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« ةدرلا باتك   » مجعم

: .كليِّنو اھلئاق  بح  نع  ربعت  ةمیمح  ةملك 

: .ھبتْسَخْرو ْمِركأ  ينعت  يتلا  تریخو )  ) سكع يھو  سئب »  » ينعت ةمیئل  ةملك 

ةنطلسلاْراَغْمآ يأ  ْرَغَْمت )  ) نم يھو  قراوطلا ، فرع  يف  اھریمأ  وأ  ةلیبقلا  خیش 
.ةخیشملا وأ 

.نیمزتلملاةعواطملا نیدلا  لاجر  ىلع  ةیدوعسلا  يف  قلطت 

.يمسوملاْتروماتلا يئاملا  عقنتسملا  ينعت  ةیجاھنص  ةملك 

؛ایاوّزلا ةیدیلقتلا ةقیرطلا  ىلع  ةملعتملا  لئابقلا  ةقبط  ًایعامتجا : ایناتیروم ، يف 
.ةلزعنملا ةیفوصلا  تایّكتلا »  » يھ ًایخیراتو :

.ایناتیرومْبَرْعل يف  ةبراحملا  ةیدیلقتلا  لئابقلا  ةقبط 

.ایاوزلاْبلاط لئابق  دارفأ  دحأ 

حبصیليكانزأ اھلولدم  فیرحت  ّمت  ةیجاھنصلا ؛ لئابقلا  ةبخن  ىلع  لدت  ةیخیرات  ةملك 
! ھل لصأ  يذلا ال  صخشلا  ىنعمب 

.ينودةَّیَح لكشب  ةبخنلل  ةعباتلا  رسألاو  دارفألا  مھ 



استھالل

كل ّ ما  یرتدّ  إلیــك  یكون

ىوقأ  

وكل ما یرتد عـنــك یكون  أسرع

! كلذ دكؤتل  دیحولا  تباثلا  تسل  تنأ  ...  



 (1)
ھّیتلا ماقم 

ابئتكم ُتیسمأ  امك  كیف  ُتحبصأ  .. 

! يجرفنا ةمزأ  ای  ًاعزج : لقأ  ملو                          

ضرافلا نبا                                                                

اھماّمحو ةفرغلا  هذھ  رداغأ  مل  لب  ..ّةقشلا  هذھ  رداغأ  مل  مایأ ، ةثالث  ذنم  غبتلا  ةمیغ  ىلع  ًایفاط 
ةفرغلا فقس  ىلع  عراّشلا  بغش  رّوصی  ّفیكملا ، راطإ  نم  ًالولم  ّللستی  ءوّضلا  سّسحتأ  قیصللا ؛

.ةایحلا نم  ةیلاخ  ةسلخ  ةقورسملا  هروص  ودبت  ةدالببو ، ةبھوم ، الب  ضیبألا ،

لمحت ھیتلا ال  نم  ةلاحب  رصاحم  انأف  ھیف ، حبسأ  يذلا  غارفلا  ىلإ  ًاسایق  ةفیطل  ةلاح  وھ  للملا 
.رخآ ىنعم 

ًاخرش ةثدحم  انیم ، اھیف  ُلخدت  يتلا  تاعاسلا  ادع  لیللا ، ةملظ  نع  ًادح  راھنلا  ءوض  لّكشی  ال 
.يناوثلا ةلفاقل  ًافقوتو  تقولا ، ةمتع  يف  ًانول  تمصلا ، ّةبق  يف 

مادعنا ةقطنم  يف  انأ  وجلا ، ةرارحب  رعشأ  ال  ءاذغلا ، نم  ًانامرح  يناعأ  ال  يدسج ، ملأب  رعشأ  ال 
.ةیبذاجلا

ةرخّصلا نوّدشی  مھّلیختأ  ًادیبع ، رئاجّسلا  لعجأ  ةیقرولا ، غّبتلا  بلع  نم  ًامارھأ  ينبأ  نیجسك ،
توص ىلإ  يغصأ  ھبقع ، ّصمأ  دّرمت ، ةرداب  ھیف  مّسوتأ  نم  قرحأ  ًانوعرف ، يسفن  ّلیختأو  ىرخألا ، ولت 

يل نوكت  يك  ةدماخلا ، ّمنھج  ...يتضفنم  يف  ھنحطأ  ِوْبَخلا ، نم  هران  برتقت  نیحو  ھلخاد ، غّبتلا  قارتحا 
.ةریخألا ةملكلا 

امأ ًاناوفنع ، ةایحلا  نوحنمی  نم  مھ  ءادعألا  ھنحط ! لواحت  دحأ  نم  ًاوْلِخ  ةایحلا  عزفأ  ام 
مك مھبابحأ ، لجأ  نم  ءافخ - يف   - ىلع هللا نوبتاعلا  نوماّوللا ، كئلوأ  ةبحألا  مھنود ، ءادیبلاف  ...ةبحألا 

.ةدیعبلا مھفایطأ  نم  ّرفأ  نأ  نآلا  يھتشأ 

؛ مھضعب ةقناعم  يف  طقف  ةبغرلا  دجأ  يننكل  رمألا ، ىھتنال  مھیلإ  ةدوعلا  يف  ةبغر  ّيدل  تناك  ول 
قفو دیدج  نم  ُتلّكشتل  ًاضیأ ، رمألا  ىھتنال  يسفن  يف  هوثدحأ  ام  نایسن  ىلع  ةردقملا  يدل  تناك  ول 



.ةیناث ًةصرف  تكلتمال  ىرخأ ، نیناوق 

يونت َةھجو  الو  ھبناجب ، ءاقبلا  ّدوت  دحأ  ال  قاصتلالا ، ّدح  هرمأل  متھت  َدحأ  ال  ھیتلاب ؛ رعشأ  اذھل 
.اھیلإ عالقإلا 

كلت كلحأو  ةیلاحلا ، ةملُّظلا  هذھ  ّدشأ  ام  ةھجو ، نود  ءاقبلا  َفوخأو  ءابھلاب ، نامیإلا  عزفأ  ام 
.ءيشب كسمأ  نأ  نود  ھتِفلأ  اّمع  ينغتُسأ  نأ  ىربك  ةیرخس  اّھنإ  ةمیدقلا ،

نم يصلخت  يف  ءازعلا  ضعب  ھب ، ًاكسمم  ُتنك  امم  نآلا  يعزف  وھ  ءودھلا  ضعبب  ينرعشی  ام 
...اھنم تصلخت  يننإ  دیحولا ، يزاجنإ  وھ  كلذ  نإ  ةخخفملا ، ةیلقعلا  يتمزحأ  كلت ، تیمانیدلا  ةمزح 
ةلیبقلا كلت  يف  بارتحالاو  زبانتلاو  ةیھاركلاو  سّجوتلا  مجح  نآلا  علاطأ  نیح  ةبارغلا  ضعبب  رعشأل 

امو بسحف ، مھ  مھل  حضاو  قیرطلاف  ھیلع ، يشمأ  ًاَسَبی  ًاقیرط  دّدحأل  تنك  ام  ُتدع  ولف  اھترداغ ، يتلا 
ظفتحأل ٌناكم  ََّمث  نوكی  نل  دض ، وأ  عم  نوكأ  نأ  امإ  رایخلا ، كلمأل  تنكام  و  طقف ، ھكلسأ  نأ  وھ  يلع 

.ھنوملكی نم  مھو  ةدح ، ىلع  مھنم  دحاو  لك  عم  مھعم ، اف  هدحو ، اب  ةّقلعم  ةیفاص  يحورب 

، اھَسَفنب رعشأ  ةقیقحلا ، نم  يبارتقاب  ينرعشی  ھنكل  ءانھلاب ، نھارلا  لاحلا  اذھ  ينرعشی  نل 
اھّولخ سفنلا ، غارفب  رعشت  نأ  وھ  قیرطلا  لوأف  يلبق ، نوثحابلا  ھكلس  يذلا  اھقیرط  وھ  اذھ  نأ  رعشأو 

نكل ثودحلا ، بعص  ققحتلا ، بعص  اذھ  سمشلا ؛ نیعك  ةملؤمو  ةیفاص  حبصت  ىتح  قباس ، رثأ  لك  نم 
يننأ يھو  ءازعلا ، ضعب  ىلع  ثعبت  ةمیظع  ةیرخس  كلتو  ققحت ، دق  ةساعتلا  هذھ  لظ  يف  لقأ  ىوتسم 
ّيقلتو نیمزتلملا ، ىتعأ  ةقفرو  اھتمھتلا ، يتلا  ةیثارتلا  بتكلا  تائمو  ةمراصلا ، ةیبرتلا  تاونس  مغر 

ررضلا مجح  كردأ  عیمجلا ، نم  ةدحاو  ةفاسم  ىلع  نآلا  فقأ  كلذ  لك  مغر  مھیدیأ ، ىلع  ةیفئاطلا  ةیبرتلا 
.ریثكلا يل  مّدقت  نل  مھبرح  ةدھاشم  نكل  ضعبب ، ھنوقحلی  يذلا 

نود كرحتت  ةتھابلا ، ءوّضلا  موسر  عباتأ  دیدج  نم  ةكّرحتملا ، موسّرلا  ةعلاطم  تقو  ناح  هوأ ؛
ةمّلظلا ّنأ  وأ  ةنّولم ، تحبصأ  اّمنأكل  ًاحوضو ، رثكأ  تدب  لّیللا  برتقا  املك  ةفرغلا ، فقس  ىلع  توص 

.اھتقرس نیولت  يف  ةبھوملا  ةمیدع  سمّشلا  ةعشأ  تدعاس 

، ينیتوكینلا جازملاو  غّبتلا  ةركس  يف  بیغأ  ءوضلا ، حرسم  فقوتی  ًامالظ ، ةفرغلا  قبطت  مث  ... 
.نسولا ينقرسی  مث  ساسحإ ، نود  ملاعلا  كلذ  نم  دوعأ 

مارصنا يندعسی  ال  تقولاب ، ًایفح  دعأ  مل  ةبعتملا ، ةعاّسلا  بسح  عبارلا  مویلا  يف  قیفتسأ ،
! يضاملا ىلإ  تفتلأف  ةفیلأ ، ىعفأك  رمت  اھدومج ، وأ  قئاقّدلا 

، ةظیلغلا يكنایلا  ةیذحأ  ِفحزو  ، B52 ْلا ـ تارئاط  نارین  تحت  رھصنت  دادغبو  عیباسأ  ذنم 
.نامزلا نم  ٍدقع  ذنم  طوقّسلل  ةلیآ  يھف  عقتس ، اھنأ  ملعأ  كلذ ، ّلك  ةعباتم  ُتكرت  انأو 

ّيلإ ةبسنلاب  ىھتنا  نآلا ، قرتحی  يذلا  يبرعلا  ملاعلاف  ّزفحم ، اذھو  يتفرغ ، يف  زافلت  دجوی  ال 
رمألا كلذ  برعلا  دأو  ذنم  نیرمأ ، نیب  ىریح  لئابقلا  تفقو  ذنم  نّیفص ، ذنم  ماع ، ةئام  عبرأو  فلأ  ذنم 

، بھاذمو قرف  ىلإ  سانلا  لّوحت  كلذ  دعبف  ىربكلا ، ةمیزھلا  كلت  تناك  میدق ؛ رخآب  هولدبتساو  دیلولا ،



بسح ةلّوؤم  بارعإ ، نود  ةیمجعأ  نامجرت ، نود  ءامكب  نوكت  نأ  صوصنلا  ىلع  حبصأ  كلذ  دعبو 
.ناكملا بسح  ةدماج  نامزلا ،

ًاضرأ تناك  ذنم  ءامدلا ، ىلع  ّتبشو  برحلا ، اھتسّسأ  ةنیدم  يھف  توملا ، تنمدأ  ةسیئبلا  دادغب 
بجع ال  تطقس ؟ ةّرم  مك  ىرقلا ، علتبت  ةیلوغ  ةنیدم  تراص  ىتح  ةازغلا ، كلامم  اھقوف  عراصتت  ءابھ 

.ةریخألا دادغب  طقستلف  نذإ ،

ًاماع لبق 12  ةینّاثلا  جیلخلا  برح  تأدب  نیح  يتایح ، تاّبلقتب  اھطابترا  اھب  ينرّكذی  ام  ّنكل 
ىلع هللا! لّكّوتلا  قمع  تفشتكا 

حالسلا بعرو  دوكس  خیراوص  مامأ  دومّصلا  اھنكمی  ّنیّدتلا  ةقاط  ّنأ  كاذنآ -  - ملعأ نكأ  مل 
ينرعشت نأ  ىرحأ  ..ً.انوناق  ھیلإ  يمتنأ  دلبل ال  ءامتنالا  ةرارح  ًایصخش  ّيف  ثعبت  نأ  ىرحأ  يوایمیكلا ،

! ةیلابماللا ھتلئاعل  يعرّشلا  ریغ  نبالا  ءالو  ىلع  ربّصلا  ةرارمب 

يح يف  ةیلمرلا  مدقلا  ةرك  بعالم  ةایح  نم  ّيلإ ، ةبسنلاب  نیتایح ، نیب  ًالصاف  ًادح  ْتعضو  دقل 
و ركنوج »  » ينوتركلا لطبلا  ةعباتمو  ةیساسألا ، سرادملا  نم  حاورلاو  ّوُدغلاو  ةرّونملا ، ةنیدملاب  حیسلا 

يناعملاو ةّوتفلاو ، ةمألاب ، ملاعلاب ، ساسحإلاو  مازتلالا ، ةایح  ىلإ  ةكرحتملا ؛ موسرلا  تالسلسم 
.نآرقلا يف  ًالفط  هؤرقأ  تنك  اِمل  ةسوململا 

لیكشت تداعأو  سانلا ، تلزلز  ةینوك ، انتقطنم  يف  برحلا  كلت  تناك  ىربك  برح  يأكو 
ةوعدلا وأ  ةكرحلا  تناكو  ةلزلزلا ، كلت  يف  قمعب  رثأت  نم  ضعب  كئلوأ ، دحأ  ُتنك  مھحاورأو ؛ مھلوقع 

ملعلا بالط  فقو  نیح  يظشتلل ، ةضرع  نآلا  تدغ  ةدحاو ، ةلتك  تناك  يتلا  كلت  يلثم ، ًاضیأ  ةیفلسلا 
لوسرلا رمأ  يتلا  برعلا  ةریزج  ضرأ  يف  ةرفاكلا  تاوقلا  لّخدت  ةلأسم  نم  ضیقن  يفرط  ىلع 

.ملسملا برح  ىلع  رفاكلاب  ةناعتسالا  ةلأسمو  مالسإلا ، ادع  نایدألا  لك  نم  اھریھطتب 

، صوصنلا كلتل  ًالح  دجن  نأ  امإ  ةداح ، رسك  ةطقن  ىلع  يلثم  صوصنلاب  نیمتھملا  لك  فقو 
.يدوجولا قزأملا  اذھ  نم  انجرخت  ةلیصأ  ةركفب  ثیغتسن  نأ  وأ  رخآ ، ًامھف 

نم لكشب  كلذ  لك  دیھشك ، ًاروذنمو  دھاجمك ، ًأَجْرُم  ُتنك  ّنیدتم ، تیب  يف  تأشن  يننألو 
! عقی نأ  يغبنی  ناك  لاكشألا 

ضعبل حاتأ  ًایملع ، ًاجھنو  ًالح  تمّدق  ةرونملا ، ةنیدملا  يف  ةینید  ةكرح  ترھظ  مایألا  كلت  يف 
اھامسو لاكشألا ، نم  لكشب  ةقرف  ةكرحلا  كلت  تحبصأ  ام  ناعرس  قزأملا ، اذھ  نم  جورخلا  نیمزتلملا 

رّرق ًایفلس  ًایّصن  الجر  ناك  دقو  ، 1 ةیمالسإلا ةعماجلا  خویش  دحأ  ىلإ  ةبسن  ةیماجلاب  اھموصخ  ضعب 
، ةلبانحلا بلغأ  يأر  وھ  اذھ  نأ  يمعو  يبأل  ّنیبتو  يعازوألل ، میدق  يھقف  بھذم  ىلع  ًایرج  كلت  ھتركف 

زوافم ىتح  ةبیط ، لخن  نم  اھادص  رّركت  اھیمسن ، انك  امك  ةیوبنلا  ةنیدملا  يف  ةلیصأ  ةخرص  تناكف 
يلو عم  ةمحللا  يف  لوصألا  ىلإ  سانلا  تداعأو  ةماھت ، راوغأو  تاضفخنمو  دجن ، باضھو  میصقلا ،

.رمألا



امھو صوصنلا ، نابّذُكی  امھف ال  ةجوملا ، كلت  نمض  يدوعسلا  يمعو  يناتیروملا  يبأ  ناك 
.مامإلا عم  نارودی 

، كلذ ریغ  ىلإ  وعدت  ًایمسر  ةذوبنم  ةدیدج  ةئف  ترھظو  فلألا ، ةرملل  ةیلَخلا  ةمألا  تقشنا  انھ 
.حاوب رفك  قارعلا  دض  ناكیرمألاب  ةناعتسالا  نأ  ىرت 

ةریغصلا انتلئاع  يف  ةیرخسللو  اّننكل  نییدوعسلا ، نینیدتملا  طاسوأ  يف  رودی  راوحلا  اذھ  ناك 
يلبقتسم ملاعم  تمسُر  ًاضیأ  انھ  نمو  ةرثألاو ؛ ةعیبلاب  نمؤن  انك  اننأل  كلملا ، نم  رثكأ  نییَِكلم  انك 

.تاوم داو  يف  ةخرصك  رسحناو  تاونسل ، رھدزا  يذلا  لبقتسملا  كلذ  بیرقلا ،

نم يبورھ  ةایحلا ، نم  يخّسفت  عم  ةنمازتم  يتأت  ةنس 2003  يف  ةثلاثلا  جیلخلا  برح  يھ  اھو 
يبورھ عم  تنمازت  ًالیل ؛ ھلوصف  لّدعیو  رارمتساب  خیرّاتلا  عجاری  يّذلا  كلذ  يقیقحلا ، سیلو  ينوناقلا  هللا 

! انیم ىلإ  ھنم 

ھیتلا ىلإ  ةیعبتلا  نم  يبورھ  ةیمیھوبلا ، انیم  ةبقح  ىلإ  نْییعطقلا ، يمعو  يبأ  دقِع  نم  يبورھ 
.ةدحولا ىلإ  ةلئاعلا  نمو  ًادیحو ،

، حیّرلاب نامیإلا  ىلإ  بلص ، دحاو  ءيشب  نامیإلا  نم  ةّكم ، ىلإ  ةنیدملا  نم  ّةیسكع ، ةرجھ  اّھنإ 
.يساّحنلا انیم  لاخلخ  توصو  دعّرلاو ،

مل ةأرما »  » ىلإ ةرجھ  نم  مك  ةینثولا ؟ ةّكم  ىلإ  ةدِّحوملا  ةنیدملا  كرت  قشاع  ٍّيشرق  نم  مك 
.ةیحّضتلاب ردجی  امك  ًامیظع  ًّابح  رمثت  ملو  ًاجیجض ، ثدحت  مل  ةّكم ، خیرات  بلقت 

ًاسیدقت ال ّةیمیت  نبال  ّنكت  لبنح ، نبا  دمحأ  مامإلاو  ةریرھ  ابأ  دبعت  يّتلا  كلت  ةینثولا ! يتلئاع  امأ 
مالك هللا، ّيلج  ىسنتل  ىتح  فلّسلا  ریسفتب  ركست  نآرقلا ، ىسنت  ىتح  ثیدحلا  عم  رودت  يھف  ّھنكت  ،

ثرإ نع  ةرّافكلاب  نیفد  روعش  اھعفدی  ام ، ةنمزأ  يف   2 رّعشتلاو فّوصتلا  ةدقع  يتلئاع  لمحت  اّمنأكل 
ةیرداقلا داروأب  نومدمدی  طیقنش ، ءارحص  نم  ةارع  نیرشعلا  نرقلا  فصتنم  يف  اوتأ  نیح  دادجألا ،

.يریصوبلا راعشأو  ةیناجیتلاو  ةیلذاشلاو 

هللا؛ اھمحر  يمأ  ةعتمأ  نم  ىقبت  امو  ةبذعلا ، يتخأ  حور  ءانثتساب  اھیلإ ، ًاریثك  قاتشأ  ال 
.ةدیعبلا مھفایطأ  نم  ّرفأ  نأ  ىنمتأ  مك  تلق : نیح  ًامامت  داج  انأف  اذھ ، ءانثتساب 

يرئاسخ يصحأ  نیحو  سایقم ، لك  ىلع  ةلیئض  ودبت  دئاوف  نم  ھیلع  تلصح  ام  يصحأ  نیح 
لھأ رثكأ   » ّنأ رّكذتأ  انأو  ُھئرمتسا ، تنك  يذلا  مالّسلا  دجأ  نآلا  دعأ  مل  لقألا  ىلع  رصحلا ، ىلع  بعصت 

! ّيلإ ةبسنلاب  ةراسخ  مأ  ةدئاف  كلت  لھ  يردأ  ال  »3 ؛ ھلبلا ةنجلا 

، رمحأ ًّایدجن  ًاغامش  سبلی  ھّلیختأ  ءيش  ..بلص  دحاو  ءيشب  نامیإلا  نم  ًّایلسع  ًادقع  ناك  ھنكل 
ای كبییییثی  ه  ــــــــ ـل لا ةملكل : دجن  لھأ  ّدمك  ةبذع  ھحور  میصقلا ، يرّكسك  ولح  ھمعط  ًاّرطعم ، ًارّخبم 

! خیش



ھب موقی  امم  ءيشب  عتمتلا  ىلإ  لیمأ  الو  ھب ، موقأ  امم  ءيش  يف  كشلا  ينجلاخی  ُتنك ال  َمایأ 
ھیناعأ ام  ىلإ  ًاسایق  ةداعس  كلتو  يل ، حیتأ  امب  ًایفكتسم  ُتنك  دقل  نیفلاخملاب ؛ مھیمسن  انك  نم  وأ  نورخآلا ،

عابط مھفو  ھیلع ، ىنبت  يتلا  ةسایسلا  مث  نمو  ًالوأ ، نیدلا  مھف  يب ، طیحی  ام  لك  مھف  يف  ةریح  نم  نآلا 
راكفألا ةعلاطمو  ةیوامسلا ، راكفألا  عیوطت  يف  دیلاقتلا  ةّوق  عابطلا ، كلتب  ةسایسلاو  نیدلا  ّسبلتو  سانلا ،

! دایح يف  اھب  ثبعت  دیلاقتلا  كلتل  ةیوامسلا 

، نایحألا بلغأ  يف  ًائطاخو  ًاھوشم ، ناك  رومألا ، كلتل  مھف  نم  يدل  ناك  ام  بلغأ  نأ  مغر 
نم ةلاھ  ينحنمیو  ةداعس ، عشی  ناك  ھنأ  الإ  نآلا ، ىتح  ةایحلل  حضاوو  يوس  مھفب  ھلدبتسأ  مل  يننأ  مغرو 

.يقافرو يبأ  ْينیع  يف  سكعنت  ةسادق 

ًالویم دوأ ، امم  ةینوبرك  ًاخسن  اوناك  مّھلك  ىتح ؛ يفراعمو  يئاقدصأو ، يتلئاعب ، رعشأ  ُتنك  مك 
، فغشب ةموكحلا  ّبحن  انعیمج  ةیدرف ، ةعزن  يأل  راكنإ  ةماع ، میقب  دّحوتلا  يف  ةماع  ةبغرو  ةدحاو ،

ىقرت الو  دقنلا ، اھلاطی  ال  ىلعأ ، ةبتر  يف  مھلعجن  فلسلا ، سدقن  انعیمج  نیدلا ؛ ةیماح  دیحوتلا ، ةموكح 
يسمنو ةعیشلا ، ضفاورلا  هركن  انعیمج  ةیمیت ؛ نباو  لبنح  نبا  رمأ  امك  اب  نمؤن  انعیمج  نونظلا ، اھیلإ 
بلقنملا كلذ  نم  ذّوعتنو  ةلزتعملاو ، ةیمھجلاك  ماع  فلأ  نم  تتام  يتلا  قرفلا  كلت  نعلن  نحنو  حبصنو 

ةعیشلا ىلإ  يھ  لب  برقأ ، ةیفوصلا  ىلإ  يھ  ةلتك  ةینطابلا ، ىمست  انخیرات  يف  ةیمالھ  ةلتك  ھیلإ  تلآ  يذلا 
.ةیاھنلا يف  ضحم  رش  يھو  انُخیاشم »  » لوقی امك  برقأ ؛

ِتْمس يف  يتیحل ، نم  ّىلدتت  علطلا - لّوأك   - ةضغ ٍتارعش  يدلاو  ىأر  نیح  ءانھلاب  تسسحأ  مك 
ھباشتت ةقفر  عم  لیللا ، فصتنم  لبق  دوعأو  فیرشلا ، يوّبنلا  مرحلا  ىلإ  ةرجاھلا  يوطأ  ملعلا ، ةبلط 

يفو حرف  ، وھف  ّةیوبألا ، ةداعّسلا  رییاعمب  ساقی  رمأ ال  ّھنإ  ًانطابو ؛ ًارھاظ  قباطتن  نحنف  ًاحورو ، ًاتْمس 
! لوقی امك  هللا ،

و ةیّدنب ، ّبحلا  كلذب  ينرعشأ  ھنأ  وأ  ةّوبألا ، يف  يّنبحأ  اّمم  رثكأ  يف هللا  يّنبحأ  ّھنأ  نآلا  ّلیختأ 
. ..نانتما 

ًاسایق ھلمع ، خیشلا  كلذ  داجأ  دقل  ھیدی ، ىلع  امھتأشن  ذنم  هاخأو  وھ  يفلس  خیش  ھّكنح  يذلا  يبأ 
يتلا ةتھابلا  ءاوضألا  كلت  سمط  يتریح ، ماجلإ  يكش ، تبك  امھعسو  يف  نكی  ملف  يعم ، امھتبرجت  ىلإ 

دقِع يف  يكرادم  تّحتفت  دقلف  امھناخو ، ظحلا  ينفلاح  اّمبر  يتلوفط ؛ ذنم  يل  ھنانقلی  ام  للخ  نم  تبّرست 
يف نمزلا  ناك  ةتسلا ، امھدوقع  ھلمحت  مل  ام  تاریغتملا  نم  لمح  يذلا  يناثلا  يدقِع  ریثكلاب ، لفح 

، ةیفرعم تانوتناك  يف  سانلا  لزعت  ةكیمس ، ةیطغأو  بجح  ھیدل  تناكو  ًالوسك ، امھتقھارمو  امھتلوفط 
ناكو ينوعرف ، مرھ  يف  اناك  امنأكل  نامیإلا ، راكتحاو  ةفرعملا ، راكتحا  رصع  يف  هوخأو  يبأ  أشن  دقل 
ةدحاو ةدعاق  نمض  لبقتسملاو  رضاحلاو  خیراتلاو  نامیإلل  صاخلا  ھمھف  مّدقی  مھب  صاخ  نمز  موق  لكل 

.ةیعیطقلاو ةیعبتلا  سدقیو  ةدارإلاو ، ةیرحلا ، ُبلثی  كلذ  يَّلحملا  امھرصع  ناك  و  لّدبتت ، ال 

يتلا زجاوحلا  كلت  يعادت  دعب  ریثكلا ، ریغتل  رصعلا  اذھ  يف  ةأشنلا  ةصرف  امھل  تحیتأ  ول  امبر 
.يتریح عم  لماعتلا  يف  ةكنح  رثكأ  وأ  يتلاحل ، ًاّمھفت  رثكأ  احبصأ  امبر  ةریغصلا ، ةنمزألا  لصفت 



لاب اذ  ًائیش  احبصیل  اناك  ام  امھنامز ، يف  مایألا  ھحیُتت  ام  ّلبقت  يف  نینیمأ  اناك  ةحارص -  - امّھنكل
! ةلئاعلا راسم  بسح  امھل  ًاّدعم  ناك  ام  تّنیبت  نأ  دعب  عئار  ءيش  اذھو  نید ، يلجر  امھنوك  نم  رثكأ 

لھاجتأ مالكلا ، عزم  ينلصت  ةلاّصلا ، يف  اھّمأ  عم  شوشوت  انیم  لیللا  نم  ریخألا  عیزھلا  يف 
ًاعجرم عضأ  ًاببحم ، ًالیلص  ثدحت  ةیساحن  عطق  ھنم  ىلدتت  يذلا  اھلاخلخ  توصل  يغصأو  مألا ، لملمت 

ً.اّتقؤم ةدّرلا  باتك  لفقأ  ينھذ و  يف  رمحأ 

ناك دقل  ھعم ، دعاقتلا  يف  اھتبغر  يفخت  ال  ًاریخأ ، جوز  ىلع  ْتلصح  يتلا  زوجعلا  كلت  اھّمأ ،
يرسلا اھجاوز  نإ  ًاذفان ؛ نوكی  نأ  ىرحأ  ًاینغ ، ًایدوعس  ًاجوز  اھلثم  ةسئای  ةأرما  دجت  نأ  ًاعئار  ًازاجنإ 

تخأ ّایر  ةحافسلا  جاوزب  ھیبش  وھو  ةرھدزملا ، اھتراجت  ىلع  ًانیمأت  ينعی  ةیعرشلا  ةمكحملا  يف  ضاقب 
.ھیلإ ةبسنلاب  وھ  ءيش  يأ  ملعأ  الف  اھنم  خیشلا  كلذ  جاوز  امأ  ةطرش ، شیواش  نم  ةنیكس 

، صوصنلا ببسب  انیرغرغلا  اھیف  ْترس  يتلا  ھحور  بھلی  ام  ةئتانلا  اھترخؤم  يف  دجی  اّمبر 
.دوعلا نھدو  ةیضرألا ، عطقلاو 

ریثت يتلاو  عئاضلا ، لدب  اھتقو  يف  تلصح  يتلا  ةجیزلا  كلتب  اھسوھ  ّيلع  ىفخی  ال  كلذل 
.ةریبكلا اھتقش  داور  نم  دحأ  ىلع  ىفخی  لكشب ال  اھرخف 

ام اذھو  غبتلا ؛ حئاور  يفتخت  حاتفنالا ، رھاظم  ّللحتتو  ئراوطلا ، ةلاح  نلعت  رضحی  نیح 
.ىرخأ ءایشأ  ىلإ  ةفاضإ  ...زوجعلا  رظنب  ًاجعزم  ينلعجی 

نولب رمسألا  اھقاس  ّلیختأ  ةیرجغلا ، اھرواسأ  اّھیلح ، عقو  ةلاصلا ، يف  لوجت  انیم  ىلإ  يغصأ 
ةشاشھب عساللا  لیماراكلا  معط  ًاجزام  يطنحلا ، نوللاو  ةرمسلا  نیب  ًادعوم  ًابراض  سومحملا ، نبلا 

.كّرحت لك  دنع  فزعی  يذلا  ھلاخلخب  ًاكسمم  ایلینافلا ،

ْمل َِمل  اھرشعم ، ةبیط  اھتایح ، طمنب  ًابجعم  ينتلعج  طقف ! ينتمدص  َمل  ةاتفلا ؟ كلتب  ْفغشأ  ْمل  َِمل 
ّقلعتی امیف  دایحلا  ىلع  لظأ  نأ  داتعم  ریغ  ًارمأ  ناك  ةنتافلا !؟ ةأرملا  هذھب  تیقتْلا  نیح  ّلفغمك  عقأ 

.نونجب قشعأ  ّالأ  يل  ًابیخم  ًارمأ  ناكو  بحلاب ،

ایوق ھب ، يدعو  ىلع  تلز  ام  ىلیلو ، سیق  ةصق  ُتأرق  ذنم  قشعلل ، يراظتنا  ىلع  تلز  ام 
.ءاتشلا لّوأ  دعرك  ًالزلزم  ةنقحك ، ًاقیمع  ةعافدناك ،

، نونجلا ضعب  ھّسم  كلوح  نم  رایتلا  نأب  رعشت  ىتح  عفدنت  راصعإك ، الإ  ًابلاغ  انیم  لخدت  ال 
جاجع ّومس   » ءودھب ومست  ةبعتم ، ةطقك  ًانْھو  ءيجت  دوكرلا  ةلاح  يف  نوكت  نیح  ةردان ، ًانایحأو 

ىلع دتعأ  مل  ضیبلا ، باغّرلاو  مویسلاكلاب  ءونی  يذلا  ينّبللا  اھرفظ  ھبشی  فیطل  لالھك  رھظت  جوملا ،»
بحلا ھبشی  ًائیش  يل  رھظت  ًامامت ، مجسنم  يئانث  نحنف  باھذلا ؟ يونت  نیأ  ىلإ  وأ  تءاج ؟ نیأ  نم  اھلاؤس 

دجی انم  ّلك  اھیف ، رّكفأ  الف  لوھجملا  ىلإ  يضمت  نیح ؛ ّلك  هراھظإ  مدع  ىلع  بتعأ  الو  تءاش ، ىتم 
.دیری امم  ًاءزج  ھبحاص  ىدل 



اذكھ مونلل ؛ ناكم  ..نكس  ىلإ  ةساملا  يتجاح  نم  رثكأ  انھ ، يئاقبل  رخآ  ًاببس  ةقیقح  ملعأ  ال 
امأ كلاحلا ؛ ریصملا  يف  لمأتلا  ّكش  الو  وھف  رخآ ، ًایماس  ًارّربم  ُتفضأ  اذإو  ةینانألاب ، ٍبرشم  قدصب 

.يعفن لكشب  ھعم  لماعتت  صخش ال  دوجوب  ّللّعتلا  ىوس  يئاقب  يف  اھتبغرل  ًازراب  ًاببس  ملعأ  يھ ال 

لوھكلاو نایتفلا ، نیعأ  ُلھَشت  ةرّونملا  ةنیدملا  ىلإ  تءاج  نإ  يتلا  انیم  ةبوغرملا ، انیم 
كش ال  لجر ؛ لك  نم  هدیفتست  نأ  نكمی  ام  ّلك  يزیرغ  لكشب  فرعت  يتلا  انیم  ًابغرو ، ًاعمط  نیثباعلا ،

ةلجع ىلع  تسل  يّننكل  نیح ، ىلإ  كلذ  لك  لّجؤت  يھ  امبر  ينم ، هدیرت  ام  دیدحتلا  ھجو  ىلع  فرعت  اھنأ 
.لھسأو اھیف  ّتبلا  نم  ًاریخ  رومألا  لیجأت  دجأ  .ً.امامت  اھلثم  انأف  يرمأ ، نم 

رضخألا ياشلا  نیعاوم  فلخ  ْتسلج  يتولخ ، يف  ةایحلا  ّتبد  توفخ ، يف  ةفرغلا  ِتءاضأ 
ينترداب يتلا  اھتلبق  دعب  ُتحزحزت  لیوط ، لومخ  دعب  شاعتنالاب  ُترعشف  ریكانملاب ، قّمنم  ياش  سأكك 

.لبقلاو ىوأملا  يلإ  مّدقی  رمسأ ، كالم  اّھنأب  اھتمومأب ، ُترعش  ةتفاخلا ، ةءاضإلا  يف  ُتمّسبت  اھب ،

: ةردابملا مامز  ُتذخأف  ثیدحلا ، ءْدبب  ةراشإ  اھاتزامغ  تلسرأف  ةنتفب ، ْتمّسبت 

؟ ةفرغلا هذھ  لالتحا  كّمأ  ّتلم  لھ  - 

.خیشلا كاری  نأ  طقف  ىشخت  يھ  عساو ، تیبلا  ملعت  امك  كیلع ، ال  - 

.ةریّھظلا دنع  رداغأس  اھأ ، - 

..كلذ لعفت  ال ال  راجیإلا ، عفدأ  نم  انأ  انأ ، يتیب  اذھ  ًائیش  انھ  كلمت  يّمأ ال  لعفت ، ..ال ال  - 

.رمألا لوطی  نل  نكل  ىقبأس ، ًانسح ، - 

بغری ھسفن ال  وھف  ءيجی  نیحو  ةردان ، تاقوأ  يف  يتأی  خیشلا  يبضغ ، ریثت  تنأ  دبع هللا ، - 
.ةفرغلا هذھ  لخدی  نلو  انھ  ءاقبلا  كنكمی  دحأ ، ةیؤر  يف 

ھھھھھ ينم  ھیلع  راغت  اھنإ  يناری ، نأ  ىشخت  كتدلاو  نكل  - 

يھو لوقت ، ام  قیدصت  مدع  لضفألا  نم  كنأشب ، يذھت  يتدلاو  ّنإ  ْتلمكأو : جارحإ  يف  ْتمسبت 
.رخآب كیلع  ّھبشت 

.ةباترلا رسكو  راوحلاب  حرف  يف  ُتكحض  - 

يأ ىلع  لوطی  نل  رمألاف  مھی  نكل ال  ھنم ، نیقی  ىلع  تنكو  ًاریخأ ، ھتلاق  ام  ىوحف  ُتفرع 
.لاح

ّةقزألا ألمت  ربكأ » هللا  ، » ًاناذأ ءاجرألا  قبطنتو  رضخألا ، ياّشلا  نیعاوم  انیم  ُّللُدت 
مھف نورخآلا  امأ  ّھبنملا ، مھظقیأ  نّولصملاف  بیتر ، يموی  ءادن  مّونلا ؛» نم  ریخ  ةالّصلا  ، » عراوّشلاو



.حابّصلا ةندھب  نومعنی 

؟ ةلیللا هذھ  ياشلا  ھل  تدعأ  ًالجر  مك  نكل  هابتنا ! يف  يدحو  يل  ياشلا  ّدعت  اّمنأكل 

، تءاش نم  رشاعتل  ةّرح  تماد  ام  قرفلا ،؟ امو  ملعأ !؟ انأو ال  ةجّوزتم  نآلا  انیم  لھ  ىرت 
! رھشألا هذھ  لاوط  يلوضف  ِترسأ  فیك  ةرھاعلا  اھتیأ  انیم  هوووأ ،

، اھلوح ةلزعلا  رئاود  ّفلت  ءابھلا ، يف  قلمحت  ةفرغلا  ةمتع  يف  اھارأ  لاؤسلا ، يف  ةبغرب  رعشأ 
هذھ يف  ةلیحكلا ، اھنیعب  ھقمرتو  اھرئاجس ، ناخد  هرثإ  ثفنت  هارت ، ىدملا ، ىلع  ءيش  يف  ًایلم  رّكفت 

.ّللستملا سمشلا  ءوض  تاموسر  نم  ةبھوم  رثكأ  ّھنإ  ةمّلظلا ، يف  اھینیع  قیرب  ةبقارم  لّضفأ  تاقوألا 

ىلع ةقداص  اھمأ  ّنإ  تایتفلا ، نم  تارشع  ْتبلج  امك  دالبلا  هذھ  ىلإ  اھتبلج  نم  اھّمأ  اھبنذ ؟ ام 
! ةدیحولا اھتنبا  ينثتست  نیرخآلا و  تانبب  رجاتت  مل  يھف  لقألا ،

نم دیزملا  كلتمت  دعت  مل  لوبّذلا ، يف  تأدب  زوجعلا  اھّمأو  قّوطلا ، نع  ّْتبش  انیم  نكل 
ةلیبق يف  ًاوضع  ْتحبصأ  امبر  ودبی ، ام  ىلع  لقتسم  لكشب  اھتاجیز  رمأ  ّربدت  تحبصأ  انیمف  تارایخلا ،

! لضفأ طورشب  رومألا  ریبدت  ندُِجی  تاباشلا  ثانإلا  نم  ةریغص 

حورو ةوسنلا ، دسح  نم  ًاجیزم  ّنأ  ًانایحأ  رعشأو  حیحص ، اھتاقیدص  مالك  ضعب  ّنأ  رعشأ 
.ةرونملا ةنیدملا  يف  اھتاقیدص  ضعب  اھب  يل  ْتشوشو  يّتلا  تاعئاّشلا  كلت  عفدت  ةئیّسلا ، ةینھملا  سفاّنتلا 

هدجأ مل  ةماھشلا  نم  ًاردق  يل  ْترھظأ  انیم  نأ  مغر  خانملا ، اذھ  يف  ًائیش  برغتسأ  نأ  ُنكمی  ال 
يف ىماشنلل  ةریغصلا  يتمئاق  نمض  ىرج  ام  لك  دعب  انیم  نآلا  ّفنصأ  نأ  بیجعلا  نم  يئاقدصأ ؛ يف 

، يتذتاسأ يئابرقأ ، نم  ولختو  ضیبلا ، رحبلا  لامر  ىلع  اھبتكأ  يتلا  ةیصخشلا  ةمئاقلا  كلت  ملاعلا ،
ً.احایرو ةغالب  نوقعنیو  حصنلا  نومدقی  نَّمم  ریثكلاو 

، اھسفنل ھتعنص  ًافرص ، ًایجازم  ناك  ينتلوانو ، رضخألا  ياشلا  نم  لوألا  سأكلا »  » ِّتبص
؛ سأكلا ينتلوان  نأ  دعب  ھب  تماق  ام  يب ، اھلزغ  يعم ، يدولا  اھثیدحك  اقح ، نقتم  يصخش  لمعب  ْتماق 

ً.المتكم ھلعج  ام  اذھو  ًامامت ، ًایصخش  كلذ  ّلك  ناك 

، ىوصقلا اھتقاطب  لمعت  نیرخآلل ، ریثكلا  مّدقت  ةأرما  يھف  اھسفنل ، ءيشب  موقت  نأ  انیم  ّقح  نم 
اھناویح اھتیمد ، تحبصأ  يننأل  ةھجلا ، هذھ  نم  ظوظحمف  انأ  امأ  مھداعسإل ؛ هدیجت  ام  لك  رّخستو 

.نیرخآلا نود  ةریغصلا  اھتفرغ  اھكراشی  نم  فیلألا ،

ةعنطصم ىرخأو  ةقداص ، ةیزیرغ  ءایشأ  تدھش  ّةقشلا  رخآ  يف  انیم  ينتحنم  يتلا  ةفرغلا  كلت 
.دحأ نم  ًالذبت  دھشت  مل  اّھنكل  دوب ،

؟ نیمدنھملا لك  نود  انأ  َمل  نایتفلا ؟ لك  نود  انأ  َمل  يسفن  لأسأ  مل  نآلا  ىتح  يننأ  ّدیجلا  نم 
يأ نورظتنیو  فیظوتلا ، تانالعإ  فلخ  نوجرختملا  ثھلی  امك  اھنم  ةرداب  يأ  فلخ  نوثھلی  نیذلا 



ٌّيفلس انأف  انیم  ةدبَع  نم  تسل  يفتخملا ؛ مھخیش  نم  ةراشإ  يأ  نودیرملا  رظتنی  امك  اھّدو ، نم  ةحناس 
كلتمأ تلز  ام  يب  طیحملا  ھّیتلا  لك  مغر  يننأ  لاؤسلا  اذھب  ساسحإلا  مدع  ينرعشیو  لقألا ، ىلع  قباس 

.ةحاقولا وأ  ...ةقثلا  نم  ًارفاو  ًاظح 

يأك اھمأ  برق  مانتل  ءودھ  يف  رداغت  ام  ًاریثك  نسولا  كبانس  تحت  اھانیع  يوذت  نیح  ىتح 
« ةّدرلا باتك   » ىلإ ةدوعلل  ربكأ  ةصرف  ينحنمی  كلذو  مونلا ؛ يف  ةفرغلا  كلت  ينتكراش  ام  ًاردان  ةاتف ،

.رارمتساب ھعجارأ  يذلا  نیعللا 

تبكترا امبر  ًانسح ، ھجوتأ ؛ نأ  يلع  نیأ  ىلإو  ّفقوتأ ، نأ  يلع  ناك  نیأ  فرعأل  ھعجارأ 
امدنع اھترداغ  نیح  ًاقداص  تنك  يننكل  ةدّدحم ، ةھجو  نود  ةیحورلا  يتكلمم  ترداغ  نیح  ام ، ةقامح 

.ةّفیزم اھراوسأو  ةریغص ، اھنوصح  يل  تّدبت 

طّابض ةفالصو  خیاشملا ، ىحلو  بارعألا ، ةشحو  اھینیع  نم  ُلسنت  ةبعتم  انیم  رداغت 
! كلذ ّلك  مغر  اھبناج  ىلإ  ءاقبلا  ّبحأو  ..اھرسأب  ةكلمملا  تجّوزت  ةأرملا  هذھ  ّنأ  رعشأ  ثحابملا ،

اھمویل ةعجارم  انیم  ھیف  تداعأ  ًائداھ  ًاتقو  اھتحت ، حزرن  يتلا  ةشحولا  ّففخی  ًاسلجم  ناك 
.حایترالا نم  ءيشب  ةمداقلا  يتنمزأ  اھیف  ُتعلاط  ةندھو  تئافلا ،

ىلع ظاقیتسالاو  مونلا  يف  بغرت  تناك  كلذب ، ةبغر  ِدبت  ملو  ىقبتل ، اھیلإ  لسوتأ  مل  ْتجرخ ،
! ًائیش لمحت  مایألا ال  لك  نأ  لوقعملا  ریغ  نمف  زفحم ، ٌرمأ  مایألا  يضم  نأ  رعشأ  تنكو  ةدیدج ، ةیسمأ 

، غارفلا يف  ُتقلمح  اذھل  يعیبط ، لكشب  ھّیتلا ، اذھ  يھنأ  و  ءارحصلا ، هذھ  عطقأ  نأ  يلع  نكل 
ّفیكملا للُخ  نم  ًاتھاب  ّللستی  مسرلا ، ةدع  ًالماح  لماع ، يأك  ركابلا  حابصلا  يف  ظقیتسی  ءوضلا  تیأر 
ّيسنرف فھك  يف  ًافقاو  وساكیب  ولباب  رّكذتأف  ةصقانلا  ھلاكشأو  دیلبلا ، ھلمع  علاطأ  ھمسرم ، ىلإ  ًادئاع 

! نفلا نع  ًائیش  فرعن  اّننأ ال  ودبی  ءابغب : لوقیو  ةشھدب ، لاتردناینلا  ناسنإ  موسر  علاطی 

ةشھد طسو  ةیدیرجتلا  تاحوللا  مسری  وھو  ویكوط  ةقیدح  يف  ئناھلا  يزنابمشلا  كلذ  رّكذتأ 
! نّانفلا رود  صّمقت  ىلع  نویفیرلا  ھبّرد  يّذلا  دوسألا  ينالیسلا  لیفلا  كلذو  ةقرشملا ؛ سمّشلا  ءانبأ 

.ةعلاطملا قحتست  يتلا ال  میدقلا  ملاعلا  تایرادجو  يدیرجتلا ، نفلا  تاقامح  لك  ركذتأ 

ذفاّونلا للخ  نم  اھبلصیل  ناولألا ، ةیھاز  ةضبّانلا  ةایحلا  دھاشم  قرسی  ثباعلا  ءوّضلا  اذھو 
.ءابغلا اذھ  نع  وھ  ّفقوتی  وأ  دحأ  ّقفصی  نأ  نود  ..فقسألا  ىلع  فییّكتلا  تاحتفو 

ءاجرألا يف  ُجومی  انیم  مأ  ریخش  مونلا ، يف  حبست  ةقشلا  يئایشأو ، يبایث  ململأ  ةریّھظلا ، دنع 
ىمعأ داكأ  ًاعطاس ، سمّشلا  ءوضب  مدطصأ  ًاجراخ ، يلومخ  بحسأ  وزوسیإ ، ةرایس  كرحم  توصك 
ھعلاطأ ةمتعلا ؛ يف  ءاقبلا  نمدأ  نم  لك  ءازج  اذھو  ًامایأ ، ةملظلا  ىلع  يانیع  تداتعا  دقف  جھولا ، ةدشل 

ً.انّانف َتسل  ھیلإ : سمھأو  ّدحتب 



رھازلا قرطو  ّةقزأ  يوطأ  مث  ةكرحتملا ، موسرلا  يف  ةلاحرك  يفتك  ىلع  يسبالم  ةرص  عضأ 
.ةبھتلملا



 (2)
! ھیتلا لیل  يف  ةضمو 

ًالصاو سیل  نم  ُتاجاح  يضقنت  ىتم 

! ىرخأ ھل  نوكت  ىتح  ةجاح ، ىلإ 

ةیھاتعلا وبأ                                           

ْمَع  » ُءرملا فرعی  نأ  يفكی  ْزاّمح ،)  ) معلا فرعأ  ّينكل  رفّصلا ! نم  أدبأ  نأ  ّيلع  ًایّكم ، ُتسل 
.لملمت نود  ..ةیدو  ةفایضب  ىظحی  يك  ًایّكم ، نوكی  يك  زاّمَح »

يلإ نیرظان  ًارھظ ، ردُجلا  نوؤیفتی  ةّكم  ةداس  ناكو  بھل ، وبأ  اھلامتحا  ىلع  َوقی  مل  ةّكم  ةرجاھ 
.ةّكم ءاحطب  بیھل  لعفب  فّافشلا ، يلیجلا  نم  ةقبطب  ىطغم  ًالئام ، تیب هللا 

تسل بھاللا ، لبجلا  ةماھ  نع  ينّدصت  وندت ، سمّشلاب  رعشأ  ریافحلا »  » لبج ّقلستأ  نیح 
(! زاّمح مع   ) دیرأ لب  بملوألا  دعصأ 

لایجأ مالحأ  مّوكتت  نیرجاھملا ، مالحأب  رثعتت  ریافحلا ،»  » قیقاوز ينثنت  لبجلا  لفسأ 
تلكأ ةوسن  ماغنأ  بوعشلا ، ماطح  رحبلا ، فلخ  ةماركلا  اوكرت  لاجر  داسجأ  ایاقب  ةقرافألا ، نیرجاھملا 

.لبجلا ةّمق  ىلإ  ىقرم  لّكشتل  نھتجھب ، ةایحلا 

لباقم ُءرملا  ھلانی  يّذلا  امو  عایضلا ؟ نم  دوقع  دعب  نایسنلا ، نم  لایجأ  ةثالث  دعب  ىقبی  اذام 
؟ كلذ

ام لك  هولانی ، نأ  ًاموی  اوبغر  ام  لك  ھنوكلمی ، الو  ..ءالؤھ  كلمی  ام  لك  لّكشت  ریافحلا » »
اوفرصتی ال  يك  مكل ؛ ریافحلا »  » نإ ھیھ ! خرصی : مل  ًادحأ  ّنأل  شیعلا  كلذب  اومعنی  ملو  ھیف  اوشاع 

.ءابرغلاك

لوبنت ضّوعی  الو  ةعئاّضلا ، ةیرجینلا  ھتعاّرد  نع  ھتینابغو  ّةیكملا  زاّمح  مع  ُةطوف  ُضّوعت  ال 
نع يّوھملا  يماس  ءيدرلا  قرعلا  ينانق  ضّوعت  الو  نینطول ، مھدقف  نع  ةساّكنلا ) زوق   ) يف ةیوامربلا 

.نیتراق ماحتْلا  نم  روصعملا  ندع  رمخ 



ةّقیضلا تاّرمملا  يطغت  خیطبلا ، تابنك  ضرألا  ىلع  ةددمتم  ومنت  ھیتلا ، يف  رامعأ  رطخت  انھ 
.عرز يذ  ریغ  يداولا  نأل  ًایلاع ، قمست  اھّقلستت و ال  لابجلا ، باعش  ّللختتو  يراوحلا ، يف 

رسكت ثیح  ةحلاكلا ، بوعشلا  نم  ةریخألا  اھترفز  يوابدنطلا  غرفت  امدنع  ریافحلا »  » أدبت
مساوملا ناوخو  رخّصلا ، ةدئام  ىلع  قارعألا  طلتخت  يممألا ، اھھجو  ةّكم  ذخأتو  دحاولا ، قرعلا  ةنمیھ 

.ةرباعلا

، نوینمی نویوامرب ، ةواج ، نوینادوس ، قراوط ، ةطقانش ، مراضح ، تیلالف ، ونرب ، ةسوھ ،
ساسألا يف  مھ  نیّذلا  نییسنملا  اھرضحو  نیرضحتملا ، ةكم  ودب  نم  ةلقو  نویلاغنب ، دنس ، دونھ ، رابیلم ،

.ایندلا راطقأ  ّلك  نم 

.ةرمعلاو ّجحلا  امسومو  ةیزاجحلا ، ةجھللاو  ةیّكملا ، حوّرلا  كرتشملا  ھمساق  لھذم ، طیلخ 

دحأ نكی  مل  خیراتلا ، ةمتع  يف  تاءاوتْلاو  ةریغصلا ، نیكاكّدلا  نم  ًاقیقد  ًاطیخ  ریافحلا »  » أدبت
.رخآ ناكم  نم  اھلفاوق  لزنتو  ًابونج  ةلفسملا  ربعتل  تناك  رحبلا  دصقت  نیح  شیرق  ّىتح  اھقرطیل ،

، اھانكس نیلمھملا  كئلوأ  دحأ  عزانی  مل  اذھل  خیرّاتلا ، يف  ًائیش  ًاموی  نوكتل  ریافحلا »  » تناك ام 
لب ًاقرش ، اھتیاھن  دنع  كانھ  هدوجول  سیل  رمع ، لبج  ةّمق  اھیف  ةبھّرلاب  كرعشی  يّذلا  دیحولا  ناكملاو 

.ةریخأ ةبقعك  ّىتح  وأ  لمأ ، ةبیخك  وأ  ردحنمك ، ةكیبشلا  عبقت  ھلفسأ  قیتعلا ؛ تیبلا  ىلع  ّةیھبلا  ھتلالطإل 

لحرت ام  ردق  قّرطلا ، ّلك  ھیلإ  يّدؤت  ناكم  ىلإ  ًارعو ، ًاسبی ، ًاقیرط  الإ  ریافحلا »  » نكت مل 
.ءاقبلا اولّضف  كئلوأ  لك  ّنكل  ھنع ؛

مع ھلزنی  مارحلا ، دجسملا  ىلإ  ریافحلا »  » ةعلط نم  میظعلا  لوّزنلاو  رضخألا ، لیملا  يقب 
نم نیّللحتملا  مھایاطخ ، نیلماحلا  ىدملا ، فلخ  نم  نیمداقلا  ّنكل  ةشھّدلاب ؛ روعش  نود  ءاسم  لك  زاّمح 

قیتعلا تیبلا  ىلإ  اھنم  لوزنلاو  ةعّلطلا  كلت  ءالتعا  دنع  نورعشی  ةقیمعلا ، مھمئاخسو  ةیلخادلا ، مھسبالم 
 - ةدئاعلا شیرق  لفاوق  سیساحأ  ةمخض و  ةیناوعفأ  بوكر  ساسحإ  نم  يثالث  جیزم  نیقئاف ، لمأو  ةبھرب 

.ةھربأ لیف  رعاشم  و  ىرخأ - قیرط  نم 

ُتأیفت دجسملا ، اذھ  ىلإ  سمشلا  ينتأجلأ  ندال  نبا  دجسم  فلخ  ًایحتنم  اھیلإ  ُتلصو  نیح  .. 
ساسحإ نود  ُتبھذ  ُتفرتغاف ، ًادج ، ًادراب  ءاملا  ناك  لیبسلا ، ةجالث  مھتلأ  تدكو  مامإلا ، لزنم  ةذفان 

.ءام ةفرَغو  ةذفان  لظ  ةرجاھلا  هذھ  يف  يلثم  كولعص  بسح  نكل  ةّجلثم ، دیبو  يّرلاب 

ةئیھلا كلت  ىلع  ةھرافلا ، كولملا  روصقو  ىرخألا ، هللا  دجاسم  ندال  نبا  ينبی  َمل  ُتلءاست 
!؟ ایبوس ناّكدك  هدجسم  كرتیو  ةبیھملا ،

.لبجلا ّقلست  بعصألا : ءزجلا  يقب  نكل  ًابیرق ، ُأجلملا  حبصأ 

دقف ءایشأ ، ةّدعب  ةلوفطلا  ذنم  ھل  نیدأ  نامزلا ، میدق  يف  ھیفرتلا  ُكلم  بّیطلا ، يواكملا  زاّمح  مع 



دُشت ةخانملا ، يف  ًاریبك  ًاقدارس  امیقیو  يحیجارملا ، ةزمح  ھخیش  ةقفرب  دیع ، ّلك  ةنیدملا  ىلإ  ءيَجی  ناك 
ریطتف نونجب  ھلاّمع  اھعفدی  يّتلا  كلت  ةعیرسلا ، ةزمح  حیجارأ  ةلِّكشم  ةدمعألا  بلاصتتو  لابحلا ،

.ةنیدملا لامش  ىصقأ  يف  لبج  ةّمق  ىلع  كلملا  رصق  ىرن  اننأ  معزن  ّىتح  ءاوھلا  يف  ةریغصلا  انداسجأ 

لب ھتركذ ، امیف  نكی  مل  ربكألا  زامح  مع  لیمج  ّنكل  انلزنمل ، ًاقصالم  ًاشوح  رجأتسی  ناك 
! ھسفن وھ  ھیسنو  دھعلا  ھب  َدَُعب  رمأ  وھو  هءانثأ ،

رجھ ةبون  يف  ُتنك  دقف  عنامأل  نكأ  مل  يباحطصا ، ىلع  ّرصأو  مرحلا ، يف  ُھتلباق  رھشأ  لبق 
قراف مغر  ًابّرقم  ًاقیدص  ُتحبصأ  ىتح  تارایزلا  تلصتا  اھدعب  ھتفایض ، يف  مایأ  ةثالث  ُتثكم  و  انیمل ،

.نّسلا

زعامك جرعنم  ّطخ  يف  يِّوھملا ، يماس  ينحصن  امك  ءانحنا  يف  يشمأ  رمع ، لبج  ةماھ  ُتّقلست 
سودأ دعاصتم ، يعامج  فزعك  ينبحاصت  يتلا  لزانملا  ناردج  الإ  ىرأ  الف  يفلخ  رظنأ  ثھلأ و  لبج ،

زاّمح مع  تاریجش  ىرأ  للمب ، روخصلا  قوف  يمسج  دّعصأف  يھتنت ؛ حرفب ، ةریغصلا  تابتعلا 
؟ ًادوجوم نكی  مل  ول  اذام  لوھلل ، ای  لوقأف : ءامّسلا ، يف  اھریبع  رثنت  ھتناحیرو ،

ماعطإ يف  عرشو  ًالاب  يلإ  ِقلی  مل  زاّمح ، مع  جرخو  بابلا  حتفنا  يسافنأ  طاقتلال  يسولج  دنع 
يبرقب تّرقتسا  نیحو  ةیئادف ؛ يف  ططقلا  اھفلخ  زفقت  روخصلا ، ىلع  جرحدتت  ھئادغ  ایاقب  لبجلا ، ططق 

نم ّةفخب  اھبحسو  دوسأ  ٌّطق  بثو  محللا ، نم  ةیراع  يفورضغلا  اھطابرب  ةقصتلم  ةجاجد ، ذخف  ةمظع 
: زاّمح مع  حاصف  يمدق ، ئطوم  تحت 

؟ ةیرھظلا كباج  شیأ  داو ! ای  - 

ًالخاد نمیألا  ھبناج  تیحتنا  بیحرتلا ، يف  ھبولسأ  كلذف  ًادّعصم ، ُتضھن  بعت ، يف  ُتكحض 
.مالك نود 

، اھّمأو اھنیب  ةریبك  ةلكشم  ثدحتسو  يبورھ ، فشتكتس  بورغلا ، لبق  ظقیتست  نل  اّھنأ  ّكش  ال 
.يببسب تسیل  اھنإ  انیم  لوقت  الیكل  كانھ  نوكأ  نل 

ةنیدملا نع  ًادیعب  يریكفت ، يف  ُقفُخت  ينھذ ، يف  ةنمزألا  طلتخت  ثیح  ھّیتلا ، نمز  يف  انھ  انأ 
، ءاقدصألا تارشع  ىلإ  برھأ  نأ  كانھ  عیطتسأ  تارایخلا ، دّدعتت  ال  ةنیدملا  نع  ًادیعبو  ةرونملا ؛

ّىتح وأ  قشاعك ، وأ  كولعصك ، ةیّربلا ، ىلإ  حومج  يف  قلطنأ  ّىتح  وأ  نیتاسبلا ، تائم  بَزِعلا ، تارشع 
.نامزلا میدق  يف  ةقدصلا  لبإك 

ءيفأ وأ  ناكملا ، اذھ  ىلإ  بھذأ  نأ  امإ  ةدودحم ، انیم  عم  لاوحألا  تءاس  اذإ  ئجالملاف  انھ  اّمأ 
.يولعلا روّدلا  يف  ةشرفم  فحتلأ  مث  مرحلا  دصقأو  رمأ هللا  ىلإ 

يقوش ىدم  فاشتكا  يف  ةبغّرلاب  رعشأ  الو  ھّیتلا ، اذھ  يف  نمّزلا  نم  يضقنیس  مك  ملعأ  ال 
يبلق نم  دراملا  كلذو  يلقع  نم  ناطیشلا  اذھ  جرخی  نأ  لجأ  نم  يحافكو  ریبكلا ، يبورھ  ّھنإ  ھئاھتنال ،



.ةیلساّنتلا يئاضعأو 

هرضحأ ام  مھتلأ  انأو  ءودھب ، ھتراجیس  نّخدی  ةفاج ، شامق  ةعطقب  هدوع  راتوأ  ّفظنی  زاّمح  مع 
.ّوتلل

؟ ًائیش ينعمُستس  لھ  - 

؟ ...ای ةیرھظلا  عّوطم ، دج  نم  تنأ  فاضأ : مث  دوب ، كحض 

اذإ ةفرغلا  كلت  يف  ٌّرس  َّمث  ةیرّسلا ؛ ھتفرغ  ىلإ  فلدی  هدیلاقت ؛ ىلع  دیدج  انأف  ًاقیدص ، ُتنك  امھم 
اّمبر اھزایتجا  لواح  نم  كلت  ھتفرغ  باب  نم  أدبت  دودح  ةّمثو  زاّمح ، مع  نیع  نم  طقسی  دحأ  ھنع  لأس 

.ةجاجد ذخفك  لبجلا  كلذ  ةّمق  نم  يوھی 

؟ زاّمح مع  ای  ةخانملا  مایأ  ىلع  هللا  - 

.يدلو ای  بھد  مایأ  تناك  ریخلاب ، كركذی  ..هللا هللا  - 

: فیضیو ةوّشنلا ، ةلابع  ھتراجیس  نم  بحسیو 

ھھھھھ حلصی  ام  برطلا  ةیرھظلا  ...ول  ّىتح  - 

: زفقیو ھتراجیس ، لمكی 

.ةریزجلا ..رابخألا  ..ةتالت  ةعاسلا  - 

: ةالابم الب  لأسأ  دعب ، ِھتنت  مل  ملاعلا  اذھ  يف  ةّقلعم  ءایشأ  ةّمث  نأ  رّكذتأ 

؟ ماّدص وكسم  - 

.لاّجر ماّدص  هوكسمی ، حار  ام  كانھ ، مھل  دعاق  ماّدص  ...داو  ای  ْرََشف  - 

لھ دحاو : ءيش  نع  الإ  لأسی  ھعمسأ ال  نم  رثكأ  نأ  الإ  نیسح  ماّدص  معدت  ةیبلاغلا  ّنأ  عم 
!؟ ھب اوكسمأ 

ھتكرت يّذلا  يعجرم  نع  ُتثحب  ...ةدّرلا  باتك  حتف  ُتدعأو  رابخألا ، ةرشن  يف  ًامامت  باغ 
.هدجأ ملف  ينھذب  ةحرابلا 

ال ركنملا ، نع  يھنلاو  فورعملاب  رمألا  ةئیھل  ُھتملسأل  ماع  لبق  ًازاّمح  معلا  فرعأ  ُتنك  ول 
؟ فزعلاب ًاسبلتم  ھكسمأ  نأ  نامزلا  كلذ  يف  يفكی  لھ  ُتلءاست  ةفرغلا ، كلت  يف  ًاریبك  ًاركنم  ھیدل  نأ  ّكش 

ةحاّرلاب رعشأس  تنكو  ةرتفلا ، كلت  يف  اھتفرع  ول  وجنتل  نكت  مل  انیم  ّىتح  زازئمشاب ؛ ُترعش 



ةئیھلا نم  دحأ  يلع  ضرعی  مل  رجأ ، نود  ّھنأ  لمجألا  و  رجأ ، نود  بِستحم  انأف  كش ، ال  لعفلا ، كلذل 
.ةثراكلا ّتلح  ّىتح  باستحالا ، تاونس  لاوط  ًالام 

بتكم يف  اھلوانتأ  ُتنك  يّتلا  يرّكسلا  تارمت  ىتح  صلاخ ، لمع  ھب  ، موقأ  ام  نأ  رعشأ  تنك 
تاوعد امأ  ریخلا ، لعفل  ةقاطلاو  ةّوقلا  ينحنمت  اھنأ  رعشأ  تنك  ام ، ركو  ةمھادمل  ریضّحتلا  دنع  ةئیھلا 
مھدحأ يلإ  رظنی  نیح  زاجنإلاب  رعشأ  يلمع ، ّللكت  يّتلا  زركلا  ةعطقك  يھف  يلثم  نیبستحملا  ةوخإلا 

! كبیییثی ه  ــــ للا خیش  ای  ًالئاق : فصن - ّانك  امك  ردبلاك - رینملا  ھھجوب  ًّاللھتم 

نیب ةحارتسا  لالخ  فیرشلا ، يوبنلا  مرحلا  يف  سلجن  يلثم  ًایطیقنش  ًاقیدصو  ُتنك  موی  تاذ 
ةتیملا كامسألا  ةبلاج  بدجلا ، راحب  نم  دعاصتت  تذخأ  يّتلا  ةنیعللا  ةجوملا  كلت  نع  ينثدحف  نیسرد ؛

.نیمرحلا ضرأ  ىلإ  ةنفعتملا 

؟ ةاعدلاو ةطقانشلا  رود  نیأ  ةدج ، يف  ةیلصنقلا  رود  نیأ  بیجع ، - 

! نوعجار ھیلإ  ّانإو  ّانإ   طابحإ : يف  ُتلق 

ةرحّسلاو حافسلاو  ءاغبلل  ًاردصم  اندالب  تحبصأ  ىوقتلاو ، عرولاو  ملعلل  ةھج  ّانك  نأ  دعب  - 
! ریوزتلاو

ای هللا! - 

ىنثم نھنم  ةدحاولا  جّوزتت  اّمبرو  يعرش ، لیكو  نود  دحأ ، يأ  ..دحأ  يأ  نوجّوزی  ينقّدص  - 
! دحاو تقو  يفو  ةّدع  نود  لاجرلا  نم  عابرو  ثالثو 

.رملا ثیدحلا  عطقناو  ناذألا ، حدص 

ھسلجم دقعی  ملاس  دّمحم  ةیطع  خیّشلا  ناك  مارملا ، غولب  حرش  يف  سرد  ىلإ  ُتبھذ  ةالّصلا  دعب 
، ةشعنملا تارایتلا  كّرحی  اھتحنجأ  فیفح  ًانایحأ  عمسأل  ّىتح  رارمتساب ، ّھفحت  ةكئالملا  نأ  رعشأ  ریثألا ؛

! فییّكتلا تاحتف  ىلع  ّفرت  ةیّضف  ةطرشأ  ىرأل  يسأر  عفرأف 

: سرّدلا عوضوم  ثیدحلا  أرقی  خیّشلا  ئراق  أدبف  سردلا ، لّوأ  نم  ُترضح 

، سّانلا هرجزف  دجسملا  يف  لابف  يبارعأ  ءاج  لاق : ھنع  يضر هللا  كلام  نب  سنأ  نع  - »
بونَذب ملسو  ھیلع  ىلص هللا  يبنلا  رمأ  ھلوب  ىضق  اّملف  ّملسو ، ھیلع  ىلص هللا  يبنلا  مھاھنف 

«. ھیلع قیرھأف  ءام  نم 

ةیناّسحلاو ةیرصملا ، ةجھللا  نم  طیلخ  يھ  يّتلا  ةمیمحلا  ھتنكلب  ھنایب ، يف  خیّشلا  قلطناو 
ھمحر هللا، يطیقنشلا  نیمألا  دمحم  خیشلا  ُترّكذتف  ةلیمج ، مایأ  ىلإ  يناّسحلا  نحللا  ينذخأ  ةیزاجحلاو ؛

اھلّمحت يتلا  تّاقشملاو  تایحّضتلا  مجحب  ُتسسحأو  ةطقانشلا ، ءاملع  ریِس  ةءارق  نم  ّوتلل  ُتغرف  تنكو 
، ةبرطضم ةبدجم  دالبلا  هذھ  تناك  نیح  نیمرحلا ، ضرأ  ىلإ  ةبیّسلا  دالب  نم  كلت  مھترجھ  يف  انفالسأ 



.ةمئاّسلا مھماعنأ  تاوھشو  مھئارحص  ّةیرح  يف  قّرطلا  عّاطق  نع  ةحودنم  انفالسأل  تناكو 

نم غبنی  مل  فلّسلا ، ملعب  ردجألا  ثاریم  ىلإ  زمر  ّھنإ  نیمألا ، خیشلا  تابھ  ضعب  ةیطع  خیّشلا 
ّانك نأ  ىلع  دزن  مل  دیعب ، دمأ  ذنم  راسحنالا  يف  أدب  انرْود  نأ  ينعی  اذھو  ّةیطع ، خیشلا  لثم  خیّشلا  ةذمالت 

.ھلھأل ملعلا  دوع  ناوأ  نآ  دق  اھو  ةبرطضم ، نورق  يف  ملع  ةنازخ 

نبا ریضخلا  دمحمو  نیمألا  دمحأ  ىلإ  يزكّرتلا  نم  ةمیظع  لایجأل  ًافلخ  نوكن  نأ  ينعی  اذام 
؟ مھریغو ينكجلا  نیمألا  دّمحم  خیّشلاو  ىبایام 

تاوھشلل ًاعترم  نوكن  نأ  ىرحأ  نیدلاب ، كّسّمتلا  ھیناعم  ّلقأ  يف  ينعی  كلذ  نأ  ّكش  ال 
لھ اكنالبازاك ؟ وأ  ساملاب  سال  ىلإ  كئلوأ  بھذی  مل  اذامل  نیّثنخملاو ، ایاغبلا  نم  ةنفح  دی  ىلع  ةصیخرلا 

«. ةرجھ  » ةملك اوّسندیل  نیمرحلا  ىلإ  اورجاھی  نأ  مھیلع  ناك 

لبق ُھتكرت  ةّداح ! ةرادتسا  يف  يراكفأب  ھئاقتلاب  ُتئجوف  خیّشلا  ثیدح  نع  كلت  يتبیغ  ءانثأ  يف 
! ركنملا راكنإ  بوجو  روكذملا  ثیدحلا  نم  طبنتسی  ھب  اذإف  ةراھطلا  باتك  يف  لیلق 

: ةمكحم ةغلب  خیشلا  لاق 

فیك لوقی : ءاملعلا  ضعبو  راكنإلاب ، اوردابف  ًاركنم  اوأر  مھیلع  ناوضر هللا  ةباحّصلا  - »
ىلص هللا لوسّرلا  نأ  باوجلا  دوجوم ؟ ّملسو  ھیلع  ىلص هللا  لوسرلاو  راكنإلاب  نوردابی 

لعف يبارعألا  اذھو  هدیب » هریغیلف  اركنم  مكنم  ىأر  نم  : » لاقو مھل  نذأ  دق  ّملسو  ھیلع 
نأ يغبنی  ناك  يتلا  ةمیكحلا  ةقیّرطلاب  هوتأی  مل  نكلو  ركنملا ، رییغتب  ٌنذإ  مھدنع  مھف  ًاركنم ،

4« ھتلاھجل ىعاریو  يبارعألا  اذھ  اھب  حصنی 

رییغت يف  ّيدل  ةلئاھ  ةبغر  حامج  حبكو  ًایملع ، ًالوضف  راثأ  يلخاد ، ةریبك  ةلبلب  اذھ  ثدحأ 
.ّمھفتب يلإ  رظنی  يقیدص  ناك  ركنملا ،

ّبتر موق  مرحلا ، حورن  ام  لبق  ةریخألا  يھ  ةراجیّسلا  يذھ  ًالئاق : ھلجرب  زاّمح  مع  ينزمھ 
.ةالّصلا قحلن  ناشع  كسفن 

: ةرسحب ًالئاق  رابخألا  لیصافت  رخآ  ّصتمیو  جازم ، يف  ةالّصلا  ةراجیس  زمزمی )  ) ذخأ
.تعلط ام  مویلا  ّةنق  نب  ةجیدخ  ..ةراسخ 

ام ًامومع  ھھھ ! ةرّشنلا ؟ تفش  ام  داو ؟ ای  نیف  تنإ  ّدوب : ّدرف  رابخألا ؟ يف  دیدجلا  شیأ  ھتلأس :
.ةفاحص مالك  ّولك  مھُم ، يش  يف 

.ریغصلا ماّمحلا  تلخدو  لسك  يف  تبحسنا 

نیترخص نیب  ينبم  وھف  ةبیرغ ، ةئیھ  ىلع  زاّمح  مع  لزنم 



ءيش الو  ةیرّسلا ، ھتفرغ  ىلع  حتفی  خبطمو  ریغص  ضاحرمو  ةّقیض  ةلاص  لبجلا ، ىلعأ  يف 
يجراخلا بابلا  دنعو  سمّشلا ، جھو  تحت  اھیقس  ىلع  بأدی  ةریغص  تاتابنب  جوتم  ھنأ  ادع  رخآ ،

ةبآكلاو سومّانلا  ةبلاج  ًاراھن  بیطلا  ةثعاب  ةریغص ، ناحیر  ةقیدح  اھتحت  ةقھارم  طنس  ةرجش  بصتنت 
ً.الیل

ً.ایشم رجّینلا  نم  هرضحأ  يّذلا  ھّمعل  ةدحاو  ةفرغ  ھلزنم  ناك  ھتیاور ، بسح  ةلیوط  نینس  لبق 

نودو دورش ، يف  اھدرسی  ناك  هدوع ، تاندند  عقو  ىلع  ةلیل  اھب  ينربخأ  ةمیظع  ةصق  اھنإ 
.دوقع ذنم  فیّصلا  اھرّخب  يّتلا  ھعومد  ىرأ  يك  ًارّخأتم  ُتئج  اّمبر  عومد ؛

ریغص ىتف  ھلحر  ىلإ  زفق  لیحّرلاب  ّمھ  نیحو  ّجحلا ، راتخا  ًادباع ، ًالجر  كاذ  ھّمع  ناك  دقو 
لئاوعلا تارشع  كلمی  ناك  لب  طقف ، لّفطلا  كلذ  ةلئاع  كلمی  جاحلا  وبأ  نكی  مل  ھیلع ، فطعیو  ھبعالی  ناك 

.ىرخألا تاقوألا  يف  لبإلا  فلخ  رفاستو  لیّسلا ، ءيجم  دنع  عرزت  ھیداو ؛ فافض  ىلع  ةعّزوتملا 

لھ عروب : ھّمأ  لأسو  قفرب  ریمألا  ھلزنأ  كسّانلا ، راغمآلا  اذھب  ّقلّعتلا  دیدش  لّفطلا  ناك 
؟ يتقفارمب ھل  نیحمست 

.هللا تیب  ىلإ  هذخ  .ً.امئاد  هذھك  ةصرف  دبعل  حاتت  ال  ةیكاب : ىتفلا  مأ  تباجأ 

سلجیل ریعبلا  بقع  أطی  احرف و  زفقی  ریغّصلا  زاّغَم )  ) ىلإ ًادسحو  ًانزح  يداولا  نویع  تّعلطت 
.هّدیس فلخ 

لبج ةماھ  قوف  ةشُع »  » ىنتباف ملعلا ، بلطل  رخآ  ًاماع  ةّكمب  ءاقبلا  ریمألا  رّرق  جحلا ، دعب 
.ّلتبتم رسن  وأ  يفاوّسلاب ، ءارحصلا  ھتّكنح  لفط  وأ  كسان ، راغمآ  الإ  اھیلإ  لصی  نأ  عیطتسی  ال  رمع ،

، لیمج نّاتھ  تحت  ةوحض ، قیتعلا  تیبلاب  نافوطی  هدیسو  زاّغم  ناك  امنیبو  ةدیدع ، رھشأ  دعب 
ةكّد ىلإ  بھذا  ًالاح ، نحّصلا  نم  جرخا  ..زاّغم  كسّانلا : لاق  دتشی ، رطملاو  ءوست  لاوحألا  تذخأ 

.كذخأل ءيجأس  فاوطلا  يھنأ  نیحو  نینذؤملا 

ةقناعم يف  ةحماج  ةبغر  لمحی  رطملا  اذھ  نأ  يوارحصلا ، ھسحب  كسّانلا  راغمآلا  كردأ 
.ةبعكلا

كسّانلا ھیلإ  ىقلأ  ةراجحلاب ، فوصرملا  نحّصلا  ىلع  قلحزتی  رطملا ، طیخب  وھلی  لّفطلا  ذخأ 
.فاّوطلا لمكأو  بیھملا  ھماثل  لازأف  نامأب ، ةكّدلا  دعصی  هافلأف  ىرخأ  ةرظن 

ةعقرق عمس  نیح  رطملا ، يف  امھحجرؤی  ةكّدلا  ىلعأ  نم  ھیمدق  ًاّیلدم  ًاسلاج  ریغّصلا  زاّغم  ناك 
نم مداقلا  لیّسلا  ناك  مخسألا ، ھناسل  ىلع  لیّسلا  ھب  بعلی  مرحلا  باوبأ  دحأ  ىأرف  ًابونج  رظنف  ةبیھر ،

.راغمآ ّعقوت  امك  ًامامت  ةنونجم  ةبغر  لمحی  دایجأ  ةھج 

ءام ةكرب  يف  رمحأ  ًالئاس  رثنت  مدقلا  ةیماد  حانجلا  ةریسك  ةمامح  ھلامش  ریغّصلا  زاّغم  ىأر 



.لیّسلا هردتباف  اھّصلخیل  زفق  ةریغص ،

يف ءاملا  عم  ولعی  ذخأو  ةبعكلا ، راتسأب  ّقلّعتلا  ىوس  ًابرھم  ىرخألا  ةھجلا  يف  كسّانلا  دجی  مل 
ناك ًاحباس ، ىمتراف  ةیرمن ، ةمقف  ّكف  يف  قیرطبك  وأ  ةیمدك ، ریاطتی  ریغصلا  ًازاّغم )  ) ىأر ّھنكل  نامأ ،

.فئاطك رودی  ذخأ  ..ّجترا  ةبعكلا  ىدم  ىلإ  لصو  نیح  جوھألا  لیّسلا  ّنكل  راّیتلا ، دض  حبسی 

ھعبتیل ًادیعب ، ھب  حّوطو  لّفطلا  عارذ  كسّانلا  كسمأ  ةماّود ، يف  نیسكاعم  نیھاجتا  يف  اناك 
.ھطقتلاف رجِحلا  ىلع  فقاو  لجر  ىلإ  هامر  لیعامسإ  رْجِح  نم  برتقا  اذإ  ّىتح  ىرخأ ، ھفذقیو 

.اصعلاب يعاّرلا  لعفی  امك  ھیفتك  ىلع  هدّدمو  ھیلع  ىمغملا  ًازاّغم )  ) َلفطلا ُلجّرلا  عفر 

يف باغف  ھسأر ، ىلع  ھبرض  ًامئاھ  ًایبشخ  ًاباب  ّنكل  رْجِحلاب ، ثبشتلاو  فافتلالا  كسّانلا  لواح 
.ءاملا فاوط  ةماّود 

ءام ةجل  ىلع  ًایفاط  ةورملا  لبج  لفسأ  ًاقرش  دارم  باب  بُرق  ًاتیم  كسّانلا  دجُو  تاعاس  دعب 
.ةئداھ

ءيش نع  ًاثحب  نّیطلاب  ءيلملا  نحصلاو  ةالعملا  ةربقم  نیب  عّكستلا  نم  مایأ  دعب  لفطلا  داع 
يذلا يحیجارملا » ةزمح  معلا   » ھلمشف كلت  ھتّشُع )  ) ىلإ داع  ًاریخأو  طبضلاب ، وھ  ام  فرعی  عئاض ال 

امك ھمسا  سّانلا  يسُنأف  .ً.ازاّمح  ھیدانی  راص  ىتح  لیوط  تقو  ِضمی  مل  ..ھفطعب  لبجلا  لفسأ  نكسی 
! ةرجّشلا نم  لكأ  نیح  ّةیبرعلا  ُمدآ  يسُنأ 

.بّرق ناذألا  داو  ای  علطا  - 

! اھب رھجلا  ُتدّوعت  ..يضاملا  نم  ْتَقلع  ةیعدأ  رّركأ  ّقیّضلا  ضاحرملا  نم  ُتجرخ 

لقثأ امنیب  ًابحس ، ينبحسی  اّمنأكل  تاوطخب ، ينقبسی  زاّمح  معو  مرحلا ، ىلإ  ًاّداح  ًالوزن  ناك 
قبسی نم  ارجح ، تحبصأف  يسواسو  ىلع  ُترّوكت  كلذ ، ّفلك  امھم  ھقحلأ  نأ  ُترّرق  يرھظ  يضاملا 

؟» ریافحلا  » ةعلط نم  جرحدتی  نیح  تابسرتلاب  ًالقثم  ًارجح 

يف ھئالمز  ىلع  مالّسلا  يقلیو  فوطی  زاّمح  معو  ةبعكلا ، نحص  يف  ةالّصلا  دعب  ُتسلج 
.ةالّصلا ُرصق  ھل  ّحصی  انھ  ھفرعی  نم ال  مرحلا ،

ّدح مھلم  نحّصلا  اذھ  ًاریخأ ، لّكّشتلا  يف  تأدب  يراكفأ  نكل  دّكؤم ، اذھ  ةمئان ؛ انیم  تلاز  ام 
نم ةموك  لوح  فاّوطلا  ىنعم  قیرط هللا ، وھ  نحّصلا  اذھ  ىلإ  ھلصوأو  ملسملا  ھكلس  قیرط  يأ  يحولا ،

.ةلحّرلا أدبت  انھ  نمو  ھیكاذت ، لقعلا  بلسی  ةراجحلا 

ولعت ْتذخأو  ةبعكلا  بناجب  ًادیحو  اھنبا  رجاھ  ْتكرت  انھ  دیحولا ، ھنباو  ھجوز  میھاربإ  ىقلأ  انھ 
نب دبع هللا  كرت  سیطولا  يمح  نیح  انھو  مألاو ، بألا  میتی  ھنأ  دمحم  فشتكا  انھ  ةریغّصلا ، لابجلا 
نع فكتعاف  هرمأ   ّجالحلا  ملسأ  انھو  نكّرلا ، اذھ  دنع  فكتعاو  ملاعلا  ، ةرادإ  نوؤش  ریبزلا 



.دوھشلا

ًاجاح فسوی  نبا  جاّجحلا  ّرم  انھ  و  ةالولاو ، يلع  لتق  ىلع  اودھاعتو  جراوخلا  فاط  انھ 
لوألا ردغف  بلاغ  فیرشلاو  اشاب  يلع  دمحم  دھاعت  انھو  ابرتحاف ، ھیدلول  دیشرلا  قثوتسا  انھو  ًایزاغو ،

ّجحو يبرع ، نبا  جح  امك  ةیمیت  نبا  ّجح  مالسإلا ، لِحن  لك  نم  سّانلا  مدق  ناكملا  اذھ  ىلإو  يناثلاب ،
.ةیضابإلاو ةنّسلا  جح  امك  ةعیّشلاو  ةلزتعملا 

دّكؤملا نم  و  لیبابأ ؛ ًاریط  مھیلع  لسرأل  الإو  ھتیب ، ىلإ  عیمجلا  لوخد  ِلبق  نأ هللا  دّكؤملا  نم 
.مھضعب نامیإ  نوملثیو  مھتوكلم  يف  نوحبْسی  قیتعلا  تیبلاب  اوفاط  ًاعیمج  مھنأ 

الف عستی ، نآلا  يردص  نأ  رعشأ  بحرألا ! نیدب هللا  فیكف  ملاعلا ، عسی  بحّرلا  نحّصلا  اذھ 
ةایحلا عیبانی  ترّجفت  انھو  مركألا ، يبنلا  ردصل  ةیولع  ةلسغم  تثدح  ناكملا  اذھ  نم  ًابیرق  انھ  بیر ،
ضرأ يف  يّرلاو  عرز ، يذ  ریغ  داو  يف  ةایحلا  ءرملا  لّمؤی  انھ  ..سأیلا و  ىلع  رجاھ  تكشوأ  نیح 

! ةحّصلاو ةّوتفلا  لماك  ھنبا  ىفلأو  داع  نیح  ةشھّدلاب  میھاربإ  رعشی  مل  اذھل  عبن ، يذ  ریغ 

نوشمی مھف  نیسلاجلاو ، نیفئّاطلا  ةلمج  نم  ّةفخ  رثكأ  يّننأ  رعشأ  قیّضلا ، حایزناب  رعشأ 
رصبأل يفكی  امب  ًادیعب  سلجأف  انأ  اّمأ  دوسألا ، رجحلا  كلذ  نم  بُرقلا  ىلع  لتاقتت  لتك  يف  نّوبدی  ًادیور ،

.كلذ لك 

قدزرفلا تیب  رّسف  نیح  ءادعلا ، میمت  ةلیبق  بصانی  يذلا  يبارعألا  نع  يعمصألا  ةفرط  رّكذتأ 
هذھب كحضأ  مل  ةدم  ذنم  ةبارغلاب ، رعشأ  كحضأ ، ةبعكلا ! ىلإ  ءيش  لك  لاحأو  نحّصلا ، يف  ًاسلاج 

ھل نآلا  ءيش  يأ  نأ  رعشأ  ماع ، فلأل  ءابدألا  فالآ  تكحضأ  ةفرط  ةمیدق ، ةفرط  نم  كحضأ  ةحاّرلا ،
! ءيرب عباط 

اذھ يف  ءاھبب  سولجلاو  فاّوطلا  نیب  ًاقرف  دجأ  اذھل ال  لیلق ، لبق  ناك  امك  ًاجرح  يردص  دعی  مل 
.نحّصلا

، نیرباعلا كئلوأ  لك  كلذكو  انھ ! يقب  ول  ًاحاجن  لانیل  مركألا  لوسرلا  نكی  مل  ًالھم ، ..نكل 
! ىقترملا اذھ  ىلع  نیجراّدلا 

! رخآ ناكم  يف  مھأ ، ةلحرل  ًاسیسأت  ًاقلطنم ، لّكشی  ناكملا  اذھ  ّنإ 

ّھنأ ّكش  الف  مھألا  امأ  هرارسأ ، ّلكب  يلإ  ىقلأ  دقل  ماھلإلا ، نم  ردقلا  اذھب  يفتكأ  نأ  ّيلع 
.رخآ ناكم  يف  ينرظتنی 

يل كرت  دقف  ىرخأ ، ةنكمأ  يف  دجأس هللا  ًاصصق ، هراثآ  ىلع  ىسوم  ّدترا  امك  ةلحرلا ، سكعأس 
.ناكم ّلك  يف  ّھنأ  ينربخت  ھتیب  يف  ةلاسر 



 (3)
! قفنلا فصتنم  يف  رون 

ھھركب مارغلا  سأك  ىستحا  انالك 

! نونج هاوھ  نم  هارع  لكو 

ينزاملا میھاربإ                                      

لوفلا سیك  بعادی  يماّھتلا  میسنلا  لھسأ ، زاّمح  مع  ةّشع »  » ىلإ دیعّصتلا  ودغی  .ً.الیل    
انأو دّعصملا ، رمملا  ىلعأ  ىفتخا  ھفلخ ، رظنی  الو  قیفرلا  رظتنی  ًازاّمح ال  معلا  ّنكل  ًافیطل ؛ ًافیفر  ثدحیف 

.لبجلا فصتنم  يف  تلز  ام 

يف ةبالص  اھتئشانل  ةكم  روخص  تثروأ  املاطو  ةبالص ، ةیكملا  لابجلا  اھتحنم  ةسمخلا  هدوقع 
ھتّكنح لجر  وھف  ةیوقلا ، ھتالضع  يف  رصحنا  يكملا  زامح » مع   » ثرإ نأ  دمحلاو   ام ، ناكم 

.تاورسلا لابج  تلزابو  تینارجو  ةبلاصتملا ، بشخلا  ةدمعأو  يفاوسلا ،

لھ لام ، هدنع و ال  لیخ  ال  ءيش ، ىلع  يولی  ال  دلو ، الو  لھأ  ال  دحأ ، ىلع  يولی  ُدعصی ال 
رجحلا وھو  طوبھلا ، يف  ھقبسأ  نأ  نكمی  لھ  ةیبذاجلا ، ھباھت  يذلا  وھو  دوعصلا ، يف  ھقبسأ  نأ  نكمی 

يسیطانغملا ةطبثم ، راكفأب  لقثملا  يبوسرلا  انأو  ًاقیمع ؛ ىربكلا  ءارحصلا  حایر  ھعفدت  يذلا  يكملا 
.نیلوألا مادقأ  راثآ  يف  نداعملا  ایاقبب  قصتلی  يذلا 

، ھنولب لیللا  عم  ىھامتف  ةقزألا ، ةملظ  ھتعلتباو  دوعصلا ، ُتاءاوتْلا  ھَْتبجح  ًاریثك ، َدعتبا  اذھل 
قوف ةیئاوھ  ةجارد  ىلع  ةقاشر  يف  طبھی  ریغص  ٌلفط  رھظ  ةأجف  ءامصلا ؛ ملالسلا  نوزلح  يف  ُتبغو 
ُتنك ًابناج ، عقوو  يب  مدطصا  ًاكابترا ، ھقیرط  ُتضرتعا  لبجلا ، ىلعأ  نم  لزانلا  ضیرعلا  جرّدلا 
يّتلا ةریغّصلا  ةیندعملا  هایملا  ریراوقب  ھمامتھا  نم  ُتبرغتسا  نیح  ھیلع ، نانئمطالاو  هدانسإب  ًالغشنم 

، دیعب ریغ  نكر  يف  تّرقتسا  ةدحاوب  ُتقحل  ًالوزن ، جرحدتلا  يف  ْتذخأو  ھتجاّرد  ىلع  لماح  نم  ْتطقس 
.ھیلإ اھتمّدقو  اھقالغإ  ُتمكحأ 

! شیلعم تبصأ ...؟ لھ  - 

.صالخ صالخ  ..يداع  ال ، - 



.طباھلا جرّدلا  مالظ  يف  يفتخیو  ةجاّردلا  يلتعی 

هایملا داسفإل  ًابرض  ھعسویس  هابأ  نأ  دّكؤملا  نم  ھلھأ ، ةوسق  ببسب  كبترم  نیكسملا  ّلعل 
! اھؤلمت ةیوق  قَرَع »  » ةحئار ..يدی  ّمشأ  ةیندعملا ؛

، يبعشلا يزاجحلا  رمخلل  لیصوت » لماع   » درجم نیكسملا  دلولا  ّنإ  ةأجافملل ! ُتكحض 
! نامأب اھمیلست  بجی  قرع »  » ةنحش يھ  ریراوقلاو 

ةلفسملا ، » ًاقرش ةكیبشلا »  » ًابرغ و ریافحلا » ، » لفسألاب ةكم  ُتردتسا ؛ زاّمح  مع  باب  دنع 
مئاّسنلا طشنتف  انھ  امأ  رّونتك ؛ ًةّراح  ةایحلا ، اھؤلمت  ةبخاص ، ةكم  ودبت  الامش ، لورجو  ریسیتلاو  ًابونج ،»
ششعلا دھدھت  لابجلا ، ممق  لزاغتو  ریبكلا ، يداولا  ىلإ  طوبھلا  ُفنأت  تاورّسلا ، لابج  نم  ةمداقلا 
ءامظعلا داھّزلاو ، نّویشماھلا  اھنكسی  يّتلا  نكامألا  كلت  يلاعألا ، يف  ةیداحألا  فرغلاو  صاصخألاو 

.ةكم يف  ةدَّحوملا  نكامألا  اّھنأل  اھلزاغت  داغوألاو ؛

كلانھ دحاولا ، نوحطملا  يحلا  لخاد  ىتح  ةیعامتجالا ، ةناكملا  بسح  ءایحألا  عّزوتت  لفسألاب 
ءاھب رثكأ  تاعبرم  ًاضیأ  كلانھ  ھتاذ ، يرثلا  يحلا  لخاد  امك  ًاغیرمتو ، ًاقحس  لقألل  ةینكس  تاعبرم 

ثحابملا لاجرو  ةئیھلاو  تایرودلا  طشنتو  ةعیطقلا ، زربت  هءانثأو ، كلذ ، لك  نیبو  ًاذوفنو ، ءارث  رثكألل 
! ةعیطقلا كلت  ةیامحل  تایدلبلاو 

ةّمھمو دودحلاو ، ناطوألاو  لودلا  قلخت  ةیلَْبقلا  راكفألاو  تافاقثلا ، قلخت  ةكیمسلا  زجاوحلا 
ىلع مھف  نمألا  لاجرو  ةطرشلا  امأ  اھلیتف ، عزن  زجاوحلا ، كلت  ةشحو  فیفخت  ظاعولاو  ةفسالفلا 

.ةیئرماللا دودحلا  كلت  ةسارح  مھتمھم  ضیقنلا ،

ةزیامتملا طاقنلا  ضعب  نیب  نولصی  نم  مھ  ةجاردلا - بحاص  لفطلا  كلذك   - ناعجشلا نم  ةلق 
.ءاقتلالا ىلع  فارطألا  ةفاك  مغرت  يتلا  كلت  ًاضیأ ، ةلیلق  تایاوھو  رخآلا ، اھضعبو 

ياشلا داربو  میریوس ،) ربوس   ) ازتیب ةنیجعك  كیمسلا  يراخبلا  زیمتلاو  ئفادلا  لوفلا ، نحص 
.ءاطسبلا ھلوح  ّقلحتی  نیح  يناطلس  ءاشع  ةمیقلتلا ؛» »

مث بیحرت  ةرفاص  قلطأ  يوارحصلا  ّفیكملاو  ّةقزأ ، طقك  انراظتناب  ناك  يّوھملا  يماس 
.بطر لاعس  ةبون  يف  طرخنا 

ةلآ ھنم  لعجی  ام  يھ  ھلقع  يف  ةفیفخلا  ةثوللا  كلت  و  ھمسا ، يحوی  امك  ًائیس  سیل  يّوھملا  يماس 
! ..يِّرَو ةئِجافملا : ھتحیصو  ھقصب ، نم  زاّمح » مع   » جعزنی ال  ایدیموك ،

مع كحضل  مئاد  راثم  يھ  فورعم  ببس  نود  رخآل  ٍنآ  نم  اھقلطی  يتلا  ةحیّصلا  كلت  ّنإ  لب 
.زاّمح

يف  - ھلوق بسح  ةمزال  يھ  لب  فرعی ، ھسفن ال  يماسف  يِّرو ، ىنعم : ةفرعم  دحأ  عیطتسی  نل 



ً.الفط ناك  نأ  ذنم  ھتاقوأ - نسحأ 

ُتنك ثّدحتن ، يماسو  ُتسلج  بابلا ، قلغأو  ةیرّسلا  ھتفرغ  ىلإ  زاّمح  مع  فلد  ءاشعلا  دعب 
.نّخدأل ُتجرخ  ةئیسلا ، ھبارش  ةحئارب  ُتقض  نیحو  ھنونج ، نع  ناوث  ةدعل  بیغأ 

يماس ناك  بجعلا ؛ ينؤلمی  يتراجیس ، نّخدأ  قرعلا ،»  » برشی ھیلإ  رظنأ  ّةلت ، ىلع  ًاسلاج 
! نامّزلا كلذ  يف  يل  ًاطیسب  ًادیص  نوكیل  ًاضیأ  نیكسملا 

.ةكم يف  رمخ  براش  لھاجتأل  تنك  امو  ًائیش ، يفخیل  يماس  ناك  ام 

، ةرونملا ةنیدملاب  يوبنلا  دجسملا  يف  ةالّصلا  كلت  تضقنا  ھلضفب ؛ ًاعیرس  يضاملا  ىلإ  ُتدع 
راتخملا دمحم  خیشلل  ةرضاحمب  عافتنالل  ةیمالسإلا  ةعماجلا  دجسم  ىلإ  ضّرحملا  يقیدصو  تقلطناو 

: يقیدص لاق  يطیقنشلا ،

! يطیقنشلا خیشلا  يأر  كیفكی  الأ  رمألا ، ّنیبتتس  - 

.كلذ ىلإ  قیرطلا  ةفرعم  طقف  دیرأ  .ً.اباترم  ُتسل  انأ  ىلب ، - 

.داھجو باستحا  رمألا  ةیبرغلا ، ةرحلا  ةئیھ  ریدم  ناملس  خیّشلا  عم  لصاوتن  ًادغ  كیلع ، ال  - 

ةقیرطلا ىلع  ًاینبم  يوبنلا ، مرحلا  ةجرھب  نم  ًایلاخ  ًاطیسب ، ةیمالسإلا  ةعماجلا  دجسم  ناك 
! يوبنلا دجسملا  نم  ضیقنلا  ىلع  ةاصعلا  ةفّوصتملاو و  ةعدتبملا  نم  كلذك  لاخ  وھو  ةیدجنلا ،

كلذب يقیدص  ينرداب  ھنع ؟ ثحبت  ام  اذھ  سیلأ  ركنملا » رییغت  تاجرد   » ةرضاحملا ناونع 
.َتقدص ..ّھناظم  نم  ذخؤی  ملعلاو  ..ىلب  ُھتبجأ : دجسملا ، ةباوب  لخدن  نحنو 

نیب ةریبكلا  ةقلحلا  رخآ  يف  يقیدصو  ُتسلجف  دیلاب ، ركنملا  رییغت  نع  ثّدحتی  خیّشلا  انكردأ 
.نیّللھتملا ملعلا  ةبلطو  ةعماجلا  ّبالط 

: خیّشلا قلطنا 

ساسألاف كلذ  ىلع  ءانبو  لوزیو ، ركنملا  اذھ  مدعنی  ھب  ھنأل  رشلا ، رباد  عطقی  دیلاب  رییغتلا  »
ساسألا اذھ  هدیب ؛ ّریغیلف  هدیب ، هّریغی  نأ  ناسنإلل  نكمأ  ام  ىتم  ھنأ  رییغتلا  يف  لصألا  يھ  يتلا  ةدعاقلاو 

« .ةدعاقلاو

ُتأدبو خیّشلا ، اھرّرق  يّتلا  ةعئارلا  ةتّكنلا  كلت  ُتنّودف  ءاھدب ، ًامستبم  قفرب ، يقیدص  ينزكو 
: يتآلا ملاعم  مسر  يف 

! امھیأر نود  ءيش  ىلع  مدقأ  نأ  عیطتسأ  ال  يّمع ، ریشتسأو  يتبغرب ، يبأ  حراصأ  ًادغ 

، امھتبغر سكع  رمع ، لبج  ىلعأب  ءادرج  ةرخص  يلتعأ  فاجع  ماوعأ  دعب  انأ  اھ  ابجع ؛



! كشلل ةریثملا  ھتفرغ  بیدارس  يف  بیرم  ينیسمخو  مئاھ ، ریّكس  ّينم  برقلابو 

ًایعرش ًاغوسم  الو  ًالصأ ، ةئیھلل  ىنعم  دجأ  ال  يسفن ، يف  دملا  كلذ  راسحنا  دعب  انأ  اھ  ًابجع 
! ىتح

، ةنجلا ىلإ  َجلبأ  ًاقیرط  ناك  ام  ھیلإ ، ھعفدت  ام  ءرملاب ، تاعانقلا  ھلعفت  ام  ةھج  نم  ریثم ، كلذ 
ةملكلا كلت  يردی ؟» نم  ، » ًاداسف يرظنب  حبصأ  ًاداھج ، ناك  ام  ددشتلا ، روغ  يف  ًاقیحس  ًاطبھم  حبصأ 

ىلإ نآلا  ةرظنلا  هذھ  ىلع  مدنأ  اّمبر  ًاصالخإ ، رثكأ  قیرطلا  اذھ  ىلإ  دوعأ  امبر  يردی ! نم  ةیواطلا 
.يخیرات

قیرط الو  ةصلاخ ، ةوق  كلانھ  سیلف  وزت ، وال - ينیصلا  زوجعلا  كلذ  قدصی  لعفلاب  امبر 
.ةیاھن ام ال  ىلإ  میقتسم 

ً.امدق يضملل  ًامعد  يل  مدقی  الو  ًاعطق ، يضاملا  ىلإ  يتدوع  معدی  اذھ ال 

ھھجو يذلا  لاؤسلا  كلذ  ينھذب  ًاقلاع  لاز  امو  ىركذلا ، بئاتك  ةعراقم  يف  قرغتسم  يّننكل 
: لاق يمومھ ، ّسم  لاؤس  خیّشلل ؛ ةرضاحملا  ءاھتنا  دعب  ملعلا  ّبالط  ُدحأ 

اذإ اذھ  يفكی  لھف  ةئیھلا ، لاجر  ىلع  رصتقم  دیلاب  رییغتلا  نإ  سانلا  نم  ریثك  لوقی  - »
»؟ كلذب يتمذ  أربتو  ةئیھلاب  لصتأ  نأ  ًاركنم  ُتدجو 

تلتق يتلا  ةقّلطلا  كلت  ةیران ، ةقلطك  ًامیقتسمو  قاوسألا ، يف  راّجتلا  ةغلك  ًارشابم  لاؤسلا  ناك 
: خیّشلا باجأ  لمعلا ؛ نادیم  ىلإ  ينتلسرأو  يدّدرت ،

ھعم قسنت  نأو  ھب  لصتت  نأ  كنكمأ  اذإف  ركنملا  رییغتب  صتخم  زاھج  كانھ  نوكی  نیح  - »
طلستی الو  قحلا  لھأ  يذؤی  ىتح ال  عاطتسملا  ردق  ناسنإلا  لواحی  ينعی ، بولطم ، رمأ  اذھف 

، دودح يف  ناسنإلل  ًانكمم  رمألا  ناك  ول  نكل  هرییغتل ، ةئیھلاب  لصتی  كلذلف  مھیلع  لطابلا  لھأ 
ًایئاھن فورعملاب  رمألا  كرتن  ّالأو  ...لعفیلف  ةرشابم  ھناسلبو  هدیب  هریغیو  هركنی  يخأ ، ای 

5« الف ةئیھلل 

، يسفن يف  ةلبلب  نم  ثدحأ  امو  ّةیطع ، خیشلا  لاق  ام  ترّكذت  دّدرت ، رخآ  ُھتاملك  ْتحّوط 
يوّبنلا دجسملا  يف  ًاسرد  يقلی  ّنسم  خیش  ةیاّھنلا  يف  وھو  ةیطع ، خیشلا  هدصقی  ناك  ام  اذھ  نأ  ُتنقیأو 
ةوعدلاو دیحّوتلا  زرأم  ةیمالسإلا ، ةعماجلا  دجسم  يف  انھ  امأ  ھمالك ؛ فیرحت  نمأی  دقو ال  ةماعلا ، مامأ 

! دعّرلا ةعقعقك  ًایلج  حبصلاك ، ًاحضاو  مالكلا  نوكی  نأ  يغبنی 

يبأ َتمص  ةئیھلا ، عم  نواعتلا  ىلع  يمزعب  يّمعو  يبأ  ُتربخأ  ءادغلا  ءانثأ  يلاتلا ، مویلا  يف 
لوھجملا نم  نلسنی  ءاسن  راعلا ، انیلع  تبلج  يتلا  ةئیسلا  ةرھّاظلا  هذھ  نع  ةرثرثب  يّمع  ثّدحتو  ًالیوط ،

! ًانورق نوحلاصلا  لاجرلا  هانب  ام  تاونس  يف  اورّمد  نومدمدی ، ةرحسو 



، يدلو ای  كیف  كراب هللا  راعلا ، اذھ  حفاكیو  ضفتنی ، نأ  يناتیرومو  يطیقنش  ّيأ  ّقح  نم  - 
! ُتلعفل ّكنس  يف  ُتنك  ول  ًادحأ ، ملظت  الو  رذحلا  َّخوت  نكل 

ً.اّدیؤمو ًاحیرص  يبأ  ّدر  ءاج  اذكھ 

.ةمدخ ّكنم  يغبأ  داو  ای  لاعت  ھلزنم : لخاد  ةلاّصلا  يف  سلجی  وھو  زاّمح  مع  يب  حاص 

ةنس يف  يننأ  تنقیأف  ًاقرش ، قیحسلا  لبجلا  ىوھم  ةفاح  ُتسّسحت  ةظحللا ، ىلإ  ةرشابم  ينعجرأ 
.2003

تناك يتلا  ةیرسلا  هءایشأ  ّلم  امبر  كلت ، ھتفرغ  يف  ھتلزع  نم  ھجرخأ  ًامھم  ًارمأ  نأ  ّكش  ال 
لوضفلا ریثی  يذلا  عقاولا  ّھلحم  لحو  ةدحب ، يضاملا  دھاشم  لسلست  عطقنا  اذھل  ةلیل ، لك  ھقرست 

.مامتھالاو

ندندو يجراخلا ، ھمرج  ّيطغت  يتلا  ةفیفخلا  عمشلا  ةقبط  لضفب  عماللا ، هدوع  ًانضتحم  سلج 
: مات ّدجو  ءودھ  يف  لاق  مث  ًالیلق ،

.ةخانملا مایأ  نم  رمع  ْةرشِعو  ْبحاص  نیحد  تنإ  ...هللا  دبع  ای  عمسا  - 

: ءدبلا ةبھر  ًارعشتسم  ةبارغ  يف  ُتبجأ 

.زاّمح مع  ای  ةوزع  فرش و  كتبحُص  - 

ّكلوقأ يِّدب  اناعم ، دح  ام  ..يماسو  كاَّیاو  انأ  نیحد  مھ ، الب  فرش  الب  داو  ای  عمسا  سب  - 
! كتعزف يغبأو  رس ،

.مع ای  لوق  - 

ّتلح نمك  برط  يف  ھسأر  كسمی  يماسو  ًاسلس ، ًانحل  ًافزاع  دصّرلا  يف  لغوأ  مث  ًالیلق ، ندند 
ماقم يھ  ةندند  يأ  نأ  عماسلا  لیختی  ىتح  ًالومخ ، وأ  روصتلا ، يف  ةّدح  رمخلا  حنمت  امبر  ةبیصم ، ھیلع 

.دجولا يعدتسی  دیتع 

يف تداعو  ىرخألا  راتوألا  ىلع  تطبھ  يتلا  نادركلا ، ةنر  ينتقرس  ریبكلا ؛ لوضفلا  مغر 
! ةدحاو ةعفد  ىملسو  انیم  رّكذتأل  ًابخاص ، ًانحل  حبصت  نأ  تداكف  عونت ،

! انیم ةیبذاجب  ىملس  نأ  وأ  ىملس ، رھطب  انیم  ّنأ  ول  ای هللا !

! اھیف ام  لضفأ  ْتذخأو  اھْترّرك  ىرخألا ، ِتعلتبا  امھنم  ةدحاو  نأ  ول 

دقف اھتراعدب ، ةلیللا  ّعتمتت  نل  جازملا ، ةركعتم  يھو  يبورھ ، تفشتكا  نآلا  انیم  نأ  ّكش  ال 
يتلا ةّنیدتملا  ءاقرخلا  كلت  ءاھلبلا ، ةبھارلا  كلت  ينتسن ، اھنأ  ّكش  الف  ىملس  اّمأ  فیلألا ؛ اھناویح  برھ 



.نیّدلا يف  ةّوقلا  بناج  يل  ترھظأو  ھتعاطأ ، اھیبأل ، تعاصنا  ام  ناعرس  نیّنیدتملا ، لاجرلا  قشعت 

نأ بحأ  ال  ھیدلاول ، قاعب  طبترأ  نأ  بحأ  ًالصأ ال  انأ  ملعأ ، ...ةبوطخلا  خسفت  نأ  دیرت  - »
!« قسافل ةأرما  نوكأ 

ْتنقیأ نیح  ةأجف ، ّيلع  ترّمنت  ةریغصلا  ةلوجخلا  ىملس  امأ  ًاموی ، ينحرجت  مل  ةرھاعلا  انیم 
! دیحولا يّمع  ةنبا  اھنأ  ْتیسن  ةدّكؤم ، ةراسخ  ُتحبصأ  يّننأ 

! هد يماس  ریغ  اھفرعی  دح  ام  يد  ةّصقلا  - 

ًاقفاوم ھسأر  يّوھملا  يماس  ّزھ  يتایركذو ، ھماغنأ  نم  يھابتنا  ًارضحم  زاّمح  مع  قطن  اذكھ 
: زاّمح مع  لمكأ  ّمث  ردخلا ، ةلابع  يف  وھو 

سفنت و  رسلا  بلاغی  اّمنأك  ھینیع  ضمغأ  ّمث  .اّھبحأ  ریافحلا ...»  » يف ..تحت  تنب  ھیف  - 
..ةدم نم  اھّملكأ  ...يد  تنبلا  ھتراسجو : هروضح  لك  ًاعمجتسم  لمكأو  ًالیلق ، َنزْود  قمعب ،

! ينفوشت الإ  ةمّزلم  اھنإ  ةیاكحلا  ْتلصو  نیحد  ينتفاش ، اھرمع  الو  اھتفش  يرمع  ام  ...سب 

اھحسم و  ةنجام ، ةكحض  قلطأ  ّةفاج ، ةنیتك  قمعب  نّضغتملا  نكادلا  ھھجو  حمالم  تّریغت  ..ّمث 
.ةبرطضم ةماستباب 

يف عرشی  داكیو  ام  ًارْود  لخدی  دصّرلا ، يف  َهات  ىتح  عبارلا  رتولا  يف  ًاقلاع  ادبو  ھفزع ، لمكأ 
: لوقیو هدوع  راتوأ  نیلت  مث  ھئانغ ،

تنبلا يّدعت  نیل  كّرحتت  الو  ھیف ، ّفقوت  ناكم  كیِّروأ  ایاعم  حورت  كاغبأ  ةمدخ ، ّكنم  ىغبأ  - 
! كفوشتو

! يّرَو يماس : حاص 

عفر ةداح ، ةرظنب  زاّمح  مع  ھقمرف  ةّرملا ؛ هذھ  ةیناوھش  ةلالدو  يعو  تاذ  يماس  ةملك  ْتدب 
: تلقف ةأجافملاب  ُترعش  ًاراذتعا ، ةءاربب  ءاوھلا  يف  ھعبصإ  يماس 

! انأ ينفوشت  - 

! ...فوشت لجأ  - 

.ُھلكشْف َالب  ...مھفی  ام  اد  دلولا  نامز  نم  كل  لیاق  يماس : لاق  ّمث  عراش ؛ يدلوك  نانثالا  كحضو 

اھیِّلخ يناضیبأو ، هویلِح  ءاش هللا  ام  َتنإ  يدلَو  َای  فوش  يماس : يأر  ًالھاجتم  زاّمح  مع  لمكأ 
.نوفّلتلا ىلع  ایاعم  لّمكت  ناشع  انأ ، كنإ  ينعی  ةّرم  كفوشت 

يف كحض  مث  ...يطیقنش  ای  ْمھفا  هد ، قدقدملا  زوجعلا  فوشت  عفنی  ام  ًاحّضوم : يماس  لّخدت 



.نوجم

.لوقأ شیأ  ينْتَملك  ول  سب  ...كرمأ  تحت  يشام  - 

سب ًالصأ  كّملكت  حار  ام  لمكأ : مث  دقحب ، يلإ  رظنو  فزعلا  نع  ّفقوتو  اھّملكت ؛ كحصإ  - 
! نامك اھفوشأ  ناشع  كنم  بیرق  نوكح  انأ  عجرتو ، كفوشت 

يذلا زاّمح  مع  نم  غلبأ  هركسو ، ھنونج  يف  يّوھملا  يماس  ناكو  رمألا ، ىوحف  نآلا  ُتمھف 
.ھلولا ھناسل  مجلأ 

.ةلاقبلا مادق  فقاو  نوكت  تنإ  ةلاقبلل ، ةعاسلا 11.30  يِجتَح  يھ  موق  ّایھ  - 

مودعم ای  ركسا  انھ  سلجا  بضغ : يف  لاقو  ةرظنب  زاّمح  مع  ھقمر  مكاعم ؟ حورأ  يماس : لاق 
: ّيلإ ًاریشم  لمكأ  مث  ةیرود ، انقبطت  ال 

.ينفرعت ناشع  اھسبلأ  حار  ينإ  اّھلیاق  ارضخلا  ينابغلا  كل  بیجأ  ّىنتسأ  - 

، ًالوزن زاّمح  معو  ُتقلطنا  مث  لیحلا ؛ هذھ  ّلكل  ةجاحب  نكن  مل  انیم ، عم  ءاقل  لوأ  ُترّكذت 
.ةرارحلا ةدشل  انلزن ، املك  ينقنخت  داكت  ءارضخ  ةیریمشك  نابغ  ينقّوطت 

قوف ةلباقملا ، ةھجلا  ىلع  لوھلا  يبأك  زاّمح  مع  سلج  امنیب  ةلاقبلا ، باب  مامأ  لاثمتك  ُتفقو 
ًایفطم ةنوكلبلا ، لظ  يف  ًایفخم  زاّمح  مع  ودبی  كاذ  يفقوم  نم  ىتح  ةریبك ؛ ةنوكلب  مالظ  تحت  عبقت  ةّكد 

ھب موقأ  ام  ةعباتمو  حوضو ، لكب  ھتبیبح  ةیؤر  ھل  نمضی  ًاناكم  كلذ  ناكو  ةمتعملا ؛ ریافحلا  ةءاضإ  يف 
.ةراعتسم ةیسنامور  نم 

، عراشلا رخآ  نم  ةبیرب  ينعلاطت  ةاتف  تیأر  قئاقدب  ًالیل  فصنلاو  ةرشع  ةیداحلا  زواجت  دعب 
.ّيلإ ھیدیب  حّول  ھیلإ  ُترظن  اّملك  نونجملاك ، ادب  يذلا  زاّمح  مع  ىلإ  ّعلطتلاو  اھتبقارمب  ُتذخأ 

قرعك ةفّافش  نوكت  داكت  يكملا ، مرحلا  ماخرك  ءاضیب  ةئلتمم ، تناك  دیئو ، وطخ  يف  ْتبرتقا 
نیترانمك ءادوسلا  ةءابعلا  ّمك  نم  لّیللا  ةملظ  يف  تدبف  تبرتقا ، نیح  اھیدی  ىلإ  ُتّعلطت  ریافحلا ؛

! اھرمع نم  نیرشعلا  يف  تدب  راحبلا ، ةمتع  يف  ناضموت 

مل ةلاقبلا ، ْتلخدو  ماكحإب  ةیوطم  ةنّولم  ةقرو  ْتدم  ّمث  اھفلخ ، ْتعلاطو  يبناجب  ًالیلق  ْتّفقوت 
ْتجرخ نیحو  قئاقد ، ُتثكم  دیعب ، نم  ھینیعب  ةلاقبلا  باب  قرتخی  زاّمح  مع  ناكو  يناكم ، نم  كّرحتأ 

ةفشلا ىلع  ترس  ةفیفخ  ةفجر  بارطضاب ، اھاتفش  ْتكرحت  كابتراب ، ْتمستباو  اھھجو  نع  ْتفشك 
! ةنج ریافحلا  ربتعت  دحلا  اذھلأ  ةبھرب ، ُترعشف  رھن ، ةحفص  ىلع  ءودھب  فاذجم  ةقفخك  ایلعلا ،

، ةیانعب ةموسرم  دوسلا  اھبادھأ  امنیب  ةیناق ، ةخراص  اھیتفش  ةرمحو  حمالملا ، قیقد  اھھجو 
.ءاھتنا نود  ًابرغو  ًاقرش  ةرفاسم  بادھألا  رھظی  دراشلا  لحكلا  نأك  ىتح 



..اھئلآل قحب  ًالیلق  نیتوكینلا  مرجأ  يتلا  انیم  ُتركذت  اعیرس  اھئلآل ، يف  ناوثل  ُتبغف  ْتمستبا ،
اھنانسأ ءانیم  ةنراقملا ، دنع  ھتفشتكا  ام  وھ  ةاتفلا  هذھ  بیعی  ام  ..اھأ ؛ ًاریثم ، ًایدامر  ًانول  اھجاع  حنم  ّھنكل 

يھتنت انیم ال  ةلبق  لعجی  يذلا  يھشلا  يدامرلا  نوللا  سكع  وھو  يرانلا ، رمحألاب  برشم  ةرمحلا ، دیدش 
ئناوملا َنولو  َةوھش  اھَءانیم  ُةنصارقلاو  ُلاجّرلا  ُدعب  حنمی  مل  ةاتفلا  هذھ  نأب  كّشلا  ينطلاخ  ًاعیرس  ًادبأ ،

! ءابھشلا ةمیظعلا 

ىلإ اھّجتم  ُتربعف  ىطخلا ، ةعرسم  عراشلا  رخآ  يف  ةاتفلا  تناك  ةعیرّسلا  يتنراقم  ُتیھنأ  نیح 
.دیعبلا اھلظ  يف  ًاقلمحم  ھیدی  اتلكب  ھسأر  ًاكسمم  ناك  يذلا  زاّمح  مع 

.هللا دبع  ای  ًاركش  ایھ ، ..أ  ااااای  لاقو : يدی  نم  ةنّولملا  ةقرولا  فطتخا  ھبنتف ، ًالیلق ، ُھتزكو 

.بابلألل ةفطاخ  نوكت  ىلوألا  لصولا  ةظحل  نأ  مغر  كلت ! ھتظحل  يف  ينركشی  نأ  َسنی  مل 

رثكأ ةموعنب ، اھكسمی  ھّلیختأ  ھبیج ، يف  ةلاسرلا  ىلع  ةضباق  هدی  كرتی  ناك  ًاریثك ، ثّدحتی  مل 
.بیجلا رھاظ  يف  نّضغت  نم  هدی  رھظت  امم 

ھتقایل مدع  هزجعب ، اھیف  فرتعا  يتلا  ةظحللا  هذھ  يف  هرثأت ، ّفشتسأ  ھعم ، ثّدحتأ  نأ  ُتلواح 
! ًالھؤم تسل  اذامل  ةفالصب : ًادحأ  لأست  نأ  ًایساق  ًارمأ  ناك  بحلل ؛

ثدحتأ ھنئاد ، متأم  يف  نیدمك  تنك  لب  ھتاتف ، نع  ثّدحتأ  ملو  ّدوأ ، تنك  امك  ةیئادبب  ھلأسأ  مل 
.ةھفات ةدیعب  ءایشأ  يف 

نم ةرم ، لّوأل  كلت  ھتبھوم  ُتكردأف  ھتوصل ، ُتّھبنت  ھتاملكل ، ُتیغصأ  باضتقاب ، ّدری  ناك 
الإ توّصلا  اذھ  رھوج  ىلإ  لصی  نأ  لجر  ىلع  بعّصلا  نمو  كلت ، ھترجنحب  ةاتف  عقوی  نأ  ھیلع  لھّسلا 

.ىثنأ بلقب  عمتسی  نیح 

.طقف ةیدایحب  عمتسأ  تنك  يننأل  ھتوص ، رارسأ  ضعبل  تلصو 

ًارداس ناك  لب  ةملكب ، قطنی  دعی  مل  دوعصلا  انأدب  نیح  ًابعتم ، ًالمم ، ًالیوط ، ةدوعلا  قیرط  ناك 
ةداعلا ریغ  ىلع  ھقبسأ  ھنم ، ّفخأ  يننأب  ُترعش  داتعملا ، نم  رثكأ  ًایلاع  مشألا  ھلبج  ناكو  دیعب ، ملأ  يف 

.لابجلا رھقت  تناك  يتلا  ھتاوطخ  ةریغصلا  ةاتفلا  كلت  ْتلقثأ  اذكھ  روخص ، ةدعب 

نمدأ يّرب ، داوج  رھظ  ىلع  لامحألا  ّفخأ  ّطحی  نیحو  هرھظ ، قوف  دحأ  لمح  ىلع  دتعی  مل 
داوجلا كلذ  لوحتی  دق  ةلجعلل ، يعاد  الف  دئتی  راھنی ، ھنإف  ھیلع ، رطیسیو  ةیدوألاو ، باعشلا  يف  حومجلا 

! ًالغب َحبصیل  ًاقحال ، يربلا 

ّدویف ةمرصنملا ، قئاقدلا  كلت  ىلإ  رظنی  ھتداع ، ریغ  ىلع  ریافحلا  ىلإ  تفتلی  نآلا  زامح  مع 
كلتمأ يننكل  يلثم ، حبصی  زامح  مع  ...ةمیدق  ةوطخ  لك  حیحصت  ىنمتی  ام ، ةوطخ  حیحصت  ّدوی  ةدوعلا ،

.ریبك قرافب  ةّمقلا  ىلإ  نآلا  ھقبسأف  ةنفرحلا »  » ضعبب يضاملا  لمحو  ةساعتلا ، ةرقاعم  يف  ًادیصر 



معلا ةشع  فلخ  ًاطقاس  ردُجلا  قوف  نم  رمی  عیفر  دوسأ  كلس  ىلإ  ُتّھبنت  ةّشعلا »  » انلصو نیح 
! ىرت ای  ًاضیأ  رارسألا  نم  كانھ  اذام  كلت ..! ةیرّسلا  ھتفرغ  يف  ًافتاھ  كلتمی  ّھنإ  ..زاّمح 

: ًالئاق لوضفلا  ةدشل  ًاصقار  يماس  اَنلبقتسا 

؟ تَزمَغ ةرانصلا  ...رّشب  ..يِّرو  - 

ترشأف ھتفرغ ، ىلإ  قیرطلا  قشی  وھو  ًارھفكم  ھھجو  ادب  مث  هدیب ، تمص  يف  زاّمح  معلا  هاّحن 
.تمصف يتفش ، ىلع  يعبصإ  ًاعضاو  يِّوھملا  يماس  ىلإ 

زاّمح معو  هركس ، يف  ًارداس  يماس  ّلظ  امنیب  انیم ، ىلإ  ًادئاع  لحرأ  نأ  ُتدك  ًابیئك ، ًاتقو  ناك 
.ةبیئكلا يضاملا  فایطأو  يتاعجارم ، میحج  نم  ينذخأت  ةولس  دجأ  مل  ةیرّسلا ؛ ھتفرغ  باب  ًاقلغم 

.قیمع مون  يف  ُتلخدو  ًاّحنرتم ، يّوھملا  يماس  باھذ  دعب  ةلاصلا  يف  ُتدّدمت 

ھفلخ ُتسلجو  ھیلإ  ُتّللست  ةّشعلا ، باب  دنع  هدوع  ىلع  زاّمح  مع  مینارت  ينتظقیأ  رَحّسلا  يف 
.بحلا تابدن  قمع  ةیلابلا  ھتماجیب  فلخ  نم  تنیبتف  نیرمسألا ، ھیفتك  رمقلا  ءاضأ  يتراجیس ، ًالعشم 

ّالأ ُتصرح  طیحملا ؛ ةمتع  يف  ًارَحَس  تاتقی  نوعطلسك  هدوجوب ، ًایفتكم  حیرجلا  لھكلا  ادب 
ءودھلا ةبق  نعط  يتحادق  توص  ةیناث ، ةراجیس  لاعشإ  ىلع  ينضّرح  تقولا  نكل  ءاضوض ، ثدحأ 

ىلإ ھحوبب  ًالغشنم  ناك  دقف  ًاقلطم ، تفتلی  مل  ءودھ ، يف  طبھ  مث  ًایلاع  ًارتو  زاّمح  مع  دش  اھتقو  ةفافشلا ،
.ةیرسلا ھتفرغ  ھكراشی  يذلا  دیحولا  ھقیدص  هرجھی ، يذلا ال  ھقیدص  هدوع ، راتوأ 

تلاسو نوكّسلا ، ھل  ّبتتسا  نیحو  لیللا ؛ نزودیو  زاجحلا ، ينامی  ماقم  يف  ةبھومب  لخدی  ناك 
ًارّوكتم ناك  ّھنكل  ھھجو ، ىلإ  لصأ  نأ  نھوب  ُتلواح  ةعجفم ، ةطیسب  ةینغأ  دشنأ  راتوألا ، ھعباصأ  تحت 

: عاتلم توصب  ّىنغ  عامّسلاب ؛ تیفتكاف  هدوع ، ىلع 

ْدودخلا ىرج ع  يعمد 

ِداقرلا ينفج  فاع 

ْدوقر ينع  سانلاو 

.ِداؤفلاب ىرج  امم 

انالك ةبارغ ، يف  يشارف  وحن  حیسكك  ُتفحزف  ثیدح ، نود  ًالخاد  رادتسا  فزعلا ، ءاھتنا  دنع 
.ةیفاك ةبرغ  يف  شیعی 



 (4)
! دقفلا ماقم 

ُمكدنع بحلا  يف  يتلزنم  ناك  نإ 

يمایأ ُتعیض  دقف  ..تیأر  دق  ام 

ضرافلا نبا                                        

، ةراجیس ةثفنك  حیرلا  سكعو  لصو ، نود  ةعتملا ، تاراوسسكا )  ) نم ًاولخ  ّبحلا  ءيجی  نیح 
.ةساعتلا ىوس  سّفنلا  ىلإ  ھنم  دتری  ال 

.حوّرلل ممست  ةلاح  كلتف  ئطاخلا ، تقولا  يف  ةأجف ، طبھ  اذإ  ّھنكل 

ىقبت مث ال  بحلا ؛ يتأی  ّالأ  بلاغلاف  لضفأ  لاح  يفو  دادعتسالا ، ةبھأ  ىلع  ءرملا  نوكی  نیح  امأ 
! ھبایغل ةمیظع  ةرسح 

.ةریبك تافزاجم  يف  لوخدلل  ناسنإلا  دوقت  دق  ةدحولا  ّنكل 

ھئاوطنا ءارحص  لخاد  ءازع  تاوصألا  يف  دجی  نأ  دحأ  لواحی  نأ  ةیلستلا  عاونأ  رطخأ 
ام قوف  ةأجف  حئاورلاو  نویعلا  رھظت  دقف  ّينج ، توصل  اھرارسأ  ملستو  ءارحصلا  حتفتت  نیحف  ةبدجملا ،

روصت ىلع  هَرمُع  ءارحصلا  يف  ُھئاتلا  ىوقی  دقو ال  بثك ؛ نم  نانجلا  ىءارتتو  ةنتفو ، ءارغإ  ھیلع ، يھ 
.دھاشملا كلت  لك 

ىلإ لّوحت  ذنم  بقح ، ذنم  ھیسن  يذلا  ساسحإلا  كلذ  شطعلاب ، ساسحإلا  يف  أدبی  شیطی ، دق 
ىقبیو ةیلاعلا ، هراوسأ  يف  ھحور  میھت  قلَْعی ، ھّیتلا ، ةیماح  رّوستیف  ةقراحلا ؛ ھسمش  نم  جعزنی  ةیلحس ،

.ةقیقحلا سمش  تحت  رظنملا  َئیس  لایخلا ، يف  ًاھئات  نیملاع : نیب  ًاقزمم ، هدسج 

ىلإ لصی  نیح  ناسنإلا  عم  قحلمك  ءيجی  رمأ  وھف  ةیماسلا ، سفنألا  ءابعأ  ّفخأ  بحلا  ّنكل 
! ةقیقحلا

.ءاقل ىتح  وأ  ةزایح ؛ ًاّكلمت ، ھنوری  مھنأل  سانلا  يقُشی  رمأ  ّھنإ 



ھتحئارو بیبحلا  ْينیع  رسأ  وأ  بحلا ، ةظحل  سبح  ينعی  الو  نیریثكلل ، ًائیش  روضحلا  ينعی  ال 
ً.الثم زاّمح  معل  ًائیش  كلذ  لك  ينعی  ال  ىرت ؛ الو  ّسُمت  ةیرھد ال  ةروراق  يف 

.ھتدبع اَمل  زاّمح  معل  ةاتفلا  كلت  تزرب  امك  ةظحلل  يل  زرب هللا  ول 

، اھتدراط اَمل  ةمحدزملا  ریافحلا  ّةقزأ  يف  فئاوطلا  نیب  قّزمملا  نیدلا  اذھ  ةقیقح  يل  تّدبت  ول 
موق ای  ةبعكلا : نحص  يف  تخرصو  ةعاجشلاب  ينّدمتل  قرع  ةنّینق  تیرتشال  ام  لبج  يف  اھدعب  تباغ  ولو 

.ءاقبلا ىلع  ىوقت  نومعزت ال  يتلا  مكتقیقح  نإ 

! ةیماس ًاسفن  تسل  ينأل  كلذ  لك 

؟ يھ نیأ  نكل 

ىلع ّبلغتلل  ةصرف  ھل  تحیتأ  دقف  ًاظوظحم ، ناك  ًازاّمح  مع  نأ  دقتعأ  ًانمدم ، ينلعجی  ام  اذھ 
.ھل ةبسنلاب  ًایفاك  نوكیل  كلذ  ناك  هرظنب ؛ اھاوتحا  اھآر ، ھبح ،

زامح مع  ناك  ام  رمألا ، ةفاح  ىلإ  ھتلصوأ  يتلا  يھ  ھل ، تحنُم  يتلا  ةصرفلا  كلت  نأ  دقتعأو 
ملعی ناك  سداسلا ؛ هدقع  ةمتع  يف  لایخلاب  ةیرسلا ، ھتفرغ  مالظ  يف  توصلاب  يفتكی  ناك  اذھ ، لثمب  ملحی 

.ھب ھل  ةقاط  ام ال  لامتحا  ىلإ  ھتعفد  اھنكلو  اذھ ، لك  ةھجاوم  ىلع  ىوقی  ھنأ ال 

.تیفتكال ةدحاو  ةّرم  ھتاتفل  زاّمح  مع  ةرظن  انیم  ىلإ  ُترظن  ول 

َمھاس دعب ، نع  ھھجو  ُتسّسحت  ةعاس ؛ ذنم  هروطف  ىھنأ  دق  ناك  ىحض  ُتظقیتسا  امدنع 
.اینّدلا مومھ  هولعت  ھناجنف ، ًالمأتم  فّرطلا ،

ام ةیساسح  كلت  نوكت  اّمبر  ثیدحلا ، يف  بغار  ریغ  ّھنأ  ًایلج  ّنیبت  راوح  حتفل  تالواحم  دعب 
! ةفشاكملا دعب 

.تمص يف  ياش  ةلایب )  ) تببصو زیمت )  ) ةرسك تلوانتف  ينم ، ھقیضب  ترعش 

يلع ناك  لھ  ُتأرتجا ، ام  قمع  ُتسسحأ  سّجوتملا ، انلصاوت  شھنت  لوسكلا  قئاقّدلا  تضم 
.ةساعتلا هذھ  لكب  ًازاّمح  مع  رعشأل  ریصقلا  رودلا  كلذ  لثمأ  نأ 

ءاطخأ ُتبكترا  لھ  مھألا  و  نونكملا ، هّرسل  يتیؤر  نم  راغی  لھ  يبابشب ، مأ  ّھنسب  قیضی  لھ 
؟ يردأ نأ  نود 

ينواعت يلع  ّرج  املاطو  ھتیصخش ؛ لیثمت  يف  ًانیمأ  تنك  لب  يیأر ؛ بسح  ًادج ، ًانواعتم  تنك 
.ةلئاھ ةیسفن  بعاتم 

مونلاك ًاجعزم  كلذل  يكاردإ  ناك  دقو  ةریغلاب ؛ ينواعت  مھرعشأ  نیبستحملا  ةعواطملا  ىتح 



.ةربإ ىلع 

؟ ةئیس تناك  اھب  تمق  يتلا  نواعتلا  لاكشأ  لك  نأ  كلذ  ينعی  اّمبر 

اھبلقل ًالافغتساو  ةاتفلا ، كلتل  ةیمعت  ناك  ّھنأل  ًالذتبم  ناك  زاّمح ، مع  ةیحرسم  يف  بیبحك  يرود 
! ًالصأ ّلفغملا 

ينید رودب  تمق  يننأل  ًائیسو ؛ ًاّقفلم  ناك  دقف  ةئیھلا  لاجر  عم  نواعتلا  يف  میدقلا  يرود  امأ 
! ةینید تاغّوسم  ةمث  تناك  نإو  ةینید ، ریغ  عفاودب  ضرتفم 

.ھّببسم نم  ًاقتشم  ببّسلا  ناك  اذإ  الإ  ًایعیبط  رمألا  نوكی  ال 

مع دعُسأل  ةیسح  ةشھدب  رظنأ  الو  ةحرابلا  اھتلباق  نیح  ًایقیقح  ًاقشاع  نوكأ  نأ  يلع  ناك 
نع يّھنلاو  فورعملاب  رمألا  ةئیھ  ةقوج  يف  ُتطرخنا  نیح  ًایقیقح  ًادھاجم  نوكأ  نأ  يلع  ناكو  ًازاّمح ،

.ھب ُتمق  امب  ىضَرأل  ّةیمحب  فّرصتأ  الو  ركنملا ،

و فّدجأ ، انیم ، رشاعأ  اقیدنز ، نوكأ  نأ  يب ، قیلی  يذلا  دیحولا  رودلا  نأ  فسأب  رعشأ  نآلا 
.لاحلا هذھ  ىلع  انأ  يعیبط و  رخآ  ءيش  نأل ال  نسولا ؛ ينكردی  ثیح  مانأ 

اّقفوم اذھ  نوكیس  دّكؤم ، اذھ  لصأس ؛ يھیت ، شیع  ىلع  ُتررصأ  اذإ  يننأ  دیحولا  ءازعلا  نكل 
! ھّببسم نم  قتشم  ھنأل 

.وھزلاب ينرعشت  نأ  ىرحأ  يلوح ، ًادحأ  دعست  نلف  ىرخألا  لامعألا  امأ 

، ةینید ةفوفصم  نم  ًاءزج  اناك  ةضقانتم ، ءایشأب  اموقی  مل  امھف  ناحلاص ؛ نالجر  يّمعو  يبأ 
.ىربكلا ءارحصلا  ھیت  يف  امھمأ  محرب  اقلع  ذنم 

ةنیدملا يف  نادیعس  نالھك  نآلا  امھ  اذھل  ًالماكو ؛ ًاقسانتم ، ناك  لمع  نم  ھب  اماق  ام  لك 
.نیَكلملل ةعنقم  ةبوجأ  ًاّدیج  اّزھج  دقو  ةئناھ ، ةتیم  نارظتنی  ةرونملا ،

اھجّوز نیح  ةلفاغ  ةاتف  اھتلوفط  يف  امھّمأ  تناك  ام ؛ ًاعون  ..حوضولا  دیدش  امھخیرات  ىتح 
هءاضعأ اھل  زربی  اھیبأ  نم  ربكأ  لجر  ةمدصلا ، كلت  ىلع  تقافأ  زوجعلا ، ھمع  نبال  ًارسق  اھوبأ 

كلذ ْتھرك  ةیساقلا ، ةلیللا  كلت  دعب  ةیرخسب  اھھجو  يف  مستبی  عیمجلاو  مؤلب ، اھنضتحی  ةحاقوب ، ةیسنجلا 
اھل يغصت  »7و  ةبكر مأ   » باشعأ ىلإ  ثّدحتت   6« يابصأ  » نیب ْتھاتو  تاباغلا ، يف  ْتماھ  لب  رمألا ،

.ةیلوضفلا  8« ةجروت  » ناذآ

ًاریخأ ًالح  لّكشی  ةاتفلا  كلت  قالط  نأ  ادب  ھّمع  نباو  ھتَِدل  وھ  يذلا  هرھص  اھوبأ  عنقأ  نیح 
.9« ناوجبلا  » ھب ردنت  يذلا  اھنونجل 

، اھتلئاع ءامسأب  راجشألا  يمست  يّتلا  ةاتفلا  كلت  ُرمأ  ةیوعّرلا  لزانملا  »10 و  مزالملا  » يف عاش 



! ةیراع ھبش   11« دیلاجمآب  » نابكرلا دراطتو 

امدنع رغصألا  اھتخأ  كجوزأسو  اھّْقلط  ءدبلا : يف  ناك  امك  ًامزاح  ةمیكشلا  دیدش  اھوبأ  ناك 
! مداقلا فیرخلا  يف  نّمُست ) « ) ّحلُبت »

.ءاخّسلا اذھب  ودبلا  ضورع  ھیلع  لاھنت  يك  رَمت  نم  لجر  يبھذلا  رھّصلا  اذھ  ّنأك 

.ةمراع ّنیدت  ةلاحل  اھملسأ  عیدولا ؛ نونجلا  نم  ةلاح  يف  قّالطلا  دعب  ىلوألا  اھتاونس  تضمأ 

صخشلا میدقت  دیعی  ًاضیأ  وھو  ءاذغلاو ، ةیامحلا  حنمی  وھف  ةسوملم ، ةقیقح  ةیدابلا  يف  نیّدلا 
.ھتاذ مامأو  ملاعلا  مامأ 

نم مك  ًاریخأو  ًادھاز ، ھھیت  نم  داع  كولعص  نم  مكو  ًایلو ، ھنونج  نم  جرخ  نونجم  نم  مك 
.ھلضفب ةروكذلا  رھق  تزواجت  ةسئای  ةأرما 

يسفن جرح  يف  اھعقوأ  ھنكل  اھراصتنا ، معط  طقف - تقولا  كلذ   - تقوذت مشاغلا ، اھیبأ  ةافو  دعب 
ةجاحب اھنأ  نیدتلاو  نونجلا  عزاون  ھعفدت  يبئارغ  سحب  ترعش  اھیبأ ، تومل  نزحلا  عطتست  مل  ریبك ،

نم يفاعتلا  تاظحل  يف  ملألا ، ةشیاعم  نم  تاونس  دعب  ًاصلاخ ، ًائیش  لعفت  نأ  ىلإ  ةجاحب  ةبوت ، ىلإ 
بغرت دحاو  ءيشل  ھسّركت  نأ  بجی  ةسئابلا  اھتایح  ةرود  نم  ىقبت  ام  ّنأ  ًاریخأ  ةّدجلا  ْترّرق  نونجلا ،

! جحلا تررق  ھب ؛ مایقلا  يف  ًاقیمع 

، ةأجف اذكھ  لمعب ، موقی  نأ  ًاقبسم  رّرقی  مل  نم  ررقیو  رمأب ، ّطق  بغری  مل  نم  بغری  نیحو 
.ھمزع مامأ  اھناطلس  لءاضتی  ملاعلا  ىوق  ّلك  نإف  دحأ ، نم  ءالمإ  نود 

ةیروھمجب نآلا  ىمسی  ام  طسو  يف  فیرخلا ، ةّھبأ  يف  لزّانلا  ّيحلا  ةشھد  قمع  نم  ْتقلطنا 
تلصو ىتح  ةیوارحّصلا  ھبش  بوھسلاو  ّةیمسوملا ، تاعقنتسملاو  َتِلقلاو ، ناعیقلا ، يرفت  ایناتیروم ،

.ّلقّنتلل ةطخ  وأ  داز  نود  رھشأ  دعب  وتكبمت 

كانھ نم  داح  لكشب  ةقّرشملاو  ایلعلا ، اتلوف  داوس  ةمحتقملا  ةیبونجلا  لفاوقلاب  تثبشت  كانھو 
روف  » ةنیدمب ّتطح  ّىتح  ھقرشو  رھنلا  لامش  ىرخأ  ىلإ  ةیرق  نم  تّلقنتو  رجّینلا ، رھن  ضوح  ىلإ 

ایناتیروم يف  فیرخلا  َعومد  ْتلصَو  نأ  دعبو  ةدرفنم ، لوھلا  اھماحتقا  ىلع  لوح  ءاضقنا  دعب   12« يمال
.داشت يف  اھمزع  نم  ھتشھدب 

يف شعترملا  ھلوب  رفحی  جوزل ال  میظعلا  اھضفر  ذنم  اھنونج ، ذنم  ةقسانتم  ىرخألا  يھ  تناك 
نم ًامیدق  ةلقتسملا  ةیناوھشلا  ءاسنخلاك  ًامامت  ًّاقش ، ءامسلا  يف  يوتلملا  ھتمس  ثدحی  الو  ًاراغ ، لمرلا 

! ةیوامسلا ةھجلا  نم  نآلا  نیصلاخلا  اھینباك  ًامامت  و  ةیبارتلا ، ةھجلا 

دودح ةیاھن  و  ًاقرش ، ھّجتت  لفاوق  كلانھ  تسیل  ةّدجلاب ، لبّسلا  تّعطقت  يمال » وتروف   » ةنیدم يف 
! ًادج ةبیرق  ملاعلا 



موخت دنع  ةیرامعتسالا  ایناطیرب  ةیروطاربمإ  أدبتل  داشت ، لامش  يف  يھتنی  يسنرفلا  ملاعلا 
ةلفاحلا بوكرل  دوقن  ىلإ  جاتحی  كلذ  لبقو  قئاثول ، جاتحی  ًامیدق  نیملاعلا  نیذھ  نیب  ّلقّنتلاو  روفراد ،

ً.اباھذو ةئیج  ثباعلا  لّمنلاو  راّجتلاو  جاجحلا  ةلماح  داشت  ىراحصو  لابج  رخمت  يّتلا  ةدیحولا 

كلذ ةربخ  هدوقت  لیصأ ، يقراط  لمج  ىلع  زاّغم  هّدیس  ھفدری  ًالفط  ناك  نیح  زاّمح  مع  ّىتح 
ىتح دبع ، سأر  ىلع  رانلاب  ةموسرم  ةیكولمم  ةطیرخك  ھسأر  يف  ةحضاو  ءارحصلا  مسترت  ریمألا ،
ةبلع بوكر  نمث  اعفدی  ْيك  دیدج ، ٍرتشمل  يمال  وتروف  قوس  يف  لزابلا  امھلمج  مامز  املسیل  اناك  امھ 

.كلت ةجعزملا  دیدحلا 

! لقألا ىلع  عوبرلا  كلت  يف  لمجلا ؛ رصعل  ًادح  تعضو  ةئرتھملا  ةیدیدحلا  ةبلعلا  كلت 

ءارحص لصو  نع  لغبك  زجعیل  يسلطألا  فافض  نم  لمجلا  ِتأی  ملف  رمألا ؛ ةبارغ  مغرو 
ةبدجم ءارحص  لصو  يف  يثبعلا  ھحافكل  ًادح  تعضو  ةیرامعتسالا  ةسایسلا  نكلو  روفرادب ، داشت 

.ىرخأب

تحبصأ دقف  نآلا  امأ  يتدجو ، زاّغم  ریمألا  ربع  نیح  رضتحت  ءارحصلا  تناك  ةقیقحلا ، يف 
.ةدماھ ةریبك  ةثج 

و ةرفاغملا  ءارمأ  ةیامح  تحت  ءارحصلا ، برغ  نم  قلطنت  لفاوقلا  تناك  نامّزلا  میدق  يف 
تارامإ ضرأ  يف  طحت  ىتح  رھشأ  ةثالث  ياغنوسلا  ةیامح  يف  لخدتل  ًارھشأ ، قراوطلا  نیطالس 

ةیامح اریكلا  ةكلمم  نمضت  ثیح  روفراد  يف  روفلل  اھملست  ىرخأ ، ًارھشأ  يمرقابو  مناكو  وتوكوص 
.بیصخلا لینلا  فافض  لصت  ىتح  ًاموی  نیعبس  لفاوقلا 

، سانلا نم  ضیبألاو  رمحألاو  دَوسألا  دھاشی  ًاعونتو ؛ ًاسُْنأ  رجاتلاو  رماغملاو  جاحلا  دجی  اذكھ 
مھحرفو فافجلاو ، ةراغلا  نم  مھفوخ  مھمالآب ، سحی  بوعشلا ، كلت  تافاقث  شیعی  ایندلا ، ةنسلأ  عمسی 

بكر اذإ  ىتح  يویندلا ، ملاعلا  ربعیو  ىراحصلا ، حوبل  يغصی  لاغدألا ، بطاخی  راطمألاو ؛ لفاوقلاب 
.دوھشملا ملاعلا  ةرود  لمكأ  زاجحلا  ىلإ  رحبلا 

يف لمعت  يمالوتروف ، يف  اھتقو  شیعت  لبّسلا ، ّعطقت  نم  اھتشھد  مغر  ةدیحولا  ةدجلا  تناك 
! اھنطب ءلِم  لباقم  يبشخ  سارھم  يف  بوبحلا  نحط  تنقتأ  دقو  قوّسلا ،

، يودبلا اّھیح  يف  يراوجلل  ًاكورتم  ناك  لمعلا  اذھ  نأ  ریغ  ةقباّسلا ، اھتایح  يف  ةّھفرم  نكت  مل 
ةیرق يف  لزنت  تناك  نیح  ةلیوطلا  اھتلحر  لالخو  ًامیدق ، للملاب  سیراھملا  تاوصأ  اھترعشأ  املاط 
رعشت بوبحلا  نحطل  ةقالمعلا  ةیبشخلا  تاقدملا  لازنإ  يف  نبوانتی  تایجنزلا  بقارت  ةیحالف ، ةیقیرفإ 

.مّونلل ملستست  ..ردخلاب و 

يف اعوج  تتام  الإو  اھرمأ ، ّربدتت  نأ  نآلا  اھیلع  ودبلا ، ةیزاوجروب  نم  ةیقب  ةمث  دعت  مل 
.ةیسنرفلا يمالوتروف 



مل اذھل  لوفقلل ، قوشلا  الو  ةلحرلا ، لامكإل  ةلجعلا  رھظت  ال  نیرفاسملا ، لكك  يتدج  نكت  مل 
.ةلفاحلا بوكرل  ًاكنرف  ىلإ 50  لصی  ًاغلبم  عفدت  نأ  اھیلع  نأ  تملع  نیح  ًاریثك  ملأتت 

ذنم جحلا  تأدب  اھنأ  ىرت  تناك  يتدج  نكل  بوبحلا ، نحط  نم  دیكأتلاب  ھعمجت  نل  اذھك  غلبم 
اھتیدأت اھیلع  يتلا  سوقطلا  لاكشأ  نم  لكش  وھ  اھب  طیحی  ام  لكف  اذھل  يفیرخلا ، مویلا  كلذ  يف  اھقالطنا 

.كش الب  ةالابماللاو  نونجلا  هردصم  قیمعلا  يّدبعتلا  سحلا  اذھ  ربصب ،

كلت نتم  ىلع  نیرفاسملا  عیدوت  وھ  ھب ، مایقلا  بحت  تناك  ٍءزج  مھأ  نكل  اھمایأ ؛ تضمأ  اذھل 
! بوبحلا نحط  نم  هّرفوت  امب  ھیرتشت  يذلا  ماعطلاب  مھدیوزتو  ةرم ، لك  ةلفاحلا 

نیرفاسملا ىلع  ةدیھزلا  اھلیخادم  لك  قفنت  يھف  ًاقح ، ةبیجع  لاملا  زنك  يف  يتدج  ةقیرط  نإ 
.نیعوبسأ لك  اھنوقرافی  نیذلا 

نمؤی يداصتقا  يأ  نكل  ةّزیمم ، ةقیرطب  ةدِّحوم  ام ، وحن  ىلع  ةیفوص  ةقیرط  يھ  امبر 
.سالفإلا ىلإ  طقف  لصوت  ةقامح  اھربتعی  تافورصملا  عم  لخدلا  ةنزاومب 

! ةمئاھ ةأرما  اھنإ  ...يداصتقالا  اھیأ  سالفإ  يأ 

لمحت ةیلاب  ةریغص  ةرئاط  ةئرتھملا ، راطملا  ضرأ  ىلع  ةیسنرف  ةرئاط  ّتطح  رھشأ  دعب 
ةعبرأ ىلإ  راشأو  ةرئاطلا ، ةیفلخ  نم  ةریثك  ًالاقثأ  لزنأ  يرامعتسا ، طباض  جرخ  ةحلاك ، ًاھوجو 

ةرئاطلا تقلطناو  راطملا  ضرأ  ىلع  نوّیلحملا  نویسنرفلا  دونجلا  كلذ  لك  ّملست  لوّزنلاب ، صاخشأ 
! ًادّدجم

ءالؤھ ءاویإو  ماعطإل  ًاببس  دجت  مل  ةیركسعلا  ةیماحلا  نأ  ریغ  عیباسأل ، لاجرلا  كئلوأ  نجس  مت 
.رفنلا

اوبلج دقو  ھبتكم ، رقم  يف  ءامّسلا  مھب  تفذق  نیذلا  ةسمخلا  بطاخی  يركسعلا  يمالوتروف  مكاح 
: نیروفخم ھیلإ 

رفخملا ىلإ  موی  لك  روضحلا  مكیلعو  انھ ، اوقبا  ناكملا ، كلذ  ىلإ  ةدوعلا  مكیلع  عنمی  - 
.مكروضح لیجستل 

تمكح ةریصق  ةدم  لبقف  تیمم ؛ رسأ  نم  ھّصلخ  بیرغلا  ھظح  رّفنلا ، كئلوأ  نمض  يّدج  ناك 
ةمواقمب اومّھتا  نیرخآ  نایعأو  ھخیش  ةقفر  ةدیعب  ةرمعتسم  ىلإ  يّفنلاب  ةیرامعتسالا  ةطلسلا  ھیلع 

مھنیب نم  ھنأ  يّدج  ربخی  ھسبحم  يف  فّرطلا  مھاس  خیّشلاو  مكحلا ، قطن  ذنمو  ةیسنرفلا ؛ ةیروطاربمالا 
فصن لمكی   » نم ھبلص  نم  جرخی  نأ  ىضق  نأل هللا  ھیفن ، ّمتی  نلو  رسألا ، اذھ  نم  جرخیس  ًاعیمج 

«! رخآلا تیریزیت 

« تیریزیت  » ةملكل فرعی  ًادحأ ال  نأ  مغر  خیشلا ، ذیمالتل  ًافورعم  ًارمأ  ةراشبلا  كلت  تحبصأ 



ّنكل خیّشلا ، ریصم  مھنزحأ  ْنإو  يّدج  صالخ  يف  ّكش  مھرواسی  ملو  لاؤسلا ، ىلع  ؤرجی  ملو  ىنعم ،
! تعلقأ ةرئّاطلا 

مل ریطخ ، لكشب  ةدئاز  ةرئاطلا  كلت  ةلومح  ّنأ  ناطبقلا  رعش  خیّشلا  ةءوبنل  بیھم  ّلجت  يفو 
! طوقّسلل ًایدافت  يمالوتروف  يف  ةعتمألاو  باّكرلا  ضعب  لازنإ  نم  ّدب  ةمث  نكی 

ًابتك و تناك  يّتلا  ىرسألا ، ةعتمأ  ّةفاك  نم  صلّختلاو  ًانأش ، لقألا  حارس  قالطإ  دئاقلا  راتخا 
عاتملا كلذ  ًانأش  ّلقألا  نمض  نم  ناك  ةیدیلقت ! ةیذغأو  نأضلا  دولج  نم  شرافمو  سبالمو  ةیبشخ  ًاحاولأ 

.هللا ھمحر  يّدج  مھنمض  نم  ةعبرأ  ًالاجرو 

تناكف خیّشلا » ةءوبن   » و ًانأش » ّلقألا   » ةرابع امأ  ىرسألا ؛ ّةیقب  ّربكف  رایتخالا ، ھیلع  عقو 
! زاجحلا يف  انتلئاع  اھلھجت  نمّزلا  ةءابع  يف  لیصافت 

، رسألا نم  يّدج  ةیبیغلا  ىوقلا  نم  ةمساح  ةدعاسمب  ءاوھلا  اكیمانیدو  ءایزیفلا  نیناوق  ْتّصلخ 
.ءایزیفلا ءاملع  نم  نییسنرفلا  فالسأ  دافحأ  فنأ  مغر 

نم يسنرفلا  دئاقلا  دّكأتو  ھعروو ، ھملعب  ةماعلاو  نیّیلحملا  راّجتلا  حاورأ  يّدج  مھلأ  ام  ناعرس 
ً.ایعوبسا روضحلا  لیجستب  ءانثتسا  ھحنمف  ةیركسعلا ، ةیماحلا  نم  ابیرق  دجسملا  يف  ھعاطقنال  هدھز 

حبصأ تقولا  عمو  ةریغصلا ، دجاسملا  يف  تیبملاو  ةنیدملا  يف  لقّنتلا  نم  يّدج  رمألا  اذھ  نّكم 
عوبسألا مایأ  لالخ  بھذی  اطیسب ، رمألا  ناك  ایادھلا ؛ ھیلع  تلاھناف  ھتحامسب ، ًاروھشم  ھّنیدتب ، افورعم 

ئرُقیو نیعرازملاو ، نییورقلا  ظعی  ًالماك  ًاموی  ةیرقلل  يلحملا  دجسملا  يف  میقی  ةبیرقلا ، ىرقلا  ىلإ 
.خیّشلل ًاماركإ  ایادھلا  نوّیلحملا  رضحی  يلّاتلا  مویلا  يفو  صوّصنلاو ، روسلا  ضعب  ّيلحملا  مامإلا 

ًادیعس نكی  مل  ھخیاشم ، نع  يرسقلا  ھّیلخت  يف  ءایزیفلا  بنذ  نع  ةرّافك  ناك  كلذ  لك  ّنكل 
.نمؤمك ًاّملسم  ناك  ھنكل  صَّلخُمك ،

دق باذعلا ، ةفصانم  يف  ةیشوزام  ةبغر  دیكأتلاب  تسیلو  ھتابغر ، ھعفاود ، لمحی  رخآلا  وھ  ناك 
دجوو قوش  ضحم  نوكت  دقو  ةیقبلاك ، باعصلا  يقلت  نم  ھتصلخ  رادقألا  نأل  ةینودلاب  ًاساسحإ  نوكت 

لك نع  ھضارعإ  ام ، ءيشب  رخآلا  وھ  ھلاغشنا  ىدم  كردی  هدھاشی  نم  نكل  لمتحم ، كلذ  لك  ھخیش ، ىلإ 
ةبیھرلا ةلاھلا  كلت  نوعضی  عئار ! لكشب  ھمھف  نوئیسیف  ًانایحأ  نورخآلا  هدوجو  مھفی  ام ال  اذھو  هادع ، ام 

.مھرومأ يف  طروتی  نمل ال  مھمارتحاو  ىلعأ ، لاثم  ىلإ  مھتجاح  قفو  ھنومھفی  صخشلا ، كلذ  سأر  قوف 

قوّسلا يف  ّفقوت  ةطرشلا ، ضّوفم  ىدل  هروضح  دّكؤیل  يمالوتروف  ىلإ  ًاموی  ھتدوع  دنع 
.ةحداكلا يتّدج  ىقتْلاف  ایادھلا ، ضعب  عیبو  ءادغلا ، لوانتل 

امب ًالغشنم  امھنم  ّلك  ناك  دقف  ًادودخأ ، امھنیب  قشعلا  رّعسی  ملو  ًامھس ، امھنیب  دیبویك  ِقلی  مل 
! ةحئارلاو رظنلا  ءارو 



.ھكالتما دیری  ءيش ال  ىلإ  ىعسی  ناك  امھالكف  انیمك ، يتّدج  الو  زاّمح ، معك  يّدج  نكی  مل 

ىلإ امھنم  ًالك  لصوت  دوھعو  ةحضاو ، ةیناسح  ةجھلبو  ةكرتشم ، تاغلب  ریطخ ، قاّفتا  دقُع 
.رخآلا نم  هاركإ  نود  ھیف  بغری  ءيش 

جحلا امأ  ةنمزملا ، ھتدقع  نم  ّصلختیسف  اسنرف  توكلم  نم  جرخ  ام  ىتم  ّھنأ  يّدج  كردأ 
ھقافخإ حرش  ھنكمی  درجألا  لبجلا  كلذ  رھظ  ىلع  كانھو  ھب ، ماق  صقان  دھج  ّلك  نم  ًالاستغا  نوكیسف 

.ةّرم رخآل 

! طقف اھتلحر  لمكت  نأ  دیرت  تناكف  يھ  امأ 

.مارحلا تیب هللا  ىلإ  لوحب هللا  كلصوأو  كجّوزتأ ، - 

.يبلاط ای  ًاریخ  كازج هللا  - 

اھجرف وأ  سوسمملا  اھبلقب  ھلیمج  ّدر  عیطتست  ًالمع ال  لب  ًّابح ، حنمی  مل  وھف  ًاغیلب ، ًاّدر  ناك 
.يّدج سنآ  ًاّقفوم  ًاّدر  ناكو  ھلوق ، تمھلأ  ام  لك  يھ  ةحلاص  ةوعد  رغلا ،

ًازوجع اُھتكردأ  ىتح  اھجوز  ىلإ  اھتایاكح  يف  يتّدج  ھب  ریشت  ام  ّلك  يھف  يبلاط »  » ةملك امأ 
و ةبكر » مأ   » شئاشحو عوتیلا )  ) نانرفأ رجش  نع  ثّدحتت  ةرونملا  ةنیدملاب  حیسلا  يح  يف  ًَةفِرَخ 

«! رخآلا تیریزیت  فصن   » لمكی نمو  يبلاط » »

رماغملا ةدیحولا  ةلفاحلا  بحاص  نأ  ّسحأ  ًاریخأو  رھشأ ، لاوط  ریبكلا  بورھلل  يّدج  ّططخ 
هأجاف ةركفلا  ھیلع  ضرعو  قوّسلا  يف  ھلباق  نیح  ةرجألا ؛ فعاض  اذإ  ھلقن  يف  عنامی  ال  ينانبللا ،
ءزجلا وھ  لمعلا  اذھ  ّنأكل  بورھلل ، ةمكحم  ةطیرخ  كلتمی  ناك  هدادعتساب ، ھنومسی  امك  يماشلا » »

: ھلمع نم  مھألا 

ىلع ينرظتنا  ءاثالثلا  ةحیبص  وكماج »  » ىّمست ةیرق  ىلإ  قلطناو  ًادغ  كروضح  ّعقو  - 
! كنرف يتئم  نآلا  ةرجألا  عفد  كیلع  نكل  ...قراّوطلا  ّيز  يف  رّكنتو  قیّرطلا 

؟ ةجوزلاو انسح ، - 

.ةلفاحلا يف  اھدجتسو  كنرف  ةئام  عبرأ  عفدا  ًانسح ، اھب ...؟ ام  - 

ّنكل ھلمع ؛ نم  حبرملا  ءزجلا  وھ  اذھ  نوكی  اّمبرف  ھسامح ، رّربی  اذھو  ھیف ، ًاغلابم  رعّسلا  ناك 
.نینمؤملا ایادھ  عیب  نم  ةّدیج  دئاوع  ھیدل  تناك  يّدج 

يف ّطح  يلّاتلا  مویلا  يفو  ًاتیب ، ةلفاحلا  لظ  نم  ةذّختم  بوبحلا ، نحط  نع  ًامامت  ةّدجلا  تعلقأ 
.ناّسح ينب  نم  ریمأو  ھتذمالت  عم  ایناتیروم  نم  مداق  يناظیب  خیشل  بیھم  بكوم  يمال  وتروف  ةنیدم 



ّنأ اھربخأو  اھنطب ، لفسأ  دعاصتی  أدب  يّذلا  خافتنالا  صخت  رومأ  يف  خیّشلا  يتّدج  ْتتفتسا 
! عیطتسملا ىلع  جحلا  بوجو  ةّحص  حیحص  اھدقعو  لوحب هللا ، كرابم  اھلمح 

ةھج ىلإ  رظنت  اھنأل  زییّمتلا  ةمیدع  تناكف  يتّدج  امأ  دحاو ، بوث  يف  بیّبطلاو  خیّشلا  ناك 
.ماوعأ ذنم  ةدحاو 

: خرصی ریكّسلا  ينانبللا  ًارجف ، ءاثالثلا ، حابص 

بیرھت ةمھتب  ضبقلا  ردانجلا  يلع  يقلیل  انھ  رظتنأ  نل  وھ ؟ نیأ  زوجعلا  كلذ  ىلع  ةنعللا  - 
.يتلفاح اورداصیو  مرجم 

بھس رصبلا ، دادتما  ىلع  ٌرفق  بابیلا ، يف  ةلفاحلا  كّابش  ربع  میلستو  لوضفب  علاطت  يتّدج 
ّربكی روقو  خیشو  ةمّدقملا ، يف  ةیوامّسلا  نایدألا  لك  ُّبسی  رومخم  قئاسو  هاّجتا ؛ لك  يف  دتمی  رمحأ 
ةریثو دعاقملا  دجو  نیح  قیمع  مون  يف  ّطغ  دقف  يرفغملا  ریمألا  امأ  ةلفاحلا ، قحست  ةقعاص  نم  ًافوخ 

.لمجلا ءاطوب  ةنراقم 

نم ىركذ  رخآ  تناكو  سمشلا ، قورش  دعب  رفقلا  رخْمت  ریصق ، ّفقوت  دعب  ةلفاحلا  تقلطنا 
.دعوملا فلخأ  نأ  يبلاط » »

، ھئارحص ىلإ  ةدوعلاو  ًابرغ  بورھلل  ةسكاعم  ّةطخ  ّدعأ  لھ  اھدعب ، ةلئاعلا  تایبدأ  يف  ركُذی  مل 
؟ هات لھ  ضبقلا ؟ ھیلع  يقلأ  لھ  رخآلا ؟» تیریزیت  فصن   » لمكیل ةیقرّشلا  جحلا  ةلحر  ھیومت  ًالغتسم 

؟ لیللا رخآ  ةنِس  ھتذخأ  لھ 

رھظ ىلع  ءابھلا ، يف  ةلئاع  سّسأ  دقل  ىركذ ، نم  رثكأ  ناك  يتّدج  نطبب  ھنم  ِقلع  ام  ّنكل 
دّدمتتس ًامامت ، سكاعم  راسم  يف  يبلاط »  » داھج نم  ریاغملا  لصفلا  ةأرملا  كلت  لمكتسو  ةیدیدح ؛ ةلحار 

ً.اموی يبلاط »  » ّبحأ ام  لك  نعلی  رخآ  ٍّجف  يف  هایاقب 

! ىفتخاو يّدج ، نم  ٍقاب  وھ  ام  لك  يتّدج  تحنم  ةرباع ، تاظحل  اّھنإ 

نیمھلملا حافك  يذغی  ًارثأ  كرتتف  ًاقافتا ، حولت  لب  سبتحت ، ال  كلتُمت ، ال  ةقیقحلا  يھ  اذكھو 
! ةریاغم ةقیقح  رّوصتل 

كالتما ةلاحتسا  كردأ  ھقشع ، ْتججأو  ریافحلا ، ةملظ  يف  زاّمح  معل  ةاتفلا  كلت  ترھظ  نیح 
! ةقیقحلا

هذھ مامأ  ھبھاوم  رقفو  لامجلا ، نم  ىوتسملا  اذھ  عم  لماعتلا  نع  ھتاودأ  روصق  كردأ 
، زازتھالا يف  تأدب  يتلا  ھتحص  ىتح  الو  هروذج ، الو  ھسجاوھ ، ربكأ  نسلا  يف  ھمّدقت  نكی  مل  ةرھاظلا ،

ھنوك ىتح  الو  ...ھتاصغنم  لك  كلت  نكت  مل  رمع ؛ لبج  دعصی  نیح  رثكأ  سوقتلا  يف  ذخأ  يذلا  ھتْمس  وأ 
.لئادبلا ھل  مدقی  عمتجم  ال  ةلئاع ، ال  ًابیرقت ، ةیوھ  الب 



ةاتفلا هذھف  لتاقم ، يأ  حور  لتقل  يفكت  يتلا  لیقارعلا  هذھ  قوف  دعصی  ھیلإ  ةبسنلاب  رمألا  ناك 
اھعانقإ وأ  ةلوھكلا ، كرد  ىلإ  اھدر  لاحب  نكمی  الو  هریغب ، نمؤت  زوجعلا ، زامح  ریغ  ھنأ  نآلا  دقتعت 

.ھبلقل ةمكل  رخآ  دّدست  ...ةقباسلا  تارابتعالا  ُصُخَشت  كلذ  دعب  زوجعلا ، زامحب 

.كالتمالا اذھ  روصت  نع  ًاریخأ  زجعی  وھ  اھ  و  ھبحأ ، ءيش  كالتما  يف  بغری  ًالجر  ناك 

! ةریاغم ىرخأ  ةقیقح  ىأر  دقل 

! مرحلا عَطاق  مالك ، نود  ًامایأ  قفنأ  دقف  ةساعت ، ةموك  ىلإ  ھلّوح  ام  وھ  اذھ  نوكی  نأ  نكمی 

قورفلا اھعقو  نم  ُتّملعت  يتلا  ةذیذللا ، راتوألا  كلت  قّزم  هدوع ، رسك  ثلاثلا  ھموی  يفو 
فتاھلاب ىقلأو  يساحنلا  كلّسلا  كلت  ھترْوس  يف  ًاضیأ  بحس  ةلخادتملا ؛ ةیزاجحلا  تاماقملا  نیب  ةفیفطلا 

ناكم ادع  ..ةّقلعم  سبالمو  ًاریرس  اھلخادب ، ام  تیأر  ةعرشم ، ةیّرسلا  ةفرغلا  كرت  رمع ، لبج  ةماھ  نم 
.ةقیقحلا لامسأ  كلت  تناك  ّمطحملا ، فتاھلا 

كلذ ربع  ثدحتی  نیح  ھتاقوأ  ةبخن  كلت  تناكو  ةیرسلا ، ھتفرغ  يف  نوصملا  هرس  كلذ  ناك 
.ھب نمؤت  ةاتف  عم  ًافلتخم ، ًاعقاو  شیعی  فتاھلا ،

رھنلا ةرطنق  َربَع  ةلیلق  مایأ  ةباحس  يف  دوقع ، ذنم  رییغتلا  نع  عطقنملا  لجرلا  اذھ  ًاریثك  ّریغت 
! دمجتم رھن  ىلإ  ..دكارلا 

عبارلا ھموی  يفو  ...ةنق  نب  ةجیدخ  ةعباتم  نع  ّفقوت  ھمومھ ، لخاد  ىوطنا  نیخّدتلا ، نع  علقأ 
.ءاشعلا ةالص  ىتح  رَحّسلا  نم  ةّرملا  هذھ  مرحلا ، ىلإ  باھذلا  يف  دیدج  نم  مظتنا  ةبیرغ  ةجارفنا  تثدح 

مایألا رمج  ضفنی  قینیفك  وأ  ھتمایق ، يف  حیسمك  ةثراكلا ، دعب  ةعبارلا  ھتلیل  عیزھ  يف  ماق 
...تانبلا لزغ  ىولحك  ّدبلتملا  ھنقذ  طّشم  يتیبلا ، دوعلا  نھدب  رطعت  ةرم ، لوأل  ھسبالم  لّدب  ةفلاسلا ؛

حوتفملا 24/24. تیب هللا  ىلإ  بھذو 

.ينسنؤت يِّوھملا ال  يماس  تالالطإ  هراد ، يف  ًادیحو  ينكرت  اب ! ّقلعتو  ًادیحو ، ينكرت 

ھكسنو رجھ ، لیوطلا  ھبایغ  نأ  رعشأ  هدقفب ، رعشأ  ھنم ، سكعلا  ىلع  نآلا ، فرتعأ  انأ  اھ 
اذھ يف  دقفلاب  ُتسسحأ  ًاریخأو ، ًاموی ، ھب  يكسمت  نع  مھدحأل  ربعأل  نكأ  مل  يب ، ھنم  ٌقیض  دیدجلا 

! تماصلا زوجعلا  لجرلا 

ةمیخ بانطأ  ُتمزحو  ھیلإ ، يقوش  ُتمّوكف  ءيدرلا ، ھنمزب  زاّمح  معل  ةلص  رخآ  يننأ  تكردأ 
! ًاضیأ رداغأ  نأ  ءاسم  تاذ  ُتررقو  دقفلا ،

ًاریخأ ُترھظ  يننأل  ًانیزح  تنك  ّمھفتلا ، لاكشأ  لك  مغر  ھیدل ، يماقم  تكردأ  ينأل  ًانیزح  تنك 
! زاّمح مع  ةایح  يف  ةلذتبم  ةیشماھ  ةفاضإك 



 (5)
! ةلزعلا تاقلح 

ينوعدو مَكھجو  ةنیدملا  اّولو 

ينونجو يتلزعو  َياوھ  يف  انأ 

اورداغو نیمألا  دلبلا  ىلإ  اودوع 

! نیمأ َریغ  سانلا  دعبل  ًادلب 

نارطم لیلخ                                         

حملأ رمع  لبج  ةماھ  قوف  بورغلا ، ىلع  تكشوأ  سمشلاو  زاّمح  مع  ةّشع )  ) يف ًادیحو 
ھتءابعب بورغلا  مھفل  دقف  لبجلا  لفسأ  نویّكملا  امأ  ةیبرغلا ؛ لابجلا  فلخ  بجتحت  يھو  ةریخألا  اھتزمغ 

.ةلیقثلا

ةلاحإ تحبصأ  دقل  ھتحامس ، دفنتسأ  نأ  تدكو  زاّمح ، مع  ةفایض  تدفنتسا  دقل  لیحّرلا ؛ ّيلع 
؟ نیأ ىلإ  نكلو  ًالعف ، لیحرلا  يلع  ھنازحأ ، ىلإ 

! ًالصأ لامل  ھّیتلا  جاتحی  لھو  يھیت ؟ لامكإل  يفكت  لھ  ًالایر ، نوعبرأ  تیقب  يبیج ، ُتسّسحت 

ھتاماقم نمض  ًالوأ  رقفلا  ماقم  عضی  يسّوطلا  رصن  ابأو  ةبیرقلا  يتاءارق  ضعب  ُترّكذت 
يف ةیمیت  نبا  باجتحاو  فیّصلا ، لصف  جیجأ  يف  افصلا  لبج  ىلع  ّجالحلا  ماصتعا  ُترّكذت  ةعبسلا ،

.ةیسلطألا ةردیت )  ) ةریزج يف  نیسای  نب  دبع هللا  طابر  ُترّكذت  ًاریخأو  قشمد ؛ عماج  ةرانم 

.ةدحاو ةطقن  يف  ءاقتلالل  مھاعد  ًائیش  نكل  لمعلا ، نع  نیلطاع  يداصتقالا  ىنعملاب  كئلوأ  ناك 

نھذ يف  ةلایم  ًامئاد  ودبت  تناك  نإو  ةیفوص ، الو  ةیلولح ، ریغو  ةیرعشأ ، وأ  ةیفلس  ریغ  ةطقن 
.ءایشألا هذھ  نم  دحاو  ىلإ  مھدحأ 

نأ ىلع  ةداملا ؛ تارثؤم  نم  يلجتلا  اذھل  صیلخت  وھف  رقفلا  امأ  ةقیقحلا ، ءالتجال  عضو  ةلزعلا 
! طقف ةقیقحلا  ةبھرب  ةطاحم  ةیدام  ةلآ  نیرخآ  دی  ىلع  ودغت  دق  ةجیتنلا 



؟ ةیواز ةیأ  نمو  انیم ؟ ىلإ  ببس  الب  دوعأ  نأ  يلع  لھ 

، نارودلاب رعشأ  يكل ال  ًادیعب  ىقبأ  نأ  يلع  نكل  اھلوخد ، بعّصلا  نم  سیل  باعلأ ، ةنیدم  انیم 
.جیجضلا ينلتقیو 

ينرعشت يمكارت ؛ دھجبو  ةلیوط ، دوقع  لالخ  تینب  يتلا  نییورقلا  ُتاجرد  لبجلا ، ُتطبھ 
اھماقأ يتلا  نعللا  سوقطك  ًامامت  يلوح ، نم  ةكلُحلا  دادزت  ةجرد  طبھأ  املك  ةساّعتلا ، كرد  ىلإ  طوبھلاب 

وأ ..ةعمش  فلأ  نمض  ةعمش  تئفطأ  ھقح  يف  ةنعل  ماخاحلا  الت  املك  ازونیبس ، دترملا  نعلل  تاماخاحلا 
فحز لعفب  كلذ  نكل  ةملظلا ، يف  ىدرتأ  يننأ  رعشأ  بعرم ؛ مالظ  سینكلا  ُلفحم  فل  ىتح  ةنعل ؛ فلأ 

! ًابلاغ بورغلا 

ً.الیقث ادب  ھب  مایقلا  يلع  ام  ّىتح  ينھذ ، يف  ةطیرخ  الو  ةدّدحم ، ةھجو  نیعأ  مل 

، روباطلاب فقت  انھ  سّانلا  ةمحدزم ؛ تالاصتا  ةنیبك  تلخد  لاح ، لك  ىلع  ھب  مایقلا  ُترّرق 
.ةریغّصلا فرغلا  نم  عفادتت  ملاعلا  تاغلو 

يسینودنأ نیمست ، ةیلمعل  عضخی  يّذلا  دیعلا  سیتو  رّوثلا ، لاح  نع  لأسی  ھلھأ ، ثداحی  ّينمی 
.ءودھ يف  ثّدحتیو  ھعباصأب  ةینوتشبلا  ھتیحل  ّللخی  يناغفأو  ھیوذ ، عم  يلوفط  مغنب  ثدحتی 

ينحنت ةبیرغلا ، اھتادرفم  تسمطو  لئابقلا  ةنسلأ  ترتب  يتلا  شیرق  ةغل  ملاعلا ، ةنسلأ  َفلَأت  ةكم 
.ةقیقشلا ریغ  تاغللا  ّدم  مامأ  نآلا 

نورجاھملا اھبلج  ةریثك ، تادرفم  مضھت  شیرق  ناسل  ىلع  تدّرمت  يتلا  ةیزاجحلا  ةجھللاو 
رحبلا ّدمو  ةفاقثلاو  سُنألا  اھبلج  ةیرصم  تادرفم  ةینامثعلا ، ةطلسلا  اھتضرف  ةیكرت  تاملك  جاجحلاو ،

.ةیشبح ةیواجو و  ةیدروأو  ةیقیرفإ  تادرفمو  راوجلا ؛ اھضرف  ةینمی  ىرخأو  رمحألا ،

يقیسوملا يزاجحلا  نحللا  ّزیمت  مغر  ةیكملا ، ةفاقثلا  میمص  نم  تحبصأ  ةریثك ، تاداعب  ىرحأ 
نونفلا نیدت  امك  ھناحلأ ، بیذھتب  ةیمرضحلا  تانادلاو  ةیناعنصلا  تاماقملل  نیدی  ھنأ  الإ  ھتقارعو ،

تیلالفلا ةرجھ  ھتبلج  يذلا  يقیرفإلا  يبرحلا  صقرلا  نونفل  رامزملاك  نویكملا  اھب  رھتشا  يتلا  ةیبعشلا 
.ةكم ىلإ  ونربلاو  ةسوھلاو 

.بیرعت نود  يھ  امك  ةیقیرفإلا  تاغللاب  ھتاحلطصمو  رامزملا »  » جیزاھأ ضعب  تلاز  ام 

ًاموی رحبلا  اذھ  يفتخی  امبر  ایقیرفإ ، نم  برتقی  يك  رمحألا  رحبلا  ىلع  طغضی  نم  يھ  ةكم 
.طغضلا يف  ةكم  ترمتسا  اذإ 

رضخلا مھنانج  نم  مھقرست  كرتلاو ، سرفلاو  دونھلاو  نییویسآلا  بابلأ  فطتخت  نم  يھ  ةكم 
.عرزلا تبنی  يذلا ال  يداولا  اذھ  يف  ًاقیمع  مھعرزتو 

ةمیق تددح  يرود  ءاج  نیحو  ّقیضلا ، بابلا  بناجب  دتمملا  فصلا  يف  دوعلا  نیل  تابنك  ُتفقو 



: ةیلاتلا ةثداحملا  تیرجأ  مث  طقف ، نیلایرب  ةملاكملا 

.... -

.ِتنأ كلاح  فیك  ریخب ، انأ  - 

.تیبلا ىلإ  دوعتو  لزانتت  نأ  لواح  دبع هللا  ھتلاح ، ىلع  لاز  ام  كوبأ  ریخب ، - 

لھ ھھھھھ  اھتقالحب  متھأ  دعأ  مل  يننأل  ةلیوط  نآلا  يھ  يتیحل ؟ قلطأ  اذام ؟ نع  لزانتأ  - 
.؟ ًاریصق ًابوث  سبلأ 

نود ىملس  نم  كتبطخ  يھنتل  تناك  اذھ ؛ ثدح  اَمل  انھ  تناك  ول  امام  محر هللا  كادھ هللا ، - 
.تالكشم

.ينع ةباین  ءانبألا  يّلبق  مھملا  - 

؟ دوقن َكیدل  لھ  - 

..طوط ..طوط  - 

ًالایر نیثالثلاو  ةینامثلا  مغر  ةیفاضإ  قئاقد  بلطأ  مل  ةثداحملا ؛ ُتلمكأ  الإو  يدل  تسیل  عّبطلاب 
.يبیج يف 

رئاجس يتبلع  تیرتشا  فایضم ؛ ناكم  ىلإ  باھّذلا  ترّرق  رمع  لبج  ردحنم  ىلع  ةسلج  دعب 
: اھقئاسل تلقو  ةرجأ  ةرایس  تفقوأ  نیرتل ، ةعسب  ةیكیتسالب  ءام  ةنینقو 

! رّونلا لبج  - 

تناك ءارح ، راغ  ىلإ  مّركملا  يبنلا  ھكلس  يذلا  قیرطلا  وھ  سیل  اذھ  نأ  ُتدّكأت  قیّرطلا  يف 
يتلا تاوصألا  هذھ  ّلك  كرتیل  ناك  لھ  ھمساب ؛ حدصت  نذآملاو  نیكاكّدلا ، قلغت  ءاشعلا  ةالص  رئاعش 

! راغ ىلإ  بھذیو  ھیدانت 

، قراوطلل ةرمعتسم  رونلا  لبج  لفسأ  انھ  تامامتھالاو ، هوجولا  فلتخت  ةكم  نم  ناكم  لك  يف 
روخص ھسمطت  نأ  نكمی  قراوطلا ال  تانیج  يف  لامرلا  ھتكرت  ام  سنألاب ، ينرعشت  ةفولأملا  هوجولا 

.ةكم

يف يھ  لب  مھسفنأ ، نم  ءيشب  ظافتحالل  ةصرف  بوعشلل  حنمت  اھنأ  ةمركملا  ةكم  يف  لیمجلا 
ةجھللا قطن  يف  ةبوعص  نودجی  ةساكنلا ) زوق   ) يف نویمروبلا  لاز  ام  كلذك ؛ مھلضفت  يلاحلا  اھرصع 

لوقی امدنعف  ةفرعملا ، ریغ  ءامسألا  يف  فیرعتلا  تاودأو  نیعلاو  ءاحلا  لثم  ةفیرط  فرحأ  ةیزاجحلا ،
(. ةساكنلا زوق   ) نم يواكم  ھنأ  نلعی  لب  ةغللاب  ثبعی  وھف ال  ةكملا ، يف  تنك  مھدحأ  كل 



ونربلاو ةسوھلا  امأ  سلس ، لكشب  فاقلا  فرح  قطن  دایتعا  اوعیطتسی  مل  قراوطلا  كلذك 
.كلذ رثكأ  ازواجت  دقف  ةثیدحلا  مھلایجأ  يف  تیلالفلاو 

نم لكشب  ھتیوھ  دیدحت  نكمی  ةلیلق ، تادرفم  حارس  قلطی  وأ  ةكم ، يف  ثدحتی  نم  لك  نكل 
.لاكشألا

ىربكلا ءارحصلاو  زد ) اغآ  و( واغ )  ) مسترت قراوطلا ، نم  لایجأ  ومنت  رونلا  لبج  طبھم  يف 
..ایقیرفإ يف  يربج  وحن  ىلع  نطو  دوجوب  مھنم  ریثك  رعشی  مل  تاتشلا ، عم  مھتیوھ  ىھامتت  مھنویع ، يف 

.ةكم يف  الو 

مھفارطأ يفو  ةحلاملا ، نازحألا  قورع  مھنویع  يف  تمن  اھؤانبأ ، ّمتیت  ءارحصلا  تتام  نأ  ذنم 
فافض ىتح  ةراقلا  قرش  نم  ةھاتملا  كلت  نوبوجی  ًامیدق  اوناك  ةّسلكتملا ، حاسكلا  ةھاع  تدّدمت 

، ةیفاس لك  َجردَم  نْیھیت ، نیب  حلم  بلاق  لك  لامرلا ، ملأ  يف  ةءوبخم  ءام  ةفرَغ  لك  نوفرعی  يسلطألا ،
.دورش ةقان  لك  ةھجوو  ةاصح ، لك  طبھم 

، ةریصق تافاسمب  نیموكحم  اوحبصأف  ةیدبألا ، لیحرلا  ةساح  تّسلكت  زجعلا ، اونطوتسا  نآلا ،
.حومجلا ىلإ  ةعزنلا  دیدش  رویغ  ًامامت ، لمجلاك  يقراطلاو 

ھیلإ رظنت  ةأرما  دجیس  ءازعلا ، دجیس  انھ  ةقطنملا ؟ هذھ  يف  زامح  مع  نكسی  ال  َمل  ملعأ  ال 
ةغل قطنیس  ھناسل ، تحت  ةّسبیتملا  ددغلا  كلت  طشنتس  انھ  لجخ ، نود  ًارساح  اھیلإ  زوربلا  ھنكمی  ةیّدنب ،

.رمع لبجك  لبج  ًاضیأ  انھ  لحارلا ، هراغمآ 

، يرضخلا ایبوس  معط  ھتفاقثب ، يزاجحلا ، هدوعب  لعفیس  اذام  يكملا ؟ ھثرإب  لعفیس  اذام  نكل 
، يقیقعلا ھمتاخو  ھنازرقنب ، لعفیس  اذام  ءارفصلا ، ةمامعلاو  ةیریمشكلا ، ينابغلاو  ریسیتلا ، ازومرفو 

! دیعلا حابص  حرفلاب  ةقفادلا  ةیبصلا  نویع  يف  ھلاوجتو  ھحیجارم ، تایركذو 

نیأ ىلإ  اِھلخاد ، ىلإ  ناك  ولو  ىتح  ..ةكم  نم  رارفلا  بعصی  كلذ ، لك  نم  صلختلا  بعصی 
ًاھئات ًایكم  حبصت  وأ  ًالیصأ ، ًایكم  نوكت  نأ  الإ  ةكم  يف  تنأو  كعسی  ال  ةكم ...؟ يف  تمد  ام  ةكم  نم  رفت 

.بسحف

ةعبار يف  يلھأ  ترجھ  امك  يجراخلا ، يافنم  ترتخا  امك  يلخادلا ، هافنم  راتخی  نأ  ھقح  نم 
.نامزلا

ةبیھم ةّمق  تناك  لبجلا ، ةماھ  تعلاط  نیح  يتمیزع  ذحشأ  ةنیزحلا ، ةرمعتسملا  كلت  ُتزواجت 
.مزعلل ةطبحم 

؟ رمع لبج  نم  اذھ  نیأ  هوووی ) ، ) يسافنأ طقتلأل  حوفسلا  يف  ُتّفقوت  مشألا ، لبجلا  ُتّقلست  نیح 

!. ًایشم ةرجش  قلستأ  ّينأكل  يسأر ، لكش  ىلع  لیم  فصن  ةبارق  لبجلا  عفتری 



ينطبحی ملو  ًاریثك ، رمع  لبج  ّقلست  يندافأ  امبر  دحاو ، سفن  يف  ھثلث  تقلست  يننأ  دیجلا  نم 
! تاعاس ثالث  دوعصلا  قرغتسی  لبجلا : حفس  دنع  يل  لاق  يذلا  يكرتلا  كلذ 

، لبجلا لفسأ  يف  يتلا  كلتل  ةفلاخم  ىرخأ  ةایح  زربت  يلاعألا ، يف  انھ  ًاشھدم ، ًارمأ  تفشتكا 
.حوفسلا راجشأ  نع  يئایحإ  نیابت  يف  تاعفترملا  راجشأ  ومنت  امك  امامت 

، تابطرملا ةعابو  راغصلا  راجتلاو  نینمؤملا  ةیروھمج  ناتسكاب ، نم  رجاھملا  ءزجلا  ّھنإ 
يف نولّوستمو  نوذوبنم  فعاضم ، رجأب  دّعصملا  ھجاتحی  ام  لك  عیبت  تاعفترملا ، ىلع  نیكاكد 

ءادشأ نولاّمحو  مھبناجب ، كرورم  لاح  ةقدص  ءاغتبا  ھنم  نوقیفی  طیسب ، مون  يف  نوطغی  تاءانحنالا 
.لبجلا ةماھ  ىلإ  تابورشملا  نیتاركو  جّلثلا  بلاوق  نوِلتعی 

دیھمت ىلع  نابھرك  نوفكعی  نوذوبنملا  ءالؤھ  قرشم ، بناج  ةمئاد ، ءانب  ةشرو  ًاضیأ  ةّمث 
هذھ ىلإ  لوصولا  ءاندبلا  ةیدلبلا  يفظومل  نكمی  ال  تنمسالاب ؛ اھرسك  میمرتو  ةدّعصملا ، تاجردلا 

.ةیلاعلا ةیروھمجلا 

عطقو طوبھلا  لوح  ةداج  ةركف  يسأرب  رودت  ىوقلا ، رئاخ  تسلج  ةیناثلا  يتحارتسا  يف 
، ھمسج عوجلا  تحنو  ھھجو ، يف  دیداخأ  نمزلا  رفح  يناتسكاب  لھك  يبناجب  ّرم  كلذ  ءانثأ  يف  ةمھملا ؛

! غلك نم 20  رثكأ  نزی  جلث  بلاق  ھسأر : قوف  لمحی  ام  وھ  ينلاھ  ام  نكل  مسجلا ، لحان  ًالیزھ 

.سیروم بیلیف  نعلأو  ثھلأ  تضھن  مث  ...تییحتسا  ًاریثك ، ھیلإ  رظنلا  عطتسأ  مل 

ةزراب ةرخص  نم  ةداح  ةقیرطب  طبھأ  نأ  يلع  ىرخأ ، ةرماغمل  ُتّھبنت  لصأ  نأ  تكشوأ  نیح 
.لبجلا ىلإ  لصأل 

ةضایرلا لعجی  ًاقاش  ًایندب  ًالمع  ناك  ةریثك ، لایل  يف  مظعألا  لوسرلا  ھب  موقی  ناك  ام  اذھ 
.ءاخرتسالا ھبشی  ًالمع  ةیحورلا 

.قاھرإلاو قرَعلاب  ّزنأ  نیتوكینلا ، ثفنأ  ةلقثم ، ةمیغك  تطبھ 

! ءارح راغ  مامأ  انأ  ًاریخأ ،

ةیدنسلا موسرلا  ھبناوج ، لك  لمتكملا  ءامّسلا  لیدنق  ءاضأ  عافترالا ، دیدشو  ریغص ، ًادج ، میمح 
(! ةّللدم  ) ةیناتسكاب ةنحاش  ھجو  علاطت  كنأ  كرعشت  تافرخزلاو  ھتابنج  ىلع  ةیسرافلا  طوطخلاو 

ةئتان ةرخص  ىلع  ُتسلج  راغلا ، فوج  يف  يلصی  دیحو  لجر  ةیقلم ، ةئرتھم  ةالص  تاداّجس 
! ةراجیس تلعشأ  ّمث  ءام ، ةعرج  تبرشو 

! ةملك يلإ  ھّجوی  نأ  نود  ّيلصی  لجّرلا  لاز  ام  نینثا ؟ يناث  نوكأل  تئج  لھ 

.ءابرھكلاو يھلإلا ، رونلا  و  نامیإلاب ، ةءاضم  لفسألاب  ةكم 



لبج باعش  يف  ةفّوصتملا  دراطن  ّانك  نیح  اذھ ، دقتعأ  تنك  ةعدب » ناكملا  اذھ  يف  ةالّصلا  »
.لبجلا ةّمق  نم  ھمدق  ھب  ّتلز  وأ  مھدحأ  طقس  اّمبرف  لقألا  ىلع  مھتایح  يمحأ  يننأ  دقتعأ  تنك  دُحأ ،

! ریبكلا يھیت  يف  لخدأل  ةئیھلا  عم  نواعتأ  نأ  يلع  ناك  هوووأ ) )

ناك ىوصقلا ، ھلّمحت  ةطقن  ىلإ  نیّدلاب  ُتبھذ  ّنیدتلا ، دیدش  ًاباش  تنك  كلذ  لبق  تاونس  لالخ 
.ھتراثإ دقفی  يك ال  دیدج  بلاق  يف  لّكشتی  نأ  ھیلع 

يف داع  اَمل  يلوصأ  لتاقم  ىلإ  تلّوحت  ولف  نیررضلا ، فخأ  تناك  ةئیھلا  نأ  نآلا ، ُتسسحأ ،
.ةھجولا كلت  حیحصت  يرودقم 

وأ كفدھ  ىلإ  ةعرسب  كلصوت  اھنإ  ةدوع ، نود  نوكت  اھقدص  ةّدشل  ركفلا  تاھجو  ضعب  نأل 
! ةقیقحلا ةیاھن  رادج  يف  ةلئاھ  ةعرسب  مدطصت 

اذھل ةیاھن ، اھل  نأ  دكؤملا  نم  هدّدحی ، نأ  يحور  نیاتشنیآ  ىلع  ام  اذھ  ةیاھن ؟ ةقیقحلل  لھو 
ىرخألاو اھنم ، تقلطنا  يتلا  كلت  نیتطقنلا ، اتلك  ّوحمی  يك  ةرئادك ، اھرّوصیف  نیفرشتسملا  ضعب  لاتحی 

.اھیدل اھسافنأ  تظفل  يتلا 

دجأ وأ  اھیف ؛ تومأو  سوّقطلا  يف  بوذأ  ًادباع ، نوكأ  نأ  يلع  ناك  ّنیّدتلا  يف  تلغوأ  نیح 
! ىرخأ ةقیرط 

كردی ّتیم ال  ھنأ  ىنعمب  عرولا ،) ُهََدقَو  لجر   ) رمع نب  دبع هللا  يف  ةیواعم  يأر  نآلا  رّكذتأ 
! دیزی ای  كیلع  ھنم  رطخ  ال  ةدارإلا ؛ ةیرح  عرولا  ھبلس  دقل  ھلوح  رقتست  يتلا  قئاقحلا 

فالآ هّانمتو  ةعبار ، ھتنمتو  جالحلا ، هّانمت  دوبعملا  يف  ءانف  نم  ةیواعم  ھبیعی  ام  نأ  بیرغلا 
! انھ ينمھلأ  ةیواعم  ّنكل  نیلمأتملا ؛

، ةیھقفلا سوردلا  روضح  يدلاو ، عم  مرحلا  ىلإ  روكبلا  ةدابعلا ، ةباتر  ّریغأ  نأ  ّيلع  بجی  ناك 
.ىملس نم  يجاوز  موی  راظتنا  ةالّصلا ،

يّرسلا جاوزلا  ةراجت  فقو  يف  ًابیرقت  ُتّببست  عیباسأ  لالخ  ةراثإلاب ، ةدعاو  ةئیھلا  ةرماغم  تدب 
.انتعامج نم  ریثكلا  ھفرتحی  ناك  يّذلا 

ناك ءاّسنلاو ؛ لاجّرلا  نیب  طالتخا  رھظم  لك  نع  غیلبت  حیّسلا ، قطانم  لخاد  ققشل  تامھادم 
: لوقیف نیوانعلا )  ) فصو عم  ناملس  خیّشلل  اھغلبأ  تاظحالملا ، لجسأ  حیسلا و  يف  لّوجتأ  ًاطیسب ، رمألا 

! كبیییثی خیشااااای هللا 

مل ھعرف ، يف  يمسر  لكشب  ناملس  خیشلا  ينفظول  ىملس  ھتنبا  وأ  يّمعك  ًایدوعس  تنك  ول 
.لمعلا كلذ  لالخ  نم  لاملل  َعسأ  ملو  ًاریثك  رّسحتأ 



املاط نیرمأ  طلخأ  ُتنك  دقل  يرزأ ، ّدشی  ناكف  نیدلا  امأ  ةطقانشلا ، مسال  ةیمحلاب  شیجأ  تنك 
! ًالصأ ةیوھ  يل  تناك  ىتمو  نیدلاو ؛ ةیوھلا  اطلتخا :

ًایدوعس تنك  ولو  ةیوھلا ، رمأل  ًاریثك  تثرتكا  اَمل  دقع  نود  ًایداع  ًایناتیروم  تنك  ول  امبر 
.يل ًاعانقإو  ًاقسانت  رثكأ  يلمع  ناكل  ًایداع 

.ّيلصی ًامئاق  لاز  ام  راغلا ، يف  دیحولا  لجّرلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ُتّھبنت 

، عابتألا ةمیسو  ةیفوصلا  قرفلا  كلت  نم  كش ، الب  ًایفوص  ناك  ةیناتسكابلا ، ھحمالم  تّنیبت 
يف دیزی  رمأ  ھنإ  ًاتمس ، ةعزن  لكل  نأ  ةّدم  ذنم  ملعأ  كلذب ؛ تحوأ  ءارضخلا  ھتمامعو  لیمجلا ، ھمادنھف 

.ّةیوھ ةقیقحلا  بھی  ُتمّسلاف  طلخلا ،

، ملاعلا اولزتعا  نیح  نوّداجلا  ھنع  ثحبی  ام  يھف  اھل  تمس  يّتلا ال  كلت  ةرفاسلا ، ةقیقحلا  امأ 
.ھلجأل تئج  ام  يھ 

، ءيش لكب  نامیإلا  دقفأ  نأ  ھیف  داكأ  تقو  يف  يدل  ةقثلا  ززعی  ام  اذھو  نآلا ، يعفاود  فلتخت 
.لاجّرلاو ءاّسنلا  نع  ًامیدق  غیلبتلا  تّایلمع  يف  لّغّوتلل  يناعد  ام  يھ  نكت  مل  ةرفاسلا  ةقیقحلا  كلت 

يبوثو ةداسلا »  » رمحألا يغامش  ركذتأ  لاب ، اذ  ًائیش  ًاموی  يناحنمی  ملف  ّةیوھلاو  ُتمّسلا  امأ 
دیدّشلا يھرك  رّكذتأ  يبأ ، دعسی  ناك  يذلا  رھظملا  كلذ  ةیتفلا ، ينقذ  تارعشو  طیسبلا  يمادنھ  ریصقلا ،

يف ًاداسف   » رمضی ناك  كئلوأ  ضعب  نأل  انتعامج  نم  ةطقانشلا  ضعب  مْلع  نع  ُتفزع  ةعدتبملل ،
.لوقی ناوخإلا  ضعب  ناك  امك  ةیّوطلا »

ذاتسأ ةریخألاو ، ىلوألا  يتنس  لالخ  ةیمالسإلا ، ةعماجلا  يف  بارغتسالا ، روذب  ىلوأ  تناك 
ام بارعإلا  اذھ  يف  حجارلاو  لوقیف : انرصع  يف  ةیبرعلا  ةغللا  مالعأ  دحأ  يأرب  دھشتسی  ةیبرعلا  ةغللا 

ھنعل هللا! يطیقنشلا  وّدمحا »  » خیشلا هركذ 

ةءاضإ  » باتك سّردی  ھنأ  ُتعمس  دقف  ةعدب ، بحاص  وّدمحا »  » خیشلا نأ  ىلع  ھعم  قفتأ  تنك 
.ھب هداھشتسا  نم  تبجع  يّننكل   13« ةنجّدلا

ةھج نم  انیدل  ةدمع  ربتعی  يلزتعملا  يرشخمزلا  ریسفت  نأ  ُتكردأ  دقف  بجعلا ، لاز  ًاقحال 
! ةقسفلا ةئف  نمض  نوّفنصی  ًامیدق  ةغللاب  نیلغتشملا  ّةفاك  نأ  ينزخو  ام  ّنكل  ةغللا ،

! زخولا أدب  اذكھ 

يف خیاشملا )  ) يأر نم  ةیئاّھنلا  ةعّبطلا  ةفرعم  ىلإ  لصأ  نأ  نكمأ  ول  اھلوأ ، اھرخآ  نعلی  ةّمأ 
.اذھ لك  ثدح  اَمل  خیاشملا ) )

يزخو ىلع  موی  لك  يوطنأ  تنك  اذھل  ھسفن ؛ بكّرلا  يف  ناریسی  يّمعو  يبأ  لزنملا  يف 
.مخّضتلا يف  أدب  ام  ناعرسو  صاخلا ،



ال راغلا ، بناجب  لبجلا ، اذھ  ةّمق  ىلع  سلجأ  ةھاتملا  كلت  يلوخد  نم  رّخأتم  تقو  يف  نآلا 
، لبجلا ةمتع  يل  رینی  ّعشملا  ردبلا  ءامّسلا ، نم  ًایسأر  طقسی  ام  ىوس  راغلا  لخاد  ًایئابرھك  ًارون  ىرأ 

.رون نم  ةلتك  ةكم  لفسألا  يفو 

، ةلزع يف  انالك  ىرخألا ، ولت  ةراجیسلا  لعشأ  انأو  ھنھوب ، لیللا  ةئشان  لصی  دباعلا  يفوّصلا 
.ملاعلا دوجوب  يلابأ  انأو ال  يدوجوب ، يلابی  وھ ال 

رثكأ ّفتلا  املك  ىضرلاب  رعشی  انالكو  ھلوحو ، يلوح  فعاضتت  ةبیھّرلا ، ةلزعلا  تاقلح  اّھنإ 
.ھتقنرش يف 

وھ اھرسب ، داحآلا  لِصت  امنإو  دادعألل  رھظت  ةقیقحلاف ال  بیر ، ةقیقحلا ال  ءالتجال  ةلاح  يھ 
ھفتكف كحضی ، وأ  نآلا ، يكبی  امبر  ھتقیقح ، عم  ةرشابم  لصاوتلاب  موقی  ھنامیإ ، صلخی  ھبارحم ، يف  نآلا 

.تفال لكشب  كرحتی 

ىلع كانھ  ةینثولا  ةكمل  ھكرت  ھیف ، يبنلا  ةلزع  ّلیختأ  راغلا ، ناردج  علاطأ  غارفلاب ، رومأ  انأو 
ةظحللا كلت  يف  بسانملا ، لاحلا  ىلإ  ًاریخأ  لصو  ىتح  لیلد ، نود  يحو ، نود  ھلّمأت  رصبلا ، ىمرم 

.مظعألا َكلملا  ھیلإ  طبھ 

ةرشابم ةلص  ىلع  حبصأ  دارأ ؛ ىتم  ھتیب  لخدی  مظعألا  َُكلَملا  راص  ًالوسر ، حبصأ  نیح  ًاقحال 
.ىلعألا ألملاب 

ىلع اھمھف  ينحیرتس ، يتلا  ةقیقحلا  ءالتجا  يف  طقف  بغرأ  انھ ، ةدیدج  ةءوبن  ىلإ  حمطأ  ال 
.سلاجملا يف  يناشغتو  ةقزألا ، يف  يب  فیطت  نأ  ةقیقحلا  ُعسی  اھدعب  حیحصلا ، اھھجو 

مھّكلمتو اھل ، نیرخآلا  مھف  تضفر  دقف  ّدوأ ، ام  ةیاغ  كلتو  اھمھف ، لب  اھّكلمت ، يف  انھ  بغرأ  ال 
! قحتسی ام  اھنم  ھحنمتو  اھنع ، ثحبی  نم  لكل  اھرارسأب  ظفتحت  اھنأ  كش  ال  اھیلع ،

.ھتالص يف  بئاذلا  يفوصلا  دوجو  مغر  اھب ، يساسحإ  هذھ ، يتدحو  يف  ةبارغ  دجأ  اذھل ال 

تنك بلص ، دحاو  ءيشب  نمؤأ  حضاو ، قیرط  ىلع  تنك  نیح  كلت ، ةبخاّصلا  يمایأ  ىتح 
! لاخ محدزم  ملاع  يف  نكسن  ًاعیمج  اّننأ  رعشأ  نآلا  ًانیقی ؛ يتلزع  فعاضأ 

امھریصم قرتفا  اغلب  نیحو  ھنید ؛ ھتلوفط ، ھمأ ، نطب  يّمع  كراش  ّنیدتملا  يفلّسلا  يبأ 
.ملعی نكی  مل  امھنم  ًادحأ  ّنكل  ةینوناق  قارف  ةلاح  يف  اناك  ءدبلا  ذنمو  ينوناقلا ،

اھرمأ لك  نأ  روقولا  خیّشلا  اھربخأ  جحلا ، ةلفاق  نع  ْتّفلختو  روفراد  يف  يتّدج  امھتدلو  نیح 
لسریسو ةرّونملا  ةنیدملاب  راوجلا  يونی  ّھنأ  كلذك  اھربخأو  لباق ، نم  اھتلحر  لمكت  نأ  اھیلعو  رسی ،

! ھیلإ اھلصوی  نم  اھیلإ 

يّمعل ينوناقلا  ھمسا  بھو  دقو  ةرّونملا ، ةنیدملا  يف  خیّشلل  ةجوز  يتّدج  تراص  ماع  دعب 



.ھنم ةیدیلقتلا  مولعلا  يقلتو  خیّشلا  دنع  ثوكملا  رثآ  دقف  يبأ  امأ  ةیماّظنلا ، ةساردلا  ھل  ىنستتل 

نأ يّمع  ُتابغر  تءاش  ًایدوعس ، يّمع  حبصأف  خیّشلل  ةیسنجلا  دوعس  كلملا  حنم  تاونس  دعب 
لك لمكأو  سرد  سكاعملا ، هاجتالا  يف  يدلاو  كّرحتو  ةسردملا ، كرتو  خیّشلا  نم  ملعلا  ّيقلتل  دوعی 

.میلعتلا لحارم 

ىلإ ةیرعشألا  نم  هدقتعم  يف  ةداح  ةیوازب  لوحت  يذلا  خیشلا  دی  ىلع  يّمعو  يدلاو  ةئشنت  تمت 
.ةلبانحلاو ثیدحلا  بتك  ىلإ  يكلاملا  ھقفلا  ىلع  دامتعالا  نم  ھملع  يفو  ةیفلّسلا ،

، ةفّوصتملا ةرظانم  نم  ًالئاھ  ًاثارت  يمعو  يدلاول  كرتو  ةدیقعلا ، يف  خیشلا  صصخت  ًابیرقت 
.ةیمھجلاو ةلزتعملاك  ةدوجوم  دعت  مل  يّتلا  ةیثارتلا  ةیمالكلا  قرفلاو  ةعیّشلاو 

ةلزعلا تاءارجإ  يف  نالخدی  اناك  امھنم ، لك  ةیسنج  دیدحت  يف  طیسبلا  ءارجإلا  كلذ  ذاختا  ذنم 
.امھملع نود 

، براقتم رھظمو  ةدّحوم ، راكفأب  ٍدحاو ، ىنبم  دحاو ، ّوج  يف  يبأو  يّمع  شیعی  نآلا ؛
.نیتیوھو

.ةیبلس رعاشمو  توافتو ، صرف  نم  كلذ  عبتی  ام  حرشأ  نأ  بعّصلا  نم 

تّكلمت اذإ  اینیرفوزیشلا  ھثدحت  نأ  نكمی  ام  ةمظعب  رعشأ  يتلئاع  خیرات  ةقیقح  ُتكردأ  اّملك 
.ةلئاعلا ةیصخش 

ً.اقحال ربكألا  ةمدصلا  يل  لّكشیس  ام  اذھو  دعب ، ةضماغ  ًاطاقن  َّمث  نأ  دقتعأ 

ةطق ّنأك  ھتالص  لمكی  دباعلا  اذھو  ماع ، فلأ  نم  رثكأ  لبق  يحولا  هرداغ  ًادج ، شحوم  راغلا 
.راوجلاب تّرم 

بیترت دیعت  اھبخص  نم  قئاقد  ينضفرت ، نل  باعلأ  ةنیدم  يھ  ًادیدحت ، انیم  ةسلاجمل  ةجاحب  انأ 
.لمملا يئودھ 

! يتلزع ّكف  اھناكمإب  طقف  ةلیلق  تاظحل  ّنأ  نآلا  كردأ 

ىتح وأ  ...عامتسالا  وأ  مالكلا ، يف  ةبغر  لمحأ  انھ ، ةدحولا  هذھ  يف  ماھلإلا  ينلصی  مل 
.ناضتحالا

ةبیھّرلا ةلزعلا  تاقلح  ّكفأ  ملاعلا ، نع  لفغأ  اھموخت  يف  لغوأ  انیمب ، محتلأ  نیح  ةلیلق  ناوثلف 
.ىرخأ رثإ  ةقلح 

يقلأ ملاعلا ، نع  لفغأ  ةیلصألا ، يرعاشم  لماكب  ھیلع  حتفنأو  ًاقیمع ، ًائیش  ام  ًاصخش  كراشأ 



يعوردو يلامسأ  نم  خلسنأو  ضرألا ، نارود  فقوتیف  ًاّرز  طغضأ  اّمنأكل  ًادیعب ، يتاسّجوتو  يراكفأب 
.يتضبق يف  ّھلك  ملاعلا  نأ  رعشأ  ًایراع ، اھب  محتلأل 

ام لك  لذبب  مركلاب ، ناسنإ  لك  اھیف  فصتی  يتلا  يھ  ةمیمحلا  ةظحللا  كلت  نكل  ةكراشملا ، هركأ 
قمعأ يف  رخآ  عم  كرتشت  ةظحللا  كلت  يف  ًامامت ، ًاغراف  حبصی  ...نھذلا  وفصی  ةظحللا  كلت  يف  ھیدل ،

! ةدحاو ًاتاذ  ناتاذلا  حبصت  تارربم  نود  اذكھو  ءافصو ، مرك  لكب  كتاذ ، نم  ةطقن 

.انأ وھ  نوكلا  نأ  نلعأ  ملاعلا ؛ دوجو  يغلأ  ًادیدحت  ةیئانثتسالا  ةظحللا  كلت  يف  اّمبر 

.انیم وھ  انأ  يننأ  نلعأ 

.انأ يھ  انیم  نأ 

.نوكلا يف  رخآ  ناكم  يأ  يف  لب  بسحف ، بكوكلا  اذھ  يف  سیل  اناوس  رخآ  ءيش  الو 

يف قرغتسی  ةساح ، نھذلا  حبصیو  ًانھذ ، ساوحلا  حبصت  ًامامت ، نھذلا  ُتبْسی  ةظحللا  كلت  يف 
.ةبوجأ نع  ثحبلل  ينبعتی  نم  وھ  نھذلاو  ردخلا ،

سدقت لھ  الك ، ياوس ؟ رخآ  ءيشب  نآلا  رعشت  لھ  ةقیقحلا ، انأ  ...ھیھ  انیم : دسج  ھب  حیصی 
! ءيش لك  ِتنأ  ...لجأ  ءيش ؟ لك  انأ  الك ، ةظحللا ؟ هذھ  يف  ياوس  رخآ  ًائیش 

: يوونلا اھكردی  مل  امك  يرشبلا  كولسلا  يناعم  ّدیصت  يف  ھّتقدو  يوبنلا  ثیدحلا  ةیرقبع  اّھنإ 
«! نمؤم وھو  ينزی  نیح  ينازلا  ينزی  «ال 

! ةلزعلا تاقلح  مطحی  نیح  يعولا ، قزن  ىلع  ناوفنع  لكب  ّدری  وھف  دسجلا ، ةیرقبع  يھو 



 (6)
! ىوكشلا ركو 

ةذل كدعب  ُتركاب  ينبسحتأ 

!؟ ًاردخ قتاع  نع  تّعفر  وأ  لضفلا  ابأ 

ساون وبأ                                            

؟ دوعّصلا يلع  لھ  مالھلا ؛ نم  عونصملا  يئایربك  عجارأ  ةرامعلا ، لفسأ 

! ءاقل رخآ  نكیلو  انیم ، ىلإ  ةجاحب  انأ  رخآ ، ًارایخ  كلمأ  ال 

يرھظم ّعقبملا ، يبوث  ةخّستملا ، يسبالم  متھأ ، انأف ال  ءيش  يأ  ثدحیل  كلذب ، يسفن  ُتعنقأ 
ىلع يسفنب  يقلأل  ةیرھظملا  ةیحانلا  نم  يقیقح  يزاكیماك  انأ  ةرماغمل ، أیھم  ينلعجی  كلذ  ّلك  بیئكلا ،

.اذھ نیمدنھملا  ناسرعلا  ركو 

يرظنم يلوح ، طشنت  تایروّدلا  ةرامعلا ، باب  مامأ  لیللا  رخآ  يف  ةراجیس  لعشأل  ًالیلق  سلجأ 
ءونت ام ، ةلحر  نم  تادئاع  ةوسن  لزنت  ةرجأ ، ةرایس  ّفقوتت  بیرق ؛ نع  مھلوضف  ریثیس  سئای  لجرك 

: يوحن لورھتو  اھطقستف  ةئیلم  قّوست  سایكأب  نھادحإ 

ءاكبلا يف  طرخنت  و  دبع هللا ! دبع هللا ! - 

راھنم مجنم  نم  لشتنی  لجركو  اھتاقیدصل ؛ ةیمسر  يف  ُتمستبا  امنیب  ةعیجفب ، ينتنضتحا 
.ةرامعلا ّملس  دوعص  يف  يندعاست  انیم  تذخأ 

! طاشن يف  ةلیللا  هذھ  رّونلا  لبج  تدعص  يّننأ  ْتملع  ول  اذام 

لمكأ مل  ةأجف ، ةیندملا  ةایحلا  ىلإ  يكیلوثاك  بھار  ةدوعك  انیم ؛ عومد  مغر  ةتھاب ، ةدوع  تناك 
يف لصأ  ملو  كانھ ، لیللا  يضمأ  نأ  ّعقوتأ  تنك  راغلا ، كلذ  يف  ًاریثك  لمأتأ  مل  يھیت ، نم  ًاّمھم  ًابناج 

.ماھلإ ىلإ  رمألا  ةیاھن 

ّنھنأ ّكش  ال  تایتفلاب ، ّةظتكم  سلجملا  ةفرغ  يل ، ةبّسنلاب  ةداتعم  ریغ  تدب  ةقّشلا  انلخد  نیح 



.مودقلا تاثیدح 

، ةینوفكنارفلا ةیناّسحلا  ةنّكللا  ادع  ةلیّحنلا ، ّنھداسجأ  ىراحّصلا ، بابیب  تاعفتسملا  ّنھناولأ 
.ةیعون داریتسا  ّةیلمع  مامأ  يّننأ  يلإ  ىحوأ  كلذ  لك  ةّضغلا ، ّنھرامعأو 

.يلوّفطلا رمسألا  ...ریبعت  برقأ  وھ  رمسألا  قیقّرلا 

ىرخألا اھدیبو  اھّكف ، لفسأ  ریغص  ٌمرو  ادب  دقو  اھّدخ  كسمت  يصقلا  ةفرغلا  بناج  يف  ّنھادحإ 
(. فودیفاد  ) ةراجیس

نھبتنی ملو  ّنھھوجو ، ولعت  ةشھّدلا  تدب  ایكون 6210 ، لاوج  صّحفت  يف  تاطرخنم  ّةیقبلاو 
.انیم عارذ  ًاّطبأتم  عجافلا  يلوخدل  ّىتح 

يسبالم ةّرص  ْتذخأو  اُھتیدترا ، لبق ، نم  انھ  اُھتكرت  اماجیب  انیم  ترضحأ  ةیواز ، يف  ُتسلج 
.رخآ ناكم  ىلإ 

ةیركسلا يتماجیبب  ماّمحلا  نم  ُتدع  نیح  نھادحإ  يل  ْتمستبا  ةعساولا ، ةقّشلا  زیلاھد  يف  تباغ 
.بھتلملا اھدخب  كسمت  ءارمّسلا  ةریغّصلاو  يدوجو ؛ فشكتست  تایتفلا  تأدب  ةفیّظنلا ،

.اھتبطاخ اذكھ  لاحلا ، يف  نیفشتس  بیلحلا ، نم  ًاسأك  يبرشاو  ةراجیّسلا  يئفطا  - 

.ءيش ثدحی  مل  بیلحلا ، نم  ًارتل  ُتبرش  ءافج : يف  تّدر 

: راوحلا ةلمكم  انیم  تلخد 

ھھھھھ طقف  لحفب  جّوزتت  نأ  ةاتفلا  هذھ  ھجاتحت  ام  ...طیسب  - 

.ىرخأ ةراجیس  لعشتو  ءاقرز  ةمسب  مستبت  ةملأتملا  ةاتفلاو  ةمراع ، كحض  ةجوم 

: لأست سأكلا ؛ ىلعأ  وفطت  ءارمس  ةوغر  يسبیبلاب ، بیلحلا  طلخت  انیم  ْتسلج 

.ةنیدملا ىلإ  تدع  كتننظ  اذاملو ؟ ..تبھذ  نیأ  - 

.يئاقدصأل تبھذ  وجلا ، رییغت  ىلإ  ةجاحب  ُتنك  - 

؟ مویلا كلذ  يمأ  كتجعزأ  لھ  - 

.قالطإلا ىلع  الك ، - 

؟ حیحص ..بھذت  نل  ًاریثك ، كیلإ  ُتقتشا  - 

.لقألا ىلع  ًالمع  دجأ  نأ  يلع  ةقیقح ، ملعأ  ال  - 



، يتقیدص عیدوتل  راطملا  ىلإ  ةبھاذ  انأ  عمسا  تلمكأ : ّمث  ةركف ، اھسأرب  تعمل  اّمنأك  ْترظن 
.ءيشب كربخأس  بھذت  ال  تاعاس ، دعب  دوعأس 

يسأر ُتكّرح  نیح  ةدرابلا ، ةوغّرلا  ُتحسمو  جوزمملا ، بیلحلا  قّوذت  يف  ًاریثك  ُتقرغتسا 
: انیم تدرطتسا  لوبقلل ، ةمالع  يدنھك 

يّمأ ةبسانملاب  ةزھاج ، اھدجتس  مّونلا  يف  بغرت  نیحو  اھّبترأس ، اھلاحب ، تلاز  ام  كتفرغ  - 
؟ ًاقلطم انھ  نم  بھذت  نل  تنأو  ةنیدملا ، ىلإ  ترفاس 

راجش ىلإ  ًارظان  ةراجیس  ُتلعشأو  بیرغلا ، بارّشلا  كلذ  ُتلمكأ  رمألا ، ةغیصب  ًالاؤس  ناك 
.تایتفلا

تقّدح يدیب ، ْتكسمأ  ملّسلا  لفسأ  دنع  اُھتعّدوو  اھتقیدصو ، انیم  ةقفرب  قئاقد  دعب  ُتلزن  نیح 
ةفشب ةلبق  ّيتفش  ىلع  تعبط  ّمث  ءایحلا ! نم  ةیلاخلا  ةرشابملا  ةرّظنلا  كلت  ينبجعت  مك  رشابم ؛ لكشب  يب 

.يتدوع لبق  مانت  ّالأ  لواح  ًاریثك  رّخأتأ  نل  تلاقو : ةبھال ،

.مایأل اھتلھاجت  ّةیلفس  ةعزنب  رعشأ  انأو  لجرأ ، ةثالثب  ملّسلا  ُتدعص 

ىلإ رظنأ  يّننإ  ةیناسنإلا ، ةیحّانلا  نم  دصقأ  يلإ ، ةبّسنلاب  ًاریثم  ًادھشم  تایتفلا  عّمجت  ناك 
.نھحاورأ نم  يوقلا  بناجلا 

روعّشلا ةیحنت  و  اھنشعی ، يتلا  ةیسنجلا  ةبرغلاو  رقفلا ، لھاجت  ىلع  ةیّرطلا  ّنھسفنأ  ةردقم 
ّعتمتلا ىلع  ّنھتردقم  ناكم ؛ لك  نم  ّنھب  طیحت  ةیبلسلا  رعاشملا  نم  ةفئاطو  نھناھتما ، ءارج  ءوّسلاب 

ایكون 6210. لاوجك  ًانایحأ ، ةھفّاتلاو  لب  ةفیّفطلا ، ..بساكملاب 

؛ ھتیعونل لب  حومطلا  مجحل  ًالاب  نرعی  ّنّھنإ ال  ءایشألا ؟ ةمیق  دّدحی  نم  ةھاّفتلا ؟ ملاعم  دّدحی  نم 
نوكت دق  ةساعتلا ؛ زجاوح  قوف  زفقلا  ىلع  ةلئاھ  ةردقم  نھارلاب ، ةداعس  ةیفخ ، ةّوق  نرھظی  ّنھ  اذھل 

.نظأ تنك  امم  قمعأ  رثأ  تاذ  ةفیفطلا  تاّریغتلا 

، ةعفایلا نھھوجو  ُتعلاط  حرفلا ؛ نم  لیئض  ردقب  ُترعش  يسفن ، يف  ًاّنیل  ًارثأ  اذھ  ثدحأ 
ةراجیس ُتلعشأف  ةظحللا ؛ ةشھد  يف  نھقارغتسا  يتوص ، رمأل  ایكونلا  زاھج  بیجتسی  نیح  نھتاكحض 

.ةئراط ةداعسب  ىرخأ 

ّدض ةئیھلل  ًامیدق  اھب  ُتمق  غیلبت  ةیلمع  لوأ  ھتثدحأ  ام  ىوس  ھتطاسب  يف  نھروعش  يزاوی  ال 
! تایناتیروم تارھاع 

ةمیدقلا ةنھملا  هذھ  نذخأی  يتاوللا  رھاوعلا  نم  دیدج  لیج  نیب  نآلا  نوكأ  نأ  ًاقح ، فسؤم  اذھ 
يفو نھحاورأ ؛ فاشتكاب  نآلا  تّعتمتو  لمعلاب ، ًامیدق  تّعتمت  يّننأ  ةھج  نم  فسؤم  ةدیدج ، قافآ  ىلإ 

.نیفقوملا يف  يدجاوتل  ءوسلاب  رعشأ  ةلّصحملا 



.ھسفن راسملا  كلست  ةدیدج  لایجأ  ةدھاشم  و  ةلمجلاب ، ھب  موقأ  تنك  ام  ةفالص  ةعلاطمل 

.میدقلا يرودب  اوموقیل  نورخآ  داصرملاب  نوكیس 

مازتلالل ناسنإلا  ةجاح  نأل  لب  نامأوت ، ةلیضفلاو  ةلیذرلا  ّنأل  سیل  ةرئاد ، برحلا  كلت  لظتس 
.ھیناعی اّمع  ةرابعلاك - ًامامت  قیضت - نیح  اھقرخل  ھتجاح  الإ  اھیزاوت  دعاوقب ال 

نم اھیف  شیعأ  يّتلا  ةلاحلا  هذھ  ّمھفت  عطتسأ  ملو  نیّدلا ، ةبالصب  ًانمؤم  دعأ  مل  يّننأل  فسؤم ؛
.ةریثك هوجو 

ملأ لوأك  يتیفلس ، يف  يب  فاط  ّكش  لوأك  ھب ، موقأ  تنك  امیف  ّةیوق  ةزخو  لوأك  ًامامت  فسؤم 
.ةقیقحلا فاشتكا  تلواح  نیح  يتاودأ  ةلآضل  يفاشتكاك  فسؤمو  ينماتعی ؛ يحور 

ةعماجلا نم  ىلوألا  ةنّسلا  يف  ّملّعتلا  ىلع  يبابكنا  تاونس ، لبق  رمألا ، لوأ  رّكذتأ  تلز  ام 
مادعناو لوقنلا ، براضت  ةلدألا ، يف  بیقنت  فلاخم ، ّلكل  ةرظانمو  ثحب  ةیبرعلا ؛ ةغللا  ةّیلكب  ةیمالسإلا 

! میظعلا رایھنالا  مث  لوقعملا ،

يّتلا انیم ، ةفرغ  ىلإ  تبحسناف  يشماھ ، رمأ  حابّصلا  كلذ  يف  تایتفلا  نیب  يسولج  نأ  ُتسسحأ 
.يتفرغ اھربتعت 

ناكم انھ  ةیركفلا ، يمالآو  يتاوھش  حرسم  يھف  ةحارلاب  رعشأ  ةملظملا ، ةفرغلا  هذھ  يف 
تسمھو درابلا ، ّفیكملا  اھب  قھش  ةسبایلا ، ناردجلا  اھتلاق  يتدوعب  ًالھأف  يّللحتو ؛ يّلتبت  راغ  يتلزع ،

.فییّكتلا تاحتف  نم  ّللستت  يھو  سمّشلا  ءوض  نم  ركاوبلا  طویخلا  اھب 

ّىلدتت ةضغ  دوس  تارعش  ىلوألا ، ھتنس  يف  ٌبلاط  يضاملا ، فویط  ينیع  يف  ْتصخش 
فصتنم دنع  ًامازتلا  فقی  عصّانلا  يبوثو  ةسادق ، ةلاھك  رمحألا  يغامش  عّلطلا ، لوأك  يتیحل  نم  ةیسدقب 

.قاسلا

ثیح ھحور  تیقبو  ھمسجب  داع  جراخلا ، يف  ةسارّدلا  نم  دئاعلا  يقیدصل  يتارایز  ُترّكذت 
انتعامجو ةلزتعم ، ةیمھج ، ةعدتبملا ، لاكشأ  لك  ةرظانمل  أیھم  يّننأ  دقتعأ  ُتنك  ًادحلم ، ناك  ناك ؛

! ةرعاشألا

تنك ام  وھ  ةلبلب  ثدحأ  امو  يططخ ؛ نم  ریثكلا  عجارأ  ينلعج  يرصع  دحلمب  يمادطصا  نكل 
.ىرخأ نود  ةھجب  نیدلا  يف  يأرلا  رصح  ةھج  نم  ةذتاسألا  ضعب  نم  ةعماجلا  يف  ھیناعأ 

.دحلملا يقیدص  عم  ًءاسمو  ةعماجلا  يف  ًاحابص  داھج ؛ ةلاح  يف  ُترص 

؛ يموی لكشب  ھشیعأ  ام  ىلع  أرقأ  ام  طاقسإ  نم  تتأ  رمألا  ةقیقح  يف  تابرّضلا  ىوقأ  ّنكل 
ًاقراخ ةعماجلا  لخد  يناتیروم  رمألا  ةیاھن  يف  انأف  رود ، يقامعأ  يف  ةججأتملا  ّةیوھلا  ةمزأل  ًاعبط 

دجن میلقإ  نع  جراخ  وھ  ام  ّلك  رابتعاو  ةعواطملا ، ةیوئفب  ُتمدطصا  ًاعبطو  ثاعتبالا ، يف  اھنیناوق 



.میلست ّلحم  كانھ  نم  مداق  وھ  ام  ّلكو  صیحمتو ، دقن  ّلحم 

مھنع ھنولقنی  امو  فلّسلا ، ىلع  لواطت  مھریغ  دقنو  لوبقم ، فلّسلا  مالعأل  مھدقن  نأ  ّىتح 
بوذكم مھریغ  لقنی  امو  ءارحّصلا ، يف  ةھئات  ةطوطخم  نم  لقن  ْنإو  لوبقم  تباث  ةعطقنملا  مھقرطب 

.فلاخ ْنإ  لوحنم 

مل ةیخیراتلا ، ةیحانلا  نم  ًالثم  ّمیقلا  نباو  ةیمیت  نبال  خیاشملا )  ) تاعجارم ُتلبق  نیح  نكل 
! ةیدقع ةیحان  نم  تاعجارملا  كلت  بابسأ  ةفرعم  نم  نّكمتأ 

وأ لّوؤم ، يّبنلا  لآب  لّسوتلا  نع  ًالثم  ھتیمال )  ) لالخ نم  ةدیقعلا  يف  ّةیمیت  نبا  ھلوقی  ام 
ً.الصأ ّةیمیت  نبال  تسیل  ةدیصقلا  كلت  نإ  لئاق  لوقی  نأ  عیطتسی  ّىتح  وأ  سوسدم ؛

ىلع يّمع  وأ  يبأ  علطأل  نكأ  مل  ھصیحمت ؛ بجی  سسألل  ًافادھتسا  كلانھ  نأ  ُترعش  اذھل 
لخاد لاؤسلا  دأوب  رعشأ  خیاشملا )  ) نم مھفتسأ  نیحو  نیبلص ، نْییفلس  ةرضحب  ةرطاخم  كلتف  يسواسو ،

.يقلح

ً.اقحال لاقی  ام  لك  دومع  يھ  يتلا  لقنلا  دعاوقو  لوصألا ، لاطت  تناك  ةلئسألا  نأل 

ًالوأ ّيلع  ًاینھذ ، ًالودج  تعضو  بتكلا ، تاُّمأ  ةعجارم  ىلع  تببكناو  يساردلا  يرّرقم  ُتلمھأ 
يف اھتّذفن  ّةطخ  رطخأ  كلت  تناكو  قرفلا ؛ يف  مھیأر  كلذ  دعب  ةدیقعلا ، يف  فلّسلا  ھلاق  ام  ّلك  ةفرعم 

! يتایح

فلأ ذنم  ًایتوص  ًاثبع  سرامت  ةغرفم ! ةقلح  يف  رودت  ةمألا  هذھف  ةیثراك ، ةلّصحملا  تناكو 
! ماع

! زئاجعلا نید  ىلع  تومی  نأ  ةبیجعلا  ةینمألا  كلت  بحاص  ًاقح  ھب  قطن  ام  رمألا  ةیاغ 

؟ ءاوس ةملك  مھف  نع  كئلوأ  زجع  ّدحلا  اذھلأ 

، ًانایحأ مھبارتحاو  لب  مھفالتخاو ، فلّسلا  لوح  ةعماجلا ، يف  ًاحابص  ةریثم  ةلئسأ  حرطأ  ُتنك 
تایاورلا عم  لماّعتلا  سسأو  دیناسألا ، دقنو  میلستلاو ، میسجتلا ، لوح  ةریبك  ةیلبنح  ماھفتسا  تامالعو 

.ةبراضتملا ةلدألا  ءازإ  فقوملا  وھ  امو  ةفلاخملا ،

، ًاساسأ نیّدلا  ةدئافو  ًالصأ ، ھلإلا  ةركف  نع  دحلملا  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلا  لواحأ  ءاسم  تنك  امنیب 
.هذھ قئاّرطلا  ةھاتم  يف  ھیلإ  يّدؤملا  قیّرطلا  وھ  امف  ًالعف  ًادوجوم  ھلإلا  ناك  اذإ  نداھی : نیح  ًاریخأو 

ءاسنلا كولس  ىرأف  عالطتسالاو ، ينادیملا  لمعلا  ةسرامم  ىلإ  برھأ  ًانایحأ  ًاعبط ؛
يقافر نأ  رعشأ  ًانایحأو  ةیعامتجالا ؛ تاقالعلا  كباشت  دیدج  نم  فشتكأو  حیّسلا  يح  يف  تایناتیروملا 

ً.اعم ةیھلإلا  ةطلّسلاو  ّنیدتلا  ةبالصب  نوّعتمتی  مھف  سّانلا  دعسأ  ةئیھلا  يف 



نع مایأ  لبق  تأرق  دق  ُتنك  ةأجافملاب ، ينترعشأ  ّةیمیت  نبال  ةلاسر  ىلع  يثحب  ءانثأ  يف  ُترثع 
.ةسوسدم ءارآ  ىلع  توتحا  يتلا  ةّقفلملاو  ھیلع ، ةعوضوملا  بتكلا 

امم ًایبلط ، سیلو  يعفد  داھجلا  نأب  اھلالخ  ىتفأ  دقو  داھجلا ، نم  فقوملا  يف  ةلاسر  تناك 
.14 ىرخألا قرفلا  ىدل  فقاوملا  نم  ةمیدق  ةفئاط  عم  قّفتیو  ھیلإ ، ًابوسنم  أرقأ  ُتنك  ام  عم  ًامامت  عطاقتی 

اذھل اھتیساسحل ، ةدیقعلا ؛ لاجم  ىلإ  تلقن  يتلا  ةیھقفلا  باوبألا  نم  داھجلا  نأ  ملعأ  تنك 
.يّرحتلا نم  دیزمل  مرحلا  ةبتكم  ىلإ  تقلطنا 

: ينشھنی لوضفلاو  ھترداب  ًاّھقفتم ، ًایفلس  ًاقیدص  تلباق  كانھ 

؟ لبق ھیلع  تعلطا  لھ  باتكلا ، اذھ  كیلإ  لمحأ  - 

.ملعی نم  رخآ  تنأ  نوكت  اّمبر  لجأ ، ھھھھ  - 

! ةكلمملا يف  ةیمسر  ةھج  نمو  يمسر  عوبطم  ّھنإ  رظنا  - 

نب نمحرلا  دبع  خیشلا  دوعس  كلملا  بدتنا  ةیدالیملا  تاینیعبرألا  فصتنم  يف  لجأ ، ..لجأ  - 
، ًاّدلجم يف 37  تعبط  دقو  اینّدلا ، راطقأ  ّةفاك  نم  مالسإلا  خیش  ثارت  عمجل  مساق  نب  دمحم 

نأ يف  دئاسلا  يأرلا  فلاخی  ام  ىلع  اھئاوتحال  ةلاسّرلا  هذھ  المھأ  ًاقحال  ھنباو  خیّشلا  نكل 
ملعأ وھو  خیشلا  تافلؤم  يف  ّمیقلا  نبا  اھركذی  مل  ھیلع  ةلوحنم  اّھنأ  اوأر  اَملو  بلطلل ؛ داھجلا 

.تاینیتّسلا يف  نادمح  نب  نامیلس  خیشلا  مھنم  اھنع  ًابتك  خیاشم  فلأ  دقو  ھب ، سّانلا 

؟ دیدج نم  عبطتل  رخآ  ًادنس  نآلا  دحأ  فشتكا  لھ  نكل  - 

ةسوسدم ةلاسر  يھف  يحولا ، ءاھتنا  ذنم  لمتكم  نیّدلا  نأل  ّریغت  رمألا  نأ  دقتعأ  ال  ال ، - 
، ھیف هأطخ  خیّشلل  ىدبت  يلحرم  يأر  يھ  وأ  ًاحیحص ، اھیف  ام  ضعب  نوكی  نأ  نكمی  اعطق ،
ھمحر هللا میھاربإ  نب  دمحم  خیشلا  ھلاق  ام  وھ  ةدمعلاو  كانھ ، هركذ  ام  ىواتفلا  يف  حّحصف 

زاب نب  زیزعلا  دبع  خیّشلل  و  رخآ ،» ءيش  ھیف  لخدمو  فوذحم  اھنم  اضعب  نأ  اھتقیقح  : » اھیف
اھیناعم نم  ًىنعم  نأ  ركذ  دقو  طقف » عافدلل  داھجلا  سیل  : » ناونعب اھیلع  درلا  يف  ةرضاحم 

داھج دكؤت  يتلا  ةیكملا  تایآلاب  ذخألا  مھیلعف  فعض  ةلاح  يف  نوملسملا  ناك  اذإ  ّحصی ،
.ایلعلا يھ  ةملك هللا  نوكت  ىتح  بلط ، داھج  داھجلا  نأ  لصألاف  مھتّوق  نیح  امأ  عفّدلا ،

! ھنع لأسأ  ام  اذھ  ّةیمسرلا ، تاھجلا  ةكرابمب  عّزوتو  ةعوبطم  يھ  خیش  ای  نكل  - 

تمكحأ ّةیماجلا  نأ  ملعتو  ةیمالسإلا ، ةعماجلا  يف  بلاط  تنأ  رمألا ، رّصبتت  نأ  كیلع  - 
! ةلوّدلا ىلع  اھترطیس 

! خیش ای  كادھ هللا  ّةیماجلا ، - 



يف ةرطخ ؛ ةقطنم  لخد  دقف  يقیدص  ناك  نإو  وھف  بایترالاو ، جرحلا  ضعب  ھینیع  يف  ُتحمل 
لاجر ّذش  نیح  ةوعدلل  نجملا  رھظ  تبلق  دق  ةلوّدلا  نوكت  نأ  لقعی  لھ  لاق ، ام  ضعبب  ُترعش  لباقملا 
خیاشم مھو   - ّةیماجلاب مھنوّمسی  نم  نأ  لقعی  لھ  سسألا ، ةبراحم  ىلإ  ْتعسف  هریغو  ندال  نب  ةماسأك 

؟ مامإلا ىلع  جراوخ  ّھلغتسا  نإو  نیّدلا  نم  نیكر  نكر  مدھل  ةلوّدلا  عم  نآلا  نورمآتی  ّةلجأ -

يف ةیّكملا  تایآلا  میكحتل  زاب  نبا  خیشلا  ىعد  يذلا  ام  ّمث  داھجلا ، ّلطعی  نأ  مامإلا  ّقح  نم  لھ 
باتكلا ضعبب  نمؤن  انحبصأ  اننإ  مأ  يّكملا ، رّوطلا  ىلإ  ًابیرغ  نیّدلا  اذھ  داع  لھ  نآ ، يف  ّةیندملاو  نآ ،

؟ ھضعب ئجرنو 

يقیدص ىلإ  نیریبك  قنحو  ةلئسأب  ُتبھذ  حیّسلا ، يف  انلزنمو  مرحلا  نیب  ةفاسملا  تلغش  ةلئسأ 
.ربكأ قنحو  ةلئسأب  ُتدعو  خیّشلا ،

ىلإ لوّزنلا  لیلق  ةعماجلا ، نع  بیّغتلا  ریثك  ُتحبصأ  لزنملا ، ىلعأب  يتفرغ  يف  يتلزع  تداز 
: يلزنم يف  ةئیھلا  لاجر  يندراط  يلھأ ؛

؟ نیمل ریبكلا  داھجلا  تكرت  خیش ، ای  كنیو  - 

رارضإلل ىعسی  ریّرش  ربخم  دمحم  نب  هللا  دبع  نأ  جوری  ناك  ام  انلزنمل  مھروضح  دّكأ 
دنع نبرھت  ةوّسنلا  تناك  اھیف ، جرخأ  يتلا  ةلیلقلا  تارملا  يفو  ًاضیأ ، يتلزع  نم  اذھ  داز  ةطقانّشلاب ،
دنع ءاوھلا  يف  ةذیوعت  مسرت  ّنھادحإ  يننوری ؛ نیح  نّمطلتی  تاخّستملا  زئاجعلا  ىتح  عزف ، يف  يروھظ 

! يروھظ

لئاھ میدأ  يف  ةریغص  ةادأب  ّبقنأ  لءاستأ ، يسفن ، عم  اھیف  فقأ  يتلا  ىلوألا  يمایأ  كلت  تناك 
.ماع فلأل  دتمی  ثارتلا  نم 

نم موی  يف  ًامھم  نوكی  دقو ال  ًامھم ، میدألا  كلذ  يف  رثأ  نم  تقولا  كلذ  ىتح  ھتثدحأ  ام  نكی  مل 
.ةیلاحلا يتھاتم  يف  يلوخدل  ملاعلا ، نع  يِمَْجِلل  ًایفاك  ناك  ّھنكل  مایألا ؛

فلتخم يف  فلسلا  يأرو  ةدیقعلا  يف  ثحبلا  ىلع  ًاساسأ  زكترت  تناك  ّةطخلا  كلت  ُتعضو  نیح 
ةطخلا نم  يناثلا  مسقلا  يف  ثحبلا  نأ  ُتسسحأ  دقف  ًاركاب ، براضتلا  يف  تأدب  رداصملا  نأ  امبو  قرفلا ؛

! حداف لكشب  براضتلا  ىدم  ّنیبی 

ةریحلاب رعشأ  نیحف  ةالصلاو ، ةمھمھلاب  ّجضت  مایألا  كلت  يف  لزنملا  حطس  ىلع  يتفرغ  تناك 
! ثحبلا ىلإ  دوعأ  أدھأ  نیحو  ةالصلا ، يف  طرخنأ  ةدیدشلا 

نیحو ةیواحطلا ، ةدیقعلاو  ةیمیت ، نبا  بتك  يھ  ًاساسأ  اھیلع  تدمتعا  يتلا  ةدیقعلا  رداصم  امأ 
، نورخآلا ھلقنی  ام  تمئس  دقف  يل ، ةبسنلاب  ًاتقم  بتكلا  رثكأ  ىلإ  تدمع  قَِرفلا  بتك  ةءارقل  ةدشب  تجتحا 

ًالوضف الإ  ةرصاعملا » بھاذملاو  نایدألا  يف  ةرّسیملا  ةعوسوملا   » و لحنلاو » للملا   » بتك يندزت  مل 
.مھسفنأب موقلا  ھبتكی  ام  ةءارقل 



: ينلأسو كحضلا  يف  طرخنا  يبلط ، عمس  نیحو  دحلملا ؛ يقیدص  ىلإ  تدمع 

؟ ةرعاشألا بتك  أرقت  ملأ  - 

: ًارخاس لمكأف  الك ؛ جرحب : تلق 

ھھھھھھ نذإ ؟ مھدقتنت  فیك  - 

اھفرحو ءارفصلا  اھقاروأ  ءيدر ، لكشب  ةعوبطم  ءارفص ، ًابتك  ّيلإ  جرخأو  هدلاو  ةبتكم  لخد 
دعب ةئیھلا  رقم  يف  اھقرحن  انك  يتلا  نیصحلا  نصحلا  تاعوبطمو  تاریخلا  لئالدب  ينرّكذت  يبرغملا 

! رایسملا جاوز  نفرتحی  يتاوللا  تایناتیروملا  تویب  نم  اھترداصم 

! ھّیتلا ةرئاد  عیسوتو  ةءارقلا ، عیسوت  ىلإ  ينتداق  ةلفاح  ًامایأ  تناك 

نم ًاقح  بّجعتأ  ةمركملا ، ةكمب  رھازلا  يح  يف  انیم  ةقشب  ةفرغ  يف  ةظحللا  هذھ  ىتح  ُتلز  ام 
ينیقی مغر  اھزییمت ، عطتسأ  مل  يننأ  ىتح  ةطیسبلا ؛ نیدلا  قئاقح  ھب  ْتبتُك  يّذلا  لئاھلا  مھفلا  ءوس  مك 

.اھتطاسبب يساسحإو  قئاقحلا ، كلت  دوجوب 

ھلزنیل ناك هللا  ام  دحلا ، اذھ  ىلإ  ًاّدقعم  ناك  ول  نیدلا  نأ  دقتعأ  دیقّعتلا ، اذھب  رمألا  اذھ  نكی  مل 
ءایشأ قیدصتلل ؛ ةیلباق  رثكأ  ءایشأب  ھلدبتسیل  ناكو  ریبكلا ، يندللا  ھملع  نم  ًاءزج  نوكیل  ناك  سانلا ، ىلإ 

نأ رّرقو هللا  ًاقح  ةبوعصلا  كلتب  رمألا  ناك  ولو  ًالثم ؛ دشر  نبا  لیذھ و  نم  يبارعأ  اھمھف  يف  كرتشی 
! ًالوسر ًاَكلَم  لسریل  شیرق - تحرتقا  امك   - لعفلاب ناك  ھنإف  سانلل  ھحّضوی 

هذھ تّطنح  دقف  ًاجاعزإو ، لب  ةعاشبو ، ًاحوضو  رثكأ  تحبصأ  يتلا  ءوضلا  تاموسرل  ُتّھبنت 
حبصأ ءوضلا  نأ  ّكش  ال  ةنرامعلا ، لت  ناردج  ىلع  ةحیبقلا  نوتانخأ  تاموسرك  ةھوشم  تاقولخم  ةّرملا 

ً.العف ةعاشبلا  هذھب  جراخلاب  ملاعلا  نأ  وأ  ًاجاعزنا ، رثكأ 

: اھتداع ىلع  راصعإك  انیم  تعفدناو  ًالیلق  بابلا  كّرحت 

؟ میان يبیبح  - 

: ةأجف ةمیدقلا  تاعجارملا  نع  ُتّفقوتو  دوب ، تمّسبت 

! لاحلا هذھب  انأو  ًامئان  نوكأ  نأ  نیّعقوتت  لھ  - 

لكشب اھمف  نم  ةثعبنملا  ةیذیبنلا  كلت  ًاصوصخ  اھرطع ، حئاور  يف  تبغ  لیوط ، قانع  دعب 
ىلع حبست  تارجملا  لك  تناك  ةلآضلا ، دیدش  نوكلا  حبصأو  ةماود ، ىلإ  ْتلوحت  ةفرغلا ، تخاد  شھدم ،

تطقاستو ينرق ؛ ىلع  نوكلا  لمحأ  تنك  لب  ھنرق ؛ ىلع  ضرألا  لمحی  يذلا  روثلا  كلذ  تنك  يتناع ،
.ةلزعلا تاقلح 



.لاز دقف  ةظحللا ، كلت  يف  دومصلا  نم  دوھشملا  ملاعلا  اذھ  نكمتی  مل 

.ھلامسأو هراكفأ  و  ھلافطأ ، و  ھلاجرب ، َلاز 

.ةدالب يف  فجتری  .ً.اوخر  روثلا  نرق  حبصأ  ءيش ، لك  راھنا  مث 

.ةھافتلا ملاع  ةشھدلا و  ملاع  نیب  لصفی  ًاخزرب  انلخدو 

رئبك ةقورحم ، ةلخنك  فلات ، ىعفأ  دلجك  ةفرغلا  ةملظ  يف  بابلا  دنع  ةمّوكم  يحور  تیأر 
.ةحولملا اھتلكأ  ةمیدق  رحب  ةرانمك  وأ  ةلطعم ،

.ھھجو ىلع  میھی  رئاجسلا  ناخدو  قئاقدل ، ٌتمص 

لك ةیصخش  نم  ملظملا  بناجلاو  ّئیسلا  لصفلا  أدب  انیم ؛ حور  ىلإ  سؤبلا  نم  ةلاح  تّللست 
.ةرھاع

: ًاطیسب الخدم  ناك  اھسفن ، نع  ثیدحلا  ىلإ  اھمأ  نع  ثیدحلا  اھداق 

؟ كل يمأ  ةلماعم  ببسب  يَنترجھ  لھ  - 

فیض لعفلاب  يننأب  تسسحأ  دقف  ءيش ، نع  كمأ  يل  حصُفت  مل  ..ً.انسح  بجأ ؛ تّحلأف : ُتمّسبت ،
.لیقث

يف ام  أوسأ  سیل  كنع  ھّلیختت  ام  لعفلاب ؛ ةئیس  اھنإ  اھلق ، ِحتست  ال  يمأ ، فرعت  تنأ ال  - 
يمأ ھلعفت  ام  فرعت  تنأ ال  نكل  ّلیخت ! تاونس ، لبق  ةئیھلا  اھنع  تّغلب  ّكنإ  لوقت  اھتایح ،

.ةقیقح

.داغوألا اھؤلمی  ةریغص  ةیرق  ملاعلا  نإ  ينھذ ، يف  ةشھدلا  ملاعم  تحضتاو  ًالیلق ، ُتمدص 

.ادیدحت اھركذتأ  انأ ال  كل ، ھتدكأ  تماد  ام  ًادج  لمتحم  اذھ  تاونس ، لبق  اھنع  ُتّغلب  لعفلاب ، - 

.قحتست يھ  نكی ، ًایأ  - 

.داوسلا ةدیدش  ةریخألا  اھتلمج  تناكو  يحیرصت ، نم  ءوسلاب  رعشت  مل 

اھیدھن دفرت  ةحرم  ةیزوریف  ةیردص  نم  الإ  ةیراع  طئاحلا  ىلع  ْتأكتاو  ةراجیس ، ْتلعشأ 
: ءانحنالا يف  نیبغارلا  نیرمسألا 

.خیراتلا اھفرع  ةداّوق  ربكأ  يمأ  - 

.طقف اھتحارصب  ًاعبط  تأجافت ،



.يھ امك  اھفصت  نل  يمأ ، نع  ءاشت  ام  لوق  كناكمإب  دبع هللا  ..ةذوعشم  يمأ  - 

: انیم حوبل  يدادعتسا  ُتلمكأو  ىرخأ ، بقع  نم  ةراجیس  ُتلعشأ 

اھّقلط نأ  ذنم  برغملاو ، اكنالبازاك  يف  لاوجتلا  نم  ّْتلم  ةیدوعّسلا ، ىلإ  لصت  نأ  لبق  يمأ  - 
ھسرامت ام  مئارجلا ، ةراعدلا و  لاكشأ  لك  ًابیرقت  ْتسر  ام  ایقیرفإ ، لامش  بوجت  يھو  يبأ 

تناكو قئاثولا  ترّوز  اّھنأ  ھملعت  ام ال  كانھ ؛ ھلعفت  تناك  ام  ىلإ  اسایق  ةلیضف  ربتعی  انھ 
برغملا نم  تاردخملا  بّرھت  ًاضیأ  تناكو  ایناتیرومو ، برغملا  يف  ةّفیزملا  عباوطلا  عیبت 
تالفإلا نم  اھنّكمی  امو  لوّدلا ، نم  ریثكلا  يف  لوبرتنألا  نم  ةبولطم  اّھنإ  ساملاب ، سال  ىلإ 

.ةرّوزملا ةیقیرفإلا  تازاوجلا  نم  ریثكلا  كلتمت  اّھنأ  وھ  امئاد 

ىلإ ًاسایق  يوقلا ، اھخیراتو  زوجعلا  كلت  ةردقم  لب  انیم  ةحارص  نم  سیل  ةشھّدلاب ، ُترعش 
: طیسبلا يدیلقتلا  اھلكش 

ریثكلا ينجت  يھو  ریبكلا ، اھسودرف  ْتفشتكا  تاینیعستلا  علطم  ةیدوعسلا  ْتفشتكا  امدنع  - 
ضعب ئبخت  نیأ  ملعأ  يّننأ  مغر  ةیمھولا ، ةیلاملا  رحسلا  تاقفص  دقعو  تایتفلا  جیوزت  نم 

! دوّقنلا كلت 

: ةلئاق اھیدی  اتلكب  يدخب  تكسمأو  ةاسأملا  كلت  قامعأ  يف  ْتمستباو  ةثیبخ ، ةركف  اھنیعب  ْتعمل 

ةایح أدبنو  تنأو  انأ  ًاعم  رجاھنو  يمأ  زنك  ىلع  وطسن  َمل ال  ةركف ، يدل  عمسا  دبع هللا ، - 
!؟ ةدیدج

: تلقو بارغتسا ، يف  ُتمسبت 

؟ ًالعف ھیلإ  ةجاحب  يننأ  نیّعقوتت  ام  اذھ  لھ  ةداج ؟ تنأ  لھ  - 

؟ ثدح ام  نایسنل  ھب  مایقلا  يلع  ام  مجح  فرعت  تنأ ال  ًالعف ، بلاط »  » تنأ هوووأ ، - 

.انیم ای  نیغلابت  تنأ  ثدح ؟ يذلا  ام  - 

نم حسمت  مل  ةبّیطلا  ھتجوز  طیسب ، لزنم  يف  وبیذاون ، يف  يبأ  عم  نكسأ  تنك  دبع هللا ، - 
يتلا ةظحللا  رظتنأ  ةلوفطلا  تاونس  ُتیضمأ  ةیقیقحلا ، يمأ  ىلإ  جذاسلا  نینحلا  كلذ  يحور 
يبأ ةافو  دعبو  ةیدنھلا ، مالفألا  يف  ىرأ  امك  يمأ ، اھب : حیصأ  اھردصب ، يھجو  اھیف  ّسدأ 
هذھ ةلئاق : ةیسمش ، ةراظن  عضتو  ةیدلج  ةبیقح  لمحت  ةقینأ  ةأرما  ىلإ  يبأ  ةجوز  ينتمّدق  مایأب 

! انیم ای  كمأ 

سكع ىلع  ةمیق  تاذ  امارد  ولیم  جتنت  انیم  يھ  اھ  ًاریخأ ، ينّدشی  رمألا  أدب  دقو  اھاف  ُترغف 
: اھتالیثم



يف ةبغر  يأب  ةقداصلا  يبأ  ةجوز  عومد  ينرعشت  مل  زییمتلا ، ةمیدع  يننإ  يئابغل ، ای  - 
نم عیباسأ  دعبو  طوشكاون ، ىلإ  ةھّجتم  ةرایس  يف  يمأ  بناجب  ُتنك  قئاقد  دعب  و  ءاقبلا ،

، ًاراظتنا يمأ ، تاقیدص  ىدل  عیباسأ  يضمأ  ُتحبصأ  ىرخأ ، ىلإ  ةقیدص  نم  اھتقفارم 
نیح ایادھ  نم  يلإ  ھلمحت  ام  اھدجم ، ةّمق  يف  يمأ  تناك  يعایض ، فشتكأ  تأدب  ًاءوسو ،

.نانح يأب  ىتح  ھمّدقت  نكت  ملو  اھدقف ، نع  ينضّوعیل  نكی  ملو  كلذ ، سكعی  دوعت 

.ایادھ نودو  ةیھافر  لقأ  ةقیرطب  نانحلاب  يننورعشی  يلھأ  ناك  يدمحا هللا ، - 

: ْتلمكأ يتلخادم ، نم  اھقیضب  ُتسسحأ 

ةرھاع كراشت  ةاتفل  ُءرملا  ھّلیختی  ناكم  أوسأ  يف  اھل  ةقیدص  ىدل  عیباسأ  يضمأ  تنك  - 
، تاسموم يتافیضم  تناك  بلاغلا  يف  ًاعبط ، ةیامح ؛ وأ  فورصم  نود  ةدیحولا ، اھتفرغ 

ةلودلا هذھ  ىلإ  يب  ْتتأ  نیح  اذھ  ّلك  نم  كعد  كانھ ، ةلماعم  نم  دجأ  نأ  نكمی  ام  ّلیختو 
، نھجّوزت يتاوللا  تایتفلا  لك  نیب  نم  اھتنبا  انأف  ةصاخلا ، اھتنوقیأ  تنك  سنجلاب  ةروعسملا 

.يتلماعم نسحی  بیط  جوز  يأ  نم  ينعزتنت  تناكو  دیرت ، نم  لكل  ينتجّوز 

: اھجاوزأ نم  ّنیعم  جوز  يف  قّدحت  اّمنأكل  ًالیلق  تقرطأ  ّمث 

هذھ ّریغأ  نأ  اھیف  ّيلع  يّتلا  ةعاسلا  تناح  دقو  ىھتنا  كلذ  ّلك  نكل  ًاضیأ ؛ ةیبغ  ُتنك  - 
.ةایحلا

: يدوجو فشتكت  اھنأك  يلإ  ْترظن 

رعشت يتلا ال  دالبلا  هذھ  يف  ءاقبلا  ّدوت  لھ  كنود ؛ نم  برھأس  يعم  برھت  مل  نإ  دبع هللا  - 
؟ كدوجوب

: ْتلمكأف ُتلدتعاو ، ةیدارإ  ةمحمح ال  يقلح  نم  ْتقلطنا 

.انھ ىقبأ  نل  نكل  ...هللا  دبع  ای  كبحأ  - 

؟ باھذلا نیونت  نیأ  ىلإ  - 

يتیصخش ىلإ  دوعأس  الك  ةدیدج ؛ ةیصخش  نیوكت  ىلع  لمعأس  كانھ  ًاعبط ، ایناتیروم  - 
خیش وھو  ًایح  لاز  ام  يّدج  مھتلیبق ، يف  خویش  يدادجأ  ةمرتحم ، ةلئاع  ةنبا  انأف  ةیقیقحلا ،

، ينم ءيش  يأ  عاجرتسا  نم  يمأ  نّكمتت  نل  كانھو  ًاضیأ ، يمامعأو  ةمھم ، ةناكم  وذ  ریبك 
.مزیتامورلاو طغضلاو  رّكسلا  ضارمأ  اھتكھنأ  دقف  تناك  امك  دعت  مل  يھف 

: ءودھب تلقف  ایناتیروم ، مسا  تركذ  نیح  ٌقوُرب  ْتعملو  ىرخأ ، راكفأ  ينھذب  ًاضیأ  ْتكرحت 

.كمأ لاومأب  بورھلا  يف  كتدعاسم  عیطتسأ  نكل ال  ناكملا ، كلذ  ىلإ  بھذأ  نأ  ًالعف  ّدوأ  انأ  - 



ناكم يف  اھلام  ئبخت  زوجعلا  كلت  نأ  ّلیختت  لھ  حزمأ ، انأ  ًالعف ، بیط  تنأ  ھھھھھھھ  - 
برقأ يف  بھذن  انسح  نجلا ، ةدرم  ھنّمؤت  ناكم  يف  وأ  اھترخؤم  يف  اھئبخت  اھنأ  دقتعأ  دّدحم ،

.تقو

.لاملا ضعب  ىلع  لصحأل  ًالیلق  لمعأ  نأ  يلع  الك ، - 

ھب مایقلا  كیلع  ام  لك  كلذ ، لكل  يفكی  لاملا  ضعبو  بھذلا  نم  ریثكلا  يدل  ھیلإ ، جاتحن  ال  - 
يف يتین  ْتفشتكا  اذإ  ةرحاس  اّھنإ  يمأ ، ةدوع  لبق  لیحرلاو  ركاذتلا  زجحل  يعم  باھذلا  وھ 

.نویزفلت ةشاش  ىلإ  لّوحتأف  لودجب » ينبرضت   » دقف لیحرلا 

؟ اضیأ نیحزمت  لھ  ھھھھھھ  - 

ْتریغت املاط  ًادج ، ةیوق  ةرحسلاب  اھتاقالع  نكل  ةرحاس  تسیل  يھ  ةذوعشم ، اّھنإ  الك ، - 
! مایأب اھربخأ  نأ  دعب  ةأجف  لیحرلا  ىلع  يمئازعو  يراكفأ 

.طیسب اذھ  ...ةأجف  يلحراو  اھیربخت  ال  ًانسح ، ھھھھھھ  - 

نأ نكمی  ال  تایجحألا ، لك  كف  عیطتست  ملاعلا ، تباج  ةأرما  اھنإ  نونجم ، تنأ  ةیھاد ، يمأ  - 
دعب لیحرلا  يونأ  ُتنك  ملعتأ  ةنیدملا ؛ نم  اھتدوع  لبق  لیحرلا  انیلع  ينھذب ، ّرمت  ةركف  اھتوفت 

ً.الاح لحرنلف  يعم  َتمدام  نكل  ةرشابم ، جحلا 

؟ ًاضیأ ةّینلا  كلت  فشتكت  مل  فیك  - 

.ةركفلل ْتلصوتل  ًالثم  رفس  ةبیقح  ُتیرتشا  ول  ةیافك ، اھب  رّكفأ  مل  امبر  ينسكاعت ؟ تنأ  - 

.لیصافتلا ىلع  قّفتن  ظقیتسن  امدنع  ًانسح  - 

، عادصلا نم  هوأتلا  يف  تذخأ  مث  نكی ، مل  ًائیش  نأك  ءانغلا  يف  تطرخنا  قئاقد  دعبو  ْتتمص ؛
.ؤیقتلا يف  تذخأو  تطقسف  يشملا  نم  نكمتت  مل  فوقولا  ْتلواح  نیحو 

.راطملا يف  نكت  مل  اھنأ  ًاضیأ  ملعأ  تنكو  اھلوخد ، ذنم  ركس  ةلاح  يف  اھنأ  ملعأ  تنك 



 (7)
! نزولا مادعنا 

قرتفم دنع  ُيرجلا  ىظتْلاو  ... 

ُقرط ْتبعشت  دق  هدنع 

ينلتقت داكت  يدحو ، يتدع 

قنتخأ داكأ  لب  يتلزع ،

يردیحلا بلاط                              

!؟ ریرملا حوبلا  دعب  ثدحی  يذلاام 

مارتحالا كل  نمؤت  يتلا  ةلزعلا  تاقلح  بیذتو  ام ، صخش  ىلع  يدایتعا  ریغ  لكشب  حتفنت  نیح 
! ةراقح وأ  ًارطخ ، كرارسأ  ّدشأب  ھل  حوبتو  ماعلا ؛

ساسحإلا و  ةحیضفلا ، روعش  وأ  باصتغا ، ةیلمع  يف  ةیحّضلا  روعش  نم  ًابیرق  نوكی  امبر 
.يرعلاب

يذلا يقیقحلا  ھمیدأ  وھ  هارن ، يذلا  ریغ  ًادسج  دحأ ، هاری  نأ  ّدوی  ًایقیقح ال  ًادسج  ناسنإلل  نإ 
بْوَج نم  غارفلا  دعب  حابصلا  كلذ  ةفرغلا  ةمتع  يف  ًامّوكم  ھتیأر  ام  وھ  ایقیزیفلاب ، هرعاشم  ھیف  جمدنت 

.انیم موخت 

ریغتب رعشت  ریرملا ، حوبلا  ىلإ  كب  ْتضفأ  يتلا  ةلاحلا  كلت  نم  َتقفأ  ام  ىتم  ّھنأ  ىھدألاو ؛
..كلوح لیوأتلل  ًاعرشم  حبصأ  يذلا  ككیرش ، ىلإ  ةبّسنلاب  فعضأ ، فقوم  يف  َتحبصأ  دقف  تایضرألا ،

.ىتح زاھتنالا  وأ 

نإ كرقتحی ؛ دق  وأ  كلغتسی ، دق  كب ، ّرھشی  دق  نآلا ؛ كنونج  ریثت  تالامتحالا  نم  ةلیوط  ةقاب 
! هاشخت ام  ّدشأ  اذھ  ناك 

رعش دق  نوكی  امبر  ةریخألا ، ةلیللا  يف  يل  ھلھاجتو  زاّمح  مع  قیض  ضعبب  اذھ  ينرّكذ 



! يرظن يف  يكئالم  لجرك  ھتروص  زازتھاب 

، ھیلإ ةجاحب  نكت  مل  ام  وھ  ھتلاق  ام  ّنأ  ریغ  كالمك ؛ اھیلإ  رظنأ  ينأ ال  ًانیقی  ملعت  تناك  انیم  نكل 
ً.اموی ھققحت  ىلإ  َعست  مل  ام  اذھو  يلإ ، ةبّسنلاب  حوضولا  ةدیدش  ْتحبصأ  دقف 

رذقأ يف  تمن  يتلا  ةمحاللا  ةیكوشلا  ةتبنلا  ةئیسلا ، ةاتفلا  كلت  ّلیختت - امك   - ينھذ يف  نآلا  اّھنإ 
ةطسّوتم ةمیرك  ةتبن  ىقبت  نأ  دوت  تناك  لب  ةقساب ، ةلخن  نوكت  نأ  ىلإ  حمطت  نكت  مل  ..ضرألا  عطق 

.لوطلا

تجعزأ ةیمامألا  ةفرغلا  يف  تایتفلا  ُةَبلَج  يبناجب ، ًاغراف  اھناكم  تدجو  ُتظقیتسا  نیح  اذھل 
؟ تایتفلا كلت  مانت  ىتم  يمانم ،

ُتعمج يتدوع  دنعو  ضاحرملا ، ىلإ  ًاقوس  كیرویلا  ضماح  ينقوسی  نرقلا ، بصتنم  ُتجرخ 
.سلجملا ىلإ  ُتبھذو  ةریغصلا  يتاراوسسكإ 

ةملأتملا ةاتفلا  تلاز  امو  يننلھاجتی ؛ ةحرابلا  لثم  تایتفلا  تناك  نیتبعتملا ، ينیعب  اھنع  ُتثحب 
يف زفتسی  نیح  رضخألا  لجرلا  ھیلع  حبصی  امب  ةھیبش  ةئیس ، ةلاح  يف  تحبصأ  لب  اھسرض ، ملأ  يناعت 

! دوویلوھ مالفأ 

.كئادغ میدقتب  ينتصوأ  بھذت  نأ  لبق  انیم  تظقیتسا ! ...هوأ  تخرصف : نھادحإ  ينتحمل  ًاریخأ 

هالعأ ددمتت  نیلسروبلا ، نم  نحص  يف  يراخبلا  زرألا  ضعب  ترضحأ  مھسلاك ، تقلطناو 
.ةیوشم ةجاجد  فصن 

: تلاقو اھیلإ ، رضخألا  ياشلا  تاودأ  ْتبحسو  ةماھشب  ةاتفلا  تصفرق 

.تلاق امك  ًابیرق  دوعتس  انیم  - 

.ءانھلاب رعشأ  يك  رضخألا  لجرلا  ىلإ  رظنلا  ُتیشاحتو  ةجاجدلا ، ذخف  مضق  يف  ُتكمھنا 

ْتذخأ سلجملا ، لخدت  مل  ًالیلق ، جرحلاب  ُتسسحأ  بابلا ، دنع  انیم  توص  تعمس  ةعاس  دعب 
مقطلا لماك  نم  بلطتل  ةاتفلا  تداع  تاظحل  دعبو  تایتفلا ، ىدحإ  تعدتسا  مث  ةقّشلا ، يف  فوطت 

.انیم ىلإ  ةعرسب  روضحلا 

.اوعمتجا ثیح  اوقبو  عیمجلا ، ثداحت  ةمیمحلا  انتفرغ  نوكت  امبر  ىرخأ  ةفرغ  يف  كانھ 

ةیلاطیإلا زاغلا  ةناوطسأ  تدقوأ  ياشلا ، تاودأ  وحن  ُتكّرحت  و  يئادغ ، تیھنأ  ةبیّرلاب ، ُترعش 
.بسرتم میدق  روخب  طیخ  ثعبناف  ءاقرزلا 

: مزحب تلاق  ينیعل ، لھاجت  يف  يوحن  ْترظنو  انیم ، ْتلخد 



، نآلا اھتیؤرل  يتأیسو  سیرع  ىلع  ْترثع  تایتفلا  ىدحإ  نوتأیس ، فویض  كانھ  دبع هللا  - 
.كتفرغ ىلإ  باھذلا  كنكمی  جرحلاب  رعشت  َتنك  نإ 

، يھجو يف  رظنت  مل  اھنكل  ياشلا  مقطأو  نویزفلتلاو  ةفرغلا ، حطسو  ضرألا ، يف  رظنت  ْتناك 
: فرقب ُتبجأو  ةبارغلاب ، ُتسسحأ 

.بھذأس ھب  رعشأ  نیحو  جرحلاب ، رعشأ  ال  ءاش ، نم  ِتأیل  - 

.ةعرسم ْتجرخو  انیم  ْتّجتراف  ةقشلا ، سرج  ّنر  ىتح  ثیدحلا  لمكی  مل 

.ةبّاطخلا رود  نم  رثكأ  سورعلا  رود  ْتنقتأ  دقف  اھّمأ ، ةنھمب  دھع  ةثیدح  اھنأ  ودبی 

: كحّضلا ریثی  لكشب  ةیزاجحلا  ةجھللاب  ثدّحتلا  لواحت  انیم  ةضیغبلا ، ةبلجلا  كلت  ُتعمس 

.اولضفتا ...اولضفتا  ًالھسو  ًالھأ  ای  ...مكب  ًابحرم  - 

مایقلاب ُتممھ  مامتھاب ، ّيلع  املس  كابترالا ، امھیلع  رھظ  ينایأر  نیح  نالجر ، اھعبتی  ْتلخد 
.ھل يعاد  مالس ال  يف  امھعم  لوخدلا  ُتیشاحتو  مقأ ، ملو  طقف 

امھنإ يب ، شّرحتی  ينیدلا  مھتمسف  ةبھرلاب ، ينرعشت  امھاتیحل  ناتماص ، ناریصقلا  نالجرلا 
.ھیفرتلا ضعب  نع  ناثحبی  امھنأ  ٌّيلجو  ناعوطم ،

، خبطملا بناجب  ةفرغ  نم  ةمداق  رطع  ةجوم  ينتمدص  ةجالثلا ، نم  عانعنلا  بلجل  ُتجرخ 
اذھ يف  نآلا  ّقنأت  ةشرو  كلانھ  هآ  لیناش ؟ وكوك  ةفرغ  يھ  لھ  لیمجت ؛ تارضحتسمو  ةردوب  حئاور 

.ناكملا

ھھھھ ھیلع  ادوعتت  نأ  بجی  ...نیز  رضخألا  ياشلا  - 

.ةساعتب امُھتددعأ  ياش  اسأك  نیلجرلل  ُتمدق  نیح  انیم  ھتلاق  ام  اذھ 

، مزتلملا امھتمس  تحت  ُءونی  نم  ىلع  ًارطخ  ًاناكم  الخد  امھف  فوخو ، ةبارغ  امھیھجو  ىلع 
ارطاخ ام  الإو  ًایسفنو  ًاینومرھ  ًادج ، ٌّحلم  ّحلم ، ءيشب  ناموقی  نآلا  نیصخشلا  نیذھ  نأ  تكردأ  كلذل 

.اذھ لكب 

امھتاجوز نوكت  دق  میدق ، عون  نم  ددعتلا - باحصأ  نم  نانوكی  دقو  امھتاجوز - نأ  كش  ال 
.ةیسفن ضارمأ  وأ  رَخبلا  نم  نیناعی  تاملعم  ىتح  وأ  دوس ، بكر  تاوذ  تایدیلقت  تایودب 

جیك سالوكینو  تنارغ  ویھ  امھ  لھ  امھیسفن ؟ يمامأ  نیسلاجلا  نیلجرلا  نع  اذام  نكل 
ریخ حاكن  ةھبش  طقف ، رییغتلا  نادیری  ةباترلا ، ھتّببس  ًایسنج  ًافعض  نایناعی  نآلا  نانوكی  امبر  ةماسو ؛!؟

.روھزلا رمع  يف  تایتف  سئارعلا  نأ  ُتلھاجت  اذإ  ًاعبط  نیبغارلا ، ضعب  لوقی  امك  حافس  نم 



.اھیلع رابغ  ةحضاو ال  نیفرطلا  الك  نم  اھعفاود  نكل  ءافشتسا ، ةلاح  اھنإ 

؟ ًامیدق لعفأ  تنك  امك  ةئیھلاب  تلصتاو  نآلا  ُتجرخ  ول  اذام 

ركو طبض  رمحألا : طخلاب  نابتكت  ظاكعو ، ةنیدملا  اتفیحص  اھنع  ثدحتت  ةیوق  ةبرض  نوكتس 
.ةنسلا دوسأ  لضفب  ةكم  يف  ةراعد 

طبضب نیتفیحصلا  يف  نویناملعلا  رسیسو  ةئیھلا ، يف  میدقلا  يقیدص  ناملس  خیشلا  دعسیس  ًاعبط 
ً.امامت ٍضار  نأ هللا  عیمجلا  معزیسو  نیسبلتم ، نید  يلجر 

! نیدلاو ةیوھلا  وھو  ًاوخر ، نآلا  حبصأ  رمألا  اذھل  ينكرحی  ناك  يذلا  بلصلا  ساسألا  نكل 

هذھ نم  يتریشعو  يموق  ةعمس  ثّولی  ةطقانشلا ، ةعمسب  رضی  ّھنأل  ةقیقح  ركنملا  ّریغأ  تنك 
.هرییغتب ًاحیرص  ًارمأ  كلانھ  ّنأل  مث  ةیحانلا ؛

مایألا دعبت  مكو  ةرضاحملا ، كلت  ىلإ  تعمتسا  نیح  ةعماجلا  دجسم  يف  مویلا  كلذ  نآلا  دعبی  مك 
دعت مل  نیح  دّدرتلاو  ةریحلا  اھیف  تأدب  يتلا  مایألا  كلت  ًاضیأ  دعبت  مكو  دجب ؛ لمعلا  تأدب  نیح  ةیلاتلا 

! يفكی امب  ةحضاو  صوصنلا 

ةقحلا ةیفلسلا  نیدلا  ةوذج  نأ  ول  اذھب  اموقیل  اناك  ام  يمامأ  نیسلاجلا  نیعّوطملا  نیذھ  نأ  دقتعأ 
، ةرباع تاوھش  درجمل  امھرھظمو  امھتناكمب  ةفزاجملا  ناعیطتسی  ال  امّھنكل  امھلخاد ، ةدقتم  تلاز  ام 

! اھلھاجت ناعیطتسی  قزأملا ال  ةدحلو 

مدھل ةیبرعلا  ةریزجلا  لھاجم  يف  مھرجھ  نم  عاطأ هللا » نم  ناوخإ   » نم امھفالسأ  جرخ  دقل 
نیعّوطملا شیودلا  لصیفو  داجب  نب  ناطلس  نأ  نوّلیختت  لھ  ضرأ هللا ؛ يف  دیحوتلا  ةماقإو  كرشلا ،

نیح ةكربلل  ابلط  ًایفوص  ًایكم  ًاخیش  نابتاكی  وأ  ةیفوص ، ًاسوقط  ةیفخ  ناسرامی  ةبقحلا ، كلت  يف  نیزربألا 
!؟ قارعلا ةیداب  وزغب  امھ 

، ةدیدش ةفالصبو  قلخلاب ، ةلص  لك  ناعطقی  اناك  نیقباسلا  نییبارعألا  نأل  كلذ  دیكأتلاب ؛ الك ،
يمورلا نیدلا  لالج  نع  ىوری  امف  عیفر ؛ قوذب  ةلصلا  كلت  عطق  نومعزی  ًاضیأ  ةیفوصلاف  ةبارغللو 

خیشلا نأل  بیجع  بیجع ؛ ىلإ هللا  قیرطلا  ىلع  ّھلدی  نأ  ھیلإ  بلط  نیح  ةیكاطنأ  مامإ  عم  ھثیدح  نم  ًالثم 
، مامإلا ضفر  ًاعبط  ةماعلا ! مامأو  رصعلا ، ةالص  دعب  هدجسم  باب  دنع  رمخلا  عیبب  ةالصلا  مامإ  رمأ 

لیجبت نم  ھل  مھتارظن  ھینعت  امو  ةماعلا ، نیعأ  دبعی  لب  يمورلا ، يأر  قفو  اذھب  دبعی هللا  ّھنأل ال  ةدحبو ؛
! ریدقتو

! ام ةجردب  ناكرشم  ةیرخسللو  عاطأ هللا  نم  ناوخإ  لسن  نم  نالجرلا  ناذھ 

يف ھیلإ  الصو  ام  عایض  نایشخی  لب  مانت ، ال  يتلا  هللا  نیع  رظن  نارعشتسی  ال  امّھنأل 
! مھدلا امھبئاغر  فشكتت  نیح  ةعیفر  ةناكم  نم  ينیدلا  سوریلكإلا 



ةیلاثملا ةفسلفلا  ىلإ  نیدلا  بحس  يف  قارغإلا  ھیلإ  لصوی  ام  ّھنكل  ةغلابم ، كلذ  لك  نوكی  دق 
يف وھ  لب  بسحف  ًاملسم  سیل  هاری ، ھنأك  دبعی هللا  نم  نإ  ًادج ، طیسب  رمألا  امنیب  يطسرألا ؛ قطنملاو 
! طقف ًاملسم  ىقبی  نأ  نامزلا  اذھ  يف  ھبسح  ًاكرشم ، وأ  ًانمؤم  ءرملا  نوكی  نأ  ًامازل  سیلو  ىلعأ ؛ ةبترم 

تنكو هادمل ، رمألا  ذخآ  تنك  دقف  تاونسلا ؛ كلت  يف  انأو  طیسبلا  رمألا  اذھ  لحل  لصأل  تنك  ام 
! رغصلا ذنم  ھتملعت  ام  اذھف  اھقیبطت ، طامنأو  ةماعلا  قئاقحلا  نیب  طبرلا  دیدش 

ةثالثلا نورقلا  لھأ  مھ  قالطإلا  ىلع  مالسإلا  قبط  نم  لضفأ  نأ  بلق  رھظ  نع  ظفحأ  تنك 
.ىلوألا ةیرجھلا 

يتولخ يف  رمألا  ّيلع  دتشا  نیحو  يل ، ىنثتسی  ام  بسح  نورقلا  كلت  نم  ينثتسأ  ًاعبط  تنكو 
يف نیعست  نم  رثكأ  يف  يئاھن  يأر  ىلع  قافتا  ّالأ  ًاقحال  نیبت  اھلاوقأو  تایصخشلاب  ةطیرخ  تددعأ  كلت 

.فلسلا ىدل  ةماعلا  تایصخشلا  نم  ةئملا 

، ةقحلا ةیفوصلل  الثم  ھب  برضیو  ھبتك  يف  ریخب  ينالیجلا  ركذی  مالسإلا  خیش  نأ  ًالثم  تدجو 
.قرفلا ىوتسم  ىلع  اذھ  ةیمیت ؛ نبا  مھنعلی  نیرخآ  يكزی  ينالیجلاو 

ًاباتك فلأ  يذلا  يلبنحلا  يزاوھألا  ًالثمف  طالتخالا ، دیدش  رمألاف  ةدیقعلا  ىوتسم  ىلع  امأ 
ةدیقعلا بلص  يف  رمأ  وھو  ةیھلإلا ؛ تاذلل  ةءاسإلا  دیدش  لیخلا » قرع   » ثیدح ركذب  ھیف  درفنا  ًالیوط 

ًاردق ھناعفریو  ةنسلا ، لھأ  نم  ھناربتعیو  میقلا  نباو  ةیمیت  نبا  ھیكزی  لجرلا  اذھ  دوجوب هللا ، قلعتی  ھنأل 
ً.ابیرقت ةدیقعلا  يف  ناصتخملا  امھو  ةئیطخلا  كلت  ىلإ  ةراشإلا  نود  ًایلع 

بادآ كلتف  موصخلا ، نیب  دولا  نم  ًاعون  ًانایحأ  نایلمی  ةیبھذملا  ةنكاسملا و  نأ  تفرع  ًاقحال 
ىلع تظحال  ًاضیأ  ًاقحال  و  ًالوأ ، نایلبنح  يزاوھألاو  ينالیجلاف  انخیرات ؛ يف  اھظحلن  ةرّدقم  ةماع 

، رابك ةفوصتمو  نییفلس  مالعأ  نیب  ةموصخلا  يف  دولا  نم  ًاردق  يمادقلا  نییناتیروملاو  ةطقانشلا  ىوتسم 
.ةنكاسملاو ةیبھذملا  ىلإ  كلذ  لك  تعجرأ  ًانایحأ ، ًاریدقتو  لب 

ّسمی يذلا  دقنلا  ينعأ  فقوتی ، ال  حراجلا  دقنلاف  عستت ، ةقلحلا  نإف  لباقملا  فرطلا  يف  امأ 
! ةیفلسلا مالعأ  دقن  يف  ةیفلسلا  ضعب  ھبتكی  ام  تیأر  نیح  تمدص  ردصملا ؛ ةیقادصم 

نبا تاطقس  ضعب  يف  ينابلألا  يأر  نم  ھتأرق  ام  يتاعانقل  تددس  ةعجوم  ةبرض  لوأ  تناك 
يف ةیمیت  نبا  ةیمنصل  ثارتكالا  مدعو  ةدحلا  ةھج  نم  ينعأ  قیدنز ؛ ىلع  ٍّدرب  ًاھیبش  هّدر  ناك  ةیمیت ،

.يفلسلا ركفلا 

.يتاعانق لوح  ةظیلغلا  يناردج  نم  ًاضعب  ھفاصوأ  ْتمّشھ 

نیح ةنیدملا ؛ يف  حیسلا  يحب  انلزنم  ىلعأ  يف  كلت  يتفرغ  يف  ةفصاع  ًارھشأو  لایل  تناك 
نباو ةیمیت  نباك  مالعأ  قح  يف  نوقحاللا  نویفلسلا  اھتبثی  ةدیقعلا ، بلص  يف  ةیساسأ  ذخآم  يل  تّدبت 

.میقلا



ثداوحب لوقلاو  عونلا ، ثیح  نم  ملاعلا  مدقب  مالسإلا  خیش  يأر  تعلاط  ةدیقعلا  ىوتسم  ىلعف 
! اھل لوأ  ال 

يلزألا نع  ثدحتی  نیح  ىنسحلا ، ءامسأ هللا  يف  ّةیكملا  تاحوتفلا  تامیوھت  عم  ٌّصانت  وھو 
! مزاللا

ءيش الو  هدحو  لزی  مل  نأ هللا  ىلع  عامجإ  كلانھ  نكی  مل  ھنإ  ةبیھرلا : ةرابعلا  ينتعلاط  نیحو 
! هریغ ھعم 

رجح نباو  يكبسلاو  يئالعلا  ظفاحلا  يشكرزلل و  يأرلا  اذھب  ددنت  ةفصاع  ًادودر  ُتأرق  دقو 
.ينابلألا ًاریخأو  ...دیعلا  قیقد  نباو 

، ةبراضتملا ءارآلل  ًامئاد  ّقفوملا  يقیدص  لباقأ  يك  مرحلا ، ةبتكم  ىلإ  تافالخلا  هذھ  ينتذخأ 
: دیدجب ينفعسی  ملف 

؟ ءيسم رمألا  نأ  دجت  الأ  اذھ  ىنعم  ام  - 

! اھب لوقلا  ىلإ  نیملكتملا  عم  ُھتموصخ  ةیمیت  نبا  تفرج  ءارآ  هذھ  الك ، - 

! كیف كراب هللا  خیش  ای  اذھل  ىنعم  دجأ  ال  - 

نأل اھیف ، ضوخلا  يغبنی  ةدیقعلا ال  يف  مالسإلا  خیشل  تاوفھ  كلانھ  كیف ، كراب هللا  عمسا ، - 
ھبتك يف  سوسدم  اھضعبو  ًاقباس ، كل  تلق  امك  باش  دعب  وھو  ھبتك  لوأ  يف  ىرج  اھنم  اضعب 

! ةعدبلا ناطلس  اھیف  داس  روصعب  ترم  يتلا 

؟ اھسفن روصعلاب  ترم  دقو  ىرخألا  بتكلا  يف  دنسلا  ةیقبب  قثن  فیكو  - 

بسن ام  ّحص  نإ  مالسإلا  خیش  نأ  ملعاف  اذھ  يف  ضوخلا  نم  كل  دب  الو  ناك  نإ  كادھ هللا ؛ - 
ةدیقعب  » لوقی ًاضیأ  وھو  هذھ ، لثم  ىرخأ  ءایشأ  لاق  دقف  ھبتك -! ضعب  يف  دوجوم  وھو   - ھیلإ
داعقإو هالع - لج   - ھنم ًاغراف  ًاناكم  ھكرتو  ھشرع  ىلع  ھلالج  لج  دوعق هللا  يھو  دوعقلا »

دقو درابلا ، رھنلا  هریسفت  يف  نایح  وبأ  ظفاحلا  ھنع  اھركذ  ھبناجب ! ملسو  ھیلع  ىلص هللا  يبنلا 
« دئاوفلا عئادب   » يف میقلا  نبا  ھنع  اھلقن  امك  شرعلا »  » ىمسی ةیمیت  نبال  دوقفم  باتكل  اھبسن 

ھیلع ّدر  دقو  ينطقرادلا ؛ نسحلا  يبأو  دھاجمو  يربطلا  ریرج  نبا  ىلإ  لوقلا  اذھ  بسنو 
حص لب  دھاجم  نع  حصی  لقألا ال  ىلع  اذھ  نأ  اوتبثأو  لوقلا ، اذھ  ًالطبم  فلسلا  نم  ریثكلا 
ھیفف يربطلا  ریرج  نبال  ًالوق  ھلْعج  امأو  دنسلا ، فیعض  وھف  ينطقرادلل  هازع  ام  امأ  ھسكع !

.رظن

! خیش ای  بیجع  - 

ىلع رقتسی  نأ  دارأ  ول  نأ هللا  ةیمھجلا » سیبلت  نایب   » يف مالسإلا  خیش  ركذ  دقف  بّجعتت ، ال  - 



حرش  » و ةیرمدتلا » ةلاسرلا   » يف ھمحر هللا  هركذ  ام  كلذ  ىلإ  فضأ  لعفل ! ةضوعب  رھظ 
تتبث ةدیقعلا  نأ  اذھ  يف  ةدمعلاو  قولخملا ، ىلع  قلاخلل  حیرص  سایق  نم  لوزنلا » ثیدح 
ىربك ةیانج  َّحَص - نإ   - ھیلع ىنج  موصخلا  ىلع  درلا  يف  خیشلا  ھیلإ  بھذ  امو  دنسلاب ،

ةمسجمب  » انمالعأ نم  ةفئاط  اوفصوف  ةعدتبملاو  موصخلا  اھزھتناو  میوقلا ، انقیرط  تھّوش 
«! ةلبانحلا

دقو فلسلا ، بتك  ةعجارم  ىلع  فكعأ  انأف  خیش  ای  كیفخأ  ال  زیمأو ؟ ّقفوأ  فیك  نكل  - 
.ةدیدش ةریح  يف  تیسمأ 

! ةحیحصلا بتكلا  ةءارق  لصاوو  اب ، نعتسا  - 

رصتخم  » باتك تعلاط  يسأر ، يف  ةرسحلاو  لوضفلا  عیبانی  رّجف  نأ  يقیدص  دزی  مل  - 
.ةكاتفلا يتریحل  ًادیدج  ًاقزن  فاضأف  ينابلألا  قیقحتب  يبھذلا  ظفاحلل  ولعلا »

ينابلألا دیری  ام  كاردإ  ىلع  تكشوأ  مالسإلا ، خیش  دیناسأ  يف  ينابلألا  لاوقأ  تعجار  نیح 
عم ةموصخلا  درجمل  ًانایحأ  ھبیذكتو  حیحصلا  ثیدحلا  فیعضت  يف  عرستلاب  ھفصی  نیح  وھف  ھلوق ؛

- عرستلا يأ   - ينابلألا يأر  يف  ةیمیت  نباب  ادح  ام  اذھ  ھقحب ! ًایساق  ًامكح  ردصی  نأ  كشوی  ةعدتبملا 
«. هالوم ّيلعف  هالوم  تنك  نم  : » حیحصلا ثیدحلا  بیذكتل 

دارأ ول  : » ثیدح فصو  نیح  مِھو  مالسإلا  خیش  نأ  ةحیحصلا  ثیداحألا  ةلسلس  يف  ىری  امك 
حیحص ينابلألا  يأرب  وھ  امنیب  ةفرعملا » لھأ  قافتاب  عوضوم   » ھنأب سیلبإ » قلخ  ام  ىصعی  ّالأ  هللا 

.نتملا ركنم  ریغ  نیمھتملا  نم  ٍلاخ  دنسلا 

يف امك  هربق  يف  ھیلع  ملسی  نم  مالس  ملسو  ھیلع  ىلص هللا  يبنلا  عامس  ثیدحل  ھحیحصتو 
يداح  » باتك يف  میقلا  نبا  ھجھن  ىلع  راسو  ةلیسولاو » لسوتلا   » باتك يف  هدروأ  دقو  دواد ، نبا  ثیدح 

«. حاورألا

! قئال ریغ  ًافصو  ةیمیت  نبا  فصی  نأ  كشوی  ينابلألا  نأ  يل  نیبت 

ردق اذإف   » ةیمیت نبا  لوقو  رانلا » ءانف   » ثیدح وھف  ٍلایل  ينم  قرغتسا  يذلا  ربكألا  لدجلا  امأ 
«! ةتبلا ةمحر  كانھ  نكی  مل  ھل ، رخآ  باذع ال 

.میمصلا يف  نعطت  تناك  دقف  اھتقو  يل  قرت  مل  اھنكل  مالسإلا ، خیش  اھءانب  مكحأ  ةعیدب  ةفسلف 

بتكب ًارصاحم  ُتنك  دقف  بیھرلا ، يقطنملا  ھئانب  لمأت  نم  ينعنمت  ةبیھر  زجاوح  َمث  تناكو 
ءانف نایبب  راتخملا  لوقلا   » باتكو رانلا » ءانف  ءاعدا  لاطبإل  راتسألا  فشك   » لثم ىرخأ  ةیشماھ 
باتك يف  تدرو  امك  میھاربإ  نبا  خیشلل  يطیقنشلا  نیمألا  دمحم  ةمالعلا  ةرظانم  ىلإ  ةفاضإ  رانلا ،»

نب دمحأ  خیشلا  هذیملتل   » ىلاعت ھمحر هللا  يطیقنشلا -  ينكجلا  نیمألا  دمحم  خیشلا  ةلیضف  عم  سلاجم  »
نیمألا خیشلا  ةمالعلا  اھب  عفار  يتلا  ةعیدبلا  ةیقطنملا  ةیلوصألا  ةججاحملا  كلتو  ينكجلا ، نیمألا  دمحم 



« میسقتلاو ربسلا   » ةادأ ًامدختسم  خیشلا ، لآ  میھاربإ  نب  دمحم  ةمالعلا  خیشلا  يتفملا  ةحامس  يدی  نیب 
تدكأو رانلا ، ءانفل  ةتسلا  ةیقطنملا  تالامتحالا  تّدنف  يتلاو  قطنملا ، نم  ًالصأ  ةدمتسملاو  ةیلوصألا ،

، رانلا ءانف  لوح  يمسرلا  يملعلا  دھعملا  ررقمو  يتفملا  يأر  تریغو  ةدلاخ ، رانلا  نأ  ةعفارملا  ةیاھن  يف 
حلاص ھنأ  ةیعوضومب -  - نیمألا خیشلا  دكأ  يذلا  ثیدحلاب  ھلعف  انیلع  ام  عطاق  لكشب  نیبت  مل  اھنكل 

! ةیلقعلا قطنملا  تاودأب  ًایلمع  اھخسن  يتلا  ىرخألا  تایآلاب  الو  لالدتسالل !

عضت اھنأل  ةیقطنم  ھتاذ ! قطنملا  لھاجتت  اھنكل  زایتماب ، ةیلدج  ةیقطنم  ةیلوصألا  ةادألا  كلت  نإ 
، ضعبب اھضعب  مّكحملا  لاوقأ  برض  ىلإ  دمعت  مث  دمتعم ؛ مّكحم  ىلع  اھضرعتو  تالامتحالا ، ةفاك 

كلذ لك  دعبف  اھنم ؛ ّصلختلا  ّمت  يتلا  ھلاوقأ  ریصم  ًاریخأ  ددحت  مث ال  ھلاوقأ ، ضعبب  ھلاوقأ  ضعب  فسنتل 
ةمكحم يھ  الف  نیتلزنملا ، نیب  ةلزنم  اھنم  فقنو  ىنعم ، نود  اھولتن  نأ  انیلع  ةحیرص  ةیآ  تیقب  لدجلا 

! ظفللا ةمكحم  ىنعملا  ةخوسنم  ًاضیأ  يھ  الو  ةلالدلا ، ةحیرص 

، ةاتعلا ةلزتعملا  بیلاسأو  ةیقاورلا ، ةیقطنملا  تاودألل  بیھرلا  جزملا  نم  ةروص  اھنإ 
باذك  » ةلضعمب ةھیبش  ھلاوحأ  لضفأ  يف  ةجیتن  ثدحی  كلذ  لك  ّنكل  ةنسلا ؛ نییلوصألا  تاّعلطتو 

! يخیراتلا يطنزیبلا  لدجلاب  وأ  ةیقطنملا  تیرك »

عم تامدقملاب ، میلستلا  وھو  زربألا ، يطسرألا  قطنملا  بیع  لمحت  يھف  ةیقطنم ، ةدعاق  اھنألو 
.اھتشقانم نم  غارفلا  نیح  ةوقلا ، نم  اھلاح  ىلع  نوكت  وأ ال  ریغتت ، دق  تامدقملا  نأ  ةقیقح  لافغإ 

، ًاریثك لقعلا  ىلع  لّوعی  يقیزیفاتیم ال  باطخو  يحور ، عوضوم  ىلإ  لقعلا  بحس  ىلإ  ةفاضإ 
نایدألا فلتخم  يف  نییتوھاللا  ءاقتلا  ةطقن  لفغی  قطنملاب  نویلوصألا  ھیف  ثیغتسی  يذلا  طلخلا  كلذ  نإ 

.نیفرطلا الك  دنع  تارابتعا  ةّدعلو  ةقیقحلا ، فاشتكال  أیھم  ریغ  ًاساسأ  لقعلا  نأ  يھو  ةفسالفلا ، ضعبو 

ةفوصتملاو ةرعاشألا  نم  مھیرصاعم  ىلإ  ُتحنجف  فلسلا ، ءارآ  نم  ًامامت  ًالمث  تحبصأ 
ریثك يف  يقتلی  ةیبھذملا - ةعیطقلل  زربألا  رظنملا   - ةیمیت نبا  مالسإلا  خیش  نأ  ُتفشتكا  اھتعاسو  نراقأل ،

ًاریخأو ةرعاشألا ، ةیقبب  ىرحأ  دشر ، نباك  ةفسالفلاو  يبرع ، نباك  ةفوصتملا  ةاتع  عم  ءارآلا  كلت  نم 
! ًاضیأ ةعیشلاو  ةلزتعملاب 

! راسیلا ىصقأ  ىلإ  نیمیلا  ىصقأ  نم  عباتملا  دوقت  لدج  ةبعل  اھنإ 

لمعلاو نوبرتحم ، عیمجلاو  نوقفتم ، عیمجلا  نأ  ىربكلا  ةیرخسلاف  مھفلا ، قرط  نم  رخستو 
وأ ةلجد ، رھن  يف  بتكلا  قارغإب  اوماق  نیح  راتتلا  ھلعف  ام  وھ  ةیمدع - رظن  ةھجو  نم   - بئاصلا دیحولا 

! ھتافلؤم قرحأ  نیح  يدیحوتلا  نایح  وبأ  ھلعف  ام 

! ماع فلأل  ةلیوطلا  ةبلجلا  هذھ  لك  نذإ  اذاملف  نیفلتخمو ، نیقفتم  عیمجلا  ناك  اذإ 

.ةقیقحلا يصقت  يف  ىدم  دعبأ  ىلإ  باھذلل  ناوألا  نآ  دق  ّھنأ  ُتررق 

يف ىتش  ًابتك  دحلملا  يقیدص  نم  ُترعتسأ  حاتم ، ءيش  لك  ةءارق  ىلإ  ظفحت  نود  تھجتاو 



وفطأ تحبصأ  ْذإ  يلع ، رھظت  نزولا  مادعنا  تامالع  تأدب  ام  ناعرسو  بدألاو ؛ ةفسلفلاو  فوصتلا 
ً.ایلمع ھب  مزتلأ  تنك  امب  مازتلالا  ىلع  رداق  ریغو  ًایرظن ، يركفلا  خیراتلا  مالھ  ىلع 

يأب ًامامت  ةلصلا  عطقنم  ةلیلق  رھشأ  ةباحس  يف  تحبصأ  دقف  قحب ، ةبیھر  ًامایأ  كلت  تناك 
.اھب كسمأ  تنك  ةورع 

.يفسلفلاو يمالكلا  خیراتلا  لھاجم  محتقا  باش  ىلع  ًاكتف  ةیبناجلا  ةءارقلا  راثآ  دشأ  اّھنإ 

ينیوجلا يلاعملا  يبأ  ةینمأ  ينتشھدأو  شاقن ، نود  ّملسملا  میدقلا ، ينامیإ  يل  قار  ىرخأ  ةرمو 
«! روباسین زئاجع   » نید ىلع  توملا  يف  ھتبغرو  مالكلا »  » يف هرمع  خلس  نأ  دعب  توملا  شارف  ىلع 

.ةیفاص سفنب  میدقلا  نامیإلا  كلذ  ىلإ  عوجرلا  ىلع  ًارداق  دعأ  مل  ينأ  ریغ 

ًاریثك يل  قارو  ةقرافملا ؛ ةرارمب  رعشأ  نأ  نود  نیلجرلا ، نیذھك  ةیجاودزاب  يتایح  سرامأ  نأ 
، میظعلا ينام  فصوی  امك  ًافرص  ًاقیدنز  نوكأ  وأ  ةنجلا ، لھأ  رثكأ  مھ  نیذلا  ھُْلبلا »  » ةلمج نم  نوكأ  نأ 

«! ران الو  ةنج  ْنأ ال  َتملع  دق  : » نامثعل ةعیشلا - تایاور  يف   - نایفس يبأ  لوقك  ًاحیرص  وأ 

لك امھمھی  دقو ال  ًایلمعو ، ًایخیرات  ضقانتملا ، انأ  امنإو  نیضقانتم ، ریغ  نذإ  نالجرلا  ناذھ 
روفغ هللاو  ركولا ، اذھ  يف  اطبضی  ّالأ  ةقیقح  مھملا  ًانأش ، لقأ  امھفواخمف  ھیف ، ُتركف  يذلا  مخزلا  اذھ 

! میحر

، ةیداوزأ ةلفاقك  قسانتم ، فص  يف  تایتفلا  تلخد  نالعإ ، نود  ةأجف ، ضرعلا  أدب  ام  ناعرس 
.ةفرغلا ءاجرأ  يف  ةباحرب  دتمملا  ينبلا  بنكلا  ىلع  نسلجو  يسیراب ؛ ءایزأ  ضرعك  وأ 

داسجأ ىلع  ناتتفاب  نّولتت  نیح  ءایمیكلا  ھثدحت  ام  عورأ  ام  هللا  ًاقح ، تالیمج  ّنھنإ  ُتلھذ ؛
نھنم ةدحاو  لك  تدبف  نھھوجو ، نم  رقفلا  ءاثعو  ْتلَسنو  ىراحصلا ، ءاوأل  ًامامت  تحسُم  ىراذعلا ،

.ىرخألا نم  ةرم  فلأ  لمجأ 

لالھلا ةھیبشف  امھنم  امأ  ناتاتف 

اسمشلا ھبشت  امھ  ـ نم ىرخألاو 

امتدل دوعسلا و  دعس  يف  ناتاتف 

ا ـــ سحن الو  ًاناوھ  ًا  ـ موی ایقلت  ـم  لو

اھجوأو اناسح  ًاراش  ـ بأ ِنا  ــ ّن ـــــ كت

اس ـبـة ُمـلـ ضخ ًا مـ ـ فار ـ طأو ًاحال  مـ

تاواضیبلاو ةرمس ، رضنأ  ّنھنم  تاوارمسلا  تدغ  دقو  ءاھب  نم  ھیلع  نیسمأ  امل  بیرقت  ھنإ 
نھبیبالج ىلع  عماللا  ءالطلاو  ءانحلاب  ةاّشوملا  نھناقیس  تدّرمتو  میّعنلا ، ةرضن  نھتلط  مث  ًاضایب ، رھزأ 

: كنركلا روصق  يقوش  دمحأ  فصو  امك  نّھنأكل  ةونع ، ةققشملا 



اَّضب ءاملا  يف  نیفخأ  اضىراذعك  نید بـ ـ بأو تا بـه  ـحـ با سـ

زئارغلا راثأ  نیح  تایرضحلا  مذ  يف  يبنتملا  قافخإ  مجح  تكردأف  لوقصملا ، نھنسح  تیأر 
: نھمذب

ةلئام مامحلا  نم  نزرب  بیقارعلاالو  تالیقص  نھكاروأ 

! نآلا تایرضحلا  تایتفلا  ھیلع  تدب  ام  اذھ 

اھدخ دّروتو  ةریبك  ةمسب  اھتلع  دقف  اھفرعأ  دكأ  مل  ةشعتنم ، تدب  رضخألا ، لجرلا  / ةاتفلا ىتح 
! ًالیلق خفتنملا 

ھبشأو ًانس ، ربكأ  ودبت  ةظحللا  هذھ  يف  اّھنإ  ةّرم ، لوأل  اھحمالم  ُتكردأف  انیم ، ىلإ  ُترظن 
.ةلیوط ةیسنج  تاونسب  ةحرابلا  ةلیل  نم  ةیبذاج  لقأو  اھّمأب ،

.رشابم لكشب  دازملا  أدبو  جارحإلا ، لازو  امھیمف ، ناعّوطملا  رغف 

.حلاص ابأ  ای  تاحیلم  ءاش هللا  ام  ..هللا  ءاش  ام  - 

ھھھھھ طقف  ملعلا  دلب  تسیل  ..لامجلا  دلب  ایناتیروم  ْنھظفحی ، ..هللا هللا  ءاش  ام  - 

: راّجتلا ةغلب  تّملكتو  ةعواطملا ، ثبع  ةیھنم  ةمارصب  انیم  ْتلّخدت 

.ایناتیروم نم  ّوتلل  تامداق  نّھنإ  راكبأ ، تایتفلا  عیمج  - 

! طقف ةدحاوب  قلعتی  ةعاس  لبق  رمألا  ناك  بیجع ،

: سامحب نیلجرلا  دحأ  لّخدت 

؟ سمشا شو  تنأ  ..يذھ  ةنیزلا  يذھ ، دیرأ  انأ  - 

ءاش هللا ام  لجرلا : لمكأف  ّھینْمل » : » ءارفص ةمسبب  تلاقو  تحنحنت  مث  ًالجخ ، ةاتفلا  تتمص 
.هللا ءاش  ام  ..تانیز  ْنكلك  ..نیز  مسا 

: ًاكحاض لاقف  تاملكب ، ھقیدص  ھیلإ  ّرسأ 

.ْنھظفحی ...تانیز هللا  ْنھلك  تانبلا  سب  يكرت ، ابأ  ای  كتقبس  انأ  ال  - 

ىلإ جاتحی  اذھ  نكی  مل  ةقیقحو  لفحملا ؛ ةنوقیأ  يھ  ةاتفلا  كلت  نأ  يسموملا  اھّسحب  انیم  ْتكردأ 
! كاردإ ریبك 



امك لیصافتلاب ، ةئیلم  ةیفاض ، ةمّدقم  لمحت  يمادلا » تنم  ّھینْمل   » ىعدت ةزنتكملا ، ةاتفلا  كلت 
تایفلخلا يبحمل  ًاّمھم  ًائیش  ينعی  كلذو  تفال ، لكشب  تایتفلا  سوؤر  ىلع  فرشت  سولجلا  لاح  يف  اھنأ 

ًاسایق ةیفاضإ  رومأ  لیصافتلا  هذھ  لك  ناتمّروتم ، اھاتفشو  ناتعساو  اھانیعو  ریدتسم  ھبش  اھھجو  ةئتانلا ،
.رّصخم يدرو  نولاب  وأ  ةیلمر ، ةعاسك  اھرھظیو  اھسولج  ةلاح  ىلع  دّرمتی  يذلا  اھمسج  ىلإ 

فلأ لایر! ةئم  اھّمأ  بلطت  ةاتفلا  كلت  - 

ةصروب يف  يفكت  اھنأ  رّوصتأ  فلأ لایر  ةئم  مدص ، نم  لوأ  ُتنك  حیرصتلا ، اذھب  انیم  تلدأ 
اتخّود نیتیناركوأ  ءارشل  يفكت  دقو  تایسور ، سمخ  وأ  تایروس ، رشع  ءارشل  ةیملاعلا  ضیبألا  قیقرلا 

! ابوروأ برغو  قرش 

دحأ رعی  مل  لومخب ، يتفرغ  ىلإ  تبحسناف  اھلّمحتأ  ةبآك ال  ّيلع  يقلی  ریبكلا  دازملا  نأ  ُتسسحأ 
.انیم نم  ةئفاد  ةرظن  ادع  يجورخل  ًاھابتنا 

جوأ يف  ءوضلا  مسرم  ناكو  ًارصع ، تقولا  ناك  ةیمیمحلا  ةفرغلا  باب  تدصوأ  امنیحو 
.ةھوشملا تاقولخملا  سكعی  ھلاغشنا 

ةفرغ يف  رایسملا  لفحم  نم  يمالھلا  يدوجوب  ةوافح  رثكأ  اھتمصب  تاقولخملا  كلت  تناك 
كلس يف  ًاریخأ  اھدیمعت  مت  نھادحإ  نأ  تكردأ  ةیعامج ، ةدرغز  تعمس  ریصق  تقو  دعبو  سلجملا ؛

.يمسر لكشب  رایسملا 



 (8)
! تَالِّصلا عطق 

افیلأ اوبرق  نإو  مھل  تسلف  ... 

! ءاظ لاذ و  فلتأت  مل  امك 

يرعملا ءالعلا  وبأ                              

ام كلذ ؛ يئاسم  ىلع  قبطت  ملاعلا  ةیوادوس  تأدب  ةفرغلا ، كلت  يف  انأو  يلخاد  للملا  بءاثت 
؟ ةلیوط ةدم  ذنم  لاحلا  هذھ  ىلع  انأو  ھلعف ، يلع  يذلا 

! اھب يكّسمتو  ةایحلا ، نع  يعوزنل  ًایقیقح  ًاببس  دّدحأ  نأ  عطتسأ  مل 

ً.اریثك يل  تقار  لیحّرلا  يف  اھتركف  نأ  الإ  اھّرسب ، تحاب  نیح  ةلمث  تناك  انیم  ّنأ  مغر 

ْذإ يسفن ، نع  ثحبأ  نأ  نآلا  يلع  ضرألا ، هذھ  يف  ًاریثك  نع هللا  تثحب  دقل  لحرأ ، نأ  بجی 
ھل ىنعم  دوجولا ال  اذھ  ناك  نإو  نآلا ، ىتح  اھدوجو  ّتبثأ  يّتلا  ىربكلا  ةقیقحلا  يھ  يتاذ  نأ  ًاعنتقم  ّتب 

.لامآلل ّبیخم  لكشب 

فقاوملا كلت  ةداحلا ، تاقرافملا  كلتو  ةایحلا ، كلت  عجرتسأ  انأو  نونجلا  اذھ  يف  ُتلغوأ  نأ  ذنم 
يھیت ران  ْتمرضأ  يتلا  تاظحللا  كلت  ىدحإ  ّلعل  ءابھلا ، ىلإ  يحور  اھنم  ْتبّرست  ذفاون  تلّكش  يتلا 

! يّمعو يبأل  يرمأ  فاشكنا  ةظحل  تناك  ةیّرحلاب  ينترعشأو 

ةفرغلا يدلاو  لخد  مایأل ، يلھأ  نع  ةعماجلا  نم  يدرط  رمأ  تیفخأ  نأ  دعب  ةلیللا  كلت  يف 
: فدرأو محمح ، امدنع  تّھبنت  ةءارقلا ، يف  ًاكمھنم  تنك  بابلا ، دنع  سلجو  ھجولا ، ّرھفكم 

! كتدرط ةعماجلا  نإ  يل  لقت  مل  - 

.فسألل كلذ  ثدح  .ً.العف  ...مكیلع  مالسلا  ...يبأ  ..هآ  - 

! ينربخت مل  ّكنكل  - 

.ةدوعلل ةلواحم  كلانھ  ھب ، ملعت  نأ  لبق  رمألا  ةجلاعم  يونأ  تنك  ًالعف ، ...لجأ  - 



؟ أرقت يذلا  ام  - 

.ھترعتسا ًاباتك  ًاباتك ، - 

مث ةفسلفلا ! ةصق  مداصلا : ناونعلا  أرقیل  يدی  نیب  نم  باتكلا  ًاعزتنم  مزحب  مّدقتو  ...ينرأ  - 
: دتحیو ًادیعب ، ھب  يمری 

يف ةالصلا  ىلع  بظاوت  دعت  مل  عیباسأ ، لبق  كرھظم  تلّمأت  ذنم  اذھ  لثم  ّعقوتأ  تنك  اھأ ، - 
لعشت رضحت  نیحو  ةعماجلا  نع  بیغتو  انعم ، ءاشعلا  وأ  ءادغلل  رضحت  الو  دجسملا ،

ذنم ةعماجلا ، دسفت  نأ  كشوت  ةدساف  ةتبن  تنأف  كودرطی ، نأ  مھل  ّقح  ًامالك ، ًالدج و  لوصفلا 
؟ ءایشألا هذھ  أرقت  ىتم 

.طقف ةریصق  ةدم  ذنم  ...ذنم  هآ  - 

؟ ةفسالفلا دنع  ةقیقحلا  نع  ثحبت  لھ  كتدیقع ، يف  ّكشت  لھ  اذھ ؟ ىلإ  كلصوأ  نم  يل  لق  - 

.ءيشب ّكشأ  انأ ال  يبأ ، - 

ةوخإلا دحأ  ينّملك  دقو  ككشو ، كتلئسأ  لوح  ریثكلا  ملعلا  بالط  نم  ينغلب  دقل  قیدنز ، تنأ  - 
، مزاح لجر  يّننإ  عمسا ، ًاقیدنز ، كربتعت  ّبالطلا  نوؤش  ةدامع  نإ  يقیقحلا ، كدرط  ببسب 

هذھ رشنو  كتوخإ  داسفإب  كل  حمسأ  نل  ةنعل هللا ، ھیلعف  ةنیدملا  هذھ  يف  ًاثدحم  ىوآ  نم  نإ 
اذإ الإ  ھیلإ  دوعت  نلو  تیبلا  اذھ  رداغت  نأ  كیلع  اھل ، اعضاخ  َتحبصأ  يتلا  ةیناطیشلا  ةفسلفلا 
لك قرحأس  ًائیش  كعم  لمحت  ال  جرخا ، ..جرخا  ایھ  بئات ، كنأ  كسفن  ىلع  َتدھشأو  َتُبت 

.اھتفلخ يتلا  رورشلا  هذھ 

، ھتیب نم  يبأ  يندرطی  نأ  ًاموی  ّعقوتأ  نكأ  مل  ثیدحلا ، ھیلع  راس  يذلا  راسملاب  ًاذوخأم  تنك 
ضّرح نم  وھ  يّمع  نأ  كش  ال  ءازھتساب ؛ يلإ  رظنی  مث  انثیدح ، ىلإ  ًایغصم  يتفرغ  جراخ  يمع  لباقأو 

.اھربق يف  نآلا  ّبلقتت  اھمحر هللا  يمأ  ّنأ  كش  الو  يبأ ،

ّيلإ رّظنلا  قرتست  يتخأ  تناك  بضغلا ، رعاشم  ينثحتست  ًاعیرس ، يعو ، نود  جردلا  ُتلزن 
.دحأ يب  كسمی  ملو  ًادحأ ، عّدوأ  مل  بابلا ، للُخ  نم 

؟ بھذأ نیأ  ىلإ  ةرم : لوأل  تلءاست  مث  ًالیلق ، تّفقوت  ةرامعلا  لفسأ 

ةلیللا كلت  ذنم  دعأ  مل  يلھأ ، راد  مامأ  لبّسلا  يب  تّعطقت  نیح  ةردان  عایضو  ةیّرح  ةظحل  تناك 
ً.ادّدحم ًائیش  نوكأ  نأ  ىلع  ًارداق  دعأ  ملو  عیطملا ، يفلّسلا  ىتفلا 

ةفرغ يف  ھیدل  ُتمقأو  دحلملا  يقیدص  ىلإ  تبھذ  ًافیخس ، ناك  ىلوألا  يمایأ  يف  ھتلعف  ام  لك 
ببّسلا وھ  اھابأ  نأب  اھتحراصو  ثدح ، امب  اھتربخأو  يّمع  ةنبا  ىملسب  ُتلصتاو  يتفرغل ؛ ًامامت  ةلثامم 

: اھب ُتخرص  ةریصقلا  ةثداحملا  ةیاھن  يفو  اھیبأ ، نع  عافدلا  يف  تّدتحا  لباقملا  يفو  لوألا ،



؟ كب جوزتأس  اذھ  دعب  يننأ  نّینظت  لھ  - 

! ينمدص يذلا  فتاھلا  توص  لقنل  طقف  ةلواحم  كلذ  ناك  ..طوط  ..طوط  ..طوط  - 

ةلمجلا كلت  تناك  لھ  ملعأ  الو  ىملسل ، اھلوقأ  ةلمج  رخآ  كلت  تناكو  يفتاھلا ، طخلا  ْتقلغأ 
ةیاھن تلّكش  نأ  ذنم  كلذك  تحضأ  اّھنكل  ًاحقو ، ًایراكنتسا  ًالاؤس  مأ  جاوزلا  ةیناكمإ  نع  ًائیرب  ًالؤاست 

.انتقالعل

ُتلمكأو میوقلا ، قیرطلا  ىلع  ينوكب  ًاكّسمتم  ةظحللا  كلت  ىتح  تنك  ينامیإ ؛ قامعأ  يف  ُتبُصأ 
.يتزوحب تناك  يتلا  رداصملا  رثكأ  عایض  مغر  يثحب 

يقیدص ھب ، قثأ  نم  ىلإ  تقلطنا  طاّقنلا  ضعب  مھف  يف  ةریحلا  ءارج  قلقلا  يب  ّدبتسا  امدنعو 
ينرّدخ املاطف  يفرعملا ، نیفروملا  نم  ةلئاھ  تاعرجب  لجرلا  اذھل  نیدأ  مرحلا ، ةبتكم  يف  ملعلا  بھار 

! يھتنت تالؤاست ال  اھسفن  ةظحللا  يف  رجفو  ةیفاض ، حورشب 

ضوخلا نأ  دقتعت  الأ  ةروعولا ، دیدش  ھیلع  ریسن  يذلا  قیرطلا  خیش ، ای  ةحارص ، ةرم : ھتلأس 
: ًابناج ھیتراظن  ىحن  دقو  باجأف  ھتاذ ؟ دحب  ةعدب  مالكلا  ملع  يف 

امو مكنید } مكل  تلمكأ  مویلا   } ةیآلا تلزن  امدنع  ًالمتكم ، نیدلا  اذھ  ءاج  كادھ هللا ، عمسا  - 
قّرفت امدنع  طغللا  لصح  اّمنإو  ةدیقعلا ، يف  مھیعبات  ىتح  الو  نوعباتلا  الو  ةباحصلا  ّملكت 

تاقطرھلاو تافسلفلا  ضعب  مھعم  اولمحف  نید هللا ، يف  مجعلا  لخدو  راصمألا ، يف  سانلا 
.رطق لك  يف  تجھل  يتلا  ةنتفلا  ةنسْلأ  سارخإو  اھیلع ، درلا  ّةنسلا  لھأ  ىلع  تلمأ 

ضرغلا لھ  ملعن  دعن  ملو  ةمألا ، قّزم  مالكلا  ملع  يف  رئادلا  فالخلا  نأ  ىرأ  خیش  ای  نكل  - 
فرعی هللا! نم  ةفرعم  مأ  ةفرعم هللا  ةدیقعلا  نم 

ام لالخ  نم  حضتی  سانلا  نم  فرعی هللا  نم  دیدحتو  ةفرعم هللا ، وھ  ةدیقعلا  نم  ضرغلا  - 
.هللا ةفرعم  نم  ھب  حرصی 

لكل ًاساسأ  ةدیقعلا  نولعجی  دجن  لھأ  نم  ًاصوصخ  خیاشملا )  ) انتعامج نأ  ملعت  تنأ  نكل  - 
.مولعلا لك  اھیلإ  بوؤت  ةطقن  يھو  ملع 

.ساسألا اذھ  ىلع  تماق  ةوعدلا  هذھو  نیدلا ، ةباثم  يھ  ةدیقعلاف  اوقدص ، معن ، - 

: ةرواحملا فقس  تعفرف  يقیدص ، ثیدح  يف  ةمارصلا  ةعرجب  ُتسسحأ  - 

نآرقلا اولقن  نیذلا  ةمألا  ءاملع  نم  دحاو  لكف  نعطم ، نم  ولخی  ًادحأ  دجن  نل  ىنعملا  اذھب  - 
! دجن لھأ  سایقم  ىلع  ساقیل  ةدح ، ىلع  ھیف  قیقدتلا  بجی  مولعلا ، ىتشو  ثیدحلاو 

! ةعدتبملا ججح  هذھف  خیش  ای  رفغتسأ هللا  - 



ً.افلاخم ًاباتك  أرقی  هودجو  مھنأل  ةمحر هللا  نم  ھمعو  هوبأ  هدرط  لجر  مالك  وھ  الك ، - 

! كیوبأ حلاصو  ةءارقلا  كلت  نم  ىلإ هللا  بت  لیكولا ، معنو  انبسح هللا  - 

اولقن نیذلا  فلسلا  دئاقع  يف  ًازملو  ًادقن  ةطرشأ  نم  عمسأو  أرقأ  امیف  نآلا  دجأ  خیشای  ينكل  - 
خیاشملا دحأ  وھ  اھف  ىرخأ ؛ كرتو  مھمولع  ضعب  ذخأ  عم  كلذ  میقتسی  فیك  انیلإ ، ملعلا  اذھ 
؟ اھیلإ ایعادو  ةیلمعلا  عدبلا  ضعب  ءاول  يلماح  نم  ًالثم  يمتیھلا  رجح  نبا  نأ  حرصی 

.ھیلع ولعی  دحأ  الو  ّنیب  قحلا  لب  مھب ، قحلا  فرعن  الو  صاخشألا ، دبعن  نحن ال  - 

رجح نبا  نم  كعد  نكل ، ثیدحلا ، بتك  يف  لاجرلا  دنسب  انلصی  قحلا  نأ  ىربكلا  ةلكشملا  - 
نباك حارشلا  ّةفاك  لب  هدحو  سیل  رجح  نبا  نإ  لوقی  يتفملا  ةحامس  ىلإ  رظنا  وھ ؛ نم  وھو 

، ةنسلا لھأ  ةدیقع  ىلع  مھنوئشنی  خیاشمل )  ) اوّقفوی مل  مھعیمج ، ةرمج ، يبأو  نیتلا  نباو  لاطب 
! مھنم ذخؤی  الف  قحلا ، وھ  ھب  اولاق  ام  نأ  اونظو  اودھتجا  اذھلو 

.ثیدحلل حورش  نم  ھنولقنی  ام  سیلو  مھدئاقعب  ّقلعتت  ءارآ  هذھ  - 

ةرئاد عّسون  نأ  انل  قحی  الأ  مھدئاقع ! يف  نعطنو  هللا  لوسر  ثیدح  مھنع  ذخأن  فیك  - 
رجح نبا  نإ  لوقی  وھ  ّمث  ًاساسأ ؟ تسیل  ةدیقعلا  تماد  ام  قرفلا  ىتشو  ةعیشلا  لمشتل  ةیاورلا 

! ّةنسلا لھأ  نم  اسیل  يوونلاو 

.فیرحت نود  ھیف  اوّملس  امیف  ةنّسلا  لھأ  نم  مّھنأ  ىری  وھو  ھیأر  ىلع  تعّلطا  - 

ھنأ يف  يبطاشلا  يف  دمحألا  رصان  خیشلا  يأر  ىلإ  رظناو  ًاضیأ ، ُتلق  امم  كعد  خیش  ای  - 
يكبسلا نبا  يف  يلاوحلا  رفس  يأرو  يطویسلا ، يف  نیربج  نبا  خیشلا  يأرو  ةدیقعلا ، دساف 

نبا لوح  مالكلاو  ھیبأو ، يكبسلا  نبا  ةدیقع  لوح  ھمالكو  ةیعفاشلا  تاقبط  ھباتكل  هدقنو 
ْذإ ماعلا ، دنّسلا  يف  ةقثلاب  حیطی  اذھ  نأ  ىرت  الأ  ریثكلا ، مھریغو  يبھذلاو  ينالقابلاو  يزوجلا 

؟ مھدئاقع يف  نومّھتم  مھو  ءالؤھ  نع  لُقن  ملعلا  رثكأ  نإ 

، ةفیرشلا مولعلا  نم  لیدّعتلاو  حرجلاو  ضعب ، لاوقأ  مھضعب  ّحقنی  نأ  ءاملعلا ، ننس  نم  اذھ  - 
ّدعی ال  كلذ  لك  مھنعاطم  اوزربأو  لاجّرلا  هریغو  يراخبلا  حرج  دقو  ءاملعلا  ندید  وھو 

ام رظنا  ثیدحلا ، ةلقنل  ًاطبضو  ةیاورلل  ًادییقت  اّمنإو  ةعیرّشلا ، يف  يلدعلا  ىنعملاب  ًاحیرجت 
ةفینح يبأك  لودع  لاجر  ّقح  يف  لبنح  نب  دمحأ  مامإلا  نبا  دبعل هللا  ّةنسلا »  » باتك يف  ىرج 

.هللا ھمحر  نامّعنلا 

دقف هؤازتجا ، مت  ھباتك  يف  نامّعنلا  ةفینح  يبأ  نع  دبع هللا  ھلقن  امف  خیش ، ای  حضاو  طلخ  اذھ  - 
ةھج نم  ىأر  امك  ھنأل  باتكلا  عبط  نیح  لصفلا  اذھ  خیشلا  لآ  نسح  نب  دبع هللا  خیشلا  فذح 

! ىھتناو تقو  ھل  ناك  ةیعرّشلا  ةمكحلا 



.مرحلا ةبتكم  يف  انیدل  انھ  دوجوم  وھو  ةدیدجلا ، تاعّبطلا  يف  دیعأ  ّھنكل  - 

نیحو فذحلا ، ربخ  عویشو  ملعلا  بالط  جاجتحا  ببسب  ىرخأ  تاعبط  يف  دیعأ  دقل  ملعأ ، - 
خیشل ىواتفلا  نم  رشاعلا  ءزجلا  فذحك  ًامامت  ھفذح ، ىلع  خیاشملا  ّةفاك  قفاو  ًالوأ  فذح 

نع خیش  ای  تنأ  ينتربخأ  امك  ًامامتو  فّوصتلا ، نم  ةیمیت  نبا  فقاوم  ببسب  مالسإلا 
«. رافكلا لاتق   » ةلاسر نع  مھئانغتسا 

ىلع روثعلا  مھناكمإبف  نوثحابلا  امأ  ىلوأ ، سابتلالا  نم  ءشنلا  ةیامحف  دصقملاب ، ةربعلا  - 
.فذح نود  ةبولطملا  صوّصنلا 

ام عم  قفاوتتل  مھبتكو  مھلاوقأ  صیحمتو  فلّسلا ، فییكتل  ةلماش  ةیلمع  مامأ  اننأ  ھینعأ  ام  - 
.نآلا نحن  ىرن 

.موصخلا ىواعد  اھسفن  يھ  هذھ  نأ  دقتعأ  خیش ، ای  ًاریطخ  ًامالك  لوقت  تنأ  - 

ءاج يذلا  طیسبلا  اھبیكرت  يف  ةدیقعلا  نیب  ًامامت  ّزیمأ  تحبصأ  كیفخأ ، ال  كلذك ، لعفلاب  يھ  - 
ةئم ذنم  مامالاو  ةھجلاب  ةدیقعلل  طبر  نم  ىرج  امو  مالكلا ، ملع  نیبو  دبع هللا ، نب  دمحم  ھب 

ً.اماع نیسمخو 

! ةرم رخآل  اضیأ  يقیدص  تعّدوو  ھفات ، راسم  يف  ثیدحلا  قلطنا 

.ةقیقحلا ءوض  اھنم  يلإ  ّللستی  ىوك  نع  ثحبأو  يضاملا ، ذفاون  اھیف  قلغأ  مایأ  يف  ُتنك 

دق اھیف ، ةیش  ةّملسم ال  تناكو  اھب ، تنمآ  يتلا  ةیفلسلا  نأ  ُتفشتكا  نیح  تالؤاستلا  ّيلع  ْتلاوت 
، ةغایصلا تحت  اذھ  انموی  ىتح  لازت  ام  لب  ةقحال ، ةنمزأ  يف  غیص  اھبناوج  نم  ریثكف  كلذك ، نوكت  ال 

.ىرخأ فذحتو  ٌلوصف ، موی  لك  اھیلإ  فاضت 

اّمنأكل ةرم ، لوأل  اننیب  ةكرتشم  ةیضرأ  فشتكا  نیح  دحلملا  يقیدصل  ًائجافم  رمألا  ناك  مكو 
ً.امامت ًاداج  ءوس  قیفر  ناك  دقل  يھیتو ، يلّوحت ، معد  ىلإ  عرسأف  كیمسلا ، يطئاح  يف  ةجارفنا  حمل 

، لدجلاو ةعتملل  ًابلط  انیلإ  هداور  لمھنیو  لیوط ، شاقن  يف  ةلیل  لك  ّقلحتن  ّانك  كلت  ھتفرغ  يف 
ْنكل يأر ، نم  ّلثمأ  تنك  ام  ّلثمأ  ةظحللا  كلت  ىتح  تنكو  يھاللا ، لھاجلاو  يماعلا ، يفوصلا  مھنم 

ةءارقلا لعفب  قرتفت  رئاصملا  تأدب  ّىتح  ةریثك  عیباسأ  ضمت  مل  يأرلل ، ًالوبق  رثكأو  ًاقزن ، لقأ  تیسمأ 
.ةیسفنلا تاعّزنلاو  ةیوضوفلا 

ةلشاف ةلواحم  لّوألا  ملاعلا ، نع  يتلزع  تقمع  ةّمھم  رومأ  ةثالث  تثدح  عیباسألا  كلت  لالخ 
ْتحرف بابلا ، دنع  يتخأ  ينتلبقتسا  انراد ، ىلإ  تھّجتا  بابسأ  نودو  ةونع ، لزنملا ، ىلإ  ةدوعلل  اھب  ُتمق 

.بیرغ ھجو  ىلع  اھب  ةھیبش  ْتسمأ  دقف  يمأ  رّكذتل  ُتقھش  نانحب ، ينتنضتحاو  يتدوعب 

: ينادانف ةقشلا ، لخدم  دنع  يئاذح  ىلإ  ھبتناو  ةرامعلا  يّمع  لخد  قئاقد  دعب 



.لاعت دبع هللا ، - 

: ينرداب شجألا ، ھتوص  تفرع  دقف  ًاكبترم ، ُتجرخ 

كوبأ ھلاق  ام  اھنم ، بیصن  ناطیشلل  نوكی  نأ  يف  بغرت  ةلئاعلا ال  هذھ  نأ  يدلو  ای  ملعا  - 
، ةلالضلا هذھ  نع  كتبوت  نلعت  ىتح  ىملس  نم  جّوزتت  نلو  انیلإ  دوعت  نل  يلئاع ، فقوم  وھ 

.ةعماجلا ىلإ  دوعتو 

يمع اھب  نعطأ  ىطسولا  نورقلا  نم  ةبرحب  كسمأ  قلبأ  داوج  ىلع  يّننأ  ّلیختأ  ًاقرطم ، تنك 
تناك طئاح ؛ برقأ  ھب  ّكدأو  لامسأك  ھلمحأ  يناصح  ىلع  ھب  قلطنأف  ةبرحلا ، سأرب  قلعیف  ةنعط ،

ھتأرمال ھلالدو  يبأ ، ىلع  ةماتلا  ھترطیسو  ھلامعأ ، نم  اھمحر هللا  يمأ  تاّدھنت  يعواللا  يف  يلإ  ىھانتت 
: ًادّعصم ھیلإ  تّھبنت  انیلع ؛ ھتوسقو  هدالوأو  ھتانبو 

ّریغتو ةعدتبملاو ، ةفسالفلا  مالك  نم  ھب  هّوفتت  امو  كتلالض ، ربخ  سّانلا  يف  عاش  دقل  - 
.ينب ای  كادھ هللا  ثیبخلا ، ناخدلا  برشت  نأ  كشوت  ىتح  كتْمس ،

دیعصت ّھنإ  ًادیج ، اھفرعأ  ىطخ  عقو  تعمس  نیح  دقحب ، يغصأ  انأو  يلخاد  ّةیوق  ةكبر  تثدح 
ّھنكل هللا ، لوقی : ام  ًابلاغو  قمعب ، ّسفنتیو  ملّسلل  ةمعادلا  دئادحلا  ىلع  أّكوتی  وھف  جردلا ، ىلع  داتعملا  يبأ 

: هارن نأ  لبق  حاص 

؟ كانھ نم  - 

.داع دقل  دبع هللا ، ّھنإ  - 

ءاملعلا ّبسب  ھتبتكمو  مرحلا  ّسند  ّھنأ  ھیفكی  الأ  يتیب ، يف  قیدنزلا  اذھ  دیری  اذام  دبع هللا ، - 
! خیاشملاو

لكشب ًافدھتسم  ُتحبصأ  دقل  يئاقدصأ ، ّصخأ  قرسو  فلاحت ، دق  عمتجملا  نأ  اھتقو ، ُتملع 
.مدلا لالح  نوكأ  نأ  كشوأ  مات ،

.ّةتبلا كارأ  نأ  دیرأ  ال  َتدع ؟ َمل  ًالاح ، يتیب  نم  جرخا  - 

اھیلإ ترظن  ةئم لایر ، يلإ  ىقلأو  يمع  ينفقوتسا  ةرامعلا  لفسأو  تیتأ ، امك  ًالیلذ  تبحسنا 
! لوھلل ای  ...ضفرأ  نأ  ّعقوتی  ًاقلطم  ناك  ام  ةئم لایر ؛ ةثجو  يّمع  ةشھد  ًاّفلخم  تقلطناو  لاذتباب 

ّنكل يقیدص ، لزنم  ىلعأب  ةءارقلل  يتقو  لماك  ُتسّركف  يتلئاعب ، ًامامت  يتلص  عطق  رمألا  اذھ 
.ةقرافملا ةدحب  ينرعشأ  ثدح  يذلا  يناثلا  رمألا 

ةقیرطب ثحبلا  أدب  رخآ ، قیرط  يف  ریّسلا  دحلملا  يقیدص  أدب  ثحبلا ، ىلإ  ھجّوتلا  تأدب  نیح 
! تامّدقم نود  ًایفوص  حبصأ  دقل  ةّعقوتم ، ریغ  ىرخأ 



نم بجعلل ، ایف  ًایسدق ، ًاعباط  ذخأت  سانلاب  ھتاقالع  ْتأدبو  لمأتلاو ، حیبستلا  لغاشلا  ھمھ  راص 
بسح طباھلا  كیتكلایدلا  ىلإ  دعاصلا  كیتكلایدلا  نمو  ھیومتلا ، دیدش  ءيشب  نامیإلا  ىلإ  داحلإلا ، ةمق 

! ھفصو

نأ ملعأ  امك  ًارود ، ھتلئاع  خیراتل  نأ  ملعأو  ةقرافملا ، ةرارمب  ينرعشأ  يقیدص  لّوحت  ّنإ 
.رقفلل ةبحم  وأ  لّكوت  نم  ةولس  نع  ثحبلا  يف  رخآ  ًارود  ةبعصلا  ھفورظل 

ھلّوحت نأ  ينبجعأ  ام  رثكأ  و  فّوّصتلا ، ملاوع  يف  بیقنتلا  ىلع  يّنثح  ھحایترا  نم  تیأر  ام 
ىلع ُتنك  ةفطاعلا ، ءارحص  نم  مداقلا  انأف  لزغلاب ؛ ھعلوو  ھنیخدتو ، ةحرملا ، ھحور  ھبلسی  مل  يركفلا 

.ةیّرحلا لاكشأ  لكب  ًایفح  ُتنكو  ركفلا ، فرت  باتعأ 

يف لفتحأ  ُتلز  ام  ًالیلق ، ًالیلق  ناخدلا ، ىطاعتأ  تأدب  جامدنالا ، دودح  ىصقأ  ىلإ  ھعم  تبھذ 
! ھیدل اھتنّخد  تیریم )  ) ةراجیس لوأ  معطب  يلخاد  قوذتلا  تالیصب  قامعأ 

.ھیدل اھتدھاش  ةیحابإ  ةروص  لوأب  يبلُص  تارقف  لخاد  نومرھ  دعبأ  يف  ًاقیمع  لفتحأ  ُتلز  امو 

، ةحامسب ةفسالفلا  راكفأل  شقانم  هداروأل ، سرامم  يفوص  فرتلا  اذھ  لك  مغر  يقیدص  ّنكل 
! اھتیدأتل موقأ  نیح  ّينم  رخسی  بیرق  تقو  ىتح  ناكو  ةالصلل ، میقم 

، أرقأ ام  لك  يف  ركفلا  لمعأو  ةئیھلا ، مایأ  نم  بّجعتأ  ُتحبصأو  كلذ ، ةایحلا  طمن  ينّریح  دقل 
.ةیفلسلا يروذج  نع  ًالیم  موی  لك  دعبأو 

مغنلا ناك  كانھ  ھتدجو  ام  عورأ  ّنأ  نآلا  دجأ  ةرضح ،»  » ھنوّمسی ام  ىلإ  ةّرم  ھعم  ُتبھذ 
لیامتو رھمجت  نم  راد  ام  اّمأ  رخافلا ؛ ءاشعلا  و  ةقسفلا - نحل  ًامیدق  ھیمسن  انك  يذلا   - لیمجلا يزاجحلا 
لفحلا ةّمق  يقیدص  هدجو  امنیب  ًانیشمو ، ًاھفات  ھتدجو  ذإ  ًاطبحم ، ًارمأ  ناكف  يبنلا  دلومل  دشنملا  ركذ  دنع 

.ةیحورلا ةیحانلا  نم 

ينترعشأ ةقرافم  اّھنإ  نامیإلا ، يف  يقیدص  لّغوتیو  يروذج ، نع  دعتبأ  يضمی  موی  لكب 
! ةبھّرلاب

لب ناك ، امك  ًاحضاو  ىلإ هللا  قیرطلا  دجأ  ُتحبصأ ال  ًامدق ، ریّسلا  نع  يننثت  مل  اّھنكل  ينتّزھ ،
! ةتبلا ًادوجوم  نوكی  دق ال  ھیلإ  قیرطلا  نأ  ًانمؤم  تحبصأ 

! بر الب  ملاعلا  ىرت  نیح  ساسحإلا ، كلذ  رطخأ  ام 

لعف ةدر  اّھنأب  ةلاحلا  كلت  يقیدص  ّفنص  دقو  ًایغال ، ةایحلا  رادم  ناك  يذلا  ّصنلا  حبصأ 
ركفلا دامتعا  نع  جتان  اذھو  نیتلزنملا » نیب  ةلزنمب   » نمؤن ىری ال  امك  نحنف  ةقباسلا ، يتایحل  ةیعیبط 
قحو دوسأو ، ضیبأ  ىلإ  ملاعلا  مسقیو  ةتباث ، قئاقحلا  ربتعی  يذلا  يطسرألا  قطنملا  ىلع  ھیأرب  يفلسلا 

! رونو ةملظو  لطابو ،



! ھب نمؤأ  يدل - ناك  امك   - ًابلص ًائیش  يل  مدقی  مل  ّھنأ  ریغ  ھتركف ، ينتبجعأ 

، برتحن مل  اّننأ  ىرج  ام  لمجأ  نكل  قطنملاو ، ةطسفسلاك  ًامامت  ضیقن ، يفرط  ىلع  هایإو  تنك 
! ھل حلصت  اھنأ ال  دّكأتی  مث  ةطقن ، رخآ  ىتح  رخآلا  راكفأ  ربتخی  انم  لك  ناك  لب 

.تدمص يتلا  میقلا  نم  ًادج  ةریغص  ةقاب  نمض  نآلا ، ىتح  اھب  لفحأ  تلز  ام  ةمیقلا  هذھ 

داحلإلا ىلإ  ّللستأ  تنك  ھیلإ ، ھبذجأل  حضاو  جھن  ىلع  تنك  امو  ينعنقیل ، ھفّوصت  ناك  ام 
! ةیفلسلاب يمامتھا  تدقف  امك  ھب  ھمامتھا  دقفی  مل  ّھنأ  ریغ  ..ةسادقب  فّوصتلا  ىلإ  يقیدص  هرداغو  ًاذاول ،

يف تنكو  ھب ، تعمس  املاطلف  يكلاملا ، يولع  دمحم  خیشلا  ىلإ  ھتبحص  يف  تبغر  ءاسم  تاذ 
بھذأ نأ  ام ) لعف  نع  ریفّكتلا   ) يف ةبغرلا  ھبشت  رعاشمب  ُترّرق  ھمسا ؛ عقو  نم  زئمشأ  يلاوخلا  يمایأ 

.زاجحلا يف  رھشألا  يفوصلا  خیشلا  سلجم  ىلإ  ھعم 

نم َرأ  مل  ملع ، سلجم  يأك  يداع  سلجم  ھب  اذإف  ھتفایض ، راد  وأ  ةناطلس ، يح  يف  ھلزنم  انلخد 
دقو تابنكلا ، ّھفحت  سلجم  يف  ریبك  عبرم  يف  نوقلحتم  سانلا  عقوتأ ، تنك  امك  ًابْذج  وأ  ًادجو  ىّولتی 

- دعب نع  ًاسْفن  ًاسْفن  سامحب  يقیدص  مھب  ينفرع   - نیدعاقتمو راجت  نم  ةنیدملا  نایعأ  ھنیمی  نع  سلج 
.خیشلا مادقأ  ىتح  باوبألا  نم  عبرملا  ةحاسم  ًانأش  لقألا  شرتفا  امنیب 

.نامیألا عماج  نع  ّأطوملا  يف  ًاثیدح  حرشی  خیشلا  ناكو  سلجملا ، ىصقأ  انسلج 

تنك ًایحور  ًاقمع  ًاضیأ  دجأ  ملو  ثیدحلل ، حضاولا  ىنعملا  ضقانی  ام  ھمالك  يف  عمسأ  مل 
.ھّعقوتأ

: ھتوص ىلعأب  خرصو  كاذموی ، انھجو  دّوس  يناتیروم  خیش  فقو  ھحرش  ءانثأ  يف 

ةرسیو ةنمی  تفتلی  ذخأو  هدج ، ةیدھ  بلطی  فیرش  انأ  هدج ، ةیدھ  بلطی  فیرش  انأ  - 
.كتجاح يضقن  فوسف  سلجا  نأ  خیشلا  بناجب  راجتلا  ھیلع  راشأو  نذؤملاك ،

، خیشلاب ىرحأ  كلذك ، نیدیرملا  بلغأو  ًاضیأ ، فارشأ  راجتلا  بلغأ  نأ  يقیدص  يلإ  ّرسأ 
! نیئاقسلا ةراح  يف  يزاجحلا  لثملا  لوقی  امك  ءاملا  عیبی  يناتیروملا  اذھ  نأ  تسسحأف 

، هوحن قلطناو  ھتمامع  يقیدص  ىَولو  كّربتلل ، ھیلع  سّانلا  مجھ  ھحرش  نم  خیشلا  ءاھتنا  نیح 
ھیلع يقلأل  فصلا  ُتلخدو  ةقرو  يف  بتك  ءامسأ  تنّود  ھجئاوح ، بلطی  عیمجلا  تیأر  اّمل  ھتعبتف ،

.مالسلا

لكو ھفاتكأ ، ّكلدی  فقاو  رخآ  امنیب  ھیمدق ، نوّكلدی  نودیرم  ھلفسأو  ھیسرك ، ىلع  سلجی  ناك 
.كلذ تحت  ام  وأ  ھتبكر  لبقیف  مھضعب  غلابی  امنیب  هدی ، نولبقی  ھیلإ  نوھتنی  امنیح  نیّملسملا 

يف يدی  تددمو  ریفغك  ھسأر  ىلع  تفقو  لب  ًاتاتب ، ِنحنأ  مل  يعواللا  يف  ھلمحأ  ام  ةأطو  تحت 



دعب لاقو  يلإ  رظنو  ةحامسب  ھسأر  خیشلا  عفرو  ةّدحب ، يلإ  رظنو  كیلدتلا  نع  ھیفتك  ّكلدم  ّفقوت  ةفالص ،
: ھیلإ اھتددم  يتلا  ةریغصلا  ةقرولا  أرق  نأ 

.ھھھھھ اھتبلط  ِّلأ  بتكلا  يدنع  ام  يسفن  انأ  ...ةلماك  ةبتكم  زواع  تنإ  يدلو  ای  - 

يبتك ھطعأ  نیدیرملا  دحأل  لاقو  خیّشلا ، كحض  عم  ًابواجت  عیمجلا  نم  كحض  ةجوم  ترس 
.ىرخألا بتكلا  ضعبو  كلام  مامإلا  أطومو 

ناكو ُتلعف ، ام  ىلع  ًالعف  ُتمدن  دقو  يبدأ ، ءوس  مھجعزأ  نیذلا  نیدیرملا  مَرب  ينعفدی  ُتجرخ 
؟ هودیرم ھمظعی  نسلا  يف  ٍنعاط  ٍحمس  خیشل  ًالیلق  تینحنا  ول  ریضی  اذامف  يقیقح ، بدأ  ءوس 

مھف يف  فلسلا  جھنم  : » زراب ناونع  اذ  ًاباتك  اھیف  تیفلأف  ھبتك  ُتصحفت  انتدوع  دعب 
ًالیوط ًاراوح  يقیدص  عم  ُتضخ  ةیلاتلا  ةلیللا  ءاسم  يفو  كلت ، يتلیل  ھتءارق  يف  ُتكمھنا  صوصنلا !»

دلاوملاب لافتحالا  حیبی  ھنأ  ھلوقو  باھولا  دبع  نب  دمحم  خیشلا  نع  يقیفوتلا  فلؤملا  عافد  لوحو  ھلوح ،
: رثكأ سامحلا  ينداق  مث 

خیشلا نأ  دقتعأ  ةئیھلا ؛ عرف  ریدم  ناملس  خیشلل  باتكلا  اذھ  ءادھإ  يف  ةبغرلاب  رعشأ  ملعتأ ، - 
.ھیأرب ةموكحلا  يباحی  ناك  انھ  يولع 

.طقف نظلا  نسحی  خیشلاف  دقتعأ ، ال  - 

.ةالصلا كرات  يف  میھاربإ  نب  دمحم  خیشلاو  ةیمیت  نبا  ىوتفب  ھئافتحا  ىلإ  رظنا  - 

.طقف سانئتسالل  اھضرعی  معن  - 

؟ جراخلل ھجوم  صن  اذھ  نإ  مأ  ًاضیأ ، ھسلاجم  يف  اھضرعی  لھو  - 

ىواتف درسی  خیشلا  نإ  قفألا ، ةعس  هدقتنت ، ام  وھ  فوصتلل  ينبذجی  ام  دجتسم ، انأ  ملعأ ، ال  - 
.اھادع امیف  مھفلاخی  و  ةیعرش ، ماكحأك  ةیفلسلا 

نباو يطویسلاو  يبطاشلاو  يبھذلا  ھلقنی  امب  نونمؤی  مھف  نویفلسلا ، ھلعفی  ام  ھسفن  اذھ  - 
تقار دقل  ملعتأ ؟ نكل  ھھھھھھ  ماع  كولس  اذھ  نإ  طقف ، ھیف  مھعم  نوقفتی  امیف  مھریغو  رجح 

يف ریخألا  لحلا   ) اھامس يتلا  كلت  ءاوتسالا ، ًاصوصخ  تافصلا  ءارقتسا  يف  ھتركف  يل 
نكت مل  اھنإ  يأ  اھدعب ، ام  ىلع  دیكأتلل  ًاعیمج  تدرو  اھنأ  انھ  ىری  وھف  تافصلا !) ةیضق 

فام ي ھل  : } اھزربأ نم  تایآ  يف  هدعب  ام  ىلع  دیكأتلل  درو  الثم  ءاوتسالاف  شاقن ، لحم  ًاموی 
رسلا ملعی  ھنإف  لوقلاب  رھجت  نإو  ىرثلا * تحت  امو  امھنیب  امو  ضرألا  يف  امو  تاومسلا 

.ةلكاشلا هذھ  ىلع  ریخألا  لحلا  نوكی  ّالأ  عقوتأ  نكل  ًاریثك ؛ يل  تقار  ةركفلا  هذھ  ىفخأو }

مستباف فّوصتلا ، اھَدقَو  حورلا  كلت  نأ  ریغ  لدجلل ، ًابحم  ناك  املاطو  ءيشب ، يقیدص  بجی  مل 
! ىرسیلا هدیب  ةراجیس  لعشأ  امنیب  هدرو ، يف  طرخناو 



يلإ هادھأ  يذلا  باتكلا  كلام ، أطوم  يف  تّبقن  ًادیحو ، تیقبو  نذإ ، ھقیرط  يقیدص  فشتكا 
!. ھیلع نیملسملا  دیحوت  يف  روصنملا  ةبغر  ًاقحال  كلام  مامإلا  ضفر  يذلاو  خیشلا ،

ةظحالم يل  تدبو  ةوبنلا ، رصع  ىلإ  برقألاو  نوملسملا ، اھفلأ  يتلا  ةیعرشلا  بتكلا  مدقأ  ّھنإ 
! ةدیقعلا نع  ًائیش  لمشت  مل  نوتسلاو  دحاولا  ھلوُصف  وأ  ُھُبتُك  ھتمتخ ، نأ  دعب  ةبیھر 

ةاكزلاب مث  نمو  ةالصلل  ًالصف  مامإلا 16  صصخف  لوألا ، نكرلا  ًالھاجتم  مالسإلا  ناكرأب  أدب 
دق دحاو  ٍباب  ىوس  دجأ  مل  اھریغو ، ةحكنأو  عویب  نم  ھقفلا  لاكشأ  ةفاك  يف  ىضمو  جحلاو ، مایصلاو 

ثیداحأ ةرشع  ىوح  دقو  ردقلا ، باتك  نوثالثلاو  سداسلا  باتكلا  وھ  ةدیقعلا ، يف  ثحبلل  ةنظم  نوكی 
! ةأرملا ةدعب  ھنم  قلعتملا  ىتح  ردقلا  فیرعت  لوح  رودت 

.ماودلا ىلع  بیكرتلا  ةطیسب  تناك  دقف  ًایمالسإ ، ًامھ  ًاموی  ةدیقعلا  نكت  مل  ةحضاو ، ةلاسرلا 

، ةتبلا ةّعقوتم  ریغ  ةھجو  ىلإ  ينھّجوو  يتایح ، ریغ  يذلا  ثلاثلا  رمألا  ثدح  يلایللا  كلت  دعب 
فلخ ءادنألا ، شعنم  ٍَدفَْدف  يف  كانھو ، ةنیدملاب ، ةطیحملا  ةیربلا  يف  ءاقدصألا  ضعب  عم  هّزنتلا  تأدب 

، ًاطلتخم ًاسلجم  تفشتكا  كانھ  اھلاوبأو ، قونلا  بیلح  ةاوھو  نوھزنتملا  اھلوح  رشتنی  يتلا  لبإلا  نطاعم 
ًابوث ةیّربلا  كلت  فلخ  نوجسنیو  نولزغتیو ، نورمسی  ةطقانش ، تایتفو  ةیتف  هرمعی  لبجلا ، ةھج  ًایراوتم 

! لالد نم 

؛ ًافوخ ىتح  وأ  ًالھج ، وأ  ًاھرك ، اھرّوست ، ىلع  ؤرجأ  نكأ  مل  يتلا  ناظیبلا  ةفاقث  تفشتكا  كانھ 
ربكأ نإ  لب  تایتفلاو ، نابشلا  نیب  طیسبلا  لزغلا  ةفاقثو  ةیناظیبلا ، ةیقیسوملا  ناحلألاب  طقف  مدصأ  مل 

! انیم ىعدت  ةاتف  ةفرعم  تناك  يب  تلح  ةمدص 

اھقطنمب ةنتف  اّھنإ  ةنمزأب ؛ كلذ  نم  رغصأ  ودبت  ةلیلق  ماوعأب  ينربكت  اھنأ  مغر  انیم  تناك 
.ةطیسبلا يتوادأ  ىلع  مّدقتملا  اھبولسأو 

يف ةّرم  لوألو  ءارفصلا ، بتكلا  يف  يبیقنتو  يراكفأ  میحج  نع  ًءازع  اھدغر  يف  ُتدجو 
.ىثنأل يتقو  لماك  سّركأ  يتایح 

، ةراثإلا دیدش  رمألا  ناكو  اھنع ، يقیدص  ثّدحأ  كلت  يتلیل  ُّتبو  ناتتفاب ، اھدعو  ُتطقتْلا 
نیعأ مامأ  ةرطخ  ةرھاجم  يف  رخآل ، هزتنم  نمو  ىرخأل ، راد  نم  ةنیدملا  يف  اھعبتأ  انأو  عیباسأ  ْتضم 

.ةئیھلا يف  ىمادقلا  قافرلا 

ينلاغو لزغلا ، يف  ةبغرلا  ُتدقف  ریبكلا ، يھیت  ىلع  تظقیتسا  انیم ، يف  ریغصلا  ھّیتلا  دعب 
ُتحبصأو نامیإلا ، كلذ  يدل  دعی  ملف  يتریح ، مھفأ  نأ  عطتسأ  مل  نم ؟ هاجت  نكل  بنذلاب ، ساسحإلا 

ً.امامت ينتیسن  حجرألا  ىلع  يتلئاع  ىتح  زایحنا ، يأب  ةلصلا  عطقنم 

راظتناب نآلا  انأ  اھو  نطوو ، ھلإ  نع  ثحبی  ًاسلفم  جازملا ، ئیس  ًائراق  ةیلاتلا  يرھشأ  ُتیضمأ 
! ةھفاتلا انتاوھشل  ًاحرسم  تناك  املاط  يتلا  انتفرغ  يف  انیم 



ىلع مزعلا  دقعت  ْتناك  نإ  ءاسملا  اذھ  رضحت  دق ال  تایتفلا ، لك  جیوزت  يونت  لھ  انیم ، تأت  مل 
! كلذ



 (9)
! عالقإ

يداؤف ءلم  لظی 

يدوھشو يتبیغ  يف 

فھكو غوبنلا  تیب 

دیدجلا میدقلا  دجملا 

ناربج لیلخ  ناربج                    

؛ مویلا كلذ  لاوط  اھینیعب  ىسأ  دشتحی  ملو  اھحور ، يف  بّسرتی  مل  ًائیش  نأك  ىرخأ  ةرم  ْتعفدنا 
.اھب ؤبنتلا  نكمی  يتلا ال  تافرصتلا  ةأرما  انیم ، يھ  كلت 

: بابلا قلغت  يھو  ْتلمكأ  تقولا ، لاوط  اھلوانتم  يف  نكأ  مل  يننأك  يبیبح ؛! ْتخرص :

.ةلئاع نبا  ًاقح  تنأ  ءيش ، لكل  كلھاجت  سلجملا ، يف  كتمص  ينبجعأ  - 

يف تلاقو  ةعیرس ، ةكرحب  اھْتضفر  يتبلع ، نم  ةراجیس  اھل  ُتلعشأو  ةكراشم ، يف  ُتكحض 
رھسنس دوعأو ، رئاصع  ءاشع و  يرتشأو  جرخأس  يبیبح ، ای  ًامامت  كل  ةغرفتم  ةلیللا  انأ  حآآآ  حارشنا :

.ينرظتنا ..اندحول  ةلیللا 

.ةبیرم ةأرما  قحب  اھنإ  ءاوھلا ؛ يف  ةراجیسلا  ّدمأ  ينتكرت  اھفلخ ، ةفرغلا  باب  تقبطأ  مث 

زواجتت اّھنأ  مأ  ةطاسبب ؟ لفتحت  نأ  ّدوتو  يمادلا  تنب  جیوزت  نم  ةریبك  ةلومع  ىلع  ْتلصح  لھ 
؟ ةحرابلا ریرملا  اھحوب 

! تایتفلا نم  اھّولخ  ُتفشتكا  ةقشلا ، يف  لوجأ  ُتجرخ  نیحو  ةعاسلا ، براقی  ام  ْتباغ 

رفاظألا ءالط  ةحئارو  ناكم ، لك  يف  ةیمارتم  ةللبملا  لیدانملا  تیفلأ  نھّقنأت ، ةفرغ  ُتلمأت 
.ةفرغلا ءاوجأ  يف  ىرت  الو  ّسحت  ةباحس  يخرت  روطعلاو 



ةكرحلا طرف  نم  يناعت  ةأرما  اھنإ  قوستلا ، سایكأ  لمحت  ةقشلا  باب  نم  انیم  تعفدنا  ةعاس  دعب 
.ةرثعبملا ةقّشلا  ءاجرأ  ّبترتو  سنكت  ةماودك  تطرخناو  اھتءابع  تمر  بیر ؛ ال 

تلغشو ذفاونلا  تحتف  بیترتلا ، ةدیدش  ةریبكلا  ةقشلا  تحبصأ  قئاقد ، دّرجم  طقف ، قئاقد 
.شاعتنالاب ُترعشف  ًاّرطعم ، تشرو  حوارملا ،

نیعك قرزأ  ةیندعملا  ةرفسلا  طسو  يف  ًاغراف  سوواط  نحص  ناك  انتفرغ ، يف  ةرفسلا  تعضو 
جاجدلل يساحنلا  نوللاب  ھناولأ  تطلتخاف  يلقملا  دتسوربلا  جاجد  تابجو  بلع  ھیلع  تلاھأ  ةیجیورن ، ةاتف 

! بضاغ نّینت  نیعب  ًاھیبش  نحصلا  حبصأ  يلقملا ،

مل ةملاسم ، اھتغل  نكل  ًابیرقت ، ءيش  ّلك  نع  ثّدحتتو  مھنب  لكأت  انیمو  ءودھب ، ةبجولا  ُتلوانت 
.ءوسب اھّمأ  ركذت  مل  ًادحأ ، ّبست 

ام وھو  ًادیج ، بناجلا  كلذ  فرعأ  اھتیصخش ، نم  ًازیمم  ًابناج  يل  رھظت  نأ  لواحت  انیم  نإ 
! يدل تارایخلا  مادعنا  ىلإ  ةفاضإ  ...انھ  ينیقبی 

نیح اھینیع  ضمغت  ءانھ ، يف  غضمتو  لالدب ، ةیلقملا  سطاطبلا  عطقب  كسمت  ةیریرحلا  اھدی 
.نآ لك  يف  ةوھشلا  سفنتت  اّھنإ  ًاقیمع ، ًاسفن  قلطتو  غضمت ،

ریثی ءيش  يأ  لھاجتت  اّھنكل  رخآ ، ًارمأ  لوانتت  ام  ناعرس  اھمالك ، عطقی  ام  طقف  اذھ 
.اھتیساسح

تعضومت رضخألا ، ياشلا  نیعاوم  ترضحأو  ًادیج ، انعباصأ  اھب  تثبع  يتلا  ةرفسلا  ِتبحس 
.ياشلا دادعإ  يف  ًامامت  تجمدناو  ةیدیلقت  ةیناتیروم  ةسلج  يف 

تبھذ رضخألا ؛ اھیاش  نم  تھتنا  ىتح  دیجلا ، میظنتلا  مغر  ةداعلا  ىلع  يرجی  ءيش  لك  ناك 
لفسأ يف  يبھذ  لاخلخ  ادع  رخآ ، ءيش  الو  ًافافش ، نوللا ، ّيرمخ  ًابور  ةیدترم  تداع  تّقنأتو ، لالدب 

.اھینیع يف  ةیلسع  تاسدع  جوزو  ةقیقد ، ةیؤلؤل  ةدالقو  ىلدتی ، يبھذ  راوسو  اھقاس ،

لظك ةیفخ ، نول  ةحسمك  ودبی  اھبورل ، رمحألا  نوللا  فلخ  نم  ًابوعل  ودبی  رفانلا  اھردص  ناك 
.نایعلل ًارھاظ  شامقلا  ززحت  تحت  ةدحب  لّمزملا  اھرصخ  ناكو  نقتم ؛ جایكم  فلخ  ددمتی  بوغش 

يذلا ضماغلا -! ریغ   - ادومرب ثلثم  وأ  ةیھش ، ةمتعك  ءالجب ، رھظ  كلذ  لفسأ  ناك  ام  نأ  دقتعأ 
.رھشألا هذھ  لك  ينرسأ 

مالفألا يف  يلع  دمحم  عراش  ملاوع  نم  ةملاع  وأ  مرھلا ، عراش  نم  ةصقار  قنأت  يف  اّھنإ 
ً.ادج ةفولأم  انیم  نأ  ماودلا  ىلع  ينرعشی  كانھ  ًایناظیب »  » ًائیش ّنكل  ةمیدقلا ، ةیرصملا 

ام لب  شدكلا »  » ةقیرط ىلع  ءارقشلا  اھرعش  ةصقو  ةغبص  الو  تفاللا ، اھّقنأت  سیل  ينّھبن  ام 
ًاریغص ًایضف  الطسو  نیریغص ، بارش  يسأك  ىلع  يوتحت  ةیضف  ةینیص  لمحت  تناك  ھلمحت ؛ تناك 



ًایفاص ًابارش  يوحت  ةلیقص  ةفافش  ةروراقو  ھتابنج ، ىلع  رزیرفلا  ةبوطر  تدشتحا  دقو  جلثلاب ، ًائیلم 
! نوللا مودعم 

.كلذ لك  ءافخإل  ببس  مث  دعی  مل 

يننأ ًانیقی  ملعت  يھو  ةریغصلا ، اھتیاوھ  نع  يل  حسفتو  اھتعیبط ، ىلع  نوكت  نأ  انیم  ْترّرق 
.ھنع ةحرملا  تایاوھلا  هذھ  لثم  بجح  بجی  يذلا  صخشلا  ُتسل 

: تلاقو نكادلا ، طاسبلا  ىلع  ةینیصلا  لزنت  يھو  لالد  يف  ْتمستبا 

! دومصلا ىلع  ةردقملا  ةأرملا  حنمی  ءيشلا  اذھ  ّنإ  ركس ، ةلاح  يف  ةلیللا  كلت  ُتنك  ملعتأ ؟ - 

رخآ يف  اھنأ  مغر  يقارلا ، اھسوماق  نم  تبجع  ریربتلا ، ىلع  اھتردقم  نم  تبجع  ُتمّسبت ،
! دومصلا ةملعتم ؛ ریغ  ةاتف  فاطملا 

ةملك الإ  سیل  دومصلا  نإ  يلخاد ! يف  يلاعتملا  فوسلیفلا  اھیأ  ًالھم  يغبل !؟ دومصلا  ينعی  اذام 
نأ نكمی  ام  لامجإلاب ، ًاسدقم  سیل  رمألا  ةیاھن  يف  دومصلاو  ةسئای ، لامعأل  ًافصو  رابخألا  ةرشن  اھكولت 

! لاح لك  ىلع  ةعتملا  رغث  ىلع  طبارت  انیم  نإ  ًانسح ، ...طابرلا  وھ  يتفاقث - بسح   - ًاسدقم نوكی 

، لاحلا كلذ  ىلع  ةلیللا  كلت  كنأ  ملعأ  تنك  ًاعبط ، ةدراش : ةكراشم  يف  ُتبجأ  مث  اھتملك  ُتلمأت 
«. ایاوزلا  » ..نحن ًاصوصخ  ..نأشلا  اذھب  ًاریثك  نوغلابی  انتعامج  يعیبط ، اذھ 

ناظیبلا ىدل  لب  مھدحو ، ایاوزلا »  » ىدل ًانیشم  ًارمأ  سیل  اذھ  ّالك ، مسحب : تلاقو  ْتكحض ،
! ًارش رثكأ  ءایشأ  نومّرحی  مھف ال  ...قافنلا  نع  اوفقوتی  نأ  يأرلا  كلذ  نوری  نم  ىلع  نكل  مھلك ،

« ةیجْرُكُّسلا  » هذھ لعفلاب ، انتایح ، يف  ةیجاودزالا  ىدم  ىلإ  ينتھبن  ةظحالملا ؛ كلت  ينتّزھ 
نوكلتمی مھنأ  مھلثم  نوری  نمو  يمعو  يبأ  ينعأ  ..نوریثكلا  ھّعقوتی  امم ال  اذھ  نإ  ةیؤر ؛ كلتمت  ةینازلا 

.ةقیقحلا

! فورعم ِملاع  اھدلاو  ةیواز »  » ةاتف عم  ةّرم  لوأل  ُتبرش  قیدصتلا ، ىلع  ؤرجت  نل  تفاضأ :

، ءاسم لك  مرحلا  ىلإ  هابأ  لصوی  قیدص  يدل  ةلكاشلا ، هذھ  ىلع  نیریثكلا  فرعأ  لجأ ، - 
! ریبك ریّكس  وھو  يمویلا ؛ هدلاو  سرد  يف  ةیھقفلا  ةلئسألا  ّمظنیو  ةبیھم ، ةیحل  كلتمیو 

اھرعشأل كلذ ، يقیدصك  جذامن  درس  يف  ُفرسأ  تنك  اھتیصان ؛ نم  ةبارغلا  انْبذجو  انكحض ،
.دایتعالاب

امك يفوص »  » وأ ّدیج ، میدن  يّننكل  رمخلا ، برش  ةبرجتب  لبق  ُتیقش ، وأ  ُتمعن ، دق  نكأ  مل 
.برشی يذلا ال  بلاّسلا  میدنلا  ىلع  نویئاملا  قلطی 



يّوھملا يماس  ةكراشمو  ةّكم ، ىلإ  يمودق  ذنم  ةصاخ  ًایداع ، ًارمأ  يمامأ  رمخلا  برش  ناك 
.بیر الب  ةحئار  رومخلا  أدرأ  نم  هرمخ  تناك  دقو  زاّمح ، مع  أجلم 

ةوبع اّھنأل  لب  ةمركملا ؛ ةكم  يفو  رمخ  ّھنأل  سیل  نآلا ، ُتیأر  امیف  ةبھّرلاو  بجعلا  لك 
! ةبراوم نود  اھورضحأ  دقف  بیرّھتلا ، ةأرج  نم  طقف  تبّجعت  ةیلصأ ، ةیجاجز 

ىلع نیملسملا - سادقأ  سدقأ   - ةمركملا ةكم  ىلإ  لصتل  يقرشلا ، ملاعلا  توط  ةیسور  ةجاجز 
.يھ امك  اھمیدقتل  سانلا  ضعب  ةجاحو  ةیلصألا ، تاجتنملا  ةیبذاج  سكعی  اذھ  ةیلصألا ، اھتلاح 

ًاباجعإ يدل  راثأ  ةأرملا  هذھ  ىلإ  اھلوصو  ّنكل  كلھتسمل ، ةبّسنلاب  ریثكلا ، ّفلكت  اّھنأ  ّكش  ال 
.اھتاقالعب ًایفخ 

.تننظ اّمم  رثكأ  تاقالعلا ، ةعساو  انیم  ّنإ 

ای اریخأو ، اھتبھربو ، اھب ، طیحی  ام  لكب  ىوتحملا  تفرع  يلع ، ىفختل  ًاضیأ  ةجاجزلا  نكت  مل 
!Smirnoff Vodka ضیرع فرحب  اھیلع  ًابوتكم  ناك  دقل  ىرخألا ، تامالعلا  ةقافصل 

، ةئیسلا ةحئارلا  كلت  قرعلا ،»  » وھ اھبارش  ناوخ  ىلع  انیم  ھمّدقت  نأ  ىشخأ  تنك  ام  ّلك 
.رمع لبجو  ریافحلا  نم  ةسیئبلا  تایركذلاو 

يننكل برشأ ، انأ ال  ّالك ، انأ ..! ًاتوغبم : ُتبجأف  باتعلا ، ھبشی  امب  انیم  اھتلاق  يعم ؟ برشت  نلأ 
.دیج میدن  يّننأ  نیفشتكتس  كیلع ، ال  بارشلا ، لھأ  نم  ریثكلا  ُتسلاج 

.يب مّكحتتس  ًاظقی ، ىقبتو  ركسأ  نیح  ّبیخم ، اذھ  هووووأ ، - 

.ّكلغتسأ مل  ِتركس و  نأ  قبس  - 

.بّرجت نأ  كیلع  - 

.نآلا سیل  نكل  ًالیلق ، بّرجأ  اّمبر  ..فرعأ  ال  - 

اھلثم جاتحأ  ةئیس ، ةیسفن  ةلاح  يف  انأف  يركس ، مدعل  ًاھیجو  ًاببس  دجأ  ال  اھلثم  تنك  ةقیقح ،
ً.ایلاع كحضلاو  ركّسلا ، ةشھد  ةبرجتل  ملاعلا ، اذھ  نع  يرایتخا  عالقإل 

تنك رومخلا ، ىوقأ  اّھنإ  ھھھھ  اھبرجت  نأ  لبق  اكدوف  هذھ  ّنأ  ملعت  نأ  كیلع  تلاقو : ْتمّسبت 
ةبسن ًادج ، فیفخ  ّھنإ  دّروملا ، ىدل  هدجأ  مل  يننكل  ةلوارفلا ، وأ  حافتلا  ةھكنب  ًابارش  وأ  ًاذیبن ، بلجأس 

...مواقأ نأ  عطتسأ  مل  اكدوفلا  تیأر  نیح  يّننكل  ةریب  بلجأس  ًاضیأ  تنك  زواجتت 11  ،% ھب ال  لوحكلا 
.لالد يف  تكحضو  ةینانأ ، اّھنإ 

، مداص ءيش  نع  ًاثحب  ةلیقصلا  ةفافشلا  ةجاجزلا  تردأ  اھْتركذ ، يتلا  لوحكلا  ةبسن  ىلإ  تّھبنت 



قصلملا 48 %! ىلع  ةحضاو  ةبسنلا  تیأرف 

.اھبّرجت نأ  كیلع  ةساعتلاب ، ساسحإلا  ىلع  ًامامت  يضقت  اكدوفلا  ّنإ  ْتلمكأ :

عّستت يتفاقث  ةیسورلا ، لیصافتلاو  زرابلا ، رمحألا  قصلملا  تیأرو  ةبھرب ، ةجاجزلا  ُتلمأت 
ً.امامت اھضفری  بتاعلا  يلقع  نكل  اھضوخ ، يف  ةدیلو  ةبغر  دجأو  ةبرجتلا ، هذھل 

اھفنأ ْتكسمأو  ْتقھش ، مث  ةدحاو ، ةعفد  اھْتعلتباو  ریغصلا ، سأكلا  يف  ةریغص  ةعرج  ّْتبص 
.ةنفعتملا تاورضخلا  ةحئارب  ةھیبش  ةھیرك ، ةحئار  تحاف  اھاتنجو ، تدرّوتو  ةیبصعب ،

ً.انتن لقأ  يّوھملا  يماس  قرع »  » نأ ودبی  جاعزناب ، ترعش 

نأ بجی  ..هللا  دبع  ةفرغلا : فقس  لمأتت  يھو  تلاق  مث  ةراجیس ، تلعشأو  اھرھظ ، ىلع  تقلتسا 
ً.امئاد تناك  امك  ةیوق  اكدوفلا  ّنإ  هوأ ، ...ھھھ  فخت  ال  ةریغص ، ةعرج  بّرجت 

يلع ام  فرعأ  و ال  غارفلا ، يف  حبسأ  ُتنك  ضیبألا ، فقسلا  لمأت  يف  ُتذخأو  اھبناج ، ُتدّدمت 
.ھلعف

، ةظحللا كلت  يف  ًالفط  دلت  اّمنأك  قمعب  ْتسفنت  ّمث  ْتسلج ، اُھتلوانو ، ةریغص  ةعرج  ُتببص 
.لاعسلا يف  ْتذخأو  ْتقرش  مث  ةدحاو ، ةعفد  اھْتعرجتو 

؟ ةتبلا مدختسی  الو  ًاریغص  سأكلا  ماد  ام  جلثلا  لطس  ةدئاف  نع  ةجاذس  يف  ُتلءاست 

، رخآلا وھ  جازم  جلثلا  سأب ، نكل ال  ًادراب ، بارشلا  نوكی  نأ  يغبنی  ناك  تلاقو : تكحض 
.يرورض هدوجو  نكل  لوألا ، داربلا  يف  ھمدختسن  دق ال  رضخألا ، ياشلا  يف  عانعنلاك 

بارش ىلإ  ةجاحب  نآلا  يننكل  ..رخآ  ریصعب  اكدوفلا  رسكن  نأ  دیجلا  نم  تلاق : مث  تكحض 
! فرص

.لالز ءام  اكدوفلا  يسأك  ّنأك  ةقاشرب  تماق  صقرأ ، نأ  ّدوأ  تلمكأو : ْتضفتنا  مث 

طیرش تلخدأو  ھتبصن ، ناتعامس ، ھنم  ىلدتت  ویریتس  زاھج  لمحت  ىرخألا  ةفرغلا  نم  ْتداع 
.ةصقار ةیجیلخ  ىقیسوم  تثعبناو  تیساك ،

عّوطمو رمحأ ، ًابور  يدترت  ةیناظیبو  ةذافنلا ، اھتحئارب  علعلت  اكدوفلاو  حدصی ، دجاملا  دشار 
ً.اریثك رّركتی  نأ  نكمی  ًاریبك ال  ًازاشن  لكشی  كلذ  لك  ھیدی ؛ اتلكب  ّقفصی  ةئیھلا  عم  نواعتم  قباس 

ةنیجھ صقرلا ، ةئیس  نوكت  داكت  لب  ةفرتحم ، ةصقار  تسیل  يھ  سامحب ، صقرت  تناك 
يف ًایلاثم  نوكی  نأ  داك  يذلاو  لیمجلا ، اھدسج  مغر  حضاو ، لكشب  ناتنظیبتم »  » اھامدقف تاوطخلا ،

.تاذلاب ةظحللا  هذھ 



ىلإ نلوحتیس  تایناتیروملا  نأ  تعقوت  يننأ  مغر  انیم ، لبق  ةیحانلا  كلت  نم  ءاسنلاب  يل  ملع  ال 
لك نم  ءایشأ  اھیف  نأ  يل  دّكؤت  ةلیللا  يھ  اھو  لبق ، نم  ينتأجاف  اھنأ  الإ  نھسبالم ، نم  نھدرجت  لاح  ةلیف 

! ةفاقث

ریصع برشا  دیدشلا  ركسلاب  َتسسحأ  اذإ  برُّشلا : يف  ءدبلا  ينم  ْتبلطو  ةثلاث ، ًاسأك  ْتعّرجت 
.كیلع ...حاترتسو ال  لاقترب 

اھصقر لاز  ام  و  زیكرتب ، حئاصنلا  مدقت  تلاز  ام  میظعلا ، اھنزاوت  كّرح  ًائیش  ّنأ  رعشأ  مل 
! حوضولا دیدش  اھیعو  لازامو  ةلخادتملا ، اھتاوطخ  عم  ًاقسانتم  زشانلا 

عنصمب ةھیبش  ةحئارلا  ةمیتك  ةفرغلا  ْتحبصأ  رثكأ ، ْتلعسو  ةعبارلا  سأكلا  ْتعرجت  نأ  دعب 
! ًامامت ةنفع  ...يئایمیك  روطع 

ّرھشت دبع هللا ال  ای  كوجرأ  ببس : نود  يلإ  لّسوتت  ْتذخأو  ْتثج  اھیتبكر ، ىلع  تراھنا  ...ّمث 
! يناظیب عم  ُتركس  نأ  قبسی  مل  كوجرأ ، ..يب 

، اھھجو نم  ًاكاردإ  رثكأ  نیتدماجلا  نیتیعانصلا  نیتسدعلا  ُتیأرف  نیتیلسعلا ، اھینیع  يف  ُترظن 
.يغبنی امم  رثكأ  اكدوفلا  ىلع  ْتأرجت  اّھنأ  ُتكردأ 

؟ كلذك سیلأ  ..يب  ّرھشت  نل  تنأ  تلاق :

ً.ائیش يشخت  ال  الك ، - 

ّكنأ ال قدصأ  يّننأ  دقتعتأ  ٍناز ، ریّكس  ًاضیأ  تنأ  ًالصأ ، يلابأ  انأ ال  ةنعللا ، كیلع  ھھھھھ  - 
ً.ائیش َشخت  ال  برشا ، ایھ ، ..ایھ  ...ركست 

.اكدوفلا تسیل  نكل  لعفلاب ، برشأ  انأ  - 

ھھھھھھ ةیدوعسلا ؟ بیلح  يعارملا ؟ بیلح  اذام ؟ برشت  اكدوف ! برشت  ال  - 

برشن نل  دیدج ، نم  أدبنس  كانھ  طوشكاون ؟ ىلإ  يعم  بھذتس  ْتلمكأف : للمب ، ُتكحض 
يف تام  ةمواقم  لطب  يناثلا  يدج  دبع هللا ، ای  ةریبك  ةلئاع  ةنبا  انأ  ةمرتحم ، ةأرما  نوكأسو  ًاددجم ،
يمأ ّنكل  نوفورعم ، نحن  تاباختنالا ، يف  سیئرلا  ھیدجتسی  يلاحلا  يدجو  نییسنرفلا ، دض  ةكرعم 

.يلابأ تسلف  اھقحب  ءيش  يأ  لوقت  نأ  كنكمی  ةمرجم ، ةرھاع ، ةطقاس ،

ًاشھدم ًالمع  نیمّدقت  مویلا  كتیأر  دقو  ةنھم ، هذھ  ّنأ  ملعأ  كّمأ ، ھتلعف  امب  يل  نأش  انأ ال  تلق :
ھھھھ

مویلا يبغ ، يودب  تلاقو : نونجب  ةكحاض  ترجفنا  مث  اھینیعب ، دشتحت  عومدلاو  يلإ  ْترظن 
مدتحتس ةسفانملا  ّنأ  ملعأ  تنك  ھھھھھھ  ھقیدص  ةبحص  ءاج  يبغلا  يودبلا  نأل  ًاشھدم  ًاضرع  ُتمّدق 



.يمرضح رجاتل  ًابیرق  اھجّوزأس  ...ملعتأ  ھھھھھ  ًادقنو  ًادع  فلأ لایر  ةئم  عفد  دقل  ..ھَّینْمل  ةاتفلا  كلت  ىلع 

؟ ةلیللا تجّوزت  يتلا  اھسفن  ةاتفلا  - 

.15« َيَْقت «ـ اھتنقح ب دقل  ًائناھ ، ةلیللا  اھعم  تیبی  نل  اھسفن ، ةاتفلا  لجأ ، ھھھھ  - 

! َيَْقت - 

، عّوطملا كلذ  برطضیس  أدصلا ، هولعی  دوسأ  ھجرخیس  يركذلا  هوضع  لخدی  امنیح  معن ، - 
دغلا راھن  ًالماش  ًاصحف  يرجیس  ًاضیأ  ھھھھھ  تمص  يف  اھّدریو  ةحیضفلا ، ىشخیو 

.ةئیس ةلاح  يف  نوكیسف 

! تاعراب نتنأ  مك  هوووأ  - 

يف انبغر  اذإ  اھیلع  مدقن  ةریثك  لیح  كلانھ  معن  ..معن  - 

.ّتقؤم جوز  نم  كاكفلا  - 

!؟ تقؤم ریغ  جوز  دجوی  لھ  - 

ذخأ دعبف  ریثكلا  كلتمی  ناك ال  اذإ  امأ  ّتقؤم ، ریغ  نوكیس  ریثكلا  لاملا  ھیدل  املاط  معن ، - 
لھ ھھھھ  ةینغلا  ةوغرلا  يذ  سكول  لئاسب  نقحلا  وأ  َيَْقتب  ءاوس  ھنم ، ّصلختلا  بجی  رھملا 

؟ ةجزللا لئاوسلاو  ءارفصلا  ةوغرلا  زرفت  ةأرما  ةعماجم  عیطتست 

َيَْقت مادختساب  مكیلع  جاوزألا ، ضعب  ىدل  ةّزفحم  نوكت  دق  لئاوسلاو  ةوغرلا  نكل  الك ، ..انأ  - 
ً.اقح ةبعرم  يھف 

ىولتتو كحضتو ، جاوزألا ، نم  ّصلختلا  يف  يھتنت  ال  يتلا  لیحلا  درست  انیم  تذخأ 
.ةحارصلاو ةبارغلا  نم  ریثكلا  اھثیدح  يف  ناك  صوغممك ؛

؟ لاملا اذھ  لك  تایتفلا  لانت  لھو  ةیوفعب : اھتلأس 

...تاداوقلا ال ىلع  ةنعللا  تلاقو : اھتركس ، نم  ْتحص  اھتلخ  ىتح  زیكرتب ، ْترظنو  ْتلعس ،
ول طقف ، نكسلاو  ءاذغلا  ىلع  نلصحی  ...اھسفن  جیوزت  ىلع  ةرداق  نوكت  ىتح  ءيش  ىلع  ةاتفلا  لصحت 

، ًادحاو ًالایر  اھنم  تلن  نأ  قبسی  مل  نیرخآلا ، تانبب  ھلعفت  اّمم  برغتست  نل  يب  يمأ  ھتلعف  امب  َتملع 
! ةكحاض ترجفناو  ًاركب ، يتفصب  ينجّوزت  ةرم  لكو  ...عوبسأ  ةیاھن  لك  ينجوزت  تناك 

.ركب انیم  نأب  لفغم  يأ  عنتقی  نأ  ةلاحتسا  ملعأ  يننأل  ةیرخسب ، كحضلا  اھتكراش  ةرملا  هذھ 

لھ كشلاب : معفم  يدیلقت  يوثنأ  عباطب  تلاقو  اھیتفش  يف  ةیرخسلا  ّمزت  ّيلإ  ترظن  ًارِكب ! تلق :
.نونج يف  انكحض  مث  دحلا ؟ اذھ  ىلإ  ةّجف  انأ 



ألمت امدنع  ھھھھ  ًارِكب  الإ  جّوزت  يمأ ال  يمأ ، لیح  نع  ًائیش  فرعت  تنأ ال  دبع هللا  ای  تلاق :
نیموی دعبو  لبھملا ، رادجب  ةقصتلم  ةجسنألاك  حبصتو  اھلبھم ، يف  بوذت  ةیرجینلا  باشعألاب  سورعلا 

.اھنم جولولا  ىلع  دیدحلا  ىوقی  ةدادس ال  حبصت 

.ركبلا رھم  يمأ  لانت  نأ  لباقم  ةرم ، لك  ًاریثك  ّملأتأ  تنك  تلاقو : ْتّبطق  مث 

لھ اھلأسأ : يسفن  تیفلأف  لوضفلا  ينلشتناو  بیرغ ، جیزم  يف  ةساعتلاو  ةبارغلاب  ترعش 
؟ ةدیحولا ركبلا  ةمالع  وھ  قالغنالا 

فرعتو ءایشألل ، ءاقرخلا  اھترظن  اھلجخ ، نم  فرعت  ركبلا  نأ  نیقی  ىلع  انأو  لأسأ  تنك 
ثانإلا ماسجأل  نوریتسوتستلا  نْقَح  ھبھی  اّمم  يلاخلا  يبشخلا  اھمسج  لالخ  نم  حضوأ  لكشب  كلذك 

.ءاھبو قنور  نم  تاسرامملا 

ًالئاس كرتت  بوذت  امدنع  يھو  رجینلا ، نم  ماجعألا  اھبلجی  باشعألا  كلت  نإ  ٍكاذتب : تلاق 
ھشارف خطلتیو  جالیإلا ، عیطتسی  ال  فئاخ  سیرعب  كلاب  امف  ةسرامملا ، دنع  دیزی  ةرمحلا ، ىلإ  ًالئام 

!؟ رمحألا نوللاب 

اھنیب يفاوسلا  لقنت  يسلطألا  ىلإ  رمحألا  رحبلا  فافض  نم  ءابھ  ةلصتملا  ىراحصلا  نإ  هوأ 
كلت ةیوارحصلا ، فراعملا  كلت  نمدختسی  لیحلا  هذھب  تاعلوملا  تایناظیبلا  ةیرحب ، عادخلا  يف  ةربخلا 

ً.اعافدنا رثكأو  ةلیح ، لقأ  ىرخأ  ءارحص  ءانبأ  رھبت  يتلا  فراعملا 

! ةیقیرفإلا ةدحولا  حورل  میظع  ّلجتو  يوارحصلا ، نواعتلل  لیمج  رھظم  ھنإ 

ءارحص نم  ھنم  نومداق  مھ  امو  نیلفغملا ، ناسرعلا  فورظل  ًارظن  ةقحم ، نوكت  امبر  ًانسح ،
نأ يلع  نأ  ُتكردأ  اھمأ ، ىلع  اھبضغ  ماج  ّتبصو  لیحلا ، هذھ  يف  عسوتلا  يف  انیم  تذخأ  ةعساو ؛

.ملاعلا ةساعت  نع  ةعاسل  بیغأ  نأ  ّيقح  نم  ءابغلا ، اذھ  نع  بیغأ  يك  ًاسأك  برشأ 

لعفی امك  ةدحاو  ةعفد  اھتعرجتو  ينیع  تضمغأ  ينطب ، ىّولت  سأكلا ، ُتممشو  ةعرج  ُتببص 
؟ جازملا نیأ  تلءاستو : اذكھ  تخرص  نیسوریكلا ! نوبرشی  مّھنإ  لوھلل ، ای  نینمدملا ؛ ةاتع 

؛ ةسولھلا ىلإ  طقف  لصوت  نأ  رمخلا  ىلع  لھ  ةحئارلا ، ةھج  نم  معطلا ؟ ةھج  نم  جازملا  نیأ 
.ةماخف رثكأ  حارلا  اھتیأ  كنأ  ّنظأ  تنك 

تنأ نیأ  اھتحاس ، نازحألا  لزنت  يتلا ال  ءابھصلا  نیأ  ّندلا ، ةمیرك  ای  ناحلا ، تنب  ای  تنأ  نیأ 
؟ رزم لاح  نم  بارشلا  ھیلإ  لآ  ام  ىرتل  ساون  ابأ  ای 

: عوبری نب  بیلك  ينب  برش  لطخألا  فصو  امك  نآلا  يھ  ًالعف 

مھبرش برشلا  سئبو  ةاحصلا  سئب 



ـُر َكّس ـ لا ءاز و  ـمـ لا تر فـيـهـم  ــ اذإ س

ًاریكس ناك  ولو  ىتح  نامدإلا ، نم  غلب  امھم  دحأل ، ًاجازم  اكدوفلا  هذھ  نوكت  نأ  نكمی  ال 
.يّوھملا يماسك  ًاِیَقتُع ) )

، ساون يبأ  ریبكلا  ّملعملا  تامیلعت  عّبتأ  نأ  نآلا  يلع  رمخ ، براش  تحبصأ  ةدحاو ، ُتبرش  دقل 
ةدیحولا اكدوفلا  ةمھم  نأ  تكردأ  جازملا ، ءوس  مغر  رمخلا ، ةلابع  غلبأ  ىتح  ةثلاثو  ةیناثب  سأكلا  عبْتأو 

.ساسحإلا لتق  يھ 

، نیتعفد يف  ھتدردزاف  اھتابنج ، نم  حفطی  لئاسلاب  ترعش  سأكلا ، ّبصأ  انأو  ينیع  تضمغأ 
.ّدیجلا جازملاب  رعشأ  امم  رثكأ  فرقلاب  رعشأ  تنك  قنتخأ ، تدك 

.طقف ركسأ  نأ  يلع  لجأ ، اذكھ ؟ يسفن  بّذعأ  نأ  يلع  لھ 

ُترّرق ةثلاثلا  سأكلا  ُتبرش  امدنع  يمامأ ، ةددمتم  ينبقارت  يھو  ةیریتسھب  انیم  تكحض 
اناك دقف  يقلحو ، يمف  لسغ  يف  ةمیظع  ةبغر  ينتحاتجا  ىتح ؛ ركسلل  عفادلا  يدل  دعی  مل  ّفقوتلا ،

.زایتماب عراش  تنب  نآلا  تحبصأ  يتلا  ةئیسلا  انیم  تاكحض  يّنفزت  تضھن  ناقرتحی ،

، ًاشوشم يجاردأ  ُتدع  ةففجم ، ةھكافك  ًابحاش  ناك  ةآرملا ، يف  ھتلمأت  ًالماك ، يھجو  ُتلسغ 
تحبصأ روتنوكلاب ؟ ھیفخت  تناك  لھ  اھینفج ، تحت  دوسأ  ّطخ  رھظ  دقل  ئیس ، لكشب  انیم  ھجو  ُتیأر 

.طقف كحضتو  ىولتت  ةددمتم  يھف  ةحیسك ،

! انیسان ای  انیسان  ای  ھنونج : نم  دجاملا  دشار  داز 

، ھتینغأ يف  ةینیرحبلا  ریبانطلا  ماغنأو  ناریطلا  عاقیإ  ىلاعتو  ھفلخ ، نم  ھتقرف  تاوصأ  تعلعلو 
وھ مك  صقرلا ، ةئیس  ًالصأ  يھو  يصقر ، ةیئادب  كردت  نل  نآلا  انیم  ًاضیأ ، صقرلا  لواحأ  نأ  ُترّرق 

، ةھقھق راص  ىتح  كحضلا  دتشا  ...تكحضف  يسفن  ُتلمأت  لیھأت ! نود  قباس  عّوطم  صقری  نأ  كحضم 
كحضأ مل  امك  يحراوج ، لكب  تكحض  ةءاظع ، نطبك  ةرسلا  لفسأ  ًالیلق  خفتنملا  ينطب  لمأتأ  تذخأ 

ينع ةدیعب  انیم  تناك  ایدیموكلا ، نم  ةمراعلا  ةجوملا  هذھ  بابسأ  ةھاجو  مدعو  ةبارغلاب  ترعش  ًاموی ،
اھدسج زتھیو  ءابھلا ، يلاعأ  يف  اھخفنت  مث  اھدی ، يف  ةلصخ  ينثت  ةتقؤملا ، اھتداعس  موخت  بوجت  ًامامت ،

، ةكحاض ناردجلاو  ةكرحتم ، ةفرغلا  تحبصأ  ةحجرألاب ، ترعش  ىتح  رثكأ ، ُتلیامت  ًاكحض ، حیطسلا 
موسر ىرأل  فییكتلا  تاحتف  ىلإ  تعلطت  ةایحلا ، ةجھب  ينكراشت  تراص  دایحلا ، نع  تادامجلا  تفقوت 

اكدوفلا ةروراق  ىلإ  ةركك  ُتجرحدت  ةھوشملا ، ماسجألا  كلت  ةنولمو  ةكحاض  تدبف  ةیبغلا ، ءوضلا 
انلواحو انكحض  عّوطم ! ای  اھتبرش  دقل  لوقت : يھو  كحضت  انیمو  ةغراف ، اھتدجو  رخآ ، ًاسأك  بصأل 
اكدوفلا نأ  يعو  نم  ىقبت  امب  ُتكردأ  يلصافم ، ىلإ  للستی  نھولا  أدب  انطقسف ، ...صقرلل  فوقولا 

! ادوص ةبلعك  رجفنت  يك  كلخاد ، ًالیلق  اھّجرل  طقف  جاتحت  ةنیعللا 

ةیلیعامسإلاو جراوخلاو  ةنسلاو  ةعیشلا  تنعل  يمعو ، يبأ  ُتنعلو  ُتھقھق ، كحضلا ، تلصاو 
ّبیخ نم  لك  تنعل  ًاموی ، يحورب  ثبع  نم  لك  ُتنعل  فیوس ؟ ونب  نم  انیمل : تلق  مث  فیوس ، ينبو 



: انیم تلاق  انیم ، ای  ًاضیأ  ةموكحلا  ..ةعواطملا  ةایحلا : يف  ينوطبحأ  نیذلا  كئلوأ  ددعأ  تذخأو  يلامآ :
.نآلا ُتركس  ااااھ  ُتركس  ..ُتركس  ُتخرصو : يلھألا ، يدانلا  ىلع  ًاضیأ  ةنعللا  تلق  ةموكحلا ، لجأ 

ءارج ةنیعللا  حورجلا  لثم  ءایشأ  ةئیسو ، ةھفات ، ءایشأ  نم  ًاقحال ، ھتّركذت  اّمع  ثّدحتأ  نل 
! ةلاصلا يف  انیم  طوغت  ىتح  وأ  رملا ، ؤیقتلا  وأ  ةمشھملا ، سوؤكلا  ىلع  فحّزلا 

ركذأ ءيش ال  نم  دّكأتم  يّننكل  ةقلطملا ، ةیرحلاب  يروعشو  كلذ ، لكب  انعتمت  نع  ثّدحتأ  نل 
ً.ادیج ھلیصافت 

نإ اھل : تلق  نطولا ، نع  دوجولا ، نع  نع هللا ، ةاتفلا  كلت  عم  ًاراوح  ُتحتف  يننأ  ةقث  ىلع  انأ 
.اّنبحی هللا 

ناك اكدوفلا ، ةروث  ئفطی  ءاملا  نأ  نظأ  تنك  ًابحس ، اھبحسأ  مامحلا  ىلإ  تفحز  يننأ  دكأتم 
.قحب ًایبغ  ًافرصت 

ّنإ هللا انیسأر : قوف  لالشلاك  قفدتی  ءاملاو  ةشورملا )  ) تحت نحنو  اھل  ُتلق  يننأ  ًاضیأ  دكأتم 
انب ّمتھی  ھنع ، ثحبلا  يف  انتدارإ  رفكلا ، يف  انتدارإ  مرتحی  ّھنأل  میظع  ّنإ هللا  كلذ ، يف  ّكش  ال  دوجوم ،
ّھنأل ًادبأ ، مھبّذعی  نل  وھف  طقف ، ھنودبعیو  ًاقح ، ھنوفرعی  نیذلا ال  كئلوأ  امأ  ًاصوصخ ، ھنع  نیثحابلا  نحن 

ً.اریثك مھمرتحی  ّھنكل ال  میظع ،

لھ اھتلأس  ّمث  يھ هللا ؛ ةقیقحلاو  يھ هللا ، ةدیقعلاو  وھ هللا ، نیدلا  ّنإ  ام : ناكم  يف  ًاضیأ  اھل  تلق 
؟ متنأ نم  تباجأف : كئلوأ ؟ لثم  مأ  انلثم  ھب  نینمؤت  لھ  ُتلق : قیمع ، نامیإ  يدل  معن ، تباجأ : اب ؟ نینمؤت 

نم تنأ  ةمرتحم ، ةینازو  ةرھاع  انیم  ای  تنأ  امأ  ءالؤھ ، وأ  كئلوأ  نم  ُتسل  انأ  تلق : مث  قمعب ، انكحض 
.انیم ای  ّةنجلا  لھأ 

ةّدش نم  تّولتو  ْتكحض  تاملكلا  كلتب  ُتھّوفت  نیحو  اھب ، يیأر  ةفرعم  وھ  اھّمھی  ام  رثكأ  ناك 
اھرھظ ریدت  يھو  اھتلأسف  نونجب ، ْتكحض  كحضلا ، اھكراشأ  يك  اھھجو  نع  ثحبأ  تنك  كحضلا ،

.ھھھھھھ ةرھاع  يننأ  ُفرعت  كنأل  تباجأف  نیكحضت ؟ َمل  ّيلإ :

فحزن نحنو  خرصأ  تنك  يّننأ  هركذأ ، ام  رخآ  ّنكل  ةبیھرلا ، ةلیللا  كلت  نم  ًاَفُتن  ًاقحال  ُترّكذت 
! ایسورل دجملا  مامحلا : نم  نْیدئاع  فحالسلاك 



 (10)
! ریخأ قانع 

..حیرلا ریغ  ھتعرق  ام  بابلا 

نورئاسلا دوعی  قیرط ال  ىلع  تقلطنا  فیك 

راحبلا قسغ  اھنأك  ھیف  ءارفص  ةملظ  نم 

نولولوی راغصلاف  عادو  الب  تقلطنا  فیك 

بایسلا ركاش  ردب                            

! اكدوفلا يف  ًایلج  رھظی  برشلا  يف  ام  أوسأ 

ياقاس تناك  دقف  يوس ، لكشب  فوقولا  عیطتسأ  ال  ًاحابص ، تظقیتسا  ةبرجتلا ، كلتل  ًاقحس 
.فقسلا علاطأ  انیم  بناجب  تدّدمت  شّوشم  نھذبو  فوقولا  يف  ةمراع  ةبغربو  نیتردخم ،

تكّرحتف اھتظقیأو ، كلذ ، نم  تنكمت  ًاریخأ  ءابھلا ، يف  حبسأ  و  ضوھنلا ، لواحأ  تاعاسل 
.ينم رثكأ  ةفخب 

ام دبع هللا ، ای  ملعتأ  ةجنفسإك : رطقت  يھو  تلاق  ةمھمھلا ، يف  تذخأو  ّحنرتت ، يھو  ْتمحتسا ،
ً.اقلطم بابلا  حتفت  الف  ًاقرط  َتعمس  اذإ  ةحیضف ، ربكأ  وھ  انتقش  باب  حتف  ّنإ  نیلمث ، انلز 

لك يف  اھانلعف  اننأ  ودبی  ةحئارلا ؛ مشأ  تأدب  يننكل  شیوشتلاو ، عادصلا ، داز  مامحتسالا ، دعب 
ً.اقح ةرذق  ةقش  يف  اننأ  ودبی  ناكم ،

، ةعرسب لوحكلا  نم  ّصلختت  اّھنأ  تظحال  ينم ، عرسأ  لكشب  كّرحتت  انیم  ّنأ  ظحالأ  تنك 
! ًاریثك طّوغت  و  ًالاقترب ، لك  ًاریثك ، ءام  برشا  تلاق : ةقیقحلا ، هذھب  اھتحراص  امدنعو 

! ةربخلا باحصأ  عم  ئدتبملا  ركسی  نأ  ّدیجلا  نم 

رعشأ مل  شیوّشتلاو ، طغضلا ، عافتراو  ةّدشب ، بلقلا  ناقفخ  نم  مویلا  كلذ  لاوط  تیناع  ةقیقح ،
لوأل ماتلا  كاردإلاو  وحصلاب  رعشأ  تنك  يناثلا  مویلا  يف  تظقیتسا  امدنعو  لیللا ، لولح  ىتح  شاعتنالاب 



.ةنیعللا اكدوفلا  ةعقوم  ذنم  ةرم 

ام نكل  ةلكاشلا ؛ كلت  ىلع  نوكی  اكدوفلا ال  برش  نأ  ودبی  بارشلا ، يف  انطرفأ  اّننأ  ودبی  ًانسح ،
.كلتك ةصرف  حاتت  نیح  العفی  نأ  نیسیعت  ناكمإب  اذ 

.ةرطق رخآ  ىتحو  ةجاجزلا ، كلت  انتحنم  ام  لكب  انبغ  عقاولا ، نع  قمعب  انبغ  دقل 

.ھتقو ّعیض  ھتلت  يتلا  ةلیللا  كلتو  مویلا  كلذ  ةقشلا  كلت  قرط  نم  ّلكو  ًاقالطإ ، بابلا  حتفن  مل 

ىلع ًاقافتا  ناك  ةقیرط ، عرسأبو  ةلودلا ، هذھ  نم  جرخن  نأ  بجی  ًاحیرص ؛ ًاقافتا  انقفتا  اننكل 
: اریخأ انیم  تلاق  اكدوفلا ، ةبرجت  ءانثأ  يف  ةكراشملاو  ریصملا  ةدحوب  انرعش  نأ  دعبو  ةحضاو ، طاقن 

؟ ایناتیروم ىلإ  رفّسلا  يف  داج  تنأ  لھ  دبع هللا  - 

.طیسب ينرّخؤی  ام  ّنكل  ةظحللا ، هذھ  انأ  امك  ًاداج  نكأ  مل  لجأ ، - 

ً.الح يدل  دجت  دق  وھ ؟ ام  - 

.رفس زاوجو  لاملا ، - 

ول ةركذت  رعس  نم  رثكأ  لیصحت  عیطتست  نل  لاملل  ةبسنلاب  رفسلل ، زھاج  تنأ  ھھھھھھ  - 
ةزیزعلا كسفن  نأ  ملعأ  تبغر ، نإ  ةفلسك  ينم ، هذخأ  كناكمإب  ام  اذھو  كرمع ، انھ  تیضمأ 

.ھھھھھ عنامت 

؟ زاوجلاو - 

يھنی نأ  ھنكمی  ةتقؤملا ، رفسلا  قئاثو  رادصإب  صّصختم  ةیلصنقلا  يف  لجر  كلانھ  - 
.ةعرسب كرفس  تاءارجإ 

نأ يلعو  ةأرملا ، هذھ  ةبحصب  رفاسأس  ةحنملا ، هذھ  لبقأ  نأ  يلع  حضاو ، ءيش  لك  ّنأ  ادب 
.ءيش ّلك  اذھ  روذجلا ، ىلإ  دوعأو  اھجّوزتأ ،

، يدج نم  كلذ  بلطتس  يلھأ ، دنع  ينجّوزتت  نأ  كیلع  انیم : ھتلاق  ام  وھ  يبجع  راثأ  ام  ّنكل 
ةلئاع سسؤنو  ایناتیروم  بوجنو  ًاعم ، قلطننس  كلذ  دعب  ءيش ، لك  ّبترنس  ينقّدص  دیلاقت ، درجم  اّھنإ 

! ةمرتحم

كلتل صالخإلا  عیطتسی  نل  ًایلقعو  ًایحور  مّزأتم  لجرف  ةلئاع ، سیسأت  وھ  هّانمتأ  ام  رخآ 
ٍماس رمأ  ةینمألا  هذھ  قیقحتو  ةیداع ؛ ةأرما  نوكت  نأ  دیرت  ةیعیبط ، نوكت  نأ  دیرت  انیم  ّنكل  دوھعلا ،

.ھب ُتعنتقا 

تسل دیزملا ، لذبب  نیریثكلا  بلاطی  لجر  انأ  لب  ةظحللا ، هذھ  ىتح  دحأل  ًائیش  مدقی  مل  لجر  انأ 



.يسفن مارتحال  رخآ  ًاببس  قلتخأ  لب  اھمأل ، اھیدحتو  اھتماھشو ، اھتفایض ، ىلع  انیم  ئفاكأ 

، بیر نود  ببّسلا  كلذ  نكی  مل  انیم ، نم  جوزتأل  ىملسب  يتلص  عطقأ  مل  يننأ  ًانیقی  ملعأ  انأو 
رمألا ةیاھن  يفو  ھب ، ترفظ  ام  وھ  اھنم  هوجرأ  تنك  ام  ّلك  يدل ، ًاملح  ًاموی  نكی  مل  انیم  نم  جاوزلاو 

.نآلا اھلذخأ  نیح  ءوسلا  غلاب  نوكأس 

دالبلا هذھ  نم  جرخأس  تاونس ، ذنم  ةّرم  لوأل  سامحب  يبلق  قفخ  ًاحضاو ، ریصملا  حبصأ 
اذھب يتلص  عطقأس  ًاجراخ ؛ اھتمظنأو  اھدیلاقت  ينتظفلو  اھحور ، ينتّلبقتو  اھمیدأ ، ىلع  تدلو  يتلا 

يف ًاظح  رثكأ  كانھ  نوكأ  دق  يردی ؟ نم  ملح ، نع  ءادرجلا  بسابسلا  كلت  يف  ثحبأو  میئللا ، نطولا 
.ةحارلا ىلع  روثعلا 

دحأ ال  ةئیھلا ، عم  نواعتم  وأ  سوساج  يننأب  ّكشی  دحأ  ال  ينفرعی ، دحأ  ال  لقألا ، ىلع  كانھ ،
.يندرطی ًابأ  وأ  ينّمھجتی  مع  ال  ينم ، سّجوتی  نییفوصلا  نم  وأ  ينرقتحی ، نییفلسلا  نم 

، ھبوجأ يضارتفالا ، نطولا  كلذ  فشكتسأ  نیحو  ماخ ، لجر  ةركاذ ، نود  لجر  كانھ  يّننإ 
.دمحم دلو  دبع هللا  نم  ةیئاّھنلا  ةعّبطلا  مّدقأ  يقوذ ، بسح  لّكشتأس 

ةدرلا باتك  قلغأ  نأ  يناكمإ  يف  نوكیس  كانھ  يھتشأ ، امكو  يرّوصت ، قفو  يتایح  سرامأ 
.دبألا ىلإ 

دقو ةّقلعملا ، رومألا  ضعب  يھنأل  ُتقلطنا  رھازلا ، رْكو  ترداغ  انتلزع ، نم  ثلاثلا  مویلا  يف 
.ةقاذحب تابیترتلا  ّلك  يھنتس  انیم  نأ  تدّكأت 

امك ةعرسب  تاءارجإلا  ةیقب  يھننس  كانھ  ةدج ، ىلإ  بھذنل  يلاتلا  مویلا  يف  دوعأ  نأ  انقفتا 
! اھّمأ ةدوع  لبق  ةلحر ، لوأ  يف  علقنو  تدّكأ ،

! ًاضیأ ةرم  رخآل  مرحلا  روزأو  ةرم ، رخآل  زاّمح  مع  روزأ  نأ  ّيلع  ناك 

.نیترایزلا يف  لوقأس  ام  فرعأ  نكأ  ملو  نیتبغرلا ، الك  لمحأ 

ةفراقم ىلع  ةرسحلا  لیلق  انأف  كلت ، يتلاح  نم  بجعأ  تنك  ًاحارشنا ، رثكأ  عراشلا  ىلإ  ُتجرخ 
ثدحی مل  ةیساق ، بینأت  ةلاح  يف  قرغأ  نأ  قباسلا  عوطملا  انأو  يب  ضرتفی  رمخلا ! برش  ایاطخلا : مأ 
ركسلا ةبرجتف  ةھفاتلا ، ةبرجتلا  كلت  رّركأ  نل  يننأ  ًانیقی  ملعأ  يننأ  لوألا  نییفاك : نیببس  كلذل  دجأ  كلذ !
يھنلا كلذ  ةیعرشلا ، رجاوزلا  كلت  سفنلا  يف  ھعقوت  تناك  ام  سكع  ةیبذاج ، يأ  نم  ةیلاخ  يدل  تحبصأ 

.رمألا ةیاھن  يف  ركسلا  ةبرجت  ةھافتب  ًانقوم  تحبصأ  نامرحلا ، دیداخأ  رّعسیو  ةبغرلا  دقوی  يذلا 

نع ھینث  يف  يلیح  لك  تدفنتسا  يذلا  نطولا  اذھ  نع  لیحرلا  رارقب  لّصتم  يناثلا  ببسلاو 
.يلخاد نم  لیحرلا 

.يرمع ةیقب  اھنع  برغأسو  طقف  تاعاس  يھف  ةكم ، نم  رجّضلاب  رعشأ  دعأ  مل 



نكمی ًالعف  اذكھ  ةرم ؛ لوأل  جاّجحلا  ساسحإ  قناعأو  ةیناث ، ةلود  يف  نطاوم  يّننأ  نآلا  رعشأ 
.ةدحاو ةلحر  نوكت  نأ  ایفارغجلا ، هذھ  لامتحا 

زوجعلا كلت  ھب  تماق  ام  حّحصأ  نآلا  يّننكل  ملعت ، نأ  نود  ردقلا ، اذھ  ّتطخ  نم  يھ  يتّدج  نإ 
.ةنونجملا

؟ رزم لاح  يف  ھتكرت  دقو  فیك  هایقل ؟ نود  میَئلك  رداغأ  نأ  يل  فیك  زاّمح ، مع 

لءاستی ملو  يھیت ، يف  يناوآ  نم  وھ  ىسنی ، نأ  نكمی  ام ال  زاّمح  معل  لیمجلا  لعفلا  نم  كلانھ 
(. يبئارغ  ) ىتف يننأ  ًاموی  ينرعشی  مل  يتایح ، ةبارغ  نع  طق 

.تأرق يتلا  بتكلا  كلت  لك  نم  ًامھف  رثكأ  ناكو  يمعو ، يبأ  نم  ًالاب  عسوأ  ناك 

ًارھط رثكأ  ناكو  زاجحلا ، لھأ  ّلك  نم  ةماھش  رثكأ  ناك  ًایحیجارم » ، » ًاباش ناك  امدنع  ىتح 
! ينذقنأ نم  ّھنأ  َسنأ  مل  ةبھرلا ، عباطب  نینسلا  اھتفلغ  يتلا  ةیادبلا  كلت  َسنأ  مل  ًامازتلاو ؛

يھالم  » ّنإ يتلوفط ، نم  روصلا  كلت  ةرجأ  ةرایس  يف  روصنم  عراش  قشأ  انأو  ينھذب  تءارت 
.دیعلا مایأ  لالخ  هّدشأ  ىلع  ھیفّرتلا  ثیح  مایألا ، كلت  يف  ةرونملا  ةنیدملا  دنال  ينزید  يھ  ةخانملا »

، ةریبك لویخو  ةنتنلا ، يسیسلا »  » لاغب ةقالمع ، ةیبشخ  حیجارم  لافطألا ، بابلأ  بلخی  ام  َّمث 
لك ّمث  راشفو ؛ تایلقمو  سطاطبو  يج ، رئاصعو  وتمیفلا ، وأ  ھیدكركلاب  كیتاموتو  ةلیلبو ، ةریفرفو ،

! ءيش

مھ نیذلا  يسیسلا »  » ءانبأ ةدھاشمب  يندعی  لاّمعلا ، دحأ  ءارغإل  بذجنأ  ّرغلا ، لّفطلا  كلذ  انأو 
لغبلا نأب  ملع  ىلع  نوكی  دق  ةرشاعلا  يف  ًالفط  نأ  يسن  يبغلا  ذاشلا  كلذ  ّنإ  معزی ؛ امك  ھئاذح  مجح  يف 

.تاموسوموركلا نم  ًایدرف  ًاددع  لمحی  ناویح  وھف  ةعبارلا ! ةنسلل  مولعلا  باتك  نم  دلی  میقع ال 

: لوقیو ھبراش ، حسمی  لفطلا ، كلذ  ىدل  ربكأ  اناك  لوضفلاو  ةبارغلا  ّنكل 

! لغبلا دلو  كیِّروأ  ةّشُعلا  ارو  ...َيارو  َلاعت  - 

علخ يف  عرشی  ضبقلا ، ھیلع  يقلی  ةخانملا ، ةحاس  يف  ةتقؤملا  مایخلاو  ششعلا  فلخ  كانھو 
ھتلُفی قونخم ، مالكب  رغرغی  ةملؤملا ، رھقلا  ةقیقح  كردی  رغصی ، ملاعلا  نأب  لفطلا  رعشی  ھقنخو ، ھبایث 

دیب كسمی  ًاسباع ، زاّمح  مع  ھجو  زربی  ھفلخ  نم  لفطلا ؛ يمدق  دنع  ًاعیرص  ّرخیو  ةأجف ، هدی  نم  شحولا 
: لوقی ةحاّسلا  فصتنم  يفو  شحولا ، سأر  اھب  برض  يتلا  ةظیلغلا  اصعلا  يقلی  ریغصلا ،

! ادك دعب  دحأ  كّملكی  حار  ام  صالخ  ...كوبأ  مِّلعت  ال  دبع هللا ، ای  عمسا  - 

.ةحاسلا ةیاھن  يف  يلھأ  تیب  وحن  ُبرھأو  يسأر ، ّزھأ 



لك ھیلإ  يكشأ  تنك  دیدش ، نكر  ىلإ  ُتیوآ  يننأ  رعشأ  ًاقحال ، ةنیدملا  ىلإ  زاّمح  مع  ءاج  اّملك 
ىتح وأ  كیرش ، ةعطق  ًالایر ، ينحنمیو  ماودلا  ىلع  مسبی  ناكو  راغصلا ، يئاقدصأ  ىتح  ينبجعی ، نم ال 

! رزیادنرج ةروص 

ةبرضب ةباصإلا  مدع  نمضأ  يّننكل ال  ھتشع ، يف  زاّمح  مع  دوجو  نمضأ  ةرجاھلا  هذھ  يف 
.سمش

: تلصتا تاملاكملا ، ةنیبك  ُتلخد  ةرجألا ، ةرایس  تّفقوت  لبجلا  لفسأ 

.الھ ...ولأ  - 

؟ ریخب تنأ  لھ  كلاح ، فیك  دبع هللا ، - 

ىلإ بھذأس  ًاقلطم ، يبأ  يربخت  ال  ءيشب ، كربخأس  يعمسا  نآلا ، لضفأ  لاحب  انأ  معن ، - 
! ًابیرق ایناتیروم 

؟ فیك ایناتیروم ! - 

.طقف يبأ  يربخت  ال  كانھ ، ةایحلا  بّرجأس  بھذأس ، معن ، - 

نّمع ثحبأس  ًادحأ ، كانھ  فرعن  نحن ال  ةنونجم ، ةركف  هذھ  ریخب ، نوكت  نأ  وجرأ  دبع هللا  - 
، ھّملكأو ھمقر  نع  ثحبأس  انل ، بیرق  ّھنإ  يبأ  لاق  جحلا  يف  فیض  انءاج  ةّدم  لبق  كدعاسی ،

.كراظتنا يف  نوكی  دق 

اذھ لالخ  نوكی  نأ  بجی  نكل  ةلحرلا  دعوم  دعب  دّدحأ  مل  ًابسانم ، ھنیرت  ام  يلعفا  انسح ، - 
.عوبسألا

عم ثدحتأ  ىتح  رظتنا  وأ  كسفن ، عجار  كوجرأ  بعص ، دلب  ایناتیروم  ھبتنا  هللا ، دبع  - 
.ایقیرفإ يف  عایضلا  نم  كیلع  فاخأ  كب ، ينتعیل  انءاج  يذلا  فیضلا 

عیضأو رداغأس  يننأ  وتلل  تقّدص  اّمنأكل  ءاكبلا ، يف  ْتعرش  مالكلا  كلذ  نم  يتخأ  غارف  دعب 
.ةرتف ذنم  ةدكارلا  يرعاشم  تّزھ  تاقھشب  ةملاكملا  ْتھنأ  ءارحصلا ، لھاجم  يف 

! ةملؤم ةملاكم  تناك 

عّدوأ يّننإ  نآلا ، وھ  نوكیس  لاح  يأ  ىلع  ملعأ  الو  ةّرم ، رخآل  زاّمح ، مع  لباقأ  نأ  نآلا  ّيلع 
.مارحلا تیب هللا  زاّمح و  مع  لالخ  نم  ةكلمملا  يف  ھتببحأ  ام  لك 

امك ةرشعلا ؛ يف  ةطاسبو  ةقئار ، ةغل  احرم ، ةبالخلا : ةیزاجحلا  حورلا  كلت  زاّمح  مع  يف  عّدوأ 
؛ نیرخآلا ةایح  يف  لّخدتلا  مدعو  ةیناسنإلا ، حماستلا ، ًالیلق : الإ  يملاع  يف  هدجأ  مل  ام  ایصخش  ھیف  عّدوأ 



بصخلا ةیدوأ  يف  ةبّذعملا  ھتلوفط  ثوروم  نم  تنّوك  يتلا  حورلا  كلت  ةصاخلا ، زامح  مع  حور  اھنإ 
امو كلت ، يتنمزأ  ھیف  عّدوأ  نأ  يلع  بّجوتی  اذھل  ھل ؛ ھینعت  امو  ةكمو  كاذ ، ذم  ریبكلا  ھھیتو  رجینلاب ،

.حورلا كلت  ھیف  عّدوأ  ًاریخأو  فورعم ، نم  يلإ  ھمّدق 

ربتخی ال  عیمجلا ، ھمرتحی  يذلا  ناكملا  ّھنإ  بیھرلا ، دایحلا  كلذ  مارحلا  تیب هللا  يف  عّدوأو 
ھب فاط  مك  ّرفصیو ؛ ّقفصی  رفاكو  ٍراع ، كرشم ، نم  ھب  فاط  مك  مھبولق ، قطنتسی  الو  ھیلإ ، نیمداقلا 

فاط مك  ّودع ؛ نم  ھیلع  ّركو  زاغو ، كلم  نم  ھب  فاط  مك  تاریخلاب ؛ قباسو  دصتقمو ، ِداع ، ملسم  نم 
.ھئات نم  ھیلإ  ىوآ  مكو  ھب ، رفكی  نّمِم  ھب 

، جیجضلا اذھ  ّلك  نیب  دایحلا  ىلع  انأو  نآلا ، يلع  بّجوتی  اذھلو  نمأو ؛ سانلل  ةباثم  لعفلاب  ھنإ 
نأ يلع  بّجوتی  رشب ؛ لكب  ةلصلا  عوطقم  تحبصأ  نأ  دعب  ثارتلا ، ةثول  نم  غارفلا  دعب  دایحلا  ىلع  انأو 

.دایحلا حور  ينمھلأ  ّھنأل  ھعّدوأ 

تابن يھ ، امك  ةشعلا  لبجلا ، ةماھل  لصأ  اكدوفلا ، ةكرعم  ایاقبب  نخثملا  يمسج  دّعصأ  اذھل 
.زاّمح مع  باب  دنع  راظتنالاب  ةعشجلا  ططقلاو  طنسلا ، ةرجش  تحت  ًافقاو  لاز  ام  ناحیرلا 

ال لاقع ؛ نود  رتغو  ءاضیب ، ىحل  ينید ، تمس  يف  لاجر  ةبیرغلا ، هوجولاب  ئلتمم  تیبلا  ّنكل 
.انھ ًادحأ  فرعأ 

! مكیلع مالسلا  - 

-. دحاو توصب  مالسلا -  مكیلعو  - 

.رھظملا اذھب  ةبارغلل  ریثم  ًالعف  انأ  يتمسل ، ھبنتأ  ةبیجع ، تارظنو  ةبارغب ، لاجرلا  ينعلاطی 

ّنأ بیر  ال  ھنیبأت ؟ اذھو  زاّمح  مع  تام  لھ  ًاقلق ، يبلق  ّقدی  لزنملا ، يف  ةبآكلا  نم  ّوج  كلانھ 
ثّدحتأل ءوسلا  اذھب  انأ  لھ  ةساعتلاو ؟ بحلل  ًادیھش  تام  لھ  قلقلاب ؛ يحوی  ناك  ةریخألا  ةلیللا  يف  ھلاح 

.ةركفلا كلت  ينتّبنأ  دوربلا ؟ اذھب  ھنع 

يماس ّھنإ  لوھلل ، ای  يوحن ، ًامساب  ةفرغلا  رخآ  نم  ضھنی  نیعوطملا  لاجّرلا  دحأ  ُتحمل 
: لوقی ردان ، وحصو  راقو  يف  ضھنی  بیجع ، ينید  تمس  يف  يّوھملا !

.لضفتأ دبع هللا ، ًالھأ  - 

؟ زاّمح مع  نیأ  لاحلا ؟ فیك  يماس ، ًالھأ  - 

.ةلاقبلا نم  ءایشأ  راضحإل  بھذ  دقل  يتأیس ، - 

مّھنإ ھمھفأ ، ال  تنك  نإو  ھنیبتسأ ، دصقأ  ًادیج ، ھفرعأ  ناسلب  نونطری  نوسلاجلا  لاجّرلا 
! قراوطلا ةغل  نوثدحتی 



ىلإ ھجتیو  ةّوبأب ، مستبی  دوب ، ةیحتلا  يلع  يقلی  لاجرلل ، ھباشم  تمس  يف  راقوب  زاّمح  مع  لخدی 
.خبطملا

ةیاعد يف  يّننأ  رعشأ  ةینیدلا ، ةقانألاو  ءاضیبلا ، بایثلا  يوذ  لاجرلا  ءالؤھ  طسو  انأ  يھلإ  ای 
«. دیات  » ّفظنم قوحسمل  ةینویزفلت 

.ةظعلا أدبتو  نورھمجتی ، لاجرلل ، ھمّدقی  قوفخملا ، نبللا  بارش  بلجی  زاّمح  مع 

يھجو تامسق  تحت  نم  ُلُسنتو  برعتسم ، يغیزامأ  ّھنإ  ةكحضم ، ةغلب  مھدحأ  ثّدحتی 
! دیتع يغیلبت  نایب  ةفولأم ، ةظع  اّھنإ  ةبارغلا ،

يماسو ودبی ، امیف  مامتھالا  دیدش  زاّمح  مع  نیسلاجلا ، لك  ىلع  عوشخلاو  ماجسنالا  رھظی 
.ةرئاد ھسأر  ىلع  ّنأك  عشاخ 

لوحكلا ةشحو  ْتّللست  دقل  يننوفصی ، ىمادقلا  ةعواطملا  ناك  امك  ردبلاك  ًارینم  ھھجو ، لّمأتأ 
، قیفر نم  ھل  ّدبال  ةولس  دجو  امنیأ  زاّمح ، مع  عورأ  ام  ای هللا  صالخلا ، دجوو  ھّیتلا  ظفل  دقل  ھھجو ، نم 

.هللا ىلإ  يدؤی  ناك  ولو  ىتح  ةشحو ، برد  لكلو  ھسنؤی ، وأ  ھعم ، دعسی 

عم لیقثلا  كخیرات  نم  َتّصلخت  فیك  كدبك ؟ يف  لوحكلا  مكارت  نم  يماس  ای  َتّصلخت  فیك 
، قلق نود  ملأ ، نود  ىلإ هللا ، رصتخملا  كقیرط  تدجوو  ریكّسلا  اھیأ  ينتعدخ  فیك  فافّشلا ؟ قرعلا 
ال كلذ ؟ َتلعف  فیك  طالب هللا ، ىلإ  كبارش  كحومج و  نم  تلقتنا  ةدحاو  ةعفد  اذكھ  ةریحو ، ھیت  نودو 

! ةیصخش ةطاسوب  وأ  كتعانقب  ةعرسب ، َھتلعف  دقل  مھی ،

نم رثكأ  ةیرس  ًافرغ  كلتمی  ّھنأل  ةلوھسلا ، هذھب  ھیلإ  لوصولا  نكمی  هرمأف ال  زاّمح ، مع  اّمأ 
ىلإ لصی  نأ  نكمی  ال  شاع ، ھیفو  ءاج ، ھنم  ھیتلاب ، ّفلغم  لجر  ّھنأل  هرایھنا ، دعب  اھباب  عّرش  يتلا  كلت 

! لیوط ملأ  نود  هللا 

، اذھ ىلإ  ھتعد  ةریثك  ءایشأ  نأ  دقتعأ  ةّماعلاك ، ةایحلا  تاخانم  نیب  لقتنی  نأ  زاّمح  معل  ناك  ام 
ةوزع لّكشی  دق  كلذ  ّلك  لوھكلا ، قافرلاو  ةیغیزامألا ، ةغللاب  ّفلغملا  يحورلا ، قمعلا  اذھ  نأ  دقتعأ 

.اذھ نم  لوطأ  ھیتلا  ىلإ  ھقیرط  ّنكل  ةتقؤم ،

دجو اّمبر  يبارعألا ، كلذ  لاق  امك  َءاملا ، ِءاملاو  َبارغلا ، ِبارغلا  َھبش  ًامامت ، ينھبشی  ّھنإ 
صالخلل ًاتقؤم  ًاقیرط  دجو  اّمبرو  زاجحلاو ، رجینلا  يف  يرینیت  ءارحص  نیب  ةعئاضلا  ھتیوھ  نم  ًاءزج 

.ةیفطاعلا ھتمزأ  نم  ّتقؤملا 

ءاقبلا ةیّكملا  ھحور  عیطتست  نل  غیلبتلا ، ةعامج  نایب  يف  نابوذلا  ةیزاجحلا  ھناحلأ  عیطتست  نل 
، مرحلا لیسو  زاّغم ، راغمآلا  فایطأ  ھیف  نفدی  ًارصتخم  ًاقیرط  دجی  نل  يحطسلا ؛ ّنیدتلا  ةرشق  تحت 

! ءاضیبلا ةاتفلا  كلت  نفد  كانھ  عیطتسی  نل  ةیونسلا ؛ ةخانملا  ةلحرو  يحیجارملا ، ةزمحو 



مل نییغیزامألا ، لوھكلا  هوجوو  زاّمح ، مع  ةبارغو  يماس ، ةشھد  علاطأ  نایبلا ، نع  ًابئاغ  ُتنك 
لاجر مّھنإ  ءارحصلا ، نوكس  نولمحی  لاجرلا  ءالؤھف  نیمیمحلا ، َّيقیدص  ْيھجو  ھبشت  مھھوجو  نكت 
ركشلا نومّدقی  نآلا  مھو  ام ، ةلیبقل  ءامتنالابو  ةلوعبلاب ، اوعتمت  اوجّوزت ، اّوبش ، يعیبط ، لكشب  اومن 

.ةیغیلبتلا مھتقیرط  ىلع  برلل ،

ارعشی مل  قیمع ، جف  ّلك  نم  نوتأی  جاجحلا  نییالم  ادھاش  ھتیب ، برقب  آشن  دقف  ياقیدص  امأ 
لیمجلا ّدرل  قافآلا  نم  نیمداقلل  ةحامسب  ةصرفلا  نامّدقی  امھنكل  ھقیرط ، نع  الأسی  ملو  ھنع ، دعبلاب  ًاموی 

! ةكم لھأ  ىلإ 

لوقیو مستبی  ھتیحل ، يف  يتیبلا  دوُعلا  نھد  ةحئار  مشأ  ًابناج ، زاّمح  مع  يب  يحتنی  نایبلا ، يھتنی 
انیدیأ نیب  يذلا  رمألا  اذھ  نكل  ریبك ، خیش  كدلاو  ّنأو  ّملعتم ، كنأ  ملعأ  دبع هللا ، ای  عمسا  ةرماغ : ةوبأب 

هادھ دق  يماس  ىرت  الأ  كروضح ، ىنمتأ  تنك  نآلا ، تئج  كنأ  ًاریثك  ينّرس  دقل  ءاشی ، نم  ھیلإ  يدھی هللا 
تویبلاو بزعلل  تارایز  يف  ةلیللا  هذھ  انتبحص  ىلإ  كوعدأ  سفنلا ، حاترم  ھجولا ، رینم  حبصأو  هللا ،

.هللا ىلإ  ةوعدلاو 

.كیلع نئمطأ  كعدوأل ، طقف  تئج  ًاریخ ، كازج هللا  ًاجرحم : تلق 

؟ ينعّدوت - 

.ایناتیروم ىلإ  عوبسألا  اذھ  لالخ  رفاسأس  لجأ ، - 

؟ ءيش كصقنی  لھ  كاعم ، هللا  ًانسح ، - 

ً.اركش الك ، - 

! حالصلاو قیفوتلاب  تاینمأو  يفتك ، ىلع  ةتبر  ھثیدحك ، يوبأ  قانع 

.دحأ نأشب  لّخدتی  الو  ًاقح ، فرعی هللا  زاّمح  مع  ّنإ 

دقف زاّمح  مع  امأ  ًاعمد ، رطقت  هانیع  داكت  لبجلا ، فصن  يعم  لزنو  ًاضیأ ، يماس  تعّدو 
.ھتّشع وأ  ھتیب  يف  ىراوت 

؟ ھلعف يلع  ام  ملعأ  ًادیدحت ال  انھ  مارحلا ، تیب هللا  ىلإ  جاحك ، ًالوزن  ردحنأو  ریافحلا ، ِيلتعأ 

، اھب يدھع  لّوأ  اذھ  نأك  ةبعكلا  صّحفتأو  ةكم ، ىلإ  يمودق  ذنم  ةرم  لوأل  ًاعبس  فوطأ 
.كوكشلا نامیإلا و  نم  فیدجتلاو ، ةبھرلا  نم  ةطلتخم ، رعاشم  ينھذب  فوطت 

.میدقلا ةّدرلا  باتك  نم  لصف  رخآ  حتفأو  ةبعكلا ، نحص  يف  سلجأ 

، ةءارقلا عباتأ  انأو  تمص ، يف  میجنتلا  أدبأ  مث  باتكلا ، كلذ  يف  يسفن  تطخ  ام  لك  ًاقیمع  أرقأ 



! ھلعف يلع  ام  يف  ينیصلا  تاریغتلا » باتك   » ریشتسأ يننأكل 

لھ دادجألا ؟ ضرأ  ىلإ  يلوضف  ریثت  يتلا  يتلحر  عطقأو  ةنیدملا ، ىلإ  نآلا  دوعأ  نأ  ّيلع  لھ 
؟ نورخآلا يل  ھّملعی  ناك  ام  لك  نم  ضفتنأل  ءاسم ، تاذ  ّكشأ  لأسأ ، نأ  يلع  ناك 

ول ًایداع  ًاصخش  نوكأل  تنك  يعیبط ، يّننأ  ينرعشیل  ناك  ھیف  تّیبرت  يذلا  ریغ  ًاتیب  ّنأ  رعشأ 
ًاینید نوكأل ال  تنك  حاوب ، رفك  وأ  لیق ، ام  لكب  نامیإ  ھیف ، ءارم  رمألا ال  ثیح  يلھأ ، تیب  يف  نكأ  مل 

يف ءيش  يأ  نوكأل  تنك  ةیعیش ، ةلئاع  يف  تنكول  الّجبم  ًایناملع  وأ  ةیفوص ، ةلئاع  يف  تنك  ول  ًامرتحم 
.يبأ تیب  يف  يبأ  ریغ  نوكأ  نأ  يناكمإ  يف  نكی  مل  نكل  ةندمتم ؛ ةلئاع 

ْلتحأ مل  ول  انھ  ًانطاوم  نوكأل  تنك  ام  دبع ، ریغ  نوكأ  نأ  يل  حمستل  تناك  ام  ةلودلا  هذھ  ىتح 
نكأ مل  ول  ةیسنم  ةراح  يف  ھئات  دجسمل  ىتح  ًامامإ  ًالثم ، مرحلل  ًامامإ  نوكأل  تنك  ام  نوناقلا ، ىلع 

! ًانطاوم نكأ  مل  ول  ُتئش  ناكم  يأ  يف  لمعأل  تنك  ام  ًانطاوم ،

ً.انطاوم نكأ  مل  ول  ًائیش  نوكأل  تنك  ام 

يئامتنا علاطأ  حفسلا ، يف  ُتیقبو  مھمالحأ ، تخمش  ءاقدصألا ، يلوح  نم  زفق  انھ ، ُتدلو  دقل 
نم الإ  مرتحت  دالب ال  اّھنإ  اھیلع ، لاتحی  میقتسم ال  لجرك  ّينم  رخست  ينرقتحت ، يتلا  دالبلا  هذھل  ّجفلا 

.هرمأ رّوزی  نم  ھقح ، عزتنی 

لك نأ  مغر  بیجت ، اّھنإ ال  دایحلا ، ىلع  فقت  اّھنإ  ةبعكلا ؟ ىلإ  ةلئسألا  هذھ  ھّجوأ  نأ  ّيلع  لھ 
.اھمساب لعُفی  اھلوح  نم  ءيش 

يف عئاض  ءيش  نع  ثحبأو  ثرإلا ، كلذ  ترداغ  امك  رداغأس  دحأل ، باتعلا  ھّجوأ  نل  الك ،
.رخآ ناكم  ىلإ  ًالعف  يمتنأ  يّننأ  ةرم ، لّوألو  ةظحللا ، هذھ  رعشأ  انأف  قح ، ىلع  اوناك  اّمبر  رخآ ؛ ناكم 

ْنأ ال ًانمؤم  تشع  نأ  دعب  ةددعتم ، ةنكمأ  دوجو  ىلإ  ينتّھبن  ببسب ، ةرھاعلا  كلت  ينتّدمأ  دقل 
! نوكلا يف  رخآ  ناكم 

يف ماودلا  ىلع  اذھ  أرقأ  تنكو  نكامألاب ، ةئیلم  ةلئاھ ، ضرألا  ةحاسم  نإ  ةھافتلل ، ای  ًابجع ،
ةنكمأ دوجوب  رعشی  دعی  مل  فیصلاو ، ءاتشلا  ةلحر  ءاضقنا  ذنم  انھ ، دولوم  يأك  يّننكل  ایفارغجلا ، بتك 

.لیحّرلل عاد  وأ  ىرخأ ،

، ةیحورلا يتّدج  ةلحر  نحصلا  اذھ  يف  يھنأ  ھیتلا ، يف  امھحاورأ  تمن  نیلیج  دعبو  نآلا ؛
.ةدوعلا وھو  اھنم ، مھألا  ءزجلاب  موقأو 

! ةیدایحلا ةبعكلا  اھتیأ  ًاعادو  ةئطخملا ، ةكلمملا  اّھتیأ  ًاعادو  رداغأ ، نأ  نآلا  يلع 



 (11)
! دوعوم نطو 

ـا ھنِم ـُت  َصلََخف ٌةَّطُخ  َتقاضَو 

ِماد ـ ِفلا ـِج  َسن نِم  ِرمَخلا  َصالَخ 

ٍعادَو ال  ــ ـَب ِب يبَحلا ـُت  قَرافَو

ِمال ــ َدال ِبـال َس ـ ِبلا ـُت  عَّدَوَو

يبنتملا                      

، ًامامت يلثم  يھو  اھّمأ ؛ ةضبق  نم  تلفت  نأ  ّعقوتأ  نكأ  مل  اھدوعوبو ، انیم ، ةّوقب  ينیقی  مغر 
.ةظحل رخآ  ىتح  سوسوت  تناك 

نآلا انم  ًالك  ّنأ  اندّكأت  يلودلا  زیزعلا  دبع  كلملا  راطم  يف  ةرداغملا  ةعاق  انلخد  نیح  نكل 
! ًارح حبصأ 

ھیتلا يف  يمدق  عضأ  مویلا  يلھأو ، ينیب  ةبقحلا ، كلتو  ينیب  لایمألا  فالآ  عضأ  مویلا 
معطب ةرم  لّوأل  رعشأ  يّننكل  انیمل ، فراجلا  بحلاب  رعشأ  الو  ينرظتنی ، اّمع  ةركف  كلمأ  ال  يجراخلا ،

.ةیّرحلا

ةدیس نوكت  نأ  يف  اھملح ، وحن  ىلوألا  ةوطخلا  وطخت  يھف  ةّزیمم ، ءایشأب  رعشت  كلذك  انیم 
.ةیداع

اھمصعم ءونی  يلحلا ، يف  ةقراغ  ةأرما  اّھنإ  تاعاس ، لبق  ةكم  يف  اھتیقتلا  نیح  اھرھظم  ينلاھ 
يف تسمھ  ًاَنلع ؛ جیلخلا  تاورث  بّرھت  انیم  ّنإ  ىرخأ ، ةیبھذ  مقطأ  اھتبیقح  يفو  ةیبھذلا ، رواسألاب 

ىشخت ..رجات ال  قیرط  نع  ةریبك  غلابم  تلّوح  دقل  ْتلمكأ : اّھیلح ، نع  ةأرملا  نولأسی  مّھنإ ال  ينذأ :
دبع هللا! ای  يفكی  ام  لاملا  نم  انیدل  ًائیش 

نأ نكمی  اذھل ال  ةصنوألاو ، طاریقلاب  هذخأت  ًادقن ، هذخأت  ةلیوط ، نینس  اھتحابتسا  نمث  ذخأت  اّھنإ 
ولو اھب ، قحل  يذلا  ررضلا  مجح  اوكردأل  كرامجلا  لاجر  مامأ  تّرعت  ولف  راطملا ، يف  دحأ  اھلأسی 



كلت بأرل  يفكی  ال  دق  ملاعلا  بھذ  نأ  ًاضیأ  كردأل  مھدحأل  اكدوفلا - وأ  سأیلا  لعفب   - اھحور تحتف 
.عودصلا

نأ دّكأتأ  ةرم  لوألو  نویزفلتلا ، يف  ودبی  امك  ملاعلا  ىرأ  ةّرم  لّوأل  ةراثإلاب ، ةئیلم  ةلحر  تناك 
، ھطوسب برضی  ةبابذلا  مجحب  َكلَملا  كلذ  ىرأل  باحسلا ، للخ  نیب  ُتقّدح  ةمئاھ ، ةرخبأ  درجم  مویغلا 

.دعرلا لجلجیو  قربلا ، فطخیف 

رثكأو ضرألا ، ىلع  اھنم  دعبأ  يل  تدب  ةیھانتم ، الو  ةغراف  يھف  ةیدایح ، ًاضیأ  ءامسلا  تناك 
نأكل ًادج ، ةریغص  تدب  ًاضیأ ، ةھفات  تدب  يتحت ، ضرألا  تلّمأت  نیحو  اھتدھاشم ، ُتللم  ةساعتو ؛ ءابھ 

انتعومجم نم  تجرخ  ءامسلا ، يف  رثكأ  تدعتبا  ول  اذام  ًاقح ، ةضوعب  حانج  لفسألا  يف  روصقلا 
! ةضوعب حانج  نم  ًاقح  رقحأ  ةیسمشلا  انتعومجمو  ضرألا  ودبتس  ةیسمشلا ،

ْتأدب ةبّجحتملا ، ةیوازلا  هذھو  ةیزاجحلا ، ةرھاعلا  كلت  نیتیصخش ، لمحت  انیم  نأ  ُتدّكأت 
.دایحلا ىلع  تلز  ام  انأو  ملُحلا ، قّدصت 

يتلا ةنكمألا  كلت  روزأو  دالبلا ، بوجأ  نأ  يلع  كلذ  لبق  نكلو  اھجّوزتأ ، نأ  ًاریثك  ينملؤی  ال 
.هرابخأ نع  ملعتسأو  يّدج ، اھب  جرد 

، ُلأسأ انیم ؟ ای  طوشكاون  نیأ  لفسألا ، يف  رظنأ  طوشكاون ؛ راطم  يف  لیلق  دعب  ةرئاطلا  ّطحتس 
، ةءاضإلا نم  ریثكلا  دھاشت  نأ  ّعقوتت  ال  ًاقح ، يدوعس  تنأ  هوووأ ، لوقتو : نانحب  رظنت  ًاكحض ، رجفنتف 

.هللا دبع  ای  ةیقیرفإ  ةنیدم  طوشكاون  نإ 

، ءاضیبلا راونألا  ضعب  تیأر  يھ ؟ نیأ  نكل  ىربكلا ، ءارحصلا  ةمصاع  اّھنأ  ملعأو  ملعأ ،
ھّللختت سمادلا  مالظلا  نم  ًاظیلغ  ًابوثو  ةرونملا ، ةنیدملاب  يّربلا  ءاضیبلا  هزتنم  يف  اھدھاشأ  يتلا  كلتك 

.ةریغص تاحتف 

.ةرئاطلا ِّتطح  نیح  ریثكلا ، حملأ  دكأ  مل 

قیرط يف  نیزنب  ةطحمك  ادبف  مئانلا ، راطملا  تلّمأت  بطر ، يرحب  میسن  ينّفقلت  ُتلزن ،
ةلحرلا هذھ  لالخ  ةرم  لّوألو  عایضلاب ؛ رعشأو  رذحلاب ، رثعتأ  يدیدحلا ، ملّسلا  ُتلزن  میدقلا ، ضایرلا 

! لوھجملا ىلإ  تھجتا  امبر  ةھجولا ، يف  كشلا  ينرواسی 

ومنتو ھیف ، ّبشت  ھنم ، قلخت  ملأ  ھئاتلا ؟ اھیأ  كل  ةبّسنلاب  لوھجملا  ھینعی  اذامو  لوھجملا ؟
، كنونجب كھیت ، لكب  ّيرح  نآلا  ھیف  دجاوتت  يذلا  ریغصلا  لوھجملا  اذھ  ّنإ  ھیف ؟ ءادرجلا  كناصغأ 

ًاماوعأ لفتحت  نأ  نكمی  انھ  كمودق ، ةھجب  ًاریثك  متھی  امبرو ال  كتھجو ، نع  دحأ  كلأسی  نل  انھ  كقزنو ؛
.تیّصلا ّوبخب  ةدیدع 

: تلقف قلقلا ، ينمجلأ  نایطرش ، ھبحاصی  ّمثلم  لجر  لأس  اذكھ  دمحم ؟ دلو  دبع هللا  تنأ  لھ 
.كزاوج ينرأ  وھ ؟ تنأ  لھ  ةیبصع : يف  لاق  ھب ؟ دیرت  اذام 



: لاقو ًامساب ، ءادوسلا  نانسألا  نم  ّفص  نع  ماثللا  طامأو  ًاحفاصم ، هدی  ّدم  وھ ؛ انأ  لجأ ، تلق :
! نایطرشلا ناذھ  اھبلجیس  بئاقحلا  قاروأ  تاھ  كراظتناب ، ریزولا  دیسلا 

مھأ لكشب  انھ  فورعم  يننأ  ودبی  تعقوت ! امك  ًالوھجم  تسل  يّننأ  ودبی  ًابرغتسم ، تلق  ریزولا !
! ھترایس يف  راطملا  جراخ  وھو  كبیرق ، ّھنإ  ..كراظتنا  يف  ریزولا  لجأ  لاقف : كانھ ! ُتنك  امم 

انیم تناك  ریزو ، ھنأ  ركذت  مل  اّھنكل  انل ، بیرق  نأشب  يتخأ  ھتلاق  ام  ُترّكذت  ةبارغلاب ، ترعش 
نوكیس دعوملا ، يف  يتأت  نأ  كیلع  نكل  كلھأ ، عم  بھذت  نأ  لضفألا  نم  ًانسح ، تلاق : يرھظ ، دنع  فقت 

! ًاعم يتأن  الأ  ّدیج  اذھو  يراظتناب  ًاضیأ  يلھأ 

: ةلحرلا لاوط  ھلوقت  تناك  ام  ترّكذت  ىرخأ ، ةرم  دیلاقتلا  ةقطنم  يف  لخدن  نآلا  نحن  هآ ،
جاوزلا بلطتو  مداق ، كنأ  مھربخأ  مھعم ، ءيش  لك  ّبترأسو  قدنف ، يف  حیرتست  نأ  دعب  انتیرقل  يتأتس 

! ًاعم لحرنو  دحاو  موی  لالخ  رمألا  ّمتیو  ًایمسر 

، لیصافتلا كلتب  عتمتلا  ىلع  صرحت  اّھنإ  ةیانعب ، اھل  ْتّططخ  يتلا  تابیترتلا  كلت  ُترّكذت 
.يبیج يف  اھتّسدو  ةقرو  يف  حوضوب  نیوانعلا )  ) تبتك اھنأ  ًاضیأ  ُترّكذت 

، ّمثلملا اذھ  عم  قیرطلا  لمكأ  نأ  نآلا  يلع  ًاعدوم ؛ ُتمّسبتو  فطعب ، يلإ  ْترظن  قارفلا ، دنع 
! ھل اوّططخی  نأ  ءابرغلا  يونی  ةلحّرلا  نم  يقب  امو 

ينترواس قّلطلا ، ءاوھلا  يف  يسفن  تدجوو  ةلیلق  تاوطخ  ًاریثك ، دعبت  راطملا  ةباّوب  نكت  مل 
لجر اھنم  لّجرت  ينتجعزأ ، ةباوبلا  دنع  ًامامت  ةّفقوتملا  ةھرافلا  ةرایسلا  ّنكل  ةراجیس ، لاعشإ  يف  ةبغر 

! لھسو بحرم  لصأ  َلھسو ، َبحرم  لاقو : ةّوبأب ، يھجو  يف  مسبتو  ھسأر ، ُبیشلا  َّطخو  لوطلا ، عراف 

.راطم يف  ریزو  مھلبقتسی  نیّذلا  مھ  ّةلقف  ّزیمتلاب ، ُترعش  لابقتسالا ، رماغو  ًاحمس  ریزولا  ناك 

انقلطنا ّمث  بئاقحلا ، راضحإ  رظتنیو  يمودقب ، هرورس  نع  ينثّدحی  ریزولا  ةلیلق ، قئاقد  تناك 
.نیرظتنملا نم  ةّماعلا  هوجو  ةعلاطم  طسو 

باوبأو ةئداھ ، يكیرمأ ، ملیف  يف  يفیر  راب  ةءاضإ  ھبشت  اھتءاضإ  ةمئان ، ةنیدم  طوشكاون 
.رحاسلا ءودھلا  بعادی  بطر  يسلطأ  میسنو  رابغ ، نم  ةفیفط  ةحسم  ةحجرأتم ، نكاسملا 

رخاف ثاثأو  ةرخاف ، اللیف  اّھنإ  وھبلا ، ىلإ  تلزن  ةّبترم ، ةفرغ  يف  تنك  ًاحابص ، ُتظقیتسا 
دق يذلا  ناكملا  ىلإ  يقیرط  يف  اھنم  عبرأب  ُتررم  ةریثك ، سلاجمو  ظھاب ، ثاثأ  ةنكمألا ، لك  يف  رشتنی 

ً.ادحأ ھب  دجأ 

ةحیرم ةأرما  ّتبھ  ةوحض ؛ رضخألا  ياشلا  برشب  ّعتمتت  ةلئاع  يلفسلا  سلجملا  يف  ًاریخأ ،
، حیرم مغنب  بیحرتلاو ، ءانثلاو  حیدملا  تارابع  نم  ریثكلا  تلاق  مسابلا ، اھھجوب  ينتلبقتساو  ھجولا ،

.دولا بیحرتلا و  مّدقت  اّھلك  ةلئاعلا  ّتبھ  كلذكو 



لقعی لھ  ھمسا ! فرعأ  ّينكل ال  ریزولا ، نع  لأسأ  نأ  ُتددو  سلجملا ، فصتنم  يف  ُتسلج 
؟ ھتفایضب ينرمغ  يذلا  يبیرق  مسا  فرعأ  يّننأ ال 

، ریزولا ةجوز  اّھنأ  ًایلج  ادب  يتلا  ةأرملا  تمّسبت  ًایكیتسالب ؛ ًاسیك  ّيلإ  مّدق  مدخلا ، دحأ  ءاج 
.زھاج كراطفإ  كراظتنا ، يف  نحن  هذھب ، كسبالم  ریغو  كتفرغ  ىلإ  دعصا  دبع هللا  تلاقو :

هذھ دالبلا ، هذھ  يتلئاع  ْتكرت  اذامل  ریمضلا ! بینأتب  ًاضیأ  رعشأ  ُتنك  ءانھلاب ، ارعاش  ُتدعص 
، يتایح لاوط  ھب  رعشأ  مل  بحلا  نم  ردقب  حابصلا  كلذ  ُترعش  دقل  سانلا ، ءالؤھ  لثم  اھب  يتلا  ضرألا 

.نطولاو لھألا  ىلإ  ةدوعلاب  ساسحإلا  ّھنإ  ةئیھلا ؛ قافر  عم  اھب  رعشأ  مل  ةنیكسبو 

.نمثلا ةظھابو  ةقینأ  تدب  ةمّدقملا  سبالملا  ّنكل  انھ ، ةضوملا  لوح  ریثكلا  فرعأ  ال 

هوجوب ام  ةھج  نم  ةھیبش  اھنإ  ةلئاعلا ، هوجو  لّمأت  يف  ُتذخأو  ةداعسب ، يراطفإ  ُتلوانت 
.عایضلا دوقع  مغر  اننیب  ّفلؤت  ةدّحوم  تانیجو  حمالم  كلانھ  يتلئاع ،

ْتدّكأ ةھزن ، يف  يذخأب  نیقئاسلا  دحأ  ترمأو  طوشكاون ، يف  ةلوجب  ریزولا  ةجوز  ينتحصن 
.قاوسألاو رحبلا  ىلإ  هذخ  ھیلع :

لاجر ةایحلا ، ىلع  ًالابقإو  ةلئاھ ، ةقاط  ةلئاعلا  كلت  ينتحنم  دقف  ّةبحمب ، ةنیدملا  علاطأ  ُتنك 
ةرذقلا عراوشلاو  ًاضیأ ، مھفرعأ  ًاسانأ  نوھبشی  مھف  فطعلا ، نم  عونب  مھھاجت  رعشأ  ءاسعتلا  ةطرشلا 

! يلھأ ُتدجو  دقف  ةبرغلاب  رعشأ  دعأ  مل  يننأ  ُتلخ  ةطاسبلاب ؛ ينرعشت 

ًاریثم ًامخض ، ًاّبالخ ، ناك  ةیحلاصتلا ، يرعاشم  نم  ربكأ  ناك  دقف  يسلطألا  طیحملا  امأ 
ةّرم عایضلاب  يلإ  ىحوأ  بیھّرلا  قرزألا  اذھ  ّنإ  ارحب ! ةّدج  عقنتسم  نوكی  نأ  لقعی  لھ  كوكشلل !

! يھتنی ءيش ال  ةرضح  يف  ًاقلطم  ءيش  لب ال  لیئض ، ءوتن  ىرخأ  ةّرم  انأ  اھف  يحارج ، أكن  دقل  ىرخأ ،

مغر ایقیرفإ  يف  يننأ  ًایلج  رھظ  ُھتالضف ، طوشكاون  ْترمطف  ةرازغب ، ْترطمأ  يناثلا  مویلا  يف 
.خذابلا ينكس 

لاق يقرشلا ؛ ضوحلا  ةیالو  يف  انتیداب  هاجتاب  انقلطنا  عبارلا  مویلا  يفو  ةعئار ، مایأ  تّرم 
نحن ًاضیأ ، ةعتمم  قرشلا  ىلإ  كتلحر  نوكت  نأ  ّىنمتأ  انعم ، كتماقإب  اندعس  دقل  دبع هللا  ًاعّدوم : ریزولا 
كانھ لاز  ام  ..كتمومع  ءانبأب  يقتلتسو  يقیقحلا ، ایناتیروم  ھجو  ىرتس  كانھو  فیرخلا ، ةیادب  يف  نآلا 

ًاكرابم ناك  املاطو  ًاعیمج ، ھمرتحن  لجر  لسن  نم  تنأف  كروضحب  نودعسیسو  كتلئاع  نم  ضعب 
كلھأ ّبیخ  نأ  دعب  كیف  ّققحتی  نأ  نم هللا  وجرأ  ام  وھو  ھلسن ، يف  ةراشب  انخیشلو  انخیشل ، ھتمدخ  ببسب 

! مھیف ًالّمؤم  ناك  ام  ةیدوعسلا  يف 

ةبارق كانھ  نوكت  الأ  لقعی  لھ  يّكش ، تراثأ  تادرفم  ّبیخو ! انخیش ، كّدج ، نحن ، ُكلھأ !
؟ ةفایضلا كلتو  تانیجلا ، كلت  ھبشلا ، كلذ  بھذ  نیأ  ةلئاعلا ؟ هذھ  نیبو  ينیب  ةحضاو 



دالوأو تانب  اھادحإ  لمحت  تارایس  يف  ریسن  ّانك  ھتاملك ، يف  رّكفأ  تنك  لیوطلا  قیّرطلا  لاوط 
.ةثلاثلا كلذكو  ءاسنلاو ، لاجرلا  ضعب  ةقفر  يّنلقت  ىرخألاو  ریزولا ،

لمكی  » نم صوصخب  ھخیش  اھب  ّأبنت  يّدجب  ّقلعتت  ةءوبن  لوح  يتّدج  ھیورت  تناك  ام  ترّكذت 
ىلع ؤرجأ  مل  خیشلا ، كلذ  لسن  نم  ریزولا  نأ  تسسحأ  طیخلا ؛ فرطب  ُتكسمأ  رخآلا » تیریزیت  فصن 

.يتلئسأ رّجفأو  نییقیقحلا ، يئابرقأ  ىلإ  لصأس  ًابیرق  باّكرلا ؛ عم  راوح  حتف 

تلفسإلاو رعو ، قیرطلاف  ةعاس ، نم 30  رثكأل  ةلحرلا  تلاط  دقف  ًاقح ، ًابیرق  كلذ  نكی  مل 
ودبی ةّرم  ّلك  يفف  ناك ، امك  نوكی  رھظی ال  نیح  ّھنكل  لجؤم ، دعوك  ةدعابتم  تافاسم  يف  رھظیو  يفتخی 
رفحلا نم  تارتمولیكلا  تائمل  ًابْوج  ّھلك  قیرطلا  حبصأ  رعولا ، عم  ًاریخأ  ىھامت  ىتح  ةروعو ، رثكأ 

.لامرلاو

دواعأ مث  ةماستباب ، كراشأ  تنك  ةلیلق  نایحأ  يفو  ءيش ، ّلك  يف  نوثّدحتی  انترایس  باّكر  ناك 
.ریزولا ھلاق  ام  ةعجارمو  ءابھلا ، تافاسملل  يلّمأت 

سیراضتلا تلّوحت  دقف  اھسافنأ ، ظفلت  ءارحصلا  نأ  ًایلج  نیبت  طوشكاون  نم  رتمولیك  دعب 300 
« ْيابََصأ «ـِ ب ًاّیلحم  ھنومسی  امو  انافاسلا  شئاشح  ءاضیب ، ةیفیرخ  تاعقنتسمو  ءارضخ ، لوھس  ىلإ 

.لاغدألا حْوَر  سّفنلا  يف  لعشت  ةشعنملا  فیرخلا  ةحئارو  رعولا ، قیرطلاب  طیحت 

اباج نیذللا  يّدجو  يتّدج  حافكب  يباجعإ  متكأ  تنك  خانملا ، اذھل  ءامتنالاب  رعشأ  ةبارغلل ، تنك 
كلت مسالط  ّكف  نع  نآلا  يتیلوؤسم  وھ  ينلقثی  ام  ّنكل  ةیجحأ ، زوافملا  هذھ  اجسنو  بوھسلا ، هذھ 

.ةیجحألا

لالخ انبكوم  اّھقش  يتلا  ىرقلا  تائمب  ةھیبش  تناك  انتیرق ، فراشم  انلصو  رتمولیك  دعب 1000 
اّنلقت يتلا  ةرایسلا  ِتّحنت  ةریثك ، ةیبشخ  خاوكأو  ةكلاھتم ، ةیبعش  تویب  ةئداھ ، ةریغص  ةدلب  هذھ ، انتلحر 

: ًالئاق هانیع  تعمل  دقو  قئاسلا  يلإ  َتفتلا  ًامدق ؛ امھقیرط  ناترایسلا  تلمكأ  امنیب  ًاراسی ، ةیرقلا  لخاد  ىلإ 
لصت نأ  نكمی  ال  هارتأ ؟ ..انھ  نم  يدابلا  رفصألا  وھ  ھخوك  ةبیرزلا ، كلت  َفلخ  ..كمع  نبا  نكسی  انھ 

.ةرایسلا ھیلإ 

مسا نع  ھلأسأ  مل  يّننأ  ُترّكذت  نیتبیقح ؛ لمحأ  راقبألا ، اھؤلمت  يتلا  ةریبكلا  ةبیرزلا  يف  ُتلزن 
يكیتسالب عارشب  ىطغملا  خوكلا  بوص  ًارظان  ةبیرزلا  ةفاسم  ُتعطق  مث  دّدرتلاب ، ُترعش  ..يّمع  نبا 

.رفصأ

ءاسم ةدئاعلا  تارقبلا  نیب  يقیرط  قشأ  ًابلاغ ، رقبلا  ثورب  وسكملا  ریبكلا  ّعبرملا  ُتضخ 
ىلع تكشوأ  امدنعو  يتیؤرل ، ًاكیمس  ًازجاح  لّكشت  تناك  ةلوؤسملا  تارقبلا  كلت  اھلوجع ، ةیؤرب  ّعتمتلل 

.مات حوضوب  خوكلا  دھشم  تّنیبت  ةبیرزلا  عطق 

ةطوبرم ًادج ، ةریصق  ةعاّرد  سبلی  ةرمّسلا ، دیدش  مسجلا ، لیحن  بیشأ ، لجر  كلانھ  ناك 
.ةبارغب يلإ  ًارظان  ًافقاو  ّبھ  ينآر  نیحو  لابحلا ؛ ضعب  لتفب  ًالغشنم  هرھظ ، قوف  يروتاكیراك  لكشب 



، ھلوضف يفشی  ءيش  نع  ًاثحاب  يمدق ، يصمخأ  نم  ينلّمأت  دوربب ، ةیحتلا  ّدرف  مالسلاب ، ھترداب 
: لاقف ًامراص  ناك  ھتبارغ ، تداز  دقو  ينحفاص  ًاّملسم ، يدی  ُتددمو  ضرألا ، ىلع  نیتبیقحلا  ُتعضو 

؟ تنأ نم 

.دمحم دلو  دبع هللا  انأ  - 

؟ وھنم دمحم  دلو  دبع هللا  - 

! ةیدوعسلا نم  مداق  ..كّمع  نبا  دمحم  دلو  دبع هللا  - 

؟ روبجم دلو  دمحم  - 

.فظغل لھأ  نم  انأ  ..فظغل  دلو  دمحم  دلو  دبع هللا  الك  روبجم ! - 

! روبجم وھ  رّاتب  روبجملا ، رّاتب  دلو  فظغل  دلو  دمحم  دلو  دبع هللا  ..معن  - 

.وھ انأ  ًانسح ، - 

شھجی لیحنلا  لجرلا  ناك  ينطقسی ، نأ  داك  يلع ، ىمتراو  ھھجو ، نّضغت  ّمث  ًاریخأ ، مّسبت 
.ّينو ..ّينو  ارركم : ءاكبلاب 

! نآلا يبیرق  ھنأ  ّكش  ال 

الو میدق ، ریغص  يدیلقت  يبشخ  بالودو  ّعطقم ، ریصح  ثاثألا ، نم  يلاخلا  ھخوك  ىلإ  ينبحس 
: ينلأسی لجرلاو  ریصحلا  كلذ  ُتشرتفا  رخآ ، ءيش 

لھ تلصو ؟ فیك  حیحص ؟ دمحأ  ھمسا  كمع  لھ  دمحأو ، دمحم  لاح  فیكو  تئج ؟ ىتم  - 
ً.الھسو ًابحرم  ًالھسو ، ًابحرم  ًاضیأ ؟ نومداق  مھ 

! ھیّما ای  ھیّما  ای  ًاخراص : مھّسلاك  قلطناو 

لمحم دلو  ًادج : لاع  توصب  اھربخأف  اھطسو  الباقت  ةضكار ، ةبیرزلا  فلخ  نم  تزرب 
.اج انمع  دلو  ...ةیدوعسلا  نم  اج  روبجم 

ةأرملا تءاج  ةعلاطم ، ةبیرقلا  خاوكألا  نمو  ناكم ، لك  نم  ةبیرزلا  فلخ  نم  هوجو  ّتلطأ 
نم ةریقفلا  ةعقبلا  كلت  يف  ًامجن  تحبصأ  ناریجلاب ، خوكلا  ألتماو  قئاقد  ًالھسو ؛ ًابحرم  رّركت : ةمساب 

.ةیئانلا ةیرقلا  كلت 

، يلھأ مھ  ءاطسبلا  ةرخافلا ؛ اللیفلا  كلت  يف  يتقو  نم  رثكأ  نآلا  يلھأ ، طسو  يّننأ  ًایلج  ّنیبت 
، ءارقفلا ھناریج  نم  ىتح  الو  ھنكس ، سؤب  نم  الو  عقدملا ، يبیرق  رقف  نم  ًاجعزنم  نكأ  مل  يردق ، مھو 

ً.اضیأ ریزولا  يبیرق  نع  ًالوضف  لمحأ  ُتنك  يّننكل 



يلابقتسا ىلع  ریزولا  لمح  يذلا  امو  دحلا ؟ اذھ  ىلإ  ءابرقألا  تایوتسم  توافتت  نأ  لقعی  لھ 
.مھش لجر  ةیاھنلا  يف  ھنأ  ّكش  ال  ةوافحب ،

ْتقلأ مجنك  تنك  بورغلا ، ناوأ  يلّمأت  يف  اوعرش  ةبیرقلا ، خاوكألا  نم  ءاسنلاو  لاجرلا  عمتجا 
يننأ ّكش  ال  ًاریثم ، ًائیش  تدجو  اھلوضف  ينسرتفی  يتلا  ةریثكلا  ةریبكلا  نویعلا  هذھ  نأ  ّكش  ال  ءامسلا ، ھب 

نیح ةئدصلا ، ةیریجلا  ةینآلاب  كسمت  يھو  ءاضیبو  ةّضغ  تدب  يدی  ُتلمأت  نیحو  انھ ، ام  ىنعم  رھُظأ 
اذھل يمتنی  يمیعن ال  نول  رادكألا  كلت  تحت  نم  رھظ  رقبلا  ثورب  ةاطغم  يھو  يلجر  ىلع  ةرظن  تیقلأ 

! ملاعلا

، خاوكألا نیب  نم  ةعرسم  سمشلا  طویخ  تبحسنا  دقف  ءایشألا ، ةیقب  لّمأتل  ةریبك  ةحسف  دجأ  مل 
، ةعمش ىتح  وأ  ةءاضإ ، ال  ھتكلح ، مواقی  ام  كلانھ  نكی  مل  لیقثلا ، ھفاحل  ءاسملا  طسب  ةینونج  ةعرس  يفو 

ً.ادج ةریغص  تناك  دقو  ...سودرفلا  نم  ةمداقلا  يتھبج  قلأ  ىوس 

، ًامامت بورغلا  دعب  ریثكلا ، اھنم  ذخأی  الو  ًاقح ، ةعیبطلا  عم  شیاعتی  ملاعلا  اذھ  نأ  تكردأ 
! لغش لك  نم  غارفلا  مت  بوردلا ، لك  ّدستو  ةیلھأ  ًابرح  دھشت  ةنیدمكو 

يف رمجلا  دقوی  ناك  اندحو ، ھتجوزو  يبیرقو  ُتیقب  نویلوضفلا ، بحسناو  لبسلا ، تّعطقت 
ھتجوز تشرف  دقف  ًامامت ، ھبناجب  يننأ  مغر  لاع ، توصب  ينثدحیو  رضخألا  ياشلا  عنصل  ریغص  دقوم 

يف ُحبذلا  .ً.ایدج  حبذنس  ًادغ  يمع : نبا  خرص  ةبیرزلاو ، خوكلا  نیب  ةریغص  ةحاس  يف  عطقملا  ریصحلا 
! ثیدحلا يف  ھنع  يھنم  لیللا 

تنأ ضوفرم ، مالكلا  اذھ  خأ ، ينعطاقف : موحللا ، ّبحأ  انأ ال  كلذل ، يعاد  ال  تلقو : ُتكحض ،
كنم يلع  مركأ  ًادحأ  دجأ  نلو  ھنّمسأ  ھتدالو  ذنم  حبذنس  يذلا  يدجلا  كل ، حبذأ  نأ  ّدب  نكل ال  ًافیض  َتسل 

.كلذ كنع  عد  ..ھل  ھحبذأل 

عم ًامجسنم  ناك  ةمھمھلا ، يف  عرشو  ةلیوط  ةحبس  جرخأو  ریصحلا ، ىلع  برغملا  ىلص 
تّابح عقوو  ھتمھمھ ، الإ  عمست  ال  بیھر ؛ يناحور  وج  ناكملا  ىلع  ّمیخو  ھبناجب ، رمت  يتلا  مئاسنلا 

.ریغصلا هدقوم  يف  لعتشملا  محفلا  ةقطقطو  ةیجاعلا ، ھتحبس 

ىلع تنكو  نمیألا ، ھبناجب  رضخألا  ياشلا  نیعاوم  عضوف  ًالیلق  ھلاغشنا  ّفخ  هدرو  ةیاھن  يف 
؟ ينرضحأ يذلا  ریزولا  وھ  نم  ةأجف : ھتلأسف  هءودھ  ُتمھد  راوجلا ، لّمأتأ  هراسی 

ریزولا كرضحأ  لھ  ةرم : لوأل  سمھف  هاتفش  تكبترا  ةحبسلا ، ریرص  ّفقوتو  ًایلك  يلإ  َتفتْلا 
: دّدرت يف  تبجأ  ھتفایض !؟ يف  َتنك  لھ  اندعس ؟ خیشلا  انخیش  دلو  انینیع  انخیش  دصقت  لھ  ةیرقلا ؟ ىلإ 

ھلاق ام  ِتعمس  لھ  ..ھیّما  ای  ...ھیّما  خرصو : ةیلوفط  ةماستبا  ھتلعو  ةأجف ، ھھجو  ریراسأ  ْتلّوحت  لجأ !
! ةرضحلا ىلإ  ھسفنب  هرضحأو  انینیع  انخیش  ةفایض  يف  ناك  دقل  دبع هللا ؟

هؤانبأ ءاج  الك ، تلق : كعم ؟ انخیش  ءاج  لھ  لاؤسلاب : جھلت  يھو  ةّللھتم  ةضكار ، ھیّما  تءاج 
.سكسك يقس  ىلإ  طقف  جاتحی  زھاج  ءاشعلا  ...دوعأو  مھترایزل  بھذأس  تلاقو : ةرسیو  ةنمی  ْتّتفلت  طقف ،



وھو يمع  نبا  قلح  يف  تاملكلا  ْتمحازت  امنیب  ءيش ، ىلع  يولت  ةلوھذملا ال  ةأرملا  تقلطنا 
ھب تلصتا  ةیدوعسلا  يف  يتخأ  تلق : ھیلع ؟ ّكلد  نم  ھیلإ ؟ َتلصو  فیك  ھلزنم ؟ يف  َتنك  لھ  لوقی :

.راطملا يف  ينلبقتسا  دقو  ام  ةقیرطب 

تنأ ناسحإلاب ، ھیزاجی  هللا  راطملا ؟ يف  كلبقتسا  لاقو : ءوض  ةعقب  ىلإ  يمع  نبا  ھجو  لّوحت 
؟ ھب انتبارق  امو  وھ ؟ نم  ءاوجألا : هذھ  نم  دفنی  يربص  أدب  دقو  قیضب  تلق  ..نإ ، ...ظوظحم  لجر 

.كبیجأو طقف  قئاقد  ھلمكأس  كثیدحب ، درولا  يلع  َتعطق  دقل  لاق :

و ھب ، ھتربخأ  امب  ًادیعس  لجّرلا  ادب  نآلا ، ھھجو  ّللجت  ةیكئالم  ةمسب  ّنكل  ةمھمھلا ، ىلإ  داع 
! ّققحتت نأ  يسجاوھ  تكشوأ  دقف  قیضلا  نم  ةلاح  يف  ُتنك 

، ةیضاملا ةعاس  نیثالثلا  لالخ  ًاسجاھ  ھلوقیس  ام  ناك  دقف  ربصلا ، غرافب  هروغش  رظتنأ  تنك 
.ةردابملا مامز  ذخأو  ًاریخأ  غرف  ھنكل  ھتبوجأ ، يف  ةبغّرلا  ُتدقف  ةقحال  تاظحللو 

بتعب ثّدحتی  ناك  ينب ؛ ای  ةحرجم » نایعألا  لھج  ، » اذھ لوقی  ال  كلثم  دبع هللا : ای  عمسا 
يف كّمعو  كابأ  نأ  ُتعمس  دقو  ..كتلئاع  نع  ریثكلا  ملعت  ّكنأ ال  ودبی  لمكأ : مث  يفتك ، ىلع  ّھفك  ًاعضاو 

.ھنالوقی امم  كمصعی هللا  نأ  وجرأ  امھب ، قیلت  ءایشأ ال  نالوقی  ةیدوعسلا 

ًایفارغج امھنع ، تعطق  يتلا  ةفاسملا  ىدم  ُكردی  نكی  مل  ھنأ  ترّكف  سماھلا  ھثیدح  طسو 
نل ًادحأ  نأل  انعم  دحأ  ْنأ ال  دمحلاو    - انخیشب كفّرعأ  نأ  لبق  لاقف : ّدوب  بتاعی  ناك  ّھنكل  ًایحورو ،

؟ يمع نبا  تنأ  تلقف : جرحلاب  ُترعش  كب ؟ يتبارق  فرعت  لھ  كلأسأس  كلذ  لبق  ھفرعت - كنأ ال  قّدصی 
ھقیربإ يف  رضخألا  ياشلا  نم  تاقیرو  ّرذو  ةحامسب ، يفتك  ىلع  تبرو  ةلجلجم  ةكحض  حارس  قلطأ 

دلو انتلیسو  انأف  رشابملا  يمع  وھ  روبجم  دلو  فظغل  كّدج  ًانسح ، لاق : مث  ّةیح ، تارمج  ىلع  ھسلجأو 
ةدلب نم  ھّمأ  ھترضحأ  دقو  ًافورعم  ًالطبو  ًامھش  ًاسراف  ناك  دقو  رّاتب  وھ  عماجلا  انّدج  روبجم ، دلو  اندعس 

، لتقلا نم  ھیلع  ًافوخو  يرئازجلا ، رداقلا  دبع  يلولا  ریمألا  عم  داھجلا  يف  ھیبأ  توم  دعب  ركسعم ) )
اندعس انخیش  ناكو  عطقنم ، ناكم  يف  ةرجش  تحت  اھسافنأ  ْتظفل  ءارحصلا  قمع  ىلإ  ھمأ  تلصو  نیحو 

، اھقاروأ نم  لكأیل  ةرجشلا  كلت  ىلإ  يوأی  ھعوج  ّدتشی  نیحو  ماعنلا ، عم  ءارحصلا  كلت  يف  ًاحئاس  ریبكلا 
رمأ يف  راحو  ةأرملا  نفدف  يكبی ، يبصلا  كلذ  اھبناجب  ةتیملا  ةأرملا  كلت  دجو  تارملا  ىدحإ  يفو 

، يبصلا تمصف  ھمف ، يف  اھعضوو  ةرجشلا  كلت  نم  ةضغ  ةقرو  ھل  سرھ  هؤاكب  ّدتشا  نیحو  يبصلا ،
خیشلا انخیش  ىلإ  ًاقحال  اھب  ّرسأ  ةراشب  ھب  تفاطو  لفطلا ، بسن  ةقیقحب  ایؤرلا  ھتءاجو  ًالیلق ، انخیش  افغو 
ةلازغ اذإف  َتفتْلاف  بیلحلا ، ھقدش  نم  حفطی  لفطلا  دجو  كلت  ھتمون  نم  قافأ  نیحو  ھمحر هللا ، انتلیسو 

هؤاقدصأ هاّمس  ىتف  راص  نیحو  روبجم »  » سانلا هاّمس  دقو  ھفلخ ، نم  ءودھب  بحسنت  عرضلا  ةیلدتم 
انخیش دلو  انینیع  خیشلا  انخیش  وھف  كلبقتسا  يذلا  انخیش  امأ  يناثلا ، كّدجو  لوألا  يدج  وھو  راتب » »

.ریبكلا اندعس  خیشلا  انخیش  دلو  انْتلیسو  خیشلا  انخیش  دلو  َفلَخلا  اندعس  خیشلا 

نیح لمكأف : يتلئاع ، خیراتل  يبئارغلاو  كسامتملا  هدرسل  ةشھدلا  ينتذخأ  دقو  ھیلإ  عمتسأ  تنك 
يف ناسرفلا  هدادجأ  نم  ةباجنلا  تامالع  ھیلع  ترھظ  و  رابغ ، ھل  ّقشی  ال  ًاسراف  راص  روبجم  ّبش 



عم ةفورعم  ھتصقو  انْتلیسو  خیشلا  انخیش  ةمدخ  يف  ناك  دقف  ھنبا  روبجم  دلو  فظغل  كدج  امأ  ركسعم » »
كّدجل ةراشبلاب  انخیش  حّرص  هدالب  نم  خیشلا  لیحرت  ىراصنلا  ررق  امدنعو  دالبلا ، هذھ  يف  خیشلا 
لمكیس ھئانبأ  دحأ  نأ  هربخأ  ریبكلا  اندعس  خیشلا  انخیش  هدلاو  ّنأل  نجسی  نل  فظغل - يأ   - ّھنأب هذیمالتلو 

، دعب جّوزتی  مل  اھتقو  كدج  نأل  ھمحر هللا  انخیش  تامارك  نم  ةمارك  تناكو  رخآلا ،» تیریزیت  فصن  »
اندعس خیشلا  انخیش  ھنبال  ةریخألا  انخیش  ایاصو  الماح  داع  دقف  العف  نجسی  مل  ّھنأل  اھنم  ءزج  ّققحت  دقو 
تامو ًاركذ ، نیمأوت  تبجنأ  ھتجوز  نأب  َفلخلا  اندعس  انخیش  هرّشبف  كتدجب  جّوزت  ھنأ  ربخأو  فلخلا ،

ّنأ مغر  ھیف ، بیر  نیقی ال  وھو  جرف هللا ، راظتناب  لاز  ام  يقبتملا  ءزجلا  ّنكل  رھشأب ! كلذ  دعب  ھمحر هللا 
«! رخآلا تیریزیت  فصن   » ةملك ىنعم  فرعی  ًادحأ ال 

ھسفن رذن  يّدجف  خیشلا ، ةلئاع  عم  ةقیمعلا  ةیحورلا  تاقالعلا  كلت  كباشتلا ، كلذ  قمع  ُتكردأ 
.ریبكلا ةفارخلا  عباط  مغر  ءزجلا ، كلذ  ينّزھ  دقل  تام ! ایاصولا  لقن  يف  ھبجاو  لمكأ  نیحو  ھتمدخل ،

ةھج نم  نحنف  تاضقانتملا ، ھبوشت  نكامألا  هذھ  يف  يعامتجالا  يتلئاع  عضو  نأ  ھتجتنتسا  ام 
، ھنطوو ھخیشل  ةمدخ  ةیمحلم  راودأب  ماق  لجرل  ةیحور  ةھج  نم  يمتنن  امك  ناسرفلا ، ةئفل  يمتنن  لصألا 

! يمودق ذنم  يّنلتحا  يذلا  خیشلا  اذھب  طبترم  قبس  امم  ءيش  لك  نكل 

! هومسأ امك  انْتلیسو  هدجك  ًالعف  وھو  كلت ، هدج  ةءافغإب  طبترم  انلصأ 

صوصنلا نآلا  دجأ  ملاعلا ، قطنم  ضفر  يذلا  انأف  يلقعب ، شّرحتت  ةءوبنلا  كلتب  ُترعش 
! ام لمعب  مایقلا  ّيف  لّمُؤتو  يب  شّرحتت  ةیفارخلا  ةیھفشلا 

نع ةلیوط ، نینس  لبق  يبأ  يل  هركذ  ام  ترّكذت  نیح  جارحإلاب ، ُترعش  ىرخأ  ةھج  نمو 
نییبتو ھل  امھحصنو  ًارئاز ، ةرونملا  ةنیدملا  ىلإ  ءاج  امدنع  ةیفوصلا  خیاشم  دحأ  ىلإ  ھیخأو  ھباھذ 
تاوفھ ىلع  ومسیو  خویشلاك  فّرصتی  وھ  اھ  العف ، ام  ءازج  ينمركی  نآلا  وھ  اھ  ھیلع ؛ وھ  ام  لالض 
ةقایللا ىتح  ىرخألا ؟ ءایشألاب  ثارتكالا  مدع  ىلإ  دوقی  ام  ةركفب  يعطقلا  نامیإلا  لھ  نیدیرملا ؛

.لاح لك  ىلع  يعم  خیشلا  لعف  ام  ھسكعو  يمعو ، يبأ  هالعف  ام  اذھ  بدألاو !

، ھضفختو اھسأر  ىلعأل  ھعفرت  اھتفحلم ، فرطب  صقرتو  ّللھت  اھتامسب ، ةلماح  ھیّما  تءاج 
ِّلص مھللا  دعب  مھتیأر  طاشنب : خوكلا  عرذت  يھو  تباجأ  ھیّما ؟ ای  مِھتیأر  لھ  حاحلإب : اھلأسی  اھجوزو 

مھتلأسو مھترز  دقل  جَرفلاب ، ينترعشأ  ةكرابملا  مھھوجو  ھلآو ، يبنلا  ىلع  ِّلص  مھللا  ...ھلآو  يبنلا  ىلع 
.ءاعدلا

انمع نبا  ءاجو  انخیش  لھأ  ءاج  ةكرابم  ةلیللا  دمحلا  ،  .. دمحلا  لاقو : يمع ، نبا  كحض 
.هللا دبع 

كئلوأ هوجو  ةیؤر  نیتزجعمب ، نیعتمتسم  اوسلجو  خیشلا ، لآ  ةرایز  نم  نیدئاع  ناریجلا  َدفاوت 
! ًالیلق .ً.اضیأ  ّھفرملا  يھجوو  نیھفرملا ، ةیبصلا 



 (12)
! رظتنت تلاز  ام  تیریزیت 

ام حیرلل  يتیاغ ؟ ام  رفس ،

يدالب ىّمُح  يتیفاق  َْتبرُشأ 

يورعلا نایجع  نیسح                 

سیباوكلا مغر  قمعب ، ُتمن  ًاریثو ، ًاشارف  يمع  نبا  ریصح  تلعج  لیوطلا  قیّرطلا  ةروعو 
نوصقری نودیرملا ، ھعبتی  ًاخیش  يسفن  تیأر  ءابغ ، ةیلخادلا  يسجاوھ  دشأ  يب  تفاط  دقف  ةجعزملا ،

»؟ هربق ىری  ناسنإ  سحی  فیكو   » لعفلاب ةبعك ، ھیلع  ماقت  يتوم  دعب  يحیرض  تیأر  امك  ھترضحب ،
دبع هللا خیشلا  جاحلا  حیرض  يسلدنأ : طخب  ھیلع  بوتكم  سّانلل ، ةباثم  ىلإ  لّوحت  دقو  ةبھرب  هارأ  تنك 

! رخآلا تیریزیت  فصن  لمكأ  يذلا  يزاجحلا 

ينم ةبیرق  تناك  دقف  تیریزیت  ىلإ  ثّدحتأو  ينفد ، دعب  كلذ  يربق  نم  جرخأ  يننأ  رعشأ  تنك 
مل يب ، طیحی  امب  ثبعت  تذخأ  مئاسنلا ، ّتبھ  اھمیدأ  نیبتأ  نأ  تلواح  نیح  ءاقرز ، هایمب  ةّللبم  ةلمتكم ،

، ًاقرش ھّجتیو  ءاوھلا ، يف  ّقلحی  ينفك  ُتیأر  يّننكل  ًامامت ، ٍراع  انأف  ّينم ، ًائیش  كّرحت  نأ  اھعسو  يف  نكی 
ىلإ لوصولا  عیطتسأ  دعأ  ملو  يّنفلی ، عطقملا  ریصحلا  ذخأ  ةفصاع ، ىلإ  ْتلّوحتو  حیرلا  ِتّدتشا 

خوكلا ىلإ  لخدا  هللا  دبع  خرصو : ءایمومك ، ينفلی  نأ  داك  يذلا  ریصحلا  مھدحأ  عزن  تیریزیت ،
! ةفصاعلا ..ةفصاعلا 

ىلع ُتسلج  وحصلاب ، ملُحلا  جزمأ  انأو  يھجو ، ىلع  راقبألا  ثور  ينمطلی  خوكلا  ىلإ  ُتعرھ 
نم ةللیھ  تعمسو  دیحوتلا ، ةملكب  ھتریقع  عفر  يمع ، نبا  مون  شارف  ھنأ  ودبی  عفترم  يبشخ  ریرس 

.حایرلا زیزأ  طسو  ةبیرقلا  خاوكألا 

توفغ يب ، فاط  يذلا  ملحلا  ءابغو  ينع ، مّونلا  دعبیل  ًایفاك  نكی  مل  ّھنكل  ًاریثم ، ًاوحص  ناك 
انقوف ةیفنح  نم  ّقفدت  ةیبونجلا ، حایرلاب  قوفخملا  رطملا  عقو  تحت  خوكلا  ّنإ  ًارطم ، لیللا  رمھناف  ًالیلق ،

.ةیرقلا هذھ  قوف  ّةلحنم  ةلئاھ  بَِرقك  ناك  دقل  ًارطم ، نكی  ملف  ةرشابم ،

ةفاح لصو  ءاملاو  كیمس ، يمیرْك )  ) رطم ّھنإ  كلاح ، ءالطك  نآلا  يھف  ّدشأ ، ةملظلا  تحبصأ 
.ءاملا ةكرب  يف  فوقولا  ىلإ  انررطضا  ىتح  ىرخأ  ةقیقد  نورشع  ِضمت  مل  ریرسلا ،



نكل ًانیل ، رثكأ  خوكلا  ةماھ  ىلع  ھعقو  حبصأف  حیرلا ، تّفقوت  ًاراردم ، يفیرخلا  رطملا  ّرمتسا 
.دارطا يف  دیزی  ھبوسنم 

ارھظأ ھتجوزو  يّمع  نبا  ّنكل  رطملا ، وزغ  دض  دانعب  ُھّجُوت  تناك  خاوكألا  يف  لاجرلا  ةَللیھ 
! ةجرح اھتلخ  يلا  تاقوألا  كلت  يف  رطملاب  ًاحرف 

، زبخ نم  ھتلوانت  ام  ّذلأ  نم  ناك  رمجلا ، ىلع  ًایوشم  ًازبخ  يّمع  نبا  بلج  سمشلا  قورش  دعب 
حرفیو ةعرزم ، كلمی  ال  ةدحاو ، ةرقب  ىتح  كلتمی  يّمع ال  نبا  نأ  ُتّنیبت  ّمث  ةیلاتتم ، بلاوق  ھنم  تلكأ 

! رطملاب ًاریثك 

- خوكلا مامأ  ءارعلا  يف  هانبصن  يذلا   - انریرس تحت  نمو  ىحض ، ياشلا  برشن  نحنو  ُتّنیبت 
الإ نوّشعتی  ال  انھ  مھف  ءانثتسا  ناك  سكسكب  ةحرابلا  انءاشع  نأ  ةرواجملا ، ةریظحلا  مئاخس  رمت 

! خیشلا راقبأ  نم  وأ  رسوم  راج  نم  ًةبھ  نوكی  بیلحلا  كلذو  بیلحلاب ،

نع ھتلأس  امدنعو  ھتجوزو ، وھ  كلتمی  امم  رثكأ  سبالم  نم  يتبیقح  يف  ُلمحأ  ام  نأ  ُتّنیبت 
! انخیش لھأل  يدیملت  انأ  ریّظنلا : عطقنم  رخفب  باجأ  ھلمع 

ًایلج رھظ  دقو  دیحولا ؛ يمع  نبا  وھف  ةیرقلا ، هذھ  يف  انل  نیرخآ  ءابرقأ  ْنأ ال  ُتملع  ًاریخأو ،
.بجنی ّھنأ ال 

ةوحض ّلك  روضحلاب  ًامزتلم  ناك  دقف  خیشلا ، لھأ  ةرایزل  ُھتقفار  ياشلا ، نم  ھغارف  دعب 
.يتدافو تمركأ  يتلا  ةلئاعلا  كلت  روزأ  ةدلبلا و  علاطأل  ًاعم  انجرخ  سردلاو ؛ رْكذلا  سلجمل 

ةئشانو ناكم ، لك  يف  ءاملا  لوادج  ةیناتیروم ، ةیرق  يف  يفیرخ  حابص  نم  لمجأ  ءيش  ال 
تارمم امأ  ةحضاو ، ةیبارت  شئاشحلا  نیب  سانلا  تاّرمم  ةبّحرملا ، ةبرتلا  تحت  نم  ضھنت  بشعلا 

: يمع نبا  لاق  يقرشلا ، حراطلا )  ) ةمق يف  نایعلل  ةیداب  ةریغصلا  تالالشلاو  ءارضخف ، ةلیقثلا  راقبألا 
، ریبخ عرازمك  يسأر  ُتززھ  تشغأ ، مارصنا  لبق  لخدتس  ةیمسوم - ةریحب   - تروماتلا نأ  ودبی 

.لامجإلاب هدصق  تمھفو 

نأ دب  دبع هللا ال  يمع : نبا  لاق  ةیرقلا  انطّسوت  نیحو  يب ، نیبّحرم  نییورقلا  نم  ریثكلا  اَنفقوأ 
ّھنكلو ال ةلصلا ، ّيوقو  هاجلا ، میظع  خیش  وھ  طوشكاون  يف  كلباق  يذلا  ينوی )  ) انخیش ءيشب ، َكربخأ 

ةیبرتلا امأ  سانلا ، نیب  حلصلاو  ةسایسلاب  لغشنم  وھف  انتیرق ، ىلإ  يتأی  نیح  الإ  نیدیرملاب  لّصتی 
ھلباقتسو انتلیسو ، خیشلا  وھ  ةباینلاب ، ھّمع  ءانبأ  نم  مّدقم  اھیلع  موقیف  ةرضحلا  نوؤش  ةرادإو  داروألاو 

لاوحأ ھلو  ھترھاظ ، نع  فورصم  لجر  وھف  ربصلاو ، لابلا  ةعسب  ًامستم  نوكت  نأ  كیلع  نكل  نآلا ،
كلت رون  كیف  ىأر  نإو  ھتكرب ، لانت  نأ  ریبكلا  اندعس  انخیش  هاجب  وجرأو  ھیلإ  كمّدقأسو  تادھاشمو ،
دقو انھ ، روبجم  لسن  رخآ  ُتنك  دقو  ریبك ، لجر  انأو  ةلاحم ، ال  رھظتس  ّكنأ  ملعاف  ةیدعسلا  ةراشبلا 

، ھب فافختسالا  نكمی  ءایلوألا ال  مالك  نأ  دّكؤیس  كمودق  ّنكل  ةراشبلا ، كلت  نایسن  ىلع  دیمالتلا )  ) كشوأ
! ھب ءازھتسالا  نكمی  ةراشبلا ال  كلت  ھل  ّتقح  نم  نأو 



نوكت نیح  امأ  راغص ، خویش  ةطیسبلا  تاجاحللف  لحارم ، ىلع  نوكت  ةثاغتسالا  نأ  نیبت 
ھعیفشو ةریبكلا  ھتذیوعت  مدختسا  دقل  ریبكلا ؛ اندعس  خیشلا  نم  دنع هللا  ربكأ  هاج  الف  دیقعتلا  ةدیدش  رومألا 

.مھش لجر  ھنإ  يلجأل ..! مظعألا 

ءاقبلل ّططخأ  ال  طقف ، كترایزل  انھ  تئج  انأ  ءيشب ، كحراصأ  نأ  يلع  يمع  ای  نكلو  تلق :
ًادئاع سیل  رمألاو  يلو ، ةراشب  كیف  لسلستت  تنأ  ًاباوص ، سیل  اذھ  لاقو : جاعزناب  ھھجو  نّضغت  انھ ،

نأ دعب  تئج  َمل  الإو  ينعملا ، تنأ  ّكنأ  رعشأ  يّننكل  ًائیش ، كنم  بلطأ  ال  تیقب ، وأ  َتلحر  ءاوس  كیلإ ،
؟ كّمعو كیبأك  يباھو  تنأ  لھ  ينب : ای  ينبجأ  نییباھو ؟ احبصأ  نیذللا  كّمعو  كیبأ  نم  انسئی 

ً.ایباھو ُتسل  ..الك  ًاذإ : ّصلمتلل  يعاد  ال  رشابم ، لجر  نم  رشابم ، لاؤس 

.ریخلاب كرّشب هللا  دمحلا  ، ًانسح ،

، ةرم لّوأل  فیرخلا  ةشھد  علاطأ  ةیرقلا ، ىصقأ  نم  لوادجلا  قشن  انرسو  راوحلا  ىھتنا  اذكھ 
انأ عادتملا ، اھنامیإ  معدی  جذومنأل  ةّشطعتم  ةیرق  ىلع  ةأجف  ُتطقس  دقف  يقیقح ، خف  يف  يننأب  رعشأو 

.ثارتكا نود  ھلیبس  يف  يضمأو  ..ينیوھتسی  رخآ ال  رودب  موقأ  نآلا 

، اذھ لكل  تثرتكا  امل  ًافرص  ًادحلم  تنكول  ءيشب ، ًاقیمع  نامیإلا  مدع  ھّیتلا ، يلع  ھبلج  ام  اذھ 
ھتّلثمل ًایقیقح  ًایفوص  تنك  ولو  يحرسملا ، رودلا  اذھ  ةبالصب  ُتضفرل  لبق  ُتنك  امك  ًایفلس  ُتنك  ولو 

.ةدیج ًارامث  لاعفألا  حنمی  ام  كلذو  ًایقیقح ، ًائیش  لعفأل  ُتنك  تالاحلا  لك  يف  ةبھومب ؛

تاویح يف  نولحارلا  اھعرزب  ماق  ةدیج  ًارامث  دصحأ  نآلا  انأف  ةیذوبلا ، امراكلاب  ھیبش  كلذ 
يأ لعف  نع  ّفقوتأل  ًایقیقح  ًایذوب  ًابھار  نوكأ  نأ  يلع  ّفقوتأ ، نأ  نود  ةئیس  ىرخأ  عرزأو  ةقباس ،

.هذھ يتایح  يف  ھب  مایقلا  ىلع  ىوقأ  يذلا ال  فرطتملا  لحلا  وھ  اذھ  امراكلا ، رسكأل  ًامامت ، ءيش 

، ةیسلدنأ ساوقأ  اھلمحت  ّةبقك  عفتری  ةدلبلا ، رقف  شدخی  يماخر  ءانب  ةبیھملا : ةرضحلا  انلصو 
يتلا ةرضحلا  تابنج  ىلع  يرحبلا ، قرزألا  نوللاب  ضرألا  ّنیزی  يبرغملا ، طالبلا  دّدمتی  اھتحت  نمو 

ریغ ةمھمھ  الإ  عمست  ال  ةلیوط ، داروأب  نومدمدی  نودیرملا ، سلجی  ریبكلا  اندعس  سسؤملا  اھتحت  دقری 
.ةموھفم

لاجرلاو ءاقرز ، فحالمب  تاحشتم  ًاضیأ ، نھداروأ  نأرقی  ءاسنلا  نم  فص  لاجرلا  فلخ  نم 
.قرزألا وھ  يمسرلا  ةرضحلا  نول  نأ  نآلا  ّيلج  ءاقرز ، تامامعب  نوممعم 

فاتكأ دنع  سلجو  ًاجراخ ، سلجأ  نأ  عوشخب  يلإ  راشأ  ةرضحلا ، ةیواز  ىلإ  معلا  نبا  فلد 
.هدرو يف  ًاطرخنم  ذیمالتلا 

ىلع وطخی  لجر  ةمث  ناك  دقف  بیرغلا ، يھجو  سّرفتی  وأ  يلإ ، رظنیل  ًاتقو  كلمی  دحأ  نكی  مل 
ةینآ يف  ءاملا  نم  تارطقب  درولا  ىھنأ  نم  ّلك  ھجو  شری  ةرضحلا ، فارطأ  لوح  ھعباصأ  فارطأ 

.اھلمحی



ریبكلا ىنبملا  تیأر  ًاجراخ ، ينبحسو  ھجولا ، ّللبم  يبیرق  ضھن  ةبارغلا ، تیقوتب  ةعاس  دعب 
يف تالغشنم  ةنولملا  نھسبالم  يف  تالیمجلا  تایتفلا  تیأرو  ينیمی ، نع  ةسّدقملا  ةلئاعلا  ھیف  نكست  يذلا 

ةماخض ّلقأ  ىنبم  ىلإ  انھّجتا  ریبكلا ، يرجحلا  روسلا  رخآ  يف  ًادیعب  ةفرشلا ، ىلعأب  يحابص  سلجم 
.حالفلا لھأ  ةقیرط  انتقیرط ، ّرقم  يھو  ریبكلا ، اندعس  خیشلا  ةیواز  يھ  هذھ  يّمع : نبا  لاق  ًاناولأو ،

، نولیلق صاخشأ  اھلخاد  محدزی  بابلا ، دنع  ةریغص  ةبتكم  نم  ًانّوكم  ناكف  ىنبملا ، تلخد 
.معلا نبا  ّعقوت  امك  ًامحدزم  ناكو  صاخشألا ، تارشعل  عستی  ًادج ، ریبك  سلجمو 

ًاغیلب ًالجر  ناكو  ریزولا ، خیشلا  لیكو  انتلیسو  خیشلا  ثیدح  ىلإ  عمتسن  ةعاقلا ، رخآ  يف  انسلج 
! ًاضیغب

درو لئاضف  حرشی  ناك  سلجملا ، ناكرأ  ّزھت  ةیوقلا  ھترجنح  ّنكل  مزقك ، كلت  ھتسلج  يف  ودبی 
دحأ ناك  عطقم ، لك  دنعو  لسّرلا ، لك  ىلإ  هدرو  بسنت  قیفّلتلا ، ةحضاو  ثیداحأب  ءاج  دقو  ةقیرطلا ،

.بیھر حایصب  ًایلاع  جشنی  نیدیرملا 

خویشل اھبسنو  سیساحألا ، ةدیلب  نزولا ، ةروسكم  ةئیس ، دئاصق  ىقلأف  رعشلل ، غّرفت  ًاریخأو ،
.رصاعملا ریزولا  خیشلا  تامارك  ركذب  أدب  ماتخلا  يفو  ھفالسأ ، نم 

كلانھ حمالملا ، فلتخم  مھوجو  يفف  تاقبطلا ، فلتخم  نم  مھنأ  ّكش  ال  نیسلاجلا ، هوجو  تلّمأت 
نییفرحلا حمالمك  ةفولأم ، ىرخأ  حمالمو  يلحملا ، ھیقفلا  حمالمو  بّرغتملا ، يناملعلا  لجرلا  حمالم 

.لامعلاو

جرخت يتلا  ثیداحألا  عون  نم  وھو  بّعشتملا ؛ ھثیدحو  خیشلا ، امارونابب  ذوخأم  عمجلا  ّنكل 
!؟ انھ ُتئج  َمل  ًاركنم : تنك  نإو  نااااحبس هللا ، وھ : ًانمؤم  تنك  نإ  دحاو  عابطناب  ةیاھنلا  يف  اھنم 

اھب نوحسمیو  مھدیأ  يف  ثفنیل  خیشلا  ىلع  نیدیرملا  عفادت  ءانثأ  يفو  سلجملا  ءاھتنا  دنع 
خیشلا ملكو  ًالیوط ، اھرظتنا  يتلا  ةظحللا  هذھب  ًایشتنم  رخفب ، دوشحلا  نیب  يّمع  نبا  فقو  مھسوؤر ،

ًارئاز ءاج  روبجم  دلو  دبع هللا  يّمع  نبا  اذھ  انخیش  ّملكتملا : ىلإ  اوتفتْلاو  نودیرملا  ّفقوت  لاع ، توصب 
.ةیدوعسلا نم 

! تسخرو لصأ  ..ّھیبنو  َركذ هللا  بارغتساب : لاقو  زنتكملا ، ھھجو  خیشلا  ّبطق 

: لاقو ًالیلق  يّمع  نبا  كبتراف  مھضعب ، نم  ةمیئل  تاكحض  تشوشوو  بارطضاب ، عمجلا  مھمھ 
.ةرضحلا هذھل  رئاز  نآلا  وھ  ..فلس  امع  افع هللا 

، يتلئاع قحو  يقحب  ءوسلا  ةدیدشو  ةیبان  ةملك  ریصقلا  يلغبلا  خیشلا  لاق  دقف  ةناھإلاب ، ُترعش 
، روبجم دلو  دمحم  نبا  يمع : نبا  ّدرف  وھ ؟ نم  نبا  خیشلا : لاقف  درلا ، نع  ينمجلأ  يّمع  نبا  ماقم  نكل 

ةنیدملا ترز  امدنع  ينءاج  دقل  يباھولا ، كلذ  فرعأ  لجأ ، ..لجأ  لاقف : ًاءوس  خیشلا  ھجو  دیداخأ  تداز 
! ًاضیأ ًاكرشم  ًالھاج  ناك  هابأ  نإ  لاقو  نوكرشم ، ًاعیمج  اننإ  لاقو  ةفیرشلا ، ةضورلا  يف  ةرونملا 



خیشلا لمكأف  سلجملا ، ءاجرأ  نم  تّود  مئاتشو  ةیبان  تاملكل  ةبحاصم  ربكأ ، ...ربكأ هللا  هللا 
، ًایباھو سیل  دمحلا   الك  ھیبأك ؟ يباھو  وھ  لھ  ئیس : فقوم  يف  ينعضو  يمع  نبا  ّنأ  ترعش  دقو 
، فلس امع  افع هللا  انتلیسو ، ای  َتلق  امك  ًامومع ، لمكأو : خیشلا  ھجو  ریراسأ  تختراف  ًامساب ، يمع  اھلاق 

ًامستبم يلإ  راشأو  ..يدلو  ای  انھ  لاعت  ھب ، ًالھأف  ًاّملسم  ًارئاز  ءاج  ناك  نإ  ىرخأ ، رزو  ةرزاو  رزت  الو 
.ً.ایدانم مستبی  ناك  ةضقانتملا ، رعاشملا  نیب  ّلقّنتلا  ىلع  ھھجو  ةردقم  نم  ُتبّجعتف  ثدحی ، مل  ًائیش  نأك 

، قمعب ينسّرفت  ھیلع  ُتملس  امنیحو  تمّدقتف  ىسوم ، رحبك  يمامأ  سلجملا  ّقشنا  دقو  ينعفدی  يّمع  نباو 
انخیش ىلإ  ّرسأ  ریبكلا  اندعس  خیشلا  انخیش  نأ  ىسنن  الأ  انیلع  جّدھتم : توصب  لاقف  ھھجو  برطضاو 
فصن لمكی   » نم ھنم  جرخیس  ھنأو  روبجم ، لسنب  ّقلعتت  ةراشبب  امھنع  هللا  يضر  انتلیسو  خیشلا 

نأو ًاكرابم ، ھلعجی  نأ  انخویش  هاجب  لأسأ هللا  لوبقلا ، تارامأ  ھیلع  ودبت  ىتفلا  اذھو  رخآلا » تیرزیت 
.نییباھولا لالض  ھیقی 

! يلع ّتلح  دق  خیشلا  ةكرابم  نأ  تفرعف  دحاو ، توصب  نیدیرملا  عمج  اھلاق  نیمآ ، ..نیمآ 
ّنظ دقو  خیشلا ، اذھ  نم  ةدحاو  ةملك  اھفسنت  نیح  تامدقملاب  ًاریثك  لفحی  يذلا ال  سلجملا  اذھل  ًابجع 

.لوقی ام  ھنم  لبقی  رخآ ، دیرم  يأك  يقامعأ ، نم  ءوسلا  حسم  ھنأ  هذھ  ةریخألا  ھتملكب 

ًاحرف يننضحی  داكو  ھھجو ، قرشأ  دقو  يل ، انتلیسو  خیشلا  ةكرابمب  ًاریثك  يمع  نبا  رُس 
.ةظحللا هذھ  يف  يتدوعب  ًارخفو 

ىلإ لاجرلا  محازت  ةیحابصلا ، ةمیلولا  رفُس  نوشرفی  مدخلا  أدب  دقو  ھبناجب ، خیشلا  ينسلجأ 
فصلا يف  يفتك  دنع  ًاسلاج  حبصأ  يذلا  يّمع  نبا  ينیع  يف  ةوظحلاب  ترعشف  خیشلا ، سلجی  ثیح 

.يناثلا

هرھظمو ھسبلم ، نم  ءارثلا ، تارامأ  ھیلع  ْترھظ  دقو  خیشلا ، يدی  نیب  دجسی  نأ  لجر  داك 
: ھمّدقی وھو  لجرلا  لاق  قالغإلا ، مكحم  ًاریبك  ًافرظ  ھنم  ذخأو  ھسأر ، قوف  خیشلا  حسم  يزاوجروبلا ،

.هللا مھمحر  انخویش  ةكربب  ءيش  لك  رھدزی  لوبقلا و  لانأ  نأ  وجرأ  ةرضحلا ، هذھل  رئاز  انأ 

! ةریھش ةیسنرف  رئاجس  لیكو  رئازلا  لجرلا  ّنأ  تفرع  ًاقحال 

لاقو ًالوأ ، ةیلحملا  ةدبزلاو  رمتلا  انل  اومدق  دقف  اھتانّوكمو ، اھمیدقت  يف  ةیدیلقت ، ةبجولا  تناك 
بحاص ای  كبجعیس  ھھھھھ  ...ةیدوعسلا  نم  رمتلا  اذھ  ًابیرقت : غضم  نود  رمتلا  دردزی  وھو  خیشلا 

.ةیدوعسلا

نوحصلا اوبحس  مث  يوشملا ، نأضلا  محل  اومّدقو  ةریغصلا ، رّمتلا  نوحص  مدخلا  بحس  ّمث 
.بطحلا ىلع  يوشملا  زبخلاو  سطاطبلاو  لصبلاب  خوبطملا  محللا  اومدقو  ةغرافلا 

ةلابع يف  وھو  يّمع  نبا  ةقفر  ُتجرخف  خیشلا ، ةرداغم  دعب  عیمجلا  قّرفت  ةبجولا  ءاھتنا  دنع 
.يّدج حافك  نع  ریبكلا  خیشلا  ةءوبنب  ةقلعتملا  لوصفلا  ھقافر  نم  دیرم  لكل  حرشی  رخفلا ،

دقو يحابصلا ، ّنھسلجم  نلمكی  ةیلعلا  يف  ةسدقملا  ةلئاعلا  تایتف  تناك  ةیلئاعلا ، الیفلاب  انررم 



.نھل مھجیزاھأو  نّیلحملا  نینانفلا  ماغنأ  يعماسم  تلصو 

نبا يلإ  ّرسأ  ةیرقلا ، يف  لحوملا  عراشلا  انلخدو  خذبلا ، رھاظم  لك  تھتنا  ةلیھم ، تاوطخ  دعب 
فیك ًادسأ ، ُتسل  انأ  تلقو : بارغتساب  تكحض  نآلا ، ًازھاج  نوكیس  ..يدجلا  ھیّما  ْتحبذ  دقل  يمع :

! ةرماعلا خیشلا  ةمیلو  دعب  ىرخأ  ةمسد  ةبجو  لوانتأ 

رمأب مئاقلا  انتلیسو  خیشلا  شاقنو  خیشلا ، لآ  ةبتكم  لوخد  ةصرف  ةیلاتلا  مایألا  لالخ  يل  تحیتأ 
؛ ةفالصلا ةدیدش  ھتعیبط  ریثی  دق  يأر  ءادبإ  نود  ھنم  عامتسالا  ىلع  تصرح  دقو  ةلاكولاب ، ةقیرطلا 

ةیلوفط ًاسفن  يفخی  ّھنكل  تاملكلا ، حراج  عابطلا ، داح  لجر  انتلیسو  خیشلاف  يمع  نبا  ھلاق  امم  تدّكأت 
.ھتموصخ يف  رھظت  امم  رثكأ  ھتجاذس  يف  رھظت 

يحورلا ھلمع  ھیلع  سسؤی  ام  لكف  ًایحور ، ةیبرتلا  مودعم  يفوص ، قوذ  ّلك  نم  ولخ  لجر  ّھنإ 
وأ ةسایكلاو ، قوذلاك  ةزراب ، ةیفوص  ناعمل  مھف  يأ  ھیدل  دجأ  مل  كلت ، ةسدقملا  ةلئاعلاب  ھتبارق  نم  ّدمتسم 

؛ اھیلع نیدیرملا  ةیبرتو  تاماقملاب  ثبشتلاب  ىرحأ  حماستلاو ، ةرثألا  ةدھاجملاك و  ةمیظع  ةیحور  میق 
! اھنع دوذلاو  ةرضحلا  هذھ  سیدقت  ةدحاو : ةھج  يف  ّبصی  ھلمع  ّلك 

ءافص ةرورض  ىلع  ّضح  نأ  دزی  مل  هداز ، ةلآضب  ُتسسحأ  ةیبرتلا  نع  ثیدحلا  لواح  نیح 
! تیبلا لآ  ىلإ  بسنلا  ءاعداب  سانلا  عادخ  مدعو  سفنلا ،

نم خویشلا  ثارتف  ًامومع ، ثارتلا  لھاجت  ىلإ  ًالیم  رھظأ  فّوصتلا  مالعأ  نع  ھتلأس  نیحو 
! ءيش ّلك  ریسفتل  ٍفاك  هدحو  ھترضح 

ًاصن هرابتعاو  ةھجلا ، ثارتب  ّثبشتلا  ًایفلس ، تنك  نیح  ًامیدق  يلخادب  ءيشلا  كلذ  كّرح  ام  اذھ 
.نمّزلا عم  لصأ  ىلإ  لّوحتی  ًایزاوم 

ىلإ ساف  نم  دتمملا  يناجّیتلا  ركفلا  عم  لصاوت  يأ  سملأ  ملف  ھتقیرطل ، ةیناجیتلا  روذجلا  مغر 
يف تذخأ  ةضقانتم  فقاوم  اذھ  يل  رّسف  امبر  ھتیواز ؛ ریغ  ةیوازل  ًاریدقت  ھیدل  سملأ  ملو  ناجدیبأ ،

.رھشأب كلذ  دعب  يتلئاع  خیرات  تفشتكا  نأ  دعب  روھظلا 

نوبراحم مھو  ركسعم )  ) ناسرف نم  ةلئاع  ىلإ  يمتنی  روبجم  يدج  نأ  ةیھفشلا  ةیاورلا  بسحف 
! ةیناجیتلل ام  ةیحان  نم  موصخ  مھ  يلاتلابو  يرئازجلا ، رداقلا  دبع  ریمألا  شیج  فوفص  يف  ءادشأ 

يف تعرعرت  ةیرداق  ةیفوص  ةخیشمل  لیلس  وھ  ًاریمأ  نوكی  نأ  لبق  يرئازجلا  رداقلا  دبع  ّنأل 
يناجیتلا ریغصلا  دمحم  اھدوقی  يتلا  يضام » نیع   » يف ةریھشلا  ةیناجیتلا  ةیوازلا  عم  ةیلزأ  ةموصخ 

ىلإ ةریغصلا  ةیناجیتلا  ایاوزلا  نم  اھعابتأو  ةیوازلا  كلت  تداق  يتلا  يھ  ةموصخلا  هذھو  سسؤملا ، دیفح 
ةینیدلا ھتموصخلو  ةھج ، نم  مھذوفن  ىلع  ھتروطخل  ھب ، ةیاكن  ةازغلا  نییسنرفلا  بناجب  فافطصالا 

.مھعم

دض داھجلا  میرحتب  ىوتف  رادصإ  ىلإ  ریغصلا  دمحم  خیشلا  داق  ضیغبلا  طّروتلا  كلذ 



يمالسإلا ملاعلا  رضاوح  نم  ةمزاللا  تاظیرقتلا  ىلع  لوصحلل  قافآلا  ىوتفلا  كلت  تفاطو  نییسنرفلا ،
.دھاجملا ریمألا  معد  نع  ةماعلا  طیبثت  يف  ةلاعف  حبصت  يك 

قبس يذلا  شور  نویل  ریھشلا  تارابختسالا  لجر  وجوب  لاشراملا  يسنرفلا  مكاحلا  رمأ  دقلو 
نم اھظیرقتل  زاجحلاو  رصمو  سنوت  ىلإ  ىوتفلا  كلت  لمحب  ةقباس  تاونس  يف  ریمألا  ىلع  سّسجتلا  ھل 

ایاوزلاو ةیوازلا  كلت  نم  نویناجیت  خویش  تالحرلا  كلت  يف  ھبحاص  دقو  اھدامتعاو ، مالسإلا  ءاملع 
.اھل ةعباتلا 

مھتفرعم عم  يّدج  اووتحا  نویناتیروملا  نویناجیتلا  ءالؤھف  ضقانتلاب ، رعشأ  ُتنك  اذھل 
.ةیناجیتلل يقرطلا  مھئامتنا  مغر  ةیامحلا ، ھل  اومدقو  ھلوصأب ، ةیروطسألا 

يف اھتالیثم  نم  سكعلا  ىلع  ةیناجیتلا ، ةیوازلا  هذھف  ّكشلل ، تقولا  نم  عّستم  كانھ  نكی  مل  نكل 
دض ةسرش  ةیفاقث  ةمواقم  ةیوازلا  هذھ  تداق  يرئازجلا ، رداقلا  دبع  ریمألا  ةبقح  نابإ  رئازجلا  بونج 

رامعتسالا مواق  يذلا  انتلیسو ، خیشلا  اھخویش  نم  دقعلا  ةطساو  ةایح  نم  اھل  ًانمث  تعفدو  رامعتسالا ،
! يناتیروملا قرشلا  قطانم  يف  هذوفنو 

مئاقلا انتلیسو  خیشلاب  يتفرعم  تءاج  ةضقانتملا ، ةیھفشلا  تامولعملل  لئاھلا  مكارتلا  اذھ  لبقو 
ةیركف ةموظنم  نم  ًاءزج  ًاموی  نكت  مل  انھ  ةیوازلاف  يقیقحلا ، ببسلا  ًاقحال  فرعأل  نآلا ، ةیوازلا  رمأب 

يف ملاعلا  ترصتخا  كلذ  دعبو  طقف ، سیسأتلا  باب  نم  ناك  ةیناجیتلل  اھءامتنا  نإ  لب  ةیحور ، وأ 
.عابتألا ىلع  ةیلقعلاو  ةیحورلا  ةرطیسلا  ىلع  ةمئاقلا  ةصاخلا  اھمیھافم 

ءيش يأل  انھ  دوجو  اذھلو ال  ًاضیأ ، ةركفلا  هذھ  نم  ًاقالطنا  رامعتسالل  اھتمواقم  تناك  امبر 
! وھ الإ  ةبُجلا  يف  ءيش  الو  هرْكِذو ، خیشلا  ادع  ةقطنملا  هذھ  يف 

عیطتسی ام  ّلك  سّركی  نأ  ھیلع  هدغو ، ھخیراتو ، ھسفن ، ركنی  نأ  ھیلع  ةیوازلا  هذھل  يمتنملا  ّنإ 
ً.ایلاع خیشلا  مسا  ءاقبإل  ھلعف 

نكسی وھف  ًائیش ، كلذ  ءازج  لنی  مل  ةرضحلا ، هذھ  ةمدخ  يف  هرمع  خلس  يذلا  يمع  نبا  ىتح 
.راقتحالاو لھاجتلا  نم  لیوط  خیرات  تحت  ءونیو  كلاھتم ، صُخ  يف 

ةلئاعلاف سفنلا ، ىلإ  ًاقیمع  ّللستت  میق ال  ةھفات ، میقب  اوجھلیل  اوشاع  سانأ  مھ  ةیرقلا  يف  نم  لك 
اھتابغر بسح  نومسقم  اھلوح  نم  سانلا  ھحور ، ىتح  كلمت  ناسنإلاو ، ضرألا  كلمت  ةسدقملا ، ةّھفرملا 

ىندأ مھقلخ  ّھنأ  نونمؤم  مھف  زایحنالا ، نظ  اب  نّوناظلا  نیدلاب ، نورّخسملا  دیبعلا  كانھف  اھتاجایتحاو ،
.كالھلا ىلإ  يّدؤی  دّرمت  يأ  نأ  نوعناق  مھو  هءاقدصأ ، اومدخیل  ًانأش 

، خاسنلاو ةبتَكلا  راغصو  نوبرطملاو ، نویدیلقتلا ، عانصلا  كانھو  ةاعرلاو ، عارزلا  كانھو 
.اھحادمأب نوجھلی  راھن  لیل  ةرضحلا  رون  يف  نوبئاذلا  كانھو  قافآلا ، يف  نورشتنملا  ایادھلا  ةابجو 

! ةداعسو ةعانقو  ىضرب  لمعی  عیمجلا 



وأ بنذلاب  ساسحإ  اھوفص  رّدكی  ال  میقلا ، تاذب  اھتیھافر  سرامت  ةسّدقملا  ةلئاعلا  ىتح 
! لالغتسالا

يعو نم  يدل  امب  ًالیلق  ھلھاجت  يننكمأ  امبر  يسفن ، ىلإ  رخآ  ًالیقث  ًالمح  تفضأ  نآلا  يّننكل 
اذھ يف  يسفن  نم  ةقث  ّلقأ  تحبصأ  يلئاعلا  يعضو  ةقیقح  ُتفرع  نأ  دعب  يّننأ  ریغ  كاردإو ، هابتناو 

.يبغلا عمتجملا 

كیلإ رظنی  مھدحأ  نأ  رعشت  نیح  ًاھفات ، ناك  امھم  سانلا ، يأر  ءرملا  لھاجتی  نأ  نكمی  ال 
يف ًاعبات  كلعجی  ثارتلا  اذھو  انھ ، سانلا  ةایح  ھیلع  موقت  ًامیظع  ًاثارت  كلانھ  نأ  دّكأتت  نیح  ةینودب ،

! كروص لضفأ 

تّمت ول  ةملك  روبجمف  يتلئاع ، نأشب  مھعسو  يف  ام  لضفأب  اوماق  دقل  اولعفیل !؟ مھیلع  ناك  اذام 
! طیقل ىنعمب  تحبصأل  ةیبرعلل  اھتمجرت 

يباجعإ تراثأ  دقل  ھسفن ، تقولا  يف  ءاكذلا  ةدیدشو  ةحقو  تناك  ةیدوعسلا  يف  يتلئاع  نأ  ّنظأ 
! ةظحللا هذھ  يف 

مھدجب اوفتكاف  مسالا  نم  روبجم )  ) ءزجلا نع  اونغتسیو  ءيش ، لك  اوریغی  نأ  مھیلع  ناك 
نم ھجوتلا ، يف  قیمعلا  رییغتلا  وھ  ًاقسانت  رثكألا  ءزجلا  ّنكل  ًاعئار ، ًالمع  كلذ  ناك  دقو  فظغل ، لوألا 

ءایربك میمرتل  ًایرورض  ناك  دقف  ةفدص ، وأ  يعوب  رییغتلا  كلذ  ثدح  ءاوسو  ةیفلسلا ، ىلإ  ةیفوصلا 
.ةلئاعلا

نم يھ  لیوأتلل ، اھراكتحاو  ةیصنلا ، اھتیربجو  يحورلا ، اھطلست  نم  ُتبرھ  يتلا  ةیفلسلا 
ةقالع ىلإ  خیشب  ةیلیذ  ةقالع  نمو  ةلقتسم ، ةیصخش  ىلإ  عبات  صخش  نم  لوحتلل  ةصرفلا  يتلئاع  تحنم 

عابطنا نمو  ينیدلا ، سوریلكإلا  ممق  ّقلست  ىلإ  ًایعامتجا  عاقلا  يف  اھئاقب  ةیربج  نمو  ھلإب ، ةیماس 
! اھخیراتل قیمع  لیوأت  ىلإ  ةینودلاب ، ساسحإو 

ةلئاع عجرن  مل  قرف ، ال  میدقلا ، ھلاحل  عضولا  تداعأ  وأ  كانھ ، ةلداعملا  ةیفلسلا  ْتبلق  دقل 
! ةیدعسلا ةیوازلل  ًالایذأ  دعن  مل  اننكل  يرئازجلا ، رداقلا  دبع  ریمألا  شیج  يف  ةبراحم 

لاح لك  ىلع  ّھنكل  ًایعامتجا ، ينعأ  ھیف ، انھ  سانلا  يأر  ةقیقح  ملعی  يبأ  ناك  نإ  ملعأ  ال 
.ھفاتلا ملاعلا  اذھ  نم  حارتسا 

ةبرجت ةمثو  ينرظتنت ، انیم  يلودج ، ىلإ  دوعأ  نأو  ھفاتلا ، ملاعلا  اذھ  نم  يفتكأ  نأ  اضیأ  يلع 
.راظتنالاب ىرخأ 

ھتراشب ُتحبصأ  دقل  لفطك ، ىكب  ھب ، يمع  نبا  تربخأ  نیحو  حاحلإب ، يسأرب  راد  ام  اذھ 
! ةایحلا ناوھ  نع  يلزألا  ھضیوعت  ُتحبصأو  ةدسجتملا ،



! ًاسّدقم حبصأ  يك  دالبلا ، هذھ  بوجأ  نأ  يلع  ناك  لھ  ای هللا ،

ّيلع ًایعامتجا ، ّفنصم  انأف  قاطت ، انھ ال  ةایحلا  نأ  تكردأ  مایأ  دعبو  ةعجر ، نود  كلذ  تررق 
! لحرأ وأ  ..ھب  موقأ  نأ  يل  حمسی  ام  نمض  انأ ، امك  ىقبأ  نأ 

مھف راوح ، وأ  وھل  يف  كراشأ  نیح  ةیئالعتسالا ، تایتفلاو  نایتفلا  تارظن  زواجت  عطتسأ  مل 
كراشی نأ  ىتح  لواحی  وأ  هركنی ، ًایباھو  ًاقزن  لمحیو  نیدلا ، يف  ثدحتی  يذلا  روبجم  نبا  نم  نوبجعی 

! ةیّدنب ةایحلا  يف 

يسبالم ضعب  ىوس  ضیوعت  نود  ھتكرتو  ھتلذخ ، يذلا  يمع  نبا  عومد  عْقو  ىلع  عادولا  ناك 
! ًامامت يدج  ھلمكأ  امك  ًادیحو ، ھبحن  لمكیل  ھتكرت  ةفلاتلا ، ةیقوألا  نم  دیھز  غلبمو  ةلمعتسملا 



 (13)
! ودبلا ماھوأو  ..يتقیقح 

كلذك اھتجح  ماھوأللو  ..ھتجح  لقعلل 

يلایخ يف  ةقیقحلا  ىرتأ 

!؟ كلایخ يف  ةقیقحلاك 

ةتاحش ةزمح                    

كلت نوكت  نأ  ًاقلطم  يلابب  رودی  نكی  ملو  ًالیلق ، ًاشّوشم  ًافلتخم ، ًاصخش  ةیرقلا  كلت  نم  ُتجرخ 
ةبوجأ ةیرقلا  ةفاقث  يمع و  نبا  لاح  ناكو  ةلئسألل ، ًاریثم  خیشلا  ریزولا  لابقتسا  ناك  راظتنالاب ، ءایشألا 

.ءيش لكل  ةیعطق 

يمع نبا  ُتلذخ  امك  ينتلذخ  ينعفست ، مل  روذجلا  ىلإ  ةدوعلاو  زاجحلا  نم  ةرجھلا  نإ 
! شیوردلا

ىلع انیم  تصرح  يتلا  ةطخلا  تناك  انیم ، ةلباقمل  ھفیك )  ) ةنیدم ىلإ  ُتھجتا  ةیرقلا و  ُتكرت 
ةطاسببو لوألا ، يموی  ءانثأ  يف  يب  ءاقتلالا  ىلع  صرحتسو  اھتلئاع ، ىلع  ًایداع  ًافیض  ّلحأ  نأ  اھبیترت 

.اھتبطخ ىلإ  مّدقتأ 

، فیرخلا يف  نحنف  ًاظئاق ، تقولا  ناك  ایناتیروم ، طسو  يف  ةریھشلا  ةنیدملا  ىلإ  تلصو  امدنع 
.اھطسو يف  ةرایسلا  تّفقوت  ةریبك  قوس  كلانھ  ةایحلا ، ىلإ  يتدوعب  ُترعش  دقف  ةریھظلا  ةدْقو  مغرو 

نأ امك  ھنع ، لأسأ  نأ  طقف  يلع  تیصلا ، عئاذو  قوسلا  نم  بیرق  لزنملا  انیم  فصو  بسح 
.يمودق ببس  نع  ًاریثك  اولأسی  نلو  نوفایضم  ھلھأ 

ىلع لصحأ  مایأ  ذنم  ةرم  لوأل  لبقتسملا ، راھصأ  ىلإ  يباھذ  لبق  قّوستلا  ىلع  ُتصرح 
لزنم يف  يتماقإ  ذنم  ھتببحأ  يذلا  تیكابلا  زبخ  ةیؤرب  تّعتمتو  ءارمح ، رئاجس  تیرتشا  ةلوبقم ، ةقالح 

.طوشكاوناب ریزولا 

..كمامأ ھنإ  ..معن  رمعا ؟ دلو  هادلا  ةیحیرأب : باجأ  هادلا  لھأ  لزنم  نع  مھدحأ  ُتلأس  نیحو 



.وھ ّھنإ  ..ضیبألا  طئاحلا  ىرتأ 

، ًامامت ةقداص  انیم  لعفلاب  ءاھبلاب ، ترعشو  نوللا ، ةیلمر  ةمامع  ًارمتعم  ریبكلا  لزنملا  ُتلخد 
.ةناكملاب يحویو  ریبك  ّھنكل  انتیرق ، يف  ةسدقملا  ةلئاعلا  لزنمك  ًاھراف  سیل  ریبك ، لزنم  اذھ 

ّيلإ راشأ  يھجو ، يف  مستباو  ریبكلا ، شوحلا  يف  ةرثانتملا  فرغلا  ىدحإ  نم  لجر  جرخ 
، بعللا قرو  نوبعلی  نابشلاب ، محدزی  خوكلا ، ھبشی  ًاریبك  ًایرجح  ىنبم  كانھ  ناك  فرغلا  فلخ  ھتعبتف ،

ينلوان ةعومجم ، برقأ  ىلع  تملسو  ُتلخد  ةیبناج ، ثیداحأ  يف  ضرألا  ىلع  مھضعب  حدسنی )  ) امنیب
! ةراجیس تلعشأو  تبرش  ىلحملا ، نبللاب  ًائیلم  ًاحدق  خوكلا  ىلإ  ينداق  يذلا  لجرلا 

يف ةیدُكلا  لھأب  ًاھیبش  ُتحبصأ  ةدم ، ذنم  ةفاقثلا  هذھ  ُتنقتا  دقف  ةیوفعب ، ّفیضتلا  سرامأ  ُتنك 
.لامھإلاب رعشت  يك ال  ناظیبلا  عمتجم  يف  ةزاتمم  ةفصلا  هذھو  يناذمھلا ، نامزلا  عیدب  تاماقم 

دیدش ًالجر  ناك  عمجلا ؛ كلذ  نیب  ًاقیدص  ُتدجوو  خوكلا ، كلذ  يف  ةریھظلا  كلت  ُتیضمأ 
.ةبوجأب ىظحأ  يك  ھلوضف  ھیجوت  ُتعطتساو  لوضفلا ،

ّزھ اھیلإ ، يسفن  ُتبسنو  ةلیبق  ُتعرتخا  تنأ ؟ سانلا  يأ  نم  دارفنا : ىلع  سلجن  نحنو  ينلأس 
عارتخاف ًابعص  رمألا  نكی  مل  اضیأ ، لیصافتلا  ضعب  تقلتخا  يتلیبق ، ةفرعمل  ًاریبك  ًالوضف  رھظأو  ھسأر 
لوضفلاو ةھالبلا  ھل  ُترھظأ  نیحو  سدح ، ةكرعم  يف  هایإو  ُتنك  ةلیخم ، ىلإ  طقف  جاتحی  مدعلا  نم  ةلیبق 

: ءاھدب لاق  ًالعف ، لیبس  رباع  ينربتعا  ّھنأل  ھنم ، ُتلن  ًاضیأ 

؟ يمْجع تنأ  لھ  ...ةبیرغ  كتنكل  - 

.طقف ةیدوعسلا  يف  ُتیبرت  الك ، - 

.نوبیط سان  هادلا  لھأ  انھ ، كب  ًابحرم  ًامومع  يلج ، كلذ  اھأ  - 

.كانھ نم  ةلاسر  انل  لمحت  ًارخؤم ، ةیدوعسلا  نم  تءاج  ةأرما  نع  لأسأ  ُتنك  كب ، ًالھا  - 

؟ هادلا تنم  انیم  دصقت  تنأ  انیم ! ...اھأ  - 

؟ اھب يقتلأ  نأ  ُنكمی  لھ  انیم ، اھمسا  لجأ ، - 

قھش ّمث  ھمف ، ةرخؤم  يف  ةینبلا  نانسألا  نم  ةفوفصم  ْترھظأ  ةلجلجم ، ةكحض  ُلجرلا  قلطأ 
! يقیدص حبصأ  دقف  ًاجراخ  ينبحس  ...لوضف  يف  نابشلا  ضعب  ھیلإ  َتفتْلا  نیح 

نم يھ  عمسا  معن ، ...هادلا  تنم  انیم  نع  ُلأست  ھھھھھھ  لاق : خوكلا  جراخ  انرص  نیح 
! اھب لحرو  مایأ  لبق  اھمع  نبا  نم  اھّدج  اھجّوز  دقو  ةیدوعسلا ، نم  ًاریخأ  تءاج  دقل  يئابرقأ ،

ریثأ ُتنك ال  مودصم ؟ يّننأ  مأ  انیم ؟ ّبحأ  لھ  يعو ، نود  تكحض  ھھھھھ  كلذ  فیك  اھجّوز !



؟ ةبوجأ ھینیع  نم  دیرأ  لب  ةلئسألا ، كلت 

لھ لامجلا ، ةعراب  ةأرما  يھ  ملعتأ ؟ ھھھھھ  كشأ  ُتأدب  ينبجأ ، اھفرعت ، لھ  ...اھجّوز  لجأ 
! ةیدوعسلا لھأ  نم  تنأ  ًالعف ؟ اھفرعت 

: لاق اھتفرعم ، ُتركنأ  نیح  انیم ، نم  ةموعزملا  ھتبارق  مغر  يدایح ، ھبشو  ًالھس  لجرلا  ناك 
! اھتیداب ىلإ  كعم  بھذأسف  كل  ةلاسر  اھیدل  تناك  نإ  نكل  لعفلاب ، تجّوزت  انیم  عمسا ،

.عزف يف  تخرص  اھتیداب !

.اھجوز عم  ةیدابلا  يف  نكست  يھ  لجأ ،

تعطقت نأ  دعب  نآلاو  ناكملا ، اذھ  ىلإ  ينتبلج  يتلا  يھ  ام  ةیحان  نم  انیمف  نالذخلاب ، ترعش 
! ًامامت بحلاك  رعاشملل  كرحم  عضولا  اذھ  نأ  ودبی  تجّوزت ، لبسلا  يب 

غرفتو ءيش  لك  نع  ىلخت  ھنأ  ودبیو  يندوقی ، حبصأ  ًاضیأ ، خوكلا  ىلإ  ًاعجار  لجرلا  ينبحس 
لأست ّالأ  كیلع  نكل  ةیدوعسلا ، بحاص  ای  ةریثم  ةبرجت  نوكتس  ..اھیلإ  كعم  بھذأس  ءادغلا  دعب  لاق : يل ،

! انیم نع  دحأ  يأ 

.قیدص يدل  حبصأ  بناجلا : اذھ  ىلإ  رظنأ  نأ  يلع  لقألا  ىلع 

يف انبھذ  ھعم ، ُتجرخ  لیقملا  ءاھتنا  دنعو  ةیدوعسلا ، نعو  انیم ، نع  لیقملا  لاوط  انثّدحت 
لحرن المج  ذخأنس  انھ  نم  لاقف : لبإلل ، ًانطعم  انیأر  ةنیدملا  نم  ةیلامش  ةیحاض  يفو  ةلیوط ، عراوش 

! ھیلع

ىلإ ّلقت  تارایس  دجوت  الو  ةلیوط  ةفاسملا  نإ  لبق ؟ ًالمج  بكرت  ملأ  لاقف : ھب ، ُتخرص  لمج !
؟ كتلاسر ذخأو  انیم  ةلباقم  ّدوت  لھ  ...ةھجلا  كلت 

لبق اھیلع  يتدج  ْتلحر  امك  ةأرمال ، ًابلط  لامجلا  ىلع  لحرأ  نآلا  انأ  اھ  ةرماغملاب ، ترعش 
لیصوت ةرورضب  يّدج  رعش  امك  ًامامت  يتمھم ، لامكإ  يف  ةبغرلاب  رعشأ  ُتنك  لجر ؛ نم  ابرھ  دوقع 

.اعانقإ ّلقأ  ناعمب  حافكلا  ةداعإ  يف  ةایحلا  ةبارغ  اھنإ  انتلیسو ، خیشلا  ایاصو 

ًالصأ تافاسملا  تناك  نإ  لقأ ، ةفاسم  هذھ  تسیلأ  انیمل ، ًابلط  ةكم  ىلإ  ةنیدملا  نم  برھأ  ملأ 
! ءيشل ىنعم  ُبھت 

ًالزاب ًالمج  لجرلا  انل  راتخا  ھتمیخ ، مامأ  ھقناع  يذلا  لجرلا  عم  عیرس  راوح  يف  يقیدص  لخد 
ةكیمس كیتسالب  ةوبعو  ةیدیلقت  ةیدلج  ةبیقح  اھلفسأ  يف  قلعو  ةیدیلقت ، ةلحار  ھقوف  عضو  فدرلل ، حلصی 

.ءام يوحت  ىرخألا  ةھجلا  يف 

يتلا ةراثإلا  كلتب  ُترعش  دیدجلا ، يقیدص  فلخ  ةلحارلاب  ثبشتأ  انأو  لمجلا ، ضھن  امدنع 



، ةبھرلاب رعشت  ىدملا ، ىلع  زربت  يتلا  ةیلامشلا  داھولا  كلتو  لقاثتملا ، لامجلا  ضوھن  نإ  اھنع ، ثّدحت 
.لوھجملا ىلإ  عالقإلا  ىلع  سفنلا  ضّرحتو  سواسولا ، لك  يقلت 

؟ كیأرب لصن  ىتم  ُتلأس : ةیحلا ، ةلآلا  كلت  ىلع  ةیربلا  ّقش  يف  انأدبو  ًامامت ، ھفیك  نم  انجرخ 
تقولا كلذ  نكل  ةرشاعلا ، لبق  لصنس  ریسلا  انلصاو  ول  ھتوص : رسكت  حیرلاو  باجأو  لجرلا  كحض 

! تیبملل ھجاتحن  ام  لكب  لجرلا  اندّوز  دقل  مھنم ، بیرق  ناكم  يف  انتب  تئش  ول  ..ءاجرألا  كلت  يف  رخأتم 

لعفلاب ًاقلعم  نوكی  دق  ناصخش  ھجاتحی  ام  ّلك  لامحأك ، لمجلا  نم  ةیلدتملا  قئالعلا  ىلإ  ُترظن 
.انلجرأ دنع 

انأو انھوجو ، ىلع  عقن  نأ  اندك  لقاثتب ، لمجلا  كربو  ّةلت ، قوف  انّفقوت  ریسلا ، يف  لاسرإ  دعب 
مامألا ىلإ  بكارلا  يمرت  نعرأ ، لكشب  ریست  ةبادلا  هذھف  لماكلاب ، عولخم  لفسألا  يفصن  نأ  رعشأ 

ةلآك ھیفرتلا ، نم  طمن  وھف  ًاعتمم ، بارعألا  هدجی  ام  اذھو  اھریس ، ءانثأ  يف  ةیمدك  فلخلا  ىلإ  هدشتو 
ھھھھھ لاقف : لبإلا ، ریس  نع  ھتلأس  دقف  ھتفارطو ، ھتحارصب  لجرلا  كلذ  يبارغتسا  راثأ  ام  ّدشلو  بعل ،

! عامجلا سرامی  نمك  فذقی  ّھنأ  دح  ىلإ  اھریسب  عتمتی  ًالولذ  ةقان  بكری  نیح  ةیدابلا  لھأ  ضعب 

.ءاوسلا دح  ىلع  رمألاو  ثیدحلا  ةبارغل  ُتكحض 

؟ ةیربلا يف  ًانیمك  يل  بصن  ًاثنخم  لجرلا  اذھ  نوكیأ 

ررشلا اھنم  ریاطت  ًاران  دقوأ  ءاشعلاو ، برغملا  ىلص  سولجلل ، ًاناكم  ّدعأو  لمجلا ، ّدیقو  لزن 
ىلع نكسی  انیم  جوز  لطھی ، نل  رطملا  نأ  ينعی  كلذ  حایرلل ، اطاشن  دھشت  ةلیللا  دمحلا   لاقو : ةعرسب 

.ریسلا نم  ةعاس  نم  لقأ  دعب  ًادغ  مھیلإ  لصنس  نآلا ، انم  ةبیرق  ةفاسم 

انھ رحلاو ، سومانلا  لعفب  مونلا  انعطتسا  اَمل  ھفیك  يف  انك  ول  لمكأو : ءامسلا  يف  ھھجو  ّبلق 
.ةیدوعسلا نع  ينثدح  ایھ  ...ایھ  كتایح ، يف  رضخأ  ياش  لضفأ  نآلا  برشتس  رمسلاو ، مونلا  نسحی 

، فقوت لوأ  دنع  انیم  ركذب  لغشناو  داع  ام  ناعرس  ھنكل  ةلمم ، تایمومع  نع  ھثّدحأ  تذخأ 
انتلیبق يف  فورعم  لجر  انیم  ّدج  ًالیلق ، انیم  ةصق  نع  كربخأس  نآلا ، يقیدص  ّتب  دبع هللا  ای  ملعتأ  لاقف :

نأ دعبو  ھبراقأ ، ةضراعم  مغر  كلذ  لعف  انیم  مأ  نم  ھمحر هللا  هدلو  جّوزت  نیحو  ةقطنملا ، رئاس  يفو 
، انتلیبق میق  نمض  ضوفرم  وحن  ىلع  اھّتبرو  ھفیك ، تراز  نأ  قبسی  مل  يتلا  انیم  ھتنبا  ھتقیلط  تذخأ  تام 
، اھنع نوثدحتی  ةیدوعسلا  نم  نومداقلاو  جاجحلا  أدب  تاونس  ذنم  نكل  ةاتفلا ، رمأب  يلابی  اھّدج ال  ناك 

نودو طقف  مایأ  ذنم  لئاط ، نود  ھتدیفح  عجرتسی  نأ  لواح  و  خیشلا  ضرمأ  امم  اھمأ ، ةعمس  نعو 
ّدجلا حرف  ًابولسأو ، ًارھظم  بیرم ، وحن  ىلع  تءاج  ةیدوعسلا ، نم  ةمداق  انیم  تءاج  ھنم ، طیطخت 
ھتكال يذلا  ھفرش  ذاقنإو  اھزاجتحا  ھناكمإب  حبصأ  نآلا  ھنأل  لب  ھتدیفحب ، ًابح  سیل  اھتدوعب ، دینعلا 

.ةنسلألا

ةایح يف  ةبغار  صالخلا ، يف  ةلمآ  اھّدج  ىلإ  تءاج  يھف  نآلا ، انیم  لاحل  ملألاب  ُترعش 
! يودب لجر  ىلإ  ًارسق  اھجّوزی  لب  هدی ، يف  ةریسأ  عقت  نآلا  يھ  اھو  ةدیدج ،



ھفیك نیعأ  ْتصخشف  تءاج  لاق : اھتصقو ، انیمل  ةسامحلا  دیدش  وھف  ھثیدح ، يف  لجّرلا  ّرمتسا 
ةفحلم يف  تناك  لمكأو : رضخألا ، ياشلا  سأك  برشی  وھو  ھیتفش  ىلع  ةماستبا  ْتفط  اھمودق ؛ دنع 

، نیمثلا رطعلا  ةحئار  اھنم  قبٍعت  اھسأر ، ءاطغ  تحت  نم  بیرغ  نولب  اھرعش  نم  ةلصخ  زربت  ةعئار ،
امدنع ءاسملا ، كلذ  يف  ةنیدملا  ةنتف  تناك  اھدج ، تیب  ىلإ  اھعییشتل  اوتأ  نایتفو  لافطأ  اھمامأ  ریسیو 

.ھھھھھ ھھجو  ّدبرا  ھتدیفح  اھنأ  هوربخأ  امدنعو  هاف ، رغف  اھّدج  اھدھاش 

يورقلا اذھ  عم  ًاحیرص  نوكأ  نأ  ُتررق  اریخأ  ھلالغتسال ، ةلاذنلاب  رعشأ  انأو  كحضأ ، ُتنك 
! كیلع ُتبذك  دقل  ًامیئل ، ًالجر  نوكأ  ّالأ  بجی  يقیدص ، ای  عمسا  بیطلا :

عفادب ًالیصأ  ًافرصت  ناك  مأ  ثیدحلا ، اذھ  نع  ّفقوتلا  نع  ھلمحل  ةریغ ، كلذ  ناكأ  يردأ  ال 
.قدصلا

! يلع َتبذك  - 

انیم ةقفر  ةیدوعسلا  نم  ُتئج  دقل  ةلاسر ، يل  لمحت  ال  انیم  ةلاسرلاب ، ّقلعتی  امیف  لجأ ، - 
! ةدیدجلا فورظلا  هذھل  ةجیتن  ةئیس  ةلاح  يف  نآلا  انأو  اھّدج ، نم  اھجّوزتأل 

.كیلع نّوھ  كیلع ، ال  - 

.تدرأ نإ  ةلحرلا  لامكإ  مدع  يف  قحلا  كل  طقف ، ًاحضاو  نوكأ  يك  كلذ  تلق  دقل  - 

: لاق مث  داج ، لكشب  ھتوص  ةربن  ْتّریغتو  ىرخأ ، ةرم  رمجلا  ىلع  هدارب  عضوو  ھھجوب ، حاشأ 

، طقف كلاثمأ  لباقأ  نیح  ًاعبط  ھھھھ  كلذك ، نوكأ  نأ  ّبحأ  انأو  حیرص ، لجر  تنأ  عمسا ، - 
! كفرعأ انأ  عمسا ، ..عمسا 

!؟ ينفرعت - 

! روبجم دلو  تنأ  لجأ  - 

ًالیذ كلانھ  ّنأ  وأ  ينزیمی ، ًانرق  يسأر  قوف  لمحأ  يّنلعل  يسفن ، ُتسسحتف  مسالا ، كلذ  لاق 
! انیم ھفرعت  يذلا ال  ًادیدحت  مسالا  اذھبو  لجرلا  اذھ  ينفرعی  يك  كانھ  اذام  يترخؤم ، نم  ىلدتی 

؟ بضغتس مأ  ..ةقیقحلا  دیرت  لھ  - 

.ةقیقحلا دیرأ  لجأ ، ..لجأ  - 

ىلع بوسحم  ةیاھنلا  يف  يننأ  مغر  انیم ، ّمع  نبا  ُتسل  انأ  ًالوأ  اھ ، بضغت ؟ نل  ًانسح ، - 
اذھ ىرت  لھ  ھھھھ  اھسفن  ةلیبقلا  نم  دادح )  ) ّملعما انأ  ھھھھ  لاكشألا  نم  لكشب  اھتلئاع 

؟ ًابیرغ



.لمكأ الك ، الك ، - 

ھھھھ ھیلع  يدایتعا  مغر  ًابیرغ  هارأ  انأ  ھھھھ  معن ، - 

: َلمكأ تقولا ، كلذ  يف  ةجعزم  يقیدص  ثیدح  يف  ةباعدلا  حور  ْتدب 

باعصلا مّشجتأ  انأ  اھ  ھھھھھ  ًامامت  كلثم  انیم  قشعأ  انأف  كعم  ًاحیرص  ًاضیأ  انأ  نوكأ  يكل  - 
لكب يلإ  ّرست  تناكو  بّرقملا ، اھقیدص  ُتنك  ھفیك  اھمدق  تئطو  نأ  ذنم  طقف ، اھتیؤرل 

ھل ّقحی  يلثم ال  لجر  ظحلا  ءوسلو  نكل  اّھیقرو ؛ اھثیدح  ةعورو  اھلامجل  اھتببحأ ، اھرومأ ،
! انیمك ةأرما  ةیؤر  نم  رثكأ  يف  حمطی  نأ 

ملعأ َلمكأ : ةرّربم ، نآلا  ھتماھش  ْتحبصأ  نیكسم ، قشاع  ةبحصب  انأ  رخآ ، خف  يف  انأ  هوووأ ،
! كبضغ ریثت  دق  ةصقلا  ةیقب  نكل  كبضغی ، مل  اذھ  نأ 

.ءاجر لمكأ  كیلع ، ال  الك ، - 

ھتلّمأت ركس ، ةعطقب  ھمقلأو  ضرألا  ىلع  ھعضو  رضخألا ، ياشلا  ممحل  فذاقلا  داربلا  َلمح 
هرھظب قصتلت  ھنطب  داكت  مسجلا ، لیحن  رمسأ  ىتف  ناك  ةایحلا ، ةوسق  تامالع  ھیلع  ترھظ  ةرم ، لوأل 

كیلع ثّدحت : نیح  يتقفش  راثأ  ةیئاقلتو ، ةطیسب  تناكف  ضرألا  ىلع  ةیوعرلا  ھتسلج  امأ  يقولس ، بلكك 
، تیبلا يف  اھزجتحا  ًاریثك ، اھیلع  اھّدج  ىّسق  اھمودق  دنع  انیم ، مودق  دعب  تلصح  ىرخأ  ءایشأ  مھفت  نأ 

ًاكسمتو ًادسح ، اھمودق ، نم  نّریطتی  ّنك  يتاوللا  اھتابیرقو  اھمامعأ  لبق  نم  بینأتلا  نم  ریثكلا  اھلانو 
ضعب رھظی  نأ  اھّدج  دارأ  نیحو  ملاعلا ، ىلع  دیحولا  اھذفنم  يتاوخأو  ُتنك  ةظفاحملا ، ةلیبقلا  تاداعب 

، دیرت امب  دینعلا  اھّدجل  حوبت  نأ  ْترّرق  يعم  ةروشم  دعب  ءّانحلاب ، اھنییزتل  يتاوخأ  ىعدتسا  نیللا 
.اھّمأ عم  ةسئابلا  اھتایح  درست  يھو  اھئاكبل  ُتّملأت  دقو  اھّدج ، ىلإ  ةرثؤملا  ةصقلا  كلتب  ينتلسرأ 

اذھل اھحوب  نوكیس  ًاعطق  اھرسب ، يلإ  حوبت  ةرومخم  رھازلا  يح  يف  اھّتقش  يف  انیم  ُترّكذت 
: بیئك ءوضب  انیھجو  رمقلا  حسم  دقو  لمكأ  ریثأتلا ، دیدش  ًارمأ  يورقلا 

ْتبرھ اّھنأ  ھل  ُتحرشو  انیم ،! سیلو  ةنمآ  اھوعدی  وھو  ھیلإ ، ينتلسرأ  ةنمآ  نإ  اھّدجل  ُتلق  - 
، اھبطخ ةیدوعسلا  نم  ًاباش  ّنأل  انھ  تءاج  اّھنأو  كلذ ، لك  ىلع  اھمغرت  تناك  اّھنأل  اھّمأ  نم 

هذھل ًاریثك  اھّدج  َنال  ةمرتحم ! ةاتف  يأك  اھلھأ  دنع  اھجاوز  نوكی  نأ  ھیلع  تطرتشاو 
نع اھلأسا  يل : لاق  نیتمرھلا ، ھیتفش  نم  ّزنی  حرفلاو  ھینیع ، ىلإ  ّللستت  ّةقرلا  تیأرو  ةّصقلا ،

ُتدع امدنعو  لیصافتلا ، ّلكب  ينئج  ھمودق ، دعومو  ھتلیبقو  ھتلئاع  مساو  ھمساو  باشلا 
ةلیلق تامولعملا  هذھ  نأل  خیشلا  بضغ  ةرضحلا ، ةیرق  نم  دّمحم  دلو  دبع هللا  كمساب  ھتربخأ 

يف ریزو  كبیرق  نأو  ةیدوعسلا ، يف  ریبك  نید  ملاعو  خیش  كدلاو  نأ  تدازف  ھیأرب ،
، عفنی امو  ّةفعلاو  ةمصعلا  الإ  اھل  دیرأ  يّننأ ال  اھربخأ  لاقو : عمس ، امب  دجلا  ّرُس  ایناتیروم ،

.ضارتعا يأ  انیدل  سیل  ھب  ًابحرمف  ءاج  نإو  ھلھأو  باشلا  نع  لأسأس 

دقف ًادج ، ًامیلس  يسدح  ناكو  ءاجرألا ، هذھ  يف  يتلئاع  نم  ًادقعم  ُتحبصأ  يّننأل  يبلق  ّقد 



: لاقو يقیدص  كبترا 

ةقفر ةنیدملا  يف  ًالیلق  ّلقنتلاب  انیمل  حمسو  لاوحألا ، تّریغت  دجلا  عم  ةسلجلا  كلت  دعب  - 
ناك امھم  اذھ  لوقأ  نأ  يلع  نكل  كربخأ ، فیك  ملعأ  ةقیقح ال  ةأجف ؛ ءاس  رمألا  نكل  اھتابیرق ،

! ًاحراج

طغضت تحبصأ  يتدعمف  ةرسحب ، كلذ  ھل  لوقأ  تنك  .كعامسل  ّدعتسم  انأ  لمكأ ، كیلع  ال  - 
.ةأجف يلع 

باش نع  ھلأسو  ةرضحلا ، ةیرق  يف  اندعس  خیشلا  لھأ  نم  ھئابرقأ  دحأب  ّدجلا  لصتا  ًانسح ، - 
ًاعبط روبجم ...! دلو  دبع هللا  ىمسی  لعفلاب  ھنأ  هربخأف  ةیدوعسلا ، نم  مداق  ةیرقلا  لھأ  نم 

، ةبارق مھب  ھطبرتو  اندعس ، خیشلا  لھأ  ينعأ  ةریھشلا ، ةلئاعلا  كلتب  ام  ةقالع  ىلع  ّدجلا 
.ءيش لك  فرع  روبجم  كدج  مسا  عمس  امدنعو 

! اذام - 

ةیوازلا رمأب  مئاقلا  انتلیسو  خیشلاو  اندعس ، خیشلا  لھأ  نم  ًالجر  ام  ًاعون  دجلا  ربتعی  معن ، - 
.ءيش لك  ْتریغ  ارومأ  كنع  هربخأ  نم  وھو  ھتلاخ ، نبا 

ُترعش تیبلا ! لآل  بسنلا  ءاعّداو  شغلاو  عادخلا  نأشب  انتلیسو  ھلاق  ام  ًارّكذتم  ًالیلق  ُتحرس 
: لجرلا لمكأف  يقلح ، لفسأ  رارمب 

ّةیح نم  يكانزأب )  ) ينیتأت ةرجافلا  ةنبا  ...ةرجافلا  لاق : ھترئاث ! تراث  نیح  ھبناج  ُسلجن  ّانك  - 
.باذعلا ءوس  اّھنموسأل  هللاو  ةرجافلا ، كلت  ينعدخت  اھجّوزتیل ، انخیش  لھأ 

عمتسا نأ  ّيلع  ناك  يكانزآ !» «ـ اھیف ب فصوأ  ةّرم  لوأ  كلت  تناك  دقف  ّقلعأ ، نأ  عطتسأ  مل 
ّمھلا يف  نحن  لوقی  نأ  دیری  دایتعالاب ، ينرعشی  يك  ّملعما »  » ّھنأ يقیدص  ينرّكذ  ةظحللا  هذھ  يف  طقف ،

، ھلبقت يف  ةغلاب  ةبوعصب  رعشأ  تنك  امنیب  كلذك ، ھنأ  ھتعنقأ  مایألا  ّنأل  ھیلع  ًاریسی  ناك  كلذ  ّنكل  ءاوس ،
ًامامت فرعأ  يذلا  انأ  رّونتملا ، باشلا  انأ  ملاعلاو ، خیشلا  نبا  فظغل  دمحم  دلو  دبع هللا  انأف  ةلاحتسا ، لب 

عم ًاقداصو  ًاقسانتم  نوكأ  يك  ةعماجلا  يف  لبقتسم  نم  ھب  تیّحض  مك  فرعأ  لبنو ، مارتحا  نم  ھلمحأ  ام 
لاكشأ لك  ُترّدق  نیح  يسفن  تمرتحاو  ةیبھذملا ، لاكشأ  لك  ُتضفر  نیح  يلقع  ُتمرتحا  يسفن ،

نأ نیشم  رمأل  ّھنإ  راصتخاب ! يكانزا !»  » حبصأ اذھ  ّلك  دعب  ملظأ ؛ ال  بذكأ ، ال  قرسأ ، ال  ةلادعلا ،
ىرحأ يسفن ، مامأ  يسفن  عّملأ  نأ  ىلإ  رطضأ  نأ  نیرخآلل ، حرشأ  نأ  ىرحأ  يلبن ، ىدم  يسفنل  حرشأ 

.نیرخآلاب

تاھافت هذھ  كعور ، نم  ئدھ  دبع هللا  ًالئاق : يدیب  بیطلا  لجرلا  كسمأف  يعو ، نود  ُتضھن 
مارتحا نم  ينعنمی  مل  اذھ  ءالبلا ، يف  كلثم  يّننأ  ىرت  الأ  مھقانعأ ، أطی  نم  الإ  نومرتحی  مھ ال  ناظیبلا ،

مدآو مدآل  اّنلك  دحأ ، لصأ  ىلع  مكحلا  عیطتسی  دحأ  الف  ھفات  مھمالك  نإ  مث  ..ناظیبلاب  انل  ةجاح  ال  يسفن ،
.بارت نم 



ُتلعشأف رضخأ ، ياش  سأك  ينلوان  ًابضغ ، رومأ  ُتسلج  ھثیدح ، يف  ةینودلاو  ءابغلا  ُتلّمأت 
يبأ نع  نعرأ  ثیدح  يف  ُتقفط  ًالعف ؛؟ انأ  نم  ُفرعتأ  ھل : تلق  اھبقع ، ُتلعشأ  يننأ  ُتّنیبت  ةراجیس 

ةمیزھلا راوطأ  رثكأ  يف  ةظحللا  كلت  يف  انأف  كابترا ، ةظحل  يف  ًاھفات  ًاثیدح  ناك  يسفن ، نعو  يمعو 
! يدوجو ترّرب  ْذإ  ًاطاطحنا 

، يسأر قوف  میھت  ّللبملا  بشعلا  ءادنأو  عساو ، دفدف  انب  طیحی  ةیفیرخ ، ةدھو  ىلع  نآلا  انأ  اھ 
ناكم يف  ةمدص  ىلع  ُقیفأ  ًاموؤشم ، ًاریصم  ھجاوأ  يّننكل  ًاموی ، ھب  ُتسلج  يذلا  لمجألا  ناكملا  ھنإ 

يبعاتم نأ  نآلا  رعشأ  يدلوم ، ناكم  نم  لیحرلا  ىلع  ُتمزع  نیح  اذھك  ًائیش  ّعقوتأ  ُتنك  ام  عئار !
يف يخأو  يقیدصو  يسفنب ، يتقث  تّزھ  دقل  ةادبلا ، نم  عمتجم  ةوطس  مامأ  ىعادتت  ةیلقعلاو  ةیحورلا 

: ھقیدص بایسلا  ركاش  ردب  فصو  امك  ًامامت  ھیلع ، وھ  امب  يلابی  ریبكلا ال  ءالبلا 

ً.احیرتسم ھیسركب  بدی  ًاحیسك ، يلثم  ناك  دقف  ریبكلا ، ءالبلا  يف  يخأ  دیمح  »

! ریسی اولاقف  ھنع  تلءاست 

ًاحور داع  دقف  ھیمدق  ىلع 

تام دقل 

«. ریصملل انلیو  ای 

تنك ام  لك  تّلیخت  يعامتجالا ، ذبنلا  اذھ  نم  جرخمو  دراو ، ٌّلح  ةظحللا  كلت  يف  توملا  ّنإ 
ةطقانشلا ءانبأ  نیب  ةنیدملا  يف  ھعمسأ  ُتنك  امو  ةیقرشلا ، تاراضحلا  يف  نیذوبنملا  تاقبط  نع  هؤرقأ 

.ىرخألا ةذوبنملا  تاقبطلاو  ھكانزآ  نع 

يمسا يف  ُتكبترا   - دمحم دلو  دبع هللا  وأ  دبع هللا  دلو  دمحم  انأ  ودغأ  نأ  ةضیغب ، ةقرافم  اّھنإ 
ةرھاعلا ةنبا  ةرھاعلا  كلت  انیم  ودغتو  نالف ، لھأ  ّةیح »  » نم ودغأ  نأ  فقثملا ، باشلاو  ملاعلا  نبا  ىتح -
ثیدحل تّھبنتف  ًاریثك ، ّطتشأ  يننأ  ُترعش  ..أطخلا  يف  ُتطرخناو  نایلغلا  ةلحرم  ُتغلب  دقل  ةمرتحم ! ةاتف 

: عامسلا ىلع  ينمغرأف  ھتالابم ، الو  ھتقایل  ّفثك  يذلا  يقیدص 

ھتبطاخم ىلع  ْتأّرجت  نیح  برضلاب  انیم  ىلع  ىدتعاو  بلقلا ، دماج  دَجلا  ةرئاث  ْتراث  - 
موی دعب  ھتادیفحو ، ھتانب  ةباقر  تحت  اھنجس  ّمتو  اھبرض ، ىلع  هؤانبأ  بوانت  رشابم ، لكشب 

لاجرلا ىسقأ  دحأ  ّھنإ  ھتاعرو ، ھتاناویح  عم  ةیّربلا  يف  نكسی  ھل  بیرق  ىلإ  ّدجلا  لسرأ  رخآ 
امدنع ھتاناویح ؛ عم  ةیدابلا  يف  هرمع  ّلك  قفنأ  ةفالص ، مھرثكأو  يتایح ، يف  مھتفرع  نیذلا 

يك ةھابن  يأ  ھیدل  تسیلو  ةلماكلا ، ةّصقلاب  هربخی  مل  ًاعبط  اھنع ، ًامغر  انیم  دجلا  ھجّوز  ءاج 
يك ال ةیدابلا  يف  اھئاقبإ  ىلع  صرحلاو  انیم  ةباقرب  هاصوأ  ّدجلا  ّنكل  هرایتخا ، بابسأ  فرعی 

ًاھیبش ناك  دقف  اھفاطتخا ، وأ  اھلیحر  لبقو  ةساعتلا ، يف  ْتقرغ  ًاریثك ، انیم  ْتكب  برھت ،
مایألا لاوط  ُتنك  ةقیقح  كمودق ، رظتنأ  نأ  ينم  تبلطو  ةسلخ  ينتعدتسا  فاطتخالاب ،
لمجلا ىتح  ءيش ، ّلك  تّبتر  كتصقب ، دحأ  رابخإ  مدعب  كتیصوأ  اذھل  كراظتنا ، يف  ةیضاملا 



! ةصقلا ةیقب  فرعت  نأ  كیلعو  نآلا ، اّنلقی  يذلا 

؟ ىرخأ ةیقب  ةصقلل  لھ  - 

! بورھلا قیرط  امكل  ُتّبتر  دقو  كعم ، بورھلا  ُدیرت  اھذقنت ، نأ  كنم  دیرت  انیم  لجأ ، - 

! بورھلا - 

ىلإ نابھذتس  قحتست ، اّھنإ  ُتددرت ، اَمل  اھعم  برھأ  نأ  انیم  ينم  ْتبلط  ول  اّھبحت ؟ الأ  لجأ ، - 
! ناجّوزتتو تلاق  امبسح  اھجوز  علختس  كانھو  وبیذاون ، وأ  طوشكاون 

؟ ..علخت اذام ، - 

تنأ سأیت ، ال  عمسا ، اھدیب ، اھرمأ  ّبیث  يھف  لطاب ، اذھو  ربجلاب ، اھّدج  اھجّوز  دقل  لجأ ، - 
نم انیم  ّللستتس  اھجوز ، ىدل  فویض  نحنو  ءاسم ، ًادغ  لیللا  ّلحی  نیح  ظوظحم ، لجر 

ةنیدم ىلإ  لصوی  قیرط  ىلإ  امكدشرأس  ناقلطنتو  لمجلا  اذھ  ىلع  كعم  بكرتو  اھتمیخ 
نوكن نأ  طقف  انیلع  ًاعیرس ، رمألا  نوكیس  طوشكاون ، ىلإ  ةرایس  نالقتست  كانھ  نمو  ورك ،) )

.ّلفغم ّھنكل  ةحلسألاو ، تایقدنبلا  ينتقی  بلص  لجر  اھجوزف  نیرذح ،

؟ اھجوز نم  ةأرما  فطخأ  داج ؟ تنأ  لھ  - 

، لطاب ھنإ  لاقف  ًاھیقف  ُتلأس  دقل  كل ، ُتلق  امك  لطاب  امھجاوز  اّھبحت ، تنك  نإ  لجأ ، - 
دیرت ال  ُتنك  نإ  اھنم ، ةعاس  دعب  ىلع  نحنو  ناكملا  اذھ  يف  اذھب  كغالبإ  ىلع  ُتصرح 
انیمب ىظحتس  نم  تنأ  كب ، اذام  اھذاقنإ ، دیرت  كنأ ال  اھربخأس  لعفت ، الف  ةّمھملا  هذھب  مایقلا 

! فاخأ الو  ...امكتدعاس  يّننأل  لیقثلا  ءبعلا  يلع  عقیس  نم  انأ  امنیب  فاختو ،؟

تاوطخلا كلت  ةریثك  يھ  مكو  ةئیرجلا ، ةوطخلا  كلتب  مایقلا  ُترّرقف  ھمالكب ، لجرلا  ينضّرح 
! طقف ىضرلل  ءاغتبا  وأ  ّةیمح ، عانتقا ، نود  اھب  ُتمق  يتلا  ةئیرجلا 

، اندوجو يفیرخلا  میسنلا  ّلمو  ًامھ ، تضافو  ھبناوج  تءان  لیللا ، بءاثت  ىتح  حوبلا  يف  انرّخأت 
ُتلّسوت مّونلا ، ُتیدجتساو  ضبارلا ، انلمج  نم  ًابیرق  انددمت  ةنوخس ، رثكأ  حبصأ  بشعلا ، ّفج  امدعب 
شارفلا ىلإ  هدولخ  دعب  ًاریخش  ةدھولا  ّزھ  ةعرسب ، رغصألا  توملا  ةلحرم  يف  لخد  يقیدص  ّنكل  ھیلإ ،

! ةدحاو ةقیقدب 

ودبی دیعب ، نم  ًادئاع  ھتیفلأف  يقیدص ، نع  ًاثحب  يسأر  ُتعفر  سمشلا ، ينتعسل  امدنع  تظقیتسا 
عضو ينادوس ، لوفو  تیوكسب  ىلع  يوتحی  ًاسیك  جرخأو  ًاددجم ، رانلا  دقوأ  تاعاس ، ذنم  ظقیتسا  ّھنأ 

: سامحب ثیدحلا  يف  عرشو  ةبجولا 

نارفاسم اّننأ  لجرلا  ربخأس  ًامسا ، لحتنت  نأ  كیلع  مھیلإ  لصن  نیح  ياشلا ، دعب  قلطننس  - 
يماثل عضو  ىلع  صرحأس  ًاقالطإ ، ينفرعی  دق ال  ةھابنلا ، مودعم  ّھنإ  كل  ُتلق  تناكت ، ىلإ 



.ماودلا ىلع 

مغر يرعلاب ، ينرعشأ  راھنلا  ءوض  ةیضاملا ، ةلیللا  ةبآك  َحسمأ  نأ  ھیف  ُتلواح  ًاتقو  انیضمأ 
.ھمامأ يرعلاب  رعشأ  تنك  يّننأ  الإ  يتقیقح ، سیل  ينع  لجرلا  ھفرع  ام  نأ  يتعانق 

فقوأ ىدملا ، ىلع  مایخلا  ىرن  ّانك  طبضلاب  لاق  امك  ةعاس  دعبو  ًاحابص ، ةنماثلا  دنع  انقلطنا 
لسكب لمجلا  كرب  شتو ؛ ..ْشْتَو  شجأ : توصب  لمجلا  ًابطاخم  لاقو  ةلیحن ، اصعب  ھتماھ  ّسم  لمجلا ،

.ءام لودج  برق 

لھ لاقو : ھتدع ، يورقلا  لجرلا  جرخأ  مایخلا ، قَْرط  لبق  ّقنأتلل  ةیسوقط  ةحارتسا  اّھنأ  ودبی 
يف لستغاف  ًاضیأ ، اھلامعتسا  ُتضفر  اھایإ ، ينلوانو  ةرذق  ةنوباص  جرخأف  يفنلاب ، تبجأ  ةقالحلا ؟ ّدوت 

سودیبال رطع  نم  ةّنیع  ةنینق  جرخأو  ھیدیب ، اھّضفنو  ھتعارد  حسم  داع  امدنعو  دكارلا ، لودجلا  ءام 
ىلع ًاصیرح  ناك  رتیللملا ، نم  ءازجأ  اھنم  تحسمف  اھایإ  ينلوان  رطعلا ، كلذ  نم  لم  ىلع 10  يوتحت 

.اھل ًاقیقح  ًاقیدص  ناك  دقف  انیمل  ىفخی  يذلا ال  ھقشع  مغر  ّلتبتب ، ھتّمھم  يّدؤی  ناكو  يّقنأت ،

ناك ءاجرألا ، يف  رطخت  ةأرما  َرأ  ملف  انیم ، نع  ًاثحب  ُھتعلاط  يودبلا ، يحلا  ىلإ  انلصو  امدنع 
ألمت رقب  مانغأ و  ةیشاملل ، ریبك  حارم  ىلع  حتفت  ةرواجتم ، مایخ  ثالث  ىنعم ، نم  ةملكلل  امب  ًایثارت  ًایح 

.ریبكلا عقنتسملا  لخاد  ةریزج  ھبشك  ّيحلا  ودبیل  ىتح  میخملا  دودح  رّوسی  يمسوم  يئام  عقنتسمو  قفألا ،

لجر ھفلخ  نمو  سماخلا ، هدقع  ةیاھن  يف  ّھنأ  رھظ  ةرمسلا ، دیدش  مسجلا ، ئلتمم  لجر  انلبقتسا 
! اولزنا ..اولزنا  .ً.الھسو  ًابْحرم  ةماھشب : لاق  ةیجنز ، ةعارد  سبلی  دوسأ 

يف دوسألا  لجّرلا  لغتشاو  ةرماغ ، ةفایضو  ّدوب  لجرلا  انحفاصو  مایخلا ، فلخ  لمجلا  انكربأ 
.لمجلاب ءانتعالاو  انتعتمأ  ّطح 

شارف ىلع  انسلج  ثاثألا ، ةلیلقو  ةّبترم  تناك  ةریبكلا ، ھتمیخ  ىلإ  اندوقی  وھو  لجرلا  انَمّدقت 
نم اّننأك  لاوحألاو  ةحصلا  نع  ينلأسی  ضرألا  ىلع  انمامأ  سلج  امنیب  نیصخشل ، يفكی  داكلاب  ریثو 

.قحب ةمیرك  ةفایض  تناك  ھفراعم !

، رضخألا ياشلا  ةدع  رخآ  عضوو  ىلحملا ، نبللا  نم  نیحدق  ُلمحی  دوسلا  نایتفلا  دحأ  ءاج 
، امكلھأ ىدل  امتنأف  احیرتسا  لامعألا ، ضعب  كانھف  تروماتلا )  ) ىلإ ُبھذأس  لاقو : لجرلا  فقوو 

.ةعرسب دوعأس 

میركلا لجرلا  اذھ  ةفایض  ّلغتسن  نحنف  ةلاذنلاب  ُتسسحأ  ةبارغب ، تارظنلا  يقیدصو  ُتلدابت 
لك ىلع  ةبھّرلا  ریثت  اّھنكلو  ةئدص  ْتدب  ةمیخلا ، بناج  يف  ةقلعملا  تایقدنبلا  تعلاط  ھب ! ردغلا  يوننو 

.لاح

.ةریغص ةكلمم  يف  شیعی  لجّرلاف  مدخلاو ، لامعلا  طشنی  ناكم  لك  يف 



مدخلا ّدمف  ھنس ، يف  رخآ  لجر  عم  لجّرلا  داع  ةعاس  دعبو  ةوحّضلا ، كلت  ةفایضلاب  انّعتمت 
ًادیزم يسفن  يف  ْتراثأ  ءایشألا  كلت  ّلك  ةنیمسلا ، ھمانغأ  نم  ةحیبذب  انمركأ  لجرلا  نأ  ودبی  لكألا ، ناوخ 

! دسحلا نم  ًالیلقو  بینأتلا ، نم 

حرشب عّربت  يقیدص  ّنكل  امتنأ ، نم  انلأسی  مل  انتھجو ، الو  انمودق  ةھج  نع  ةتبلا  انلأسی  مل 
لحرنو رفسلا ، انقھرأ  دقف  مكدنع  ةلیللاو  مویلا  يضمنس  اّننأ  ودبی  تناكت ، ىلإ  نابھاذ  نحن  ًالئاق : انتھجو 

.مكلھأ نیب  امتنأ  ًامایأ ، انیدل  احیرتسا  لاجعتسالل ، يعاد  ال  الك ، مركب : لجرلا  ّدر  ًادغ !

ودبی ال  ًاعنقم ، هافلأف  يقیدص  ھجو  علاطأ  ُتنك  ضماحلا ، يسفن  رحب  لخاد  بینأتلا  بوسنم  داز 
، ھلبأ ّھنأ  ُتدقتعا  ىتح  ءيش ، ّلك  ّينع  متك  فیكو  ةّرم ، لوأ  ھب  يئاقل  ُترّكذت  ءيش ، يأل  رثأ  ھیلع 
ام الإ  ھھجو  ىلع  وفطی  الف  ھسفن ، لخاد  ةكیمس  تاقبطب  ّعتمتی  لجر  ھنإ  ةلحرلا ، هذھ  ىلإ  ينجردتساو 

.دیری

نكأ مل  كابترا ، يف  رطخت  انیم  ةمیخلا  مامأ  ْتّرم  دیعب  نم  ةریھظلا ، يفو  ًائناھ ، ًاموی  انیضمأ 
يھو ينتحمل ، امدنع  اھّبقعتتو ، ءام  قیربإ  اھدی  يف  لمحت  اّھلظك ، ءادوس  ةأرما  اھقفارت  تناك  اھئطخأل ،

! تمستباو اھھجو  نع  تحاشأ  انمامأ ، نیسلاجلا  لاجرلا  فلخ  ًارتم  نیسمخ  دعب  ىلع 

ينزمھ ةعاردلا  ّمك  تحت  نمو  تقولا ، كلذ  يف  ھلعف  يلع  ام  ملعأ  نكأ  مل  ًارتوت ، يبلق  ّقد 
.ھعبصإب ةركام  ةزمھ  يقیدص 

ودبلا جنرطش  اّھنإ  تماظ »  » ىمست ةیدیلقت  ةبعل  ىلع  انّعبرت  ةریبكلا ، ةمیخلا  لظ  يفو  ءاسم ،
مل مداق ، رھش  لالخ  انھ  نم  بھذت  نل  هآ  سامحب : لجرلا  خرص  يقیدص  دض  ةلوج  دعب  ةعتمملا ،

! تاونس ذنم  تماظ »  » يف دحأ  ينمزھی 

ىلإ ًاسایق  تارایخلا ، ةلیلقو  ةحضاو ، تدب  يتلا  ةبعللا  يف  ةعئار  ةراھم  يقیدص  رھظأ 
! جنرطشلا

، ھتمیخ ىلإ  ًابھاذ  لجرلا ، انعّدو  ًاعم  برغملا  انیلص  نأ  دعب  يّرتوت ، دادزا  لیللا  طبھ  امدنع 
! انیم عم  لئاسرلا  لدابت  ّھنأ  يقیدص  ينربخأ 

« ھجروتنا  » ةتبن يف  ًائیش  عضت  اھتیأر  ًارھظ  انمامأ  ترم  امدنع  باجأف : ھتلأس ، كلذ ؟ فیك 
.هذھ اھتلاسر  ُتدجوو  ناكملا  كلذ  ىلإ  ُتبھذ  ةعاس  دعبو 

10 اھیف : بوتكم  ءيدر  ّطخب  ةریغص  ةقرو  ْتناك 

.تاعاس ثالث  تیقب  لاقف : ةعاسلا ، نع  ھتلأس  ًالیل ، ةرشاعلا  دنع  ةزھاج  نوكتس  سامحب : لاق 

ةعاس دعب  ملستسا  يذلا  يحلا  انبقارو  ًاریثك ، انّخدو  انبرش  جزاطلا ، بیلحلاب  مدخلا  دحأ  انءاج 
.مّونلل



هداقو مایخلا ، فلخ  ضبارلا  ھلمج  دیق  ّكف  ًّاللستم ، يقیدص  بھذ  لئاسلا  ءاشعلا  لوانت  دعب 
.كانھ هّدیقو  ًاحابص  هدنع  انّفقوت  يذلا  لودجلا  ىلإ  ةسالسب 

ىلإ ّبلقتو  اریثك  ءاتسا  ھتظقیأف ، ةلماك ، مون  ةلاح  يف  لخد  رخشف ، ًالیلق ، دّدمتو  ًاثھال ، داع 
.مئّانلا يحلا  ًالّمأتم  نّخدی  فقو  ةمیخلا  باب  دنع  ًافقاو ، ّبھو  ھمون ، نم  طشن  قئاقد  دعب  ىرخأ ، ةھج 

.دیعب نم  ةجئاھلا  ریمحلا  قیھنو  ىنسولا ، تاناویحلا  توص  الإ  عمسن  نكن  مل 

! تءاج دقل  ..تءاج  دقل  ًاسماھ : يوحن  كّرحت  لیلق  دعب 

ًاعفلتم اھحبش  تیأر  مویغلاب ، ءامسلا  ّدبلت  لعفب  ةكلاح  ةملظلا  تناك  اجراخ ، يدیب  كسمأف  ُتفقو 
ناك شھجت ، تأدبو  ریسلا  ّثحن  نحنو  يردص  ىلع  تأّكتا  يحلا  فلخ  انحبصأ  نیح  لیللا ، داوسب 
يف عتارلا  لمجلا  حبش  تیأر  نیحو  ةفاسملا ، لوطب  ترعش  ریسلا ، يف  ةعرسلا  ىلع  انثحی  انقیدص 
قھش اھفلخ ، تبكرو  لمجلا  بقع  ُتئطوو  ةلحارلا  ىلإ  انیم  ُتدّعص  ةحارلاب ، ُتسسحأ  ًاّدیقم  راجشألا 

.ھھھھھھ اھمامأ  بكرا  لاقو : ًاكحاض  انقیدص 

.ھعم لورھی  وھو  ریسلا ، ىلع  ھثحی  لمجلا ، ماطخب  كسمم  رماغملا  قیدصلاو  انقلطنا 

، ھقوف نم  تزقف  لمجلا ، فقوأ  ریسلا ، ھتكراشم  ُترّرقف  ھیلع ، ُتقفشأ  ریسلا  نم  تاعاس  دعب 
.لیللا لوط  ریسلا  انلمكأ  فیفخ ، يئابرھك  سامب  ترعش  ضرألاب  يلجر  تمطترا  نیح 

، طوشكاون ىلإ  ةھجتم  ھفیك  نم  ةمداق  ةرایس  اندجو  ورك ، ةنیدم  انلصو  حابصلا  ةملظ  يف 
رعشن نحنو  ةرایسلا  انب  تقلطنا  ةّدمل ، راظنألا  نع  يفتخیو  لمجلا  ّملسیس  ّھنإ  لاق  يذلا  انقیدص  انعّدو 
! قودصلا انقیدص  لاق  امك  عرشلا  اھمّرحی  الو  نوناقلا ، اھمّرجی  فاطتخا ال  ةیلمعب  انمق  دقف  وھزلاب ،



 (14)
! ّلثؤم ٌلوصو 

ةدیعبلا ءامسلا  كنع  تشتفو 

ملحلا رجأتسأ  تنك  دق 

رحبلا ينعجرأ  ضرألا  رخآ  يف 

ایارم دالبلا  لك 

ْرجح ایارملا  لكو 

شیورد دومحم               

، داعتبالا يف  انتبغرب  رعشی  قئاسلا  اّمنأكل  يباھذ ، ةلحر  سكع  ىلع  ًاعیرس  انتدوع  قیرط  ناك 
.اھتاباذعب ينذأ  يف  سمھتو  جشنت ، انیم  تناك  ةلحرلا  لاوطو 

رھظ يتلا  عراوشلا  انب  ّتقش  ةرجأ ، ةرایس  انرجأتساو  طوشكاون ، انلخد  ًارھظ  ةیناثلا  دنع 
! قرشلا لھاجم  نم  مداق  يّننكل  يمودق ، دنع  اھتیأر  يتلا  طوشكاون  يھ  كلت  نكت  مل  وتلل ، اھلامج 

ةینغأ دشنت  ةلیمجلا ، اھناولأب  ىنغتت  نآلا ، قمست  يتلا  رودلاو  ًاضرع ، رثكأ  عراوشلا  تدب 
ةدیصق ىلع  ةیشاحو  ًافیطل  ًاحرش  لثمت  اّھنإ  يباھذ ، لبق  لحولا  يف  ةیثاج  تناك  فیرخلا ؛ راسحنا 

: لوقت ةیدیلقت  ةیناتیروم 

 = باھشا داع  يفاطو  فیرخل ، باحسا =  تافكوا  تاف  ورھد  بالعل =  ْلزنم  ِّلا  دمحلاك 
...فیرخل

لھ نآلا ؟ هدھاشأ  يذلا  ءاھبلا  اذھ  نم  رثكأ  ةغل  يأل  اھتمجرت  وأ  ةدیصقلا  كلت  حرش  نكمی  لھ 
ّقلعتی امیف  ًاریخ  دحأ  اھب  نظی  نأ  نكمی  ال  يتلا  طوشكاون  يف  سودرفلا  ىرأل  میحجلا  نم  مداق  انأ 

! ةراضحلاب

مھمیھافمو ودبلا ، خیراتو  ودبلا ، ةدراطم  نم  بعتملا  يسأر  تدھدھ  راكفأ  كلت  مھی ، ال 



.دحأل ةصرفلا  حنمت  يتلا ال  ةیعطقلا  مھراكفأو 

، ًایھب ًاقدنف  انلصو  ًاریخأ  طوشكاون ؛ ةنیدم  نم  ةیقارلا  ءایحألا  قشأ  انأو  ينھذ  يف  راد  ام  كلذو 
رخآ تظقیتسا  امدنعو  نیقھرم ، ّانك  دقف  ثیدحلل  تقولا  دجن  ملو  انتساعت ، مجحب  ةریبك  ةفرغ  انرجأتسا 

.ةشعنم ةیسلطأ  ءادنأ  ّتبھف  ةذفانلا  ْتحتف  مامحتسالا ، دعب  ةجزاط  فشانمب ، ّةفتلم  انیم  تدجو  لیللا ،

ةصرفلا نأ  ُترعش  دقو  يببسب ؛ كلذ  ّلك  ْتمّشجت  يھف  يندلجی ، اھتاباذع  نع  ّرملا  اھثیدح  ناك 
: قیرطلا لاوط  ھب  رّكفأ  ُتنك  ام  ّلك  لْوقل  ةحناس 

كلت نم  كّصلخأو  كیلإ  بھذأ  مل  ءيش ، ّلكب  ُتملع  دقل  كیلع ، بذكأ  نل  انیم  ای  يعمسا  - 
وھ ام  نیقحتست  ّكنأل  كلذ  ُتلعف  ریثكلاب ، كل  ًانیدم  ُتلز  امو  ُتنك  دقف  كجّوزتأل ، ةیدابلا 
يف ةبغر  يدل  دعت  مل  ًاریثك ، يسفن  مرتحا  لجر  انأ  ًاحضاو ، نوكأس  نآلا  كلذ ، نم  لضفأ 

جاتحأ ةیرحلا ، ىلإ  جاتحأ  انأف  نآلا  اّمأ  كرارصإ ، وھ  ةبغرلا  ببس  ناك  دقل  رمألا ، لامكإ 
.ناوھ نم  يب  ّرم  يذلا  ىسنأ  يك  ًادیعب  باھذلا  ىلإ 

! جّوزتن نل  اذام ؟ - 

ةّرم ةناھإلل  يسفن  ضّرعأ  نل  كلھأ ، ةدارإ  مغر  كجّوزتأو  كفطتخأ  نأ  عیطتسأ  ال  لجأ ، - 
دلب ىلإ  رجاھأ  اّمبرف  انأ  امأ  كنطو ، يف  تنأ  كلبقتسم ، نیكلتمتو  ةّرح ، نآلا  تنأ  ىرخأ ،

.رخآ

ينفصتو ّدتحت  ةّرم  ةیریتسھ ، ةلاح  يف  انیمو  حابصلا ، ىتح  وحنلا  اذھ  ىلع  ثیدحلا  ماد 
يف نكی  مل  رمألا  نأ  ریغ  يل ، اھقشعو  اھل  ينالذخ  نع  ثّدحتتف  فعضت  ىرخأ  ةّرمو  نئاخلاو ، نابجلاب 
انأ اھو  اھب ، جاوزلل  ًالصأ  سامحلاب  رعشأ  نكأ  مل  ریثأتلا ، ةیھتنم  ةصق  تناك  دقل  رّوطتی ، نأ  هرودقم 

.رمألا مامتإ  يف  ریكفتلا  دّرجمل  ناوھلاب  رعشأ  نآلا 

...ةندھ نلعن  مایأل ، ىسألاو  ةموصخلا  لاكشأ  لكو  لاصفنالا  لّجؤن  نأ  لیللا  نھو  يف  انقفتا 
.طقف ةحارلا  ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  نوكن  دق  نحنف 

عقاولا لیثمت  ةداعإو  ةاسأملا ، مسر  ةداعإل  ءودھلا  ىلإ  ةحارلا ، ىلإ  ناجاتحم  لعفلاب  نحن  امبر 
ً.اكیمس ًارادج  اننیب  عضو  يذلا 

نل ةدحب  ھیف  ریكفتلا  نأ  يسفن  میمص  يف  ُترعش  كلذل  ًاّجفو ، ًایساقو ، ًاعیرس ، ناك  ثدح  ام 
.نایسنلل ةصرف  يسفن  حنمأو  انیم  لوقت  امب  رّكفأ  نأ  ّدیجلا  نم  ةجیتن ، ىلإ  دوقی 

نوضغ يف  تءاج  ةرایس ، كلتمت  اھل  ةقیدصب  انیم  تلصتا  هّزنتلل ، انجرخ  يلاتلا  مویلا  يف 
ًاعیمج ھجتن  انك  قئاقد  دعبو  انتعتمأ ، مزح  نع  اھینث  يف  حلفن  مل  قدنف ، راجئتسال  انمول  يف  تغلاب  قئاقد ،

.اھلزنم ىلإ 



قمع تّنیبت  ينكل  ثیدحلل ، يفاكلا  تقولا  اذھ  انحنمی  ال  دق  ىرخأ ، ةرم  ًافویض  انحبصأ 
.ةكم يف  اھدجاوت  لالخ  نم  يناتیروملا  عمتجملا  يف  انیم  اھتجسن  يتلا  تاقالعلا 

رثكأ ...مومھلاو  تامامتھالا  نم  ریثك  ءاقتلا  ةطقن  يف  صخش  تنأف  ةمركملا  ةكم  يف  نوكت  نأ 
.ھلھجأ تنك  ام  اذھ  جحلا ! نم 

اھنإ ءاقدصألاو ، تاقیدصلاو  مدخلاب ، ّجعی  ًافیظن ، ًالیمج ، ًالزنم  كلتمت  انتفاضتسا  يتلا  ةأرملا 
.ام ةمھم  ةناكمب  ىظحت  ةأرما 

لامعأ ةدیس  اھنإ  كلذ ، ریغ  نیبت  نكل  ةیدوعسلا ، يف  رایسملل  ةقباس  ةفرتحم  اھنأ  عقوتأ  تنك 
ال اھنكل  ةراجتلا ، لاكشأ  نم  ریثكلاو  داجسلاو ، ةیئاذغلا ، داوملا  ةیدوعسلاو  يبد  نم  دروتست  ةحجان ،

.ةدجو ةمركملا  ةكم  يف  ةوسنلا  كئلوأ  ھمدقت  ام  نع  لاحب  ينغتست 

نم يلج  كلذ  ةریثك ، تاھاجتا  يف  ًاقیمع  برستت  ناكملا ، كلذ  يف  ةنھملا ، هذھ  نأ  ًایلج  ّنیبت 
غلابم ًاضیأ  ةفرایصلا  ضعب  رضحأو  اھیلع ، مالسلل  مھضعب  دفاوت  نیذلا  انیمب ، راجتلا  مامتھا  لالخ 

اھب ماق  يتلا  ةرایزلا  لالخ  نم  ربكأ  لكشب  ّيلجو  ةیدوعسلا ، نم  انیم  اھتلوح  دق  تناك  ةیقوألا  نم  ةلئاط 
يف اھھجاوت  ةلكشم  يأ  ّلحو  انیم ، ھجاتحت  معد  يأ  میدقتل  هدادعتسا  دّكأ  يرسلا ، نمألا  يف  طباض  انیلإ 

.ایناتیروم

لجرلا كلذ  ءایربكب : تباجأ  ھنع ، رحبلا  ئطاش  ىلع  هزنتن  نحنو  اھتلأس  امدنعو  يلإ ، تزمغ 
دبع ای  برغتست  ...ةیدوعسلا ال  يف  كانھ  انتیلاجب  قلعتی  امیف  ریبك  لوضف  ھیدلو  ةلودلا ، نمأ  يف  طباض 
نع ىتح  وأ  ةیناتیروملا  ةیلاجلا  نع  تامولعمب  ةیدوعسلا  يف  نمألا  دوزی  طباضلا  اذھ  نوكی  نأ  هللا 

، انعضو صوصخب  يننئمطت  تناك  نیح  ھھھھھھ  انھ ! نییناتیروملا  لالخ  نم  نییدوعسلا  نینطاوملا 
.راغصلاب رعشأ  تنك  ةدراطم ، يأ  نم  ٍنمأم  يف  اننأو 

! ًامامت فلتخم  رمأل  نكل  ًاضیأ ، راغصلاب  ترعش  ءاسملا  كلذ  يف  ًاقحال ،

ىتح رمألا  لطی  مل  ةرانإ ، الو  عراوش  ال  ةملظم ، ةحلاك ، ءایحأ  انلخد  اھتقیفر ، ةبحص  انقلطنا 
لیكشت يف  ئرتھملا  كنزلاو  بشخلا  أدبو  تنمسإلا ، نم  يحلا  ةلومح  تدفن  ةكلاھتملا ، تویبلا  تھتنا 

! لالحلا لاملاب  ...ةبعكلا  لامكإ  نع  شیرقب  تدعق  امك  يحلاب ، ةقفنلا  تدعق  دقل  تویبلا ،

؟ اھب عمست  ملأ  ةرزكلا ...»  » اھنإ ينیع : يف  ةبارغلا  مقافت  دھاشت  يھو  اھتقیدص  تلاق 

ىفنمو ًایعامتجا ، نیشمھملا  تازتوبیك  نیذوبنملاو ، ءارقفلا  تاھوتیج  ةرزكلا »  » لعفلاب اھنإ 
! بعشلا عابرأ  ةثالث  نولكشی  بیر  كئلوأ ال  لك  ةیلخادلا ، تایالولا  میحج  نم  نیبراھلا 

نم اھءایتسا  نلعت  ةینابایلا  اھترایس  تناك  دقف  قیرطلا ، يف  رارمتسالا  اھتقیدص  عطتست  مل 
.ةریطم ةباغك  تحبصأ  ىتح  انمامأ  حیفصلا  خاوكأ  تكباشت  ًاریخأو  هانلخد ، ذنم  يحلا 



، يكنزلا لفحملا  اذھ  يف  ةدیحو  اھترایس  انتقیدص  كرتت  نأ  مزحلا  نم  سیلف  انیمو ، انأ  انلّجرت 
فیك فرعأ  ال  رضتحت ، ةعمشب  ءاضی  ًادج ، ریغص  خوك  مامأ  انّفقوت  امدنعو  خاوكألا ، قشن  انقلطنا 

نیأ ةیدوعسلا :! نم  رانمك  ھیلإ  ْتءاج  ةریھش  ةلاقب  ربتُعی  يذلا  خوكلا  بحاص  انیم  تلأس  ھیلإ ، تدتھا 
؟ يمادلا لھأ 

ةقفر انعبتی  ناك  دلو  ىلإ  راشأو  ھخوك  نم  لجرلا  جرخ  ...ينلأست  مل  اھنكل  مسالا ! فرعأ 
.يمادلا لھأ  ىلإ  ةراشبك  اننوفزی  راغصلا  قلطناف  يحلا ، لافطأ 

ّھینمل  » ةاتفلا مأ  تلباق  عشجلاو ، ةیزاھتنالا  ملاع  يف  ةسیدق  ءاسملا ، كلذ  انیم  تناك  ةراشب  يأو 
ةیودیلا اھتبیقح  انیم  تحتف  اھب ، موقت  ةلالد  ةیلمع  لوأ  يف  عیباسأ  لبق  انیم  اھتجّوز  يتلا  يمادلا » تنم 

! ًادقن اھتنبا  رھم  مألا  تملسو  ةریبكلا 

بكسنت اھعومدو  زوجعلا ، ةأرملا  رجح  دست  ةیقوألا  نم  ةلیقصلا  فالآلا  مَزِح  ىرأ  تنك 
.ءاقرزلا مزرلا  كلت  قوف  ًاراردم 

، تونكنبلا نم  لئاھلا  ردقلا  اذھ  ةیؤرل  كابترالاب  تبیصأ  انبحاصت  يتلا  لافطألا  ةقوج  ىتح 
، يكنزلا خوكلا  ىلع  اومحازتو  شمھملا ، لیجلا  ةمدص  يكحت  بادھألا ، ةبرتم  راغصلا  نیعأ  ْتلھشو 

اوحبصأ يمادلا  لھأ  يحلا : يف  ةمیظع  ةبلج  تثدحو  نیسوریكلا ، حابصم  نم  ثعبنملا  ءوضلا  لءاضت 
! ءایرثأ

اھدومع دادتما  ىلع  ةمظعلا  ةریرعشقو  اھینیع ، يف  ةحرفلا  عومد  سبحت  كانھ  انیم  تناك 
ً.ادج ةئداھو  تارظنلا ، ةمیقتسم  ةتباث ، تناك  اھنكل  يرقفلا ،

ُتنك امبر  كلذ ؟ لاق  نم  انیم ، ھب  تماق  امب  موقتل  ضیرملا  كلسلا  كلذ  يف  ىرخأ  نكت  مل 
.ةایحلل يتیؤرو  يتیبرت  ھب  يلع  دوجت  ام  الإ  عقوتأ  انأف ال  ًاكتف ، دشأ  ًاضرم  يرودب ، اضیرم 

كلت ىتح  ةرھاع  انیم  ربتعأ  تنك  يننأ  دشأ  لكشب  ھب  ينرعشی  امو  قحلا ، راغَّصلاب  ترعش 
! ةظحللا

ىتح ةیلابم  ریغ  وأ  ةملستسم ، قدنفلا  نع  انلیحر  ذنم  انیم  تدب  دقو  اھتقیدص ، لزنم  ىلإ  اندع 
تنھار يذلا  اھدج  تأر  ةحارلا ، اھبھی  نأ  نكمی  ام  لك  تلعفو  حوضوب ، اھقیرط  ّتطتخا  دقل  يلیحرب ،

مأ تملسو  اھتنامأ  تدأ  ًاریخأو ؛ ةمحرلا ، مھنم  تعقوت  نیذلا  اھلھأ  تراز  ھبحو ، ھتفأر  ىلع  ًاریثك 
ىلع ریغتت  اھنأ  دّكؤملا  نم  راحتنالا ؟ ىلع  مزعت  لھ  ةبھار ؟ حبصت  نأ  انیم  يونت  لھ  اھرھم ، ةینمل ) )

نوكأس ًابیرق  لحرأ  مل  ْنإو  ناكم ، يأ  يف  اھب  بّحرم  ةأرما  انیم  نإ  كلذ ، كردأ  نأ  يلع  لضفأ ، وحن 
.ىرخأ ىلإ  ةقیدص  راد  نم  هّرجت  ًالیقث  ًائبع 

ً.ادیعب تّللستو  ةلیلقلا  يتعتمأ  ُتلمح  يلاتلا  حابصلا  ةملظ  يف 

! انیمب يدھع  رخآ  كلذ  ناك 



تناك ةریخألا  انمایأ  نأك  ةریخألا ، ةیعامتجالا  ةمدصلا  كلت  راثآ  يلع  تعادت  اھتقراف ، نیحو 
.صلك يّللستب  اھلوعفم  ىھتنا  ةینمز ، نیفروم  ةنقح  وأ  يعاجوأ  نمز  يف  ةءانحنا 

عضو يف  ُتلحر  امنیح  ةكم  يف  ينع  ْتثحب  لھ  ًالّوأ  لأسأ  نأ  يلع  تكب ؟ لھ  ينع ؟ ْتثحب  لھ 
!؟ لثامم

ًامالآو لاملا ، نم  ًادیھز  ًاغلبمو  ًادحاو ، ًارایغ  لمحی  ًاسئاب ، ًالجر  انیم  باعلأ  ةنیدم  نم  ُتجرخ 
.ھیف تشع  يذلا  نطولا  ةءاسإ  ينتملآ  امم  رثكأ  رظتنملا ، نطولا  ةءاسإ  ينتملآ  دقل  ةمیظع ،

، ریثكلا يل  تمّدق  ةقناخو ، ةیوھو  نیدت  ةمزأ  لمحی  ًالجر  تنك  انیم  باعلأ  ةنیدم  تلخد  امدنع 
؛ كلت يتمزأ  ىسنأ  تدك  ىتح  يلجأل ، اھمأ - - رحسلاو فوخلا  ةھلآ  تھجاو  يلجأل ، تبراح  ينتوآ ،

تنك ةقباسلا ، ھتامزأ  لكب  تحاطأ  ةیعامتجا  ةمزأ  لمحی  ًالجر  تنك  ةنیدملا  كلت  نم  ُتّللست  امدنعو 
.ةدّدحم ةھجو  كلمأ  تلخد ال  امك  ًاضیأ 

يھف نآلا ، هرطسأ  يذلا  ضیغبلا  ءاثرلا  اذھ  نم  رثكأ  انیم  ّقحتست  ُتلحر ، نیح  ًاینانأ  ُتنك  دقل 
.بّجعتلل ریثم  وحن  ىلع  ةسیدق  ام ، ةھج  نم  ةسیدق 

ًاراذعأ تدجول  وحنلا  كلذ  ىلع  تنك  ولف  تلحر ، كلذل  اھبح ، يف  عقأ  نأ  يل  ًاردقم  نكی  مل  اّمبر 
.ةایحلا هذھ  يف  لذلا  لاكشأ  لك  لبقتل  دیحولا  عفادلا  وھ  بحلاف  ءاقبلل ،

، ةلیبقلا نطولاو و  نیدلاو ، بھذملاو  معلاو ، بألا  ىلع  تدرمت  يتلا  كلت  ةدینعلا ، يحور  ّنكل 
.قیرط لك  نع  يب  دحُلت  يتلا  يھ  حورلا  كلت 

، يدلاو لزنم  نم  ىرحألاب  ُتدُرط  انأف  كلت ، درمتلا  لاكشأ  ةقیقح  نع  يسفن  لأسأ  نل  ًاعبط ،
.ةیندملا ھنیناوق  مكحب  نطولا  جراخ  ُتقَُّسنو  يفلسلا ، يبھذم  نم  ًایقطانم )  ) ُتیُفنو

، ءایربكلا حورجم  نھذلا ، ّتتشم  تنك  دقف  حابصلا ، كلذ  يف  راكفألا  هذھ  نم  يأ  يلابب  ردی  مل 
.لمأتلا نع  نوكأ  ام  دعبأ  مایألا  كلت  يف  تنكو 

رعاشك يترص  ًالماح  لاوجتلا  ينبعتأ  امدنعو  ىدھ ، ریغ  ىلع  طوشكاون  يف  ُتّلقنت  كلذل 
لضفأ كلذ  ناك  ءارمح ، ةراجیس  ُتلعشأو  ًاریبك ، ىنبم  ُتأیفت  ایناتیروم ، نع  يتركاذ  تطّشن  رودابورت 

« رظاحملا  » دلب ایناتیروم  نأ  ُترّكذت  ءافطنالا ، ىلع  تكشوأ  امدنع  ةیوس ، ةركفل  ھنیمأت  عیطتسأ  ِّوج 
؟ ىرت ای  رظاحملا  يھ  نیأ  يسفن : ُتلأس  يننكل  ملعتلل ، ناكمك  أجلمك ال  ينھذ  يف  ْتعمل 

دیجمتو ملعتلا  نع  دعبلا  لك  دیعب  ماعلا  خانملاف  ةرظحم ، ىلع  طوشكاون  يوتحت  ّالأ  ًاریثك  ُتفخ 
لاؤس يف  تطرخناو  اھنم ، برھأ  يتلا  ةدیعبلا  فایرألا  يف  رظاحملا  لك  نوكت  نأ  ُتفخ  يضاملا ،

.طوشكاون يف  ةرظحم  نع  سانلا 

، ھھجو ریراسأ  تّللھت  يمودق  ةھج  نع  اھریدم  عم  ریصق  حرش  دعبو  ةریقف ، ةرظحم  ُتدجو 



تدّكأت نیمرحلا ، يف  ةساردلل  ًاحنم  ملعلا  بالط  حنمت  يتلا  ةیدوعسلاو  ةنیدملاو ، ةكم  نع  ًاریثك  ينلأسو 
يف يصرف  نع  ھتلأس  ةسئابلا ، ةرظحملا  كلت  يف  ةیدوعسلا  نوؤشل  اراشتسم  ينییعت  يونی  ریدملا  نأ 
ھنكل راظتنا ، ةمئاق  كلانھ  نأو  اھتذتاسأ ، ّزیمتو  اھتمارصل  ارظن  ةبوغرم  اھنأ  دّكأف  ھترظحمب ، قاحتلالا 

ينحنم ةمیظعلا  ةمحلملا  هذھل  ًاریدقتو  طیقنش ، دالب  ىلإ  زاجحلا  نم  ملعلا  بلطل  ةیسكعلا  يترجھ  ّمھفتی 
ھترداغم دعبو  ةیركسعلا ، مھنیناوق  يل  حرشو  مونلل ، ةبترم  ينملس  ةرظحم ، بلاط  تحبصأ  ةقفاوملا ،

يف تلخدو  ةبترملا  ىلع  تدّدمتف  يتاوكح ،)  ) ىلإ لّوحتأس  يننأ  تكردأ  بالطلا ، شھنی  لوضفلا  أدب 
.قیمعلا مونلا  نم  ةلاح 

.قحب ًابیصع  ًاتقو  ناك  دقو  ةئیس ، تابجوو  مونلل  ًاناكم  رفوت  اّھنكل  ةسیعت  ةرظحم  تناك 

وحن ىلع  ةایحلا  يف  تطرخنا  كلذل  ةیدوعسلا ، ىلإ  ةدوعلا  وھ  ھب  مایقلا  ّدوأ  ُتنك  ام  رخآ 
، ةرظحملا يف  مھب  ُتقثو  ْنّمم  نیریثكلا  ُتحتاف  يتلئاع ، خیرات  يف  ثحبلا  لوألا  يمھ  ناك  ئطاخ ،

! باسنألاب ًاملاع  ًالجر  اھب  ّنأ  مھدحأ  يل  ركَذ  طوشكاون  جراخ  ةیداب  ىلإ  ُترفاسو 

ةیدابلا يف  ھفاتلا  عمتجملا  كلذ  ّدیح  دقل  ةئراطلا ، ةدقعلا  كلت  ينكّرحت  اھل ، ىثری  ةلاح  يف  ُتنك 
.نزولا نادقف  نم  ةلاحب  ينباصأو  يلقع ،

، ًابسن تسیل  ةكانزا  ينب ، ای  عمسا  ةمزاح : ةحارصب  لاق  ةصقلا  ھتعمسأو  ةباسنلا  ترز  امدنع 
يفو ىرخألا ، لئابقلاب  قحتلتو  رجاھتف  بدجلا ، وأ  برحلل  ةجیتن  فعضت  سانلا  تناك  مایألا  رباغ  يف 

اوحبصأ بوكرلا  اوداجأو  باكرلاب  اوقحتلا  اذإ   16« باتكلا  » وأ باكرلا »  » الإ أجلم  نم  سیل  ةلاحلا  كلت 
لئابقلا ضعب  اذھلو  ھعم ، نوقشی  وأ  نومعنیو  تایقدنبلا ، نولمحی  مھیضامب ، نوریعی  ال  ھلھأ  نم 

نوحنمیو مالسلاب ، نومعنیسف  باتكلاب  اوقحتلا  اذإ  امأ  ًابسن ؛ اھنم  تسیل  لئاوع  اھدوقت  ةیراحملا 
دعب ًالیج  اھتبثیو  مھمودق ، ناوأ  اھیلع  اوناك  يتلا  ةلاحلا  ركذتی  وھف  ىسنی ، باتكلا ال  نكل  تاقدصلا ،

ً.ابسن تسیل  ھكانزأ » «ـ كبسن ف نع  ثحبلاب  كیلع  اذھل  لیج !

لھأ اھغاص  يتلا  ةیفارخلا  ةصقلا  كلت  نع  ًادیعب  ام ، ةلیبقل  يمتنن  اننأ  دب  ال  ًاعنقم ، ًامالك  ناك 
.اندعس خیشلا 

؛ فیرش ّھنأ  اومزج  نورخآو  ةبراحم ، ةلیبق  يف  ةفورعم  ةخیشم  نم  يدج  نأ  نورخآ  ينربخأ 
.تاھافتلاب اوشحم  ُتحبصأ  ةدم  دعبو 

ةقطنم يف  ًالمع  ُتدجو  ءابغلا ، اذھ  نم  ىفشأ  يك  ةصرفلا  ينتتاو  ةلیوط  رھشأ  دعب  ًاریخأو ؛
يف لمعت  يتلا  ةریغصلا  ةینطولا  قراوزلا  ةبقارمل  تالاصتا  لماعك  يسلطألا ، فافض  ىلع  ةدیعب 

.دیصلا

.ھب رحبلل  نیدأ  امك  ًامامت  ءيش ، لكب  لمعلل  نیدأ  ةظحللا  هذھ  ىتح 

لماعلا يسنی  ھنإ  ًاضیأ  مھدحأ  ھنع  لاق  يذلا  لمعلاو  ةركاذ ، الب  ھنإ  مھدحأ  ھنع  لاق  يذلا  رحبلا 
.ھسفن



ءارحصلا هذھ  نأل  ءيشل ، ٌتلصو  اَمل  ةلئاعلا  بسن  ةھافت  نع  ثحبلا  كلذ  يف  يرمع  ُتقفنأ  ول 
! حایرلا لیوع  الإ  ظفحت  ةیلابماللا ال 

يتلا يضرأ  تدجو  نأ  دعب  ھینجأس  يذلا  ام  قلتخم ؟ رخآ  وأ  ّقفلم ، بسن  نم  ھینجأس  يذلا  ام 
نطو نوكی  دق  ًانطو ، ھنم  ٍءزج  يأ  نوكی  دق ال  لب  ًانطو ، ّھلك  سیل  نطولا  نأ  ّكش  ال  اھیلإ ، ةجاحب  تنك 

.طق ھیلإ  يدتھی  دقو ال  ھّلیختی ، ناكم ال  يف  ءرملا 

، وبیذاون ةنیدم  ىلإ  سانلا  ّلقت  يتلا  لّقنلا  تارایس  عم  دیدجلا  يلمع  ناكم  ىلإ  ُتھّجوت  نیح 
ىلع ًامزاع  يمومھ ، ىلع  ُترّوكت  ماع ، لقن  ةرایس  يف  سیعت  بكارك  ةمدصلا  كلت  راثآ  نم  يناعأ  تنك 

.رخآ دلب  ىلإ  يّنلقی  ریغص  غلبم  عمج  نم  نّكمتأ  يك  طقف ، رھشأل  دیدجلا  لمعلا  اذھ  ةسرامم 

وأ ّلبر » تتو   » ىمسی ام  ءارغإ  لوح  باكرلا  عّمجت  دقو  ًالیلق ، بورغلا  لیبق  ةرایسلا  تكّرحت 
دقف ءاوسلا ، ّدح  ىلع  قئاسلاو  بكارلل  ةبسنلاب  ظح  ةلأسم  اّھنإ  ةسداسلا ، دنع  قلطنت  يتلا  ةریخألا  ةرایسلا 

لقنلا ةیداحتا  نوناق  بسح  ةمزلم  اّھنكل  نورفاسملا ، دعسیف  ةغراف  ھبش  وأ  قئاسلا ، دعسیف  ةظتكم  نوكت 
.روباطلا بسح  ةسداسلا  دنع  قلطنت  نأ 

، انقلطناو عفدلا  ةیعابر  ھترایس  يف  ًابكار  محدزا 12  دقف  قئاسلا ، ظح  ةیسمأ  كلت  تناك  ًانسح ،
راحملاب ءيلم  ضرألا ، نم  عساو  حارب  يف  ّانك  بیغملا  دنعو  طوشكاون ، لامش  ّدبعملا  قیرطلا  انبُج 

.رابغلاو

ًابرغ يحتنی  نأ  قئاسلا  ىلع  حبصأ  تافاشكلا ، ءوض  ىلع  نابثكلا  ترھظ  ءاسم  ةعساتلا  دنع 
« تیلیویت  » ىمست ًامامت  ئطاشلا  ىلع  ةیرق  انلصو  يسلطألا ، فافض  ىلع  يرحبلا  قیرطلا  كلسیل 

.ربعن يك  ّدملا  راسحنال  ًاراظتنا  انّفقوت  كانھو  رحبلا ، ىلإ  ًاذفنم  تناك 

ُترّرق امنیب  يسلطألا ، میسنلا  هدھدھی  قیمع  مون  يف  ّطغ  مھضعب  نابثكلا ، ىلع  باّكرلا  رثانت 
ً.امامت ئطاشلا  ىلع  ریغص  معطم  يف  ةبجو  لوانت 

ةئلتمم ةأرما  ةّمثو  ریغص ، خوك  اھمامأ  ةریبك ، ةدحاو  ةفرغ  وھف  ةملكلا ، ىنعمب  ًامعطم  نكی  مل 
دادعإو ھعایذم  نم  رابخألا  عامس  يف  قرغتسم  اھجوز  نیتعساو ، نینیعب  ءادوس  ةأرما  ةمعطألا ، عّزوت 

.داورلل ةمدخلا  نمّدقی  اھتانب  امنیب  ياشلا ،

ةیناثلاو اھمأك ، ءادوس  ّنھنم  ةدحاو  ءاسفیسفك ، تانولم  ّنھف  اھتانب ، ّنھنأ  فرعأل  تنك  ام 
! ءارقش يھف  نھربكأ  يھو  ةثلاثلا  اّمأ  نوللا ، ةیطنح 

ينھذ رداغت  ملو  ئلآللا  كلت  ُتحمل  ْتمستباو ، ًادّدقم ، ًاكمس  يوتحی  ًانحص  ةاتفلا  كلت  ينتلوان 
.اھبوص رظنلا  ّقلعم  ُتنك  ةبجولا ، لوانت  تقو  لاوط 

هذھ ىلإ  يمودق  ذنم  ةرم  لوألو  ةوھش ، الو  فوخ  ریغ  يف  ًایلاع ، ّقدی  ھب ، رعشأ  ةرم  لوأل 
نم تبرتقاو  تأّرجت  لب  اھبقارأ ، ةعیرسلا  ّدملا  تاعاس  ُتقفنا  يمامتھا ، ىلع  ذوحتسی  ًارمأ  ىرأ  دالبلا 



.ةیریرحلا روسجلا  ّدم  تأدبو  نھّمأ ، رھظ  دنع  طیسبلا  نھسلجم 

نم تاظحل  تناك  ھیجو ، ببس  نود  ةأرما  يف  ُتبغر  نأ  قبسی  ملو  لزغلاب ، يل  ملع  ال 
.طقف ةشھّدلاو  ةعلاطملا 

ام لمأت  عطتسأ  مل  ينیعب ، ًابیرقت  ءارقشلا  ةاتفلا  كلت  ُتعّدو  نورفاسملا ، ّبھ  ّدملا  راسحنا  دنع 
، ةرعشك ًافیفخ  ُتنك  اھیتفش ، يف  ًایرحب  ًاناوجرأ  ھتننظ  ام  وأ  نیتیلسع ، نینیعو  رقشأ ، ًارعش  ھتلخ 

.ةدوعلا ىلع  ُتمزع  يّننكل  ةیحابص ؛ ةمسنك  ًایحطسو 

هذھ ةباقرلا ؟ ةطقن  دیرت  لھ  ...تنأ  قئاسلا : حاص  طقف  ةسمخ  تارتمولیكب  ةیرقلا  ةرداغم  دعب 
.يھ

برقلل ةداعسلاب  ًارعاش  اھیلإ  ُتھّجوت  ئطاشلا ، ىلع  بیثكلا  ىلعأ  يف  ریغص  خوك  ىلإ  راشأ 
.ةشھدلاب دولولا  ةیرقلا  كلت  نم 

كاسمإلا وھ  ھب  مایقلا  يلع  ام  ءيش ، لكب  ملع  ىلع  ُتحبصأ  يلمع  ةلوازم  نم  مایأ  دعب 
نم ىتح  وأ  قروز ، وأ  ةنیفس  نم  ناك  ءاوس  ویدارلا  ةجوم  ىلع  لاسرإ  يأ  يقلت  دنع  درلاو  ةعامسب 

.ةیرحبلا نم  ةباجتسا  برقأ  نع  ثحبأ  اھسفن  ةجوملا  لالخ  نمو  ّينج ،

ىتح ىلوألا  رجفلا  تاعاس  ذنم  امازتلا  بلطتی  ھنكلو  ةیسنرفلل ، يتداجإ  مدع  مغر  ًاطیسب ، ناك 
.نودایصلا دوعی  نیح  ءاسم ، ةسماخلا 

مل ةمھملا ؛ كلت  يل  ًاكرات  ھھجو  ىلع  ّلقنتی  راصف  ملاعلا ، نع  يعاطقناب  لمعلا  يف  يلیمز  رعش 
.ةلزعلا هذھب  ًادیعس  تنك  دقف  عنامأ 

.ةیرقلا ىلإ  تھّجتاو  يسبالم  ُتلّدب  ھتلوج ، نم  يلیمز  داع  نیح 

ةیرقلا ناكس  نأ  تّعقوت  نابثكلا ، ناضحأ  يف  ةیمارتم  ةمیتیلا  فرغلاو  خاوكألا  تیأر  دیعب  نم 
ً.اقرش نابثكلا  لفسأ  ّدتمت  يھف  اھقمع ، ُتنیبت  تبرتقا  نیحو  تارشعلا ، نوزواجتی  ال 

، معطملا يف  ُتّعبرت  بابیلا ، اذھ  يف  ّينج  بیج  نم  تطقس  ةاتف  اّھنإ  اُھتدھع ، امك  تناك  اُھتیأر ،
: لوقت لجخ  يف  تءاج  نكحضف ، تاملكب  اھتاوخأ  ىلإ  تّرسأو  ْتمستبا 

؟ طوشكاون نم  لایل  لبق  انئجت  ملأ  - 

.يرحبلا لاسرإلا  زكرم  يف  انھ  نم  ًابیرق  لمعأ  انأو  لجأ ، - 

؟ كمسا ام  - 

؟ تنأو دبع هللا ، - 



! طابرلا - 

.لیمج مسا  طابرلا ! - 

ةحار ةیلیللا  تامسبلا  كلت  ينتحنم  تضم  مایأل  هللا  ای  ًادّدجم ، ئلآللا  كلت  ترھظف  ْتمّسبت 
.رّركتت تازجعملا ال  نإ  لاق  نم  رّركتت ، نآلا  يھ  اھو  يلقالق ، ينتسنأ  ًاماجسناو ،

تسلجو ةدعلا  ْترضحأ  رمألا ، ةیاھن  يف  معطم  يف  ُنحنف  ياشلا ، يل  ّدعت  نأ  اھنم  ُتبلط 
.اھلمع ْتلمكأو  ةئداھ  تارظنب  اھّمأ  انتقمر  مامتھاب ،

ةیرقلا هذھ  ّنأب  ينیقی  دازو  ًافولأم ، ًاھجو  ُتحبصأ  ءاسم ، لك  تارایزلا  ترّركت  مایأ  لاوط 
.يسلطألا طیحملا  ةیجحأ  نم  لمجألا  ةعطقلا  يھ  ةریغصلا 

، طقف نیدایصلا  نم  ًاعمتجم  تناك  ةریثك ، هوجو  وأ  قاوسأ ، ىلع  يوتحت  الو  ةھراف ، نكت  مل 
ىلع سلجن  نحنو  ةلئاعلا - قیدص  ُترص  نأ  دعب   - ةلیل ةلئاعلا  دلاو  ثّدحت  ھتطاسب ، مغر  ًامیدق  ًاعمتجم 

: ضیبألا بیثكلا 

يھف ناكم ، ّلك  نم  سانلا  اھیلإ  يتأی  رحبلا ، مدق  ةمیدق  سانلا  لوقی  ام  بسح  ةیرقلا  هذھ  - 
! ءانھلاب يمرضحلا  خیشلا  ھل  ىعد  كرابم  ناكم 

ام لاح ، لك  ىلع  هرس  يلوو  ئطاشلا  نیفد  ّھنكل  يمرضحلا ، خیشلاب  لجرلا  ةفرعم  نم  ُتبجع 
تناك عمتجملا ، ةوطس  نم  نیبراھلل  ًاناكم  نورق  ذنم  تناك  ةیرقلا  هذھ  نأ  ًاقحال ، ھتفرعو  لجرلا  ھلقی  مل 
دھعلا يف  ھتایح ، وأ  ھنیدب  براھ  لكل  ًالزعنم  تحبصأف  ودبلا ، ھقرطی  ًاناكم ال  ةدرابلا  ةیسلطألا  اھئاوجأل 

هذھ ىتح  قارعألا ، اھیف  ْتطلتخا  اذھلو  قرلا ، نم  نیبراھلل  ةیمحم  نویسنرفلا  اھنم  لعج  يسنرفلا 
.ةیرظنلا هذھ  دّكؤت  تفال  لكشب  ةنّولملا  ةلئاعلا 

نیح ىشطعلا  حایرلا  لیوعو  ھجاومأ ، بخص  الإ  عمسأ  الف  يلمع ، ناكم  نم  رحبلا  لّمأتأ  ُتنك 
.كلذ نم  ھمایأ  مكارت  عجاری  ءرملا  لعجل  ىوقأ  ءيش  كلانھ  ناك  ام  ءارحصلا ، میحج  نم  يتأت 

يف ةعسلاو  ناكملا  تدجو  يّننأل  ًاریخأو  يتركاذ ، يف  ّبقنأ  ًارھشأ ، ُتیضمأ  ناكملا  كلذ  يف 
! اھنع ُتثحب  املاط  يتلا  ةقیقحلا  تیأر  أیھم ، تحبصأ  مھأ  لكشب  يننألو  سفنلاو ، تقولا 

ةلتك كانھ  تسیل  ةقیقحلا ، يھ  ةحارلاو  ةحارلا ، ىلإ  نادوقی  ریكفتلاو  شیعلا  يف  ةطاسبلا  ّنإ 
ھنك لضفأ  نوكت  دق  سفنلاو  ریكفتلا  نیب  مغانتلاو  ماجسنالا  نم  ةلاح  كلانھ  لب  ةقیقحلا ، ىمست  ءاضیب 

.ةقیقحلل

، ھسفن فصو  امك  امِیق  ناك  ةیاغلل ، ًاطیسب  ناك  هرّوصت  يف  ًاریثك  يسفن  تدھجأ  يذلا  نیدلا  ّنإ 
.ھمِیق عم  ىفانتی  ّالأ  صرحن  نأ  انیلعف  ھّقبطن  نیح  امأ 

يلع ناكو  ھب ، كسمأ  ًابلص  ًائیش  يلإ  مّدقی  مل  ىرخألا  راكفألا  ةیفلسلا و  نیب  يّلقنت  ّنأل  ًاقلق  ُتنك 



كیرحتب علوم  ناسنإلا  ئیس ، لكشب  ھمادختسا  مت  الإ  ءرملا  ھكسمی  نأ  نكمی  ام  كلانھ  سیل  هدجأ ، نأ 
ىلإ هوعدی  ام  اذھو  ءيش ، لكب  ثبعلا  نم  ھعنمت  نوكلا  يف  ىربكلا  میقلا  ّنكل  اھنم ، عافتنالاو  ءایشألا 

.اھلیوأت

مھیدل دجأ  مل  نونیدتملا ، ھب  قّدشتی  ام  ّلكب  حّوط  اذھ  ةیسلطألا  ةیرقلا  حماست  نأ  ُتكردأ  انھ ،
نیرخآلا نوّلبقتی  رحبلا ، نومرتحیو  اب  نونمؤی  بسحف ، نودایص  مّھنإ  ًادحلم ، ةمث  دجأ  ملو  نید ، لجر 

.ةایحلاب نوعتمتسی  و  مھسفنأ ، نومّدقی  امك 

ًایفوص الو  ةلالدلا ، ةحضاو  ةیعطقلا  صوصنلاب  لفحی  ًایفلس  كانھ  ھتلمأت  يذلا  مالسإلا  ناك  ام 
ةیلبقلا و دیلاقتلا  ھلقثت  الو  تاموصخلا ، هرّوست  ًائیش  نكی  مل  رظتنم ، مامإ  ىلإ  نكری  ًایعیش  الو  ًالوؤم ،

.ةایحلا يف  ًایِضُمو  ًاحماست  ناك  لب  ةیقطانملا ؛) )

لوح يرظنلا  مخزلا  نأل  ّدیجلا ، كولسلا  كلذكو  سانلا ، نامیإ  ةحص  مكحی  ام  وھ  حماستلا  نإ 
.مالسإلا ھب  رمأ  ام  حضوأ  يھ  يتلا  حماستلا  میقب  حّوطی  دق  لب  دحأ ، نأش  عفری  ةدیقعلا ال 

ةیساسألا میقلا  عایضل  ةجیتن  تناك  مالسإلا  خیرات  يف  ترھظ  يتلا  قَِرفلا  نأ  ًانمؤم  ُتحبصأ 
حمستال اّھنأل  میقلا ، كلت  يف  رظنلا  داعی  نأ  ىلإ  بارتحالا  روصع  يف  ادح  امم  مالسإلل ، ةحمسلا  ةیملسلا 
قلطنم نم  مالسإلا  مھف  ةداعإ  تمت  ًاضیأ  كلذلو  ةبحملاو ، حالصإلاب  لب  بارتحالاو ، يظشتلاب 

.ةتقؤملا تاریغتملا 

ًاصن لب  ًالصأ ، ةبقحلا  كلت  ءاھقف  ھلاق  ام  حبصأ  ةعیطقلل ، تسّسأ  يتلا  ةّرملا  تاقوألا  كلت  ذنم 
لكشب هانعم  مدقی  نم  ىلإ  ةجاحلا  ّسمأب  حبصأ  نیح  ًامامت  نآرقلا  لیطعت  مت  ىتح  نآرقلل ، ًایزاوم 

.يرصح

قیرطلا ّنكلو  ھتءارق ، ىلع  يئانثتسا  لكشب  رداق  ّھنأ  يعّدی  ّلكلاو  نآرقلا ، ىلع  سّسأ  ّلكلا 
.مھماھوأ نم  سانلا  رّرحیو  ةموصخلا ، يھتنتو  مالسلا ، معیل  نیدلا  اذھ  ءاج  دقف  ساسألا ، يف  حضاو 

وھ ام  ىلع  اقحال  نوئیسلا  زّكر  امنیب  حماستلا ، ىلع  ّھلك  دّكؤی  مالسالا  يف  تباث  وھ  ام  ناك 
.لازتعالاو لاتقلا  تایآك  ّریغتم 

ةقرخ سیل  يموكحلا ، نویزفلتلا  هروصی  امك  ًارطق  سیل  ّھنإ  ىرخأ ، ةلأسم  وھف  نطولا  امأ 
ھیف تام  يذلا  ناكملا  وھ  ةرورضلاب  سیلو  ًاسلاج ، نوكارلا  ناویح  ھبشت  ةطیرخ  سیل  ًاناولأ ، لمحت 

، ًاریبك وأ  .ً.اطیسب  ًالخدو  ءاقدصأو ، كاثنأ ، ھیف  ُدجت  يذلا  ناكملا  ّھنإ  ھلك ، كلذ  نم  ًائیش  سیل  دادجألا ؛
! ةیرق نم  ربكأ  نوكی  دقو ال  طقف ، كلذ  معن 

ً.اقلطم هدجت  دقو ال  رخآ ، نطو  نع  ثحبتف  أدصی  دق  ًاضیأ ، كئانبأل  ًانطو  نوكی  دق ال 

مھ ءابرغلا  ءابرغلا ، سانلاو  ةبیرغلا  ندملا  نم  لیبخرأك  يقیقح  وحن  ىلع  نطولا  نوكی  ال 
.كؤاقدصأ الإ  ھنكسی  الف  كنطو  امأ  نیرخآلا ، بكوكلا  ناكس 



ىقشی نأ  وأ  ھلجأل ، ًاسلف  عفدی  نأ  وأ  ھلجأ ، نم  تومی  نأ  دحأ  نم  بلطی  يقیقحلا ال  نطولا 
.میحجلا وھ  كلذ  ھببسب ؛

مل نإو  يندعسی ، نأ  ھیلع  ھل ، قلخأ  ملو  يل ، قلُخ  وھف  ةیعفن ، ّلقأو  ًارھط  رثكأ  وھف  نطولا  امأ 
.وھ وھ  سیلف  لعفی 

ھیلإ رظنی  وأ  مكاحل ، ھھجو  سبُلی  نأ  سانلا  ضعب  لواحیف  نطولا ، ھجو  نایحألا  ضعب  طلتخی 
رثكأ ناسنإلا  ةایح  العجیل  اقلخ  نیرمألا  الك  نكل  رخآل ، ھسبلی  نأ  مھدحأ  لواحی  نیح  نیّدلاك  ًامامت  ھلإك ؛

.ةداعس

نأ ھیلعف  ًائیش  ھّفلكی  نطولا  نأ  رعشی  نمو  ھكرتی ، نأ  ھلف  ھیلع  ءبع  نیدلا  نأ  رعشی  نم 
! ةحارب نطولا  يف  شیعت  و  ةحامسب ، نیدلا  سرامت  نأ  ًامامت ، حیرم  نیرمألا  الك  هرجھی ،

، راوجلا يف  ماحرألا  ھب  تمر  ھلبأ  ّلك  ىلإ  ءامتنالاب  رعشت  ال  نطولل ، ةلئاھلا  ةطیرخلا  كلقثت  ال 
.دباعملا لوح  ةبوتكملا  يشاوحلا  كلقثت  ال 

ىلع ُتیقب  میحجلا ، تاھوف  نیب  ّلقنتلا  يف  دوكنملا  اھخیرات  نم  يتلئاع ، نم  تحرتسا  كانھ 
نیح يب  تفاط  يتلا  يتلاح  نم  ةیرخسلاب  رعشأ  ُتحبصأو  ةیرحلا ، لجأ  نم  اھحافك  يف  يتّدجب  يباجعإ 

.فیرط لكشب  ًاكحضم  كلذ  ناك  مكو  أطخلا ، ناكملا  ىلإ  ُتھجتا  نیح  نطولا ، نع  ُتھت 

يف ةیراغلا  سمشلا  طویخ  رخآب  ُكسمن  طیحملا ! فافض  ىلع  ةلئاع  سسؤن  طابرلاو  انأ  نآلا 
.ةراحبلل ّينغنف  لاسرإلا  زاھجب  ثبعن  ًانایحأو  حابص ، لك  اھغوزب  بقرتنو  يسلطألا ،

ًادحأ ربخت  ضرأ ال  يھو  دحأ ، اھیف  بغری  ال  ةصاخ ، ضرأ  يف  صاخلا ، يملاع  ينبأ  نآلا 
ً.اضیأ اھدوجو  نع 

ةریزج كلانھ  ّنأ  ُتفشتكا  ضیبألا ، ئطاشلا  ىلع  ىیحی  ينبا  جرد  نیحو  ةلیلق  تاونس  ذنم 
، نایعلل ةیداب  ةلیوطلا  اھباشعأ  ودبت  طیحملا ، هایم  لقت  نیح  طیحملا ، ةمتع  نم  ءاتشلا  لصف  يف  رھظت 

.ةریزجلا كلت  ىلإ  ًاسبی  قیرطلا  حبصی  يك  ریانی  يف  رحبلا  رسحنیو 

رویطو فحالسو  ءاضیب ، لامر  كلانھ  ام  ّلكف  ةیناسنإلا ، ةایحلا  لاكشأ  نم  ةیلاخ  ةریزج  اّھنإ 
طابرلاو انأ  نوكن  دق  عستت ، انتكلمم  نأ  ُترعش  نطولا ، يف  ةدیدج  ةعسوت  اّھنكل  ةرباع ، تامقف  ةرجاھم و 

! ّةیفخملا اھانیمسف : ًامسا ، اھانبھو  كلذل  ةریزجلا ، هذھ  فشتكا  نم 

يف ضوخن  مث  ریغصلا ، خزربلا  ربعن  انك  دقف  اھفاشتكاب ، يحیو  طابرلا  ةبحص  اریثك  تّعتمت 
.ةریغصلا انتكلمم  ىلإ  لصنو  انمامأ ، ھعفدن  ةماوع  ىلع  يحی  لمحن  انرودص ، ىتح  ةنكاسلا  هایملا 

وأ هانبلج  ام  يوشنو  يرخصلا ، دیحلا  ىصقأ  يف  ةریغص  ًاران  دقون  نیح  ناكملا  كلذ  عورأ  ام 
.ةلوھجملا انتریزج  يف  ًاعّرش  انیلإ  يتأی  اّمنأكل  ًاكمس  داطصن 



بلجن مل  اھراغص ، نضحت  يھو  رویطلاو  تامقفلا  بقارنو  ةرفقملا ، ةریزجلا  ءاجرأ  بوجن 
كلت نأ  ّنیبت  رسلا  انیشفأ  نیحو  ًاضیأ ، عیباسأل  اھفاشتكاب  ًادحأ  غلبن  ملو  عیباسأل ، ةریزجلا  هذھ  ىلإ  ًادحأ 

ً.اقلطم تیصلا  ةلماخ  تسیل  سودرفلا  نم  ةعطقلا 

.ةیمسوملا ةفحتلا  كلتب  ملع  ىلع  ةحایسلا  بتاكم  تناك  دقف  اھفشتكن ، مل  اّننأ  ًایلج  رھظ 

، نییبوروألا ةلماح  عوبسأ  لك  ئطاشلا  ىلإ  طوشكاون  نم  دفاوتت  تارایسلا  تأدب  ام  ناعرس 
.كانھ ًاتاقوأ  اوضمیل  لحضلا  ءاملا  يف  ًاضوخ  روبعلاب  نوموقی  مییختلا ، تادعمو 

.حاوسلل اھعیبل  ءایشألا  ضعب  رضحن  نأ  طابرلا  تحرتقاو  ًاجعزم ، رمألا  اندجو 

رظنلا يف  ذخأ  قلذحتم ، باش  مھمّدقتی  نییبوروألا ، حایسلا  نم  ةعومجم  تءاج  حابص  تاذ 
ةریزجلا ءاجرأ  ىلإ  ھعبصإ  ّدمی  ناك  ھنكل  ّيلإ ، ریشی  مل  فرعأل  ھنم  ُتبرتقا  ةیرحب ، تاناویحك  انیلإ 

: لوقیو

( ىیحی  ) نیسای و نب  دبع هللا )  ) رجاھملا خیشلا  سسأ  انھ  نیطبارملا ، ةریزج  هردیت »  » يھ هذھ 
يتلاو ابوروأ ، تلصوو  ضرألا ، قوف  سدقملا  طابرلا  ىلع  تماق  يتلا  ةلودلا  كلت  يلادكلا  میھاربإ  نب 

ةملك يھو  ةیجاھنصلا ، ةغللا  يف  تیریزیت »  » وھ میدقلا  ةریزجلا  هذھ  مساو  نیطبارملا » ةلود   » تیّمس
! طابرلا ينعت : ةیربرب 



Notes

[1←]
.يماجلا يلع  نامأ  دمحم  خیشلا 

[2←]
، يمالسإلا نیودتلا  رصع  يف  ءاملعلا  روھمجو  ةدیقعلا  يف  يرعشألا  نسحلا  يبأ  مامإلا  بھذم  يھ  ةیرعشألا 

.ةدیقعلا يف  ةسیئرلا  ةینسلا  سرادملا  ةلبانحلا » ءالضف   » و ةیدیرتاملا »  » ىلإ ةفاضإ  لكشتو 

[3←]
ریبك طغل   كانھو  امھنع ، يضر هللا  دبع هللا  نب  رباجو  كلام  نب  سنأ  نع  ىورت  ثیداحأ  يف  فصولا  اذھ  درو   

! اھلك دیناسألا  هذھ  ةحص  لوح 

[4←]
.م ماع 1994 ةرونملا  ةنیدملا  يف  يوبنلا  دجسملاب  مارملا  غولب  حرش  يف  ملاس  دمحم  ةیطع  خیشلا  سورد  نم 

[5←]
.يطیقنشلا راتخملا  دمحم  خیشلل  ركنملا ) راكنإ  تاجرد   ) ناونعب ةرضاحم  صن  نم 

[6←]
.انافاسلا يابصأ ) : ) ةیرب تاتابن 

[7←]
.مامثلا شئاشح  ةبكر ) مأ  )

[8←]
.عوتیلاو رشعلا  ھجروتنا ) وأ  ھجروت  )

[9←]
.نابكرلا ناوجبلا ) : ) ةیناسح تاملك 

[10←]
.ةیمسوملا يسحلا  مزالملا ) )

[11←]



..برضمك مدختست  ھنادیع  وأ  رجشلا  ءاحل  نم  ةمزح  دیلاجمآ ) )

[12←]
دئاقلا ىلع  اھومسو   1900 ویام يف 29  نویسنرفلا  اھسسأ  ةیلاحلا ، داشت  ةیروھمج  ةمصاع  انیمجنا ،

.ھسفن ماعلا  يف  يریسوك  ةكرعم  يف  لُتق  يذلا  يمال  اوسنورف  يرامعتسالا 

[13←]
ُّيِرَّقَمْلا دمحم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  نیدلا  باھش  مامإلل  ةنسلا » لھأ  دئاقع  يف  ةنجدلا  ةءاضإ   » ةموظنم
ةموظنم يھو  بیطرلا ،» سلدنألا  نصغ  نم  بیطلا  حفن  ةعوسوم  بحاص  « )ـ 992- 1041ه  ) يناسملتلا

.ةیكلاملا ةیرعشألا  ةسردملا  ىدل  ةدمتعملا  بتكلا  نم  ربتعت 

[14←]
زیزعلا دبع  قیقحت  ةیمیت ، نبال  مھرفك » درجمل  مھلتق  میرحتو  مھتنداھمو  رافكلا  لاتق  يف  ةرصتخم  ةدعاق   » ةلاسر

.ریزلا دبع هللا  نب 

[15←]
.ةففجملا ةیخولملا  قوحسم 

[16←]
.ةملاعلا ایاوزلا  لئابقل  زمر  باتكلا »  » و ةبراحملا ، لئابقلل  زمر  لیخلا  باكر  وھو  باكرلا » »


	كــتـــابُ الــردة!
	كــتـــابُ الــردة!
	الفهرس
	إهداء
	معجم «كتاب الردة»
	استهلال
	(1) مقام التّيه
	(2) ومضة في ليل التيه!
	(3) نور في منتصف النفق!
	(4) مقام الفقد!
	(5) حلقات العزلة!
	(6) وكر الشكوى!
	(7) انعدام الوزن!
	(8) قطع الصِّلَات!
	(9) إقلاع!
	(10) عناق أخير!
	(11) وطن موعود!
	(12) تيزيريت ما زالت تنتظر!
	(13) حقيقتي.. وأوهام البدو!
	(14) وصولٌ مؤثّل!
	Notes



