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..ىلإ ءادھإ 
ةقراغلا سیتونیم  ةنيدم  فشتكت  يھو   ، اًقوشت ةبثاوتملا  نوسوط  رمعریمألا  حور 

ابیھ عارص  مسري  وھو   ، بوبشم دھج  يف  قرغ  يذلا  ناديز  فسوي  روتكدلا  لقع 
ليزازع عم 

ريرحت نيدایم  يف   ، دھجلاو ملألا  ينكراش  يذلا  يدنجلا  نسح  قيدصلا  بلق 
انتروث



صاخ ركش 
امھمعد ىلع   ،( رمع  ) لوألا يئراقو  يخأل  ةفاضإلاب   ، يمأل

اھتكراشم ىلع   ، يكز داھن  ةرعاشلا  ةلیمزللو 
ربدم  ، ممألا مظانم  مظان   ، مرتحملا مخفألا  ریشملا  مظعملا  مركألا  روتسدلا  )
ةلودلا ناینب  دھمم   ، بئاصلا يأرلاب  مانألا  ماھم  ممتم   ، بقاثلا ركفلاب  روھمجلا  رومأ 
لمكم  ، ىربكلا هتفالخ  بتارم  بترم   ، لالجإلاو ةداعسلا  ناكرأ  دیشم   ، لابقإلاو
يريزو  ، ىلعألا كلملا  فطاوع  فوفصب  فوفحملا   ، ىمظعلا هتنطلس  سومان 
ةلیلجلا ةرادصلا  ةبترل  زئاحلا   ، رصم ةلايأ  يلاو  اشاب  دیعس )  ) يلاعملا ریمس 
دیيأتلاب فعاضو   ، هلالجإ ىلاعت  هللا  مادأ   ، لوألا ينويامھلا  يدیجملا  ناشنللو 

( دیجملا دبع   ) ناطلسلا نم  ينويامھلا  نامرفلا  ةيادب  نم  ءزج  هلابقإو ..) هرادتقا 
. اشاب دیعس )  ) رصم يلاول 



دیھمت
دعب مدآ )  ) قلخو  ، اًدوجس الإ  لخدُي  ، ال  اًضفخنم ةنجلا  باب  لعج  يذلا  دمحلا  
ردقو  ، ةدیعبلا ةعباسلا  ءامسلا  يف  میھاربإ )  ) هلیلخ عضوو   ، ةديدع سانجأ 
ىسیع  ) دالیم ّملعو   ، ةدودولا برعلا  ةدج  نوكت  نأ   ، ةيرصملا رجاھ )  ) هتجوزل
ةالصلاب  ، متاخلا دمحم )  ) لـ ىحوأو   ، ةدیشملا ضرألا  مانصأ  طوقسب   ،( حیسملا

ىلع ىلصنو  اًریثك  ملسنو   . اًدیكأ اًرھش  رشع  ةتس  سدقملا ) تیب   ) ةرخص ىلإ 
ربع يحوب هللا  لسرملا   ، لیفلا ماع  يف  دولوملا   ،( لیعامسإ  ) دیفح يشرقلا  هیبن 

(. ليربج )
يدلاو تانيودتو  قاروأ  نم  اھذخأ  مت  ةیتآلا  تاظحالملاو  تاركذملاف   ، ُدَْعب اََّمأ 
میقرت نیب  ام  ةطیسب  تافاضإب  تجلوع  دقو   ، هتانج حیسف  هنكسأو  هللا  همحر 
ءاشفإ مدعب  دلاولا  ىصوأ  طقف   ، ةیفحص رابخأ  وأ  يبدأ  بولسأب   ، میعطتو میسقتو 

ام ةوقو  ةرارمو  ةبارغ  نأ  ودبيو   ، ریخألا هاوثم  ىلإ  هنامثج  عییشت  دعب  الإ   ، بتك ام 
امل ًالیصأتو  اًريذجتو  اًسیسأت  لعفأ  امبر  وأ   . هتصق رشنل  ينعفدي  دلاولا  هرصاع 
دعب الإ  هرشن  مدعب  يئاقدصأ  يصوأس  ام  وھو   ، نآلا هھجاوأو   ، دعب امیف  انأ  هتھجاو 
عبتتو  ، نیلئاسملا ةلءاسمل  اًزارتحاو  اًریبدت  لب  اًدیلقت  ال   ، يرودب يتافو 

.. نییلوضفلا
.. ناعتسملا هللاو 

نبالا



ةروثلا
.. قزمت ملحلا  مكل : لوقأ 

، ةیشحولا بائذلا  نم  ةلث  هیلع  تضقنا   ، رصبلاو عمسلا  ءلم  ناك  يذلا  ملحلا 
.. هتثجب اولثمو   ، هتمجمج اوفطقو   ، هورحنو

. ةرذق ةینثو  ةھلآ  هتدبعتسا   ، ةایحلا ةرھز  مسبتتف  مسبتي  ناك  يذلا  ملحلا 
.. مھل رظنأ  وأ  مھبطاخأ  نأ  فكنتسأ   . ساجنأ

داغوألا نم  ةمغط  هتعزم   ، لاضلا اھعیبر  اھثبیف  ایندلا  ىلع  قرشي  يذلا  ملحلا 
.. هلیبس هولضأو   ، هوعاضأو  ، ءارقحلا

نم نطو  ىلع  بتُكو   ، رحسلا نیطایش  هقزمي  نأ  بارت  نم  قولخم  ىلع  بتُك 
.. ةسایسلا نیطایش  هقزمي  نأ  بارت 

هل ّرف   ، بیجع دھشم  يف  ميدقلا  ملاعلا  ةرحس  وحن  ترطو   ، يتخرص تقلطأو 
يناطیشب مھیلع  تضضقناو   ، ءاوسلا ىلع  نیيرصملاو  سورلا  دونجلا  باوص 

، ةفعاضم ةقحام  ةوطسو   ، ةريرش ةوق  يبضغ  هثبي  امنأك   ، قلمعت يذلا  صاخلا 
سیل  . سأفلاو حمرلا  اذ  ریخألا  سراحلا  مھریبك  ىعدتساو   ، هآرمل رعذب  اوقرفتف 
رقحأ ةلاذنب   ، نيرخآلا باسح  ىلع  نیتقالمعلا  هيدي  نیب  رفیل  نكل  ؛  يلاتقل
اًددب مھّقرف  ًابیھر  ًاليو  ينم  اوقاذو   ، يتضبق يف  اوطقس  نيذلا  ءالؤھ   . نیقولخملا

نيریثتسم علھ  يف  سورلاب  طالتخالا  اولواح  امدنع  ىتح   . ًابرإ ًابرإ  مھقزمو 
ةدسافلا مھاياقبب  مھءالشأ  تجَزمو   ، اًمربم ًءاضق  سورلا  ىلع  تیضق   ، يفطع

وأ ءافتخالاك   ، دئابلا مھملاع  مئامت  ضعبب  ةناعتسالا  اولواح  امدنع  ىتح   . ةنفعلا
انأ فرعأ  يذلا ال  بیھرلا  يضاضقنا  مامأ  مھتعرس  مھفعست  مل   ، كرحتلا ةعرس 
.. ءاوعشلا ةحبذملا  هذھ  يف  مھینفیل   ، هجاتحا ةیناثلا  نم  لیئض  ءزج  يأ  يسفن 
طسو هسراح  عم  يفتخي  نیطایشلا  ةرحسلا  ریبك  دجأل   ، ءامسلا ىلإ  ترظنو 
يداوس ةردق  ينتناخ   ، هب قاحللا  تلواح  امدنعو   . ةيوركلا بحسلا  لابج 
زاوجأ قارتخا  ىلع  ردقي  الو   ، دوذلاو ةسارحلا  قوفت  ةردق  كلمي  يذلا ال   ، سراحلا

.. مھریبك فلخ  ءاضفلا 
ّيلإ داع   ، ةبوكنملا يتعیبطل  تدعو   ، فنع يف  ضرألا  ىلع  تطبھ  امدنعو 
: ددرتب ينلأسي  راتخم ) حجرألا ـ و( ىلع  ينم  اًقَرَف  رذحب ـ  ينوسملو   ، يئاقدصأ

؟ ریخب تنأ  لھ  ظوفحم ..)  ) ـ
.. تكحضو

يأف  ، ًالعف كحضُي  لاؤسلاف   .. دحلا اذھل  ًابيرغ  هرأ  مل  يننكل   .. يلعف در  مھلاھ 
؟ ءيش يأ  ؟  ریخب يننأ  يحوي  اذھ  ءيش 

: هفتك ةباصإ  سسحتي  وھو  سيردإ )  ) لاق ةداعس  يفو 
كقيدص شيوردلا  تاكرب  يھأ   ، ينربخأ  ، يقيدص اي  قيرطلا  انمامأ  تدھم  دقل  ـ 



؟ هنع انتثدح  املاط  يذلا 
: رخفب دھاجم )  ) لاقو

دي ىلع  ققحم  كالھ  نم  انتذقنأ  دقل   ، دیعب نم  ةمداق  تادادمإلا  ىرأ  ىننإ  ـ 
. نطولا تذقنأ  دقل   .. ةیسورلا ةطروألا 

.. نطولا تذقنأ  معن 
.. يحور كلم  نم  تلتقو 

ناك رخآ  هیف  نوكي  نأ  لبق  نكل   . بھذي نأ  لبق  يلقع  نم  ناك  ام  رخآ  اذھ  ناك 
وھو  . لوصوم اھنیب  ام  لوصأ  لوصوللو   . لولعم ةلع  لكلو   ، لوأ رخآ  لكل   . لوأ هل 

. لوقأ دق  يتأیس  امیف 
. صصقلل يصَق  مكاھو 

* * *
اًدي مھحمسأو  اھلك  مجاعألا  مركأ  رصم )  ) طبق لاق : ورمع ) نب  هللا  دبع   ) نع
رظني نأ  دارأ  نمو   ، ةصاخ شيرقبو  ةماع  برعلاب  اًمحر  مھبرقأو  اًرصنع  مھلضفأو 
رضخت نیح  رصم )  ) ضرأ ىلإ  رظنیلف  ایندلا  يف  اھلثم  ىلإ  رظني  وأ  سودرفلا  ىلإ 

. مكحلا دبع  نبا  هجرخأ   . اھرامثأ ومنت  وأ  اھعورز 
* * *

يأ يمف  يف  هل  سیل  ماعطلا  رئاسو   ، نوتيزلاو نبجلاب  ىوس  مدتأأ  ال  نآلا 
.. قاذم

دقو  ، يمتحلا راضتحالا  شارف  يف  يننأ  فرعأو   ، ًأرِما مھادي  امدنع  توملا  فرعأ 
، ةريرم ةلوھكو   ، لفاح بابشو   ، ةرثاع ةلوفط  نیب  ام   ، اًماع ضرألا ٥١  قوف  تشع 
يف ةیجرامتلا  هب  ينّضرمي  يك  يفكي  لام  نم  ىلاعت  هللا  هینقزر  ام  مغرو 
دالبلا لاوحأ  حالص  نم  سأیلاو   ، ةایحلا هذھ  نم  قیضلا  نأ  الإ   ،1 ةیلاتبسإلا
يفتكأ طقف   ، هفرملا ءافشتسالا  اذھل  ةسامح  ریغ  يف  ينلعجي   ، دابعلاو

.. راطعلا يضار )  ) جاحلا يل  اھرضحأ  يتلا   ، باشعألاب
اھتیضرأ ىلع  شورفم   ، ةریبك ةفرغ  يف   ، نازلا بشخلا  نم  شارف  ىلع  دقرأ 

، ةدیج ةيوھتلا  قالوب .)  ) لغش نم  ظیلغ  فوص  تاشورفملا  ةیقبو   ،( افلحلا  ) رصح
ناردجلاو  ، ّيتفش نیب  ىرخأ  نبج  ةمقل  سدأ   . يمیمحلا سمشلا  عاعش  كلذكو 
اھتيدامرب ئباع  ریغ   ، ىرخألاو ةنیفلا  نیب  اھل  رظنأو   ، ةحلاك هوجوب  يل  رظنت 

ببسب  ، ةفرشلا يف  ةقزقزلا  نم  ریفاصعلا  رفنت  ةریثك  نایحأ  يفو   ، اھتخوخیشو
هضایبل ؛  ةمامح ةیبلاغلا  هنظي  يذلا   ،( خر  ) رسنلا يفولا  يرئاط  تارايز  ةرثك 
ةیقبك هنكلو   ، هسنج ةقیقح  سانلا  فرعل  ملكت  ولو   ، هثوكم ةلقو   ، قھاشلا

.. ءامجعلا تاناویحلا 
، يمانتملا ةيرصانلا )  ) يحب ةكرحلا  ءاضوضو   ، نیعئابلا ةبلجل  تصنأ  راھنلا  يف 



جرخأ ىتح ال   ، ةعابلا عم  يزاوتلاب   ، ةعاضبلا ىلع  ءانغلاب  يتدحو  يلسُأ  ًانایحأو 
اذھو  ، سمرتلا عئاب  هنأ  فرعأف  يبابمإ » اي  ددم   ، ددم  » يداني اذھ   . يروط نع 
اذھو  ،« بل اي  نابلغلا  يلسم  اي   » حیصي اذھو   ،« نومیل اي  اھنوھي  هللا   » ودشي
يعافر وھف  جرف » اي   » لوقي نم  امأ   ، هزیمج ىلع  ًاللدم  بنع » اي  زیمج   » فتھي
يدلو ّيني  ال  لیللا  يف   . اھرش نم  انصلخیف   ، ًایعس تویبلا  نیباعث  هیلإ  ىعست 
تالطب ءافتكالا  نود   ، يلاوحأ ىلع  نانئمطالاو   ، يضيرمت نع  ظوفحم )  ) دحوألا

.. مرتحملا يومحب  ينركذي  يذلا   ،( يضار  ) جاحلا زوجعلا  يقيدصو  يراج 
ةیشخ  ،( ةيردنكسإلا  ) يف ةیقیقحلا  همأ  ىنكُس  ناونع  يدلو  تربخأ  دق  تنك 
بسانم نسل  لصو  امدعب  كلذو   ، هابص يف  اھل  ةميدقلا  هترايز  ىسن  دق  نوكي  نأ 

،( انيرتاك  ) اھنأ فرع  امدنع  ةلكشم  كلانھ  نكت  مل   ، اھرابخأ يصقتب  هل  حمسي 
مدعو  ، همیلعتل اًریبك  اًدھج  تلذب  دقلف   ، ميركلا روطعلا  رجات  يعافر )  ) جاحلا ةيراج 

قح ملسملل  نأ  ةفرعملا  قح  فرعيو   ، ةدماجلا ةموكحلا  میلعت  جھانمب  ءافتكالا 
لوسر رمأ  لھاجتي  نل   . هنيد قانتعا  ىلع  اھھركي  نأ  نود   ، ةیباتكلا نم  جاوزلا 

ىلإ رفاس  اذكھ  اًریخ .) اھطبقب  اوصوتساف   ) ـ ملسو  هیلع  هللا  ىلص  ـ  مالسإلا 
نكلو  ، اھرحس ةنعلب  اھروزي  ناسنإ  يأ  حور  بذجت  يتلا   ،( ردنكسإلا  ) ةنيدم

.. ةراس نكت  مل  رابخألا 
يحورلا يبأو  يخیش   ، نیساحنلا خیش  نأ  هیف  تفرع  يذلا  مویلا  سفن  يفف 
اھئرابل هحور  ملس  دق   ، نوعاطلا يف  بھذ  يذلا  يبأ  دعبو   ، هئاتلا شيوردلا  دعب 

نم ریغصلا  ظوفحم )  ) لصو  ، ةئاملا زواجتو  ًایتع  رمعلا  نم  غلبو  رمع  امدعب 
ةلمجب  ، اًضرم ضرملا  ىلع  لعجو   ، ًانزح ينداز  أبن  يننلعیل   ،( ةيردنكسإلا )

: ةبضتقم
تناك يتلا   ، اریلوكلا يف  ابھذ  دقل   ، يمأو يعافر )  ) جاحلا يف  كرجأ  مظع هللا  ـ 

(. لیعامسإ  ) مايأ ىلع 
! .. هآ

ىتح فرعأ  نأ  نود   ، نمز ذنم  تام  نم  ىلع   ، يبلق اھب  دھنت  يھ  ةليوط  ةھآ 
.. هتومب فرعأ  مل  ينتیل  ايو   ، نمز ذنم  تام  نم  ىلعو   ، هتومب

.. رمعلا ةبیبحو  ءاقدصألاو  لھألا  ىلع 
(.. انيرتاك  ) تسیلو  ، ةیقیقحلا رمعلا  ةبیبح 

نأ الإ   ، هلجأ نم  يتایحضتو  هیسآم  مغرو   ، دعب يبلق  حربي  مل  نطولا  نأ  ریغ 
، اھتفرع يتلا  تافلتخملا  تابحملا  يف  ًالیثم  اھل  فرعأ  ملو   ، ریغتت مل  هتناكم 

.. اھتربخ يتلا  تالیلقلا  تاذلملاو 
اندادجأ دھع  ذنم  لاب  اھل  أنھي  مل  يتلا   ،( رصم  ) سودرف ىلع  هافسأ  او  نكل 

، اًقدصو اًقح  هانرتخا  نم  رخآ  اھدیب  ذخأ  امدنع  اھسافنأ  تطقتلا  امبر   ، نیعارفلا
تثبل ام  اھنكل   ،( اشاب يلع  دمحم   ) ةيوھلا يرصم  دلوملا  ينابلألا  تفداص  امدنع 



، ةموضھملا اھتيرح  فلخ  نئتو   ، ثھلتو  ، مومحملا اھیعس  ىعست  تداع  نأ 
وأ  ، حتافلا میھاربإ )  ) ًءاوس  ،( يلع دمحم   ) ءانبأ حلفي  ملو   ، دیعبلا اھلالقتساو 
يف ؛  نئاخلا قیفوت )  ) وأ  ، رباثملا لیعامسإ )  ) وأ  ، نالھاجلا دیعس ) و( سابع ) )

.. هتریسب ریسلا 
اھتاماستبا مسرت  ةسوقملا  اھخورشو   ، ةحلاك هوجوب  يل  رظنت  ناردجلا  تلازام 

تبذج هیلعو   ، ًاینمز ّيلع  اھراصتناب  اھرعشأ  ال  ىتح  اھلھاجتأ  تلزامو   ، ةثیبخلا
كلذو  ، يصع مون  ةلحرم  يف  لخدأ  تأدبو   ، ةلعلا لوھجم  ىدسج  ىلع  ءاطغلا 
لومخلا يف  كيدل  ةيؤرلا  زاھج  أدبي  ةيادبلا  يف   . ةلولیقلا مون  يف  نیيرصملا  ةداعك 
صوغلا تنأ  لواحت  امنیب   ، عیفر طیخب  ىوس  قلعتي  الف  كیعو  برستيو   ، خملا عم 

مھبم مالظ   . لانملا ةبعص  ةینمأ  هلوأ  يف  نوكي  يذلا   ، عتاملا مالظلا  مدس  يف 
ةذل كفنتكت  يك  كیلإ  ىعسي  وأ  هیلإ  ىعست   ، كلقعو كینیع  ىؤرب  طیحي   ، ركب

نیبعتملاو نيدھجملا  الإ  اًدیج  اھقوذتي  ، ال  ةنیعم ةوھشو  ةصاخ  ةذل  مونللف   ، مونلا
كیقبي يذلا   ، لحانلا يعولا  طیخ  نع  يلختلا  لواحت   . ضرألا يف  نیقھرملاو 

، هدرطت  ، ىودج الب   ، يجراخلا ملاعلا  يف  ثادحألا  مھأب  ًالصتم  كنم  مغرلا  ىلع 
ةلیل يف  ةضوعبك   ، اًحوحل اًجوجل  اًجزل  لظي  هنكل   ، هدعبت ىتح  وأ   ، هعطقت  ، هكرتت
عفرو  ، ةكرح تاوصأ  لعفلاب  عمست  كینذأ  يف  هعقوم  نمو   ، ةبطر ةیفير  فیص 

لحفتسي ام  ناعرس  مث   ، ةضماغ ءدبلا  يف  يتأت   ، ةفرغلا يف  ىرخأ  ضفنو   ، ءایشأ
ساعنلا درطأو  وحصأ  اذكھ   ، اھلھاجت ریسعلا  نم  حبصي  ىتح   ، اًدج حضتتو   ، اھرمأ

.. اھآرمل اًمامت 
، يريرس راوجب  ضرألا  ىلع  يھ  اھ   ، ةدشارلا يضار )  ) جاحلا تنب  ةناحرف )  ) اھنإ

ةفرغلا تبترو  تلخد  نأ  دعب   ، اھتداع ریغ  ىلع  ةتماص  ةعمال  ةرظنب  ّيلإ  علطتت 
، ةرثكب رشتنم  عون  نم  رفصألاب  اًغوبصم  ًاینطق  ًابوث  ةيدترم   ، بارتلا نم  ةشبغملا 

: اًمساب اھتلأسف   ، دالبلا يف  نطقلا  ةعارز  اشاب ) يلع  دمحم   ) ةداعإ دعب  ةصاخ 
. سأب ، ال  ثيدحلا يف  يطّسبت  ةناحرف ..)  ) اي ام  ءيش  لوق  يف  ةبغار  ِكنأ  ودبي  ـ 

؟! ملاعلا يف  ثدحي  يذلا  ام  ـ 
لوجي يذلا  ام  نكل  لاؤس ..! نم  هل  اي   .. يتینب اي  ةھقھقلا  ىلع  ىوقأ  ال  ـ 

؟ طبضلاب ءيربلا  كرطاخب 
.. كدلوو يدیس  عم  ًانایحأو   ، هامع اي  ىدلاوو  تنأ  امكثيداحأل  تیغصأ  ام  اًریثك  ـ 

ينربخت املف ال   ، ةمج فراعمو  اًرابخأ  يوحي  هنأ  ول  امك   ، میظعلا مكلقع  يل  ادبو 
نوكأسو  ، طقف قئاقد   .. كیلع لقثأ  نل  كوجرأ  ؟  يجراخلا ملاعلا  يف  ثدحي  امع 

. ةھابنلا ةياغ  يف 
لج نأش  اھنأش   ، دیفملا ملعت  نم  لھجلا  اھمرح   ، ةفیصح ةیكذ  ةاتف  ةناحرف ) )
ةقلفك  ،( تيآ  ) اھمسا اًميدق  اھتيأر  ةیكرت  ءانسحب  اھلامج  ينركذيو   ،( رصم  ) تانب
تركف يننإ  ىتح   ، فیظنلا اھرعشو   ، ضبلا اھردصو   ، ةئلتمملا اھدودخب   ، حابصإلا



ال ةناحرف )  ) اي كنكل   ، ةركفلا يف  دعب  ّتبأ  مل  ينكل   ، يدلول اھجيوزت  يف  ًایلم 
ضافو هرمأ  ریحت  نمل  تأجل  كنأ  كظح  ءوس  نمو   .. لعفلاب اًئیش  كرمأ  نم  يملعت 
رظتني لبقتسم  يأ  ًالھاج  تلزامو  تنك  انأف   ، عوجوملا ّيلع  يبلقت  الف   ، لیكلا هب 
نامزالم  ، نايرابجإلا يمؤاشتو  يبائتكاو   ، دلولا هیلإ  لوؤیس  لاح  يأو   ، دلبلا اذھ 
سیباوك  ، ةريرشلا ةميدقلا  اھسیباوك  نم  تصلخت  يتلا   ، يمالحأ يف  ىتح  يل 

لمأ ةطقنب  هبشأ   ، ءوض صیصب  نأ  ریغ   ، دعب امیف  اھنم  ءيش  ركذ  يف  ّلصفأس 
نكمي امب   ، يبسن ولو  لؤافت  همسا  اًقیتع  اًئیش  يل  داعأ   ، ةریحلا ةمتع  يف  تزرب 
لامج  ) دیسلا قیفوت )  ) يفن دعب  ةصاخ   ، هتقو يف  ءاج  صیصب   .. دالبلا هدرتست  نأ 

(.. مولعلا راد   ) سيردتلا بـ نم  هدبع ) دمحم   ) هلزعو  ،( ةدج  ) ىلإ يناغفألا ) نيدلا 
(.. اشاب يبارع  دمحأ   ) همسا صیصب 

لالدلا نم  اًجيزم  لمحي   ، قئار يلوفط  حاحلإب   ، يدورش ةھینھ  نم  ينتعزتنا 
: حورلا ةفخو 

2؟! تاجاوخلا ءاج  اذامل  ًالثم  ينربخأ  ـ 
اھل تلقو   ، تدھنتو  ، لذجلا ةلولیقلا  مون  تدرط  دقو   ، يضرم شارف  يف  تلدتعا 

: اًرذحم
، ةیلستلا باب  نم  ولو   ، كتابحيوصل لوقأس  امم  اًئیش  يشفت  الأ  ًالوأ  ِكیلع  ـ 

! ءاشفإلا مدعب  نھیتفلح  ول  ىتحو 
مھفت اھنأ  مھدحأ  ملعل  ىمانتي  ىتح ال   ، لوألا ماقملا  يف  اھتيامحل  فدھأ  تنك 
ةرظن لمحت  اھنیعو   ، اھغامدب تأموأف   ، اھمھفي نمب  عمتجت  وأ  ةسایسلا  يف 
تاملكلا اھانذأ  تفشتراو   ، اًددجم تدھنتف   ، ةنئمطم ةلئاھ  دعوو  صالخإو  قدص 

، يترارمو ينوجش  لك  تلمح  يتلا  تاملكلا   ، يرغث نم  ةبھتلم  ةقفدتملا 
میقتست ىتح  أدھت  نأ  اھل  نآ  امأ   ، تلءاست ام  اًمود  يتلا   ، ةرئاثلا يتفطاعو 

؟: ةایحلا
لالتلا ىلع  عیبرلا  لحي  امك   ، يضاملا ماعلاب  لح  دق  لاحلا  حالصإ  يف  انلمأ  ناك  ـ 
ةروث لب   ، ةیبارعلا ةضافتنالا  تماق  طقف ١٨٨١م،  يضاملا  ماعلا  يفف   .. ةدرابلا

، يباین سلجم  مایقو   ، روتسدلا نالعإب  يويدخلا  بلاطتل   ، ناعجشلا نییبارعلا 
. نطولا اذھ  لبقتسم  لجأ  نم   ، ةینطولا ةكرحلا  ةوحص  ةنلعم 

لبق  ، مھتالوو نیینامثعلا  نیطالسل  ةميدقلا  انتیعبت  ةلاجع  يف  اھل  تحرش  مث 
، نیناوقلا يبأ  روتسدلا  ىنعم  اذكو   ، هل رفغو  هللا  همحر  يلع ) دمحم   ) اشابلا
ىلإ نيدب  روبنز  لخد  نأ  ثدح  كلذ  ءانثأو   ، بعشلا باون  ونص  ةیباینلا  سلاجملاو 
لخدي نكل   ، ةيرحلا لخدت   ، ءاوھلا لخديو  سمشلا  لخدت  ذفاونلا  ربعف   ، ةفرغلا
ينلیحت يھو   ، ةقاشرب هشھت  تماقف   ، ةیمتح ةبيرضكریبانزلاو  ضوعبلا  كلذك 

.. يتايركذ رحب  هب  جومي  ام  ىلإ 
ةرتف دعب   .. ةبيرغلا مرقلا )  ) برح ءاھتنا  ذنم  ریثكلا  يتایح  دھشت  مل   .. اًنسح



طقف  ، عقاولا يف  رخآو   ، مانملا يف  سوباك  الب  موي  اھیف  رمي  نكي  مل   ، ةلفاح ةفصاع 
( كیسكملا  ) برحك  ، ايالبلاو بئاصملا  نم  ریثكب  ةداعلاك  رومي  يجراخلا  ملاعلا  ناك 

ةلسلسملا ةیسورلا  ةیكرتلا  برحلا  لاعتشا  ددجتو  ةنس ٦٧،  ىتح  نم ١٨٦٣ 
،( رصم  ) شرع ىلع  موؤشملا  قیفوت )  ) دوسألا لـ ءالتعالا  ثدح  امك  ةبیئكلا ١٨٧٧ .

ةبیتر روھشو  مايأ  مث   ، ةیملاعلا ةيداصتقالا  ةمزألا  هبحاص  يذلاو   ، نیتنسب اھدعب 
ام ىسنت  ال   ، تايركذلا نطاب  يف  ةجئام   ، نمزلا حطس  ىلع  ةئداھ  ةھباشتم 

.. رصبلا دم  ىلإ  حوبلا  فئافل  نم  اھنم  تدوسل  يناكمإب  ناك  ول   ، تاف
اًمد ىقورع  يف  دجت  نل  يتلا   ، ةرشحلل ةكحضملا  اھتدراطم  نم  تَغرف  امدنعو 
تَدقف وأ   ، هانلدابت ام  تسن  اھنأ  ةظحلل  تككشف   ، اھتدعقل تداع   ، هصتمتل ًاباش 

عم ذیمالتلا  ضعبل  ثدحي  امك  اًمامت   ، ديدجلا اھلقعل  هتحرش  ام  ىنعمل  مھف  لك 
اھینیع يف  ءاكذلا  عامتلا  نكل   ، ریقفلا میلعتلا  ماظن  ببسب   ، ةزاجإلا مدقم 

: تلصاوف ؛  ديزملا لھن  ىلإ  اھتجاحل  يننأمط   ، نیتیلسعلا
ىربكلا لودلا  هیف  تنظ   ، ليوط لیل  نج  امدعبو   ، يضاملا ماعلا  يف  اًریخأ  ـ 
اھسفن مكحل  ةلھؤم  ریغ   ،( رصم  ) اھنیب نمو   ، قرشلا بوعش  نأ   ،( ةرتلجنإ  ) ةصاخ
ةيراضحلا ةيرحلا  اھفحت   ، ةثيدح ةیبوروأ  ةيروتسد  ةیباین  ةایح  ءاشنإو   ، اھسفنب
ةبلاطمل  ، نویبارعلا راوثلا  بھ   ، راسیلا نع  ةركتبملا  ةیطارقميدلاو  نیمیلا  نع 
شھدف  ، يبوروألا قسنلا  ىلع  يباین  سلجم  مایقو   ، روتسدلا نالعإب  يويدخلا 
اوھقھقو  ، بيرغلاو بیجعلا  بلطملا  اذھ  نم  ةاغطلا  نيرمعتسملا  ةیقبو  زیلجنإلا 
دادبتسالا تفلأ  دق  بوعشلا  هذھ  نأ  ةینالعو  اًرس  نوكردي  مھنأل   ، اًمكھت
طایسلاب نیيرصملا  دلجي  يذلا  يويدخلل  نیعجشم  نوقفصيو   ، هتأرمتساو

يف  ، يھیفرت ضرع  ىلع  نوجرفتي  مھنأك   ، ةعونتملا ةيداصتقالاو  ةيدابعتسالا 
. قرشلا يف  بصُن  حرسم 

اھتامسق ىلع  اًفسأ  سكعناف   ، اًدیج هتأر  ام  وھو   ، ّينیع يف  تقملا  مسترا 
ةيرحلل ًایبوروأ  نوعدي  لعفلاب  مھف   ، وتلل هتلق  امیف  ركفأ  انأو   ، ةمیسولا

، تاناولھبلا نییحم  قرشملا  دالب  يف  ًابرط  نوحیصيو   ، ةيروتسدلاو ةیطارقميدلاو 
بحاص ةداعس   ) هنومسي امك  وأ   ، معنلا يلو  دمحب  حیبستلا  نودیجي  نيذلا 

مھفراعمب نوقدشتيو   ، يراضحلا مھمدقتب  نوھابتي  ةمیخفلا !) ةيويدخلا  ةرضحلا 
لاط ةمأ  نأ  مھسفنأ  يف  نورقويو   ، ةيربربلا ةیجمھلا  بوعشلا  لباقم  مھتیناسنإو 

ةضافضفلا بصتغملا  ةءابعل  اھعبطب  نحت   ، ةيامحلاب فئاز  راتس  تحت  اھباصتغا 
ةیقنتو  ، لالقتسالاو ةيرحلا  ءارعلا  يف  ناك  ول  ىتح   ، ءارعلا يف  ءاقبلا  نم  لضفأ 

.. ةیسایسلا ةدارإلل 
كلت يدترت   ، ةھبألا رھاظم  اھیلع  ةيروتكیف  ةأرماك  ىمظعلا ) ایناطيرب   ) تلیخت

، نیمدقلا ىتحو  كلذ  دعب  خفتنتو  عستت  يتلاو   ، طسولا دنع  ةقیضلا  نیتاسفلا 
يل تلاق  ىتح   ، رمعتسملل زمرك   ، عيرقتلاب اھیلع  لاھنأ  مث  اھرھنأ  ينتلیختو 

: میلعتلاو ريذحتلا  ةبابسب  ةریشم 



لجأ نم  مكدابعتساب  اندالب  مدخن  نحن   .. معن ينطو ! لمع  وھ  رامعتسالا  ـ 
ىلع اولمعي  يك   ، نيدبتسم اًماكح  عرزن  نحنف  انلحر  ول  ىتحو   ، ایلعلا انحلاصم 
ماكحلا حارتسال   ، تدئو ول  يتلا  حورلا  هذھ   ، مكبوعش يف  ةینطولا  حورلا  دأو 
انذوفن ىلع  انلقلو   ، اھنم انقفشأل   ، تعرعرتو تَحَص  ولو   ، اًعم نوداعملاو  نویلحملا 

، انل اًركح  لظي  نأ  دبال  يذلا  قوفتلاب  اھنیح  نوبلاطت  فوسف   ، مالسلا يملاعلا 
انظفاح املاط   .. ءيش لك   .. نكمم ءيش  لكب  نییلخادلا  ماكحلا  انمعد  ول  ىتح 

كلذ  ، مكبوعش فلختو  لھج  ىلع  كرتشملا  انصرح  ىلعو   ، مھدادبتسا ىلع 
زوعلا ةلاحو  يداصتقالا  فعضلا  نم  اًءدب   ، رامثلا ىھشأ  انل  جتني  يذلا  لھجلا 
ریخألا بوعشلا  ذالم   ، ةيريونتلاو ةینطولا  زومرلاب  يعولا  فعضب  ًءاھتنا   ، انل مئادلا 

. ةوقلا وحن   . ةراضحلا وحن 
لیصأ فدارم  يلخادلا  رھقلاف   ، ةقیقح يأك  اھنكل  ةعجوم  ةملؤم  ةقیقحلا  تناك 
ةيرحلا امنیب   ، ممألا نیب  اندجم  ةيارو  انتماركو  انتوص  ضافخنالو   ، يجراخلا تاوملل 

.. تالاجملا لك   .. تالاجملا لك  يف  قوفتلاو   ، راكتبالاو عادبإلاو  روطتلا  ينعت 
، ةسرطغتملا ةيروتكیفلا  ةأرملا  ترخبت   ، ةقیمعلا يراكفأ  ةجل  نم  تھبتنا  امدنعو 

تعباتف  ، راظتنا يف  ةرظان  تناك  يتلا   ، ةسرمتملا ةیبعشلا  تنبلا  اھلحم  تلحو 
: تدرطتساو

تبثأ ىتح  ةصرفلا  تحیتأ  نإ  ام   .. روھدلا رك  ىلع  يرصملا  وھ  يرصملا  نكل  ـ 
ضرعلا لصاوي  نأ  ضفرو   ، ءيش لك  قوف  هتمارك  نأ   ، مھاوسو زیلجنإلل 

، يجراخلا رامعتسالل  ال   ) اھیلع بتك   ، اھلك رصم )  ) مجحب ةتفال  لمحو   ، يھیفرتلا
: هتوص ولعب  حاصو   ،( يلخادلا لالتحالل  الو 

ةياصولا ضرف  قحتسيو  هتحلصم  فرعي  للضم ال  رصاقب  سیل  يرصملا  بعشلا  ـ 
. نوھراكلا هرك  ولو  كلذك  سیل   .. هیلع

يانیع تقاضو   ، اھسأرل مزعلا  اھؤلم  ةءاميإ  يف  ادبو   ، دیيأتلاو سامحلا  اھزھ 
: مامتھالا اھاشغ  ةجھلب  يحرش  يف  اذھو   ، ةقیقدلا لیصافتلا  ناركذتت  امھو 
اًرظان يسكرشلا  اشاب ) يقفر  نامثع   ) حبصأ امدنعو   ، يضاملا ماعلا  يف  طقف  ـ 
يقري دعي  ملف  هترادإب  دبتساو   ،( اشاب ضاير  ىفطصم   ) ةرازو يف   3 ةيداھجلل
مھنم ءافكألا  لدبتساو  لب   ،4 تايالآلا يف  نیلماعلا  ركسعلا  نم  نیيرصملا 
لزنم يف  ةسكارشلا  ىلع  عامتجالا  رُصق   ، هسنج ءانبأ  ةسكارش  نم  نینعاطلاب 

: صنلابو  ، اًفلص نیيرصملا  نیيركسعلل  لوقي  ناك  يذلا   ،( اشاب ورسخ  )
(. رافراھ يل  لیبنز  هيإ   ) ـ

، ةرباغلا كیلامملا  ةلود  خيرات  نوركاذتي  اوناك  فطاقملاب .) نیلاغش  نیحالف   ) يأ
.. مھل ةعاضب  رصم )  ) . انتعاضب درل  ناح  دق  تقولا  نإ  نولوقيو 

اھرابتعا نكمي  اھنأ ال  ةجردل   ، ةقیقر ةبضغ  يف  تلاقو   ، ةفیطللا ةاتفلا  تسّمحت 
: ىتح ةبابذ  يف  رثؤت  ةبضغ 



! اذھ ربكتملا  هفنأ  هل  رسكي  نمل  جاتحي  ـ 
ةضيرعب  ،( يبارع دمحأ   ) يالاریمأ مدقت   ،( ةناحرف  ) اي رومألا  كلت  ترج  امدنع  ـ 
بلاطت  ،( لینلا  ) رصقب ةيداھجلا  ناويد  مامأ  اشاب ) ضاير   ) راظنلا سیئر  ةلودل 

. ةیطارقميدلاو ةاواسملاب 
نكلو  ، ةقباس ةیعرش  سسأل  دنتست  ةیقطنم  تابلاطملاو  اًحضاو  قحلا  ناك 
اًراھن ةحارص   ، ةأرجب مھدحأ  اھبلطي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اھنأ  رمألا  يف  ديدجلا 

. هسفن شیجلا  نم  بلاطُملا  اذھ  نوكي  نأو  لب   ، اًراھج
؟! هامع اي  كلذك  سیلأ   ، لینلا رحب  نم  برشیلف  اذھ  هبجعي  نمو ال   .. قح قحلا  ـ 
دعب  ،( نيدباع  ) هرصق يف  بصتنا  قیفوت )  ) يويدخلا نكل  ةناحرف ..)  ) اي كاذ  وھ  ـ 

، تايالآ ءارمألا  ةثالث  فیقوتب  رمأو   ، ةسكارشلاو كارتألا  تاوشابلاب  عامتجا 
بسح مھداسف  ىلع  مھیلع  ءازجلا  ىسقأ  عیقوتو   ، ًايركسع مھتمكاحمو 
ةیبرحلا سرادملا  رظان   ، دسافلا يركسعلا  سلجملا  ءاضعأ  نم  نوكيو   ، هماھتا

، بسحف اذھ  سیل  يكيرمألا ! نوتسأ )  ) برحلا ناكرأ  سیئرو   ، يواسنرفلا يفرأ ) )
ودبيو  ، مھتابلاطم يف  نییبارعلا  ةیقحأ  مدعب  نمؤي  ناك  قیفوت )  ) يويدخلا نإ  لب 
هیلإ تلآ  دق  دالبلا  هذھ  نأب  حرص  دقف   ، ةیصخش كالمأ  دابعلاو  دالبلا  نأ  نظي  هنأ 
يبارع  ) لـ ةبیھرلا  هترابع  هلوق   ، ّةلب نیطلا  داز  اممو   ، هدادجأو هئابآ  نم  ةثارولاب 

(: اشاب
. انتاناسحإ دیبع  الإ  متنأ  امو  ـ 

اذھ يف   ، هیلع هللا  هب  حتف  امب  هیلع  در  نأ  الإ   ، رویغلا ينطولا  نم  ناك  امف 
: ديدشلا فقوملا 

ال اننإ  وھ  الإ  هلإ  ال  يذلا  هللاوف   ، اًراقعو ًاثارت  انقلخي  ملو  اًرارحأ  هللا  انقلخ  دقل  ـ 
. مویلا دعب  دبعتسُن  الو  ثروُن 

لودلا لصانق  طسوتو   ،( نيدباع  ) قالشق راصح  دعبف   ، ةعرسب لاوحألا  تروطتو 
رایتخاو  ،( اشاب يقفر   ) لزعو  ، رصاحملا ةيويدخلا  يارسو  نییبارعلا  نیب  ةیبوروألا 
دومحم  ) ةموكحلا تلزع   ، هناكم فاقوألا  رظان  يدورابلا ) اشاب  يماس  دومحم  )

. قمحألا لھاجلا  نكي ) اشاب  دواد   ) تنیعو  ،( يماس
اًرثأت وأ   ، لایخلا نیعب  نآلا  ثادحألا  دھاشت  اھنأك   ، جاعزنا يف  اھردص  تبرض 

: تلاقو  ، صقلا يف  يتقيرطب 
؟ ىرج يذلا  امو  يَتبیصم ! ايأ  ـ 

، باونلا سلجم  بیترتو   ، ةرازولا طاقسإب  ةیناثلا  ةرملل  اوبلاطو  نویبارعلا  عَّمجت  ـ 
اًسیئر اشاب ) فيرش   ) حبصأف  ، يناطلسلا نامرفلاب  ددحملا  ددعلل  شیجلا  غالبإو 

، ةدم عاضوألا  ترقتساو   ، ةيداھجلل اًرظان  اشاب ) يماس  دومحم   ) داعو  ، ةرازولل
ةبترب افرشت  دق  يبارع )  ) اقیفر يمھف ) يلع  و( يملح ) لاعلا  دبع   ) نأ ىتح 
يف لازام  املاط  يالآ  ریمأك  ءاقبلا  يبارع )  ) لضف امنیب   ، ةعیفرلا ةيوشابلا 



.. اھفیسو رصم )  ) عرد ةيداھجلا 
مغرو  ، ةيداھجلل رظانك  يماس ) دومحم   ) لحم يبارع ) دمحأ   ) لح امدعبو 
هلودس يخرُي  نأ  الإ  ديري  ناطیشلا ال  نأ  ادبو   ، تحال رشلا  رذن  نأ  الإ   ، رارقتسالا

(.. رصم  ) ىلع
ةیسنرف ةيزیلجنإ  لیطاسأ  ترحبأ   ، يضاملا ويام  ىفو  دوسألا  ماعلا  اذھ  يفف 
قوقحو ةینامثعلا  ةلودلا  ةيامحل  رفاس  ٍدحت  يف   ،( ةيردنكسإلا  ) رغث ىلإ  ةكرتشم 
اھرھاظ  ،( اسنرف و( ةرتلجنإ )  ) يتلود نم  ةكرتشم  ةحئال  تمدقو   ، ةيرصملا رايدلا 

،( يبارع  ) يفنو لزع  ةرورضو  رصم )  ) يف مھلاومأو  نییبوروألاب  قیحي  يذلا  رطخلا 
تمدُقو  ، يرصملا شیجلا  ىلإ  نیینطولا  لوصو  ةروطخ  ىدمب  روعشلا  اھنطابو 
راظنلا سلجم  نلعأف   ، يويدخلا اھلبقو  ةموكحلا  اھتضفر   ، يويدخلل ةخسن 
ماعلا نمألا  ظفحل  ؛  ةيداھجلا سأر  ىلع  يبارع )  ) داعأ يويدخلا  نكل   ، هتالاقتسا

( يبارع  ) دھعتو  ، موئشملا نییسنرفلاو  زیلجنإلا  مدقم  هببس  يذلا  علھلا  دعب 
وینوي موي ١١  ءاج  نكل   ، نییبوروألا اياعرلا  ةيامحو   ، ماعلا نمألا  ظفحب  میظعلا 

. ربدملا ةيردنكسإلا )  ) ثداح علدنیل   ، اًدج بيرقلا  سمألاب  تئافلا 
ةراّمح دحأو   ، زیلجنإلل ٍلاوم  يطلام  نیب  ثدح  هنإ  اھموي  اولاق   .. هركذتأ اذھ  ـ 

؟! نیعالملا ءالؤھ  هوربد  اذامل  نكل   ، نیيرصملا نم  ةنيدملا 
بغشلا دعب  ةصاخ   ،( ةناحرف  ) اي اھلك  ةبوروأ )  ) مامأ يبارع )  ) ةروص هيوشتل  كلذ  ـ 
فرعأو هترز  يذلا   ، رغثلا يف  ةمظنم  هبش  ةبيرم  بھن  لامعأو   ، ةحبذمل ىدأ  يذلا 
ثداحلا دعبو   ،( ةيردنكسإلا  ) ىلإ شیجلا  يبارع )  ) لسرأ املف   ، هیف ربش  لك 
ركاسع نادنموقل  يزیلجنإلا  لوطسألا  لاریمأ  لسرأ   ، لامكلاو مامتلاب  رھشب 

: هانعم ام  ةسرطغب  ةيردنكسإلا ) )
ركاسعلا يديأب  ةيردنكسلا  تاماكحتسالاو  عالقلا  مدھو  بيرخت  يغبني  ـ 

! ةنيدملا رمدنس  الإو   ، ةيزیلجنإلا  5 ةرامعلا ددھت  اھنأل   ، ةيرصملا
، حضاو برح  نالعإ  راظنلا  عیمجو  ينامثعلا  بودنملاو  يويدخلا  هّدع  ام  وھو 
موي ١٢ قارشإ  دنعو   ، مشاغلا ناودعلا  دصل  دادعتسالاو  بلطلا  ضفر  ىلع  اوقفتاف 

لاتقلا بشتناو   ، اھخيرات رم  ىلع  ریثكلاو  ریثكلا  تساق  يتلا  ةنيدملا  تبرُض  ویلوي 
ببسب  ، بعر هدعب  ام  بعر  يف  رارفلاب  سانلا  عرھو   ، ًایلعف ةرتلجنإ ) و( رصم )  ) نیب

يف ةلمأتم  اھسرحت  ةيواسنرفلا  اھتریظن  تفقو  امنیب   ، ةيزیلجنإلا نفسلا  فئاذق 
.. ةنكاس كرحت  نأ  نود   ، دورب

ناك يذلا  يرصملا  شیجلاو  نویبارعلا  عجارت   ، ةطرفملا ةوقلا  ةأطو  تحت  و 
ةمواقم طسو   ،( راودلا رفك   ) ىتح  ، ةيروطسألا هتوق  ةداعتساو  ةدالولل  دعتسي 

، فورعملا يرامعتسالا  اھتوربجو   ، يزیلجنإلا ةوقلا  رورغ  دص  ًالواحم   ، ةفینع
. ًایسوباك اًعقاو  تاب  يذلا   ، مظنملا يربلا  اھفحزو 

يل هرضحأ  امم  لفنرق  ةعطق  راضحإ  اھنم  تبلطف   ، داع دقو  يسرض  ملأب  ترعش 



سوباكلا كلذ  رتجأ  انأو   ، َتلعفف  ، ملألا يوذیف  هلفسأ  هعضأ  ىتح   ،( يضار  ) جاحلا
.. لاوھأ صخلي  يذلا  درسلا  اذھ  دعب   ، يسافنأ ًاطقتلم  ّمرحملا 

(.. رصم  ) اولخد زیلجنإلا   .. معن
نطولا نم  ةدحاو  ةراشإ  ةرمإ  تحت  اًنھر  هتایح  عضو  يذلا  صلخملا  يدنجلا  انأو 
ملأتي امك  اًمامت   ، رمعتسملا سھد  تحت  نطولا  ملأت  دھاش  ىتح  شاع   ، اًموي

.. ماوعألاو نینسلا  سھد  تحت  نآلا  يسرض 
، اًدیج اھتصصتماو  اھتمھتلاف   ، اھلمكأ مل  يتلا  يتنوتيز  ةیقبل  تدعف   ، ملألا حار 

: ةبيرألا ةاتفلل  تدرطتساو   ، اھتاون نم  صلختأ  انأو 
نم هلقنل   ، اًعيرس يويدخلا  راطقلا  لسرُأ  امدنع  ثدح  امو   ، نئاخلا ويدخلا  ركذتأ  ـ 

ناضحأ يف  ءامترالل  اًعجار  لفقو   .. ىبأ فیكو   ، رّاظنلا نم  هعم  نمو  میحجلا  بلق 
نمو هتلئاعو  وھ  مھتوطسب  لالظتسالاو   ، مھتیعم يف  هلوخد  اًنلعم   ، زیلجنإلا

ىھتنمب اذكھ   .. شیجلا ءاغلإب  زیلجنإلا  بلط  ىلع  ًءانب  اًرمأ  ردصأو  لب   ، هعم
نع فشكو   ، ةیبارعلا ةروثلا  دي  ىلع  ةدیلولا  ينطولا  حافكلا  ةكرح  عاب  ةطاسبلا 

ةقرسو انمالحأ  ةقرس   .. ةقرسلا ةوھشك  ةوھشب  امبرو   ، ةلوھسب هتيرصم  مدع 
ًالضفم  ، زیلجنإلل دابعلاو  دالبلا  ملسي  وھو   ، رمألا يلو  همسا  ءيش  يف  انتقث 

. رخآ ءيش  يأ  ىلع  هشرع  ذاقنإ 
؟ نیملسملا ناطلس  نع  اذامو  ـ 

ةقدلا ديدش  ييأر  ءادبإ  نع  تمجحأ  يننكل   ، فصولا اذھب  هفیصوت  ينءاس 
، ينيدلا رمألا  يلو  هاجت  اھتدیقع  كبرأ  ال  ىتح   ، ةلأسملا هذھ  يف  اھل  ةبسنلاب 

: تتشتت يك ال   ، اھلاؤس ىلع  اًدر  ثادحأ  نم  عقو  ام  درسب  تیفتكاو 
اًموسرم سطسغأ  يف  نلعأو   ، زیلجنإلا طغضل  ملستسا  ناطلسلا  ىتح  ـ 
فیلأتل ىعسي   ، رمألا يلو  عوط  نع  اًجراخ  هرابتعاو   ، هعم نمو  يبارع )  ) نایصعب

! ةیبرع ةلود 
دابعلاو نطولا  ىلع  رمأ  يلوب  سیلو   ، اًئیش هرمأ  نم  يردي  رمأ ال  يلول  اًقحس  الأ 

: تفدرأ مث   ، موھفم ریغ  توصب  تمتمت  اذك   .. اًقح
لتلا  ) يف ریبكلا  نالذخلاو  ةموتحملا  ةميزھلا  تثدحو   ، ًالوعفم ناك  اًرمأ  متأو هللا  ـ 
ةفینعلا ةمواقملا  مغر   ، نویبرغلا هنم  مءاشتي  يذلا  مقرلا   ، ربمتبس موي ١٣  ریبكلا )
براحي ناك  يذلا  يبارع )  ) ملستساو  ، فرتحم مصخ  مامأ  ةیلوطبلا  كراعملاو 
يفُنو  ، ةینامثعلا ةلودلا  نم  وأ  ويدخلا  نم  معد  نود   ، هدحو ىمظعلا ) ایناطيرب  )

. نیفرعت امك  ًايدبأ  ًایفن   ،( نالیس  ) ةريزج ىلإ  هعم  نمو  میظعلا  يبارع ) )
.. هردقو ءاضقل هللا  دار  نكل ال 

ملف  ، مھملاعو مھلھاج  ةسورحملا  لھأ  لكك   ، دیكأتلاب هفرعت  يھ  يقابلا 
يھو اًریثك  ينتركشف   ، ئجافم عادصو  يقیقح  قاھرإب  تبصأ  نأ  دعب  رمتسأ 

اھب برضأ   ، زرألا بشخ  نم  اصع  كلذكو   ، اھترداغم لبق  يملقو  يقاروأ  يل  رضحت 



نأ فرعي  عیمجلا   . ىلعأ نمو  لفسأ  نم  يننوعمسیف   ، ءيشل تجتحا  نإ  ضرألا 
ركاسعلا تلخد  ربمتبس ١٨٨٢،  ثادحألا  هذھ  هیف  بتكأ  يذلا  رھشلا  اذھ  يف 

مھلبق نمو   ، ةیسنرفلا ركاسعلا  لبق  نم  اھتلخد  امك   ،( ةرھاقلا  ) ةيزیلجنإلا
ةكرحلا ىلع  اذھب  يضُقف   ، قيرطلا اھمامأ  حتفنا  امدعب  كلذو   ، ةینامثعلا ركاسعلا 

وأ لادج  نود  ًايركسع  ًالالتحا  دالبلا  هذھ  ةرتلجنإ )  ) تلتحاو  ، ةیبارعلا ةروثلاو 
، اھتاذ ةینامثعلا  ةلودلا  نم  ىتح  الو   ، ةیبوروألا ىربكلا  لودلا  نم  اھریغ  نم  شاقن 

(.. ضيرملا ابوروأ  لجر   ) اھنومسي اوأدب  يتلا 
رھسي يذلا  يضار )  ) جاحلا راح  دقو   ، ضيرملا ةيرصانلا )  ) لجر انأ  تنك  امنیب 
ماعطلا يل  رضحت  يتلا   ،( مھُّتِس  ) نونحلا روقولا  ةبیطلا  هتجوزو   ، يبیبطت ىلع 
تبلط املك  ينمدخت  يتلا   ،( ةناحرف  ) ةیخسلا ةفیطللا  اھتنباو   ، رخآل نیح  نم 
وندأ كلذ  مغر  ينكل   ، اًدیج لمعت  ةيویحلا  يفئاظو  لكف   .. يضرم عون  يف   ، اًئیش
توملا لعف  لعفتو   ، اذھ ىلع  لدت  ةیسفنلا  يتارشؤم  لك   ، توملا نم 

.. ةياھنلا فافشتساو 
بوتكم امنیب   ، ةدحاو ةرم  توملا  انأ  ّيلع  بتكُي  اذامل  )؟  رصم  ) اي كعم  تومأ  لھ 

؟ تارملا تارشع  توملا  كیلع 
)؟ رصم لین   ) اي كنع  اذامو 

: نجشب لینلا  يل  لاق 
، يلخاد يف  تومأ  انأف   .. نويرصملا تامل  تم  ول  يننأ  ریغ   .. كب ام  وھ  يب  ام  ـ 
، موي تاذ  اًضعب  مھضعب  رصم )  ) لھأ لكأ  امبر   .. يئاھنلا توملا  ىلع  ؤرجأ  ينكل ال 

. نيدلا موي  ىلإ  طابر  يف  مھو   .. نوقاب اًدبأ  مھنكل 
اھارجأ هللا ىمظع  ةوق  انك  امدعب   .. لالحمضالا نمزل   .. ءارولل نمزلا  انب  داع  دقل  ـ 

تحت انحبصأو   ، رھدلا بئاون  انقذ   . امبر اًقح  هانرتخا  اننأل   ،( يلع دمحم   ) دي ىلع 
ىتح وأ  يوایسورلا  وأ  يواسنرفلا  اًدغ  امبرو   .. يوازیلجنإلا حالسلا  ديدھت 

. يوایكيرمألا
. نآلا تُمت  ال  ظوفحم ..)  ) اي نآلا  تُمت  ـ ال 

.. لعفلاب ریخألا  راضتحالا  هنأ  ودبي  نكل 
.. نطولا  .. لبقتسملاو و رضاحلاو  يضاملاو  سفنلاو  حورلا  راضتحا 

نامواقت اتلازام   ، نابتكتو نامواقت  اتلازام  يادي  نكل   ، اًدیج يدسج  كرحتي  امبر ال 
، نوكیس ام  اًدبأ  فرعت  نل   ، نوكي امو  ناك  ام  نابتكتو  نامواقت  اتلازام   ، نابتكتو
اًدج اًرخأتم  تَملع  اذكھ   ، ةمداخلا نامیلس )  ) نیطایش عم  ثدح  امك  اًمامت 

.. يرودب اھتملع  ةقیقح  نم  اھلايو   ، رخأت نم  هلايو   ، ةقیقحلا
اوشیعيو  ، تفرع امم  اًضعب  اوفرعي  نأ  مھضعب  ىلعف   ، ام ةقیقح  تملع  امك  ينكل 

كردیس هنكل   ، مھفي مل  امبرو   ، مھف امبر  أرقي  نأ  مھضعب  ىلع   ، تشع امم  اًضعب 
هینعي امو   .. ناسنإلا هيواسي  امو   ، نطولا هيواسي  ام  ةقیقح   ، ايانثلا نیب  ام  ةقیقح 



.. ءيش يأب  هطابترا 
قيرط ئدابم  ىلإ  ةناحرف )  ) ترداغ امدعب  قاھرإلا  ينداقو   ، يتبدن تسسحت 
يذلاو  ، ةحارلا تایھشمب  اًدعاو  كیلع  لبقي  يذلا  مونلا  مالظ   ، هايإ عتاملا  مالظلا 

.. ةغرافلا هدوعو  دعب   ، أوسأ وھ  ام  ىلإ  اًميدق  يدنع  بلقني  ناك 
، قلغلاو حتفلا  رتوتو  عافترالا  نع  كانفجو   ، ةكرحلا نع  كانیع  فقوتت  ءدبلا  يف 

رداغت اًديور  اًديور   ، ةظقیلل بلاجو  مونلل  شوشم  يكیناكیم  ریثأت  نیعلا  ةكرحل 
كرعاشم اھیف  زكرتت  يتلا  ةطقنلا  يھو   ، خملاو نیعلا  ةقطنم  كتنونیك  ةطقن 

زكرتلل قربلا  ةعرسب  كتنونیك  ةطقن  لقتنت  ةكوش  كمدق  يف  لخدت  امدنعف   ، ةینآلا
ةثيدح تامدكلاو  تاجحسلاب  اًئلتمم  كدسج  ناك  ولف   ، ملؤملا ةكوشلا  ناكم  يف 
ملألا يف  ةنونیكلا  ةطقن  لضفب  تزكرتو   ، اھمالآ نع  كرعاشم  تضاغتل   ، ةباصإلا
نایسن ةمعنل  ًابلاج  ناسنإلا  ةایح  يف  ثدحألا  ملألا  دعي  ام  اًمود   ، ثدحألا ديدجلا 

.. ایلع ناوكأل  دعصتو  خملاو  نیعلا  ةقطنم  رداغت  ةنونیكلا  ةطقن  نآلا   . مدقألا مالآلا 
يتلولیقب ىظحأس  يلعلو   ، اًریخأ يقیقحلا  مونلل  يقيرط  يف  يننأ  ودبي  میظع !

.. تاظیحل دعب 
يجراخلا ملاعلا  نع  ًایلك  تلصفنا  دقو   ، ةعتمملا مالظلا  ةریحب  يف  لعفلاب  طقسأ 

توملا مالظ  ىلإ  لوحتي  ناك  امدنع   ، اًقباس ذيذللا  مالظلا  ركذتأو   ، يلقع ىلع 
مھبرغأ ناكف   ، مھسیباوك رركت  ةیناكمإ  نع  نيریثكلا  تلأس   . ةبعرملا سیباوكلاو 
هضرعت ثداح  دعب   ، هل زیلجنإلا  قنش  نع  لماك  رھش  ةدمل  سوباك  هروزي   ، اًرركت
املثم تاونسل  سیباوكلا  كروزت  نأ  نكل   ، هرارف مث  ةرھاقلا )  ) مھلوخد ءانثأ  مھل 
برح دعب  باذعلا  اذھ  ىھتنا  نآلا   .. بیجعلاو بيرغلا  وھ  اذھ  ناكف   ، يعم ثدح 

.. ةیطبقلا انيرتاك )  ) تجوزتو  ،( ةيردنكسإلا  ) ىلإ تدع  امدعبو   ،( مرقلا )
نامواقت اتلازام  ّيدي  نأ  وھو   ، هدجاول يننأ  فرعأ  ام  اًمتح  دجأس  ظاقیتسالا  دعب 

، قرشلا برح  نع  بتكأس   . هیلإ يسفن  هللا  ضبقي  ىتح  بتكأس   .. نابتكتو
(.. كلم ، و( نیطایشلا ةرحسلاو   ،( ةسورحملا  ) ءاقدصأو

(.. ناھج كلم  )
* * *

( نبالا  ) . ىفشملا يأ   hospital نم ةذوخأم  ةیلاتبسإلا : )( 1
( نبالا  ) . اًديدحت زیلجنإلا  ةناحرف )  ) تدصقو  ، بناجألا يأ  نیيرصملا  ةجھل  يف  تاجاوخلا  )( 2

. ةیبرحلا ريزو  )( 3
( نبالا  ) . بئاتكلا )( 4

( نبالا  ) . لوطسألا نفس  )( 5



ةقعاصلا تیلیوج 
هل ّلثم  مدآ  ىلاعت  هللا  قلخ  امل  لاق : امھنع  هللا  يضر  رمع ) نب  هللا  دبع   ) نع
نمو اھبارخو  اھءانبو  اھراحبو  اھراھنأو  اھلبجو  اھلھس  اھبرغو  اھقرش  ایندلا 
تاذ ةلھس  اًضرأ  ىأر  رصم )  ) ىأر املف   ، كولملا نم  اھكلمي  نمو  ممألا  نم  اھنكسي 
اھلابج نم  ًالبج  ىأرو   ، ةمحرلا هجزمتو  ةكربلا  هیف  ردحنت  ةنجلا  نم  هتدام  ٍراج  رھن 
ةرمثم راجشأ  هحفس  يف   ، ةمحرلاب هیلإ  برلا  رظن  نم  ولخي  ال  اًراونأ  اًوسكم 
ضرأ يف  اعدو  ةكربلاب  لینلا )  ) يف مدآ  اعدف   ، ةمحرلاب ىقسُت  ةنجلا  يف  اھعورف 

. تارم عبس  اھلبجو  اھلھس  يف  كرابو   ، ىوقتلاو ربلاو  ةمحرلاب  رصم ) )
* * *

نم برقلاب  دیس .) اي  ءيش    ) لوقأ يسرملا ) سابعلا  ابأ   ) انالوم اي  كل 
دجسم راوجب  ديدحتلابو   ، عزانم الب  هسراحو  رغثلا  دیس  اي  يالوم  اي  كدجسم 

دامح نب  دیعس  نب  دمحم  نب  نيدلا  فرش  دبع هللا  ابأ   ) يدیس كديرمو  كذیملت 
دنع نكسأ  تنك   ،( يریصابألا  ) مساب انھ  هفرعن  يذلا   ،( يریصوبلا نسحم  نب 
اًموي ينم  دیصلا  جاتحا  ةيردنكسإلا .)  ) رحب يف  اًدایص  تنكو   ،( يعافر  ) جاحلا

.. ّةيوھ رادصإ  صیخرتلا  عبتتساو   ، نيدایصلا خیش  رمأب  صیخرتل 
نأ درجمب   . يرابجإلا دینجتلل  اوعمُج  نم  عم  يعمج  متي  نأ  ردقلا  ءاش  اذكھ 
ةوشن ةرذب  نأ  ركنأ  الو  لب   ، لجو زع  ىلوملا  ةدارإل  تملستسا   . ّةيوھ يل  حبصأ 
ميدقت يندوار  املاط  يذلا   ، نطولا نع  اًعافد  لاتقلا  ةیلامتحا  عم   ، ينتفقلت ةبيرغ 

برح تماق  ول  لھو  لءاستأ : ينلعجي  ناك  ناطیشلا  نكلو   ، هتعفرل ءيش 
ریغت دعب   ، يمالستساب تلعف  اًنسح  نكل   ، يسفن طبثأ  تنكف  ؟  اھیف تومأس 

نیثكاملا عمج  متي  ناك  ثیح   ، هنسحتو ریبكلا  اشابلا  مايأ  هیلع  ناك  امع  عضولا 
تناكو  ، ءاطسبلا نیحالفلا  مھيوذ  ناضحأ  نیب  نمو   ، ىرقلا نم  ةغلاب  ةوسقب 

ام نوعمجیف   ، ام ةيرق  ىلع  نوضقني  دونجلا  ناك  ذإ   ، ةياغلل ةقیقر  مھعمج  ةقيرط 
يف  ، ةيديدحلا لالغألاب  نيدفصم  ةيريدملا  ةمصاع  ىلإ  مھنولقنيو  روكذ  نم  اھب 

! تادشتحملا تاجوزلاو  تاقیقشلاو  تاھمألا  ةلولو  طسو  بولقلا  هل  علخنت  دھشم 
لیكنتلا نع  دیعب  لقألا  ىلع  يننأب  ىزعتأو  يسفن  يف  اذھ  لك  رخدأ  تنكف 

نم تالفإلل   ، ينیع أقفأ  وأ  يعبصإ  رتبأف  عرستأ  مل  يننأ  وأ   ، نیبراھلاب قباسلا 
.. ىودج الب  نوحالفلا  لعفي  امك  دینجتلا 

نینثا ماع  لاوط  بيردتلاو  دادعإلاو  دینجتلا  ءانثأ  تقولا  ةلیط  ركفأ  تللظ 
الب روھدتلا  يف  ةذخآلاو   ، ةيدرتملا دالبلا  ةلاح  يف   ، فلأو ةئامنامثو  نیسمخو 
، ةتحب ةیصخش  كالمأل  رصم )  ) مكح ّلوح  اشاب ) سابع   ) يلاولا نأ  فیكو   ، ةداوھ

ةبسِحلا ماظن  ءاشنإ  نم  هب  ماق  ام  مغرف   ، ةصاخلا هتابغرل  نانعلا  اھیف  قلطي 
لـ هتیھارك  نأ  الإ   ، دالبلا يف  نمألا  بابتتساب  هتيانعو   ، قاوسألا طبض  يذلا 
ءانبأ دحأ  ّبرھي  هتلعج   ،( زاجحلا  ) يف ءاقبلا  ىلع  هربجي  ناك  هنأل   ،( اشاب میھاربإ  )



باقع ةسایس  اذھب  اًریغم   ، ةيرصملا نوجسلا  نم  باھولا ) دبع  نب  دمحم   ) خیشلا
هتلعج ـ  قباسلا  لوطسألا  دئاق  ـ  اشاب ) دیعس   ) همعل هتیھارك  اذكو   ، نییباھولا

ءوس ةدش  نم  هنأ  امك   ، رطخلل لحاوسلا  اًضرعم  اھلمكأب  نفسلاو  ةيرحبلا  لمھُي 
جیشو مغر  مناھ ) يلزان   ) ةریمألا هتمع  لتق  لواح   ، يسفنلا هذوذشو  هلھأب  هنظ 
برشت اھآر  امدنع  هيراوج  ىدحإ  ّيتفش  هدیب  طاخ  نأ  هتوسق  نم  غلبو   ، ةبارقلا
يذلا میلقإلا  كلذ   ،( نادوسلا  ) ىصقأ ىلإ  مھیلع  بوضغملا  يفني  ناكو  ناخدلا !
ةقرسو  ، نارمعلا عجارتو   ، سرادملا قالغإ  نع  ًالضف   ، اًدبأ هترايز  يف  ركفي  مل 
لاخدإو  ، نیيوسنرفلا نم  ًالدب  زیلجنإلا  ذوفن  ءدبو   ، ماظتناب راثآلل  نییبوروألا 

نم برقتلاو   ، كیلامملا نم  ةصاخ  ةیشاح  ذاختاو   ، فالآلاب شیجلا  يف   6 طوؤنرألا
.. نییباھولا

يذلا دوسألا  ءيشلا  كلذ  وھو  مئادلا  يتاباذع  ثلثم  عالضأ  دحأ  تفرع  دق  تنك 
.. ثلاثلاو يناثلا  نیعلضلا  ةفرعم  نم  وندأ  نآلا   ، يقامعأ يف  ًالئاع  ينذختي 

(.. ناھَج َكلم  برحلا و(
.. يلاتلا ماعلا  يف  مَرِقلا )  ) برح يسورلا  رصیقلا  لعشأ  دقل 

يذلا هتاذ   ، حمالملا دراب  نانیعلا  قرزأ  رعشلا  فیفخ  لوألا ) يالوكین   ) رصیقلا ناك 
ملحي  ، اًماع نيرشع  ذنم  ةیكرتلا  ةلودلا  عم  يركسعلا  فلاحتلا  قافتا  دقع 

( دوسألا  ) رحبلا ىلع  ةرطیسلاب  نورق  ةثالث  لاوط  ایسورلا )  ) ةرصایق نم  هفالسأك 
ذوفن ضيوقتو   7( ةناتسآلا بـ( قيرطلا  يف  ةحاطإلاو   ، ةئفادلا هایملا  ىلإ  لوصولاو 

( ةرتلجنإ  ) براقت روصتي  ال  يذلا  ينيدلا  هبصعت  ءاروو  اذكھ  نامثع ..)  ) لآ
موجھلا يف  زیلجنإلا  ةقفاوم  ىلع  لصح   ، نیملسملا نیینامثعلا  عم  ةیحیسملا 

ىلإ ةبرض  هیجوتل  ةدیصم  نودعي  ءافخلا  يف  زیلجنإلا  امنیب   ، ةیكرتلا ةلودلا  ىلع 
بلق نع  اسنرف )  ) ةيروطاربمإ بغت  ملو   ، ةيرامعتسالا مھعامطأ  نم  دحت  سورلا 
تقحل امنیب   ، يلاحلا تقولا  يف  يناطيربلا  فقوملا  عم  فلاحتلا  تررقف   ، ثدحلا
فالآ ةرشعب  برحلا  يف  دعب  امیف   8( اینيدرس  ) ةكلمم مث  ايریتسوأ )  ) مھب

.. ينيدرس
(.. ایناطيرب و( اسنرف ) و( ایسورلا ) ةلودلا و(  .. عیمجلا هركأ  تنكف  انأ  امأ 

ةصرفلا رظتنت  يتلا   ، ةرحانتملا ةيرامعتسالا  شوحولا  نم  ةعومجم  مھارأ  تنك 
لیبس يف  ءادعألا  قيرفتل   ، سئارفلا ىلع  يبرحلا  موجھللو   ، تافلاحتلا ضقنل 

شحولاو  ، ًالیلق ًاباصم  يكرتلا  شحولا  ناك  طقف   .. ةيراجتلاو ةیعسوتلا  اھحلاصم 
.. ًالیلق اًربكتم  يسورلا 

ـ سكذوثرألا  مورلا  ـ  قيرغإلا  نیب  نیطسلف )  ) يف اًعازن  رصیقلا  لغتسا  اذكھ 
ةياعر تحت  ـ  كیلوثاكلا  ـ  ةريدألا  نابھر  نیبو   ، ةیحورلا هتياعرب  نیلومشملا 
اوعفر نيذلا   ، نابھرلا ةريدأ  ضعب  قيرغإلا  سسقلا  عزتنا  امدنع   ،( اسنرف )
خفن عازنلل  رصیقلا  لالغتسا  لھس  اممو   ،( لوألا دیجملا  دبع   ) ناطلسلل مھاوكش 



امدنع كلذو   ، رانلل امھجیجأتو  ریكلا  يف  روطاربمإلا  اسنرف ) و( ةكلملا  ایناطيرب ) )
مغرو  ، نیینامثعلاو سورلا  نیب  عازن  ىلإ  يكیلوثاكلا  يسكذوثرألا  عازنلا  اتّلوح 
بائذ ىلع  يبھذملا  فالخلا  ةجح  ّعیضُيو  قيرغإلا  يعاري  يناطلس  نامرف  رودص 
ًابلاط ةناتسآلا )  ) ىلإ فوكیشتنم )  ) ریمألا لسرأ  رصیقلا  نأ  الإ   ، ةسایسلا
نابھرلا ةیحنتو   ، ةینامثعلا ةيروطاربمإلا  ءاجرأ  يف  قيرغإلا  لكل  هتيامحب  فارتعالا 

ميرم  ) ربقو سدقلا )  ) يف ةمایقلا  ةسینك  حاتفم  ىلع  لوصحلاو   ، كیلوثاكلا
فلص يف  كارتألا  نع  دوسألا ) لبجلا   ) لالقتساو لب   ، مالسلا اھیلع  ءارذعلا )

! ةدمعتم ةیفئاط  ةنتفو  يقیقح 
يف يئاھن  راذنإب  هریمأ  رصیقلا  لسرأ   ، بلطلا يلاعلا ) بابلا   ) ةموكح تضفر  املو 

فحزلاب نيدعتسملا  هدونج  رصیقلا  رمأ   ، ضفرلاب ةیناث  لبوق  املف  ويام ١٨٥٣، 
ةلودلا يبرغ  ایفادلوم ) و( ایشالاو )  ) ، نیتماھلا ةنوطلا )  ) رھن يترامإ  عاطتقاو 
زاقوقلاو ةنوطلا )  ) يتھبج ىلع  شویجلا  ةلودلا  تزھجف  دوسألا ..)  ) رحبلاو ةیكرتلا 

، ينويامھ نامرف  ربع  ماعلا  سفن  نم  ربوتكأ  يف  ایسورلا )  ) ىلع برحلا  تنلعأو 
مدعو  ، ةینسلا ةلودلل  ءاعدلاب  سانلا  رمأي  نأ  اشاب ) سابع   ) يلاولا هیف  رمُأ 

.. سورلا مھیف  نمب  نییبوروألا  اياعر  ىلع  ءادتعالا 
تاوھش لھأ  مھنكل   ، قاشملا ىلع  ربص  ةوقو  طاشن  لھأو  بالص  موق  سورلاو 

.. يدنج نویلم  نيرشع  ىلإ  برحلا  تقو  مھشویج  ددع  لصي   ، ةوسقلل نولایمو 
ّلح  ، ءاتشلا اذھ  ًالیثم  اھل  دھشأ  مل  ةدورب  عم  نمازتملا  يتبدن  ملأ  دادتشا  عمو 
ىھ ةرجاتملا  نأ  ول  امك   ، برحلا لوبط  قد  عم  میظع  داسك  ةيرصملا  ةراجتلاب 
امنأك  ، اًھیبش دالبلا  اھل  رت  مل  ةدايز  لینلا )  ) يلیلخ ناضیف  دازو   ، مالسلا ةقوشعم 

.. طخس ةخرص  خرصي  وأ  بضغ  ةدیھنت  دھنتي 
.. هتغل فرعأ  تنك  يننكل 

رصتنأ نأ  لجأ  نم  سامحب  فتھي   ، ةكربلاب هل  مدآ )  ) انوبأ اعد  يذلا  لینلا )  ) ناك
.. قرشلا برح   .. برحلا يف 

: دعبلا ىلع  هتیجانف  اذھب  يلخد  مھفأ  مل 
؟ يقيدص اي  يلخد  ام  نكل  ـ 

. كنأش هنإ   .. ينب اي  كنأش  هنإ  ـ 
ةديرجت لسري  نأ  هنامرف  يف  يلاولا  نم  ناطلسلا  بلط  امدنع  هدصقم  تمھفو 
لاتقو ةلودلا  ةدناسمل  ةيرب  ىرخأو  ةيرحب  ةدجن  ةئیھ  ىلع   ، ةيرصملا دونجلا  نم 
لعج يف  ةینطولا  ریغ  هتبغر  نع  اًتقؤم  اشاب ) سابع   ) ىلخت اذكھ   ، سورلا

تاسدسملاب مھحلسيو  مھذبحي  نيذلا  كارتألاو  طوؤنرألا  نم  يرصملا  شیجلا 
اًشیج اًرفنتسم   ، نیيرصملا يف  ةروفوملا  ةریبكلا  دادعألل  ّلوحتو   ، ةيوقلا ةیكيرمألا 

دقو  ، ةميدقلا ةیسنرفلا  قدانبلاب  هحلس  ؛  يئاذغ نیمأت  وأ  ةدیج  ةیحص  ةياعر  الب 
لاسرإ مھزفتساو   ، نيدنجملل رئاجلا  خياشملا  عمج  عم  ةصاخ  سانلا  طخس 



اورمُأف  ، محري ال  ساق  مخض  يسور  ودع  نم  ىلوألا  ةمطللا  يقلتل  نیيرصملا 
.. هاوفألا قالغإو  ةیقرشلا  ةلأسملا  يف  ضوخلا  مدعب 

ىتح  ، ةديرجتلا كلت  يف  تسل  يننأكو  سانلا  عم  طخسأ  اًتتشم  تنك  ةلھولو 
دیجأ اًدایص  ينوك  مكحب   ، ةيرحبلا ةدجنلا  عئالط  فوشك  يف  يمسا  تدجو 

.. ًایلاح يتانایب  لوقت  امك  ةباتكلاو  ةءارقلا  دیجأ  اًعراب  ًایمار   ، قباسلا يف  ةحابسلا 
رخآ صخش  مسا  أرقأ  ينأك   ، يمسا هنأ  ةظحلل  بعوتسأ  مل  يمسال  يآرم  عمو 

.. بيرغ
(.. ساّحنلا ظوفحم   ) كولب نیمأ 

نم  ،( ةقعاصلا  ) ةیبرحلا ةنیفسلا  نتم  ىلع  نیتسلاو  ةئاملا  ركاسعلا  دحأ  تنك 
ليوطو قیض  وھو   ، نیيراص نم  يبرح  بكرم  تیليوجلاو   ، تیليوج وأ  تلوغ  زارط 
ةیبرحلا نفسلا  عاونأ  مخضأ  ناكو   ، اًریغص اًعفدم  لمحيو ٢٢  هریس  ةعرسب  زیمتي 

ام دونجلا  نمو  اًریغصو  اًریبك  اًعفدم  لمحي ١٣٦  قابقلا )  ) وأ نویلغلا )  ) ىمسي اًعون 
رھاط  ) يساغأ لوقغاصلا  ةدایق  تحت  تیليوجلا  اذھ  يف  تنكو   ، فلألا زواجتي 

، ةباتكلاو ةءارقلاب  نیقابلا  نع  يزیمتل  كولب  بتاك  يأ  كولب ) نیمأ   ) تنك (. نادوبق
نميألا حانجلا  سیئر  ينعتف  يساغأ ) لوقغاص   ) امأ  ، اًشرق زواجتي ١٥  مل  يبترمو 

( يشابمبلا  ) نع لقيو   ، يدنج ةئام  دوقي  يذلا  يشابزویلا )  ) ولعي وھو   ، دئار ةبترب 
نم نوكتي   ، هفلأت نأ  ينیع  ىلع  ناك  يذلا  ديدجلا  يسابل  ناكو   ، اًفلأ دوقي  يذلا 
ىلإ عساو  لاورسو   ، ردصلا قوف  كباشم  يذ  ریصق  فیطعو   ، يومد رمحأ  شوبرط 

، ٍناق يكرت  ءاذح  لاورسلا  لفسأو   ، طسولا ىلع  ضيرع  مازح  هولعي  ةبكرلا 
خوجلا نم   ، اًعون يلھأ  سابل  وھو   ، قاسلا ىلع  دشي  ةفافل ـ  نیشلق ـ  امھنیبو 

دلج نمف  فویسلا  لئامح  امأ   ، اًفیص نیتملا  ضیبألا  نطقلا  نمو   ، ًءاتش
، ةشكرزلاو رمحألا  نوللا  نم  ديزمب  دونجلا  نع  طابضلا  ةوسك  زیمتتو   ، سوماجلا
نم اًءدب  طابضلل  موجنلاو  ةلھألاو   ، دونجلل ةطرشألاب  اھتامالع  فرعتف  بترلا  امأ 

.. مزالملا
كب میھاربإ   ) ىلإ هرمأ  يلاولا  ردصأ  ربوتكأ  يف  برحلا  نالعإ  لبق  هنأ  ىلع 

نییعتل  ، كرابملا ناضمر  موي ٢٤  ناكو   ، ویلوي لوأ  يف  ةيردنكسإلا )  ) ظفاحم يفلألا )
ىرخألا نفسلا  نیب  نم  ناكف   ، ةھبجلا ىلإ  ةھجتملا  نفسلا  ةنطابق ـ  تانادوبق ـ 

انكف  ، ىرخأ عبسو  دیشر ) و( طایمد ) و( دابآ ) داھج  و( لینلا )  ) ،( ةقعاصلا  ) روباو ىوس 
نسح  ) قيرفلا رحبلا  ریمأ  ناك  يرصملا  لوطسألا  ماع  دئاقو   ، ًايرحب ًايدنج   ٦٨٥٠

امأ  ، ىمادقلا نیصلخملا  اشاب ) يلع  دمحم   ) كیلامم دحأ  يناردنكسإلا ) اشاب 
اوضاخ نيذلا  ةدایقب  طایتحالا  طابضو  دونج  نم  هماوق ١٧٩٢٢  ناكف  يربلا  شیجلا 
میلس  ) قيرفلا مھسأر  ىلع   ، اًماع ذنم ٢٠  ةيروس )  ) يف برحلا  نادیم  ریعس 
دمحم  ) دھع ذنم  رصم )  ) يف هتمرب  شیجلل  ماعلا  دئاقلا  ناك  امنیب  اشاب ..) يحتف 

.. همالسإ لبق  فاس ) ویسم   ) وأ يواسنرفلا ) اشاب  نامیلس   ) وھ اشاب ) يلع 
رغث يف  دیعلا  انبصأ  نأ  دعب  ویلوي  نم  ریخألا  فصنلا  يف  انقلطنا  مث 



رذني ًائداھ  اًدراب  اًدیع  ناك  ثیح   ، ةریبك ةزیم  اذھ  لكشي  مل  نإو   ،( ةيردنكسإلا )
نع ركاسعلا  نیب  ةفیخم  تافارخو  ریطاسأ  راشتنا  اًرس  هعم  بحطصا   ، ليوب
ىلع رثؤملا  مؤاشتلا  اذھ  يف  جامدنالا  مدع  تلواح  نإو   ، ةبیھرلا سورلا  ةیشحو 
ينافعأ امم   ، كولب نیمأك  ينم  بلطُي  ام  نيودتب  كلذو   ، براحم يأ  سفن  لخاود 

انؤاذغ ناكو   ، نییمألا نم  نیيداعلا  دونجلا  قتاع  ىلع  تناك  قشأ  لامعأ  نم 
نوباصلاو  ، نوباصو تيزو  نمسو  زرأو  محلو  زبخ  نم  ةنوكم  ةیمسرلا  انتانییعتو 

.. وخر يساتوب  سیلو  يدوص  هنأل  بلص 
امبر  ، يتاركذم نيودت  ةداع  تأدب  دقو  مورلا )  ) رحب ربع  ةيردنكسإلا )  ) نم انرحبأ 
يف ىرج  امو  يتلوفط  نيودت  تأدبف   ، ةباتكلاو ةءارقلاب  يطابترا  ىسنأ  ال  ىتح 
يف انفقوت  ةیلاحلا  ثادحألا  نيودتل  تلصو  امدنعو   ، ثداوح نم  ةسورحملا ) )

.. قرشلا يف  صربق )  ) نع نآلا  اًدج  اًدیعب  انك   ، نؤملاب دوزتلل  تيرك )  ) وأ ديرك ) )
، كانھ ةرثكب  ندعي  ناك  يذلاو  ةینیتاللاب  ساحنلل  ةبسن  اذكھ  تیمُس  اھنأ  ركذتأ 

دقفأ تأدب  )؛  تيزج بـ( كرتلاو  شطيرقإ ) بـ( برعلا  اھفرع  يتلا  تيرك )  ) يفو
ناتبجولا تحبصأ  ثیحب   ، برحلا ىحر  ةبآك  بارتقا  عم  ًایجيردت  يتیھش 

.. مویلا ةلیط  ةبسانم  تناك  اھنأ  بيرغلاو   ، ةدحاو ةبجو  ناتداتعملا 
تجلاخ رحبلا ..) كلم  نمل  ربلا   ) ميدقلا ينیتاللا  لطبلا  لكتسیمت )  ) لوقي

،( نانویلا  ) قرش لیبخرألا  رئازج  انیلع  تلط  امدنع  يرطاخ  ةمخفلا  ةلوقملا 
يذلا ّمیلا   ، لوھملا ّمیلا  بابعب  ةقوطم  ةسبایلا  نأ  فیك  ينھذب  لاج  امدنعو 
سدقملا باتكلا  هامسو  ضیبألا )  ) رحبلاب هومسف  ضیبألا  هدبز  ةرثك  كارتألا  ظحال 

ءانثأ مورلا .)  ) وأ يمورلا ) : ) يبرعلا همسا  انأ  لضفُأ  امنیب   ،( طسوتملا  ) رحبلاب
طسو اًموي  اھارأ  نأ  نكمي  روخصو  ةریغص  رزج  ةیمك  ربكأ  ةرم  لوأل  تيأر  فقوتلا 
انتمجاھ ثیح   ، بیجع ءيش  ثدح  مث   ، دعب هلك  هكلمن  مل  يذلا  میمعلا  میلا  اذھ 

انفذق نإ  ثیحب   ، نیتيدایتعا ریغ  ةأرجو  ةسارشب  ةجعزملا  رحبلا  نابرغو  سراونلا 
لوأ يشابزویلا  رماوأ  دعب  كلذو   ، اًعفن دجُي  مل  هنع  يلختلا  نكميو  انعم  امب  اھل 
رویطلا كلت  عازفإ  ضرغب  ةدحاو  ةرم  ولو  دورابلا  قالطإو  ةریخذلا  كالھتسا  مدعب 

.. هلوانتن يذلا  قولسملا  ضیبلا  دیحولا  اھفدھ  ناك  يتلاو   ، اًقح ةرباثملا 
كلتل ولعلاو  ومسلا  قراف  عم   ، ةكئالملاب ينركذت  ام  ببسلف   ، رویطلا هركأ  نكأ  مل 
وعدت يھو  رشلا  لعفت  الو  قرست  ةكئالملا ال  نكل   ، ةمركملا ةینارونلا  تاقولخملا 

، ربلا تاقولخم  رشُع  مدآ )  ) ونبو نجلاو   ، نجلا رشُع  مدآ )  ) ينب نأ  ىورُي   . ریخلاب انل 
، نیلكوملا ضرألا  ةكئالم  رشُع  مھلك  ءالؤھو   ، رحبلا تاناویح  رشُع  مھلك  ءالؤھو 
، ةیناثلا ءامسلا  ةكئالم  رشُع  ءالؤھ  لكو   ، ایندلا ءامسلا  ةكئالم  رشُع  ءالؤھ  لكو 

ةكئالم ةلباقم  يف  لكلا  مث   ، ةعباسلا ءامسلا  ةكئالم  ىلإ  بیترتلا  اذھ  ىلعو 
نم اًكالم  ةكئالملا  هذھ  لك  يف  ظوفحم )  ) اي كل  دجت  الفأ  لیلق ! رزن  يسركلا 

؟ ةقعاصلا رئاصملاو  ةكتفملا  بوطخلاو  ةكلھملا  رورشلا  نم  كیقي  ةظفحلا 
ضعب ىشفت  أدب  امتقو  ةجيإ )  ) رحبب لیندردلا )  ) زاغوب ىلإ  انریسم  يف  انلصو  مث 



نزحم لكشب  نوصارتي  ىضرملا  حارو   ، ءابطألا ةلق  عم  دودحم  لكشب  ضارمألا 
رصاوأ هیف  تداز  يذلاو  قئارلا  ةرمرم )  ) رحب انلصو  مث   ، ةيدامرلا ءامسلا  تحت  بیئك 

، براشلا لیحن   ، هجولاو مسجلا  عبرملا   ، سمحتملا مساقلا ) دبع  بـ( يتقادص 
رھاط  ) يساغأ لوقغاصلا  تقمي  نم  رثكأو   ، فنألا سطفأ   ، قنعلا قدتسم 

، ةھبجلا عساو   ، نقذلا قیقد   ، میسولا رمسألا  يبونلا  سيردإ ) ـ( بو  ،( نادوبق
( دھاجم ـ( بو  ، راكفألاو توصلا  عيدب   ، براشلا فیفخ   ، ندبلا فیحن   ، نیتفشلا ظیلغ 

يذلا  ، براشلا لئاھ   ، ردصلا عساو   ، رعشلا تركأ   ، حمالملا ظیلغ   ، قالمعلا حالفلا 
لوسر هللا! ةفیلخ  مساب  الإ  هفرعي  الو  ناطلسلل  ةقیلسلاب  ءالولا  نكي 

زاغوبب سوكیب )  ) ءانیم انلوصو  لبقو   ، يكرتلا ةرمرم )  ) رحب زواجتن  امنیبو 
ىلتخا ؛  لیبخرألا رزج  ةسارحل  ةیكرتلا  نفسلل  مامضنالا  مث  نمو  روفسوبلا ) )

ةلوج دعب  ةقعاص ) تیليوجلا   ) ربتعملا رحبلا  روباو  رخؤمب  ةیفاص  ةلیل  تاذ  انتیعابر 
يجبوطلاو يناثو  لوأ  نایشابزویلا  هيدعاسمو  نادوبق ) رھاط   ) ةمراص لـ ةیشیتفت 
تادایقلا برقأو  يكرتلا  لصألا  يذ  تمظن ) دمحأ   ) يشاب يجنمودلاو   ، يشاب

: ءاملا يف  قصب  نأ  دعب  مساقلا ) دبع   ) لاق ضیفخ  توصبو   . انیلإ
يتلا ملاظملا  ددعب  اًریثك  میحجلا  نارین  يف  ىولتیس  نادوبق ) رھاط   ) نأ ودبي  ـ 

نأ اندحأ  ىلع  متحي   ، برحلا يف  فقومل  تلصو  ول  يننأ  دقتعأ   ، دونجلاب اھعقوأ 
. كالھلا ىلإ  وھ  هب  جزأس   ، رخآلا لجأ  نم  يحضي 
: اھموي سیباوكلا  ةرتف  ءدب  نع  جتن  بائتكاب  تلق 

. ًالتاق  .. مدلل اًكافس  حالفلا  نم  لعجت  يتلا  برحلا  ىلع  ةنعل هللا  الأ  ـ 
: هلثم ةمخضلا  ةیسنرفلا  هتیقدنب  فظني  وھو  دھاجم )  ) لاق

(. ظوفحم  ) يخأ اي  كدلبل  ًابحم  كنظأ  تنك   ، نطولا نع  عافدلا  فرش  هنكل  ـ 
: ةنیعللا يتبدن  تسسحت 

نكل  ،( رصم  ) ًءادف لـ يتایح  ميدقتل  دادعتسا  ىلع  انأ  ؟  نطو يأو  اذھ  دلب  يأ  ـ 
؟ ناطلسلا لیبس  يف  مأ  رصم )  ) لیبس يف  لتاقن  لھ 

: هتیقدنبب حول 
هنأ امبو  مالسلاو ـ  ةالصلا  هیلع  لوسر هللا ـ  ةفیلخ  الإ  مظعألا  ناطلسلا  امو  ـ 

. ةعاطلا نیملسملا  ىلعف  ةفیلخلا 
نم اًئیش  تفرع  ولو   ، اھنأشب ييأر  كبجعي  نل  دھاجم )  ) اي ىرخأ  ةیضق  هذھ  ـ 
كلو  ، ناطلسلل ةجردلا  سفنب  سامحلا  كباتنا  امل  نیقسافلا  ءافلخلا  ضعب  خيرات 
ریثكب رثكأ  ةسایسلاو  مكحلاو  كلُملا  يف  سمغنت  ةیناطلسلا  ةرضحلا  نأ  فرعت  نأ 
يرصملا ءاعدلا  رركأ  نأ  لضفأ   .. يقیقح ةفیلخ  هنأ  دقتعأ  الف  اذل   ، نيدلا نم 

(! يلنامثعلا كلھأ   .. يلجتماي براي  : ) نطفلا يدیلقتلا 
! میظعلا رفغتسأ هللا  ـ 



انأ يننأكو   ، يفقوم لیمجت  ـ  جذاس  وحن  ىلع  ـ  ًالواحم  سيردإ )  ) لخدت انھ 
يف اًقرام  ًایصاع  تودب  يننأ  نظأ  ةقیقحلا  يف   . عافدلل جاتحأ  يذلا  ئطخملا 

: ةسایك يف  لاق  . مھرظن
ةیسایس ءارآ  هل  ظوفحم )  ) نإ  ، ةفیلخلا ةمدخب  دھاجم )  ) اي كنیع  ترق  دق  اھو  ـ 

اي ينربخأ   ، ام ءيش  نم  ظوفحم )  ) قیضل ؛  ةیعیبط ریغ  ةثداحملا  نأ  ودبيو   ، ةّمیق
هتصصق يذلا  سمأ  لوأ  لوأ  ملحب  رمألا  قلعتي  لھ   .. قلق  .. حاترم ریغ  ودبت  يخأ 

؟ انیلع
: ةیلوضف مساقلا ) دبع   ) تاملك ترج 

. هفرعأ ملو  اًدوجوم  نكأ  مل  ؟  وھ امو  ـ 
: حمسلا يبونلا  سيردإ )  ) هباجأ

ىتح سّدُقو  رّھُط  دق  هنأ  ودبيو   ،( رھزألا  ) يرواجم نم  اًشيورد  ظوفحم )  ) فرعي ـ 
دقفل  .. اًثیثح ریست  : ) هل لاق  شيوردلا  نأل  هآر  ام  هقياض  دقو   ، ملحلا يف  رھظ  هنإ 

. هدواع دق  ملحلا  نأ  ودبيو  اًملاس ) دعت   .. اثیغملا وعداف   ، ازيزع
: مثاج ٍمَھب  تلق 

اًسوباك تيأر  دقل   ، ينلفك يذلا  شيوردلا  ينسناؤي  لقألا  ىلع   ، ملحلا هتیل  ـ 
دقو ملحلا  دعب  نیترم  رركت   ، تظقیتسا ذنم  هل  فجترت  يعباصأ  تلاز  ام  ًابیھر 

. اًرفح ينھذ  يف  هلیصافت  ترفُح 
: ةیقدنبلا ةروسام  يف  خفني  وھو  لوضفلا  تاذب  دھاجم )  ) لاق

. يخأ اًریخ  ؟  وھ ام  ىرت  ـ 
نل يناسل  نأ  دقتعأ  الو   ، هلیخت راركت  ىلع  ينعواطیس  يلقع  نأ  دقتعأ  ال  ـ 

. هصقب مكبائتكاو  مكفوخ  ةراثإ  هقرؤي 
: قبسم رتوتب  سيردإ )  ) لاق

؟ دحلا اذھل  يھلإ ! اي  ـ 
تأرق يتلا  سرجلا  تایح  لويذ  اھنأكف   ، مھسفنأب اوریل  يعباصأ  مھیلإ  تعفر 
نكأ مل  يننأ  عقاولاو   ، وجلا ءافصو  لادتعا  مغر  اذھو   ، فاجترالا طرف  نم  اھنع 
هترس ربع  دحأ  نطب  يف  هسأر  لخدُي  هنأب  ملحي  نمف   ، تلق امیف  ةياغلل  اًغلابم 

.. هب هلعفي  هنأ  ىأر  امب  هربخي  نأ  اًدبأ  يغبني  ، ال  ًایح هءاشحأ  اًمھتلم 
، لعفلاب حورلا  ىلع  ةلیقث  هتارشبم  نكل  هیقالأس  میھب  لوھ  يأ  يردأ  تسل 

نآرقلا تايآل  يظفح  نكل   ، ناطیشلا ةنعل  هنأك  اًریطتسم  اًرش  لمحأ  يننأ  ملعأ 
هنأ نیقیلا  دح  لصي  روعشب  دكأتأ  يننالعجي   ، فینحلا مالسإلا  میلاعتب  يمازتلاو 
برحلا نأ  اًنیقي  فرعأ  يننأ  امك   ، حابشألاو ناجلا  نم  سم  وأ  رحسب  سیل 
يیعسو  ، ةریبكو ةقداص  يسفنبو  اب  يتقث  نكل   ، اًدج ًابيرق  اھكراعم  لعتشتس 

، ةرشابم ریغ  ًابرح  تناك  ولو  ىتح  رصم )  ) لجأ نم  برحلل  نیمأ  يمزعو  دیكأ 



مدع نع  حوضوب  تحصفأو  يسجاوھ  تنلعأ  ولو   ، نطولا اذھ  حلاصل  يھف 
يب رمي  ام  نكل   ، هدحو ىلاعت  دیب هللا  رامعألا  نأ  كلذك  ملعأو   .. اھازغمب يعانتقا 

.. ًایلاغ ينمشجیس  هببسب  رسخأ  دقو  هھباجأس  ام  نأ  ىلإ  ریشي 
.. اًدج ًایلاغ 

: لاقف  ، ديدجلا عوضوملا  رییغت  سيردإ )  ) ّنع لـ
تافارخلا نع  اًدیعب  شتیفیكساب )  ) يسورلا لاشراملا  هلعف  ام  متفرع  لھ  ـ 

ربجأ برقعلا  لاشراملا  نأ  ناورم )  ) سير شابلا  ينربخأ  ؟  اھنوجوري يتلا 
اذإ راحتنالل  ةممسم  ةریغص  رجانخ  اولمحي  نأ  ىلع  سورلا ـ  دونجلا  ـ  وكسوملا ) )

وكسوملا نأ  دقتعأ  ایسورلا ..)  ) رارسأ اوّبرسُي  ال  ىتح   ، ءایحأ ىرسأ  اوطقس  ام 
. مھسفنأ حبذ  نع  نونبجیس 

.. هنع يتأت  يتلا  ةضیغبلا  رابخألا  عطقنت  رخآ ال  ضیغب  وھ  اھ 
.. برقعلا شتیفیكساب )  ) لاشراملا

لاریمألا يسورلا  رحبلا  ریمأ  رابخأب  متھن  نأ  دبال  ةيرحب  دونج  اننأ  مغرو 
ىتح عرسأ  رتاوتت  ضیغبلا  يربلا  دئاقلا  شتیفیكساب )  ) رابخأ نأ  الإ   ،( فومیخان )

.. عاجشلا يرصملا  رحبلا  ریمأ  يناردنكسإلا ) اشاب  نسح   ) رماوأ نم 
بحملا مساقلا ) دبع   ) لاق امدنع   ، كلذك اھانضخ  اننأ  ركذتأ  يتلا  ثيداحألا  نم 

: عوبسألا براقي  امب  هذھ  قبست  ةلیل  يف   ، لذجب ةایحلل 
دراو لامتحا  هنإ   ، ءانسح ةیبوروأ  ةيراج  يحاونلا  هذھ  يف  لباقي  ءرملا  تیل  ـ 

! ًابیجع اًروفس  نھل  نأ  لاقيو 
: لصألا ةینادوسلا  هتبوبحم  اًركذتم  مایھب  سيردإ )  ) ّدرف

. رايدلاو ميرحلا  نرداغي  يتاللا ال  تایلضفلا  انئاسن  نم  لضفأ  نسل  ـ 
: ةطاسبب هل  تلقف 

؟ ةلیضفلا نبستكیس  طقف  اذھب  هنأ  دقتعت  لھ  ـ 
: ةلثامم ةطاسبب  لاق 

. تویبلا يف  تاظوفحم  نك  انبئابرو  انتادجو  انتاھمأ  لك   .. اذھ دقتعأ  ـ 
: يتبدن تسسحت 

)؟ دھاجم  ) اي كيأر  ام   ، ءاسنلا هاجت  تمزتم  يأر  مھل  اًمومع  برعلا  نأ  دقتعأ  انأ  ـ 
: هتیقدنب بعك  ىلع  اًئكتم   ، نیقلطم مسحو  ةقثب  دھاجم )  ) لاق

. رفكلاو ةليذرلا  نم  برقي  اھلزنم  نم  ةأرملا  جورخ  نأ  ىرأ  انأ  ـ 
ةروع ال طقف  يھ  ةأرملا  نأ  نودقتعي  برعلا   .. هینعأ ام  طبضلاب  اذھ  ؟  متيأر لھ  ـ 

. مھم رخآ  ءيش  يھ ال  اذھ  ریغ   ، ىطغُت نأ  الإ  يغبني 
اذھل مجاھملا  ييأر  ةیقبب  ّحرصُأ  مل  امنیب   ، ءاملا يف  مساقلا ) دبع   ) قصب



.. رعاشلا نطب  يف  وھ  يذلا  ىنعملاب  ًایفتكم   ، عبطلاب داقتعالا 
دوقولاو نؤملاب  دوزتلل  ةقعاصلا ) تیليوج   ) روباو فقوت  ءانثأو  روفسوبلا )  ) زاغوب يف 
نابرلا نادوبق ) رھاط   ) ينطبض ؛  سطسغأ نم  لوألا  يف  ةيرورضلا  ةنایصلا  ءارجإو 
هیفك ىدحإ  يف  كلمي  يذلاو   ، هرصق مغر  مسجلا  مخض   ، جمسلا يوطلسلا 
سمش  ) ةسورحملا قيدص  ىلإ  ًاباطخ  ديربلا  لجر  ملسُأ  ينفشكو   ، عباصأ ةتس 
اننیب ناكو   ، دعب امیف  انیلایلو  انمايأ  ركذ  ىلع  يتآس  يذلا  قوقرب ) نيدلا 

، خیبوتلا نم  وجنیل  ًابراھ  رف  يذلا   ،( يجتسوبلا  ) رھنو باطخلا  ذخأف   ، تالسارم
: دوھعملا هفلصب  يصخش  يف  حاصو 

اھب لسرت  يك  روباولا  كولب  قاروأو  رابحأ  مادختسال  كب  تدأ  ةقامح  يأ  ـ 
؟ ةبدنلا اذ  اي  تننج  لھ  ؟  حالفلا اھيأ  تاباطخلا 

: ءودھب لوقأ  انأو  اننیعأ  ءاقتلا  ًایشاحتم  ةيركسع  ةفقو  يف  تكسامت 
. نادوبقلا يدیس  قاروألا  مادختسا  نم  ىنثتسم  يننأ  روصتأ  نكأ  مل  ـ 

، كیلامملا رخآ  يرمع  قيدصل  يتلحر  تاروطت  هتعدوأ  يذلا   ، باطخلا قزم 
: يھجو يف  اياقبلا  يقلي  وھو  فتھو   ، ةطاسبلا ىھتنمب 

جاتحنو دیصرلا  دفني  امدنع  قاروأ  جاتنإ  ىلع  رداق  كنأ  دقتعت  لھ  ؟  اذام ـ 
ءادأ نع  ةقعاصلا )  ) تیليوج فلخت  لمحت  كنكمي  لھ  ؟  ةئراط ةيركسع  ةلسارمل 

؟ نفعلا كديرب  لجأ  نم  هجو  لمكأ  ىلع  هبجاو 
يدیس  ، ريذاحملا ةفاكل  يمھف  مدع  نع  رذتعأو   ، نادوبقلا يدیس  اي  ال  ـ 

. نادوبقلا
نم نیتتیملا  نیتيدامرلا  هینیع  ًابرقم  ةرشابم  ينھجاو  امدنع  انانیع  تقتلا  انھ 

، نیتيوقلا نیتتباثلا  ّينیع  ناتسرطغتملا  ناتسرشلا  هانیع  تأرو   ، يھجو
يھجو يف  رذقلا  هذاذر  رثنو   ، ةعنشتسم ةعظفتسم  ةربكتسم  ةشھد  هتستكاف 

: اًخراص
. ةنيدملا نم  نارئفلل  دئاصم  عایتبال  بھذا  ـ 

؟ نادوبقلا اھيأ  اذام  ـ 
: ةضیغبلا ةیسادسلا  هدیب  ينذأ  ىلإ  راشأ  مث 

نيرأف تيأر  ؟  هلبألا ممصلاب  رھاظتت  مأ  ؟  ةبدنلا اذ  كولبلا  نیمأ  اي  مصأ  تنأ  لھ  ـ 
دوعتو  ، دئاصملا ءارشل  اھرداغت  نأ  كديرأو  ةقعاصلا ) تیليوج   ) فوج يف  نینیعل 

. راحبإلا دوع  تقو  بورغلا  لبق 
(. نادوبق رھاط   ) يساغأ لوقغاص  ذفنیسو  ملع  ـ 

اًرصع ًائداب   ، هتلمحب ىطسولا  رصم )  ) روصع ىھنأ  يذلا  تربانوب ) نویلبان   ) لوقي
: اًديدج

ةرادإلاو  ، ءارحصلا ىلع  ةبلغلا  لینلل  لفكت  رصم )  ) يف ةنسحلا  ةرادإلا  نإ  ـ 



. لینلا ىلع  ةبلغلا  ءارحصلل  لفكت  ةلتعملا 
؟ لین اي  ةرادإلا  تأسأ  ينارت 

دحأ يأ  ملعي  ملاع ـ ال  ریغ   ، ةجف ةیقوس  ةیكرتب  يمأب  ينبسي  وھو  دعتبا  اذكھ 
.. كلذك فرصلا  دعاوقبو   ، اًدیج اھدیجأ  يننأ  عقاولا ـ  يف 

.. تیبلا لآ  ىلإ  دتمي  يذلا  اھبسحو  اھفرشب  قیلي  امب ال  ةرھاطلا  يمأ  تعن 
.. روصقلا بحاص  يولَعلا  يلاولا  ةوطس  نم  ةخسن  ناك 

امك نیحالفلا  نم  ةمغط  ىلع  ةیغاط   ،( ةقعاصلا تیليوج   ) ىلع ًایلاو  ناك  هنكل 
دجملا نم  مھدادجأو  نوحالفلا  ءالؤھ  زاح  مك  ملع  هتیلايو   ، اًرقتحم مھیمسي 
ةداسلا هرقتحي  يذلا  مھنیط  لجأ  نم  اومواقو  ةازغلا  اودرط  فیكو   ، راخفلاو

يف ـ  نآلاو   ، هلوصحم نعو  هتبن  نع  ءانغتسالا  نوعیطتسي  ال  مھنأ  مغر   ، كارتألا
مھسوئف لدبأ   .. طقف  ، مھقرع موضھملا  هیحالفو  هعّارزو  هیثّارح  نع  ـ  برحلا 

.. قدانبلاب
ءانیم يف  يتلوج  دھاجم ) و( سيردإ ) و( مساقلا ) دبع   ) يئاقدصأ لغتسي  امنیبو 
امل ؛  ةرغصم ةيزاھتنا  ةيراجت  ةلوجل  اھولوحیل   ، ةاعّدملا دئاصملا  لجأ  نم  سوكیب ) )
دقو  ،( ةيردنكسإلا و( ةسورحملا )  ) يف يتراجت  ةرتف  يف  يتراھم  نع  هوفرع 
ًالدب نّسحملا  ماعطلاو  تاجایتحالا  ضعب  ءارشل  نیسیكلا  براقي  ًالام  ينوملس 
تقم ةرظن  ّينیع  يفو  ةقعاصلا ) تیليوج   ) نع دعتبأ  تنك  ؛  زرألاو سدعلا  نم 
دبع  ) ةلوقم اًددرم   ، لبق نم  هلثم  اًدحأ  اھب  قمرأ  مل  امبر   ، نادوبقلل ةلئاھ 

(: مساقلا
لجأ نم  يحضي  نأ  اندحأ  ىلع  متحي   ، برحلا يف  فقومل  تلصو  ول  يننأ  دقتعأ  ـ 

. كالھلا ىلإ  وھ  هب  جزأس   ، رخآلا
، يمھفو يباعیتسا  نم  عرسأ  امبرو   ، يلیخت نم  عرسأ  ردقلا  فيراصت  تناكو 
.. قوسلا يف  بیجعلا  رمألا  اذھ  ثدح  فیكو  اذامل  مھفأ  مل  نآلا  ىتح  يننإ  ىتح 
بلط يف  ركفأ  تنك   ،( سوكیب  ) ءانیم فیصر  نم  ةبيرقلا  قوسلا  تلخد  امدنعف 
ىلع رأفلا  نیب  طبرأ  تنكو   ، اًمامت ينأش  لالذإ  ىوس  هب  ديري  ال  يذلا  نادوبقلا 
ةصق ىلوألا  يتلوفط  مايأ  يف  هعم  يل  تناك  رخآ  رأف  نیبو  ةقعاصلا ) تیليوج  )

: سامحب فتھي  يكرت  ةیبلھم  عئاب  ةمث   .. اھنیح يف  اھركذأس  ةیسوباك 
! يجیب يجیب  يجیّبلھم  ـ 

ىلع ةياغلل  ةميدق  ةرجشب  يرصب  قلع  قوسلا  يف  ةلیلق  تاوطخ  دعب  نكل 
يھو ةعابلا  اھلوح  نم  قرفتف  ءطبب  لیمت  تناك   ، ةمحدزملا قوسلا  قيرط  بناج 
لبحلا كلذ  اًمتح  اھقيرط  يف  عطقتس  اھنأ  نیظحالم  ریغ   ، ديدش ءطبب  طقست 

كلذ ىلإ  مھضعب  نیھبنم  نوحياصتي  اوأدب  امدنعو   ، نیتمیخ يدومع  نیب  دودشملا 
نیتمیخلا ىدحإ  راھنتل  ةوقب  لبحلا  تقزمف   ، تاف دق  تقولا  ناك  اھطوقس  ءانثأ  يف 

يھتنیس رمألا  نأ  تروصتو   ، ةروعذم ةنوبزو  نیكاكس  عئاب  اھلفسأ  نم  ّرف  يتلا 



تعضُو  ، ضرعلل ةلجع  ةراھنملا  ةمیخلا  لخاد  نم  جرحدت  نأ  الول   ، دحلا اذھ  دنع 
جرحدتت تناكو   ، اھتارفش ةدحب  نئابزلا  رھبتل  جراخلل  لاصنألا  ةزراب  نیكاكسلا  اھیف 
باصت ال  ىتح  سرتحأ  نأ  ةیكرتلاب  يب  نوحیصي  مھو  عیمجلا  تمھفو  يھاجت 
ىتح لبق  نم  ةریبكلا  ةلجعلا  يدافت  يف  ةراھمبو  تعرسأ  يننأ  عقاولاو   ، ّيقاس
راسیلل تعجارت  ينكل   ، ةيادبلا ذنم  كلت  ثداوحلا  ةسلس  يتعباتمل  اوفتھي  نأ 

.. اھریسكت تیشخ  تایجاجز  توناح  هب  ناك  يذلا   ، يئارو نیمیلا  نم  ًالدب  يلاخلا 
، ناریبك ناسَرف  هیف  لھص  يبناج  قيرط  مف  ناك  راسیلا  نأ  ةلكشملاو 
ةأجف هرھظب  عجارت  يذلا  يرصملا  يدنجلا  كلذ  نم  امھعنم  لواحي  امھبحاصو 

.. امھیھجو يف  ةنوعربو 
.. هلوح ثدحي  ام  ردي  ملو  يعولا  نع  يدنجلا  باغ  ةلئاھ  ةمدصبو 

.. انأ وھ  يذلا  يدنجلا 
* * *
قْلأ

مھسأب هامح  درو  هدخبو 
ءاميإلاو ظحللاب  هفطق  نع 

هتيزمھ يف  ًالزاغم  يللزلا ) يدنفأ  نیمأ  )

. اشاب يلع  دمحم  ينطاوم  نوینابلألا  )( 6
أفرم ةقوطم  روفسوبلا )  ) قیضم ىلع  نیتراق  يف  عقت  يتلا  ملاعلا  يف  ةدیحولا  ةنيدملا  ةناتسآلا :) )( ) 7

، ةینامورلا ةيروطاربمإلا  نع  ةقشنملا  ةیطنزیبلا  ةيروطاربمإلل  ةمصاع  خيراتلا  رم  ىلع  تناك   ،( يبھذلا نرقلا  )
تحت تسسُأ   . ةیمالسإلا ةیكرتلا  ةینامثعلا  ةيروطاربمإلاو   ، نویبیلصلا اھسسأ  يتلا  ةینیتاللا  ةيروطاربمإلاو 

ـ لاب تیمُس  مث   ،( سازیب  ) كلملا مھدوقي  قيرغإلا  نم  ةعومجم  دي  ىلع  ماع ٦٦٠ ق. م.  ةبارق  ةطنزیب )  ) مسا
يف مسالا  اذھ  ىلع  تلظو   ،( لوألا نیطنطسق   ) روطاربمإلا دي  ىلع  نیطنطسق ) ةنيدم   ) يأ ةینیطنطسق ) )
دي ىلع   ، ىطسولا روصعلا  ةمتاخ  يف  ماع ١٤٥٣م  تراھنا  ىتح  ةیحیسملا  ةیطنزیبلا  ةيروطاربمإلا  دھع 

ينامثعلا دھعلا  ىفو   ،( مالسإلا ةنيدم   ) يأ لوبمالسإ )  ) تیمُسو  ، ينامثعلا يناثلا ) دمحم   ) ناطلسلا
ماع ١٥١٧ يف  ناطلسلا .) ةبتع   ) يأ ةناتسآلا )  ) ،( يلاعلا بابلا   ) ،( ةداعسلا راد   ) لثم ءامسأ  ةدعب  تیمُس 

ةمصاع ةناتسآلا )  ) حبصتل  ، ةیسابعلا ةفالخلاو  ةيرصملا  ةیكولمملا  ةنطلسلا  ىلع  ةینامثعلا  ةلودلا  تضق 
( نبالا (. ) لوبنطسإ  ) وھو رشاعلا  نرقلا  ذنم  اھیلع  قلطي  مساب  ىمسُتس  دعب  امیفو   ، ةیمالسإلا ةفالخلا 

( نبالا  ) ماع ١٨٦١م. اًديدحت   ، كلذ دعب  ایلاطيإ )  ) ةكلمم )( 8



ناھج كلم 
هللا تیب  جح  نم  اھتكرب  معت   ، تاكربلا مأ  رصم ) : ) لاق مالس ) نب  هللا  دبع   ) نع
ماع لك  يف  اھلین  ىلإ  يحوي  ىلاعت  نإو هللا   ، برغملاو قرشملا  لھأ  نم  مارحلا 

اھدصقي نمم  ةنمآ  يھو   ، ةیفاع لھأ  اھلھأو  ةافاعم  دلب  رصم )  ) دلب نإو   .. نیترم
نم هتدامو  لسعلا  رھن  اھرھنو   ، هھجو ىلع  هللا  هبك  ءوسب  اھدارأ  نم   ، ءوسب

. ًابارشو اًماعط  لسعلاب  ىفكو   ، ةنجلا
* * *

.. ًابعرم ًاليوط  ةرملا  هذھ  سوباكلا  ناك   . میحرلا نمحرلا  اھيأ 
.. لكلا ُتْمھتلا  دقل 

نم ةرمتسم  ةنعل  تحبصأ  يتلا  ةایحلا  هذھ  يف  مھب  متھأو  مھل  هبآ  نم  لك 
.. تاملظلا
؟ اذامل

ودبیس نكل   ، لاوحألا عیمج  يف  تیقم  ءایحألا  لكأ  ؟  مھضغبأ نم  لكآ  ال  اذامل 
.. لقألا ىلع  ءادعألا  نم  نومَھتلملا  ءالؤھ  نوكي  نأ  سیباوكلا  قطنمب  ًایقطنم 

، ةعشبلا ةمیمدلا  يسفن  هركأ  نأ  لبق   ، راحتنالل ةحيرص  ةوعد  سوباكلا  ناك 
.. دح ىصقأ  ىلإ  ةعشب  ةقیقح  ىلإ  هیف  ام  لوحتي  نأ  لبقو 

ةرم نم  رثكأ  يفوج  تغرفأ  دقو   ، نایثغلاب ينبیصي  هب  ملحأ  امیف  هتاذ  ریكفتلا 
راحتنالا نأ  الولو   .. اًریثكو اًریثك  رركت  دقف   ، كلذ دعب  سوباكلا  بقع  اھیف  وحصأ  تنك 

ئداھ توم  داجيإل  بأدب  تیعسلو   ، رطاخلا دورو  درجمب  تیفتكا  امل  مرحم  رفك 
لك فرعي  رخآ  صخشو  ظوفحم )  ) ، نینثال تمسقنا  يننأ  ول  تركفو   ، عيرسو
.. رفكلا نم  فخأ  لتقلا  ةبوقع  لقألا  ىلعف   ، هل ةحار  ددرت  الب  هتلتقل   ، هنع ءيش 
ةرتفلا تاذ  يھ   ، نمزلا نم  ةرتف  يتدوارم  نع  عنتما  ةبارغلل ـ  سوباكلا ـ  نأ  ریغ 

يف ةسومغملا  يحور  ثولي  نأ  ایحتسا  امنأكو   ،( ناھج كلم   ) اھیف تلباق  يتلا 
.. اھحور ریبع 

.. هنیع ءاھبلا  ةبراحم  ىلع  ةردقلا  دقف  امدنع  يعیبط  درطب  َبیصُأ  وأ 
.. هتاذ رحسلا  مامأ  ًابئاذ  اًمامت  ىشالت  وأ 

ةمطالتملا يتایح  ءارحص  طسو  ّةنجلا  ةحاوو   ، هلك يرمع  مايأ  لمجأ  تناك 
.. جاومألا

دابع  ) ةرھزك حتفت  يذلا   ، يبلق بارحم  سیندت  نم  ناطیشلا  اھیف  لجخي  مايأ 
(.. ناھج كلم   ) اھمسا يذؤت  ىرخأ ال  سمش  اھترسأ  سمش )

( سودرفلا  ) يف يننأ  تننظ  ثیحب  ةمیسج  تناك  يغامد  ةباصإ  نأ  ودبي 
اھدجأل ّينیع  تحتف  امدنع   ، ةدروتم ةيروحب  هناحبس  يبر  ينأفاك  دقو   ، ىلعألا

لاوط هل  اًنتمم  تللظ  ناصح   ، ناصح ةودحب  جوجشملا  يغامد  دنع  ينببطت 



.. يرمع
اھتلأس  ، ةیسودرف ةبوبیغ  يف  طقسیل  ةیلقع  ةبوبیغ  نم  احص  يذلا  بیغملاكو 
دسج يف  نكسیل  يبلق  لسناو   ، رخآ ًاناسل  يناسل  ىحضأ  دقو   ، اھتلأس ام  لوأ 

: رخآ
؟ ةيروحلا اھتيأ  كمسا  ام  ـ 

اھآر ولو   ، ًالجخ برحلا  اولجأل  نوینامثعلا  اھیلع  علطا  ول  ةمسب  نع  اھرغث  مسبت 
نكسي لامجل  اًرابكإ   . رطاخ بیط  نع  ایفادلوم ) و( ایشالاو )  ) نع اولزانتل  سورلا 

، يساسألا هناكمب  ينتركذ  ةجالتخا  يبلق  اھل  جلتخا  ةمسب   . ةیكرتلا ضرألا  هذھ 
.. ةبوبیغلا ءامكحلا  هیمسي  تقؤم  تومل  اًددجم  ينتداعأ  ةقفخ  يحور  اھل  تقفخو 

قوذت كیف  ظقوي  هنأك  وھ  بیجع  ساسحإ   ، تانایكلا هل  بوذت  اًساسحإ  ناك  دقل 
كلعجي ساسحإ   . هنیع رھطلا  ىلع  حاتفنالا  وأ   ، ةءاربلا يف  صوغلا  وأ   ، لامجلا
رظتنت تنك  كنأ  كیلإ  لیخي  ساسحإ   . راربألا ةكئالملا  روصتل  اًدادعتسا  رثكأو  برقأ 

. مالكلا ةوھش  باسح  ىلع  ةيؤرلاو  عمسلا  ةساحل  لاجملا  حسفي   . كرمع لاوط 
نع دعتبت  نأ  هدعب  ديرت  الف   ، اًديدج اًرمع  كیطعيو  اًدیعب  كب  بھذي  ساسحإ 
اًئیش اًموي  اوعرتخا  ول  ةیناثلا  نم  لقأ  وأ   ، ةدحاو ةیناث  ساسحإلا  اذھ  ةیطعم 

.. اذھك
؛ ةثالثلا يتاقیقش   ، ةدحاولا يدي  عباصأ  ددع  نم  رثكأ  تایتف  فرعأ  نكأ  مل 

ةریثك لوحنلا  ةديدش  ةمطاف ) و(  ، رشعملا ةبیط  ةنيدبلا   ، تاوخألا ىربك  بنيز ) )
لصبلا حئاور  اھقرافت  ال  يتلا  ةرھاملا  ةخابطلا  ةلیلج ) و(  ، تاكنلاو كحضلا 
ةعبرألا يئاقشأ  عم  دحاو  عوبسأ  يف  اوتام  ؛  اًعیمج هللا  مھمحر   ، خبطملاو
ُتبلط يتلاو   ، دیبعلا ةبالج  قوسب  نادوسلا )  ) نم ةرھز )  ) ةیجنزلا ةمألاو   . نيرخآلا
ةلواحم اودسفأ  دیبعلا  نكل   ، يتلوفط يف  ةلاكولا  يف  ةدعاسملا  نم  ًالیلق  اھنم 

هعم تلمع  يذلا   ،( يعافر  ) جاحلا ةيراج  ةیناردنكسإلا  انيرتاك )  ) اًریخأو  . يلمع
دیجتو  ، لزنملا يف  ءيش  يأب  مدطصت  اھنكل ال  ةفیفك  تناكو   ، روطعلا لاجم  يف 
ناحوفو لوحنلاو  ةنادبلاك  تافص  نأ  ریغ   .. ةشھدم ةعاربب  ةیلزنملا  لامعألا  لك 

وأ تایتفلا  حبقت  يرظن  يف  نكت  مل   ، رصبلا فكو  دوسألا  نوللاو  لصبلا  ةحئار 
نأ نكمي  اذھ  نأ  ساسألا  نم  فرعأ  نكأ  مل  يننأ  عقاولا   ، ةجرد لقأ  نھلعجت 

نھناكم يف  تاعراب  تاقبل  تادودو  تابیط  نك  نھعیمج  نأل   ، ةاتف تقمأ  ينلعجي 
ينفرصي ناك  بعاصملاو  نحملا  لصاوتو  يتایح  يف  نھتردن  نأ  امك   ، يعیبطلا

روضح لامجلل  ناكو   ، اًفلتخم رمألا  ناك  ةرملا  هذھ  نكل   ، اذھ يف  ًایلم  ریكفتلا  نع 
.. ةأطوو ةرطیسو  نوناقو  ىنعمو  ىزغمو  رحسو 

تحتف امدنعو   ، ينابرلا لامجلا  مھفو  سایق  يف  اًریبخ  اًرعاش  تحبصأ  ةأجف 
اھتيأر ـ  اھتناكمو  اھھاجو  اھلصأ  فرعأ  ال  انأو  اذھ  لكو  ـ  ةیناثلا  ةرملا  يف  ّينیع 
يف ةبصتنملا  اھتقايو   ، ةعساولا اھترونتو  قینألا  يكرتلا  اھبوثب   ، برقلا اذھ  ىلع 



، عصانلا ضیبألا  لُّتلا  نم  اھسأر  ةوسكو   ، ةعئارلا ةاشوملا  اھمامكأو   ، ةقانأ
.. نییبھذ نیطيرشب  نیتطوبرملا  نیتیئانتسكلا  اھیتریفضو 

نیتيؤلؤل نیتریحبك  نینیعو   ، هیف ةیش  اًضایب ال  ءاضیب  ةفافش  ةھبج  كلتمت  تناك 
، ًالیبن اًقدصو   ، ًایلوفط اًحرمو   ، ةئفاد رعاشم  كیلإ  لمحت   ، ميدق رحس  نم  نيوادوس 

نویعلا تحتو   ، دوسألا ؤلؤللا  للظي  لخن  فعسك  بادھألا  ةفیثك  شومر  اھل 
هقوف نم  ريرحك  ناتمعانلا   ، ةیعیبطب ناتيدرولا  ناتيرطلا  اھيدخ  اتبق  عفترت  ةذاخألا 
ةبنرأب يھتني   ، ةمیقتسم ةحلب  ةاونك  ریغص  فنأ  ةيرطلا  لتكلاو  ريرحلا  قشي   ، ريرح

ناتققشم ناتضب  ناتفش  اذھ  لك  لفسأ  زربت   ، اھلكأ يھتشت  يتلا  ةبنعلاك 
هفزع  ، يوامس نحلك  فھرم  معان  توص  امھنیب  نم  جرخي   ، ةلوارف ةرمث  يقشك 

.. هریمازم دحأ  ىلع  دوواد )  ) موي تاذ 
ناك اذإ  وأ  همسا  ام  يردأ  ال   ، يخم يف  لمعي  ام  اًئیش  نأ  ذئنیح  ترعش 
يتایح حئاور  لكل  مشلا  ةساح  زكرمك  يل  ادب  هنكل   ، اذھك ءيش  كانھ  ساسألاب 
بیطو نارفعزو  كسمو  روطع  لك  حئاور  ّيف  ثبو  روحمت  دقو   ، ةحاوفلا ةيرھزلا 
حئاورلاو روطعلا  هذھ  مشأ  يننأكو   ، تاذلاب ّةیكذلا  يعافر )  ) جاحلا توناح 
قشعلا ةقعاص  هتباصأ  میتم  هلو  يفو   ، ةدحاو ةلمج  ةشعنملا  ةبیطلا  ةشھدملا 

سیل نم  علاطي  وھو  فیكو ال  هداؤف ـ  نونكمب  رقتسا  بح  مئاسن  هتیشغو   ، اًركبم
هذھ ةیكرتلاب  اھتلأس  ـ  ةديرف  ةردان  ةيرشب  ةدرمز   ، ضرألا يف  ىرخأ  ةھیبش  اھل 

: ةرملا
)؟ ندع  ) ةنج يف  تسل  يننأ  مأ  ؟  ةيروح اي  كمسا  ام  ـ 

كوحض هعبطب  قلط  هجوو   ، ةمساب تاملكب  تلاق  اھنكل  ةرملا  هذھ  مستبت  مل 
: ةقلخلا

. يمساب ًایكرت  ربخت  نل  كنكل  ـ 
: ةینوكلا قدصلا  ةریحب  نم  هب  تیتأ  قدصو   ، دح لك  قاف  صالخإب  تلق 

. هللاو لعفأ  ـ ال 
؟ ينفرعت لھ  ناھج ..) كلم   ) ـ

ءيش لكل  ينایسن  يعدأو  ىدامتأ  نأ  يل  ادب  دقو   ، يتركاذ ربتخت  اھنإ   .. تمھف
ناك قدصلا  لئاس  نكل   ، عيدبلا اھروضح  دمأ  امبر  لوطي  نأ  لمأ  ىلع   ، اھادع امیف 

: تبجأف  ، ينرماخي لازيام 
. اھتبرعب ينتمھد  يتلا  كنأ  نظأ  ـ 

؟ طقف ـ 
. دعب يتركاذ  دقفأ  مل  يننأل   .. هیفرعت نأ  كديرأ  ام  اذھف  يھ  ِتنأ  ول  ـ 

داع يذلا  ةماستبالا  مھس  ينتحنم  مث   ، اھتقو همھفأ  مل  رماغ  حایترا  يف  تَدھنت 
اھتيراج تدان  مث   ، ادب امیف  يتھيدب  ةعرسو  يئاكذب  ةبجعم   ، فنعب يبلق  كھتني 



: لاجرلا ناذآل  ةركسم  ةرمآ  ةجھلب 
(. تيآ  ) ـ

نع اًدیعب  تافتلالا  بعصي   . ةرم لوأل  هیف  انأ  يذلا  ناكملا  ىلإ  هبتنأ  تأدب  انھ 
ناطلسلا ءيشلا  اذھ  ناك  ول  ىتح   ، رخآ ءيش  يأ  دقفتل  ناھج ) كلم   ) ّينیع

، ةملظلا ریجايد  نع  ثحبلل  رونلا  كرت  بعصي  ًایصخش ! يناثلا ) دیجملا  دبع  )
تعزتناو رھقب  يسفن  تربجأ  ينكل   ، لیحتسم هنأك  ودبي  ىتح  ةدشب  كلذ  بعصي 

، نشخلا فصن  زاتمملا  زرألا  بشخ  نم  قینأ  خوك  يف  ينتدجوف   ، اًعازتنا ّينیع 
شارف ىلع  ددمتأ  امنیب   ، ةعئارلا روفسوبلا )  ) ةقطنم زیمت  ةقماس  راجشأ  هطیحت 

نكلو ال  ، شقلا نم  ةبسانم  ةيرط  ةیشح  هیلع  سلمألا  طولبلا  نم  ریغص  طیسب 
.. ةيرث ةیكرت  اھنأ  ىوس  يترسآ  ةيوھ  ىلع  لدي  ءيش 

تلشتناف  ، ةفارعلا ةصق  ّيلع  صقت  نأ  اھنم  َتبلط  اھب  ناقیلي  لبنو  ومسبو 
ترظنو  ، ةيرخصلا ضرألا  نم  حامرلا  لاشتنا  ناھج ) كلم   ) هجو نم  ةبوعصب  يرظان 
اھلامج حلفي  مل  يتلاو   ، فيرظ ىشوم  قاطنب  ةقطنمتملا  ةلیمجلا  ةاتفلل 

يل تلاق  مث  نم   ،( ناھج كلم   ) رحسو ةنتف  ىلع  قوفتلا  يف  ذاخألا  يعیبطلا 
(: تيآ )

اھنم تبلط  دقلو   ، رافسألا دحأ  يف  ةيدنھ  ةفاَّرعب  ةیكرت  رِكب  تقتلا  ةرم  تاذ  ـ 
نیقتلت ةفارعلا : اھل  تلاقف   ، لبقتسملا بیبح  تافصاوم  اھل  ددحت  نأ  ةاتفلا 
هلخادبو  ، هنیع يف  ةبدن  هل   ، ًاباجح لمحي   ، كیمدق ریغ  مادقأب  هنیسودت  يرصمب 

. رخآلا لبق  امكدحأ  تومل  ؛  ناجوزتت الو  كبحيو  هنیبحت   ، ةریبك ةوق 
: ًابذھم اًفیطل  نوكأ  نأ  ًالواحم  تلق 

(. تيآ  ) ةسنآ ةفيرظ  ةصق  ـ 
. كمامأ يتلا  كلت  يھ  ةاتفلا  تناكو   ، كیلع قبطنت  تافصلاف  ؛  ىرت امك  نكل  ـ 

، يقنع يف  قلعملا  شيوردلا  باجح  ىلإ  تراشأ  يتلا  ناھج ) كلم   ) ىلإ ّتفتلا 
: تلاقو يبجاحب  ةبدنلا  مث 

كبانس تناكف  يمادقأ  ریغ  ىھ  ىتلا  مادقألل  ةبسنلاب   ، ةبدنلاو باجحلا  ِناذ  ـ 
لدي تيآ )  ) اھفرعت يتلا  ةیبرعلا  ةغللاب  لوألا  كلاؤس  ناكف  ؛  يرصملا امأ   . نيداوجلا
امدنع ةیفاك  ةجردب  ةیلج  نكت  مل  يتلا  ةریبكلا  كتوق  ىقبتت   ، كئامتنا ىلع 

. رخآلا لبق  اندحأ  تومیس  ةراسخللاي  نكل   .. ةبرعلا كتمدص 
، يلخادب ـ  اھنیح  يف  اھركذأس  يتلا  ـ  ةیلعفلا  رشلا  ةوق  ركذ  عم  تضبقنا 
نأ الول   ، ةجمس ةیكرت  ةباعد  اھنأ  تننظ   ، همدع نم  اھقدص  بعوتسأ  مل  ةلھولو 
تعمس امم  ةطقنل  اھتجردتساف   ، ةفّارعلا ةءوبنل  اھقيدصت  لامتحا  يف  ًایلم  تركف 

: ًالئاستم
؟ هنیبحتس  .. كبحیس و يرصملا  نأ  ةفّارعلا  تلاق  لھ  ـ 



: ةفھلب تيآ )  ) تلاق
؟ كیلع قبطنت  تافصلا  نأ  دقتعت  لھ   .. معن ـ 

حملأ امل  اھمھف  عم  ةعقرلا  ةعساو  لجخ  ةرمحب  ناھج ) كلم   ) ادخ جرضت  امنیب 
، ةئلألتملا ةدروتملا  ةيزركلا  ةرمحلا  هذھ  عم  ةمحر  الب  قفخي  يبلق  داعو   ، هیلإ

: هدجوأ نم  ناحبس   ، اھلجخ يفختل  لوقت  تعرسأ  اھنكل 
. اھبجأ ایھ  ـ 

: ضایف بحب  اًمستبم  تلق 
، ًالوأ تومیس  هنأ  ودبي   .. هآ  .. نكل  ، لعفلاب بحلا  يف  عقیس  يرصملا  نأ  ودبي  ـ 

اھتمحرو اھفطع  لمكت  نأو   ، هبحن يضقي  ال  ىتح  هاعرت  نأ  ةلئاسلا  ىلعو 
. اھتياھن ىتح  هذاقنإ  ةیلمع  يف  اھلّضفتو 

: ةبوذعو ةءارب  اھداز  يلوفط  ثبخب  ناھج ) كلم   ) تلاق
(. تيآ  ) اي هیّببط   .. ةلئاسلا يھ  تيآ )  ) .. اًنسح ـ 

ىلإ برقأ  ةیقیقح  ةعولب  هعم  ترعش   ، عنطصم فارصناب  ّمھت  يھو  تضھن  مث 
: اھفقوتسأ انأو  عزجلا 

. ةءوبنلا ةبحاص  كنكل  ـ 
نانحب نایلخادلا  اھیبجاح  افرط  عفتراف   ، ةرھاطلا اھتساحب  يتعولب  ترعش 
يوثنأ لالدب  ةلئاق   ، ةقاربلا اھنانسأو  نیتلیمجلا  اھیتفشب  تمستبا  مث   ، ينباذأ

: نیكسملا يشارف  هل  دام  حرم 
اھيأ نآلا  ىتح  كمساب  ينربخت  مل  كنكل   ... اي رارمتساب  كیلع  لطأس   ، اًنسح ـ 

؟ يرصملا
(. ساّحنلا ظوفحم   ) يمسا ظوفحم ..)  ) ـ

يبناوج جراخ  فرفرت  يحورب  امھقئاقدو  امھتاعاس  يف  ترعش  ناموي  رمو 
هجو ىلع  يسنم  ام  اًئیش  وأ   ، أطخ ام  اًئیش  كلانھ  نأ  يروعش  مغر   ، ةداعسب

.. ةقدلا
ٍضام هءارو  سیل  يذلا  دولوملا  تنكف   ، ءيش لك  ّيلع  تكلم  ناھج ) كلم   ) نكل
لدبتسا دقو   ، ةایحلا ىلع  ًالبقم  اًفیظن  اًديدج   .. وتلل دلُو  يذلا  دولوملا   ، ىركذ وأ 

.. ةقرشم ةيدرو  تاكحض  هئاكبب 
(.. ناھج كلم  )
.. اھمسا اذھ 

.. مسالا كاذ  يھ  ةدحاو  ةملك  نم  نوكتت  ةغل  عرتخأ  نأ  تینمت 
.. اھمسا الإ  ولتأ  الو   .. اھب الإ  لترأ  الف 

ينترمغ ناموي   ، قافآلا ىطغ  ىتح  اھل  يبح  هیف  دادزا  مایھلا  نم  ناموي  رم 



لعج ءيرب  بحو   ، اھیف امو  ایندلا  نم  نمثأو  يدنع  ىلغأ  نانح  تارظنب  امھیف 
اذإو  ، اھتوصو اھتحئار  ىسنأ  ىتح ال  مانأ  الف   ، ایندلا ریغ  يایندو  لاحلا  ریغ  يلاح 

ةحرملا اھتاباعدو  ملاحلا  اھلامجب   ، اھب الإ  ملحأ  ال  تاعيوسل  مونلا  ينبلغ  ام 
تاملكو  ، ةفافش اًقالخأو   ، ةنتاف اًحورو   ، ًالیمج ًالقع  كلمت  تناك   ، ةئيربلا اھتاسملو 

.. اًحمس ًانادجوو   ، اًميرك ًابلقو   ، اًمغنم ًاتوصو   ، ةیفاص
، يغامد حرج  لجأ  نم  اًدقار  نكأ  مل  ينكل   ، ًایئاھن حرجلا  يفش  لوألا  مویلا  يف 
يل حتفو   ، اًدیج امھفرعأ  نيذللا  داوسلاو  رشلا  لك  باصأ  رخآ  حرج  لجأ  نم  لب 

.. يرذعلا ءيربلا  رھاطلا  قداصلا  بحلا  ملاع   .. ةھارشب هنم  لھنأ  تحر  رخآ  اًملاع 
يف انتارظن  لك   ، ةذللا قوذتن  نأ  اندك  ةظحلل  اننأ  الإ   ، ماتلا ينارونلا  رھطلا  مغرو 

قاسنأ نأ  تدك   ، قشعلاو ةوھشلاو  بحلا  نم  ریثكلاب  فتھت  تناك  ةظحللا  كلت 
ّمھتو اھب  ّمھأ  نأ  تدك   ، اھلجأ نم  ءيش  لك  فلاخأ  نأ  تدكو   ، اھتبغرو يتبغرل 

اًدس قالخألا  تناك   ، ةيروكذلا ةردابملا  نم  ينتعنم  اھقالخأو  يقالخأ  نكل   ، يب
، يظفحت نم  اًتلفتم  تلءاست  يننإ  ىتح   ، ةایحلا عتم  نم  ةعتملا  هذھ  دض  اًعینم 
نأ تدكأت  ؟  ةایحلل يفن  قالخألا  لھ  فسلفتلا : وحن  قرخألا  عوزنلا  ضعببو 

. ایندلا دض  قالخألا 
،( ناھج كلم   ) قلعتي بـ ءيشب  يل  رست  يك  تيآ )  ) لسوتأ لـ تنك  رصعلا  يف 

ةقداصلا يتبغرو  يلاحل  تقر  ىتح   ، مھفلا مدعب  رھاظتتو  كحضتو  بجعت  تناكو 
توتلا بحت  يتدیسو  اھتدیس  ناھج ) كلم   ) نأ ينتربخأو   ، يقیقحلا يلسوتو 

نع دیعبلاو   ، راجشألا ىلعأب  سمشلل  ضرعتي  يذلا  كلذ  اًديدحتو   ، دوسألا
يرمأ تمزحف   ، ةرطاخم ىلع  يوطني  هطاقتلا  نكل   ، تارشحلاو رویطلاو  تاناویحلا 

، ةتغابم ةوق  هللا  يناطعأ  دقو   ، راتمأ ةرشعلا  تاذ  ةبيرقلا  ةرجشلا  تقلستو 
امدنع تأجافت  خوكلا  يف  ينتراز  امدنعو   ، سمشملا توتلا  ضعب  اھل  تبلجو 

مث  ، ةلزلزملا ةفطاخلا  هتجالتخا  يبلق  هل  جلتخا  بحب  يل  ترظنو   ، توتلا اھتیطعأ 
يھو  ، ةلعتفم ةكحضب  اھیفخت  تعرسأ   ، ةرباع نزح  ةحسم  اھینیع  يف  تمسترا 

: ضعبلا لكأت 
اذھ رضحت  ىتح  اًضيأ  ًاطاشنو  ةوق  تددزاو  لب   ، بسحو كتیفاع  درتست  مل  تنأ  ـ 

. بير ةراثرثلا ال  تيآ )  ) اھنإ  .. توتلا
نیب غلاب  ونحب  اھنضتحاو   ، اھدي طقتلأ  انأو  اھتلأسف  نزحلا  ةحمل  سنأ  مل  ينكل 

: ّيفك
؟ كنزحأ ام   .. اًئیش ِتركذت  دقل  ـ 

ءاجرلا ةرظن  مامأ  تملستسا  اھنكل   ، اًئیش لوقت  نل  اھنأ  تدبو  اھیتفش  تمز 
: بحلاو

، حانجلا ریسك  اًروفصع  تدجو   ، جرملا يف  يلاوجت  ءانثأ  يف   .. نمز ذنم  اذھ  ناك  ـ 
امنیب  ، قیقدلا ليذلاو  نطبلاو  ردصلا  ةقطنمو  سأرلا  يلاقترب   ، ةياغلل ًالیمج  ناك 



ىلع ىوقي  الو   ، عطقتم ديرغتب  يكبي  ناكو   ، قارب قرزأ  شير  هیحانج  وسكي 
ةریغصلا رویطلا  نم  عونلا  اذھ  نأ  ذئموي  يذوحلا  يدنفأ ) دومحم   ) ينربخأ  ، ةكرحلا
تینغف  ، روفلا ىلع  هلكأي  ملف  توتلا  ضعب  هل  تبلجف   ، روذبلاو توتلا  ىلع  ىذغتي 
ةریغص ةعطق  لكأف   ، هايإ ةعجشم  توتلا  نم  تلوانتو   ، هرسك ربجأو  هببطأ  انأو  هل 
معطلا لكآ  انأو  مویلا  اذھ  ذنمو   ، ديزملا لكأف  ديزملا  تلكأو  تحرفف   ، اًدج
هتلاح عباتأل  تظقیتسا   .. يلاتلا مویلا  يف  لحر  نیكسملا  نكل   ، ولحلا يضمحلا 
ملف هل  تینغ   ، عباصألا جرفنم  نیقاسلا  ينثم  هبناج  ىلع  ًابلقنم   ، اًنكاس هتدجوف 

. تام هنأ  تفرعف   .. ظقیتسي
هذھ بلق  نم  لب   ، ةيداعلا ةریصقلا  ةصقلا  ثادحأ  نم  سیل  ّينذأ ! قدصأ  مل 

: يعو الب  تلق  ؟  انأ ایند  يأ  يف  ؟  اذھ نانح  يأ   .. يداعلا ریغ  ةسيدقلا 
. بحلا اذھب  ىظحأ  ىتح  روفصعلا  تنك  ينتیل  ـ 

: ددرت الب  تلاقف 
(. ظوفحم  ) اي كنع  رشلا  دعبأ هللا  ـ 

نآلا تومأ  نأ  ّيلإ  بحأ  ناكف   ، ریسكلا روفصعلل  تنغ  امك  يل  ينغت  تعرش  مث 
شيوردلا ينثدح  ام  اًموي   ، ةيوامسلا ناحلألا  هذھ  طسو  دبألا  ىلإ  ىنفأو  اًروفو 
.. هانمتأو لماكلاب  هبعوتسأ  طقف  نآلا   ، بحلا يف  ءانفلا  ىنعم  نع  يفوصلا 
لبقتسملا حبصأ   ، دغلا يف  اھیف  ركفأ  دعأ  مل  ةلحرمل  تلصو  يناثلا  مویلا  يفو 

، دبألا ىلإ  ةظحللا  ءاقب  ينمتل  تلصو   ، اھتروص الإ  لمحي  ال  ًایحبش  اًنھاو  اًئیش 
.. يعولا ىقبيو  نمزلا  فقوتي  نأ  تینمت  دق  ينكل   ، اذھ اًدج  بیجع  رطاخ  نم  هلاي 

ةفسلفلا هذھ  يف  اًموي  نتوین ) و( وطسرأ ) و( نوطالفأ )  ) ركف لھ  يردأ  تسل   .. معن
ةلیسو اًموي  نودجي  امبر  ؟  اذھ يف  ریكفتلا  درجم  ركفأ  مل ال  نكل  مأ ال،  ةینونجلا 

اھل ملس  نم  راوجب  ىدم  دعبأ  ىلإ  ىقبأ  ىتح   ، ةظحللا فاقيإ  نم  ّنكمُت  ةيرقبع 
ناولأب جاربألا  ّنولو   ، ةيدامرلا هراوسأ  تاباوب  لك  اھل  حتفو   ، هتنيدم حاتفم  يبلق 
قاروأب ىرثلا  دّھمو   ، نوتيزلا تيزو  ربنعلاب  عراوشلا  ّرطعو   ، زوریفلاو سجرنلا 

.. حباصلا نيرسنلا  درو  تاقابو  ناحيرلا 
: يلاح فرعيو  يناري  هنأك  مزح ) نبا   ) لوقي

ذلتسيو  ، بحي نم  مسا  عامس  يعدتسي  بحملا  دجت  كنأ  بحلا  تامالع  نمو  ـ 
. اھل هحایترا  ءيشل  حاتريالو   ، هاریجھ اھلعجيو  هرابخأ  يف  مالكلا 

.. هھیتب دیعس  اھیف  هئات  انأف  ةعساش  ءارحص  ناھج ) كلم   ) تناك ول 

.. مسبتي هبابع  يف  قيرغ  انأف  اًمخض  ًاطیحم  ناھج ) كلم   ) تناك ول 
.. ًایضار بطتحي  اھیف  حئاس  انأف  ةفراو  ةباغ  ناھج ) كلم   ) تناك ول 

.. هینفج ءلم  ماني  هیف  ٍعار  انأف  اًرضخم  ًالت  ناھج ) كلم   ) تناك ول 
.. للم وأ  للك  الب  هموجن  طسو  حبسأ  انأف  ًايدمرس  ًءاضف  ناھج ) كلم   ) تناك ول 



.. ةدومرب دروو   ، بیبأ لسع  يھ 
، اھنع كتثدح  نأ  قبس  يتلا   ، ةریثكلا ةكئالملا  هذھ  نم  ام  اًكالم  نأ  بير  ال 

يننكمي نل  لقألا  ىلع  هنكل  لمجأ  نوكي  امبر   ،( ناھج كلم   ) مسالا سفن  لمحي 
يسمل هنكمي  امبر ال   ، هراوح بذعل  تاصنإلاو   ، مالكلا ولحب  هل  رارسإلاو   ، هتثداحم

.. هتنج يھ  بنذ  يب  ام  نأ  رعشت  يھو   ، ةراھمب يھ  لعفت  امك  يبیبطتو 
ينتیقل امدنع  هتفرتقا  اھنأ  قراف  عم   ، لعفلاب هتنج  بنذ  اذھ  نأ  فرعت  ال  اھنإ 

ءادو بحلا  ءادو  قشعلا  ءاد  ىلع  ىوقأ  ال  انأو   ، قشعلا ءادب  اًضيرم  ينتكرتو 
، ةيرمرملا اھعباصأ  نیب  يبلق  فاغشل  اھعازتنا  وھ  يلعفلا  اھبنذ  نإ   .. بلقلا

راسمب طابترالاو   ، يحور بارحم  ةرايزب  يفيرشت  الإ  اھعسي  اھبنذ ال  نم  رھطتتلو 
.. يرمع

! .. رمع نم  هلايو 
ببسب نآلا  تومأ  لھ  ؟  اھجوزتأ نأ  نود  رمعلا  يضقنيو  ةفّارعلا  قدصت  لھ  ىرت 

؟ ریسألا يبلق  ةباصإ  ةجلاعم  لبقو  ؟  يغامد ةباصإ 
؟ برحلا رازوأ  يف  تومأ  مأ 

!! برحلا
!! لوھللاي

(.. ةقعاصلا تیليوج   ) روباوو  .. زاغوبلاو  .. برحلا طقف  نآلا  تركذت  دقل 
: شارفلا رداغأو  يسفن  ىلع  لماحتأ  انأو  اھل  تلق  نیمویلا ـ  دعب  علھ ـ  يف  و 
يناسنأ دق  وھاھو   ، يسأر سیلو  يبلق  يف  مقس  نم  يب  ام  ناھج ..) كلم   ) ـ

نم اًمداق  تنك  نیموي  ذنم  نكل   .. دلوأ نأ  لبق  نم  كبحأ   .. كبحأ انأ   ، يسفن
نأ يغبنيو   ، ترحبأ دق  اھنأ  دبالو   ،( ةناتسآلا  ) ةلمح يف  كراشتس   ، ةیبرح ةنیفس 

(. لیبخرألا  ) رزجب يلاتلا  فقوتلا  يف  اھب  قحلأ 
: ةشھدب تلاق 

! نيرھش ذنم  قوسلا ـ  ةبرع  ثداح  دعب  انھ ـ  كنكل  ؟  نیموي ذنم  ـ 
: يلوح امع  ًالھاذ  تمغمغو   ، توھب يف  يمف  عستا 

؟ اذام ـ 
خوكلا كلذ  لخادب  ةینمز  ةوجف   . ةأزجملا يتبوبیغ  يف  لعفلاب  نارھش  رم  دق  ناك 
تفرع  . نارھش  . يذوحلاو ناتاتفلا  ىوس  هیف  يدوجوب  ناسنإ  يأ  ملعي  ال  يذلا 
ةنایخلاب يماھتا  دعب  ينودب  امھلالخ  رحبأ  دق  ةقعاصلا )  ) تیليوج نأ  دعب  امیف 

ىعس دقلو   . ءاطبإ الب  يمادعإل  يفكت  ةمھت  يھو   ، ةمدخلا نم  برھلاو 
ةمھمب ينفلك  هنأ  رابتعاب   ، ّيلع ةمھتلا  تابثإل  نادوبق ) رھاط   ) يساغأ لوقغاصلا 
دقفیل يئالمز  لاومأ  تقرس  يننأ  ىّعداو  لب   ، اًدمعتم اًدماع  اھتفلاخ  ةيركسع 

(.. رھاط  ) .. همساب هتقالع  دبألا  ىلإو  كلذب 



ریش و( دیشر )  ) ناتطاقرفلاو يتنیفس  اھیف  امب  ةيرصملا  نفسلا  تمضنا  دقلو 
ـ دسأ  ينعت  ةیسرافلاب  ریش   . ىلوألا يلع ) دمحم   ) نفس نم  يھو  ـ  داھج )

شیجلا ناكو   ،( لیبخرألا  ) رزج ةسارحل  ةیكرتلا  نفسلا  ىلإ  نفسلا  ةیقبو 
( هیسالیكس رایكنأ   ) يداوب ركسع  دق  نفسلا  نم  لزنُأ  يذلا  يربلا  يرصملا 
، يسورلا شیجلا  هیف  ركسع  يذلا  عقوملا  تاذ  يف   ، سطسغأ فصتنم  عيدبلا 
نآلا اشاب .) میھاربإ   ) ةدایقب  ، يرصملا شیجلا  دض  كارتألا  عم  اًفلاحتم  ناك  امدنع 
نم ًالدب  يرصملا  ركسعملا  دیجملا ) دبع   ) ناطلسلا راز  ةيآلا  تبلقنا  نأ  دعب 
برغ ىصقأ  انراف )  ) ثیح لامشلا  ىلإ  نفسلا  ترحبأ  مث   . يسورلا ركسعملا 
دودح ىلع  ةنوطلا )  ) رھن ىلإ  كانھ  نم  شویجلا  تلقأو   ،( دوسألا رحبلا  )

( برعلا ةیباط   ) ثیح ةرتسلس )  ) يف ؛  ةيولأ ةثالث  ىلإ  تمسقنا  يتلاو   ،( ایشالاو )
تاوقلا بحسنت  مل  املو   ،( غاد اباب   ) يفو  ،( الموش  ) يفو  ، نیيرصملا نصح 
ربوتكأ  ٤ ایسورلا )  ) ىلع برحلا  ةلودلا  تنلعأ  ایفادلوم ) و( ایشالاو )  ) نم ةیسورلا 

.. مدقت امك   ١٨٥٣
تلق  ، ةنئاب ةرارم  يفو   ،( ناھج كلم   ) حيرصت بقعأ  لوھذم  تمص  ةلھو  دعبو 
عم تناك  يتلا   ، ةيركسعلا يترتس  يدترأ  انأو   ، بِّذعملا يبحل  بَّذعم  بحب 

: شارفلا تحت  يئایشأ  ةیقبو  يھ  ةیقدنبلا 
(. ناھج كلم   ) اي ةیناث  يقتلنس  ـ 

: خوكلا رخآل  عجارتت  يھو  تيآ )  ) تلاق
غلبي ملو  كدوجو  ىلع  رتستي  ناك  هنأ  فرعو   ، دحأ كآر  ام  اذإ  يذوحلا  ىذأتیس  ـ 

. كنع
ذنم تنك  اذإ  اذھ   .. نطولا نع  ىلختأ  نل   .. میحجلا ىلإ  يذوحلا  بھذیلف  ـ 

. هنیع نطولا  لیبس  يف  براحأ  ةيادبلا 
ةيرطلا اھدي  تدم  امدنع   ، فیسو فیس  فلأب  ةیكئالملا  ناھج ) كلم   ) ينتقزم

: نزحب ةلئاق  ةقیقرلا 
؟ ينكرتتس لھ  ـ 

اھتحار طقتلأ  انأو   ، ةریبك ةصغب  يقلح  قاضو   ، يھجو ىلع  باذعلاو  ملألا  مسترا 
.. طقف ّينیعب  اھتبجأو   ، ّيفك نیب  يوحن  ةدودمملا 

.. عون يأ  نم  يتوص  راوحل  ةجاحب  نكأ  مل 
تاملكل حاحلإب ـ  قشعلا ـ  جاتحا  وأ   ، ام ةیناسل  ةغلل  ةجاحب  دجولا  نكي  مل  اًمود 
رعشب حوبت   ، فرحو فرح  فلأب  حوبت  نأ  اھنكمي  نیعلا  طقف   ، هافشلا ربع  ةقوطنم 

.. بیبحلل ىوھلا  ثب  يف  بیسنلا 
.. يل ترظنو  اھل  ُترظن  طقف 

.. كاسنأ نل  نیتقرورغملا  اھینیعب  تلاق 



.. يقتلنس ةصاخلا  هعومد  فزني  بلقب  تلقف 
.. كرظتنأس اھنم :

.. كنع ىلختأ  نل  ينم :
.. كتوص ىلإ  قاتشأس  اھنم :

.. كتمسب ىلإ  قاتشأس  ينم :
ملو  ، لیللا مالظ  ةلغتسم  يذوحلا  راضحإل  بحسنت  يھو  تيآ )  ) بـ رعشأ  مل 
لاح دقو   ، اھتاربن عمسأ  نأ  نود  اھتمھف   ، هعم باھذلل  ينوعدت  يھو  اھعمسأ 
هترداغ خوكلا  رداغأ  انأو  ىتح   ، ملاعلا نیبو  ينیب  يتبوبحم  رصبب  يرصب  لاصتا 

.. ةظحل رخآل  اھینیع  قرافأ  ىتح ال   ، يرھظب
: تعمس ام  رخآ  تَسمھو   ، اھنع دعتبأ  نأ  لبق  فافشلا  يدرولا  اھليدنم  ينتطعأ 

. ًاظوفحم نوكتس  ًاظوفحم ..)  ) ـ
ثیح اھاسقأ  ام  نآلا  نكل   . اھیلع ينثأ  تنك  يتلا  سمألا  دایج  يب  تضكر  و 
شارفو  .. عباقلا ىنُملا  خوكو   .. ةقماسلا بحلا  راجشأ  نع   ، ءيش لك  نع  يندعبت 

.. ةداعسلا ةتبنو   .. حرفلا اقیسوم  ناھج ..) كلم   ) نعو  .. ءيطولا ةایحلا 
.. تامسبلا رھنو 

.. ضرألا ىصقأ  يف  بعاتم  ىسقأ  ىلإ  داعتبا  ىسقأ  هنكل   ، اًديدج اًداعتبا  ناك 
* * *



نیمریج تناس  ركِذ 
ءوسب اھدارأ  نم   ، اھلك نئازخ هللا  رصم )  ) بوتكم ةاروتلا  يف  لاق : بعك )  ) نع

همصق هللا.
* * *

تلواح يننأ  مغرف   ، بير شھدنیس ال   ،( ظوفحم  ) يدلو ؛  يتریسل لوألا  ئراقلا 
هتدیسل دوعي  نأ  ةیكرتلاب ـ  هنوداني  امك  ـ  يدنفأ ) دومحم   ) لھكلا يذوحلل  حامسلا 

، لئالق مايأ  هتّنوك  يذلا   ، اھل قزمملا  يبح  ركذتأ  ىتح ال  لقألا  ىلع   ، يتدیسو
ال ٍناح  رمأ  ىلع  لصح  دقو  يتقفرب  ثبشتي  ناك  هنأ  الإ   ، هیلإ ترظن  املك  كلذو 
وھو  ، لوطسألا نفس  ىدحإل  لصأ  ىتح  ينقرافي  الأ   ، هتدیس نم  هیف  لادج 
دي ىلع  لسلاب  ةضيرملا  هتنبا  جلاعت  نأ  اھدعو  ناھج ) كلم   ) ذفنت نأ  يف  عمطي 
قرش ىلإ  لقتنتس   ، ةیكرت عئاضب  ةنیفس  ىلإ  ينبحطصا  اذكھو   ، ءابطألا لضفأ 

، ةرشتنملا لوطسألا  تاطاقرف  وأ  نفس  ىدحإب  يقتلت  اھلعلو   ،( دوسألا  ) رحبلا
يبراحم دحأ  يرابتعاب  يحالسبو  ةيراجتلا  ةنیفسلا  نادوبق  يب  بحرو 

نفس ىدحإب  يقتلن  ىتح  ةسارحلاب  ّيلإ  دھعو   ، ةینامثعلا ةيروطاربمإلا 
حير دادتشا  عم  هعمسأ  مل  يدنفأ ) دومحم   ) عم ریصق  ثيدح  لدابت  دعب   ، لوطسألا
يك ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىلإ  لاھتبالا  يف  زكرأ  انأو   ، هنع لأسأ  ملو   ،( ربوتكأ )

.. هسفن ةقعاصلا )  ) تیليوج فداصن 
.. نأشلا اذھب  يعقوت  لك  فلاخ  ثدح  ام  نكل 

نمض نطولا  ملع  تدجو  دق  تنكو   ، راحبإلاو ةنیفسلا  ةعرشأ  عفر  دعب  هنأ  كلذ 
يفو ـ  هیلع  تبتكو  هتيرتشاف   ، عیبلل ةدعملا  ةيوطملا  ةنیفسلا  تايارو  ةشمقأ 
ةميدقلا يراد  باب  ىلع  تناك  يتلا  ةملكلا  هللا)؛  ركذا   ) ـ ضیبألا  لالھلا  نضح 

ةیقب طسو  ةنیفسلا  يراوص  نم  ٍراص  ىلع  ًالؤافت  هتعفرو   ،( ةیكبزألا  ) يف ةزيزعلا 
قحتسا ىتح  دوسألا )  ) رحبلا قمع  يف  ٍلایل  ثالث  ضمت  مل   ، ةیكرتلا مالعألا 

.. ةرادج نع  همسا  رحبلا 
ىلإ عئاضبلا  لقن  أدبو   ، ةسئتبملا يحور  اھعم  ترھفكاو  ءامسلا  ترھفكا  دقل 
ىلع نوماني  لاجرلا  ناكف   ، رطملا لطھ  ام  اذإ  دسفت  ال  ىتح  ةنیفسلا  فوج 

، دعاصتلا يف  نميألا  يبجاح  ةبدن  ملأ  اھعم  أدب   ، ةيوق درب  ةجوم  طسو  اھحطس 
ناك ةیقاط  يلاطنب  نم  تجرخأو   ، يتلوفط يف  اھب  تبصُأ  يتلا  ةبدنلا  يھو 
ءفد نم  ءيش  ءافضإل  اھتسبل   ، اھینادھأ دق  قوقرب ) نيدلا  سمش   ) يقيدص

: ًالئاق فجتري  يدنفأ ) دومحم  ، و( لیلق
. انماظع رخنیس  دربلا  نأ  ودبي  ـ 

.. اھلباو ءامسلا  تلبو  امدنع  ناك  دقو 
تلطھو  ، ّيودلاو ضیمولا  يف  فصاقلا  دعرلاو  عطاسلا  قربلا  نم  ٌلك  أدب  دقل 
تعفتراو  ، دََربلا نم  ةمزحأ  اھتللخت   ، ةيوقلا ةجلثملا  حايرلا  ببسب  ةلئام  راطمأ 



رخآلا ضعبلاو  اھحزني  انضعب  ناكف   ، ةنیفسلا حطس  اھممق  تغلب  ىتح  جاومألا 
، اھفلتتف عئاضبلا  ىلإ  ةحلاملا  اھھایم  لصت  ال  يك  اًزجاح  داسجألاب  عنصي 
انیلع تقلأ  دقو   ، ىلوألا ةلیللا  ةلیط  ةرئاث  ةبخاص  ةرداھ  جاومألا  ترمتساو 
يف  ، رخآلا ضعبلا  درنو  حلملا  هیلع  عضنو  اھضعب  داطصن  انك   ، ةریثك ةیئام  اًشوحو 
نحن انم  ًالعاج  ةيآلا  سكعیل  ةصرفلا  لالغتسا  ًالواحم  ثلاثلا  ضعبلا  انّضعي  نیح 

.. سئارفلا
مل رطملا  نكل   ، ةنیفسلا حطسو  بانجأ  برض  نع  جاومألا  انتحارأ  راھنلا  يفو 

تالواحم لك  تلشفو   ، ملألا نم  ةدوربلا  اھجعزت  يتلا  يتبدن  تخرصو  عطقني 
هذھ يطغنو   ، ةمحالتم ةيدسج  ًالتك  نیّنوكم  صارتن  انكف   ، ةئفدتلل ران  لاعشإ 
دمجتن نأ  لبق  ءفدلا  ثبل  ةلواحم  يف   ، ةیعمشلا ةيدرألاب  وسكملا  ربولاب  لتكلا 
ةدراش ةنیفس  نع  ينمھادت  تناك  ءادوس  رطاوخ  نأ  ىتح   ، راھنلا فصتنم  يف 
دقو  ، اًدمجتم اھیف  ينودجوو  ئطاوشلا  دحأ  ىلع  اھودجو  امدعب   ، اھباكر دّمجت 

.. ءازجأ ةتس  ىلإ  يئاوشعلا  ماطترالا  نم  سبیتملا  يدسج  رّسكت 
.. جوملا قوف  يرست  يھو  اھنايرج  ةنیفسلا  تلصاوو 

جاومألا دض  حافكلا  يف  اًفثكم  اًديدج  ًاطاشن  انأدب  ةفصاعلل  ةیناثلا  ةلیللا  يف 
يذلا شيوردلا  باجح  ُتدقف  تاكاكتحالاو  ةكرحلا  ءانثأو   ، ةیتاعلا ةبئرشملا 
هتحیصن ركذتأ  تنك  ينكل  اًریثك  تنزحف   ، رورشلا ينع  أردیل  هلمحب  يناصوأ 
ينیجني نأ  ىلوملل  لھتبأ  تنكف   ،( املاس دعت   .. اثیغملا ُعدا   ) ملحلا يف  ةریخألا 
امدنعو  . نِّمؤي يدنفأ ) دومحم  و( توعدو  لیللا  مایق  تیلصو   ، ةنحملا هذھ  نم 

نم رثكأ  ماد  فقوت  دعب  ينمھادي  سوباكلا  داع   ، فینعلا قاھرإلا  دعب  مونلا  ينبلغ 
هتیناطیش ةریتو  نأكو   ، ةقباسلا تارملا  لك  نم  عشبأ  ناك  ةرملا  هذھ   ، نيرھش
يتیحض ةرملا  هذھ   ، ءایحأ رشبلا  ماھتلال  دوعأ  تنك  دقل   ، ةمحر الب  ديازتت  هتنعلو 
اھیيدث ماھتلاب  ةعاشبب  تأدب  دقو   ، اھتاذ ناھج ) كلم   ) تناك لوح  الب  ةدیقملا 

(.. ااااااال  ) .. ةليوط ةدحاو  ةملكب  اًخراص  تظقیتساف   ، نيدھانلا
وحصلا نیب  تايدرول  انمیسقت  عم  بیئكلا  تھابلا  راھنلا  يف  دحأ  يب  متھي  مل 
عئاضبلا نیمأتو  راحبإلاو  حزنلا  لامعأ  لوازت  كفنت  ال  اھنم  ةیحاصلا  تناك   ، مونلاو

( يدنفأ دومحم   ) طقف  .. يترارمو يمھ  داز  امم   ، ةفصاعلل ةثلاثلا  ةلیلل  اًدادعتسا 
: هل تلقف  يتخرص  نع  ينلأس 

ىلع عزُو  ول  اًداوسو  اًرش  يب  نإ   ،( يدنفأ دومحم   ) اي ودبأ  امك  تسل  يننإ  ـ 
حص ام  اذإف   ، دسجو حورو  نادجوو  لقع  ناسنإلا  نإ   .. هتجاح نع  ضافل   ، ملاعلا

. ًایح اھنیح  ناسنإلا  رابتعا  نكمي  الف  يقابلا  ردكتو  دسجلا 
همحر هللا، يبأ  نضحب  ينركذ  يذلا  يوبألا  هنضحل  تملستساف  ًائدھم  ينقناع 

ضارأ يف  نویحي   ، نيرخآ رشب  يف  ركفأ  انأو   ، هدعب ينلفك  يذلا  شيوردلا  نضحو 
مھنوكرتي الو  مھعم  نوبعلي  نیعأ  ةرق  مھل  مھ   ، مھبالصأ نم  ءانبأ  مھلو  ءارضخ 



.. ةیشحولا ةایحلا  يراربل 
؟ اذكھ ایحي  دحأ  كانھ  لھ 

. تارماؤملا لیكو  ءاسؤرلا  تنعتو  ةالولا  فلصو   ، دربلاو ةئبوألاو  راطمألا  نع  اًدیعب 
؟ اھل ریسفت  ةنعل ال  نم  نوناعي  الو   ، يناثلا مھفصن  اودجو  دق  رشب 

؟ ءاتشلا يف  ينملؤت  ةبدن  الب  اًموي  حبصأ  نأ  نكمي  لھ 
؟ لیثم هل  سیل  دراش  بح  الب 

؟ عئاض نطو  الب 
؟ اًقح اذھ  نكمي  لھ 

ترص نإو  ؟  ملح يف  اًفیط  وأ  ةیحرسم  يف  ًالثمم  نوكأ  نأ  بلطتي  اذھ  نأ  مأ 
تودغ نإو  ؟  جرفتمك يسفن  دھاشأ  مأ  لثمم  درجم  يننأ  اًدقتعم  لظأ  لھف  ًالثمم 

؟ يب ملاحلا  نوكیس  نمف  ملح  يف  اًفیط 
حتف نع  ىتح  ينقیعت  يتلا  راطمألاب  روعشلل  ينداعأ  رجفتملا  دعرلا  ّيود  نكل 
اًراھن انمن  امدنعو   ، ّمیلا قمع  يف  يننأك  ةمئاغ  ةللبم  ةيؤرلا  لعجتو   ، ّينیع
رخآ ىتح  تلحرت  نأ  فدص   ، دوسألا جوملاو  دوسألا  لیللا  دوھجمل  اًدادعتسا 
ىلع يعضوم  حبصأو   ، مونلا ةيدرو  يف  ًایعامج  مانیس  يذلا  يرشبلا  فصلا 

ال ةیطغألا  فرط  ناكف   ، ةنیفسلا حطس  ةیضرأ  نع  اًربش  اًعفترم  ةفرغ  فقس 
اًعاتلم يدنفأ ) دومحم   ) يل لاقف   . ربشلا اذھ  نع  قلزنا  اًرسق  هتعفر  اذإو  ينلصي 

: ةیطغألا تحت  نم 
راطمألا كضرمتس  الإو   ، ةحارلا كعم  لدابتأ  نأ  يننكمي  ؟  يدلو اي  لعفتس  اذام  ـ 

. ةدرابلا
يذلا انأو  فعضلا  اذھ  يل  ىضرت  كنظأو ال   ، براحم انأ  يدنفأ ) دومحم   ) اي الك  ـ 

. نطولا لجأ  نم  رمألا  بلطت  اذإ  يسفن  يدفأس 
: هل تلقف   ، ام اًئیش  تركذت  نطولا  ركذ  ىلعو 

؟ هتقلع يذلا  ملعلا  نيأ  ينربخأ  ـ 
هذاقنإ نكمي  ام  ذاقنإ  ينم  بلط  نادوبقلا  نكل   ، مالعألا ةفصاعلا  تقزم  دقل  ـ 
يذلا كملع  ىوس  دجأ  ملف   ، ءيش يأ  يف  دعاسأ  نأ  ىلع  تررصأ  امدنع   ، اھنم

؟ اذامل  .. ةنیفسلا فوجب  هتيوطف  هتعتبا 
ءاملا نوعنمي  نيذلا  لاجرلا  قيرف  اًقرتخم  لفسأ  ىلإ  عرھأ  انأو  هبجأ  مل  يننكل 
اًدئاع تلفق  امدنعو   ، تقولا لاوط  مھب  ةصاخلا  وحصلا  ةيدرو  يف  هنوحزنيو 
تحت ينآر  امدنع  كلذو   ، مھف ریغب  شاھدنا  اميأ  شھدنا  هراوج  ىلإ  ءاقلتسالل 

( رصم  ) ملعب اًدیج  يدسج  تففل  دقو   ، نيزحلا تھابلا  يراھنلا  ءامسلا  رون 
ریئز طسو   ، قیمعلا مونلا  يف  لعفلاب  تبھذو  لب   ، اًمستبم تیقلتساو   ، رھاطلا

.. يلاعلا ةدرابلا  ةفصاعلا 



.. نطولا ءفدب  تیطغت  دقل 
(.. بعك  ) ركذ امك  اھلك  نئازخ هللا   ،( رصم  ) ءفد

* * *
.. ةثلاثلا ةلیللا  تلح  و 

ةفصاعلا نأ  الإ   ، نيدكملا لاجرلا  تاطایتحاو  نیصلخملا  ءاعدلاو  ةالصلا  مغرو 
مث  ، يرھظ ىلع  يتیقدنب  تطبر  ةعرسبو   ، ةكلھم ةماود  يف  انب  تقلأو  تدتشا 
يز لفسأ  يطسو  لوح  اًدیج  هتددش  دقو  هب  تقطنمتو  يئایشأب  ملعلا  توشح 
تنقيأ اھيراوصو  ةنیفسلا  مطحتو  عئاضبلا  رثعبت  عمو   ، نكادلا قرزألا  ةيدنجلا 

نم دعاصلا  ءاملا  ىلع  افط  لیقثلا  ءارفلا  نم  اًفطعم  ييز  قوف  تيدتراف   ، كالھلا
( يدنفأ دومحم   ) لعفو  ، اًمامت رمدملا  رعقلاو  عئاضبلا  اياقب  عم  ةنیفسلا  نطاب 

ضعبب كسمتن  نحنو  هعمسأ  يك  خرص   ، ةریبك ةبیقح  ىلع  ظفحتو  لب   ، لثملا
: ةنیفسلا اياقب  قوف  ةوقب 

. رحبلا يف  زفقن  نأ  دبال  ـ 
؟ اذام ـ 

. ةنیفسلا عم  ةماودلا  انتبحس  الإو   .. رحبلا يف  زفقن  نأ  دبال  ـ 
نادوبقلا تيأر  دقف   . ةمزال ةمكح  يأل  رقتفي  هنأ  يل  ودبيو  ًاینونج  رارقلا  ناك 

امنأكو  ، ةظحل رخآل  ةماودلا  نع  اًدیعب  ةفدلا  هیجوتل  ةراحبلا  نم  ةلق  عم  براحي 
هنأ هنم  اًنظ  ًايراص  نضتحي  اًراحب  تيأرو   ، رمألا كرت  نود  اًقرغ  كالھلاب  رارقلا  اوذختا 
راحبو رجات  لك  طقتلا  امنیب   ، يتاعلا جوملاو  مالظلا  هعلتبي  نأ  لبق  هذقنیس 
لوح نورودي  اوناك  مھنكل   ، يذوحلا ةبیقح  لثم  هیلع  وفطیل  اًئیش  رخآ  رفاسمو 
فرط ىصقأ  يفو   ، ققحم ءانفل  نوضرعم  مھنأ  ادب  دقو   ، فدھ الب  مھسفنأ 
دحأ ىلع  ضبق  دق  ءطبب  حبسي  يرحب  شحو  ناك   ، اذھ انصقني  هنأكو  دھشملا 

.. مالظلا وحن  هب  هجتاو  هیف  يف  ةراحبلا 
: كیمس لبحب  يب  هسفن  طبري  وھو   ، اًددجم يدنفأ ) دومحم   ) خرصو

ال ثدح  امھمو   ، ناقیس ةعبرأو  عرذأ  ةعبرأ  هل  دحاو  حابسك  اًعم  قصتلنس  ـ 
حلفن امبر   ، زفقن نأ  روف  ةعرس  ىصقأب  حبسنو  زفقنس  ایھ   .. ةحابسلا نع  فقوتت 

. امبر  .. ةماودلا زایتجا  يف 
.. لھكلا عم  تزفق  مث  نیتداھشلاب  تمتمتو 

ةوقب ًايوس  حبسن  نحنو   ، نیناجملاك ةعرسب  ءاملا  انسفر  يدبأ  عرصب  ىضرمكو 
ىتح يتركاذ  يف  رمھنت  ةيردنكسإ )  ) رحبو ةیكبزألا )  ) ةكرب تايركذ  لكو   ، نیَحابس

.. ةنجلل ةبسنلاب  رقسك  امھل  ةبسنلاب  ناك  دوسألا  رحبلا  نأ  ریغ   ، قرغلا رش  يقتأ 
اھقوف نم  ةمھلدُم  تاملظ  يف  انصغو   ، جوم هقوف  نم  جوم  ریجايد  انتَشَغ 
ًاليوطو  . يلقع قرتخت  ثيداحألاو  هوجولاو  تايركذلا  تارشع  تحارو   ، تاملظ



ىلع توفطو  هوجولا  ىلع  تحبس  اًدج  ًاليوطو   ، تايركذلا تبرضو  ءاملا  تبرض 
ملأب ترعش  ىتحو   ، نیعمجأ يضاملا  توطو  ّتنأو  ياعارذ  ّتلك  ىتح   ، ثيداحألا

، يب طوبرملا  يقیفر  ةكرحب  رعشأ  دعأ  مل  ىتحو   ، يفتك يف  ردخلاك  يرسي 
الب تاظحلل  يسفن  تكرت  لھ  ىسنأ  تأدبو   ، ةثج رجأ  يننأ  اًرعاش  تلصاو  ينكل 

؟ نمزلا نع  مأ  يعولا  نع  تاظحللا  كلت  يف  تبغ  لھ  ؟  اذاملو ؟  ةحابس
ةئداھ ةتوم   .. ءيش لضفأ  هنأ  دقتعأ   ، الك  .. رعشت نأ  نود  تومت  نأ  ءيش  أوسأ 

؟ توملا يف  ركفأ  تأدب  لھ  ؟  هلوقأ يذلا  ام  نكل   .. ةاناعم الب 
تومأ ال  ىتح  يعسو  لذبأ  نأ  يغبني  نكل   ، تومن الأ  لجأ  نم  شیعن  ال  نحن 

.. بیطلا يذوحلا  يعم  توميو 
.. هتنبا ءافش  رظتني  هنإ 

(.. ناھج كلم   ) يتریمأ فرط  نم  هنأ  مھألاو 
انك يتلا  ةریبكلا  ةبیقحلا  قوف  وفطلاب  تیفتكاف   ، اًقح يناتلذخ  ّيعارذ  ّنكل 
، فيداجم ةعبرأب  اًریغص  ًايرشب  ًابكرم  هبشن  ىتح   ، ةحابسلا ءانثأ  انلفسأ  اھعضن 

.. ةجودزم ةفدو 
تغرف ىتح   ، رامھنالا نم  لایل  ةثالث  دعب  اًریخأ  راطمألا  تفقوت  رجفلا  دنعو 
ىطغم ئطاش  نم  برتقن  نحنو  هرھظ  ىلع  يذوحلا  تبلق   . هایملا نم  ءامسلا 
قوفي اًدوھجم  لذب  هنأ  ودبي   ، يعولل دقاف  هنكل  ظحلا  نسحل  ًایح  ناك   ، جولثلاب

.. رمعلا اذھ  يف  هتقاط 
فورحو كطصت  نانسأب   ، يعولا دقافلا  يذوحلل  لوقأ  انأو  تیقلتسا  جولثلا  قوفو 

: طبختت
. جولثلاب ضرألا  تستكا  دقل   .. ةسبایلا ىلع  دشأ  تناك  اھنأ  ودبي  ـ 

ءاضیب ضرأ  ىلع  ریسلا  دتعأ  مل  ثیح   ، يتایح يف  ةرم  لوأل  جولثلا  ىرأ  تنك 
تننأمطا  ، دقوتلا نم  ينھذ  يفكي  امل  يھابتنا  بذجي  مل  اذھ  نكل   ، نطقلا فدُنك 
ذاذلتسا نم  ضعب  يف  يلقع  درشو   ، يدرولا ةبحألا  ليدنم  عایض  مدع  ىلع 

ًاباھش ىأر  لفط  ّينیع  عامتلا  هبشي  يذلا  روعشلا  كلذ   ، بحلا ركذ  فاطعتسا 
الب ةلحر  اھنأ  فرعت  نأ  يغبني   ، رحب يف  ةلحرب  هبشألا  ءيشلا  كلذ   ، ةرم لوأل 

تدقفو مونلا  ناطلس  ينبلغو   ، اًعيرس اھتعتم  ءاھتنا  يف  كشت  ال  ىتح  ةياھن 
ةوشنلاي ناھج ..) كلم   ) .. اھّركذتل ةماستبا  يھجو  ىلعو  دربلاو  ءارعلا  يف  يیعو 

.. ضیبألا لسعلا  قوذت  لعفي  امك   ، يناسل فرطل  اھمسا  فرحأ  ةبعادم 
سبیتملا يمحل  يف  ردخلاك  ىرس   ، ذيذل ءفد  ىلع  تظقیتسا  ةرتف  دعب 

ءوض يل  هتحتف  لقنت  فھك  يف  ينتدجوف   ، دمجتملا يرعشو  ةتیملا  يماظعو 
، ينم برقلاب  ًالعتشم  ًابطح  بلقي  يدنفأ ) دومحم  ، و( بحاشلا قرزألا  راھنلا  رخآ 

يذلا لبحلا  كفو  ظقیتسا  نأ  روف   ، انھ ىلإ  ينلقنو  فطاعملاو  بایثلا  تفج  دقو 
ةروسكملا هنانسأ  نع  تفشك  ةماستبابو   ، يلجتملا ثیغملا  ةيانع  دعب  انذقنأ 



: لاق ةمرھلا 
. ةاجنلا ئطاش  ىتح  ياوق  تراخ  نأ  دعب  يب  تحبسو  لطب  اي  انتذقنأ  دقل  ـ 
دشأ داوس  مامأ  ودبي  امیف  دمصي  مل  هنكل   ، لعفلاب دوسأ  ناك  اذھ  مكرحب  ـ 

. يعم هلمحأ 
ةعضب انلدابتو   ، هل حملأ  ام  ىزغم  مھفي  نأ  نود  هافتك  تزتھا  ىتح  ةدشب  كحض 

ادب يذلا   ، ءفدلا اذھ  طسو  ةاجنلا  ىلع  ركشلاو  دمحلاب  لفحت  ةرثانتم  ثيداحأ 
، اھب أنھي  يك  هرمع  فصن  رطضملا  اھل  عفدي  دق  ةدسجم  ةمعن  ةئیھ  ىلع 

فقوتت مل  ريرھمز  حاير  ىلإ  جولثو  راطمأ  نم  لوحتتو  أدھت  جراخلا  يف  ةفصاعلاو 
دعب قمرلا  دسو  عبشلاك  هنإ   ، دربلا دعب  ءفدلا  ىلحأ  ام   ، دعب ًایئاھن  اھتبضغ 

.. عوجلا
نع ثحبلل   ، سقطلا اذھ  يف  يقیقحلا  عوجلا  ةأطو  تحت  لاحرلا  انددش  مث 
رانلا يلاتلابو   ، ناخدلا هنم  دعاصتي  يرشب  عمجت  يأ  وأ  ركسعم  وأ  ةيرق  برقأ 
: ةيرستلل قدصب  يذوحلا  يل  لاق  قيرطلا  يفو   ، قرملاو خبطلا  ىلع  لدت  يتلا 
يتدیس هاجت  تيآ ) انأ و( هب  انرعش  اًمیظع  ًابح  ِنكُت  نكت  مل  ول  لوقلا  كحراصأ  ـ 
. كنع اھتفخأ  يتلا  اھّتيوھب  كتربخأ  امل   ، قلُخلاو قلخلا  ةمیسو  ناھج ) كلم  )
جولثلاو لیللا  طسو  انقيرط  قشن  امنیب   ، مامتھاب هل  رظنأ  انأو  تمصلا  تمزل 
يننإ ذإ   . ينوجش لك  يتبوبحم  نع  ةیكرتلاب ـ  هثيدح ـ  ّيلع  داعأ  دقو   ، ةفصاعلاو

: يدایحلا يتمص  مامأ  عباتف   .. اھل ّةيوھ  يأ  نع  رظنلا  ضغب  لظأسو  اھتببحأ 
تناكو  ، نیقباسلا نیینامثعلا  نیطالسلا  دحأ  تادیفح  نم  ناھج ) كلم   ) ةریمألا ـ 

، اھقزن ةدشل  روصقلا  اھمازلإ  نم  رمألا  يلوأ  سئیف   ، قزنلاب زیمتت  اھتلوفط  ذنم 
تشاع دقلو   ، اھخوكو اھتقيدح  ىلإ  اھجورخو  ةيرحلا  اھبحل  ناعذإلا  ىلإ  اورطضاو 

كنأ تفرعو   ، رثكأ اھتقدص  كتیقل  امدنعو   ، اھب تنمآو  ةيدنھلا  ةفّارعلا  ةءوبن  ىلع 
. دوعوملا اھبیبح 

اھتبقعأ  ، اًضيأ ةریحب  تبصُأ  ينكل   ، نینحلاب لاعفنالا  ينباصأو  ةدشب  تئجوف 
: ةئداھلا هحمالمل  ةرتاف  ةرظنب 

هذھو برحلا  هذھ  يف  اھب  يئاقل  ةلاحتسا  ككاردإ  دعب  اذھب  ينربخت  لھ  ـ 
؟ قاشملا

اھنمأ نع  لوئسم  نوكتس  كنأو   ، اًددجم نایقتلتس  امكنأ  اًقح  رعشأ  يننأل  لب  ـ 
. اھتمالسو

نم ةشحولاب  تسسحأف   ، ریصقلا بضتقملا  راوحلا  اذھ  دعب  تمصلا  انبلغو 
تلعجو  ، هاجتا يأ  يف  ولو  راوحلا  ىلع  يسفن  ربجأ  وأ  همغرأ  مل  ينكل  تمصلا 

، لامجلا ةھلآ  اھتبختنا  ةریمأ  يھ   .. يلحاسلا قيرطلا  عطقن  نحنو  اًمومھم  ركفأ 
ةقلعم يحور  لھ  ؟  اًقح يل  اھبح  ىلع  لظت  لھف   ، نوعلم ریقف  يدنج  درجم  انأو 
برحلاك مسلطلاو   ، مسلط ظحلاو  ظحلا  هبشي  بحلا  نإ  ؟  ةيدنھ ةفّارع  ةءوبنب 



نم عنصت  نأ  دمعتت  مانصأ  اھفنتكت  تايادبلاو   ، ةلوھجم تايادب  ىلع  اھتياھن  فقوتت 
.. اھدئتل  .. اھیفختل ةقیقحلا  مامأ  زجاوح  اھسفنأ 

دسي ام  هیف  دجن  ناكم  وأ  دیعب  ءوض  يأ  نع  اًثحب  ئطاشلا  ةاذاحمب  ریسن  انك 
اذھ بصتنا   ، نوجشلا ينعلتبتو  راكفألا  ينطوحت  امنیبو   ، ءامو داز  نم  انقمر 
اًراوخو ةرجمز  اًقلطم   ، كلاحلا هداوسب  میھبلا  لیللا  مالظ  طسو  انمامأ  ءيشلا 

.. نیبعرم
اًعئاج ال ادب   ، فثاكتلا عيرس  اًراخب  هسفنت  قلطي  رعشلا  شفتنم  ًاناطیش  ًابد  ناك 
، ًايدحتم نیتیبلخملا  نیتیفلخلا  هیتمئاق  ىلع  فقو  دقو   ، انب كتفلا  ىلع  ربصي 

.. اًعایتراو اًعور  انيداؤف  يف  ثبو   ، ةثالثلا راتمألا  هلوط  زھانف 
سرمت يدنجك  انأ  تبحس   ، ةریخأ تايآ  ةوالت  يف  يدنفأ ) دومحم   ) طرخنا امنیبو 

لوأل شحولا  اذھ  ىأرمل  ةدشب  قدي  يبلقو   ، يتیقدنب ؛  راطخألا ةھجاوم  ىلع 
عجارتو  .. لیللا يف  تود  ةقلط  تقلطأو   ، اًزفحتم موزي  وھو  هوحن  اھتبوصو   ، ةرم
ًايرشب هجاوي  ةرم  لوأل  هنأ  ادب  هنكل   ، هلتقت مل  ةقلطلاف   ، روخي وھو  لوھذ  يف  بدلا 

رثآ هباصأ  يذلا  حالسلا  كلذو  ةحساكلا  هاوق  نیب  ةعيرس  ةنراقمبو   ، هرودب
هیف قعلي  ناكم  نع  اًثحاب   ، بیھم ءطب  يف  اًدعتبم  هیبقع  ىلع  رادو   ، ةمالسلا

.. هیلع اًديدج  ادب  يذلا  هحرج 
دربلا دوعي  نأ  لبق   ، ةضبانلا انقورع  ةئفدت  ىلع  ةھجاوملا  ةرارح  تدعاس  ٍناوثلو 

نأ لبق  يعسلا  انلصاوو   ، انیسأر يطغنل  انیفطعم  يتاقاي  انعفرف   ، انعسلل سراقلا 
.. هئام نم  ًالدب  دوسألا  رحبلا  ئطاش  انیلع  زھجي 

بائذ ءاوعو  ةفصاعلا  ریفص  نم  جيزم  طسوو   ، لوھجملا يف  ریسلا  نم  ةعاسل 
عفن مدعبو  بیھرلا  داھجإلاب  روعشلا  يف  أدبت   ، ریطاسألا قامعأ  نم  ةمداق  ةدیعب 
هیف دقرُت   ، بسانم ربقك  حلصي  عضوم  نع  الإ  ثحبلا  ىودج  مدعو  ءيش  يأ 
مايأو متحم  قرغ  لاوھأ  اذھ  قبس  ام  اذإو   ، ةریخألا هتحار  يف  بعتملا  كدسج 

نأ دقتعتسو   ، قبطم نونج  ضحم  ىلإ  ناك  نئاك  يأ  لؤافت  وزعتسف   ، ءادوس
ةلود هنأ  وأ   ، مھتمالس لجأ  نم  سیلو   ، اًنحط نییمدآلا  نحطیل  قلُخ  نوكلا 

! اھیلع برح  نالعإ  هتاذ  دح  يف  كدوجو  ربتعت  ىمظع 
ىمظعلا ةوقلا  يھ  ةعیبطلا  نأ  نظتو  اب ـ  ذایعلاو  داحلإلا ـ  يف  اًديور  اًديور  أدبت 

نم اذھ  نأ  ىلإ  اھنیح  تنطف  ينكل   ، نونجلا يف  أدبت  وأ   ، قلاخ اھقوف  سیل 
ًايدام يرحد  هنكمي  مل  املف   ، ًالوأ بدلا  يف  ناطیشلا  ّلثمت  امبر   ، ناطیشلا ثيدح 
راجن ناطیشلا   . ينقرافي ال  ًاناطیش  ّيلإ  ضیق  امبرو   ، تالالضلاو سواسولل  أجل 
ىتح  ، هتقرطمب ةدشب  هیلع  قرطیف   ، همدختسي يذلا  رامسملا  وھ  ناسنإلاو 
يتلا ریماسملا  يھ  ةلیلقو   ، باشخألا يھ  يتلا  ضرألا  ثراوك  نیب  ًاطبار  هلعجي 

.. هل ال )  ) ةلئاق فصقت 
: لاق يدنفأ ) دومحم   ) ةنحس سبلتي  هارأ  ةرم  لوأل  بائتكا  يفو 



! ةرفكلا ضرأ  راغلب ..)  ) ىلإ انب  فذُق  دقل  اًقحس ! ـ 
كلت  ،( راغلب  ) نیتنثا كلانھ  نأ   ، برعلا نییفارغجلا  بتكل  يتسارد  نم  فرعأ  تنك 
نبا  ) ةطوطخم يف  ةروكذملا  اجلوفلا )  ) رھن ىلع  ةیقرشلا  سورلا  دالب  دنع  يتلا 

.. يذوحلا اھنمخ  يتلا  يھو   ، فیخملا دوسألا  رحبلا  لامش  ىرخألاو   ،( نالضف
نأ فیكو   ، قباسلا يف  ةبیبحلا  ناھج ) كلم   ) هتناع ام  ّيلع  صق   ، هعفدأ نأ  نودو 
ىتح  ، ميرحلاو ءارمألا  دیلاقتل  ٍفانم  هنأل   ، ةيرحلا وحن  اھعوزن  دھطضت  تناك  ةلئاعلا 

، ةباقر نود  جورخلا  ىلع  اھرارصإ  رثإ   ، ماعطلا نع  تبرضأ  امدنع  كلھت  تداك  اھنإ 
ایحت يذلا  ةلئاعلا  عرف  رمأو  ناطلسلا  بلق  قر  ىتح   ، اذھل لصاوتملا  مھضفرو 
نأ رطضاو   ، ةیئانثتسا ةلماعم  اًديدحت  يھ  اھلماعي  نأ   ،( ناھج كلم   ) هطسو
اھلیبس لاحل  اھوكرتيو  اھیلع  اوقفشي  ىتح   ، اھلقع يف  ةلعب  ةباصم  اھنأ  مھعنقي 
اًعساو اًجرمو  ةیناطلس  قئادح  لمشي   ، هیف ةیلخاد  ةباقر  ال  عساو  قاطن  يف 

رصت تناك  اھنأل   ، اًتقؤم اھیفكي  ناك  ام  وھو   ، جراخلا ىلإ  هزواجتت  الأ  ىلع   ، ةباغو
َترھظو  ، ءانیملا قوس  هیف  انرز  يذلا  مویلا  لثم   ، قاوسألا ةرايزو  ركنتلا  ىلع  اًضيأ 

.. ةمدصلا موي   .. هیف تنأ 
.. دربلا ةمدص   .. ىرخأ ةمدص  يف  نحن  نآلاو 

ام ناعرسو   ، اب ذایعلاو  هللا  انسني  ملو  دبألا  ىلإ  ریسلا  لصاون  مل  اننأ  ىلع 
املو  ، هیلع انيدانف   ، دعبلا ىلع  ریسيو  رخآ  بحسيو  اًداوج  يطتمي  اًحبش  انيأر 

: ةفصاعلا يف  هعمسنل  ةیسنرفلاب  حاص  انم  برتقا 
؟ امتنأ نم  ـ 

: هتبجأ ىحصفلا  ةیسنرفلا  دیجأ  تنك  املو 
؟ لیبنلا اھيأ  انتدعاس  الھ   ، انھ ىلإ  ةفصاعلا  امھتفذق  ناقيرغ  ـ 

هتارھوجمو ةنیمثلا  رومسلا  ءارف  نم  ةرخافلا  هبایثب  ًایسنرف  اًدیس  ودبي  ناك 
تنك امدنع  يتربخ  بسح   ، نوكي ام  نسحأ  ىلع  فرخزملا  هفیس  بارقو  ةعماللا 

: لاق ءودھب   . هب ىنتعملا  لیحنلا  هبراشو  ةزتعملا  ةرخافلا  هحمالمو   ، اًساّحن لمعأ 
انأ  ، يفاضإلا داوجلل  يباحطصالو  نییح  امكئاقبب  ظحلا  انسح  امكنأ  ودبي  ـ 
. داوجلا ءالتعا  امكالك  امكنكمي   .. لیبنلاو يئایمیخلاو  بیبطلا  يكورازت )  ) تنوكلا
انفرعو  ، هذھك فورظ  يف  ةزجعمب  هبشأ  ادب  يذلا  يفاضإلا  هداوج  انیطتما  اذكھ 
يضارألا زاتجي  ناك  يسنرفلا  دیسلا  نأ   ، يكرتلا يذوحلل  همالك  يتمجرت  دعب 
ماعطلا نوزخم  كلھتسا  ىلوألا  ببسبو   ، اًعم برحلاو  ةفصاعلا  هتمھدف   ، ةئداھلا

ناكو  ، يفاضإلا داوجلا  عیبل  ةلحرلا  راسم  نع  فارحنالل  رطضیسف  اذل   ، ةعرسب
،( ایفادلوم  ) برغ نم  اًمداق  وكسوم )  ) ىلإ ةليوطلا  هتلحر  يف  لوألا  داوجلاب  هلدبي 

براھ هنأ  يف  كشأ  ملو   ، ماعطلا لجأ  نم  ةملظلا )  ) ضرأ يف  هعیبیس  هنأ  انربخأو 
.. فدھلا تاذ  لجأ  نم  هانقفار  اننكل   ، ةفیخملا ةلحرلا  هذھ  عطقل  هرارطضال 

.. ماعطلا



يكرتلل تمجرت  امدنع  يننكل   ، هذھ ةملظلا  ضرأ  نع  تأرق  يننأ  ركذتأ  مل 
: هتلأس غرف  املف   ، نیتذوعملا التو  لقوحو  لمسب   ، بیطلا

؟ ةیلحم ةیمست  يھأ  ـ 
: اًضابقناو اًمغ  دادزا  هنأ  ادب 

مھ اھراجت  نكل   ،( ظوفحم  ) اي مسالا  اذھ  اھیلع  قلطأ  نم  ًایلاح  دحأ  فرعي  ـ ال 
. بارغألا ةرحسلا 

يف كلذو   ،( تيرفع  ) ةظفل ركذي  امنأك  هذھ  بارغألا ) ةرحسلا   ) ةملكب سمھ 
ًالیلق تبرطضاف   ، انیلع تانعللا  لولحب  لیفك  هدحو  مھركذ  نأك   ، فوختلا ةياغ 

.. ةیسور ةيراغلب  ةيرقل  هجتت  ةریغصلا  انتلفاقو   ، يشأج ةطابر  تدعتسا  ينكل 
بورحلاو فصاوعلا  نم  بعرأ  اھنإ   ، اھسفنأ تاقولخملا  نم  ءيش  بعرأ  سیل 

: هل تلق   .. اًعوج توملاو 
مھ لھف   .. رحسلاب عقاولا  يف  نموأ  ينكل   ،( ةبوروأ  ) ریطاسأب اًریثك  نموأ  تسل  ـ 

؟ نوملاسم
قلعي وھو   ، هرھظ انیلوم  اندوقي  يذلا  يكورازت )  ) تنوكلا تاكحضب  انئجوف 

: ةیكرتلاب
(. ظوفحم  ) اي  .. اي ةبيرم  ةجردل  نوملاسم   .. نوملاسم مھنأ  ةلكشملا  ـ 

؟ ةیكرتلا دیجت  تنأف  نذإ  ـ 
. يكرتلا اھيأ  كيدل  ام  فعض  قوفي  تاغللا  نم  رخآ  اًددعو  ـ 

. لینلا لیلخ  انأ   .. لیبنلا اھيأ  ًایكرت  تسل  ـ 
امل كلذو   ، هب كل  لبق  اًئیش ال  فرعت  نأ  ينرسي  امبر  نكل   .. يرصملا اھيأ  اًنسح  ـ 
هذھ يف  هیلع  قلطي  نم  وھ  انأف   .. نھذلا ةعسو  ةباجنلا  نم  كیف  هتمسوت 

(. نیمریج تناس   ) تنوكلا عاقصألا 
: لوھذ يف  يدنفأ ) دومحم   ) لاق

؟! دلاخلا ـ 
لیبنلاو  ، اھتوق يف  ةفصاعلا  تقاف  امبر  ةشھد  نع  اًریبعت  يابجاح  عفتراف 

: هبیجي يسنرفلا 
اًدلاخ تسل  يننكل   ، بير ال  يكرتلا  وھ  تنأف  يب  تعمس  املاطو   .. هنیع وھ  ـ 

! اًدلاخ نوكأ  نأ  ماع  فالآ  ةسمخ  ذنم  ًایح  يئاقب  ىنعم  سیل   .. امامت
؟ نذإ هینعي  يذلا  ام  ـ 

تنوكلا اھظحالف  يتیقدنب  عضو  نم  انأ  تلدعو   ، ةروھبم سافنأب  يذوحلا  اھلاق 
: هلاؤس لھاجتي  وھو  اًقلعم 

ًالارنج تنك   . برحلا هذھب  سورلا  نم  ِراذح   .. يرصملا اھيأ  يدنج  كنأ  يل  ودبي  ـ 



دعب برحلا  تھتنا  ىتحو  ماع ١٧٦٨،  ایكرت )  ) دض هبرح  يف  يسورلا  شیجلا  يف 
لیمأ  .. قلقت ال  نكل   .. دھعلا كلذ  ذنم  اًریثك  مھتاكیتكت  تروطت  دقلو   ، ماوعأ ةتس 

! ًاینابسإ ًايدنلوب  ًایسنرف  يرابتعال 
: عباتي وھو   ، هلك هئاعدا  يف  يقطنم  كش  ينرواس 

امكيرمع نم  يقب  ام  كلھتسي  دق  ليوط  ثيدح  يرمع  ثداوحل  لاح  يأ  ىلع  ـ 
(! بالكلا  ) ركسعم نم  برتقن  اننأل  ادعتسا   ، نيریصقلا

ةبیجع لقن  ةلیسو  زكرم  هنأل  اذكھ  يمُس  راغلب )  ) يف ركسعمل  لعفلاب  انلصو 
ركسعم وھ  اذھو   ، ةمخض بالك  اھرجت  راغص  تالجع  ىلع  حاولأ  نع  ةرابع   ، ةياغلل

قلقل ةریثملا  ةملظلا  ضرأ  ىلإ  ةدیحولا  بوكرلا  ةلیسو  يھ  يتلا  بالكلا  هذھ 
لفكت يكورازت )  ) تنوكلا نأ  مغر   ، بالكلا كلت  ىلع  ةبوعصب  انلصح  كانھو   .. مھبم

يف هدعاسن  نأ  لباقم   ، ةدوعو ًاباھذ  اھراجيإ  ةفلكت  عفدب  هنم  ریبك  مركب 
ـ نیطایشلا ) ةرحسلا   ) نإ ثیح   ، ةریبكلا انتبیقح  تايوتحم  نم  ءزجب  ةضياقملا 
مھف  ، ریناندلا وأ  بھذلا  نولبقي  ال  ـ  بالكلا  يرجؤمب  ةصاخ  ةیمستلا  هذھ 

، بذھملا لیبنلا  بلط  ىلع  عبطلاب  انقفاوف   ، عئاضبلا الإ  نولبقي  ال  نكل  اھنوعفدي 
.. ّةیلكلاب باصن  هنأ  لوطلا  قراخ  رمعلا  يعّدي  هنأ  ىنعم  سیلف 

راغلبلا راجتلا  ضعب  ةقفرب  ؛  ةفصاعلا فقوتو  ديدجلا  رجفلا  عم  بالكلا  انب  تقلطناو 
، ةرشابم اھیلإ  رظنلا  نكمي  ةلجخ  ءاضیب  ةلاھك  سمشلا  ترھظو   ، نيرخآلا برصلاو 
ردم الو  اھیف  رجش  ةيدیلج ال  ةزافم  بالك ـ  ةثالث  هعبتي  بلك  لك  بالكلا ـ  تبھنو 
عضوي نأ  لبق  لكألا  ناكف   ، ماعطلا لوانتل  اھلالخ  فقوتن  انك   ، اًموي ةدمل ٤٠  رجح  الو 

مل ولو   ، ضرألا هذھ  يف  سرمت  يذلا  مھریبك  ةصاخ   ، بالكلل عضوي  نییمدآلل 
، نینسلا تارشعل  بائذلاب ـ  ةھیبشلا  بالكلا ـ  اھتداتعا  يتلا  ةدعاقلا  هذھب  مزتلن 
اذھ رقتحأ  تنكف   ، ةلصاوملا نود  ركسعملا  ىلإ  اھجاردأ  تداعو  انیلع  تراثل 
روثتو لب   ، اھلبق لكألا  يمدآ  قاذ  اذإ  فنأت  نأ  ىلع  تاناویحلا  دوع  يذلا  ماظنلا 

! اھتروث
ولخي ال  رذحب   ، بقلُي امك  دلاخلا  نیمریج ) تناس   ) تلأس قيرطلا  يف  هنأ  ركذأ 

: ةیلست نم 
لك مغر  مھئایبنأل  اونعذي  مل  فیك   ، نییناربعلا ترصاع  كنأ  ضرتفنل   ، اًنسح ـ 

؟ مھیلع ترطمأ  يتلا  تازجعملا 
: ةیلاع ةیلیثمت  ةردقم  وأ  ًالئاھ  اًثبخ  اھتربتعا  ةطاسبب  لاق 

هابجلا بالِص  لیئارسإ  تیب  لك  : ) نأ ثلاثلا  حاحصإلاب  لایقزح )  ) رفِس لوقي  ـ 
يف رفِسلا  نم  ةیلصأ  ةخسن  ىلع  تلصح  دقل  ىقمح ! يأ  بولقلا ) ةاسُقو 

! ءامسلا ةثيدح  احيرأ ) )
. اذھ ظفح  هنكمي  سق  يأ   ، اًنسح ـ 
. اًضيأ يقیسومو  سق  انأ   .. طبضلاب ـ 



. بیجعلا نیمریج ) تناس   ) ركذ اذھ  ناك 
* * *

ربمفون ١٨٥٣.. يف ٢٣  ةملظلا  ضرأل  انلصو  ىتح 
دامر هبشي  دامر  اھیلع  رثانت  ةيوتلم  اھنوصغ  لاوط  راجشأ  نم  ةضبقم  ةباغ  تناك 
مل نيذلاو   ، ءالؤھ نیطایشلا  ةرحسلل  يبابض  لتب  بناج  لك  نم  طیحت   ، نیكاربلا

تنوكلا لیبنلا  انلیلدل  تلقف   ، ةيوقلا يتركاذ  راثأ  امم   ، لبق نم  دحأ  مھري 
(: يكورازت )

؟ ءارشو عیبو  ةراجت  نيرخآلا  نیبو  مھنیبو  اذھ  فیك  ـ 
ىلع متحي   ، دوقع نم  لتخي  مل  يذلا  مھتراجت  ماظن   .. ّةیلكلاب ديدج  تنأ  هآ  ـ 
دعب دوعي  مث   ، ةملظلا ضرأ  جراخ  ىلإ  لحريو   ، لتلا ىلع  هتعاضب  عضي  نأ  رجاتلا 
لام نم  نیطایشلا  ةرحسلا  هل  هكرت  امب  رجاتلا  يضر  اذإف   ، هركسعم نم  نيرجف 

ةملظلا لھأ  هديزي  امإف   ، هكرت رثكأ  وھ  امب  هتعاضب  نّمث  دقو  ضفر  نإو   ، هیلع لصح 
. هتعاضب هل  اودري  وأ 

فیثكلا يدامرلا  بابضلا  هللختيو  ةلئاھلا  راجشألا  هطیحت  يذلا  لتلا  ىلعو 
فصتنم انلصو  اننأ  مغر  لعفلاب  ملظم  هبش  ناكملا  ودبیف   ، ضرألا نم  بيرقلا 
راجتلا عرش   ، ةراجتلا نم  بیجعلا  رتتسملا  عونلا  اذھل  داتعملا  ةعرسبو   ، راھنلا
داوعألا هذھب  هزمر  وأ  همسا  رجات  لك  بتكو   ، راجشألا نم  ةریغص  داوعأ  عاطتقا  يف 

لقع يذلا  تنوكلا  ةعاضبل  انتعاضب  انممض  دقو  لثملا  انلعفف   ، هتعاضب ناكم  يف 
، اًضيرع اًمظتنم  اًفص  ةملعملا  عئاضبلا  ماوكأ  تّنوكف   ، ةقفصلا بسح  داوجلا  اھعم 
فص انكرت  مث   .. هلك ریغصلا  لتلا  حطس  لمش   ، نارتم رخآو  موك  لك  نیب  لصفي 
نأل ةملظلا  لھأ  هلضفي  يذلا  رومسلا  ءارف  نم  اھتیبلاغ  يف  تناك  يتلا  عئاضبلا 
دعبو  ، نیموي ةریسمل  ةملظلا  ضرأ  جراخ  هجاردأ  لكلا  داعو   ، هیف شیعي  لمقلا ال 
أدب كانھو   ، هل اًدیج  زیمملا  عیبلا  عقوم  ىلإ  اًدئاع  رجات  لك  قلطنا  طبضلاب  نيرجف 

.. تاذلاب يعم  نیطایشلا  ةرحسلا  مادص 
.. هلك خيراتلا  يف  ًالیثم  هل  لیختأ  وأ  فرعأ  مل  لاتق  أدبو 

* * *



عبارلا نوناقلا 
دّدعي رصم )  ) ينكاسل ةمایقلا  موي  لوقي  هللا  نأ  هعفري : ملسم ) نب  ةبقع   ) نع

؟ اھئام نم  نوورتو  اھزبخ  نم  نوعبشت  متنكف  رصم )  ) مكتنكسأ امأ  ؛  معنلا مھیلع 
* * *

كاذل ينضرحت  تناك  ام  دشل   .. ينعفدتو  ، يئاشحأ قزمت  تناك  ةداح  ةرفش 
.. للستلا

ضرأ ىلإ  نيرجفلا  دعب  لكلا  بھذ   ، ةملظلا ضرأ  جراخ  نيرجف  انركسع  امدنع 
.. اًدج طیسب  ءانثتساب   ، نیطایشلا ةرحسلا 

.. يئانثتساب
، رجف لوأ  عم  ركسعملا  نم  تللست  ثیح   ، مویب كانھ  ىلإ  مھتقبس  دق  تنك 
لك ّيلع  تبلج  يتلا  يقامعأ  يف  لمتعت  ةروث  وأ  ناروفب   .. ةرفشلا كلتب  اًعوفدم 

.. رشو ءوس 
عارص وأ  ام  رحانتل  دعتسأ  نأ  ّيلإ  زعوي  ءيش  كانھو  ةملظلا  ضرأ  تئطو  ذنمف 
يب دوعي  الف  دبألا  ىلإ  ينرداغيو  ينم  رشلا  اذھ  جرخي  نأ  ىنمتأ  تنكو   ، يفخ

، رشلا تاروث  نم  ةروث  ءانثأ  وأ  برحلا  ءانثأ  تومأ  وأ   ، كلذ دعب  مدلاو  توملا  ىلإ 
نودبو ةرغ  نیح  ىلع  يتأي  يذلا  ريرملا  داوسلا  اذھ  قئالخلاو  يسفن  يفكأف 
بكرمل ةبیھر  ةرزجم  يف  ببست  ةرمو   ، يراد لاھأو  اًرأف  قزم  ةرم   ، موھفم ببس 
بلكلاو الإ  يردأ  ملف   ، روعسم بلك  موجھل  ضرعتأ  تنك  ةرمو   ، لماكلاب يلین 
ضرألا ىلعو  وجلا  يف  لمنلاو  ضوعبلا  ىتح   ، قزمم رش  قزُم  دق  نیكسملا 
يننإ ىتح   ، ةرابج ةلوھم  ةیھلإ  ةوق  اھنأك   ، حايرلا هورذت  اًمیشھ  اوراصو  هب  اوقحل 
نكمت دق  ناك  ول  تینمتو   ، رشبلا ىلع  تقفشأ  املثم  بلكلا  ىلع  تقفشأ  اھتقو 

.. نوعلملا ریصملا  اذھ  يف  هل  ببستأ  نأ  نم  ًالدب  ينرقعو  ينم 
الإ وھ  ام  اذھ  نأو   ، لسرم يبن  يننأ  روصتل  ينناذخأي  لابخلاو  لایخلا  ناك  ًانایحأ 
ةلئاھ ةوق  نأ  دقتعأ  تنكو   ، ينع عفادي  ةكئالملا  سیئر  لیئاربج )  ) وأ لیئاكیم ) )

، اھنع انأرق  امك  ةعيرملا  هتماخض  روصت  نكمي  يذلا ال  قولخملا  اذھ  بسانت  هذھك 
ام دعبأ  رونو  ةسادق  نم  رمألاب  طیحي  امل   ، ذاشلا رطاخلا  اذھ  نع  وبنأ  تنك  ينكل 
اذھ نأ  دبالو   ، رمألا ىھتناو  اومتُخ  ءایبنألا  نأ  امك   ، ملظملا رشلا  اذھ  نع  نوكي 

، هیساقأ ام  مغر  هزمل  نم  يحتسي  ال  يذلا  يناطیش  ثفن  نم  هتمرب  روصتلا 
.. ةيدایتعالا ریغ  ينیطایش  ىوس  يداع  ناطیش  ىلإ  ةجاحب  يننأكو 

هلعل وأ   ، ةدرملا نم  ناطیش  اذھ  نأو   ، سوسمم يننأ  ًانایحأ  دقتعأ  تنك  مث 
عونخلا نع  نوكأ  ام  دعبأ  يننأ  ةلكشملا  نكل   ، هسفنب میجرلا  سیلبإ ) )

هللا ىلع  دامتعالاو  ركذلاو  ةالصلا  ىلع  يتبظاومل   ، ناطیش وأ  نجل  ةناكتسالاو 
مل هنأ  الإ   ، اذھ نم  اًئیش  ّيف  دجاول  ناك  حلاصلا  يلولا  شيوردلا )  ) نأ امك   ، ىلاعت

.. سوسمم يننأ  يف  ةرم  دقتعي 



ةدشب رعشأ   ، هابصو هتلوفط  يف  دحأ  اھقلي  مل  يتلا  ةاناعملا  هذھ  لك  دعبو  نآلا 
يف نماكلا  رشلا  اذھ  ظفلأس  يننأو   ، ينيرتعي امل  دح  عضو  ىلع  لبقم  يننأ 
لوألا رجفلا  برق  مونلا  نم  نكمتأ  مل  مومحم  لكشبو   ، نیطایشلا ةرحسلا  ضرأ 
ةفصاعلا يف  لضن  مل  اننأ  حساك  يوق  ساسحإب  تنقيأو   ، ةملظلا ضرأ  جراخ 
ةقطنملا فنتكت  برح  طسو   ، لماك رھش  نم  رثكأل  ةفاسملا  هذھ  لك  رفاسنو 
ةراجتلا درجمل  يكورازت )  ) تنوكلاب قتلن  ملو   ، نمز يأ  يف  انعالتباب  ددھتو  اھلك 

.. ءيش ىلع  يولن  نأ  نود  لیحرلاو  نیطایشلا  ةرحسلا  عم 
.. الك

يف تللست   ، ضافخنالا ةديدش  ةرارحلا  ةجرد  ىلع  تبلغت  ةرارحو  ةقاطبو 
ةلتلا هاجتا  يف  ترسو   ، دحأ ظقیتسي  ىتح ال  بالكلا  لامعتسا  نودب  ّمج  طاشن 
يبلق تابرضب  رعشأ  تنك   .. بابضلاب بوبشم  ئتان  فنأ  هل  سباع  هجوب  هبشألا 
نكل قاثبنالاو  زوربلل  دعتسي  هنأكو  دعاصتي  هرودب  يقامعأ  شوتحي  امبو  دعاصتت 
يننأ هاوحف  لج   ، ًايوق ًءادن  ىقلتأ  يننأ  ّيلإ  لیُخ  ةظحللو   ، اًدج رذح  ءطبب 
يننكل  ، تیقوتلا اذھ  يف  ةیمحم  اًضرأ  سندأسو   ، نآلا ةمرحم  ةقطنم  قرتخأس 

.. رتوتلا يعادب  ةبرطضم  ةسولھ  هتربتعاو  ريذحتلا  تلھاجت 
فشكنت نأ  ديرت  .. ال  لجر اي  ملھ   ، اًحطبنم اًفحاز  نكل  ریغصلا  لتلا  دعصأ  تأدبو 

يف ينرذحيو  ينيدانيو  ينرظتني  ام  ىرأو  يتقو  ىلع  لصحأ  نأ  دبال  ةعرسب !
ةبیئكلا ةعقبلا  هذھ  ىلإ  يتآ  يك  يدینجت  ةلع  ردقلا  ىرجأ  لھ   ، هسفن تقولا 

ىلع يرصب  فرشأ  امدنعو   . فرعأ ال  ؟  لوھجم نم  لباقأس  ام  لباقأو  ملاعلا  نم 
درابلا ةلیللا  كلت  ردب  ءوض  ىلع  تيأر   ، ةریجش فلخ  اًدیج  تيراوت  دقو   ، لتلا حطس 

الب نآلا  ىتح  ّينیع  مأب  هتيأر  يننأ  قدصأ  امو ال   ، نآلا ىتح  هتیھام  فرعأ  ام ال 
.. ةغلابم ىندأ 

لتاقي  ، ًابرطضم عئاضبلا ـ  يف  دیحولا  يحلا  عاتملا  ـ  يكورازت )  ) تنوكلا داوج  ناك 
هاشغتي هلوح  نمو   ، رارفلا مث  نمو  اًدیج  طوبرملا  هقاثو  كف  لجأ  نم  رابغلا  رثنيو 
لامتكالا ىف  ةياغ  ةرئاد  يف  عئاضبلاب  تطاحأ  ثیح   ، ادب امیف  يسوقط  لفح 

ةعيدب دناسملا  ةججزم  ةبیجع  ةیبھذ  شورع  ةرشع   ، لتلا حطس  مظعم  تلمش 
ووذ  ، لاجرلاب اوسیل  لاجر  ةرشع  دعق  اھیلع   ، ميدق ساّحن  انیع  اھتظحال  ةعنصلا 
ءوض نم  تاریعش  مھھاوفأ  نم  تجرخ  اوملكت  املكو  تاقدح  الب  ةقارب  نویع 
ول يفقوم  ةروطخ  ىدمب  ترعشو   ، نیطایشلا ةرحسلا  مھنأ  تفرع   ، تھاب

يقافر اوذآو  ينوذآ  وأ  ينورسأ  ول  يرمأ  ةحادف  ىدمو   ، مثآلا يصصلت  اوفشتكا 
زئاجع نم  ةعساو  اھنكل  قیضأ  ةرئاد  شورعلا  ةرئاد  لخادب  ناكو   ، يببسب
رشب سوؤرو  تاناویح  سوؤر  نوعفري  اوناك   ، ةنھكلا حوسم  هبشي  امیف  نیفوفلم 
ىلع نوقلعي  نيذلا  رمحلا  اكيرمأ )  ) دونھ هلعفي  امم  عشبأ  وحن  ىلع   ، اًمد رطقت 
دولجلا  ، مھمجامج نع  ـ  ةعاشبب  ـ  ةخولسملا  مھئادعأ  سوءر  دولج  مھخاوكأ 

، ةمظتنم تاكرحب  نوتأي  مھو  ةعاسلا  براقع  عم  اھب  نورودي  اوناك   . اھرعشب ةلماك 



نولمحي الو   ، ةعاسلا هاجتا  سكع  نكل  مھنم  ىرخأ  ةرئاد  رودت  مھترئاد  لخادو 
ةبیجع  ، ةمظتنمو ةنوحلم  ةرركتم  ةیعامج  عطاقمب  نومنرتي  مھنكل  مھلثم  اًسوؤر 
ةقسانتم تاكرح  ناتسكاعتملا  ناترئادلا  تلكش  دقو   ، ةميدق ةیقرش  ةغلب   ، عجرلا

ددحت نأ  كنكمي  الو   ، مامتھا يف  مھنوعباتي  ةرحسلاو   ، ماظنلاو ةقدلا  ةياغ  يف 
عئاضبلا تناكف  ةرئادلا  بلق  يف  امأ   ، مھتناطر يف  همدع  نم  مھناسحتسا 
رشبلا ثثجو  تاناویحلا  ممرب  ةطاحم  ةدحاو  ةموك  يف  تعمُج  دقو   ، ةبوغرملا

ةایح يف  ناكف  دوسألا  رحسلا  اذھ  يف  نیبملا  رفكلا  امأ   ، مھسوؤر تزُج  نيذلا 
يف فیخم  تماص  فوخب  ّةیح  كرحتت  يتلا  اھنویع  ىفو   ، اًمد رطقت  يتلا  سوؤرلا 

! هتاذ دح 
اذھ دیعتسأ  نآلا  اذھ  صقأ  انأو  ىتحو   ، يفوج غرفأ  تدكو   .. تززأمشا اھموي 

سقطلا اذھ  رضحي  هتاذ  ناطیشلا  نأب  ترعش  دقف   ، يضمملا ينضملا  روعشلا 
قوفت ةعرسب  اتطغضناو  ياتئر  تددمتو  اًرارم  اب  تذوعتو   ، فدجملا دوسألا 
بدجملا ضبقملا  ضرعلاو   ، يسقطلا ءادألا  ةياھن  يفو   ، ةیعیبطلا سفنتلا  ةعرس 

طسو ةرئادلا  بلق  يف  ةنھكلا  وأ  زئاجعلا  ءالؤھ  ریبك  فقو   ، كرد طحأل  طبھ  يذلا 
أشنأو نیتقورعملا  هیفك  طسب  دقو   ، ىدم ىصقأل  ناتلحانلا  هاعارذ  عفرو   ، عئاضبلا
داوجلا اھیف  امب  هتحت  نم  ىشالتت  عئاضبلاو   ، عراستم ينونج  فنع  يف  هسأر  زھي 

يف ياكف  ىلدتو   ، رحسلاك ةلوبقملا  عئاضبلا  تشالت   ، ةأجف هلیھص  فك  يذلا 
هیلإ لصو  ام  لك  هتاردق  يف  زواجتي  يذلاو   ، ةبارغلا ةياغ  بيرغلا  رمألا  اذھل  ةھالب 

نوشمي نيذلا   ، ضرألا يطو  ةوطخلا  لھأ  نم  شيورد  يأو   ، زيزعلا شيوردلا ) )
.. ءاوھلا يف  نوریطيو  ءاملا  ىلع 

: ينذأ يف  يكورازت )  ) تنوكلا سمھ  ةأجفو 
؟ تننج لھ  ـ 

امدنع ينكل   ، رعذلا طرف  نم  ءامدلا  ينم  تراغو  يھجو  بُحشو  ياتئر  تطغضنا 
ام تكلامت  ينكل   ، يل هببس  امل  هلتقأ  تدكو  ًابضغ  تطشتسا  تنوكلا  تنیبت 

: ةسوعدم ةسوھدم  باصعأ  نم  يل  يقب 
. كش ينلتقت ال  تدك  ـ 

ةعرسب برتقي  قورشلا   .. نآلا رطخلا  كل  لكشیس  نم  انأ  تسل  ـ 
. اننوفشتكیسو

. ينجلاخي امب  مھتقالع  ام  فرعأو  مھفأ  نأ  ّيلع   ، كینعي رمألا ال  نإ  ـ 
راشأ  ، ةأجف منرتلا  فقوت  امدنعو   ، ةنھكلا ریبك  يمدق  تحت  ًالاومأ  عئاضبلا  تلِدبُأو 
ةنھكلا تفتلا  دقو   ، علھ هدعب  ام  علھب  تنوكلا  رفف   ، حیصي وھو  انتیحان  ریبكلا  اذھ 

ءاج امك  دلاخلا  نیمریج ) تناس   ) لئالق تاعاس  ذنم  ناك  يذلا  تنوكلا   ، انیلإ مھلك 
ول امك   ، ةنھكلا ریبك  هجو  ىلع  يانیع  ترجحتو   ، اًمامت تدمجت  دقف  انأ  امأ  هركذ !
يف دعاصتي  ٍذؤم  ریغ  نكل  ًابیھر  ًانایلغ  نأ  اًرعاش   ، يوضع نویع  سیطانغم  هنأ 



.. يقامعأ
يذلا فتاھلا  سفن  نكل  ًالیلق  رمألا  تبیھت   . مدقتأ يك  ةنھكلا  ریبك  ّيلإ  راشأو 
ينلخادي امب  حلسمو   ، نّمؤم يننأ  يل  لاق  ضرألا  سیندت  نم  ينرذحي  ينءاج 

ىتح  ، شورعلا تقرتخاو   ، تمدقتو ةقیمع  ةبھرب  تضھنف   ، ریطتسم رش  نم 
هرحس يف  تطقس  امنأك   ، قيرطلا لاوط  هھجو  قرافت  يانیعو ال   ، نھاكلل تلصو 

: ينلأس ةیكرتلابو   .. دبألا ىلإ 
؟ نوملاسم اننأ  فرعت  لھ  ـ 

مل يتلا  ّينیع  نكلو   ، كارتألاب مھتقالع  وأ  ةیكرتلا  دیجأ  يننأ  نوفرعي  فیك  ردأ  مل 
ثثجلا وأ  نیطایشلا  ةرحسلا  ىلع  ظحلا  نسحل  طقست  ملف  هھجو  قرافت 

: لحكلاب نیتموسرملا  هینیع  يف  رمستلا  اتلصاو   ، ةعشبلا
. نوملاسم مكنأ  فرعأ  ـ 

؟ انب اوقتلت  نأ  الو  مكب  يقتلن  نأ  ديرن  اننأ ال  فرعت  لھ  ـ 
. مكب يقتلن  نأ  الو  انب  اوقتلت  نأ  نوديرت  مكنأ ال  فرعأ  ـ 

؟ كفرعن اننأ  فرعت  لھ  ـ 
!! الك ـ !....... 

؟ اندوجو ددھت  كنأ  فرعت  لھ  ـ 
! الك ـ 

؟ ةعبرألا نیناوقلا  فرعت  لھ  ـ 
! الك ـ 

؟ كیلامملا مايأ  كدج  نأشب  فرعت  لھ  ـ 
. اًعاجش ًايدنج  ناك  هنأ  ىوس  كیلامملا  مايأ  يدج  نع  فرعأ  مل  ـ 

نیناوقلا نأشب  فرعت  نأ  لبق   ، براحملا كدج  نأشب  فرعت  نأ  كیلع  بجیف  اذإ  ـ 
. ةعبرألا

.. رشلا ةيادب  ّيلع  صقي  أدب  و 
.. مھعم يمادلا  يدج  عارصو 

* * *
خیشلا يدج  ناك  دقف   ، هیكح ركذتأ  امكو  ةرحسلا  يمداخ  ریبك  نم  تفرع  امك 
ىناطلس ثوعبمو  ثحابك  كیلامملا  تاوقل  مضنا   ، ًايرصم ًاطباض  ساحنلا ) نبا  )
هكاكتحا ببستو   ، رشع سماخلا  نرقلا  يف  نییلاغتربلا  دض  مھبرح  يف   ، صاخ

يف ةبھرب  هجلو   ، روظحم ملاع  ةفرعم  يف  ـ  مھنم  رحاسب  اًديدحت  ـ  نییلاغتربلاب 
لبق ءادوس ال  ةيامح  كلتمي  يك   ، همئامت ىدحإ  ةقرس  يف  ددرتي  مل  مث   ، ةيادبلا
هدشرأ يتلا  ةنیمثلا  ةمینغلا  هذھب  فتكي  مل  هنكل   ، فاطملا رخآ  يف  اھب  دحأل 



، رحاسلا ةقفشو  فوخ  ًايدحتم  رثكأ  وھ  ام  لھني  نأ  ررقو  لب   ، اھیلإ رحاسلا 
حبصأل مھالول  هنأو   ، ضماغلا ملاعلا  اذھ  سارح  نمو   ، عمطلا ةبقاع  نم  هتاريذحتو 
لتقل هب  ةصاخلا  ةيامحلا  مادختساب  ماقو   ، نیملاعلا دیس  هسفن  رحاسلا 
مئانغلا لك  ىلع  ذاوحتسالل  هقيرط  يف  هلمكأب  روظحملا  ملاعلا  ددھتف   ، سارحلا
ةديرف تاردقب  اھبحاص  دمي  رحس   ، رحسلا لوعفم  انملاع  يف  اھلوعفم  لمعي  يتلا 

، كربتلل سوقطو  ةطیسب  تاودأ  درجم  يلصألا  اھملاع  يف  اھنأ  نیح  يف  ةقراخو 
ةفرعم ىلع  اًرداق  يضرألا  اھكلام  نوكي  نأ  اھنم  ددع  ربكأ  ةزایح  دنع  نكمي  ًالثمف 
كلذب عیطتسیف   ، ةكمسلاك راحبلا  يف  صوغي  نأ  هنكميو   ، يضاملا بجح  فشكو 
ئربي نأ  هنكميو   ،( تاملظلا  ) رحبب بقلملا  ساجرسلا )  ) رحب زونك  بلجي  نأ 
امیف نيرخآلا  ثيداحأ  عمسي  نأ  هنكمي  امك   ، طق ضرم  وھ  هبیصي  الو  ىضرملا 

، ةیئاھناللا تایناكمإلا  نم  اھریغو   ، ةلوقعم ریغ  تافاسمو  داعبأ  ىلع  مھنیب 
دسج ددھتي  يجراخ  رطخ  يأ  قحس  يھو  ةیسیئرلا  ءادوسلا  ةيامحلل  ةفاضإلاب 

.. دجلا
هترحس عاطتسا  امنیب   ، هدرفمب ملاعلا  وزغ  هنكمي  ملو  تددمتو  تلاط  هبرح  نكل 

ام ظفحي  ریخأ  لحكو   ، دجلا نع  مئانغلاو  مئامتلاب  اوعنتميو  مھسفنأ  اوعمجي  نأ 
دجلا طاشتساف   ، مھزونكبو يجانلا  ریخألا  سراحلاب  اوبرھ  مھملاع  نم  ىقبت 

، هقامعأ يف  دوسألا  رشلا  كلذ  يھو  ةیسیئرلا  ةدیحولا  هتيامح  لغتساو  ًابضغ 
اھب رفو   ، هیلع ةبیھرلا  مئانغلا  تصعتسا  امدنع  هلمكأب  ملاعلا  ىلع  زاھجإلل 

.. لوھجملا ىلإ  ةرحسلا 
نودقتعي نيذلا  رشبلا  ةرحس  نم  مھمدخو  مھیبقارم  بسح  اھدعب ـ  دجلا  يقبو 

نم ًالدب  لابولا  هیلع  تبلج  ةشھدملا  هتيامح  نأ  فیكو   ، رثاعلا هظح  يعني  مھیف ـ 
ءيش لك  دیبُتو  ينفُتف   ، ًایئاقلت لمعت  ةيامحلا  تناك  رطخلا  هددھتي  امثیحف   ، ریخلا
تھجتا يتلا  بكرملا  يف  يعم  ثدح  امك  اًمامت   ، ءايربألا كلذ  يف  امب  هب  طیحي 
ءايربألا لك  هعمو  هبحن  ينددھتي  يذلا  رطخلا  ىضق  امدنع   ،( ةيردنكسإلا  ) ىلإ يب 
ًابھار ًالوزعم  يدج  يقب   ، اھدنع زییمت  ءایمع ال  ةمشاغ  ةيامح  دي  ىلع  نيرخآلا 
امم اًسئاي  اًدراش  اًدیحو  يقب   .. هتاذ نم  مھیلع  اًفوخ  مھسناؤي  الو  رشبلا  بلطي  ال 

، نیع دعب  اًرثأ  حبصأ  دقو  الإ  سرتفم  هسمي  وأ  ىعفأ  هنم  برتقت  ، ال  هعمطب هانج 
.. قزمتو رجمزتو  حفت  ءادوس  ةماود  طسو 

هتردقب ـ  رثكأو  رثكأ  ـ  برقت  نأب  هتلزع  نم  جرخ  ةسورحملاب  هتایح  رخاوأ  يفو 
نمضف  ، هسفن يكولمملا  ناطلسلا  وھو   ، دالبلا يف  ةطلس  ىلعأ  نم  ةديدجلا 
ءامدن دحأ  ادغ  نأ  دعب   ، ةعلقلا نكاس  ةسارحو  ةيامح  زاح  نأب   ، ةماعلا هحضفي  الأ 

ناطلسلا ةقث  ىلع  ذاوحتسالا  يف  لثملا  هب  برُضو   ، يمویلا يناطلسلا  هسلجم 
خیشلا نم  ىھدأ   ) شیجلاو ةیشاحلا  هتلقانت  يذلا  لثملا  وھو   ، ةضماغلا هتقيرطب 
هسأيو  ، ةبیھرلا هتدحو  ىلإ  داعف  رارمتسالا  عطتسي  مل  هنكل  ساّحنلا .) نبا 

.. يدبألا



هراز ةرحسلا  مدخ  ریبك  نأ   ، ملاعلا اذھب  هلاصتا  ىلع  همدنو  هسأي  نم  داز  اممو 
نم هلسن  ىلإ  لقتنتس  ةيامحلا  نأب  هربخأو   ، هرمع رخآ  يف  توملا  شارف  يف 
لك مغر  اوقب  نیطایشلا  ةرحسلا  نأو   ، ةطلستمو ةدلاخ  اھنأل   ، ركبألا ىلإ  يركبلا 
نع اًدیعب  اًنیفد  اًرس  لقع  اھقدصي  ال  يتلا  مھزونكو  مھبیجاعأ  تقبو   ، ءيش
طرف نم  اًمامت  نج  دقف  يلاغتربلا  رحاسلا  امأ   . ديدجلا مھملاع  يف  مھعم  رشبلا 
هفرعي ام  اھیف  ّنود  يتلا  هقاروأو  وھ  اًقرح  تامو   ، روظحملا ملاعلا  اذھ  نع  فرع  ام 

اھب نمؤي  ةميدق  ةءوبن  ددري  لظ  نإو  رسلا  هعم  تامف   ، ديدجلا ملاعلا  ةباوب  نع 
نم ىقبت  نم  دیبیل  دوعیس  ةيامحلا  لماح  نأ  يھو   ، نیطایشلا ةرحسلا 

.. مھسنج
: يدجل اًضيأ  مدخلا  ریبك  لاق  و 

رشلاو ال ریخلا   ، اھب تنھتسا  يتلا  ةعبرألا  نیناوقلا  يف  لوألا  نوناقلا  وھ  اذھ  ـ 
. رأثلا كلذكو  يھتني  عمطلاو ال   ، امھلسن يف  نایقبيو  امھباحصأ  تومب  نایضقني 

: نیكسملا دجلا  تارابع  رخآ  تناكو 
. عمطلاو ةرحسلا  ىلعو   ، برحلاو نییلاغتربلا  ىلع  ةنعل هللا  ـ 

* * *
ًالیقث ثعبني  قورشلاو  لاق   ، مدخلا ریبك  نع  ّينیع  عفرأ  نأ  نودو  موجو  يفو 

: داتعملا نم  ةماتق  رثكأ  اًقرزم 
عبارلا امأ   ، هتيامحو انملاعب  ناقلعتي  ثلاثلاو  يناثلاو   ، لوألا نوناقلا  تفرع  نآلا  ـ 

. نآلا كینعي  ام  وھف 
سوؤرلا ينیع  فرطب  تيأرو   ، هترطیس نم  ةدؤتب  ناررحتت  يانیع  تأدب 

هل تصلقت   ، ةياغلل بعرم  مامتھاب  يھجو  يف  قلمحت  يلوح  اھلك  ةعوطقملا 
ةداس نیطایشلا  ةرحسلا  ناك  امنیب   ، صلقتلا امھل  قح  دقو  اّعم  يتدعمو  ّيتفش 

ةعاشبلاو ةراذقلا  ةديدش  تدب  يتلا  ثثجلا  ماھتلا  نم  نوھتني  روظحملا  ملاعلا 
ىلإ رظنلا  ىلع  نايوقت  الو  نآلا  ىتح  ناؤرجت  يانیعو ال   ، ربدملا رجفلا  ةشبُغ  يف 

: لصاوي مدخلا  ةنھكلا  ریبكو   ، ةفیخملا مھھوجو 
ريداقم ضعبو  انرس  فشك  نإ  ةعبرألا : نیناوقلا  يف  ریخألا  نوناقلا  لوقي  ـ 

هل سیل   ، اھلوخدل مولعملا  تقولا  ریغ  يف  ةملظلا  ضرأ  سیندتو   ، انملاع سوقطو 
، نیطایشلا ةرحسلا  ىلإ  نابرقك  هسفن  سندملا  ميدقت  يھو   .. ةدحاو ةبوقع  الإ 
لینب فرشتت  يكلو   ، ةداسلا ةمظع  ىرت  يكل  ةيدبأ  ةایح  ىلع  هینیع  لوصحو 

، عنشأ ةبوقعو  لقأ  فرشب  ةرحسلا  هیلع  ّنم  الإو   ، مھشورعل اھتدابع  نع  مھاضر 
اھحور ءانفإو  سأرلا  ماھتلا  ةبوقعلاو   ، مھسفنأب هسأر  ىلع  مھلوصح  وھ  فرشلا 

. دبألا ىلإ  مھتاذ  يف  اھناميإو  اھلقعو 
عقاولا نیب  ریخألا  زجاحلاو   ، ديزت يتبھرو  مظاعتي  يلوھذو  دعاصتي  يلاعفنا  ناك 
رشلل بیجع  ناروف  تلھاجت  ةرم  لوألو   ، ّينیع مامأ  رایھنالا  يف  أدبي  لایخلاو 



يراكفأ لالحمضاو  يلوھذ  ةدشلو   ، ينطاب يف  هل  حمالم  ال  يذلا  دوسألا 
الو هیلع  ردقأ  الو  هیساقأ  يذلا  فوخلاو  قراوخلا  نافوط  طسو  ينیقي  قاحسناو 
اًئیشف اًئیش  يرصب  ررحأ  تحر   ، هقيدصت نع  ًالضف  هعامس  ىلع  يانذأ  ىوقت 

.. ةرحسلا ءالؤھ  ىلإ  علطتأل 
.. يفارطأ تسبیت  دقو   ، تلفجأو  ، مھرظنم ينعارو 

.. اًقح لاجر  مھنأ  ودبي  ال 
، يحناوجو يبلق  يف  ثیغملا  ركذب  يثبشت  نكل   ، لبق نم  نیطایشلا  رأ  مل 

مھقرحت مل  نإ  مھدرطت  ةذاعتسالا  نأب  رھزألا )  ) يف ایحأ  تنك  ذنم  ءایمعلا  يتقثو 
نیطایشب اوسیل  لقألا  ىلع   .. ةتبلا نیطایشب  اوسیل  مھنأ  فرعأ  ينلعج   ، اًقرح

.. ضرألا هذھ 
نم ضبقم  فلتخم  عون  يف  مھسفنأب  نوكراشيو   ، ءايربكو ءطبب  نوضھني  اوناك 
ناروفو يموجو  رمتسا  دقلو   ، ةرملا هذھ  انأ  يلجأ  نم  نكل  يب  طاحأ  مسارملا 
يناثلا رجفلا  ءاج  ىتح   ، راھنلا ةلیط  اھزفحتو  ءيطبلا  يتنعل ـ  لقتل  وأ  يتيامح ـ 

.. توامتلاو لوھذلاو  سوقطلا   ، سوقطلاو لوھذلا  نم  رم  لماك  موي   .. نیقابلا هعمو 
ةصاخ ةمینرت  اھنكل   ، ةمینرتلاك ةرصم  ةدحاو  ةملك  ىوس  مھل  هیف  ددرأ  ال  موي 

: بوھرملا يلقع  اھعدتبا   ، يب
! مكناحبس مكنارفك ال  ـ 

طقف شورعلا  نوقمري  مھو  رمألا  ئداب  لوھذ  يف  مھل  ترظن  راجتلا  ئجم  عمو 
نم لوأ  ناكو   .. ديدشلا بعترملا  مھبالك  حابن  مھقلق  ریثي  امنیب   ، ةمیظع ةشھدب 

: حاص ذإ   ،( يدنفأ دومحم   ) وھ توھبلا  لدابت  نم  ةليوط  قئاقد  دعب  ملكت 
هذھ طسو  كدرفمب  فقت  اذاملو  )؟  ظوفحم  ) اي كبطخ  ام   .. تاوامسلا هلإ  اي  ـ 

؟ اھب تئج  نيأ  نمو  ؟  ةبیجعلا شورعلا 
لك عم  يوحن  نوئموي  ةرحسلاو   ، يلوح نم  نومھمھي  ةنھكلاو  اًفجترم  تلق 
حايرلاو  ، نیترئاد يف  ضعبلا  مھضعب  سكع  نورودي  مھو   ، ةبعرم ةقيرطب  ةھمھ 

: اھدعاس دتشي 
؟ مھنورت الأ   .. الأ ـ 

.. ةیبلسلاو ةریحلا  ينتباجأ  و 
امنیب  ، بسحف ةیلاخ  شورع  طسو  لتلا  ىلع  فجترأ  اًدیحو  مھل  ةبسنلاب  تنك 
ةصاخلا مھتاردق  ىدحإ  نولمعتسي  ةرحسلا  نأ  ودبيو   ، لوھلا كلذ  يدرفمب  انأ  ىرأ 
هفرعأ مل  بيرغ  ىوتسمل  ناروفلا  دعاصت  عم  تخرص   . كش الو  بير  ال  ءافخإلاب 

: اذھ هئطب  ىلع  لبق  نم 
نورفت امنأك  اوبرھتلف  ءابرغلا  ةرحسلا  نم  ةاجنلا  متدرأ  اذإ   .. نآلا اودعتبا   .. اودعتبا ـ 

(. يكورازت  ) تنوكلا رف  امك  اًمامت   ، ناطیشلا نم 



اوسمي نأ  ىتح  نود  قلقب  اودعتباو   ، نیطایشلا ةرحسلا  ركذ  عم  ةدشب  اوبرطضا 
، اھلجأ نم  رخآ  تقو  يف  نودوعي  دق  مھنأ  مھناميإل  امبر   ، مھتعاضب وأ  مھلاومأ 

: دانع يف  يدنفأ ) دومحم   ) مرتحملا يقب  امنیب 
، ًالاح وفطیس  ًالبق  هیلإ  كل  ترشأ  يذلا  رشلا  كلذ  يدنفأ ..) دومحم   ) اي برھا  ـ 

. كفتح ىقلت  نأ  لبق  كیلإ  لسوتأ  برھا 
يكرتلاو  ، ةعرس يف  ةدعتبم  مھترج  يتلا  مھبالك  تابرع  قوف  راجتلا  دعص 

: ددري دینعلا 
جالعب يحضأ  وأ  ناھج ) كلم   ) يتدیس فلاخأ  نلو   .. ًالجآ وأ  ًالجاع  نإ  تومنس  ـ 

. يتنبا
، يدخ سمت  نأ  لبق  ةرئاط  ءاوھلا  يف  ةیفاط  لسنتل  يتاربع  تطقس   .. تیكب

: دعاصتملا يوقلا  ءاوھلا  رایت  طسو 
. كتنبا ىرت  يك  برھا  ـ 

، وجلا يف  ةبيرغ  ةقاطو  ةمھبم  تاوصأ  دوجوب  هروعش  مغر  دعتبي  مل  هنكل 
.. قيزمتلل اًدادعتسا  يداوس  يرتعي  ام  زفحتو   ، ةبیھرلا سوقطلا  ةعرس  تدعاصتو 

؟ مھیف رثؤي  نأ  هنكمي  لھ  ىرت  نكل 
ةئاملا يف  ةئام  ًالاّعف  نكي  مل  هحالسف  نذإ   ، مھلك مھدیبي  نأ  يدج  عطتسي  مل 

.. مھمامأ
: دومجب ربكألا  نھاكلا  ينلأس   ، ةلاضلا ةیسوقطلا  مھمسارم  تفقوت  امدنعو 
ةداسلل ًانابرق  كسفن  مدقت  نأ  ةیعاوط  لبقت  لھ  ؛  عبارلا نوناقلل  اًقبط  ـ 

؟ ةرحسلا
ةمحشب لوقیل   ، دعب امیف  يتأیس  دبتسم  نئاخ  يويدخ  لوقل  اًدیسجت  هلوق  ناك 

: هناسل
. انتاناسحإ دیبع  الإ  متنأ  امو  ـ 

: اًضفتنم تبجأ 
. دجاملا دحاولا  ىوس هللا  دبعأ  نلو  .. ال  الك ـ 

: ىعفأ دوربب  لوقي  نھاكلاو   ، ّيلع موجھلل  اًدادعتسا  اًرفنمو  ًابعرم  اًراوخ  اوقلطأ 
انملاع ىحمُي  نلو   ، اھتداعتسا ىوس  لیبس  الو   ، انل يھ  ةيامح  تثرو  دقل  ـ 
انرداب ام  اذإ  ضاضقنالل   ، زفحتيو موزي  كشحو  ىرن  نآلا  نحنو   .. كيدي ىلع  ةیناث 
لافطألا ىري  امكو   ، سمشلا ءوض  توحلا  ىري  امك  هارن  اًقح   .. كقحمب انممھو 

! ةكئالملا
: اھفرخزم  ، تاجرعتلا ریثك   ، ةدحلا غلاب  اًریبك  اًرجنخ  هحوسم  نم  جرخأ  مث 

يذلا ال  ، يماحلا كشحو  عنمي  ام  طقف  اذھ   .. كسفنب كقنع  زتجت  نأ  دبال   .. ذخ ـ 



ىلإ اًمتح  يدؤتو   ، اھب كل  لبق  ال  يتلاو   ، كنع ةیجراخلا  راطخألا  الإ  هریثتست 
. كیلع هنم  ناطلس  هیف ال  يذلا   ، كرایتخا يھف  ةصاخلا  كتدارإ  امأ   ، ككالھ

ىلع ؤرجأ  ملو   ، اھب تملح  املاط  يتلا  ةصرفلا  يھاھ   .. ياتفش تفجترا 
ءاھنإو  ، بونذ نم  رھطتو   ، مالحأو تاینمأب  يشي  رجنخلا   ، حاحلإب ينیتأت   ، اھذیفنت

، اھفيوخت رركت  نيرحتنملا  ىلع  هلإلا  ةبضغو   ، اًمود دوعي  لقعلا  نكل   ، هایحأ میحجل 
: ايانملاك انسفنأ  حاورأ  ضبقن  نأ  يف  قحلا  انل  سیل  نكل   ، اذھ اننكمي 

نوكي نلف  رمألا  متحت  نإو   ، مكدبعي ديدج  يح  سأر  ىلع  اولصحت  نل   .. الك ـ 
ىلع ظفاحي  نم  ملاعلا  اذھ  يف  رأ  مل   .. يدج نم  رأثلا  الإ  نولعفت  ام   .. يسأر
اذھب نكي  مل  يدج  نأو   ، ةبذاك مكتياور  نأ  يناردأ  نم   ، نيرخآلا لجأ  نم  نیناوقلا 

؟ ةدابإلاو قحسلا  قحتسي  ام  مكملاع  يف  ىأر  هنأو   ، عمطلا
مدخلا ریبك  حاصو   ، ةديدج ةعیفر  ةداح  تاخرص  اوقلطأو  بيرغ  بارطضا  مھداس 

: ةنھكلاو
. مھسفنأب ةرحسلا  ةداسلا  موجھ  فرش  وھف  نذإ  ـ 

.. عارصلا أدبو  موجھلا  أدبو 
.. رشلا أدب  و 

* * *



ةیؤر
اھنم ىزغُيو  نيرانيدب  اھنم  جحُي   ،( رصم  ) دلبلا مِعن  حئاسلا :) عیبرلا  وبأ   ) لاق
لحاوس رئاسو  ةيردنكسإلا )  ) ىلإ وزغلاو   ، مزلقلا رحب  يف  جحلا  ديري   . نیمھردب

. رصم
* * *

علھب ّينیع  تضمغأف   ، يیعو دقفأ  مل  ةرملا  هذھ  ينكل   ، راع يعولا  نم  درجملا 
.. يناطیشو يمدآ  ریغو  بیھرو  عشبو  ززقم  وھ  ام  لكب  يشت  تاوصألاو   ، روعذم

، هرشلا هرش  مھیف  لمعأو   ، توملا يب  قاح  امدنع  دوسألا  يناكرب  رجفت  دقل 
. لینلا ىمط  لتك  سوؤفلا  قرفت  امك   ، مھنادبأ قرفت  ةمخضلا  هبلاخم  تضقناو 

نولل ياتقدح  تلوحت  مث   ، يلخادب أدتبملا  يف  ناك  ذإ   ، ةبیھم ةقيرطب  ينم  جرخ 
مل  ، تغابم دوسأ  ربح  امھیف  ىرشتسا  بیلحلا  نم  ناحدق  امھنأك   ، اًمامت دوسألا 
يف هتيأر  امدنع   ، دعب امیف  ثدحي  اذھ  نأ  تملع  نكل   ، عبطلاب ّيتقدح  ىرأ  نكأ 
اًمامت  ، يدسج مومعب  تطاحأ  دوسأ  بابضك  ةلاھ  تيأر  مث   ، ریغصلا ظوفحم )  ) انیع
تسیلو  ، لماكلاب دسجلاب  ةطیحم  نوكت  اھنأ  انأرق  اننكل   ، اھارن ال  يتلا  حورلاك 
تدقتعا امدنع  يسفن  ىلع  تیشخو   ، ماوعلا ضعب  دقتعي  امك  بسحف  هلخادب 

ترعش  ، قلطنا فیثك  دوسأ  ناخدل  تلوحت  امدنعو   ، لعفلاب يحور  اھنأ  ةلھول 
مھراوخب ةرحسلا  نكلو   ، راطمألاك ينرمغت  ةنخاسلا  نینسملا  ةنھكلا  ءامدب 

ةلیط مھبراحي  يشحولا  يناطیش  رمتساو   ، اولحمضي وأ  اوتمصي  مل  بیھرلا 
تأدبو  ، ّينیع حتف  وأ   ، بعترملا يعوكر  نم  يغامد  عفر  ىلع  ىوقأ  انأو ال   ، راھنلا
تقرغو  ، رياطتتو مطحتت  ةیبھذلا  شورعلا  اياظشب  ةیمادلا  ةكرعملا  لوط  عم  رعشأ 
. دربو راطمأ  تلطھ  مالظلا  عمو   ، بورغلا لوخد  عم  ةرھبم  قورب  يف  ةقطنملا 
ببسب يفاجترا  نم  تدازو  اياظشلاو  ءامدلا  نم  ةرمھنملا  راطمألا  ينتلسغ 

، مطحتت وأ  اھضعبب  طلتخت  تداك  ىتح  ةوقب  ينانسأ  تكطصا   ، اًعم بعرلاو  دربلا 
لخادتتو براحتت  ةیناطیشلا  تاوصألاو   ، لعفلاب ةلخلخو  ملأب  بیصأ  اھضعب  نإ  لب 
دوسألا رشلا  جورخب  طیحأ  ةرم  لوأ  تناك   ، ةیناویح ىتح  وأ  ةيرشب  ریغ  ةیشحوب 
عارصلا نم  ةفصاع  طسو  لظأ  ةرم  لوأو   ، ًانایحأ يتادھاشم  شوشت  مغر  ينم 
دربلاو ديدشلا  عوجلا  عم  اًديور  اًديورو   ، ةدحاو ةملكب  خرصأ  نأ  نود  فیخملا 
ةدعبم ىلع   ، كانھ نكل   ، ثدحي ام  ىرأ  يننأ  ترعش   ، غمادلا فوخلاو  بیھرلا 

.. تارتمولیكلا نم  تارشعلا  تارشع 
؟ ينتمھاد ةبوبیغ  مأ   ، ّلیخت مأ   ، ّرصبت وھأ 

؟ ةظقیلا يف  رخآو   ، مانملا يف  سوباك  نیب  ایحأ  لھ 
! برحلا تيأر  دقل 

يتریصب تفص  امنأكو   ، ریسفت ىندأ  نودب  يتایح  يف  يل  ثدح  ءيش  برغأ 
ریثأو يوج  لایس  ربع  يلقع  حاس  امنأك   . تمسو  ، تلعو  ، تقرو  ، تفطو  ، ةتغب



.. ينمز
( غاد اباب  و( ةرتسلس )  ) يف دوسألا )  ) رحبلا برغ  ةثالثلا  شویجلا  ةيولأ  نآلا  ىرأ 

اشاب لیعامسإ   ) عم برحلا  ریس  قاروأ   . ةبيرق نكل  ةقباس  ثادحأ  اھنإ  الموش .) و(
ةكرعم تثدح   ، يضاملا ربوتكأ  موي ٢٣  يف  هنإ  لوقت : ةرتسلس )  ) ءاول دئاق  لبج ) وبأ 

. سورلا عم  ةفینع 
برق ةكرعملا  كلت  نم  اًءزج  تدھاش  لب   ، طقف خيراتلا  راھظإب  ةيؤرلا  ِفتكت  مل 
رخآ اًئیش  ةأجف  تيأر  ينكل   ، نیيرصملا دونجلا  دحأ  يننأ  ول  امك   ،( ياكوتروت )

تفثاكت دقو   ، ربمفون موي ٤  نكل   ، ءاوللا سفنب  ةیجعفدملا ـ  ةیجبوطلا ـ  دحأ  يننأكو 
يف مدقتي   ، يسور قلیف  هاجت  يعفدم  ددسأ  امنیب   ، ةيدامر مویغ  ءامسلا  يف 

.. دانع
هینیع ربع  رظنأ  يذلا   ، يجبوطلا اذھ  راط  دقل   .. ةیلبقتسملا ثادحألا  تأدب  مث 
فرفر  ،( حیسملا ىسیع   ) نیط ّلوحت  امك  اًمامت   ، رئاط ىلإ  لوحتیل   ، ءامسلا ىلإ 
ءيش  ،( بونیس  ) ءانیم دنع  ربمفون  موي ٣٠  ثدحتس  ةيرحب  ةكرعم  قوف  هیحانجب 
لجأ نم   ، ةيرصملا نفسلاب  ًایحضم   ، ناطلسلا اھربد  ةدیكم  اھنأ  فرعأ  ينلعج  ام 
نفسلا فومیخان )  ) لاریمألا قحس  ثیح   ، برحلا ىلإ  اسنرف ) و( ةرتلجنإ )  ) مض

دعبو  ، هبصن سورلا  دمعتي  مل   ، زھاج يرحب  خف  هبشي  امیف   ، ةيرصملا ةیكرتلا 
اشاب نامثع   ) ىرأل  ، جئاھ رحب  قوف  سباع  وج  يف  سباع  هجوب  ترط  ةدیكملا 

(. بونیس  ) ةكرعم يف  طایمد )  ) ةطاقرفلا رسخي  نادوبق )
نفس ةرشع  طوقس  يلاوت  عم  اناورب )  ) روباولا قرغو  ریمدت  علھب  تدھاش  مث 

ةفیخملا ةرظنلا  وذ   ، نینیعلا ظحاجلا   ،( فومیخان  ) امأ  ، ةلودلا نفس  نم  ىرخأ 
ىلإ اًریسأ  رفظب ١٢٠  لقن  دقف   ، ةيركسعلا هتزب  ةقاي  ىلع  عماللا  بیلصلاو 

،( الموش  ) ءاول نم  يجبوط  ىرأ ٨٠٠   .. اھتاذ بونیس )  ) رمد امدعب   ،( لوبیتسابیس )
ماعلا نم  رياني  يف ١٣  اھتيامحل   ، ريرملا دوسألا )  ) رحبلا ىلع  نوزبارط )  ) ىلإ اوبھذ 
مویلا يف  ةرتسلس )  ) مامأ اًددجم  سورلا  عم  انكبتشا  نأ  دعب  ديدجلا ١٨٥٤م، 

، يرجي ام  هربع  ىرأ  يذلا  رئاطلا  قھرُأو   .. ةرشابم اذھ  ایحأ  يننأكو   ، قباسلا
يف ثدحي  ام  اھربع  ىرأل  ةفيذقلا  تقلطناو   ، عفدم ةفيذق  ىلإ  يحور  لقتنتل 

بـ ٨٠٠٠ عربت  رصم )  ) ةشاب اشاب ) سابع   ) يلاولاف ایسور !) و( اسنرف ) و( رصم ) )
،( يلرتسنملا اشاب  نسح   ) كلذكو  ،( اشاب يماھلإ   ) میسولا هلجن  عربتو   ، سیك

روطاربمإلا ضرع   ، ةیسنرفلا ةمصاعلا  زيراب )  ) يفو  .. سایكألا فالآب  نوفظوملاو 
( لوألا يالوكین   ) رصیقلا نكل   ، برحلا ءاھنإل  ةطاسولا  ثلاثلا ) نویلوبان   ) يسنرفلا
يف اشاب ) رمع   ) تاراصتنا دعب  ةصاخ   ، ةیسورلا هروصق  يف  ضفر  برحلا  لعشم 

: اھبیھلو اھرح  نم  عومشلا  ئفطت  داكت  هتوص  حايرو   ، ظیغب لاقو   ،( اینامور )
! يدخ ىلع  ناطلسلا  دي  نأ  رعشأ  ـ 

، سرام موي ١٢  لوبنطسإ )  ) يف ندنل ) و( زيراب )  ) نیب ةدھاعم  دقع  مت  اذكھ 



دونجلا زربو   ، سرام موي ٢٣  ةلاسبب  سورلا  اولتاق  غاد ) اباب   ) ءاول  .. ةلودلا ةرزاؤمل 
ءاول نم  دارجسار )  ) ىلإ قيرف  لسرُأ  رھشلا  سفن  يفو   ، كارتألا نع  نويرصملا 

(.. يطوؤنرألا اشاب  نامیلس   ) ةدایقب اھتيامحل  )؛  الموش )
، ةلودلا شیج  ىلإ  نالجار ) درول   ) لاشرام دلیفلا  ةيزیلجنإلا  تاوقلا  دئاق  مضنیس 

اًحماست نميألا  هعارذ  رتب  فاضأ   ، نیصر ضیبأ  لھك  وھو   ، ةینامثعلا نیناوقلا  تحت 
اھفاتھ فتھت  نییسنرفلا  نم  ونغأ ) ناس   ) لارنجلا دونج  امنیب   ، هحمالم ىلإ 

: ةليوطلا مھقدانبب  نیحولم   ، دوھعملا
! روطاربمإلا ایحي  ـ 

: ءارمحلا مھتازبب  زیلجنإلا  مھیلع  دري 
! ةكلملا ظفح هللا  ـ 

ةیناث ةدجن  تلصو  دقف  ليربإ  يف  امأ   . اًعبط ةمیظعلا  ايروتكیف )  ) ةكلملا نيدصاق 
هب ماق   ،( ایلاست  ) ةيالوب درمت  عمقل  )؛  نانویلا  ) ىلإ هاجتالاب  ترمُأ  اھنكل   ،( رصم  ) نم
يف ةدجنلا  نم  اًءزج  مجاھ  يذلاو   ، ةلودلا برح  ًالغتسم  الھواج )  ) لارنجلا
لاوط ءاقبلا  ىلع  اھتربجأ   ، رئاسخ اھدبكو   ، ويام يف ٤  رھش ) يني   ) ةيالولا ةمصاع 
لمجالو ةقان  اھیف  انل  سیل  ىرخأ  ةیعرف  برح   .. نیعاص عاصلا  درو   ، كانھ برحلا 

! كيد ىتح  الو 
يبرح لجس  يف  بتكي   ، لوطلا اتفلتخم  ناقاس  هل  يكرت  بتاك  ىلإ  تْلوحت 
اھرمأ يلاعلا  بابلا  ىلإ  ةیناھاشلا  ةرضحلا  تردصأ  (: ) ءاروغاطلا  ) طخب يلنامثع 

،( اشاب دمحأ   ) يرحب قيرفلا  ةدایقب  ينامثعلا  لوطسألا  مامضنا  نامرفب 
( اسنرف  ) لیطاسأ ىلإ  يناردنكسإلا ) اشاب  نسح   ) ةدایقب يرصملا  لوطسألاو 

: يكرت ناسلب  تلقو  ويام ١٨٥٤)،  موي ٧  دوسألا  رحبلا  يف   ،( ةرتلجنإ و(
! ةیلعلا ةیناطلسلا  تاذلا  رصنیلف هللا  ـ 

* * *
لاشراملا داوق  دحأ  لقعو  نویع  نم  رظنأ  تحبصأو   ، دھاشملا تجومت  نآلا 

تاراغ لتاقم ٣  فلأ  نیعبرأب   ، سورلا نحن  اننش  دقو   ، بیھرلا شتیفیكساب ) )
( ودرإ ةیباط  و( يلناليإ ) ةیباط   ) ةثالثلا ةیمامألا  ةرتسلس )  ) نوصح ىلع   ، ةلصفنم
نم مھلاي  داغوألا ! نويرصملا  انؤادعأ  اھأشنأ  يتلا   ،( برعلا ةیباط   ) تاذلابو
خيرات ىسنأ  نل   ، ةیبغ ةيربج  حورب  ردقلاو  ءاضقلا  ىلع  نودمتعي  ةربارب  نیملسم 

! سئانكلا مدھ  يف  دوسألا  نیملسملا ـ  راغلبلا  قزوبشابلا ـ 
تاذلاب برعلا ) ةیباط   ) تبرض اًعفدم  تافوذقم ٧٢  ىدحإ  ىلإ  تلوحت  ةراغلا  عمو 

ىلإ اھجھو  يف  تلقتنا   ، نصحلا ىلع  ةفوذقملا  تطقس  امدنعو   ، ويام موي ٢٠ 
، ةفوذقملا اياظش  ىدحإب  بیصأ   ، برعلا دونج  نمض  لصألا  يسنوت  يدنج  ّينیع 
طقس ىتح   ، ةراغلا ددجت  عم   ، يلاتلا مویلا  يف  نصحلا  نع  ةعاجشب  عفادو 
ةدایقب ديدش  يرصم  لاسبتسا  عم  نصحلا  سورلا  مجاھ  ثیح   ، هشوبرط



ءاش هللا نإ  رھقنس  ةبورعلاو ! رصنلا  ةوخإ  رصم ) و( سنوت )  ) ایحتلف  ،( اشاب ىسوم  )
فلأ تاياكح   ) ىوس برعلا  نع  نوفرعي  ال  نيذلا   ، نیمھجتملا نیفلختملا  ءالؤھ 

(! ةلیلو ةلیل 
عم تكرتشاو   ، يسور سق  يف  يحبش  لح   ، يفتح يسنوتلا  انأ  تیقل  امدنعو 

موي ٢٨ ديدجلا  موجھلا  داعیم  ناك  ثیح   ، يلغي ديدش  ينيد  ضيرحت  يف  ينارقأ 
بیلصلا نع  نوعفادملا  ءامظعلا  سورلا  دونجلا  زاتجاف   ،( دحألا  ) موي قفاوي  ويام 

، نصحلا قارتخال  ةديدج  ةلیسو  ىلإ  ةداقلا  مھدشرأو   ، نیعللا نصحلا  قدنخ 
ةھبجلاب عفادملل  ةدعملا  تاحتفلا  نم  دونجلا  لخدف   ، مھل يلصنو  مھكرابن  نحنو 

، يرصم فالآ  ةرشعب  رفاكلا  ناطلسلا  ناعتسا  دقل   . نیيرصملا ةأجافمل  ؛  ىرسیلا
ىتح اًسامحو  اًدانع  دشأ  نويرصملاف  ةيآلا  سكع  هتیل   ، يسنوت فالآ  ةسمخو 
ةطخلا لشف  عم  اًحضاو  ناك  اذھ  نيركاملا ! طوؤنرألاو  سارملا  باعص  كارتألا  نم 
ينابلأ وأ  يطوؤنرأ ـ  ، و٥٠٠  ةيرصم بئاتك ـ  طروأ ـ  نم ٤  ةنوكملا  ةیماحلاف   ، ةديدجلا
بیجع وحن  ىلع   ، ةأجافملا ىلع  بلغتلاو  اندر  يف  تحجن   ،( كب نیسح   ) ةدایقب ـ 

، بیلصلا عابتأ  نم  ضعب  ةیجمھلا  ةيودبلا  ةنفحلا  ءالؤھ  طسو  نأ  ول  امك   ، اًدج
(! عوسي ّصلخملا   ) ءانبأو

فصتنم يفو  اشاب ..) ىسوم   ) يرصملا دئاقلا  رعاشمو  ناسل  تنك  ةرملا  هذھ 
ماق دقل   ، سورلا ةيومدو  ةسارش  دض  ةعئار  ةیلمعب  انمق   ، يلاتلا مویلا  يأ  ةلیل ٢٩، 

ـ نونجملا  ـ  اًمدختسم   ، ةرھاب ةدایق  تحت  ةیناث  ةلواحمب  شتیفیكساب )  ) ریمألا
فیثكتب ترمأ  ينكل   ، ىرخألا تالآلاو  لوبطلاو  قاوبألا  لمحت  نییقیسوم  ةقرف 
اھدعب نكل   .. نیموزھم اوعجارتف   ،( لبانقلا  ) ةعقرفملا روكلا  قالطإو  عفادملا  تاقلط 
رمتسا  ، ىرسیلاو ةیمامألا  نیتھجلا  ىلع  سئاي  موجھب  اوماق   ، طقف ةعاس  عبرب 

دقل  ، مھمزع نم  للقت  مل  ةحبذم  طسو  اودترا  ىتح   ، سمشلا قورش  دعب  ام  ىلإ 
ملؤملا هدیعو  ذفن  دقلو   ، اولشف ام  اذإ  مھتانییعت  عطقب  سرشلا  مھریمأ  مھددھ 
مھنم انرفظ  اننأ  ةجردل   ، ةریبك ةعرسب  اوعجارت  دقلو   ، ماعط نودب  مھراھن  اوقبف 
تالآلاو فویسلا  نم  لئاھ  ددعو   ، ةحلسألا نع  ًالضف   ، لیتق فلأو  ةئامسمخب 

: يداوق دحأ  تلأسو  ةیقیسوملا !
؟ انرئاسخ ام  ـ 

نم ناكف   ، فالآلاب يتلا  سورلا  تاباصإ  امأ   ، نیباصملا نم  مھلثمو  ًالیتق  طقف ٥٠  ـ 
تاباصإ  .. نيرخآ نيزراب  نيدئاق  ریغ   ،( فولروأ  ) تنوكلاو  ،( فوكاشتروأ  ) ریمألا اھنیب 

. ًايونعمو ًايدام  ةریطخ 
)؟ فولروأ  ) تنوكلا نم  فرعت  لھ  ـ 

. هبصنم نم  اًنقیتم  تسل   .. تنوك هنأ  يفكي  ـ 
. هتاذ الوكین )  ) رصیقلا رواي  هنإ  ـ 

هیلإ تلقتنا  يذلا   ، برحلا سلجم  يفو   .. نيديدش رخفو  رفظ  يف  انمستباو 



تلأس  ، دیفملا رصتخملا  فرعت  ةيؤرلا  امنأك  يلاتلا ـ  مویلا  ويام ـ  يف ٣٠  ةرشابم 
(: اشاب ىسوم  )

. اًروسج ًالطب  اندقف ٥٠  سمأ  ةلیل  )؟  اشاب ىسوم   ) اي تادادمإلا  رابخأ  ام  ـ 
ىلع يھو  الموش ..)  ) ءاولب اشاب ) رمع  ماركإ   ) يكرتلا رادرسلا  نم  تلصو  دقل  ـ 

. تادادعتسالا متأ 
! ناوسنلا نم  ةعومجم  مھنأ  ةلیللا  سورلل  تبثنس   .. میظع ـ 

ةیحتلا ىدأ  مث   ، ةقروب ّيلإ  عفدو   ، بابلا قرط  نأ  دعب  دونجلا  دحأ  لخد 
: ةمستبم فورحب  تلقو   ، اھتءارق دعب  مھیلإ  يرصب  تعفرف   ، جرخو  ، ةيركسعلا

هذھ بخص  الب   ، هدونجب انیلإ  للستي  نافلس )  ) لارنجلا ةظحللا  هذھ  يف  ـ 
. ةیساق ةأجافم  ىقلتي  شتیفیكساب )  ) كرتنس  .. ةرملا

مھارن اننأ ال  اونظ  نصحلا  ىتح  سورلا  لصو  امدنعو   ، ةعرسب يرماوأ  تردصأو 
ترجفت انھ   ، ددرتت ةيرب ال  ريزانخ  رارصإب   ، عفادملا تاحتف  ربع  اوللستف   ، مالظلا يف 

اھیلإ اًفاضم  طروألا  تبھ  امدنع   ، عفادملا ةوقب  ةأجافملا  ةلبنق  مھھجو  يف 
ىتح مھانبقعتو  لب   ، تاحتفلا سفن  نم  مھرطنتو  مھدرطتو  مھحبذتل   ، تادادمإلا
رعش شتیفیكساب )  ) هآر امدنع   ، تیمم قیمع  حرجب  نافلس )  ) لارنجلا انبصأ 

! هافق ىلع  اًدیج  ةعفصلاب 
لوھذلا رایت  طسو   ، هتاذ ضیغبلا  شتیفیكساب )  ) لاشراملا انأ  تحبصأ  مث 

كلت هترصاع  امب  روعشلاو  ةيؤرلاب  يفتكأ  ينلعجي  يذلا   ، رداھلا قفدتملا 
ترمأ كـ امدنع   ،( ظوفحم  ) قیمعلا كـ فوخلاب  ترعش  دقلو   ، ةقیقح تایصخشلا 

: وینوي موي ٢  ةمارصب  ةداقلاب  اًفتاھ  شتیفیكساب ) )
ةیبرحلا ةنیفسلا  هیف  كراشتس   ، رذقلا نصحلا  ىلع  اًماع  اًموجھ  نشنس  ـ 

تبثت نأ  ديرأ   ، اھنوصحو ةرتسلس )  ) فصقل  ، ةیعفدملا ىلإ  ةفاضإلاب   ،( بونادلا )
. نیيرصملا نم  ًالدب  اًرومنو  اًدوسأ  متيأر  ولو   ، اوزتھت الو  مكمادقأ 

نويرصملا ينأجاف  امدنع  كلذو   ، تابثلا ىلع  مھمادقأ  ربجأ  نأ  عطتسأ  مل  ينكل 
الب زفاقتت  مھمادقأو   ، بیھر علھب  نوباصي  يدونج  تلعج   ، ضرألا تحت  ماغلأ  عرزب 
يك نیسیسقلل  ریشأ  انأو   ، ةداقلا يفو  مھیف  تخرص  سأیبو   ، اًراسيو اًنیمي  ماظن 

، تجھتباف  ،( اشاب ىسوم   ) لتق نع  اًریخأ  سامحلا  رفسأو   ، يعم اوكرتشي 
نصحلا لالتحا  اًضيأ  عطتسن  مل  اننكل   ، لاجرلا ىلع  تینثأو   ، اذھب تلءافتو 

! سدقملا ءاملاب  شوشرم  هنأك   ، يصعتسملا
( شیتفیكساب  ) لاشراملا انأ  يتعاطتسا  مدع  عم   ، بطعلاب باصت  يباصعأ  تأدب 

ببسب  ، دحاو نصح  لالتحا   ، اًدیعب اًوأش  برحلا  نيدایم  يف  غلب  يذلا   ، بیھرلا
انتاراغ انلصاوو   ، ةيروطسألا تامارھألا  ضرأ  نم  نیمداقلا  رمسلا  ةنعارفلا  ءالؤھ 
ىتح  ، اًقاھرإ دادزت  يباصعأو   ، ىودج الب  موي ٧  مث   ، وینوي موي ٥  ةمحر  الب 

، ةعئارلا ةعیبطلا  طسو  يلرجیج )  ) ركسعم يف  ءاقبللو   ، ضرملل تملستسا 



.. ةبالخلا طولبلا  راجشأو 
* * *

جضن ىتح   ،( لینلا  ) يلیلخ ءام  نم  فشر  يدیعص  يرصم  يدنجل  تلوحت 
كرتو  ، لیصألا بلصلا  هدوع  دتشا  ىتح   ،( رصم  ) زبخ نم  لكأو   ، يديدحلا هدعاس 

، ًالوأ ينطولا  بجاولا  ةيدأت  دعب   ، ةدعوم ىلع  ریھشلا  بصقلا  لوصحمو  هضرأ 
موي يفو  ءاش هللا،  نإ  رصنلاو  ةكربلا  رھش  ناضمر )  ) رھش يف  سورلا  رافكلا  لاتقو 
ىلع مھلقث  لكب  اوطغض  مھنأ  ىتح   ، ةدشب سورلا  انَمجاھ  رھشلا  سفن  نم   ١٣
اھانددس اننكل   ، ةئشانلا ةرغثلا  نم  راتتلاك  قفدتلا  اولواحو   ، راھناف  ، رتاوسلا دحأ 
فرشملا عافدلا  اذھ  لك  دعب   ، مھماحتقا نیب  لوحنل   ، ةتامتساب انلتاقو   ، انداسجأب

، ثیغتستو وعدت  ةعوفرملا   اھنذآمو   ، نیمئاصلا اھلھأو  ةرتسلس )  ) ةنيدم نع 
صغ يذلا   ، رتاسلا اذھ  برق  نیمك  لمعب  ماق  امدنع  انتداق  دحأ  لعف  اًنسحو 

.. ةیناث مھیباصمب  رقھقتلا  ىلع  مھوربجأو   ، نیمحتقملا اوداطصا  ةصانقب 
هجوتلل ءافلحلا  شویج  تدعتسا  موي ٢٧  يفو   ،( ناضمر  ) رھش ىھتنا  موي ٢٥  يف 
يلاتلا مویلا  يف  نكل   ، دیعلا يف  اھبركل  اًجيرفت  ةرصاحملا  ةرتسلس )  ) ىلإ
سورلا انم  اھمنغ  يتلا   ،( ایباراساب  ) ىلإ ًالامش  ًایئاھن  شتیفیكساب )  ) بحسنا
جھتباف  ،( برعلا ةیباط   ) لوخدو نیيرصملا  رحد  نم  هطونق  دعب  كلذو  ماع ١٨١٢، 

نم ریخ  لوبق  ةمالع  دجوتأ   ، اًمتح لبُق  دق  مھمایص  نأ  اونقيأو  ةرتسلس )  ) لھأ
؟ اًریخأ ءادعألا  لاوھأ  داعتبا 

ىرقلا لھأ  نأ  فیك   ، تيأر امیف  نودایصلا  هالس  نكاد  نامس  رئاط  ينیعب  تيأرو 
اًنیحط ىرقلا  يف  دجي  هفحز ال  يف  يسورلا  شیجلا  ناكو   ، برحلا ببسب  اورف  دق 
دجو ولو   ، كلذك هماعط  هتدعو  هداتع  قوف  هعم  لمحیف   ، اًحمق وأ  اًریعش  وأ 

، ةھارك ریغب  اھنوبھني  ةیلاخ  نكاسم  وأ   ، ةھارشب اھنومھتلي  زرك  دیقانع  ركاسعلا 
.. اًرش اھبئاصم  دربأو   ، اًرط بورحلا  ثراوك  لقأك 

اًریشم تلق   ، يزیلجنإ يبرح  لسارم  هثداحي  رخآ  ًايرصم  ًايدنج  تنك  امدنعو 
: برعلا نصحل 

. روسلا اذھ  فلخ  ترصتناو  يتفافل  تنخدو  تمنو  تبرشو  تلكأ  ـ 
: ةرسكم ةیكرتبو   ، باجعإب لسارملا  لاقف 

؟ نیسرشلا رصیقلا  دونج  مامأ  ةبیصع  ٍلایل  تناك  اھنأ  ودبي  ـ 
برحلا ىحر  رودت  نإ  ام   ، ملاعلا شویج  ىوقأ  مھنإ  نولوقت  نيذلا  سورلا  نإ  ـ 
ىلتقلا سوؤرو   ، جاعنلاك مھانحبذ  دقل   .. ءاسنلاك اونوكي  ىتح   ، مھنم ةبرقم  ىلع 

. بالكلل اھیقلن  انك  مھناذآو  مھنم 
: يدنجلا هلوقي  فرح  لك  لسارملا  ّنود 

؟ هیلإ قوتت  يذلا  ام  ـ 



(. يودبلا دمحأ   ) يدیس يف  ةالصلا   .. يواطنطك ـ 
يقلي حارو   ، فطلب مھفلاب  رھاظت  نإو   ،( يودبلا  ) دیسلا لسارملا  فرعي  مل 
ةیكرتلا اوفرعي  نأ  ةطيرش   ، ةفلتخم تایسنج  نم  دونج  ىلع  ىرخأ  ةلئسأ 

هیلإ يدنجلا  نم  يتحيرق  تلقتنا  امدنع   ، هسفن لسارملا  يننأ  ترعشو   .. يلثم
قيرط اھل  ةیبار  قوف  ينبم  برعلا ) ةیباط   ) نصح نأ  تفرع  ثیح   ، هتحفاصم عم 
ةوقلا نم  تائم  اھب  ئبتخي  يتلا  تاراغملاب  ةئیلم  اھسفن  ةیبارلاو   ، دعاص ينوزلح 
اھوبرضف تاراغملا  ىدحإ  يف  ةرم  تاذ  سورلا  هبتشا  دقلو   ، ةیعافدلا ةیطایتحالا 

لقن دقلو   ، اھولخل كلذو  ىذأ  ىندأب  اًدحاو  ًايدنج  بیصت  نأ  نود   ، لبانقلا فالآب 
هالصأ يذلا  ریعسلا  ةدش  ىلع  لدي  امم  رجفنت  مل  ةیسور  ةلبنق  يفلأ  نويرصملا 

، نصحلا نم  ربش  يف  نوطرفي  ال  نويرصملا  ناكو   ،( ةرتسلس  ) ةیماح سورلا 
اذكھو نتمأ  اًنیصحتو  اًديدج  اًرتاس  اونب  رتاوسلا  نم  ًاطئاح  سورلا  كد  املكف 
مغرف  ، ضعبلا اھضعب  ءارو  ةیئاھن  ال  تانیصحتلا  نأ  سورلا  دقتعا  ىتح   ، كیلاود
محري ال  يذلا  يرانلا  درلا  نیب  مھتقو  نويرصملا  مسق  دقف  رمتسملا  میحجلا 
نیح ىلع   ، مھتوم ةظحل  سفن  يف  ىتوملا  نفد  ًانایحأو   ، رمتسملا ءانبلاو 

لكشلا ةعبرم  مھمیخب  ةھيركلا  حئاورلا  تلد  امك  سورلا  يف  ضرملا  ىرشتسا 
رمع ماركإ   ) رادرسلا نأ  ویلوي  موي ٧  يف  اضيأ  تفرعو   .. رارفلا ءانثأ  اھوكرت  يتلا 

،( ةنوطلا  ) رھن ىلع  وفیجرویج ) و( كوشسور )  ) نیب رزج  نم  سورلا  درط  اشاب )
، ةيرھن ةنیفس  ةیعفدم  ةيامح  تحت  الموش )  ) ركسعم نم  لقتنا  نأ  دعب  كلذو 

اوكرتف اوبحسنا  سورلا  نأ  الإ  رئاسخلا  ةئفاكتم  كراعم  تناك  اھنأ  مغرو 
كراعم نمض  يلاتلا  مویلا  يف  ةیكرتلا  ةيرصملا  تاوقلا  اھتلتحاف  ًالیل  وفیجرویج ) )

(.. مرقلا  ) برح
نآلا اھلیصافت  تيأر  ينكل   ، مظعألا اھداوس  يف  ًایلعف  كراشأ  مل  يتلا  برحلا 

.. ةبیجع ةيؤر  يف 
.. هیبش الو  اھل  ریظن  ةلزلزم ال  ةقیمع  ةمدص  يف  ينتكرت  ةقحام  ةفراج  ةيؤر 
سابع  ) يلاولا يفوت  ویلوي  يف ١٤  هنأ   ، اھدعب هتفرعو  ةيؤرلا  هنع  ربخُت  مل  ام  طقف 

دعب اشاب ) يلع  دمحم  نبا  اشاب  دیعس   ) همع ىلوتو   ، برحلا فصتنم  يف  اشاب )
ناطلسلل ةعاطلاو  عوضخلا  بجاو  ةداعلاك  مدقیل  ةناتسآلا )  ) ىلإ هجتاو   ، هنم ربص 

يذلا نيدبلا  دیعس )  ) يلاولا  .. ةیلوتلا نامرف  هتضبق  يف  لوانتيو  دیجملا ) دبع  )
نمحرلل كيرش  هنأكو   ،( .. اذك ةیلعلا  انمحارم  تضتقا   ) ةلمجب هؤدبي  اًرمأ  ردصأ  املك 

هب ماق  ام  لوأ  ناكو   ، ءاشي نمع  اھعفريو  ءاشي  نم  ىلع  هتمحر  لزنُي  میحرلا 
اھمجح غلب  ةديدج  ةديرجت  لاسرإب   ،( مرقلا  ) برح يف  ةیكرتلا  ةلودلا  ةدعاسم 

مل ءاتش  طسو  ةرئادلا  ةیملاعلا  برحلا  هجتت  امنیب   ، اًعفدم يدنج و٣٦  فلأ  ةبارق ١٥ 
(.. مرقلا  ) يف اھكراعم  رخآ  مسحل  هتدش  يف  ًالیثم  هل  ةبوروأ )  ) رت

(.. مَرِقلا )



لدابت يتلاو   ،( فوزأ  ) رحب برغ  دوسألا )  ) رحبلا لامش  نم  ةیلدتملا  ةريزجلا  هبش 
ةضبق نم  اھتداعتسا  يغبني  نآلاو   ، اھیلع ةرطیسلا  سورلاو  نوینامثعلاو  راتتلا 
ردنأ دحأو  يقيدص  قوقرب ) نيدلا  سمش   ) دج اھنم  ردحنا  يتلا  مرقلا )  ) .. سورلا

اھتمصاع ةرايزب  ملحي  لظ  يتلاو   ، مھلوصأ نوفرعي  نمم  قالطإلا  ىلع  كیلامملا 
اي نآلا  تنأ  نيأ   ، يعم كلذ  لعفي  نأو   ،( يراسیشخب  ) وأ روھزلا ) ةنيدم   ) ةیخيراتلا

)؟ سمش  ) اي ىرت 
يرھزألاو كیلامملا  رخآ  نيدلا ) سمش   ) نأ ءانثألا  كلت  يف  فرعأ  نكأ  مل 

، ةیقرشلا ةلأسملا  يف  ضوخلا  يف  هاوفألا  میمكتل  اوخضر  نمم  نكي  مل   ، ينطولا
يف شویجلا  رصم )  ) دونج ردصتي  نأ  ىلع  يرھق  ناعذإب  اوقفاو  نمم  نكي  مل 
لامعو نیيرھزألا  ضعب  سّمح  ـ  رئاثلا  كلذ  ـ  هنأو   ، يسور معطب  توملا  ةھجاوم 
رھزألا  ) ةرانم لامھإ  دضو  داسفلا  دض  ةرملابو   ، برحلا دض  فاتھلل  فئاوطلا 
ىلع مادعإلا  مكح  عقو  امنیب  روفلا  ىلع  مھسبح  متف   ، میلعتلا نيواودو  فيرشلا )

.. مھنم طقف  دحاو 
.. يرمع قيدص  ىلع 

نیيرصملا نأ  مغرو   ، ءادفلا شبك  هلعج  ررقتف  ةیكیلامم  لوصأ  نم  هنأ  فرُع 
الو  ، اھتاذ يف  ةيرصملا  رايدلا  ددھتت  ال  برح  يف  مھئانبأب  ةیحضتلا  اوھرك  اًعیمج 

هتمكحو ةیلعلا  يلاولا  محارم  ناسحتسا  الإ  مھللا  لمج  الو  اھیف  مھل  ةقان 
نأ الإ  ناطلسلا ! نم  ةینويامھلا  ةيدیجملا  نیشاینلا  ىلع  لوصحلاو   ، ةینسلا
وھ وھ  ءادفلا  شبكو   ، ناكمو نامز  لكب  ةطلسلا  نیع  يف  ضيرحتلا  وھ  ضيرحتلا 

.. هنع ةمصولا  حازنت  نلو  دعب  هرمذت  نلعي  مل 
نطولا لتقف   ، ریخألا كولمملاو  نطولا  اشاب ) يملح  سابع   ) لاجر لتق  اذكھ 

،( لسعلا اھنب   ) بـ هرصق  يف  اًضيأ  كیلامم  دي  ىلعو  اشاب ) يملح  سابع  )
.. اًریسي اًئیش  يلیلغ  هلایتغا  ىفشو 

يرش ينع  هب  ماق   ، بیھر عارص  دعب  ةليوطلا  ةبیجعلا  ةيؤرلا  نم  تقفأ  امدنعو 
ىلإ ءطب  يف  مدقتأ  اًمئاھ  رھشأ  ةرشع  تیقب  فیك  فرعأ  ، ال  ةرحسلا دض  دوسألا 

، يب صاخ  يرجح  رصع  يف  داطصأو  لوألا  ناسنإلاك  بطتحأ   ،( مرقلا  ) ةريزج هبش 
! ثدحیس يذلا  امو  ثدح  ام  ثدح  فیكو  هتھجاو  امو  يب  رم  امع  اًئیش  يعأ  ال 
نع دعب  نع  هتيأر  امب  تیفتكا  امنأكو   ، ةريرم برح  ىحر  نارود  نم  رھشأ  ةرشع 
وأ  ، شیجلل دوعأ  نأ  ررقأ  ىتح  ةرتفلا  هذھ  لكل  تجتحا  يننأك  وأ   ، اھیف ةكراشملا 

.. ديدج نم  دلوأ  يننأ  وأ   ، ساسألا نم  اًرارق  ذختي  يك  میلس  لقعب  نكأ  مل  يننأ 
( يدنفأ دومحم   ) ریخألا يقیفر  ىتح   ، بئارغو بئاجع  رصاعو  لاوھأ  ىأر  لقع 

يمنھجلا عارصلا  طسو  قزمتو   ، برھيو يمالك  عمسي  مل  امدنع  هتایحب  ىحض 
يتلا ناھج ) كلم   ) .. اھب ينركذي  ناك  نم  رخآ  قزمت   .. ةنیعللا ةملظلا  ضرأ  يف 
ملح  ، ةياھن الب  ةقحالتم  سیباوك  طسو  دیحولا  يتایح  ملحب  اھعم  هللا  ينقزر 



ىھتناو سیباوكلا  نم  الخ  ملح   ، ةبوبیغ يف  اھمظعم  لئالق  مايأ  نم  لوزغم 
.. عيزمت لك  يلاصوأ  هل  تعزمتو   ، قزمم لك  يحناوج  هل  تقزمت  قارفب 

بدانجلا عم  يتدحو  الولو   ، سیباوكلا تارتف  بصخأ  نم  هیتلا  ةرتف  تناكو 
ةقیقرلا حیسكلا  روفصعلا  ةصقب  ينركذي  يذلا  دوسألا  توتلا  ماھتلاو   ، نالزغلاو

.. مدلا يف  الإ  ركفي  يبئذ ال  يرشب  شحو  وأ  حافسل  تلوحتل   ، ةببحملا
، ينایك تدقفل  بلق  رھظ  نع  اھظفحأ  فراعم  نم  هعجارأ  ام  عم  يتدحو  الول 

: ةدحولا نع  وطسرأ )  ) ملعملا هلاق  ام  اھنم  فراعم 
! اًھلإ وأ  ًاناویح  نوكي  نأ  هیلعف  اًدیحو  ناسنإلا  شیعي  يك  ـ 

.. ریثكب رثكأ   .. دصقت امم  ةدحو  رثكأ  انأف  وطسرأ ..)  ) اي تأطخأ  دقل 
.. يتیمدآب ينطبري  طیخ  رخآ  تدقفل  ضیبألا  رسنلا  عم  يتدحو  الولو 

هنع أرقأ  مل  بيرغ  وحن  ىلع  رشبلا  بحي  يذلا  ضایبلا  قھاش  لیئضلا  رسنلا 
رخآب ةمامي  تطقسأ   ،( دوسألا  ) رحبلا لامش  لوھس  طسو  حابص  تاذ   . لبق نم 
نم اھب  صبرتي  ناك  امنأك  ناجلاك  اھیلع  ىوھف   ، ةیلاع ةرجش  برق  يتیقدنب  دوراب 

، ةظحلل يھاجت  بقاثلا  هرصب  بوصف   ، قنح يف  اًحئاص  هھاجت  تودعف   ، يلبق
امھداوس جزتما  نیتللا  نیتداحلا  نیتلیبنلا  هینیعب  ناتطخاسلا  يانیع  تقتلاو 

ىلع دعصيو  ةفخ  يف  ةمامیلا  طقتلي  نأ  لبق   ، ةلھو يبھذلا  امھرافصب  ديدشلا 
سئابلا اھعوج  ةنلعم  ءاوخب  ترفز  ةیقدنبلا  نكل  هرودب  هلتق  تلواح   ، ةرجشلا

بضغ يفو   ، اھل وشح  رخآ  يف  سمأ  تدفن  دق  يتریخذ  تناكو   ، ديدج دورابل 
: هب تحص 

. انأ يئادغ  اذھ  ـ 
ةسيرفلا ىلع  صرحب  ضبقي  وھو   ، ينرجزي هنأك  ةیلابم  ةدراب ال  ةخرصب  ّيلع  در 

.. ءاوھلا يف  دعتبا  مث   ، اھیلع عزانتملا 
نأكو  ، ذئتقو ةیئادبلا  قرطلاب  ءيش  دایطصا  يف  حلفأ  مل  بيرغ  ظح  ءوسبو 
يفو  ، ءاذغلا ىلع  يلوصح  يف  دیحولا  ينوع  ناك  ام  يھ  ةيامرلا  يف  يتراھم 

نأ تيون  دقو   ، سمشلا بورغ  بقرأ  ةرخص  ىلع  راھنلا  رخآ  تدعق  عوجو  قاھرإ 
.. تایتقالل ةقطنملا  رامث  ةیحالص  ىدمب  يلھج  مغر  ًایتابن  اًموي  هلعجأ 

. ةلیتقلا ةمامیلا  يمامأ  تطقس  ةأجفو 
موحي وھو  نیضيرعلا  هیحانج  درفي  ضیبألا  رسنلا  هدجأل  اًعيرس  يرصب  تعفرف 

بعوتسأ ملو  ثدحي  ام  مھفأ  مل  تاظحللو   ، يقوف راتمأ  ةرشع  عافترا  ىلع  ءطبب 
، هیحانج اًشفان  بسحف  راتمأ  ةثالث  ةفاسم  ىلع  يمامأ  رسنلا  طبھف   ، رمألا

اھفصن ماھتلال  رطضا  هنأ  ىلإو  اھیلإ  ریشي  هنأك  ةمامیلا  ىلع  هبلاخمب  ضبقو 
يف نیتیبھذلا  هیتقدح  ىلع  بورغلا  ةعشأ  عملتل  يھاجت  رظنو  اھكرت  مث   ، ًابيرقت

هیحانجب ءاوھلا  برض  مث   ، ةيوق ةخرص  قلطأو  أموأ  مث   ، بیھم بالخ  دھشم 
اھتداعأ هلك  قفألا  يف  هل  ةديدج  ةخرص  تلجلجو   ، ىلعألل عفتراو  نيدورفملا 



تمص يفو   .. باحسلا هيوطيو  اًدیعب  بھذي  نأ  لبق   ، اًرارم اھادص  تددرو  لابجلا 
باصملا ءزجلا  يل  كرت  هنأ  تظحال  دقو   ، اھجاضنإ دعب  ةصقانلا  ةمامیلا  تلوانت 
ةملكب اًحراس  تغمغو  ةبجولا ! يف  ةكراشم  مأ  وھ  زازئمشا  فرعأ  ملف   ، دورابلاب

: ةدحاو
(. خر  ) ـ

.. غضملا تلصاوو  ةیمستلا  تنسحتسا  مث   ، اھتمغن قوذتأل  ةملكلا  تقطن 
ةریتولا تاذ  سیباوكلا   ، دحأ ينقدص  امل  ناكمو  نامز  يأ  يف  اذھ  لك  تصصق  ول 

.. هیتلا  .. ةيؤرلا  .. ةرحسلا  .. رشلا  .. عوجلا  .. توملا  .. دربلا  .. برحلا  ، ةدحاولا
.. لمتحملا نم  رثكأ  ةبخاص  ةایح  ودبت 

.. قَّدصت ال 
نأ نودقتعي  ًايروعش  ال  مھف   ، نییئاورلا هركأ  ًانایحأ   ، طقف تيأر  ام  بتكأ  ينكل 

ةبساحم يذلا ال  بذكلا  وھو   ، انھ رربم  بذك  ةَمث   ، ةياور نوبتكي  اذھل   ، نبج بذكلا 
ىلإ برھلاب  كلذو   ، ةینالع بذكت  نأ  نم  كنبج  ةميزھ  ررقتس  ًایئاور  َتنك  ول   ، هیلع
سفنأ يف  عتملل  ریثم  وھف  بجعلل  لب   ، توقمم ریغ  بذكب  اھّدوست  ةدع  تاحفص 

! هنیع راعلا  اھنإ  ذإ  ةفئاز  ةعاجشب  اذھ  كنبج  ىلع  بلغتتس   ، ءارقلا
.. يقطنم ریغ  ناك  ول  ىتح  طقف  تيأر  ام  بتكأ  ينكل 

.. اًءودھو ةیقطنم  رثكأ  انوكي  مل  يابصو  يتلوفط  ىتح 
.. فلتخم عون  نم  اًمالآ  تھجاو  يتثادح  يف 

.. ةعجفملا نوعاطلا  مايأ 
.. متیلا

(.. يوانقلا راتخم   ) تارماؤمو
.. نیمئادلا يبرھو  يماھتا 

.. ةرخسلاب هبشألا  قاوسألا  ءاقش 
(.. ةيردنكسإلا  ) ةرتف

بقعي يذلا  لماكلا  حرملا  فرعأ  مل   ، ردان عبش  دعب  يتآلا  ماتلا  ءانھلا  فرعأ  مل 
.. ریبك اضر 

ّيلع ظفح  يذلا  دیحولا  ءيشلا  يھ  ةلوفطلا  تايركذ  تناك  امبرف  اذھ  مغرو 
دیعُأ ىتح  يتایح  ثادحأ  لیجست  دیعُأ  تنك  يننأ  وأ   ، رھشألا ةرشع  دعب  يلقع 

مل نيذللا  يلوھذو  يفوخ  دقفأو  فرعأو  مھفأ  يلعل   ، ةنھارلا ةظحللا  ىلإ  لصوتلا 
ةریبك ةركاذ  ةوقب  اًنیعتسم  لیصفتلاب  يتثادح  تدعتسا  امدنع  لعفلابو   ، يناقرافي
مغر ام  لكشب  هتمضھو  ىرج  ام  تبعوتسا  هیتلا ـ  ةياھنلو  ةيؤرلل  تلصو  ىتح  ـ 

يمایھو ةبیھرلا  يتمدص  ىلع  تبلغتو   ، نونجلا ةجرد  ىلإ  هقيدصت  ةلاحتسا 
ءيش لك  مسحو  شیجلل  ةدوعلا  ىلع  ةدارإ  ةوقب  مزعلا  تدقعو   ، يھجو ىلع 



(.. مرقلا  ) يف كانھ 
.. لبقتسملاو رضاحلل  تدعتسا  يضاملا  تدعتسا  امدنع 

.. يتآلا تدعتسا  امدنع  طقف 
* * *
قْلأ

دسفأ تاناویحلا  يف  سیل  يریمدلا :)  ) لوقيو بارخ ) مأ   ) ةرأفلا ةینك 
يتأي الو   ، لیلج الو  ریقح  ىلع  يقبي  هنأل ال  ىذأ  هنم  مظعأ  الو  رأفلا  نم 

دس ةصق  يف  هنع  ىكحُي  ام  هیفكيو   ، هفلتأو هكلھأ  الإ  ءيش  ىلع 
(. برأم )



نانوعاطلا
ىلع ةنيدم  نوكت  نأ  حلصت  رصم )  ) ىرق نم  ةيرق  لك  نإ  يدوعسملا :)  ) لاق

. اھدارفنا
* * *

.. اھتكِربو ةیكبزألا )  ) نایسن هنكمي  نم 
لب  ، يتركاذ نآطش  نع  ًایئان  اًنیھ  اًئیش  ةیكبزألا )  ) ةراح يف  يتلوفط  نكت  مل 

اھللخت ام  ىلع  ةريرم  تايركذو   ، يباذع بابسأ  نم  ًایساسأ  ًاببس  تناك  ىرحألاب 
قودنصلا يف  اًرفح  ترفُح  تايركذ   . فیصلا تاباحس  ةلق  ةلیلق  ةحار  تاظیحل  نم 

مالعو  ، ءدبلا أدب  اذامل  فرعأ  يلعل  ؛  هحتف ناوأ  نآ  يذلاو   ، يتلیخم نم  يفلخلا 
برك مايأ  نم  هآو   ، يكحلاو صقلاو  حتفلا  اذھ  نم  هآو   . رمعلا يھتني  فیكو   ، راس

، ةموسرمو  ، ةبوتكم تاصاصق  ةئیھ  ىلع  ولو   ، اھلاوھأ عرجت  دیعأ  نأ  ّيلع   ، نزحو
يمنھجلا عارتخالا  كلذ  يرسي  امك  ّيف  يرست  يتلا   ، يراكفأ قامعأ  يف 

.. ءابرھك ىمسملا 
خیشلا نیساّحنلا  ةفئاط  خیش  ةركاذ  دسحأ  نمزلا  نم  اًحدر  تللظ  يننأ  ودبي 
هحمالم تناك  نإو   ، يقیقحلا هرمع  فرعي  هنإ ال  ىتح  ًاليوط  رّمع  يذلا   ،( يبصقلا )

اذھ مغرو   ، ریثكب ماع  ةئاملا  زواجت  هنأ  ىلإ  نوریشي   ، هدافحأ دافحأو  ةنضغتملا 
رباغ تاياكح  نم   ، بیھملا يّمألا  اذھ  هصقي  امب  اًمود  بذجني  يھابتنا  ناكف 
: لاقو  ، هفنأ ةبنرأ  نم  ةئتانلا  ةحیبقلا  ةرعشلا  كح  امدنع  ةرم  ىسنأ  الو   ، مايألا

،( ایسورلا  ) عم ایكرت )  ) برح لغتسا  يذلا   ، روھشملا كب  يلع )  ) روھتم كـ تنأ  ـ 
تاوق لسرأو  لب   ، يلاعلا بابلل  ةيزجلا  عفد  اًضفار   ،( رصم  ) لالقتسا نلعأو 

(. زاجحلا  ) حتف دعب   ، ماشلا حتفل  كیلامملا 
ىلوألا يتاونس  اًدیج  ركذتأ  يننأل  هللا،  همحر  يبصقلا )  ) خیشلا دسحأ  ال  نآلا 

ناك يبأ  نأ  الإ   ، يسفن نع  ءيش  لك  ركذتأ  يننأ  مغرو   ، ةریخألا يتاونس  اھنأك 
مھئابآ نع  ءيش  يأ  ةفرعمب  نومتھي  نيذلا ال   ، لافطألا لھج  هفنتكي  اًمود  اًضماغ 
ىقبتي ال   ، ءابآلا ءالؤھ  توملا  ىوط  اذإ  ىتح  كلذو   ، ةركبملا مھرمع  ينس  يف 

ذإ  ، جاجزلا ىلع  سفنلا  راخبب  هبشألا   ، ةتھابلا ىركذلا  حابشأ  الإ  مھلوقع  يف 
.. ءاوھلا هففجي  ام  ناعرس 

، هب قصتلا  يذلا  ةلئاعلا  بقل  هنأ  وأ   ،( ساّحنلا  ) ىمسُي بـ ناك  هنأ  هفرعأ  ام  لك 
. نیساّحنلا ةفئاط  بیقن  ناك  هنأو   ، هذھك ةنھم  يف   ، ةرھش مساب  ّيوقتلا  مكحب 
، ةموكحلا هنیعت  مھل  اًخیش  ةفرح  لك  ءاضعأ  بختني  ؛  لومعملا ماظنلا  بسح 

بیقنلا يليو   ، هرماوأ ذیفنتل   ، نانثا وأ  بیقن  فئاوطلا  خویش  نم  خیش  لكلو 
دحوأ ًابیقن  يبأ  ناكف   . لومعملا ماظنلا  بسح   ، نایبصلاف  ، فيرعلا مث   ، ىطسألا
ءانبألا نم  هل   ، لئامشلا ميرك  رشعملا  بیط  ةعمسلا  نسح  ناكو   ، نیساّحنلل

ناك لكلاف   ، بتكلل هئانتقا  رس  فرعأ  مل   . تانب ثالثو  نایبص  ةعبرأ  ؛  ةعبس ياوس 



يراوح نم  اھطیحي  امو   ،( ةیكبزألا  ) ةراح يف  لقألا  ىلع  مظعألا  داوسلا  وأ   ، ًایّمأ
باب و( قلخلا ) باب  و( رھزألا ) و( دوھیلا ) و( ةعلقلا ) و( ةليوز ) و( يكسوملا ) )
مھو  ، رھزألا عماجلاو  بیتاتكلا  ىلع  ةفرعم  مھرثكأ  میلعت  رصتقي  ناك  ةيرعشلا .)

.. ةلق
يذلاو  ، نیساّحنلا ةفئاطب  هقاحتلا  لبق  هیلع  ناك  امب  رسلا  اذھ  لصتي  امبر 
بتكلا ينتقي  ناك  هنأ  اًدیج  هركذتأو  هفرعأ  ام  نكل   ، هنم نیقي  ىلع  تسل 

نع اھنم  هوّملعت  ام  نوفخيو   ، اھنوأرقي انم  نایبصلا  لعجيو   ، فغشب ةعونتملا 
ركبم نس  يف  أرقن  ام  ظفحنو  عیطنو  عمسن  انكف   ، حضاو ببس  الب  ةراحلا  لافطأ 
هئانبأ رغصأ  ينوك  مكحب  تنكو   ، بیتاتكلاب انقاحلإ  يف  ركفي  نأ  ىتح  لبق   ، اًدج

، بتكلا يف  تامولعمب  قلعتت  رارسأب  ّيلإ  رُسي  ناكف   ، هنم ًالیلدت  رثكألا  روكذلا 
ينیقلت ىلع  رصُي  ناك  اذاملو   ، اھاودج ام  يردأ  تسل  ةدع  ةیخيرات  تامولعمبو 
يرمع نم  ءارضخ  تاونس  سمخ  تممتأ  دق  نكأ  مل  امدنع   ، رمعلا كلذ  يف  اھايإ 
ضعب مھف  وأ  ؟ ! يراوضلا ةیقبو  يوآ  نبا  نیب  زییمتلا  يف  ينینعي  يذلا  ام  ًالثم   ، دعب
ءانیم برق  ًاناكم  ناك  ةثراكلا  لبق  هب  يناصوأ  ام  رخآو  ؟ ! ةیئایمیكلا تابیكرتلا 
نم هیلإ  باھذلل  دبال   ،( لینلا  ) ىلع يراجتلا  ةرھاقلا )  ) ذفنم  ، يرھنلا قالوب ) )
.. لزنملا يف  ةجاحلا  نع  ةدئازلا  بتكلا  هیف  يفخُأ  ىتح  كلذو   ، ةحابس لوصولا 
نوعاط ةثراك  دعب  دبألا  ىلإ  هترداغ  يذلاو   ، نیقباطلا يذ  ریثألا  انراد  اًدیج  ركذتأ 

دعت مل  يتلاو   ، اھدحو ةسورحملا  ةرھاقلا )  ) ناكس نم  اًفلأ  نینامث  لكأ  بیھر 
يف عونصملا  رجآلا  رجح  نم  ناك   .. ىربكلا ةثراكلا  دعب  دحلا  اذھل  ةسورحم 
يديدح عراقو   ، يوق جالزم  هل  كیمسلا  بشخلا  نم  يجراخلا  هباب  ناكو   ، نارفألا

، رئبلا كلذ  هطسوتي  يذلا  يلخادلا  رادلا  نحص  امأ  هللا)،  ركذا   ) ةملك ةئیھ  ىلع 
كيدلاو جاجدلاو  نیتزنعلل  ةریبك  ةریظح  بابلل  رواجملا  نميألا  هنكر  يف  ناكف 

يفو  ،( ةیكبزألا  ) رخآل هحایص  لصي  يذلا  عماللا  نولملا  شيرلا  يذ  يسكرشلا 
نيرسيألا نینكرلا  يف  امأ   ، ضیبألاو دوسألا  بوكرلاو  لقنلا  يرامح  دعبألا  نكرلا 

.. يدامرلا يدلبلا  نرفلاو  ءابھشلا  ةنوحاطلا  عبقت  تناكف 
ةیلاع تناك  ةلخادتملاو  ةقشعملا  ةیبشخلا  ةكبشلا  تاذ  يناثلا  رودلا  تایبرشم 
ةیلطم تناكو   ، ءاسن نم  لخادلاب  نم  ةيؤر  نم  ىمادقلا  لامجلا  يبكار  عنمل 
ةماع نكل   ، اھیلع ةعوضوملا  برشلا  للق  نامئالي  نیلیمج  رفصأو  يبوط  ؛  نینولب
تقو صوصللا  بھنل  اًعمطم  نوكت  الیكل  جراخلا  نم  ریبك  قنور  تاذ  رادلا  نكت  مل 
اًرورم  ، كیلامملا نمز  تاياھن  نم  ةثوروم  ةيرامعم  ةداع  ىھو   ، تامزألاو تاروثلا 

.. ربغألا ةیلنامثعلا  نمزب 
نیعأ اھل  ءادوس  تناك   ، طبلا نم  ةنیعل  ةعومجم  يبرت  يمأ  تناك  حطسلا  ىلع 
اًفیخم اًضیب  ضیبتو   ، ةیناطیش ةقيرطب  حفتو  ضعت   ، ةبعرم ءارمح  ةحاسمب  ةطاحم 
ثیح  ، ةراحلا لافطأ  ضعب  عم  حطسلا  ىلع  بعلأ  ًانایحأ  تنكو   ، رمحم رمسأ  هنول 
طبلا نم  عونلا  اذھ  نم  ةدحاولا  نومسي   ، ةدياعصلا نم  اھلھأ  ةاتف  مھنم  تناك 



اًضيأ ينادوسلا )  ) ىمسملا بـ سرشلا  طبلا  اذھ  نأل  كلذو   ،( ةطب  ) سیلو ةِّحب ) )
اھعم بعللا  نع  يبأ  ينرھن  ذإ  اًریثك  اھعم  بعلأ  مل  ينكل   ، ةحوحبم ًاتاوصأ  ردصُي 

(: بنيز  ) ةریبكلا يتقیقش  تلأس  املف   ، ببسلا مھفأ  نأ  نود  تایتفلا  لك  عمو 
! انلثم لافطألا  نم  اھنإ  ؟  اذھب يبأ  ينرمأ  اذامل  ـ 

: ثبخب ينتباجأ 
. سكاشملا اھيأ  ةاتف  ىلإ  لوحتت  ىتح ال  ـ 

يل تتبن  دقو  يلكش  قلق  يف  لیختأ  ينكرتت  يھو  اھتكحض  تعلعل  مث 
! اھعم بعللا  طرف  نم  نیتاسفلا  تيدتراو   ، رئافضلا

قدصأ نكأ  مل   .. ةثراكلا لبق  لیمج  رفصأ  طق  ًالھمتم  لوجتي  ناك  رادلا  ءاحنأ  يفو 
امیف يعافر )  ) جاحلا ةيراج  هیكحت  تناك  ام  ةصاخ   ، دوسألا نم  ةررھلاو  ططقلا  نأ 
ىدحإ يفف   ، ةياھنلا يف  بتكلا  نم  هتفرع  دقو   ، ًایملع اذھ  حضتا  نكل   ، دعب
ناذرجلا ةرثك  نم  اوذأت  امل  حون )  ) كلف لھأ  نأ  تركذ  ةبیجعلا  اھتاياكحو  اھصصق 
دسألا رمأي  نأ  هیلإ  ىحوأف   ، جرفلا هبر  لأسف  حون )  ) اندیس ىلإ  اوكش   ، نارئفلاو
رسيألا هفنأ  بقث  نمو   ، ركذ طق  نميألا  هفنأ  بقث  نم  جرخ  سطع  املف   . سطعیف

.. ناذرجلا ةفاك  ىلع  ایضقف   ، ىثنأ ةطق 
يذلا  ،( لینلا  ) ناضیف دعب  هایم  ةكرب  ىلإ  لوحتي  ناك  ةیكبزألا )  ) نادیم نأ  ركذتأ 

( يلطرلا  ) ةكربو لیفلا )  ) ةكرب رارغ  ىلع   ، ربوتكأو سطسغأ  نیب  ماع  لك  لحي 
، كربلا كلت  يفو  لوح  ءاطسبلا  ةعتم  تناكف   ،( ةيرصانلا  ) ةكربو نيدباع )  ) ةكربو
نم هذختا  ام  نمض  نم  ناكو   ، اھمدرب رارقلا  ـ  يلع ) دمحم   ) اشابلا ـ ذختي  نأ  لبق 

( ةسورحملا  ) ىلإ مھارق  نم  نیحالفلا  بلجو  تانوشلاو  عناصملا  ءاشنإ  تارارق 
نیبو اننیب  لحي  مل  تاءاشنإلاو  میظنتلا  اذھ  لك  نكلو   ، اشابلا عناصم  يف  لمعلل 

.. ةثراكلا
ىلع نیعل  نوعاط  هیف  ّلح   ، اًريرم فلأو  ةئامنامثو  نیثالثو  ةسمخ  ماع  ناك 
لاوھأ ىسنأ  ال  يننأ  الإ  بسحف  ةسماخلا  يف  تنك  يننأ  مغرو   ،( ةرھاقلا )

.. نوعاطلا
.. نینوعاطلا لب 

ثيدحل ًالثتمم  باوبألا  انیلع  يبأ  دصوأو   ، فالآلا ةایحب  ىدوأف  ماعلا  نوعاطلا  امأ 
نوعاطلا اھیلع  لحي  يتلا  ةدلبلا  نم  رارفلا  مدعب   ، ملسو هیلع  هللا  ىلص  يبنلا 

امل ةیبرشملا  ءارو  نم  رظنلا  سلتخأ  تنكو   ، ىلاعت رمأو هللا  ردق  لوبقو   ، كلھملا
ام ينلاھ  تربك  امدنعو   ، يجراخلا ملاعلل  علطتلا  نم  اًرارم  يعنم  مغر   ، ثدحي
ریبك يركف  لیلحتل  نیتدعتسم  الو  نیتمھاف  ریغ  نیتئيرب  لفط  ّينیعب  هارأ  تنك 
راھنلاب لیللا  ةلصاو  اھعمد  فرذت  نكت  مل  يمأ  نأ  ينلاھ   ، امھيرظان مامأ  رودي  امل 

نأ ينلاھ   ، اًرایھناو اًعزفو  ًابعر  لب   ، يدلاو ينربخأ  امك  اھنیع  يف  ضرم  ببسب 
ةياھن يف  ماتلا  ءالخلل  اھھاجتاو   ، يجيردتلا اًمود ـ  ةمحدزملا  ةراحلا ـ  لھأ  ءافتخا 



ثودح برق  ببسب  نكي  مل   ، اھقرط نع  ریمحلاو  لامجلاو  باودلا  فوزعو   ، رمألا
دادتشال لب  ـ  يدلاو  اًضيأ  ينربخأ  امك  ـ  هقبس  ام  لك  نم  مظعأ  ریبك  ناضیف 

رمت تناك  يتلا   ، ةیلابلا قرخلاب  ةاطغملاو  ةسدكملا  تابرعلا  نأ  ينلاھ   ، ءابولا
ةفئاط اياقب  نكت  مل   ، ةحرقتمو ءادوس  بوعكو  مصاعم  اھنم  زربت  تناك  يتلاو   ، ًایموي
.. ةنفعتم ةیمدآ  اًثثج  تناك  لب   ، هفالخو نییناویحلا  مظعلاو  دلجلا  نم  نیبّاصقلا 

ام ًانایحأو   ، ءانفلا ىلإ  رخآلا  ولت  اًدحاو  ةعبسلا  يتوخإ  لقني  يبأ  ناك  اًديور  اًديور 
مسقأ انأو  لضانأ  تنكو   ، تمص يف  ءانفلا  نولخدي  ةسدكملا  تابرعلا  باحصأ  ناك 

تاقیقشلا ىربك  بنيز )  ) مادقأو ةعرذأ  تيأر  يننأو   ، يتوخإ اوذخأ  مھنأ  يبأل 
ةبیط ةلیلج ) و( اًرعش  انلوطأ  ةمطاف ) و( انمسوأ  فوؤر ) و( انرصقأ  سورحم ) و(
لفسأ نم  ةزراب   ، يتوخإ ؛  يرھزألا لامج ) نيدادحلا و( ةفئاط  يف  يكز ) خیبطلا و(

امك نوحيرتسيو  نوماني  ثیح  ءانفلا  ىلإ  هسفنب  لزن  ول  هنأو   ، ةیلابلا قرخلا 
.. رفطت يعومدو  مسقأو  ةقرحب  مسقأو  ةدشب  مسقأ  تنك   ، مھدجي نلف  ينربخأ 
يمأ نیع  ضرم  رارمتسا  ىلإ  يھابتنا  تفلب  ىوس  ينبیجي  ال  ناك  هنكل 
أدھت  ، اھرطاخ تبیط  املك  ءاكبلا  نع  يمأ  أدھتو   ، اھب الإ  لغشنأ  الأ  ةیمتحو 
نأ نود  يل  لوقت  تناك  اھنكل   ، قمعب هدسمت  يذلا  يرعشو  ّينیع  يف  درشتو 

: اھتقو دارملا  ىنعملا  اًمامت  يعأ 
. انم ثراولا  هلعجاو  هتوخإب  قحلي  هلعجت  مھللا ال  ـ 

ذإ ذئتقو ـ  يل  ادب  امك  اھدسج ـ  ىلع  رثأ  نأ  ثبلي  مل  يمأ  نیع  ضرم  نأ  ىلع 
يف اًمود ـ  كسامتلاو  ةوقلاب  هزیمت  مغر  يبأ ـ  أدب  يتلاو   ، ةمخضلا لمامدلا  ترھظ 
اًنیكس رضحأ  ذإ   ، بیجع ءيش  ىلع  مدقأو  لب   ، اھببسب اًسأي  بدنلاو  ةیبصعلا 
عنمیس  ، مدلاو حیقلا  نم  اھاوتحمل  اھفزن  نأ  هنم  اًنظ  لمامدلا  كلت  قشو 

ناك ام  ناعرس  هنأ  الإ  باذعلا  اذھل  ةلاسبب  يمأ  تملستساو   ، اھومنو اھراشتنا 
تناك ءادوس  عقبب  ةطاحم  اھناكم  اًسملم  ىسقأ  لمامد  زربتو   ، فقوتي ديدصلا 
يمأ ةحئارو  مالستسا  يف  يبأ  فكو   ، ًابيرقت هلك  اھرھظ  تلمش  دق  اھربكأ 
تنكو  ، اھنم بارتقالا  نم  ينعنم  اًديور  اًديورو   ، خفتنت اھلمامدو  مقافتت  ةعيرملا 

نأ لبقو   ، قافشإو ةریح  يف  نيدعاصتملا  امھرذقتو  يمأ  ّيتفش  دادوسا  بقارأ 
دجأل اًحابص  تظقیتسا  يلاتلا  مویلا  يفو   ، اھنايذھ دادزا  دق  ناك  مویب  يبأ  اھدعبي 
عم تیقبو   ، تابرعلا مكلت  نم  ةبرع  ىلع  يتوخإب  تقحل  اھنأ  تفرعو   ، طقف يبأ 

هفاجتراو هعادص  أدب  امدنع  هسمل  مدعب  ينرمأ  نأ  ىلإ  هنضتحأو  يننضتحي  يدلاو 
يل مايأ  ةثالث  رخآ  يف  يننإ  ىتح   ، نادعاصتي هشطعو  هینیع  رارمحاو  نادادزي 
مث  ، اًدبأ هيورت  ءاملا ال  نم  لاطسأ  ةرشع  نم  برتقي  ام  رئبلا  نم  لقنأ  تنك  هعم 
مث  ، اًمد قصبيو  هسفنت  عراستيو  ةدشب  ءيقي  حار  ثیح   ، ةدح دادزت  هضارعأ  تأدب 
ىتح ةمخضلا  ددغلا  طرف  نم  هقنع  خفتناو   ، تامروتلاو تاجّارُخلاو  عقبلا  ترھظ 
بلطي هرارصإ  يف  حارو   ، نايذھلا ةلحرم  أدب  مث   ، لمسبيو لقوحي  ذخأو   ، هیفتك غلب 

بير ال  مھنأو   ، يل اولصي  امدنع  ملستسأ  الأ  رارغ  ىلع  ةضماغ  ءایشأ  ينم 



: هنايذھ يف  هب  خرص  ام  رخآ  ناكو  يل ! نولصیس 
. كؤابطأ انیلع  رخأت   .. اشابلا اھيأ  كیلع  ةنعل هللا  ـ 

نعل زوجي  هنأ  يھو   ، يل ةبسنلاب  ةیھيدب  تلظ  ةقیقحب  يدھع  لوأ  اذھ  ناكف 
كلذ دعب  تنكو   . رخآ لجر  يأ  نع  اًخم  وأ  ًالجر  وأ  اًدي  ديزي  يذلا ال   ، اشابلا بسو 
! كلذ يف  ریكفتلا  درجم  وأ   ، اشابلا يلاعم  بس  زوجي  هنأ ال  سانلا  لك  دنع  ىرأ 

.. ةنوعلم اًمايأ  تناك 
.. يبأ تكس  و 

اھظفحت يمأ  تناك  لسع  ةرج  ىلع  تاتقأ   ، هراوج ىلإ  اًدیحو  اًنيزح  تروكت  و 
مویلا يفو   ، ينینأ ىلع  دري  وأ  يتاءادنل  بیجتسي  دعي  مل  مث   ، شقلا يف  اًدیج 

.. هیبراشب لطأ   ، يئاھنلاو قبطملا  يبأ  تمصل  يلاتلا 
عمال  . ذئتعاس ّيلإ  لیخ  امك  نیعمجأ  ناذرجلا  وبأ  هنأ  ول  امك  ریبك  دوسأ  ذرج 
هقمرأ تحر   . ةدؤتب برتقي  طشن  ریغ  اًحنرتم  ناك   . رمقلا ءوض  يف  ايارملاك  نینیعلا 

.. لجو الب  ينم  برتقي  وھو  نزح  يف 
ام هباصأ  هنأ  تكردأف   ، هرعشو هئارف  ىلع  ةطیسب  ةرذق  اًعقب  تحمل  هوند  عمو 
هنأك  ، ةبئادلا ةكرحلا  كلتب  همف  كرحي  وھو  ّيلإ  رظن   . مھلك يلھأ  باصأ 

ثدحتلا تلواح   ، ةملؤملا هاولبل  لح  داجيإ  يف  يتحيرق  ثیغتسيو  ينفطعتسي 
هدي عفر  مث   ، يمامتھا ًالھاجتم  اًرارم  ينع  هینیع  دعبي  ناك  هنكل   ، ةسایك يف  هیلإ 
ليزأ نأ  نكمي  امیف  تركفو   ، نيزحلا هھجو  رغصلا  ةیھانتم  هبلاخمب  كحیل  ةلیئضلا 

.. هسمل مدعب  ينرمأي  نل  لقألا  ىلع   ، هب ينتعأو  هیلع  فطعأ  تدكو   ، هتاباصإ هب 
.. بیجعلا رمألا  كلذ  ثدح  انھ 

ةحوطتملا ةتلفنملا  يعارذ  طقسُتو   ، ثاثألا ضعبب  مطترأل  ةوقب  ءارولل  ترط  دقل 
، ةفغرألا هیف  صرنو  قباسلا  يف  ةداع  هیف  رطفن  انك  يذلا   ، مخضلا ساحنلا  نحص 
طقف  ، يبجاح يف  اھب  تبصُأ  يتلا  ةبدنلاب  رعشأ  ملو   ، ذرجلا سمأ  نأ  لبق 

ام اًئیش  نأ  فرعأ  نآلا  ركذتأ  نیح  يننكل   ، ينعفد ًایفخ  ام  اًئیش  نأ  اھتقو  تدقتعا 
نوعاطلاب تیقتلا  اذكھ   ، ىربكلا ةدادترالا  كلت  يف  ببست  ام  وھ  ةأجف  ينم  جرخ 

.. ةرم لوأل  يناثلا 
تائم ىلإ  تتفت  حصألاب  وأ  قزمت  دقو  ذرجلا  تيأر   ، يدشر تدعتسا  امدنعو 
امنأك  ، لزنملا ءاجرأ  لكل  بيرختو  ریبك  هوشت  ثدحو   ، يومدلا تاتفلاو  ءازجألا 
رادلا تلخلخو   ، اھتعزمو يبأ  ةثجب  كلذك  تحاطأ  ةيروطسأ  ةفصاع  هیلع  تبھ 

؛ نیتھودشملا نیتنيزحلا  ّينیع  مامأ  ىعادتت  تأدب  اھنأ  ةجردل   ، اھساسأ نم 
ينعفدت ةراحلا  ىلإ  نایبصلا  ةفخب  تعفدناو   ، بتكلا لاوج  طقتلأ  اًعرسم  تيرجف 

تام دق  يناثلا  نأ  ًاظحالم  ؛  اًرامح ءانفلا  نم  تبحس  دقو   ، ةیعیبطلا ءاقبلا  ةزيرغ 
درجمبو  ، اھب ينعي  نم  دجت  مل  يتلا  ةسئابلا  ءانفلا  تاناویح  ةیقبب  قحلو   ، اًعوج

اًضیف ةقفاد  اھضعب  ىلع  رادلا  ناطیح  تدناست   ، ًالیل تقولا  ناكو   ، رامحلاب يداعتبا 



بابلا نم  اًجراخ  ةفھل  يف  يب  دعتبي  مظعلا  زراب  رامحلاو   ، ةفیثكلا ةبرتألا  نم 
اھدجو هنأ  وأ   ، ىتوملا ةمزالمل  ةبغر  هب  دعت  مل  امنأكو   ، ةراحلل مخضلا  يبشخلا 

. حیحشلا نبتلا  ضعب  ةفداصمل  لمأ  ةصرف 
نم ىقبت  ام  ظفحل   ، ينعدوي هنأك  بابلا  نسملا  لحانلا  باوبلا  دصوأ  يئارو  نمو 
ىلع بابلا  اھیف  قلغُي  ةرم  رخآ  هنأ  يردأ  نكأ  مل   . ةلیل لك  ةداعك  ةراحلا  تاكلتمم 

.. اًدبأ كلانھ  دوعأ  نل  يننأو   ، ةراحلا
يبأ صرح  يذلا  يلقع   ، اًكسامتو ةماقتسا  يلقع  طویخ  رخآب  اًعوفدم  اذكھ 
تأبخ  ، تابسلاو ةلفغلاو  لھجلا  ةھادن  ةیبذاج  لك  دضو   ، اًرسق يل  هتیمنت  ىلع 
يھجو ىلع  تمھو   ،( قالوب  ) ىسرم ةفض  ىلع  يرسلا  ناكملا  يف  بتكلا 

ةفاج ةديرج  فداصي  هلعل   ، كانھو انھ  ممشتي  ریخألا  قفط  دقو   ، ةعاس يرامحب 
ةیفوصلا شيوارد  نم  شيورد  ينطقتلا  ىتح   ، علبلاو غضملا  ّةنجل  همف  اھب  دیعُي 

وھو رھزألا ـ  يرواجم  ةفئاط  نم  وھ  ـ  رھزألا )  ) عماجلا ىلإ  هقيرط  يف  ناك   ، امبر
ينوعاط ىلع  تلصح  يننأ  ٍملاع  ریغ   ، دوسألا نوعاطلا  نم  يتاجن  نم  بجعي 

، هبارج يف  ةنوفدم  اھب  ظفتحي  ناك  ةرج  نم  لسع  ةعرج  يناطعأ   . صاخلا
، بیطلا بیبأ )  ) رھش لسع  هنإ  يل  لاقو   ، فاجلا رفصألا  شقلاب  اھتھوف  ةدودسم 

ماعطلا رئاس  يف  بحُأ  ام  لضفأ  لسعلا  لازي  الو  ناك  ثیح   ، اًحرف اًذذلتم  اھتقعلف 
شيوردلا يب  لخد  مث  نمو   .. رملا ةایحلا  قاذم  ىلع  بلغتلل  امبر   ، بارشلاو

ءاھتنا نع  نلعُأ  ىتح  هتياعر  تحت  كانھ  تیقبو   ، قیتعلا عماجلا  ىلإ  يناحلا 
يف يلمع  أدبأو   ،( ةرھاقلا  ) ىلإ اًددجم  ةایحلا  دوعتل   ، ةحئاجلا صلقتو   ، ءابولا

.. نیساّحنلا ةفئاط 
* * *
قْلأ

، ملاعلا لاوحأ  يف  ریثأت  تاماركلا  باحصأو  ةفوصتملا  ضعبل  دجوي  دق 
مھتقيرط نأل   ، يھلإلا دادمإلاب  امنإو  رحسلا  سنج  نم  اذھ  سیلو 

ردق ىلع  ظح  يھلإلا  ددملا  يف  مھلو   ، اھعباوتو ةوبنلا  راثآ  نم  مھتلحنو 
لاعفأ ىلع  مھنم  دحأ  ردتقا  اذإو  ةملكب هللا،  مھكسمتو  مھناميإو  مھلاح 

مھل عقي  امف ال   ، يھلإلا رمألاب  هرذيو  هیتأي  امیف  دیقتم  هنأل  اھیتأي  الف  رشلا 
قحلا قيرط  نع  لدع  دقف  مھنم  هاتأ  نمو   ، هجوب هنوتأي  ال  نذإلا  هیف 

. هلاح بلُس  امبرو 



ةسوُرحملا تاقادَص  ركِذ 
تعرُز ول  اھنإف   ،( رصم  ) كلُم نم  مظعأ  ضرألا  يف  نكي  مل  يعاضقلا :)  ) لاق

نم عون  رھش  لك  يف  رصم )  ) يف دجويو   ، اھرسأب ایندلا  جارخب  تفول  اًعیمج 
، كھیك كمسو   ، روتاھ زومو   ، ةباب نامرو   ، توت َبطُر  لاقیف  مومشملا  وأ  لوكأملا 

قَبنو  ، ةدومرب دروو   ، تاھمرب نبلو   ، ریشمأ ـ  فورخ  يأ  ـ  سیمرو   ، ةبوط ءامو 
! ىرسم بنعو   ، بیبأ لسعو   ، ةنوؤب نیتو   ، سنشب

* * *
.. نییفرحلاو ءارقفلل  تسیل  تاوھشلاو  ءاوھألا 

نب دمحم  رصانلا   ) دجسم ةقطنم  مامأ  اشابلا  لیبس  راوجبو  نیساّحنلا )  ) يف
لیبسلا ةھجاو  يف  ًالمأتم  اًدراش  ًایلم  يرصبب  حرسأ  نأ  يل  ولحي  ناك   ،( نووالق
ةیطورخم ةیفرخز  لاكشأب  ساحنلا  نم  ةبوبصملا  اھكیبابش  يفو   ، ةيرئادلا فصن 

فراخز اھولعت  ةیكرت  تاباتك  هیلع  عيدب  يماخر  حول  كابش  لك  ولعيو   ، ةرركتم
الف  .. ةبھذم شوقنب  يلحم  يبشخ  فرفر  كیبابشلاو  حاولألا  لك  يطغيو   ، زرطو

ةریثكلا تابرعلا  رورم  وأ   ، يناوألا لقصي  ساّحنك  لمعلا  ىوس  يدورش  ّيلع  عطقي 
تویبلا ءاشنإ  ةكرح  ديازت  عم   ، ًاباھذو ةئیج  ءانبلا  داومو  بارتلا  لمحت  يتلا 
ةيراجت ةضھن  يف   ، روصقلا ىتحو  تاناخلاو  تالحملاو  لئاكولاو  لصاوحلاو 

.. ةلماكتم ةیعانصو  ةیئاشنإو 
ندعملا كلذ   ، ساحنلا لیكشتو  بحسو  قْرط  يف  يادي  ترھم  نیساّحنلا )  ) يف

هنا ءاملعلا  دقتعيو   ، نینسلا فالآ  ذنم  ناسنإلا  هفشتكا  يذلا  رمحألا  يبھذلا 
ىتح ال ةیبشخلا  نفسلا  نطاب  هب  نولطي  نوملسملا  ناك   . ًالوأ رصم )  ) ىف رھظ 
دس ىنب  يذلا  نینرقلا ) يذ   ) براحملا يبنلاب  ًءادتقا  ديدحلا  هب  نومحليو   ، فلتت

روكذملا بسح  روھصملا  ساحنلا  يأ   ، رطِقلاو ديدحلا  نم  جوجأمو ) جوجأي  )
لك ناك  ةرھزلا ..)  ) بكوكل ساحنلا  نوبسني  نیيوامیكلا  ىمادق  ناكو   ، روھشملاو

ةيوستو بقثو  رشنو  ةطارخ  نم  ؛  ةممتملا ساّحنلا  نھم  لكب  ّملُأ  نأ  يلمأ 
حبصت ىتح   ، يل ةبسنلاب  عتمألا  يفرخزلا  ينھملا  مسرلاو   ، بلاوقلا ةعانصو 
قوس تاربخ  نع  اًریخ  عمسن  نيذلا  نییقشمدلا  اھب  سفانأو  ةعيدب  يتعنص 

ساحنلا ةعانص  ترشتنا  امدنع  نییقشمدلا  انقبس  اننأ  ىلع   .. مھيدل نیساّحنلا 
نانفلا عدبأ  امدنعو   ، يمطافلا رصعلا  يف  بھذلاو  ةضفلاب  معطملاو  فرخزملا 

كلت  ، تاقلعملاو قابطألاو  تازافلاو  قيرابألاو  يناوألا  عورأ  ةعانص  يف  يرصملا 
وأ قرحلاب  ًءاوس   ، ةقيرعلا ةیطبقلاو  ةیمالسإلا  ةسدنھلا  سئافنب  ةموسرملا 
نف لصاوأ  انأو  ملو ال   ، ساَّحن يننأب  رختفأ  انأو   ، لیصأ يودي  عادبإب  قدلا  وأ  شقنلا 
هنفو هتعنصب  يفرح  لك  رخفي  ال  امل   ، ةقحال لایجأ  ىلإ  هلصوأل  ماظعلا  اندادجأ 

؟! عدبملاو ءّانبلا  هدوھجمو  هقرعو  هيدي  لمعو 
لھ يردأ  تسل   ، ثادحألاب ةلفاح  نوعاطلا  دعب  ام  مايأ  تناك  نیساّحنلا )  ) يف



تناك امھم  نكل  ؟  رثكأ لیصافتب  ظفتحت  يتلا  يھ  انتركاذ  نأ  مأ   ، ًاثادحأ مايألا  دادزت 
عراست نم  نقوأ  ينلعج   ، تاروطت نم  يب  ّرم  ام  نأ  عقاولاف   ، لاؤسلا ةباجإ 

رصم  ) نوعاطل ةرشابم  يلاتلا  ماعلا  يفف   ، لقألا ىلع  يل  ةبسنلاب  ثداوحلا 
ةيزاجحلا يضارألا  نم  نیمداقلا  عم  يردجلاو  اریلوكلا  اءابو  ّلح   ،( ةسورحملا

امك  ،( زعملا ةرھاق   ) يف دوسألا  نوعاطلا  لثم  ایشفتي  مل  نكل   ، ةموكحلل ةعباتلا 
امیف  ، ةميركلا ةیلالقتسالا  اشابلا  ةعزن  دعب  رصم ) و( ایكرت )  ) نیب برحلا  تددجت 
نویفألا ةعارز  تیغلُأ  فلأو  ةئامنامثو  نیثالثو  ةعبس  ةنس  يف  هنأ  اًضيأ  تملع  دعب 

دقف نیثالثو  ةعست  ةنس  امأ   ، سانلا ةظقي  ىلع  فانصألا  هذھ  ررضل   ، شیشحلاو
ةبیھرلا ةینامثعلا  ةلودلا  شویج  ةرفظملا  اشاب  يلع ) دمحم   ) تاوق ترھق 

( يناثلا دومحم   ) ينامثعلا ناطلسلا  يفوتو   ،( بيزن  ) ةعقوم يف  اھلیطاسأو 
طسو يمادلا  عارصلا  ىھتنا  نكل   ،( لوألا دیجملا  دبع   ) ناطلسلا هنبا  هفلخو 
هءالو اشابلا  نالعإب   ، ًابيرقت نیعبرأو  دحاو  ماع  ناك  كاذو   ، ةماعلا ناسحتسا 

.. ديدجلا نیملسملا  ةفیلخل 
ةسورحملا ـ تاقادص  ركذبو  يصخشلا ـ  ىوتسملا  ىلع  ركذتأ  نیساّحنلا )  ) يف

ذیملتبو  ،( نيدباع  ) نم يوانقلا ) راتخم   ) نيراّجنلا ةفئاط  يبصب  يتفرعم  دايدزا 
يذلا شيوردلابو   ،( ةيرصانلا  ) نم قوقرب ) نيدلا  سمش   ) باشلا خیشلا  رھزألا 

.. اًعبط رھزألا  يرواجم  نم   ،( شيوردلا  ) هتفصب طقف  هتیمست  ىلع  لكلا  حلطصا 
دحأ نبا   ،( قوقرب نيدلا  سمش   ) يتقادص لـ نم  ينرذحي  يوانقلا ) راتخم   ) ناكو

ةئامنامثو ةرشع  ىدحإ  ةنس  ةفورعملا  ةعلقلا  ةحبذم  نم  نيرافلا  كیلامملا 
اًموي يننأ  نمو   ، بوذجملا شيوردلاب  يتفرعم  نم  ينرذحي  سمش )  ) ناكو  ، فلأو
نماكلا ّهرشل  راتخم )  ) نم ينرذحي  شيوردلا  ناكو   ، يلقع دقفأو  هلثم  بذجنأس 

نإو سمش )  ) فـ  ، ةثالثلا بحأ  تنك  ينكل   ، نیفدلا هردغو  ةحضاولا  هتنطیشو 
صرح اًربتعم  ًايرھزأ  لب   ، طبضلاب اًكولمم  سیل  هسفن  وھ  هنأ  الإ  كولمم  نبا  ناك 
يبتك رس  ةفرعم  عطتسي  نأ  نود   ، ةھابنو ةباجن  نم  ّيف  ىأر  امل  يتقادص  ىلع 
دازلا ىلع  يصرح  ماظتناب  اھنم  دوزتلا  ىلع  تصرح  يتلاو   ، يدلاو يناصوأ  امك 
نيواود نع  اًدیعب  ةایحلا  ينتفرج  نأ  دعب  اھلمكأب  اھنم  يھتنأ  ىتح   ، هسفن

، بعصألا بتكلا  نم  ةعومجم  حتف  يف  تأدبو  لب   ، ةيداعلا ملعلاو  ةساردلا 
، تاغللا ملعت  صخت  يتلا  يھو   ، نسلألا ةسردم  نم  ةخوسنملاو  ةبرسملا 

.. ةيوسنرفلا ةغللا  ملعتب  تأدبو 
هیلع ىوقي  اًرس ال  يب  نأ  دقتعي   ، تامارك هلك  حلاص  لجر  شيوردلا  نأ  ىرأ  امك 
يبأ لماعي  مل  يضاملا  يفو   ، هدصقم يل  حرشي  نأ  ةرم  لواحي  ملو  ثیغملا ! الإ 

يسفنب تنياع  دقو   ، دوجو سفن  ءاخسو  فطع  لكب  الإ  شيواردلا  نم  اًشيورد 
لابخ وأ  لقع  نادقف  هیلع  رأ  ملو   ، نیمركملا نیحلاصلا  ءایلوألا  نم  ّهظحو  هتامارك 
.. لجو زع  نم هللا  بیجع  برق  لب   ، هناسلو هلقع  تاحطشو  ةلھلھملا  هبایث  مغر 
غوبنلا تارامإ  لمحي   ، حومطلا عفدنم  ًایكذ  الإ  سیلف  يدیعصلا  راتخم )  ) امأ



ّيف هبجعيو   ، هتاردقو هتاذ  تبثیل  ةصرف  يأ  رظتني  وھو   ، ةدایقلاو ءاھدلا  لياخمو 
ىدحإ يف   .. يب هل  قورت  يتلا  ةفصلا  اھنأ  لوقيو   ، يدبُأ امم  رثكأ  يفخُأ  يننأ 
هبقارأ هدنع  انأو  يل  لاق   ، ينروزيو هتفئاط  يف  هروزأ  ثیح  هعم  ةلدابتملا  يتالوج 

: لمعي
ةیبصلا ىلإ  تدمعف  ؛  رمقلا فسخ  دقف   ، ةرشابم رادلا  ىلإ  هجوتأ  مل  سمأ  ةلیل  ـ 

: داتعملا فاتھلا  انلقو   ، ةغرافلا نبجلا  حئافص  ىلع  قرطلا  يف  مھعم  تكرتشاو 
(. ىنھتي رمقلا  اوبیستام  ةنجلا  روح  اي  تانب  اي   .. رودي رمقلا  اوبیس  روحلا  تانب  اي  )
عراش يف  اننأل  لیحرلاب  انرمأو   ، سسعلا دحأ  رھظ  بخصلاو  جاعزإلا  نم  لیلق  دعب 

. انأ تیقبو  ةیبصلا  لك  لورھف   ، عبطلاب ةعلقلا 
: علھ يف  هل  تلق 

؟ ثدح اذامو  ةبیصمللاي ! ـ 
ببسل اھتراشن  ةحئار  قشعأ  يتلا  باشخألا  نم  ةعطق  رشني  وھو  كحض 

: هتوق راھظإ  ًالواحم  راتھتساب  لاقو   ، لوھجم
براي  ) رمقلا ءوض  دوعيو  مالظلا  رسحني  ىتح  دیشنلا  ةیقب  تلصاو   ، ءيش ال  ـ 
سارفأ دلج  نم  عونصملا  هطوسب  ينبرضف  براي ..) كدیب  رمألاو   .. براي كدیبع  انحإ 

وكشأ هللا يننظ  هنأ  دقتعأو   ،( ىضترم  ) خیشلا نيراّجنلا  خیش  ينربخأ  امك  رحبلا 
. رظنا  .. هنم

، هرھظ لوطب  يومدلا  عمجتلا  رثأ  نم  نوللا  يبوط  ًاطخ  ىرأل  هرھظ  فشك  مث 
: لاقو  ، عیظفلا يقلق  ىلع  رثكأ  عاتمتساب  وھ  كحضیل  طقف  تلفجأف 

؟ هنأشو كولمملا  تكرت  لھ  ينربخأ : نكل   .. اًریخأ رھظ  رمقلا  نأ  مھملا  ـ 
: روبص نكل  قیضب  تلق 

امك  ، كولممل دلُو  نأ  هانج  ًابنذ  سیلو   ، دحأل اًكولمم  نكي  نلو  مل  سمش )  ) نإ ـ 
فرعت امأ   .. رھزألا يف  ذیملت  لب  رفاكب  سیل  وھو   ، ًابيرقت ىھتنا  كیلامملا  دھع  نأ 

( يلع دمحم   ) ةحبذم دعب  دیعصلا  كیلاممل  ىرخأ  ةحبذمب  ماق  اشاب  میھاربإ )  ) نأ
؟ اًدبأ كلذ  دعب  ةمئاق  مھل  مقت  مل  ىتح   ، اشاب

: دسحب ًالئاق   ، لوضفب ّيلإ  تفتلاو  بشخلا  حولب  مامتھالا  نع  راتخم )  ) فقوت
؟ تامولعملاو فراعملا  هذھ  لك  فرعت  فیك  اًراركتو : اًرارم  كلئسأل  دوعأ  ـ 

اًسوكعم بكريو   ، شيرلا نم  اًجات  يدتري  ًالفط  فزت  لافطألا  نم  ةلفاق  انھ  ترم 
وب اي  : ) ةداعسب نوددري  مھو   ،( ةبالجلا  ) ةلاكو دیبع  دحأ  هرجي  دوسأ  رامح  ىلع 
ریغأل هل  تلقف   ،( شیعت هللا  ءاش  نإ  شيرلا  وب  اي   .. شیعت هللا  ءاش  نإ  شيرلا 

: راوحلا راسم 
لافطألا رمع  نم  لیطیس  شيرلا ) وبأ   ) همسا اًحلاص  ًایلو  نأ  نودقتعي  لھجللاي ! ـ 

. ةرركتملا تافزلا  هذھب 



اي ةداع  فرصتت  فیك  فرعأو  كئاكذ  سفن  يدل  دینع ! انأف  ثيدحلا  لدبت  ال  ـ 
يتلا خيراوتلاو  رابخألاو  تامولعملا  لك  كل  نيأ  نم  رركأ :  .. برھتت فیكو  ظوفحم ) )
مغرلا ىلع  اھب  ًاظفلتم  كطبضأ  ام  اًمودو  كناسل  كیلع  اھكسمي  الف   ، اھظفحت

؟ كنم
. كنم رخسأ  يندقتعت  دقو   ، اًددجم ينلأستسو  يفتكت  نل  كتبجأ  ول  ـ 

؟ ءاقدصأ انسلأ   .. كنم رخسأ  نل  يننأ  كل  مسقأو  ينبرج  ـ 
صخش نم  فرعأ  ام  ىلع  تلصحت  دقل   .. ةریخأو ةدحاو  ةرمل  اذھ  كل  لوقأس  ـ 

. ًایصخش شيرلا ) وبأ   ) .. دحاو
دقو  ، اًرسق تدلُو  ةكحضك  ةلجلجم  زفقت  داكت  يتلا  يتماستبا  ًایفخُم  تلحرو 
ةيدجلا لك  عم  ينبذكي  الأ  هیلع  يغبني  لھ  لیختأ : امك  دیكأتلاب  لءاستي  هتكرت 

؟ هظیغب يفتكيو  قيدصتلا  نع  عنتمي  مأ  همسقب  ربي  يك  ةرابعلا  اھب  تلق  يتلا 
، يحلاب توناح  يف  ةرات  تیبأ  تنكف   ، ينيوؤي اًتیب  فرعأ  نكأ  مل  نیساّحنلا )  ) يف

سفن يف  ةركاذ  ةوقو  اًمرھ  دادزي  يذلا   ،( يبصقلا  ) خیشلا ةياعرو  ةيامح  تحت 
ناكو  ، نیساّحنلا يف  هعم  لمعي  ناك  يذلا  يدلاول  اًماركإ  ينيوؤیف   ، تقولا
هرواجي مادقأ  ةعبرأ  هعلض  لوطو  مادقأ  ةعبس  هعافترا  لكشلا  عبرم  اًریغص  توناحلا 

نأ ىتح   ، نیمدقب ضرألا  نع  عفترم  توناحلا  . 9 لصاوحلا ربكأ  نم  ساحنلل  لصاح 
اھیلع دعقي  عراشلا  يف  ةبطصم  لكشي  ناك  هجراخ  هتیضرأ  نم  ءزج  دادتما 
ىون دقلو   ، نیيرصملا ةداعك  ةلطامملاو  ضوافتلل  ءارشلا  لبق  نئابزلا  عم  ىطسألا 
ناك لیللا  يفو   ، فسألل عراشلا  نم  بطاصملا  كلت  ةلازإب  انوفص  ریكعت  اشابلا 
ىلع اًنمآ  مانأف   ، جالزملاو جراخلا  نم  نییبشخلا  نیعارصملا  ّيلع  قلغُي  ىطسألا 

.. ةداسولاو ریصحلا 
راز يذلا  نونحلا  شيوردلا  عیجشت  رثإ  رھزألا )  ) يرواجم نیب  تیبأ  تنك  ةراتو 

ينئجافي يذلاو   ، دجاسملا كلتل  هفصو  بسح   ، ةئامعبرألا ةسورحملا  دجاسم 
يف ةفاثكلا  سفنب  رفوتت  الو  ًایموي  اھریفوت  هنكمُي  يتلا  ماعطلا  تایمكب  اًمود 
هتدجو ةلیل  تاذ  يننإ  ىتح   ، ثیغملا دنع هللا  نم  اھنأ  ىوس  لوقي  الو   ، توناحلا
ينآر املف   ، هدحو هیفكي  ثیحب  بنعلا  قرو  يشحم  نم  اًریغص  اًقبط  رضحُي 
رظتنأ ينلعج  كلذ  مغر  هنكل   ، توناحلا يف  ةلیللا  تیبأس  يننأ  هنظب  ينربخأ 
ىتلا ةكيولا  ةیمابلا  نم  اًقبط  ًالماح  داعو   ، انتمیخ جراخ  ةدحاو  ةظحل  باغو 

: هتلأسو تبجعتف   ، ةخیطبو  ، اھقشعأ
؟ جراخلا يف  ماعطلا  اذھ  ةیقب  تیسن  لھ  ـ 

. ةيادبلا ذنم  يعم  نكي  مل   .. الك ـ 
؟ كل هلوان  نم  ؟  بابلا ىلع  هتدجو  كجورخ  درجمب  نذإ  فیك  ـ 

. ةكئالمو سنإو  نج  نم   .. رُثُك ثیغملا  دابع  ـ 
نم يحاونلا  هذھ  يف  ریبك  يعامتجاو  يخيرات  رود  مھل  نویفوصلاو  شيواردلا 



نوكیسو ةیفوصلا  قرطلا  شعتنتس   ، لفاحلا ماع ١٨٨٠  نم  اًءدبو  دعب  امیفو   ، ملاعلا
ةھجاومل مھب  ىنتعأو  مھبرق  يذلا   ، هتاذ ناطلسلا  ىدل  ةیظوظحملا  مھخياشمل 

.. ةینمرألا تامظنملا  درمتو  ةیحیسملا  ةیلاصفنالا  تاكرحلا 
فیفخلا ءاطغلا  نكي  ملو   ، درب انب  فصع  هنأ  اًدیج  ركذأ  سقطلا  ةيدیلج  ةلیل  يف 

ىلإ ءودھب  مئانلا  شيوردلاب  ةثاغتسالا  يف  تجرحتو   ، ءفدلا ثعبل  اًقالطإ  يفكي 
يل لاقو  ةأجف  ضھن  نأ  ثبل  ام  هنكل   ، قیمع مون  يف  طغي  ةیطغأ  يأ  الب  يراوج 

: يرطاوخ عمس  هنأك 
. يلثم لمحتت  دق ال  كنأ  تیسن  ظوفحم ..)  ) اي ينحماس  ـ 

ام لك  نأ  تيأرو   ، هطبضأ يلعل  هفلخ  تعرسأ  ةرملا  هذھو   ، جراخلا ىلإ  عرھ  مث 
اًتماص فقو  مث   ، ريرھمز ءاوھ  طسو  اھنیبتأ  مل  ةعشاخ  تاملكب  مدمد  نأ  هلعف 

، ىدھ ریغ  ىلع  يرجي  دراش  لمج  ةطاسبب  رم  تاظحل  دعبو   ، قيرطلا سأر  ىلع 
هفقوتساف  ، هبلطي يروسلا  هبحاص  هءاروو   ، انھ ـ  هتعذرب  ـ  هسلح  طقسأ  دقو 

: هلأسو  ، سلحلا طقتلا  يذلا  شيوردلا 
؟ كلذك سیلأ  كصخي  سلحلا  اذھ  ـ 

. سلحلا ذخو  لمجلا  ىلإ  يندشرأ   .. مھأ لمجلا  ـ 
. نآلا قلغُأ  رخآلا  اھبابف   ، اھلخد يتلا  نیسحلا )  ) ةراح يف  اًرصاحم  هدجتس  ـ 
هدي ّلبقي  وھو   ، رخآ اًئیش  ذخأي  نأ  شيوردلا  نم  بلطو   ، اًرفاظ هلمجب  لجرلا  داعو 

ىفتكاو ـ  لیبقتلاو  ذخألا  ـ  ةمارصب  ضفر  شيوردلا  نكل   ، ةعقوتم ةكرب  نع  اًثحب 
: ةبیجع ةداعسب  ًالئاق  ةریغصلا  ةمیخلا  يف  ّيلإ  داعو   ، ةعذربلاب

. ئفادلا سلحلا  اذھ  يروسلا  اناطعأ  دقل  ظوفحم )  ) اي رظنا  ـ 
نم شيوردلا  هیتأي  امل  لقع  هلبقي  ریسفت  داجيإ  نم  اًمامت  سأيأ  تنك  اذكھ 
نم كلانھ  نأ  ةصاخ   .. حلاصلا يلولاب  هتوعد  نم  جرحتأ  ال  يننإ  ىتح   ، لاعفأ

.. ءایلوألاب مھنودانيو  اذھ  نم  لقأب  نوتأي  نم  شيواردلا 
ةبعكلا ةوسكب  زاجحلا )  ) هجتي لـ يذلا  فيرشلا  لمحملا  جورخ  ةبسانم  يف  اًضيأ 

نل فقومب  شيوردلا  ماق   ،( ردلا ةرجش   ) مايأ ذنم  جیجحلا  عم  اھايادھو  ةفرشملا 
عدوُأ فيرش  نامرف  ردص  ماع  لكك   . اًقیمع اًرثأ  ّيف  كرت  هتبارغ  مغر  هنكل   ، هاسنأ
ةرصلل ةلمحتملا  بئارضلا  ةمیقو  جحلا  ریمأ  مساب  ةیعرشلا  ةمكحملا  يف 

نم لمحملا  جورخ  ءدب  ةقلط  قلطأو  ظیلغ  ریغص  عفدم  جرخ  اذكھو   ، ةفيرشلا
ناسرفلا نم  ناتقرف  فيرشلا  بكوملا  يف  هءارو   ، ةيزاجحلا يضارألا  ىلإ  رصم ) )

لمحت لامج  ةدع  مث   ، مھتناطرو مھربكتو  مھفلص  تقمأ  تنك  نيذلا  كارتألا 
ماقم ةوسكو  ةديدجلا  ةبعكلا  ةوسك  لامِج  مث   ، نیمرحلاب ةصاخلا  لاومألا  قيدانص 
نم قِرفو  ىقیسوملا  قِرف  ةداعلاك  بكوملا  للختيو   ، ةبوتلا باب  ةراتسو  لیلخلا 
ناكو  ، مھخویش مھعمو  فئاوطلا  ءاضعأ  ضعبو   ، لمحملا عيدوتل  شیجلا  طابض 
نم دارفأ  اًعبطو   ، ةعبرألا بھاذملا  ةمئأو   ،( ىضترم و( يبصقلا )  ) نیخیشلا مھیف 



عطق تامجھ  ءاقتال  عبتملاك  نیحلسملا  ةسارحلا  دونج  نع  ًالضف   ، ةبراغملا ةقِرف 
نیلابطلا ـ ةیحيرفلاو ـ  ةلاّمجلاو  مشحلاو  مدخلا  نم  ریثكلاو   ، نابرعلا نم  قرطلا 

مھمالعأب شيواردلا  بكاوم  اًریخأو   ، نیئاقسلاو ةیمیخلاو  نیشارفلاو  نيراجنلاو 
.. ةاشملاو لویخلا  ریغ  ةلمجلا  يف  لمج  ةئاملا  براقي  امیف 

طسو ةأجف  شيوردلا  خرص  دقف   .. رمألا كلذ  ثدح  شيواردلا  بكاوم  يفو 
رشحلا نم  انبرتقا  اننأب   ،( ةدربلا  ) ةدیصق جيزاھأو  دیشانألاو  لیلھتلاو  ىقیسوملا 

: فاضأو  ، ايارع رشحُنسو 
! اذكھ ـ 

ٍراع وھو  شيواردلا  طسو  ينغيو  صقري  راسو   ، اھلك هسبالم  عزنب  هلوق  قحلأو 
میقي يتلا  مايألا  ةثالث  نم  ریخألا  مویلا  ىھتنا  ىتح  اذكھ  لظو   ، همأ هتعضو  مویك 
هلعف ام  هیلع  تركنأ  امدنعو   ،( ةسورحملا  ) لامش ةوصحلا  لھسب  بكوملا  اھیف 
! اًملاس بكوملا  لصي  يك  ةحتافلا  ةءارق  ىلع  ينربجأ  لب   ، رثأت يأ  هیلع  دبي  مل 
تاعاس هب  ينعمجت  تناك  يذلا  قوقرب ) نيدلا  سمش   ) تفرع نیساّحنلا )  ) يف
اھتنراقمو يفراعمل  عامتسالا  يف  هتعتم  دجو  ثیح   ، تاديدع تامھلم  تایفاص 

، هیلع اًرثأ  لوضفلا  ةوھشل  كرتي  نأ  نود  ينم  ذخأيو  ّيلإ  فیضي  ناكف   ، فرعي امب 
نأ دعب   ، ىلوألا ةرملا  يف  لعف  امك  يتفرعمو  يملع  ردصم  نع  ينلأسي  الف 
نع ينلأسي  الأ  لباقم  ركاذتلاو  ثحابتلا  يف  هعم  عسوتأ  نأ  هیلع  تطرتشا 
نأ قحتست  بتكب  ًانایحأ  ينّدوزي  ناكو  لب   ، يبأ ةیصول  ًاظفح  يمیلعت  ردصم 
زنكلاك يبأ  ةزوح  يف  تناك  اذامل  نمزلا  رورم  عم  تفرع  يتلا   ، يتعومجمل اھمضأ 

( سمش  ) بـ يسفن  نراقأ  تنك  امدنع  لعفلاب  نمثب  ردقت  ال  اھنأ  فیكو   ، نیمثلا
، هسفن يواطھطلا ) ةعافر   ) میظعلا خیشلا  هیلع  قفنأ  يذلا   ، غبانلا هبانلا  ملعتملا 
هنم ًاناميإ   ، فيرشلا رھزألا  خیش  راطعلا ) نسح   ) خیشلا ةلیضف  ةرضح  ذیملت 
هنع لقأ  يننأ ال  دجأف   ، ءاكذلا ةیعیبط  ةعلطملا  ةعساولا  هتركاذو  ةھبانلا  هتبھومب 
راطإ يف  ةدیمح  ةریغ  ينم  راغي  ناك  ام  ًانایحأ  سمش )  ) نإ لب  ءيش  يف 

، هسفنب اھايإ  ينملس  يتلا  بتكلا  ظفح  يف  هقبسأ  امدنع   ، ةئيربلا ةسفانملا 
مل ولو  ىتح  ماھ  باتك  نم  ةخسن  يمیلست  يف  ددرتي  ناك ال  سفن  ةبیطبو  هنكل 

.. بلق رھظ  نع  هظفحو  همھف  يف  ةلاحم  هقبسأس ال  يننأ  هملع  مغر   ، دعب هأرقي 
هحيرصت وھ   ، ةیمھأو ةناتم  رثكأ  اھلعجو   ، قحب انتقادص  رصاوأ  نم  داز  ام  نأ  الإ 

درجم هنأ  تفشتكا  امدنعو   ، هتعاشب تناك  امھم  هیشفأ  نل  يننأ  دقتعا  رسب  يل 
يئارآب هتأجاف   ، دابعلا يف  كولملا  ّمكحتو   ، دالبلا لاوحأل  ةدارإلا  قثاو  ّيبأ  رح  ضفر 

: تلق امدنع  سانلا  ةماعل  ةمداصلا 
ىلع نوءرجي  مھنأ ال  روصت   ، اًعاعر مھلعجي  ةیعرلا  مالستسا  نأ  يقنح  ریثي  ام  ـ 

؟ اشابلا ّبس  يف  ریكفتلا  درجم 
يف ةصاخلا  هتفرغ  يف  انك  اننأ  مغر  هلوح  نيدلا ) سمش   ) تفلت هنع  اًمغر 



: اًمستبم تلقف   ،( ةيرصانلا )
يذلا اًمتح  مویلا  يتأیس  نكل   .. ةیناث يتوص  عفرأ  نل   .. يقيدص اي  قلقت  ال  ـ 

. حامرلا ةنسأ  ينتقرتخا  ولو   ، ناكم لك  يف  يتوص  هیف  عفرأس 
مكاحلا دادبتسال  يتقم   .. ريرملا ّيرس  وھ  اذھ  ظوفحم ..)  ) اي كعم  نوكأس  انأو  ـ 

، ةمكحتم ةینيد  ةعزن  ةأطو  تحت  مھنأل  اشابلا  نّوبسي  ال  مھنإ   .. ةیعرلا ةیبلسو 
نم برتقي  يذلا  انرمع  نأ  كل  دكؤأ  يرھزأك  ينكل   .. انم رمألا  يلوأ  ةعاطإ  اھادافم 

تادلجملا نم  هانبرش  ام   .. ةقیقحلاو قحلل  انمھف  نیب  لوحي  نل   ، ةرشع ةسماخلا 
يغبني  ، رمألا يلو  ةعاطل  حیحصلا  ينيدلا  موھفملا  نأ  كلذك  دكؤت   ، تاطوطخملاو

اذھ ةیلھأو  حالص  ةلاح  يف  اذھ   ، جوع هباصأ  نإ  رمألا  يلو  ميوقت  هفنتكي  نأ 
. يلولا

، برعلا تقمي  يذلا  اشابلا  طلستو  نیینامثعلا  ةمغ  لوزتس  سمش )  ) اي ام  اًموي  ـ 
قبطنس ام  اًموي   ، نیملسم ًابرع  انرص  كرابملا  يمالسإلا  حتفلا  ذنم  اننأ  مغر 

يف  . اھسفن اسنرف )  ) يف قبطُت  مل  ول  ىتح  ةمیظعلا  ةيوسنرفلا  ةروثلا  ئدابم 
امبر  .. ةنس يتئام   .. هآ اھبسحأ ! رظتنا   .. ةبارق دعب  يأ  ماع ٢٠٥٢  امبر  ةديدج  ةبقح 

. اھب ملحأ  يتلا  ىمظعلا  ةیطارقميدلا  رصم )  ) ىرن ذئتقو 
.. مھتفرع نیساّحنلا )  ) يف

.. يراكفأ ىلوأ  تدلُو  نیساّحنلا )  ) يفو
. مُّھرَد هللف  ةسورحملا  تاقادصل  ركذ  اذھ  ناك 

* * *

( نبالا  ) . نیيرھاقلا مالكب  نزخملا  يأ  لصاحلا : )( 9



برحلا ھلإ 
: رعاشلا لوقي  يزج : نبا  لاق 

امنإو رصمب  رصم  ام  كرمعل 
ُرصبتي نمل  ایندلا  ّةنجلا  يھ 

اھنیع روحلاو  نادلولا  اھدالوأف 
هرثوك لینلاو  سودرفلا  اھتضورو 

* * *
ةململل ءاتش ١٨٤٨  دعتسيو   ، هدرِو ركاذلا  جرختسي  امك   ، هدرَو عیبرلا  جرختسي 

يتلا ةبدنلا  نإ  ذإ   ، ةصاخ ةاناعم  هیف  تیناع  دقو   ، لیحرلاب ًاناذيإ  هبوث  فارطأ 
دتشت تناك   ، يقامعأ نم  بيرغلا  رشلا  روھظ  عم  نوعاطلا  يف  اھیلع  تلصح 
سمش  ) ينادھأ دقف  اذل   ، طقف ديدشلا  دربلا  يف  نميألا  يبجاح  ملؤتو  ّيلع 
ىلإ ةفاضإلاب   ، ةیلكلا يتامس  تازیمم  نم  تحبصأ  فوص  ةیقاط  زيزعلا  نيدلا )

.. ماعلا يئودھو  يحمالم  لادتعاو  يتماق  لوط 
نم يمسر  نامرف  ردص   ، ةیلقعلا اشابلا  ةلاح  بارطضا  دعبو  سرام  علطم  يفو 
اشاب میھاربإ )  ) هبرح ـه  لإو دشألا  هدعاسو  دشرألا  هنبا  نییعتب   ، يلاعلا بابلا 
ىلع اًمئاق  هبیصنتو   ، ةأطولا ديدش  سارملا  بعص  دیعصلا  مكاحو  ةكم )  ) يلاو

(.. رصم  ) شرع
شویجلا ةداق  لضفأ  نم  رعشلا  رقشأ  مخضلا  يلع ) دمحم  نبا  میھاربإ   ) ناك
ةمعطملا كبانسلا  وذ  مخضلا  ضیبألا  هداوج  ىلع  هیبأ  شویج  داق   ، ملاعلا يف 

( نادوسلا و( نانویلا ) و( لوضانألا ) و( برعلا  ةريزج  يف   ، ریماسملا ةیبھذ  تاودحب 
ةرطیسلا اولواح  نيذلا  دوعس )  ) لآو نییباھولا  قحس   ،( نیطسلف و( ةيروس ) و(

نأ لبق  ةلماك  ةلمح  يف  ةیعردلا )  ) مھتمصاع نم  نیقلطنم  برعلا  ةريزج  ىلع 
يف ٦ ةكم )  ) هسفن يلع ) دمحم   ) اشابلا اھیف  لزن  تاونسل  تدتما  ةلمح  .. دلوُأ
ىتح ليربإ ١٨١٨  يف ٦  الإ  ةیعردلا )  ) ىلع میھاربإ )  ) فرشُي ملو  ربوتكأ ١٨١٣، 
دیلاوم يننأ  ةصاخ   ، اذھ ليربإ )  ٦  ) مویب لئافتم  انأو  خيراتلا  اذھ  تأرق  ذنمو   ، رصتنا
رھظتو دیعصلا  يف  حمقلا  دصحيو  لوفلا  هیف  كردي  يذلا  رھشلا  وھو   ،( ليربإ )

. شمشملاو ىتقوشعم ـ  ةیمابلا ـ  ةروكاب 
يذلا  ،( ناخ  ) بقل ىلع  هوبأ  لصحو   ،( ةكم  ) ةيالو ىلع  اشاب ) میھاربإ   ) لصحف
يف نیینانویلا  ةيرح  ةروث  دمخأ   . نیصرلا مرقلا )  ) ناطلس ىوس  هكلتمي  نكي  مل 
وھ عمط  امدنع  نكل   ، ءامدلا ةقارإ  يف  نییندمو  ركسع  نیب  ّقرفُي  نأ  نود  ةروملا ) )

زواجتي ٣ نكي  مل  يذلا  فحازلا  هشیج  لصو   ، ماشلا يف  كارتألا  ذوفن  يف  اشابلاو 
يتلا نینامثعلا  شویج  مزھو   ،( ةيروس  ) حتف نأ  دعب   ،( ةینوق  ) ىتح يدنج  فالآ 
اًددھم لوضانألا )  ) ربع ةیھاتوك )  ) ىلإ فحز  مث   ، اھب يدنج  فالآ  ةتس  غلبت  تناك 
يرصملا لوطسألا  لخد  امدنعو   ، ًایصخش يناثلا ) دومحم   ) ناطلسلا شرع 



يك ةیئاضق ـ  ةطلس  ىلعأ  مالسإلا ـ  خیش  ناطلسلا  رمأ   ، ساحنلا ضرأ  صربق ) )
ـه لإ ناكل   ، ةیبوروألا لودلا  ةدعاسم  الولو   ، ةفیلخلل ٍصاع  اشابلا  نأب  هاوتف  ردصي 

.. دینعلا يرصملا  شیجلا  لوانتم  يف  تناك  يتلا  ةناتسآلا )  ) لخد هبرح 
عافد ةیقافتا  دقعت  ایكرت )  ) تلعج  ، ناطلسلا ىلع  اشابلا  ةلمح  نأ  بيرغلا 

! اًضيأ مویلاو  سمألا  ءادعأ  دشأ   ،( لوألا يالوكین  ( ) ایسورلا  ) رصیق عم  كرتشم 
هلإ اھدلقتف   ، هلقع بارطضا  دعب  ةيالولل  ًالھأ  دعي  ملو  هدشر  اشابلا  دقف  نآلاو 
ّمع دق  ةسایسلا  لجر  اشابلا  ناك  اذإف   ، هرودب حلصي  ال  هنأ  دقتعأ  يذلا  هبرح 
، يراجتلاو يعانصلا  مدقتلا  الإ  هل  عفشي  ملو   ، روصت لك  قافو   ، ناكم لك  هنایغط 

ءاجرأ عاستاو   ،( دنھلا  ) ةراجت قيرطك  ةراجتلا  قرط  حتفو   ، نمألا ةداعإ  دعب  ةصاخ 
مغر  ، عمقلاو ءامدلاو  برحلا  لجر  انیف  لعاف  وھ  اذامف   ، هكالمأ نمض  ةعقاولا  دالبلا 

؟! ةیسایسلا هتمكح 
، دابعلاو دالبلا  ريداقمب  صبرتت  يتلا  عماعملا  هذھ  لكل  متھأ  نكأ  مل  ينأ  ریغ 

ةدودحم ناسنإلا  ةيؤر  لظت  اًمئاد   . ذئتقو ةیصخشلا  يلاوحأب  يمامتھا  نم  رثكأب 
برح كانھ  تناك  ول  ىتح   ، هدلب وأ  هتيرق  نم  دعبأ  وھ  امل  دتمت  الف   ، هتثادح يف 
تدرُط ةلكشمل  يضرعت  نع  ًالضف   ، هدلبل رواجملا  دلبلا  يف  اھاحر  رودت  ةیملاع 

عبس ماعلا  اذھ  ممتأس  تنك  يننأ  مغر   ، ةزيزعلا نیساّحنلا  ةفئاط  نم  اھرثأ  ىلع 
لفح يف  اًفيرع  يبصلا  اھدعب  حبصي  يتلا  ةدملا  يھو   ، يبص ساّحنك  نینس 
أرقُتو ـ  تاوطسألا  ـ  ةفئاطلا  ءاسؤر  وعدي  يذلا  ةفئاطلا  خیش  هرضحي  يمسر 
خیشلا ناكو   ، فرعلا ىرج  امك  ءافرعلاب  اًصاخ  اًمازح  يسابلإ  متيو  ةحتافلا 

ركذأو  ، يب صاخلا  دلولا ) دش   ) لفح بارتقاب  ينرشبي  نیساّحنلا  خیش  يبصقلا ) )
: يبرھ لبق  يل  لاق  هنأ 

فرتعت ةموكحلاو   ، لامعلاو عّانصلاو  نییفرحلل  فئاوطلا  ماظنب  لمعت  اھلك  دلبلا  ـ 
نم ةعومجم  لك  نآلا  نكلو   ، ًةيادب نامز ٣٠  اوناك  عبطلاب   ، ةفئاط يلاوحب ٣٠٠ 

! يدلو اي  صوصللا  ىتح   ، ةفئاط مھل  رشبلا 
؟ ةفئاط خیشو  ةفئاط  مھل  نوكي  فیك   .. خیشلا يدیس  اي  بیجع  اذھ  ـ 

ّلصحُت نأ  دبال  اذكھو   ،( رصنم خیش   ) مھدوقي نأو  دبال  اذكھ  ؟  ًالاومأ نونجي  الأ  ـ 
، ةموكحلا نم  ماخلا  داوملا  نم  اھصصح  ىلع  لصحت  فئاوطلاو   .. بئارضلا مھنم 
نم اذھ  فئاوطلا  ماظن  هرفوي  ام  مغرو   ، ضورفملا نمثلاب  ةّعنصُم  اھملست  مث 

نيذاحشلا فئاوطك  فئاوط  يف  يعیبط  ریغ  حبصي  هنأ  الإ   ، يدلو اي  رارقتسا 
! تارھاعلاو ةفوصتملاو 

؟ اًفيرع حبصُأ  ىتم  ریخألا : يلاؤسو   ، كتيؤر تمھف  يبصق )  ) خیش اي  اًنسح  ـ 
ّمتأ ٣ هنأل  ىقرتیس  ةیبصلا  ةیقب  عم  هيدي  تحت  لمعأ  يذلا  لاعتملا ) دبع   ) فيرعلا
اذھ انأو   .. بيرق امع  ىطسأ  حبصیسو   ، اًمامت هنقتأو  هلمع  اھیف  زجنأ  تاونس 

. نینس عبس  لمكُأ  ماعلا 



هنأل  ، ةوقب كتراھمو  كلمعب  كسمت  طقف   ، ةلیلق رھشأ  كل  ىقبتي   .. يدلو اي  ًابيرق  ـ 
نبا ساّحن  تنأ   .. هب لومعملا  ماظنلل  اًعبت  ىرخأل  ةفئاط  نم  جورخلا  اًریثك  بعصي 

. اًساّحن كرمع  لاوط  لظتسو  رھامو  لیصأ  ساّحن 
ًالیل محتقاو   ، هلبق اًفيرع  حبصأس  يننأ  نم  ةریغلاب  رعش  مھدحأ  فسألل  نكل 
انلفاغو  ،( لاعتملا دبع   ) فيرعلاو يحتف )  ) ىطسألا عم  هرداغُأ  نأ  لبق  توناحلا 
عاونأ دوجأ  سربقلا ـ  نم  فراخزلا  قیقد  نیمث  قيربإ  دي  رسكو   ، هقلغن نأ  لبق  اًرس 

( يحتف  ) ىطسألا طبض  امدنعو   ، لماك عوبسأ  ذنم  هیلع  لمعأ  تنك  ـ  ساحنلا 
ررقو  ،( لاعتملا دبع   ) فيرعلا ةطاسو  هل  عفشت  مل   ، میسجلا لامھإلا  اذھ  هسفنب 
مغرو  ، وتلل هتضبق  دق  تنك  يذلا  يرجأل  طبضلاب  ىواسملا  قيربإلا  ةمیق  ددسُأ  نأ 

بيرختلاب ينمھتاو  يقيدصت  ضفر  هنأ  الإ  ةميرجلا  هذھ  لعفأ  مل  يننأ  يمسق 
، هرك ىلع  نیساّحنلا  تكرتو   ، سسعلل ينملسي  يك ال  اًمغرم  تررفف   ، دمعتملا

(! يوانقلا راتخم   ) يقيدص ناك  لعافلا  نأ  تملع  اًرخأتمو  دعب  امیفو 
ةفئاطب يبلش )  ) ىطسألا قيدص  قوقرب ) نيدلا  سمش   ) يل طسوت  امدنعو 

( رھزألا ىطسألا و( نیب  ًاىرھزأ  ًاطیسو  سمش )  ) ناك ثیح   ، اھلخدأ يك  نيراّجنلا 
ىرخأ ةفئاط  لخدأ  مل  يننأ  ىطسألل  تدكأ  نأ  دعبو   ، ةراجن تاحالصإ  ءارجإل 
قوف يدوجوب  راتخم )  ) ئجوف  ، يشیع بسكو  لمعلا  نم  ينعنمي  ال  ىتح 
فرعو ينآر  امدنع  هھجو  يف  ةمسترملا  ةقعاصلا  كلت  اھتقو  ظحلأ  ملو   ، هسأر

مل يننأل  ةيداع  ةشھد  اھنأ  تدقتعا   ، هلیمز نوكأس  يننأ  يبلش )  ) ىطسألا نم 
يف ركفي  نأ  هیلع  ناكو   ، نیساّحنلا نم  يدرط  يف  ببستملا  هنأ  لیختأ  نكأ 
لانأ تحرو   ، صاخلا هلمع  يف  ًةراھم  هسفانأ  تأدب  امدعب  يداعبإل  ةديدج  ةلیسو 

.. ةرطفلاب عراب  راجنو  عیطم  يبصك  ىطسألا  ناسحتسا 
لمع ردصم  اھعم  میقتسي  ال  يتلا  نامزلا  تابلقت  ركبم  نس  يف  كردأ  تأدب 
داترأ تأدب   ،( راتخم شيوردلاو و( سمش )  ) عم ةليوط  تاقوأ  ءاضق  نم  ًالدبو   ، تباث
يفاضإ دیھز  رجأ  لباقم  فیظنتلاو  لقنلا  يف  دیبعلا  ةمحازم  لواحأو  قاوسألا 

( ةبالجلا  ) ةلاكو يف  يننوذبني  اوناك  مھنإ  ىتح   ، لوقعملا ةفئاطلا  رجأ  ىلع 
قوس تفرع  اذكھو   ، هذھ يتمحازمب  مھتفرعمل  دیبعلاو  قیقرلا  ةراجتب  ةصاخلا 
هدعب نمو   ، ةیبنجألا لایتألاو  ةيريرحلا  ةشمقألاو  ریمشكلا  نالیشل  ةيروغلا ) )
خوجلا راجت  ثیح  ةيوازمحلا )  ) قوسل ةفاضإلاب   ، قرولل ریھشلا  ةیفارشألا )  ) قوس

نأب نورخفي  نيذلا   ، قابطلاو غبتلاو  نبلا  راجت  زكرم  ةیلامجلا )  ) اًعبطو  ، نیمراصلا
، اھنم ىرثيو   ، ةيوشابلا لبق  مھلثم  غبتلا  يف  رجاتي  ناك  يلع ) دمحم   ) اشابلا

اًضرعتو اًقاھرإ  قاوسألا  رثكأ   ، باودلاو لیخلا  جورسل  ةیجورسلا )  ) قوسو
راشتنا دعب  رئاسخلل  اًضرعت  اھرثكأو   ، ةیبصعلا لویخلاو  ةدیلبلا  ریمحلاب  مادطصالل 

ناخ  ) امأ  ، نیحالفلا علھو  ةرسح  طسو  فالآلاب  تقفن  يتلا   ، ةیشاملا نوعاط 
ىتح ال  ، اًمامت هدعبتسأ  تنكف  داجسلاو  ةیجرھاوجلا  تیناوحب  ظتكملا  يلیلخلا )

ساحنلا قوس  اًضيأ  يلیلخلا ) ناخ   ) نإ ثیح   ،( يحتف  ) ىطسألا فداصأ 



.. ةسورحملا يف  يسیئرلا 
تامف  ،( ریبكلا اشاب  میھاربإ   ) ضرملا دواع   ، ةلیلق رھشأ  دعبو  ماعلا  سفن  يف 
اشاب نوسوط  نبا  سابع   ) ریمألا مكحلا  ىلوتو   ، مراصلا لتاقملا  حتافلا  كلذ  ةأجف 
تاحوتف دعب  ترقُأ  يتلا   ، شرعلا ةثارو  بسح  روكذلا  ربكأ   ،( اشاب يلع  دمحم  نبا 
يلاولا دالبلل  بلج  يذلا  ءاتشلا  كلذ  سفن  يفو   ، ةیكرتلا ةلودلا  عم  هبرحو  اشابلا 
ببسب نيراّجنلا  ةفئاط  رداغأ  تنك  بكرملا ـ  همسا  وھو  ـ  يملح ) سابع   ) ديدجلا

نم اھفرذأ  ةعمد  لوأو  اھلك  ةسورحملا  رداغأو  لب   ، يل تربُد  ةفسؤم  ىرخأ  ةعقاو 
نيدلا سمش   ) عم هعدوُأ  انأو  شيوردلا  فتك  ىلع  طقست   ، بارتو ضرأ  لجأ 

: يرعاشم جیجأت  مدع  ًالواحم  يل  لاق  يذلا   ،( قوقرب
الإ اھروزأ  نل   ،( مرقلا  ) ةرايزب صاخلا  يملح  سنت  الو   .. بير لباقتنس ال  نزحت  ـ ال 

. كعم
انتءارق دعبو   ، يلصألا كدج  نطوم  اھنأ  كفاشتكا  دعب  كلذ   .. اًدیج كملح  فرعأ  ـ 

(. روھزلا ةنيدم   ) ةميدقلا ةيروطسألا  اھتمصاع  نع  ًايوس 
: شيوردلا لاق  انھ 

نابللاو روخبلا  اذھ   .. ينب اي  ذخ   ، ةیخيراتلا امكتالبعزخ  ضارعتسا  نع  افكت  نل  ـ 
باجحلا اذھ  كلذك  ذخو   ، اھايإ كتنقل  يتلا  ةیعدألاب  وعدت  تنأو  امھقرحت  نأ  دبال 

. ثیغملا كظفح   ، رورشلا كیقیل  يسفنب  كل  هتعنص  يذلا 
مل هنكل   ، تافارخلاب نمؤي  يذلا ال  يرھزألا  سمش )  ) ّينیع يف  فسأ  ةرظن  تدب 
: ًالئاق اًمستبم  باجحلاو  روخبلا  هنم  تذخأ  يذلا   ، شيوردلاب يعادو  داسفإ  أشي 

( ةيردنكسإلا  ) ، بير ال  لباقتنس  سمش )  ) لاق امكو   ،( شيورد  ) اي لعفأس  ـ 
جاحلا هقيدص  ىلع  ينلدو   ، اًرس يبصقلا )  ) خیشلا تلباق  دقل   .. ةدیعب تسیل 

، نیساّحنلا نیب  يل  هجوملا  ماھتالا  يف  طسوتلا  هنكمي  ال  هنإ   ، كانھ يعافر ) )
ةعساو هللا  ضرأ   .. كانھ ديدجلا  يقزرل  يداشرإب  ةّمج  ةدعاسم  يندعاس  هنكل 

. اًموي دوعأسو  امكاسنأ  نل  ينكل 
.. اًددجم امھارأ  نل  يننأ  ملعأ  نكأ  مل 

يبرھ ىلع  يندعاس  ذإ   ، هعادو يف  يعم  اًدج  اًميرك  ناكف  راتخم )  ) امأ
نم سیل  ةداعسب  اذھ  لعف  هنأ  فرعأ  مل   ، هتارخدم نم  ًالماك  اًھینج  يناطعأو 
نم اًقحال ـ  تفرع  امك  اًضيأ ـ  وھ  ناك  ثیح   ، اًریخأ ينم  هصلختل  لب  ؛  ةقادصلا لیبق 

(.. يبلش  ) ىطسألا عم  نيراّجنلا  ةلكشم  يل  ربد 
ةمالع سیكلل  ناكو   ، يلام سیك  ةقرسب  يماھتا  يھ  ةديدجلا  ةرماؤملا  تناك 
مھدحأ نأ  نالعإلاو  عافدلا  ةلواحم  نم  ىودج  ال  عبطلابو   ، ةمھتلا ّيلع  تتبثف 

( يبلش  ) ىطسألل ناك  سیكلا  نأ  ةلكشملاو   ، ةیفخ يبیج  يف  سیكلا  عضو 
نم يبص  درجم  انأف  يسفن  ةئربت  ةلواحم  نم  ةدئاف  الو   ، بضغلا عيرس  مطربملا 
دبع  ) فيرعلاو يحتف )  ) ىطسألا غلبأ  اًصخش  نأ  ّةلب  نیطلا  داز  اممو   ، ةلعفلا



ناك يذلا  نیینانویلا  دحأل  ناصح  رھظ  ىلع  ةبوجعأب  تبرھف   ، يناكمب لاعتملا )
ىطسألا حایص  يعمس  ىلإ  ىھانتي  امنیب   ، هءارو بثأ  يب  رعشي  ملف  اًسعان 

يبورھ ةمكحب  تنقيأف   ، بيرختلا ةمھتب  نیساّحنلا  نم  تبرھ  يننأ  نع  يحتف ) )
،( ةسوبحملا  ) ةبعلك تاھاجتالا  عیمج  نم  تلفقُأ  دقف  بسانملا  تقولا  يف 
رفأ انأو  يقارلا  يكسوملا )  ) يح برق  اًدیعب  تبثو  ىتح  ناصحلا  ةرخؤمب  تثبشتو 
ىلع تجرع  ةلبسألا  دحأ  برق  راتخم )  ) لـ يعيدوت  دعبو   ، لكلا نم  يدلجب 
عدوأ يك  يتقفارم  ىلع  ّرصأ  ةيرصانلا )  ) يفو  .. كیلامملا رخآ  سمش ..) )
دوسألا يسابل  ًالیل  تيدترا  اھدعبو   ، تيور نأ  قبس  امك  رھزألا )  ) يف شيوردلا 
تعزنو  ،( قالوب  ) ءانیم برق  ةدوھعملا  يتعقب  ىلإ  ملظملا  ءاملا  يف  اًرس  تحبسو 
يعمشلا سیكلا   ، هئارو نم  ریبكلا  سیكلا  تطقتلاو  ةفضلا  بناجب  رجحلا  كلذ 

يوحي يذلاو   ، تارشحلا نم  هظفحل  رداشنلاو  لخلاب  نوھدملاو  ءاملا  نم  هظفحل 
هب تمق  ام  رخآ  ناكو   ، تالاجملا مظعم  يف  تاعوبطملاو  بتكلا  نم  يزنكو  يرس 
رحب ىلع  ةميدقلا ) رصم   ) ءانیم ىلإ  ميدقلا  يرامح  تبكر  نأ  ةسورحملا  يف 
سورع ةيردنكسإلا )  ) رغث ىلإ  ةھجتملا  ةیلینلا  بكرملا  ةرجأ  تعفد  ثیح   ،( لینلا )

.. ًایصق اًنكر  يرامحلو  يل  تذختاو  طسوتملا ـ  ضیبألا  مورلا ـ  رحب 
* * *

ةقمعتملا ةءارقلا   ، نیئیشب سنتأأ  تنك  ةليوطلا  يلینلا  رفسلا  يلایل  يفو 
بكاوكلاو رمقلا  قلأ  ةقئارلا  هتحفص  سكعت  يذلا  میظعلا  لینلا ) و(  ، ةئداھلا

.. هللح لضفأ  ىدتراو  قنأت  نمك  نیبناجلا  ىلع  ريزغلا  هیمطب  ودبيو   ، موجنلاو
ىلع ينكل   ، ءيش لك  ِعأ  مل   ، ةفسلفلاو بطلاو  ایفارغجلاو  خيراتلا  بتك  تیھنأ 
تیھنأ امك   ، يلایللاو مايألا  ربع  اھمھفل  اًدیھمت   ، نآرقلا ظفحُي  امك  اھتظفح  لقألا 
هسّدقي ناك  يذلا  لینلا  امأ   ، كلذك ةیكرتلاو  ةیسنرفلا  نیتغللا  دعاوقو  سسأ 

ودبي ناك  دقف   ، لعفلاب ةنجلا  رھنأ  دحأ  هنأ  فرعنل  مالسإلا  ءاجو   ، ءامدقلا نويرصملا 
بھذلا نم  رھنكو   ، ًالیل هیلع  قرقرتي  رمقلاو   ، دوسألا ساملألا  نم  رھنك  ًانایحأ 

، عطاسلا سمشلا  رون  نم  تالالش  طسو   ، ةبوذعو ةقرب  جومتي  وھو   ، لاسملا
، ًابعادم يرامح  هجو  ىلع  ةایحلا  رسب  سدقملا  هئام  نم  فذقأو   ، هیجانأ تنكو 

: هل سمھأو  ثيداحألا  هعم  لدابتأو 
، ةیناث اًدبأ  اھارت  الف  ةسورحملا  كرتت   .. دحاو هاجتا  يف  لین  اي  يلثم  ریست  تنأ  ـ 

. كتارطق بذعب  هشعنتف  كحور  نم  هیف  بصتو  ضیبألا  كرحبب  يقتلت  ىتح 
: بكرملا بناج  ىلع  ةلیئضلا  هتاجوم  رسكت  طسو  نم  قارقرلا  هتوص  ينیتأیف 

. اًدبأ ءارولل  دوعأ  الف  نمزلاك  انأ  امأ   .. ينب اي  دوعت  دق  كنكل  ـ 
عنصتف  ، ضیفت امدنع  كضعب  يف  حبسأ  تنك  يننأ  فرعت  لھ   .. بذعلا كتوصل  اي  ـ 

)؟ نيدباع  ) ةكرب وأ  ةیكبزألا )  ) ةكرب
، اھلھأ نع  يرستو   ، اھراھن فطلت  يك  ةسورحملا  يف  اھكرتأ  يلافطأ  هذھ  ـ 



. ةلاحم مداق ال  اھمدر  نكل 
؟ ضرألا هذھ  ماكح  نم  اًریثك  تيذوأ  لھ  ـ 

ينتلعج رھدلا  بئاون  نكل   ، يتوالح ىسني  ينم ال  برشي  نم  نأ  قدصُأ  تدك  ـ 
. أوسأ مداقلا   .. ينب اي  أوسأ  مداقلا  نأ  فرعأ 

يف تلشف  يتلا   ، يل ةضماغلا  يبأ  ةلوقم  ركذتأ  تنك  يرھس  يف  يننإ  مث 
ةرعشلاك نكف  .. نالظ انلف  نحن  امأ   ، ينباي طقف  دحاو  لظ  مھل  رشبلا  : ) اھریسفت

ریغ ةیصوو  ةشھدم  ةمكح  ًالظ ) اھل  لعجي  الف   ، ءوضلا اھلوح  فطعني  يتلا 
مداقلا نأ  لینلا )  ) ينربخأ ىتح   ، اھمھف يف  اھلك  يتالواحم  تلشف  ةموھفم 
.. يناثلا يلظ  زربو  يل  ةبسنلاب  أوسألا  ثدح  ةلحرلا  ةياھن  برُق  اذكھ   .. أوسأ
لوصحلا اودارأ  دقو   ، مئان بكرلاو  لوصألا  ةبراغملا  نابرعلا  ضعب  يب  شرحت  دقل 

تمزع دقو   ، ةقاط نم  تیتوأ  ام  لكب  مھتمواقف   ،10 سیك فصن  لباقم  يبتك  ىلع 
لك لاوط  اھیلع  يظافح  دعب  ةطاسبلا  هذھب  يبأ  بتك  كرت  نود  تومأ  نأ  ىلع 
مل ىتف  انأو   ، ءايوقألا لاجرلا  نم  ةعبرأ  اوناك  مھنكل   .. اھل يديوزتو  نینسلا  كلت 

ةظفاحم انلوخد  لبق  ةریخألا  ةلیللا  كلت  يف  نانثا  ينلبك  دقو   ، دعب نيرشعلا  زواجأ 
ىلع اضبقو   ، ةیشحوب ميدقلا  يعمشلا  سیكلا  نارخآلا  ضف  امنیب   ،( ةيردنكسإلا )
ىلع ظقیتسا  ةلئاھ  ةخرص  تقلطأف   ، ةلیختم لاومأ  نع  اًثحب  ةھارشب  بتكلا 

: روفلا ىلع  نابرعلا  حاصف   ، نيرفاسملا يقاب  اھرثأ 
. صوصللا ءازج  الإ  هؤازج  امو   ، انبتك بھنو  انلفاغ  ةبدنلا  وذ  قراسلا  اذھ  ـ 

، ةسارح الب  مھتعتمأ  نوكراتلا  نوملستسملا  باكرلا  جاھ  صوصل  ةملك  ركذ  عمو 
تسلو هیلع  ينجملا  يننأو   ، حیحصلا وھ  اًمامت  سكعلا  نأ  اوقدصي  مل  اًثبعو 
يمیلستو يدییقت  ررقت  اذكھ   ، ةلعفلا نم  يبص  درجم  ودبأ  انأف   .. يناجلا
نوكحضي مھو   ، نمثألا يزنك  ىلع  نابرعلا  لصح  امنیب   ، لوصولا روف  سسعلل 

.. ةتامشب
سومیلطب  ) لـ كلفلا  يف  يطسجملا )  ) باتك يوحي  امیف  يوحي  يذلا  يزنك 

(.. يناردنكسإلا
(.. سدیلقإ  ) ةضايرلا لـ مولع  يف  رصانعلا )  ) باتك

(.. فلوویب ةمحلم   ) ةيزیلجنإلا ةدیصقلا 
.. ىطسولا نورقلا  يف  ولوب ) وكرام   ) تالحرب صاخلا  بئاجعلا ) )

(.. ریبسكش مایلو   ) لـ ةیقدنبلا ) رجات   ) ةیحرسم
(.. سدیمخرأ  ) ءايزیفلا لـ يف  تاذوخأملا ) )

(.. وزت نوس   ) طیطختلاو لـ ةيركسعلا  يف  برحلا ) نف  )
(.. طارقبأ  ) میظعلا يقيرغإلل  بطلا  يف  لوصفلا ) )

(.. نوطالفأ  ) ةسایسلا لـ يف  ةيروھمجلا ) )



(.. دشر نبا   ) حرش وطسرأ )  ) فوسلیفلل قطنملا ) )
يتلا تاطوطخملاو  تاعوسوملاو  تاياورلاو  لئاسرلاو  بتكلا  نم  اھریغو 

! نوكي نل  اذھ  هللاو   .. ةطاسبلا هذھب  اھیلع  لوصحلا  نوديري   .. اذكھ  ، اھتظفح
هل تلكو  نابرعلا  دحأ  ىلع  تضضقناو   ، ةراحبلا يديأ  نم  ّتلفأ  ةتغابم  ةكرحبو 

تعجارتو اھتزایح  نم  مھعنمأل  يبتك  ىلع  تضضقناو   ، لغلا لك  اھتعدوأ  ةمكل 
نم اًرجنخ  مھدحأ  عزتنا  ؛  ينم تاذلاب  اذھ  نابرعلا  رظتنا  امنأكو   ، يرامح بوص 

: ةسارشب ًالئاق  ّيلع  ضقناو  هسبالم  تایط 
. لعفلاب حبذلا  تققحتسا  دقل   .. ریقفلا بلكلا  اھيأ  كدایسأ  ىلع  يدتعت  لھ  ـ 

.. ةلاحم توملا ال  هنأ  ادب  و 
.. يقامعأ نم  رشلا  ثبنا  نأ  الول 

رخآ طقف   .. يیعو تدقف  دوسألا  رشلا  ثاعبنا  ةدش  نمف   ، ثدح ام  ركذتأ  ال 
يذلا يرامح  ىلع  رفأو  يرھظ  هیلوأ  نأ  لبق  بكرملا  حطس  ىلع  هتيأر  دھشم 

.. رشلاو توملل  مسجم  دھشم  وھ   ، ةبوجعأب اجنف  ّيلإ  برقألا  ناك 
نیكاسملا باكرلاو  نيروقبملا  ةراحبلا  ثثجو  ءيش  لك  خطلت  ءامدلا  تناك 

اًرثأ تناكف  مھداسجأ  امأ   ، طقف مھسوؤر  تقبت  دقف   ، نابرعلا امأ   ، ناكملا شرتفت 
.. يتبوبیغ ءانثأ  ًایئاوشع  هتھجول  لصو  ىتح  بكرملا  باسنا  دقو   ، نیع دعب 

مل اھنإ  ىتح   ، يرظن يف  هلك  نوكلا  قرغت  يترارمو  لوھلا  اذھ  نع  دعتبأ  تنك 
يئاھتنا ينانغأ  امنأكو   ، مدلا مامح  يف  قزمم  رش  تقزمت  يتلا  اھتاذ  بتكلل  هبأت 

.. اھئانتقا ةلصاوم  نع   ، اھیلع مھلوصح  مدعو  ةبطاق  اھظفح  نم 
سورع لخدأ  تنك   ،( زاجحلا  ) نم اًمداق  ةسورحملا  اشاب ) سابع   ) لخد امدنعو 

فرط نم  يننأ  هملع  روف  يتدافو  نسحأ  يذلا  يعافر )  ) جاحلا ءاقلل  طسوتملا 
هجھبأو  ، ةنيزلاو روطعلا  يف  هتراجتب  ينقحلأو   ،( يبصقلا  ) خیشلا قباسلا  هقيدص 
ءاجرأو ةسورحملا  قاوسأ  يف  يلمع  نع  ةجتانلا  يتراطشو  يطاشن  ىدم 

.. اھریغو ةیلامجلا )  ) قوقشو ةيروغلا ) )
ءرملا نمأي  ال  ىتح  سانلا  نیب  سیساوجلا  اھیف  رشتنا  لئالق  نونس  تضمو 
يداني كرابم ) يلع   ) توص ّحبو  میلعتلا  نيواودو  سرادملا  تقلغُأو   ، هبحاصو هراج 
لمعلا يف  ميركلا  بیطلا  يعافر )  ) جاحلا نع  اھدعب  تلصفنا   ، ملعتلاو ملعلاب 
نفلاو لامجلا  ندم  رھشأو  امور ) و( زيراب )  ) فوطت كلعجي  ًایقار  ًالمع  ناك   ، روطعلاب
دھعلا اذھ  نفع  ىلع  بلغتت  كلعجيو   ، بیطلا عاونأ  طقف  مشت  نأ  دعب  روطعلاو 

نم ناكو   ، ءارضخلا ةنجلا  لوقح  نم  يتأت  حئاور  نم  ضعبب   ، فونألا مكزي  يذلا 
، جسفنبلاو لفنرقلاو  نیمسایلاو  درولا  تويزو  دوعلا  تيز  اھتابكرمو  روطعلا  عاونأ 

رامثلاو روھزلا  نم  روطعلا  جرختسن  انكو   ، نيوزنبلاو ربنعلا  لثم  تاجنتارلا  هابشأو 
عارتخا اینولوكلا )  ) ءام ىلع  ناكف   ، نئابزلا نم  ربكألا  لابقإلا  امأ   ، ریطقتلا ةقيرطب 

نآلا  ، ةیلوحكلا لوناثيإلا  ةدام  يف  ةداع  روطعلا  باذتو   ، روطعلا لاجم  يف  نرقلا 



راثأ ام  وھو   ، ةمداق ةیعانصلا  روطعلا  نأب  تانھكت  كانھف   ، ةیعانصلا ةروثلا  ببسبو 
.. ةیعیبطلا روطعلاو  روخبلا  ءاھتناو  ءافتخا  لیختأ  نأ  نود   ، يسفن يف  بجعلا 

دق ناك  ثیح   ، يتماقإ لحم  يف  جاحلا  كرتأ  مل  نإو   ، لمعلا اذھ  تكرت  ينكل 
ءادأو ةسارحلا  نم  عونكو  أجلمك  ریبكلا  هلزنم  ءانف  يف  تیبملاب  يل  حمسو  مركت 

يناوھتسا امدعب  روطعلا  توناح  يكرت  ببس  ناكو   ، اًضيأ ةطیسبلا  ةمدخلا  ضعب 
قزر هللا ىلع  يلوصح  ينبجعأو   ، ةلیلقلا يتارخدمب  ةيردنكسإ )  ) رحب يف  دیصلا 

بكرم حطس  ىلع  نم   ، حورجلا لعشي  يذلا  حلاملا  ءاملا  بلق  نم  ةرشابم 
رش نع  اًدیعب  حوتفم  رحب  يف  قزر   .. ةصاخلا هتكبش  هل  اھیف  دایص  لك  ةكرتشم 
ءامس ىوس  ينرطؤت  الو   ، يئاھن قفأ ال  ىوس  يندحي  ، ال  مكاحلا ةمقنو  سبایلا 

.. قرزألا دنع  يقتلت  دودح  الب 
برح .. برحلا هلإ  قاوبأو  لوبط  تود  ىتح   ، ةیقيرغإلا ریطاسألا  لوقت  امكو 

.. قرشلا
.. يرحبلا لوطسألل  تممضناو 

* * *

. فصنو ناھینج  )( 10



ىركذلا رھن 
(.. رصم  ) ةنيدم ىلإ  تلصو  مث  ةطوطب :) نبا   ) يتاواللا دمحم  نبا  دبع هللا  وبأ  لاق 
، ةضيرألا دالبلاو  ةضيرعلا  میلاقألا  تاذ   ، داتوألا يذ  نوعرف  ةرارقو   ، دالبلا مأ  يھ 
، رداصلاو دراولا  عمجمو   ، ةراضنلاو نسحلاب  ةیھانتملا  ةرامعلا  ةرثك  يف  ةیھانتملا 
، لزاھو داجو   ، لھاجو ملاع  نم  تئش  ام  اھبو   ، رداقلاو فیعضلا  لحر  لحمو 
جوم جومت   ، فورعمو ركنمو   ، فورشمو فيرشو   ، هیبنو عیضوو   ، هیفسو میلحو 
ىلع دجي  اھبابش   . اھناكمإو اھناكم  ةعس  ىلع  مھب  قیضت  داكتو   ، اھناكسب رحبلا 

، ممألا اھترھاق  ترھق   . دعسلا لزنم  نع  حربي  ال  اھليدعت  بكوكو   ، دھعلا لوط 
لّجأ يذلا  لینلا  ةیصوصخ  اھلو   . مجعلاو برعلا  يصاون  نم  اھكولم  تنكمتو 
ّدجُمل رھش  ةریسم  اھضرأو   ، اھرطق رطقلا  دمتسي  نأ  نع  اھانغأو   ، اھرطخ

. ةبرغلا يوذل  ةسنؤم   ، ةبرتلا ةميرك   . ریسلا
* * *

.. ىلوألا يمايأ  تناك  هذھو   ، اھتضرعتسا يبلق  عئادو 
، توملا ىلإ  برقأ  ةایح  نم  رھشأ  ةرشع  دعب  هیتلا  يف  اھتداعتسا  ّيلع  ناك 

تدعتسا اذكھو   ، لوغ وأ  شحوك  رخآ  اًصخش  ترص  ىتح  يتیحل  اھیف  تلاط 
يتايركذ ةداعتساب  تانعللاو  تاوملا  ينع  تضفنو  يمالحأ  تنحشو  يحور 

امك عبسلاو  شحولا  اھیف  هجاوأ  عیباسأ  ةرشعك  ترم  رھشأ  ةرشع   ، ىلوألا
سیباوكلا اھیف  ىرأ   ، ينوعاط لق  وأ  يتيامح  لضفب  اًریغص  اًورج  دسألا  هجاوي 

تفرع  ، اھنیب قراف  رھشأو ال  اھضعب  هبشت  مايأ   ، ةقیمعلا ةمدصلا  يلایل  ينینضتو 
ةفئاز ةعاجش  تناك  ولو  ىتح  راصتخاب   ، ةعاجشلاو ةأرجلا  ىنعم  نع  ریثكلا  اھیف 

شوحولاو عابسلا  نم  ًایئاھن  فوخلا  ينع  لاز  دقف   ، ءادوس ةسارح  ىلع  ةمئاق 
تنك  ، لخدتت ءادوسلا  ةيامحلا  تناك  ةرم  لكبو   ، ةمراعلا شویجلا  ىتحو  ضرملاو 
نع نبجلاو  فعضلاو  يعولا  نادقف  نمز  ىلو  امدعب   ، ةرملا هذھ  ثدحي  ام  ىرأ 
مدلا ىرأ   ، عمست نكل ال  ةفیھر  ناذآو  ىرت  ةدماج ال  نویعب  ىرأ  تنك   ، ةدھاشملا

.. ينادع ام  ءيش  لكل  ةقحاسلا  ءادوسلا  تاماودلاو  ناخدلاو  بعرلاو  لوھلاو 
( ونام نیناوق   ) يف وھو   ، ریثكب أوسأ  ذوبنملا   ، اًذوبنم تسل  نكل  اًدیحو  تنك 

قزملا ىوس  سابللا  نم  كلتمي  نأ  بجي  ال  يذلا   ، ةميرجلاو انزلا  جاتن  ةيدنھلا 
الو  ، ةروسكملا ةیفزخلا  ىوس  يناوألا  نم  الو   ، ىتوملا ثثج  نم  تعزتنا  يتلا 

يسادق لافتحا  نيذوبنملا  ءالؤھل  نوكي  نأ  يغبني  الو   ، ةدرخلا ىوس  يلحلا  نم 
مرحيو رارمتساب  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  اوھیتي  نأ  بجي   . ةريرشلا تيرافعلا  ّدبعت  ىوس 

نم لوأ  نوكأسف  اًذوبنم  تنك  ولو   ، ةباتكلا يف  ىنمیلا  دیلا  لامعتسا  مھیلع 
.. هوشلاو ءاسعتلاو  نیسادملا  ةروث   .. مھتروث لعشُي 

سمش  ) دادجأ ضرأ  يف  كانھ  اھرازوأل  برحلا  عضو  نع  ةيؤرلا  يف  تيأر  امكو 
اھجوأو ةیلقعلا  ياوق  لماكو   ، ةدالبلل ةدراطلا  يتمھب  تھجوت   ،( قوقرب نيدلا 



ئتف ام  يذلا   ،( سمش  ) نعو ينع  ةباینلاب   ،( مرقلا  ) وأ ميرقلا )  ) ىلإ  ، ةداعتسملا
ةملاحلا روھزلا )  ) ةنيدم لالطأ  ىلع  فقنو   ، اًعم اھروزن  نأ  ىنمتي  ةسورحملا  مايأ 

(.. ةطوطب نبا   ) ریھشلا ةلاحرلا  دافحأ  انك  ول  امك   ، ةميدقلا
ياشلا فاشترا  توص  ىلع  نيدلا ) سمش  و( انأ  ًايوس  انأرق  امك  تناك  مرقلا ) )

، ةیناروطو ةیكرت  لوصأ  نم  مھفالسأ  ةردحنملا  راتتلا  نم  اھبعش  ةیناخ   ، عانعنلاب
ةيروطاربمإلاب اھخيرات  طبتراو  رشع  سماخلا  نرقلا  يف  ةیناخلا  هذھ  تأشنو 

يف اھبادآو  اھتفاقث  ترھدزا  امدنع  اًدیعب  اًوأشو  اًمیظع  ًانأش  تغلبو   ، ةینامثعلا
امدنع سورلل  اًرشابم  اًديدھت  لكشت  تناك  اھنأ  ةجردل   ، رشع سداسلا  نرقلا 

.. ماع ١٥٧١م يف  نارینلاب  وكسوم )  ) مرقلا راتت  لعشأ 
( ایسورلا  ) تنلعأ وكسوم )  ) ةرامإ ىلع  ةرركتملا  ةيراتتلا  تامجھلا  ببسبو 

ةدملو ماع ١٧٣٥  اھتياعرب  مرقلا )  ) ةیناخ لمشت  يتلا  ةیكرتلا  ةلودلا  ىلع  برحلا 
ةمصاعلا روھزلا )  ) ةنيدم وأ  يراسیشخب )  ) ةنيدم اھیف  تقرحُأ   ، تاونس عبرأ 

روھزلا قبعو  تاوانسحلا  تاكحضو  نفلا  ةنيدم   ، ةعئارلا ةيروطسألا  ةيراتتلا 
نم كارتألا  درط  يف  سورلا  حجنو  برحلا  ترركت  ماع ١٧٧١  يفو   ، قرشلا ةلاصأو 

اًموسرم نيرتاك )  ) ةروطاربمإلا هیف  تعقو  يذلا  ماع ١٧٨٣  ءاج  ىتح   ، ةريزجلا هبش 
تیبثتل  ، اھناطیتساو  ،( ایسورلا  ) ىلإ نابوك )  ) میلقإو نامات )  ) رزجو مرقلا )  ) مض

.. بیئكلا دوسألا  رحبلا  لامش  يف  ةنشخلا  ةیسورلا  مادقألا 
ةدعاقو ریبك  ءانیم  ىلإ  تلوحت  يتلا  ةیسورلا  لوبیتسابیس )  ) ةعلق تسسأتو 
يكرتلا لوطسألا  ةميزھ  عاطتسا  لوطسأ   ، ةیسورلا ةيروطاربمإلا  لوطسأل 

ماع يضاملا  نرقلا  مرقلا )  ) ةداعتسا نیینامثعلا  ةلواحم  دنع  ةیضاقلا  ةبرضلاب 
.. ةداتعملا ةیسورلا  ةیكرتلا  بورحلا  نمض   ١٧٨٨

نیب ةديدج  ةلوج  أدبت   ، ةنس نیتسو  ةتس  دعبو  ربمتبس ١٨٥٤  رھش  يف  نآلاو 
ةبوھرملا اشابلا  رصم )  ) دض طقف  ةردانو  ةیئانثتسا  ةرم  ادحتا  نيذللا  نیمصخلا 

ةياھن عضول  اھیغ  يف  برحلا  لغوتتو   ، ةميدقلا امھتموصخل  ادوعي  نأ  لبق  بناجلا 
؟ سورلا مأ  كارتألا  ةرملا  هذھ  مرقلا )  ) بوھسب زوفي  نم  ىرت   . ةمساح

يتایح ةداعتساو  يتركاذ  رافنتسا  تلصاو  ةباجإلا  ةفرعم  لبقو  يننأ  ىلع 
تنوكلا داوج  ةبارغلل  هیف  تدجو  يذلاو   ،( مرقلا  ) ىلإ يقيرط  يف   ، يتیمدآو

امك ةأجف  ىفتخا  يذلاو   ، هسفن ضماغلا  لجرلل  رثأ  الب  نكل   ،( نیمریج تناس  )
يتايركذ ًالصاوم  ليوطلا  يقيرط  ةلصاومل  هب  تنعتساف   ، روھش ذنم ١٠  ةأجف  رھظ 

.. داوجلا ىلع  يلوصحب  يتلحر  ةریتو  عراست  عم  تعراست  يتلا 
( سيردإ  ) ةيرحبلاو ةيدنجلا  لیمز  عم  يتاراوح  دحأ  ىركذلا  قيرط  يف  تدعتسا 

لصألا ةینادوس  هتبوبحم  نع  يجشلا  هثيدحو   ، لیصألا يرصملا  يبونلا 
يبیلدنعلا هتوصب   ، كتایح يف  هلباقت  نأ  نكمي  يبون  عورأ  سيردإ )  ) ناك ةلیمج ..) )

، لبانسلا نول  ىدحتت  حمقلا  نولل  ةلئاملا  هترمسو   ، لدانعلا لك  هنم  راغت  يذلا 



.. لقاع فلأ  يھاضي  يذلا  میكحلا  نيزرلا  هلقعو 
ةمظتنم ًالتك  اھب  عنصنل  لابحألا  ضعب  عمجن  امنیب  راوحلا  كلذ  يف  يل  لاق 

(: ةقعاصلا تیليوج   ) ىلع كفلاو  بحسلا  ةلھس 
هبح مساقلا ) دبع   ) يف بحتو   ، هتیئاقلتو هترطفل  دھاجم )  ) لضفت كنأ  فرعأ  ـ 

)؟ ظوفحم  ) يخأ اي  ينع  اذامف   ، روجلاو ملظلل  هتقمو  ةيرحلاو  ةایحلل 
رعاش تنأ   ، يقيدص اي  ًایلع  ًاناكم  يدنع  كتافص  كتعفر  دقل  سيردإ ..)  ) ـ
لتقلل لیمت  الو   ، حورلا ةبوذع  نم  توصلا  ةبوذعو  توصلا  بذعو   ، قیقر رعاشلاو 
حورلا بذع  اًملاسم  بحأ  فیكف ال   ، ملاسم كنأ  ينعي  اذھو  دینجتلا  مغر  فنعلاو 

؟ اًقیقر
: ًالصاوم  ، قیلعتلا ةلھس  ةرئاد  لكش  ىلع  اًديدج  اًرثعبم  ًالبح  تبتر  مث 

يننكمي امبر ال   .. كتبوبحم اًركاذ  ينغت  امدنع  يلوح  ام  ىسنأ  ًانایحأ  ؟  يردتوأ ـ 
يتردق مدعل  وأ  دعب  بحأ  مل  يننأل  امبر   ، بحلا نع  رعشلاب  كلثم  ریبعتلا 
قھارم روعش  نع  ةلیمج )  ) كبحب لـ يقیقحلا  تنأ  كروعش  ينضوعیف   ، ةیغالبلا

. تقو يأ  يف  هتصرف  رظتني  هنكل  اًفئاز  ودبي   ، ينباتني
( ةلیمج  ) تيأر ولو   ، يخأ اي  اًقیلط  اًرعاش  غثلألا  نم  لعجي  يقیقحلا  بحلا  ـ 

ةیفلأك ةیفلأ  وأ  ةقلعم  تیقلأل   ، اھیتنجو ةرمسو  اھیتفش  ةمسبو  اھینیع  عامتلاو 
دیعأس  . قیقرو فیطلو  يرعاش  وھ  ام  لكل  ةباثولا  كحور  طقف  اھنإ   ،( كلام نبا  )

. تاملكلا كتبجعأ  املاط  اھنع  يتینغأ  كعامسأ  ىلع 
هدبع  ) توص سفاني  يذلا   ، عيدبلا يكئالملا  هتوصب  ةعئار  ةینغأ  دشنأو 

يويدخلا مايأ  يف  مومعلا  ىلع  يقرشلا  برطلا  ّبرو  حارفألا  لبلب  يلوماحلا )
، ةمیخر ةیسام  رجانح  يوذ  مھلك  نییبونلا  نأ  نظأ  ينلعجي  يذلاو   ،( لیعامسإ )

يبعشلا يعیبطلا  اھانعم  دقفت  ال  ىتح  ةيرصملا  ةیماعلا  ةجھللاب  اھركذأسو 
.. عطاقملا راركتو  نحللا  تنأ  لیختت  نأ  ىلع   ، تقولا سفن  يف  لیمجلاو  طیسبلا 

: اھتقو سيردإ )  ) ينانغ
.. مانأو كامس  نضحب  لیللا  ينیجي  امل   ) ـ

.. يلیل ىلع  يكشي  نيزح  يض  ينمسرت   .. يلین نویعلا  مأ  اي 
ينيدخت  .. سارح كبكرمو  حارب  ایند  بلقلاو   ، ةلحكلاب ةموسرم  دوس  نویعلا  مأ  اي 

.. ةیناتلا يتفض  ىلع  يدالبل  ينيدو   ، ایب يفدجتو  ينزح  نم 
كتوص يف  ریفاصع  ةقزقزو   ، يفاص لین  طش  ریغ  ادح  هلام  يللا  ریطلا  انأ 

.. نزح الو  مومھ  ریغ  نم  يبص  ينوعجري   ، يفادلا
كبلق  .. نطو كبلقو   ، دوس نویعب  ارمس  اي   .. ةلیمج اي   .. ةلطلا يھب  ينوعجري 

.. انحإ  .. اننم نكامألا  لكو   ، تویب نابب   ، عراوش
( ةلیمج اي  ةبرغلا  لیل  يف 



.. ریطأ يننأ  اھموي  رعشأ  تنك   ، هئانغ بذعب  يناذآ  فنش  نأ  دعب 
.. ریطأ طقف   ، اھنیعب ةیفیك  وأ  فدھ  الب 

ةظحللا سفن  يف  ينرماخت  قیقرلا  ناھج ) كلم   ) حبش ينھذب  فاط  املك  نآلا 
لین طش  ریغ  ادح  هلام  يللا  ریطلا  انأ   ) ندندأف  ، هذھ سيردإ )  ) تاملك نم  اًضعب 
الو مومھ  ریغ  نم  يبص  ينوعجري   ، يفادلا كتوص  يف  ریفاصع  ةقزقزو   ، يفاص

.. حستو يتاملك  عومد  طقاستتف  نزح )
تیقل  ، يوقلا فيرخلا  ءاوھ  طسو  يتلحر  يف  ينتباتنا  يتلا  ىركذلا  هذھ  دعب 
مھب كتف  سراحلا  يناطیش  وأ  سراحلا  يكالم  نكل   ، ريواغملا قرطلا  عاطق  ضعب 
رشلا همھتلي  ال  ىتح  دعتبي  يداوج  تكرت  دق  تنك  ظحلا  نسحلو   ، ةسالسب
ىلع ينركشتل  جرخت  ةلماك  ةيرقب  تئجوف  يراسم  ىلإ  يتدوع  عمو   ، ةفدص
ةرم لوألو   ، ةظھاب تاواتإ  مھیلع  نوضرفي  اوناك  نيذلا  قرطلا  عاطق  نم  يصلخت 

: تلقو  ، رارشألا كئلوأب  كتف  امدنع  اًقلطم  اًرش  نكي  مل  يرش  نأب  ترعش 
؟ ثدح ام  متيأر  لھ  نكل   .. ديدحلا الإ  ديدحلا  لِفي  ـ ال 

: ينوباجأف
هتبصن كرش  يأ  فرعن  مل  اننكل   ، ةمجألا يف  كءارو  نولخدي  طقف  مھانيأر  دقل  ـ 

هیلع كِطبغن  بیجع  ءيشل  اذھ  نإو   ، كدرفمب ةتسلا  نیمرجملا  تلتق  دقل   ، مھل
. لاطبألا لطب  اي 

كنع عفدت  نأ  ةلوطب  تسیل  اھنأ  مغرو   ، ةفصلا هذھب  لبق  نم  دحأ  ينتعني  مل 
اھیف يغبني  ةیئانثتسا ال  ةرم  اھنأ  يسفن  تعنقأ  يننأ  الإ   ، نيرخآلا راطخأ  كتنعل 
يرورغ نم  لك  يل  روص  اذكھ  وأ   ، صاخلا ينوعاطو  يرش  جورخ  بقع  نزحأ  نأ 

اذھل ةريرم  ودبت  ال  نیمرجملا  ءالؤھ  ظح  ءوس  ةجیتن  يھ  اھف   ، يناطیش ةنتفو 
، لطبب قیلي  امب  مايأ  ةثالث  يتفاضتسا  ىلع  نويورقلا  رصأ  دقل   ، ةرم لكك  دحلا 

ةنامأ نم  يئاقدصأ  هیناطعأ  ام  درل  هتدقف  ام  ضوعي  لام  بسكل  ًالیلق  اھیف  ترجات 
مل ملعأ  تسل  ـ  ٍهاو  لمأ  ىلع  كلذو   ،( ةقعاصلا تیليوج   ) لـ يكرت  ةظحل 
رعش تصصق  نأ  دعب  اًرضحتم  اھیف  تدُع  مايأ  ةثالث   . اًموي مھلباقأ  نأ  ـ  ينجلاخ 

ءانتعالاو ماعطلا  بياطأ  دعب  هدروتل  يدسج  داعو   ، ةفیثكلا يتیحلو  يغامد 
ماوعأ ةعبرأل  مھقرؤي  ناكو  هتزجنأ  امب  مھنانتما  نع  اًریبعت  ةاعرلا  ءالؤھ  نم  يبطلا 
ثداح يأ  بوشن  مدعل  ًايدافت  عيرسلا  لیحرلا  ىلع  تررصأو   ، لح الب  ةلماك 

.. عقوتم سوباكل  ملحلا  لیحيو  اھلك  ةيرقلا  رمدیف   ، ينم رشلا  جارخإ  دیعي  ئجافم 
قدأ اًفصو  يئاطعإب  نیيورقلا  يندعاس  دقو   ، ةرشابم مرقلا )  ) لوخد لبقو 

( دوسألا  ) رحبلا ئطاش  ةاذاحم  ىلع  يدامتعا  نم  ًالدب   ،( مرقلا  ) ىلإ قيرطلل 
ىلع يرورم  ةیمتحل   ، ةیسور سبالمب  ركنتلا  يف  ينودعاس  كلذكو   ، يلامشلا
قيدصب قلعتت  ىرخأ  ىركذ  تدعتسا   ، سورلا ركسع  اھفنتكي  ةظتكم  قطانم 
ةعافر  ) ةمالعلاب هئاقلو   ،( قوقرب نبا  نيدلا  سمش   ) كیلامملا رخآو  رمعلا 



.. يلمخملا فراجلا  ىركذلا  رھن  طسو   ،( يواطھطلا
تركذت  ، اًئجافم اًراصح  يلوح  تبرض  ةعئار  ةعیبط  طسو  يب  لھمتي  داوجلاو 

هلإو اشابلا  شطب  نم  دیعصلا  يف  براھلا   ، هیبأل نحي  ناك  يذلا  نيدلا ..) سمش  )
نم ةیقابلا  ةیقبلا  ىلع  هب  ىضق  يذلا  شطبلا  كلذ   ، يضاملا يف  هبرح 

، ةميدقلا ةبابمإ )  ) ةكرعم يف  ةمھملا  مظعمب  نويواسنرفلا  ماق  نأ  دعب   ، كیلامملا
ةھجاوم يف  ةرم  لوأل  سانلا  اھآرو  عفادملا  فئاذق  اھیف  تود  امدنع  يتلاو 

: عومجلا تحاص   ، ةیكولمملا فویسلا 
! فاخن امم  انجن  فاطلألا  يفخ  اي  ـ 

يأل جورخلا  نع  ًالساكتم  هدجي   ،( جاھوس  ) يف هراز  املك  نيدلا ) سمش   ) ناكو
نوقلطيو  ، ءيش يأ  نم  ةيرخسلل  ًاببس  نودجي  نيذلا  نويرصملا  ناك   . ناكم

اوكرتي مل   ، مھنأش نم  اًریقحت  رصع  لك  يف  نيدبتسملا  ىلع  ةراعتسملا  ءامسألا 
مھتوربج قباسل  امبر   ، مھتردن ىلع  مھلاح  يف  كیلامملا  نم  ءافرشلا  ىتح 

دقو  ، بونجلاب ةریخألا  ةنیصحلا  مھطاقن  يف  مھضعب  رارمتساو  لب   ، مھنایغطو
اوناكف  ، قرطلا عاطقو  صوصللا  اھیف  يوأي   ، راكوأل بویجلاو  طاقنلا  كلت  تلوحت 

! ءيش ىندأل  نوحلصي  يأ ال   ،( يواللا دبع   ) مھنم دحاولا  ىلع  نوقلطي 
يف لتقُي  نأ  نود   ، نیثالثلاو ةسماخلا  نس  دعب  كیلامملا  نم  ایحي  نم  ناكو 
ةمظع مايأ  يف  ىتح   ، ًاظوظحم دعُي   ، ةداعلاك سفنلا  نع  اًعافد  وأ   ، ةكرعم
اودجي مل   ، مھل كارتألاو  اشابلا  داھطضا  دعب  نيرافلا  رخآ  رصم .)  ) يف مھناطلس 

( طویسأ  ) يتيريدم يف  ضعبلا  رقتساف   ، نیبیطلا ةدياعصلا  بولق  ریغ  ًالئوم 
دلاو  ،( نادوسلا  ) نم بلجتسملا  قیقرلا  ةراجت  يف  اولمع  دقو   ،( جاھوس و(

، هیلع رطیست  يتلا  عونخلا  ةلاحب  ًایضار  ناك   ،( قوقرب  ) كولمملا نيدلا ) سمش  )
نمو  ، ةعلقلا ةحبذم  نم  اجن  ذإ   ، نیظوظحملا نم  ةصالخلا  ةصالخ  ناك  هنأ  ةصاخ 
اضر لانو  لب   ، كیلامملا يف  كارتألاو  نابلألا  اھلمعأ  يتلا  ةمیظعلا  ةلتقملا 
بسح ةعلقلل  هوملسي  ملف   ، اًرطخ هیف  اودجي  مل  نيذلا  نیملسملا  نیيرصملا 
رادقأو  ، مايألا رئاصمل  اًملستسم  ناكف   ، مھنیب ءاقبلاب  هل  نیحماس  هوكرتو   ، رماوألا
بھي ذئنیح   ، نیحلاصلا ءایلوألا  دحأل  هنیعب  دحاو  مسوم  لحي  امدنع  الإ   ، نامزلا
نيذلا كیلامملا  ةداع  ریغ  ىلع   ، ةریبك ةریفو  ةيوتش  ةوسك  اًعماج   ، ًاطشن اًحیحص 
ىتح يلولا  اذھ  دلوم  يف  اھب  قدصتیل   ، ءاطعلا ىلع  ذخألا  ةمِسب  نولحتي 
هنینح هب  دبتسملا  سمش )  ) هراز نأ  فداصتو   ،( قوقرب ةوسك   ) اھنیح بـ تیمُس 

اذھ ناكم  ىلإ  هقفارف   ،( سطسغأ  ) رھش فصتنم  يلولا  دلوم  داعیم  يف   ، فراجلا
يدیس ينابرلا  بطقلاو  ریھشلا  يلولا  هنأ  فرعیل   ،( اطھط  ) ةنيدمب حلاصلا  يلولا 
نرقلا لئاوأ  يف  اًقباس  ءاملعلا  رابك  دحأ   ،( يواطھطلا مساقلا  وبأ  نيدلا  لالج  )
امدنع نيدلا ) سمش   ) شھُد دقلو   ، ةرباغلا ةيرحبلا  كیلامملا  ةرتف  رشع  عبارلا 
تاقلحو  ، ةمیظعلا تالافتحالا  میقُت  اھب  ةطیحملا  ىرقلاو  اھلمكأب  اطھط )  ) دجو

، ریبكلا الو  ریغصلا  اھیف  ماني  ال   ، نیلماك نیعوبسأ  ةدمل   ، نآرقلا ةءارقو   ، ركذلا



، لیصأ  11 يطبن يبرع  مركب  ةبطاق  يواطھطلا  بعشلا  لزانم  امھیف  حتفُتو 
بیحرتلاو ةوافحلا  لبق   ، مانملاو ماعطلاب  مساقلا ) يبأ   ) يرئاز ةفاضتسال 

.. نیبجاولا
اذھ لزنأ  دقلف   ،( لوألا نویلبان   ) ةلمح ءانثأ  میظعلا  اھلضف  اطھط )  ) ةدلبل فرعُيو 

ةدایقلا ةنیفس  اطھط )  ) يلاھأ قرغأف   ، دیعصلا حتفل  ةلمح  يسنرفلا  حتافلا 
.. ةلمحلا دسفأ  امم   ، ةميدقلا مھقدانبب 

خیشلا نع  راسفتسالا  وھ   ، هتفرعم ىلع  ابصلا  قیفر  صرح  ام  دشأ  نأ  ىلع 
تلازامو قافآلا ـ  هترھش  تألم  يذلا  يواطھطلا ) عفار  كب  ةعافر   ) ةمالعلا يرھزألا 

( رصم  ) ةضھن سسؤم   ، ةيرصملا ةفاحصلاو  ةمجرتلاو  نسلألا )  ) ةسردم ئشنم  ـ 
دعب اذھو   ، ةیبرعلاو ةیسنرفلا  نیتفاقثلا  نیب  لاصتالا  ةقلحو   ، ةثيدحلا ةیملعلا 
يلع دمحم   ) اھلسرأ يتلا  اسنرف )  ) ىلإ ىربكلا  ةیملعلا  ةثعبلا  يف  هغوبنو  هقوفت 
ىلع ةعافر )  ) خیشلا ءارث  ىدم  نم  هفرع  ام  سمش )  ) لاھو ةنس ١٨٢٥ . اشاب )
ناك كب ) ةعافر   ) نأ مغر  اًمتح  هئاقل  نم  نكمتي  نل  هنأ  نظف   ، هلك دیعصلا  ىوتسم 
ىقلت يذلا   ، ریبكلا يرھزألا  ملاعلا  كلذ  ءاقل  نم  سئيو   ، تقولا كلذ  اطھط )  ) يف
ىدل ئجوف  هنكل   ،( راطعلا نسح   ) میظعلا يحالصإلا  خیشلا  ّيدي  ىلع  ملعلا 

نأ اھیف  نكمتو   ، اھروضح هنكمأ   ، ةماع ةودنل  خیشلا  دقعب   ،( رھزألا  ) ىلإ هتدوع 
كلت مامأ  فقي  وھو   ، ةراثإلاو ةبھرلا  طرف  نم  هبلق  هل  قفخ   ، اًرشابم ًالاؤس  هلأسي 

: ًالئاق  ، ةمیظعلا ةماقلا 
فیعضلاو  ، ریبكلا لبق  ریغصلا  ىلع  قح  نطولل  سیلأ   .. انملاعو انخیشو  انالوم  ـ 

؟ ىوقلا لبق 
نكي مل   ، ةیطارقميدلا ممألاو  ةبوروأ )  ) يف ثدحي  امك  ةیعیبطلا  لاوحألا  يف 
مكحب ةبوكنملا  انرايد  يف  امأ   ، قیفصتلا امبرو  ناسحتسالا  الإ  لاؤسلا  لكشي 
ةدرمتم حور  ىلع  لمتشي  لاؤسلا  ناكف   ، تاطلسلا لك  ركتحي  يذلا  درفلا 
ًانونجم هوربتعا  لب   ، اًروف ىتفلاب  اولكني  مل  نیبقارملا  نكل   ، باقعلا قحتست 

هنأ نع  كیھان   ، ضغ ریغص  ىتفلاو  ىلوألا  ةرملا  اھنأ  امك   ، بير ال  لقعتیسو 
دحاو لاؤس  لجأ  نم  نآلا  وفصلا  ریكعت  يغبني  الف   ، لیلجلا ةمالعلا  خیشلا  بطاخي 

.. روھمجلا نم  روھتم 
ضوخلا لعجو   ، تايرحلا عمق  متي  ناكو   ، رومألا رادت  تناك  رثكأو  ةجردلا  هذھل  معن 

ةرملا نكت  مل  اھنأ  اوفرعي  مل  مھنكل   ، رمجلا ىلع  يشملاك  ةسایسلا  يف 
، ةيرحلاب تقولا  لاوط  ملحي   ، ًایقیقح اًرئاث  ناك  زيزعلا  يقيدص  نأو   ، ىلوألا

هسفن بعشلا  اذھ  مكحي  مل  نإو   ، روصعلا رك  ىلع  روھقملا  بعشلا  تاقاقحتساو 
بيدألا ملاعلا  كرادت  لاح  يأ  ىلع   .. همیمكتو هعمق  متي  لقألا ال  ىلعف   ، هسفنب
هباجأو  ، ةفخب ءاوجألا  يف  تقرم  يتلا   ، ةطیسبلا ةمھمھلا  بسنلا  فيرشلا 

: غیلب قلط  ناسلو   ، قثاو ءودھب 



ناسنإلا دلومو   ، ناطوألا ىلإ  نینحلا  رارحألا  عبط  نمو   ، ناميإلا نم  نطولا  بح  ـ 
امك  ، اھنطو ةمرح  كضرألو   ، بوغرم هل  فولأم  هؤشنمو   ، بوبحم ماودلا  ىلع 

، هلئابق اھیف  اًراد  ىسني  الو   ، هلباوق اھب  اًضرأ  وفجي  ميركلاو ال   ، اھنبل قح  كتدلاول 
مأ تناكو   ، اًملع يلاثمأ  نیب  يل  تعفرو   ، اًمعن ةسورحملا  ينتسبلأ  نإو  ينإف 

تلزالف  ، ىمعنلا ةیلو  اھنأل  اًمج  ًابح  اھبحأو   ، ماعنألاو ءالآلا  ةیلوو  ماعلا  نطولا 
الو  ، فرعتأو ةراسلا  هرابخأ  ىلإ  علطتأو   ، فوشتأو يصوصخلا  ينطو  ىلإ  قوشتأ 

. اھاوثم ماركإو  قوقحلاب  مایقلا  يف   ، اھاوس ةبیصخلا  اطھط )  ) يواسأ بـ
لاؤسلا نوكي  دق  رتوت  يأ  ىلع   ، ةباذجلا هتغلو  لھسلا  هحرشب  لجرلا  ىطغ 

ةركف نع   ، هسیساوجو يلاولا  لاجر  لوقع  حیشي  نأ  ةعارب  يف  حجنو   ، هضخمت
ناطوألا  ،( ةرھاقلا  ) ةنيدمو اطھط )  ) ةركف ىلإ   ، دوصرملا ماعلا  نطولا  رصم ) )
تاعوضوم ةدع  شقانو   ، دویقلاو ةبيرلا  اھبح  ریثي  ال  يتلا   ، دودحلا لخاد  ةیعرفلا 

حبصأ مویلا  اذھ  ذنم  نكل   ، رابكلا خياشملاو  نیيرھزألا  عم  ىرخأ  ةیبدأو  ةینيد 
هاياون اومھف  نيذلا   ، ةبلطلا طسو  ةسماھلا  ثيداحألا  مجن   ،( قوقرب نيدلا  سمش  )
هسحو  ، ةصلخملا هتأرجل  مھلیمو   ، هیف مھتقث  دعب  امیف  اذھ  نع  مََجنو   ، ةینطولا

نم سیل  نكل   ، ةروثلا ىلع  هتاضيرحتل  عانتقا  نع  اوعاصناف   ، فیصحلا ينطولا 
بلاطملا لاسرإ  لجأ  نم  لب   ، ةميدقلا عایجلا  تاروثك  داسفلاو  بھنلا  لجأ 

( سمش  ) ىلع يواطھطلا )  ) قفنأ دعب  امیفو   ، يلاعلا توصلاب  قحلا  عفرو   ، يلاولل
.. ةبلطلا نم  مھدعاس  نم  نمض 

، هفتح نطولا  سمشو  قحلا  سمش  زيزعلا  سمش )  ) ىقل دقف   ، تيور امكو 
سابع  ) شطب نم  ملسي  مل  هسفن  يواطھطلا ) كب  ةعافر   ) ىتح  ، هتینطو ببسب 
كلت يف  مھیلع  بوضغملا  لآم  نادوسلا )  ) ىلإ هافنو  هقح  هطمغ  يذلا   ،( يملح
دعي ملو   ، ةمجرتلاو ملعلا  ةرانم  نسلألا )  ) ةسردم قلغأو  لب   ، ةقاشلا مايألا 
الإ  ، ةمجرت ریبخك  تحبلا  يملعلا  هبصنم  ىلإو  ةسورحملا  ىلإ  ةعافر )  ) خیشلا

(.. دیعس  ) يلاولا دھع  يف 
( ةيردنكسإلا  ) مايأ اًضيأ  تركذت  اھفاوح  ىلعو  مرقلا )  ) ىلإ قيرطلا  رخاوأ  يفو 

مركو  ، ةیفارخلا انيرتاك )  ) صصقو  ، جزاطلا كمسلا  دیصو   ، ةفھرملا روطعلا  نیب 
نيزرلا لینلا )  ) ىلإ يلئاسرو   ، رئاثلا مورلا )  ) رحب دويو   ، يخسلا يعافر )  ) جاحلا

نع اًدیعب   ، يبسنلا ءودھلاو  ةيرحلاو  ةایحلا  معطب  اًمايأ  تناك   .. نيرغلا ىمطلا  يذ 
.. تیقملا يزكرملا  مكحلاو   ، ةيديدحلا ةضبقلاب  ةالتبملا  ةسورحملا 

تبرتقاو  ، ذئتقو لفاحلا  ىركذلا  رھن  مطالت  فقوت   ، اًریخأ مرقلا )  ) تلخد امدنعو 
نم اًديدحت  ربمتبس  موي ٢٠  يفف   ، ماع ذنم  ةرئادلا  ةكرعملا  عقوم  نم  رثكأو  رثكأ 
هبشب املأ )  ) ریھن ةكرعم  تثدح   ، فلأو ةئامنامثو  نیسمخو  ةعبرأ  ؛  ماعلا اذھ 
اشاب نامیلس   ) مھنم نیيرصملا  دوقي  فلاحتلا  تاوق  تمجاھ  اھیفو   ،( مرقلا  ) ةريزج

.. ٍماح لاتق  دعب  مھتمزھو   ، هتاوقو فوكیشتنم ) ( ) يطوؤنرألا
(.. لوبیتسابیس  ) راصح أدبو 



( مرقلا  ) ةكعك فلاحتلا  تاوق  لانتس   ، يوقلا أفرملاو  ةیسورلا  ةعلقلا  رایھنابف 
امدنعو  ، دوقع ةدعل  ةقطنملا  يف  اھعامطأ  نع  ایسورلا )  ) دعبت يلاتلابو   ، ةلوھسب

، جراوبلا فئاذق  تاراجفنا  ةوقب  يعامسأ  تكصو   ،( لوبیتسابیس  ) فراشم تلصو 
،( ساّحنلا ظوفحم   ) ينطولا يدنجلا  ترفنتسا   ، دورابلا ّيودو   ، ةعقرفملا روكلاو 
نكي مل  ول  ىتح   ، هدلب ةعفرو  ةرصن  لجأ  نم  تارتمولیكلا  تارشع  عطق  يذلا 
براحي لقألا  ىلع  هنكل   ، ةقحلا هدلب  لیبس  يف  براحي  هنأ  ةئاملاب  ةئام  اًدكأتم 

ةنس ةكرعملا  نیبو  هنیب  هردق  قرف  يذلا  يدنجلا   ، ةيوق ةميزعو  ةقداص  ةینب 
.. هبرقي نأ  بحي  الو   ، هلیختي مل  ام  اھیف  هجاو   ، اھلمكأب

طسو بارطضالا  نم  ردق  ربكأ  ًاثدحم   ، يسورلا يزلا  سفنب  ةكرعملا  تضخو 
فرعُأ الأ  لجو  زع  ىلوملا  ًایعاد   ، فشكنأ نأ  لبق  كلذو   ، ةیسورلا فوفصلا 
ةصرفلا سفن  ىلع  لصحأ  نأ  لبقو   ، رئاسخلا نم  ّمك  ربكأ  ثادحإ  لبق  ةعرسب 

هبتنأ مل  يننأ  بيرغلاو   ، ةرملا هذھ  ةيرصملا  فوفصلا  طسوو   ، فوشكم هجوب  نكل 
اوناك نيذلا   ، سورلا فوفص  يف  بیھرلا  يركسعلاو  ينمألا  روصقلا  ىدمل  اھنیح 

، كرتشملا ينيدرسلا  يسنرفلا  يزیلجنإلا  يرصملا  يكرتلا  ودعلا  نأب  ةقث  ىلع 
نوكت داكت  ةطیسب  ريذاحم  عضول  يفكت  يتلا  ةجردلا  ىلإ  لامشلا  نم  مجاھي  نل 

، ةديدشلا يفقوم  ةروطخ  مغر  مھنیب  ساسدنالاب  يل  تحمس  ةجرد   ، ةمودعم
يننأ درجمل   ، ةثيدح ةیسور  ىرخأب  ةقیتعلا  ةیسنرفلا  يتیقدنب  لادبتساو  لب 
تلثم املاط  هنأ   ، نیقیلا بيرغ  رطاخب  رعشأ  تنك  ينكلو   ، سبلملا يسور  ًايرھاظ 

، صلخم يسور  يننأ  سورلا  كشیسف   ، فلاحتلا تاوقو  كارتألا  هاجت  بوصأ  يننأ 
.. لقألا ىلع  ًایمالك  مھب  كتحأ  تللظ ال  ول 

تاوق نم   ، رركتم موجھ  طسو  رودت  ةكرعملا  تناك   .. هریفاذحب ثدح  ام  وھو 
ةیسورلا ةیماحلا  تناكو   ، رحبلاو ربلا  نم   ،( لوبیتسابیس  ) ةعلق ىلع   ، فلاحتلا
ةیجیتارتسا ةكردم  جایھو  ةسارشب  لتاقتو   ، دشتحت فولینروك )  ) لاریمألا ةدایقب 

مث نمو   ، اھلك مرقلا )  ) ىلع ةیسورلا  ةرطیسلل  ةبسنلاب  ساسحلا  ةعلقلا  عقوم 
قلطأ تنك  ينكل  سورلا  ءادعأ  وحن  بيوصتلاب  رھاظتأ  تنكو   ، هلمكأب دوسألا  رحبلا 
اًدئاق ًایشاحتم  ٍلاخ  يضرأ  قدنخ  يف  تأبتخا  ىتح   ، مھحالس نم  مھیلع  رانلا 
ةماتلا يتداجإ  عم  ىتح   ، اھلھجأ يتلا  هتغلب  رماوألا  عزوي  ناك   ، برتقي ًایسور 
نكلو  ، مألا ةيرآلا  ةّغلل  عجرت  يتلا   ، ةیسورلا اًقالطإ  زیمأ  ال  تنك   ، ةیسنرفلل

، سواشألا نیمدقتملا  عئالط  نم  يرصم  يدنج  يمامألا  قدنخلا  يف  ينتغاب 
لوحت الإ  ينقلقي  الو   ، يلخادب رشلا  رتوتب  اًرعاش  هیلإ  ةعرسب  تفتلا  امدنعو 

: لوھذ يف  تفتھ   ، هردصم انأ  دوسأ  میحجل  ناكملا 
)؟ يوانقلا راتخم   ) ؟ نم ـ 

.. برتقت ةورذلا  يھ  اھ 
.. ةتیمم نوكت  الأ  ىنمتأ  نأ  الإ  ينعسي  الو 



* * *

مھتمصاع تناك   ، ةبدجملا ضرألا  نم  ءاملا  طابنإ  يف  مھتراھمل  اذھب  اومس   ، ةبراعلا برعلا  ىمادق  طبنلا : )( 11
نوملكتي نكل  ةیمارآلاب  نوبتكي  اوناكو   ،( لوألا ةثراح   ) مھكولم لوأ   ،( رجحلا  ) ةیبونجلاو علس )  ) ةیلامشلا

(. نبالا (. ) رصم  ) يقرشو  ، ةیبرعلا ةريزجلا  هبش  لامش  اونكسو  اوقرفتف  اورجاھ   ، ةیبرعلا



نطولاو بیبحلا 
نم ةرھاقلاب  وھ  امنإ  میلعتلاو  ملعلا  نأ  ىرن  دھعلا  اذھل  نحنو  نودلخ : نبا  لاق 

، نینسلا فالآ  ذنم  ةمكحتسم  اھتراضحو  رحبتسم  اھنارمع  نأ  امل  رصم )  ) دالب
. ملعلا میلعت  اھتلمج  نمو   ، تننفتو عئانصلا  اھیف  تمكحتساف 

* * *
: ةدحاو ةملك  تلاق  ضیبألا  اھئادرب  ضیبألا  داوجلا  قوف  اھنم  ةریخأ  ةرظنب 

(. ظوفحم  ) اي ءاقللا  ىلإ  ـ 
* * *

(.. راتخم  ) اي اًديدحت  تنأ  كاركذ  نم  هآ  نكل   ، ركذتت كھنُت ال  امدنع  لوقعلا 
يتلا  ، دیعصلا يف  ةیبرعلا  يدع ) ينب   ) ةلیبق دافحأ  نم  روذجلا  يدیعصلا  اذھ 
تیمس اذھل  )؛  باطخلا نب  رمع   ) قورافلا اھیلإ  بستني  ةيرضم  ةیشرق  ةلیبق  دعت 
تلازامو ىركذ  هل  تناك  يدیعصلا  اذھ  رمع .) دالوأ   ) بـ اھیحاونو  میمخإ )  ) يف

ىتح ضیفیف  ةرارملاب  جزتمي  نینحو   ، نوجش اھدعب  ام  نوجشب  ينطاب  بھلُت 
امع وفعت  مأ  هیلع  مقنت  مأ  هل  رفغت  لھ  فرعت  ال  يتلا   ، يتفطاع حناوج  ألمي 

.. فلس
ءاكذ نمزلا  ةبالص  نم  ةروفحملا  هتھبج  طوطخ  نیب  لمحي  يذلا  يدیعصلا  اذھ 

ثوروملا نیحالفلا  ثبخو  ركم  اًضيأو   ، مھومسو برعلا  ةلاصأو   ، مھسأبو ةدياعصلا 
كلذ يف  هئاقل  موي  ىسني  نأ  ىلع  كھنملا  يلقع  ردقي  ال   ، ةاغطلا يلاوت  عم 

( لوبیتسابیس  ) راصح ةكرعم  يف  فلاحتلا  تاوق  مدقت  ءانثأ  رذقلا  يسورلا  قدنخلا 
.. ةیملاعلا مرقلا )  ) برحب لصیفلاو  ةمساحلا 

يسابل يف  روشحملا  انأ  ّيلع  ءاضقلا  ىلع  اًمزاع  اًرھفكم  ناك  ىلوألا  ةلھولل 
هیلع جتراف   ، شاھدنا اميأ  اًشوھدم  همساب  تفتھ  نأ  الول   ، عداخملا يسورلا 
ىلع  ، ءطبب امھتبیطقت  نم  ناكفني  هابجاح  أدبو   ، هتیقدنب راھشإ  نع  فقوتو  رمألا 
يذلا بدلاك  قالمع  يسور  هیلع  ضقنا  ذإ   ، ًاليوط هكابترا  يف  رمتسي  مل  هنأ 
حاطأ امدعب  فلخلا  نم  هقوطو   ،( يدنفأ دومحم   ) موحرملاو انأ  راغلب )  ) يف هانیقال 

هل تأموأف   ، ةیسورلاب ةرابع  لوقي  وھو  ةفھلب  يل  رظنو   ، ةدحاو ةبرضب  هتیقدنبب 
لوقي وھو  اًتماش  قالمعلا  مستباف   ، اًعرسم امھوحن  كرحتأ  انأو  مھفلاب  ًارھاظتم 
يتیقدنب بعك  تعفر  امھیلإ  تلصو  املف   ، ةیفشتم ةجھلب  ام  اًئیش  راتخم )  ) لـ

، هل ادب  امك  كرتشملا  انميرغ  قحسأس  يننأ  يف  يسورلا  كشي  ملف   ، ًایلاع
هنم صلختو   ، هیمدق تحت  دیمت  ضرألاو  ةظحل  حنرتف  وھ  هفنأب  تحطأ  يننكل 

( مطقم  ) لبجك هیلع  ًایشغم  اًریخأ  طقسیل   ، ىرخأ ةبرض  هل  لیكي  وھو  راتخم ) )
: اًحئاص ودعي  قلطناو  يمصعم  نم  راتخم )  ) ينبذج ةعرسبو   ، رخآ

. رطخ ناكملا   .. نآلا دعتبنل  ـ 



رشابملا كاكتحالا  نع  اًدیعبو   ، ودعلا طوطخ  ءارو  امع  اًدیعب  يب  عجارت  امدنعو 
اندنتسا  ، فلاحتلا ةفرعمب  هریھطت  مت  يسور  قدنخ  لخاد  ىلإ   ، فینعلا فصقلاو 

: ثھلي وھو  بجعتب  ينلأسو  قدنخلا  رادج  ىلإ 
)؟ ساّحنلا ظوفحم   ) )؟ ظوفحم  ) اًقح تنأأ  ـ 

: ينباتنت ام  اًردان  ةجھبب  ًالئاق  هلوھذ  طسو  هتنضتحا 
. ينتركذت نأ  اًدمح   راتخم )  ) اي معن   .. زيزعلا يقيدص  اي  معن  ـ 

: اًدیعب هھجوب  حیشي  وھو  لاق  تعجارت  امدنع  ينكل 
يف دئاكملا  كل  ربد  نم  يننأ  فرعت  ال  امبر  ؟  كقيدص تلزام  اًقح  لھ  ـ 

نيراّجنلاو نیساّحنلا  يتفئاط  نم  كجارخإو  كتدراطم  ىلع  مھتلمحو   ، ةسورحملا
. اًضيأ

هلاسأ انأو   ، ةفيزم ةماستبا  ىلع  تظفاح  يننأ  الإ  ةلزلزملا  يتمدص  مغرو 
: ئزاھ ءودھب 

؟ ةبرغلا يف  ةیھاركلا  ابصلا  داقحأ  ریثت  لھو  ـ 
وأ  ، ملاعلا اذھ  هجتني  نأ  نكمي  حماست  يأ  قدصي  ال  امنأك  لوھذ  يف  يل  رظن 

ةجھلو كبترم  هجوبو   ، ىلوألا ةوبنلا  مايأ  ذنم  نمزلا  هیلع  افع  دق  قدصلا  امنأك 
: لاق ةركنتسم 

وكسوملا انم  اھبصتغا  دقو  ةیكرتلا  ةلودلا  ضرأ   .. انضرأ يف  نحن  ؟  ةبرغ ةيأ  ـ 
. ةرفكلا

، تحب سنُأ  يف  هل  تلقو   ، رماغ يوبأ  روعش  هنأك  بیجع  نانح  يف  تمسبت 
ةكرب مامأ  وأ   ، ريرحلا ةلاكو  برق  يرصم  ىھقم  يف   12 كبشلا نخدن  اننأك 

، اًعم اھیف  حبسن  انك  يتلا  ةیكبزألا )  ) ةكرب ماسنأ  ىلع  وأ   ، ةميدقلا يلطرلا ) )
:13 تاراّدغلاو قدانبلا  دورابو  عفادملاو  لبانقلا  طسو  سیلو 

لاوط اھاشاحت  يتلا  ةسایسلا  يف  ملكتي  حبصأو  ربك  دق  ریغصلا  راتخم )  ) وھاھ ـ 
هثيداحأ طرفل  نيدلا ) سمش   ) لـ يتقداصم  نم  ينرذحي  ناك  هنإ  ىتح   ، هرمع

. ةیسایسلا
: ةيوخألا ةيوبألا  يتماستبا  سفنب  هتلأس  ةديدش  ةیمیمحبو 

امك نسلألا  ةسردمب  قحتلا  لھ  )؟  قوقرب نيدلا  سمش   ) رابخأ ام  ةبسانملاب  ـ 
)؟ يواطھطلا كب  ةعافر   ) خیشلا ملع  نم  لھنیل  ىنمت 

بیط دولا  قداص  ساّحنلا ) ظوفحم   ) تلزام  ، اًمود تنك  امكو  انأ  امك  يننأ  فرع 
ناسل نأ  نقيأو   ، ةقباسلا قيدصلا  ةلاذن  ةرم  لوأل  فرعأ  انأو  ىتح   ، ةقیلسلا
: ملستساو ّملسو  فرع  فلس ..) امع  افع هللا  : ) رطاخ بیط  نع  لوقي  يلاح 
ددرتي مل  ءادف  شبك  ناك  دقل  سمش ..)  ) خیشلا كقيدص  يف  كرجأ  هللا  مظع  ـ 

. هب نیینطولا  ريذحت  يف  يملح ) سابع   ) لاجر



.. ةرم لوأل  ذئتقو  هتعمس  ثیح   ، دوسأ اًعقو  اھنیح  ّيلع  يناثلا  ربخلا  عقو 
مالكلا نع  موصلاو  رشبلا  لازتعا  ىتح  وأ   ، خارصلا وأ  ءاكبلا  وأ  باحتنالا  ّيلع  ناك 

ءاثرل ءيش  يأ  لعف  ّيلع  ناك   .. رمعلا قيدصل  ًءازع  نزح  ةبون  يف  لوخدلاو 
ضري ملو  هنیع  يف  روعأ  تنأ  روعألل  لاق  يذلا  يسایسلاو  رینتسملاو  خیشلا 

، دبألا ىلإ  هتلكث  يذلاو   ، رئاج ناطلس  دنع  قح  ةملك  لوقي  نأ  الإ  ىبأو   ، تمصلاب
رارتجا نم  ينتعزتنا  برحلا  نأ  الول   .. ءيش يأ   .. ءيش يأ  لعف  ّيلع  بجي  ناك 
تحاطأ ةیسور  ةفيذق  ربع  يناكم  نم  ًایفرح  يب  تقلأو   ، اًعازتنا ةرارملاو  نزحلا 

نكل ًایقیقح  اًقيدص  راص  يذلا   ، ًایلاح ةبرغلا  قيدصو  قباسلا  نيدباع )  ) ىتفبو يب 
.. نئاغضلا تشالت  دقو   .. ةرملا هذھ  ةحارصلا  نم  سسأ  ىلع 

لبقأو  ، ةنملا و  ةطیسب  اھتدجوف   ، يحورج دقفتل  ةیسورلا  يترتس  تعزن 
انّعرقو  ، انیلع نانئمطالل  ةلبنقلا  طوقس  دعب  نیيرصملاو  كارتألا  دونجلا  نم  طیلخ 
حنست ةصرفلا  لعج  امم  رانلل  قالطإ  الب  ةليوط  ةرتف  اننومكل  اًعيرقت  طابضلا  دحأ 
هنكل اًعيرس  اًراوح  لدابتن  انك  اننأ  فرعي  نأ  نود   ، دونجلا موجھ  دري  يك  مصخلل 
دحأ نیبت  امدنعو   ، ةلماك ةيرق  ثيداحأ  يفكت  يتلا  ةحربملا  ةداحلا  مالآلاب  ءيلم 

: لوھذ يف  حاص  يھجو  دونجلا 
. دوقفملا ظوفحم )  ) ـ

: رخآ خرص  و 
!! )؟ ساّحنلا ظوفحم   ) ؟ تلق اذام  ـ 

: قيدصت مدع  يف  فتھي  ةخرصلا  ىلع  ثلاث  ءاج  و 
(. ةقعاصلا تیليوج   ) قیفر  .. وھ هنإ  هابر ..! ـ 

(! سيردإ و( مساقلا ) دبع  و( دھاجم )  ) .. يلاوتلا ىلع  ةثالثلا  اوناك 
: هتیقدنب ّيلإ  بوصي  وھو  لوأ  مزالم  ةبتر  وذ  طباضلا  لاقو 

اًقيدص وأ  اًقیفر  لوقي  نم  عمسأ  .. ال  نئاخلا هنإ   .. معن  .. هب تعمس  دقل  ؟  نئاخلا ـ 
. ءاطبإ الب  توملا  نئاخلا  باقعو   .. هذھ

تمصم يرشب  عردك  ممصم  تمص  يف  هردصب  ينيدفیل  راتخم )  ) يمامأ فقو 
. مرعلا لیسلا  يلاوت  ّيلع  ىلاوتت  تابكنلاو  تامدصلاو   ، ةفيذقلا نم  هحورج  مغر 

: ىوس قنتخم  جرشحتم  توصب  لقأ  مل 
؟ اذامل ؟  نئاخ انأ  ـ 

: ةرارمب زيزعلا  سيردإ )  ) لاق
بجاولا نم  براھ  نئاخ  كنأ  ًایمسر  نلعأ  نادوبق ) رھاط   ) يساغأ لوقغاصلا  ـ 

هنأ امك   ،( سوكیب  ) نم ةقعاصلا ) تیليوج   ) عالقإ لبق  ةدوعلا  نع  ترخأت  امدنع 
رحبلا ریمأل  اھملس  يتلا  هماھتا  ةضيرع  بسح  هذفنت  مل  يركسع  رمأب  كفلك 

نم ةیبایغ  ةيركسع  ةمكحم  يف  كرابتعا  مت  هیلعو   ،( يناردنكسإلا اشاب  نسح  )



روف مادعإلا  برحلا  نمز  يف  اھتبوقعو   ، ىمظعلا ةنایخلا  ةمھتب  مھیلع  موكحملا 
ىلإ ةمكحملا  بودنم  كب  عجریل  ةیعاوط  كسفن  ّملسُت  مل  نإ  ةصاخ   ، كداجيإ

. مكحلا ذیفنتل  ةسورحملا 
يف تنك  نإو   ، يقحب هفرتقا  امع  رّفكي  امنأكو  ادب  يذلا  زيزعلا  راتخم )  ) تدعبأ
انأو  ، نییقیقحلا هندعمو  هلصأ  يفو  هیف  ركفأ  ىتح  ينلعجي  ال  لاحلا  ریغ  لاح 
ّيرش نایلغ  اًرعشتسم   ، يسأر ىلإ  ةبوصملا  ّةيوھلا  ةيرصملا  ةیقدنبلا  هجاوأ 
توملا نأ  ملاع  ریغ   ، داتعم قلطم  ءابغب  توملا  ءردل  اًدادعتسا  ديدشلا  دوسألا 
ةریغصلا ةیشامقلا  يتبیقح  نم  تجرخأو   ، دیشم جرب  يف  تنك  ولو  ينفطختیس 

: ًالئاق سيردإ )  ) امھتیطعأو لـ  ، لاملا يسیك 
ينفلك نادوبقلا  ًایناث   ، ِركنمب ةنامألل  انأ  امو  مكیلإ  تدر  دقو  مكلاومأ  هذھ  ًالوأ  ـ 
نارئفلا دئاصم  ءارش  نأ  ًالوقعم  سیلو   ، بجاولل ىقري  ال  هنكل  يركسع  بلطب 
ظوفحم  ) اًثلاث  ، تاھافسلا نع  يركسعلا  بجاولا  هيزنتل  كلذو   ، يركسع بجاو 

ام يننأ  هالع  يف  هللا  ملعيو   ، نطولا ةمدخ  نعو  رصم )  ) نع رخأتي  ال  ساّحنلا )
مھ اوقلي  نأ  يتيذأ  نولواحي  نمل  نمضأ  ينكل ال   ، يتدارإ نع  وأ  يرمأ  نع  تبیغت 

. ينم ًالدب  مھفتح 
يف هتینج  يذلا  مھلام  ةيرحبلا  قافرو  ةيدنجلا  ءاقدصأ  ذخأ  ةمیظع  ةشھدب 

: ظیلغ توصب  طباضلا  حاصو   ، بیطحتلا نم  ةیسورلا  ةيرقلا 
مدعو يسورلا  هسابل  يقاب  كلذك  اوظحال   .. ينددھي هنإ  ؟  متيأرأ ؟  انددھت لھ  ـ 

! بير مھب ال  نصحتيو  ةرفكلا  ءالمع  نم  هنإ   ، ةیماظنلا ةلذبلل  هئادترا 
ریغ مزحب  طباضلل  لاقو   ، توملا ةّھوف  مامأ  صلخملا  سيردإ )  ) فقو ةرملا  هذھ 

: دوھعم
دوعي نلف  الإو   ، روھشلا هذھ  لك  بایغلا  دمعتي  مل  ظوفحم )  ) يخأ نأ  قثاو  انأ  ـ 

. ةصوقنم ریغ  اندوقن  انل  دیعيو  لب   ، هیمدقب برحلاو  توملل 
عفادي نم  لتقأسو   .. هنلتقأس بجتسي  مل  نإو  ذفان  ةيركسعلا  ةمكحملا  مكح  ـ 

. ةداقلا ىلع  درمتلا  ةمھتب  هراوج  ىلإ  هنع 
: زيزعلا راتخم )  ) فتھو عاجشلا  يبونلل  دھاجم ) و( مساقلا ) دبع   ) مضناو

. انلك انلتقتسف  نذإ  ـ 
طباض برتقا  امنیب   ، سامحو بضغ  يف  ةثالثلا  ةقعاصلا ) تیليوج   ) قافر هديأو 

: ةبيرقلا تاقلطلا  طسو  اًفتاھ   ، دینعلا يرصملا  طباضلا  نم  ٍناث  مزالم  ةبترب  يكرت 
طخ يف  اننإ   ، ةمكحملا رماوأ  ذیفنتل  ىتح  الو  تانحاشملا  هذھل  تقو  دجوي  ـ ال 
، ةطقنلا هذھ  ّانصحو  انیقب  ام  اذإ  ةمداق  تادادمإلاو   ، درفنمو يوق  يمامأ  يموجھ 
لـ انراصح  اذھ  فلكیسف  وكسوملا  ةمواقم  مامأ  انعجارت  وأ  تراھنا  ول  يتلا 

انقيرف ةميزھ  ببست  امبرلو   ، ةعقوتملا ریغ  رطاخملا  نم  ریثكلا  لوبیتسابیس ) )
. اھلمكأب ةكرعملا  ةراسخ  يف  اذھ  ًايدنج  نيرشع  نم  نوكملا 



ةیشحوب هتیقدنب  دانز  ىلع  طغض  سرطغتملا  يرصملا  طباضلا  عبصإ  نكل 
نیفد بضغ  يف  هتیقدنب  رھشیف  مساقلا ) دبع   ) عارذ نم  مدلا  رجفتیل   ، ةتوبكم
هسفنب يكرتلا  طباضلا  عرسي  نكل   ، فلصلاب صغي  يوطلس  وھ  ام  لك  نم  ميدق 
طباضلا نادعبي  نيرخآ  نییناث  نیمزالمو   ، درلاب ةمراعلا  هتبغر  ئدھيو  هكسمي 

، عفترم توصب  رئاثلا  يقيدصل  لوقي  يكرتلاو   ، ةریخأ ةبسب  ىفتكا  يذلا  سرشلا 
بناوج برضت  تحار  اھنأ  ىتح   ، ةوقب تند  ىتلا  تاقلطلا  توص  ىلع  بلغتلل 

: هلك ناكملا 
هتفلاخم دض  دعب  امیف  يسفنب  دھشأسو  يدنجلا  اھيأ  نآلا  كسامتلا  كنكمي  ـ 

. كحلاصل  .. ةیلاتقلا حورلل 
: ةرارمب هل  انأ  تلقو 

ىقبت نكل   .. ةسرطغلا لحمضت  نلو   ، اًموي فلصلا  يوذي  نل  يقيدص  اي  سأب  ـ ال 
فقوم ةقد  ىدم  وتلل  تعمس   .. كسامت ریخألا  لجأ  نمف   .. نطولاو لمألاو  ةایحلا 

. اذھ انقيرف 
وھو  ، هتیقدنب لیصألا  ينطولا  يرصملا  مساقلا ) دبع   ) ضفخ ةریبك  ةبوعصبو 
عم يلخادب  يرش  نایلغ  نكل   ، هبضغو هتمقن  لك  هتقصب  عم  اًجرخم  ًابناج  قصبي 
رھظُي مل  ثیحب   ، ةبیجع رش  ةنحشب  جومي  قدنخلا  لعج  لصاوتملا  دورابلا  قالطإ 

( مساقلا دبع   ) حازأف  ، قفدتملا رشلاب  اورثأت  مھنأك   ، يل ىتح  دولا  نم  عون  يأ  دحأ 
سورلا يف  هتروثو  هدوراب  غرفي  حارو   ، قدنخلا ةفاح  ىلإ  دعتباو  ةنوشخ  يف  يدي 

: ًالئاق
. ةرجفلا ةرفكلا  اھيأ  اذھ  نم  اًضعب  اوقوذ  ایھ  ـ 

.. موجھلا طخ  ىلع  ظافحلل  ًايدارإ  هل ال  انممضناو 
ثلثم سأر  لكشن  ثیحب   ، يكرتلا طباضلا  حرش  امك  لعفلاب  اًقیقد  انعضو  ناك 
فصنلاو ءاملا  يف  انفصن  ناكف   ، ئطاشلا ةھج  نم  ةعلقلل  ةرصاحملا  تاوقلا  نم 

انیلع رمھنت  سورلا  نیطایشلا  ممحو   ، قدنخلا اذھ  يف  ةرشعلا  نحن  وھو  رخآلا 
بعك عضو  عیطتسي  ملف  نميألا  هفتك  يف  سيردإ )  ) بیصأ ثیحب   ، لباولاك
سیك نم  لبانقلاو  ةعقرفملا  روكلا  يمار  رودب  ىفتكاو   ، هفتك ىلع  ةیقدنبلا 
ةلتكل هیف  نمب  قدنخلا  لوحت  الإو   ، دورابلا هبیصي  الأ  ىلع  صرح  ریبك  يشامق 
هعضوم طبرب  ىفتكا  هنكل   ،( دھاجم  ) رسيألا لـ ماھبإلا  عبصإ  رتُب  امنیب   ، بھللا نم 
دئاقلا يننأك  يتيامح  ىلع  رصُي  ناكف  راتخم )  ) امأ  ، ةدحاو ملأ  ةھآ  قلطي  نأ  نود 
ينم هبرقل  هتامسق  وسكي  ةبيرغ  ةداعسب  جزتمملا  موجولاو   ، رفظملا ىلعألا 
هذھ دونج  ضعبب  اوجزتما  دق  ةقعاصلا ) تیليوج   ) دونج ضعب  ناك   ، اًددجم
سكرش میھاربإ   ) ءاوللا اھدوقي  يتلا  ةدجنلا  تايالآ  نم  ةدایبل  ةعباتلا   14 ةطروألا

.. اًعم انھ  مھروھظ  رسف  ام  اذھو   ،( اشاب
، ةلعفنم ةنخاس  انسوءر  ىلإ  ءامدلا  تدعاصتو  تمرطضاو  ةكرعملا  تمدتحا 



.. ىتوملا طقاستو   ، هاجتا لك  نم  انلوح  نارینلا  ررش  رياطتو 
.. ةسئاب ةنيزح  حمالمب  ىتومو   ، ةحوتفم نویعب  ىتوم 

.. اھتاقوأ نعلأو  ىسقأ  يف  برحلا  اھنإ 
.. هاجتا لك  نم  انلوحو  انیلع  تفاھتي  هریغ  ءيش  الو  بیھرلا  ىَنَملا  هنإ 

يف نآلا  نوطشني  هناوعأو  هنأ  ودبيو   ،( لیئارزع  ) همسا توملا  كالم  نإ  نولوقي 
لاجآلا برتقت  بورحلا  يف   .. ناسنإلا ينب  ةقامحو  برحلا  نینعال   ، عاقصألا كلت 
هتباصأ يذلا  ةموكحلا  لیخك  رشبلا  حبصيو   ، ةیعامج ةقيرطب  اھتاياھن  نم 

.. ةریخأ ةنخاس  ةصاصرب  هتمحرو  هذاقنإ  متحتيو   ، نھولاو ةخوخیشلا 
تيأر  ، مدلا نولو  جراوبلا  فئاذق  ّيودو  دورابلا  ةحئارو  لبانقلا  تاراجفنا  طسوو 

(.. خر )
.. يوحن اًرظان  ضیبألا  هسأرو   ، ةدعبم ىلع  قلحي  هتيأر  ةدحاو  ةیناثل 

(: مساقلا دبع   ) خرص ةیلاتلا  ةیناثلا  يفو 
؟ ىلعألل رظنت  اذامل  ـ 

، بعُللاك هاجتا  لك  يف  انطقسف   ، ةبرقم ىلع  ةخذاب  ةفيذق  توھ  هبیجأ  نأ  لبقو 
يذلا خر )  ) اًمامت تیسنو   ، لاضنلاو لاتقلاو  برحلا  لصاونل  اًعيرس  انضھن  اننكل 

.. ام لكشب  ينعبتت 
توم نم  انب  طیحي  امل   ، جورخ نود  روفيو  روثيو  لملمتي  ناكف  صاخلا  ينوعاط  امأ 

فیفخلا دوسألا  زاغلا  ظحالي  ققدملا  لعجي  داكیف  روثي   ، ةیناث لك  يف  هسأرب  لطي 
اذھ ببست  دقلو   ، دح ىصقأل  اًزفحتم  ادعتسم  ةیقاولا  ةلالغلاك  يب  طیحملا 
يذلا نتنلاك  بارغألا  ةرحسلا  باذتجا  يف  ـ  اھدعب  يلیلحت  بسح  ـ  ناروفلا 
ًاناخد ىري  ذإ  ءارحصلا  يف  دراشلاك  يعقوم  اوددح  امنأكو   ، بابذلا بارسأ  بذجي 

.. ينم ماقتنالل  اوءاج  دقو   ، ةقثب هتھجو  ددحیف 
مغر ءطبب  يضمي  نمزلا  نأ  ول  امكو   ، انعقوم بوص  ةریبك  ةیسور  ةقرف  تبرتقا  دقل 

ةرحسلا تيأر   ، اًدونج اوسیل  اًدونج  مھطسو  تيأر  عيرسلا  سمشلا  بورغ 
.. ةرشعلا نیطایشلا 

.. ًایصخش
ةیناخدلا تالاھلا  تيأر  يننكلو   ، مھقدانب نولمحيو  سورلا  بایث  نودتري  اوناك 

لاجر ةرشع   .. اھیمعیف يتریصب  ىلع  ىغطي  مھنم  بعرلاب  بیھرلا  روعشلا  كلذو 
مھھاوفأ نم  تجرخ  مھتناطرب  اوملكت  املكو  تاقدح  الب  نویع  ووذ   ، لاجرلاب اوسیل 

: ةسورحملا قيدصل  تلق  ةزتھم  تاملكبو   .. تھاب ءوض  نم  تاریعش 
؟ مھارت لھ   .. لھ ـ 

اًسرد سيردإ )  ) مھّملعیس ؟  ةحاقوب مدقتت  يتلا  هذھ  داغوألا  ةقرف  ينعتأ  ـ 
. هلبانقب ًایساق  ًایناجم 



. نوفلتخملا  .. مھبلقب نم   .. لب ـ 
. ةنفعلا ةرفكلا  ةیعون  سفن  نم  مھلك  ـ 

ضرأ يف  راجتلا  مھري  مل  امك  اًمامت   .. ياوس دحأ  مھزیمي  نل   .. تعقوت امك 
دومحم  ) عم ثدح  امك  يئاقدصأ  لتقمب  ةرملا  هذھ  حمسأ  نل  ينكل   ،( ةملظلا )

طخ ىلع  ةرحسلا  مھعمو  سورلا  ءاضقب  تقولا  سفن  يف  حمسأ  نلو   ،( يدنفأ
يذلا يعیبطلا  ةكرعملا  ریس  يمحأ  نأو  دبال   ، میعدتلا رظتني  يذلا  اذھ  موجھلا 

.. ًایبسن انحلاصل  كرحتي 
.. رورشلا لك  نم  نطولا  يقأ  نأ  دبال 

.. يرجي ام  دحأ  يأ  كردي  نأ  لبق  تذفنو  رارقلا  تذختاو  تركف  ةعرسبو 
خرصي راتخم ) ، و( ةرحسلاو سورلا  هاجتا  يف  ودعأ  تقلطناو  يأبخم  نم  تزرب  دقل 

: علھ يف  يب 
؟! هوتعم اي  نيأ  ىلإ  ـ 

يف ةقامحلا  دح  تغلب  ةأرج  نم  لوھذ  يف  ةيرحبلا  قافر  يب  خرص  كلذكو 
ىمرمل ةرشابم  يسفن  اًضرعم  قدنخلا  نع  دعتبأ  انأو  مھب  تحصف   ، مھرظن

: نارینلا
. ةنیصحلا ةطقنلا  نع  اوعفادو  اوتبثا   .. مكنكامأ يف  اوقبا  ـ 

ىتح رانلا  ّيلع  اوقلطي  الیكل  مھل  مھدئاق  راشأو  ةیسورلا  ةطروألا  تفقوتو 
امم  ، يسورلا يسابل  عم  ًالیلق  اوددرت  مھنأ  اًریثك  هللا  تدمحو   ، يرمأ اونیبتي 
نیبو مھنیب  ةفاسملا  فصتنمب  ةیلاخ  ةعقب  يف  يعقوم  ذختا  نأ  يل  حمس 

.. يقافرل ءوسب  دتمي  راجفنالاو ال  ناروفلا  ةطقنل  ينایلغ  لصو  اذإ  ثیحب   ، قدنخلا
: نیطایشلا ةرحسلا  يف  تخرصو 

. نيرخآلا سیلو  انأ  يننوديرت  متنأ   .. ةرشعلا تیغاوطلا  اھيأ  ـ 
، هعمسأ يذلا  دیحولا  يننأ  ادب  اًضيأو   ، نوكلا ألم  مھدحأل  ًابیھر  اًحیحف  تعمس 

: لاق
ًءاطغ انل  نورفوي  طقف  مھ   .. كؤادعأ مھنإ   ،( ظوفحم  ) اي سورلا  ىلع  َشخت  ال  ـ 

. دبألا ىلإ  ةیح  اندبعت  يك   ، كسأر كدیب  كثاثتجال   .. كمالستسال ًابسانم 
اوبھذیلف  .. نیعالملا اھيأ  مكل  ملستسأ  نأ  ةجردل  مھیلع  ىشخأ  نل   .. اًنسح ـ 

. میحجلا ىلإ 
: حضاو ٍفشتبو  ةیبرعلاب  لاق 

كیضام فرعنو  كرطاوخ  عمسن  اننكل   ، انملاع رمدم  دیفح  اي  كیلع  نونوھي  امبر  ـ 
نمب نیعتسن  نأ  اننكميو   ، ةیھلإلا انتاردقب  لمعت  يتلا  ةسدقملا  انمئامت  ضعبب 
لب بسحو  اذھ  سیل   .. مالستسالا ىلع  كربجنل  يضاملا  اذھ  ربع  هرمأ  كمھي 
ءایحأ مھنأل  نآلا  ةیقیقح  ةمیق  الب  مھنإ   ، انھ انئاقدصأل  ةيدھ  يطعنسو 



نوجھتبیس قدنختملا  كقيرف  كلھُن  نأ  دعب  نكل   ، مھسوؤرب نوظفتحيو 
يفتختس نكل   ، نیقزمم نیلوتقم  مھارنو  ددملا  نوقالیس  مھنأ  فرعن   .. نومدقتيو
مھحاورأ نإ   .. اندابعل مھانممض  دق  نوكنس  اھنیح  اننأ  دحأ  فرعي  نلو  سوؤرلا 

. اًعيرس فیعضلا  مھناميإ  نوعیبیسو  ةشھ 
! .. يھلإ اي 

يك هل  متھأ  ام  صخش  ىلع  يننومواسیس   ، اًجودزمو اًریبك  مھديدھت  ناك 
مھریصمل يملأ  مغر  میحجلا  ىلإ  سورلا  بھذیل   ، يردقو يحور  مھل  ملسأ 

يف هنأ  ةلكشملا   ، ةبیئكلا ةملظلا  ضرأ  يف  ّينیعب  هتيأر  يذلا  رظتنملا  بیھرلا 
دبكیس امم   ، يئاقدصأ لضفأ  اھیفو  ةنیصحلا  ةطقنلاب  نوحیطیس  لاوحألا  عیمج 

.. ًایقیقح اًرطخ  نطولا 
.. صالخإ لك  هل  رخدأو   ، مایھ لك  هل  نكُأ  يذلا  نطولا 

.. انئانبأو انناریجو  انلھأ  لجأ  نم  وھ  ىقبيو   ، نحن تومن  يذلا  نطولا 
: هحایص مغر  فیعضلا  سيردإ )  ) توص يعماسم  ىلإ  ىھانت  دیعب  نمو 

؟ وكسوملا همجاھي  مل  اذاملو  ثدحي  اذام  ـ 
، يھاجت مھدوراب  سورلا  ةئیھ  يف  ةرحسلا  قلطأ   ، ةراشإ هلوق  ناك  امنأكو 
، دمع نع  كلذ  نأ  ودبي   .. اھرودب اھنارینب  ينقشرت  نأ  ىلع  ةطروألا  يقاب  اوثحیل 

ةدوعلا الإو   ، نكمأ نإ  هعم  مھرمأ  نوّفصُي  مث  نمو   ، دوسألا ّيرش  جرخي  يك 
.. يدیب مالستسالا  ىلع  يرابجإل 

.. رشلا ثبناو 
، يترس نم  ىتحو  ّينیعو  يفنأو  ينذأو  يمف  نم  جرخ   ، اھیف زرب  ةرم  لككو 
لك تصتماو   ، ریغص راصعإ  وأ  ةماودك  تراد   ، ءانرق ةفصاع  ةئیھ  ىلع  يب  طاحأو 
يتلا يھ  هلفسأ  ةیبذاجلا  نأ  وأ  هنزو  ىشالتي  يدسجو   ، ّيلع ةرمھنملا  نارینلا 
رحسب دحاو  رتم  عافترا  ىلع  ءاوھلا  يف  اًقلعم  ضرألا  نع  عفتريو   ، ىعادتت
ءاقلت نم  سورلا  فقوت  ىتح   ، ةقدصملا ریغ  ةلھاذلا  نویعلا  مامأ  ام  يناطیش 

، اھاودج مدع  ببسب  وأ  ًالوھذ  امإ  فئاذقلاو  دورابلا  قالطإ  نع  مھسفنأ 
يتلا  ، ةئداھلا دوسألا )  ) رحبلا هایم  هتلقن  ام  بسح  دوسألاب  نولتت  داكت  يحمالمو 

(.. لینلا  ) يلیلخ ةحفص  لبق  نم  اھتلقن  امكو   ، ةفاسملا هذھ  نم  اھارأ 
زیحلا وھو   ، ةلماك عبرم  رتم  ةئام  تغلب  يتلاو   ، ةیلاخلا ةحاسملا  ّيرش  شرتفاو 
وھو  ، ةقباسلا هتاروث  نم  يأ  يف  اًموي  يناطیشلا  يسراح  هزواجتي  مل  يذلا 
سورلا بوص  ةعشبلا  ءادوسلا  هتلتك  نم  ناتبني  نیقالمع  نیینرق  ددسي 
امنیب  ، توملاو قحسلاب  مھنارذني  امنأك  مھوحن  ءطبب  ناددمتي  نینرق   ، ةرحسلاو
يقافرو رتوتب  ةعجارتملا  سورلا  ةطروأ   .. نیقيرفلا الك  توھبلاو  بعرلا  ّلش 
عایضلاو بعرلا  سیلو  ةوقلاب  رعشأ  تنك  ةرم  لوألو   .. سمشلا بورغ  عم   .. دونجلا

رشلا اذھ  ببسب  ةديدج  ءامد  ةقارإ  مدعل  يریكفت  ينادھ  نأ  دعب   ، ةرارملاو



رثني يذلا   ، هفاتھب هذھ  يتوق  لجاع  نیطایشلا  ةرحسلا  ریبك  نكلو   ، مسجملا
: ةبيرغلا ءوضلا  تاریعش 

. سراحلا رود  نآلا   .. اًنسح ـ 
.. ریخألا سراحلا  ينعي  ناك 

يذلا لیللا  نولب  قالمع  طبھ   ، ةعفترم ةریبك  ةباحس  طسو  نمو   .. مھقوف نمو 
ةحاس اوحسفیل  اولعف  اًنسحو   ، قلطم رعذ  يف  رثكأو  رثكأ  عیمجلا  هل  عجارت   ، ّلح
اوءاج يذلا  روظحملا  ملاعلا  سارح  نم  ریخألا  سراحلا  طبھ   . رثكأو رثكأ  ةكرعملا 

ةیمنھج ال ةيامح  يف  يننأ  مغرو   ، كیلامملا رصع  يف  يدج  مھرحد  نيذلاو   ، هنم
ام مغر  فجترأ  ينلعج  سراحلا  رظنمل  يآرم  نأ  الإ   ، اھرھقل ةفورعم  ةقيرط  دجوت 

.. ةیئاھن ةعاجش ال  ينتبسكأ  لاوھأ  نم  هتھجاوو  قبس 
عبرأ سراحلا  يرش  مجح  فعض  يأ   ، اًرتم رشع  ةسمخ  وحن  هلوط  اًقالمع  ناك 
اًحمر هارسي  يف  لمحي   ، تالضعلا ةلوتفم  ةيرشب  هبش  ةئیھو  عذج  هل   ، تارم
يرب ريزنخ  سأرو   ، بلاخملا ةمخض  رمن  مادقأ  هل   ، اًمیظع ًالجنم  هانمي  يفو   ، ًالئاھ

، حاورألا قھزي  داكي  قاطي  ال  توصب  موزيو   ، ةقلخلا ةعشب  باینألا  ةداح  ةلوھم 
.. نیثیبخلا بارغألا  نوري  نكل ال   ، يرش ةيؤرو  هتيؤر  هنكمي  لكلا  نأ  بعرملاو 

هذخف قرتخا  هلوزن  درجمب  ذإ   ، ةبیھر ةقيرطب  هعم  دوسألا  رشلا  كبتشاو 
عيرس اًقارب  اًدامر  قالمعلا  فزنیل   ، ىرخألا ةیحانلا  نم  ذفنو  ةقالمعلا  ىرسیلا 
ةلھذم ةعرسب  اًرارم  هدسج  قارتخا  يتيامح  تلصاوو   ، يشالتلاو فثكتلا 

امم  ، اذھ كاردإ  يف  ىتح  أدبي  نأ  لبق  هیلع  يضقتس  اھنأ  ادبو   ، ىلعأل ةھجتم 
ةضماغلا هتناطر  نم  تنمخ  امك   ، دعتبي نأ  هب  خرصیل  ةرشعلا  نیطایشلا  دحأب  ادح 

قلطأ يذلا  تقولا  سفن  يف   ، عماللا هدامر  اًرثان  ءامسلا  ىلإ  سراحلا  داع  امدنع 
، عيرملا سراحلا  دراطي  نأ  دوسألا  ينوعاط  لواحو   ، ًايداع اًدوراب  رخآ  رحاس  ّيلع 

اودارأو اوعقوت  امك   ، نارینلا صاصتماو  يتيامحل  ةدوعلا  ىلع  دورابلا  هربجأ  نأ  الول 
نيوادوسلا هینرق  هیف  بوصي  يذلا  هزفحت  عضول  ةدوعلاو   ، مھسراحل ًةيامح  طبضلاب 

: ديازتم بضغب  مھریبك  ّيف  حاصف   ، نیطایشلا ةرحسلا  وحن  نییناخدلا 
. كتمواقم ىلع  مدنت  كلعجنس  اننكل   .. ریخألا انسراحب  يحضن  نل  ـ 

: ةیشحوب رخآ  لاق  و 
انل تللذت  ولو   ، هانأدب ام  اذإ  انديدھت  نع  عجارتن  نل  ؟  كفقوم ىلع  تلزام  لھ  ـ 

. لذلا عشخأ 
ىلع دیحو  درك  تقصب   ، جوھألا طباضلل  اًراقتحا  اًمامت  مساقلا ) دبع   ) لعف امكو 

: ءابرغلا نم  رخآ  رحاس  لاقف   ، مھلوق
. دعلا تأطخأ  كرتوت  طرف  نم  كنكل   ، ةرشع اننأ  ركفت  كنأ  ملعن  ـ 
؟ دغولا اذھ  هینعي  يذلا  امف   ، ةعست ًایلعف  مھنأ  تظحال  انھ 



)؟ مرقلا  ) ةرحس يل  هربدي  يذلا  ام 
.. ءيش لك  نم  ىسقأو   ، لؤاستلا نم  عرسأ  درلا  ينءاجو 

يف صخش  رخآ  هداوج  ىلع  فدري   ، ةیسور ةئیھب  رشاعلا  رحاسلا  ءاج  دقل 
.. ءارقحلا داغوألا  ءالؤھ  هیلع  ينمواسي  نأ  تعقوت  نوكلا 

(.. ناھج كلم   ) هتفيدرو ءاج 
.. كش يتركاذ ال  نم  اھناكم  اوددح  امدعب  اھوفطتخا  ام  لكشب 

.. ّيتبكر ىلع  تعكرو 
.. ریبك رایھناو  لذب  ءاوھلا  ىلع  تعكرف  اًقلعم  تنك 

: يتریمأ تخرص 
(! ظوفحم  ) ـ

.. ةذوخأم  .. ةبوعرم تناك   ، رئادلا لوھلا  ءارج  تغابم  تمص  طسو  اھتخرص  تددرت 
، ةئیھلا هذھ  يف  اھارأ  نأ  لبق  تم  تنك  ينتیل  اي   .. ةفئاخ  .. ةرئاح  .. ةبرطضم

.. اذھ اھل  ببسأ  نأ  لبق   ، ينعلتبا دق  دوسألا )  ) رحبلا تیلايو 
ال ىتح   ، بارتقالا ىلع  ؤرجي  نأ  نود   ، هعقوم نم  ةرحسلا  ریبك  لاق  ةتامشبو 

: يتنعل هب  كتفت 
خیشلا وأ   ،( شيورد  ) رضحن نأ  نكمملا  نم  ناك   .. ةياغلل نوداج  اننأ  تفرع  نآلا  ـ 

يف  ، ملاعلا يف  ناكم  يأ  نم   ، صخش يأ  بلج  ىلع  ةردقلا  انيدلف  يبصقلا ..) )
يف صخش  مھأل  ةرشابم  لوصولاو   ، امھب كبيذعت  مدع  انلضف  اننكل   .. ةعاس
نل  . رمألا ةياھن  يف  نیقدنخملا  كئاقدصأ  ىلع  يضقنس  كاندعو  امكو   ، كتایح
هذھب سیل  وھف  نطولا  امأ   ، ةدحولاب رعشت  ال  ىتح  كدرفمب  انتدابع  يف  نوكت 

نم ةیمكلا  هذھ  لك  دقفنس   ، ةنیصحلا ةطقنلا  تیقب  اذإو   .. اھلیختت يتلا  ةیمھألا 
سیلأ سورلا  لتق  كمھي  تنأو   ، زاتمملا خفلل  مھعفدنس  نيذلا   ، سورلا ىلتقلا 

؟ كلذك
: ةعولب ناھج ) كلم   ) تفتھ بـ

. رمعلا ةرھوجو  نیعلا  ةرق  اي  يكسامتو  يدمصا   .. هاتبیبحاو ـ 
: اھل ةبسنلاب  عفترملا  ریبكلا  داوجلا  قوف  اھدیقي  رحاسلاو  اھناكم  نم  تفتھ 
يذلا امو  ؟ .. رحس يأ  ؟  كب قاحأ  دق  رحس  يأو  )؟  ظوفحم  ) اي ثدحي  اذام  ـ 

؟ يل ثدحیس 
: لصن فلأ  ينقشي  امنأك  قزمتب   .. اھتبجأ ملأب 

اھنإ  ، يتئیھ كنفیخت  .. ال  اذھ لجأ  نم  يعسوب  ام  لذبأس   .. هوركم كبیصي  نل  ـ 
، يتدیس اي  ينیتكراب  امك  ًاظوفحم  تنك  دقل   ، ةفّارعلا اھنع  كتثدح  يتلا  ةوقلا 

. جوزتن نأ  دعب   .. اًموي اھذبنأس  ينیقدصو 



: رفاظ حیحفب  ءابرغلا  دحأ  لاق 
، دولخلا هب  لانت  اًدج  ریغص  ءارجإ  لعف  كیلع  ظوفحم ..)  ) اي ًاليوط  لوغتت  نل  نآلا  ـ 

اننكل  ، اھلیبس لاحل  اھكرتنس  اننأ  كدعن  لب   ، كتریمأ يذؤن  نلف  ةداعلا  ریغ  ىلعو 
، كتبقر حبذتو  كتیقدنب  كبنس  عفرت  نأ  وھو   .. ءارجإلا اذھب  مقت  مل  نإ  لعفن  دق 

اًشورع كيرنس   .. انمادقأ تحت  دولخلا  فرشو  انتدابع  باحر  ىلإ  ةرشابم  لقتنتل 
كسأر يف  ةیحلا  كانیع  لظتس   ، اھتمطح يتلا  كلت  نم  ًالدب  ةعئار  ةديدج 

. دبألل اھئاھبب  عتمتت  ةعوطقملا 
.. مات هبش  رایھناب  اھترفش  لمأتأ  يتیقدنب  نیكس  تعفر 

.. ملألا نم  ًایح  توملا  فراشم  ىلع  تنك 
.. ءوسلا اذھب  يكالم  ىأرم  اھثبي  يتلا  رانلا  نم  ةرفح  افش  ىلع 

.. رفكلا میحج  يف  ينیقلتس  ةرفح 
.. نطولاو لھألا  كالھ  هبقعي  كالھ  يف 

.. عایضلا نم  تاملظ  اھقوف  نم  تاملظ  يلقع  تستكا 
ذیفنت نم  يتدارإ  بارتقا  عم  رغاصتيو  شمكنيو  شمكني  سراحلا  يناطیش  حارو 

.. اًئیش ةيامحلا  هعم  يدجت  يذلا ال   ، راحتنالا
.. يلقع ينعواطي  ملو   ، هذیفنت ىلع  ؤرجأ  مل  ينكل  ًالبق  راحتنالا  يف  تركف  دقل 
.. رذقلا مھرمأل  عصنأ  مل  نإ  ّينیع  مامأو   .. نآلا يتبیبح  ىلع  نوزھجیس  مھنكل 

؟ ردقلا هیف  يناقلأ  يذلا  اذھ  باذع  يأ 
)؟ تانوجرجلا  ) ةاسأمو  ،( سلطأ  ) باقعو  ،( فيزیس  ) ةنعل زواجتت  ةنعل  يأ  لب 
ةعفرب ىوس  ملحي  الو   ، لقألا ىلع  ضرألا  هذھ  يف  دولخلا  ديري  ٍناف ال  الإ  انأ  ام 

( اسمنلا و( اسنرف ) و( ةرتلجنإ ) ةلودلاك و(  ، ةسرتفملا ىمظعلا  لودلا  فاصمل  هنطو 
.. ةسرتفم ریغ  نكل  ىمظع  نوكتف  ایسورلا ..) و(

الف جلبني  رجفل  اذھ  میلأ  راظتنا  يأو  )؟  ظوفحم  ) اي كتایح  رصاحي  میھب  لیل  يأ 
الإ  ، اًزيزع ّزعُت  الف   ، تقولا لاوط  ًابراھ  كلعجي  يذلا  اذھ  باذع  يأ  لب  ؟  جلبني

؟ ريرملا قارفلا  روبق  هيوطتو  ریصملا  تاردقم  هطشكتو 
نمزلا ةكحض  ىوس  هدجت  الف   ، نآمظلاك ةاجنلا  هبسحت  بارس  ىلإ  براھ 

.. اًدج ةیساق   . اًدج ةریبك  ةرخاس 
تبرھ مث   ، سسعلا نم  تبرھ  مث   ، فئاوطلا نم  تبرھ  مث   ، نوعاطلا نم  تبرھ 

مث  ، شیجلا نم  مھرظن  يف  مث   ،( ةيردنكسإلا  ) نم تبرھ  مث   ،( ةسورحملا  ) نم
.. توملا ىلإ  مث   ، توملا نم  مث   ، بیبحلا نم 

ىلإ تداعو   ، ةفئاخلا ةرئاحلا  ةنيزحلا  ناھج ) كلم   ) نیعب يانیع  تقتلا  امدنعو 
: يعایض راحب  طسو  ينھذ  ىلع  رطخ  لاؤسب  تمتمت   ، ةرفشلا عامتلا 



مكتملس لاح  يف  ناھج ) كلم   ) لثم كلذك  يقافر  نع  نوجرفتس  لھو  ـ 
؟ يسفن

: رورغو ربكب  ةرحسلا  ریبك  ينباجأ  ةمودصملا  يتمتمت  توفخ  مغرو 
انملاعو ةملظلا  ضرأ  كدج ـ  سند  امك  تسند ـ  دقل  ؟  انفدھ ققحن  نذإ  فیكو  ـ 
اننكمي ال  نحنو   ، انمدخ ریبك  كربخأ  امك  عبارلا  نوناقلا  ذیفنت  كیلع  قحو  ديدجلا 

، انتدابع فرشو  انتابغرو  انخفل  ةیسورلا  سوؤرلا  هذھ  لك  عایصنا  ءارغإ  ةمواقم 
ىوس كل  مدقي  مل  يذلا  اذھ  نطو  يأ   ، كنطوب فیخسلا  كمایھ  نع  فكف 
نم ىلغأ  كدنع  نوكي  لھو  ؟ !! عوجلاو ةرخسلاو  رقفلاو  ةئبوألاو  تادراطملا 

؟! كتبیبح
: يبلق طاینو  يحورو  ّيبُل   ،( ناھج كلم   ) تحاصو

؟ انھجاوي ریصم  يأ  ينربخأ  )؟  ظوفحم  ) اي يب  نولعفیس  اذام  ـ 
.. نذإ ّيفصن  نیب  ةنراقمو  ةھجاوم  تناك 

.. بیبحلا

.. نطولاو
.. مقلعلاك ّرم  رایتخا  نم  هلايو  ةنراقم  نم  اھلايو 

راجفناو  ، ةیقدنبلا نیكس  ةرفش  ىلع  ةرئادلا  برحلا  نارین  ءوض  عامتلا  نكل 
هقامعأ ىلإ  يلقع  حطس  هلمح  قلأ  نم  اًصیصب  ّيلإ  اداعأ   ، نیتنثا وأ  ةدیعب  ةفيذق 
يتریصب نیب  ةلئاحلا   ، سئایلا داوسلا  مدسو  مالظلا  بجح  ةبوعصب  اًقرتخم 

.. حیحصلا قيرطلا  نیبو  ةقوحسملا 
.. لامتحاو ىنعمل  حیحش  صیصب 

نم هتدفتسا  امع  ينولأس  امدنع   ،( مرقلا  ) ةرحس مالك  نم  ناكف  ىنعملا  امأ 
هقیقحت نووني  ام   ، ةرخسلا نم  عشبأ  ىب  هلعف  نووني  ام  نأ  مغر  ؟  نطولا ةرخس 

، يدحو انأ  يل  ًابیھر  ًاباقع  رفكلا  ناك  ام  اذإف   .. نطولا شیج  عییضتو  يریفكت  وھ 
ةمسن فلأ  يتئامو  نویلم  ةثالثل  عایض  وھل   ، نطولا ىلاتلابو  نطولا  شیج  عایضف 

.. دالبلا يف  دابعلا  ددع  اشابلا  رّدق  امك 
( ناھج كلم   ) نوقتعي الف   ، هیف كوكشملا  مھدعو  اوفلخي  نأ  ناكف  لامتحالا  امأ 

يلھأو يئاقدصأل  مھلیكنتب  ينونلعي  نأ  مھرورغ  مھل  ّروص  املاط   ، اھب نولكنيو  لب 
.. يتياھن روف  ةيدنجلا  قافرو 

: اًمستبم يل  لوقي  شيوردلا  تعمسو 
(. ظوفحم  ) اي اًملاس  دعت  ثیغملا  ُعدا  ـ 

.. ثیغملا توعد  و 
.. ثیغم اي  ينثغأ 

اي يبنذ  يل  رفغتو   ، يمھ ولجتو   ، يبرك ينع  جرفت  نأ  كوعدأ  يبلق  ءاديوس  نم 



.. هاعد اذإ  رطضملا  ثیغت  نم 
(. رصم  ) ـ

هّفلك ناسل   ، يسأرب مف  هيوحي  ناسل  ةئیھ  يف  اًركنتم  ينادجو  اھب  قطن 
: لوقیل كرحتلاب  يلقع 

(. ناھج كلم   ) ـ
داعأو فرحألا  هنم  بحسو  هلوح  فتلاو   ، هعدخو يلقع  لذخ  ينادجو  نكل 
تءاج ةنایخلا  نكل   ، هیلع عزانتملا  ریغ  دیحولا  فرحلا  وھ  میملا  ناكف   ، اھلیكشت
تكلم يتلا  يحورو  يكالمو  يتدیسو  يتبیبح  يلقع  راتخا   . فرحألا ةیقب  يف 

.. هلبقتسمو هخيراتو  هبعشو  هضرأو  ينطو  راتخا  هسفن  يبلق  نكل   ، يبلق ّيلع 
: يخم لخاد  ملكت   ، ناسل كيرحت  الب  نكل  بارغألا  ریبك  ملكت  ةرملا  هذھ 
لدبتستأ  .. ةربغم لامرو  ةدبلم  ءامسو  ةثولم  هایمو  ةنشخ  ةسباي  الإ  نطولا  ام  ـ 

، رئافضلا ةیئانتسك  ءانسحلا  ةداغلا  هذھ  كرتتأ  ؟  كل ریخ  وھ  يذلاب  ىندأ  وھ  يذلا 
ةحیلم  ، وطخلا ةفیفخ   ، دقلا ةقیشر   ، نيدھنلا ةيدبز   ، نیفكلا ةيرط   ، نیتفشلا ةضب 

؟! بارتلا ضعب  لجأ  نم   ، كحضلا
لسرأو ينظ  بیخ   .. هوتعملا يداؤف   .. قشنملا يداؤف   .. نئاخلا يداؤف  هیلع  درو 

: اًسعت ًءاقشو  اًديدج  ًءانع  ناسللا  ىلع  اًرفوم   ، يخم يف  هركف  تاضبن 
. بارت نم  اضيأ  يھ  ـ 

دودسم قيرطل  لصو  امدعب  راثو  جامو  جاھ   .. بارغألا نیطایشلا  ریبك  خرصف 
: ذقنتسي ملو  دفنتساو 

. ةریخألا ةرشعلا  ةھلآلا  اھتيأ  اھب  مكیلعف  نذإ  ـ 
اھنم ةریخأ  ةرظنبو   ، اھداوجب ًایلاع  اھوعفر  هتلیخت  سوباك  لك  قوفي  سوباككو 

: ةدحاو ةملك  تلاق  ضیبألا  اھئادرب  ضیبألا  داوجلا  قوف 
(. ظوفحم  ) اي ءاقللا  ىلإ  ـ 

.. ةریبك ةعمد  اھیف  تعمجت  ىرسي  نیعو   ، اھرعاشم لك  اھب  ةرظن 
يخارص نأك  تخرصو   ، ةیمنھج ةعرسب  ةعطق  فلأ  فلأ  ىلإ  ًالوأ  داوجلا  قزمتو 

: نوكلا ءاروامو  نوكلا  عمسُیس 
(. نااااااااااااااااااھج كلم   ) ـ

قزمتو  ، مھنم اھل  قزمت  نم   ، ىرولا يف  تركذو  قبس  دق  امم  ىرج  ام  ىرج  مث 
(. دھاجم و( سيردإ )  ) لوقو  ، مھسراح رھظ  ىلع  مھریبك  بورھو   ، ينم مھل 

.. نطولا تذقنأ  دقل 
(.. ناھج كلم   ) تلتقو

ثثجلا نم  بارتقإلل  أیھتي   ، دیعب بيرغ  بارغ  توص  ىودو   ، ىنذأ رحبلا  جوم  قش 



: لاقو  ، سامح يف  يدي  ىلع  مساقلا ) دبع   ) ّدش امنیب   ، هتدعمل ةیھشلا 
ةلضانملا هذھ  حور  دقرتس   .. لطب اي  نئمطاو   .. ءاسملا اذھ  تازجعملا  انيأر  دقل  ـ 

. ةحيرتسم ةیضار  اھیلع  كومواس  يتلا 
* * *
قْلأ

( ٣٦ فرخزلا :  ) ةروس میحرلا ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾  نمحرلا  مسب هللا 

. ةلیجرانلا ىھو  ةكبش )  ) عمج )( 12
( نبالا  ) . تاسدسملا تراراّدغلا : )( 13

. ةبیتكلا )( 14



انیرتاك نبا 
كابترالاو ءاطخألاب  ةظتكم  تاركذملا  فئاحصو  قاروألا  تناك  انھ  نم  ةيادب  ]
بتكلاو ةلیلقلا  ةفاحصلا  هتركذ  امب  ةناعتسالل  تررطضا  يننإ  ىتح   ، نيديدشلا

امنیب  ، يدلاول ثدح  ام  عم  ةیسایس  ثادحأ  نم  ىزاوت  ام  ةفرعمل   ، ةديدجلا
دقف دق  هنأ  ول  امك  هحرش  ديري  وأ  هبتكي  دلاولا  ناك  ام  مھف  يف  اًمامت  تلشف 

ةیسایسلا ثادحألا  بقعي  امیف  وھ  امك  هلقنب  تیفتكاف   ، ءيش لكل  لقاعلا  هكاردإ 
[.. ًالوأ ةیتآلا  كلت   .. ةیمومعلاو

( نبالا )
* * *

[ ةیمومعلا ثادحألا  ]
ترطمأ عفادملا  اھیف  تدعر  اذإ  )
بحسلا اھنود  ترصق  نونم  سوؤك 
ارمحأ توملا  رفصألا  لآ  عرجت 

( بھن مھتاماھ  دوسم  يف  ضیبللو 
يف نیيرصملاو  كارتألا  راصتنال  اھمظن  يركف ) اشاب  دبع هللا   ) ةدیصق لـ نم  ءزج 
يف  ، نیيرصملا ةلاسبب  ملاعلاو  ابوروأ  تدھش  نأ  دعب  ١٢٧٢هـ)،   ) لوبتسابیس ١٨٥٥م

(.. ايروتابوأ  ) ةكرعمو  ،( ةرتسلس  ) نع عافدلاو   ،( بونادلا  ) برح
ةتیمم ةبیئك  ةعيرس  ترم  ةریخألا  برحلا  مايأف   ، يسفن يف  تنوكت  ةركفب 

.. ةيربلا بنارألا  روحج  يف  ةریثك  ءامد  ترجو   ، ةبخاص
دمحم و( هسفن  يناردنكسإلا ) اشاب  نسح   ) میظعلا لاریمألا  نويرصملا  رسخ 
مايأ دعب ٥  ربوتكأ ١٨٥٤  ةلیل ٣٠  رداغلا  دوسألا )  ) رحبلاب ةدراب  ةفصاع  يف  كب ) ننش 
يف نيرھاطلا  امھینامثج  قامعألا  كامسأ  تشھنو   ،( افالكالب  ) ةكرعم نم 
نیتللاو لاریمألا ـ  اھیلع  ناك  يتلا  ـ  داھج ) حاتفم  و( ةریحب )  ) نیتقراغلا نیتطاقرفلا 

قراغ ميدق  باجح  قوف  اشاب ) نسح   ) ماظع ترقتساو   ، میمرتلا امھل  بتكي  مل 
.. دوسألا دوسألا  رحبلا  عاق  يف  اھئفدي  امبرل   ، يرصم شيورد  هبتك 

أدبو  ، ءانیملا لامشب  ايروتابوأ )  ) لالتحا ررقت  فینعلا  لوبیتسابیس )  ) راصح لالخو 
أدب رھشلا  تاذ  فصتنم  يفو  ماعلا ١٨٥٥ . نم  دیجملا  رياربف  موي ١١  سورلا  درط 

( ايروتابوأ  ) مامأ اًقدنخ  رفح  فلورخ )  ) همسا ًایسور  ًالارنج  نأل   ، ديدش نارین  قالطإ 
اورسخ نیيرصملا  نأ  الإ   ، نیيرصملاو كارتألا  راصتنا  مغرو   . عفادملاو دونجلاب  هججد 

(.. كب يلع  و( كب ) متسر   ) نايالألا ریمألاو  يحتف ) اشاب  میلس   ) ماعلا مھدئاق  اًضيأ 
لارنجلا هلحم  لحف   ، اریلوكلاب ءافلحلا  شویج  دئاق  ونغأ ) ناس   ) لارنجلا يفوُت 

.. لیتق فلأ  ىلاوح ٣٥  راصحلا  كلذ  يف  رئاسخلا  تغلبو   ،( هییسیلیب )
ةینامثعلا تاوقلا  لماش ) مامإلا   ) يناشیشلا میعزلا  دناس  زاقوقلا )  ) ةھبج يفو 



. سورلا دض 
برح تناكف   ، خيراتلا يف  ًابيرقت  ىلوألا  ةرملل  نییبرحلا  نیلسارملا  طاشن  ديازت 
نقیتم هبش  يننإ  ىتح   ، ةفاثكلا هذھب  ةفاحصلا  اھعباتت  برح  لوأ  ةیملاعلا  مرقلا ) )

لك يف  نیيرصملا  ذیمالتلا  نیب  ّسردُتسو  دبألا  ىلإ  اھدلخیس  خيراتلا  نأ  نم 
دئاق نالجار )  ) دروللا لوق  ةیمالعإلا  تاحيرصتلا  رھشأ  نم  ناكو   . مھتسارد ينس 

: ماعلا زیلجنإلا 
! بیجع تابثب  موجھلا  كلذ  نويرصملا  لباق  ايروتابوأ )  ) يف سورلا  موجھ  دنع  ـ 
اًديدحت نیيرصملا  دونجلا  نم  اًمعد  يسنرفلا  دئاقلا  بلط  لوقلا  اذھ  ديأو 

( ايروتابوأ  ) نم رضح  وینوي ١٨٥٥  طساوأ  يفو   ، مھلاطبأ ةوق  نع  لاقي  امو  مھتبالصل 
يرصم فلأ  سأر ١٥  ىلع  لوبیتسابیس )  ) ىلإ اشاب ) رمع  ماركإ   ) يكرتلا رادرسلا 
ءانیمو ةنیصحلا  ةنيدملا  ةمجاھمل  نامركنأ )  ) تاعفترم راوجب  طبارو   ، يكرتو
لارنجلا يسورلا  ناطیشلا  لتقم  دعبو   ، يساسألا يسورلا  لوطسألا 
اھتعلقب لوبیتسابیس )  ) تطقسو اًروف  سورلا  راھنا   ، وینوي يف  اًریخأ  فومیخان ) )

( هییسیلیب  ) لارنجلا لسرأو   ، ًالماك اًماع  ماد  راصح  دعب  ربمتبس  موي ٨  اھئانیمو 
ةدع سأر  ىلع  اشاب ) دمحأ   ) يكرتلا ریشملاو  لیفنولاد )  ) لارنجلا ايروتابوأ )  ) ىلإ
نأ الول  سورلا  بانذأو  لولف  تغابت  تاوقلا  تداكو   ، ةيرصم ةدایب  اھنم  ٍراوسو  قرف 

نیملاس سورلا  هرتس  تحت  بحسنا   ، راصبألا يمعُي  ئجافم  فیثك  بابض  رشتنا 
.. ةفحازلا تاوقلا  مامأ  مھظح  نسحل 

دعب ةیناثلا  ملعلا  ةرانم  مرقلا )  ) برح يف  ةيرصملا  تاوقلاب  دیعس )  ) يلاولا قحلأ 
( مرقلا  ) يف كرابم )  ) يقبو  ،( كرابم اشاب  يلع   ) سدنھملا وھو   ،( يواطھطلا )

.. ةینامثعلا تاوقلل  ةيرادإلا  نوئشلا  ىلع  اھیف  فرشأ  رھشأ  ةرشع 
تحت نیتنثا   ، كراعم ثالثب  نويرصملا  ماق  كلذك  ربمسيد  يفو  ربمتبس  رخاوأ  يف 
يدنج فالآ  ةثالث  اھماوق  ةوق  ربع  ربمسيد  يف  ةثلاثلاو   ،( اشاب لیعامسإ   ) ةدایق

(.. نوزبارط  ) بوص ايروتابوأ )  ) نم اولقتنا 
ةیتاذلا دوھجلاب  ىركسع  ىفشتسم  ةماقإ  ىلع  كرابم ) اشاب  يلع   ) فرشأ
ةيوجلا لاوحألا  يدرت  ببسب  دونجلا  نیب  تشفت  يتلا  ضارمألا  جالعل 

عم هتمدخ  ءاھنإ  ّمت  نأ  ةسورحملا )  ) ىلإ هتدوع  دعب  هؤازج  ناكو   ، ةیشیعملاو
! نيرخآلا طابضلا  نم  ديدعلا 

مدعب رعش  يذلا  يناثلا ) ردنسكلأ   ) هنبا هفلخو  لوألا ) يالوكین   ) رصیقلا يفوُت 
ةصاخ مالسلل  يعسلا  ررقو   ، هدلاو عم  تناك  امك  عارصلا  ةلصاوم  ىلع  هدالب  ةردق 
يف كلذو   ، هدض برحلا  لخدتس  ىرخأ  ةیبوروأ  ًالود  نأب  هل  اسمنلا )  ) ريذحت دعب 

.. اھیتِع يف  يدنج  نویلملا  تطخت  يتلا  ةیسورلا  تاوقلا  رارمتسا  لاح 
، اًریخأ اھرازوأ  برحلا  تعضو  نأ  دعبو  ةميزھلا  مھللجت  سورلا  بحسنا  نأ  دعب 

يذلا نامرفلا  وھو   ، تاحالصإلل ينويامھلا  موسرملا  دیجملا ) دبع   ) ناطلسلا رشن 



،( سيراب  ) ةدھاعم تاضوافم  ءانثأ  يبوروألا  ماعلا  يأرلا  بسك  ناطلسلا  هب  دارأ 
ـ ةینامثعلا  ةيروطاربمإلا  ءاجرأ  يف  ةینيدلا  تایلقألا  قوقحب  فارتعالاب  كلذو 

نییحیسملا دینجتو  ةيزجلا  ءاغلإو  ـ  لاتقلا  لاعتشال  ًایسور  نلعملا  ببسلا 
. نیملسملا نیبو  مھنیب  ةاواسملاو 

نم اًموي  دعب ٣٤  يأ  سرام ١٨٥٦،  يف ٣٠  ةریھشلا  سيراب )  ) ةدھاعم عیقوت  متو 
نالعإو  ،15( ةنوطلا  ) رھن يف  ةحالملا  ةيرح  اھدونب  مھأ  تناكو   ، رمتؤملا حاتتفا 

لـ لوبیتسابیس )  ) ءانیم ةداعإو   ،( ایفادلوم و( ایشالاو )  ) يتيالول يتاذلا  لالقتسالا 
ةباثمب ناك  يذلا  طرشلا  وھو   ،( دوسألا  ) رحبلا دایح  نالعإ  متي  نأ  ىلع  ایسورلا ) )

ىلإ ةیبرحلا  مھنفس  نوبحسي  مھسفنأ  اودجو  نيذلا  سورلل  ةبسنلاب  ةبیصملا 
.. ةیلعفلا ةیحانلا  نم  ةینامثع  ةریحب  دوسألا )  ) رحبلا حبصیل   ،( قیطلبلا  ) رحب

يف اھریغ  نود  اسنرف )  ) تازایتما تتبث  دقف  سيراب )  ) يف ةدھاعملا  نألو 
.. ةیحیسملا ةسدقملا  نكامألا 

مت نإو   ، هتلوطبل ناطلسلا  لثمم  نم  ناشین  ىلع  ساّحنلا ) ظوفحم   ) لصحو
قئاثو يف  يرسلا  ةمرقلا )  ) طخب اھظفحو  ةیبئاجعلا  مرقلا )  ) ثادحأ ىلع  هيومتلا 

لمعتسُت طقنلا  ةلیلق  ةلیطتسم  ةریصق  هفورح  طخ  وھو   . ةعلقلاب تاظوفحملا  راد 
ةبسن فرعُت  الو   ، هرمأ نم  ةلجع  ىلع  هبتاك  نأكو  اًمود  ودبيو  اھل  رصح  زومر ال  هیف 

يأ يف  ضوخلا  مدعب  كارتألا  ىلع  هیبنتلا  مت  امك  اھمدع ! نم  مرقلا )  ) ىلإ همسا 
رش ةھجاوم  يف  مرقلا )  ) ةرحس اھیف  رھظ  يتلا   ، ةلیللا كلت  يف  هوأر  امم  ءيش 

لماكلاب مھعرصم  اوقلف  ثادحألا  كلت  اودھش  نيذلا  سورلا  امأ   ، دوسألا ساّحنلا ) )
( يرصملا مرقلا  تيرفع   ) نع ةروطسأ  صقي  لظو   ، هتباصإ نم  اجن  اًدحاو  ادع  امیف 
.. هلقع برحلا  لاوھأ  تدھ  لوبخم  نم  رثكأ  دحأ  هربتعي  نأ  نود   ، هدالب يف  ضماغلا 
اًرثأتم هتافوو  دونجلا  دحأ  ذاقنإ  يف  هتلوطب  نع  ءابنألا  ترتاوتف  نادوبق ) رھاط   ) امأ
دبع  ) ناك يدنجلا  اذھ  نأ  نع  ةعاشإ  ترس  نكل  ةقعاصلا .) تیليوج   ) يف قيرحب 
ّدم امدنعو   ، روباولا فوجب  نزخم  يف  نارینلا  امھتزجح  نینثالا  نأو  مساقلا )

. هدلجب يدنجلا  برھي  نأ  لضف  هذقني  يك  ةضیغبلا  ةیسادسلا  هدي  نادوبقلا 
ّمتو  ، ةيركسعلا ةمدخلا  رارمتسا  نع  ظوفحم )  ) ءاقدصأ تاباصإلا  تدعقأ 
بقع مھحيرست  مت  طابضلاو  دونجلا  نم  ریبك  ددع  نمض  ظوفحم )  ) نع ءانغتسالا 

، ةيرحبلا هتءافك  مغر  هحيرست  مت  تمظن ) دمحأ   ) تیليوجلا يجنمود   . برحلا
. يرصملا نطقلا  ريدصتل  يراجت  بكرم  ىلع  ًایندم  ًاناطبق  لمعف 

(.. رصم  ) ىلإ ساّحنلا )  ) داع و 
* * *

[ تاركذملا ]
ناكو  ،( ةسورحملا  ) ركذتأ نأ  لبق  اًماع  اھیف  تیقبو  ةيردنكسإلا )  ) ىلإ تدع 

(.. ةيردنكسإلا و( رصم )  ) نیتمصاعلا نیب  اًريرم  يلقنت 



يف ةنیفسلا  حطس  ليامتي  امنیبو   ،( طسوتملا  ) سورع ىلإ  ًالوأ  قيرطلا  يف 
يلوھذب هل  تلقو  اھنیح  ءامسلل  ترظن   .. ينقرافي مل  معن   .. هحایص تعمس  ةعد 

: ةبحألا عایض  دعب  ينقرافي  مل  يذلا 
؟ كلذك تسلأ   ،( خر  ) اي ةكرتشملا  ءادغلا  ةبجول  اًقح  صلخم  تنأ  ـ 

يف هجھوت  أفطنا  وأ  ىوذ   .. هدامع مطحت   .. ضرم ام  ءيش  رغثلا ) سورع   ) يفو
(. ناھج كلم   ) يدقف لـ دعب  اًشحوم  راصف  يلقع 

.. ناطیشلا ةقرطم  تحت  رامسملا  فصقناف  تلق ال 
جاحلا نم  لئاھ  بیحرت  طسو  هیف  ةماقإلل  تدُع  يذلا  يعافر )  ) جاحلا لزنم  مامأ 
هلاور لیسي  دق   ، ركفلا دراش  رصبلا  غئاز  نونجم  يننأ  ةراحلا  نایبص  دقتعي   ، میحرلا
هبآ ال  ينكل  نولوقي  امل  هبنتأو  مھیلع  تصنتأ  ًانایحأو   ، رعشي نأ  نود  لوبي  وأ 

تصنتأ تنك  ام  نمض  هل  لاق  ًابیبط  يعافر )  ) جاحلا رضحأ   ، هتروطخ وأ  اذھ  ةبقاعل 
دقتعأ مل  يننأ  الإ  اھنع  تأرق  يننأ  مغرو   ،16( ایلوخیلاملا  ) نم يناعأ  يننأ   ، هیلع
نيذلا لاطبألا  تامس  نم  اذھ  نأ  اھتقو  تننظ  لب   ، قلقلا يعدتسي  رمألا  نأ 

.. ةیبناجلا رئاسخلا  ضعب  لمحت  مھیلعو   ، ةيراضلا بورحلا  نوضوخي 
ىجایھو يتلاح  نم  ديزيو   ، ينارین ّيلع  بلؤي  ناك  ناھج ) كلم   ) ركذت نأ  الإ 

لھ تقولا : لاوط  لءاستأ  ينلعجيو   ، نونجلا ءارو  ام  ىلإ  لاضلا  يلقعب  بھذيو 
؟ ةیبناج رئاسخ  ناھج ) كلم   ) تناك

نوكتس كنأو   ، اًددجم نایقتلتس  امكنأ  اًقح  رعشأ  : ) مرتحملا يدنفأ ) دومحم   ) لاق
، نیكسملا يذوحلا  نّمخ  امك  لعفلاب  انیقتلا  دقل  اھتمالسو ..) اھنمأ  نع  ًالوؤسم 
نم دحأ  يأ  ةيامح  يننكمي  لھ  لب  ؟  يرمعب اھنع  دوذلاو  اھتيامح  تعطتسا  لھف 

؟ اھتاذ يسفن 
؟ هذھ يتیحضت  نطولا  قحتسي  ناك  لھ 

يف اھتیضق  ةئناھ  مايأب  يریكذت  يف  اھرحب  دويو  ةيردنكسإلا )  ) يلایل حلفت  مل 
.. رجاتأو داطصأو  يرتشأو  عیبأ   ، اھجاومأ هجو  ىلعو   ، اھيراوح

ينقعلتل يلع  ضقنت  رحبلا  نابرغو  سراونلا  ىرأ  تحرو  اًءوس  يتلاح  تدادزاو 
ىلع مانأ   ، اھنم ًايأ  ىرأ  ال  شحوتملا  يلقع  قیفي  امدنعو   ، ينرقنتو ينضعتو 
ىلإ برھأف   ، ةنیعللا نابرغلا  موجھ  ىلع  وحصأو   ، رشبلا بحأ  موحل  لكأ  سیباوك 

: يننوفزيو ةیتفلا  ينفقلتیل  ةراحلا 
. نونجملا هنإ   .. بوذجملا هنإ   .. نونجملا وھاھ  ـ 

ىلع ًايدنج  نوتسو  ةئاملا  مھارأ  لب   ، لافطألا نم  ةعومجم  مھارأ  ال  ينكل 
نیكاكدلا دحأ  دنعو   ، سراونلا ةئیھ  يف  نولكشتي  تاظحللو   ،( ةقعاصلا تیليوجلا  )

ناكدلا بحاص  حاصو   ، اوبرھو اوخرصف  اھب  مھتفذق   ، ضیبلا نم  ةعومجم  تدجو 
هاطعأو  ، روخبلاو روطعلا  توناح  نم  داع  يعافر )  ) جاحلا نكل   ، ّيلع ضقني  وھو 

: انتدوع ىدل  نانح  يف  ينلأسو   ، رطاخ بیط  نع  مطحملا  ضیبلا  نمث 



؟ ًالثم بسحف  بارتلا  مھیلع  ُثحت  مل  اذامل  ؟  يدلو اي  ضیبلاب  مھتفذق  اذامل  ـ 
. ينقدص  .. ضیبلا الإ  لكأت  سراونلا ال  ؟  بارت يأ  ـ 

يلع ونحي  وھ  ناكو   ، ةمودصملا ةفسأتملا  هتارظن  مامأ  عانتقا  لكب  اھلوقأ  تنك 
( نادوبق رھاط  و( نابرغلاو  دونجلا  درطي  هروضح  ناكو   ، يعور نم  ئدھیل 

عجضم نوقرؤي  نيذلا  رارشألا  لكو  بارغألا  ةرحسلاو  فومیخان ) و( شتیفیكساب ) و(
يدورش ناكو   ، ریثأتلا يسیطانغملا  هروضحب  يدورش  ضعب  درتسأ  تنكف   ، يلاب

.. ضعبلا امھضعب  نم  أوسأ  نانثالاو   ، ينونج نم  محرأ 
ةببدلاو بائذلاو  جلثلاو  دربلا  لاوھأو   ، هیتلا ةرتف  ىرأل  دوعأ  تنك  يدورش  يفف 
سورلا دالب  يف  اھایحأ  تنك  يتلا  ةیجمھلا  ةرتفو  قرطلا  عاطق  ىرأ   ، براقعلاو
ينملؤت  ، ةھيركلا ةيدامرلا  ةملظلا  ضرأ  ةلتل  لوحتي  يشارف  ىرأ   ، ةدیعبلا راغلبلاو 

يف يفتك  ىلع  يدنفأ ) دومحم   ) تبري امدنعو   ، راثدلا ىسنأ  امدنع  يبجاح  ةبدن 
( دوسألا  ) رحبلا هایم  يف  موحت   ، كوكفلا ةمخض  ةيرحب  شوحو  طسو  طقسأ   ، ةوبأ
( تيآ  ) ىوس دجأ  الف   ، بيرق قوس  ىلإ  اًراف  ودعأو  ةبوجعأب  اھنم  تلفأف   ، ةقیمعلا

دقفأ  ، ناداوجلا ينمدصي  تفتلأ  امدنعف   ، ةرذحم تمصب  يئارو  ام  ىلإ  ریشت 
: اًخراص لظأو   ، ةمدصلا عم  ناھج ) كلم   ) ليدنمو شيوردلا )  ) باجح

. ليدنملا  .. باجحلا ـ 
.. ةكلھم تاماودو  ةقیحس  راوغأ  يف  دبألا  ىلإ  ناعیضي  نكل 

.. لاوحألا لك  يف  رورم  هنكل  باحسلا  رم   .. رمت تناك  مايألا  نأ  الإ 
ينبذج ام  ءيش   ، يردنكسلا يضاملا  قافر  نيدایصلا  ىلع  تجرع  حابص  تاذ 
ةلیللا يف  يعافر )  ) جاحلا ءاشع  يف  ىلقملا  كمسلا  معط  امبر   ، مھركذتل
يبایغ ةرتف  رابخأو  يلاوحأ  نع  نیلئاس  ریبك  دو  يف  ىلوح  اوفتلا  كانھو   ، ةتئافلا

: مھتیحت در  دعب  مھل  تلق  ًالوبخم  ودبأ  الأ  ًالواحم  ریبك  مامتھابو   ، برحلا يف 
اًمداق ردنكسإلا )  ) انازغ دقل  رصم ..)  ) ىلع اوقلقت  الف  هترود  خيراتلل   .. يناوخإ اي  ـ 

ازغ رشع  عساتلا  نرقلا  يف  نآلاو   ، دالیملا لبق  عبارلا  نرقلا  يف  نانویلا )  ) نم
مھوزغي يك  مھنم  ءاج  نم  انل  هللا  رخسف   ، دالبلا هذھ  اشاب ) يلع  دمحم  )

حبصي دقف   ، دالیملا لبق  لوألا  نرقلاب  ةینامور  ةریحب  مورلا )  ) رحب ناك  امكو   ، انمساب
اھدجم ایكرت )  ) تداعتسا نإ   ، نيرشعلا نرقلا  يف  ةینامثع  ةریحب  هللا  ةئیشمب 
نرقلا يف  ةمیظع  ةيرصم  ةریحب  نوكیسف  رصم )  ) اھتقبس ول  امأ   .. اھسأبو

! نيرشعلاو دحاولا  ىتح  وأ  نيرشعلا 
.. اوتھب

: اًرسحتم مھدحأ  لاق 
. باشلا لقع  عاض  ـ 

: فكب اًفك  رخآ  برض  و 



. هغامد برحلا  تحسم  ـ 
: هلوقب ثلاث  ىفتكا  و 

. اب الإ  ةوق  الو  لوح  ـ ال 
نم نوردي  ال  نيذلا  نیلفاغلا  نم  ةعومجم  مھنإ  يل : لوقي  يخم  نم  اًءزج  ناك 
يف نوھقفي  ال  نيذلا  ءاطسبلا  نیيرصملا  فالآ  نأش  مھنأش   ، اًئیش مھرمأ 
ىلع اوناك  ول  اذامو  لوقي : رخآ  ءزج  امنیب   . ىربكلا مكحلا  رومأو  خيراتلاو  ةسایسلا 

؟ باوصلا ةيؤر  نيرخآلا  دنع  نوكي  الأ  ؟  طقف يروظنم  نم  رومألل  رظنأ  اذامل  ؟  قح
يف مھدیيأتب  كلذو   ، ينع اوفرصني  نأ  لبق  مھفطع  يدجتسأ  نأ  يغبني  لھ 

؟ مھمالستساو مھعونخو  مھنومك 
.. لبق يذب  تنك  امع  ًانأش  لقأ  تودب   .. ينع نولحري  مھنإ   .. نوشمي مھنإ 

.. لبق نم  ًانأش  كلمأ  نكأ  مل  يننأ  وأ 
امك  ، ةطاسبب ىشالتي  فیك  هدبزل  رظنأ  تدعقف  رحبلا  مامأ  اًدیحو  ينوكرت 

.. ناوث ذنم  اًضيأ  ةطاسبب  يمارتحا  ىشالت 
.. ًءافج بھذو  ءيش  ىلإ ال  ىھتناو  اًمرمرع  اًریبك  ناك  فیك 

: تغمغف هایملا  ىلع  سمشلا  ءوض  قلأت 
؟ لجر اي  رونلل  اًقح  تدع  ىرت  اي  لھ  ـ 

تناكو  ،( مالظلا  ) ينعت يتلا  وكسوم )  ) تناك  .. ةملظلا ضرأ  تناك  تنك  امثیح 
.. سمشلا بورغ  ينعتو  ةقینیفلا  بريإ )  ) نم ةقتشملا  ةبوروأ ) )

.. ةیجمھلاو هیتلاو  تانعللاو  رشلاو  بورحلاو  توملاو  مدلا  ناك  تنك  امثیحو 
ءامس  ، يبھذلا حمقلاو  ضیبألا  نطقلا  ضرأ   ، ءارضخلا ةبیطلا  ضرألا  انھ 
مامأ تویبلا  تابر  ءفدو  يموقو  يلھأ  انھ   ، رینملا ردبلاو  ةكحاضلا  سمشلا 

.. ّةنجلا هؤام  لسعلا  لین  انھ   ، عانصلاو نیحالفلاو  فئاوطلا  يف   ، نارفألا
.. يرعاشم يف  عئار  ردخ  ىرس 

ةینطقلا بحسلا  عطق  بقارأو  جھبملا  دویلا  سفنتأ  لامرلا  ىلع  تیقلتسا 
ةقر يف  يردص  ىلع  قلزنتو  يھجو  سمت  تایبرغ  تامسنو   ، ةلیتلا ةليوط 

.. ةقرزلا نوكت  امم  رثكأ  ءاقرز  ءامس  نم  ةمداق   ، ةشعنم
.. اھلیختأ يراوج  ىلإ  ترظن 

امفیك ةزھجتم   ، ينینح ةعقوتم   ، يلیخت ةرظتنم  ةیفارخ  ةيروحك  ةددمم  تناك 
ىلإ رظنت  امنأك   ، ّينیع ىلإ  رظنتو  ةملاح  ةماستبا  لمحت   ، يركذتل زیھجتلا  نوكي 

.. ينارت امنأك ال   .. قفألا
.. تفتخاف اھقانع  تلواح 

.. ِتنأ ِتیفتخاف  ناھج ) كلم   ) اي انأ  يذاقنإ  ِتلواح 



.. يعم لازيال   .. معن  .. يدرولا اھليدنم  تجرخأو  يبابلج  يف  ىدي  تسسد 
.. ةركسملا اھتحئار  كلتمي  لازيال 

ىسفن ىلإ  ترظن   ، میتملا دودكملا  ىلقع  رُثي  ملو   ، يحناوج جھت  مل  ةرملا  هذھ 
ةمق يف  نآلا  انأ  لھ  فرعأ  ال   .. يلاح هب  لصو  امم  تبجعتف  لوھذ  يف  ًایلم 
ةئیھ نم   . ينارتعا امم  ىب  دبتسا  بيرغ  بضغ  نكل   . يلقع ةمق  يف  مأ  ينونج 
مزح يف  يعافر )  ) جاحلا راد  ىلإ  تدعو   ، ةثعشم ةیحل  ىلإ  ةیلاب  بایث  ىلإ  ةثر 
يف ّرُمأ  ينأشو  ينوكرتيو   ، موي لك  ةفز  نع  باترم  رذح  يف  نوفقوتي  ةیبصلا  لعج 

.. نزحلا ةیئاوشع  درطي  هنإ   .. ةديدج ةيزم  بضغلل   .. مالس
.. اھتدجو كانھو 

ةیكئالم ةدراش  ودبتو   ، ًابوث كیحت  ةیبرشملا  مامأ  ةتماص  دقرت  ناھج ) كلم   ) تناك
اھدي تكسمأو  اھنم  تبرتقاف   ، ةربإلا ىلإ  رظنت  ال  ىتح  هنیعب  هاجتا  يف  رظنت  ال 

: ةرذتعم ةجھلب  ًالئاق 
ىندأ نود  جئاھلا  روثلاك  ایحأ  تللظو  يھابتنا  كرعُأ  مل   .. يتزيزع اي  فسآ  ـ 

! كرعاشمل ةاعارم 
: ينتنأمط ةداعسب  تلاق 

كبضغ نع  ثفنت  كتكرتف  ءانفلا  يف  كتاروث  عمسأ  تنك  ظوفحم ..)  ) اي سأب  ـ ال 
. ودبي امیف  ءودھلاو  لقعتلا  ةياغ  يف  تنأ  نآلا   ، برحلا يف  كب  قاح  امعو 

: ةقیقرلا اھدي  تمثلو  ءادعصلا  تسفنت 
، ءاقرخلا يتالاعفنا  وأ  فیخسلا  يدورشل  ملستسأ  نل  اًدعاصف  نآلا  نم  ـ 

سیلأ  . كديرأ امك  يننيديرت  ِتنأ   .. يرارقب هربخأس  يعافر )  ) جاحلا ةدوع  درجمبو 
؟ كلذك

. يھجو يف  يتداعس  ىرت  كنكل  ظوفحم )  ) اي كتباجإ  نم  ينعنمي  يلجخ  ـ 
امھینكر يف  تادیعجت  عنص  ةلواحم   ، رھشأ ذنم  ًابيرقت  ةرم  لوأل  ياتفش  تمسبت 

: مزح يف  هل  تلق  توناحلا  نم  جاحلا  داع  امدنعو   ، مسبتلا ةردن  نم  نیسلمألا 
. ضرألا تایتف  لمجأب  طابترألا  تررق  دقل  ـ 

: ةبیبحلا ناھج ) كلم   ) تلاقو
. لعفلاب يل  مّدقت  ظوفحم )  ) ـ

: اًفتاھ ةوق  يف  يننضتحا  يذلا   ،( يعافر  ) جاحلا هجو  ةجھبلا  تقش 
ءاش هللا. نإ  ةجيزلا  معنو  رایتخالا  معن   .. يدلو اي  امكیلع  كرابم  ـ 

اھتلیخت امك  ناھج ) كلم   ) عم ةئناھ  يمايأ  ترمو  ةعرسو  ةطاسبب  جاوزلا  مت 
نم بسكأل  توناحلا  يف  لمعلل  تدعو  ينأش  تحلصأ   . ةظقیلا مالحأ  يف  اًمامت 
ىلع يھ  ترصأ  امك  ریغصلا  ظوفحم )  ) نع دیعسلا  رداھلا  انبح  رمثأ   ، يدي لمع 

.. اھب زیمتت  يتلا  ةیفارخلا  اھصصق  هل  يكحت  تلعجو   ، هتیمست



انأ : ) اًریخأ ةيوثنأ  ةھجو  اھل  تدجو  دقو   ، زيزعلا سيردإ )  ) ةینغأ اھل  ينغأ  تنك 
.. يفادلا كتوص  يف  ریفاصع  ةقزقزو   ، يفاص لین  طش  ریغ  ادح  هلام  يللا  ریطلا 
ّيلع ىشخت   ، يل اًقشع  دادزت  تناكف  نزح ) الو  مومھ  ریغ  نم  يبص  ينوعجري 

.. ةدابعلا دح  ينبحتو  میسنلا  نم 
.. ةدراشلا اھترظن  ىوس  ينریحي  ، ال  ةعيرسلا ةلیمجلا  انمايأ  قشعلا  للجو 

، ةرملا هذھ  لقت  نأ  اًریثك  تینمت  ةعرسب  يردص  تاذ  ةحارو  اضرلا  مايأ  رمت  ةداع 
ةداعس يھتنتو   ، ءاقشلا دوعيو  ّةركلا  دوعت  نأ  الإ  ىبأ  ةصاخلا  يتنعل  نوناق  نكل 

.. ةتقؤملا يتريرس 
.. بیھر سوباك  ىلع  ديدجلا  ملحلا  نم  تقفأ  ةرملا  هذھ 

ةرملا هذھ  نكل   ، سیباوكلا نم  مصفنت  ةلسلس ال  يھ  يتایح  ةعیبط  نأ  ملعأ 
.. اًرارف رفأ  نأ  ىلع  سوباكلا  ينربجأ 

تنك ةرملا  هذھ  يننأ  الإ   ، لصاوتملا رارفلا  نم  ةلسلس  يتایح  نأ  اًضيأ  ملعأ 
! يتجوز نم  برھأ 

اذھو  ، عقاولا ضرأب  سوباك  ىلع  يمویلا  مانملا  سوباك  نم  تظقیتسا  دقل 
هجو يف  ةلثمتملا  يكئالملا  لامجلا  ةيآ  ىلإ  علطتأل  رجفلا  كلذ  ُّتفتلا  امدنع 
هجوب أجافأل   ، ةنتفلا هذھب  سوباكلا  رثأو  مونلا  رثأ  نم  ّينیع  لسغأ  يك   ، يتبوبحم

.. ةداسولا تاذ  ىلع  اًئناھ  ًایفاغ  يعافر )  ) جاحلا ةيراج  انيرتاك ) )
يف ّيلع  اھرصب  فك  رثؤي  ملو   ،( ةيردنكسإلا  ) تایتف لمجأ  لب   .. ةلیمج تناك 

، لجر يأ  اھانمتيو  دحأ  يأ  يف  رثؤي  ال  عقاولاب   ، ًایلاح ّيلع  رثؤي  يك  قباسلا 
يوذ نم  اھلسن  حبصي  ال  ثیحب  اّیلبِج  ًایقلَخ  سیلو  ثداح  نع  َمََجن  هنأو  ةصاخ 

،( ناھج كلم   ) ةیقیقحلا يتبوبحم  دجأ  مل  يننأ  يتلكشم  نكل   . ءایمعلا نویعلا 
: تخرصو عزف  ينارتعاف 

(! ناھج كلم   ) ِتسل ِتنأ  )؟  ناھج كلم   ) نيأ ـ 
يتوص هاجت  ترظنو   ، اننبا تنضتحاو  يعزف  نم  ةعوزفم  ةنیكسملا  تظقیتسا 

: ةلئاق
؟ سوباك وھأ   .. كتجوز انيرتاك ..)  ) انأ ؟  يبیبح اي  ينعت  نم  ـ 

دقل  ، ِتنأ كجوزتأ  مل  يننكل   ، نینوكت نم  فرعأ   .. عینش سوباكل  هنإ   .. معن ـ 
(. ناھج كلم   ) تجوزت

: لوقت يھو  اًراح  ًءاكب  تكب 
. ينتببحأ كنأو  تلقعت  كنأ  تروصت  دقل  ؟  نايذھلا ىلإ  تدع  لھ  ـ 

: ةوسقو ةظلغ  يف  اھب  تفتھ 
؟! ىرخأ ةأرما  كنأ  انأ  يبنذ  امو  ـ 

: ءاكبلا يف  لفطلا  رجفنیل  رایھناب  تخرص 



؟ لفطلا اذھ  ةريرج  امو   ، كل انأ  يبح  بنذ  امو  ـ 
.. ىربك ةمدص  يف  تعجارت 

؟ عرجتأ ةئیطخ  يأ  لب  ؟  ةرملا هذھ  هتینج  ريرم  بنذ  يأ 
؟ ّينیعب تومت  اھتيأر  يتلا  ناھج ) كلم   ) جوزتأ بـ يننأ  يلقع  ىل  روص  فیك 

؟ ةلحرملا هذھل  نونجلا  يب  لصو  لھ 
؟ يلثم لوؤسم  ریغ  نونجم  نم  ىجرُت  ةایح  يأو 

يذلا لفطلا  تذخأ  امدنع  قرتحم  سئاب  صخشل  تلوحت  ةیلاتلا  ةظحللا  يفو 
يتلا ةفیفكلا  انيرتاك )  ) يواسأم لـ بذعم  بیحن  طسو  ةفرغلا  ترداغو   ، هوتل مطُف 

.. اًمئاد ةدراشلا  اھترظن  رس  ُتْفرع 
يف ملأتي  هرأ  مل  نإو   ، ةنعللا نم  هبیصن  لاني  ينفرعي  نم  لك  نأ  ّيلع  بتك  دقل 

.. مانملا سیباوك  يف  ينم  مغرلا  ىلع  ينانسأب  همھتلأ   ، ةظقیلا
هّفلحت ةلیمجلا  انيرتاك ) و(  ، ةفرغلا لخدي  يعافر )  ) جاحلا تعمس  يئارو  نمو 
تعمس هلك  لزنملا  نم  لحرأ  امنیبو   ، ينم بضغي  وأ  يندراطي  الأ  ةتامتساب 

: ریخألا امھخارص 
دیعتسأ الأ  يننیجرتو  كدیلو  فطتخي  هلجأ  نم  هتلعف  ام  لك  دعبأ   .. دغولا اذھ  ـ 

؟! لقألا ىلع  لفطلا 
يأ هل  يبح  ىواسي  الف   .. يدیس اي  هتبقاعم  تلواح  نإ  رحتنأ  نأ  اب  مسقأ  ـ 

. ءيش يأ   .. ایندلا هذھ  يف  ءيش 
. ينتمدأ ىتح  يحور  ّيلع  تضعو   .. اھتیمدأ ىتح  ملأب  يتفش  تضضعو 

.. تتام  .. تتام  .. تتام ناھج ..) كلم   ) تتام دقل 
تحض نمم  ٍراع   ،( ةسورحملا  ) ىلإ اًھجتم  اًدیعب  اًدیعب  دعتبأ  انأو  راعلا  يندراط 

نأ درجمب  ةدحاو  ةظحل  يف  انأ  هتردھأ  يذلا  بحلا  كلذ   . اھبح لجأ  نم  اھلفطب 
لھأ دعسأ  ىلإ  يليوحتب  اًنیمق  ناك  بح   . ةقیقحلا ریغ  ةقیقح  ىلع  تظقیتسا 

.. ضرألا
.. ناك

: هتیجانو يلیلخ  تلباق  بكرملا  يفو 
؟ هل تلصو  لاح  يأو  ؟  لیلخ اي  هیلع  كتكرت  لاح  يأ  ـ 

: باجأ يتلوفط  ذنم  هفرعأ  يذلا  نیصرلا  قیمعلا  هتوصب 
؟ كردصب لح  ام  ىلإ  رظنا   .. كسفن ىلإ  رظناو  يلاح  نم  كعد  ـ 

: هینعي ام  اًرخأتم  مھفأ  نأ  لبق  يردص  ىلإ  ترظن 
هنإ ؟  كيأر ام   ، سیك فصنب  لب  ؟  دحاو سیكب  هيرتشتأ  ؟  ئرتھملا يبلق  ينعتأ  ـ 

. لیبنلا لینلا  اھيأ  تنمخ  نأو  دبال  امك  ءيش  يأ  يواسي  نآلا ال 



. اذھ دكؤي  كیعارذ  ىلع  هلمحت  يذلا  كنباو   .. يواسي لب  ـ 
. بیجع میعن  يف  ةمئانلا  ءارمحلا  محللا  ةعطق   .. ریغصلا ظوفحم )  ) ىلإ ترظن 

: بولقلاو نیضرألا  بئارخ  نع  اًدیعب  كلانھ  وفغت  ةنجلا  ىلإ  تلقتنا  امنأك 
. هدحو لاؤسلا  لوھ  نم  بعرلاب  باصُأ  ؟  ىرت اي  هرظتني  ریصم  يأ  ؟  ينبا ـ 

. رشبلا بحو  نطولا  بحو  ّبرلا  بح   .. ةایحلا میقتست  هدحو  بحلاب  ـ 
قزمتو تَقزمتف  ةاتف  تببحأ   .. اھلیخت كنكمي  تاصغنم  لكب  بحلا  ينباصأ  دقل  ـ 
تببحأ  .. اھلقعو اھبلق  يعم  قزمتو  تْقزمتف  ةاتف  ينتبحأو   ، يلقعو يبلق  اھعم 

. هیتلاو رحبلاو  برحلا  يف  يتایح  مايأ  دوسأ  تیضقو  تانعللا  ينتسبلتف  نطولا 
: نادوبقلا حاص 

. رایتلا دض  اننإ  مكتمھ  نم  اوديز  ـ 
: لینلا لاقو 

. ةّمھلا ةدايز  نم  صانم  الف  رایتلا  دض  تنك  اذإ  ـ 
. قح ىلع  َتنك  امبر   .. قح ىلع  َتنك  امبر  ـ 

( ظوفحم  ) اًعضاوو  ، تمصب يكبأ  ينلعج  يبلق  ىلإ  اًديور  اًديور  للست  ام  ءيش 
.. يلصأ تمق  طبضلاب  يمامأ  ریغصلا 

.. يبرل ًابح 
.. يلجأ نم  سیلو  هلجأ  نم 

: ّيلع أرقي  وھو  شيوردلا  ّيلإ  ّلیُخ 
17 (. نيرق هل  وھف  ًاناطیش  هل  ضیَقُن  نمحرلا  ركذ  نع  ُشَعي  نمو   ) ـ

تركذت ةریخألا  ةدجسلا  يفو   ، يھجو تحت  لفطلا  سأر  تناك  تدجس  امدنعو 
انھ  ، ينیجني نأ  اًصلخم  توعدف هللا   ، دجاس وھو  هبر  نم  دبعلا  نوكي  ام  برقأ  نأ 

ةرظنلا كلتب  ينقمرو   ، دجاسلا يھجو  تحت  تماص  ءطبب  هینیع  لفطلا  حتف 
.. دیلاوملا لكك  يكبي  ، ال  اًتماص دلُو  امدنع  هدالیم  ةظحلب  ينتركذ  يتلا  ةبيرغلا 
ةظحللا كلت  ذنم  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  نأب  ترعش  ينكل   ، ينارتعا ام  مھفأ  مل 

.. يتایح يف 
، عزفم ملظم  رشو  ةریطتسم  ةمھاد  رطاوخو  ةمھلدم  ءادوس  بونذ  ينع  تلاز 
، حرم يف  لفطلا  كحض  ةالصلا  نم  تغرف  امدنع   . ةباصملا ةلتعملا  يسفن  تَفصو 

.. موجھب لقعلاو  نانئمطالا  مايأ  تأدب   ،( ةسورحملا  ) تلخد امدنعو 
رومخم قيرط  عطاق  نم  موجھب  تأدب  اھنكل   ، دشرلا ةدوعو  لقعلا  مايأ  تناك   .. معن

.. يبناج يعارز  قيرط  يف 
هنم تبرتقاو  ةليوطلا  شئاشحلا  ىلع  لفطلا  تعضو   ، يناعي هنأك  يل  راشأ 
رْكُسلا رثأ  نم  ظیلغ  توصب  ًالئاق   ، ليوط رجنخب  ينتغاب  انھ   ، ديري امع  هايإ  ًالئاس 



: ديدشلا
. كلام ينطعأ  ـ 

. هابقع دمحُي  ام ال  كل  ثدحي  نأ  لبق  دعتبت  نأ  كرذحأ  ـ 
هعجشو  ، دوسألا يرش  هرمدي  ىتح ال  لفطلا  نع  اًدیعب  تيرجف  موجھلا  ررق  انھ 

لكو تررف   .. كیلع رساجتیف  همامأ  يرجت  يذلا  بلكلاك   ، يتدراطم ىلع  يرارف 
.. بیجع جایھ  اھباصأ  يتركاذ  نأك   ، ةعمتجم يل  ىدبتت  ةقباسلا  يبورھ  تاظحل 

.. نیعللا يرش  قلطني  ملو   ، ينحرج  .. هرجنخب يردص  ىلع  ىوھ  امدنعو 
.. ىلوألا ةرملل 

يف تفقوتو   ، لقألا ىلع  بورحلا  حورجب  ةنراقم  ًاطیسب  اًحرج  هرجنخ  ينحرج 
: قدصم ریغ  مغمغأ  انأو   ، يلعف در  اًرظتنم  رتوت  يف  وھ  فقوتو   ، لوھذ

! ساسألا نم  روفيو  يلغيو  رومي  هب  رعشأ  مل  ـ 
هربخأ تنك  ام  اذإ  لقألا  ىلع  مھفي  ىتح   ، هلمث نم  قیفي  نأ  ًالواحم  هسأر  زھ 
حنرتف اھنم  روغت  ءامدلا  تلعج  هغامد  ةزھ  نكلو   ، بولطملا لاملا  نع  ءيش  يأ 
: يردص حرج  نم  ءطبب  زرابلا  مدلا  اًقوذتم  ةبیھر  ةداعس  يف  خرصأ  انأو   ، ةدشب

. ةنعللا تبھذ  دقل   .. يردصب لح  ام  لینلا )  ) اھيأ تمھف  دقل   .. جرخي مل  ـ 
دقل  ، عقاولا يف  دحأ  يأ  هعقوتي  وأ  هثودح  لمثلا  عقوتي  ناك  ءارجإ  برغأب  تمق  مث 

تامكللا هل  لیكأو  همجاھأس  يننأ  هنم  اًنظ  فوخب  رجنخلا  ىقلأف  هوحن  تھجتا 
: اًخراص ةینونج  ةداعس  يف  هتلبقو   ، ًابقاعم

. تیفُش دقل   .. تیفُش دقل  ـ 
: زیكرتلا ضعبب  ًالئاق  يناضحأ  نم  ًابراھ  ّرفو   ، لمثلا ينم  صلخت  ةبوعصبو 

. نونجم  .. هنإ ـ 
.. يلاعفنا نم  تأدھ  ةفصاعلا  نكل 

.. اًریثك
، ةروثو بضغو  ةوق  يف  تثعبنا  يتایح  ةلیط  يتيامح  تناك  ءانرق  ءادوس  ةفصاع 

.. لقحلا نیباعث  دحأب  تكتفو 
.. هنع عفادتل  تثعبنا  شئاشحلا  طسو  ریغصلا  ظوفحم )  ) نم

، مایق ریخ  هب  تماقو  اھبجاو  تمتأو  تسرحو  تلتاقو  تجاھ   .. ديدجلا اھلئاع  نم 
يب طیحت  نأ  تعقوت  يتلاو   ، اھیف لمعت  يتلا  ةحاسملاب  يتفرعم  الول  يننإ  لب 
ثارتكا نود   ، ةمحر الب  ةحاسملا  كلت  نمض  يب  تكتفل   ، اھزكرم انأ  ةرئاد  يف 

.. لئاعلا اذھ  ابأ  ينوكل 
اھنأ ناوفنعب  تنلعأو   ، تجرخ ةوق  الو  هل  لوح  يذلا ال  لیئضلا  ءيربلا  لفطلا  نم 
يف يل  تلاقو   ، ثدحألا ديدجلا  اھدیفحو  ساّحنلا )  ) ةلئاع لسن  ىلإ  تلقتنا 



حيزي نأ  هیف  تبلط  يذلا  كئاعدل  باجتسا  دق  لجو  زع  ىلوملا  نأ  ةحضاو  ةلاسر 
، كلفط نع  كلذك  ةّمغلا  ةحازإ  ءاعدلا  كلذ  نّمضت  نأ  تیسن  كنكل   ، كتمغ كنع 
همأ تبذع  كنأل  امبرو   ، كدحو كقح  نم  سیل  هتفطتخا  يذلا  لفطلا  اذھ  نأل  امبر 

.. ریسكلا ریبكلا  اھبلق  تمطحو 
(.. انيرتاك  ) نبا اي  اًنسح 

ءادوسلا ةفصاعلا  تففخ  دقل   ، ودبي ام  ىلع  ةینونجلا  ةداعسلا  يب  دبتست  مل 
.. اًریثك يلاعفنا  نم 

.. اًدج اًریثك 
* * *

(. ةبوروأ  ) قرش بونادلا )  ) رھن )( 15
نونظلا ریغت  ایلوخیلاملا  " هلوقب : ءادلا  انیس ) نبا   ) ّفرعُي : Mélancholie ءادوسلا وأ  ایلوخیلاملا  )( 16

حور شحوي  يوادوس  جازمل  ةءادرلاو   ، فوخلاو داسفلا  ىلإ  يعیبطلا  ىرجملا  نع  ركفلاو 
(: يزارلا  ) دكؤيو . " ةیجراخلا ةملظلا  عزفتو  شحوت  امك  هتملظب  هعزفيو  هلخاد  نم  غامدلا 
رخآو  ، اًفورخ راص  دق  هنأ  نظ  مھدحأ  نإ  ىتح   ، ةنفعتم ةبیجع  ءایشأ  تالیختلا  نم  مھل  ضرعيو  "
ًةیجالع ًاقرط  برعلا  لمعتساو  . " هنم برھي  مھضعبو  توملا  بحي  مھضعبو   ، كيد هنأ  نظ 
ضارمألا جالع  يف  ةبوروأ  اوقبس  دق  اوناك  مھف   ، ىقیسوملاب ةجلاعملا  اھمھأ  نم   ، ًةفلتخم

يف مھنوعضيو  ةيديدحلا  لالغألاب  نیكاسملا  ىضرملا  نوطبري  اھیف  مھنارقأ  ناك  يتلا  ةیسفنلا 
ءاج ىتح   ، ةريرشلا حاورألاو  نیطایشلا  نم  نیسوسمم  مھنأب  مھنم  اًداقتعا  ةیبقألا  بھایغ 

ةيواسنرفلا ةروثلا  دعب  نیكاسملا  ءالؤھ  ررحف  لینیب PhilippePinel (1826 ـ 1745م ) بیلیف  بیبطلا 
. ةیناسنإلا ىھتنمب  نیسنجلا  نم  نیناجملا  جالعل  نووالق )  ) ناتسرام نويرصملا  أشنأو   ، ىربكلا
دق ًایصخش  انأ  هدقتعأ  ام  وھو   ، قشعلا ءادل  طالتخا  ایلوخیلاملا  نأ  دقتعي  وھف  رازجلا ) نبا   ) امأ

( نبالا (. ) ناھج كلم   ) ةریمألاو هنیب  ىرج  ام  دعب  دلاولل  ثدح 
(. فرخُزلا  ) ةروس نم  نوثالثلاو  ةسداسلا  ةيآلا  )( 17



درنلاب
لاقف  ، اًئیش ءيش  لكل  لعج  ایندلا  قلخ  امدنع  هللا  نإ  رابحألا :) بعك   ) لوقي
ةقحال انأ  ةعاجشلا  تلاقو   .. كعم انأو  ةحصلا  تلاقو   ، ةيدابلاب قحال  انأ  ءاقشلا 

انأو لذلا  لاقف   ،( رصم  ) قحال بـ انأ  بصخلا  لاقو   ، كعم انأو  ةنتفلا  تلاقف   ، ماشلاب
( يزيرقملا  ) . كعم

* * *
(.. ةلواط  ) ةبعل يف  ریبك  رود  ةایحلا  تحبصأ   ، معنلا رمُح  نم  ةصلاخ 

نیب يديدحلا  ةكسلا  طخل  ءاوھألا  بلقتم  دیعس ) دمحم   ) يلاولا مامتإ  عفشي  مل 
هؤانب لحي  ملو   ، هدھع يف  دالبلا  فلخت  مدع  يف  ةيردنكسإلا ) و( ةسورحملا ) )

ةيرصملا ـ راثآلا  راد  ةناخكیتنألا ـ  ءاشنإو  ندمتلا  رشن  ىتح  وأ   ،( دیعس روب   ) هتدلبل
ةروثو لب   ، ةوقلاب اھدمخأف   ، ّلذلا ىلعو  هیلع  مویفلا )  ) ةيريدم ةروث  نیبو  هنیب 

قاحتلالا ىلع  هرمع  نم  طقف  ةرشع  ةسداسلا  متي  نم  لك  رابجإل   ، هیلع ةوسنلا 
: لاق امدنع  ةنسح  هل  تناك  امبر   ، شیجلاب

، اھحتفأل ّيف  ةیسكرشلاو  ةیكرتلا  نیيارشلاو  قورعلا  ىھ  ام  فرعأ  نأ  دوأ  ينإ  ـ 
! توقمملا مدلا  اذھ  نم  ةطقن  رخآ  نم  صلختأف 

ةبحم ةایح  دعب   ، هسفن وھ  هریبعت  بسح  توقمملا  همدب  تام  يلاولا  نأ  ىلع 
عمجي اشاب ) يلع  دمحم   ) ناك يتلا   ، ةناخبتكلا اھیف  تدیبُأ  ةایح   ، نوجملاو لزھلل 
تروھدتو  .. يرصملا داصتقالا  يف  يبنجألا  لخدتلا  اھیف  أدب  ةایح   ، بتكلا اھیف 

رابخألا يف  وھ  امكو   ، اداس ّلذلاو  لھجلاو  عنتما  ملعلاو   ، دالبلا رومأ  لج  اھیف 
(.. ادیعس  ) مايأ يف  اًديدش  لاحلا  ناك   ، موھفم ينادلاو  يصاقللو  مولعم 

برح رامغ  اًضئاخ  يدلو  ينع  هیف  باغ  يذلا  دوسألا  ماع ١٨٦٢  يف  هنأ  ریغ 
قفألا يف  ادب   ، برغلا ىصقأ  ىلإ  رصم )  ) نادوس نم  ًالقتنم   ، ىرخأ ةیمارجإ  ةیثبع 

.. دوجولا ملاع  نع  دیعس )  ) ىراوت امدعب   ، يئانثتسا رییغت  ملظملا 
مغر مرقلا )  ) برحب ةریھشلا  قرشلا  برح  ةبیجع  ةعرسب  سانلا  تیسن 
نوأرقي الف   ، هخارفأب طیحي  يذلا  ریطلاك  ّةیمألا  مھب  طیحت  ةیبلاغلاف   ، اياحضلا

نع تلءاست  يننإ  ىتح   ، يجراخلا ملاعلا  نع  رابخألا  لقن  ةلیسو  ةردانلا  فحصلا 
روف للج  ثدح  يأ  رابخأ  هیف  سانلا  فرعیس  يذلا  يلایخلا  يلبقتسملا  نمزلا 
ّلح دق  مالستسالا  نأ  ودبي  ذإ   ، قرافلا نع  تلءاست  نأ  تثبل  ام  يننكل   ، هعوقو
يأ نع   ، لیلقلا هقزر  ينج  يف  يمویلا  هحدكب  لغشنا  دقو   ، بعشلا دسجب 
ىلع مھل  رفاوتي  ثیح   ، ىربكلا ةیبوروألا  لودلا  بوعش  تدسح  اذھل   .. رخآ ءيش 

نوغرفتي اذكھ   ، ماعطلا نع  اًثحب  اًمود  نوعزج  مھلعجي  ال  يئاذغ  نمأ  لقألا 
مأ .. ًالثم قربلا  زاھجك  كلذو   ، ةثيدحلا تاعرتخملا  داجيإو  اھریمعتو  مھدالب  ةضھنل 

جاجدك  ، ماعطلا نع  ثحبلا  يف  انتامامتھا  رصح  ـ  انمّاكح  ـ  نودمعتي  مھارت 
؟ بَحلا لاوج  رظتني  هرمأ  ىلع  بولغم 



اياعر نم  ناك   . ةدیعسلا بوعشلا  هذھ  نم  دحاو  ينلباق  حابصلا  اذھ  يف 
( ةزیجلا  ) ءارحص ىلإ  هلیلد  نوكأ  يك  ّيلع  حلأ   . ةیبرعلا ضعب  دیجيو  اسمنلا ) )

اًغلبم هل  تددر  امدنع  ةنامألا  ىھتنمب  هتلماع  يننأل  ببسلاو   ، بیط غلبم  لباقم 
دقلف  .. يسفنب ًايودي  هتعنص  اًكوبسم  اًعيدب  ًایساحن  اًقيربإ  ينم  عاتبا  نأ  دعب   ، اًدئاز

.. اًقحال ةیفیكلا  صقأسو  نیساّحنلل  تدع 
هنأل ساحن ـ  ينعت  ةیكرت  ةملك  نوتلأ  فرتحم ـ  يجنوتلأ )  ) ةجاحب لـ قيربإلا  ناك 
ةیلاع ةراھمل  جاتحت  اھنأل   ، اھرارسأ اھل  ةقيرط  يھو   ، هیلع ةضفلا  ليزنتب  عنُص 
ةیئاھنلا ةجیتنلا  عم  هباوص  بحاشلا  يواسمنلا  دقف  اذكھ   ، نمز ذنم  اھیلإ  تلصوت 

.. ةرھبملا
نكمي ام  يزاوي  غلبم  ىلع  يعم  قفتا  امدعب  ةصاخ   ، هل تملستسا  اًضيأ  اذكھو 

داوج اھرجي  يتلا   ،( يليودنش  ) معلا ةبرع  انرجأتساو   ، لماك موي  يف  هبسكأ  نأ 
اًجھتبم قلطناو   ، ربكألا مرھلا  دنع  ينكرت  كانھو   ،( ةزیجلا  ) تامارھأ ىلإ   ، يوق
امنیبو  . اًميدق ًايرصم  اًسراف  هسفن  ًالیختم   ، هدحو داوجلا  رھظ  ىلع  ةلوج  يف 
قوف مخضلا  ّهلظ  يف  انأ  تیخرتسا   ، ةداعس يف  مرھلا  يليودنش )  ) معلا قلستي 
ءامدقلا راثآ  عم  يقب  يذلاو   ، ایندلا ةینبأ  ربكأ  قالمعلا  ءانبلا  اذھ  يف  ركفأ   ، ةبرعلا
فشك دعب  ةصاخ   ، بوصو بدح  لك  نم  سانلا  هیلإ  يتأي   ، نآلا ىتح  ًابیھم  اًمئاق 
خيراتو مھشوقنو  نیمدقألا  ةغل  انل  رسف  يذلا   ،( دیشر  ) رجحل ةیسنرفلا  ةلمحلا 

.. مدقلا يف  لغوملا  مھتراضح 
؟ رحسلا ةوق  يھأ  ؟  اذھك ءيش  میمصتل  نومدقألا  اھبستكا  هذھ  ةوق  يأ 

؟ امبر رثدنم  ملاع  نم  مئامت  ةوق  مأ 
يف يتداعكو  نكل   ، اذھك اًئیش  انكالتمال  تاظحلل  رخفلاب  يسفن  تألتماو 

، لضف يأ  دجأ  ملف  مارھألا  هذھ  دوجو  يف  انلضف  نع  تلءاست   ، فقوت الب  ریكفتلا 
دولخ نع  اھیف  نوربعي  ةلاسر  اھنأ  ول  امك   ، اندودج انل  هكرت  ءيش  يھ  امنإو 

بیلاسأو مھحاورأ  نونكم  رخآ  تلمح  ةلاسر   ، ةرھبملا مھتوقو  ةضماغلا  مھمولع 
يف مولعلا  ظفح  لعفلاب  يبنلا  سيردإ )  ) نإ لاقي  هنإ  لب   ، مھتاذ ةصالخو  مھریكفت 
ءالؤھل باستنالاب  نيريدج  انك  ول  امأ   ، نافوطلا نم  اھنیمأتل  تالسملاو  تامارھألا 
عئاشلا لثملا  نكل   ، ةدیلتلا مھمولعو  ةدیجملا  مھتراضح  يف  مھانيراجل   ، ماظعلا

.. ساق قیلعت  نم  هلايو   ،( ةریصق دیلاو  ةریصب  نیعلا   ) اًقیلعت لوقي 
مأ )؟  سيوسلا  ) ةعرت ةكرش  ةرخسك  ةرخُسلاب  لھ  ؟  اذھك اًئیش  ينبن  فیكف 
تلغ ءاملعو  ةلفقم  سرادمب  مأ  ؟  ایقيرفأ نم  بنارألاك  مھداطصن  دیبعو  قیقرب 

؟ نیعقدم رقفو  لھجو  مھيديأ 
تحبصأ ةيدنجب  مأ   ، ةیصوصلو سسجتو   ، ةصقانتم تاحوتفو   ، دساف يويدخب 

مايألا كلت  يف  هلوقن  ام  انيدل  دعي  مل  ؟  برحلا بقع  لمع  ةيدنج  اھنم  رثكأ  ةيرھظم 
رمألاو  .. براي كدیبع  انحإ  براي   ) رمقلا فوسك  دنع  لافطألا  ةدوشنأ  ىوس   ، دوسلا



.. طقف براي ..) كدیب 
، ماع فلأ  دعب  ولو  ىتح   ، اذھك حرص  ءاشنإ  ةیناكمإ  ةركف  تدعبتسا  ام  ناعرس 

لبقتسملا يف  ةرھدزم  ةیطارقميد  ةمأ  نوكن  نأ  ةیناكمإ  تدعبتساو  قبس  امك 
اوراتخا امك  مھل  اًمكاح  ًابيرق  نويرصملا  راتخي  نأ  اًضيأ  تدعبتسا  امكو   ، روظنملا

(.. يلع دمحم   ) اًموي
، مارھألا نم  بجعأ  وھ  ام  دیعصلا  يف  مھدنع  نأ  ةرم  تاذ  راتخم )  ) ينربخأ

تاجاوخلا اھنم  لقن  اھتبارغ  نم  يھو   ، تالسملا اھیمسن  يتلا  يباربلا  يھو 
(.. زيراب  ) ىلإ اًثيدح  ىرخأو   ،( ةمور  ) ىلإ ميدقلا  نمزلا  يف  ةدحاو   ، نیتنثا

يف انھ  ىرج  ام  تعجارو  ـ  ىركذ  الإ  ةفرعملا  امو  ـ  تركذت  يئاخرتسا  يف 
ىلع خيراتلا  بسح  نویلبان )  ) رصتنا امدنع  ةریھشلا ١٧٩٨،  مارھألا )  ) ةعقوم

،( سمش نیع   ) يف كارتألا  شیج  ىلع  هدعب  ربیلك )  ) ءاضق مث   ، كیلامملا شویج 
مونلا اند  مث   ، ّينیع ىلإ  وفغلا  للست  فاجلا  شعنملا  ءاوھلا  عمو  اًديور  اًديور 
اھھابتناو اھباعیتسا  علتباو   ، اھتظقي مھتلا  الإ  اًنیع  كرتي  مل  ىروطسأ  شحوك 

.. اًعالتبا
* * *

، هئراب ىلإ  حورلا  اًملسم   ، نینیعلا حوتفم  هشارف  ىلع  هنامثج  دقري  يبأ  اذ  وھ 
: ةكرح ىندأ  نع  هاتفش  ّمنت  نأ  نود   ، قیمع توص  هنم  ردص  كلذ  مغرو 

. يبھذلا ءادرلا  تاذ  تيأر  ول  ىتح  فقوتت  الو   .. يدلو اي  بھذا  ـ 
: ةدماج ةعاط  يف  تلق 
. يبأ اي  ةعاطو  اًعمس  ـ 

طقف دحاو  لظ  مھل  رشبلا  : ) ينھذ يف  ةيدبألا  هتملك  ریسفت  ةفرعمل  قوتأ  تنك 
لعجي الف  ءوضلا  اھلوح  فطعني  يتلا  ةرعشلاك  نكف  .. نیلظ انلف  نحن  امأ   ، ينباي
ةدارإ نكل   ، ةایحلل هدیعيو  هيوري  ءاملا  ضعبل  فاجلا  نصغلا  قوتي  امك   ،( ًالظ اھل 
نمو  ، هنم ًالدب  تدجوو   ، انراد رادج  دجأ  ملف   .. ريدتسأ نأ  ىلع  تلمع  يتدارإ  قوف 
نايدوو لوھسو  لوھم  قفأل   ، ةعيدبو ةقالمع  ةینف  ةحول   ، ةمطحملا هفاوح  ءارو 

، رضخألا بشعلاو  ءارفصلا  لامرلاو  ةینبلا  لابجلاب  تألتما  يضارألا   . لابجو
كرحتي ناك  بشعلا  نأ  ىلع   ، عئارلا يبھذلا  سمشلا  ءوض  اھشرتفا  ءامسلاو 
تمدقتف ؛  ةيداع ةحول  تسیل  اھنأ  نیقیلا  ملع  ملعأل  طقف   ، ءاوھلا تامسن  هبعادت 

.. بشعلا قوف  ریسأ  يندجأل   ، ةحولب تسیل  يتلا  ةحوللا  تقرتخاو  ةقث  يف 
، ةیماظنلا ةیقیسوملا  مھقرف  مھمدقتت  وكسوملا  ةأجف  زرب  يبناج  ٍداو  نمو 

اًعرسم تيرجف   ، ريرش ظیلغ  تقم  يف  يوحن  اوراشأو  اوحياصت  ينوحمل  امدنعو 
ةراغم يف  ىب  صاغو   ، يرثأ ىلع  مھو  شيوردلا  ينفقلت  ىتح  يننودراطي  مھو 

: حایتراب ًالئاق   ، ةامعم
. يدلو اي  ظوفحم )  ) اي كتذقنأ  دقل   .. ثیغملا دمحن  ـ 



تاملكلا تسبتحاف   ، ةمارص يف  هتیفش  ىلع  هعبصإ  عضو  هنكل  هركش  تلواح 
ناك يذلا  ةراغملا  نم  رخآلا  فرطلا  ىلإ  وھ  راشأو   ، يتوص عطقناو  يقلح  يف 

ةیلدتملا ةمخضلا  هتحبس  ىلع  ةحبستلا  يف  كمھنا  مث   ، حیحش ءوض  هنم  يتأي 
، ةریخأ نانتما  ةماستبا  هوحن  تبوص  نأ  دعب  تدعتباف   ، هیتبكر ىتح  هقنع  لوح 
، لبج فصتنم  يف  يندجأل  هنم  تجرخف  ةراغملل  رخآ  اًجرخم  تدجو  كانھو 

فحز توص  يعماسم  ىلإ  ىھانت  مث   ، طقسأ ال  ىتح  رذح  ءطبب  هنم  تطبھ 
بھنت لفاوقلا  صوصلو  قرطلا  عاطق  نم  اًقرف  ىرأل   ، لبجلا ىلعأل  يغامد  تعفرف 
زربف  ، سراحلا يناطیش  جارخإل  يتقاط  ترفنتساف   ، يھاجت ًابھن  ضرألا  اھلویخ 
توصب لاقو  يمامأ  فقو   ، ةداملا يناخد  دوسأ  يمظع  لكیھ  ةئیھ  ىلع  ينم 

: نسلا يف  همدقت  طرف  نم  مرھ  خیش  توصل  برقأ 
! اًرذع كندل  نم  تغلب  دق  كنیبو  ينیب  قارف  اذھ  ـ 

تدمتعاو  ، يدسج يف  صوغي  داعو  رخبتف  هتششھف   ، ينذقني نل  هنأ  تفرعف 
ترظن  ، لبجلا حفس  ىتح  ملأ  الب  تجرحدتو  تطقسف  وجنأل  يتعرس  ىلع 
ةلیمج ًالوھس  تدجو  يمامأو   ، ام لكشب  تبرھ  يننأ  تفرعف  مھدجأ  ملف  يفلخ 

، لبق نم  يتایح  يف  اھسحأ  مل  ةبيرغ  ةیلخاد  ةجھب  ينتفنتكا  دقو  اھیف  تیشمف 
ةرم لوأل  معن   ، ًءانغ اذھ  يمف  نم  ينغأ  ينتعمسو  ينتيأر  ةرم  لوأل  يننإ  ىتح 
: ينلأس بیبحلا  لینلا )  ) نإ ىتح   ، ًءانغ اذھ  يمف  نم  ينغأ  ينتعمسو  ينتيأر 

؟ ًءانغ اذھ  كمف  نم  ينغت  كعمسأو  كارأ  ـ 
. لعفأ  .. يلیلخ اي  معن  يأ  ـ 

هسفانمل تینغو   ،( يلوماحلا هدبع   ) قرشلا برطمل  ىوھلا ) ينداك   ) تینغ
باشلا برطملاو  يوالینملا ) فسوي   ) خیشلل ىرخأ  يناغأو   ،( نامثع دمحم  )

.. ةأجف ترھظ  ىتح   ،( يزاجح ةمالس  )
(.. ناھج كلم  )

نمو  ، هیبش الو  هل  ریظن  ، ال  ًایبھذ ًابوث  ةيدترم  اًمھطم  ضیبأ  اًداوج  يطتمت  تناك 
يك تقولا  ينعسي  ملو   ،( تيآ  ) اھتفیصو رعشلا  يدامر  رخآ  داوج  ىلع  اھئارو 

ةرحسلا نكل   ، ينديرت اھنأك  يوحن  اھدي  تدم  طقف  يھ   ، ةدحاو ةملك  اھعم  لدابتأ 
يف يبأ  ةحیصن  تودو   ، يوحن نیھجتم  مھدیبعو  مھناھكب  اورھظ  نیطایشلا 
.. بلقلا رونو  نیعلا  يض  ىرأ  نأ  روف   .. اھارأ نأ  روف  ثدح  امھم  دعتبأ  يك  يلقع 
يئادعأ ىلع  مجھو   ،( خر  ) ينذقنأ ىتح   ، فقأ ملو   ، رجأ ملف  تكبتراو  تریحت 

يف تطقس   ، يتبوبحمل ّتفتلا  امدنعو   ، مھرخآ نع  مھدیبمو  مھسوؤر  اًرقان 
.. اھدحو اھمساب   .. اھمساب اًخراص   ، رارق الب  ءادوس  ةقیمع  ةوھ 

* * *
ذنم ةحوتفملا  نكامألا  يف  يتداعك  تمن  يننأ  فشتكأل  اًروعذم  ّينیع  تحتف 
دئاعلا يواسمنلا  وھ  اھ  نویلبان ..)  ) هنإ هآ !  .. هیف ركفأ  تنك  ام  رخآ  تركذتو   ، يابص



، ةیبوروألا هحمالمو  هرصقو  هداوجب  ةصاخ   ،( نویلبان  ) ناك ول  امك  اًجھتبم  ّيلإ 
معلا ىلع  تيدانو   ، ةلوجلا ءاھتنا  عم  كحضملا  رطاخلا  تدعبتسا  يننكل 
يتلیخم قدي  ملحلاو   ، راھنلا ىضقنا  امدعب  مرھلا  قوف  نم  طبھي  يك  يليودنش ) )

.. هاسنت الف  هركذت  ىلع  اھثحیل   ، نھوب
ىلع رصأ  يذلاو   ، زيزعلا يبصقلا )  ) خیشلا ىلع  تجرع  نیساّحنلل  تدع  امدنعو 
َسني ملو   ،( ةلواطلا  ) ةبعل بعل  ءانثأ   ، رضخألا عانعنلاب  ياشلا  هعم  برشأ  نأ 

، ةديدجلا ةیساحنلا  ةلیجرانلا  كسمي  وھو   ، يتعنص ىلع  ءانثلا  دیعي  نأ  يجوھقلا 
اذھ يف  اھتعنص  ىرخأ  ءایشأ  كانھ  نأ  عقاولا   . لئالق مايأ  ذنم  هل  اھتعنص  يتلا 
جركب لمحل   ، لسالس ثالث  يف  قلعي  ءاعو  وھ  يذلا   ، يقزاعلا اذھ  لثم   ، ىھقملا
ممصم  ، يعنص نم  دقنم  يف  عضوي  محفلا  ىتحو   ، لعتشملا محفلا  ىلع  ةوھقلا 

مايأ ةرمجمك  همادختسا  نكمي  دقنملا  اذھو   ، ريدصقلاب ضیبملا  ساحنلا  نم 
ناخد ةحئار  طسو   ، يكذلا روخبلا  بوذي  ام  ناعرس  نكل   .. روخبلا قرحل   ، عمُجلا
قلطُي اذل   ، دوسألا لسعلاب  ًاطولخم  كابمتلا  ناخد  نع  ةرابع  وھ  يذلا   ، يروبلا
يذلا  ، برعلا ةريزجب  كارجلا  ناخد  نم  لضفأ  يدنع  وھو   ،( لسعملا  ) راجتلا هیلع 

! ةنفعلا هكاوفلاو  تويزلا  نم  نوكتي 
ىلإ يبرھ  دنع  يل  هتدعاسم  ركذتي  لازام  هنأ  الإ   ، نيرمعملا نم  حبصأ  هنأ  مغرو 

ثادحألا لوح  ثيدحلا  فارطأ  يعم  بذاجتي  لازامو   ، اًميدق ةيردنكسإلا ) )
سنربلا مدقمب  اًرورم   ، نآلا ىتحو  يلع ) دمحم   ) دھع ذنم   ، دالبلا يف  ةیمومعلا 
فذقي وھو  يبصقلا )  ) خیشلا يل  لاق   ، دالبلا يف  مكحلا  ةدس  ىلإ  لیعامسإ ) )

: معانلا اھدلج  نضغو  نسلا  اھاول  يتلا  هعباصأب   ، ةكنح يف  درنلا 
ةلمح سأر  ىلع  اذھ  لیعامسإ )  ) ناك  ، ةنس نیتسو  دحاو  ذنم  يأ  ماعلاب ١٨٢٠  ـ 

،( نافدرك  ) ىتح يرصملا  مكحلا  تحت  تحبصأ  يتلا   ،( نادوسلا  ) يف ةیبرح 
ىتح  ، ءارمسلا ایقيرفأ  يف  رشبلا  موحل  ةلكأ  نم  نیبعترم  دونجلا  ناك  ينقدص 
اذھو  ، نیكاسملا دوسلا  ءالؤھل  ةبسنلاب  شوحولا  ةباثمب  انك  نيذلا  اننأ  اوفشتكا 
! ءيسلا ظحلل  اي   .. كي ود  ةبالجلا ..)  ) ةلاكو مھل  انأشنأو  قیقرل  مھانلوح  امدنع 

.. كي ود  ًالعف 
كیلا  ، طقف نیمقر  لوأ  دنع  فقوتي  اھحومط  ىصقأف   ، ریبك درنل  رصم )  ) تلوحت ول 
فرعن ، ال  ىربكلا ماقرألاو  فادھألا  نم  اًقلطم  برتقن  الو   .. نینثالاو دحاولا  وأ  ودلاو 

! شیب شیشلا  فرعن  ، ال  ةتسلاو ةسمخلا 
هبشت ال  يتلا   ، ةميدقلا يتایح  نع  تثحب  امدنعو  ةسورحملل  يتدوع  دعب 

نع ًالوأ  تثحب   ،( قوقرب نبا  نيدلا  سمش   ) ركذلا بیطل  ينادقف  دعب  ةایحلا 
، ةریخألا همايأ  نم  ةلیل  تاذ  هنإ  لاق  ضعبلا   . اًرثأ هل  دجأ  ملف  لاوجلا  شيوردلا 
نم دوعي  الأ  ررق   ، اًرئاط دوعيو  ًایموي  ةكم )  ) ىلإ لقتني  هنأ  اھیف  يعّدي  ناك  يتلا 

سدقلا  ) ىلإ الإ  اھحربي  الو   ، كانھ هرمع  لاوط  لظي  نأو   ، ةسدقملا يضارألا 



نورخآ  . رثأ هل  فرعُي  ملف  ةطاسبب  هقيرط  ّلض  هنأ  دكؤي  رخآلا  ضعبلاو   ،( فيرشلا
ال ىتح  ىرخأ  ةئیھ  ذختا  هنأو   ، لیلقب ةمایقلا  موي  لبق  الإ  تومي  ال  هنإ  نولوقي 

قفار امدنع  ءانیس )  ) ءارحص يف  هقيرط  دقف  هنإ  نولوقي  ةرات   . دحأ هیف  كشي 
زیھجت مھیلعو  هتاكرب  لحیل  دوعیس  هنأ  نع  نوثدحتي  ةراتو   ، فيرشلا لمحملا 
.. ءایلوأ هللا نم  حلاصلا  يلولا  اذھ  يرئاز  لابقتسال  اًدادعتسا  هحيرضو  هدقرم 

الف  ، اًعم هرصبو  هتركاذ  تفعض  يحتف )  ) ىطسألا نأ  يبصق )  ) خیشلا ينربخأ 
نيراّجنلا ةفئاط  يف  يبلش )  ) ىطسألاو  ، هعم يرمأ  نم  ناك  امو  ىتح  ينركذتي 

ىقلو هدینجت  مت  دقلف  لاعلا ) دبع   ) فيرعلا امأ   ، ريدلا يف  تامو  ّلسلاب  بیصأ 
.. برحلا يف  هبحن 

يف هلكش  ریغت  ام  دشل   . ةمیظع نطب  همامأ  تعفتراو  هسأر  رعش  عجارت  راتخم ) )
.. ىطسأ حبصأ  نأ  دعب  بسانم  ةراجن  توناح  هل  ذختا  دقو   ، ةلیلق تاونس 

خیشلل ةیلزألا  ةدناسملا  عم  نیساّحنلا  يف  يعضو  تدعتسا  ةلوھسبو 
ناكو لب   ، اذھب اًریثك  لفحأ  مل  نإو  ىطسأ  يبیصنت  متو   ، ةفئاطلا خیش  يبصقلا ) )
ينایبص طسو  نیساّحنلا  يف  سیلو   ، ىرقلا نیب  ًالاوج  نوكأ  امدنع  يلمع  مظعم 

.. ةوھق ةوكر  وأ  اًنحص  وأ  اًردق  عنصأ 
، ضیبألا يرسنك  نكامأ  ةدع  يف  لوجأ  انأو   ، اًررحتم اًرح  ينلعجي  ناك  ام  ءيش 
لبق ـ  يل  ریغصلا  ظوفحم )  ) ةقفارم مغر  كلذو   ، تباث ناكم  يف  اًثكام  لظأ  الو 

ةیبيرجت ةربخ  ربع  هنامأو  هنمأ  ىلع  صرحأ  تنك  يذلاو  ًالفط ـ  لازام  وھو  هرفس 
ًاببسم ریغصلا  عجفي  ملو  ناسنإ  مامأ  هنم  اًدبأ  جرخت  ملف   ، ةنعللا كلت  عم  ةليوط 

تنك نارمعلا  نع  ةدیعب  ةيوارحص  تالوج  ىفو  لب   ، يعم ثدح  امك  ءايربألل  توملا 
قلطأ نأك   ، يدبألا هرش  ىلع  ةرطیسلا  همیلعت  فدھب   ، ةبیجع تابيردتل  هضرعأ 

ال ىذأل  هضرعأ  وأ   ، اًرس اھب  تظفتحا  يتلا  ةیسورلا  ةرادغلا  كلت  نم  رانلا  هیلع 
ةلھذم ةجیتنل  هعم  تلصو  ىتح   ، يعیبط نونح  بأ  وأ  ّيوَس  ناسنإ  لقع  هقدصي 
درجمب يتلا  ةنعللا  كلت   ، اھیف مكحتلاو  ةنعللا  ىلع  ةرطیسلا  عاطتسا  امدنع 

يف ًایموي  ينیتأت  تناك  يتلا  ةتیقملا  سیباوكلا  كلت  تھتنا  دیحولا  ينبال  اھلاقتنا 
.. ةيامحلا ىلع  هلوصح  عم  ىتح  كلذك  يدلو  مھادت  نكت  مل  دمحلاو    ، يمانم

، هنم ردب  امل  كلذو   ،( هدج دجم  دیعي  دق   ) همايأ يف  لوقن  انك  اذھ  لیعامسإ )  ) ـ
. هدج مايأ  هیلع  تھتنا  امم  ربكأ  ةساكتناب  تھتنا  همايأ  نكل 

ّيلع زاف  نأ  دعب   ، اًددجم ةلواطلا )  ) صارقأ صري  وھو  يبصقلا )  ) خیشلا اھلاق 
، ةیفوصلا رصم )  ) ىلإ اھلخدأ  يتلا  ةوھقلا  ةحئار  ىلع  ةديدج  ةلوج  ًائدتبم   ، هتداعك

لكشب قشعأ  تنك  نإو   ، ةيرھاظلا ةریسلا  ةاور  دحأ  صصقو  ةبابر  تامغن  ىلعو 
(.. يسبعلا ةرتنع   ) ةریس يصخش 

ةلوج ًائدتبم  دالبلا  مكح  يذلا   ،( يلع دمحم   ) دیفح اشاب ) لیعامسإ   ) نأ عقاولاو 
( سابع  ) مايأ ًایھنم   ، نرقلا اذھ  نم  نیتسلاو  ثلاثلا  ماعلا  يف   ، هرودب ةديدج 



بورح ةدع  ضاخ   ، ریبكلا هدج  ةریسب  ریسلا  ةيدجب  ًالواحمو   ، ّةرُملا دیعس ) و(
عاضخإل  ،( ریسعلا  ) ةلمح لثم   ، كارتألا اھلتحي  يتلا  دالبلا  يف  تاروثلا  عاضخال 
ةلمحو  ،( تيرك  ) ةلمحو  ،( زيزعلا دبع   ) ناطلسلا تامیلعتل  اًقبط   ، برعلا دالب  ةروث 

( ةشبحلا  ) يتلمحو  ،( نادوسلا  ) تالمح نع  ًالضف   ، ةيراضلا ناقلبلا ) )
.. نیتمؤشملا

سدنھملا مدقتسا  لكشلا  ةیحان  نمف   .. ًانومضمو ًالكش  ةماھ  تارییغتب  ماق  امك 
روصقلا تارشع  ءانبب   ،( ةبوروأ  ) نم ةعطق  ةسورحملا )  ) لعجیل  ،( زيراب  ) ىنب يذلا 

يذ لینلا ) رصق   ) ىربوكك يرابكلا  أشنأو   ،( ةيردنكسإلا  ) يفو اھیف  تايارسلاو 
، ةردھملا اھحور  ضعب  ةیملعلا  ةایحلا  ىلإ  داعأو   ، سأر لك  دنع  نیعيدبلا  نيدسألا 
امك  ، تانبلا ةسردمو  ةراجتلاو  ةسدنھلاو  ةحاسملاو  نايدتبملا )  ) سرادم ءاشنإب 
ةیفاقث ةضھن  ًائداب   ،( مارھألا  ) ةديرج سیسأتك   ، ةماع فحصلاو  قالوب  ةعبطم  ّروط 

.. اًميدق ةبطرق ) و( دادغب )  ) يتضھن يكاحت  ةلماش  ةیبرع 
تاحوتف نم  اًئیش  مھلتسا  دقلف  عقاولا  ضرأ  ىلعو  رھوجلا  ةیحان  نم  امأ 

يذلا  ، ءاوتسالا طخ  دعب  ام  ىلإ  نادوسلا )  ) حتف ّمتأو   ، تلطعت يتلا  يضاملا 
ةلواحم يف  كلذو   ، سمشلا ةعشأ  ىلع  كانھ  قلسُي  ضیبلا  نأ  هنع  نوجوري 

ىلع هتموكح  ناطلس  دتما  ماع ١٨٧٥  يفو   ، ًايرصم هلك  میظعلا  لینلا )  ) لعجل هنم 
( يدنھلا  ) طیحملا ىتح  هزواجتو  لب   ، ةماع يبرغلا   18( مزلقلا  ) رحب لحاس 

شابحألاو جنزلا  نويرصملا  هیف  براح  يذلا  ماعلا  سفن  وھو   ، ةیلاموصلا يضارألاب 
، ةیملاعلا سيوسلا )  ) ةعرت حتف  امك   ، ةبیجع ًابرح  ثيدحلا  رصعلا  يف  ةرم  لوأل 

بعشلا تّفلك  نأ  دعب   ،( ایقيرفإ  ) لوح نم  ميدقلا  ةراجتلا  قيرط  ترصتخا  يتلا 
ًالضف  ، ددع الب  اياحض  ةيروطسألا  اھحاتتفا  تالافتحا  ىتح  ةيادبلا  ذنم  يرصملا 
ةروثلا عم  ةصاخ  تافارغلتلا  لخدأو   ، تاھینجلا نم  ًانویلم  رشع  ةعبسو  فین  نع 
قیقرلا لطبأو   ، رضحتملا ملاعلا  ىلإ  اھنمو  ابوروأ )  ) يف لعتشت  يتلا  ةیعانصلا 
ةیلامشلا نیتكيرمألا  نیب  برحب  ىلاعت  هللا  هأفاكف   ، باون سلجم  أشنأو   ، دیبعلاو

.. ةرتفل ءاخرلا  بلج  امم   ، ةدشب يرصملا  نطقلا  رعس  نم  تداز   ، ةیبونجلاو
ببسب ةیبوروألا  فراصملا  نم  اھنادتسا  ىتلاو   ، يزاوتلا ىلع  نويدلا  تداز  نكل 

، لوقعلا هیعت  ال  يثراكو  يفارخ  مقر  وھو   ، هینج نویلم  ىلإ ٩١  تلصوو   ، هخذب
ديرجت دح  ىلإ   ، ةوسقلاب اھتيابجو  لاومألا  لیصحت  يف  ةیلاملا  ةرازو  فسعت  مغر 

، اننوئش يف  نییبوروألا  لخدتب  حمس  امم   ، ةیئاذغلا مھتانوزخم  نم  نیحالفلا 
امك  . لیسلاك ددمتي  لب  صقني  وأ  يھتني  ال  يذلا   ، مھنيَدو مھلاومأ  ةيامح  ةجحب 
ىدل ىعسو   ،( قیفوت  ) هنبا اھیلإ  مضو  اھامحف   ، هدھع يف   19 ةینوساملا ّتلح 

ةرخُسلا داعأو   ، وھ هدالوأ  يف  ةرصحنم  رصم )  ) شرع ةثارو  لعجل  ةناتسآلا ) )
،( نادوسلا  ) يف تاروثب  هللا  هبقاعف  ؛  نیقھارملاو بابشلل  يئاوشعلا  دینجتلاو 
عم يلاعلا  بابلا  ىلع  نینئاد  ربكأ  اسنرف ) و( ةرتلجنإ )  ) تطغض امدنع   ، هعلخبو
،( روفسوبلا  ) ىلع هرصق  يف  اًرطضم  هتماقإ  ءانثأو  هتایح  يف  ىلوتو   ، امھنويد ديازت 



(.. اشاب قیفوت  دمحم   ) هنبا
ةوحصلا ىوس   ، يبنجألا زایتمالاب  يلاملا  وزغلا  مامأ  ءوض  صیصب  نم  نكي  ملو 

( يواطھطلا  ) اوفلخ ءامظع  لاجر  يديأ  ىلع   ، يرصملا ماعلا  يأرلا  قلخو   ، ةینطولا
اھجاو نيذللا   ،( هدبع دمحم   ) خیشلاو يناغفألا ) نيدلا  لامج   ) )، كـ كرابم يلع  و(

يف ةرم  لوأل  ركفت  سانلا  العجو   ، ةینطولا حورلا  ایكذأو   ، ةینيدلا ةیعجرلا 
ىلع اًديدج  ناك  لدج  يف  كلذو   ، ةداضملا ءارآلاو  ءارآلا  ّنوكتو   ، ةسایسلا
يف مھمكحتو  مّاكحلا  دادبتسال  ًاليوط  ملستسا  يذلا   ، يرصملا عمتجملا 

.. صاخلاو يمومعلا  مھنأش 
زاھج وھو   ، ةتسوبلا ةحلصم  نم  لضفأ  ًابیجع  اًئیش  اوعرتخا  ةنس ١٨٧٦  يف 

كعمسي نأ  نكمي  ثیحب ال   ، اًدج دیعب  ناكم  يف  ًالجر  ثداحت  نأ  هلالخ  نم  كنكمي 
نم لقتني  توصلا  نإ  لاقيو   ، امكیتوص ىلعأب  امتخرص  ول  ىتح   ، هنودب هعمست  وأ 
يذلا سكافلا )  ) زاھج نم  ةیمھأ  رثكأ  هنأ  ودبيو   ، ةیساحن كالسأ  ربع  هلالخ 
ةیمھأ لقي  ثيدحلا ال  ملعلا  نأ  تبثُي  امم   ، برحلا لبق  نیيدنلتكسإلا  دحأ  هعرتخا 

.. اندالب يف  هاوس  فرعن  يذلا ال   ، يعرشلا ملعلا  نع 
عولخملا لیعامسإ )  ) كلُم ينِس  لك  يف  لینلا )  ) ميدقلا يلیلخ  تاناضیف  تناكو 

ةقرحم ةلق  بولطملا  نع  لقت  ةرات  تذخأو  ؛  فولأملا روط  نع  تجرخ  دق   ، ًابيرقت
ىدأو  ، توملاو بارخلا  رشتنا  ثیح  ماع ١٨٧٧،  ثدح  امك  ديدشلا  ءالغلا  ىلإ  تدأ 
اًروطو ؛  ماعلا تاذ  يف  ّةرحلا  ةفاحصلاو  ركفلا  ةيرح  ءدبو  نیيرصملا  ةقافتسال  اذھ 

اًقح ىبزلا  لیسلا  غلب  ىتح   ، ةشحاف ةدايز  هیلع  ديزت   ، ةرشابم ةیلاتلا  ةنسلا  يف 
نوعاطو اریلوكلا  موجھ  نع  ًالضف   ، تاعورزملاو نكاسملا  اًقرغم  ضافو   ، ًایفرحو

كلذو  ، لافطألاو خویشلاب  تكتف  دقو  دیعصلا ـ  يف  ةصاخ  تاعاجملاو ـ   ، ةیشاملا
، لمتحُت ال  ةایحلا  لعج  امم   ، بئارضلل ةیساقلا  نییبوروألا  ةيابج  عم  يزاوتلاب 

.. لقألا ىلع  فحصلا  يف  ةضراعملا  تأشنف 
! بشخ كیلع  تیضق  ةرملا  هذھ  ـ 

بشخ حلطصمب  اًدصاق   ، نانسألا نم  ٍواخ  مف  نع  تفشك  ةلذج  ةماستباب  اھلاق 
هصارقأ لك  لقن  وھ  عاطتسا  امنیب   ، دحاو صرقب  ةاجنلا  يف  حجنأ  نأ  نود  يتميزھ 

ىلإ هتملك  ينتداعأو   .. فادصألاب ةمعطملا  ةلواطلا  قوف   ، ةداتعم ةراھمب  ءادوسلا 
علخ ماع  ىلإو   ، ديدج رود  بعلل  صارقألا  صرن  امنیب   ،( قیفوت  ) يويدخلا مايأ 
يف اشاب ) قیفوت  دمحم   ) يلوتو ـ  ةيويدخلا  دھع  أدب  يذلا  ـ  اشاب ) لیعامسإ  )
ىرشُب لك  ىھنأو   ، انبولق يف  لمألا  قحس  اشاب ) قیفوت   ) نأ تدكأت  ثیح   ،١٨٧٩

.. بشخ  .. اھتاذ ةایحلا  ةوالح  مزھو   ، ٍهاز لبقتسمب 
نأ ثیح   ، هیلوت ماع  تاذل  يناثلا  ءاتشلا  يفو   ، رصحلا ال  لاثملا  لیبس  ىلعف 

ربمفون يرھش  هرخآ  يفو   ، رياربفو رياني  يرھش  هلوأ  يف   ، نیئاتش ماع  لكل 
لدعلاو قحلا  توص   ،( ةاتفلا رصم   ) ةديرج قفوملا  ریغ  قیفوت )  ) قلغأ  ، ربمسيدو



الإ ببسلا  هلاجر  حضوي  ملو   ،( رصم نایتف  داحتا   ) ةیعمجل ةعباتلا  نطولا  بابشل 
اھتدع اًرابخأو  تالاقم  اھرشنل  تقلغُأ  : ) لوقت عئاقولا )  ) ةديرج يف  ةزجوم  ةرابعب 
نومیملا يدلو  مھدعاسي  بابشلا  لاضن  نكل  راكفألاو !) رطاوخلل  ةجیھم  ةموكحلا 

مھیف تزربو   ، فقوتي مل  ةيرسلا  ةمظنملا  كلت  يف  ـ  ةرم  تاذ  ينربخأ  امك  ـ 
ىتفلا كلذ  لثم   ، نیملاظلا نم  فاصتنالا  اھمھ  ّلج  لعجت   ، ةینطو ةباش  تاءافك 
قوقحلا ظفح  نوموري  نيذلا   ، يداولا اذھ  ءانبأ  مھف   ،( ميدنلا دبع هللا   ) وعدملا بـ

.. ةيرصملا ةمألا  نم  لفاغلا  هیبنتو   ، ةینطولا
ةركنم ةميزھو  بیطلا  يبصق )  ) خیشلل رفظم  راصتنا  ىلع  بعللا  انیھنأ  امدنعو 
ءدبل دعتسأ  يك  تھجوت   ، ةیئاوشع درن  ةبعلب  ةایحلا  ينتمزھ  نأو  قبس  امك   ، يل
اًریبك ًاباش  حبصأ  يذلا  ریغصلا  ظوفحم )  ) اًكرات  ، ساحنلا ضییبتل  يتالوج  ىدحإ 

ةعاطتسا بقع   ، نانئمطاب نسلألاو ) ةرادإلا   ) ةسردمب قوقحلا  هتسارد  يف   ، نآلا
هعارص ضاخ  امدعب   ، اًمامت اھضيورتو  ةلوھملا  ةیعافدلا  هاوق  ىلع  ةرطیسلا  نبالا 
يھجو تممي  اھوحنو   ، ترز امم  دعبأ  دالب  ىفو   ، هتھجاو ام  قاف  يذلا  صاخلا 

ذنم هتيرتشا  يذلا  ـ  هللا  همحر  ـ  نيدلا ) سمش   ) لحم رطش  ترداغ   . ترفاسو
.. ساّحنك يلمعل  تافتلالاو   ، يدلو عم  ةيرصانلا )  ) هیف بـ ةماقإلل   ، تاونس

ناك املكو   ، سورعلا زیھجت  يف  ةیساسألا  ةداملا  وھ  اندالب  يف  ساحنلا 
.. اھھاج ةزعو   ، اھتناكم ولعو   ، اھنأش عافترا  ىلع  اذھ  ّلد  املك  رثكأو  ربكأ  اھساحن 
ًاليدب كانھ  ةجئارلا  ساحنلا  رواسأ  ربتعُت  ًالثم  ةینادوسلا  لازغلا )  ) رحب دالب  ىفو 
ىنغ ال  ةمھم  ةمیق  اذ  ًایفرِح  ساّحنلا  ربتعُي  اذھل   ، نولملا زرخلاو  يھ   ، ةلمعلل

نھساحن يننیطعي  ىك   ، تافارزو لیبابأ  ءاسنلا  لابقإ  ينشھدي  ال  اذكھ   ، هنع
يلوجت ءانثأ   ،( ةیقرشلا  ) لامعأ نم  نیيدامحلا )  ) ةيرقب ءاضفلا  ضرألا  كلت  يف 

دقو  ، طقف ةيرقلا  كلت  سیلو  ةرواجملا  ىرقلا  لك  ءاسن  نھنأل   ، میلاقألاب يرھشلا 
وأ  ، خینرزلا رارضخا  هالع  يذلا  ميدقلا  نھساحنب  ندفاوتف  يمدقمب  نفرع 
وأ ماع  هیلع  ّرم  يذلا  ساحنلا  ماوكأ  اوكرتو   ، مدقلا ببسب  اھیمسن  امك  ةرزنجلا ) )
عم رانلا  تلعشأ  لیللا  يفو   ، لضفأ وأ  ةديدجلاك  اھدیعأو   ، رانلاب اھضیبأ  ىك  نانثا 

ينقرحتو ًالیل  ينئفدت   ، اًراھنو ًالیل  اًمايأ  لظتس  يتلا  رانلا  كلت  دمحم ..)  ) يبصلا
امع اًراھن  ينبقاعتو   ، يتریصب يل  ءيضتو  ًالیل  ينسناؤت   ، ساحنلا ددجتو   ، اًراھن
ناك  ، ةلیلقلا رشبلا  نیعأ  نع  اًدیعبو  ءارعلا  يف   ، ةیلاخلا ریغ  مايألا  يف  هتفرتقا 
تنكو  ، اًقيدص ينذختا  يذلا  عصانلا  رسنلا  كلذ   ، زيزعلا خر )  ) ةدحولا يف  ينرواجي 
يبصلا فوخ  مامأ  هل  لوقأ  تنك   ، ساحنلا ّضیبأ  امنیب  هقاطنتسا  لواحأ  ًانایحأ 

: هنم
. اًرح  .. عبسلا تاومسلا  كعم  فوطأ  ينتیل  ؟  شيوردلا حور  تنأ  لھ  ـ 

، دیصلل الإ  اًقلطم  ينع  ىلختي  الو   ، ةتماصلا ةبقاثلا  ةداحلا  هتارظنب  يفتكي  ناكف 
( سيردإ  ) ةینغأ ينغُأ  تنكو   ، ةبيرقلا ءارحصلا  فوج  يف  ةثج  فشتكا  ام  اذإ  وأ 

ةعضب لك  ةتسوبلاب  ينلساريو   ،( ةبونلا  ) يف رقتساو  ةلیمج )  ) جوزت يذلا  زيزعلا 



: ساحنلا نیخست  ءانثأ   ، رھشأ
.. مانأو كامس  نضحب  لیللا  ينیجي  امل   ) ـ

.. يلیل ىلع  يكشي  نيزح  يض  ينمسرت   .. يلین نویعلا  مأ  اي 
ينيدخت  .. سارح كبكرمو  حارب  ایند  بلقلاو   ، ةلحكلاب ةموسرم  دوس  نویعلا  مأ  اي 

.. ةیناتلا يتفض  ىلع  يدالبل  ينيدو   ، ایب يفدجتو  ينزح  نم 
كتوص يف  ریفاصع  ةقزقزو   ، يفاص لین  طش  ریغ  ادح  هلام  يللا  ریطلا  انأ 

.. نزح الو  مومھ  ریغ  نم  يبص  ينوعجري   ، يفادلا
كبلق  .. نطو كبلقو   ، دوس نویعب  ارمس  اي   .. ةلیمج اي   .. ةلطلا يھب  ينوعجري 

.. انحإ  .. اننم نكامألا  لكو   ، تویب نابب   ، عراوش
(. ةلیمج اي  ةبرغلا  لیل  يف 

نأ ًاینمتم   ، اھتفصب ةلیمجلا  ناھج ) كلم   ) لـ نكل   ،( ةلیمج  ) لـ سیل  ينغُأ 
نوللا رمحأ  ریصي  ىتح  يئانغ  ىلع  ساحنلا  نخسي   .. ةدلاخلا اھحور  ينعمست 

، يرجحلا لمرلاو  رداشنلا  هیف  عضأو   ، اًضرأ بھتلملا  مخضلا  نحصلا  عضأف   ، اًرداق
. اًدج نخاسلا  نحصلا  حطس  اھب  حسمأل  داوملا  قوف  فقأ  نیتيراعلا  ّيمدقب  مث 
تفع دق  ناھج ) كلم   ) حور نأ  دقتعأ   . رمجلا ىلع  صقر  هنكل  صقرلا  هبشي  امیف 
سجرلا ينع  بھذُتو  ينرھطُت  رانلاو  ينع  تفع   ، يامدق بھتلت  امنیب  ينع 

.. طارصلا ىلع  رانلا  انرھطتس  امك  اًمامت   ، رورشلاو
بيذأ انأو   ، يساحنلا ءانإلا  دربي  نأ  لبق  اًعيرس  ًةرسيو  ًةنمي  يدسجب  رودأ 

عم بوذت  اھلك  يحور  امنیب   .. ساحنلا عم  محتلیل   ، يمدق نطابب  لمرلاو  رداشنلا 
نیب ام   ، ةججأتم نارین  هلكشت  نطو  لبقتسم   ، لوھجم لبقتسمب  محتلتل  مايألا 

ةيروطاربمإلا كلت  رصم )  ) يف ىرت  دعت  مل  لود   ، ةسرتفم ىربك  لودو  داسفو  ةنتف 
ينمرألا ةلودلا  لجر  اشاب ) رابون   ) لاق امك  الإ  يھ  ام  لب   ، اھسأب ىشخُي  يتلا 

الف  ، يسنرفو يزیلجنإ  ناھرش  نابلك  اھبقاري  ةریبك  ةنیمث  ةَمْظَع   ، میظعلا
يدوھيو ينانوي  لمن  للستي  كلذ  ءانثأو   ، رخآلا امھدحأ  نم  اًفوخ  ناضقني 

.. اھنم اونمسیل  ةمظعلا  نوشھنیف 
ضقنا ةرجش  ىلع  نیحالفلا ) لاومأ   ) روفصع الإ : اًضيأ ـ  وھ  لاق  امك  يھ ـ  ام  وأ 

نيرساكلا يأ  ركفي  روھمجلاو   ، هیلع التاقتیل  اھینئاد )  ) رسنو ةموكحلا )  ) زاب هیلع 
.. هتاذ روفصعلا  ظح  ةساعت  ىدم  يف  ركفتي  الو  هب  زوفیس 

ًابيرق  ، ءاملاب مث   ، يكبنلا لمرلابو  ةفیظن  ةقرخب  اھتفظن  ةعطقلا  تیھنأ  امدنعو 
نارفأ اھتدلو  مویك  ةديدج  دوعتس   ، فجتل سمشلا  ةعشأ  تحت  عضوت  نأ  دعب 
لصاوأل  ، ةديدجلا ةعطقلا  يبصلا  ينلوان  ًابناج  اھتیحن  املف   ، نیساّحنلا بلاوقو 

، ضيرم نطوو  ترم  برح  ریعس  ىلع   ، ةبحألا قارف  رمج  ىلع   ، رانلا ىلع  صقرلا 
.. لاح يأ  ىلع  ءاضقب هللا  اضرو   ، ةداعس هنطاب  يف  نزحو   ، نزح هلخادي  صقر 
ضیبت يتلا  ةوسنلا  نم  تناك   ،20( رَوَّنلا  ) نم ةأرما  ينتفداص   ، ةلوجلا مايأ  رخآ  يف 



اھیلُحو  ، ةضافضفلا اھسبالم  نم  اھءامتنا  تظحال  تنك  اھلیحر  لبق   ، يدنع
ىلع ام  عضتل  تنحناو  تداعف   ، اھتفقوتسا  . ةمخضلا ةیضفلا  اھطارقأو   ، ریثكلا
ةءارق ديرأ  تنك  نإ  ينتلأسو   ، عدولا تجرخأو  تدعق  مث   ، ساحن نم  اھسأر 
تمر نأ  دعب  تلاقو  ّيلإ  ترظن  يھو   ، يغامد تززھو  اھتنطفل  تمستبا   ، يعلاط

: هلفسأ لمرلاب  تثبعو   ، عدولا
، ةلیصأ كترمثو   ، ةلیلج كتاعلطت   ، ةلیلع كتاونس  مظعمو   ، ةلیلق ةیلاخلا  كمايأ  ـ 

. الیلظ ًالظ  كل  تومي  امدعب  الإ  حيرتست  الو 
؟ لظ يأ  ـ 

. تنأ كلظ  ـ 
نأ نود  لمع  نم  هب  تمق  امب  تفتكاو   ، بّقعت ملو  تدعتباو  اھتایجاح  تململ  مث 
يف تقلق   ، لظلاب عدولا  ةبراض  هینعت  امع  لءاستأ  تحرو   ، شرق ىلع  لصحت 
هلأ  . ىرخأ ةركف  ينتئاج  نكل   ، كاذ لظلا  لیحر  توملا  هنأ  تدقتعا  ذإ  ةيادبلا 
لعجي الف  ءوضلا  اھلوح  فطعني  يتلا  ةرعشلاك  نكف   ) ةضماغلا يبأ  ةرابعب  ةقالع 
نولعجي ةماعلا  ؟  يتریح ىلع  ةریح  يف  ةفّارعلا  ينكرتت  اذامل  )؟ ! ًالظ اھل 
.. رون نم  رََون )  ) نأ مغر   ، ةیجمھلاب قلعتت  ةئيذب  ةفصو  ةبس  رََون )  ) مھتیمست

.. ةرھاقلل دوعأف   ، ىرقلا يف  ةلوجلا  يھتنتو   ، ةرھاسلا مايألا  رمتو 
بقارأ توناحلا  يف  ثكمأ   ، لاملاب ةئیلم  يبویجو  هذھك  ةلوج  دعب  دوعأ  امدنع 
ديدج يساحن  ءانإ  ىلع  شوقنو  فراخز  شقنأ  امنیب   ، يلوح نم  ةیبصلا  لمع 

يسلدنأ ریغص  قيربإ  ىلع  وأ   ، اھتراھم يدي  دقفت  ال  ىتح   ، يسفنب هتلكش 
اھیناوأو تایساحنلا  نأ  نودقتعي  نيذلا   ، ةیبنجألا لودلا  اياعر  بجعُي  امم  زارطلا 
ةبیجعلا مھتاؤبن  ةلاحضو  مھفخس  نم  يف  ءلم  انأ  كحضأو   ، ام اًموي  ضرقنتس 
ىلختن ال  اننأ  نوملعي  ال  مھ   ، ةبوروأ يف  ةرشتنم  داومو  تاعارتخا  ىلع  ةینبملا 
مھلاي  .. انفرحو انلصأ  نع  ىلختن  ، ال  انفراخزو اننونفو  انقوذو  اندیلاقتو  انتاداع  نع 

! ءاھلب نم 
يبصلا ناك   . ةریثك صصقو   ، ةديدع تامیلعتو   ، ةطیسب شوقنب  ًایفتكم  حيرتسأ 

نع ةيروطسأ  تاعاشإ  رشنب  عراسیف   ، هلایخ ضفتني  خر )  ) ىري امدنع  دمحم ) )
. صصقلا مھل  صقأ  نأ  ىلع  نورصي  يحلا  لافطأ  ناكو   ، اھفرعأ ةيرشب  ریغ  ملاوع 
(. ةلیلو ةلیل  فلأ   ) ثادحأب هبشألا   ، ةیفارخلا انيرتاك )  ) صصق تاذ  صقأ  ًانایحأ  تنك 
هنع جسنيو   ، لاوھألا ىقال  يذلا  يرصملا  يدنجلا  ةروطسأ  مھیلع  صقأ  ًانایحأو 

. ةقوشملاو ةبيرغلا  تاياكحلا  ایسورلا )  ) عاقصأو زاقوقلا )  ) لوھس يف  يلاھألا 
وأ نولمي  وأ  نومأسي  الف  صقأ   ، ةدازتسالا نیبلاط  يننوثحتسيو   ، نوفتكي الف  صقأ 

تارماغم نم  ةراثإ  رثكألا   ، بارغألا ةرحسلا  عم  هتارماغم  ةياكح  صقأ   . نورجضتي
ردب  ) ةياكح قوفت  يتلا   ، يرصملا كلذ  ةبوبحم  ةياكحو   ، يرحبلا دابدنسلا ) )
تاباغ يفو   ، ةعيرم ةيرحب  تالحر  يفو   ، ةفیخم بورح  يف  هتعاجش  صقأ  رودبلا .)



راھبناو  ، معفم لوھذ  يف  نوظحجيو   ، نوبرطیف  ، ءاتش تاذ  اھداترا  ةیشحو  ةدراب 
.. ةریثك ةوشن  يف  نوكحضيو   ، راھبنا هدعب  ام 

يذلا لھكلا  ساّحنلا  كلذ  الإ  وھ  ام  يدنجلا  اذھ  نأ   .. طیسب رمأب  مھربخأ  طقف ال 
.. ةعيدبلا ةیفرخزلا  هتاموسر  اًرفاح  قیقدلا  هلیمزإب  قدي  امنیب   ، همامأ اًضرأ  نودعقي 

.. تقولا سفن  يف  هتفرح  مساو   ، هتلئاع مسا  لمحي  يرصم  الإ  وھ  ام 
(.. ساّحنلا  ) مسا

( ساحنلا ظوفحم  )
ـ ١٨٨١م ةسورحملا ) )

* * *
دقو  ، هب ضرملا  دادتشا  لبق   ، هتاركذمو يبأ  قاروأ  يف  هتدجو  ام  لك  يھتني  اذھب 

، لوصفل هايإ  اًمسقم   ، ةيرورضلا رابخألاو  ةیبدألا  بیلاسألا  ضعب  هیلع  تفضأ 
تناك يتلا   ، تانودملاو قاروألا  كلت  داكت  نآلاو   . ثادحألل هركذ  بیترت  سفن  اًعبتمو 
لكآتت  ، ةزیمتملا هتاءارقو  صاخلا  همیلعتب  ةلص  ىلع  هیقبتل   ، يبأ هبتك  ام  رخآ 

يف هتین  عم  ًایشامتو   ، اھب ترم  يتلا  فورظلا  لعفبو  نمزلا  لماوع  لعفب   ، لماكلاب
نديد عم  امبر  ًایشامتو   ، رابخإو فيرعت  نود   ، مايألا هيوطتل   ، هھجاو ام  كرت  مدع 

ام ّنودأ  نأ  ّيلع  مازل  هنأ  تدجو  دقلف  ـ  يثارو  هنأ  ودبي  يذلا  ـ  ساّحنلا )  ) ةلئاع
ظوفحم  ) میظعلا يرصملا  يدلاو  لثم  ةباتكلل  يلیم  مدع  مغر   ، يرودب هتھجاو 
هبشت ام  لكشب  اھنأل  امبر  انأ  يتصق  نودأس   ، حضاولا ىبدألا  سحلا  وذ  ساّحنلا )
نیلجرلل ثدح  ام  قوفي  امبر   ، يب ّرم  ام  نأل  امبر  وأ   ، يبأو دیعبلا  يدج  هھجاو  ام 

يبأ ضرعتو   ، ماقتنالل ىربك  ىوقب  ریخألا  رحاسلا  ةدوع  عم  ةصاخ   ، نیعمتجم
هايإ اًكرات   ، يتافو دعب  الإ  رشنُي  الأ  ىلع  تررصأ  ام  وھو   ، ةلھذملا ةأجافملا  كلتل 
تقولا يف  رھظیسو   .. قوقحلا ةسردم  نم  يلثم  باش  ٍماحمو   ، زيزع قيدص  عم 

.. ءاش هللا نإ  بسانملا 
( ساّحنلا ظوفحم  ظوفحم   ) نبالا

( نبالا  ) . رمحألا رحبلا  مزلقلا : )( 18
نوؤانبلا  » يأ  Freemasons نومسي ةيزیلجنإلا  يفو  يفرحلا  اھانعم  بسح  نوؤانبلا »  » وأ ةینوساملا : )( 19
قالخألا صخي  امیف  ةدحاو  اًراكفأو  دئاقع  اھدارفأ  كراشتي  ةیملاع  ةيوخأ  ةمظنم  نع  ةرابع  يھو   ،« رارحألا
تاذلابو ضومغلاو  ةيرسلاب  ةمظنملا  هذھ  فصتت   . يھلإ قلاخب  ناميإلاو  ةایحلاو  نوكلا  ریسفتو  ایقيزیفاتیملاو 
ةعسب ةمظنملا  هذھ  نأب  تاعئاشلاو  رابخألا  نم  ریثك  طحم  اھلعج  امم   ، اھسیسأت تايادب  يف  اھرئاعش  يف 
كلذل  ، ملاعلا ةدایق  مامز  كلمت  نم  يھ  ةيوقلا  ةیملاعلا  تاموكحلا  مظعم  ىلإ  لوصولا  نم  اھنكمتو  اھراشتنا 

( نبالا «. ) يناملعلا ركفلا  يرشان  و» ينيدلا » ركفلا  يبراحم  نم   » اھنأب ةینوساملا  ضعبلا  مھتي 
( نبالا  ) . نیباعثلاو ةدرقلا  عم  نولماعتيو   ، دلاوملا نوقحالي  ةلاحر  مھو   ، رجغلا مھ  رَوَنلا : )( 20
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