  ُتدھش  - 
مویلا امأ   ، ةيواعم ةفالخ  مايأ  تناك  ةیضاملا  ةلماعملا  - 

. ديزي ةفالخ  يف  نحنف 
؟ قرافلا ام  - 

. يتلماعم ترَّیغت  امبرف   ، ةیعرلاب كلاب  امف   ، رَّیغت ةفیلخلا  - 
هب تیتأ  ام  هبجعأ  نإف   ، يئارو ام  فرعي  ىتح  هتلھمتسا 
ملو يتفایض  رقي  ملف  اًئیش  رسخي  نلف  الإو   ، تمعنو اھبف 

. ءام ةبرش  ينقسي 
! كدنع ام  ِتاھ  - 

هذھ لك  بھذتس  نيأف   ، ٍدحاو ٍنآ  يف  رحنُیسو  ٌریثك  ُيدھلا  - 
؟ دولجلا

! ملعت تنأو  ةكم  نايدو  ىلإ  بھذا  - 
! نآلا ينملعأ  لب  - 

، ىنغتسا ام  كرتيو  دارأ  امب  عفتنيو   ، َهيْدھ جاح  لك  رحني  - 



. عابسلا اھلكأت  ةكم  نايدو  يف  ىقلُتو  ُفیجلا  رثكت  ىتح 
؟ دولجلا هذھب  تنأ  عفتنت  اذاملو ال  - 

. دوجألا دوجأ  راتخأف   ، اًّدج اًریثك  لب  اًریثك  نوكي  ضورعملا  - 
هجئاوح تملعو   ، هتنھم لیصافت  هنم  ُتعمس  امدعب 
ُلمعتسأس  ، ةكراشملا ىلع  انقفتا  يراكفأ  هیلع  تضرعو 

اھنيزختب وھ  موقيو  يْدھلا  دولج  نم  انعطتسا  ام  عمجل  ًالامع 
. اھتغابدو

؟ مكلا اذھ  لك  ةجلاعم  عیطتسنس  لھو  - 
. انتنواعمل لامعب  نیعتسنسو  ةغابدلا  ينلمعُتس  - 

لقيو ضرعلا  رثكیسو  جاتنإلا  اذھ  لك  لمحتت  نل  ةكم  نكل  - 
! راسیلاب هرسخنس  نیمیلاب  هحبرنس  امو   ، بلطلا

. ةكم يف  عیبن  نل  - 
؟ نيأ - 

. قشمد - 
***

ةھكاف نم  ففجُملاو  بیبزلا  ةراجت  يف  نیماع  ُتثكم 
عمج يف  اھدعب  امو  جحلا  مساوم  يفو   ، تیصلا ةعئاذ  فئاطلا 

ىتح ةفالخلا  ةرضاح  ىلإ  اھب  رفسلا  مث  اھتغابدو  دولجلا 
انتراجت يف  ةكم  ُلھأ  انیلع  قَّیضو  ةفالخلا  ُلاوحأ  تبرطضا 
تثكمو ةمالسلا  ُترثآف   . ماشلا ىلإ  بھذت  اھنأ  اوملع  نیح 

الإ اھنم  تجرخ  امو   . نایبصلا ملعأ  يدھع  قباسك  رثوكلا  يف 
يتخأ ثاریم  يف  ةبعش  نب  ةریغملا  نب  ةورع  يضاقأل  قارعلل 
ثعب يف  ُتجرخ  ىتح  اھتحرب  امو  اًددجم  تدع  مث   ، يمأ نم 
الأ يونأ  انأو  فئاطلا  نم  ُتجرخف   ، رصم يف  داھجلل  فئاطلا 

. اھیلإ دوعأ 
***

ريِرَج
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كلذ  ، صاخ ٌعبط  اھتاریغتم  ةردنو  اھنوكس  مغر  ةيدابلل 
ىتح ال يظافلأ  ةمارصب  ظافتحالا  ةصرف  ينحنم  يذلا  عبطلا 

، يئشنم انھ  اھف   ، رضحلاب حیحشلا  يطالتخا  نم  ردحنت 
ةيدابلا انھ  اھو   ، يرعِش تبنمو   ، يرخف ردصمو   ، ينطومو



ىتح مكحلا  تیب  لھأو  ءافلخلاو  كولملا  ءانبأ  اھدصقي  يتلا 
. اونِحلي الو  اورَصحُي  الف  مھتغل  اولقثي 

هُباشتك يمايأ  هُباشتو   ، هتباتر نم  َشیعلا  ُتللم  ينكل 
يفایفلا يف  يبأ  تازنع  ىعرأ  حابصلا  يفف   . بارغلاب بارغلا 
يتلا لامرلاو  هایملا  ةردنو  عورزلا  رُمب  الإ  دوجت  الأ  تبأ  يتلا 

يتریشع عم  يعامتجا  ءاسملا  يفو   . سمشلا اھتبھلأ 
اذكھو  ، هب ُءارعشلا  يناجھ  ام  ينوعمسُیلو  يرعِش  مھعمُسأل 
اھلبق هتيأر  ام  ٌلجر  يب  َّرم  يذلا  مویلا  كلذ  ىتح  يتایح  رركتت 

. لاحرتلا ةرثكو  رفسلا  ُتامالع  هیلع  ودبت   ، طق
عفدل هنأ  انالك  ملعي  ٍثيدح  فارطأ  بذاجتو  َّيلإ  سلج 

ام ةعباتم  نم  انم  لك  نكمتیل  بورغلا  وحن  ةریھظلا  سمش 
يف انضخ  ىتح  ثادحألاو  عئاقولاو  رابخألا  انركاذت   ، هب لغشنا 

: ينلأس ىتح  اًمیلع  اھب  هتدجوف   . رعشلا روحب 
؟ برعلا رعشأ  نَم  يردتأ  - 

مغرو هدي  نم  هتذخأف  هعنقت  نل  ٍناھرب  الب  يتباجإ  نأ  ُتدجو 
تلصو نإ  ام   ، يتیب انلصو  ىتح  هب  ُترس  قراحلا  ةریھظلا  رح 
حسمي ًابرطضم  انیلإ  جرخف   . يبأ ىلع  تيدان  ىتح  بابلا  ىلع 

: يفیض ىلإ  ُّتفتلا   . هتیحل ىلع  نم  نبل  رثأ 
؟ اذھ نَم  يردتأ  - 

! الك - 
. يبأ ةیطع  اذھ  - 

! هب ًالھأ  - 
؟ هتیحل ىلع  نبللا  رثأ  ببس  يردتأ  - 

! هبرشي امبر  - 
. اھيدث نم  ةزنعلا  ُعضري  هنإ  لب  - 

! هل ٍّفأ  - 
؟! اذامل يردتأ  - 

. هللاو ال  - 
اًنبل انيدل  نأ  ُناریجلا  ملعیف   ، بلحلل ًاتوص  ردصُي  ىتح ال  - 

. هوبلطیف



! لیخبلا ردتقملا  نعل هللا  - 
؟ رعاش رعشأ  نَم  يردتأ  - 

؟! رعشلاو اذھل  ام  - 
مھبلغو اًرعاش  نینامث  بألا  اذھب  رخاف  نَم  برعلا  رعشأ  - 

. يفطخلا ةیطع  نب  ريرج  انأ  هنإ   ، اًعیمج
يسأر كسمف  ةشھدلا  نم  هسفن  ُلجرلا  كلامتي  مل 

، يبأ ِفنأ  مغر  هتفیض  نأ  دعبو   ، َّينیع نیب  امیف  ينلَّبقو 
مدعل ىسنُت  اھنكل  رضحلا  ندم  لصت  يراعشأ  نأ  ينربخأ 
ماشلاو قارعلاب  نأو   ، ينع يوري  نم  ةردنو  كانھ  يدجاوت 

نادلبلا جومت  مھراعشأ  نأ  الإ  يب  ةنراقم  مھفعض  مغر  ءارعش 
مكحلا تویبب  مھلاصتاو  ندملا  يف  مھتحایسو  مھتاور  ةرثكل 

. ةرامإلا رودو 
. نأش كل  نوكیس  كانھف   ، رضحلا بلطاو  ريرج  اي  لحرا  - 

***

جاَّجَحلا
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تحت ٍضرأ  يف  ىقبأ  نأ  ًةعس  يسفن  يف  دجأ  مل 
امیس ، ال  زاجحلا ىلع  هترطیس  طسب  امدعب   . ریبزلا نبا  ةدایس 

، هبقرتت ردغلا  ساوقأو  زاجحلا  يف  نیيومألا  سوؤر  نم  يبأ  نأ 
ةرضاح يف   ، كانھ نوكأ  نأ  تینمت  ام  ثیح  ماشلا  ىلإ  انجرخف 

نیيومألل َقبي  ملو  ٍبناج  لك  نم  ًةقزمم  تحضأ  يتلا  ةفالخلا 
! مھمادقأ تحت  يتلا  ضرألا  ىوس  اھنم 

ىحضأو  ، اھفارطأ بذاجت  ةرثك  نم  تقَّزمت  ةفالخلا  ةعقر 
ررقف  ، عابتأ الب  ضرأ  ریبزلا  نبالو  ضرأ  الب  اًعابتأ  نیيومألل 

شَّیجف  ، اھنم عاطتسا  ام  قترو  اھلمش  ةململ  مكحلا  نب  ناورم 
ةداعتسا ًابلاط  رصم  ىلإ  جرخو  عابتألا  رشحو  شویجلا 

حمقلا نم  دیحولا  هردصم  ریبزلا  نبا  ىلع  دسیلو  عاستالا 
. قانخلا هیلع  قیضیل 

َّرف نَم  لكف   ، لاجرلاب ةظتكم  تناك  ماشلا  ىلإ  انبھذ  نیح 



تئلُم قشمد  عراوش  نإ  ىتح  ماشلا  دصق  ریبزلا  نبا  نِم 
. فئاطلا ثعب  نمض  يبأ  عم  ُتنكو    . دوفولاب

ُنویعف  . كلذ نظأ  هللاو ال  نیيومألا ! ةرصنل  اوءاج  ءالؤھ  لكأ  - 
نامألا ةنیكس  سیلو  رارفلا  علھ  اھیف  ُتيأر   . مھحضفت سانلا 

! رصنلل اًدصق  فوخلا ال  نم  اورف  موق  ءالؤھ   ، ممرلا ةنینأمطو 
نمأي لھ   ، يومأ ىوھ  اذ  لك  محري  نل  ریبزلا  نبا   ، يدلو اي  - 

؟ ةجراخ مھبولقو  ةعيابم  مھتنسلأ  ًالاجر 
ينإ ؟  ءالؤھ لكب  لحیس  اذام  ؟ ! قشمد تطقس  ول  اذامف  - 

. هنم اورف  نيذلا  ءالؤھ  لك  ءامدب  ةعبشُم  ةطوغلا  ىرأل 
ریبزلا نباف  فویسلاو  لاجرلا  نم  قشمد  تلخ  ول  هللاو  - 

؟ ديزي توم  دعب  نسلألا  هتلقانت  ام  ِعت  ملأ   ، اھلخدي نأ  نم  نبجأ 
بھذيو هوعيابي  نأ  ةكمل  رصاحُملا  ماشلا  دنج  هیلع  ضرعي  ملأ 

؟ ماشلا لھأ  نم  ةعیبلا  هل  اوذخأیل  مھعم 
ينوعياب نإف  يل  ةعیبلل  سانلا  اوعداو  اوبھذا  مھل  لاق  - 

! تیتأ
! اھتبطخ يف  لسریف  اھحكنتسي  ةأرما  ةفالخلا  نأ  نظي  - 
ٌةرجش ال مكحلاو  ؟ ! اًموق دوسي  فیكف  هسفن  دوسي  ُنابجلا ال 

. مدلاب الإ  ىقسُت 

***
ةداعتسال ٍلاجر  نم  مزلي  امب  ضیفي  ٍشیج  يف  انجرخ 

الإو مھمدختسي  نأل  مكحلا  نبا  رطضا  لاجرلا  محازت  نكل   ، رصم
نبا جرخ  اذإف   ، مھسفنأ اومدختسي  وأ  هریغ  مھمدختسیس 

لك اھبو  مكاح  الب  قشمد  كرتو  رصم  اًدصاق  قشمد  نم  مكحلا 
ناورم يف  ينبجعُي  اًددجم ! اًمكاح  اھل  دوعي  نلف  دوفولا  ءالؤھ 

، هقاروأ مدختسي  فیكو   ، ديري ام  لاني  فیك  ُفرعي  وھف   ، هءاھد
نادیم يف  مراص  فیسو   ، ةسایسلا رامضم  يف  حباض  داوج 

. عماعملا
انرسو  ، مورلا رحب  لحاس  اًدصاق  قشمد  نم  ُشیجلا  قلطنا 
لوأ  . رصم انلخد  مث   ، نیطسلفب انررم  ىتح  لحاسلا  ةاذاحمب 
الو دنج  الو  ةیماح  اھب  نكت  مل  شيرعلا  ىعدُت  انتلباق  ةدلب 
رارسألاو رابخألاب  انودوز  ءانیس  ةيداب  نم  ةردن  ىوس  ناكس 

ينبل نولاوم  مأ   ، ریبزلا نبال  نوھراك  مھ  لھ  رائبلا ! نكامأو 
لثم شیج  عم  مداصتلا  مھسفنأ  ىلع  نوشخي  مأ   ، ةیمأ
مھمالك يف  اًحضاو  ناكف  ریبزلا  نبال  مھھرك  امأ  ؟ ! انشیج



اوعس نم  مھ  لب   ، هنع اولأس  امم  رثكأب  ءالدإلا  مھدمعتو 
يف قمعتلا  يف  مھتحودنم  مغر  انب  اوطلتخيو  انیلإ  اولصیل 
مھتالاوم امأ  دیعب ! وأ  بيرق  نم  انب  مادطصالا  يشالتو  ءارحصلا 
هتقبس دق  هلسر  نأ  كش  مكحلا ال  نباك  ةیھادف  ةیمأ  ينبل 

. ينامألا مھینمُت  رئاشعلا  ةداقل 
تلثامف يبأل  اھب  ُتحصفأ  يتلا  يرطاوخ  هذھ  تناك 

دق كوكش  درجم  تسیلو  قئاقح  يبأ  ىدل  ام  ناك  نإو  هرطاوخ 
رارقلا عنصم  نم  ٍةبرقم  ىلع  يبأ  ناك  دقف   ، ئطخت وأ  بیصُت 

. دقعلاو لحلا  لھأ  نمو 
انكرت نیح  ةصاخ   ، ةلمم  ، ةدتمم  ، ةنكاس رصم  ءارحص 

لوقي  ، سیبلب ىمسُت  ةدلب  نيدصاق   ، اھیف انقمعتو  لحاسلا 
يھ سیبلب  نأ  لوألا  حتفلا  ءانثأ  انھ  اوناك  نمم  دونجلا  ُرابك 

ىتح اًريرم  اًراصح  اھورصاح  مھنأو  ةیقرشلا  رصم  ةباوب 
نیح نكل   ، اھدعب نم  ندملا  طقاست  ىلاوتو  اھتیماح  تطقس 
انلباق لب  ةنصحُم  اًعالق  الو  ًةقلغم  ًاباوبأ  دجن  مل  سیبلب  انلصو 
يل ام  ؟ ! درشت نأ  ةیعرلا  ةداع  نم  نكي  ملأ  نیعيابم ! اھلھأ 
لوقي ؟ ! مھب َّرم  نم  لكب  نوحسمتي  ةررھلاك  نیيرصملا  ىرأ 

نَم مھلغشي  الو   ، ناك ًاّيأ  ىوقألل  نوخضري  نیيرصملا  نإ  يبأ 
مھنم ةیشاحلاو   ، مھقانعأ ىلع  فویسلا  تیقب  نإ  ام  مكحي 
نودحلیف طقسي  ىتح  اًھلإ  مھمكاح  نم  نوعنصي  كالملا  رابكو 
يف مھلوقع  مھنم  ماوعلاو  ديدجلا ! مكاحلا  نودبعيو  هب 

ناورم نبا  مرك  ةرھش  نأ  كش  الو   ، اوعاطأ اوعبش  نإو  مھتدعم 
. ریبزلا نبا  لخب  تقاف  دق 

شیجلا اذھ  لك  َملف   ، اًفیس درجُن  نأ  نود  طاطسفلا  انلصو 
مھھجوي ْمل  َملف  مھبالقنا  يشخ  ناورم  ناك  نإ  ؟ ! هانبلج يذلا 

نأ اھنیح  تملع  رصم ! ىلإ  وھ  بھذي  امنیب  زاجحلا  وأ  قارعلل 
دق ریبزلا  نبال  ةيالولاب  مئاقلا   ، يشرقلا مدحج  نب  نمحرلا  دبع 

انططحف نیيومألا ! يراجت  نل  هتوق  نأ  ملع  امدعب  ناورمل  عياب 
عراوش يف  ىعس  ٌّلكو  مھقطانم  دونجلا  كفو  برحلا  لاحر 

. ديري ام  سمتلي  ناولحو  طاطسفلا 
ةنيدملا عماوج  ربكأ  وھو   ، حتفلا عماج  يبأ  عم  تلخد 

رصم حتف  نیح  صاعلا  نب  ورمع  وھ  هانب  نم  نإ  لاقُي   ، اھلوأو
نم نكل   . قیتعلا دجسملا  سانلا  هاَّمسو   ، عماوجلا جات  هاَّمسو 

نذآم عبرألاف  ةعسوتو  ديدجت  تایلمعب  َّرم  هنأ  ودبي  هتلاح 
اذھ لكب  حمسي  ناك  لوألا  ءانبلا  تقو  نأ  نظأ  هیف ال  ةماقُملا 



. فرتلا
يصحُن يبأ  ىلإ  ُتسلج  ٍضورف  نم  انیلع  ام  انیلص  امدعب 
زاجحلا لھأف   ، انْيرظن اتھجو  تھباشت  دقو   ، ةفالخلا سانجأ 
مھسفنأ نوريو  نيدلا  أشنمو  ةلاسرلا  دھم  مھنأب  نورورغم 

مھتمرُح نوربتعي  مھنأ  امك   ، ةوبنلا تیب  لھأو  ةلءاسملا  قوف 
لاوقأو ٍفالخو  ٍقاقش  ُلھأ  قارعلا  لھأو   . مرحلا ةمرُح  نم 
فوج يف  هوعياب  نإو  مكاح  مھل  نئمطي  الو   ، لاعفأ نود 

يف يدانیف  ةفالخلاب  قحأ  هسفن  نظي  مھنم  ئرما  لك   ، ةبعكلا
نوعئاط مھنكل   ، مھجراوخ ترثك  كلذلف   ، هتعیبب سانلا 

مھقانعأ تبأرشا  نإو   ، مھقانعأ قوف  ُفیسلا  ماد  ام  نوملاسُم 
نوداقنم ال مھف  ةیقيرفإو  رصم  لھأ  امأ   . مدلا الإ  اھعضخُي  الف 
، ال هسفنب ٌلوغشم  ئرما  لكف   ، اًدیمح اًقرفت  نوقرفتم   ، ةداق
لھأ دسفأ  همكح  نإو   ، هلایع نامأو   ، هلاح حالص  ىوس  همھي 

، اھتعاط لھأو  ةفالخلا  ةرھوج  مھف  ماشلا  لھأ  امأ   . ضرألا
، مھضرأ نع  اودعب  نإ  مھقالخأ  ریغتت  نكل  نوملاسم  نوعئاط 

نأ لبق  ماشلا  ىلإ  اًعيرس  مھب  دوعي  نأ  ناورم  ىري  كلذل 
الو هاوھ  ئرما  لك  ُّمھ  حبصُيو  رصم  لھأ  عبطب  اوعبطتي 

. ةفالخلا ةداعتسا  ملُح  يف  نوركفي 
هنأ كش  ، ال  انھاجتا يف  اًمداق  هتيأر  ٌلجر  انثيدح  عطق 
ينربخأو هفرع  ىتح  رظنلا  نعمأف  هنع  يبأ  تلأس   ، اندصقي
برتقا نأ  ام   . رصم لھأ  يضاق   ، يبیجتلا زنع  نب  ملاس  هنأ 

لاؤسلا لدابت  دعبو  ينكرتو  ًابحرم  يبأ  هل  ماق  ىتح  انم  ُلجرلا 
: يبأ هلأسف   ، فارصنالاب َّمھ  لاوحألاو  لھألا  نع 

؟ هدنع كل  ةجاح  نم  لھف   ، نینمؤملا ریمأ  ىلإ  ٌبھاذ  ينإ  - 
. ءاضقلا نع  ينلزعي  نأ  هلأست   ، معن - 

. كنم اًریخ  ًایضاق  مویلا  ملعأ  هللاو ال  ناحبس هللا،  - 
راد ىرت  امك  تنأو   ، رمألا ةالوب  كاكتحالا  يف  يل  ةجاح  ال  - 
ریبزلا نبا  سمألابف   ، ٍديدج ٍةفیلخل  ٍديدج  ٍلاوب  موي  لك  ةيالولا 
لھأب يل  ةقاط  الو   . دغلا يلاوب  انل  ملع  الو  مكحلا  نبا  مویلاو 
نم ناجرخیف  امھنیب  مكحأل  نامْصَخلا  َّيلإ  يتأي  دقیف   ، رصم
ُملاظلا يعَّديو  يلاولل ! َّيف  امصتخیل  ةيالولا  رادل  ءاضقلا  راد 

! هملظ دق  يضاقلا  نأ  ُمولظملاو 
لاح ىلع  بَّجعت  امدعب  َّيلإ  يبأ  داعو   ، فرصناو يبأ  كرت 

ماشلا لھأو   ، هبصنم نم  لازتعالا  يف  هتبغرو  يبیجتلا 
ًابصنم هولأسیل  ةفیلخلا  طالبل  خسارفلا  نوعطقي  قارعلاو 



! ةيالوو
تنأو بِیَجت  نِم  ٍلجرل  موقتأ  ؟ ! يبأ اي  هتعنص  يذلا  اذھ  ام  - 

! يتأي الو  ىتؤُي  يفقثلا  نإ  الأ  ؟ ! يفقث
اذھب نومحرُي  سانلا  نأ  بسحأل  ينإ  هللاو   ، جاجح اي  - 

. هلاثمأو
نینمؤملا ریمأو  ةفالخلا  ىلع  ام  هللاو  اذھ ! لثمب  نومحرُي  - 

. هلاثمأو اذھ  لثم  نم  رضأ 
لوقي هنإ ال  ؟  میلس لثم  ٍلجر  نم  يتأي  يذلا  رضلا  ام  رض ! - 
الإ يضقي  الو   ، هتباحص لاقو  لوسر هللا  لاقو  لاق هللا  الإ 

. راربألا ةباحصلا  ةریس  يفف  ثدحت  نإو  رمعو  ركب  يبأ  ءاضقب 
مھیلإ عمتجي  هلاثمأو  اذھ  نإ   .. يبأ اي  هتاذ  رضلا  وھ  اذھ  - 
، ٌسایق الو  ٌركف  الو  ٌلقع  مھل  سیل  نمم  سانلا  ءاطسب 

نم لوأو  لوسر هللا،  بحاص  ركب  يبأ  ةریس  نع  مھنوثدحُیف 
هتظقيو هلدعو  رمع  نع  مھنوثدحيو   ، هدعب ةفیلخ  لوأو   ، هب نمآ 
ةریسب نینمؤملا  ریمأ  ةریس  سانلا  نراقُیف   .. ةیعرلل هتاعارمو 
. امھتریس دنع  اًئیش  اھنوري  الو  اھنورقحیف  رمعو  ركب  يبأ 

ریمأ نأو  ةمولظملا  ةیعرلا  مھنأ  مھسفنأ  يف  نونظیف 
يبأ اي  تملعأ   . هریغ ٍةفیلخب  نودانيو  هنوعلخیف  ٌملاظ  نینمؤملا 
رمألا صلخ  ول  هللاو  ؟  ةقرُفلا ران  ةوذج  مھ  هلاثمأو  اذھ  نأ  فیك 

. هلاثمأو اذھ  قنع  نبرضأل  يل 
. ًاّیقش كلعج  لجو  زع  نأ هللا  نظأل  ينإ  هللاو   ، ينب اي  - 

امھلاثم ىلع  مھ  نم  امكح  رمعو  ركب  وبأ  ؟  يبأ اي  َمل  - 
لمج لك  ةعئاجلا  لبإلاك  مویلا  ةیعر  نكل   ، هیف اناك  ام  اقحتساف 

فیسلا ىوس  مھلثمل  لھف   ، هسفن ًابلاط  ٍداو  يف  درشي 
؟ طوسلاو

***
ماشلا ىلإ  دنجلا  نم  داع  دق  ناكو   . ًةریسي ًةرتف  رصمب  انثكم 
ىري امبسح  رصم  لھأف   ، لیلقلا الإ  رصم  يف  يقب  امو  ریثكلا 
مھنوطب تماد  ام  مھنم  فوخ  الو  بناجلا  ونومأم  نینمؤملا  ریمأ 

نويرصملا دحلا  اذھل  لھ   ، دفنت يلاولا ال  اياطعو  ةرماع 
ىلع قارعلا  لھأ  نأ  تعمس  ينإ  ؟ ! ماكحلا لِبق  نم  نوشمھم 
. مھیلع اورطیسي  ىتح  هفیس  اًرھاش  يدنج  مھنم  يأ  ةبقر 

قاقشلا لھ   ، دحلا اذھل  نیملاسم  نیيرصملا  ىرأ  يل  امف 
قارعلا لھأ  جرخي  اذاملف  ؟  ةجاح دیلو  وأ  عبطت  مأ  ٌعبط  ةعاطلاو 



؟ رصم لھأ  نكسي  اذاملو 
نیحئاس ٍفویضك  لب  ٍدنجك  سیل  رصم  يف  انترتف  انیضق 

شیعلاو ةنیكسلل  نكرأ  انأف ال  انھ  شیعلا  ُتللمف   ، اھلھأ ىلع 
ىلإ ٍةدئاع  ٍةيرس  لوأ  عم  يبأ  عم  ُتعجرف   ، مانأو لكآ  مانغألاك 

ریمأ نأ  يدانملا  ىدان  ىتح  ماشلا  انلصو  نأ  امو   ، ماشلا
نبا نم  اھدادرتسال  ةنيدملا  ىلإ  ٍشیج  رییست  ررق  نینمؤملا 

. ریبزلا
لوأ ُتنكف  ریبزلا  نبا  نم  يلیلغل  ءافش  اذھ  يف  ُتيأر 

يبأ ىلع  ُتححلأو  ثعبلا  عم  نیجراخلا  شیجلل  نیمضنملا 
هتایح نم  ةملاسملا  رصمل  هباھذ  دعي  الأو  انعم  جرخ  ىتح 

. ةفالخلا ةمدخ  يف  ةيداھجلا 
نم مودقلا  ءاقش  نم  انولخ  امف   ، ٌقمر يب  دعي  مل  ينب  اي  - 
ناعير يف  ىتف  ينبسحتأ  ؟ ! ةنيدملل باھذلاب  ينبلاطتو  رصم 

. جاجح اي  ٌعزنم  يتوق  سوق  يف  دعي  مل   ، يبابش
نإو تنأو   ، ٍهرُك ىلع  ناك  ام  ءالبلا  ُریخف   ، يبأ اي  اذھ  لقت  ال  - 

. كتميزع تلخ  امف  كنِس  تربك 
ءاطتما عیطتستو  نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  تنأ  ينب  اي  - 

. الف انأ  امأ   ، رفلاو ركلاو  ضكرلاو  دایجلا 
نم لبإلا  ىلع  كل  لھ   ، كقھرُت تناك  نإ  دایجلا  نم  كعد  - 

؟ ربص
ىلعو ةنيدملا  نيدصاق  قشمد  نم  انجرخو  شیجلا  زھجت 

ةنيدملا انلصو  ىتح   ، ينیقلا ةجلد  نب  شیبح  دئاقلا  انسأر 
نأو  ، دوسألا نب  رباج  هل  لاقُي  ریبزلا  نبا  لِبق  نم  ٍلاو  اھیلعو 
انلباقي ملو  انل  جرخي  مل  هنكل   ، همع نوكي  فوع  نب  نمحرلا  دبع 

! ٍلاضن الو  ٍلاتق  الب  ةنيدملا  انذخأف  فحزلا ! نم  َّرف  لب 
نم اًشیج  نأ  هغلبُت  شیبح  دئاقلل  دصارملا  تتأ  ىتح 
مھیلإ انجرخو  رباج  لثم  نبجي  الأ  ررقف   ، انیلإ مداق  ةرصبلا 

لصاولا قيرطلا  ىلع  ةذبرلا  ىعدُت  ةدلب  انلصو  نأ  امف   ، مھلاتقل
انل ىعنت  ةموئشملا  دصارملا  تتأ  ىتح  ةرصبلاو  ةنيدملا  نیب 

! ىحر ْيكف  نیب  انحبصأف  انیلإ ! اًمداق  ةكم  نم  اًشیج  نأ 
ٍةحودنم يف  انسلف  انعضوم  يف  طبارن  نأ  شیجلا  دئاق  ىأر 

يف انثكم   . انفلخ نمو  انمامأ  نم  ودعلاف   ، نیتھبج ىلع  لتاقنل 
مھلوصو نمازت  نكل  انل  قبسأ  نْیشیجلا  يأ  راظتنا  يف  ةذبرلا 

يداعو لامشلا  يداع  نیب  انتھبج  تقرفتو  ٍدحاو  ٍنآ  يف 



، ٍدئاق الب  انحبصأو  هلتقف  ٍمھسب  شیبح  بیصأ  ىتح  بونجلا 
ىلع ةكرعملا  ضرأ  نم  يبأو  انأ  ُتررفف  ودعلا  انیلع  بلاكتو 
ىوس ركفن  ملو  نیباصُملاو  ىلتقلا  انفلخ  انكرتو   ، ٍدحاو ٍلمج 

. اھل هرفغن  نل  ٍراعب  تجن  اھنكل   ، تجن يتلا  انسفنأ  يف 
***

رايدلل دوعنأ   . راعلاو لذلاو  يزخلل  اي   ، ناوھلاو ةلذملل  اي 
انسفنأب انررف  ؟  باحصألاو لھألل  لوقن  اذام  ؟ ! ءابظلاك نيراف 
دعاسلاو فیسلاب  فیسلا  انبنج  نولتاقُي  اوناك  ًالاجر  انكرتو 
بلقلا تابث  يف  هلك  ریخلا  لصأ  نأ  انوملعُي  ملأ  ؟  دعاسلاب

اذإ لوألا  هجولا  امأ   . هجوأ ةثالث  ىلع  ءاقللا  دنع  ةعاجشلاو 
قادحألا تحلاكتو   ، ناركسعلا فحازتو  ناعمجلا  ىقتلا 

ركيو لمحي  كرتعملا  طسو  ىلإ  فصلا  نم  زرب   ، قادحألاب
. ٍزرابم نم  لھ  يدانيو 

نم مھنم  ٌدحأ  ردي  ملو  اوطلتخاو  موقلا  بشن  اذإ  يناثلاو 
مل بللا  رضاح  بلقلا  نكاس  شأجلا  طبار  نوكي   ، هیتأي نيأ 

، هرومأل كلاملا  بلقت  بلقتیف  ةریحلا  هذخأت  الو  شھدلا  هطلاخي 
. هسفن ىلع  مئاقلا 

هوجو يف  برضيو  ةقاسلا  مزلي  هباحصأ  مزھنا  اذإ  ثلاثلاو 
هباحصأ بولق  يوقيو  مھودع  نیبو  مھنیب  لوحيو  موقلا 

مھسوفن عجشيو  لیمجلا  مالكلاب  مھدميو  فیعضلا  يجريو 
ىتح هامح  هسرف  هب  ابك  نمو  هلمح  فقو  نمو  هماقأ  عقو  نمف 

! ةعاجش مھدمحأ  اذھو  مھنم  ودعلا  سأیي 
انأ الو   ، تبثو يشأج  تطبر  انأ  الو   ، لاتقلا يف  ُتزرب  انأ  الف 

كلذكو  . تررفو تنھوو  تنبج  لب   . نیباصُملا يتوخإ  ُترصان 
ةدوعلا ررقو  ماشلا  ىلإ  يعم  ةدوعلا  ضفر  يذلا  يبأ  لعف 

. سانلاو ةایحلاو  داھجلاو  ةسایسلا  ًالزتعم  فئاطلا  ىلإ 
***

ةلمرأ ماشلا  سورع  تدجوف   ، داع نم  عم  قشمد  ىلإ  ُتدُع 
، برحلا يف  اھلاجر  تلاط  يتلا  ةبكنلا  ىلع  داوسلاب  ةحشتم 
هنبا يلوتو   ، مكحلا نب  ناورم  توم  يف  اھتباصأ  يتلا  ةماطلاو 

، دھازلا دباعلا  اذھ  نأ  قدصُي  نَم   . نیملسملا رومأ  كلملا  دبع 
رشع ةسمخ  ذنم  ةنيدملا  يف  هتيأر  يذلا   ، ٍةمامحك نیكتسُملا 



ملأ مدلاب ! هْيدي  خطلي  نأ  هیلعو  نینمؤملا  ریمأ  نآلا  حبصُي  اًماع 
مویلا اذ  وھ  اھ  مدلاب ! الإ  ىقسُت  ٌةرجش ال  مكُحلا  نإ  يبأ  لقي 
يوریل اًكنحم  اًعرازم  نوكي  نأ  هیلع  رخبألا  هوفألا  بابذلا  وبأ 

نم ةفالخلا  ةداعتسال  ًةيومد  ٍتارارق  ذختي  نأو   ، همكُح ةرجش 
مھسفنأل نيدانملا   ، ةعاطلا اصعل  نیقاشلا  نیقراملا  ءالؤھ 

. ةفالخلاب
تلوع  ، لاتقلا نادیم  نم  ُتررفو  يسفن  تبرج  امدعب 

جرخأ مل  انأف   ، يبيردت ةلقو  لاتقلا  يف  يسرمت  ةلقل  ببسلا 
میلعت مث  ملعلا  بلط  يف  يبابش  لج  ُتیضمأو  طق  ٍبرحل 

فیسلاب يتقالع  لكو   ، بیبزلا ةراجتو  ةغابدلاو  نایبصلا 
نیح يسفنل  هتعنطصا  يذلا  يديرجلا  فیسلا  نم  اھتبستكا 
هنم لنأ  مل  رصم  يف  داھجلل  يجورخ  ىتح   . ةنيدملا يف  ُتنك 
اًفیس درجن  ملو  ناولح  ىلإ  قشمد  نم  لیخلا  ءاطتما  ىوس 

؟! اًداھج اذھ  دعُي  لھف   . اًمھس ِمرن  ملو 
ىتح ةفالخلا  ةطرش  ىلإ  مضنأ  نأ  يل  بسنألا  نأ  ُتيأر 
رفلا ركلاو ال  فیسلا  مادختسا  ىلع  اھنرمأو  يسفن  سرمأ 

. سفنلا قداص   ، بلقلا مراص   ، شأجلا تباث  دعب  امیف  نوكألو 
! ةطرشلا ىلإ  دنجلا  نم  لوحتلاب  يل  ىَّنأ  نكل 

، نیعلا دھاس  ةنيزحلا  قشمد  يف  ىلوألا  يتلیل  ُتیضمأ 
اًفحتلم  ، هب انررف  يذلا  يلمج  جرُخ  اًشرتفم   ، لابلا لوغشم 
ينلعج ام  جرملاو  جرھلا  نم  اھب  دنجلا  تاركسعمف   . ءامسلا
ديدجلا ةفیلخلا  نأ  ُتملع  دقو   . ٍبیقر الو  ٍبیسح  نود  اھكرتأ 
ٍةعامج طسو  سلجأ  نأ  يل  فیكف  بیستلا ! اذھب  رمأ  نم  وھ 

موي تاذ  يبأ  ينحصني  ملأ  ؟ ! نيرافلا نیموزھملا   ، جمھلا نم 
موزھملاو ال هل  لقع  قمحألاف ال  اًموزھم ! الو  قمحأ  سلاجأ  الأب 

عوزنم  ، حورلا بولسم   ، موزھملا انأ  يلاب  امف  هیف ! حور 
موقت نل  هللاو  ؟ ! يتلكاش ىلع  وھ  نم  تسلاج  اذإ   ، ةميزعلا

الب دنجلا  تاركسعم  اوكرت  ببسلا  اذھل  امبرو  اًدبأ ! ةمئاق  يل 
اوسلاجتي الو  مھضعب  نع  دنجلا  قرفتي  ىتح  ٍبیقر  الو  ٍدیق 

ئبعیل يدنج  لك  بھذیلو  مھمئازع  رختف  اوكابتي  وأ  اوكبیف 
! هتقيرط ىلع  هسفن 

***



يبأف  . ةركف يلقع  يف  تحالو  ءامسلا  يف  رجفلا  ُمجن  حال 
. ةفالخلا ناويد  يف  لمعي  انتریشع  دارفأ  دحأ  ىلع  ينفرع  دق 

هنظأو ًاّيدنج  ًاّیطرش ال  نوكأل  يل  طسوتلا  يف  هثدحأ  َملف ال 
. ةریشعلا لك  ىلع  ٌدي  يبألف  كلذ  يف  رخأتي  نل 

دحأ درفت  تزھتناو  ةفالخلا  رصق  لوح  تلَّوجت  حابصلا  يف 
يسبالم ًايدترم  ُتنك  ينأ  امیس  هب ال  تدرفناف  سارحلا 

نم ٍداوجب  لمجلا  تلدبتسا  دقو  يفیس  اًقطنمتم  ةيركسعلا 
بیستلا نأ  امك   . ةبير َّيف  دجي  ملف   . ركسعملا تالبطسإ 

! ةفیلخلا سرح  ىتح  ةطرشلاو  دنجلا  َّمع  دق  ناك  لالحنالاو 
. راسكنالا اھلاجرب  قیلي  الو   ، نزحلا اھب  قیلي  قشمد ال  - 
ءادر علختأ  ؟ ! اھتفیلخ لتقو  اھلاجر  َّرف  ٍةنيدم  نم  رظتنت  اذام  - 

نینمؤملا ریمأ  رمي  مأ  ؟  حارفألا میقُتو  رصنلا  تايار  عفرتو  نزحلا 
؟! هیبأ لتقب  اًحرف  ايادھلا  عزوُي  ِهبكوم  يف 

مكحلا نب  ناورم  نینمؤملا  ریمأ  تمي  ملأ  ؟  لجر اي  لتق  يأ  - 
؟ هشارف يف 

كلذ ریغ  ةقیقحلا  نكل   ، ديربلا هب  جرخو   ، طالبلا هعاذ  ام  اذھ  - 
. لجر اي 

؟ ةقیقحلا امو  - 
؟ نَمتؤم رسلا  ىلع  تنأ  لھ  - 

اًسرح نوكي  اذھ  لثمب  فیكو   ، لجرلا اذھ  ةجاذسل  اي 
يسبالم امبر  ُتلق   ، ينعنمي ملف  هنم  ُتبرتقا  ؟ ! ةفیلخلل

نأ ديريو  للملا  هباصأ  ُتلقف  يل  طسبناف  هتثدح   ، هتنأمط
هفرعأ الو  ينفرعي  الو  ةرم  لوأ  يناري  نأ  نكل   ، هرسكي

الو قرخأل  هنإ  هللاو  الأ   ، رس هنأ  معزي  ام  ىلع  يننمأتسيو 
هنكسي ٍرصق  نع  ًالضف  نجاود  خوك  سرحي  نأ  قحتسي 
! ةفیلخلا تیب  لھأو  ءارمألاو  دھعلا  ةالوو  ةفیلخلا 

. ةلطعُم ٍرئب  رعق  يف  كرس   ، لجر اي  معن  - 
كنأو ناسرفلا  لبنو  حالصلا  كیف  تمسوت  دقف   ، كلذ ملعأ  - 

. ةفیلخلا فرش  سمي  رس  هنأل   ، اًدحأ رسلا  اذھب  ربخُت  نل 
ضوخلا الإ   ، فرعأ نأ  ديرأ  الو  ينثدحت  ، ال  لجر اي  تئسخ  - 

يف اوضوختل  لالحنالاو  بیستلا  مكب  لصو  لھ   ، ضارعألا يف 
. ةفالخلا تیب  لھأ  ضارعأ 



ًالوتقم تام  ةفیلخلا  نإ   ، تننظ امك  سیل   ، لجر اي  لھمت  - 
ةفیلخلا هنبا  فرش  يف  اًنعط  كلذ  سیلأ   . ةأرما دي  ىلع 

. هیبأ مدل  رأثي  نأ  عیطتسي  نلف   ، يلاحلا
؟ كمسا ام   ... اي اًربص  - 

. يبلحلا فوع  نب  ءَاطَع  - 
درجم سیل  لجرلا  اذھف   ، ًابیصن همسا  نم  ئرما  لكل  نإ  اًّقح 

هتأرما ناسل  ىلع  يل  ىكح  دقف   ، ءاطعلاب يخس  لب  ءَاطَع 
ناورم لحارلا  ةفیلخلا  نأ  ةفالخلا  رصق  يف  ةيراج  لمعت  يتلا 
ةيواعم نب  ديزي  نب  دلاخ  ردق  نم  صاقنإلا  مئاد  ناك  مكحلا  نب 
اذھب ِفتكي  ملو  اذھ ! دلاخ  مأ  جوزتف   ، ةفالخلا بلطي  ىتح ال 

همتش ٍةرم  تاذ  ىتح  هلوقو  هيأر  نم  لیلقتلا  ریثك  ناك  لب  طقف 
ىلإ لوقلا  يف  هل  شحفأو  ماشلا  لاجر  رابك  نم  ٍةعامج  مامأ 

مث هسفن  يف  دلاخ  اھَّرسأف  تسإلا ! ةبطرلا  نبا  اي  هل : لاق  نأ 
ناورم دوعي  الأ  هتدعوف   ، ناورم ةجوز  يھ  يتلا  همأل  اھادبأ 
ىتح هتكرتو  اھتلیل  يف  اھاتأ  ىتح  ترظتناف   . اًددجم اھلعفل 

، اھقوف تدعقو  هھجو  ىلع  ةداسولا  تعضو  مث  عوجھلا  هبلغ 
: ددرُت يھو  اھنم  صلمتلا  نع  هنقعُي  اھلوح  نم  اھيراوجو 
هتدج ءاقرزلاب  ةدصاق   ، ءاقرزلا نبا  اي  ةبطر  تسإ  يأ  ملعتلف 

. ةانزلا اھدصقي  ًاّیغب  تناك  يتلا  بھوم  تنب  ءاقرزلا 
مھعم تنك  هللاو  كنأك  ؟  لیصافتلا هذھ  لك  كل  نيأ  نم  - 

. ٍةظحلب ًةظحل 
نیح كلذ  نم  تدكأت  ينكل  ٌلوبخم  هنأ  تككش  دق  ُتنك 
رخافتلا الو  ماستبالا  لحم  ریغ  يف  اًرخافتم  اًمستبم  ينأجاف 

نضھجأ يتاوللا  يراوجلا  نم  تناك  هتجوز  نأ  يايإ  اًربخم 
تنب ةتخاف  تسإ  تحت  نم  صلمتلا  يف  ةفیلخلا  تالواحم 

: اًئیش ركذت  هنأكو  مث   ، مشاھ
؟ ديرت اذامو  كركسعم  تكرت  اذاملو  لجر  اي  تنأ  نم  - 

تنك ولو   ، هیلع لاتحأل  اًقبسم  اھتجسن  ًةصق  هیلع  ُتصصق 
يركف تقھرأ  ام  هلثم  هیتاعم  ةفالخلا  رصق  سارح  نأ  ملعأ 

جراخلا شیجلا  عم  جورخلا  تيوتنا  ينأ  هتربخأ  دقف   . اھفیلأت يف 
نْيد َّيلعو  ةداھشلا  ىشخأو  نیيریبزلا  لاتقل  ایسیقرق  ىلإ 
هربخأل ةفالخلا  رصق  يف  يل  ًابيرق  ُسمتلأ  ُتیتأف  هؤاضق  بجو 



. يلجأ ناح  نإ  ينع  هدسیل  ينْيدب 
كقدصیس هتلكاش  ىلع  نم  ناك  نإو  ةلیحلا  هیلع  تلطنا 

نع ينلأس  بذاك ! كنأ  ءامسلا  موجن  ددعب  هل  تمسقأ  نإو 
يفقثلا مكحلا  مأ  نب  نمحرلا  دبع  هنأ : هتربخأف  يبيرق  مسا 

! هیلإ ينلصویل  هتمدخ  عضوم  اًكرات  يعم  ىشمف 
ُتنك ام  سكع  ىلع   ، ينفرع ىتح  يبيرق  ىلإ  ُتلصو  نأ  ام 

. نظأ
؟ كدلاو نيأ   ، جاجح اي  كتمالس  ىلع  اًدمح   - 

. فئاطلا ىلإ  داع  - 
. ةذبرلا يف  اولتُق  نمم  نوكت  نأ  تیشخ  - 

لھأ انیمسي  نأو  رارفلا  نم  َّيلإ  بحأ  توملل  هامع  اي  هللاو  - 
. شیجلا لف  قشمد 

ًاّیح ىقبتو  رفت  نأ  ءاش هللا،  نإ  ٌّرك  هعبتي  ٌّرف  اذھ  يدلو  اي  - 
وأ لتقُتف  ئفاكتم  ریغ  ٍلاتقل  ثكمت  مأ   ، ذئدعب موجھلا  دواعُتو 

! مكنم يقب  نمل  ثدح  املثم  رسؤت 
؟ دحأ رسُأ  لھ  - 

مھل لاقو  لھس  نب  سابعلا  مھزرحت   ، لجر ةئامسمخ  - 
! مھقانعأ برضف  همكح  ىلع  اولزنف   ، يمكُح ىلع  اولزنا 

؟ مھباصأ يذلا  اذھ  مأ  ٌریخ  مكرارفأ 
هبلط يوتنأ  ُتنك  امع  يناسل  تمجلأف   ، ةعجافلا ينتعجو 
هب دارفنالا  تبلطف  هلجأ  نم  هب  ُتیتأ  امیف  َّيلع  حلأ  ىتح 
يل ىعسف  سرحلا  وأ  ةطرشلاب  قاحتلالا  يتبغرب  هتربخأو 
لقنو سرحلاو  ةطرشلا  دئاق  عابنز  نب  حور  دنع  يبلطم  يف 

. ةطرشلا ناويد  ىلإ  دنجلا  ناويد  نم  يبتار 
***

ةیلیخألا ىلیل  ىلوألا لـ : ُةداھَّشلا 
يف  ، ٍدعوم ریغ  ىلع  رضح  يذلا  عْمجلا  ىلع  اًمالس 

يف َدھشنل  يقتلن  نأ  ةدئاف  امف  ةیغبلا ! عوزنم  ءاقل 
هبذعُي نإف   ، هرمأ هیلإ  ىضٌفأو   ، هبر ىلإ  لحر  دق  ٍصخش 

. ٌمیحر ٌروفغ  اف  هل  رفغي  نإو  هلمعبف 
يأ اذكھ ! سفنلا  فیفخ  نكت  الو   ، مظاك اي  تمصا 



وھ جاجحلا  هب  قطن  ام  لك  ؟ ! هب يلدُیل  جاجحلا  ىدل  ثيدح 
ةدیحولا ةداھشلاو  ةحورجم ! هتداھشف  ءاوس ! مدعلاو 
هتازاجنإو هلامعأ  يھ  مكاحلا  نم  ةیعرلا  اھلبقي  يتلا 

قعن درجم  سیلو   ، مھتاویح يف  اھنوسملي  يتلا  ةیعقاولا 
نأ مكاح  يأل  نكمي  ؛  ٍرعاش لوق  الو  ٍحدام  حدم  الو  ٍقعان 
نم ٍتازاجنإو   ، هیف ظيرقتو   ، هنع ٍمالكب  فئاحصلا  دِّوسُي 

هعمست ام  لھ  مظاك  اي  كسفن  ْلس  هیلإ ! بسنُت  مھولا 
عاضوأ نع  اھفحص  يف  هؤرقت  امو  كتموكح  مالعإ  يف 

دلبلا يف  شیعلا  دوت  كنأ  ملعأ  ؟ ! اًّقح هدجت  ام  وھ  كدالب 
اي كزافلت ! تانالعإ  يف  رھظيو  كمالعإ  هنع  ثدحتي  يذلا 
نم ةلس  انمكحت  ةدرم  نیطایش  اننأ  انل  روص  مالعإلا  يدلو 

كنظأ نیصلخملا ! ءایلوأ هللا  نم  ةناطب  مھل   ، ةررب ةكئالم 
تنأ امنأكو  : » همكاح فصو  نیح  ئناھ  نبا  لوق  ركذت 
لسن نم  اذھ   ،« راصنألا كراصنأ  امنأكو   .. دمحم يبنلا 

كلملا دبعو  جاجحلا  هل  دھشي  يذلا  ةرفُص  يبأ  نب  بلھملا 
هل رصع  لك  ؟ ! عطقنا هلسن  نأ  نظت  لھف  ةلاسبلاب !
اًرعش لیلضتلا  ناك  يمايأ  يف   ، همالعإ لاجرو  هوحدام 
عمسمو ىأرم  ىلع  لیلضتلا  كرصع  يفو   ، ةھافش ىورُي 

! لیلضتلاب للضُملا  فصت  نأ  ىوقت  الو 
ةموكحلا بیحرت   " ربخ اھفحص  ردصتي  ٍةمأ  يف  تنأ 

تعياب يتلا  رئاشعلا  دفو  مھنأكو  بھنلا " قودنص  دفوب 
ةیلخادلا تاحفصلا  يف  ةمتعُم  نكامأ  يفو  لوسرلا !

مدو  ، نمث الب  تعیب  زاغ  لوقحو   ، عناصم قلغ   " نع رابخأ 
اي "؛  اھمیسرت دیعأ  دودحو   ، ةيد الو  صاصق  الب  قيرھأ 

الو كسفنب  بذكلا  عمستو  ىرتو  رصعلا  شیعت  تنأ  مظاك 
كل فیكف   ، هیلع دھشت  نأ  ىلع  ردقت  الو  هتھجاوم  كب  ردجي 
، ثادحألا فيرحت  ىرت  الأ  ؟ ! هكردي مل  نمم  ةداھش  لبقت  نأ 

ىلع نِّوُد  خيراتب  كلاب  امف  ؟  كینیع مامأ  عئاقولا  سیلدتو 
ةقیقح يف  ُلصفلا  ُلوقلا  ىقبي  نكل  ؟ ! هبتك نم  ىوھ 

ىرحأ انأو  دیلا  هتسملو  نیعلا  هتأر  ام  وھ  رمألا  اذھ  عضوو 
لاحرلا نب  دبع هللا  تنب  يلیل  انأف  رمألا  اذھ  نع  دھشي  نم 

ىومألا طالبلا  ةرعاش   ، ةیلیخألا بعك  نب  دادش  نب 
كلذبو  ، ينامز يف  مالعإلا  ةرازو  ةباثمب  ُتنك   ، هلاجرو

ردق ىلع  مھتحدم   ، هناسلو ماظنلا  مالعإ  تنك  ينأ  ينعأ 
مھیلع ىرعش  ناكف  ءاخس  لھأ  اوناكف  قحللو  مھتایطعأ 



هطلاخ ام  ءارطإو   ، فذق هیف  ام  ءانثو   ، مذ هباش  ام  اًحدم 
. بلث

- ةبيرغلا يتداھش - لیصافت  يف  ضوخأ  نأ  لبق  نكل 
نأ ةفالخلا  ةلود  لاجر  لك  ىلع  ةداعلا  ترج  دقف 

لقت يرظن ال  يف  مظاك  اي  كنألو   ، يبح نع  ينولأسي 
كربخأ ينعدف   ، ٌلاجر كدحو  تنأو  ٌلاجر  مھف   ، مھنع

نم ةفالخلا  لاجر  ُّلمي  الو  اھدرس  نم  ُّلمأ  يتلا ال  ةصقلا 
اھنع ينلأس   ، هتبجأف ةيواعم  اھنع  ينلأس  اھنع ! يلاؤس 
اھنع ينلأس   ، هتبجأف ناورم  اھنع  ينلأس   ، هتبجأف ديزي 
كیلإو هتبجأف ! جاجحلا  اھنع  ينلأس   ، هتبجأف كلملا  دبع 

: يتباجإ
الو دَصقُي  بأل   ، رماع ينب  ةلیبق  يف  ُتأشن  ةریغص 
ُتأشنف  ، رماع ينب  ناسرف  مھلك  ةوخإ  ةعستلو   ، دِصَقي

ام لوأ  ناكف  رعشلا  ناطیش  ينَّسم  ىتح  مھفنك  يف 
، هنع يضر هللا  نافع  نب  نامثع  ءاثر  يف  اًرعش  هتمظن 
لب  ، يتوخإ لثم  اًسراف  انتریشع  ضرع  نم  ةبوت "  " ناكو
، نانبلا طبس  ناك   ، اًمادقإو ةعاجشو  ًءاھبو  اًنسح  مھقاف 
، رزئملا فیفع   ، ربخملا ميرك   ، نارقألل اًّجش   ، ناسللا ديدح 

اھدلو نوكي  نأ  تنمت  الإ  هتأر  ٍةاتف  نم  امو   ، رظنملا لیمج 
! هنم

جرخأ تنك  ةدوعلا  نیحو   ، وزغلل يتوخإ  عم  ُجرخي  ناك 
، هب ُتقلعتو  برُق  نع  هتيأر  ىتح  مھتلباقمل  تایتفلا  عم 

ربع تایتفلا  هتلقانت  ام  ناعرس  اًرعش  هیف  ُتدشنأو 
اًرعاش اًضيأ  وھ  ناكو   ، هیلإ لصو  ىتح  اًّرس  نھنادخأ 

ىتح بابشلا  اھلقانت  ٍةدیصقب  ًةدیصق  َّيلع  درف  يلثم 
أدبو هنم  تبصأ  ام  ينم  باصأ  هنأ  ُتملعف  َّيلإ  تلصو 

! ةلیبقلا يف  انرمأ  عاش  ىتح  اندئاصق  يف  ومني  انبح 
، ةنسلألا اھسمت  نأ  ىتعمسل  حمسي  مل  ٌمھش  هنألو 

وفع فایسلا  دي  تقبس  امدعب  نكل  يتبطخل  مدقتف 
سلجم اھبح  قبس  نانثا  جوزي  انتلیبق ال  فرُعف   ، ناطلسلا

لوقيأ هعنم ! جاوزلا  لبق  ىتأ  اذإ  بحلا  نأكو  يلولا !
لقعيأ ؟ ! هتنبا ةعمس  ظفحل  اًمغرم  قفاو  يبأ  نأ  سانلا 

؟! اھیلو هیضتري  نأ  لبق  اًجوز  اھسفنل  ةاتفلا  يضترت  نأ 
! هدعب قاثیم  اًقارف ال  هنیبو  ينیب  قرف  فرُعلا  فیس  تحتو 



نكل ةبوت ! دعب  يتبطخل  مدقت  ٍلجر  لوأل  يبأ  ينجوز 
وبأ جوزت  دقف   ، هكلمن ىتح  انيديأب  بلقلا  ناك  ىتم  ذنم 

نلو  ، ةبوتل اًصلاخ  اًكلم  يحور  تیقب  امیف   ، يدسج علذألا 
ىوقي اذنمف  يجاوز ! مغر  ةبوت  ءاقل  ىلع  تمزال  ىنأ  ركنأ 
يجوز ملظت  ؟ ..! هدعب ىلع  ربصيو  بوبحملا  قارف  ىلع 

! ةبوت مد  هل  حابأف  اھنیح  ةنيدملا  يلاو  مكحلا  نب  ناورمل 
اولتقي نأ  نوديريو  انبح  اولتق   ، يموق ءالؤھ  ؟  مظاك اي  ىرتأ 

ينوجوز موي  تبلُس  يحور  نأ  مھیفكي  الأ  انداسجأ !
؟! هریغل

يتاءاقل ترمتسا  دقف  تاديدھتلاو  راصحلا  لك  مغر 
امف  ، حورلل حورلا  تاءاقل  تناك  مظاك  اي  هللاو   ، ةبوتب

ُّرح يبرع  يجوز  نكل  لوقب ! هل  تعضخ  الو  طق  ينسم 
ةبوت لتق  هیلع  ىصعتسا  املف   ، اذھ ىلع  ربصي  مل  مدلا 
يلتق ىلع  ردقي  ملو   ، يتيؤرل ركنتلاو  رارفلا  فرتحا  يذلا 

. ينقلط يتوخإ  نم  هفوخل 
نم يجاوزب  يبأ  ىضري  دق  يقالط  دعب  نأ  تبسح 
، كلذ نظأ  ُتنك  اًمھو  نكل   ، اًددجم مدقت  يذلا  ةبوت 

ناك يناثلا  ضفرلا  امأ   ، بحلا ةمصول  ناك  لوألا  ضفرلاف 
يل مدقت  نم  لوأل  يبأ  ينجَّوز  ةداعلاكو  قالطلا ! ةمصول 
ةرملا هذھ  نكل   ، يریشقلا يفوأ  نب  راوس  ناكف  ةبوت  دعب 

ينع هودعبي  ىتح  ةبوت  بلط  يف  يتوخإ  دتشا 
اًمغرم ةبوت  لحرف   ، يشیع رقتسیل  هنع  ينودعبيو 
ينطبري طبار  يقب  امو   ، ةمغرم يریشقلا  نم  تبجنأو 
ٌراعشأو  ، هلصتف هیف  اھلوقأ  ٌراعشأ  الإ  تام  ىتح  ةبوتب 

يف أدبي  نأ  هیلع  بتك  انبح  نأكو  ينلصتف  َّيف  اھلوقي 
رعشلا ال تویب  نكسيو  دئاصقلا  يف  يھتنيو  دئاصقلا 

. رشبلا تویب 
***

: ءالؤھ قح  يف  َّيدل  ام  كیلإف  نآلا  امأ 
كاردإ دیجُي  دحأ  الو   ، لیصافتلا نقشعي  ءاسنلا 

اھیف اجن  يتلا  ةرملا  نع  كتثدح  الأ   ، نھلثم لیصافتلا 
كردأو يلیصافتب  متھا  هنأل  لتقلا  نم  ةبوت  يبیبح 

؟! يتراشإ
ملو جراخلا  نم  هسفن  نع  كثدح  انھ  سلج  نم  لك 



تیتأ نأ  تعنص  اًنسحو   ، لخادلا نم  اھلیصافت  يف  ضخي 
وأ جاجحلا  ىلع  نوكت  نل  انھ  يتداھشف   ، ءاقللا اذھل  يب 
، هنع تأرق  يذلاو  هفرعت  يذلا  ريرج  ىتح  وأ  كلملا  دبع 

مھشارف يف  مھرابخأو  لب   ، مھتویب يف  مھنع  كثدحأس 
مھ فیكو  مھؤاسن  هب  ينتثدح  ام  كثدحأس   ، مھئاسن عمو 

ةلوصلا تاذ  يھ  كلملا  ريرس  ىلع  مھتلوص  لھو   ، نھعم
هتجوز مھدحأ  نأ  فرعت  كنظأ ال  ؟ ! عاَِمجلا ريرس  ىلع 

الو ءاسنلل ! لاجرلا  يف  ام  هيدل  سیلو  يصخ  هنأ  تنظ 
فرعت الو  طق ! هتاجوز  نم  ةأرما  لبقُي  مل  مھدحأ  نأ  فرعت 
كويدلا تحاص  اذإ  الإ  هتأرما  عماجُي  نأ  ردقي  مھدحأ ال  نأ 
بیبطلا قوذاتي  هَّدعأ  يذلا  بارشلا  نع  كربخأس  رجفلل !

يف ةعبرألا  هءاسن  عماج  ىتح  ًابصتنم  هلعجف  مھدحأل 
ةالصلل جرخ  امو  نھادحإ  يف  لزنُي  نأ  نود  ٍةدحاو   ٍةلیل 
فیكو ءاسنلا  رارسأ  نع  كثدحأس  هرمأ ! حضفُي  ىتح ال 

، نھداسجأ بیطرتل  ةیشبحلا  تاطلخلا  نمدختسي  نك 
نل رارسأب  كربخأس  نھتلوعب ! نرثُي  نك  فیك  كربخأس 

يف اھدجت  دق ال  لیصافتبو   ، اھب كل  حوبي  نأ  مھنم  يأ  ؤرجي 
غصاف مھنع  ریثكلاو  ریثكلا  يتبعج  يف  ؛  تعلاط امم  يأ 

! يل
. جاجحلاب أدبنل 

، ریشب نب  نامعنلا  تنب  نابأ  مأ  تناك  جاجحلا  ءاسن  لوأ 
بلاطمو ءاسنلاب  ةریبخلا  ةأرملا  يھو  ةعرافلا - همأ  اھتأر 

هديري ام  ةفرعم  ةربخ  اھتبسكأ  دق  اھجاوز  ةرثكف   ، لاجرلا
حلصت نھيأو  شارفلل  حلصت  ةأرما  يأو   ، هتأرما يف  لجرلا 

ىدحإ  يف  اھنع  كثدحأ  امبر  ریشعلل - حلصت  نھيأو   ، دلولل
. يتاداھش

عمسلا يف  اًقراغ  ماشلا  يف  اًمیقم  جاجحلا  ناك  اھنیح 
يتلا بصانملاو  اھلصو  يتلا  ةناكملاب  اًھودشم   ، ةعاطلاو

فئاطلاب ًالھأ  هل  نأ  ًایسان   ، هنارقأ تقاف  ٍةعرسب  اھیقتري 
. دعب ةأرما  أطي  مل  بزعأ  هنأ  ًایسانو 

سلجم قراف  ناك  يذلا  هدلاو  تثدح  ةعرافلا  اھتأر  نیح 
اھبطخف  ، فئاطلاب هكالمأو  هعایض  مزلو  ةالولاو  ءافلخلا 

! هیلإ اھب  لحرو  اھزھجو  هنبال 
يذلا اھجوز  نع  اھيراوج  نم  عمست  نامعنلا  تنب  تناك 



ناك نأ  ذنم   ، هتوفجو هتنوشخب  اھولاھف   ، هیلإ فزُتس 
ةیمأ ينبل  اًسراف  حبصأ  ىتح  فئاطلا  يف  نایبص  ملعم 
نع هفیس  علخي  ةذبرلا ال  موي  ذنم  هنأو  ماشلا  يف 

ناك دقو  هعابتأو ! ریبزلا  نبا  لثم  اًدحأ  هركي  الو   ، هقطنم
. هعابتأ نم  اھوبأ 

اھل اھزَّھج  دق  اًراد  اھعدوأو   ، قشمد ىلإ  هوبأ  اھب  لحر 
ىتح  ، سرعلا عقربب  يھو  اھیلع  هلوخد  رظتنت  تیقبو 

نأ تدجوف   ، اھیف هارت  ةرم  لوأ  تناكو  جاجحلا  اھیلع  لخد 
، ٌفیحن  ، ٌلیئض وھف   ، هتئیھ عم  ىشامتي  هنع ال  هتعمس  ام 

اذھ ناك  عباصألا ! موربم   ، نيدیلا قیقد   ، سأرلا ریبك 
دقف ةیقلخلا  هتافص  امأ   ، ةيدسجلا هتافصل  ةبسنلاب 

اًمالس اھیلع  ىقلأ  نأ  ىوس  اًئیش  عنصي  مل  ًالوجخ  هتدجو 
ام ناعرس   ، اھوحن هفرط  اًّضاغ  سأرلا  ئطأطم  وھو  اًتفاخ 

نايوقت هْیمدق ال  نأك  هلباق  ٍدعقم  لوأ  ىلع  اًسلاج  ىوزنا 
هنع اھتثدح  يذلا  اًّقح  جاجحلا  اذھ  لھ  هلمح ! ىلع 

هل سیل  ٍّيصخل  تجوزت  اھنأك  رعشت  اھلاب  ام  ؟ ! اھيراوج
! برأم ءاسنلا  يف 

يسرافلا طاسبلا  هانیع  قرافت  جاجحلا ال  ُسولج  لاط 
ىلع لدت  هعباصأو  هْیتفش  ةكرحو   ، هْیمدق تحت  شورفملا 
مأ ٍبھارل  كوجوز  لھ  نامعنلا  تنب  اي  كحيو  اي  دبعتي ! هنأ 
ىتف لعف  اذھ  لھ  ؟ ! جاجح اي  نَم  نِم  لجخي  نَم  ؟ ! ٍدھاز

طبر َملف  ةجاح  ءاسنلا  يف  هل  نكي  مل  اذإ  ؟ ! هئانب ةلیل  يف 
ذخأي نأ  ؟ ! رخآلا محتقي  نأ  هب  ضرتفُي  نم  ؟ ! هب اھریصم 
حتفيو لوعملا  لمحي  نأ  ؟ ! لبطلا عرقي  نأ  ؟ ! ةوطخلا

دق ءاسنلاف   ، ةردابملا ةبحاص  يھ  تناك  بجعلل  ؟ ! رغثلا
! لاجرلا ثنأتسا  اذإ  لجرتت 

وطخت نأ  تدمعتو   ، سرعلا بایث  هل  تلمحو   ، هیلإ تماق 
هتلأسو همامأ  تفقو  ىتح   ، اھیلإ هبتني  ىتح  ٍلالدب  هوحن 
جانِغلا تاقبط  لك  لمحي  ٍتوصب  هتلأس   ، هبایث لدبي  نأ 

رصقأ ناكف  اھمامأ  فقوو  اھیلإ  ماقف  هتكرح  ىتح   ، لالدلاو
اھنع عفري  نأ  عیطتسي  ىتح  هل  تضفخنا  اھنإ  ىتح  اھنم  !
عفرو أَّرجت  مث   ، دھانلا اھردصل  ًالباقم  هھجو  ناكف   ، اھعقرب

. اھھجو يف  هرصب 
تنب تناكو   ، اھلامج ردق  كردُت  ٍةاتف  نم  قثوأ  دجوي  ال 



اھیلإ رظانلا  نأو   ، لامج نم  هیلع  يھ  ام  كردُت  نامعنلا 
نوكي ام  برقأ  اھھجوف   ، مورحم اھنم  عونمملاو   ، نوتفم

اطُخ نابجاح  هتحت   ، دیعلا لالھك  جلبأ  ٌنیبج  اھل   ، ةرادتسالل
ىلإ امھبسن  يھتني  نانیع  اھل   ، رجنخ اَّدح  امھنأك  ٍةيانعب 

ةنمسو  ، نامرلا ةرمح  امھل  نادخو   ، نالزغلا لئاصف 
، نونجلا تبنمو  ةنتفلا  عبنم  امھنأك  ناتزاغن  امھب   ، لولغزلا

الإ اقلخُت  مل  ناتفش  اھل   ، امھیف ىوھو  الإ  ٌلجر  امھآر  ام 
. ةیمور حافت  ةرمثك  ٌزوغنم  نقذ  امھتحت  لیبقتلل 

لامجلا اذھ  مامأ  اھنیح  هلوقي  ام  دجي  مل  جاجحلا  نكل 
ثيدح يف  ضاخ  ىتح   ، اھُنسح هَرصح  دقف   ، يئاھناللا
اي ةسایس  ثيدح  تقو  اذھ  لھو  ةسایسلاو ! مكُحلا 

ىلإ هتبذج  دق  اھلالدو  اھرحسب  نامعنلا  تنب  نكل  ؟ ! جاجح
ىتح ٍةدوصقم  ٍةعویمب  تبحسناو   ، هیف اضوخي  نأ  بجي  ام 

. اھعبتف شارفلا  تلخد 
جارسلا يضو   ، شارفلا ةفاح  ىلع  ًةسلاج  اھدجو 

دقو اًسیسح  اھنم  برتقا   ، ردبلاك تدبف  اھھجو  ىلع  ألألتي 
ىتح اھسأر  ءاطغ  اھنع  عفرو   ، هلجخ ضعب  نع  ىلخت 
ٍلدتم سرف  ليذك  اھرھظ  ىلع  ساَّیملا  اھرعَش  لدسنا 

. اھتزیجع نم 
اھولعي هسأر  ناكف   ، اھمامأ فقاو  وھو  ًةسلاج  تناك 
هبرضف نيرفانلا  اھْیيدث  تبنم  ىأرف  ٍلع  نم  اھل  رظنف 

يف ترسف  ٍنانحب  هدي  تكسمأف  امھديري  هدي  دمو  نونجلا 
تبرض ىتح  راصتعالا  دح  اھمضف  هیلإ  تلقتنا  ةشعر  اھدي 
حتفو  ، ظیق موي  مئاص  لجعتب  اھرشابف   ، هقورع ةوشنلا 

! ةازغلا رظتنت  ٍةنيدم  نم  نوھأ  الف   ، ٍةمواقم نود  رغثلا 
ثيرتي هتلعج  ةربخ  بستكا  دق  ناك  تایلاتلا  همايأ  يف 

، لیبقتلا نم  اًسوقط  أدبي  ناك  جولولا  لبقف   ، ةرشابملا يف 
فشتكاو  ، ٍةدح ىلع  هافش  لك  قعلي   ، ءطبب اھْیتفش  مقتلي 
نیتزاغنلا ىلإ  لقتني  مث   ، ثيدحلا ریغ  رخآ  اًرود  ناسلل  نأ 

، اھقیحر صتمت  ٍةيدن  ٍةدرو  ىلع  تفقو  ٍةلحنك  امھصتمیف 
ىداھتي ىتح   ، نقذلا لفسأ  ةزاغنلا  صتمیل  ریطي  مث 

، ةوقرتلا ىلعأ  ةماشلا  يذ  دیجألا  اھقنع  ىلع  هناسلب 
ٍةمجنك يرمرم  ٍقنع  يف  داوسلا  ةحلاك  ةماشلا  لبقیف 

نم برتقا  دق  نوكي  انھ   ، ةمتعُم ةلیل  ءامس  يف  ٍةدیحو 



نیب رمي  دَّبعُم  ٍقيرطل  يدھت  يتلا   ، ءاسلملا ردصلا  ةحاس 
ةمق نم  يعسلا  نود  امھنیب  رمي  نأ  ىبأي  نيرفان  نیلبج 
هدجي ىتح  لبجلا  ةمق  يلتعي  ام   ، رخآلا ةمق  ىتح  امھدحأ 

، اھدامخإ لواحُیف  قبشلا  ةلعش  هتياھن  يف  ًاّیناكرب  ًالبج 
لصي نأ  امو  اھیلإ  عراسیف  لباقملا  لبجلا  ةمق  لغتشتف 
دامخإلا ةلواحم  يف  ًاليوط  ثكمیف  ىرخألا  لعتشت  ىتح 

! ةدئاف نود 
لحريو هكرتي   ، ناكربلا ةروف  فقوت  نم  سأیي  امدعب 

يلتعت ضرألا  نأ  دجیف   ، ةضبلا رصخلا  ءارحص  يف  ًابونج 
هسفن دجي  ام  ناعرس  نكل  يقتري  هنأ  نظیف  اًديور  هب 

الب اھنم  لھنیف   ، ةقتعُملا رمخلا  نم  ةنآلم  رئب  افش  ىلع 
ءاقبلا ىلع  ىوقي  الو  رفاسُم  هنكل   ، ركس الو  ءاوترا 

دودخأ ىلإ  لصي  ىتح  لفسأ  ىلإ  ًاطباھ  ریسلا  ثحتسیف 
لسالس نم  نیتمیظع  نیتلسلس  نیب  قشنُملا  ةایحلا 
ىلتعاو  ، هلیس ضاف  دقو  ججأتي  دودخألا  كرت   ، هیتلا لابج 
ىتح جاعلا  قاقحأ  قعلي  ىداھتو   ، نیتلسلسلا ىدحإ 
ةياغ يھ  رمرملا  لابج  نم  تدُق  ٍةدمعأ  ىلإ  لصو 
رعتسُملا دودخألا  ىلإ  داع  ىتح  اھلصو  نإ  ام  ىھتنُملا 

. هأفطأف
، نامعنلا تنب  عم  جاجحلا  يلایل  تناك  لاحلا  اذھ  ىلعو 

لجرلاف  ، شارف ةقیفرو   ، ةایح ةكيرش  ریخ  تناك  يتلا 
، طيرفت نود  اھسفن  هحنم  يف  نفتت  يتلا  ىثنألاب  میھي 

. ٍّنَم ءاطعو ال   ، عانتما عنمتبو ال 
يف دارملا  نأ  املع   ، هدعوم نع  ثمطلا  باغ  امدعب 

ام ناعرسو   ، باوجلا تقال  دق  يعسلا  ةجیتنو   ، هلیبس
نإ ىتح   ، ىلابحلا ضارعأ  نامعنلا  تنب  ىلع  ترھظ 
رامقألا تراد  ىتح   ، نوكتل دعت  مل  تناك  يتلا  يلایللا 

. دمحم ؛  ركبلا تعضوو 
هتدالو ىلع  ٌمايأ  تَّرم  امف   ، ریخلا هعمو  دمحم  ىتأ 
لاجر دحأ  حبصأو   ، ماشلا ركسع  رمأ  هوبأ  َدلُق  ىتح 
هفیسل داعو  هنباو  هتجوز  يسنف   ، نیبرقُملا ةفیلخلا 

نمف  ، هقارف لوط  نم  نامعنلا  تنب  تقاض  ىتح  هطوسو 
اھدَّوع امدعبف  أمظ ! لوط  ىلع  ىوقي  ءاوترالا ال  مامت  قاذ 

لك يف  الإ  اھؤطي  حبصأ ال   ، نیموي وأ  موي  لك  اھئطو  ىلع 



! ةرم ثمط 

تاداھش ةدع  يل  تیقبو   ، ىلوألا يتداھش  يھتنت  نآلا 
ضوخلا ىلع  ىوقي  ٍرومأ ال  يف  ضوخأسو  اًعابت  اھب  رقأس 

لاجرلا ءالؤھ  رارسأب  كثدحأسو   ، يلثم ةأرما  الإ  اھیف 
. مھئاسن ىوس  مھنع  اھفرعي  يتلا ال 

***
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، ةیمأ ينب  ىلع  اًنمأ  رثكألا  رقملا  ثیح  قشمد  ىلإ  انلحر 
عطقنم ةیمأ  ينبل  مھؤالوو  ةعاطو  عمس  ُلھأ  ماشلا  ُلھأف 
تنك نإو   ، ةفیلخلا ةلئاع  ىلع  رثكأ  تفرعت  كانھو   ، ریظنلا
ديزي نأ  نظي  ناك  نمف   ، رباعلا ةيؤر  نكل  اًقبسم  مھتيأر 

هدالوأ دحأل  ةعیبلاب  بلاط  امبرو  نیملسملا  ةفیلخ  ریصیس 
! ةيواعم هوبأ  هل  لعف  املثم 

ثالثب هربكي  دیلولا  ينبا   ، ةيواعم ىعدُي  ةفیلخلل  ربكألا  نبالا 
داكي الو  هیبأل  نوكي  ام  برقأ  هنإف  هنس  مغر  نكل   ، تاونس

اًموي ةفالخلا  يسرك  ىلع  هسفن  ىري  هنأك   ، هسلجم قرافي 
. مویلا كلذل  هسفن  دعُيو  ام 

ةثلاثلا يف  مالغ  وھو  دلاخ  ىعدُي  ةفیلخلا  ءانبأ  يناثو 
ةفالخلا سلجم  يف  ىوھ  هل  نكي  مل   ، هرمع نم  ةرشع 

بتك يف  ةءارقلاو  اھتسرادمو  مولعلا  وحن  هجوم  هفغشو 
. مورلا دالب  نم  اًّرس  هل  يتأت  يتلا  اھیفلؤم 

يف ةأبخم  ةؤلؤل   ، هتجھب ردصمو  ةفالخلا  تیب  ةرھز  امأ 
، كلذك يظح  نظأو   ، میظع ظح  وذل  الإ  ىرُت  ءاسنلا ال  عداخم 

اھدلاو نم  اھتبلطف  داؤفلا  داؤف  تباصأ  ىتح  اھتيأر  نأ  امف 
انل هتجاح  يف  وھ  امیس  ةقفاوملا ال  نم  هعنمي  ام  دجي  ملف 
ةیمأ ينب  نحنف  ةفیلخلا  وھ  ناك  نإف   ، هل انتجاح  نم  دشأ 

هشرع ىلع  هل  ظفاحن  نَم  ةصاخ  ناورم  ينبو  ةماع 
. هءادف انؤامد  قيرھتو 

نب ملسم  هجوت  دقف   ، ةفالخلا شرع  نع  عافدلا  ركذ  ىلع 
لاتق امھنیب  ىرجف  هیلع  ترشأ  امبسح  ةنيدملا  ىلإ  لیقع 

، ةفالخلل ةنيدملا  تعضخو  مھیلع  انرصن هللا  ىتح  هدمأ  لاط 



. مرحلاب ذئاعلا  ثیح   ، ةكم ىلإ  شیجلا  هجوت  اھدعبو 
ةنيدملا رمأ  نم  ُشیجلا  ىھتنا  امدعبف  رابخألا  انتدرو  امبسح 
هجوت  ، نینمؤملا ریمأ  دي  يف  اھناكس  رمأ  لعجو  اھل  نأمطاو 
مل توملا  نكل   ، لیقع نب  ملسم  ةدایق  تحت  ةكم  ءاقلت 

هتفاوف نیملسملا  ةملك  عمجو  لیبس هللا  يف  داھجلا  هلھمي 
ریمن نب  نیصحلا  ةیلوت  ةفیلخلا  ررقف  ةكم  لوصو  لبق  ةینملا 

. شیجلا ىلع  ينوكسلا 
ىتح  ، هب ذئاعلاو  مرحلا  وحن  ریسملا  شیجلا  لمكأ  ٍمزح  لكب 
راصحل اورطضاف  لاتقلل  ریبزلا  نبا  مھل  جرخي  ملف  ةكم  لصو 
ىلإ ریمن  نب  نیصحلا  دئاقلا  رطضاف  اًضيأ  جرخي  ملف   ، ةكم

! قینجنملاب ةبعكلا  يمرب  رمألا 
وھ ام  ىلع  ریبزلا  نباو  ةفالخلا  شیج  نیب  ُلاتقلا  رمتسا 
الو لاتقلل  جرخيو  مرحلا  ةمرح  ردقي  ریبزلا  نبا  الف   ، هیلع
نبا ناك  اذإف  قینجنملاب ! ةبعكلا  يمر  نع  فكي  نیصحلا 

عضوم هسفن  عضي  َملف  لاتق  ضوخ  نم  نبجأ  ریبزلا 
؟! ةعزانم

***

رمأ ةيالو  نأكو   ، هدلو عم  لعف  هعم  هدلاو  لعف  املثم 
ةيواعم هنبال  ةعیبلاب  ديزي  ىعس  دقف  ثروت ! ةكرت  نیملسملا 

امب انركذیل   ، ٍدعوم ریغب  يتأي  توملا  ةداعكو  دارأ  ام  هل  ناكو 
تام دقف  لاوز ! ىلإ  كلُملاو  لاحم  ماودلا   ، هاسنن نأ  بجي  ال 
هنبا هدعب  نم  نیملسملا  رمأ  ىلوتو  ةيواعم  نب  ديزي  ةفیلخلا 

! اًماع نيرشعلا  بحاص  ةيواعم 
ملأ ؟ ! ةيواعم هوبأ  هلعف  ام  تایعادت  هینیع  مأب  ديزي  ىري  ملأ 

يتلا ةيرسقلا  ةعیبلا  ببسب  نیملسملا  رمأ  تتشت  ىري 
ءامد نم  فالآ  هتبقر  يف  قلعت  ملأ  ؟ ! هل ةيواعم  اھدارأ 

مد هیفكي  امأ  ؟ ! رمألا اذھ  ءارج  تقيرھأ  يتلا  نیملسملا 
؟! ةبعكلا ةمرح  كتھ  هیفكي  امأ  ؟ ! نیسحلا

هسفن ىريو   ، بوصألا هدلاو  يأر  ىري  ناك  ديزي  نأ  ضرفب 
نم لھف   ، هیلإ لآ  يعرش  ٌثرإ  اھنأكو   ، ةفالخلاب قحألا 
ردقألاو أفكألا  مھیفو  ةیمأ  ينب  لاجر  لك  كرتي  نأ  باوصلا 
رغصي ىتفل  رمألاب  دھعيو  نیملسملا  رومأ  ةيالوب  ردجألاو 



! مكحلا نب  ناورم  دافحأ 
نأ قحي  الف   ، نیملسملل اًریمأ  ةيواعمل  انعياب  لاح  ةيأ  ىلع 
ءاول تحت  عمتجت  نأ  ةیعرلا  بلاطن  مث  ةیمأ  ينب  نحن  فلتخن 

امدعب ىرشتسا  مرحلاب  ذئاعلا  رمأ  نأ  امیس  ال  انتفالخ !
نأ هتعاطتساب  ناكو  زاجحلا  بونجو  رصم  ىلع  رطیس 

ناك اذإف   ، دوھعملا هنبج  الول  ةبطاق  ةفالخلا  ىلع  يلوتسي 
ةعاجشلا يف  وھف  لاملا  يف  دیلا  صيرح  ریبزلا  نبا 

لصو نیح  هنأ  انعماسم  ىلإ  رتاوت  دقف  صرحأ ! مادقإلاو 
ریمن نب  نیصحلا  ىلإ  ةيواعم  نب  ديزي  ةفیلخلا  يعن 

لصي مل  رمألا  ناكو   ، ةكم يف  لاتقلا  ةھبج  دئاق  ينوكسلا 
هجوتلاو لاتقلا  فقوب  هحصني  هیلإ  لسرأف  دعب  ریبزلا  نبال 

يدانیلو قشمد  ایتأیل  ةكمل  رصاحُملا  دنجلا  سأر  ىلع  هعم 
شیج سأر  ىلع  وھو  كانھ  نم  ةفالخلاب  هسفنل  ریبزلا  نبا 
نع فلختي  دق  اھنیح  اذنمف   ، ماشلا ناسرف  ریخ  يوحي 
نأ يشخ  يذلا  ریبزلا  نبا  نبج  ىلع  دمحن هللا  ؟ ! هتعیب
لحر اھنیحو  ةكمب  ءاقبلا  لَّضفو  نیصحلا  نم  ةعيدخ  نوكت 

. قشمدل اًدئاع  راصحلل  اًّكاف  نیصحلا  هنع 
***

طسبو قشمد  ىلإ  شیجلا  باحسنا  ریبزلا  نبا  لغتسا 
نم ةیمأ  ينب  لك  درط  ىتح   ، ةبطاق زاجحلا  ىلع  هذوفن 
ةفیلخلا نس  ةثادحلو   ، اًددجم همكح  تحت  تحبصأو  ةنيدملا 
بحسنت نأ  ةفالخلا  ةعقر  تأدبو  ثدحلا  ردق  ىلع  نكي  مل 

، ریبزلا نبال  اتعياب  رصمو  زاجحلاف  ةیمأ ! ينب  مادقأ  تحت  نم 
برطضا هحطس  نكس  نإ  رحبلاك  مھف  هل  نامأ  قارعلاو ال 

هیبأب قحلف  كلذ  نم  رثكأ  ةفیلخلا  لھمي  مل  ردقلا  نكل  هعاق !
. ةفالخلا هیلوت  نم  رھشأ  ةعبرأ  نم  لقأ  دعب 

نیبف  ، ةیمأ ينب  قيزمت  يف  ةاعسلا  ىعسو  ُدئاكملا  تكیح 
نیبو  ، ةفالخلا انل  يغبي  يذلا  ندرألاب  كلام  نب  ناسح 
ریبزلا نبال  اھديري  يذلا  قشمد  يف  سیق  نب  كاحضلا 

ديزي دعب  نیملسملل  ةفیلخ  َّمسُي  ملو  عازنلا  ىحر  تراد 
! نآلا ىتح 

ةیباجلا رمتؤم  يف  اوعمتجاو  ةیمأ  ينب  ءالقع  ىدھ هللا 
نأ امو   . نیملسملل ةفیلخ  مكحلا - نب  ناورم  يبأل - اوعيابو 



نم ةفالخلا  لمش  ِّمل  يف  عرش  ىتح  ةفالخلا  يبأ  ىلوت 
يلوُي ذخأو  ٍلاتق  نودب  اھداعتساف  رصم  ىلإ  لحرف  ٍديدج 
زنع نب  میلس  رقي  نأ  وجري  ناكو  نيواودلاو  ءاضقلا  ىلع 
هافعأف يفقثلا  فسوي  هل  عفش  نكل  ءاضقلا  ىلع  يبیجتلا 
اًریمأ ناورم  نب  زيزعلا  دبع  يخأ  اھیلع  ىلوو  ؛  ءاضقلا نم 

. قشمد ىلإ  اًددجم  داعو 
ضرأ نم  اًریبك  اًردق  داعتساو  يبأل  رمألا  رقتسا  امدعب 

نأكو يدعب  نم  زيزعلا  دبع  يخألو  يل  ةعیبلا  بلط  ةفالخلا 
انل ال سانلا  عيایبف   ، هیف ةصیقن  الو  اًداتعُم  ىحضأ  رمألا 
لاتقلا يف  هؤالب  هرغ  قدشألا  نب  دیعس  نب  ورمع  نأ  امیس 

! يبأ دعب  نم  ةفیلخلا  هسفن  ىري  ناكف  لاجرلا  نیب  هتلزنمو 
ةعیبلا بلطل  قبسأ  اوناك  نیصلخملا  يبأ  لاجر  نكل 

ةینملا هتفاوو  اھدعب  اًروھش  الإ  يبأ  ثكم  امو  انل ! ةیعرشلا 
! ةتخاف هتلتق  ةقدلا  هجو  ىلع  وأ 

***
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نیب انھ  انأف   ، يسأر يف  يأرلا  بلقأ  ناریح  يتلیل  ُّتب 
ةبھوم نع  يدج  بقن  اًریغص  ُتنك  نأ  ذنمف   ، ءارحصلاو تازنعلا 
ًایلسم دشنأ  ُتنكف   . يدنع اھاَّمنو  َّيدل  تغزب  ىتح  َّيف  رعشلا 

منغلا ةياعر  يف  هیضقأ  يذلا  بیترلا  تقولل  اًقراح  يسفن 
نم ءارعشلا  لواطت  ىتح   ، يدج لامجل  ًايداح  وأ  زعاملاو 

حزن يبأ  ءاجھلا  لاط  امدعبو   ، هرقفو هلخبو  يبأ  ىلع  يلوح 
ءاجھلاب تممتھاو  رعشلا  نونف  لك  تكرتف  يتلیبق ! ىلإ 

ریقحت نِم  تذختاف   . هیف ديرفلا  يبولسأ  يل  نوكي  نأ  تلواحو 
عربأ يكلو   ، يدئاصقل ًاطمن  يموق  نأش  ةعفرو  هوجھأ  نَم 
رابخألاو عئاقولا  لك  ملعأ  نأ  َّيلع  اًمزال  ناك  طمنلا  اذھ  يف 

مھل اھزربأ  ىتح  اھتلذمو  اھفعض  نطاوم  ملعأو  ةلیبق  لكل 
نطاوم ىلع  تفرعت  دقف  يتلیبق  عم  سكعلابو   ، اھراع حضفأو 

تاحيرصتلا فلتخمو  روصلا  ىتشب  هتزربأو  انتزعو  انرخف 
ىتح يل  نيرواجملا  ءارعشلا  لك  توجھ  اذھبو   . تاحیملتلاو



لفاوقلا عم  لقتناو  قافآلا  يرعش  غلبو  مھنم  تعضو 
اھلك ةريزجلا  غلب  ىتح  ةمامیلاو  دجن  عوبر  ىتشل  نيرفاسملاو 

. ماشلاو نیقارعلا  لصوو 
ىلإ ةلثامتم  يتایح  تناك  يمايأل  داتعُملا  طمنلا  اذھ  يف 

يسأر يف  رخنت  ةسوس  رباعلا  اذھ  عضو  ىتح  سمألا 
زربیل مكحلاو  ةفالخلا  ندمو   ، رضحلل لحرأ  َملف ال   . لیحرلاب

؟! سانلا ينفرعيو  يرعش 
ىلع ُتحرتقا  رمسلا  انعمجي  امنیب  يلاتلا  مویلا  ءاسم  يف 

مھدجمأ  ، يموقل اًریفس  نوكأل  قارعلل  يباھذ  يلوح  نم 
ءارحصلا كلت  نم  ًالدب  دعقم  لك  مھیجاھل  دعقأو   ، مھتیص يلعأو 

مھسامح تبھلأو   ، انتوص اھیف  عیضيو  اندجم  سبحت  يتلا 
اھءارعش تلسرأ  ًالامو  اًددع  انم  فعضأ  لئابق  نأب  ًایعدم 

هذھل حبصأ  ىتح  قئالخلا  سوؤر  ىلع  اھوحدمیل  رضحلل 
ينولسرأف  ، يتيادب تناك  انھ  اھ  نمو  لصأ ! الب  نأش  لئابقلا 

. سانلا مامأ  میمت  ينب  ةھجاو  نوكأ  ىتح  يتقفنب  نیلفكتم 
***

، ةيادبك يل  لضفألا  اھتددع  دقف  قارعلا  ىلإ  يلاحر  ُتددش 
، مرحلاب ذئاع  ریبزلا  نب  دبع هللا  اھبو  ةروثلاب  ةمعفم  ةكمف 

، نیيومألا عابتأو  ریبزلا  نب  عابتأ  نیب  بذجو  دش  يف  ةنيدملاو 
اھتدجوف ناورم  نب  رشب  اھیلع  موقي  نیيومألا  دي  تحت  قارعلاو 

مھف مھل  نامأ  قارعلا ال  لھأ  ناك  نإو  اھریغ  نم  اًرارقتسا  رثكأ 
! ةفیلخب موي  لك  نكي  مل  نإ  ریمأب  موي  لك 

ىلإ تنطف  ىتح  رابخألا  تسملتو  قارعلا  تلصو  نإ  ام 
نكل  . ةفوكلاو ةرصبلا  امھو  ناتیسیئر  ناتنيدم  اھبف   ، اھلاح
ءارعشلاو ءاملعلا  لقعم  يھف  اًكارحو  ًاطاشن  امھرثكأ  ةرصبلا 
رابخألاو راعشألا  لدابتتو  لفاوقلا  لحرتو  يتأت  اھیلإو  اھنمو 

اھب نأ  ُتملع  امم  ناكو   . ةفالخلا ةلود  عوبر  ىلإو  نم  اھلقنتو 
فافتلالا يف  سانلا  قرفتو  امھتیص  عاذ  نيزراب  نیملاع 

الإ يبعشلا  رماع  ىعدُي  ٌرحب  ٌملاع  نینثالا  نيذھ  نیبو  امھلوح 
كاكتحالا ةرثكو  ةفالخلا  ةرضاح  ىلع  ددرتلاو  رافسألا  ریثك  هنإ 

ملاع  ، تملع امك  امھو  ةرصبلاب  نامیقم  نیملاعلا  نكل   . ةالولاب
نم ناك  هابأ  نإ  سانلا  هنع  لوقيو   . نيریس نب  دمحم  ىعدُي 

ثیح نم  اًعونت  رثكأ  هسلجمو  رمتلا  نیع  ةكرعم  ىرسأ 
حازملا ریثك  هنأ  امك   ، ایندلاو نيدلا  نیب  لقنتلاو  عوضوملا 



. رعشلاو ايؤرلا  ليوأتو   ، كحضلاو

هنع لوقيو   .. يرصبلا راسي  نب  نسحلا  ىعدُي  يناثلاو 
مأل ةالوم  تناك  همأ  نأل  يبنلا ملسو هيلع هللا ىلص  تیب  يف  ىبرت  هنإ  سانلا 

ةملس مأ  يدث  نم  عضر  هنإ  لیقو  يبنلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةجوز  ةملس 
هسلجم نكل   . مولعو ةغالب  نم  لان  ام  لان  ةكربلا  هذھ  ببسبو 

اھلوانتي الو  رابخألا  عمسي  ، ال  هقفلا قیمع   ، عرولا ديدش 
نبا سلجم  رطش  يھجو  تیلو  ينلعج  يذلا  مھألا  ببسلاو 
سلجم يف  سلجي  قدزرفلا  رعاشلا  نأ  تعمس  ينأ  نيریس 
توھبم نوكأس  نسحلا  ُتسلاج  اذإ  يسفن  ُتدجوف  نسحلا 
هتریس ءانب  يف  ينقبس  يذلا  قدزرفلا  ةرضح  يف  ءوضلا 

. ينادلاو يصاقلا  هفرعو  ةيرعشلا 
ينباو يتجوزو  انأ  ينعسي  ًالزنم  اھب  ُتيرتكاو  ةرصبلا  ُتلزن 

الإ ثاثألا  مودعم   ، ًابوھنم  ، اًروجھم لزنملا  ناك   . ةداوسو ةزرح 
نم يقي  لخنلا ال  ديرج  نم  ٍفقسو  طوقسلل  ٍةليآ  ناردج  نم 
مایخ نم  لضفأ  لاح  يأ  ىلع  نكل   ، رطم نم  عنمي  الو  سمش 

فلعمو لبإ  كرْبَم  همامأو  ریبك  ءانفو  فرغ  عبرأ  هب   ، ةيدابلا
هنوعدي ةرصبلا  لھأف  لزنملا  ةمالع  امھ  ناتلخن  هلظت  باود 

، عقوملا روھشم  هنأ  ةدیحولا  هتزیم  اذھو  نیتلخنلا  وذ  تیبلا 
هفرغ ىدحإ  ذختأ  نأو  يل  سانلا  دصقم  نوكي  نأ  تلمآ 
سلاجأو يرعشل  ًابلط  يندصقي  نم  اھیف  لبقتسأ   ، ةفیضم

َمل ال؟!  .. سانلا اھلقانتيو  يراعشأ  ينع  بتكیل  يتيوار  اھیف 
!!! امبر

قوس هنومسُي  ٍقوس  ىلإ  ُتبھذ  يلھأ  تنكس  امدعب 
اھنم ٍةبرقم  ىلع  نكل  ةرصبلا  قاطن  جراخ  عقي  وھو  دبرملا 

، لكؤُي وأ  شرفُي  ام  تیبلا  يف  سیلف  اًماعطو  اًعاتم  عاتبأل 
ةعابلا تامھمھ  تلاعت  ذإ  قوسلا  تاقدم  يف  ریسأ  انأ  امنیبو 

نیبتأل مھھوجو  يف  ترظنف  لیلھتلاو  ریبكتلاو  دمحلاب  ةارشلاو 
ةقلعم مھنویعب  ذإف  مھب  َّلح  يذلا  ئجافملا  ىقتلا  رس  ام 

براش يذ  ةیحللا  بضخم   ، نطبلا میظع   ، ةماقلا ریصق  ٍلجرب 
. قوسلا تاقدم  يف  ریسي  وھو  ركذي هللا   ، فیفحب سیل  فیفخ 
يف لمعي  هنأو   ، نيریس نب  دمحم  هنأ  تفرع  هنع  تلأس  نیحو 

نوكیس لماعلا  ملاعلا  اذھ  سلجم  نأ  تملعف  تيزلا ! ةراجت 
. يسلجم

. رعشلا ةمیخ  اھنع  لاقُي  ٍةمیخب  ُتررمف  يقوست  تلمكأ 



مھمظعم نأ  تننظ  سانلا  نم  هب  سأب  ٌددع ال  اھیف  سلجي 
يحوت سانلا ال  عم  مھطسابتو  مھبایث  ةئیھف   .. نویلحم ءارعش 

مخض باش  سلجي  ةمیخلا  سأر  يفو   . نأش ووذ  ءارعش  مھنأب 
نأش وذ  هنأو  ةمیخلا  ةرامإ  ةمالع  هیلع  ودبت  هجولا  مخض  ةثجلا 

ةعصعص نب  بلاغ  نب  مامھ  هنأ  تملعف  هنع  تلأسف  مھنیب 
اھنكل  ، دعُب ىلع  لبق  نم  انیجاھت  دق  انكو  قدزرفلاب ! روھشملا 

. ةئیھو اًدسج  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
ٍةبرع ءلمب  ًالمحم  تدُعو  ٍماعطو  ٍعاتم  نم  انمزلي  ام  ُتعتبا 
روحجلا دسو  تیبلا  فیظنت  يف  نیموي  انیضمأو   ، لغب اھرجي 

فرغلا تمظنو   ، نیباعثلاو تایحلا  درطي  ىتح  حیشلاب  اھئلمو 
نمل ةفیضم  لبإلا  كرْبم  ىلع  لطت  يتلا  ةفرغلا  تلعج  ثیح 

ةداوسو ةزرح  ذختاو   ، ةفرغ ةزرح  مأو  انأ  تذختاو  انیلع  مدقي 
. بوبحلا نم  نوزخملاو  ماعطلل  اًخبطم  ةریخألا  انلعجو   ، ةفرغ

يفو  ، نيریس نبا  سلجم  ىلإ  ُتجرخ  ثلاثلا  يموي  يف 
ناك هنإ  ثیح  تدارأ  ام  يسفن  ْتدجو  نيریس  نبا  سلجم 
هحور نأ  امك  اھیلإ  عمتسيو  اھب  لثمتي  رابخألاو  رعشلاب  اًّمتھم 

عتمأ ناكو  هتسلاجمب  سنأتستو  هبحت  ىتح  هارت  داكت  ةضایف ال 
. عاتمإ اميأ  ينعتمأ  دقف  ايؤرلا  ليوأت  سلجم  هل  سلجم 

تناك يتلا  هايؤر  هل  لؤیل  ٌلجر  هءاج  سلجملا  يف  نأ  ركذأ 
نيریس نبا  نم  ناك  امف  نوتيزلا ! يف  تيزلا  بصي  هنأ  ىري  هنأ 
لجرلا برغتساف  كمأ ! اھنإف  كتأرما  ىلع  شتف  هل : لاق  نأ  الإ 
ملو بقعُي  مل  نيریس  نبا  نكل   ، رضح نم  لك  كلذكو  ليوأتلا 
ضفناف مویلا  سلجمل  هلوق  رخآ  اذھ  ناكو  ىلدأ  امم  رثكأب  دزي 

. هعم تثدحتو  هل  تمقف  هلوح  نم  سانلا 
! كلثم لعف  كآر  نم  لكو  حبستو  ربكت  قوسلا  يف  كتيأر  - 

. سانلا ةلفغ  ةعاس  قوسلا  نإ   ، يخأ نبا  اي  - 
كحلصأ هللا؟ ءارعشلا  يف  لوقت  ام  - 

. رش مھرشو  ریخ  مھریخ   ، يخأ نبا  اي  - 
. نوواغلا مھعبتي  ءارعشلاو  - 

لوسر عمسي  ملأ  كسفن ! يتفت  تنأو   .. يخأ نبا  اي  لمكأ  - 
؟! هترضح يف  رعشلا  ةباحصلا  دشني  ملأ  ؟ ! رعشلا هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

؟ يرعش كدشنأ  نأ  بحت  الأ  - 



ىتح  ، لبق نم  كتيأر  ينأ  نظأ  ال  ؟ ! رعاش تنأ  لھ  - 
! ةيدابلا سمش  حفل  اھیلع  ودبت  كھجو  تامسق 

ىلإ ُتئج   ، دجن ةيداب  نم   ، يفطخلا ةیطع  نب  ريرج  انأ  - 
هعمست نأ  نم  ًالدب  سانلا  ىلإ  لصیلو  يرعش  عمسُیل  ةرصبلا 

. ينطوم يف  فارخلاو  زاعملا 
! يخأ نبا  اي  كيدل  ام  ِتاھ  - 
؟ عمست نأ  بحت  رعشلا  يأ  - 

. هلزغ نم  رعاشلا  ةدوج  ىلع  لدتسي  - 
صاخلا تيزلا  رجتم  هاجتا  يف  انرسو  دجسملا  نم  انجرخ 

: اھعلطم يف  لوقأ  يتلا  يتدیصق  هتدشنأ  ریسن  امنیبو   ، هب
لصولا لابح  نم  اوعطقو  اناب ♦  ام  تعوط  ولو  طیلخلا  ناب 

انارقأ
تامسق ىلع  عاتمتسالا  تامالع  ُتيأر  اًتیب  تدز  املك  ناكف 

يذلا تیبلا  ىلإ  تلصو  ىتح  ٍفرحب  بقعُي  نأ  نود  نكل  هھجو 
: هیف لوقأ 

َمَویلا ُهاقَسَف  ًاِیقاس  َوأ  ّلَعُي ♦  ُهُلِ نَم  ىقال  َبلَقلا  اذ  َتَیل  اي 
اناولُس

اناك يذَّلا  ِّبُحلا  َلِخاد  نَُكي  َملَو  اھَتَقالُع ♦  انِقّلَعُت  َمل  اھَتَیل  َوأ 
! اھتیل وأ  اًسمھ : ددري  هتعمسف 

ىلإ تلصو  ىتح  اًئیش  ظحلأ  مل  ينأكو  يداشنإ  ُتلمكأف 
: يلوق

اناك يذَّلاَك  يداؤُف  ََّيلَع  ّيدُر  ًةَرِفغَم ♦  َُهللا  ِكازَج  ٍورمَع  َّمُأ  اي 
نْینیعب َّيلإ  رظنو  يمصعم  ىلع  ضبقو  فقوت  هتدجوف 

: هتدتعا يذلا  هجولا  ریغب  ررشلا  نافذقت 
؟! ةيدابلا نبا  اي  ةءورملا  نيأ  ؟ ! ريرج اي  كتجوزب  حرصتأ  - 

ٌمسا امنإ   ، اھفرعأ الو  يتأرما  يھ  هللاو ال   ، انخیش اي  - 
. يزاجم

؟ ةجوز كل  لھ  - 
. انھ ىلإ  يعم  مھتبلج  دقو   ، ةداوسو ةزرح  اھنم  يلو   ، معن - 

! ةزرح ابأ  اي  لمكأ   ، امكل كراب هللا  - 



يف اًرتو  تَّسم  اھنأ  ُتننظ  يتلا  ةدیصقلل  يداشنإ  ُتلمكأ 
وأ نسحلاب  يرعش  ىلع  بقعُي  مل  هنكل  نيریس  نبا  سفن 

ىلإ تلصو  ىتح  ًاناسحتسا  هھجو  ُتامسق  تدبأ  نإو  ءوسلاب 
: يلوق

انالتَق َنِییحُي  َمل  َّمُث  انَنلَتَق  ٌرَوَح ♦ اِھفَرط  يف  يتَّلا  َنویُعلا  َِّنإ 
َِهللا ِقلَخ  ُفَعَضأ  َّنُھَو  ِِهب ♦  َكارِح  ىَّتَح ال  ِّبُللا  اذ  َنعَرَصي 

اناكَرأ
رعاشل كنأ  دھشأ  يل : لاقو  فق ! نأ  هدي  عفر  هتدجوف 

. نامزألاو قافآلا  غلبي  نأ  كرعشل  عقوتأو  
***

جاَّجَحلا
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دقف ؛  اًجھتبم  ، حورلا برط   ، لابلا ئناھ  ةیناثلا  يتلیل  ُتمن 
زربي فوس  امم  اذھو   ، مھءاخرتساو سارحلا  بیست  ُتيأر 

. رظنلا يمامي  نایمعلا  دلب  يف  ُروعألاف   ، ينم طابضنا  ریسي 
يفیسو يعردو  يناصح  تملس  يلاتلا  مویلا  حابص  يفف 
باطخلاب ةطرشلا  راد  ىلإ  ُتبھذو  دنجلا  ركسعم  دئاق  ىلإ 

، اًحمرو  ، ةذوخ ينوملسف   ، عابنز نب  حور  هیناطعأ  يذلا 
يبلحلا ءَاطَع  اھسبلي  ناك  يتلا  كلت  هبشت  سبالمو   ، ًالعشمو

. ةطرشلا نم  سرحلا ال  نم  تحبصأ  ينأ  تملعف 
، ةانجلا ةقحالمو   ، صوصللا طبض  اھب  طونم  ةطرشلاف 

ةيامحو  ، قرطلا دقفتو   ، قاوسألا ةبقارمو   ، نمألا ریفوتو 
رودو  ، ةفالخلا روصق  ةسارح  مھب  طونمف  سرحلا  امأ   .. لفاوقلا
، نزاخملاو  ، دجاسملاو  ، ةلودلا لاجر  رابك  تویبو   ، ةرامإلا
راد ةسارح  يف  يتمدخ  تءاج  دقو   .. لاملا تیبو   ، نيواودلاو

ةيواعم نب  ديزي  نب  دلاخ  اھذختا  يتلا  رادلا  يھو   ، ةراجحلا



هرمأ ناھ  دق  ديزي  نب  دلاخ  نأ  ودبيو   .. ةعنصلا ملع  ةساردل  اًّرقم 
! دعب هوبرجُي  مل   ، يلثم ٍلجرل  هتسارح  اولكوي  ىتح 

ىلع ينوسَّرح  نإو  طابضنالاو  مازتلالا  يقتاع  ىلع  ُتذخأ 
تبھذف  . ٍطاشنو ٍةظقي  نم  تیتوأ  ام  لكب  هسرحأس  بارت  موك 

ةمصاعلا بلق  نع  ىأنم  يف  تناك  دقو  ةراجحلا  راد  ىلإ 
هحمر ىلإ  دنتسي  ربكلا  هباصأ  يطرش  ىوس  دجأ  ملو  ضبانلا 
نأ اذھب  ىَّنأف  هلماح ! ةبیھ  قوفت  هبیھ  هحمرلو  اًدانتسا 

اھیلع ددرتي  يتلا  ةراجحلا  راد  ةسارح  نع  ًالضف  هسفن  سرحي 
! كلملا دبع  سلجم  ناكم  هسلجم  ناك  نم 

ينأو يسفنب  هتفرعو   ، هل يسفن  ُتملسو  هیلع  ُتملس 
هنس ربك  مكحبو  اًحرف  يب  بحرف   ، ةسارحلا هبوانأ  فوس  نم 

ناويد يفف  اًراھن  وھ  سرحيو  ًالیل  انأ  سرحأ  نأ  تحرتقا 
فيرصت ةيرح  انل  اوكرتو   ، هتقفارم هتنواعم ال  ينومزلأ  سرحلا 

وفصأو ينآرق  عجارأل  ةولخ  لیللا  يف  يل  نأ  امك   . نأشلا
حنمي لیللا  تمصو   ، تاذلل تاذلا  ثيدح  هیف  لیللاف  يسفنل 
مامأ سفنلا  ىلجتت  هیفو  اھسفن  عمستل  ةحودنم  سفنلا 

لبق ؛  راھنلا ءانس  يف  ىري  ام ال  لیللا  ةنجد  يف  ىرتل  اھسفن 
ءوضلا ةأطو  تحت  سفنلا  ىشالتتف  راھنلا  سمش  تبنت  نأ 
نوكس ددبي  راھنلا  بخصف   ، سفنلا ملظيو  نوكلا  ریني  يذلا 

. ركفلاو رطاوخلل  لیللاو  يعسلاو  دكلل  راھنلاف   ، لیللا
بوقعي يمعو  ةكم  مايأب  ينركذف  بوقعي  ىعدُي  لجرلا  ناك 

.. اھجراخمو اھلخادم  فرعأو  اھدقفتأل  رادلا  ينلخدأ  همحر هللا. 
ءانف اھطوحي  نیقباط  نم  تناك   .. دعب تأي  مل  دلاخ  نأ  امیس  ال 
يمع يل  لاق   ، اھب دھع  يل  سیل  عورزو  تاتابن  هیف  ترثانت  ریبك 

صلختسیل نانویلاو  رصم  نم  اھبلج  ٌةردان  ٌتاتابن  اھنإ  بوقعي 
الأ ينھبنو   ، هتعنص يف  اھمدختسي  يتلا  داوملا  ضعب  اھنم 
نأ َّيلعو   . هبضغ ریثأ  ىتح ال  ریمألا  مامأ  ةعنصلا  ملعب  اھتعنأ 

! ءایمیكلاب اھتعنأ 
؟ بوقعي مع  اي  دصقت  ءایمیخلا  - 

، بارسلا ءارو  لیباخملا  يعس  هذھ  ءایمیخلا   ، يدلو اي  ال  - 
؟ ًابھذ حبصي  ساحنلا  نأ  نظتأ 

. ةأرما لجرلا  حبصي  نأب  ينظ  سفن  - 



صتخي ملع  يھ  ءایمیكلا  نكل   ، كلذ نونظي  ءایمیخلا  لھأ  - 
تابكرملاو اھلاصفناو  اھداحتاو  تابكرملاو  رصانعلا  ةساردب 

. تابكرملا هذھل  لثمألا  مادختسالا  ةیفیكو   ، اھنم ةجتانلا 
ٌریبك ٌباب  اھل   . رادلا انلصوو  عساشلا  ءانفلا  انعطق  دق  انك 
ضرألا شرتفيو  بتكلاب  ةءولمم  فرغ  ةدع  لخادلابو  هنم  انررم 

ينربخأ  . نیمجرتملاو نیخاسنلاو  نیطاطخلا  نم  ةعومجم 
ةفلتخملا تاغللا  نم  ءایمیكلا  بتك  ةمجرت  ىلع  نوفكعي  مھنأ 

. ةیبرعلا ةغللا  ىلإ  ةیسرافلاو  ةیطبقلاو  ةینانویلاك 
ىتش ٍتاروراقب  ظتكملا  ربتخملا  ناك  يولعلا  قباطلا  يف 

قراودلا نم  ديدعلا  ٍةیلوط  ٍةلواط  ىلعو   ، ةحئارلا ةطلتخم 
ىلع نودم   ، ناولألا ةفلتخم  داومب  ٍةتوافتم  ٍبسنب  تئلُم  يتلا 

بناجبو  ، ظفللا نع  ًالضف  ءاجھلا  ریسع  مسا  قرود  لك 
نأ ينربخأ   . راجحألاو قیحاسملاو  حالمألا  نم  ديدعلا  قراودلا 
رجحلا ءارو  هیعسو  تابكرملا  بیكرتو  براجتلاب  دلاخ  موقي  انھ 

. ميركلا
اھنأ كربخأ  ملأ  بھذلا ! ليوحت  نع  ثحبي  اذ  وھ  اھ  - 

؟! ءایمیخ
براضمب سیلو   ، ٍةدقعُم ٍةیملع  ٍقرطب  ثحبي  هنإ  يدلو  اي  - 

. ةدوھعملا لجدلا 
هفلخ نمو  ًابتكم  ربتخملا  بناج  يف  يتيؤر  انثيدح  عطق 
، بتك ةدع  يوحت  ةریغص  ةبتكم  دعقملا  فلخ  نمو  اًدعقم 
اھنم تبرتقاف   ، لفسألاب اھتيأر  يتلا  ریغ  اھتئیھو  اھلكش 

اھب ساسملا  وأ  بارتقالا  نم  ينرذحف  اھفاشكتسا  ًالواحم 
. هبتك نم  برتقا  اًدحأ  نأ  فرع  نإ  دلاخ  بضغ  ریثأ  ىتح ال 

؟ كالتمالاب مأ  فیلأتلاب  هبتك  يھأ  - 
نل ةفالخلا  نأ  ملعو  هوبأ  تام  نأ  ذنم   ، يدلو اي  فیلأتلاب  - 
اذھل فرصنا   ، ناورم لثم  ٍةیھادل  تلصو  تماد  ام  هل  لوؤت 

نم نیمجرتملاو  ءاملعلا  مدقتساو  ءاخسب  هیلع  قفنأو  ملعلا 
فلأو مجرتو  قمعتو  ركفو  متھا  نم  لوأ  ناكف   ، عاقبلا ىتش 

. برعلا نم  ملعلا  اذھ  يف 
بلط نم  سئي  امدعب  لاملا  يف  اًعمط  ءایمیخلا  بلط  امبر  - 

. ةفالخلا



هوجري لام  يأو   ، ءایمیخ تسیلو  ءایمیك  هذھ  يدلو  اي  - 
ةینملا هتفاول  اھرصح  ءاش  ول  لاومأ  نم  هيدل  نإ  هللاو  ؟ ! دلاخ

! كلذ غلبي  نأ  لبق 
ىنست ىتح  ةبتكملا  كلت  نم  رثكأ  تبرتقا  لوضفلا  عفادب 

اھنأ بوقعي  يمع  معز  ام  وأ  دلاخ ! فلأ  ام  نيوانع  ةءارق  يل 
زمر كف  يف  عيدبلا  رسلاب  نونعم  باتكب  ذإف  دلاخ ! تافلؤم 

مسالطو زومر  حرش  يف  باتكلا  اذھ  نأ  ينربخأ   . عینملا
نم مھف  نم  برعلا  ءایمیكلا  سارُد  نكمتیل  لئاوألا  نییئایمیخلا 

ةمكحلا سودرفب  نونعم  مخض  باتك  هراوج  ىلإو   . مھوقبس
نم ةنوكم  ةيرعش  ةموظنم  اھنأ  ينربخأ   . ءایمیكلا ملع  يف 
يف ديزي  نب  دلاخ  اھمظن  اًتیب  رشع  ةسمخو  ةئامثالثو  نیفلأ 

. ءایمیكلا حرش 
اھیلع ًةديدم  ًةلواط  ُتيأر  يولعلا  قباطلا  راسي  ىصقأ  يفو 
يتلا ماظعلا  ضعبو  فاج  مد  راثآو  عضابملاو  يدُملا  نم  ديدعلا 
دلاخف حيرشتلا ! ةلواط  اھنأ  ينربخأف  يمدآ ! ماظع  اھنأ  ودبت 

امك  ، هحيرشتو ناسنإلا  مسجو  هتساردو  بطلاب  اًضيأ  متھُم 
ةمجرت ىلع  نوفكاع  لفسألاب  مھتيأر  نيذلا  نیمجرتملا  نأ 

. بطلا يف  سونیلاج  باتك 
! لوبخمل هنإ  يبرو  الأ  - 

ول ىتحف   ، يدلو اي  ةكلھتلا  ىلإ  كسفنب  ِقلت  ال  جاجح ! اي  - 
نأ اولبقي  نلو  محرو  ةلص  مھیف  هل  لاز  امف  هوذبن  هلھأ  نأ 
ةدع يف  ةعزوم  ةدحاو  ٌحور  ةیمأ  ونبف   ، هنم ٌدحأ  صقتني 

. داسجأ
ةفالخلاو مكحلا  كرتي  نم  نكل  هنم ! صاقتنالا  دصقأ  مل  - 

بصي  ، رادلا كلت  لثم  ٍةبرخ  ٍراد  يف  هموي  يضقیل  اھسلجمو 
َّيدل كش  نیلاجدلاو ال  ةرحسلاك  براجتلا  يرجُيو  ضامحألا 

. لوبخم هنأ 
، لوبخملا كلذ  ةسارح  انیلع   ، يدلو اي  لوبخم  لوبخم  - 

؟ ... ىوس انیلع  امو   ، هراد ةسارحو 
: لمكأل َّيلإ  اًریشم  تكس  مث 

! ةعاطلاو عمسلا  - 
***



نيذلا نیلماعلا  لك  هعبت  مث   ، بورغلا دنع  بوقعي  يمع  لحر 
يسراد لق  وأ  لیباخمو  نیمجرتمو  ٍمدخ  نم  رادلا  لخاد  اوناك 
ةدیعب فرطلا  ةیئان  رادلاف   ، ةدحولاو لیلل  ينوكرتو  ءایمیكلا !

حابن ىوس  قشمد  ناكس  تاوصأ  نم  ينلصي  داكي  بناجلا ال 
. مھدایج لیھصو  مھبالك 

راد نم  هتملست  يذلا  يلعشم  تلعشأ  ءاشعلا  دعب 
لوح تفطو  يتذوخ  ُتيدتراو  يحمرب  ُتكسمأو   ، ةطرشلا

يتلا لافقألا  ىلع  اًممتم   ، اھب طیحُي  يذلا  روسلا  اًصحفتم  رادلا 
ينظ مغر   ، رادلاب طیحُملا  ءانفلل  يدؤملا  دیحولا  بابلا  قلغت 
ضعب اھب  راد  ىلع  وطسلا  لواحیس  لقاع  كانھ  سیل  هنأ 
لماعملا تاودأ  ضعبو  ضامحأو  لیلاحم  نم  ةیئامیكلا  داوملا 
مل يتلا  بتكلا  نم  ریثكلاو  عامقألاو ! رباخملاو  قراود  نم 

اھنظأو ةیسراف  الو  ةیبرع  تسیل  اًعطق  اھنكل  اھتغل  فرعأ 
موقأ نأ  َّيلعو  ةسارحلاب  تفلك  ينكل   . ةیمور وأ  ةیطبق 

. سراحلا تابجاوب 
سرحأ ءاسملا  يف   ، لاحلا اذھ  ىلع  روھش  َّيلع  تضم 

عزفي ، ال  ربق دھاش  اھنأك  بورغلا  ذنم  ٍتابثب  دقرت  يتلا  رادلا 
هفویض ضعب  هعمو  دلاخ  اھیف  يتأي  يتلا  تالیللا  كلت  الإ  اھمون 

! هلثم لیباخم  نم 
ىلع لماعلاو  هنوئشب  مئاقلا   ، دلاخ مالغ  تقداص  دق  ُتنك 
، بلاغ ىعدُي  ناكو   ، يملعلا هفغش  امیس  هتابلط ال  ةیبلت 

اًّذف اًملاع  سدقملا  تیب  نم  مدقتسم  دلاخ  نأ  بلاغ  ينربخأف 
. ةایحلا يف  اًجھن  ةنبھرلاو  ملعلا  ذختا 

ىضمأ ول  بتك  هتنازخ  يف  نإ   ، هیلإ لصو  ام  هیفكي  الأ  - 
؟ تدفن ام  اھتءارق  يف  هرمع 

فارطأ ىأنأ  يف  نأ  ربخأ  ولو  ءایمیكلاب  فوغش  يدیس  - 
. هیلإ لاحرلا  دشل  هنع  ثحبي  يذلا  رسلا  هيدل  اًملاع  ضرألا 

؟ رادلا نوكس  قرأ  يذلا  ذفلا  اذھ  مسا  امو  - 
؟! هفرعت الأ  بھارلا ! سنايرم  اذھ  - 

! هلاثمأ لیباخملا  فرعأل  ًالوبخم  ُتسل  - 
حبصأف دلاخ  سم  يذلا  هسم  هنأكو  فرصناو  بلاغ  ينكرت 

وأ باتك هللا  ظفحتل  اھلیل  قرؤتو  اھعجاضم  كرتت  سانلاف   ، هلثم



صصقلاو رعشلا  عامس  يف  نورمسي  وأ  هلوسر  ةنس  سرادتت 
يف مھلیل  نورھسي  ءالؤھو  يلثم ! لیباخملا  رود  نوسرحي  وأ 

! اھنم لئاط  ءایشأ ال  نع  ثحبلل  صیحمتلاو  ثحبلا 
ةرمج نإف  هتامامتھاو  دلاخ  لاعفأ  نم  يروفن  مغربو 

هطخ ام  ىلع  علطأ  نأ  ُتدرأف  يبلق  يف  ترعتسا  فغشلا 
. دحأ اھسمي  نأ  نم  ىشخي  يتلا  هبتك  هيوتحت  امو  دلاخ 

داتعملا يلیللا  اھنوكسل  رادلا  تداع  امدعب  ءاسم  تاذ 
يسأر يف  رخن   ، اذھ بھارلا  هفیضو  دلاخ  تارايز  تھتناو 
بتك نم  اھب  ام  ىرأو  دلاخ  ةنازخ  ىلإ  للستأ  نأ  رطاخ 

هنأ دب  الف  اھب  ام  فرعي  بوقعي  يمع  ناك  اذإف   ، تاطوطخمو
؟! رخآلا انأ  اھیلع  علطأ  َملف ال  اھیلع ! علطا 

دق بالكلا  ىتح  ءاجرألا  معي  نوكسلاو  اًعیجھ  تقولا  ناك 
رادلا ىلإ  لخدأل  تقولا  اذھ  نم  اًریخ  َرأ  ملف   ، حابنلا نع  تتمص 

تلعشأ  ، اھتلخد ينأ  ملعي  وأ  دحأ  يناري  نأ  نود  اھب  ام  ىرأو 
ىتح يعم  هب  ظفتحأ  يذلا  حاتفملا  تذخأو   ، اًددجم يلعشم 

اًددام تلخدو  لفقلا  تجلاع  مث   ، هل حتفأ  ًالیل  دلاخ  ءاج  اذإ 
قباطلا ىلإ  اھنمو  رادلا  بلق  ىلإ  ًالصاو  ءانفلا  يف  ىطخلا 

ةقرو يأ  يلعشم  سمي  نأ  ًایشحاتم  ةنازخلا  ىلإ  مث   ، يولعلا
. اھیف امب  رادلا  قرتحتو  ةبیصملا  عقت  ىتح ال 

يتلا ریغ  ىرخأ  ٍبتك  ةدع  ىلع  يوتحت  ةنازخلا  تناك 
: لثم ةفلتخم  تایمسم  تاذ  تناك   ، ىلوألا يترم  يف  اھتظحال 

يف يبحلو   ،( ءایمیكلا يف  ةمحرلا  باتك   ، تارارحلا باتك  )
يذلا ةمكحلا  سودرف  باتكب  تكسمأو  يدي  ُتددم  رعشلا  
هتحتفف  . اھیلع علطأ  نأ  تببحأف  ةيرعش  ةموظنم  هنإ  يل  لیق 

: لوقت راعشأ  ىلع  ينیع  تعقوف 
ءارفصلا هرانو  ساحنلا  مسج  ىلإ  ♦  دمعاف  هلاثم  تدرأ  اذإف 
ءاوھلا ةجوازم  مكحاو  ةمكح ♦  يذ  ٍيرما  جزم  امھجزماف 

ءاملاب

؟! ءارھلا اذھ  ام 
؟! ةفالخلاو مكحلا  هلجأ  نم  دلاخ  كرت  يذلا  ملعلا  وھ  اذھأ 
تيأرو ةنازخلا  تايوتحم  صحفتو  يلوجت  تلمكأ  لاح  هيأ  ىلع 



هناكم يف  باتك  لك  تطبضو   . يفغش ةرمج  تبخو  اھب  ام 
حملأ نأ  لبق  ةرداغملاب  تممھو  ةنازخلا  تقلغأو  ناك  املثم 

، ةباتكلا ةثيدح  اًحاولأ  دلاخ  هیلع  سلجي  يذلا  بتكملا  ىلع 
اھبتاك طخف  دلاخ  هیلع  لمعي  ٍديدج  ٍباتكل  ةدوسم  اھنأ  ودبت 

. ةنازخلاب يتلا  بتكلا  يف  هتيأر  يذلا  طخلا  لثم 
ةفرعمو فرحألا  نیبت  عیطتسأ  ىتح  ٍرذحب  لعشملا  ُتبرق 

يف بھارلا  سنايریم  اتلاقم  باتكلا : ناونع  ناكف  تاملكلا 
! ًابيرق يھتني  نل  ءارھلا  اذھ  نأ  تملعف  ءایمیكلا !

نع اًحول  ریغأ  ملو  اًرثأ  كرتأ  مل  ُتلخد  امك  رادلا  نم  ُتجرخ 
يذلا يخوكل  اًدئاع  ُترسو   . ناك امك  لفقلا  تلفقأو   ، هعضوم
تلقن نإ  امو   ، رادلاب طیحُملا  روسلا  فرط  يف  وھو  هب  سلجأ 

ةنيدملا فرط  نم  ةلبقُم  ًالیخ  تحمل  ىتح  نیترم  يتوطخ 
نأ ينظو  ينم  نوبرتقي  مھب  ذإف   ، ةرھشم مھلعاشمو 

! ناك دقو   .. رادلا مھدصقم 
يل طسوت  يذلا  ةطرشلا  دئاق  لیخلا  ةمدقم  يف  ناك 
ٍةئجافم ٍةيرود  يف  هترمإ  تحت  دونج  ةدع  هعبتيو  هدنع  يبيرق 

نیلَّوخملا نكامألل  مھتسارحو  طرشلا  طابضنا  اھب  عباتي 
. اھتسارحب

اًدلقتم يطرشلا  َيسابل  ًايدترم  ًاظقي  يندجوف  ينم  برتقا 
يف وأ  مون  رثأ  ينیع  يف  ري  مل  هنظأو   ، يلعشمو يحمر 

دعب رادلا  لخاد  نم  يوتل  اًجراخ  تنك  دقف  ةلفغلا  علھ  يھجو 
. اھل يفاشكتسا  ةلحر 

؟ رادلا كلت  سرحي  ناك  يذلا  نھاولا  خیشلا  كلذ  نيأ  - 
. يل هلاؤس  اًھجوم  ناك 

اي رھشأ  ةعست  ذنم  رادلا  ةسارح  ةوقل  يتفاضإ  تمت  - 
هلف  ، اھتسارح نارھم  نب  بوقعي  فيرعلاو  انأ  بوانتنو   ، يدیس

. لیللا ةيدرو  يلو  راھنلا  ةيدرو 
: ينركذتي هنأك  يحمالم  يف  سرفت 

ىلإ دنجلا  ناويد  نم  لقنتل  يفقثلا  كل  طسوت  نم  تسلأ  - 
؟ ةطرشلا

. يدیس اي  لجأ  - 
هنأ هیلع  ودبت  هعم  اوتأ  نيذلا  دونجلا  دحأ  ىلإ  هجوتو  ينكرت 



: هیف حاصو  طرشلا  ریبك 
تیب سارح  ىلع  رمن  ؟ ! طرشلل مكعيزوت  نسح  وھ  اذھأ  - 

ناويد سارح  ىلع  رمنو   ، مھحالس نیكرات  مھدجن  لاملا 
ةیئانلا رادلا  كلت  ىلع  رمنو   ، نیمئان مھدجن  ديربلاو  متاخلا 

اھسراح دجنف  ورج  اھلخدي  نل  رھدلا  دبأ  اھدحو  تكرت  ول  يتلا 
! هلمعب اًمئاق   ، هيز ًايدترم   ، هلعشم ًالعشم   ، هحمر اًدلقتم 

. يدیس اي  ىرت  امك  رمألا  - 
، مھتءافكل اًقبط  طرشلا  عيزوت  ةداعإ  متت   ، دغلا نم  - 
متت يطرشلا  اذھو   ، هنوسرحي يذلا  ناكملا  ةیساسحو 

لاجر ىلإ  ٍةجاحب  نحنف   ، لاملا تیب  سرح  دئاق  نوكیلو  هتیقرت 
. هلثم ءافكأ 

***

مالس بوقعي  يمع  ىلع  ُتملس  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
يذلا دنجلا  ریبكب  تیقتلاو  ةطرشلا  ناويد  ىلإ  ُتبھذو   ، عدوُملا

تاءارجإ ىھنأو  ينركذي  ناكف  ثدح  امب  هتركذ   . سمألاب هتيأر 
ُتنك يتلا  ریغ  سبالمو  اًفیسو  اًداوج  يناطعأو  يتیقرت 

: ةديدجلا يتبتر  ةمالع  اھیلع  ةديدجلا  لب  يداع  ٍسراحك  اھيدترأ 
. سرح دئاق 

ةطرشلاب صاخلا  دایجلا  طبرم  يف  هتكرتو  يداوج  ُتملست 
تبھذو ةیندملا  يسبالمب  ةماقإلا  راد  يف  يسبالم  ترَّیغو 

ىتح ينلھمأ  دق  طرشلا  ریبك  نأ  مغر  لاملا  تیب  ىلإ  ًالجرتم 
بیھلو حرفلا  ةوشن  نم  ينكل  يلمع  ةلوازم  أدبأل  دغلا  حابص 

ىلع مھفشكأل  سرحلا  ةتغابم  ُترثآو  ةحارلا  تضفر  سامحلا 
ةیلوتو مھسیئر  علخ  ةراشإ  مھلصت  نأ  لبق  ةیعیبطلا  مھتلاح 
كسمتلاو طابضنالاب  اورھاظتيو  مھلاح  اوطبضیف  ديدج  سیئر 

. ةسارحلا نكامأب 
ریبكف  ، راتھتسالاو لامھإلا  مھبرضي   ، ٍةدساف ٍلاحب  مھتدجو 
فئارطلاو صصقلا  نولدابتي  هتفرغ  يف  هلوح  مھعماج  سرحلا 

وأ هفیس  اًدلقتم  ٌدحأ  مھب  سیلو  اھیلع  كحضلا  نم  نوليامتيو 
نمو لخدي  لخدي  نم  نیكرات   ، هناكمب اًفقاو  وأ  هبایث  ًاطباض 



نيأ ىلإ  الو  لمحي  اذام  الو  ىتأ  امیف  نولأسي  جرخي ال  جرخي 
! بھذي

ملف هلخادب  تلَّوجت  ٌدحأ ! ينضرتعي  ملف  لاملا  تیب  ُتلخد 
! لماع يل  دصتي  مل  رتافدلا  ضعب  يف  تبلق  ٌرفن ! ينفقوتسي 

ةفالخلا تاسسؤم  لك  يف  ةدتمم  داسفلا  روذج  نأ  تملعف 
! بسحف ةطرشلا  سیلو 

دئاق رییغتب  ةراشإلا  تلصو  دق  تناك  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
دئاق كانھ  نأ  مھملع  ىلإ  ىمنف   ، هعقوم نم  هبحسو  سرحلا 

طابضنا يأ  طابضنالاب !  اورھاظتف  يتأیس  اًديدج  سرح 
يأ ؟ ! لیثمت وأ  رھاظت  نودب  مكلاح  ىلع  مكتيأر  دقو  هنورھظت 
ىتح مكنطبضأل  هللاو  ؟ ! حوضفملا مكطابضنال  ةیلزھ  ةاكاحم 

. لاملا تیب  نم  جرخ  وأ  لخد  يذلا  لمنلا  مكدحأ  ملعي 
ٍمزح نم  دئاقلا  هب  رھظي  نأ  بجي  ام  مھل  ترھظأو  مھتعمج 

مھتفرعو مھب  ةطونملا  تابجاولاو  مھنكامأ  عيزوت  تدعأ   . ٍمزعو
يدعاوقل اًقبط  هیف  لذاختملا  باقعو  هلمعب  مئاقلا  باوث 

. ةطرشلا دعاوقل  اًقبط  سیلو  ةصاخلا 
لخدملا ىلع  سرحلا  نم  نینثا  تلعج  ثیحب  مھتعزو 

ىلإ نیلخادلا  دقفت  نع  ًالوئسم  مھدحأ   . لاملا تیبل  يسیئرلا 
وأ نيدروملا  وأ  لاملا  تیب  لامع  نم  ءاوس  لاملا  تیب 

. لاومأ نم  مھعم  ام  رادقم  ةفرعمو  مھشیتفتو  نیقحتسملا 
عم رادقمو  لاملا  تیب  نم  نیجراخلا  دقفت  نع  ًالوئسم  رخآلاو 
اًقبط ةدايزلا  ةعجارمو  هب  اولخد  امب  ةنراقم  لاومأ  نم  مھعم 

. فرصلا تالجسل 
اًمئاق اًسراح  لاملا  تیب  ذفاون  نم  ةذفان  لك  ىلع  تنَّیع  مث 
ولو اھیلع  صصلتلا  وأ  اھنم  بارتقالا  لواح  نم  لك  بقاري  اھب 
لاملا تیب  لوح  موحي  هب  ٍهبتشم  لك  ىلع  ضبقلاو  ٍدیعب  نم 

نظ نسُح  نم  ٌریخ  ًةبیصم  عنمي  نظ  ءوسف   . نظلا درجمب  ولو 
! اھعوقوب حمسي 

***
تیب لوح  ةمراصلا  يتسارح  قیبطت  نم  لوألا  عوبسألا  دعب 

ةیشخ ٌدحأ  اھب  رمي  هل ال  ةرواجملا  ةقطنملا  تناك  لاملا 
اولواح صاخشأ  ةسمخب  سرحلا  كسمأ  امدعب  هب  هابتشالا 



يقیقحت دعبو   ، تیبلاب طیحُملا  روسلا  نم  رربملا  ریغ  بارتقالا 
اورمو قشمد  نم  اوسیل  مھنم  ةثالث  نأ  حضتا  مھعم  ريرملا 
ركسعم نم  نيراف  نینثاو   ، مھلیبس تیلخأف  ًةفداصم  ناكملاب 

. هرمأ مھیف  ىریل  دنجلا  ناويد  ىلإ  امھلیحرتب  ترمأ  دونجلا 
نم ًةوفھ  لغتسا  ٍلماعب  كاسمإلا  مت  يناثلا  عوبسألا  يف 
، يمور مھرد  ةئامعبرأ  سلتخاو  لاملا  تیب  يبساحم  دحأ 

تیب ىلع  مئاقلا  تبطاخو  ءاضقلا  راد  ىلإ  هلیحرتب  ترمأف 
. لفاغلا بساحملا  كلذ  ةبساحمل  لاملا 

مازتلالاو طابضنالا  يف  ةيآ  لاملا  ُتیب  ناك  ٍرھش  رورم  دعب 
ولو يصاصتخا  جراخ  هنأ  مغر  هسفن  لاملا  تیب  تطبض  ىتح 
يأ يفو  هعاضأ  نمو  هلخدأ  نم  تفرعل  ٌدحاو  ٌمھرد  هیف  عاض 

. اھجراخ وأ  رادلا  لخاد  دقري  عضوم 
***

ةطرشلا ناويد  يف  ددرتي  يمسا  ناك  رھشأ  ةدع  رورم  دعب 
يبتار ةدايز  تمت  ىتح  طابضنالاو  مزعلاو  مزحلاب  ًانورقم 

نأ نوملعي  الأ  لمعلا ! يف  ٍنافت  نم  همدقأ  ام  ىلع  يل  ًةأفاكم 
ةيأ ىلع  ؟ ! ينم اًمركت  سیلو  هتيدأت  يب  طونملا  يبجاو  اذھ 
يبأ مدق  نیح  امیس  يل ال  اًرخف  ءازجلاو  تیصلا  اذھ  ناك  ٍلاح 
ةيدھ يل  هعم  ًالماح   ، يترايزو ةفیلخلا  ىلع  اًدفاو  قشمد 

. اھناوأ ریغ  يف 
ىروش ىتح  الو  ينم  ٍةدارإ  الب  ينجوزُت  ؟ ! يبأ اي  ةجوز  - 

؟ َّيلع
. اذكھ الإ  جوزتي  نل  كلثم  - 

؟! ةأجافم - 
. كرسي كئجافي  ام  بر  - 

! هیطتمأ ٍداوج  وأ  هسبلأ  ٍبوث  نع  ثدحتت  كنأك  - 
؟ ةأجافم نكت  ملأ   ، كب يل  تتأف  ةریغملا  يل  اھبطخ  كمأ  - 

. ضفرلاو لوبقلا  ةيرح  كيدل  تناك  - 



. ينبا كلذكو  تیب  رامع  يل  دارأ  نَم  ضفري  يذلا  انأ  ُتسل  - 
... يدلاو اي  - 

نم كتیص  غلبي  نأ  بیعلا  نم  سیلأ  ؟ ! جاجح اي  ينضراعُتأ  - 
نیملسملا ةفیلخل  ةعاطلاو  عمسلا  يف  فئاطلا  ىلإ  قشمد 

؟! كدلاو عطت  الو  هتالوو 
. يبأ اي  ةعاطو  اًعمس  - 

***

اًتیب يل  اوزھجف  قشمد  يف  انبراقأ  عم  بتر  دق  يبأ  ناك 
بر انأ  نوكأ  يتایح  يف  ةرم  لوألو   ، يتجوز عم  هیف  نكسأ 

ٍتیب نع  ًالوئسم  ُتحبصأ  اھاحضو  ةیشع  نیبف  تیبلا !
اھمسا ىوس  نآلا  ىتح  اھتفص  ملعأ  ينأ ال  ىھدألاو   ، ٍةجوزوو
نكي ملأ  ؟ ! يبأ اي  يب  تلعف  اذام  ریشب ! نب  نامعنلا  تنب  اھنأو 

؟! كلذ ىلع  تامو  ًاّيریبز  اھوبأ 
لوأ ىلع  ُتسلج   ، ةلِجَو اھنم  يسفنو  ًابوصغم  رادلا  ُتلخد 

يضراعم لبقتل  ةحودنم  يبلق  يف  سیلف  ينتلباق  ٍةكيرأ 
نم ضرألا  تلخأ  هذھ ! يبأ  ةلعفل  اًریسفت  ىرأ  الو  ةفیلخلا 
نبا عابتأ  دحأ  تنب  ىوس  قبي  ملو  ؟ ! هذھ حكنأ  ىتح  ءاسنلا 

؟! يل يبأ  اھجوزي  ىتح  ریبزلا 
؟! يدیس اي  كبایث  ریغت  نلأ  - 

. اھنم هتعمس  ام  لوأ  اذھ  ناك 
يب نظت  ىتح ال  اًضرأ  اًقرطم  تنك  امدعب  اھھاجت  ُترظن 
هذھ نع  ٍتافارخب  مھتغمدأ  ةنوحشم  ىراذعلاف   ، نونظلا
ًةديدج ًابایث  اھْيدي  ىلع  ةلماح  اھتدجو  ُترظن  نیح   . ةظحللا

! سرعلا عقربب  لازت  يھو ال  اھعم  يل  اھتبلج  دق  ةعصان  ءاضیب 
ةلطلا يھب   ، ءاَّضو اًھجو  تيأرف  اھعقرب  ُتعفرو  اھیلإ  ُتمق 
ناك يذلا  هبزحو  اھدلاو  نم  بلقلا  يف  ام  الول  بلقلا  رسأي 

: هیلع
؟ ِتنأ فیكف   ، ًاّيریبز كوبأ  ناك  - 

. اھجوز يأر  ىلع  ةأرملا  - 
؟ يجوزتت نأ  لبق  هیلع  تنك  امو  - 

؟ ةثداحلا ثيدح  اذھ  لھ  - 



الو حيرصت  الب  ةباجإلا  نم  نبرھي  فیك  نفرعي   ، ءاسنلا نم  هآ 
يل رھظت  مايألا  اًكرات   ، اھب ينبأ  نأ  ىوس  اًّرفم  دجأ  ملف  حیملت !

. اھيأرو اھرھوج 
***

ام  . يلسن لوأب  انقزر هللا  دقو  الإ  اًعم  ماعلا  انیلع  ىضم  ام 
، ةضمغملا نویعلا  كلت   ، لفط دسج  يف  كسفن  ىرت  نأ  لمجأ 
، نیتریغصلا نیمدقلاو   ، ةبطرلا ةرشبلاو   ، ةضبقنُملا فكلاو 
نم اذھ   . بلقلا برطُي  هنأ  الإ  هجاعزإ  ىلع  لصاوتُملا  خارصلاو 
ًاّیمس نوكیل  اًدمحم  هتیمس   ، هب سانلا  كینكيو  كمسا  لمحي 
هتقحلأف رھشأ  ةتسب  يجاوز  دعب  َّيلإ  مدق  يذلا  دمحم  يخأل 

 . دنجلا يف  ٌديو  ةطرشلا  يف  ٌدي  انل  نوكتل   . دنجلا ناويدب 
الإ هتقیقع  تدفن  نأ  امف   ، َّيلع ریخ  مودق  دمحم  مودق  ناك 
نأ لوسرلا  نم  ُتملع   ، ةفالخلا رصق  ىلإ  ءاعدتسا  ينءاجو 

. نأش يذ  رمأب  يفیلكتو  يل  ةیقرت  رمألا  يف 
رصق ىلإ  ُتبھذو  نوكي  ام  لمكأ  ىلع  سبالم  ُتيدترا 
ةرضح يف  ُتدجوف   ، يل هوددح  يذلا  دعوملا  يف  ةفالخلا 

ىلإ ةفاضإلاب   ، ةفیلخلا ريزو  حبصأ  يذلا  عابنز  نب  حور  ةفیلخلا 
ةدعو شیجلا  تاداق  ربكأ  دحأ  دیعس  نب  ورمعو  ةطرشلا  ةدایق 

. ماشلا هوجو  نم  لاجر 
. نینمؤملا ریمأ  ىلع  مالسلا  - 

! اننیب اولخ  - 
ىتح سلجملاب  نم  لك  ىلإ  ةفیلخلا  نم  اًرمأ  اذھ  ناك 

. اندرفمب انوكرتيو  مكحلا  سلجم  ولخي  نأب  عابنز  نب  حور  يدئاق 
ينإ ال هللاو  ؟ ! رصبلاو عمسلا  هربخ  ألم  يذلا  جاجحلا  تنأأ  - 
، نینیعلا شفخأ  ًالجر  الإ  كیف  ىرأ  الو   .. باھُملا لجرلاب  كارأ 
طخي كفیس   ، مسجلا فیحن   ، توصلا قیقد   ، سأرلا حطرفم 
؟! كلثم اوباھي  نأ  طرشلل  فیكف   ، كتماق رصق  نم  ضرألا 

ریمأ اي  اھماسجأ  سیلو  اھلاعفأ  رْدق  ىلع  لاجرلا  - 
الو  ، ٍمزع دعب  تنھو  ينوأر  امف  ينودھع  يلاجرو  ؛  نینمؤملا
، ٍرارق يف  ُتعجر  الو   ، ٍنیمي يف  ُتثنح  الو   ، ٍمزح دعب  ُتیخارت 

. ءيسملا ىلع  ًالابو  بعصأو  نسحُملل  ًاناسحإ  دشأ 
! كبویع يل  ْفصف   .. هسفن بیع  فرعيو  الإ  ٍلجر  نم  ام  - 

! نینمؤملا ریمأ  اي  ينفعا  - 



. الك - 
. دوسح  ، دوقح  ، دودل  ، جوجل انأ  - 

! تركذ امم  رش  ناطیشلا  يف  ام  كل ! ٍّفأ  - 
اي اًكالم  مھیلع  نوكأ  ىتح  ةكئالملا  نم  ًالاجر  دوقأ  انأ ال  - 

. نینمؤملا ریمأ 
میظع نأش  كل  نوكیس  هب  تمق  ول   ، ٍرمأل كترتخا  اذھلو  - 

. اھلك ةفالخلا  عوبر  يف 
. ذیفنتلاو ةعاطلا  َّيلعو  ُرمألا  نینمؤملا  ریمأ  ىلع  - 

تاركسعملا نم  مھرارفو  ركسعلا  يخارت  نع  ينثدح 
.. مھلافطأ ةبعالمو  مھئاسن  ةعجاضمل  مھتویب  ىلإ  مھباھذو 

نوعاطلا ةیشخ  قارعلا  ىلإ  باھذلا  يف  نوبغري  مھنأو ال 
هنإ ىتح  هلیحرب  نولحري  الو  هلوزنل  نولزني  مھنأو ال  اھب  فحازلا 
ثرحلا نب  رفز  ةلزانمل  ءایسیقرق  ىلإ  جورخلل  ٍشیج  زیھجت  ديري 

الو كلذ  يف  هنوعواطُي  ركسعلا ال  نكل  ریبزلا  نبال  اھیلع  مئاقلا 
! مھب جرخیل  دنجلا  نم  يفاكلا  ددعلا  دجي 
. كلعف ىرنلو  ركسعلا  رمأ  كدلقأس  - 

لماك ٍشیج  سأر  ىلع  جرخي  نأ  نینمؤملا  ریمأ  بحي  ىتم  - 
؟ ددعلا

؟ ةعمج كیفكت  - 
! مايأ ةثالث  ينلھمأو  يدي  قلطأ  - 

***

يف ماشلا  دنج  لك  عمجب  اًفلكم  مكحلا  سلجم  نم  ُتجرخ 
. كلذ ىلإ  لوصولل  ةماتلا  تایحالصلا  يلو   ، مايأ ةثالث  نوضغ 
نم مھمظعم  ناكو  مھب  قثأ  نمم  يتطرش  نم  ًالاجر  ُتریخت 
ىلع ناك  نمب  ينیتأیل  دمحم  يخأ  ىلإ  ُتلسرأ  مث   ، يتلیبق
نم ةقرف  تنَّوكف  دنجلا  نم  ةعاطلاو  عمسلا  يف  هتلكاش 

قشمد عراوش  يف  مھتقلطأ  يطرشو  يدنج  ةئامسمخ 
مامضنالاو روضحلا  نع  فلخت  نم  لك  نأ  سانلا  يف  نوداني 

نم اھیف  امب  هراد  هیلع  تقرحأ  نیموي  لالخ  يف  دنجلا  ركسعمل 
. لافطأو ءاسن 

ةداقلا نم  مھدھع  امك  داتعُم  رافنتسا  اذھ  نأ  ُسانلا  نظ 
هب مھتدعو  ام  مھنیعأب  اوریل  ٍةجاحب  اوناكف   ، ينوقبس نيذلا 



شتفأ قشمد  عراوش  يف  ُترس  يلاتلا  يموي  يفف   . اقح
ٍفلختم لوأ  ُتدجو  نأ  امو  فحزلا  نع  ٍفلختم  نع  اًثحب  تویبلا 
يتلا رانلا  اًفحلتم  يرجي  اھنم  جرخف  هراد  هیلع  تقرحأ  ىتح 

جرخت امك  اوجرخ  ىتح  كلذ  سانلا  ىأر  امف  هسبالمب  تكسمأ 
! اھروحج نم  نارئفلا 

اًعضوم دجي  يدنجلا ال  نإ  ىتح   ، دنجلاب تاركسعُملا  تظتكا 
مھفوقو مظنأو  مھفوفص  بترأ  مھنیب  ُتررمف  اًعم ! هیمدق  عضیل 
نيذلا نيدادحلا  بقارأو   ، مھداتعو مھحالس  لامتكا  نم  دكأتأو 
يذلا يفاضإلا  ددعلا  اذھ  يفكت  ٍةحلسأ  عنص  ىلع  نولمعي 
تفضأ دق  ةیلعفلا  شیجلا  ةوق  ىلع  ةوالعف   .. شیجلل هتفضأ 

ةربخ مھل  نكت  مل  نيذلا  لاجرلاو  بابشلاو  نایتفلا  نم  ديدعلا 
يف كامھنالا  اذھ  طسو  يفو   . كلذ لبق  لاتقلا  الو  برحلاب 
تدجوف ركسعملا  بناجب  ُتررم  زیھجتلاو  بیترتلاو  طیطختلا 
ٍةحاسم يف  ضرألا  نیشرتفم   ، مایخلا نیلظتسم  يدنج  ةئام 

الو مھنیب  امیف  بارشلاو  ماعطلاب  نوبعالتيو  يدنج  فلأل  يفكت 
! لغاش ةعمعملا  كلت  يف  مھلغشي 

نایقلاو يراوجلاب  يلاجر  مكوتأي  ملأ   ، فظشلا اذھ  ام  - 
؟! مكنع نحوریل 

؟ ءانخللا نبا  اي  انم  رخستأ  - 
. دعب ةيرخسلا  اورت  مل  متنأ  - 

ىلع ٍةدحاو  ٍةعماج  يف  مھعمجي  نأ  يخأ  دمحم  ُترمأ 
باسح نود  ةدلج  نیسمخ  مھنم  دحاو  لك  دلجيو  دنجلا  سوؤر 

امم الإ  ايارع   ، ةافح ركسعملا  نوفوطي  مث  نمو  ةنھاولا  ةدلجلا 
ماعطلا اذھ  رداصيو  مایخلا  هذھ  قرحتو  مھتاءوس  رتسي 

. ةداقلا ربكأ  ىلإ  يدنج  رغصأ  نم  مھآر  نم  لكل  ًةربع  اونوكیلو 
ينءاج ىتح  مھیف  يتبوقع  ذیفنت  نم  دمحم  غرف  ام 

تبكرف ةعرسلا ! هجو  ىلع  ينبلطي  نینمؤملا  ریمأ  ءاعدتسا 
لوخدلا يف  تنذأتساو  ةفالخلا  رصق  وحن  تلورھو  يداوج 

. روفلا ىلع  يل  نذأف 
ررشلاب ناقطت  هینیعو  عابنز  نبا  تيأر  ىتح  تلخد  نأ  ام 

.. كلذك نینمؤملا  ریمأو  رجضلا  تامالع  ىتعأ  هھجو  ىلعو 
؟! جاجح اي  انريزو  دونجب  تلعف  اذام  - 

؟! نینمؤملا ریمأ  اي  دونج  يأ  - 
تقرحو ايارع  مھتفوطو  مھتدلج  نيذلا  عابنز  نب  حور  دونج  - 



! مھطیطاسف
؟! ةولخلاب نینمؤملا  ریمأ  يل  نذأيأ  - 

جرخ يذلا  عابنز  نبا  مھیف  نمب  جورخلاب  ةعاقلاب  نم  لك  رمأ 
دیعولاو ديدھتلا  تامالعو  هتحت  نم  ضرألا  قرحي  داكي  بضغلاو 
ریمأ هجو  ریغت  ىتح  ةعاقلا  تلخ  نأ  امو   .. هینیع نم  عشت 

: اًسماھ يل  برتقاو  طسبناو  نینمؤملا 
انمھيو انريزوو  انلجر  حوُر  ؟ ! جاجح اي  اذھ  ىلع  كلمح  ام  - 

الأ هلاجر ! مامأ  هنأشو  هتبیھ  نم  تعضو  هذھ  كتلعفبو  هرمأ 
؟! انیلإ كحشر  نم  هنأ  لجرلل  ركذت 

. نینمؤملا ریمأ  اي  اًئیش  مھب  تلعف  انأ  ام  - 
؟ هلعف نمو  - 

، كدي يديو   ، كرمأ يرمأ  امنإ   ، نینمؤملا ریمأ  اي  تنأ  -  
نبا ىلع  فلخُي  نأ  نینمؤملا  ریمأ  ىلع  امو   ، كطوس يطوسو 

ينرسكي الو   ، نیمالغ مالغللو   ، نیطاطسف طاطسفلل  عابنز 
. هل ينمَّدق  امیف 

؟ شیجلا تزھج  لھ  - 
. نینمؤملا ریمأ  اي  تبلط  امم  رثكأو  - 

***

، فلختي الأ  ىوس  هل  َّمھ  يدنج ال  لك   ، اًرارج ُشیجلا  جرخ 
جاجحلا ىشخي  هنإف  قارعلاب  نوعاطلا  ىشخي  ناك  اذإف 

نوعیطي اذكھ ال  مھف   .. مظعأو بیھأ  جاجحلل  هتیشخو  ماشلاب !
. اوفاخي ىتح  نوطبضني  الو  اوعدري  ىتح 

هابئانو اًدئاق  كلملا  دبع  شیجلا : سأر  ىلع  جرخ  نمیف  ناك 
ةرسیملاو ةنمیملا  ىلع  دیعس  نب  ورمعو  عابنز  نب  حور 

ىلع كلملا  دبع  فلختساو   ، دادمإلا ءاول  دئاق  مھعم  تجرخو 
. يفقثلا مكحلا  مأ  نب  نمحرلا  دبع  يمع  هجورخ  لبق  قشمد 

نوصاصبلاو دصارملا  انمدقتت  هریسم  يف  ُشیجلا  ىضم 
ىعدُت ٍةقطنم  ىلإ  انلصو  ىتح  انرھظ  يمحتل  اننویع  انفلختو 

اھب ركسعُي  نأ  نینمؤملا  ریمأ  ىأرف   . بورغلا دنع  بیبح  نانطب 
مایخلاب ترمأف   .. ریسملا شیجلا  لمكُي  مث  نمو  حابصلا  ىتح 
ناكملا نیمأت  يف  دونجلا  ىعسو   ، ترقف لحاورلابو   ، تبرُضف
ةفیلخلا لوزنب  شیجلا  لك  لزنو   ، ةفیلخلا تابي  ىتح  هتئیھتو 
ًاطاطسف مھنم  لك  هیبئانلو  اًّصاخ  ًاطاطسف  هسفنل  ذختا  يذلا 



ءاول دئاق  ينألو   . اًعم انعمجي  اًدحاو  ًاطاطسف  ةيولألا  ةداقلو 
ًّالك نأ  نم  دكأتلاو  مھرمأ  دقفتو  دنجلا  ةعباتم  َّيلع  ناك  دادمإلا 

. هعضومب
نیب رودأ   ، لیللا فصتنم  يف  يداوج  ةوھص  ىلع  انأ  امنیب 

ةرسیملا دئاق  تيأر  مھلاح  ىعرأو  مھرمأ  دقفتأو  دنجلا  مایخ 
تبھذف  ، مھدایج نوجرسي  نالجر   هعمو  دیعس  نب  ورمع 

. رمألا ام  ىرأل  مھیلإ 
ملف  ، اًدغ شیجلا  ریسم  دقفتل  ٍةیفشك  ٍةلحر  يف  جرخنس  - 
. اھءامس فحتلنو  بانطب  اًضرأ  شرتفن  ىتح  قشمد  كرتن 



هداوج زكلي  نأ  لبق  دئاقلا  هب  ينربخأ  ام  اذھ  ناك 
يف راس  هنظأ  نكل  ؛  نالجرلا هعبتيو  ریسلا  ىلع  هثحیل 

! ءایسیقرق وحن  مدقتلا  سیلو  قشمد  ىلإ  ةدوعلا  هاجتا 
ٍرارصإب رخني  لظو  ينأشو  يساوسو  ينعدي  مل 
ةفیلخلاو رادُت  ًةدیكم  رمألا  يف  نأ  يدلخ  يف  اًقراط 
مزجي ام  َّيدل  سیل  ينكل   ، رطخ يف  ةفالخلاو 

ةفیلخلا نم  ًابرقو  ًةبتر  ينقوفي  دئاقلاف  يسواسوب 
نبا لاجر  ةثداحف   ، يتاطلس ىطختأ  نأ  يل  سیلو 
كلملا دبع  ةبضغ  نمأي  اذ  نم  نكل  ٍمالسب  تَّرم  عابنز 
يدي يف  نكي  مل  ؟ ! هتداق جارحإ  يف  ىدامتي  ىتح 
نم جورخلا  نم  هعنمأ  مأ  هفقوتسأ  لھ  ءيش !

؟! ركسعملا
ةفیلخلا ظاقیتساو  رجفلا  تقو  ىتح  اذكھ  تللظ 

دیعس نب  ورمع  دجي  مل  فوفصلا  تمظتنا  نیحو  ةالصلل 
امب هتربخأف  هنع  ينلأس  هتالص  نم  ىھتنا  املف  مھنیب 

. ىرج
؟ هعم اناك  نيذللا  نیلجرلا  فرعتأ  - 

نب ریھزو  يبلكلا  ثيرح  نب  دیمح   ، يدیس اي  لجأ  - 
. يبلكلا دربألا 

فداص ينظ  نأ  كشأ  الو  ةھینھ  كلملا  دبع  ركفت 
ةدوعلا ةعرسو  شیجلا  زیھجتب  اھتظحل  ينرمأف  هنظ 

. قشمد ىلإ 
***

! ءوسلا رئاشب  انتتأ  ىتح  قشمد  نم  انبرتقا  نأ  ام 
اھنم َّرفو  قشمد  ىلع  ىلوتسا  دیعس  نب  ورمع  نأب 
هدجي مل  املف  هب  كسمُي  نأ  ةیشخ  اھیلع  مئاقلا  يمع 
ىتح قشمد  تاسسؤم  لك  ىلع  بلغو   ، هراد مدھ 

! لاملا تیب 
يتلا ةبیصُملا  كلت  يف  هريزو  عم  كلملا  دبع  رواشت 
ةفالخلا ةرضاح  قشمدف   ، لزن يذلا  ءالبلا  اذھو  تلح 

هنم تعاض  نإو   ، نآلا نیيومألا  ةرطیس  جراخ  اھتمصاعو 
ىتح يترضح  يف  نارواشتي  اناك   . اھلك ةفالخلا  تعاض 

. امھنیب راد  ام  تعمس 
لظتو قشمد  لخدت  ىتح  هنداھ  نینمؤملا  ریمأ  اي  - 



. ىرن ام  ىرن  اھدعبو  ةفالخلا  ةمصاع  يف  كمدق 
يناطلس بصتغيأ  ؟ ! حلصلا يف  هلسارأأ  - 

؟! هحلاصأو
ىلع نم  وھ  ةفیلخلاو  هقلغم  قشمد  باوبأ  نآلا  - 
تیب هيدي  تحتو  ةفالخلا  متاخ  هعمو  ةفالخلا  يسرك 

. ةاكزلاو جارخلاو  ديربلاو  دنجلا  نيواودو  لاملا 
ىلع كلملا  دبع  لزن  ٍةريرم  ٍةرواحمو  ٍةلداجم  دعب 
حلصلا يف  دیعس  نب  ورمع  لسارو  عابنز  نبا  يأر 

رصق ىلإ  كلملا  دبع  داعو   ، قشمد باوبأ  تحتُفو 
ىري ىتح  اھتانكث  ىلإ  دنجلا  ةداعإب  ينرمأو  ةفالخلا 

! هيأر
***

ةفیلخلا ينرمأ  حلصلا  اذھل  عبارلا  مویلا  ةحیبص  يف 
شیجلا رافنتساو  ةفالخلا  رصق  ىلع  ةسارحلا  ديدشتب 
نوكي نأ  ىلع  هَّبنو   .. رصقلاب ةطیحُملا  ةقطنملا  يف 

لوح ةنسلألا  رثكت  ىتح ال  ٍبيرم  ریغو  ًايداھ  رافنتسالا 
! هلعف ةفیلخلا  يوني  ام 

؟! ءيش لعف  ةفیلخلا  يوني  لھ 
ردغ ةرظن  هینیع  يف  ُتحمل  ينكل   ، ةحارص يردأ  ال 
لخدو دیعس  نب  ورمع  اًرصع  ءاج  ىتح  اھب ! هدھعأ  مل 
صرحل تنطفف  رصقلا  لوح  هعابتأ  هعبت  مث  نمو  رصقلا 
ةالصلل ةفیلخلا  جرخ  مث   . رصقلا نیمأت  ىلع  ةفیلخلا 
ٌةریسي ٌةرتف  الإ  يھ  امو   ، رصقلا لخدو  اًددجم  داعو 

ىرجف لجر ! ُسأر  اھنم  َيِمُرو  رصقلا  ةفرش  تحتُفو 
يلو جرخ  ىتح  يھ  نمل  اونیبتیل  سأرلا  وحن  سانلا 

َرَِدب يمري  ةفرشلا  تاذ  نم  ناورم  نب  زيزعلا  دبع  دھعلا 
ىلع ًةاقلم  سأرلا  ُسانلا  كرتف  سانلا  ىلع  لاملا 
لاملا نوعمجي  اورجو  لامرلاب  اھؤامد  طلتخت  ضرألا 

! رطملاك مھیلع  رمھنا  يذلا 
اوعجر هظح  اھنم  ذخأ  ٌّلكو  َرَدِبلا  سانلا  عمج  امدعب 
سأرلا نأ  اھدعب  يل  نیبت  سأرلا ! نوصحفتي  اًددجم 

هلتق نم  نأ  يلاجر  دحأ  ينربخأ  دقو   ، دیعس نب  ورمعل 
رصقلا لخادل  يئاعدتسا  رمأ  ءاج  مث  هسفنب ! ةفیلخلا 
فقي نم  لك  لوح  ٍقوط  ضرفب  دھعلا  يلو  ينرمأو 
ناورم ءانبأ  اي  هآ  لام ! نم  هونج  ام  ةيابجو  رصقلا  جراخ 



نأ نوبأت  بالكلا  هذھ  اھب  متیھلأ  يتلا  ةمظعلا  ىتح 
عمسلا ىوس  َّيلع  امف  نأش  يل  سیل  مھل ! اھوكرتت 
متو مھردلاب  لاملا  اوبجف  يلاجر  ُترمأف  ةعاطلاو 
بھُو ٌلام  تالجسلا : يف  نِّوُدو  لاملا  تیب  هعاديإ 

! اھنم َِيبُج  مث  ةیعرلل 
***

تنب يف  ُتدجوو   ، لوألا هماع  دمحم  ينبا  متأ 
ُفورظ ينعدت  مل  نكل   ، ٍةبحاصو ٍةجوز  ریخ  نامعنلا 

دقف ًاليوط  مھتبحصب  ثكمأ  نأ  لاوحألا  ُفورصو  رھدلا 
ىلإ جورخلا  ةدواعُمل  ٍشیج  زیھجتب  ةفیلخلا  ينرمأ 

ٍةیبرح ٍةطخ  يف  ثرحلا  نب  رفز  ةلتاقم  ثیح  ءایسیقرق 
مھنكل ریبزلا  نب  بعصُم  نم  قارعلا  دادرتسال  ٍةمكحم 
ىلع اورمي  نأ  لبق  بعصُمل  رورملا  اوعیطتسي  نل 

! رفز لاجر  قانعأ 
عقوت امم  لضفأو  ةفیلخلا  دارأ  امك  شیجلا  ُتزھج 

نأ دعب  ءایسیقرق  نيدصاق  انجرخو   ، ىنمت امم  نسحأو 
يف ثدح  املثم  انروھظ  يف  نعطن  ىتح ال  قشمد  انَّمأ 

. ىلوألا ةرملا 
بصنُت نأ  ةفیلخلا  ىأرو  ءایسیقرق  ضرأ  انلصو 

نم ٌلسر  تءاج  مث  ةنيدملا ! اھب  قرحن  ىتح  قیناجملا 
ُسفن تمحف  لاجرلا  لاجرلا  لاتق  ىلإ  وعدت  ٍرفز 

قحللو  ، ٍلجرل ًالجر  برحلا  انضخو  ةوعدلا  هذھل  ةفیلخلا 
ةفیلخلا ىأر  ىتح  ةبلغ ! انیلع  رفز  لاجرل  تناك  دقف 

مل ىرحألاب  وأ  لازنلا  الو  لاتقلا  نوقحتسي  ٌلاجر ال  مھنأ 
رمأف مھتوقو  مھمزع  يف  مھيرابُي  نَم  هلاجر  يف  َري 

! باحسنالاب
! حرفلاو نزحلا  ْيرئاط  نیب  يبلقو  شیجلاب  ُتعجر 

اولتُق نيذلا  انلاجرو   ، فسآلا انعوجر  ىلع  اًنيزح 
ةيؤرو يرادل  يتدوعب  اًحرف   ، اوعجُو نيذلا  انیباصمو 

دق بابشلا  مايأ  يبلق  ةبالص  نأ  ودبيو  يتجوزو  ينبا 
! نامعنلا تنب  اھتنیل 

، اھروضح ءفدو  اھثيدحو  اھبرقب  ُتسنآتو  اھل  ُتعجر 
، نكسلاو ةفلألا  ریغصلا  يتیب  يف  ُعیشت  اھحور  تناك 
رھدلا تانب  ينتبرضو  يلاحرت  لاط  امدعب  ينكس  تناك 



يف بَّرست  ٍلالُز  ٍءامك  يل  تناكف   ، ةوسقلاو ةوفجلاب 
نم اھتلجف   ، ةبدجُملا  ، ةدلصلا يبلق  روخص  ىلع  ٍءودھ 

. ةبحملا نم  نیتاسب  اھیف  تتبنأو  ةوسقلا  ةنوشخ 
الإ جرخأ  لزنملا ال  يف  اًعوبسأ  امھعم  ُتثكم  امدعب 
نأ ةعِس  َّيدل  دعت  مل  رومألا  نم  مھملا  ةعباتم  وأ  ةالصلل 

ُتممھ نیحو  كلذ  نم  رثكأ  يدونجو  يلاجر  نع  بیغأ 
! ينتعنم جورخلاب 

! دمحم ابأ  اي  دعب  كنم  ِوترن  مل  - 
نھرودخ يف  انیقبو  ءاسنلا  انسلاج  اذإ  لمعلل  نَمو  - 

؟! نامعنلا تنب  اي 
كمزع دمحم  كیخأ  يفو  كنع  بوني  نَم  كلاجر  يف  - 

! انعم َقباف   ، كمزحو
ریمأ ينالو  ام  ينع  ُبوني  نَم  يلاجر  يف  ناك  ول  - 

! مھرمأ نینمؤملا 
؛ داؤفلا ةعماد   ، نیعلا ةیكاب  يھو  ُتجرخو  اھتكرت 

ةحلاصمل اننوئش  كرتنو  اھیضرتسأل  اھعم  ىقبأ  لھ 
ٌلغاش نھل  دعي  مل  ءاسنلا  ُلاب  ام  ؟ ! نھتساومو ءاسنلا 
؟! اھجوزب سانئتسالاو  ةعجاضملاو  قشعلا  ىوس 
ام اھاوس ! هلغشي  ام  ةایحلا  يف  دجي  مل  اھجوز  نأكو 
امثیح ضرألا  يف  برضأ  اًقیلط  اًّرح  ُتنك  ؟ ! جاوزللو يل 

! ٌدلو ينلغشي  الو  ةجوز  ينطبرت  ُتئش ال 
***

: ِةلاحإلا ِباطخ  ىلع  ُّدَّرلا 

.. مظاك يزيزع 
. دعبو  ، قارعلا تالخن  ىلإ  ةرھاقلا  نذآم  نم  ًابیط  اًمالس 

بعصأ امف   ، قارعلا يفو   ، كلھأ يف  يئازع  صلاخ  ًةيادب 
ضحمب كتلاسر  ُتأرق  دقل  نطولاو ! َلھألا  ُءرملا  دقفي  نأ 

ةلاسر حتفأ  نأ  ديربلا  دقفتأ  نیح  يتداع  نم  سیلف  ةفدصلا 
يف ًابتاك  نوكت  نأ  ىنعم  ملعت  كنظأو   ، ٍتاقفرم ىلع  يوتحت 

لامعأ لابقتسال  صاخلا  كديرب  حابتسُي  نأ  برعلا ! دالب 
كل ليولاو  كيأر ! اھیف  يدبتل  ةباتكلاب  دھعلا  يثيدحو  ةاوھلا 



نوكردُي مھنأكو ال  مھلامعأل ! ٍقیقد  ٍدقنب  مھیلع  درت  مل  اذإ 
نع رظنلا  ضغب  اًدقان ! نوكت  نأو  ًابتاك  نوكت  نأ  نیب  قرافلا 
ُكلمأ ينأكو  مھلامعأ  رشنل  يتطاسو  نوبلطي  نيذلا  ةاوھلا 
- كيأر سابتقاب  ُموقي  نمب  ىھدألاو   ، رشنلا رود  حیتافم 

ىلع كنم  ٍةداھشك  فالِغلا  ىلع  هرشنيو  هلمع  ىلع  يدولا -
كنظأ مھل  قوري  الو  لمعلا  ءاَّرقلا  أرقي  نیحو  لمعلا ! ةدوج 
ةفاحصلا قدشتتو   ، اھنیح دقنلا  رودق  بصت  نَم  ىلع  ملعت 

، جيورتلاو ةياعدلل  بتكُتو  ةیعوضوملل  قرتفت  يئارآ  نأب 
عیبأ ينأ  مھُضعب  ىعدا  ىتح  ءارقلا ! للضأف  ًةلماجم  اھبتكأو 

! ةمخض غلابم  لباقم  يئارآ 
يأ حتف  نم  ينعنم  دق  ریثكلا  اھریغو  ثداوحلا  كلت  لك 
نوكت لاوحألا  بلغأ  يف  اھنأل  ٍتاقفرم  ىلع  يوتحت  ةلاسر 

ينَّدش دق  ٍقدص  لكبو  كتلاح  يف  نكل   ، كل تركذ  امك 
نسُحلف  ، يرصم نكل  يبرع  هنأل  تھبتناف  ةینُكلاو  مسالا 

نیحو  ، طقف نويرصملا  باتكلا  مھ  ينلسارُي  نم  نأ  يظح 
نم هیلع  ُتدتعا  ام  يوحت  تاقفرملا ال  تناك  ةلاسرلا  تحتف 

ًةیتوص ٍتافلم  تناك  لب   ، ریھشلا  PDF دادتما تاذ  تافلم 
ةعاس نم  اھتدم   mp3 ةغیصب حوارتت  عطاقملا  نم  ديدعلل 
متو محفلاب  تمسُر  ٍتاحولل  اًروصو  تاعاس ! عبرأ  ىلإ 

jpig ةغیصب تحضاف  ًاّیئوض  اھُحسم 
ٌتالیجست اھنأ  ُتننظ  ةیتوصلا  تافلملا  ُتدجو  نیح 

يتلا ال فیلأتلاو  ةباتكلا  ميرحت  نع  ٍةینيد  ٍسورد  وأ  ٍبطخل 
اھتلھاجتف  ، يل اھلاسرإ  نع   ةنجلا  كوكص  ةلمح  فكي 

اًدقان ُتحبصأ  دق  ينأ  ُتننظ  روصلا  تيأر  نیح  نكل  ؛  ةداعلاك
نم ٍتارابعب  يقلأو  اھیف  ييأر  يدبُأ  نأ  َّيلعو  اًضيأ  ًاّینف 

، خلإ  ، ناولألا لخادت   ، طوطخلا بایسنا   ، ةروصلا ةینب  زارط :
امبرو تالاحلا  كلت  لثم  يف  لاقُت  ٍتاملك  نم  كلذ  ىلإ  امو 

انأو اھیلإ  عمتسأل  اقیسوم  وأ  رعِش  تالفح  تایتوصلا  نوكت 
ضارتفاب ٌنوتفم  فلؤملا  لقعف  روصلا ! ُضرعتسأ 

ديربلا حسم  ىلع  ُتكشوأو  ملعت  امك  تاھويرانیسلا 
يسفن يف  ٍسجاھلو  اًددجم  ظحلا  لخدت  نكلو   ، ةداعلاك

هنأ ينظل  ةداعلاك  هتكرت  ُتنك  دقف  كتلاسر  صن  ُتأرق 
. اھنم ةدئاف  ٌتاجابيد ال 

، ال نانف دي  كیف  تسمل  ٍةيانعب  روصلا  ُتضرعتسا  امدعب 
ينثدحت ةیتاذلا  يتقئاذ  نكل  رومألا  كلت  يف  َّيدل  ةربخ 



عبطلاب يتلا  تایتوصلا  كلت  لك  غرفأ  نأ  َّيلع  ناكو   ، كلذب
ةقيرط فالتخا  عم  كتوص  هنظأ   ، ٍدحاو ٍتوصب  اھلك  تناك 
ناك تافلملا  ضعب  نأ  ملعلا  عم   ، ًانایحأ رسلاو  يكحلا 

. هفلتأ دق  سوریف  هب  وأ  توصلا  حضاو  ریغ  وأ  ًابوطعم 
ةصقلا نأ  كربخأ  نأ  يننزحُیف  ًابتاك  يتفصب   ، مھملا

ٍلمعك ثدحتأ  نكل   ، عبطلاب كتلاح  يف  ككشأ  ، ال  ةفیعض
كنظأو  ، ةياورلا تاموقم  لكل  ُرقتفت  يھف   ، هتاذب ٍمئاق  يئاور 
ةینب حالصإ  عیطتسأ  نل  يملقب  ُتلخدت  امھم  ينأ  ملعت 

َّيدل ةحاتُملا  ةداملا  ىتحو   ، ةيدرسلا اھتمیت  رییغت  وأ  ةياورلا 
كنأل اًركش  لاح  يأ  ىلع  نكل   ، اھنم ةياور  ءانب  ىلع  ىوقأ  ال 
ينأ اًموي  مدنأ  نلو  يل  تفاضأ  ةلحر  تناك  دقف  يل  اھتلسرأ 

. اھتضُخ
ةرھاقلا                                                          

كلملا دبع 
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ةرشع ةفالخلا  يسرك  يف  متأ  امدعب  يبأ  تام 
ِلمش ملل  اھلالخ  ىعس   ، مايأ ةثالث  الإ  رھشأ 

، ٍدحاو يعرش  ٍءاول  تحت  مھتملك  دیحوتو  نیملسملا 
. ةیمأ ينب  ءاول  وھ  كلذب  قحألاو 

ةفالخلا عوبر  لك  ةداعإ  عطتسي  مل  يبأ  ةيالو  رَصِِقل 
يبأل اًفلخ  نیملسملا  رمأ  تیلو  دقف   ، انتيار ىلإ 
ينتیلو رصمو ! ماشلا  ىوس  انتيار  تحت  سیلو 

ةھبج لكل  ناك  امنإو  ٌدحاو ! ٌسفانم  يلو  اھتیلو 
ریبزلا نباف  ةفالخلاب ! قحألا  هسفن  ىري  ٌسفانم 

، زاوھألاب ةقرازألا  جراوخلاو  زاجحلا  ىلع  ىلوتسا 
لامشلا يف  مورلا  كلذل  ْفضأ  ةفوكلاب ! ةعیشلاو 

لكلاو ةیقيرفإ ! يف  ربربلاو  قرشلا  يف  سرفلاو 
: يتيالو هب  ُتأدب  يذلا  يدھع  اذھو  يكلُم ! ينعزانُي 

ُتیلوت تنك  نإو   ، هتایح هتعزان  يكلم  ينعزان  نَم 



شرع ىلع  مھل  سلجأ  نآلاف  ٌهیقف  انأو  ةمألا  رمأ 
. ٌرھاق انأو  ةفالخلا 

نإف  ، قارعلا وھ  هدادرتسا  يف  تركف  ام  لوأ  ناك 
يل نوسفانم  مھف  ریبزلا  نبا  ریغ  نوسفانم  اھب  ناك 
مھعم تاقافتاو  ةندھ  دقع  نم  نكمتي  دقو   ، هل ٌفالحأ 

حلصي مل  نإو  ٍتالزانت  يأبو  اھاحضو  ٍةیشع  نیب 
مھیلإ هقبسأ  مل  نإف  مھلاتقل  أجلیس  ضوافتلا  مھعم 

لاملا ردصم  يھ  قارعلاف  ریبزلا  نبا  ينقبس 
يتلا رصم  دادرتسا  دعب  نآلا  هل  دیحولا  لاجرلاو 

. لاجرلاو لالغلاو  حمقلل  اًرفاو  اًردصم  هل   تناك 
ءایسیقرق ىلإ  يل  ریسم  لوأ  نوكي  نأ  ُتركف 

، ریبزلا نبال  اھیلع  لماعلا  ثراحلا  نب  رفز  ةلزانمل 
هديأ عابنز  نب  حور  يريزو  ىلع  رمألا  ُتضرع  نیحو 

، لاتقلل جورخلا  يف  اندونج  نایصع  نم  ينفوخ  نكل 
ىلع نوشخي  دنجلاو  ةرصبلا  يف  نوعاطلاف 

ملو رصم  نم  داع  نأ  حرب  ام  شیجلا  نأ  امك   ، مھسفنأ
. ٍديدج ٍداھج  يف  لحریل  ةیفاكلا  ةحارلا  َقلي 
ةفیلخلا نآلا  انأف   ، ٌعزنم يربص  سوق  يف  نكي  مل 
يف حضاولا  يجھنم  ةیعرلل  رھظأ  نأ  َّيلعو 
تمقأو دنجلا  عم  تیخارت  نإف   ، ةفالخلا ةداعتسا 

يننومكحي نم  مھ  اذكھف  مھاوھل  اًعبت  تلحرو 
. مھمكحي نَم  انأ  ُتسلو 

تدقف كنأ  ينربخأو   ، نوعاطلا رمأ  نم  كعد  - 
. عابنز نبا  اي  كدونج  ىلع  كترطیس 

، يلوق َّيلع  دري  نأ  عطتسي  ملو  عابنز  نبا  تمص 
ذخأ نم  نولمي  ٌدونج  انيدل  ةحضاو ! ةقیقحلاف 

ىتم لاتقلل ! جورخلا  يف  مھل  ةبغر  الو  مھتایطعأ 
يف مھرواشن  نأ  الإ  يقب  ام  ةبغر ! يدنجلل  تناك 

؟! ىروشلاب لاتقلاو  ةعیبلاب  ةفالخلا  نوكتأ  ؟ ! رمألا
كدونج ىلع  ةرطیسلا  ىلع  ىوقت  تنك ال  نإ  - 

؟! اھل حلصي  نمب  ينربخأف 
ىتح مھل  يتدایق  تماد  دقل   ، نینمؤملا ریمأ  اي  - 

ریمأ يل  حمس  ولف   ، يباقع اونمأو   ، يتیجس اودھع 



نونمأي ٍديدج ال  ٍهجو  ىلإ  ٍةجاحب  دنجلاف  نینمؤملا 
. هباقع نوقتي  الو  هركم 
؟ عابنز نبا  اي  اھل  نَمو  - 

هوبأ ناك   ، فسوي نب  جاجحلا  ىعدُي   ، فیقث نم  ىتف  - 
براحو مكحلا  نب  ناورم  نینمؤملا  ریمأ  ءاسلج  نم 
اذھ جاجحلاو   ، رصم انعم  حتفو  ةذبرلا  موي  انعم 

. همتأ الإ  اًرمأ  هیلإ  تلكوأ  ام  انتطرش  نم  يطرش 
هتدجو دقو   ، لاحلا يف  ينءاجف   ، اذھ جاجحلاب  ترمأ 

ریصق  ، دسجلا لیئض  ناك  دقف   ، ُتمھوت ام  ریغ 
، سأرلا حطرفم   ، ضرألا سمالُي  هفیس  دمغ   ، ةماقلا

هتیلو دقف  هاَّكز  اًحوُر  نأ  امب  نكل   ، شفخ هْینیع  يف 
! يل همتأف  مايأ  ةثالث  هتلھمأو  رمألا 

***
جاجحلا ماق  دقف   ، ءاسقيرق وحن  اًرارج  ُشیجلا  جرخ 
دونجلا نإ  ىتح   ، ٍهجو لمكأ  ىلع  هیلإ  هتلكوأ  امب 

امف  ، انداھج خيرات  يف  ةرم  لوأل  فویسلا  ددع  تقاف 
ءاول دئاق  نوكیل  جاجحلا  ُتیقر  نأ  الإ  ينم  ناك 

ىلع سانلا  ردقأ  وھ  هلثم  نمف  شیجلا  يف  دادمإلا 
. داھجلاب مھمازلإو  دونجلا  ةبعتو  نحش 

عابنز نب  حور  ةنمیملا  ىلعو  شیجلا  سأر  ىلع  ُتنك 
. قدشألا دیعس  نب  ورمع  ةرسیملا  ىلعو 

نوكي نأب  سفنلا  ينمُي  ناك  اذھ  اًرمع  نأ  نظي  نَم 
ةیمأ ينب  نم  هلاجرو  يبأ  الول  نآلا  يناكم  ةفیلخلا 
نم زيزعلا  دبع  يخألو  يل  ةعیبلا  يف  اوعس  نيذلا 

دھعت تناك  يتلا  ةقباسلا  ةعیبلا  اولمھأو   ، يدعب
! دلاخو ٍرمعل 

ىلإ بورغلا  عم  انلصو  ىتح  اًّوھزم  ُشیجلا  راس 
فقوتلا ُترمأف  بیبح » نانطب   » ىعدُت ٍةقطنم 

جاجحلا ماقف   ، اًرجف انریسم  لمكنلو  انھ  تیبملاو 
اولعشأو طیطاسفلاو  مایخلا  اوبصنف  دونجلا  هیجوتب 
اوعرشو ةایشلا  اوحبذو  لجارملا  اودقوأو  نارینلا 

. دئاوملا زیھجت  يف 
نیب ٍةقاشرب  لقنتيو  هداوج  يطتمي  جاجحلا  ُتيأر 



ُتيأرو  ، كئلوأ هجويو  كاذ  رمأيو  اذھ  عباتي   ، دونجلا
نبا ةرظن  نأكو  عایصنالاو  ةبھرلا  دونجلا  نیع  يف 
يلوتل حلصألا  وھ  شفخألا  اذھو  تباصأ  دق  عابنز 

. شیجلا رومأ 
جاجحلا تيأر  نكل  رمَّسلا  دوأ  ُتنك   ، ءاشعلا ةالص  دعب 
طیحُت يتلا  الإ  تئفطأف  لعاشملاب  رمأ  ٍدعُب  ىلع 

الإ مونلاب  دنجلا  يف  ىدانو  يسلجمو  ركسعملاب 
ةسارح ىلع  موقتل  ٍةيانعب  اھراتخا  يتلا  هتعامج 

فلاخأ نأ  أشأ  ملف   ، يطاطسف ةسارحو  ركسعُملا 
. يتداق ماق  كلذكو  مونلا  ىلإ  ُتمقو  جاجحلا 
ُتدجوف  ، ركسعلا نذؤم  توص  ىلع  اًرجف  ُتوحص 

ىلع دونجلا  لكو  طاشنلاو  ةكرحلاب  ُّبدي  ركسعملا 
، اھدعب نم  لاحرتلاو  ةالصلل  دادعتسالا  ةبھأ 
ةالصلا يف  مھتممأ  دقف  نیملسملا  ةفیلخ  يتفصبو 
مھنیب دجأ  ملف  يتداق  تدقفت  ىتح  اھنم  ُتولخ  امو 
ملف عابنز  نب  حور  هنع  تلأسف  دیعس  نب  ورمع 
: هربخ ينربخأف  جاجحلا  هنع  ُتلأسف  ينبجُي 

، لیللا فصتنم  يف  يداوج  ةوھص  ىلع  انأ  امنیب  - 
مھلاح ىعرأو  مھرمأ  دقفتأو  دنجلا  مایخ  نیب  رودأ 

نالجر  هعمو  دیعس  نب  ورمع  ةرسیملا  دئاق  تيأر 
ُرمألا ام  ىرأل  مھیلإ  ُتبھذف   . مھدایج نوجرسُي 

دقفتل ٍةیفشك  ٍةلحر  يف  نوجرخیس  مھنأ  ينربخأف 
! اًدغ شیجلا  ریسم 

؟! كدوارُي ةفالخلا  ملُح  لاز  امأ  دیعس ! نبا  اي  هآ 
لھأو يتداق  ةصاخ  دحأ  كتلعج  نأ  َكفكي  ملأ 
ةرسیم دئاق  نوكت  نأ  َكفكي  ملأ  ؟ ! يتروشم

؟! يشیج
نإف  ، قشمد ىلإ  ةدوعلاو  زھجتلاب  شیجلا  ُترمأ 
تبرغ دقف  قشمد  ىلع  قدشألاو  سمشلا  تبرغ 
. دیعس نبا  اي  كل  نوكت  نل  هللاو  ؛  يدھع سمش 

لیسارم انتلباق  ىتح  قشمد  نم  انبرتقا  نأ  ام 
قشمد ىلع  ىلوتسا  دیعس  نب  ورمع  نأب  ءوسلا 

مل املف  هب  كسمُي  نأ  ةیشخ  اھیلع  مئاقلا  اھنم  َّرفو 
قشمد تاسسؤم  لك  ىلع  بلغو  هراد ! مدھ  هدجي 



! لاملا تیب  ىتح 
نأب َّيلع  اوراشأف   ، يتروشم لھأ  ُترشتسا 

ةفیلخ اًّقح  ىحضأ  هنأكو  حلصلا ! يف  هلسارأ 
! هحلص دشنأو  هدو  بطخأ  نم  انأو  نیملسملا 

! ءاشي نمم  كلُملا  عزني  ِكلَملا  ناحُبس 
؟ جاجح اي  ىرت  اذام  - 

وھو دنجلا  كلمن  نحن   ، نینمؤملا ریمأ  ُيأر  يأرلا  - 
قشمد هیلع  تقَّوط  َتدرأ  ولف   ، قشمد راجحأ  كلمي 

. اًمدان جرخي  وأ  اًعوج  تومي  ىتح 
، جاجح اي  قدشألا  ىلع  نوكي  نل  راصحلا  - 

لكأیسو انخویشو  انلافطأو  انؤاسن  اھب  قشمدف 
. اًمدان جرخي  وأ  اًعوج  تومي  نأ  لبق  مھمحل 

سلجم يأر  ىلع  ُتلزن  ٍتالواحمو  ٍتالداجم  دعب 
امك لماعتي  هتدجوف  حلصلا  يف  هتلسارو  يتروش 

نع يل  لزانتي  نأ  َّيلع  ضرعيو  اًّقح  ةفیلخلا  ناك  ول 
ُتنك دقو  يدعب ! نم  اھب  هل  دھعأ  نأ  لباقم  ةفالخلا 
بلطي يذلا  يناثلا  هبلط  الول  ضرعلا  اذھب  ىضرأ 
رخآلاو يل  امھدحأ  نایلاو  ةيالو  لكل  نوكي  نأ  هیف 
طقف اذھ  سیلو  ؟ ! نینابرب ةنیفس  رحبت  لھو  هل !

نم ٍةریغصو  ٍةریبك  لك  يف  هریشتسأ  نأ  اًضيأ  ديريو 
نم ًاّيأ  هریشتسأ : نأ  الإ  هل  يقب  ام  مكُحلا ! رومأ 
ىفتكا هنونج  نأ  بسحأ  ُتنك  دقو  عجاضأ ! يئاسن 

نَم لاملا ! تیبو  ناويدلا  ةيالو  بلطي  هتدجو  ىتح 
ينیع تئلُم  نإ  هللاو  ؟ ! نذإ ةفیلخلا  نوكیس  انیف 
يف كندیقأل  كل  ٌكلام  انأو  قدشألا  نبا  اي  كنم 

! هالوم نِم  قبآلا  دبعلاك  ٍةلسلس 
***

نإ  ، لبقُي ام  اھیف  دجأ  ملف  ًاّیلم  طورشلا  يف  ُتركف 
ُتنك نإو  ةفالخلا  ىلع  هتعياب  دقف  اھیلع  تقفاو 

نم يل  ٌديرجت  يھ  هطورشف  سانلا ! مامأ  ةفیلخلا 
ٍناطلس وذل  همنغ  ىلع  يعارلا  نإو  ةفیلخلا  ةطلس 
لوبقلا ىلع  ينربجُت  ةنھارلا  فورظلا  نكل  ينع !

ریبزلا نبا  ُملع  ولف  ؛  اھب َضرأ  مل  نإو  طورشلا  كلتب 



نأ امك  اًدغ  اھحتفلو  مویلا  اھیلإ  راسل  قشمد  لاحب 
ينیب تمسقنا  دق  يل  نیمعادلا  ربكأ  بیلُك  ةلیبق 

لئابقلاو اًدبأ  لاتقلاب  ىضرت  نلو  قدشألا  نیبو 
! دایحلا ىلع  تفقو  ينرصنتس  اھتننظ  يتلا  ةینمیلا 

نأب َّيلع  راشأ  يذلا  عابنز  نب  حور  يأر  ىلع  ُتلزن 
، قشمد يف  اًمدق  عضأ  ىتح  طورش  يأب  لبقأ 

طورشلاب تلبقف  ثيدح ! ٍةثداح  لكل  نوكي  اھدعبو 
. اھب َضرأ  مل  نإو 

اًموي رشع  ةتس  َّيلع  تنصحت  امدعب  قشمد  ُتلخد 
ترمأ ىتح  يشرع  يسركل  تدُع  امو  ضوافتلا  ةدم 

ةرامإلا رصق  ىلع  ةسارحلا  ديدشتب  جاجحلا 
نبا بلط  يف  ُتلسرأو  هب  ةطیحملا  قطانملاو 

الأ جاجحلا  ترمأ  ُتنكو   ، رصعلا لیبق  يناتأف  قدشألا 
رثك ٍلاجرب  ىتأ  نإو  طقف  ورمع  الإ  رصقلا  لخدي 

. هلاجرب مھیلع  مكحُيو  مذارشل  مھقرفیلف 
هفیس ٌدلقتم  وھو  قدشألا  دیعس  نب  ورمع  ىتأ 
هترمأ امك  جاجحلا  مھبجحف  هلاجر  نم  ةئام  هعمو 

هتسلجأو هب  ُتبحرف   ، اًدرفنم ورمع  يل  لخدو 
هبلسي نأ  مالغلا  ُترمأ  مث  كلملا  ريرس  ىلع  يراوج 

! اًضرتعم هب  كسمتف  هفیس 
! نینمؤملا ریمأ  اي  انإ   - 

؟! كفیس اًدلقتم  يعم  ثدحتت  نأ  عمطت  وأ  - 
هیلع تنوھف   ، هُصئارف تدعتراف  هَفیس  ُمالغلا  هبصغ 

هقورع يف  ءامدلا  يرجأل  اًنیل  اًثيدح  هثدحأ  تیقبو 
: اًفطلتم هتبطاخف  نال  ىتح  اًددجم 

! ةیمأ ابأ  اي  - 
. نینمؤملا ریمأ  اي  كیبل  - 

ينیع ُتألم  نإ  ينیمیب  ُتیلآ  ينتعلخ  نیح  كنإ  - 
َّيلع فطعف   ، ةعماج يف  كعمجأأ  كل  كلام  انأو  كنم 
اًّرب رمألا  نكیلو  كقالطب  اوبلاطو  اھنیح  ناورم  ونب 

؟! ةیمأ ابأ  اي  لعفأ  نأ  تیسع  امف   ، مسقلاب
. نینمؤملا ریمأ  اي  كمسق  ربأ  - 



ترمأ دق  ُتنك  يشارف  تحت  نم  ةعماج  تجرخأف 
، اھب هعمجي  نأ  مالغلا  ُترمأو   ، اًقبسم اھدادعإب 

. لعفف
ىلع اھیف  ينجرخت  نأ  نینمؤملا  ریمأ  اي  كركذأ هللا  - 

! سانلا سوؤر 
. اًدیقم نيدیلا  فوتكم  وھو  هلوح  ُتردتساو  ُتمق 
انك ام   ، نذإ هللاو  اھال  ؟  توملا دنع  ةیمأ  ابأ  اي  اًركمأ  - 

املو سانلا  سوؤر  ىلع  ةعماج  يف  كجرخنل 
. ادعُص الإ  اھنم  كجرحن 

كردُي نأ  عطتسي  ملو  هنزاوت  لتخاف  ةبذج  هتبذتجا  مث 
هتینث ترسكف  كلملا  ريرس  ىلع  طقسف  هسفن 

. هْیقدش نم  مدلا  لاسو 
رسك كوعدي  الأ  نینمؤملا  ریمأ  اي  كركذأ هللا  - 

. كلذ نم  مظعأ  وھ  ام  ىلإ  يمظع 
شيرق حلصتو  يل  يفت  تیقب  ول  كنأ  ملعأ  ول  هللاو  - 

ام ىلع  ٍدلب  يف  طق  نالجر  عمتجا  ام  نكلو   ، كتقلطأل
. هبحاص امھدحأ  جرخأ  الإ  هیلع  نحن 

رصم نم  ىتأ  دق  يذلا  زيزعلا  دبع  يخأل  ُترظن  مث 
قارعلا دادرتسا  يف  انعم  كراشُیل  ٍشیج  سأر  ىلع 
ةالص يف  سانلا  مؤأل  تجرخو  هلتقي  نأ  هترمأو 

. رصعلا
اًئیش هب  لعف  دق  يخأ  دجأ  مل  ةالصلا  نم  تدُع  امل 
يخأ نأكو  ةعماجلا ! يف  هلاح  ىلع  قدشألا  نباو 

يل سرح  برقأ  نم  ةبرحلا  ُتبذجف  يرمأ ! ىصع  دق 
ىوس قرتخت  مل  اھنكل  دیعس  نبا  ردص  يف  اھتبرضو 
عمسأ ملو  مد  لیس  هل  َرأ  ملو  هيدتري  يذلا  هصیمق 

! عجو هوأت  هل 
نع ةیناثلا  يتبرض  فلتخت  ملف  اًددجم  ةَّركلا  ُتدعأ 
اذھ سسحتأ  هردص  ىلع  يدي  ُتعضوف  ىلوألا !
هادترا دق  اًعرد  يدي  تسملتف  عناملا ! عینملا  دسجلا 

! يردغل اًدعتسُم  ناك  هنأكو  هبایث  تحت 
! اًّدعمل تنك  نإ   ، اًضيأ عرادو  - 



" ةماصمصلا  " يفیسب ينیتأي  نأ  يمالغ  يف  ُتفتھ 
ةاشلا عرصُت  امك  اًضرأ  يل  هوعرصف  ورمعب  ترمأو 

. هترحن  .. ةاشلا يف  لعفُي  امك  هب  ُتلعفف  اھحبذل 
ىتح كبرضأ   ... يتصقنمو يمتش  عدت  نإ ال  ورمع  اي 

ينوقسا ةماھلا  لوقت 
نیب ءيجيو  حوري  يفیسو  هب  ُتلثمت  اًرعش  اذھ  ناك 

طالب ىلع  لیسي  همد  ُتيأر  امدنع  نكل   ، هجادوأ
صالخلل ناظحجت  امھو  هْینیع  تيأرو  يسلجم 

َوقأ ملو  ٍةدشب  تضفتنا  راوخلاب  كرحتي  يذلا  همفو 
. يريرس ىلع  ينوداعأو  ينولمح  ىتح  مایقلا  ىلع 

؟! ةرخآ بلاط  مأ  ایند  بلاط  طق ! اذھ  لثم  تيأر  ام  - 
نكأ مل  يذلا  وفع  يفیس  قبس  ٍلاح  لك  ىلع 
قشمد ىلع  ةرطیسلا  نم  دب  الو   ، هايإ هیطعأ 

اًموي نيرشع  ذنم  ةفالخلا  ينعزان  نیحف   ، اھلماكب
نوتمصیس مھنأ  نظأ  الو  ٌعابتأو  ٌناوعأ  اھب  هل  ناك 
مھتنسلأ كرحتت  نأ  لبقف   ، مھلجرب ُتلعف  ام  ىلع 

. مھردلاب وأ  فیسلاب  امإ  مھسوفن  رسكُت  نأ  دبال 
نیح هنم  َّرف  يذلا  مكحلا  مأ  نب  نمحرلا  دبع  ُترمأ 
هدسج نم  هسأر  عطقي  نأ  قشمد  ىلع  ىلوتسا 

انأ ال اوملعیل   ، جراخلاب نيرظتنملا  هناوعأل  هیمريو 
تبأرشا نمو  انرظتني  ام  باھن  الو  انلعف  ام  ىلع  مدنن 
يذلا يخأ  ُترمأ  مث   ، اھریصم اذھ  ناك  انوحن  هقنع 
اھیمريو لاملا  ررسب  جرخي  نأ  هلتق  يف  يرمأ  ىصع 
يأ َرنلو  دیعس  نب  ورمع  سأر  ىمرم  نع  اًدیعب 
مأ مھمیعز  سأر  ورمع ! ُناوعأ  راتخیس  ءيش 

؟! انلاومأ
***

ريِرَج
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ُتمزال يذلا  نيریس  نباب  لوألا  يئاقل  اذھ  ناك 
وھو  ، لاغشألاو لاوحألا  يل  تحمس  امبسح  هسلجم 

ُتنكو  . هیلإ نوسلجي  نم  نیب  يردق  نم  ىلعأ  اًضيأ 
اًعاتمتسا رثكأو  هھقفو  هملعب  اًعتمتسم  هیلإ  سلجأ 

نحنو ايؤرلا  هیلع  صقُت  تناكف   ، ايؤرلل عيدبلا  هليوأتب 
رسي لكب  هب  ذإو  ًاليوأت  اھل  اندحأ  ملعي  هدنع ال  ٌسولج 

هل ءاج  يذلا  لجرلا  ركذأ  تلز  ام   . لاق امك  عقتو  اھلوؤي 
يھ همأ  نأ  نيریس  نبا  هربخأف  هل  هترضح  سلجم  لوأ 
داع سلجملا  يف  هل  يتمزالم  نم  رھش  دعبو  هتجوز !

ةرصبلا مدق  دق  ناك  هنأ  نيریس  نبا  اًربخم  لجرلا  تاذ 
ربك امدعبو  نیملسملا  تاحوتف  ايابس  نم  ًاّیبس  اًریغص 

همأ مھنیب  ةديدج  ايابسب  نیملسملا  تاحوتف  تءاج 
يفو ناك ! ام  ناكو  اھیلع  عقوو  ًالھج  اھارتشا  يتلا 
يھو  ، اھليوأت ًابلاط  ايؤر  ٌلجر  هیلع  صق  رخآ  ٍسلجم 
تجرخف ٍةرمت  ىلع  ساد  هنأ  مئانلا  ىري  امیف  ىأر  هنأ 
جوزتیس لجرلا  اذھ  نأ  نيریس  نبا  اھلَّوأف  ةرأف ! اھنم 

هذھ انل  ىَّنأف  ةقساف ! اًتنب  دلتس  اھنكل  ةحلاص  ةأرما 
؟! همدع نم  نيریس  نبا  ليوأت  ةحص  نیبتن  نأ  ةرملا 

! رھدلا نم  ٍتاونسل  جاتحي  اذھف 
امو هسلجمب  يفغش  ديزي  ام  فقاوملا  هذھ  تناك 
ثيدحلا يف  ضوخي  نیح  رثكأ  هسلجمل  لیمأ  ينلعج 
ًانایحأو َّيلع  دريو  ينم  ذخأيو  ينلأسيو  رعشلا  نع 

ةرصبلا لھأ  نیب  يتناكم  عصر  امم  يراعشأب  دھشتسي 
جورت يراعشأ  تأدب  ٍةَّلھأ  ٍةتس  نم  اًوحن  ٍةمزالم  دعبو 
تامیخ تلصو  ىتح   ، ناذآلا ىلإ  وبحتو  ةنسلألا  ىلع 
يددرت امك  هیلع  ددرتلا  تمزال  يذلا   ، دبرملا يف  رعشلا 

تاقادصلا ضعب  هب  تنَّوكو   ، نيریس نبا  سلجم  ىلع 
لك يف  ينقداص  يذلا  قدزرفلل  يتقادص  اھسأر  ناك 

انكف رعشلا  يف  الإ   . مد نم  اننیب  ام  مكحب  ءيش 
نیحو صاخلا  هدجم  نع  ثحبي  انالكو  ناھر  ْيسرفك 
ةسفانملا ُران  اننیب  ترعتسا  هل  يتسفانم  ةدشب  َّسحأ 
هْیمدق تدحت  نم  طاسبلا  بحسُي  نأ  يشخ  نیحو 
تمدق نأ  ذنم  ِهدتعأ  ملو  ِهدتبأ  مل  ينأ  مغر  يناجھف 

يسفنب ال يدھع  اذھف   . اًدحأ ِدتعأ  مل  كلذكو  ةرصبلا !
يمْصَخ رصأ  نإف  لمْھأ  الو  لھْمأو  يدتبأ  الو  يدتعأ 



تافذاقو ناسللا  ممح  نم  هیلع  ُتببص  يئاجھ  ىلع 
نورقل هموق  نمو  هنم  طحیل  يفكي  ام  يفاوقلا 

يقتلن اننأ  ُدجأ  اًديدحت  قدزرفلا  عم  ينكلو   .. ةیلبقتسم
انأف هنم  ُتعضو  نإف  میمت  نم  انالكف  ةلیبقلا  ذخف  يف 

! يسفن نم  عضأ 
ينلباق نم  لكف  عزنم ! ربصلا  سوق  يف  دعي  مل 

ىصح الإ  يقب  ام  ىتح  َّيف  قدزرفلا  لوق  يندشني 
ناكو يل  قدزرفلا  ءاجھب  ينوجھت  ىتح  ةرصبلا  تاقرط 

: يل هئاجھ  نم  ينلصو  امم  ناكو   ، درأ نأ  َّيلع 

وذ شیبح  ىلاخ  ىننإ ♦  كلاخ  نيأ  ةغارملا  نبا  اي 
لضفألا لاعفلا 

ءابح ناك  هیلإو  مھسوفن ♦ كولملا  بصغ  ىذلا  ىلاخ 
لقني هنفج 

لمقتي هناتأ  فلخ  كوبأو  ةلیبق ♦  لك  سأر  برضنل  انإ 

نع میئللا  نإ  اونب ♦  امو  ماركلا  برح  نع  تلغشو 
لغشي ماركلا 

كدلاو كل  ىنب  امم  تفشكت ♦  بورحلا  اذإ  زعأ  ىلبج 
لضفأو

هتوجھو هیلع  يناسل  ُتذحش  نأ  الإ  ينم  ناك  امف 
: اھیف لوقأ  ٍتاعذال  ٍتایبأب 

ةفخو بولقلا  روخ  مھیف ♦  كموق  نإ  قدزرف  ًالھم 
مالحألا

راد رشب  نولزانلاو  مھعیمجب ♦  ىمعلا  نع  نونعاظلا 
ماقم

: اھیف لوقأ  ىرخأ  ٍراعشأب  هذھ  يراعشأ  تعبت  مث 
تحت ذوعي  لیلذلا  لثم  هلاخب ♦  ذوعي  ذإ  قدزرفلا  ناك 

لمرقلا
معُملاب ةبض  نبا  سیل  مھنم ♦  كمأ  نإ  ةبضب  رخفا 

لوخُملا



ةبح نونزي  الف  تفخ  مھمولح ♦  نأ  نابقو  ينب  غلبأ 
لدرخ

اھنوددري قئالخلا  ةنسلأ  ىلع  ُتایبألا  هذھ  تراص 
، نْیمسق ىلإ  ةرصبلا  لھأ  مسقنا  ىتح  ًاباھذو  ًةئیج 

ءاجھلا ران  رُّعست  ببسبو  قدزرفلل  ٍديؤمو  يل  ٍديؤم  نیب 
نكت مل  اھنكل  ءاضغبو  ةوادع  اننیب  نأ  سانلا  نظ  اننیب 
يف يرياسمو  رمسلا  سلاجم  يف  يميدن  وھف 

. محرو ءاخإو  دو  نم  اننیب  ام  اننیبو   ، قاوسألاو تاقرطلا 
مل نم  داكي  هلمج  مانس  ىلع  انم  لكف  رعشلا  يف  نكل 

مد رئب  اننیب  نأ  مزجي  نأ  ةصاخلا  ةایحلا  يف  انفرعي 
. رأثلا اھقرھأ 

***
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عوجر دعب  ترثك  يتلا  تاوصألا  ةلجلج  تأدھ 
نأب لئاقو   ، رك نود  رف  دق  شیجلا  نأب  ٍلئاق  نیب   ، شیجلا
ةوق نم  للقملاو   ، كراعملا ةرادإ  نف  دیجُي  ةفیلخلا ال 

، ةيونعملا مھحور  ركسعلا  يف  نیمطحم  انشیج  سأب 
ةفیلخلا نأب  طالبلا  يف  يلاجر  نم  ءابنألا  ينتءاج 

ةملاسُملاو ةعاطلاب  هینمُيو  اًّرس  ثرحلا  نب  رفز  لسارُي 
! ىرخألا دیلاب  فیسلابو   ، دیب نامألا  باطخب  هل  ریشيو 
وھ نم  ضوافُي  فیك   ، ةفیلخلا تافرصت  مھفأ  دعأ  مل 
كعد انتاءاول ! نم  ءاول  زواجُي  رفز ال  لاجر  ُددعف  ؟ ! هنود
نكت ملأ  نكل  مھلازنو  مھسأب  ةوقو  هلاجر  ةلاسب  نم 
مامأ لذاختلا  اذھ  ؟ ! بورحلا نم  ٍریثك  يف  ةبلغ  ةرثكلل 
تايركذ ةماعلا  سوفن  يف  ُثروي  اذھ  لثم  ٍفیعض  مْصَخ 
امبرف ةلق ! مھو  مھرصن هللا  نيذلا  لئاوألا  نیملسملا 
ىلع ةفیلخلاو  قح  ىلع  رفز  نأب  دغلا  نم  ٍدانم  ىدان 

؟! ةفیلخلا بناج  فعضأو  اًرفز  رصن هللا  َمل  الإو  لطاب !
نطف ةماعلا  نیب  ةلسارملاو  ضوافتلا  ربخ  َّمع  امدعب 
، ةفالخلا يسرك  فقومو  جرحلا  هفقومل  ةفیلخلا 



اھاضر لینل  ىعسُيو  اھدو  بطخُي  ام  يھ  ةفالخلاف 
قوف ةریح  كلملا  دبع  انديزیل  نكلو  سكعلا ! سیلو 
نكتلو ةضوافملل  يمسر  ٍدفو  لاسرإ  ررق  انتریح 

! روتسم اھیف  دعي  ملو  ةینلع  ةضوافم 
طالبلا لاجر  هوجو  نم  ٍدفو  لیكشت  ةفیلخلا  ررق 

ةویح نب  ءاجر  دفولا  سأر  ىلع  ناكف  لئابقلا  ءامعزو 
دبعو  ، يبلكلا كلام  نب  ناسح  هئاضعأ  نمو   ، يدنكلا

فسوي نب  جاجحلا   ، انأو  ، يرازفلا ةدعسم  نب  هللا 
! يفقثلا

ركسعم هاجت  اندایج  لافكأ  ُبرضن  انبكر  يف  انجرخ 
رفز انفاضساف   ، رصعلا لیبق  انلصوف  ثرحلا  نب  رفز 

كلذ يف  قحلا  هلو   ، ةقث قيربو  راصتنا  ةذل  هْینیع  يفو 
! هسفنب رتغي  الو  ةفیلخلا  هضوافُي  يذلا  اذ  نمف 
بوجوو ةفالخلا  ةمرح  نع  هثيدح  ةویح  نبا  حتتفا 
جورخلل ةمیخولا  بقاوعلاو  نیملسملا  ةفیلخ  ةعاط 
ىلع مثإ  نم  اھعبتي  امو  ةعاطلا  اصع  قشو  هیلع 

ٍتاملك نم  كلذ  ىلإ  امو  ةفالخلا  بوثل  قزمتو  يصاعلا 
لھجي ثرحلا  نبا  لثم  لھو  لاقُت ! نأ  دب  اھنأك ال  ةیجابيد 

؟! تاملكلا كلت  لثم 
يف ةویح  نبا  بولسأ  وھ  اًّقح  يسلجم  صَّغن  ام 

انل دب  نكل ال  ضوافتلل  انئج  دقل  اًعطق   ، ضرعلاو راوحلا 
تابثلا نیعو  سأبلا  ناسلو  ةوقلا  دعاس  رھظُن  نأ 
لایمتسالاو فطلتلا  نم  ةویح  نبا  هرھظأ  ام  سیلو 

ةفیلخلا يرابُي  ةفیلخ  هسفن  نظ  ىتح  رفزل  ةنداھملاو 
لیخ رفاوح  يفكت  ٍضرأ ال  ةعطق  ىلع  اًمصتعم  سیلو 

! قشمد
هعطق ىتح  هثيدح  يف  ًالسرتسم  ةویح  نبا  ناك 

انمقو تاضوافملا  تفقوتف   ، رصعلا ةالصل  نذؤملا  ُتوص 
يذلا ریبكلا  طاطسفلا  راوج  طاطسف  يف  ةالصلا  ىلإ 

ىتح ةالصلا  نذؤملا  ماقأ  نأ  امو   ، هل اًسلجم  رفز  هذختا 
نعو راسیلا  ىصقأ  يف  انأ   .. لوألا فصلا  يف  انففطصا 
نبا راوج  ىلإو  ةدعسم  نبا  هدعب  نمو  كلام  نبا  ينیمي 

. رفز فقي  ةویح  نبا  راوج  ىلإو  ةویح  نبا  فقي  ةدعسم 
ٍتعن نم  هل  امل  انمؤیس  نم  وھ  ةویح  نبا  نأ  نظأ  ُتنك 



! بارحملا وحن  مدقتي  نم  وھ  رفز  ُتيأر  ىتح  ٍةفصو 

طاطسفلا رخآ  ىلإ  ُتعجرو  لوألا  فصلا  ُتكرت 
ُتمق مث  رفز  فلخ  مھتالص  نم  اوغرف  ىتح  ُترظتناو 

. يدحو ُتیلصو 
ةویح نبا  ُتدجو  ىتح  يتالص  نم  ُتیھتنا  نأ  ام 

انل ةعمتسُملا  ناذآلا  نع  يب  ًایئان  يبایث  نم  ينبذتجي 
: انیف ةقدحُملا  نیعألاو 

؟! فسوي نبا  اي  هتعنص  يذلا  اذھ  ام  - 
؟! تعنص اذام  - 

! كدحو تیلصو  انتعامج  تكرت  - 
اندفو ىلع  نأ  نظأو   ، يتالص لطبت  نأ  تیشخ  - 

. ةالصلا ةداعإ 
؟! دمحم ابأ  اي  َمل  - 

ىلع ةویح  نبا  ينرھن  ي،  ــ ببس هل  ُتحرش  امدعب 
ضوافتلا نف  يف  اًسرد  ىايإ  اًنقلم  يلوقو  يفرصت 

وجرنو فدھلا  يددحم  انیتأ  اننأو  ةنھادملاو  ةنداھملاو 
. هلجأل انیتأ  ام  نیصناق  دوعن  نأ 

مث نمو  هثيدحل  ةویح  نبا  داعو  تاضوافملل  اندُع 
يف يرود  ىتأ  مث  ةدعسم  نبا  هعبتو  كلام  نبا  ثدحت 
هل تحَّملو  يقافر  هرھظُي  مل  ام  هل  ترھظأف  ثيدحلا 

مل نینمؤملا  ریمأ  ةنانكو  اًحاتم  لاز  ام  برحلا  رایخ  نأب 
دغلا نم  انلویخ  تثورتل  يدي  قلطأو  دارأ  ولو  ُدعب  دفنت 

. سلجملا اذھ  يف 
هذھو ةالصلل  انمقف  برغملا  ةالصل  نذؤملا  نَّذأ 
ةعامجلا مھعم  تمزلف  ةمامإلل  ةویح  نبا  مدقت  ةرملا 
ریشتسي نأ  رفز  بلط  ىتح  ةالصلا  نم  انغرف  امو 

ةالص ىتح  مھب  ٍةولخ  يف  ثكمف  هرمأ  يف  هباحصأ 
! ةرملا هذھ  كلام  نب  ناسح  اھیف  انَّمأ  يتلا  ءاشعلا 
يف ةدعسم  نب  دبع هللا  انمؤیس  لاونملا  اذھ  ىلع 
! ةالصلا تقو  ىتح  انھ  اھ  انیقب  نإ   ، رجفلا ةالص 

نبا اھامس  امك  وأ  هطورش  انیلع  ًایلمم  رفز  انل  داع 
هبلطي ام  رفز  بلطي  نأ  ءاجرلا  نم  لھو  هتاءاجر ! ةویح 



؟! اذھ

هنكمت هتایحالص ال  نأ  هربخأو  طورشلا  انسیئر  ملست 
اھیف ىریل  ةفیلخلل  اھلقنیس  هنكل  اھیف  درلا  وأ  ذخألا  يف 

انلبقتسا ثیح  ةفالخلا  طالب  ىلإ  اندُع  اذكھو   . هيأر
نبال عمتساو  رفسلا  ءانع  نم  حيرتسن  نأ  نود  ةفیلخلا 

. ىرج ام  هیلع  صقي  وھو  ةویح 
. ءيش لك  دسفي  نأ  داك  مدلا  رئاف   ، جاجحلا اذھو  - 

ٍران ةرمجب  اھتلقم  تلدبت  ٍنیعب  َّيلإ  ةفیلخلا  رظن 
.. ةرعتسُم

؟! ةویح نبا  اي  لعف  اذام  - 
ةالصلا ىلإ  انمقف  لوادتن  نحنو  ةالصلا  ترضح  - 

نبا ىأر  نیحو   ، لوألا فصلا  يف  جاجحلا  انعم  ماقو 
ةعامجلا كرت  ةمامإلل  بارحملا  وحن  مدقتي  ثرحلا 

نع ٌجراخو  ٌقفانم  هنأ  ًایعدم   ، هفلخ يلصُي  نأ  ضفرو 
! زوجت هفلخ ال  ةالصلاو  ةفیلخلا  ةعاط 

ينم بلطو   ، ناك يذلا  هجولا  ریغب  ةفیلخلا  يل  رظن 
هیلإ نیسلاجلا  رخآ  ُتنك  امدعب  هسلجم  نم  برتقأ  نأ 
يذلا ةویح  نبا  هجو  لدبتف  يفرصت  ىلعو  َّيلع  ىنثأو 

. يعم ةفیلخلا  لعف  در  يف  هنونظ  تباخ 
ىلع ةویح  ُنبا  ثدحت  نیح  مھألا  ةطقنلا  تتأ 

ةفیلخلا نم  ُتيأر  ينكل   ، اھیف لوادتن  انذخأو  رفز  طورش 
قلطأ ولف  كلذل ! اًرربم  ملعأ  الو  اھیلإ  ةقفاوملل  ًالیم 

هل تیتأل  شیجلا  ةدایق  نم  يننكمو  يدي  ةفیلخلا 
تحت انھ  اھ  هتیقلأو  يحمر  لصن  ىلع  رفز  سأرب 

! كلملا ريرس  ىلع  سلاج  وھو  هْیمدق 
طورش ىلع  ةقفاوملل  ةفیلخلا  لیم  دفولا  ىأر  امدعب 
ياوس ٌضراعم  مھنم  نكي  مل  نإو  اًضيأ  مھ  اوقفاو  رفز 

رفزل ةفیلخلا  بتكف   . ضارتعالا راھظإ  ىلع  ؤرجأ  مل  نإو 
هل لسرأو  هعم  ةقالَعلا  دیطوت  يف  ىعسو  ةقفاوملاب 

. بلط ام  هنم  بلطو  لسرأ  ام 
امل ةفیلخلا  ينفقوتسا  فارصنالاب  ُتممھ  نیحو 

، ينیعب ام  أرق  هنأكو  ةقفاوملا  دعب  يھجو  ریغت  نم  ىأر 
: اندحو انیقبو  فارصنالاب  عیمجلا  رمأ  مث 



؟ دمحم ابأ  اي  ضفرلاب  رھجت  مل  اذامل  - 
عمسلا ىوس  َّيلع  ام  ؟ ! نینمؤملا ریمأ  اي  ضفر  يأ  - 

. ةعاطلاو
دبعو قارعلا  يف  بعصمو  لامشلا  يف  ةمجارجلا  - 

شیجأو ءالؤھ  لك  كرتأ  نأ  ىرت  لھ   . زاجحلا يف  هللا 
نم انيدل  ؟ ! هعم نمو  رفز  عم  ٍبرح  يف  هقھرأو  اًشیج 

ةنداھملا ضعب  نم  ةفالخلا  ىلع  ریض  الو  هنم  مھأ  مھ 
. اناغتبم ىلإ  لصن  ىتح 

اذھ ناكو  ينع  ًةبئاغ  تناك  يتلا  هتارربم  يل  حرش 
رظنأ ُتنك  نیحف   ، كلملا دبع  ءاھد  نم  هتملعت  ام  لوأ 

. ودعلا طوطخ  فلخ  رظني  وھ  ناك  َّيمدق  تحت 
. دمحم ابأ  اي  ةأفاكم  يدنع  كلو  - 

. نینمؤملا ریمأ  اي  كاضر  يتأفاكم  - 
! اھرمأ ينفكاف  ةلابت  ىلع  كل  بتكأس  - 

لھف  ، يل ةفیلخلا  نم  ٌباقع  مأ  ٌباوث  اذھأ  يردأ  ال 
ىأنأ يف  ٍةرامإ  ىلإ  ينلسرُي  نأ  باوصلاو  باوثلا  نم 
نأ فیقث  نم  ٍلجر  فعضأ  عیطتسي  ضرألا  فارطأ 
نع ُلحرأ  ينكرتيو  نینیعلا  ُضمغم  وھو  اھمكحي 

يف وھ  نمل  ةجاحلا  ِّسمأ  يف  وھو  ةفالخلا  ةرضاح 
ىري ةفیلخلاف  مویلا  سرد  ىفك  نكل  يمزعو ! يمزح 

. ةعاطلاو عمسلا  ىوس  َّيلع  سیلو  هرأ  مل  ام 
***

كلملا دبع 
-12-

نأكو قارعلا ! يف  هسفنب  يفقثلا  ُراتخملا  ىدان 
فرصأ نأ  تیلآف  ٌديدج  ٌفرط  هصقني  ناك  عازنلا 

نباب راتخملا  مدطصي  ىتح  ًایلاح  قارعلا  نع  يرظن 
ىلع لتاقأ  َملف   ، رخآلا امھدحأ  ينیفكيو  ریبزلا 

؟! امھادحإ ينایفكت  دق  نیتھبج 
لوئیس ىدم  يأ  ىلإ  ىرأل  اًتقؤم  قارعلا  رمأ  ُتكرت 



ُتدرأو ثراحلا  نب  رفز  وحن  اًددجم  رظنلا  ُتدعأو   ، هرمأ
ءاسقيرق دادرتسال  هیلإ  جورخلا  يف  ةدعلا  دادعإ 

امك همتأف  رمألا  يف  عورشلا  يف  جاجحلا  ترمأو 
. هتدھع

متھا امك   ، هحیلستو هدادعت  لماك  يف  ُشیجلا  جرخ 
نم رثكأو   ، قشمد نیمأتب  ةرملا  هذھ  جاجحلا 
قلغُت نأ  رمأو   ، تارقملاو نيواودلا  ىلع  سرحلا 

وأ ةفیلخلا  وأ  شیجلا  داع  اذإ  الإ  حتفُت  الو  اھباوبأ 
. همتاخ لمحي  هنم  لوسر 

تملعف  ، هتمكحو هؤاھدو  جاجحلا  ةنطف  ينتبجعأ 
يف ةمیظع  ةناكم  هل  تأوبتو  برحو  ملِس  ُلجر  هنأ 
املقف  ، لاونملا اذھ  ىلع  هؤالب  رمتسا  نإ  يسلجم 
تيأر الو   ، هتمھو همزعو  همزح  يف  اًدئاق  ُتدجو 
مھنویع يف  اھتيأر  املثم  دونجلا  نویع  يف  ةبھر 

. مھیف ریثأتلا  ریبك  همجح  ةلق  مغر  ناكف   ، هنم
ُترمأف  ، ءاسقيرق ىلإ  لوصولا  ىلع  ُشیجلا  فرشأ 
برحلا اذھ  يھنن  ىتح  قیناجملا  بصنتلو   ، فقوتلاب

تفصُق دق  اھتمرحب  ةكم  تناك  اذإف   ، اھتيادب لبق 
رفز نكل  ؟ ! اھنم ةمرح  رثكأ  ءاسقيرق  لھف  قیناجملاب 

ةنيدملا يف  ِمتحي  ملو  ریبزلا  نبا  نم  ةأرج  رثكأ  ناك 
لاتقلا نوكي  نأب  ًابلاط  انیلإ  ثعب  لب  انلاتق  نع  عنتميو 
! ٍحمرب اًحمرو  ٍفیسب  اًفیس  لاجرلا  نیب  ةھجاوم 

هنأ نم  كعد   ، اًّقح لاجرلا  نوكي  اذكھ  رفز ! اي  كرد   
يف ةداھش  كلت  نكل  يكلم  ينعزانيو  يسفانم 

دقف ٍةعاجشب  ةعاجشو  اھتھجاو ! املق  ٍلجر  ةعاجش 
ًالاجر برحلل  دادعتسالاو  قیناجملا  كفب  ترمأ 

لاجر يف  تدجوف  ُبرحلا  تدتبا  ام  ناعرسو   ، ًانابكرو
ٍداؤف ىلع  مھدئاقو  مھنأكو  اًمادقإو  ًةعاجش  رفز 

. ٍدحاو
ُتدجوو ٍتارمو  ٍتارم  برحلا  ىحر  اننیب  تارد  امدعب 

ىلتقلاو هلاجرو  رفزل  ةرصنلا  نأ  ةرم  لك  يف 
ةدوعلاب يدونج  ُترمأ  رثكأ  يشیج  يف  نیباصملاو 

! قشمد ىلإ 
! باحسنا وأ  بورھ ! وأ  رارف ! هنإ  ضعبلا  لوقي  دق 



نم لھف   ، يأرلاو ةمكحلا  يھ  يرظن  ةھجو  نم  نكل 
نم لھ  ؟  ةكلھتلا ىلإ  يلاجرب  يقلأ  نأ  ةمكحلا 
لثم ٍةنيدم  لجأ  نم  يتاوق  فزنتسأ  نأ  ةمكحلا 
دعنلف رصم ! الو  قارعلا  الو  زاجحلا  يھ  ءاسقيرق ال 

سلجم يف  انيأر  َرنلو  انتوقو  اندونج  ظفحنو  نآلا 
. مكحلا

***
بضغلا يتداق  نویع  يف  ىرأ  انأو  قشمد  ىلإ  ُتدع 

، يرمأ يف  ينوصعل  يل  مھتعاط  الولو  يرارق  نم 
اھیف يأرلا  ناك  رواشتلل  سلاجم  ةدع  اندقع  امدعبو 

مادختساو ربكأ  ٍشیجب  جورخلاو  لاتقلا  ةدواعمل 
درتسن ىتح  ةداوھ  امب ال  ًابرح  نكتلو  قیناجملا 

رفز مھنم  اھبلس  يتلا  انلاجر  ةمارك  اھلبقو  ءاسقيرق 
! لئالقلا هلاجرو 

حلاصتلا هنم  تبلطو  اًّرس  رفز  تلسار  دق  ُتنك  ينكل 
نأ َسنأ  ملو   ، وفعلاو برقلاب  هتینمو   ، ةملاسملاو

ينأ ملعي  ىتح  ىرخألا  دیلاب  يفیسب  هل  حولأ 
نأ بعصلا  نم  نكل   ، فعض سیلو  ٍةوق  ىلع  هحلاصأ 

تالسارملا رابخأ  تعاش  دقف  يدالب ! يف  رس  ظفحي 
مھیلع تحرط  نأ  الإ  دجأ  ملف  رفز  نیبو  ينیب  يتلا 
ملو ضوافتلل  ًاّیمسر  اًدفو  تلسرأو  ةینالع  رمألا 

هیف ىلبأف   ، دفولا اذھ  نمض  جاجحلا  نوكي  نأ  لمھأ 
ةكنح نم  تلخ  يتلا  هتافرصت  مغر  اًنسح  ًءالب 

نأب هعینص  ىلع  هتأفاكف   ، ضوافُملا سياسُملا 
دقو اھنم  داع  ىتح  اھیلإ  لحر  امف  ةلابت  ىلع  هتیلو 

امل نیطسلف  ةطرش  هتدلقف   ، اھرمأ نوھتسا 
اھیلإ لحرف  ناَّبإ  يخأ  رماوأ  نوصعي  مھنأ  تعمس 

. هطوسو جاجحلا  فیس  نودب  قشمد  اًكرات 
***

عمجو يفقثلا  راتخملا  ىلع  ریبزلا  نب  بعصم  ىضق 
اننیب ال ةھجاوملا  تحضأو  دبع هللا،  هیخأل  قارعلا 

نأ ذنم  هل  اھترخأ  يتلا  ةعبرألا  ماوعألا  مغر  اھنم  رفم 
لحرأ مل  نإ  نآلا  نكل   ، قارعلا ىلع  هترطیس  طسب 



! بعصم لاتق  يبأت  يتلا  يسفن  مغر   ، يل لحر  هل 
بعصم لاتقل  جورخلل  ماشلا  لھأ  ُترفنتسا  نیح 

يف تیبملاو  ةحارلا  اوداتعا  مھنأكو  َّيلع  اوأطابت 
لمكتست مل  ةفالخ  كانھ  نأ  اویسنو  ءاسنلا  ناضحأ 

طوس اویسن  مھنأكو  انيديأ ! نم  عزانُي  اًشرعو  اھناكرأ 
! هفیسو جاجحلا 

، يفاكلا لكشلاب  دنجلا  دشح  يتداق  عطتسي  ْمل  َمل 
الإ مھل  دجأ  مل  مھنع  عطقنت  مل  يتلا  ياياطع  مغر 

نم هبلط  يف  ُتلسرأف   ، ًاباقعو ًءازج  جاجحلا 
دنجلا رمأ  هتیلوف   ، ٍلجع ىلع  ينءاجف  نیطسلف 

رثكأ اًشیج  يل  دشحو  هتقيرط  ىلع  يل  مھعمجف 
وھ امم  رثكأ  قحتسیل  اذھ  جاجحلا  نإ  هللاو  مزلي ! امم 

يل داعأو  بعصُم  ىلع  ينرصن هللا  نإو  هیلع 
. هرثأ هب  لوطيو  هركذ  هب  دلخي  اًرمأ  هنیلوأل  قارعلا 
ءاھجو لك  تلسار  شیجلا  كيرحت  يف  عرشأ  نأ  لبق 
نیللاب مھتذخأ   ، بعصم لاجر  يف  ناك  نمم  قارعلا 
نبا شیج  اوكرت  نإ  ةلزنملا  نسُحو  وفعلا  مھتینمو 
هینمُأ ٍةدح  ىلع  ٍدئاق  لكل  تثعب   ، يل اومضناو  ریبزلا 
هبھرأو  ، انقيرف نم  ناك  نإ  هرظتني  يذلا  بصنملاب 

. بعصُم قيرف  نم  ناك  نإ  هاقلیس  يذلا  ریصملا  نم 
مھیفف  ، اًعیمج مھبیصُت  دق ال  مھل  يلئاسر  نأ  ملعأ 
قارعلا ال لھأ  رثكأ  نكل   ، رتشألا نباك  صلخُملا 
ةجاح الو  اًدغ  ثكنلاف  مویلا  اوعياب  نإو   ، مھل قالَخ 

نمل اوحنجو  برح  تقو  مھدئاق  اوكرت  ٍلاجر  يف  يل 
يلئاسر عزعزت  نأ  يفكي  نكل   ، ةرصنلا هل  نأ  اونظ 
مھتعامج قرفتو  ریبزلا  نبال  مھلیمو  مھيأر  رارقتسا 

. اھرمأ فشُك  نإ 
شیجلا سأر  ىلع  يجورخ  لوح  ُتاشقانملا  تراد 

، يتداق رابك  وأ  يلھأ  دحأب  ينع  ةبانإلاو  همدع  نم 
شیجلا سأر  ىلع  يسفنب  نوكأ  نأ  ُترثآ  ينكل 

جاتحي ٌرمأ  اذھو   ، بعصُم سفانُملاو  قارعلا  ضرألاف 
، يأر هل  يشرق  الإ  رمألا  اذھب  موقي  الو  يأر  هل  نمل 
ٌریصب ينإو   ، هل يأر  الو  ةعاجش  هل  نم  ثعبأ  يلعلو 

ٌبعصمو  ، هیلإ تجتحا  نإ  فیسلاب  ٌعاجش   ، برحلاب



، برحلاب هل  ملع  هنكلو ال  ٍةعاجش  تیب  نم  ٌعاجش 
. يل حصني  نَم  يعمو  هفلاخي  نَم  هعمو 
جاجحلا ُترمأو   ، يلاتلا مویلا  يف  لیحرلا  ُتررق 

ُّتبو  ، دونجلا يف  ةیمحلا  ثبو  شیجلا  رافنتساب 
اھسفن ينتحنمف  ديزي  تنب  ةكتاع  دنع  كلت  يتلیل 

اھنأكو هیلع  اھتدتعا  امم  رثكأو  لب  داتعُملا  اھئاخسب 
ينعدوُت يھو  حابصلا  يفو  اھراوج ! ءاقبلاب  ينيرغُت 

! اھئاكبل اھيراوج  ىكب  ىتح  تكب 
دشنأ نیح  اندھاشي  هنأكل   ، ةَّزع ریثُك  لتاق هللا  - 

: هرعش
ٍّرُد دقع  اھیلع  ٌناَصَح   .. همھ نثي  مل  وزغلا  دارأ  ام  اذإ 

اھنيزي
اھانع امم  ىكبو  تكب   .. هقاع يھنلا  رت  مل  املف  هتھن 

اھنیطق
***

ناكو  ، قارعلا اًدصاق  شیجلا  سأر  ىلع  ُتقلطنا 
راسف  ، ناورم نب  دمحم  يخأ  يشیج  ةمدقم  ىلع 
ىلعو بعصم  ُشیج  انیلإ  جرخف   ، نكسم لزن  ىتح 

نأ ينویع  ينتغلب  امیف   ، رتشألا نب  میھاربإ  هتمدقم 
تنك ةظحللا  هذھ  ىتحو  اریمجأب  لزن  بعصم 

عدي نأ  هل  ُتلسرأف  بعصم  عم  برحلا  ىشاحتأ 
رمألا لعجنلو  يسفنل  يئاعد  عدأو  هیخأل  هءاعد 

. اننیب فیسلا  بعصم : در  ناكف   ، ىروش
تراد يتلا  برحلا  لیتف  لاعشإ  نم  اًّدب  دجأ  ملف 

ُتنك نيذلا  هتداق  ُضعب  بعصم  نع  قرفتو   ، اھاحر
امف  ، بعصم كرتو  يتعاط  يف  ًابغرم  مھتلسار  دق 
نبا مھنمو  هلاجر  نم  صلخُملا  لیلقلا  الإ  هعم  يقب 

. عبطلاب رتشألا 
فوفص يف  اھتربد  يتلا  تانایخلا  تثدح  امدعب 

انلاجر نكمت  ىتح  هتمدقم  تفعض   ، بعصم شیج 
بلقلاو بعصم  ةداق  مھأ  دحأ   ، رتشألا نبا  لتق  نم 

نم ةمذرش  الإ  بعصم  عم  يقب  امو   ، هشیجل ضبانلا 
هتلسارف يقنع  يف  همد  لمحي  نأ  أشأ  ملو   ، لاجرلا



ذنم ينامأ  نأ  ودبي  نكل   ، نامألا هتیطعأو  اًددجم 
ينءاج دقف  ءاوس ! مدعلاو  حبصأ  قدشألا  نبا  ةعقاو 

وأ ًابلاغ  الإ  فقوملا  اذھ  نع  فرصني  يلثم ال  نإ  هدر :
. ًابولغم

، وھ بولغملاو  يل  ةبلغلاو  هبیصن  نم  ةیناثلا  تناكف 
ينوتآو  ، هب كتفلا  نم  نایبظ  نب  دايز  نكمت  ثیح 

! هسأرب
ينإف قارعلا  دادرتسا  ةحرفو   ، راصتنالا ةوشن  مغر 
هتیحلو نیتظحاجلا  هْینیعو  بعصم  سأر  تيأر  نیح 
عمدلا َّلب  ىتح  ىلاكثلاك  تیكب   ، همدب ةبضخُملا 

. يتیحل
نم ةدحاو  ةعاس  هیلع  ربصأ  نأ  ردقأ  ُتنك  ام  هللاو  - 

. میقع كلُملا  اذھ  نكل   ، هل يبح 
***

تدعصو ةلیجنلاب  تلزن  قارعلا  ُتددرتسا  امدعب 
: مھیف تبطخو  ربنملا 

ملسلا نإو   ، ةرم ةبعص  برحلا  نإ  سانلا  اھيأ 
اھانفرعف اھانبزو  برحلا  انتنبز  دقو   ، ةرسمو نمأ 
سانلا اھيأ   . انمأ يھو  اھونب  نحنف   ، اھانفلأو
ءاوھألا اوعدو   ، ىدھلا لبس  ىلع  اومیقتساف 

الو  ، نیملسملا تاعامج  قارف  اوبنجتو   ، ةيدرُملا
نولمعت متنأو ال  نیلوألا  نيرجاھملا  لامعأ  انوفلكت 

، اًّرش الإ  ةظعوملا  دعب  نودادزت  مكنظأ  الو   ، مھلامعأ
الإ مكیلع  ةجحلاو  مكیلإ  راذعإلا  دعب  دادزن  نلو 

، دعیلف اھلثمل  دعب  دوعي  نأ  مكنم  ءاش  نمف   ، ةبوقع
ةعافر نم  سیق  لاق  امك  مكلثمو  يلثم  امنإف 

: يراصنألا

ریغ ميرك  رانب  َلصي    ... ةرت الو  بنذ  الب  يران  َلصي  نم 
راَّدغ

يھن ىلع  مالأ  يك ال    ... ةرھاجم ينم  مكل  ريذنلا  انأ 
راذنإو

فوس نأ    ... اوفرتعاف مویلا  يلاقم  متیصع  نإف 



راعلا رھاظ  ًايْزِخ  نوقلت 
جلدملا وھلو  میقملا  وھل  ةنَّعلم ...  اثيداحأ  نعجرتل 

يراسلا
هل ينإف  يدنع    ... اھبلطي ءاجوح  هسفن  يف  ناك  نم 

راحصإب نھر 
ةعبنلا حدق  ُمِّوقي  امك  جوع ...   اذ  ناك  نإ  هتجوع  میقأ 

يرابلا
ينإو  ، يدنع   ... هكردم رھدلا  سیل  رتولا  بحاصو 

راتوأب كاَّردل 
ةالولا نییعت  يف  تعرشو  ةعیبلا  مھنم  ُتذخأ  مث 
تدرأ تیح  ينأ  اھنیح  نم  هركذأ  امیفو  ةاضقلاو 

اذھل حلصي  ٍلجر  نع  يلاجر  تلأس  ةرصبلل  ًایضاق 
ام هبشي  هتیل  ٍلجر  نع  عابنز  نب  حور  ينربخأف   ، رمألا

: هب فصتا 
هومتوعد نإ  ٍلجر  ىلع  نینمؤملا  ریمأ  اي  كلدأ  - 

، ًابلط فحلُملاب  سیل  ؛  مكتأي مل  هومتكرت  نإو   ، مكباجأ
. ًابرھ نعمُملاب  الو 

؟! عابنز نبا  اي  اذھ  نم  - 
. نینمؤملا ریمأ  اي  يبعشلا  رماع  - 

تعمس امو  لبق  نم  مسالا  اذھب  تعمس  دق  تنك 
يننظأو  ، اھب ٌمیلع  رابخألل  ٌلماح  هنأو   ، اًریخ الإ  هنع 

ثعبف  ، نیترم وأ  ةرم  ةيواعم  يمع  سلجم  يف  هتيأر 
نذأتساو ٍلجع  ىلع  ينءاجف   ، هربتخأل ينیتأیل  هیلإ 
ةفالخلاب مالسلا  ىقلأو  لخدف   ، هل تنذأف  لوخدلا 

ةرغاش دعاقم  هبو  اھنیح  ظتكم  ریغ  يسلجم  ناكو 
. ينم ٍةدعبم  ىلع  اًفقاو  لظ  هنكل 
؟ يبعش اي  سلجت  نأ  كعنم  ام  - 

. نینمؤملا ریمأ  اي  ناطلسلا  سلجم  بدأ  نم  اذھ  - 
َعست ملو  كیلإ  انیعسو   ، يبعش اي  كانبلط  نم  نحن  - 
. انیلإ كتجاح  نم  قبسأ  كتجاح  ىلإ  نحنو  انیلإ 
ىلإ دْعُب  نِم  يعدُأ  نأل   ، نینمؤملا ریمأ  حلصأ هللا  - 

. دعُب ىلإ  ٍبْرُق  نم  ىصقأ  نم  َّيلإ  ُّبحأ  ؛  بْرُق



؟ بدألا اذھ  كبَّدأ  نمف   ، يبعش اي  كرد   - 
َنب َفنحألا  نأ  تملع  ينإ   ، نینمؤملا ریمأ  ظفح هللا  - 

راشأف همحر هللا - ةيواعُم - كمع  ىلع  لخد  سیق 
ام هل : لاقف   ، اھیلع سلَجي  ملف  ٍةداسِو  ىلإ  هیلإ 

اي لاقف : ؟  ةداسولا ىلع  ِسلَجت  نأ  فنَْحأ  اي  كعنَم 
مصاع نب  ُسیَق  هب  ىصَوأ  امیف  َّنإ   ، نینمؤُملا ریمأ 
الو  ، كَّلََمي ىتح  ناطلُّسلل  عَْست  ال  لاق : نأ  هَدلو 

الو ٍشارف  ىلع  هل  ِسلَْجت  الو   ، كاسَْني ىتح  هعطَْقت 
. نْیلجر وأ  ٍلجر  َسلْجَم  هنیبو  كنَیب  لعجاو   ، ةداسِو

هتثداحم يف  ُتذخأو  ينعاطأف  سولجلاب  هترمأ 
. نيدلاو ایندلاب  ملاعلا  هیقفلا  معن  هتدجوف 

، سفنلا دسفُي  مكحلا  يسرك  نإ  يبعش  اي  لاقُي  - 
ةظعوم ينظعف   ، اًملاظ ًایعار  ریصي  هیقفلا  ةیعرلاو 

. كبصنمو كسفن  ىلع  نامألا  كلو  حصانلا  نیمألا 
فلأو  ، نیع فلأ  بقاري  مكاحلا   ، نینمؤملا ریمأ  اي  - 

ریمأ اي  بقار هللا  ؟ ! نايوتسي لھف  مكاحلا  بقارت  نیع 
نامثعو رمع  تلتق  يتلا  ةیعرلاف   ، وجنت نینمؤملا 

؟! امھنود نمب  ىضرت  لھ 
نیل مأ  رمع  ةدش   ، ةیعرلل حلصأ  امھيأ  يبعش  اي  - 

؟! نامثع
نع يل  درو  امم   ، رش لك  نینمؤملا  ریمأ  ىقو هللا  - 
ينبلغ ام  هئاسلجل  موي  تاذ  لاق  هنأ  ةیمس  نب  دايز 

نم ءيش  يف  ةيواعم  نینمؤملا  ریمأ  يخأ 
رسكف ًالجر  تلمعتسا   ، ةدحاو ةرم  الإ  ةسایسلا 

هب راجتساو  هیلإ  رفف  هبقاعأ  نأ  يشخف   ، هجارخ
. يلبق نم  ءوس  بدأ  اذھ  نإ  هیلإ : تبتكف   . هنَّمأف
ةسایس سانلا  سوسن  نأ  يغبني  هنإ ال  َّيلإ : بتكف 

، ةیصعملا يف  سانلا  حرمتف  اًعیمج  نیلن  ، ال  ةدحاو
نكلو  ، كلاھملا ىلع  سانلا  لمحنف  اًعیمج  دتشن  الو 

ةفأرلل انأ  نوكأو   ، ةظلغلاو ةدشلل  تنأ  نوكت 
. ةمحرلاو

میلعلاو رابخألاب  ملاعلا  معن  هتدجوف  اننیب  راوحلا  لاط 
، فیس دح  ىلع  تناك  هتاباجإ  لك  نكل   ، هقفلاب



لھو يناري  فیك  ملعأل  ًةرشابم  هھجاوأ  نأ  تدرأف 
. ماكحلا سلجم  يف  لاجرلا  ةداعك  يننھادُیس 
نب ورمع  رمأ  نم  ينم  ناك  يذلا  يف  كيأر  ام  - 

؟ دیعس
. هكرد تاف  دق  رمأ  اذھ  ریمألا  حلصأ هللا  - 

! نلوقتل - 
. تییحو هتلتق  ول  مزح  - 

؟ يحب ُتسل  وأ  - 
ٍدھعب هل  قثوُي  اًفقوم ال  هسفن  فقوأ  نم  يحب  سیل  - 

. ٍدقعب الو 
. تكسمأل يلِعف  هُعامس  قبس  ول  مالك  - 

يف ىشخي  هنأو ال  هنطاب  ةمالس  تقثوتسا  امدعب 
الأ هترمأو   ، ءاضقلا ىلع  هتررقأ   ، مئال ةمول  هللا 

، هاسنن ىتح ال  قشمد  يف  انسلجم  نع  عطقني 
تدُعو يضرُي هللا  ام  ریغ  انم  ىأر  املك  انحصنیلو 

زاجحلا ىلإ  جاجحلا  ترَّیس  امدعب  قشمد  ىلإ  اًعجار 
. ریبزلا نب  دبع هللا  لتاقیل 

***

ريرج
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ُتوجھو رثكأ  يتیص  اھیف  عاذ  ٍتاونس  ةرصبلاب  ُتثكم 
ينع بتكي  ةيوار  يل  ُتذختاو  ىتش  لئابق  ُتيداعو 
اًدصقم نیتلخنلا  وذ  يتیب  حبصأو  سانلل  هعيذيو  رعشلا 
ىلع رثك  بلطلا  نأ  امیس  هیقوذتمو ال  رعشلا  يبحمل 
ىلوتو ةیمأ  ينبل  اھلك  ةفالخلا  ترقتسا  امدعب  رعشلا 
ىرت ةیعرلا  تناكف  لعف  ام  اھب  لعفو  قارعلا  جاجحلا 

. لاوحألا دك  نم  اھل  ةحودنم  رعشلا  يف 
انالكو ةمئاق  قدزرفلا  نیبو  ينیب  ةلجاسملا  تلظو 



نب دیبع  لبإلا  رعاش  اننیب  لخدت  ىتح  رخآلا  يفكي 
قدزرفلا ديأ  يذلا   ، يریمنلا يعارلاب  روھشملا  نیصح 

اًتیب دشنأ  هنأ  ينغلبو  ينم ! ٍةقباس  نود  ينادعتساو 
هتلقانتو يتفك  ىلع  قدزرفلا  ةفك  حجري  رعشلا  نم 

دبرملا قوس  يف  هتلباقف   ، يشرع لتخا  ىتح  سانلا 
هنم : ردب  امل  هتبتاعف  هتلغب  ىلع  وھو 

ىتأ دقو   ، اھرعاشو رضُم  خیش  كنإ   ، لدنج ابأ  اي  - 
كیلع امو   ، ءاسم حابص  بتسن  يمع  نباو  ينأ  كیلإ  يب 

ينعدت نأ  امإف   . بلاغلا ةبلغ  كل  الو   ، بولغملا ةبلغ 
رعاش امھالك  لوقت : نأ  انركُذ  اذإ  كیفكيو   ، يبحاصو

هجو نوكي  نأ  امإو   ، ةمئال هنم  الو  ينم  لمتحت  الو   ، ميرك
، مھنع يبذو  كموق  يحدمل  هیلع  ينبلغت  نإ  َّيلإ  كنم 

..... مھلبح يف  يبطحو 
هتلغبب فقيو  برتقي  مالغب  اذإو  يثيدح  لمكأ  ملو 

، يریمنلا يعارلا  نبا  لدنج  هنأ  يل  حضتا   ، انیتلغب راوج 
ينأ هربخأف  ينع  هدلاو  لأس  اًمالس  يقلُي  نأ  نودبو 

نم ناك  امف  ةرصبلا ! يف  ًالوھجم  يلثم  ناك  نإو  ريرج !
نأ هايإ  ًایعاد  هیبأ  ةلغب  زكل  نأ  الإ  نعرألا  مالغلا  اذھ 
ىلع اًفقاو  هاتبأ  اي  كارأ  ال  هل : ًالئاق  فرصنيو  ينكرتي 
وجرت وأ  اًّرش  هنم  ىشخت  كنأك   ، بیلُك ينب  نم  ٍبلك 

رذتعي وأ  هخبويو  هرھنیس  يعارلا  نأ  ُتننظف  اًریخ ! هنم 
! هاري ٌبارس ال  ينأك  هعم  فرصنا  هنكل 

نم روُّنت  يبلقو  ٌلجرِم  يلقعو  يتیب  ىلإ  ُتدع 
ينع عنمي  نأ  هترمأو  يتيوار  نیسُح  ُتیعدتسا   ، ظیغلا
هللاوف قاروألا  رثكُيو  جارسلا  نھد  رثكُيو  ةلیللا  راَّمس 

. مھغمدأ ىتح  ٌنفج  يل  ضمغي  نل 
؟! تلوع مالع   ، ةزرح ابأ  اي  اي  رمألا  ام  - 

هب بلقني  ًايزخ  اھلقثي  امب  هلحاور  َّنرقوأل  هللاو  امأ  - 
، ةحضاف ةغاَّمد  مھیف  يتدیصق  ننوكتلو   ، هلھأ ىلإ 

ْيترمجب ریمن  ينب  نقحلألو   ، هيوطتو رھدلا  عم  ریست 
. نیتدماخلا برعلا 

ثیح دبرملا  ىلإ  ُتبھذ  يلاتلا  مویلا  حابص  يفو 
راوج ىلإ  سلجي  يریمنلا  تدجوف   ، ءارعشلا ةمیخ 
يتغلبب تفقوف   ، هاھلم يف  ٍهال  ٌّلك  سانلاو   ، قدزرفلا



اھماجلب ٌكسمم  يتيوار  نیسُحو  ةمیخلا  باب  ىلع 
رظن تفل  اًدصاق  نیسحل  يثيدح  ًایعدم  يتوص  ُتعفرف 

: يل سانلا 
لاملا نھبسكُت  كتوسن  كثعبأ  دیبُعل  لق   ، نیسُح اي  - 
نھیلإ نعجرتل  هدیب  ريرج  ُسفن  يذلاو  امأ  ؟  قارعلاب
مكل نإ  مارحلا  تیبلاو   ، نھرسي الو  نھؤوسي  ٍرْیَمب 
ًايزخ اھلقثي  امب  مكلحاور  َّنرقوألو  ةلذو  ءوس  داعمل 

. اًراعو
نم لك  قانعأ  تناك  ىتح  يتاملك  تدفن  نأ  امف 

يتلا يتدیصق  ُتدشنأ  اھنیح   .. يوحن ةبئرشم  قوسلاب 
يف اھتمظن  ىتح  لیللا  لاوط  اھمظن  يف  ُترھس 

: اھنم لوقأ  ةغمادلا  اھتیمسو  اًتیب  نیعستو  ةعبس 
اھل نوعضخي  قعاوص  ينم ♦  ءارعشلل  دعأ هللا 

اباقرلا

اھل ءامسلا  نم  تحتا   ♦ ریمن يلع  لدملا  يزابلا  انأ 
ابابصنا

اباجحلا كتھ  وأ  بلقلا  باصا    ♦ نرقب هبلاخم  تقلع  اذإ 

اباصت نا  لكالكلل  حناوج  هنم ♦  لظت  قاتعلا  ریطلا  يرت 

اباحسلا مھروبق  تیقس  الو   ♦ ریمن يلع  هلإلا  يلص  الف 

ابابذ تغلب  ام  نازیملا  يلع    ♦ ریمن ينب  مولح  تنزو  ولو 

اباتع اھب  ديرا  فاوق ال    ♦ ينم ءامرق  يطئاح  مدھتس 

ابارجلا اھتلعش  رح  يفشیف    ♦ تایماح مساوم  مھل  دعأ 

ابالك الو  تغلب  بعك  الف  ریمن ♦ نم  كنا  فرطلا  ضغف 

اباطو ارثك  دق  نیعرف  يلإ    ♦ تثبخو تلق  ةنمد  لدعتأ 

اباضغ مھلك  سانلا  تبسح    ♦ میمت ونب  كیلع  تبضغ  اذا 

يتيدوأ لیس  نكي  ملو  يقاوسلا ♦  اھمعفت  ءاحطبلا  انل 
اباعش

اباضھ اھرئاغب  انمضعأو    ♦ دجنب يمح  زعا  نم  ملعتس 

اباجتسا يل  ءاحيرأ  ةیحو  يرأز ♦  نفخي  دالبلا  نیطایش 



اباھش ينم  حدتقت  املو    ♦ ریمن ينب  دبع  كیلا  كیلا 

يدانُيو هبایث  ململُي  يعارلا  ُتدجو  ىتح  ُتیھتنا  امف 
يف مھل  ءاقب  الف  لیحرلا  تقو  ناح  نأ  هتریشع  يف 

ينيدتبي نم  عم  َّيدل  ام  لقأ  اذھو   ، اھیف انأو  قارعلا 
. ءادعلا
***

جاَّجحلا
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ربخلا اھفزأ  ينیع  ةرقو  يتجوز  ىلع  ُتودغ 
تامالع لك  يھجو  ىلع  ًايدبم   ، ةحرفلا اًعنطصم 

يل اھتقفارم  يف  نوكتو  يحرفل  حرفت  ىتح  جاھتبالا 
ءاكب توص  ُتعمسف  بابلا  ُتقرط   . يترسمل ةرورسم 

. هدھدھُت يھو  لخادلا  نم  دمحم 
يف هعضت  تناك  اھنظأ  ٍةریسي  ٍةدم  دعب  يل  تحتف 

، اھلعب ةأرما  لبقتست  ام  نسحأك  ينتلبقتساو   ، هدھم
ىتح ةنكمألاو  ةنمزألا  هیف  تشالت  اًنضح  اھتنضتحاف 

ِبایسنابو  ، اھركتحت ٍةثونأب  ينثارب  نم  اھسفن  تصلخ 
اھقشع رحب  يفو   ، ُتبحسناف اھفلخ  ينتبحس  ٍّلص 

ذاعم اھل  لاقُي   ، كل تیھ  تلاق  اذإ  اھلثم  لھو  ُتقرغ !
اھبح يف  ٌةینافتُم  ٌةبحُم  ٌةجوز  يھو  اھدھع  ذنمف  هللا؟ !
لك تنكو  اھتلالطإ  يف  ددجتلا  ةمئاد  تناكف   ، اھقشعو
الإ اھل  ُترظن  امو  هسرع  ةلیل  يف  اًسيرع  اھدنع  موي 



. اھئطوب يسفن  ينتثدح 

طبھو قشعلا  ةورذ  نم  انعزتناف  دمحم  ءاكب  ىلاعت 
بھذت اھتكرتف  اھحفس  ىلإ  ةوشنلا  ةمق  نم  يب 
يراوج ىلإ  تسلجو  تداع  ىتح  تباغف   . هدقفتتل

دغلا يف  اننأو  يل  نینمؤملا  ریمأ  ةأفاكمب  اھتثدحف 
. ةلابت ىلإ  لحرنس 

! هفعتساو نینمؤملا  ریمأ  ىلإ  بھذا  - 
؟ نینمؤملا ریمأ  ةأفاكم  ضفرأ  نأ  يل  فیك  - 

. دمحم ابأ  اي  يفن  اذھ   ، ةأفاكم هذھ  لھو  - 
انبذو اھل  ُتلمف  ينلیمتست  يقنع  ىلإ  اھدي  تدم 

نم اندیصر  دفن  ىتح  ناكرألا  ةلمتكم  قشع  ةبون  يف 
اھب تئجوفف   . ناك ثیح  ىلإ  راوحلاب  تداعف  ةوشنلا 
هیلع حاحلإلاو  ةفیلخلا  رمأ  نایصع  ىلع  ٍةدشب  ينثحت 

يفو ماشلاب ! ىقبأل  ةلابت  ةرامإ  نم  ينیفعي  ىتح 
! يلیحرب لحرت  نل  اھنأك  ةینانألا  نم  ءيش  اھتربن 

؟ دُب ةعاطلا  نم  نكي  مل  نإو  - 
. ةعاطلا كیلع  نم  تنأو  ترمُأ  نم  تنأ  - 

ةفیلخلا رمأ  يصعأ  نأ  امإف  اھنم  اًحيرصت  اذھ  ناك 
يذلا جاجحلا  انأف  يدحو ! لحرأ  نأ  وأ  اھراوج  ىقبأو 
هتأرما ركسعلاو  دنجلا  فالآ  هلوزنب  لزنيو  هلیحرب  لحري 

! هدحو لحري  هكرتت 
! كلھأب يقحلا   ، كلثم ٍةأرما  يف  يل  ةجاح  ال  - 
يل ةجاح  الف   ، ءاسنلل نامألا  اھعم  تقلطو  اھتقلط 
ًانوع نكت  مل  نإ  ةجوزلا  ةدئاف  امف   ، مویلا دعب  ٍةأرماب 
ىلع هل  ةمعاد  تسیلو  ةفیلخلا  ةعاط  ىلع  اھجوزل 
نإو هتایح  تاظحل  فعضأ  يف  هنع  ًةیلختم   ، نایصعلا

. قالطلاب اھترسك  دقف  ينع  اھیلختب  ينترسك  تناك 
، نزحلا عبنم  نع  لحرأل  ةلابت  ىلإ  ُتلحر  دغلا  يف 
نكل ال  ، عاجوألا يبلقب  َّملأو  ينملآ  اھقارف  نأ  ركنأ  الف 
باسح ىلع  ناك  ولو  ةفیلخلا  ةعاط  قوف  يدنع  ءيش 

ىلإ رفسلا  مايأ  لاوط  يسفن  هب  ترَّبص  ام  اذھو   ، يبلق
انك دقف   ، ةفاسملا لوط  نم  للملا  ينباصأ  ىتح  ةلابت 



ىلع ىقب  ام  نع  تلأس  ىتح  ٍةدم  ذنم  انفلخ  ةكم  انكرت 
. اندصقم

. ةمكألا هذھ  فلخ  ةلابت  نإ  ریسیلا  الإ  قبي  مل  - 
لت ىلإ  اًریشم  هعبصإ  لیلدلا  دم  ثیح  ىرصبب  ُترظن 

سیل ًةنیھ  ًةریغص  ًةدلب  اھتدجوف   ، رصبلا ىمرم  يف 
. كلذ نم  لضفأ  قحتسأ  انأف  اھلثم  يلثمل 

ةمكأ ! اھرتست  ٍةدلبل  فأ  - 
ةفیلخلا ىلإ  ُتدعو   ، اھیلإ لصأ  نأ  نود  اھنع  ُتعجر 
ةطرشلا يف  ٍلمع  يأ  ينیلویلو  اھترامإ  نم  هیفعتسأ 
يتاردق يفو  يب  قثي  ناك  نإ  هنأب  يبلط  تعصرو 

نھارلا ُتقولاف  شیجلا  وأ  ةطرشلا  يف  ينمدختسیلف 
ةلابت امأ   .. مزعلاو مزحلا  يف  يلثم  مھ  نم  ىلإ  ٍةجاحب 

. اھرمأ هیفكي  دمحم  يخأف  هذھ 
اي رخآ  يأر  هرمأ  نم  يل  ناكل  كُریغ  يناصع  ول  - 

. جاجح
ةلابت نكل   ، نینمؤملا ریمأ  يصعأ  نأ  ذاع هللا  ام  - 
نمو لبق  نم  نینمؤملا  ریمأ  يأر  يأرلاو  ىرأو - ةنیھ 

. بعصأ وھ  امیف  ينمدختست  نأ  دعب -
. فسوي نبا  اي  تنأ  رورغم  - 

بوقعي نبا  يف  يل  نكلو   ، رورغ نم  يب  ام  هللاو  - 
: لاق ثیح   ، هل ٌلھأ  هنأ  هسفن  ىري  ام  بلط  نیح  ةوسأ 

.﴾ ٌمِیلَع ٌظیِفَح  ِيِّنإ  ِضَْرْألا ۖ  ِِنئاَزَخ  َٰىلَع  ِينْلَعْجا  َلاَق  ﴿
هنع اھرخأ  نیح  ةوسأ  رصم  نوعرف  يف  يلو  - 

. ةنس
. نینمؤملا ریمأ  اي  كرمأ  رمألا  - 

مل ام  ىرتسف  يل  هتممتأ  نإ   ، ٍرمأب كفلكم   ، ينكل - 
. لبق نم  كنع  يئاضر  نم  هرت 

. يالوم اي  كئاضر  لیلقب  ریخلا  ریثك  ىنَّمع  - 
ىلع يل  بتك  ثیح  نیطسلف  ىلإ  انأ  تلحر  اذكھو 
يخأ دمحمل  بتكو  هلجأل  ينلسرأ  ام  ءاھنإلو   ، اھتطرش

. ةلابت ةرامإ  ىلع 



ناورم نب  نابأ  ةفیلخلا  وخأ  ُتدجو  نیطسلف  يف 
هب ناكف  ةفیلخلا  باتك  هتملس   ، كلملا دبعل  اھیلع  ًالماع 

يتلزنمو ينأش  ةفیلخلا  وخأ  فرعف  َّيف  ًاظيرقت 
يلمع ماھم  سرامأ  تعرشو  اًميرك  ًالزنم  هنم  يلزنأو 

ترقتسا ىتح  نوكي  ام  نسحأك  ةطرشلا  تطبضو 
ديدج َّيدل  دعي  ملف  مايألا  َّيدل  تھباشتو  لاوحألا 

. هلعفأل
تفلف دنجلا  اًدقفتم  هیف  ُتررم  يذلا  مویلا  كلذ  ىتح 

راثرثلا سراحلا  كلذ  ناك  يل ! ٌفولأم  ٌهجو  يھابتنا 
تلدبت مویلا  نكل   ، ةذبرلا موي  يرارف  دعب  هتیقل  يذلا 

، نیطسلف ةطرش  دئاق  انأو  اًسراح  لاز  ام  وھف  لاوحألا 
: يبلحلا ءاطَع  ناك 

؟! سراحلا اھيأ  ينركذتأ  - 
انل ءاقل  لوأف  هنع ! اھتفرع  يتلا  ریغ  ٍةجھلب  ينثدح 
وأ هیلع  طغضأ  نأ  نود  ةفالخلا  تیب  رارسأ  يل  حضف 

ٍنيدب رشبُملاك  ناك  هنكل   ، عامسلا يف  ةبغر  يدبأ 
. لیصافتلا قدأ  ينعمسُي  نأ  ىلع  اًّرصُم   ، ٍديدج

! يدیس اي  ىسنُي  كلثم  لھو  - 
. بصنملا ةبھر  هیلع  ودبتو  يل  هتباجإ  هذھ  تناك 

؟ انھ ىلإ  قشمد  نم  كب  ءاج  ام  - 
. َّيكف نیب  يذلا  اذھ  - 

ىشو امدعب  نیطسلف  ىلإ  هلیحرت  مت  هنأ  ينربخأ 
، ةماعلل عاذُت  نأ  يغبني  امم  رثكأ  لیصافتب  رصقلا  رابخأب 

لصو ام  يف  ببسلا  نأ  اننیب  كرتشُملا  مساقلا  نكل 
! ديزي نب  دلاخ  وھ  انأ  هیلإ  تلصو  امو  وھ  هیلإ 

رزن  ، حوبلا حیحش  حبصأو  اًدیج  سردلا  ملعت  دق  ناك 
ىتح ٍةلوھسب  لیصافتب  يل  حرصُي  ملف   ، ثيدحلا

ىلع علطأ  هنأ  ينربخأف  يتطلس  مكحب  هیلع  تطغض 
حابو شارفلا  يف  هئاسن  عم  هلاحو  ةصاخلا  دلاخ  ةایح 
اولثمت ىتح  ديزي  نب  دلاخ  رمأ  حضفناو  ةماعلا  ىلإ  اھب 

هدئاقل هاكش  نأ  الإ  دلاخ  نم  ناك  امف  لاثمألا ! هب 
! انھ ىلإ  هولحرف 



اذھ يف  يتولس  وھ  ءاطَع  ناك  ةیلاتلا  يمايأ  يف 
هب قحلي  نل  هنأ  نأمطاو  يل  نأمطا  امدعبف   ، ناكملا

ملو هنباو  هتجوز  قراف  دقف  نآلا  هیلع  وھ  امم  رثكأ  ىذأ 
! ةرم ماع  لك  الإ  امھاري  الو  نیطسلف  ىلإ  هعم  امھبلجي 
دقف  ، همأو دمحم  ينبا  تركذت  هلفطو  هتجوز  ركذ  نیحو 

اھترسخ امدعب  نكل   ، هب َّيلع  تراشأ  ام  ىلإ  تلصو 
نم هبلق  يف  لمتعي  امل  يساسحإلو  ينترسخو !

امھترايزل باھذلا  يف  هل  تنذأ  هتجوزو  هلفطل  هقارف 
. دارأ نإ  هعم  امھباحطصاو  امھیلع  نانئمطالاو 

مايألا بلقأ  نیطسلف  يف  اًدیحو  تیقبو  ءاطع  لحر 
ديربلا ءاج  ىتح  تاعاسلاب  تاعاسلا  جزمأو  مايألاب 

! مھم رمأل  قشمد  ىلإ  يئاعدتساب 
***

كلملا دبع 
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نبا ىلإ  جاجحلا  ترَّیس  امدعب  قشمد  ىلإ  تدُع 
امو  ، ناورم نب  رشب  يخأ  قارعلا  ىلع  تیلوو   ، ریبزلا

بلطي جاجحلا  لئاسر  ينتتأ  ىتح  ٌروھش  الإ  يھ 
ةین الو  مرحلاب  ٌذئاع  ریبزلا  نباف   ، ةكم راصحب  نذإلا 
نإف  ، هنم شیجلا  بارتقا  مغر  لاتقلل  جورخلل  ةيدل 
َملف ةموعزملا  هتفالخ  نع  عافدلل  ةین  هيدل  تناك 
؟! لاجرلا لثم  لاتقلل  جرخي  الو  مرحلاب  يمتحي 
نأكو معدلاو ! نذإلا  بلطت  جاجحلا  لئاسر  تناك 

مرحلا راصح  ىلع  يتقفاومب  اًقبسم  ملع  دق  جاجحلا 
عرو يف  سانلا  َري  مل  دحلا  اذھلأ  جحلا ! مسوم  يف 
لجأ نم  اھتكفس  يتلا  ءامدلا  لك  نأ  مأ  ؟ ! ىوقت الو 

مكاحلاب يداوق  ىدل  ينتروص  دق  ةفالخلا  يسرك 
؟! هكلم هعزاني  نمیف  ىناوتي  يذلا ال  شطابلا 

نأ ورمع  نب  قراطل  تلسرأو   ، راصحلاب جاجحلل  تنذأ 



تحت نكیلو  يدنج  فالآ  ةسمخ  يف  جاجحلل  جرخي 
هرمأ ول  ىتح  جاجحلا  هب  هرمأي  امیف  هعیطُيو  هترمإ 

. ةبعكلا مدھب 
ينیب لئاسرلا  تلاوتو   ، ةكم راصح  يف  مايألا  تلاوت 

تاروطت ىلع  لوأب  ًالوأ  ينعلطُي   ، جاجحلا نیبو 
مكحلا يسرك  ىلع  نم  اھارأ  ينأك  عاضوألا 

عم اًنمازت  تثدح  يتلا  رھاوظلاب  ينلسار   ، قشمدب
دونجلا ةبھر  نع  ينثدح   ، قینجنملاب ةبعكلا  يمر 
تبرض يتلا  قعاوصلا  نع  ينثدح   ، قعاوصلا نم 
هتتأ يتلا  دوفولا  نع  ينثدح   ، ریبزلا نبا  لاجر 
ينثدح  ، جحلا مسوم  يھتني  امثير  ةندھلاب  بلاطت 
اھلقانتي ةدع  راطقألل  لئاسر  لاصيإ  يف  ةیغب  نع 
نم كرتت  ةفالخلا ال  نأب  هنطو  ىلإ  لك  جاجحلا 
. ناك نيأو  ناك  ىتمو  ناك  نم  اًربش  اھعزاني 

نبا طقسو   ، رصنلاب انیلع  حتفو هللا  ٌروھش  الإ  يھ  ام 
ُتنكف  ، ةبطاق نیملسملا  ةفالخ  يل  تعمُجو  ریبزلا 

تاحاسملا كلت  لك  ىلع  رطیسي  يومأ  ةفیلخ  لوأ 
يف جاجحلا  أدبو   ، نیملسملا يضارأ  نم  ةعساشلا 

ينیتأت ةعيابملا  تاباطخ  تأدب  مث  انل  ةعیبلا  ذخأ 
مھسأر ىلع  ناكو  زاجحلا  لاجر  رابك  نم  اًسأر 

ٍدحأل عيابُي  ملو  ةنتفلا  لزتعا  يذلا  ةیفنحلا  نب  دمحم 
! نیسُحلا هیخأ  ىتح 

ذخأف  ، ةكم ةيالو  ىلع  هل  تبتك  نأب  جاجحلا  تأفاك 
اذھل ًابجعف  هتیعر ! نوئشل  متھي  ٍعارك  اھیف  حلصي 
ریبخلا ماقم  هب  ماق  الإ  طق  اًرمأ  هتیلو  ام  لجرلا !

؟! جاجحلا لثم  لاجرب  ةفالخلل  ىَّنأ  برجُملا !
ٍلاوك زاجحلا  يف  هتاحالصإ  يف  جاجحلا  ذخأ 

امدعب ةبعكلا  ءانب  ةداعإ  يف  ينلسار  مث   ، ٍسرمتُم
تلاوتو  ، هل تنذأف  اھیف  لدع  دق  ریبزلا  نبا  ناك 
هیلع ينویع  نم  وأ  هنم  ينلصت  يتلا  هرابخأ 

جاوز نم  هفقوم  ىتح  هب  يعانتقا  نم  ديزتو  ينرست 
. هنع ينلصو  دق  ریبزلا  تنب  ةلمر  نم  ديزي  نب  دلاخ 
أفكأ ةنيدملل  دجأ  مل   ، ةكم رمأ  جاجحلا  طبض  امدعب 
ىلع هل  عمجلاب  الإ  هب  قیلت  ًةأفاكم  دجأ  ملو  هنم 



املثم اھب  عنصو  اھیلإ  راسف   ، ةنيدملاو ةكم  ةيالو 
ام ةرامعلاو  تاحالصإلا  نم  اھیف  ماقأو  ةكمب  عنص 

ریبزلا نبا  عم  برحلا  ةدم  لاوط  هل  ًةدقتفم  تناك 
لثم ٌلجر  هیلع  ماد  ام  زاجحلا  رمأل  تننأمطاف 

. هلثم ًالجر  ٍرْصِم  لك  ىلع  يل  تیلف   ، جاجحلا
ينلغشي دعي  ملو  دحوألا  ةفیلخلا  ُتحبصأ  اذكھ 

نم ةداتعُملا  تاعزانملا  ضعب  الإ   ، ٍعزانم نم  ٌلغاش 
ذنم اومسقأ  مھنأكو  قرشلا  يف  اھجراوخو  قارعلا 
نأ دب  فیسلا ال  نأكو  طق ! اوعیطُي  الأ  ىلع  مھتدالو 
نكل  ، ةعضاخ مھقانعأ  لظت  ىتح  مھل  اًروھشم  لظي 
قرشلا ىلع  ةرفص  يبأ  نب  بلھملاف  ٍلاح  لك  ىلع 

دبع يخأو   ، زاجحلا ىلع  جاجحلاو   ، مھايإ ينیفكي 
ىلع يدلو  ةملسمو   ، ةیقيرفإو رصم  ىلع  زيزعلا 

، رثكأو هءازج  ذخأ  دق  انل  ىلبأ  نم  لكو   ، مورلا تاھبج 
؟! ءاطع نم  انأ  يل  امف 

نب دلاخل  نذأتسي   ، بجاحلا فسوي  وبأ  َّيلع  لخد 
ٍرمأ يف  زاجحلا  نم  يتأ  دقف   ، َّيلع لوخدلا  يف  ديزي 

وأ ةمھم  ٌرومأ  دلاخلو  ىتم  ذنمف  ٍلجاعو ! مھم 
نوئش انل  عديو  ءاسنلاو  ءایمیخلاب  ِفتكي  ملأ  ؟ ! ةلجاع
هھجو ىلعو  لخدف  هل  تنذأ  اھل ! غرفتن  ىتح  مكحلا 

: عزفلا
؟! جاجحلا رمأ  كغلب  لھ  - 

اھاري يتلا  جاجحلا  لاعفأ  نع  ينثدحُیس  هنأ  ُتننظ 
عفشیس وأ   ، ةیحالصإ انأ  اھارأو   ، ةیمارجإ ضعبلا 
ةرظن نم  يل  يكتشي  وأ   ، جاجحلا ءانجس  دحأل 

. هل جاجحلا  اھرظن 
؟! جاجحلا رمأ  امو  - 

جاجحلا كرتتأ   ، رفعج نب  دبع هللا  تنب  بطخ  دقل  - 
؟! رفعج نب  دبع هللا  تنب  جوزتي 

، دحلا اذھل  ناھ  ةفالخلا  سلجم  نأ  بسحأ  ُتنك  ام 
ىنب نمو  بطخ  نمو  ءاسنلا  نع  هیف  ثدحتن  ىتح 
يتلا ةلصلل  ًاظفح  يسفن  تكلامت  نكل  قلط ! نمو 

: هقنع ُتبرضل  هریغ  اذھ  يف  ينثدح  ولف   ، انطبرت



؟ كلذب سأب  امو  - 
. نینمؤملا ریمأ  اي  هللاو  سأبلا  دشأ  - 

؟! ریبزلا لآ  رھصو   ، ديزي نبا  اي  كلذ  فیكو  - 
يردص يف  ام  بھذ  دقل   ، نینمؤملا ریمأ  اي  هللاو  - 
جاجحلا جوزت  نئلو   ، ةلمر تجوزت  ذنم  ریبزلا  لآ  ىلع 

اي  ، اننود مھیلإ  انیف  هاوھ  نبھذیل  بلاط  يبأ  لآ  نم 
مھیلإ جاجحلا  لیمي  نأ  ُتفخ  امنإ  نینمؤملا  ریمأ 
لھأ نیب  نكي  مل  هنإف   ، هناطلس لحمل  ىعسیف 
املف  ، ریبزلا لآ  نیبو  اننیب  ناك  ام  ءانحش  نیتیب 

ىتح ٍةبحم  ىلإ  ضغُبلا  كلذ  بلقنا  مھتنبا  ُتجوزت 
: اًرعش مھیف  تضرق  ىتح  مھنم  رثكأ  بحأ  ام  ينإ 
ابلق الو  لوجي  ًالاخلخ   .. ىرأ الو  ءاسنلا  لیخالخ  لوجت 

ةيریبز مھنم  اھتریخت   .. يننإف مالملا  اھیف  اورثكت  الف 
ابلق

تببحأ اھلجأ  نمو   .. اھبح لجأ  نم  ماوعلا  ينب  بحأ 
ابلك اھلاوخأ 

رمأب متھي  اًدلاخ  اھیف  تيأر  يتلا  ةعاسلا  تءاج  دقل 
اذھو اھنم ! ةفالخلا  عایض  ىلع  ىشخيو  ةیمأ  ينب 
مدقت ام  لعفي  ام  يعي  ناك  ولف   ، طق هنم  هدھعأ  مل  ام 

، ةفالخلا انوعزان  نيذلاو  انل  انئادعأ  دلأ  ةرھاصم  ىلإ 
هنإف رھظُي  ام  ریغ  يف  دلاخ  ةین  تناك  نإو  هنكل 

ذخؤُي نأ  دب  ةحیصنو ال  دوشرم  يأرو  دومحم  يعس 
. اھب

ةلجاع ةلاسر  هیلع  تیلمأو  رضحف  بتاكلاب  ُترمأ 
: جاجحلل

ىلإ ناورم  نب  كلملا  دبع  نیملسملا  ةفیلخ  نم  »
: فسوي نب  جاجحلا 

نب دبع هللا  ةرھاصم  نم  هیلع  تمدقت  ام  انغلب  دق 
يف ةجاح  كل  ىرن  نحنو ال   ، بلاط يبأ  نب  رفعج 
اذھ يباتك  كلصو  نإف   ، اھكرابن الو  ةجيزلا  كلت 

، اھابأ مركأو  اھمركأو  اھقلطت  نأ  كیلع  تمزعف 
. ةعاطلاو عمسلا  لجر  كب  يدھعو 



« مالسلاو
: رخآ ٍباتكب  ُترمأ  مث 

ىلإ ناورم  نب  كلملا  دبع  نیملسملا  ةفیلخ  نم  »
: دعبو  .. فسوي نب  جاجحلا  زاجحلا  ىلع  انيالو 

نم كانھو   ، هرمأ تطبضو  زاجحلا  تیفك  كنأ  انيأر  دق 
كفیسو كمزحو  كمزع  ىلإ  ةجاح  دشأ  مھ 

قارعلا رمأ  كیلونو  زاجحلا  نع  كلزعن  انإف   ، كطوسو
. كتعاس نم  اھیلإ  بھذاف 

«. مالسلاو

ةیلیخألا ىلیل  ةیناثلا لـ : ةداھشلا 

، امھدجم قباسل  اداع  دق  ناك   ، عادولا ةلیل  يف 
قشعلا سأك  ناك  ثیح   ، ىلوألا امھمايأ  اركذتو 
تالبقُملا نم  ریثكلا  عم  ٍّنأتبو  ٍلھم  ىلع  برشُي 
ةریخألا مايألا  يف  حبصأ  امك  سیل   ، هءانثأو هلبق 

ٌريرم ال ٌبارش  هنأك  ةدحاو  ةعفد   ، ًاّبع جاجحلا  هبعي 
! هماعطتسا ديري 

ىتح ىلوألا  سأكلا  نم  ناغرفي  اداك  ام 
ریغ يف  ىتأ  يذلا  هئاكبب  هتذل  عیضرلا  امھبلس 
رطقي اھؤامو  نامعنلا  تنب  هیلإ  تماقف   ، ٍداعیم

ام لمكتل   ، تداعو هتتكسأ  ىتح  اھذخف  ىلع 
الو لمكتسُي  كرُت ال  اذإ  مارغلا  سأك  نكل   ، هتأدب

تلھمتساف  ، ٍةديدج ٍسأك  ِّبص  نم  دب  الو  هیلإ  داعُي 
اًسأك تبصف  ةوشنلا  حار  تراد  ىتح  نامعنلا  تنب 

نم اركس  ىتح  ءاستحا  ةبون  يف  الخدو  ٍديدج  نم 
. ةقافإلا ىتح  الفغف  ةوشنلا 

، ةوشنلا ةلفغو   ، قبشلا نونج  بھذ  امدعب 
، اضراعتف  ، هنع اھربخأ  ام  ىلإ  ثيدحلاب  هب  تداع 

ناك ام  ناعرسف  هوتل  اھنم  غرف  دق  ناك  هنألو 
تنب اي  كئابغل  اي  اھقلطف !  ، ملحلا نم  قبسأ  قارفلا 

شارفلا مادختسا  دیجُت  ةأرما  كنظأ  تنك   ، نامعنلا



متت لجرلا  نأ  نھادحإ  كربخت  ملأ  هنیناوق ! ملعتو 
نأ كوربخي  ملأ  ؟ ! هدعب سیلو  ءاقللا  لبق  هتمواسم 
نأ يملعت  ملأ  ؟ ! يحنمت نأ  لبق  يذخأت  نأ  كیلع 

درتسي لھو  ؟ ! دعب هضفري  ام  لبق  لبقي  دق  لجرلا 
؟! ءاقرخ اي  هعزنم  قراف  مھس 

دبع بلق  تفطخ  نیح   ، ديزي تنب  ةكتاع  رد   
، اھتبطخ يف  بلطلا  حلي  هتلعجو  ناورم  نب  كلملا 
نكل اھیلإ  ىعس  نم  وھ  كلملا  دبع  نأ  يعَّدي  لكلا 
هیف اھب  ىوھ  دق  ةاتفلا  ىوھ  نأ  ملعي  نم  لیلقلا 
نس يف  اھاري  ناك  وھف   ، اھاري نأ  لبق  هتأر  نیح 
طلاخ يذلا  لجرلاب  ةمرغُملا  ةاتفلا  يھو  هئانبأ 

! هتیحل بیشلا 
، هنع يكحي  ةيواعم  اھدج  تعمس  ام  اًریثك 
كلملا دبع  دلوي  ملأ  هلثم ! هنبا  ديزي  ناك  ول  ىنمتيو 

، ٌعساو امھنیب  نْوبلا  نكل  ؟ ! دحاو ماع  يف  ديزيو 
الإ ةيواعم  نم  ثري  مل  يذلا   ، للدُملا ديزي  اذھف 

شيرق ىتف  كلملا  دبع  اذھو   ، ةعیبلاو مسالا 
هیقفو  ، برحلا يف  ةفالخلا  فیس   ، اھسرافو

يأرلا میلح   ، ملسلا يف  دجسملا  ةمامحو  ةنيدملا 
دعو نإ   ، قطن اذإ  ناسللا  هوفم   ، ریشتسا اذإ 

نإو  ، لزجأ ىطعأ  نإو   ، قدص ثَّدح  نإو   ، ىفوأ
. رتب بقاع 

يلتعت يتلا  تاقوعملا  لك  مغر   ، ًاّبح هب  تماھ 
اھلامج عزو  ول  ةأرما  نم  جوزتم  وھف   ، هلوصو قيرط 

تلظل عمجأ  قشمد  ايابص  ىلع  ينیثالثلا 
ةدالو يھف  ةدالو "  " اھمسا امك  تناكف   ، نھلمجأ
بجنأ دقف  لاجرلل  ةدالوو  ةلطلا  ةددجتم  لامجلا 
ةثالثب اھربكي  مھربكأ  ءانبأ  ةثالث  كلملا  دبع  اھنم 
نإو ؟ ! كلتك ةأرما  هتحت  ٍلجرب  اھل  ىَّنأف  ماوعأ !

ةأرملا يھو  اھلاح  يف  ةدالو  اھكرتتس  لھف  تلصو 
نیكلتمت ةكتاع  اي  ِتنك  اذإف  ؟ ! ةملاعلا ةریبخلا 

! ةربخلا لقث  كلتمت  ةدالوف  بابشلا  ةراضن 
اھيدل نكل   ، اًّقح ةریغص  اًّنس  كلتمت  تناك  ةكتاع 
هب تداص  يذلا  يوثنألا  ءاھدلا  نم  اًرفاو  ًاظح 



قشمدل ناورم  لآ  لقتنا  امدعبف   ، اھتسيرف
اذإو  ، اًموتحم هب  كاكتحالاو  ةحاتم  هتيؤر  تحبصأ 
هتنباك اھلماعيو  قیضلا  ةياغ  يف  اھعم  هلماعت  ناك 
ةرمف اھكابش ! يف  هب  عاقيإلا  نم  تنكمت  اھنإ  الإ 
مھسلاب اھبیصي  نأ  داك  يذلا  دیلولا  نم  هل  يكتشت 

داك دقو  نامیلس  نم  هل  يكتشت  ةرمو   ، نرمتي وھو 
يف همكِحُت  ةرمو   ، ضكري وھو  هداوجب  اھمدصي  نأ 
ةرم زيزعلا ! دبع  هیخأ  تنب  نینبلا  مأ  نیبو  اھنیب  رمأ 
هب حسمیل  اھيدیب  هتزرط  ريرح  نم  ًاليدنم  هتدھأ 
هتعنت نأ  دمعتت  تناك  بابذلا ! هب  شھيو  همف  لیس 

رخآ ٍعقوب  اھیتفش  نیب  نم  جرخي  نكل  هامع »  » بقلب
ٍلالدو ٍءطبب  هقطنت  نأ  دمعتت  تناك   ، هبلق ىلع 

نیعلا قطنت  تناكف   ، هیف اھسفن  نم  ریثكلا  جرختو 
اھنأك ودبتف  ءاھلا  نكست  تناكو  ءاحلا  ىلإ  برقأ 

! ىثنأ هل  تھوأت  لجر  ليو  ايو  هوأتت !
ىلإ لسرأو  كارِّشلا  يف  كلملا  دبع  طقس 

ىتح  ، هب عنامي  ام  ديزي  دجي  مل   ، اھتبطخ يف  اھدلاو 
كلملا دبع  هل  حَّمل  ىتح  هب  حمل  نأ  ام  نسلا  قراف 

، ناورم لآ  ىلإ  ديزي  ةجاحو  ةفالخلا  يف  هتناكمب 
، ءاسنلا رودخ  يف  ترعتسا  تناك  برحلا  نكل 

نم اھنرذحي  ةكتاعل  اھيراوج  تلسرأ  ةدالوف 
دقف كلملا  دبعل  تفز  نإو  جاوزلا  ىلع  ةقفاوملا 

ٍةلاسرب تدر  ةكتاع  نكل   ، كالھلل اھسفن  تفز 
عفر ام  هتحت  نَم  هتفك  ول  : » ةجھللا ةديدش  ٍةيوثنأ 
نل ةلسارملا  نأ  ةدالو  تأرف   ،« اھریغ ىلإ  هنیع 

ىرت ءاقل  نم  دب  الو  قشارتلا  اذھ  يف  يدجُت 
اھئانبأ رمع  نم  يتلا  ةاتفلا  كلت  هیف  عمستو 

. لاجرلا رومأ  يف  اھثدحتو 
؟! ةیبص اي  كربكي  هنبا  دیلولا  نأ  نيرت  الأ  - 

، اھعم رغصیل  هرغصت  ٍةأرما  ىلإ  ٍةجاحب  لجرلا  - 
ةوتفب هركذت  ةیبص   ، اھبابش نم  يوتري  ةیبص 

ةأرما هايإ  هتبلس  يذلا  هبابش  هل  دیعت  اًركب   ، ىبصلا
نتافم ةعاضرلاو  لمحلا  اھبلس  دق  هنس  يف 

! ءاسنلا



امك انأ   ، اھنع نیثدحتت  يتلا  كلت  ةأرما  يأ  - 
يتنتف لماكب  ُتلز  امو  لاجرلاب  هل  تیتأ  دق   ، نيرت

. ةریغص اي  يل  قبش  هیف  لاز  امو 
هینیع عفر  ام  هتحت  نَم  هتفك  ول  اھرركأو : اھتلق  - 

. اھریغ ىلإ 
نأ  ، اھعفصت نأ   ، اھرعَش قزمت  نأ  ةدالو  تداك 
يأ هلعفت  ام  اھب  لعفت  نأ   ، اھقنع يف  اھرافظأ  زرغت 

تفرصت نكل   ، اھجوز اھكراشتس  ةأرما  يف  ةأرما 
امدعب  ، تلحرو اھتكرتو  اھتناكمو  اھنسب  قیلي  امب 

. سرشأ ةسفانملاو   ، أوسأ مداقلا  نأ  تملع 
يف  ، كلملا دبعل  ةكتاع  تفُزو  ٌمايأ  الإ  يھ  ام 
دبع تنب  نینبلا  مأ  اھیف  تفز  يتلا  ةلیللا  سفن 
ٍةلیل يف  هنباو  لجرلا  ينبيأ  دیلولا ! هنبال  زيزعلا 

؟! ٍةدحاو
ةكتاع دجوف  سورعلا  عدخم  كلملا  دبع  لخد 
ءایحلا دجوف   ، اھنع هعفرف   ، اھسرع بایثب  ةعقربتم 

حابسلا ةربخ  هيدل  تناك   ، اھھجو حمالم  وسكي 
اھدي نم  اھبحس   ، رحبب دھع  ثيدح  نرمي  يذلا 

راد  ، ةفرغلا طسو  يف  اھب  فقو  ىتح  هل  تعاصناف 
هتسيرف ىلع  هترطیس  مكحأ  ٍدسأ  ثيرتب  اھلوح 

اھینیع نع   ، ذاخألا اھلامج  نع  اھثدح   ، هل اھنأ  ملعو 
، همسا اتقطن  نیح  اھیتفش   ، هلقع هاتبلس  نیتللا 

. هثداحُت يھو  اھلالد  نع 
رثكأ ُبرتقيو  اھلوح  ُرودي   ، برتقيو اھثداحُي  ناك 
تدبف اًضرأ  طقسف  اھرتس  قاثو  كفو  هدي  دم  ىتح 

نيدھنلا رتسي  امم  الإ   ، اھمأ اھتدلو  امك  همامأ 
ٍسرمتم رجات  ةرظنب   ، نيذخفلا نیب  ام  نماكلاو 

. اھیلإ رظن  هتعاضب  نياعُي 
حوفت رحبلا  حطسك  جومم  نوللا  تیمك  رعَّشلا 
يذلا حمالملا  قیقد  ٍهجوب  طیحُي   ، ىدنلا ةحئار  هنم 
لومحم  ، ةنیطقي فصن  هترادتسا  مامت  يف  هبشي 

انأ ٍدسجب - لوصوم  جاعلا  نم  ٍّقح  اھنأك  قنع  ىلع 
دبع داك  ام  هفصو -! نع  زجعأ  يتغالب  مغر  ةیلیخألا 

هسفن ىمر  ىتح  اھنسح  نم  هینیع  يلمي  كلملا 



هبابشب اھنم  داعو  هیف  اھقرغأف  اھیف  يف 
. بولسملا

يل تیقبو   ، ةیناثلا يتداھش  يھتنت  نآلا 
ٍرومأ ال يف  ضوخأسو  اًعابت  اھب  رقأس  ٌتاداھش 

، يلثم ةأرما  الإ  اھیف  ضوخلا  ىلع  ىوقي 
اھفرعي يتلا ال  لاجرلا  ءالؤھ  رارسأب  كثدحأسو 

. مھئاسن ىوس  مھنع 
***
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نم ریمُن  ينب  ُرخف  لحرو  ةرصبلا  نم  يعارلا  لحر 
تارمج ىدحإ  مھنأب  نوقدشتي  اوناك  امدعبف  ءاجرألا 
مھنیب اولخدُي  ملو  ٍدحأ  عم  اوفلاحتي  مل  مھنأو  برعلا 
نوبستنيو ریمُن  ىلإ  باستنالا  نوشاحتي  اوحبصأ  ًالیخد 
تدُعو مھتحفص  تيوطو   .. ةعصعص نب  رماع  ىلإ 

روضحو قدزرفلا  نیبو  ينیب  يجاھتلل  يدھع  قباسل 
دارأ نم  لكل  اًدصقم  حبصأ  يذلا  نيریس  نبا  سلجم 
ُتيأر امف   ، هقفلا بلطو  ىوتفلا  نع  ًالضف  هايؤر  ليوأت 
امو  ، ىوتفلا يف  نيریس  نبا  نم  نبجأ  يتایح  يف 
ٌليوأت هل  ناك  دقو   ، ايؤرلا ليوأت  يف  هنم  أرجأ  ُتيأر 

هنأو هايؤر  نع  ٌلجر  هلأس  ٍةرم  تاذف  ؛  مانألا هنم  بَّجعت 
ریعش تابح  هتیب  حطس  ىلع  نأ  مئانلا  ىري  امیف  ىري 
نإو بھذا  نيریس  نبا  هل  لاقف  اھطقتلاف ! كيد  ءاجو 
دعبو ينتئاف ! مايألا  هذھ  يف  ءيش  كتیب  نم  قرُس 
نلسغ هءاسن  نأ  هربخُي  داع  دق  لجرلا  ُتيأر  نْیسلجم 
ندعص نیحو  فجیل  حطسلا  قوف  هنرشنو  نھل  ًاطاسب 
نبا هل  لاقف   .. قرس هنأ  كشي  الو  هندجي  مل  هنبلجیل 

كرادل رواجُملا  دجسملا  نذؤم  ىلإ  بھذا  نيریس 
! هدنع كطاسبف 

حابصلا يفف   .. يمايأ تادرفم  ُثادحألا  هذھ  تناك 
لقانتو ءارعشلاو  رعشلا  ثیح  دبرملا  قوس  يف  سلجأ 



نيریس نبا  سلجم  يف  رصعلاو   ، ثادحألاو رابخألا 
، ينتلمو ةایحلا  تللم  ىتح  رعشلاو  رمَّسلل  لیللاو 

هتباصأ دقف   ، ينبا ةداوس  توم  ةعجاف  ينتتأ  ىتح 
، هئارو نم  يداؤف  عطقتو  يریغص  تامف   ، ىمُحلا

امف ءاثرلا  يف  يسفن  بِّرجأ  يتایح  يف  ىلوألا  ةرمللو 
: هیف ُتلق  ىتح   ، هلبق اًدحأ  ُتیثر  ُتنك 

اذإ ِنيرعلل  ْنم  مھل ♦  ُتلُقف   ، ٍرجأ نم  ََكبیَصن  اولاق :
يلابشأ ُتقراف 

َقوف ُرصرصي  زاب  محل ٍ ♦ ْيتلقم  ولجي  ةداوس  ْنكل 
يلاعلا ِبقرملا 

َّدَمَو ِداِیجلا  ُنْھُر  ْتقلغ ♦ اذإ  ينم  ُهفرعأ  ُتنك  ْدق 
يلاَغلا َةياغلا َ 

ِلمرلاب ٍةیكاب  َّبرف  ةیكاب ♦  ِنيريدلاب  َكل  ْنكت  َّالإ 
ِلاوعم

ْهنم ٍدلج  ىلإ  ْتنح  ♦ ، ِهِدَھعَم َدنع   ، ٍلوُجَع ٍّوب  ّمُأَك 
ِلاصوأو

ىَّرح َمھامَھ  ْتَّدَر  ْتَرَكَذ ♦  اذإ  ىتح  َتیَِسن  ام  َُعتَْرت 
ِلاكثم ِفْوجلا 

اھنم ِبلقلا  يف  َتعجر ♦  نإو  اًدجو  اھدجو  ىلع  اندز 
لابلب ُتاذ  ٌبوطخ 

ُترص َنیحو  يِرَصب ♦ نم  ُرھَّدلا  َّفَك  َنیح  ينَتْقَراف 
يلابلا ِةمرلا  ْمظعك 

َمَْویلا َعَرسأ  ْدَق  ♦ ، يبسَتحاف  ، ِنوتْيَّزلا يذب  َّيِوَّثلا  َّنإ 
يلاح يفَو  يلقَع  يف 

ينلمھأو سانلا  نع  ُتعطقنا  يتعجاف  دعب  نمو 
نيریس نبا  سلجم  ُتمزالو   ، مھتلمھأف ُسانلا 

نبا دقع  نیح  ىرخأ  ٌةعجاف  تتأ  ىتح  دجسملاو 
ىلإ ةلجؤم  مھرد  فلأ  نیعبرأب  تيز  ةقفص  نيریس 

كلذ دعب  مث   ، نزخملا يف  هعضوو  تيزلا  ذخأو  لْوحلا 
حتفف رأف ! مسج  نم  اًءزج  اھیف  دجوف  ةقزألا  دحأ  حتف 

نأ ملعف   ، رأفلا مسج  نم  رخآ  اًءزج  اھیف  دجوف  ىرخألا 
مزجف ةرصعملا  يف  ناك  ام  ءانثأ  تيزلا  يف  تام  رأفلا 



ءارحصلا يف  اھبكسو  اھلك  تيزلا  ةقفص  ةساجنب 
ىلع سانلل  اھعیبیف  ةرصعملا  بحاصل  اھدري  نأ  ةفاخم 

هتبيرل تيزلا  يقاب  عیب  وھ  عیطتسي  الو  رھُط  تيز  اھنأ 
. هیف

هیلع امب  ةرصعملا  ُبحاص  هبلاط  لْوحلا  لاح  نیحو 
جاجحلا ىلإ  هرمأ  عفرف  هدادس  عطتسي  ملف  نْيد  نم 

. هنْيد يضقي  ىتح  هنجسب  ىضقف 
نم اھب  ام  ينفكيو  ينرسي  ام  ةرصبلاب  دعي  مل 
ىتحو  ، اھیف يدلول  ينادقف  يفكيو  ٍةيراج  ٍثادحأ 
سولجلاب يسفن  يزعأ  ُتنك  يذلا  نيریس  نبا  سلجم 

نجسلا هبحاص  لوخدب  َّضفنا  دق  هبرقب  ةسناؤملاو  هیف 
. يسأر طقسم  ىلإ  يجاردأ  تدُعو  يلاحر  ُتددشف 

***
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ُتبكرف نیطسلفب  انأو  يل  ةفیلخلا  ُءاعدتسا  ينءاج 
لوسرلا نأ  امیس  ال  قشمد ! وحن  ُترطو  ةعرسلا  داوج 

ملف هلمحي ! ناك  يذلا  باتكلا  كلذكو  ببسلاب  حبي  مل 
ةفیلخلا ةعاط  ةعرس  ىوس  اًّدب  يسفن  نم  دجأ 

. هوحن هجوتلاو 
ىلع تلخد  ىتح  ةفالخلا  رصق  ُتلصو  نأ  ام 

هجولا تاذب  ينركذُي  ٍبرطضم  ٍهجوب  ينلباقف  ةفیلخلا 
نأ ُتملعف  ةرم ! لوأ  يناعدتسا  نیح  هیلع  هتيأر  يذلا 

: ِنّیھلاب سیل  ُرمألاو   ، ٌللج بطخلا 
! دمحم ابأ  اي  ينع  كدعبأ  مل  ينتیل  - 

يف ُتنك  ولو   ، نینمؤملا ریمأ  اي  كتراشإ  ُنھر  انأ  - 
. كلجأ نم  اھتيوطل  ضرألا  فارطأ  ىأنأ 



نیحو  ، ریبزلا نب  بعصم  لاتقل  جورخلا  ُتررق  دقل  - 
اوداتعا مھنأكو   ، يعم اورفني  مل  ماشلا  لھأ  ُترفنتسا 

. لافطألا ةبعالمو  ءاسنلا  ةسناؤمو  ةعِّدلاو  نكَّسلا 
رفنت مل  نإو   ، نینمؤملا ریمأ  اي  مھیلع  ينطلس  - 

! يقنع كل  تلح  اھناكس  لبق  تویبلا  ناردج  كعم 
! ىرت اذام  رظناف   ، اذھل الإ  كتیعدتسا  امو  - 
ينتبلط امل  يتحیصنب  تذختا  ول  كلملا ! دبع  اي  هآ 
سیلف كراوجب  ىقبأ  نأ  كتربخأ  دقف   ، اذھك اًروعذم 

، يلثم ٍلجر  ىوس   ، نیلساكتملا  ، نیلذاختملا كلاجرل 
ىتح ال ىرخألا  دیلاب  فیسلابو  دیب  طوسلاب  مھل  ریشي 

. نایصعلا ىلع  مھسفنأ  مھدوارت  وأ  ةحارلل  اونكري 
تاونس رادم  ىلع  مھتیفطصا  نيذلا  يلاجر  ُتعمج 

نسُحو ةعاطلاو  عمسلا  مھیف  ُتملعو  يتمدخ 
اھتاقرطو قشمد  عراوش  يف  مھتقلطو  فرصتلا 

هل سیل  ریفنلا  نع  رخأتیس  نم  نأ  سانلا  يف  نودانُي 
عبطلابو  .. اھیف نم  ىلع  هراد  قرحن  نأ  ىوس  اندنع 

امف  ، ٍتاونس ذنم  مھب  هتلعف  ام  نوركذي  قشمد  لھأ 
ٍلاجر نم  اھیف  نمب  ُتویبلا  تحضن  ىتح  ةادانملا  تغرف 

. مھل اھتددعأ  يتلا  تاركسعملا  يف  اوعمتجاو 
هذھ جورخلاف   ، نوكي ام  لضفأك  شیجلا  ُتددعأ 

يذلا ال ثراحلا  نب  رفز  ناك  اذإف   .. اھتقباسك سیل  ةرملا 
ىتح انقھرأ  دق  دنجلا  نم  فالآ  ةعضب  ىوس  كلمي 
ةرملا هذھ  نإف   ، ةحلاصملاو ضوافتلاب  رمألا  ىھتنا 

نأ نظأ  الو   ، برعلا ناعجش  عجشأ  نم  رفن  ىلإ  جورخلا 
دئاكملا نم  ریثكلاو  ءامدلا  ةقارإب  الإ  يھتنتس  برحلا 

. ءاھدلاو
ىلع جرخو  قارعلا  اًدصاق  اًمرمرع  ُشیجلا  جرخ 
وخأ ناورم  نب  دمحم  هتمدقم  ىلعو  ةفیلخلا  هسأر 
نكسم ىلإ  انلصو  ىتح  ریسملا  مظتناو   .. ةفیلخلا

يف انیلإ  بعصم  مودق  أبنب  دصارملا  تتأو  اھب  انلزنف 
ةفیلخلل تناك  انھو  قارعلا  لھأ  نم  ٍرارج  ٍشیج 

! بعصم عم  لاتقلا  يشالت  اھب  ديري  ٌةیفخ  ٌتاكرحت 
ذنمف هیلع ! كلذ  مرحي  ام  ةقادصلا  نم  مھنیب  نأ  ًایعدم 
قنع تبأرشا  اذإ  مدلل  ةمرح  يعاري  ةفیلخلاو  ىتم 



؟! هشرع وحن 

شیج عم  ٍةریسي  ٍتاشوانم  يف  اًعوبسأ  انثكم  امدعب 
انشیج كرحُن  ملف   ، لاتقلا مادتحا  نم  دب  ناك ال  بعصم 
اذھ انعضوم  يف  لزننو  ةفاسملا  هذھ  لك  فحزنو 
بعصم دونج  نم  نینثا  وأ  ًاّيدنج  حرجن  موي  لك  لظنل 
نایبصلا عم  يبعل  نأ  يرمعل  انیف ! نوحرجي  كلذكو 

رثكأو اذھ  نم  نشخأ  ناك  فئاطلا  روس  ضاقنأ  ىلع 
ام لعفي  ةفیلخلاو  مدتحي  نأ  لاتقلل  فیك  نكل  ةيومد !

؟! تاحيرصتلا كلت  لثمب  يلديو  اذھ  هلعفي 
؟! انب تیتأ  َملف  بعصم  لاتق  درت  مل  نإ 

ملو اھرامث  ِتؤت  مل  ملسلل  ةفیلخلا  يعاسم  نأ  ودبي 
ِرطتلو برحلا  يف  ضوخلا  نم  تعقوت - املثم  - ًّدب دجي 

ةیقیقحلا برحلا  تعلدناف   ، اھبحاص ناك  ًاّيأ  قانعألا 
ربكأ رتشألا  نب  میھاربإ  قنع  تناك  دقو  نافرطلا  لزانتو 

ةایحلا لطت  ملو   ، قانعألا لوأ  بعصم  شیج  ةداق 
وھ هقنع  تراط  نأ  ثبل  امف  هدعب  نم  اًریثك  بعصمب 

قارعلا ةدوع  اًنلعم  ةفوكلا  كلملا  دبع  لخدو   ، رخآلا
. ةیمأ ينب  ةفالخ  ةریظحل 

غرفأ  ، قارعلا مكح  يسرك  ىلع  ةفیلخلا  دعق  امدعب 
ةفالخلا نم  يقب  ام  رخآ  يھف   ، زاجحلا ىلإ  هرظن 

ام لكب  امدعبف -  ، ةیمأ ينب  ةریظح  جراخ  ةیمالسإلا 
ءایسقيرقو رصم  درتسا  ةمكحو - ةكنح  نم  يتوأ 

ىوس ةفالخلا  بوث  يف  قرخ  دجوي  دعي  مل  قارعلاو 
؟! هقتریل هل  نمف   ، زاجحلا قرخ 

ةعرس يف  هتداقو  هلاجر  عم  ةفیلخلا  رواشت 
لاملا راصح  نأ  امیس  ، ال  نآلا زاجحلا  ىلع  ضاضقنالا 
اھل دعي  مل  رصم  دعب  نمف   ، اھلوح ضرُف  دق  لاجرلاو 

اھنع عطقنا  قارعلا  دعب  نمو   ، لالغلا وأ  لاومألل  ٌردصم 
لاتقلا نم  ةبیھ  مھسوفن  يف  دجو  هنكل   ، لاجرلا ُددم 

! مارحلا دلبلا  يف 
نَم ةفیلخلا  دجي  ملو  ةرواشملا  ُسلجم  ضفنا 

ربصلا ىروشلا  لھأ  نویع  يف  ىأرو  هيأر  يف  هدناسُي 
، مالسلل عضخي  وأ  ةعاجملا  هكلھت  ىتح  ریبزلا  نبا  ىلع 

هنأكو برحلا  فغش  ةفیلخلا  نیع  يف  ُتيأر  ينكل 



لبق سمألا  زاجحلا  ىلإ  جورخلا  ديريو  ربصلا  ئطبتسم 
! مویلا

لھأ ناك  اذإف   ، رمألا يف  ركفأ  هذھ  يتلیل  ُتمن 
ةمرح ةیشخ  ریبزلا  نبا  ىلع  برحلا  نوشخي  ىروشلا 

قینجنملاب اھومرو  بيرقلا  سمألاب  اھوكھتنا  دقف  ؛  ةكم
اولتاقي نأ  نوديري  اوناك  اذإو  مرحلا ! بلق  اوباصأ  ىتح 

ربصت ةفالخلاو  ىتم  ذنمف   ، فیسلاب ربصلاب ال  ریبزلا  نبا 
نأ الإ  ىرأ  انأ ال  ؟ ! مكحلا يسرك  اھكراش  نم  ىلع 
ةحارلا اوفلأو  هبورح  ةرثك  نم  تلم  دق  ةفیلخلا  ةیشاح 
الو ٌّمھ  مھمھي  الو  يراوجلا  ةبعادمو  روصقلا  ةعدو 

! هنوسدي نيأو  مھريإ  الإ  لغاش  مھلغشي 
" نینمؤملا ریمأ  اي  اھل  انأ  "

ينثعباف  ، هتخلسو هتلتق  ينأ  مانملا  يف  ُتيأر  ينإ  "
!".. هلاتق ينلوو  هیلإ 

مویلا يف  ةفیلخلا  سلجم  يف  يتحیص  هذھ  تناك 
رمأ نأ  مئانلا  ىري  امیف  تيأرو  يتلیل  تمن  امدعب  يلاتلا 
وحن ریسملا  يف  ةفیلخلا  يدي  قلطأو  يل  راس  شیجلا 

نأ امو   ، هرخآ ىرأ  ٍشیجب ال  اھیلإ  تجرخف  زاجحلا 
الو ٌبيرغ  اھلخدي  الف  يلاجرب  اھتقوط  ىتح  ةكم  تلصو 
ریبزلا نبا  ىلع  راصحلا  تمكحأ  ىتح  اھلھأ  اھنم  جرخي 
عوجلا نم  مھكالھ  ىلع  راظتنالا  تقط  امو  هعم  نمو 
تبصأف ناشیجلا  ىقتلا  ىتح  مھیلإ  تفحزف  رفقلاو 

نم طقسو  هسأر  تققش  ىتح  يفیسب  ریبزلا  نبا 
نَم رفف  جراخلا  طقس  نأ  سانلا  ىدانو  هداوج  ىلع 
ُترمأو ةفالخلا  ىلإ  ةكم  ُتدعأف  جورخلا  ىلع  هوعياب 

هعياب نم  لك  ىأرم  ىلع  خلسُيو  بلصُي  نأ  ریبزلا  نباب 
يأ مكاحلا  ىلع  جورخلاب  هسفن  هتدوار  نم  لك  ملعیل 

. هتامم دعبو  هتایح  يف  هلاح  هیلإ  لوؤیس  بلقنم 
ىتح ًالولم  ُترظتناو  اًریخ  ىرشبلا  هذھب  ُترشبتسا 
ينیلوي نأ  هتوجرو  هیلع  تلخدو  ةفیلخلا  سلجم  دقعنا 
ةفالخلا ةحبسم  لمتكتل  ریبزلا  نبا  نم  زاجحلا  صیلخت 

. نینمؤملا ریمأ  ْيدي  يف 
نأ نم  اًّدب  ةفیلخلا  دجي  مل  ّدرو  ٍ ٍذخأو  ٍتاضوافم  دعب 
ةثالث يف  اھیلإ  جورخلاب  يل  بتكف  زاجحلا  رمأ  ينیلوي 



ةطخلاو ةدایقلا  رمأ  يل  لكوو  دنجلا  نم  فالآ 
! فرصتلاو

هب ول  ىتحف   ، نیملسملا سوفن  يف  ٌةمرُح  مرحلل 
يل ىَّنأف  ةمرُح ! نم  هل  ام  مرحلل  ىقبي  قفانملا  اذھ 
لاتق ىلع  مھداؤف  خیسرتو  دنجلا  ءالؤھ  لوقع  نییلتب 
اھسفن ةبعكلا  فوج  يف  لاتقلا  ناك  ول  ىتح  ریبزلا  نبا 

؟! مرحلا عوبر  يف  سیلو 
ٌلغاش ينلغشي  الو  ةفوكلا  نم  شیجلاب  ُتجرخ 
ٍسوفنب لاتقلا  ىلع  اولبقُیل  دونجلا  سوفن  ةئیھت  ىوس 

فیسلاو برحلا  ُرمأ  امأ  ؛  ٍةخسار ٍبولقو  ٍةنئمطم 
ٍراكفأب دوجت  نأ  ریبزلا  نبا  ةحيرقل  نظأ  الف  حمرلاو 

. دیلاو ركفلا  ُلیخب  وھف  ٍةقراخ 
تناك دقو  ةنيدملا  ىلإ  انلصو  ىتح  ُثعبلا  ىضم 
اھیلعو ةیمأ  ينب  ةفالخ  ةریظحل  اھتدوعب  دھعلا  ةثيدح 

رورم اھب  ُتررمف  انتفیلخل  ًالماع  ورمع  نب  قراط 
نم ةلحرلا  ءانثأ  صقن  امب  شیجلا  تدوزو  ىفطخلا 
ةكم ىلإ  هجوتلا  يف  ييأر  تلمعأ  مث   ، اھیلإ ةفوكلا 

؟! رمألا يف  ثيرتلا  مأ  ةرشابم 
، ةنيدملا ىلإ  ةفوكلا  نم  ةقاش  ةلحرلا  تناك 

انیلإ جرخو  ةكم  ىلإ  ترمتسا  نإ  ةقشم  رثكأ  نوكتسو 
توفیس هقفأ - قیض  مغر  هنظأ - الف   ، انلاتقل ریبزلا  نبا 
هلقثأو رفسلا  هانضأ  ٍشیج  ىلع  ضاضقنالا  ةصرف 

ٍةاش ىوس  نوكن  نل  اھنیحو   ، يشیج لثم  لاحرتلا 
رمألا يف  رطخألاو  هناسرفو ! ریبزلا  نبا  اھمھتلي  ٍةجضان 
مل اذإف  هتمرحو  مرحلل  ةسِّدقملا  دنجلا  سوفن  وھ 
ةلحرلا لوط  دعب  ٍقمر  نم  مھیف  يقبو  مھاوق  مھنخت 

مھنظأ الو   ، تیبلا ةمرُحل  ةسِّدقملا  مھسوفن  مھنوختس 
. يلثم ةعاطلا  ىلع 

اًّقح نكأ  مل  ةنيدملا  نم  شیجلا  ُبكر  جرخ  امدعب 
ةكم هاجتا  يف  يضمأ  لھ   ، ةیقیقحلا يتھجول  اًكردم 

دیعأ ىتح  ٍبيرق  ٍدلب  ىلع  جرعأ  مأ  نوكي  ام  نوكيو 
ةركف ينتءاج  ىتح  ؟ ! هیلع نومداق  مھ  امل  دنجلا  ةئبعت 
ىھف فئاطلا "  " يسأر طقسمو  ينطوم  ىلع  جورعلا 

هداتعیس ماشلا  وج  نم  ٌبيرق  اھوجو  ةكم  نم  ةبيرق 



نم ىقبت  ام  رخآ  اھنأ  مھألاو  اًعيرس  هنوفلأيو  دونجلا 
ُتممتأل هنع  اھتقلغأ  ولف  ریبزلا  نبال  ریخلا  عبانم 

اھب امك  ذفنم ! وأ  ٌسفنم  هل  دعي  ملو  ًاّيداصتقا  هترصاحم 
دایحلا ىلع  نوفقاولاو  ریبزلا  نبا  نم  نورافلا  ةباحصلا 
ریبزلا نبا  رمأ  فعضیس  دونجلا  مھآر  نإف  ةعیبلا  نم 

. هلاتق نم  ًةجاح  مھسوفن  يف  اودجي  نلو  مھرظن  يف 
وحن شیجلاب  ُترسو   ، ُتلعف ام  اذھو  ُتيأر  ام  اذھ 

دنجلا ُترمأو  ٍلازن  الو  ٍلاتق  الب  اھتلخدف  فئاطلا 
نینح ململأ  انأ  ُتبھذ  امیف  رذحلا  عم  ةحارتسالاب 

. يمأ ىلإ  تبھذ   ، يسفن ايانث  نم  يضاملا 
ٍزوجع ٍةرجشك  تدبف   ، ربكلا اھبرضو  ةعرافلا  تخاش 

دعت مل  ٍسباي  ٍهجوب  رضنلا  اھھجو  لدبتف   ، ٍدمأ ذنم  ورُت  مل 
نع لختت  مل  اھنكل  ًالفط  اھیلع  تدتعا  املثم  هب  متھت 

ءاسن رثكأ  بقل  نع  ىلختت  نلو   ، نآلا ىتح  اھیلُح 
نآلا هنع  ىلختت  لھو   ، قمر اھیف  يقب  ام  ًاّیلُح  فئاطلا 

؟! انترسع ماع  هنع  َلختت  مل  امدعب 
شیج سأر  ىلع  يل  دوعت  ةوفجلا  هذھ  لك  دعبأ  - 
َّيف كوبأ  اھعضو  ٍةفطن  نم  اھسئب  ؟ ! مرحلا وزغیس 

. كتبجنأف
؟! جاجحلا مأ  اي  ةبحألا  ءاقل  نوكي  اذكھأ  - 

نوسنيو  ، ترجھ امك  نورجھي  ةبحألا  لھو  ؟ ! ةبحأ - 
؟! تدُع امك  ٍةبیصمب  نودوعي  نودوعي  نیحو   ، تیسن امك 

فئاطلا نأ  ملعي  نم  ریخ  تنأف  رجھلا  نع  امأ  - 
يف َّيلع  قَّیض  امدعب  يندرط  نم  وھ  هلك  زاجحلاو 
مكحلا نبا  عم  لاتقلل  ُتجرخ  ىتح  يتراجتو  يقزر 

مسقلا َّلحأ  نمب  اًمسقف  نایسنلا  نع  امأو  ةقزترملاك !
الإ اھبرغم  يف  تباغ  الو  اھقرشم  نم  سمش  تعلط  ام 

. كتركذ
؟ كدلاو داع  املثم  ةذبرلا  موي  دعب  دعت  مل  اذامل  - 
نكل ؟ ! يب قحل  يذلا  رارفلا  راعب  انھ  ىلإ  ُدوعأ  - 

ىتح  ، يلثم نيریعُملا  فالآ  طسو  يراع  ُتیفخأ  كانھ 
، نآلا نيرت  امك  تحبصأو  راعلا  اذھ  تلسغو  تدھتجا 

هیلع ردقي  ام ال  هل  نولكوي  يذلا  لوألا  ةفالخلا  لجر 



. هسفن ةفیلخلا 
دبأل همساب  قحلتس  يتلا  بئاصملا  هل  نولكوي  - 
، ةبعكلا راتسأ  كتھتو   ، مرحلا محتقت  تنأف   ، نيدبآلا

تاذ نبا  براحُتو   ، اھتمرح سندتو   ، اھریط رفنتو 
كلملا دبع  درفنیل   ، ةفالخلا ىلإ  زاجحلا  دیعُتو   ، نیقاطنلا

. راعلاب تنأ  درفنتو  يسركلاب 
نأ امیس  ، ال  هتعاط َّيلعو  ةفیلخلا  كلملا  دبع  - 

. هولذخ هلاجر 
كانھ سیلو  دحوألا  ةفالخلا  سراف  كنأك  ثدحتت  - 
ٍهرك نم  كسفن  يف  ام  ِفخُت  ، ال  كنم لضفأ  يلبُي  نم 

! جاجح اي  يضاملا  يف  كل  هلعف  امل  ریبزلا  نبال  ٍدقحو 
. كسفنل رأثتل  انھ  ىلإ  تیتأ  تنأ 

يف امبر   ، باوصلا هبناجي  يمأ  يل  هتلاق  ام  امبر 
هب تیلبأ  ام  ملعت  اھنكل ال  ریبزلا  نبا  نم  ءيش  يسفن 

لجأ نم  هميدقتل  ٍدادعتسا  ىلع  انأ  امو   ، ةعاطلا نم 
ىلإ ُتیتأ  رمألا  يلو  ةعاط  لجألو   ، رمألا يلو  ةعاط 

اھجئاتن تناك  ًاّيأ  برحلا  ضوخأس  هلجألو   ، انھ
. ریبزلا نبا  سأرب  الإ  ماشلا  ىلإ  دوعأ  نلو   ، اھبعاتمو

رفسلا ءبع  نم  اوحارتساو  دونجلا  ُسفن  تأدھ 
ىلإ ةبكارلا  ايارسلا  ضعب  لسرأ  ُتأدبف   ، ضرألا ریغتو 
، لازنلا ىلع  اوداتعيو  ضرألا  اوفشكتسیل  تافرع 
اولتتقیف ریبزلا  نبا  ايارس  ضعب  مھل  جرخت  ًانایحأ  تناكف 
تناكو تاشوانملا  ترركت  امدعبو   ، نیبلاغ يل  اودوعيو 

ةفیلخلا ىلإ  تلسرأ   ، ةقلطُملا ةبلغلا  يناسرفل 
نبا دنج  فعض  نم  ُتيأر  امل  مرحلا  لوخد  يف  هنذأتسأ 
اھ ثوكملا  انب  رمتسا  ولف  هنع  هباحصأ  قرفتو  ریبزلا 
امب ریبزلا  نبا  انل  دعتسا  امبر  ٍةمساح  ٍبرح  نود  انھ 
، هتقراف يتلا  هلولف  داعتسا  وأ  ةمھملا  انیلع  بعصُي 

يف اننأ  ُرطخألاو  رومألا ! انیلع  تبلقنا  امبر  اھنیحو 
ةفالخلا راطقأ  ىتش  نم  دوفو  هب  مرحلاو  جحلا  مسوم 

نبا ثب  ولف  ةیمأ ! ينب  مكحل  اھاندعأ  ىتح  انیناع  يتلا 
ىلع جورخلا  ىلع  مھضرحُي  دوفولا  نیب  هتاعد  ریبزلا 
، ال دارأ ام  هل  ناكل  هل  ةعیبلا  ىلع  مھثحيو  ةعاطلا 

! هناطلسو همكح  تحت  هلمكأب  مرحلا  نوري  مھنأ  امیس 



نأ أبن  تعاذو  اھدالب  ىلإ  دوفولا  كلت  لك  تداع  ول  اذامف 
ول هللاو  ؟ ! ریبزلا نبا  ةمجاھم  ىلع  ىوقت  ةفالخلا ال  دنج 

مھیلع تدكنو  ماعلا  اذھ  جحلا  مھتمرحل  يل  نذأ 
. مھتضيرف

فالآ ةسمخب  يندم  امك  ةكم  راصحب  نذإلا  ينءاج 
ةنيدملا يلاو  ورمع  نب  قراط  مھسأر  ىلع  يدنج 

ُتئج يذلا  يشیجب  انأ  ُتجرخف   ، يترمإ تحت  هلعجو 
نومیم رئب  دنع  مرحلا  يقرش  تلزن  ىتح  قارعلا  نم  هب 
نب قراط  ترمأو   ، سیبق يبأ  لبج  نم  ةبرقم  ىلع 
حبصأف  . مرحلا يبرغ  ناعقیعق  لبج  ىلع  لزني  نأ  ورمع 

. شیجلا ْيكف  نیب  مرحلا 
تلقانتو ریبزلا  نبا  كبرأ  انشیج  كرحت  نأ  كش  ال 

مغر نكل   ، مرحلا نم  ٍةبرقم  ىلع  انلوزن  ربخ  نسلألا 
رشابم رثأ  اذ  نیعضوملا  نيذھ  يف  انلوزن  دجأ  مل  اذھ 

قینجنملا مادختسا  نم  اًّرفم  دجأ  ملف   ، مرحلا ىلع 
. رمألا مزل  اذإ  مرحلا  ىلع  رانلاو  ةراجحلا  يمرل 
كرتي نأ  ریبزلا  نبا  رطضي  ىتح  راصحلا  تمكحأ 

نأ هنم  اًّنظ  مرحلاب  اًذئاع  لظ  هنكل   ، انلاتقل جرخيو  مرحلا 
راصحلا لاط  امدعبف   ، هیلإ ُتیتأ  امم  ينعنمیس  مرحلا 
ينذإ اورظتنيو  قناجملا  اورمعي  نأ  دونجلا  يف  تنذأ 

داعف ًةریخأ  ًةلاسر  ریبزلا  نبا  ىلإ  تلسرأ  ىتح 
. بھذ ام  لثمب  لوسرلا 

نيذلا جیجحلا  يف  يدانُي  نأ  يدانُملا  ُترمأف 
ىذأ مھبیصي  ىتح ال  اوفرصني  نأ  ةبعكلا  لوح  نوفوطي 

. يمرلاب ُترمأو  قناجملا  ةراجح  نم 
تدعرأ ةبعكلا  راوجب  تطقس  ةراجح  لوأ  دعب 

نم هللا ٌبضغ  اذھ  نأ  دونجلا  نظ  ىتح  تقربأو  ءامسلا 
ماظعإلاو فوخلاو  علھلا  مھنویع  يف  تيأرو  انیلع 
قینجنملا اورمعي  نأ  اوضفر  مھنإ  ىتح  تامرحل هللا 

! مھيديأ تلُش  امنأك  اًددجم 
قینجنملا ءاعو  يف  اھتعضوو  يدیب  ةراجحلا  تذخأ 

ٍفوخ نم  مھسوفن  يف  ام  دعبُأ  ىتح  مھمامأ  انأ  ُتیمرو 
ىنثا لوألا  انموي  يف  انیمر  ىتح  اًددجم  يمرلل  اوداعف 

الإ اھتاذ  ةبعكلا  نم  بصُن  ملو  ةبعكلا  لوح  اًرجح  رشع 



! اھل ریبزلا  نبا  اھداز  يتلا  ةدايزلا  ضعب 

مرحلا يف  يتولخو  ةكم  يف  ىلوألا  يمايأ  ُتركذت 
ىلإ ةبعكلا  دیعأ  نأ  يملُحو  سابع  نبا  سلجم  دعب 

اذھ ىلع  انرصن هللا  ولف  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  هدارأ  يذلا  ءانبلا 
ميدقلا يملُح  يف  رظنأل  يل  رمألا  داعو  جراخلا 

. هققحأو
ىلحتیس ریبزلا  نبا  نأ  تبسح  يلاتلا  مویلا  يف 

نم رثكأ  مرحلا  بیصن  ىتح ال  انلاتقل  جرخيو  ةعاجشلاب 
ةدواعم الإ  يمامأ  دجأ  ملف  هب  اًذئاع  لظ  هنكل   ، كلذ

! قینجنملاب ةبعكلا  يمر 
كش الو   ، ةیلج رطملا  ُتالالدو  اًمئاغ  ناك  مویلا  نكل 
، طق وجلا  اذھ  اوفلأي  مل  يعم  نيذلا  ماشلا  دنج  نأ 

، ةیفیص زاجحلا  راطمأو  فیصلا  لصف  يف  نآلا  نحنف 
ىتح يمرلاب  دونجلا  ترمأ  امف  ةبعرم !  ، ةقراب  ، ةيدعر

انشیج ىلع  ةقعاص  تلزنو  تقربأو  ءامسلا  تدعرأ 
! ًالجر رشع  ىنثا  تلتق  ىتح 

مھسفنأ اوري  نأ  نم  ٌّرفم  دونجلا  مامأ  دعي  مل  اذكھ 
ءامسلا هل  برطضت  اًمیظع  اًرمأ  نولعفي   ، نیبنذم  ، ةاصع
نم انیمر  ام  ددع  لاجرلا  نم  لتقتو  لكشلا  اذھب 

! انھ اھ  قعاوصلا  ةداع  هذھ  نأ  نوكردي  الو  ةراجحلا !
زفقت داكت  مھبولقو  قناجملا  اوكرتو  ُدونجلا  عجارت 
: مھیف تيدان  ىتح  فوخلا  طرف  نم  مھھاوفأ  نم 
ىردأو ةماھت  نبا  انأ   ، ةعاطلا لھأ  اي   ، ماشلا دنج  اي  - 
اھقعاوص هذھ  هللاوف   ، اذھ اوركنت  الف  اھقعاوصو  اھوجب 
ىلع متنأو  دغلا  يف  مھبیصي  مویلا  مكباصأ  املثمو 

دق حتفلا  اذھو   ، ةیصعملاو جورخلا  ىلع  مھو  ةعاطلا 
. اورشبأف رضح 

يف بعرلاو   ، ًاّیلج ناك  مھسوفن  بارطضا  نأ  ركنأ  ال 
مغرف  . مھسافنأل مزالم  علھلاو   ، موسرم مھنویع 

ٍةقثو ٍتابث  نم  مھل  هرھظأ  نأ  تلواح  امو  مھعم  يثيدح 
ةیعرلا لك  سیلف  مھتقث  زھي  نأب  ٌلیفك  ثدح  ام  نإف 

نأ أشأ  ملف   .. يتعاط لثم  ةعاطلا  يف  ةقث  مھيدل 
هذھ دعب  نأ  امیس  مویلا ال  اذھل  مھتقاط  قوف  مھلمحأ 



لاسنا يذلا  رطملاو  مھئالمز  داھشتساو  ةقعاصلا 
تفتلن نأ  نم  ربكأ  لاغشأ  نم  ركسعملا  يف  ناك  اھدعب 

. ریبزلا نبا  رمأل 
ينفلاح نكل   ، هقباسك وجلا  ناك  يلاتلا  مویلا  يف 

دونج ضعب  تلتق  ىتح  مرحلا  قعاوصلا  تبرضو  ظحلا 
اًدقوم يدونج  يف  تبطخف  ةصرفلا  ُتزھتناف  ریبزلا  نبا 

. اًددجم برضلا  اودواعي  ىتح  مھسوفن  يف  سامحلا 
متنأو  ، نوباصُت ام  لثم  نوباصُي  مھنإ  مكل  ُتلق  امأ  - 
دنج اي  مھیلع  اوُّدشف  ٍةیصعم ! ىلع  مھو  ٍةعاط  ىلع 

. مھباصأ امب  نولوغشم  مھف  ةعاطلا 
ءاعو نوشحي  ٍةقثو  ٍسامح  لكب  ُدونجلا  قلطنا 

ةبعكلا هاجتا  يف  نوفذقيو  بھللاو  ةراجحلاب  قناجملا 
دقو  ، كسان وأ  دباع  وأ  فئاط  يأ  نم  مرحلا  الخ  ىتح 
مھیلع دكنأو  ماعلا  اذھ  جحلا  مھمرحأ  نأ  يمسقب  تررب 
ةكم ءاھجو  نم  لاجر  ةدع  ينءاج  ىتح   ، مھتضيرف

. رمع نب  دبع هللا  مھسأر  ىلعو 
مارح دلبو  مارح  رھش  يف  كنإف  قتا هللا  جاجح  اي  - 
ةضيرف اودؤیل  ضرألا  راطقأ  نم  دوفو هللا  تمدق  دقو 

. اًریخ اودادزيو  هللا 
ىلإ أجل  ریبزلا  نبا  نكل  نورت  امل  ٌهراكل  ينإ  هللاو  - 
هنأ ولو   ، ًایصاع الو  ةعاط  علاخ  عنمي  تیبلاو ال   ، تیبلا
نأ امإو  رفظي  نأ  امإف  انل  رحصأف  انیلإ  جرخو  ىقتا هللا 

. رصحلا اذھ  نم  سانلا  حيرتسیف  رفظن 
ةضيرف عنمت  الو  مھتضيرف  اودؤيو  فوطت  سانلا  عد  - 

. ماقت نأ  هللا 
. اوفقي نل  مھنكل  يعسلاو  فاوطلا  مھل  - 

. ةفرع جحلا  - 
لبجلا راجحأو  ةدوجوم  قناجملا  الإو   ، َّيدل ام  اذھ  - 

. دعب دفنت  مل 

***
هرطق ىلإ  دفو  لك  عجرو  جحلا  مسوم  ىھتنا 



راطقأ عوبرل  اھلاصيإ  ُتدرأ  يتلا  ةلاسرلاب  نیلمحم 
ِشّیجتو اھیسرك  اھعزان  نَم  كرتت  ةفالخلاف ال  ؛  ةفالخلا

، ضرأ يأ  قوفو   ، ٍنمز يأ  يف  هلاتقو  هبرحل  شویجلا 
؛ ةمرح نم  اھل  امب  ةكم  تناك  ول  ىتح   ، ءامس يأ  تحتو 

فوج ىتح  وأ  مرحلا  ناك  ول  ىتح  ٍناكم  يأ  يفو 
، مارحلا رھشلا  ناك  ول  ىتح  ٍنامز  يأ  يفو  ؛  ةبعكلا
جاجح اوناك  ول  ىتح  عیمجلا  نم  عمسمو  ىأرم  ىلعو 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ةباحصو  تیب هللا 
نم ةكم  تلخو  جحلا  مسوم  نم  ُسانلا  َّضفنا 
قییضتب ترمأ  دقف   ، اھتايرجمل برحلا  تداعو  اھراوز 
يتلا ةرتفلاف   ، هیلع ناك  امم  رثكأ  هماكحإو  راصحلا 

نبا اھلغتسا  دق  جیجحلا  جورخو  لوخدب  اھیف  ُتحمس 
يف اھنيزختو  ةكمل  بوبحلاو  نؤملا  لاخدإ  يف  ریبزلا 
رمتلاب تئلُم  هراد  نأ  ةكم  يف  ينویع  تدصر  ىتح  هتیب 
هلخب داز  ٍنوزخم  نم  هيدل  ام  لك  مغرو  حمقلاو  ةرذلاو 
ةكم يف  راعسألا  تلغ  ىتح  هتیعر ! ىلع  هحشو 
نولتاقُي ٍلاجرب  هل  ىَّنأف  دجوت ! داكت  الو  ةنوؤملا  تردنو 

؟! ةيواخ مھنوطبو  هعم 
لاحلا ىلع  نئمطي  نینمؤملا  ُریمأ  يل  ثعب 

لكف برتقا  دق  رصنلا  نأ  هل  تبتكف  رابخألا  علطتسيو 
ةراجحب تومیس  ةعاجملا  نم  تمي  مل  نإ  ةكمب  نم 
هبیصتف انل  جرخیس  ةراجحلا  هبصت  مل  نإو   ، قناجملا

نمل نامألاب  مھیف  يدانأ  نأ  يل  بتكف  انحامرو ! انماھس 
جرخ ول  ىتحو  كلملا  دبعل  اًعيابم  جرخو  ریبزلا  نبا  كرت 

! نامألا انم  هلف  هسفن  ریبزلا  نبا 
نأ نظيأ  ؟ ! نیملسملا ریمأ  اي  ریبزلا  نبال  نامأ  يأ 
نامأ وھ  مأ  ؟ ! هل اًعيابم  جرخیس  اذھ  لك  دعب  ریبزلا  نبا 
عمسلا ىوس  َّيلع  سیل  نكل  ؟ ! دیعس نب  ورمع  نامأك 

جرخ نم  نأ  مھیف  يدانُي  نأ  يدانملا  ُترمأف  ةعاطلاو !
ًالبقم  ، اھیلع اًمدان   ، اھب اًثناح   ، ریبزلا نبا  ةعیب  اًكرات  مھنم 

يعرشلا ةفیلخلاو  دحوألا  نینمؤملا  ریمأ  ةعیب  ىلع 
هسفن ىلع  نامألا  انم  هلف  ةفالخلا  يسركب  قحألاو 

نبا عم  ثكم  نمو   .. انیلع همرح هللا  ام  ةمرح  انم  هلو 
اًذئاع  ، اھاصع قشب  ًايدانم   ، ةعاطلا ىلع  اًجراخ   ، ریبزلا
ىلع نیجراخلا  لاتق  نم  انل  لحأ هللا  ام  انم  هلف  مرحلاب 



. رمألا يلول  نیصاعلا   ، ةعامجلل نیقرافملا   ، ةعاطلا
ام ينویع  يل  تلقنو  سانلا  يف  يدانُملا  ىدان 
، ضعبل مھضعب  سانلا  ثيدح  نم  ةكم  لخاد  ثدحي 
هسفرو ریبزلا  نبا  سلجم  يف  ىرج  ام  يل  اولقن  ىتح 
ىسأتي نأب  هثدح  نیح  اًضرأ  هحرط  ىتح  ةورع  هیخأل 

نمأ ةيواعم ! عيابو  هسفن  علخ  نیح  ِّيلع  نب  نسحلاب 
؟! نامألاب لبقي  نأ  رظتنت  نینمؤملا  ریمأ  اي  اذھ  لثم 
َّيلإ جورخلا  الإ  اًّرفم  اودجي  ملو  ُلاحلا  سانلاب  قاض 
فالآلا يل  جرخ  ىتح   ، لاتقلل ًابلط  سیلو  نامألل  ًابلط 

هانبا َّيلإ  جرخ  نم  يف  ناك  ىتح  ریبزلا  نبا  ةعامج  نم 
هعم تیقب  ةلیلق  ةلق  الإ  هعم  قبي  ملو   ، بیبخو ةزمح 
اھیلع نومدان  مھنأ  كش  الو  هل  اھوطعأ  ٍةعیبب  اًمازتلا 

! نآلا
نظأ الو   ، ریبزلا نبا  عم  يقب  نم  يقبو  جرخ  نم  جرخ 
ًّالح مرحلا  ماحتقا  ریغ  دجأ  ملو  جرخیس  رخآ  اًرفن  نأ 
لاط يذلا  رمألا  اذھ  يھنأو  ریبزلا  نبا  ىلع  يضقأل 

ام ریغ  همدقأ  ام  يتبعج  يف  دعي  ملف  دحلا ! نع  دازو 
تكھتنا امم  رثكأ  كھتنتل  ةمرح  ةبعكلل  دعت  ملو  تمدق 

! اھب ذئاعلا   ، جراخلا اذھ  ببسب 
ةبھرلا رسكألو  مھسامح  بھلأل  يدنج  يف  ُتبطخ 
ریبزلا نبا  لاح  هیلإ  تراص  ام  مھل  تنیبو  مھسوفن  يف 

مھسوفن تيوقف   ، هب هباحصأ  هلعف  امو  هیف  وھ  امو 
نوجحلا نم  اوألم  ىتح  مرحلا  ماحتقاو  لاتقلل  اوبلاكتو 
ریبزلا نبا  كسامتیس  تقولا  نم  مكل  ءاوبألا ! ىلإ 

؟! دوشحلا هذھ  لك  مامأ  هلوح  نم  ةنفحو 
نم باب  ماحتقا  ةعامج  لكل  تلكوو  يدنج  تبتر 
مھیلإ ةیلوئسملا  لقن  ىلع  ينم  اًصرحو   ، مرحلا باوبأ 
نم ةعامج  لك  تلعج  دقف  مھیف  رصقُملا  ةبساحُمو 
اونوكي ىتح  ةھجلا  سفن  لھأ  نم  ماحتقالا  تاعامج 

. مھنیب ةنتف  ثدحت  الو  ضعبلا  مھضعبب  ٍةفرعم  ىلع 
لھأ ُتلكوو  ؛  افصلا باب  ماحتقاب  ندرألا  لھأ  تلكو 
قشمد لھأ  تلكوو  ؛  ةبعكلا هجاوي  يذلا  بابلاب  صمح 

نیطسلف لھأ  تلكوو  ؛  ةبیش ينب  باب  ماحتقاب 
ينب باب  نيرسنق  لھأ  تلكوو  ؛  حمُج ينب  باب  ماحتقاب 



ىلإ حطبألا  ةیحان  نم  ورمع  نب  قراطو  انأ  تنكو   ، مھس
. ةورملا

عیمج نم  هرصاحُتو  مرحلا  قوطت  يتاوق  تأدب 
ىلوتأل مھنع  اًرخأتم  انأ  تنكو  ؛  ٍدحاو ٍنآ  يف  تاھجلا 
نأ يقرف  نم  ةقرف  ثبلت  ام  ناكف   ، اًعیمج مھتدایق 

نبا اھیلع  جرخي  ىتح  مرحلا  باوبأ  نم  باب  نم  برتقت 
تبرتقا دق  اھریغ  ةقرف  نوكتف  هنع  اھدریف  هدحو  ریبزلا 
انیلع ىصعتسا  ىتح  اھجرخيو  اھیلع  ركیف  تمحتقاو 

! عجارتلاو لذاختلا  يدونج  يف  ُتيأرو  ماحتقالا 
ٍدیب يفیس  ىلع  ُتضبقو  يداوج  ىلع  نم  ُتلزن 
ىلع مھثحأو  دونجلا  هب  قوسأ  ىرخألا  دیلاب  طوسلابو 
ریبزلا نبا  ىلع  اوبلاكتو  مدقتلل  اوداع  ىتح  ماحتقالا 
طقسو هدعاس  ىخارتف  ٍرجحب ! هسأر  يف  هوباصأو 

اوتأو هسأر  اوعطقو  لاجرلا  هیلع  دشف  هدي  نم  هفیس 
. يل هب 

ينرصنو جراخلا  اذھ  طقس  نیح  اًركش  ُتدجس  
ىلع تفقوو  مرحلا  فوج  يف  هل  تبھذو  هیلع  هللا 

ىتح هآر  نإ  ام  يذلا  ورمع  نب  قراط  ينعبتو   ، هنامثج
! هحدم

. اذھ نم  ركذأ  سانلا  تدلو  ام  - 
؟! نینمؤملا ریمأ  فلاخم  حدمتأ  - 

انإ ٌرذع  انل  ناك  امل  اذھ  الولو  انل  رذعأ  وھ   .. معن - 
ٍنصح الو  ٍدنج  ریغ  يف  وھو  رھشأ  ةعبس  ذنم  هورصاحم 

. انیلع لضفتي  لب  انم  فصتنیف  ٍةعنم  الو 

***
دوعي نأو  ةراجحلاو  مدلا  نم  مرحلا  فیظنتب  ُترمأ 

نأ هباحصأو  ریبزلا  نبا  سأرب  ُترمأو   ، ناك امك  اًرھاط 
امك ؛  هلاجر ءالب  ملعیل  قشمد  يف  ةفیلخلا  ىلإ  لسرت 

ىنمیلا ةینثلا  ىلع  بلصُت  نأ  ریبزلا  نبا  ةثجب  ُترمأ 
راتب انُفیسف   ، ربتعي وأ ال  ربتعي  نمل  ًةربع  نوكتل  نوجحلاب 

. ٍجراخ لك  ىلع 
اھلمأتأ جراخلا  اذھ  ةثج  مامأ  تفقو  بورغلا  لیبق 



ام  ، يھاجت ریست  ةیبص  ىلع  دنتست  اًزوجع  تيأر  ىتح 
ةیبصلا اھل  تراشأ   ، همأ اھنأ  تملع  ىتح  ينم  تبرق 

هاجت اھل  تراشأو  يفوقو  ناكم  اھل  فصت  اھنأك  َّيلع 
: بولصملا اھنبا 

؟! هتبلص اذام  ىلع  كلتاق هللا،  - 
ٍربص لكب  يھجو  يف  اھتَّخب  يتلا  اھتلمج  هذھ  تناك 

! ىلكث مأ  تاملك  تسیل  هذھف   ، ٍتابثو
. هل تناكف  ةبشخلا  هذھ  ىلإ  وھو  انأ  تقبتسا  - 

ناك يب  رفظ  نإ  اھنبا  نأ  ةفشرھلا  هذھ  نظتأ 
يف َّيلع  يلصُيو  دربلاو  جلثلاو  ءاملاب  ينلسغیس 

املثم يب  عنصل  ُلاوحألا  تلدبت  ول  هللاو  ؟ ! ةبعكلا فوج 
! تعنص

فرعت نكت  مل  نإف   ، هنفدو هنیفكت  يف  يل  نذئا  - 
ىقبي نأ  حصي  الو   ، هردق نوفرعي  مھلك  ةكم  لھأف  هردق 

. ةاشلاك اذكھ  ًابولصم 
ال! - 

هلثمف  ، هنفدتو همركت  نأ  يل  اھءاجرو  اھبلط  ُتضفر 
هب َّرم  نم  لك  ىري  ىتح  اذكھ  َقبیلو  نفدلا  قحتسي  ال 

نوجحلا رواج  نم  لك  متشیلو  هدسج  رخني  وھو  دودلا 
. هنفع ةحئار 

قفاوملا ةعمجلا  هبلص - نم  ثلاثلا  مویلا  يف 
هتفیج تأدب  ـــ -  ةنس 73 ه ىلوألا  ىدامج  نم  نيرشع 

لب ؛  دوھعملا فیجلا  نتن  ةحئار  اھنم  ردصت  نكل ال  نتنت 
نيذلا ينویع  دحأ  ينربخأ  تلأس  نیحو  كسم ! ةحئار 
همايأ يف  هنأ  ریبزلا  نبا  سلجم  يف  مھتسسد  ُتنك 

ٌمداق ال لاتقلا  نأ  ملعو  راصحلا  هیلع  دتشا  اَّملو  ةریخألا 
نم رثكُي  ناك  لاحم  انیلع  راصتنالا  يف  هلمأو  ةلاحم 
ينأ يردي  ناكأ  كسِملاو ! ربصلاو  بیطلا  لامعتسا 
رمألاو هتثج  رتسو  هل  يميركت  عقوتي  ملأ  ؟ ! هبلصأس

. ریبزلا نبا  اي  َّيف  كلذخأ  هللاو ال  ؟ ! هنفدب
هراوج هوبلصو  هولتقو  ًابلك  اورضحأف  لاجرلا  ُترمأ 
ةحئار طلتخت  ىتح  اھیلع  بولصملا  ةبشخلا  تاذ  ىلع 

ىتح ال ریبزلا  نبا  ةفیج  كسم  ةحئار  ىلع  بلكلا  نتن 



. مھسوفن يف  هرمأ  مظعيو  رمألا  اذھ  سانلا  لقانتي 
نبا ىلع  نوكابتي  سانلا  لظو  هاشخأ  تنك  ام  عقو 

هتحير كسم  اومتشاو  هتفیج  نتن  اوأر  امدعب  ریبزلا 
تبطخو ربنملا  تدعصف   ، مھسوفن يف  هرمأ  مظعو 

بغر ىتح  ةمألا  هذھ  رابحأ  نم  ناك  ریبزلا  نبا  نأ  مھیف 
نكتساو ةعاط هللا،  علخو   ، اھیف عزانو  ةفالخلا  يف 

ةمرح مدآ  عنمل  ةاصعلل  اًعنام  ءيش  ناك  ولو  مرحب هللا، 
، هتكئالم هل  دجسأو   ، هدیب هقلخ  ىلاعت  نأل هللا  ؛  ةنجلا

مدآو  ، هتئیطخب اھنم  هجرخأ  هاصع  املف   ، هتنج هحابأو 
ةمرح نم  مظعأ  ةنجلاو   ، ریبزلا نبا  نم  مركأ  ىلع هللا 

. ةبعكلا
، ال يفیس نم  اًفوخ  وأ  يثيدحب  اًعانتقا  سانلا  نكس 

اوتكسو اونكس  مھنأ  مھألا   ، اوتكسو اونكس  َمل  ينمھي 
ىتلا هتثج  ىتح  ریخب  ریبزلا  نبا  نوركذي  اودوعي  ملو 

بلكلاو اھنم  طقاستيو  اھیف  رخني  دودلاو  اھماظع  ترھظ 
يف اودجي  ملو  مھسوفن  يف  رثؤت  دعت  مل  اھراوج  ىلإ 

اھل تافتلالا  نود  اھنم  برقلاب  رورملا  نم  اًجرح  مھسفنأ 
ةحئار مھلصت  ىتح ال  مھفونأ  دس  ىوس  مھلغشي  الو 

! نتنلا
يضرغ تققح  دقو  يدنع  ةدئاف  هتثجل  دعت  مل  امدعب 
تثعبو  ، دوھیلا رباقم  يف  اھئاقلإو  اھلازنإب  ترمأ  اھنم 

اًرذحم اھل  تلسرأف  ُتعقوت  امك  تبأف  ينیتأتل  همأ  ىلإ 
نإ اھرئافض  نم  اھبحسي  نم  اھل  لسرأس  ينتأت  مل  نإ 

مودقلا تبأ  املف   ، َّيلإ اھب  يتأي  ىتح  رئافض  اھل  تناك 
اھتيأر امم  ًاتابث  رثكأ  اھتدجوف  اھیلإ  ُتبھذ   ، اًددجم َّيلع 

: ةرم لوأ  هیلع 
؟! ينيزعت تئجأ  ؟ ! يتیب لخدتو  ينبا  لتقت  - 

؟ كنباب تعنص  ينتيأر  فیك  - 
كیلع دسفأو  هایند  ينبا  ىلع  تدسفأ  كتيأر  - 

. كترخآ
الإ وجرأ  الو   ، هسفن ىلع  هایند  دسفأ  نم  كنبا  - 

. يتعاطب اھترمع  يتلا  يترخآ 
ًاباذك فیقث  يف  نأ  انثدح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نإ  - 



دیبع هللا نب  راتخملا  الإ  هنظأ  الف  باذكلا  امأف   ، اًریبمو
. جاجح اي  تنأ  هنأ  كش  الف  ریبُملا  امأو   ، يفقثلا

ِتيأرأ  .. قحلا انأ  ؟ ! ریبُملا رصن هللا  َملف  ؟ ! ریبملا انأ  - 
ریبُملاف مرحلا ! يف  دحلأ  كنبا  نإ  ؟  قحلا رصن هللا  فیك 

؟! دحلُملا مأ 

***



ةعیبلا ُتذخأو  ةكم  يمودق  ذنم  ةرم  لوأل  ةرامإلا  راد  ُتلخد 
نزاخملاو نيواودلا  تملست  مث   ، ناورم نب  كلملا  دبع  ةفیلخلل 

نع ُتلأسف  مھرد ! فالآ  ةرشع  ىوس  لاملا  تیب  يف  دجأ  ملف 
يف ام  ذخأ  هنأ  يدل  ةبير  تحبصأ ال  هدجأ ! ملف  ریبزلا  نب  ةورع 
رف هنأ  ينوربخأ  ىتح  هبلط  يف  تددشف  برھو  لاملا  تیب 

اًحضوم ةفیلخلا  نم  هبلط  يف  ُتلسرأف  ةفیلخلا  طالب  ىلإ 
. نیملسملا لام  ةقرسب  هل  يماھتا 

***
نع اًثيدح  ًایعدم  ةبعكلا  ناینبب  بعالت  دق  ریبزلا  نبا  ناك 

يف ةفیلخلا  تثدح  ىتح  يل  رمألا  راص  نأ  امف   ، كلذب لوسرلا 
ام ىلع  ةبعكلا  ةداعإو  ریبزلا  نبا  هداز  ام  مدھب  ينرمأف  كلذ 
انأو ملحأ  تنك  املثم  اھتلدعو  ةصرفلا  ُتزھتناف  هیلع ! تناك 

اھتوسكو َّيلع  اھصقي  يبأ  ناك  يتلا  تاياورلا  ةجیتن  يبص 
. جابيدلاب

رفحب اھتعبت  يتلا  ةكمب  ةیحالصإلا  يلامعأ  لوأ  تناك  كلت 
، يرلاو برشلا  هایم  يف  ریسعلا  زجعلا  دسل  ىنِمب  ةتوقایلا  رئب 

ُترمأف ةكم  يداو  برضي  لیسلا  نأ  ةكم  لھأ  يل  اكش  امك 
يف هضیفم  اولعجیلو  ةفلدزملا  لبج  يف  ٍّدس  ءانبب  يلاجر 
ًءابھ بھذت  تناك  يتلا  هایملا  كلت  اونزخي  ىتح  دلاخ  ةردس 

ةفالخلا يعَّدي  ریبزلا  نبا  نكي  ملأ  ةیعرلا ! نكاسم  برضتو 
ًالدب هتیعر  نأش  حالصإ  يف  ةفیلخلا  اذھ  ركفي  مل  َملف  ؟ ! مھیلع

ىعري نم  وھ  قحلا  مكاحلاف  ؟ ! ةفالخلاب بذاكلا  قعنلا  نم 
نوئش ىعري  نم  سیلو   ، مھحلاصم نع  ثحبيو  هتیعر  نوئش 

. هتحلصم نع  ثحبيو  مكحلا  يسرك 
رظتني ناك  هنأكو  ةفیلخلا  طالب  يتاحالصإ  ُرابخأ  تلصو 

ریبزلا نبال  نأ  كلملا  دبع  ملع  ول  هللاو  ينئفاكي ! ىتح  يئالب 
ينالو ام  ةيالولا  ُفیعض  ينأ  ملع  ولو  هل ! ينلسرأ  ام  يریغ 

! ةنيدملا ىلع  ديدجلا  هباتكب  يل  ثعبو  ةكم 
نب عفان  وھو  يلاجر  تاقث  دحأ  اھیلع  اًفلخم  ةكم  ُتكرت 

، اھیف يلامعأ  رشابأل  ةنيدملا  ءاقلت  ُتھجوتو  ينانكلا  ةمقلع 
اًجراخ اًخیش  تیقال  ذإ  ةنيدملا  فراشم  ىلع  يبكوم  امنیبو 
هوداتقي نأ  يسرح  ُترمأف  اھنم ! رفي  هنأك  ٍرفان  ٍریعب  ىلع  اھنم 

رمأ ربختسأ  نأ  ديرأو  ةنيدملا  ىلإ  ٌمداق  ٌرجات  ينأ  هوربخیلو  يل 



امبرف ينفرعي  ىتح ال  يھجو  ىلع  يماثل  تعضوو  ؛  سانلا
: َّيلإ هب  اوتأو  اولعفف  ؛  كلذ لبق  ينآر 
؟ انخیش اي  ةنيدملا  لھأ  لاح  فیك  - 

ةكم يف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يراوح  نبا  لتُق  ٍلاح ! ِّرشب  - 
، ماشلا ىلإ  هولسرأ  مث  ةنيدملا  يف  انیلإ  هسأر  اولسرأو 

؟! هتثجب لثمُي  هلثمبأ 
؟ هلتق نَم  يردتأ  - 

لیلق هنإ   ، هتكلھتو نئاعل هللا  هیلع  جاجحلا  نیعللا  رجافلا  - 
! ةبقارملا 

؟ هتيأر اذإ  نیعللا  اذھ  فرعتأ   ، خیشلا اھيأ  - 
. اًّرض هاقو  الو  اًریخ  هفرع هللا  الف   ، معن - 

ُرجافلا كلذ  انأ  ينأ  هتربخأو  يھجو  نع  يماثل  ُتعفر 
دعتري هب  اذإف   ، هركي ام  ينم  ىریسو   ، هنع ثدحتي  يذلا  ُنیعللا 
، هدسج اونكسأو  ُدونجلا  هكلمت  ىتح  جنشتيو  ضفتنيو 
يذلا اذھو   ، تارم سمخ  موي  لك  عرصُيو  نونجم  هنأ  ىعَّداف 

! هلیبس ُتیلخف  هنونج ! ططش  نم  امنإ  لاق 
هنظأ يذلا ال  باحرتلاب  اھلھأ  ينیقل  ةنيدملا  ُتمدق  نیح 

نأ تدرأف  نیبوعرم ! نیبوھرم  باحرت  هنكلو   ، نیبحُم باحرت 
ثادحألاف ةنآلم  ينئازخ  نكت  مل  نكل   ، يل مھبولق  نطوأ 

ُترثن ينكل   ، لاملا تیب  تفح  دق  اھب  ُتررم  يتلا  لامعألاو 
ةرشع ترثن  ىتح  ٍلاح  ةيأ  ىلع  ةنازخلا  هب  تداج  ام  مھیلع 

. اًرذتعم ًابیطخ  مھیف  تفقوف  عبطلاب  ِفكت  مل  اھنكل  مھرد  فالآ 
! انورذعاف لزاونلا  ةرثكل  ءاملا  ضاغ  دقو  مكانیتأ  - 

: ٌلئاق مھنم  لاق  ىتح   ، راكنتسالا مھھوجو  يف  ُتيأرف 
میظع نباو  نْيرصملا  ریمأ  تنأ   ، رذعي نم  رذع هللا  ال  - 

. نْیتيرقلا
ملأ ؟ ! نْیتيرقلا میظع  نبا  نآلا  انأ  ةنيدملا ! لھأ  اي  هآ 

ينرغت هللاو ال  ؟ ! بیبزلا عئابو  دلجلا  غبادو  فیقث  دبعب  ينوتعنت 
ينكل  ، اًدبأ يب  ةرداغلا  مكبولقو  يل  ةكحاضلا  مكھوجو 

! اذھ مكركم  يف  مكيراجأس 
اھب درأ  ًالاومأ  مھنم  تضرتقاو  ةنيدملا  راجت  رابك  ىلإ  ُتبھذ 



ءاطع يتأي  ىتح  راجتلا  تلَّجأو  يھاجت  ةدودمملا  يديألا  كلت 
يئاطعب سانلا  ُترمغو  ُتئش  ام  ينوضرقأف   ، نینمؤملا ریمأ 

ءالؤھ سیلأ   ، مھیضامل يھركو  مھل  يضغُب  مغر  مھتیفك  ىتح 
سیلأ ؟ ! نافع نب  نامثع  مولظملا  ةفیلخلا  نع  اولخت  نم  مھ 

ةيواعم اوصع  نيذلا  ءالؤھ  سیلأ  ؟ ! هولتق نم  مھ  ءالؤھ 
مھيدل امب  نوقدشتملا  ءالؤھ  سیلأ  ؟ ! ربنملا لقن  نم  هومرحو 
لوسر ربنم  اذھ  كثدحي : الإ  مھدحأ  ثدحت  ام  ؟ ! تاسدقم نم 

! مھریغ نود  ةوبنلاب  اوصتخا  مھنأكو  لوسر هللا،  ربق  اذھ  هللا؛ 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص دجسم  ىلإ  تبھذ  ةنيدملا  تلخد  ام  لوأ 

ةسمخ ذنم  يتالص  يل  ححص  يذلا  تاَّيزلا  كلذ  هیف  ُتدجوف 
سلجم هل  حبصأو  ثيدحتلل  غَّرفت  دق  نآلا  هنكل   ، اًماع نيرشعو 

. هبلط نم  لك  هدصقي  دجسملا  يف 
هوكرتو هلوح  نم  اورف  ىتح  هبالط  ينآر  نأ  امو   ، هیلإ ُتبھذ 

: هدحو
؟ هتالص ححصُیل  هبرضت  نأ  َتددو  يذلا  مالغلا  كلذ  ركذتأ  - 
هیلع تنك  ام  نیب  طبريو  ينركذتي  هنأك  يھجو  يف  سَّرفت 

: ٍناطلسو ٍهاج  نم  نآلا  هیلع  انأ  امو  يضاملا  يف 
. كركذأ معن  - 

اًدیكأت هردص  ىلع  هدي  برضب  اھعفشو  هتباجإ  هذھ  تناك 
: هيأرل

الإ ةالص  كدعب  تیلص  ام   ، اًریخ ٍبدؤمو  ٍملعم  نم  كازج هللا  - 
. كلوق ركذأ  انأو 

راد ىلإ  تلخد  نأ  دعبو  ؛  ةرامإلا راد  ىلإ  ُتفرصناو  هتكرت  مث 
ُتدجوف  ، اھؤاملعو اھراجتو  ةنيدملا  ءاھجو  َّيلع  دفو  ةرامإلا 

نم مھسفنأ  نودعي  دعس ! نب  لھسو  دبع هللا،  نب  رباج  مھیف 
! هنع اولختو  ةفیلخلا  اوعاب  نم  مھو  ءاملعلا 

غرفتأ ىتح  رفنلا  ءالؤھ  تیقبتساو  كالُملاو  راجتلا  ُتلبقتسا 
نم دوفولا  ضفنا  امو   ، لوطي ٌثيدح  يدنع  مھلف   ، مھل

لخد نم  لوأ  ناك   .. اًعابت اولخدف  مھل  تنذأ  ىتح  يسلجم 
ریمأ هكرت  يف  هترواحف  يدعاسلا  دعس  نب  لھس  مھنم  َّيلع 

ًایعدم َّيلع  بذكف  هترصن  نع  يلختلاو  نامثع  نینمؤملا 
هقنع يف  متخُي  نأب  ُترمأ  ىتح  لادجلا  اننیب  لاطو   ، هترصن

. هریغل ةربع  نوكیل  باذكلا "  " متخب



هبأتملا اذھ  دبع هللا،  نب  رباج  َّيلع  لوخدلا  يف  هعبت  مث 
هدي ىلع  متخي  نأب  ُترمأف  َّيلع  ملسیل  هدي  دمي  نأ  ضفر  يذلا 

هدي ىلع  متاخلا  يأر  املك  ينركذتي  لظیل  صاصرلا  متاخب 
. جاجحلا ىلع  هبأتلا  ءازج  هدھاش  نم  لك  ملعیلو 

، مزحلاو ةدشلا  نم  ةنيدملا  ُلھأ  ينم  هآر  ام  لوأ  اذھ  ناك 
دعب نونوكیس   ، رمأ يلوأو  ءاملع  مھسفنأ  نوري  نيذلا  ءالؤھف 
هقنعب بئرشي  نأ  هسفن  هل  تلَّوس  نم  لكل  ةيآ  مھب  ُتلعف  ام 

، ٍلاح ةيأ  ىلع  يتعمس  نم  ُلانیس  تلعف  ام  نكل   ، يھاجت
دب الو   ، دالبلا كلت  يف  ةدیصق  حبصُت  ةملكلاو  رثاكتي  ثيدحلاف 
ةجاح يف  تسلو  نینمؤملا  ریمأ  ىلإ  لصیس  مھب  تلعف  ام  نأ 
ام بغي  ًالمع  لمعأ  نأ  ُتيأرف  تقولا ! اذھ  يف  هفالخ  ىلإ 
ينب نأ  تيأرف  مھتاجایتحاو  ةیعرلا  لاوحأ  يف  ُتركفف  تمدق 
ةالص نوضقي  مھنأو  هیف  نولصي  ٌدجسم  مھيدل  سیل  ةملس 
مھل ُتینبف   ، ةقراحلا ةنيدملا  سمش  بیھل  تحت  ةعمجلا 

هذھ يف  هتلعف  ٌریخ  ناھذألاب  طبتریل  يمساب  هتیمسو  اًدجسم 
. دالبلا

تددشو رومألا  اھیف  تطبض  رھشأ  ةثالث  ةنيدملا  يف  ُتیضق 
دعبو  ، اًرمتعم ةكم  ىلإ  اھنم  تجرخ  مث  مزحلاب  يلامع  ىلع 
ينءاج  ، تمدق ام  ينع  لسغت  نأ  نم هللا  وجرأ  يتلا  يترمع 

رمع نباب  يدتقأ  نأو  ماعلا  اذھ  سانلاب  جحأ  نأب  ةفیلخلا  ُباتك 
ُترش الإ  اًرمأ  ذختأ  ُتنكو ال  ترمُأ  املثم  ُتلعفف  كسانملا  يف 

! هشارف قرافُي  الو  ضرم  هنأ  ٌربخ  ينءاج  ىتح  رمع  نبا  هیف 
ىلعو هشارف  ىلع  ًایقلتسم  هتدجوف  هدوعأل  هیلإ  ُتبھذ 

: هیعبصإ نیب  اًحرج  دمضت  ةدامض  همدق 
. هقنع تبرضل  كباصأ  نم  تملع  ول   ، نمحرلا دبع  ابأ  اي  - 
؟! كسفن قنع  برضتس  لھف   ، جاجح اي  تلعف  نم  تنأ  - 

؟! اذھ لوقت  َِمل  كل ! رفغ هللا  - 
تلخدأو  ، حالسلا هیف  لمحُي  موي ال  يف  حالسلا  تلمح  - 
ينباصأ ىتح   ، مرحلا لخدي  حالسلا  نكي  ملو  مرحلا  حالسلا 

. كحامر نم  ٌمومسم  ٌحمر 
هب صبرتلاب  رمع  نبا  ينمھتي  ىتح  ينصقنت  بئاصملا  نأك 
اذإو  ، سانلا ىلإ  بَّرست  دق  اذھ  هثيدح  نأ  دب  الو   ، هتباصإ دمعتو 
دعُب هلتق  نیبو  ينیب  ام  نأ  مغر  لتاقلا  انأ  نوكأس  رمع  نبا  تام 



هنأ حیحصف  ؟ ! هلتقأ ىتح  رمع  نباو  يل  امف   ، نْیقرشملا
الو َّيلع  ملسُي  نكي  ملو  ریبزلا  نبال  يبرح  مايأ  ينلزتعا 

! ينیفكي اذھو  يودع  بناج  يف  فقي  مل  هنكل  يفلخ ! يلصُي 
؟! هلتق يف  َعسأ  َملف 

***

قحلتس يتلا  ةبیصُملاو  رمع  نبا  ِةباصإ  نم  غرفأ  دكأ  مل 
كلذ  ، ديزي نب  دلاخ  نأ  ينویع  ينتربخأ  ىتح  اھءارج  يب 

يذلاو  ، مكحلاو ةفالخلا  نع  فرصنُملا  ملعلاب  متھُملا  لوبخملا 
مل ينأكو  ينفرعي  مل  هنأك  ينیقل  نیحو  ماعلا  اذھ  جحلل  ءاج 

اھلغشي يتلا  ةراجحلا  راد  ةسارح  يف  يرمع  نم  اًروھش  ِنفأ 
تنب ةلمر  يف  بح  ةصق  شیعي  ءایمیخلاو  ءایمیكلا  يف  هئارھب 

! اھتبطخ يف  لسارُيو  ریبزلا 
ةفالخلا ىلع  نیجراخلا  ةبراحم  يف  يرمع  ينفأ  لھ 

لوبخملا اذھو  لابجلاو  يراحصلا  يف  راظحألل  يتایح  ضرعأو 
عیطتسيو مھكلم  مھل  تبثأ  نیحو  قشمدب  هشیع  يف  معنُم 

ضرأ ءطو  ىلع  ؤرجت  همدق  نكت  مل  امدعب  انھ  ىلإ  يتأي  نأ 
! ةلمر يف  نم ! يفو  ؟ ! بح ةصق  شیعیل  ةكم 

عیطتسأ نكلو ال   ، ةجيزلا كلت  عنمأ  نأ  يدھج  ردقب  ُتلواح 
: يبجاح تیعدتساف  يسفن  يف  امب  حرصأ  نأ 

؟ ديزي نب  دلاخ  میقُي  نيأ  ُفرعتأ  - 
رجأتساو مھنع  وھ  فلخت  ماشلا  جیجح  ُدفو  عجر  امدعب  - 

. ریبزلا تنب  ةلمر  لزنم  نم  برقلاب  مرحلا  طیحُم  يف  اًتیب 
؟! بھوم نبا  اي  ينغلب  ام  كغلب  لھ  - 

. ریمألا اھيأ  ُربخلا  اھغلب  اھلك  ةكم  - 
. ًةھافش يتلاسر  هل  لقناو  دلاخ  ىلإ  بھذا  - 

؟ ریمألا اھيأ  يھ  امو  - 
: ديزي نب  دلاخ  ىلإ  فسوي  نب  جاجحلا  نم  - 

كنأ ةكم  يف  نانذأ  هيدل  نَم  لك  غلب  امك   ، ينغلب
لآ ىلإ  بطخت  كارأ  ُتنك  امو  ریبزلا ! تنب  ةلمرب  ًاّبح  تفغش 
كل اوسیل  موق  ىلإ  تبطخ  فیكو  ينرواشت ! ىتح  ریبزلا 
كابأ اوعراق  نيذلا  مھو   ، ةيواعم كدج  لاق  كلذكو  ؟ ! ءافكأب



كدج ىلعو  هیلع  اودھشو  ٍةحیبق  لكب  هومرو  ةفالخلا  ىلع 
دُعو هیلع  لبقُم  تنأ  امع  فرصناو  كدشر  ىلإ  دعف  ةلالضلاب !

. ماشلا ىلإ  اًميرك 
. مالسلاو

دنع نم  هجولا  رھفكم  بھوم  ُنبا  يل  داع  مویلا  تاذ  يف 
.. بحُي ام ال  ىقال  هنأكو  دلاخ !

؟ ُلوبخملا كلذ  كلباق  فیك  ؟ ! رمألا ام  - 
، ًاّیلم يل  رظنو  تمصلاب  اھلبقت   ، كتلاسر هیلع  ُتولت  امدعب  - 
ًابرإ كتعطقل  بقاعُي  لوسرلاو ال   ، ٌلوسر كنأ  الول  يل : لاق  مث 

. كبحاص باب  ىلع  كتحرط  مث   ، ًابرإ
؟ يل ءيشب  كلمح  امأ  - 

نأ ىرأ  ُتنك  ام  كل : لوقأ  نأ  ينربخأ   ، ریمألا اھيأ  لجأ  - 
! ءاسنلا ةبطخ  يف  كرواشأ  نأ  ىلإ  كب  تغلب  رومألا 

ىتح هبرقأ  الو  هنع  ُفرصنأ  ينلعج  يذلا  َّيلع  هدر  اذھ  ناك 
ةحودنم يلقع  يف  سیلف  ءيش  اھنم  ينلصي  الأ  ترمأ  هرابخأ 
ىلع لبقأو  ءایمیكلا  نع  فرصنا  يذلا  لوبخملا  اذھب  اھلغشأل 
نآلا انأف   ، هیلإ تلآ  يتلا  يلاحو  يسفنب  ينركذ  هنكل  ءاسنلا !

! يسفن نع  ُبرحلا  ينتلغش  دقو  ٍنكس  الو  ٍةجوز  الب 
ةیمأ ينب  ىلعو  هیلع  هراغأو  يداؤف  بھلأ  َّيلع  دلاخ  در 

مھو يمساب  برحلا  ُراع  قصتليو  مھءادعأ  براحأ  انأف   ، مھلك
ةیمأ ينب  اي  مكءادعأ  نرھاصأل  هللاوف   ، كلذ دعب  مھنورھاصي 

ىَّنأ نكل  مكیلع ! نوكي  فیكو  مكعم  جاجحلا  نوكي  فیك  اوفرعتل 
! ٌهراك اھل  انأف  اھتدج  ول  ىتحو  ریبزلا  تیب  نم  ٍةأرماب  يل 

لآ نیب  ةوادعلا  نأ  ينربخأف  يردص  يف  امب  يبجاح  ُتثدح 
ةرھاصمو ریبزلا  نب  دبع هللا  تومب  تلمدنا  دق  ةیمأ  ينبو  ریبزلا 

. بلاط يبأ  لآ  عم  ٌةیقاب  ةوادعلا  نكل   ، مھل دلاخ 
؟ يب نوضري  لھو  - 

ونب هكرت  دقو   ، ٍةقئاضب رمي  ریمألا  اھيأ  رفعج  نب  دبع هللا  - 
ىدحإ تبطخو  كئاطعب  هیلع  تمزع  ولف   ، هرمأ اوسنو  ةیمأ 

. طق كدر  ام  هتانب 
يل بطخاو  هل  يئاطع  مركأو  بھوم  نبا  اي  هیلإ  بھذا  - 



. هتانب ىدحإ 

ًالمحم  ، رفعج نب  دبع هللا  ثیح  ةنيدملا  ىلإ  بھوم  نبا  راس 
عوبسأ دعب  ىلإ  داعو   ، هترھاصمب ينم  ٍباتكو  ايادھو  ٍلاومأب 

هنكل ؛  موثلك مأ  ىعدُتو  هتنبا  يناطعأ  هنأو  ةقفاوملاب 
ٍنويد نم  هیلع  ام  دسي  ىتح  تقولا  ضعب  ينلھمتسي 
ُتسلف  ، هل تنذأف  َّيلإ  هب  لحرت  نأ  قیلي  زاھجب  اھزھجُيو 

ةعراقم ىلع  ةلجع  رثكأ  ينكل  ءاسنلا  ةعجاضم  ىلع  ًالجعتم 
. ديزي نبا 

نبا ىلإ  لصیل  ةكم  ءاحنأ  يف  ربخلا  راھشإب  يلاجر  ُترمأ 
يلاجر ينربخأ  ىتح  ربخلا  هلصو  امو   ، هب لحأ  ام  ملعیلو  ديزي 

! قشمد ىلإ  ةعرسلا  هجو  ىلع  لحر  هنأ 
سورعلا نكسم  زیھجت  يف  ُتعرشو  ةنيدملا  ىلإ  ُتلحر 

ىتح هنم  ُتیھتنا  نأ  امو   ، ةقانألا يف  ةياغ  هلعج  ىلإ  ُتدمعو 
اھمودق عم  نمازتو  يل  اھلسرأف  اھمودق  يف  اھابأ  ُتلجعتسا 
ىلوألا ةفیلخلا  نم  نیتلاسرب  ماشلا  نم  ديربلا  مودق  َّيلإ 

نم ُتملعو  رفعج ! نب  دبع هللا  تنب  موثلك  مأ  قالطب  ينرمأي 
كلذ وھ  اھنیبو  ينیب  قيرفتلا  يف  ىعس  نم  نأ  ديربلا 

! ديزي نب  دلاخ  ُلوبخملا 
يف دجأ  مل  ينكل  ؟ ! ديزي نبا  اي  حطانتلا  انب  لصو  دحلا  اذھلأ 

ةیناثلا ةلاسرلا  امأ  ؛  اھتقلطو ةعاطلاو  عمسلا  ىوس  ىسفن 
! زاجحلا ةيالو  نع  يلزع  تناكف 

***
ءاسنلاب میتُملا  انأ  ُتسلف   ، يلقع تبھلأ  يل  دلاخ  ةدیكم 

نأ ةرارم  اوقوذیلو  ةیمأ  ينب  ةجيزلا  هذھب  لذأ  نأ  تدرأ  ينكلو 
بلاط يبأ  ينب  لالذإ  اھب  ُتدرأ  امك   ، كودع كیلو  رھاصي 

! مھرھص حبصأ  مھئادعأ  دلأ  نأ  اوملعیلو 
ىعس ناك  اذإف   ، نْیعاص عاصلا  دلاخل  درأل  يلقع  ُتلمعأ 
قشمد ىلإ  ةكم  نم  رفسلا  ةقشم  دبكتو  ةفیلخلا  ىلإ  يب 

نیبو ينیب  قرفُیس  فیك  ينرُیلف  موثلك  مأ  نیبو  ينیب  قرفیل 
؟! ةيومألا سالجلا  مأ 

***
كلملا دبع 
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الإ يھ  امو   ، يباطخ هلصو  امدعب  قارعلا  ىلإ  ُجاجحلا  لحر 
، مھب لعف  امو  قارعلل  هطبض  رابخأ  ينتلصو  ىتح  عیباسأ 

يبأ نب  بلھُملا  معد  لجأ  نم  ماعلا  ریفنلا  قلطأ  فیكو 
تيوق دق  تناك  نيذلا  جراوخلا  ىلع  هبرح  يف  ةرفُص 

ٍلجر شطبو  بلھملا  لثم  ٍلجر  ءاھدل  نوجاتحيو  مھتكوش 
. جاجحلا لثم 

يف بلھُملا  معد  لجأ  نم  قارعلا  َلھأ  ُجاجحلا  رفنتسا 
تحت دونجلا  رفاوت  مغر  نكل   ، ةقرازألا جراوخلا  دض  هبرح 

سفَّنلا ةسایس  جھتني  دوھعملا  هئاھدب  بلھُملا  نكي  مل  هْيدي 
لاتقلا رابخأ  نم  يل  جاجحلا  هثعب  اممف   ، مھلاتق يف  ليوطلا 

ثعب جراوخلا  ةلزانمو  لاتقلا  يف  بلھُملا  ثحتسا  امدنع  هنأ 
توم لاصخ : ثالث  مھنم  ٌرظتنم  ينإ  : " اھنومضم ةلاسر  هل 
اًعوج وأ   ، اًتیتشتو ةقرف  وأ   ، ةءاجُفلا نب  يرطق  مھبحاص 

مھنیب ةقرفلا  ِثادحإ  ىلع  لمع  هنأ  هئاھد  نم  ناكو   ،" ًالتاق
ماھسلا عنصي  ًالجر  جراوخلا  نیب  فرع  دقف  اھب  عيرستلاو 
للست يذلا  هلاجر  دحأ  بلھُملا  لسرأف  ةمومسملا 

كلذ ىلإ  بلھملا  نم  اًھجوم  ًاباتك  ىقلأو  ًالیل  مھركسعمل 
ُتذفنأ دقو  تلصو  كلاصن  نإ  : " هیف بتُك  امم  ناك   ، عناصلا
كلذ ىلع  اورثعو  ركاسعلا  حبصأ  املف   ،" مھرد فلأ  كیلإ 

ثحب يذلا  ةءاجفلا  نب  يرطق  مھدئاق  ىلع  هوضرع  باطخلا 
كلذ يف  هفلاخف   ، هلتقف ركنأف  هبوجتساو  عناصلا  كلذ  نع 

ِفتكي ملو  ةقرُفو ! ٌفالخ  مھنیب  بشنو  هتداق  رابك  ُدحأ 
يرطقل دجسي  نأ  هرمأو  ًاّینارصن  ًالجر  دَّنج  لب  كلذب  بلھُملا 
لعفلا اذھ  جراوخلا  اوأر  املف   ، جراوخلا مامأ  ةءاجفلا  نب 

هسفن هیلأتب  يرطق  اومھتاو  ينارصنلا  اذھ  اولتقف  هوركنأ 
بشن نم  ناعرس  ٌةداشم  مھنیب  ترادو  يرطق  ضرتعاف 

! لاتق اھرثإ  ىلع 
نولوغشم مھو  مھلاتقب  عارسإلا  يف  جاجحلا  هلسار  اھنیح 
مھعديو ثيرتي  نأ  بلھُملا  يأر  ناكف   ، اًضعب مھضعب  لاتقب 

نأ ىرأ  ُتسل  ينإ  : " جاجحلل لسرأو   ، ضعب ىوق  نوكھنُي 
، كلذ ىلع  اومتأ  نإف   ، اًضعب مھضعب  لتقي  ماد  ام  مھلتاقأ 
الإ اوعمتجي  مل  اوعمتجا  نإو   ، مھكالھ هیفو  ديرت  يذلا  وھف 
ام نوھأ  مھو   ، ذئنیح مھضھانأف   ، اًضعب مھضعب  قمر  دقو 



". ىلاعت ءاش هللا  نإ  ةكوش  فعضأو  اوناك 

مھب رفظف   ، مھلاتقل ةسایس  بسنأ  ةسایسلا  كلت  تناكف 
، مھبقع ىلع  ىضق  ىتح  ًةركنم  ًةميزھ  مھمزھو  بلھُملا 

. ناسارخ رمأ  هتیلوف  هئالب  نسُح  ىلع  هئفاكأ  نأ  ُتيأرف 
***

ریبزلا نبا  عازن  لاوطف   ، مارحلا تیبل هللا  جحلا  ُتيون 
ىدانف تیبل هللا ! جحن  نأ  انل  نكي  مل  ةكم  ىلع  هترطیسو 

اذھ جحلا  ىلع  مئاقلا  وھ  ةفیلخلا  نأ  راصمألا  يف  ةالولا 
نم انفویس  فجت  مل  ةقامحلا ! نیع  كلتف  يرمعلو  ماعلا !
عاذُيو انتعیبب  دھع  يثيدح  سانلا  لاز  امو  اناداع  نم  ءامد 

ةین هل  تناك  نم  نأ  نوربخُي  يلاجر  نأكو  جحلل  يباھذ  ربخ 
ينرظتنيو مسلا  يف  هسمغيو  هفیس  ذحشیلف  يلتق  يف 

! كسنلا يف 
يف ءيشلو   ، هسأر ىلع  ُتجرخو  ماشلا  جیجح  ُدفو  دعتسا 
يبأ َروزأل   ، روبقلا هاجتا  يف  ریسي  نأب  بكرلا  ُترمأ  يسفن 

! بيرق مھب  ءاقللا  لعلف  ةيواعم  يمعو 
ىقبيو يسرح  ةصاخ  يف  بھذأ  نأ  سرحلا  ُدئاق  ىأترا 

ىلع تلزنف  زاجحلا  وحن  جورخلا  قيرط  سأر  ىلع  دفولا 
هل ُتوعدو  هیلع  ُتملسف  يبأ  ربق  ُتلصو  ىتح  انرسو   ، هيأر
ربق ىلع  ُتجرع  مث   ، هیبأ لمع  لصو  نمم  نوكأ  نأ  ىسعف 
يمع اي  كمحر هللا  ًاّیح ! ناك  ول  امك  هباھأ  ينتدجوف  ةيواعم 

، ملِعلا كقطْنُي   ، تملع امك  الإ  تنك  نإ  ّهللات   ، اًتیمو ًاّیح  ٌباھم 
. ملِحلا كِنكْسُيو 

بِیبَح ُقاِرف  وأ  ٍلام  ةَّيِزَر  ىرت ...  امك  َّالإ  مايألاو  رھَّدلا  امو 
ةصرف تناكو   ، زاجحلا وحن  انقلطناو  دفولا  ىلإ  ُتدع  مث 

رمألا تیلوت  نأ  ذنم  اھدقتفأ  يتلا  ةولخلا  يھ  كلت  لیحرلا 
مل يرمأ  يف  ُتركف  اَّملف   ، ةفالخلا رومأب  ایندلا  ينتلغشو 
امو دھازلا ! دبعلا  الو  لداعلا  ةفیلخلا  ُتبصأ  دق  يندجأ 
اًكفسو ایندلا  ىلع  ًابلاكتو  اًّمغو  اًّمھ  الإ  ةفالخلا  يل  تفاضأ 
هتعمج دق  ُتنك  يذلا  نآرقلا  ىتح  نیفلاخملا ! ءامد  يف 

نم رجھي  ٌزيزع  نآرقلاف  ٌهراك ! يل  هنأكو  ينم  رفي  نآلا  حبصأ 
هتبحص ُترجھ  دق  هللاو  ينإو   ، هاسني نم  ىسنيو  هرجھي 

ةعبرأ عبار  فنُص  يذلا  كلملا  دبع  نم  انأ  نيأ  ينافج ! ىتح 



نيأ ؟ ! دجسملا ةمامح  ُتنك  نیح  انأ  نيأ  ؟ ! ةنيدملا ءاھقف  نم 
ایندلا انتلغش  ؟ ! هل يتمتخ  راركت  نم  قزمت  يذلا  يفحصم 

انبرشو دالوألاب  انفغشو  ءاسنلا  انعمجو  مكُحلاو  كلُملاو 
؟! بابذ ابأ  اي  كسفنب  يضمت  نيأ  ىلإ  ءامدلا ! انكفسو  ءالطلا 

ٌةلاسر ينتلصو  ىتح  ةنيدملا  ِفراشم  ىلع  ُلصن  اندك  ام 
ديزي نب  بیبش  كرحت  تدصر  هنویع  نأب  ينربخُي  جاجحلا  نم 
تئش نإف  يلایتغا ! ىلع  ةینلا  اًمزاع  جحلل  اًمداق  ينابیشلا 

رذحلاو ةطیحلا  تمزل  تئش  نإو   ، جح نود  قشمدل  تدع 
نأو  ، ةولخلاو درفتلا  نم  تللقأو  هيومتلا  بكاوم  نم  ترثكأو 

تممأ اذاو   ، جورخلاو لوخدلا  يف  مرحلا  باوبأ  نیب  فلاخأ 
لكأیلو  ، ةالص لك  يف  مامإلا  عضوم  نیب  لقانأف  سانلا 

جرخأ الأو   ، يمف لخدي  نأ  لبق  يمامأ  يماعط  نم  ةاھطلا 
؟! جاجح اي  تامیلعتلا  هذھ  لك  ام   .. اًراھن وأ  ًالیل  اًدرف 
يف ىدانُي  امدعب  فیكف   ، ةفالخلا ةبیھب  قلعت  نآلا  ُرمألا 

عجارتي ماعلا  اذھ  جحلا  ىلع  ٌمئاق  ةفیلخلا  نأ  سانلا 
ناك اذإ  رجح ! ىمرم  ىلع  ةنيدملا  تحضأ  امدعب  ةفیلخلا 
يف ةبعكلا  فصقو  ریبزلا  نبا  راصح  ىلع  رصأ  جاجحلا 
سانلل نھربي  ىتح  داھشألا  سوؤر  ىلعو  جحلا  مسوم 

اذإ ؟ ! عجارتأ نأ  نآلا  يل  فیكف   ، اھمزحو ةفالخلا  ةوق  ىلع 
حلصي نأ  هل  فیكف  هسفن  نیمأت  نع  زجعي  ةفیلخلا  ناك 

؟! ةیعرلا نیمأتل 
، يسرح ةداقو  جاجحلا  َّيلع  راشأ  امك  يرذح  تذخأ 
يذلا اھدجسم  تلخدف   ، ةنيدملا تلخد  ىتح  ُتیضمو 
بیسملا نب  دیعس  تیقل  هیفو   ، ًاليزن هیف  تنك  امدعب  هتقراف 

: هیلإ تبھذف 
! ناورم نبا  اي  يدعب  نم  ءالطلا  تبرش  كنأ  ينغلب  - 

! اًضيأ ءامدلاو   ، طقف ءالطلا  هتیل  - 
! ٍهان نم  كل  امف  كسفن  كھنت  مل  نإ  - 

نزحأ الو   ، اھلمعأ ةنسحلاب  حرفأ  ُترص ال  دقل  هللاو  يسفن ! - 
! اھبكترأ ةئیسلا  ىلع 

. كبلق توم  لماكت  نآلا  - 
الو  ، يلوح اودشتحا  ىتح  يدجاوتب  ةنيدملا  ُلھأ  ملع  امو 

تاملكو  .. اھدعوم ریغ  ىلع  تءاج  دقو  ٍةبطخ ! نم  مھل  دب 



. ينذأ يف  ددرتت  بیسملا  نبا 
ثيدحلا تدرأو   ، ينم ٌریخ  مھ  نم  هاقترا  يذلا  ربنملا  ُتیقترا 

، يقنع نم  تعزُن  يترجنحو  دقُع  دق  يناسل  نأك  ترصُحف !
، توص يل  جرخي  الو  يمف  حتفأ  ينوري  يب  ةصبرتم  نویعلاو 

سماھتو ُتامھمھلا  تلع  يفوقو  مغر  يتمص  لاط  املف 
يناسل كف هللا  ىتح  ؛  رصُح ةفیلخلا   ، رصُح ةفیلخلا  سانلا :

: تقطنف
الو اًرصح  تكسن  انإو   ، ناسنإلا نم  ةعضب  ناسللا  نإ  »
انیلعو  ، هقورع تخسر  انیف   ، مالكلا ءارمأ  نحنو   ، اًرذھ قطنن 

، لاقم اذھ  انیع  دعبو   ، ماقم اذھ  انماقم  دعبو   ، هناصغأ تلدت 
عضومو باطخلا  لصف  اھیف  فرعُي   ، مايأ اذھ  انموي  دعبو 

«. باوصلا
، ٍةبطخ نود  ربنملا  طبھأ  نأ  أشأ  مل   ، يناسل َّكف هللا  امدعبو 

: يثيدح تلمكأف 
، نولكويو لاملا  نم  نولكأي  ءافلخلا  ناك  يلبق  نإف  ؛  دعب امأ  »

ىتح فیسلاب  الإ  ةمألا  هذھ  ءاودأ  يوادأ  هللاو ال  ينإو 
ةفیلخلا الو   ، فعضتسُملا ةفیخلاب  ُتسلو   ، يل میقتست 

مكنم لمتحن  انإ   ، سانلا اھيأ  ؛  نوفأملا ةفیلخلا  الو   ، نھادُملا
اذھ  ، ربنم ىلع  بوثو  وأ  ةيار  دقع  نكي  مل  ام  ةمرغلا  لك 
شرعلا هسأرب  لاق   ، هنباو هتبارق   ، هقح هقح  دیعس  نب  ورمع 
هقنع نم  اھعلخ  يتلا  ةعماجلا  نإو   ، شطبلا انفیسب  انلق 

الإ دحأ  سأر  يف  اھعضأ  نأ ال  اًدھع  ُتیطعأ هللا  دقو   ، يدنع
«. بئاغلا دھاشلا  غلبیلف   ، ءادعصلا اھجرخأ 

ٍةسارح طسو  كسانملا  ُتممتأو  ةكم  ىلإ  ُتیضم  مث 
مسوم ىضقنا  ىتح  جاجحلا  هب  ينحصن  ام  اًعبتم   ، ٍةددشم

جاجحلل ُتلسرأ  امدعب  قشمد  ىلإ  ُتدعو  مالسب  جحلا 
. مھعمجب هبلاطأ  يلایتغا  ةلواحم  يف  اوكراشت  نَم  ةمئاقب 

***
جرخف يلایتغال  ططخ  نم  راضحإو  طبض  يف  ُجاجحلا  عرش 
بیبش يلایتغال  ربدُملا  سأرلا  ةدایقب  اًددجم  جراوخلا  هیلع 
جورخلا نولمي  مھتداعك ال  قارعلا  لھأو   ، ينابیشلا ديزي  نب 
ُسانلا هعم  جرخ  ىتح  ُریثكلا  هعبت  ىتح  بیبش  جرخ  امف 

هل حبصأ  اھاحضو  ٍةلیل  نیبو   ، ةلازغ هتجوز  مھسأر  ىلعو 



كراعم جاجحلا  نیبو  هنیب  ترادف  انلازنل  َقرفلا  شَّیجف  ٌعابتأ 
ةجوز ةلازغ  نأ  اھرابخأ  نم  ينلصو  ام  زربأ  ناك   ، ةریثك

هیلع ترصتناف  جاجحلا  براحُت  ٍةقرف  سأر  ىلع  تناك  بیبش 
، هشأج ةطابرو  هشطب  ةدش  مغر  اھمامأ  نم  ُجاجحلا  َّرفو 

هتلقانت جاجحلا  يف  اًرعش  مھؤارعش  ضرق  ام  ناعرسو 
هولذیل هذھك  ًةصرف  اورظتنا  نيذلا  جاجحلا  يھراك  لك  ُنسلأ 
نب نارمع  لوقب  منرتي  ریبكلا  لبق  ُریغصلا  ىحضأو  اھب 

: ناطح
ریفص نم  ُرفنت  ءاختف  ةماعن ..  بورحلا  يفو  َّيلع  ٌدسأ 

رفاصلا
نیب كبلق  ناك  لب  ىغولا ..  يف  ةلازغ  ىلع  َتررك  الھ 

رئاط ْيحانج 
رباغلا سمأك  هرظانم  تكرت  سراوفب ..  هبلق  ةلازغ  تعرق 

جاجحلاو جراوخلا  هاجتا  يف  ُلیمت  ةفكلا  نأ  ُتيأر  املف 
امدعب ةینابیشلا  ةلازغ  نأ  امیس  ، ال  هرمأ ىلع  بولغم 

يلصُت نأ  ترذن  دق  تناك  اھمامأ  هرارف  نم  راعلا  هب  تقحلأ 
، نارمع لآو  ةرقبلاب  امھیف  أرقت  نیتعكر  ةفوكلا  عماج  يف 

ترَّیسو ماعلا  ریفنلا  ُتردصأ  اھنیح  اھرذن ! تفوو  تلعفف 
ىضق ىتح  جاجحلا  ةرصانمل  قارعلا  ىلإ  ماشلا  دنج  ةریخ 

تقرفتو رھنلا  يف  بیبش  قرغو  الوعفم  ناك  اًرمأ  هللا 
. هدعب نم  هتعامج 

***
ُترظنو  ، تاروثلا نع  فكي  يذلا ال  قارعلا  نم  يرصب  ُتلوح 
يلوو يخأ   اھیلع  ناكو   ، ةیقيرفإو رصم  ثیح  برغلا  وحن 

اھیلع هتررقأو  اھحتف  دعب  يبأ  هالو  نأ  ذنم  زيزعلا  دبع  يدھع 
وحن هتاحوتف  يف  عسوتي  ذخأو  اھرمأ  ينافكو  اھب  ماقف 

. ةجاطرق اولصو  ىتح  هلاجر  ثعب  ىتح  برغملا 
، ةیقيرفإو رصم  يف  زيزعلا  دبع  يخأل  رمألا  رقتسا  امدعب 

ةلحرم ىلإ  ةفالخلا  ةعقر  ةداعتسا  ةلحرم  انیطختو 
، مالسإلا ةعقرل  يفارغجلا  عسوتلاو  ةیمالسإلا  تاحوتفلا 

رصم نم  ةیقيرفإ  لامش  ىلع  ةماتلا  انترطیس  انطسبو 
اھب ةیعرلا  عاضوأ  ريوطت  نم  دب  ناك ال  ؛  برغملا دالب  ىتح 
انأو  ، اًقلطُم اًنيدتو  ءافوج  ٍتاراعش  سیل  قحلا  مالسإلاف 



نیملسملا نم  ٍةیعر  يف  ُحمطأ  نیملسملل  ةفیلخ  يتفصب 
. داھزلا دابعلا  نم  ةیعر  سیلو  نیحلصُملا 

ةجاطرق يف  ةعانص  راد  ءاشنإب  زيزعلا  دبع  يخأ  ُترمأ 
رمأف  ، اھنم ةیبرحلا  امیس  نفسلا ال  ةعانص  يف  صصختت 

نأب يناسغلا  نامعنلا  نب  ناَّسح  ةیقيرفإ  ىلع  هدئاق  يخأ 
ٍةيرق ضاقنأ  ىلع  ًةقطنم  راتخاف   ، كلذل حلصت  ةنيدم  طتخي 
ةديدجلا ةنيدملا  اھیلع  ماقأو   ، شیشرت مساب  تفرُع  ٍةميدق 
هذخأت تناك  يذلا  سنولا  نم  اًقاقتشا  سنوت »  » اھاَّمسو
ةعموص نم  ةقطنملا  كلت  يف  ةطبارملا  نیملسملا  ايارس 
. ًالیل هتوصب  سنؤت  دونجلا  تناكف   ، اھنطقي ناك  ٍبھار 

ام لضفأ  ىلعو  دییشتلا  سسأ  ثدحأ  ىلع  ةنيدملا  تینُب 
، ضرغلا اذھ  يف  ًةصصختم  ًةلماك  ًةنيدم  أشنأ  دقف   ، نوكي
اھل لقنو   ، رحبلاب اھطبرتل  لایمأ  ةرشع  لوطب  ًةانق  اھل  قشو 

ىلعو اھیلع  اوموقیل  لماع  فلأ  رصمب  ةعانصلا  راد  نم 
تناك املو   ، نفسلا ةعانص  ةفرح  ىلع  ةيالولا  ءانبأ  بيردت 

ةیلخادلا ةیقيرفإ  نم  دروتست  باشخألاو  ماخلا  داوملا 
نم رمألا  اذھ  ىلع  نیمئاقلا  لعجي  نأب  يخأ  ىلع  ترشأ 

قرطلاب سانلا  ىردأو  قطانملا  كلت  ءانبأ  مھو  ربربلا 
يفایفب ةربخ  هل  سیل  نمل  رمألا  لكوي  نأ  ةیشخ   ، بوردلاو

. هیتلا يف  قرغیف  ةیقيرفإ 
ينبا ةدایقب  اندونج  تناك  ثیح  لامشلا  ىلإ  برغملا  نمو 
نولواحي ةینیطنطسقلا  دودح  ىلع  دمحم  يخأو   ، ةملسم
مدقت نم  ةفالخلا  ةلود  دودح  ةيامح  ىرحألاب  وأ  اھحتف 

رمأب اوملع  نأ  ذنم  ةلعتشم  اننیب  عاضوألا  نأ  امیس  ، ال  مورلا
ُتيون يتلا  نيواودلاو   ، اھكسب ُترمأ  يتلا  ةیبرعلا  مھاردلا 

ٍةفالخب يل  فیكف   ، كلذ يف  جاجحلا  تلسارو  اھبيرعت 
تسیل اھنيواودو   ، ةیسرافو ةیمور  اھتلمُعو  ٍةیبرع  ٍةیمالسإ 

! ةيوھ الب  ةفالخ  اھنأكو  ٍبرع  ریغ  اھیلع  نیمئاقلاو  ةیبرع 
شیج جرخأ  دق  جاجحلا  ثیح  قرشلا  ىلإ  لامشلا  نمو 

، ثعشألا نب  نمحرلا  دبع  ةدایقب  لیبتر  لاتقل  سيواوطلا 
! هعلخب ىدانو  جاجحلا  نع  هعم  نمو  جرخ  نأ  ثبل  ام  يذلا 

ثعشألا نبا  مھیلع  نولوي   ، لتاقم فلأ  نوعبرأ  هماوق  ٌشیج 
باصأف كودع  ىلع  هتعزن  دق  اًمھس  جاجحلا ! علخب  نودانيو 

لثم يلاجر  يف  لھو   ، جاجحلاب يحضأ  نل  عبطبلاب  كردص !



امو ٍنادلب  نم  يل  هدھم  امو   ، هتعاطو هئالو  يف  جاجحلا 
؟! ةیعر نم  يل  مھسرخأ 

مدقتب رابخألا  تلاوت  ىتح   ، ةبیتكلا ولت  ةبیتكلا  هل  تلسرأ 
يتروشم لھأ  َّيلع  راشأف   ، جاجحلا رقھقتو  ثعشألا  نبا 

ٍلاو علخف   ، ىرخأ ةرامإ  هیلوأو  هلزعأو  جاجحلاب  يحضأ  نأ 
. َّيلع ةرھشم  فیس  فلأ  نیعبرأ  نم  نوھأ 

: لاتقلل جورخلل  مھثحتسأ  ًابیطخ  سانلا  يف  ُتمق 
، يردق اولجعتساف  يرمع  مھیلع  لاط  قارعلا  لھأ  نإ  »

، كاضر اوغلبي  ىتح  ماشلا  لھأ  فویس  مھیلع  طلس  مھللا 
«. كطخس اوزواجي  مل  كاضر  اوغلب  اذإف 

، دمحم يخأو  دبع هللا  ينبا  ةدایقب  اًشیج  ُتزھج  مث 
، مھنع جاجحلا  لزع  قارعلا  لھأ  ىلع  اوضرعي  نأ  مھترمأو 
ةيالو يأ  ثعشألا  نبا  يلوأ  نأو   ، ءاطعلا مھیلع  يرجي  نأو 

تیلوو جاجحلا  تلزع  اوقفاو  نإف  ؛  قارعلا ضرأ  نم  ءاش 
ریمأو دئاقلا  جاجحلاف  اوبأ  نإو   ، ناورم نب  دمحم  هناكم 

. هل رمألاو  عیمجلا 
امنإو هسفنل  سیل   ، هلزع ىلع  اًضرتعم  ُجاجحلا  ينلسار 

ىلع قارعلا  لھأ  تقفاو  نإ  ىري  وھف   ، ةفالخلا ىلع  اًصرح 
عم لبق  نم  اھولعف  املثم  يعلخب  اھدعب  نوبلاطیس  هلزع 
نم ٍلاوب  ةیحضتلاو  ةمالسلا  ترثآ  ينكل  مولظملا ! ةفیلخلا 

جاجحلا يأر  ققحت  ام  ناعرس  نكل   ، ةروثلا كلت  دمخ  لجأ 
تیلوف يعلخب ! اودانو  مھیلع  هتضرع  ام  قارعلا  ُلھأ  ضفرو 
لصو دق  ٍشیج  نم  يل  حیتأ  ام  لكب  هتمعدو  جاجحلا  مھیلع 
انرصن هللا ىتح  مورلا  ةھبج  نمو  زاجحلا  نمو  رصم  نم 

ناسرفلاو لاجرلا  تكلھأو  اھدمأ  لاط  كراعم  دعب  مھیلع 
. اھتبیھ ةفالخلل  تظفح  اھنكل 

نود  ، قارعلا لھأل  ٍریھطت  ةلمح  يف  جاجحلا  ذخأ  اھدعب 
كلام نب  سنأب  هلعف  ام  وھ  ينءاسأ  ام  نكل   ، ٍناوت وأ  ٍةمحر 

ينلسارف  ، هقنع يف  همتخ  يذلا  متخلاو  لوسر هللا،  مداخ 
هرذحأ جاجحلل  تثعبو  هتیضارف  جاجحلا  يل  يكتشي  سنأ 

دق ناك  نإو  سنأ  لثم  اھلك  ةیعرلا  تیلف  ءوسب  هسمي  هنأ 
ةسایسلاو سنأل  امف  اًھركُم  جرخ  دق  هنظأف  انیلع  جرخ 

؟! مكحلاو



ُترمأ جراوخلا  نماوك  ىلع  ءاضقلاو  ریھطتلا  ةیلمع  دعب 
، مھلاح نم  حلصُيو  هتیعر  رومأ  يف  رظني  نأ  جاجحلا 
هتاریخ تاعازنلا  تددبو  بورحلاو  تاروثلا  هتكھنأ  قارعلاف 

ُتقولا ناحف   ، شییجتلل هانقفنأ  حالصإلل  هقفنن  انك  امو 
. مدلا نع  اًضوع  ءاملا  قارعلا  داوس  برشیل 

***

جاَّجحلا
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، اھرمأ تطبض  امدعب  زاجحلا  دالب  نع  نینمؤملا  ُریمأ  ينلزع 
ةفالخلا ةریظحل  ةعئاط  اھتدعأو   ، مھروحج اھیجراخ  تنكسو 

يل بتك  هانمتأ ! يرمع  تشع  ام  ةيالوب  يل  بتك  مث  ةيومألا !
دعب امیس  جراوخلاو ال  تاروثلاب  جعت  يتلا  قارعلا  دالب  ىلع 

. اھیلع هل  ًالماع  ناك  يذلا  ناورم  نب  رشب  هیخأ  توم 
، نیقبآلا اھلھأ  ضيورتو   ، اھیلإ جورخلا  ةعرسب  ينرمأ 
ُتجرخف جراوخلا  برحل  ةرفص  يبأ  نب  بلھُملا  ىلإ  مھلاسرإو 
يلاجر ةصاخ  نم  ًالجر  رشع  انثا  يعمو  يتظحل  نم  اھیلإ 

. ةعمجلا ةالص  لیبق  ةفوكلا  برق  تلصو  ىتح 
ةفوكلاو ةنيدملا  نیب  لصاولا  قيرطلا  ىلع  رئب  نم  ُتلستغا 
تمثلتو يفیس  تدلقتو  يبایث  تسبل  مث   ، يلاجر لعف  كلذكو 
ُرودت يتركاذ  ىحرو  ٌدحأ ! ينفرعي  ىتح ال  يتمامع  فرطب 

ىلوت ام  لوأ  مھیلع  ةیمس  نب  دايز  اھاقلأ  يتلا  ءارتبلا  ةبطخلاب 
. مھرمأ

نم ریسیلا  نم  الإ  ًةیلاخ  اھعراوش  ُتدجوف  ةفوكلا  ُتلخد 
رشحو ةعمجلا  ةالصل  لوألا  نذؤملا  نذأ  ناك  دقف   ، لاجرلا

يلاحر تعضوو  ةرامإلا  راد  ىلإ  تھجوتف   ، ةالصلا ىلإ  سانلا 
. ةفوكلاب ریبكلا  دجسملا  ىلإ  تبھذو  ةطرشلا  تبحطصاو  اھب 

تلخدف  ، دعب ربنملا  ىقترا  دق  دجسملا  بیطخ  نكي  مل 



، يب راظنألا  تقلعت  ىتح  ًةرشابم  ربنملا  اًدصاق  دجسملا 
دجسملاب نم  لك  َّيلإ  رظن  ىتح  ربنملا  ةرجح  ىلع  تسلجو 

اًتفل رثكأ  تمصلا  نوكي  ًانایحأف   ، ُّتمص ينكل   .. يثيدح نورظتني 
ىقتنا دق  مھنم  رفن  ضعب  ُتيأر  يتمص  لاط  املف  هابتنالل !

امك ينبصحي  نأ  ديري  هنظأ  دجسملا  ىصح  نم  تاوصح  ضعب 
مھفكت ملأ  ؟ ! مھب ةیمس  نبا  هعنص  ام  نوركذي  الأ  مھتداع ! يھ 
نوظعتي مھلاب ال  ام  ؟ ! قارعلا بالكل  تیمُرو  تعطُق  اًّفك  نوثالث 

! اًدبأ
ىلع ِّلصأ  ملو  دمحأ هللا  ملف  ةیمُس  نباب  ًايدتقم  مھیف  ُتمق 

: مھل ُتلق  ىتح  مھیلإ  يثيدحب  تظلغأو  هیبن 
ئواسمو  ، قافنلاو قاقشلا  لھأ  اي   ، قارعلا لھأ  اي 

دقلو  ، مكیلإ يتآ  نأ  لبق  ينمھیل  مكرمأ  ناك  نإ  هللاو   ، قالخألا
ةحرابلا ينم  طقس  دقلو   ، يب مكیلتبي  نأ  وعدأ هللا  تنك 

ىلإ ترشأو  هناكم - اذھ  ُتذختاف   ، هب مكبدؤأ  يذلا  يطوس 
مث  ، مكدبعب مكرحو   ، مكریبكب مكریغص  نذخآل  هللاو  يفیس -

. ةنیجعلل زابخلاو   ، ةديدحلل دادحلا  عصر  مكنعصرأل 
نم طقاستي  ىصحلا  ُتيأر  ىتح  مھل  يثيدح  ُتلمكأ  امف 
اھنیح  ، مھیف تدرأ  ام  دبك  تبصأ  ينأ  تملعف  هلمح ! نم  يديأ 

هتظفح ٍرعشب  ًالثمتم  يھجو  مھل  تفشكو  يماثل  ُتیخرأ 
: اًميدق

ينوفرعت ةمامعلا  عضأ  ىتم   ... ايانثلا عالطو  الج  نبا  انأ 
يتریس ينتقبس  دقف   ، فوخلاو علھلا  مھنویع  يف  ُتيأر 

: مھیف يتبطخ  يقابب  مھیلع  ُتزھجأف  مھیلإ 
همزحأو  ، هلعنب هوذحأو   ، هلمحب ءيشلا  لمحأل  ينإ  هللاو  امأ 

رظنأل ينإو   ، اھفاطق ناحو  تعنيأ  دق  اًسوؤر  ىرأل  ينإو   ، هلتفب
لجرلا ترمأ  ول  هللاوف   ، ىحللاو مئامعلا  نیب  قرقرتت  ءامدلا  ىلإ 

. هقنع تبرضل  بابلا  اذھ  نم  جرخف  بابلا  اذھ  نم  جرخي 
يل عقعقي  الو  زامغب  زمغأ  ام  قارعلا  لھأ  اي  هللاو  ينإ 

نإو  ، ىوصقلا ةياغلا  نم  تبرجو  ءاكذ  نع  ُتررف  دقلو  نآنشلاب 
اھنادیع مجع  مث  هتنانك  رثن  ناورم  نب  كلملا  دبع  نینمؤملا  ریمأ 

ينھجوف اًزمغم  اھبلصأو  اًدوع  اھَّرمأ  يندجوف  اًدوع  اًدوع 
لیبس متكلسو   ، نتفلا ةيدوأ  يف  متعتر  املاط  متنأف   ، مكیلإ

، دوعلا يحل  مكنوحلأل  هللاو  امأ   ، لالضلا ددج  مترتخاو   ، يغلا



، لبإلا بئارغ  برض  مكنبرضألو   ، ةملسلا بصع  مكنبصعألو 
الإ مھأ  الو   ، تيرف الإ  فلحأ  الو   ، تیفو الإ  دعأ  هللاو ال  ينإ 
، ناكو ناكو   ، لاقو لیقو  تاعامجلا  هذھو  يايإف   ، تیضمأ

وأ قحلا  لیبس  ىلع  نمیقتستل  هللاو  ؛  نالف نع  نالف  ينربخأو 
فیسلاب مكنربھألو   ، هدسج يف  ًالغش  مكنم  لجر  لكل  نعدأل 
مكل يتبرجت  لوأو   ، ىماتي دالوألاو  ىمايأ  ءاسنلا  عدي  اًربھ 

جرخي مل  اذھ  يموي  نم  مايأ  ةثالث  دعب  هتدجو  نم  يل  مكتبرجتو 
هلام ُتبھنو  هقنع  تبرض  ةرفُص  يبأ  نب  بلھُملا  ثعب  يف 

. هلایع ُتدرشو  هراد  ُتقرحأو 
اوملعیلو  ، مھل يجھنم  حیضوتو  مھیف  يتبطخ  تناك  هذھ 

أرقي نأ  يبجاح  ُترمأ  مث  ؛  علطُم مھلاصخ  ىلعو  ٌمیلع  مھب  ينأ 
هجوملا ناورم  نب  كلملا  دبع  نینمؤملا  ریمأ  باتك  مھیلع 

امل مھنإ  ىتح  هیف  امل  اوعمتسي  ىتح  ُتمصلا  مھمعف   ، مھیلإ
مالسلا اودري  مل  مھیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالس  مالغلا  مھیلع  أرق 
ُتسل ينكل  ينقبس  نم  هیلع  مھدَّوع  ام  اذھ  نأ  ودبيو   ، هیلع

ئراقلا هیلع  داع  ام  ىتح  مھبدأ  ُتنسحأو  مھترھنف  هلثم 
. دجسملاب نم  لك  مالسلا  در  الإ  مالسلا 

مھلصي نأ  تدرأ  ام  مھل  تلصوأو  مھب  يدھع  لوأ  اذھ  ناك 
ىتح نوعیطي  مھنأ ال  قارعلا  لھأ  نع  ينغلب  امف   ، ينع

! مھئامدب مھاحل  بضخت  ىتح  نوفاخي  الو   ، اوفاخي
بصانملا بیترت  يف  ُتعرشو  اًددجم  ةرامإلا  راد  تلخد 
يخارتُملا كلذ  ریغ  ةطرشلل  اًدئاق  ترتخاف   ، رومألا میظنتو 

جورخ ُتعباتو   ، ءاضقلا ىلع  اًحيرُش  تررقأو   ، اھیلع ناك  يذلا 
نم ءاطبتسا  نوري  مھنأ  يلاجر  ينربخأف  بلھُملا  ىلإ  ثعبلا 

مویلا ىتح  مھتلھمأف  جورخلا  نوديري  مھنأك ال  ةفوكلا  لھأ 
. مھتدعو امك  ثلاثلا 

ناورم نب  رشب  لحارلا  قارعلا  ریمأ  لھأ  نع  ُتلأس 
نب ءامسأ  تنب  دنھ  هتجوزل  نیلفط  كرتو  تام  هنأ  ينوربخأف 
رصق جراخ  آشني  نأ  نيریغصلا  نيریمألل  فیكف  يرازفلا ! ةجراخ 

؟! ةرامإلا
ثیح دنھ  ىلإ  يرعشألا  ىسوم  يبأ  نب  ةدرب  ابأ  ُتلسرأ 
عم َّيلإ  مودقلا  يف  اھنذأتسا  اھدلاو  تیب  يف  ًةمیقم  تناك 
لثمو اھلثمف  دمحم  ينبا  عم  ةرامإلا  راد  يف  شیعلل  اھيریغص 

. ةرامإلا رودو  مكحلا  تویب  يف  الإ  شیعلا  امھب  قیلي  اھیلجن ال 



ىروشلل تقولا  نم  ةحودنم  مھیلإ  بلطي  ُلوسرلا  َّيلإ  داع 
ةرامإلا راد  يف  يعم  ةماقإلا  يف  اًجرح  ُدجت  اھنأ  ينربخأو 

اھیلع امو  اھلامجو  اھنسح  يل  فصي  نأ  دمعت  هثيدح  ايانث  يفو 
اھبطخیل اًددجم  هتلسرأف  يسفن  يف  تعقو  ىتح  ٍلاصخ  نم 

! يل
نأكو ةفوكلا  قوس  يف  تاریبكت  ُتعمس  ثلاثلا  مویلا  يف 
مھیلإ ُتجرخف   ، يرمأ يصعتل  ضعبلا  اھضعب  عم  عمجتت  سانلا 

: مھیف ُتيدانو  ربنملا  ُتیقتراو 
ُتعمس ينإ   ، قافنلاو قاقشلا  لھأ  اي   ، قارعلا لھأ  اي 

هنكلو  ، بیغرتلا هب  دارُي  يذلا  ریبكتلاب  سیل  قوسلا  يف  اًریبكت 
اصعلا دیبعو  ةعیكللا  ينب  اي  بیھرتلا ! هب  دارُي  يذلا  ریبكتلا 
هعلظ ىلع  مكنم  لجر  لك  عبري  الأ   ، ىمايألاو ءامإلا  ءانبأو 

كشوأل اب  مسقأف   ، همدق عضوم  رصبيو   ، همد نقح  نسحُيو 
. اھدعب امل  ًابدأو  اھلبق  امل  ًالاكن  نوكت  ًةعقو  مكب  عقوأ  نأ 

لك لغشناو  ُسرخلا  مھباصأ  ىتح  يتاملك  نم  ُتغرف  ام 
ٌریبك ال ٌخیش  ينءاج  ىتح   ، بلھملا ىلإ  لحریل  هسفنب  ءرما 
هنأ هحمالم  نم  نظأ  باش  ىلع  دنتسيو  ریسلا  ىلع  ىوقي 

.. هنبا
لیلعو ریبك  خیش  انأو  ثعبلا  اذھ  يف  انإ   ، ریمألا حلصأ هللا  - 
نم ىرت  امل  ثعبلا  نم  ينفعاف   ، ينم بشأ  وھ  ينبا  اذھو 

. يتلاح
؟ سمألاب انمالك  تعمسأ  - 

ئباض نب  ریمع  وھ  اذھ  يثدحم  نأ  يلاجر  ُدحأ  يل  سمھ 
! هھجو مطلف  لتُق  امدعب  مولظملا  ةفیلخلا  ءاج  يذلا 

؟! نامثع مطل  نم  تسلأ  - 
! ریمألا اھيأ  تضم  دق  ٌمايأ  كلت  - 

ىلإ هللا ًابرقتو  نْيرصملا  حالص  كلتق  يف  بسحأل  ينإ  - 
. كنم مولظملل  رأثلاب 

ةفوكلا ءاحنأ  يف  ٍدانم  يدانیلو  هقنع  برضب  يسرح  ُترمأ 
غرف ام   .. هلتقب ُریمألا  رمأف  ءادنلا  عامس  دعب  رخأت  خیشلا  اذھ  نأ 
مھیبأ ةركب  نع  اھلاجر  جرخ  ىتح  ةفوكلا  لك  غولب  نم  يدانملا 
فالآ ةعبرأ  وحن  راھنلا  نم  ٍةدحاو  ٍةعاس  يف  رسجلا  اوربعو 



ينوتأیلو بلھملا  ىلإ  مھولصیل  يلاجر  مھعم  تجرخأف  لتاقم 
نم اھارأ  ينأك  لاتقلا  ةھبج  يل  فصیلو  مھلوصوب  هنم  ٍباتكب 

. انھ يناكم 
***

نم تجرخ  دقف   ، ةنيدملا نم  يل  سالجلا  مأ  ُبكوم  ءاج 
، اھب لخدأ  ملو  ةرشابم  اھتبطخ  امدعب  ةفوكلا  ىلإ  ةنيدملا 
لوصو عم  اھلوصو  نمازتو  قارعلا  ىلإ  يب  قحلت  نأب  ُترمأو 
ٍدحاو ٍموي  يف  ناتجوز  َّيدل  حبصأف  ءامسأ ! تنب  دنھ  بكوم 

. نامعنلا تنب  ذنم  ةأرما  أطأ  مل  امدعب 
شارفلا لاوحأب  ةریبخلا  بیثلا  كلت   ، ءامسأ تنب  دنھب  ُتأدب 

ناك نإو  اھب  تننظ  امك  اھتدجوف   ، لاجرلا ةعجاضمو  هرارسأو 
يتلا ةيومألا  سالجلا  مأ  ىلإ  تلقتنا  مث  ينم ! روفن  ضعب  اھب 

! اًركب اھتدجوف  ديزي  نبا  فنأ  ماغرإ  اھب  ُتدرأ 
يف ُتبطخو  ةرصبلا  ىلإ  ُتبكر   ، ةفوكلا رمأ  تطبض  امدعب 
اًضيأ مايأ  ةثالث  مھتلھمأو  ؛  ةفوكلا لھأ  يف  ُتبطخ  املثم  اھلھأ 
لھأ نودلقي  مھنأكو  هترمإ  تحت  اولتاقُیل  بلھُملا  ىلإ  اوجرخیل 
لھأ أدبو  جورخلا  يف  اوأطابت  ىتح  مايأ  ةثالث  ترم  امف   ، ةفوكلا
رادلا باب  قرط  نم  لوأ  ناكف   ، ةرامإلا راد  باب  نوقرطي  رذعلا 
ءارمألا هرذع  دقو  نم هللا  ٌروذعم  هنأو  اًقتف  هب  هنأ  يعَّدي  ًالجر 

ةلع يذ  لك  َّيلع  بلاكتل  هرذع  تلبق  ينأ  ول  ُتيأرف  يلبق  نم 
يرمأ نم  ةعس  يف  تسلو  ةعنطصم  مأ  ةیقیقح  تناك  ءاوس 
ثعبلا نع  اًرخأتمو  ًایصاع  هتربتعاف  ةلاح ! لك  يف  ققحأ  ىتح 

. هلتقب ُترمأو 
نم اوضھن  يصاعلا  اذھل  يلتق  ربخ  ةرصبلا  لھأ  غلب  نیح 
نیح مھنأ  ودبي  نكل   ، ثعبلا ىلإ  جورخلا  نيدصاق  مھتعاس 

نم مھل  اوراتخاف  مھمالحأب  ناطیشلا  بعالت  مھترثك  مھترغ 
اوجرخو  .. دوراجلا نب  دبع هللا  ىعدُي  مھیلع  اًریمأ  مھسفنأ 

! ةفالخلا نع  مھلالقتساو  مھنع  يلیحرب  نيدانم  َّيلع 
مھیلإ تجرخو  اھدونجو  ةرصبلا  ةطرش  نم  اًشیج  ُتزھج 
ىلع برحلا  ىحر  ترادو  زمرھمار  ةرطنق  دنع  انیقتلا  ىتح 
يف ُتبصأ  ىتح  اًديدش  ًالاتق  انلتاقتو  َّيلع  نیجراخلا  كئلوأ 
ينكل غسرلا  ىلإ  قفرملا  نم  يلوط  ٍحرجب  رسيألا  يدعاس 

. انرصتناو دوراجلا  نبا  لتُق  ىتح  يملأ  ىلع  ُتلماحت 



نيذلا لئابقلا  رابك  سوؤرو  دوراجلا  نبا  سأر  ِّزحب  ُترمأ 
امدعب ةرصبلا  لھأ  ثعب  عم  بلھُملا  ىلإ  اھتلسرأو  هعم  اوناك 
نأب بلھُملا  ىلإ  ةلاسر  مھعم  ُتلسرأو  ؛  يتملكل مھتعضخأ 

. مھرخآ نع  مھدیبي  ىتح  مھلاتق  يف  ِنكي  الو  جراوخلا  ضھانُي 
سوؤرو مھعم  يباتكو  ةرصبلا  لھأ  ُثعب  هلصو  امف 

ةميزع تيوق  ىتح  يئافرع  حامر  ةنسأ  ىلع  نیجراخلا 
؛ فنخم نب  نمحرلا  دبع  هبئانو  وھ  جراوخلا  ضھانو  بلھُملا 
؛ روباس میلقإ  نم  نورزاك  ضرأ  ىلإ  مھولجأ  ىتح  مھولتاقف 

. ينتلصو يتلا  رصنلا  رابخأ  تناك  كلت 
اوراغأ جراوخلا  نأ  نم  اھتلت  يتلا  مؤشلا  ءابنأ  اھدعب  اھتعبت 
لوح ٍقدنخب  اًنصحتم  هودجوف  ًالیل  بلھُملا  ركسعم  ىلع 
ذخأ نكي  ملف  فنخم  نبا  ركسعم  ىلع  اوراغأف  هركسعم 
لخدف ؛  هركسعم لوح  اًقدنخ  ذختي  ملو  هل  بلھُملا  ةحیصنب 
ٍةلفغ نیح  ىلع  فنخم  نبا  دنج  اولتاقو  ركسعملا  جراوخلا 
فنخم نبا  اولتقو  ًةمیظع  ًةلتقم  مھنم  اوباصأ  ىتح  مھنم 

! هسفن
***

دبع ىلإ  هیعنب  ُتلسرأف  فنخم  نب  نمحرلا  دبع  يل  يعُن 
سانلا ىلإ  هاعنف  ةكم  يف  سانلاب  جحي  اھنیح  ناكو   ، كلملا

يف وھو  ٌفدھتسُم  ةفیلخلا  نأ  ٌرابخأ  ينتدرو  مث  ؛  ىنمب وھو 
َّيلإ داعف  هرذح  ذخأیلو  طاتحیل  هل  ُتلسرأف  جحلا  مسوم 
بلطيو هب  اوصبرت  نم  صاخشأ  يل  يمسُي  هباتكب  لوسرلا 
اًدیعب ٍةصلاخ  ٍةیبرع  ٍةلمُع  برضب  ينرمأيو  مھتقحالم ! ينم 

ىلإ اِھّكس  رمأ  تلكوف   ، ةیسرافلاو ةیمورلا  مھاردلا  كلت  نع 
. ریمس ىعدُي  يلاجر  نم  يدوھي  ٍلجر 

؟ ریمألا اھيأ  اھشقن  ديرت  فیك  - 
رخآلا هجولا  ىلعو  مسب هللا "  " اھیھجو دحأ  ىلع  بتكا  - 

". جاجحلا "
ىتح قاوسألا  يف  لماعتلل  ةديدجلا  ةلمُعلا  تحرُط  نأ  امو 

بنُجلا اھسمي  نأل  ةضرع  اھنأل  ناجھتسالاو  ضفرلاب  تلبوُق 
ةیمورلا مھاردلا  ىلع  رھظت  مل  ةعزنلا  هذھ  اذاملف  ضئاحلاو !
نولصُي الأ  "؟  سدقلا حورلاو  نبالاو  بآلا   " اھیلع شقن  يتلا 

نم ةضراعُملا  اھنكلو  ؟ ! اھب نولماعتي  الأ  ؟ ! مھررس يف  يھو 



بیسُملا نبا  نیعباتلا  ُدیس  مھسرخأ  ىتح  ةضراعملا  باب 
. هتصاخ تيزلا  ةراجت  يف  اھب  لماعتو 

امھدحأ ىعدُي  نالجر  ةفیلخلا  يل  ىمس  نم  يف  ناك 
امھو ديزي  نب  بیبش  ىعدُي  رخآ  ٌلجر  هعبتيو   ، حرسم نب  حلاص 

! ةيرفصلا جراوخلا  نم 
ُتھجوتف  ، ةقرازألا رمأ  ينافك  دق  بلھُملا  قرشلا  يف  انلجر 
يلاو ناورم  نب  دمحم  نم  اوبرھ  نيذلا  ةيرفصلا  ىلإ  انأ 

مھل تھجوتف   ، لصوملا اولخد  ىتح  قارعلا  ىلإ  اورفو  ةريزجلا 
هعم سیلو  حرسم  نب  حلاص  تیقلف  ٍلتاقم  فالآ  ةثالث  يف 
سأر ىلع  وھ  ؛  قرف ثالث  ىلإ  مھمسق  ًالجر  نیعست  ىوس 
ديوسو  ، ًالجر نیثالث  سأر  ىلع  ديزي  نب  بیبشو   ، ًالجر نیثالث 

. ةیقابلا نیثالثلا  سأر  ىلع  نامیلس  نب 
مغر ٍديدش  ٍلاتق  يف  ةمذرشلا  هذھ  عم  يشیج  ىقتلا 

! سأبلا اذھ  لك  مھيدل  جراوخلا  نأ  بسحأ  ُتنك  امف   ، مھتلق
هعبات فلخ  اوعَّمجت  حرسم  نبا  مھدئاق  لتُق  امدعب  ىتح 

نم باصأ  امدعب  يشیج  مامأ  نم  رفف  مھیلع  هورَّمأو   ، بیبش
! ریثكلا يدونج 

دمخُأ ام   ، تاروثلاب ةرئاف  يھو  قارعلا  ضرأ  ُتئطو  ذنم 
ًالدب جورخلا  اوعضر  اھلھأ  نأك   ، ىرخأ َّيلع  جرخت  ىتح  ةدحاو 

ينولغش يتلا  بورحلاب  ًالغشنم  يسفن  ُتيأرو  بیلحلا ! نم 
اھب نوجراخو  ةاصع  اھب  امكف  ؛  اھسفن قارعلا  حالصإ  نع  اھب 

! شیعلا نع  اًثحب  ضرألا  يف  برضت  ةعئاط  ةیعر 
نم لك  لاغشناف   ، نیعرازملا هیف  ُتركف  ام  لوأ  ناك 

نع مھدعبأ  دق  تاروثلاو  بورحلاب  قارعلا  ةالو  نم  ينقبس 
ٍنیعب مھرمأ  يف  ترظنف   ، نیحالفلا رمأبو  ةعارزلاب  مامتھالا 

. َّيلع نیجراخلا  ىلع  ترظن  ىرخألا  نیعلابو 
نأ ينغلب  ىتح  راھنألا  مھل  ترَّھطو   ، تاونقلا مھل  ُتققش 

! صاقو يبأ  نب  دعس  دھع  ذنم  لمكتسي  مل  رھن  عورشم  كانھ 
صاقو يبأ  نب  دعس  نأ  ينوربخأ  ببسلا  نع  ُتلأس  نیحو 
عمجف  ، مارح نبا  ىعدُي  هلاجر  نم  ٍلجر  ىلإ  رفحلا  رمأ  لكوأ 

ىتح لمعلا  يف  اودتباو  ةلعفلاو  لاجرلا  اذھ  مارح  نبا 
هیلع اوردقي  ملف  هرفح  دارُملا  رھنلا  ىرجم  يف  ٌلبج  مھضرتعا 

! اھنیح نم  لمعلا  فقوتو 



دلصلا رخصلا  نم  لبجلا  نأ  تدجو  عقوملا  ُتنياع  نیح 
نيرافحلا عمجب  يلاجر  ُترمأف   ، هقارتخا ریسیلا  نم  سیلو 

ناك اذإف  لمعلا  يف  مھولھمیلو  داوسلا  ءاحنأ  نم  ةلعفلاو 
ماعطلا نم  لكأي  ام  نزو  هموي  يف  لجرلا  رفحي  ام  رادقم 

اولمكيو لبجلا  اذھ  اوقرتخي  نأ  ىلإ  لمعلا  يف  اورمتسیلف 
مھرد فلأ  مھنم  ٍلجر  لكل  رمألا  اذھ  متأ هللا  اذإو   ، رھنلا قش 

. ةيریمسلا يمھارد  نم 
ةفوكلا تاقرط  قشأ  تدُعو  رھنلا  نوقشي  لاجرلا  ُتكرت 
مھیلع هِّركو  هِّرفب  يلاجر  قھرأ  يذلا  ديزي  نب  بیبش  عبتتأ 

مل نإو   ، جراوخلا هیلع  تعمتجاو  دالبلا  يف  همسا  عاش  ىتح 
، اھرسأب ةفالخلا  ىلع  اًمیظع  اًرطخ  نوكیسف  هیلع  ِضقأ 

تارفلا ربعي  وھو  هسرف  هب  تنرحو  هیلع  ينرصن هللا  ىتح 
. هرمأ ينافكو هللا   .. اًقراغ طقسف 

***
ةنتف دعب  ًاّیبسن  عاضوألا  تأدھ  امدعب  لاحلا  يب  رقتسا 
ةلازغ مامأ  نم  يرارف  دعب  راع  نم  اھب  ينقحل  امو  بیبش 
يطوسو يفیسو  ىركذلا  تامأ  اھتومو  هتوم  نكل   ، هتجوز

سانلا رومأ  يف  ركفأ  تأدبو  سانلا ! نسلأ  ىلع  نم  اھولج 
هوُّمسو رھنلا  اورجأو  لبجلا  اوقش  مھنأ  يلاجر  ينغلبف  اًددجم 

! جاجحلا لبج  لبجلا  اومسو  مارح  نبا  رھن 
يثيدح نأ  نم  يلاجر  َّيلإ  هلقن  ام  وھ  يمانم  قلقأ  ام 
ضعب هباشت  نم  هیف  امل  نآرقلاب  نونحلي  مالسإلاب  دھعلا 

! ًاطوقنم نكي  مل  مولظملا  ةفیلخلا  فحصم  نأ  امیس  فرحألا ال 
ةفیلخلا هالو  دق  ناك  يبعشلا  رماع  ىعدُي  ٍلجر  ىلع  ينولدو 

هبلط يف  تلسرأف  رمألا  اذھ  طبضي  نأ  هب  يرح  هنأو   ، ءاضقلا
. ينءاج ىتح 

؟ كاطع مك  - 
! نیفلأ - 

! نآرقلا طبض  هنم  نوديري  يذلا  نحلُملا  اذھأ 
؟ كؤاطع مك   ، كحيو - 

. نافلأ - 
؟ كلثم هیف  نحلي  امیف ال  تنحل  َملف  - 



نحلیل نكأ  ملو   ، ُتبرعأف ُریمألا  برعأو   ، ُتنحلف ُریمألا  نحل  - 
ِلیطتسملاو  ، هنحلب هل  عرقُملاك  نوكأف   ، هیلع انأ  برعأف  ریمألا 

. هلبق لوقلا  ِلضفب  هیلع 
. اھبیطتسأ ةیعملأ  هیف  ترشبتساو  هُّدر  ينبجعأ 
؟ ةيواعم ةفیلخلل  ةیمس  نب  دايز  اكش  يذلا  تنأ  - 

. ریمألا اھيأ  هفرط  تام  دق  ٌربخ  اذھ  - 
؟ هتوكش َملو   ، هنع ينثدح  - 

كحلصأ هللا.  ، كنع تباغ  دق  همئارج  نأ  نظأ  ال  - 
يف نحللاو  فيرحتلاو  فیحصتلا  نم  ينلصو  امب  هتثدح 
اذھ يف  برض  نم  لوأ  ةیمس  نب  دايز  نأ  ينربخأف   ، نآرقلا
ىلع تامالع  عضوب  يلؤدلا  دوسألا  ابأ  فلك  دقو   ، برضملا
ىلعأ ةطقن  عضوف  ةیبرعلل  ئراقلا  ریغ  اھزیمي  ىتح  فرحألا 

، ةرسك اھامسو  هلفسأ  ةطقن  عضوو   ، ةحتف اھامسو  فرحلا 
نیتطقن نيونتلل  لعجو   ، ةمض اھامسو  فرحلا  بناجب  ةطقنو 
تلظ ةھباشتملا  فورحلا  نأل  برعلا  ریغ  عم  ِدجت  مل  اھنكل 

. ةھباشتم
؟ رمألا اذھ  طبضب  انل  فیكو  - 

؟! رمألا اذھ  كیفكي  لجر  ىلع  كلدأ  الأ  - 
! هايإ ينیفكت  كتبسح  - 

. يثیللا مصاع  نب  رصنب  كیلع  ؛  ينم لضفأ  وھ  - 
، يبعشلا ةرضح  يف  هب  تعمتجاو  هبلط  يف  ُتلسرأ 
مجعلاو برعلل  حلصي  ًّالح  دجي  نأ  هنم  تبلطو  رمألا  هل  تحرشو 
ام ىریل  اًرھش  ينلھمتساف   ، نحللا نم  نآرقلا  ظفحن  ىتح 

. هتلھمأف  ، هلعف هیلع 
***

ةقرازألا جراوخلا  رمأ  نم  غرف  امدعب  اًرئاز  بلھُملا  َّيلإ  مدق 
، ةمداقلا ةیمالسإلا  تاحوتفلا  ىلإ  علطتو  هلك  قرشلا  نمأو 

هتلعجو يراوج  ةرامإلا  ريرس  ىلع  هتسلجأو  هب  ُتبحرف 
ينثي ناك  امف  هشیج  لاجر  نم  ءالبلا  لھأ  َّيلع  ضرعتسي 

كسم نم  لك  فرعیل  ءاطعلا  يف  هل  لزجأ  ىتح  مھدحأ  ىلع 
. مھردق قح  انلاجر  ردقن  اننأ  انل  اًفیس 



عم ناتسجس  ةرمإ  يل  فاضأ  دق  نینمؤملا  ُریمأ  ناك 
عم ناتسجس  هیلوأ  نأ  بلھملل  ةیطع  نسحأ  ُتيأرف  نْیقارعلا 
يل دنھ  هتنبا  هیلإ  ُتبطخ  امك   ، نآلا هیلع  وھ  ام  ىلع  هرارقإ 

ةرھاصملاف  ، يل بلھملا  ءالو  نمضألو  نيدنھلا  نیب  عمجأل 
ةوسن ةعبرألا  ممتأل  ةدحاو  يل  ىقبي  اھبو  جورخلا  ران  ئفطت 

رئارح عبرأ  عمتجت  ىتح  ةذل  ٍلجرل  عمتجي  هنإ ال  امأ  يتیب ! يف 
! نھجوزتي هلزنم  يف 

بكوم يف  ينع  بلھُملا  لیحرل  يلاتلا  لالھلا  عم  ينتلصو 
امدعب اھب  بلھملا  تمزلأ  دق  رانيد  فلأ  فلأب  ةلمحم  اھسرع 

؛ ناسارخ ةيالوب  ناتسجس  ةيالو  هل  تلدع  نیح  َّيلع  ضرتعا 
يدنع اھدلاو  ةناكمل  اھتمركأو  اھب  ُتینبو  يئاسن  ىلإ  اھتممض 
يشیع َّيلع  تصغن  يتلا  ءامسأ  تنب  دنھ  ىلع  اھتمدق  ىتح 

! ينم اھروفنو  َّيلع  اھیلاعتب 
***

هیلع َّرم  ىتح  يثیللا  مصاع  نب  رصن  رمأ  تیسن  دق  ُتنك 
شیج ثعبب  يلاغشنال  هبلط  يف  لسرأ  ملو   ، رھش نم  رثكأ 
ُتغرفو ُشیجلا  جرخ  امو   ، كرتلا كلم  لیبتر  ثیح  لامشلا  ىلإ 
هبلط يف  تلسرأو  هتركذت  ىتح  ةیلخادلا  ةرامإلا  نوئشل 

. هیلإ لصو  ام  َّيلع  ضرعو  ينءاجف 
! طاقن ثالث  ءاثلاو   ، اھالعأ ناتطقن  ءاتللو   ، اھلفسأ ةطقن  ءابلل 
، فورحلا طبضتس  اھنأ  ىأر  يتلا  يثیللا  تاليدعت  هذھ  تناك 
اوبتكي نأ  نیطاطخلا  ُترمأف   ، اھرقأف يبعشلا  اھیف  ُترشتساف 
رصِم لك  ىلإ  ةخسن  اولسریلو  ديدجلا  طیقنتلا  اذھب  فحاصم 

. فالتخالا نیح  اھیلإ  اوعجريو  مھتاءارق  يف  اھب  اودتقیل 
بعش يف  لامشلا  يف  انشیج  راصحب  رابخألا  ينتءاج 

، ىمظعلا ةنيدملا  نم  اًخسرف  رشع  ةینامث  ةفاسم  ىلع  كرتلا 
زھجأ نأ  ينرمأف   ، رمألا يف  هریشتسأ  ةفیلخلا  ىلإ  ُتلسرأف 

ةرصبلا نم  ُتزھجف  هعابتأو  لیبتر  نم  مقتننل  اًمخض  اًشیج 
مھیلع هیلوأ  نم  يف  ترتحاو  مھلثم  ةفوكلا  نمو  اًفلأ  نيرشع 

مغر  ، ثعشألا نب  نمحرلا  دبع  ىلع  يرمأ  رقتسا  ىتح 
ُتجرخأو هلتقب ! ُتممھ  ىتح  طق  هتيأر  ام  هللاوف  هل  يضغب 

ىلع ناكو  ةيالولا  يف  هودناسُیل  يلاجر  تاقث  ضعب  هعم 
تاقفن ىلع  هتلعج  ریبج  نب  دیعسو  يبعشلا  رماع  مھسأر 

ةكرب هللا. ىلع  شیجلا  قلطناو   ، دنجلا



، قارعلا يف  ةیلخادلا  يتاحالصإل  تدُعو  ُشیجلا  قلطنا 
داوس يف  ةرشتنملا  تاعقنتسملا  مدرو  فیفجتب  ُترمأ  دقف 

روسجلا ءانبب  ُتینتعا  امك   ، ةعارزلل اھحالصتساو  قارعلا 
ةلودلا ةینازیم  ىلع  ًةیغاط  برحلا  ةقفن  تناك  اَّملو   .. دودسلاو
ىلإ دودسلاو  روسجلا  هذھ  حالصإو  ةنایص  رمأ  تلكوأ  دقف 

، مھعایضو مھكالمأ  ىلع  مدختو  اھب  نیعفتنملا  نیقاھدلا 
ىلع ةبلاغم  تسیلو  ةیعرلاو  ةموكحلا  نیب  ةكراشم  ةضھنلاف 

! اھدرفمب ةموكحلا 
هتاحوتفو هلغوت  ةرثكب  ًةرشبم  ثعشألا  نبا  لئاسر  ينتءاج 
ىلإ اووقتي  ىتح  فقوتلا  يف  ينلأسي  هنكل   ، لیبتر دالب  يف 
سأرب ينتأي  ىتح  رثكأ  لغوتي  نأ  هیلإ  تبتكف  لبقملا ! ماعلا 

. هسفن لیبتر 
، َّيلع شیجلا  بلق  رغوأ  ىتح  هلصت  نأ  يلئاسر  تثبل  امو 

اودانو مھتداعك  قارعلا  ُلھأ  هعيابف  اًریمأ  هسفنب  ىدانو 
! اھیلع اولوتسیل  ةرصبلا  نيدصاق  نیعجار  اولفأو  يعلخب !
هسفنل ةعیبلا  بلطي  ًالجر  موي  لك  قارعلا  يف  جرخ  ول  هللاوف 

! هوعيابل
لھأ شیج  يل  لسرأف   ، أبنلاب هربخأ  ةفیلخلا  ىلإ  ُتلسرأ 

جراخلا اذھ  ثعشالا  نبا  ةضھانمو  جورخلاب  ينرمأو  ماشلا 
يف ءاقبلاب  اھیف  ينحصني  بلھملا  نم  ةلاسر  ينتءاجو  ديدجلا !
لوأ يف  ءادشأ  مھف  اھنولخدي  ثعشألا  نبا  شیج  كرتو  قارعلا 

عزعزتت ىتح  مھدالوأ  نومشيو  مھئاسنب  نوسنأي  امف  رمألا 
اھنكلو  ، بلھُملا ةطخ  هذھ  تناك  مھیلع ! ضقنأ  اھنیحو  مھتملك 
ام ةرصبلا  اذھ  جراخلا  شیجلا  لخد  ول  هللاوف  يتطخ  ریغ 

. مھیلإ ُتجرخف  يقنع  اوبرضي  نأ  الإ  مھّنكس 
ةراتو هیلع  بلغأ  ةراتف  ثعشألا  نبا  نیبو  ينیب  برحلا  تراد 
انأ تلزنو  مجامجلا  ريد  يف  ماقملا  هب  رقتسا  ىتح  َّيلع  بلغي 
ءاج ىتح  موي  ةئام  لاوط  ةلوادتم  برح  اننیب  تأدبو   ، ةرق ريد 
مھنع يلزع  ثعشألا  نبا  ىلع  ناضرعي  ةفیلخلا  نم  نالوسر 
ءاش دلب  يأ  ىلع  ةرامإلا  هلو  ةفالخلا  ةریظحل  دوعي  نأ  لباقم 

! ةفیلخلا شاعو  شاع  ام 
علخب الإ  اولبقي  ملو  ضرعلا  اذھ  اوبأف  جورخلا  مھتداع  نألو 
ىلع ينارقأ  نأ  الإ  نیلوسرلا  نم  ناك  امف  هسفن ! كلملا  دبع 
رمتساف مھترمإ  تحت  تناك  يتلا  دونجلاب  ينادمأو  هیلع  انأ  ام 



رفو جراوخلا  ءالؤھ  ىلع  ينرصن هللا  ىتح  اًددجم  لاتقلا  اننیب 
! لیبتر ىلإ  ثعشألا  نبا 

املاطف يلاب  نع  ًابئاغ  َّيلع  ثعشألا  نبا  ُجورخ  نكي  مل 
تنك نم  جورخ  وھ  يل  اًملأ  دشألا  نكل   ، هینیع يف  ردغلا  تيأر 

؟! يبعشلا َّيلع  جرخ  اذاملف   ، دھعلاو ةعیبلل  ءایفوأ  مھبسحأ 
ملأ ؟ ! كلام نب  سنأ  جرخ  اذاملو  ؟ ! ریبج نب  دیعس  جرخ  اذاملو 

؟! يتقث لھأو  يلاجر  اونوكي 
ىواتف ردصأ  هنأ  رابخأ  ينتلصو  دقو  كلام  نب  سنأب  ينوؤاج 
مل هعم  قیقحتلا  دعبف   ، َّيلع جورخلا  ىلع  ضرحتو  يدض 
" جاجحلا قیتع   " متخب هقنع  تمتخف  ءيش  ىلع  رقتسأ 

هل ُترذتعاف  هیف  ينبتاع  يذلا  ةفیلخلا  ىلإ  يناكشف 
. هتیضرتساو

بلطو هبلط  يف  تلسرأ  امدعب  ثعشألا  نبا  ةحفص  ُتيوط 
دقف  ، اًددجم يتاحالصإل  ُتدعو  هعم  ناك  نم  سوؤر  يقاب 

يسرافلا يریب  نب  ناداز  لتق  امدعب  ناويدلا  بيرعتب  ُترمأ 
املف  ، قارعلا تیلوت  نیح  ناويدلا  ىلع  هتبتكتسا  تنك  يذلا 
هناكم تیلو  هراد  نم  جراخ  وھو  ثعشألا  نبا  ةنتف  يف  لتُق 

نم ُتغرف  امو   .. ناويدلا بيرعتب  هترمأف  نمحرلا  دبع  نب  حلاص 
حلفت مل  امدعب  اًددجم  فحصملا  رمأل  ُتدع  ىتح  ناويدلا  بيرعت 

يرصبلا نسحلا  نم  ةنجل  تنَّوكف   ، هطبض يف  يثیللا  ةلیح 
نأو هفورح  ددع  ةفرعمو  هطبضو  هلیكشتل  رمعي  نب  ىیحيو 

. هعبسو هعبرو  هثلثو  هفصن  اوددحي 
، اًددجم ةعارزلا  رمأل  ُتدعو  فحصملاو  ناويدلا  رمأ  تكرت 

ندملا ىلإ  ىرقلا  نم  فيرلا  لھأ  لك  لحر  دق  ةنتفلا  ءانثأف 
تقفنو رحصتلا  اھمعو  تبرخ  ىتح  ةیعارزلا  يضارألا  اوكرتو 

هتيرق ىلإ  عرازم  لك  درب  يدونج  ترمأف   ، اھرئاظح يف  راقبألا 
هتيرق جراخ  اًمیقم  دجُو  نمو   ، هدي ىلع  هتيرق  مسا  اومتخیلو 
ثالث ةدمل  راقبألا  ثانإ  حبذ  مدعب  اًرارق  تردصأو  هولتقیلف !
. ةنتفلا ءانثأ  اھنم  قفن  ام  ضوعتو  رثاكتت  ىتح  تاونس 

ُتمقأو  ، قارعلا لھأل  ةبساحمو  ریھطت  ةلمح  يف  ُتأدب  مث 
نبا اًموي  سنأ  ملف   ، انیلع جرخ  نم  لك  باقعل  ةلصقملا 
يبعشلا رماعب  ينوؤاج  ىتح  َّيلع  هعم  جرخ  نمو  ثعشألا 

! هدویق يف  ٌلبكم  وھو 
كسفن ىلع  دھشا  ؟  ثعشألا نبا  عم  انیلع  بلأ  نمم  تنأو  - 



! رفكلاب

، بناجلا انب  نزحأو   ، لزنملا انب  ابن   ، ریمألا حلصأ هللا  - 
اھیف نكن  مل  ةنتف  انتطبخو   ، رھسلا انلحتكاو   ، فوخلا انلحتساو 

. ءايوقأ ةرجف  الو   ، ءایقتأ ةررب 
، متيوق الو  انیلع  مكجورخب  متررب  ام   ، تقدص دقل   ، كوبأ  - 

! خیشلا لیبس  اولخ 
، اھیلع ناك  يتلا  هتناكم  يف  هتیقبتساو  هلیبس  ءالخإب  ُترمأ 

نمم ناكو  قارعلا ! لھأ  نم  اًرفن  نمآ  الو  طق  هنمآ  ينكل ال 
ٌمیقم هنأ  هرابخأ  ينتغلبف  ریبج  نب  دیعس  هبلط  يف  ُتلسرأ 
بیصأ وأ  هشیع  هیلع  دكنأ  نأ  درأ  ملف  سانلا  ًالزتعم  ةكم  يف 

! همد

يعم ُتیقبأف   ، قارعلا لھأ  نمآ  مل  ةنتفلا  نم  ءاھتنالا  دعب 
حابص ىتح  كلذل  ٌهراك  انأو  ةفوكلا  يف  مھتلزنأو  ماشلا  دنج 
ًالوتقم ماشلا  دنج  نم  يدنجب  هیف  ينوؤاج  يذلا  مویلا  كلذ 
ُترمأف هئاسن  ةمرح  كھتنا  امدعب  ةفوكلا  تویب  نم  تیب  يف 

تارقم اھب  نوكیلو  دنجلا  تاركسعمل  ةصاخ  ٍةنيدم  ءانبب 
نم شرك  ىلع  رایتخإلا  عقو  ىتح  ةرامإلا  رصقو  ةموكحلا 
ترمأف زاوھألاو  ةرصبلاو  ةفوكلا  نیب  ةفاسملا  طسوتي  ضرألا 

. طساو اھتیمسو  اھئانبب 
***

كلملا دبع 
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ثدحأف  ، حالصإلل هترمأ  امك  جاجحلا  غرفتو  ُتاروثلا  تأدھ 
ةیعسوتلا هتاحوتف  نع  ًالضف   ، قارعلا يف  ًةیحالصإ  ًةضھن 

رابآلا رفحو  راھنألا  َّقشو  قرطلا  دَّھم  دقف   ، قرشلا يف 
ىنب هنإ  ىتح   ، اياطعلا رثكأو  ضرألا  دھمو  دودسلا  ىنبو 

تاركسعمو لاملا  تیبو  نيواودلا  اھیف  لقن  ةديدج  ةنيدم 
لضفأ اھنَّصحو  ةاضقلاو  ءارمألا  روصقو  ةرامإلا  رصقو  دنجلا 

. طساو اھاَّمس   ، هنذإب الإ  ٌدحأ  لخدي  ناكف ال  نیصحت 
نم َّيلع  دفت  يتلا  دوفولا  ُلبقتسأ  قشمد  يف  انأ  ُتیقبو 

لامعلا رمأ  عبتتأو  لاوحألاو  رابخألا  اھنم  علطتسأو  راطقألا 



هنع تربختسا  نیحو  يبعشلا  رماع  تدقتفا  ىتح   ، ةالولاو
ىلإ جاجحلا  هثعبف  ثعشألا  نبا  ةنتف  يف  جرخ  هنأ  تملع 

: يناتآف هبلط  يف  تثعبف  ناسرخ 
؟ يبعش اي  قارعلا  تكرت  فیك  - 

دقف  ، ءاخرو ةرامع  يف  اھتكرت   ، نینمؤملا ریمأ  حلصأ هللا  - 
معنف  ، اھریخ امنو   ، اھتویب رمعو   ، اھضرأ جاجحلا  حلصأ 

. حلاصلا ةفیلخلل  حلصُملا  يلاولا 
؟! طساو تلخد  لھ  - 

. هل نذؤي  يلثمو ال   ، جاجحلا نذإب  الإ  لخدُت  طساو ال  - 
؟! ام اًموي  هئاسلج  نم  نكت  ملأ  - 

ركُع ال اذإ  نبل  جاجحلا   ، نینمؤملا ریمأ  اي  تضم  ٌمايأ  كلت  - 
. ىفصي

؟ هتوفص مايأ  ناك  فیكو  - 
اذإ اًرقص   ، ةرامإلا يسرك  ىلع  سلج  اذإ  اًدسأ  ناك  - 

. هفیس دَّرج  اذإ  اًسراف   ، هداوج ىطتما 
! ىضق اذإ  اًرئاج  - 

. نینمؤملا ریمأ  حلصأ هللا   ، ردق اذإ  اًوفعو  - 
وأ كدلجي  وأ  كلتقي  ملو  كنع  افع  هنأل  لھ   ، اًوفع جاجحلا  - 
يبعش اي  لوسر هللا ! مداخ  عم  لعف  املثم  كقنع  متخ  ىتح 
َمل  ، قدشألا نبا  رمأب  يل  ترھج  نیح  اننیب  ءاقل  لوأ  ركذتأ 

؟! جاجحلا نھادُت  نآلا 
يف هتيأر  امب  يتداھش  لبقت  لھ   ، نینمؤملا ریمأ  حلصأ هللا  - 

هسفن ةنادإو  هملِح  لوطو  هوفع  ةعس  نم  جاجحلا  سلجم 
؟! همصاخم ةرصنو 

! يبعش اي  كدنع  ام  ِتاھ   ، هفرعأ ٍلجر ال  نع  ينثدحت  كنأك  - 
يف جاجحلا  عرشو  ثعشألا  نبا  ىلع  كرصن هللا  امدعب  - 
تبھذو  ، جورخلل مھیلع  ضبق  نمیف  تنكو   ، ریھطتلا تالمح 
عبطلاب يدحو  نكأ  مل   ، جاجحلا انیف  يضقیل  ءاضقلا  سلجمل 

مھتمكاحم ترضح  نمم  ناكو   ، يریغ ریثكلا  كانھ  ناكو 
امھیلع مكحلا  يف  عرش  نیحو  هیلع  اوجرخ  نمم  ناریسأ 

، اھنع جاجحلا  هلأسف   ، اًدي كدنع  يل  نإ  امھدحأ : هل  لاق 



درف جاجحلا  مأ  ةریس  يف  ضاخ  ثعشألا  نبا  نأ  هربخأف 
هفقوم ىلع  اًدھاش  جاجحلا  هنم  بلطف   ، لجرلا كلذ  هیلع 
دھاشلا ریسألا  جاجحلا  لأسف  رخآلا ! ریسألا  هل  دھشف  اذھ 

اًّدب دجي  ملف  ؟ ! هبحاص لعف  املثم  ثعشألا  نبا  ري  مل  اذامل 
هنأ ةحارص  هربخأف  ةلصقملا  ةبتع  ىلع  وھو  ةنھادُملا  نم 

نع ءوسلا  هدرل  امھدحأ  نيریسألا  نع  جاجحلا  افعف  هضغبي !
هب ًاّيرح  ناك  عضوم  يف  جاجحلا  قدص  هنأل  رخآلاو  جاجحلا  مأ 

. بذكلا
؟ هملِح نع  اذامف   ، هوفع نع  اذھ  - 

اھيأ : " هتبطخ يف  لاق  امم  ناكف  اًموي  جاجحلا  انبطخ  - 
باذع ىلع  ربصلا  نم  رسيأ  مراحم هللا  نع  ربصلا   ، سانلا
ام  ، جاجح اي  كحيو  : " لاقو روضحلا  نم  ٌلجر  ماقف  هللا"؛ 
اذھ لثم  لوقتو  لعفت  ام  لعفت   ، كءایح لقأو  كھجو  قفصأ 

هسرحل جاجحلا  راشأف   ،" كیعس لضو  تبخ  ؟ ! مالكلا
: هلأسو ربنملا  ىلع  نم  لزن  ىتح  هیلع  اوضبقف 

قبسأ يفیس  نأ  ملعت  تنأو  َّيلع  كأرج  يذلا  ام  - 
؟! يناسلل

انأ ئرتجأ  الو  ىلع هللا  ئرتجت  تنأ   ، جاجح اي  كحيو  - 
ئرتجت تنأو  كیلع  ئرتجأ  ىتح ال  تنأ  نمو   ، كیلع

. نیملاعلا بر  ىلع هللا 
. ءوسب هَّسم  امو  هلیبس  جاجحلا  ىلخف 

؟! هسفن ةنادإ  نع  اذامف   ، هملِح نع  اذھ  -  
ءاج هیلع  يضرع  رظتنأ  امنیب   ، نینمؤملا ریمأ  نع  افع هللا  - 

لصو ىتح  يدانُي  لظف   ، بجاحلا هعنمف  ثیغتسي  ٌلجر 
قرتسأ ُّتبف   ، لخدو هل  نذأف  جاجحلا  سلجم  ىلإ  هتوص 

عم جرخ  يخأ  نإ  لوقي : لجرلا  ُتعمسف  بابلاب  انأو  عمسلا 
، هودجت ملف  هومتبلط  هیلع  كرصن هللا  امدعبف  ثعشألا  نبا 
لوح قلحو   ، يئاطع تعنُمو   ، يراد َّيلع  مكركسع  مدھف 

! مكیلع ُتجرخ  امو  مھنم  تسلو  جراوخلا  نم  َّدعأل  يمسا 
: لوقي رعِشب  ًالثمتم  جاجحلا  هیلع  درف 

برجلا كرابم  حاحصلا  يدعُت   .. دق كیلع  ينجت  نم  كینانح 
بنذلا بحاص  فراقملا  ىجنو   .. هبيرق بنذب  ٍذوخأم  برلو 



تعمس ينإ   ، ریمألا اھيأ  هیلع : دسحُي  ٍتابثب  ُلجرلا  هیلع  درف 
نع جاجحلا  هلأسف  قدصأ ! لوقو هللا   ، اذھ ریغ  لوقي  هللا 
ًاَبأ َُهل  َِّنإ  ُزيِزَعْلا  اَھَُّيأ  َاي  اوُلاَق  ﴿ ىلاعت : لوق هللا  التف  هتجُح 

َنِینِسْحُمْلا  َنِم  َكاََرن  اَِّنإ  َُهناَكَم ۖ  َانَدََحأ  ْذُخَف  اًرِیبَك  اًخْیَش 
اًِذإ اَِّنإ  ُهَدْنِع  اَنَعاَتَم  َانْدَجَو  ْنَم  ِالإ  َذُخَْأن  َْنأ  ِهَّللا  َذاَعَم  َلاَق 

ىنبُت نأ  جاجحلا  هل  رمأ  ىتح  ةوالتلا  نم  غرف  امف   ﴾، َنوُِملَاَظل
لب  ، جراوخلا مئاوق  نم  همسا  لازُيو  هؤاطع  درُيو  هراد 

عراوشلا ُبوجي  ٍدانمب  رمأ   ، نینمؤملا ریمأ  اي  ىھدألاو 
! رعاشلا بذكو  قدص هللا  سانلا : يف  يدانيو 

، يبعش اي  كلوق  ديؤي  امب  يتأتل  ٍرحب  يف  شتفُت  كنأك  - 
؟! همصاخم ةرصن  نع  اذامف 

تقیس ىتح  ءارعشلاو  ءاملعلا  عم  اًموي  جاجحلا  رمس  - 
نوكي نأ  اھنیح  جاجحلا  ركنأف   ، يلع نب  نیسحلا  ةریس 
نم ناكو   ، هتنب نبا  هنأل  لوسر هللا  ةيرذ  نم  نیسحلا 

، كلذ يف  جاجحلا  ضراع  يذلا  رمعي  نب  ىیحي  روضحلا 
نأ نیب  هرَّیخو  هجادوأ  تخفتنا  ىتح  جاجحلا  بضغ  اھنیح 

برضي وأ  لوسرل هللا،  نیسحلا  بسن  ىلع  ٍةنیبب  يتأي 
َقاَحِْسإ َُهل  اَنْبَھَوَو  ﴿ ىلاعت : لوق هللا  رمعي  نبا  أرقف  هقنع !

َدوُواَد ِِهتَّيِّرُذ  نِمَو  ُلْبَق ۖ  نِم  اَنْيَدَھ  اًحوُنَو  اَنْيَدَھ ۚ  ًّالُك  َبوُقَْعيَو ۚ 
يِزَْجن َِكلَٰذَكَو  َنوُراَھَو ۚ  ٰىَسوُمَو  َفُسوُيَو  َبوَُّيأَو  َناَمَْیلُسَو 
َنِّم ٌّلُك  َسَایِْلإَو ۖ  ٰىَسیِعَو  َٰىیَْحيَو  اَّيِرَكَزَو  َنِینِسْحُمْلا  

مغر میھاربإ  ةيرذ  نم  ىسیع  نأ  هتجح  للعو   ﴾، َنیِِحلاَّصلا
لزنو هيأر  باوصب  جاجحلا  هل  رقأ  اھنیح  ؛  ميرم نبا  ىسیع  نأ 

. هیلع
***

اًدلو يل  نأو   ، بیسُملا ُنبا  يل  اھلَّوأ  يتلا  ايؤرلا  ينتدوار 
نب رمع  َّيلع  مدق  نیح  ُتركذتو   ، ةنس نيرشع  كلمیس 
سلجم يف  ناك  هنأ  َّيلع  َّصقو  ينرشبو  عیلق  نب  بیبح 

دبع ُتذخأ  ينأك  ُتيأر  لاقف : ٌلجر  هءاجف  بیسملا  نب  دیعس 
يف تذفنأف  هتحطبو   ، ضرألا ىلإ  هتعجضأف   ، ناورم نب  كلملا 
تيأر يذلا  تنأ  ام  بیسُملا : ُنبا  هل  لاقف   .. داتوأ ةعبرأ  هرھظ 
نأ لجرلا  هربخأف  ؛  اھبحاص ينربخُت  ىتح  كربخأ  نلو   ، اذھ

؛ هل اھلوؤیل  هیلإ  هثعب  نَم  وھو   ، اھآر نَم  وھ  ریبزلا  نب  دبع هللا 
جرخیسو ریبزلا  نبا  لتقأس  ينأ  بیسملا  نب  دیعس  اھلَّوأف 
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يل لقن  ام  ُتركذت  مث  ؛  ةفیلخ نوكي  مھلك  ةعبرأ  يبلص  نم 
همانم يف  ينآر  ٍلجر  ةيؤر  نم   ، میكح يبأ  نب  لیعامسإ 

، تارم عبرأ  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  دجسم  ةلبق  يف  لوبأ  ينأكو 
اذھ يف  يبلص  نم  ُموقیس  هنأ  بیسملا  نبا  اھلَّوأف 

. ءافلخ ةعبرأ  بارحملا 
ُلوسرلا ىتأ  ىتح  كلت  يتايركذ  رتاوت  نم  غرفأ  ُتدك  ام 

: هیف لوقي  فسوي  نب  جاجحلا  لِبق  نم  ٍباطخب 
رمع تامو   ، رمع انل  كرتو  ركب  وبأ  تام  دقف  دعب : امأ  »

ملِحلاب ةيواعم  اھذخأف  نامثع  تامف   ، نامثع انل  كرتو 
كرتو ديزي  تامف   ، ديزي انل  كرتف  ةيواعم  تامف   ، فیسلاو
تداك ىتح  هدعب  اًدحأ  فلخ  امو  ةيواعم  تامو   ، ةيواعم

يف اھظفح هللا  ىتح   ، اھل ًالھأ  وسیل  نمل  بھذت  ةفالخلا 
كلملا دبع  نیملسملا  ةفیلخ  انل  كرتو  ناورم  تامف   ، ناورم

نِم نیملسملل  نَم  نینمؤملا  ُریمأ  رظنیلف   ، هرمع لاطأ هللا 
يف رظنیلو   ، هلجأ اند  دق  ٍخیشل  مھرمأ  كرتي  الو   ، هدعب

ریمأ ىري  ام  رمألاو  ؛  فلس ریخل  ٍفلخ  ُریخ  مھف  هئانبأ  بابش 
. نینمؤملا

«. مالسلاو
يل فیك  نكل   ، يسفن يف  ام  ملعت  كنأكو   ، جاجح اي  كُّرد   

؟! دھعلا ةيالو  نم  زيزعلا  دبع  يخأ  علخأ  نأ 
، ىبأف دھعلا  ةيالو  نم  هیفعتسأ  زيزعلا  دبع  يخأ  ُتلسار 
نأ ًاللعم  ينفطعتسي  لسرأ  يطوغض  هیلع  ُتسرام  نیحو 

ضرفي لجألا  كرتیلو  يقب  امم  رثكأ  رمعلا  نم  ىضم  ام 
انالكو هتایح  هیلع  ثثغأ  نأ  أشأ  ملو  هل  اھتیضتراف   ، هتملك

! رخآلا قبسي  انيأ  يردن  الو  ًالھك  حبصأ 
اھدعبو  ، يدھع يلوو  يخأ  ُلجأ  دفن  ىتح  ٌروھش  تَّرم  ام 

لعف املثم  هدعب  نم  نامیلسو  دیلولا  َّينبال  ةعیبلاب  ُتبتك 
توملا ُضرم  ينءاج  اھدعبو   ، يخأ زيزعلا  دبعلو  يل  يبأ 
ُتعمسف ينع  يراوز  ُبیبطلا  عنم  ىتح  هیف  تدقر  يذلا 
: يرمأ ُلجعتسي  هنأكو  ينع  لأسي  بابلاب  دیلولا 
عومدلاو تالئاس  مكو  ىدرلا ..  انل  ديري  انع  ٍلئاس  مكو 

ُفراوذ
! ىكابتي وھو   ، َّيلع لخدف  هب  ُترمأف 



، رزَّتاو رِّمشف  ُّتم  اذإ  ؟  ةَمألاو ةيراجلا  نینخ  نختأ  ؟ ! اذھ ام  - 
ىلإ رظناو   ، اھنارقأ دنع  رومألا  عضو   ، رمنلا دلج  سبلاو 

، ربانملا كل  أطوو   ، دالبلا كل  دَّھم  نم  وھف   ، همركأف جاجحلا 
قدصو  ، جراوخلا تتشو  كلملا  كل  صلخو   ، ءادعألا رھقو 

: لاق نیح  ريرج 
اباھش اھبقثأ  َجاجحلا  ىأر  برح ..  ران  ةفیلخلا  رعس  اذإ 

ىلإ سانلا  عداو  ربنملا  دعصاف  يترفُح  يف  ينتعضو  اذإو 
: نآرقلا نم  هتولت  ام  رخآ  ناكو   ، فیسلابف ىبأ  نمف  ةعیبلا 

اَم ْمُتْكََرتَو  ٍةَّرَم  َلََّوأ  ْمُكاَنَْقلَخ  اَمَك  ىَداَرُف  َانوُمُتْئِج  ْدََقلَو  ﴿
َنيِذَّلا ُمُكَءاَعَفُش  ْمُكَعَم  ىََرن  اَمَو  ْمُكِروُھُظ  َءاَرَو  ْمُكاَنْلَّوَخ 

اَم ْمُكْنَع  َّلَضَو  ْمُكَنَْیب  َعَّطََقت  ْدََقل  ُءاَكَرُش  ْمُكِیف  ْمُھََّنأ  ْمُتْمَعَز 
. رومألا عجرُت  ىلإو هللا  .. ﴾ َنوُمُعَْزت ْمُتْنُك 

***
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ىلإ تدُع  ينكل   ، رضحلا نع  اًعطقنم  ًةدم  ةمامیلا  يف  ُتیقب 
نم ملسي  ملو  نيریثكلا  ُتيداعو  ُتوجھو  يراعشأو  يرعش 

ملف لایعلا  ترثكو  ُلاملا  َّلقو  ُلاحلا  انب  قاض  نكل   ، دحأ يناسل 
يتلا لئابقلا  تایطعأف   ، ماكُحلاو ةالولا  ةنھادم  نم  اًّدب  دجأ 
جاجحلا نأ  ُتملع  دقو   . يفكت دعت  مل  اھضعب  ىلع  ينرفنتست 
ةیلیخألا ىطعأ  هنأ  ُتعمس  ىتح  ءاطعلاب  وخسيو  رعشلا  ردقُي 

. هیلإ يلاحر  ُتددشف  ةقان ! ةئامسمخ 
ًةنيدم هسفنل  ىنتبا  هنأ  ُتملع  ىتح  ةرصبلا  ُتلصو  نأ  ام 

الو اھب  میقُيو  مكُحلل  اًزكرم  اھلعج  ةفوكلاو  ةرصبلا  نیب  ًةديدج 
ٍبيرق ىلع  تلزنو  اھتلخد  ىتح  ُتلتحاف  هنذإب ! الإ  ٌدحأ  اھلخدي 

: دیعس نب  ةسبنع  ىعدُي  اھب  يل 
؟ تلعف ام  ىلع  كلمح  امف  كسفنب ! َترَّرغ  دقل  كحيو ! - 
ُتببحأو يسفن  هب  تشاجو   ، يردص يف  جلتعا  هُتلق  رعِش  - 

. ریمألا هعمسُأ  نأ 



ىتح ال اھب  ينأبخو  هراد  ينلخدأو  فینعت  دشأ  ينفَّنعف 
ةدم دعبو   . يب يشیف  ناریجلا  دحأ  وأ  طرشلا  نم  ٌدحأ  يناري 

جاجحلا ىلإ  بھذ  ةسبنع  راد  يف  ًانوجسم  يثكم  نم 
نوطیحُي طرشلا  تدجو  ىتح  بھذ  نأ  ثبل  امو  يل  نذأتسیل 
تحت ينومرو  جاجحلا  ىلإ  ينوداق  ىتح  اھنوشتفُيو  رادلاب 

. هْیمدق
! كل َّمأ  ؟ ال  اننذإ ریغب  انیلع  كمدقأ  ام  هیھ ؟ - 

؛ ٌدحأ هلثم  لقي  مل  اًرعش  ریمألا  يف  ُتلُق  ریمألا ! حلصأ هللا  - 
هب ُتلبقأف  ؛  ریمألا ِيّنم  هعمسي  نأ  ُتببحأو   ، يردص هب  شاجف 

. هیلإ
يل نذأف  يعامسل  تباطو  هُسفن  تأدھ  جاجحلا  ُتدجوف 

: هنم ناكو  هیف  هتمظن  امم  هتدشنأف   ، داشنإلا يف 
فسوي نبا  اي  كبیس  لضفلو  ينتفوخ ♦  اَِمل  ٌبقترمل  ينإ 

يجار
جاجحلا بئاقح  تعنم  دقلو  قفانم ♦  لك  نانس  َترسك  دقلو 

اضرلا ةمالع  ةحمالم  ىلع  تدب  امدعب  جاجحلا  ينفقوتساف 
اھلسرأ يتلا  ةيراجلاب  هوتأي  نأ  ناملغلا  يف  ىدانو  يداشنإب 

ءاضیب  ، نسُحلا ةرھاب  ٍةيراجب  نوتأي  مھب  اذإف   ، ةمامیلا لماع  هل 
. يتایح يف  اھلثم  رأ  مل  ةماقلا  ةليوط   ، ةرشبلا

. كل يھف  اھتفص  تبصأ  نإ  - 
! ریمألا ةيراج  يھو  اھیف  لوقأ  نأ  يل  سیل  - 

. ىلب - 
اھرمأف ؛  َّيلع درت  نأ  تبأف  اھمسا  نع  اھتلأسو   اھتلَّمأتف 
يف هتعمس  مسا  فطلأب  ينتربخأف  ينبیجُت  نأ  جاجحلا 

يرعش ناطیش  ًايدجتسم  اھلمأتأ  اھلوح  ُتردف   .. ةمامُأ يتایح :
: ُتقطن ٍةدم  دعبو   ، رضحي نأ 

ُلیلق ُّبِحُت  نمل  َعادولا  نإ  ُلیحر  ♦    كنم  ناح  َةمامُأ  ّدو  عِ

ُلیھتو هنتم  رُبْجت  ُحيرلاف  هُفاطعأ   ♦   ْتليامت  ِبِیثكلا  ُلثم 

ُلیبس هیلإ  امو  ُءافشلا  ىرأو  اَِھتْمََّیت  ♦    ًايداوص  بولقلا  يِذھ 

دقل يل : لاقو  يرعش  يف  هب  تیمر  امل  جاجحلا  كحضف 
اھوحن يدي  ُتددمف  كل ! يھف   ، اھذخف ًالیبس  اھیلإ  كل  لعج هللا 



: اھل تلجتراف  ينع  تعنمتف 
" لیمج مامُأ  اي  كلالد  ُنْسُح  ُّهنإف  ُلالدلا  مكعُّبِط  َناك  نإ  "

، ةمامیلا ىلإ  ةمامأب  ُتدعو  يتزئاجبو  انزیھجتب  ُجاجحلا  رمأو 
اًرارحأ اوناكو  اھتوخإ  ينقحل  ذإ  قيرطلا  يف  نحن  امنیبو 

ُتدعو  ، ُتیبأف اًفلأ  نيرشع  َّيلع  اوضرع  ىتح  ينم  اھنوبلطي 
ٍةيراجل ٍةجاحب  انأو  بیشلا  اھبرض  دق  ةزرح  مأف  انرايد  ىلإ  اھب 

. َّيف بابشلا  ثبت  ٍةعناي 
***

جاجحلا ةزئاجف   ، اھب تررقتساو  ةمامیلا  ىلإ  ةمامأب  ُتدع 
براقو ماقملا  يب  رقتسا  نأ  تثبل  ام  نكل   ، اًروھش يفكت 

لوقي امب  ديربلا  لسرو  لفاوقلا  تءاج  ىتح  يضقني  نأ  لْوحلا 
هسفن محقأ  دق  ةفیلخلا  طالب  رعاش  نأ  ديدجلاو   ، َّيف قدزرفلا 

يناجھ ماد  ام  نكل  طق ! هتيدتبا  ام  ينأ  مغر  يئاجھ  يف 
دق ناكو   ، هعضوم نم  طحأو  هعجضم  قرؤأ  ىتح  هوجھأس 

نینمؤملا ریمأ  اھیف  ُحدمي  ًةدیصق  دشنأ  هنأ  يملع  ىلإ  ىمن 
امب لطخألا  ُتوجھف   . يتلیبق ردق  نم  اھیف  طحيو  كلملا  دبع 
حدمل ٍةدیصق  مظن  يف  ركفلا  ُتنعمأو  ٍةلجترم  ٍراعشأب  قحتسي 

يرمع عایض  الإ  ءاجھلا  نم  تبسك  امف  هسفن  كلملا  دبع 
َّرم نَم  لك  ىلع  حبني  ٍبلكك  يتایح  تللظف  يبدألا  يدجمو 
يحابن َّيلع  داع  الو  يحابن  يفي  اًماعط  ينومعطأ  الف  همامأ 

. ءيشب
هیلإ لوصولا  يف  ُتیعسو  كلملا  دبع  يف  ًةدیصق  ُتمظن 

ُرعاش لطخألاو  ٌلوصو  هیلإ  فیكف   ، كلذ ينوعنم  يئادعأ  نكل 
ةالو قيرط  نع  نوكیس  ةفیلخلل  يقيرط  نأ  ُتملعف  طالبلا !
هیلإ لحرأ  َملف ال   ، جاجحلا ىوس  مھنم  تبرج  امو  ةفیلخلا 

؟! ةیناث
، يل نذأف  اھلوخد  يف  تنذأتساو  اًددجم  طساو  ىلإ  ُتلحر 

تثبل امدعب  يل  نذأف  جاجحلا  ىلع  لوخدلا  يف  ُتنذأتسا  مث 
ىتح ءارضخلا  ةبقلا  تلخد  نأ  امو   ، نذإلا راظتنا  يف  مايأ  ةثالث 

. جاجحلا سلاجُي  كانھ  قدزرفلا  ُتدجو 

؟! ريرج اي  اذھ  نَم  فرعت  لھ  - 



. سارف وبأ  اذھ   .. ریمألا اھيأ  كحلصأ هللا  -  
؟ امكنیب ءاجھلا  يھتني  نلأ  - 

اھيأ عادبإلا  بھلُيو   ، ةحيرقلا ججؤيو   ، ءاطعلا يكذي  ءاجھلا  - 
انجرخأ ام  انسفانت  ام  ولو   ، انسفانت ام  انیجاھت  ام  ول   ، ریمألا

، قدزرفلا ىلع  قوفتأ  نأ  وجرأ  تنك ال  اذإف   ، انرعش دوجأ 
هیف عدبُن  ٍرعشب  سانلل  ىَّنأف  َّيلع  قوفتلا  وجري  قدزرفلاو ال 

. درفتلا نع  اًثحبو  زیمتلل  ًابلط 
نآلا امكنم  ينحدم  نمف   ، نآلا يسلجم  يف  اذھ  امكل  - 

. هلایخ قوفت  ةزئاج  ينم  هل  يتفص  نسحُيو  هیف  زجوي  رعشب 
ينقبس نم  لوأ  وھف  هتحيرقب  قدزرفلا  َدوجي  ىتح  ترظتنا 

: لاق مث  قدزرفلا  لھمتف   .. انھ اھ  ىلإ 

مئازعلا فیعض  َّالإ  هتبوقع  ىقَّتت ♦  ریطلاو  جاجحلا  نمأي  نمف 
. ةزرح ابأ  اي  كدنع  ام  ِتاھ  جاجحلا : َّيلإ  رظنف 

: ُتلق مث   ، ةھینھ ُتركفف 
قیثوف هدقع  اَّمأو  ٌّرمف  هباقع ♦  اَّمأ  جاَّجحلا  نمأي  نمف 

قیفش كیلع  نيد  ىذ  ُّلك  امك  قفانم ♦  ُّلك  ءاضغبلا  كل  ُّرسي 
ریطلاف  .. اًئیش تعنص  ام  قدزرف  اي  تنأ  امأ  جاجحلا : لاقف 
عضوتل لابجلا  نإ  هللاو  يبصلا ! ىتح  لاجرلا  هفاوت  يقتت 

ىفوأو نسحأف  ريرج  اي  تنأ  هتلق  ام  امأ  هنع ! ىحنتتف  ریطلل 
. كل ةزئاجلاو 

***

جاَّجحلا
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عبرأ عمتجت  ىتح  ٌةذل  ٍلجرل  عمتجت  هنإ ال  اًموي  ُتلُق  دقو  امأ 



يف نھعمج  يف  ُتیعس  دق  ؟ ! نھجوزتي هلزنم  يف  رئارح 
عبرأ يدنع  نھیف : تلقو  يتحت  ةعبرأ  ُتعمج  ىتح  يلزنم 

مأو  ، ةجراخ نب  ءامسأ  تنب  دنھو   ، بلھملا تنب  دنھ   ، ةوسن
نمحرلا دبع  تنب  ةمأو هللا   ، دیسأ نب  نمحرلا  دبع  تنب  سالجلا 
بلھُملا تنب  دنھ  دنع  يتلیل  امأف   .. يلجبلا دبع هللا  نب  ريرج  نب 
دنھ دنع  يتلیل  امأو   .. نوبعليو بعلي   ، نایتف نیب  ىتف  ةلیلف 
مأ دنع  يتلیل  امأو   ، كولملا نیب  كلم  ةلیلف   ، ءامسأ تنب 

.. مھراعشأو مھثيدح  يف  بارعأ  عم  يبارعأ  ةلیلف  سالجلا 
ٍملاع ةلیلف   ، ريرج نب  نمحرلا  دبع  تنب  ةمأ هللا  دنع  يتلیل  امأو 

ينتباصأ دق  دسحلا  نیع  نأ  ودبیف  ءاھقفلاو ! ءاملعلا  نیب 
! اًعیمج ينع  نلحرو 

ينضغبُت اھنأ  تدكأت  نیح  اھتقلط  ءامسأ  تنب  دنھف 
نم اًكلم  اھدنع  ُتنك  امدعبو  يضغُب ! يف  رعشُت  اھتعمسو 

! لاغبلا نم  ًالغب  اھرظن  يف  ُتحبصأ  كولملا 
تألمف ديزي  اھاخأ  ُتسبح  نیح  اھتقلط  بلھُملا  تنب  دنھو 

اھدنع تنك  امدعبو  يمايأ ! تدكنف  ًاليوعو  اًخارص  لزنملا  َّيلع 
! اًنيزح شیعلا  دكان  تحبصأ  بعلأو  وھلأ  ىتف 

! اھلك ةایحلا  اتكرتو  يناتكرت  دقف  ةمأو هللا  سالجلا  مأ  امأو 
. ءاسن سمخ  ُتحكن  امدعب  ٍةجوز  الب  اًدیحو  ُتحبصأو 

***

ريرج
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ىلع هاطخ  نَم  لك  ربجُي  ٌروضحو  ٌةبیھ  ةفالخلا  طالبل 
ناسل تانب  ىلع  قدصت  سفنلا  لعجي   ، ةفیلخلل عوضخلا 

نم ئربُي  رطملا  ءام  ةفیلخلا  لاق  اذإف   ، اھتحص ناك  ًاّيأ  ةفیلخلا 
حصفأ نإ  لاق  نإو  رطملا ! تحت  ايارع  برُجلا  فقول  برجلا 

نإ لاق  نإو  سرخلا ! حدم  يف  ءارعشلا  ىرابتل  ءامكبلا  ءاسنلا 
نم لوطأ  ةدیصق  لطخألا  دشنأل  نابجلا  ناسرفلا  لسبأ 

. ءانبجلا ظيرقتو  نبجلا  دْمح  يف  موصي - ناك  نإ  - همایص روھش 
، ناطلسلا لاوقأ  فسلفُت  ةیشاحلا  لعجت  ٌةبھر  ةطلسللف 



َّيلإ هئاطخأب ! نظلا  نسحُتو   ، هلاوقأ بوصُتو   ، هلاعفأ رربُتو 
اذھ نأ  خيراتلا  ركذیسو  هلمجت  ةیشاح  هل  اوُّمضو  هلبأ  يأب 
اياطعلا سمتلأ  رعاش  انأو   .. رابغ هل  قشُي  ًاّيرقبع ال  ناك  هلبألا 

نإ هللاو  ؟ ! نینمؤملا ریمأ  اھیف  مذأ  ٍةدیصقب  يل  لھف  زئاوجلاو 
يل تمظتنا  الو   ، اھدعب ساطرق  ىلع  ٌملق  يل  ىرج  ام  اھتبتك 

. ىرخأ تحت  ةیفاق 
نأ َّيلعو   ، ناورم نب  كلملا  دبع  ىلع  لوألا  يدوفو  مویلا 
، نوقحاللا هحدمي  نلو  نوقباسلا  هحدمي  مل  حدمب  هحدمأ 

ينلسرأ حدمُي - جاجحلا  لثم  ناك  نإو  جاجحلا - تحدم  امدعبف 
لھ هل ! يحدم  ىلع  ينئفاكیل  ةفالخلا  طالب  ىلإ  اذھ  هباتكب 
ناك نإو  ؟ ! هتالوو ةفیلخلا  نیب  ديرب  يعاس  نوكأ  نأ  ةأفاكملا 

اًنھتمم ولو  ةفیلخلا  ىلع  دوفولا  هركت  ةرزح  ابأ  اي  كل  امف 
مجعلاو برعلا  هل  تقُس  يذلا  كلملا  دبع  اذھ  سیلأ   ، يعسلا

.... وأ امإف   ، رركتت نلو  ُةصرفلا  تناح  دق  اھ  ؟  كل عمسي  ىتح 
تحدم تنك  نإو  يرعش  ناطیش  يدھیلف هللا   ، وأ كانھ  سیل 

. كلملا دبع  حدمأ  نأ  َّيلع  رسع  الف  جاجحلا 
ٍةدیصق ىلع  تلَّدع  قشمد  ىلإ  طساو  نم  يقيرط  يف 

ينتألم ىتح  هئاقلل  ةصرفلا  اًنیحتم  لبق  نم  هیف  اھتمظن  ُتنك 
ةمصاعل انلصو  امدعبو   .. اھلثم دحأ  مظني  الأ  تلمآو  ءالیخلا  اھب 
فایضألا راد  تناك   ، انل نذأي  ىتح  فایضألا  رادب  انررق  ةفالخلا 
ضرأ عوبر  يف  يتیص  رشني  نأ  ُتوجرف هللا  دوفولاب  جعت 

ءانع نم  انحرتسا  امدعبو   . دوفولا كلت  لك  ناسل  ىلع  ةفالخلا 
اًعابت لاجرلا  لخدف   ، ةفیلخلا ىلع  لوخدلاب  انل  نذأ  رفسلا 

. يرود ناح  ىتح 

بجاحلا هددر  مث  ةفیلخلا  طالب  لخاد  نم  يمسا  يدوُن  نیح 
، كلُملا ريرس  ىلع  اًئكتم  هتدجوف  ةفیلخلا  ىلع  تلخد  بابلاب 

همف الخ  هحیلم  هجولا  ضیبأ  ناكف  ؛  اھیف هارأ  ةرم  لوأ  تناكو 
هيدي يف   ، نيدبلا الو  فیحنلاب  سیل  ةیحللا  بضخم   ، هوفألا

وخأ دمحم  تيأرو   . هدي يف  بیضقب  اھعرقي  ةضف  نم  فاحص 
ةرضح يف  لبق  نم  انیقتلا  دق  انكو  ريرسلا  لجر  دنع  جاجحلا 

! يوحن ةبئرشم  سانلا  قانعأ  نأ  َّيرظان  تفل  ام  نكل   .. جاجحلا
لخدو  ، يوحن سانلا  بأرشاف  ُتلخد   ، نینمؤملا ریمأ  اي  - 
لیمج ركذل  كلذ  نأ  تردقف   ، مھیلإ سانلا  بئرشي  ملف  موق 

. نینمؤملا ریمأ  ِهب  ينركذ 



، يل تركُذ  امل   ، تانصحُملا فذاقل  اورظني  نأ  سانلاب  يرح  - 
. سانلا ضارعأل  ضاعلا   ، تانصحملا فذاقلا  هَّللا  ایح  ال  ُتلق :

يضَرغ هربخأ  ىتح  اًدحأ  ُتوجھ  ام  نینمؤملا  ریمأ  اي  هللاو  - 
. هتوجھو ِهَْیلَع  تنعتسا  ماقأ  نإو   ، ُتكسمأ كسمأ  نإف   ، ًةنس
باتك ذخأو  ينع  هل  يئادعأ  هغلبي  مل  ام  ينم  عمس  امدعبو 

: يئارو اھتكرت  يتلا  دابعلاو  دالبلا  لاوحأ  نع  ينلأس  جاجحلا 
؟ ريرج اي  كفلخ  نم  قارعلا  فیك  - 

ول  ، شیع دغرو  نمأ  يف  مھتكرت   ، نینمؤملا ریمأ  حلصأ هللا  - 
اھلوخد ىلع  أرجت  ام  فرصناو  هلام  لك  اھیفو  هراد  مھدحأ  كرت 

وأ ٌعئاج  مھیف  يسمي  الو  حبصي  الو   ، ٌمھرد اھنم  صقن  الو  صل 
يف اھلثمو  حابصلا  يف  ةدئام  فلأ  مھل  عضي  جاجحلاف  ٌنايرع 

. ءاسملا
؟! كلذب نودھشت  مكلعجي  يذلا   ، هؤاطع مأ  جاجحلا  فیسأ  - 

تاھمألا فلخم   ، ریبُملا هنع  لاقُي  يذلا  جاجحلا  اذھ  سیلأ 
ءارضخ يھو  قارعلا  ىلوت  ىذلا   ، ىماتي لافطألاو  ىلاكث 

! ءادرج ءارحص  اھلوحف   ، ةعناي
ُتنكس دقل  هللاو   ، نینمؤملا ریمأ  اي  يجراخ  الإ  اذھ  لوقي  ام  - 
نآلا اھتيأرو   ، اھلاح ُتيأرو  جاجحلا  اھلخدي  نأ  لبق  قارعلا  يف 
الإ هتدجو  امف  جاجحلا  امأ   ، ةفالخلا دقع  ةرد  الإ  نآلا  يھ  امو 

! اصعلاب اھیلع  ماقأف  ٌتادراش  هھایش  نأ  ملع   ، مزحو مزع  لجر 
! راسي نبا  دھز  قاف  هنأ  يعَّدت  نأ  الإ  كل  يقب  ام  - 

يف لوقي  جاجحلا  تعمس  ينإ   ، نینمؤملا ریمأ  اي  هللاو  - 
يتمزالم مغر  نيریس  نبا  الو  راسي  نبا  هلاق  ام  اًمالك  هتبطخ 

. امھل
؟! ريرج اي  لاق  امو  - 

يف قلعو  هلاق  امم  ناكو  ًةرم  ربنملا  ىلع  جاجحلا  فقو  - 
اھیف ركذي  مل  هرمع  نم  ةعاس  هیلع  تتأ  اًءرما  نأ  : " يتركاذ
لوطي نأ  ريدجل  هداعیم  يف  ركفيو  هبنذ  نم  رفغتسيو   ، هبر

ىلعو ءانفلا  ایندلا  ىلع  بتك  نإ هللا   ، هفسأ فعاضتيو  هنزح 
بتك امل  ءاضق  الو   ، ءانفلا هیلع  بتك  امل  ءاقب  الف   ، ءاقبلا ةرخآلا 
اورھقاو  ، ةرخآلا بئاغ  نع  ایندلا  دھاش  مكنرغي  الف   ، ءاقبلا هیلع 

. لجألا رصِقب  لمألا 



اھنإ لاق  راسي  نبا  ىلع  تاملكلا  كلت  تضرع  نیحو 
! بھذلا ءامب  نودُت  نأ  قحتست 

؟ ريرج اي  هرابخأ  حلاص  نم  عاذُي  امم ال  اًضيأ  اذامو  - 
هنأ يفقثلا  ديزي  يل  هلقن  امم  ناك   ، نینمؤملا ریمأ  اي  هؤاھد  - 

نبا حلاص  يف  برحلا  تناكو  دوراجلا  نبا  ةروث  يف  هعم  ناك 
هتحت ام  ملسي  نأ  لباقم  نامألاب  جاحجلل  لسرأ  ىتح  دوراجلا 

مھنمؤأ هللاو ال  نامألاب ! يل  ثعبي  جاجحلا : حاصف   ، نادلب نم 
وھ دوراجلا  نبا  نأ  هراصنأ  نظ  ىتح  اھب  هتوص  عفري  راصو   ، اًدبأ

فقومو رشنُي  نأ  اذھل  ىَّنأ  نكل  هسفنل ! نامألا  بلطي  نم 
؟! رابكلاو راغصلا  هلقانتي  ةلازغ 

فارصنا يأ  فارصنالاب ! ينرمأ  ةفیلخلا  ينم  عمس  امدعب 
كلت لك  تربصو  ةفاسملا  هذھ  لك  تعطق  دقو  هفرصنأ 

! ريرج اي  كمأ  ليو  اي  هزئاوجو ! هاياطع  لانأو  هدشنأل  تاونسلا 
ىلع يدوفو  يھ  يل  ةأفاكم  مظعأ  نأ  ىریف  جاجحلا  دشنت 
عمسي الو  لطابلاب  ينیمري  كلملا  دبعل  يتآ  نیحو  كلملا  دبع 

! يرعش
، هنھذو همسجب  اًرضاح  ناك  جاجحلا  وخأ  اًدمحم  نأ  اًدمح  

ریمأ دشنأل  الإ  انھ  ىلإ  جاجحلا  ينلسرأ  ام  نأ  طبنتساف 
، داشنإلاب يل  حمسي  نأ  نیمؤملا  ریمأ  نم  بلطف   ، نینمؤملا

.. ٌهراك يل  وھو  حمسف 
: اھعلطم يف  لوقأ  يتدیصق  ُتأدب 

ِحاورلاب َكبحص  َّمھ  َةیشع  حاص ♦   ُریغ  كداؤف  مأ  وحصتأ 
، نحللاب ينامرو  يجرح  اًدصاق  كلملا  دبع  يب  أزھتساف 
دارأ امبسح  ةيادبلا  نم  يتدیصق  تلمكأو   ، هنع ُتیضاغت  ينكل 

! قطنأ نأ  يل 

ِحاورلاب َكبحص  َّمھ  ةیشع  حاص *  ُریغ  كداؤف  مأ  وحصتأ 

: يلوق ىلإ  ُتلصو  ىتح 
حالِم ٍَخبَس  ْنِم  ِءاملا  ُضَْعبو  ٍنزم ♦  ِبابر  ءام  ِءاملا  ُضعبف 

 . ةرزح ابأ  اي  تقدص  كلملا : دبع  لاقف 
مث  ، ينبا مساو  يتینك  فرعي  نینمؤملا  ریمأ  نأل  ُتدعسف 

: ُتلقف  ، لامكتسالا يف  يننذآ 



حایللا ِدرفلاك  ِنوللا  ُناجھ   ♦ ٌِّيبَحْرأ َلذاوَعلا  َكیِفَْكیس 

حادِقلا ىلع  ُعیلَخلا  َكَرَتبا  امك   ♦ ِهیبكنمب قيرطلا  ىلع  زعي 

ِحاِنتْما يوَذ  َنيِدِراَولا  ُتيأَر  ْتلاق ♦  َّمث  ةرزح  ُّمأ  ْتزعت 

ِحاَرَقلا ِِمبَّشلا  َنِم  ٍسافْنأب  اھِیَنب ♦ ٌَةبِغاس  َيْھَو   ، ُّللَعُت

يحاِیتْما يِرِظتْناو  ِمّْوللا  ةاذأ  ينِیّبنَجف ♦  َروُحُبلا  ُحاتْمأَس 

ِحاجنلاب ةفیلخلا  ِدنع  ِنمو  ٌكيِرَش ♦  َُهل  َسَْیل  اب  يِقث 

حابترا وذ  َكنإ  َكنم  ٍبیسب  يمأو ♦  يبأ  َكادف  اي  ينثغأ 

يحادِتْماو ةَفیلَخلا  َِيتَرَايِز  اًّقَح   ♦ َّيلَع ُتيأَر  ْدق  ِيّنإَف 

يف َمِداوَقلا  ََّتبْثأَو  يشير  َّيلع ♦  َتددر  ْنأ  ُركشأس 
يحاَنَج

ِحار َنوطب  َنیملاعلا  ىدنأو  ايَاطَملا ♦  َِبكَر  نَم  َریَخ  ْمُتَْسلأ 



نم نینمؤملا  ُریمأ  لدتعا  ىتح  تیبلا  اذھل  ُتلصو  نأ  امو 
، هب هتحدم  ام  ىلع  اضرلا  ُتامالع  هھجو  تامسق  ىلعو  هئاكتا 
اذھ لثمب  انحدمیلف  مكنم  انحدم  نَم  هئاسلج : يف  لاق  ىتح 

. تكسیل وأ 
ُتدشنأو  ، ُتبصأف ُتیمر  دقف   ، اًحرف يردص  نم  يداؤف  راط 

اًسایقم هل  يحدم  عضو  ىتح  نینمؤملا  ریمأ  ناسحتسا  ُتلنف 
هحدمي نم  كانھ  نأ  نظيأ   ، يدعب هحدمي  نأ  دارأ  نمل  اًعجرمو 
رمأو هیلع  اھدیعأ  نأ  ينرمأ  نیح  يسفنل  ُتھبتنا  ؟ ! يلثم

نم اونكمتیل  ًالھمتم  اھتدعأف   ، ينع اھوبتكي  نأ  ناويدلا  باتُك 
: ينلأس ىتح  ُتیھتنا  نأ  امو  نيودتلا  يف  يتاراجم 

؟ بلك مَعن  نم  ةقان  ةئام  اھيورت  ةرزح  مأ  ىرتأ   ، ةرزح ابأ  اي  - 
ًالاجر تحدم  ينإ  هللاو   ، ةدیصق يف  ةقان  ةئام  يقلاخ ! اي 

ریمأ ينازج  املثم  ٌدحأ  ينازج  ام  براغملاو  قراشملاب 
ریمأ اي  اھورت  مل  نإ  نینمؤملا  ریمأ  اي  ُتلقف   ، نینمؤملا

اھاورأ هللا. الف  نینمؤملا 
نم ةقان  ةئام  يل  اوفرصي  نأب  ناويدلا  سیئر  ُرمأي  هتعمسف 

كلتو انأ  يل  ام  يترسحل  اي  ةقدحلا ! دوس  اھلك  بلك  مَعن 
؟! اھرصحو اھتياعرب  يل  فیكف  تادراشلا ! تاقبآلا  قاینلا 
سیلو  ، خياشم نحنو  ٍقابأ  اھنإ   ، نینمؤملا ریمأ  اي  هل : ُتلقف 

ناكف ؟  انل اھنوعري  ءاعرلاب  ترمأ  ولف  ؛  هتلحار نع  ٌلضف  اندحأب 
، اھنأش ىلع  اوموقیل  ةاعر  ةینامثب  يل  رمأو  اًميرك  ًاّیخس 

ىلإ ُترشأف  اًددجم  هذھ  لثم  ٍةحفن  يف  لمآ  الو  عاَّمط  ينكلو 
الأ ًایعاد  يل  اھامرو  ينم  رجضف  هْيدي  يف  يتلا  ةضفلا  فاحص 

: حدملا قوف  اًحدم  هل  اًحدام  ُتجرخف   ، اھیف يل  كرابُي هللا 

فرش الو  ٌّنَم  مھئاطع  يف  ام  ةینامث ♦  اھودحي  ةدینھ  اوطعأ 

مأ َّرقت  يكل  ةمامیلا  ىلإ  تدُعو  ةریفولا  يتزئاج  ُتذخأ 
. نآلا ىتح  يتایح  يف  اھتلن  ةزئاج  مظعأ  يھف  اھب  اھنیع  ةرزح 

فراشم ىلع  تلصو  نأ  امف  يل  كحضت  نأ  مايألا  ىبأت  نكل 
ُتحرف انأ  الف  يبرد ! ةقیفرو  يتجوز  يل  اوعن  ىتح  ةمامیلا 

. ةدلاخ اھتظحل  الو  ةزئاجلاب 
قیلي ام  دوجأو  نوكي  ام  نسحأك  اھتنفكف  اًریفو  ُلاملا  ناك 
نم سفن  ىلع  ُتقدصت  ام  ىخسأب  اھحور  ىلع  تقدصتو 



: اھیف ُتلق  ثیح  اھئاثر  يف  يتحيرق  تداجو   ، لام

ُرازُي ُبیبَحلاَو  ِكَربَق  ُترَُزلَو  رابِعتِسا ♦  ينَداَعل  ُءایَحلا  الَول 

ُرافحِملا َنَّكََمت  ُثیَح  ِدَحللا  يف  ةَرَظن ♦  ُعُّتََمت  امَو  ُتَرَظن  دََقلَو 
ٌِلجلَجُم ِكادَص  ىقَسَو  ةَرَظن ♦  ِكِریشَع  يف  ِكُّبَر  ِكازَجَف 

ُراردِم
ُراغِص ِكیَنب  نِم  ِِمئامَتلا  وُوَذَو  ةَربَك ♦  ينَتلَع  ِذإ  يبلَق  ِتھَّلَو 

َّنُھََّنأَك ِموجُنلا  ُبَصُع  ةَّيِروَغ ♦  تَضَم  دَقَو  َموجُنلا  ىعَرأ 
ُراوِص

ُراجَحألا َةََّیلُب  ِفعَِنب  ىراو  ةَّنِضَم ♦  َقلِع  ِتنُكَو  ُنيرَقلا  َمِعن 
ُراتِقإ الَو  ٌَفلَص  اھَّسَم  ام  تَقَرافَو ♦  ِكاسَملا  َةَمَّرَكُم  تَرِمَع 

ُراردِم ٌةَميدَو  ُّشََجأ  ٌمِزَھ  كِحاض ♦  ِةَقرُِبب  ٍثَدَج  ىدَص  ىقَسَف 

ُراھَنألا اِھئاِوِجب  امََّنأَكَف  ةَدَلِبب ♦  َراحَتِسا  اِذإ  ُّشََجأ  ٌمِزَھ 
ُراھَمألا اِھنوطُب  َتَحت  ِقلُبلاَك  هُضیمَو ♦  ُءيضُي  ٌلِجَز  ٌِبكارَتُم 

ُراج َةَرزَح  ِّمُأ  َِلئاوَغ  ىشخُي  نَُكي ♦  َملَو  ِریشَعلا  َةَمَّرَكُم  َتناك 
ُراقَوَو ٌةَنیكَس  ِلامَجلا  َعَمَو  َرظنَم ♦ َلَمَجأ  ِتیسُك  ِكاَرأ  دََقلَو 

ُرّاوَخ الَو  ٌِسنَد  ُضرِعلاَو ال  اِھتَلبقَتِسا ♦  اِذإ  ٌَةِبَّیط  ُحيرلاَو 
ُرافسِإلا ُهُنيَزي  َّرََغأ  ًاھجَو  تَرََّون ♦ ِكَران  ُتَيأَر  ُتيَرَس  اِذإَو 

ُرارَبألاَو ِكَیلَع  َنوِحلاصلاَو  اورُّیُخُت ♦  َنيذَّلا  ُةَِكئالَملا  ّىلَص 
اوراغَو َّبلُم  َنيدِ ُجیجَحلا  َبَِصن  امَّلُك ♦  ِِكّبَر  ِتاَولَص  نِم  ِكَیلَعَو 

***
لاحِّرلا ُتددشف   ، ماشلا ىلإ  يجورخ  ُتقو  ناحو  لْوحلا  راد 
نم ديدعلا  لوصو  عم  يلوصو  فداصتف  ِةفالخلا  ةرضاح  ىلإ 
يف تنذأتساف   ، ماقُم رعشلا  سلجمو   ، ةفالخلا عوبر  ءارعش 

. يل نذُأف  لوخدلا 
ةفیلخلاو ءارعشلاب  ًاّظتكم  سلجملا  ُتدجو  تلخد  نیح 

دق هنأ  ودبيو  اًرضاح  قدزرفلاو   ، مرھلا هبرض  دق  هريرس  ىلع 
داشنإلا يف  ةفیلخلا  تنذأتساف   ، هلوخد ذنم  ةفیلخلا  دشنأ 

َّيلإ راشأو  ينركشف  هب  هتحدم  ام  ديدج  هتدشنأف   ، يل نذأف 
يف ُءارعشلا  هیلع  تلاوتف   ، ءارعشلا يقابل  عمتسیل  سولجلاب 



ریسي ظفللا  بذع  ةداھشلاو  قحلل  ناكو  مھرخآ  ىتح  حيدملا 
تفل امم  ةرذُع  ينب  نم  هنأ  َّيدل  كش  ةرابعلا ال  لھس  ریبعتلا 

: هسفن كلملا  دبع  ىتح  راظنألا  هل 
؟ تنأ نمم  - 

. اوتام اوُّبحأ  اذإ  ٍموق  نم  انأ   ، نینمؤملا ریمأ  اي  - 
؟! نودلجت الأ  ةنطفلا : ةباجإلا  هذھل  ةفیلخلا  َّشب 

نورظنت ٍنیعأ ال  رجاحم  ىلإ  رظننل  انإ   ، ةفیلخلا حلصأ هللا  - 
. اھیلإ

؟! ىوھلاو قشعلا  لھأ  اي  هلھأو  رعشلاب  ٌملع  كل  لھ  - 
! ىریلو ةفیلخلا  ينبرجیلف  - 

؟ مالسإلا يف  برعلا  هتلاق  ٍتیب  اجھأ  فرعت  لھ  - 
: ريرج لوق   ، معن -  

ابالك الو  َتغلب  ًابعك  الف  ریمن ♦  نم  كنإ  فرطلا  ضغف 
؟ مالسإلا يف  لیق  ٍتیب  حدمأ  فرعت  لھف  تنسحأ ! -  

: ريرج لوق   ، معن -  
حار َنوطب  نیملاعلا  ىَدْنأو  اياطملا ♦  بكر  نم  َریخ  مُتسلأ 

؟ مالسإلا يف  لیق  ٍتیب  َّقرأ  ُفرعت  لھف  َتنسحأو ! َتبصأ  -  
: ريرج لوق   ، معن -  

انالتق نییحُي  مل  مث  اننلتق  ٌرَوَح ♦  اھفْرط  يف  يتلا  َنویعلا  نإ 
قلخ هللا ُفعضأ  َّنھو  هب ♦  كارح  ىتح ال  بللا  اذ  نعرصي 

اناكرأ
؟ اًريرج فرعت  لھف  تنسحأ ! - 

. ٌقاتشمل هتيؤر  ىلإ  ينإو   ، هللاو ال  - 
ىلإ راشأ  مث   .. ريرج اذھ  هل : لاقو  َّيلإ  ةفیلخلا  راشأف 

نیب ام  ُتلبقو  هیلإ  تمقف   ، لطخألا كلذكو   ، هب هفَّرعو  قدزرفلا 
نع هل  ٌتلزانتو  هلك  سلجملا  طسو  ينأش  الع  امدعب  هْینیع 

. يتزئاج
***

جاَّجحلا
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هدعب نم  فلخو  ناورم  نب  كلملا  دبع  تامو  ُتاونسلا  تلاوت 
انأ ُتیضمو   ، تینمت املثم  نیملسملا  ةفالخ  ىلع  هنبا  ُدیلولا 

اورشنيو اھوحتفیل  ضرألا  قراشم  ىلإ  يلاجر  ثعب  يف 
. اھیف مالسإلا 

***
ُتیتأ نأ  ذنم  تیبل هللا  جحأ  ملف  ُنتفلاو  ُبورحلا  ينتلغش 
يناكم دمحم  ينبا  تفلخو  ماعلا  اذھ  جحلا  تررقف  قارعلا 

: يلیحر لبق  مھتبطخو  قارعلا  مكُح  ىلع 
مكیلع ُتفلختسا  دقو   ، جحلا ُتدرأ  ِيّنإ   ، قارِعلا لھأ  اي 
ام فالخب  مكِیف  هُتیصْوأو   ، ٍلھأب هل  متنك  امو   ، اًدمحم ينبا 

هنإف ؛  راصْنألا يف  ملسو  هیلع  ىلص هللا  ُلوسر هللا  هب  ىصوأ 
انأو ؟  مھئیسُم نع  زواجتيو  مھنسحُم  نم  لبَْقي  ْنأ  ىصْوأ 

َالأ  .. مكئیسُم نع  زواجَتي  الو  مكنسحُم  نم  لبَْقي  نأ ال  هُتیصْوأ 
، يفْوَخ الإ  اھراھظإ  نم  مكعنَْمي  ًةلاقَم ال  يدعب  نولئاق  مكنإو 
: باوجلا مكل  ِلجعأ  ِيّنإو   .. َةباحصلا هل  نسْحأ هللا  ال  نولوَقت :

. ةَفالِخلا مكیلع  نسْحأ هللا  الف 
امف زاجحلا  ىلإ  لاحِّرلا  ُتددشو  ربنملا  ىلع  نم  ُتلزن  مث 

نم ُتدعف  ينبا ! دمحم  يعن  ينءاج  ىتح  طساو  ُتحرب 
! يخأ دمحم  يعن  ينءاج  ىتح  ُتلصو  امف  طساو  ىلإ  يناكم 

مھیلع تجرخف  مھیف  تمدق  امل  قارعلا  لھأ  َّيف  حرفف 
دقل امأ هللا   ، ٍدحاو ٍموي  يف  نادَّمحم   ، سانلا اھيأ  مھیف : تبطخو 

باوث نم  امھل  وجرأ  ام  عم   ، ایندلا ِيف  يعم  امھنأ  ُّبِحأ  ُتنك 
، ىنَْفي نأ  مكنمو  اَّنم  يقابلا  َّنكشوُیل   ، هَّللا مياو   ، ةرخآلاب ّهللا 
نأو  ، تومي نأ  مكنمو  اَّنم  ُّيحلاو   ، ىلَبي نأ  مكنمو  اَّنم  ُديدجلاو 
نم برَْشتو   ، انموحل نم  لكأتف  ؛  اھنم انلِدأ  امك  اَّنم  ُضرألا  لادُت 
نم انبرشو   ، اھرامث نم  انْلكأو   ، اھرَھظ ىلع  انیَشَم  امك   ، انئامد
نِم مھ  اذإف  روُّصلا  يف  خِفُنو  : " ّهللا لاق  امك  نوكي  مث   ، اھئام

: نیتیبلا نيذھب  ُتلثَمت  مث   ،" نولِسَْني مھبر  ىلإ  ثادجألا 
ِّلُك نِم  ُباوث هللا  يبْسَحو  ٍتیَم ...  لْك  ْنِم  ّهللا  يبن  يئاَزَع 

ِِكلاھ
ِكلانُھ امیف  سفَّنلا  َروُرس  نإف  ًایِضار ...  َِيّنع  ُتیقل هللا  ام  اذإ 

***



ُتھركف  ، يبأ امھلبق  نمو  يخأو  ينبا  تومب  يرھظ  مصق 
ةرامإلا تلزتعال  ةعاطلا  نم  ينالب هللا  ام  الولو  اھب  امو  ایندلا 

هعم ُتیقبف  اھكرتأ  الأ  َّيلع  مسقأ  دیلولا  نكلو   ، يتیب ُتمزلو 
ریبج نب  دیعس  ةكم  يلاو  َّيلإ  لسرأ  ىتح  مايألاب  مايألا  بلقن 

يل امف  ةینارصنلا  نبا  ىلع  ةنعل هللا  الأ  هدویق ! يف  ًالبكم 
الو ناكتساو  نكسو  داع  دقف  َّيلع  جرخ  ناك  نإو  دیعسلو 

؟! نآلا يل  هلسرأ  َملف  هنم ! ةفاخم 
نم هیفعأل  هسفنل  رذتعي  نأ  وجرأ هللا  انأو  دیعس  َّيلع  لخد 

. دحلا
؟! يتنامأ يف  ككرشأ  ملأ  دیعس  اي  - 

. معن - 
ریمأ ةعیب  تعلخو  َّيلع  جورخلا  ىلع  كلمح  امف  - 

؟! نینمؤملا
. َّيلع مزعو  كلذ  ىلع  ةعیبلا  ينم  ذخأ  ثعشألا  نبا  نإ  - 
اھلھأ ةعیب  تذخأو  ریبزلا  نبا  تلتقف  ةكم  مدقأ  ملأ  كحيو ! - 

؟! كلملا دبع  نینمؤملا  ریمأل  كتعیب  تذخأو 
. ىلب - 

ریمأل كتعیب  َتددجف  قارعلا  ىلع  ًایلاو  ةفوكلا  تمدق  مث  - 
؟! ةیناث نینمؤملا 

. ىلب - 
نبا كئاحلل  ٍةدحاوب  يفتو  نینمؤملا  ریمأل  نیتعیب  ثكنتف  - 

. كئاحلا
هدعب لتقأ  الأ  هب  اعد  ام  رخآ  ناكف  هقنع  برضب  سرحلا  ُترمأ 
ةرشع الإ  هدعب  تثكم  امف   ، هل باجتسا  نأ هللا  ينظو  اًدبأ  اًدحأ 

... رومألا عجرُت  ىلإو هللا  هب  تقحل  ىتح  يشارف  اھیف  قرافأ  ال 
***
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ُتركذتف  ، يتجاح نع  تضافو  يتقفن  تمظعو  يلام  رثك 



قارعلا ىلإ  ُتلحرف  هسلجم  ىلإ  ُتقتشاو  نيریس  نبا  ةدش 
نيریس نبا  نْيد  هتیفوو  تيزلا  ةرصعم  بحاص  نع  ُتثحبو 
سبحلا نم  نيریس  نبا  جرخو   ، لعفف هلیبس  يلخُي  ىتح 

تمحدزا ىتح  هجورخ  ىلع  هنوئنھي  قارعلا  لاجر  لك  هءاجو 
. هلوح انعمتجاو  دجسملا  ىلإ  جرخف  راوزلاب  هراد 
يبعشلا اھیف  ىرأ  يتلا  يتایح  يف  ىلوألا  ةرملا  تناك 
ٍسلجمو ٍدحاو  ٍدجسم  يف  يرصبلا  نسحلاو  نيریس  نباو 

نأ دارأو هللا   ، نيریس نبا  جورخ  فرش  ىلع  اذھ  ناكو  ٍدحاو 
ةافو ربخ  انءاج  ذإ  دجسملاب  نحن  امنیبف   ، انتحرف فعاضُي 

! جاجحلا
اًركش اًدجاس  جرخ  ىتح  ربخلا  يرصبلا  نسحلا  عمس  نأ  ام 
تام ؛  رفاكلا تام   ، رفاكلا تام  دجسملاب : نم  مظعُم  حاصف   ،
فیك مھدحأ : حاص  ىتح  ریبُملا ! تام   ، ةیغاطلا تام   ، نوعلملا
ماقف ؟ ! مكربنم ىلع  ناميإلاب  دھش  دقو  رفكلاب  لجرلا  نومرت 
جاَّجحلا نمؤم ! جاجحلا  لجرلا : ةلاقم  اًركنتسم  يبعشلا  هیلإ 
نسحلا هیلع  َّدرف  ؛  میظعلا اب  ٌرفاك  توغاطلاو  تبجلاب  ٌنمؤم 

مدقت نیح  كنإو   ، هبر ىلإ  جاجحلا  ىضم  دق  يبعش  اي  يرصبلا :
ىلع دشأ  ایندلا  يف  هتبكترا  بنذ  رقحأ  نأ  دجتس  ىلع هللا 
ذئمؤي امكنم  لكلو   ، جاجحلا هحرتجا  بنذ  مظعأ  نم  كسفن 
نمل جاجحلا  نم  صتقي  فوس  نأ هللا  ملعأو   ، هینغُي نأش 

كسفن نلغشت  الف  هوملظ  نمم  جاجحلل  صتقیس  امك   ، مھملظ
. ٍدحأ ِّبسب  مویلا  دعب 

ملو نيریس  نبا  جورخ  ةحرف  جاجحلا  توم  ةحرف  تقرس 
ُتبھذف  ، هدصقمو سلجملا  روحم  ناك  امدعب  دحأ  هیلإ  تفتلي 

وبأ ٌنیكسم  يل : لاقف  جاجحلا  هاجت  هفقوم  نع  اًمھفتسم  هیلإ 
. هل اًئینھف  هل  رفغي  نإو  هبنذبف  لجو  زع  هبذعي هللا  نإ  دمحم 

***



ةلاحإلا باطخ 
، زيزعلا انبتاك 

، ةرھاقلا نذآم  ىلإ  قارعلا  تالخن  نم  ةبیط  ةیحت 
قحتسي َّيدل  ام  نكل   ، لبق نم  ةلسارملا  انل  قبست  مل 

نود يتصق  لماك  ةءارقل  كتقو  عستي  نأ  وجرأو   ، ةلسارملا
َرتلو ٍصرح  لكب  تاقفرملا  علاطتلو   ، نونجلاب ينتعنت  نأ 

: رمألا لیصافت  كیلإو   ، كيأر اھیف 
ةطسوتم ٍةلئاع  نم   ، ينطوم ُقارعلا   ، انأ يدادغب 

نھتميو ةءارقلا  ىوھي  ٍبأل  تدلو   ، ةفاقثلا ةيرث   ، ةشیعملا
يف ًاّیفاحص  نوكت  نأ  ىنعم  ام  ملعت  كنظأو   ، ةفاحصلا
ياوخأو انأ  كلذكو   ، هیبأ نع  اھثرو  يبأ  ةياوھو   ، قارعلا
تابتكم مخضأ  انتیب  يف  تناكو   ، يبأ نع  اھانثرو  مءوتلا 

دقف  ، انتیب يف  ًالماك  اًقباط  اھل  انصصخ   ، ةصاخلا قارعلا 
. روطسلا اننویع  تنمدأو  بتكلل  انشع 

، ًانزح يبأ  تامو   ، اًدمك يدج  تامف   ، وزغلا لبق  اذھ  ناك 
لھألا قارف  ُعرجتأ  يدحو  ُتیقبو   ، اًردغ ياوخأ  تامو 

يف دجأ  ملو   ، يلازعنا يف  الإ  يئازع  دجأ  ملو   ، ضرألاو
، يلبق يلھأ  اھأرق  يتلا  ةصاخ   ، بتكلا ریغ  اًقیفر  يلازعنا 

كلت ىلع  تَّرم  يتلا  مھنویع  رثأ  اًدقفتم  اھؤرقأ  ُتنكف 
ىلع ام  اًموي  اھونَّود  يتلا  مھراكفأ  راثآو   ، ام اًموي  روطسلا 

ةدحولاو لازعنالاو  تمصلا  ةعیبطلو   ، تاحفصلا شماوھ 
! ينروزت سوالھلا  تأدب  وبقلا  يف 

ةدمعتملا هتبلجو  يدج  توصك  ؛  تاوصأ عامسب  ُتأدب 
، هتوھق ترخأت  دقو  يمأ  ىلع  هحایص   ، رجفلل هئوضو  ءانثأ 

ُتعمسو ُرمألا  رَّوطت  مث  ؛  هتانویع نع  ثحبي  وھو  هرجض 
عم هشاقن   ، رابخألا تارشن  ىلإ  عمتسي  وھو  يبأ  توص 
اھبتك ٍتالاقمل  هقيزمت  وزغلا ! دعب  دالبلا  عاضوأ  لوح  يدج 
دتحا دقو  َّيوخأ  يف  رذنملا  هخارص   ، اھرشن نم  عنُمو 

مھب يقلعت  ىلع  رمألا  تلَّوع  يمأل  ُتیكح  نیح  امھشاقن !
ٍبیبط ةعجارم  ُتلواحو   ، يدحو وبقلا  يف  يرھس  ةرثكو 
ُتيأر نیح  صحفلا  راظتنا  يف  انأو  تلجخ  نكل  يسفن 

اًضيرم ال ُتيأر  دقف   ، ًاّيدسجو ًاّیسفن  وزغلا  مھرمد  ىضرم 
هقاس نأ  مغر  مدقلا  يف  اًملأ  يكتشي   ، خارصلا نع  فكي 
اھْيدھن ىلع  اھدعاس  عضت  نینیعلا  ةغئاز  ةاتفو  ةروتبم !



تضرعت اھنأ  ةضرمملا  ينتربخأ  اھجرف ! ىلع  ىرخألا  اھديو 
ةبئاغ  ، ةيراع اھوكرتو  ةازغ  ةسمخ  اھیلع  بوانت   ، باصتغالل

اھبایث نأب  رعشت  ةثداحلا ال  دعب  اھتقافتسا  ذنمو   ، لقعلا
ةضرمملا ينلأست  نأ  لبقو  اھسفن ! رتس  لواحُتو  اھرتست 

ُتددو قحللو   ، ءالؤھب ةنراقم  ٌفرتم  انأف   ، تلحر  ، يضرم نع 
نأ هركي  اذ  نمف   ، اذھ موعزملا  يضرم  نم  َفشأ  مل  ول 

؟   ! هلھأ توص  عمسي 
تقلطف  ، هرثأ يفتقأو   ، مھتاوصأ عامس  بلجتسأ  ُتدع 

سمتلأل وبقلا  ذفانم  تمكحأو   ، لیللا تقفارو   ، راھنلا
يبأ ناك  ءدبلا  يف  يننوثدحي ! اوأدب  ىتح   ، مھتاوصأ

رمألا روطت  مث   ، بیجأ يسفن  دجأف  يلاح  نع  ينلأسي 
بتكلا نم  ينع  باغ  ام  ىلع  روثعلا  يف  يل  مھتدعاسمل 
رضحي مل  هنأ  مغر   ، ديدحتلاب هعضوم  ىلع  يدج  ينلديو 

يف ياوخأ  أدب  مث  ديدجلا ! اھناكم  يف  ةبتكملا  فص  يعم 
يتامسر يف  امھتداعك  سكاشملا  رخاسلا   امھيأر  ءادبإ 
ةحول هل  مسرأ  نأ  يدج  ينم  بلط  ىتح   ، ةطیسبلا

ُتررق يوخأ  نم  بلط  نودبو   ، يبأ بلط  كلذكو  ةیصخش 
. ينم ارخس  املثم  امھنم  رخسأل  نْیخسمك  امھمسرأ  نأ 

ةدجاوتملا ةدیحولا  هتروص  فعض  يدجل  ًةروص  ُتمسر 
ةیفوكب هقنع  فليو   ، ةیفوصلا هتلمش  يدتري  اھیف  ناك   ، َّيدل
اھتذخأ دقف  يبأ  ةمسر  امأ  ؛  ةیبطلا هتانویع  اھیلع  تطقس 

، هتالاقم عم  رشنلا  يف  اھلضفُي  ناك  يتلا  هتروص  تاذ  نم 
مھفلخ نمو  نیفقثملا  بلغأل  طقتلت  يتلا  ةروصلا  كلت 
ةمسرل يركف  راح  دقف  ياوخأ  امأ  ؛  بتكلا نم  مھتناسرت 
امھیسأر مسر  ىلع  ينانب  طح  ىتح  امھنم  اھب  رخسأ 

. ٍدحاو ٍدسجب 
سلجأ يذلا  يدعقم  ةھجاوم  يف  ةثالثلا  تامسرلا  ُّتبث 
تدجو مھھوجو  يف  لمأتلا  ةرثك  نمو   ، ةبتكملا يف  هیلع 
نأكو مھھوجو  يف  تاكرحتل  ةبحاصم  ينیتأت  مھتاوصأ 

يف ىدامت  نأ  ُضرملا  ثبل  امو  ةایحلا ! اھیف  تبد  مھروص 
! َّيلإ نوتأيو  مھتامسر  نم  نوجرخي  مھتيأر  ىتح  هروطت 
ىلع نم  هتانویع  ذخأیل  هدي  دميو  هتمسر  نم  جرخي  يدج 
هدعقم ىلع  يراوج  سلجي  يتأيو  هْینیع  مامأ  اھتبثيو  هردص 
يف ُسلجي  يتأيو  هبتك  مامأ  نم  ُضھني  يبأ  لضفُملا !



هدسجب امھنم  لك  يتأيو  نالصفني  ياوخأ  يبأ ! ةلباقم 
ٍةرظنب يبأ  امھرھني  نأ  لبق  باقعلا  دشأب  ينادعوتي  امھو 

! امھسرخُت
تدقف امدعب  حصي  الف   ، يمأل هارأ  ام  درس  ىلع  َوقأ  مل 
اھنبا ىرت  نأ   ، اھيدلو تلكثو   ، تلمرتو  ، يحورلا اھدلاو 

! مھثدحُيو تاومألا  ةيؤر  مھوتي  ًانونجم ! دیحولا  يقابلا 
نم ةذاعتسالاب  ينحصنف  زوزع  يدیس  رمألا  يف  ُتثدحف 
ول هارأ ! ام  ُتمھوت  املك  ًاثالث  يراسي  نع  لفتألو  ناطیشلا 

يسفنلا بطلا  ءاملع  سلجیلف  ةطاسبلا  كلتب  رمألا  ناك 
يف جرخت  يل  ًالیمز  ٍةيدو - ٍةفصب  تعجارف - مھتویب ! يف 
اھقيرط يف  يتلاحو  ٌریطخ  رمألا  نأ  ينربخأف  بطلا  ةیلك 

، هعجارأل بطلا  ةرطابأ  دحأ  ىلع  اًروكشم  ينلدو  مقافتلل 
، جالعلاو بیبطلا  ةراشتسال  ةشحافلا  ةفلكتلاب  يل  حملو 

: ربص دافنب  ينلأس  دیلا  تاذ  قیضل  هتھبن  املف 
؟ تالایخلا كلت  ءارج  اًررض  يناعُت  لھ  - 

. ةشحولا اھب  درطأو   ، سنولا اھیف  دجأل  ينإ  عبطلاب ال،  - 
! عتمتسا  ، صالخ - 

، زوزع يدیس  يأر  ناك  ناطیشلا  نم  ةذاعتسالا 
هنأ مغر   ، بیبطلا يقيدص  يأر  ناك  سوالھلاب  عاتمتسالاو 
ام ءيش  رشبأ ! ناطرس : ضيرم  ربخت  نأك  يبط ! ریغ  لح 
ىشفأ يذلا  زوزع  يدیس  نم  لضفأ  ناك  هنكل  كلخاد ! ومني 
عبطلابو نھلكل - هاشفأ  نكي  مل  نإ  هتاجوز - ىدحإل  يرس 

، اھدعب نم  ةراحللو  يمأل  ربخلا  لقنب  نھادحإ  تلفكت 
رابخأ اھردصتت  املثم  انتراح  رابخأ  ردصتت  يتلاح  تحضأف 

نم ًاّیلو  يبیصنت  يف  ءاطسبلا  ُضعب  ىعسو   . ةسایسلا
اولدتساو  ، يتامارك نم  ةمارك  يضرم  رابتعاو   ، ءایلوألا

يف يدوجو  مغر  ىذأ  ينبصي  ملو  انتیب  فصق  موي  يتاجنب 
نإف يئامغإ  مغر  يبنتملا  تاریجفت  مويو   ، باصُملا قباطلا 
مل نآلا  ىتح  وزغلا  ذنمو   ، ٍةیظشب ولو  سمي  مل  يدسج 
يتدالو لوح  ةیفارخ  ریطاسأ  تكیِحو  ؛  مد ةطقن  يل  رطقت 
نعو  ، هرھظ يف  َّفج  دق  يبأ  َّينم  نأ  عیمجلا  نظ  امدعب 
اًریغص نآرقلل  يظفح  نعو   ، يئاكب ةلقو  اًریغص  يئودھ 

يننأ مھلثم  ُتأجافت  ءایشأ  نعو  دجاسملاب  يقلعتو 
نع اھتللد  نم  انأو  اھنم  عاض  يذلا  انتراج  طرقك   ، اھبحاص



راوزلاب انتیب  دشتحاو  مظاك ! خیشلا  ًةأجف  ُتحبصأو  هناكم !
فلخ يقایسنا  مدعو  مھعم  يدومج  نكل  يب ! كربتلل 
يطالتخا وأ  راھنلاب  مھل  يروھظ  ةلقو   ، موعزملا مھفرخ 

وھ زوزع  يدیس  نأ  امكو   ، ينع مھفرص  دق  لیللاب  مھعم 
ينع احمو  ىرمأل  هتبطخ  يف  ضَّرعت  دقف  ةعاشإلا  تبنم 
ىسانتو  ، يمسا لبق  نم  اًخیش  بقل  فذحو  يب  قحل  ام 
لب  ، ةفآ نایسنلا  دعي  مل  يتلاح  يفو   ، يرمأ سانلا 

. ةلیمش
هیف ُتيدامتو  رمألاب  ُتعتمتساو   ، يلیمز ةحیصنب  ُتذخأ 

يتدحوب الو   ، مھدقفب رعشأ  ُترصو ال   ، نونجلا دح 
ىلغأ طسو  ةدحولاب  رعشي  يذلا  اذ  نمف   ، يلازعناو
انتاشاقن مظعم  رودتو  ةبتكملا  يف  يقتلن  انك  ؟ ! نیلاغلا
فارطأ نابذاجتي  يبأو  يدج   ، مھتاویح يف  تناك  املثم 

ریطلا انسوؤر  ىلع  نأك  هیف  ُسلجن  ٍشاقنب  يھتنیف  ثيدح 
يبعشلا رعشلا  لوح  ٍةیشاقن  ٍةسلج  تاذو   ، مھیلإ عمتسنل 

خرصي هتعمس  ىتح  يبأو  يدج  نیب  شاقنلا  دتحا  يقارعلا 
. ةبتكملا يف  نيواودلا  بالود  هاجت  رظني  وھو  ًايدانم 

. مظاك اي  - 
.. امھنم ٍةدعبم  ىلع  ُتنك 

لك ثدحتي  يبأ ! لعفي  كلذكو  غارفلا ! رواحُي  يدج  ُتيأر 
هعمسأ ٍتوصل ال  نامعتسي  امھنأك  ناتمصي  مث  هرودب  امھنم 
ةبتكملا نم  ًاباتك  بلجیل  يبأ  ضھني  مث  هارأ ! ٍصخشو ال 

عضیف اھملعُي  ٍةحفصل  لصي  ىتح  ٍةیبصعب  هتاحفص  ربعيو 
يحوُت ٍةءاميإب  عارفلا  وحن  هدیب  ریشيو  ةلواطلا  ىلع  باتكلا 
يتأيو يدج  ضھنیف  ةحفصلا ! يف  رظني  نأ  هنم  بلطي  هنأك 
هتجح ضرعي  ناك  ول  امك  يبأ  لعف  املثم  لعفيو  رخآ  ٍباتكب 

غارفلل عامتسالل  ناتمصي  مث  رظني  نأ  غارفلا  نم  بلطيو 
نم نأكو  راصتنالا  ةماستبإ  يدج  رغث  نم  تحال  اھدعبو 

! هيأرل حنجو  هفصن  غارفلا  نم  ىتأ 
هوفتي ناك  يتلا  ِتاملكلا  نیبتأ  ملف  َّيلع  ةشھدلا  تغط 

ام نايري  اناك  نإ  َّيوخأ  ُتلأس  امنیح  ىتح   ، يبأو يدج  اھب 
نأكو ةئداھ  تناك  امھیھجو  حمالم  نكل   ، يفنلاب اباجأ  هارأ  ال 
ًانایحأ نأب  يل  احرص  امھنإ  لب   ، لبق نم  هابرجو  ٌداتعم  رمألا 
ىري دقو ال  يدج  يبأ  ىري  دقو ال   ، رخآلا امھنم  ٌّيأ  ىري  ال 



رضح نمب  عیمجلا  ُدرفلا  ىري  ىرخأ  ًانایحأو   ، هْيدیفح يدج 
! بارغألا نم 

وأ  ، ةیناطیش سواسو  وأ   ، سوالھ درجم  رمألا  نظأ  ُتنك 
، مھب يقلعتو  يلھأل  يبح  طرفل   ، ةیلقع تابارطضا 

نكأ مل  كلذل   ، يركفو يیعو  لیكشت  يف  زرابلا  مھرودلو 
رمألا نكل  ٌةیفاقث  ٌتاشاقن  اھبلغأ  مھب  يتاءاقل  نأ  برغتسأ 

أدب يلایخ  نأ  ودبيو   ، هباعیتسا عیطتسأ  امم  بعصأ  ىحضأ 
َملو ال  ، ثادحألاو صوخشلا  لماكتم  ًاّیضارتفا  اًعقاو  جسني 

بلغأ عقوتأ  ُتنك  ٍةياور  ةئامعبس  نم  ُبرقي  ام  ُتأرق  دق  انأو 
اھبصني يتلا  نئامكلاو  خاخفلل  رذحب  هبتناو  اھیف ! ثادحألا 

اھعقوتأ ٍةياھنب ال  ينئجافُیل  ةياورلا  طخ  لاوط  ُفلؤملا 
! هتياھن عقوتب  انأ  هئجافأف 

نأ اًدھاج  لواح   ، ثدح ام  ریسفت  نع  يدج  ُتلأس  نیح 
يتلا نسلا  تاذ  ىلع  ٌلفط  هرظن  يف  انأف  رمألا  يل  طسبي 

لكل نأ  ينربخأف   ، يقیقحلا هتوم  نع  اھدنع  ينكرت 
اًضعب عضي  ًاباتك  فلؤي  نیح  بتاكلاو   ، اھریسكإ ةیصخش 

باتكلا ئراقلا  أرقي  نیحو   ، هیف هتیصخش  ریسكإ  نم 
ریسكإ تاذ  برشتي  هنإف  هراكفأ  برشتيو  هیناعم  مھفتيو 

فلؤملا صلخأ  املكف   .. رادقمب لكو   ، بتاكلا ةیصخش 
يف ریسكإلا  رادقم  دادزا  املك   ، فیلأتلا يف  عربو   ، قذحو
املك أرقي  امیف  ركفتو   ، ىورتو ئراقلا  نَّعمت  املكو  ؛  لمعلا

؛ هتیصخشب جزتماو  فلؤملا  ةیصخش  ریسكإ  نم  برشت 
مھضعب  ، سجاوھك اھسمتلي  مھضعب   ، مالحأك اھاري  مھضعب 
اھعمسي مھضعب   ، راكفأك اھكردُي  مھضعب   ، رطاوخك اھسحي 
نوكي هجازتما  مامتو  ریسكإلا  لاقتنا  ةمق  نكل   ، ٍتاوصأك

تاذب ریسكإلا  برشت  نم  لك  هاري   ، ةیفافشلا نم  ٍّلجت  يف 
، نینسلا فالآ  ًاظوفحم  لظ  نإو  ىنفي  ریسكإلاف ال   . رادقملا

. اًعیمج ضرألا  ُلھأ  هبرشت  ولو  دفني  الو 
نیح ىتح   ، تلشفو  ، لوقي ام  بعوتسأ  نأ  ُتلواح 
مھنأ مغر   ، يوخأو يدلاو  كلذكو  نآلا  هارأ  فیك  هتلأس 
ينربخأ ؟  موعزملا مھریسكإب  جزتمأ  ملو  نیفلؤمب  اوسیل 
ببضتت دقو   ، هتطبارب انطبري  يذلا  مدلا  ریسكإ  اذھ  نأ 

! يلجتلل ؤیھتلا  مدع  وأ  لاغشنالا  تالاح  يف  ىنفتو  ةيؤرلا 
نیناوق ٍباضتقاب : فاضأ  يتالؤاست  امأ  بابلا  قلغي  يكلو 

سوململا ال نیناوق  اذك   ، ىتوملا ىلع  يرست  ءایحألا ال 



. سوسحملا ىلع  يرست 
نم تیھتنا  لھف   ، تاریسفتلاب اًریثك  لغشنأ  مل  ةحارص 

يتایح وفص  ركعأ  ىتح  ةیعیبطلا  يتایح  ِتاریسفت 
يتيؤر ببضتل  تَّدأ  امبر  ٍتاریسفتب  لغشنأو  ةیلایخلا 

دقف  ، عتمتسا يلیمز : ةحیصن  ىلعو  يتایح ! نم  مھیشالتو 
يف ُتأدبو   ، هدح عاتمتسالا  غلب  ىتح  تعتمتسا 

. تافلؤملا نم  ریساكألا  صالختسا 
لاطبأ وأ  نیفلؤملا  عم  مالحأ  يندوارت  تناك  ءدبلا  يف 
ينربخُي املبق  هتبرج   ، َّيدل ًاّيداع  اًرمأ  اذھ  ناكو   ، تاياورلا
مث سجاوھب  مالحألا  تلدبت  ام  ناعرسو   ، رمألاب يدج 
يراكفأ يف  ينلداجُت  ٍراكفأل  تلوحت  نأ  تثبل  ام  رطاوخ 

. تمصا نأ  ًةخرص : تعمسف  ٍةرم  تاذ  لادجلا  دتحا  ىتح 
فلؤملا توص  اھیف  عمسأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناك 
يتقالع لكف  ًةربن ! هتوصل  فرعأ  ملو   ، هرصاعأ مل  ينأ  مغر 

، كابترالا ةذخأ  نم  تلوحت  ؛  هتالاقمو هبتك  لالخ  نم  تناك  هب 
ُترطف ؛  فاشتكالا ةحرف  ىلإ  مث   ، شاھدنالا ةوشن  ىلإ 

! هربخأو ينقبس  بتاكلا  ُتدجوف   ، يرمأ هربخأل  يدج  ىلإ 
تافلؤملا نع  ثحبأ  نأب  يبأو  يدج  ينحصن  اھدعب 

، يلجتلا ىلإ  لصأ  ىتح  ریسكإ  ةیمك  ىلعأ  ةيواحلا 
يلوصول ًاطرش  سیل  ةءارقلا  يف  يركفتو  يناعمإف 

كلذل يفاكلا  ریسكإلا  عضي  مل  ُبتاكلا  نوكي  امبرف   ، يلجتلل
نمك ُنوكأس  اھنیحو  هلقعب ! سیلو  هدیب  باتكلا  بتكو 

. هترخؤم ةلبق  نع  ثحبي 
ءامكحلاو نيركفملا  ةرقابعل  ةءارقلا  تأدبو  اھنیح  نم 
ةبرجتلابو  ، روصعلا ِّرم  ىلع  نیفلؤملاو  ءارعشلاو  باتُكلاو 
لوصحلا لھسو  ریسكإلا  داز  فلخلل  نمزلاب  ُتدع  املك 

نأ َّيلع  ينأكو  دعب ! يلجتلا  تقو  نحي  مل  نكل  هیلع 
ُتأدبف  ، ةيؤرلا يل  حاتُت  ىتح  عامتسالا  يف  ًاطوش  يضمأ 
تاریسفتو  ، طارقس تالداجمو   ، ایتابیھ تارضاحمل  عمتسأ  

. يبنتملا راعشأو   ، مالسلا دبع  نب  زعلا  بطخو   ، نودلخ نبا 
يلجتلا ناك  ىتح  لاونملا  اذھ  ىلع  ٍتاونس  ُتیضمو 

. يبأو يدج  ةرضح  يف   ، لوألا
، همامز ُتكلمو   ، هدتعا ىتح  ُرمألا  رركت  اھدعب  نمو 



روضحلاب هریسكإ  ىلع  تلصح  نم  رمآ  تحبصأو 
نم ةوعد  يتعاطتساب  ادغو   ، تئش نيأو  ىتم  فارصنالاو 
كلت ىتح  شاقن  نم  ُتدرأ  ام  مھنیب  يرجأو   ، يترضحل ديرأ 
ُتیھتنا ٍةيرعش  ٍةحراطمل  اًفیضتسم  اھیف  ُتنك  يتلا  ةلیللا 
هتعن نأ  ذنم   ، جاجحلا سیقاون  يسأر  يف  قدتل  اھنم 

رازن سلجو   ، زوزع يدیس  هب  هبشتو   ، نوعلملاب هیقفلا 
ناديز يجرج  ةياورو   ، يلصألا همسا  لمحي  ىھقم  ىلع 

هب دھشتساو   ، ردنباشلا لجر  هب  جتحاو   ، همسا لمحت  يتلا 
يف اذھ  لك  روبقلا ! دنع  هتركذتو   ، هتبطخ يف  زوزع  يدیس 

! ٍدحاو ٍموي 
نم ةقد  لك  نأ  ينربخأف   ، سیقاونلا رمأب  يدج  ُتربخأ 

، جاجحلا ریسكإ  نع  َثحبأل  يل  ةراشإ  يھ  سیقاونلا  كلت 
: اًضرتعم هتججاحف  هب ! يلدُي  ام  هيدل  جاجحلا  نأل 
هل لھف  اًركفم  الو  اًفلؤم  الو  اًمیكح  نكي  مل  هنكل  - 

؟  ریسكإ
. اھریسكإ ةیصخش  لكل   ، اًقباس كتربخأ  دقل   ، مظاك اي  - 

؟! هریسكإ هنم  ذخؤي  اًفورعم  اًرثأ  كرتي  ملو  ىتح  - 
، ةیصخشلا نم  ریسكإلا  ؟ ! كرتي مل  هنإ  لاق  نم  - 
بتكلا يف  ةرثعبُم  ةریسلاو   ، ةریسلاب لقنُت  ةیصخشلاو 
ىلع لصحت   ، ةیصخشلا عمجت   ، ةریسلا نع  ثحباف 

. ریسكإلا
، ریسكإلا تدجوو   ، ةریسلا نع  تثحب  ول  ىتح   ، يدج اي  - 

؟ كلذ لك  ةدئاف  ام   ، جاجحلا ُتعمسو 
ناك اذإ  يدلو  اي   ، أطخلاب لصو  وأ   ، انلصي مل  ام  هیف  امبر  - 

مل ٍضامب  كنظ  امف   ، كینیع مامأ  فرحُيو  فيزُي  رضاحلا 
، رشنلا قحتسي  ام  جاجحلا  نم  تعمس  نإف  ؟ ! هشعت

: هلوق هنع  رشناف 
نم تدجو  نإ  ىتحو  ؟ ! ينم عمسیل  ينفرعي  نَمو  انأ ! - 

قدصیس نَم  تثدحت  نإو   ، ثدحتأ نأ  ةأرج  كلمأ  الف  عمسي 
؟ يثيدح

، ةرثعبُملا ةریسلا  ًالوأ  عمجا   ، مظاك اي  ثادحألا  قبست  ال  - 
يف َتيأر  اذإو   ، ریسكإلا ىلع  لصحاو  ةیصخشلا  دعتساو 

هرشني نم  نع  ثحباف   ، رشنلا قحتسي  ام  جاجحلا  لوق 



كنأ اًموي  مدنت  نل  ٌةلحر  اھنأ  ينظف  دجت  مل  اذإو   ، كنع
. اھتضخ

ةریس نع  ينضُملا  ثحبلا  يف  يتلحر  تأدب  انھ  نمو 
نیب ةرشتنُملاو   ، عجارملا نوطب  يف  ةرثعبُملا  جاجحلا 
ٍةحصو  ، ٍفيزو  ، ٍقدص نم  لمحت  ام  لكب   ، بتكلا روطس 
وأ ٍديؤمك  اھبتك  نم  لك  دیبو   ، ٍلایخو ٍةقیقحو   ، ٍعضوو
ناك ٍصصختم  ریغ  ينألو  ؛  دایحلا يعَّدم  وأ  ٍضراعم 
ةریسلا نم  ٍردق  عسوأ  ىلع  لوصحلا  لغاشلا  يلغاش 
يلجتل ریسكإلا  نم  يفاكلا  ردقلا  ریفوت  يل  ىنستیل 

ىلجت ثحبلا  نم  اًرھش  رشع  ةینامث  دعبو   ، ةریسلا بحاص 
ناورم نب  كلملا  دبع  رضحي  نأ  هبلط  ام  لوأ  ناكو   ، يل

مالعأ مھف   ، ءارعشلا نم  نانثا  انقفاریلو   ، هرمأ يلو  هتفصب 
، هتفصب يفطخلا  ريرج  وھ  راتخاو   ، هیلع ٌدوھشو  رصعلا 
ىرخأ روھش  ةعست  تثكمو  ةیلیخألا  ىلیل  انأ  ُترتخا  امیف 
نأ امو   ، ةیلیخألاو ريرجو  كلملا  دبع  ریسكإ  نع  ُثحبأ 
ٍببسل نكل  ؛  ةريدتسُملا ةدئاملا  ىلع  انسلج  ىتح  انعمجت 

الو عیمجلا  ىرأ  ُتنكف   ، رخآلل مھنم  لك  لجتي  مل  ٍمولعم  ریغ 
ةدمل هل  ادب  ام  يوري  مھنم  لك  أدبو   ، ياوس عیمجلا  ىري 
ةیفافشلاف ًاّیتوص  اھلیجست  ىلع  ُتصرح   ، تاونس سمخ 

تالیجستلا كل  ُتلسرأو   ، يئرملا ريوصتلا  يف  ىرت  ال 
مھلاكشأل ةبھوملا  ةدودحم  يدیب  اھتمسر  ٍتامسر  ةقفرب 
ةیصخشلا يتالواحم  اًضيأ  تاقفرملابو   ، يل اولجت  املثم 

ةباتكل ينفعسُت  مل  ةینفلا  يتردق  نكل  ةياور  ةباتك  يف 
يف ةدودحم  يتردقف   ،« سیقاونلا  » هتیَّمس ٍلصف  نم  رثكأ 

. مسرلا يف  املثم  ةباتكلا 
يھف رشنلا  قحتست  اھتيأر  نإ   ، كيدي نیب  ةقیقحلا  نآلا 
ریغ فرصت  قحو   ، ينم ٍلماك  ٍلزانتب   ، كل ٌلیصأ  ٌلمع 

لخي الو  نتملا  ظفحي  امب  اھیف  ليدعتلا  كل  قحيو   ، ٍطورشم
ثیح  ، ميدقلا نمزلا  دیعن  انلعلو  ؛  قحلا عیضي  الو  لصألاب 
أرقُتو  ، توریب يف  عبطُتو   ، ةرھاقلا يف  بتكُت  ُبتكلا  تناك 
ينظف يدج : لوق  ىلعف  كلذ  ریغ  اھتيأر  نإو   .. دادغب يف 

. اھتضُخ كنأ  اًموي  مدنت  نل  ٌةلحر  اھنأ 
مظاك
دادغب




