








ةمدقم

؟ دإ اي  كيدل  تاءارقلا  يھ  فیك  -

. سمياج روتكد  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك   ، رقتسم مدلا  طغض   ، يعیبط ضبنلا   -

سمياج روتكد  نكلو  طبضلاب  ةعوضوملا  ةطخلا  بسح  ریسي  ءيش  لك  نأ  ىلإ  ریشت  يتلاو  ةنئمطملا  دراودإ  هدعاسم  تاملك  مغر 
ةقوشمملا هتماقو  ةلدتعملا  هتفقوب  بیھم  يركسع  دئاق  هنأكو  جراخلا  نم  ودبي  ناك   ، تاظحللا هذھ  يف  رتوتلاو  قلقلا  ةياغ  يف  ناك 

هقيرف حجنیس  لھ   ، زاغلألاو تالؤاستلا  نم  ناكرب  فلأ  يلغي  ناك  هلخادب  نكلو   ، نیتسلا تدعت  يتلا  هرمع  تاونس  نم  مغرلا  ىلع 
تاشاشلا نم  ددعل  رظني  وھو  ءطبب  يشمي  ناك   ، اھحاجن لاح  يف  بقع  ىلع  اًسأر  ملاعلا  بلقت  نأ  نكمي  يتلا  مھتمھم  يف  لعفلاب 
ریخألا ءزجلا  يف  ةصاخ  ةطیسب  ولو  ءاطخأ  دوجو  مدع  نم  دكأتلا  ديري  ناك   ، يملعلا هقيرف  دارفأ  دحأ  اھنم  ةشاش  لك  بقاري  يتلاو 

نم دكأت  امدنع   ، ةبطاق ةيرشبلا  لوقعلا  مظعأ  طسو  دبألل  همسا  ِدّلختو  ةضف  نم  قبط  ىلع  لبون  ةزئاج  هيدھتس  يتلا  ةمھملا  نم 
كالسألا تارشع  امنیب   ، شارفلا ىلع  مھمامأ  ددمملا  باشلا  كلذ  وحن  ةریخأ  ةرم  رظن  ةعوضوملا  ةطخلا  بسح  ریسي  ءيش  لك  نأ 

: ءطببو قیمع  توصب  لاق  مث   ، هدسج يف  ةقطنم  لك  نم  جرخت  میطارخلاو 

. أطخ يأ  لمتحت  الو  ةقدلا  ةياغ  يف  ةلحرملا  كلت  نأ  اوركذت   ، هتقافإ اننكمي  نآلا   ، اًنسح -

اًدیج ملعي  مھنم  درف  لك  ناك   ، ةیعانص ةبوبیغ  يف  هلاخدإ  مت  يذلا  باشلا  كلذ  لوح  قلحتلاب  هل  عباتلا  يبطلا  قيرفلا  دارفأ  ضعب  أدب 
يتلاو ةيویحلا  هتامالع  رھظت  يتلا  تاشاشلا  عباتي  رخآ  امنیب  باشلا  دسج  يف  لیلاحملا  ضعب  نقحب  ذخأ  مھدحأ   ، هتمھمو هرود 

مھدوھجم لیلكتل  سمياج  روتكد  نآلا  نورظتني  اوناك   ، زھاج ءيش  لك  نأب  ءابطألا  دحأ  راشأ  لیلق  دعب   ، نآلا ىتح  ةرقتسم  ودبت 
: لوقي مث   ، همامأ دوجوملا  بوساحلا  رارزأ  دحأ  نم  هتباَّبسب  برتقي  نأ  لبق  قمعب  ریخألا  سَّفنت   ، حاجنلاب

وھ امك  باشلا  لظ   ، ةیلاتلا يناوثلا  لالخ  ءيش  ثدحي  مل   ، رزلا طغض  مث   ، دحاو  ، نینثا  ، ثالث دعب   ، غامدلا شاعنإ  ةلحرم  نآلا  أدبنس  -
، يناوث عضبل  مھف  مدع  يف  هلوح  اًرظان  ةوقب  هینیع  حتفو  فنعب  باشلا  قھش  ةأجفو   ، غلاب قلق  يف  مھسافنأ  نوسبحي  عیمجلا  امنیب 

ءایعإلاو بعتلا  اھؤلمي  ةرظنب  بیبطلل  رظن  يذلا  باشلا  فتك  ىلع  هدي  عضي  وھو  ةعيرس  تاوطخب  باشلا  نم  سمياج  روتكد  برتقا 
: نیتكھنملا هیتفش  ىلع  ةماستبا  مسر  لواحي  وھو  لوقي  نأ  لبق 

. يل َتلق  امك  ءيش  لك  تيأر  دقل   ، روتكد اي  كانھ  تنك  -

باشلا نم  رثكأ  برتقا  بیشألا  بیبطلا  نكلو   ، جیجضلاب تألتما  يتلا  ةعاقلاب  دوجوملا  قيرفلا  نم  قیفصت  عم  تاحیص  تقلطنا 
: حضاو لاعفناو  لوضفب  هلأسیل 

؟ كانھ تيأر  اذام  ؟  ينب اي  اذام  تيأر  -

: ءطبب ریخألا  هباجأ 

. روتكد اي  انحجن  دقل   ، يسفنب رلتھ  راحتنا  ةظحل  تيأر   ، اھلعفي وھو  ةيراشتسملا  ينبم  يف  كانھ  تنك  دقل  -

: فطلب مستبي  وھو  فاضأ  مث 

. اھتلعف دقل   ، يدیس اي  َتنأ  تحجن  دقل  -



ةرملا يھ  كلت  نكت  مل   ، اھب لمعي  يتلا  يجولونكت  روي  ةكرش  كلامل  بیھملا  رصقلا  كلذ  مامأ  هترایس  نم  سمياج  روتكد  لَّجرت 
امل اًميركت  يملعلا  هقيرفو  وھ  هفرش  ىلع  ةماقم  ةلیللا  ةلفح   ، قحب اًرتوتم  ناك  ةرملا  هذھ  هنكلو   ، انھ ىلإ  اھیف  يتأي  يتلا  ىلوألا 

دحأ همامأ  دجو  امدنع  ام  دح  ىلإ  اًرطمم  وجلا  ناك   ، ایجولونكتلا تاكرش  ىربك  فاصمل  ةكرشلا  عفدي  فوس  زاجنإ  نم  هوققح 
: ّدُو ٍ يف  بیبطلل  لوقي  امنیب  هترایس  نكرب  موقیل  هوحن  عرسي  نیلماعلا 

. يدیس اي  لخادلا  يف  كراظتناب  عیمجلا  نإ   ، روتكد اي  كب  ًابحرم  -

، ةریخأ ةرمل  قمعب  سفنتيو  رصقلا  هاجتاب  رظنيو  لماعلل  ةرایسلا  حیتافم  لواني  وھو  ةریصق  ةماستباب  ىفتكا  طقف   ، بیبطلا قلعي  مل 
كلذب اًدیج  كسمي  وھو  حوتفملا  رصقلا  بابل  ةيدؤملا  ملالسلا  دوعصب  بیبطلا  أدب   ، دوسألا هفطعم  ِلّلبت  ةفیفخلا  رطملا  تاَّخز  امنیب 
نویعلا نم  ریثكلا  دجو  بابلا  نم  لخد  نأ  درجمب   ، اھب لمعي  يتلا  ةكرشلا  كلام  دراواھ  دراودإ  دیسلل  هيري  يكل  هرضحأ  يذلا  فلملا 

ءيش يأ  نع  ثاحبألاو  لمعملا  لضفي  ام  اًمئاد  ناك   ، تایعامتجالا ىوھي  نمم  سمياج  روتكد  نكي  مل   ، مستبي لكلا  امنیب  هیلإ  رظنت 
ىتح سمياج  روتكد  ىأر  نأ  ام  يذلا  دراودإ  دیسلا  نع  ثحبت  هانیع  امنیب  هیفخي  نأ  لواح  رتوت  يف  عیمجلل  مستبي  أدب  اذل  ؛  هاوس

: عفترم توصب  حاص 

. ماعلا اذھل  لبون  زئاوج  لك  هتیطعأل  يدیب  رمألا  ناك  ول   ، بطلا يف  ةمداقلا  لبون  ةزئاج  بحاصو  لفحلا  مجن  رضح  دق  اھ   ، اًریخأو

تاسدع تأدب  ىتح  بیبطلل  لصو  نأ  درجمب  يذلا  دراودإ  دیسلا  ةباعد  ىلع  ادر  لفحلا  فویض  نم  ةفیفخ  تاكحض  تقلطنا 
نم اًسأك  ىرخألا  دیلا  يف  لمحيو  دیب  ةرارحب  سمياج  حفاصي  دراودإ  امنیب   ، ايوس امھل  روصلا  تارشع  طاقتلا  يف  تاریماكلا 

: نییفحصلا ًةصاخ  روضحلل  لاق  مث   ، اینابمشلا

. انلبقتسم ينبن  يكل  انیضام  فيرعت  دیعنس  اًعم   ، لبق نم  بَتْكُي  مل  امك  ايوس  خيراتلا  بتكن  فوس  لجرلا  اذھ  عم  -

ًاباجيإ هسأرب  ریخألا  أموأ   ، ام اًرمأ  هل  لوقیل  دراودإ  دیسلا  نذأ  ىلع  سمياج  روتكد  لام  امنیب  داحلا  قیفصتلاب  روضحلا  يديأ  تبھتلا 
، هل بحاصملا  بخصلاو  لفحلا  نع  اًدیعب  نآلا  دراودإ  بتكم  يف  امھنم  ٌّلك  ناكو  تاظحل  الإ  يھ  ام   ، فطلب روضحلا  نم  نذأتساو 

: ًالئاق بیبطلا  لأس  مث   ، ينبلا دلجلا  وذ  مخفلا  هدعقم  ىلع  دراواھ  دیسلا  سلج 

اي ایصخش  تنأ  كفرش  ىلع  تمِیقُأ  يتلا  كتلفح  نم  ةیمھأ  رثكألا  رمألا  وھ  ام   ، تبلط امك  نآلا  اندحو  نحن   ، سمياج اًنسح  -
؟ يزيزع

: لاقو سلجي  نأ  نود  هثيدح  بیبطلا  أدب 

ثحبلا جئاتن  نع  حاصفإلا  لبق  لمعلا  نم  ریثكلا  انمامأ  لاز  ام   ، هیلإ انلصوت  ام  جئاتن  نع  نالعإلا  يف  دراواھ  دیس  اًریثك  تعرست  دقل  -
لاملاو تقولا  نم  ديزملا  جاتحأ   ، ًایفاك سیل  كلذو  طقف  ةدحاو  ةلاح  ىلع  الإ  براجتلا  ِرْجُن  مل   ، ىلثملا ةقيرطلاب  هلالغتسا  ةیفیكو 

. جئاتن يأ  نع  نلعن  نأ  لبق  ىرخأ  تالاح  ةساردو  ةديدج  ةزھجأ  ءارشل 

: ًالئاق بیبطلا  ىلع  دري  نأ  لبق  ءودھ  يف  معانلا  دوسألا  هرعش  دراودإ  سَّسحت 

ناكمإلاب نكي  مل  ًایناث   ، سمياج يزيزع  دإ  يتادانم  كنكمي  هنأ  لبق  نم  كتربخأ   ، دراواھ دیسلا  َّيلع  قلطت  نأ  بحأ  ةيادبلا ال  يف  -
فوس برستلا  اذھ  لثم  ثودح   ، انل ةسفانم  ةكرشل  ثاحبألا  جئاتن  برستب  ةرطاخملا  اننكمي  ، ال  اذھ لثم  فاشتكا  ىلع  راظتنالا 
يف تاونس  عبس  نم  رثكأ  تیضق  دقل   ، اھب نیمھاسملاو  انتكرش  صختو  انصخت  تارایلم  ؟  ينمھفت لھ   ، يزيزع اي  تارایلم  انفلكي 
ناك يتلا  ةلئاطلا  لاومألا  ریفوتو  كب  صاخلا  جمانربلا  فاقيإب  موقأ  يكل  ماع  لك  طوغض  كانھ  تناك  لوقلا  َكَقُدَْصِألو   ، ثحبلا اذھ 

ديرت امك  لمعت  كتكرتو  مامتھا  ىندأ  كلذ  لك  ْرِعُأ  مل  كتيرقبعبو  كب  يتقثل  نكلو   ، نیمھاسملا بویجو  ةكرشلا  ةنيزخ  نم  اھفزنتسي 
سمياج اي  هیلإ  تلصوت  ام  ؟ ! انتكرش يف  مھسألا  ةلمحل  كلذ  نلعأ  الأ  ينديرت  جئاتنلا  كلتل  تلصوت  نأ  دعب  نآلاو   ، ينم دویق  يأ  نود 

. هؤافخإ متي  نأ  اذھ  لثم  ربخل  نكمي  ، ال  ديدج نم  ملاعلا  فاشتكا  دیعي  فوس 

: ًالئاق ةیبصعب  سمياج  هعطاق 

بناوجلا لك  ةساردل  رثكأ  نیعوطتمو  ىرخأ  تالاح  كانھ  نوكت  نأ  بجي   ، ثحبلل ةیئاھنلا  جئاتنلا  نالعإل  يفكت  ةدحاو ال  ةلاح  نكلو  -
وأ  ، دیعبلاو بيرقلا  ىدملا  ىلع  هیلع  كانھ  هآر  ام  ریثأت  ملعن  نحن ال  نآلا  ىتح  ةبرجتلا  اھیلع  َتيِرْجُأ  يتلا  ةلاحلا   ، رمألاب ةقلعتملا 
ديزمل ةجاحب  نحن   ، دإ اي  ىرخأ  ةرم  كل  اھلوقأ   ، طقف ناموي  الإ  هیلع  رمي  مل   ، هغامد لمعو  هریكفت  ةقيرط  ىلع  ةبرجتلا  كلت  لثم  ریثأت 

يقاب ىلع  رتخبتتو  ىھابتت  نأ  عیطتست  طقف -  اھنیحو  اھنیح -   ، ةمساح جئاتن  كل  مدقأ  يكل  لاملاو  نیعوطتملاو  تقولا  نم 
. هیلإ انلصوت  امب  ديرت  امك  تاكرشلا 

يذلا هھجو  َْتلَعو  تاظحل  الإ  يھ  ام   ، وھ هديري  امیف  تقولا  سفن  يفو  سمياج  هديري  امیف  ركفي  ناك   ، تقولا ضعبل  دراودإ  تمص 
نكلو  ، دراودإ هجو  ىلع  ةأجف  ترھظ  يتلا  ةماستبالا  كلت  ببس  سمياج  مھفي  مل   ، ةضيرع ةماستبا  تانیتسلا  مالفأ  موجنب  كركذي 

: ًالئاق ریخألا  ثدحت  تاظحل  دعب 

ملعأ يننأ  نظأ   ، انم ىرخأ  ةكرش  هقرست  ىتح ال  هیلإ  تلصوت  ام  جئاتن  نالعإ  متي  نأ  ديرأ  انأو  نیعوطتمو  ًالامو  اًتقو  ديرت  تنأ  -
نیعوطتمو ةساردو  تقو  نم  كمزلي  ام  لك  كیطعي  فوسو  انتكرش  ىلع  تارایلملا  ُّردیس  الح   ، اًعیمج انیضري  الح  سمياج  يزيزع 

! قمحأ نم  يل  اي   ، لبق نم  هب  ركفأ  مل  اذامل  ملعأ  ، ال  اًضيأ لامو 

. دودحلا يصقأل  ايرقبع  الح  لعفلاب  ناك  دقو   ، امھلكاشم لكل  يرحسلا  لحلاب  هربخأ  اھنیح 



؟ رظتنت اذام 

هلمع نم  يھتني  يتح  ریثكلا  هل  َّقبتي  مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، هتعاس ىلإ  ليونام  رظن  امدنع  اًحابص  ةعبارلا  تَّطخت  دق  ةعاسلا  تناك 
ىلإ لصي  امنیب   ، كیسكملاب ودنانریف  ناس  ةنيدم  يف  رخافلا  يلیللا  ىھلملا  كلذ  مامأ  اًفقاو  ليونام  ناك   ، حضاو قنح  يف  َرَفَز  هنأ  الإ 

ضعب لجأ  نم  انھ  اوُمِدَق  نيذلا  نینمدملاو  ىراكسلا  هؤلمي  امك  ناكملا  ألمت  يتلا  ةبخاصلا  ىقیسوملا  لخادلا  نم  هعماسم 
امھنأ ال ناملعي  شیجلاو  ةطرشلا  ىتح   ، ىھلملا لخاد  فوخ  نودو  ةینلع  ةروصب  متي  تاردخملا  عیب  ناك   ، ةفئازلا ةوشنلاو  تاردخملا 

فوخو مھضعبل  عفدُت  يتلا  غلابملا  نیب  ام   ، كیسكملا يف  تاردخملا  راجت  ربكأ  دحأ  ایسراج  ولباب  هكلمي  ىھلم  ماحتقا  امھنكمي 
هتلذبب ىھلملا  جراخ  ليونام  فقو   ، لخادلا يف  ماري  ام  ىلع  يرجي  لمعلا  ناك  ایسراج  دیسلا  ماقتناو  شطب  نم  رخآلا  ضعبلا 

ضعب لجأ  نم  ءاج  نمدم  لكل  ةلعتفم  ةماستبا  هھجو  ىلعو  بابلا  حتفي  ةيوقلا  ةیلضعلا  هتیِْنبو  ةیبھذلا  هتعاسو  ةعماللا  ءادوسلا 
تناك كلذ  ادع  امیف  نكلو   ، كاذ وأ  اذھ  بيدأتل  هب  ةناعتسالا  متي  ناك  ًانایحأ   ، ایسراج دیسلا  ىدل  لخادلاب  لمعت  ةرھاع  لكلو  ةعتملا 
يذلا ریغصلا  وھیلأ   ، وردناخیلأ دیحولا  هدلو  جالع  تافورصم  نمؤت  لقألا  ىلع  اھنكلو   ، اھل هھرك  نم  مغرلا  ىلع  ةحيرمو  ةحبرم  ةفیظو 
ىلع اًموي  مسقأ  نيذلا  صاخشألا  سفن  ىدل  مویلا  لمعي  هلجأ  نم  يذلا   ، مايألا نم  موي  يف  هضغبو  هھرك  ام  لك  لعفي  هلجأ  نم 
هجرخیل علصألا  قالمعلا  كلذ  وجیيد  هادان  امدنع  ةبیئكلا  هراكفأ  يف  اًقراغ  ناك   ، شیجلاب ًاطباض  ناك  امدنع  مھنم  هنطوو  هدالب  ةيامح 

. هیف وھ  امم 

ناكملا فیظنتل  نآلا  بھذا   ، كلذ هركي  میعزلا  نأ  ملعت  تنأو  كانھ  أیقت  داغوألا  نئابزلا  دحأ   ، ًالاح يفلخلا  قاقزلا  ىلإ  بھذا   ، ليونام -
. ةعرسب

كلت نكت  مل   ، وجیيد لمعلا  يف  هسیئر  هرمأ  امك  ناكملا  فیظنتل  ىھلملل  يفلخلا  بابلل  ةلقاثتم  تاوطخب  هجتاو  هسأرب  ليونام  أموأ 
نأ دعب  نآلا  مھيدل  لمعي  هنأ  ىسني  نأ  هنوديري  ، ال  ةصرفلا مھتءاج  املك  هلالذإ  ةلواحمب  اقح  نوعتمتسي  انھ  مھنكلو  ليونام  ماھم  نم 
الإو ءيش  يأ  ىلع  ضارتعالا  عیطتسیل  نكي  مل   ، فیظنتلا يف  أدبو  تافظنملاو  ءاملا  ضعبب  هألمو  ولدلا  رضحأ   ، ام اًموي  مھبراحي  ناك 
امدنع فیظنتلا  نم  ىھتنا  دق  ناك   ، هيركلا عقنتسملا  اذھ  يف  هتمارك  ىلع  ظافحلا  لواح  ْنإ  أوسأ  وھ  ام  امبرو   ، هبیصن نم  درطلا  ناك 
نم بارطضاب  فتاھلا  طقتلا   ، رخأتملا تقولا  اذھ  يف  نینرلا  كلذ  ىنعم  ملعي  ناكو  رجفلا  نم  برتقي  تقولا  ناك   ، هفتاھ سرج  َّنر 

. عَّقوت امك  ايرام  هتجوز  اھدجیل  هبیج 

انأو ىفشتسملا  ىلإ  نآلا  هب  يبھذا   ، ايرام ؟  اذام  ، مھفأ ىتح  يتبیبح  اي  ًالیلق  يئدھا  ؟  ماري ام  ىلع  ءيش  لك  لھ   ، ايرام -
. ًالاح كانھ  ِكب  قحلأس 

رابخإ ىتح  لواحي  مل   ، ودنانریف ناس  ىفشتسم  ىلإ  هقيرط  يف  اھكرحم  رادأو  ةكلاھتملا  هترایسل  لصو  ىتح  اًضكار  ليونام  ََقَلطْنا 
يكل ءيش  يأ  ليونام  كلمي  نأ  نود  اًعيرس  روھدتلا  يف  هریغص  ةحص  تأدب  ةریخألا  ةرتفلا  يف   ، نآلا ىفشتسملا  ىلإ  هباھذب  وجیيد 
يف ثدحي  نأ  نكمي  امم  اًفوخ  نآلا  هعولض  نیب  زفقي  يذلا  هبلق  تاقدب  رعشي  ناك   ، دیحولا هدلو  وھیلأ  نع  توملا  حبش  داعبإ  عیطتسي 

تاجرد زفق   ، ىفشتسملا ىلإ  لوصولا  ام  ةقيرطب  عاطتسا  عزجلاو  قلقلاو  ةریطخلا  ةدایقلا  نم  ةعاس  فصن  دعب   ، ةلبقملا تاظحللا 
نأ درجمب   ، ام بیبط  عم  ثدحتت  امنیب  تمص  يف  يكبت  همامأ  ةفقاو  هتجوز  دجیل  ناطرسلا  ىضرمب  صاخلا  قباطلل  ًالوصو  ملالسلا 

: خرصت يھو  هیعارذ  نیب  ايرام  تمترا  ليونام  تأر 

. اًئیش لعفا   ، ينم عیضیس  يریغص   ، ليونام اي  هدقفن  فوس  -

: ًالئاق بیبطلا  وحن  هلاؤسو  هرظن  هَّجو   ، تمص يف  هنم  رمھنت  تأدب  يتلا  هعومد  ةمواقمو  اھتئدھت  لواحي  ناك 

؟ كلذك سیلأ   ، ریخب هنإ  ؟  وھیلأ ودبي  فیك   ، روتكد اي  ثدح  اذام  -

ةرتف دعب   ، ةقباسلا تارملا  نع  فلتخت  ةرملا  هذھ  نأب  هقامعأ  يف  رعشي  ناك   ، ليونامل رھدلاك  ْتََدب  تاظحلل  باشلا  بیبطلا  َّدَُري  مل 
: ًالئاق بیبطلا  ثدحت 

لواحن نحنو  ءاج  ذنمو   ، ًابيرقت ةعاس  عبر  ذنم  ودناخیلأ  امكدلو  كتجوز  ترضحأ  دقل   ، ةنئمطم ریغ  جئاتنلا  نكلو  زیموج  دیس  فسآ  انأ  -
ام لك   ، دبكلا يف  اًمخضت  انفشتكا  امك  ةرازغب  فزنيو  ةياغلل  ةعفترم  هترارح  ةجردو  ءاج  دقل   ، ناكمإلا ردق  ةرقتسم  هتلاح  ىلع  ظافحلا 
امإ  ، زیموج دیس  عاخنلا  عرزل  ةیلمع  نم  رفم  نكلو ال   ، هتلاح رقتست  ىتح  هل  مدلا  لقنو  تانكسملا  هؤاطعإ  وھ  هل  نآلا  هلعف  عیطتسن 

امإو ... اذھ 

: نزحب هلأسي  نأ  لبق  ًالیلق  تمص   ، هلوق بیبطلا  عطتسي  مل  ام  مھف  ليونام  نكلو   ، هتلمج لامكإ  بیبطلا  عطتسي  مل 

؟ اھتفلكت لصتس  مك   ، اھنع ثدحتت  يتلا  عاخنلا  عرز   ، ةیلمعلا كلتو  -

لمشي مقرلا  اذھ   ، يكيرمأ رالود  فلأ  يتئم  ىتح  فلأ  نوسمخو  ةئم  نم  ًابيرقت  نوكتس  اھنكلو  طبضلاب  مقر  ديدحت  عیطتسأ  ال  -
هنكلو  ، كیلإ ةبسنلاب  ةياغلل  ریبك  مقرلا  نأ  ملعأ   ، هتلاح رارقتسا  نم  دكأتلاو  هجالع  ةعباتمب  رھشأ  ةعضبل  ىفشتسملا  يف  هءاقب 

. لبق يذ  نم  رثكأ  هتلاح  ءوست  ةیلمعلا  كلت  نود  موي  لكو  مدلا  ناطرسب  ضيرم  هنأ  اوسنت  ، ال  امكریغصل دیحولا  لحلا 

: ًالئاق بیبطلا  َّمھ  مث 

. فارصنالل رطضم  انأ   ، ينورذعا نآلاو  -

ايرام ترظن   ، كلذ عنمل  ءيش  يأ  اكلمي  نأ  نود  امھمامأ  امھریغص  نادقفي  اناك   ، اھل َىثْرُي  ةلاح  يف  نيدلاولا  اًكرات  بیبطلا  فرصنا 
: هل ةلئاق  ءاكبلا  نم  ةخفتنم  نویعب  ليونامل 

. هدقفأ نل  ؟  ينعمست لھ   ، ليونام اي  ينبا  دقفأ  نل   ، وھیلأ ذاقنإل  ءيش  يأ  لعفت  نأ  دب  ، ال  ليونام -

: ةینابسإلاب لوقي  عيذملا  كلذ  امنیب  همامأ  دوجوملا  زافلتلا  عم  ناك  همامتھاو  هرظن  نكلو  هتجوز  ثيدح  عمسي  ریخألا  ناك 

. خيراتلا نم  اًءزج  نكو   ، نآلا لصتاو  كنم  تلفت  نیيالملا  عدت  ؟ ال  رظتنت اذام  -



...
ةذفانلا جاجزب  قفرب  مطتریل  هتراجیس  ناخد  ثفني  نأ  لبق  انیسراد  رھن  ىلإ  هتذفان  جاجز  ربع  ةلیلقلاب  تسیل  ةرتفل  ودرانویل  علطت 

نم ناك   ، ةقیقحل لوحتت  نأ  عنمي  ام  قئاعب  همالحأ  مطترت  ام  اًمئاد   ، ضیبألا ناخدلا  كلذ  لاح  وھ  هلاح  نأب  رعشي  ناك   ، ءطبب ىشالتيو 
عافدلا ةرازو  ىنبم  يف  اًديدحتو  سريآ  سنویب  ةمصاعلا  يف  لمعلل  اًثيدح  لقتنا  دقل   ، مايألا كلت  هتداعس  ةمق  يف  نوكي  نأ  ضرتفملا 
ةملك امبر   ، هدلاو اھیلع  هدعاس  يتلا  ةوطخلا  كلتب  اًدیعس  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك   ، هیلع َقلطُي  امك  روداتربیل  ىنبم   ، ةینیتنجرألا
رطضي نأ  نود  يركسعلا  كلسلا  يف  اًعيرس  يقرتلا  يف  هدعاست  نأ  اھنأش  نم  ةوطخ   ، ودرانویل ةلاح  يف  لضفألا  ةملكلا  يھ  همغرأ 

هدلاو نكلو   ، هتایح لاوط  اھفرع  يتلا  ويرازور  هتدلب  نم  هعزتنا  دقل   ، هلعف ام  ببسب  هدلاو  ىلع  اًقناح  ناك  هنكلو   ، هبتكم ةرداغمل 
نم سريآ  سنویب  ىلإ  ارج  هَّرجو  هتایح  يف  ىنعم  هل  ناك  ام  لك  نم  هعزتنا   ، ودرانویل لامآو  مالحأ  قحس  يف  ةلضفملا  هتياوھ  سرام 
ناك هسفن  ةرارق  يف  هنكلو   ، هلمعلو هل  لضفألا  وھ  كلذ  نأب  هربخأ  اھنیح   ، عافدلا ةرازو  ىنبم  يف  وداجلاس  لارنجلا  عم  لمعلا  لجأ 

ةیساقلا ةيركسعلا  هتایح  لمتحت  مل   ، تاونس ذنم  هدلاو  نع  تلصفنا  يتلا  هتدلاو  طخس  ةراثإ  لجأ  نم  طقف  كلذ  لعف  هنأ  ملعي 
يف ىنعم  هل  ام  لك  ًالھاجتمو  هدلاو  رماوأل  اًذِّفنم   ، ءادوسلا ةبقلا  يذ  يدامرلا  ىنبملا  كلذ  يف  نآلا  وھ  اھو   ، ویل امھنباب  هنم  تبرھو 
ىدأ يذلا  طابضلا  دحأ  هدجیل  مداقلا  ِنَم  ىریل  هفلخ  رظن   ، هبتكم باب  ىلع  ةفیفخلا  تاَقَرَّطلا  تَّود  هنازحأ  يف  قراغ  وھ  امنیب   ، هتایح

: مزحب هل  لوقي  نأ  لبق  ودرانویلل  ةيركسعلا  ةیحتلا 

. ًالاح هبتكمب  كراظتنا  يف  يتناس  لارنجلا  يدیس  نكلو   ، مزالملا يدیس  اًرذع  -

بابلا قرط   ، يتناس لارنجلا  بتكم  ثیح  ىلإ  ةلقاثتم  تاوطخب  هجتاو  هبایث  نم  لَّدَعو  ةيركسعلا  هتعبق  ىدتراو  هسأرب  ودرانویل  أموأ 
نیفكعنم ةدئاملا  لوح  نیيركسعلا  نم  ددع  عم  يتناس  لارنجلا  دجیل  ةفرغلا  باب  حتف   ، لخادلا نم  باوجلا  هل  يتأي  نأ  لبق  تارم  ةدع 

نأ لبق   ، تامیلعتلا نم  ددع  ردصأ  يذلا  لارنجلا  رماوأ  راظتنا  يف  تابثب  فقوو  ةيركسعلا  ةیحتلا  ودرانویل  ىدأ   ، مھمامأ ةطيرخ  ىلع 
يف أدب  مخض  راجیسب  كسمأو  هبتكم  ىلع  سلج  يذلا  لارنجلا  عم  ةفرغلا  يف  ودرانویل  ىوس  َّقبتي  مل   ، فارصنالاب هعم  نمل  نذأي 
اًریخأو  ، ثدحتي نأ  لارنجلا  راظتنا  يف  وھ  امك  لظ  طقف   ، اًنكاس كِّرحي  مل  يذلا  ودرانویل  وحن  هنیع  فرطب  رظني  وھو   ، هتحادقب هلاعشإ 

: ًالئاق ثدحتلاب  ریخألا  أدب 

تحتو انھ  كعقوم  يف  نوكي  نأ  ىنمتي  شیجلاب  طباض  لك   ، ناكملا اذھ  يف  كدوجوب  اھتصنتقا  يتلا  ةصرفلا  مجح  ملعت  نأ  ىنمتأ  -
يتلا ةصرفلل  اًركاش  نوكت  نأ  بجي   ، زاتمم عقوم  يف  ةلیلق  تاونس  ةدع  دعب  كتيأر  اذإ  َأَجاَفُأ  نل   ، وداجلاس لارنج  لثم  لارنج  ةرمإ 

. اھايإ كتحنم 

: باجأ امنیح  اًضفخنم  ودرانویل  توص  ناك 

كانھ ينطو  وحن  يبجاو  يدؤأ  تنكو  كانھ  ماري  ام  ىلع  تنك  دقل   ، ويرازور يف  يدوجو  نم  ِكتشأ  مل  يننكلو   ، يدیس اي  كلذ  ملعأ  -
. انھ هيدؤأ  امك 

: هل لاق  نیح  هھجو  يف  ِهِمَْكل  ىلع  كشوم  هنأب  ریخألا  رعش  ىتح  ودرانویل  وحن  ةبضاغ  ةعيرس  تاوطخب  هجتاو  لارنجلا  ضھن 

الأ ؟  بسحف لافتحالاو  لاملا  قافنإ  يف  الإ  هقفت  يتلا ال  ةھوتعملا  هتدلاو  عم  دیحولا  يدلو  كرتأ  نأ  ينديرت  تنك  لھ  ؟  َتِْننُج لھ  -
لارنجلا نبا  كرتأ  نل  ؟ ال،  شیجلا يف  ًاطباضو  اباش  تحبصأ  نأ  دعب  للدملا  كتدلاو  ىتف  لظت  نأ  ديرت  تنك  ؟  هايإ كتلعج  ام  ىرت 
يتلئاع تناك  دقل   ، نآلا دعب  سیل  نكلو  لبق  نم  كتلئاع  ىلعو  َّيلع  اًراع  َتنك  دقل   ، ةرذقلا هتدلاو  دي  يف  ةبعل  يتناس  لیيرباج 

كلتل ًءانثتسا  تنأ  نوكت  نلو  ينیتنجرألا  بارتلا  يمحن  نینرق   ، نامزلا نم  نینرق  نم  رثكأل  يركسعلا  كلسلا  يف  ًءاضعأ  كتلئاعو 
حمالملا كلتب  ًالجر  هارت  ام  ىلع  ُِقلْطُت  لھ   ، ةآرملا يف  كسفن  ىلإ  رظنا   ، بغرت مل  مأ  كلذب  تبغر  ءاوس  ًالجر  حبصت  فوس   ، ةدعاقلا
كنأ ىرأ  ىتح  يرظن  يف  ًالجر  حبصت  نل   ، ايركسع ايز  يدترت  ةاتف  هیلع  قلطأ  انأ  ؟ ال،  لدسنملا معانلا  كرعشو  ةيوثنألا  ةقیقرلا 

أدبیس انھو  نآلا  كتایح  انھ   ، ةایحلا دیق  ىلع  انأ  املاط  ىرخأ  ةرم  اھارت  نل  كنأل  ؛  اھیف ام  لكو  ويرازور  رمأ  سنا   ، ةفصلا كلت  قحتست 
نع ْبُرْغا  نآلا   ، يتناس ةلئاع  نیبج  ىلع  راع  ةمصو  نوكت  ىتح ال  مزلي  ام  لك  لعفأسو  ينبا  تنأ   ، كل هتمسر  يذلا  كلبقتسم 

. يھجو

يف ةیتاع  ةبغر  مواقي  ناك   ، لخادلا يف  سفنتلا  نع  اًزجاع  ناك  هنأكو  ءاَدَعُّصلا  َسَّفنتو  بتكملا  نم  تاملكلا  كلت  دعب  ودرانویل  جرخ 
هَّجوتف ودرانویل  بوحش  هدلاو  عم  لمعي  يذلا  طباضلا  َظَحال   ، نزحو سأيو  بضغ  نم  هلخادب  ام  ُجِرْخُي  هلعجي  ءيش  يأ   ، خارصلا  ، ءاكبلا

: ًالئاق هيدي  نیب  ةديرج  كسمي  امنیب  لاؤسلاب  هل 

؟ ریخب تنأ  لھ   ، يدیس -

هریمدت ىلع  ضارتعالاو  هیبأ  هجو  يف  خارصلا  عیطتسي  ول  ىنمتي  ناك   ، سفنتلا نع  اًزجاع  لعفلاب  ناك  هنكلو  هسأرب  ودرانویل  هل  أموأ 
: قفر يف  ودرانویلل  لاقو  هدعقم  نم  طباضلا  ضھن   ، دیحولا اھنبا  نم  اھمرح  يتلا  هتدلاو  نم  ماقتنالل  الإ  ءيشل  هتایحل ال 

. ًالیلق أدھت  ىتح  كل  درابلا  ءاملا  ضعب  راضحإل  بھذأ  فوس   ، يدیس اي  ًالیلق  سولجلا  كنكمي  -

وحن هتافتلا  هنم  تناح  يذلا  ودرانویل  مامأ  بتكملا  ىلع  اھیف  أرقي  ناك  يتلا  ةديرجلا  عضو  نأ  دعب  ةفرغلا  نم  باشلا  طباضلا  جرخ 
: ایصخش وھ  هل  ةھَّجوم  اھنأكو  ةحضاو  ةریبك  تاملكب  لوقي  يذلاو   ، ةلماك ةحفص  لتحي  يذلا  نالعإلا  كلذ  ىریل  ةديرجلا 

. كرا ، شـ ةيرشبلا خيرات  يف  كمسا  ةباتكو  كتاذ  تابثإ  نع  ثحبتو  اًرماغم  تنك  اذإ  ؟  رظتنت اذام  -



...

. اوعِرَْسأ ایھ   ، مكنم عرسأ  ةحابسلا  عیطتست  ةلولشملا  يتدج  ؟  مكيدل ام  لضفأ  اذھ  لھ  -

كسمي امنیب  تابيردتلا  عباتي  ناك   ، ةیكلملا ةيرحبلا  ةدعاق  لخاد  ةحابسلا  مامح  يف  ددجلا  طابضلا  تابيردت  عباتي  وھو  ساموت  اھقطن 
ةرتف تناك   ، ةدعاقلا يف  هعم  لمعي  يذلاو  جروج  هقيدص  هبناجب  ناك   ، ةَدِح ىلع  درف  لكل  همییقت  اھیلع  لجسي  يتلا  ةحوللا  هيدي  نیب 

: بضغب ىرخأ  ةرم  مھیف  حاص  اذل  ؛  مھنم هديري  يذلا  ىوتسملل  ُدعب  اولصي  ملو  دافنلا  ىلع  تبراق  دق  اھیلع  فِرْشُي  يتلا  مھبيردت 

نأ ينورھبت ال  نأ  مكديرأ   ، ایھ  ، ةیكلملا هتلالج  ةيرحب  يف  مكدوجوب  نيريدج  اونوكت  نل  يرزملا  ىوتسملا  اذھ  ىلع  متللظ  اذإ  -
. ينولذخت

: ًالئاق هقيدص  نذأ  يف  جروج  سمھ 

. ئیسلاب سیل  مھاوتسم  نإ   ، ةجردلا هذھل  مھیلع  ُسَْقت  ال  -

ام لضفأ  كنوطعيو  ءافكأ  ًاطابض  اونوكیل  ةوقلاب  مھعفدت  نأ  بجي   ، ديزملا ينوطعي  نلف  يل  هنومدقي  امب  عنتقم  يننأ  اورعش  اذإ   ، جروج -
. مھيدل

، جروج دعاسملا  هطباضو  رشابملا  مھدئاق  ساموت  نم  ٍّلك  مامأ  اًدحاو  افص  اوفقو  ةقھرملاو  ةقاشلا  تابيردتلا  نم  تاعاس  ةدع  دعب 
ماق يتلا  ةرتفلا  لالخ  اًدیج  ساموت  ةیصخش  نوفرعي  اوناك   ، ضارتعالا نوكلمي  مھنكلو ال  مھقاھرإو  مھبعت  ةمق  يف  نیبردتملا  ناك 
هنأ ودبي  هنكلو   ، ایلعف ةكرحلا  نع  اوزجعي  ىتح  نيَّرمألا  مھقيذیس  ناك  مھنم  ىوكشلا  نم  ةجرد  ىندأب  رعش  ول   ، اھیف مھبيردتب 

: ةماستبا هھجو  ىلعو  لاق  مث   ، حایترا ةدیھنت  جروج  دَّھنت  مھفارصنا  دعب   ، مویلا هوققح  امب  ىفتكا 

. يباسح ىلع  ةلیللا  تابورشملا   ، ًالیلق حيرتسنل  ةناحلا  ىلإ  بھذنل   ، ایھ  ، مویلا اذھل  تیفتكا  كنأ  اًدمح    ، اًنسح -

لاجرل ةلَّضفملا  يھ  ةناحلا  كلت  تناك   ، ةمحدزملاو ردلیھ  نيد  يف  ةبخاصلا  تاناحلا  دحأ  يف  ناقيدصلا  ناكو  الإ  ةعاس  رمت  مل 
ماغنأ ىلع  صقري  رخآلا  ضعبلاو   ، ةعجلا ضعب  يستحي  امنیب  ودرایلبلا  بعلي  ناك  مھضعب   ، ةیكلملا ةيرحبلا  ةدعاقلا  ءاسنو 

ىلع سولجلاب  ىفتكا  طقف   ، ةطشنألا كلت  نم  يأ  يف  كارتشالاب  هل  حمسي  جازم  يف  نكي  مل  ساموت  نكل   ، ةبخاصلا ىقیسوملا 
ديدشلا رجضلاب  رعشي  ناك  ةقیقحلا  يف   ، ةدعاقلا يف  ءالمزلا  دحأ  عم  هراوجب  حزمي  جروج  هقيدص  ناك  امنیب   ، ةعجلا ءاستحاو  رابلا 

نیعللا نیتورلا  سفن   ، لبق نم  تارملا  فالآ  امبر  هآر  دق  نآلا  هلوح  هاري  ام  لك   ، ةبخاص ةناح  يف  سیلو  هدحو  ةلحاق  ءارحص  يف  هنأكو 
ةراثإلا ضعبب  رعشي  هلعجت  ةلزنمل  هدیس  عم  عجريو  ةلیللا  هذھ  ظحلا  دیعس  نوكي  امبر  ءاسملاب  تاناحو  حابصلا  يف  تابيردت   ، موي لك 

موي يف  ترصحنا  اھلك  هتایح  نأكو  رعشي  ناك   ، تقولاب هتذل  دقفي  ناك  رمألا  اذھ  ىتح  نكلو   ، دكارلا هتایح  رھن  يف  اًریغص  اًرجح  يِقْلُتو 
لثمي ناك  ول  ىتح   ، ناك امھم  رییغت  يأل  ةجاحب  ناك   ، هتایح ىلع  رطیست  ةراثإ  يأ  وأ  ةديدج  ثادحأ  يأ  نود  موي  لك  رركتي  دحاو 

لك نأ  رعشتو  ةمداقلا  ةظحللا  يف  ردقلا  كل  هلمحي  اذام  ملعت  الأ   ، ةراثإلا يف  ءزج  لضفأ  يھ  ةروطخلا  كلت  تناك  امبر   ، هیلع ةروطخ 
ناك ام  ناعرس  هنكلو   ، ىرخأ دیص  ةلحرل  باھذلا  يف  ُلبق  نم  اًریثك  ساموت  َرَّكف   ، توملاو ةایحلا  نیب  لصیفلا  نوكت  دق  كنم  ةكرح 

تاباغ لاغدأ  يفو  ایقيرفأ  يرارب  يف  تالحرب  ماق   ، هنع ثحبي  ام  دجي  ملو  ُلبق  نم  تالحرلا  نم  ریثكلاب  ماق  دقل   ، ةركفلا هذھ  نع  ُلِدَْعي 
ةراثإلا نم  ديزملا  نع  ثحبي  هلقع  لاز  ام   ، ُدعب هتلاض  دجي  مل  هلخادب  ءزج  دوجوب  روعش  عم  كانھ  نم  عجري  ةرم  لك  ناكو   ، نوزامألا

كيدل نوكي  نأ  ةنعل   ، هلثم ةینغلا  دالبلا  يف  دلوي  نم  ةنعل  يھ  هذھ  تناك  امبر   ، بقع ىلع  اًسأر  كتایح  بلقت  دق  ةرماغم   ، ةرماغملاو
همامأ اًدوجوم  ناك  اًموي  هدارأ  ام  لك   ، مايألا نم  موي  يف  هدارأ  ءيش  نم  َمِرُح  هنأ  ساموت  ركذتي  ، ال  ءيش لك  برجتو  ءيش  لك 

دق ملح  لكب  تمق  كنأ  نیثالثلا  زواجتت  نأ  دعب  فشتكت  مث   ، هیف ركفي  ءيش  يأ  لعف  يف  ةيرحلاو  لاملاو  ءاسنلاو  تاردخملا   ، ةرفوبو
نع ثحبلا  لواحت  اھنیح   ، ةرجضمو ةيواخ  كتایح  نأ  مك  فشتكت  اھنیح   ، ثلاثلا ملاعلا  لود  نم  ةلود  يف  هتایح  لاوط  لجر  هب  ملحي 

: حرم يف  ًالئاق  جروج  توص  هاتأ  هراكفأ  يف  قراغ  وھ  امنیبو   ، نآلا هب  رعشي  ام  وھ  اذھ   ، هدجت الو  ديزملا 

؟ نيورإو انأ  هنع  ثدحتن  انك  ام  عمست  ملأ  ؟  يقيدص اي  تنأ  نيأ  -

: ةيرخسلا نم  ولخت  ةربنب ال  ساموت  هیلع  در 

. دیكأتلاب ةیمھألا  غلاب  اًثيدح  ناك  هنأ  يف  قثاو  ينكلو  جروج  يزيزع  هبتنأ  مل  ال،  -

: حرم يف  لمكأ  اذل  ؛  ةيرخسلا ةربن  جروج  ظحالي  مل 

هتانالعإب اننوجعزي  يذلا  جمانربلا  اذھ   ، نآلا ملاعلا  ثيدح  حبصأ  يذلا  ديدجلا  جمانربلا  اذھ  نع  ثدحتن  انك   ، اماھ اًثيدح  ناك  عبطلاب  -
. قئاقد ةدع  لك 

: هلأسو ةیلوضف  نویعب  جروج  وحن  رظن  يذلا  ساموت  هابتنا  يعرتسي  نأ  ثيدحلا  أدب 

؟ هنع ثدحتت  يذلا  اذھ  جمانرب  يأ  -

: هیلع َّدري  نأ  لبق  هتعج  نم  اًضعب  لوانتو  اًریثك  جروج  كحض 

كلذ يف  كارتشالا  يف  ركفي  ناك  نيورإ  ىتح   ، تاطحملا ةفاك  ىلع  هب  صاخلا  نالعإلا  نوثبي  مھنإ  ؟  جمانربلا اذھ  ملعت  الأ  ؟  اذام -
. يقيدص اي  ظقیتسا   ، ءيش يأ  هنع  ملعت  تنأو ال  ةیضاملا  ةرتفلا  يف  هِرَْسأب  ملاعلا  ثيدح  حبصأ  دقل   ، جمانربلا

: ءودھب لاقو  هباصعأ  كلامت  هنكلو  هقيدص  هجو  يف  راجفنالا  كشو  ىلع  ساموت  ناك 

؟ تنأ ينربخت  َِمل ال   ، ءيش يأ  هنع  ملعأ  انأ ال  ال،  -

. لاقنلا هبوساح  هاطعأ  يذلا  هراوجب  هئاقدصأ  دحأل  ثيدحلاب  هجتا  لب   ، ةرشابم جروج  هیلع  َّدَُري  مل 

: ًالئاق أدبي  نالعإلا  اذھ  امنیب  ةشاشلا  وحن  نيواقرزلا  هینیعب  ساموت  رظن 



. كراش  ، كرمع ةرماغم  انعم  ْشِع   ، اًموي هنع  تأرق  ام  لك  دھاش   ، يلزانتلا دعلا  أدب  دقل  ؟  رظتنت اذام  -



...

ناك مویلا  نكلو  موي  لك  هتداعك  ةسردملا  نم  اھجورخ  راظتنا  يف  ناك   ، نيریك ةریغصلا  هتنبا  ةسردم  مامأ  هترایسب  میلس  فقوت 
ةرایسلا نم  لَّجرت   ، هل جرخت  ىتح  لقألا  ىلع  قئاقد  رشع  اھمامأ  لاز  هنأ ال  دجیل  هتعاس  ىلإ  رظن   ، ةقباسلا تارملا  نع  اًفلتخم 

ثدح ام  ركذتيو  هتراجیس  ناخد  ثفني  وھو  تاظحلل  هینیع  ضمغأ   ، ةرایسلا ىلع  دنتسي  وھو  اھادحإ  لعشیل  هرئاجس  ةبلع  جرخأو 
. نیقیمع نزحو  ملأب  ركذتي   ، ةدحاو ةعاس  نم 

رشتنا دقل   ، هاشخن انك  امب  مویلا  تءاج  ةعشألاو  لیلاحتلا  جئاتن  نكلو  لضفأ  ًءابنأ  كل  لمحأ  نأ  ىنمتأ  تنك   ، میلس دیس  فسآ  انأ  -
انعطتسا اَّنُكلو  لضفأ  عضولا  ناكل  اًركبم  ناطرسلا  دوجو  انفشتكا  انك  ول  امبر   ، كدسج نم  ىرخأ  قطانم  ةدع  يف  يناطرسلا  مرولا 

انأ  ، كدسج نم  ىرخأ  قطانم  يف  راشتنالا  يف  ناطرسلا  أدب  نأ  دعب  اًرخأتم  تئج  كنكلو   ، جالعلاب هصیلقتو  هومن  ىلع  ةرطیسلا 
اوعمجأ مھعیمجو  ایكرت  ءاحنأ  يقاب  يف  وأ  انتنيدم  يف  انھ  ءاوس  نیصصختم  ءابطأ  ةدع  عم  تثحابت  دقل   ، میلس دیس  قحب  فسآ 

. يأرلا سفن  ىلع 

يف انل  يتأي  نأ  نكمي  توملا  نأ  حیحص   ، شاعترالا يف  هاتفش  تأدبو  هانیع  تغاز   ، بیبطلا بتكمل  لباقملا  دعقملا  ىلع  میلس  راھنا 
كلذ  ، ةریخألا نوكت  دق  كل  ةكرح  وأ  ةكحض  وأ  ةرظن  لك  نأ  ملعت  نأ   ، اًديور اًديور  ءاھتنالا  نم  برتقت  كتایح  نأ  ملعت  نأ  نكلو  ةظحل  يأ 

فورحب بیبطلل  ًالئاق  میلس  ثَّدحت  قبطملا  تمصلا  نم  قئاقد  ةدع  دعب   ، ریثكب توملا  كیلع  يضقي  نأ  لبق  كیلع  ءاضقلاب  لیفك 
: ةشعترم

 ... نأ لبق  تقولا  نم  َّيدل  مك  دصقأ   ، هكلمأ تقولا  نم  مك  -

يمري ام  مھف  يذلا  بیبطلل  رظن  طقف   ، اھب فارتعالا  ىتح  وأ  اھلوق  عیطتسي  ىتح  ُدعب  اھیلع  ْدَتَْعي  مل   ، ةملكلا كلت  قطن  عطتسي  مل 
: هل لاقف   ، هضيرم هیلإ 

 ... امتت نأ  لواح  نكلو  ةبعص  ةمدصلا  نأ  ملعأ   ، لجو زع  دنع هللا  كلذ  ملِع   ، میلس دیس  كلذ  ملعي  دحأ  ال  -

: ءاكبلا ىلع  كشوي  وھو   ، ىرخأ ةرم  لاؤسلا  سفن  اًرركم  میلس  هعطاق 

؟ تقولا نم  َّيدل  مك  -

: هل لوقي  نأ  لبق  ةریخأ  ةرظن  میلس  لیلاحت  جئاتنل  رظن  مث   ، فسأب هل  بیبطلا  رظن 

جالعلاب انأدب  نإ  فصنو  ماعل  ةرتفلا  لصت  امبر   ، رثكألا ىلع  رھشأ  ةینامث  وأ  ةتس  امبر   ، يمامأ ةدوجوملا  كلیلاحت  بسحب  -
لاوحألا لك  يفو   ، اھنیح ةدشب  كتحص  روھدتت  فوسو  كیلع  ادج  ةبعص  جالعلا  ةرتف  نوكت  فوس   ، كلذب حصنأ  ينكلو ال   ، يعاعشإلا

اھنأ ملعأ   ، ءابنألا كلت  ىلع  ىرخأ  ةرم  كل  رذتعأ  انأ   ، كلذ لعفن  فوسف  عاعشإلاب  جالعلا  يف  َتبغر  اذإ  نكلو   ، ةدحاو ةجیتنلا  نوكتس 
. ناميإلاب يلحتلا  وھ  نآلا  هلعفت  ام  لضفأ  امبر  نكلو  كل  ةمدص 

، ةوقب ناشعترت  هامدق  تناك   ، هامدق هتناخ  نكلو  فوقولا  لواح   ، نآلا هعمس  امل  بعوتسم  ریغ  لاز  ام  وھو  هسأرب  میلس  كسمأ 
امھتلفط عم  ةدیحو  اھكرتیس  هنأ  اھرابخإ  عیطتسیس  فیك  ىرت   ، امیطاف هتجوزو  ةلیمجلا  هتلئاع  ىري  ناك   ، هینیع مامأ  نآلا  رمت  هتایح 
: هل ًالئاق  ةقروب  هدي  هیلإ  دمي  بیبطلا  دجیل  میلس  فقو  ةياھنلا  يف   ، هتایح يف  ةیمھأو  ةمیقو  ىنعم  هل  ام  لك  نع  لحري  امدنع 

كلتب مازتلالا  كیلع  بجیف  اذل  ؛  فسألا عم  ةوسقو  ةبوعص  مالآلا  دادزتس  تقولا  رورمب   ، ةيوقلا تانكسملا  ضعب  كل  تبتك  دقل  -
. ةيودألا

يھو ةراجیسلل  رظن   ، ةقرتحملا ةراجیسلا  ىلع  ةوقب  ضبقت  ةشعترملا  هعباصأ  امنیب  هتنبا  ةسردم  مامأ  وھو  كلذ  لك  میلس  ركذت 
ُجِرْخُيو ةسردملا  طئاح  راوجب  اھعضي  هسفن  دجو   ، هلعف ىلع  داتعم  وھ  امك  هئاذحب  اھقحسيو  اھمري  مل  ام  ببسل   ، هتایحك يھتنت  داكت 

نم اھَّلِقُیس  ْنَم  ىرُت   ، هتنبا يف  ركفي  وھو  تمص  يف  يكبي  ذخأ  مث   ، هسفن نفدي  امبر  وأ   ، اھنفدي هنأكو  اھقوف  هعضيو  هبیج  نم  ًاليدنم 
؟ هنع اًمغر  لحر  هنأ  مھفتس  اھنإ  مأ  ؟  موي لك  اھبحت  يتلا  ىولحلا  اھل  َرِضْحُي  نلو  لحر  هنأل  هنم  بضغتس  لھ  ؟  هلیحر دعب  ةسردملا 

، نوكحاضتيو نوحزمي  مھو  ةسردملا  نم  اًضكر  جورخلا  يف  راغصلا  أدبو  يساردلا  مویلا  ءاھتنا  نلعي  وھو  ةسردملا  سرج  عمس  اھنیح 
لك اھتداع  يھ  امك  ئفادلا  اھیبأ  نضح  يف  لوخدلل  اھیعارذ  ةحتاف  ةضكار  تجرخ  يتلا  نيریك  اھارت  نأ  لبق  ةعرسب  هعومد  حسم 

معانلا ينبلا  اھرعش  بعادت  هدي  امنیب   ، ةوقب ریغصلا  اھرصخ  لوح  هیعارذ  قَّوط   ، ُلبق نم  اھنضتحي  مل  امك  میلس  اھنضتحا   ، موي
اھتبقر ىلع  لیست  هعومدل  ةئفادلا  تارطقلاب  ةریغصلا  ترعش   ، تمص يف  هعومد  تلاس  هنع  اًمغرو  ةیكذلا  اھتحئار  َمَّمََشت   ، ليوطلا

: هتلأسو هیلإ  ترظنف 

؟ اًضيأ تنأ  كتملعم  كتبقاع  لھ  ؟  يكبت اذامل   ، يبأ -

: اھل لاقو  يكئالملا  اھھجو  ىلإ  رظني  وھو  میلس  مستبا 

. بسحف كتيؤرل  دیعس  يننكلو  يتبیبح  اي  دحأ  ينبقاعي  مل  ال،  -

: ةءاربب هل  لوقت  يھو  اھدلاو  عومد  قیقرلا  اھِّفكب  نيریك  تحسم 

. يكبأ يننكلو ال   ، يبأ اي  كتيؤرل  ةدیعس  اًضيأ  انأ  -

اھعضیل هترایس  وحن  رادتساو   ، اھلمحي لاز  ام  وھو  ةرملا  هذھ  قفرب  ىرخأ  ةرم  اھناضتحاب  ىفتكا   ، هتلفط ىلع  درلا  میلس  عطتسي  مل 
امنیب هتریغصل  رظني  رخآل  نیح  نم  ناك   ، امھلزنم وحن  هجوتلاب  أدبي  نأ  لبق  اھیلع  نامألا  مازح  ِمكْحُيو  هراوجب  يمامألا  دعقملا  يف 

كرت عیطتسیس  فیك   ، ىودج نود  هتریغص  نم  هینیع  ِعبشُي  نأ  ديري  ناك   ، باعلألا دحأ  بعلت  يھو  يحوللا  بساحلا  بعادت  اھعباصأ 
يھ اھقحتست  ةعئار  ةایحل  اھیفكي  يذلا  لاملا  اھل  َنِّمَؤُي  نأ  نود  اھكرتیس  فیك  ؟  ءيمقلا ملاعلا  اذھ  يف  هدحو  ریغصلا  كالملا  كلذ 
ضایب ضیبألا  اھبوثب  اھفافز  لفح  يف  اھتيؤر  عیطتسي  نل  فیك  ؟  ةجضان ةریبك  ةاتف  حبصتل  هینیع  مامأ  ربكت  اھاري  نل  فیك  ؟  هتجوزو

: هل لوقت  يھو  هراكفأ  نم  نيریك  هتعزتنا  ؟  اھبلق



؟ كل هيرأ  نأ  ينديرت  لھ   ، هنع نثدحتي  تاسِّردملا  ىتح   ، ةسردملا يف  هنع  نوثدحتي  مھنإ  ؟  نالعإلا كلذ  تيأر  لھ   ، يبأ -

: اھل لوقي  نأ  لبق  هدیب  اھرعش  َبَعادو  اھھجو  يف  مستبا 

. نيديرت ام  لعفأس   ، يتبیبح اي  نيديرت  ام  ديرأ  انأ  -

: هل تلاقو  اھدلاو  درل  ماوعأ  عستلا  تاذ  نيریك  هجو  جھتبا 

. يبأ اي  كل  هيرأ  ىتح  قيرطلا  بناج  ىلع  فقوت   ، اًنسح -

: اھل لوقي  نأ  لبق  فطعو  بحب  اھسأر  ِلّبقيو  نيریكل  رظنیل  هترایسب  میلس  فقوت  لعفلابو 

. يتبیبح اي  هنع  نیثدحتت  ام  ينيرأ   ، اًنسح -

. هتایح لك  ریغیس  يذلا  نالعإلا   ، ةرم لوأل  نالعإلا  ىأر  اھنیح 

. كتایح يف  هارت  دق  جمانرب  مخضأ  يف  لاملا  حبراو  نآلا  كرتشا  ؟  رظتنت اذام  -

...
. ءامدلا يصاصم  نم  ةنفح  درجم  الإ  ءيش  ، ال  صوصل داغوأ  نم  مكل  اي  -

هلخادب قفنأ  يذلا  اریبناك  ونيزاك  لخاد   ، لخادلا يف  هبرش  ام  طرف  نم  اًراسيو  اًنیمي  حنرتي  وھ  امنیب  تاملكلا  كلت  ددري  نوسيراھ  ناك 
يبارملا كلذل  اھب  نيدي  يتلا  هنويد  نم  ءزج  ديدست  عیطتسیسو  ةفلتخم  نوكتس  ةلیللا  نأ  نظي  ناك   ، لاملا نم  هيدل  ىقبت  ام  رخآ 

ًالدب نكلو   ، هب هل  نيدي  يذلا  لاملا  هھجو  يف  يمري  امدنع  نابعثلا  كلذ  ىلع  رخافتلا  يف  بغري  ناك   ، فالآلاب هل  نيدي  يذلا  نومار 
رامق ةبعل  يف  هترایس  رسخ  هنأل  ؛  هیمدق ىلع  ارانیب  عراش  زاتجي  نآلا  نوسيراھ  ناك   ، ةلیل لك  لثم  ضافولا  يلاخ  جرخ  كلذ  نم 
ةعجلا ةجاجز  عفر   ، ىودج نود  هیمدق  ىلع  فوقولا  لواحي  وھو  عراشلا  يف  بضغب  خرصيو  ةموھفم  ریغ  تاملكب  يذھي  ناك   ، ةنیعل
دحأ ةذفانب  مدطصتل  اھب  حاطأو  ةوقب  اھكسمأ   ، نونجلاب هباصأ  امم  ةغراف  اھنأ  فشتكا  هنكلو   ، ديزملا اھنم  فشتریل  هیتفش  ىلع 

: هفاقيإ لواحت  هتجوز  امنیب  هل  لوقي  وھو  بضاغلا  لزنملا  كلام  هل  جرخو  تاظحل  الإ  يھ  ام   ، فنع يف  اھمطحتو  عراشلا  يف  لزانملا 

. رذقلا رومخملا  اھيأ  كنع  اًمغر  اھنمث  عفدتس   ، يتذفان تمطح  دقل  ؟  دغولا اھيأ  تلعف  اذام  -

ةلواحم يف  صقارتي  ذخأو   ، نیمكالملاك هھجو  مامأ  هیتضبق  عفرو  مستبا  يذلا  نوسيراھ  وحن  ةعساو  تاوطخب  هجتي  وھو  اھلاق 
لخاد بضغلا  ةراثإ  يف  لعفلاب  تحجن  دق  هتاكرحو  نوسيراھ  تاكحض  نكلو   ، كارعلا نع  هءانثإ  لواحت  هتجوز  تناك   ، لجرلا زازفتسال 

: بضغب حیصي  وھو  هنم  برتقا  يذلا  لجرلا 

. تدرأ ام  كل   ، اًنسح  ، رذقلا اھيأ  كارعلا  ديرت  -

ةعرسب نوسيراھ  فرحنا  مستبملا  نوسيراھ  هجو  وحن  هجتتل  هتضبق  عفر  نأ  درجمبو   ، نوسيراھ مامأ  حبصأ  ىتح  لجرلا  برتقا 
نكلو اًضرأ  لجرلا  طقس   ، هھجو ىلع  ةعيرسو  ةبقاعتم  تامكلب  لجرلا  ىلع  نوسيراھ  لاھني  نأ  لبق  ءاوھلا  لجرلا  ةضبق  برضتل 

همف نم  ترجفت  يتلا  ءامدلاب  لجرلا  هجو  تألم  يتلا  تامكللا  هل  لیكي  لظو  لجرلا  ىلع  نوسيراھ  لمكأ   ،، كلذب ِفتكي  مل  همصخ 
اًممصم نوسيراھ  نأكو  اََدب  يذلا  اھجوزل  عفشي  مل  كلذ  نكلو   ، يكبت يھو  ةوقب  خرصت  هتجوزو  يعولل  اًدقاف  لجرلا  ناك   ، ةرازغب هفنأو 
نكي مل  لجرلل  ةبسنلاب  نكلو   ، هتایح هیلإ  تلآ  امل  هبضغ  ماج  هیلع  ُّبصي  امبر   ، ةلیللا ونيزاكلا  يف  هتراسخل  هنم  مقتني   ، هلتق ىلع 

ةرشاعلا َّدعتي  مل  لفط  وھو   ، لجرلا نبا  جرخ  اھنیح   ، هتلئاع مامأو  قالمعلا  كلذ  ةضبق  تحت  توملا  ىلع  كشوي  ناك   ، ببسلا هینعي 
لفطلا قلطنا   ، توملا ىتح  هدلاو  برضي  لاز  ام  نوسيراھ  امنیب  ةلاحلا  كلت  ىلع  هدلاو  دجیل  لضفملا  هَّبُد  نضتحي  وھو  جرخ  رمعلا  نم 

: ًالئاق يكبي  وھو  هدلاو  وحن  ضكرو  ریكفت  نود 

. كبرضأس الإو  فَّقوت   ، يدلاو كرتا  -

ةطرشلا قاوبأ  تاوصأ  امنیب  هدلاو  نع  عفادي  يذلا  ریغصلا  لفطلل  رظن   ، لجرلا هجو  قحس  نع  نوسيراھ  ةضبق  تفقوت  طقف  اھنیح 
دقل  ، ةطرشلا ببسب  فقوتي  مل  نوسيراھ  نكلو   ، هوحن ةمداق  نآلا  يھو  ةطرشلاب  لصتا  دق  ناكسلا  دحأ  نأ  ودبي   ، ناكملا نم  برتقت 
رثكأ هَّبد  نضتحي  ریغصلا  امنیب  هوحن  هدي  دمو  ًاليوط  هل  رظن   ، تاونس ذنم  هري  مل  يذلا  كاج  هنبا  ركذت  هنأل  فقوت   ، ریغصلا ببسب  فقوت 
اھنیح  ، ریغصلا دلاو  ءامدب  لماكلاب  ةثولم  هدي  نأ  فشتكا  امدنع  ریغصلا  هجو  سمل  ىلع  كشوي  ناك   ، بيرغلا اذھ  نم  هیمحي  هلعل 
عراشلا ةياھن  يف  بیلج  هَّزنتم  هاجتاب  يرجلا  يف  قلطناو   ، تومي نأ  كشوي  ضرألا  ىلع  دقارلا  لجرلل  رظنو  ةعرسب  هدي  تعجارت 

اًدحأ نأ  نم  دكأت  ىتح  هفلخ  تفتلي  وھو  هَّزنتملا  ىلإ  نوسيراھ  لصو  لعفلابو   ، ناكملا نم  اًریثك  تبرتقا  يتلا  ةطرشلا  نم  ءابتخالل 
امب اًروخف  نكي  مل   ، تاھبشلا ریثي  يك ال  يشملا  يف  هتقيرط  ىلع  رثؤي  رمخلا  عدي  الأ  ًالواحم  ءطبب  يشملا  يف  أدب  اھنیح   ، هعبتي ال 

اھنیح  ، نمزلا نم  ةليوط  ةرتفل  اًروبص  لظي  نل  نومار  نأ  ملعي  ناك   ، هلخادب بضغلا  جارخإل  ءيش  يأل  جاتحا  هنكلو  لیلق  ذنم  هلعف 
لاطنبلاو دوسألا  يدلجلا  فطعملا  يذ  لجرلا  كلذ  ىأر  ىتح  ریكفتلا  نم  يھتني  دكي  مل   ، نوسيراھل ةبسنلاب  اًریثك  رومألا  ءوستس 

فقاو لجرلا  نإ   ، هلعتني يذلا  يركسعلا  ءاذحلاو  تقولا  رخأت  عم  ةصاخ   ، هَّزنتملا يداترم  دحأ  هنأب  رعشي  مل  ام  ببسل   ، همامأ هَّومملا 
نأ لبق  ةباترم  نویعب  ایلم  نوسيراھ  هل  رظن   ، هتراجیس نخدي  وھو  راجشألا  دحأ  ىلع  اًدنتسم  نوسيراھ  نم  تاوطخ  ةدع  ِدْعُب  ىلع 

قیعیل ًةرشابم  همامأ  فقوو  هوحن  هَّجوت  نوسيراھ  هنم  برتقا  نأ  درجمبو  لجرلا  نكلو  هزنتملا  يف  ىشمملا  ىلع  هقيرط  لمكي 
: ةرخاس ةقيرطب  هل  لاقو  بيرغلا  هجو  يف  نوسيراھ  مستبا   ، هقيرط

ثبعلل بسانملا  َصخشلا  تسل  ينقدص   ، لعفلاب يبغ  كنأ  يل  دكؤت  فوسف  ًابناج  ِحنتت  مل  نإ  كنكلو  مأ ال،  ایبغ  تنك  نإ  ملعأ  ال  -
. هعم

: هل لاق  مث   ، هديدھتب ٍلابم  ریغ  هھجو  يف  ناخدلا  ِثْفنب  ماق  مث  نوسيراھ  تاملك  بيرغلا  عمس 

؟ يوقلا اھيأ  لام  يأ  كلمت  لھ  -



: لاقو اسمالتي  نأ  امھاھجو  داك  ىتح  لجرلا  نم  رثكأ  برتقا  مث  هدیب  ناخدلا  نوسيراھ  حازأ 

. كعم امم  اًضعب  ينتیطعأ  اذإ  انتمم  نوكأس  يننكلو  ال،  -

دیكأتلاب اھنكلو  هیعو  هْدِقْفُت  مل   ، ةبرضلا ةدش  نم  اًضرأ  طقس  يذلا  نوسيراھ  سأر  ةرخؤم  ىلع  ةفینعلا  ةبرضلا  كلت  ْتَوَھ  ةأجفو 
: لوقي وھو  هفلخ  نم  توصلا  كلذ  عمس  اھنیح   ، لاتقلا امیس  ءيش ال  يأ  يف  زیكرتلا  ىلع  رداق  ریغ  هتلعج 

ادج ءاتسم  هنإ   ، نومار لباقت  امدنع  اھضعبب  ظفتحت  نأ  وجرأ   ، سلفم تنأو  ىتح  ةباعدلا  حور  دقفت  مل  كنأ  ودبي   ، نوسيراھ ًالھأ  -
؟ كعم هلعف  ام  لك  دعب  ةصاخ  هتلباقم  ديرت  الأ  قئاللا  نم  لھ   ، لجر اي  كقيدص  نم  برھتت  فیك   ، كنم

همف نم  ءامدلا  قصب   ، ةرازغب ءامدلا  هنم  ترَّجفت  يذلا  نوسيراھ  هجو  يف  ةلكرب  يوھت  همدق  تناك  ىتح  هتلمج  لجرلا  يھني  دكي  مل 
: ًالئاق ملأب  ثدحت  مث   ، ءامدلا عم  هنانسأ  دحأ  جرختل 

! يبغ دغو  نم  كل  اي  ؟ ! تیم انأو  هلام  ذخأیس  نومار  نأ  نظت  لھو  -

: هل لوقي  توصلا  امنیب  هبناج  يف  َّرقتستل  ةیناثلا  ةلكرلا  تقلطنا  اھنیح 

تومت نل   ، قح ىلع  تنأ  نكلو   ، كلثم نوكأ  نأ  ىنمتأ  تنك  ينقِّدص   ، زاتمم اذھ   ، تاكنلا قلطت  توملا  ىلع  كشوت  تنأو  ىتح  -
. يسیئرل هب  نيدت  يذلا  لاملا  در  ةیفیك  يف  ایلم  ركفت  ىتح  ةیساقلا  ةقيرطلاب  اًسرد  ملعتتس  طقف   ، يزيزع اي  ةلیللا 

نم بوصو  بدح  لك  نم  هیلع  تطبھ  تالكرلاو  تامكللا  نم  تارشعلا   ، نوسيراھب بحرت  اھیعارصم  ىلع  میحجلا  باوبأ  تِحتُف  انھ 
رثكأ نوسيراھ  دسج  ىلع  تمِیقُأ  يتلا  ةلفحلا  قرغتست  مل   ، اھتسيرف لوح  ةعئاجلا  عابضلا  نم  ةعومجمك  هلوح  نیِّفتلملا  لاجرلا 
. ةكرح نود  ضرألا  ىلع  ةاقلملاو  ءامدلاب  طلتخملا  يرشبلا  محللا  نم  ةلتك  ىلإ  هليوحتب  ةلیفك  تناك  اھنكلو   ، قئاقد سمخ  نم 

اھدعبو  ، مھعم انتقوب  عاتمتسالا  عیطتسن  مك  ملعت  تنأو  َكْتَرَجَھ  يتلا  كتلئاع  ةرايزب  موقنس  كلذ  دعب   ، يزيزع اي  كل  راذنإ  رخآ  اذھ  -
میحجلل انعم  اھسفن  كحور  ذخأنس  اھنیح  اننأل  ؛  ةباعدلا حورب  عتمتلاو  تاكنلا  قالطإ  اھنیح  عیطتست  نل  ينقِّدصو  تنأ  كروزنس 

. نومارل ةيدھ 

رظن ةبوعصب   ، شامقلا نم  ةیلاب  ةعطقك  نوسيراھ  نیكرات  اوفرصني  نأ  لبق  هلوح  نم  لاجرلا  تاكحض  طسو  ةریخأ  ةلكر  لجرلا  َُهلَكَر 
ةعاس فصن  رمألا  مزلتسا   ، ةقيدحلا يف  ةءاضملا  ةلیلقلا  حیباصملا  نم  مداقلا  ءوضلا  ىري  ةبوعصب  ناك  هنكلو   ، ةمروتم نویعب  همامأ 
هذھ نكلو  ةدشب  حنرتي  ناك   ، هزتنملا نع  قئاقد  رشع  دعبي  يذلا  هلزنم  وحن  كرحتلا  أدبيو  هیمدق  ىلع  ضوھنلا  عیطتسي  يكل  طقف 
ىمترا  ، هقيرط لمكي  نأ  لبق  ًالیلق  حيرتسیل  اھیلإ  هجتاف  همامأ  سیبوتألل  ةطحم  دجو   ، رْكُّسلا ةدش  نم  سیل  برضلا  ةدش  نم  ةرملا 
ریغ ةكرعملا  نم  ُّنئي  هدسج  لك  ناك   ، ةلیلقلاب تسیل  ةرتفل  هینیع  ضمغأو  باكرلا  نم  ةیلاخلا  ةطحملا  يف  دعاقملا  دحأ  ىلع 

، عراشلا نم  ةلباقملا  ةیحانلا  ىلع  ةریبكلا  ةینالعإلا  ةحوللا  كلت  دجیل  هینیع  حتف  ةحارلا  نم  ةرتف  دعب   ، لیلق ذنم  اھضاخ  يتلا  ةلداعلا 
: اھیلع بوتكم  ناك  يتلاو   ، هتایح تَرَّیَغ  يتلا  ةحوللا 

. كيدي نیب  نم  عیضت  زوفلا  ةصرف  عدت  الو  لوألا  نكو  نآلا  كرتشا  ؟  رظتنت اذام  -

...
ةباوب نم  جرخ   ، هب لمعي  يذلا  عنصملاب  ةیئاسملا  هتيدرو  لماك  ىھنأ  امدنع  قئاقد  عضبب  اًحابص  ةسداسلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك 

تامسنلا كلت  ٍقمعب  مَّسنت   ، نآلا ىتح  لقألا  ىلع   ، ُدعب رشبلا  اھبصتغي  مل  يتلا  ءارذعلا  ةئداھلا  عراوشلا  ىریل  ةریبكلا  ةكرشلا 
درابلا شعنملا  ءاوھلا  كرت   ، مھسفنأ رشبلا  مداوع  وأ  تارایسلا  مداوع  ُدعب  هثولت  مل  ءاوھ   ، ركابلا حابصلا  يف  ءاوھلل  ةزیمملا  ةدرابلا 
هنأكو ةيديدحلا  ةباوبلا  كلت  نم  هجورخ  ةظحل  رعش   ، ةظحللا كلتب  عاتمتسا  يف  هینیع  ضمغم  وھ  امنیب  قفر  يف  هھجوب  مدطصي 
اًفقاو ناك  يذلا  ماشھ  هقيدص  هظقيأ   ، میحجلا نم  ىرخأ  ةلیل  ءاھتناب  اًدیعس  ناك  اذل  ؛  دبألا ذنم  هب  َِنجُس  يذلا  نجسلا  نم  جرخي 

: هل لاق  نیح  اًمستبم  هلمأتي  هراوجب 

. اًدیعب تدرش  كنأ  ودبي  ؟  يقيدص اي  تنأ  نيأ  -

: لوقي وھو  ماشھل  هرظنب  هجتاو  هینیع  لماك  حتف 

مھمومھو رشبلا  نم  ةیلاخ  يھو  عراوشلا  ىرت  نأ   ، هلك مویلا  يف  عئارلا  دیحولا  تقولا  وھ  اذھ  ؟  ةظحللا كلتب  عتمتلا  عیطتسأ  الأ  -
دق ءيش  يأ  ىرت  نأ  نود  اًدیحو  هیف  ریست  نیح  طقف  تنأ  ككلم  هلك  ملاعلا  امبرو  عراشلا  نأكو  رعشت  نأ   ، مھتاھافتو مھعامطأو 

. كجعزي

: لاقو هقيدص  راوجب  ریسي  وھو  ماشھ  مستبا 

. ةجردلا هذھل  اًفوسلیف  كلعجي  ركابلا  حابصلا  نأ  ملعأ  نكأ  مل  -

راجشألل رظني  وھو  هقيرط  لماك  لمكأ   ، مھتویبل مھقيرط  يف  سیبوتألا  اوُّلقتسیل  هئالمز  يقاب  وحن  هجتاو  اًمستبم  هقيدص  هعَّدو 
ةصاخ ةنیكسلاو  ءودھلا  ضعبل  ةجاحب  ناك   ، ديدجلا مویلاب  ةحِرَف  ءایحتسا  ىلع  رویطلا  دِّرغت  امنیب   ، ءاوھلا تامسن  عم  ءطبب  حَّنرتت  يتلا 

هتداھشب لمعي  هنأ  مغر  هب  موقي  يذلا  لمعلا  اذھل  بسانملا  عونلا  نم  لماك  نكي  مل   ، هیلإ ةبسنلاب  ضیغبلا  هلمع  ءاھتنا  دعب 
امبر  ، مھمظعم قیطي  سانأ ال  عم  ایموي  لمعلل  ارطضم  ناك   ، مھعم لمعي  نم  يقاب  نع  اًمامت  فلتخت  تناك  هتیصخش  نكلو   ، ةیعماجلا
نل ناكم   ، مرتحم ریغ  ناكم  يف  نیمرتحم  صاخشأ   ، ناكملا يف  هعم  ماشھ  لثم  صاخشأ  دوجو  وھ  ًالیلق  هقنح  هیلع  ففخي  ام 
حجنت نل  ةياھنلا  يف  كنأل  ؛  ربصت وأ  ٍّدكب  لمعت  نأ  ُّمھي  ، ال  ةيوق ةطساو  كيدل  تناك  وأ  كسیئرل  اًسوساج  وأ  اًقفانم  تنك  ول  الإ  هب  حجنت 

بھذ نإ  ةمئاق  لظتس  ةلكشملا  تناك  هیلإ  ةبسنلاب  نكلو  نفعلا  ناكملا  اذھ  ةرداغم  يف  اًریثك  لماك  َرَّكَف   ، َتربص وأ  َتبعت  امھم 
، فيزلاو عُّنصتلاو  دسحلاو  دقحلاو  ملظلاو  قافنلا  سفن   ، يھ امك  لظتس  تایصخشلا  نكلو  ءامسألا  فلتختس   ، هب لمعیل  رخآ  ناكمل 

اًعبات نوكي  نأ  هرارقو ال  هریصم  يف  اًمكحتم  هلعجي  عورشم   ، هدحو هب  صاخ  عورشم  هل  نوكي  نأ  وھ  ًابسانم  هآر  يذلا  دیحولا  لحلا 
ةجاحب ناك   ، ةوطخلا كلت  ىلع  مدقي  يكل  لاملا  هكالتما  مدعل  اًرظن  هیلإ  ةبسنلاب  لانملا  دیعب  ناك  اذھ  نكلو   ، هتایح ةیقب  دحأل 



ةكرشلا كلت  يف  لمع  ذنم   ، دیعب دمأ  ذنم  هنم  تبرھ  يتلا  هتداعسو  هملح  نع  ثحبلاو  هلمع  كرت  عیطتسي  يكل  ةیقیقح  ةزجعمل 
. هلخادب اًموي  تناك  يتلا  ةحرفلاو  ةداعسلا  لك  اًئیشف  اًئیش  هتبلس  يتلا 

ءاوھلا تامسن  عم  رياطتت  همومھ  كرت  لواحو   ، جيردتلاب هوزغ  يف  تارایسلا  تأدب  يذلا  ئداھلا  عراشلا  يف  هیشم  لماك  لصاو  -
يتلا هتبیقح  نم  هفتاھ  جرخأ   ، ُدعب هل  ادعتسم  نكي  مل  ام  وھو   ، عقاولا ضرأل  عوجرلا  يف  أدب  عراشلا  يف  ةجضلا  دايدزاب  نكلو  درابلا 

ىتح تاطحملا  ِرّیغي  ذخأ   ، هفتاھ نم  عايذملا  لیغشت  عیطتسي  يكل  فتاھلاب  اھلیصوتب  ماقو  نذألا  تاعامس  جرخأو  اًمود  هعم  اھلمحي 
ىلع ناك   ، تانالعإلا نم  ةعومجم  تأدبو  ةینغألا  تھتنا  ىتح  هریس  لمكي  امنیب  اھب  عاتمتسالا  لواح   ، اھبحي ةینغأ  ىلع  رقتسا 

. ءيش لك  رَّیغ  يذلا  نالعإلا  ىلإ  مامتھاب  يغصي  أدبو  ةطحملا  رییغت  لبق  هدي  تفقوت  اھنیح   ، نالعإلا كلذ  أدب  نیح  ةانقلا  رییغت  كشو 

نآلا كرتشا   ، هقیقحت تددو  املاط  يذلا  كملح  ققحتس  انعم  ؟  ةلوھسب كنم  تلفت  كتایح  رییغتل  ةصرفلا  عدتس  لھ  ؟  رظتنت اذام  -
انعم هعنصاو  خيراتلا  نم  اًءزج  نك   ، خيراتلا يف  ملاعلا  اھفرعي  دق  ةرماغم  مخضأ  يف  انعم  كراش   ، هنع ثحبن  نم  تنأ  حبصت  امبرو 

، ءيش لك  ریغیس  يذلا  براحملا  انعم  نكو  ددرتت  ، ال  اًموي هب  تملح  ام  لك  ققحت  يكل  تارالودلا  نیيالمب  زوفلل  كتصرف  ىلع  لصحاو 
«. نمزلا براحم   » انعم حبصتل 



هنع ثحبن  نم  تنأ 

اذل ؛  جمانربلا نم  ةديدجلا  ةقلحلا  قالطنا  ىلع  قئاقد  عضب  الإ  َّقبتي  مل   ، ريوصتلا ويدتسأ  لخاد  قاسو  مدق  ىلع  يرجي  لمعلا  ناك 
فویضلا عم  مھلمعب  نوموقي  جایكملا  ىلع  نیمئاقلا  امنیب  كانھو  انھ  نم  تادعملا  ضعب  نیلماح  نوضكري  لامعلا  نم  ديدعلا  ىرن 

ثدحت يذلا  سمياج  روتكد  هجو  ىلع  جایكملا  طبضت  ءارقشلا  ةاتفلا  كلت  تناك   ، ةشاشلا ىلع  لیلق  دعب  روھظلا  كشو  ىلع  نيذلا 
: ًالئاق قیضب 

. دراواھ دیس  تایعامتجالا  الو  جماربلا  بحأ  يننأ ال  ملعت  تنأ  ؟  ةلیللا كعم  يمودق  يرورضلا  نم  ناك  لھ  -

اذل ؛  لبق نم  جماربلا  نم  ديدعلا  يف  رھظ  دق  ناك   ، هرعش ففصت  يتلا  ةاتفلا  عم  تاماستبالا  لدابتي  هدعقم  ىلع  ًایخرتسم  ریخألا  ناك 
: مستبي وھو  ساموت  هل  لاق  دقف  اذل  ؛  بیبطلا سكع  ىلع  اًرتوتم  نكي  ملف 

يذلا جمانربلاب  قلعتي  ام  لك  حرش  كلذكو   ، هیلإ انلصوت  ام  حرش  لجأ  نم  يرورض  ةلیللا  كدوجو   ، معن  ، يزيزع اي  اًریثك  قلقت  تنأ  -
كثاحبألو ةكرشلل  رَّفو  هلعف  ددصب  نحن  ام   ، ينقدص نكلو  انھ  كدوجو  يف  بغار  ریغو  حاترم  ریغ  كنأ  ملعأ   ، سمياج  ، هب موقنس 
تالاصتالا فالآ   ، انجمانرب يف  اھنالعإ  عضت  نأ  ديرت  هلك ال  ملاعلا  يف  ةكرش  دجوت  ، ال  تارایلم ؟  سمياج اي  ينعمست  لھ   ، تارایلملا
عیمجلا  ، ایلارتسأو ابوروأو  اكيرمأو  ایقيرفأو  ایسآ  نم   ، ملاعلا لوح  تاكرشلا  ةفاك  نم  جمانربلا  ثبتس  يتلا  ةكبشلا  ىلع  لاھنت 

انأ اھو   ، كثاحبأ لامكإل  نیعوطتملاو  تقولاو  لاملا  تبلط  تنأ   ، يخيراتلا ثدحلا  اذھ  نم  اًءزج  حبصي  ىتح  نیيالملا  عفدل  دعتسم 
عبسلا لاوط  هلجأ  نم  تبعتو  ترھس  ام  لكل  نكمي  سمياج  يزيزع  نمزلا  براحم  نودب   ، ديرت ام  لك  كل  ترفو  دق  ةدحاو  ةبرضب 

لاس نيذلا  نیمھاسملا  تاكسإل  جمانربلا  جاتحأ  انأ   ، مايألا نم  موي  يف  اًدوجوم  نكي  مل  هنأكو  حايرلا  جاردأ  بھذي  نأ  ةیضاملا  تاونس 
ام لامكإل  كلذك  تنأو   ، جمانربلا حرط  دنع  مھبویج  ألمتس  يتلا  لاومألا  ةیمكب  مھتربخأو  ةركفلا  مھیلع  تحرط  نأ  درجمب  مھباعل 

؟ روتكد اي  يعم  كلذ  ىرت  الأ   ، يرشبلا خيراتلا  يف  رھشألا  ِملاعلا  حبصت  يكل  هتأدب 

هنأل ؛  هیلإ ةبسنلاب  ةغاستسم  جمانربلا  ةركف  نكت  مل  امبر   ، هلاق امیف  قحم  هنأ  ملعي  ناك   ، دراودإ لاؤس  ىلع  درلا  بیبطلا  عطتسي  مل 
ترفو دق  ًالعف  اھنكلو   ، لاملا بلجو  هیفرتلل  ةلیسو  ؛  خيراتلا يف  يملع  زاجنإ  مظعأو  ربكأل  ةبحاصملا  ثاحبألاو  ملعلا  نوكي  نأ  ْدِرُي  مل 
حرط دنع  ةكرشلا  ىلع  قفدتت  لاومألا  تأدب  نأ  درجمبو   ، ةیضاملا تاونسلا  ةلیط  قحب  هعم  ایخس  دراودإ  ناك  دقل   ، هدارأ ام  لك  هل 

لب  ، ةلطامم وأ  ریخأت  نود  اھیلإ  جاتحي  بیبطلا  ناك  يتلا  ةزھجألا  عیمج  ریفوت  عاطتساو   ، ریثكب رثكأ  هسیئر  ءاخس  ناك  جمانربلا  ةركف 
عطتسي مل  اذھ  لكل   ، لقاع يأ  اھضفري  نأ  بعصي  غلابم  مھل  عفد  نأ  دعب  سمياج  هنم  هبلط  يذلا  مقاطلاو  ءاملعلا  لك  هل  مدقتساو 

حیباصملا كلت  اھطیحي  يتلاو  همامأ  ةدوجوملا  ةآرملا  يف  هھجول  رظن  طقف   ، تمصلا مزل  اذل  ؛  ساموت ىلع  درلا  سمياج  روتكدلا 
: مھل لوقي  وھو  ةطحملاب  نیفظوملا  دحأ  ةرجحلا  لخدو  قئاقد  الإ  يھ  ام   ، اھلمع ُلِمْكُت  ةاتفلا  امنیب  ءاضیبلا 

. ينوعبتا مكلضف  نم   ، ءاوھلا ىلع  نوكنو  قئاقد  سمخ  -

: هل ًالئاق  بیبطلا  فتك  ىلع  قفرب  هدي  دراودإ  عضو 

. انب ایھ   ، يرقبعلا اھيأ  انتظحل  تناح  دقل   ، اًنسح -

امنیب  ، ويدتسألا نم  مھتثالث  برتقا   ، ريوصتلا عقومل  امھلاصيإ  نع  لوئسملا  ينفلا  امھمامأو  هسیئر  فلخ  راسو  سمياج  روتكد  ضھن 
: لوقي وھو  مھعماسم  ىلإ  لصي  عيذملا  توصو  فقوتلاب  ينفلا  مھل  راشأ 

فویض  ، ةداعلا قوف  فویض  مھ  مویلا  انفویض  نأل  ؛  ةيداع ریغ  نوكتس  ةلیللا  مكاندعو  امك   ، هِرَْسأب ملاعلا  اھرظتني  يتلا  ةظحللا  نآلاو  -
يذلا جمانربلاب  اًضيأ  لب   ، هیلإ اولصو  يذلا  يخيراتلا  يملعلا  فاشتكالاب  طقف  سیل   ، بقع ىلع  اًسأر  ملاعلا  بلق  ایلعف  اوعاطتسا 

كناكمإب نوكیس  يذلاو   ، ةمداق دوقع  ةدعل  مالعإلا  خيراتو  ملاعلا  خيرات  يف  ةقراف  ةمالع  نوكیس  يذلا  جمانربلا   ، ملاعلا هاریس 
سمياج روتكدو  دراواھ  دراودإ  دیس  ةداعلل : نیقراخلا  انفویضب  اوبِّحرو  انعم  اوقبا   ، ةیئاضفلا انتطحم  ىلع  ايرصحو  طقف  هتدھاشم 

. نوسراب

ةءاضإلا كلت  لك  طسو  ءيشلا  ضعب  ًابرطضم  اََدب  يذلا  سمياج  روتكد  هفلخ  ناك   ، ةریبك ةماستبا  هھجو  ولعت  امنیب  ًالوأ  دراودإ  لخد 
: ًالئاق ثيدحلاب  عيذملا  أدب   ، سولجلاب امھل  راشأو  نیفیضلا  نم  الك  عيذملا  حفاص   ، ناكملا ألمت  يتلا  تاریماكلاو 

نع انل  هلوق  كنكمي  اذام   ، لئاھلا يملعلا  ثحبلا  كلذ  تلَّوم  يتلاو  يجولونكت  روي  ةكرش  ةرادإ  سلجم  سیئر  تنأ   ، دراواھ دیس  -
؟ كلذ

يرخف يعاود  نم  هنإ  لوقأ : نأ  بحأ  ًایناث   ، عئارلا جمانربلا  اذھ  يف  انل  كتفاضتسا  ىلع  يزيزع  اي  كركشأ  نأ  بحأ  ةيادبلا  يف  -
انلءاست املاطل   ، انملاع يف  رومألا  نم  ریثكلا  ریغیس  يذلا  ماھلا  يملعلا  فشكلا  اذھل  تلصوت  ْنَم  يھ  انتكرش  نوكت  نأ  يرورسو 

لھ  ، اھنم ریثكلا  نع  لءاستن  اًمود  انك   ، اھصوصخب ةقیقحلا  يھ  ام  انل  ركذیل  دحأ  كانھ  َّقبتي  مل  يتلا  ةیخيراتلا  ثادحألا  ضعب  نع 
تام لھ  ،؟  يدینیك نوج  لاتغا  نم  ؟  ةلاتحم درجم  تناك  مأ  ؟  ایسور يف  رصیقلا  ةلئاع  ىلع  رانلا  قالطإ  نم  ًالعف  ایساتسنأ  تجن 
نرقلا علطم  يف  ايریبیس  يف  ثدح  يذلا  ام  ؟  تاروصانيدلا تضرقنا  اذامل  ؟  اًمومسم تام  مأ  هافنم  يف  ةیعیبط  هتیم  تربانوب  نویلبان 
؟ لایمألا فالآ  ِدْعُب  ىلع  هُّيود  َعِمُس  يذلا  رامدلا  اذھ  لك  َفَّلَخ  ْنَم  وھ  اًكزین  ناك  مأ  ءاضف  ةنیفس  مطحت  تدھش  لھ  ؟  يضاملا

يرقبعلا يملعلا  هقيرفو  نوسراب  سمياج  روتكد  لضفب  نكلو   ، اًزاغلأ لظتس  اھنأ  اننظ  يتلا  زاغلألا  نم  ریثكلاو  ریثكلا  اھریغو 
. نآلا دعب  هریسفت  نع  رشبلا  زجعي  يخيرات  زغل  كانھ  ىقبي  نل   ، ةلئسألا كلت  لك  ىلع  ةباجإلا  نم  نكمتنس 

: هل لوقي  نأ  لبق  روتكدلا  وحن  عيذملا  رظن  اھنیح 

كلذ  ، نمزلا ربع  رفسلا  ةیفیك  ىلإ  تلصوت  لھ  ؟  كلذ ثدحیس  فیك  انل  حرشت  نأ  كنكمي  لھ  نكلو   ، سمياج روتكد  میظع  اذھ  -
؟ هیلإ تلصوت  ام  اذھ  لھ  ؟  ةماعلا وأ  ءابدألا  لبق  ءاملعلا  دوار  يذلا  ملحلا 

: ًالئاق هثيدح  أدبي  نأ  لبق  قمعب  سمياج  روتكد  سَّفنت 

! تقولا سفن  يف  الو  معن  -



. كلضف نم  انل  حرشا  ؟  كلذ فیك  الو ! معن  -

ضعب  ، لبقتسملا وأ  يضاملل  نمزلا  ربع  رفسلا  عیطتسن  ام  ةقيرطب  اننأ  ضرتفت  اھتايرظن  لكبو  اًمود  تناك  نمزلا  ربع  لاقتنالا  ةركف  -
ىرخأ ةرم  هتيؤر  اننكمي  نلو  ثدح  دق  ثدح  ام  نأ  رابتعاب  ةدشب  كلذ  يفني  ناك  رخآلا  ضعبلاو  نكمم  كلذ  نإ  لوقت : تناك  تايرظنلا 
ةماعلا ةركفلا  تناك  اًمومع  نكلو   ، هارن ىتح  لبقتسملا  يف  نونوكیس  نيذلا  صاخشألا  ُدعب  دلوي  ملو  ُدعب  ثدحي  مل  ثدحیس  ام  نأو 

. ىرخأ ةرم  هعاجرإو  رخآ  نمزل  ناسنإ  لمح  ىلع  ةرداق  ةنیعم  ةلآ  ءانب  متي  نأ  ةيرظنلا  كلتل  نيديؤملا  دنع 

؟ سمياج روتكد  ةلآلا  كلت  عنص  يف  تحجن  لھو  -

تايركذلا رھن  ىلإ  لوصولا  هلالخ  نم  عیطتسن  اًزاھج  انركتبا  دقل   ، ةركفلا كلتل  اًمامت  اًرياغم  ناك  هذیفنت  انعطتسا  ام  نكلو   ، عبطلاب ال  -
وأ َنَْفي  مل  لبق  نم  ثدح  ام  اًئیش : مھفن  نأ  بجي  نكلو   ، مھفلا ةبعص  ةركفلا  نأ  ملعأ   ، لبق نم  تثدح  دق  تايركذ  نم  هيوحي  ام  ةيؤرو 
، انلوح ةدوجوم  لظت  انھاوفأ  نم  جرخت  ةملك  لك   ، انداسجأ نم  جرخت  ةكرح  لك   ، انموي يف  هلعفن  ءيش  لك   ، انملاع نم  اًمامت  ِفتخي 
اذھ  ، تايركذلا نم  اًعساوو  اًریبك  اًرھن  لكشتل  عمجتت  لبق  نم  هب  انررم  امل  تايركذلا  نم  ةقاطلا  كلت   ، ةقاط ىلإ  لوحتت  ةطاسبب  اھنإ 
الو اھب  رعشن  الو  اھارن  انلوح ال  يھ   ، حیحص  ، تقولا لاوط  انب  طیحت  ةعاذإلا  تاجوم   ، عايذملاك رمألا   ، تقولا لاوط  انلوح  رودي  رھنلا 
رعشت يتلاو ال  كب  ةطیحملا  تاجوملا  كلت  لوحتتس  اھنیح   ، هعمست ام ال  عمست  نأ  كنكمیس  يذلا  بسانملا  زاھجلاب  الإ  اھعمسن 

. ناحلأو ىقیسومو  تاملك  ىلإ   ، سوملم ءيش  ىلإ  اھب 

كلت ليوحت  عیطتسي  ام  ٍعون  نم  لابقتسا  زاھج  تعنص  كنأ  ةطاسبب  كفاشتكاف  تمھف  امك  نذإ   ، ةقیقد كفقوتسأ  ينعد   ، روتكد -
. هعامس عیطتسن  سوملم  ءيش  ىلإ  يضاملا  يف  تثدح  يتلا  تايركذلا 

امك رخآ  ملاع  ىلإ  لقتني  نل  كدسج  نكلو   ، نحن انل  ثدح  دق  ثدح  ام  نأ  ول  امك  هب  روعشلاو   ، اًضيأ هتيؤرو  لب   ، هعامس طقف  سیل  -
. لقتنیس ام  وھ  كیعو  لب   ، يملعلا لایخلا  مالفأ  يف 

؟ كلذب دصقت  اذام  -

يعوو دسج  لخاد  بھذيو  تايركذلا  نم  رھنلا  كلذ  ىلإ  لقتنیس  كیعو  نم  ریبك  ءزج  نكلو   ، وھ امك  لظیس  كدسج  نأ  ينعأ  -
كسفن دجتس   ، ةیلقعلا ةلحرلا  كلت  يف  بھذتس  نم  تنأ  كنأ  ضرتفنل   ، ةینمزلا ةبقحلا  كلت  يف  لعفلاب  دوجوم  ناك   ، رخآ صخش 

وھ ام  مشت   ، يقیقح كعم  ثدحي  ام  لك  نأب  رعشتس   ، هیف مكحتیس  نم  تنأ  كلقعو  كیعو  نكلو  يضاملا  نم  صخش  دسج  لخاد 
كیعو لب  كدسج  لقتني  نل   ، كلقع لخاد  نوكیس  كلذ  نكلو  اًضيأ  هارتو  كب  طیحم  وھ  ام  لك  عمستس   ، نمزلا كلذ  يف  دوجوم 

. يضاملا نم  صخش  نیعأو  دسج  ربع  ىرتل  ؛  بسحف

؟ هیلإ باھذلا  ديرت  يذلا  نمزلا  يف  مكحتلا  عیطتست  فیك  نكلو   ، سمياج روتكد  میظع  اذھ  -

ةطبترملا راطقلا  تابرع  نم  ةیھانتم  ةعومجم ال  نع  ةرابع  كلت  تايركذلا  نأ  لیخت  كنكمي   ، ةدقعم هتباجإ  نكلو  زاتمم  لاؤس  اذھ  -
كلت ةظحالم  نم  اننكمت  اھانعنص  يتلا  ةزھجألا   ، اھقبست يتلاو  اھیلت  يتلا  ةبرعلاب  ةلصتم  يھو  نیعم  نمز  صخت  ةبرع  لك   ، اھضعبب
نم نيرشعلاو  سماخلا  ًالثم   ، نیعم مویل  باھذلا  ديرت  كنأ  ضرفنلف   ، اھریغ نود  اھديرن  يتلا  ةبرعلل  طقف  لوخدلاو  ةبقاعتملا  تابرعلا 

ناكملاو مویلا  كلذ  ىلع  زاھجلا  طبضنس  هیلإ  انلصوت  ام  ةطساوب   ، مویلا كلذل  ملاعلاب  طیحت  تايركذ  كانھ   ، ةئم عستو  فلأ  ماعل  رياني 
طقف دارملا  ناكمللو  هریغ  نود  طقف  مویلا  اذھل  يمتنت  يتلا  تايركذلا  كلتل  صخشلا  يعو  لقنیس  زاھجلاو  هیلإ  باھذلا  ديرن  يذلا 

. هریغ نود 

: ًالئاق ساموت  وحن  هثيدح  هَّجو  مث   ، سمياج روتكدلل  عمتسي  وھو  ةدشب  هیبجاح  عيذملا  عفر 

نأ مترتخا  اذامل   ، ام اًرمأ  اوملعي  نأ  نوديري  نيدھاشملا  نم  ریثكلا  نكلو   ، ةملكلا ىنعمب  میظعو  عئار  سمياج  روتكد  هلاق  ام  لك  -
؟ ًالثم يملع  رمتؤم  يف  ثاحبألا  جئاتن  فشك  قيرط  نع  سیل  يھیفرت  جمانرب  قيرط  نع  هیلإ  متلصوت  ام  ملاعلا  ىري 

ناك امھم  ةنیعم  ةئف  ىلع  ةرصاق  لظتس   ، رشبلا نم  ةماعلا  اھدھاشي  نل  ةیملعلا  تارمتؤملا  نكلو   ، عبطلاب كلذ  يف  انركف  دقل  -
الو ةقینأ  ةیملع  تاحلطصم  ، ال  هیلإ انلصوت  ام  هسفنب  ىري  يكل  ؛  هِرَْسأب ملاعلا  هاري  جمانرب  ةروص  يف  نوكت  نأ  انررق  دقف  اذل  ؛  اھمجح

ةفاضإلاب  ، نآلا اننیب  شیعي  نمم  دحأ  هري  مل  يذلا  خيراتلا  هینیعبو  هسفنب  ىریس  ضرألا  هجو  ىلع  ناسنإ  لك   ، ةفَّلكتم تارمتؤم 
عقوملا لوخد  وھ  هلعف  هیلع  ام  لك   ، ةریبك ةیلام  زئاوج  لباقم  جمانربلا  يف  انعم  ةكراشملا  يف  ةصرف  هل  درف  لك  نوكیس  كلذل 

ثدح امك  خيراتلا  ةيؤر  نم  اًءزج  نوكي  امبرف  قبطنت  تناك  نإ  مأ ال،  هیلع  قبطنت  طورشلا  تناك  اذإ  ام  ةيؤرو  جمانربلل  ينورتكلإلا 
. نینسلا تائمو  تارشع  ذنم  لعفلاب 

يتلاو ایلارتسأ  يف  دیحولا  ىفشتسملا  مامأ  نمو  ةیلارتسألا  يندیس  ةنيدم  يف  انلسارم  نآلا  انعم  نیسفانتملا  نع  ثيدحلاب  -
هارت ام  انل  ْفِص   ، ءاوھلا ىلع  نآلا  تنأ   ، فیج  ، همدع نم  سفانتملا  ةكراشم  ةیناكمإ  ةفرعمل  ةیبطلا  صوحفلل  نیسفانتملا  عِضْخُت 

. نآلا

: ًالئاق هثيدح  أدب  يذلاو  ایلارتسأب  دوجوملا  لسارملل  ةشاشلا  ىلع  ةروصلا  تلقتنا 

اھعم دقاعتلا  مت  يتلا  ىفشتسملا  يھو   ، ةیلارتسألا نروبلم  ةنيدمب  ىفشتسم  مامأ  تلق  امك  نآلا  انأ   ، جروج حوضوب  كعمسأ  -
فالآلا  ، جروج يرت  امك  ریظنلا  عطقنم  لابقإلا   ، ایلارتسأ ةلود  يف  كلذو  نمزلا  براحم  جمانرب  يف  كارتشالا  يف  نیبغارلا  ةفاك  صحفل 
جروج اي  يفلخ  رھظي  امك  ىفشتسملا -   ، جمانربلا لوخدل  ةمزاللا  تاصوحفلاو  لیلاحتلاب  مایقلل  ةیلارتسألا  ندملا  فلتخم  نم  اومِدَق 

ةتسلا يف  اًعمط  مايأ  ذنم  ءاج  مھضعبو   ، ركابلا حابصلا  ذنم  راتمألا  تائمب  اھلوط  رَّدَقُي  ریباوط  يف  نوفقي  نيذلا  نیسفانتملاب  جعت  - 
لودلا نم  ةلود  لك  يف  دحاو  ىفشتسم  صیصخت  مت   ، ملاعلا لود  نم  ریثكلا  يف  رمألا  سفن  ثدحي  انھ  ثدحي  امكو   ، رالود نیيالم 

نم ديدعلا  يف  هتيؤر  كنكمي  انمامأ  نآلا  هارن  ام   ، جمانربلا يف  كارتشالا  يف  نیبغارلا  صحفب  موقي  يكل  ؛  ریبكلا يناكسلا  دادعتلا  تاذ 
يف كارتشالا  لجأ  نم  ءاج  مھضعب -  لوقأو  مھضعبو -   ، ةیلاملا ةزئاجلا  فلخ  ىعسي  لكلا   ، ةفلتخملا ملاعلا  تاراق  يف  ىرخألا  لودلا 

. جروج يزيزع  ىرخأ  ةرم  ةملكلا  كعم   ، لاملا ءارغإ  نع  رظنلا  ِّضغب  خيراتلا  فاشتكا 

يف اھرفاوت  بجاولا  طورشلا  متعضو  مكنأ  ملعأ   ، دراودإ كل  لاؤسلا  نآلاو   ، ةیلارتسألا نروبلم  ةنيدم  نم  انلسارم  فیج  كل  اًركش  -
؟ ةبعص طورش  يھ  لھ   ، نآلا نيدھاشملا  مامأ  انیلع  اھرركت  نأ  كل  لھ  نكلو   ، نیمدقتملا



نيرشعو ةسمخ  نم  سفانتملا  رمع  نوكي  نأو  اًقباس  وأ  ایلاح  ءاوس  ةيركسع  ةیفلخ  كل  نوكي  نأ  يفكي  طقف   ، جروج قالطإلا  ىلع  -
؛ ةيزیلجنإلا ةغللا  ةداجإ  قباستملا  ىلع  بجي  عبطلابو   ، تاردخملا نم  عون  يأل  ًایطاعتم  نوكي  الأ  مھألاو   ، نیثالثو ةسمخ  ىلإ  اًماع 
طقف يھ  هذھ   ، مھنیب امیف  نوبراحملا  اھب  ثدحتیس  يتلا  ةغللا  يھ  ةيزیلجنإلا   ، ةفلتخم تاراقو  لود  نم  نونوكیس  نیبراحملا  نأل 

، ةسفانملا نم  ةیناثلا  ةلحرملا  لخدي  فوس  ةیبطلا  تارابتخالا  زاتجیس  نم   ، ةسفانملا نم  ىلوألا  ةلحرملا  يف  ةبولطملا  طورشلا 
نیب ىوقأ  ةسفانم  كانھ  نوكت  ىتح  ةراق  لك  نم  لجر  رایتخا  متیس   ، لاطبأ ةتسلا  رایتخا  متیس  اھنیحو  ةیندبلا  تاراھملا  يھو 

. رافصأ ةتسلا  تاذ  ةیلاملا  ةزئاجلا  فلخ  ًایعس  جمانربلا  أدبنس  اھنیحو   ، ضرألا هجو  ىلع  تاراقلا  عیمج 

؟ نيرابتملا ىلع  اھعيزوت  متیس  فیك   ، ساموت دیس  ةزئاجلا  نع  ثيدحلاب  -

ءالؤھ  ، ةسفانملل نومدقتي  نيذلا  فالآلا  نیب  نم  نیقباستم  ةتس  رایتخا  متیس   ، لاؤسلا اذھ  ينتلأس  كنأل  دیعس  انأ   ، اًنسح -
ةعبرأ جمانربلا  لمكأ  ول   ، ةزئاجلا ذخأیس  ةياھنلا  ىتح  ةمھملا  لامكإ  عیطتسي  ْنَم   ، ةفلتخملا جمانربلا  لحارم  نولخدیس  ةتسلا 

حوضولا ىھتنم  يف  رمألا   ، نیيالم ةتسلا  هدحو  ذخأیس  طقف  دحاو  اھلمكأ  نإو   ، رالود نیيالم  ةتسلا  نومساقتیس  صاخشأ 
. ةلوھسلاو

ىرخأ ةرم  رركنو   ، جمانربلا ةياھن  يف  انفویض  ركشن  لاوحألا  لك  ىلع   ، ساموت دیس  ًالھس  نوكي  نل  ينقدص  نكلو   ، اًحضاو ناك  امبر  -
، كلذ لعفت  مل  نإ  مدنتس  كنأل  كارتشالاب  عراس   ، انتانق ىلع  ىوس  هدھاشت  نلو  انتطحم  ىلع  ايرصح  نوكیس  نمزلا  براحم  نأ 

. ًءاسم متمعو  نآلا  ءاقللا  ىلإ 



...

عجار  ، ءدبلا كشو  ىلع  عامتجالا  كلذ  ناك  يجولونكت  روي  ةكرش  لثمت  يتلا  ةرخافلا  ةيانبلا  كلت  نم  نيرشعلاو  يداحلا  قباطلا  يف 
نكي مل  نكلو  قیضلاب  رعشي  ناك   ، عامتجالا كلذ  روضحل  تاعامتجالا  ةفرغ  ىلإ  هجوتي  نأ  لبق  ةریخأ  ةرمل  هتافلم  بیشألا  بیبطلا 
وحن هقيرط  يف  ىضمو  ةيدلجلا  هتبیقح  يف  هتافلم  عضوو  ةطخاسلا  هراكفأ  نم  هسفن  سمياج  روتكدلا  عزتنا   ، هلعفل ءيش  هدیب 

نم ریثكلا  اھیلع  ةليوط  ةيدامر  ةلواط  يوحت  تناك  يتلا  ةفرغلا  سمياج  لخد  امنیح  لعفلاب  أدب  دق  عامتجالا  ناك   ، تاعامتجالا ةفرغ 
بیبطلا لخد  نأ  درجمب   ، اھباحصأ ملعي  يتلا ال  ىرخألا  تالذبلا  ضعبل  ةفاضإلاب   ، ةكرشلا يف  تادایقلا  ربكأ  ضعبل  تالذبلاو  هوجولا 

: هلوقب ةرادإلا  سلجم  سیئر  دراودإ  دیسلا  َُهلَجاع 

؟ سمياج كلذك  سیلأ   ، قالطإلا ىلع  يتأت  الأ  نم  لضفأ  اًرخأتم  يتأت  نأ  -

: هثيدح لمكأ  يذلا  دراودإ  نم  برقلاب  ةلواطلا  ىلع  هدعقم  وحن  هقيرط  يف  وھو  َّدَُري  ملو  ةفیفخ  ةماستبا  ریخألا  مستبا 

؟ رتسوف دیس  لوقت  تنك  اذام   ، هانأدب ام  لامكإ  اننكمي   ، اًنسح -

هجوي وھو  لاقو   ، جمانربلا لقن  نع  ةلوئسملا  ةینويزفیلتلا  ةانقلا  لثمي  يذلاو  هرمع  نم  نیثالثلا  َّدعتي  مل  يذلا  باشلا  كلذ  فقو 
: عیمجلل هتاملكو  هتارظن 

ةفاك نم  تانالعإلا  انیلع  تلاھنا  رھشأ  ةعضب  ذنم  نمزلا  براحم  نع  نالعإلا  انأدب  ذنم   ، سمياج روتكد  ءيجم  لبق  لوقأ  تنك  امك  -
لودلا فلتخم  نم  فالآلا  مدقت  دقو   ، جمانربلا ضرع  دنع  انتشاش  ىلع  ٍناوث  عضب  لجأ  نم  نیيالملا  عفدل  دعتسم  لكلا   ، ملاعلا ءاجرأ 
تماق نيذلا  نیصصختملا  نم  قيرف  عم  نواعتلاب  يملعلا  مكقيرف  ناك  ةمرصنملا  رھشألا  كلت  لاوطو   ، جمانربلا يف  انعم  كارتشالل 

تارابتخالا ةلحرم  يھو  تایفصتلا  نم  ةیناثلا  ةلحرملا  ىلإ  لوصولل  نیحشرتملا  نم  بسنألا  رایتخاب  نوموقي  مھبلجب  انتطحم 
. جمانربلا يف  كارتشالل  بسانم  حشرم  ةئام  ثالث  دجوي  ایلاح   ، هب انأدب  امم  ریثكب  لقأ  ددع  ىلإ  لوصولا  انعطتسا  نآلا   ، ةیندبلا

. قزترم ةئام  ثالث  دصقت  -

، قنحلاو قیضلا  نم  ریثكب  اھلاق  يذلا  هسفن  سمياج  روتكد  ىوس  نكي  مل   ، مھھابتنا تراثأ  يتلا  ةلمجلا  كلت  لئاق  وحن  عیمجلا  رظن 
: ًالئاق هثيدح  لمكأ  امنیب 

، كلذ لبق  يركسعلا  لاجملا  يف  اولمع  نيذلا  ةقزترملا  نم  ةعومجم  درجم   ، هیلع انلصح  ام  وھ  اذھ  ؟  ةقيرطلا هذھب  يل  نورظنت  َِمل  -
الإ متھت  الو  أبعت  ةعومجم ال  مھنإ  ؟ ! نولوقت امك  نوبسانملا  نوحشرملا  مھ  ءالؤھ  لھ   ، رثكأ سیل  ةتسلا  مكنیيالم  يف  عمطي  لكلا 

. ةياھنلا يف  هیلع  نولصحیس  يذلا  لاملاب 

: ءودھب هل  لاق  دقف  اذل  ؛  اًنكمم نآلا  ثدحي  ام  لك  لعج  يذلا  لجرلا  باضغإ  ديري  دراودإ  نكي  مل 

، ملحلا كلذ  قیقحت  لجأ  نم  تاونس  ةدعلو  اًریثك  َتبعت  دقل   ، كتمھمو كثاحبأ  لمكت  كلعجیس  ام  وھ  نآلا  هلعفن  ام   ، سمياج روتكد  -
، كل هلمكن  نحنو  ملحلا  تأدب  نم  تنأ   ، حاجنلاب للكت  نلو  كتقوو  كدھج  لمتكي  نل  نآلا  هارت  ام  نودب  هنإ  لوقأ  نیح  ينقدص  نكلو 

 - ةيركسعلا تارابتخالا  نع  لوئسملا  وھو  دووكول -  كيرتاب  روجیملاو  تنأ  نوكتس  ىرخأ  تالكشم  يأ  ثودحل  اًعنمو  لاح  يأ  ىلعو 
تنأو ةیندبلا  تارابتخالا  نع  ًالوئسم  نوكیس  وھ   ، امكتارایتخا يف  دحأ  لخدتي  نل   ، نیبراحملا رایتخاو  مییقت  نع  نادیحولا  نالوئسملا 

نوُھْنُي انلاجر  عد  طقف   ، مھنم ايأ  ضفرأ  نلو  ًابسانم  هنورت  ْنَم  رایتخا  يف  ةدیحولا  ةملكلا  امكل  نوكي  فوس  اًعمو   ، ةیسفنلا نع 
ءامسأ يملعلا  كقيرف  نم  ًابسانم  هارت  نمو  كسفنب  تنأ  عجارتس  كلذ  نم  ءاھتنالا  نیحو   ، سفانتم ةئام  ثالثلل  ةیندبلا  تارابتخالا 

مأ ال؟ روتكد  كل  يفكي  اذھ  لھ   ، نمزلا براحم  انعم  نوكیس  نم  راتختس  اھنیحو   ، نیسفانتملا تارابتخا  جئاتنو 

: هبیجي نأ  لبق  دراودإ  هجول  اھلالخ  رظن  تاظحل  عضبل  بیبطلا  ددرت 

. جمانربلا يف  ةقزترم  دوجوب  حمسأ  نل   ، لاجر ةتسلا  راتخأ  نیح  يرارق  ىلع  ضارتعالاب  حمسأ  نل  نكلو   ، اًنسح -

: ةعرسب دراودإ  هباجأ 

. ةداس اي  عامتجالا  لمكنل  نآلاو   ، كلذ كل  -



ةئملا يف  نانثا 

. اًركش  ، خنویم ىلإ  ةھجتملا  مقر ٥٣٢  ةلحرلا  باكرل  ریخألا  ءادنلا   ، خنویم ىلإ  ةھجتملا  مقر ٥٣٢  ةلحرلا  باكرل  ریخألا  ءادنلا  -

اھسأر ِلّبَقُي  نأ  لبق  هتجوزل  ةریخأ  ةرظن  ليونام  رظن   ، وكیسكم ةیكیسكملا  ةمصاعلا  يف  زيراوخ  وتینیب  راطم  يف  تاملكلا  كلت  تددرت 
: اھنذأ يف  سمھي  وھو  اھنضتحيو  نانحب 

. يتزيزع اي  ءيش  يأ   ، لاملا راضحإل  ءيش  يأ  لعفأس   ، يقلقت ال  -

: هنضتحي وھو  هل  ًالئاق  هنیبج  ىلع  ًَةلْبُق  ََعَبطو  هدلو  ىلإ  رظن  مث 

. ةلحرلا كلت  نم  عجرأ  ىتح  ةلئاعلا  لجر  نآلا  تنأ   ، وھیلأ كتدلاوب  ِنتعتلف  -

: هدلاو نضتحي  وھو  ًالئاق  وردناخیلأ  لءاست 

؟ يبأ اي  ًاليوط  بیغتس  لھ  -

: هل لوقي  نأ  لبق  قفرب  هنبا  هجو  ليونام  كسمأ 

. ةرشابم عجرأ  مث  كجالعل  بیبطلا  هبلط  يذلا  ءاودلا  رضحأ  فوس   ، َّينب اي  رخأتأ  نل  -

: ةءاربب هنبا  هل  لاق 

. يبأ اي  لحرت  نأ  كديرأ  ينكلو ال  -

: لوقيو  ، هرعاشم ىلع  ةرطیسلا  لواحي  نأ  لبق  عومدلاب  ليونام  انیع  تقرقرت 

ریبك انأ   ، كدلاو ىلع  قلقت  ، ال  كیلع َّنئمَطأ  ىتح  موي  لك  كثدحأ  فوس   ، قلقت ، ال  بھذأ نأ  بجي  نذإ  ؟  وھیلأ نسحتت  نأ  ديرت  الأ  -
. كمأبو كسفنب  ينتعتس  كنأ  ملعأ  امك  يسفنب  ينتعأل  ةيافك 

ةریخألا ةرملل  ليونام  رظن   ، كلذ لعف  نم  دب  نكلو ال   ، شیجلا يف  ًاطباض  ناك  ذنم   ، ةليوط ةرتف  ذنم  رفاسيو  هتلئاع  كرتي  ةرم  لوأ  تناك 
نيذلا لاجرلا  رایتخا  متیس  ثیح  خنویم  ىلإ  هذخأتس  يتلا  ةلحرلا  ةباوب  وحن  هجوتيو  هتبیقح  لمحي  نأ  لبق  ةریغصلا  هتلئاعل 

طباضلا ناك  امنیبو   ، ناریطلا ةركذتو  هرفس  زاوج  طباضلا  كلذ  لواني  وھو  ةباوبلا  وحن  ةعيرس  تاوطخب  هجتا   ، جمانربلا يف  نوكراشیس 
يشملا يف  ىرخأ  ةرم  أدبیل  ةركذتلاو  رفسلا  زاوج  طباضلا  هاطعأ   ، هدیب هعومد  حسمي  وھو  قمعب  ليونام  َسَّفََنت  رفسلا  زاوج  عجاري 

. هتلئاع ؛  هتایح يف  كلمي  ام  ىلغأ  نع  اًدعتبم 

هرایتخاب اًدیعس  ناك   ، ایناملأ ىلإ  اھیف  بھذي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، خنویم ىلإ  ةھجوتملا  ةرئاطلا  ملس  دوعص  يف  ودرانویل  أدب 
هدلاو يتأي  نل  دیكأتلاب   ، هعدویل دحأ  كانھ  نكي  مل  هنأ  ملعي  هنأل  ؛  هفلخ رظني  ملو  ملسلا  دعص   ، جمانربلا ىلع  نیسفانتملا  نمض 
اھعم هدلاو  لعتفي  ىتح ال  هلعف  يوني  امع  هتدلاو  رابخإ  ودرانویل  ْدِرُي  مل   ، هعادو سیلو  هفاقيإل  نوكیسف  ىتأ  نإو  دیحولا  هدلو  عادول 
هعم تھجوت  يتلا  ءانسحلا  ةفیضملل  هتركذت  ىطعأ   ، هدرفمبو كلذ  لعفیس  ْنَم  وھ   ، كلذ ىلع  هتعجش  ْنَم  اھنأ  معزب  ةلكشم 

، حایترا ةدیھنت  دھنتي  وھو  ةوقب  هینیع  قلغأو  ودرانویل  سلج   ، دعقملا ىلعأ  هتبیقح  عضو  ىلع  هدعاست  نأ  لبق  ةرئاطلا  يف  هدعقمل 
يف هزكرمو  هتاقالعب  عیطتسي  هنأ  ملعي  ناك   ، جمانربلا اذھ  يف  كرتشاو  هتدارإ  فلاخ  هنأب  ملع  امدنع  هنونج  َّنُج  هدلاو  نأ  ملعي  ناك 
هنأب اًرربم  ةركفلا  هیلع  حرطو  هدلاو  نم  ىلعأ  وھ  نمل  ًةرشابم  هجوتو  هدلاو  نم  ىكذأ  ناك  هنكلو   ، دالبلا جراخ  هرفس  عنمي  نأ  ةلودلا 

عمجأ ملاعلا  راظنأ  هاجتا  عم  ةصاخ   ، مھنمض نم  وھ  يذلا  هطابضو  ينیتنجرألا  شیجلل  ادج  ةدیج  ةياعد  نوكتس  هرایتخا  مت  ول 
شیج يف  اھاقلت  يتلا  تابيردتلاو  تاربخلا  لضفب  كلذ  نوكیس  دیكأتلابف  جمانربلاب  زوفلا  ودرانویل  عاطتسا  ولو   ، نمزلا براحم  جمانربل 
ىلع ةقفاوملا  الإ  لارنجلا  مامأ  نكي  مل   ، ةدشب ةركفلل  سَّمحت  يذلا  لارنجلا  كلذل  هلوخد  لبق  ءيش  لك  يف  ركف  دق  ناك   ، هدالب
داجيإ عیطتسي  كانھ  امبر   ، هقیقحت ُّدوي  يذلا  ملحلا  كلذل  هلمحتس  يتلا  ةرئاطلا  يف  نآلا  وھ  اھو   ، جمانربلا يف  ودرانویل  كارتشا 

: ئداھ توصب  لوقي  ةرئاطلا  دئاق  امنیب  هینیع  قلغأ   ، هتایح ىلع  هدلاو  ةوطسو  تاطلسو  ذوفن  نع  اًدیعب  هسفن 

ةعاس ةرشع  تس  ةلحرلا  قرغتستس   ، خنویم وحن  ةھجتملا  ةلحرلا  نتم  ىلع   ، ةینیتنجرألا ةيوجلا  طوطخلا  نتم  ىلع  مكب  ًالھأ  -
. اًركش  ، ةلحرلاب انعم  اوعتمتت  نأ  وجرأ   ، ًابيرقت

نم لوزنلل  اًدادعتسا  مھتاقلعتمو  مھتعتمأ  عمج  يف  باكرلا  أدب   ، يلودلا خنویم  راطم  يف  ةرئاطلا  تَّطَح  رفسلا  نم  تاعاس  دعب 
ىلع ًالیلق  ماحزلا  َّلقي  ىتح  ًالیلق  رظتنا  هنكلو   ، هیفتك ىلع  اھعضوو  ىلعأ  نم  هتبیقح  بحس  يف  أدب   ، ساموت لعف  كلذكو   ، ةرئاطلا
ةدع ءاج  دقف   ، ایناملأل وأ  خنویمل  ىلوألا  هتلحر  يھ  كلت  نكت  مل  هیلإ  ةبسنلاب   ، قالطإلا ىلع  اًقلق  نكي  مل   ، ةرئاطلا نم  لوزنلا  باب 

تارضاحم وأ  ةَّلمم  تابيردت  كانھ  نوكي  نل   ، ةفلتخم تناك  ةرملا  هذھ  نكلو   ، يدنلوھلا يكلملا  شیجلا  يف  هلمع  مكحب  تارم 
ثحبي يتلا  ةراثإلا  دجي  امبر   ، اھقحتسي يتلا  ةرماغملا  ضعب  لجأ  نم  هرایتخاب  مداق  وھ  ةرملا  هذھ   ، ةقباسلا تارملا  لثم  ةرجضم 
يف اوكراشیل  مھرایتخا  مت  نيذلا  قباستم  ةئام  ثالثلا  نمض  نوكي  نأ  ًابيرغ  نكي  مل  هیلإ  ةبسنلاب   ، ىودج نود  نمز  ذنم  اھنع 

أدبي نأ  لبق  قئاقد  عضبل  هدعقم  يف  لظ  اذل  ؛  ةياغلل هسفن  نمو  اھنم  اًقثاوو  اًدیج  هتایناكمإ  ملعي  ناك   ، جمانربلا نم  ةیناثلا  ةلحرملا 
لك ناك   ، قالطإلا ىلع  هُّمھ  يھ  نكت  مل  يتلاو  ةزئاجلاب  هزوف  نم  دكأتم  هنأكو  فرصتي  ناك   ، ةعيرس ةقثاو  تاوطخب  ةرئاطلا  نم  هلوزن 

، هیلإ ةبسنلاب  ةنیمثو  ةیلاغ  يھ  مك  اھنیح  ملعیل  كحملا  ىلع  هتایح  نوكت  نأ   ، ةرماغملا كلتل  ةبحاصملا  ةراثإلاو  يدحتلا  وھ  هینعي  ام 
ةرماغملا يھ  كلت  تناك  امبر   ، هأرق ام  هل  قار  دقو   ، ثدحي فوس  امل  ةماع  لیصافت  جمانربلل  ّظنملا  ةمِ ةكرشلا  عقوم  ىلع  أرق  دق  ناك 
هذخأیس يذلا  صابلا  ىلإ  هجوتي  نأ  لبق  راطملا  ةیضرأ  ىلإ  لصو  ىتح  ملسلا  تاجرد  ساموت  لمكأ   ، اھرظتنا املاطل  يتلا  ةلماكلا 
هقمرت تناك  يتلا  ءانسحلا  ةفیضملا  كلت  ىلإ  رظنلا  هیلع  ْتَُفي  مل  سلاج  وھ  امنیبو   ، هب ةقلعتملا  تاءارجإلا  لامكإل  هتباوب  ىلإ 

، كلذ لعفي  مل  نسناي  ساموت  هنأل  هنكلو   ، اھتقداصم لواحو  اھیلإ  َهَّجَوَتل  رخآ  صخش  ناك  ول  امبر   ، رخآل نیح  نم  باجعإلا  تارظنب 
لاوط برج  دقل   ، ةقیقحلا يف  ءيش  يأب  وأ  ءاسنلاب  امتھم  لعفلاب  نكي  مل   ، بثك نع  هبقارت  اھنأ  ملعي  وھو  اًمستبم  هینیع  ضمغأ 

نم غرافلا  ءزجلا  كلذ  ءلم  ديري  طقف  وھ   ، هنع ثحبي  يذلا  اضرلا  وأ  ةداعسلاب  رعشي  مل  كلذ  عمو   ، هتبرجت ءرملا  ىنمتي  ام  لك  هتایح 
. ساموت نظ  اذكھ  وأ   ، كلذل هتلیسو  وھ  جمانربلا  ناكو   ، هحور



جمانربلا ةفظوم  اكینوم  انأ   ، يدیس خنویمل  ایكرت  نم  كتلحرب  تعتمتسا  دق  نوكت  نأ  ىنمتأ   ، لمكأ میلس  دیس  خنویم  يف  كب  ًالھأ  -
يذلا عمجملا  وحن  انقيرط  يف  نوكنس  قئاقد  عضب  لالخو  كرفس  زاوج  ينطعأ  ًءاجر   ، كل رفسلا  تاءارجإ  ءاھنإ  نع  ةلوئسملاو 

. جمانربلا نم  ةیلاتلا  ةلحرملا  لالخ  هیف  رقتستس 

اھب ظفتحي  ةریغص  ةروص  هبیج  نم  جرخأ  امنیب  اھلمعب  موقت  ىتح  هرفس  زاوج  اھئاطعإب  ىفتكا  طقف   ، اھیلع َّدَُري  ملو  میلس  اھل  مستبا 
ةروصلا لَّبق  مأ ال،  ةروصلاب  نمل  ىرخأ  ةرم  عجریس  لھ  لءاستي  وھو  اًمستبم  هلمانأب  ةروصلا  بعاد   ، ةدیحولا هتنباو  هتجوزل  اًمئاد 
نورمي رشبلا  نم  تائملا   ، نمزلا نم  ةرتفل  هلوح  نم  هوجول  علطتي  ذخأ  مث   ، هبیج ىلإ  ىرخأ  ةرم  اھعاجرإب  موقي  نأ  لبق  تاظحلل 
زوجعلا لجرلا  كلذ  امبر   ، مھیلإ ةبسنلاب  ةياھنلا  ىتم  نوملعي  مھنأ ال  ىلع  مھدسحي  ناك   ، هصخي امب  لغشنم  مھنم  لكو  همامأ 

ثدحتت يتلا  ةباشلا  كلت  وأ   ، هایحیل هلك  رمعلا  هيدل  نأكو  ةدؤتب  يشمي  هارت  اذل  ؛  كلذ ملعي  هنكلو ال  ةلیللا  تومي  نآلا  همامأ  رمي  يذلا 
ملعي طقف  وھ   ، فتاھلا يف  ةداعسب  ثدحتت  اھارت  اذل  ؛  كلذ ملعت  اھنكلو ال  تومتو  مویلا  اھترئاط  طقست  امبر   ، ام صخش  عم  فتاھلا  يف 
هتلئاع نم  مرحُیس  رھشأ  ةعضب  لالخ  هنأ  ملعي  نأ   ، هیلإ ةبسنلاب  ًابعرم  اذھ  ناك  مكو   ، لقألا ىلع  وھ  هتياھن   ، ةياھنلا نوكتس  ىتم 

، ناوألا تاوف  دعب  الإ  كلذ  كردن  اننكلو ال   ، ةعیبطلا مامأ  ءافعض  نحن  مك   ، نیعللا ناطرسلا  كلذ  لاتقل  ةصرف  كلمي  نأ  نود  دبألا  ىلإ 
هتعزتنا  ، مھنع لحري  نأ  دعب  اھنوقحتسي  ةایح   ، هتلئاعل ةميرك  ةایح  نیمأتل  ةصرف  كلمي  لقألا  ىلع  نكلو  لاتقلل  ةصرف  كلمي  امبر ال 

: بدأ يف  هل  لوقتو  رفسلا  زاوج  هلوانت  يھو  ءادوسلا  هراكفأ  نم  ءانسحلا  ةدعاسملا 

. انب ایھ   ، ةماقإلا ناكمل  ةرایسلا  لقتسن  مث   ، كتبیقح شیتفتل  طقف  هجوتنس   ، نآلا ماري  ام  ىلع  ءيش  لك   ، میلس دیس  -

قئاسلا أدب   ، ءانسحلا ةدعاسملا  كلت  عم  ةرایسلا  نوسيراھ  َّلقتسا  امنیب   ، ةیفلخلا يف  اھعضیل  نوسيراھ  نم  ةبیقحلا  قئاسلا  ذخأ 
: ًالئاق اھلاؤسب  نوسيراھ  هَّجوت  امدنع  ریسلاب 

مأ ال؟ مھدالب  نم  نیكرتشملا  عیمج  لصو  لھ  -

ددعلا لمتكیل  يقابلا  رضحیس  اًدغ   ، يناثلا مویلا  وھ  مویلاو  مايأ  ةثالث  لالخ  عیمجلا  رضحي  نأ  ررقملا  نم   ، نوسيراھ دیس  ُدعب  سیل  -
. جمانربلا نم  ةیناثلا  ةلحرملا  أدبتو 

؟ نآلا نیھجتم  نحن  نيأ  ىلإو  -

انل تحمس  خنویم  دودح  ىلع  ميدق  يركسع  عمجم  نع  ةرابع  وھ   ، ةیناثلا ةلحرملا  ءارجإ  هیف  متیس  يذلاو  ةماقإلا  رقم  ىلإ  -
. هیلإ لوصولل  تقولا  نم  ریثكلا  قرغتسن  نل   ، قلقت ، ال  همادختساب ةنيدملا 

يذلا لاملا  ىلع  لوصحلل  هل  ةریخألا  ةصرفلا  اھنأ  ملعي  ناك   ، ةذفانلا نم  رظنلاو  تمصلاب  ىفتكا   ، اھثيدح ىلع  نوسيراھ  بِّقعي  مل 
نم ریثكلا   ، لاملا نم  ریثكلا   ، ءيش لك  نم  ریثكلا  رسخو  رماق   ، لبق نم  هتایح  يف  اًریثك  أطخأ  دقل   ، نومار يبارملا  كلذل  هب  نيدي 

هیلع اًریثك  هتقیلط  نازوس  تربص  دقل   ، كلذ نم  رثكأ  هلُّمحت  عطتست  مل  يتلا  هتلئاع  رسخ  مھألاو   ، نيرخآلا مامأو  هسفن  مامأ  هتمارك 
ضعب يف  ًانونجم  امبرو  ایبصع  ریصیل  هعابط  ترَّیغت  نیح  تربص   ، تانھارملاو رمخلا  ببسب  هلمع  رسخ  نیح  تربص   ، لبق نم 

وھ ضرتعي  ملو   ، اھعم اھیلفط  تذخأو  دبألل  اھنیح  ُهْتَرَجَھ   ، كلذ نم  رثكأ  ربصلا  عطتست  مل  اھيدلول  رمألا  لصو  امدنع  نكلو   ، تاظحللا
، هسفنل همارتحاو  هتمارك  نم  ىقبت  ام  امھعم  كرتو  هفلخ  امھكرت   ، هعم ایقب  ول  امم  ریثكب  لضفأ  اھعم  امھلاح  نأ  ملعي  ناك   ، كلذ ىلع 

امھدلاو نادھاشي  امھو  هب  اَّرم  ام  يفكي   ، ثدحي نأ  كلذل  نكمي  ، ال  هئاطخأ نمث  اعفدي  نأب   ، امھب هددھي  نومار  دغولا  كلذ  نآلا  نكلو 
جمانربلا اذھ  ناك  امبر   ، نآلا ىتح  هببسب  هاناع  ام  يفكي   ، هلافطأب ىتح  متھي  جئاھ ال  ناویحك  حبصأ  ىتح  اًئیشف  اًئیش  أوسألل  ریغتي 

مايألا نم  موي  يف  حجني  امبر   ، لبق نم  هیلع  تناك  امل  اھعاجرإ  ةلواحمو  هتایح  حیحصتل   ، ءيش لك  حیحصتل  هل  تتأ  يتلا  ةصرفلا  وھ 
. امبر  ، لبق نم  ناك  امك  هل  هيدلو  مارتحا  بسك  يف 



...

. يدیس كل  صصخملا  شارفلا  ىلع  كمقر  دجتس   ، مونلا عجھم  ىلإ  انلصو  دق  اھ  -

ةقرو هقوف  دجوت  شارف  لك   ، ةيانعب ةبَّترملا  ةَّرِسألاب  ةئلتمملا  ةحیسفلا  ةعاقلا  كلت  مامأ  هتكرت  يتلا  ةدِعاسملا  َرَكَشو  لماك  مستبا 
ديدجلا دفاولا  وحن  ضعبلا  رظن   ، مھتعتمأ غارفإ  يف  اوأدبو  لعفلاب  رضح  دق  ضعبلا  ناك   ، هل رواجملا  بالودلا  ىلع  كلذكو   ، هبحاص مساب 

ضعبلاو رخآ  صخش  عم  فتاھلا  يف  ثدحتي  ناك  ضعبلا   ، هلعفي ناك  امل  صخش  لك  عجر  تاظحل  دعب   ، اًریثك مھھابتنا  ِرثُي  مل  يذلا 
يف لماك  أدب   ، ءاخرتسالل ةلواحم  يف  شارفلا  ىلع  ٍقلتسم  ضعبلاو   ، هب صاخلا  بالودلا  ىلإ  ةبیقحلا  نم  هسبالم  لقنب  موقي 

ْنَم هوجو  يف  علطتلا  يف  ذخأ   ، شارفلا ىلع  تاظحلل  سلجو  ةبیقحلا  هیلع  عضوو  هدجو  ىتح  هب  صاخلا  شارفلا  نع  ثحبلاو  ریسلا 
، نوللا ةینب  ةرشب  مھل  رخآلا  ضعبلاو  اًمامت  دوسأ  ضعبلا   ، ةنكادلا ةرشبلا  ىوذ  ةقرافألا  نم  مھبلغأ  نأ  ىلوألا  ةظحالملا  تناك   ، هلوح

: يحصف ةیبرع  ةغلب  لاق  يذلا  هفلخ  نم  توصلا  كلذ  هاتأ  ىتح  كلذ  ببس  اًریثك  مھفي  مل   ، ءاضیب هترشب  تناك  ْنَم  لیلقو 

. ةقرافألا عجھم  هنإ  -

. يبرغم وأ  يسنوت  هنأ  هتجھل  نم  ودبي  ناك   ، شوشب هجو  اذ  سأرلا  قیلح  اباش  دجیل  هفلخ  رظن 

. يلثم يبرع  كنأ  تفرع  ةعاقلا  لخدت  كتيأر  ذنم   ، سنوت نم  رینم  كوخأ  -

؟ ةقرافألا عجھم  كلوقب  تدصق  اذام  نكلو   ، رصم نم  لماك  انأ   ، رینم كب  ًالھأ  -

: حرمب هل  لاقو  لماك  راوجب  رینم  سلج 

، ایقيرفأ ةراق  نم  مھرایتخا  مت  نيذلا  اًقباستم  نیسمخلل  صصخملا  مونلا  ناكم  وھ  اذھ   ، انھ هملعتتل  ریثكلا  كمامأ  لاز  هنأ ال  ودبي  -
هذھ نأ  اونظ  دقل   ، ةدحاو ةراق  نم  اًقباستم  نیسمخل  اًشارف  نیسمخ  يوحي  ناكم  لك   ، نكامأ ةتسل  ةمَّسقم  انھ  مونلا  نكامأ 

. يعمو كعم  ثدح  املثم   ، كتغل سفنب  ثدحتي  نم  داجيإل  ةصرف  لضفأ  ةقيرطلا 

: هلیمزل لاق  مث  لماك  مستبا 

؟ انھ تنأو  ىتم  ذنم   ، ریثكلا ملعت  كنأ  ودبي  -

ناكملا يف  لوجتأ  انأف  اذل  ؛  مھنادلب نم  عیمجلا  راضحإب  نوموقي  ىتح  هلعفل  ریثكلا  كلمن  ىرت ال  امك  نكلو  طقف  ةحرابلا  ترضح  دقل  -
. ناكملا اذھ  يف  يعم  رخآ  يبرع  دوجول  دیعس  انأ   ، انھ رودي  امم  ریثكلا  تفرعو   ، سمأ ذنم 

: لوقي نأ  لبق  رینم  فتك  ىلع  ةدومب  لماك  ََتبَر 

. اًضيأ انأو   ، يقيدص اي  اًضيأ  انأو  -

...



دووكول كيرتاب  روجیملا  انأ 

لصاوت نآلا  هب  نونطقي  يذلا  يركسعلا  عمجملا  يف  ةرشتنملا  توصلا  تاربكم  تناك   ، رینم ديدجلا  هقيدص  عم  ةعاقلا  كلت  لماك  لخد 
يف نیكرتشملا  نیقباستملا  عیمج  ىري  نأ  لماكل  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، ةیمھألل مقر ٢  ةعاقلا  ىلإ  هجوتلاب  نیقباستملا  نم  بلطلا 
ةیبشخ ةحیسف  ةعاق   ، ةعاقلا يف  مھعم  مھتعتمأ  نولمحي  اوناك  مھضعب  نأل  ؛  وتلل لصو  ضعبلا  نأ  ودبي   ، ةئام ثالثلا  عیمج   ، جمانربلا
ىوس اًئیش  لعفي  نأ  نود  اًدیحو  سلجي  رخآلا  ضعبلا  ناك  امنیب  ددجلا  نيدفاولا  عم  ثدحتي  ضعبلا  ناك   ، اًضيأ تاجردملاو  ناردجلا 

. هلوح نيدوجوملا  يف  لمأتلا 

كلذ لخد  ىتح  تقولا  نم  ریثكلا  رمي  مل   ، نآلا مھعمجت  ببس  ةفرعم  راظتنا  يف  اسلجو  تاجردملا  دحأ  وحن  رینمو  لماك  نم  ٌّلك  هجتا 
هتماق  ، يركسع لجر  هنأ  هیلع  ودبي  ناك  هنأ  الإ  يندملا  هسابل  مغر   ، هرمع ةلیط  رماوألا  ءاطعإ  داتعا  نمك  هیلع  ودبي  ناك   ، لجرلا
يف لجر   ، ةئام ثالثلا  نم  صخش  لك  ةيانعب  صحفت  اھنأكو  تناك  يتلا  ةداحلا  هتارظنو  هرھظ  فلخ  نیتودقعملا  هیفكو  ةدورفملا 
نیلثاملا بابشلا  نس  نم  برتقي  هرمع  نأكو  هلعجت  تناك  هیلع  ودبت  يتلا  ةيویحلا  نكلو  تاینیسمخلا  لئاوأ  وأ  تاینیعبرألا  فصتنم 
تاوصأ تأدب   ، نوفوركیملا ىلع  ةمزاح  تاقرط  ثالث  قرطيو  ثالثلا  ملالسلا  كلت  دعصیل  ةعاقلا  ةمدقم  وحن  ًةرشابم  هجتا   ، همامأ

يف اًفقاو  لظ  طقف   ، لعفي مل  هنكلو  ةملك  يأب  هوفتي  نأ  عیمجلا  رظتنا   ، ديدجلا فیضلا  كلذ  هاجتاب  رظنلاو  توفخلا  يف  نیقباستملا 
يف نَّعمتي  اًفقاو  لظ   ، اھیلع ضاضقنالا  ىلع  كشوي  يتلا  بنارألا  نم  ةعومجم  اھنأكو  روضحلا  وحن  عئاج  رقصك  رظني  امنیب   ، هناكم
بلطي مل  لجرلا  نكلو   ، هراوجب ام  صخش  عم  وأ  فتاھلا  يف  ًءاوس  ثدحتي  لاز  ام  ضعبلا  ناك   ، ةفش تنبب  سبني  نأ  نود  عیمجلا  هوجو 
ثيدحلا نع  لعفلاب  فقوتي  هیلإ  رظني  ناك  نم  لك  نأ  بيرغلاو   ، ةيرانلا تارظنلا  كلتب  ثدحتي  نمل  رظنلاب  يفتكي  ناك   ، تمصلا دحأ  نم 

قئاقد سمخ  يلاوح  دعب   ، ةحساك ةیصخش  كلمي  هنأ  لجرلا  ىلع  ودبي  ناك   ، حضاو ببس  نود  اًضرأ  رظني  وھو  هفتاھ  قالغإب  موقي  وأ 
: ًالئاق ثيدحلاب  أدب  ةملك  قطني  نأ  نود  ىتح  لجرلا  كلذ  ةیمھأب  اورعش  نيذلا  نیقباستملا  نمو  هنم  ماتلا  تمصلا  نم 

اولمع ىتح  امبر   ، انأ ْنَم  فرعي  ةیناطيربلا  ةیكلملا  تاوقلا  يف  اًموي  مدخ  ْنَم  امبر   ، ينفرعي مكنم ال  ریثكلا   ، ثدحتلا يننكمي  نآلا  -
نم دووكول  كيرتاب  روجیملا  انأ   ، اھضوخت يكل  قالطإلا  ىلع  ةفیطل  ةبرجت  تسیل  كلت  ينوقِّدصو   ، مايألا نم  موي  يف  يترمإ  تحت 
ءابغلا نائیش : يتایح  يف  لمتحأ  انأ ال   ، لبق نم  تنك  امك  اًھوتعم  اًدغو  لازأ  ينكلو ال  دعاقتم  نآلا  انأ   ، ةیناطيربلا ةصاخلا  تاوقلا 

لكب كنم  بلطأ  انأف  نیتنعللا  نیتاھ  نم  ةفص  كب  ناك  نإ  نكلو   ، ماري ام  ىلع  انتقالع  نوكتس  امھنع  تدعتبا  نإ   ، رماوألا ةعاطإ  مدعو 
ةیلاتقلا تارابتخالا  نع  لوألا  لوئسملا  نوكأ  فوس   ، لوقأ ام  اًمئاد  دصقأ  انأو  كمحرأ  نل  انعم  تثكم  نإ  كنأل  ؛  نآلا لحرت  نأ  فطل 

مكتافلم تأرق  دقل   ، ءارھلا اذھ  لكو  لاملا  ىلع  لوصحلا  ََّمث  نمو  نمزلا  يبراحم  اوحبصیل  جمانربلا  لوخدل  مكنم  اًضعب  لھؤتس  يتلاو 
نكلو  ، مھتایح يف  ام  ةلحرم  يف  اًدونج  اوناك  ضعبلاو  نییلاح  ضعبلاو  شیجلا  يف  نیقباس  ًاطابض  مكنم  نأ  ملعأو  انھ  رضحأ  نأ  لبق 
اًئیش يواست  انھ ال  اھنأل  ؛  نيرخآلا مامأ  ةيركسعلا  كتبترب  رتخبتلا  لواحت  الف  يمامأ  ءاوس  مكعیمج   ، يدنج وأ  طباضل  دوجو  انھ ال 
ةعاسلا رادم  ىلع  رمتسم  يسفن  مییقت  كانھ  نوكیس  اًضيأ  نكلو  طقف  ایندب  سیل  مكمییقت  متیس  عمجملا  اذھ  يف   ، يل ةبسنلاب 

لك نأل  ةطاسبب  اذھو   ، تارابتخالا تأدب  دق  ةعاقلا  كلت  اھیف  متلخد  يتلا  ةظحللا  ذنم  هنأ  اوملعت  نأ  بجي   ، انھ هنولعفت  ءيش  لكل 
لك نم  وجرأ  اذل  ؛  اھدوجو نكامأ  ىلع  فرعتلا  اوعیطتست  ىتح ال  ةيانعب  ةعوضوم  ةيرس  ةبقارم  تاریماكب  بَقارم  عمجملا  يف  ناكم 

. صاخشألا تارشع  نم  تقولا  لاوط  بَقارم  كنأل  ؛  رذحلا يخوت  صخش 

: ةيرخسب لاق  يذلا  توصلا  كلذ  ردص  ةعاقلا  فصتنم  نم 

. َّنھلوقع َّنھدقفي  فوس  ام  َّيدل  ندجیس  ُّمحتسأ  امدنع  نظأ   ، تادیس ينبقاري  نم  لعجتلف  -

ماق ْنَم  رجانح  يف  قنتخت  تاكحضلا  كلت  تلعج  روجیملا  نم  ةدحاو  ةيران  ةرظن  نكلو   ، ةعاقلا يف  ةتفاخلا  تاكحضلا  ضعب  تَّود 
: لوقي وھو  عافترالا  يف  روجیملا  توص  أدب  تاظحل  دعب   ، اھقالطإب

؟ هب فرشتن  ىتح  هسفنب  انفِّرعي  َمل ال   ، ةعاقلا يف  اًحرم  اًصخش  انيدل  نأ  ودبي  -

عبات اھنیح   ، فوقولا ىلع  ةردقلا  دحأ  كلمي  نأ  نود  مھ  امك  عیمجلا  لظ   ، فقي وأ  دحأ  كرحتي  مل  نكلو  تافتلالا  يف  عیمجلا  أدب 
: ًالئاق هثيدح  روجیملا 

. ًالیلق هدعاسنل   ، ءيشلا ضعب  لوجخ  حرملا  صخشلا  نأ  ودبي   ، اًنسح -

: راصتنا يف  حاص  ىتح  تاظحل  الإ  يھ  امو  ةعرسب  رارزألا  رقن  يف  أدبو  همامأ  ةلواطلا  ىلع  عوضوملا  بوساحلا  وحن  روجیملا  هجتا 

. حازملا بحي  يذلا  انلیمز  اًعیمج  ىرنلف   ، وھ اھ  -

. ةعاقلا يف  نيدوجوملا  صاخشألا  دحأل  روجیملا  فلخ  ةدوجوملا  ةشاشلا  ىلع  ةریبك  ةروص  عیمجلا  دجیل  بوساحلا  ىلع  طغض 

؟ هتيؤر عیمجلل  ىنستي  ىتح  ةلیمجلا  ةروصلا  بحاص  فقي  نأ  نآلا  نكمي  لھ  -

رطیسي ناك  رتوتلا  نكلو   ، ثدحي امل  ثرتكم  ریغ  هنأكو  ودبي  نأ  لواحي  ناك   ، ةشاشلا ىلع  هتروص  ةدوجوملا  صخشلا  كلذ  فقو  اھنیح 
: لاق نیح  هتوص  ىلع 

؟ كلذ نم  ررضلا  ام   ، تلق نم  انأ   ، اًنسح -

: لوقي وھو  ةرشابم  همامأ  فقوو  هیلإ  لصو  ىتح  باشلا  وحن  هاجتالا  يف  أدبو  ثالثلا  تاجردلا  روجیملا  لزن 

، كلاعفأ بقاوع  لُّمحت  عیطتست  نابج ال  كنكلو   ، كنع توفع  تنك  امبر  كلذ  كنم  تبلط  امدنع  فوقولل  ةعاجشلا  كلمت  تنك  ول  -
. تارابتخالا نم  كدرط  وتلل  مت  دقل   ، فارصنالا كنكمي 

: لاقو ةشھد  يف  باشلا  انیع  تعستا 

ـ ... قع تدقف  كنأ  ودبي  يدرط ! مت  هنإ  نآلا : يل  لوقت  تنأو  وتلل  تلصو  دقل  ؟  فیك ؟  يدرط مت  ؟  اذام -



قعاوصلاو تاوارھلاب  نیججدمو  ءادوس  سبالمب  لاجر  ةعبرأ  هنم  لخديو  ةوقب  ُحَتْفُي  ةعاقلا  بابب  عیمجلا  ئجوف  هتلمج  لمكي  نأ  لبق 
ةدحاو ةملك  اوقطني  نأ  نود  باشلاو  روجیملا  فوقو  ناكم  وحن  اًضكر  اوھجتاو  ةعاقلا  اومحتقا  لوقلا  كنكمي  امبر  وأ  اولخد   ، ةیئابرھكلا

: روجیملا هلأس  اھنیح   ، هتلمج لامكإ  عطتسي  مل  يذلا  باشلا  كلذل 

رخآ ءيش  لوق  لِّضفت  مأ  ؟  نآلا اھلامكإ  ديرت  لھ   ، ةملكلا لمكت  نأ  لبق  َّتمصو  ـ ...  قع تدقف  يننإ  لوقت : َتنك  ؟  لوقت تنك  اذام  -
؟ ةفیخسلا تاكحضلا  ضعبب  عتمتسن  ىتح  حرم 

نأ لبق  ةریخأ  ةرظن  نیقباستملا  ىلإ  رظن  مث   ، روجیملا وحن  دقحب  رظني  وھو  ةیبصعب  هتبیقح  كسمأ  طقف   ، قلعي ملو  باشلا  قطني  مل 
: ًالئاق هثيدح  عبات  مث  هناكمل  ىرخأ  ةرم  روجیملا  عجر   ، تمص يف  هنوعبتي  ةعبرألا  لاجرلا  امنیب   ، ةعاقلا بابل  هجوتي 

يبابسأ ءادبإ  ىتح  نود  مكنم  يأ  درطل  دعتسم  انأ   ، حزمأ يننأ ال  اودكأتت  ىتح  عیمجلا  مامأ  مویلا  ثدح  كلذ  نأ  دیجلا  نم   ، اًنسح -
بلط الو  ءيش  يأ  ىلع  ضارتعالا  كل  قحي  ، ال  نيرشعو عبرألا  لاوط  يتمحر  تحت  انھ  تنأ   ، انھ كناكم  قحتست  كنأب ال  ترعش  اذإ 

َّيلع رفوتس   ، وتلل رداغ  يذلا  كلیمزب  قاحللا  اًمود  كنكمي  رمألا  كبجعي  مل  اذإ   ، ةشقانم نود  هب  رَمؤت  ام  طقف  ذفنت  تنأ   ، ءيش يأ 
اورِھْظُتو فرصتلا  اونسحت  نأ  اولواح  ينم  ةحیصن  اذل  ؛  تقولا لاوط  بقارم  هلمكأب  ناكملا  لوقأ : تنك  امك   ، كمییقتو كرابتخا  ءانع 

ََّمث نمو  نمزلا  يبراحم  نم  اًدحاو  حبصت  نأ  كل  حمسأ  امبر  اھنیح   ، مكنع ىضرأ  ىتح  ةلبقملا  ةلیلقلا  مايألا  لالخ  مكیف  ام  لضفأ 
، قمحألا كلذ  لیحر  لبق  ةئام  ثالث  متنك  لقألا  ىلع  وأ   ، صخش ةئام  ثالث  متنأ   ، هفلخ مكعیمج  نوثھلت  يذلا  لاملا  ىلع  لوصحلا 

نوكیس قباستم  نیسمخ  لك  نم  طقف  دحاو   ، ةئملاب نانثا  مكنم  دحاو  لك  ةصرف  نأ  ينعي  اذھ   ، مكنم طقف  ةتس  رایتخا  متیس 
حجنت بيردت  لك   ، كحلاصل ةبسنلا  كلت  ةدايز  كناكمإب  هنأل  كلذ  سنت  ، ال  ةئملا يف  نانثا  لثمت  كنأ  سنت  ، ال  طقف دحاو   ، نمزلا براحم 

تنك ام  اذإ  ددحیس  ام  وھ  ةمداقلا  مايألا  يف  انھ  هلعفتس  ام  لك   ، كب ةصاخلا  ةئملاب  نینثالا  نم  ديزیس  هنقتت  رابتخا  لكو  هیف 
ءاج مكضعب  نأ  ملعأ   ، هیلع نولبقم  متنأ  امیف  ّداج  نيِ اًضيأ  متنأ  اونوكت  نأ  وجرأو  داج  انأ  مك  لیلق  ذنم  متيأر  دقل  مأ ال،  انعم  لمكتس 
نم ةیناثلا  ةلحرملا  أدبتو  أدبنس  اًدغو   ، مویلا ةحار  ذخأیس  عیمجلا   ، تارابتخا كانھ  نوكي  نل  مویلاف  اذل  ؛  هتلود نم  لیلق  ذنم  طقف 

. فارصنالا مكنكمي   ، اًعیمج مكل  دیعس  ظح   ، جمانربلا

...



: لاقو توصلا  عمس  امنیح  هبتكم  يف  ريراقتلا  ضعب  علاطي  ناك  يذلا  سمياج  روتكدلا  باب  ىلع  ةریصقلاو  ةمزاحلا  تاَقَرَّطلا  ضعب  تَّوَد 

. لخدا -

: زوجعلا بیبطلل  لوقي  نأ  لبق  ماكحإب  هفلخ  بابلا  قلغأو  ةفرغلا  لخد  يذلا  دووكول  روجیملا  ىوس  رئازلا  نكي  مل 

. ماھ رمأ  يف  ينديرت  كنأب  يمالعإ  مت  دقل  -

دعقملا ىلع  وھ  سلج  امنیب   ، سولجلاب هیلإ  ریشي  نأ  لبق  باحرتو  ةرارحب  هحفاصیل  روجیملا  وحن  هجتاو  هدعقم  نم  بیبطلا  ضھن 
: ًالئاق هثيدح  أدبو  روجیملل  لباقملا 

. يبلطل ةعيرسلا  كتباجتسا  ىلع  كركشأو  لعفلاب  كتبلط  دقل   ، دووكول روجیم  معن  -

؟ كبتكم يف  يايإ  كبلط  ببس  ملعأ  نأ  يل  لھ   ، كیلع ال  -

: لوقي نأ  لبق  هتاملك  ءاقتنا  لواحي  وھو  تاظحلل  بیبطلا  ددرت 

مھیلع قلطي  امك  نمزلا  براحم  نوكیل  مھنم  بسانملا  رایتخال  نیقباستملا  ءالؤھ  رابتخاو  مییقتل  انھ  اننأ  روجیملا  اھيأ  ملعت  تنأ  -
نم اًءزج  نوكي  نأ  ًالعف  قحتسي  ْنَم  ديدحت  نع  زجاع  انأ  نآلا  ىتحو  ةَدِح  ىلع  مھنم  صخش  لك  فلم  تأرق  دقل   ، دراواھ دیسلا 

نم ضعب  ىلع  فرعتلا  ددصب  اننإ   ، رشبلا نع  هیفرتلاو  لاملا  بلجل  ةلیسو  هنوك  درجم  ىطختي  ملعللو  يل  ةبسنلاب  رمألا  اذھ   ، خيراتلا
ىنعم نم  ةملكلا  هيوتحت  ام  لكب  يملعو  يخيرات  زاجنإ  اذھ   ، لبق نم  هرن  مل  ام  ةيؤر  ددصب   ، خيراتلا يف  اًضومغ  زاغلألا  رثكأو  رھشأ 

؟ كلذ ىلع  ينقفاوت  لھ   ، دووكول دیس 

: ًالئاق َّدري  نأ  لبق  مزحب  هسأرب  روجیملا  أموأ 

مأ ال، هیلع  نولبقم  نحن  امل  نولھؤم  ةیتفلا  ءالؤھ  لھ  ملعأ  يننأ ال  مغر  اًمامت  كقفاوأو  كلذ  ملعأ   ، سمياج روتكد  عبطلاب  -
. بسحف ةرھشلاو  لاملا  لجأ  نم  الإ  تأي  مل  مھمظعم 

: لوقي وھو  سامح  يف  بیبطلا  ضھن  انھ 

لك نكلو   ، ةیسفنلا تارابتخالا  نع  انأو  ةیلاتقلا  تارابتخالا  نع  لوئسملا  كنأ  ملعأ   ، هینعأ ام  وھ  اذھ  طبضلاب   ، دووكول دیس  طبضلاب  -
نمل لثمألا  رایتخالا  ىلإ  لصن  ىتح  دحتن  نأ  بجي  اننأ  نظأ  اذل  ؛  تآ وھ  امل  نیبسانملا  صاخشألا  ديدحت  عیطتسي  نل  ةدح  ىلع  انم 
، لاملا لجأ  نم  اوؤاج  نيذلا  ةلتقلاو  ةقزترملا  نم  ةعومجم  ييأر  يف  مھ  مھاندھاش  نم  مظعم   ، انعم قيرطلا  لامكإ  قحتسي 

تافصلا نولمحي  نيذلا  صاخشألا  ضعب  ةئام  ثالثلا  ءالؤھ  نیب  نم  نأ  ملعأ   ، نآلا كسیئرو  يسیئر  وھ  مھب  ءاج  نم  فسأللو 
نم ءالؤھ   ، يثحب يف  نیعوطتمك  مھديرأ  نم  طقف  ءالؤھ   ، ةلبقملا ةلحرملا  يف  ًاناكم  اھلجأ  نم  نوقحتسي  يتلا  تافصلا   ، ةبولطملا
، نینسلا تائم  وأ  تارشع  ذنم  ثدح  يذلا  ضومغلاو  لدجلاو  زاغلألاو  ةلئسألا  نم  ریثكلا  ةباجإ  ىلع  انتدعاسم  نوعیطتسیس 
قمحألا كلذ  تدرط  امدنع  مویلا  ةعاقلا  يف  تلعف  اذام  تملع  دقل   ، كدحول اًضيأ  تنأ  الو  مھیلإ  لوصولا  عیطتسأ  نل  يدرفمب  ينكلو 

لھ  ، مداق وھ  امل  طقف  حلصي  نم  ءاقتنال  جاتحن   ، رمألا اذھ  صوصخب  كعم  ثيدحلل  ينعجش  ام  وھ  اذھ   ، ةھزنل مداق  هسفن  نظي  يذلا 
؟ دووكول دیس  ينمھفت 

: لاق مث   ، ةماستبا حبش  هیتفشل  برستت  نأ  لبق  روجیملا  انیع  تعمتلا 

. كمھفأ يننظأ   ، سمياج روتكد  هیلإ  حملت  ام  مھفأ  يننظأ  -

...



دق تناك   ، هب طیحملا  سمادلا  مالظلا  مغر  ًاظقیتسم  لماك  لظ   ، مونلا تاعاق  يف  راونألا  ءافطإ  مت  ًءاسم  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف 
نانثا هتبسن  مكنم  لك   ، روجیملا تاملك  نایسن  عطتسي  مل   ، نيدوجوملا ماسجأ  دودح  ىري  أدبو  مالظلا  دایتعا  ىلع  هانیع  تأدب 

نم صخش  لك  قوف  همامأ  اًموسرم  مقرلا  كلذ  لیختي  وھو  هنع  اًمغر  مستبا   ، كحلاصل ةبسنلا  كلت  ةدايز  طقف  تنأ  كدي  يفو  ةئملاب 
ءيرجلاو تالضعلا  لوتفم  مھنمو  عيرسلا  مھنم   ، نيرخآلا هیف  لشفیس  امیف  حجنیس  ةعاق  لك  نم  طقف  دحاو   ، اًدرف نیسمخلا 

نم اًدكأتم  لماك  نكي  مل   ، هنع نوثحبي  يذلا  براحملا  وھ  حبصیل  مھتاردق  قوف  روبعلاو  ءالؤھ  لك  يطخت  عیطتسیس  لھ   ، يوقلاو
نم هنأ  رعشي  ناك   ، يھ امك  هتایحل  ىرخأ  ةرم  ةدوعلا  ديري  وھ ال   ، كلذ قیقحتل  هعسو  يف  ام  لك  لعفیس  هنأ  نقیتم  هنكلو   ، كلذ
هلعفي ام  لك   ، ةجاجدلاك فرصتي  انم  ضعبلا   ، تاناویحلا ضعب  لثم  ةایحلا  يف  فرصتن  انعیمج   ، نيرخآلا نع  اًفلتخم  نوكي  نأ  هل  رَّدقملا 

، هل ةایحلا  تابرض  نم  وأ  بعتلا  نم  طقسي  ىتح  ثھليو  يرجي  لظيو  لاملا  ضعب  فلخ  ثھللا  لجأ  نم  اًركبم  ظاقیتسالا  وھ  هموي  يف 
لك هتایح  يھ  اذكھو   ، شیعلا ةمقل  فلخ  ثھللا  نم  ديدج  موي  اھدعب  أدبیل  مونلا  تاعاس  ضعب  ىلع  لصحیسف  ًاظوظحم  ناك  نإو 
ىلع اھؤاقب  وھ  اھمھي  ام  لك   ، تیملا محللاو  ةفیجلا  لكأت  نأ  فنأت  ، ال  عابضلا لثم  رشبلا  نم  رخآلا  ضعبلاو   ، هتياھن موي  ىتح  موي 
لضفأ ةناكم  قحتستو  ةبیھمو  ةخماش   ، روقصلا لثم  رشبلا  نم  لیلقلا  ضعبلاو   ، ةنكمم ةقيرط  يأبو  ةنكمم  ةرتف  لوطأل  ةایحلا  دیق 
يھ هذھ   ، هضفري يذلا  رمألا  وھو  ةجاجدلا  رود  لُّبقت  ىلع  همغري  ملاعلا  ناك   ، اھنیح لماك  هب  رعشي  ناك  ام  اذھ   ، جاجدلا نم  ریثكب 
هذھو  ، ام اًموي  هیلإ  لصیسو  لضفألا  قحتسي  وھ   ، مھتامم ىتح  لیلقلاب  نوعنقي  نيذلا  رشبلا  يقابك  سیل  هنأ  هملاعل  لوقیل  هتصرف 
ددري نأ  لبق  ةعاقلا  يف  نیمئانلل  ةریخأ  ةرظن  رظن   ، هریصم ددحتي  نأ  هریصم ال  دِّدحُیل  هتصرف   ، روقصلا ملاع  وحن  روبعلل  هتركذت  يھ 

: اھعجشي هنأكو  هسفن  ًاثِّدحم  تفاخ  توصب 

. لطبلا اھيأ  كلذ  ملعت  ْنَم  كدحو  تنأ   ، ُدعب كلذ  نوملعي  مھنكلو ال   ، نمزلا براحم  تنأ   ، لماك اي  راتخملا  تنأ  -

تاعاس تضم   ، دحلا اذھ  دنع  مویلا  يھتنیل  لماك  مان   ، ديدشلا لؤافتلاو  ةقثلاب  يحوت  ةضيرع  ةماستبا  هیتفش  ىلعو  هینیع  ضمغأ 
. هعم ْنَمو  وھ  همون  ىلع 

يأ مھنم  ردبي  ملو  نیفرتحم  اوناك   ، مونلا ةعاق  نیمثلملا  دارفألا  ءالؤھ  لخد  امدنع  لیلقب  اًحابص  ةسماخلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك 
، هتراشإ رظتنيو  روجیملل  رظني  وھو  مھنم  لك  فقو   ، نیقباستملا نم  دحاو  شارف  مامأ  مھنم  لك  فقيو  ءودھب  نوللستي  مھو  توص 
نود عیمجلا   ، نیمئانلا سوؤر  ىلع  ترمھنا  اھنیح   ، ءدبلا ىلع  هتقفاوم  اًنلعم  هسأرب  ئموي  نأ  لبق  ةعاقلا  يف  هلوح  روجیملا  رظن 
هنأك هشارف  نم  ضفتنا  رخآلا  مھضعب  امنیب  مھضعب  قھش  نيذلا  نیمئانلا  سوؤر  قوف  رمھنا  درابلا  ءاملا  نم  رخآلا  ءارو  ولد   ، ءانثتسا

: ناكملا يف  هادص  دَّدرت  توصب  روجیملا  مھل  لاق  اھنیح   ، ةجلثملا ةأجافملا  كلت  ىلع  عیمجلا  ظقیتسیل  برقع  هغدل 

. مویلا هلعفل  ریثكلا  انمامأ   ، هلمكأب مویلا  كلمأ  ، ال  تایتفلا اھتيأ  نظقیتستلف  -

ةدرابلا هایملا  لضفب  عملت  ءاعلص  سأر  يذ  دوسأ  اًقالمع  ناك   ، هبرض ىلع  كشوي  هنأكو  هل  رظنو  روجیملا  نم  نیقباستملا  دحأ  برتقا 
روجیملا نم  برتقا   ، قالطإلا ىلع  هبضغ  ریثت  الأ  لِّضفُي  يذلا  زارطلا  نم  قالمع   ، هبضغ طرف  نم  راخبل  لوحتتس  اھنأكو  رعشت  يتلا 

: بضغب هل  لاقو  ًابيرقت  ةمودعم  امھنیب  ةفاسملا  تحبصأ  ىتح 

نمث ذ ... عفدت  كلعجأ  فوس  ؟  دغولا اھيأ  َتِْننُج  لھ  ؟  ءارھلا اذھ  ام  -

ىلع درلا  عیطتسي  نأ  لبقو   ، هقلح وحن  هجوتت  روجیملا  ةضبق  نم  ةيوق  ةمكلب  ئجوف  ثیح  هتلمج  لامكإ  دوسألا  قالمعلا  عطتسي  مل 
دقاف دوسألا  قالمعلا  طقسیل  طئاوحلا  دحأ  وحن  ةوقب  اھعفدو  فلخلا  نم  قالمعلا  سأرب  روجیملا  كسمأ  هسفنل  ماقتنالاو  ثدح  ام 

: هل ًالئاق  هبایث  نم  لِّدَعُي  وھو  روجیملا  هیلإ  رظن   ، رثكأ لمرلا ال  نم  لاوج  هنأكو  ةوقب  ضرألا  ىلع  بخاص  ٍّيودب  يعولا 

. يزيزع اي  انعم  هتیضق  يذلا  ریصقلا  تقولل  اًركش   ، جمانربلا نم  دورطم  تنأ  -

: لاق مث  ثدح  امم  ةشھد  يف  مھنویع  تعستا  نيذلاو  عیمجلل  رظن  مث 

. ةدیجلا ءارآلا  اًمئاد  بحأ  انأ  ؟  هيأر ءادبإ  ديري  رخآ  صخش  نم  لھ  -

اذھ  ، جمانربلا ةزئاجب  زاف  نإ  اھحبریس  يتلا  نیيالملا  يف  ركفي  عیمجلا  ناك   ، ةرخاسلا روجیملا  تاملك  ىلع  صخش  يأ  َّدَُري  مل  عبطلاب 
: لاق مث  نیقباستملا  مامأ  ءطبب  يشملا  يف  روجیملا  أدب   ، ةلوجلا هذھ  يف  روجیملا  زوف  اًنلعم  اًمامت  تمصي  عیمجلا  لعج  ام 

طقف يننأل  ؛  نآلا لحرتلف  ةزفتسم  يبیلاسأ  ىرت  تنك  اذإ   ، يتمحر تحت  مھألاو  يتدایق  تحت  انھ  متنأ   ، اًعیمج قفتنس  اننأ  ودبي  -
ةرئاطلا  ، نآلا لحرتلف  هب  موقأ  ءيش  يأ  ىلع  ضارتعالا  عیطتست  كنأ  نظت  تنك  اذإ   ، مكب هلعفل  ریثكلا  يمامأ  لاز  امو  ءامحإلاب  تأدب 
نیلتاقم  ، نیلتاقم لب  ةقزترم  بيردتب  موقأ  انأ ال   ، اھوؤلمت نأ  مكديرت  يتلا  ةغرافلا  دعاقملا  نم  ریثكلا  اھب  اذھ  مكلیمزب  لحرتس  يتلا 

. موزللا دنع  مھبضغ  مھألاو  مھرعاشم  ىلع  ةرطیسلا  نوعیطتسي 

: لمكي نأ  لبق  هدي  ةعاسل  رظن  مث 

. شعنملا درابلا  مامحلا  اذھ  دعب  مامحتسالل  نوجاتحت  مكنظأ  ، ال  مویلا تابيردتل  دادعتسالاو  راطفإلل  طبضلاب  ةعاس  فصن  مكمامأ  -

نم هیلع  لاھنت  مئاتشلاو  ةبضاغلا  تاحیصلا  تأدب  ةعاقلا  نم  جرخ  نأ  درجمب   ، هدونج هعبتي  ةعيرس  تاوطخب  روجیملا  فرصنا 
هیعول دقافلا  مھلیمز  وحن  ضعبلا  هجتا   ، هدوجو يف  هل  تاناھإلا  كلت  لثم  هیجوت  صخش  يأ  كلمي  نكي  مل  عبطلاب   ، نیقباستملا

فیفجتب موقي  ناك   ، لماك مھنیب  نم  ناكو   ، هسفن فیفجتل  ةفشنم  بلجل  هسبالم  ةنازخل  هجتا  رخآلا  ضعبلا  امنیب   ، هتقافإ ةلواحمل 
: ًالئاق ثيدحلاب  رینم  هل  هجوتي  نأ  لبق  هھجو 

؟ كلذ لعفل  هسفن  نظي  نم  ؟  هوتعملا كلذ  قِّدصت  لھ  -

: ًالئاق لماك  باجأ 

. يقيدص اي  انل  لضفأ  كلذ  ناك  املك  اًعيرس  كلذ  انلبقت  املك   ، ءاقبلاب انل  حامسلا  وأ  اندرط  هنكمي  نم  وھ   ، طبضلاب لاق  امك  وھ  -

ةعاقلا ىلإ  امھقيرط  يف   ، ماعطلا ةعاق  ىلإ  هجوتلاو  امھبایث  رییغتب  اماقو  هنالعفي  ام  المكأ  طقف   ، لماك هلاق  ام  ىلع  رینم  قلعي  مل 



رینم لأسو   ، ةفرغلا كلت  لوح  لوضفلا  لماك  ىرتعا   ،( نیبراحملا ةفرغ   ) جراخلا نم  اھیلع  َِبتُك  يتلاو  ةقلغملا  ةفرغلا  كلت  لماك  ظحال 
: هلوقب هباجأ  يذلا 

ملحي عیمجلا   ، مھرایتخا دعب  ةتسلا  نوبراحملا  اھیلإ  لقتنیس  يتلا  يھ  ةفرغلا  كلت   ، يقيدص اي  انھ  اندوجو  نم  فدھلا  يھ  هذھ  -
يف مھناكم  لْیَنل  ةوقب  بردتلا  ىلع  عیمجلا  زیفحتل  اًصیصخ  ةتفاللا  كلت  اوعضو  دقل   ، ةرھشلاو لاملا  ينعت  يتلا  ةفرغلا  كلت  لوخدب 

. مھنم نوكأ  نأ  وجرأ   ، لخادلا نم  اھتيؤر  نوعیطتسیس  طقف  ةتس  نكلو  جراخلا  نم  اھاري  عیمجلا   ، نيزئافلا ةفرغ 

امك عیمجلا  ىلع  رطیست  يتلا  طخسلا  ةلاح  هلوخد  روف  ظحال   ، ماعطلا ةعاق  ىلإ  الصو  ىتح  امھقيرط  رینمو  لماك  نم  ٌّلك  لمكأ 
مھاطعأو عیمجلا  راز  هنأ  ودبي   ، ةدیحولا نكت  مل  ةقرافألا  ةعاقل  روجیملا  ةرايز  نأ  ملع  امدعب  لماك  مستبا   ، ةللبملا مھسوؤر  ظحال 

. همامأ ةدوجوملا  قابطألا  نم  اھب  ماعطلا  عضو  يف  أدبو  ةغراف  ةینیص  لماك  كسمأ   ، روجیملا هفصو  امك  شعنملا  درابلا  مامحلا  سفن 

تقو ىھتنا  نأ  درجمب   ، ثيدحلا فارطأ  نابذاجتي  امھو  امھراطفإ  لوانت  يف  آدبو  تالواطلا  ىدحإ  ىلع  رینمو  لماك  نم  ٌّلك  سلج 
نإ ةدیج  لماك  جئاتن  تناك   ، ةيامرلا ىلع  تابيردت  يھ  ةيادبلا  تناك   ، ةيادبلا يف  ءوسلا  اذھب  نكت  مل   ، ةرشابم تابيردتلا  تأدب  راطفإلا 

نم لزنمل  ةَدِح  ىلع  درف  لك  لوخدب  يضقي  يذلا  بيردتلا  كلذ  لثم   ، ةبوعصلا يف  تابيردتلا  تأدب  جيردتلاب   ، اھب ةزاتمم  نكت  مل 
ناك  ، رخآلا وھ  ًالھس  نكي  مل  لماك  نكلو  ًابعص  اًرابتخا  ناك   ، ءايربألا نییندملا  ىلع  نارینلا  قالطإ  مدع  عم  رارشألا  ةباصإو  نیقباط 
يف هزاتجا   ، ةياھنلا يف  هزاتجا  هنكلو   ، رابتخالا اذھ  ىلع  بلغتلل  هشأج  ةطابرو  هزیكرتو  هتعاجش  عامجتسا  هیلع  بجي  هنأ  ملعي 

ةرداغملا هوجولا  نم  ریثكلا  ىري  لماك  ناك  يركسعلا  عمجملا  يف  موي  لك  عمو  رابتخا  لك  عم   ، نوریثكلا هیف  لشف  يذلا  تقولا 
نم ديزملا  داعبتسا  متي  ناك  موي  لكو   ، ةوقو ةبوعص  دادزت  تارابتخالا  تناك  موي  لك   ، ضافولا ةیلاخ  اھنادلبل  ةرفاسملا  بئاقحلاو 
اھب موقي  ناك  يتلا  ةیسفنلا  تارابتخالا  يف  مھجئاتن  ببسب  مھداعبتسا  متي  ناك  نيذلا  نیقباستملا  فالخب  اذھ   ، نیقباستملا

نأ لبق  لماك  ناك  موي  لك   ، يدرف لكشبو  يموي  لكشب  نیقباستملا  ىلع  تارابتخالاب  موقي  ناك   ، هسفنب نوسراب  سمياج  روتكد 
، مھنم ٍّلك  قوف  ةئملا  يف  نانثالا  مقر  ىري  ةيادبلا  يف  ناك   ، ةعاقلا يف  هعم  نیقبتملا  نیقباستملا  هوجول  ًالوأ  علطتي  شارفلل  دلخي 
، ةمحدزم تأدب  يتلا  ةعاقلا   ، ةعاقلا نم  ديدج  قباستمل  ثدحي  درط  لك  عم  فعاضتي  مقرلاو  ديازتت  ةبسنلا  كلت  تناك  موي  لك  عم 

دادعأ تأدبو  دافنلا  ىلع  تبراق  تابيردتلا  مايأ  تناك   ، ةدوع نود  اھباحصأ  لحر  يتلا  ةغرافلا  ةَّرسألا  نم  ریثكلا  اھب  دجوي  نآلاو 
يذلا لمألا  هفلخ  كرتي  لحري  صخش  لك  نأكو   ، مھنم نیقابلا  لوقعو  بولق  يف  ديازتي  لمألا  ةكرات  ةدشب  ضافخنالا  يف  نیقباستملا 

تابيردتلا ةياھن  ىلع  طقف  ناموي  ىقبت   ، مھل ةمینغك  مھنیب  امیف  هومسقيو  هب  اومعني  يكل  نیقباستملا  نم  هئالمز  يقابل  هب  ءاج 
. ةتسلا نمزلا  وبراحم  مھو  جمانربلا  يف  مھنم  نيزئافلا  نالعإ  متي  يكل  لاجرلا  نم  طقف  نوسمخ  ىقبت  هعمو   ، تارابتخالاو

...



لشفلاب يسفنل  حمسأ  نل 



مل  ، مویلا اذھ  بيردت  راظتنا  يف  ًالماك  مھداتعب  يركسعلا  عمجملا  يف  ةریبكلا  ةحابسلا  تامامح  دحأ  مامأ  ًالجر  نوسمخلا  فقو 
مل تابيردتلا  ةيادب  ذنم   ، قاروألا ضعب  ناعلاطي  امنیب  ايوس  نیمداق  سمياج  روتكدلاو  دووكول  روجیملا  عیمجلا  ىأر  ثیح  مھراظتنا  لَُطي 

روجیملا فقو  تاظحل  دعب   ، مویلا رابتخا  لایح  قلقلاب  عیمجلا  َرَعْشأ  ام  اذھ  امبر   ، ايوس تارابتخالا  دحأ  يف  بیبطلاو  روجیملا  عمتجي 
: ًالئاق هثيدح  أدبو  مزحب  نیقبتملا  نیقباستملا  مامأ 

هنأ ملعأ   ، اًریثك اوحرفت  نكلو ال  اًریثك  مكتمیق  نم  تلَّلق  يننأ  ودبي   ، ةلحرملا هذھل  ریبكلا  ددعلا  اذھ  مكنم  لصي  نأ  عقوتأ  مل  ةحارص  -
اورت نل   ، ةداس اي  مكل  میحجلا  ةباثمب  نانوكیس  نیمویلا  نيذھ  نأ  عیمجلا  ملعیل  نكلو  تارابتخالا  ةياھن  ىلع  طقف  ناموي  يقبتم 
ءادشأ داغوأ  مكنأ  نونظت   ، ًالوأ مكنم  رسكنیس  نم  ىرأل  ةوق  نم  تیتوأ  ام  لكب  مكنم  لك  ىلع  طغضأس   ، امھلالخ ةقفش  وأ  ةمحر 

ناك ًالوأ  لحر  ْنَم  نأ  مكنم  دحاو  لك  فشتكیس  نیمویلا  ةياھن  دنع  مكنأل  ؛  ایلمو ًةیناث  اوِرّكف  نذإ  ؟  ُدعب مكدرطأ  ملو  نآلا  يمامأ  مكنأل 
ةرملل هسفن  ةعجارم  وأ  باحسنالا  مكنم  دحأ  ديري  لھ   ، مكنم دحاو  لك  نع  ظحلا  دیعس  ناك  دیكأتلابو   ، هبقعأ نمم  ظحلا  دیعس 

. مكترذح يننأ  عیمجلا  ملعیلو  ةداسلا  اھيأ  مویلا  أدبنلف   ، اًنسح ؟  باحسنالا نوديرت  ؟ ال  ةریخألا

دافصأ  ، ةيديدحلا دافصألاب  ةئیلم  تابرع  ةبوعصب  مھفلخ  نوُّرجي  مھو  ناكملا  لوخد  يف  هلاجر  ضعب  أدب  روجیملا  تاملك  ءاھتنا  درجمبو 
رظنلا يف  اوذخأ  نيذلاو  نیسمخلا  نم  قباستم  لك  مدق  يف  دافصألا  طبر  يف  روجیملا  لاجر  أدب   ، ةریبك ةیندعم  تاركب  يھتنت 

: عیمجلل ًالئاق  روجیملا  ثدحت  اھنیح   ، ثدحي امل  نیبعوتسم  ریغ  ضعبلا  مھضعبل 

مكنم دحاو  لك  نم  بولطملا   ، اًمارج ولیك  نيرشع  اھنم  ةدحاو  لك  نزت  ةیندعم  تارك  يھ  ثدحتن  امنیب  نآلا  مكمادقأب  اھطبر  متي  ام  -
نإ يأ   ، راتمأ ةرشع  هقمعو  اًرتم  نوسمخ  مامحلا  لوط   ، دحاو رتم  ولیك  ةفاسمل  مكمامأ  دوجوملا  ةحابسلا  مامح  يف  ةحابسلا  وھ 

، كمدقب طوبرملا  يندعملا  لقثلا  اذھل  ةفاضإلاب  اھداتع  لماكب  ةيركسعلا  هتَّزب  ٍدترم  وھو  ةرود  نيرشعب  مایقلا  مكنم  لك  نم  بولطملا 
يأ كانھ  نوكي  نل  هایملا  كلتل  لوزنلا  تررق  اذإ   ، دحأ مكدعاسي  نل  هنأ  ةيادبلا  نم  اوملعت  نأ  بجي   ، ءيش لك  اذھ  سیل  نكلو 

كذاقنإل دحأ  عرھي  نل  عاقلا  وحن  طقست  كانيأرو  ةیبذاجلل  مالستسالا  َتررق  اذإ   ، باحسنالا تررقو  ةلكشم  كتھجاو  ول  ىتح  ةدعاسم 
اًحضاو يمالك  نوكي  نأ  ىنمتأ   ، تارابتخالا نم  امكیلك  درط  متي  فوسف  كذقنيو  ًالطب  حبصي  نأ  نيرخآلا  نیقباستملا  دحأ  لواح  ولو 

، ةياھنلا ىتح  لوصولل  كلھؤیس  يذلا  كعومجمل  طاقنلا  ةفاضإ  متیس  كلذ  بسح  ىلعو  هنمز  لیجست  متیس  مكنم  لك   ، عیمجلل
. أدبنلف  ، نیقباستم رشع  ةعفد  لك  تاعفد  سمخ  ىلع  قابسلا  نوضوختس 

، مھمادقأ يف  اھطبر  مت  يتلا  ةلیقثلا  تاركلا  كلت  مھفلخ  نوُّرجي  مھو  ةحابسلا  مامح  وحن  نیقباستملا  نم  لئاوألا  ةرشعلا  مدقت 
نم مھعنمي  يذلا  لاجرلا  رورغ  نكلو   ، همدع نم  حبسملا  لوزن  يف  ریكفتلا  مھنم  لك  دیعي  نأب  ةلیفك  اھدحو  ةفاسملا  تناك 
نویع يف  ًايداب  ناك  ددرتلا  نأ  مغر  عجارتلا  مدع  ررقي  عیمجلا  لعج  زوفلا  يف  ریكفتلا  كلذكو   ، ءانبجلاك اودبي  ىتح ال  باحسنالا 
روجیملا ىطعأ  نأ  درجمب   ، دح ىصقأل  اًرتوتم  ناك  عیمجلا   ، ةراشإلا راظتنا  يف  حبسملا  فرط  ىلع  ةرشعلا  فقو   ، مھنم نيریثكلا 

دوعصلا اًعیمج  اوعاطتسا  تاظحل  دعب  نكلو   ، هنولمحي ام  لقثل  حطسلا  وحن  ةرشابم  اودعصي  مل   ، حبسملا يف  اًعیمج  اوزفق  ةراشإلا 
، قابسلا ةيادب  ذنم  ةیلضفأ  ىلع  لصحي  ىتح  ةيادبلا  يف  ةوق  نم  يتوأ  ام  لكب  ةحابسلا  ررق  ضعبلا   ، ةحابسلا يف  ءدبلاو  حطسلل 

وحن هُّرجت  ةیندعملا  لالغألا  كلت  امنیب  ةحابسلا  يف  عیمجلا  أدب   ، ةلماك قابسلا  ةرتف  ىلع  هدوھجم  مِّسقي  نأ  ررق  رخآلا  ضعبلاو 
ديدشلا قاھرإلا  مھیلع  ودبي  أدب  قابسلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف   ، ةيادبلا يف  لقألا  ىلع   ، دحأ ملستسي  مل  نكلو  رارمتساب  لفسألا 

تأدب  ، هایملا حطس  قوف  ءاقبلا  درجمل  ربكأ  اًدھج  نولذبي  نآلا  مھنكلو   ، ةحابسلل اًریبك  اًدھج  نولذبي  ةيادبلا  يف  اوناك   ، ءایعإلاو
ىرخأ ةرم  دعصیل  مالستسالا  ضفري  نأ  لبق  ءاملا  تحت  ٍناوث  عضبل  صوغلا  يف  أدب  مھضعب  نإ  لب  ديدشلا  ضافخنالا  يف  مھتعرس 
نارئفلا نم  ةعومجم  مھنأك   ، ثارتكا نود  حبسملا  يف  نمل  رظني  هرھظ  فلخ  ةداعلاك  هیَّفك  اًدقاع  اًفقاو  روجیملا  ناك   ، حطسلا وحن 

ءاقبإ درجمل  ةدشب  يناعي  حبسملاب  ْنَم  ضعب  ناك   ، دحأ ةدعاسم  متي  نل  هنإ  لاق : نیح  اًحزام  نكي  مل   ، قرغلا نم  ةاجنلا  لواحت  يتلا 
، ءيش يأ  لعفي  نأ  نود  ةقثاولا  ةئداھلا  هتفقو  ىلع  لظ   ، اًنكاس روجیملا  كرحي  مل  كلذ  مغرو   ، هسافنأ طاقتلال  هایملا  قوف  هسأر 

نیقباستملا لوأ  جرخ   ، يئاملا ربقلا  كلذ  نم  جرخیل  هوحن  حبسملل  ةفاح  برقأ  وحن  هاجتالاب  أدبف  قابسلا  لمكي  الأ  ررق  مھنم  ضعبلا 
: هل لوقيو  ةیلاعتم  ةرظن  روجیملا  هل  رظنیل  شعتريو  ةدشب  ثھلي  وھو  ءاملا  نم 

. دورطم تنأ   ، ًالوأ ملستستس  كنأ  ملعأ  تنك  -

: ةمزاح ةجھل  يف  مھل  ًالئاق  هلاجرل  هثيدح  هَّجو  مث 

. ةرداغملل اًدادعتسا  هضارغأ  عمجیل  هتفرغ  ىلإ  هوذخ  -

جراخ هب  كرحتلا  يف  اوأدبو  ةیندعملا  ةركلا  نم  هوررح  نأ  دعب  كرحتم  يسرك  ىلع  هوعضوو  بحسنملا  قباستملا  وحن  نیلجر  هجتا 
مھلعجت ال قاھرإلا  نم  ةجردل  اولصو  دق  اوناك   ، دايدزالا يف  نیبحسنملا  دادعأ  تأدب  تقولا  رورم  عم   ، حبسملا هب  دوجوملا  ةلاصلا 
ةلوجلا تھتنا   ، حبسملا نم  جورخلاو  قابسلا  نم  باحسنالا  اوررق  دقف  اذل  ؛  مھتایحب طقف  نوثرتكي  اوناك   ، ةرھشلا وأ  ةزئاجلاب  نوھبأي 

، لماك قيدص  رینم  مھنم  ناكو  نییلاتلا  ةرشعلا  لوزن  تقو  ءاج   ، ًالماك قابسلل  طقف  ةعبرأ  لامكإو  نیقباستم  ةتس  باحسناب  ىلوألا 
ددرتلا ودبي  ناك   ، رینم عیجشتل  كلذ  ریغ  كلمي  نكي  مل   ، ةعجشم ةماستبا  هل  لماك  مستباف  حبسملل  لزني  نأ  لبق  هقيدصل  رینم  رظن 

، ةیناثلا ةرملل  دھشملا  سفن  رركت   ، لشفلا نم  فوخلا  نم  ربكأ  ناك  حاجنلا  يف  لمألا  نكلو   ، نیقباستملا نم  ةیناثلا  ةعفدلا  يلع 
طقف ةثالث  لمكأو   ، حبسملا نم  جورخلاب  نوبحسنملا  أدب   ، ًانایحأ سأیلاو  قاھرإلاو  بعتلاو  باذعلا  نم  رخآ  فصنو  دیج  لوأ  فصن 

لبق لماك  اََدي  هطقتلتل  بعتلا  نم  ضرألا  ىلع  راھنا  هایملا  نم  جرخ  نأ  درجمب  يذلا  رینم  مھنیب  نم  ناكو   ، ةلماك قابسلا  ةفاسم 
: هل لوقي  وھو  اًضرأ  هعوقو 

. اھتلعف دقل   ، يقيدص اي  تحجن  دقل  -

كرحتملا يسركلا  ىلع  هسالجإب  اھدعب  موقیل  ضوھنلا  ىلع  لماك  هدعاس   ، ءایعإلاب ةئیلم  ةقھرم  ةماستباب  ىفتكاو  رینم  قلعي  مل 
نم لیلقلاو  نیبحسنملا  نم  ریثكلا   ، قباسلا لثم  ثدحو  ةثلاثلا  ةعفدلا  تلزنو   ، ًالیلق حيرتسیل  مونلا  ةعاق  ىلإ  هلقنل  اًدیھمت 

يقاب هوجو  لمأتي  وھو  حبسملا  ةفاح  ىلع  فقو   ، لماك اھنمض  نم  ناك  يتلاو  ةعبارلا  ةعفدلا  لوزن  تقو  ءاج  مث   ، نيزئافلا
يذلا هقرع  حسمي  ناك  رخآلا  مھضعبو   ، هایملل لزني  نأ  لبق  قرغي  هنأكو  ةبوعصب  سفنتي  ناك  مھضعب   ، هل نيرواجملا  نیقباستملا 

: هسفنل لوقي  وھو  هینیع  ضمغأو  قمعب  سَّفنتو  هایملل  لماك  رظن   ، رطملا ةرازغب  هنم  طقاستي 

. لشفأ نل   ، يملح نع  ىلختأ  نل   ، لشفلاب يسفنل  حمسأ  نل   ، حجنأ نأ  بجي  -

مھلبق مھئالمز  نم  طقس  يذلا  طابحإلاو  سأیلا  نم  ریثكلا  لمحت  تحبصأ  يتلا  هایملل  عیمجلا  زفق   ، روجیملا ةراشإ  تقلطنا  اھنیح 



رعش  ، قاھرإلا هكَّلمت  وأ  بعتلاب  رعش  امھم  قابسلا  ءاھنإ  ىلع  مِّمصم  وھو  لماك  زفق   ، رعاشملا كلتب  تعَّبشت  يتلا  هایملا  كلت  يف 
يف أدبو  هایملا  حطسل  دعص  هنكلو   ، ةنیعللا ةيديدحلا  ةركلا  كلتو  هسبالم  هتعنص  يذلا  بیھرلا  لقثلا  اذھب  ةيادبلا  ذنم  لماك 

نأب رعشي  وھو  ةوق  نم  يتوأ  ام  لكب  حبس   ، قابسلا ءاھنإ  وھ  هُّمھي  ام  نكلو  لوألا  نوكي  نأ  همھي  نكي  مل   ، ةلوقعم ةعرسب  ةحابسلا 
رھدلاك اََدب  تقو  دعب   ، كلذ ىلع  َوَْقت  مل  ول  ىتح  مامألل  مدقتلا  ىلع  هيدي  ربجي  ناك   ، اھتاذ دح  يف  ةلوطب  يھ  هدي  نم  ةكرح  لك 

هنكلو ةبعللا  تايرجم  ىلع  ةرطیسملا  يھ  ةوقلا  دعت  مل  اًدعاصف  انھ  نم   ، عیمجلاب ُّلحي  بعتلا  أدبو  قابسلا  نم  لوألا  فصنلا  ىھتنا 
يف  ، ءانثتسا نود  عیمجلاب  َّلح  يذلا  بعتلل  مالستسالاو   ، رخآلا ولت  اًدحاو  طقاستلا  يف  لاجرلا  أدب   ، هوأدب ام  ءاھنإ  ىلع  میمصتلا 

مدع ىلع  هیمدقو  هيدي  ربجي  ایفرح  ناك  يذلا  لماك   ، مھتمدقم يف  لماك  ناك  لاجر  ةعبرأ  ىوس  َّقبتي  مل  ةریخألا  ةرودلا 
راتمأ ِدْعُب  ىلع  ثدحي  ام  ظحال  اھنیح   ، ءایعإلاو بعتلا  اذھ  لك  يھتنيو  راتمألا  نم  تارشع  عضب  ىوس  هيدل  َّقبتي  مل   ، مالستسالا
ةفاح يأل  لوصولا  ىلع  اًرداق  دعي  مل  هنإ  ىتح   ، كلذ نم  رثكأ  ةمواقملا  ىلع  رداق  ریغ  لوألا  قباستملا  ناك   ، ىلوألا ةرملل  همامأ 
ناك  ، اھلمحي يتلا  لاقثألا  ةجیتن  اھتحت  ةليوط  تاظحلو  هایملا  جراخ  ةلیلق  تاظحلل  جرخت  هسأر  تناك   ، هنم جرخي  ىتح  حبسملل 
هایملا تحت  يفتخي  لجرلا  دجیل  هیلإ  لماك  رظن   ، اًمامت لمعلا  نع  هامدق  تفقوت   ، ةاجنلل ةصرف  يأ  كلمي  نأ  نود  لعفلاب  قرغي  لجرلا 

يأ لعفي  نأ  نود  ثدحي  ام  لك  ىري  ناك  يذلا  روجیملا  هاجتاب  رظنو  ديدشلا  هئایعإ  مغر  ةكرحلا  نع  لماك  فقوت   ، ىرخأ ةرم  رھظي  الو 
نم ةیلاخلا  ةدرابلا  هتارظنب  وھ  امك  لظ  روجیملا  نكلو   ، قرغلا نم  لجرلا  ذاقنإب  هيدجتسي  هنأكو  هل  رظني  ناك   ، قباستملا ذاقنإل  ءيش 
دوي يتلا ال  روصلا  كلت  هلقع  يف  ترھظ  اھنیح   ، تارابتخالا نم  امھیلك  درط  متیس  لجرلا  ذاقنإ  لواح  نإ  هنأ  ملعي  لماك  ناك   ، رعاشملا
ايرث اًرصتنم  عجري  وھو  هتروص  ىأر  تقولا  سفن  يف  نكلو   ، اھرییغت ىنمت  املاطل  يتلا  هتایحل  ضافولا  يواخ  دوعي  وھو  هتروص   ، اھتيؤر
رظن  ، هتدعاسم لواحي  نأ  نود  همامأ  قرغي  لجرلا  كلذ  كرت  نإ  هتیمدآو  هتیناسنإ  نم  ریثكلا  رِسَخ  نكلو  لاملا  نم  ریثكلا  حبر  نأ  دعب 

يذلا لجرلا  ةدعاسم  وأ  فقوتلا  الواحي  مل   ، هیف امھزوف  نینلعم  قابسلا  ةياھنل  لعفلاب  الصو  دق  نيرخآلا  نیلجرلا  نأ  ىریل  همامأ 
يف أدب  دقف  اذل  ؛  هسفن ةراسخل  دادعتسا  ىلع  نكي  مل  هنكلو  هقیقحتل  ىعس  ءيش  لك  رسخیس  هنأ  ملعي  ناك   ، قرغلا عراصي 
عم ةصاخ  قحب  اقاش  رمألا  ناك   ، هایملا حطس  قوف  هبذجیل  هترتسب  كسمأو  حبسملاب  ریخألا  لجرلا  بوص  هقاھرإ  مغر  ةحابسلا 

ام لكب  رخآلا  لجرلاب  ةحابسلا  هیلع  نآلاو  اھلمحي  يتلا  لاقثألا  لكب  حبسي  نأ  ةيادبلا  يف  هیلع  ناك   ، نآلا ىتح  هلذب  يذلا  دوھجملا 
، تارتمولیكلاب اھنأكو  هل  ْتََدب  اھنكلو   ، قابسلا ةياھنل  لوصولل  هنم  ةبولطملا  ةفاسملا  يھ  طقف  اًرتم  نورشع  تناك   ، رخآلا وھ  هلمحي 

لماك أدب  ةعرسب   ، قالطإلا ىلع  كرحتي  نكي  مل  يذلا  رخآلا  لجرلا  ِّدشب  ماقو  ءاملا  نم  جرخو  اھزایتجا  عاطتسا  ةياھنلا  يف  نكلو 
مھتزھجأب نیفعسملا  ضعب  هوحن  عرسأ  نكلو   ، توملا ىلع  كشوملا  لجرلل  يعانص  سفنت  لمعب  موقیل  ةيركسعلا  هترتس  كف  يف 

ترم  ، لجرلا ذاقنإ  نولواحي  نيذلا  نیفعسملا  ىلع  اتناك  هینیع  نكلو  هسافنأ  طاقتلا  ةبوعصب  لواحي  وھو  اًضرأ  لماك  سلج   ، ةیبطلا
ىلع ءاقلتسالاب  هسفنل  لماك  حمس  طقف  اھنیح   ، هایملا نم  ةریبك  ةیمك  همف  نم  جِرْخُيو  ةدشب  لجرلا  لعسي  نأ  لبق  ةلیلق  قئاقد 
امبر  ، لادجلا ىلع  هتردق  مدعل  لماك  هیلع  قلعي  مل  قمحأ ! نم  كل  اي  ةيرخسب : لوقي  نیقباستملا  دحأ  عمس   ، مستبي وھو  هرھظ 

. ةیمدآلا ةفص  ؛  ةفصلا كلت  هیلع  ََقلْطُت  نأ  قحتسيو  ًاناسنإ  لاز  ام  لقألا  ىلع  هنكلو  قمحأ  ناك 

روجیملا مھفقوتسا   ، هتفرغ ىلإ  هلقن  متیل  كرحتملا  دعقملا  ىلع  سولجلا  ىلع  لماك  ةدعاسمب  روجیملا  لاجر  نم  نالجر  ماق 
: هلأسي نأ  لبق  ًالوطم  هل  رظنو  لماك  مامأ  فقوو  هدي  نم  ةراشإب 

؟ كسفن يف  َتلعف  اذام  ملعت  لھ  -

: هبیجي نأ  لبق  ةحضاو  ٍّدحت  ةرظن  لماك  هل  رظن 

. ةیبغلا كتارابتخا  نم  يسفن  تدرط  دقل   ، ملعأ معن  -

: لماك لاؤس  دواعي  نأ  لبق  روجیملا  هجو  ىلع  ةماستبا  حبش  اََدب 

َتنكو هریصمل  قباستملا  كلذ  َتكرت  اذإ  لوألا  زكرملا  يف  حبصت  نأ  كشو  ىلعو  يناثلا  زكرملا  يف  َتنك  دقل  ؟  كلذ َتلعف  َِملو  -
. هعم تلعف  ام  لثم  كعم  لعفیل  نكي  مل  لجر  ؟  هفرعت لجر ال  لجأ  نم  كلذ  لكب  َتحطأ  اذامل   ، زاتمم نمز  يف  قابسلا  يھنتس 

: باضتقاب لماك  هیلع  در 

. يل ةبسنلاب  ٍفاك  ببس  اذھ   ، باوصلا وھ  هتلعف  ام  نأل  -

، ةحارلا نم  طسق  لْیَنل  هتعاق  وحن  لماكب  اوبھذیل  كرحتملا  دعقملا  عفد  يف  هلاجر  أدب  يذلا  تقولا  يف  اًتماص  لظ   ، روجیملا قلعي  مل 
مستبا يذلا  روجیملا  هجاویل  دعقملاب  رادتسا   ، هیلع يداني  روجیملا  توص  لماك  عمس  ناكملا  نم  هجورخ  لبقو  ةفاسملا  فصتنم  يف 

: هل لاقو 

ةبسنلاب كنأل  تارابتخالا  لمكتس   ، ُدعب سیل  لقألا  ىلع   ، دورطم كنإ  لقأ : مل  انأو   ، كلذ كلمت  تنأ ال   ، كسفن تدرط  كنإ  تلق  دقل  -
. اًقحال ثدحتنسو  نآلا  ةحارلا  نم  ًاطسق  ْلَنَتلف   ، مویلا رابتخا  يف  زایتمابو  تحجن  يل 

لماك ةلاح  نكلو   ، قابسلا يف  ةریخألاو  ةسماخلا  ةعفدلا  نولثمي  نیقباستم  ةرشعل  ِهتني  مل  هنكلو  لماكل  ةبسنلاب  رابتخالا  ىھتنا 
هجتا  ، طبضلاب هیلع  نولبقم  مھ  ام  ملعيو  تاظحل  ذنم  هسفنب  هرصاع  دقل   ، ریخألا قابسلا  اذھ  ةدھاشمب  هل  حمست  نكت  مل 
ةقباسملا نم  هدرط  مدعب  هتداعس  نم  مغرلا  ىلع   ، لیلق ذنم  هاناع  ام  ءانع  نم  حيرتسیل  ةقرافألا  ةعاقل  روجیملا  لاجر  ةدعاسمب 

، مھدوعوب نوثنحي  نيذلا  نم  ًالجر  سیل  هیلع  ودبي  ام  ىلع  وھو  ةحضاو  روجیملا  تامیلعت  تناك  دقل   ، كلذ ببس  مھفي  مل  هنكلو 
يتلا  ، ةعاقلا ىلإ  هلوصو  ىتح  كرحتملا  دعقملا  ىلع  ىخرتسا  طقف   ، ریكفتلا ةیھافر  كلمي  نكي  مل  كلت  هتلاح  يفو  نآلا  هنكلو 

مھمالحأ مھفلخ  نیكرات  اھلھأ  اھرجھ  يتلا  ةبوكنملا  ةنيدملاك  تحبصأ  يتلا  ةعاقلا   ، اھدارفأ عیمج  نم  ًابيرقت  ةیلاخ  تحبصأ 
، ىتح كلذ  لعف  الواحي  ملو  اًفرح  اقطني  مل   ، لماكل هتيؤر  دنع  هئایعإ  مغر  رینم  ريراسأ  تلَّلھت  ةعاقلا  هلوخد  روف   ، ةعجر الب  مھتايركذو 

اننكمي لب  ددمت   ، امھنیب لاقي  نأ  نكمي  ءيش  لك  تلاق  ةماستبا   ، بعتلاب ةئیلم  ةرصتنم  ةماستبا   ، ماستبالاب مھنم  لك  ىفتكا  طقف 
هینیع حتف  نیح   ، ةلوجلا هذھ  هراصتنا  لقألا  ىلع  هراصتناب  عتمتسم  وھو  تاظحلل  هینیع  قلغأو  شارفلا  ىلع  لماك  ىمترا  لوقلا 
يتلا ةرارملا  رادقمب  يحوي  ءطببو  حضاو  ىسأ  يف  مھتعتمأ  نومزحي  مھو  نيرساخلا  لاجرلا  دھشم   ، دھشملا ىأر  ةعاقلل  عَّلطتو 
نأ قِّدصم  ریغ  وھو  هيدیب  هھجو  اًكسمم  هشارف  ىلع  اًسلاج  لظو  ىھتنا  رخآلا  مھضعبو  ُدعب  ِهتني  مل  مھضعب   ، نآلا اھب  نورعشي 
ناعتمتسي امھشارف  يف  نایخرتسم   ، لماكو رینم  فالخب  نيزئافلا  نم  نینثا  ىوس  كانھ  نكي  مل   ، ةوسقلا هذھبو  مویلا  ىھتنا  ملحلا 
قاھرإلا  ، هب فصعي  يذلا  قاھرإلا  ءارج  قیمع  تابس  يف  لماك  قرغ  ىتح  تاظحل  الإ  يھ  ام   ، مویلا ثدح  يذلا  تقؤملا  رصنلاب 

، ظقیتسیل قفرب  هكرحت  تذخأ  يتلا  دیلا  كلت  وھ  هملعي  ام   ، اھددع ملعي  تاعاسل ال  يعولا  نع  بیغي  هالعج  راصتنالا  ءاخرتساو 
: هل لاقو  ةَّدومب  لماك  هجو  يف  مستبا  يذلا  رینم  هدجو  هینیع  حتف  امدنع 



. زوجعلا كلذ  ديري  اذام  ىرتل  هیلإ  هجتاو  كھجو  لسغاو  ْقِفتسا   ، نآلا هبتكم  يف  كبلطي  روجیملا  نكلو  كظقوأ  نأ  ينفسؤي  -

ریثكب لضفأ  لاح  يف  ناك  هنكلو   ، حابصلا دوھجم  نم  هملؤت  تلاز  ام  هتالضع  تناك   ، هشارف نم  ءطبب  مایقلا  يف  أدبو  هسأرب  لماك  أموأ 
حتف  ، لوخدلاب هل  نذأي  لخادلا  نم  هتوص  عمس  يذلا  روجیملا  بتكم  باب  قرطي  لماك  ناكو  قئاقد  الإ  يھ  امو  ضھن   ، لبق يذ  نم 

ةعوضوملا قاروألا  ضعب  ناشقانيو  بتكملا  نیمي  ةدوجوملا  ةكيرألا  ىلع  ناسلجي  سمياج  روتكدلاو  روجیملا  نم  الك  دجیل  بابلا 
مل  ، دوجوم ریغ  هنأكو   ، ءيش ثدحي  مل  نكلو   ، هايإ هبلط  ببس  يف  روجیملا  ثدحتي  نأ  تاظحلل  رظتناو  بابلا  لماك  قلغأ   ، امھمامأ

روجیملا نأكو   ، ةناھإلاب رعشي  ناك   ، قئاقد ةدعل  كارح  نود  اًفقاو  لظ  يذلا  لماك  راظتنا  لاط   ، قاروألا ةشقانم  نع  نازوجعلا  فقوتي 
ةقيرطلا هذھب  هفوقو  ىلع  ضارتعالا  وأ  توص  رادصإ  لواحي  مل  كلذ  مغر  نكلو   ، اًحابص هلعف  ام  ىلع  هنیھي  يكل  طقف  انھ  هب  ءاج 

عيرس عونلا  كلذ  نم  نكي  مل  لماك  نكلو  هزازفتسا  ديري  روجیملا  نأب  رعشي  ناك   ، هتسردم رظان  مامأ  لشاف  ذیملت  هنأكو  امھمامأ 
. راظتنالاو تمصلا  ررق  اذل  ؛  بضغلا

: بیبطلل لوقيو  هدي  ةعاس  يف  رظني  روجیملا  دجو  امدنع  بتكملا  ةفرغ  يف  هدوجو  ىلع  طبضلاب  قئاقد  سمخ  ترم 

ودبي  ، انمامتھا هریعُن  نأ  نود  قئاقدلا  كلت  انمامأ  هفوقو  ىلع  جتحي  وأ  لعفني  مل   ، سمياج روتكد  لعفلاب  ناھرلا  ترسخ  يننأ  ودبي  -
. روتكد هنع  كيأر  يف  قحم  كنأ 

: هل لوقي  وھو  ةرارحب  لماك  حفاصیل  هناكم  نم  بیبطلا  ضھن   ، ةحضاو باجعإ  ةرظن  لماكل  رظني  وھو  ریخألا  مستبا 

. كلضف نم  سولجلاب  لضفت  -

: ًالئاق هثيدح  بیبطلا  عبات  امنیب   ، هل دعقم  برقأ  ىلع  لماك  سلج 

يننكلو قئاقدلا  كلتل  كايإ  انلھاجت  ىلع  كل  رذتعأ  نأ  دوأ  ةيادبلا  يف   ، نآلا كنھذب  رودت  يتلا  ةلئسألا  نم  ریثكلا  كيدل  نأ  ملعأ  -
ناك امنیب   ، ةیبصعلاو لاعفنالا  يعيرس  صاخشألا  نم  تسل  كنأ  كصوصخب  يسفنلا  ييأر  نإ  هل : تلق   ، كلذ ىلع  روجیملا  تنھار 
نكأ مل  يننأ  ىلع  انیلكل  تنھرب  تنأ  اھو  ةقيرطلا  كلت  نم  لضفأ  دجأ  ملو  ييأر  تابثإل  ةجاحب  تنك  اذل  ؛  يأرلا ينفلاخي  روجیملا 
حبسملا يف  باشلا  اذھ  ذاقنإب  تمق  َِمل   ، نآلا كراضحإ  ببس  نع  انثيدح  لمكن  نأ  لبق  ًالاؤس  كلأسأ  نأ  ديرأ  ًایناث   ، كنأشب اًئطخم 

. هنع ءيش  يأ  ملعت  الو  هفرعت  تنأ ال   ، مویلا

: ًالئاق لماك  هباجأ 

لعفأ مل  ينقدص   ، ةقباسملا نم  يدرط  متیس  يننأ  ملعأ  تنك   ، كلذ لعف  ديرأ  نكأ  مل  ةيادبلا  يف   ، يفكي اذھو  ناسنإ  هنأ  ملعا  -
مل هنكلو  هذاقنإل  روجیملا  لخدتي  نأ  ىنمتأ  تنك   ، هلعف رخآ  صخش  ْدِرُي  مل  ام  تلعف  ينكلو   ، يسفن مامأ  وأ  همامأ  ًالطب  نوكأل  كلذ 

. ةقباسملا يف  يناكم  كلذ  ينفلك  ول  ىتح   ، هلعف َّيلع  بجي  ام  تلعف  اذل  ؛  لعفي

: ًالئاق ثيدحلا  يف  روجیملا  لخدت  انھ 

كلذ ةایح  تذقنأ  دقل   ، ًاباوص هارت  ام  لعفت  يكل  ينم  اًرشابم  اًرمأ  تیصع  كنأ   ، ةقباسملا نم  درطلا  ىدافتت  كلعج  ام  طبضلاب  اذھو  -
اوحجني نل  نيریثكلا  نأو  ةياغلل  قاش  قابسلا  نأ  ملعأ  تنك   ، مویلا كنم  كلذ  تدرأ  دقل   ، هرسخت فوس  امل  كملع  مغر  لجرلا 

وھ ام  لیبس  يف  يرماوأ  اوصعت  نأ   ، كلذ نولعفت  مكارأ  نأل  علطتأ  تنك  ةقیقحلا  يف  نكلو  دحأ  ذاقنإ  اولواحت  ال  مكل : تلق   ، هزایتجاب
ًابسانم هارت  ام  لضفب  وجنتس  كنكلو   ، اھریفاذحب كیلإ  ةرداصلا  رماوألاو  تامیلعتلل  كعابتا  لضفب  وجنت  نل  ةكرعملا  نمز  يف   ، باوص

مل فسألل  نكلو   ، كلذ مكفلك  امھم  باوصلا  اولعفت  نأ   ، مكنم اقح  هديرأ  تنك  ام  وھ  مویلا  هتلعف  ام   ، ةكرعملا ةحاس  يف  اًحیحصو 
فلكت دق  يتلا  رماوألا  نم  ةنفح  عبتت  نأ  كبلقو ال  كلقع  عبتت  نأ   ، كنم هديرن  انك  ام  تلعف  كنأل  لحرت  ملو  انھ  تنأ   ، مویلا كریغ  هلعفي 
اھُّردیس يتلا  نیيالملاو  لاملا  يف  طقف  نوعمطي  ةقزترم  ديرن  اننأ ال  ىلع  ناقفتم  سمياج  روتكدو  انأ   ، هتایح كئالمز  وأ  كلاجر  دحأ 

. ةكرعملا ضرأ  يف  هنارقأب  قلعتي  يقیقح  قزأم  ةھجاوم  دنع  هلعف  بجي  ام  نوملعي  نییقیقح  نیلتاقم  ديرن  اننكلو   ، جمانربلا مھیلع 

نم بیبطلا  هجرخأ   ، هسفن نع  اضرلاب  رعشي  ناك  هلخاد  يف  نكلو  تمصلاب  ىفتكا  طقف   ، روجیملا هلاق  ام  ىلع  لماك  قلعي  مل 
: هل لاق  نیح  هریكفت 

كنكلو ساسألا  نم  انھ  دوجولا  اوقحتسي  مل  نآلا  ىتح  مھؤاصقإ  مت  نم  لك   ، جمانربلا يف  كتلكاش  ىلع  اًصاخشأ  ديرأ  انأ   ، لماك -
، كانھ كجاتحن  اننأل  ؛  ةياھنلا ىتح  لوصولاو  تارابتخالا  لامكإ  عیطتست  نأ  قحب  ىنمتأ   ، اننیب مھناكم  اوقحتسا  نيذلا  لئالقلا  نم 

حاجنإ هنكمي  يذلا  دئاقلا  تافص  كلخاد  يف  لمحت  كنكلو  ُدعب  كلذب  رعشت  تنأ ال  امبر   ، ينقدص  ، ةیقیقحلا ةكرعملا  أدبت  نیح 
. هزاتجت نأ  َّينب  اي  قحب  ىنمتأو   ، تارابتخالا نم  موي  رخآ  كرظتني  اًدغ  نأل  ؛  فارصنالا نآلا  كنكمي   ، ةمھملا

جراخلل هقيرط  يف  بابلا  ضبقم  لماك  كسمأ   ، فارصنالا يف  روجیملا  نم  نذأتسيو  ضھني  نأ  لبق  ةریصق  ةماستبا  لماك  مستبا 
: همسا ًايدانم  روجیملا  توص  هاتأ  امدنع 

اًدغو تسل  انأ   ، تومي هكرتأل  نكأ  مل   ، هذاقنإل يلاجر  عرھ  ناكل  قرغلا  ىلع  كشوأ  يذلا  كلیمز  ذاقنإ  ىلع  مویلا  مدقت  مل  نإ   ، لماك -
. مھیلع ةرطیسلا  عیطتسأ  ىتح  كلذب  يترمإ  تحت  لاجرلا  رعشي  نأ  بحأ  يننكلو   ، نظت امك  ةمحرلا  ميدع 

اًدحاو  ، مھنم اًدحاو  لعفلاب  حبصأ  دق  هنأ  تارابتخالا  ءاھتنا  لبق  ىتح  رعشي  ناك   ، ةضيرع ةماستبا  هھجو  ولعت  امنیب  بتكملا  لماك  رداغ 
. نمزلا يبراحم  نم 

...



ریخألا مویلا 



ةئام ثالث  يركسعلا  عمجملا  اذھ  يف  دجوي  ناك  ةلیلق  ةرتف  ذنم   ، نوریثكلا هكلس  يذلا  ليوطلا  قيرطلا  كلذ  ةياھن   ، ریخألا مویلا 
فقو  ، طقف رشع  ةتسل  كلذ  لك  ضفخنا  نآلا   ، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  نم  صخش  ةئام  ثالث  يف  نيدسجتم  لمأو  حومط  ةئام  ثالث   ، ملح

ىریس نم  نكلو  ملحلا  سفن  نوملحي  رشع  ةتس   ، ءادوسلا ةيركسعلا  مھبایث  نيدترم  روجیملا  مامأ  نیقباستملا  نم  ىقبت  نم 
يلغي يذلا  قلقلاو  رتوتلاب  رعشي  ناك   ، مھیلإ رظنيو  ءطبب  مھمامأ  يشمي  روجیملا  ذخأ   ، طقف مھنم  ةتس  مھ  ةقیقحل  لوحتي  ملحلا 

. ثدحتلاب روجیملا  أدب  تقولا  نم  ةرتف  دعب   ، كلذ ءافخإ  نولواحي  اوناك  مھنكلو   ، مھقورع لخاد  دعاصتيو 

مھؤالمز لحر  امك  نولحریس  مكنم  ةرشع   ، اننیب يقیقحلا  هناكم  مكنم  دحاو  لك  ملعیس  يذلا  مویلا   ، ةقیقحلا موي  وھ  مویلا  -
براحم مسا   ، هولمحت يكل  ریثكلا  متلعف  يذلا  مسالا   ، مویلا هلو  هببسب  انعَّمجت  يذلا  مسالا   ، مسالا نولمحیس  نم  مھ  يقابلاو 

لمح دق  مكضعب   ، مویلا رابتخا  نع  رظنلا  ضغب  لعفلاب  مھرایتخا  مت  دق  نمزلا  يبراحم  ضعب  نإ  مكل : لوقأ  نأ  ديرأ  أدبن  نأ  لبق   ، نمزلا
متنأ  ، عیمجلا لثم  يناعیسو  عیمجلا  لثم  رابتخالا  لخدیس   ، نآلا اًزئاف  هنالعإ  متي  نل  نكلو   ، مویلا لشف  ول  ىتح  بقللا  كلذ  لعفلاب 

. لضفألا لضفأ  ْزفیلف   ، نآلا ىتح  نیقباستملا  لضفأ 

: مھل لوقي  روجیملا  توص  امنیب  نیلتاقملا  ىلع  ةحلسألا  عيزوت  يف  روجیملا  لاجر  أدب 

لزنملا كلذ  نولخدتس   ، صاخشأ عبرأ  نم  قرف  عبرأل  مكمیسقت  متیس   ، يعامجلا لمعلا  ةیفیك  نوملعتتس  رابتخالا  اذھ  يف  -
نلو دحأ  مكمحري  نل   ، ةوارض لكب  لخادلا  يف  يلاجر  مكمجاھیس   ، كئالمز ةيامح  يف  صخلتي  يذلا  رابتخالا  زاجنإل  مكمامأ  دوجوملا 

نیتمھملا نم  ةدحاو  يف  لشفیس  نم   ، قيرفلا دارفأ  يقابو  مكسفنأ  ةيامح  وھ  مكفدھ   ، مكقحس ةلواحم  نع  يلاجر  ىناوتي 
نم طاقن  مصخ  متیسو   ، ةقباسملا نم  ةرشابم  جرخیس  يلاجر  نم  هتباصإ  متتس  قباستم  يأ   ، لبق نم  لحر  نمب  قحلي  فوس 
نود ةاجنلا  عیطتست  نل   ، رابتخالا كلذ  ةدئاف  نوملعتس  نمزلا  يبراحم  مكنم  نوزئافلا  حبصي  امدنع   ، هتيامح يف  لشف  يذلا  هقيرف 
رشع همامأ  قيرف  لك   ، هلجأ نم  كتایحب  يحضتس  امك   ، كلجأ نم  هتایحب  يحضیس  كلیمز  نأ  دكأتت  امدنع  الإ  وجنت  نل   ، كقيرف يقاب 

ام ىرنلف   ، اھلجأ نم  متئج  يتلا  ةزئاجلا  لینل  ةریخألا  مكتركذت  هذھ  نأ  اوركذت   ، لخادلاب يلاجر  لضفأ  نم  رشع  ىلع  ءاضقلل  قئاقد 
. هلعف ىلع  نورداق  متنأ 

كرحتيو هحالس  ءازجأ  َّدشي  نأ  لبق  قمعب  سَّفََنت   ، قيرفلا كلذ  نمض  نم  لماك  ناك   ، لزنملل لوخدلل  دادعتسالا  يف  لوألا  قيرفلا  أدب 
: مھناذآب ةلصتملا  تاعامسلا  يف  رخاسلا  روجیملا  توص  مھءاج  اھنیح   ، لزنملا وحن  قيرفلا  يقاب  عم 

تاقلطلا  ، دعاوقلا يضتقت  امك  مكربخأ  نأ  دب  ينكلو ال  للجلا  رمألاب  سیل  هنإ   ، اًئیش مكربخأ  نأ  تیسن  يننأ  ودبي   ، ةداسلا اھيأ  اًرذع  -
اوسرتحتلف  ، يل ةعتملا  نم  اًديزمو  مكل  ةرطاخملا  نم  اًديزم  ينعي  اذھ   ، ةیقیقح تاقلط  اھضعب  لخادلا  يف  مكیلع  َُقلْطُتس  يتلا 

. اًقفوم اًدیص   ، ةدوع نود  دحاو  هاجتاب  لزنملل  مكتلحر  نوكت  ىتح ال  اًدیج 

يلآلا بساحلا  تاشاش  نم  ددع  هاجتاب  رظني  ناك  يذلا  روجیملا  هجو  ألمت  ةرخاسلا  ةماستبالا  كلت  اودجیل  مھفلخ  لاجرلا  رظن 
، رذحب يمامألا  بابلا  نم  لوخدلا  يف  لاجرلا  أدب   ، لخادلاب ةدوجوملا  ةبقارملا  تاریماك  ربع  لزنملا  لخاد  ثدحي  ام  هل  لقنت  يتلاو 

. ةباغلا يف  تاناویحك  مھدایطصا  رظتنت  قدانب  رشع  كانھ  نأ  نوملعي  اوناك  مھنكلو   ، ربقلاك اًتماص  ناكملا  ناك 

: روجیملل لوقي  نأ  لبق  قلق  يف  تاشاشلل  رظني  زوجعلا  بیبطلا  ناك  جراخلا  يف 

؟ رابتخالا كلذ  يف  حجنیس  هنأ  نظت  لھ  -

: بیجي نأ  لبق  هنم  اًقیمع  اًسََفن  ذخأو  هراجیس  روجیملا  لعشأ 

. كلذ ملعأ   ، حجنیسو بلص  ىتف  هنإ  -

لزنملا نولخدي  مھو  ةزفحتملاو  ةرتوتملا  مھرعاشم  نیب  ام  ناتش   ، لزنملا نم  نوجرخي  روجیملا  مھآر  قئاقد  رشعلا  رمت  نأ  لبق 
روجیملا نم  لماك  برتقا   ، ةقھرملا مھھوجو  رمغت  ةداعسلاو  نيرصتنم  نوجرخي  مھو  مھھوجو  ىلع  ةيدابلا  نآلا  مھرعاشم  نیبو 

: ةقثب هل  لوقي  نأ  لبق 

بیصأ يذلا  مھئايربكل  لقألا  ىلع   ، ةیبطلا ةيانعلا  ضعبل  جاتحي  مھضعب  نظأ  نكل   ، يدیس اي  لزنملا  لخاد  ءادعألا  ىلع  انیضق  دقل  -
. ةدشب

نم لماك  برتقا  لزنملا  لوخدب  قيرفلا  ُّمھي  امنیبو   ، لوخدلاب يناثلا  قيرفلل  رمألا  يطعي  نأ  لبق  ةریصق  ةماستبا  روجیملا  مستبا 
: تفاخ توصب  هل  لاقو   ، روجیملا

يدیس ةمحرلا  ميدع  اًدغو  تسل  تنأ   ، كتآجافم دسفأ  ىتح ال  كلذب  ْحُبأ  مل  يننكلو   ، لخادلاب ةیقیقح  تاصاصر  دجوت  هنأ ال  ملعأ  -
. روجیملا

: هلأس روجیملا  هل  رظني  نأ  نود 

؟ كلذ نم  دكأتت  كلعج  يذلا  امو  -

: لماك هباجأ 

عیمجلا ناك   ، يریغ كلذ  ظحلي  مل   ، يراوجب طئاحلاب  تاقلطلا  ضعب  تمدطصا  لخادلا  يف  ةفاثكب  صاصرلا  انیلع  نوقلطي  كلاجر  امنیب  -
طقف يھ   ، ةیقیقح تاقلط  تسیل  يھ  نذإ   ، طئاحلا ىلع  تنوكت  يتلا  ءارمحلا  ةعقبلا  كلت  تيأر  اھنیح  يننكلو   ، لاتقلا يف  اًكمھنم 

تثدح ام  ةزجعم  نأ  امإو  كلذ  امإ   ، ةلتاقو ةیقیقح  تاقلطلا  نأب  نیقباستملا  عانقإل  ردخملا  ضعب  امبرو  رمحأ  ًءالط  يوحت  تاقلط 
. يمدي طئاحلا  تلعج 

يف هتقث  ببسب  امبر  وأ   ، تارابتخالا ءاھتنا  ببسب  امبر   ، ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  هسفن  نم  اًقثاو  ناك  يذلا  لماك  وحن  روجیملا  رظن 
. نمزلا يبراحم  نم  ًابراحم  نوكي  نأل  ادعتسم  ًالعف  ناك  هنكلو   ، نمزلا براحم  بقلب  زوفلا 



: مھل لاق  يذلا  روجیملا  مامأ  عیمجلا  فقیل  لزنملا  نم  عبارلا  قيرفلا  جورخب  ریخألا  رابتخالا  ىھتنا 

ءالؤھ  ، ةباصإلل اوضرعتو  لخادلا  يف  رابتخالا  يف  مكنم  ةعبس  لشف   ، ةعست متحبصأ  نآلاو   ، اًقباستم رشع  ةتس  متنك   ، اًنسح -
. نآلا مكلیحرل  اقح  فسآ  انأ   ، ةياھنلل لوصولل  ةفرشم  ةقيرطب  متحفاك  دقل   ، لیحرلل اًدادعتسا  نآلا  اوبھذیلف  ةعبسلا 

: مھل لوقي  نأ  لبق  لاجرلا  يقابل  روجیملا  رظن  مث 

ةعست متنأو   ، جمانربلا يف  اھلثمیل  ةراق  لك  نم  قباستم  كانھ  نوكیس  هنإ  لبق : نم  انلق  دقل   ، نآلا مكضعب  هیف  ركفي  ام  ملعأ  -
، هتراق نم  دیحولا  قباستملا  حبصأ  هنأل  ؛  نمزلا براحم  بقلل  لوصولا  يف  لعفلاب  حجن  دق  مكضعب  نأ  كلذ  ىنعم   ، تاراق تس  نولثمت 
ةراق نع  زیموج  ليونام   ، ةیبونجلا اكيرمأ  ةراق  نع  يتناس  ودرانویل  مھ  صاخشألا  ءالؤھ   ، نمزلا براحم  بقل  ىلع  هلوصح  ينعي  اذھو 

. ركیب نوسيراھ  وعدملا  ایلارتسأ  ةراق  لثمم  وھ  ثلاثلاو   ، ةیلامشلا اكيرمأ 

: راصتنا يف  نوسيراھ  حاص  همسا  روجیملا  لاق  نأ  درجمب 

. نیعالملا اھيأ  مداقلا  نمزلا  براحم  انأ   ، رظتنأ نل  يننكلو  مكنم  رساخلاو  حبارلا  اورظتنت  نأ  ةتسلا  متنأ  مكنكمي   ، داغوألا اھيأ  معن  -

هتقاط قوف  لَّمحتو  اًریثك  دھتجا  دقل   ، عیمجلا مامأ  هرعاشم  ىلع  ةرطیسلا  اًدھاج  لواحي  ناك  دقف   ، ءيش يأب  قلعي  ملف  ليونام  امأ 
كلت ءارجإ  متي  ىتح  تقولا  لاوط  همامأ  هدلو  عضي  وھ  ناك  هینیع  بصن  لاملا  عضي  عیمجلا  ناك  امنیب   ، تارابتخالا يف  حجني  يكل 

، هديري ام  وحن  طقف  ىلوأ  ةوطخ  كلت  تناك  هل  ةبسنلاب   ، ةكرح نود  هناكم  يف  ودرانویل  لظ  امنیب   ، هتایح ذقنتس  يتلاو  هل  ةیلمعلا 
. شیجلا يف  ریبك  لارنج  نبا  درجم  نم  رثكأ  هنأ  هسفنل  تبثيو   ، هتمھم لمكیل  هرظتني  ریثكلا  لاز  ام  نكلو 



...

. كلذب حمسأ  نل   ، قيرفلا نم  اًءزج  حبصي  نأب  نوفأملا  اذھل  حامسلا  اننكمي  ال  -

ناك  ، نمزلا يبراحم  يقاب  ديدحت  هیف  متیس  يذلا  عامتجالا  كلذ  يف  وھو  زوجعلا  بیبطلا  نم  بضغلا  ىھتنمب  تاملكلا  كلت  تجرخ 
: لوقیل ئداھ  توصب  ریخألا  ثدحت   ، هیلإ هتجاحل  هزازفتسا  دراواھ  دیسلا  لواحي  مل  اذل  ؛  هطخس ةمق  يف 

وھ ركیب  نوسيراھو   ، تاراقلا نم  ةراق  لك  نع  قباستم  رایتخا  متیس   ، ةيادبلا ذنم  ةحضاو  انطورش  تناك  دقل   ، سمياج روتكد  -
لثم رارق   ، هیلع قفاوت  كنأ ال  درجمل  اھانعضو  يتلا  دعاوقلا  رییغت  نآلا  نكمي  الو   ، ایلارتسأ ةراق  نع  ةياھنلا  ىتح  لظ  يذلا  دیحولا 

. هدلب ةموكح  ىتحو  مالعإلا  نم  میحجلا  باوبأ  انیلع  حتفیسو  انتیقادصم  رمدیس  اذھ 

ىھتنمب ءيش  لك  ریمدت  عیطتسي  اذھ  لثم  صخش   ، نیبراحملا دحأ  نوكي  نأ  هل  انحمس  ْنإ  باوبألا  كلت  انیلع  ُحَتْفُتس  لب  -
. نمزلا يبراحم  دحأ  حبصي  نأ  اقح  قحتسي  نم  رایتخا  انیلع  بجي   ، ةلوھسلا

: دراواھ دیسلا  هلأس  اھنیح 

؟ سمياج روتكد  لثمأ  رایتخا  ناطرسلاب  ضيرم  رایتخا  لھو  -

؟ كلذب دصقت  اذام  -

؟ لوقت امك  لثمأ  رایتخا  وھ  لھ   ، رضتحيو ضيرم  هنأ  كملع  مغر  ایسآ  ةراقل  ًالثمم  نوكیل  كسفنب  هترتخا  دقل   ، لمكأ میلس  دصقأ  -

میلس  ، يضاملل مھیعو  ةلحر  لالخ  نیقباستملا  نم  درف  لك  لاعفأ  دودر  ةفرعم  وھ  ةبرجتلا  نم  ضرغلا   ، كلذك وھ  يل  ةبسنلاب  -
كلذ لعفي  وھ   ، هعفاود لجأ  نم  نكلو  هتحص  لجأ  نم  سیل   ، ةبرجتلل ًابسانم  اًرایتخا  هلعجي  ام  اذھو  ناطرسلاب  ضيرم  ًالعف  وھ  لمكأ 
دودر فالتخا  ينعي  ةبرجتلا  يف  نیكراشملل  عفاودلا  فالتخا   ، طبضلاب هنع  ثحبأ  ام  وھ  اذھو   ، هتافو دعب  هتلئاعل  لاملا  نیمأت  لجأ  نم 
هفرعأ انأ ال   ، روجیملا اھیلع  فرشأ  يتلا  تابيردتلا  يف  اًنسح  ًءالب  ىلبأ  دق  لمكأ  دیسلا  نأ  امك   ، يضاملل مھیعو  ةلحر  ءانثأ  مھلاعفأ 

. نیبراحملل يتارایتخا  يف  لخدتت  نل  كنأ  كسفنب  َتلق  كنأ  َسنت  الو   ، دراواھ دیس  هتاباحمب  ينمھتت  يك  ةیصخش  ةفرعم 

: ًالئاق عامتجالا  ةيادب  ذنم  ىلوألا  ةرملل  روجیملا  ثدحت  انھ 

. امكیلك يضرت  ام  ةيوستل  لوصولا  نكمي  هنأ  نظأ  نكلو   ، امكثيدحل يتعطاقم  ىلع  اًرذع  -

: ًالئاق هثيدح  عبات  يذلا  روجیملا  هلوقیس  ام  راظتنا  يف  دراواھ  دیسلاو  سمياج  روتكدلا  نم  ٌّلك  هیلإ  رظن 

لضفألا نم  هنأ  نظأ  اذل  ؟  كلذك سیلأ   ، يلارتسألا ىلع  ضرتعم  سمياج  روتكدو  يكرتلا  لجرلا  ىلع  ضرتعم  دراواھ  دیسلا  -
ضيرم لاعفأ  دودر  سیقي  هلالخ  نمو   ، ديري امك  يكرتلا  لجرلا  ىلع  روتكدلا  لصحیس  اھنیح   ، عیمجلا ةیضرتل  ًةلواحم  نینثالا  كارشإ 
يذلا يلارتسألا  هلجر  ىلع  دراواھ  دیسلا  لصحي  تقولا  سفن  يفو   ، براجتلا أدبت  امدنع  هلعفیس  ام  ىلع  كلذ  ریثأت  ةیفیكو  رضتحي 

؟ حارتقالا اذھ  يف  ةداس  اي  امكيأر  ام   ، لوقي امك  اھنع  ىنغ  يف  نحن  جمانربللو  ةكرشلل  لكاشم  عقت  ىتح ال  هجاتحي 

: بیبطلا لوقي  نأ  لبق  ًالیلق  نیلجرلا  نم  ٌّلك  تمص 

ينعیس ناك  نإ  لحلا  اذھ  ىلع  قفاوم  يننكلو   ، براجتلا يف  يلارتسألا  فرجعتملا  اذھ  ةكراشمل  يضفر  نم  مغرلا  ىلع  -
. براجتلا يف  لمكأ  میلس  ةكراشم 

: هھجو ولعت  ةماستبالا  امنیب  لوقي  وھو  بیبطلا  ةحفاصمل  هدي  َّدمو  هدعقم  نم  دراواھ  دیسلا  ضھن 

طقف لظي   ، نیقباستم ةعبرأ  ىلع  انلصح  دق  نآلا   ، يأرلا بلصتب  ينمھتت  ىتح ال  يرقبعلا  بیبطلا  اھيأ  كلذ  ىلع  قفاوم  اًضيأ  انأو  -
براحم أدبن  يكل   ، هِرَْسأب ملاعلا  يف  ةبرجتو  جمانرب  عورأو  ربكأ  أدبن  يكل  اًعيرس  كلذ  نم  يھتنتلف   ، مھرایتخال بیبطلا  اھيأ  نانثا 

. نمزلا

...



نوبراحم ةتس 



ىلإ مھضعب  رظن   ، مايأ ةدع  ذنم  قباستم  ةئام  ثالثلا  ءيجم  لبق  نم  تدھش  يتلا  ةعاقلا  يف  نیقبتملا  نیقباستم  ةعستلا  سلج 
، بیبطلاو روجیملا  نم  ٍّلك  راظتنا  يف  عیمجلا  ناك   ، مايأ ذنم  اھرخآ  نع  ةئلتمم  تناك  يتلا  ةیلاخلا  دعاقملا  نم  ةَّصارتملا  فوفصلا 
يف ثدحي  فوس  امب  اًریثك  نوھبأي  اوناكف ال  ةقباسملا  يف  مھتكراشم  نم  اودكأت  نيذلا  ةثالثلا  امأ   ، ةتس امھرظتني  ناك  لقألا  ىلع 

روتكدو روجیملا  لخد  ةتسلا  نیقباستملا  ىلع  رھدلاك  ترم  ةرتف  دعب   ، ءيش يأ  صوصخب  اوقلقي  نأل  يعاد  الو   ، ةلبقملا قئاقدلا 
، ایسآ ةراق  نم  نيرخآو   ، ابوروأ ةراق  نم  نانثا   ، رینمو لماك  امھ : ایقيرفأ  نم  نانثا  عیمجلا : هوجو  يف  نوعلطتي  مھو  ةعاقلا  سمياج 

: ئداھ توصب  لوقي  نأ  لبق  عیمجلل  ةریخأ  ةرظن  روجیملا  رظن 

نأ يرورسل  ةاعدم  ناك  هنأ  اوملعت  نأ  اًعیمج  مكديرأ  هلجأ  نم  اوؤاج  ام  ىلإ  اولصوو  تارابتخالا  يف  اوحجن  نم  ةیمستب  أدبأ  نأ  لبق  -
، نوزئاف مكلك  يل  ةبسنلاب   ، لیحتسملا العفي  دق  حاجنلا  ىلع  رارصإلاو  ةميزعلا  نأ  مك  مكعم  انھ  تيأر  دقل   ، اًعیمج مكبيردتب  موقأ 
لوقأ ينوعد  نكلو   ، طابحإلاو سأیلاو  راعلا  سفنب  مھوقبس  نمب  نوقحلیس  مھنأو  نيرساخ  مھسفنأ  نوربتعیس  مكنم  ةثالث  نأ  ملعأ 

. نمزلا يبراحم  نم  اًعیمج  متحبصأل  يدیب  رمألا  ناك  ولو   ، كلذل نورطضم  اننأل  لحریس  مویلا  لحریس  نم   ، نوئطخم مكنإ  مكل :

: حضاو زازئمشاب  لوقي  نأ  لبق  همامأ  دوجوملا  دعقملا  ىلع  هیقاس  عضي  وھو  ًایخرتسم  اََدب  يذلا  يلارتسألا  نوسيراھ  ىلإ  رظن  مث 

. هنم ًالدب  ناكملا  كلذ  قحتسي  رخآ  اًصخش  تلخدأو  لقألا  ىلع  مكدحأ  تیصقأل  يدیب  رمألا  ناك  ول  -

: لوقيو روجیملل  اًددجم  رظني  نأ  لبق  ةرخاس  ةقيرطب  هلوح  نوسيراھ  رظن 

. اقح هترطف   ، روجیملا اھيأ  يبلق  َترطف  دقل  ؟  انأ يندصقت  لھ  -

: عیمجلل هثيدح  لمكأو  نوسيراھ  فرصت  ىلع  روجیملا  قلعي  مل   ، ةعاقلا ءاجرأ  تألم  ةرخاس  ةیلاع  ةكحض  كحض  مث 

. اھنورظتني مكنم  ةتس  لقألا  ىلع   ، اًعیمج اھنورظتنت  يتلا  ةظحللا  عم  نآلاو  -

: يوق توصب  ءامسألا  نالعإ  يف  أدبو  هحتف  يذلا  روجیملل  هلمحي  ناك  يذلا  فلملا  بیبطلا  لوان 

. ابوروأ ةراق  نع  نسناي  ساموت  وھ  لوألا  قباستملا  -

عیمجلا مامأ  ةیحرسم  ةقيرطب  ءانحنالاو  فوقولاب  ىفتكا  طقف   ، هزوفل اًعقوتم  ناك  هنأكو  ساموت  هجو  ىلع  رثأتلا  نم  ریثكلا  ُدَْبي  مل 
. ثدحي مل  اًئیش  نأكو  هنم  ةملك  ىندأ  نود  سلج  مث  دوجوملا  ریغ  هروھمج  يیحي  هنأكو 

. ایسآ ةراق  نع  لمكأ  میلس  وھ  يناثلا  قباستملا  -

رظن  ، نآلا هردص  يف  شیجي  امع  ةربعم  ةتماص  عومدب  ئلتمت  نأ  لبق  ةداعس  يف  اتعستا  هینیع  نكلو  هقباس  لعف  امك  میلس  فقي  مل 
. ةصرفلا كلت  يحنم  ىلع  اًركش  امھل  لوقي  هنأكو  اًمستبم  هسأر  زھو  بیبطلاو  روجیملل 

. ایقيرفأ ةراق  نع  فسوي  لماك  وھ  ریخألاو  ثلاثلا  قباستملا  -

. هیتفش ىلع  ءطبب  نَّوكتت  ةئداھلا  ةماستبالا  امنیب   ، هینیع قلغأو  فلخلا  ىلإ  هسأر  عجرأو  ةليوط  حایترا  ةدیھنت  لماك  دَّھنت 

، نآلا ىتح  هوققح  امب  لافتحالل  مھیلإ  ةبسنلاب  ةحار  مویلا   ، نمزلا وبراحم  مھ  ُلبق  نم  اوزاف  نيذلا  ةثالثلل  ةفاضإلاب  ةثالثلا  ءالؤھ  -
لك اورسخت  مل  مكنإ  مھل : لوقأ  نأ  دوأ  انعم  اوزوفي  مل  نيذلا  امأ   ، جمانربلا لیصافت  ىلع  مھعالطإل  مھل  عامتجا  لمع  متیس  اًدغو 
مكدوھجم ریظن  يكيرمأ  رالود  فلأ  ةئم  ىلع  مكنم  لك  لوصح  ىلع  جمانربلل  ةیعارلا  ةكرشلا  عم  قافتالا  مت  دقل   ، نونظت امك  ءيش 
نییفاضإ نیموي  ةدمل  انعم  ءاقبلل  نورطضتس  مكنكلو   ، لماكلاب ىًدُس  بھذي  مل  مكدوھجم  نأ  كلذ  ىنعم   ، تارابتخالا يف  عئارلا 

ةصاخلا ةفرغلا  ىلإ  مكلقن  متیسف  نیبراحملل  ةبسنلاب  امأ   ، فرشب هومتققحتسا  يذلا  لاملا  ىلع  مكلوصح  لبق  قاروألا  ضعب  ءاھنإل 
ىلع لماعتلا  اوأدبت  نأ  بجيو  ةظحللا  كلت  ذنم  دحاو  قيرف  متنأ   ، جمانربلا ءدب  لبق  اًضعب  مكضعب  ىلع  فرعتلا  مكل  ىنستي  ىتح  مكب 

. ةداس اي  فارصنالا  مكنكمي  نآلا   ، ساسألا اذھ 

: هل لوقي  وھو  يقیقح  بح  يف  لماك  هیلإ  َّمضو  رینم  ضھن   ، ةعاقلا جراخ  هاجتالل  مھدعاقم  نم  ضوھنلا  يف  نوقباستملا  أدب 

. هیف طرفت  الف  ناكملا  كلذ  تققحتسا  تنأ   ، يقيدص اي  كل  كرابم  -

: تفاخ توصب  هل  لوقي  نأ  لبق  هنضتحي  وھو  رینم  رھظ  ىلع  لماك  ََتبر 

ـ ... لا ديرت  تنك  كنأ  ملعأ   ، رینم اي  لوقأ  نأ  بجي  اذام  اقح  ملعأ  ال  -

: هلوقب رینم  هعطاق 

جرخأ مل  يننأ  سنت  مث ال   ، تنأ وھ  زاف  نم  نأ  ينیفكي   ، ينیفكي اذھو  يلثم  ایبرع  ناكو  لضفألا  زاف  دقل   ، يقيدص اي  اًئیش  لقت  ال  -
ًالوأ كعباتأس  يننكلو  يلیحر  دعب  كدقتفأس  يننأ  اقح  ينملؤي  ام   ، مھعقوتأ نكأ  مل  رالود  فلأ  ةئم  تحبر  دقل   ، اًمامت ضافولا  يلاخ 
انب ایھ  نآلاو   ، يقیقحلا رابتخالا  أدبي  امنیح  تاوعدلا  نم  ریثكلا  جاتحتس  ينقِّدص   ، هیلع لبقم  تنأ  امیف  قیفوتلاب  كل  وعدأو  لوأب 

. يبرعلا براحملا  اھيأ  لافتحالا  يعدتسي  اذھو   ، نمزلا يبراحم  نم  تحبصأ  دقل   ، كب لفتحنل 

هدشریل روجیملا  لاجر  دحأ  هرظتني  ناك   ، اًدھاج هیلإ  ىعس  مسا  نم  هل  اي   ، نیبراحملا ةفرغ  ىلإ  باھذلل  اًدادعتسا  هتعتمأ  لماك  َمَزَح 
لماك كرتيو  لجرلا  اھدعب  لحریل  ةفرغلا  باب  ىلإ  لصو  ىتح  لجرلا  فلخ  راسو  ةعتمألا  مزح  نم  ىھتنا   ، نآلا ةديدجلا  هتفرغ  ناكمل 

يقاب نأ  دجیل  بابلا  حتف   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ةریبك  ةیبھذ  فورحب  نیبراحملا ) ةفرغ   ) جراخلا نم  اھیلع  بتك  يتلا  ةفرغلا  مامأ 
لخاد هتاوطخ  ىلوأ  وطخي  وھو  لماك  مستبا   ، ةديدجلا مھتفرغ  يف  مھبئاقح  كف  يف  اوأدبو  ناكملا  ىلإ  هوقبس  دق  نیبراحملا 

ةديدج ةفرغ  لخديو  رمت  مايألا  يھ  اھو   ، ةقرافألا ةعاق  لخد  امدنع  هریصم  ملعي  وھو ال  ىرخأ  ةفرغ  وحن  وطخي  ناك  مايأ  ذنم   ، ةفرغلا
نویعلا هتلبقتسا   ، هتایح يف  ءيش  لك  ریغي  دق  يذلا  جمانربلا  اذھ  نع  عمس  ذنم  هیلع  لوصحلا  ىنمتي  ناك  يذلا  مسالا  لمحت 

أدبيو هتبیقح  عضیل  همسا  هیلع  َِبتُك  يذلا  شارفلا  وحن  هجتا   ، كابترالا ضعبب  رعشي  هلعج  امم  نيرخآلا  نیبراحم  ةسمخلل  ةیلوضفلا 



رواجملا شارفلا  وحن  ةيادبلا  يف  هجتا   ، ةلیلق ةرتف  دعب  مھبناجب  لتاقیس  نم  ىلع  فرعتلا  أدبیل   ، ةرم لوأل  نيرخآلا  ىلع  فرعتلا  يف 
: ًالئاق هحفاصیل  هدي  دمي  وھو  ةریبك  ةماستباب  هبحاص  هلبقتسا  يذلاو  هل 

. زیموج ليوناميإ  ىَعْدُأ   ، يبرعلا براحملا  اھيأ  كب  ًالھأ  -

. كب ًالھأ   ، فسوي لماك  انأو  -

هنكلو  ، ءيشلا ضعب  قمحأ  فرصت  وھو   ، نیموي ذنم  حبسملا  يف  قباستملا  ةایح  تذقنأ  امدنع  هتلعف  ام  تيأر  دقل   ، كب ًالھأ  -
. عاجش

لواح ةماستباب  هلبقتسا  يذلا  يكرتلا  براحملا  لمكأ  میلس  ىوس  نكي  مل  يذلا  يلاتلا  براحملا  وحن  هجتا   ، قلعي ملو  لماك  مستبا 
وعدملا وھ  ناكو  ثلاثلا  براحملا  وحن  اھدعب  هجتیل  هحفاص   ، ببسلا لماك  ملعي  نأ  نود  ةنيزح  هنم  تجرخ  اھنكلو   ، ةدودو نوكت  نأ 

رعش يذلا  لماك  حفاصي  ملو  فافختسا  ةرظن  هیلإ  رظن  نوسيراھ  نكلو  هتحفاصمل  هدي  لماك  َّدم   ، يلارتسألا براحملا  ركیب  نوسيراھ 
: ًائداھ نوكي  نأ  لواح  توصب  لماك  لاق   ، جارحإلاو ةناھإلاب 

ايوس و ... براحنس  تاعاس  دعب   ، ضعبلا انضعب  ىلع  فرعتن  نأ  ديرت  الأ  -

: ًالئاق هتراجیس  لعشي  وھو  نوسيراھ  هعطاق 

بھذاو يھجو  نع  برغا  نآلا   ، ًءاقدصأ نوكنس  اننأ  نظت  ، ال  بسحف لاملا  لجأ  نم  انھ  انأ   ، حاص اي  فراعتلا  لجأ  نم  انھ  تسل  انأ  -
. رخآ صخش  ةقناعمل 

: هل لاقو  ةماستباب  هلباق  يذلا  ينیتنجرألا  براحملل  هجوتي  نأ  لبق  رورغملا  كلذل  راقتحا  تارظن  رظني  وھو  لماك  دعتبا 

. كب ًالھأ   ، يتناس ودرانویل  انأ   ، ساسألا نم  ةدیج  ةقيرطب  هعم  لماعتلا  قحتسي  هنإ ال   ، هثيدحب هبأت  ال  -

ًاباتك علاطي  ناك  يذلا  نسناي  ساموت  يدنلوھلا  براحملا   ، نیبراحملا رخآل  هجوتي  نأ  لبق  هسفنب  هفيرعتب  ماقو  اًمستبم  لماك  هحفاص 
لماك دیل  تاظحلل  رظن  يذلا  ساموت  ةحفاصمل  هدي  لماك  َّدم   ، ةبخاص ىقیسوم  اھنم  ثعبنت  نذأ  تاعامس  هینذأ  يف  عضي  وھو 

. ةماستبا ىتح  وأ  بیحرت  ةملك  يأب  قطني  نأ  نود  نكلو  رخآلا  وھ  هحفاصي  نأ  لبق  ةدودمملا 

ىلع اھنكلو   ، نیبراحملا يقاب  عم  كلت  نم  لضفأ  ةيادب  عقوتي  ناك  امبر   ، لمألا ةبیخ  ضعبب  رعشي  وھو  هشارفل  ىرخأ  ةرم  لماك  عجر 
لاجر نم  ةعومجم  لخد  ىتح  تقولا  نم  ریثكلا  رمي  مل   ، تماصلاو مستبملاو  رورغملاو  نيزحلاو  دودولا  عم  اھب  سأب  ةيادب ال  لقألا 
هیبش ضیبأ  ءادر  اھنم  لك  لخادبو  تسلا  نیبراحملا  ءامسأب  تاقاطب  اھیلع  تبثُم  ةیكیتسالب  بئاقح  نولمحي  اوناك  نيذلا  روجیملا 

: لوقي ةعومجملا  دئاق  امنیب  بئاقحلا  عيزوت  مت   ، ریبك دح  ىلإ  تایفشتسملا  ءادرب 

نآلا اھودترا   ، نوسراب سمياج  روتكدلل  يسیئرلا  لمعملا  ىلإ  هجوتنس  مث   ، سبالملا كلت  ءادترا  مكنم  بلطي  روجیملا  يدیس  -
. قئاقد رشع  دعب  كرحتنس   ، جراخلا يف  مكراظتنا  يف  نوكأسو 

دجوي ةفرغ  ىلإ  اًعابت  لوخدلا  يف  اوأدب   ، زوجعلا بیبطلا  ءاقلل  لمعملا  وحن  كرحتلا  اوأدب  عیمجلا  ناك  اًمامت  قئاقد  رشع  دعب  لعفلابو 
ةفرغلا تناك   ، اھنم ٍّلُك  ىلع  مھؤامسأ  تِبتُك  دقو  ةقلغم  تافلغم  ةتس  اھیلع  ناكو   ، طسولا يف  تاعامتجالل  ةقینأ  ةیبشخ  ةدئام  اھب 

يذلا لمعملا  ناك  هفلخ  نمو   ، رادجلا لوطب  ریبك  يجاجز  زجاح  نع  ةرابع  ناك  ةفرغلا  بناوج  دحأ   ، طقف نیبراحملا  نم  الإ  ةغراف 
اھنم جرختو  اھیلإ  لخدت  يتلاو  لمعملا  يف  ةعزوملا  ةَّرسأ  ةتسلا  نم  كلذ  ملع   ، عیمجلا اھلجأ  نم  ءاج  يتلا  ةقباسملا  دھشیس 
فطاعملا يدترم  نم  ریثكلا  ناك  امنیب   ، مھنم شارف  لك  لوح  رشتنت  يتلا  يعافألا  تارشع  اھنأكو  بیبانألاو  كالسألا  نم  تارشعلا 

بیكرت نم  دكأتي  ضعبلاو   ، بیساوحلا نم  ققحتلا  يف  اًكمھنم  ناك  ضعبلا   ، هلمكأب ناكملا  يف  ةریبك  لحن  ةیلخك  نوكرحتي  ءاضیبلا 
تبرتقا دق  ایلعف  ةقباسملا  اھیف  أدبتس  يتلا  ةظحللا  نأ  ودبي   ، ةعرسلاو طاشنلا  ىھتنمب  لمعي  ناك  لكلا   ، ةحیحص ةقيرطب  كالسألا 

: ةیضاملا ةرتفلا  يف  اًریثك  هتيؤر  ىلع  اوداتعا  نيذلا  يئانثلا  ىوس  نكي  مل   ، مھراكفأ نم  حَتفُي  وھو  بابلا  توص  مھجرخأ   ، ةياغلل
: ثدحتلا يف  بیبطلا  أدب  اوسلج  نأ  درجمبو   ، ةددحملا مھنكامأ  يف  سولجلاب  ریخألا  مھیلإ  راشأ   ، بیبطلاو روجیملا 

نامزلا ربع  مكل  ةلحر  لوأ  يف  مكل  لوألا  مویلا  نوكیس  مویلا   ، هلمكأب ملاعلا  اھرظتني  يتلا  ةظحللا  تناح   ، ةداسلا اھيأ  اًنسح  -
لاقتنا يھ  جمانربلل  ةیساسألا  ةركفلا   ، ىلوألا مكتلحرل  مكزیھجت  أدبن  نأ  لبق  هلوقأ  ام  لكل  اًدیج  اوھبتنت  نأ  وجرأف  اذل  ؛  ناكملاو

اندوجوو مكدوجو  ببس   ، ةقاط ىلإ  تلوحت  اھنكلو  َنَْفت  مل  ثادحأ  نم  يضاملا  يف  ثدح  ام  نإف  لبق  نم  انلق  امك   ، نمزلا ربع  مكیعو 
يرشبلا يعولا  نم  ءزج  لقن  قيرط  نع  ديدج  نم  اھءایحإ  دیعنو  تايركذلا  كلت  ىلإ  لخدن  فیك  ةفرعم  انعطتسا  اننأ  وھ   ، نآلا انھ 

يذلا صخشلا  هرصاع  ام  اورصاعتو  تايركذلا  كلت  ىلإ  مكیعو  نم  ءزج  لقتنیس   ، تايركذلا وأ  خيراتلا  رھن  هیلع  اوقلطت  نأ  نكمي  ام  ىلإ 
انل ىنستي  ىتح  انھ  هنم  رخآ  ءزج  دجوي  نأ  مھملا  نم  هنأل  ؛  مكیعو نم  ءزج  يلوق  ببسو   ، ةینمزلا ةبقحلا  كلت  يف  اًدوجوم  ناك 
تاطحم تس  كانھ  نوكتس   ، كانھ مكئاقب  ةدم  ءاھتنا  دعب  ىرخأ  ةرم  يلاحلا  اننمزل  رھنلا  كلذ  نم  مكلاشتنا  ىرحألاب  وأ   ، مكعاجرإ

نوكتس ةدحاولا  ةكرعملا  يف  مكئاقب  ةدم   ، دحاو قيرفو  ةدحوك  اھنوضوخت  فوس  كراعم  تسب  تاطحم  تس   ، جمانربلا رمع  يھ  مكل 
ةحارلل موي  ىلع  نولصحتس  اھدعبو   ، ىرخأ ةرم  ناكملا  اذھ  ىلإ  عوجرلل  يعولا  زیفحت  متیس  ةرتفلا  كلت  دعب   ، ةعاس نيرشعو  عبرأ 

يف متيأر  امھمو  كانھ  مكل  ثدح  امھم  لماك  موي  ةدمل  ةكرعملا  يف  نولظت  فوس   ، اًدیج يمالك  اوركذت   ، ةیلاتلا ةكرعملا  لبق 
، ءيش لكب  نورعشتس   ، مكیلإ ةبسنلاب  اًعقاو  نوكیس  هنكلو   ، انھ انیلإ  ةبسنلاب  ملح  ةباثمب  نوكیس  هب  نورمت  فوس  ام   ، مكلوقع

؛ رذحي نأ  مكنم  دحاو  لك  ىلع  نكلو   ، لمحتلا ىلع  مكتردق  قوفي  دق  امب  نورعشتو  نوعمستو  نورتس   ، توملا ىتحو  فوخلاو  ملألاب 
ةرم كیعو  عاجرإ  عیطتسن  نأ  لبق  موي  ةدمل  ملحلا  كلذ  سیبح  لظتس   ، هديرت يذلا  تقولا  يف  ملحلا  اذھ  نم  ظقیتست  نل  كنأل 
مكلاخدإل مكريدخت  متیس  هنأ  وھ  طبضلاب  مكل  ثدحیس  ام   ، مكفلخ ةَّرسألا  هذھ  ىلع  ٍقلتسم  اًمود  نوكیس  يذلا  كدسجل  ىرخأ 

رخآ نمز  يف  كسفن  دجتل  مونلا  نم  ظقیتستس   ، يضاملا ىلإ  مكیعو  لقن  ةیلمع  لِّھسیس  يذلا  يدسجلا  نوكسلا  نم  ةلاح  يف 
اودجتل ايوس  نوظقیتستس   ، تاونسلا فالآ  امبرو  تائم  ذنم  تعقو  يتلا  ةكرعملا  ةحاس  وھ  ناكملا  اذھ   ، لبق نم  هرت  مل  رخآ  ناكمو 
هومتيأر ام  لقن  ةصاخ  ةزھجأ  ةطساوب  عیطتسنس  نوعجرت  امدنعو  موي  ةدمل  لاتقلا  وھ  هلعف  مكیلع  ام   ، يضاملل دوعي  مكلوح  ام  لك 
متنأ نونوكتس   ، متنأ مكنویع  ربع  يضاملا  ةدھاشم  هِرَْسأب  ملاعلل  ىنستي  ىتح  متيأر  ام  ىرن  انلعجت  تاشاش  ىلإ  مكلوقع  يف 
دحاو قيرفك  مكلمع  ةطساوب  الإ  اودمصت  نل  مكنأ  اوملعت  نأ  بجي   ، ةكرعملا كلت  يف  ثدح  ام  ةقیقح  ىرن  انلعجتس  يتلا  تاریماكلا 

؟ ءدبلا لبق  ةلئسأ  يأ  مكيدل  لھ  نآلا   ، رخآلا مكنم  لك  ىعري 



: لاق يذلا  يكیسكملا  ليونام  توص  عفترا 

. سمياج روتكد  ةیلاملا  ةزئاجلا  لوح  انعم  ثدحتت  مل  تنأ  -

: لوقي وھو  بیبطلا  مستبا 

نوملعت امك  يكيرمأ  رالود  نیيالم  ةتس  يھ  ةیلاملا  ةزئاجلا   ، كبیجأس لاح  يأ  ىلع   ، هحرط متیس  لاؤس  لوأ  اذھ  نأ  ملعأ  تنك  -
ءيش يأ  ىلع  لصحي  نل  رثكأ  وأ  ةكرعم  دعب  مكنم  بحسنملا  نأ  كلذ  ىنعم   ، تسلا كراعملا  لمكیس  ْنَم  ىلع  اھمیسقت  متیس 
نانثا بحسنا  اذإ  هنأ  ىنعمب   ، ةزئاجلا نم  كتصح  ىلع  لوصحلل  كراعم  تسلا  لمكت  نأ  بجي   ، ةلماك كراعم  سمخ  ضاخ  ول  ىتح 
اولمكأ اذإ  تارالودلا  نم  نویلملا  فصنو  نویلم  ىلع  مھنم  لك  لصحیل  نیقبتملا  ةعبرألا  ىلع  ةزئاجلا  میسقت  متیس  كراعملا  نم 

. اذكھو كراعم  تسلا 

. يلاتلا لاؤسلا  -

: لاق يذلا  ينیتنجرألا  ودرانویل  نم  يناثلا  لاؤسلا  ناك 

؟ رایتخالا مت  ساسأ  يأ  ىلعو  مأ ال؟  لعفلاب  اھعیمج  كراعملا  رایتخا  مت  لھ  -

: بیبطلا باجأ 

ىنستي ىتح  اًقبسم  كراعملا  رایتخا  انیلع  اًمازل  ناك  عبطلاب   ، معن يھ  ةباجإلاف  لاؤسلا  نم  لوألا  قشلل  ةبسنلاب   ، دیج لاؤس  اذھ  -
ثیح نم  ایئاوشع  رایتخالا  ناك  دقف  يناثلا  قشلل  ةبسنلابو   ، اھیلإ نولقتنتس  يتلا  ةنمزألا  ىلع  ةزھجألا  طبضو  ریضحتلا  انل 
لاتق كنم  بلطن  نل   ، اھنم متیتأ  يتلا  نادلب  ةتسلا  داعبتسا  عبطلاب  اھنم  رایتخالا  ءانثأ  تارابتعالا  ضعب  انیعار  اننكلو   ، نكامألا

ىربك كراعم  اھعیمج  اھنأ  يھ  كراعملا  نیب  كرتشملا  بناجلا  نكلو   ، ةفلتخم ةنمزأ  رایتخا  مت  امك   ، ةزئاجلاب زوفلل  عبطلاب  كینطاوم 
. ةرشابم اھیلإ  مكلاقتنا  لبق  ةَدِح  ىلع  ةكرعم  لك  نوملعتس   ، مكیلإ ةبسنلاب  ةلوھجم  لظتس  كراعملا   ، نآلا ىتح  امبر  ملاعلا  ترَّیغ 

. يلاتلا لاؤسلا  -

: يرصملا لماك  نم  لاؤسلا  ردص  ةرملا  هذھ 

؟ اھنیح هل  ثدحیس  اذام  ؟  َِلتُق وأ  ةكرعملا  كلت  يف  انم  صخش  بیصأ  اذإ  ثدحیس  اذام  -

: ًالئاق ةرم  لوأل  ثَّدحت  يذلا  روجیملا  بیجي  نأ  لبق  تارظنلا  بیبطلاو  روجیملا  لدابت 

يذلا دسجلاب  ًاطبترم  نوكیس  اھنیح  كیعو  نأل  ؛  ةقیقحلا يف  بیصأ  هنأكو  ملألاب  رعشیسف  ةكرعملا  يف  مكدحأ  ةباصإ  تمت  اذإ  -
هنأل ؛  فیضملا دسج  هب  رعشیس  ام  لكب  رعشتس  كنإ  يأ   ، تنأ كلقع  رماوأ  ىلع  ًءانب  لعافتيو  كرحتیس  يذلاو  هیلع  اًفیض  ُّلحتس 
نكلو  ، هثودح نكمي  ام  طبضلاب  ملعن  الف  كلذ  ثدحي  َّالأ  ىنمتأو  مكنم  دحأ  َِلتُق  اذإ  ةلاح  يف  امأ   ، تنأ كدسج  نوكیس  ةلحرلا  لالخ 

يف لظتس  يلاتلابو   ، ةلحرلا نم  كیعو  ةداعتسا  عیطتسن  نل  اھنیح  اننأل  ؛  ةليوط ةبوبیغ  يف  لخدیس  انھ  كدسج  نأ  يھ  انتاعقوت 
. توملاب يھتنت  يھتنت ...  ةقیمع  ةبوبیغ 

تارظنلا نولدابتي  اوذخأ  دقف  اذل  ؛  ةقباسملل مامضنالا  يف  اوركف  امدنع  هوعقوت  ام  اذھ  نكي  مل   ، عیمجلا ىلع  ةقعاصلاك  ةملكلا  تَّود 
: ةداح ةقيرطب  لاق  يذلا  نوسيراھ  توص  وھ  ناك   ، لیق ام  ىلع  ضرتعم  توص  لوأ  عفترا  ىتح  تقولا  ضعبل 

، انتایحب رطاخن  نحن  امنیب  هجئاتنب  بیبطلا  ىظحي  يك  رخآ  نمز  يف  تومأ  نأ  لجأ  نم  كرتشأ  مل  انأ  ؟  هلوقت يذلا  ءارھلا  اذھ  ام  -
؟ ءایبغألا نم  ةعومجم  اننوربتعت  مأ  انعم  نوحزمت  لھ   ، ةریقحلا براجتلا  نارئف  نم  ةعومجم  اننأكو  انلتق  متي  امبرو 

: ًالئاق ناكملا  ىضوفلا  دوست  نأ  لبق  ةعرسب  روجیملا  باجأ 

. هیف بغرت  ام ال  لعف  ىلع  كربجي  اًضيأ  دحأ  الأ  ركذت  نكلو   ، ءایبغأ مكربتعي  دحأ  ال  -

: لوقيو ةحضاو  ٍّدحت  ةرظن  نوسيراھ  وحن  رظني  وھو  هحتفو  ةفرغلا  باب  وحن  روجیملا  هجتا  مث 

، انھ كمودق  لبق  اھایحت  تنك  يتلا  ةيرزملا  كتایحل  ىرخأ  ةرم  عوجرلاو  تقو  يأ  يف  ةرداغملا  كنكمي   ، كمامأ حوتفم  بابلا  وھ  اھ  -
كارأ انأو  يتداعس  ةمق  يف  نوكأ  فوس  ديدحتلاب  تنأ   ، كفلخ هعفص  متي  نأ  راظتنا  يف  بابلا  وھ  اھ  ؟  يوقلا اھيأ  رظتنت  اذام   ، ایھ

لھ ؟  انعم نیمویل  ثوكملا  نیقبتملا  ةثالثلا  نم  تبلط  يننأ  نظت  اذامل   ، ءيش يأل  كمارتحا  مدعو  كلواطتو  كرورغب  انھ  نم  جرخت 
نیبحسنملا لحم  مھنم  يأ  َّلحي  ىتح  اوثكم  دقل  ؟  مھتزئاج مھیطعن  ىتح  نیمویل  جاتحن  ًالعف  اننأ  تقَّدص  مأ  ؟  مھدقتفأس يننأل 

يف دوجولا  قحتسي  صخش   ، ءيش يأ  بھري  عاجش ال  صخش   ، هلحم رخآ  صخش  لحیل  مكدحأ  نبجي  نأ  راظتنا  يف  مھ   ، مكنم
. لعفلاب ةفرغلا  هذھ 

: عیمجلل هثيدح  اًھجوم  مزاح  عفترم  توصب  فاضأ  مث 

؟ انثيدح لمكن  يك  بابلا  قالغإ  يننكمي  مأ  ؟  جورخلا مكدحأ  ديري  لھ  نآلاو  -

قلغأ يذلا  روجیملا  ىلإ  ةقناح  ةرظنب  ىفتكاو  تمص  فرجعتملا  نوسيراھ  ىتح   ، روجیملا تاملك  دعب  اًمامت  ةفرغلا  يف  تمصلا  داس 
: ةدومو ءودھب  لاقف   ، ًالیلق وجلا  فیطلت  لواح  يذلا  بیبطلا  راوجب  هناكمل  عجري  نأ  لبق  ةوقب  بابلا 

ءيش لك  ملعن  نحن   ، ربكأ ةيانعبو  ریكفتلا  سفن  قحتست  اًضيأ  ةزئاجلا  نكلو   ، ةيانعب اھب  ریكفتلا  قحتست  ةریبك  ةرطاخم  اھنأ  ملعأ  -
عیطتسأ ام  نكلو   ، مكنم لك  ةیصوصخ  ىلع  ًاظافح  عبطلاب  اھب  حرصن  نل  اننكلو   ، ةقباسملا يف  مكنم  لك  كرتشا  َِمل  ملعن   ، مكنع

؛ رثكأ جاتنتسا ال  وھ  توملاو  ةبوبیغلا  ةلأسم  صوصخب  روجیملا  هلاق  ام   ، هیف بغري  ام  ءيشل  لاملا  اذھل  ةجاحب  مكمظعم  نإ  هلوق :
ةلحرلا لالخ  مھدحأ  ِيّفُوُت  نأ  لبق  نم  ةلحرلا  كلت  يف  اوبھذ  نيذلا  صاخشألل  ثدحي  مل   ، ثدحي نأ  نكمي  ام  ةقیقح  ملعن  اننأل ال 



اًقبط نكلو  هملعن  رخآ ال  ءيش  ثدحي  امبر   ، يضاملا ربع  يعولا  ةلحر  يف  تومي  نم  ریصم  وھ  عقاولا  يف  توملا  نأ  اًنیقي  ملعن  ىتح 
مدع متررق  ةلاح  يف  نآلا  باحسنالا  عبطلاب  مكنكمي   ، لعفلاب كلذ  ثدحي  نأ  نكمي  فسأللف  نآلا  ىتح  انيدل  ةرفوتملا  تامولعملل 
بغري نم   ، لیلق دعب  ءدبلا  كشو  ىلع  ىلوألا  ةلحرلا  نأل  ؛  نآلا اوررقت  نأ  بجي  نكلو   ، ءيش يأ  ىلع  دحأ  مكمغري  نل   ، ةكراشملا

لك رسخي  نل   ، ةثالثلا نیقباستملا  اھلانیس  يتلا  رالود  فلأ  ةئملا  ىلع  لصحیسو  كلذ  لوقب  نآلا  لضفتیلف  باحسنالا  يف  مكنم 
ثدحي نأ  نكمي  امع  لوئسملا  هدحو  وھ  هنأب  همامأ  دوجوملا  رارقإلا  ىلع  عقویس  انعم  اًمدق  يضملا  ىلع  قفاویس  نم  نكلو   ، ءيش

ةكرعم تسیل  مكنم  بلطن  مویلاو   ، ةكرعمل لبق  نم  اًدحأ  لسرن  مل  اننأل  ؛  كانھ هنوھجاوت  فوس  ام  اقح  ملعن  ، ال  ةلحرلا لالخ  هل 
. مداق وھ  ام  نوراتختس  مكریغ  دحأ  الو  طقف  متنأ  نكلو   ، ةریبك ةرطاخم  اھنأ  ملعأ   ، ةتس نكلو  ةدحاو 

: روجیملا فاضأ  هثيدح  نم  بیبطلا  ءاھتنا  دعب 

ناكم يف  ءاقبلا  وأ  ءابتخالا  مكدحأ  لواح  اذإ  هنأ  كلذ  ىنعمو  لاتقلل  نوبھذتس   ، حوضولا ةياغ  يف  نوكي  نأ  بجي  اًرمأ  كانھ  نأ  امك  -
، توملا وھ  ةكرعملا  نم  رارفلا  باقع  نأل  ؛  عوجرلا عاطتساو  ظحلا  نسح  ناك  اذإ  جمانربلا  نم  اًدورطم  نوكیس  مویلا  رورم  ىتح  ام 

مكتدوع ىدل  ةكرعملا  يف  ثدحیس  ام  ىرنس  اننأل  ؛  يبغ هنإ  نآلا : نم  هل  لوقأف  ریغص  رأفك  ءابتخالاو  يكاذتلا  مكدحأ  لواح  اذإف 
اندرط نم  وجنت  نلف  ةنایخلا  ةمھتب  كلتقیس  يذلا  ةكرعملا  يف  كدئاق  نم  توجنو  تأبتخا  اذإف   ، ةكرعملا يف  مكتايركذ  عاجرتساو 
عجارتلل لیبس  ، ال  ةوق نم  متیتوأ  ام  لكب  لاتقلاو  ةكرعم  لك  يف  كارتشالا  الإ  مكمامأ  قيرط  ، ال  هتلعف ام  انملعو  انیلإ  تعجر  اذإ  كايإ 

. ةكرعم لك  يف  میحجلاك  ِْلتاقف   ، كدرط متي  الأ  تدرأ  اذإ   ، ودعلل مالستسالا  وأ  ءابتخالا  وأ 

: لاق يذلا  ساموت  وھ  نیثدحتملا  لوأ  ناك   ، بعصأ ضفرلا  نكلو  ةبعص  ةقفاوملا  تناك 

. نآلا بحسنأ  مث  يرایتخا  متیل  حفاكأو  انھ  ىلإ  ِتآ  مل  -

يف تمصلا  اذھ  لك  طسو  ًایلاع  اََدب  يندعم  توص  هنم  ردص  يذلا  ملقلا  كرت   ، همامأ دوجوملا  رارقإلا  ىلع  عَّقوو  ملقلاب  كسمأ  مث 
نأ اََدب   ، هدعقم يف  عجارتو  هعَّقو  مث  رارقإلا  ىلإ  تقولا  ضعبل  رظن  طقف   ، ثدحتي مل  يذلا  لماك  وھ  نیِعّقوملا  يناث  ناك   ، ناكملا
يذلا نوسيراھ  ىوس  قبي  مل  ىتح  رخآلا  ولت  اًدحاو  قاروألا  عیقوت  يف  اوأدبو   ، روھتلا امبر  وأ  ةعاجشلا  ضعب  باستكاب  أدب  عیمجلا 

: لوقي نأ  لبق  ةرخاس  ةرظن  عیمجلل  رظن 

. اًنسح  ، توملا نوباھت  مكعیمج ال  متحبصأ  ةأجف  -

: هل لاقو  روجیملل  رظنو  ملقلا  كسمأ  مث 

اھيأ كنع  اًمغر  نمزلا  يبراحم  نم  لظأ  فوس   ، كھجو ىلع  ةراسخلا  ةرظنب  عتمتسأل  طقف  ِعّقوأ  فوس   ، روجیملا اھيأ  كلجأ  نم  اذھ  -
. زوجعلا

رادجلا كلذ  نوبراحملا  دجو  كلذ  لعف  نأ  درجمبو   ، همامأ ةدئاملا  ىلع  ارز  بیبطلا  طغض   ، تاعیقوتلا لمتكتل  عیقوتلاب  نوسيراھ  ماق 
: مھل لوقي  بیبطلا  توص  امنیب   ، فوقولا يف  اھدعب  اوأدبیل  هحتف  مت  دق  هربع  لمعملا  ىلإ  نوعلطتي  اوناك  يذلا  يجاجزلا 

. خيراتلا ربع  ةلحر  مظعأ  ةيادب  دھشیس  يذلا  نمزلا  لمعم  يف  مكب  ًالھأ  -

ةلحرلا ةيادب  لبق  ةریخألا  قئاقدلا  رمت  امنیب   ، دايدزالا يف  نیلماعلا  ةكرح  هیف  تأدب  يذلا  لمعملا  وحن  مدقتلاب  بیبطلا  مھل  راشأ 
. ىلوألا

: مھل لوقيو  عیمجلا  مامأ  فقوتي  نأ  لبق  تاوطخ  عضب  بیبطلا  َاطَخ 

امدنعو نومانتس  مكنأ  ثدحیس  ام   ، قالطإلا ىلع  ءيش  يأب  اورعشت  نل   ، نمزلا ربع  مكل  ةلحر  لوأل  مكزیھجت  متي  فوس  نآلا  -
. قیفوتلا اًعیمج  مكل  ىنمتأ   ، مكلوقع لخاد  رخآ  نمز  يف  نونوكتس  نوظقیتست 

: بیبطلا لأسي  نأ  لبق  لماك  دي  تعفترا 

. لیلقب اھلبق  انربختس  كنإ  َتلق : دقل   ، ىلوألا ةكرعملا  يھ  ام  نآلا  ىتح  انربخت  مل  تنأ  -

: لاقو ةكبترم  ةماستبا  مستباف  نآلا  ىتح  لعفلاب  مھربخي  مل  هنأ  بیبطلا  هبتنا 

ثالث هجاو  ثیح   ، سرفلا دض  ابوروأ  يف  تثدح   ، دالیملا لبق  اًماع  نینامثو  ةئام  عبرأ  نم  رثكأ  ذنم  تثدح  ىلوألا  مكتكرعم   ، اًنسح -
. يدنج نویلم  نم  رثكأ  هددع  غلب  يسراف  شیج  لجر  ةئام 

: لوقي نأ  لبق  بیبطلاو  روجیملل  ساموت  رظن 

ةكرعم ... دصقت  تنأ ال   ، نویلم نوھجاوي  ةئام  ثالث  -

: ًالئاق روجیملا  هعطاق 

. ةكرعملا ضرأ  يف  متنأو  هنودھاشتس  نآلا   ، يئامنیسلا ملیفلا  متدھاش  مكعیمج  عبطلاب   ، اھدصقن ام  يھ   ، معن -

: لوقي وھو  عیمجلل  روجیملا  انیع  تھجوت  دقف  اذل  ؛  لاجرلا ضعب  هوجو  ىلع  مھفلا  مدعل  تامالع  كانھ  تناك 

ثالث تغلب  يتلا  هتاوقب  سديانویل  كلملا  فقو  ثیح   ، ةراحلا تاباوبلا  ةكرعم  وأ  يلیبومرث  ةكرعم  يھ  اھنع  ثدحتن  يتلا  ةكرعملا  -
كلملا ةدایق  تحت  يدنج  نویلملا  غلب  هنإ  لاقي : يذلا  سْرُفلا  شیج  مامأ  يدیكرأ  يدنج  ةئام  عبس  مھعمو  يطربسإ  يدنج  ةئام 

خرؤملا يھ  ةروطسألا  امبر  وأ  ةصقلل  دیحولا  ردصملا  نأل  ؛  ةكرعملا كلت  يف  راد  ام  ةقدلا  هجو  ىلع  ملعن  نحن ال  عبطلاب   ، سیسكريز
مكل ةلحر  لوأ  يھ  كلت  نوكت  نأ  قافتالا  مت  دقف  لعفلاب  ثدح  امل  انتفرعم  مدعل  امبر   ، اھثودح نم  ماع  ةئام  دعب  اھركذ  دقو  سوریموھ 

. نمزلا يف 



: لوقي وھو  ركنتسملا  ليونام  توص  قلطنا 

ةكرعملا كلت  يف  كانھ  هلعف  انیلع  ضرتفي  يذلا  ام   ، ةقيرطلا هذھب  انلتق  نوديرت  متنأ   ، نویلم ةھجاوم  يف  يدنج  ةئام  ثالث  -
؟ ةرساخلا

: ءودھب روجیملا  هباجأ 

؟ كلذ لعف  عیطتست  الأ   ، كنم بولطم  وھ  ام  طقف  اذھ   ، لماك موي  ةدمل  ةایحلا  دیق  ىلع  لظت  نأ  طقف  -

توم امإو  اذھ  امإ   ، عجارتلل لاجم  هنأ ال  ملعي  ناك  هنكلو   ، هنباو هتجوزل  قلطنيو  لحري  وأ  ضرتعي  نأ  ُّدوي  ناك   ، قلعي ملو  ليونام  تمص 
اھنیح  ، دبألل امھنبا  ارسخي  نأ  دعب  نیتمئاللا  هتجوز  انیع  ةھجاوم  امإو  ةرساخ  ةكرعم  يف  يدنج  نویلم  ةھجاوم  امإ   ، وھیلأ دیحولا  هنبا 

: ًالئاق ىرخأ  ةرم  ثدحت  ٍتْمَص  ةرتف  دعب   ، ریثكب نوھأ  يسراف  يدنج  نویلم  ةھجاوم  ْتََدب 

. دعتسم انأ   ، كلذ لعف  عیطتسأ   ، ىلب -

نیبراحملا زیھجت  اوأدبیل  يبطلاو  يملعلا  هقيرف  دارفأل  ةراشإلا  يف  بیبطلا  أدب   ، قفرب ليونام  فتك  ىلع  ُِتبَْري  وھو  بیبطلا  مستبا 
ةمحر تحت  مھسفنأ  اوكرتو  ءاضیبلا  ةَّرسألا  ىلع  ءاقلتسالا  يف  نوبراحملا  أدب   ، مھیلإ ةبسنلاب  لوھجملا  نمزلا  يف  مھتالحر  ىلوأل 

، مدلا طغض   ، ةرارحلا تاجرد  صخي  ام  لك  لیجست  يف  بیساوحلا  تاشاش  تأدب   ، سمياج روتكدلل  نینواعملا  دارفألا  لوقعو  يديأ 
تھتنا رھدلاك  تدب  ةرتف  دعب   ، ةلحرلا لبق  ةمزاللا  تازیھجتلا  نم  ءاھتنالل  قاسو  مدق  ىلع  لمعي  عیمجلا  ناك   ، بلقلا تابرض  ةعرس 

قورع يف  ئدھملا  نقحب  أدبیل  سمياج  روتكدل  رضخألا  ءوضلا  براحم  نع  لوئسم  قيرف  لك  ىطعأ   ، ةمزاللا تاریضحتلا  لك 
: رتوتلا ضعب  َُهباش  نإو  ئفاد  توصب  لوقي  نأ  لبق  ةریخأ  ةرظن  مھل  بیبطلا  رظن   ، مھتلحر أدبت  يكل  نیبراحملا 

. ةمالسلا مكبحصتلف   ، نآلا نم  موي  دعب  يقتلن   ، ةداسلا اھيأ  اًنسح  -

بیبطلا متمتي  نأ  لبق   ، قیمع مون  يف  لوخدلا  يف  اوأدبیل  لمعلا  يف  تأدب  ام  ناعرس  يتلاو  تائدھملاب  نقحلا  رز  بیبطلا  طغض 
: تفاخ توصب 

. موي دعب  مكارأ   ، نوبراحملا اھيأ  موي  دعب  مكارأ  -

...



ليونام لقعب  ىلوألا  ةكرعملا 



نویلملا ةھجاوم  يف 

مل ةيادبلا  يف   ، دحاو نآ  يف  ماغلألا  تائم  اھب  ترجفنا  اھنأكو  يسأرب  فصعي  فینعلا  راودلا  ناك   ، ديدش ءطبب  يانیع  حتف  تلواح 
أدبأو ةرم  لوأل  دھشملا  ىرأل  يانیع  تحتفو  كلذ  لعف  تعطتسا  ٍناوث  دعب  نكلو   ، دعابتلاب يرمأل  ابیجتسي  نأ  يانفج  عطتسي 

ينظقویل دیعب  نم  يتأي  رحبلا  توص  امنیب   ، لامرلاو قیقدلا  ىصحلاب  ةئیلملا  ضرألا  ىلع  اًددمم  تنك   ، يمامأ هارأ  ام  باعیتسا 
، نییطربسإلا ـ ...  لا دونجلا  نم  ديدعلا  يلوح  ناك   ، لیللا مالظ  يف  ةدیج  ةروصب  هرینتل  ناكملا  يف  رشتنت  لعاشملا  تناك   ، ءفدب

، اًنكمم اذھ  ناك  اذإ  يلقع  لخاد  كلذ  تيأر  طقف   ، ملعأ ؟ ال  اًضيأ كلذ  تملع  فیك   ، مھنم دحاو  يننأل  امبر   ، يردأ ؟ ال  كلذ تملع  فیك 
يتأیل نمزلا  براحم  جمانرب  يف  براجت  رأف  نوكي  نأ  ىلع  قفاو  يذلا  يكیسكملا  بألا  كلذ  ليونام  يننأ  يلخاد  نم  ملعأ  تنك 
تنك  ، نآلا هلخاد  يلقع  عبقي  يذلا  دسجلا  بحاص  نع  ءيش  لك  ملعأ  تنك  تقولا  سفن  يف  نكلو   ، هدلو ذاقنإل  مزاللا  لاملاب 

، سومیترأ تايركذ  لكل  يلقع  لخاد  روص  كانھ  تناك   ، يطربسإلا لتاقملا  سومیترأ  تنك  تقولا  سفن  يفو  يكیسكملا  ليونام 
دوت يذلا  معانلا  ليوطلا  دوسألا  رعشلا  تاذ  ءانسحلا  كلت  افولیف  ةلیمجلا  هتجوز  ىرأ   ، نآلا هلقعو  هتايركذو  هدسج  ُّلتحأ  يذلا  لجرلا 

عیطتسي نأ  هملح  لك  ناك  يذلا  سونیلاف  دیحولا  هدلو  ىرأ   ، ةدوجوم اھنأ  ملعت  نكت  مل  ىرخأ  ملاوعل  لحرتو  هیلع  كسأر  عضت  نأ 
ةمراص تناك  سديانویل  كلملا  رماوأ  نكلو   ، فدھلا اذھ  لجأ  نم  طقف  موي  لك  بردتي  ناك   ، مايألا نم  موي  يف  هدلاو  بناجب  لاتقلا 

، ةكرعملا ضرأ  يف  انْتِمو  ظحلا  انفلاح  لاح  يف  انخيراتو  انتعمسو  انمسا  لمحل  ةطربسإ  يف  انؤانبأ  ىقبي  نأ  بجي   ، هتداعك ةمزاحو 
اننأل ؛  يطربسإ يأ  هانمتي  ام  عورأو  لضفأ  وھو   kalos thenatos لیمجلا توملا  هوعدن  ةطربسإ  يف  انھ   ، انْتِمو ظحلا  انفلاح  لاح  يف  معن 
، ایلاح انأ  نم  ملعأ  انأ ال   ، يطربسإ يننأك  ملكتأ  َِمل  ملعأ  ، ال  انییح امك  نیلتاقم  انتومب  الإ  اندجم  لمتكي  نلو   ، نیلتاقمك اَنْشِعو  َانِْدلُو 

اھكلمو ةطربسإ  نع  ءيش  لك  ملعيو  سومیترأ  ىَعْدُي  مھنم  صخش   ، دحاو نآ  يف  دحاو  دسج  يف  اعمتجا  نالقع  يلخاد  يف  نأك 
ذاقنإل يضاملل  ةلحر   ، هلقع لخاد  ةلحر  ربع  توملا  نم  هدلو  ذاقنإل  ءاج  ليونام  ىَعْدُي  رخآ  صخشو   ، نآلا انھ  هدوجو  ببسو 

. دیحولا هنبا  وھیلأ  لبقتسم   ، لبقتسملا

ناك  ، يلخاد رودي  ام  ىرحألاب  وأ  يلوح  رودي  ام  مھفب  أدبأ  نأ  لبق  قئاقدل  فینعلا  راودلا  نم  تیناع  نأ  دعب   ، ءطبب ضوھنلا  يف  تأدب 
، يقیقحلا انملاع  يف  هوجولا  سفن  مھھوجو  تناك  نكلو   ، اھيدترأ يتلا  سبالملا  سفن  نوُدتري  نمزلا  يبراحم  ناكو   ، اًرجف تقولا 
لضفأ اذھ  لاح  يأ  ىلع   ، اًئطخم تنك  ينكلو  مھربع  براحنس  نيذلا  ةتسلا  نییطربسإلا  داسجأو  هوجو  سفن  لمحن  نأ  عقوتأ  تنك 
اننأكو ثدحتن  نأ  نود  ةریغص  ةقلح  يف  عمجتلا  يف  انأدبو  رخآلل  انم  لك  رظن   ، مھعم ىتأ  نيذلا  نیبراحملا  يقاب  درف  لك  ملعي  ىتح 

: ًالئاق انأ  هتأدب  يذلا  انراوح  انأدب  ئداھ  توصبو   ، ةریغص ةرئاد  يف  انقَّلحت   ، انم دحاو  لك  َِدلَخب  رودي  ام  مھفن 

؟ نآلا لعفنس  اذام   ، اًنسح -

: ًالئاق يرصملا  باجأ 

. اننمزل ىرخأ  ةرم  عجرن  نأ  لبق  موي  ةدمل  براحنو  ةایحلا  دیق  ىلع  لظنس   ، هلجأ نم  انئج  ام  لعفن  فوس  -

: ًالئاق يدنلوھلا  ةیحان  رظن  مث 

نحن ام  ملعن  ىتح  تامولعملا  كلت  انرطاشت  َِمل ال   ، اھنع ریثكلا  ملعت  كنأ  اََدب  يلیبومرث  يھ  انل  ةكرعم  لوأ  نأب  كملع  دنع   ، ساموت -
؟ هیلع نولبقم 

: لاق اھنیح   ، ةرضاحم وأ  اًسرد  انئاطعإ  ىلع  لبقم  هنأكو  هتسلج  يف  ساموت  ىوتسا 

تثدح اھنإ  لاقي : وأ  تثدح  يتلا  لیصافتلا  ةفاك  ركذي  مل  هنكل   ، ةكرعملا كلت  نع  ثدحتي  يذلا  ملیفلا  كلذ  متيأر  مكعیمج  دیكأتلاب  -
ـ لا يف  تثدح  يتلا  كراعملا  عورأ  نم  يھو   ، يكلملا ةيرحبلا  دھعم  يف  لبق  نم  ةكرعملا  كلت  انسرد  دقل   ، نیخرؤملا تاياور  بسحب 

...

: ًالئاق يلارتسألا  هعطاق 

. ةكرعملا يف  اندیفیس  ام  انل  لق  طقف   ، قلذحتملا اھيأ  خيراتلا  يف  اًسرد  انءاطعإ  كنم  بلطن  مل  -

: ًالئاق هثيدح  لمكأ  مث   ، هلاق ام  ىلع  قلعي  ملو  اًرزش  ساموت  هل  رظن 

نم برتقي  شیجب  ءاج  سیسكريز  كلملا  ةدایقب  سرفلا  نإ  لاقي :  ، نییطربسإلل ةبسنلاب  مايأ  ةثالث  يلیبومرث  ةكرعم  ترمتسا  دقل  -
ءاج  ، سرفلل ةعبات  تقولا  اذھ  يف  تناك  يتلاو  ةیكرتلا  لحاوسلا  نم  برقلاب  ةیسرافلا  نفسلل  مھزازفتسا  ةجیتن  يدنج  نویلملا 
ام يھو  ةراحلا  تاباوبلا  ربع  رورملا  نم  هل  دب  ارب ال  نانویلا  ىلإ  لوخدلا  عیطتسي  يكل  هنكلو   ، همكحل نانویلا  دالب  لماك  عاضخإل 
ٍلاع فرج  اًقرش  هدحي  قیضملا  اذھ  نأل  ؛  دونجلا نم  ةلیلق  تارشع  رورمل  عستي  ریغص  قیضم  يھ   ، يلیبومرث ةینانویلاب  ىمست 
سرفلا دادعأ  نأل  ؛  ةقطنملا هذھ  يف  يسرافلا  فحزلا  اوفقوي  نأ  نوینانویلا  ررق  اذل  ؛  لابجلا نم  ةعومجم  ًابرغو  ایلام  جیلخ  ىلع  ٌّلطم 

دحأ مھنوخي  نأ  لبق  مايأ  ةثالث  ةدمل  سْرُفلا  هجو  يف  دومصلا  نییطربسإلا  عاطتسا   ، قیضلا ناكملا  اذھ  يف  اًئیش  يواست  نل 
فلخ فتلي  يذلاو  منغلا  ةاعر  همدختسي  ریغص  رمم  نع  هربخأو  سیسكريزل  بھذ  يذلاو   ، ستلایفيإ ىَعْدُي  يذلاو  نییلحملا  ناكسلا 

اوملع نأ  دعب  ىتح  مھتكرعم  نادیم  اوكرتي  مل  نيذلا  نییطربسإلا  قيوطتب  يسرافلا  شیجلا  ماق  لعفلابو   ، سديانویل كلملا  شیج 
عم وھ  لظو  رخآ  تقو  يف  اوبراحیل  هسأري  ناك  يذلا  ينانویلا  شیجلا  حيرستب  سديانویل  ماق  طقف   ، ستلایفيإ هب  ماق  امب  اًقبسم 

. نآلا هركذتأ  ام  مظعم  اذھ   ، نآلا هب  نحن  يذلا  ناكملا  اذھ  يف  اًعیمج  مھلتق  مت  ىتح  نییطربسإلا  هقافر 

: غلاب قنحب  يلارتسألا  لاق  اھنیح 

لوأ يف  انفتح  ىقلنل  انھ  انامر  دقل   ، نونجملا بیبطلا  اذھل  ابت   ، ًانویلم نوھجاوي  ةئام  ثالث   ، يدنج نویلم  هجاونل  انھ  انب  اوتأ  دقف  نذإ  -
. موي

: ًالئاق ساموت  هیلع  در  اھنیح 

. كلذ لایح  قلقلا  انیلع  بجي  هنأ  نظأ  ال  -



: عباتي نأ  لبق  انم  برقلاب  دحأ  دوجو  مدع  نم  دكأتیل  هلوح  رظن   ، ةریخألا هتلمج  ىنعم  نع  ةلئاستملا  اننویع  اھنیح  هیلإ  ْتَعَّلطت 

الإ نییطربسإلا  نم  هعرصم  َقلي  مل  لوألا  مویلا  يف   ، ركذتأ امكو   ، ُدعب براحن  مل  اننأ  اذھ  ىنعم   ، ةكرعملل لوألا  مویلا  يف  اننظأ  -
. طقف ةثالث 

: ينیتنجرألا هل  لاق 

؟ كلذ ينعي  اذام  -

، انھل هئیجم  ببس  مكنم  ٌّلك  ركذتیلف   ، ةثالثلا ءالؤھ  نم  حبصت  الأ  وھ  هلعف  كیلع  ام  لك   ، مویلا تومن  الأ  ةریبك  ةصرف  كانھ  نأ  ينعي  -
. مویلا لالخ  مكتایح  ىلع  ظافحلا  ىلع  اذھ  مكزفحي  امبر 

مھمون نم  ظاقیتسالا  يف  اوأدب  دق  دونجلا  ناك  تقولا  سفن  يف   ، ثدحتن نأ  نود  تقولا  ضعبل  هراكفأ  يف  اًقرغتسم  اَّنم  لك  ناك 
نل يذلا  دونجلا  نم  تائملا  كمامأ   ، نحن انسكع  ىلع  اھتياھن  نولھجي  يتلا  ةكرعملا   ، يلیبومرث ةكرعم  نم  لوألا  مویلل  اًدادعتسا 
نیموي لالخ  هفرشو  هضرأ  نع  اًعافد  لتقُیس  نآلا  هارن  نم  لك   ، ةیناثلا صرفلل  دوجو  ناكملا ال  اذھ  يف  انھ   ، ىرخأ ةرم  اوُّبحأ  ْنَم  اوري 

. اھلمكأب نانویلا  نع  ِعفادمو  يدنجك  هفرشو  هتعمسو  هتلئاع  دقفي  ىتح ال  هتایح  دقفیس  مھنم  دحاو  لك   ، رثكأ ال 

مل  ، اھسفنب اھراطفإ  نیمأت  نع  ةلوئسم  تناك  ةعومجم  لك   ، انل راطفإلا  ماعط  ریضحت  يف  انأدبو  نییطربسإلا  دونجلا  عیمج  ظقیتسا 
مل نكلو  تارملا  تائم  سومیترأ  هآر  يذلا  كلملا   ، هسفن سديانویل  مھیف  امب  ءاوس  انلكو  دونج  انلك  انھ   ، طقف يھطلل  دارفأ  كانھ  نكي 

نم سديانویل  كلملا  انیلع  جرخ  اھنیح   ، هلوانت يف  انأدبو  دونجلا  ةیقب  عم  راطفإلا  دادعإ  انلمكأ  لاح  يأ  ىلع   ، لبق نم  ليونامك  هرأ 
ریھشلا ملیفلا  يف  رھظ  امك  سديانویل  نكي  مل   ، دحاو نآ  يف  اًعیمج  هل  انرظن   ، غضملا نع  انھاوفأو  ةكرحلا  نع  انيديأ  فقوتتل  هتمیخ 

كلت نكلو   ، هرھظ فصتنمل  لصي  يذلا  ليوطلا  بیشألا  هرعش  نم  كلذ  تفرع   ، رمعلا نم  تانیتسلا  لئاوأ  يف  ناك   ، هنع ثدحت  يذلا 
نم تانيرشعلا  يف  هنأكو  هتلاح  ىلع  هدسج  لظ  اذل  ؛  رغصلا ذنم  ًابراحم  ناك   ، هھجو وأ  هدسج  ىلع  اھرثأ  رھظي  نیتسلا ال  تاونسلا 

فصتنم يف  ةیلاع  ةرخص  سديانویل  ىلتعا   ، ةباھم هديزت  ةفیفخ  ءاضیب  ةیحل  عم  مزاح  هجوو  تالضعلاب  ئلتمم  قیشر  دسج   ، رمعلا
: هلوقي امب  ناميإلاو  ةقثلاب  ئلتمي  يروھج  توصب  انل  لوقي  نأ  لبق  ناكملا 

قوفي مھددع  نأ  درجمل  ةھزن  يف  مھنأ  نودقتعي  مھو  اوؤاج   ، مھداوقو مھدونج  نم  فالآلا  تائمب  سْرُفلا  انیلإ  ءاج  دقل   ، يناوخإ -
، اًئیش يواسن  اننأكو ال  مھھاوفأ  نم  اھوظفلي  نأ  لبق  اھماظع  نحطو  اھغضم  نوعیطتسي  ةغئاس  ةمقل  اننأ  نونظي  مھو  اوؤاج   ، انددع

يتلا ةیبمیلوألا  باعلألاو  ةینيدلا  دایعألا  ببسب  ةطربسإ  شیج  جورخ  اوضفر  ةنھكلا  نأ  اوملع  امدنع  مھدونجو  مھتوقب  اوُّرتغا 
اًدلو كلمي  مھنم  دحاو  لك  يدنج  ةئام  ثالث   ، متنأ مكرایتخاب  تمق  اذل  ؛  اھرسأب نانویلاو  ةطربسإ  ضرأ  نع  عافدلا  نم  مھأ  اھنونظي 
َّرتغا  ، هضرأ بارت  ودعلا  أطي  نأ  ىلع  ةرم  فلأ  توملا  نولضفي  يدنج  ةئام  ثالث   ، هوبأ تام  نإ  هفرشو  هتعمسو  همسا  لمح  عیطتسي 

، مھتوقو مھسأبب  ةنراقم  يدنج  فلأ  ةئام  ثالث  ترضحأ  يننأ  هنوملعي  ام ال  نكلو  يدنج  ةئام  ثالثب  تیتأ  يننأ  اوملع  امدنع  سرفلا 
نع مھ  نوزجعي  رمأ  لیبس  يف   ، هب نمؤن  ام  لیبس  يف  توملا  لجأ  نم  ةطربسإ  يبراحم  لضفأب  مھل  تئج  يننأ  هنوملعي  ام ال 

كلم تومي  نأ  امإو  ةطربسإ  تومت  نأ  امإ  لوقت : ةءوبنلا  نأ  ةفاَّرعلا  ينتربخأ  دقل   ، نطولاو بجاولاو  فرشلا  لیبس  يف   ، همھف
ينطو لجأ  نم  نكیلف  ةلاحم  ٍتآ ال  توملا  ناك  اذإ   ، تومي نل  اننطو   ، تومت نل  ةطربسإ  نأل  ؛  مویلا مكعم  انھ  انأ  اذل  ؛  ةطربسإ

نأ يل  فرش  نوكي  فوس  مكل : اھلوقأ  مویلاو   ، يل اًفرش  اذھ  ناكو   ، لبق نم  مكعم  تلتاقو  تبراحو  تشع  دقل   ، كلذب اًروخف  نوكأسو 
. ام اًموي  مھنیب  ناك  هنأب  رخفي   ، هتوخإب رخفي  خأ  لب  مكیلع  اًِكلَم  تسل  مویلا  انھ  انأ   ، يتوخإ نیب  تومأ 

: هباطخ عباتي  وھو  لطبلا  كلملاب  ةقَّلعم  اھلك  نویعلا  تناك 

مھدیسو مھكلم  سیسكريز  شرع  اوعضوو   ، يلیبومرث قیضم  لامش  سویكریبس  رھن  نم  برقلاب  مھركسعم  سرفلا  َبََصن  دقل  -
اننأكو هسنؤت  هيراوجو  لضفملا  هبارش  يستحي  امنیب   ، هنیعأ مامأ  لَتْقُنو  قَحْسُن  نحنو  يلاعلا  هشرع  نم  اناریل  ةعفترم  ةََّبت  ىلعأ 

. هینیع ةعتم  لجأ  نم  طقف  َحبْذُتو  َخلْسُت  تاناویح 

وھو يطربسإ  براحم  لك  لقعو  بلق  زھيو  ناكملا  يف  لجلجیل  هتوص  عفتري  نأ  لبق  اَّنم  درف  لك  ىلإ  رظني  وھو  تاظحلل  تمص  مث 
: لوقي

ةیحضتلاو ةعاجشلاو  فرشلا  هيرنس   ، هتایح يف  انلبق  نم  دحأ  هري  مل  ام  هيرنس  اننأل  ؟  اذامل نوملعتأ   ، كلذ ثدحي  نل  نكلو ال،  -
ددحنس ْنَم  نحن   ، سردلا يطعنس  ْنَم  نحن  مكلو : هل  لوقأ  ؟  هاسنن نل  اًسرد  انئاطعإل  انھ  هنأ  لوبخملا  كلذ  نظي   ، ةلادعلاو ةَّوخألاو 

مھنكمي هنأ  اونظ  امنیح  ىقمح  اوناك  مك  اوملعي  ىتح  هلاجر  قحسنو  لتقنس  ْنَم  نحن   ، ةبلغلا هل  نوكتس  نم  انبولقو  اندعاوسب 
نكلو  ، انھ نوقبیس   ، اودارأ ام  مھیطعنس   ، اًنسح ؟  انضرأ ىلع  اوقبیل  انھ  ىلإ  اوءاج   ، انلافطأو انئاسن  ىلعو  انیلع  مھتنمیھ  ضرف 
. لاجر اھب  نأل  ؛  ضرألا هذھ  ىلع  هب  بحرم  ریغ  هنأ  ملاظ  لك  ِرّكذُت  اًثثج   ، انتعاجش ةصق  يكحت  اًثثج   ، انلجرأو انبارت  تحت  اًثثج 

: لوقي وھو  توص  ىلعأب  هترجنح  تَّود  مث 

. ةطربسإ اھب  نأل  -

ءامسلا نانع  يف  هعفريو  هفیسب  كسمي  وھو  هناكم  نم  زفق  عیمجلا   ، ءامسلل لصي  انتوص  داك  ىتح  فاتھلاب  اًعیمج  انرجانح  تلاعت 
. ةطربسإ  ، هتوص ىلعأب  حیصيو 

. ةكرعملا ءدبل  اًقوش  قرحتي  لكلاو  فتھي  لكلا   ، اینونج وجلا  ناك 

: لوقي نأ  لبق  لاجرلا  سامح  أدھي  ىتح  تقولا  ضعبل  سديانویل  رظتنا 

. انع سمشلا  ةعشأ  بجح  هنكمي  هماھسب  هنإ  سیسكريز : لوقي  -

: ةيرخسب نییطربسإلا  ةداق  دحأ  سیكینيد  هل  لاق  اھنیح 

. لظلا يف  مھبراحنس  نذإ  -



لوقي نأ  لبق  هدئاق  فتك  ىلع  تبري  وھو  ًایلاع  كحضلا  يف  ذخأ  هسفنب  كلملا  ىتح   ، سیكینيد ةلوقم  ىلع  عیمجلا  تاكحض  تلاعت 
: ةریبك ةماستباب  انل 

. میحجلا يف  ىشعتن  ةلیللا  اننأل  ؛  مویلا اًدیج  مكراطفإ  اولوانتتلف  -

، هرعش لسغل  سویكریبس  رھنل  رخآلا  ضعبلا  أجل  امنیب   ، ةریبك ةیھشب  مھراطفإ  لامكإل  مھضعب  عجري  نأ  لبق  لاجرلا  تاحیص  تلاعت 
مكل اذھ  ودبي  امبر   ، ةكرعم ىأل  انلوخد  لبق  اھلسغب  موقنو  انروعش  لیطن  ةطربسإ  يف  انھ  نكلو   ، كیلإ ةبسنلاب  ًابيرغ  اذھ  ناك  امبر 

فویسلا ىشخن  ، ال  هبلطن لب  توملا  نم  فاخن  اننأل ال  ؛  هل رضحتن  نأ  بجيو  لافتحا  موي  وھ  ةكرعملا  موي  انل  ةبسنلاب  نكلو  ًابيرغ 
انِقلُخ ام  اھنأل  ؛  هلجأ نم  انبردت  ام  اھنأل  ؛  انفدھو انتياغ  يھ  ةكرعملا   ، ةایحلا يھ  ةكرعملا  ةطربسإ  يف  انھ   ، اھیلإ عفدنن  لب  حامرلاو 
توملا  ، هیغتبنو هفرعن  ام  اذھ   ، انتالئاعو اننطو  نع  اًعافد  فرشب  توملا  يف  هارن  نحن  نكلو  ةایحلا  يف  لامجلا  نورت  متنأ   ، هلجأ نم 

. لیمجلا

تاوطخب ةكرعملا  ضرأ  وحن  ًالامش  كرحتلا  يف  انأدبو  هتذوخو  يركسعلا  هسابل  ىدترا  اَّنم  لك   ، ةكرعملل زھجتلا  يف  انأدب  ءاھتنالا  دعب 
نم اھانلق   ، ضعبلا مَّھوت  امھم  كلذك  لظیسو   ، اننطو اذھو  انضرأ  هذھ  اولوقیل  اوؤاج  لاجر  تاوطخ   ، ةمداقلا ةكرعملل  ةفھلتم  ةتباث 
مھل اھلوقن  مویلاو   ، ةریھشلا نوثارام  ةعقوم  يف  انیثأ  لھأ  مھل  ىدصتو  نانویلا  حایتجال  تاونس  رشع  ذنم  اوؤاج  امدنع  سرفلل  لبق 

يذلا سديانویل  كلملا  فلخ  لوألا  فصلا  يف  تنك   ، مايألا نم  موي  يأ  يف  مھل  نوكت  نلو  مھل  تسیل  ضرألا  هذھ  نإ  ىرخأ : ةرم 
ندملا فلتخم  نم  ينانوي  لتاقم  فالآ  ةعبس  يلاوحل  كانھ  انممضنا   ، ةكرعملل ًانادیم  هراتخا  يذلا  ناكملل  انلصو  ىتح  انمدقتي 
سديانویل كلملا  نیب  لبق  نم  قافتالا  مت  دق  ناك   ، مھل كْلِم  وھ  امع  عافدلل  اوؤاج  مھلك   ، نییشوفو نیینابیثو  نیینایبسیث   ، ةینانویلا
تائملاب انددع  نوري  اوناك   ، رمألا اذھ  مھبجعي  مل  نییشوفلا  نأ  ودبي  نكلو   ، نییطربسإلل ةكرعملا  ةدایق  نوكت  نأ  سیلكیتسومیثو 

ناك  ، انم ىأرمو  عمسم  ىلع  سديانویل  كلملل  ةحارص  مھتداق  دحأ  اھلاق   ، ةكرعملا هذھ  يف  ةدایقلاب  ردجألا  مھف  اذل  ؛  فالآلاب مھو 
: نییشوفلا دحأ  لأس  نیح  خماش  دسأك  اًفقاو 

؟ انھل ءيجملا  لبق  كتنھم  تناك  اذام   ، يقيدص اي  تنأ  -

: بیجي نأ  لبق  ًالیلق  مثعلتف  لاؤسلا  لجرلا  عقوتي  مل 

. يدیس اي  داَّدح  -

: هل ًالئاق  رخآ  لجرل  سديانویل  راشأ  مث 

؟ كتنھم يھ  ام   ، يقيدص اي  تنأو  -

: ضفخنم توصب  هیلع  در 

. عرازم -

: نییطربسإلا دحأ  لأسي  نأ  لبق  هسأرب  كلملا  أموأ 

؟ كتنھم ام   ، تنأو -

: مزحو ةعرسب  لجرلا  هیلع  در 

. كلملا يدیس  اي  يدنج  -

: هل لوقي  نأ  لبق  قفرب  نییشوفلا  دئاقل  سديانویل  رظن  اھنیح 

يف ءاوس  ماعلا  مايأ  ةلیط  يدنج  وھ  مھنم  درف  لك  نكلو  تائم  ترضحأ  انأ  نوكأ  امبر   ، نوعرازمو نودادح  مھنكلو  اًفالآ  َترضحأ  تنأ  -
؟ ةكرعملا ةدایق  قحتسن  اننأ ال  يقيدص  اي  اًعنتقم  تلز  ام  لھ   ، برحلا وأ  ملسلا 

لاجرلا تافاتھ  امنیب   ، كلملا اًحفاصم  هدي  دمي  نأ  لبق  هھجو  نم  ةءاميإب  ىفتكا  طقف   ، سديانویل لاؤس  ىلع  نییشوفلا  دئاق  قلعي  مل 
يلیبومرث قیضم  يف  نآلا  انك   ، ةمداقلا ةھجاوملا  يف  زیكرتلا  وھ  نآلا  هلعف  انیلع  ام  لك   ، لابجلا نیب  اھادص  ددرتیل  ةوقب  دعاصتت 

قیضملا فصتنم  يف  انك   ، سوموردیلاك لبج  برغلا  نمو   ، ایلام جیلخل  يدؤملا  فرجلا  قرشلا  نم  انُّدحي   ، ةیبرغلا ةباوبلا  نم  برقلاب 
ةباوبلا تناك   ، سديانویل كلملا  رماوأل  اًذیفنت  هئانب  ةداعإ  مت   ، نویشوفلا هماقأ  نایشوفلا  طئاح  ىمسي  ميدق  ٍعادتم  طئاح  انمامأو  نآلا 

ةیبرغلا ةباوبلا  دنع  ًةرشابم  لتاقن  نأ  نویشوفلا  حرتقا  دق  ناك   ، طئاحلا مامأ  اننیعأ  نم  ىأرم  ىلع  سْرُفلا  اھنم  مجھیس  يتلا 
كلملا اھديري  يتلا  ةقطنملا  يف  انیلإ  اوئیجيو  ةباوبلا  كلت  اوربعي  نأ  سْرُفلا  نم  ديري  ناك   ، رخآ يأر  كلملل  ناك  نكلو   ، ةقیضلا

نحن انللظ  امنیب   ، ةقدب مھل  اھددح  نكامأ  يف  ىرخألا  ةینانویلا  ندملا  نم  انعم  ةدوجوملا  تاوقلا  عيزوتب  ماق  يذلاو   ، سديانویل
نكلو يدنج  فالآ  ةعبس  اًعیمج  انددع  ناك   ، يسرافلا موجھلا  نم  ىلوألا  ةجوملا  ةھجاومل  شیجلا  ةمدقم  يف  نویطربسإلا 

. انم هنوقحتسي  يذلا  لابقتسالا   ، ةازغلا لابقتسال  ةمدقملا  يف  اوناك  ْنَم  طقف  نییطربسإلا 

تذخأ يذلا  يسرافلا  شیجلل  يقیقحلا  مجحلا  ةرم  لوأل  ىرأل  رصبلا  ىمرم  ىلع  هلمكأب  ناكملا  رینتل  نآلا  سمشلا  انیلع  تجرخ 
نع اولاق  امك  نویلملا  غلبت  مھدادعأ  نكت  مل   ، راتمألا تائم  ِدْعُب  ىلع  انمامأ  نيدجاوتملا  مھدونج  سوؤر  قوف  فرفرت  مالعألا  تائم 
وحن میمصتب  رظني  وھو  فقي  يرصملا  براحملا  دجأل  يراوجب  ترظن   ، دونجلا نم  ديزي  وأ  فلأ  ةئملا  زواجتي  مھددع ال  ناك   ، مھسفنأ
كیسكملا نم  َمِدَق  يذلا  ليونامك  نكلو  سومیترأك  ينعجشي ال   ، مداق وھ  ام  ىلع  ينعجشي  هنأكو  قفرب  يل  رظن   ، يسرافلا قفألا 

: لاق نیح  اًئطخم  سیسكريز  نكي  مل   ، ةعيرس تءاج  اھنأل  ؛  ًاليوط رظتنن  مل   ، انوحن ىلوألا  مھتوطخ  راظتنا  يف  انك   ، دیحولا هنبا  ذاقنإل 
ْتََدب  ، ةملكلل يفرحلا  ىنعملاب  فالآ   ، سرفلا ركسعم  نم  تقلطنا  ماھسلا  فالآ   ، سمشلا ةعشأ  بجحت  نأ  اھنكمي  هماھس  نإ 

، ءامسلا ةيؤر  انتردقب  دعي  مل  تاظحلل   ، ةقلطنملا ةیسرافلا  ماھسلا  ببسب  اھؤوض  ىراوت  يتلا  اھسفن  سمشلا  مجاھت  اھنأكو 
: سديانویل حاص  انیلإ  لوصولا  ىلع  تكشوأ  امدنعو   ، ةوقلاو ةعرسلا  يھتنمب  تقلطنا 

. اومتحا -



ماھسلا لوصو  نم  ٍناوث  لبق   ، ةظحللا سفن  يف  ةضيرعلاو  ةلیقثلا  ةيزنوربلا  انعورد  فلخ  اًعیمج  انیمتحا   ، دحاو لقعب  ركفن  اننأكو 
ببسب نآلا  ةملظم  ءامسلا  تناك   ، رخآلا ولت  اًدحاو  اھیلع  رسكنت  يھو  اھانعمسو  عوردلاب  مدطصت  يھو  اھانعمس   ، انل ةیسرافلا 

ةكحض انعمس  اھنیح   ، انلذخت مل  يتلا  ةيزنوربلا  انعوردب  نیمتحم  انللظ   ، ةلوھسب انحاورأ  دصح  اھنكمي  هنأ  دقتعت  يتلا  ماھسلا  كلت 
: كلملل لاق  يذلا  سكینيد  دئاقلا  نم  ةیلاع 

؟ لظلا يف  مھبراحنس  اننأ  كل  لقأ  ملأ  -

رثكأ وأ  ةقیقدل  انللظ   ، اھلجأ نم  تءاج  يتلا  ةرذقلا  اھتمھم  يف  تلشف  يتلا  ماھسلا  توصب  طلتختو  ًایلاع  انتاكحض  قلطنتل  اھلاق 
ىلوألا ةجوملا  تھتنا   ، ىرخأ ةرم  عوجرلا  يف  سمشلا  ءوضو  توفخلا  يف  ماھسلا  توص  أدب  ىتح  عوردلا  فلخ  نیمتحم  انلاح  ىلع 

: توص ىلعأب  عیمجلا  حاص  اھنیح   ، انم درف  باصي  نأ  نود  يسرافلا  موجھلا  نم 

. هآ -

: عیمجلا نیب  ُتْحِص  امنیح  اًعومسم  يتوص  نكي  مل 

. وھیلأ -

ضعبلا انضعب  فلخ  فوفص  يف  انفقو   ، مداق وھ  ام  لك  هببسب  لعفأس  ْنَم  وھ   ، دیحولا يدلو  وھیلأ   ، انھ ليونامك  يدوجو  ببس  وھ 
يف نولكشتي  مھو  سرفلا  دونج  ىرن  انأدب   ، ةاشملاب انیلع  يربلا  موجھلا  ىلع  نومدقیس  سْرُفلا  ناك   ، مداقلا راظتنا  يف  انمَّلعت  امك 

ترظن  ، يسراف يدنج  فالآ  ةرشعلا  نم  برتقي  مھدونج  ددع  ناك   ، ةصارتم اھلعج  مھداوق  لواحي  لقألا  ىلع  وأ   ، ةَّصارتم فوفص 
، مھفویس كلذكو  انحامر  نم  رصقأ  مھحامر  نأ  تيأر  رظنلا  تنعمأ  امدنع   ، ةطقنلا كلت  يف  مھیلع  قوفتن  اننأ  دجأل  يركسعلا  مھداتعل 

بھلت مھداوق  طایس  مھفلخو  انبوص  كرحتلا  يف  ریغصلا  يسرافلا  شیجلا  أدب   ، ةمداقلا ةكرعملا  يف  انحلاصل  ةطقن  كلت  تناك 
انفوفص ةوق  نم  دكأتیل  ةطربسإ  ةداق  نم  ناك  يذلاو  سرودويد  دئاقلا  انمدقت   ، انتبراحمل مامألل  مدقتلا  ىلع  ةوقلاب  مھثحتل  مھروھظ 
ةدحاو ةدحو  حبصن  نأ   ، برحلا يف  انتقيرط  يھ  كلت  تناك   ، هراوجب فقي  نم  فتكب  قصتلم  يدنج  لك  فتك  نأ  نم  دكأت   ، اھكسامتو
تَّصارت يتلا  انعورد  لاح  ناك  كلذكو   ، ضعبلا انضعبب  نیقصتلم  انك   ، اننیب نم  رورملا  يف  ودعلا  اھلغتسي  ةوجف  يأ  اننیب  نوكي  نأ  نود 
زواجت  ، انتكرعم نادیم  نم  بارتقالا  يف  يسرافلا  شیجلا  ذخأ   ، هقارتخا نكمي  يذلا ال  ندعملا  نم  رادج  عنصتل  ضعبلا  اھضعب  راوجب 

هوجو  ، سْرُفلا ءاقلل  ةزفحتم  يلوح  نم  عیمجلا  هوجو  دجأل  يلوح  ترظن   ، راتمألا تارشع  الإ  هنیبو  اننیب  لصفي  دعي  ملو  ةیبرغلا  ةباوبلا 
: ينذأ يف  يل  سمھ  يذلا  يرصملا  براحملا  يراوجب  ناك   ، فرشب هنع  ثحبت  لب  توملا  ىشخت  هوجو ال   ، فاخت ال 

. ةثالثلا ءالؤھ  نم  نكت  ، ال  يقيدص اي  سنت  ال  -

عجرأ فوس   ، مھنم نوكأ  نل   ، ىنمیلا يدیب  يحمر  ىلع  دتشت  يتضبق  امنیب  ًاباجيإ  هل  هسأرب  ئموأ  ينتدجو  كلذ  لاق  نأ  درجمب 
. وردناخیلأ اي  كل  عجرأ  فوس   ، يرفس لبق  هتدعو  امك  وردناخیلأل 

ىتح انم  مھبارتقا  دادزا   ، انفوفص زھو  انباعرإل  ةلشاف  ةلواحم  يف  تاحیصلا  نوقلطي  امنیب   ، ةعرسب انوحن  ضكرلا  يف  سرفلا  دونج  أدب 
يف طئاحلا  نم  روبعلا  يف  اوأدب   ، طقف ةدحاولا  ةرملا  يف  دارفأ  ةدع  روبعل  يفكت  ةقیض  ةوجف  هیف  انكرت  يذلاو  نایشوفلا  طئاح  اوزواجت 
، مھتھجاوم يف  لَّكشت  يذلا  عوردلا  نم  عینملا  طئاحلا  كلذ  اودجیل  انیلإ  لوصولا  يف  سْرُفلا  أدب   ، ءاقللا ةظحل  تناح  ىتح  انھاجتا 

مھحامرب انعورد  قارتخا  اولواح   ، ةطربسإ دونج  عوردلا  كلت  فلخ  نأ  اوسن  مھنكلو   ، عوردلا نیب  ةرغث  حتف  اولواحیل  عفدلا  يف  اوأدب 
لثم لمألا  ةبئاخ  مھل  تعجر  يتلاو  مھفویسب  اولواح   ، ةكیمسلا ةيزنوربلا  انعورد  قرتخت  نأ  نم  فعضأ  تناك  اھنكلو  ةریصقلا 

، جاعنلاك قیض  ناكم  يف  مھرشح  متي  نأ   ، سديانویل كلملا  هدارأ  ام  طبضلاب  اذھ  نأ  اوملعي  مل  ءایبغألا   ، دادزي انل  مھعفد  أدب   ، مھحامر
سدكت ةجیتن  يھ  ام  ملعت  لھ   ، اننیبو اھنیب  اوسدكتو  ةیبرغلا  ةباوبلا  نییسرافلا  دونجلا  عیمج  ربع  ىتح  تقولا  نم  ةرتفل  انرظتنا 
نآلا انمامأ  مھ  اھ   ، مھحامر وأ  مھفویس  عفرل  مھل  لاجم  كانھ  نوكي  الأ   ، اذھ لثم  ةياغلل  قیض  ناكم  يف  يدنج  فالآ  ةرشع 

: ةوق لكب  سديانویل  كلملا  حاص  اھنیح   ، موجھلل انتظحل  يھ  كلت  تناك   ، مھسفنأ نع  عافدلا  ىلع  نيرداق  ریغو  فالآلاب  نیسدكتم 

. ةطربسإ لاجر  اي  نآلا   ، اقح نحن  نم  مھيرن  نآلا  -

يھو ءطبب  مدقتت  انلجرأ  تناك   ، رثكأو رثكأ  مھیلع  ِقّیضنل  ءارولل  مھعفد  يف  انأدب  اھنیح   ، عیمجلا اھرظتني  يتلا  ةملكلا  كلت  تناك 
ةفاسم ال  ، تارتمیتنسلا زواجتت  ةفاسمل ال  اھنیب  امیف  انعورد  تحتفناو  ةوقب  مھانعفد  مث   ، مدقتن انك  اننكلو  اھتحت  ضرألا  رصتعت 
تناك يتلاو   ، لوألا فصلا  يف  اھلمحن  انك  يتلا  عوردلا  بناوج  نم  تجرخ  حامرلا  تارشع   ، انحامر روبعل  يفكت  اھنكلو   ، انروبعل يفكت 

تناك  ، انئادعأ ءامدب  بضختلاب  اھفرش  بستكتلو  اھتكرعم  أدبتل  عوردلا  نیب  نم  انحامر  تقلطنا   ، سرفلا بولق   ، ةقدب اھفدھ  ملعت 
اًرظن ؛  درلا ىلع  نيرداق  ریغ  اوناك   ، مھئامد لمحت  ةملاس  انیلإ  عجرتو  مھداسجأ  ىلإ  لصتل  ةفیعضلا  مھعورد  قرتخت  ةليوطلا  انحامر 
نكلو  ، رارفلا اولواحو  بعرلا  مھارتعا  نيذلا  سرفلا  حاورأ  دصحتل  حامرلا  تقلطنا  ةرم  اھیلت  ةرم   ، قیضلا ناكملا  كلذ  يف  مھسدكتل 

تأدب  ، مھوحن تابثب  مدقتن  نحن  امنیب  انمادقأ  تحت  طوقسلا  يف  اوأدب   ، ناكملا اذھ  نم  جورخلا  نوعیطتسي  مھو ال  كلذ  نولعفي  فیك 
يقابلا عیطتسي  ىتح ال  قانخلا  قیضن  انك   ، نیقابلا ىلع  رثكأو  رثكأ  قانخلا  قیضنل  اھیلع  وطخن  انك  يتلا  مھثثجب  سدكتت  ضرألا 

اوذخأ  ، لاتقلا نوعیطتسي  ىتح ال  مھیلع  انعوردب  طغضلا  انلصاوو  انمدقت  اذل  ؛  كلذ لعفل  ناكملا  نم  ةحسف  َدَجَو  نإ  هسفن  نع  عافدلا 
نم زفقلا  ررق  مھضعب   ، كلذ لعف  نع  نيزجاع  اوناك  مھنكلو   ، اذھ توملا  خف  نم  جورخلل  مھنم  ةلواحم  يف  اًضعب  مھضعب  نوعفدي 
يتلاو  ، ةیناثلا هتحیص  سديانویل  قلطأ  ةرتف  دعب   ، انھ اوُِلتُق  نمم  اظح  دعسأ  نكي  مل  هنكلو  ایلام  جیلخ  هایم  عم  هظح  ةبرجتو  فرجلا 

اولواح  ، ةروعذملا نارئفلاك  تحبصأ  يتلا  سرفلا  حاورأ  نم  يقابلا  دصحل  قلطناو  هفیس  انم  لك  لمح   ، فویسلاب ماحتلالا  ينعت  تناك 
ءافوج رماوأل  اًذیفنت  هفیس  لمحي  رخآ  صخشو  هكلم  وھ  امع  اًعفادم  هفیس  لمحي  صخش  نیب  ناَّتش  نكلو  مھسفنأ  نع  عافدلا 
يفیس عم  ةديدش  ةراھمب  لماعتأ  تنك  يننكلو  يتایح  يف  لبق  نم  اًفیس  لمحأ  مل  ليونامك  يننأ  مغر   ، طایسلا تابرضب  ةعَّقوم 
يسراف فیس  ةبرض  تيدافت   ، نآلا رمألاب  مكحتت  يتلا  يھ  لاتقلا  يف  سومیترأ  تاراھم  نأ  ودبي   ، يدي يف  هلمحأ  انأو  تِدلُو  يننأكو 

ناك  ، يفیس فرط  كسمي  وھو  ناعستت  هانیع  تيأر   ، يدنجلا كلذ  بلقب  اًقیمع  يفیس  عفدأ  نأ  لبق  يعرد  ىلع  لاحلا  اھب  يھتنیل 
فرت ال رعاشملا  ربتعت  انھ   ، رعاشملل تقو  كانھ  نكي  مل   ، انأ  ، هلتاق هجو  وھ  ةدحاو  ةعفد  هدسج  راھني  نأ  لبق  هتایح  يف  هآر  ام  رخآ 

ينیع فرطب  ترظن   ، يدلو ةایحو  يتایح  نع  اًعافد  ةوارضب  لاتقلا  تلمكأو  يدنجلا  دسج  نم  يفیس  تجرخأ   ، هقحتسن الو  هكلمن 
ىلع ودبي  ناك  نكلو   ، كلذ لعف  هیلع  بجي  هنأ ال  مغر  ةكرحلا  رح  حبصیل  هعرد  طقسأ  نأ  دعب  ةقاشرب  لتاقي  يدنلوھلا  براحملا  دجأل 
كلت رظتني  ناك  هنأكو   ، سرفلل تابرضلا  هِّجوي  وھو  مستبيو  ةراھمب  رواني  ناك   ، هتایحب ةرطاخملاو  لتقلاب  ديدشلا  عاتمتسالا  هھجو 
اًضرأ ينِعقويو  ًابناج  ينعفدي  نم  تدجو  يننأل  ؛  ناوث عضبل  هعباتأ  تللظ  يننأ  ودبي   ، ةیناویحلا هتعیبط   ، هتعیبط ىلع  حبصیل  ةظحللا 

: لوقي وھو 



. سرتحا -

براحملا ناك  يناكم  غلبي  نأ  لبق  نكلو   ، هتعرس ىصقأب  يوحن  َِقلْطُأ  اًحمر  ناك   ، نميألا يبناج  راوجب  رمي  حمرلا  كلذ  دجأل  ترظن 
فیس ةبرضب  يھتني  نأ  لبق  ينم  برقلاب  ضرألا  ىلع  طقسیل  هدسج  يقاب  نع  اھتلصف  همدق  يف  ةيوق  ةبرضب  هلجاعي  يرصملا 

لبقو َّيمدق  ىلع  تفقو   ، ضوھنلا ىلع  يندعاسیل  َّيلإ  هدي  يرصملا  َّدم   ، دبألل ةكرحلا  نع  فقوتيو  هاوق  روختل  هردص  يف  ترقتسا 
، لقألا ىلع  ركشلا  هیلع  قحتسي  اًئیش  لعفي  مل  هنأكو  سرفلا  ةبراحمبو  ةكرعملاب  لغشناو  ينكرت  دق  ناك  ةملك  يأ  لوقأ  نأ 

مل ىتح  ةدشب  ضافخنالا  يف  سْرُفلا  دادعأ  تأدب   ، نمزلا اذھ  ىلإ  اھلجأ  نم  انئج  يتلا  انتمھم  لمكأل  تقلطناو  يفیس  تكسمأ 
ایلام جیلخل  يدؤملا  عفترملا  فرجلا  ناكو  ةكیمسلا  انعورد  فلخ  ىرخأ  ةرم  نیمتحم  مھمامأ  انك   ، تائم عضب  ىوس  مھنم  َّقبتي 

لواحف عاطتسا  نم  امأ   ، لاتقلا نوعیطتسي  نيذلا ال  نیباصملا  نم  ریثكلا  مھنیب  ناك   ، فرجلا هاجتاب  مھیلع  طغضلا  يف  انأدب   ، مھفلخ
فرجلل مھفلخ  نورظني  اوناك   ، ىرخأ ةرم  سدكتلا  يف  مھدادعأ  تأدب   ، كلذ يف  لشف  هنكلو  قناخلا  راصحلا  كلذ  نم  جورخلا  هفیسب 
يف اوأدب   ، ةطربسإ لاجر  ةطساوب  مھل  َِبتُك  يذلا  مھریصم  نم  برھلل  ةصرف  مھيدل  نوكت  نأ  نود  هوحن  مھعفدن  يذلا  تیمملا 
ىتح مھعفدن  انللظ   ، مھتایحو مھداسجأ  تمطح  يتلا  جیلخلا  روخص  لفسألا  يف  اولباقیل  فرجلا  نم  رخآلا  ولت  اًدحاو  طوقسلا 

عفشي مل  نكلو  مھھوجو  ىلع  مسترت  بعرلا  تامالع  امنیب  لافطألاك  نوكبي  اوناك   ، ایحي هكرتن  يكل  انیلإ  لسوتي  ضعبلا  ناك   ، ةياھنلا
ىلع مھنم  يدنج  رخآ  طوقسب  تھتنا  يتلا  انتمھم  انلمكأ   ، اننطو قحسو  انقحس  يف  مھتبغرو  اندالب  ىلع  مھموجھ  مھل  كلذ 

ىلعو نیینانویلل  ٍّودم  راصتناب  نییسرافلا  ةاشملا  موجھ  نم  ىلوألا  ةجوملا  تھتنا   ، هقافر نم  هقبس  ْنَم  ریصم  ىقلیل  جیلخلا  روخص 
نيذلا سْرُفلا  نم  تارشع  عضب  الإ  موجھلا  اذھ  نم  ِتلْفُي  مل   ، فرشلاو ةعاجشلا  تاجرد  ىصقأب  اولتاق  نيذلا  نییطربسإلا  مھسأر 

نكلو ماھسلا  يقلطم  قيرط  نع  مھیلع  ءاضقلا  انتعاطتساب  ناك   ، سویكریبس رھن  نم  برقلاب  مھركسعمل  اًعوجر  ضكرلا  اوعاطتسا 
ثبل اندونج  نم  هوأر  ام  فصوو  ركسعملل  عوجرلا  مھنم  ديري  ناك   ، انماھسب مھفادھتسا  وأ  مھلتق  مدعب  رمأو  مھكرت  سديانویل  كلملا 
نوري مھو  نیینانویلا  رجانح  نم  رصنلا  تاحیص  تقلطنا   ، هسفن سیسكريز  مھكلم  بلق  يف  ىتح   ، يسراف لك  بلق  يف  بعرلا 

رصنلا اذھب  اننیب  امیف  لافتحالل  تقولا  ضعبب  سديانویل  كلملا  انل  حمس   ، مھدالب ىلع  يسراف  يرب  موجھ  ةجوم  لوأ  راسكنا 
ءاقل لوأ  يف  ءاركنلا  هتميزھ  ةلوھسب  مضھي  نل  سیسكريز  نأ  ملعي  ناك   ، ةديدجلا ةكرعملا  لبق  انداسجأ  ةحارإل  اًضيأو  قَحتسملا 

نيدلاخلاب عفدیس  هنأ  ملعي  ناك   ، مویلا ءاضقنا  لبق  موجھلل  ةديدج  ةلواحم  يف  هیبراحم  لضفأب  عفدیس  هنأ  ملعي  ناك   ، مویلا اننیب 
انأدب ةحارلا  نم  تقوب  انیظح  نأ  دعب   ، ةیسرافلا ةيروطاربمإلا  يبراحم  لضفأ  نم  نوُّدَعُي  نيذلاو  يصخشلا  هسرح   ،Immortals

اھیمرو مھثثج  لمح  يف  انأدب   ، ةكرعملا ضرأ  ىلع  تسَّدكت  يتلا  سرفلا  ثثج  نم  ناكملا  ءالخإ  انیلع  اًمازل  ناك   ، ىرخأ ةرم  لمعلاب 
عبطلاب  ، موجھلا يف  مھوقبس  نمب  َّلح  ام  اوملعیل  سرفلا  ركسعم  وحن  رایتلا  اھلمحیل  ایلام  جیلخ  يف  طقستل  فرجلا  ىلع  نم 

هشرع ىلع  وھو  دیعب  نم  سیسكريز  ىرن  انك   ، هركسعم مامأ  هدونج  ثثج  يمر  يف  هایملا  تأدب  امدنع  ًابضغ  سیسكريز  طاشتسا 
اھعمسن نل   ، هزازفتساب موقتو  هادحتتل  انعم  تدحتا  هایملا  نأكو   ، همامأ هدونجب  يقلت  يھو  جیلخلا  هایم  وحن  رظني  اًفقاو  يبھذلا 

موجھلل ىلوألا  ةجوملا  نم  اوُّرف  نيذلا  دونجلا  دلجب  هرمأ  اھبقعأ  يتلا  ةبضاغلا  ةیلاعلا  سیسكريز  ةخرص   ، اھب ترعش  يننكلو  دیكأتلاب 
مھانيأر  ، موجھلل ةیناثلا  ةجوملا  يف  نيدلاخلا  لاسرإب  رمأ   ، سديانویل كلملا  هنم  هدارأ  ام  طبضلاب  لعفو  هبضغ  ةمق  يف  ناك   ، يربلا
ةعرسب ةكرعملا  ءاھنإ  ديري  سیسكريز  نأ  ودبي  ام  ىلع  ناك   ، سیناردياھ مرضخملا  مھدئاق  ةدایقب  ةليوط  فوفص  يف  نومظتني  مھو 

دادعتسا متأ  ىلع  انك   ، ةلبقملا ةكرعملل  اًدادعتسا  فوفصلا  میظنت  انرودب  انأدب   ، انلاتقل نییصخشلا  هیبراحمل  هلاسرإ  ربع  فنعبو 
براحملا نع  ينیعب  تثحب   ، انفوفص يف  اًدحاو  ًالیتق  ِفّلخت  مل  ىلوألا  ةیسرافلا  ةجوملا  نأ  كلذ  ىلع  لیلدلاو   ، مداق وھ  امل  ةيزھاجو 

: ًالئاق ثيدحلاب  تأدب  ةرتف  دعب   ، هبناجب تفقوو  هیلإ  تھجوت   ، ينم برقلاب  هتدجو  ىتح  يتایح  ذقنأ  يذلا  يرصملا 

كل بـ ... نيِدَم  انأ  -

: لوقي وھو  ةریصق  ةماستبا  هھجو  ىلعو  يرصملا  ينعطاق 

رطضت الو  نیلداعتم  نوكنف  مویلا  يتایح  تنأ  ذقنت  امبرل   ، مویلا اذھ  يھتني  نیح  اًقحال  يركش  كنكمي   ، يقيدص اي  ُدعب  رمألا  ِهتني  مل  -
. يركشل

ریغ ددجلا  فویضلل  اًدادعتسا  ىرخأ  ةرم  انفوفص  میظنت  ةداعإ  يف  انأدبو  تمصلاب  تیفتكا  اذل  ؛  يلخادب امع  اھب  ربعأل  تاملك  دجأ  مل 
ةجردلل هزازفتسا  يف  سديانویل  ةطخ  تحجن   ، نيدلاخلا اوناك   ، اھلبق امع  فلتخت  موجھلا  نم  ةديدجلا  ةجوملا  تناك   ، مھب بَّحرملا 

نكلو  ، سْرُفلا دونج  لضفأ  دض  نانویلا  دونج  لضفأ   ، انكلم هب  بغر  ام  اذھو   ، ةكرعملل لوألا  مویلا  يف  هدونج  لضفأب  يِقْلُي  هتلعج  يتلا 
نم كلملا  دكأت  نأ  دعب   ، اًضيأ ةكرعملا  هذھ  يف  رصنلل  انتدایق  عیطتسي  هنأ  ملعن  انك   ، دودح الب  تناك  سديانویل  میظعلا  انكلم  يف  انتقث 

: هتوص ىلعأب  حاص  اندادعتسا 

؟ اذھ مكیفكيأ   ، فالآ ةرشع  مویلا  مھنم  متلتق  دقل  -

: دحاو تقو  يف  اًعیمج  انحص 

ال. -

: لوقي نأ  لبق  ءامسلا  يف  ًایلاع  هعفريو  هفیس  كسمي  وھو  هسأرب  سديانویل  أموأ 

 - مویلا َرَنلف   ، مھمسا اوقحتسا  اذل  ؛  مھتميزھ عیطتسي  هسفن ال  توملا  نإ  نولوقي :  ، نودلاخلا مكیلإ  ءاج  دقل   ، ديزملا بلطنلف  نذإ  -
ریغتي مویلا   ، مھمزھي يكل  هدعاسنس  نحن   ، انیلإ ةجاحب  وھف  عیطتسي  توملا ال  ناك  اذإ   ، رمألا اذھ  ةقیقح  ناكملا -  اذھ  يف  انھو 

. ةطربسإ لھأ  نحن   ، نحن اندعاوسب   ، نيرساخلا ىلإ  نيدلاخلا  نم  دبألل  مھمسا 

نم انمادقأ  تحت  ةبعترم  طقست  هروخص  داكت  ىتح  لبجلا  جرت  ةيودم  دونجلا  رجانح  تقلطنا  ةنيدملا  مسا  كلملا  قطن  نأ  درجمب 
كلذ نوقحتسي  مھنأ  تابثإو  اًمدق  يضملا  ىلع  مھثحت  مھفلخ  قدت  مھلوبط  امنیب   ، بارتقالا يف  نيدلاخلا  فوفص  تأدب   ، فوخلا
كلم سیسكريز  نم  ٌّلك  ناك  امنیب   ، انلاتقل رمملا  يف  داشتحالاو  ةیبرغلا  ةباوبلا  نم  لوخدلا  يف  اوأدب   ، نودلاخلا  ، موعزملا مسالا 
كلت تناكو  مھھوجو  ىلع  ًايداب  ربكتلاو  رورغلا  ناك   ، يلاعلا دیعبلا  مھناكم  نم  ةكرعملا  نابقاري  نيدلاخلا  دئاق  سیناردياھو  سْرُفلا 

ىصقأب انوحن  اوضكریل  موجھلاب  مھتداق  مھل  راشأ   ، رابتخالا تحت  ةلوقملا  كلت  عضنو  قئاقد   ، لضفألا مھنأ  نونظي   ، ةدیج ةطقن 
ىلإ اننوعفدي  اولظ   ، يودج نود  اھطاقسإ  اولواح  يتلا  انعوردب  اومطترا   ، مھراظتنا يف  رخآ  فلخ  اًفص  نیصارتم  نحن  امنیب  مھتعرس 

انل مھعفد  ىلع  اولظ   ، عوردلا كلت  كلمن  نأ  نود  انلاتقو  اھنم  روبعلا  مھنكمي  ىتح  ةصارتملا  انفوفص  كیكفتل  مھنم  ةلواحم  يف  فلخلا 
ةفھلب رظني  اًفقاو  دیعب  نم  هتيأر  يذلاو  اًریثك  سیسكريز  َّرَس  كلذ  نأ  ودبي   ، انیلع طغضلا  ةأطو  نم  فلخلل  عجارتلا  يف  لعفلاب  انأدبو 
يلیبومرث قیضم  لخاد  اًریثك  عجارتن  انك   ، كلذ يف  اودادزا  انل  مھِعْفَد  ببسب  ضرألا  دقفن  اننأب  نودلاخلا  رعش  امدنع   ، ةرئادلا ةكرعملل 



: سديانویل كلملا  اھلاق  نیح  كلذ  ناك   ، ءطبب مدقتت  نيدلاخلا  تاوق  امنیب 

. اًعیمج اوبحسنا  -

يف انقلطناو   ، باحسنالل تقولا  ضعب  انئاطعإ  لجأ  نم  كلذو  ؛  انل هجاوملا  لوألا  فصلا  طقس  ىتح  انعوردب  ةيوق  ةعفد  دونجلا  انعفد 
، مھمامأ نم  انباحسنا  مھیفكي  نكي  مل  نكلو   ، مھاعسم يف  اوحجن  دق  نيدلاخلا  نأكو  اََدب   ، كلملا رماوأل  اًذیفنت  ناكملا  نم  ضكرلا 
، ةطربسإ يبراحم  ةروطسأ  ىلع  ءاضقلا  مھل  ىنستي  ىتح  انوقحال  دقف  اذل  ؛  انیلع ءاضقلاب  مھتمھم  اولِمْكُي  نأ  مھیلع  اًمازل  ناك 
مھديري يذلا  ناكملل  انلصو  ىتح  انب  قاحللا  يف  اوأدب   ، رثكأف رثكأ  قیضملا  لخاد  انوقحالي  نأ   ، سديانویل كلملا  هانمتي  ناك  ام  اذھو 

: لوقي وھو  ةأجف  رادتسا  انھ   ، طبضلاب سديانویل  هیف 

. موجھ -

مھیلإ انضكر  هتملك  كلملا  قطن  نأ  درجمب   ، ةمدصلا نم  تاظحلل  اوفقو  نيذلا  نيدلاخلا  وحن  انففتلا  اھب  انضكر  يتلا  ةعرسلا  سفنبو 
لعجن نأ  ىلع  ردقن  نحنو ال   ، مھداسجأو مھقانعأ  ءاقلل  قوشتت  انيديأ  يف  انفویس  امنیب   ، انرجانح نم  ةیلاعلا  تاحیصلا  قلطن  نحنو 
ِعْقَو ببسب  ىلوألا  قئاقدلا  يف  مھنم  ریثكلا  اندصح   ، رخآلا ولت  اًدحاو  نيدلاخلا  حاورأ  دصحتل  فویسلا  تقلطنا   ، لمألا ةبئاخ  انتحلسأ 
تجرخ نانویلا  دونج  نم  تائملاو  تائملا   ، ةیناثلا ةمدصلا  مھل  تتأ  كلذ  اولعفي  نأ  لبق  نكلو  مھفوفص  میظنت  اولواح   ، مھیلع ةمدصلا 

، مھتمدص نم  اوقیفي  نأ  لبق  مھیلع  اوُّضقنا  دونجلا  تائم   ، هدونج يفخيو  انعم  براحي  ناك  يذلا  سوموردیلاك  لبج  فوھك  نم  مھیلإ 
ةیحانو لبجلا  ةیحان  الإ  مھل  َّقبتي  ملو  نیتھجلا  نم  مھترصاحمب  انمق   ، مھنم تائملا  دصحي  أدبو  مھعم  هتبعل  أدب  دق  توملا  ناك 

هذھ يف  نإ  يدنلوھلا : انل  لاق   ، عیمجلا نم  لضفأ  انك  اننكلو  ىلوألا  ةجوملا  يف  مھوقبس  نيذلا  دونجلا  نم  لضفأ  اوناك   ، فرجلا
، نونجلا ةجردل  ایسامح  عضولا  ناك   ، ةثالثلا ءالؤھ  نم  نوكأ  نأ  فوخلاب  رعشأ  مل  كلذ  عم  نكلو   ، ةطربسإ نم  ةثالث  تومیس  ةكرعملا 
نم هیلع  ْتَصْعَتْسا  يتلا  حاورألا  دصح  نم  توملا  ىھتنا   ، لضفألا اننأ  عیمجلل  تبثنل  ضرألا  ىلع  سدكتلا  يف  نيدلاخلا  ثثج  تأدب 

ةیناثلا ةجوملا  تھتنا   ، ایلام فرج  نم  طقسو  هقبس  نم  ریصمك  هریصم  ىھتنا  مھنم  ایح  يقب  نمو   ، نومعزي سرفلا  ناك  امك  لبق 
، ةغلاب ةداعس  يف  اًضعب  انضعب  ناضتحا  يف  انأدب   ، ةلادعلاو فرشلل  مظعأ  راصتناو  ملظلل  میظع  لشف   ، ىلوألا تھتنا  امك  موجھلل 

، نمزلا يبراحم  يقاب  نع  ثحبي  هنأكو   ، ام ءيش  نع  ثحبي  هنأكو  قلق  يف  هلوح  رظني  يرصملا  براحملا  ناك  كلذ  لعفن  نحن  امنیبو 
فقأ مل  نكلو   ، ةیصخش ةروصب  انفرعي  هنأل ال  رظنلاب  ًابيرغ  اًفرصت  ناك   ، حایترالا تارامأ  هھجو  ىلع  ْتََدب  ًءایحأ  ةسمخلا  نحن  انآر  ىتح 
ءيش الو  نآلا  مھملا  وھ  اذھ   ، ىرخأ ةكرعمو  رخآ  مویل  ایحأس   ، ةبقع لوأ  تربع  دقل   ، رخآلا يملاع  يف  تنك   ، دھشملا اذھ  دنع  اًریثك 

. هاوس مھي  رخآ 

يذلا انركسعم  يف  نآلا  انك   ، ضرألا هذھ  ىلع  انل  ةبسنلاب  ریخألاو  لوألا  مویلاو  نییطربسإلل  ةبسنلاب  ةكرعملل  لوألا  مویلا  ىھتنا 
لفتحي عیمجلا  ناك   ، مھیلع اورصتناو  اًفلأ  نيرشع  مامأ  ةئام  ثالث  هیف  فقو  يذلا  مویلا   ، مویلا حساكلا  انراصتنا  دعب  هیلإ  انعجر 

، كلذ لعفن  انك  نمزلا  وبراحم  نحن  ىتح   ، رصنلا ماغنأ  ىلع  صقري  رخآلا  ضعبلاو   ، ِيّنغي ضعبلا  امنیب   ، ةداعس يف  رمخلا  يستحيو 
لوق عیطتسن  ، ال  نيرخآلل سیلو  هسفنل  اًدیعس  ناك  انم  درف  لك  عبطلاب   ، انعرصم ىقلن  نأ  نود  انل  ىلوألا  ةكرعملا  ءاھتناب  ءادعس  انك 
نم ًالدب  ةسمخ  ىلع  عزوتتس  رالود  نیيالم  ةتسلا   ، نیقابلل ًابسكم  ينعت  نیبراحملا  يف  ةراسخ  لك  نأ  ملعن  اننكلو   ، ةحارص كلذ 

انعیمج نكلو  كلذ  لوق  عیطتسن  ال  تلق : امك   ، ةایحلا دیق  ىلع  نیقابلل  لاملا  نم  ديزملا  ينعي  امم  ؛  ةتس نم  ًالدب  ةعبرأ  وأ  ةتس 
انك  ، ةلماك يكيرمأ  رالود  نیيالم  ةتس   ، ًالماك غلبملا  ىلع  طقف  دحاو  لصحيو  انددع  لقي  نأ   ، انبولق لخاد  هانمتن  اننأ  نظأو   ، هملعن
نأ ترعش  ةرتفل  هتبقار  امدنع  نكل   ، رمخلا برشي  الو  ملسم  هنأ  ببسب  كلذ  نأ  ةيادبلا  يف  تننظ   ، يرصملا ادع  ام  اًعیمج  لفتحن 
نع اًدعتبم  هیلإ  يتاوطخ  تھجتا   ، عیمجلا نع  دیعب  ناكم  يف  اًدیحو  سلجي  هنأ  ةصاخ   ، لافتحالا نع  دعُبلا  كلذل  رخآ  ًاببس  كانھ 
لفجأ  ، ةيادبلا يف  يل  هبتني  مل  هنكلو  هیلإ  تلصو   ، يتایحل ذاقنإ  نم  مویلا  يعم  هلعف  امل  هركش  يف  يتبغر  ببسب  امبر   ، لافتحالا
ةرخص ىلع  هراوجب  تسلج   ، ةدیعب ةرتف  ذنم  ينفرعي  هنأكو   ، اھببس ملعأ  ةریبك ال  ةدومب  يل  رظن  مث   ، هفتك ىلع  يدي  تعضو  امدنع 
تبقار  ، سرفلا دونج  نم  اًفلأ  نيرشع  مامأ  مویلا  مھراصتناب  ءادعسلا  دونجلا  َصْقرو  لافتحالا  بقارن  انك   ، ةيادبلا يف  ملكتأ  ملو  ةریبك 
برشي وھو  ينیتنجرألاو   ، هتداعس ةمق  يف  وھو  رانلا  لوح  صقري  ناك  يذلا  يدنلوھلاو   ، نونجم هنأكو  طارفإب  برشي  وھو  يلارتسألا 
تأدب تمصلا  نم  ةرتف  دعب   ، رمخلا سملي  نكي  مل  هنكلو  هاري  امب  دیعس  وھو  قفصي  ناك  يكرتلا  ىتح   ، ام اًعون  ظفحتب  نكلو  رمخلا 

: ًالئاستم ثيدحلاب 

؟ انھ اًدیحو  سولجلا  لِّضفتو  انعم  لفتحت  َِمل ال  -

: لوقيو رصنلاب  ةیشتنملا  لاجرلل  رظنيو  ىرخأ  ةرم  امھحتفي  نأ  لبق  هینیع  قلغم  وھو  اًقیمع  اًسََفن  يرصملا  ذخأ 

. يننزحي ام  اذھ   ، ببسلا وھ  اذھ   ، ملعأ يننأل  -

: ىرخأ ةرم  هتلأسف  هترابع  مھفأ  مل 

؟ اذام ملعت   ، ملعت -

: نزحب ينباجأ 

مھعیمج ال  ، نوبرشيو نوصقريو  نولفتحي  نيذلا  لاجرلا  ءالؤھ  لك  ىرت  لھ   ، يقيدص اي  ةلكشملا  يھ  هذھ   ، ثدحیس ام  ملعأ  -
اًصخش كانھ  نأ  نوملعي  ، ال  بصنم وأ  بھذ  وأ  لام  نم  ةنفح  لباقم  مھعیب  متیس  هنأ  نوملعي  ، ال  نیموي دعب  مھب  لحیس  ام  نوملعي 

لك تومي  نأ  ررقیس  دحاو  صخش   ، هتلئاعو وھ  هتایح  ذاقنإل  مھتایحب  نورطاخي  نم  ةایح   ، هموق ةایح  نم  مھأ  ذوفنلاو  لاملا  نأ  ررق  ام 
ةئام ثالث   ، ام صخش  عمط  ببسب  ىرخأ  ةرم  مھتالئاع  اوري  نل  نآلا  مھارت  نم  عیمج   ، اًذوفن رثكأ  وأ  ىنغأ  حبصي  نأ  لجأ  نم  ءالؤھ 
تاظحل رخآ  نآلا  ىرت  تنأ   ، هل ةایحلا  تابرض  ببسب  رسكني  وأ  فعضي  امدنع  هبناجب  نوكي  نل   ، هجاوز موي  هنضتحي  نل   ، هنبا ىري  نل  بأ 

. كلذ رییغتل  ءيش  يأ  لعف  عیطتست  الو  مھتایح 

راجتو ةلتقلا  طسو  تأشن  دقل   ، ةقيرطلا هذھب  ركفي  دحأ  ةلباقم  ىلع  اًداتعم  نكأ  مل   ، يل ةبسنلاب  ًابيرغ  يرصملا  هلوقي  ام  ناك 
نم تضھن  اذل  ؛  هتمصل داع  نأ  دعب  ًالیلق  هدحو  هكرتأ  نأ  تيأترا   ، ةقيرطلا كلتب  ركفي  اًصخش  لباقت  نأ  نكمي  مھملاع ال  يفو   ، تاردخم

: ًالئاق هیلإ  تعجرف  اًئیش  تركذت  اھنیح   ، هنع داعتبالا  يف  تأدبو  يناكم 

. هتلق امیف  ئطخم  تنأ  -



: هل تلقف  مھفلا  مدع  تامالع  هھجو  ىلعو  يرصملا  يل  رظن 

دقل  ، يل كذاقنإب  وردناخیلأ  يدلو  ةایح  تذقنأو   ، مویلا ينتذقنأ  دقل   ، ئطخم تنأ   ، ءيش رییغت  عیطتست  كنإ ال  َتلق : امدنع  -
يلو قَزْرُأ  يح  انأ   ، انأ يفالخ  ىلع   ، ماع ةئام  سمخو  يفلأ  ذنم  لعفلاب  اوتام  كمامأ  مھارت  ْنَم   ، مویلا ام  ءيش  رییغت  تعطتسا 

اذل ؛  ءيش لك  يل  ةبسنلاب  هنكلو   ، كمھُي كل ال  ةبسنلاب  ينبا  امبر   ، تنأ كلضفب  يدلول  عجرأسو  ىرخأ  ةرم  اھناضتحا  ىنمتأ  ةلئاع 
. يرصملا اھيأ  هتلعف  ام  ىلع  كل  اًركش   ، ئطخم تنأف 

: رثأتلا نم  جرشحتم  توصب  يل  لوقي  نأ  لبق  ةئفاد  ةماستبا  مستباو  هھجو  حمالم  ىلع  ديدشلا  رثأتلا  اََدب 

. لماك ىَعْدُأ  يننكلو  ًالعف  يرصم  انأ  -

: حرملا ضعب  ءافضإل  ينم  ةلواحم  يف  ًالئاق  ماستبالا  هلدابأ  انأو  هتحفاصمل  يدي  تددم 

. لماك ىَعْدُي  يذلا  يرصملا  اھيأ  ليونام  ىَعْدُأ  يكیسكم  انأو  -

: لوقي نأ  لبق  نیتحفاصتملا  انيدي  ىلع  ىرخألا  هدي  عضوو  لماك  ينحفاص 

. هعامسل ةجاحب  تنك  ام  َتلق  دقل   ، ليونام كل  اًركش  -

: هل لوقأ  نأ  لبق  ةوخإ  اننأك  هفتك  ىلع  يدي  تعضو 

. لماك يقيدص  يقيدص ...  اي  مویلا  هب  لفتحأس  نم  تنأ   ، لفتحن انب  ایھ  نآلاو  -

ذنم يل  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، يلیبومرث نادیم  يف  مھفرشو  مھتعمس  تابثإل  لوألا  مھمویب  ةطربسإ  لاطبأ  لافتحا  ناكمل  انھجتا 
هرأ مل  لماك  ىَعْدُي  اًخأ   ، اًخأو اًقيدص  يل  نأب  رعشأ  دیعب  تقو  ذنم  يل  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، لفتحأو حرفأ  نأ  أدب  ىتم  ملعأ  دیعب ال  تقو 
، ةفلتخم ةقيرطب  هب  ركفأ  ينلعج  يتایحل  هذاقنإ  نكلو   ، ةفصلا هذھب  هل  يفصو  يف  ًالیلق  غلابأ  امبر   ، مايأ ةعضب  ذنم  الإ  يتایح  يف 

. ابحو اًريدقتو  اًمارتحا  رثكأ  ةقيرط 

موي  ، نییطربسإلا ءالؤھل  فرشلاو  دجملا  نم  رخآ  مویل  دادعتسالا  تقو  ناح   ، مونلا تقو  ناحو  ًابيرقت  ةعاس  دعب  لافتحالا  ىھتنا  -
لاز ام  ناك  يذلا  لماك  وحن  هتافتلا  ينم  تناح  نكلو  مونلل  دولخلا  يف  عیمجلا  أدب   ، ةنایخلا فیسب  مھلتق  متي  نأ  لبق  ریخأو  رخآ 

: ضیفخ توصب  هتلأس   ، يراوجب ضرألا  ىلع  ددمم  وھو  هسأر  فلخ  هيدي  اًعضاو  ًاظقیتسم 

؟ لماك اي  نآلا  ركفت  میف 

: لوقي نأ  لبق  يل  رظني  نأ  نود  مستبا  -

. ةعاجشلا بلغت  ةرثكلا  ةلوقم  يف  ركفأ  طقف  -

: يقنلا ضیبألا  هنولب  انھوجو  رمغي  رمقلا  ءوض  امنیب  هیلإ  رظنأ  انأو  هل  تلق 

. يقيدص اي  فسألل  ةعاجشلا  بلغت  ةرثكلا   ، ًالعف -

: لاقو ًایفان  هسأر  زھ 

يذلا قیضلا  ناكملا  اذھ  يف  نكلو   ، ةحیحص ةلوقملا  كلت  نوكت  نأ  نكمي  رخآ  ناكم  يف  ىرخأ  ةكرعم  يأ  يف   ، يقيدص اي  انھ  الإ  -
. ةنایخلا الإ  ءيش  لك  بلغت  ةعاجشلا  انھ   ، عمطلاو ملظلاو  ةرثكلا  بلغت  ةعاجشلا  نإف  دبألا  ىلإ  خيراتلا  هركذیس 

ينیع تقلغأ   ، هموق ينب  ةنایخل  ستلایفيإ  قلطني  امدنع  ًءاسم  اًدغ  ثدحیس  ام  دصقي  ناك   ، قلعأ مل  اذل  ؛  لماك هدصقي  ام  ملعأ  تنك 
: لوقأ انأو 

. يقيدص اي  ًءاسم  َتْمِع   ، تقولا نم  ةرتفل  اھانشع  ىركذ  درجم  كلذ  لك  نوكیس  ظقیتسن  نیح   ، عوجرلا تقو  ناح  -

: اھلوقي هتعمس  يننكلو  اًتفاخ  هتوص  ناك 

. ِِكلاجر عمو  ِكِضرأ  ىلع  لاتقلا  فرش  يل  ناك   ، يلیبومرث اي  ًءاسم  ِتمعو   ، يقيدص اي  ًءاسم  تمع  -



ادعتسم تسل 

ضیبألا ءوضلا  ناك   ، كلذ مغر  يانیع  تحتف  يننكلو  يساوح  اًقھرم  يسأر  حاتجي  فینعلا  راودلا  ناك   ، يانیع حتفب  ُتأدب  ديدش  ءطبب 
انترماغم هنم  تأدب  يذلا  ناكملا  ناك   ، نآلا هب  دجون  يذلا  ناكملا  ةيؤر  تعطتسا  ءوضلاو  راودلا  مغر  نكلو   ، جعزم لكشب  ناكملا  رمغي 

داح قیفصت  قلطنا  ىتح  اننیعأ  انحتف  نأ  امو  انیلع  غلاب  فغشب  علطتت  اھلك  نویعلا  تناك   ، نوسراب سمياج  روتكدلا  لمعم   ، ىلوألا
فقوت الب  رودت  يلاحلا  اننمز  يف  ىلوألا  انتاظحل  رِّوصت  يتلا  تاریماكلا  تناك   ، نیلماعلا ضعب  نم  رصنلا  تارفاص  عم  لمعملا  يف 

: انلأسیل انوحن  ةرشابم  بیبطلا  هجتا  فاتھلاو  قیفصتلا  طسو   ، اًعیمج انل  اياوزلا  عیمج  نم  روص  ذخأ  لواحتو 

مأ ال؟ مكتلحر  يف  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  راس  لھ  -

: نھوب هل  لاق  يذلا  لماك  وھ  هیلع  در  ْنَم  لوأ  ناك 

. يلیبومرث يف  انبراح  دقل   ، ًالعف كانھ  انك  دقل   ، بیبطلا اھيأ  ىلب  -

نأ لبق  حضاو  حایترا  يف  رفزو  بیبطلا  هیف  مستبا  يذلا  تقولا  يف  ریبكلا  لمعملا  لخاد  لاطبألل  فاتھلاو  قیفصتلا  دادزیل  كلذ  لاق 
: لوقي

. نمزلا يبراحم  يديأب   ، متنأ مكيديأب  ديدج  نم  ُبَتْكُي  خيراتلا  وھ  اذھ   ، عئار نم  رثكأ  لب   ، عئار اذھ  -

: ًالئاق هثيدح  عبات  مث 

اننأ قثأ   ، مویلا كلذ  لالخ  هومتدھاش  ام  صالختسا  ةیلمع  أدبن  نأ  لبق  ةحارلل  مكتفرغل  باھذلا  ىلع  مقاطلا  مكدعاسیس  نآلا  -
. ةعئارلا ءابنألاب  دراواھ  دیسلا  غلبأ  فوس   ، اًعئار ًالمع   ، ةداسلا اھيأ  اًعئار  ًالمع   ، لبق نم  هلیختن  مل  امم  ریثكلا  ىرنس 

ةكرشلا سیئر  دراواھ  دراودإ  دیسلا  غالبإل  روفلا  ىلع  عرھ   ، نیبراحملا نم  قیلعت  يأ  كلت  هتاملكل  هلوق  دعب  بیبطلا  رظتني  مل 
ىلع انم  درف  لك  اوعضي  نأ  لبق   ، ةيویحلا تارشؤملا  ىلع  ًالوأ  نانئمطالا  يف  مھلمع  يبطلا  مقاطلا  دارفأ  أدب  امنیب   ، ةحرفملا رابخألاب 
تنك ام  لك  نكلو   ، مویلا لاوط  ًالفاح  انلودج  ناك   ، انیلإ ةبسنلاب  مویلا  أدبي  نأ  لبق  ةحارلا  ضعب  ِلْیَنل  انتفرغ  ىلإ  بھذنل  كرحتم  دعقم 
نم انرابخإ  مت  امك  ةحارلا  نم  تاعاس  عضب  لْیَنل  انتفرغ  ىلإ  انھَّجوت   ، جاعزإ وأ  تاصغنم  يأ  نود  ةماتلا  ةحارلا  ضعب  وھ  نآلا  هديرأ 
ملو ةفرغلا  ىلإ  انلصو   ، سمياج روتكد  اھیمسي  امك  يیعولا  صالختسالا  ةیلمع  ءدبل  ىرخأ  ةرم  عمجتن  نأ  لبق  يبطلا  قيرفلا 

اوناك كلذ  مغر  نكل   ، انسوؤر حاتجي  يذلا  راودلاو  عادصلا  كلذ  نم  صلختلل  ةحارلا  ضعبل  ةجاحب  عیمجلا  ناك   ، رخآلل انم  دحأ  ثدحتي 
. وھیلأ جالع  لیبس  يف  ةبقع  لوأ  نم  يرورمب  دیعس  انأ  تنك  امك   ، ىلوألا ةبقعلا  مھیطختب  ءادعس  اوناك   ، ءادعس

انك  ، ظقیتسا دق  عیمجلا  نأ  دجیل  يملعلاو  يبطلا  هقيرف  دارفأ  ضعب  هعمو  ةفرغلا  ىلإ  سمياج  روتكدلا  لخد  تاعاس  عبرألا  رورم  دعب 
: لوقي نأ  لبق  عیمجلل  بیبطلا  رظن   ، حرمو ّدوب  ٍ ثيدحلا  فارطأ  لدابتن  لماكو  انأ  اھنیح 

، نآلا هلعفل  ریثكلا  انمامأ  نأل  ؛  ةیضاملا ةلیلقلا  تاعاسلا  لالخ  متحترا  دق  اونوكت  نأ  لمآ   ، نوظقیتسم اًعیمج  مكنأ  دیجلا  نم   ، اًنسح -
تالباقم لمع  متیس  مث   ، يضاملا ربع  ىلوألا  مكتلحر  لالخ  مكل  ثدح  ام  ةيؤر  انل  ىَّنستي  ىتح  يیعولا  صالختسالا  ةیلمعب  أدبنس 

اودعتست ىتح  كلذل  اورطضت  الأ  ىنمتأ  تنك   ، هرظن ةھجو  نم  ةبرجتلا  كلت  يكحي  يكل  ةَدِح  ىلع  مكنم  درف  لك  عم  ةیصخش 
دراواھ دیسلا  قفاو  دقو   ، كلذ ىلع  ةَّرصم  جمانربلا  ثادحأل  ةلقانلا  ةانقلا   ، يل اًكلم  سیل  رارقلا  فسألل  نكلو  اًدغ  ةديدجلا  ةكرعملل 

صوحفلا ضعب  ءارجإلو  عون  يأ  نم  ةیحص  ىوكش  مكنم  دحأ  ىدل  ناك  نإ  يبطلا  قيرفلا  ءاضعأ  عم  نآلا  مككرتأ  فوس   ، اھبلط ىلع 
. مویلا انلمع  أدبنل  لمعملا  يف  يب  اوقحلت  نأ  لبق  ةعيرسلا 

ضمي مل   ، ریخألا مھنم  اھبلط  يتلا  تاصوحفلا  كلت  ءارجإ  يف  يبطلا  قيرفلا  دارفأ  أدبیل  ناكملا  بیبطلا  رداغ   ، هتاملك ىھنأ  نأ  دعب 
لك لوح  دجوي  امنیب  هل  صصخملا  شارفلا  ىلع  انم  لك  ددمت   ، لمعملا ىلإ  اًعیمج  قلطننل  صوحفلا  كلت  تھتنا  ىتح  تقولا  نم  ریثك 
، لماكلاب ةعومجملل  يیعولا  صالختسالا  ةیلمع  أدبتل  هدسجو  هسأر  ىلع  باطقألا  نوعضي  نيذلا  نیینقتلا  نم  ةعومجم  براحم 

هلأسف اًمھجتم  ناك  يذلا  يلارتسألا  شارف  نم  برتقا   ، ةَدِح ىلع  براحم  لكب  ةصاخلا  ةزھجألا  لمع  نم  دكأتي  نآلا  بیبطلا  ناك 
: بیبطلا

. كقلقي ام  اذھ  ناك  اذإ  تقولا  نم  ریثكلا  ةیلمعلا  كلت  قرغتست  نل   ، قلقت ال  -

: هبیجي نأ  لبق  قیضب  يلارتسألا  هل  رظن 

. ةفیخسلا مكتارابتخا  هیلع  نوُرْجُت  براجت  درقل  يلوحت  وھ  ينقلقي  ام  -

: دوربب لاق  هنكلو  بیبطلا  ملاعم  ریغتت  مل 

يف كتبغر  ةرادإلا  غلبأ  نأ  بحت  لھ   ، ءاشت تقو  يأ  يف  هنم  جورخلا  عیطتست  كنأ  َسنت  الو  جمانربلا  لوخد  ىلع  دحأ  كمغري  مل  -
؟ يأرلا ينقفاوت  الأ   ، ادج رمألا  اذھل  ُّرَسُیس  روجیملا  نأ  نظأ  ؟  باحسنالا

يأ لعفي  ملف  لاملل  ةجاحب  ناك  هنكلو   ، ةيدحتملا ةربنلا  كلتب  هعم  ثدحتي  وھو  نآلا  زوجعلا  بیبطلا  سأر  مِّشھي  ول  يلارتسألا  َّدَو 
لماك ىلإ  اھدعب  هجوتو  تاظحل   ، هابتنا يأ  بیبطلا  اھْرِعُي  مل  تارظن   ، ریثكلا ينعت  ةيران  تارظنب  بیبطلا  قمري  نأب  ىفتكا   ، ءيش

: ًالئاق لماك  هلأس  هلمع  يف  لغشنم  وھ  امنیبو  ةزھجألا  لمع  نم  دكأتیل 

؟ سمياج روتكد  ةملؤم  كلت  صالختسالا  ةیلمع  لھ  -

: ًالئاق بیبطلا  هل  مستبا 

. لطبلا اھيأ  ءيش  يأب  رعشت  نل   ، قلقت ال  -

: ًالئاق ثيدحلا  عبات  بیبطلا  نكلو   ، هشارف يف  لماك  ىخرتسا 



. ىلوألا مكتلحر  يف  اًديدج  اًقيدص  تبسك  كنأ  ودبي  -

: ًالئاق ریخألا  هبیجي  نأ  لبق  ةلئاستم  نویعب  بیبطلل  لماك  رظن 

كنأ تملع  حبسملا  يف  قباستملا  كلذ  ذقنت  كتيأر  امدنع   ، كلذل ةدشب  ٌّنتمم  هنإ   ، ةكرعملا يف  هتلعف  امب  ليونام  ينربخأ  دقل  -
اھلعفتس كنأ  دكأتم  انأو  ليونام  تذقنأ  امدنع  كلذ  يف  تحجن   ، ةدحاو ةدحو  نیبراحملا  ءالؤھ  نم  لعجیس  يذلا  غمصلا  تنأ   ، دئاق

. ًاليوط رمألا  قرغتسي  نل  نآلا  ِخرتسا   ، كیلع تنھار  نیح  قح  ىلع  تنك  دقل   ، ىرخأ ةرم 

لمع متیس  مكنم  لك   ، ةیصخشلا تالباقملا  ةلحرم  أدبتل  تھتنا  دق  صالختسالا  ةیلمع  تناك  ىتح  ةعاس  فصن  ِضمت  مل  لعفلابو 
ةفرغ ىلإ  هجتا  يذلا  يكرتلا  براحملا  عم  ةيادبلا  تناك   ، نمزلا ربع  هتلحر  لالخ  هب  َّرم  امع  ثدحتیل  ةعاس  فصن  ةدمل  هعم  ةلباقم 
مھنم صخش  لك   ، ةلباقملا ءارجإل  يلاتلا  براحملا  رود  يتأي  ىتح  ماعطلا  ضعب  لوانتل  معطملا  وحن  نوقابلا  هجتا  امنیب   ، تالباقملا

تاعاس عضب  دعب   ، ةليوط ةرتف  ذنم  ءاقدصأ  اننأ  ول  امك  حزامتنو  لكأن  انك   ، انأو لماك  عبطلاب  ادع  ام  نيرخآلا  نع  ىأنمب  هدرفمب  لكأي  ناك 
. سمياج روتكدلا  عم  انعامتجا  أدبیل   ، ةیصخشلا تالباقملا  ةلحرم  تھتنا 

ىلع قاھرإلا  ودبي  ناك   ، دووكول كيرتاب  روجیملاو  سمياج  روتكد  نم  ٌّلك  اًقحال  انیلإ  مضنیل  تاعامتجالا  ةعاق  ىلإ  عیمجلا  لخد 
: ًالئاق ثيدحلا  روجیملا  أدب  اذل  ؛  عیمجلا

ىلع وأ   ، مكزوفب كراعملا  يھتنت  ىتح  ةیضاملا  ةلیلقلا  مايألا  لالخ  كلذ  اوداتعت  نأ  بجي  نكلو   ، اًعیمج مكل  اقاش  اًموي  ناك  هنأ  ملعأ  -
لبق ةحارلا  نم  ٍفاك  طسق  ىلع  اولصحت  ىتح  مكیلع  لیطأ  نل  لاح  يأ  ىلع   ، اھلجأ نم  متئج  يتلا  ةزئاجلاب  مكضعب  زوف  لقألا 

؟ ةداسلا اھيأ  ءدبلا  ديري  ْنَم   ، ةلئسأ مكيدل  ناك  اذإ  مكتلئسأ  حرطل  عامتجالا  اذھ   ، ةیلاتلا ةكرعملا 

: بیبطلل رظني  وھو  لوقیل  هدعقم  نم  لماك  ضھن 

. سمياج روتكد  ًالاؤس  سیلو  بلط  وھ  َّيدل  ام  -

: لوقي نأ  لبق  هدعقم  يف  يخرتسي  وھو  بیبطلا  هل  رظن 

؟ لماك دیس  كبلط  وھ  ام   ، اًنسح -

: ًالئاق لماك  هیلع  در 

ةقباسلا ةكرعملا  انلخد  دقل   ، اھلوخد لبق  اھنع  أرقن  نأ  عیطتسن  ىتح  ٍفاك  تقوب  اھلبق  ةیلاتلا  ةكرعملا  يھ  ام  ملعن  نأ  وھ  بلطلا  -
ناك امبرل  ساموت  يدنلوھلا  انلیمز  اھب  انربخأ  يتلا  تامولعملا  الولو   ، هل يعاد  رطخل ال  انتایح  ضَّرع  امم  اھنع  ءيش  يأ  ملعن  نحنو ال 

مكریضي نل   ، اًنسح  ، اھضوخن فوس  يتلا  كراعملا  لعفلاب  مترتخا  مكنإ  لبق : نم  َتلق  تنأ   ، انل لوألا  مویلا  ذنم  هتایح  دقف  انم  صخش 
. اھلوخد لبق  اھب  ملعن  نأ 

: ًالئاق زوجعلا  روجیملا  هیلع  در  انھ 

ةراثإلا نم  ديزملا  قلخیس  اذھ   ، اھنع ریثكلا  اوملعت  نأ  نود  ةكرعملا  يف  اوبراحت  نأ  بولطملا  نكلو   ، انریضي نل  عبطلاب  ال  -
. نيدھاشملل

: مزح يف  هلأسیل  روجیملا  يَنیع  ىلإ  لماك  رظن  انھ 

؟ ةكرعملا يف  هتایح  انم  صخش  رسخي  نأ  قحتست  ةراثإلا  كلت  لھو  -

: روجیملل هثيدح  لماك  لمكأف   ، لاؤسلا هسرخأ  دقف  ةرشابم  روجیملا  َّدُري  مل 

هنطو ىلإ  اًملاس  عجر  مھضعب   ، ةكرعملا ضرأ  يف  ًالاجر  تدقو  انبراح  املثم  تبراحو  لبق  نم  شیجلاب  تنك  دقل   ، روجیملا يدیس  -
ءافضإ لجأ  نم  َِلتُق  هنأ  اندحأ  ةلئاع  ربختل  دعتسم  تنأ  لھ   ، نذإ يل  لق   ، كترمإ تحت  ِيّفوت  هنأ  هتلئاع  ربختل  تنأ  َتعجر  مھضعبو 

؟ يدیس اي  كلذل  دعتسم  تنأ  لھ  ؟  مكجمانرب ىلع  ةراثإلا  ضعب 

: هلوقب هبیجي  نأ  لبق  لماك  هجول  ایلم  روجیملا  عَّلطت 

كلت يھ  ام  اوملعت  نأ  نود  ةمداقلا  ةكرعملا  نولخدتس  ایلاح  نكلو   ، ةانقلاو ةكرشلا  ةرادإ  عم  رمألا  كلذ  يف  شقانتن  فوس  -
. باشلا اھيأ  هیلإ  انلصو  امب  كربخن  فوس  نوعجرت  نیح   ، ةكرعملا

: ًالئاق ىرخأ  ةرم  بیبطلا  ثدحت  ىتح  هتاملك  روجیملا  ىھنأ  نأ  درجمبو 

؟ ىرخأ ةلئسأ  مكنم  يأ  ىدل  لھ   ، اًنسح -

تمصلا كلذ  ىأر  امدنع  نكلو   ، ءيش يأ  نع  اندحأ  لأسي  نأ  اًرظتنم  عیمجلل  رظني  بیبطلا  امنیب  ةعاقلا  يف  تمصلا  داس  اھدنع 
: لوقي وھو  تاعامتجالا  ةدئام  ىلع  نم  هقاروأ  ململ 

مكنأب مكركذأ  نأ  بجي  نكلو   ، نوديرت ام  لعف  يف  تقولا  ضعب  ءاضق  وأ  مكتفرغل  هجوتلا  نآلا  مكنكمي   ، انھ انیھتنا  اننأ  ودبي   ، اًنسح -
. نآلا ةرداغملا  مكنكمي   ، نذإ اھلبق  ةحارلا  نم  دیج  طسق  ىلع  اولصحتلف   ، ةلیلق تاعاس  نوضغ  يف  ةیلاتلا  ةكرعملل  نوھجوتتس 

هفتك ىلع  هدي  عضي  روجیملا  دجو  يذلا  لماك  وھ  نيرداغملا  رخآ  ناك   ، ةعاقلا نم  فارصنالاو  اندعاقم  نم  ضوھنلا  يف  انأدب 
: ضفخنم توصب  هل  لوقيو   ، ةفرغلا نم  هجورخ  لبق  هفقوتسیل 

. ادعتسم تسل  ال،  -



: ًالئاق روجیملا  فدرأ  دقف  اذل  ؛  مھف مدعب  هل  رظنو  لماك  هجو  ىلع  ةریحلا  تدب 

مل شیجلا  يف  يتایح  لاوط   ، باشلا اھيأ  يھ ال  يتباجإ   ، هتلئاع ىلإ  مكدحأ  ةافو  ربخ  لقنأل  مأ ال  دعتسم  انأ  لھ  ينتلأس  دقل  -
. كبلط ىلع  ةرادإلا  قفاوت  نأ  ىلع  صرحأ  فوسف  اذل  ؛  اھتاذ برحلا  نم  ریثكب  بعصأ  ةظحللا  كلت  تناك  املاطل   ، كلذل ادعتسم  نكأ 

: لماكل لوقي  وھو  روجیملا  مستبا  مث 

اي ةدایقلا  تاموقم  لمحت  كنكلو   ، هملعت اًضيأ ال  كنأ  امك  ُدعب  كلذ  نوملعي  طقف ال  مھ   ، ةعومجملا كلتل  اًدئاق  نوكتس  كنأ  تملع  دقل  -
، باشلا اھيأ  اًدیج  ًالمع   ، كلذب موقتس  كنأ  ملعأ  مھیمحي  اًصخش  نوجاتحي  امنیح   ، ةلحرلا هذھ  يف  مھعم  كنأل  رورسم  انأ   ، يقيدص

. اًدیج ًالمع 

ناخد ثفني  وھو  لماكل  لاق  يذلا  يدنلوھلا  براحملا  انلباق  قيرطلا  يف   ، ةفرغلا هاجت  ايوس  ریسلا  يف  أدبنل  ةعاقلا  نم  انجرخ 
: ءاوھلا يف  هتراجیس 

كنوئشب َّمتھتلف   ، كلذ تدرأ  نإ  يسفنب  ثدحتلا  يتعاطتساب  ناك   ، يرصملا اھيأ  لخادلا  يف  يمسا  ركذل  ٍعاد  كانھ  نكي  مل  -
؟ نیقفتم نحن  لھ   ، ةمداقلا ةرملا  يف  ةصاخلا 

: ظیغب لماكل  تلق  اھنیح   ، هقيرط يف  يضميو  هتراجیس  قحسي  نأ  لبق  لماكل  رظن  طقف   ، لماك نم  ادر  يدنلوھلا  رظتني  مل 

. هب كسفن  لغشت  ، ال  عیمجلا نم  لضفأ  هسفن  نظي   ، رورغملا اذھل  ًالاب  ِقْلُت  ال  -

يتلا ال ةھجاوملا   ، ةیلاتلا ةھجاوملا  لبق  ةحارلا  نم  طسق  لینل  ةفرغلا  ىلإ  انقيرط  لمكن  نأ  لبق  يفتك  ىلع  ُِتبري  وھو  لماك  مستبا 
. اناغتبم ىلإ  لوصولل  انقيرط  يف  ىرخأ  ةوطخ  اھنأ  ىوس  ءيش  يأ  اھنع  ملعن 

...



میلس لقعب  ةیناثلا  ةكرعملا 



سدق اي  انئج  دق  اھ 

هنكلو  ، ةقباسلا ةكرعملا  ةيادب  يف  يعم  ثدح  امك  راودو  عادصب  رعشأ  تنك   ، ةرملا هذھ  هیلإ  انئج  يذلا  ملاعلا  ىرأل  ينیع  تحتف 
مث  ، ةریبك ةجردب  ٌّراح  وجلا  نأ  هتظحال  ام  لوأ   ، نمزلا ربع  تالحرلا  كلت  ىلع  داتعي  أدب  دق  يلقع  نأ  ودبي   ، لبق يذ  نع  ةأطو  َّفخأ  ناك 
نيأ فرعأو  يل  ثدحي  ام  بعوتسأ  تأدب  يلقع  ىلع  يناوثلا  رورمب  نكلو  انأ  نيأ  ةيادبلا  يف  ملعأ  مل   ، يلوح ْنَمو  ام  ةظحالم  تأدب 
ىلع اًفویض  ُّلِحن  نيذلا  لاجرلا  تايركذ  ىلع  لماكلاب  رطیسي  نأ  لبق  تقولا  ضعب  قرغتسي  انب  صاخلا  يعولا  نأ  ودبي   ، طبضلاب انأ 

امو ناكملا  اذھ  ام  نآلا  ملعأ  انأ   ، نآلا هلقع  لتحت  يذلا  لجرلا  تايركذو  خيرات  ةفرعم  يف  أدبت  لیلقلا  تقولا  اذھ  رورم  دعب   ، مھلوقع
، يلثم اوناك  ةيادبلا  يف   ، مھمون نم  ظاقیتسالا  يف  نیبراحملا  ةیقب  أدب  يریكفت  يف  لسرتسأ  نأ  لبق  نكلو   ، ةكرعملا كلت  يھ 
أدبي نأ  لبق  مھلوح  امل  مھف  الب  تارظنو  انالعأ  انلظي  يذلا  شامقلا  قرتخت  ةقراح  سمش  ةھجاوم  يف  ءایحتسا  ىلع  حتفتت  نویع 
نكي مل   ، فیفخلا ضیبألا  شامقلا  نم  مجحلا  ةطسوتم  ةمیخ  يف  انك   ، نآلا هیف  نحن  يذلا  ناكملاب  مھمالعإو  مھرابخإ  يف  مھیعو 

: مھل لوقأ  ریكفت  نود  ينتدجو   ، ةمیخلا يف  طقف  ةتسلا  نحن  اناوس  كانھ 

. ةداسلا اھيأ  ّطح  نیِ يف  مكب  ًابحرم  -

ذنم مھعم  ةملكب  اھب  هَّوفتأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  كلت  تناك  امبر   ، اھتلق يتلا  يتلمج  بقع  هابتنالاو  ظاقیتسالا  يف  نوبراحملا  أدب 
انتكرعم نأ  ةحرفلا  ىتح  امبر  لب  رخفلاب  رعشأ  تنك  يب  فصعي  يذلا  ملألا  مغر  يننكلو   ، نیبراحملا ةفرغ  يف  مھیلع  يفُّرعت  ةيادب 
نيذلا نییبیلصلا  ملظو  عامطأ  مامأ  دحاو  لجر  ةفقو  برعلا  فقو  نیح  ماع ١١٨٧  نم  ویلوي  نم  عبارلا  موي   ، ّطح نیِ ةكرعم  يھ  مویلا 

: قیض يف  لاق  يذلا  يلارتسألا  توص  يریكفت  نم  ينجرخأ   ، انتاریخو انتاورث  بھنل  نینسلا  تارشع  ذنم  اوتأ 

. اھلالخ اندعاسي  ءيش  يأ  اھنع  ملعن  ةديدج ال  ةكرعم   ، عئار -

: حضاو مكھت  يف  ًالئاق  يدنلوھلل  رظن  مث 

؟ ةقباسلا ةرملا  يف  َتلعف  امك  كتارضاحم  نم  ىرخأ  ةرضاحم  انیلع  يِقْلُتس  كنإ  مأ  -

ىلع كشوم  هنأكو  ودبي  ناك   ، يلارتسألا وحن  ةعيرس  تاوطخب  هجتاو  هناكم  نم  ضھن  ةأجف  مث   ، ةریصق ةماستبا  يدنلوھلا  مستبا 
: لوقي وھو  رخآلا  نع  اًدیعب  امھیلك  عفدیل  امھنیب  فقو   ، فقوملا ذقنأو  لَّخدت  يرصملا  نكلو   ، هیلع همكھت  رثإ  هعم  كارع  ضوخ 

دونجلا دحأ  لخد  نإ  ثدحیس  نونظت  اذام  ؟  فیخسلا مككارعب  مكیلإ  راظنألا  َتَْفل  نوديرت  لھ   ، نوبراحملا اھيأ  انھ  نحن  َِمل  اوركذت  -
؟ اننیب امیف  لتاقتن  اندجوو  نآلا  انتمیخ  ىلإ 

: ًالئاق ثيدحلاب  أدب  يلارتسألا  نكلو   ، يدحتلاو دقحلاب  ةئیلم  ةرظن  ضعبلا  امھضعبل  نارظني  نیبراحملا  َِالك  ناك 

. رخآ تقول  ةصاخلا  انتكرعم  لِّجؤنلف   ، فرجعتملا يدنلوھلا  اھيأ  قح  ىلع  هنإ  -

: لوقي وھو  ةیبصعب  هنع  يرصملا  دي  يدنلوھلا  دعبأ 

. كلذ نم  دكأت   ، حقولا اھيأ  ُدعب  ِهتنن  مل  اننإ  -

: يكیسكملا لوقي  نأ  لبق  سلجیل  هناكم  ىلإ  امھنم  لك  اھدعب  هجتا 

ام ملعن  اننكلو ال  يضاملا  نم  ثدح  ام  ملعن  نحنف  اذل  ؛  ةكرعملا كلت  نوضوخیس  نم  لوقع  يف  نآلا  نحن   ، ةینالقعب ركفنلف   ، اًنسح -
. انرذح ذخأن  ىتح  مداق  وھ 

: هل لوقي  وھو  يرصملا  وحن  هرصبب  هجتا  مث 

؟ لاتقلا ءدب  دنع  اندیفي  دقو  ةكرعملا  كلت  نع  هملعت  يذلا  ام   ، ملسمو يرصم  تنأ   ، لماك -

: ًالئاق ثيدحلا  أدبي  نأ  لبق  هتسلج  يف  لدتعا  يذلا  لماك  وعدملا  وحن  اًعیمج  انراظنأ  تھجتا 

نأ ملعن   ، مھلوقع ىلع  انللح  نيذلا  لاجرلا  ةركاذ  يف  اًدوجوم  ناك  يذلاو  مویلا  لبق  لعفلاب  ثدح  ام  ملعن  نحن  ليونام  لاق  امك  -
نییبیلصلا شیج  نیبو  برعلا  ةداقلا  مظعأ  دحأ  يبويألا  نيدلا  حالص  ةدایقب  نیملسملا  نیب  تناك  يتلا  ّطح  نیِ ةكرعم  يھ  ةكرعملا 

ةيربط ةنيدم  ىلع  هموجھ  قيرط  نع  نییبیلصلا  زازفتساب  ماق  دق  نيدلا  حالص  نأ  اًضيأ  ملعنو   ، ناینزيول يد  يج  سدقلا  كلم  ةدایقب 
رَّدَقُت ةفاسم  نویبیلصلا  زاتجا  نآلا   ، نیملسملا شیج  ىلع  موجھلاب  رمأ  كلذب  ناینزيول  كلملا  ملع  امدنعو   ، ءاملا جيراھص  ریمدتو 

ردق ىلع  نآلا  مھ   ، ءاملا نم  ةیفاك  تایمك  دوجو  نودو  ةقراحلا  سمشلا  تحت  مادقألا  ىلع  اًریس  ءارحصلا  يف  تارتمولیكلا  تارشعب 
نیملسملا تاوق  امنیب   ، ةاشملاو ناسرفلا  نم  اًفلأ  نیتسو  ةثالث  وحنب  رَّدَقُت  مھدادعأ   ، انحلاصل ةطقن  هذھو   ، أمظلاو ءایعإلا  نم  ریبك 
أمظلاو ءایعإلا  نكلو  ربكأ  يبیلصلا  شیجلا  دادعأ   ، ناسرفلا نم  رخآلا  فصنلاو  ةاشملا  نم  مھفصن  اًفلأ  نيرشعو  ةسمخ  يلاوح 

ألتما دقو  ةفاجلا  باشعألا  يف  نارینلا  لاعشإب  ةحرابلا  اوماق  نیملسملا  نأ  امك   ، يمالسإلا موجھلا  مامأ  ىوقلا  يرئاخ  مھلعجیس 
كلت مسحیس  ام  اذھو  أمظلاو  كاھنإلا  ةمق  يف  نآلا  مھ   ، لیللا ةلیط  مونلا  نم  مھعنمیل  ةریغصلا  قئارحلا  ناخدب  مھركسعم 

. انحلاصل ةكرعملا 

: بضغ يف  يلارتسألا  حاص  اھنیح 

نحنو برعلا  نودیبي  فوس   ، برحلاو لاتقلا  ىلع  نیبردملا  ناسرفلا  نم  مھددع  ِفْعِض  نم  رثكأ  ةھجاوم  يف  اًفلأ  نورشعو  ةسمخ  -
. ةكرعملا يف  توملا  راظتنا  نم  ًالدب  رمألا  نم  يھتننو  نآلا  انسفنأ  لتقن  َِمل ال   ، ةعئار رابخأ  نم  اھل  اي   ، مھعم

هنكلو يدنلوھلا  لعفیس  ناك  امك  يلارتسألا  عم  اًضيأ  وھ  كارعلا  ىلع  كشوم  هنأكو  لماك  اندجو  تاملكلا  كلت  ریخألا  لاق  نأ  درجمب 
: لماك لوقي  نأ  لبق  يلارتسألا  قورع  يف  ءامدلا  تدَّمج  اھنأك  ُترعش  ةبضاغ  ةرظن  يلارتسألل  رظن  طقف   ، كرحتي مل 

نم انلتاق  اننكلو   ، انكلم تسیل  ضرأ  وأ  لام  يف  اًعمط  وأ  ةطلس  لجأ  نم  اھنیح  براحن  مل  اننإ   ، نیملسملا نع  اًئیش  ملعت  تنأ ال  -



نم  ، اھباحصأل اھعاجرإل  اًعوط  نیملسملا  فالآ  ءاج  اھلجأ  نم   ، سدقلا لجأ  نم  اھنیح  انلتاق   ، اھمھفت نلو  اھملعت  ءایشأ ال  لجأ 
انتمیخ جراخ  مھارتس  نم   ، هتطلس وأ  هتوربج  وأ  هتوق  تناك  امھم  ملظلا  مامأ  فوقوللو  مھنيد  ةرصنل  اوؤاج  انتمیخ  جراخ  مھارتس 
نم اًفلأ  نوعبس  هیف  َِلتُق  يذلا  دجسملا   ، كلذ لیبس  يف  اوتام  ول  ىتح  ىصقألا  دجسملا  يف  ةالصلا  الإ  نوديري  مھو ال  اوؤاج 

نییبیلصلا لوخدب  ًالافتحا  هباوبأ  ىلع  اوُِلتُق  زئاجعو  لافطأو  ءاسنو  لاجر  ماع ٩٩٠١،  ةرم  لوأل  نویبیلصلا  هلخد  امدنع  نیملسملا 
. سدقلل

: تفاخ توصب  هل  لوقي  نأ  لبق  ناسمالتي  امھاھجو  داك  ىتح  يلارتسألا  نم  لماك  برتقا  مث 

؛ مھیبنو مھبر  لجأ  نم  اوؤاج  دقل   ، ةرماغم نع  اًثحب  وأ  ةرھشلا  وأ  لاملا  لجأ  نم  يلثم  وأ  كلثم  اوتأي  مل  انتمیخ  جراخ  مھارتس  نم  -
فرشأ وھ  امع  عفادن  اننأل  ؛  زوفنس نم  اننأب  قثف  جراخلاب  مھ  ْنَم  فاعضأ  نییبیلصلا  تاوق  تناك  اذإ  هنإ  كل : اھلوقأ  نیح  ينقدص  اذل 

. كنمو ينم  لبنأو 

ولخت ةربنب ال  لوقي  نأ  لبق  ًاليوط  هل  رظني  هتدجو  كلذ  نع  اًضوع  نكلو   ، يرصملا هلعف  ام  ىلع  يلارتسألا  نم  بضغ  ةروث  عقوتن  انك 
: فسألا نم 

. كلذ دصقأ  مل  اقح   ، يرصملا اھيأ  نیملسملل  وأ  كل  ةناھإلا  دصقأ  مل  انأ  -

: ثدحي مل  اًئیش  نأكو  هثيدح  لمكي  نأ  لبق  هتفقو  يف  لماك  لدتعا  اھنیح 

رصنلا نوكیس  ةياھنلا  يف  نكلو  ةیلاتتم  تاعاس  عبس  ةدمل  براحنس  اننإ  يأ   ، ًابيرقت ةلماك  تاعاس  عبس  ةكرعملا  قرغتستس  -
نكلو ةقھرمو  ةليوط  ةكرعم  نوكت  فوس   ، ناینزيول مھكلم  مھیف  امب  رخآلا  فصنلا  رَْسأو  يبیلصلا  شیجلا  فصن  لتق  متیس   ، انفیلح

. نورصتنیس نوملسملا   ، رصتننس اھتياھن  يف 

: ًالئاق هثيدح  لمكأ  مث 

. مویلا مداق  وھ  امل  بھأتنلو  يركسعلا  هيز  انم  لك  ِدتریلف  نآلاو  -

ةكرعملا يف  امك  اًدونج  ةكرعملا  هذھ  يف  نكن  مل   ، ةلبقملا ةكرعملل  دادعتسالاو  ةيركسعلا  انسبالم  ءادترا  يف  لعفلاب  انأدب 
نم اننأ  تملع   ، مویلا هدسجب  براحأ  يذلا  لجرلا  تايركذ  نم   ، يلقع لخاد  كلذ  تملع   ، نیملسملا شیج  يف  ةداق  انك   ، ةقباسلا
يذلا دئاقلا   ، برعلا كولم  مظعأ  دحأ  ةلباقم  يل  ىنستیس  مویلا  يننأل  ؛  كلذ يندعسأ  ْمََكلَو  هیلإ  نیبَّرقملا  نمو  نيدلا  حالص  ةداق 
دق نكن  مل   ، ماوعألاو مايألا  رورمب  انضرأو  انتبیھ  عیضت  نأ  لبق  ةماركلا  قحتسن  انك  امدنع  انتمارك  داعتسا   ، ام اًموي  انتمارك  داعتسا 

: لوقیل انتمیخ  ىلإ  دونجلا  دحأ  لخد  امدنع  انتازیھجت  انلمكأ 

. نآلا مكراظتناب  وھ   ، لاحلا يف  هتمیخ  يف  مكب  عامتجالل  مكبلطي  نيدلا  حالص  دئاقلا   ، ةداقلا اھيأ  مكیلع  مالسلا  -

: هل لاقو  يدنجلل  هسأرب  يرصملا  أموأ 

. هیلإ انقيرط  يف  اننأ  اندئاق  ربخأ  -

يف نوكراشي  نيذلا  ءارمألاو  ةداقلا  نم  ددع  انقبس  دق  ناك   ، يبويألا نيدلا  حالص  ةمیخ  لخدن  انك  ىتح  تقولا  نم  ریثكلا  ضمي  مل 
هنأكو هیعارذ  اًدراف  انمامأ  اًفقاو  ناك   ، ةریخألا نكت  مل  اھنكلو  مویلا  اذھ  هیلع  يانیع  عقت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، ةمداقلا ةكرعملا 

عمجت تامالع  هھجو  ىلعو  ليوط   ، ةكرعملا سبالم  ءادترا  يف  هتدعاسمب  نوموقي  هلاجر  ضعب  ناك  امنیب   ، ناریطلا ىلع  كشوي  رسن 
لاقو قفر  يف  انل  مستبا   ، هتیحلو هبراش  يف  رثانتي  ضیبألا  رعشلا  أدب   ، رمعلا نم  سداسلا  هدقع  ةيادب  يف  ناك   ، ةبیطلاو مزحلا  نیب 

: انل

نیعست ةلیط  انضرأ  يف  اًداسف  ثاع  يذلا  يبیلصلا  ودعلل  انرسك  موي   ، يناوخإ اي  مسحلا  موي  وھ  مویلا   ، يقافر اي  مكیلع  مالسلا  -
سیندتو ضارعألا  كتھو  ةقرسلاو  لیكنتلاو  لتقلاب  تألتما  اًماع  نیعست   ، سدقلا يف  ةسدقملا  ضرأ هللا  هامدق  تئطو  ذنم  اًماع 

ًابيرق يھتنیس  اذھ  لك  نكلو   ، مئاھبلاو لیخلل  ًالبطسإ  هولعج  ىصقألا  دجسملاو  ةسینك  ىلإ  هولَّوح  ةرخصلا  دجسم   ، ةدابعلا نكامأ 
سدقلا قوفو  ىصقألا  ةنذئم  قوف  لدعلاو  قحلا  ةملك  ءالعإل  سدقلا  وحن  انفحز  أدبن  اًدغو  نییبیلصلا  شیج  رحدن  مویلا  نذإب هللا، 

. يناوخإ اي  نذإب هللا  اھلمكأب 

، هرود درف  لك  ملعیل  انرودب  نحن  انبرتقاو  ةمیخلا  طسوتت  يتلا  ةدئاملا  نم  برتقا  اھنیح   ، لاتقلل هزیھجت  نم  هلاجر  ىھتنا  دق  ناك 
تناكف ةرسیملا  تاوق  امأ   ، ةنمیملا ةدایقب  هیخأ  نبا  رمع  نيدلا  يقت  ریمألا  رمأ  امنیب   ، هسفنب فصتنملا  تاوق  نيدلا  حالص  دوقیس 

تاوق نم  نیبراحملا  يقابو  انأ  تنك   ، ةثالثلا شویجلا  ىلع  ءارمألاو  ةداقلا  يقاب  میسقت  متو   ، يربكوك نيدلا  رفظم  ریمألا  ةدایق  تحت 
تعاطتسا يتلا  ةیصخشلا  كلتب  اًذوخأم  تنك  ملسمك  يننأل  اًریثك  كلذ  ينَّرس   ، هسفنب نيدلا  حالص  اھدوقیس  يتلا  موجھلا  بلق 

، ددجلا نییبیلصلا  دي  يف  ةریسأ  سدقلا  عجرت  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  ولو  ىتح  ىرخأ  ةرم  انتاماھ  عفر  عیطتسن  يكل  برعلا  دیحوت 
عمجتي يكل  اھریفن  قلطت  ةكرعملا  قاوبأ  تناك  انفلخ  نم   ، ةكرعملا ضرأل  قلطننلو  هداوج  انم  لك  يطتمیل  ةدایقلا  ةمیخ  نم  انجرخ 

هفلخ نوعمجتي  برعلا  امنیب  ةكرعملا  نادیمل  نيدلا  حالص  دئاقلا  قلطنا   ، بجاولاو مالسإلاو  قحلا  وحن  مھفحز  يف  نیملسملا  ةاشم 
ىمرم ىلع  يبیلصلا  شیجلا  انمامأ  ناك   ، ةكرعملا نادیمل  انلصو  ىتح  مدقتلا  يف  انللظ   ، لاتقلا ءدبل  ةصارتم  ةمظتنم  فوفص  يف 

، ضفخنم توصب  نیتداھشلا  نوددري  مھو  يفلخ  نم  دونجلا  عامس  عیطتسأ  تنك   ، ءدبلا كشو  ىلع  ةكرعملا  ءدب  ةظحل  تناك   ، رصبلا
ةامر رمأتل  نيدلا  حالص  دي  تعفترا   ، ًاليوط انراظتنا  مدي  مل   ، ةكرعملا ءدبب  رمألا  نيدلا  حالص  قالطإ  راظتنا  يف  نحنو  انأ  تلعف  كلذك 

، اھئادعأ وحن  قالطنالل  دئاقلا  ةراشإ  راظتنا  يف  فلخلا  ىلإ  تعجارتو  ءاوھلا  يف  ماھسلا  فالآ  ةمدقم  تعفترا   ، دادعتسالاب ماھسلا 
اندجسم سَّند  نَّمع  ةھارشب  ثحبت  ءاوھلا  يف  قلطنت  يھو  ًایلاع  ًاتوص  ًَةثِدْحُم  ءاوھلا  يف  ماھسلا  عفترتل  نيدلا  حالص  دي  تضفخنا 
لخدأ اًزيزأ  ًَةثِدْحُم   ، اھقلطأ ْنَم  ةوق  نم  اھتبستكا  ةوق  يف  ءاوھلا  يف  ةیبرعلا  ماھسلا  تقلطنا   ، لعف ام  ىلع  هنم  مقتنتل  مارحلا 

يفاكلا تقولا  لكلا  دجي  مل  كلذ  مغر  نكلو  مھعورد  فلخ  نویبیلصلا  ىمتحا   ، مھیلإ لصت  نأ  لبق  ىتح  نییبیلصلا  بولق  يف  بعرلا 
تائملا طقس   ، مھنع اًمغر  اھيورتل  اًموي  اھوبصتغا  يتلا  ةرھاطلا  ضرألا  ىلع  مھؤامد  تطقسو   ، رخآلا ولت  دحاولا  َطَقاست   ، كلذ لعفل 
نمب قحلتل  مھیلإ  اھقيرط  يف  ماھسلا  نم  ةیناثلا  ةجوملا  تناك  ىلوألا  ةبرضلا  نم  اوقیفي  نأ  لبقو   ، حيرجو لیتق  نیب  ام  مھنم 
ماھسلا تلظ   ، نیطح ضرأ  ىلع  دادبتسالاو  رھقلاو  ملظلا  طوقس  ىلاوت   ، ضرألا ىلع  نییبیلصلا  دونجلا  طوقس  ىلاوت   ، اھقبس

ةیبارت ةباحس  ةثِدْحُم  ةوقب  اھرفاوحب  ضرألا  برضت  برعلا  دایج  تناك   ، ىرخألا ولت  ةدحاولا  تاجوم  يف  دونجلا  حاورأ  دصحت  ةیبرعلا 



: ًالئاق سمھأ  انأو  يداوج  قنع  ىلع  قفرب  َُّتبَر   ، لاتقلل ةفھلتم  تناك  لویخلا  ىتح   ، انمادقأ تحت 

. كلذ نم  قث   ، ًابيرق انتقو  نیحیس   ، يزيزع اي  قلقت  ال  -

نم اھنیح  برقلاب  تنك   ، لوألا انموجھ  نم  ىعرص  نییبیلصلا  نم  فالآلا  امبرو  تائملا  طقس   ، ماھسلاب لوألا  يبرعلا  موجھلا  ىھتنا 
: ئداھ توصب  لوقي  هتعمس  يذلا  نيدلا  حالص  دئاقلا 

. ءادھشلا عم  انلبقتو  انلامعأ  حلاص  انم  لبقت  مھللا   ، أدبن ةكرب هللا  ىلع  -

: ًالئاق ةیلاع  موجھلا  ةحیص  قلطأ  مث 

. ربكأ هللا  -

اھموجھ يف  ةیبرعلا  لویخلا  تقلطنا   ، ربكأ نيددرم هللا  ءاوھلا  يف  مھفویس  نوعفري  مھو  برعلا  تاحیصب  نیطح  لابج  تَّجترا  اھنیح 
سیل  ، رصتننس اننأ  ملعأ  تنك   ، ةكرعملا يف  هسفنب  نيدلا  حالص  انمدقتي  ناك   ، لوألا موجھلا  نم  ُدعب  اوقیفي  مل  نيذلا  نییبیلصلا  وحن 
نم ةكرعملا  ةدھاشمب  طقف  يفتكي  نییبیلصلا  دئاق  امنیب   ، ةكرعملا يف  نیبراحملا  لوأ  وھ  اندئاق  نأل  نكلو  اًقبسم  كلذ  ملعأ  يننأل 

ينلعج ام  وھ  اذھ   ، هناسرفو هداوقل  هرماوأ  رادصإب  يفتكي  ةقحاس  ةميزھ  يِّقلت  ىلع  كشوملا  هشیج  فلخ  ناینزيول  ناك   ، دیعب
رثعتت مھلویخ  تناك   ، انتھجاومل مدقتلا  يف  مھناسرف  أدب   ، انتاقالمل دادعتسالا  يف  اوأدب  نيذلا  نییبیلصلا  نم  انبرتقا   ، رصنلا نم  دكأتأ 

، ربكأ ، هللا  ةدحاو ةلمج  قلطن  نحنو  ةوقب  ءامسلا  يف  اھانعفرو  انفویس  انللتسا   ، لوألا موجھلا  يف  مھدونج  نم  تام  نم  ثثج  يف 
. ٍدَتْعُمو ملاظ  لك  نم  ربكأ   ، ربكأ ًالعف  هللا 

يف ةرم  لوأل  فویسلا  تاوصأ  تَّود   ، ةكرعملا تأدبو   ، ىرخألا يھ  انھاجتاب  مودقلا  يف  تأدب  يتلاو  ةیبیلصلا  تاوقلا  نم  اًریثك  انبرتقا 
لك تارشعلا  مھنم  ُِعقون  انك   ، ةیبیلصلا تاوقلا  ةمدقم  يف  اوناك  نيذلا  دبعملا  ناسرف  حاورأ  دصح  يف  انفویس  تأدب   ، مویلا اذھ 
مھیمحت نأ  اھنم  اودصق  يتلا  مھعورد   ، انلثم ةكرحلا  يعيرسو  نینرم  اونوكي  نأ  مھعنم  يندعملا  مھسابلو  ةلیقثلا  مھعورد   ، ةظحل
مھربع يقيرط  ُّقشأ  يداوج  ةوھص  ىلع  نییبیلصلا  ناسرفلا  طسو  ُتقلطنا   ، ةكرعملا يف  مھعرصم  ببس  يھ  تناك  توملا  نم 
ناك  ، يعم براحي  ناك  يداوج  ىتح   ، انضرأ بصتغا  نم  ءامد  هولعت  ةرم  لك  يف  اًرصتنم  عجریل  اًراسيو  اًنیمي  قلطني  يفیس  امنیب 
هناكم نم  ضوھنلا  لواحي  نأ  لبقو   ، هناصح ىلع  نم  اًضرأ  هطقسیل  يبیلص  سراف  عرد  ىلع  امھب  طبھیل  نیتیمامألا  هیتمئاق  عفري 
اندایج تناك   ، داوج ةوھص  ىلعو  فیسلاب  برحلل  تِدلُو  يننأكو   ، ةقيرطلا كلتب  براحأ  ةرم  لوأل   ، ةلتاق ةبرضب  هلجاعي  يفیس  ناك 

لثم لمحي  سراف  لك   ، هلمحت يذلا  ریبكلا  لقثلا  تحت  حزرت  تناك  يتلا  نییبیلصلا  دایج  سكع  كانھل  انھ  نم  ةيِّرُحب  ةضكار  قلطنت 
عفرل نودھاجي  نییبیلصلا  دونج  ناك   ، ىوقأو عرسأو  َّفخأ  انك  اذل  ؛  انلثم ةيرحب  هكرحت  نود  لوحي  يندعم  ٍّيزو  عرد  نم  ًابيرقت  هنزو 
تارشعلا مھنم  طِقسُن  نحنو  انضرأ  ىلع  سدكتلا  يف  مھثثج  تذخأ  دقف  اذل  ؛  هایملا ةلق  نم  مھئایعإ  طرف  نم  انھوجو  يف  مھفویس 
لامرلا ببسب  اًدیج  مھھوجو  نیبتأ  مل   ، ينم ةبرقم  ىلع  اوناك  نيذلا  نیبراحملا  يقابل  ترظن   ، انیلع رمت  ةقیقد  لك  يف  انفویسب 

كلذ وھ  يھابتنا  ىعرتسا  ام  زربأ  ناك   ، هنولعفي ام  نُّیبت  ىلع  اًرداق  تنك  يننكلو   ، دونجلا مادقأو  دایجلا  رفاوح  اھتببس  يتلا  ةیلاعلا 
وھو اھیلع  دَسْحُي  ةوقو  ةعرسب  كانھل  انھ  نم  يرجي  ناك   ، طقف ةظحللا  كلتو  ةظحللا  كلت  لجأ  نم  َِدلُو  هنأكو  فرصتي  ناك   ، يرصملا

: ٍلاع توصب  مھل  لوقي  هتعمس   ، انئادعأ لاتق  لجأ  نم  مھسمحيو  هدونج  هِّجوي 

. برعلا اھيأ  انيدانت  سدقلا   ، برع اي  سدقلا   ، سدقلا نیبو  مكنیب  نوفقي  نم  مھ   ، برعلا اھيأ  ایھ  -

ضرأ يف  رحسلا  لوعفم  اھل  تناك  اھنكلو  اھتَِّلق  نم  مغرلا  ىلع  يتلا  هتاملك  نوعمسي  مھو  ادج  ةیلاع  دونجلا  ةسامح  تناك 
: يرصملا هلوقي  ام  ىلع  ادر  نولوقي  مھو  دونجلا  تعمس   ، ةكرعملا

. سدق اي  ِكیبل   ، سدق اي  ِكیبل  -

لاجر ال  ، مھئادعأ حاورأ  دصحب  مھمامتھا  ردق  مھحاورأب  نیمتھم  اونوكي  مل   ، لاتقلا يف  ةوق  نم  اوتوأ  ام  لكب  نیعفدنم  هدونج  ناك 
، ایصخش انأ  يسامح  نم  داز  امم   ، دونج نم  هعم  ْنَمو  هتيأر  امدنع  ينھذل  تزفق  يتلا  ةدیحولا  ةلمجلا  يھ  هذھ  الإ هللا،  نوشخي 
مغر ةكرعملا  يف  هبناجب  لتاقأ  نأ  ديرأ  يننأ  يلخاد  يف  ترعش   ، يرصملا نم  بارتقالا  يف  تأدب  كلذكو   ، ربكأ ةوقب  لاتقلا  يف  تأدبو 

اذھ لتقي   ، هلاجر عم  براحيو  هداوج  نع  لَّجرت  دق  ناك   ، هِّفص يفو  هراوجب  براحأ  ينوكل  رخفلاب  تسسحأ   ، ًالبق ثدحتن  مل  اننأ 
توملا كشو  ىلع  ناك  يذلا  يدنجلا  اذھ  نع  عفاديو   ، لاتقلا لمكيو  ىرخأ  ةرم  ضھنیل  اًضرأ  طقس  يذلا  هدونج  دحأ  نیعيو  يبیلصلا 
ثدحتي مل   ، لاتقلا لمكأو  تمص  يف  يل  رظن   ، هراوجب براحأ  ترص  نآلا   ، مویلا اذھ  لجأ  نم  َِدلُو  هنأك  لعفلاب   ، يبیلص يدنج  دي  ىلع 

. نودعتري مھو  انمامأ  نوعجارتي  اوناك   ، ءادعألا حاورأ  دصحل  هقيرط  يف  قلطناو  كلذ  لعف  طقف   ، ةدحاو ةملك  ملكتي  ملو 

ردق بعتلاب  رعشن  نكن  مل   ، ىنعم نم  ةملكلا  هلمحت  ام  لكب  ةیخيرات  ةكرعم   ، سیطولا ةیماح  ةكرعم   ، تاعاس ةدعل  ةكرعملا  ترمتسا 
هتدلو يذلا  هوخأ  هنأكو  رخآلا  انم  لك  يمحي   ، ضعبلا انضعب  راوجب  براحن  يكیسكملاو  يرصملاو  انأ  تنك   ، ةماركلاو رخفلاب  انروعش 

نم ًاطئاح  اومیقي  نأ  ةسئاي  ةلواحم  يف  نویبیلصلا  لواح   ، ضعبلا انضعب  ىرن  نأ  لبق  ىتح   ، ةقیلخلا ءدب  ذنم  ايوس  براحن  اننأكو   ، همأ
يرصملا نكلو   ، مھنیبو اننیب  مھعورد  نیعضاو  ةمدقملا  يف  فافطصالا  يف  ناسرفلا  أدب   ، مھفوفص دیحوت  اودیعي  ىتح  انمامأ  عوردلا 

انأ تأدب  ریكفت  نودبو   ، ةمدقملا يف  ناسرفلا  سوؤر  وحن  ماھسلا  قالطإ  يف  أدبو  هنم  ةبرقم  ىلع  اناك  سوقو  ماھس  ةبعج  طقتلا 
أدب لعفلابو   ، اھانبستكا فیك  ملعأ  ةقد ال  يف  ناسرفلا  سوؤر  دصحتل  ةیبرعلا  انماھس  تقلطنا   ، ءيشلا سفن  لعف  يف  اًضيأ 

ىلإ عافدنالاب  دونجلا  يرصملا  اھدعب  رمأیل  يندعملا  رادجلا  كلذ  يف  ةرغث  حتف  امم  اًضرأ  طوقسلا  يف  عوردلا  نولمحي  نيذلا  ناسرفلا 
تاوقلل ةرغثلا  كلت  ربع  لوخدلا  نم  اونكمتو  برعلا  دونج  قلطنا   ، انئادعأ نم  نیطح  ضرأ  ریھطت  يف  مھتمھم  لامكإل  ةرغثلا  كلت 

، تقولا رورمب  ةدشب  صقانتلا  يف  نییبیلصلا  دادعأ  تأدب   ، عوردلا كلت  فلخ  مھریصم  نم  ءابتخالا  اھنكمي  اھنأ  تنظ  يتلا  ةیبیلصلا 
: لاق نیح  نيدلا  حالص  نبا  لضافلا  ریمألا  ةحیص  وھ  انل  كلذ  دَّكأ  امو   ، رصنلا كشو  ىلع  اننأ  ایلج  ودبي  ناك 

. ودعلا مزھنا  دقل   ، ودعلا مزھنا  دقل   ، ربكأ هللا  -

: لوقيو هِتكْسُي  نيدلا  حالص  اندئاقو  هیبأ  اندجو  نكلو 

مھركسعم لخدن  ىتح  أدھن  نل   ، برعلا دوسأ  اي  اورمتسا   ، جنرفلا مایخ  نم  ةمیخ  رخآ  قرح  نم  دكأتأ  نأ  لبق  رصنلا  نلعأ  نل  ال،  -
. مھكلم ةمیخو 



ىتح ودعلا  عم  لاتقلا  اولمكأو   ، مھدئاق رماوأل  برعلا  عاصنا   ، دحأ ةوزغ  يف  ثدح  امك  مئانغلا  عمجل  دونجلا  فارصنا  نم  ىشخي  ناك 
ىلإ اوعجرو  ةكرعملا  نم  اوُّرف  نيذلا  دونجلا  نم  لیلق  رفن  الإ  ركسعملا  يف  صخش  نم  كانھ  نكي  مل   ، مھركسعم انمامأ  انيأر 
ركسعمل ةیبرعلا  انتاوق  تلخد   ، نیمھاو اوناك  مھنكلو   ، ةكرعملا ةحاس  نع  نامأ  يف  نوحبصیس  انھ  مھنأب  مھنم  انظ  ركسعملا 

قارحإب هدونج  رمأي  يرصملا  تدجو  كلذ  لعفن  نحن  امنیبو   ، اھب دونج  يأ  دوجو  مدع  نم  دكأتلل  ةمیخ  لك  شیتفت  يف  انأدبو   ، ةجنرفلا
: هدونجل لاق  نیح  هیلإ  يمري  ام  تمھف  ام  ناعرس  نكلو  اذھ  هرارق  نم  ًابجعتم  تنك   ، ءانثتسا نود  مایخلا  عیمج 

هیف نارینلا  تَمِرْضُأو  هیلع  ءالیتسالا  مت  دق  مھركسعم  نأ  نوري  نیح   ، انبراحت يتلا  تاوقلا  ةیقب  راھنت  ىتح  كلذ  لعف  انیلع  بجي  -
لِّھسي كلذو  ةيونعملا  مھحور  راھنتس  لقألا  ىلع  وأ   ، انتوخإ حاورأ  ىلع  ظفاحنو  مھتحلسأ  نوقليو  اوُمِزُھ  دق  مھنأ  نودكأتیس  اھدنع 

. مھتميزھ انیلع 

قئاقد الإ  يھ  ام   ، لماكلاب ةجنرفلا  ركسعم  يف  نارینلا  مارضإ  يف  لعفلاب  انأدب   ، لاحلا يف  هذیفنت  نع  َناوتن  مل  اذل  ؛  ًابئاص ًايأر  ناك 
رمغتل نیطح  ءامس  يف  ءادوسلا  ةنخدألا  تعفترا   ، منھج نم  ةریغص  ةعطق  هنأكو  ةرعتسملا  نارینلا  نم  ةلتك  ىلإ  مھركسعم  لَّوحتو 
ضرألا ىلع  مھثثج  يمترت  نییبیلصلا  ىلتقلا  فالآ   ، نآلا اھتياھن  يف  ةكرعملا  تناك   ، طقف مایخلا  قارتحا  سیلو  زوفلا  ًةنلعم  ءامسلا 
انلویخ وحن  انضكر  يبیلصلا  ركسعملل  انقارحإ  دعب  اذل  ؛  لتاقت تلاز  ام  يتلا  ةیبیلصلا  تاوقلا  ضعب  دجوت  تناك   ، اندایج رفاوح  تحت 

قلطنن نحنو  ناكم  لك  نم  انطیحیل  ناكملا  فلغي  دوسألا  ناخدلا  ناك   ، ةكرعملا ضرأ  يف  انتوخإ  ةدعاسمل  ةعرسب  قلطننل  اھانبكرو 
دوسألا ناخدلا  نم  مغرلا  ىلع  ةوق  نم  تیتوأ  ام  لكب  ضكرت  تناك   ، اھریصمو اھراسم  ملعت  تناك  ةیبرعلا  انلویخ  نكلو   ، دایجلا ىلع 

لجأ نم  ةیبرع  ةمحلم  يف  انرجانح  تاریبكت  توص  عم  دحتي  اھرجانح  لیھص  توص   ، ةكرعملا ضرأ  هاجتاب  ضكرت  تناك   ، اھقنخي يذلا 
انجرخ نأ  درجمب  نكلو   ، فقوت نودب  انھاوفأ  نم  ايدارإ  جرخت ال  انتاریبكت  امنیب  ةكرعملا  ضرأل  انقيرط  يف  دایجلا  ىلع  انقلطنا   ، قحلا

اًضرأ اًعابت  مھتحلسأ  اوُقْلُي  نأ  لبق  فَصوي  بعرب ال  انل  رظنت  ةلتاقملا  ةیبیلصلا  تاوقلا  نأ  اندجو  ؛  انطیحي ناك  يذلا  دوسألا  ناخدلا  نم 
كلذ ببس  مھفأ  مل   ، اوملستسا مھنم  برتقن  انتيؤر  درجمبو   ، ةدودعم ٍناوث  ذنم  لتاقت  تناك  تاوقلا  كلت   ، اًعيرس مھمالستسا  اوِنلْعُيو 
تناك دقف  اذل  ؛  تملستسا دق  يھ  اھو   ، انلتاقت تلاز  يتلا ال  ةیبیلصلا  تاوقلا  رخآ  كلت  تناك   ، بجعتلل ةظحل  نكت  مل  اھنكلو  اھنیح 

. راصتناو ةحرف  ةظحل  كلت 

مھو ضعبلا  مھضعب  نونضتحي  برعلا  لظ   ، نیطح ضرأ  ىلع  يبیلص  فیس  رخآ  طوقس  عم  برعلا  دونج  تاریبكتو  تالیلھت  تقلطنا 
يھجو ىلع  مسترت  نأ  نكمي  اھنأ  تیسن  ةماستبا  يھجو  ىلعو  عیمجلل  رظنأ  تنك   ، هرصن ىلع  اًركش  نودجسيو   نوللھي 

ةماستبالا كلت  مستبي  وھو  يمامأ  هدجأل  ُتْرَدَتْسا   ، يفلخ نم  قفر  يف  يفتك  ىلع  ُِتبَْرت  دیلا  كلت  تدجو   ، ام ءيش  ببسب 
اندحو  ، تمص يف  رمھنت  يعومد  امنیب  ةوقب  هنضتحأ  يسفن  تدجو   ، يرصملا كلذ  وھ  ناك   ، حایترالاو ةزعلاو  رخفلاب  ةئیلملا  ةئداھلا 
يھ ام  ملعن  نیملسمو  ًابرع  انتفصب  نانثالا  نحن  اندحو   ، مویلا هانققح  امب  رعشنو  ملعن  ةتسلا  نیبراحملا  نیب  نم  نانثالا  نحن 

قمعأو ىوقأ  هنأل  انلخادب  ام  فصت  تاملكل  ةجاحب  نكن  مل  اذل  ؛  ميركلا ىصقألا  دجسملا  وھ  ام  ملعن  اندحو   ، اننآرقو انبولق  يف  سدقلا 
: يرصملل لوقي  وھو  حرمب  يكیسكملا  انیلع  َّضقنا  ةأجف   ، اھتمكح وأ  اھتوق  تناك  امھم  تاملك  هيورت  نأ  نم  ربكأو 

. ةلوھسب انیلع  بلغتلا  توملا  عیطتسي  نل   ، ةیناثلا ةكرعملا  انربع   ، يقيدص اي  ىرخأ  ةرم  انرصتنا  دقل  -

، يكیسكملا ثيدحب  متھم  ریغ  هلعجيو  هھابتنا  يعرتسي  ام  دجوي  ناك   ، هرودب مستبي  مل  يرصملا  نكلو  لجرلا  هلوقي  امل  تمستبا 
ةيركسعلا يتربخب  نكلو  ًابیبط  تسل  انأ   ، ةغلاب هردص  يف  هتباصإ  تناك   ، ةكرعملا ضرأ  ىلع  نیباصملا  برعلا  دحأ  وحن  رظني  ناك 

باصملا لجرلا  راوجب  هیتبكر  ىلع  لماك  اثج   ، هبناج قرتخا  يذلا  فیسلا  كلذ  عم  رضتحي  لجرلا  ناك   ، ةاجنلا هل  َبَتْكُت  نل  هنأ  ترَّدق 
لماك امنیب  ةقرحب  يكبي  يبرعلا  لجرلا  ناك   ، ضرألا ىلع  انرودب  انوثجو  امھنم  يكیسكملاو  انأ  انبرتقا   ، هعارذ ىلع  هسأر  دنسأو 

: رثأتب هل  لوقيو  هردص  ىلع  ُِتبري 

؟ كلذ كدعسي  الأ   ، ةكرعملا يف  انرصتنا  دقل  ؟  نآلا يكبت  َِمل  -

: هعومد نیب  نم  لجرلا  هیلع  در 

لاز ام  هنكلو  ةكرعملل  يتقفارم  ديري  ناك   ، سدقلا لامر  نم  ةنفح  يعمو  هل  عجرأس  يننأب  نيدلا  حالص  يدلو  ُّتدعو  يننكلو   ، ىلب -
عم نكلو  يعم  مودقلا  نع  هءانثإ  تعطتسا  داكلاب   ، نيدلا حالص  دئاقلاب  اًنمیت  مسالا  اذھب  هتیَّمس  دقل   ، رشع ةثلاثلا  َّدعتي  مل  اًریغص 

. يدعوب يثنح  يل  رفغي  نأ  هل  لق   ، هل سدقلا  لامر  نم  ةنفح  راضحإب  دعو 

: ًالئاق هثيدح  لمكأ  يذلا  لجرلا  ةاساوم  وأ  ثدحتلا  عطتسي  مل   ، تمصب رامھنالا  يف  لماك  عومد  تأدب 

ديرأ تنك   ، اًرصتنم عجر  يذلا  هدلاوب  روخف  وھو  هارأ   ، مویلا نییبیلصلا  ىلع  ترصتناو  تبراح  يننأب  هربخأ  انأو  هھجو  ىرأ  نأ  ديرأ  تنك  -
اھ يننكلو   ، ةریخأ ةرمل  يتجوزو  هتقناعم  ىنمتأ  تنك   ، هريرحت يف  كراش  هدلاو  نأ  هربخأ  انأو  ىصقألا  دجسملا  يف  هعم  يلصأ  نأ 

. يتلئاع نود  اًدیحو   ، مھنع اًدیعب  تومأ  انھ  انأ 

نأ لجأ  نم  اھتكرت  يتلا  ةریغصلا  يتلئاع  تركذت   ، رثكأ سیل  هتلئاع  ديري  ناك   ، توملا ىلع  لبقم  هنأب  هملعو  هملأ  مغر  يكبي  ناك 
: باصملا لجرلل  لوقي  وھو  يریكفت  نم  لماك  توص  ينجرخأ   ، ةظحللا هذھ  يف  نآلا  مھناضتحا  يف  ةحماج  ةبغرب  ترعش   ، انھ نوكأ 

لجأ نم  هكرت  لطب  هدلاو  نأب  نيدلا  حالص  كدلو  ربخن  فوس   ، كتلئاع ربخن  فوس   ، كعمو كلوح  انلك   ، كدحو تسل  تنأ  ينقِّدص  -
. يقيدص اي  قلقت  تیب هللا، ال  ريرحت 

لماك وحن  رظني  هتدجو   ، لبق نم  اھلثم  رأ  مل  ةقداص  ةماستبا  مستبي  هاندجو  هعومدو  هئاكب  طسو  نم   ، لجرلا ريراسأ  تلَّلھت  ةأجف  مث 
: هل لوقيو  هھجو  قرافت  ةماستبالا ال  امنیب 

اي هللا. كدجسمب  يلصأل  مداق  انأ  اي هللا،   ، ةعورلاو لامجلا  اذھب  هنأ  ملعأ  نكأ  مل   ، ىصقألا دجسملا  ىرأ   ، نآلا هارأ  يننإ  -

: تفاخ توصب  هلأس  دقف  اذل  ؛  لجرلا لوقي  اذام  يكیسكملا  مھفي  مل 

؟ هارت فیك   ، تارتمولیكلا تائم  انع  دعبت  سدقلا  ؟  هارت كنأ  ينعت  اذام  -

: لوقيو هینیع  ضمغي  وھو  توفخلا  يف  لجرلا  سافنأ  تأدب 



. سدقلا يف  ىصقألا  دجسملا  دصقأ  مل  -

: لمكي وھو  هتوص  تفخ  مث 

. ةالصلا ىلع  َّيح  َّيح ...   ، ميركلا لوسرلا  فلخ  يلصأل  نآلا  هیلإ  بھاذ  انأ   ، ةنجلا يف  ىصقألا  دجسملا  تدصق  -

ولتي وھو  لجرلا  يَنیع  قلغي  لماك  امنیب  ضرألا  يف  انسوؤرب  انقرطأ   ، اھئراب ىلإ  هحور  ضیفت  نأ  لبق  لجرلا  تاملك  رخآ  كلت  تناك 
: لجرلل رظني  وھو  لاق  مث   ، عومدلا اھؤلمت  نویعب  نیتداھشلا 

. ةنجلا َتكردأ  دقل   ، دیھشلا اھيأ  ةنجلا  َتكردأ  دقل  -

رماوأ ذیفنت  لجأ  نم  سیل  ءرملا  تومي  نأ   ، ةظحللا هذھ  يف  يردص  يف  لمتعي  امب  لبق  نم  رعشأ  مل  يركسعلا  يلمع  تاونس  لاوط 
لجرلا كلذ  امنیب   ، مھتاریبكتو دونجلا  تافاتھ  انفلخ  نم  عمسن  انك   ، نيدلاو بجاولاو  قحلا  لجأ  نم  نكلو   ، هدئاق نم  هل  تردص 

لجو زع  ىضرأ هللا  دیھش  ةماستبا   ، لبق نم  اھرأ  مل  ةماستبا  هھجو  ىلعو  انمامأ  ىجسم  همسا  ىتح  ملعن  يذلا ال  يبرعلا 
، هانأدب ام  لمكنل  انضھن  اننإف  فقوملا  ةبوعص  نم  مغرلا  ىلع   ، انع لحر  نم  ىلع  نزحلا  انمامأو  شاع  نم  ةحرف  انفلخ  هاضرأف هللا، 

، يبیلصلا شیجلا  فصن  ًابيرقت  اوناك  نيذلا  ىرسألا  عیمجت  يف  انأدب   ، مویلا ةیقب  لالخ  هزاجنإل  ریثكلا  انمامأ  ناك  نكلو  ةكرعملا  تھتنا 
نسحب نيدلا  حالص  دئاقلا  تامیلعت  تناك  اھنكلو  اھنوقحتسي  مھنأ ال  ىرأ   ، ةنسح ةلماعم  مھانلماعو  ماعطلاو  ءاملا  مھانیطعأ 
موقي لماك  تدجو  مھنم  ًاباصم  ناك  ْنَم  جالعو  ىرسألاب  ءانتعالا  يف  دونجلا  يقاب  عم  اًكمھنم  تنك  امنیبو   ، انارسأ عم  لماعتلا 

: لوقي وھو  يدي  نم  يبحسب 

. يقيدص اي  اھانعم  ملعن  نم  طقف  نحن   ، ةیخيراتلا ةظحللا  كلت  رضحت  نأ  دب  ال  -

لماك فلخ  ةمیخلا  تلخد   ، نيدلا حالص  دئاقلا  ةمیخ  ىلإ  انلصو  ىتح  هعم  ُتْرِسو  هضراعأ  مل  يننكلو  لماك  دصقي  اذام  مھفأ  مل 
ةظحللا لاق  امنیح  لماك  دصق  تمھف  اھنیح   ، رخآلا وھ  لخادلاب  انرظتني  يكیسكملا  نأ  فشتكأل  هتاملكب  دصقي  ناك  اذام  مھفأل 

ةكرعملا يف  مویلا  مُھُرَْسأ  مت  نيذلا  يبیلصلا  شیجلا  ةداقو  ءارمأو  كولم  نم  ضعب  نيدلا  حالص  ناطلسلا  مامأ  اًسلاج  ناك   ، ةیخيراتلا
لفاوقلا ىلع  مجھي  دلانير  ناك   ، راَّزجلاب بقلملاو  نویلیتاش  ریمأ  دلانير  ریمألاو  سدقلا  كلم  ناینزيول  يد  يج  كلملا  مھسأر  ىلعو 
ءاسنلا لتقب  عتمتسي  ناك   ، هكلم تسیل  لاومأ  نم  هادي  هیلإ  لصت  ام  لك  قرسي  مث   ، اھلاجر لتقيو  اھءاسن  بصتغيو  اھبھنيو  ةیبرعلا 
ربق شبنل  ةكم  ىلإ  مث  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  هجوتلا  يوني  ناك  لتاقلا  اذھ  نكلو  بسحف  اذھ  سیل   ، لماوحلا نوطب  رقبو  ةصاخ 
لبق هریمدتو  نییبیلصلا  لوطسأ  بقعتب  لداعلا  هاخأ  نيدلا  حالص  رمأ  نأ  الول   ، جحلا مسوم  ءانثأ  جاجحلا  لتقو  ميركلا  لوسرلا 

دحأ ناكو   ، انلوسر ربقل  ةءاسإلا  دارأو  نینمآلا  عَّور  يذلا  ناویحلا  كلذ  لتق  اوعاطتسا  ول  اوَّنمت  برعلا  لك   ، رذقلا مھفدھل  مھقیقحت 
رتوتو قلق  يف  اًضعب  مھضعبل  نورظني  ابوروأ  ةداق  ناك   ، برعلا نع  عافدلل  ةلمحلا  كلت  ِّنشب  نيدلا  حالص  ناطلسلا  عارسإ  بابسأ 

، هشیج ةداق  ضعب  عم  تقولا  ضعبل  ًالغشنم  ناك  يذلا  نيدلا  حالص  اندئاق  دي  ىلع  ردقلا  مھل  همسریس  يذلا  مھریصم  نيرظتنم 
نوملعي اوناك   ، نيدلا حالص  مامأ  فرحب  اوقطني  مل  نيذلا  ابوروأ  ءارمأو  كولم  وحن  رادتسا  هلاجر  عم  ثيدحلا  نم  ناطلسلا  غرف  امدعب 
رصم يف  يبرع  لك  قح  يف  اًموي  هوفرتقا  ام  ىلع  ادر  نيدلا  حالص  مھب  هلعفي  دق  ام  نوملعيو  لبق  نم  برعلا  عم  هولعف  ام  اًدیج 
دلانير ادع  ام  اًعیمج  مھھوجو  ىلع  ديدشلا  حایترالا  ادب   ، راَّزجلا دلانير  ادع  ام  ءارمألا  لكل  ءاملاب  رمأ  نيدلا  حالص  نكلو   ، ماشلاو

كولملاو ءارمألا  ىلع  رمت  ءاملا  سوؤك  تأدب   ، هئامد نقحو  نامألا  هءاطعإ  ينعي  ریسألل  ءاملا  يبرعلا  ءاطعإ  نأ  نوملعي  اوناك   ، عبطلاب
دي نم  سأكلا  فطتخا  يذلا  دلانيرل  هلوانو  هسأك  يف  ءاملا  ضعب  ىقبتسا  ناینزيول  كلملا  نكلو   ، راظتنا لوط  دعب  مھنب  اھوعرجتیل 

: ةَّدِح يف  ناینزيولل  هثيدح  اًھجوم  لاقو  ًابضاغ  نيدلا  حالص  ناطلسلا  ماق  اھنیح   ، تاظحل يف  هبرشیل  ناینزيول 

. ينع اًمغر  ءاملا  هتیطعأ  تنأ   ، كلملا اھيأ  مھلافطأو  مھءاسنو  مھلاجر  لتقو  برعلا  عَّور  يذلا  لتاقلا  اذھل  ءاملاب  رمآ  مل  انأ  -

كلذ ملعي  ریخألا  ناكو   ، ةظحللا هذھ  يف  ةلوھسب  ناینزيول  لتق  عیطتسي  نيدلا  حالص  ناك   ، هتروطخو هفقوم  جرحب  ناینزيول  رعش 
: لوقي نأ  لبق  ةمكحب  هتاملك  ءاقتنا  ًالواحم  تقولا  ضعبل  تمص  دقف  اذل  ؛  اًدیج

. كترذعم وجرأ   ، كبضغت دق  كلت  يتلعف  نأ  لداعلا  ناطلسلا  اھيأ  ملعأ  نكأ  مل  -

: ةیبصعب لاقو  دلانير  فقو  اھنیح 

. برعلا ىدل  اًریسأ  تنك  ول  ىتح  يتناھإب  حمسأ  نل   ، كولملاو ءارمألا  ةلماعم  َلَماعُأ  نأ  بجيو  ریمأ  انأ  ؟  كلملا اھيأ  رذتعت  َمالع  -

: لوقي وھو  هفیس  َّلتسا  دلانير  نم  جرخت  تاملكلا  كلت  نيدلا  حالص  عمس  نأ  درجمب 

. كتلكاش ىلع  مھ  نم  اھب  لماعُي  يتلا  ةقيرطلا  يھ  هذھو   ، دغولا اھيأ  حافسو  لتاق  ىوس  تسل  تنأ  -

ةرازغب جرخت  ءامدلاو  ملألا  نم  ىَّولتي  دلانير  ناك  امنیب   ، هدسج نع  اھلصفيو  اھعطقیل  دلانير  دي  ىلع  نيدلا  حالص  فیس  َّضقنا  ةأجفو 
وحن نيدلا  حالص  رظن   ، رذقلا هدسج  يف  انفویس  دمغنو  دلانير  وحن  هجتنو  انفویس  َّلتسن  نأ  لبق  اًریثك  رظتنن  مل   ، ةعوطقملا هدي  نم 
ضرألا ىري  وھو  بعرلا  نم  دعتري  ناك   ، هلوق عیطتسي  هنكلو ال  ام  ءيش  لوق  ىلع  كشوم  هنأكو  ناكرحتت  هاتفش  تناك  يذلا  ناینزيول 

: هل لوقي  وھو  هفتك  ىلع  ََتبَر  نيدلا  حالص  نكلو   ، دلانير ءامدب  يوترت 

لتقلا عنم  لواح   ، مكلخاد نم  هوحمي  نأ  اًدھاج  حیسملا  لواح  ام  لكب  اوموقتل  حیسملا  مسا  تحت  متئج  متنأ   ، كلملا اھيأ  يل  لق  -
؟ كلذ نع  ىضري  هتيامحل  متئج  يذلا  حیسملا  نأ  دقتعت  لھ  يل : لق  نآلاو   ، طقف رومألا  كلت  لجأ  نم  متیتأ  متنأو  نایغطلاو  ملظلاو 

لاجرلا  ، اھلخادب ملسم  لك  متلتق  سدقلا  متلخد  امدنع  ؟  اًموي اھیلع  شاع  يتلا  ضرألا  سفن  ىلع  ثدحي  ام  ثودح  دارأ  هنظت  لھ 
، ال سدقلا مھلوخد  ىدل  ماع  ةئم  ذنم  كؤابآ  هلعف  ام  تیسن  يننظت  ؟ ال  نولعفت امب  اًروخف  هنظت  لھ   ، زئاجعلاو لافطألاو  ءاسنلاو 

، كولملا لتق  كولملا  میِش  نم  تسیل   ، كلملا اھيأ  عزجت  نكلو ال   ، نامزلا نم  نرق  ذنم  تام  دق  ناك  ول  ىتح  تام  نم  تیسن  يننظت 
انأف اذل  ؛  ينطو ءانبأ  اولتقو  ةملاسملا  لفاوقلا  اوبھن  نم  عم  حماستلا  عیطتسأ  برعلل ال  ناطلسك  يننكلو  كتداق  ةیقبو  تنأ  عجرتس 

لاق هللا دقل   ، ةیبرعلا لفاوقلا  دض  ةئیندلاو  ةرذقلا  هتامجھ  يف  دلانير  اودعاس  نيذلاو  ةيراتبسإلاو  دبعملا  ناسرف  نم  نیتئم  لتقب  رمآ 
عبطلاب تنأو  كتداق  ةیقب  امأ   ، حاَّفسلا كلذ  عم  برعلا  لتق  نمم  نآلا  ُّصتقأ  انأو   ﴾ ِبَابَْلْألا ِيلوُأ  َاي  ٌةَایَح  ِصاَصِقْلا  ِيف  ْمَُكلَو  ﴿ يلاعت :

كارأ الأ  وجرأ  اذل  ؛  دحتن امدنع  هلعف  ىلع  ردقن  ام  كلملا  اھيأ  َتيأر  دقل   ، ىرخأ ةرم  ةیبرعلا  انضرأل  اودوعت  الأ  دعو  عم  مكريرحت  متیسف 
. مكعم ًالھاستم  وأ  اًحماستم  نوكأ  نل  ةمداقلا  ةرملا  يف  هنأل  ؛  ىرخأ ةرم 



ليونامو لماك  يعمو  انتمیخ  مامأ  اًسلاج  تنك   ، ةبیطلا اھضرأ  ىلع  ةنكادلا  هرئاتسب  لدسیل  نیطح  ىلع  ىتأ  دق  ءاسملا  ناك 
داسجأ عمج  يف  نیلوغشم  اولاز  ام  دونجلا   ، ناكملا رینتل  ةمیخلا  مامأ  اھانلعشأ  يتلا  نارینلا  ىلإ  علطتن  ةثالث  انك   ، يكیسكملا

ِقّلحت بوصو  ٍبَدَح  لك  نم  تءاج  يتلا  ةعئاجلا  روسنلا  امنیب   ، اھنوقحتسي ةقئال  ةقيرطب  مھنفد  متي  يكل  ةكرعملا  ضرأ  نم  انئادھش 
يف ةمكارتملا  ثثجلا  لجأ  نم  تءاج  روسنلا  نم  فالآلا  امبرو  تائملا   ، ةكرعملا ضرأ  ىلع  ةیبیلصلا  ةمیلولا  نم  اھبیصن  لْینل  ةفاثكب 

: روسنلا ىلإ  رظني  وھ  امنیب  لوقي  لماك  تدجو  امدنع  انلوح  نم  روسنلا  ریفصل  تصنأ  تنك   ، ةكرعملا ضرأ 

هنأ دقتعي  ناك  مویلا  مھنم  تام  نم  نأ  دقتعت  لھ   ، ةحراجلا انرویط  اياحض  مھ  نآلاو   ، مھاياحض انولعجیل  انیلإ  نویبیلصلا  ءاج  موي  تاذ  -
؟ هتياھن هذھ  نوكت  نأ  قحتسي  هلجأ  نم  ءاج  ام  لھ  ؟  عئاج عبض  وأ  رسنل  ةبجو  درجم  حبصي  نأ  ةياھنلا : هذھب  ىظحیس 

: هتلأس  ، غارفلا يف  اًقدحم  ءامسلا  بوص  رظني  وھو  ملكتي  ناك   ، هیلإ اًعلطتم  هوحن  ترظن 

هفرعت نكت  مل  كنأ  مغر  ليونام  ةایح  ذقنت  كتدھاش  ةقباسلا  ةكرعملا  يف  ؟  انھ تنأ  اقح  اذامل  ؟  جمانربلا يف  تكرتشا  اذامل   ، لماك -
عیطتست نل  كنأ  ملعت  تنأو  رضتحي  لجر  بناجب  تللظ  مث   ، ةكرعملا ضرأ  يف  دونجلا  عم  ءيشلا  سفن  تلعف  مویلاو   ، اھنیح

؟ انھ تنأ  َِمل  ؟  كلذ لعفت  َِمل   ، هتدعاسم

: لاقو ةنيزح  ةماستبا  هھجو  ىلعو  يوحن  رظن 

كلذ نأ  يل  حضتا  انل  ةكرعم  لوأ  تأدب  امدنع  نكلو   ، لاملا  ، هلجأ نم  اًضيأ  متنأ  متئج  ام  لجأ  نم  تئج  يننأ  تدقتعا  ةيادبلا  يف  -
قحتسأ يننأب  رعشأل  ليونام  تدعاس  دقل   ، ًاناسنإ نوكأ  نأ  لجأ  نم  تئج   ، رخآ فدھل  تئج  يننأ  تفشتكا   ، دیحولا ببسلا  سیل 

، مویلا دونجلا  عمو  ليونام  عم  هتلعف  ام  ركذتأس   ، اًنيزح نوكأ  وأ  ءيش  يننأب ال  هیف  رعشأ  موي  يتأيو  انتایحل  عجرن  امدنع   ، ةایحلا
تدقتعا اذإ  ئطخم  يننأب  رعشأس  اھنیح  يننأ  ملعأ   ، هتياھن ةظحل  يف  هدحو  هنأب  رعشي  ىتح ال  رضتحي  لجر  راوجب  تللظ  امدنعو 

لب ةقیقحلا  يف  براحن  اننأل ال  ؛  فیخس يمالك  نأ  دقتعت  امبر   ، نيرخآلا دنع  ةمیق  تاذ  تناك  يتایح  نأل  ؛  ةمھم نكت  مل  يتایح  نأ 
وأ ايرث  نوكت  امبر   ، لبق نم  اھب  ركفأ  مل  ةفلتخم  ةقيرطب  ركفأ  ينتلعج  انلوقع  لخاد  اھضوخن  يتلا  بورحلا  هذھ  نكلو   ، انلوقع يف  طقف 

مل كنأ  ملعت  تنأو  تومتس   ، كبلق ىلإ  اضرلاو  ةداعسلا  بلج  عیطتسي  ءيش  الف  ًاناسنإ  نكت  مل  نإ  نكلو   ، ذوفن وأ  ةطلس  بحاص 
نوكت نأ  میلس  اي  ةایحلا  يف  مھي  ام   ، دحأ كركذتي  نلو  دحأ  كدقتفي  نل  هنأ  ملعت  تنأو  تومتس   ، لضفألل كلوح  نم  ءيش  يأ  ِرّیغت 

. انھ هتملعت  ام  اذھ   ، يقيدص اي  ةایحلا  رھوج  وھ  اذھ   ، كتوم كلذكو   ، نيرخآلا ةایح  يف  ةقراف  ةمالع  كتایح 

ىودج تاذ  يتایح  نوكت  نأ  لجأ  نم   ، انھ انأ  َِمل  ركذتأو  لماك  تاملك  يف  ركفأ  تنك  نوسلاج  نحن  امنیب  تقولا  ضعبل  تمصلا  داس 
. يتوم كلذكو   ، مھل

. ناطرسلاب باصم  انأ  -

: ًالئاق يثيدح  تلمكأ   ، اثدحتي ملو  ةدحاو  ةظحل  يف  ليونامو  لماك  يل  رظن   ، كلذ يف  ةبغرلاب  ترعش  يننكلو  كلذ  تلق  اذامل  يردأ  ال 

ىرخأ روھش  ةعضبل  ىوس  شیعأ  نل  يننأل  ؛  مویلا مكعم  يدوجو  ببس  نع  كل  لوقأ  انأ  اھو   ، انھ تنأ  َِمل  لماك  اي  كتلأس  دقل  -
تاوف دعب  يضرمب  تملع  دقل   ، لحرأو اھكرتأس  فیك  يردأ  يتلا ال  يتلئاع  لجأ  نم  تئج  دقل   ، ةمیق تاذ  يتایح  نوكت  نأ  تدرأو 
عایضلا نم  ةرتف  دعب  نكلو  ریغص  لفطك  تخرصو  ُتْرُث  اھنیح   ، اًثبع ُهُتبراحم  تحبصأو  يدسج  نم  ناطرسلا  نكمت  نأ  دعب   ، ناوألا

تنك  ، نمزلا تاعفص  نم  مھیمحي  ام  دوجول  انئمطم  نوكأ  نأ  نود  ةریغصلا  يتلئاعل  يكرت  وھ  هلَّبقتأ  مل  ام  نكلو   ، يضرم لُّبقت  تملعت 
دعب مھتيامح  ىلع  اًرداق  نوكأ  نأ  نود  دبألل  مھكرتأس  يننأ  ملعأ  انأو  يتجوزلو  ةریغصلا  يتنبال  رظنأ  انأو  ةرم  فلأ  موي  لك  تومأ 

، يدعوم نیحي  امدنع  مھیلع  انئمطم  ينلعجي  اًئیش  لعفأ  يكل  ةصرف  ينیطعي  نأك هللا  ترعش  نالعإلا  كلذ  تيأر  امدنع  اذل  ؛  يتوم
. بِحُأ ْنَم  لجأ  نم  لب   ، يلجأ نم  سیل  نكلو   ، لاملا لجأ  نم  لعفلاب  تیتأ  دقل 

ليونام ناك   ، هیلإ هدیب  ينمضيو  يبناجب  سلجي  نم  دجأل  ةبیبحلا  يتنبا  هجو  ركذتأ  انأو  يثيدح  نم  تیھتنا  امدعب  يانیع  تضمغأ 
: لاق يذلا  ليونام  ناك   ، ةسوبحملا عومدلاب  ىألم  نیتیلوفط  نینیعب  يل  رظني 

دقل  ، مدلا ناطرس   ، ناطرسلاب باصم  اًضيأ  وھ  وھیلأ  هیلع  قلطن  امك  وأ  وردناخیلأ  ينبا   ، بحت ْنَم  لجأ  نم  تیتأ  نم  كدحو  تسل  -
َتسل  ، لبق نم  هلعف  ىلع  اًداتعم  ناك  امك  هنارقأ  عم  بعلل  عجريو  ىَفْشُي  ىتح  ةیحارجلا  هتیلمعل  مزاللا  لاملا  نیمأت  لجأ  نم  تیتأ 

جالع تاقفن  نكلو  شیجلا  يف  ًاطباض  ُتنك  دقل   ، هب رعشت  ام  طبضلاب  ملعأ  انأ  ينقدص   ، بحت ْنَم  لجأ  نم  تیتأ  نم  يقيدص  اي  كدحو 
نم دودحلا  ربع  مھمومسب  روبعلا  ىلع  تاردخملا  يبرھم  تدعاس   ، يدالب ةيامحل  هب  تمسقأ  يذلا  مَسَقلا  نوخأ  ينتلعج  وھیلأ 
نم عومدو  ءامدب  ةثولملا  مھلاومأ  كسمأ  انأو  يسفن  رقتحأ  تنك   ، هذاقنإل ءيش  لعفأ  نأ  نود  َّيرظان  مامأ  تومي  يدلو  ىرأ  الأ  لجأ 
، دیحولا يدلو  مامأ  زجعلاب  يساسحإ  نم  لضفأ  راقتحالاو  راعلاب  يساسحإ  نإ  يسفنل : لوقأ  تنك  يننكلو   ، مھنثارب يف  عقو 
جالع ةلصاوم  نم  نكمتأل  تاردخملا  تانوراب  ىدل  لمعلل  تررطضاو   ، شیجلا نم  يدرط  مت  مھل  يتدعاسم  فاشتكا  مت  امدنعو 

ةصرف كانھ  نأك  ترعش   ، جمانربلا نالعإ  تيأر  امدنع  لبق  نم  هتلعف  ام  لك  نع  ریفكتلل  ةصرف  ينیطعي  نأب هللا  ترعش  كلثمو   ، وھیلأ
انئج  ، انیف ام  لضفأ  لجأ  نم  انئج  دقل   ، ديدجلا يقيدص  اي  ناھباشتم  تنأو  انأ   ، لبق نم  همرتحأو  هفرعأ  تنك  يذلا  ليونام  عجرأ  يكل 

. انم لضفألا  نوقحتسي  مھنأل  ؛  انئانبأ لجأ  نم 

: انل لاقو  انم  لماك  برتقا   ، اًضيأ انأ  يانیع  ألمت  عومدلا  امنیب  هناضتحاب  تمقو  ليونامل  تمستبا 

. قافرلا اھيأ  امكتفرعمب  ظوظحم  انأ   ، امكعم يدوجوب  دیعس  انأ  -

: ًالئاق هیلع  درأ  انأو  طقست  نأ  لبق  يعومد  تحسم 

. اًدئاق نوكي  نأ  قحتسي  ًاناسنإ   ، قحب ًاناسنإ  اننیب  نأل  ؛  يقيدص اي  كب  نوظوظحملا  نحن  لب  -

انھجتاو اننكامأ  نم  انضھن   ، تاملكلا هفصت  نأ  نكمي  امم ال  ریثكلا  تلاق  هینیع  تارظنو  ةماستبالا  كلت  نكلو   ، قلعي ملو  لماك  مستبا 
اذامل ينلأسي : َّيلإ  لماك  عجر   ، ىصقألا دجسملا  ًالیختم  قفألا  وحن  رظنأ  انأو  لخدأ  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  تفقو  يننكلو   ، ةمیخلا وحن 

: ًالئاق هتبجأ  ؟  تفقوت

. اننامز يف  نكي  مل  نإ  انھ  لقألا  ىلع   ، لماك اي  ىصقألا  دجسملا  يف  ةالصلا  ىنمتأ  تنك  -



: ًالئاق يفتك  ىلع  ََتبَر 

انلوقع يف  سیل  انعقاوو  اننامز  يفو   ، تنأو انأ   ، ىصقألا دجسملاب  يلصنس  ام  اًموي   ، ينقدص  ، میلس اي  كلذ  لعفنس  ام  اًموي  -
لجر نم  مك  مویلا  كسفنب  تيأر  تنأ   ، اندحتا امدنع  انیلإ  عجر  هنكلو  لبق  نم  ماع  ةئم  نویبیلصلا  هبصتغا  دقل   ، كلذ نم  قث   ، بسحف
ةرم رصتننو  اننامز  يف  اھلعفنس  مھیلع  انرصتناو  مویلا  اھانلعف  امكو   ، انل ىصقألا  عجري  ىتح  ةیبرعلا  ةريزجلاو  ماشلاو  رصم  نم  ءاج 
، ءيش لك  قیقحتو  ءيش  يأ  عنص  مھنكمي  برعلا  دحتي  امدنع   ، ايوس ِيّلصن  اًموي  ىصقألا  دجسملا  يف  تنأو  انأ  نوكنس   ، ىرخأ

. هلعفنس  ، مویلا تاذ  كلذ  لعفنسو 

...



يقيدص اي  اھیلإ  عجرتس 



ءابطألاو ءاملعلا  ىرأ  ىرخأ  ةرم   ، ةریغصلا يتلئاع   ، يتایح يف  ام  مھأ  هب  دوجوملا  اننامز   ، اننامزو انیعو  ىلإ  انعجر  ىرخأ  ةرم 
امنیب هرودب  ظقیتسي  لماك  دجأل  يراوجب  ترظن   ، نوسراب سمياج  بیبطلل  ِقلقلا  شوشبلا  هجولا  ىرأو  ءاضیبلا  فطاعملل  َنيَِدتْرُملا 

، نیبراحملا يقاب  عمو  يعم  تايرخألا  تاضرمملا  ضعب  تلعف  كلذكو   ، هیلع نانئمطالل  ةيویحلا  هتاباجتساو  هضبن  َنْسَِقي  تاضرمملا 
امنیبو اھنیح   ، هیلإ يتجاح  تقو  ينع  عفاديو  ينیمحیس  هنأ  ملعأ  اًديدج  اًخأ  تبستكا  يننأ  يملعل  مستبأ  انأو  لماك  وحن  ترظن 
امدنع هنع  عفادأو  هیمحأس   ، هعم ءيشلا  سفن  لعفأس  يننأ  يلخاد  يف  تمسقأ  ءاضیبلا  ةَّرسألا  ىلع  نيدقار  انلز  ام  نحن 

تناك كانھ   ، ةفرغلل لوخدلا  يف  نیبغارلا  رثكأ  تنك   ، ةحارلل انتفرغ  وحن  هجوتلا  يف  انأدبو  تاصوحفلا  نم  انیھتنا   ، هراوجب ينجاتحي 
لماك ةبحصب  ریسأ  نآلا  يننكلو  اًدیحو  تیشم  ةقباسلا  ةرملا  يف   ، مھلیبقتو مھتيؤر  ىلإ  ةَّسام  ةجاحب  تنك   ، يتنباو يتجوز  ةروص 
انتثالث انْرِس   ، يب ثرتكيو  يرمأب  متھي  اًدحأ  كانھ  نأب  روعشلل  ةَّسام  ةجاحب  تنك  يذلا  تقولا  يف  امھیلع  تفَّرعت  ناقيدص   ، ليونامو

، لجر دسجو  لفط  بلق   ، رابكلا طسو  هقيرط  َّلض  ریغص  لفط  هنأكو  رعشت   ، ةحرملا ليونام  تاقیلعت  ىلع  مستبن  نحنو  انتفرغ  وحن 
. نيرخآلا بولق  ةوسق  وأ  نمزلا  تابلقت  اھریغت  مل  يتلا  ةبیطلا  بولقلاو  ةیفاصلا  ةقادصلا  ءفدب  رعشأ  مل  ةليوط  ةرتف  ذنم 

ضعبل  ، مايأ تاونس ال  ذنم  ضعبلا  انضعب  فرعن  اننأك  لكأنو  كحضنو  ثدحتنو  سلجن  ليونامو  لماك  عم  تنك   ، ماعطلا ةعاق  يف  نآلا  انك 
، يلبق نم  نيریثك  دصح  امك  يندصحیل  َّيلإ  لصي  نأ  لبق  قئاقدلا  ُّدَُعي  هتعاس  يف  رظني  يذلا  توملا  تیسن   ، ضرملا تیسن  تقولا 

جمانربلا دھاشن  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، ايوس زافلتلا  اندھاشو  انلكأ   ، نیقيدصلا نيذھ  عم  سلاج  انأو  كلذ  لك  تیسن  تقولا  ضعبل 
نوكت نأ  تینمت   ، انلوقعبو اننیعأب  ةكرعملا  كلت  دھاشي  ملاعلا  ناك   ، يلیبومرث ةكرعم  موي  نم  دھاشم  ىرن  انك   ، هلاطبأ نحن  يذلا 

هتلعف يذلا  عئارلا  ءيشلا  وھ  ام  ملعأ  يذلا ال  لیمجلا  كالملا  كلذ   ، ةریغصلا انتنبا  لجأ  نمو  اھلجأ  نم  براحأ  انأو  نآلا  ينارت  يتجوز 
: يسفنل تسمھو  ةروصلل  مث  زافلتلل  ترظنو  يبیج  نم  اھتروص  تجرخأ   ، ةریغصلا ةنتافلا  كلتب  ينقزري هللا  يتح  يتایح  يف 

نمب يرختفتل   ، هب يرختفتل  يرظنا   ، يشیعت نأ  لجأ  نم  لتاقي  فیك   ، ِتنأ ِكلجأ  نم  لتاقي  فیك  كدلاول  يرظنا   ، يتبیبح اي  يرظنا  -
. يتریغص اي  ِِهتایح  يف  ِكنم  ىلغأ  كلمي  ال 

، بحت امك  ًایلاع  اھحجرؤأ  انأو  اھتلیخت   ، اینوك انتنيدمب  ةلادعلا  ةقيدح  يف  حرمتو  بعلت  يھو  يمامأ  اھلیختأ  انأو  َّينیع  تضمغأ 
: لوقي وھو  عومدلاب  قنتخملا  لماك  توص  ينءاج  اھنیح   ، ةءاربو ًالامج  ملاعلا  ألمتل  قلطنت  يتلا  ةیلاعلا  اھتكحض  تلیخت 

. كلذ ىلع  صرحأس   ، لبق نم  لعفت  مل  امك  اھنضتحتو   ، يزيزع اي  اھل  عجرتس  -

: ًالئاق حرملا  ليونام  توص  قلطنا 

. يرصملا يقيدص  اي  ِينَسَْنت  ، ال  كلذ ىلع  صرحنس  دصقي  هنإ  -

: ًالئاق ةیحرسم  ةقيرطب  َّدر  يذلا  لماكو  انأ  انمستبا 

؟ نآلا تحرتسا  لھ   ، كلذ ىلع  صرحنس   ، يكیسكملا يقيدص  اي  ةدوصقملا  ریغ  ةوفھلا  كلت  ىلع  ينحماس  -

: حاص مث  ركفي  هنأكو  ناقیضت  هانیع  امنیب  فقسلا  وحن  ریخألا  رظن 

امبر اًضيأ  متنأو   ، يتالوطب ىري  ملاعلا  عد   ، مكلضف نم  جمانربلا  ةدھاشمل  دوعن  لھ  نآلاو   ، يرصملا اھيأ  كتحماس  دقل   ، اًنسح -
. ذیمالتلا اھيأ  لاتقلا  ةیفیك  ينم  نوملعتت 

نأ لبق   ، تقولا ضعبل  زافلتلا  انعبات  لعفلاب   ، ليونامو لماك  نود  انھ  يمايأ  لمكأس  تنك  فیك  ملعأ  ، ال  يتاكحض تقلطنا  ينع  اًمغر 
ثدحتلاب ئدابلا  ناك   ، امھتيؤرل ةریبكلا  تاعامتجالا  ةفرغ  ىلإ  ةداعلاك  انبھذ   ، نوسراب روتكدو  دووكول  روجیم  عم  عامتجالل  انبلط  متي 

: همامأ قاروألا  ضعب  علاطي  وھ  امنیب  انل  لاق  يذلا  روجیملا  وھ 

هومتأدب ام  اولمكتل  انیلإ  نیملاس  مكعیمج  متعجرو  مكتمھم  يف  متحجن  دقل   ، لقألا ىلع  مكضعب   ، يباجعإ نوریثت  ةیناثلا  ةرملل  -
متحبصأ دقل   ، اھنوضوخت يتلا  مككراعم  نعو  مكنع  ديدج  لك  فرعیل  ناكم  لك  يف  زافلتلا  تاشاش  ىلإ  علطتي  نآلا  هلك  ملاعلا   ، ايوس

. هِرَْسأب ملاعلا  يف  ًالاطبأ  لب   ، اھاحضو ةلیل  نیب  مكناطوأ  يف  ًالاطبأ 

: لمكأو انیلإ  رظن  مث 

، انھ نم  اوجرخت  نأ  لبق  هوققحتل  ریثكلا  مكمامأ  لاز  ام   ، ةيادبلا يف  متلز  ام  مكنأ  لوألا  نیببسل : ؛  مكسفنأب اًریثك  اوُّرتغت  نكلو ال  -
، ةروطخو ةيومد  رثكأو  فنعأ  نوكتس   ، اًدعاصف نآلا  نم  فلتختس  كراعملا   ، ُدعب أوسألا  اوربتخت  مل  مكنأ  مھألا  وھو  يناثلا  ببسلاو 
فالآلا تائمو  تارشع  دض  ةئام  ثالث  نمض  متنك  مكنأ  حیحص   ، ةكرعملل لوألا  مویلا  يف  مكلاسرإ  ىلع  انصرح  ىلوألا  مكتكرعم  يف 
دحاولا َّدعتت  مل  ةكرعملا  يف  مكتوم  صرف  نأ  ينعي  امم  طقف  ةثالث  الإ  مویلا  اذھ  يف  تمي  مل   ، لوألا مویلل  مكانلسرأ  اننكلو  سْرُفلا  نم 
رثكأ مویلا  كلذ  يف  ِيّفُوُت  هنأل  ؛  ربكأ يدحتلا  ناك   ، نیطح ةكرعم  ىلإ  مكانلسرأ  امدنع  ءيشلا  ضعب  ةبوعصلا  ةدايزب  انمق  مث   ، ةئملاب
صرفو بعصأ  ةكرعملا  تناك   ، لعفلاب ثدح  ام  اذھو  حاستكاب  ةكرعملا  كلت  يف  نورصتنیس  اوناك  برعلا  نكلو   ، يبرع فالآ  ةثالث  نم 

نل ةیقبتملا  عبرألا  كراعملا  نكلو   ، انیلإ نیملاس  اًعیمج  متعجرو  مكحلاصل  تھتنا  اھنكلو  ةئاملاب  ةرشعلا  نم  ىلعأ  تناك  مكدحأ  توم 
نوجاتحتس  ، ةقباسلا كراعملا  يف  ءاَّدشأ  نوبراحم  مكنأ  مُّتبثأ  دقل   ، مداق وھ  امل  ةنراقملاب  ةھزن  ناك  قبس  ام   ، ةلوھسلا كلتب  نوكت 

. اًعیمج مكیلع  ةبعص  نوكتس  اھنأل  ؛  ةمداقلا كراعملل  ةبالصلاو  ةدشلا  كلت 

: حاصو ًابضاغ  هدعقم  نم  ضھن  دقف  اذل  ؛  كلذ نم  رثكأ  توكسلا  يلارتسألا  نوسيراھ  عطتسي  مل 

ىلع اولصحت  ىتح  ًالوأ  انلتقم  نوديرت  مكنأك  ةبوعص ! اھنوديزتس  مكنإ  نولوقت : نآلاو  ةكرعم  لك  هب  ُّرمن  ام  مكیفكي  ؟ ال  ءارھلا اذھ  ام  -
. نیعللا مكجمانربل  ةیلاع  ةدھاشم  بسن 

: ءودھب روجیملا  هباجأ 

كنكمي  ، هفصت امك  نیعللا  جمانربلا  يف  ةكراشملا  وأ  كراعملا  لامكتسا  ىلع  دحأ  كمغري  نوسيراھ ال  دیس  لبق  نم  كل  اھتلق  -
. تقو يأ  يف  باحسنالا 



: بضغب ًالئاق  هدیب  ةدئاملا  نوسيراھ  برض 

مكلو كل  اھلوقأ  ينعد  نكلو   ، انھ يناكم  قحتسأ  يننأ ال  نظت  كنأ  ملعأ   ، زوجعلا اھيأ  ةيادبلا  ذنم  كلذ  لعف  ينم  ديرت  كنأ  ملعأ  -
. نمزلا براحم  بقلب  نيدوجوملا  ردجأ  انأ   ، اًعیمج

: لوقي وھو  دورب  يف  روجیملا  مستبا 

. بلصلا يدنجلا  اھيأ  ةمداقلا  مايألا  يف  ىرنس   ، اًنسح -

: لاقو  ، ةفرغلا يف  دعاصتملا  رتوتلا  لیلقتل  هنم  ةلواحم  يف  ثيدحلا  ةفد  رییغتل  راوحلا  يف  سمیج  روتكد  لَّخدت  انھ 

ةديدجلا ةكرعملا  ةیھامب  مكمالعإ  صوصخب  لماك  مكلیمز  هحرتقا  يذلا  بلطلا  يف  ایلعلا  ةرادإلا  عم  انأو -  روجیملا  انثدحت -  دقل  -
مھعانقإ انعطتسا  ةياھنلا  يف  اننكلو  اًمامت  رمألا  كلذ  اوضفر  ةيادبلا  يف   ، اھل دادعتسالاو  اھتسارد  مكل  ىنستیل  ٍفاك  تقوب  اھلبق 

. ةمداقلا كراعملا  ةبوعص  دايدزا  عم  ةصاخ  كلذب 

: لوقي وھو  اًعابت  انیلع  هتزوحب  تناك  تافلم  عيزوت  يف  أدبو  هدعقم  نم  ضھن  مث 

نیب ماع ٢١٨١  يف  تثدح  يتلا  ونيدوروب  ةكرعم  نوكتس   ، ةمداقلا ةكرعملا  نع  خيراتلا  هركذ  ام  لك  صخي  فلم  وھ  مكمامأ  هنورت  ام  -
مھنم كرتشا   ، نییسنرفلا فوفص  يف  نونوكتس   ، لوألا ردنسكلأ  يسورلا  رصیقلا  ةدایقب  يسورلا  شیجلاو  تربانوب  نویلبان  شیج 
يننكلو ةریطخو  ةبعص  ةكرعم  اھنأ  ملعأ   ، ریسأو حيرجو  لیتق  نیب  اًفلأ  نیثالث  نم  رثكأ  اھیف  اورسخو  يدنج  فلأ  نوثالثو  ةئم  ةكرعملاب 
اونكمتتل تاعاس  عضب  مكمامأ  نآلاو   ، كلذ نم  دكأتم  انأ   ، اًضيأ ةرملا  هذھ  نیملاس  نوعجرتس  مكنأ  ملعأ   ، لاطبألا اھيأ  مكتاردقب  قثأ 

. نآلا فارصنالا  مكنكمي   ، طقف اھتءارق  نم  ًالدب  اھنم  اًفرط  اونوكت  نأل  اًدادعتسا  مونلل  اودلخت  نأ  لبق  ةكرعملا  ةسارد  نم 

: روجیملا لأسي  نأ  لبق  نیبراحملا  رخآ  جورخ  ىتح  بیبطلا  رظتنا 

؟ نورداق مھنأ  لعفلاب  دقتعت  لھ  -

: لوقيو ءاوھلا  يف  هناخد  ثفني  نأ  لبق  هراجیس  روجیملا  لعشأ 

. مھب قثأ  انأ   ، معن -

...



ودرانویل لقعب  ةثلاثلا  ةكرعملا 



لاتقلا أدبي  نآلا 



نادیم تلخد  املك  ينحاتجي  يذلا  فینعلا  راودلا  كلذ  ُدعب  داتعا  دق  يلقع  نكي  مل   ، ةكرعملا هذھ  يف  ىلوألا  ةرملل  يانیع  تحتف 
تناك يل  ةبسنلاب   ، ديدج موي  سمش  روھظب  ًاناذيإ  نكادلا  قرزألا  نوللاب  نَّولتت  يھو  ءامسلا  دجأل  قفألا  وحن  ترظن   ، ةكرعم

يدلاو هعقوت  امم  لضفأ  يننأ  تابثإ  لقألا  ىلع   ، لضفألا يننأ  تابثإ  لجأ  نم  اھضوخ  َّيلع  بجي  ةديدج  ةكرعم  نع  نلعت  سمشلا 
بح وأ  لاملا  لجأ  نم  مھلثم  ِتآ  مل  يننكلو   ، لاتقلا يف  َّيلع  نوقوفتي  امبر  انھ  نيریثكلا  نأ  ملعأ  تنك   ، يتایح لاوط  ينم 

اًحلاص اًدلاو  نوكي  نأ  ىنمتأ  تنك  مك   ، بحلا ةجردل  هھركأ  يذلا  يبأ   ، يمارتحا ىلع  يبأ  ماغرإ  لجأ  نم  طقف  تیتأ  دقل   ، ةرماغملا
يننأب ينِرّكذي  ام  اًمئاد   ، اھیلع هترطیس  تضفر  يتلا  ةدیسلا  نم  ةرغصم  ةروص  الإ  يناري  وھو ال  هنم  يتدلاو  تقلطت  ذنم  هنكلو  يل 

هل نباك  يتيؤر  نع  زجعي  اذامل  مأ ال،  ينبحي  هتادانم -  ىلع  اًمود  ينربجي  امك  لارنجلا -  ناك  نإ  ملعأ  ، ال  ةلشاف مأل  لشاف  جاوز  جاتن 
سنویب ةمصاعلل  ويرازور  ةیلصألا  يتنيدم  نم  يلقنب  ماق  امدنع  ىتح  ؟  ةیجوزلا هتایح  يف  هلشفب  هِرّكذي  هل  ودعك  يتيؤر  نم  ًالدب 
هتوربج نم  ينیمحتل  هنم  تقلطت  يتلا   ، هیلع ينتلَّضف  يتلا  يمأ  يف  ةياكن  نكلو  دیحولا  هنبا  يف  ابح  كلذ  لعفي  مل   ، سريآ

. انیتایح يف  ءيش  لك  ىلع  ةقلطملا  هترطیسو 

دونجلا عیمج  أدب   ، میحجلا يف  ديدج  موي  أدبیل  مھمون  نم  نوظقیتسي  نیبراحملا  ةیقب  ناك  امنیب   ، يلاحلا تقولل  ًابناج  يراكفأ  تحرط 
نم برقلاب  نآلا  انك   ، ةكرعملا مویب  ًاناذيإ  تقلطنا  يتلا  ةيودملا  قاوبألا  توص  ىلع  مونلا  نم  ظاقیتسالا  يف  يسنرفلا  انركسعم  يف 

يكل نویلوبان  اھراتخا  يتلا  ةقطنملا  يھ  ونيدوروب   ، رتمولیك ةئم  يلاوحب  وكسوم  نع  دعبت  ةنيدم   ، ونيدوروب ىَعْدُت  ةریغص  ةنيدم 
لجأ نم  سیل  تاوقلا  زَّھجو  شویجلا  شَّیج  يذلا  روطاربمإلا   ، يسنرفلا روطاربمإلا  نظ  اذكھ  وأ   ، هوسني نل  اًسرد  سورلا  اھیف  نِّقلي 

بورح اھلحم  َّلحیل  ةعجر  ریغ  ىلإ  تھتنا  ةیحضتلاو  بجاولاو  فرشلا  بورح   ، ةرتف نم  بورحلا  كلت  تھتنا  دقل   ، هضرأ نع  عافدلا 
ةیناطيربلا نفسلا  عیمج  زجح  يسورلا  رصیقلا  نم  بلط  هنأل  برحلا  كلت  نویلبان  أدب   ، ةيركسعلاو ةيداصتقالا  حلاصملاو  عمطلا 

، اسنرف عم  حلصلا  لوبقل  دودللا  هودع  ایناطيرب  ىلع  طغضي  نأ  ديري  ناك   ، ةدياحم اًمالعأ  عفرت  يتلاو  ةیسورلا  ئناوملا  يف  ةدوجوملاو 
ئناوملا عیمج  ىلإ  ةدياحملا  نفسلا  لوخد  لیھستب  رمأ  ایسور  رصیق  لوألا  ردنسكلأ  نإ  لب   ، كلذ ضفر  يسورلا  بدلا  نكلو 

موقیل ًابضغ  طیشتسي  يسنرفلا  روطاربمإلا  لعج  يذلا  رمألا   ، ةیسنرفلا عئاضبلا  ىلع  ةظھاب  ةیكرمج  موسر  ضرفب  ماقو  ةیسورلا 
اًفلأ نیثالثو  ةئم   ، ایسور هاجتاب  قرشلا  بوص  هتاوق  نم  اًفلأ  نیثالثو  ةئم  هیجوتب  ماق  ببسلا  اذھل   ، برحلا ؛  ةلضفملا هتياوھب  اھدعب 
سورلا ماق  نأ  دعب  عوجلاو  دربلا  نوھجاوي  اًفلأ  نیثالثو  ةئم   ، روطاربمإلا مھدئاق  رورغ  ءاضرإ  لجأ  نم  طقف  اوؤاج  اسنرف  دونج  ةریخ  نم 

ىتح انمامأ  اھنم  نوبحسني  يتلا  ىرقلاو  لیصاحملا  نوقرحي  اوناك  لب  بسحف  كلذب  اوفتكي  ملو   ، ءاودلاو ءاذغلاب  انتادادمإ  قرط  عطقب 
مل اذل  ؛  سورلا اھقرحأ  نأ  دعب  اًماطحو  اًماكر  اھودجیل  مھراصتنا  دعب  ةیسور  ةنيدم  نولخدي  دونجلا  ناك   ، ءاذغلل رداصم  ىلع  لصحن  ال 

قلطن يتلا  تامیقللا  كلت  لوانتن  نحن  امنیبو   ، رثكأ نبجلاو ال  زبخلا  نم  ةعطق  مویلا  اذھل  يراطفإ  نوكي  نأ  يل  ةبسنلاب  ًابيرغ  نكي 
: ًالئاق ثدحتلا  يف  يرصملا  أدب  ؛  اًراطفإ اھیلع 

. اھیلع نیلبقم  نحن  يتلا  ةكرعملا  كلت  نع  انأرق  ةرملا  هذھ   ، مویلا هھجاونس  ام  ملعي  عیمجلا  نأ  نظأ  -

: هقرافت يتلا ال  هتسرطغب  يلارتسألا  باجأ 

ُلبق نم  ةلیحلا  كلت  تحجن   ، ًءایحأ ءاقبلا  وھ  هلعف  انیلع  ام  لك   ، ثدحیس ام  ملعن  نحن   ، اذھ كثيدحل  ٍعاد  هنأ ال  ىرأ  اذل  ؛  حیحص اذھ  -
. اًضيأ مویلا  حجنتسو 

: ضفخنم توصب  هل  لوقي  نأ  لبق  يرصملا  هل  رظن 

يتلا ةقباسلا  كراعملا  قوفي  مویلا  ىلتقلا  ددع   ، ةدحاو ةدحوك  ةكرعملا  كلت  يف  براحن  نأ  نم  دب  اننإ ال  لوقأس : تنك   ، اًنسح -
. اًدرفنم مویلا  زاتجي  نأ  لواح  ْنإ  ةاجنلل  ةریبك  ةصرف  اندحأ  كلمي  نل   ، اھانضخ

: يلارتسألل علطتي  وھو  فیضي  نأ  لبق  ةرخاس  ةماستبا  مستبا  مث 

. كدلب يف  نولوقت  امك  كتزانج  اھنإ   ، اًدیحو براحت  نأ  اًمئاد  كب  بَّحَرُم  كنكلو  -

: ًالئاق يكرتلا  هقبسي  نأ  لبق  درلا  كشو  ىلع  بضاغلا  يلارتسألا  ناك 

فلتخا نآلا  رمألا   ، ماھسلاو حامرلاو  فویسلا  وھ  مھحالس  لُج  دونج  عم  هجاوتن  انك  ةقباسلا  كراعملا  يف   ، حیحص لماك  هلوقي  ام  -
نأ بجي  اًدعاصف  نآلا  نم   ، انوحن ةھَّجوم  اھلك  نوكتس  عفدم  ةئام  تس  نم  رثكأ  نوكلمي  سورلا   ، عفادمو قدانب  هجاون  نآلا   ، اًمامت

. لولحلا لضفأ  وھ  اذھ  انیبأ  مأ  انئش  ءاوس   ، ايوس براحنو  ايوس  لظن 

يرصملا كلذكو  يكرتلا  نأ  ملعي  ناك  هسفن  ةرارق  يف  نكلو   ، بضغلاو قیضلا  تامالع  هھجو  ىلعو  نیبراحملا  وحن  نوسيراھ  رظن 
قبطأو تمصلا  مازتلا  لَّضف  اذل  ؛  اًدیحو براحي  نأ  ىلع  َّرصأ  نإ  ةدشب  لءاضتتس  ةكرعملا  كلت  نم  هتاجن  صرف  تناك   ، قح ىلع 

. ةدشب هنانسأ  ىلع  طغضي  وھو  ةرملا  هذھ  هیتفش 

: ًالئاق ةریغص  ةماستبا  هھجو  ىلعو  يدنلوھلا  ساموت  ثدحت  اھنیح 

. يرصملا اھيأ  اًدعاصف  نآلا  نم  ايوس  براحنس   ، يرصملا هلاق  ام  ىلع  انقفتا  اننأ  نظأ   ، اًنسح -

: هتھجاوم يف  فقي  وھو  ليونام  هیلع  در 

. يدنلوھلا اھيأ  لماك  همسا  -

يرصملا يثالثلا  مامأ  دیحو  هنأ  ملعي  ناك   ، ةكرعملا لوخدل  نودعتسي  مھو  امیس  ليونام ال  عم  لكاشم  لاعتفا  ساموت  أشي  مل 
لوقي وھو  قفر  يف  هيدیب  حَّول  دقف  اذل  ؛  تیقوتلا اذھ  يف  ةصاخ  مھدحأ  ةوادع  باستكال  ةجاحب  نكي  مل   ، يكرتلاو يكیسكملاو 

: ليونامل

؟ كلذ كیضري  لھ   ، لماك اي   ، اًدعاصف نآلا  نم  ايوس  براحنس   ، يقيدص اي  اًنسح  -

نم دكأتلاو  ةكرعملل  دادعتسالا  يف  انأدب   ، ةديدجلا انتكرعم  أدبن  يكل  فوقولا  ىلع  ساموت  دعاسیل  هدي  َّدم  هنكلو   ، ليونام قلعي  مل 
انمامأ اًفقاو  ناك  يذلا  روطاربمإلا  مامأ  اھل  ةياھن  فوفص ال  يف  ماظتنالا  يف  انأدبو  ةكرعملا  لالخ  انل  ةیفاكلا  ةریخذلا  ىلع  انلوصح 



: يلاع توصب  لوقي  نأ  لبق  نویلبان  انوحن  رظن   ، هناصح ىلع  ةيركسعلا  هتزبب 

مكنم درف  لك  ىلع  رخفب  نولوقي  اسنرف  يف  انینطاوم  اولعجتلف   ، ليوط تقو  ذنم  اھیلإ  متعلطت  يتلا  ةكرعملا  يھ  هذھ   ، دونجلا اھيأ  -
. وكسوم ناردج  تحت  براحي  ةمیظعلا  ةكرعملا  كلت  يف  ناك  دقل   ، مكیلإ نوریشي  مھو 

اذإ مھنأل  طقف  نكلو  مئانغ  وأ  بساكم  قیقحت  لجأ  نم  سیل   ، لعفلاب ةكرعملا  كلتل  نوعلطتي  اوناك  نيذلا  دونجلا  تاحیص  تقلطنا 
تناك ءدبلا  يف   ، ةكرعملا تأدب  امنیح  اًحابص  ةسداسلا  نم  برتقت  ةعاسلا  تناك   ، مھتالئاعو مھتویبل  نوعجري  فوسف  اھب  اورصتنا 

نییسنرفلا دونجلا  نم  فوفص  فلخ  فوفص   ، يسور عفدم  ةئام  تس  ةھجاوم  يف  يسنرف  عفدم  ةئام  سمخ   ، طقف عفادملا  ةكرعم 
راظتنا يف  اھدامغأ  يف  ةعوضوملا  ةعماللا  انفویسو  ةليوطلا  تیكساملا  انقدانبو  قرزألاو  رمحألا  نینوللا : تاذ  ةيركسعلا  انئايزأب 
نویلوبان روطاربمإلا  نم  ءدبلا  ةراشإ  راظتنا  يف  ةكرعملا  نادیم  يف  ةرشتنملا  عفادملا  فلخ  ٌّفطصم  عیمجلا   ، لاتقلا أدبتل  اھرود 
راجشألا قاروأ  ةحئارو  انلجرأ  تحت  شئاشحلا  ىلع  قفرب  رقتست  ىدنلا  تابح  امنیب  انھوجوب  مطتري  درابلا  ءاوھلا  ناك   ، تربانوب

عفر  ، ةظیلغلا انتيذحأو  انقدانبو  انعفادمب  اناوس  هِرّكعي  مل  اًعئار  اًحابص  ناك   ، اسنرف يف  انتادلبب  انركذتل  انفونأ  رمغت  ىدنلاب  ةللبملا 
دنع فقوت  ملاعلا  نأكو  ترعش   ، عفادملا قالطإل  تالعشلا  نولمحي  نيذلا  ةیعفدملا  تاوق  وحن  رظني  وھو  ءاوھلا  يف  هفیس  روطاربمإلا 
رھنلا هایم  توص  وأ  راجشألا  ىلع  رویطلا  توص  عمسأ  دعأ  مل   ، ةظحلل ناكملا  ىلع  مَّیخ  تمصلا  نأ  ةلھول  تسسحأ   ، ةظحللا هذھ 
تَّرم تاظحل  دعب  لعفلابو   ، ةكرعملا أدبتل  نویلوبان  فیس  لوزن  ةظحل  راظتنا  يف  اھسافنأ  تسبح  اھسفن  ةعیبطلا  نأكو   ، ءيش يأ  وأ 
عفدم  ، ناكملا ىلع  ةرطیسلا  يف  ةیسنرفلا  عفادملا  ُّيود  أدبو   ، اھلمعل ةیعفدملا  ءدبب  ًاناذيإ  طبھیل  ءاوھلا  نویلبان  فیس  َّقش  رھدلاك 

وحن اھعیمج  تقلطنا  يسنرف  عفدم  ةئامب  ةكرعملا  تأدب   ، ضیبألا ناخدلا  نم  ةریغص  ةباحس  هءارو  ِفّلخیل  هقالطإ  متي  رخآلا  ولت 
تاوقلا تأدب  ىتح  تقولا  نم  ریثكلا  رمي  مل   ، ناكملا فَّلغ  يذلا  ضیبألا  ناخدلا  ببسب  ةيؤرلا  عیطتسن  نكن  مل  تقولا  ضعبل   ، سورلا

ةیلاوتملا ةیسورلا  فئاذقلا  انیلع  تلاھنا   ، انیلع موجھلا  در  يف  ونيدوروب  ةدلبب  ةطیحملا  ةیلاعلا  لالتلا  يف  تنصحت  يتلاو  ةیسورلا 
ةیعفدملا تعاطتسا   ، انحلاص يف  تناك  فئاذقلا  ةقد  نكلو  نیبناجلا  نم  دونجلا  حاورأ  دصح  يف  فئاذقلا  تأدب   ، اننارین ىلع  ادر 

َتلاعت كلذ  مغر  نكلو   ، ررضلا نم  ریثكلا  ةیسورلا  فئاذقلا  ثِدْحُت  مل  امنیب   ، ةریبك ةیلاعفب  اھفادھأ  نم  ديدعلا  ةباصإ  يف  ةیسنرفلا 
ةكرعملا ةحاس  ضیبألا  ناخدلا  ىَّطغ  ىتح  نمزلا  نم  ةعاس  وحن  ةیعفدملا  ةكرعم  ترمتسا   ، انبناج نم  نیباصملا  دونجلا  تاھآ 
نیتدحو كيرحتب  نویلبان  رمأ   ، كرحتلاب رماوألا  انل  تردص  تیقوتلا  اذھ  يف  نكلو   ، ءيش يأ  ةيؤر  انتعاطتساب  نكي  مل   ، اھلماكب

اھقيرط نع  اوعیطتسیل  سورلا  اھعنص  مھس  لكش  ىلع  ةیلاع  ةَّلت  يھ   ، ونيدرافیش ماھس  اھیلع  َقلْطُي  ةقطنم  وحن  نیتيركسع 
ةیمھألا ةياغ  يف  ةقطنملا  كلت  لالتحا  ناك   ، ةكرعملا ةحاس  لوخد  لواحتس  يتلا  ةیسنرفلا  تاوقلاب  رئاسخلا  نم  ردق  ربكأ  قاحلإ 
ناخدلا ناك   ، انبوص قالطنالا  يف  سورلا  نارین  تأدب   ، ونيدرافیش وحن  اتكرحت  نیتللا  نیتدحولا  نمض  نم  ةتسلا  نحن  انكو   ، نویلبانل

، ُدعب ةقدب  اننوري  مھنأل ال  ایئاوشع  مھنارین  نوقلطي  ناك  مھنأل  ؛  مھقدانب نارین  قالطإب  اوأدب  امدنع  انحلاصل  ةزیم  ناكملا  ألمي  يذلا 
مھیلع بجي  طبضلاب  نيأ  نوملعیس  اھنیحو  اننوري  مھلعجتس  يتلا  ةجردلل  مھنم  انبارتقا  درجمب  يھتنتس  تناك  ةزیملا  كلت  نكلو 
عضتو كمازح  نم  دورابلا  نم  سیك  جارخإب  موقت   ، ةقلط لك  دعب  همیقلت  بجي  يذلا  عونلا  نم  اھنیح  قدانبلا  تناك   ، مھنارین قالطإ 

موقت مث   ، ةقلطلا يھو  ةریغصلا  ةیندعملا  ةركلا  عم  ةیمامألا  ةیقدنبلا  ةھوف  يف  دورابلا  ةیقب  عضت  مث   ، قالطإلا ةفرغ  يف  هنم  ضعبلا 
 - ًابردم ايدنج  تنك  اذإ  جاتحت -  كلذ  لك  لعفل   ، ةیقدنبلاب قحْلُم  ریغص  يندعم  بوبنأ  قيرط  نع  ةياھنلا  ىتح  ةركلاو  دورابلا  عفدب 
رودي ام  عمس  يرصملا  لماك  نأكو   ، ةكرعملا كلت  نم  نیملاس  عوجرلا  اندرأ  اذإ  اھكلمن  ٍناوث ال   ، ةیناث نیثالث  وأ  نيرشع  يلاوحل 

: ةكرعملا جیجض  طسو  هعمسن  ىتح  ٍلاع  توصب  حیصي  هاندجو  ثیح  انناھذأب 

ةمدقملا يف  براحملا   ، ةتسلا نحن  اًدحاو  افص  نِّوكن  فوس  اذل  ؛  ةقیتعلا قدانبلا  كلتب  ةرشابم  تاھجاوم  يف  دومصلا  عیطتسن  نل  -
وھ أدبیل  فصلا  رخآل  عجريو  هتقلط  قلطي  فوس  يلاتلاو   ، ةديدجلا هتقلط  میقلت  يف  أدبيو  فصلا  ةياھنل  عجري  مث  هتقلط  قلطي  فوس 

يمحیس مامألاب  دوجوملا  براحملا  تقولا  سفن  يفو   ، فقوت نود  اننارین  ىلاوتت  فوس  ةقيرطلا  هذھب   ، هتیقدنب میقلت  يف  رخآلا 
. هتیقدنب مكنم  لك  مقلیلف   ، هفلخ نم  نيرخآلا  هدسجب 

يف هسفنب  أدب  يذلا  يرصملا  انمدقتي  اًدحاو  افص  نینوكم  اًمدق  يضملا  يف  انأدب  لعفلابو   ، ةيرقبع اھنكلو  ةطیسب  هتركف  تناك 
فلخ انك  اننكلو  ایئاوشع  انیلع  ىلاوتت  نارینلا  تناك   ، تاقلطلاو دورابلاب  انقدانب  میقلتب  انمایق  ءانثأ  انتيامحل  فصلا  ةيادب  يف  دجاوتلا 
موقأ تنك   ، انبیصت ىتح ال  انسوؤر  ضفخن  هیف  انك  يذلا  تقولا  يف  انھاجت  قلطنت  تاقلطلا  امنیب  ةبصتنم  هتماق  تناك   ، يرصملا

يمحي دئاق  لعفلاب  وھ  مأ  لطبلاك  روھظلا  ديري  مأ  قمحأ  مأ  عاجش  وھ  لھ  ملعأ  ، ال  توملا باھي  هنأكو ال  هل  رظنأ  انأو  يتیقدنب  میقلتب 
: انیلإ رظني  وھو  يرصملا  حاص  قدانبلا  میقلت  نم  يھتنن  انك  امنیبو   ، هتایح كلذ  هفَّلك  ول  ىتح  هلاجر 

قالطإل زھاج  يلاتلا  نأ  مامألاب  ْنَم  ملعي  ىتح  همامأ  دوجوملا  براحملا  فتك  سملیلف  هتیقدنب  میقلت  نم  فلخلاب  ْنَم  يھتني  امدنع  -
ْبِصُي مل  نإ  مامألاب  براحملا   ، نوبراحملا اھيأ  أطخلل  لاجم  ، ال  سورلا دونجلا  حوضوب  ىرن  امدنع  لب   ، نآلا اننارین  قلطن  نل   ، هتقلط

. اوئطخت اذل ال  ؛  هودع نارینل  ًالھس  اًفدھ  هسفن  لعجي  وھف  هفدھ 

حمالم تأدب  ىتح  ءطبب  كرحتلا  يف  انللظ   ، انموجھ ءدب  راظتنا  يف  يتیقدنب  ىلع  ةدشب  تضبقو  ىلوألا  ةقلطلا  میقلت  نم  تیھتنا 
: يرصملا حاص  انھ   ، اننوري مھ  كلذكو  مھارن  نآلا   ، روھظلا يف  سورلا  دونجلا 

. نآلا -

هتقلط لماك  قلطأ  نأ  درجمبو   ، ًالوأ هتصاصر  قالطإ  يف  ریخألا  حجني  نأ  لبق  يسور  يدنج  لوأ  بیصتل  ىلوألا  هتقلط  تقلطناو 
يذلاو يكرتلا  لتاقملا  فصلا  يف  يلاتلا  ناك   ، ةیلاتلا ةقلطلا  میقلت  يف  أدبيو  دورابلا  سیك  جِرْخُي  وھو  فصلا  ةياھن  ىلإ  اًعيرس  عجارت 
نود اذكھو   ، لتقم يف  رخآ  ایسور  ايدنج  بیصتل  ةعرسب  هتصاصر  رخآلا  وھ  قلطأ  ةمدقملا  يف  وھ  حبصأو  يرصملا  عجارت  نأ  درجمب 
ةعرسب مھیلع  تلاوت  يتلاو  تسلا  نحن  انتاقلط  نم  ءامتحالا  يف  سورلا  أدب   ، ةيرقبعلا يرصملا  ةطخ  ذیفنت  يف  انأدب  قبسم  بيردت 
ةطخلا كلت  نأ  حضتا   ، اًفدھ هسفن  وھ  حبصي  ىتح ال  اھفدھ  بیصت  نأ  دب  هتقلط ال  نأ  ملعي  مامألاب  دوجوملا  براحملا  ناك   ، ةیلاع ةقدو 
اھیلع ةرطیسلا  ماكحإل  ونيدرافیش  ةَّلت  وحن  مامألل  مدقتن  نحن  امنیب  انفلخ  نم  يِّودت  عفادملا  تاراجفنا  تاوصأ  تناك   ، ةحجان تناك 

مھنارین انیلع  نوقلطي  اوناك   ، انظح نسحل  كلذ  ثدحي  مل  نكلو  انتباصإل  ةلواحم  يف  ةیئاوشع  يف  انلوح  قلطنت  سورلا  تاقلطو 
عقوم نم  اًریثك  انبرتقا  ىتح  عضولا  اذھ  ىلع  انللظ   ، ةیھانتم ةقدب  اھفدھ  بیصت  يتلا  انتاقلط  نم  اًفوخ  اًضرأ  نوحطبنم  مھ  امنیب 
تناك مھسفنأ  نع  عافدلا  سورلا  لواحي  نأ  لبقو   ، ةریغصلا ةَّلتلا  كلت  دعصن  نحنو  انفویس  انللتسا  اھنیح   ، سورلا دونجلا  زكرمت 

، أزجتت ةدحاو ال  ةدحوك  لتاقنو  كرحتن  انكراعم  ءدب  ذنم  ىلوألا  ةرملل  انك   ، ةوقو ةعرس  يف  مھداسجأ  قرتختو  مھحاورأ  دصحت  انفویس 
رودت يتلا  برحلا  مغر  ريدقتو  باجعإب  انل  نورظني  اوناك  نییسنرفلا  دونجلا  ةیقب  ىتح   ، لاتقلا يف  انتعرسو  انتراھم  عیمجلل  ًايداب  ناك 

انتعومجم ىلع  اًدئاق  سیل  لماك  حبصأ  ةأجف   ، ةكرعملا لالخ  هولعفي  نأ  مھديري  امع  يرصملا  لاؤس  يف  اوأدب  دونجلا  ضعب   ، انلوح
ةیسورلا تاوقلا  رحد  يف  انأدب   ، مھنم كلذ  بلطي  نأ  نود  دئاقلا  هیف  اودجو  نيذلا  نییسنرفلا  دونجلا  نم  ریبك  ددع  ىلع  اًدئاق  لب  طقف 



نییسنرفلا دونجلا  يقابل  رماوألا  يقلي  هسفن  دجو  دقف  يرصملا  امأ   ، اھتقدو اننارین  ةفاثك  ببسب  ةقطنملا  نم  باحسنالاب  تأدب  يتلا 
اھقالطإو قدانبلا  میقلت  ىَّلوتي  مسق  نیمسقل : انتقرف  دونج  میسقتب  ماق   ، مھتيامح لجأ  نم  نظأ  نكلو  ةطلسلل  هبح  لجأ  نم  سیل 
مسقو  ، سورلا تاقلط  نم  فویسلاب  نوبراحي  نيذلا  دونجلل  ةيامح  ءاطغ  لیكشتل  كلذكو  انناكمل  نوعرھي  نيذلا  سورلا  دونجلا  ىلع 
هرثأ دتري  أدب  دق  لاتقلا  يف  انبولسأ  نأ  اََدب  تقولا  ضعب  رورم  دعب  نكلو   ، انم نیبيرقلا  سورلا  دونجلا  عم  فویسلاب  لاتقلا  ىلوتي  رخآ 

لارنجلا ددرتي  مل  اذل  ؛  سورلا دونجلا  ىلع  ایبلس  انریثأت  ناك   ، ديدحتلاب انتھجاوم  يف  مھاوق  دشح  يف  اوأدب  سورلا   ، انیلع
ىَعْدُي ناك   ، ئیس رھظمب  هتاوق  رھظت  نأب  حمسیل  نكي  مل   ، ةيركسعلا انتدحو  وحن  تاوقلا  نم  ديزملاب  عفدلا  يف  هسفنب  نویشارجاب 

تاوقلا نم  سرشو  يوق  موجھ  ةأطو  تحت  انسفنأ  دجن  نأ  ًابيرغ  نكي  مل  اذل  ؛  اًفینعو ایئادع  ناك  هنأل  ؛  رسنلا بقلب  هدونج  طسو 
، اھل نوضرعتي  دق  يتلا  ةيرشبلا  رئاسخلا  نع  رظنلا  ِّضغب  انيديأ  نم  ونيدرافیش  ةقطنم  ةداعتسا  يف  تتامتسا  يتلا  ةیسورلا 
ملعي ناك  نویلبان   ، ليوط تقول  كلذ  نكي  مل  نكلو   ، ةيركسعلا انتقرف  ىلع  ةفینعلا  يسورلا  بناجلا  تامجھ  مامأ  عجارتلل  انررطضا 

عفدلاب رخآلا  وھ  ماق  دقف  اذل  ؛  سورلا يديأ  يف  تلظ  اذإ  هتاوق  مدقت  قوعتس  يتلا  ةقطنملا  كلت  ىلع  ةرطیسلا  نم  هل  دب  هنأ ال 
ةرطیسلا ةلواحمل  ىرخأ  ةرم  انعفدنا  انتدناسم  يف  ةديدجلا  تاوقلا  تأدب  نأ  درجمبو   ، ةيركسعلا انتقرف  ةرزاؤمل  تاوقلا  نم  ديزملاب 

ةیسنرفلاب دونجلا  تاحیصو  قدانبلاو  عفادملا  تاوصأ   ، ًابيرغ ًاطیلخ  ةنِّوكم  ينذأ  لخدت  ةكرعملا  تاوصأ  تناك   ، ونيدرافیش ىلع 
، انمادقأ تحت  شئاشحلاو  باشعألا  ىلع  وطخت  يھو  انتيذحأ  توصو  توملا  ىلع  نیلبقملا  ةجرشحو  نیباصملا  تاھآو  ةیسورلاو 

كلذ ينعي  فوسف  تفقوت  ول  يننأل  امبر   ، فقوتأ الو  برحلا  ةیثبعو  ملألاو  ىضوفلاو  توملا  ىرأ  تنك   ، ايواسأمو اینونج  عضولا  ناك 
نظ امدنع  أطخ  ىلع  ناك  هنأ  هل  تبثي  نأ  ديري  ناك  يلخادب  ءزج   ، ينم يبأ  هعقوتي  امم  لضفأ  يننأ  تابثإ  تدرأ  يننأل  امبرو   ، يتوم
ةوق نم  تیتوأ  ام  لكب  مجاھأو  لتقأو  مدقتأ  تنك   ، يلبق نم  وھ  لعف  املثم  ةيركسعلاب  لمعلل  ةیلاحلا  يتیصخشب  حلصأ  يننأ ال 
فقي رصنلا  أدب  ىتح  هذھ  انلاح  ىلع  تاعاس  ةدعل  انللظ   ، ءامدلاب لماكلاب  يسبالم  تخطلت   ، يننظي امم  لضفأ  يننأ  ملعي  ىتح 
فعضأ امم  ؛  انل ونيدرافیش  ةقطنم  كرتو  باحسنالل  ةياھنلا  يف  مھرطضا  امم  ةریبك  يسورلا  بناجلا  رئاسخ  تناك   ، انفص يفو  انعم 

، ةاشملاب يربلا  موجھلابو  ةیعفدملاب  هل  ةعجوملا  انتابرض  دعب  يسورلا  يناثلا  شیجلا  دادعأ  تصلقت   ، راسیلا يف  ةدوجوملا  مھتاوق 
ىلع برضلا  فیثكتل  اھیلع  زكرمتلا  يف  انعفادم  تأدب  يتلاو  ونيدرافیش  ىلع  انترطیس  انمكحأ  امدنع  ةریھظلا  نم  برتقي  تقولا  ناك 

يرئاخ انكرتیل  ةظیلغلا  هطایسب  انبرضو  هَّدُشأ  غلب  دق  بعتلا  ناك   ، ةكرعملا بلق  يف  رثكأ  انلغوت  دنع  انتيامحلو  يسورلا  بناجلا 
انسافنأ طاقتلال  تقولا  ضعب  انحنم  امم  ةیسورلا  عقاوملا  ىلع  قالطإلا  ةدواعمب  ةیعفدملل  هرماوأ  نویلوبان  ردصأ  دقف  اذل  ؛  اًمامت ىوقلا 
ضبقأ انأو  يانیع  تضمغأ   ، مھعفادم نارینو  سورلا  قدانب  تاقلط  نم  ءامتحالل  ضرألا  ىلع  ةتسلا  نحن  انیمترا   ، لاتقلا ةدواعم  لبق 

، يفلخ اًدسج  دجأل  رثكأ  ءارولل  يرھظ  تعجرأ   ، برحلا يھ  ام  ملعأ  طقف  نآلا   ، نامألا ضعبب  ينرِعْشُت  اھَّلع  يتیقدنب  ىلع  ةدشب 
هآر يذلا  هدلاو   ، هارت نل  هتلئاع  نأ  هملعأ  ام  نكلو  ایسور  مأ  ایسنرف  ناك  نإ  ملعأ  ، ال  دونجلا دحأل  ةقرتحم  ةثج  اھدجأل  هوحن  ترظن 
امدنع هدلاوب  يمتحي  ناك  يذلا  هنبا   ، هارت نل  اھیعارذ  نیب  ةرم  لوأل  هتلمح  امدنع  تكب  يتلا  هتدلاو   ، هاري نل  موي  دعب  اًموي  همامأ  ربكي 

نم هیمحیل  هفلخ  ئبتخي  ناك  يذلا  يوقلا  طئاحلا  طقس  نأ  دعب   ، مویلا دعب  هب  يمتحي  نم  دجي  نل   ، ىرخأ ةرم  هاري  نل  رطخلاب  رعشي 
ةياھنلا كلت  عقوتي  ناك  لھ  ىَرُت   ، ةليوط ءاتش  ةلیل  يف  ةأفدملا  ران  لوح  ىكحُت  ىركذل  نیكسملا  يدنجلا  كلذ  لوحتیس   ، ایندلا رورش 
هبناجب ددمتأس  يننأكو  ترعش   ، هیلع ةقفشلاب  ترعش  يننكلو   ، ملعأ ؟ ال  ةریخألا هتاظحل  يف  ركفي  ناك  امیف  ىرُت  ؟  انھ هئیجم  لبق 

همض يف  ةمراع  ةبغرب  اھنیح  ترعش   ، يدلاو وحن  يلخادب  دقح  لك  لاز  طقف  اھنیح   ، رخآلا انأ  قفألا  وحن  علطتأ  هلثم  اًتیم  تاظحل  دعب 
ضبقت يھو  ةشعترملا  يدیل  رظني  ناك   ، يب امع  ينلأسي  وھو  قفر  يف  يفتك  ىلع  رقتست  يرصملا  دي  تدجو   ، تمص يف  َّيلإ 
يتنأمطل هیلع  ةماستبا  عرز  لواحي  يذلا  هھجو  ىلإ  ترظن   ، وجلا ةدورب  مغر  ينم  طقاستي  قرعلا  امنیب  ةیقدنبلا  ىلع  ةدش  لكب 

: ًالئاق ينعجشي  هتدجو   ، يسافنأ طاقتلا  ىلع  رداق  ریغ  يننأكو  ةعرسب  سفنتأ  انأ  امنیب 

كبناجب انأ   ، نآلا هب  رعشت  ام  لك  يھتنيو  تاعاس   ، ریخب حبصت  فوس   ، اًعم انلخد  امك  اًعم  انھ  نم  جرخن  فوس   ، قلقت ، ال  ودرانویل -
. ككرتأ نلو 

: يل لوقیل  يكیسكملا  ليونام  ينم  برتقا  اھنیح 

. حیبقلا يكرتلا  اذھ  وأ  لماك  وأ  انأ  ءاوس  ككرتن  نلو  كبناجب  نحن  دصقي  وھ   ، يزيزع اي  ئطخي  ام  اًمئاد  هنإ  -

: ًالئاق هثيدح  ليونام  عباتیل  هفیس  ىلع  هدي  عضي  وھو  عنطصم  بضغ  يف  ليونامل  میلس  رظن 

، لجر اي  كیلع  راع  ؟  حیبق ةملك  هیلع  قلطت  فیك  ؟  لجر اي  امنیسلاب  لمعلل  حلصي  هنأ  ىرت  الأ   ، میسولا يكرتلا  لطبلا  اذھ  دصقأ  -
. ىرخأ ةرم  هرركي  نلو  هأطخ  كردأ  دقل   ، میلس اي  اًنسح 

تجرخ ةكحض   ، ينع اًمغر  يتكحض  تقلطنا  مھعمو   ، ليونامو میلسو  لماك   ، برح نم  انلوح  ثدحي  ام  مغر  ةثالثلا  تاكحض  تقلطنا 
مدع مغر  يب  اورعش  نيذلا  ةثالثلا  ءالؤھل  رظنأ  انأو  تجرخ  اھنكلو   ، انتاوصأ لك  يطغي  يذلا  عفادملا  ِّيود  مغرو  نیتعمادلا  يانیع  مغر 

تقولا اذھ  يف  يل  ةبسنلاب  ریثكلا  ينعت  اھنكلو  ةلیلق  تاملكبو  ةدحاو  ةظحل  يف  مھتبستكا  ءاقدصأ  ةثالث   ، ةدحاو ةملكب  يھوفت 
: ًالئاق هثيدح  ليونام  لمكأ   ، اًديدحت

. كنم اھذخأ  دحأ  لواحي  نل   ، اھلثم ىرخأ  قدانب  انعم   ، قلقت ؟ ال  لجر اي  ةوقلا  كلتب  ةیقدنبلا  ىلع  ضبقت  اذامل  -

يفتك ىلع  لماك  دي  امنیب   ، اھنع يتضبق  يِخْرُأ  انأو  ماستبالا  تدواع   ، لعفلاب ةوقب  ةیقدنبلا  كسمأ  تلز  ام  يننأ  اھنیح  تفشتكا 
: يل لوقي  وھو 

؟ ودرانویل اي  كلذك  سیلأ   ، نآلا لضفأ  كنأ  نظأ  -

: اھیف ثدحتن  ةرم  لوأ  يف  هل  لوقأ  انأو  ًاباجيإ  يسأرب  تأموأ 

. نآلا مھنم  متنأو   ، ویل يننوداني  يئاقدصأ   ، ویل ينيدانت  نأ  كنكمي  -

ةلواحمل ةبيرقلا  استیتوأ  ةدلب  ىلع  ءالیتسالل  نویلوبان  اھلسرأ  يتلا  تاوقلا  ةیطغتل  ىرخأ  ةرم  موجھلا  ةدواعمب  رماوألا  انل  تردص 
يعم نأل  ؛  دیحولا فئاخلا  كلذ  دعأ  مل   ، يلخادب رَّیغت  ءيش  كانھ  ناك  نكل   ، لاتقلا انلمكأو  انضھن  اھنیح   ، يسورلا شیجلا  قيوطت 
وحن ضكرن  انقلطنا   ، يعم لثملا  نولعفیس  مھنأ  ملعأ  امك  مھنع  عافدلاو  مھتيامح  ينم  نوقحتسي  مھنأ  ملعأ  ةوخإو  ءاقدصأ  نآلا 
ذقنأ وأ  مھدحأ  ةایح  اھیف  تذقنأ  ةرم  مك  يردأ  ، ال  لبق نم  تارملا  تائم  كلذ  انلعف  اننأك  اًعم  براحن  انك   ، انم ةبيرقلا  ةیسورلا  تاوقلا 
، تقولا رورمب  يسنرفلا  بناجلل  حجرت  نازیملا  ةَّفك  تأدب   ، ضعبلا انضعب  نع  عفادنو  ايوس  براحنو  نیبراقتم  انك   ، يتایح مھدحأ 
هدونج قاھرإ  نكلو  رصنلل  هقيرط  يف  ناك   ، يكسفيار ةقطنمو  ونيدوروبو  استیتوأ  تادلب  ىلع  ءالیتسالا  نویلبان  تاوق  تعاطتسا 



ديدعلا دَّبكت  دق  يسورلا  شیجلا  ناك   ، مویلا اذھل  هبساكمب  ءافتكالاو  فقوتلا  ىلع  هربجأ  ةلصاوتم  تاعاس  ينامث  ةدمل  اوبراح  نيذلا 
شیجلا دئاق  نویشارجاب  شتیفونافيإ  ریمألا  مھنیب  نم  لیتق  فلأ  نیعبرأو  ةسمخ  نم  رثكأ  سورلا  َدَقَف  دحاو  موي  يف   ، رئاسخلا نم 

يف نیبناجلا  نیب  لاتقلا  فقوت  دقف  اذل  ؛  ةحداف رئاسخلا  تناك   ، لیتق فلأ  نیثالث  نم  رثكأ  رسخ  دقف  يسنرفلا  بناجلا  امأ   ، يناثلا
بناجلا دئاق  نأ   ، نوبراحملا نحن  هملعن  ام  اھنیح  نویلبان  ملعي  نكي  مل   ، ةیقبتملا امھتاوق  عیمجتو  امھحارج  ةََملَْمِلل  امھنم  ةلواحم 

يف لشف  امدعب  نویلبان  شیج  كاھنإل  هنم  ةديدج  ةلواحم  يف  وكسوم  ىلإ  بحسنيو  لیللا  لغتسیس  فوزوتوك  لارنجلا  يسورلا 
ةكرعملا ءاھتناب   ، لصاوتملا لاتقلا  نم  تاعاس  ينامث  يف  يدنج  فلأ  نوعبسو  ةسمخ  اھیف  تام  يتلا  ةكرعملا  كلت  يف  هیلع  ءاضقلا 

. أوسألا ىلإو   ، دبألا ىلإ  ةلئاع  فلأ  نیعبسو  ةسمخ  ةایح  ریغتتس  مویلا   ، ةكرعملا ةحاس  وحن  انعَّلطت  لاتقلا  فُّقوتو 

نزحي مأ  ةایحلا  دیق  ىلع  لظ  هنوكل  حرفي  لھ  يردي  ، ال  هاري امل  لوھذ  يف  علطتي  ایح  لظ  ْنَم  امنیب  ىلتقلاب  ئلتمم  ةكرعملا  نادیم 
اھءوض طِقسُت  نادیملاب  ةطیحملا  راجشألا  يف  تبشن  يتلا  قئارحلا  تناك   ، رشبلا ةیقبب  هعنصي  نأ  رشبلا  ضعب  نونجل  نكمي  امل 

مھنأ ملعن  ىتح  ةنھاو  تاوصأب  نوخرصيو  مھيديأ  نوعفري  نوباصملا  امنیب   ، ناكملا يف  فالآلاب  ةموكتملا  ثثجلا  ىلع  يرانلا  رفصألا 
مھلمحن انك  رخآلا  مھضعبو  انیلع  ئكتي  مھضعب  ناك   ، جالعلا يِّقلتل  ركسعملا  ىلإ  مھلقنل  نیباصملا  ةدعاسم  يف  انأدب   ، اوتومي مل 

ىدحإ دقف  دق  ناك   ، ديدش ءطبب  يشميو  َّيلع  ئكتي  ناك  ركسعملا  ىلإ  مھلقنب  تمق  نيذلا  نیباصملا  دونجلا  دحأ   ، ركسعملا ىتح 
: ملألاب جوزمم  رثأت  يف  يل  لوقي  هتدجو   ، ةكرعملا يف  هیمدق 

سفنل هديدرت  ةرثك  نم  ُّلمن  انك   ، مویلا ةلیط  اھیف  هآر  امو  برحلا  نع  ثدحتي  ناك   ، لبق نم  رخآلا  وھ  ايدنج  ناك  يدلاو  ؟  ملعتأ -
ةحاس يف  مھنم  تام  ْنَم  ىلع  يداني  هعمسنو  لیللا  يف  يكبي  ناك  ًانایحأ   ، برحلا يف  هئاقدصأل  هنادقف  نع  ثدحتي  ناك   ، ثادحألا
نآلا  ، برحلا لاوھأ  نع  رمتسملا  هثيدحو  لیللا  يف  هئاكب  ببس  مھفأ   ، هب َّلح  اذام  مھفأ  نآلا  يننكلو   ، اًمامت َّنُج  دق  هنظن  انك   ، لاتقلا
، ايوس يكبنل  يكبي  نیح  هعم  نوكأل  هیلإ  بھذأ  نأ  ديرأ   ، هلوقي امل  عمتسأو  هعم  سلجأو  هیلإ  بھذأ  نأ  ديرأ  طقف   ، ءيش لك  مھفأ 

. انتیناسنإ ؛  كلمن ام  زعأ  انبلست  يتلا  ةنیعللا  بورحلا  كلت  ببسب   ، هب رعشي  ام  مھفأ  يننإ  اھنیح : هل  لوقأو 

ام لك  يف  ریكفتلا  دیعأ  ينلعجتل  يبلق  محتقت  هنم  جرخت  ةملك  لك  تناك   ، ایصخش يل  هثيدح  هِّجوي  يدنجلا  كلذ  نأكو  رعشأ  تنك 
يل هتلماعم  ببسب  ًالعتشم  دقحلا  ىقبیل  يدلاو  ىلع  يدقح  ران  ىلع  دوقولا  عضأ  انأو  َّيلع  ترم  تاونس   ، كلذ لبق  يتایح  نم  َّرم 
مھفأ  ، مھفأ نآلا  يننإ  هل : لوقأل  ئفادلا  هنضح  لخاد  يمترأو  هعم  نوكأ  نأ  يف  يتبغر  الإ  َّقبتي  ملو  نآلا  لاز  كلذ  لك   ، َّيلع هتوسقو 
تللظ  ، ءيش لجأ ال  نم  كلمن  ام  زعأ  نادقفو  ةراسخلاو  برحلا  ةظحل  ؛  نآلا اھشیعأ  يتلا  ةظحللا  كلت  نم  َّيلع  ىشخي  ناك  هنأ 

وحن رظن   ، ءامدلاب هفطعم  ألتما  يذلا  ءابطألا  دحأ  انوحن  ىتأ   ، ىحرجلا ةمیخ  ىلإ  انلصو  ىتح  نیكسملا  كلذ  دعاسأ  انأو  يتمص  ىلع 
ِدْبُي مل  بیبطلا  نكلو  ءامدلا  هؤلمتو  اًخستم  شارفلا  ناك   ، اًغراف اًشارف  دجو  ىتح  ناكملا  يف  هینیع  رادأ  طقف   ، ثدحتي ملو  يدنجلا 

: يل لاق  طقف   ، كلذب ًاثارتكا 

. هناكم هعض  طقف   ، هیلإ ةجاحب  دعي  ملو  تام  دق  هیلع  ناك  ْنَم   ، شارفلا اذھ  ىلع  كانھ  هعضت  نأ  كنكمي  -

ةجرشحو ىحرجلا  نینأل  عامتسالاو  ناكملا  يف  ءاقبلا  يعسوب  نكي  مل   ، ناكملا نم  فرصنأ  نأ  لبق  قفرب  يدنجلا  دي  ىلع  ُّتبر 
ناك  ، فسألل هدجأ  مل  يننكلو  يقنلا  ءاوھلا  ضعب  قاشنتسال  ةجاح  يف  تنك   ، ىدھ ریغ  ىلع  يقيرط  يف  تقلطنا   ، نيرضتحملا

يثالثلا ناك   ، نیبراحملل ىرخأ  ةرم  عجرأ  نأ  لبق  تقولا  نم  ةرتفل  تْرِس   ، توملاو ةقرتحملا  راجشألاو  دورابلا  ةحئارب  اًقبعم  ءاوھلا 
اوقرغتسا دق  يلارتسألاو  يدنلوھلا  امنیب   ، مھنیب امیف  نوثدحتيو  ةلعتشملا  باشخألا  نم  ةموك  مامأ  نوئفدتسي  مھیلع  تفرعت  نيذلا 

. مھعم تسلجو  ةثالثلا  وحن  تھجتا   ، قیمع مون  يف 

ىرخأ ءایشأ  انیف  ِرّیغیس  يذلاو  ریثكلا  انمامأ  لاز  امو  ثالثلا  كراعملا  كلت  لالخ  اًعیمج  انریغت  دقل   ، اننیب تقولا  ضعبل  تمصلا  داس 
: مغمغي نأ  لبق  ليونام  بؤاثت  توص  يریكفت  عطق   ، ةریثك

، لماك اي  عبطلاب  تنأ  كدصقأ  ، ال  ىقمحلا اھيأ  رخآلا  بناجلا  يف  مكارأ   ، نیمئانلا نيدغولا  نيذھب  قحلأس  يننكلو  مكنأشب  يردأ  ال  -
. ویل اي  تنأ  الو 

: ليونامل لوقي  وھو  هناكم  نم  ضھني  میلس  اندجوو  ليونام  هانع  ام  ىلع  انكحض 

. ناسللا طیلس  يكیسكملا  اھيأ  كسأر  مطحأ  فوس   ، يفكي اذھ  -

: میلسل لوقيو  خرصي  ليونام  امنیب   ، میلس هفلخو  ضكرلا  يف  ليونام  أدب 

. كحضلا نم  ًالدب  ىقمحلا  اھيأ  ينودعاس   ، لجر اي  كعم  حازملا  طقف  دصقأ  تنك  دقل   ، ةدجنلا -

تاكحض تراثأ  ةیلوفط  تاخرص  قلطي  وھو  قرغي  هنأك  هدیب  حِّولي  ذخأ  يذلا  ليونام  فلخ  ضكري  میلس  امنیب  لماكو  انأ  انتاكحض  تداز 
تقولا ضعبل  ةوقب  كحضن  ةعبرألا  نحن  انللظ   ، ةدشب اًھقھقم  ضرألا  ىلع  سلجو  ليونامل  رظني  وھو  يرجلا  نع  فَّقوت  يذلا  میلس 
سلاج وھو  لماكل  تلق   ، حضاو بح  يف  رخآلا  فتك  ىلع  هدي  امھنم  ٌّلك  عضيو   ، هسأر ىلع  هِلّبقيو  ليونام  میلس  نضتحي  نأ  لبق 

: يراوجب

. قحب مكجاتحأ  تنك  دقل   ، قافر اي  مكعم  يننأ  دیعس  انأ  -

: اًمستبم لاقو  يفتك  ىلع  لماك  ََتبَر 

يقيدص اي  ریخ  ىلع  حبصت   ، ىرخأ ةرم  عوجرلا  لبق  ةحارلا  ضعب  لننلف  نآلا   ، ویل اي  انل  اًديدج  اًخأو  اًقيدص  انبستكا  اننأ  ءادعس  نحنو  -
. ديدجلا

: هل لوقأ  انأو  يرودب  تمستبا 

. ديدجلا يقيدص  اي  ةدیعس  مالحأ  -



...



كیلإ تقتشا  دقل 



. اًضيأ ةرملا  كلت  اًعیمج  ةدوعلا  يف  متحجن  مكنأ  ىرأ   ، نوبراحملا اھيأ  ىرخأ  ةرم  مكب  ًالھأ  -

يف ًةرشابم  أدب   ، عبطلاب سمياج  روتكد  نم  ةرداص  تاملكلا  كلت  تناك   ، لمعملا يف  جيردتلاب  ظقیتسأ  انأ  امنیب  تاملكلا  كلت  تعمس 
، داتعملاك انتفرغل  هجوتلل  انتَّرسأ  نم  ضوھنلا  انأدب  كلذ  نم  ءاھتنالا  دعب   ، ةيویحلا انتارشؤم  ىلع  نانئمطالل  ةداتعملا  لیلاحتلا  ءارجإ 

: ًالئاق انفقوتسا  سمياج  روتكد  نكلو 

ىتح  ، انتاعقوت لك  قاف  يذلا  مكئادأ  دعب  ةرادج  نع  اھومتققحتسا  دقل   ، اًعیمج مكل  ةَّراس  ةأجافم  كانھ  مویلا   ، بابش اي  ًالھم  -
نوبعتم مكنأ  ملعأ   ، ةیلاع حورب  كراعملا  ةیقب  لامكإل  ةيونعم  ةعفد  مكئاطعإ  يف  انأو -  روجیملا  انثدحت -  دقف  اذل  ؛  ًایصخش انأ  يتاعقوت 

. لیلق دعب  مكب  قحلأسو  ماعطلا  ةعاق  وحن  نآلا  اوھَّجوت  مكلضف  نم   ، تقولا ضعبل  ةحارلا  لیجأت  قحتست  ةأجافملا  ينوقدص  نكلو 

قیضلا ودبي  ناك   ، بیبطلا رماوأل  اًذیفنت  ةعاقلا  وحن  لاح  يأ  ىلع  انھجوت  اننكلو   ، بیبطلا اھنع  ثدحتي  ةأجافم  يأ  نع  ملعن  نكن  مل 
اوماق يتلا  ةأجافملا  كلت  ةیھام  نع  ثدحتن  ددجلا  يئاقدصأ  عم  تسلجو  ةعاقلل  انلصو   ، رخآلا ضعبلا  ىلع  لوضفلاو  ضعبلا  ىلع 

امھضعب عم  وأ  انعم  اثدحتي  نأ  نود  نیتلصفنم  نیتدئام  ىلع  امھدحو  يلارتسألاو  يدنلوھلا  نم  ٌّلك  سلج  امنیب   ، انل اھریضحتب 
مھفن مل  ةضيرع  ةماستبا  امھیھجو  ىلعو  ةعاقلا  انیلع  نالخدي  روجیملاو  بیبطلا  دجن  نأ  لبق  تقولا  نم  ریثكلا  رمي  مل   ، ضعبلا

: ًالئاق ثيدحلاب  روجیملا  أدب   ، كاذنآ اھببس 

يننكلو  ، داتعملا وھ  امك  ًالوأ  ةحارلا  نم  طسق  ىلع  مكلوصح  نم  ًالدب  نآلا  انھ  مكعمج  ببس  لوح  لوضفلا  مكؤلمي  مكنأ  ملعأ  -
ذنم اًریثك  متریغت  دقل   ، مكضعب لقألا  ىلع   ، نآلا ىتح  هب  متمق  ام  ىلع  مكل  ةأفاكم  دوجو  ةرورض  يف  مرتحملا  انبیبط  يعمو  تركف 

متلعجو اًعنص  متنسحأ  مكنأ  دكأتم  يننكلو   ، ُدعب ةثلاثلا  ةكرعملا  يف  ثدح  ام  دھاشأ  مل  يننأ  ملعأ   ، ىلوألا ةرملل  انھ  مكروضح 
هیلع اًمامت  نیقفاوم  اونوكي  مل  ةيادبلا  يف   ، ةكرشلا ةرادإ  نم  ًابلط  انبلط  دقف  اذل  ؛  مكب ينظو  مھنظ  وھ  امك  مكب  نيروخف  مكءابحأ 

يتلا ةأفاكملا  كلت  ىلع  عامجإلاب  اوقفاو  مھل  سمياج  روتكد  عانقإ  دعب  نكلو   ، كراعملا ةیقب  يف  مكزیكرت  نم  اوجرخت  ىتح ال 
. تادیسلاو ةداسلا  اھيأ  اولخدتلف   ، مكتأجافم عم  نآلا  مككرتنس   ، لاطبألا اھيأ  اھنوقحتست 

تناك مك   ، يتدلاو يھ  ةعاقلا  لخد  نم  لوأ  ناك   ، انراظتنا لطي  ملو  روجیملا  ثدحتي  نمع  ىرنل  بابلا  وحن  اًعیمج  اننویع  تعلطت 
نم يعوجر  دنع  يعم  اًمئاد  لعفت  تناك  امك  اھیعارذ  ةحتاف  اھدجأل  اھوحن  تضكر   ، ةعقوتملا ریغ  ةأجافملا  كلتب  ةرماغ  يتداعس 

كلذ جاتحأ  تنك  مك   ، رِطعلا ئفادلا  اھفتك  ىلع  ينیع  نم  قرقرتت  يعومد  امنیب  ةدشب  اھتنضتحا   ، اًریغص ایبص  تنك  امدنع  ةسردملا 
، ةیضاملا مايألا  لالخ  يریكفتو  يسأرب  تَِقلَع  يتلا  كراعملا  راثآو  ينازحأو  يمومھ  تلاز  ةدحاو  ةظحل  يف   ، ةرتف ذنم  نضحلا 
لماكو ليونامو  میلس  ةلئاع  نیبراحملا : تالئاع  يقاب  لوخد  ىلاوت   ، فراج نانحو  بحب  ينیبج  تلَّبقو  اھيدي  اتلكب  يسأر  تَكَسمأ 
اذھ ةلباقمل  دحأ  يتأي  الأ  ًابيرغ  كلذ  نكي  مل   ، يلارتسألا نوسيراھ  ةلباقمل  دحأ  تأي  مل  امنیب   ، ساموت ةلباقمل  ءاج  ام  صخشو 

الو ام  ءيشب  ينربخت  نأ  ديرت  اھنأك   ، رخآ ءيش  اھینیع  يف  ناك  نكلو   ، اھینیع يف  بحلا  دجأل  ديدج  نم  يتدلاو  ىلإ  ترظن   ، دغولا
: قفر يف  اھدي  كسمأ  انأو  اھتلأس   ، كلذ لعف  ةیفیك  فرعت 

؟ ماري ام  ىلع  ءيش  لك  لھ   ، ينع اًئیش  نیفخت  ِكنأك  رعشأ  -

: كابترا يف  يل  لوقت  نأ  لبق  يناوث  عضبل  يل  ترظن 

رئاث هنإ   ، هعم نحاشتت  ویل ال  اي  كلضف  نم   ، كتيؤرل يعم  ءاج  دقل   ، انھ كدلاو  نكلو  ءيشلا  ضعب  كقياضي  دق  هلوقأس  ام  نأ  ملعأ  -
. جمانربلا يف  كتكراشم  أبن  هنع  َتیفخأ  امدعب  ةياغلل 

يانیع تعقو  امدنع  روجیملا  عم  ثدحتي  ةيركسعلا  هتلذبب  اًفقاو  ناك   ، بابلا ىلع  يدلاو  تيأر  ىتح  اھتاملك  يتدلاو  يھنت  دكت  مل 
: حیصي وھو  بضغب  يوحن  هجتاو  ةعاقلا  لخد   ، هیلع

اًعيرم كباقع  نوكي  فوس  ينقدص  ؟  جمانربلا اذھ  يف  يملع  نود  كراشتل  يرماوأ  يصعت  لھ  ؟  دغولا اھيأ  كلذ  لعف  عیطتست  فیك  -
ىلإ ... عجرت  امدنع 

ىتم ملعأ  ، ال  لبق نم  هنضتحأ  مل  امك  هتنضتحا   ، معن  ، هنضتحأو ةوقب  هوحن  عفدنأ  يدلاو  يب  ئجوف   ، هتلمج يھني  هلعج  عطتسأ  مل 
، ةقاربلا ةیساحنلا  موجنلاو  ةيركسعلا  بترلاب  نادزملا  هفتك  ىلع  يكبأ  انأو  هتنضتحا   ، ةوقلاو ةجردلا  هذھب  هیلإ  تقتشا  ةرم  رخآ  تناك 

تیمترا ذنم  ةليوط  تاونس  ترم   ، هتلعف امم  ىلوألا  ةلھولل  َلِھُذ  هنأكو  رعشأ   ، يھجو يف  خارصلاو  ثيدحلا  نع  يدلاو  فقوت  ةأجف 
ناطیحت نیتيوقلا  هيدي  تدجو  مث   ، مالكلا نع  زجاع  هنأك  همف  نم  جرخت  ةموھفم  ریغ  تامھمھ  تعمس   ، ةروصلا هذھب  هنضح  يف 

ةمراع رعاشمب  رعشن   ، رعشن انك  طقف   ، رجاشتن نكن  مل   ، ثدحتن نكن  مل   ، ينيذؤي نأ  ىشخي  هنأك  غلاب  قفرب  نكلو  ءطبب  يرھظب 
نأ لبق  قئاقد  عضبل  يبأ  اًنضتحم  تللظ   ، يغبني امم  لوطأ  امبر   ، ةليوط ةرتفل  دمخ  ناكرب  نم  جرخت  يتلا  ةیناكربلا  ممحلاك  ةقفدتم 

: هل لوقأ  انأو  ئفادلا  هنضح  قرافأ 

. تاونس ذنم  كیلإ  تقتشا   ، يبأ اي  اًریثك  كیلإ  تقتشا  دقل  -

: فراج نانحب  يل  لاقو   ، هتایح يف  ةعمد  فرذي  مل  يذلا  لارنجلا  ينیع  يف  ةرم  لوأل  اھارأ  يتلا  عومدلاب  نیتئیلم  نینیعب  يل  رظن 

؟ ریخب تنأ  لھ   ، ویل اي  كیلإ  تقتشا   ، كیلإ تقتشا  يریغص  اي  اًضيأ  انأو  -

: ًالئاق هیلع  درأ  انأو  ىرخأ  ةرم  هتنضتحا 

. نآلا طقف   ، يبأ اي  ریخب  انأ  نآلا  طقف  -

: رثأتب سمھت  يھو  انیفتك  ىلع  يتدلاو  تتبر 

. يلاجر مھ  ءالؤھ  -

تنك يذلا  يبأ  راوجب  تسلج   ، ةعاقلا يف  دئاوملا  ىدحإ  ىلع  سلجن  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  يبأ  اھب  تنضتحا  ىرخألاو  ٍدیب  اھتنضتحا 
يبأ  ، ةليوط ةرتفل  اھنیح  انثدحت   ، ریغص لفط  انأو  عراشلا  ربعن  انك  امدنع  ةليوط  تاونس  ذنم  لعفأ  تنك  امك  اھب  ثبشتأو  هدي  كسمأ 



يننأ رعشأ  مل   ، ةطبارتم ةدحاو  ةلئاعك  تاكنلا  قلطنو  كحضنو  ثدحتن  ىلوألا  ةرملل   ، لبق نم  ثدحتن  مل  امك  انثدحت   ، انأو يمأو 
يدلاو عم  ثدحتأ  يننأ  ترعش  ينكلو   ، ينیتنجرألا شیجلا  يف  لاجرلا  عجشأ  هنم  فجتري  يذلا  يتناس  يد  لارنجلا  عم  ثدحتأ 

ثدحتي ناك   ، حضاو باجعإب  ينع  ثدحتي  ناك   ، كراعملا يف  هھجاوأ  دق  امم  اًفوخ  ينم  هبضغ  ردق  هرماوأ  تیصع  يننأل  بضغ ال  يذلا 
، ایصخش وھ  هرظن  يف  لطب  نآلا  يننأ  فیك  مھألاو   ، نآلا ملاعلاو  نیتنجرألا  رظن  يف  لطب  يننأ  فیكو   ، ينأشب هئالمز  ةیقب  هلاق  امع 

ىتح  ، اًعیمج انل  لضفألل  ریغت   ، ءيش لك  رَّیغت  نآلا  نكلو   ، انھ ىتأ  امدنع  هردص  يف  لمتعي  ام  لكب  حوبیس  هنأ  يدلاو  نظي  نكي  مل 
يف قنحلا  كلذ  ىرأ  دعأ  مل   ، ةیضاملا تاونسلا  ةلیط  َّيلعو  اھیلع  هتوسق  ببسب  يدلاو  ىلع  ةقناح  اًمود  تناك  يتلا  يتدلاو 
يننإ مھل : تلق   ، اًديور اًديور  اھبلق  ىلإ  عجري  هنأ  ودبي  نكلو   ، تاونس ذنم  هَْتیَِسن  بح   ، هھاجت بحلاو  ةداعسلا  ىرأ  تنك   ، اھینیع
تدجو كلذ  تلق  نأ  درجمبو   ، مھل هرضحأ  بورشم  يأ  نوديري  اوناك  نإ  مھتلأسو   ، هبرشل ءيش  راضحإل  بھذأسو  أمظلاب  رعشأ 

: ًالئاق هناكم  نم  زفقي  يدلاو 

كل هرضحأس   ، حافتلا ریصع  بحت  كنأ  ملعأ   ، روفلا ىلع  عجرأس   ، انھ انأ  املاط  دوھجمب  مقت  ، ال  هديري ام  لطبلل  رضحأس  نم  انأ  ال،  -
. ًالاح

ءيش يف  تمغمغ   ، اھتاماستباو يتدلاو  تارظن  هعباتت  تناك  امنیب   ، ةعاقلاب دوجوملا  يقاسلا  وحن  ةعيرس  تاوطخ  يف  يدلاو  هجتا 
: لجخلا نم 

. نانحلاو ةداعسلا  هذھب  هیف  هرأ  مل  ليوط  تقو  رم   ، جاوزلل ينبلط  امدنع  اًقشع  هیف  ُتْبُذ  يذلا  لجرلا  وھ  اذھ  -

: لوقي وھو  ریصعلا  يمامأ  عضو   ، لاق امك  ةعرسب  لعفلاب  عجر  دق  يدلاو  ناك   ، قلعأ ملو  تمستبا 

. يریغص اي  اًجلثم  هلضفت  كنأ  ملعأ   ، هبحت يذلا  حافتلا  ریصع  -

: ةوھقلا نم  بوك  اھمامأ  عضي  وھو  اھل  لاقو  يتدلاو  ىلإ  تفتلا  مث 

. ركسلا نم  ةدحاو  ةقعلم  اھیلعو  بیلحلاب  كتوھق  نیبحت  ِكنأ  ملعأو  -

: لالد يف  هلأست  يھو  بوكلا  هنم  َْتلَوانت 

؟ نآلا ىتح  يتوھق  بحأ  فیك  ركذتت  َتلز  ام  لھ  -

: اھیلإ رظنلا  يشاحت  ًالواحم  سلجي  وھو  ًِالجَخ  اھل  لاق 

. نیبحت ام  طق  سنأ  مل  انأ  -

ذنم امھقالط  نم  مغرلا  ىلع   ، ضعبلا امھضعب  نع  امھلاصفنا  ةرتف  لاوط  هتطغ  يتلا  لامرلا  هقوف  نم  حازنت  يذلا  بحلاب  رعشأ  تنك 
: ٍّمج بدأ  يف  لوقيو   ، ءودھب انتلواط  نم  برتقي  لماك  تدجو  ثدحتن  امنیبو   ، ءيش لك  مغر  اًدوجوم  لاز  هنأ ال  الإ  تاونس 

. يتدیس اًضيأ  ِكلو  لارنجلا  اھيأ  كل  ءيش  لوق  ديرأ  طقف  يننكلو   ، ودرانویل عم  ثدحتلا  نوديرت  مكنأ  ملعأ  -

: ًالئاق هثيدح  لمكأ  يذلا  لماك  وحن  انرظن 

يف انتایح  ذقنأ  دقل   ، لطبلا اذھ  ةیبرت  َتنسحأ  دقل   ، يدیس اي  ةكرعم  لك  يف  ودرانویل  راوجب  لاتقلاب  فرشتأ  يننأب  لوقلا  طقف  ديرأ  -
. هل نینيِدَم  نیبراحملا  عیمج  نإ  يلوقب : غلابأ  يننأ  نظأ  ، ال  تارم ةدع  ةقباسلا  ةكرعملا 

: رثأتب لاقو  ریبك  رخفب  يدلاو  يل  رظن 

. ربكأ بلقو  ةریبك  ةعاجش   ، ویل وھ  اذھ   ، هب رخفأ  يذلا  يدلو  وھ  اذھ  -

، يب اًروخف  يدلاو  لعجي  نأ  ديري  هنأ  ملعأ  تنك  ينكلو   ، هلاق امیف  غلابي  هنأ  ملعأ   ، يبأل هلاق  ام  ىلع  ركش  ةماستبا  لماكل  تمستبا 
: هل لاق  يذلا  يدلاو  توص  هفقوتسیل  انكرتو  ةرداغملا  كشو  ىلع  ناك   ، ديدجلا يدئاق   ، لماكل انتمم  تنك  اذھل 

. َّينب اي  انعم  مكسولجب  فرشتن  فوس   ، اًضيأ نحن  انؤاقدصأ  مھ  ویل  ءاقدصأ  ؟  كتلئاعو تنأ  انیلإ  َّمضنت  َِمل ال  -

: يدلاو يل  لاق  امنیب   ، انعم سولجلاو  مودقلاب  هتلئاعل  راشأو   ، ةقفاوملا ينعي  هسأرب  لماك  أموأ 

مھنإ ال  ، لطبلا اھيأ  ةقباسلا  كراعملا  يف  هتلعف  ءيش  لكب  ينوربخي  نأ  مھديرأ   ، انعم سولجلل  كئاقدصأ  ةیقب  ةوعدل  بھذا  -
. ءيش لك  فرعأ  نأ  ديرأ   ، ينیفكي اذھ ال  نكلو   ، طقف كراعملا  نم  ًءازجأ  نوضرعي   ، زافلتلا يف  هلمكأب  مویلا  نوضرعي 

ضعب مضب  انمق   ، ةركفلا كلتب  اوبحرو  انتلواط  ىلع  انعم  سولجلا  مھیلع  تحرتقاو  میلسو  ليونام  وحن  تھجتاو  يناكم  نم  تضھن 
ةرملا تناك   ، عبطلاب ليونام  ةصاخ  تاكنلا  قلطنو  كحضن  انك   ، مھتالئاعو يئاقدصأ  لك  مضت  ةریبك  ةلواط  حبصتل  ايوس  تالواطلا 

نم امھبستكا  حرمو  ةعاجش  هیف  تيأر  هضرم  مغر   ، ناطرسلاب ضيرملا  ليونام  نبا  وھیلأ  ةلباقم  اھیف  يل  ىَّنستي  يتلا  ىلوألا 
ترظن  ، هیلإ قفرب  هتجوز  مضت  هدي  امنیب  تقولا  لاوط  هقاس  ىلع  سلجت  تناك   ، میلس ةنبا  نيریك  ریغصلا  كالملا  تيأرو   ، هدلاو

يف آدب  نيریكو  وھیلأ   ، ةدیعب ةرتف  ذنم  هضقي  مل  امبر  اًدیعس  اًتقو  يضقيو  حزمي  عیمجلا   ، يھجو ولعت  ةریبك  ةماستبا  امنیب  عیمجلل 
يدلاو امنیب   ، هرافظأ ةموعن  ذنم  رخآلا  فرعي  انم  دحاو  لك  نأكو   ، ةریبك ةدحاو  ةلئاع  اننأكو  نوحرميو  نوثدحتي  رابكلا  امنیب   ، ايوس بعللا 
ديرأ امم  رثكأ  امبر  يدلاو  راھبإ  نوديري  اوناك   ، ایقیقح هنولوقي  ام  لك  نكي  مل   ، ةیلوطب فقاوم  نم  ينع  قافرلا  ةیقب  هلوقي  امل  عمتسي 
قئاقد عضب  لكو  يفتك  ىلع  هدي  عضي  وھو  مھیلإ  عمتسي  يدلاو  ناك   ، هنولعفي امل  لئاھ  ريدقتو  مارتحاب  ترعش  كلذ  مغر  نكلو   ، انأ
انك  ، لتقلاو ملظلاو  كراعملاو  بورحلا  انعیمج  انیسن  نمزلا  نم  ةرتفل   ، نيَریبك زازتعاو  رخفب  اھلوقي  ناك   ، يدلو وھ  اذھ  مھل  لوقي 

. بحن نم  عم  ةرادج  نع  هانققحتسا  اًتقو   ، ًابیط اًتقو  يضقت  ةریبك  ةدحاو  ةلئاع 



...



ساموت لقعب  ةعبارلا  ةكرعملا 



بحسنن نل 

، ةیكيرمألا ةیلھألا  برحلا  يف  جربستیج  ةكرعم   ، ةعبارلا ةكرعملا  ناكم  يف  نآلا  انك   ، يلوح رظنأل  لقاثتم  ءطب  يف  يانیع  تحتف 
بعص راصتناب  تھتنا  مايأ  ةثالث  ترمتسا  يتلا  ةكرعملا  نم  يناثلا  مویلا  ناك  ماع ١٨٦٣،  ویلوي  نم  يناثلا  وھ  مویلا  ناك  طبضلاب 

يف قرلاو  ةيدوبعلا  ءاغلإ  تضفر  يتلا  ةیبونجلا  تايالولا  لثمت  يتلا  ةیلاردفنوكلا  تاوقلا  دض  لامشلا  لثمت  يتلا  ةيداحتالا  تاوقلل 
ةلامع  ، ءاینغألا عرازم  يف  دیبعلا  لمع  ىلع  مئاق  اھداصتقاو  ةیبونجلا  تايالولا  مظعمو  ةيدوبعلا  ءاغلإ  ىلع  قفاوت  فیكو   ، اھقطانم

ةيدوبعلا ءاغلإ  ةطاسبب  ديري  نلوكنیل  ماھاربإ  سیئرلا  نآلاو   ، مھدایسأل تاورثلا  نونجيو  رجأ  يأ  ىلع  نولصحي  ةياغلل ال  ةصیخر 
ةجیتن برحلا  تناك  اذل  ؛  ةلئاطلا تاورثلا  باحصأ  نییعاطقإلا  نم  مھریغو  مجانملاو  عرازملا  باحصأل  ةحداف  رئاسخ  يف  ببستلاو 

يف ةیضاملا  ةلیللا  يف  ةكرعملا  نع  زوجعلا  روجیملا  انربخأ  عبطلاب   ، رشع سداسلا  يكيرمألا  سیئرلل  ءيرجلا  رارقلا  كلذل  ةیعیبط 
نم نآلا  نوضھني  مھارأ  نيذلا  نیبراحملا  ةیقب  لعف  امك  ةكرعملا  كلت  نع  ةءارقلل  يفاكلا  تقولا  َّيدل  ناك  دقف  اذل  ؛  انعم هعامتجا 

، ةلعتشم تناك  ران  اياقب  انمامأ  امنیب  ةیبشع  ضرأ  قوف  نیمئان  انك   ، نآلا هیف  نيدجاوتملا  ناكملا  اوریل  يلثم  مھلوح  اورظنیل  مھمون 
، ضعبلا انضعب  لوح  انعمجتو  اننكامأ  نم  انضھن   ، يقبتملا دامرلا  نیب  نم  ءودھب  جرخت  يتلا  ةنخدألا  ضعب  اھنم  ىقبت  ام  لك  نآلا  نكلو 

يتلحر  ، انتلحر يف  ةعبارلا  ةكرعملل  دادعتسالا  أدبنل  انضھن   ، لاتقلا نم  ديدج  مویل  ریضحتلا  يف  نیلغشنم  دونجلا  ةیقب  ناك  امنیب 
اقح ينمھي  ام  نكلو  جمانربلا  كلذ  يف  كارتشالا  تررق  امدنع  قالطإلا  ىلع  لاملا  ينمھي  نكي  مل   ، لاملل نيرخآلا  ةلحرو  ةرماغملل 
يننأل ؛  نیبراحملا يقاب  نیبو  ينیب  تاقادص  لمعب  متھأ  مل   ، ةكرعم لك  يف  ةرم  لك  اھیلع  لصحأ  يتلا  ةرماغملا   ، طقف ةرماغملا  يھ 

يذلا مویلا  كلذ  ركذتأ   ، يتقیلط دصقأ   ، ام موي  يف  يتجوز  ينتدقفأ  يتلا  ةرماغملا  لجأ  نم  تئج  يننكلو  مھلجأ  نم  انھ  ِتآ  مل 
ةرماغملل يثارتكا  ردق  اًموي  اھب  ثرتكأ  مل  يننإ  يل : لوقت  يھو  اھبئاقح  مزحت  اھدجأل  ایقيرفأ  يف  يتالحر  ىدحإ  نم  هیف  تعجر 

يكل اھترایس  بوكر  كشو  ىلع  يھو  يل  تلاق  نیح  اھتاملك  رخآ  ركذتأ   ، تلاق امیف  ةقحم  تناك  اھنأل  ؛  اھنیح اھلداجأ  مل   ، رطخلاو
مھفأ مل   ، يھ اھعم  اھب  رعشأ  مل  يتلا  ةداعسلاب  رعشأ  اھنیح  امبر   ، هنع ثحبأ  ام  دجأ  نأ  اقح  ىنمتت  اھنأ  يتایح  نم  دبألل  لحرت 

فرعأ ، ال  لبق نم  اھب  تمق  يتلا  تارماغملا  لك  لالخ  ام  ءيش  نع  ثحبأ  يننأكو  رعشأ  لعفلاب  يننكلو   ، اھنیح تاملكلا  كلت  ىنعم 
ترفاس دقل   ، لعفلاب هنع  ثحبأ  ام  كانھ  نأ  ملعأ  يننكلو   ، فیك الو  هیلع  رثعأس  نيأ  يردأ  ، ال  يحور صقني  يذلا  ءيشلا  اذھ  وھ  ام 

نأ نم  رثكأ   ، بتكلا نم  ریثكلا  تأرق   ، ایسآ لابجو  طسوألا  قرشلا  يراحصو  ةیبونجلا  اكيرمأ  لاغدأو  ایقيرفأ  يرارب  ىلإ  تبھذ   ،، اًریثك
انھ عیطتسأ  امبر   ، نآلا ىتح  اھألم  عیطتسأ  نأ  نود  ةدوجوم  يحور  يف  ةوجفلا  كلت  تلاز  ام  كلذ  لك  مغر  نكلو   ، اھءاصحإ عیطتسأ 

. اقح هنع  ثحبأ  امو  هديرأ  ام  ملعأ  نأ 

يناعي هلمكأب  شیجلا  ناك   ، ةریثكلاب نكت  مل  يتلاو  ةریخذلا  نم  انتصح  انذخأو   ، مویلا اذھ  لالخ  ریسملل  انسفنأ  ریضحت  نم  انیھتنا 
مقر ركذ  متي  ناك  انھ   ، نيام نيرشعلا  ةقرفلل  نیعبات  انك   ، لاح يأ  ىلع  انقلطنا  اننكلو   ، ةكرعملا كلت  لالخ  ةریخذلا  يف  صقن  نم 

كرويوین نیعبرألاو  ةعبارلا  ةقرفلا  لثم  ىرخأ  ندم  نم  ىرخأ  قرف  ةدع  انتلحر  يف  انعم  ناك   ، ةقرفلا اھل  ةعباتلا  ةنيدملا  مث  ةقرفلا 
، تنیسنیف جنورتس  لینولوك  هماقأ  يذلا  عافدلا   ، بوت دنوار  لیتل  ةقطنم  يف  عافدلا  بلق  انك   ، اینافلسنب نونامثلاو  ةثلاثلا  ةقرفلاو 
ریسي وھو  ملعي  نكي  مل   ، اًمیظع ًالجر  ناك  هنكلو  اًمھجتم  اداح  اًھجو  كلمي  ناك   ، هنقذ ىتح  ةليوطلا  فلاوسلا  وذ  ریصقلا  لجرلا  كلذ 

مویلا هتباصإ  ببسب  مویلا  نم  عوبسأ  دعب  تومیس  هنأ  ِملَع  ول  ىَرُت   ، ركفأ انأو  هیلإ  رظنأ  تنك   ، ةكرعملا يف  هبحن  يضقیس  هنأ  انراوجب 
لعجي يذلا  ام  مأ ال؟  ةكرعملا  يف  كرتشیسو  يھ  امك  هتارارق  لظتس  لھ   ، رمعلا نم  نيرشعلاو  ةعباسلا  َّدعتي  مل  وھو  ةكرعملا  يف 
ول ًالئاق : هتجوزل  بتك  هنأ  سمألاب  هنع  تأرق  ؟  اھبحي يتلا  ةأرملا  نم  هجاوز  نم  ةریغص  ةرتف  دعب  شیجلا  يف  عوطتي  هلثم  ًایماحم 
نم براحي  هلعج  ام  وھ  اھل  هبح   ، ةلمرأ ةأرملا  لعجت  دق  يتلاو  ًاباوص  بابسألا  رثكأ  ِكجوز  ِتیطعأ  ِكنأ  يركذتت  نأ  ِكديرأ  ُّتطقس 

. ًالقعو ًاباوص  رثكأ  ملاع  يف  يھ  شیعت  نأ  لجأ  نمو   ، اھلجأ

ىتح انریس  انلمكأ   ، دحأ عم  ثدحتي  نأ  نود  هدحو  يشمي  ناك  اًضيأ  نوسيراھ   ، نیبراحملا ةیقب  نم  ةبرقم  ىلع  اًدیحو  يشمأ  تنك 
روخصلا نم  طئاح  ءانبب  تنیسنیف  لینولوك  انرمأ   ، ةیبشع اھضرأو  ةیلاعلا  راجشألا  اھؤلمت  ةقطنم  تناك   ، بوت دنوار  لتیل  ةبضھل  انلصو 

، لیلق دعب  انیلع  میحجلا  باوبأ  نم  ًاباب  حتفتس  يتلا  ةیلاردفنوكلا  تاوقلا  نارین  نم  اھفلخ  ءامتحالا  عیطتسن  ىتح  ةباغلاب  ةدوجوملا 
زكرمتلاو هفلخ  انعقاوم  ذاختا  يف  انأدبو   ، ًابيرقت رتم  هعافترا  ايرخص  ًاطئاح  انینبو  ةقطنملا  نم  روخصلاو  ةراجحلا  عیمجتب  لعفلاب  انمق 

، تمص يف  رمھنت  هعومد  امنیب  هتزوحب  ةروص  يف  رظني  دوسألا  يدنجلا  كلذ  دجأل  يراوجب  ترظن   ، انیلع بيرقلا  موجھلا  راظتنا  يف 
: ًالئاق نزح  يف  يل  مستبا  ةروصلا  ىلإو  هیلإ  يرظن  ظحال  امدنع 

؟ يدیس اي  لافطأ  كيدل  لھ  -

: ًالئاق يل  هثيدح  لمكأف   ، ًایفان يسأر  تززھ 

. هلجأل براحأ  ينلعجي  ام  كلمأ  يننأ   ، يدیس اي  نآلا  كراوجب  يدوجو  ببس  وھ  اذھ   ، َّيدل انأ  -

: يل لاقو  اھب  كسمي  يتلا  ةروصلا  ينلوان 

. ریغصلا نوج  ينبا  وھ  اذھ  -

يف هیلإ  ترظن   ، نوللا ءاضیب  ةریبك  ةعرزم  مامأ  ءارثلا  مھیلع  ودبي  ضیبلا  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  ةعومجم  دجأل  ةروصلا  يف  ترظن 
: قفر يف  هتلأسو  بارغتسا 

. ءاضیبلا ةرشبلا  يوذ  نم  ةعومجم  الإ  ىرأ  انأ ال  ؟  كنبا وھ  نيأ  -

ةرشبلا دوسأ  ریغص  لفط  ةيؤر  يننكمأ  رظنلا  تققد  امدنع   ، نیفقاولا لاجرلا  فلخ  ةروصلا  نم  نميألا  نكرلا  وحن  هتباَّبسب  يل  راشأ 
الإ هدلول  ةروص  كلمي  يبناجب ال  لجرلا  كلذ  ىرأ  انأو  يقلح  يف  ةصغب  اھنیح  ترعش   ، ةفقاولا ةعومجملا  فلخ  ةاشرفب  ضرألا  حسمي 

: لجرلا لأسأ  نأ  لبق  ًالیلق  تددرت   ، هدایسأ فلخ  ناكملا  فظني  وھو  ةنیھملا  ةروصلا  كلت 

؟ مھيدل لمعت  تنك  لھ  -

: ًالئاق اھیلإ  رظنيو  ةروصلا  ينم  لوانتي  وھو  لجرلا  مستبا 

حسمأ نأ  تملعت   ، وھل وأ  ةلوفط  فرعأ  مل   ، تِدلُو نأ  ذنم  مھيدل  اًدبع  تنك  دقل   ، يدیس اي  كنم  ةقیقر  ةملك  اھنإ  ؟  مھيدل لمعأ  -
ساسكت يف  ةعرزملا  كلت  بحاص  يدیس  نم  رغصلا  ذنم  تالكرلاو  تاعفصلا  يِّقلت  تملعت   ، ةباتكلاو ةءارقلا  ملعت  نم  ًالدب  َّظنُأو  فِ

يبأ ىرأ  نأ  تملعت   ، اھنع دوزلا  وأ  اھتيامحل  ءيش  لعف  كلمأ  الو  يمامأ  طایسلاب  بَرْضُت  يمأ  ىرأ  نأ  تملعت   ، ةروصلا يف  اھتيأر  يتلا 



يھ ةروصلا  هذھ   ، مھنع هیفرتلاو  مھكاحضإل  يدیس  فویض  مامأ  دورقلا  تاكرح  دیلقتب  موقي  وھو  تارملا  تارشع  موي  لك  ناھُي 
روھش ةدع  ذنم  ةعرزملا  كلت  نم  تبرھ  دقل   ، هتيأر ام  ىري  هلعجأ  نل  يننأل  ؛  يدلو لبقتسمبو  َّيضامب  ينركذي  يذلا  دیحولا  ءيشلا 
، يتلئاعو يدلول  اًقيرط  قشأو  براحأل  تئج   ، ةيدوبعلا ءاغلإل  ىعسي  نلوكنیل  سیئرلا  نأ  تملع  امدنع  داحتالا  شیجل  مامضنالل 

. دحأل اًدبع  سیلو  رح  ناسنإك  ةرملا  هذھ  نكلو 

: هعارذ ىلع  يدي  عضأ  انأو  هل  لوقأ  نأ  لبق  هیلإ  رظنأ  انأو  تقولا  ضعبل  ُّتمص 

نیب ىرخأ  ةرم  هلمحتل  كدلو  ىلإ  عجرت  نأ  لجأ  نم   ، مویلا كلجأ  نمو  كعم  براحأس   ، كدحو براحت  نل  مویلا   ، يقيدص اي  قلقت  ال  -
امكقلخ هللا. امك  رارحأ  امتنأو  كیعارذ 

، نیلربماش اوشوج  لینولوك  انتقرف  دئاق  عم  ثدحتي  تنسنف  لینولوكلا  انفلخ  ناك   ، دري ملو  يدي  قوف  هدي  عضي  وھو  لجرلا  مستبا 
: مزحب نیلربماشل  لوقي  تنسنف  لینولوك  تعمس   ، مویلا ةكرعم  يف  يلوطبلا  هرود  نع  ُدعب  امیف  هاركذ  دیلخت  متیس  يذلاو 

. رئاسخلا تناك  امھم  ضرألا  كلت  نع  عفاد   ، داحتالا تاوق  عافد  طخ  راسي  وھ  اذھ  -

حمسیس امم  ؛  داحتالا شیجل  رسيألا  حانجلا  طوقس  ةطاسبب  ينعي  ةیلاردفنوكلا  تاوقلا  يديأ  يف  ضرألا  كلت  طوقس  نأ  ملعن  انك 
ىقبیل تنسنیف  فرصنا   ، اھسفن نطنشاو  ةمصاعلا  وحن  مھفحزو  بونجلا  راصتناب  ةكرعملا  كلت  يھتنتل  تاوقلا  يقاب  قيوطتب  مھل 

: هتقرف دارفأل  لوقي  وھو  هتوص  الع  يذلا  نیلربماش 

مكنكلو  ، طقف مكسفنأ  نع  نوعفادت  انھ ال  متنأ   ، ضرألا كلت  ةراسخ  اننكمي  الو  باحسنالا  اننكمي  اننأ ال  نوملعت  متنأ   ، لاجرلا اھيأ  -
ارح نوكي  نأ  يف  ناسنإ  لك  قح  نع  نوعفادت   ، خيراتلا اھركذیس  ةعاجشو  ةوقب  نآلا  نوبراحي  نيذلا  مكناوخإ  يقاب  نع  اًضيأ  نوعفادت 

مكدعأ ، ال  نمث يأ  نم  ىلغأ  ةماركلاو  ةیناسنإلا  نأل  ؛  هب عابُيو  ىرتشُي  نمث  يرشبل  نوكي  نأ  نود   ، هلثم ناسنإ  هكلتمي  نأ  نود 
متنأ مأ ال،  ةكرعملا  هذھ  نم  متیجن  ًءاوس  مھؤانبأ  مھب  ىھابتي  ًالاطبأ  نوحبصتس  مكنأب  مكدعأ  يننكلو  مكتالئاعل  ءایحأ  عوجرلاب 

. مویلا هلجأ  نم  نوعفادت  نم  لك  نیعأ  يف  كلذك  نوحبصتسو  ةكرعملا  أدبت  نأ  لبقو  نآلا  نم  يرظن  يف  لاطبأ 

اذھ  ، هلوقي امب  لعفلاب  نمؤم  هنأل  ؛  باجعإب هل  ترظن   ، قالمعلا براشلاو  نیتذفانلا  نینیعلا  يذ  عیفرلا  لجرلا  اذھ  وحن  باجعإب  ترظن 
رودت ةكرعملا  كلت  نأ  مغرب   ، اقح هب  نمؤي  ام  لیبس  يف   ، نيام ةعماج  يف  روسیفوربك  ةقومرملا  هتفیظوو  هءانبأو  هتلئاع  كرت  لجرلا 

. نیلربماش لثم  صخش  عم  ناكملا  اذھ  يف  انھ  ُّتدِجُو  يننأل  ؛  روخف يننكلو  طقف  يلقع  يف 

اوُّضقنا ساسكت  سماخلاو  عبارلا  جوفلا  نم  طباضو  يدنج  ةئام  نامث  نم  رثكأ   ، انیلع موجھلا  أدب  ىتح  هتاملك  دعب  ًاليوط  رظتنن  مل 
يف ضیبألا  ناخدلا  بحس  تأدبو   ، قالطنالا يف  ةيرانلا  ةریعألا  تأدب   ، ةكرعملا تأدبو  لتاقم  ةئام  عبرألا  زواجتن  مل  نحنو  انیلع 

انل هلاق  ام  عابتا  يف  نیبراحملا  يقابو  انأ  انأدب   ، ىوقأو فنعأ  تناك  انتدارإ  نكلو  اًفینع  مھموجھ  ناك   ، انقدانب تاھوف  نم  دعاصتلا 
تناك  ، ةقباسلا ةكرعملا  يف  انلعف  امك  مھقدانب  میقلت  نیقابلل  ىنستي  ىتح  اًعابت  ةيرانلا  ةریعألا  قلطن  انك   ، ةكرعملا لبق  لماك 

دحأ فقوتي  مل  نكلو  نوریثكلا  انم  طقس   ، انحاورأ دصحل  ءاخس  يف  انیلع  مھتاصاصر  نوقلطي  مھو  انھاجتاب  ضكرت  ةیلاردفنوكلا  توقلا 
، نیفرطلا نم  ةكرعملا  نادیم  ءلم  يف  ثثجلا  تأدب   ، اھفادھأ ةقدب  بیصتل  مھتاصاصر  مھرودب  نوقلطي  نوبراحملا  ناك   ، لاتقلا نع 
نم ديزملا  ِدْصَحو  انم  بارتقالا  يف  تأدب  بونجلا  تاوق  نإف  بوت  دنوار  لتیل  نع  عافدلا  يف  داحتالا  تاوق  ةلاسب  نم  مغرلا  ىلع  نكلو 

تاقلطلا توص   ، ةكرعملا بخصب  ناكملا  ألتما   ، ءطبب انوحن  فحزلا  يف  نوأدبيو  ناكملا  ألمت  يتلا  راجشألاب  نومتحي  اوناك   ، اندونج
فصنو ةعاس  يلاوحل  ةكرعملا  ترمتسا   ، انفلخ طابضلا  نم  عیجشتلا  تاحیصو  نیباصملا  تاخرصو  نیبناجلا  نم  َُقلْطُت  يتلا  ةيرانلا 

ءالیتسالا ىلع  نیممصم  نویلاردفنوكلا  ناك   ، ُدعب ِهتنت  مل  ةكرعملا  امنیب  دافنلا  يف  انتریخذ  تأدب   ، نیبناجلا نم  اياحضلاو  لاتقلا  نم 
دنوار لتیل  ةقطنم  تناك   ، اھیلع لوصحلا  لیبس  يف  ةیحضت  يأل  نيدعتسم  اوناك   ، انیلإو مھیلإ  ةبسنلاب  ةيویحلا  ةقطنملا  كلت  ىلع 
تدفن دق  يتریخذ  تناك  ةرتف  دعب   ، فینع رارصإب  انیلع  مھتامجھ  تلاوت  اذل  ؛  اَھِرَْسأب برحلاب  زوفي  اھب  زوفي  نم   ، نیفرطلل ةيریصم  بوت 

كراعملا يف   ، يسفن نع  عافدلل  ةصرف  َّيدل  نوكي  نأ  نود  مھل  ًالھس  اًفدھ  يعضوم  يف  تنك   ، ُدعب انیلع  مھموجھ  ِهتني  ملو 
مامأ يسفن  نع  عافدلا  هب  عیطتسأ  اًحالس  يعم  نأل  ؛  رثكأ ةرماغم ال  اھربتعأ  تنك   ، ءيش يأب  ٍلابم  ریغ  انأو  اھضوخأ  تنك  ةقباسلا 
ترعش امدنع  ديدحتلاب  ةظحللا  هذھ  يف   ، اھلمكأب اھتایح  يھتنتل  دایص  نم  ةقلط  رظتنت  ةسلاج  ةطب  درجم  انأ  نآلا  نكلو   ، يئادعأ
لضفأو قمعأ  اھنأل  قمحأ  تنك   ، رثكأ ةریبك ال  ةرماغم  ةایحلا  نأ  تربتعا  امدنع  لبق  نم  قمحأ  تنك  يننأب  تسسحأ  توملا  بارتقاب 
لعجت امدنع  الإ  كتیمدآب  رعشت  نل   ، ىًنعمو اًفدھ  كتایحل  نأ  رعشت  ىتح  لضفأ  نيرخآلا  ةایح  لعجت  نأ  يھ  ةایحلا   ، ریثكب كلذ  نم 
ياعارذ تدرفو  يانیع  ضمغم  انأو  تفقو   ، ينونج لعف  ىلع  تمدقأ  اھنیح   ، اًرخأتم كلذ  تفشتكا  فسألل   ، ًالوأ اھب  رعشي  كلوح  ْنَم 
زجنتو يدسج  قرتخت  يھو  اھادحإ  لیختأو  ةقلطنملا  تاقلطلا  توص  عمسأ  تنك  ٍناوثل   ، يتایح يھنتس  يتلا  ةقلطلا  راظتنا  يف 
رعذب يل  رظن  يذلا  لماك  ىوس  نكي  مل   ، اًضرأ ينطقسیل  يقوف  يمتري  نم  تدجو  فقاو  انأ  امنیبو   ، اھلجأ نم  تَِعنُص  يتلا  اھتمھم 

: حیصي وھو 

؟ قمحأ تنأ  لھ  ؟  ًالعاف كسفن  نظت  اذام  ؟  لجر اي  َتِْننُج  لھ  -

: ًالئاق يقوف  نم  هحيزأ  انأو  هیلع  تددر 

. نآلا دعب  سیل  نكلو   ، يتایح ةلیط  قمحأ  تنك  دقل   ، معن -

: مھل لوقيو  ودرانویلو  میلسو  ليونام  ىلع  يداني  نأ  لبق  ٍناوثل  يل  رظن   ، هتلق ام  ىلع  لماك  بقعي  مل 

. مكیلإ عجرأ  ىتح  هنع  نولوئسم  متنأ   ، هیعو هودِقَْفأ  ىرخأ  ةرم  فوقولا  لواح  اذإ   ، قمحأ لعف  يأ  باكترا  نم  هوعنماو  هلوح  اوقَّلحت  -

: مزح يف  يل  رظني  وھو  يل  اھاطعأو  تاقلطلاو  دورابلا  يوحت  يتلاو  هتبیقح  علخ  مث 

مھ  ، نآلا كعم  نَم  لجأ  نِم  ِْلتاقف  كسفن  لجأ  نم  لاتقلا  دِرُت  مل  اذإ   ، مویلا تومت  نل  ؟  ساموت اي  ينعمست  لھ   ، مویلا تومت  نل  -
. كنم كلذ  نوقحتسي 

: لماكل هلاؤس  اًھجوم  میلس  هیف  حاص  يذلا  تقولا  يف  هیلع  َّدُرأ  مل 

؟ هوتعملا اھيأ  بھاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  -



: ءاضیبلا ةنخدألا  طسو  يفتخي  نأ  لبق  لماك  هیلع  در 

. ةریخذلا نم  ديزملا  رضحأ  فوس  -

هدجأل لماك  هیف  ضكر  يذلا  هاجتالا  ىلإ  ترظن   ، هلیحر لبق  يل  اھكرت  يتلاو  ةیقبتملا  هتریخذ  يوحت  يتلا  لماك  ةبیقحل  ترظن  ٍناوثل 
اوكردأ مھنأكو  نییلاردفنوكلا  نم  هبوص  قلطنت  يتلا  تاقلطلا  مغر  مھبحن  اوضق  نيذلا  دونجلا  نم  ةریخذلا  بئاقح  طقتلیل  ينحني 

رثكأ امإ  لجرلا  اذھ   ، ةرثانتملا مھتاقلطب  ِلابي  مل  هنكلو   ، ةریخذلاب نیقبتملا  دونجلا  ديوزت  نم  هعنم  نولواحي  اوناك   ، ةنونجملا هتطخ 
انأو يتیقدنب  میقلتل  اھنم  دورابلا  جارخإ  يف  تأدبو  ةبیقحلل  ىرخأ  ةرم  ترظن   ، ةعاجش مھرثكأ  وأ  يتایح  يف  ُهُتلباق  ًانونج  لاجرلا 

: يسفنل سمھأ 

. كلوح ْنَم  اھب  رعشي  امدنع  الإ  كتیمدآب  رعشت  نل  -

يف خرصأ  انأ  امنیب  يدنجلا  طقس   ، لماك فدھتسي  ناك  يذلا  دونجلا  دحأ  وحن  يتاقلط  ىلوأ  قلطنتل  ةیقدنبلا  میقلت  نم  تیھتنا 
: ًالئاق نیبراحملا 

. لماك اومحا   ، لماك اومحا  -

اھنیح ترعش   ، هنوفدھتسي نيذلا  دونجلا  ىلع  مھنارین  قالطإ  يف  اوأدبف  يرصملا  بوص  هجتت  يتلا  تاقلطلل  اھنیح  نوبراحملا  هبتنا 
: ةوقب ُتْحِص   ، هیلع روثعلا  لجأ  نم  ًاليوط  تدھاج  يذلا  يتایح  فدھ  تدجو  يننأكو  ترعش   ، لبق نم  اھب  رعشأ  مل  ةوقو  سامحب 

. ملستسن نل   ، داغوألا اھيأ  ملستسن  نل  -

لماك دجأ  نأ  لبق  هلمكأب  رھد  هنأكو  ترعش  تقولا  ضعب  رم   ، ةیلاردفنوكلا تاوقلا  دض  مھلاتق  نولمكي  مھو  دونجلا  تاحیص  تلاعت 
: اًكحاض لوقي  وھو  انیلع  اھعيزوتب  ماق  بئاقح  ةدع  هعم  ىقبت   ، دونجلا ىلع  ةریخذلا  بئاقح  عيزوتب  موقيو  انوحن  اًمداق 

؟ ءيش ينتاف  لھ  -

: ًالئاق هیلع  َّدري  نأ  لبق  ليونام  مستبا 

. ةریخذلا بئاقح  عمجتو  نونجملاك  فرصتت  تنأ  امنیب  كتيامحل  تاقلطلا  قلطي  وھو  ساموت  ىرت  نأ  كتاف  دقل   ، معن -

: يل لاقو  نانتماب  لماك  يل  رظن 

. يتایح كذاقنإ  ىلع  ساموت  اي  اًركش  -

: ًالئاق هیلع  درأ  انأو  هل  تمستبا 

. يقيدص اي  اًركش   ، ًالوأ يتایح  تذقنأ  نم  تنأ   ، تنأ كل  اًركش  لب  -

: لوقي وھو  ليونام  توص  يناتأ 

امك ضعبلا  امكضعب  اركشا  كلذ  دعب  مث  نآلا  التاقتلف  ؟  ةنحاط ةكرعم  يف  اننأ  ناظحالت  الأ  نكلو   ، عبطلاب امكعطاقأ  نأ  دصقأ  ال  -
. ناءاشت

: يل لاقو  هتیقدنب  مقلي  وھو  لماك  مستبا 

. فسألل هیلع  اندتعا  امك  تقولا  عم  هیلع  داتعتس   ، ليونام وھ  اذھ  -

: لوقي وھو  هفتك  يف  ليونام  ُهَمََكل 

؟ ىقمحلا اھيأ  ةكرعملا  يف  انزكر  الھ  نآلا  نكلو   ، يتأرجو يتعاجش  ىلع  داتعتس  كنأ  دصقي  وھ  -

ةرطیسلل مھلاتق  يف  نوتیمتسي  اوناك   ، نییلاردفنوكلا نم  لصاوتملاو  فینعلا  موجھلا  كلذ  دصو  ىرخأ  ةرم  لاتقلا  ةلصاوم  يف  انأدب 
ىلع ةميزھلا  تناك   ، انیلع موجھلا  ءارج  ةدشب  صقانتلا  يف  اندادعأ  تأدب   ، اھنع عافدلا  يف  تیمتسن  نحنو  بوت  دنوار  لتیل  ىلع 

مھءالمز نوري  مھو  ىرخألا  قرفلاو  انتقرف  لاجر  نیب  میشھلا  يف  رانلاك  يرسي  سأیلا  أدب   ، بونجلا تاوق  مامأ  قئاقد  ىمرم 
رخآ سأیلا  قرحي  نأ  لبق  نكلو   ، موجھلا كلذ  ءاھتنا  يف  لمأ  ةقراب  قفألا  يف  حولت  نأ  نود  مھنیعأ  مامأ  ةقیقد  لك  نوتومي  مھناوخإو 
حاصو هلاجرو  وھ  ةوقب  ناكملا  محتقا   ، كرويوین نوعبرأو  ةئم  ةقرفلا  دئاق  كروروأ  كيرتاب  لینولوك   ، لطبلا كلذ  غزب  مھلخادب  لمألا  روھز 

: ٍلاع توصب 

نحن  ، لاطبألا اھيأ  مكعم  نحن   ، داغوألا ءالؤھ  مویلا  اھیلع  اولصحي  نل   ، بوت دنوار  لتیل  نع  عافدلا  اولِمَْكأ   ، لاجرلا اھيأ  مكیلإ  انئج  دقل  -
. مكعم

دض ةكرعملا  يف  مھتاقلط  ىلوأ  نوقلطيو  مھقدانب  نومقلي  مھو  مھفاتكأ  عم  انفاتكأ  تقصالتو  انبناجب  فوقولا  يف  هلاجر  أدب 
تومي داك  يذلا  لمألا  ذقنتل  يتأت  كروروأ  لینولوك  ةقرف  يھ  اھ  نكلو   ، انیلع اورصتنا  دق  مھنأ  ةلھول  مھل  اََدب  نيذلا  نییلاردفنوكلا 
نع اًدیعب  فلخلل  نیباصملا  لقن  يف  نودعاسيو  انبناجب  نوفقي  اھدونج  ناك   ، ءامسلا نم  ةدجنك  انیلإ  تتأ   ، داحتالا دونج  لخادب 

هتباصإ ءارج  هئامد  يف  اًجرضم  ضرألا  ىلع  ًاطقاس  كروروأ  كيرتاب  لطبلا  لینولوكلا  ىرن  نأ  لبق  تقولا  نم  ریثك  رمي  مل   ، نارینلا ىمرم 
: هلوح نمل  لاق  نیح  هتاملك  رخآ  ركذتأ  تلز  ام   ، ةكرعملا يف 

. هب نمؤن  ام  لجأ  نمو  هلجأ  نم  لتاقي  رخآ  دحاو  هناكم  دجیس  انم  طقسي  يدنج  لك   ، لاتقلا اولمكأ   ، ضرألا كلت  نم  بحسنن  نل  -



يدوُتس يتلا  ةباصإلا  اھنأ  اھنیح  ملعي  نكي  مل   ، ةغیلب ةباصإ  تنیسنیف  لینولوكلا  بیصأ  امنیب   ، ةكرعملا ضرأ  يف  اًتیم  كروروأ  طقس 
. نآلا نم  عوبسأ  دعب  هتایحب 

نم لتاقن  مل  امك  انلتاق   ، ًءابھ بھذي  هتوم  لعجن  ىتح ال  انتعاطتسا  يف  ام  ىصقأ  لذبن  يكل  عفادلا  انتطعأ  هتاملكو  كروروأ  لتقم 
لتیل يف  ةایحلا  دیق  ىلع  لاز  ام  لتاقم  لكل  ایصخش  اًرأث  حبصأ  هنكلو  انل  هرادصإ  مت  يركسع  رمأل  ذیفنت  درجم  رمألا  دعي  مل   ، ُلبق
دنوار لتیل  نع  عافدلا  ناك   ، اھلك برحلا  يفو  ةكرعملا  هذھ  يف  ًابيرق  وأ  اًقيدص  وأ  اًراج  وأ  اًخأ  دقفي  مل  نَم  كانھ  نكي  مل   ، بوت دنوار 

ام لیبس  يف  اوِلتُقو  اولتاق  لاجر  انھ  ناك  لوقيو : مارتحالاو  رخفلا  لكب  ةكرعملا  كلت  خيراتلا  ركذتیس  ام  اًموي   ، توم وأ  ةایح  ةلأسم  بوت 
يننأكو رعشأ  نأ  لبق  تقولا  نم  ریثكلا  َّيلع  رمي  مل   ، تاملك هفصت  نأ  نم  بعصأ  رمألا  ناك  دقف  نیبراحملل  ةبسنلاب  امأ   ، هب نونمؤي 

لماك  ، ًانایحأ نونجملاو   ، عاجشلاو نونحلا  لماك   ، لماكو بیطلا  ویلو  داجلا  میلسو  حرملا  ليونام   ، ليوط نمز  ذنم  لاجرلا  ءالؤھ  فرعأ 
يكارتشا مغر   ، ىرخأ ةرم  لاتقلا  لصاوي  نأ  لبق  ىذأب  ْبَصُن  مل  اننأ  ىلع  نئمطي  هنأكو  اًعیمج  انیلإ  رظني  ةرتف  لك  هظحالأ  تنك  يذلا 
ُّدمتسأ يننأكو   ، يفص يفو  يراوجب  لتاقي  لماك  نأ  ملعأ  انأو  نامألاب  رعشأ  ةرم  لوأل  يننكلو   ، نآلا ىتح  ةقباس  كراعم  ثالث  يف 

هیلإ دتمت  نیبراحملا  يقاب  يديأ  دجي  تدفن  هتریخذ  نأ  اندحأ  لوقي  نأ  درجمب   ، انیلع فینعلا  موجھلا  مغر  لاتقلا  لصاوأ  يكل  ةوقلا  هنم 
. هعم ْنَم  ةایحب  هثارتكا  ردق  هتایحب  ثرتكي  مھنم ال  دحاو  لك  نأكو   ، لاتقلا لصاوي  يكل  مھتریخذب 

انتاوق میمصتو  ةلاسب  هسفنب  ىأر  امدعب  ةكرعملا  يف  ىرخأ  قرف  كارشإ  دوھ  يب  نوج  لارنج  روجیملا  ررق  امدنع  موجھلا  ةدح  تداز 
موجھلاب امابالأ  نیعبرأو  ةعباسلاو  رشع  ةسماخلا  ةقرفلا  رمأ  دقف  اذل  ؛  انتایحضت تناك  امھم  بوت  دنوار  لتیل  نع  يلختلا  مدع  ىلع 

ةیلاردفنوكلا تاوقلا  دادعأ  تناك   ، اننارین مامأ  صقانتلا  يف  اھدادعأ  تأدب  يتلا  ساسكت  ةسماخلاو  ةعبارلا  ةقرفلا  میعدتو   ، انیلع
انذقنتل انیلإ  تءاج  نيام  ةیناثلا  هتقرفو  ریيزوت  وردنأ  تنجریس  لینولوك   ، ءامسلا نم  ءاج  رخآ  ذاقنإ  نكلو   ، اندادعأ صقانت  مامأ  ديازتت 

فقو طقف  اًماع  نيرشعو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلابلاو  هسفن  ریيزوت  لینولوك   ، میمصتلا نم  ديزملا  انیطعتل  انعم  براحتو  انبناجب  فقتو 
تاصاصرلا تناك   ، نییلاردفنوكلا هاجت  هسدسم  نم  هتاصاصر  قلطي  امنیب   ، لاتقلا ةلصاومل  انعیجشتب  ماقو  راجشألا  طسو  دسأك 

نآلا يراوجب  لتاقي  يذلا  لماكب  ينركذي  ناك   ، هتایحب ئباع  ریغ  لاتقلا  لصاوو   ، هناكم نم  هلمنأ  دیق  كرحتي  مل  هنكلو  هلوح  نم  رياطتت 
، اولیخت امم  بعصأ  انتميزھ  نأ  اوملع  امدعب  عجارتلا  يف  نویلاردفنوكلا  أدب  ةياھنلا  يف   ، كروروأ وأ  ریيزوت  نع  لقت  ةیحضتو ال  ةعاجشب 

نكلو  ، انیلع رخآ  موجھ  نشل  ةریخذلاب  دوزتلاو  ةیقبتملا  مھتاوق  عیمجت  طقف  هفدھ  ناك  مھعجارت   ، ُدعب ِتأت  مل  ةياھنلا  نأ  ملعن  انك 
لبق انسافنأ  طاقتلال  تقولا  ضعب  اناطعأ  امم  مھنع  اًمغر  عجارتلا  ىلع  مھانربجأ  دقل   ، ةرماغ انتداعس  تناك  دقف  كلذب  انملع  مغر 
وھ ناك  ةرجشل  دنتسي  وأ  ةیبشعلا  ضرألا  ىلع  عیمجلا  هیف  حيرتسي  يذلا  تقولا  يف  لماك   ، لماك سیل  نكلو   ، لاتقلا ةلصاوم 
هھجو يف  مستبيو  هقاس  يف  بیِصُأ  نأ  دعب  ضوھنلا  ىلع  لاجرلا  دحأ  نیعي  وھو  هیلإ  ترظن   ، مھفاعسإل ىحرجلا  لقن  يف  دعاسي 
وھو يراوجب  ةرجش  ىلع  اًدنتسم  ناك  يذلا  میلس  لأسأ  يسفن  تدجوو  هیلإ  ترظن   ، ماري ام  ىلع  نوكیس  ءيش  لك  نأ  هربخيو 

: ءاملا ضعب  برشي 

؟ عیمجلا ةدعاسمب  سووھم  وھ  اذامل  ؟  كلذ لعفي  اذامل  -

: ءاملا ةروراق  ينلواني  وھو  میلس  ينباجأ 

. يقيدص اي  ةدحاو  ةباجإ  الإ  دجأ  ملو  رمألا  اذھ  صوصخب  كلبق  نم  تلءاست  دقل   ، هتیلوئسم هیلإ  ةبسنلاب  مھنأل  -

: ينباجأف اًمھفتسم  هیلإ  ترظن 

دلوي ْنَم  كانھو  اًِعبات  َدلوي  ْنَم  كانھ   ، نيرخآلل شیعیل  دلوي  ْنَم  دجويو  هسفنل  شیعي  يكل  انم  دلوي  ْنَم  دجوي   ، هتعیبط يھ  هذھ  نأل  -
، شیعي نأ  قحتسيو  ناسنإ  بقل  قحتسي  كلذب  هنأ  ىري  هنأل  مھب  متھي   ، هسفن ىلع  هفوخ  نم  رثكأ  نيرخآلا  ىلع  فاخي  اًدئاق   ، اًدئاق

لجأ نم  كلذ  لعفي  وھ ال  ينقِّدص   ، هلوح ْنَم  عیمجل  خألاو  قيدصلاو  بألا  نوكي  نأ   ، هتایح يف  هفرعي  يذلا  دیحولا  ءيشلا  وھ  اذھ 
. نيرخآلاب ثرتكيو  متھي  لعفلاب  هنأل  هلعفي  نكلو   ، ةفئاز ةلوطب 

مامأ ضرألا  ىلع  قفرب  هعضيو  هیعارذ  نیب  رخآ  ًاباصم  لمحي  لماك  ىرأ  انأو  هلاق  امب  ركفأ  تنك   ، میلس تاملك  دعب  اننیب  تمصلا  داس 
اھنم عرجي  نأ  لبق  ينركشيو  مستبیل  ءاملا  ةروراق  هتلوان   ، انراوجب سلجو  انیلإ  ىتأ  هتمھم  نم  ىھتنا  امدعب   ، هصحفل ءابطألا  دحأ 

: لءاستي وھو  اًمساب  يل  رظن  كلذ  ظحال  امنیحو  هیلإ  رظنأ  تنك   ، مھنب ءاملا 

؟ ام بطخ  كانھ  لھ  -

: هیلع درأ  انأو  يرودب  هل  تمستبا 

. يقيدص اي  ءيش  ال، ال  -

، بوت دنوار  لتیل  ةقطنم  ىلع  ديدج  موجھ  يف  ةبضھلا  لفسأ  داشتحالا  يف  نویلاردفنوكلا  أدب  تقولا  ضعبل  تماد  ةحارتسا  دعب 
دومصلا عیطتسن  يكل  دورابلاو  تاقلطلا  نم  يفكي  ام  كلمن  نكن  مل   ، تداك وأ  مھتریخذ  تدفن  دق  دونجلا  مظعم  نأ  ةلكشملا  نكلو 

: لوقي رداھلا  نیلربماش  توص  اندجو  هلعفن  فوس  امع  مھنیب  امیف  نولءاستي  دونجلا  ناك  امنیبو   ، ةلوجلا كلت  يف 

. بارِحلا  ، بارِحلا -

ةئفاكتم ریغ  ةكرعم  نوكتس  اھنأ  ينعي  كلذ  ناك   ، ةكرعملل اًدادعتسا  انقدانب  ةمدقم  يف  انتزوحب  يتلا  بارحلا  تیبثتب  روفلا  ىلع  انمق 
تناك امبر   ، ةوقب يتیقدنب  كسمم  انأو  قمعب  سَّفنتأ  تذخأ   ، نآلا ىتح  مھبحن  اوضق  نمم  ریثكب  رثكأ  امبر   ، نوریثكلا اھلالخ  طقسیس 
راوجب لاطبألا  ءالؤھ  طسو  تومأس  يننأب  روخف  انأف  مویلا  يھ  ةياھنلا  تناك  اذإ  نكلو   ، نیبراحملا ةياھنو  يتياھن  يھ  ةكرعملا  كلت 

. ویلو ليونامو  میلسو  لماك 

ترظن انقلخ هللا،  امك  ةقرفت  نودب  دوسألا  راوجب  ضیبألا   ، ضعبلا انضعب  راوجب  ّصارتم  نیِ انففطصا  انسفنأ  زیھجت  نم  انیھتنا  امدعب 
هبلق لثم  ضایبلا  ةعصانلا  هنانسأ  تفشك  ةضيرع  ةماستبا  يل  مستبا   ، ةكرعملا ةيادب  يف  هتلباق  يذلا  دوسألا  لجرلا  دجأل  يراوجب 

: لوقأ انأو  هل  تمستبا   ، هحورو

دحأ هكلمي  نأ  نود  هل  رَّدق هللا  امك  ارح  حبصأ  هنأ  هربختو  هنضتحت  يكل  كنبال  سأرلا  عوفرم  عجرتس  اھنیحو   ، يقيدص اي  رصتنن  فوس  -
نأ اھنیح  كردیس  كدلو  عماسم  ىلإ  لصتو  ةكرعملا  كلت  رابخأ  سانلا  لقانتي  امنیح   ، مویلا انتالوطبب  هربختو  عجرتس   ، تارالود ةعضبب 



. انتيرح ؛  انقلاخ انبھو  ام  مظعأ  لاني  نأ  لجأ  نم   ، هلجأ نم  ًالطب  حبصأ  هدلاو 

: لوقي وھو  يفتك  ىلع  هدي  عضو  مث  هینیع  يف  ةتماصلا  عومدلا  تعمجت 

، هتيرح لجأ  نمو  هلجأ  نم  لتاقي  نَم  كانھ  ناك  هنأ  ملعي  ىتح  لاجرلا  مظعأ  نم  اًضعب  تلباق  يننأب  هربخأس   ، يدیس اي  هربخأس  -
. ناسنإ كنأ  ىلع  اًركش   ، يدیس اي  كل  اًركش 

انل هرمأ  نیلربماش  ردصأ   ، انراظتنا لطي  مل   ، موجھلاب رمألا  رظتنن  ىلعألا  يف  نحن  امنیب  ةبضھلا  لفسأ  نییلاردفنوكلا  تاوق  تعمجت 
انم لك   ، ةیلاعلا انتاحیص  توص  اھنم  عفتري  انرجانح  امنیب  رداھلا  جوملاك  اھیلإ  عفدنن  انب  تئجوف  يتلا  ةیلاردفنوكلا  تاوقلا  ىلع  موجھلاب 
لظ نمو  طقس  نم  ملعأ  ، ال  انیلع مھنارین  قالطإ  يف  تأدب  يتلا  بونجلا  تاوق  هاجتاب  اًضكر  ةبضھلا  طبھي  وھو  ةوقب  هتیقدنب  كسمأ 
هارأ تنك  باصُي  ناك  نم  ىتح   ، انلاجر ضعب  بیصتو  انلوح  نم  راجشألا  بیصت  تاقلطلا  امنیب  مھھاجتاب  ضكرن  انك   ، ةایحلا دیق  ىلع 
وحن تھَّجوت  يتلا  انقدانب  بارِحب  مھلاتق  أدبنل  نوزكرمتي  ثیح  ىلإ  انلصو   ، هلعفن امب  اوئجوف  نيذلا  نییلاردفنوكلا  وحن  هضكر  لمكي 
انیتوأ ام  لكب  مھیلع  موجھلاو  لاتقلا  انلصاو   ، انمامأ عجارتلا  يف  اوأدب  مھنأ  الإ  مھقدانبو  مھتریخذ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةوقب مھرودص 

تاوقو ءاقرزلا  تالذبلا  تاذ  داحتالا  تاوق  ثثجب  ةباغلا  ضرأ  تشرتفا   ، نیبناجلا نم  اياحضلا  نم  ديدعلا  اھنیح  طقس   ، ةوق نم 
مالسلا اًریخأ  دجو  هنأكو  اضر  يف  هینیع  ضمغم  مھضعبو  ةغراف  نویعب  غارفلا  يف  قِّدحي  مھضعب   ، ةيدامرلا تالذبلا  تاذ  ةیلاردفنوكلا 
تعلطت  ، ةریخألا ةرملل  بحسنا  دق  نییلاردفنوكلا  تاوق  نم  ىقبت  ْنَم  ناك  ةياھنلا  يف  نكلو   ، ليوط تقو  ذنم  هنع  ثحبي  ناك  يذلا 
مھنم دحأ  ْبَصُي  مل  ًءایحأ  اًعیمج  اوناك  مھنكلو   ، هانلذب يذلا  دوھجملا  طرف  نم  نوثھلي  اوناك   ، نیبراحملا يقاب  ىلع  نئمطأل  يلوح 

نیب ام  اًفلأ  نیسمخو  اًدحاو  رئاسخلا  تَّدعت  ةكرعملا  كلت  رمع  يھ  مايأ  ةثالث  يف  هنأ  ملاعلا  ملعیس  ةكرعملا  هذھ  ءاھتنا  دعب   ، ىذأب
نيامو ناجیشتیمو  اینافلسنبو  كرويوین  نم  اوتأ  نيذلا  ةیتفلا  ءالؤھ  تالوطبو  تایحضت  نع  ملاعلا  ملعیس   ، دوقفمو حيرجو  لیتق 

. ةيرحلاو بجاولاو  ةیناسنإلا  مھتعدتسا  امنیح  اوتأ   ، ندملا نم  اھریغو 

...



أوسأ مداقلا 

مل ةرملا  هذھ   ، ةقباسلا تارملا  نع  ةفلتخم  تناك  ةرملا  هذھ  نكلو   ، اھضوخأ تنك  يتلا  ةكرعملا  تابس  نم  ظقیتسأ  ةعبارلا  ةرملل 
اھنورجي يتلا  مھتاصوحف  ءارجإلو  َّيلع  نانئمطالل  يبطلا  مقاطلا  دارفأ  يوحن  عرسیل  يانیع  تحتف   ، ةقباسلا تارملا  لثم  اًدیحو  نكأ 
تلعف امك  رمملا  كلذ  يف  ترِس   ، فارصنالاب انل  حمس  انیلع  سمياج  روتكد  نأمطاو  تاصوحفلا  نم  انیھتنا  امدعب   ، ةكرعم لك  بقع 
ةكرعم نم  انتاجنب  نیحرف  ٍلاع  توصب  كحضنو  حزمن  انك   ، ویلو ليونامو  میلسو  لماك  راوجب  ةرملا  هذھ  نكلو  ةقباسلا  تارملا  يف 
قیقحت نیبو  اننیب  لصفت  ناتكرعم   ، خيراتلاو نمزلا  ىلع  انراصتنا  اھنیح  نلعنو  ناتكرعم  الإ  انل  َّقبتي  مل   ، نيرصتنم انعوجرو  ةديدج 

يف وھیلأ  ضرم  نع  لماك  ينربخأ  دقل   ، ناطرسلاب ضيرملا  هدلو  جالع  نم  ليونام  اھدعب  نكمتيو  ناتكرعم   ، مھمالحأل نیبراحملا 
ناك يتلاو  ماعطلا  ةعاقل  انلصو  دق  انك  رمملا  يف  ریسلا  نم  انئاھتنا  درجمب   ، مونلل دلخن  نأ  لبق  بوت  دنوار  لتیل  يف  ةقباسلا  ةلیللا 

تالئاعلا لظت  نأ  تررق  جمانربلا  ةرادإ  نأ  لمعملا  نم  انفارصنا  لبق  بیبطلا  نم  انملع  دقل   ، ةعبرألا نیبراحملا  تالئاع  اھب  رظتني 
انأو  ، قوش يف  هیبأل  هیعارذ  حتف  يذلا  هدلو  وحن  ضكري  ليونام  ىرأ  انأو  تمستبا   ، كراعملا ءاھتنا  ىتح  ركسعملا  يف  انعم  ةدجاوتم 
هنبا ىري  وھو  ویل  دلاو  رخف  ىرأ  انأو   ، كتایح يف  اھارت  دق  ةماستبا  عورأ  يكئالملا  اھھجو  ىلعو  اھیبأ  ةبقرب  قلعتت  میلس  ةنبا  ىرأ 

تمستبا  ، ریخب هنأ  نم  نودكأتي  مھنأكو  ةدشب  هونضتحا  نيذلا  لماك  ةوخإ  نویع  يف  ةفھللا  ىرأ  انأو   ، همامأ اًرصتنمو  اًمیلس  لطبلا 
لمعلاب تلغشنا  امدنع  يدي  نم  هتعَّیض  ام  ىلع  نزح   ، يسفن ىلع  نزحو  مھل  ةحرف  ةماستبا  تناك  اھنكلو   ، اذھ لك  تيأر  امدنع 

ایندلا تكلتما  يننأكو  رعشأ  ينلعجت  حابصلا  يف  اھتماستبا  اًموي  تناك  يتلا  ةلیمجلا  يتجوز  تلمھأو   ، يتایحل ىًنعم  نع  ثحبلابو 
يف تأدب   ، ناكملا ةرداغمب  َّمُھأ  نأ  لبق  مھتالئاع  عم  ةحرفلا  نم  نوكبيو  نوكحضي  مھو  يقافر  ىلع  ةریخأ  ةرظن  ترظن   ، اھیف امو 
هنبال لاق   ، هعارذ ىلع  وھیلأ  ًالماح  ليونام  هدجأل  يفلخ  ترظن   ، يمصعمب كسمت  ةیناحلا  دیلا  كلت  دجأل  يتفرغ  هاجتا  يف  ریسلا 

: يل رظني  وھو 

. وھیلأ هیلع  قلطن  اننكلو  يدلو  وردناخیلأ  وھ  اذھ   ، ساموت  ، ساموت يقيدص  ىلع  فرعتت  نأ  كديرأ  -

: لوقأ انأو  ةریغصلا  هدي  ةحفاصمل  يدي  َّدمأ  نأ  لبق  وھیلأل  رظنأ  انأو  يھجو  ةماستبالا  تلع 

. ریغصلا اھيأ  كتلباقمل  علطتأ  تنك   ، وھیلأ كب  ًالھأ  -

: لوقي نأ  لبق  تقولا  ضعبل  وھیلأ  يل  عَّلطت 

يف ةنقح  يئاطعإ  اودارأ  امدنع  لبق  نم  اًعاجش  نوكأ  نأ  تلواح  دقل   ، يدیس اي  ةكرعملا  يف  اًعاجش  َتنك  كنأ  يدلاو  ينربخأ  دقل  -
؟ كلذك سیلأ   ، اًعاجش تسل  انأ  اذل  ؛  تیكبف ةملؤم  تناك  اھنكلو  ىفشتسملا 

: رثأتب هل  لوقأ  نأ  لبق  قفرب  ریغصلا  هھجو  تكسمأ 

؟ وھیلأ كلذك  سیلأ   ، هیلع رصتنت  نأ  ديرتو  كضرم  براحت  تنأ   ، قالطإلا ىلع  انعجشأ  تنأ   ، لطبلا اھيأ  انعجشأ  تنأ  لب  -

: ًالئاق تلمكأف  ًاباجيإ  هسأرب  ریغصلا  يل  أموأ 

لك كلذ  لعفت  تنأ   ، ةیساق وأ  ةملؤم  تناك  امھمو  ةكرعملا  ةجیتن  تناك  امھم  سأیت  نأ  نود  لتاقتو  براحت  نأ   ، ةعاجشلا يھ  هذھو  -
. لطبلا اھيأ  كئاقلب  روخف  انأ   ، اًعیمج انعجشأ  تنأ  ينقدص   ، دحأ نم  ًالباقم  رظتنت  نأ  نودو  موي 

ةریغصلا هدیب  ةيركسعلا  ةیحتلا  ءادأب  موقيو  يل  رظني  هتدجوف  هسأر  لیبقتب  تمق   ، يتاملك نم  يئاھتنا  بقع  يل  يبصلا  مستبا 
يعارذ نم  ينبذجي  وھو  ليونام  تدجو  اھدعب   ، يرودب ةيركسعلا  ةیحتلا  هل  يدؤأ  انأو  ًابصتنم  تفقوو  هدلاول  مث  هل  ترظن   ، ةمعانلا

: مزحب يل  ًالئاق 

. نیبراحملا تالئاع  ةیقب  ىلع  كفيرعتب  موقأ  فوس   ، راطفإلا انعم  لوانتتس   ، ایھ -

: مزحب يل  لاق  هنكلو   ، مھتالئاع عم  تقولا  ضعبب  اومعني  يكل  مھكرت  ديرأ  يننأب  اًمغمغم  كلذ  نع  هءانثإ  تلواح 

. نآلا يتلئاع  نم  كنأل  ؛  انعم نوكت  نأ  بجیف  اذل  ؛  انتالئاع عم  سلجن  فوس   ، قحم تنأ  -

: لوقي لماك  امنیب   ، يننوطیحي ویلو  میلسو  لماك  تدجو  هیلع  َّدرأ  نأ  لبقو 

. يقيدص اي  نآلا  انم  دحاو  تنأ   ، اًضيأ نحن  انتالئاع  نمو  -

لماك ماق   ، ّدوب ٍ نورماستيو  نوثدحتي  مھتالئاع  هیف  تسلج  يذلا  ناكملا  هاجتاب  يننوبذجي  مھتكرت   ، دُرأ ملو  رثأت  يف  تمستبا 
لافطألا نویع  تناك   ، اھب ثدح  امعو  ةكرعملا  نع  ثيدحلا  يف  انأدبو  مھعم  تسلج   ، نیقابلا لعف  كلذكو  هتلئاع  دارفأ  ىلع  يفيرعتب 
وحن ترظن   ، اًعیمج ىرخأ  ةرم  عجرنو  مھیلع  رصتنن  ىتح  فالآلا  انھجاو  فیكو   ، ةكرعملا يف  انل  ثدح  امل  نوعمتسي  مھو  ةعستم 
يذلا دغولا  كلذ  ىلإ  علطتي  هدجأل  لماك  هیلإ  رظني  امل  ترظن   ، انراوجب ام  ءيشل  علطتي  ناك   ، هلوقن امل  اًھبتنم  نكي  مل  يذلا  لماك 
لماك يل  رظن   ، هماعط لمكي  نأ  لبق  رخآل  تقو  نم  انیلإ  رظني  وھو  تمص  يف  هراطفإ  لوانتي  اًمامت  اًدیحو  ناك   ، نوسيراھ ىَعْدُي 

يذلا نوسيراھ  وحن  انھجتاو  انم  لك  ضھن   ، ينم ةءاميإب  هتقفاو  يننكلو  عبطلاب  كلذل  اًسمحتم  نكأ  مل   ، هیلإ يمري  يذلا  ام  تمھفو 
نأ نود  ٍناوث  عضبل  نیفقاو  انللظ   ، نيدوجوم ریغ  اننأكو  هتدئام  مامأ  نیفقاو  نحن  امنیب   ، انیلإ علطتي  نأ  نود  هراطفإ  لوانت  يف  رمتسا 

: ددوت يف  يلارتسألل  ًالئاق  تمصلا  كلذ  ریخألا  عطقي  نأ  لبق  لماك  وأ  نوسيراھ  ملكتي 

. انرورسل ًةاَعْدَم  كلذ  نوكیس   ، تدرأ اذإ  انتدئام  ىلإ  مامضنالا  عیطتست  -

نأ لبق  حضاو  ءاردزاب  لماكلو  يل  رظن  ةرتف  دعب  مث   ، تمص يف  هراطفإ  لمكأ  طقف   ، انعمس هنأ  هیلع  ُدَْبي  ملو  نوسيراھ  ثدحتي  مل  ٍناوثل 
: لوقي

يراطفإ لوانت  عیطتسأ  ىتح  يمامأ  نم  اوبھذا   ، يرورسل ًةاَعْدَم  سیل  هنكلو   ، مكل فرش  ىرحألاب  وھ   ، مكرورسل ةاعدم  هنأ  ملعأ  -
. ىقمحلا يقابل  اومضنتلف   ، ءودھ يف 



: بضغب حیصأ  انأو  يدي  ةضبق  ترَّوكف  ةحقولا  هتاملك  ينتزفتسا 

ـ ... لا اھيأ  انعم  ًاناكم  قحتست  كنأ  انركف  امدنع  لعفلاب  ىقمح  انك  دقل  -

: ًالئاق مزحب  لماك  ينعطاق 

. لحرن نأ  انل  لضفألا  نم   ، انتالئاع مامأ  راجشلا  ديرن  ، ال  اذھ يفكي   ، ساموت -

: نوسيراھل هتاملك  اًھجوم  لاق  مث 

. اًدیحو ُهْلِمَْكأ   ، تبلط امك  كراطفإ  لمكت  كعدن  فوس  -

ةمزاحلا لماك  دي  نكلو   ، جمانربلا يف  يتكراشم  كلذ  ينفلك  ول  ىتح  ةظحللا  هذھ  يف  رذقلا  اذھ  ةمجمج  ریسكت  ىنمتأ  تنك 
يف انیلإ  نورظني  مھتالئاعو  نیبراحملا  ةیقب  ناك   ، نانثالا نحن  اننیب  ةكرعم  ىلإ  ثيدحلا  روطتي  نأ  لبق  نوسيراھ  نع  اًدیعب  ينتبحس 
تھجتاو ثدح  امب  تیفتكا  اذل  ؛  هعم يكارعب  مھحابص  دسفأ  نأ  أشأ  مل   ، دغولا كلذ  عم  ثدحتأ  انأو  عفترملا  يتوص  اوظحال  امدنع  قلق 

: فسأ يف  يل  لاق  يذلا  لماك  عم  انتدئام  وحن 

 ... امنیب كباصعأ  دقفت  كتلعج  يننأل  ؛  يقيدص اي  كل  رذتعأ  -

: هل ًالئاق  هتعطاق  نم  انأ  ةرملا  هذھ 

. ةنسحلا كتلماعم  قحتسي  صخش  لك  سیل  ينقدص  نكلو  كلذ  ىلع  مارتحالا  ينم  كلو  ایبھذ  ًابلق  كلمت  تنأ   ، لماك اي  رذتعت  ال  -

: نوسيراھ وحن  ةیھاركب  رظنأ  انأو  تفدرأ  مث 

. نوسيراھ وعدملا  ناویحلا  كلذ  ىلع  ةقفشلاب  ترعش  هلھول  يننأ  ينقنحي  ام  رثكأ  -

، اًمامت فقوملا  اذھ  انیسن  دق  انك  ىتح  قئاقد  عضب  ىوس  ِضمت  ملو  هتلئاع  راوجب  ةدئاملا  ىلع  سلجو  يتلمج  ىلع  لماك  بقعي  مل 
لیمجلا مویلا  اذھ  وفص  ریكعت  يف  ًاببس  نوسيراھ  نوكي  نأ  ديري  انیف  دحأ  كانھ  نكي  مل   ، نكي مل  اًئیش  نأك  كحضلاو  حازملل  انعجرو 

. ةریخألا انتكرعم  دعب  ةرادجب  هانققحتسا  يذلا 

ةقلعتملا تايركذلاو  تامولعملا  صالختسا  ةیلمعل  انعوضخو  ةحارلا  ضعب  ىلع  لوصحلا   ، ةقباسلا تارملا  يف  امك  مویلا  انلمكأ 
نم وج  يف  كلذ  لك  انلمكأ   ، ةكرعملا ضرأ  يف  راد  امع  ثدحتي  يكل  انم  لكل  ةدرفنملا  ةینويزفیلتلا  تالباقملاو  ةعبارلا  ةكرعملاب 

نم ةئیس  تناك  ةقباسلا  يتایح  نأ  كردأ  ينتلعج  نیبراحملا  نم  ةعومجملا  كلت   ، ةليوط ةرتف  ذنم  هب  رعشأ  مل  يذلا  ءفدلاو  ةقادصلا 
. ةایحلا يف  مھملا  وھ  ام  مھفأ  ينولعج  مھنأل  مھل  اًریبك  ينانتما  ناك  اذل  ؛  مھببسب لضفأ  نوكتس  ةمداقلا  يتایح  نأو   ، مھنود

اًدادعتسا تقولا  ضعبل  مانن  نأ  لبق  زوجعلا  بیبطلاو  روجیملا  عم  داتعملا  عامتجالا  الإ  انل  َّقبتي  مل   ، مویلا اذھب  صاخلا  انجمانرب  انیھنأ 
ًاليوط انراظتنا  مدي  مل   ، امھیلك مودق  راظتنا  يف  ةتسلا  نحن  اننكامأ  يف  انسلج   ، نآلا ىتح  يھ  ام  ملعن  يتلا ال  ةمداقلا  ةكرعملل 
امھضعبل نارظني  اناك   ، تاعامتجالا ةعاق  امھلوخد  ىدل  امھیلع  اََدب  ام  وھ  اذھ  نأل  ؛  نابرطضم لوقأ :  ، نابرطضملا نالجرلا  رھظي  نأ  لبق 
انقلق نم  داز  امم  ةقباسلا  كراعملا  يف  روجیملا  نم  ةصاخ  كلذ  ىلع  دتعن  مل   ، هنم ًالدب  ثدحتي  نأ  رخآلا  ديري  امھنم  الك  نأكو  اًضعب 

: ًالئاق هثيدح  أدبي  نأ  لبق  اًقیمع  اًسََفن  روجیملا  ذخأ  ةياھنلا  يف   ، اًعیمج

كراعملا لاوط  اًعیمج  اودمصت  نأ  عقوتأ  نكأ  مل  لوقلا  مكقدصأل   ، مكنم درف  لكب  ادج  روخف  يننأب  مكربخأ  نأ  بحأ  ةيادبلا  يف  -
ينومتلعجو يلمأ  متبیخ  اًعیمج  مكنكلو   ، ةلحرملا هذھ  ىلإ  انلوصوب  جمانربلا  نم  بحسني  امبر  مكضعب  نأ  نظأ  تنك  دقل   ، ةقباسلا

رابتخاو بيردت  ىلع  يتقفاومو  يكارتشا  يف  ببسلا  طبضلاب  متنأ   ، نمزلا براحم  بقلل  متلصو  نم  متنأ  مكنأب  ظوظحم  انأ  مك  كردأ 
هنم نوفاخي  تقولا ال  سفن  يف  نكلو  توملا  نوباھي  نیبراحم   ، صاخ عون  نم  نیلتاقم  ىلع  روثعلل  علطتأ  تنك   ، جمانربلل نیحشرملا 

لمحأ فسألل  يننكلو   ، لاطبألا اھيأ  مكعم  لمعلاب  روخف  ُّدج  انأ   ، مھبناجب يذلا  براحملا  ذاقنإل  دیحولا  لیبسلا  وھ  توملا  ناك  اذإ 
. ةجعزملا ءابنألا  ضعب 

لبق تقولا  ضعبل  تمص   ، اھب هظُّفلت  لبق  ةيانعب  اھراتخي  هنأ  ودبي  ناك  يتلا  ةیلاتلا  هتاملك  راظتنا  يف  اًعیمج  اننویع  روجیملل  ْتَعََّلَطت 
: هثيدح لمكي  نأ 

مل  ، لبق نم  هتایح  يف  ةوقلا  هذھب  ةكرعم  مكدحأ  ْضُخي  مل   ، مكیلع ترم  يتلا  كراعملا  بعصأ  نم  نانوكتس  ناتیقبتملا  ناتكرعملا  -
كراعمب ُلبق  نم  اھانرتخا  يتلا  ةیلصألا  كراعملا  رییغت  تررق  جمانربلا  ةرادإ  نكلو   ، نیتكرعملا نیتاھ  يف  التاقت  نأ  ضرتفملا  نم  نكي 
مھفلك ول  ىتح  ةديدجلا  كراعملا  ىلع  اوُّرصأ  مھنكلو  كلذ  نع  مھءانثإ  سمياج  روتكدو  انأ  انلواح  دقل   ، ةقباسلا نع  فنعو  ةدح  رثكأ 

. نیبراحملا ضعب  باحسنا  كلذ 

: هناكم نم  ضھني  وھو  بضغب  نوسيراھ  حاص 

نإ ُّمھي  ، ال  ةراثإلا ضعب  ىلع  لوصحلل  ًالیلق  ةكرعملا  فنع  ْدِزَنلف   ، ةديدج ويدیف  ةبعل  نوبعلي  مھنأكو  انعم  نولماعتي  ريزانخلا  ءالؤھ  -
ىدم ىرنس  اھنیحو  انم  ًالدب  ةكرعملل  مھ  نوبھذي  َِمل ال   ، انتنيزخ يف  لاومألا  نم  ديزملا  ينعي  كلذ  ماد  ام  لاجرلا  ءالؤھ  تام 

؟ میظعلا يركسعلا  اھيأ  انم  ًالدب  لاتقلل  تنأ  بھذت  َِمل ال   ، مھتعاجش

: نزحب هیلع  دري  هاندجو  كلذ  نم  ًالدب  نكلو  ةحقولا  هتاملك  دعب  نوسيراھ  يف  روجیملا  راجفنا  عقوتن  انك 

نمضأ يكل  اھلالخ  مكتدایقو  ةكرعملل  مكعم  باھذلا  يتعاطتساب  ناك  ول   ، تلعفل كلذ  يتعاطتساب  ناك  ول  نوسيراھ  اي  ينقِّدص  -
. كانھ يتوم  كلذ  ىنع  ول  ىتح   ، كلذ تلعفل  نیملاس  مكعوجر 

، ًابضاغ رجفنا  املك  ةحراجلا  روجیملا  تاملك  ىلع  اًداتعم  ناك   ، دحاو نآ  يف  فسألاو  ةشھدلا  هولعت  هجوب  روجیملا  وحن  نوسيراھ  رظن 
: ًالئاق روجیملا  ویل  لأس  اھنیح   ، ءطبب هناكم  يف  سلجو  اًمامت  تمص  دقف  اذل  ؛  هعم اًفلتخم  ناك  ةرملا  هذھ  نكلو 



؟ روجیملا يدیس  امھضوخنس  نیتللا  نیتكرعملا  مسا  ام  -

: ًالئاق هیلع  َّدري  نأ  لبق  تقولا  ضعب  ریخألا  ددرت 

شیجلا تاوق  نمض  نم  نونوكتس   ، ىلوألا ةیملاعلا  برحلا  ءانثأ  تثدح   ، اسنرف يف  موس  ةكرعم  نوكتس  ةسماخلا  ةكرعملا  -
تدقف مویلا  كلذ  يف   ، ریسأو حيرجو  لیتق  نیب  ام  اًفلأ  نیتس  يلاوح  ةكرعملل  لوألا  مویلا  يف  َدَقَف  يذلا  شیجلا  كلذ   ، يناطيربلا

. هیف نوبراحتس  يذلا  مویلا  وھ  اذھو   ، ةعمتجم بورح  ثالث  يف  هتدقف  ام  قاف  دونجلا  نم  اًددع  ایناطيرب 

: لاق يذلا  میلس  نم  يلاتلا  لاؤسلا  جرخي  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  تمصلا  داس 

؟ ةسداسلا يھ  امو  -

: هیلع َّدري  نأ  لبق  میلس  وحن  روجیملا  رظن 

نيرشعو ةئم  نم  رثكأ  اھنیح  ءافلحلا  رسخو  اسنرف  يف  ىرخألا  يھ  تثدح   ، ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  يف  يدنامرون  ةكرعم  نوكتس  -
. حيرجو لیتق  نیب  ام  ةكرعملا  يف  روھش  ةعضب  لالخ  اًفلأ 

نكي مل   ، بیبطلا لعف  كلذكو  هدعقم  يف  سولجلاب  قئاقدلا  كلت  لالخ  روجیملا  ىفتكا   ، قئاقد عضبل  ةعاقلا  يف  ماتلا  تمصلا  داس 
بيردتلا لاجم  يف  يلمع  مكحب   ، ةزجعم انعوجرو  راحتنا  انباھذ  نإ  ةطاسبب : انل  لوقي  ناك   ، روجیملا هلاق  ام  دعب  مھنم  لاقي  ام  كانھ 

يف نیيالملاب  ناك  نییندملاو  نیيركسعلا  نم  اياحضلا  مجح   ، ةیناثلاو ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  نع  لبق  نم  تأرق  تنك  دقف  يركسعلا 
يذلاو  ، ةكرعملا يف  توملا   ، طقف دحاو  هاجتا  يف  ةركذت  ءارش  ةباثمب  نیتیقبتملا  نیتكرعملا  ضوخ  ىلع  انتقفاوم  تناك   ، نیبرحلا الك 

اًمھفتم روجیملا  ناك  دقف  اذل  ؛  راحتنالا الإ  ينعت  انتقفاوم ال  تناك   ، اًدبأ اھنم  ظقیتسن  نل  امبر  عقاولا  ملاع  يف  ةلماك  ةبوبیغ  ينعي 
ىلع قئاقد  رورم  دعب  نكلو   ، باحسنالا وأ  ةقفاوملاب  ءاوس  اًعیمج  انیلع  ًابعص  اًرارق  ناك   ، عیمجلا نم  ةعاقلاب  طاحأ  يذلا  تمصلا  اذھل 

: روجیملل همالك  اًھجوم  لاقو  لماك  فقو  تمصلا  كلذ 

فوس  ، نآلا باحسنالاب  موقأ  ىتح  ةلحرملا  هذھل  تلصو  يننأ  نظأ  يل ال  ةبسنلاب  نكلو  نيرخآلا  نع  ةباین  ثدحتلا  عیطتسأ  ال  -
. روجیملا يدیس  ةیقبتملا  كراعملا  ضوخأ 

: لاقو هرودب  ليونام  فقو  هتاملك  لماك  ىھنأ  نأ  درجمب 

هتيؤرو باحسنالا  عیطتسأ  ، ال  نیتیقبتملا نیتكرعملا  يف  يحاجن  ىلع  ةفقوتم  ينبا  ةایح   ، نآلا باحسنالا  يننكمي  اًضيأ ال  انأو  -
يدلو جالع  يف  لمأ  َّيدل  حبصيو  انھ  ىلإ  يتآ  نأ  لبق  اًرارم  روعشلا  اذھ  تبَّرج  دقل   ، هلعفل اًئیش  كلمأ  نأ  نود  َّيرظان  مامأ  تومي 

نل  ، يتایح كلذ  ينفلك  ول  ىتح  بحأ  ْنَم  ةيامح  نع  زجعلاب  يسفنل  حمسأ  نل   ، ىرخأ ةرم  هتبرجتب  يسفنل  حمسأ  نلو   ، دیحولا
. ةیقبتملا كراعملا  ضوخأ  فوس   ، يدیس اي  ينبا  نفدأ 

: لاقو میلس  فقو  كلذك 

يف ُتْمِدُص  دقل   ، لاح يأ  ىلع  ًابيرق  تومأ  فوس   ، ةمدقتم ةلحرم  يفو   ، ناطرسلاب ضيرم  يننكلو  كلذب  مكعیمج  ملعي  امبر ال  -
يتياھن تلبقت  ةياھنلا  يف  نكلو  ءاكبلا  يف  ترجفناو  تبضغو  ُتْرُث  ؟ ! كلذ يعم  ثدحي  تاذلاب  انأ  اذامل  تارملا : تائم  تلءاست   ، ةيادبلا
ةرتف دعب  مأ ال،  تنزح  ءاوس  ينمھتلي  يلخادب  اًدوجوم  لظیس   ، ناطرسلا نم  ينیفشي  نل  يئاكبو  ينزحو  يبضغ  نأل  ؛  ةموتحملا

. يتلئاعل يكرت  ىلع  ينزح  ردق  يتياھن  ىلع  نزحأ  مل 

ضعب  ، ةعاقلا يف  ةدیحولا  يھ  هعومد  نكت  مل   ، هنع اًمغر  تمص  يف  رمھنت  هعومد  تناك   ، تقولا ضعبل  مالكلا  نع  میلس  فقوت 
يف تلشف  يننكلو  مھعومد  مھتكراشم  نم  يسفن  عنم  تلواح   ، هلوقي امب  اًرثأت  مھنم  تطقس  يتلا  هعومد  هوكراش  نیبراحملا 
میلس لمكأ  ةرتف  دعب   ، تمص يف  هلوح  اوُّفتلا  نوقابلا  امنیب   ، هعم تیكبو  قفر  يف  هتنضتحاو  هیلإ  تھجتاو  يدعقم  نم  تضھن   ، كلذ

: ًالئاق هثيدح 

يتنبا ديرأ  ، ال  يتلئاع اھقحتست  يتلا  ةیفاكلا  ةيامحلا  ریفوت  لواحأ  انأو  تومأ  ينعد  لقألا  ىلع   ، ةلاحم تیم ال  انأ   ، روجیملا يدیس  -
اھلجأ نم  هتعاطتساب  ام  لك  لعف  يذلا  بألاب  ينركذتت  اھعد  نكلو   ، توملا نم  هسفن  ىلع  يشخ  يذلا  نابجلا  بألاب  ينركذتت  نأ 

. ةیقبتملا كراعملا  ضوخأ  فوس   ، اھتدلاو لجأ  نمو 

: ویل لاق  هتاملك  نم  ىھتنا  امدعب 

لمكأس نآلا  يننكلو   ، يننظي امم  لضفأ  يننأ  يدلاول  تبثأ  يكل  جمانربلا  تلخد  دقل   ، ةیقبتملا كراعملا  ضوخأ  فوس  اًضيأ  انأو  -
. مكعم انأ   ، يسفن تننظ  امم  لضفأ  يننأ  يسفنل  تبثأ  ىتح 

: هل تلق  ثیح  اًعيرس  ءاج  يذلا  يدر  راظتنا  يف  يل  روجیملا  رظن 

ةرماغملا نأ  تننظ  يننأل  تئج  يننكلو   ، ةزئاجلاو ةأفاكملا  يف  حمطأ  مل   ، رثكأ ةرماغملا ال  لجأ  نم  طقف  تئج  انھ  ىلإ  تئج  امدنع  -
ينلعج مھعم  يلماعتو  مھتفرعم   ، ةیقیقحلا يتزئاج  مھ  مھنأ  تكردأ  لاجرلا  ءالؤھ  تفرع  امدعبو  نآلا  نكلو   ، دیحولا يبسكم  يھ 
يلخادب اھنأ  تیسن  رعاشمب  مھعم  رعشأو  مھفرعأل  نكأ  مل  اھنیح  هنأل  ؛  جمانربلا يف  كرتشأ  مل  ول  ریثكلا  رسخأس  تنك  يننأ  كردأ 

. روجیملا يدیس  ةیقبتملا  كراعملا  ضوخأ  فوس   ، ءيش يأ  لبق  مھلجأ  نم  كرتشأ  فوس   ، نمز ذنم 

هنأل ال ؛  انع لحريو  بحسني  نأ  ىنمتأ  تنك   ، ةقفاوملا مدعب  هدر  نوكي  نأ  قدصب  ىنمتأ  تنك  دقل   ، نوسيراھ در  ىوس  َّقبتي  مل 
لاقو هناكم  نم  نوسيراھ  ضھن  امدنع  ةمیظع  يلمأ  ةبیخ  تناك  اذل  ؛  لاجرلا نم  ةعئارلا  ةعومجملا  كلت  طسو  هدجاوت  قحتسي 

: ةحاقوب روجیملل 

مھنأ جمانربلا  ةرادإ  يف  داغوألا  ءالؤھل  تبثأ  فوس   ، ةیقبتملا كراعملا  ةبوعصب  هملع  ىدل  ًابرھ  َّرف  يذلا  دعترملا  نابجلا  انأ  نوكأ  نل  -
. ًانابج تسل  يننأل  جمانربلا  لمكأ  فوس   ، اًرصتنم ةكرعم  رخآ  دعب  عجرأ  امدنع  كلذ  مھل  تبثأ  فوس   ، ىقمحلا نم  ةعومجم 



: لوقي نأ  لبق  انل  رظنو  روجیملا  مستبا 

ًالاجر متللظل  ؛  جمانربلا لامكإ  متضفر  ول  ىتح   ، ليوط نمز  ذنم  نمزلا  براحم  بقل  متققحتسا  دقل   ، مكنم دحاو  لكب  روخف  قحب  انأ  -
أدبن نأ  لبق  ةحارلا  نم  طسق  لینو  دغلا  ةكرعم  نع  ةءارقلل  مكتفرغ  ىلإ  فارصنالا  مكنكمي  نآلاو   ، عیمجلا رظنو  يرظن  يف  ًالاطبأو 

. لاطبألا اھيأ  ةديدجلا  ةكرعملل  مكدادعإ 

ىلع اًقلق  نكأ  مل  يننأ  الإ  ةكرعملا  يف  هنم  يناعنس  اننأ  ملعأ  ام  مغر   ، لاتقلا نم  ديدج  مویل  دادعتسالل  انتفرغ  وحن  انقيرط  انلمكأ 
نألو  ، يتایح يف  مھتلباق  نيذلا  لاجرلا  عورأ  نم  ةعومجم  طسو  براحأس  يننأل  اًقلق  نكأ  مل   ، هلاق امیف  قحم  روجیملا  نأل  ؛  قالطإلا
اھاقلأ ةلیقث  ةیلوئسم  تناك   ، نیملاس انعاجرإ  ةیفیك  وھ  نآلا  همھي  ام  َّلُج  نأ  ملعأ  انأو  يراوجب  يشمي  يذلا  لجرلا  كلذ  وھ  يدئاق 

دئاق  ، دئاقلا ةفص  ؛  ةفصلا هذھو  ةقثلا  هذھل  لھأ  هنأ  يسفن  ةرارق  يف  ملعأ  يننكلو  يرصملا  ىتفلا  كلذ  قتاع  ىلع  روجیملا 
. نمزلا يبراحم 

...



نوسيراھ لقعب  ةسماخلا  ةكرعملا 



ركذتأ نآلا 

انأدب  ، جاعزناو لساكت  يف  مھرودب  نوظقیتسي  دونجلا  ةیقب  دجأل  يلوح  ترظن   ، ركابلا حابصلا  يف  قاوبألا  توص  ىلع  يانیع  تحتف 
نومعني نيذلا  نيرخآلا  سكع  ىلع  كرظتني  يذلا  ام  ملعت  نأ  اقح  ةثراكل  اھنإ   ، يمادلا مویلا  اذھل  دعتسن  يكل  مونلا  نم  ضوھنلا  يف 
ناك  ، هراظتنا يف  نوكیس  توملا  شارف  لب  شارفلا  اذھل  مویلا  عجري  نل  مھرثكأ  نأ  ملعأ  انأو  يلوح  ْنَم  هوجو  ىلإ  علطتأ   ، لھجلاب

ةكرعملا ضرأ   ، ىلوألا ةیملاعلا  برحلا  لالخ  تراد  يتلا  موسلا  ةكرعم  يف  لوألا  مویلا  ماعل ١٩١٦،  ویلوي  رھش  نم  لوألا  وھ  مویلا 
مل نإ  مھنأب  ایناطيرب  هجو  يف  نوخرصي  اھتداق  تلعج  يتلا  ةجردلل  تناع   ، برحلا كلت  ببسب  اًریثك  تناع  يتلا  اسنرف  يھ 

حاورألا يف  ةحداف  رئاسخ  نم  برحلا  لالخ  تناع  دق  اسنرف  تناك   ، ىمظعلا ایناطيرب  اھدعب  نمو  اسنرف  طقست  فوسف  مھودعاسي 
تیتوأ ام  لكب  موجھلل  ةرطضم  اھسفن  ایناطيرب  تدجو  دقف  اذل  ؛  بیھرلا يناملألا  موجھلا  مامأ  رایھنالا  ةفاح  ىلع  اھشیج  حبصأ  ىتح 

الك َدَقَف  يتلا  ةكرعملا  كلت   ، موسلا ةكرعم  تناكو   ، ندنل يف  مھراد  رقع  ىلإ  لصي  ىتح ال  اسنرف  يف  يناملألا  حومطلا  ِّدصل  ةوق  نم 
مویلا كلذ   ، اھنم لوألا  مویلا  يف  انك   ، حيرجو لیتق  نیب  ام  طباضو  يدنج  فصنو  نویلم  نم  رثكأ  فصنو  رھشأ  ةعبرأ  لالخ  اھیف  نیبناجلا 
يدنج فلأ  ةئم   ، قالطإلا ىلع  اھكراعم  أوسأ  نم  ةدحاو  يف  باصم  فلأ  نیعبرأو  لیتق  فلأ  نيرشع  يلاوح  ایناطيرب  هیف  تدقف  يذلا 
نودتري نيذلا  دونجلا  نم  ٌّيأ  اھملعي  امنیب ال  اھملعأ  يتلا  ماقرألا  يھ  كلت   ، طقف اًفلأ  نوعبرأ  الإ  مھنم  ُجَْني  ملو  لوألا  مویلا  يف  اوربع 

نوراتخيو ةینورتكلإ  ةبعل  نوبعلي  مھنأكو  جمانربلا  يف  نيرذقلا  داغوألا  ءالؤھ  انل  اھراتخا  يتلا  ةكرعملا  يھ  كلت   ، يلوح مھبایث 
ةداعإو ةراسخلا  كنكمي  ةبعللا  يف   ، نحن مھ  مھقيرط  نع  نوبراحیس  نيذلا  دونجلا  نأ  ةلكشملا  نكلو   ، ةبعص ةكرعم  مھسفنأل 

يف تنك   ، لشفلا اذھل  اًنمث  يتایح  تناك  تلشف  نإ  طقف  ةدحاو  ةلواحم  يھ   ، ةراسخلا يننكمي  انھ ال  نكلو   ، ىرخأ ةرم  ةلواحملا 
كلذب ماق  ْنَم  سأر  میطحت  اھنیح  تددو  ْمََكل   ، كراعملا يف  ثدح  يذلا  رییغتلاب  زوجعلا  روجیملا  كلذ  انربخأ  امنیح  يتروثو  يبضغ  ةمق 

، كراعملا يف  يحاجن  ىلع  ةفقوتم  ایفرح  يتایح  تناك   ، باحسنالا عطتسأ  مل  امك   ، كلذ عطتسأ  مل  فسألل  يننكلو   ، نیعللا رییغتلا 
نیبارملا دحأ  ينلتقي  نأ  دعب  تايافنلا  ِّبكم  يف  ةطرشلا  اھدجت  ةثج  يھتنأل  ؛  ضافولا يلاخ  ایلارتسأل  ىرخأ  ةرم  ةدوعلا  يننكمي  ال 
كلتب يسفنل  حمسأ  نل   ، ُدعب يتياھن  يھ  كلت  نوكت  نأ  نكمي  ، ال  يتلكاش ىلع  مھ  نمل  ةربع  ينلعجیل  لاملاب  مھل  نيدأ  نيذلا 
ةلاثحلا دحأ  ةطساوب  ةمامقلا  طسو  اًرومخم  تومأ  نأ  ىلع  ًالتاقم  ةكرعملا  ةحاس  يف  انھ  تومأ  نأ  يل  لضفألا  نم   ، ةيرزملا ةياھنلا 

نكي مل  هنكلو   ، رياشكنال رشع  ةسماخلا  ةقرفلل  نیعبات  انك   ، ةكرعملل دادعتسالل  يرودب  ضوھنلا  يف  تأدب   ، َّينئاد دنع  نولمعي  نمم 
نم ةقرف  تناك  نآلا  اھنم  انأ  يتلا  ةقرفلا  كلت   ، دروفلاس قافر  مسا  نوقلطي  اوناك   ، مھسفنأ ىلع  دونجلا  هقلطي  يذلا  مسالا 
ةبراحمل نیعوطتم  اوؤاج  براقأ  وأ  ناریج  وأ  لمعلا  يف  قافر  مھ  يلوح  نم  مظعم   ، ةدحاو ةنيدم  نم  اوؤاج  نيذلاو  نیعوطتملا 

اونوكي مل   ، ةكرعملا ةحاس  يف  مھل  ریخألاو  لوألا  مویلا  وھ  مویلا  ناك  مھنم  نيریثكلل   ، لبق نم  ةكرعم  مھنم  دحأ  ْضُخي  مل   ، ناملألا
، نآلا نم  ةلیلق  تاعاس  دعب  مویلا  يھتنتس  مھتایح  نأ  ُدعب  اوملعي  مل   ، يعماسم ىلع  تاكنلا  نوقلطيو  نوكحضي  مھو  كلذ  نوملعي 
ىتح  ، مھقيرط يف  مھ  امنیب  نوكحضيو  نوحزامتي  يلوح  نم  عیمج  ناك   ، ةكرعملا ءدبل  لاتقلا  طوطخل  انقيرط  يف  قالطنالا  يف  انأدب 
مل  ، يضاملا يف  كلذك  نكأ  مل   ، اًدیحو ریسلا  تلضف  انأ  امنیب   ، ىمادق ءاقدصأ  مھنأك  نوثدحتيو  ايوس  نوریسي  اوناك  نیبراحملا  ةیقب 
ناك ءدبلا  يف   ، لبق نم  يلوح  نمم  نيریثكلا  تيذآ  دقل   ، ةدیحولا يتسیلجو  يئاقدصأ  برقأ  نآلا  اھنكلو  اھقیطأ  الو  ةدحولا  بحأ  نكأ 

نل  ، ةياھنلا نم  تبرتقا  امدعب  مویلا  فعضأ  نل   ، ام اًموي  مھتببحأ  نمع  اًدیعب  ىقبأ  ىتح  يتدارإب  حبصأ  كلذ  دعب  نكلو  يدصق  نود 
، هعم شياعتلا  يننكمي  اذھو   ، يسفن الإ  يذوأ  دیحو ال  انأو  لقألا  ىلع   ، رخآ اًصخش  يذوُأ  ىتح ال  لبق  نم  هیلع  تنك  ام  ىلإ  عجرأ 

َدُلَْخأ نأ  لبق  ةحرابلا  اھتأرق  يتلا  تامولعملا  يلقع  يف  عجارأ  تذخأ   ، اھاوس ءيش  الو  ةكرعملا  ىلع  نآلا  يزیكرت  َّبَصَْني  نأ  بجي 
نیماع نم  رثكأل  موسلا  ةقطنم  يف  انھ  برحلا  ترمتسا  دقل   ، مویلا ةرزجم  نم  ةاجنلا  تامولعملا  كلت  ببسب  عیطتسأ  امبر   ، مونلل
عیمج تناك   ، انھ ناملألا  عم  برحلا  يف  لوألا  مویلا  نكي  مل  هنكلو  موسلا  ةكرعم  يف  لوألا  مویلا  وھ  مویلا  ناك   ، مویلا انئیجم  لبق 

طخ مسقي  يذلا  موسلا  رھنل  ًةبسن  مسالا  اذھب  َتیِّمُس  يتلا  ةقطنملا  كلت   ، موسلا يف  اھعقاوم  نع  اھعافد  يف  ةتیمتسم  فارطألا 
ةكرعمل اًدیھمت  ناملألا  نوصح  كدت  يناطيربو  يسنرف  عفدم  فالآ  ةثالث  ترمتسا  مویلا  لبق  ةلصاوتم  لایلو  مايأ  ةعبسل   ، لاتقلا

لك ةفيذق  قالطإ  متي  ناك   ، طقف مايأ  ةعبس  يف  ناملألا  طوطخ  ریمدتل  اھمادختسا  مت  ةیعفدم  ةقلط  نیيالم  ةثالث  نم  رثكأ   ، مویلا
ةلصافلا ةفاسملا  يف  ناملألا  اََھبََصن  يتلا  ةكئاشلا  كالسألا  ریمدت  وھ  زكرملا  فصقلا  اذھ  نم  رخآلا  فدھلا  ناك   ، ًابيرقت ٍناوث  ثالث 

اھتابرض فیثكتب  ةیناطيربلا  ةیعفدملا  تماق  دقف  اذل  ؛  مھتحلسأ نارینل  ةلھس  اًفادھأ  انلعجي  امم  اھئاطبإو  انتكرح  ةقاعإل  مھنیبو  اننیب 
نیيركسعلا ةداقلا  لاب  ىلع  رطخي  مل  ام  نكلو   ، موجھلا لالخ  انروبعب  حامسلل  ةكئاشلا  كالسألا  ریمدتل  ةلصافلا  ةفاسملا  كلت  يف 

لصي ةقیمع  قدانخ  رفح  امھیف  اوعاطتسا  نیلماك  نیماعب  انلبق  انھ  اوناك  دقل   ، ادج ةدیج  ةروصب  مھتاعافد  اونَّصح  دق  ناملألا  نأ 
، اھتوق تغلب  امھم  ةیعفدملا  نارینب  ةلوھسب  رثأتت  قدانخ ال   ، ضرألا تحت  راتمأ  ةرشع  قطانملا  ضعب  يفو  راتمأ  ةعست  ىلإ  اھقمع 
مدع مغر  فالآلاب  اوعَّوطتو  بجاولا  ءادنل  اوباجتسا  نيذلا  ءاسؤبلا  ءالؤھ   ، ناوألا تاوف  دعب  الإ  كلذ  نویناطيربلا  دونجلا  كردي  نل  فسألل 
يقاب عم  ریسأ  تنك   ، مھرمأل نوثرتكيو  نوبحي  نم  ىلإو  مھضرأ  ىلإ  برحلا  لصت  ىتح ال  ةبيرغ  ضرأ  نع  اوعفادیل  ةيركسعلا  مھتربخ 
اھماوعأ يف  لازت  تارایسلا ال  تناك   ، لاغبلاو لویخلا  اھُّرجت  تابرع  ىلع  ةلمحملا  ةحلسألاو  نؤملاو  عفادملا  انراوجب  رمت  امنیب  يتقرف 

ىلإ توملا  لسر  تاودأ  لقنل  لضفألا  ةلیسولا  لاغبلاو  لویخلا  تناك  دقف  اذل  ؛  يركسعلا لاجملا  يف  لماك  لكشب  لخدت  ملو  ىلوألا 
ىرخأ ةرم  ددرتت  نل  يناغأ   ، ةلئاعلاو مألاو  ةبیبحلا  نع  ثدحتت  يناغأ   ، ةيروكلوفلا يناغألا  ضعب  ينغي  ضعبلا  ناك   ، ةكرعملا ةحاس 

بناجلا ىلع  موجھ  ةجوم  لوأ  يف  اھنم  قلطننس  يتلا  قدانخلا  ىلإ  انلصو  ًابيرقت  ةعاسل  ةریسم  دعب   ، ةكرعملا أدبت  نأ  درجمب 
تناك  ، ُدعب تقولا  اذھ  يف  اًدوجوم  يكلساللا  نكي  مل  ثیح   ، نییناطيربلا طابضلل  لئاسر  يمرتو  انقوف  نم  قلحت  تارئاطلا   ، يناملألا
، يناطيربلا بناجلل  اھؤاقلإ  مث  نمو   ، ةیطخ ةلاسر  يف  تایثادحإلا  ةباتك  متي  مث  ودعلا  تانیصحتو  نكامأ  فشكتست  تارئاطلا 
حابصلا ذنم  ردھت  يتلا  عفادملا  جیجضو  انقوف  نم  ربعت  يھو  تارئاطلا  توص   ، يعماسمل لصت  يتلا  تاوصألا  لك  يلقع  يف  تطلتخا 
ةلواحم يف  ٍلاع  توصب  قلطنت  يتلا  طابضلا  رماوأو   ، نطولل مھقایتشا  نع  ثدحتت  يتلا  دونجلا  يناغأو   ، ریبكلا موجھلا  دیھمتل  ركابلا 
تناك  ، لوألا موجھلا  ءدب  لبق  قئاقد  رشع   ، اًحابص ةقیقد  نيرشعو  ةعباسلا  ىلإ  ریشت  ةعاسلا  تناك   ، عفادملا تاوصأ  ىلع  بلغتلل 
تومیس ةقرف   ، ايدنج نیسمخو  ةئام  تسو  ًاطباض  نيرشعو  ةعبرأ  نم  ةنَّوكم  ةقرف   ، دروفلاس قافرل  ىلوألا  ةقرفلا  ىمست  يتقرف 

نیظوظحملا ةثالثلا  نم  طباضلا  كلذ  نوكیس  لھ   ، لاتقلا نم  لوألا  مویلا  يف  ايدنج  نوسمخو  ةئام  عبرأو  ًاطباض  نورشعو  دحاو  اھنم 
اذھ نكلو   ، دیعب نمز  ذنم  هتیسن  صخشب  ينركذي  هنأل  هتقمأ   ، هتقمأ يذلا  لماك  ىلإ  اھدعب  ترظن  ؟  مویلا هتایح  يھتنتس  مأ 

ملعي هنأك   ، مداق وھ  امم  فوخ  هھجو  ىلع  ُدَْبي  مل   ، لبق نم  هقرغ  نم  تدكأت  امدعب  يتايركذ  حطس  قوف  وفطلا  ىلع  هربجأ  يرصملا 
هنم نودمتسي  مھنأكو  رخآل  نیح  نم  هیلإ  نورظني  اوناك  نيذلا  نیبراحملا  يقاب  نئمطي  نأ  ديري  هنأل  امبر  وأ   ، وجني فوس  هنأ  اًنیقي 
ىتح علھلا  وأ  فوخلا  هیلع  ودبي  نأ  تینمت  ْمََكل   ، لبق يذ  نم  رثكأ  هھركأ  ينتلعج  ةجردل  شأجلا  طبار  ناك   ، لاتقلا ةلصاومل  ةوقلا 

الإ ةكرعملا  ىلع  َّقبتي  مل   ، نآلا كلذ  ُّمھي  ، ال  يدسح امبرو  يظیغ  ةراثإ  ىلع  دصق  نود  اًممصم  ناك  هنكلو   ، هیف تمشأ  نأ  عیطتسأ 
نورشعو ينامثو  ةعباسلا  ةعاسلا  تناك   ، موجھلا ءدب  دعوم  اًحابص  فصنلاو  ةعباسلا  ةعاسلا  نع  انلصفت  قئاقد  ثالث   ، قئاقد ثالث 

ناك  ، ةیناملألا تاعافدلا  نم  برقلاب  ترجفنا  تارجفتملا  نم  تامارجولیكلا  تائم   ، انناذآ تَّمص  يتلا  تاراجفنالا  تَّود  امدنع  ةقیقد 
ةيرس يف  ةریبك  تایمكب  تارجفتملا  كلت  عضوب  اوماقو   ، يناملألا بناجلا  ىلإ  اولصو  ىتح  ضرألا  تحت  اًقافنأ  اورفح  دق  نویناطيربلا 
نوخرصي دونجلا  ضعب  تلعج  يتلا  ةجردلل  ًایلاع  تاراجفنالا  كلت  ُّيود  ناك   ، بسحف نیتقیقدب  موجھلا  لبق  اھریجفت  متي  نأ  ىلع  ةمات 
تلظ  ، رتم ةئام  ثالثلا  ىدعتي  اھرطق  ةكرعملا  ضرأ  يف  تاوجف  ْتَفَّلَخ  تاریجفتلا  ضعب   ، مھناذآ قرتخا  يذلا  توصلا  ةدش  نم 

لكو ملاعلا  نأك   ، ةلماك ةقیقدل  بیھر  تمص  انیلع  َّلطأ  تھتنا  نأ  دعب   ، راظتنالا يف  نحن  امنیب  ةلماك  ةقیقد  ةدمل  ىلاوتت  تاراجفنالا 



مدي مل   ، ةيادبلا راظتنا  يف  مھ  امنیب  لیقثلا  دونجلا  سُّفنت  توص  ىوس  اھیف  عمسأ  مل  ةقیقد   ، ةكرحلا نع  فقوت  انلوح  نم  ءيش 
: ةدحاو ةملكب  ولعي  طابضلا  توص  امنیب  قلطنت  ىرخأ  ءارو  ةرفاص   ، موجھلا تارفاص  تأدب  فصنلاو  ةعباسلا  مامت  يف   ، ًاليوط راظتنالا 

. موجھ -

َّالأ دونجلل  ةرداصلا  رماوألا  تناك   ، ةكرعملا ضرأ  ىلإ  قدانخلا  نم  دعصن  نحن  امنیب  انمادقأ  تحت  ةمعانلا  لامرلا  ُقَحَْست  انتيذحأ  تأدب 
عافدلا ىلع  تضق  دق  ةیعفدملا  نأ  نونظي  ةداقلا  ناك   ، يناملألا بناجلا  نیبو  اننیب  ةلصافلا  ةفاسملا  كلت  اوریسي  نأو  اوضكري 

میحجلا باوبأ  تحتفنا  ةكرعملا  ضرأ  انمادقأ  تئطو  نأ  درجمبو  اذل  ؛  اونظ امم  اًدانع  َّدشأ  اوناك  ناملألا  نأ  اوملعي  مل   ، دینعلا يناملألا 
، ةوسقو ةعرس  يف  نییناطيربلا  دونجلا  حاورأ  دصحتل  ریبك  ءاخس  يف  اھتاقلط  تقلطنا  ةشاشرلا  عفادملا  نم  تائملا   ، عیمجلا ىلع 

نورمتسي طقف  اوناك   ، مھتدعاسم اوكلمي  نأ  نود  مھراوجب  نوطقسي  مھءاقدصأ  نوري  مھو  مھتداق  مھرمأ  امك  نوریسي  دونجلا  ناك 
انھ  ، اھارن يتلا  مالفألا  نع  فلتخي  ةقیقحلا  يف  توملا   ، ةقیقد لك  تارشعلا  دصحت  ناملألا  تاقلط  امنیب  ءطبب  يشملا  يف 

ضرألا ىلع  طقسي   ، هردص يف  ةقلط  هتباصأ  دقو  كراوجب  يشمي  يذلا  كقيدص  ىرت  انھ   ، ةنانر تارابع  وأ  عادو  تاملك  نود  نوطقسي 
نأ نود  كمامأ  ةایحلا  امھقرافت  هانیع  امنیب  ةملك  ىندأ  نود  كیلإ  رظني  طقف   ، ثدحتي يكل  تقولا  كلمي  نأ  نود  كیلإ  رظني  وھو  ءطبب 

قيدصلا فقو   ، ریثكلا ينعي  تمص  يف  هبحاصل  رظنو  اًضرأ  امھدحأ  طقس  نیيدنج : عم  يمامأ  ثدحي  كلذ  تيأر   ، هتدعاسم كلمت 
بناجلا نم  ةیلاتتم  تاقلط  رخآلا  وھ  هبیصت  يكل  ةیفاك  تناك  تاظحل   ، توملا ىلع  كشوملا  هقيدص  وحن  ةیكاب  نویعب  رظني  تاظحلل 

: ًالئاق رخآلل  سمھي  امھدحأ  تعمس   ، ةبيرغ ضرأ  ىلع  اتومیل  ةدیعب  ضرأ  نم  اءاج   ، رخآلل رظني  امھنم  الكو  ضرألا  شرتفیل  يناملألا 

. ايوس لحرنس  نحن  اھو  ايوس  انھ  انئج  دقل  -

ةیعفدملا نارین  توص   ، ةدحاو ةياھن  ةلحر  يف  اكرتشا  نيذللا  نیقيدصلا  نع  اًدعتبم  َّيمدق  يف  رجرجأ  انأو  ءطبب  ریسلا  تلصاو 
اھریغو دروفلاس  قافر  ةقرف  حاورأ  دصحل  ايوس  نانواعتي  امھو  امھتوص   ، ءيش لك  ىلع  ىغط  ةشاشرلا  ةحلسألا  توصو  ةیناملألا 
، يلوح نم  ضرألا  ىلع  اًحطبنم  ناك  ضعبلا   ، طقف تومتل  تءاج  دق  اھنأ  اھسفن  دجتل  ؛  براحتل تءاج  يتلا  بئاتكلاو  قَرِفلا  نم 
ثثجلا ىرأ  انأو  يشملا  تلصاو   ، بولقلا يمدي  توصب  بحتني  امنیب   ، نینجلا عضو  يف  اًضرأ  هسفن  ىلع  اًروكتم  ناك  رخآلا  ضعبلاو 

اًدیحو ةریخألا  هسافنأ  ظفلي  مھنم  ضعبلا   ، رصبلا دادتما  ىلع  ضرألا  ألمت  ناكم  لك  يف  ثثج   ، يفلخو يمامأو  يراوجب  مكارتت  يتلا 
دي َّدم  دحأ  عیطتسي  نأ  نود  اًدي  وأ  اًقاس  َدَقَف  دقو  ملألا  نم  خرصي  ضعبلاو   ، ةياھنلا ةظحل  يف  هرعش  ىلع  ُِتبَْرت  ةیناح  اًدي  دجي  نأ  نود 
نع لوئسم  يناملأ  طباض  لكو   ، قطانمل ةكرعملا  ضرأ  میسقت  مت  دق  ناك   ، اھلمع يف  ةقیقد  ةیناملألا  فئاذقلا  تناك   ، هل ةدعاسملا 

هدادعإ مت  ءيش  لك   ، طباضلا كلذ  اھنع  لوئسملا  ةقطنملل  فئاذقلا  قلطنت  ةیعفدملا  عم  لاصتالا  يرجي  نأ  درجمب   ، ةنیعم ةقطنم 
ىتح ال ٍنحنم  انأو  ضكرأ  تنك   ، ةرم لك  يف  تارشعلا  بیصت  ةدحاولا  ةیناملألا  ةفيذقلا  تناك   ، ةریبك دادعأبو  تومن  يكل  ةغلاب  ةيانعب 

َّمصیل جيردتلاب  ىلاعتي  يذلا  توصلا  كلذ   ، َّيلإ لصت  نأ  لبق  اھتعمس  ةلاحلا  هذھ  ىلع  انأ  امنیبو   ، ناملألا ةصانقلا  نارین  ينبیصت 
ءاوھلا يف  راتمأ  ةدعل  ينفذقتو  يناكم  نم  يب  حیطتل  ينم  برقلاب  تطقس  ةیناملأ  ةفيذق   ، راجفنالا ثدحي  نأ  لبق  ةياھنلا  يف  كناذآ 
ةدعل تللظ   ، فقوت الب  َّينذأ  يف  يِّودي  عِّورملا  ریفصلا  كلذ  امنیب   ، ملألا نم  ُّنئت  يدسج  ماظع  نم  ةمظع  لكو  اًضرأ  طقسأ  نأ  لبق 
ْبَصُأ مل  يننأ  دجأل  َّيدي  اتلكب  يدسج  تصحفت  اھدعب   ، هسفن يدسجب  ساسحإلا  وأ  ءيش  عامس  ىلع  ردقأ  يناكم ال  يف  قئاقد 
نيذلا دونجلا  ءالشأ  نم  ةرثانتم  ءامدب  ةاطغم  يسبالم  تناك   ، يظح لثمب  نورخآلا  نكي  مل  نكلو  اقح  ظحلا  دیعس  اًدغو  تنك   ، حورجب
كلت ىلإ  رظني  ناك   ، هردص تقرتخا  ةریبكلا  ةیظشلا  كلت  امنیب  ةدشب  خرصي  ناك   ، يراوجب مھدحأ  تاخرص  تعمس   ، ةفيذقلا مھتباصأ 
ىتف  ، ًابيرقت نيرشعلاو  ةیناثلا  زواجتي  هرمع ال   ، هتياھن يھ  كلت  نأ  قِّدصم  ریغ  ناك   ، يكبيو خرصيو  هردص  نم  ةزرابلا  ةیندعملا  ةعطقلا 
طقف تنك   ، هل هلعف  يننكمي  ام  ملعأ  نكأ  مل   ، هیلإ تلصو  ىتح  ةبوعص  يف  هوحن  تفحز   ، دسجلا لیئض  نینیعلا  قرزأ  رعشلا  رقشأ 
ءاقرخ ةلواحم  يف  هردصب  ةقلاعلا  ةیظشلا  تسمل  نأ  درجمب   ، هتدعاسمل ءيش  يأ  كلمأ  نأ  نود  ةخراص  ةعاتلم  نویعب  هیلإ  رظنأ 
يرودب خرصأ  انأ  امنیب  ةعرس  يف  اھتكرت   ، يلقع لخاد  خرصي  هنأكو  ةكرعملا  تاوصأ  ىلع  تَّطَغ  ىتح  هتاخرص  تدادزا  ؛  اھعزنل ينم 

كلت تدجو  طقف  اھنیح   ، نیكسملا اذھل  هلعف  يننكمي  اذام  ملعأ  نكأ  مل   ، توص الب  نكلو  خرصأ  يننأكو  اًحوتفم  يمف  ناك   ، توص الب 
ةیقبو اًئبتخم  ناك   ، هھاجتاب بھذأل  يل  ریشي  ناك  يذلا  يرصملا  لماك  ىوس  نكي  مل   ، اھھاجتاب بھذأ  يكل  يل  ریشت  يتلا  دیلا 

يذلا يدنجلا  كلذ  يفلخ  ُّدَُشأ  امنیب  هوحن  فحزلا  يف  تأدب  ریكفت  نودب   ، تاراجفنالا اھتفلخ  يتلا  ةقالمعلا  رفحلا  دحأ  يف  نیبراحملا 
نم لوقي  وھو  ةوقب  يدیب  كسمأ  يذلا  يدنجلا  كلذ   ، قفرب يدنجلا  ينم  اوفَّقلت   ، مھیلإ تلصو  ىتح  فحزأ  تللظ   ، َّيدي نیب  رضتحي 

: هعومد نیب 

. كیلإ لسوتأ   ، نآلا يل  اھْرِضَْحأ   ، يعم اھديرأ   ، نآلا اھتيؤر  ديرأ   ، توملا ديرأ  انأ ال   ، يمأ ديرأ  -

ةريزغ يعومد  ترمھنا   ، كلذ نم  رثكأ  ةمواقملا  عطتسأ  مل   ، ةملك لك  عم  هیتفش  نیب  نم  جرخت  ءامدلا  امنیب  تاملكلا  كلت  لوقي  ناك 
: يلوح نمیف  خرصأ  انأو  تاونس  ذنم  ىلوألا  ةرملل 

 ... اھيأ ةعرسب  هل  اھورِضَْحأ   ، همأ ديري  هنإ   ، هل مھدحأ  اھرِضْحُیلف  -

لعف كلمأ  نأ  نود  حضاو  ءادجتسا  يف  يل  نارظنت  هینیعو  ءطبب  همف  ألمت  ءامدلا  امنیب  جرشحتي  هتوص  ناك   ، يتاملك لامكإ  عطتسأ  مل 
تركذت اھنیح   ، َّيعارذ نیب  نیكسملا  تام  ىتح  اًديور  اًديور  امھیف  ئفطني  ةایحلا  رون  امنیب  نيواقرزلا  هینیع  بقارأ  تنك   ، ءيش يأ 

، يتياھن هعم  تأدب  يذلا  دھشملا   ، طوقسلاو تاقافخإلاو  لشفلا  نم  ليوط  سوباك  ىلإ  يتایح  لَّوح  يذلا  دھشملا   ، دھشملا كلذ 
: ًایكاب خرصأ  انأو  هسأر  نضتحأ  يعو  الب  ينتدجو 

نكي مل   ، كل ثدح  امیف  ببسلا  انأ   ، ثدحي كلذ  لعجأ  نأ  يغبني  نكي  مل   ، كتلتق ْنَم  انأ   ، يقيدص اي  ينحماس   ، نفیتس اي  ينحماس  -
. كتلتق نم  انأ   ، يقيدص اي  ينحماس   ، كلذب ترمأ  ْنَم  انأ   ، ةرایسلا نم  جرخن  نأ  يغبني 

ىلإ ترظن  امدنع  نكلو   ، يتاملك اومھفي  مل   ، نفیتس ىَعْدُي  يدنجلا  نكي  مل   ، مھف مدع  يف  يل  نورظني  يلوح  نم  نوبراحملا  ناك 
رمھنت يعومد  امنیب  اننیعأ  تقالت  تاظحلل   ، نوقابلا همھفي  مل  ام  مھفي  هنأب  ترعش  اھنیح   ، حضاو ىًسأ  يف  يل  رظني  هتدجو  لماك 
يف أدبأو  يتیقدنب  كسمم  انأو  يناكم  نم  ضھنأ  امنیب  ةوق  يف  هعفدأ  يسفن  تدجو  يننكلو  ينم  بارتقالا  لواح   ، تمص يف 

: ًالئاق انئادعأ  ىلع  تاقلطلا  قالطإ 

. يلاجر متلتق  دقل   ، نورعادلا اھيأ  يلاجر  متلتق  دقل  داغوأ ! نم  مكل  اي  -

نأ لبق  ٍناوث  ةدعل  تاقلطلا  قالطإ  تلصاو   ، كلذب َْهبآ  مل  يننكلو  ةشاشرلا  مھتحلسأ  نارینلو  نیصانقلل  لھس  فدھ  يننأ  ملعأ  تنك 
تاصاصرلا قلطأو  ىرخأ  ةرم  ضھنأ  نأ  لبق  هِّكف  يف  ةيوق  ةمكل  هل  تھَّجو  يننكلو   ، باَصُأ ىتح ال  ةرفحلا  وحن  ةوقب  لماك  ينَّدَُشي 



اًضعب يتامكل  تباصأو  مھعفد  تلواح   ، ةقيرطلا كلتب  يسفن  لتق  نم  يعنمل  َّيلع  بلاكتلا  يف  نوبراحملا  أدب   ، بضغ يف  خرصأ  انأو 
لماك مھرمأ  ىتح   ، ىودج الب  مھيديأ  نم  صلمتلا  ًالواحم  ضرألا  ىلع  اًدقار  تنك   ، يتوق تبلغ  مھترثك  ةياھنلا  يف  نكلو  مھنم 

اوتفتلي نأ  نود  ةوقو  ةعرس  يف  يامدقو  يادي  لیبكت  نع  اوفقوتي  مل  مھنكلو   ، ينوكرتي ىتح  مئاتشلا  عظفأب  مھُّبسأ  تنك   ، يدییقتب
رعذ يف  لماك  انیع  تعستا   ، انلوح ءطبب  راشتنالا  يف  ضیبأ  ناخد  أدبو  تاظحل   ، نیمدقلاو نيدیلا  لَّبكم  ةياھنلا  يف  حبصأل  هلوقأ  امل 

: هتوص ىلعأب  خرصي  نأ  لبق 

. زاغلا ةعنقأ  يدتري  لكلا   ، زاغلا ةعنقأ  -

لوأل ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  يف  همادختسا  ىرج  يذلا  يوامیكلا  حالسلا   ، باصعألا زاغ  ىوس  ةلتاقلا  ءاضیبلا  ةباحسلا  كلت  نكت  مل 
كلت يف  انعم  دجوي  ناك   ، مھیلإ لتاقلا  زاغلا  لصي  نأ  لبق  ةعرسب  اھئادترال  مھتزوحب  ةعنقألا  جارخإ  يف  عیمجلا  أدب   ، خيراتلا يف  ةرم 

لعف كلذكو  ةعنقألا  ءادترا  يف  اوأدب   ، ةیناملألا ةیعفدملاو  نارینلا  نم  ءامتحالل  اھیلإ  اوأجل  نيذلا  دونجلا  نم  تارشعلا  ةرفحلا 
نم ضھن  كلذ  لعف  امدعبو   ، يھجو ىلع  عانقلا  تیبثتب  موقیل  ةعيرس  تاوطخب  ينم  برتقا  هعانق  لماك  ىدترا  نأ  درجمبو   ، نوبراحملا

: اًرمآ نیبراحملا  يف  حاصو  هناكم 

. حیحص لكشب  ةعنقألا  مھئادترا  ىلع  اوصرحا   ، نیباصملا نم  ریثكلا  دجوي  -

رمأي نأ  نودو   ، مھل لماك  هلاق  ام  ذیفنتب  اوأدبو  مھسوؤر  قوف  ىلاوتت  يتلا  تاراجفنالا  مغر  مھنكامأ  نم  نوبراحملا  ماق  روفلا  ىلع 
مكحأو هعانق  ءادترا  يف  ىحرجلا  ةدعاسم  يف  أدبو  هناكم  نم  ضھن  يدنج  لك   ، لماك رمأ  ذیفنت  يف  نوقابلا  أدب  كلذب  دونجلا  ةیقب 

، هلجأ نم  تَِعنُص  يتلا  اھفدھ  ذیفنتو  انیلع  ءاضقلا  ىلع  ةمِّمصم  اھنأكو  رارصإ  يف  انم  برتقت  ضیبألا  ناخدلا  بُحُس  امنیب   ، هقلغ
فصقلاب ئباع  ریغ  كانھو  انھ  ضكري  هارأ  انأو  هیلإ  علطتأ   ، عانقلا لخاد  لیقثلا  يسفنت  توص  ىوس  عمسأ  امنیب ال  لماكل  علطتأ  تنك 
مھفورظ مھتعقوأ  نيذلا  ءاسعتلا  ءالؤھ  ىلع  يركسع  دئاق  هنأكو  هسفنب  يدنج  لك  ىلع  نئمطيو  ناملألا  ةحلسأ  هب  انرطمت  يذلا 
ينم تعاض  يتلا  يتایح   ، ةقباسلا يتایح  ركذتأ  انأو  هیلإ  علطتأ   ، ةكرعملا يف  مھلثم  يدنج  هنأ  مغر  ةنیعللا  برحلا  كلت  نوتأ  يف 

. يرورغو يتفرجع  ببسب  ءيش  لك  ترسخ  امنیح  مايألا  نم  موي  يف 

كلذب عیمجلا  نكي  مل  نكلو   ، ةعنقألا ءادترا  نم  ىھتنا  دق  ةرفحلا  كلت  يف  عیمجلا  ناك  انتطاحإ  يف  توملا  ناخد  بُحُس  تأدب  امنیح 
تناك  ، مھتعنقأ ءادترال  يفاكلا  تقولا  اودجي  مل  نيذلا  دونجلا  تاخرص  انعامسأ  ىلإ  تھانت  ام  ناعرس   ، دیعسلا ظحلا  نم  ردقلا 
نوشمي دونجلا  ىرن  انك   ، ةرجنحلا يف  ةداحلا  مالآلاو  ةيؤرلا  نع  زجعلا  يھ  ؛  ُلبق نم  تأرق  امك  اھنیح  باصعألا  زاغل  ضرعتلا  ضارعأ 

، مھدعاسي مھدحأ  لعل  مھمامأ  مھيديأ  نودمي  نایمعلاك  اوناك   ، ملألا نم  نوخرصي  امنیب  مھنیعأ  نوضمغُي  مھو  ةكرعملا  نادیم  يف 
تناك ةقيرطلا  كلتب  تمي  مل  ْنَم   ، تاظحل يف  مھتایح  يھنت  ةیناملألا  تاشاشرلا  تناك  مھتدعاسم  صخش  يأ  لواحي  نأ  لبق  نكلو 
تاقلطلا مھبیصت  نأ  نود  مھدعاوق  ىلإ  اوعجر  ول  مھنأ  نوملعي  دونجلا  ءالؤھ  نكي  مل   ، ءيطبلا توملا  نم  ةعاس  نورشعو  عبرأ  همامأ 

نودھاجي مھو  ءطبب  اوتومیل  مھداسجأ  لئاوسب  مھیتئر  ئلتمت  فوس   ، اًقرغ معن   ، اًقرغ تاعاس  لالخ  نوتومیس  مھنإف  ةیناملألا 
. قرغلاو فوخلاو  سأیلاو  ملألاو  باذعلا  نم  ةعاس  نورشعو  عبرأ   ، هایملا حطس  ىلع  دوعصلا  لواحي  نمك  مھسافنأ  طاقتلال 

ام نيذلا  دونجلل  ةيامحلا  ریفوتل  فدھي  ناك   ، اھب نيدجاوتملا  ةقالمعلا  ةرفحلا  كلت  لخاد  ءاحصألا  دونجلا  فوفص  میظنت  يف  لماك  أدب 
اذل ؛  رصنلا الإ  مھمھي  نيذلا ال  ةداقلا  ةطساوب  ةكرعملا  نادیم  يف  ایفرح  مھؤاقلإ  متي  نيذلا  دونجلل  كلذكو   ، ةكرعملا نادیم  يف  اولاز 
أدبو  ، ناملألا نارین  نم  انیمحت  راتمأ  ةعضب  اھقمع  غلبي  يتلا  ةرفحلا  لوطب  ةریغص  تاعومجم  ىلإ  دونجلا  میسقت  نم  لماك  دكأت  دقف 

: يكیسكملا ليونام  هلأس   ، قدانبلاو ةشاشرلا  ةحلسألاب  اننورطمي  نيذلا  ناملألا  دونجلا  ىلع  نارینلا  قالطإب  هرماوأ  رادصإب 

. ةاجنلا عیطتسن  نل  اھنیح   ، مھتیعفدم نارینب  اننورطمیسو  ةقدب  انناكم  نوملعي  فوس  مھیلع  نارینلا  قالطإب  انأدب  نإ  لماك  اي  نكلو  -

: ًالئاق لماك  هنأمط 

ةباصإب نورطاخي  مھنإف  كلذ  اولعف  اذإ   ، انیلع مھتیعفدم  مادختسا  نم  مھعنمت  يتلا  ةجردلا  ىلإ  مھنم  نوبيرق  نحن   ، قلقت ال  -
ةاجنلل ةصرف  ةكرعملا  ضرأ  ىلع  نیقابلل  حبصي  ىتح  مھتحلسأ  نارین  ةفاثك  فیفخت  لواحن  نأ  بجي   ، انم برقلاب  نيدوجوملا  مھدونج 

كلت تلظ  اذإ  دومصلا  عیطتسن  نل   ، ةیعافدلا انطوطخ  ىلإ  عوجرلا  لواحن  امدنع  لضفأ  ةصرف  انحنم  لجأ  نم  كلذكو   ، ةرزجملا كلت  نم 
. ليونام اي  لواحن  نأ  بجي   ، نادیملا يف  كرحتي  نم  لك  لتقتو  اھلمعب  موقت  ةشاشرلا  ةحلسألا 

رمأل اًدادعتسا  هتیقدنب  میقلتب  موقي  وھو  اًضرأ  حطبنيو  هقيرط  يف  قلطني  نأ  لبق  ةقفاوملا  ىنعمب  هل  أموأو  تمص  يف  ليونام  هل  رظن 
اوناك  ، ًاطباض سیلو  مھلثم  ايدنج  هنوك  مغر  هتامیلعت  ذیفنتب  نوموقي  دونجلا  عیمج   ، لجرلا اذھ  رمأ  نم  تبجعت   ، نارینلا قالطإب  لماك 
اھیف بَّبست  يتلا  ةعشبلا  ةرزجملا  كلت  نم  ةاجنلاو  مھطوطخل  ةدوعلا  يف  دیحولا  مھلمأ  وھ  هنوري  مھنأك   ، حضاو مارتحاب  هل  نورظني 

ُتْحِص  ، كانھ نم  مھرماوأ  نوردصيو  ةكرعملا  ضرأ  نم  لایمأ  ةسمخ  ِدْعُب  ىلع  فینم  رصق  يف  نومیقي  نيذلا  نویناطيربلا  ةداقلا 
: هل تلقف  َّيلإ  تفتلا  يذلا  لماك  ىلع  ًايدانم 

؟ مویلا لاوط  يايإ  ًِالّبكم  لظتس  لھ  -

: ةقلق نویعب  رخآلا  وھ  ينلأسي  نأ  لبق  َّيدیب  طیحي  يذلا  لبحلا  ىلإ  رظن 

؟ مویلا لاوط  قمحأ  لظتس  لھ  -

يقاثو كف  يف  أدبو  لماك  ينم  برتقا   ، يتباجإ فرعي  هتلعج  يھجو  ىلع  تمسترا  ةنيزح  ةماستبا  حبش  نكلو   ، دَُرأ ملو  هل  ترظن 
: يل لوقي  وھو 

ةرم عوجرلا  َلمأ  مھحنمت  نأ  لجأ  نم  كلذ  لعفاف  كسفن  لجأ  نم  ةایحلا  ديرت  تنك ال  اذإ   ، نوسيراھ اي  انیلإ  ةجاحب  دونجلا  ءالؤھ  -
. ایح لظت  يكل  يفكي  هدحو  ببسلا  اذھ  ينقدص   ، مھتالئاع ىلإ  ىرخأ 

يدي امنیب  تاظحلل  رخآلا  انأ  هیلإ  تعلطت   ، يدر راظتنا  يف  َّيلإ  اًعلطتم  لظو  يادي  لبكي  يذلا  لبحلا  كف  نم  يھتنا  دق  لماك  ناك 
: هل لوقأ  انأو  اھكسمأل  يتیقدنبل  دتمت 

. مھتویب ىلإ  مھعجرنلف  نذإ  -



نأ لبق  دونجلا  ىلإ  ةریخأ  ةرظن  رظنيو  ةوقب  رخآلا  وھ  هتیقدنب  كسميو  يفتك  ىلع  تبري  نأ  لبق  ةبیط  ةقداص  ةماستبا  لماك  مستبا 
ةوق ىصقأب  اھنولمحي  يتلا  لبانقلا  ءاقلإ  يف  اوأدب   ، هب مھرمأ  ام  ذیفنت  يف  دونجلا  أدب   ، اھلمع أدبتل  تاعومجملا  ىدحإل  هدیب  ریشي 
تیتشت وھ  كلذ  نم  فدھلا  ناك   ، ةوقب راجفنالا  يف  تأدبو  لعفلاب  تلصو  لبانقلا  كلت  نم  ضعب   ، ةیناملألا قدانخلا  وحن  اھنوعیطتسي 

أدب نأ  درجمب   ، ةمھملا نم  رخآلا  ءزجلا  ذیفنتل  انمزلت  تناك  ٍناوثل  ةشاشرلا  ةحلسألا  مادختسا  نع  نوفقوتي  مھلعجو  ناملألا  هابتنا 
ةصاخ ناملألا  دونجلا  صانتقا  يف  انأدبو   ، ةرفحلا ةمق  ىلإ  انلصو  ىتح  رذحب  دوعصلا  يف  نحن  انأدب  ناملألا  فوفص  يف  ُّبدي  كابترالا 

اََدب  ، مھفوفص بیترتل  ةصرف  ناملألا  حنمن  ىتح ال  ةقدو  ةعرس  يف  قلطنت  انتاقلط  تناك   ، ةشاشرلا ةحلسألا  نع  نیلوئسملا  دونجلا 
تلظ امنیب   ، انقدانب نارینب  رخآلا  ولت  دحاولا  ىعرص  نوطقسي  انل  نیھجاوملا  ناملألا  دونجلا  ناك   ، اھرامث يتؤت  لماك  ةطخ  نأكو 
كابترالا نم  ةلاحلا  كلت  ىلع  ظفاحن  ىتح   ، دونجلا ةیقبو  ىحرجلاو  ىلتقلا  نم  اھتعمج  يتلا  اھلبانق  ءاقلإ  لصاوت  ىلوألا  ةعومجملا 

ناك ثیح   ، دونجلا ةزوحب  تناك  يتلا  ةغرافلا  لامرلا  ةلوجأ  نم  ریثكلا  ةئبعتب  لماك  رمأ  تقولا  سفن  يفو   ، ناملألا دونجلا  فوفص  نیب 
دونجلا نم  ددع  هعمو  لامرلاب  ةلوجألا  ةئبعتب  موقي  ناك   ، ةغراف ةلوجأ  ةعبرأ  ةكرعملا  كلت  يف  دونجلا  هلمحي  يذلا  داتعلا  نمض  نم 

رورمب  ، ةیناملألا تاوقلا  تاقلط  نم  اھفلخ  ءامتحالا  انل  ىنستي  ىتح  ةرفحلا  ةمق  ىلع  اھعضوب  ماق  مث   ، هتدعاسمب اوعراس  نيذلا 
ةيادب ذنم  ىلوألا  ةرملل  نوُّنئي  ناملألا  ناك   ، اھب دجون  يتلا  ةقطنملا  ىلع  ایجيردت  ُّلقت  ةیناملألا  نارینلا  ةفاثكو  ةدش  تأدب  تقولا 
نيذلا دونجلا  هوجو  ىلع  میمصتلا  تارظن   ، ةلوھسب هاسنأ  نل  يننأ  ملعأ  اًدھشم  ىرأل  يلوح  ترظن   ، اننارین طغض  تحت  مویلا 

ةریخذلاب لوأب  ًالوأ  دونجلا  دادمإب  ناموقي  ودرانویلو  ليونام  ناك   ، ةبیصعلا ةظحللا  كلت  يف  نمزلا  يبراحم  ةیقب  تابثو  مھنارین  نوقلطي 
ناك رامدلاو -  برحلا  دھاشم  لك  طسو  لماكو -   ، ةریبك ةقدب  ناملألا  دونجلا  صنقب  ناموقي  ساموتو  میلس  امنیب   ، مھتكرعم لامكإل 

، دھشملا كلذ  ىلإ  علطتأ  تللظو  لاتقلا  نع  تفقوت  تاظحلل   ، مھتادامض رییغتب  موقيو  ىحرجلاب  ينتعيو  نیلتاقملا  دونجلا  ِعّجشي 
قمحأ تنك   ، نیلتاقملا نم  ةعومجملا  كلت  عم  اًفرجعتمو  اظف  تنك  امنیح  لعفلاب  قمحأ  تنك  دقل   ، قمحأ يننإ  لاق : نیح  اقحم  ناك 

كلت يمامأ  تناك  دقو  مھلثم  اًدحاو  اًصخش  دجت  نأ  ىنمتت  تنأو  هلمكأب  كرمع  ایحت  امبر   ، مھديرأ الو  مھجاتحأ  يننأ ال  تننظ  امنیح 
يل مھتقمو  مھھرك  مغرو   ، ةدشب كلذ  يف  تحجنو  ينوھركي  نأ  قرطلا  ىتشب  تلواح   ، مھیلإ تفتلأ  ملو  تقولا  لاوط  ةعومجملا 
كلذ نم  لضفأ  نوقحتسي  مھ   ، نآلا دعب  سیل  نكلو   ، قمحأ لعفلاب  تنك  دقل   ، حابصلا يف  ترھنا  امنیح  يذاقنإ  نم  كلذ  مھعنمي  ملف 

لشفلاو نويدلاو  رومخلاو  رامقلا  رئب  يف  يوھي  نأ  لبق  عیمجلا  مارتحاب  ىظحي  ناك  امدنع  نوسيراھ  ركذتأ  نأ  نوقحتسي   ، ينم
. َّبحأ ْنَم  ةایحو  هتایح  ترمد  يتلا  ةثداحلا  كلت  دعب  سأیلاو  طابحإلاو 

ديدعلا ضاخ  يناملأ  شیج  نیب  ةئفاكتم  ریغ  ةكرعم  تناك  اھنكلو   ، انلوقعو انناذآ  يف  ءيش  لك  جزتماو   ، تاعاس ةدعل  لاتقلا  رمتسا 
هسفن زیھجتب  ماق  شیج  نیب   ، مھتایح يف  موي  لوأ  كراعملا  هذھ  يف  نوضوخي  نيذلا  نیعوطتملا  نم  يناطيرب  شیجو  كراعملا  نم 

تائملا تومیل  ٍفاك  ریغو  ریصق  بيردت  دعب  ةكرعملا  نادیم  يف  هؤاقلإ  ایفرح -  مت -  رخآ  شیجو  نیماع  ةدمل  ةكرعملا  كلتل  اًدیج 
عافدلاو توملاو  رئاسخلاو  لاتقلا  نم  ةليوط  تاعاس  دعب  نكلو   ، دومصلاو ءاقبلا  ىلع  مھنیعت  ةلیسو  يأ  نود  لوألا  مویلا  يف  فالآلاو 
، قالطإلا ىلع  مدقتن  نحن ال   ، حوضوب اھسفن  نع  نلعت  ةفسؤملا  ةجیتنلا  تناك  اننكامأ  يف  دومصلاو  لاسبتسالاو  انسفنأ  نع 

؛ ضرألا ىلع  بساكم  قیقحت  وأ  يناملألا  بناجلا  ىلإ  لوصولا  عطتست  مل  ةكرعملا  نادیم  يف  َتیِقْلُأ  يتلا  ةیناطيربلا  تاوقلا  مظعم 
تءاج  ، حاورألا يف  ةلوھملا  رئاسخلا  لیلقتل  ةسئاي  ةلواحم  يف  باحسنالا  نم  رفم  هنأ ال  مویلا  كلذ  فصتنم  يف  ةداقلا  ررق  دقف  اذل 

طوطخلا نع  نيدیعب  انك  اننأ  ةلكشملا  نكلو   ، حيرجو لیتق  نیب  ام  اھئاضعأ  يثلث  انتقرف  ترسخ  امدعب  باحسنالاب  انل  رماوألا 
ناك ىرخأ  ةرم  يناطيربلا  بناجلل  عجرن  يكل  اننأ  ىنعمب   ، مھنم انبرقل  انعقوم  نم  ناملألا  دونجلا  حمالم  ةيؤر  عیطتسن  انك   ، ةیناطيربلا

ةشطعتملاو ةبيرقلا  ةیناملألا  ةشاشرلا  ةحلسألا  نم  عطقني  لباو ال  تحت  راتمألا  نم  تائم  ةدعل  ضكرلا  وأ  يشملا  انیلع  بجي 
نيرداق ریغ  مھو  ىحرجلا  ءالجإ  متیس  فیكف   ، يناطيربلا بناجلا  ىلإ  عوجرلاو  ضكرلا  يف  ءاَّحصألا  حجن  ول  ىتحو   ، انیلع ءاضقلل 

، لعفلاب مھدئاق  حبصأ  هنأكو  هیلإ  نورظني  عیمجلا  دجو  يذلا  لماك  بوص  هجتت  هوجولا  تأدب  اھنیح  ؟ ! فحزلا ىتح  وأ  يشملا  ىلع 
هلوح تَّفلتي  وھ  امنیب   ، هوحن رظنت  يتلا  ىحرجلا  نویع  يف  ءاجرلا  ىرأ  تنك   ، مھرايد ىلإ  نیملاس  مھعاجرإ  نع  لوئسم  نآلا  هنأو 
لامآ تناك   ، هنم ةبغر  نود  هیف  هسفن  دجو  يذلا  فقوملا  اذھ  نم  هیلع  تقفشأ  اھنیح   ، هریغ نود  هدحو  هیلإ  رظني  عیمجلا  دجیل 

هراوجب تسلجو  هنم  تبرتقا   ، هفنأ مغر  اًدئاق  حبصأ  امدعب  هیلع  ُدَسْحُي  فقوم ال  يف  ناك   ، هلوقیس امب  ةقلعتم  دونجلا  ةیقبو  ىحرجلا 
هفتك ىلع  يدي  تعضو   ، يب ثیغتسي  هنأكو  ةرتوتم  نویعب  يوحن  رظن   ، تمص يف  لامرلا  قمري  امنیب  هیعارذ  نیب  هیقاس  مضي  وھو 

: قفر يف  هل  تلقو 

كتبغر  ، مھلافطأو مھتالئاع  ىلإ  دونجلا  ءالؤھ  عاجرإب  موقن  فوس  اننإ  حابصلا : يف  يل  َتلق  كنكلو  بعص  فقوم  يف  كنأ  ملعأ  -
كعم ةقباسلا  يتظاظف  مغر  يتدعاسم  يف  ةقداصلا  كتبغرو   ، مارتحالا كل  ُِّنكُأ  ينتلعج  لاجرلا  ءالؤھ  ةدعاسم  يف  ةقداصلا 

كب قثأ  انأ   ، ًءایحأ مھتيؤر  نوقحتسي  نم  ىلإ  مھعجرت  فوس   ، دعولا كلذب  مزتلتس  كنأ  لماك  اي  نیقي  ىلع  انأ   ، بحلا كل  ُِّنكُأ  ينتلعج 
. يرصملا يقيدص  اي 

ليونام أدب  امنیب   ، انناكم نم  نیبراحملا  ةیقب  برتقا   ، تمص يف  هیلإ  نورظني  اوناك  نيذلا  دونجلل  ىرخأ  ةرم  رظنو  نزح  يف  مستبا 
: ًالئاق ثيدحلا 

؟ لعفن نأ  انديرت  اذام   ، كرماوأ راظتنا  يف  عیمجلا   ، لماك -

: هل تلقو   ، هفتك ىلع  ُِتبَْرت  يدي  امنیب  ةِعّجشم  ةماستبا  هل  تمستباف  يل  ریخألا  رظن 

؟ لعفن نأ  انديرت  اذام   ، دئاقلا اھيأ  اھيأ ...  كرماوأ  راظتنا  يف  انعیمج  -

: ًالئاق هثيدح  أدب  ىتح  انم  ٌّيأ  هعطاقي  مل   ، قیمع ریكفت  يف  قرغتساو  تاظحلل  هینیع  ضمغأو  اًقیمع  اًسََفن  لماك  ذخأ 

. انتزوحب تلاز  ام  يتلا  ةحلسألا  لك  عمجت  نأ  كديرأ   ، ليونام -

: ةرمآ ةجھلب  ًالئاق  يل  رادتسا  يذلا  لماك  هبلط  ام  ذیفنتل  ةعرس  يف  ليونام  قلطنا 

. نوسيراھ اي  اھعیمج   ، ةیقبتملا ةغرافلا  لامرلا  ةلوجأ  كلذكو   ، دونجلا عم  ةدوجوملا  لابحلا  لك  عمجت  نأ  كديرأ   ، نوسيراھ اي  تنأو  -

هب ةقثلا  تررق  يننكلو   ، لماك ةطساوب  مھبلط  ببسل  يملع  مدع  مغر  ةغرافلا  ةلوجألاو  لابحلا  عمجل  يقيرط  يف  رخآلا  انأ  تقلطنا 
هلوح لاجرلا  قَّلحتو  لماك  هبلط  ام  لك  انعمج  ىتح  تقولا  نم  ریثك  ضمي  مل   ، هب ةقثلا  قحتسي  هنأ  يلخاد  يف  ملعأ   ، هتارارقبو

: اًعیمج انل  رظني  وھو  ریخألا  انل  لاق   ، هنھذ يف  رودي  ام  اوملعیل 

. باحسنالا أدبن  امدنع  انتيؤر  نم  ناملألا  دونجلا  عنمي  طئاح  ءانبل  لامرلاب  ةغرافلا  ةلوجألا  ةیقب  ءلمب  موقن  فوس  -



: ًالئاستم میلس  هعطاق 

. انیلع رانلا  قالطإب  نوأدبیسف  ناملألا  نیعأ  مامأ  ةلوجألا  عضوب  انأدب  نإ  اننكلو  -

: سامح يف  هباجأ 

اھقالطإ يف  أدبن  فوس   ، نآلا ىتح  انتزوحب  يتلا  ناخدلا  لبانق  نم  ايأ  لمعتسن  مل  اننإ   ، انعم تقبت  يتلا  ةحلسألا  رود  يتأي  انھ  -
مھدونج عقوم  نم  انعقوم  برقل  ةیعفدملاب  انفذقب  اورطاخي  نل  ناملألا   ، ةعرس يف  نكلو  رذحب  طئاحلا  كلذ  ءانب  عیطتسن  ىتح  اًعابت 

ىلع ةقیقد  ریغ  اھنكلو  تاقلطلا  ةعيرس  اھنوك  نم  مغرلا  ىلع  يھو   ، ةشاشرلا ةحلسألا  مادختسال  نورطضیس  مھنأ  ينعي  امم 
نأ اوملعي  نل  اھقلطنس  يتلا  ناخدلا  لبانق  لضفبو   ، انباحسنا يطغیس  يذلا  يلمرلا  طئاحلاب  مدطصتس  مھتاقلط  مظعم   ، قالطإلا
نم نِّسحیس  امم  يئاوشع  ران  قالطإب  نوموقیس   ، هریمدتل طئاحلا  وحن  مھتحلسأ  اوزكري  نل  مھنأ  ينعي  امم  دوجوم  طئاحلا  كلذ 

. باحسنالا ءدب  دنع  انتاجن  صرف 

: ساموت هلأس  انھ 

؟ مھئالخإب موقنس  فیك  ؟  ىحرجلا نع  اذام  -

: ًالئاق لماك  هیلع  در 

باصم ریغ  درف  لك  موقي  فوسف  انعم  نیباصم  دوجول  نكلو  انطوطخ  ىلإ  اًعوجر  فحزن  فوس   ، اھتبلط يتلا  لابحلا  رود  يتأیس  انھ  -
كالسألا طسوو  نارینلا  تحت  فحزت  فوس   ، قھرمو ریسع  كلذ  نأ  ملعأ   ، نیباصملا دحأ  رصخ  لوح  طوبرم  هرصخ  لوح  لبح  طبرب 

. انعیمج عجرن  يكل  ةدیحولا  ةقيرطلا  اھنكلو  رخآ  ايدنج  كفلخ  ُّرجت  تنأو  ةكئاشلا 

، انبناج ىلإ  نیباصملاب  عجرن  يكل  ةدیحولا  ةقيرطلا  اھنكلو  ةریطخ  ةطخ  تناك   ، نيرخآلا هجو  يف  علطتي  انم  لك  ذخأو  عیمجلا  تمص 
: اًرخاس لوقي  وھو  ساموت  توص  انتمص  عطق 

. لضفألا يھ  ةیلارتسألا  لاغبلا  نأ  تعمس  دقل   ، ىحرجلا ِّرجل  نوسيراھ  نم  لضفأ  دجوي  لاح ال  يأ  ىلع  -

: ةرخاسلا هتقيرطب  ساموت  ىلع  ّدرب  يِ ئجوف  هنكلو  يلعف  در  نم  قلقب  يتیحان  لماك  رظن 

. كلذ يف  ةيدنلوھلا  راقبألا  يھاضت  اھنكلو ال  -

لبق تمص  يف  مستبا  يذلا  ساموت  ىلإ  ترظن   ، ناكملا ءاجرأ  ألمتل  ةوقب  مھتاكحض  قلطنت  نأ  لبق  ٍناوثل  انیلإ  نیبراحملا  ةیقب  عَّلطت 
: ًالئاق ةَّدوم  يف  يايإ  اًحفاصم  يل  هدي  َّدمي  نأ 

. يقيدص اي  نیبراحملا  فوفص  يف  كب  ًالھأ   ، كلذب كل  فرتعأ   ، ينم َتِْلن  دقل  -

ًةصاخ ينم  جرختس  اھنأ  نظأ  نكأ  مل  ةماستبا  يھجو  ىلعو  رخآلا  انأ  هحفاصأل  يدي  تعفر  مث  يل  ةدودمملا  هدي  ىلع  ةرظن  تیقلأ 
ءلم يف  انأدبو   ، لماك ةطخ  ذیفنت  يف  انعرش   ، دحأل يھجو  ىلع  اھمسر  يننكمي  يننأ  تیسن  ةیئاقلت  ةیفاص  ةماستبا   ، ساموتل

ىتح ال قئاقد  ةعضب  لك  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  ناخدلا  لبانق  ءاقلإ  يف  انأدب  مث   ، ریصق تقو  يف  كلذ  نم  انیھتنا  ىتح  لامرلاب  ةلوجألا 
ًانایحأ  ، ةعرس يف  ضعبلا  اھضعب  قوف  ةلوجألا  ِّصرب  موقت  انتیقب  تناك  لبانقلا  يقلي  ضعبلا  ناك  امنیبو   ، هلعف يونن  ام  ناملألا  ىري 
ضیبألا ناخدلا  بحس  مغرف  ؛  ةرطفلاب اًصاَّنق  ناك  ساموت  نإف  اًقداص  نوكأ  يكل  نكلو  ةیئاوشعلا  تاقلطلا  ضعب  انتیحان  قلطنت  تناك 

انلمع انلمكأ   ، ةمھملا هذھو  مویلا  اذھ  لجأ  نم  طقف  َِدلُو  هنأكو  مھتاھبج  فصتنم  يف  ةیلاع  ةقدب  ناملألا  دونجلا  بیصت  هتاقلط  تناك 
نم فحزلاب  اوموقي  نأ  لماك  مھل  لاق  فحزلا  اوأدبي  نأ  لبقو  هب  ىحرجلا  دحأ  طبرب  يدنج  لك  كلذ  دعب  ماق   ، كلذ نم  انیھتنا  ىتح 
ىتح ءاقبلاب  نیبراحملا  ةیقبو  ينرمأ  امنیب   ، مالسب يناطيربلا  بناجلا  ىلإ  اولصي  ىتح  ناملألا  نارین  نم  ءامتحالل  ىرخأ  ىلإ  ةرفح 
يفو  ، ةشاشرلا ةحلسألا  قالطإ  نع  نیلوئسملا  ناملألا  دونجلا  َصْنَق  ساموتو  میلس  ةمھم  تناك   ، دونجلا ءالؤھ  باحسنا  يطغن 

ةباحسب ناكملا  ةیطغتل  ناخدلا  لبانق  قالطإ  لماكو  انأ  لصاون  امنیب   ، بحسنن ملو  لتاقن  انلز  ام  اننأ  ناملألا  ماھيإل  تقولا  سفن 
دعب  ، ءابتخالا ىلع  ناملألا  رابجإل  ةيودیلا  لبانقلا  نم  ىقبت  ام  ءاقلإ  اولصاو  ودرانویلو  ليونام  نم  ٌّلكو   ، ضیبألا ناخدلا  نم  ةلصاوتم 
يذلا لماك  هجو  ىلع  حایترالا  اََدب   ، ىذأب مھنم  دحأ  باصي  نأ  نود  يناطيربلا  بناجلا  ىلإ  دونجلا  عیمج  لصو  دق  ناك  ًابيرقت  ةعاس 

ام رطخلا  نأ  مغر  مھتاجنل  اًحاترم  ناك   ، باكرلا عیمج  ىلع  نانئمطالا  دعب  الإ  اھرداغي  مل  ةقراغ  ةنیفس  ناطبق  هنأكو  اھنیح  ترعش 
، همرتحأ نأ  قحتسي  ناك   ، ددجلا اياحضلا  نم  ةعومجملا  كلت  هدقفأ  نمم  لْیَّنلل  ةصرفلا  نیحتي  ةتباث  تارظنب  هینیع  يف  قِّدحي  لاز 
نحن انأدب   ، ةقزترملاو نینمدملاو  نیلشافلاو  تاردخملا  راجتو  نيداَّوقلاو  ىراكسلا  ةقداصم  نم  ةليوط  ةرتف  دعب  تفرع  ْنَم  لضفأ  ناك 
ناخدلا بُحُس  عشقنت  نأ  لبق  اًعيرس  فحزلا  يف  انأدبو   ، انتزوحب تناك  يتلا  ناخدلا  لبانق  رخآ  انقلطأ   ، ةعرسب باحسنالا  يف  اًضيأ 
ةمجانلا قئارحلا   ، میحجلا نم  ةعطقك  ةكرعملا  نادیم  ناك   ، انوري نأ  نود  ةیناملألا  طوطخلا  نع  ناكمإلا  ردق  دعتبن  نأ  ديرن  انك   ، ةریخألا
نولب نولتت  ةرثعبملا  ةكئاشلا  كالسألا  تلعج  يتلا  ةلتاقلا  اھترارحب  انحفلتو   ، زیمملا يرانلا  اھنولب  ناكملا  ألمت  فئاذقلا  فالآ  نع 

، میحجلا اذھ  يف  انیلع  يضمت  ةقیقد  لك  تارملا  تارشع  انتارتس  قرحت  ةبھتلملا  كالسألا  كلت  تناك   ، نارینلا ةدش  نم  يلاقترب 
ثثج قوف  انربع   ، ةشئاطلا ةیناملألا  ةریعألا  بنجتن  ىتح  ىرخأ  ىلإ  ةرفح  نم  لقنتن  امنیب   ، انفونأ مكزت  قرتحملا  محللا  ةحئار  تناك 

ةأطو تحت  فحزن  نحنو  انیلع  َّرَم  تقولا  نم  مك  ملعأ  ، ال  ةكرعملل لوألا  مویلا  يف  مھفتح  اوقل  نيذلا  دونجلا  نم  تائملا  ءالشأو 
اننكلو  ، ةیندعملا توملا  لُسُر   ، انسوؤر قوف  رياطتت  يتلا  تاصاصرلاو  ةیعفدملاو  قئارحلا  نارین   ، بناج لك  نم  انرصاحت  يتلا  نارینلا 
ىلع ْتََدب  ةفھلو  قلقب  اننورظتني  ةرفحلا  كلت  يف  انعم  اوناك  نيذلا  دونجلا  ةدجنل  انلصو   ، يناطيربلا بناجلا  ىلإ  انلصو  ةياھنلا  يف 
تاحیص تلاعت  انلصو  نأ  درجمب   ، جالعلا يِّقلتل  مھلقنتس  يتلا  تالاَّقنلا  ىلع  انراظتنا  يف  اوناك  مھنم  نیباصملا  ىتح   ، عیمجلا هوجو 
ضھن  ، تییح ام  هاسنأ  نل  يذلا  دھشملا  ثدح  مث   ، ةسئابلا ةَّربغملا  مھھوجو  ولعت  تاماستبالاو  ةرارحب  انتقناعمب  اوماق  نيذلا  دونجلا 
بیج نم  عیضر  لفطل  ةروص  ةشعترملا  هدیب  جِرْخُي  وھو  رثأتب  لاقو   ، لماك هجاوو  هئالمز  دحأ  ىلع  ئكتي  وھو  ىحرجلا  دونجلا  دحأ 

: ةيركسعلا هترتس 

؟ يدیس اي  اذھ  ْنَم  ملعت  لھ  -

 -: هینیع يف  عمجتت  عومدلاو  يدنجلا -  لوقي   ، لؤاستلا تامالع  هھجو  ىلعو  لماك  هل  رظن 



ةرم هارأ  نل  يننأ  اًنقوم  تنك  ةرفحلا  كلت  يف  ُتْبِصُأ  امنیح   ، عیباسأ ةعضبب  انھ  يئیجم  لبق  َِدلُو  دقل   ، يدیس اي  دراودإ  يلفط  هنإ  -
نكلو  ، هنضتحأو هیلإ  عجرأ  نل  يننأ  اًنقوم  تنك   ، اًعفاي اباش  مث  ایبص  مث  ًالفط  يمامأ  ربكي  وھو  هدھاشأ  نل  يننأ  اًنقوم  تنك   ، ىرخأ
انتعجرأ دقل   ، يتایحب كل  نيِدَم  انأ   ، كل اًركش   ، يدیس اي  كل  اًركش   ، ُلبق نم  لعفأ  مل  امك  هِلّبقأو  هل  عجرأ  فوس  يدیس  اي  تنأ  كلضفب 

. يدیس اي  كلذ  تلعف  ْنَم  تنأ   ، انئاَّبحأو انتالئاع  ىلإ  نیملاس 

ىلع روثعلا  لواحي  ناك   ، ءيش لك  ينعي  ٌتمص  هنكلو  َتَمَصَف  يدنجلا  تاملك  هتمجلأ  يذلا  لماك   ، غلاب مارتحاب  لماك  ىلإ  ُترظن 
: ًالئاق هثيدح  يدنجلا  لمكأ  اھنیح   ، فرح يأب  قطني  مل  هنكلو  ةبسانم  تاملك 

. كل كلذ  لعفأ  نأ  قحتست  كنكلو   ، يدیس اي  انلثم  يدنج  كنأ  ملعأ  -

ةداقلاو طابضلل  الإ  ىَّدؤت  يتلا ال  ةیحتلا  كلت   ، لماكل ةيركسعلا  ةیحتلا  ًايدؤم  هدي  عفري  يدنجلا  كلذ  تدجو  هتاملك  ىھنأ  نأ  درجمبو 
كلذ تيأر  امدنع   ، تمص يف  لماكل  نورظني  مھو  اًضيأ  مھ  ةيركسعلا  ةیحتلاب  مھيديأ  نوعفري  دونجلا  يقابب  أجافأل  هدي  عفر   ، طقف
مھوذح وذحأ  انأو  الإ  رعشأ  مل   ، لبق نم  مھدحأل  مارتحالا  اذھ  لثمب  ترعش  نأ  ذنم  ليوط  تقو  رم  دقل   ، يسفن كلامتأ  مل  دھشملا 
يف ناعمدت  هینیعو  ةفش  تنبب  سبني  نأ  نود  انیلإ  لماك  عَّلطت   ، نمزلا يبراحم  ةیقب  لعف  كلذكو   ، لماكل ةيركسعلا  ةیحتلا  يدؤأو 

: هعومد نیب  نم  هل  لوقي  وھو   ، باصملا يدنجلا  نضتحيو  هدي  ضفخي  نأ  لبق  ةيركسعلا  ةیحتلا  ًايدؤم  هدي  عفر  ءطبب   ، غلاب رثأت 

. كل اًركش   ، فرشو رخف  نم  نآلا  يردص  يف  لمتعي  امب  رعشأ  ينتلعج  كنأ  ىلع  يقيدص  اي  كركشأ  نم  انأ  -

: فیضي نأ  لبق  هیتفش  ىلع  ةماستبا  مسر  لواحي  وھو  هعومد  حسم  مث 

. ًابيرق هیلإ  عجري  فوس  لفط  هيدل   ، لاحلا يف  ينادیملا  ىفشتسملل  لجرلا  اذھ  اوذخأتلف  نآلاو  -

...



راجشألا دحأ  ىلع  تدنتساو  اًضرأ  يسفن  تیقلأ   ، ةحارلا ىلإ  ةَّسام  ةجاحب  تنك  رطخلاو  قلقلاو  رتوتلاو  كراعملا  نم  ليوط  موي  دعب 
: ينلأسي وھو  ئداھلا  لماك  توص  يعامس  رثإ  قئاقد  عضب  دعب  امھحتف  دواعأ  نأ  لبق  قئاقدل  ينیع  تضمغأ   ، كلاھت يف 

؟ كیلإ َّمضنأ  نأ  كجعزي  لھ  -

تأموأ  ، ةھكافلا ریصع  نم  ةیندعم  ةبلع  ينلوانو  يراوجب  سلج   ، عنامأ يننأ ال  ىنعمب  ةبعتم  ةماستبا  حبش  يھجو  ىلع  تمسترا 
، مویلا هضوخل  انررطضا  ام  ىلع  نزحلا  امبر  وأ  قاھرإلا  ببسب  امبر  تقولا  ضعبل  نیتماص  انللظ   ، قلعأ ملو  هل  ركشلا  ىنعمب  يسأرب 

نمم ايدنج  نیسمخلا  يلاوح  ىلإ  اھددع  لصي  ةعومجم  تناك   ، انمامأ دونجلا  نم  روباطلا  كلذ  َّرم  لاحلا  هذھ  ىلع  نحن  امنیبو 
فتك ىلع  هدي  عضي  مھیف  درف  لكو   ، مھنویع ىلع  ءاضیبلا  تادامضلا  نوعضي  اوناك   ، ًابعص كلذب  نُّھكتلا  نكي  مل   ، باصعألا زاغب  اوبیصأ 

ًابيرقو  ، ةیئایمیكلا ةحلسألا  ببسب  ىمعلا  مھباصأ  نيذلا  نایمعلا  نم  ةعومجم   ، لقاثتو رذحب  نوشميو  همامأ  دوجوملا  يدنجلا 
تألمو ىسأ  يف  تدھنت   ، اننیعأ نع  اوراوت  ىتح  دونجلا  نم  ةسئابلا  ةعومجملا  كلتل  ىًسأ  يف  علطتن  انللظ   ، توملا مھبیصیس 

: لوقأ نأ  لبق  توملاو  دورابلا  ةحئارب  طلتخملا  درابلا  ءاوھلاب  يردص 

ينتلعج  ، يلمعو يئاقدصأو  يتلئاع  رسخأ  ينتلعج   ، يتایح مايأ  نم  موي  يف  امھم  ناك  ءيش  لك  رسخأ  برحلا  ينتلعج  دقل  -
؟ يلاح هیلإ  لآ  امل  ةمدصلاب  روعشو  ةريرعشق  ينباتنت  ةآرملا  يف  يھجو  ىلإ  رظنأ  امدنع  يننأ  ملعت  لھ   ، يقيدص اي  يسفن  رسخأ 

يسفنب اًروخف  تنك   ، هِلّبقأو يساكعنال  مستبأو  ةآرملل  رظنأ  تنك  تاونس  عضب  ذنم   ، ينع اًمامت  ًابيرغ  اًصخش  هارأ  ْنَم  نأكو  رعشأ 
دلخأ نأ  لبق  مونلا  لبق  ةصق  هل  أرقأو  هشارف  ىلإ  هذخآ  مث   ، اًعم اننانسأ  لسغن  ىتح  ماَّمحلا  يعم  ریغصلا  ينبا  لخدي  ناك   ، يتایحبو
انأو مايألا  كلت  ركذتأ   ، دبألل يھتني  نأ  لبق  ةعرسب  يتایح  ىلع  َّرم  لیمج  ملح  اھنأكو  مايألا  كلت  ركذتأ  ًانایحأ   ، ةلیمجلا يتجوز  راوجب 
كلت تبھذ  نيأ  بجعتأو  ىتوملا  دورب  نیتدرابلا  هینیع  ىلإ  رظنأ   ، نآلا ءاسمو  حابص  لك  ةآرملا  يف  ينع  بيرغلا  هجولا  كلذل  علطتأ 

. مدنلاو ةرارملاو  ةرسحلا  الإ  ىرأ  نآلا ال   ، ياوس نمع  ينزیمت  اًموي  تناك  يتلا  ةئفادلا  ةحِرَفلا  ةیضارلا  نویعلا 

: ریكفت دعب  ينلأس  هنكلو   ، هايإ ينلأسي  نأ  لبق  هب  تنَّھكت  يذلا  لاؤسلا  كلذ  ينلأسي  نأ  لبق  ایلم  ركفي  هنأكو  لماك  ىلع  ددرتلا  اََدب 

؟ ضیقنلل ضیقنلا  نم  ةوسقلا  كلتب  كتایح  ریغتتل  ثدح  اذام  نكلو   ، كلاؤس يل  قحي  يننأ ال  ملعأ  -

. يتصق أدبأ  نأ  لبق  ضرألا  ىلإ  ترظن 

ةصاخلا تایلمعلا  ةدحو  يف  ًاطباض  اھنیح  تنك   ، كانھ ءيش  لك  ىھتنا  لوقأ : نأ  ردجي  امبر  وأ   ، ناتسناغفأ يف  ءيش  لك  أدب  دقل  -
تناك  ، ةيركسعلا يف  لضفألا  لضفأ   ، عطاقلا دحلا  اھانعم   ،atucA seicA انراعش ناك   ، يلارتسألا شیجلا  يلتاقم  ةبخن   ، ةیلارتسألا

ديدج موي  ءدبل  بيردتلا  ةدعاق  وحن  نیھجتم  انتدعاق  نم  مویلا  كلذ  يف  انقلطنا   ، لاتقلا ىلع  ةیناغفألا  ةطرشلا  تاوق  بيردت  انتمھم 
راوجب ةرم  نم  رثكأ  انلتاقو  ةليوط  تاونس  ذنم  مھفرعأ  تنك   ، يقافر نم  ةعبرأ  يعم  ناك   ، لمعلا نم  رخآ  موي  درجم  ناك   ، لمعلا نم 

كلت تقلطنا  اھنیح   ، حزمنو تاكنلا  قلطن  امنیب  بيردتلا  ةدعاقل  انقيرط  يف  نیقلطنم  انك   ، اًدبأ قرتفن  ءاقشألاك ال  انك   ، ضعبلا انضعب 
نكت مل  اھنكلو  موجھلا  كلذ  لالخ  يقافر  دحأ  بیصأ   ، اننزاوت اندقفتو  ةرخؤملا  يف  انترایس  بیصتل  انھاجتا  يف  مدعلا  نم  ةفيذقلا 

، هضكر لمكي  نأ  لبق  تاظحلل  اننیعأ  تقالت  امدنع  ناكملا  نم  ًابرھ  ضكري  ناك   ، انمجاھ يذلا  ىتفلا  كلذ  تيأر  اھنیح   ، ةریطخ ةباصإ 
يضتقت انرماوأ ال  نأب  نفیتس  يل  لاق   ، مجاھملا ةدراطمو  ةرایسلا  نم  لُّجرتلاب  قافرلا  ترمأ  اذل  ؛  اھنیح يبضغ  ةمق  يف  تنك 

يف ىلعألا  طباضلا  تنكو   ، اًجئاھ تنك  يننكلو  يرارق  نع  يئانثإ  لواحي  ناك   ، طقف بيردتلا  ىلع  رصتقت  لب   ، ءادعألا عم  كابتشالا 
، ةیلبجلا ةقطنملا  كلت  يف  ىتفلا  كلذ  ةدراطم  يف  انأدبو  ةعرس  يف  ةرایسلا  نم  انلَّجرت   ، يرماوأ ةعاطإ  مھیلع  اًمازل  ناكو   ، ةبكرملا

دعب  ، رخأتم تقو  يف  الإ  ةيانعب  انل  َّدِعُأ  نیمك  هنأ  ملعأ  مل  نكلو   ، انتضبق يف  عقي  امدنع  هب  كتفلا  ىوس  ءيش  يأ  يف  ركفأ  نكأ  مل 
، رخآلا ولت  دحاولا  انتباصإب  أدبتل  انیلإ  اھقيرط  يف  تقلطنا  تاقلطلا  تارشع   ، ةرزجملا أدبتل  اننیعأ  نع  ىفتخا  ضكرلا  نم  قئاقد  عضب 

اًدحاو طوقسلا  يف  يقافر  أدب   ، عجارتلل ةصرف  كلمن  نأ  نود  لماكلاب  انوطاحأ  دق  اوناك  نیمجاھملا  نكلو  روخصلا  يف  ءامتحالا  انلواح 
هتذختا ينم  ئطاخ  رمأ  ببسب  مھئامد  يف  نیجَّرضم  نوطقسي  مھتيأر   ، مھتدعاسمل ةلیسو  كلمأ  نأ  نود  َّيرظان  مامأ  رخآلا  ولت 

يذلا نفیتس   ، يئاقدصأ برقأ  نفیتس  وھ  طقس  نم  رخآ  ناك   ، يتفرجعو يتقامح  ببسب  يمامأ  نوتومي  مھتيأر   ، بضغ ةظحل  يف 
ىتح اھاسنأ  نل  يتلا  ةرظنلا  كلت  يل  رظنيو  هئامد  يف  قراغ  نآلا  وھ   ، مھعم لفتحي  يكل  سامسيركلا  لبق  هتلئاعل  عوجرلا  ُّدوي  ناك 
ينلتقت تناك  يل  هتارظن  نكلو  ةریخألا  هسافنأ  ظفلي  وھو  تاملكلاب  ينبتاعي  مل   ، ثدح ام  ىلع  ةتماص  مَْول  ةرظن   ، يرمع يف  موي  رخآ 

لبق روھشل  مھيدل  اًریسأ  تللظ   ، يیعو ينتدقفأ  يسأر  ةرخؤم  ىلع  ةبرض  ينتلجاع  اھدعب   ، ةظحل لك  تارملا  فالآ  يمحل  شھنتو 
َمَكاُحأل ىرخأ  ةرم  ایلارتسأ  ىلإ  تعجر   ، يلودلا فلاحتلا  تاوق  ةضبق  يف  ناك  يذلا  مھئامعز  دحأب  ةياھنلا  يف  يننوضياقي  نأ 

، رخآ اًصخش  تنك  يننكلو  ایلارتسأ  ىلإ  تعجر   ، يقافر لتقم  يف  يببستل  ةفرشم  ریغ  ةقيرطب  ةمدخلا  نم  يفرص  متيو   ، ايركسع
هارت نم  هناكم  عجر  لب  صخشلا  كلذ  عجري  مل   ، رھشأل هیف  هوزجتحا  يذلا  يلبجلا  فھكلا  كلذ  يف  لاز  ام  ميدقلا  نوسيراھ  ناك 

يتلئاع تلمھأ   ، اھقحتسي هنأل  امبر  اھنم  ءاتسي  الو  هلوح  ْنَم  نویع  يف  راقتحالا  تارظن  ىري  رماقم  رِیّكس  صخش   ، نآلا كمامأ 
اًعوزفم ظقیتسأل  هئامد  يف  جَّرضم  وھو  ةمئاللا  نفیتس  ةرظن  ىرأل  لیللا  يف  َّينیع  ضمغأ  تنك  ةلیل  لك   ، رمخلا تنمدأو  َّيدلوو 

نأ ًابَرْغَتْسُم  نكي  مل  ةياھنلا  يف   ، كلذ يف  حلفت  مل  ملاعلا  رومخ  لك  نكلو   ، ةتماصلا هترظن  ىسنأ  ينلعل  رمخلاب  يفوج  ألمأو   ، ًایكاب
هركس قیطت  دعت  مل   ، ناتسناغفأ نم  داع  يذلا  لجرلا  قیطت  دعت  مل   ، يتنباو ينبا  ةبحصب  لزنملا  نع  لحرتو  قالطلا  يتجوز  بلطت 
نم اًدورطم  اًدیحو  تحبصأ   ، كلذ ىلع  اَھْمُلأ  ملو  َْتلَحَر   ، بابسألا هفتأل  ناریجلا  عم  ةديدشلا  هتیبصعو  ةرمتسملا  هكراعمو  مئادلا 
ةدحو يف  مرتحم  لتاقم  نم  تلوحت   ، ىرخألا يھ  اھنويد  تمكارت  ىتح  ةرماقملاب  تأدبو  َّيلع  ریتاوفلا  تمكارت   ، يتلئاعو يشیج 
ملاعلا نع  بیغي  هلعجت  ةئيدر  رمخ  ةجاجز  مھب  يرتشیل  كاذ  وأ  اذھل  سرد  نیقلتل  تارالود  ةعضبب  هریجأت  متي  يجطلب  ىلإ  ةبخنلا 

. يقيدص اي  يتصق  يھ  هذھ   ، نآلا هارت  ام  ىلإ  تلوحت  ةياھنلا  يف   ، كلمي ام  لك  هیف  دقف  يذلا 

: يثيدح لمكأ  نأ  لبق  اًتماص  لظ  يذلا  لماك  وحن  ترظن  مث 

ةفرغ يف  كتيأر  ذنم  كتھرك  اذھل  امبر   ، بیطلا ئداھلا  نفیتسب  ينركذت   ، هب ينِرّكذت  كنأل  امبر   ، اذھ لكب  كتربخأ  اذامل  ملعأ  ال  -
. موئشملا مویلا  كلذ  يف  يقافر  ةیقبو  نفیتس  تام  ذنم  يلخاد  نم  ينلكأي  يذلا  مدنلاب  ينتركذ  كنأل  ؛  ىلوألا ةرملل  نیبراحملا 

: بجعت يف  ينلأسي  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  اًّركفم  لماك  قرطأ 

نع أطخلا  كلذ  نع  ریفكتلاب  موقت  تنأ  نیحلا  كلذ  ذنمو   ، كتایح نم  ام  ةظحل  يف  اًئطاخ  اًرارق  تذختا  تنأ   ، اًدیج كلذ  مھفأ  ينعد  -
بھذي مھتوم  لعجت  نأ  ؛  مھروبق يف  كقافر  حيریس  هلعفت  ام  نأ  دقتعت  لھ  كتایح ! ةیقب  ریمدتو  ءاطخألا  نم  ديزملا  باكترا  قيرط 

؟ أطخلا كلذ  نع  ریفكتلا  لجأ  نم  كتایح  يف  مھم  ءيش  لك  تدقف  كنأ  اوملع  ول  نودعسیس  مھنأ  دقتعت  لھ  ؟  ىًدس



: ًالئاق هتلأس 

؟ اذھ كمالكب  دصقت  اذام  -

: َّدري نأ  لبق  تابث  يف  يل  رظن 

مھتيامحل ىعست  نأ   ، بحت نم  لجأ  نم  ةبئاصلا  تارارقلا  ذختت  نأ  ملعتت   ، أطخلا كلذ  نم  ملعتت  نأ  لضفألا  نم  ناك  هنأ  دصقأ  -
ىلع تللظ  كنأ  نظت  لھ   ، رخفلا كحنمتو  ةحارلا  مھحنمت  ةقيرطب  كقافر  توم  ميركتب  موقت  نأ   ، هنوقحتسي يذلا  بحلاب  مھِرْمَغو 

ِرّیخو بئاص  وھ  ام  لعفت  نأب  كئطخ  نع  ریفكتلل  ةصرف  كیطعي  نأ  دارأ  نأل هللا  ایح  تللظ  كنأ  دقتعأ  ؟  ةفداصملا قيرط  نع  ةایحلا  دیق 
، اًضيأ ریخلا  انلخادب  نكلو  رشلا  انلخادبو  انِقلُخ  دقل   ، ئطخن نأ  يعیبطو  رشب  اننإ   ، نوسيراھ  ، كلوح نمو  كسفن  ریمدتب  موقت  نأ  ال 
، ةایحلل كقافر  دیعي  نل  كلذ  لك  نكلو   ، تئش امفیك  كتایح  رِّمدُت  نأو  تئش  ام  يكبت  نأ  كنكمي   ، باوصلل اندشري  نأ  بجي  يذلا  ریخلا 

ىلع  ، ةملؤملا ةبرجتلا  كلت  ببسب  لضفأ  كلوح  ْنَم  ةایحو  كتایح  حبصت  نأ  وھ  قرافلا  عنصیس  ام  نكلو   ، ةحارلا مھتالئاع  حنمي  نل 
مھتایح ریمدتب  موقت  يكل  هتبكترا  يذلا  أطخلا  ام  كتلئاع  نكلو   ، كئطخ نمث  تعفدو  تأطخأ  تنأ   ، كلذ كنم  قحتست  كتلئاع  لقألا 

؟ هلجأ نم 

: نزح يف  تمغمغ  طقف   ، هلوق يننكمي  ام  دجأ  مل  يننكلو  هلاؤس  ىلع  ةباجإلا  تلواح 

. ءيش لك  ىھتنا  دقل   ، ىرخأ ةصرف  قحتسأ  انأ ال   ، لماك اي  كلذ  ناوأ  تاف  دقل  -

: قفر يف  لوقي  نأ  لبق  يفتك  ىلع  هدي  عضو 

. اھقحتسي انم  لك   ، يقيدص اي  ىرخأ  ةصرف  قحتسي  انم  لك  -

ماعطلا نم  اًقبط  ينلواني  ساموت  دجأ  نأ  لبق  انلثم  ضرألا  اوشرتفا   ، انیلإ مھقيرط  يف  مھو  نیبراحملا  ةیقب  انرصبأ  ةظحللا  كلت  يف 
: اًحزام لوقي  وھو 

. ةبیطو ةحماستم  ةيدنلوھلا  راقبألا  نأ  ملعت  ىتح   ، لَّضفت -

: ًالئاق هیلع  درأ  انأو  تمستبا 

. ساموت اي  اًركش   ، ةیلارتسألا لاغبلا  يھ  كلذكو  -

، مھل يريدقتو  يمارتحا  باستكا  اوعاطتسا  صاخشأ   ، نيرخآ صاخشأ  عم  ماعطلا  اھیف  لوانتأ  يتلا  تاونس  ذنم  ىلوألا  ةرملا  تناك 
، اًئیشف اًئیش  مھنم  بِرَتَْقأ  يننأكو  رعشأ  مھنیب  انأو  رمت  ةظحل  لك  تناك   ، ءيش لك  يف  تاعاسل  ثدحتن  انللظو  انماعط  انلوانت 

تعمتسا  ، ليونام نبا  كلذكو  میلس  ضرم  ىلع  تنزح   ، هئاقدصأو هتوخإ  عم  ثدحتي  هنأ  ملعي  وھو  ةيِّرحب  ثدحتو  هبلق  حتف  عیمجلا 
ةقالع ةدوعل  تحرفو   ، لبقتسملل هلامآو  همالحأ  يكحي  وھو  لماكل  ُّتصنأ   ، ملاعلا لوح  هتارماغمو  هتالحر  نع  ثدحتي  وھو  ساموتل 
ينع تثدحت  كلذك  انأ   ، ةرم لوأل  مھارأ  يننأكو  ىلوألا  ةرملل  مھیلع  فرعتأ  تنك   ، ىوقأ امبر  لب  لبق  نم  تناك  امك  هیبأب  ودرانویل 

، مھنویع يف  مامتھالا  ىرأو  ثدحتأ  تنك   ، اھدعب يب  رم  امو  ناتسناغفأ  يف  ةنيزحلا  يتايركذ  نع  تثدحت   ، لبق نم  يتایحب  رم  امعو 
ام ىلع  نوقفشي  ةوخإ  تارظن  ىرأ  لب   ، يل رظني  نم  نویع  يف  فوخ  وأ  راقتحا  تارظن  ىرأ  ليوط ال  نمز  ذنم  ىلوألا  ةرملا  تناك 

انتاطابحإو انفواخمو  انتاحومطو  انمالحأو  انبارشو  انماعط  انكراشت  ةلیللا  كلت  يف   ، لباقم نود  اقح  هتدعاسم  نوديريو  مھیخأل  ثدح 
. كلذك يننأ  تیسن  امدعب  ناسنإ  يننأ  ىلع  يعم  لماعتلا  متي  دیعب  نمز  ذنم  ىلوألا  ةرملا  تناك   ، انتايركذو انتاینمأو 

نكلو  ، ةفلتخم ةلودو  ةفاقثو  ةراق  نم  مھنم  درف  لك   ، مھنم طیطخت  نود  ناكملا  اذھ  يف  انھ  تعمجت  رشبلا  نم  ةعئار  ةعومجم  تناك 
نیح اًئطخم  لماك  نكي  مل  امبر   ، نیبراحملا نم  لماكتملا  عئارلا  قيرفلا  كلذ  اوعنصیل  ضعبلا  مھضعب  نولمكي  مھعیمج  ةصاخ  ةقيرطب 

. امبر  ، ىرخألا يتصرف  يھ  مھايإ  يتلباقمو  مھعم  انھ  يدوجو  امبر   ، ىرخأ ةصرف  قحتسي  انم  الك  نإ  لاق :

...



كتصرف يھ  كلت 

تدعتسا نأ  درجمبو   ، ةیناثلا صرفلاو  بورحلاو  كراعملا  ملاع  يف  اھنم  رفاسن  يتلا  ةعاقلا  كلت  دجأل  ةسماخلا  ةرملل  يانیع  تحتف 
ةیقببو يب  ةصاخلا  ةيویحلا  تارشؤملا  ىلع  نانئمطالا   ، نآلا هیلع  تدوعت  يذلا  ينیتورلا  مھلمع  يف  يبطلا  مقاطلا  أدب  يیعو 

تناح  ، مھرودب مھیعو  اوداعتسا  نيذلا  نیبراحملا  ةیقبل  رظنأ  انأو  يسأر  تحت  يدي  اًعضاو  شارفلا  ىلع  ًایقلتسم  تنك   ، نیبراحملا
انأو يرودب  تمستبا   ، نمز ذنم  يل  دحأ  اھمستبي  مل  ةماستبا   ، يل ةئفاد  ةیفاص  ةماستبا  هھجو  ىلع  دجأل  يوحن  ةتافتلا  لماك  نم 

، يلبجلا فھكلا  كلذ  لخاد  ةليوط  ةرتفل  اًریسأ  لظ  يذلا  نوسيراھ  تدعتسا  يننأب  رعشأ  انأو   ، نآلا لبق  هتدقتفا  يذلا  اضرلاب  رعشأ 
ساسحإلا اذھ  ناك  مكو   ، يسفنل يمارتحا  ةداعتسا  يف  أدبأ  تنك  يننأل  ًابيرغ   ، ًابيرغ يروعش  ناك   ، يغبني امم  لوطأ  ةرتفل  اًریسأ 

، تنأ كلقعو  كبلقو  كسفن  رظن  يف  اًمرتحم  حبصت  نأ  عورألا  نكلو  عئار  ساسحإ   ، نيرخآلا نویع  يف  مرتحم  كنأ  رعشت  نأ   ، اًعئار
رمغت يتلا  سمشلا  ةعشأ  وحن  ترظن   ، بلقب بلقو  فتكب  فتكو  دیب  دي   ، ايوس ةعاقلا  ةرداغم  يف  انأدبو  ةداتعملا  تاصوحفلا  تھتنا 

: تفاخ توصب  تلقو   ، يوقلا يبھذلا  اھئوضو  اھئفدب  يھجو 

. تاونس ذنم  موي  لضفأ   ، قحب عئار  موي  اذھ  -

، ةديدج ةكرعم  نم  اًضيأ  ةرملا  هذھ  اوداع  نيذلا  مھلاطبأ  نیبراحملا  تالئاع  رظتنت  ثیح   ، ماعطلا ةعاق  وحن  ةعيرس  تاوطخب  انھجتا 
وھو ةوق  يف  هنضتحیل  نیتحوتفم  نیعارذب  وھیلأ  هنبا  ليونام  لبقتسا   ، يظح نسحل  ةتس  اھنم  اوجرخو   ، قافر ةسمخ  اھولخد 

: لوقي

. كیلإ تدع  دقل   ، يریغص اي  كیلإ  ُّتدع  دقل  -

نینیعلاو ينبلا  رعشلا  تاذ  نيریك  هتنبا  عم  میلس  لعف  كلذكو   ، رثؤم ءاقل  يف  هیتبكر  ىلع  يثاجلا  هدلاو  قنع  ریغصلا  اعارذ  تقَّوط 
: اًمستبم يل  لوقي  وھو  همامأ  لماك  ينعفد   ، نیتئيربلا نيواقرزلا 

. يقيدص اي  راذعأ  ، ال  كنع اًمغر  انعم  ماعطلا  لوانتتس  ةرملا  هذھ  -

: ًالئاق هیلع  درأ  انأو  ةدحاو  عارذب  هتنضتحا 

. بیطلا يرصملا  اھيأ  فرشلا  اذھ  نم  ينعنمي  دق  ءيش  دجوي  ال  -

لمح  ، يب مھبیحرتو  يل  مھلابقتساب  ينولجخأ   ، رشبلا نم  ةعئارو  ةبیط  ةعومجم   ، نیبراحملا تالئاع  ىلع  يفيرعتب  ریخألا  ماق 
: هل لوقي  وھو  ينم  برتقاو  هعارذ  ىلع  هنبا  ليونام 

. نآلا كمع  ةباثمب  هنإ   ، وھیلأ اي  نوسيراھ  يقيدص  اذھ  -

وھیلأب تئجوف   ، غلاب مارتحاو  ريدقت  تارظنب  هوحن  ترظن  طقف   ، درلا عطتسأ  ملو   ، ةقیقرلا ليونام  تاملك  رثإ  َّينیع  يف  عومدلا  ترَّجحت 
: ةءارب يف  ينلأسي 

؟ يتأتس لھ   ، ةركلاب بعلن  نأ  يبأ  يندعو  دقل  ؟  راطفإلا دعب  انعم  بعلتس  لھ  نذإ  -

: هل لوقأ  انأو  معانلا  هرعش  يلمانأب  تبعاد 

. ریغصلا باشلا  اھيأ  يرورسل  ةاَعْدَم  كلذ  نوكي  فوس  -

قيرفلا عم  نيریكو  قيرف  عم  وھیلأو  نیبراحم  ةثالث   ، ةركلا بعل  يف  انأدبو  ىنبملا  جراخ  ةقيدحلل  انھجتا  راطفإلا  ءاھتنا  دعب  لعفلابو 
، نیتئيربلا نيریكو  وھیلأ  ينیع  يف  امھتلوفط  ىرأ  انأو  امھتركذت   ، ينافیت يتنباو  كاج  يدلو  عم  ةركلا  بعلأ  تنك  امنیح  تركذت   ، رخآلا

ًةحرف ناكملا  ألمتل  ٍلاع  توصب  هتاكحض  قلطنتل  هبعادأل  ةركلل  لصي  نأ  لبق  هكسمأل  وھیلأ  فلخ  ضكرأ  انأو  ةقباسلا  يتایح  تركذت 
دیعتسأ  ، ناتسناغفأ يف  يتقرف  عم  هتدقف  امم  ریثكلا  دیعتسأ  يننأكو  رعشأ  تنك   ، يتساعتو ينزح  نم  اًریبك  اًءزج  ينتسنأ  ةجھبو 

نم نزحلاو  ىسألا  لك  لسغ  ىلع  ةرداقلا  ةئيربلا  امھتلوفطو  انلوح  امھضكرو  نيریغصلا  تاكحض   ، نوعلملا فھكلا  كلذ  يف  هتدقف  ام 
ديدج نم  دلوأ  تنك   ، لبق نم  اھتدقف  يتلا  ةیقیقحلا  يحور  ىلع  روثعلاب  دیعس  ءيش  لك  مغر  تنك   ، مومھلاب لقثملا  بعتملا  كبلق 

يماثآ نم  اًءزج  وحمت  نيریكو  وھیلأ  اھكحضي  وأ  نآلا  اھكحضأ  ةیفاص  ةكحض  لك   ، ديدج نم  يتیناسنإب  رعشأ  تنك   ، ديدج نم  ایحأو 
مھل يلھاجتب  اًقباس  ينع  اھتدعبأ  يتلا  يتلئاع  ىوس  ينصقني  نكي  مل   ، اًریخأ يسفن  نع  ًایضار  تنك   ، يحور نم  اًءزج  لسغتو 

كاج ناعئارلا  َّيدلوو  نازوس  ةلیمجلا  يتجوز   ، مھركذتأ انأو  ينیع  تضمغأو  ينم  ةبيرق  ةرجش  ىلع  تدنتسا   ، مھب يثارتكا  مدعو 
عم اھترضح  يتلا  مدقلا  ةرك  تايرابم  ركذتأ  تنك   ، اھنم مھجورخ  دنع  مھل  يراظتناو  ةسردملل  مھايإ  يلاصيإ  ركذتأ  تنك   ، ينافیتو
ةبعل لك  عم  يلافطأ  هجو  ىلع  ةمسترملا  ةحرفلا  تارظن  ركذتأ  تنك   ، مونلل اودلخي  نأ  لبق  ءاسملا  يف  مھل  يناضتحاو  يتلئاع 

وھو نيزحلا  يریكفت  نم  ئداھلا  لماك  توص  ينجرخأ   ، ئفادلا انتیب  يف  اھیضقن  انك  يتلا  سامسيركلا  دایعأو  مھل  اھرضحأ  ةديدج 
: يل لوقي 

. اًمومھم ودبت  ؟  يقيدص اي  ركفت  َمیف  -

: نزحلا هبوشي  توصب  هتبجأ 

هذھ يف  دادعتسا  ىلع  نآلا  يننأ  ملعت  لھ   ، ةدشب مھدقتفأ  يننإ   ، يسفن ترسخ  امدنع  اھترسخ  يتلا  يتلئاع  يف  ركفأ  -
، يتامم ىتح  يراوجب  مھئاقبو  يتلئاع  ةيؤرل  يجایتحا  ردق  لاملا  اذھ  ىلإ  جاتحأ  ؟ ال  يتلئاعب رالود  نویلملا  ةزئاج  ةلدابمل  ةظحللا 

. لبق نم  لعفأ  تنك  امك  ةریخأ  ةرم  مھنضتحا  ول  طقف  ىنمتأ 

: لوقي وھو  يلوح  هعارذ  لماك  عضو 

كرابخأ نوعباتي  مھنأ  دكأتم  انأ   ، لبق يذ  نع  اًریثك  تریغت  دقل   ، ًابيرق كتینمأ  ققحتت  امبر   ، نوسيراھ اي  مايألا  كل  ئبخت  اذام  يردت  ال  -
. ردقلا هل  ئبخي  اذام  يردي  دحأ  ، ال  كنطو عجرت  امدنع  ديرت  ام  كل  ققحتي  امبرو   ، نآلا



. لضفألل مايألا  ریغتتو  هلاق  ام  قُدصي  ول  تددو  طقف   ، لماك هلاق  ام  لك  ىلع  بقعأ  مل 

انمویل اًدادعتسا  قمعب  مونلا  ىلإ  ةَّسام  ةجاحب  اًعیمج  انك   ، انقاھرإ ةمق  يف  انك  لیللا  ءاج  امدنعو   ، داتعملا وھ  امك  مویلا  ةیقب  انلمكأ 
كلت ىلإ  لصأس  يننأ  لیختأ  مل   ، قلقلاو رتوتلا  طرف  نم  كلذ  نع  زجعنس  اننأب  يملع  مغر  مونلا  ىلإ  ةجاحب  انك   ، كراعملا يف  ریخألا 
ةفرغلا لخدأ  نأ  لبق  نكلو   ، ةریخألا ةكرعملا  لبق  ةحارلا  ضعب  لینل  انتفرغل  هاجتالا  يف  انأدب   ، كراعملا يف  ریخألا  مویلا   ، اًدبأ ةلحرملا 

: هھجو ولعت  ةماستبالا  امنیب  لاقو  ةفرغلل  يدؤملا  رمملا  يف  لماك  ينفقوتسا 

. انب ایھ   ، اھعقوتت مل  ةأجافم  كل  ئبخي  زيزعلا  يقيدص  اي  ردقلاو   ، ردقلا هل  ئبخي  اذام  ملعي  دحأ  حابصلا ال  يف  كتربخأ  دقل  -

روجیملا دجأل  تاعامتجالا  ةفرغ  انلخد   ، هجتن نيأ  الو  دصقي  اذام  مھاف  ریغ  ةلئسألاب  هرطْمُأ  انأو  ریغص  لفطك  يدي  نم  ينُّدشي  ناك 
: لماك تلأس  انھ   ، ام صخش  عم  ملكتي  هنأ  ودبيو  بوتبال  همامأ  ناكو  كانھ 

؟ انھ ينترضحأ  اذامل   ، ءيش يأ  مھفأ  انأ ال  -

: اًمستبم لماك  ينباجأ 

. كتثداحم ديري  نم  كانھ  نأل  -

يف تفقو  ٍناوثل   ، هعم ثدحتي  ناك  ْنَم  ىرأل  بوساحلا  يل  ريدي  وھو  ثدحتي  نأ  نود  يل  رظنو  مستباو  هدعقم  نم  روجیملا  ضھن 
: يل لوقي  وھو  قِّدصم  ریغ  لماكل  ترظن   ، ةملكب قطنلا  نع  اًزجاع  اًمودصم  يناكم 

. روجیملا يدیس  انب  ایھ   ، كدحو نآلا  ككرتن  فوس  -

: لحري نأ  لبق  لاقو   ، بابلا ةضبقب  كسمم  وھو  يل  تفتلا  لماك  جرخي  نأ  لبق 

. ةصرفلا كلت  َّلغتستلف   ، نوسيراھ اي  ىرخأ  ةصرف  قحتسي  صخش  لك  -

، َّيدلوو يتجوز  ةریغصلا : يتلئاع  ىوس  مھارأ  ْنَم  نكي  مل   ، تمصو رثأت  يف  رتویبمكلا  ةشاش  سملأ  انأو  دعقملا  ىلع  ءطبب  تسلج 
اھنیح  ، مالكلاب أدبو  تمصلا  كاج  عطق  ىتح  ةليوط  ةرتفل  مالكلا  نع  اًزجاع  ةشاشلل  اًرظان  تللظ   ، فرح يأ  قطن  ىلع  رداق  ریغ  تنك 
تناك  ، يمف نم  جرخي  موھفم  ریغ  جيزم  يف  طلتخا  كلذ  لك   ، يرعاشمو يعومدو  يئاكبب  تطلتخا  يتاملك   ، ادج اًریثك  تملكت  طقف 
نأ ملعأ   ، ادج اًریثك  كلذ  تلعف  يننكلو   ، تفسأتو ترذتعا  ةرم  مك  ملعأ  ، ال  تاونس ذنم  يتلئاع  عم  اھیف  ثدحتأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

كلت لمحي  اھھجو  نكي  مل   ، اھھجو تاریبعت  ةيؤر  نم  ينع  حفصتل  ةصرف  كانھ  نأ  ترَّدق  يننكلو  ةلوھسب  ينحماست  نل  نازوس 
. يملاع نع  تلحر  امدنع  لبق  نم  اًعئاض  تنك  امدنع  اًرارم  اھتيأر  يتلا  ةمئاللا  ةرظنلا 

، ةریخألا ةكرعملا  نع  ثدحتي  مھنم  ضعبلا  دجأل  ؛  ةریغصلا يتلئاع  عم  ثيدحلا  نم  ًابيرقت  ةعاس  دعب  نمزلا  يبراحم  ةفرغ  تلخد 
ةعيرس تاوطخب  تھجتا   ، ةفرغلا تلخد  امدنع  َّيلإ  راظنألا  تتفتلا   ، ةديدجلا ةكرعملا  نع  تامولعم  تنرتنإلا  ىلع  أرقي  رخآلا  ضعبلاو 

هوجو ىلع  ًايداب  بجعتلاو  بارغتسالا  ناك   ، ليوط تقولو  ةوقب  هنضتحأ  نأ  لبق  ةضيرع  ةماستبا  هھجو  ىلع  تمسترا  يذلا  لماك  وحن 
عم ثدحت  هنأ  وأ   ، يتلئاعب لاصتالا  هنم  بلطیل  روجیملل  بھذ  هنأ  اوملعي  مل   ، لماك هلعف  ام  ملعي  نكي  مل  مھدحأ  نأل  ؛  نیبراحملا ةیقب 

يننأ اھل  لاقو  اھعم  ثدحت  هتھركو  هتدقتنا  املاط  يذلا  روجیملا  ىتح   ، ةيادبلا يف  اھتضراعم  مغر  َّيلإ  ثدحتلاب  اھعنقأو  يتجوز 
تثدحت امدنع  اذھ  لكب  ينتربخأ  نم  يھ   ، يئانبأ عمو  اھعم  ثدحتأ  يك  ةصرف  ينیطعت  نأ  اھنم  بلطو   ، لبق يذ  نع  اًریثك  تریغت 

، ةقيرطلا كلتب  هل  يناضتحا  نم  نیبجعتم  اوناك  اذل  ؛  يلجأ نم  كلذ  لك  لعف  لماك  نأ  ملعي  نیبراحملا  نم  ٌّيأ  نكي  مل   ، ةلیللا يعم 
؛ ةليوط تاونسل  هلخادب  يبلقو  يحورو  يسفن  تنجس  يذلا  فھكلا  كلذ  نم  ينعجرتسا  نم  لماك  هدحو   ، مھفي ناك  لماك  هدحو 

. فصوي هل ال  ينانتما  ناك  اذل 

: ًالئاق يفلخ  نم  حرملا  ليونام  توص  ءاج  ةتماصلا  رعاشملا  نم  ةرتف  دعب 

ةيادب دنع  انھ  ناك  يذلا  صخشلا  سفن  وھ  نآلا  يمامأ  فقي  نم  نأ  دحأ  قِّدصي  نأ  بعصلا  نم   ، نوسيراھ اي  تریغت  ام  دشل  -
. كراعملا

: اًمستبم هتبجأو  هفتك  ىلع  يدي  تعضو 

لاجر عورأ  يمامأ  تيأر  امدنع  هومتلعف   ، يقيدص اي  كلذ  متلعف  نم  متنأ  مكنكلو   ، كلذ قيدصت  ایصخش  انأ  َّيلع  بعصلا  نم  -
. ينع اوَّلختت  مل  مكنأل  اًركش   ، مكل اًركش   ، قافرلا اھيأ  اًعیمج  مكل  ٌّنتمم  انأ   ، يتایح يف  مھتفداص 

تاماستبا مھھوجو  ىلعو  قفر  يف  يفتك  ىلع  تبري  رخآلا  مھضعب  امنیب   ، مھضعب ينحفاصیل  ينم  اوبرتقاو  نیبراحملا  يقاب  ضھن 
: هلوقب تمصلا  ساموت  عطق   ، ةیفاص

اھضوخ دنع  كلذ  اندیفي  امبر   ، ءيش لك  ملعن  ىتح  اھنع  أرقن  نأ  انل  دب  ، ال  اًدغ ةكرعم  ضوخنس  اننأ  مكیسنت  ةظحللا  كلت  اولعجت  ال  -
. اًدغ

: رخآلا وھ  لاقو   ، ساموت هلاق  ام  ىلع  اًقفاوم  هسأرب  میلس  أموأ 

. أطخلل لاجم  دجوي  الو  انكراعم  رخآ  اھنإ   ، اھل دعتسن  نأ  بجي   ، ةكرعملا نع  رثكأ  ملعتنل  هبوساح  ىلإ  انم  ٌّلك  هجتیلف   ، قحم ساموت  -

: ًالئاق لماك  هیلع  در 

اھنع ملعتن  فوس   ، ةدحاو ةعومجمك  اھضوخنس  يتلا  ىلوألا  ةكرعملا  يھ  هذھ   ، ايوس اھنع  ملعتنس  اننكلو   ، يقيدص اي  قحم  تنأ  -
. ايوس بھذنس  امك  ايوس  عوجرلا  انل  نمضت  ةطخ  عضو  عیطتسن  ىتح  دحاو  قيرفك  ايوس  اھسردنو 

ةریبك ةدحاو  ةدئام  ِلّكشیل  ةریغصلا  دئاوملا  عیمجت  يف  أدب  يذلا  لماك  هلاق  ام  ىلع  مھتقفاوم  نلعتل  نیبراحملا  تاماستبا  تلاعت 



: لوقي ليونام  ناك  تقولا  سفن  يف   ، مھلمع اوأدبیل  هبوساح  اھیلع  عضو 

. عیمجلل ةوھقلا  ضعب  راضحإل  بھذأس   ، ةليوط ةلیل  نوكتس  اھنأ  ودبي   ، اًنسح -

: ًالئاق ُهُتفقوتسا  ریسلاب  ُّمھي  امنیبو 

. يقيدص اي  انب  ایھ   ، هلكأنل اًئیش  انل  رضحأس  انأو  -

يذلا اندئاقل  تصنن  انك   ، هلوقي املو  هل  اًتصنم  عیمجلا  ناك   ، لیصفتلاب ةكرعملا  حرشب  لماك  أدبیل  ةفرغلا  ىلإ  انعجر  دق  انك  قئاقد  دعب 
اھضوخنس يتلا  ةكرعملا   ، ةریخألا ةكرعملل  دعتسن  انك   ، يماطحو ينازحأ  نم  يلاشتنا  عاطتسا  يذلا  لماك   ، هب انقثوو  نحن  هانرتخا 

. تاراق تس  نم  ةوخإ  ةتس  نم  نَّوكم  دحاو  قيرفك 



نیبراحملا لقعب  ةسداسلا  ةكرعملا 



لطبو نیبراحم  ةسمخ 



، ةیناطيربلا رزجلا  نم  مھلقنت  يتلا  ةیكيرمألا  ةجرابلا  نتم  ىلع  نوبراحملا  ناك  امدنع  اًحابص  ةسداسلا  نم  برتقت  ةعاسلا  تناك 
مساب ايدوك  تیِّمُس  يتلا  ةیلمعلا   ، يدنامرون وزغ   ، خيراتلا يف  يرحب  وزغ  ةیلمع  ربكأ  يف  نوكراشیس  نيذلا  دونجلا  ةیقبو  مھلقنت 

نم اھريرحتل  ابوروأل  ًالماشو  ًالماك  اًوزغ  لثمت  يتلاو   Over lord ةیلمعلا يھو  رطخأو  ربكأ  ةیلمع  نم  اًءزج  تناك  يتلاو  نوتبین  ةیلمعلا 
، قباسلا مویلا  يف  ةیسنرفلا  ئطاوشلل  حایتجالا  أدبي  نأ  ررقملا  نم  ناك  ماع ١٩٤٤،  وینوي  نم  سداسلا  ناك  نامزلا   ، نیيزانلا نثارب 

. كلذ نود  َلاَح  ةيوجلا  لاوحألا  ءوس  نكلو 

اھنم ٤١٠٠ ةنیفس  نم ٦٩٠٠  رثكأ   ، هارت نأ  نود  اھلمكأب  كتایح  شیعت  امبر  اًرظنم  اوریل  ةجرابلا  ةمدقم  نم  برقلاب  نوبراحملا  فقو  -
اھقيرط يف  نیبراحملا  قوف  ِقّلحت  ةرئاط  نم ١٢٠٠٠  رثكأ   ، وزغلا ءدبل  يسنرفلا  بناجلا  ىلإ  لوصولل  هایملا  ُّقشت  لازنإ  ةنیفس 
نوربعیس يكيرمأ  يدنج  فلأ  نوتسو  ةئم   ، طقف ةكرعملا  كلتل  مھریضحت  مت  يدنج  نیيالم  ةثالث  نم  رثكأ   ، ةيزانلا فادھألا  فصقل 

. مویلا كلذ  يف  نوتومیس  فالآ  ةرشع  نم  رثكأ  مھنم   ، يدنامرون وزغ  يف  ةكراشملل  يزیلجنإلا  لانقلا  مویلا 

ىلإ رحبلا  لَّوحت  ىتح  ةیبرحلا  نفسلاب  ألتما  يذلا  رحبلاو  ةبقارملا  دیطانمو  تارئاطلاب  تألتما  يتلا  ءامسلا  وحن  نوبراحملا  علطت 
يِّودت ةیناملألا  ئباخملل  ةیبرحلا  نفسلاو  تارئاطلا  فصق  تاوصأ  تناك   ، اسنرف ىلإ  لوصولل  هلالخ  نفسلا  عافدنا  نم  ضیبألا  نوللا 
لیللا فصتنم  ذنم   ، میحجلاب ناملألا  رطمت  يھو  يسنرفلا  بناجلا  ىلع  تاراجفنالا  ٍدْعُب  نع  نوري  امنیب   ، عیمجلا ناذآ  يف  دعرلاك 

شویجلا ىلع  اھفصق  مت  فئاذقلاو  لبانقلا  نم  نانطألا  فالآ   ، ةيوقلا ةیناملألا  تاعافدلا  فاعضإل  ةلواحم  يف  تاراغب  موقت  يھو 
اذھب ةكرعم  مھدحأ  ري  مل   ، نوھودشم مھو  تمص  يف  كلذ  لكل  نوعلطتي  نوبراحملا  ناك   ، نآلا ىتحو  لیللا  فصتنم  ذنم  ةیناملألا 

دونجلا ةیقب  وحن  لماك  تفتلا   ، مھلوح رودي  امل  نوعلطتي  مھو  مھتمص  ىلع  اولظ  طقف   ، اًدبأ هوري  نل  امبرو  مھتایح  لاوط  مجحلا 
عیمجلا ناك   ، اًماع نيرشعلا  وأ  رشع  ةعساتلا  نس  مھنم  ریثكلا  َّدعتي  مل  دونج   ، ةجرابلا نتم  ىلع  مھعم  اوناك  نيذلا  نییكيرمألا 

دونجلا أدبیل  ةكرحلا  نع  فقوتلا  يف  ةیبرحلا  ةجرابلا  تأدب  تاظحل  دعب   ، مھنیعأب هنوري  ام  نیقِّدصم  ریغ  ثدحي  امل  نورظني  مھو  اًتماص 
يھ تناك   ، ايدنج نیثالث  يلاوحل  عستت  ةریغص  ةنیفس   ، اھیلع نوقلطي  امك  زنیجیھ  ةنیفسلا   ، ةریغصلا لازنإلا  نفس  ىلإ  لوزنلا  يف 

ةیتاعلا حايرلا  لعفب  هایملا  يف  ةوقب  حجرأتت  لازنإلا  نفس  تناك   ، اھیلإ اولصو  نإ  اذھ   ، ةیسنرفلا ئطاوشلا  ىلع  لوزنلل  مھتلیسو 
نفس ىلإ  لوزنلا  نولواحي  مھو   ، ةدرابلا هایملا  يف  دونجلاب  فذقت  داكت  ةفینعلا  حايرلاو  ةدوربلا  ديدش  سقطلا  ناك   ، اھب فصعت  يتلا 

: مھب طیحملا  فصقلا  توص  ىلع  بلغتیل  ٍلاع  توصب  لماك  حاص   ، لازنإلا

. هیلع انقفتا  ام  اوسنت  ، ال  لاجر اي  سمأ  اھیلع  انقفتا  يتلا  ةطخلاب  مزتلنس  اًدعاصف  نآلا  نم  -

وحن اوھجتا  ةنیفسلا  حطس  مھمادقأ  تئطو  نأ  درجمبو   ، ةغلاب ةبوعصب  لازنإلا  ةنیفس  ىلإ  لوزنلا  يف  اوأدبو   ، نیقفاوم نوبراحملا  أموأ 
مت دق  ناك   ، اھل ةررقملا  ةطقنلا  وحن  قالطنالا  يف  ةریغصلا  ةنیفسلا  تأدب   ، ةیضاملا ةلیللا  يف  هلعف  ىلع  اوقفتا  امك  ةنیفسلا  ةرخؤم 
هاتوي ةقطنملا  يھو  ةیكيرمأ  تاوق  امھب  لزنیس  اھنم  نانثا  قطانم : سمخ  ىلإ  ًالیم  نوسمخ  هتحاسم  غلبت  يذلا  ئطاشلا  میسقت 
ناك  ، قالطإلا ىلع  كراعملا  سرشأ  عقتس  ثیح   ، اھاموأ ةقطنملا  ىلع  طبھتس  يتلا  تاوقلا  نم  ةتسلا  نوبراحملا  ناك   ، اھاموأو
دونجلا ضعب   ، ةیناملألا تاوقلا  نم  سكعلا  ىلع  ةكرعم  يأ  يف  لبق  نم  اولتاقي  مل  دونجلا  ءالؤھ  مظعم   ، عیمجلا ىلع  ًايداب  فوخلا 
بعرلاو قلقلاب  ةئیلم  مھنع  اًمغر  جرخت  تناك  اھنكلو   ، تاكحضلا ربع  رتوتلا  نم  لیلقتلا  لواحي  ناك  رخآلا  ضعبلاو  تاولصلا  ددري  ناك 
لحاوسلا ىلع  ةیقبتم  لایمأ  ةسمخ  تناك   ، ًاليوط مدي  مل  يذلا  راظتنالا   ، لاتقلا ةيادب  ةظحل  راظتنا  يف  عیمجلا  ناك   ، مداق وھ  امم 

نفس يف  دونجلا  ىلع  رطملاك  ةیناملألا  تاقلطلاو  فئاذقلا  ترمھنا   ، عیمجلا حاورأ  صانتقا  يف  يزانلا  میحجلا  أدب  امدنع  ةیسنرفلا 
: نیبراحملا ةیقب  يف  لماك  خرص   ، لازنإلا

. انأدب دق  اھ   ، قافرلا اھيأ  اًدیج  اوثبشت  -

مھقرغتل مھنفس  نم  برقلاب  طقست  فئاذقلا  تناك  مھنم  ظحلا  ءادعس   ، ةوسقو ةوقب  دونجلا  ىلع  طقاستت  ةیناملألا  فئاذقلا  تناك 
نم ةباحس  اھفلخ  ةِفّلخم  ةنیفسلا  رجفنتل  ةرشابم  مھنفس  فئاذقلا  كلت  تباصأ  ظحلا  ءاَسَعُت  امنیب   ، بسحف درابلاو  حلاملا  ءاملاب 

دونجلا أدب   ، ةیسنرفلا لامرلا  مھمادقأ  أطت  نأ  لبق  مھبحن  اوضق  نيذلا  دونجلا  اياقبل  ةيرشبلا  ءالشألاو  ةیبشخلاو  ةیندعملا  ءالشألا 
، نيروعذملا دونجلا  حاورأ  فلخ  ةیعاس  قلطنت  يھو  مھسوؤر  قوف  حرمت  تناك  يتلا  ةیناملألا  تاقلطلا  يفالتل  اًضرأ  ءاقلتسالا  يف 

نوظِفَْلي مھنأ  نیقدصم  ریغ  مھو  خارصلا  يف  اوأدب  نيذلا  دونجلا  لتقتو  بیصتل  نفسلا  دسج  قرتخت  تناك  تاقلطلا  كلت  ضعب 
، ةیناملألا لحاوسلا  نم  نفسلا  بارتقاب  دادزت  نارینلا  ةفاثك  تناك   ، مھحاورأ لجأ  نم  لاتقلل  ةصرف  اوكلمي  نأ  نود  ةریخألا  مھسافنأ 

. دونجلا ءالؤھل  ةدیحولا  ةأجافملا  نكت  مل  اھنكل 

مھنفس تأدب  نأ  درجمب  كلذ  اوملع  مھنكلو   ، هایملا يف  ةيرحبلا  ماغلألا  فالآ  تعرز  ةیناملألا  تاوقلا  نأ  دونجلا  ءالؤھ  اھنیح  ملعي  مل 
يف ءالشألا  نم  ديزملا  رياطتتل  ناذآلا  ُّمصي  ٍّيودبو  ةوقب  نفسلا  يف  راجفنالا  يف  ماغلألا  تأدب   ، يسنرفلا ئطاشلا  نم  بارتقالا  يف 
ْنَم لك  لتقیل  ةنیفسلا  ةمدقم  يف  رجفني  مغللا  ناك   ، دونجلا ءامد  نم  هتبستكا  يذلا  رمحألا  نوللاب  نولتلا  يف  تأدب  يتلا  هایملا 
ئطاشلل لصي  ىتح  لایمأ  ةفاسمل  حبسي  نأ  هیلع  ناكف  ةایحلا  دیق  ىلع  لظي  نم  امأ   ، ةمدقملا يف  دجاوتلا  يف  رثاعلا  هظح  هعقوي 
، ةحابسلا عیطتسي  ىتح  لاقثأ  نم  هلمحي  امع  ىلخت  مھنم  ضعبلا   ، هحالسو هداتع  لماكب  وھو  اھزایتجا  هیلع  بجي  ةفاسم 
دونجلا ءالشأو  ثثج  اھحطس  َتلَع  يتلا  ءارمحلا  هایملل  نورظني  نوبراحملا  ناك   ، هذاقنإل ةصرف  دحأ  كلمي  نأ  نود  قرغ  رخآلا  ضعبلاو 
ءامدب طلتخملا  رمحألا  ءاملاب  دونجلا  يطغیل  ةیقبتملا  نفسلا  وحن  عفدني  رحبلا  ذاذر   ، موجھلل ىلوألا  تاظحللا  يف  مھبحن  اوضق  نيذلا 

ئطاشلا وحن  رارصإ  يف  اھقيرط  تلصاو  نفسلا  ةیقب  نكلو   ، ماغلألاو فئاذقلا  لعفب  نفسلا  يف  تاراجفنالا  تلاوت   ، مھقافر
ةیبشخ ضراوع  تناك   ، نآلا ىتح  ْتََجن  يتلا  لازنإلا  نفس  بلقل  ناملألا  اھعضو  يتلا  ضراوعلا  كلت  دجتل  اھقيرط  تلصاو   ، يسنرفلا

، ةیبشخلا ضراوعلا  كلت  اياحض  ىدحإ  نیبراحملا  ةنیفس  تناك   ، نفسلا ةیقب  قارغإ  اھتمھم  ةجرد  نیعبرأو  سمخ  ةيوازب  ةكیمس 
ءاملا قوف  مھسوؤر  ءاقبإ  نولواحي  اوناك   ، مھتنیفس بالقنا  دعب  درابلا  ءاملا  مھرمغي  تاظحل  يف  مھسفنأ  اودجو  نيذلا  نوبراحملا 

. قالمع طوس  هنأك  مھھوجو  برضي  يذلا 

اوناك  ، نیيزانلا فص  يف  براحت  اھنأكو  مھل  تدب  ةیتاع  جاومأو  ءوسلا  ديدش  سقط  يف  ةغلاب  ةبوعصب  ةحابسلا  يف  نوبراحملا  أدب 
يتلا تاقلطلاو  ةیناملألا  ةیعفدملا  نم  فینع  فصق  طسو  ئطاشلا  ىلإ  لوصولل  ةحابسلاو  هایملا  حطس  قوف  ءاقبلل  نودھاجي 
ضعبل لماك  فَّقوت   ، مھراوجب نوحبسي  نيذلا  دونجلا  بیصت  ىرخأ  ةراتو  هایملا  بیصت  ةرات   ، ةرازغ يف  مھلوح  نم  هایملاب  مدطصت 

ْنَم ةصاخ   ، مھتاباصإ مغر  ةوق  نم  اوتوأ  ام  لكب  هایملا  حطس  قوف  ءاقبلا  نولواحي  نيذلا  دونجلا  ءالؤھل  رظني  وھو  هایملا  يف  تقولا 
لبق تاظحلل  لماك  رظتنا   ، اھیلع نوقلطي  امك  تسيو  يام  ةرتس   ، اھيدتري يتلا  ةاجنلا  ةرتس  تاقلطلا  تبقث  نأ  دعب  هردص  يف  بیصأ 

: هل لوقي  نأ  لبق  اًدیج  هكسميو  نیباصملا  دونجلا  دحأ  ىلإ  ةحابسلا  أدبي  نأ 

؟ يدنجلا اھيأ  كمسا  وھ  ام  -



: فئاخ شعترم  توصب  ریخألا  هباجأ 

؟ يدیس اي  تومأس  لھ  لھ ...   ، يدیس اي  مدآ   ... آ -

: رثأتم توصب  لماك  هیلع  در 

. ككرتأ نل   ، قلقت ، ال  ئطاشلا ىلإ  كلقنأ  فوس   ، ُدعب كتقو  نحي  مل   ، مدآ اي  ال  -

مل هنكلو   ، ديدش ءطبو  ةغلاب  ةبوعصب  حبسي  ناك   ، ىرخألا عارذلاب  باصملا  يدنجلا  دشي  وھو  ةدحاو  عارذب  ةحابسلا  يف  لماك  أدب 
: لوقي وھو  بجعت  يف  نوسيراھ  هیلإ  عَّلطت   ، يدنجلا كلذ  كرتي 

؟ ىتفلا كلذ  لجأ  نم  هتایحب  يحضي  اذامل   ، ةقيرطلا كلتب  ةاجنلا  عیطتسي  نل   ، نونجم هنإ  -

: ًالئاق میلس  هیلع  در 

. هفلخ ًالجر  كرتي  دئاقلاو ال   ، دئاق هنأل  هلعفي  وھ   ، نونجم هنأل  كلذ  لعفي  هنإ ال  -

لوقي نأ  لبق  مھسوؤر  قوف  ةطقاستملا  ةیعفدملاو  تاقلطلا  طسو  هایملا  حطس  ىلع  ءاقبلل  نوحفاكي  نيذلا  نیبراحملا  ةیقبل  رظن  مث 
: مھل

. يدئاق لعفي  املثم  لعفأس  يننكلو   ، قافرلا اھيأ  مكنأشب  ملعأ  انأ ال  -

أدب ىتح  تاظحل  ضمت  مل   ، يسنرفلا ئطاشلا  وحن  ىرخألاب  ةحابسلا  أدبيو  دیب  هكسمیل  نیباصملا  دونجلا  دحأ  وحن  ةحابسلاب  أدبو 
: ددري وھو  هناكم  يف  لظ  طقف   ، نوسيراھ ادع  ام  هسفن  ءيشلا  لعف  يف  نیبراحملا  ةیقب 

. كلذ لعفل  ارطضم  سیل  هنإ   ، نونجم وھ  لب  -

: هل لاق  نیح  هنم  ًابيرق  ناك  يذلا  ساموت  نم  هیلع  درلا  ءاج 

نأ نود  جاومألا  كلت  عراصت  كدحو  نآلا  تنأ  تنكل  اًدئاق  نكي  مل  ول   ، ةقباسلا ةكرعملا  يف  كدحو  ككرت  ناكل  اًدئاق  لماك  نكي  مل  ول  -
. كبناجب اًدحأ  كلمت 

هھجو يف  مستبي  وھو  نیباصملا  دحأ  وحن  ةحابسلا  أدبي  نأ  لبق  لجخ  يف  لوألل  عَّلطت  يذلا  نوسيراھ  بلق  ساموت  تاملك  تباصأ 
: ًالئاق

. انھ نم  كجرخنس   ، قلقت ؟ ال  كلذك سیلأ   ، ةحابسلل عئار  موي  -

يف رمألا  ناك   ، ئطاشلا ىلإ  اولصي  ىتح  ةدحاو  عارذب  ةحابسلاو  هتقاي  نم  هبحس  يف  أدبو   ، باصملا يدنجلا  در  نوسيراھ  رظتني  مل 
نیكسمم اولظ   ، قرغیل هعم  يذلا  يدنجلا  كرتي  مل  نیبراحملا  نم  ٌّيأ  نكلو   ، نوسيراھ لاق  امك  اینونج  ناك   ، ةبوعصلا ىھتنم 

نأ نوملعي  نوبراحملا  ناك   ، ةیبشخلا ضراوعلا  سمل  مدع  اوسني  مل   ، ةیسنرفلا لامرلا  ىلإ  لوصولل  نوحفاكي  مھو  ةوق  يف  ىحرجلاب 
دونجلا دحأ  سمل  ىدل  راجفنالا  يف  ماغلألا  كلت  تأدب  امدنع  اًرخأتم  الإ  دونجلا  هملعي  مل  يذلا  رمألا   ، اھیلع ماغلألا  عضوب  اوماق  ناملألا 
ىلإ اولصو  دق  نوبراحملا  ناك  ةقھرملا  ةحابسلا  نم  ًابيرقت  ةعاس  دعبو  اًحابص  ةعباسلا  ةعاسلا  يلاوح  يفو  ةياھنلا  يف   ، اھايإ

؛ طابضلا ةصاخ  ئطاشلل  جرخي  يدنج  يأ  وحن  هَّجَوُت  ةيزانلا  ةحلسألا  تناك   ، لماك مھرمأ  امك  هایملا  نم  اوجرخي  مل  مھنكلو  ئطاشلا 
حیصي نأ  لبق  ةرتفل  هایملا  يف  نوبراحملا  لظ   ، دونجلا نیب  ىضوفلا  دوست  مث  نمو  رماوألا  مھنوطعُي  مھل  ةداق  نود  دونجلا  نوكي  ىتح 

: ودرانویل

. جالعلل ةجاحب  ىحرجلا  ءالؤھ   ، هایملا يف  كلذ  نم  لوطأ  ءاقبلا  اننكمي  ال  -

: ًالئاق لماكل  رظني  نأ  لبق  میلس  هقفاو 

. نآلا ىتح  هانلعف  امم  ةدئاف  الف  الإو   ، هایملا نم  جرخنو  رطاخن  نأ  بجي   ، لماك اي  قحم  ویل  -

وحن راشأ  مث  هینیعب  ئطاشلا  حسمي  ذخأ   ، هنولوقي امیف  نوُّقحم  مھنأ  ملعي  ناك   ، قزأملا اذھ  نم  جرخم  يف  ركفي  لماك  لقع  ناك 
: لوقي وھو  ام  ةقطنم 

. ةيرخصلا ةلتلا  كلت  فلخ  ناملألا  اناري  نل   ، ةطقنلا كلت  ىلإ  هجوتنلف   ، كانھ -

لصو ىتح  فعض  يف  نوھوأتي  اوناك  نيذلا  ىحرجلا  نوبحسي  مھو  لماك  اھیلإ  راشأ  يتلا  ةطقنلا  وحن  هجوتلا  يف  نوبراحملا  أدب 
هذھ ىلع  اولظ   ، مھسافنأ طاقتلا  نولواحي  مھو  ةدرابلا  لامرلا  قوف  كلاھت  يف  عیمجلا  ىقلتسا   ، يلمرلا ئطاشلا  وحن  عیمجلا 

: نیبراحملل هثيدح  لماك  هِّجوي  نأ  لبق  قئاقد  عضبل  ةلاحلا 

، ليونامو نوسيراھ   ، انھ نم  مھلقن  عیطتسن  ىتح  مھل  ةیلوألا  تافاعسإلا  لمعب  نوموقتو  ىحرجلاب  نونتعت  فوس   ، ویلو میلس  -
ساموت امأ   ، مھنارینب اننورطمیس  اھنیح   ، اندوجو اوظحالي  ىتح  تقولا  نم  ریثكلا  ناملألا  ذخأي  نل   ، ةعرسب انھ  اًقدنخ  نارفحت  فوس 

. ةليوط ةرتفل  انھ  ثوكملا  اننكمي  نل   ، ةقطنملا علطتسن  فوسف  انأو 

ىتح ساموت  هراوجبو  ةيرخصلا  ةلتلا  كلت  قلست  يف  أدب  يذلاو   ، لماك مھل  هلكوأ  يذلا  لمعلا  ذیفنت  يف  نوبراحملا  أدب  روفلا  ىلع 
ائجوف كلذ  نم  ًالدب  نكلو   ، نادیملا اوریل  فحزلا  اوأدب  ىتح  اھتمقل  اولصو  نأ  امو   ، لضفأ ةروصب  ةكرعملا  نادیم  ةيؤر  اوعیطتسي 

. مھنیعأ مامأ  ثدحت  يتلا  ةاسأملاب 

ألمي فیثكلا  ناخدلا   ، دونجلا نم  ديزملا  راضحإل  ىرخأ  ةرم  عجرت  نأ  لبق  ئطاشلا  ىلع  دونجلا  لازنإب  موقت  لازنإلا  نفس  نم  تائم 



ةفاضإلاب ةدیج  ةروصب  ةنَّصحم  تناك  يتلا  تاعافدلا  كلت   ، ةیناملألا تاعافدلل  ءافلحلا  تاوق  نم  ةیلاوتملا  فصقلا  تایلمع  ءارج  ناكملا 
ينامث هلوط  غلبي  يذلا  اھاموأ  ئطاش  ناك   ، ةیقیقح يودج  نود  هل  ضرعتت  يذلا  فینعلا  فصقلا  لعج  امم  ؛  سقطلا ةلاح  ءوسل 

، ناكملا يف  رشتنت  ةریغصلا  قئارحلا  امنیب   ، ناكم لك  يف  ةرثعبملا  ءالشألاو  ثثجلاب  ةئلتمم  ةریبك  ةحرشم  نع  ةرابع  تارتمولیك 
. هلمكأب ناكملا  رمغت  يتلا  توملا  ةحئار   ، ةتیقملا ةحئارلا  كلت  رشنتل  ةوسقو  ءطب  يف  ثثجلا  مھتلتو 

لوقي وھو  هھابتنا  تعرتسا  ام  ةطقنل  رظني  نأ  لبق  ناكملا  علطتسي  لماك  امنیب   ، امھتمص ىلع  نابراحملا  لظ  تقولا  نم  ةرتفل 
: ساموتل

؟ ةربكم ةراظن  كتزوحب  لھ  -

، تاعفترملا نم  نیعم  ءزج  صحفب  موقي  وھو  ةعرس  يف  هنم  اھلوانت  يذلا  لماكل  اھجرخأ  ىتح  هضارغأ  يف  ثحبلا  يف  ساموت  أدب 
هلأسي نأ  لبق  قئاقد  عضبل  ةقدب  ناكملا  كلذ  حسمي  لماك  ذخأ   ، ئطاشلا ىلع  امھلازنإ  ناكم  نم  برقلاب  رادحنالا  ديدش  اًعفترم  ناك 

: لوضف يف  ساموت 

؟ ام بطخ  كانھ  لھ  ؟  ىرت اذام  -

: ةقدب عفترملا  كلذ  صحف  يف  اًكمھنم  لاز  ام  وھو  لماك  هباجأ 

. داغوألا ءالؤھ  لوح  فافتلالل  ةصرف  كلمن  اننأ  نظأ  -

: ساموتل لوقي  وھو  اًعوجر  فحزلاب  أدب  مث 

. انب ایھ   ، نیبراحملا ةیقبل  عجرن  نآلا  انعد  -

َلِبق نم  مھدصر  متي  ىتح ال  رذحو  ءطبب  ىحرجلاو  نوبراحملا  اھب  دجوي  يتلا  ةقطنملل  ىرخأ  ةرم  عوجرلا  يف  آدبو  ساموت  هعاطأ 
سبني نأ  لبقو   ، ًاباصم نيرشع  نم  رثكأو  ايدنج  نیسمخ  نم  رثكأ  ادجو   ، امھمامأ هوأر  امب  ائجوف  الصو  نأ  درجمبو   ، ةيزانلا تاوقلا 

: هل لوقيو  هتیحان  ضكري  میلس  دجو  ةفش  تنبب  لماك 

؟ ةرتفلا كلت  لاوط  امتنك  نيأ  -

: میلس لاؤسب  وھ  ماقو  هلاؤس  ىلع  لماك  دري  مل 

؟ دونجلا ءالؤھ  لك  ْنَم  ؟  انھ ثدح  اذام  -

: مھیلإ رظني  وھو  ًالئاق  میلس  هباجأ 

لعفف هایملا  يف  ثكمن  انآر  ضعبلا   ، رخآلا ولت  اًدحاو  انناكم  ىلإ  نوتأي  دونجلا  اندجو  انيرظان  نع  ساموتو  تنأ  تیفتخا  نأ  درجمب  -
، مھفاعسإ ةلواحمب  موقنو  ىحرج  مھضعب   ، انھ ىلإ  دفاوتلا  يف  اوأدب  يرخصلا  عفترملا  اذھب  انیمتحاو  هایملا  نم  انجرخ  امدنعو  انلثم 

دونجلا ءالؤھ  لك  نأ  ةجیتنلاو   ، هایملا نم  مھجورخ  ىدل  طابضلا  تفدھتسا  ةيزانلا  تاوقلا   ، هلعف مھیلع  اذام  نوملعي  الف  نوقابلا  امأ 
 ... دقل  ، لاتقلا ةحاس  يف  مھھیجوتب  موقیل  مھل  دئاق  الب 

: لماكل هثيدح  اًھجوم  ءاقرزلا  نویعلاو  ریصقلا  رعشلا  وذ  رقشألا  يدنجلا  كلذ  هعطاق  هثيدح  میلس  لمكي  نأ  لبقو 

؟ ةعومجملا كلت  دئاق  تنأ  لھ   ، يدیس اي  ةاشم  ةقرفلا ١٦٦  نم  رلیك  نوسردنأ  يدنج  -

: لاق يذلا  ساموت  نم  ةباجإلا  تءاج  لماك  هیلع  َّدري  نأ  لبقو 

. يدنجلا اھيأ  اندئاق  وھ   ، معن -

: هثيدح عباتي  يدنجلا  كلذ  امنیب   ، ساموتل مول  ةرظن  لماك  رظن 

؟ كرماوأ يھ  ام   ، يدیس اي  كترمإ  تحت  نآلا  نحنف  اذل  ؛  ىرخألا قرفلا  طابض  نم  ریبك  ددعل  ةفاضإلاب   ، يدیس اي  انتقرف  دئاق  َِلتُق  دقل  -

: فسألا نم  ءيشب  هبیجي  نأ  لبق  لماك  هل  رظن 

. ةكرعملا يف  كلثم  يدنج  درجم  انأ   ، يدنجلا اھيأ  ًاطباض  تسل  انأ  -

: مزح يف  يدنجلا  هیلع  در 

نم ىحرجلا  ءالؤھ  ذاقنإل  تعجر  امدنع  كتيأر  دقل   ، دئاق كنأل  لب  انتیقب  نم  ةبترلا  يف  ىلعأ  طباض  كنأل  كل  ِتآ  مل  انأ   ، يدیس -
نإ  ، رطخلا كلذب  ِلابت  مل  كنكلو  كلذ  ةروطخ  مغر  مھذاقنإ  تلواح  دقل   ، كلذ لعفت  كوأر  امدعب  كتقرف  ءاضعأ  ةیقب  لعف  كلذكو   ، هایملا

؟ هیِّمسُت اذامف  دئاق  فرصت  اذھ  نكي  مل 

: فدرأ يذلا  يدنجلا  تاملك  بقع  تقولا  ضعبل  اًتماص  لماك  لظ 

كلذ ينعي  فوسف  ةلاحلا  هذھ  ىلع  مھو  ةكرعملا  اولخد  نإ   ، ةدایق الب  كمامأ  مھارت  نيذلا  دونجلا  ءالؤھ   ، كجاتحن نحن   ، يدیس -
؟ مھل هديرت  ام  اذھ  لھ   ، اًعیمج مھل  اًققحم  ًاتوم 

: قفر يف  مغمغي  نأ  لبق  لماك  فتك  ىلع  َتَّبَر  يذلا  ساموت  نم  باوجلا  ىتأ 

. كفنأ مغر  عیمجلل  اًدئاق  تحبصأ  كنأ  ودبي  -



ذنم تھتناو  تأدب  دق  ةیلعفلا  ةكرعملا  نأ  هسفن  ةرارق  يف  ملعي  ناك   ، قئاقد ةعضب  لك  مھددع  ديازتي  نيذلا  دونجلا  ءالؤھل  لماك  رظن 
تناك اًماع  نیتس  نم  رثكأ  ذنم  تثدح  يتلا  ةیقیقحلا  ةكرعملا  نع  اًدیعب  نكلو   ، شاع نم  شاعو  تام  نم  تام   ، نینسلا تارشع 
نورعشي مھو  نوفئاخ  دونج  هینیع  مامأ  دجوي  ثیح   ، ىنعم نم  ةملكلا  هلمحت  ام  لكب  ةكرعم   ، نآلا اھشیعي  يتلا  ةكرعملا  كلت  كانھ 

ءالؤھ هاجت  ةیلوئسمب  رعش  هنكلو  ایقیقح  هاري  ام  نكي  مل  ول  ىتح   ، لذج يف  هاياحض  يقتني  وھو  توملل  ةصقارلا  تاوطخلا  بارتقاب 
: ةمزاح ةجھلب  لاقو  هتماق  َّدش  هنأ  ًابرغتسم  نكي  ملف  اذل  ؛  هلقع ىوس  اھب  همزلي  ةیلوئسم ال   ، دونجلا

ناملألا ناك  نإ   ، ةعومجم لك  ىلع  دئاق  دوجو  عم  ةعومجملل  دارفأ  ةتس  نم  تاعومجم  ىلإ  لاجرلا  میسقتب  موقت  نأ  كديرأ   ، اًنسح -
لوصو ىتح  ناتعومجم  مھعم  ىقبیس  نوباصملا   ، ةداق انلك  اننأ  مھيرن  فوسف  انفعضیس  كلذ  نأ  مھنم  انظ  قرفلا  ةداق  اولتق  دق 

، نارینلا ىمرم  نع  مھداعبإل  هب  نیباصملا  عضول  قدنخلا  ءانب  لمكت  فوس  ىرخأ  ةعومجمو   ، انھ نم  مھلقنل  نیفعسملا  مقاوط 
. كرحتن نأ  لبق  اھلمع  ةءافك  نم  دكأتلاو  انتزوحب  يتلا  ةحلسألا  عیمج  رصح  متي  نأ  ديرأ  كلذك 

: ةقثب لوقي  نأ  لبق  لماكل  ةيركسعلا  ةیحتلا  يدؤي  وھو  يدنجلا  مستبا 

. يدیس كرمأ  -

: ًالئاستم لاق  مث  لماك  وحن  ساموت  تفتلا 

؟ ئطاشلا ىلع  نويزانلا  هضرفي  يذلا  راصحلا  كلذ  رسكن  يك  كتطخ  يھ  ام   ، اًنسح -

: لامرلا ىلع  ةقطنملل  ةطيرخ  درفب  موقي  وھو  لماك  هباجأ 

. هلمع يونن  اذام  عیمجلا  ملعي  يك  نیبراحملا  عمجب  مق  ًالوأ  -

: حرشلا لماك  أدب  نیبراحم  ةسمخلا  عمتجا  نأ  درجمب 

. ةقطنملا كلت  يھابتنا  تتفل  ةكرعملا  نادیم  علطتسن  ىتح  يرخصلا  عفترملا  كلذ  ساموت  عم  تقلست  امدنع  -

: فدرأ مث   ، ةطيرخلا ىلع  ام  ةقطنمل  ریشي  وھو  اھلاق 

ةقطنملا يھ   ، رادحنالا ةديدش  ةيوازب  ًابيرقت  اًرتم  نیتسلا  وأ  نیسمخلا  يلاوح  هلوط  غلبي  يرخص  عفترم  نع  ةرابع  ةقطنملا  كلت  -
. ةيزانلا ئباخملا  نم  ةیلاخلا  ئطاشلا  ضرعب  ةدیحولا 

: ةیبصعب نوسيراھ  لاق 

لوطب ةيانب  قلست  نع  ثدحتت  تنأ   ، ةقطنملا كلت  نم  مجھن  انلعجي  يذلا  نونجلا  اذھب  انسل  اننأ  نوملعي  ناملألا  نأل  ؛  دیكأتلاب -
ةیناملأ ةقرف  كانھ  تناك  امبر   ، ىلعألا يف  هدجنس  يذلا  ام  يردن  كلذ ال  انلعف  ول  ىتحو   ، عفترملا ةمق  ىلإ  لوصولل  اًقباط  نيرشع 

. انلاثمأ ىقمحلا  رظتنت  ةلماك 

: سامحب لماك  هباجأ 

ةیعفدملا نم  وجنت  نلف  اھنم  توجن  نإ  يتلاو  تارجفتملاو  ماغلألاب  ئلتمملا  ئطاشلا  ربع  موجھلاب  رماغن  نأ  يقیقحلا  نونجلا  -
. نآلا ىتح  اھیلع  ءاضقلا  يف  ءافلحلا  نارین  لك  حلفت  مل  يتلاو  تنمسإلا  نم  نانطأب  ةطاحملاو  تاعفترملاب  ةأبخملا  ةلیقثلا 

: لوقي نأ  لبق  نیبراحملل  رظن  مث 

ةقطنملل نوتأي  نيذلا  دونجلا  دادعأ   ، رخآلا ولت  اًدحاو  اندایطصا  متي  فوسف  اننكامأ  يف  انللظ  نإ  اننكلو   ، ةریبك ةرطاخم  اھنأ  ملعأ  -
نع ةرابع  نوكنس   ، ددعلا اذھبو  اندوجو  ناملألا  ظحالي  امدنع  ًاليوط  دومصلاب  حجنن  نل   ، اًئیشف اًئیش  ديازتت  نآلا  اھب  نحن  يتلا 

ةیناملألا ئباخملا  ةاذاحمب  نوكنس  عفترملا  كلذ  ةمقل  دوعصلا  يف  انحجن  نإ  نكلو   ، نولوقت امك  نكاسلا  طبلا  نم  ةعومجم 
نازیم ِبلَْقیس  امم  ؛  ئطاشلا ىلع  تاوقلا  ىلع  طغضلا  فخیف  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اھریھطتو  ةنیصحلا  مھطاقن  ماحتقا  عیطتسنسو 

. انحلاصل ةكرعملا 

: مھألا لاؤسلا  ليونام  لأسي  نأ  لبق  تاظحل  عضبل  تمصلا  داس 

؟ ةيامح ىندأ  نود  ةفاسملا  كلت  لك  قلستیس  يذلا  نونجملا  نمو  -

: ًالئاق ساموت  توص  عفترا 

. ًالوأ قلستأس  انأ   ، اًریثك اوثحبت  نأل  يعاد  ال  -

: ةطاسب يف  فدرأ  يذلا  ساموت  وحن  نیبراحملا  نویع  تھجتا 

عیطتسي نم  لضفأ  انأو   ، عفترملا كلذ  ةمق  قوف  لضفأ  ةاجنلا  يف  انتصرف   ، لماك هلاق  امب  عنتقم  انأ  ؟  ةقيرطلا كلتب  يل  نورظنت  اذامل  -
. ةيامح لئاسو  نودبو  لبق  نم  تارملا  تارشع  كلذب  تمق  دقل   ، ًالوأ قلستلا 

: ةيدج يف  هل  ًالئاق  لماك  وحن  رظن  مث 

. كل رایتخا  لضفأ  انأ  ينقِّدص  -

: ساموتل لوقي  وھو  قفر  يف  مستبي  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  لماك  تمص 

. ًالوأ تنأ  بھذت  فوس   ، اًنسح -



: حرم يف  ساموت  هیلع  در 

. نونجلا كلذ  نع  يئانثإ  لواحت  وأ  ضفرت  نأ  عقوتأ  تنك  دقل  تقفاو ! ةطاسبلا  هذھب  -

: ةئفاد ةماستباب  لماك  هل  لاق 

؟ ةنونجملا ةطخلا  كلت  ىلع  قفاوي  كریغ  قمحأ  دجأس  تنك  نيأو  -

میسقتب ماق  مث   ، هتطخ يف  هكراشتس  يتلا  قرفلا  ةداق  يقابل  هتطخ  حرش  يف  لماك  ذخأ  امنیب   ، مھسفنأ زیھجت  يف  نوبراحملا  أدب 
نم دكأتلاو  مھتزوحب  يتلا  ةحلسألا  صحف  نم  دونجلاو  نوبراحملا  غرف  امدعب   ، اھنم بولطملا  وھ  ام  ةقرف  لكل  َحَرَشو  قرفلا  كلت 
ةمدص يف  عیمجلا  نویع  تعستا   ، لبق نم  ساموتو  لماك  اھیف  ناك  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  اولصو  ىتح  كرحتلا  يف  اوأدب  ةءافكب  اھلمع 
نوخرصي نيذلا  ىحرجلاو  فیثكلا  ناخدلاو  ةیلاوتملا  تاراجفنالاو  ةمحفتملا  ثثجلا  ثیح  ىلوألا  ةرملل  ةكرعملا  نادیمل  مھتيؤر  ىدل 

كلت عنمي  مل  كلذ  نكلو   ، ةلیلق ةرتف  ذنم  هآر  هنأ  مغر  يذلا  رظنملا  كلذل  لماك  عَّلطت   ، ءامسلا نانعل  تلصو  مھتاخرص  نأ  رعشت  ىتح 
يف نوسردنأ  يدنجلل  لوقیل  هرصتعي  يذلا  نزحلا  كلذ  نم  هسفن  جرخأ  ام  ناعرس  هنكلو   ، ةرم لوأل  هاري  هنأكو  هقلح  يف  ةَّصغلا 

: ةيدج

. كتقرف عم  ةقطنملا  كلت  يف  انھ  لظت  فوس  -

: راكنتسا يف  ًالئاق  كلذ  ىلع  نوسردنأ  ضرتعا 

لك مھفتح  نوَقَْلي  لفسألا  يف  دونجلا  تارشع  ىرأ  امنیب  نامأ  يف  انھ  ثكمأ  نل   ، نیيزانلا ةلتقلا  ءالؤھ  براحأ  نأ  ديرأ  ينكلو  -
. َّيرظان مامأ  ةظحل 

: ةعرس يف  لماك  هباجأ 

ىتح ناملألا  عقاومل  ةقیقدلا  تایثادحإلاب  مھدوزتو  ءافلحلا  ةدایقب  لصتت  نأ  كیلع  اًمازل  نوكیس   ، انیف درف  يأ  نم  مھأ  انھ  تنأ  -
انھ نكلو  نوسردنأ  اي  كجاتحن  نحن   ، انیف رخآ  صخش  يأ  نع  ةیمھأ  لقي  كرود ال   ، مھتدابإو مھفصق  يف  تارئاطلاو  تارمدملا  حجنت 

. ناكملا اذھ  يف 

: لوقيو هیفتك  نم  نوسردنأ  كسمي  وھو  لماك  فدري  نأ  لبق  ةتماص  ةمئال  ةرظن  لماكل  رظن  يذلا  ریخألا  هجو  ىلع  عانتقالا  ُدَْبي  مل 

؟ نوسردنأ اي  يعم  تنأ  لھ   ، كل هتلق  ام  ذِّفنت  نأ  كنم  بلطأ  ةفصلا  كلتب  انأو   ، كل اًدئاق  ينربتعت  كنأ  ينتربخأ  دقل  -

: تفاخ توصب  لوقي  نأ  لبق  تاظحل  عضبل  ریخألا  تمص 

. كعم انأ   ، يدیس اي  معن  -

نیبراحملا ةیقب  هعمو  يرخصلا  عفترملا  كلذ  ةدعاق  وحن  هقيرط  يف  قلطني  نأ  لبق  نوسردنأ  يَفتك  ىلع  ُِتبَْري  وھو  لماك  مستبا 
يتلا ةطقنلا  كلت  ىلإ  اولصو  اھلالخ  اًتماص  عیمجلا  ناك  قئاقد  نوضغ  يفو   ، اًصخش نیثالثلا  براقي  مھددع  ناك  نيذلا  دونجلاو 

هنم برتقا   ، قلستلل ةنونجملا  هتلحر  أدبي  نأ  لبق  هرصخ  لوح  ظیلغ  لبح  طبر  يف  ساموت  أدب   ، عفترملا ةمق  ىلإ  اھنم  نوقلستیس 
: قنح يف  ساموتل  لوقي  وھو   ، ةحیحص ةروصب  هدقع  نم  دكأتلاو  لبحلا  صحف  يف  ذخأو  نوسيراھ 

 ... نأ لواحت  الو  كل  ةوطخ  لك  عم  ةدیج  ةروصب  كیمدق  تیبثت  ْلِواح   ، ةقامحلا نم  ةجردلا  هذھ  ىلع  كنأ  كردأ  نكأ  مل  -

: هل لوقي  نأ  لبق  ساموت  ةكحض  هتأجاف 

. ةعرسب ِكیلإ  دوعأ  فوس   ، يمأ اي  َّيلع  يقلقت  ، ال  يتدلاو لثم  ثدحتت  تنأ  نآلا  -

: ةيدج يف  هل  لوقیل  هینذأ  ىلإ  ىتأ  ئفادلا  ساموت  توص  نكلو   ، فارصنالاب َّمھي  نأ  لبق  كابترا  يف  نوسيراھ  مستبا 

. َّيلع رخأتت  ، ال  عفترملا ىلعأ  كراظتناب  نوكأ  فوس   ، نوسيراھ اي  َّيلع  قلقت  ال  -

: ساموتل لوقي  وھو  ةوقب  هنضتحاو  نوسيراھ  هیلإ  تفتلا 

. كرذح ذخ   ، ةرشابم كفلخ  نوكأس   ، يقيدص اي  كیلع  رخأتأ  نل  -

توصب مغمغي  نأ  لبق  عفترملا  ةَّمِِقل  رظني  وھو  هيدي  اھب  كرفيو  لامرلا  نم  ةنفح  كسمي  نأ  لبق  هقيدص  اًنئمطم  هسأرب  ساموت  أموأ 
: ضفخنم

. ةنیعللا اھتيأ  ِكیلإ  مداق  انأ  اھ  -

امنیب  ، هیلإ علطتلا  يف  لفسألا  يف  عیمجلا  نویع  تذخأ   ، رادحنالا ديدش  عفترملا  كلذ  روخص  ىلع  ةقاشرب  قلستلا  يف  ساموت  أدب 
ناك  ، يدنامرون ئطاش  ىلع  ةظحل  لك  نورثاكتي  نيذلا  ىحرجلا  تاوصأو   ، فینعلا فصقلاو  تاراجفنالا  تاوصأ  مھفلخ  نم  يتأت 

: ًالئاق هسفن  ثِّدحي  هنأكو  ضیفخ  توصب  مغمغي  ساموت 

لبق نم  قلستت  مل  كنأ  حیحص   ، اھلعف كنكمي   ، دغولا اھيأ  كل  ىلوألا  ةرملا  تسیل   ، لبق نم  ةديدع  تارم  كلذ  تلعف  دقل   ، عزفت ال  -
ببس لجأ  نم  نآلا  اھلعفت  تنأ  لقألا  ىلع   ، هفاتلا عفترملا  كلذ  كقيرط  يف  فقي  نل   ، لبق نم  ًالابج  تقلست  كنكلو  ةكرعم  لالخ 

. هلجأ نم  ةرطاخملا  قحتسي 

، لبحلا اذھب  قَّلعم  وھ  امك  هب  ةقَّلعم  مھلامآ  نأ  ملعي  ناك   ، غلاب قلق  يف  هیلإ  نوعلطتي  لاجرلا  ىریل  لفسألا  وحن  هتافتلا  هنم  تناح 



: لوقي وھو  عفترملا  ةمق  وحن  ىلعألا  ىلإ  رظن  دقف  اذل  ؛  مھتاجن لبح  ساموت  ناك 

نوكأ ىتح  يعم  اًدیج  نوكت  نأ  ْلِواح  اذل  ؛  كلذب ةقلعم  لفسألاب  لاجرلا  ةاجن  نأل  لصأ  فوس   ، ریقحلا اھيأ  كتمق  ىلإ  لصأ  فوس  -
؟ ينعمست لھ   ، كعم اًدیج 

: فیضي وھو  اًرخاس  مستبا  مث 

. روخصلا نم  ةعومجم  عم  ثدحتأ  ىتح  ُتِْننُج  يننأ  دب  ال  -

ةریبك ةضوعب  ىلإ  لوحت  هنأكو  رعشي  ناك   ، رعولا عفترملا  كلذ  روخص  نیب  هیمدقو  هيدیل  اًعضوم  ةيانعب  راتخي  وھو  هقلست  ساموت  لمكأ 
اََدب اًئیشف  اًئیش   ، اًضرأ هب  يِقْلُتل  هناكم  نم  هعالتقا  لواحت  يتلا  حايرلاو  ئیسلا  سقطلا  ةھجاوم  يف  روخصلا  كلتب  ثبشتي  وھو 
عاطتسا ةياھنلا  يف  نكلو   ، رسعلا ضعبب  اھقلست  يف  حجن  ىرخأ  راتمأ  ةعضب  ةمقلا  نع  هلصفت  تناك   ، هتياغ ىلإ  لصو  هنأكو  ساموت 
راجشألا نم  ةعومجم  درجم   ، صخش يأ  ري  مل  هنكلو  ةمقلا  كلت  ىلع  ناملأ  دونج  يأ  كانھ  ناك  نإ  ىریل  ءطبب  هسأرب  َّلطأ   ، لوصولا

نم ءزج  رظنملا  كلذ  نأ  قِّدصي  مل  تاظحلل   ، ضرألا ىلع  مالس  يف  دقرت  ءارضخلا  شئاشحلا  امنیب   ، ناكملاب طیحت  ةیلاعلا  ءارضخلا 
اًدیعب هدسج  عفدو  هراكفأ  نم  هسفن  عزتنا   ، لفسألا يف  توملاو  برحلا  نیب  امو  انھ  لامجلاو  مالسلا  نیب  ام  ناَّتش   ، ةكرعملا نادیم 
نوطبھي نيذلا  تالظملا  لاجرو  تارئاطلاب  تألتما  يتلا  ءامسلل  رظني  وھو  تاظحلل  هسافنأ  طقتلي  ضرألا  ىلع  ىقلتساو   ، ةفاحلا نع 
يذلا لبحلا  كف  يف  ساموت  أدب  هسُّفنت  مظتنا  نأ  دعب   ، هل ةیمامألا  طوطخلا  نع  هتادادمإ  قيرط  عطقل  ودعلا  طوطخ  فلخ  فالآلاب 

ةحرفلا تاحیص  اوقلطأ  نيذلا  لفسألا  يف  لاجرلل  هیقلي  نأ  لبق  لبحلا  دقع  ِمكْحُيو   ، ةفاحلا نم  ةبيرق  ةرجش  يف  هطبرب  موقیل  هطبري 
نم ریثكلا  رمي  مل   ، ىرخألا يھ  اھعفرل  مھتحلسأو  مھتادعم  طبر  يف  اوأدب  كلذكو   ، رخآلا ولت  اًدحاو  لبحلا  كلذ  ىلع  دوعصلا  اوأدبو 
نود اوھجتا  عفترملا  ةمق  ىلإ  مھدوعص  درجمب  نيذلا   ، ةسمخلا نوبراحملا  مھ  مھرخآ  ناك  نيذلاو  لاجرلا  لك  دعص  ىتح  تقولا 
لوقي نأ  لبق  ساموت  مامأ  هھجو -  ىلع  ودبي  رثأتلاو  نوسيراھ -  فقو   ، هايإ نیئنھم  رخآلا  ولت  اًدحاو  هونضتحیل  ساموت  وحن  قافتا 

: حرم يف  ریخألا 

؟ يمأ اي  يِنّتدقتفا  لھ  -

: مغمغي وھو  ةوقب  هنضتحي  نأ  لبق  قفرب  هھجو  يف  نوسيراھ  ُهَمََكل 

. اًعیمج انل  هتلعف  ام  ىلع  يقيدص  اي  كل  اًركش  -

: هلوقب لماك  هعطقي  نأ  لبق  تاظحلل  تمصلا  داس 

. لاجرلا اھيأ  انتمھم  لمكنلف   ، هلالغتسا انیلع  بجيو  ةوق  عقوم  يف  نآلا  نحن   ، اًنسح -

: ةيدج يف  لوقي  وھو  اًضرأ  اھعضوو  ناكملل  ةطيرخ  جرخأ  يذلا  لماك  لوح  نوبراحملاو  دونجلا  َّفتلا 

ةجاحب ئباخملا  كلت  نكلو  اًدیج  ةنصحم  ةیناملألا  ئباخملا   ، نیيزانلا هابتنا  بذجن  ىتح ال  هاجتا  يف  ةقرف  لك  قَّرفتن  فوس  -
ةلفسلا ءالؤھ  ریجفتل  تاحتفلا  لخاد  ةيودیلا  لبانقلا  مكدحأ  يِقْلُیس  كلذ  نولعفت  امدنعو  ةيوھتلا  تاحتف  اودجت  نأ  مكتمھم   ، ةيوھتلل

لھ  ، لبانقلا نم  اجن  ْنَم  اودیبتل  ئباخملا  نم  جرخیس  ْنَم  راظتنا  يف  هتعومجم  ةیقب  نوكتس  كلذ  هلعف  تقو  سفن  يف   ، ءالشأ ىلإ 
؟ ةلئسأ نم 

: لوقي وھو  هناكم  نم  ضھن  يذلا  لماك  لاؤس  ىلع  دحأ  َّدَُري  مل 

، لفسألا يف  انرئاسخ  نم  لیلقتلا  ينعي  مكتمھم  حاجن   ، ةداسلا اھيأ  میحجلا  مھیلع  اوطِقَْسأ   ، اوسنت الو  نآلا  اوقرفت   ، اًنسح -
. مھولذخت ، ال  مكیلإ ةجاحب  مكقافر 

اًھجوم ودرانویل  لأس  اھنیح   ، نیبراحملا ةعومجم  ىوس  َّقبتي  ملو  اھتحلسأ  اھعم  ةلماح  قرفتلا  يف  ةریغصلا  تاعومجملا  تأدب 
: لماكل هثيدح 

؟ لعفنس اذام  نآلاو  -

: هیفتك ىلع  ةبیقح  عضي  وھو  لماك  هباجأ 

. ةداسلا اھيأ  لضفألا  اھلعجنل   ، ةریخألا ةكرعملا  يھ   ، ةداعلاك اًعم  لتاقنس  نآلا  -

عفترملا نم  برقلاب  ةعقاولا  راجشألا  نم  ةباغلا  كلت  زایتجا  اوأدب   ، ریخألا مھلاتق  ضوخل  مھقيرط  يف  قالطنالا  يف  نوبراحملا  أدب 
نم فقوتت  كراعملا ال  تاوصأ  امنیب   ، ةیناملألا تاوقلا  ةطساوب  مھتيؤر  بنجتل  رذحب  نوریسي  اوناك   ، هقيرط نع  اوتأ  نيذلا  يرخصلا 

نأ لبق  ةیناملألا  ئباخملا  وحن  مھقيرط  يف  مھو  ةعاس  عبر  نم  رثكأ  َّرم   ، ةباغلا يف  مھمدقتب  جيردتلاب  تفخت  تناك  اھنكلو   ، مھفلخ
: رجض يف  نوسيراھ  مغمغي 

. ةراثإلا ضعبب  رعشأ  نأ  ديرأ   ، اقح للملاب  رعشأ  تأدب  دقل  -

: ةالابم الب  ًالئاق  ساموت  هباجأ 

. نآلا هلوقت  ام  ىلع  مدنتس  اھنیح   ، انتكرعم أدبنو  قئاقد  عضب  الإ  يھ  ام   ، قلقت ال  -

: نیترجش نیب  ام  ربعي  وھو  هثيدح  نوسيراھ  لمكي  نأ  لبق  ساموت  ةلمج  ىلع  مھضعب  مستبا 

ىلإ كعوجر  بقع  لعفتس  اذام  ليونام  اي  يل  لق   ، ثيدحلا ِرّیغن  انوعد   ، أدبن مل  نآلا  ىتحو  ةریخألا  انتكرعم  اھنإ  لوقأ : طقف  انأ  -
؟ جمانربلا ءاھتنا  دعب  كیسكملا 



: هلوقب َّدُري  نأ  لبق  اًقیمع  اًسََفن  ليونام  طقتلا 

وھ اذھ   ، كانھ ةیلمعلا  ءارجإل  ةدحتملا  تايالولل  هذخآ  ىتح  امبر  وأ   ، كیسكملا يف  ىفشتسم  لضفأ  يف  يدلو  جلاعأ  فوس  -
. انھ يدوجو  نم  فدھلا 

: ةنيزح ةماستباب  میلس  َّدریل  لاؤسلا  سفن  هلأسو  میلسل  نوسيراھ  رظن 

تقولا مظعم  مھارأ  نأ  طقف  ديرأ   ، مھعم يتایح  نم  ىقبت  امب  عتمتسأو  يلمع  كرتأس   ، ةنكمم ةرتف  لوطأ  يتلئاع  عم  لظأ  فوس  -
 ... ىتح

فزنت ءامدلا  امنیب   ، فنعب اًضرأ  هیِقْلُتل  هناكم  نم  هتعلتقا  ام  ناكم  نم  تءاج  يتلا  ةصاصرلا  كلت  نأل  ؛  هتلمج لامكإ  میلس  عطتسي  مل 
يتلا ةديدجلا  ةقلطلا  نكلو   ، وتلل ثدح  امل  نیقدصم  ریغ  مھو  میلسل  نوبراحملا  رظن  تاظحلل   ، هردص يف  حرجلا  عضوم  نم  ةرازغب 
ضرألا ىلع  ةطقاسلا  راجشألا  ىدحإ  فلخ  نوئبتخي  مھلعجتل  مھتمدص  نم  مھتعزتنا  میلس  نم  برقلاب  ضرألا  بیصتل  تقلطنا 

عزنب لماك  ماقو   ، ةبوعصب سَّفنتي  ناك  يذلا  میلس  نم  ودرانویلو  لماك  برتقا   ، نارینلا ىمرم  نع  اًدیعب  هبایث  نم  میلس  نوبحسي  مھو 
ةیبطلا تادعملا  ضعب  ودرانویل  جرخأ  نیح  هسافنأ  طقتلي  ىتح  ًاینضم  اًدوھجم  لذبي  ناك   ، میلس ردص  نع  ءامدلا  يف  ةقراغلا  سبالملا 

، میلس ءامد   ، ءامدلاب اتبضخت  نیتللا  هيدي  ىلإ  لماك  رظن   ، ةشعترم ٍديأب  نكلو  ةعرسب  ةباصإلا  عضوم  ةجلاعم  يف  أدبیل  هتبیقح  نم 
: هل لوقيو  هل  رظني  نأ  لبق 

. كتجلاعمب موقنسو  انعم  دمصا   ، يقيدص اي  كجلاعنس   ، میلس -

: اًخراص لاق  مث 

. تاقلطلا كلت  تتأ  نيأ  نم  فرعي  نأ  مكدحأ  لواحیلف  -

اومسترا نيذلا  نزحلاو  زجعلاو  فسألا   ، ءيش لكب  هتربخأ  ةعمادلا  ویل  تارظن  نكلو   ، میلس ةلاح  ىلع  َّنئمطیل  ودرانویل  ىلإ  رظن  مث 
همف نم  هتاملك  جارخإل  دھاجي  ناك  يذلا  میلس  وحن  ةعماد  نویعب  لماك  عَّلطت   ، ةملك يأ  قطن  نود  ءيش  لكب  هوربخأ  ویل  هجو  ىلع 

: ضیفخ توصب  مغمغ  امنیح  ءامدلا  هنم  جرخت  تأدب  يذلا 

. ءيش لك  يھتنيو  تاظحل  الإ  يھ  ام   ، كلذ ملعأ  انأ   ، َّيتئر ةصاصرلا  تقرتخا  دقل   ، يقيدص اي  يل  ءيش  لعف  اوعیطتست  نل  -

: ًایكاب هل  لوقي  وھو  هيدي  اتلكب  میلس  هجو  لماك  كسمأ 

نم باعصلا  كلت  لك  َتزتجا  دقل   ، كراظتنا يف  كتلئاع  ؟  ينعمست لھ   ، میلس اي  كراظتنا  يف  كتلئاع   ، ُدعب رمألا  ِهتني  مل   ، كلذ لقت  ال  -
، میلس اي  انعم  َقبا   ، انھ كتارماغمب  اھربخت  تنأو  كتنبا  نضتحتو  مھیلإ  عجرت  فوس   ، كلذب كل  حمسأ  نل   ، نآلا ملستست  نلو  مھلجأ 

. انعم َقبا 

: لوقي وھو  ریخألا  مستبا 

عطتسأ مل   ، اقح ينلتقي  ام  وھ  قارفلا  نكلو  لیحرلا  ىلع  اًنيزح  تسل  انأ   ، ناوألا تاف  نكلو   ، لماك اي  كلذ  لعف  عیطتسأ  ينتیل  -
. ىنمتأ تنك  امك  مھعادو 

: نیبراحملا يف  ىرخأ  ةرم  لماك  خرص 

؟ نآلا ىتح  دغولا  كلذ  ىلع  اورثعت  مل  اذامل  -

اوعیطتسي مل  مھنكلو   ، تاقلطلا كلت  قلطأ  يذلا  صانقلا  كلذ  ىلع  روثعلل  ةلواحم  يف  نونجب  مھمامأ  ناكملا  حسمت  مھنویع  تذخأ 
: سأي يف  نوسيراھ  لاق  ةرتف  دعب   ، هناكم فاشتكا 

اھبلط عطقلاب  يتلا  ةدناسملا  يتأت  ىتح  ةكرح  نود  وھ  ثیح  لظي  فوس   ، هناكم فشكي  ىتح ال  ىرخأ  ةقلط  قلطي  نل  دغولا  اذھ  -
. يكلساللاب

: ءطبب لوقي  وھو  لماكل  رظن  مث 

نم نكمتنس  طقف  اھنیح   ، هعقوم ديدحتل  ىرخأ  ةقلط  قلطي  نأ  جاتحن   ، هناكم فشك  عیطتسن  نل  هنودب   ، ءاھلإ ىلإ  جاتحن  نحن  -
. هدایطصا

قالطإب صانقلا  موقي  ىتح  ضكرلاب  مھدحأ  رطاخي  نأ  دب  ، ال  نوسيراھ تاملك  ىنعم  ملعي  ناك   ، دري ملو  نوسيراھ  وحن  لماك  رظن 
تاوق يأ  لوصو  لبق  نیقابلا  ةاجن  لجأ  نم  هتایحب  ةرطاخملاب  مھدحأ  موقي  نأ  دب  ناك ال   ، رخآ براحمل  توملا  لمحت  دق  ةديدج  ةصاصر 

: لوقي وھو  اھلمحي  يتلا  هتبیقح  يِقْلُي  نأ  لبق  اًقیمع  اًسََفن  لماك  ذخأ  دقف  اذل  ؛  مھعقومل ةیناملأ 

صاصرلا قالطإ  ىلع  هِّثحل  ةلباقملا  ةیحانلا  يف  راجشألا  هاجتا  يف  ضكرأ  فوس   ، دیحولا لحلا  وھ  اذھ   ، نوسيراھ اي  قحم  تنأ  -
. ىًدُس اھوعیضت  ، ال  ةداسلا اھيأ  ةدحاو  ةصرف  يھ   ، ىرخأ ةرم 

: اًركنتم ساموت  هیلع  در 

؟ تنأ اذامل  مث   ، نونجب ریكفتلا  نع  فقوت   ، رخآ لح  كلانھ  اًمتح  ؟  َتِْننُج لھ  -

: ءودھب لماك  هباجأ 

دقل  ، رمألا فلك  امھم  مكتالئاع  ىلإ  نیملاس  مكعاجرإ  َّيلع  متحي  يبجاوو  ناكملا  كلذ  يف  ينومتعضو  نم  متنأ   ، مكدئاق يننأل  -



. قافرلا اھيأ  مكعم  يدوجوب  تفرش 

دي تناك   ، نھو يف  هعارذ  تكسمأ  يتلا  ةیمادلا  دیلا  كلت  الول  ضوھنلاب  ُّمھي  داك   ، نوبراحملا هلوقیس  ام  عمسي  ىتح  لماك  رظتني  مل 
: هل لاق  يذلا  میلس   ، ةبحاشلا میلس 

يذلا ءاھلإلا  كلذ  ينلعجا   ، لاح يأ  ىلع  تومأ  فوس   ، اھل يعاد  كتیحضت ال   ، رخآ لح  كانھ   ، قح ىلع  ساموت   ، لماك اي  ال  -
. هجاتحت

: فاضأ میلس  نكلو   ، هینیع نم  ةرازغب  طقاستت  عومدلا  امنیب   ، اًضرتعم هسأر  لماك  زھ 

يتلا يھ  ةفداصملا  نأ  نظت  لھ   ، فدھ هل  نوكي  يتوم  عد   ، يقيدص اي  كلذ  ملعت  تنأو  رضتحأ  انأ   ، كلقعب يل  عمتسا   ، لماك -
لعفلاب رضتحي  يذلا  مكیف  دیحولا  براحملا  ةقلطلا  كلت  بیصت  نأ  ةفداصملا  نم  لھ  ؟  يبیصن نم  صانقلا  كلذ  ةقلط  نوكت  نأ  تراتخا 

، مكلجأ نم  يحضأ  نأ  ينديري  يذلا  لداعلا  ردقلا  هنكلو   ، ةفداصملا تسیل  اھنإ   ، يقيدص اي  ؟ ال  هدسجب ىرسي  يذلا  ناطرسلا  نم 
مكل ةریخألا  يتيدھ  نوكي  يتوم  عد   ، لماك اي  كلضف  نم   ، انأ يل  تھجتاو  ةصاصرلا  كلت  مكتكرت  امدنع  ًابئاص  هرایتخا  ناك  يذلا  ردقلا 
، اھءابآ اوحبصت  نأ  اًعیمج  مكديرأ  انأف  اذل  ؛  اھابأ دقفت  فوس  يتنبا   ، يتلئاع ىعرت  نأ  ينْدِع   ، لماك اي  ًالوأ  ينْدِع  نكل   ، قافرلا اھيأ 

. يتلئاع سنت  الأ  لماك  اي  ينْدِع   ، يدعب نم  اھب  نومتھیس  ءابآ  ةسمخ  نأل  ؛  بألا نادِْقف  نم  نزحت  الأ  اھديرأ 

توصب میلس  لاق  ةرتف  دعب   ، هردص ىلإ  قفرب  میلس  سأر  مضي  وھو  ریغص  لفطك  يكبي  وھو  كلذ  لعف  عطتسي  مل   ، لماك دَُري  مل 
: جرشحم

. ىًدُس بھذي  يتوم  لعجت  ، ال  يقيدص اي  فدھلا  ئطخت  ، ال  صنقلا يف  انلضفأ  تنأ   ، ساموت -

: ةتماصلا هعومد  حسمي  وھو  لاقو   ، رثأتلاب ءيلم  هجوب  هسأرب  ساموت  أموأ 

. لطبلا اھيأ  كلذ  يف  قث   ، دغولا كلذ  ئطخأ  نل  -

: لاقو ملأ  يف  میلس  مستبا 

. نوبراحملا اھيأ  عادولا  -

سأر تقرتخا  يتلا  ةقلطلا   ، نوبراحملا لیخت  امم  عرسأ  ةقلطلا  يتأتل   ، يناملألا صانقلا  نارین  ىمرم  يف  نوكتل  هسأر  عفر  مث 
ةھوف نم  ةقلطلا  جورخ  جھو  ربع  صانقلا  عقوم  ةفرعم  ساموت  عاطتسا  ًابيرقت  ةظحللا  سفن  يفو   ، ةكرح الب  اًضرأ  طقسیل  میلس 

ساموت ةقلط  تباصأ  لھ  ملعیل  لماك  رظتني  مل   ، ةقطنملا يف  ماتلا  تمصلا  دوسيو  هتصاصر  ساموت  قلطیل  ؛  ةیناملألا ةیقدنبلا 
نیبراحملا ةیقب  هفلخو  ًایلاع  خرصي  وھو  صانقلا  كلذ  هاجتا  يف  ضكرو  هردص  يف  لمتعي  يذلا  بضغلا  لكب  قلطنا  طقف  مأ ال،  اھفدھ 

كلذ نم  ةريزغ  جرخت  ءامدلا  امنیب   ، ضرألا ىلع  ًایقلتسم  هدجوو  صانقلا  كلذ  عقومل  ًالوأ  لماك  لصو  ىتح   ، هرثإ يف  اوقلطنا  نيذلا 
عرسأ تناك  لماك  دي  نكلو  هدمغ  يف  سدسملا  ىلإ  لوصولا  صانقلا  لواح   ، میلس اھب  َِلتُق  يتلا  هتیقدنب  هراوجبو  هتبقر  يف  حرجلا 
ةمكللا  ، خرصي وھو  نونج  يف  هل  تامكللا  لیك  يف  أدبيو  صانقلا  دسج  قوف  دقري  نأ  لبق  اًدیعب  هاقلأو  سدسملا  كلذ  طقتلا  ذإ  هنم 
لصي نأ  لبق  ةثجلل  تامكللا  هیجوت  يف  رمتسا  يذلا  لماك  فقوي  مل  كلذ  نكلو   ، صانقلا سأر  تواھت  ىتح  ىرخألا  ولت  ىرخألا  ولت 

: ليونام هل  لوقیل  ًالیلق  ءودھلاب  لماك  أدبي  نأ  لبق  صانقلا  ةثج  نع  هداعبإل  هیلع  نوبلاكتيو  نوبراحملا  هیلإ 

نوكت امبر   ، نآلا ناكملا  اذھ  نم  لیحرلل  ةجاحب  اننكلو   ، اًعیمج انیلع  كلذك  وھ  ينقدص   ، ةياغلل بعص  نآلا  هب  رمت  ام  نأ  ملعأ   ، لماك -
نأ بجي   ، انیلإ ةلماك  ةقرف  لاسرإل  هتدایقب  لاصتالاب  ماق  دق  يزانلا  كلذ  نوكي  دق  وأ   ، انعقومل ناملألا  هابتنا  تبذج  دق  تاقلطلا  كلت 

. يقيدص اي  نآلا  كرحتن 

ماقو میلس  ةثج  وحن  لماك  هجتا   ، ىسأ يف  هفتك  ىلع  ِتبَْري  ليونام  امنیب   ، هناكم نم  ءطبب  ضھني  نأ  لبق  تاظحلل  لماك  هل  رظن 
: هنذأ يف  سمھي  نأ  لبق  هتھبج  لیبقتب 

. نآلا يتلئاع  اھنإ   ، كتلئاع ىلع  قلقت  نیحلا ال  كلذ  ىتح   ، يقيدص اي  ًابيرق  لباقتن  فوس  -

: ودرانویل هلأسي  نأ  لبق  هحالسو  هتبیقح  لمح  يف  أدبو  تمص  يف  هناكم  نم  ضھن  مث 

؟ نآلا لعفنس  اذام  -

: مزح يف  ًالئاق  هحالس  ءازجأ  بذجي  وھو  لماك  ةباجإ  هتءاج 

. نآلا هنوقحتسي  يذلا  میحجلا  مھقيذن  فوس  -

اولصو ىتح  ناكم  لك  يف  نوضكري  اوناك   ، ةیناملألا ئباخملا  كلت  نع  نونجب  نوثحبي  مھو  مھقيرط  يف  نیبراحملا  ةیقبو  لماك  قلطنا 
يتلا عفادملا  دحأ  ةھوف  اھتمدقم  نم  جرخت  امنیب   ، عفترم ةفاح  ىلع  ةریبك  ةیتنمسإ  ةفرغ  نع  ةرابع  تناك   ، ئباخملا كلت  لوأ  ىلإ 
هحالس تاقلط  عزوي  وھو  ناكملا  محتقا  امھراجفنا  درجمبو   ، أبخملا لخاد  نیتيودي  نیتلبنق  لماك  ىقلأ   ، فئاذقلاب ئطاشلا  كدت 

دونجلا توص  دبألا  ىلإ  تمصتل  ناكملا  لخاد  دونجلا  عیمج  ىلع  اًمامت  اوضق  ىتح  نیبراحملا  ةیقب  لعف  كلذكو   ، أبخملا لخاد  ءاخسب 
ةریبك ةبغرو  مراع  بضغو  ةمطحم  حاورأو  ةریسك  بولقب   ، نیيزانلل ديدج  أبخم  وحن  مھقيرط  يف  اوقلطنيو   ، أبخملا كلذ  يف  ةحلسألاو 

نیملاس مھعوجر  الو  ةزئاجلا  لامب  اًقلعتم  رمألا  دعي  مل   ، مھقيرط يف  هنودجي  يناملأ  لك  نولتقي  مھقيرط  يف  اوقلطنا  ماقتنالا  يف 
ىرخأ ةرم  عوجرلا  يف  هملح  قیقحت  لبق  تومیل  انھ  ءاج  يذلا  میلس   ، میلسل ماقتنالاب  طقف  اًقلعتم  رمألا  حبصأ   ، مھتالئاع ىلإ 

اوناك هلجأ  نم   ، نولتاقي اوناك  میلس  لجأ  نم   ، هلیحر دعب  هتلئاع  لبقتسم  ىلع  نانئمطالا  يف  هملح  ققحي  نأ  لبق   ، هتلئاعل ةریخأو 
تقولا نم  مك  اورعشي  مل   ، وحنلا اذھ  ىلع  تاعاسل  اولظ   ، ةیناملألا دونجلا  نم  تارشعلا  حاورأ  مھعم  نوذخأيو  مھقيرط  يف  نوقلطني 

كلذ وھ  مھدوقو  ناك   ، نیيزانلا لتق  يف  مھتحار  تناك   ، ةحارلا نم  طسق  لین  اولواحي  ملو  اوبعتي  مل   ، ةلاحلا هذھ  ىلع  مھو  مھیلع  َّرم 
ىلع تاوقلا  نأب  هرامث  تتأ  دق  هولعف  ام  نأ  اھنیح  اوكردي  مل   ، ةظحل يف  مھنیب  نم  میلس  تعزتنا  يتلا  برحلا  كلت  ىلع  دقحلا 
مھئباخم نم  ديدعلل  نیبراحملا  ریمدت  دعب  ةيزانلا  تامجھلا  ةدح  تَّفخ  نأ  دعب  ناكملا  ىلع  اھترطیس  طسب  يف  تأدب  دق  ئطاشلا 



هتقرفو نوسردنأ  يدنجلا  ىوس  نكي  مل   ، مھنم برتقت  ةیكيرمألا  ةقرفلا  كلت  ةيؤر  يف  اوأدب  امدنع  الإ  كلذ  اوكردي  مل   ، تاعفترملا يف 
: حیصي وھو  ةعيرس  تاوطخب  مھتیحان  هجتا   ، مویلا ةيادب  يف  ئطاشلا  ىلع  هولباق  نيذلا 

. مویلا ةلیط  كنع  ثحبأ  تنك  دقل   ، يدیس اي  كتطخ  تحجن  دقل  -

: ةریح يف  لماك  لأسیل  مھنم  دحاو  مھصقني  مھدجو  نيذلا  نیبراحملل  رظن  مث 

وھ نيأ   ، نیبراحم ةتس  متنك  مكنإ  مث   ، مكميركتل مكتيؤر  ديريو  انلجأ  نم  هومتلعف  امب  هتربخأ  دقل   ، مكتيؤر ديري  ةقرفلا  دئاق  نإ  -
؟ يدیس اي  سداسلا  براحملا 

: ًایساوم هل  لوقي  وھو  لماك  نم  برتقا   ، ةباجإلا نوسردنأ  ملع  نزح  يف  ضرألل  رظن  يذلا  لماك  نم  ةباجإ  َّقلتي  مل  امدنع 

. مویلا نیحلاصلا  لاجرلا  نم  ديدعلا  انرسخ  دقل   ، يدیس اي  كتراسخ  لجأ  نم  فسآ  انأ  -

: نيزح توصب  لماك  هیلع  در 

ميركتلا يعدتسي  ءيش  دجوي  ، ال  ميركتلا كلذ  ديرن  اننأ ال  كدئاقل  لق   ، انیف ْنَم  حلصأ  اندقف  اننكلو   ، مویلا نیحلاص  ًالاجر  متدقف  دقل  -
! ئطاشلا ألمت  دونجلا  ثثجو  هنع  ثدحتي  ميركت  ُّيأ   ، لافتحالاو

يتلا ئطاشلا  لامر  مھمامأ  نودھاشي  مھو  ئطاشلا  ىلع  لطملا  يرخصلا  عفترملا  كلذ  ةفاح  يف  نیبراحملا  ةیقبو  لماك  سلج 
يف مھألاو  ربكألا  ةكرعملا  ءدبل  ئطاشلا  ىلع  اھلازنإ  لصاوتي  يتلا  ةیكيرمألا  تابابدلاو  ةيركسعلا  تایلآلاو  دونجلا  فالآب  تألتما 
ىلع مویلا  ةعجوم  ةبرض  ىَّقلت  يذلا  بئذلا  كلذ   ، يناملألا بئذلا  نثارب  نم  ابوروأ  عاجرتسا  ةكرعم   ، درول رفوأ  ةكرعم   ، اھلك برحلا 

يف ةیقبتملا  ةيزانلا  تاوقلا  ىلع  تامجھلا  اھیف  ىلاوتتس  ةليوط  روھش  نم  لوألا  مویلا  وھ  مویلا  ناك   ، يدنامرون لامر   ، لامرلا كلت 
يفلأ نم  رثكأ  نویكيرمألا  هیف  رسخ  يذلا  مویلا   ، ةكرعملا يف  لوألا  مویلا  وھ  مویلا  ناك   ، دبألا ىلإ  نیيزانلا  نم  اھریھطتل  ابوروأ  ءاحنأ 
تاقلطلا ضعب  مھعماسم  ىلإ  ىمارتي  امنیب  ئطاشلل  نوعلطتي  مھو  تمص  يف  نوسلجي  نوبراحملا  ناك   ، تاعاس عضب  يف  يدنج 

كراعملا توصل  ثارتكالا  نیبراحملا  ىلع  ُدَْبي  مل  نكلو   ، ُدعب اوملستسي  مل  ناملألا  ضعب  نأ  ودبي   ، دیعب ناكم  نم  ةیتآلا  ةيرانلا 
ةرملل هنود  نم  نوعجریس  يذلا  سداسلا  براحملا   ، مھقیفرل مھنادقف  عم  ءيش  يأب  مھمامتھا  نم  ریثكلا  اودقف  دقل   ، ةدیعبلا

: ىسأب ليونام  لاق  مھيرتعي  يذلا  نزحلا  نم  ةلاحلا  هذھ  ىلع  مھ  امنیبو   ، كراعملا ءدب  ذنم  ىلوألا 

. هتدعاسمل اًئیش  كلمن  نأ  نود  اننیعأ  مامأ  میلس  لحر  دقل   ، ثدح امل  قدصم  ریغ  تلز  ام  -

: هلأسو دراشلا  لماكل  رظن  مث 

؟ لماك اي  كلذك  سیلأ  ؟  ةقیقحلا يف  تمي  مل  يقیقحلا  هدسج  نإ  ؟  انملاع يف  ينعأ  ؟  لماك اي  ةقیقحلا  يف  تام  هنأ  نظت  لھ  -

: دورش يف  بیجي  نأ  لبق  تقولا  ضعبل  اًتماص  لماك  لظ 

دایتعالا أدبن  نأ  بجي   ، دبألل هاندقف  دقل   ، ةقیقحلا يف  اھنم  جورخ  ةبوبیغ ال  يف  لخدي  انھ  تمي  ْنَم   ، لبق نم  بیبطلا  تعمس  دقل  -
. ةركفلا كلت  ىلع 

: لوقي وھو  لماك  ىلع  نوسيراھ  ََتبَر 

ءارو نزحلاو  توملا  كلذ  لك  يقلن  انوعد   ، اًدغ لفاح  موي  انمامأ   ، انتایح ىلإ  عجرن  ىتح  مانن  يك  تقولا  ناح   ، تقولا رخأت  دقل  -
اوحبصت  ، نوكي نأ  هانمتن  امك  ةحصو  ریخب  وھو  انراظتنا  يف  میلس  دجن  نأ  ةیقیقحلا  انتایح  ىلإ  عجرن  امدنع  لمأن  انوعد  طقف   ، انروھظ

. قافرلا اھيأ  لضفأ  ملاع  ىلع 

...



يندعو دقل 



مھنم ٌّلك  رظن   ، ةملؤملاو ةقھرملا  ةليوطلا  مھتلحر  هنم  اوأدب  يذلا  ربتخملا  كلذ  يف  مھسفنأ  اودجیل  مھنویع  نوبراحملا  حتف  ءطبب 
امنیب  ، نيرصتنم مھعوجرل  مھعم  دوجوملا  مقاطلا  قیفصت  هیف  قلطنا  يذلا  تقولا  يف  مھیعو  ىلإ  نیقابلا  عوجر  نم  دكأتیل  هلوح 
هسفن ةكرشلا  سیئر  ىتح   ، حاجنب مھتمھم  اوھنأ  نأ  دعب  انملاع  ىلإ  مھعوجرو  نیبراحملا  ظاقیتسا  ملاعلل  ةرشابم  لقنت  تاریماكلا 

ریغ هناكم  نم  مھنم  لك  ضھن   ، اًمامتھا كلذ  لك  اوریِعُي  مل  نیبراحملا  نكلو   ، مھتئنھتو نیبراحملا  ةحفاصمل  لمعملا  يف  اًدوجوم  ناك 
قدصب نونمتي  اوناك   ، نيديدش رُّتوتو  غلاب  قلقب  هلوح  اوقلحتیل  میلس  شارف  هاجتاب  اوضكرو   ، كلذ نع  هئانثإل  مقاطلا  تالواحمب  ئباع 

ةكرعملا يف  تومیس  نم  نأب  مھربخأ  امدنع  اًئطاخ  بیبطلا  نوكي  نأ  نونمتي  اوناك   ، اولعف املثم  هیعو  ىلإ  عجريو  هینیع  حتفي  نأ 
نكلو  ، هوققح امب  اوحرفي  نأ  اوعیطتسي  ىتح  میلس  عوجر  نونمتي  اوناك   ، اھنم عوجر  ةبوبیغ ال   ، عقاولا يف  ةليوط  ةبوبیغ  يف  لخدیس 

امدعب اھوھنأ  يتلا  ةليوطلا  ةلحرلا  كلت  قیفر   ، مھقیفر ریصمب  ةقلعتملا  مھبولق  ىلإ  ةحرفلا  َلِخْدُت  نأ  َْتَبأ  نیتقلغملا  میلس  ينیع 
، میلس هجو  نم  هھجوب  لماك  برتقا   ، مھلجأ نم  هولعف  ام  لك  اولعف  ْنَم  ىلإ  مھعوجر  لجأ  نمو  مھلجأ  نم  هسفنب  میلس  ىَّحض 

: هنذأ يف  سمھو 

كتلئاع نإ   ، میلس اي  انیلإ  دع   ، كینیع حتفا  كلضف  نم   ، يقيدص اي  انعجر  دقل   ، نیملاس انعجر  دقل  ؟  يقيدص اي  ينعمست  لھ   ، میلس -
. انیلإ دع  كلضف  نم   ، لطبلا اھيأ  هتققح  امب  كعم  حرفتل  كراظتنا  يف 

دسج قفرب  سملت  نیبراحملا  يديأ  امنیب   ، ةكرح يندأ  نود  همامأ  دقارلا  میلس  يتنجو  يف  طقست  ةئفادلا  لماك  عومد  تناك 
، عیمجلا بولق  يف  ملألاو  نزحلا  هلحم  َّلحیل  جيردتلاب  فقوتي  مھلوح  اًرئاد  ناك  يذلا  جاھتبالاو  قیفصتلا  لك  لعج  دھشم   ، مھقیفر

: ةعول يف  هل  لوقي  وھو  هیعارذب  كسمأو   ، هینیعب سمياج  روتكد  نع  ثحبي  وھو  لماك  رادتسا 

. ةنیعللا ةبوبیغلا  كلت  نم  هجارخإ  ْلِواح   ، انیلإ هعاجرإ  ْلِواح  ؟ ! روتكد اي  اذكھ  اًفقاو  تنأ  اذامل  -

: ملأ يف  هلأسي  نأ  لبق  تاظحلل  لماك  هجول  بیبطلا  عّلطت 

؟ كلذك سیلأ   ، ةكرعملا يف  میلس  ِيّفُوُت  دقل  -

: هیلإ رظني  نأ  نود  ساموت  هیلع  در 

. ىرخأ ةرم  نحن  عجرن  ىتح  هتایحب  ىَّحض  دقل   ، ىلب -

: حضاو ىًسأ  يف  بیبطلا  لاق 

طغض اندجو  راذنإ  قباس  نود   ، ةكرعملا مكلوخد  نم  تاعاس  عضب  دعب  ةأجف  ةيویحلا  هتارشؤم  تضفخنا  امدنع  كلذب  تككش  دقل  -
نكلو  ، ىرخأ ةرم  مدلا  طغض  عفر  ىلع  دعاستل  ریقاقعلا  ضعب  نقحو  هل  ةمزاللا  تافاعسإلا  لمع  يف  انأدبو   ، ةعرسب طبھي  همد 

. هانلعف امل  ةریبك  ةباجتسا  كانھ  نكت  مل  فسألل 

: ًالئاق ریخألا  هجو  يف  لماك  خرص 

. كلذب حمسأ  نل   ، لحر هنأ  انربختو  اذكھ  فقت  ، ال  ءيش يأ  لعفت  نأ  ْلِواح  -

میلس نیع  وحن  ءوضلا  هیجوتب  موقي  نأ  لبق  هیعبصإب  میلس  نیع  حتفو  اًریغص  اًراظنم  هبیج  نم  جرخأو  میلس  وحن  سمياج  روتكد  هجتا 
: لاقو  ، نیبراحملا ىلإ  بیبطلا  رظن  اھدعب   ، ىرخألا نیعلل  لعف  كلذكو   ، تقولا ضعبل 

هلعج اذھو   ، خملا ىلإ  لوصولا  نم  مدلا  عنم  امم  همد  طغض  ضفخنا  ةكرعملا  يف  میلس  تام  امدنع   ، ةقیمع ةبوبیغلا  نأ  ىشخأ  -
. ساسألا نم  اھنم  جرخ  نإ  اذھ   ، ةبوبیغلا كلت  نم  هنم  جرخي  دق  يذلا  تقولاب  نھكتلا  عیطتسي  دحأ  ، ال  ةبوبیغلا كلت  يف  لخدي 

: ةعطقتم تاملكب  ليونام  هلأس 

؟ روتكد اي  ةبوبیغلا  كلت  نم  جرخي  مل  نإ  ثدحیس  اذامو  -

: لاق امنیح  بیبطلا  نم  مداصلا  درلا  هءاج 

 ... نالعإو هدسج  نع  ةزھجألا  لصفل  رطضنس  اھنیح  -

: لاق مث   ، هتلمج لمكیل  هتعاجش  عمجتسي  هنأكو  اًقیمع  اًسََفن  بیبطلا  ذخأ 

. ایمسر میلس  ةافو  نالعإ  -

مل ٍلاع  توصبو  ةینالع  تلیق  نأ  درجمب  اھنكلو  اھعقوتي  ناك  مھنم  دحاو  لك  نأ  مغر   ، نیبراحملا ىلع  ةقعاصلاك  ةملكلا  تطبھ 
هسأر كسمأ  ساموتو   ، تمص يف  میلس  ىلإ  رظن  ليونامو   ، هفلخ رادجلا  ىلع  اًدنتسم  ضرألا  ىلع  راھنا  لماك   ، مھسفنأ اوكلامتي 
هنم ترمھنا  ودرانویل  امنیب   ، غلاب رثأت  يف  هدي  كسمأو  میلسل  رواجم  دعقم  ىلع  سلج  نوسيراھو   ، هعمسي امل  قدصم  ریغ  هيدیب 

تمص ال  ، ناكملاب دوجوملا  مقاطلا  وأ  نیبراحملا  نم  ًءاوس  هِرَْسأب  ناكملا  يف  قیمعلا  تمصلا  نار   ، تماص بیحنب  ةجوزمم  عومدلا 
دقارلا میلس  شارف  نم  دووكول  كيرتاب  روجیملا  برتقا   ، اھلخادب ةحرف  يأ  لتقيو  بولقلا  يمدي  بیحن   ، ودرانویل بیحن  الإ  هیف  عَمْسُي 
ىلع هدي  عضو   ، مھتبیصمب مھلاغشنال  نآلا  ىتح  نوبراحملا  هظحالي  مل  نكلو  ةيادبلا  ذنم  اًدوجوم  ناك  يذلا  روجیملا   ، مالس يف 

: فسأ يف  هل  لوقي  وھو  لماك  فتك 

يننكمي اذل  ؛  لاجرلا عورأو  مظعأ  نم  ةعومجم  تدقف   ، يترمإ تحت  لبق  نم  ًالاجر  تدقف  دقل   ، براحملا اھيأ  نآلا  هب  رعشت  امب  رعشأ  -
. هب رعشت  ام  مُّھفت 

: فیضي روجیملا  امنیب   ، ةنيزح ةھئات  تارظنب  روجیملل  رظن  يذلا  لماك   ، ضوھنلا ىلع  هنواعیل  لماك  عارذ  كسمأ  مث 

اوھجتتلف  ، نوبراحملا اھيأ  مكرظتنت  مكلئاوع   ، مكیلع نانئمطالل  مكنورظتني  نم  كانھ   ، اًریثك هدیفي  نل  هراوجب  انھ  مكدوجو  نكلو  -



مھعسوب ام  لك  نولذبیس  لماكلاب  هقيرفو  سمياج  روتكد  نأ  دكأتم  انأف  میلسل  ةبسنلاب  امأ   ، مكیلع اونئمطي  ىتح  نآلا  مھیلإ 
. مكقفارأ فوس   ، ایھ  ، هلمعب موقي  بیبطلا  عدنو  نآلا  بھذنلف   ، هتدعاسمل

لمألاو  ، میلس وحن  ىرخأو  ةظحل  لك  نیب  تفتلت  مھھوجو  امنیب   ، ةلقاثتم تاوطخبو  مات  تمص  يف  ناكملا  ةرداغم  يف  نوبراحملا  أدب 
ثدحي مل  فسألل  نكلو   ، هھجو ىلع  تمسترا  املَاَطل  يتلا  ةبیطلا  ةماستبالا  كلت  هھجو  ىلعو  مھیلإ  رظنيو  هینیع  حتفي  نأ  مھودحي 
كلذ يف  يشملا  يف  نوبراحملا  أدب   ، ىرخأ ةرم  هنم  عجري  نل  امبر  يذلا  صاخلا  هملاعو  هتبوبیغ  يف  اًقراغ  وھ  امك  میلس  لظ   ، كلذ

مھتعمج قافر  ةتس   ، ةوخإ ةتس   ، ءاقشأ ةتس  اوناك  امدنع   ، ةقباسلا ةرملا  يف  هیف  اوشم  امدنع  اوركذت   ، ةریخأ ةرمل  رمملا 
مھنیب ناَّتش  نكلو   ، ةسماخلا ةكرعملا  نم  مھتاجنل  نوحزميو  نوكحضي  مھو  نوشمي  ةتسلا  ناك  ةقباسلا  ةرملا  يف   ، ةفداصملا
يأب اورعشي  مل  مھنكلو   ، هیلإ نوُبَْصي  اوناك  ام  ىلإ  اولصوو  كراعملا  نم  دبألا  ىلإ  اوھتنا  مھنأ  مغر   ، ةظحللا كلت  يف  مھنیبو  كاذنآ 

. مھ اوعجریل  هودقف  يذلا  مھیخأو  مھقیفر  میلس  ةزانج  يف  نوشمي  مھنأكو  نيرسكنم  نوشمي  اوناك   ، راصتنا وأ  ةحرف 

، ةقلقلا تالئاعلا  ناضحأ  ىلإ  نیبراحملا  عرذألا  بذجتلو  ليونام  نضح  ىلإ  وھیلأ  قلطنیل  مھتالئاع  عُّمجت  ناكم  ىلإ  نوبراحملا  لصو 
طقف  ، اھبراحم رظتنت  يھ  امك  تلظ  ةدحاو  ةلئاع  طقف   ، ملألاب جوزمم  قوشب   ، نزحلاب ةبوشم  ةفھل  يف  هتلئاع  براحم  لك  نضتحا 

نوبراحملا ىتأ  ثیح  نم  نونجب  رظنلا  يف  میلس  ةجوز  امیطاف  تذخأ  ديازتم  قلقو  ةبقرتم  نویعب   ، هنضتحت نم  دجت  مل  ةدحاو  ةلئاع 
، هتخأ يعارذ  قفرب  لماك  لزنأ   ، اھدلاو ناكم  نع  تمص  يف  اھلأست  اھنأكو  اھتدلاو  ةئيرب  نویعب  بقارت  اھتنبا  امنیب   ، اھجوز نع  ثحبت 

: هل لاق  يذلا  روجیملا  نم  برتقاو 

. يسفنب مھرابخإل  بھذأ  فوس   ، میلس باصأ  ام  ُدعب  اوملعي  مل  -

: ضیفخ توصب  لماك  هل  لاق 

. كعم يتآ  فوس  -

: لماكل لاق  يذلا  ليونام   ، نیبراحملا ةیقب  هعمو  ليونام  مھفقوتسا  میلس  ةلئاع  وحن  هاجتالاب  نالجرلا  ُّمھي  امنیبو 

اننأ اوملعي  نأ  بجي   ، مھدحو اوسیل  مھنأ  هتلئاع  ملعت  نأ  بجي   ، اًعیمج انلجأ  نم  هتایحب  میلس  ىَّحض  دقل   ، مكعم يتأن  فوس  -
. انھ انعوجرب  هل  نيدن  اًعیمج 

كلذ تكردأ   ، ام بطخ  دوجو  تكردأ  يتلا  میلس  ةجوز  وحن  ةئیطب  تاوطخب  قالطنالا  يف  نوبراحملا  أدبو   ، نزح يف  هسأرب  لماك  أموأ 
مھو كلذ  تكردأ   ، اًفرح اوقطنيو  اھیلإ  اولصي  نأ  نود  كلذ  تكردأ   ، ةتماصلا عومدلاب  ةئیلملا  مھنویع  يفو  ةنيزحلا  نیبراحملا  هوجو  يف 
درجمبو  ، ءيش يأب  اھوربخي  نأ  لبق  ىتح  ةینبلا  اھنویع  نم  طقاستت  عومدلاو  ًایفن  اھسأر  زھت  تذخأ   ، ملأو ىسأ  يف  اھیلع  نولبقم 

: ايریتسھ يف  ددرت  تذخأ  اھتلابق  نوبراحملا  فقو  نأ 

دقل  ، كلذب يندعو  دقل   ، هجاتحن اننأ  ملعي  وھ   ، هتلئاعل مداق  میلس   ، تآ میلس  ، ال،  مكعم ِتأي  مل  هنإ  اولوقت : نل   ، اھولوقت نل  ال،  -
. كلذب يندعو  دقل   ، انیلإ مداق  هنإ  ؟  يننوعمست لھ   ، مكل تصنأ  نل   ، انیلإ عجریس  هنأب  يندعو 

خرصت يھو  اھناضتحا  يف  اوذخأو  اھلوح  ءاسنلا  تعمجت   ، ثدح ام  اوكردأ  امدعب  اھتنباو  میلس  ةجوز  لوح  نیبراحملا  تالئاع  تعمجت 
ةمداصو ةعجفم  ةراسخلا  تناك   ، اھئاكبل يكبي  وھو  نيریك  نضتحا  ریغصلا  لفطلا  وھیلأ  ىتح   ، لاع توصب  جنشتو  مھتعرذأ  نیب 

. ءانثتسا نود  بولقلا  عیمج  تباصأ  دق  ةراسخلا  تناك   ، عیمجلل

...



بورغ نودھاشي  مھو  ةقيدحلا  يف  نوبراحملا  سلج  ةریخألا  ةرملل  ةكرعملا  تايركذ  عاجرتسا  ةیلمع  ءاھتنا  دعبو  ءاسملا  يف 
ةعیبطلا راصتنا  اًنلعم  بحسنيو  ءطبب  وبخي  وھو  سمشلل  يلاقتربلا  صرقلل  ئداھلا  ءوضلل  نوعلطتي  طقف  اوناك   ، تمص يف  سمشلا 

دق تاملك  كانھ  نكت  مل   ، هظقوي يك ال  قفرب  هنضتحي  وھو  ليونام  ْيَمدق  ىلع  ًایفاغ  وھیلأ  ناك   ، مویلا ةياھن  يف  ةديدج  ةرمل  هیلع 
مھل لاق  نیح  يف  سمياج  روتكدو  كيرتاب  روجیم  مھیلإ  ىتأ  ىتح  تمصلا  اومزتلا  دقف  اذل  ؛  لاجرلا ءالؤھ  هب  رعشي  ام  فصو  عیطتست 

: ریخألا

؟ مكیلإ مامضنالا  اننكمي  لھ  -

ام امھيدل  نأ  ودبي  ناك   ، ثيدحلا ءدب  هنم  بلطي  هنأكو  روجیملل  بیبطلا  رظن   ، نیبراحملا ةقفرب  نانثالا  سلجیل  اًقفاوم  هسأرب  لماك  أموأ 
: ًالئاق ثيدحلاب  روجیملا  أدب  ریكفتلا  نم  ةرتف  دعب   ، نیبراحملا لوضف  راثأ  امم  هلوق  نایشخي 

. ةئیسلا رابخألا  ضعب  مكیلإ  لمحأ  يننكلو   ، هلوقأس امع  رذتعأ  انأ  -

: هثيدح لمكي  وھو  نیبراحملا  نویع  هیلإ  تھجتا 

نمو  ، مكلجأ نم  ةكرعملا  يف  میلس  هلعف  ام  انسفنأب  انيأر  دقل   ، میلس ةأفاكم  صوصخب  ةرادإلا  عم  سمياج  روتكدو  انأ  تثدحت  دقل  -
غلبملا كلذ  قحتسي  هنأل  ؛  هتلئاعل رالود  نویلمب  مھانبلاط   ، مكل اھفرص  متیس  امك  ةلماك  هتأفاكم  فرصب  ةرادإلا  انبلاط  كلذ  لجأ 

. َّيلإ نوعمتست  نآلا  انھ  متنك  امل  هتیحضت  الولو   ، ةریخألا ةكرعملا  ىلإ  هلوصوب 

: ىسأ يف  فیضي  نأ  لبق  تاظحلل  روجیملا  تمص 

تسلا كراعملا  لمكأ  نمل  اھحنم  متیس  رالود  نویلملا  نأ  يھو  ةحضاو  تناك  طورشلا  نأ  انوربخأ   ، انبلطم تضفر  ةرادإلا  نكلو  -
ردق انلواح  دقل   ، قافرلا اھيأ  قحب  فسآ  انأ   ، مھفقوم ىلع  اوممص  مھنكلو  انرجاشتو  لب  َانْرُثو  مھعم  اًریثك  انثدحت  دقل   ، اًملاس عجرو 

 ... مھنكلو انتعاطتسا 

: ةیبصع يف  نوسيراھ  هعطاق 

نامرح اًضيأ  نوديريو  لب   ، هب ُّرمن  انولعج  ام  مھیفكي  ، ال  مھسفنأل لاملا  نم  ديزم  يف  نیعماطلا  داغوألا  نم  ةرذق  ةعومجم  مھنكلو  -
. ةرادج نع  هقحتسي  يذلاو  هبستكا  يذلا  مھقح  نم  میلس  ةلئاع 

: لوقي وھو  ءاوھلا  يف  هيدیب  حِّولي  ذخأو  هناكم  نم  ضھن  مث 

، ءيش لك  نم  هتلئاع  نامرح  وھ  لعف  ام  ىلع  هتأفاكمو  نآلا  انھ  نوكن  نأ  لجأ  نم  هتایحب  ىَّحض   ، انلجأ نم  میلس  تام  دقل  -
؟ لئاط الب  ناك  اھجوز  هلعف  ام  نأ  اھربختل  هتنبا  عم  نآلا  هراوجب  دقرت  يتلا  هتجوز  ىلإ  باھذلا  عیطتستس  لھ   ، روجیملا اھيأ  ينربخأ 

بھذي نأ  لضفألا  نم  امبر  ؟  روجیملا اھيأ  كلذ  لعف  عیطتست  لھ   ، ٍعاد الب  تناك  اھجوز  ةیحضت  نأ  اھرابخإل  باھذلا  عیطتستس  لھ 
. كلذب اھوربخیل  داغوألا  ءالؤھ 

لماك لاق  ءطبب   ، اھلاق ةملك  لك  يف  قحم  نوسيراھ  نأ  ملعي  هنأل  وھ  امك  اًتماص  لظ   ، ةبضاغلا نوسيراھ  تاملك  ىلع  روجیملا  َّدَُري  مل 
: لیلق ذنم  راد  يذلا  راوحلا  لك  عمسي  مل  هنأكو 

؟ ةبوبیغلا كلت  نم  قیفیس  هنأ  نظت  لھ  ؟  میلس ةلاح  يھ  فیك   ، سمياج روتكد  -

: هلوقب بیبطلا  هباجأ 

ةكرعملا يف  هتوم  عم  لماعت  هدسج  نإ   ، ةقیمع میلس  ةبوبیغ  نإف  ُلبق  نم  كتربخأ  امك   ، لماك اي  لاؤسلا  كلذ  ةباجإ  ملعأ  اًقدص ال  -
لھ ملعي  دحأ  ةبوبیغ ال  يف  نآلا  هنكلو   ، هتافو اَّنلعأ  اَّنُكل  ریقاقعلاو  ةزھجألا  الولو   ، هبلق تاقد  كلذكو  همد  طغض  ضفخنا   ، ةقیقح هنأكو 
ناك میلس  نكلو   ، مالسب داع  ةقباسلا  انبراجت  يف  مكلبق  بھذ  يذلا  لجرلا   ، لبق نم  كلذ  دھشن  مل  اننأ  ركذت  مأ ال،  اھنم  جرخیس 

. دعي مل  يذلا  لوألا 

: ىرخأ ةرم  هلاؤس  لماك  ررك 

؟ ةبوبیغلا كلت  نم  قیفیس  هنأ  نظت  لھ   ، ينِْبجُت مل  -

: بیبطلا در  هءاج 

امبر  ، اًضيأ هیلإ  ةبسنلاب  امبرو  انیلإ  ةبسنلاب  لوھجم  ناكم   ، نآلا رخآ  ناكم  يف  میلس  يعو  نإ   ، ةزجعمل ةجاحب  نحن   ، كلذ ملعن  ال  -
انأ  ، كلذ ثدحي  نأ  نكمي  فیك  ملعن  اننكلو ال   ، ةبوبیغلا نم  قیفیس  اھنیح   ، ىرخأ ةرم  هلقع  ىلإ  عوجرلا  نم  هیعو  نكمتي  ام  ةقيرطب 

. لضفأ اًرابخأ  مكیلإ  لمحأ  نأ  ىنمتأ  تنك   ، قافر اي  فسآ 

ٍناوث عضبل  ثدحتي  ذخأ  يذلا  روجیملا  فتاھ  نینر  الإ  هعطقي  مل   ، ناكملا يف  تمصلا  داسو  نزح  يف  هدعقم  ىلع  نوسيراھ  كلاھت 
: لماكل لوقي  وھو  ةملاكملا  يھني  نأ  لبق 

. انھ ىلإ  مھباحطصال  بھذأ  فوس   ، لماك اي  وتلل  اولصو  دقل  -

: نوسيراھل لماك  لوقي  امنیب   ، ةعيرس تاوطخب  جراخلل  هاجتالا  يف  أدبو  روجیملا  ماق 

. لاحلا اذھ  ىلع  كاري  نأ  بجي  الو  كئاقلل  ءاج  نم  كانھ  نأل  ؛  يقيدص اي  كتیبصع  نم  صلختت  نأ  ْلِواح  -

روجیملا ىأر  نیح  لماك  هدصقي  ام  مھف  ىتح  تاظحل  ىوس  ضمي  مل  نكلو   ، كلت هتاملكب  هینعي  امل  مھاف  ریغ  لماكل  نوسيراھ  رظن 
ریغ نوسيراھ  انیع  تعستا   ، ةءارب يف  هیلإ  نامستبي  ةلفطو  ًالفط  اھيدي  يف  كسمت  يتلا  ةباشلا  ةأرملا  كلت  هفلخو  هوحن  اًھجتم 



هتلئاع وحن  هرودب  ضكر  يذلا  نوسيراھ  وحن  ضكرلا  يف  اوأدبو  مھمأ  يدي  نم  لافطألا  تلفأ  يذلا  تقولا  يف  هاري  امل  قدصم 
ةجزتمملا ةراحلا  تالبقلاب  مھرمغيو  هیعارذ  نیب  مھلمحي  وھو  ةوقب  مھنضتحیل  ؛  راغصلا هلافطأ  لابقتسال  هیعارذ  اًحتاف  ةریغصلا 

: ةءاربب كاج  لاق  هیبأ  نضح  يف  وھ  امنیبو   ، فسألاو نینحلاو  قوشلاو  ةحرفلا  عومدب 

كنأ ةيادبلا  يف  اوقدصي  مل   ، زافلتلا ىلع  رھظت  نم  كنأ  ةسردملا  يف  يقافر  قدصي  مل   ، يبأ اي  انیلإ  عجرتس  كنأ  ملعأ  تنك  دقل  -
. يبأ اي  كدشرل  عجرتس  كنأ  ملعأ  تنك   ، هفرعأ يذلا  يدلاو  وھ  اذھ   ، يبأ وھ  اذھ  مھل : تلق  يننكلو   ، نمزلا براحم 

: هل لوقي  نأ  لبق  هنبا  ِلّبقي  وھو  نوسيراھ  عومد  تدادزا 

. مكعیمج ينوحماس   ، ينحماس  ، لبق نم  هتلعف  ام  لك  ىلع  َّينب  اي  فسآ  انأ  -

نم ولخت  تناك ال  نإو  ةمئال  نویعب  هیلإ  رظنتو  نوسيراھ  نم  ةئیطب  تاوطخب  مألا  برتقت  امنیب   ، هتنجو ىلع  هدلاو  لیبقتب  كاج  ماق 
: هل لوقتو   ، بحلا

اذإ ةیناث  ةصرف  قحتسي  صخش  لك  نأب  يعانقإ  عاطتسا  يرصملا  كقيدص  نكلو   ، يراھ اي  انھ  ىلإ  يئیجم  يف  اًریثك  تددرت  دقل  -
. قحتست كتلئاع   ، كلذ كنم  قحتسن  نحن   ، يراھ اي  ةصرفلا  كلت  دِّدبت  ، ال  تریغت تنأو   ، لعفلاب رَّیغت  هنأب  هلوح  نم  رعش 

: لوقي وھو  اھسأر  لیبقتب  ماقو  اھنم  نوسيراھ  برتقا 

تدعتبا امدنع  اًریثك  تبذعت  دقل   ، ةرملا هذھ  رمألا  دسفأ  نل  ينیقدص   ، يل متعجر  متنأو  لبق  نم  تنك  امك  مكیلإ  تعجر  دقل   ، نازوس -
. كلذب ِكل  مسقأ   ، ىرخأ ةرم  مكلذخأ  نلو   ، ةنكمم ةقيرط  ىسقأب  سردلا  تملعت  دقل   ، انلافطأ نعو  ِكنع 

دھشملا اذھل  رظني  لماك  ناك  يذلا  تقولا  يف   ، هصیمق للبت  اھعومدو  ةوقب  هنضتحت  يھو  نوسيراھ  نضح  يف  نازوس  تمترا 
ىلع وھو  قئاقد  ترم   ، میلس ىلع  هملأ  مغر  هسفن  نع  اضرلاب  رعشي  وھو  هینیع  قلغأو  هدعقم  ىلع  ىخرتسا   ، نزحب اًمستبم 
نم لماك  ضھن   ، نوسيراھ ىوس  نكي  مل  يذلا  صخشلا  كلذل  رظنيو  هینیع  حتفیل  هفتك  ىلع  ُِتبَْري  نم  دجي  نأ  لبق  ةلاحلا  هذھ 

: نوسيراھ لأسي  وھو  هدعقم 

؟ ماري ام  ىلع  ءيش  ُّلُك  لھ  -

: هل لوقي  وھو  ةوقب  نوسيراھ  هنضتحا 

ةدع ةیضاملا  مايألا  لالخ  ينتذقنأ  دقل   ، يعم هتلعف  ام  لیمج  در  اًموي  عیطتسأس  فیك  ملعأ  ، ال  لبق يذ  نم  لضفأ  ءيش  لك  -
يف ةمیق  هل  ام  لك  اھعم  ةلماح  ينع  تلحر  يتلا  ةداعسلا   ، تاونس ذنم  اھب  رعشأ  مل  يتلا  ةداعسلاب  رعشأ  ينتلعج  مویلاو   ، تارم

. كل اًركش   ، يتایح ةیقبل  اًقیفرو  اًخأو  اًقيدص  تحبصأ  كنأ  ملعأ  يننكلو   ، مايأ ذنم  كتفرع  دق  امبر   ، يسفن يفو  يتایح 

: اًمستبم نوسيراھل  لوقي  وھو  هرعاشم  حبك  ةبوعصب  لواحي  لماك  ناك 

انم الك  نأ  لبق  نم  كل  تلق  دقل   ، كنودب مھتاف  امع  مھضِّوعو  نآلا  مھیلإ  بھذا  ؟  فیخسلا مالكلا  اذھ  يل  لوقتل  كتلئاع  تكرتأ  -
. بھذا  ، ةوق نم  تیتوأ  ام  لكب  اھمنتغاو  ةصرفلا  كلت  ىلإ  بھذا   ، ةیناث ةصرف  قحتسي 

ام اًئیش  زجنأ  هنأب  رعشي  وھو  ةئفادلا  لماك  نویع  هقحالت  تناك  يذلا  تقولا  يف  هتلئاعل  َّمضنیل  ةبثاوتم  تاوطخب  نوسيراھ  دعتبا 
ببسل نكلو   ، ىمسم ىلع  مسا  هنأل  ؛  ةلحرلا كلت  لاوط  هلعف  ام  لعفي  ملو  ایلاثم  سیل  هنأ  ملعي  ناك   ، ةليوطلا ةلحرلا  كلت  لالخ 

كتياھن لبقتت  كلعجیس  يذلا  دیحولا  ءيشلا   ، كيدل قراف  يأ  ةرھشلا  وأ  لاومألا  لكشت  نل  ةياھنلا  يتأت  امدنع  ملعي  هنأل  ؛  رخآ مھم 
يف كدوجو  نأ   ، فدھ هل  ناك  ةایحلا  يف  كدوجو  نأ   ، نيرخآلا ةایح  يف  لضفألل  رییغت  عنص  تعطتسا  كنأ  كملع  وھ  اضرو  ءودھب 

وھو رصم  نم  ىتأ  يذلا  باشلا  كلذ   ، هققح امب  اًدیعس  لماك  ناك  دقف  اذل  ؛  ایصخش كل  هتیمھأ  نم  رثكأ  نيرخآلل  امھم  ناك  ةایحلا 
امدنع هدجو   ، هلجأ نم  لاضنلاو  ةایحلا  قحتسي  ام  اودجو  امنیح  هدجو   ، هقافر ةدعاسم  قيرط  نع  هدجوو  هتایحل  فدھ  نع  ثحبي 

. مھسفنأ اودجو 



ةریخألا ةكرعملا 



اًدیحو لظت  نل 



يف نوبراحملا  حارتسا  نأ  دعب   ، توم وأ  بورح  وأ  رامد  وأ  لاتق  ، ال  مویلا دعب  كراعم  ، ال  ةليوطلا مھتلحر  يف  نیبراحملل  ریخألا  مویلا  ىتأ 
مویلا ىتأ  تالباقمو  تايركذلل  عاجرتسا  نم  ةكرعم  لك  دعب  ةعبتملا  تاءارجإلاب  اوُّرمو  ةسداسلا  ةكرعملا  ءانع  نم  قباسلا  مویلا 

نم اوجن  نیبراحم  ةسمخ  ىلع  اھعيزوت  متیس  يكيرمأ  رالود  نیيالم  ةتس   ، ةزئاجلا مُّلست  موي   ، هلجأ نم  اوءاج  يذلا  مویلا   ، ریخألا
دَقْعُیس يذلا  ریبكلا  يفحصلا  رمتؤملا  لجأ  نم  ةیمسرلا  مھتالذب  ءادترا  نولمكي  مھتفرغ  يف  نوبراحملا  ناك   ، ةسداسلا ةكرعملا 
هجتا هسبالم  ءادترا  نم  لماك  ىھتنا  امدعب   ، هِرَْسأب ملاعلا  راظنأ  مامأ  ةرشابم  ءاوھلا  ىلع  مھب  ةصاخلا  زئاوجلا  مھمیلست  دعب  مھل 

: ایصخش وھ  هثِّدحي  هنأكو  لاقو  يلاخلا  میلس  شارف  وحن 

. انكرتت ، ال  اًضيأ نحنو   ، كیلإ ةجاحب  مھ   ، كتلئاع كرتت  ، ال  يقيدص اي  انل  عجرا  -

: هلأسي وھو  قفرب  لماك  ىلع  ساموت  ََتبَر 

؟ زھاج تنأ  لھ  -

: لوقي نأ  لبق  ةفرغلا  بوجت  ليونام  انیع  تناك  امنیب   ، هتلذب رارزأ  قلغي  وھو  ءطبب  هسأرب  لماك  أموأ 

. اذھب روخف  انأ  مكو  مكب  يتفرعم  تدھش  دقل   ، قافرلا اھيأ  ةفرغلا  كلت  دقتفأ  فوس  -

: هل لوقي  وھو  هعارذب  ليونام  ةبقر  ودرانویل  طاحأ 

. قرتفن نلو  نآلا  ةدحاو  ةلئاع  انحبصأ  دقل   ، ةلوھسلا هذھب  انم  تلفت  نل  كنكلو   ، طقف انتفرعم  ةيادب  تدھش  دقل  -

: لوقي وھو  نوسيراھ  مستبا 

. رخأتلا ديرن  ، ال  انب ایھ  نآلاو   ، نآلا ةدحاو  ةلئاع  اننإ   ، لجر اي  َتقدص  -

: ةيدجب مھلأسي  نأ  لبق  ءفدو  ّدو  ٍ يف  ةعبرألا  نیبراحملل  لماك  رظن 

 ... نأ لبق  نآلا  ثدحتیلف  هیلع  انقفتا  امل  هتضراعمب  مكدحأ  رعش  ْنإ  ؟  قافر اي  سمألاب  هیلع  انثدحت  ام  ىلع  نیقفاوم  متلز  ام  لھ  -

: ًالئاق ساموت  هعطاق 

. دئاقلا اھيأ  كعم  انلك   ، ثدحي نأ  بجي  يذلا  دیحولا  بئاصلا  لعفلا  وھ  هیلع  انقفتا  ام   ، لماك -

: لاقو ةفرغلا  نم  جورخلل  بھأتي  وھو  ةریصق  ةماستبا  لماك  مستبا 

. نوبراحملا اھيأ  انب  ایھ   ، اًنسح -

: سمھي وھو  هتداسو  ىلع  ةلبق  عبطي  نأ  لبق  تاظحلل  میلس  شارف  ىلإ  رظن  لماك  جرخي  نأ  لبقو 

. يقيدص اي  كراظتنا  يف  اننإ  -

ةیجراخلا ةقيدحلا  هاجتا  يف  ریسلا  اوأدبي  نأ  لبق  میلس  ةداسو  لیبقتب  ماق  مھنم  لك   ، مھجورخ لبق  نیبراحملا  ةیقب  لعف  كلذكو 
أدب نأ  درجمبو   ، يفحصلا رمتؤملا  ريوصتل  تاریماكلا  تارشعو  نییفحصلا  نیلسارملا  نم  تائم  مھرظتني  ثیح  يركسعلا  عمجملل 
مالسب اوعجر  نيذلا  لاطبألا  روص   ، مھروص ذخأت  مھھوجو  يف  تاشالفلا  تارشع  تعمتلا  رمتؤملا  ناكم  ىلإ  جورخلا  يف  نوبراحملا 

دراواھ دیسلا  ةكرشلا  سیئر  مھرظتني  ناك  ثیح  ةصنملا  ىلإ  نوبراحملا  دعص   ، نمزلا براحم  جمانرب  يف  مھتلحر  ءاھتنا  دعب 
ةكرحو ةماستباو  ةءاميإ  لك  لقنت  تاریماكلا  تاسدع  امنیب   ، رخآلا ولت  اًدحاو  ةرارحب  نیبراحملا  ةحفاصم  يف  أدبو  ةضيرعلا  هتماستباب 

: هلوقب رمتؤملا  وھ  أدبي  نأ  لبق  هفلخ  اوفقو  مھتحفاصم  نم  ىھتنا  نأ  دعبو   ، هِرَْسأب ملاعلل 

مظعأ زاجنإب  انتكرش  تماق  دقل   ، ماھلا يخيراتلا  ثدحلا  كلذ  ةیطغتو  ةعباتمل  مویلا  انھ  ىلإ  ىتأ  نم  لكب  بحرأ  نأ  دوأ  ةيادبلا  يف  -
ىلع انئاملع  لضفأو  ربكأ  نم  ةعومجم  تنكمت  دقل   ، ةظحللا ىتح  هب  نيروھبم  ایصخش  نحن  زاجنإ   ، هلیصافت لكب  هانعم  كردن  نأ  نم 
لك ِرّیغیس  يذلا  فاشتكالا  كلذ   ، اھثودح تقو  ةیخيراتلا  ثادحألا  ةيؤرو  يضاملا  ىلإ  عوجرلل  ةلیسو  فاشتكا  نم  ضرألا  هجو 
يف دوقعو  تاونس  انیضمأ  ام  لك   ، ام اًموي  هب  انككش  ام  لك  نم  دكأتلا  عیطتسنس  نآلا   ، اقح ثدح  ام  هنأ  اندقتعا  امل  انمیھافم 
نأ هل  ناك  ام  اذھ  لك   ، اقح ثدح  ام  ملعتل  يضاملا  ىلإ  اھیف  بھذت  رز  ةطغضب  هنم  دكأتلاو  هتفرعم  متیس  هزاغلأ  فشك  ةلواحم 
نم دحأ  هلعفي  مل  ام  اولعف  نيذلا  لاطبألا  ءالؤھ   ، ةقیقحلاب مكل  اوتأیل  مھتایحب  اورطاخ  نيذلا  ماظعلا  انیبراحم  ةلوطب  نود  ققحتي 

رالود نیيالم  ةتسلا  ةزئاج   ، هلجأ نم  اوؤاج  ام  مھحنمو  ایصخش  مھتئنھتب  موقأ  انأو  مویلا  يتداعس  ةمق  يف  انأف  اذل  ؛  مھلبق
. ةریخألا مھتكرعم  بقع  ًالاطبأ  انیلإ  اوعجر  نيذلا  ةسمخلا  نیبراحملل 

نيذلا نيرضاحلا  نم  ناكملا  يف  ٍّودم  قیفصت  طسو  ةسمخلا  نیبراحملا  نم  لكل  تاكیشلا  ءاطعإ  يف  أدبیل  دراواھ  دیسلا  عجارت  مث 
: هتماستباب لاقو  نوفوركیملا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  هجوت  هتمھم  نم  ىھتنا  نأ  دعبو   ، ةظحللا كلت  ةيؤرل  اوتأ 

. ةسمخلا انلاطبأ  ىلع  ةلئسألا  حرط  مكنكمي  نآلاو  -

دحأل لماك  ریشي  نأ  لبق  نیلسارملا  ةلئسأ  هیف  تلاعت  يذلا  تقولا  يف  ةصنملا  وحن  ةتباث  تاوطخب  هجتا  يذلا  لماكل  ةصنملا  كرتو 
: هلأس يذلا  نیلسارملا 

؟ هِرَْسأب ملاعلا  مامأ  ًالاطبأ  متحبصأ  دقو  نآلا  نورعشت  فیك  -

: ًالئاق ةباجإلاب  أدبو  نوفوركیملا  نم  لماك  برتقا 

، كلذ عاطتسا  نإ  اھنم  جرخیس  ىتم  دحأ  ملعي  ةليوط ال  ةبوبیغ  يف  دقار  اقح  اھقحتسي  نم   ، ةملكلا كلت  قحتسن  نم  اننأ  نظأ  ال  -



لاطبأ ةتس  نكن  مل  ةسداسلا  ةكرعملا  يف   ، بحن نملو  انتالئاعل  ىرخأ  ةرم  عجرن  نأ  لجأ  نم  هتایحب  ىَّحض  نم  وھ  يقیقحلا  لطبلا 
نمل عجرنل  بحي  نمع  لحر  يذلا  لطبلا  كلذ   ، لمكأ میلس  ىَعْدُي  يذلا  لطبلا  كلذ   ، طقف دحاو  لطبو  نیبراحم  ةسمخ  انك  اننكلو 

. مارتحالاو ريدقتلا  لك  قحتسي  يذلا  دیحولا  صخشلا  وھ  اذھ   ، بحن

؟ فلأ يتئمو  رالود  نویلملاب  مكنم  لك  لعفیس  اذام   ، لماك دیس  متعجر  نأ  دعب  -

لماك ذخأ   ، قباسلا مویلا  يف  هیلع  اوقفتا  دقو  هلوق  يوني  ام  نوملعي  اوناك   ، مھسوؤرب مھل  اوأموأ  نيذلا  نیبراحملا  وحن  لماك  رظن 
: هلوقب دري  نأ  لبق  اًقیمع  اًسََفن 

نیبراحم ال ةتس  اھنم  انعجرو  ةریخألا  ةكرعملا  ةتسلا  نحن  اَنْضُخ  دقل   ، نیبراحم ةسمخ  ىلع  نیيالم  ةتسلا  میسقت  متي  نل  -
انل ةبسنلاب  اًمود  ٍقاب  وھف  ةرادإلا  رظن  يف  لحر  ناك  نإ  میلس   ، رالود نویلم  ىلع  انم  لك  لصحي  فوس   ، ةرادإلا معزت  امك  ةسمخ 

. هتلئاعلو

: ىرخأ ةرم  لسارملا  لأسي  نأ  لبق  حاضیتسالل  نیلسارملا  تاوصأ  تعفترا 

؟ لماك دیس  كلوقب  دصقت  اذام  -

كلذ قحتسي  هنأ ال  ىرت  ةرادإلا  تناك  نإو   ، انفوفص يف  يقیقحلا  دیحولا  لطبلل  ةزئاجلا  ءاطعإ  تضفر  دق  ةرادإلا  تناك  نإ  دصقأ  -
انقفتا دقف  اذل  ؛  انلجأ نم  هلعف  ام  ملعنو  اھرِّدقن  اننإف  میلس  ةیحضت  ريدقت  عیطتست  ةرادإلا ال  تناك  نإ   ، كلذ سكع  ىرن  اننإف  لاملا 

. ةینوناقلا نسلا  اھغولب  ىتح  هتنبا  فيراصم  ةفاكب  لفكتلا  عم  انلاومأ  نم  رالود  نویلم  لمكأ  میلس  لطبلا  ةلئاع  حنم  ىلع  اًعیمج 

دیسلا هجو  لقنت  تاریماكلا  تاسدع  امنیب   ، لماك قحالت  يتلا  ةلئسألاو  يديألا  تعفترا   ، كریسل ناكملا  لوحت  لماك  تاملك  رثإ 
ةظحل يف  تلوحت  يتلا  ةكرشلا  هجو  ىلع  ةيوق  ةعفص  ةباثمب  نیبراحملا  نالعإ  ناك   ، هنالعإ مت  امم  ةأجافملا  هیلع  ودبت  يذلا  دراواھ 
لماك اًكرات  ناكملا  نم  ةعيرس  تاوطخب  فرصني  نأ  لبق  نیبراحملاو  لماك  ىلإ  بضغب  دراواھ  رظن   ، ةمحرلا فرعي  شحول ال  ةدحاو 

: ًالئاق هثيدح  لمكي 

نآلا اھل  نإف  اھابأ  تدقف  نيریك  تناك  اذإ   ، دعولا اذھ  ثكنن  نلو   ، هب میلس  اندعو  ام  متيأرو   ، مكسفنأب ةسداسلا  ةكرعملا  متيأر  دقل  -
. هراوجب نوكن  نأ  قحتسي  لطب  انيدل   ، باھذلل نورطضم  نحن  نآلاو   ، اھرمأل نومتھيو  اھنوعري  ءابآ  ةسمخ 

ةماستباب مھلبقتسا  دقو   ، مھراظتنا يف  سمياج  روتكد  اودجیل  اھیلإ  اولصو  ىتح  میلس  ةفرغل  مھقيرط  يف  نوبراحملا  قلطنا 
: لماكل لوقي  وھو  ةعساو 

داغوألا نم  ةنفحك  نودبي  مھتلعج  نأ  دعب  نونجلا  مھباصأ  دقل   ، ةكرشلل اھتھجو  يتلا  ةبرضلا  كلت  دحأ  عقوتي  مل   ، ثدح ام  تيأر  دقل  -
. كلذ رییغتل  نآلا  ءيش  يأ  لعف  نوعیطتسي  مھنأ ال  ةثراكلاو   ، ریمضلا يميدع 

: هلوقب لماك  هباجأ 

. هتلئاعو میلس  لجأ  نم  هانلعف  دقل   ، ببسلا اذھ  لجأ  نم  كلذ  لعفن  مل  -

: لوقي وھو  هسأر  بیبطلا  أموأ 

. هریغ هري  مل  ام  ىري  ناك   ، ةعومجملا كلت  ىلع  اًدئاق  نوكتس  نم  كنأ  ينربخأ  امدنع  اقحم  روجیملا  ناك  دقل   ، كلذ ملعأ  -

: بیبطلا لأسي  نأ  لبق  لماك  مستبا 

؟ نآلا میلس  ةلاح  يھ  فیك  -

: هباجأ

. متدرأ اذإ  هیلإ  لوخدلا  مكنكمي   ، نآلا هعم  لخادلا  يف  هتلئاع  نإ   ، يھ امك  ةلاحلا  تلاز  ام  -

ةیفاغ نيریك  امنیب   ، تمص يف  بحتنت  دعقملا  ىلع  هراوجب  سلجت  هتجوز  اودجیل  میلس  ةفرغ  ىلإ  نوبراحملا  لخد  ةتفاخ  تاوطخب 
: رثأتب هل  تلاق  لماك  ةجوزلا  تأر  نأ  درجمب   ، اھیمدق ىلع 

. كلذ لعفل  نيرطضم  اونوكت  مل   ، مكركشأ فیك  ملعأ  ، ال  هومتلعف ام  تملع  دقل  -

: ةئفاد ةماستباب  لماك  اھباجأ 

رطاخ دقل   ، هتلئاع لجأ  نم  هلعف  اننكمي  ام  لقأ  هنكلو   ، هنع كضوعي  نل  لاملا  نأ  ملعأ   ، اًدبأ دعولا  كلذب  ثنحن  نلو  میلس  اندعو  دقل  -
. انلجأ نم  هتایحب  ىَّحض  هنكلو   ، مكلجأ نم  هتایحب  میلس 

: تلاقو  ، هتبوبیغ يف  قراغلا  میلس  ىلإ  رظنت  يھو  ةنخاس  ةجوزلا  عومد  تلزن 

ديرأ تنك   ، ماري ام  ىلع  نوكیس  ءيش  لك  نأ  هرابخإو  هدیب  كاسمإلا  ديرأ  تنك   ، ةياھنلا يتأت  امنیح  هعم  نوكأ  نأ  ىنمتأ  تنك  طقف  -
. انعادوب موقي  نأ  لبق  ىري  ام  رخآ  هتلئاع  هجو  نوكي  نأ 

: نیتلیمجلا اھینیع  كرفت  يھو  ةءارب  يف  اھلأستل  نيریك  اھتلفط  اھؤاكب  ظقيأ  يتلا  ةجوزلا  عومد  نم  الإ  ناكملا  يف  تمصلا  داس 

؟ ُدعب يبأ  ظقیتسا  لھ   ، يمأ -

: اھعومد نیب  نم  اھمأ  اھتباجأ 



. ظقیتسي ىتح  هراوجب  انھ  اننكلو   ، يتبیبح اي  ال  -

: هل لوقتو  هنضتحت  يھو  هراوجب  مانتو  اھیبأ  شارف  ىلع  دعصتو  ئفادلا  اھمأ  نضح  كرتت  نأ  لبق  اھدلاو  ىلإ  نيریك  ترظن 

نع فقوتت  ىتح  ظقیتسا   ، يكبت يمأ  نإ   ، ظقیتسا كلضف  نم   ، يبأ  ، يعم بعلت  نأ  كديرأ   ، اًریثك َتِْمن  دقل  ؟  وحصت اذامل ال   ، يبأ -
. ءاكبلا

: ةءارب يف  اھلأست  يھو  اھتدلاول  ترظن  مث 

؟ ينم بضاغ  وھ  لھ  ؟  يمأ اي  َّيلع  ُّدري  يبأ ال  اذامل  -

ءاكبل ىرخألا  يھ  ءاكبلا  يف  ةریغصلا  أدبتل  اھءاكب  تلمكأو  اھیتحار  نیب  اھھجو  تنفد  طقف   ، اھتلفط ىلع  ةباجإلا  مألا  عطتست  مل 
: هل لوقت  يھو  میلس  يتنجو  ىلع  طقست  نيریك  عومد  تارطق  تناك   ، اھمأ

. ظقیتسا يبأ  اي  كلضف  نم   ، كتحلاصمب موقأ  ىتح  ظقیتسا  نذإ  ؟  يبأ اي  ينم  بضاغ  تنأ  لھ  -

. ركابلا حابصلا  يف  ةيرب  ةدروك  ديدش  ءطبب  حتفتلا  يف  میلس  انیع  تأدب  اھنیح 



ةيادبلا ةياھن 



تمت


	محارب الزمن

