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ةينورتكلا وأ  ةيريوصت  ةليسو  ةيأب  باتكلا  اذه  نم  ءزج  يأ  لامعتسا  وأ  خسن  عنمي 
صارقأ وأ  ةطرشأ  ىلع  ليجستلاو  يفارغوتوفلا  ليجستلا  هيف  امب  ةيكيناكيم  وأ 

ةءورقم
يطخ نذإ  نود  نم  اهعاجرتساو  تامولعملا ، ظفح  اهيف  امب  ىرخأ  رشن  ةليسو  ةيأ  وأ 

.رشانلا نم 
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، نيتذفان ىلإ 
: ءوضلا امهلالخ  نم  ىرأ 

.مايهو نوته ،
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لوألا : لصفلا 
بيجعلا ملحلا 
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، اهلاطبأ تومي  نامزلا ، رم  ىلع  رركتت  تاياكحلا 
، تومت ال  ةيح  ىقبت  ةياكحلا  نكل  نايسنلا ، يف  نوبهذيو 
يف لَّقنتت  دقو  مونلا ، ليبق  نهلافطأل  تافيطللا  تادجلا  اهيورت 
وأ ةدرابلا ، فيرخلا  يلايل  لالخ  ءارحصلا  يف  رعشلا  تويب 

نودي نم  يتأي  مث  ةينيطلا ، تويبلا  يف  لاجرلا  سلاجم  يف 
ٍّقر ىلع  ىتح  وأ  دماك ، رفصأ  وأ  ضيبأ ، قرو  ىلع  ةياكحلا 
ّقر لقتنا  امك  بولقلاو ، يديألا  نيب  فوطتف  ميدق ، يدلج 

انتياور لطب  ىلإ  رهنلا  زوجع  نم  ةقيتعلا  ةيدنهلا  ةمحلملا 
دقف يردي ، نم  ةشحوملا ، ىراحصلاو  راحبلا  ربعيل  هذه ،

، رخآ ىلإ  دلب  نم  روحسملا  ّقرلا  اذه  لثم  هذه  انتياكح  لقنتت 
نمو رخآ ، ىلإ  فحتم  نمو  رخآ ، ىلإ  يرث  تيب  نمو 
مكل اهيورأس  يتلا  ةبيرغلا  ةياكحلا  هذه  ظفحُت  دقف  يردي ،
لك نم  رشبلا  هداتري  مخض ، فحتم  يف  موي ، تاذ  نآلا ،
نم ةياكحلا ، هذه  لقنتت  دقف  ًاضيأ ، يردي  نمو  ملاعلا ، ءاحنأ 
اهيف بهي  ةيدجن  ةياكح  درجم  دوعت  الو  ىرخأ ، ةغل  ىلإ  ةغل 

تابيبح عم  ريطت  يهو  حجرأتتف  لدتعملا ، يدجنلا  ءاوهلا 
!. رحبلا لحاس  غلبت  نأ  لبق  تومتل  ةيبهذلا ، لمرلا 

ىتفلا اهلطب  ربع  امك  طيحملاو ، رحبلا  ربعتس  ةياكحلا  هذه 
نمع ًاثحب  راحبلا ، لاوهأو  ىراحصلا ، تاهاتم  ريغصلا 

.بيجعلا هملح  هل  رسفي 
ةعداو ةيرق  دجن ، يف  ةريغص  ةيرق  صخت  ةياكحلا  هذه 
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ىتح لامرلا ، اهب  طيحت  يسنملا ،) بخ   ) ىعدت ةئداهو 
مل ةطيحملا ، لامرلا  بلق  يف  ةريغص  ةرقن  درجم  تحبصأ 

هبسكت امم  ًائيش  بسكت  الف  جاجحلا ، قيرط  اهب  رمي  نكي 
تناك اهنكل  نيرباعلا ، جاجحلا  لفاوق  نم  ىرخألا  ىرقلا 

، بذعلا اهئامو  يلاعلا ، اهلخن  يف  ليلقلا  بطرلاب  رهتشت 
اميف تحبصأ ، مث  ءالبنلا ، ناعجشلا  اهنايتفو  نيبيطلا ، اهلهأو 
قحل يذلا  زارخلا  حلاص  ىتفلا  ةياكحب  ًاضيأ  رهتشت  دعب ،

عنص يف  هابأ  دعاسي  نأ  يف  لشف  يذلا  ىتفلا  كلذ  هملحب ،
هلعج نأب  هدلاو  ىفتكاف  ناولألاب ، ةشكرزملا  ةيدلجلا  ةيذحألا 
حلاص ناك  .اهيف  عرب  يتلاو  ةليمجلا ، غابصألاب  ةيذحألا  نولي 

هتقيرطب مهحزامي  ناك  دقو  ةيرقلا ، نايتف  عيمج  هبحي  ًاحوزم ،
مكرثكأ ناكل  هتقرطمو ، يبأ ، دولج  الول  ةعذاللا : ةببحملا 

.نورخآلا ةيتفلا  كحضيف  بخصب ، كحضي  مث  ةافح ! اي  ةافح ،
، ةببحملا مهتبعل  هئاقدصأ  عم  بعلي  ةرمقملا ، يلايللا  يف 

ضمغي امنيب  ءالخلا ، يف  ًاديعب  ًامظع  مهدحأ  حوطي  ثيح 
رثعي نأ  امو  رمقلا ، ءوض  تحت  هنع  نوثحبي  مث  نايتفلا ، ةيقب 
نامألا ةطقن  ىلإ  هب  برهيو  هطقتلي  ىتح  مهدحأ  هيلع 
نيلواحم نورخآلا  هب  قحلي  امنيب  .حال  ميظع  ًاحئاص :

.لصي نأ  لبق  هب  كاسمإلا 
عم ةنيزحلا  حلاص  ةياكح  نوركذتي  اوناك  نايتفلا ، ءالؤه 
دجن يف  عاَّنصلا  ةداع  تناك  امكف  اهل ، ههركو  هيبأ ، ةنهم 
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ربكألا هنبا  بيردت  ىلع  حلاص  وبأ  زارخلا  صرح  ًاميدق ،
ذخأف ةرشع ، ةثلاثلا  غلب  امنيح  ةنهملا  هذه  ناقتإ  ىلع 

مادختسا ىلع  هبرديو  قوسلا ، يف  هناكد  ىلإ  هعم  هبحطصي 
فيك ةيذحألا ، اهب  عنصي  يتلا  ةليوطلا ، ةربإلا  وهو  زرخملا ،
يتلا دلجلا ، ىلع  ةيلاتتملا  طاقنلا  ددحيو  ًاديج ، هب  كسمي 
فيك مث  لعنلا ، تاقبط  طيخي  يك  زرخملا ، اذه  اهقرتخيس 
عنصي فيك  هل  نيبي  ًانايحأ  .ءاذحلل  يولعلا  عسشلا  عنصي 

، دلجلا يوطي  مث  اهمجح ، ددحي  فيك  ةيدلجلا ، ءاملا  ةبرق 
زخو املك  هينيع  ضمغي  حلاص  ناك  .هيف  بقثملا  زرُغ  ددحيو 

، كلذ لعف  املك  يكبي  حبصأ  نأ  رمألا  هب  غلب  ىتح  دلجلا ،
هيكنح بيصت  ةريرعشقب  سحي  هنأب  بيجي  هوبأ ، هلأسي  نيحو 
زرغ املك  ةتغب  دعتري  هسأر  حملي  بألا  نأ  مغرو  هنانسأو ،
رورم عم  ملعتيس  هنأ  ًاعنتقم  ناك  هنأ  َّالإ  دلجلا ، يف  زرخملا 

حلاص حبصأف  ًاءوس ، دادزي  رمألا  ناك  نيح  يف  تقولا ،
نأ لواحيو  هوبأ ، هحملي  الئل  قوسلا  نم  بارتقالا  ىشاحتي 
هابأ كلذ  دزي  ملو  هبتاعيف ، هحملي ، نأ  لبق  مانيل  ًاركاب  للستي 

.هنم ةنهملا  ثري  نأ  ىلع  ًارارصإ  الإ 
تاذو هنبا ، بلق  يوقي  نأ  بألا  تالواحم  نم  مايأ  دعب 

، ةأجف دمجت  ناكدلا ، يف  هدحو  لمعي  حلاص  ناك  امنيب  بيغم ،
بوردلا يف  ضكري  ًابراه  رفو  هدي ، نم  غابصألا  ضفنو 

، هيلع اوضبق  نأ  دعبو  دحأ ، همهفي  نأ  نود  حيصي  ةيبارتلا ،
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ًءاغث عمس  هنأب  هابأ  ربخأ  ًاليلق ، أدهو  هلهأ ، تيب  ىلإ  هوداعأو 
هل ًادكؤم  هسأر ، ىلع  حسمي  وهو  بألا  مستبا  ناكدلا ، لخاد 
هنأب ًارارم  هل  مسقأ  حلاص  نكل  اهعمسيو ، اهاري  تالايخ  اهنأ 

نأ الإ  مايأل ، هبحطصي  دعي  مل  بألا  نأ  مغرو  .هنذأب  اهعمس 
تاذ رماغف  هعمس ، يذلا  ءاغثلاب  ريكفتلا  نع  فقوتي  مل  ًاحلاص 

يلخيو ناكدلا ، حتفي  يك  مالظلا ، حنج  يف  بهذ  نأب  ةليل ،
عمس هنأب  يذهي  ناك  دقف  هلخاد ، ةسوبحملا  مانغألا  ليبس 

.اااااام ...ااااام  يلاعلا : اهءاغث 
ناكدلا باب  كرت  هنأ  بألا  فشتكا  يلاتلا ، مويلا  يف 

، ةيرقلا عوطم  ىلإ  هذخأ  ىلإ  رطضاف  ليللا ، لاوط  ًاحوتفم 
ىتح ًارارم ، هردص  يف  ثفنيو  ةديدع ، مايأل  هيلع  أرقي  يك 
دقو موي ، تاذ  رساجت  هنكل  ًامامت ، رمألا  اذه  يسنو  أده ،

اي كدعاسأس  هل : لاقف  هيبأل ، ًاعفان  دعي  مل  هنأل  نزحب  رعش 
أدب ثيح  ةغابصلا ، ةلحرم  يف  هدعاسي  أدبو  .ناكدلا  يف  يبأ 

ةيذحألا نم  يولعلا  ءزجلا  ىلع  ناولألا  عضو  نقتي 
.ةيميصقلا

ىلإ بهذي  نأ  لبق  ةزارخلا ، ناكد  ىلإ  ًارجف  بهذي  ناك 
، سمشلا عفترت  امنيحو  ةباتكلاو ، ةءارقلا  ملعتي  يك  بيتاتكلا 
، هوبأ لصي  يقرشلا ، هباب  ةهج  نم  ناكدلا  بلق  يف  لخدتو 

لوقي ناك  .ةباتكلاو  نآرقلا  ملعتي  يك  هتسردم  ىلإ  وه  بهذيف 
تقولا بسك  يف  هفعسي  ًارجف ، ناكدلا  ىلإ  هباهذ  نإ  هيبأل ،
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وهو هابأ ، ىري  نأ  ديري  ال  هنأب  لقي  مل  هنكل  ةساردلا ، لبق 
علهلا ةلاح  هيلإ  دوعت  ال  يك  يوقلا ، هباقثمب  دولجلا  زخي 

.ىرخأ ةرم  فوخلاو 
، مهب بيحرتلاو  سانلا  ةبحم  هيبأ  نم  حلاص  ىتفلا  بستكا 

ناكف نيجاتحملاو ، ءارقفلا  ةصاخ  مهتدعاسمو ، مهماركإو ،
ىتح لباقم ، نود  ًاديدج  ًءاذح  ًايفاح  ًاريقف  حنمي  نأل  ًادعتسم 

ةدعاسمل هعم  نوعرهي  اوناك  نايتفلا  نم  هتبحص  ضعب  نأ 
نم رمتلا  دج  يف  ًافيص  نيحالفلا  نودعاسي  اوناكف  نيرخآلا ،

نوطلخي مهو  نيئانبلل ، نينواعم  ىلإ  نولوحتيو  لخنلا ، يلاعأ 
، يلاهألا دحأل  ديدج  تيب  ءانب  دنع  بشعلاو ، نيطلا 

اهعيبل رمتلاو ، راضخلا  نم  نيحالفلا  ليصاحمب  نورفاسيو 
ىلع ءابولا  مجهي  امدنع  ىتح  ةديرب ، يف  ديشر ، ةبق  يف 
ىلإ نولوحتي  اوناك  لافطألا ، برضيو  ةريغصلا ، مهتيرق 

.نيزهاج نيفعسم 
تقو ةصاخ  نايتفلا ، ءالؤه  تاردق  قوفي  ام  كانه  نكل 
ليستو رداه ، ليسب  رجفنتو  ءامسلا ، دعرت  امنيح  ءاتشلا ،

انه فقس  طقسيف  ةفيعضلا ، ةينيطلا  تويبلا  مهادتو  ةيدوألا ،
مهنأ مغر  كانه ، رادج  راهنيو  اهلافطأو ، ةأرما  ىلع 
لثألا عوذجو  نيطلا ، مهيديأب  نوعفري  ءاحنألا ، يف  نوضكري 
ًاثحب ليسلاو ، نيطلاب  رومغملا  لخنلا  ديرج  نوشبنيو  طقاسلا ،

.ةدوقفم ةلفط  وأ  لفط ، نع 
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تناك زارخلا ، حلاص  ةايح  كلذك  ةبيتر ، ةايحلا  تناك 
، قافرلا عم  وهللاو  لمعلاو ، ةساردلا ، يف  اهيضقي  ةئداه ،
، فيص ةليل  تاذف  دبألا ، ىلإ  هتايح  ريغ  رمأ  هل  ثدح  ىتح 

يدجنلا ءاوهلاو  ينيطلا ، مهتيب  حطس  يف  ًامئان  ناك  امنيبو 
، ءامسلا يف  ريطي  هسفن  ىأر  مئانلا ، ههجو  ىلع  بهي  فيطللا 
، ضافضفلا عساولا  هبوثب  ريطي  نيحانج ، ريغ  نم  ريطي 
، ىرقلا رظنمل  لهذيو  تويبلاو ، راجشألا  هتحت  ىريو 

تيب يف  ةأجف  ُّطحي  مث  ةبيرغلا ، ندملاو  رحبلاو ، ءارحصلاو ،
يف ةقَّلعم  ةحيبذ  مامأ  فقي  رازج ، ىلإ  لوحتيو  روجهم ،

، اهءاعمأ هيديب  بحسي  مث  ةداح ، نيكسب  اهنطب  قشي  ءاوهلا ،
، ةءولمملا ةدعملا  همامأ  تسجبنا  ىتح  هعارذ ، لوح  اهّفليو 
نم هللااب  ذاعتسا  همون ، نم  ظقيتسا  نأ  دعبو  .اهثور  طرفناو 

جردلا ةمتع  يف  ينيطلا  رادجلا  ًاسسحتم  لزن  مث  ناطيشلا ،
ةيدلجلا ةبرقلا  مف  طابر  َّلحو  ذيعتسيو ، يمسي  وهو  لكآتملا ،

، ريغص يراخف  ءاعو  يف  ًءام  بكس  تيبلا ، ةحاب  يف  ةقلعملا 
ةميهب نطب  قشي  نأ  هل  فيك  ركفو  ىوترا ، ىتح  برشو 
باصي يذلا  وهو  اضيأ ، اهءاعمأ  بذجيو  ةداح ، نيكسب 

.؟ ةزارخلا بقثم  كسمي  امنيح  علهلاب 
ىلإ ًابهاذ  ناكدلا ، نم  جرخ  امدعب  يلاتلا ، حابصلا  يف 
هملح ىور  ريغصلا ، ينيطلا  دجسملا  يف  بيتاتكلا  سرد 
امنيح أيقتي  نأ  داك  هنأب  لاقو  غابدلا ، رصان  هقيدصل  عزفملا 
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فرعي يذلا  رصان ، نم  ناك  امف  ًاروعذم ، مونلا  نم  به 
هلأسف .هللا  ءاش  نإ  ًاريخ  هل : لاق  هنأ  الإ  ًاديج ، هقيدص 

كنأ دقتعأ  نكل  ال ، هباجأ : كلذل .؟ ًاريسفت  فرعت  له  حلاص :
.؟ كيبأ ناكد  يف  لمعلا  نم  كفوخو  كريكفت  ببسب  تملح 
نأ ىنمتأ  رصان ، اي  فرعت  دهنت : مث  ةلهول ، حلاص  تمص 

لقألا ىلع  ًاغابد ، كيبأ ، لثم  ناك  هتيل  ًازارخ ، نكي  مل  يبأ 
يف اهعضوو  يحاضألا  دولج  ءارش  ىلع  ةغابدلا  رصتقت 
اهيف سيل  دصقأ  اهتغابدو ، اهفيفجت  مث  حلمو ، ءام  ةرفح 
طقف تنأ  هنم : رخسي  وهو  ةوقب  رصان  كحض  .ًابيذعت 
يف كريكفت  نم  تلقتنا  ةسوسولا  يذهو  حلاص ، اي  سوسوت 

.ةيليللا كمالحأ  ىلإ  عقاولا 
ناك لب  سردلا ، يف  ملعملا  عم  حلاص  زّكري  مل  كلذ ، مغر 

، ةدوعلا قيرط  يف  وهو  ىتح  قوف ، هناريط  ةظحل  يف  ركفي 
، رويطلا بارسأ  وحن  هسأر  عفري  ناك  هعم ، هتبيقح  ًالماح 

راجشألاو تويبلا  ىرت  يهو  ةظوظحم  يه  مك  لوقيو 
.ىلعألا نم  لافطألاو 

لمأتي لعجو  ينطقلا ، هشارف  ىلع  ددمت  ةيلاتلا ، ةليللا  يف 
تانب يف  قدحي  ةيفاص ، ةيدجن  ءامس  يف  ةئيضملا  موجنلا 

نهربكأ امنيب  تاقلحتم ، نهو  عبسلا ، تامجنلا  دعي  شعن ،
ريشي وهو  لاق  دحأ ، اهعمسي  ال  ةيرس  ةياكحب  نهل  سمهت 
تصنأل نكراوجب ، يننأ  ول  ًاظوظحم  نوكأس  مك  نهيلإ ،
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، ةحرابلا ةليل  ملح  يف  هناريط  رَّكذت  .ةياكحلا  ىلإ  نكعم 
تاظحل رّكذتب  هنهذ  لغشي  وهو  نميألا ، هبنج  ىلع  بلقناف 

، ًاقهرم مان  هرس ، يف  نيتذوعملا  أرق  مث  نايتفلا ، عم  بعللا 
، ريطيو ريطي  هسفن  ىأرو  ةيناث ، ةرم  هتاذ  ملحلا  همهادف 

تابو حابصلا ، يف  هقلق  دادزاف  اهتاذ ، ةحيبذلا  مامأ  ُّطحيو 
امف هابأ ، ربخي  نأ  ررق  ىتح  ملحلا ، يف  ركفي  هراهن  يضقي 
نم ىشخي  ىتفل  ملح  درجم  هنأب  هنأمط  نأ  الإ  بألا  نم  ناك 

، ريسفتلا كلذب  عنتقي  مل  ىتفلا  نكل  هلمع ، يف  باقثملا  مادختسا 
نأ نود  نيرباعلا ، ءامكحلا  فقوتساو  ةيرقلا ، عوطم  لأسف 

.هملحل ًاريسفت  دجي 
، رصان هقيدص  ىوس  كلذ ، هملحب  متها  نم  كانه  نكي  مل 
، بتك نم  هيبأ  ةنازخ  يف  رفاوتي  ام  أرقي  نأ  هيلع  حرتقا  يذلا 

ىلع بكنيل  نيرباعلاو ، سانلا  لاؤس  نع  َّفكو  كلذ ، هبجعأف 
لاق ًاليلد ، وأ  ةراشإ  اهيف  دجي  هلعل  ةميدقلا ، رافسألاو  بتكلا 

بتكلا يف  دجأس  رصان ، قدص  دقل  لايل : ثالث  دعب  هسفنل 
دجوف اهيف ، شبن  ةقيتعلا ، هيبأ  ةنازخ  حتف  .يملح  ريسفت 
مهلزنم كصو  يبهذلا ، هتدج  متاخو  هتحبسمو ، هيبأ ، فحصم 

، ملحلا ريسفت  ىلإ  هدوقي  ًائيش  دجي  مل  هدج ، هانب  يذلا  ينيطلا 
باتك يف  رظن  ةيلاب ، قاروأب  ةميدق ، بتك  ةعضب  ىلع  رثع 

هحفصت نيريس ، نب  دمحم  ركب  يبأل  مالحألا ) ريسفت   ) هناونع
فلأ  ) ينعت اذام  هفالغ ، يف  رظنو  رخآ ، ًاباتك  طقتلا  مث  ًاليلق ،
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ةنس ىلإ  هتعابط  دوعت  ًادج ، قيتع  باتك  ةليلو ،) ةليل 
فلأ يب  لعفتس  اذام  قيتعلا ؟ باتكلا  اذه  يف  دجأس  اذام  1828م ،

؟ ًامالحأ دجأس  له  طقف ؟ لايل  ثالث  يتايح  تكبرأ  دقو  ةليل ،
يك ةليلو ، ةليل  فلأ  يف  ملحو  ملح  فلأ  أرقأ  نأ  نكمي  له 
.؟ ةيلسم صصق  درجم  اهنأ  مأ  بيجعلا ؟ يملح  هبشي  ام  دجأ 

هسفن دجو  مث  .باتكلا  ناونعب  ًاذوخأم  هسفن  لأسي  يتفلا  ناك 
، بيجعلا هملح  ركش  هنأ  ىتح  ةردان ، ةعتمب  يلايللا  عم  باسني 

.يِّلسملا باتكلا  اذه  ىلإ  هداق  يذلا 
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.

يناثلا : لصفلا 
يدامرلا تشبلا  وذ  لجرلا 
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ناك امنيبو  سمشلا ، قورش  ليبقو  ةعبارلا ، ةليللا  رجف  يف 
، هفلخ فقي  صخشب  سحأ  ةنولملا ، غابصألا  زهجي  ىتفلا 
، ًايدامر ًايفوص  ًاتشب  سبلي  بيرغ  رفاسمب  اذإو  ءطبب ، تفتلاف 

نولب عملي  ًءاذح  سبليو  ءانحلاب ، ةغوبصم  ةليوط  ةيحل  هل 
در هنكل  ًافوخ ، ىتفلا  سجوأ  ريخلا ! حابص  هل : لاقف  ةضفلا ،

رضحي يك  سولجلا ، هنم  بلطي  وهو  هقير  دردزا  مث  هتيحت ،
وأ ًاينغ ، هفيض ، مركي  نأ  دوعت  ىتفلاف  حابصلا ، ةوهق  هل 

.ليبس رباع  وأ  ًاريقف ،
نأ دارأ  ناكدلا ، ةيواز  يف  ةوهقلا  دعي  ىتفلا  ناك  امنيبو 
ًءاذح كعم  ىرأ  ال  هلأسف : بيترلا ، رجفلا  تمص  رسكي 

؟ ًاديدج ًءاذح  ديرت  كنأ  مأ  هحلصأ ، يك  مع  اي  ًابوطعم 
: راصتخاب يدامرلا  يفوصلا  تشبلا  وذ  بيرغلا  باجأ 

.ةجاح ال  ًاركش ، ال ،
ال تنك  نإ  مع ، اي  لجخت  ال  هلجو : مغر  ىتفلا  مستبا 

.قيرطلا ىلع  كدعاسي  ًالمعتسم  ًءاذح  كبهأسف  ًالام ، كلمت 
تشبلا وذ  بيرغلا  زه  ةوهقلا ، ناجنف  هل  ىتفلا  دم  امنيبو 

.ًائيش برشأ  نأ  عيطتسأ  انأ ال  ًاركش ، هسأر :
ددرت يف  لاقو  هسفن ، حبك  هنكل  مِل ؟ هلأسي : نأ  ىتفلا  داك 

.؟ مع اي  ءيشب  ينرمأت  له  قلقو :
وهو لاقو  ةوقب ، دهنتو  ءامسلا ، ىلإ  هسأر  بيرغلا  عفر 

!. طقف ًاشامق  جاتحأ  ناكدلا : ءاحنأ  يف  رظني 
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رئاط هنأك  ًاناسنإ ، سيل  بيرغلا  نئاكلا  اذه  نأ  ىتفلا  رعش 
لكأي ًايداع  ًاناسنإ  سيل  هنكل  ًالثم ، ينج  امبر  وأ  كالم  وأ 

اذه مع ، اي  ىرت  امك  باجأ : هقير  علتبا  نأ  دعبو  برشيو ،
هنكل ةشمقألا ، عيبب  رجاتي  الو  ًاشامق ، سيل  وهو  يبأ ، لحم 
ًالدب غوبدم  دلج  ىلع  لصحت  نأ  كبساني  لهف  ةيذحأ ، عناص 

.شامقلا نم 
، هيخألو هل  ديدج ، شامق  ةعطق  رّكذت  دقو  كردتسا  مث 

موي يف  امهل  نيبوث  اهطيختل  اهب ، تظفتحا  دق  همأ  تناك 
ًاشامق كل  رضحأ  يك  قئاقد ، رظتنت  نأ  عيطتست  له  ديعلا :

.؟ لزنملا نم 
.ًاقفاوم هسأر  بيرغلا  لجرلا  زه 

غلب امنيحو  ناكدلاب ، بيرغلا  ىصوأ  امدعب  ىتفلا  لوره 
، سبالملا ةنازخ  حتف  مث  ةرذح ، ىطخب  لخد  تيبلا ، باب 

امنيح .ناكدلا  ىلإ  ًادئاع  لوره  مث  ضيبألا ، شامقلا  فطخو 
، اهيلع هكرت  يتلا  هتفقو  يف  بيرغلا  لجرلا  دجي  مل  لبقأ 
نم ذاعتساو  ًاضيأ ، هدجي  ملف  ناكدلا ، لخاد  هنع  ثحبو 

: لجرلا توصب  ئجوف  غابصألا ، زهجي  وه  امنيبو  ناطيشلا ،
شامق اذه  هلواني : وهو  ىتفلا  شعترا  ينب .؟ اي  تدع  له 
نحنو نآلا ، هتجاحب  تنأف  هذخ  يخألو ، يل  ديعلا ، بوث 
ةدرف علخ  مث  لجرلا ، هركش  .ديعلا  برتقي  امنيح  انرمأ  ربدتنس 
ةيده هذه  لوقي : وهو  ىتفلا  هلوانو  عماللا ، يضفلا  هئاذح  نم 
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.كيخألو كل ، ديع  بوث  اهنمثب  يرتشت  دق  كل ،
يل لق  عماللا : يضفلا  ءاذحلاب  كسمي  وهو  ىتفلا ، هفقوتسا 

؟ مالحألا ريسفت  يف  ةفرعم  كيدل  له  مع ، اي 
.؟ تيأر اذام  لق  امبر ، هباجأ :

، ندملاو ىرقلا  قوف  ناريطلا  ةياكح  ىتفلا  هيلع  صق 
: لوقي وهو  هسأر  بيرغلا  لجرلا  زهف  .ثورلاو  ةحيبذلاو ،

...و يدلو ، اي  ةناكملا  يف  ولع  ناريطلا  .هللا  ءاش  نإ  ًاريخ 
.رفاست نأ  كيلع  طقف  ًاريثك ، ًاريخ  ىرتس  ...و 

؟ نيأ ىلإ  رفاسأ  قلقب : ىتفلا  لأس 
ضرأ يف  رفاس  ليحرلاب : مهي  وهو  بيرغلا  لجرلا  باجأ 

.ةعساولا هللا 
؟ يملحب كلذ  ةقالع  ام  نكلو  ىتفلا : لءاست 

ينعد ءارضخلا : هنيع  تءاضأ  دقو  بيرغلا ، لجرلا  لاق 
سانلا اهلعتني  يتلا  ةيذحألا  عناص  نبا  تنأ  كلأسأ ،

؟ حيحص لبق ، نم  رفاست  مل  كنكل  نورباعلاو ، نورفاسملاو 
.حيحص حلاص : باجأ 

يف ناريطلا  رط ، نذإ  يدامرلا : تشبلا  وذ  بيرغلا  لاق 
راجشألا امك  ًاليوط  فقوتت  الف  ولعلاو ، رفسلا ، وه  كملح 

، كانه كملح  ريسفت  دجتسو  كرحت ، ضرألا ، يف  ةسورغملا 
.ةعساولا هللا  ضرأ  يف 
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رساجتو هيدي  نيب  ءاذحلا  زه  مث  ةلهول ، حلاص  تمص 
ءاذحلا لبقت  نأ  وه  كتيده ، لوبقل  يطرشف  نذإ ، لوقي : وهو 

يفاح كرفس  لمكت  ككرتأ  نأ  نكمي  ال  هايإ ، كحنمأس  يذلا 
.كيمدق قرحتس  ةرارحلاف  نيمدقلا ،

هل بلجي  يك  ناكدلا ، قمع  يف  حلاص  ىتفلا  لخد  امنيحو 
الف يرمأل ، متهت  ال  يدلو ، اي  لوقي : هعمس  ءاذح ، ةدرف 

.ةيذحألا ىلإ  جاتحأ 
يف تفلت  ًادحأ ، دجي  ملف  ناكدلا ، ةهجاو  ىلإ  حلاص  داع 
نكي مل  هنأك  بيرغلل ، رثأ  يأ  ىلع  رثعي  نأ  نود  ءاحنألا ،

رم هنأك  هحملي ، ملو  عراشلا ، يفرط  يف  تفلت  ليلق ، ذنم  انه 
، ناطيشلا نم  هللااب  ذاعتساف  فطاخ ، باهش  لثم  هينيع  مامأ 
، اهسملف يضفلا ، ءاذحلا  ةدرف  حمل  دقو  غابصألا ، طلخي  داعو 

يذلا ءاذحلا  اذه  الول  هللاو  لوقي : وهو  هيدي ، نيب  اهلمحو 
ةلهول فقوت  مث  .ملح  يف  ينإ  تلقل  نآلا ، يديب  هسملأ 

هنأب ال لوقي  هتعمس  يننأك  ةريخألا : بيرغلا  ةرابع  ًاديعتسم 
كرحت فيك  يشمي ؟ ال  هنأب  لاق  له  ةيذحألا ، ىلإ  جاتحي 

.؟ ًالثم راط  له  نذإ ؟
حملي ملو  ةيفاصلا ، ءامسلا  يف  رظنو  ناكدلا  نم  جرخ 

ىلإ داعف  ءوضلاب ، رشبت  هتحنجأو  ربعي ، مامح  برس  ىوس 
، ةيذحأ عناص  نبا  يننأ  بجعت  دقل  هسفنل ، لوقي  وهو  هناولأ ،

!. دعب رطأ  ملو 
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حول طقتلا  زيكرتلا ، نم  نكمتي  ملف  ًالوغشم ، هنهذ  ناك 
هنكل ًاعيرس ، ناكدلا  رداغ  مث  هتبيقح ، لخاد  هعدوأو  ةباتكلا ،
لخاد هعضوو  لجع ، ىلع  هطقتلاف  ءاذحلا ، رَّكذت  دقو  فقوت ،
عمتجي ثيح  دجسملا  ةحاب  ىلإ  قلطنا  مث  ًاضيأ ، ةبيقحلا 
حوللا جرخأو  يفلخلا ، فصلا  يف  ًاسلاج  مهب  قحتلا  ذيمالتلا ،
ديصتي ناك  عماللا ، ءاذحلا  ىلإ  نئمطا  دقو  ةباتكلا ، ةادأو 
رصان نكل  مهم ، ربخب  هل  زمغي  يك  رصان ، هقيدص  ةتافتلا 

، سردلا ىهتنا  نأ  امو  أبنلا ، ةروس  ةعجارم  يف  ًاكمهنم  ناك 
تحت هقيدصب  ىحتنا  ىتح  ةقيضلا ، بوردلا  ىلإ  اوجرخو 
ةياكحب هربخأو  ينيط ، طئاح  فلخ  نم  ضيفت  ةمخض  ةلثأ 

رعش دقو  ةلهول ، رصان  تمص  هراز ، يذلا  بيرغلا  لجرلا 
، ديدج نم  ءوست  تأدب  هقيدص  ةلاح  نأ  مزجي  وهو  طابحإلاب ،

كنع دعبت  نأ  دب  ال  حلاص ، عمسا  لوقي : وهو  حنحنتف 
الو ًاعيمج ، سانلا  هاري  يذلا  ريغ  ءيش  دجوي  الف  سواسولا ،

.ًاعيمج سانلا  هعمسي  يذلا  ريغ  ءيش  دجوي 
ام ال ىرأ  انأ  رصان ، اي  ال  زازفتساب : هسأر  حلاص  زه 

ةياكح قدصت  ال  تنك  نإو  نوعمست ، ال  ام  عمسأو  نورت ،
ءاذحلا ةياكحو  مويلا ، رجف  ينراز  يذلا  بيرغلا  لجرلا 

؟ هايإ كتيرأ  ول  لوقتس  اذامف  يضفلا ،
اذ بيرغلا  لجرلا  ينيرتس  له  ًالوهذم : رصان  حاص 

؟ تشبلا
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تعلط تنأ  رهاظلا  ةداعسو : بغشب  حلاص  كحض 
فلتخم ءاذح  يضفلا ، ءاذحلا  كيرأس  انأ ، سيلو  نونجملا ،

.عملي يضف  ءاذح  اذه  ال  ةيدلجلا ، يبأ  ةيذحأ  نع 
.كادحتأ هايإ ، ينرأ  ايه  فهلتب : رصان  فته 

نأ نود  هايإ  هارأو  حوللا ، حازأو  ةيدلجلا ، ةبيقحلا  حتف 
.؟ ليمجلا يضفلا  ءاذحلا  اذهب  كيأر  ام  رظنا ، هجرخي :

مل ءاذح  اذه  قداص ، كنأ  هللاو  متمتي : وهو  رصان ، قهش 
.يتايح يف  هلثم  رأ 

، يقيدص اي  عمسا  امهيلع : هدي  عضوو  هيتفش ، حلاص  مز 
.كلذب ًادحأ  ربخت  هبتنا  .ىرد  نم  الو  فاش ، نم  ال 

.كدعأ هسأر : رصان  زه 
يف اهعضوو  ةيدلجلا ، هتبيقح  حلاص  ىتفلا  أبخ  تيبلا ، يف 
ىلإ يدؤملا  جردلا  لوأ  دعص  مث  دحأ ، لوانتم  يف  سيل  ناكم 
ةحاب ىلع  ُّطحتو  ريطت  يهو  ريفاصعلا  لمأتي  سلجو  حطسلا ،

سبالملا همأ  لسغت  يذلا  ءاملا ، تشط  نم  برشتل  تيبلا ،
كعدتو اهقاس ، ينثت  يتلا  همأ ، يف  رظنلا  ليطي  ناك  هيف ،

يك بسنألا  يه  تناك  اذإ  امع  رّكفيو  ءاملا ، يف  سبالملا 
نأ يعدتسو  هيلع ، ًابضغ  طيشتستس  مأ  رفسلا ، ةركفب  اهحتافي 
ىلإ ًالجاع  هذخأ  ىلع  هابأ  ربجتو  هيلإ ، تداع  دق  نونجلا  ةلاح 
هتلاح تحبصأو  رمألا ، مزل  نإو  هيلع ، أرقي  يك  عوطملا ،

.كلذ دعب  أدهي  هلعل  هسأر ، يكب  موقيلف  ءافشلل ، هلباق  ريغ 
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، همأ هيلإ  تهبنت  .ًادبأ  عفني  ام  ال ، عومسم : توصب  لاق 
.؟ حلاص اي  كب  اذام  قلقب : هوحن  تقدحو 

.ءيش الو  ال ، ددري : وهو  ينيطلا  جردلا  دعص 
نيريس نبا  تاحيملت  مهفي  مل  ةءارقلا ، يف  حلاص  كمهنا 

(، ةليلو ةليل  فلأ   ) باتك َّلتساف  مالحألا ،) ريسفت   ) هباتك يف 
ناكف ةبيجعلا ، اهتاياكح  هترحس  يتلا  يلايللا ، ةءارق  لمكأو 

، هيدي نيب  باتكلاو  الإ  ماني  هنأ ال  ىتح  ةليل ، لك  اهفلخ  ثهلي 
هينيع مامأ  ةفخب  صقارتت  تفاخلا  اهئوضب  جارسلا  ةليتفو 
ىلإ بهذيف  قهرم ، وهو  الإ  ًارجف  وحصي  الو  نيتريغصلا ،
اذام ةفرعمل  فغش  هلخاد  يفو  ًاسعن ، حجرأتي  وهو  ناكدلا 

سمشلو ينامعلا ، نسحلا  يبألو  يرحبلا ، دابدنسلل  ثدح 
كلذ صللاو ، يدادغبلا  رجاتللو  تيرفعلاو ، دايصللو  راهنلا ،

، ةرهاقلا يف  عماج  رادج  دنع  زنكب  ملحف  سلفأ ، يذلا  رجاتلا 
رادج دنع  ًادرشتم  لباقو  كانه ، ىلإ  هملح  فلخ  ضكرف 

ملح هنأب  درشتملا  هل  لاق  هملح ، نع  هربخأ  املو  عماجلا ،
لكشب رجاتلا  تيب  هل  فصوف  يدادغب ، تيب  يف  زنكب  ًاضيأ 
تقار دقل  .هتيب  يف  زنكلا  ىلع  رثعي  يك  رجاتلا  داعو  قيقد ،

له ركفي ، وهو  هسفنل  مستباو  هتصق ، هبشت  يتلا  ةصقلا  هل 
رجاتلا ريصم  سفن  حلاص  اي  كريصم  نوكي  نأ  لقعي 

: ًاطبحم فاضأ  مث  ةرهاقلا .؟ يف  زنكب  ملح  يذلا  يدادغبلا ،
امبرو ًابيرغ ، ناك  يملح  لب  لام ، الو  زنكب  ملحأ  مل  يننكل 
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يف ةعتم  دجأ  ملو  رفسلا ، ةقشمو  ءانعلا  قحتسي  الو  ًاهفات ،
، ناريطلا ةعتم  ىوس  اهيف ، تملح  يتلا  ثالثلا  يلايللا  كلت 

بحسو ةحيبذلا ، ءزج  امأ  ىلعألا ، نم  ضرألا  ةيؤرو 
، يمامأ ةدعملا  نم  ثورلا  قلدني  ىتح  اهفوج ، نم  ءاعمألا 
: ةيرخسب ددري  وهو  حلاص  كحض  .ًاقح  نايثغلا  ريثي  وهف 

زنكب ملحي  رجاتلاف  عناص ، نباو  رجات  نيب  فلتخي  ملحلا  ىتح 
ثورو مدب  ملحي  زارخلا  نباو  تارهوجملاو ، بهذلا  نم 

، قازرألاك تراص  مالحألا  هللا ، ناحبس  اي  هنتن ! ةحئارو 
نيراجنلاو نيزارخللو  ةنيمثلا ، مهمالحأ  نيطالسلاو  راجتلل 

هذه هلوقت  ام  مهي  ال  كلذ ، مغرو  .ةريقفلا  مهمالحأ  نيناحطلاو 
، رفاس يل  لاق  دقل  بيرغلا ، لجرلا  هلاق  ام  وه  مهملا  بتكلا ،

عنقأ فيك  رفاسأ ؟ فيك  نكلو  كانه ! كملح  ريسفت  دجتسو 
فيكو اهمهفتي ؟ نأ  هيلع  بجي  يتلا  ةقيقحلا  يه  كلت  نأ  يبأ 

؟ هريسفت نع  لأسأو  يملحب ، يتلحر  قيرط  يف  سانلا  عنقأ 
ملاعلا لب  يبأ ، ىلع  رصتقت  نل  ةيرخسلاو  كحضلا  نأ  رعشأ 

نأ لقاع  ىتفل  فيكف  ًانونجم ، ينربتعيو  ينم ، كحضيس  هلك 
هتسردمو هتخأو ، هاخأو  هابأو ، همأ  ًاكرات  ليحرلا  ىلع  أرجتي 

.؟ ملح ريسفت  نع  اثحب  هءاقدصأو ، هتيرقو ،
حبصأف رجفلا ، برتقي  امنيح  الإ  ًاليل ، ماني  حلاص  دعي  مل 
نينيعب ًاخئاد  حجرأتيو  ًاقهرم ، ريسي  ًارخأتم ، ظقيتسي 

، هسورد ليصحت  يفو  هلمع ، يف  لمهأ  ىتح  نيوارمح ،
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هبقاري أدبو  هتايح ، يف  بيرغلا  لوحتلا  اذهل  قلقلا  هابأ  باتناف 
دنعو لزنملا ، نم  هجورخو  هتانكسو ، هتاكرح ، يف  ًاديج 

.همون
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.

ثلاثلا : لصفلا 
ةيضف ءاذح  ةدرف 
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لمأتي لعجو  هشارف ، ىلع  حلاص  ددمت  امنيح  ءاسم ، تاذ 
، فطعب هسأر  ىلع  حسمو  زارخلا ، هوبأ  هنم  برتقا  ءامسلا ،

لمعلاب ججحتلا  نبالا  ةلواحم  مغرو  هقلقي ، امع  هلأسي  وهو 
: هل لوقي  وهو  هربخي ، نأ  ىلع  رصأ  بألا  نأ  الإ  بيتاتكلاو ،
يف ًابيرقت ، كرمع  يف  تنك  امنيح  كدج ، دصقأ  يبأ ، ناك 
كدلو ربك  اذإ  ًاربعم ، ًالثم  يل  لوقي  ناك  ةرشع ، ةسماخلا 
ًارصان ينربتعا  كقيدص ، يننأك  كرماسأ  نآلا  انأو  هيواخ ،

.ًالثم
؟ كنيد فصن  لمكت  نأ  بغرت  له  تمص : ةظحل  دعب  مث 
مث كلذ ، يفني  وهو  حلاص  مستبا  لالحلا .؟ تنب  كل  فوشن 

بألا هيف  ىتفأ  يذلاو  لايل ، ثالث  رركت  يذلا  ملحلاب  هرَّكذ 
ةعانص يف  مدختسملا  باقثملا  نم  فاخي  ىتف  ملح  هنأب 
عوطم ىتح  سانلا ، نم  ًاريثك  لأس  هنأب  هربخأو  ةيذحألا ،

لب ًاملح ، سيل  هنأب  هل  لاقف  سوردلا ، دحأ  دعب  هلأس  ةيرقلا ،
.لبقتسملا يف  نأش  هل  نوكيس  هنأو  ريخ ، ايؤر 

تنأو ةيرقلا ، يف  نأش  كل  نوكيس  هللا ، ءاش  نإ  بألا : دَّكأ 
.ملعلا بلط  ىلإ  ىعستو  ناكدلا ، يف  يندعاست  راب ، ىتف 

، يبأ اي  ال  فيضي : وهو  ةبوعصب  هقير  حلاص  دردزا 
.ةعساولا هللا  دالب  يف  لب  انه ، سيل  يلبقتسم 

عم رفسلا  يونت  له  دصقت ؟ اذام  ًاقلق : بألا  شعترا 
؟ تاليقع
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دقل يبأ ، اي  عمسا  ًاسلاج : ىوتسا  دقو  هثيدح  حلاص  لصاو 
، ًايدامر ًاتشب  سبلي  بيرغ ، لجر  مايأ  لبق  ناكدلا  يف  ينراز 
، لبق نم  اهدهاشأ  مل  ةرضخ  هينيع  يفو  ةبيرغ ، هترظن 

ىلع هنيعي  ءاذح  نع  ثحبي  بيرغ  رفاسم  هنأ  تعقوت 
، زارخ نبا  يننأ  هتربخأف  ًاشامق ، ينم  بلط  هنكل  قيرطلا ،
مث .دولجلاو  ةيذحألا  الإ  يدل  دجوي  الو  ةيذحأ ، عناص  يأ 
يك يخألو ، يل  يمأ  اهب  ظفتحت  يتلا  شامقلا  ةعطق  تركذت 

ينحنمي هللا  لعل  هايإ ، اهحنمأ  نأ  تررقف  ديعلل ، نيبوث  اهطيخت 
ال يضف ، ءاذح  ةدرف  ينادهأو  ًاريثك ، ينركشف  اهنم ، ًاريخ 

.ةفلتخم اهنإ  يبأ ، اي  اهعنصن  يتلا  انتيذحأ  هبشت 
الإ ةوق  الو  لوح  ال  ضيفخ : توصب  ددرو  بألا ، دهنت 
يف ثفنيو  متمتي ، أدبو  ىتفلا ، نيبج  ىلع  هدي  عضو  مث  هللااب ،
نم ىهتنا  ىتح  هعطاقي ، ملو  حلاص ، تمص  .هنبا  ردص 
تنأ يبأ ، اي  فرعأ  هردص : بيج  قلغي  وهو  هل  لاقو  .هتيقر 

، مانغألا تاوصأل  يعامس  ةلاح  نأ  نظتو  ينقدصت ، ال 
ول لوقت  اذام  نكل  دحأ ، اهاري  ال  ءايشأ  ةيؤر  ىلإ  تلوحت 

.؟ نآلا كمامأ  هتعضوو  ءاذحلا ، تبلج 
.؟ داج تنأ  له  ةشهد : بألا  ابجاح  عفترا 

مث ينيطلا ، جردلا  ملس  نم  طبهو  هشارف ، نم  ىتفلا  زفق 
اذه هيبأ : رجح  يف  هعضو  عماللا ، ءاذحلا  هعم  ًالماح  داع 

.بيرغلا لجرلا  هايإ  ينحنم  يذلا  وه 

28



ةضفلا قيرب  هلهذأ  دقو  ًاديج ، هلمأتو  ءطبب ، بألا  هعفر 
يف هلثم  رأ  مل  ءاذحلا ، اذه  ليمج  وه  مك  يهلإ ، اي  هيف :
هذه بصي  نأ  عيطتسي  ةيذحأ  عناص  كانه  نظأ  الو  يتايح ،

: حلاص وحن  تفتلا  مث  .ءاذح  لكش  ىلع  ةصلاخلا  ةضفلا 
.؟ ءاذحلا جوز  كحنمي  مل  اذامل  ةدحاو ، ةدرف  مِل  نكلو ،

فقوتي نأ  هنم  تبلط  يبأ ، اي  فرعأ  ال  حلاص : باجأ 
نيح هنأ  نظأ  تنك  دقو  ًاليمجو ، ًانولم  ًايدلج  ًءاذح  هحنمأ  يك 

ءاذحلا ةدرف  علخ  ىلإ  رطضيس  يدلجلا ، ءاذحلا  جوز  سبلي 
تردتسا امنيح  يننكل  اهايإ ، ينحنمي  مث  ةيناثلا ، ةيضفلا 

.هدجأ مل  ءاذحلا ، هحنمأل 
.؟ هب قحلت  مل  اذامل  قفرب : بألا  هبتاع 

يف هنع  تثحب  يبأ ، اي  ًادوجوم  دعي  مل  حلاص : مستبا 
وأ ضرألا ، هتعلتبا  امنأك  ًارثأ ، هل  دجأ  ملو  عراشلا ، يفرط 

، ةظقي ملح  يف  تنك  يننأ  تعقوت  يننأ  ىتح  ءامسلا ، يف  راط 
نيب نآلا  وهو  ًالعف ، يدي  نيب  يضفلا  ءاذحلا  تدجو  يننكل 

.ىرت امك  كيدي 
، ةريصقلا حطسلا  ةرتس  وحن  ىشمو  ًافقاو ، بألا  ماق 

بشعلا داوعأب  ةنيزملا  ةينيطلا  اهتفاح  ىلع  هدي  عضوو 
وه ال  ًالعف ، بيرغ  رمأل  اذه  نإ  يدلو ، اي  هللاو  رفصألا :

ةلاحلا هذه  لثم  مهفي  ًادحأ  نأ  نظأ  الو  ملعلاب ، وه  الو  ملحلاب ،
، هتيب ىلإ  نآلا  انب  ايهف  عوطملا ، الإ  اهرس ، كرديو  ةبيرغلا ،
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.ًاليل ًارخأتم  تقولا  ناك  ول  ىتح 
، هجارس ًالماح  خيشلا  امهل  حتفف  قفرب ، بابلا  اعرق 

كلهأ له  حلاص ، ابأ  اي  ريخ  ًاقلق : ددري  وهو  امهلخدأو ،
.؟ ريخب

ىصعتسا رمأب  كانئج  اننكل  ريخب ، مهلك  زارخلا : باجأ 
ريسفت نع  مايأ  لبق  كلأس  ًاحلاص  نأ  ركذتت  تنأف  همهف ، انيلع 

مث .ريخ  ايؤر  يه  لب  ًاملح ، سيل  هنأ  تنأ  هتربخأ  دقو  هملح ،
اذه عوطملا : مامأ  هعضوو  يضفلا ، ءاذحلا  زارخلا  جرخأ 

.ريخلا وه 
حلاص ىتفلل  تصنأو  هيدي ، نيب  هبّلقو  عوطملا ، هلوانت 
ناك .ًارجف  هراز  يذلا  بيرغلا  لجرلا  ةياكح  هيلع  صق  يذلا 
هللا كصخ  ريخ ، لوسر  اذه  لاق : مث  مامتهاب ، ًاتصنم  عوطملا 

.؟ ًاضيأ كل  لاق  اذامو  حلاص ، اي  هب 
نع هربخأو  بيجعلا ، ءاقللا  اذه  نع  هثيدح  حلاص  لصاو 

.ةعساولا هللا  ضرأ  يف  رفسلاب  هل  هتحيصنو  هملحل ، هريسفت 
عفر مث  ضرألا ، وحن  رظني  وهو  ةلهول ، عوطملا  تمص 

.رفاس هسأر :
رفاسي له  انعوطم ، اي  لوقت  اذام  قنحب : بألا  هعطاق 

؟ دوعلا ضغ  ىتف  وهو 
ابأ اي  تنأو  ةيورو : ةمكحب  لاقو  ههاجت ، عوطملا  مستبا 

فيكف ةرشاعلا ؟ يف  تنأو  تاليقع  ةلفاق  عم  رفاست  ملأ  حلاص ،
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ىكذأ نم  وهو  ةرشع ؟ ةسماخلا  يف  وهو  كلذ  هيلع  مرحت 
؟ يدنع نوسردي  نيذلا  دالوألا 

يف هيلإ  ةجاحب  يننكل  حيحص ، اذه  فرتعاو : بألا  كبترا 
.رعاشم يدنعو  بأ ، انأ  رفسلا ، نم  هيلع  ىشخأو  يناكد ،

هلو ًابأ ، ناك  هيلع ، هللا  ةمحر  كدلاوو  عوطملا : باجأ 
كدعاسي نأ  نكميف  ناكدلا  رمأ  امأ  .ريبك  هبلقو  كلثم ، رعاشم 

.دومح ريغصلا  كنبا  هيلع 
ةربخ رثكأ  ناسنإلا  لعجي  رفسلا  حلاص ، ابأ  اي  فاضأ : مث 
ملعلاب الإ  دعي  مل  ولو  فرعت ، امك  دئاوف  عبس  هيفو  ةفرعمو ،

هللااب قثأ  يننكل  .ىفكل  ةيرقلا  لافطأل  هملعيو  هبسكيس ، يذلا 
.ًامناغ ًاملاس  هديعيو  هظفحيس ، هنأ  هناحبس ،

نع ًالضف  هنبا ، رفسب  حلاص  وبأ  عنتقي  نأ  ًالهس  نكي  مل 
ةسلاج اهادجو  موي ، تاذ  امهنكل  ضفرتس ، يتلا  همأ  عنقي  نأ 
ماعطلا رفسو  سناكملاو  لالسلا  ُّفست  يهو  تيبلا ، ةحاب  يف 

ءاج تحاص : ىتح  اهنبا ، تحمل  نأ  امو  لخنلا ، صوخ  نم 
مويلا اهتبلط  لالسلا  ضعب  يدنع  كنع ، لأسأ  تنك  هللا ، كب 

.كيلع ىضري  هللا  ةولحلا ، كناولأ  ىلإ  جاتحأ  يننكل  انتراج ،
بهذو لخنلا ، فعس  حئارش  اهنم  ذخأو  هسأر ، حلاص  زه 

زمغ امنيب  ّفجت ، ىتح  سمشلا  يف  اهضرعيو  اهنولي ، يك  اهب 
يهو مألل  ةفيخم  ةظحل  تناك  .امهدحول  امهكرتي  نأب  هوبأ  هل 
نود راهنلا  رمي  نأ  وأ  حلاص ، ريغ  نم  تيبلا  حابص  ليختت 
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، اهادان املك  ةداعسب  وفهت  يهو  نشخلا ، هتوص  عمست  نأ 
هجاوزب دعستو  هربكيو ، هللا  هظفحي  نأب  اهرس ، يف  وعدتو 

ىلع قفاوت  اهلعجي  نأ  بألا  ىلع  ًالهس  نكي  مل  هدالوأو ،
.ةعساولا هللا  ضرأ  ىلإ  رفسلا  ةركف 

ةحابسلاو ةيامرلا  مَّلعت  دقو  ًالجر ، حبصأ  هنأب  اهل ، لاق 
امك وهف  هسفن ، يمحيل  ءيش  هصقني  الو  ليخلا ، بوكرو 
يف حبسيو  فيصلا ، يف  اهترجه  تقو  رويطلا  ديصي  نيملعت 
وهف قونلاو ، ليخلا  بكري  فيك  فرعو  كربلاو ، رابآلا 

.يقيقح لجر 
اذاملو ءدبلا ، يف  قفاو  فيك  همولت  يهو  يكبت ، تناك 

اهل لاق  .رفسلا  ىلع  هضرحي  ال  يك  عوطملا ، ىلإ  بهذ 
اهررك مث  همون ، يف  هل  هللا  اهقاس  ةأرما ، اي  ايؤر  اهنإ  بألا :
ناريطلا نأ  هل  نيب  ًابيرغ ، ًالجر  هل  لسرأ  مث  ةثلاثو ، ةيناث 

، ريبك قزر  وه  ثورلا  نإ  هل  لوقت  بتكلا  كلذكو  رفس ، وه 
.هملح نم  هيمرحت  الف 
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.

عبارلا : لصفلا 
؟ ًاريمأ ُترص  ول  اذام 
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ناك ام  ًاريثكو  ةءارقلا ، نع  ُّفكي  ال  حلاص  ىتفلا  ناك 
اي امكنيب  قرفلا  ام  سمهيو  يدادغبلا ، رجاتلا  ةياكح  رَّكذتي 

عناص ىتف  تنأو  زنك ، ىلع  رثع  مث  سلفأ ، رجات  وه  حلاص ،
نم كتيرق  لعجتف  زنك ، ىلع  رثعت  دقو  ًادبأ ، ًائيش  كلمت  ال 

ةسردم اهيف  ينبأس  ةنيدم ، اهلعجأس  لب  ملاعلا ، ىرق  لمجأ 
مث ...ريمألا  انأ  نوكأس  ةطرش ، زكرمو  ىفشتسمو  ًاعماجو 

لخدم دنع  عضأس  زارخلا ! حلاص  ريمألا  ةيرخسب : كحض 
اي مالكلا  اذه  لقعي  له  عمال ، ءاذحل  ًامخض  ًامسجم  ةدلبلا 

هراوجب رمت  يهو  همأ  هتتغابف  .بخصب  كحض  مث  قمحأ ؟
كل ىرج  ...ينينج  اي  كب  ام  ةريبك : صوخ  ةَّفق  ةلماح 

اي ال  اهل : مستباف  هتكحض ، تطبض  دقو  اهنم ، لجخف  ءيش .؟
: ًاحئاص فاضأ  هنع ، تدعتبا  امنيحو  .طقف  رِّكفأ  تنك  يمأ ،

نزخم ةرجح  ىلإ  تضم  اهنكل  ًائيش ؟ يبأ  كل  لاق  له  يمأ ،
، يقفاو كوجرأ  يمأ  اهب : قحلف  بيجت ، نأ  نود  رمتلا 

انتيرقلو انل  ريخلاب  دوعأس  نكمم ، تقو  عرسأ  يف  دوعأسو 
دوعأ امنيح  كدعأو  رخفلاب ، نيرعشتس  ًاضيأ ، يسنملا ) بخ  )

.سورع نع  يل  يثحبت  نأ  كنم  بلطأس 
اهنأو ربصلا ، غرافب  هجاوز  ةظحل  رظتنت  اهنأ  فرعي  ناك 
يهو بجت ، مل  اهنكل  مهيغانتو ، هلافطأ  بعالت  نأب  ملحت 

سبجلا نم  ينبملا  نزخملا  عاق  نم  رمتلا  ذخأ  يف  ةكمهنم 
.ضيبألا
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هتلمأتو تفقوف  اهمامأ ، ضرتعا  جورخلا ، تدارأ  امنيح 
كعيطي فيك  هنضتحت : يهو  ءاكبلا ، يف  تطرخنا  مث  ةلهول ،

.؟ ينكرتت كبلق 
: ددري وهو  اهينيعو ، اهسأر ، لبقو  هردص ، ىلإ  اهمض 

.ريخلاو قزرلاب  دوعأسو  هللا ، ينسرحيسو  يمأ ، اي  يقفاو 
تحسم مث  ةبتعلا ، ةفاح  ىلع  اهسلجأو  اهديب ، كسمأ 

كل ريصت  فيك  يل ، لق  لاعت  هبتاعت : هوحن  تتفتلاو  اهعمد ،
.؟ ينربخت امو  ثادحألا  يذه  لك 

.؟ بيرغلا لجرلا  نيدصقت  اهلبقي : وهو  هقير ، فشن 
.؟ يضفلا ءاذحلا  نع  يبأ  كل  لاق  اهل : سمه  مث 

؟ هايإ كارأ  له  اهلأسو : باجيإلاب ، اهسأر  تزه 
، ةيدلجلا هتبيقح  وحن  ًاضكار  زفو  يفنلاب ، اهسأر  تزه 
، ةعئارلا ةضفلا  ةعملب  ةذوخأم  هتلمأت  اهيدي ، نيب  هعضوو 
نم هل  اي  يهلإ ! اي  متمتت : يهو  ةروهبم ، هصحفتت  تلعج 
ةدرف هنم  تذخأ  كتيل  حلاص ! اي  ليمج  وه  مك  لهذم ! ءاذح 

!. ةيرقلا ءاسن  مامأ  هلامجب  ىهابتأ  ىتح  ةيناثلا ، ءاذحلا 
ول تيأر ؟ له  رفسلا : ةركفب  اهيوغي  وهو  ةصرفلا  زهتنا 

، ةضفو سبالم  نم  قازرألا ، نم  ريثكلاب  دوعأسف  ترفاس ،
نيلمعت نلو  نيشمت ، امنيح  مههاوفأ  نوحتفي  عيمجلا  لعجي  امم 

.ليبانزلاو رفسلاو  لالسلا  عنصو  صوخلا ، ِّفس  يف  اهدعب 
ُّفسأ يننأ  حلاص  اي  كلجخي  لهو  نزحب : تهنهن 
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؟ صوخلا
فعس نم  نيعنصت  تنأو  يمأ ؟ اي  كلذ  لاق  نم  اهبتاع :

، ةَّفقو ليبنز ، نم  ةيرقلا ، تويب  هيلإ  جاتحت  ام  لك  لخنلا 
، لخنلا سوؤر  نم  رمتلا  قوذع  نوحالفلا  اهب  لزني  ةردحمو 
، فويضلل رمتلا  ميدقتل  ةمعطمو  ءاوهلا ، اهب  ُّفهن  ةَّفهمو 

...و ...و ، سناكمو ،
يذلا صوخلا  ءاذحو  مستبت : يهو  اهعومد ، تفكفك 

.؟ كبجعي الأ  هعنصأ ،
.ءاذح لمجأ  وهف  ينبجعي ، ىلب  بحب : اهيتنجو  بعاد 

اذهك سيل  هنكل  اهيدي : نيب  يضفلا  ءاذحلا  يف  قدحت  تناك 
.حلاص اي  عئارلا  ءاذحلا 

ام حلاص ؟ اي  تنأ  اذامل  نكل  ترّكذت : دقو  تكردتسا  مث 
، قوسلا يف  عاّنصلا  نيب  نم  كيبأ  ناكد  راتخي  نأ  ىنعم 

.؟ ليمجلا ءاذحلا  اذه  كحنميو 
لك يبأ  كل  لقي  ملأ  ةبوعصب : هقير  دردزا  مث  ةلهول ، مثعلت 

.؟ ةياكحلا
هحنمو بيطو ، حلاص  لجر  حمالم  هيف  ىأر  هنأ  اهربخأ 

دقو شامق ، ةعطق  باجأ : هتجاح ؟ تناك  ام  تلأسف : هتجاح ،
مل اهنأب  ئجوف  .يخألو  يل  نيطيختس  يتلا  ديعلا  شامق  هتبهو 

نسحت نأ  حلاص ، اي  ديج  لأف  اذه  اهسأر : تزه  لب  بضغت ،
.ًاريخ انضوعي  هللاو  نيرخآلل ،
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نم ديعلا  موي  يضقأس  فيك  تمصب : اهعمد  حسو  تجشن 
، كيخأل ديعلا  بوث  ىلع  فقوتي  رمألا  تيل  حلاص ؟ اي  كريغ 

ديعلا نوكيس  فيكف  انعم ، نوكت  نل  كنأ  نزحملا  رمألا  نكل 
؟ كلذب رّكفت  ملأ  كنود ؟ نم 

ءامسلا وحن  رادلا  ةجرف  نم  رظني  هسأر  عفرو  تمص 
هربدأسف دومح ، يخأ  بوث  امأ  رمألا ، هللا  لهسيس  ةيفاصلا :

.رفسلا لبق 
، حلاص اي  يدلو  اي  اهيدي : نيب  يضفلا  ءاذحلا  وحن  ترظن 

انلزنم نم  انجرخ  الو  ديع ، بوث  كوخأ  سبلي  مل  ول  كل  تلق 
تنأو كتوص  عمسأ  كانهو ، انه ، كارن  نأ  مهملا  نكل  ًادبأ ،
ّشرت تنأو  رانلا ، ىلع  ةوهقلا  سمحت  تنأو  ًارجف ، ظقيتسم 
كلاعفأ مونلل ، دعصن  نأ  لبق  ًافيص  دراب  ءامب  ةينطقلا  انشرف 

امم ةمهم  تقو  ناح  املك  يبلق ، يف  ةريبك  حلاص  اي  ةريغصلا 
.يكبأو كركذتأس  تيبلا  يف  هلعفت 

اي نيملعت  له  بحب : سمهي  وهو  هردص ، ىلإ  اهمض 
ىتح أرقأو ، لأسأو ، رّكفأ ، انأو  ملحلا  ذنم  يننأ  يمأ ،

، بيرغلا لجرلا  يل  لاق  دقف  رفسلاب ، ةحيصنلا  ينتلصو 
انأ هللا ، ةئيشم  ذفنأ  يمأ  اي  انأف  رفس ، وه  كملح  يف  ناريطلا 

، اهرسفي نم  دجأ  ىتح  يحانج ، ىلع  ايؤرلا  لمحأ  ريطلاك ،
فقوتأس اهتعاس  يحانج ، ىلع  نم  ايؤرلا  هذه  طقستس  اهدنع 

.دوعأو ناريطلا ، نع 
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انل بتكي  هللا  نزحب ، مهمهت  يهو  اهديب ، كسمأو  تضهن 
هلوقأ ام  اذه  كقارف ، ىلع  ربصلا  ينمهليو  ةكرابملا ، ةريخلا 

.ينينج اي 
لعفيس دومح  يخأ  نإ  مث  اهديب : كسمم  وهو  فاضأ  مث 

، طقف ةدحاو  ةنسب  الإ  ينرغصي  وهف ال  هب ، موقأ  تنك  ام  لك 
اهيلع يدمتعت  نأ  كنكمي  ةفيطل  يتخأو  يلثم ، باش  وه  ينعي 

، ةرسيتم مكدنع  رومألا  لك  دمحلا هللا  ينعي  صوخلا ، ِّفس  يف 
نم ربكأ  همالك  ناك  .يرومأ  رسييو  هللا  يندعاسي  انأو 

رمألا اذهو  ًامامت ، لوقي  ام  كردي  ًاريغص ، ًالجر  ناك  هرمع ،
.هب قثي  هابأ  لعج  يذلا 

.ًاريخ انب  ديري  هللا  ددرت : يهو  ةرسحب  مألا  تدهنت 
ليختت يهو  ًادبأ ، مونلا  عطتست  ملو  ليللا ، لاوط  مألا  تكب 

، برشي لكأي ، وه  له  فرعت  الو  اهدبك ، ةذلفب  طرفت  اهسفن 
هتمجاه له  قيرط ، عطاق  وأ  صل  هضرتعا  له  ماني ،

.؟ ربلا عابض  هب  تردغ  له  بائذلا ؟
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سماخلا : لصفلا 
ريغصلا عوبريلا  ةمكح 
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هل راتخاف  هتلحارو ، هنبا  عاتم  بألا  زهج  ةليلق  مايأ  دعب 
اهنيزو هيلع ، بكري  ًادادش  اهل  عاتباو  ةبلص ، ءارمح  ةقان 
اهلمحو ةليمج ، بادهأب  ةيلدتملا  ةنولملا ، ةيفوصلا  فئافسلاب 

امك نيحطلاو ، ءاملاو  رمتلاو  سبالملاب  نيءولمم  نيجرخب 
نم هتيافك  ذخأو  عمقملا ، هتيقدنب  حلاص  ىتفلا  زهج 

، عوطملا وعدي  نأ  اهجوز  نم  مألا  تبلطو  صاصرلا ،
لبق هوعدوي  يك  ءايفوألا ، رابكلا  ةيرقلا  لاجر  ضعبو 

ةدوعلاو قيفوتلاب  عيمجلا  هل  وعدي  نأ  ديرت  تناك  رفسلا ،
نم جرخي  نأ  لبق  ةرم  رخآل  هنضتحت  يهو  تكب  .ًاملاس 
قوف زفقي  وهو  ةيبشخلا ، ةذفانلا  نم  هيلع  تلطأو  بابلا ،

هب نوطيحي  لاجرلاو  ضهنت ، يك  هاصعب  اهزكلي  مث  هتلحار ،
ضفر نيح  يف  هنوعدوي ، نايتفلا  هقافر  كلذك  هل ، نوعديو 
زاتجي ىتح  ةعاس  ةفاسم  هعم  ريسي  نأ  نود  هكرتي  نأ  رصان 

، نارخآ نايتف  هب  قحلو  يسنملا ،) بخ   ) فلخ يذلا  لمرلا 
، ىرخأ ةرات  هنوحزاميو  ةرات ، هل  نوعدي  مهو  هعم ، اوراس 

نسر هل  كرتي  نأ  رفاسملا  هقيدص  نم  بلط  دق  رصان  ناك 
رخآ دعب  دتمملا  فيثكلا ، لثألا  ةرطنق  اوزاتجي  ىتح  هتقان 

؟ قيرطلا فرعت  له  هنولأسي  اوناك  ةيرقلا ، يف  لخن  طئاح 
ىلإ يندوقت  موجنلاو  سمشلا  نأب  بيجي  وهو  كحضيف 
ىلإ يلاؤس  نكل  ةليلد ، كنأ  فرعأ  رصان : هلأسيف  يقيرط ،

.؟ ًاقرش بهاذ  تنأ  نيأ 
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، ةقانلا قوف  حجرأتي  وهو  ةيناث ، ًةرم  حلاص ، كحض 
لاثمألا نوظفحي  دجن  يف  ءابآلاو  دادجألا  نأب  هل  حضوأو 

دنع ةمكح  نم  اهيف  امب  نودشرتسيو  مهبولق ، يف  ةيبعشلا 
، كماض نمزلا  اذإ  كماش  ماشلا  : " ًامئاد نولوقي  مهو  فقاوملا ،

!". كدنع ام  ّلق  اذإ  كدنه  دنهلاو 
ماشلا عفترت : تأدب  يتلا  سمشلا  ةلابق  هسأر  رصان  عفر 

كنأ دصقت  لهف  قرشلا ، يف  دنهلاو  حلاص ، اي  لامشلا  يف 
.؟ دنهلا دصقتس 

.معن هسأر : زه 
، ةديعب دنهلا  حلاص  اي  نكل  ًالوهذم : وهو  رصان ، مثعلت 

تاليقعلا عم  نورفاسي  اوبرج  مهلك  انءابآ  نأ  فرعت  تنأو 
، رصمو نيطسلفو  ماشلا  اودصق  مهنكل  ًاراغص ، اوناك  امنيح 

فيكو ةديعبلا ؟ دنهلا  فيكف  تاونس ، مهلهأ  مهدقتفا  كلذ  عمو 
.؟ راحبلا زاتجتس 

اي ناطيشلا  نم  ذوعت  نيقفارملا : نييتفلا  دحأ  هب  حاص 
، هقيرط يف  بهاذ  وهو  انبحاص  عجشت  نأ  نم  ًالدبف  رصان ،

.؟ سكعلا لعفت 
يننكل كطابحإ ، دصقأ  مل  ددري : وهو  حلاص ، هنم  رذتعا 

.هتقشمو رفسلا  لوط  نم  كيلع  فئاخ 
، رصان اي  كيلع  ال  سمشلا : هاجتاب  ًاخماش  ىتفلا  هجو  ناك 

ولف .هذيفنت  ىوس  يلع  امو  بوتكم ، رمأ  هللا ، هاضق  رمأ  اذه 
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.ةيادبلا ذنم  كلذ  ىلع  تمدقأ  امل  ًاددرتم ، وأ  ًاقلق  تنك 
، دادشلا قوف  نم  طبه  مث  اهخانأو ، هتلحار ، ىتفلا  فقوأ 
، يعم يشملا  متلطأ  دقل  اودوعت ، نأ  مكيلع  نآلا  قافرلل : لاقو 

مهقناع مث  .سمشلا  بورغ  لبق  مكتدوع  يفكي  داكي  تقولاو ال 
هيبأ عم  فوقولا  ىلعو  هلهأ ، ىلع  مهاصوأو  ًادحاو ، ًادحاو 

.هيلإ جاتحي  ءيش  يأ  يف 
، حلاص اي  ةيصوت  ىلإ  جاتحي  رمأ ال  اذه  ًاعيمج : اوباجأ 

.تقو يأ  يف  هتمدخ  يف  نحنو  ًاعيمج ، انوبأ  وهف 
مهو لمرلا ، ىلع  ءطبب  نوريسي  برغلا ، هاجتاب  اوداع 

لحارلا مهقيفر  نوعيشي  ءارولا ، ىلإ  ةنيف ، لك  نوتفتلي ،
.سمشلا بوص 

يف ريسي  حلاص  ىتفلا  ناك  امنيبو  راهنلا ، فصتنا  امدعب 
عمس ةمعانلا ، لامرلا  ىقيسوم  ىلإ  ًاتصنم  ءارحصلا ، تمص 
ًاثحاب تَّفلت  مث  هابتناب ، تصنأو  ةلهول ، فقوتف  ًاتفاخ ، ًاتوص 

ةرك لثم  ًاجرحدتم  ًاريغص  ًاناويح  حملف  توصلا ، ردصم  نع 
، لظنحلا ةرمث  نع  هزيمي  مل  هنأ  ىتح  لظنح ، ةرجش  برق 

توملا ةركس  يف  لخدي  نأ  داك  عوبري  وه  اذإف  هنم ، برتقا 
مث هغامش ، فرط  للبو  ةيدلجلا ، ةبرقلا  مف  ىتفلا  حتف  .ًاشطع 

رمتساو ىرخأب ، اهعبتأو  ءام ، ةرطق  عوبريلا  مف  يف  بكس 
نيتريغصلا هينيع  عوبريلا  حتف  ىتح  ءاملا  تارطق  بكسي 

هانيعو ًانتمم ، حلاص  هاجت  ثلثملا  ههجوب  قدحو  نيتدهجملا ،
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كبلق رارقب  قث  نكلو  كئفاكأ ، يك  يدنع  ءيش  ال  ناسمهت :
نأ دعب  هتقان  بكرو  حلاص  مستبا  لبسلا ! كمامأ  ددعتت  نيح 

.هرحج ىلإ  عوبريلا  لسنا 
رمقلا ءوض  يف  ًاليلق  ريسي  نأ  ررق  مالظلا  طبه  نأ  دعب 

فئافسلا صقرتف  ةنيف ، لك  بهي  ليلعلا  ءاوهلا  ناك  لمتكملا ،
، ءادحلا ةوشنب  رعشيف  هتلحار ، يكرو  ىلع  ةنولملا  ةيفوصلا 
، هيبأ نم  اهظفح  ةنيزح  ةينيجه  بذع  توصب  ينغي  أدبيو 
وه له  رَّكفو ، هينيع ، كرف  دعب ، نع  ضموي  ًارون  ىأر  ىتح 
لاق ةشحوملا .؟ ءارحصلا  هذه  يف  رون  دجوي  له  ًالعف ؟ رون 

يعمس ناك  امك  ًاشوشم ، حبصأ  يرصب  نأ  ىشخأ  هسفنل ،
!. يبأ ناكد  يف  مانغألا  ءاغث  توص  عمسأ  انأو  تيكب  نيح 
لوقي ناك  ضموي ، يذلا  رونلا  بوص  هجَّتي  نأ  ررق 

نإ يسأر ، يف  ضموي  يذلا  يملح  لثم  رونلا  اذه  نإ  هسفنل ،
، ةعاس ةريسم  دعبو  .ًاضيأ  يملح  دجأسف  ًايقيقح ، هتدجو 

مامأ سلجي  يلمر ، بيثك  ةفاح  ىلع  يودب  تيب  نم  برتقا 
خانأ .فيض  اي  لضفت  نأ  يودبلا  هب  حاص  ةلعشملا ، هران 

هل بكس  .ابحرمو  اله  اي  ددري ، يودبلا  امنيب  هتقان ، حلاص 
ثلاثلا هناجنف  دعبو  طقإلاو ، رمتلا  هلوانو  ةرم ، ةوهق  ناجنف 

نمو بهاذ ، وه  نيأ  ىلإو  ىتأ ، دالبلا  يأ  نم  يودبلا ، هلأس 
.؟ وه برعلا  يأ 

نم يودبلا  هل  هجرخأ  ًانخاس ، ًافيغر  حلاص  لوانت  نأ  دعب 
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ىلع ًارداق  ناك  اذإ  ام  هلأسي ، وهو  عجشت  رمجلا ، تحت 
ههجو ءاضأ  مث  ةلهول ، يودبلا  تمص  مالحألا .؟ ريسفت 

: ددري وهو  مستبي ، هحمل  دقو  رانلا ، بهل  مامأ  فيثكلا  هبراشب 
، زوجعلا همأب  حاصو  رعشلا ، تيب  ةهج  هسأر  رادأ  مث  رشبأ ،

ةرجش نم  اصع  ىلإ  دنتست  زوجع  ةأرما  ءابخلا  نم  تجرخف 
ملحلا ليصافت  ىلإ  تعمتساو  سلجت ، نأ  اهنم  بلطف  حلط ،

، كوخأ اي  ريخلاب  رشبأ  هل : تلاق  نأ  نع  دزت  ملف  حلاص ، نم 
(. تتمص مث   ) ...نكل

ام لمكت  نأ  اهيلإ  لسوت  مث  نكل ،)  ) ةملك نم  ىتفلا  شعترا 
رمجلا تكرحو  رانلا ، وحن  اصعلا  تدم  هفرعت ، ام  وأ  هارت ،
ةرصلا تلوانتو  دوسألا ، اهئاطغ  فرط  تبحس  مث  ًاليلق ،

سمخ تجرخأ  مث  اهطابر ، تّكفو  ةدوقعملا ، ةريغصلا 
لخاد اهجرت  يهو  نينرلا  هبشي  توص  اهل  ءاضيب ، تاعدو 
زرخب زوجعلا  هذه  تءاج  نيأ  نم  رّكف  نيتلفقملا ، اهيِّفك 

اهيف سيل  ءارحص  يف  امهو  رحب ، يأ  نم  ءاضيبلا ؟ تاعدولا 
.؟ شطعلاو رحلاو  مومسلا  ىوس 

ىلع تاعدولا  تمرو  امهتحتف  مث  ًايلاع ، اهيَّفك  تعفر 
ناتنثا اهنم  تزفق  امنيب  اهبرق ، ثالث  تطقسف  لمرلا ،

ةرم لك  يفو  ةثلاثو ، ةيناث ، ةركلا  تداعأ  ًاديعب ، امهدحول 
، ةهج ىلإ  ثالث  نيتعومجم ، ىلإ  قرفتت  تاعدولا  زرخ  تناك 

تناك ةرم  لك  عمو  رانلا ، برق  ىرخأ  ةهج  ىلإ  ناتنثاو 
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وحن اهسأر  تعفر  مث  هللا .! هجو  اي  لوقت : ءاثيم  زوجعلا 
هجو هاجت  اهتارظن  تبوص  مث  رمقلا ، ةلاه  يف  تقدح  ءامسلا ،
تاه هوحن : اهدي  تدم  هيدي ، يف  ترظن  مث  فهلتملا ، ىتفلا 

، كوخأ اي  ةطيسب ، تلاقو : هعباصأ ، يف  ترظن  .ميلغ  اي  كدي 
...ًارذح نك  نكل  كلاني ، ريخلا 

.؟ ينبيصي دق  هوركم  كانه  له  قلقب : اهلأس 
كل تلق  كوخأ ، اي  فرعأ  ال  ديدج : نم  رمقلا  ىلإ  ترظن 

!. نينثا دقفت  نكمي  نكل  كلاني ، ريخلا 
.؟ ةلاخ اي  يبأو  يمأ  نيدصقت  له  هبلق : فجترا 

ال كوخأ ، اي  ينلأست  ال  ضهنت : يهو  اهاصع  ىلع  تأكتا 
.هيلع لكوتو  كبرب  قث  طقف  ءيش ، لك  فرعأ 

حلاص ىتفلا  راس  ركابلا ، حبصلا  قلف  ليبقو  مالظلا ، يف 
، ءارفصلا سمشلا  تضاف  ةفاسم  دعب  ديعبلا ، قفألا  بوص 

ملاعلا لخدتس  اهنأكو  اههاجت ، ريست  ةلحارلا  تناك  يتلا 
عرفت نأ  دعب  ةددرتم ، تفقوت  اهنكل  سمشلا ، ةباوب  نم  ديدجلا 

، ذخَّتي اهيأ  ىتفلا  راتحاف  ةريغص ، بورد  ةثالث  ىلإ  قيرطلا 
ةراشإو يدامرلا ، تشبلا  يذ  بيرغلا  لجرلا  ةحيصن  داعتساو 

ذخَّتي هنأ  دجوو  لعفف ، هبلقب ، قثي  نأ  ىلإ  ريغصلا ، عوبريلا 
هليلد برعلا ، رحب  هاجت  ريسي  هنأ  فشتكيف  رسيألا ، قيرطلا 
يذلا رحبلا  ميسنو  ةبيرغلا ، ةبوطرلاو  ةحئارلا ، كلذ  ىلإ 
قفألا ةقرز  دعب  نع  دهاش  ىتح  هتايح ، يف  ةرم  لوأل  همشي 

45



.ةعئارلا
اهنم لزنو  هتلحار ، فقوأ  رحبلا ، لحاس  ىلإ  لصو  امنيح 

لحاسلا نم  برتقا  ةرم ، لوأل  رحبلا  ىري  وهو  ًامودصم ،
ىلإ عجارت  هيلجر ، ءاقرزلا  ةجوملا  تمهاد  امنيحو  ًاكبترم ،

ىنحنا هيبعك ، رمغي  وهو  ضيبألا  دبزلا  بقارو  ءارولا ،
لخد امنيحو  هرعشو ، ههجو ، قشر  مث  ءاملا ، هيديب  فرغو 
درتسا نيحو  لعسي ، أدبو  ًاروف ، هقصب  همف  ىلإ  حلاملا  ءاملا 

، ئطاشلا ةاذاحمب  ًارئاس  هتلحار  بكرو  ىلصو ، أضوت  هسافنأ 
ًالاجر ىأر  ىتح  نفسلا ، هنم  قلطنت  يذلا  ءانيملا  نع  ًاثحاب 

دعب ريصح ، نم  ةجوسنم  ةيلاع ، ةيبشخ  دعاقم  ىلع  نوسلجي 
ناجنف ىلإ  هوعدو  بيرغ ، رفاسمك  هب  اوبحر  مهايح ، نأ 

يتلا نفسلاو  ءانيملا  نع  رسفتساو  ًاركاش ، رذتعا  هنكل  ةوهق ،
نم رخآلا  بناجلا  يف  هيلإ  اوراشأف  دنهلا ، وحن  رحبت 
وذ ىهقملا  يبص  هقيرط  ضرتعا  راس  امنيحو  .قيرطلا 

باشعألا ياش  عنصي  نأ  هيلع  ًاحرتقم  ءارضخلا ، ةمامعلا 
، هيلإ هرضحأ  نأ  دعبو  .قفاوف  هتدعم ، لسغي  يك  ةيربلا ،

هسأر يبصلا  زه  مالحألا ؟ ريسفت  يف  كل  له  حلاص : هلأس 
يذلا ملحلا  ةياكح  صق  يخأ .؟ اي  كدنع  ام  تاه  باجأو :

ءارضخلا هتمامع  درفأو  يبصلا ، مستباف  تارم ، ثالث  رركت 
وهو ءطبب  اهبحسو  ةلواطلا ، قوف  رتم  نع  اهلوط  ديزي  يتلا 

، دنهلا ىلإ  باجأ : رفاستس ؟ نيأ  ىلإ  هلأس : مث  مستبيو ، ركفي 
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نع اذامو  ًالئاستم : فاضأ  مث  .يل  هللا  بتكي  ام  ىرأل 
وهو هسأر ، لوح  هتمامع  فل  داعأ  دق  يبصلا  ناك  ملحلا .؟

ال يننكل  هذه ، يتمامعك  رضخأ  كبرد  هسأر : ىلإ  ريشي 
ىلع كلدي  نم  دجتسو  كقيرط ، عبات  طقف  فيك ، فرعأ 

.كقزر
، يبصلا ًاعدوم  ضهن  مث  ياشلا ، بوك  حلاص  فشترا 
نأ هنم  بلطو  بوكلا ، ًالماح  هعبتو  هفقوتسا ، يبصلا  نكل 

غضم .ةمكحلا  قايرت  اهنأل  هرعق ، يف  باشعألا  غضمي 
ىلع نيسلاجلا  لاجرلل  حولي  وهو  ةيربلا ، باشعألا  حلاص 
ًاهجتم ءارمحلا ، ةقانلا  هتلحار  دوقي  ىضمو  ةيلاعلا ، دعاقملا 

.ءانيملا بوص 
ةكرح بقاري  حارو  طقسم ، يف  ميدقلا  ءانيملا  دنع  فَّقوت 

ينامعلا ركاذتلا  عئاب  ناك  امنيب  مهباودو ، مهتعتمأب  نيرفاسملا 
برتقا .ةنيفسلا  ىلإ  نودعصي  نأ  لبق  ةيضف  ًاعطق  مهنم  ملتسي 
ينامعلا هدشرأف  ةيضف ، ةعطق  هلوان  مث  ةحفاصو ، حلاص  هنم 

وهو لعفف ، ةقانلا ، نع  نيتيفاضإ  نيتعطق  عفدي  نأ  هيلع  نأب 
نأ يبرعلل  زوجي  ال  يتلا  كلت  نانحب ، هتقان  قنع  بعادي 
قيلي لهف  هتليلخو ، هتقيفر  تحبصأ  نأ  دعب  اهنع ، ىلختي 

.رّكفي زارخلا  حلاص  ناك  هتقيفر ؟ نع  لزانتي  نأ  ليبن  لجرب 
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.

سداسلا : لصفلا 
ناريطلا ملعتي  سرون 
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ًامالعأ عفرت  يهو  رحبلا ، يف  ةمخضلا  ةنيفسلا  تقلطنا 
يف ةراحبلا  كمهنا  ةنيفسلا ، ةيراس  قوف  ةدشب  فرفرت  ءارمح 
حطس ىلع  مهنكامأ  نوذخأي  لامعلاو  نورفاسملا  أدبو  مهلمع ،
لمأتو لاع ، دنسم  هل  دعقم  قوف  حلاص  سلج  امنيب  ةنيفسلا ،

اذه قبأ  بر  اي  هسفنل : سمهو  ةيفاصلا ، ءاقرزلا  ءامسلا 
حايرلا انع  دعبأو  دنهلا ، ىلإ  لصن  ىتح  ءامسلا  يف  وحصلا 

! ةيتاعلا جاومألاو  فصاوعلاو 
قِّلحي ضيبأ  سرون  رئاط  ثيح  ءامسلا ، وحن  رظن 

نكل ريطيو ، أرجتي  يك  هريغصب ، حيصيو  نيئيضم ، نيحانجب 
ىتح نيريصقلا  هيحانجب  فرفري  نأ  ام  ريغصلا  سرونلا 
ًائجال دوعيف  لفسألا ، يف  نكادلا  قرزألا  ىري  وهو  كبتري ،

َّطح تارملا  ىدحإ  يف  .هيلع  َّطحيل  نمآ  ناكم  برقأ  ىلإ 
سرونلا ءاجف  يلاعلا ، ةيراسلا  دومع  قوف  ريغصلا  سرونلا 

ملعتت نلف  ًارماغم  ًائيرج  نكت  مل  نإ  هعجشي ، وهو  ريبكلا ،
لهف رحبلا ، حطس  قوف  ثباعلا  كمسلا  فطخت  نلو  ناريطلا ،

وأ كدعاسي  نم  رظتنت  ًاعئاجو  ًافئاخ  ىقبت  نأ  ىضرت 
.؟ كداطصي

ةلحرلا كلت  لالخ  هبستكا  امو  هيلع ، رم  امب  حلاص  ركف 
هوحن نيتعلطتملا  ريغصلا ، عوبريلا  ينيع  ليخت  دقو  ةليوطلا ،
امهم قرطلا  نأ  ىلإ  ريشي  يذلا  ثلثملا  ههجو  ةيدبأ ، ةمكحب 

، ليحنلا هنقذك  ًادحاو  ًاقيرط  حبصتل  عمجتت ، نأ  دب  تددعت ال 
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قّلح دقو  ريغصلا ، سرونلا  وحن  هسأر  عفر  هبلق ، هيلإ  هدوقي 
قوف نيريغصلا  نيضيبألا  هيحانجب  ًاقفاص  ةرملا ، هذه  ةأرجب 

مل نآلا ، هحانج  قوف  ةنكاس  ايؤرلا  نأ  رّكفو  رحبلا ، حطس 
لاقو .ءاملا  ةقرز  قوف  اهاياظش  طقست  يك  دحأ  اهرسفي 
يننكل فراعملاو ، مكحلا  ضعب  تملعت  يننأ  حيحص  هسفنل :

، يندعسأ زوجعلا  ةيودبلا  ثيدحف  يملحل ، ًاريسفت  دعب  دجأ  مل 
وذ بيرغلا  لجرلا  ينطرو  لهف  هسفن ! تقولا  يف  ينفاخأو 
ٌءيش مهل  ثدحيل  يتيرقو ، يلهأ  تقراف  دقو  يدامرلا ، تشبلا 

نونجلا كلذ  لك  تلعف  يننأ  لقعي  له  ..يهلإ  اي  يتبرغ ! ءانثأ 
ةحيصن يلثم ، لقاع  ىتف  قدصي  نأ  نكمي  له  ملح ؟ لجأل 
يتحرف قرسو  يشامق  ذخأ  عئاجو ، ريقف  لجر  بيرغ ، لجر 

، رفسلاب ينحصن  يملح  نع  هتلأس  نيحو  ديعلاب ، يخأ  ةحرفو 
مأ ةقيقح  بيرغلا  لجرلا  كاذ  ناك  اذإ  ام  فرعأ  يننأ ال  مغر 
مل هنأكو  ةأجف ، يمامأ  نم  ىفتخا  فيك  ركذتأ  تلز  امف  ًاملح ،

! نكي
بناج يف  خرتسم  وهو  هتايح ، يف  ركفي  ىتفلا  ناك  امنيب 

مهضكرو تغابملا ، باكرلا  جيجض  عمس  ةمخضلا ، ةنيفسلا 
، نآلا تبرتقا  دقل  ًاضعب ، رذحي  مهضعب  ءاحنألا ، يف  لجولا 
، ًاروعذم ىتفلا  زف  .اورشتنا  مكرذح ، اوذخف  ءادوس ، اهنإ 

فلدتس امنأك  ةفيخم ، ةملظ  ىأرف  ديعبلا ، قفألا  لمأتي  وهو 
تاظحل الإ  يه  امو  ليللا ، نم  ءادوس  ةعطق  يف  ةأجف  ةنيفسلا 
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ةوقب حجرأتت  ةنيفسلا  تأدبو  ءاحنألا ، يف  مالظلا  مع  ىتح 
حبصأ ىتح  ًايلاع  جوملا  عفتراو  ةديدش ، ةفصاع  طخس  تحت 
ىتفلا امنيب  توه ، مث  ةنيفسلا ، هعم  تعفتراو  لاع ، رادجك 
ًابعر فوطخملا  ههجو  عفريو  ةنيفسلا ، ةفاح  ىلع  ضبقي  ناك 

.كفطل بر  اي  بر ، اي  هيلإ : لهتبيو  هللا  وعدي  ءامسلا ، وحن 
تمهد دق  ةطخاس  ةجوم  تناك  ًائيش ، عمسي  دعي  مل  ةأجف  مث 

ىتح كلذك  لزي  ملو  هيلع ، ًايشغم  طقس  دقو  ةنيفسلا ، حطس 
ملو ةيفاص ، ءامسلا  اذإف  هينيع ، حتفف  هبرق ، رئاط  ديرغت  عمس 
ىلع طقس  مأ  ةنيفسلا ، رهظ  ىلع  لاز  ام  ناك  نإ  فرعي 

.طيحملا يف  ةيئان  ةريغص  ةريزج 
ال ديعب : نم  حيصي  وهو  نيرفاسملا  دحأ  توص  عمس 

.كتمالس ىلع  ًادمح هللا  حلاص ، اي  كيلع  سأب 
نوفرغي لامعلا  امنيب  لجرلا ، توص  عمسو  هينيع ، حتف 

ضهنف رحبلا ، ىلإ  اهنوديعيو  ةمخض ، ناوأب  هايملا  اياقب 
، قفألا وحن  ًارظان  ةنيفسلا ، رادجب  ثبشتو  عجوو ، لقاثتب 

قلحت رويطلاو  ةيفاصلا ، ءامسلاو  ةدتمملا ، ةقرزلا  حملف 
ةريغص ةيبهذ  ةكمس  دجوف  هبرق ، ةريغص  ةفجر  عمسو  هقوف ،

يف فوخلا  ىأرو  ةنيفسلا ، ضرأ  ىلع  نم  اهعفر  فجترت ،
ينيعك نكت  مل  توملا ، ىلع  ةعرشملا  ةيرئادلا  اهنيع 
ةايحلا ىلإ  يندعأ  عوضخب : لسوتت  ًانيع  تناك  لب  عوبريلا ،

وه كقلخ  يذلا  هلخاد : يف  متمتو  همف  نم  اهبرق  .مدآ  نبا  اي 
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، ةيبهذلا ةكمسلا  ليذ  فجتراف  .ةايحلا  ىلإ  كديعي  نم 
نأب كرمأي  وهف  هللا ، دي  نك  ءاكذب : ةعماللا  اهنيع  تءاضأو 
الإ هنم  ناك  امف  .برلا  ةئيشم  ذِّفن  ايه  رحبلا ، ىلإ  يب  فذقت 
يه امو  قمعلا ، يف  تصاغف  نكاسلا ، رحبلا  ىلإ  اهب  ىمر  نأ 

اي تعمس  له  هب : حيصت  امنأك  ًايلاع ، تزفق  ىتح  تاظحل  الإ 
.؟ اهفوج يف  ةؤلؤل  ئبخت  يتلا  ةيبهذلا  ةكمسلا  ةياكحب  ىتف 

.ام ًاموي  كلذ  تأرق  يننأك  ًاقفاوم : هسأر  زه 
ًالعف اهتأرق  دق  نوكت  نأ  دب  ال  بخصب : ةكمسلا  تلولو 

له ةؤلؤللاو ، ةكمسلا  ةياكح  يه  كلت  ريغصلا ، باشلا  اهيأ 
.؟ اهتركذت

ال يننكل  لعفلاب ، اهتأرق  دقل  رَّكفو : ةلهول ، تمص 
ةصق ركذتأ  فيكف  ةليلو ، ةليل  فلأ  صصق  نم  اهنإ  اهركذتأ ،

.؟ صصقلا تائم  نيب 
اهصقأس ةنيف : لك  ةديعس  وفطت  ةيبهذلا  ةكمسلا  تناك 

، نطقلا لزغ  يف  لمعت  ةرسأ  بر  نع  يه  ًاعيرس ، كيلع 
يذلا حبرلا  هعم  لمحي  وهو  قوسلا  نم  موي  تاذ  داع  نيحو 

ام لك  هحنمف  جاتحم ، هفداص  لوزغملا ، نطقلا  عيب  نم  هبسك 
دحأ نم  ةروسكم  ةميدق  ةعصق  ذخأ  ىلإ  رطضاو  كلمي ،

نأل دحأ ، اهرتشي  مل  ةكمس  اهب  ضياق  قوسلا  يفو  اهبناوج ،
، ةنتنو ةدساف  تناك  اهنأب  يحوي  امم  ًاخوفنم ، ناك  اهنطب 

فلأ نيعبسب  اهعاب  ةنيمث ، ةؤلؤل  دجو  اهنطب  حتف  نيحو 
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...مهرد
يلايللا تاياكح  نم  يه  تركذت ، معن  هآ  حلاص : ىتفلا  هبنت 

، ةبغاشم ةيبهذ  ةكمسب  كب ، كلذ  ةقالع  ام  نكلو  ةريخألا ،
دقفب تومن  نأ  نحن  اندكو  ءاملا ، دقفب  تومت  نأ  تداك 

؟ ءاوهلا
مث ءاملا ، يف  تراغو  ءاوهلا ، يف  ةريغصلا  ةكمسلا  تزفق 

تدجول يفوج  تحتف  ول  ةؤلؤللا ، تاذ  ةكمسلا  انأ  تضاف :
كمالحأ لك  اهب  ققحت  مهرد ، فلأ  نوعبس  اهنمث  ةؤلؤل 
.؟ ةؤلؤللا تكلتما  ول  مدآ  نبا  اي  ىنمتت  اذام  ايه  كتاينمأو !

اي ًادج  عونق  انأ  ًاراسيو : ًانيمي  هسأر  زهي  وهو  مستبا 
ًاريسفت دجأ  نأ  الإ  ىنمتأ  ال  ةريغصلا ، ةيبهذلا  يتكمس 

!. يملحل
، ةنيفسلا قفارت  يهو  ةريصق  ةفاسمل  حطسلا  ىلع  تماع 

ىدملا اذه  ىرت  له  ههاجت : تحول  مث  اهبقاري ، حلاصو 
، ديعبلا يف  كلانه  هءارو ؟ ام  فرعت  له  ءاملا ؟ نم  قرزألا 

ىلإ بهذت  نأ  كيلع  هفرعت  يكلو  لوهجملا ، ىمسي  ءيش 
فرعتو هغلبت  ىتح  هعبتت ، نأ  كيلع  كملح  كلذك  هاصقأ ،

فأرت نأ  كيصوأو  مدآ ، نبا  اي  سأيت  الو  طنقت ، الف  هريسفت ،
ةفأرلا نم  يتأي  قزرلا  نأل  هللا ، تاقولخم  نحن  انب ،

.ةفيعضلا تاقولخملاب 
ةريغص تاعاقف  تضاف  رحبلا ، قمع  يف  صوغت  نأ  لبقو 

53



ةنيمثلا ةؤلؤللاف  شيعأ ، ينتكرت  نأ  مدنت  ال  ءاملا : حطس  نم 
يه تاياكحلا  نم  ريثكو  ءارحصلا ، نبا  اي  ةحزم  درجم 

.تاقولخملل ةيلست  درجم 
، ةكمسلا تفتخا  امدعب  ىدملا ، وحن  حولو  حلاص  مستبا 

حطس نكس  ىتح  ةقماغلا ، ةقرزلا  قمع  يف  ًاديعب  تبهذو 
.ةفيفخلا حايرلا  اهعفدت  ةريغص  تاجوم  ادع  اميف  ءاملا ،

نع اهأرق  ةميدق  ةياكح  رّكذت  ًالمأتم ، هدحول  يقب  امنيح 
ةرسألا برب  ينعمجي  يذلا  ام  هسفنل : لاقو  ةؤلؤلو ، ةكمس 
غبصأ انأو  نطقلا ، لزغي  وه  هلزغتو ، نطقلا  يرتشت  يتلا 
جاتحمل نطقلا  لزغ  نم  هموي  حبر  نع  لزانت  وه  ةيذحألا ،

بوثو يبوث ، شامق  نع  تلزانت  انأو  قيرطلا ، يف  هفداص 
ةكمسب ئفوك  هنكلو  يدامر ، تشب  يذ  بيرغ  لجرل  يخأ ،

انأو هرمع ، ةيقب  ةجاحلا  نع  هتنغأ  ةنيمث ، ةؤلؤل  اهفوج  يف 
!. ةرظتنملا يتكمس  تدقف 

سرونلا رويط  هسأر  قوف  تقفخ  دقو  حلاص  كحض 
نبا اي  كيلع  هسفن : بطاخي  لاقو  ةحرفلا ، اهتاحيص  ةقلطم 

، هدجتس قزر  نم  كل  هللا  هبتك  امف  ًاروبص ، نوكت  نأ  زارخلا 
.كناميإو كبلق  عبتا  طقف 

هسأر رعش  للبت  دقو  زاَّكع ، ىلع  ريسي  لجر  هنم  برتقا 
عم ثدحتت  كارأ  يبص ؟ اي  كب  ام  هلأسو : ءاملاب ، هتيحلو 

؟ موجنلا وأ  رويطلا  وحن  ريشتو  ءامسلا ؟ عم  كحضتو  كسفن ؟
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توملا نم  فوخلاو  علهلا  نأ  مأ  هارن ؟ ال  ًائيش  ىرت  له 
رَّكذتو حلاص ، ينيع  نم  ناتعمد  ترفط  يذهت .؟ كلعج 
عمسي سوسمم ، هنأب  نورخآلا ، نايتفلا  هريع  امنيح  هتلوفط ،
مانغألا كلت  ءاغث  عمسي  نم  كانه  نكي  ملف  دحأ ، هعمسي  ام ال 

.؟ هاوس
ال اذامل  مكبأ ؟ مأ  ضيرم ، تنأ  له  زاَّكعلا : لجر  هزه 

.؟ ثدحتت
ليللا يكبت  مأ  يدل  ةنيزح : ةماستبا  قلطأو  حلاص ، هبنتف 
فظش ىلع  هل  يتدعاسم  دقتفا  بأو  يليحر ، ىلع  راهنلاو 
ىوس اهيف  سيل  ةيرق  يف  يفلخ  مهتكرت  دقل  اهتوسقو ، ةايحلا 
تبر .هوركم  مهلاني  نأ  ىشخأو  ضرملاو ، عوجلاو  لمرلا 
كنإ مث  .برلا  ةيانع  يف  مه  قلقت ، ال  هفتك : ىلع  زاكعلا  لجر 

ًابوتكم ناك  اذإ  هوركملا  عنمت  نلف  مهنيبو ، مهعم ، تنك  ول 
هللا بتك  ول  كسفن ، يمحت  نأ  عيطتست  ال  كنإ  لب  مهيلع ،
له ةفصاعلا ؟ تبه  امنيح  تلعف ، اذامف  ًاهوركم ، كيلع 

يذلا يلاعلا  جوملا  كسمت  نأ  وأ  حايرلا ؟ فقوت  نأ  تعطتسا 
، هللا ةيانع  الولف  ًائيش ، لعفت  مل  ال ، ًاعبط  ةنيفسلا ؟ لزلز 

ىلع حسم  مث  .شرقلا  كامسأل  ًاماعط  انكل  انلو ، كل ، هذاقنإو 
.ينب اي  كتمالس  ىلع  ًادمح هللا  ددري : وهو  هسأر ،
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.

عباسلا : لصفلا 
ةروظحملا ةباغلا 
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ناك دنهلا ، يف  يابموب  ءانيم  ىلإ  حلاص  لصو  نيح 
، سانلا وحن  رظني  نيلبقتسملاو ، نيرفاسملاب  ًالوهذم 
، نيلوجتملا ةعابلاو  لويخلا ، اهرجت  يتلا  ةيبشخلا  تابرعلاو 

ىلإ رظني  ناك  نيذاحشلا ، لافطألاو  تاقرطلا ، يف  نيمئانلاو 
ءادرب ضرألا  نشرتفي  نهو  تاعئابلا  ىلإ  ةبيرغلا ، مهسبالم 

ام ةبارغل  لجخلاب  رعشو  هسبالم ، وحن  رظن  يدنهلا ، يراسلا 
نوطيحي ةيركسع ، سبالمب  لاجر  همامأ  ربع  مهنيب ، سبلي 

فقي ًايبص  لأس  ةقينأ ، سبالم  نودتري  ضيب ، لاجر  ةثالثب 
.دنهلا نولتحي  نم  مهو  زيلجنإ ، مهنأ  هربخأف  هراوجب ،

بهذي نأ  هيلع  ضرعو  ًابيرغ ، ًاحلاص  نأب  يبصلا  رعش 
ريغص خوك  ىلإ  هعم  راسف  ةراحبلا ، يح  يف  هتيب  ىلإ  هعم 
تملع امنيحو  ةمستبم ، ةيدنهلا  مألا  هتلبقتساو  حيفصلا ، نم 
ىقبي نأ  هنم  تبلط  ًاديحو ، تافاسملا  هذه  لك  رفاس  هنأ 
توم دعب  راموأ ، اهنبا  عم  اهدحول  شيعت  اهنأ  ةصاخ  مهعم ،

اهتفطاع ءفدب  رعش  امدعب  حلاص  قفاو  نوعاطلاب ، اهجوز 
يدنهلا هقيدص  نم  ةيدرألا  ةغللا  ملعتي  أدبو  اهتمومأو ،

حابص لك  هقفاري  تاب  نأ  دعب  مهتاداع ، بستكيو  ريغصلا ،
.كمسلا قوس  يف  ًالامح  لمعلل 

ريسلا ةبغر  هرواست  تأدب  ذإ  ماقملا ، هب  لطي  مل 
، يابيمار ةيدنهلا  ةلمرألا  بحأ  هنأ  مغر  فاشتكالاو ،

ىرخأ ةنيدم  ىلإ  رفسلاب  هتبغرو  راموأ ، صلخملا  اهريغصو 
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نيب همامأ ، تعقو  نيكاكسلاب  ةسرش  ةكرعم  دعب  تدادزا  دق 
كلت هركو  ةنهملا ، هذه  نم  هسفن  ىلع  يشخف  كامسألا ، راجت 

ةلمرألا نم  نذأتسي  نأ  ررقف  .ناكملا  ألمت  يتلا  ةحئارلا 
دنع فقوت  ىتح  ىرقلا ، نيب  راطقلاب  راسو  نونحلا ، ةيدنهلا 

ذفاونلاو باوبألا  نوعنصي  نيراجن  اهيف  دجوف  ةريغص ، ةيرق 
ةمث نأ  فشتكا  ىتح  مايأل ، مهلمع  بقاري  يقبو  ةيبشخلا ،
ررقف اهنوعيبيو ، ةبيرق ، ةباغ  نم  باشخألا  مهل  نوبلجي  ًانايتف 

، ًالابحو ًادربمو  ًاراشنم  ىرتشاو  مهلثم ، باشخألا  بلجي  نأ 
هراشنمب راجشألا  عطقي  ناكف  ةرواجم ، ةريغص  ةباغ  دصقو 

ذفاون عنصم  وحن  هرهظ ، ىلع  اهلمحي  مث  راهنلا ، لوط 
بشخ ال نم  ىقبتي  امو  اهعيبيل ، ةيرقلا ، فرط  يف  باوبأو 

امنيحو مايأ ، دعب  .سانلا  ىلع  ًابطح  هعيبي  ناك  ةراجنلل ، عفني 
همأب ًاسجاه  ةمخض ، ةرجش  عذج  رشن  يف  ًاكمهنم  ناك 
ىتح ةعئاجلا ، هنانسأ  ًاعرشم  داحلا ، راشنملا  فرحنا  ةنيزحلا 

قعزف ىرسيلا ، هدي  نم  ىطسولاو  ةبابسلا  يعبصإ  تمهتلا 
تكبو ناصغألا ، يف  ةدقارلا  رويطلا  تبرهو  ملألا ، ةدش  نم 

، نيليتقلا هيعبصإ  ىرت  يهو  تومت ، نأ  لبق  زوجعلا  ةرجشلا 
تناك هسبالم ، ضعب  كلذكو  رمحألاب ، بشعلا  غبصت  ءامدلاو 

، ملألا ةدش  نم  ضرألا  ىلع  ىولتي  وهو  ريطت ، داكت  هحور 
هوحن به  ىتح  نئيو  خرصي  ناك  .لتاقلا  هراشنم  راوجب 

، ملألا ةدش  نم  ىولتيو  طبختي  هآر  دق  ناك  باش ، يدنه  دايص 
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ًانكاد ًالئاس  اهنم  بكس  ةريغص ، ةروراق  هبيج  نم  جرخأف 
، حلاص حور  تأدهو  مدلا ، فقوت  نأ  ثبل  امف  هحرج ، ىلع 

سمه نيليتقلا ، هيعبصإ  ىأرو  ةثراكلا ، ناكم  وحن  ماق  مث 
يدنهلا زه  يندعاست .؟ نأ  كل  له  باشلا : يدنهلا  دايصلل 

مث ةريبك ، رجش  قرو  يف  نيعبصإلا  هل  لمح  اًقفاوم ، هسأر 
ناك .امهنفدو  ةريغص ، ةرفح  ىنميلا  هديب  حلاص  ىتفلا  رفح 

، يدنهلا بجعت  .دارأ  ام  يل  راتخا  يذلا  هللا  دمحلا  ددري :
لك يف  هدمحأ  معن  باجأ : هللا .؟ دمحتو  نيعبصإ ، دقفت  هلأسو :

، تنأ همهفت  الو  همهفأ ، رسل ال  كلذ  يل  دارأ  وهف  لاوحألا ،
.قلخ امم  دحأ  همهفي  الو 

يتلا ءاثيم ، زوجعلا  ةيودبلا  ثيدح  داعتسا  دق  حلاص  ناك 
، ًاريثك ًالام  لانيس  هنأ  هتربخأو  همامأ ، تاعدولا  تمر 

ةباغلا يف  حاص  .بر  اي  ميرك  تنأ  مك  هللا  اي  نينثا ، دقفيسو 
صقرو ةنونجم ، تاكحض  قلطأ  مث  بر ، اي  بر  اي  ًايلاع :

كحض .برحلا  يف  راصتنالا  ةجوزهأ  ددري  وهو  ةيريتسهب ،
.ةداعسب هل  قفصي  أدبو  هعم ، يدنهلا 

ههجو ريباعتو  ثهلي  ناك  بخاص ، صقر  دعب  فّقوت 
، اتومي مل  هابأو  همأ  نأب  يدنهلا  ربخأ  مث  حرجلا ، ملأب  يحوت 

تناك هيوبأ ، ةايح  تملس  نأ  ًاديعس  ناك  .هاعبصإ  تام  لب 
رِّكفيو ةميلسلا ، ىنميلا  هدي  لمأتي  وهو  ةداعسب  ناعملت  هانيع 
لمحي يتلا  يهو  هلمع ، يف  اهمدختسي  يتلا  يه  ىنميلا  هدي  نأ 
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لمحي يتلا  يهو  سانلا ، اهب  حفاصي  يتلا  يهو  ءايشألا ، اهب 
ةشير ىلع  اهب  طغضي  ام  يه  ىنميلا  هتبابسو  ةيقدنبلا ، اهب 

.هسفن نع  رطخلا  اهب  عفدي  وأ  ءادعألا ، لتقي  يك  ةيقدنبلا ،
هدي نم  عوضت  يتلا  ةيكزلا ، ةحئارلا  كلت  حلاص  رَّكذت 
مث ةذافنلا ، ةيرطعلا  ةحئارلا  مشي  لعجو  ةطوبرملا ، ىرسيلا 

هربخأف .بيرغلا  نكادلا  لئاسلا  اذه  نع  باشلا  يدنهلا  لأس 
ميلقإ يف  اهنم  جرختسي  يتلا  راجشألاو  رطعلا ، رسب 

.مستبيو ةحئارلا  مشي  هتليل  ىضمأف  اكاتانراك ،
ةنيدم يفو  اكاتانراك ، ىلإ  لقتني  نأ  ررق  يلاتلا  مويلا  يف 

مشو اهنم ، برتقاف  ةعئارلا ، لدنصلا  راجشأ  فشتكا  روسيم 
، ةريغص ةيبشخ  ةعطق  اهنم  رسك  ةذاَّفن ، يرطع  تيز  ةحئار 

ةحئارلا وذ  ضيبألا  ناخدلا  دعاصتف  رانلا ، اهب  لعشأو 
ينركذت مك  هللا ، اي  هسفنل ، لاقو  ةعتمو ، راودب  رعشف  ةيكزلا ،
ينركذت مك  دجن ، يف  عمجلا  مايأو  ديعلا ، مايأ  ةحئارلا  هذه 

.نذإ روخبلا  ةحئار  يه  هذه  ةعمجلا ، موي  ةريهظ  يبأ  ةحئار 
تكسمأ ةخودملا ، ةحئارلاب  عتمتسي  ناك  امنيبو  ةأجف ،

نكاد لجر  هب  اذإف  ًافئاخ ، فلخلا  ىلإ  رظن  ةيوق ، دي  هعارذب 
انه لعفت  اذام  هل : لوقي  وهو  ةيقدنب ، هفتك  ىلع  لمحي  هجولا ،
فيك ةموكحلل ؟ ةكولمم  تاباغلا  هذه  نأ  ملعت  الأ  صللا ؟ اهيأ 
ىشخت نأ  نود  اهنم ، قرستو  ةموكحلا ، كالمأ  ىلع  لواطتت 

.؟ نجسلا كعدونو  كيلع ، ضبقن  نأ 

60



ملو عتمتسي ، ءاج  هنأب  رذتعي  وهو  ًاعله ، حلاص  فجترا 
.ًائيش ذخأي 

، ىلعألا ىلإ  هيدي  عفري  نأ  ةيقدنبلا  وذ  لجرلا  هنم  بلط 
ىلع ةقَّلعملا  ةريغصلا  هتبيقح  ضفنو  هشتفي ، أدبو  لعفف ،
دعت الو  انه ، نم  برها  هل : لاقف  ًائيش ، اهيف  دجي  ملف  هفتك ،

.ًادبأ
هذه دقف  ىلع  ًاريثك  نزحو  تفلتي ، ًافئاخ  حلاص  راس 

لجرلا وحن  رادتساو  ديدج ، نم  فقوت  هنكل  ةليمجلا ، ةباغلا 
؟ كب ام  حاصو : ءاوهلا ، يف  ةصاصر  قلطأو  بَّطق ، يذلا 
اي ًاليلق  يل  عمست  له  يدجنلا : ىتفلا  باجأ  برهت .؟ اذامل ال 

.كحا ةظلغب : لجرلا  باجأ  يديس .؟
ملو يلهأو ، يتيبو  يدالب  تكرت  بيرغ ، ىتف  انأ  لاق :

، يمأو يبأ  يلهأ ، حمالم  يل  ديعيو  يتبرغ ، لسغي  ًائيش  دجأ 
نم له  .رايدلاب  ينركذت  يهف  ةبيطلا ، ةحئارلا  هذه  ىوس 
يف اهلعشأ  يك  اهنم ، ةريغص  ةعطق  كلتمأ  نأ  ىلإ  ليبس 

.؟ يلهأ ىلإ  تقتشا  املك  ليللا ،
ةنكاد ةيبشخ  ةعطق  هبيج  نم  جرخأ  مث  لجرلا ، ففأت 

مث هينيع ، ضمغي  وهو  اهمشو  هفنأ ، نم  حلاص  اهبرق  نوللا ،
ةنهم يأ  يف  ًافطاعتم : يدنهلا  هلأس  مث  هركشو ، مستبا 

.؟ لمعتس
.ميرك هللا  ءامسلا : ىلإ  راشأو  ًارئاح ، هيفتك  حلاص  زه 
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ىلع ًادايص  لمعي  نأ  هيلع  حرتقا  مث  ةلهول ، يدنهلا  تمص 
نلو ةموكحلا ، هكلمت  يذلا ال  هدحو  رهنلاف  ريغص ، رهن  ةفض 

.رهنلا كامسأل  معُطو  ةكبشو  ديص  ةرانس  ىوس  رمألا  هفلكي 
.ىرخأ ةرم  هركش  نأ  دعب  ىضمو  ىتفلل  ةركفلا  تقار 
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.

نماثلا : لصفلا 
نيزحلا رهنلا  دايص 
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يدنهلا لجرلا  ةحيصن  ذفني  نأ  زارخلا  حلاص  ررق 
نأ ةصاخ  رهنلا ، ةفض  ىلع  انه  ًادايص  لمعي  نأو  نكادلا ،
ىلع سلجو  ًامعُطو ، ةرانس  ىرتشاف  دحأل ، ًاكلم  سيل  رهنلا 
رهنلا ءوده  هشهدأ  .كمسلا  ديص  يف  هظح  برجي  يك  ةفضلا 

ىلإ تصنيو  ةنكاسلا ، هتحفص  ةعتمب  لمأتي  حارو  هلامجو ،
سِّكنت يتلا  ءارضخلا  راجشألا  يف  قدحيو  ةدرغملا ، رويطلا 

ًالجر موي ، تاذ  دهاش  ىتح  رهنلا ، ةحفص  ىلع  اهسوؤر 
نأ نود  ًالمأتم  رهنلا  ةفض  ىلع  حيرتسي  ءاضيب ، ةيحلب 

رجفلا دنع  زوجع  لجر  لعفي  امع  رَّكفف  ديص ، ةرانس  لمحي 
نود زوجعلا  باجأف  ةيحتلاب ، حلاص  هرداب  رهن .؟ ةفض  ىلع 

.هوحن تفتلي  نأ 
ةكبش الو  ةرانس  كلمي  وهو ال  انه ، لعفي  امع  حلاص  هلأس 

.؟ ديص
، رهنلا يف  زبخلا  تاتف  يمري  وهو  هوحن ، زوجعلا  مستبا 

.رهنلا قمع  يف  دوعت  مث  هفطتختل ، كامسألا ، سوؤر  ضيفتف 
لوح رفاولا  كمسلا  نم  داطصيل  هترانس  يقلي  نأ  حلاص  دارأ 

.هدي نم  ةراشإب  هعنم  زوجعلا  نأ  الإ  زوجعلا ،
: هلأسو زوجعلا ، نم  برتقا  ًابناج ، هترانس  حلاص  ىمر 

؟ مع اي  رمألا  ام 
! كمسلا داطصأ  كلثم ، ًالهاج  تنك  رهنلا : زوجع  هل  لاق 

؟ تفقوت اذاملو  حلاص : هلأس 
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فقوتأ ينلعج  ملحلا  اذه  تملح ، يننأل  زوجعلا : باجأ 
؟ كلذ قدصت  له  .ةئيربلا  كامسألاب  كتفلا  نع 

يتيرق تكرت  انأف  خيشلا ، اهيأ  قدصأ  معن  حلاص : فته 
!. ملح درجم  ليخت  ًاملح ، تعبتو  يلهأو ،

نكلو ميدقلا : هملح  داعتسا  دقو  ًافهلتم ، حلاص  فاضأ 
.؟ كقزر ردصم  كرتت  كلعج  يذلا  ملحلا  ام  مع ؟ اي  فيك 

ىأرف هبوص ، ةرم  لوأل  تفتلاو  ةلهول ، زوجعلا  تمص 
هقمر دقو  ءاضيبلا ، هتيحلب  ًاقهرمو ، ًاحضاو  ههجو  حلاص 
ىتح يبص ، اي  تنأ  نم  قزنب : هل  لاقو  ةعمال ، ءارضخ  نيعب 

؟ يملح نع  ينلأست 
نم تئج  دالبلا ، هذه  نم  تسل  بيرغ ، انأ  حلاص : كبترا 
ىوس اهيف  دجوي  ال  بورحلا ، اهتكهنأو  ضارمألا ، اهتلكأ  دالب 

.ءاود الو  اهيف ، سرادم  ال  لخنلا ،
؟ كانه تنأ  لمعت  اذامو  زوجعلا : هعطاق 

نم عنصي  وه  زارخلا ، يبأ  دعاسأ  تنك  حلاص : باجأ 
.ناولألاب اهغبصأ  انأو  ةيذحأ ، دولجلا 

، ةدشب ءارضخلا  هنيع  تءاضأ  دقو  هوحن ، زوجعلا  تفتلا 
نولكأتأ دولجلا ؟ تلق  له  رجش : ةباغك  تحبصأ  ىتح 

.؟ موحللا
نم وه  دالبلا  هذه  يف  موحللا  لكأ  نأ  حلاص  يسن 
ريغ نمو  اهبكتري ، الأ  ناسنإلا  ىلع  بجي  يتلا  تاركنملا 
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هسأر زهف  اهفرعي ، ال  دالب  يف  بيرغلا  بذكي  نأ  قئاللا 
.اهلكأن معن ، باجيإلاب :

دق ةلهول : ءامسلا  وحن  رظنو  ميدقلا ، رهنلا  دايص  تمص 
نم وه  اندنع  محللا  لكأ  نأ  بيرغلا  اهيأ  فرعت  ال 

، ةرم ًامحل  لكأ  نمو  طقف ، تاتابنلا  لكأن  نحن  تامرحملا ،
.هتايح يف  ةدع  تارم  بَّذعت  دقف 

يدنهلاب َّلحي  نأ  نكمي  اذام  كربخأس  فاضأو : مستبا  مث 
دقف ًامحل ، لكأيو  هنيد ، ميلاعت  فلاخي  امنيح  ملأ  نم  نمؤملا 

ًاراتحم ناكو  سادناهوم ، ىعدي  ةلوفطلا ، يف  قيدص  يل  ناك 
همأ تناك  داسارب ، همسا  رخآ  ليمز  ةقادصو  يتقادص ، نيب 

هتقادص نأ  نوري  ةريغصلا ، ةيبصلا  هتجوز  ىتحو  هتوخأو ،
ريغ ًاناسنإ  ناك  داسارب  نأ  نورعشي  مهف  هل ، ًانامأ  رثكأ  يب 
ثدح ام  نكل  هقالخأ ، موقيس  هنأ  ىري  يقيدص  امنيب  يوس ،
نأب يقيدص  عنقي  نأ  عاطتسا  ناطيشلا  اذهف  سكعلا ، وه 
مهنأل ىوقأ  مهو  انم ، ىوقأ  مهنأل  اندالب  اولتحا  زيلجنإلا 

نأ انيلع  مهلالتحا  نم  اندالب  ررحن  يكلو  موحللا ، نولكأي 
ىتح هب  ررغ  دقو  محللا ، لكأن  نأ  بجي  كلذل  ءايوقأ ، نوكن 

.كلذب هعنقأ 
تلباق دقل  لمكأ : مث  رهنلا ، يف  زبخلا  تاتف  زوجعلا  ىمر 
هتئيطخ نع  ينربخأ  دقو  تاونس ، دعب  سادناهوم  يقيدص 

هنأب يل  لاق  دقل  محللا ، لكأ  امدعب  ةليل  لوأ  ىضق  فيكو  كلت ،
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ًازعام نأب  سحأ  مونلا  هبلغ  املك  ناكو  سيباوكلا ، نم  مني  مل 
.هترسحو هريمض  نم  ًاملأتم  زفيف  هفوج ، يف  وغثي  ًايح 

له وغثي ؟ ًازعام  نأب  سحي  هنأب  تلق  له  حلاص : هعطاق 
.؟ هفوج يف  ءاغثلا  عمسي  ناك 

.باجيإلاب هسأر  زوجعلا  زه 
لمعي نأب  هوبأ  هربجأ  امدنع  هسفن ، نع  حلاص  هثدح  مث 

اهزرغيل بقثملا  ةربإب  كسمأ  امنيح  فجترا  فيكو  ًازارخ ،
، هيبأ ناكد  يف  ةليل  لك  ءاغثلا  عمسي  حبصأ  ىتح  دلجلا ، يف 

.طقف دلجلا  ةغابص  يف  هدعاسي  هوبأ  هكرت  ىتح 
، ماعطلا اياقبو  زبخلا  تاتف  يمر  نع  زوجعلا  فقوت 
نأ كيلع  ينب ، اي  نذإ  عمسا  لاقو : حلاص ، وحن  تفتلاو 

.ًاروف كامسألا  ديص  نع  فقوتت 
نع ينتربخأ  اله  نكلو  لعفأس ، لاقو : ًاقفاوم ، هسأر  زه 

.؟ كامسألا ديص  نع  فقوتت  كلعج  يذلا  كملح ،
تام وأ  دمجت ، دق  هنأب  حلاص  رعش  ىتح  قئاقدل ، تمص 

ءاضيبلا هتيحلب  ثبعت  يهو  هعباصأ  حمل  نأ  الول  ًاسلاج ،
كنع عد  .ًاظوظحم  ًادايص  تنك  دقل  ثدحت : مث  .ةليوطلا 

نل كلذف  ًاؤلؤل ، وأ  تايروح  نودجي  نيذلا  نيدايصلا  صصق 
اذه نم  ًاريفو  ًاقزر  تلن  انأ  .ريطاسألاو  بتكلا  يف  الإ  هدجت 

ال متعم ، موي  ءاج  ىتح  ًاريهش  ًادايص  تنك  يخسلا ، رهنلا 
انأو ىتح  تمت ، مل  ةكمس  يترانس  يف  تقلع  هيف ، سمش 
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فجترت تناك  قوسلا  تغلب  امنيح  ىتح  لب  ةلسلا ، يف  اهعضأ 
نأ ةجرد  ىلإ  قفنت ! نأ  نود  ةلسلا  طسو  توملا  مواقت  يهو 

ةعطق لك  تيقبو  ةريغص ، عطق  ىلإ  اهرطش  رازجلا 
.ًاعله دعترأ  انأو  همامأ  نم  تبرهف  اهدحول ، برطضت 

؟ مع اي  دعب  اذامو  ًاذوخأم : حلاص  لأس 
ًايراع موعأ  يننأ  مونلا ، يف  تيأر ، مايأ  دعب  زوجعلا : لاق 

.برهأ وأ  يكبأ  نأ  نود  يمحل ، شهني  كمسلاو  رهنلا ، يف 
ترص ىتح  موعأو  كحضأ  انأو  يمحل ، مضقي  كمسلا  ناك 
رجهأ نأ  تررق  اهدنعو  يمون ، نم  تعزفف  .ًايمظع  ًالكيه 

يتلا كامسألا  لك  هاجت  يِّنع  نيدلا  يضقأ  نأو  كمسلا ، ديص 
ماعطلا اياقبو  زبخلا  تاتف  رضحأ  ينارت ، تنأ  اهو  اهتدطصا ،

يتلا ةميتيلا ، ةريغصلا  كامسألا  ضوعأو  موي ، لك  رجف 
مث مالكلا ، نع  زوجعلا  فقوت  .اهتاهمأ  موي  تاذ  تدطصا 
نأ ينب  اي  وجرأ  يننإ  هِّفك : رهاظب  هعمد  حسمي  وهو  فاضأ 

.ءيربلا كمسلا  نم  ًاشويج  يلتقو  يتوسق ، نع  رفكأ 
: ًاقونخم زوجعلا  توص  يتأي  نأ  لبق  نزحب ، حلاص  دهنت 
نع رّفكتل  ًايفاك  رمعلا  دجت  نلف  ةنهملا ، هذه  نع  ّفُك  ينب  اي 

كلمل عرضتن  ًامئاد  اننإ  نيزحلا ! رهنلا  كمس  يف  كشطب 
؟ كلذك سيلأ  انتاهمأو ، انئابآ  فاطتخا  نع  فكي  نأب  توملا 

! معن حلاص : هباجأ 
؟ توم كلم  تنأ  ريصت  نذإ  اذامل  همالك : زوجعلا  لصاو 
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؟ رهنلا اهتكلمم  نم  ةريغصلا ، كامسألا  تاهمأ  فطختو 
فكنلف ةنيزح ، نيعأب  ءايوقألل  عرضتي  ًامامت ، انلثم  كمسلاف 

.اهتاهمأو اهئابآ  فطخ  نع 
تومتس ينقدص  ءارضخلا : هنيع  تعمل  دقو  فاضأ  مث 

، يلثم رجف  لك  توملا  نم  ظقيتست  نأ  رطضتسو  ام ، ًاموي 
نآلا كنكل  حلاص : هلأسي  نأ  لبقو  .كتأوس  نع  رِّفكت  يك 
تحت هيفخي  نأ  لبق  يضفلا ، هءاذح  حمل  دقو  تمص  يح ،

.ضافضفلا هلاورس 
هتحيصن ىلع  هركشو  كبتراو ، حلاص ، ىتفلا  مثعلت 

لوقي وهو  رهنلا ، يف  اهلماحو  هترانس  ىمر  مث  ةنيمثلا ،
نم يتأيو  رخآ ، دايص  اهيرتشيسف  يترانس  تعب  ول  زوجعلل :
!؟ كيأر ام  رهنلا ، يف  اهتيمر  كلذل  كامسألا ، كلهي  يك  يدعب 
ًاريخ برلا  كضوعيس  تنسحأ ، ًامستبم : زوجعلا  لاق 

! اهنم
ًاضكار داعف  ميدقلا ، هملح  رَّكذت  حلاص ، فرصنا  نأ  دعب 

، رهنلا ةفض  ىلع  رجشلا  شارحأ  نيب  بيغي  زوجعلا  حملو 
يدل مع ، اي  ًالسوتم : هاعدف  يضف ، ءام  ىلع  ريسي  هنأكو 

.ريخأ لاؤس 
انأف فرست ، الو  ينب  اي  لق  هوحن : رادتساو  زوجعلا  فقوت 

! قهرمو زوجع  لجر 
، ثورلاو ءاعمألاو  ةحيبذلا  نع  هملح  صقي  حلاص  عرش 
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.رفسلاب هل  بيرغلا  لجرلا  ةحيصنو 
كتلحر يف  تملعتو  تبسك  اذامو  هلأسو : زوجعلا  مستبا 

؟ هذه ةليوطلا 
نأو يلقع ، راتحي  نيح  يبلق  يتفتسأ  نأ  تملعت  باجأ :

سانلا ىلع  قدصتأ  ًاميرك ، نوكأو  ًارماغمو ، ًاعاجش  نوكأ 
.يلإ نوجاتحي  نيح 

؟ ًائيش ترسخ  لهو  ينب ، اي  ميظع  اذه  زوجعلا : لاق 
ترسخ دقل  معن ، ىرسيلا : هدي  عباصأ  وحن  حلاص  رظن 

.طقف نيعبصإ 
له ملألاب ؟ تسسحأ  له  لاقو : هدي  يف  زوجعلا  رظن 

: زوجعلا مهمهف  .معن  نأ  هسأر  زه  ٍلاع .؟ توصب  تيكب 
عنصت يك  ةمحر ، الب  هبقثت  نيح  دلجلاب  لعفت  تنك  نذإ  اذكه 

.ةيدلج ًالالسو  ةيذحأ 
!. ةتيم مئاهبل  دولج  اهنكل  هعطاق :

، تومت ال  ءايشألا  رهنلا : بوص  هنيع  ةرضخب  رظن 
.لدبتت يتلا  يه  اهتلاح 

.؟ فيك لأسي : نأ  لبق  ةلهول  حلاص  دمجت 
ىرت الأ  ينب ، اي  ةدتمم  ةايح  يه  ثدحتو : هينيع ، ضمغأ 

ال ءايشأ  هديب  َّشه  مث  انمامأ .؟ فوطت  يتلا  حاورألا  هذه 
.ةيئرم
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ىلإ معانلا  ءاوهلا  بحس  مث  زوجعلا ، يدنهلا  حنحنت 
دقف كريضي ، نل  كيعبصإ  دقف  نأ  يه  لوقلا ، ةصالخ  هفوج :

، حفاصتو لكأت ، اهيفف  مهألا ، يهو  ةلماك ، ىنميلا  كدي  تيقب 
مث اهيلع .! ظفاحف  ءادعألا ، مامأ  كسفن  نع  عفادتو  كراعتو ،
نع اذامو  هلأسو : حلاص ، هب  قحلف  ًاليامتم ، يشمي  فرصنا 

؟ مع اي  كيلع  هتصصق  يذلا  ملحلا 
.رفاس ءطبب : يشمي  وهو  زوجعلا  باجأ 

تلصو دق  اه  ًاليوط ، ترفاس  يننكل  ىسأب : حلاص  حاص 
.برعلا ةريزج  نم  ًامداق  دنهلا ، ىلإ  رهشأ  دعب 

ثيح نم  دع  هيلع : راشأ  زوجعلا  هوحن  تفتلي  نأ  نود 
ةيرق ىلع  رثعتس  كانه  ةيلاخلا ، لمرلا  تازافم  عطقاو  تيتأ ،

روجهملا تيبلا  نع  ثحبا  دوفن ، ةفاح  ىلع  تويب  ةعضب  اهيف 
نأ سنت  الو  هرارسأ ، فشتكاو  ةعاجشب ، همحتقا  اهفرط ، يف 

.كعم كتيقدنب  بحطصت 
نأ ىودج  ام  حزمت ؟ له  طابحإب : ىرخأ  ةرم  حاص 
نيأو يملح ؟ نع  اذام  يتيرق ؟ برق  روجهم  تيب  يف  نكسأ 

؟ هريسفت دجأس 
، هفتك ىلع  ليوطلا  لاشلا  ُّفلي  وهو  زوجعلا  تفتلا 
، برتقي نأب  هوحن  ريشي  وهو  ءارضخلا  هنيع  تءاضأف 

كيلع بهذلاك ، ةنيمث  كتياكح  لجعتت ، ينب ال  اي  هل : سمهف 
ريسفت دجتسو  هب ، كترمأ  ام  لعفاو  ربصا  .اهرخآ  غلبت  نأ 
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!. كانه كملح 
هذه هايإ : هلوان  ًافوفلمو ، ًاميدق  ًاّقر  هردص  نم  جرخأ  مث 
نيمث باتك  اتراهباهملا ، همسا  ميدق ، يدنه  باتك  نم  ءازجأ 
مكحلاو ربعلاو  بورحلا  صصق  نم  ريثكلا  هيف  دجتس 

ناك امك  دعي  مل  هأرق  نمف  كتدوع ، قيرط  يف  هأرقا  لاثمألاو ،
.ريغتتس ًامتح  هأرقت  امنيح  ًاضيأ  تنأو  لبق ، نم 

دق ناك  ول  امك  فّقوت  ىطخ  عضب  كرحتو  هعدو  امنيح 
كتحنم يننكل  َّقرلا ، اذه  كتحنم  هوحن : تفتلاو  ًائيش ، رَّكذت 

.اهلعفت نل  كنأب  ةقثلا  ًاضيأ 
؟ ينعت اذام  لجوب : حلاص  هلأس 

سمشلا ةرفص  يف  ةليوطلا  هتبابس  زهي  وهو  لاق 
اذه مدختست  نأ  رذحا  نكلو  ةيذحأ ، عناص  تنأ  ةظقيتسملا :
دق ام  نمضأ  ال  يننأل  كلت ، كتاعونصم  يف  سدقملا  ّقرلا 

ةمحلملا هذه  تلوح  نإ  برلا ، طخس  نمو  ءوس ، نم  كبيصي 
.ءاذح ىلإ  ةسدقملا 

، رهنلا ًاكرات  تاريجشلا  شارحأ  نيب  زوجعلا  ىفتخا 
يذلا نيزحلا ، يدجنلا  ةشهدو  رويطلاو ، بشعلا ، ةبوطرو 

، حلاص اي  كرمأ  بيجع  هسفنل : لوقيو  رمألا ، يف  ركفي  أدب 
ال يدامر ، تشبب  زوجع  لجر  ةحيصن  ببسب  كتيرق  كرتت 

ًاضيأ كرتتو  ديعبلا ، رجفلا  كاذ  ريغ  هرت  مل  ًاقالطإ ، هفرعت 
ةحيصن ببسب  اهيلإ ، لصت  يك  ةقشملا  تدبكت  يتلا  دالبلا  هذه 
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هسفن مولي  لعجو  سانلا ، رجهو  ةايحلا  كرت  زوجع  لجر 
كلهأو كتيب  كرتت  لوقعم ؟ اذه  له  كامسألا ! نم  رذتعيو 
شامق ةفافل  نع  ثحبي  ءاج  بيرغ ، لجر  ةحيصن  ًاعبتم 
رهشأ ةدع  ءانع  دعب  دوعتو  يضفلا ، هئاذحب  هتضياقف  ءيدر ،

زفي لوبخم ، زوجع  ةحيصن  ًاعبتم  رطاخملاو ، رفسلا  نم 
ىرج اذام  ةميتيلا ، كامسألا  هنع  حفصت  نأ  لأسيل  ًارجف ،
زوجع كديعيو  رجف ، تاذ  زوجع  كلسري  حلاص ؟ اي  كلقعل 

! ةيرخسلل اي  ًاضيأ ؟ رجف  تاذ  رخآ 
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.

عساتلا : لصفلا 
روجهملا تيبلا  رارسأ 
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زوجعلا مالك  يف  ركفي  هلك  ليللا  زارخلا  حلاص  رهس 
هذه ىضمأو  ةليوطلا ، تافاسملا  هذه  لك  عطق  فيكو  ميكحلا ،

، رهنلا ةفض  ىلع  زوجعلا  اذهب  يقتلي  ىتح  بعاتملاو ، مايألا 
هحصنيل هلاعفأ ، يف  دهزلاو  همالك ، يف  ةمكحلا  دجو  يذلا 

ةياكح حلاص  ركذت  ةأجف  ديدج ، نم  هدالب  ىلإ  دوعي  نأب 
(، ةليلو ةليل  فلأ   ) يف اهأرق  يتلاو  صللاو ، يدادغبلا  رجاتلا 
لك عطقي  نأ  هيلع  ناك  امنأك  هباشتت ، تأدب  امهتياكح  امنأكو 
دجي نأ  هيلعو  ملح ، ريسفت  نع  ًاثحب  راحبلاو  يراربلا  هذه 
تيبي نأ  هيلع  هدالب ، يف  روجهم  تيب  يف  ملحلا  اذه  ريسفت 

؟ فيك نكلو  هملح ، ريسفت  دجي  يك  لايل ، ثالث  تيبلا  اذه  يف 
طحتس له  يملح ؟ رسفي  يك  تيم  لجر  حبش  يتأيس  له 
ةلهول بعنتو  برخلا ، تيبلا  اذه  تافرش  ىلع  موبلا  رويط 

ينم ذخأ  يذلا  ملحلا  اذه  يل  رسفت  يك  يلإ ، ثدحتت  نأ  لبق 
، ماني نأ  لبق  هنكل  ةقشملاو ؟ رفسلاو  ليحرلا  نم  ةلماك  ةنس 

.ىرخأ ةرم  هدالب  ىلإ  قلطني  نأ  ررق 
ةلمرألاب رمو  يابموب ، هاجت  حلاص  قلطنا  رجفلا  يف 

يف تفلت  ًاقيمع ، ًانزح  اهينيع  يف  حملو  يابيمار ، ةيدنهلا 
دقل تباجأف : هنع ، اهلأس  هدجي ، ملف  راموأ ، نع  ًاثحاب  خوكلا 
قوس راموأ  كرت  دقف  اهفرعت ، ال  تنأ  ةريثك  رومأ  تثدح 
عنصم يف  لمعو  ًالامح ، دعي  ملو  مايأب ، كليحر  دعب  كمسلا 
سانلا ينب ، اي  فرعت  امكو  ينوهديب ، يح  يف  جيسنلا  لزغ 
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ىدحتي نأ  سداناهوم  ررق  دقو  ةموكحلا ، ىلع  نوبضاغ  انه 
لمحتن ال  ءارقفلا  نحنو  يملسلا ، جاجتحالاب  ةموكحلا 

ةبيرض ةصاخ  ًاملظ ، انيلع  ةموكحلا  اهذخأت  يتلا  بئارضلا 
راموأ بهذ  مايأ ، لبقو  انماعط ، يف  همدختسن  يذلا  حلملا ،

تارهاظملا تثدحف  ةداعلاك ، عنصملا  يف  هلمع  ىلإ 
ىتح دعي  ملو  ةطرشلا ، عم  ينوهديب  يف  كانه  تامداصملاو 

.نآلا
؟ سادناهوم تلق  له  ًابجعتم : اهلأسف  تتمص ،

.ةقفاوم اهسأر  تزه 
ركذ رهنلا ، ىلع  زوجع  نم  مسالا  اذه  تعمس  دقل  لأس :

.هقيدص هنأب 
نكل ينب ، اي  رركتت  اندنع  ءامسألا  ةيدنهلا : ةلمرألا  تلاق 

.يدناغ سادناهوم  وه  هدصقأ  نم 
ىلع رثعن  نأ  وه  نآلا  مهملا  همسا ، مهي  ال  اهعطاق :
.؟ يمأ اي  كلذ  ثدح  ىتم  ذنم  ًاقيمع : ًاسفن  بحس  مث  .راموأ 
دتعي مل  وهو  تيبلا ، ىلإ  دعي  مل  مايأ ، ةثالث  ذنم  تباجأ :

.تيبلا جراخ  مونلا 
: اهردص يف  موتكم  ءاكب  ةجرشح  تقلطأ  مث  تتمص 

!. هوركم هباصأ  دق  نوكي  نأ  ىشخأ 
دوعي نلو  هنع ، ثحبلل  جرخي  نأ  اهدعوو  اهعور ، أده 
تئج هسفن ، ثدحي  وهو  حلاص  جرخ  مث  .هعم  وهو  الإ 
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نع ثحبأ  تحبصأو  دوعوملا ، يملح  نع  ثحبأو  اهعدوأل ،
نأ وه  يقيقحلا  يملح  متمتي : وهو  هسأر  زه  مث  دوقفملا ، اهنبا 
يتلا ةليبنلا  ةلمرألا  هذه  دعاسأ  نأ  يلعو  نيرخآلا ، دعاسأ 

.دالبلا هذه  ىلإ  ًابيرغ ، تلصو  امنيح  اهنباو ، يه  ينتلبقتسا ،
اذه رّكف : مث  نيرخآلا ، نالذخب  هتدوار  نأ  هسفن  بتاع  مث 

، كولسلاو ةغللا ، ينمَّلع  نم  وه  راموأ  يدنهلا  ىتفلا 
ىلإ هديعأو  هنع ، ثحبأ  نأ  وه  يلع  بجي  ام  لقأو  تاداعلاو ،

.همأ
لزغ عنصم  ىلع  رمف  ينوهديب ، يح  ىلإ  ًاروف  هجتا 
سانلا ىأرو  ةطرش ، لاجر  ةسارحب  ًالفقم ، هدجوو  جيسنلا ،

ةطرشلا لاجر  ضعبو  ةريغص ، تاعامج  يف  نيلتكتم 
لأسو تاعامجلا ، ىدحإ  نم  برتقاف  مهلويخ ، قوف  نولوجتي 

ىتح هباوبأ  تلفقأ  ةموكحلا  نأ  مهدحأ  هربخأف  عنصملا ، نع 
ناك اذإ  امع  حلاص  هلأس  مث  ةقطنملا ، يف  عاضوألا  أدهت 
نأب هباجأف  عنصملا ، يف  لمعي  راموأ ، همسا  ىتف  فرعي 
ىلإ ىضمو  هركش  .ةطرشلا  رفخم  يف  وأ  مهتويب ، يف  عيمجلا 
رتفد يف  شتفف  راموأ ، نع  بوانملا  يطرشلا  لأسو  رفخملا ،

يك دحأ  رضحي  ملو  نجسلا ، يف  دوجوم  هنأب  لاقو  همامأ ،
ىلع عّقوو  تايبور ، رشع  حلاص  عفد  ةيلام ، ةلافكب  هجرخي 
امنيح شهد  يذلا  راموأ ، ءاج  ىتح  رظتنا  مث  قاروأ ، ةعضب 
ىلع تبريو  ةوقب ، هقناعي  وهو  هوحن  عفدناف  ًاحلاص ، دهاش 
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ملو ةراحبلا ، يح  ىلإ  راموأ  ًابحطصم  حلاص  داع  .هرهظ 
تكب ىتح  اهمامأ ، فقي  اهديحو  دهاشت  ةيدنهلا  ةلمرألا  دكت 
فرعت يهو ال  اهناسل  دقعنا  مث  هقناعت ، يهو  حرفو ، ةرارمب 

.بيرغلا يدجنلا  يتفلا  اذه  ركشت  فيك 
ضارغأ زهجو  حلاص ، ظقيتسا  يلاتلا ، حابصلا  يف 

هكاوف ةَّلس  هتلوان  يتلا  ةيدنهلا ، ةلمرألا  ًاعدوم  رفسلا ،
كتلحار لوقت : يهو  حلملاب ، ًاءولمم  ًاسيك  هتلوان  مث  ةففجم ،

دارأو اهركش ، .ًاماعط  اهل  دجت  نيح ال  حلملا  ىلإ  جاتحت  دق 
، قلقت ال  تلاق : .ةقانلا  نم  رثكأ  هتجاحب  مهنأل  اهل ، هديعي  نأ 

نوعيطتست ال  متنأو  فيك ، قلقب : اهلأس  .انرومأ  ربدن  نحن 
نحن انيلع ، ىشخت  ال  تمستبا : حلملا .؟ ىلع  ةبيرضلا  عفد 
.مهل مهحلم  انكرت  رحبلا ، ءام  نم  حلملا  جرختسن  نآلا 

.اهعم كحضف  تكحض ،
، ءانيملا دنع  هعدوي  يك  راموأ  ىتفلا  هب  قحل  جرخ ، امدعب 

هنكل برعلا ، رحب  ىلإ  رداغتس  ةنيفس  لوأ  نع  لأس  كانهو 
يأ كرحتت  نلو  لمعلا ، نع  اوبرضأ  ءانيملا  لامع  نأ  فرع 

ىتفلا ىلإ  حلاص  راشأ  .ءانيملا  ىلإ  ةايحلا  ةدوع  دعب  الإ  ةنيفس 
يدنهلا رداغ  .هيلع  قلقت  ال  يك  همأ  ىلإ  دوعي  نأب  يدنهلا 

نع لامعلا  َّفك  ىتح  نيمويل ، حلاص  رظتنا  امنيب  راموأ ،
، ديدج نم  يابموب  ءانيم  ىلإ  ةايحلا  تداعو  مهبارضإ ،

نفكفكي نهو  ءاسنلا  دهاشو  مهتعتمأو ، نورفاسملا  رطاقتف 

78



لافطألا امنيب  نابشلا ، نهدالوأ  عيدوت  تاظحل  يف  نهعومد ،
امنيح همأو  هابأ  رّكذت  نوكبيو ، نيلحارلا  مهءابآ  نوقناعي 
رجفلا تمص  يف  ًاجراخ  ةيرقلا ، فارطأ  ىلع  مهعدو 
ةفاسم هوبحص  امنيح  نيعئارلا  هءاقدصأ  رّكذت  امك  نيزحلا ،
يدنهلا طيحملا  قشت  يتلا  ةنيفسلا  يف  .ةيرقلا  نم  تاعاس 

ىأرو ةمئاغلا ، ءامسلا  حلاص  لمأت  .برعلا  رحب  وحن  ةهجتم 
نع ًاثحب  ضفخنم  لكشب  ريطت  يهو  ءاضيبلا ، نوشلبلا  رويط 

.باودلاو رشبلاب  ًةلمحم  ةنيفسلا  تداهت  .ةيئاملا  سئارفلا 
ملتسا نأ  دعبو  طقسم ، يف  ءانيملا  دنع  تفقوت  مايأ  دعب 
لمحي يلاخلا ، عبرلا  ءارحص  يف  حلاص  قلطنا  هتقان ، حلاص 

، ةففجملا هكاوفلاو  ةيدنهلا ، لباوتلاو  نيحطلاو ، ءاملا  هعم 
اهبحيو عمقملا  اهيمسي  ناك  عمقملا ، هتيقدنب  هفتك  قوف  قلعيو 
مهلامجو مهقون  نومسي  دجن  يف  سانلا  ناك  ذإ  ًاريثك ،

ةعساش ًاعاقب  زواجت  نأ  دعبو  .مهءايشأو  مهفويسو  مهقدانبو 
روهزلا ةحئارو  ًاعيبر ، تقولا  ناك  ثيح  لمرلا ، نم  ةبشعمو 

حمل ةفارفرلا ، هحورو  هفنأ  ألمت  لفنلاو ، ىمازخلاك  ةليمجلا ،
، ةيرقلا يف  هتلوفط  رَّكذتف  بخصب ، درغت  ًارويط  يلاعألا  يف 

رعشي وهو  ميغلا ، يف  ًاقدحم  ءامسلا ، وحن  رظني  ناك  امنيح 
عفترت اذامل  طقف ، ايدومع  ريطت  يتلا  رويطلا  كلت  نم  ةشهدب 

؟ راجحأ اهنأكو  ضرألا  وحن  ّطحت  مث  ءامسلا ، بل  يف  رويطلا 
ىرقلا يف  ثدحي  كلذ  نأ  مأ  رويطلا ، قيلحت  وه  اذه  له 
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ريطتو ءاهلبلا ، رويطلا  هذه  رفاست  ال  اذامل  طقف ؟ ةيدجنلا 
.هسفن لأسي  ناك  ةليمجلا ؟ ةحنجألا  هذه  كلمت  يهو  ًايقفأ ،

ديص نأ  هوربخأ  ديصلا ، ةيقدنب  مادختسا  مَّلعتو  ربك ، نيح 
، اهمسا فرع  ىلوألا  ةرمللو  مارح ، ةنيزحلا  رويطلا  هذه 

اهنإ هل  اولاق  ينغتو ، ًايدومع  ريطت  ملاس ، مأ  ىعدُت  ثيح 
ناك كلذب ، عنتقي  مل  هنكل  .عيبرلا  مودقب  ًاحرف  ينغتو  عفترت 

، ةنيزح ينغتو  قفألا ، فرشتست  يك  عفترت  اهنأب  مزجي 
، دجن ىرق  ةرداغم  عيطتست  ال  اهنأل  بيحنلا ، هبشي  توصب 

ةديقم اهنأ  ريغ  ًاديعب ، ليحرلا  فغش  يكابلا  اهنحل  يفف 
.طق هري  مل  يذلا  ملاس ، اهنباب  امبرو  لمرلاو ، ضرألاب 

نم اوكحض  ءارحصلا ، ودب  طلاخو  ًاديعب ، رفاس  امدعب 
" نايعرلا ةيهلم   " اهنومسي مهنأب  هل  اولاقو  .رضحلا  دنع  اهمسا 

وهلي ىتح  نيزحلا ، اهئانغب  مهبرطتو  ًايلاع ، ريطت  يهف 
بائذلل ةضرع  نوكتف  ةليلقلا ، همانغأ  نع  لفغيو  يعارلا ،

.ةدصرتملا
يف طبهيو  ولعي  ملاس ، مأ  ريطك  هتلوفط  حلاص  ىضق 

، رجف تاذ  بيرغلا  لجرلا  كلذ  هءاج  ىتح  هتيرق ، ءاضف 
ةرحلا رويطلا  امك  ًايقفأ  ريطي  نأ  ررقف  رفاسي ، نأب  هحصنو 

.ةرجاهملا
تالخن اهيف  رثانتت  ءارحصلا ، دبك  يف  ةحاو  نم  برتقا 
حيرتسي نأ  ررق  يوضوفلا ، ليوطلا  بشعلا  ضعبو  ةريصق ،
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عذج تحت  ىخرتساو  ءارمحلا ، هتقان  خانأ  .رفسلا  ءانع  نم 
دشي هنأ  مانملا  يف  ىأرف  ًاليلق ، مانو  لوطلا ، ةطسوتم  ةلخن 
نيب ًالوط  تدادزا  اهدش  املك  ًادج ، ةليوط  ءاعمأ  هيدي  نيب 

ال ةليوط  ءاعمأ  دشي  وهو  ملاعلا  ّفلي  هنأ  ىأر  ىتح  هيدي ،
قنخي داكي  ريفو ، مئاهب  ثور  نيب  هسفن  دجو  نأ  ىلإ  يهتنت ،
لالت قوف  فقيل  هيمدقو  هيديب  عراصي  وهو  هترفول ، هسافنأ 

نم ذاعتساو  ًاروعذم ، همون  نم  حلاص  عزف  .بيجعلا  ثورلا 
.قلطناو هتلحار  بكرو  ميجرلا ، ناطيشلا 

ًاتويب دعب  نع  حمل  ةعساشلا ، ءارحصلا  تهتنا  نأ  دعب 
يل اهركذ  يتلا  يه  ةيرقلا  كلت  نأب  هسفنل  سمهو  ةليلق ،

نوبعلي ًانايتف  ىأر  تويبلا  لوأ  لصو  نأ  دعبو  رهنلا ، زوجع 
ةريغص راجحأ  ةعبس  مهدحأ  ُّفصي  ثيح  رجحلا ،) عبس  )
طقست يك  شامق ، ةرك  اهوحن  مهدحأ  فذقي  مث  اهضعب ، قوف 

مك ةركلاب ، همسج  اوبيصي  يك  نورخآلا ، هدراطيو  راجحألا ،
.هئاقدصأ عم  اهسرامي  ناك  دقو  ةبعللا ، هذه  بحي  ناك 

، ةيرقلا يف  تيب  ىصقأ  نع  مهلأسو  مهايح ، نأ  دعب  مهفقوتسا 
حاصو ةيئان ، ةيبار  قوف  بصتني  ديعب ، تيب  ىلإ  اوراشأف 

يف هنإ  كانه ، وهف  نوكسملا  تيبلا  دصقت  تنك  اذإ  مهدحأ :
! كلت ةديعبلا  ةيبارلا 

تيب تلق ؟ اذام  شعتراو : هتوص  جدهت  دقو  حلاص ، لأس 
؟ نوكسم
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تيب وه  معن ، ةفوفلملا : ةركلاب  كسمم  وهو  ىتفلا  باجأ 
! نجلاب نوكسم 

.؟ كلذ متفرع  فيك  نجلا ؟ هنكسي  اذاملو  فوخب : لأس 
خيش هنكسي  ناك  دقف  انؤابآ ، هنع  انربخأ  اذكه  ىتفلا : هباجأ 
يك ًانفك ، ةيرقلا  لهأ  هل  دجي  مل  تام  نيحو  ديحوو ، زوجع 

ضيبأ نفك  ةميقب  هل  عربتلا  نم  اوصَّلمت  دق  عيمجلا  ناك  .نفدي 
.ضرألا نطاب  يف  هنامثج  رتسي 

.؟ هل ثدح  اذامو  لوضفب : حلاص  لأس 
مهنأ ةجحب  هلزنم ، يف  ىجسم  ليللا  ىضمأ  ىتفلا : باجأ 
هدسج اودجي  مل  فسألل  مهنكل  رجفلا ، دنع  هرمأ  نوربديس 

نأ وأ  نجلا ، دنع  ضرألا ، تحت  فوطخم  هنأ  اونظ  .كانه 
تقرشأ نيح  .هتمهتلاو  هتثج ، تبحس  دق  عابضلاو  بائذلا 

تيبلا برق  ةركلا  بعلن  دالوألا  نحن  امنيبو  سمشلا ،
يك ماَّنغ  لخدف  تيبلا ، لخاد  ةركلا  اندحأ  حوط  روجهملا ،

اندجوف رمألا ، علطتسن  يك  انلخد  ًابوعرم ، انب  حاصو  اهبلجي ،
هنم حوفتو  ديدج ، ضيبأ  نفكب  ةفوفلم  زوجعلا  لجرلا  ةزانج 

اوصحفو نيضكار ، اومدق  انلهأ ، انربخأ  نيحو  ردسلا ، ةحئار 
، هيلع اوّلص  مث  زوجعلا ، لجرلا  ةيوه  نم  اودكأتو  ةزانجلا ،

.هونفدو
؟ هناكم ىلإ  هداعأو  هذخأ ، يذلا  نم  نكلو  حلاص : لأس 

.؟ فيظنلا ضيبألا  نفكلاب  هَّفل  نمو 
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! فسألل دحأ  هملعي  ال  ضماغ ، رس  اذه  ىتفلا : باجأ 
ناك هنإ  نولوقي  كالم ، هذخأ  امبر  هنم : رغصأ  ىتف  حاص 

!. نيحلاصلا لاجرلا  نم 
رس ام  يل  اولوق  نكلو  لوهذلا : هباصأ  دقو  حلاص  لأس 

.؟ نوكسملا تيبلاب  هتيب  ةيمست 
ةثرو ال  ثيح  ًاروجهم ، تيبلا  يقب  امدعب  ىتفلا : لاق 

باوبألا ممر  ًاراجن ، لمعي  اديحو  لجر  ءاج  زوجعلا ، لجرلل 
، هيف لخد  نأ  ذنم  جرخي  مل  هنكل  هيف ، نكس  مث  ذفاونلاو ،

اوعلطتسي يك  اولخد  هرمأ ، يف  ةيرقلا  لهأ  باترا  نيحو 
، ناكملا ألمت  ةنتنلا  اهتحئارو  ةمروتم ، هتثج  اودجوف  رمألا ،

ريقف لجر  هدعب  رقتسا  .هونفدو  هيلع  اولصو  اهوبحسف 
اتام امهنكل  بونجلا ، ةهج  نم  امدق  نيبيرغ ، اناك  هتجوزو ،

لخدي دحأ  دعي  مل  تقولا  كلذ  ذنمو  .طقف  مايأ  ةثالث  دعب  ًاعم 
الف نجلاب ، نوكسم  تيبلا  اذه  نأب  انلهأ  عنتقاو  تيبلا ، اذه 
! تومي ىتح  مايأ  ةثالث  نم  رثكأ  هنكسي  نم  ىلع  يضمي  دكي 
نم توم  ببس  ام  نكلو  لءاستف : ًاريثك ، حلاص  عنتقي  مل 

؟ كنظ يف  هلخدي 
، ةميلس تناك  ثثجلا  لك  نكل  فرعأ ، ال  ىتفلا : باجأ 

نوكت طقف  بيذعت ، وأ  نعط  وأ  برضب  ةهوشم  ريغ 
نجلا امبر  ةقنتخم ، اهنأك  ةقرزلا ، ىلإ  ليمي  اهنولو  ةمروتم ،

! هنكسي نم  نوقنخي 
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برتقي دحأ  الو  انمهي ، ال  تيبلا  اذه  ىتفلا : فاضأ  مث 
يك ال هنع ، ًاديعب  بعلن  انرص  دالوألا ، نحن  اننأ ، ىتح  هنم ،
نأ ىشخن  ًاعيمج  اننأل  كانه ، اهرسخنو  هيف ، ةركلا  طقست 

.هيف لخدن 
نع لأست  تنأ  مِل  نكلو  شامقلا : ةركب  كسمملا  ىتفلا  لأس 

؟ نوكسملا تيبلا  اذه 
، ديعبلا تيبلا  تمص  وحن  رظني  وهو  حلاص  باجأ 

! هيف نكسأ  امبر  جراخلا : ىلع  ةقولدملا  هذفاونو 
!؟ نونجم تنأ  له  اذام !؟ ىتفلا : حاص 

مزهأ نأ  ديرأ  يننكل  ًانونجم ، تسل  ال ، حلاص : ىفن 
فشتكأو رصتنأ  نأ  امإف  مكلخاد ، يفو  يلخاد ، يف  فوخلا 

.كلذ نود  تومأ  نأ  وأ  رسلا ،
ربخأ ماَّنغ ، هقيفرب : حاصو  حلاص ، قيرط  ىتفلا  ضرتعا 

، نوكسملا تيبلا  لخديس  نونجم  كانه  هل  لق  ةعرسب ، كابأ 
! كرحت ايه 

داع مث  ةيرقلا ، تويب  ربكأ  بوص  ماَّنغ  ريغصلا  عفدنا 
فقو مث  ًالقاثتم ، وطخي  ةثك ، ةيحل  هل  نيمس ، لجر  ةبحصب 

مث ةليوط ، ةرظنب  هسيقي  ذخأ  ةثهال ، سافنأب  حلاص  مامأ 
؟ تيبلا اذه  نم  ديرت  اذامو  تنأ ؟ نم  حنحنت :

يتيرق يسنملا ،) بخ   ) نم زارخلا ، حلاص  انأ  باجأ :
.لامشلا بوص  انه ، نم  لايل  ثالث  دعب  ىلع 
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؟ شحوملا تيبلا  اذه  يف  ثحبت  امعو  هلاؤس : لجرلا  داعأ 
يلع بوتكم  هللا ، ةدارإ  ىلع  ضرتعت  لهو  حلاص : لاق 

.كلذ لعفأ  نأ 
ضرتعأ ال  ال ، ةثكلا : ةيحللا  وذ  نيمسلا  لجرلا  باجأ 

الأو نجلا ، يذؤن  نأب  ىضري  ال  هللا  نكلو  هتدارإ ، ىلع 
؟ حلاص اي  كلذك  سيلأ  .ةكلهتلا  ىلإ  انسفنأ  يمرن 

، ضرألا فوطأ  ةنس ، وحن  تيضق  يننكل  معن ، دهنت :
ةئيشم ذِّفنأ  نآلا  انأو  تيبلا ، اذه  نع  ًاثحب  رحبلا ، بكرأو 

! يبر
: كردتسا مث  .ينب  اي  هللا  ىلع  لكوت  هسأر : لجرلا  زه 

.؟ ةيصو كيدل  له  نكلو 
رهظأ مل  اذإ  يتثج ، اوجرخت  نأ  يتيصو  معن ، حلاص : لاق 

ىلع اهولمحا  مث  اهونِّفكو ، اهولسغا  مايأ ، ةعبرأ  دعب  مكل 
بخ  ) يف ةزارخ  ناكد  هل  يبأف  يلهأ ، ىلإ  اهب  اوبهذاو  يتقان ،

.لامشلا هاجتاب  انه  نم  لايل  ةثالث  ةفاسم  ىلع  وهو  يسنملا ،)
يل اورتشا  فاضأو : ةيضف ، ةيبور  عطق  عبرأ  حلاص  جرخأ 

ءارقف ىلع  اوقدصت  نييرخألا  نيتعطقلابو  ًانفك ، نيتنثاب 
! مكتيرق
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رشاعلا لصفلا 

بيجعلا ءاملا  ضوح 
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، ةيقدنبلا بعكب  براوملا  بابلا  زارخلا  حلاص  عفد 
ةحنجأ تقفخ  ىتح  لاع ، زيزأب  بابلا  تالصفم  تجضف 

نم ترف  تيبلا ، لخاد  همدق  عضو  امنيحو  محسأ ، بارغ 
نابرغلا نوكت  فيك  بجعتو  ءاضيب ، نابرغ  تيبلا  ةحاب 
عجارتي نأ  داك  ءادوس ، اهنأ  ىلع  سانلا  فراعت  دقو  ءاضيب ،

مغرب ًاعجشتم  مدقت  هنكل  نجلا ، نابرغ  هذه  نأ  ىشخي  وهو 
ةروس تايآ  ضعب  أرقيو  هللا ، مساب  يمسي  أدبو  هيدي ، شاعترا 

يفو موحت ، نابرغلا  ىأرو  هسأر  عفر  .نيتذوعملاو  ةرقبلا ،
هتلعج تاعامج ، يف  فوطت  روسنلاو  نابقعلا  تناك  ىلعألا 
رَّكذت ةسرشلا ، برحلا  ةمحلمو  ميدقلا ، يدنهلا  َّقرلا  رَّكذتي 

ىأر دقو  هاوق ، تراخو  هبلق  راط  امنيح  راموكاراتوأ "  " ريمألا
، همامأ فقت  توملل  ةشطعتملا  ةبلصلا ، نيبراحملا  هوجو 

ىلإ هديعي  نأ  هب  ًاحئاص  انوجرأ "  " ركنتملاب ثبشت  فيكو 
: لوقي وهو  هعيجشت ، لواحي  ريخألا  اذه  ناك  امنيب  تيبلا ،

ىتح كيلع  كحضتسو  نآلا ، تعجر  نإ  كنم  نورخسيس 
.ءاسنلا

نايتفلا نأب  رّكفي  وهو  ةبوعصب ، هقير  حلاص  دردزا 
نورخسيس هتيرق ، يلاهأو  نيمسلا ، لجرلاو  تيبلا ، جراخ 

.رثكأ عجشتيو  هبلق ، يوقي  نأ  هيلع  كلذل  هفوخ ، نمو  هنم ،
ةشه ماظعب  رثعتي  نأ  داك  ىتح  ىلعألا ، ىلإ  رظني  ناك 
ماظع تناك  نإ  فرعي  ملو  ترثعبتف ، همدقب  اهلكر  .همامأ 
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ًازورغم ًادتو  دجو  .تيبلا  اذه  لوخدب  طروت  ناويح  مأ  يمدآ ،
هيلع قلعف  ًاكسامتمو ، ًاديج  هدجوو  هديب ، هربتخاف  رادجلا ، يف 

هتيقدنبب ظفتحا  هنكل  ءاملا ، ةبرقو  ةفَّفجملا ، هكاوفلا  ةداوز 
رارسأ فشتكي  ىتح  تيبلا ، فرغ  نيب  لوجتي  أدب  هفتك ، ىلع 

.ةلفقملا فرغلا  هذه 
يف ران  دقوم  ىأرو  فرغلا ، هذه  ىدحإل  ًابراوم  ًاباب  عفد 
نم برتقا  .ناخدلا  داوسب  ةغبطصم  اهناردج  لمأتو  اهاصقأ ،
رعش املاح  هينيع  ضمغأو  ههاجت ، راطف  هيف  خفنو  دامرلا ،

دامرلا حسمو  دوسملا ، رادجلا  ىلإ  دنتساف  هسأر ، يف  راودب 
اهنول تدقف  ةوهق  ةلد  ىأر  مث  .هفك  رهاظب  ههجو  نع 
ةنازخ يف  يبشخ  ٍّفر  قوف  ةكورتم  يهو  يساحنلا ،
اهعاق يف  دجوف  اهحتفو  اهطقتلا ، .سبجلا  نم  ةعونصم 

ربع قلستو  ءوضلا ، ىأر  املاح  برطضا  دوسأ  ًاتوبكنع 
ةيساحنلا ةلدلا  ءاطغ  حلاص  قلغأف  ىلعألا ، وحن  هطويخ 

.علهب
ةاطغملا ةدمعألا  وحن  رظنو  تيبلا ، ةحاب  ىلإ  جرخ 
راجشأ عوذجب  ًانيزم  ًافقس  لمحت  يتلا  ضيبألا ، سبجلاب 

.دضنملا لخنلا  ديرجو  لثألا ،
، ةربغم تناك  .هوحن  رظنت  ةريبك  ةغزو  قمر  ىلعألا  يف 

نيعك نكت  مل  ءاملاب ، ةلتبم  ةؤلؤل  اهنأكو  عملت  اهنيع  امنيب 
، ةنيفسلا رهظ  ىلع  وهو  هيف  تقدح  يتلا  ةلسوتملا ، ةكمسلا 
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اهنكل اههاجت ، هديب  حلاص  َّشه  ًامامت ، ةدماج  ًانيع  تناك  لب 
ذنم ةبلصتم  وأ  ةدمجتم  اهنأكو  ًادبأ ، فرطت  ملو  كرحتت ، مل 
ىتح ةحابلا ، وحن  ههجو  رادأ  نأ  امو  اهناكم ، يف  تاونس 

.اذه ثدح  فيك  فرعي  نأ  نود  همامأ  نم  ةغزولا  تفتخا 
اياصو ركذت  هنكل  ةتغابم ، ةريرعشق  هدسج  تمهاد 

.اتراهباهملا ِّقر  يف  ةيسورفلا  تاياكحو  زوجعلاو ، سرونلا ،
رثكأ ةفرغ  يف  َّلطأ  .ىرخألا  فرغلا  شيتفتل  مدقتو  عجشتف 

ًارومغمو ًايوطم ، ًاينطق  ًاشارف  اهقمع  يف  دجوو  ًاعاستا ،
، هتيقدنب ةهوف  رهشي  وهو  همدقب  هلكرو  هوحن ، مدقت  .رابغلاب 

ىتح هلاعس ، دتشاو  لعسف ، ههجو ، رمغ  ىتح  رابغلا  عفتراف 
شارفلا ىأرف  داع  مث  ءاوهلا ، قشنتسي  يك  ةحابلا  ىلإ  جرخ 

بعر هطلاخو  حلاص  كبترا  .مونلل  ًازهاجو  ًادورفم ، ينطقلا 
ءاقلت نم  ددمتو  ًايوطم ، شارفلا  تكرت  فيك  متمتو : ديدش ،

نم ذوعتيو  لمسبي  أدب  ةقيرطلا ؟ هذهب  هدرف  نمف  هسفن ،
، تقولا ةدورب  مغر  ًائفاد  هدجوف  شارفلا ، سسحت  .ناطيشلا 

ددر مث  يسركلا ، ةيآ  أرق  .ليلق  لبق  هيلع  مان  نم  كانه  امنأكف 
ىلع ددمتي  يك  هسفن  ىلع  لماحتو  هرس ، يف  ةيعدألا  ضعب 
َّطح نأ  امف  ليوطلا ، رفسلا  كلذ  نم  ًاكهنم  ناك  .شارفلا 

.قيمعلا مونلا  زيلاهد  يف  لخد  ىتح  شارفلا  ىلع  هسأر 
يهو نيزحلا ، ماميلا  رويط  ليده  ىلع  ًاعوزفم  ًارجف  ظقيتسا 

يف فقيو  ضهني ، نأ  دكي  مل  .تيبلا  روس  ىلع  فطصت 
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ةيدامرلا اهتحنجأب  ماميلا  رويط  تقفخ  ىتح  ًابئاثتم  ةحابلا 
، ةيلاع ءامس  يف  قعنت  دوس  ًانابرغ  ةمث  نأ  ظحال  دقو  ًايلاع ،
له هسفن : لأسف  تيبلا ، حطس  قوف  قلحتو  قعنت  تناك 

تافرش ىلع  تَّطح  اذإو  ةيلاعلا ، ءامسلا  يف  دوس  نابرغلا 
بارغلا نأ  مأ  ضيبأ ؟ اهنول  راص  هتحاب ، يفو  تيبلا ،

؟ اهفرعأ ةيناث ال  ةليصف  نم  وه  سمألاب  هتيأر  يذلا  ضيبألا 
حبصيل ناولألا ، ينيع  يف  تبلقناف  ًالجو ، تنك  يننأ  مأ 
نابرغلا هذه  لعفت  اذام  مث  دوسأ .؟ ضيبألاو  ضيبأ ، دوسألا 

ىلع شيعت  له  نوكسملا ؟ تيبلا  اذه  يف  ءاضيبلا ، ةمرهلا 
نم ةتيملا  سئارفلا  مهتلتو  ىتوملا ، مد  برشت  ثثجلا ؟

تشبلا اذ  لجرلا  رَّكذت  ًالصأ .؟ لكأت  اهنأ ال  مأ  تاناويحلا ؟
؟ رشبلا ءالؤه  عون  ام  .برشي  الو  لكأي  هنأب ال  لاق  يدامرلا 

ىرأ يننأ  مأ  ًالعف ؟ ةدوجوم  يه  لهو  ةبيرغلا ؟ رويطلا  هذهو 
حلاص ىتفلا  داك  دحأ .؟ هعمسي  ام ال  عمسأو  دحأ ، هاري  ام ال 

نل ددري : وهو  هتضبقب ، هردص  برض  .ىعادتيو  فعضي  نأ 
ىلإ ملحلا ، ىلإ  لصأ  يك  تبعت  دقل  .ًادبأ  طبحأ  نل  مزهنأ ،

.رسلا
نم دكأتو  عمقملا ، هتيقدنب  لمح  مث  ًابناج ، شارفلا  ىوط 

باوبألا صحفتو  ةحابلا ، ىلإ  جرخ  .ةصاصرب  ةوشحم  اهنأ 
هلخدي داكي  ال  ًادج ، ضفخنم  باب  ههابتنا  تفلف  ةطيحملا ،
هبشي هدجوو  هنم ، حلاص  برتقاف  .ًاينحنم  نوكي  نأ  الإ  ءرملا 
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ىأرو ًالوأ ، هسأرب  للست  لوهجم ، ناكم  ىلإ  دوقت  ةراغم 
ام اهراوجبو  وسحلا ،)  ) دجن يف  ىعدت  ةريصق ، رئب  ناردج 

بولجملا ءاملاب  ظفتحي  ضوحب  هبشأ  وهو  ورقلا ،)  ) ىعدي
هتيقدنب ًارهشم  رذحب ، لخدي  وهو  ىنحنا  .رئبلا  نم  ولدلاب 

ىلع ًاردك  ًاليلق  ًءام  هيف  دجوف  ورقلا ، عاق  يف  رظن  همامأ ،
ول امك  ًابرطضم ، لاز  ام  ءاملا  هجوو  ضيبأ ، دبز  هفاوح 

ًادنتسم ورقلا ، فلخ  حلاص  أبتخا  .ةهرب  لبق  دحأ  همدختسا 
هانيعو داروألاو ، ةيعدألا  هرس  يف  ددري  راص  .رادجلا  ىلإ 

مل يتلا  ىنميلا  هتبابسو  ةرهشم ، هتيقدنب  ةروسامو  نابقرتت ،
.ةيقدنبلا ةشير  ىلع  ةتبثم  راشنملا  امهتلي 

ةجرف نم  حملو  جراخلا ، يف  ةحنجأ  قفخ  ًةأجف  عمس 
ًاحيحف عمس  مث  ولع ، نم  طقسي  ضيبأ  ًاشير  براوملا  بابلا 

، عاجشلا هبلق  فجترا  حيرلا ، بهم  يف  ران  بهل  هبشي  ًايلاع 
هنيعو ةيقدنبلا ، بعك  ىلع  هدخ  عضوو  عجشتو  كسامت  هنكل 

، ًاريثك دعاصتو  حيحفلا  ىلاعت  .بيوصتلا  ناشين  ىلع  ىنميلا 
عون نم  ءادوس  ةمخض  ىعفأ  اهدجوف  لسني ، ًائيش  حملو 
هنأك قربي  اهناسل  ملظملا ، ناكملا  قامعأ  نم  رهظت  ّلصلا 

نأ لبق  ءطبب ، فحزت  تناك  حيرلا ، اهب  وهلت  ءارمح  ةيار 
، هنم بعت  ءاملا ، يف  ءطبب  موعت  همامأ ، ورقلا  يف  يوهت 

ةفاح ىلع  اهسأرب  تضاف  نأ  دعبو  رفصأ ، ًامس  هيف  فذقتو 
اهسأر ىلع  هتيقدنب  بوص  دق  زارخلا  حلاص  ىتفلا  ناك  ورقلا 
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تلظو ضوحلا ، قمع  ىلإ  ديدج  نم  تلسنا  اهنكل  مخضلا ،
بقرتي لزي  مل  حلاص  امنيب  اهمسب ، نولتملا  ءاملا  يف  موعت 

ًافئاخ ناك  ضوحلا ، هاجت  ةليوطلا  هتيقدنب  رهشي  وهو  ًازفحتم ،
مث هيقاس ، لوح  فتلتو  هتغابت  نأ  وأ  هنم ، ةلفغ  يف  زفقت  نأ 

نيرهشملا اهيبان  زرغتو  ىواهتي ، ىتح  ةوقب  امهرصعت 
طبختيف هدسج ، يف  لتاقلا  مسلا  خضتل  همحل ، يف  نيرجنخك 

ام ليختيو  ركفي  ناك  امنيبو  ءيطبلا ، توملا  ردخ  يف  لخديو 
تأدبو ةأجف ، اهسأر  ةمخضلا  ىعفألا  تعفر  هل ، ثدحي  دق 
اهتفقوبو اهب ، صبرتي  ًادحأ  ةمث  نأ  رعشت  امنأكو  رظنت 

اهسأر ىلع  هتيقدنب  ناشين  طبض  دق  حلاص  ناك  امنيب  ةبيهملا ،
تتلفناو ةشيرلا ، ىلع  طغض  ةمساح ، ةظحل  يفو  دورفملا ،

يهو ورقلا ، ءام  يف  لصلا  ىعفأ  تأفكناف  اهوحن ، ةصاصرلا 
، ءطبب نائفطنت  امهو  اهينيع  بقارو  هنمكم ، نم  ماقف  طبختت ،
، نيتملا اهدسج  اهب  قزمو  ةيناث ، ةصاصرب  هتيقدنب  اشح  مث 

.ًامامت تدمخ  دقو  نيفصن ، ىلإ  ترطشنا  ىتح 
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رشع : يداحلا  لصفلا 
لفقملا قودنصلا  رس 
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ًاقيقد ًالبح  حملو  يلفسلا ، ىعفألا  فصن  حلاص  ىتفلا  لمأت 
، لبحلا َّلح  .مالظلا  يف  بهاذ  رخآلا  هفرطو  اهيف ، ًادوقعم 

وهو هملح  ةظحللا  كلت  يف  ركذت  دقو  رخآلا ، هفرط  عبتتو 
داعف ًائيش ، ىري  دعي  مل  ةمتعلا  يف  .هيدي  نيب  ءاعمألاب  كسمي 
لخد مث  ةريغص ، بطح  ةعطق  يف  ًاران  دقوأو  هجاردأ ،

.ةلعشلا ءوضب  ًايدتهمو  لبحلا ، ًاعبتتم  ديدج ، نم  ناكملا 
راوجب ةلعشلا  حلاص  عضو  بارتلا ، يف  ًارومغم  لبحلا  ىهتنا 
هارتشا دق  ناك  رجنخب  ناعتسا  مث  ىنميلا ، هديب  رفحو  رادجلا ،

رثع ىتح  لبحلا ، لوح  ضرألا  هب  شكني  راصف  طقسم ، نم 
لوح نم  بارتلا  حازأ  ميدق ، يديدح  قودنص  ىلع 
لبحلا نم  هبذج  ىودج ، نود  هجارخإ  لواح  مث  قودنصلا ،

قودنصلا عفرو  حلاص ، بكناف  ًاليلق ، حزحزت  ىتح  ةوقب ،
بعكب هحتفي  نأ  لواح  .تيبلا  ةحاب  ىلإ  هب  ًاجراخ  ليقثلا ،
اهبوص مث  ةديدج ، ةصاصرب  اهاشحف  عطتسي ، ملف  ةيقدنبلا ،

.دورابلا ةحئار  تلع  دقو  ًاديعب ، راط  يذلا  لفقلا ، هاجت 
شكن ىأر ، ام  هلاهف  قودنصلا ، ءاطغ  زارخلا  حلاص  عفر 

ام سملو  رذحب ، هدي  دم  مث  قودنصلا ، طسو  ةيقدنبلا  ةروسامب 
رواسألاو دئالقلا  هديب  شبن  .ةيقيقح  رهاوج  اهدجوف  هلخادب ،

اذه ام  يهلإ ! اي  هلخاد : يف  حيصي  وهو  ةيضفلاو ، ةيبهذلا 
رجاتلا اهيأ  تنأ  نيأ  يملح ؟ ريسفت  اذه  له  نيمثلا ؟ زنكلا 

كلثم ًازنك  دصحي  وهو  يدجنلا  زارخلا  ىرت  يك  يدادغبلا 
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فشتكتل ةرهاقلا ، ىلإ  دادغب  نم  ترفاسو  تملح  تنأ  ًامامت ؟
يك دنهلا ، ىلإ  دجن  نم  ترفاس  انأو  كتيب ، يف  زنكلا  نأ 

!. يتيرق برق  زنكلا  نأ  فشتكأ 
!. يدادغبلا اهيأ  ناميظع  ناملاح  نحن  مك 

، زوجعلا دايصلا  قيدص  اي  سادناهوم ، اي  تقدص  دقل 
، يلخادلا توصلا  عمسي  نأ  ءاش  نم  لك  عيطتسي  لوقت : تنأو 

رجاتلا هعمسو  انأ ، هتعمس  دقلف  صخش ، لك  لخاد  هنإ 
.رماغمو حومطو  ملاح  ناسنإ  لك  هعمسيسو  يدادغبلا ،

مهفي نأ  ًالواحم  ةلهول ، ركفو  قودنصلا ، حلاص  لفقأ 
نيذلا سانلا  تومي  اذاملو  قودنصلاب ، لصلا  ىعفأ  طبر  ببس 

مل يذلا  زوجعلا  هبحاص  ةافو  دعب  تيبلا ، اذه  يف  نوشيعي 
دجي مل  فيك  نكلو  اه ! ًالوهذم : حلاص  تمص  مث  .ًانفك  دجي 

!. بيجع رس  اذه  ؤلؤللاو ؟ رهاوجلا  هذه  لك  هيدلو  ًانفك 
لجرلاو راجنلا ، نأ  حلاص  فرع  ليوط ، ريكفت  دعب 

، هبحاص ةافو  دعب  تيبلا  اذه  اونكس  نيذلا  هتجوزو ، ريقفلا 
دعب مومسملا ، ورقلا  ءام  نم  برشلا  ىلإ  نورطضي  اوناك 

لءاست هنكل  .ثلاثلا  مويلا  يف  نوتومي  كلذل  نيموي ، وأ  موي 
اهعضو نم  زنكلاو ، لبحلاو  ىعفألا  رس  نع  هسفن ، نيبو  هنيب 

.؟ قودنصلا اذهب  ةطوبرم  يه  اذاملو  انه ،
: هسفنل لوقي  وهو  قودنصلا ، لمح  يف  حلاص  لجعتسا 

يتياكح صقأ  يك  ام ، ًاموي  اهفشتكأس  ةبيجع ، رارسأ  هذه 
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.يئاقدصأو يلهأ  ىلع 
هديبو هعارذ ، تحت  قودنصلا  حلاص  عاجشلا  ىتفلا  لمح 
تيبلا باب  نم  جرخو  ةليوطلا ، عمقملا  هتيقدنب  ىرخألا 
تيبلا نم  جرخ  فيك  نيلوهذم ، دالوألا  هلبقتساف  نوكسملا ،

وهو ىعفألا ، ةياكح  مهيلع  صق  .ًامناغو  ًاملاس  نوكسملا 
هتيرق هاجتاب  اهقاس  مث  ءارمحلا ، ةمخضلا  هتقان  بكري 

.ةبيرقلا
ضكرو دجن ، قامعأ  يف  يسنملا ) بخ   ) ىلإ حلاص  داع 

مهو ةيرقلا  فرط  يف  نوبعلي  نيذلا  نايتفلاو  لافطألا 
ةريغصلا ةينيطلا  تويبلا  تلقانت  مث  حليوص ، عجر  نوحيصي :

يلاهألا هلبقتساف  هتيرق ، ىلإ  زارخلا  حلاص  ةدوع  ربخ  اهلك 
ةيؤر ىلإ  قاتشا  نم  مهنمو  هلوضف ، يضري  نم  مهنم  مهلك ،
همأ تناك  نيلبقتسملا  نيب  نمو  ليبنلا ، ةيذحألا  عناص  نبا 

ضهنتو اهسفن  ىلع  لماحتتو  طقست ، مث  رثعتتو ، ضكرت  يتلا 
، ةسوسمملاك يرجت  يهو  ًانيزح ، ًادهشم  ناك  ضكرتل ،
، لقاثتب يشمي  بألا  امنيب  ةفيطل ، اهتنباو  دومح ، اهنبا  اهلوح 
، ةظحللا كلت  يف  ًابناج ، هءايربك  يمري  نأ  ىنمتي  هنأ  مغر 

ناك .هدلو  نضح  يف  يمتري  ريغص ، لفط  ىلإ  لوحتيو 
، نوعئارلا هؤاقدصأ  مهسأر  ىلع  حرفب ، هنوقناعي  عيمجلا 

.رصان هقيدص  مهنيب 
قدصت مألا  نكت  مل  هيبأو ، همأ  عم  حلاص  سلج  امنيح 
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.يكبتو اهردص ، ىلإ  ةظحل ، لك  هبذجت ، تناكف  اهينيع ،
مهثدح مث  مهل ، ًارمت  ترضحأو  ةوهق ، ةفيطل  هتخأ  تعنص 

لك يكحي  نأ  عطتسي  مل  ةقاشلاو ، ةليوطلا  هتلحر  نع  حلاص 
نع فقوتي  وهو ال  عيباسأو ، مايأل ، يقب  لب  موي ، يف  ءيش 
هتليل يف  هنكل ، .ليوطلا  هقيرط  لالخ  ههجاو  امع  يكحلا 
لوقي وهو  نيمثلا ، قودنصلا  مهمامأ  عضو  دق  ناك  ىلوألا ،

، يبأو يمأ  اي  امكل  وهو  يتلحر ، لالخ  هتحبر  ام  اذه  مهل :
، ةمكحلا تحبر  كلذ ، نم  مهأ  وه  ام  تحبر  دقف  انأ  امأ 

َّقرلا جرخي  وهو  كلذ  لاق   ) ...اذهو ةرماغملاو ، ةعاجشلاو ،
(. ةميدق ةيدنه  ةمحلم  يف  ناسنإلا ، ةاسأم  يكحي  يذلا 

اذام لوضفب : ةفيطل  تحاص  تصني ، عيمجلا  ناك  امنيب 
؟ حلاص اي  قودنصلا  اذه  لخادب 

!. ربصلا يملعت  طقف  نآلا ، هحتفنس  بألا : اهنأمط 
، قودنصلا ءاطغ  حتفي  نأ  هيبأ  نم  بلطو  حلاص ، مستبا 
نأل ةفيطلو ، دومحو  مألا  تقهشف  ءاطغلا ، حتفو  بألا ، لمسب 

رواسألاو دئالقلا  بألا  عفر  ًايوق ، ناك  هناعملو  بهذلا  ءوض 
كل نيأ  نم  هنبا : ينيع  يف  رظنو  ءاطغلا ، قلغأ  مث  متاوخلاو ،
اذه يبأ ، اي  يملح  ريسفت  اذه  حلاص : باجأ  حلاص .؟ اي  اذه 

: هعطاق بألا  نكل  .ةيلاتتم  لايل  ثالث  هتيأر  يذلا  ثورلا  وه 
نأ هاشخأ  ام  لك  زنكلا ؟ اذه  نمل  ملحلا ، نع  ثيدحلا  لبق 

.هيلع يلوتست  يك  ًادحأ  تلتق  وأ  هتقرس ، دق  نوكت 
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، كلذ لثم  يب  نظت  نأ  يبأ  اي  تننظ  ام  ةوقب : حلاص  دهنت 
اي لوقي : وهو  بألا ، رذتعا  ًاصل .؟ وأ  ًالتاق  كنبا  تدهع  لهو 

رفسلا نكلو  كتماهشو ، كلبنبو  كلقعبو ، كب ، قثأ  انأ  ينب 
.كندعم ريغ  نوكي  دق  دعبلاو ،

تيبلا ةياكح  مهيلع  صقي  سلجو  حلاص ، ىتفلا  هنأمط 
يف قودنصلاو  لبحلاو ، اهلتق ، يتلا  ىعفألاو  نوكسملا ،

اهتقَّلعف ةليمج ، ةدالق  هتجوز  لوانو  ًاريثك ، بألا  دعس  .هتياهن 
ايضف ًاجات  ةفيطل  ةريغصلا  حنمو  ةديعس ، اهردص  ىلع 

اي حاصو : ةأجف ، فقوت  تارهوجملا  عفري  وه  امنيبو  .ًاليمج 
.؟ اذه ام  يهلإ !

.؟ يبأ اي  اذام  هيبأ : ةشهد  حملي  وهو  حلاص  رمست 
؟ حلاص اي  كل  ثدح  ام  مهفأ  يننأ ال  هسأرب : بألا  كسمأ 

!. انرئاصب رنأو  انفعسأ  يهلإ  اي 
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.

رشع : يناثلا  لصفلا 
فلألا دعب  ةيناثلا  ةليللا 
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هنم برتقا  نأ  دعبو  ةمدصلاب ، بألا  بيصأ  نأ  دعب 
هاجت امهنم  لك  رظن  قودنصلا ، قمع  يف  رظني  يك  حلاص ،

، قودنصلا قمع  يف  رظنلل  ةيقبلا  صصلتو  ًالوهذم ، رخآلا 
وهو ةعمال ، يضف  ءاذح  ةدرف  ةشعترم  ديب  بألا  عفر  ثيح 

.ةريبك ةشهدب  رعشي 
اهعطاق امنيب  يبأ ! اي  اهديرأ  انأ  حرفب : ةفيطل  تحاص 

كاذ امتيطعأ  يمأو  تنأ  يل ، هذه  صالخ ، ...ال  ةدحب : دومح 
(!. ءالخلا وبأ  ( ـ ءاذحلا ل

.؟ تلق اذام  لوهذب : هيخأ  وحن  حلاص  رظن 
، هتملكل هبنت  حلاص  نكل  تمصي ، يك  ًادومح  مألا  تزمغ 
اي ميدقلا  يضفلا  ءاذحلا  يف  متطرف  له  هيبأ : وحن  تفتلاف 

.؟ يبأ
تمثعلت امنيب  نزحب ، ضرألا  يف  رظني  وهو  بألا  تمص 

ام يمأ ؟ اي  ءالخلا ) وبأ   ) وه نم  ىسأب : حلاص  لأسف  مألا ،
؟ هتصق

: لوقي نأ  لبق  حنحنت  يذلا  بألا ، ىلإ  مألا  ترظن 
، ديعب ناكم  يف  ءاذحلا  ىلع  ظفاحن  انك  ينب ، اي  عمسا 
، هعقوتن نكن  مل  ام  ثدح  نكلو  هفرعت ، يذلا  يقودنص  لخاد 

.هل دار  يذلا ال  هللا ، رمأ  وهو 
اي ثدح  يذلا  ام  نكلو  هللا ، اب  معنو  هسأر : حلاص  زه 

؟ يبأ
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يف انراج  دعاسن  انك  حلاص ، اي  فرعت  امك  بألا : فاضأ 
راهنلا هدنع  يضقنو  ماع ، لك  لعفن  امك  ضرألا ، ثرح 

ىلع رم  دق  ءالخلا ) وبأ   ) ناك مايألا  هذه  لالخو  هلمكأب ،
دنع فقوو  ةداع ، لعفي  امك  اهبريو ، يناوألا  ولجي  تويبلا ،

، ةلدلاو ريغصلاو ، ريبكلا ، ردقلا  كمأ  هتلوانو  انتيب ، باب 
امنيح ًاريخ ، لعفت  دق  اهنأ  ترَّكفو  يضفلا ، ءاذحلا  تركذتو 

( ءالخلا وبأ   ) نكل هقيرب ، ديعتست  يك  لجرلا ، اذه  هولجي 
ىلإ جاتحي  ةضفلا ، نم  عونلا  اذه  نأ  اهربخأو  ةليحب ، اهعدخ 
نأو رمقلاك ، ًاعمال  دوعي  ىتح  سيمغلا ، لمر  نم  صاخ  عون 

، دغلا يف  هديعيو  هعم ، ءاذحلا  ذخأي  نأ  هنم  جاتحي  كلذ 
دعب اهمدختسي  مل  شامق  ةعطق  اهحنم  هرمأ ، يف  تَّكش  امنيحو 
ىتح اهب  ظفتحت  ةنامأ  هذه  نإ  اهل ، ًالئاق  يناوألا ، فيظنت  يف 

.ءاذحلا اهيلإ  ديعي 
ىتح هانفش  امو  كانفش  فاضأ : مث  ةلهول ، بألا  تمص 

.نآلا
؟ كلذ ىتم  ذنم  ًاطناق : حلاص  لأس 

.نيرهش نم  رثكأ  ذنم  مألا : تباجأ 
.لعف ءاش  امو  هللا  ردق  حلاص : ىتفلا  دهنت 

عئابلا اذه  ىلع  وعدتو  اهنبا ، نم  رذتعت  يهو  مألا  تنزح 
، ءاذحلا ةدرف  هتلوان  امنيح  صللا ، اذه  نأ  ركذأ  لوجتملا :

نيأ نم  ينلأس : مث  هيدي ، نيب  هبلقو  ديدجلا ، شامقلاب  هحسم 
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ىلإ هادهأ  ًابيرغ  ًالجر  نأب  هتبجأف  ليمجلا ؟ ءاذحلا  اذه  كل 
: ديدج نم  لأس  مث  .ديعلا  بوث  شامق  لباقم  رفاسملا ، ينبا 
هنأ هتربخأف  ًاعم ؟ امهولجأ  يك  ءاذحلا  نم  ةيناثلا  ةدرفلا  نيأو 

: متمتي وهو  هسأر  زهف  .ةديحولا  ةدرفلا  هذه  ىوس  انعم  سيل 
!. لمتكي ًامئاد ال  لامجلا  ةراسخ ،

ال هلبقو : اهسأر  حلاص  نضتحاف  ةعولو ، نزحب  مألا  تكب 
ةدرفو ًالماك ، ًازنك  انبسك  اننإ  مث  كادف ، وهف  يمأ ، اي  يكبت 

.هعم ةيقبلا  كحضف  كحض ، مث  .ةديدج  يضف  ءاذح 
تلصح كنأ  ينب ، اي  بيرغلا  تفشتكا : مث  مألا ، تتمص 
هانرسخو كيخأو ، كديع  بوث  شامق  لباقم  ءاذحلا ، ىلع 

.ًاضيأ شامق  ةعطق  لباقم  ًاضيأ 
.بيجع رمأ  اذه  تقدص ، باجعإب : بألا  باجأ 

دق ةلوهسب  هبسكن  ام  نأب  انل ، ةراشإ  هذه  حلاص : فاضأ 
مكل نوكي  دق  نيمث ، زنك  نم  نآلا  هب  تدع  امف  ةلوهسب ، هدقتفن 

تدقفو تيكبو ، ترهسو  تيقشو ، تبعت  يننكل  ًالهس ،
تراهناف ىرسيلا ، هدي  عفري  وهو  كلذ  لاق  .نيذه  يعبصإ 

اي سأب  ال  فاضأ : مث  هنضتحت ، يهو  ةرسحب ، يكبت  مألا 
ةيرقللو مكل ، قزر  يعمو  مكنيب ، نآلا  تئج  يننأ  مهملا  يمأ ،

، لاملا ىلع  ظفاحن  نأ  يبأ  اي  انيلع  هنإ  هلوق  تدرأ  ام  .اهلك 
.نيبيطلا اهلهأو  ةيرقلا  ةمدخ  يف  الإ  هقفنن  الو 

راصو يخأ ، اي  تعجر  مهملا  ةداعسب : ةفيطل  تحاص 
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.ديدج رخآ  ءاذح  كدنع 
اهسبليس له  ءاذحلاب ؟ لعفيس  اذامو  ًارخاس : بألا  هقهق 

.؟ ريطيو
نأ ديرأ  ال  ناريطلا ، الإ  حلاص ، ابأ  اي  ال  مألا : هتعطاق 

.رفسلا ىلع  رصأو  ريطي ، هنأب  ملح  حلاصف  مويلا ، دعب  هعمسأ 
همالحأ ققحيس  نأب  حلاص  مهربخأ  دقو  ًاعيمج ، اوكحض 

، ملاعلا يف  ىرقلا  لمجأ  هتيرق  نم  لعجيس  ةميدقلا ،
جالعلاو ةساردلل  ةرواجملا ، ىرقلا  نم  سانلا  اهدصقيسو 

.قزرلاو
ىرخألاو دالوألل ، ةدحاو  نيتسردم ، حلاص  ىتفلا  أشنأ 

بيبط هيف  لمعي  ًاريبك  ًافصوتسمو  ًاعساو ، ًاعماجو  تانبلل ،
نولمعي ةيرقلا  لهأ  لعج  ًاليمج  ًاعنصم  أشنأ  امك  ةبيبطو ،

، هنحطيو نيحالفلا ، نم  حمقلا  ءارشب  موقي  عنصملا  ناك  هيف ،
نأب سني  مل  امك  .تيوكسبلاو  كعكلاو  زبخلا  هنم  عنصي  مث 

ةيدجنلا ةيذحألا  لمجأ  عينصتب  موقي  ًاريغص ، ًاعنصم  ينبي 
.ةنولملا ةيدلجلا 

، ةميظع ةحارب  رعشي  وه  امنيبو  ةليل ، تاذ  ماني  نأ  لبقو 
له ًالئاق : همأل  سمهف  ءام ، ةرج  هسأر  برق  همأ  تعضو 
نإ لوقي  ناك  سادناهوم ؟ يدنهلا  لوقي  اذام  يمأ  اي  نيملعت 
ةمدخ يف  كسفن  ينفت  نأ  وه  كسفن ، دجتل  ةقيرط  لضفأ 
رعشت ًاضيأ  يه  اهنأب  لوقت  يهو  هسأر  همأ  تلبق  .نيرخآلا 
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دعب تفاضأ  مث  .مهدعاستو  نورخآلا ، اهدصقي  نيح  ةداعسلاب 
ددرتأ ينب ، اي  رمأ  نع  كلأسأ  نأ  تدرأ  املك  ددرت : ةظحل 

ىلع ىوقأ  انأو ال  يلاؤس ، كنزحي  نأ  ىشخأ  يننأل  ًاريثك ،
.كنزح

نأ اهنم  بلطو  مامتهاب ، همأ  مامأ  سلجو  حلاص ، لدتعاف 
.ددرت نود  ديرت  امع  لأست 

اهنكلو رفاوو ، ريثك  ريخلاف  ًائيش ، ديرت  ال  اهنأب  تباجأ 
بيرغلا لجرلا  كادهأ  فيك  يضفلا ، ءاذحلاب  ًانايحأ  ركفت 

.؟ ةيناثلا ةدرفلاب  تدع  مث  ةدحاو ، ةدرف 
وهو ناتريغص ، ناتعمد  هينيع  نم  تللستو  ةوقب ، دهنت 
صقو يضفلا ، هئاذحو  يدامرلا  هتشبب  بيرغلا  لجرلا  ركذتي 

، ربقلا يف  هرتسي  نفكب  هتيرق  لهأ  هيلع  لخب  فيك  اهيلع 
يف هرتسي  ضيبأ  نفك  نع  ثحبي  هناكد  يف  ًارجف  هيلإ  ءاجو 

.هربق
، رفسلاب ينحصنو  ءاذحلا  ينادهأ  فاضأ : مث  ًاليلق  تكس 

يلع ناك  نكل  ةبيرقلا ، هتيرق  ىلإ  رفاسأ  نأ  دصقي  ناك  امبر 
ًايدنه ًالجر  دجأ  يك  ةشحوملا ، ىراحصلاو  راحبلا ، عطقأ  نأ 

ينمّلعي يك  اهداطصي ، الو  كامسألا  معطي  رهن  ةفاح  ىلع 
نأ لبق  ةميدقلا ، ةيدنهلا  ةمحلملا  باتك  ينحنميو  ةمكحلا ،

، انتيرقل ةرواجملا  ةيرقلا  يف  بيرغلا  لجرلا  تيب  يل  فصي 
املكو ءالخبلا ، ةيرقلا  لهأ  هيف  عمط  يذلا  ريبكلا  تيبلا  كلذ 
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هللا ينقفو  ىتح  ًامومسم ، ًءام  برشي  هنأل  تام ، مهدحأ  هلخد 
، ءاملا يف  مسلا  فذقت  يتلا  ىعفألا  ىلع  ترثعف  هتلخدو ،

.اهتلتقو زنكلا ، قودنص  سرحت  يهو 
يمأ اي  نيفرعت  له  ءامسلا : وحن  هرصبب  حلاص  حرس 
امنيح ماع ، لبق  يملح  ريسفت  وه  اذه  نأ  رعشأ  ةيلاغلا ،
ةلسلس هبشت  يتلا  ءاعمألاو  ةقلعملا ، ةحيبذلاب  تملح 

...ؤلؤللاو تارهوجملا  وه  يذلا  ثورلاو  قودنصلا ،
تركذت دقل  لدتعملا ، ليللا  نوكس  يف  سمهي  وهو  ركذت  مث 

سنكي هسفن  ىأر  نم  نإ  هريسفت  يف  لوقي  نيريس  نبا  نأ 
ام اذهو  فيرش ، لجر  نم  ًالام  لانيسف  تاناويحلا ، ثور 

!. ةبيرغلا ثداوحلا  هذه  ام  هللا ، اي  يل ، ثدح 
يوري وهو  هل  ثدح  امب  ًاذوخأم  زارخلا  حلاص  ىتفلا  ناك 

.ليلعلا ءاوهلاو  موجنلاب  نادزم  يفيرخ ، ليل  يف  همأل  هتصق 
، مكل اهيورأل  تشع  دقو  ةياكحلاب ، ًاذوخأم  انأ  تنكو 

دعب ةيناثلا  ةليللا  اهنأك  لب  ةليلو ، ةليل  فلأ  يلايل  ىدحإ  اهنأكو 
يف ةعوبطملا  يلايللا  ةخسن  نم  تطقس  يتلا  ةليللا  فلألا ،

.ةيدنهلا اتكلك ) )
2012م ضايرلا – 
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بتاكلا نع 
ىلإ هلامعأ  تمجرت  صاقو ، يئاور  ديميحملا : فسوي 
وبأ ةزئاج  اهزربأ  زئاوجلا ، نم  ديدعلا  تدصحو  تاغل ، عبس 

Alziator  ) ةيلاطيإلا روتايزلأ  ةزئاجو  ةيسنوتلا ، يباشلا  مساقلا 
يكسلاشيم ناج  ةزئاجل  ةريصقلا  ةمئاقلاو  (، Prize

Jan Michalski  ) ةيرسيوسلا
ةياور نم  لصف  حنم  مت  امك  (. Prize

متو ةيكيرمألا ، ( Pushcart Prize  ) ةزئاج ةروراقلا ) )
تايالولا يف  ماعل 2009م  صوصنلا  لضفأ  نمض  هرشن 

.ةيكيرمألا ةدحتملا 
شتفي يخأ   ) اهنم ةيصصق  تاعومجم  ةدع  هل  تردص 

، تاياور ةدعو  ينعمست ،) دعت  مل  راجشألا  و( وبمار ،) نع 
مامحلا و( نيفلدلا ،) ةهزن  (، ) ةروراقلا (، ) ةحئارلا خاخف   ) اهنم

ةلسلس  ) اهنم لافطألل ، صصق  ةدعو  ةديرب ،) يف  ريطي  ال 
زاكعلا (، ) ناولألا ةباغ  يف  دوسأ  ملق  (، ) راجشألا تارماغم 

(. ءارمحلا ةداجسلاو  ىليل  و( بيجعلا ،)
: تنرتنإلا ىلع  يصخشلا  هعقوم 

www.al-mohaimeed.net
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