


ةیغاط ةثونأ 

نابغ دمحم  ةلاھ 
ءادھإ

ّيدلاو ىلإ 
امكنأل ًاركش   ، ّيلع معن هللا  لمجأو  يحاجن  بابسأ  لوأ 

.. هلاكشأ لضفأب  باتكلا  اذھ  جرخیل  يعم  امتنك 
امكبحأ
ءادھإ

! لجر ةمیظع  ةأرما  لك  ءارو 
میظعلا لجرلا  كلذ  ىلإ 

ًامئاد ينعجشو  يلخاد  يف  ام  لمجأ  جرخأ  يذلا 
يتاحومط ىلإ  لوصولل 

يتؤلؤل ىلإ 
امكبحأ ةنامج   ، ةناد

ىلع ةصصلتم  يشمأو  لیللا ! فصتنم  يف  ظقیتسأ 
لومحملا يدرولا  يزاھج  يدیب  ةلماح   .. يعباصأ فارطأ 
ضعب ةباتكب  عتمتسأو   ، ءودھلا نم  ٍتاظحلب  ىظحأل 

جرخ ينایك  نم  ًاءزج  هربتعأ  باتك  يف  اھتفلغ   .. تاملكلا
ىلإ لصي  بلقلا !  نم  جرخي  ام  نإ  لاقُي   .. ملاعلا اذھ  ىلإ 
تجرخ باتكلا  اذھ  رطسأ  يف  ةرثانتملا  يفورحو   .. بلقلا

يملعتلف يتاملك !  أرقت  ىثنأ  لك  ىلإ  يبلق  قامعأ  نم 
.. بُِحب اھتبتك  ينأ 

.... ِتنأ ِكل 



ةمدقم
ردصمو يماھلإ  ردصم  نتنأ   .. ناكم لك  يف  يتاعباتم  ىلإ 

دقل نوكأ !  نأ  يننكمي  ام  لضفأ  نوكأ  يكل  ًامئاد  يزیفحت 
يّننتمھلأ امك  نكمھلأ  يكل   .. نكل باتكلا  اذھ  تبتك 

دوجولا يف  ام  مھأ  فاشتكال  نكتلحر  نأشب  نكل  حوبأو 
. نكتثونأو  ، نكتاذ  ، نكتایح يف  قرفلا  عنصي  امو 

اھتایلوؤسمو ةایحلاب  انلغشنا  ةلحرلاب !  يعتمتساف 
ناكف

يتلا ةقیقرلا  ىثنألا  كلت  وھ  هنادقف  اننكمي  ءيش  برقأ 
، اھنودب تاصقان  نحنف  انلمھأو  اندعتبا  امھم  نكل  انلخادب ! 

يھ كلتف  اھیلإ  دوعن  نأ  لواحنو  اھل  قاتشن 
يف ةمئانلا  ىثنألل  تقاتشا  نم  لكل  اذھ  يباتك   . انترطف

لوحت ةطقن  باتكلا  اذھ  نوكي  دق  نآلا !  اھیظقيأ  اھلخاد 
امك ىثنأ  ينوكت  نأ  ِكنكمي  كلذ !  ِتدرأ  نإ  كتایح  يف 

، ةیباجيإ  ، حومط  . ةعضاوتم اھنكل  اھسفنب  ةقثاو   .. نینمتت
اھتماستبا  . ةقرلاو ةيویحلاب  ئلتمم  اھتوص  ةئداھ   . ةحجان
، بیط اھبلق   ، نونح  . اھرغث قرافت  ةلیمجلا ال 
ةیباجيإ  .. ریغصلا بعالتو  ریبكلا  مرتحت   . ةحماستم

نأ كنكمي   .. ةایحلاب ةئیلم  ةبحم  ءاطعم   .. عونق ةلئافتم 
... ىثنأ ينوكت  نأ  كنكمي  معن  ِكل ! رایخلا   ، ةدیعس ينوكت 

رییغتلا يف  نیبغرت  كنأل  يریغت  حاجنلا !  ةمق  يف  ىثنأو 
وأ رییغتلا  درجم  لجأ  نم  سیلو   ... كقامعأ نم   ، كلخاد نم 

اذھ تینتقا  ينوكت  نأ  ىنمتأ  نكي ! ًّايأ  دحأ  يأ  لجأل 
نأ رخآ !  صخش  لجأ  نم  سیلو  تنأ  كلجأ  نم  باتكلا 
، ةعتم اھیھاضت  ةعتم ال  ةیقیقحلا  ىثنألا  رود  يشیعت 

نم  ، كلخاد نم  ةعبان  ةثونألا  هذھ  نكت  مل  اذإ  نكل 



نل كنإف   .. رخآ صخش  لجأ  نم  امنإو   ، كحور قامعأ 
اھب مامتھالاو  اھراھظإ  نع  نیفقوتتسو   ، اھتذلب يرعشت 

عبنت نأ  بجي  اذل   . كلوح نمم  لعف  ةدر  يدجت  مل  اذإ 
عانتقاو اضرو  بحب  لخادلا  نم  اھب  كساسحإ  نم  ةثونألا 

.. يقبطو  .. يئرقا كوجرأ !   ، لیثمت الو  عنصت  نودب  مات 
يحسما  ... طقف كلجأل  كتثونأب  يعتمتساو   .. يروطو

ءاطخألا كسفنل  يرفغا   ، هلیصافت لكب  هیعدوو  يضاملا 
ایحن اننإ ال   . ةطیسب تناك  ولو  كتازاجنإب  يرخفاو  ةقباسلا 

اھیشیعو ةعئار  كتایح  يلعجاف  ةدحاو  ةرم  الإ 
.. ةثونأب

" انراطق قلطنیل  "

نحن انراطق  نكل   ، ًادحأ رظتني  الو  يضمي  راطقلا  نإ  لاقي 
فقو رییغتلا !  ىلع  انتميزعو  انمالحأو  انرارصإ  مامأ  فقي 

ةقر لكب  يدعصاو  يلضفت   ، نآلا كل  ةثونألا  راطق 
تادیسلاب ءيلم  يدرولا  يراطق   .. يتدیس لالدو 

.. هلخادب ناكم  لك  يف  ةيوثنألا  انتاسمل  كلثم !  تاقیقرلا 
ىطغمو دورولاب  نيزم   .. اياوزلا يدرو   ، ناردجلا ضیبأ 

ألمت هكاوفلا  تاحاوف  ةحئار   .. ءاضیبلا لیتنادلا  ةشمقأب 
ةيرسب  ، ثانإلا ملاع   ، انب ةصاخلا  انتلحرل  دعتسنو   .. انراطق

نأ ىنمتأ   ، ةلحرلاب يئدبت  نأ  لبق   .. ةقرو ءودھو 
ًاریغص ًاملقو  كحاجنب  صاخلا  كرتفد  كعم  يلمحت 
ةوطخ لوأ  فادھألا  ةباتكف   .. كتاظحالم يلجستل 

ةطحم لك  دعب  ةغراف  ةحاسم  ًاضيأ  نيدجتس   .. اھقیقحتل
.. كتاظحالم يلجستل 

".... ةثونألا ةیغاطلا   " ىثنألا اھتيأ  انتلحر  يف  كب  ًالھأ 



 ! نآلا قلطننل 
حابص  ، ربمفون ءاعبرألا 25  حابص   1/4/1438 .. نابغ ةلاھ 

.. ریفاصعلا توصو  ةقیقرلا  ءاوھلا  تامسنو  ءاتشلا  تايادب 
ىظحأ نأ  ىنمتأو   ، لسكب يريرس  ىلع  ٍقلتسم 

ىلع يراوجب  اھناكم  يدي  تسملت   .. ةیفاضإ مون  تاعاسب 
دقل تمستباو : ضیبألا  لیتنادلاب  ةنيزملا  ةداسولا 
تلوجت  .. اھتداعك ةضايرلا  سرامتل  يلبق  تظقیتسا 

يانیع
رعشأ ةيوثنألا !  اھتاسمل  بحأ  مك  هآ   ، ةفرغلا ءاحنأ  يف 
يتلوجر ناوفنعب  رعشأ   .. يوثنأ بكوك  يف  مانأ  يننأكو 

ةيوفعب ىقلُم  يئلؤللا  اھدقعو  اھھافش  رمحأ  ىرأ  امدنع 
يملاع ءاحنأ  عیمج  يف  رشتنت  اھتثونأ   .. اھتآرم راوجب 
قشعأ ينلعجت  يتلوجرل  اھتثونأ  ةفلاخم   .. نشخلا

عطقتل ةفرغلا  باب  تحتف   .. ضیبألا اھبلقو  يدرولا  اھملاع 
لبح

ةلبق يلع  تمر  ةرحاس ! ةماستبا  اھھجو  ىلعو   ، يراكفأ
يمامأ نم  ترم   .. اھنودب يحابص  لمتكي  يتلا ال  حابصلا 

ناتاسلا شامق  نم  ةليوط  ءاضیب  ةماجیب  يدترت 
ءاجرأ يف  حوفت  ذيذللا  ةلوارفلا  رطع  ةحئارو   ، معانلا
ءاوھلا تامسن  عم  فرفري  يريرحلا  اھرعشو   ، ناكملا

نم هذھف   .. اھتحتف امدنع  ةفرغلا  ةذفان  نم  تلخد  يتلا 
اھسوقط رثكأ  امو   .. اھقشعأ يتلا  ةیحابصلا  اھسوقط 

ىلإ تلخد  كنأ   ، ةقیقرلا ياثنأ  اي  نیملعتأ   .. اھقشعأ يتلا 
نضحلا كنأ  نیملعتأ  ةایحلاب ؟  ِهتألمو  دماجلا  يملاع 

نیملعتأ ةایحلا ؟  مومھ  ينیسنيو  ينيوتحي  يذلا  ئفادلا 
، كتادرفم لامجو   ، كثيدح ةقرو   ، ضیبألا كبلق  نأ 



يل ؟ ةسردم  لمجأ  يھ   .. كلؤافت  ، كحماست  ، كءاطع
نوكلا اذھ  يف  تاملك  هنأ ال   ... نیملعتو نیملعتو  نیملعتأ 

.. كتثونأب يتداعس  فصت 
عابشإلا دح   ، نايذھلا دح  ينونج  فقس  تعفر  ةأرما  كنأل 
ًاحلاص ترص  كدعب  الو  ًالعف  تببحأ  كلبق  الف  ءافتكالاو ! 

.. ءاسنلا قشعل 
يناروف لالب 

"" رییغتلا يررق 
اھتالاح أوسأ  يف  تناك  .. يلإ تلصو  امدنع  لساب ) مأ  )

12 ، ملأب يكتشتو  قیمع  نزحب  دھنتت  قالطإلا !  ىلع 
، نآلا ىتح  همھفت  لازت ال  الو  اھجاوز  ذنم  تضم  ًاماع 

دقتعت
شیعي اھجوزف  يفطاعلا !  قالطلا  ةلحرم  ىلإ  تلصو  اھنأ 
ةدیحوو ةسیعت  اھنأ  رعشت  يھ   .. اھنع ًادیعب  رخآ  ملاع  يف 

، اھبلق ىلإ  زجعلاو  سأیلا  للست   .. ةعئاضو
رعشي امدنع   ، ةيادبلا نوكت  ًامئاد  انھو   .. رییغتلا تررقف 
نآلا هیلع  وھ  امم  بضغلاو  ديدشلا  سأیلاب  ناسنإلا 
ىلع رارصإو  ةديدش  ةوق  ىلإ  ةقاطلا  كلت  لوحیف 

مأ ىلإ  دوعن  تازاجنإلا ! ثدحتو  رییغتلا  ثدحیف   ، رییغتلا
راطق  ، راطقلا ةطحم  ىلإ  ًاعم  انلحرو  اھدیب  تذخأ   ، لساب

مل  ، اھدرفمب يعم  تدعص  رییغتلاو !  ةثونألا 
دقل  ، اھاوس دحأ  يأ  الو  اھلافطأ  الو  اھجوز  كانھ  نكي 
تھتنا  .. اھلوح نم  لك  ریغتیل  ًالوأ  يھ  ریغتت  نأ  تررق 
ىلع اھتعدوو  ةديدج  حورب  لساب  مأ  تجرخ   ، ةلحرلا

ينتلصو  .. هب انأدب  ام  تمتأ  دق  يھو  اھب  ءاقللا  لمأ 
لیخت اھصن : اذھ  ناكو   ، لیلقب لقأ  وأ  رھش  دعب  اھتلاسر 



هذفاون تألتما  دق  قفن  يف  لعشم  الب  ًادیحو  ریست  كنأ 
، دمجتلا ةجردل  ًاتمص  دربلا  كب  طاحأو   ، توبكنعلا طویخب 
هنأك تاب  ىتح  دعجت  ٌّباش  نھوب  ئكتي  قفنلا  رخآ  يفو 

كاذ هصاصق ! دعوم  ربص  دافنب  رظتني  ریبك  ٌخیش 
مومھلا قفن  يف  هدقف  ىلع  تكشوأ  يذلا  يلمأ  لاح 
حومطلاو ءاجرلا  ذفاون  ىتح   ، سباع ملظم  تالكشملاو 

تنك ! ! اھنم رظنلا  ترجھ  نأ  دعب  توبكنعلا  كابِش  اھتطغ 
حبصأو يجوزب  يتقالع  نیع  يف  بحلا  قيرب  تدقف  دق 
بویع نع  ثحبلاو  للملا  اھنكسي  داسجأ   ، حور الب  تیبلا 
دقري جورخ )  ) لوقت ةیئوض  ةراشإ  وحن  ضكرلاو  رخآلا 

نیب نم  ذفنأ  نأ  دعب  امبرف   .. يراضلا قالطلا  اھتبتع  ىلع 
لماكلاب ةروتافلا  نكل   ، هنم لضفألا  دجأس  يجوز  باینأ 
مھل ًاحومسم  دوعي  نلف   ، اھفیلاكت يئانبأ  عفدیس 

تاتشلاو نزحلاب  مھقزمیس  يراضلا  كلذ  امبرو   ، يتيؤرب
 ! لشفلا كاوشأ  ىلع  ًاورذ  ّينس  لوصحم  عزوتیسو 
نأ يسفن  تثدحف  لزغ .)  ) بیترت قباس  الب  ًاموي  تحملف 

تدجوف اھیلإ  تممضنا  ملو ال ؟   ، اھعم رییغتلا  برجأ 
نم هب  نكمتأ  امبر  ءفد  سبقو   ، لمأ ةحسف  يف  يسفن 

.. نینس ذنم  فقوت  نأ  دعب  انتقالع  داؤف  شاعنإ  ةداعإ 
ةذيذل بح  ةھكن  يجوز  عم  شیعأ  انأ  دمحلا   نآلاو ! 

داعو  ، لاؤسلاو قوشلا  ينلدابي   ، نومیللا ناصغأ  ةحئارب 
، حماستن لیغشتلا !  ةیعضو  ىلإ  اننیب  سیطانغملا 
رییغتلا نم  لیلقلا   .. نینس أمظ  دعب  ًّابح  رقاعتن   ، لزاغتن

ًاركش  .. يتایح ىلإ  ةداعسلا  تاضمو  نم  ریثكلا  فاضأ 
نم اننیب  بحلا  لاسف  ةیفوجلا  يفطاوع  ترجف   ، لزغ
كتاھیجوت مث  لضفب هللا  لیحتسملا  ءاقلب  كل  ةنيدم  ديدج !



عیقص لك  اھؤفد  باذأ  ةئیضملا  سمشلاك  تئج   .. ةعئارلا
طویخ تللستف   ، يتبغرو يرعاشم  ىطغ 

لك تءاضأف   ، كحئاصنو كمعدو  كتاملك  نانحب  كتعشأ 
، يدالوأ نعو  ينع  ًادیعب  مالظلا  ينرداغو   .. يسفن اياوز 

سمش يجوزو !!  .. يلمأ  .. يبابش  .. يسفن تدعتساو 
مھفرعت نم  دیب  كسمتف   .. لؤافت ةماستباب  قرشت  نونح 
ةیساملأ ةناسنإ  ةایحلا ! رون  ىلإ  تاملظلا  نم  مھب  ربعتل 
ىلع وھو  اھفرع  نم  تاملكلا  ةقداص   .. تاسمللا

قرغ نمو   . ةداعسلا براوق  داعتساو  اجن  قرغلا  فراشم 
دیعیل ئطاشلا  فارطأ  هب  رصبي  ةاجن  قوطب  هیلإ  تقلأ 
هجتي نيأ  ىلإ  فرعي  ناطبقك  راحبإلل  دوعيو  هبراق  ءانب 

نأ بعصلا  نمف  ًافحجم  اھنع  ىقبي  مالكلا  لكو   . هتلصوبب
نكف اھتفرع  نإ  طقف   . لمج ةعومجم  وأ  روطسب  اھفصت 
! ةعاسلا موقت  نأ  لبق  ةنجلا  تلخد  كنأ  نیقي  ىلع 

.. لساب مأ  لاثمأ  نم  ریثكلاو  ریثكلا  يراطق  يف  يلع  رمي 
فرعأ نكل  اھتلكشم  يھ  ام  وأ  اھجوز  وھ  نم  فرعأ  ال 
لمكتل ةیقیقحلا  ةثونألا  ىلإ  جاتحتو  ةدیعس ! ریغ  اھنأ 

لك ریغتيو  ریغتتف   ، تاھیجوتلا ضعب  اھیطعأ   .. اھتایح ةیقب 
 ! عورأو لب  ىنمتت  امك  اھتایح  حبصتو   .. اھلوح نم  ءيش 

.. رییغتلا تررق  اھنأل  طقف 
يشرو  .. ريرحلا لمجأ  يدترا  ةءارقلاب ! يئدبت  نأ  لبق 

كنأ يررقو   .. كتثونأ ةعمش  يلعشأو   .. روطعلا عورأ 
.. يسأیت نل  كنأ   .. لضفألل نآلا  نم  نيریغتتس 

نیمدقتتسو
ةطخ اھل  يعضت  نأ  كسفن  يدھاع   . ًامئاد مامألل 

نیب  ، ةلیلو موي  نیب  ثدحي  رییغتلا ال  نأ  يملعاو   . ةسوردم



امبرو  ، عوبسأ لالخ  جئاتنلا  رھظت  امبر   . اھاحضو ةیشع 
ةلاحم يتأتس ال  كرییغت  ةجیتن  نكل   . رثكأ امبرو   .. رھش
لضفألل يریغت  ةقداص ! رییغتلاب  كتین  نوكت  نأ  وھ  مھملاو 
، حیحصلا قيرطلا  ىلع  كمدق  نیعضت  كلذب  كنأل 

كنأ يركذتو   . ةداعسلا مث  نمو  حاجنلل  لصوملا  قيرطلا 
يف ذیفنتلا  ىلع  كسفن  تربجأ  اذإ  الإ  حاجنلل  يلصت  نل 
انل ببسي  دق  عون  يأ  نم  رییغت  يأ   . ةبعصلا تاقوألا 

نم فوخ  هيدل  انم  ریثكلا  كلذل  رتوتلاو  قیضلا  نم  لیلقلا 
طیسبلا رتوتلا  كلذ  قحتست  ةعئارلا  ةجیتنلا  نكل  ؛  رییغتلا

كدعأو  ... ىرخأ ةھكنو  معط  هل  حاجنلا  لعجتو 
امب ًةداعس  كانیع  هیف  عمدت  يذلا  مویلا  يتأیس  هنأب 

.. هیلإ ِتلصو 
ریثكلا ریغتي  نلف  الإو   ، ریغتت نأ  كیلع  بجي  ءایشألا  رییغتل 

! اھنم يررحت 
ةكرحلا نم  كعنمتو  كدیقت   ، دویقلا ضعب  كيدل  نوكت  امبر 

قئاوع نوكت  نایحألا  بلغأ  يفو   ، رییغتلاو حاجنلاو 
فورظلا عنمت  امبر   . هسفن ناسنإلا  لخاد  نم  رییغتلا 

نكل  ، مدقتلاو حاجنلا  نم  نایحألا  ضعب  يف  ةیجراخلا 
اھعنميو اھدیقيو  هسفن  قیعي  نم  وھ  ناسنإلا  نأ  بلغألا 

دویقلا كلتب  ةیعاو  ينوك  رعشي ! نأ  نود  مدقتلا  نم 
.. اھنم يررحتو  اھیمطحو 

: ءاخرتسالاو ةحارلا  ةقطنم   -  
. خلإ  ... ًادغ أدبأس   ، بسانم ریغ  نآلا  تقولا 

حاجنب كتایح  شیع  نم  كعنمت  نأ  ةحارلا  ةرئادل  نكمي 
. اھیف لیمج  ءيش  لك  لتقتو  ةعتمو 



لوصولل داھتجالا  نم  دب  ، ال  ًامامت ةحيرم  تسیل  ةایحلا 
تاحاجنلاو نیعئارلا  ءانبألاو   ، ةعئارلا تاقالعلا  ىلإ 

 ! كتحار ةرئاد  نع  ًادیعب  عقت  اھلكو   . تازاجنإلاو
.. ةلباقملا ةھجلا  يف   ، كانھ

يكرحتتو ةوقب  يضھنت  نأ  بجي  يریغتت  يكل  كلذل 
. كتحار ةقطنم  نع  ًادیعب  يضكرتو  طاشنب 

: جئاتنلا لاجعتسا   -  
لاجعتساو لعفلا  ةدر  راظتنا  وھ  ءاسنلا  طبحي  ام  رثكأ 

لجألو كسفن  لجأ  نم  رییغتلا  تررق  تنك  اذإ   ، جئاتنلا
؟ ًاذإ ةجیتنلا  راظتنا  اذاملف  كتحلصمو  كتداعس 

لضفألا وھ  هنأل   ، حیحصلا ءيشلا  وھ  كرییغت  نأل  يریغت 
ًارثأ نیكرتت  كلذب  كنأل   ، حاجنلا ىلإ  كدوقیس  ام  وھو  كل 

.. ًارحسو ًارطعو 

رجأ عیضي  نإف هللا ال   ، ًالجآ مأ  ًالجاع  يتأتس  ةجیتنلاو 
. نینسحملا

: يضاملا براجت   -  
الف  ، ةملؤم براجت  يف  ةركنتم  يتأت  رییغتلا  صرف  ًانایحأ 
انعیمج  ، كلبقتسمب مكحتت  نأ  يضاملا  ءاطخأل  يحمست 

مامألا ىلإ  انعفدت  نأ  امإ  ةقباس  فورظو  ثادحأ  انيدل 
 ! انمالآ ةركاذ  يف  نیقلاع  انیقبت  وأ 

ةدیفم ةبرجت  اھنأ  ىلع  ةیباجيإب  براجتلا  كلتل  يرظنا 
. كتاردق يوقتو  لبقتسملا  يف  اھنم  نيدیفتست 

، اھنيدافتتو اھنیبنجتت  ءاطخأ   ، ةديدج تامولعم  كل  فیضت 
كتبسكأو دنع هللا  كتناكم  تعفر  يھف  كلذك  نكت  مل  اذإو 

.. رجألا نم  ديزملا 



يضاملا تاحفص  يقرحا   ، كلوح نم  لك  عم  يحماست 
وأ ةقرو  يف  كقامعأ  يف  ام  لك  يجرخأ   ، حماستلا رانب 

يلعجت .. ال  ديدج نم  يئدباو  اھنم  يصلخت  مث  ةلاسر 
يضاملا

 ! يقلطناو كفلخ  هیكرتا   ، ةایحلا ىدم  كسبحي  ًانجس 
: ةیحضلا رود  بعلو  لاعفألا  ريربت   -  

يف ببسلا  وھ  يجوز   ، يلشف يف  ببسلا  مھ  يلھأ 
.. يریغت

 ! ينمتلاو يكشتلاب  كتایح  عیضت   ، اذكھو
كرییغت ىلع  ةردقلا  ملاعلا  يف  صخش  يأل  سیل 

رارصإلا كيدل  ناك  اذإو   ، كلذب تنأ  يلبقت  مل  اذإ  كطیبثتو 
بلغأ  ، كریغت نأ  ملاعلا  يف  ةوق  عیطتست  نلف  حومطلاو 

داھطضالا نم  اوناعو  اوحفاك  نیحجانلاو  ءامظعلا 
.. اولصو مھنكل  تابقعلاو 

.. نذإب هللا مھنم  تنأو 
نولي كریغ  يعدت  الو   ، كتایح ةیلوؤسم  يلمحت  كلذل 

. كتایح ةحول 
 ! ةبیئك كتایح  تحبصأ  دوسألا  نوللاب  اھنول  اذإ 

 ! كتایح تنولت  ةلیمجلا  ناولألاب  اھنول  اذإو 
سیلو تنأ  نیبغرت  امك  كتایح  ينولو  كناولأب  يكسمت 

. نورخآلا بغري  امك 
، ال مامألا ىلإ  مدقتلابو  مھتایحب  نولوغشم  سانلاف 

لضفألل كرییغتو  كحاجنب  مھمامتھا  نوكي  نأ  يعقوتت 
ام ریغي  نإ هللا ال   .. كتاذ ريوطتب  تنأ  كمامتھا  ردقب 

تنأ تأدب  اذإ  يقث   . دعرلا مھسفنأب  ام  اوریغي  ىتح  موقب 



ًادھمم قيرطلا  نيدجتس  ام  ناعرسف  حاجنلاو  رییغتلاب 
. كمامأ

ًاءودھ رثكأ  نوكتو  هتدلاو  ریغتت  نأ  جاتحي  يقشلا  لفطلاف 
! ریغتیل ًافطعو 

كیطعي يكل  هتلوجرب  رعشي  نأ  جاتحي  طلستملا  جوزلاو 
.. ةيرحلا

. هرییغت كنكمي  كنكلو   ، كلذ لك  يف  ببسلا  تسل 
.. تدرأ نإ  هلك  ملاعلا  نيدوقت  تنأف 

رییغت ةلواحم  يف  كدھجو  كتقو  يعیضت  نأ  لدبف 
 ! ةجیتنلا نم  نیشھدنت  فوسو  كسفنب  يئدبا   ، نيرخآلا

عنميو كقیعي  اھریغ –  وأ  بابسألا -  هذھ  دحأ  نوكي  امبر 
كدیقت لسالس  اھیلیخت  نكل   ، لاجم يأ  يف  كحاجن 

ىلإ نيرظنت  نیلظتس  ىتم  ىلإ  كمامأو !  كدیب  حاتفملاو 
حیتافملا ؟

.. رییغتلاب يئدباو   ، ةوطخ يذختا 
راحبلاو حايرلا  نم  ةنمآ  ءانیملا  يف  ةیسارلا  ةنیفسلا  " 

. ءانیملا يف  ىقبت  يكل  عنصت  مل  نفسلا  نكل   ، ةجئاھلا
نع اھداعتباو  راحبلا  اھضوخ  يف  نمكي  ةنیفسلا  حاجنف 
ام كبلسي  نامألاو  ةحارلا  ءارغإ  يعدت  ، ال  ئطاشلا

هایملا ىلإ  يعفدناو  كعارش  يدعأ   ، هب نیبغرت 
. ةحوتفملا

اذإو  ، ئطاشلا نع  نيدعتبت  امنیب  ةقثب  ةفدلا  يريدأو 
فوخلاب يرعشا   ، يعزفت الف  ةيادبلا  يف  قلقلاب  ترعش 

 ! لاح ةيأ  ىلع  لمعلاب  يموقو 
، هیف تنأ  امم  ریخألا  ذالملا  وھ  سأیلا  نوكي  نأ  يرظتنت  ال 



، رییغتلا لجأ  نم  كتاذل  زیفحت  ردصم  ينوك  كلذ  نم  ًالدبو 
نم يصلختو   ، كلخادب سامحلا  ىلع  يرثعا 

نم يلعجا   ، دبألل كتایح  نم  ةالابماللاو  روتفلاو  فيوستلا 
يبحت نأ  نم  كنكمیس  رارقلا  اذھو   ، كقيدص رییغتلا 

" .. اھیف ام  لكب  ةایحلا 
تيویھ نارف 

بلغتأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: يھو يرییغت  قئاوع  ىلع 

ئیسلا نم  ناك  ولو  ىتح   ، قئاع نودب  رییغتلا  ققحتي  (ال 
ركوھ دراشتير  لضفألا ) ىلإ 

ىلوألا ةطحملا 
!" ؟ يھ ام   ... ةثونألا "

كلذ يھ  ىثنألا   ، عدبأو قلخ هللا  ام  لمجأ  نم  ىثنألا 
.. ٍناعمو تافص  نم  ةملكلا  هلمحت  ام  لكب  قیقرلا  نئاكلا 

دوجولا رس  يھ   ، اھبضغو اھئودھب   ، اھفعضو اھفطعب 
ىسقأ حبصي  اھتثونأ  مامأو  نوكلا ! اذھل  هبھو هللا  يذلا 

اھیلع سبتلي  ءاسنلا  نم  ریثكلا   . ًّابحم ًابیط  ًانونح  لاجرلا 
ام لوأ  امبر   ، اھموھفمو ةیقیقحلا  ةثونألا  ىنعم 

قیحاسم وھ  ةثونأ "  " ةملك عامس  دنع  كنھذ  ىلع  رطخي 
ةديدش ةنتاف  ةأرماو   ، ةقینألا سبالملاو   ، لیمجتلا

قمعأ اھنكل  ةثونألا  بناوج  نم  بناج  اذھ  معن  لامجلا !
بلغت ةیلخادلا  ةثونألاف  ؛  ریثكب تايداملا  هذھ  نم  ربكأو 
لكلو ءاسنلل  عاونأ  ةثالث  كانھ   .. يجراخلا لامجلا  ىلع 

. ةتوافتم ٍبسنب  نكلو  ةثونأ  اھنم 



: لوألا عونلا 
لمعلاو لقعلا  ةیحان  لیمت  ةأرما  ةینالقعلا : ةأرملا 

، ًامئاد لجرلا  نیبو  اھنیب  نراقت   ، يداملا لالقتسالاو 
، يفطاعلا بناجلا  لمْھُت   ، هب اھسفن  يواست  نأ  لواحتو 

لمھتو
. يجراخلا اھلامجو  اھدسج 

: يناثلا عونلا 
اھنأ رعشت   ، ةفطاعلا ةديدش  ةأرما  ةیفطاعلا : ةأرملا 

، اھتایح روحم  هلعجتو  لجرلاب  اھتایح  قلعت   ، ًامئاد ةیحضلا 
اھحومطو اھلقع  لمھتو   ، اھدسجو اھلامجب  متھت 

. اھفادھأو
: ثلاثلا عونلا 

، لقعلاو  ، بحلاو  ، لامجلا نیب  نزاوت  يتلا  ةنزتملا : ىثنألا 
روحم يھو   ، اھلثم َنوكن  نأ  ديرن  يتلا  هذھو   ، ةفطاعلاو

.. باتكلا اذھ  نم  انفدھو  انثيدح 
ةیسنامورلا ةایحلا  ةيادب  وھ  هسفنل  ءرملا  بح 

دلياو راكسوأ 
" .. ةرطف " 

نم كانھ  نأ  الإ   ، ةأرما لك  لخاد  يف  ةيرطف  ةفص  ةثونألا 
! اھل ةریبك  ةراسخ  ببسي  امم  ةلوھسب  اھنع  ىلختت 
حمالم الو   ، نیعم لكش  الو   ، نیعم رمع  اھل  سیل  ةثونألا 

. ةددحم
، تالیمجلا وأ   ، تاباشلا ءاسنلا  ىلع  ًاركح  تسیل  ةثونألا 
، ىثنأ ىمسم  لمحت  نم  لكل  قح  يھ  لب  ؛  تاقینألا وأ 

اھیمنت نأ  امإ  ةریغص  ىثنأ  اھلخادب  انم  ةأرما  لك 



.. اھلتقت وأ  اھتافرصتب  اھيذغتو 
 ! ةثونألا تالماك  نحبصي  نأ  نھناكمإب  ءاسنلا  عیمجف 

: لوقنسف ماع  لكشب  ةثونألا  فرعن  نأ  اندرأ  اذإ 
(. ةروكذلل فلاخم  فرصت  لك  يھ  )

، فلتخم نيوكت  امھنم  لكلو   ، ىثنأو ركذ  نم  انقلخ هللا 
.. ةصاخ ماھمب  اھفرشو  ةیلاع  ةناكم  ىثنألل  لعجو 
همامأ ىري  نأ  بحي  وھف  ةیساقلا  لجرلا  ةعیبط  مكحبو 

.. اھتموعن يف  ريرحلاكو   .. اھتقر يف  ةدرولاك  ىثنأ 
هتبغر عبشیف   .. ىوقلا هيدل  نزاوتتل  ؛  اھتءارب يف  لفطلاكو 

يف
ناضحأ يف  يمتریل  هتایح  ةوسق  نع  دعتبيو   ، اھتقر

! اھتثونأ
هسكع نوكتو  لجرلا  نع  فلتخت  نم  يھ  ىثنألا  كلذل 

.. ءيش لك  يف 
، اھسبل ةقيرطو   ، اھدسج ةغلو   ، اھتوصو  ، اھتیشم يف 
، نف ةثونألا   .. اھتافرصت عیمجو   ، اھلكأ ةقيرطو   ، اھمالكو

ةثونألا  ، يقرو ةقر  ةثونألا   ، بدأو قالخأ  ةثونألا 
ال قالخأ !  الب  ةلیمج  ةأرما  ىلإ  رظني  دحأ  . ال  لجخو ءایح 

ةأرملا نم  ززقتي  لكلا  ناسللا !  ةطیلس  ةأرما  لضفي  دحأ 
انعقاوو  . ةلیمج تناك  امھم  لاجرلا  عم  ةئيرجلا 

ةذوبنم ةلیمج  نم  مكف  ةقیقحلا !! هذھ  تبثأ  مايألا  هذھ 
ةیجمھ ببسب  ةثونألا  نع  دعبلا  لك  ةدیعبو  عیمجلا  نم 

ةیلاخ اھنكل  ةلیمج  ًاداسجأ  انيأر  مكو   . اھتافرصت
يف ًاّدج  ریبك  رود  هل  رھظملا  معن   . ةيوثنألا فطاوعلا  نم 

. تافرصتلل رفوألا  بیصنلا  نكل  ؛  ىلوألا ءاقللا  تاظحل 
ىلإ علطتلا  أدبيو  لكشلاب  راھبنالا  لوزي  ام  ناعرسو 



ساسحإ ةثونألا  ًاذإ   . ةیقیقحلا اھتثونأب  ةایحلا  حنمت  ىثنأ 
، دسج ةغلو   ، ةقیقر تاملكو   ، ةیباجيإ حورو   ، يلخاد

... تاذلاب ومسو   ، تافرصتو  ، قالخأو
 " نوواستم ؟ نحن  لھ  " 

ةأرملاو لجرلل  ةیلاحلا  مايألا  يف  ةرظنلا  تحبصأ 
! ةھوشم

فیكو  ، لجرلا نم  لضفأ  نوكت  فیك  ركفت  ةأرملا  نإ  ثیح 
انحبصأ هل !  ةيواسم  قوقحو   ، هنم رثكأ  تازیمم  اھل  نوكي 

اھتثونأ انیسنو   ، ةأرملا قوقحو   ، ةأرملا ةيرحب  يدانن 
ةثونألا نيأ  مدقتن !  نأ  نم  ًالدب  ءارولا  ىلإ  انعجرو  انفلختف 

لجرلاب ؟ ةأرملا  تواست  اذإ 
نوواستم  ، ةیناسنإلا انقوقح  يف  نوواستم  نحن  معن 

يف نوواستم   ، باوثلاو باقعلا  يف   ، ةینيدلا انتابجاو  يف 
يف نوفلتخم  اننكل   .. انلمكیل رخآلا  سنجلل  انتجاح 

 ! ةایحلا هذھ  يف  انراودأ 
.. كتثونأ يبحت  نأ  وھ  لخادلا  نم  ىثنأ  ينوكتل  طرش  لوأ 

ةيوثنألا كماھمل  يرظنت   ، ىثنألا راودأو  تازیمم  يقشعت 
؛ لجرلا تازیمم  نیبو  كنیب  ينراقت  الو   ، بحلا ةيواز  نم 

.. رخآلل لمكم  انم  ٌّلكف  ةنراقملل  هجو  هنأل ال 
.. ةأرملل لمكم  لجرلاو   .. لجرلل ةلمكم  ةأرملا 

ةحضاو هذھو  امھقوقحو  امھتابجاو  فالتخا  نم  دب  كلذل ال 
قئاقش ءاسنلا  (: ) ص  ) لوسرلا لاق  فینحلا  اننيد  يف  ًاّدج 

انرظنو انلمأت  ول   . دمحأ مامإلا  هجرخأ  لاجرلا )
مالسإلا يف  ةأرملا  قوقح  نأ  اندجول  ةینالقع  ةيواز  نم 

 ! اھتثونألو اھل  ًةيامح  ةظوفحم  اھتماركو 



يف ءاسنلا  يناعت  يتلا  ةیبرغلا  راكفألا  ءارو  انفرجنا  اننكل 
لجرلا رودب  اھمایقل  داھطضالاو  قاھرإلا  نم  مھتاعمتجم 

.. ًّایجيردت انتثونأ  نع  ىلختن  انأدبف   ، ًاعم ةأرملاو 
تايداملا ریفوتو   ، ةيامحلاو نامألا  ميدقتل  لجرلا  قلخ 

. ىثنألل
ءاطعلاو  ، نانحلاو بحلا  ميدقتل  ىثنألا  تقلخ  امنیب 

. يفطاعلا
رثكأ اھنم  لعجت   ، ةعئار ةیعادبإ  ةقيرطب  ةأرملا  قلخ هللا 
يذلا لجرلا  سكعب   ، ةایحلا تاریغت  عم  فیكتلا  ىلع  ةردق 

اھءاكذ ةأرملا  دجن  كلذل  ؛  رییغتلا ةرثك  هجعزت 
نم ریغت  اھدجنف   ، لحارمب لجرلا  نم  ىلعأ  يفطاعلا 
يف لجرلا  اھعبتیف  لضفألل  اھتاقالع  نم  روطتو   ، اھسفن

.. رییغتلا
: لاقي كلذل 

( ةرسأ بسكت  ةأرما  ملع   ، ًالجر بسكت  ًالجر  ملع  )
". ةلیمج كنأ  قفتنو  ةیلاتلا  انتطحم  لبق  فقنل  " 

وأ كنزو  ناك  امھم   .. راصبألا نیفطخت   ، ةعئار  ، ةنتاف كنأ 
.. ةلیمج تنأ  كرمع !   .. كرعش عون   ، كترشب نول   ، كلوط

لثم ِتسل   .. كریغب كسفن  ينراقت  ال  ىثنأ !  كنأل 
لامجلا  .. ةزیمم  ، ةفلتخم ِتنأ   .. دحأ نم  لقأ  الو   ، دحأ
كلامجب ينتعاو  كرھظمب  يمتھا   .. كلخاد يف  نمكي 

نم ةبھو  ةمعن  تنأ  ًالوأ !  لخادلا  نم  نوكت  ةيادبلا  نكل 
نم كمركیل  اھیمركأو   ، بحلا اھیحنما   ، كسفن يردق   .. هللا
يأ يرظتنت  الف  اھیف  يقثتو  كسفنب  يزتعت  مل  اذإ   . كلوح

ىثنأ تنأ  ةایحلا !  يھ  اذكھ  كلوح !  نمم  ريدقت 
بعصأ نيریغت  كتقرو  كتاسمھو  كتارظنب   ، لجرلا اھباھي 



 ! ةرابجو ةكاتف  هحلسأ  اھيدل  ىثنأ  تنأ  ملاعلا ! لاجر 
! لافطأو لجرب  كلاب  امف  ًالود  مزھت  نأ  عیطتست 

يعتمتساو كل  اھبھو هللا  يتلا  كتاردق  يمدختسا 
يسرام  .. كتاياوھ يسرام   . يلخادلا كلامج  راھظإب 

، ةلآ درجم  ينوكت  .. ال  كتاياوھ يسرامو   .. كتاياوھ
لمعلاف ال

كدعب ءيش  لك  مث   ، ًالوأ كسفن  يعض  يتدیس ! يھتني 
.. امھنم ًّايأ  يلمھت  الو  كتلئاعو  كسفن  نیب  ينزاو   .. يتأي

نوكت ترركت  اذإ  اھنأل  ةرمتسملا  تایحضتلا  نم  يرذحا 
نیسنتو ًالماك  كمویب  نیحضت   .. تایحضت تسیلو  تاداع 

! هسفن لاحلا  ىلع  تنأو  تاونسلا  رمت   .. ًامئاد كسفن 
تقو ىلإ  ةجاحب  كنأ  كلوح  نم  عقوتي  لھ  كيأرب 

!(. بلطت مل   ) يھ  ، ةحاترم يھ   ، ةدوعتم يھ  !؟ ال،  صاخ
ىثنأ لك   . كقامعأ يف  يثحبا  طقف   ، ةرطفلاب ىثنأ  تنأ 
زكري ًامئاد  انعمتجم   . ىثنأ ةلیمج  لك  تسیلو   ، ةلیمج
اذامل  . يلخادلا لامجلا  ىسنيو  يجراخلا  لامجلا  ىلع 
نآ ةعنقألا !  كلت  فلخ  كتثونأ  رحسو  كلامج  نیفخت 

يتلا ةیقیقحلا  ىثنألا  ملاعلل  يرھظت  يكل  ناوألا 
.. كلخادب

يتلا كترطفب  يعتمتساو   .. ةيديدحلا ةأرملا  ءادر  يعلخا 
ةيانعلاو  .. كسفن لیلدتب  يعتمتسا   .. اھیلع كقلخ هللا 

.. كلخاد يف  ام  لضفأ  جارخإ  ىلع  ةرداق  تنأ   .. كلامجب
كدسج نم  ءزج  لك  ىلإ  يرظناو  ةآرملا  مامأ  يفق 

كینیع ىلإ  يرظنا   . كرعش  ، كیتنجو  ، كیتفش كینیع ، 
ةنقوم ؟! لب  ِتلبذ ؟  كنأ  نيدقتعتأ   .. ةنتفلا نم  ءيشب 

يفق



كب يمتھا   .. كتثونأل  ، كتاذل يتصنأو  ةماقتساب  كوجرأ 
. يتدیس اي  ةنتاف  كقلاخو  كنأل 

( ىلاسك ءاسن  طقف  كانھ   ، تاحیبق ءاسن  دجوت  (ال 
نياتشنبور انیلیھ 
ةیناثلا ةطحملا 

 !" بحلاو لجرلاو   ... ةثونألا "

لبق اھیمھفا  هیللدت !  نأ  لبق  اھیللد  هیبحُت ! نأ  لبق  اھیبحأ 
اھب يمتھا  هنع !  يئرقت  نأ  لبق  اھل  يئرقا  هیمھفت !  نأ 

نأ لبق  ًّایباجيإ  ًاثيدح  اھیثدح  هب !  كمامتھا  نم  رثكأ 
، اھيردق  ، اھیمرتحا هيدعسُت !  نأ  لبق  اھيدعسأ  هیثدحت ! 

. كحور  ، كتاذ  ، كسفن اھنإ  هيردقتو ! هیمرتحت  نأ  لبق 
میظع لجر  لك  ءاروف   .. ءيش لك  لبق  اھقح  اھیطعأ 

ءيش لك  ءاروو   .. ىثنأ ةدیعس  ةلئاع  لك  ءاروو   ، ةأرما
ةردقلا هيدل  ضرألا  هذھ  ىلع  لجر  لك   .. ىثنأ  ... لیمج

دجو اذإ  ؛  ًّایسنامورو ًاقیقر  ًاقشاع  ًّابحم  نوكي  نأ  ىلع 
ًاھئات لجرلا  لظي   .. هلخاد يف  رعاشملا  هذھ  ظقوت  ىثنأ 
هحنمتو هتلوجر  لمكت  يتلا  ىثنألا  دجي  ىتح  هتایح  يف 

يتلا ىثنألا  كلت  ينوكف   ، رحاسلا اھملاعب  هرمغتو   ، نامألا
نم ناك  ول  ىتح  اھیقرو  اھتقرب  اھكيرش  ءاوتحا  عیطتست 

! ملاعلا لاجر  بعصأ 
ةایحلا حبصت  اھسفنل  ةقيدص  لضفأ  ةأرملا  حبصت  امدنع 

جربنتسروف نوف  نايد  رسيأ 
لجرلا عم  ةيواستم  نیحبصت  امدنع  كتثونأ  نيرسخت 

نیملكتت امدنع   ، هتابجاوو هتایلوؤسمب  نیموقتو 



امدنع هتقيرطب !  نیشمتو   ، هتقيرطب نیلكأتو   ، هتقيرطب
دانعلا امھب  نیلدبتستو  بیطلا  كبلقو  كنانح  نع  نیلختت 
ىوقأ ينوكتل  نيدھاجتو  نیعراصت  امدنع  طلستلاو ! 
لجرلل هباشم  فرصت  يأف  هتوق ! ىوتسمب  وأ   ، هنم

لوقي  .. كتثونأ يف  كتوق  يتدیس  ایف   ، كتثونأ كدقفي 
: مھدحأ

(! نيرخآلا عم  ةيوق  يعم  ةفیعض  اھديرأ  )
: رخآ لوقيو 

ينرعشت نأو  نانحلاو  ةوقلا  ينم  دمتست  نأ  ىنمتأ  )
ىثنألا يھ  هذھ  اھل !) ةبسنلاب  نامأو  ةقث  ردصم  يننأ 

! لجرلا رظن  يف  ةیقیقحلا 
لالذإلا فعض  سیلو   ، قیقرلا لیمجلا  فعضلا  انھ  دصقنو 
ةأرملا هحنمت  يذلا  روعشلا  كلذ  امنإو   ، ةقثلا نادقفو 

مغرلاب هدوجو  دنع  هل  اھجایتحابو  ةوقلاب  لجرلل 
ةيامحو هنودب  شیعلا  ىلع  اھتردقو  هبایغ  يف  اھتوق  نم 

.. اھسفن
، ةيوق ةملكو  صاخ  يأر  تاذو  ةیصخش  ةيوق  ينوك  معن 

بحو ةینالقعو  ءودھبو  بسانملا  تقولا  يف  نكل 
نم نيديرت  ام  ىلع  نیلصحت  فوس  كنأ  ينقیتو  مارتحاو 

 ! رثكأو لب  لجرلا 
كلت عم  هتیب  يف  كلم  هنأ  رعشي  نأ  لجرلا  هانمتي  ام  رثكأ 

. هب يمتحت  يتلا  ةقیقرلا  ىثنألا 
: بحلاب ةئیلم  ةیسنامور  ينوك   -  

لجرلا ىتح   ، ةیقیقحلا ىثنألا  تافص  نم  ةیسنامورلا 
هنیئجافت امدنع  كتثونأب  رعشیس  فطاوعلا  نم  يلاخلا 



ةیساسحلا نع  يدعتبا  هبوث - !  بیج  يف  بح  ةقاطبب 
: داقتنالا ةرثكو  دكنلاو 

تاھافتب ةلیمجلا  كمايأ  يصغنت  الو  لفاغتلا  نف  ينقتأ 
نوكت نأ  وھ  ىثنألا  يف  لجرلا  هقشعي  ام  رثكأف   ، ةایحلا

يمستبا  ، ةایحلا يبحأ   ، ةایحلا بحتو  ةيوفعو  ةحرم 
انلكف بویعلاو  صقاونلا  يلھاجتو  كقامعأ  نم  يكحضا 

 ! نحن امك  انبحي  نم  قشعنو  بویعلاب  نوئیلم 
: ةيوثنألا كتحلسأ  نم  حالس  كعومد   -  

ةرثكف  ، ءاكبلا ةرثكب  اھتیمھأ  اھيدقفتو  اھیكلھتست  الف 
، ةیمھأ اھل  سیلو  ةصیخرو  ةلھس  كعومد  لعجت  ءاكبلا 

امدنع لتقمب  لجرلا  بیصت  ًاریثك  يكبت  يتلا ال  ةأرملا 
. اھعومد لزنت 

: حالس ًاضيأ  كناسل   -  
نأ ىلع  رداق  وھف   ، اھناسل ىثنألا  ةحلسأ  ىوقأ  نمو 

 ! ةواسق لاجرلا  رثكأ  رحسي 
نم عبشُي  امدنع  هتالاح  عورأو  ىفوأ  يف  نوكي  لجرلاف 

لوسعملا ةأرملا  ناسلو   ، ةیفطاعلاو ةیلوجرلا  ةیحانلا 
، يریمأ  ، يسراف  ) باقلألا لمجأب  هيدان  كلذ !  ىلع  رداق 

جات
هتافص كلت  نكت  مل  ول  ىتح  تافصلا  عورأبو  يسأر )

.. تقولا عم  اھبستكي  فوسف 
: ًادبأ قافنإلا  يف  لجرلا  رودب  يموقت    - ال 

امدنع ةلوجرلاب  رعشي  نأ  لجرلا  يف  ةرطفو  ةعیبط  هذھف 
ةكراشملاو ةدعاسملا  نم  عنام  ، ال  هاثنأ ىلع  قفني 

ةرطیسلاب يموقت  ال  هلمكأب - ! رودلا  يذخأت  نكل ال  ًانایحأ 



وأ
كل هترظن  يدقفتف  مكتایح  راسم  يف  وأ  هیف  مكحتلا 

: ىثنأك
. بحلاو مھافتلا  ىلع  ةینبم  كتایح  يلعجا  لب 

هیلع رطیستو  لجرلا  دوقت  يتلا  ةأرملا  رظنم  عشبأ  امو 
! ًائیشف ًائیش  اھتثونأ  نع  دعتبتف 

: كنع اھلمحي  هیكرتا  لب  ةلیقثلا  ءایشألا  يلمحت    - ال 
هيرظتنا ؛  لزنملا لاطعأ  يحلصتو   ، ثاثألا يعفدت  ال 

. هماھمب موقیل 
ءاملا ةروراق  ىتح   .. لاجرلا ماھم  يسرامت  ، ال  لصح امھم 
اھنأل اھحتفي  نأ  هنم  يبلطا  لب   ، اھیحتفت ةوقب ال  ةقلغملا 

يتلا رومألا  يف  هيرواش  كتقرب - ! ىثنأ  ىلع  ةيوق 
.. میكحلا كيأر  ةجاحب  انأ  يلوقو  كیلع  بعصت 

كرمأ اذإ   .. هنأش نم  يللقت  الو  هدوجو  يردقو  هیمرتحا 
. ًاضيأ بجاو  اذھ  ةثونألا  نع  رظنلا  ضغبو   ، هیعیطأف
ةعاط نكل  اھدعب  رمألا  يف  رواشتلاو  مھافتلا  نكميو 
يبليو ریكفتلا  دواعیف  ةلوجرلاو  نامألاب  هرعشت  لجرلا 

.. ال ككيرش عم  كيدل  يوثنألا  فعضلا  يززع  ًامئاد   .. كبلط
ينحرجت نأ  عیطتست  الو   ، ةيوقو ةبلص  انأ  يلوقت 

كتوص ىتح  لمحتأ  ، ال  ةقیقر انأ  يلوق  لب  كتاملكب !
ال بضاغ ! وھو  كھجو  نم  فاخأو   ، هنم فاخأ  عفترملا 
يلوق لب   ، كنودب وأ  كعم  شیعلا  ىلع  ةرداق  انأ  يلوقت 
تنأ  ، يفلخ فقت  تنأ  يل ! ةبسنلاب  نامأ  ردصم  تنأ 

معن  .. دعب هللا ةایحلا  بعاصم  نم  ينیمحت  تنأ   .. يدنس
ةيوق ينوك  معن   .. ناكملا اذھ  ينبجعيو  كحانج  تحت  انأ 



كتایح يقلعت  الو  دیحولا  كنامأ  ردصم  وھ  يلعجاو هللا 
ًّارس ةقیقحلا  هذھ  يلعجا  نكل   .. ناك ًّايأ  صخش  يأب 
. كاوس صخش  يأ  هیلع  علطي  كلخاد ال  يف  أبخم 

دحب اذھف  كتثونأ  نيززعت  امك  ًامئاد  لجرلا  ةلوجر  يززع   -  
. ةثونألا نم  ةلاھ  كبسكي  هتاذ 

ةبیھب تنأ  يعتمتساو   ، لجرك هتبیھ  لجرلا  يطعأ 
. ىثنألا قنورو 

ىدل موھفم  ةلوجرللو   .. لجرلا ىدل  ریسفت  ةثونألل 
بحت ىثنألا   .. ةوقلاو فعضلا  نیب  حجرأتي  امھالكو   .. ةأرملا
اھتلوفط ةأرملا  يف  بحي  لجرلاو   .. ًاعاجشو ًّايوق  اھسراف 

.. ةئيربلا اھرعاشمو  يوثنألا  اھفعضو 
طاقنب نحلستي  امدنع  نھتالاح  ىوقأ  يف  نكي  ءاسنلا 

دنافيد يد  يرام  ةدیسلا  نھفعض 
 ! " ةلوجرو ةثونأ  " 

ىلعألا لثملا  اھیف  ىلجتيو  اھبحأ  يتلا  تاقالعلا  نم 
ةقالع نیجوزلا  نیب  ةلیمجلا  ةقالعلاو  ةثونألاو  ةلوجرلل 
ًالاثم تناك  دقف  اھنع  يضر هللا  ةشئاعب  ص )  ) لوسرلا
اھیلإ لیميو  ًاریثك  اھبحي  ص )  ) ناك كلذل  ةیقیقحلا  ىثنألل 

: اھثيدح يف  لوقتف  هتاجوز  ةیقب  نم  رثكأ 
عضوم ىلع  هاف  عضیف  ص )  ) يبنلا لوانأف  برشأ  تنك  )
هاور ّيف .) عضوم  ىلع  هاف  عضیف  قرعلا  قرعتأو   ، ّيف

ص) لوسر هللا(  ناك  : ) اھنع يضر هللا  لوقتو  ملسم 
ئكتي

يضر هللا لوقتو  ملسم  هاور  ضئاح .) انأو  يرجح  يف 
يف وھو  هسأر  ص ) لوسر هللا(  ّيلع  لخدیل  : ) اھنع
طشمتو هرفاظأ  صقت  يأ  ملسم  هاور  هلّجرأف .) دجسملا 



لیللاب ناك  اذإ  ص )  ) يبنلا ناكو  ةقالع !  نم  اھل  اي   ، هرعش
ةشئاع نعو   . يراخبلا هاور   . ثدحتي ةشئاع  عم  راس 

: يل لاق  ص ) لوسر هللا(  نإ  تلاق : اھنع  يضر هللا 
، يلجر ىلع  هتقبسف   ، هتقباسف  ،" كقباسأ يلاعت  )
لعجو ينقبسف  تندبو  محللا  تلمح  نأ  دعب  ينقباسو 

. دواد وبأ  هاور  حیحص  ثيدح  كلتب !)" هذھ  : " لاقو كحضي 
! ةقداص بح  رعاشمو   ، ةلوجرو ةثونأ 

اذھف  .. ةعتم اھیھاضت  ةعتم ال  ةثونألا  رودل  كتسرامم 
 ! ةدیعسلا تآجافملاب  ءيلمو  رسآو  رحاس  رودلا 

يف ریغأس   ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: يكيرش عم  يلماعت 

!" نكلو  ، كبحُأ "

ٌءودھو  .. ُلیلد نيرئاسلل  ٌموجنو   .. ُلیمج ٌلیلو  ٌعطاس  ٌرمق 
نمحرلا دبع   .. ُلیلع وھو   ، ُّبُھي ٌمیسنو   .. ءافصو ٌمْیخم 
ةدرابلا ربمسيد  ءاوھ  تاحفن  نم  ةحفن  يوامشعلا 

يف ملأ  ىلع  اھینیع  تحتفف   .. اھتفرغ ةذفان  ىلإ  تلخد 
تكسمأف اھفارطأ  ىلإ  للستت  ةدوربب  ترعش   .. اھفتك

ةعمد تطقس   .. هلخاد تأبتخاو  ئفادلا  اھفاحل  فرطب 
تركذت دقف  عومدلا  ىلاوتتل  اھتقلغأف  اھینیع  نم  ةعيرس 

شحولاك يبیبح  ناك   .. ةلیللا كلت  نم  ٍهآ  ةحرابلا !  ةلیل 
! ضرألا ىلع  يب  ىقلأو  ةوقب  يفتكب  كسمأ  رساكلا 

هھجو يف  تخرص  معن  كلذ ؟ ! لك  يب  لعفي  اذامل 
انأ  .. كلذ قحتسي  هنكل  ظافلألا  عشبأب  هیلع  تظفلتو 
تيأر دقل  كلذ !  لعفأ  فیكف ال  يننوخي  هنأ  نم  ةنقیتم 
ةماستباب اھثداحي  هتعمسو   ، هفتاھ يف  اھعم  هتاثداحم 



.. ًادبأ ئطخي  يساسحإو ال  كلذب  ترعش   .. يبلق تقش 
، ةدوع الب  هكرتأ  نأ  تررقو  تارم  ةدع  يبئاقح  تمزح 

.. هبحأ  ، هعم انھ  يبلقف   .. قئاقد دعب  اھغرفأل  تدع  ينكل 
.. ركفت يھو  اھعومد  نیب  نم  تھقش  هدقفأ ! نأ  ديرأ  الو 

لقاثتب اھريرس  نم  تماق  !؟  يھلإ اي  لعفأ  اذام 
ترم ؟  نآلا وھ  نيأ  ىرت  اي   - .. غرافلا هناكم  ىلإ  ترظنو 
ملكتتو هردص  ىلع  اھیف  مانت  تناك  ةلیمج  ٍلایل  اھلاب  يف 
براقع توص  اھراكفأ  لبح  عطق   .. ساعنلا اھبلغي  ىتح 

هب لصتتل  اھفتاھ  تحتف   .. ًاحابص ةیناثلا  اھنإ   ، ةعاسلا
(. بولقلا ةنج  رتولا  : ) اھیف بوتكم  ةروص  اھمامأ  ترھظف 

نأ ترعش  اھنكل  ةرابعلا  هذھ  أرقت  ًامئاد  تناك 
تعفر بر ! اي  كنم  برقلل  جاتحأ  مك  هآ   - .. اھثدحت ةروصلا 
تلمكأ  .. اھیفك ىلإ  للستي  درابلا  ءاملاو  ةلیقثلا  اھمامكأ 

ِكبت مل  امك  تكبو  اھتداجس  تشرفو   .. اھءوضو
اي ةلیل  لك  ينرظتنت  تنأو  كریغل  يكتشأ  فیك  لبق - ! نم 

ًاباتك يتایح  تلعج   ، يتجاذسل اي  يسنأو ؟  يذالم 
دیحولل ِكتشأ  ملو  فرعأ  نم  لكل  تیكتشاو  ًاحوتفم 

يننأ رعشأ  ينباتني ! عئار  روعش  يتداعس !  ىلع  رداقلا 
! دراب ءامب  لوسغم  يبلق  نأو  ةفیفخ  ةشارف 

كدُشنأ ٌروبص  باخ  امو   ، اب ذال  ٌداؤف  باخ  ام  اب  لصتاو 
نمحرلا دبع  ؟؟  ْدشنُي كریغ  نم   ، ينازحأ يبلق  نع  ددبف 

يوامشعلا
هجوك يھجو  هاااي   - .. اھسفنل ترظنو  ةآرملا  مامأ  تفقو 
لعفأ اذامل  اھحمالم !  نزحلا  مسرو  ةایحلا  اھتقھرأ  ةنسم 

يریصمو يتایح  تقلع  اذامل  ؟ !  يسفنب اذھ  لك 
قشعأ تنك  فیك  ركذتأ  تلز  ام  ؟ !  ينردقي صخشب ال 



لافطألا بعالأ   .. خبطملا يف  ننفتأو  ةءارقلا  بحأو  ةایحلا 
لؤافتلا رشنت  يتاكحضو  رابكلا  صصقل  عمتسأو 

ترصحو كلذ  لك  تكرت  اذامل   .. ناكم لك  يف  ةداعسلاو 
يف تعمل  ؟ ! ردقُي ناك  هتیلو   ، دحاو صخشب  يتداعس 
ةشبرخ توص  اھعبت   .. رییغتلا تررقو  رارصإ  ةرظن  اھنیع 
هینیع يف  ترظن   .. اھوحن ةتباثلا  هتاوطخو  هحیتافم 

اذاملو تنك  نيأ  داتعملاك  لأست  ملو  تمصب  نیتیساقلا 
تلبقو ةوقو  ةقثب  تفقو  ؟ ... ووو لصتت  مل  اذاملو  ترخأت 
يتاخرص رركأ  نأ ال  كدعأ   ، يتایح بح  اي  ةفسآ  هسأر - ! 
ةظحل لك  ىلع  ةفسآ   .. يب قیلي  اذھ ال  نأل  يتاملكو 
ةفسآ كرییغتل !  يتالواحمو  يتقحالمب  اھیف  كتجعزأ 

ىلع
ةلیمجلا انمايأ  ىلع  ةفسآ  كل !  هتببس  سیعت  موي  لك 

نزح ةرظنو   .. هحمالم ألمي  بجعتلاو  هتكرت  تضم !  يتلا 
يھو تبھذو   .. هینیع يف  اھتحمل  ةفطاخ  ریمض  بینأتو 

وھ هلعفت  ام  نأ  نآلا  ةنقیتم  يھف  خومشب  اھسأر  ةعفار 
. رییغتلا وحن  ةوطخ  لوأ  تأدب  اھنأو   .. حیحصلا

ُليوط ٌبعص  ماھوألا  ُبردو  ّسحلا  ُقرتسي  لامآلا  عاعشو 
اھارب دق  تمصلا  شِدخت  ٌتاقد   ، هفوج يف  يبلقلو 
نھُنيزح  ، ٍتايركذ ىلمتأ  اطُخلا  لقثم  انأو  ُلوحنلا 

يوامشعلا نمحرلا  دبع  ُلیمج 
 - .. جرخأ فوس  ةریمأ  بابلا - : فلخ  نم  ٍلاع  توصب  اھيداني 

قلغأو  ، ةھربل فقو   .. يبیبح كتعدوتسا هللا  ءودھب : تدر 
تاوطخب يجراخلا  بابلل  ىشمو  ءودھب  بابلا 

ام تركذت   .. ًاقیمع ًاسفن  تذخأو  اھینیع  تضمغأ   .. ةددرتم
ىلإ هلأستل  هفلخ  بھذت  مل  يضاملا ..! عوبسألا  هتررق 



هھجو يف  رشكت  مل  دوعت ؟  فوس  ىتمو  ؟  بھاذ نيأ 
ترمش لوطأ !  ًاتقو  اھعم  يضقي  نأ  هَّجرتتو  اھقیض  ِدبتو 

ةروجابأ تعضوو   ، اھتلاص بیترت  تریغو  اھيدعاس  نع 
تاذ تاحاوفلاو  عومشلا  ضعبو   ، ةءارقلل ةتفاخ 

لبق هینتقت  تناك  ةثونألا  نع  ًاباتك  تذخأو   .. ةدرابلا حئاورلا 
كلمت نكت  مل  اھنأل  هأرقت  مل  اھنكل  ةریصق  ةرتفب  اھجاوز 
ناك دقل  اي أ !  ءيش - ! يأ  لعفتل  يفاكلا  تقولا 

 ! يغارف تقو  يف  ىتح  يریكفت  ىلع  ًارطیسم  سراف 
ىثنأ ةریمأ  تناك  قیبطتلاو  ةءارقلا  نم  عیباسأ  دعب 

رظنت . ال  ءارغإلا تاسملو  بحلا  تارظن  يف  ننفتت  ةديدج 
فلخلل

ایحي نأ  ٌدیعبو  ىلو  يضاملا  يتآلاو  رضاحلل  رظنا  نكلو 
يوامشعلا نمحرلا  دبع  ِةافو  دعب  نم 

ةقانأب جورخلل  دعتسي  سراف   ، ًءاسم ةنماثلا  ةعاسلا 
يف ملكتت  ةریمأ   ، ةيدلجلا ءادوسلا  هتعاس  سبليو 

 - .. ًاّدج ًاّدج  كل  تقتشا  ءاعد   - .. ديدش سامحب  اھفتاھ 
عوبسألا لثم  ةعتمم  ةسلج  اھديرن  ءاعبرألا ؟  موي  لیمج 

كتعدوتسا هللا.  ، تارضاحلا ىلوأ  انأ  نذإب هللا   - . يضاملا
نأ نودب  اھنيدعت  فیك  لوھذب -  اھیلإ  رظن 

نأل عنامت  نل  كنأ  فرعأو  كربخأس  تنك  نآلا  ينيربخت - !
ةلیمج ةماستبا  تمستباو   . دیكأتلاب كدعسي  يندعسي  ام 

. اھرفاظأ ءالط  لمكتل  تداعو   ، بحب هسأر  تلبقو 
يتلا ةضماغلا  كلتب  ركفي  وھو  ةعرسب  هترایس  دوقي 

؟! اذكھ اھریغ  يذلا  ام   ، هلقع تبلس 
يوذ تيأر  امل  يدعبو  يبرق  يف  عمّدلا  تبكس  مكلو 

يوامشعلا نمحرلا  دبع  يدھع  مايألا  عم  اوفج  ءافولا 



رعشت اھنكل ال  ًاریثك  اھل  قاتشأ   ، ينھذ قرافت  اھتروص ال 
اھدوجو دقتفأ   ، ينع اھلاؤس  دقتفأ   .. يب متھت  الو  كلذب 

دعت مل  ًالعف  يھ  لھ   .. ًاّقح اھدقتفأ   ، يبناجب
ةنیمث ةرھوج  كرتأ  فیك  قمحأ  يبغ  نم  يل  اي  ينبحت ؟ .
داعو ةرایسلا  كرحم  توص  عفترا  ةلاثحلا !  ىلإ  بھذأو 

ىلإ للستو  ءودھب  بابلا  حتف   .. لزنملا قيرط  ىلإ  ةعرسب 
نخاسلا ءاملا  لخاد  اھیمدق  عضت  تناك   .. مونلا ةفرغ 

كيدل لھ   ، اذھ لك  اذامل   - .. ناكملا ألمت  ةلیمج  ةحئارو 
للدأ نأ  تببحأ   ، ءاخرتسا درجم  ال،  ًادغ ؟ -  ةبسانم 

يسفن
معن هھجو : ریغتو  كبترا  ؟؟  ًائیش تیسن  تدع  اذامل   ، ًالیلق

اھبناجب سلج  يبیبح !  كدیب  اھنكلو  يتعاس -  تیسن 
تنأ لھ  كب ؟  ام  كلأسأ  نأ  ديرأ  اھدیب -  كسمأو 

كنكل  ، ملعأ ؟ ال  ةبضاغ يننأ  ىرت  لھو  ال،  ينم ؟ -  ةبضاغ 
ِتنك امك  يدوعت  مل  كسفنب  ينع  ةلغشنم  ًامئاد 

عم عتمتسا   ، يب كلاب  لغشت  ، ال  ءيش ال   - .. قباسلاب
كنذإ نع  نآلا  يمادقأ  لسغأل  بھذأ  نأ  ديرأ   .. كئاقدصأ
اھادان  .. تبھذو هدخ  ىلع  ةعيرس  ةلبق  تعبط   .. يزيزع

رھسأ نأ  ديرأ   ، جرخأ نل  ةبھاذ - : يھو  ٍلاع  توصب 
ترم  ، ةملكلا كلت  لمجأ  ام  هاااي  كل ..! تقتشا  مویلا  كعم 
كلت هنم  بلطأو  يكتشأ  تنك  مك   ، اھعمسأ مل  تاونس 

تاملك درجم  اھنأب  ينبیجي  هنكل   ، تاملكلا
ىلع راصتنا  ةماستبا  تمسترا  اھل !  يعاد  ةفیخس ال 

 !. اھرھظ هل  ريدت  يھو  اھھجو 
تنك ينأل   ، ًةقیقح اھددع  ركذتأ  مايأو ال  روھش  ترم 

.. يسفنب اھترمد  يتلا  يسفن  ةداعإ  يف  ًالعف  ةلوغشم 



هعقوتأ ؟ نكأ  ملو  ثدحي  بیجع  ءيش  كانھ  ناك  نكل 
تببحأ  .. ديدج نم  يل  ًاقشاع  حبصأ  بئاغلا  يبیبح 

 ! ينمركأف اھتمركأو  اھتقشع   ، ينبحأف يسفن 
اھینیع قلغت  تناك   .. ءودھب اھیلع  لخد   .. ًءاسم ةنماثلا 

يدترت  .. اھتفرغ يف  ةيدلج  ةكيرأ  ىلع  ةیخرتسم 
حمالم فصي  ًّاینطق  ًّايدامر  ًالاطنبو   ، ًامعان ًّايدرو  ًارفولب " "
تالصخو ةریبك  ةيدرو  ةكنویفب '  ' عوفرم اھرعش   .. اھدسج
يدرو رشالبب '  ' امھتنيز نیتللا  اھیتنجو  سمالت  ةمعان 

ىلع اھیلجر  عفرت   .. ةفیفخ ةيدرو  ةعمل  اھیلع  اھھافشو 
ورفلا نم  ةيدرو  براوجب  امھتأفد  دقو  ةكيرألا  فرط 

عمست مل  كلذل  اھنذأ  يف  اھفتاھ  تاعامس  عضتو   .. لیقثلا
تحتف  .. ضایبلا عصانلا  قیضلا  هبوث  كاكتحا  توص 

اي قشاع - ! ينیعب  اھلمأتي  اھمامأ  هتدجوف  اھینیع 
عقوتأ مل   ، ينتبعرأ ةرحاسلا ؟ -  ةثونألا  هذھ  ام   ، كلامجل

كتیبذاج ءارو  رسلا  ام   ، عوضوملا يریغت  ال  كتدوع - !
ذنم ةباذج  انأ  رورغب : ةریمأ  تمستبا  ؟  هذھ ةئجافملا 

، هیلإ ترظنو  هدي  يف  ديدج  فتاھ  اھھابتنا  تفل   .. ينتفرع
هتيرتشا ةعرسب - : ةلئاستملا  اھتارظن  نع  باجأو  كبترا 

نآلا كب  لصتأ   ، ةحيرشلا تریغو  ميدقلا  تعبو   ، لیلق لبق 
ميدقلا زاھجلاو  ينجعزت  ماقرأ  كانھ   ، مقرلا يلجستل 

فشتكت يكل ال  ةعرسب  ةفرغلا  نم  جرخ  لطعت !
حرف ةعمد  تطقسو   ، هفرصت ىنعم  تمھف  اھنكل   .. هتبذك
امم رثكأ  ينتیطعأ   ، اي أ كل  ًاركش  تدجسو   ، اھینیع نم 

مامأ  .. سيراب ًارجف –  ةعبارلا  ةعاسلا   .. ىنمتأ
لامجل اي   - .. لالدب هفطعم  فلخ  ئبتخت   .. لفيإ جرب 

! ناكملا اذھ  يف  كعم  نوكأ  نأ  ًامئاد  يملح  ناك  ةظحللا 



، كل هققحأ  نأ  ًادھاج  تلواح  كلذلو   ، كملح هنأ  فرعأ 
اھھجو ترادأ   .. ًاریثك كبحأ   ، يمايأ رونو   ، يمالحأ لمجأ  اي 

يننیبحت ؟ لھ   - .. اھنم برتقاو  هدیب  هكسمأ  هنكل   ، لجخب
رثكأ سیل  نكلو !  كبحأ  تدر - : مث  ًالیلق  تركف 

! .. ةریمأ نم 
 !" ًّایفطاع ةلقتسم  ىثنأ  "

لالقتسالا  .. ًّایفطاع تلقتسا  طقف  ؟ !  ةریمأ تلعف  اذام 
يقیقحلا ال بحلا  ةداعسلل ! يرحسلا  رسلا  يفطاعلا 
وأ دحاو  صخشب  ةقلعتم  اھلك  كتایح  نوكت  نأ  ينعي 
ىلختي نأ  بجي  كتایح  كيرش  نأ  ينعي  الو   . صاخشأ ةدع 

عیمج كبحي !  هنأل  كل  غرفتيو  هملاعو  هئاقدصأو  هتایح  نع 
ام اذھو  يفطاعلا  لالقتسالاب  نوعتمتي  لاجرلا 

ةایحلا مومھ  نم  صلختلا  ىلع  نيرداقو  ءادعس  مھلعجي 
ةصاخ ةحاسم  ىلإ  ةجاحب  انلكف   .. ةلوھسب اھتالكشمو 

ةلقتسم ًاضيأ  تنأ  نینوكت  اذامل ال   . ًانایحأ انب 
كتداعس نوكت  نأ ال  يفطاعلا  لالقتسالا  ًّایفطاع ؟ 

ِتقلح رضح  اذإو   . كتداعس تباغ  باغ  اذإ   . دحأب ةطبترم 
الو  .. دحأ نم  ةياعرلاو  مامتھالا  يرظتنت  ال  ءامسلا !  يف 
كل نوكي  نأ   . دحأ نم  عیجشتلاو  بحلا  تاملك  يلوستت 
، تاياوھ  ، تاحومط  ، لھأ  ، تاقيدص  ، صاخلا كملاع 

ةفاضإ كلوح  نم  صاخشألا  لكو   .. تازاجنإ  ، مالحأ
ينيزتت نأ  يفطاعلا  لالقتسالا   . ملاعلا اذھل  ةلیمج 

نودب  .. كبرل هجو  لمكأ  ىلع  كتابجاوب  يموقتو   .. كسفنل
لالقتسالا دحأ !  نم  ركشلاو  حيدملا  يرظتنت  نأ 

بحلا تاملك  يطعتو   .. كرعاشم نع  يربعُت  نأ  يفطاعلا 
تنأف لثملاب  يلدابُت  مل  اذإ  يبضغت  نأ  نودب  ريدقتلاو 



لك هیطعت  نأ  يفطاعلا  لالقتسالا  كسفنب .!  ةقثاو 
نیطعت باغ  وأ  جرخ  اذإو   ، ًادوجوم ناك  اذإ  كمامتھا 

ام سكع  ىلعو   .. كتقوب نیعتمتستو  اھقح  كسفن 
كلوح نمم  كبرقي  فوس  يفطاعلا  لالقتسالاف  نيدقتعت 

. كبرقب سنألاو  ةحارلاب  نورعشي  عیمجلا  لعجيو 
لالقتسالا  . بحلا يف  نزاوتلا  وھ  يفطاعلا  لالقتسالا 

، كلخاد نم   ، كقلاخ نم  ةداعسلا  يدمتست  نأ  يفطاعلا 
.. ىولح ةعطقو  ةوھق  بوك  نم   ، كتاياوھ نم 

بعكلا نم  رثكأ  اھب  ومستو  ةأرملا  عفرت  ءایشأ  كانھ 
 ! يلاعلا

لقتسأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: اھذفنأس يتلا  يتاوطخو  ًّایفطاع 

ةثلاثلا ةطحملا 
 !" حورلا يف  ةثونألا  "

تناك تالجملا ! تایتفك  سیل  نكل   . ةلیمج تناك  يھ 
ةلیمج تناك   .. فلتخم لكشب  رومألا  ىرت  اھنأل  ةلیمج 
ءيش نع  ثدحتت  امدنع  ناقلأتت  نیتللا  اھینیع  ببسب 
نيرخآلا لعج  ىلع  اھتردق  ببسب  ةلیمج  تناك   .. هبحت

يأ نم  عبني  اھلامج  نكي  مل  ةنيزح !  يھو  ىتح  نومستبي 
قامعأ نم  عبني  اھلامج  ناك  تقؤم !  يجراخ  لامج 

! اھحور
دنأریجزتیف توكس  سیسنأرف 

 ! " ئفاد نضح  " 
.. ریغصلا لبق  ریبكلا  اھیلإ  أجلي  ئفاد  نضح  يھ  ىثنألا 



ئجتلملا ناك  امھم  اھفطعو  اھنانح  نع  عیمجلا  ثحبي 
، اھیف مألا  ةینح  لباقیس  هنأب  ملعي  وھف  ًّايوق  اھیلإ 

، نانحو بحب  اھلوح  نم  لك  يوتحت  ةیقیقحلا  ىثنألاف 
وأ نسلا  رابكو   ، لافطألا عم  ًةصاخ  ؛  عیمجلا عم  فطاعتتو 

ًایلاع ًاعابطنا  يطعت   ، ةفیعض تاقولخم  يأ 
، مھسوؤر ىلع  يحسما   ، لافطألا يبعال   . ةثونألاب
نسلا رابكل  يمستبا   .. مھعم يكحضا   ، ةءاربب يضكرا 
بلقلا ةوسق  نع  يدعتبا   .. مھعم يثدحتو   ، مھيدعاسو
عیمجلا عم  ًانونحو  ةقیقر  ينوك   ، رعاشم نودب  فرصتلاو 
سلجم يف  كنأ  يعم  يلیخت   . ةثونألا جات  بحلاو  نانحلاف 

ةقانألا ةمق  يف  ىلوألا  ناتأرما  كانھو  ءاسن 
هذھ باتغت  ىلوألا   .. ةطیسبو ةيداع  ةیناثلاو   ، ةكایشلاو

ةیقوسو ةحراج  تاملكب  ظفلتتو  ىرخألا  عم  لداجتتو 
نإ مالكلا  ةلیلق   ، ةئداھف ةیناثلا  امأ  ةیبصعب ! خرصتو 

نم لماعت   ، ةفیطلو ةیقار  اھتاملكو   ، ئداھ اھتوص  تملكت 
مأ ىلوألا  ىثنألا ؟ ! امھتيأ  كيأر ؟  ام  مارتحاو ! ةقرب  اھلوح 

ةیقارلل بذجنیس  عیمجلا  عبطلاب  ةیناثلا ؟ 
مث  ، كناسل مث   ، كناسل كلذل   . مالكلا ةلیلقلا  ةئداھلا 
نأب ةایحلا  ينتملع   ) . كاتفلا كتثونأ  حالس  وھ   ، كناسل
يف لعجأس  اذل   ، دوعت تجرخ ال  نإ  ةصاصرلاك  ةملكلا 

( نوكأ نأ  دوأو  بحأ  امك  ينیقبت  ةیباجيإ  ًافادھأ  يتاملك 
. زیجع ةورم 

. ةثونأو ًالامج  كديزیل  مالكلا  ةقابلو  ثيدحلا  تیكیتإ  ينقتأ 
حضاو توصب  ةیحتلا  يقلأ  ناكم  يأ  ىلإ  كلوخد  دنع  - 

دنع كلذكو   ، ةرحاس ةماستبا  عم  عیمجلل 
. جورخلا



رفني اذھف  رورغو  رخافتب  وأ  ًاریثك  كسفن  نع  يثدحتت    - ال 
. ِكنع سانلا  دعبيو 

ةرم لوأل  مھنيدھاشت  نيذلا  صاخشألا  ىلع  يفرعت   -  
. مھتامامتھا نع  مھعم  يثدحتو 

نم وأ  كفویض  مامأ  يبءاثتت  وأ  ةعاسلا  ىلإ  يرظنت    - ال 
. مھنيروزت

اذھف  ، ثيدحلا دنع  تارضاحلا  عیمج  نیب  كرظن  يلوج   -  
. ًّایقرو ًّادو  رثكأ  كلعجي 

 ! رخآ ملاع  يف  يلخدتو  كفتاھب  ًاریثك  يلغشنت    - ال 
نيرخآلا ىلع  هیضرفتو   ، ةوقب كيأرب  يكسمتت    - ال 

فرطلا عنتقي  مل  نإف   ، ةمیقعلا تالادجلا  يف  يلخدتو 
يف تیبب  میعز  انأ  : ) لاق ص )  ) لوسرلاو  ، ةيرحلا هلف  رخآلا 
، دواد وبأ  هاور  ًاّقحم ) ناك  نإو  ءارملا  كرت  نمل  ةنجلا  ضبر 

. لادجلا ءارملا : ىنعمو 
ىوقأ نم  ةیقارلا  ىثنألاف  ةيانعب  كتاملك  يراتخا   -  

اھتاملك  ، ةلقاعو ةنيزر  مالكلا  ةلیلق   ، ةئداھ اھنأ  اھتافص 
تاملكلاو نعللاو  متشلاو  بسلا  فرعت  امئاد ًال  ةیقار 

اھثيدح يف  ةقیقرلا  تاملكلا  راتخت   ، ةئيرجلاو ةئيذبلا 
ءازھتسالاو نيرخآلا  حرجو  ثيدحلا  يف  ةشافد )  ) نودب

. مھب
نیعب كمامأ  يذلا  صخشلا  ةفاقث  ىوتسمو  نس  يذخ   -  
عم ثيدحلا  نع  فلتخي  نسلا  ریبك  عم  ثيدحلاف   ، رابتعالا

ملعتملاو فقثملا  عم  ثيدحلاو   ، ًالثم قھارملا 
. ملعتملا ریغ  عم  ثيدحلا  نع  فلتخي 

نع لاؤسلاو  نيرخآلا  نوؤش  يف  لخدتلا  نع  يدعتبا   -  
. ءابرغلا عم  ًاصوصخ  ةیلوضف  ينوكت  الو   ، ةصاخلا مھرومأ 



تیكتإ فلاخي  اذھف  مالكلا  يف  كریغ  يعطاقت    - ال 
ةعمتسم ينوك   ، تاصنإلا نف  ينقتأو   ، ةقابللاو ثيدحلا 
هيأر نع  ریبعتلل  ةصرفلا  هیحنماو  رخآلا  فرطلل  ةدیج 

يأرلا ال يف  فالتخالاف  يأرلا  يف  كعم  فلتخا  ول  ىتح 
. ةیضق دولل  دسفي 

ماعطلا ةلواط  ىلع  ثدحتلا  مدعب  ةقابللا  ءاربخ  يصوي   -  
تاعوضوملا رایتخا  لضفألا  لب   ، ةداح تاعوضوم  يف 

عضو وأ  لكألا  غضم  ءانثأ  ثدحتلا  مدع  عم  ةعتمملا 
. ثدحتلل رارطضالا  دنع  مفلا  ىلع  لقألا  ىلع  دیلا 

نيرضاحلا ال دحأ  ناك  اذإ  ةیبنجأ  ةغلب  ثيدحلا  يبنجت   -  
. إ اھمھفي

كیكشتلا يبنجتف  بذكي  نيرضاحلا  دحأ  نأ  ِترعش  اذ   -  
. ا نيرخآلا مامأ  همالك  يف 

داقتنالا نأل  نلعلا  ىلع  نيرخآلا  داقتنا  نع  يدعتب   -  
نيرخآلا مامأ  كتیصخش  نع  ًائیس  ًاعابطنا  يطعي 

. ِكنم مھرفنيو 
مادختسا يھ  كتاظحالمو  كيأر  ءادبإل  ةقيرط  لضفأ   -  

شتيودناسلا ةقيرط 
ًالوأ صخشلا  حدمب  يموقت  نأ  اھانعمو : نطبملا  حدملا  وأ 

 - . ىرخأ ةرم  هیحدمتل  يدوعت  مث   ، هداقتنا وأ  كيأر  ءادبإ  مث 
، ال مالكلا ةرثكو  ةدئازلا  ةرثرثلا  نع  يدعتبا 

نیب ةنتفلا  لعشتو  كانھو  انھ  مالكلا  لقنت  نمم  ينوكت 
ينوكت الو   . ًاریثك كیقرو  كتثونأ  نم  للقي  اذھف  نيرخآلا 
نیب سلجتو  لمجتتو  نيزتت  يتلا   ، منصلا ةأرملا 
اھدوجوو اھتیب  ىلإ  دوعت  مث  قیلعت  وأ  ةملك  الب  روضحلا 

. لیمج نزاوتلا   ، اھمدعك



، هيركشاف ًاطیسب  ناك  ولو  ًائیش  كل  مھدحأ  مدق  اذإ  - 
ةیبذاجلا نم  ةلاھ  كلوح  عنصت  بحلاو  ركشلا  تاملكف 

. ةیباجيإلاو
، كریغ نم  ةردابملا  يرظتنت  الو  يرذتعاف  ِتأطخأ  اذإ   -  

. كتیصخش ةوق  سكعي  راذتعالاف 
لمجأ نمف   ، ثيدحلا يف  فاجلا  بولسألا  نع  يدعتبا   -  
ًالوسعم اھناسلو   ، ةفیطل اھتاملك  نوكت  نأ  ىثنألا  تافص 

يلماعو كمامأ  يذلا  صخشلا  ناكم  كسفن  يعض 
ةاعارم يف  ًادھج  يلذبا   ، كولماعي نأ  نیبحت  امك  سانلا 

. ًّادو رثكأ  هیلعجاو  كبولسأ  نم  يریغو  نيرخآلا  رعاشم 
كنأ نيرخآلا  صاخشألا  ِتربخأ  املك  كنأ  يركذت   -  

. رثكأ مھ  كوبحأو  كسفن  تببحأ  مھنیبحت 
يف مھدوجول  كنانتماب  ًامئاد  كلوح  نم  يرعشأ   -  

. نانتماو اضرو  ةماستباب  كموي  يئدبا   ، كتایح
يف كلفطل  كبح  نع  ربعت  ةریغص  تاظحالم  يكرتا   -  

. كجوزل ةلبقو   ، كيدلاول ةریصق  ةلاسرو   ، هماعط قودنص 
، كلباقي نم  لك  هجو  يف  ًامئاد  ةماستبالا  يسنت  ال 
، ةیبذاجلا ناونع  يھف  نيرخآلا  ىلع  مالسلا  دنعو 

. لیمج ءيش  لكو   ، ةثونألاو يقرلاو 
مایلو فطلل  ةیملاعلا  ةغللا  يھ  دودولا  ةماستبالا 

دراورثرآ
 " ءاطعو ذخأ  " 

. ةایحلا يف  ةیساسأ  ةدعاقك  اھيذخ  ءاطعو ! ذخأ  ایندلا 
ينروزت اھب ! متھأ  يب  متھت   .. عقاولا وھ  اذھ  انیبأ  مأ  انئش 

.. يننوطعي ام  ردقب  مھیطعأ  اھبحأ !  ينبحت  اھروزأ ! 
.. يل مھتبحم  ردقب  مھبِحُأ   .. يب نومتھي  ام  ردقب  مھب  متھأ 



نأ نيديرت  ام  ردقب  يطعأ  كلذل   . ةایحلا يھ  اذكھ 
لباقملا يرظتنتو  يطعت  نأ  اذھ  ينعي  . ال  يدصحت

دنع ءاطعلا  نع  نیفقوتتس  ةقيرطلا  هذھب  كنأل   ، ةرشابم
نم كلوح  نم  يطعأ  لب   . لیمجلل ناركن  ةطحم  لوأ 
ردقب مارتحالاو  ةلیمجلا  تاملكلاو   ، بحلاو ةیباجيإلا 
نانحلاو بُحلا  نم  كلافطأ  يطعأ   . كوطعي نأ  نيديرت  ام 
مامتھالا نم  كجوز  يطعأ   . مھنم هنيديرت  يذلا  ردقلاب 
يلصحت نأ  نيديرت  يذلا  ردقلاب  مھفتلاو  مارتحالاو 

  .. نیح دعب  ولو  يتأت  فوس  كئاطع  ةجیتنف   . هنم هیلع 
.(90 فسوي : ةروس  . ) نینسحملا   رجأ  عیضي  نإف هللا ال   

اھعمسن دصح .) عرز  نمو  دجو  دج  نم  )
ةمكحلا لمأتن  مل  نكل   . انتلوفط ذنم  اھبتكنو  اھؤرقنو 
كروذب ًامئاد  يراتخا  اھئارو !  نم  ةدوصقملا  ةمیظعلا 

.. بحلا روذب  يراتخا   .. ةقئاف ةيانعب  اھنیعرزتس  يتلا 
يراتخا  .. لؤافتلاو  .. ريدقتلاو  .. مارتحالاو  .. ةیباجيإلاو

. اھلظب عیمجلا  لظتسي  ةرجش  جتنُت  يتلا  ةزیمملا  روذبلا 
نع انھ  ثدحتأ  . ال  اھرطعل عیمجلا  بذجني  ةرھز  وأ 

! عیمجلا ىدل  دوجوم  وھف  بجاولاو  يرطفلا  ءاطعلا 
 ! كریغ نع  ةزیمم  كلعجت  يتلا  تادايزلا  نع  ثدحتأ 
يذلا ءاطعلا  نع  ثدحتأ   .. ةدرفنملا كتیصخش  تاسمل 

مدقُي
.. ةیفاص ةماستباو   ، ةیضار سفنو   ، ةلیمج حورب   .. بحب

. مكلا سیلو  فیكلا ،  نع  ثدحتأ 
 ! هتیمك سیلو   ، ءاطعلا ةیفیك  نع 

امب امنإو   ، عرز نم  هیف  هتدصح  امب  موي  لك  ىلع  مكحت  ال 
روذب نم  هیف  هتعرز 



نوسنفیتس سيول  تربور 
 " يوثنألا ءاكذلا  " 

نإ : " لوقتف  ، اھسفن نع  اھنع  يضر هللا  ةشئاع  يورت 
ترغف تلاق :  ، ًالیل اھدنع  نم  جرخ  ملسو  ص) لوسر هللا( 

ةشئاع اي  كل  ام  : " لاقف  ، عنصأ ام  ىأرف  ءاجف  هیلع 
ةثونأ كلثم ." ىلع  يلثم  راغي  يل ال  امو  تلقف : ترغأ ؟ "
لوسر يل  لاق  اھنع : يضر هللا  تلاقو  درلا ! يف  ءاكذو 

يلع تنك  اذإو  ةیضار  ينع  تنك  اذإ  ملعأل  ينإ  ص :) هللا( 
اذإ امأ  : " لاقف ؟  كلذ فرعت  نيأ  نم  تلقف : تلاق :  ،" ىبضغ
تنك اذإو   ، دمحم برو  نیلوقت ال  كنإف  ةیضار  ينع  تنك 

لجأ تلق : تلاق :  ،" میھاربإ برو  تلق ال  ىبضغ 
ىتح بحو  ةثونأ  كمسا .) الإ  رجھأ  ام  لوسر هللا  اي  هللاو 

.. لاعفنالاو بضغلا  يف 
، جاوزلا يفطاعلا : ءاكذلا  ىلإ  جاتحت  تاقالعلا  لك 

.. ةبارقلا  ، ةقادصلا  ، ةمومألا
عم لماعتلا  يف  ةیكذ  ينوكت  نأ  يفطاعلا ؟  ءاكذلا  وھ  ام 

كفطاوع يف  ةمكحتمو  ةدئاق  ِتنأ  ينوكت  نأ   .. كفطاوع
انم ءزج  فطاوعلا   .. كریسُتو كدوقت  كفطاوع  تسیلو 

.. قلقلا  ، رتوتلا  ، ةیبصعلا  ، بضغلا  ، نزحلا  ، ءاسنلا نحن 
عم انتافرصتو  انكولس  اھب  رثأتيو  انریسُت  فطاوع  اھلك 

كلعجت نأ  فطاوعلل  نكميو   .. نيرخآلا عمو  انسفنأ 
: لاثم كتایح ! رمدت  نأ  اھنكميو  تايوتسملا  ىلعأ  يف 

يخرتستل ِتبھذو  رانلا  ىلع  ءادغلا  ِتعضو  كنأ  يلیخت 
طابحإ : ) انھ كروعش  قرتحاو ! هتیسنو  تقولا  رمو  ًالیلق 
لمحي وھو  ةسردملا  نم  كلفط  داع  اھدعب  بضغو .)

رخف : ) انھ كروعش  تایضايرلا ! ناحتما  يف  ةیلاع  ةجرد 



اھتیقرتب كرشبتل  كتاقيدص  ىدحإ  كب  تلصتا  مث  حرفو .)
ول ِتینمتو  ةریغلا  نم  ءيشب  ِترعش  امبر   . اھتفیظو يف 

كب مكحتت  فیك  يدھاش   . ةفیظو ىلع  نیلصحت  كنأ 
.. لفسألل كب  طبھت  ةرمو   ، ىلعألل كعفرت  ةرمف  ؛  كفطاوع

فيزوج فطاوعلا ."  لثم  هتیميو  بلقلا  يیحي  ءيش  ال  " 
سكور

عم لماعتلا  نوكي  امبر   . كفطاوع عم  ةیكذ  ينوك  كلذل 
عم نكل   ، ةيادبلا يف  ًابعص  اھب  مكحتلاو  فطاوعلا 

.. قیمع مالسو  ةحارب  نيرعشت  فوس  رارمتسالا 
نینوكتو

تومير كيدل  نأكو  تاقالعلا  عیمج  ىلع  ةرطیسملا  تنأ 
. صاخشألا كيرحتل  ًّايرحس 

يفلاخ كرمأ  فلاخي  وأ  كدناعي  وأ  كلفط  كبضغُي  امدنع 
هینضتحاو هبرضو  كدي  عفرب  كرمأت  يتلا  كفطاوع 

ةقيرطب ملكتيو  هتوص  كجوز  عفري  امدنع   .. هيرواحو
كتوص عفرب  كرمأت  يتلا  كفطاوع  يفلاخ  ةیموجھ 

.. يقرو ءودھ  لكبو  ةثونأب  يثدحتو  ةلوجرب  فرصتلاو 
ةوقب هنینمتت  ءيش  رخأتي  وأ  ئیس  رمأ  ثدحي  امدنع 

يفلاخ
يمستباو نزحلاو  طابحإلاب  كرمأت  يتلا  كفطاوع 

امدنع مكل ..) ریخ  وھو  ًائیش  اوھركت  نأ  ىسعو  : ) يلوقو
نم لیلقتلاب  كفطاوع  كرمأتو  صخش  يأ  عم  نیفلتخت 

هنأش
يلباقو اھنم  ىوقأ  ينوكو  اھیفلاخ  كسفنل  ماقتنالا  وأ 

يف فقاوملا  لك  كلذ  ىلع  يسیقو   .. ناسحإلاب ةءاسإلا 
. ًادیقعت رثكألا  ىلإ  ًادوعص  ةطیسبلا  رومألاب  يئدبا  كتایح 



نمم ریثكلاف   ، يلقعلا ءاكذلا  نم  مھأ  يفطاعلا  ءاكذلا 
! ًّایعامتجا نولشاف   ، ةیكذ ًالوقع  نوكلمي 

اھعم يلماعت  مھألاو   . كفطاوع عم  ةیكذ  ينوك  كلذل 
. ةیباجيإب

ةثونألا  ، ةقینأ سبالمو  لیمجت  قیحاسم  تسیل  ةثونألا 
 ! حور

نوكتو  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: ریغأس ةيوثنأ  يحور 

ةعبارلا ةطحملا 
 !" كتثونأ رس   .. كتالاعفنا "

يف تاراوسسكإ  سبلتو  ًایلاع  ًابعك  لعتنت   ، ةقینأ  ، ةلیمج
ىلإ تلوحتف  ةتالوكوشلاب  هبوث  اھلفط  خطل  ةعورلا !  ةمق 

ىلإ تلوحتف  ةملكب  اھجوز  اھدقتنا  رساك !  شحو 
اھتيرھزم اھتمداخ  ترسك  ةوق !  لكب  لداجتي  لجر 

ةعشبلا بضغلا  تابون  جئاھ !  نئاك  ىلإ  تلوحتف  ةديدجلا 
ىثنأ ينوك  لوقأ  ال  كتثونأ ! نم  ًاریبك  ًاءزج  كدقفت 

ينوك لب  ؛  ًامئاد ةیحضلا  رود  يذخو  ةیصخش  الب  ةفیعض 
سیل (: ) ص  ) لاق  . اھلاعفأ دودر  يف  ىتح  ةیقار  ىثنأ 

دنع هسفن  كلمي  يذلا  ديدشلا  امنإ   ، ةعَرُّصلاب ديدشلا 
. هیلع قفتم  ) بضغلا

 ! ةثونألل دودللا  ودعلا  يھف  ةیبصعلا  نع  يدعتبا 
، يملكتت نأ  لبق  يركف   ، كبضغ ءانثأ  يملكتت    - ال 
ةھجو مھف  نم  كلوح  نم  نكمتیل  يئدھت  ىتح  يرظتنا 

ًاسفن يذخ   ، درلاب يموقت  نأ  لبق  ةثالث  ىلإ  يدع   .. كرظن



يف ءيش  نأ ال  يركذتو  كلخاد  يف  يرفغتسا   ، ًاقیمع
. لادجلاو ةیبصعلا  قحتسي  ایندلا  هذھ 

بضغلا ءانثأ  لادجلاو  خارصلا  يف  ةبغرب  ِترعش  اذإ   -  
نیمقافتو ًاءوس  عضولا  نيديزت  فوس  كنأ  يركذتف 

نیمدنت فوس  قئاقد  دعب  كنأ  يركذت  رثكأ !  ةلكشملا 
ىلع

. كخارص ىلعو  كتیبصع 
ءودھب رومألا  يذخ   ، يئدھا : ) لخادلا نم  كسفن  يثدح   -  

قحتسي ءيش  ، ال  كباصعأ يكلامت   ، يرفغتسا  ، رسيو
كلامتت يتلا ال  ةیبصعلا  ىثنألا  رھظمب  رھظأ  نأ 

(. بضغلا دنع  اھسفن 
ىلإ يرظنا  وأ   ، نیخرصت تنأو  دیعب  نم  كرھظم  يلیخت   -  
ٍّيأ وأ  كلافطأ  ىلع  نیخرصت  تنأو  ةآرملا  يف  كسفن 

. ًامامت ةیبصعلا  نع  نیفقوتتس  اھدعب  كنأب  كدعأ   ، ناك
، كمامأ يذلا  صخشلا  ىلع  مكحلا  يف  يلجعتست    - ال 

ةانألاو ربصلاو  ملحلاب  يلحت   ، ًامئاد نظلا  نسح  يمدق 
نم لك  يرسخت  يك ال  عرستلاو  ةلجعلا  نع  يدعتباو 

 ! كلوح
، ِتنأ وھ  كتیبصع  نم  ررضتي  نم  لوأ  نأ  يركذت   -  

، ضارمألا نم  ریثكلا  ببست  بضغلا  ةعرسو  ةیبصعلا 
ءيش لك  يلبقت   ، كقياضت رومألا  هفاوت  يعدت  كلذل ال 
لعفلا تادر  نكل   ، رمتس فقاوملا  عیمجف  بحر  ردصب 

.. ناھذألا يف  قلعت 
ریغي نل  كجوز  داقتناو   ، لسغت تخطلت  يتلا  سبالملا 

نل ةروسكملا  ةيرھزملاو   ، كتقانأ وأ  كلامج  ىوتسم  يف 
.. ًاليوط ىقبتو   .. ىقبت كلعف  تادر  نكل   .. دوعت



ةمعانو ةئداھ  كلعف  تادر  نوكت  نأ  ىلع  يصرحا 
ةيوثنأو

مھتلأس صاخشألا  نم  ةعومجمل  هتمقأ  ءاتفتسا  يف 
: هیف

كيأرب ؟ ةیقیقحلا  ىثنألا  تافص  يھ  ام 
: ةلمج ىلع  يوتحت  ًابيرقت  دودرلا  عیمج  تناك 

(. يوثنأ اھتوص   ، قیقر اھتوص   ، ئداھ اھتوص  )
ربتعيو  ، هؤودھو توصلا  ةقر  ىثنألا  تافص  مھأ  نم 

ضعب دقتعت   .. ىثنألاو ركذلا  نیب  ةقرافلا  ةمالعلا  توصلا 
غلابملا ةعنطصملا  ةموعنلاو  توصلا  ةدح  نأ  ءاسنلا 

، ًارفنمو ًاجعزم  توصلا  حبصیف  ةثونألا ! ةمق  يھ  اھیف 
الو عفترم  ریغ  ًائداھو  ًامعان  كتوص  نوكي  نأ  يفكي 

رمدت يتلا  ةئطاخلا  تافرصتلا  رثكأ  نم   . ًاریثك ضفخنم 
يبقار جعزملا : يلاعلا  توصلاو  خارصلا  يھ  ةثونألا 
كتوص ضفخ  ىلع  جيردتلاب  كسفن  يدوعو  كتوص 

. ًّایئاھن خارصلا  يعطاقو  ةثونأو  ةموعنو  ةقرب  ثيدحلاو 
لوقي

ًاديدج ًاكولس  ينبتت  نأ  تدرأ  اذإ  ةيرشبلا : ةیمنتلا  ءاربخ 
اھیلع يرمتست  نأ  يغبني  اھباستكا  نيديرت  ةداع  كانھ  وأ 

يبقار  . ِكيدل ةداع  حبصت  فوسو  ًاموي  ةدمل 21 
. ًالیلق همیعنتو  هضفخ  ىلع  ًّایجيردت  كسفن  يبرد   ، كتوص

ىلع ةبعص  اھنأ  ملعأ   - هیعمساو كتوص  يلجس   -  
امو للخلا  يددحو  اھیلعفاو - كبلق  يوق  نكل  سفنلا 

ةيدجو ؟ ةداح  كتوص  ةربن  لھ   ، ريوطت نم  كتوص  هجاتحي 
عفترم كتوص  لھ  ةيروكذ ؟  توصلل  كجارخإ  ةقيرط  لھ 

ئطاخ ؟ فورحلل  كقطن  لھ  ٍلاعو ؟ 



تاریغتلا يظحالو  مايأ  لك 3  لیجستلا  يررك   -  
. تاروطتلاو

ىثنألا نأو  كتثونأ ! تصقن  كتوص  الع  املك  هنأ  يركذت   -  
هل ًاضيأ  كتكحض  توص   .. خارصلا فرعت  الو  ئداھ  اھتوص 

ةجعزملا ةیلاعلا  ةكحضلا  كتثونأ : يف  ریبك  رود 
ةئداھلا ةكحضلا  امأ   . ًاصیخرو ًاززقم  ةأرملا  رظنم  لعجت 

اھدي ةأرملا  تعضو  اذإ  ًاصوصخ   ، نتفتو بذجتف  ةقیقرلا 
. ةفخب اھمف  ىلع 

، نوسنایلاو لسعلا  توصلا : میعنتل  ةیعیبطلا  قرطلا  نم 
لیبجنزلا  ، تابنلا ركس   ، يعیبطلا رتعزلا  يھاش 

توص ىلع  لوصحلا  يف  زیمم  لمعب  موقت  ؛  نومیللاب
معان

يف ریبكلا  رییغتلا  نیظحالتسو  طیسب  رمألا  اذھو   ، ًامامت
. مايألا عم  كتوص  لوحت 

، كدحو نزحتسو  نزحاو   ، ملاعلا كعم  كحضیسو  كحضا 
اھيدل ام  اھیفكيو   ، حرملا ىلإ  ةجاحب  ةنيزحلا  ضرألا  نأل 

سكوكليو رليو  اليإ   . نزحلا نم 
! " ةضماغ  ... ىثنأ " 

ةدقع اھيدل   .. سانلا هركتو  ةمطحمو  ةحورجم  ةناسنإ  اھم 
نأ دعب  ةیئاوطنا  تحبصأو  ةیعامتجالا  تاقالعلا  نم 

تناك يھف   ، اھجوز عم  اھتقيدص  ةنایخل  تضرعت 
اھجوز بحت  تناكو   ، هعم اھتایح  لیصافت  لك  اھل  يكحت 
هل فصت  تناكف   ، اھتاقيدص ىدحإ  هنأك  هلماعتو  ًاریثك 
ةلوخ ةیندتملا !  ةيداملا  اھفورظ  نع  هثدحتو  اھتقيدص 

اھعم ثيدحلا  نم  رفني  لكلا   ، اھتاقيدص نم  ةذوبنم  ةناسنإ 
اھّریعي ىولس  اھسفنب ! اھتقث  مدعو  اھاوكش  ةرثك  ببسب 



ديدشلا مدنلاب  رعشت  يھو   ، اھیضامب اھجوز 
يلحت ةلفط !  يھو  اھل  ةميدق  ةطلغب  هتربخأ  اھنأل 

وأ  ، كترشب فافج  وأ   ، كرھظ ملأب  متھي  دحأ  الف  ضومغلاب !
ناك اذإ  الإ  كلزنم !  يف  ةمكارتملا  ةخستملا  نوحصلا  كلت 

متھي دحأ  الو  كتمداخ !  وأ  كتلاح  صیخشت  ديري  ًابیبط 
ديري ناك  اذإ  الإ   ، كتاكلتمم مجح  وأ  كنبلا  يف  كدیصرب 
وأ كرارسأ  ظفحي  فوس  لكلا  سیلو  كلالغتسا ! 

كل ىنمتي  لكلا  سیلو  ئیسلا ! كیضام  نم  مغرلاب  كبحي 
ًّایسفن يرعتت  نأ  ءاكذلا  نم  سیل  كحرفل !  حرفيو  ریخلا 

كرارسأ يفشكت  ال  بدو !  بھ  نم  لك  مامأ  ًّایلقعو 

يأ مامأ  كیضامو  كفواخمو  كتایح  لیصافتو  ةریغصلا 
يراتخا  .. متھي لكلا  سیلو  قحتسي  لكلا  سیلف  ناسنإ 
يف امل  ةآرم  اونوكي  نأ  نوقحتسي  نيذلا  صاخشألا 

، قحتسي لكلا  سیلف   ، ةيانعو ةقدب  مھيراتخا   ، كلخاد
كتالكشم عامسل  يفكي  ام  ةقاطلا  نم  كلمي  لكلا  سیلو 
انضعب يقتلن  اننكل   ، تایلوؤسمو مومھ  انيدل  انلك  ! 
كحضلاو ةیباجيإلا  نم  ةحاسم  ىلع  لصحنل  ضعبب 

رھظت يتلا  ىثنألل  بذجني  لكلا  ةنيزحلا ! انئاوجأ  رییغتو 
اھعم تقولا  لوحت  يتلا   .. اھتایح نم  يباجيإلا  بناجلا 
ةلتك اھنأ  رعشت   .. ةیباجيإلاو لؤافتلا  نم  تاعاس  ىلإ 

نمو مستبت  يتلا  ةایحلاب !  ضبنت   ، ةیباجيإلا نم  ةكرحتم 
اھنكل  .. مومھلا نم  ریثكلا  اھيدل  اھنأب  ملعي  اھلوح 

كلت لامجل  اي   . طقف اھتایح  نم  يباجيإلا  بناجلا  رھظت 
عئارلا نكل  ةبھوملا ! كلت  اھبھو هللا  نم  ظحل  ايو  ىثنألا ! 
، ةبستكم ةبھوم  يباجيإلا  ضومغلا  نأ  رمألا  يف 

نم يباجيإلا  ضومغلاب  يئدبا   .. اھناقتإو اھباستكا  كنكمي 



! مویلا
ةیمسر ينوكت  نأ  قحتسي  نم  عم  ةیمسر  ينوك   -  

.. هعم
.. هعم ةصيرح  ينوكت  نأ  قحتسي  نم  عم  ةصيرحو   -  

.. كسفنل ةصاخلا  كرارسأب  يظفتحا   -  
.. عیمجلا مامأ  كتاذب  ةزتعم  ينوكو   -  

عم ضراعتت  الو  ةیصخشلا  ةوق  عم  ضراعتت  ةثونألا ال 
.. مزحلا

بقارأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: ریغأو يتوصو  يتالاعفنا 

ةسماخلا ةطحملا 
 !" ةحجان ىثنأ  "

" كتاذب يقث  "
تأدب اھعم  تثدحت  امدنعو  ةلیمج  ةأرما  تيأرو  قبس  لھ 
مل يذلا  شمنلا  نم  ففأتلاو  اھدسجو  اھلامج  مذب 
اھدعب اھتیبذاجب  كيأر  ریغت  لھ  اھھجو ؟  يف  هیظحالت 

تيأر لھ  لباقملاب  ًّايرذج !  ًاّریغت  كيأر  ریغت  هنأ  مزجأ  مأ ال؟ 
اھسفن يف  اھتقث  نكل   ، يداع اھلامج  ىوتسم  ةأرما 

لامجلا ةمق  يف  عیمجلا  رظن  يف  تحبصأ  اھنكل  ؟  ةیلاع
، اھسفن تلبقتو   ، اھسفن تبحأ  اھنأل   ، كلذب دھشي  لكلاو 

قاوسألا دحأ  يف  موي  تاذ  تنك   . اھتازیممب تعنتقاو 
ذخأ  .. ًّایبسن قسانتم  اھدسجو  ةلیمج  ةأرما  يمامأو 
ترظن  .. سامحب اھیلع  هضرعو  نیتاسفلا  دحأ  اھجوز 
يللا دئاوزلا  علطیب  ال ال  : ) هناكم ىلإ  هتداعأو  ددرتب 



اھرصخ ىلإ  لجرلا  رظن  ًّايروعش  الو  روفلا  ىلع  يرصخب .)
!

ةدوجوم اھنأ  ملعي  نكي  مل  هنأ  مزجأ  دئاوز  دھاش  عبطلابو 
اھلامج نمو  اھسفن  نم  ةقثاولا  ریغ  ىثنألا  لبق  !  نم 

ول يلیخت   . اھلوح نم  نویع  يف  اھقلأتو  اھقيرب  دقفت 
مھدحأ سادو  كنم  تعقو  ةئامسمخ لایر،  ةقرو  كعم  نأ 

، سفنلاب ةقثلا  يھ  اذكھ  اھتمیق ؟  تریغت  لھ   ، اھیلع
ریثأت يأ  هریغي  لخادلا ال  نم  داقتعاو  ةمیسق 

.. يجراخ
لالخ نم  جتنت  كل  مھترظنو  كب  سانلا  ةقث  نأ  يملعا   -  

 ! كسفنب كتقث 
، كلذ ىلع  كترسأ  دارفأ  يدوعو  اھیمركأو  كتاذ  يردق   -  
، كدي تملس  اھل  لوقن  مویلا  لكألا  تخبط  امام  : ) ًالثم

لكلا نيدجتسو  امام .) ىلع  انتوص  عفرن  عونمم 
. كسفن نم  تأدب  اذإ  كردقي 

كل اوقفص  اذإ  نيرخآلا  نم  كسفنب  كتقث  يدمتست    - ال 
، مھنودب وأ  مھب  ةعئار  تنأ   ، تمدعنا اولحر  اذإو  كتقث  تداز 

. كلخاد نم  عبنت  كتقث  يلعجا  كلذل 
اذام يب ؟  مھيأر  ام  كتياغ  لك  سانلا  اضر  يلعجت    - ال 
تنأ ةیضار  ينوكت  نأ  مھألا  يتافرصت ؟  نع  نودقتعي 

. ًالوأ اضر هللا  دعب  هنیلعفت  امع 
ديزي كبجعي  يذلا  لكشلاب  كروھظبو  كلامجب  كمامتھا   -  

يصرحاف ؛  ةیئاسنلا تاعامتجالا  يف  كسفنب  كتقث  نم 
قدأ لامجو  كتحئارو  كتلالطإب  يمتھت  نأ  ىلع 

. كلیصافت
يفق  ، سانلا نیعأ  يف  ةرشابم  يرظنا   ، ثيدحلا دنع   -  



ىتح لادتعابو  ًالیلق  كتوص  ةربن  يعفرا   ، ةقثب يثدحتو 
. ةوقلا اھیف  رھظي 

ءارآل ةعبات  ينوكت  الو  ًامئاد  صاخلا  كيأرب  يكراش   -  
. نيرخآلا

يف ةقثلا  ةلق  بابسأ  لوأ  نم  ةیبلسلا  سفنلا  ثيداحأ   -  
ةیبلس باقلأب  كسفن  يفصت  الو  اھنم  يرذحا  سفنلا 

باقلألا اھب  يلدبتسا   ، دحأ كعمسي  مل  ولو  ىتح 
قیقحت ىلع  ةرداق  انأ   ، ةحجان انأ   ، ةلیمج انأ   ) ةیباجيإلا

. ةطقنلا هذھ  يف  ًادبأ  يلھاستت  الو  يمالحأ )
يسقت الو  كتازیممو  كبویعب  تنأ  امك  كسفن  يبحأ   -  

. اھيدلجتو اھیلع 
سیلو صاخلا  اھلامج  ىثنأ  لكلو  تالیمج ،  ثانإلا  لك   -  
كجعزي ام  كانھ  ناك  اذإ  نكل   ، لامجلل ةنیعم  ریياعم  كانھ 

هیلدعو ًاروف  هيریغف  كدسج  وأ  كرھظم  يف 
. ةقثلا مادعنال  ةسيرف  كسفن  يكرتت  الو 

كسفنب يقث  كلذ  نیقحتست  تنأف  كسفنب  ًاروخف  ينوك 
. هرییغت نكمي  ام  رییغتب  يئدباو   ، كتثونأ ةعورو  كلامجبو 
ىلإ رطضت  نلو  امھب  دُجو   ، كيدل امبو  كسفنب  ًادیعس  نك 

نوتسدالج . يإ مایلو   . ةداعسلا وحن  يعسلا 
" ًافادھأ يعض  "

دب ةحجان ال  ينوكتلو   ، ىنعم اھل  سیل  فادھأ  الب  ةایحلا 
اذھ ىلإ  لوصولل  ةموسرم  ةطخو   ، فدھ كل  نوكي  نأ 

 ! كتقو يمظنت  نأ  دب  كفادھأ ال  يققحت  يكلو   .. فدھلا
الو لوادج  الو  طباوض  اھل  سیل  يتلا  ةرثعبملا  ةایحلاف 
الإ كلصوُت  ال  ءيش !  ىلإ  ةياھنلا  يف  لصوُت  ، ال  طئارخ

.. ةایحلا يف  كفدھ  ديدحتب  مویلا  نم  يئدبا   .. غارفلا ىلإ 



.. حضاو ناكم  يف  اھیقلعو  ةقرو  ىلع  كفدھ  يبتكا 
مأ ًالجاع  هنیققحت  فوسو  كل  ًايدحت  فدھلا  اذھ  يلعجا 

حجني ملاعلا  يف  دحأ  الف   .. كتقو يمظن  نذإب هللا.  ًالجآ 
مھيدل ٢٤ ءامظعلاو  نیحجانلا  لك   ، هتقو میظنت  نودب 

تاحجانلا ءاسنلا  رثكأو   .. ًامامت كلثم  مویلا  يف  ةعاس 
كنیب قرفلا  ام   .. ًامامت كلثم  تاجوزو  تاھمأ  نك  ًاضيأ 

كفادھأ ؟ ال يققحتو  يزیمتتو  يحجنت  يك ال  مھنیبو 
مھل اوعضوو   .. مھتايولوأ اوبتر  مھنأ  ىوس   .. قرف يأ  دجوي 

مھتقو اومظنو   .. ًّایقیقح ًافدھ  اوراتخاو   .. ةطخ
يكلو  .. مھفادھأ ىلإ  اولصوف   .. ةميزعو رارصإو  بیترتب 

: نوكت نأ  بجي  ةحیحص  كفادھأ  نوكت 
ظفح لثم   . اھقیقحت نكمي  ةلوقعم  ًافادھأ  يأ  ةیعقاو   -  

لوصحلا  ، لود ةدع  ىلإ  رفسلا   ، نزولا صاقنإ   ، نآرقلا
. خلإ  ... ریتسجاملا ةداھش  ىلع 

يتلا تاوطخلا  يددح  مث   ، ةقدب فادھألا  يددح   -  
ةجیتنلا ينود  مث   ، كفدھ ىلإ  يلصتل  اھب  نیموقتس 

فوس لاثم :  . فدھلا قیقحت  دعب  كتایح  ریغتس  يتلا 
صقنأ

 ! ًاصقانو ًائطاخ  ًافدھ  اذھ  دعي   ، ينزو
: حیحصلا فدھلا 

لصأ نأ  ىلإ  رھش  لك  تامارغ  ولیك  ينزو 3  صقنأ  فوس 
لمجأ ةروصب  ودبأ  فوس  يفدھل  يقیقحت  ةجیتن   .... نزولل
. عفترتس يتاذب  يتقثو  لضفأ  حبصت  فوس  يتحصو 

. ًامامت ةیبصعلا  نم  صلختأ  نأ  يفدھ  رخآ : لاثم 
لك لماك  موي  ةدمل  يباصعأ  طبضأ  فوس  تاءارجإلا :

. ةیبصعلا نم  صلختأ  ىتح  ًّایجيردت  ةدملا  ديزأ  مث   ، عوبسأ



دارفأب يتقالع   ، ًالامجو ًاءودھ  رثكأ  يتایح  حبصت  ةجیتنلا :
. خلإ  ... نسحتت يتلئاع 

نوكت يك ال  ةلھس  ءازجأ  ىلإ  كفادھأ  ةطخ  يمسق  - 
. عطقنم ریثك  نم  ریخ  رمتسم  لیلقو   ، ةقھرمو ةلیقث 

ىلإ ِتلصو  كنأ  يلیخت   ، ًامئاد كلایخ  يمدختسا   -  
. حضاو ناكم  يف  كفدھل  ًاروص  يقلع   ، كفدھ

. كتطخب مازتلالاو  هقیقحت  ىلعو  كفدھ  ىلع  يزكر   -  
اذھف حضاو  ناكم  يف  اھیقلعو  ًّایموي  كفادھأ  يئرقا   -  

. ةلوھسب اھقیقحت  ىلع  كدعاسي 
يعبات  ، اھسفن كفادھأ  مھل  نییباجيإ  ًاصاخشأ  يطلاخ   -  

نع ثدحتت  يتلا  يعامتجالا  لصاوتلا  تاباسحو  عقاوملا 
قرط يف  كتامولعم  يرثت  يتلا  بتكلا  يئرقا   ، كفدھ

. كفدھ ىلإ  لوصولا 
كنأ قثأو  فدھلا  ىلإ  لوصولل  كتطخب  يمزتلا  مھألاو   -  

نذإب هللا. هجئاتنب  نیعتمتستو  هنیققحت  فوس 
ًاعئار ًايدحت  فغشلاب ) رمألا  أدبي  : ) باتك فلؤم  عضو 

ریثكلا ریغو  ًاریثك  هتببحأ  قودنصلا  جراخ  نيركفت  كلعجيو 
فدھ يلجست 100  نأ  يدحتلا  نم  فدھلا   . يتایح يف 

نوعیطتسي صاخشألا  بلغأ  ناكو   . اھقیقحت نینمتت 
ةباتك نیعیطتست  لھف  طقف !  ًافدھ  ىلإ 30  نم 20  ةباتك 

فدھ ؟  100
: عاونأ ةثالث  فادھألل 

: ىدملا ةریصق  فادھأ 
طیسب دھج  لالخ  نم  ةریصق  ةرتف  يف  اھقیقحت  كنكمي 

كتاقيدص ةوعد   ، كسبالم ةنازخ  زرف  : ) لثم زكرمو 



فادھأ  . ةیمویلا ماھملا  نم  كلذ  ىلإ  امو  كترايزل )
ةطسوتم

: ىدملا
ليدعت  ، نزولا صاقنإ  : ) لثم ةنس  ىلإ  رھش  نم  جاتحت 

: ىدملا ةدیعب  فادھأ  ةیصخشلا .) ريوطت   ، تاقالعلا
جاتحت  ، لبقتسملا يف  مالحأو  تاحومطو  ةدیعب  ةيؤر 

نأ دب  اھیلإ ال  يلصت  يكلو   ، قوف امف  ةنس  نم  اھقیقحتل 
: لثم اھقیقحتل  ةطخو   ، ىدملا ةریصق  ًافادھأ  اھل  يعضت 

(. لاملا نم  ریبك  غلبم  ریفوت   ، لزنم ءانب  )
يمسق  ، فدھ ةئاملا  ةباتك  ةمھم  كیلع  لھسأ  يكلو 

، ةینيد  ، كتیصخش ريوطت  يف  فادھأ  ىلإ  كفادھأ 
... اھترايزب نیبغرت  قطانم   ، تاینمأ  ، ةینھم  ، ةیلئاع

شلوو دلانود  لین  كتحار  ةقطنم  ىھتنم  دنع  ةایحلا  أدبت 
ملو حاجنلاب  اھیف  تأدب  مايأ  كنھذ  ىلإ  دراوتي  امبر 

كنأ يلیخت  ًانسح  أوسأ !  لب  تنك  امك  تدع  لب  يرمتست 
تلوانت مث   ، عوجلا ببسب  ةقھرمو  ًاّدج  ةعئاج  ِتنك 
ِتنحشو تانیماتیفلاو  تانیتوربلاب  ةئیلم  ةیحص  ةبجو 

.. طاشنب كلامعأ  زاجنإب  تأدبو  كتقاط 
لاوط كتطشنأ  ةسراممل  ةبجولا  كلت  كیفكتس  لھ 

ةيدسجلا كتقاط  نحش  نم  دب  عبطلاب ال، ال  رمعلا ؟ 
سامحلاو رارصإلاو  ةميزعلا  يھ  اذكھ   . ًّایموي ءاذغلاب 

. دحاو باتك  وأ  ةدحاو  ةرود  كیفكت  . ال  ةیباجيإلا ةقاطلاو 
دجوي الو  رییغتلا  ةرتف  ءانثأ  ًاّدج  يعیبط  ءيش  تاساكتنالا 

تاساكتنالا هذھ  نم  ِناعي  مل  حجان  صخش 
نأ وھ : ملستسملاو  حجانلا  نیب  قرفلا  نكل   . طابحإلاو
ةحارلا ةرئاد  نمو  طابحإلا  ةلحرم  نم  هسفن  جرخي  حجانلا 



، باتك ةءارق   ، ةرود لوخد   . ةقيرط يأبو  ةعرسب 
ءاقدصأب عامتجالا   ، ةزفحمو ةیباجيإ  تارابع  ةءارق 

ةلوھسب ملستسیف  طابحإلل  ملستسملا  امأ   .. نییباجيإ
يقلتسيو فعض  ةظحلب  ةقباسلا  هتازاجنإ  لك  مدھيو 

يف
ةیباجيإلاو ةزفحملا  كرداصم  يددح  كلذل   . ةحارلا ةرئاد 

نع يدعتبا   . رارمتساب اھنم  كتقاط  نحشب  يرمتساو 
ءادعأ ربكأ  مھف  نییبلسلا  صاخشألاو  ةیبلسلا  طاسوألا 

لصاوتلا عقاوم  ىلع  ةزفحم  تاباسح  يعبات   . حاجنلا
فوس ةحیحصلا  تاداعلا  راركت  نم  ةدم  دعب   . يعامتجالا
نیب ةینمزلا  ةدملا  لوطت  فوسو   . ِكيدل تاداع  حبصت 
كسفن يلیخت   . مدعنت داكت  ىتح  ىرخأو  ةساكتنا  لك 

تنأو  ، ًالثم ةقیشر  تنأو   . كفدھ قیقحت  يف  ةحجان  تنأو 
يف كزفحت  ًاروص  يقلع   . ةیجوزلا كتایح  يف  ةدیعس 
ًاتوص نیعمست  امبر   . موي لك  اھنيدھاشت  ةزراب  نكامأ 
كفورظ ًادغ  يئدبا  بسانم !  ریغ  تقولا  مویلا  كل  سمھي 
مویلا فلأو ال.  .. ال  مداقلا عوبسألا  يئدبا  حمست  نآلا ال 
دبألل نيرمتستو  نیئدبتس  مویلاو   . بسانملا تقولا  وھ 

: ناتخسن ةایحلا  هذھ  يف  ناسنإ  لكل  نوكي  دق  نذإب هللا. 
نم طقف  ِتنأ   . ةيداع وأ  ةلشاف  ىرخأو  ةحجان  ةخسن 
مظعم  . ةيداعلا مأ  ةحجانلا  ةخسنلا  نینوكت ؟  امھيأ  راتخي 
ةحيرم اھنأل   ، ةلشافلا وأ  ةيداعلا  ةخسنلاب  نوفتكي  سانلا 

ةمواقم وأ  لمع  وأ  دوھجم  يأ  ىلإ  جاتحت  الو 
ةنیمس كنم  ةخسن  كانھ  ًالثم   . ةحجانلا ةخسنلا  لثم 
نوھدلاب متھت  الو  دودح  الب  لكأت   ، قسانتم ریغ  اھمسجو 

يوثنأ اھمسج  ةخسن  كانھو   .. دئازلا نزولاو 



ىلع ظفاحتو   ، ماظتناب ةضايرلا  سرامت  يلاثمو !  لیمجو 
رابخأ حفصت  يف  اھتقو  عیضت  كنم  ةخسن  كانھ   .. اھتحص

.. فدھ الب  شیعلاو   ، مونلاو لكألا  يفو   ، تانانفلا
ًّایعامتجا ةطیشن  اھتاذ  ريوطتب  ةمتھم  ةخسن  كانھو 

نم ةیلاخ  ةخسن  كانھ   . رارمتساب تارودلا  ىلإ  مضنت 
ةخسن كانھو   . لاجرلا تافصل  ةھباشم  ةثونألا  ملاعم 

ةدیعب كنم  ةخسن  كانھ   . ءارغإلاو ةثونألاو  لالدلاب  ةئلتمم 
كانھو  . يصاعملا يف  ةقراغ  اھتاولص  رخؤت   ، اھبر نع 
نم برقلا  ةوالحب  رعشت   ، ةالصلاب ذذلتت  ةخسن 
كسفنل يلصت  نأ  كفدھ  نوكي  نأ  بجي  اذل   . اھقلاخ
ةطسوتملاب وأ  ةيداعلاب  يضرت  . ال  ةیلاثملاو ةحجانلا 

حاجنلا  .. اھھاجتاب يضكراو  ةحجانلا  ةخسنلا  ىلإ  يعسا 
دمتعي

وأ كحاجنب  ةقالع  ملاعلا  يف  دحأل  سیلو   . طقف تنأ  كیلع 
مكو  . حاجنلا ىلع  ةرداق  تنأف  كفورظ  تناك  امھم   . كلشف

يف اوحجن  صاخشأ  نع  ةیعقاو  ًاصصق  انعمس 
. فورظلا بعصأ 

ةایحلا ؛ يف  ةبعصلا  براجتلا  بنجتن  نأ  حاجنلا  سیل 
هذھ هجاونو  براجتلا  كلت  ضوخن  نأ  حاجنلا  نكلو 
لضفأ ًاصاخشأ  حبصنو   ، ًاّقح اھب  رعشنو   ، تابوعصلا

. كلذب
ددحأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 

: يھو يفادھأ 
بسكت فوسو  عسا 

! ةيداع ةایحب  لوبقلل  ًاّدعتسم  نكت  ال 
دلیفدير ليریم  يلاس 



ةعباسلا ةطحملا 
!" ةیباجيإ ىثنأ  ينوك  "

لاعفأ دودر  اھلك   ، سفنلاب ةقثلا  ةلق   ، طابحإلا  ، فوخلا
يرمتست نأ  يعیبطلا  ریغ  نكل  فقاوملا ! ضعبل  ةیعیبط 
كتثونأ رمدت  اھیلعجتو  ةليوط  تارتفل  رعاشملا  كلتب 

اھیليزتو رعاشملا  كلت  ىلع  يبلغتت  نأ  كنكمي   .. كتيویحو
ةیلوألا انلاعفأ  دودر  كلذ .)! تدرأ  اذإ   ) ًامامت كتایح  نم 
يف ریكفتلا  انلصاو  اذإ  امأ   ، ةعرسب أدھت  ام  ًةداع 

در موديو  نیضار  ریغ  لظن  فوسف  ةیبلس  ةروصب  فقوملا 
رثكأ ًالكش  ذختي  امبرو   ، ةرم نم  رثكأ  رركتيو  هتاذ  انلعف 

راكفألا ومنتو   ، بائتكا ىلإ  فوخلا  لوحت  لثم  ًادادتما 

تناك ول  ينمت  نمضتت  يتلا  راكفألا  مودت  امدنع  ةیبلسلا 
، ال ينراقت كلذل ال   . لعفلاب هیلع  يھ  امع  ةفلتخم  رومألا 

يتلا رومألا  يلبقت   ، يبلس ءيش  يأب  ریكفتلا  يلیطت 
، دوعي نل  يضاملا  نأ  نیملعت  تنأ   . ةیباجيإب ثدحت 

نأ نیملعتو   ، عقاولا نم  ًائیش  ریغت  نل  ةیبلسلا  راكفألاو 
ردقلاو ءاضقلاب  اضرلاو  ةایحلا  بحو  يباجيإلا  ریكفتلا 
ةعتم رثكأ  اھلعجيو  كتایح  يف  ریثكلا  ءيشلا  ریغیس 
سوباك نم  يظقیتستو  ةوطخ  يذختت  مل  كنكل  اضرو !

ملاع  ، ةیباجيإلا ملاعب  يعتمتساو  نآلا  يررق   ، ةیبلسلا
.. ةایحلا بحو  اضرلاو  ةداعسلاو  ةیسفنلا  ةحارلا 
يریثكلا نییبلسلا  صاخشألا  ةطلاخم  نع  يدعتبا   -  

ةایحلل مھترظن  نوكت  نمم  نییباجيإلا  يطلاخو   ، ىوكشلا
نیبيرق صاخشألا  ءالؤھ  ناك  اذإ   . ةلئافتمو ةیباجيإ 

نأ مھل  يحمست  الو  مھیلع  يرثأو  كسفن  يوقف  ًاّدج  كنم 



كتارارق نع  ةلوؤسملا  ةدیحولا  تنأ  كب !  اورثؤي 
.. يباجيإلا وأ  يبلسلا  هاجتالل  امإ  ؛  ةایحلا يف  كتاھاجتاو 

انكل انتاھاجتا  يف  ریبك  رود  مھل  انلوح  نم  سانلا  معن 
عامتجا كانھ  ناك  اذإ   . رایتلا عم  فرجنن  نأ  نيربجم  انسل 
لھف ازنولفنألاب  باصم  صخش  روضحلا  ىلع  لخدو 
طقف دیكأتلاب ال،  ضرملاب ؟  نوباصي  فوس  عیمجلا 

، ضرملا مھل  لقتني  فوس  ةفیعضلا  ةعانملا  باحصأ 
نلف ةيوق  كتعانم  تناك  اذإ   . ةیباجيإلاو ةیبلسلا  اذكھو 

كب رثؤي 
ةیباجيإلا ال نم  ةيرحس  ةعاقف  كلوح  نم  يعنصا  دحأ !
نأ عیطتسي  الو  اھتیبذاجو  اھرحس  مواقي  نأ  دحأ  عیطتسي 

! اھعقفي
فذحب يموق  ًاضيأ  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  ىلع   -  

ةبیئكلا صصقلا  تاباسح  وأ  نییبلسلا  صاخشألا 
. ةایحلا بحت  تاباسح  اھب  يلدبتساو   ، ثداوحلاو
يلعافتت الو  ًاروف  اھيدرطاف  ةیبلس  راكفأ  كتدوار  اذإ   -  

نم اب  يذیعتسا   ، ةیبلسلا تالیختلا  يف  يئدبت  اھعم و 
ثیحب ًاروف  كسفن  يلغشا   ، كناكم يریغ   ، ناطیشلا
 ! كدي يف  وھ  امب  الإ  ریكفتلل  لاجم  كانھ  دوعي  ال 

، ًّایمويو رارمتساب  ةيزیفحتلا  ةیباجيإلا  تارابعلا  يئرقا   -  
ناكم يأ  يف  وأ  كتجالث  ىلع  وأ  ةروبس  ىلع  اھیقلع 

. كمامأ
يف ىتح   ، سأكلا نم  ئلتمملا  فصنلل  يرظنا  ًامئاد   -  
ينمآ  ، كل ًامیظع  ًاریخ  اھیف  نأ  يقث  تاءالتبالاو  بئاصملا 

. كل ریخ  وھ  هبتكي هللا  ام  لك  نأ  كقامعأ  نم 
ةعطاقمو ليوطلا  لعزلاو  ةیساسحلا  نع  يدعتبا   -  



ءيش ال  : ) ةایحلا هذھ  يف  كتدعاق  يلعجا   ، صاخشألا
(. ةداعسو بحب  اھْشعنل   ، ةریصق ةایحلاف  قحتسي 

تنأو نآلا  يمستبا   ، ةماستبالا  ، ةماستبالا  ، ةماستبالا  -  
يقثو ةنيزح  تنأو  ىتح  تقو  لك  يف  يمستبا  نیئرقت 

 ! ریغتیس كجازم  نأ 
كتقاط نم  ناديزي   ، تاقيدصلا ءاقل   ، تاياوھلا ةسرامم   -  

.. ةیباجيإلا
حبصي نأ  ىنمتي   ، ةایحلل ةبحم  ًاشوشب  ةحرم  ينوك   -  

. اھاري نم  لك  اھلثم 
دھاشن نم هللا ! برقلا  نودب  ةیباجيإ  هنأ ال  يسنت  الو 

عقت لمحتلا !  ىلع  ةریبك  ةردق  اھل  ءاسنلا  ضعب  َانایحأ 
رشنتو ةیضارو  ةمستبُم  كلذ  عمو  مومھو  تالكشم  يف 

تاءالتباو بئاصم  اھل  ثدحت  اھلوح !  نمیف  ةیباجيإلا 
ملعن الو  اھتوق  نم  بجعتن  ةيوقو ! ةرباصو  ةدماص  اھدجنو 

ةقث  . لكوتلا ةوق  اھنإ  ؟ ! ةوقلا هذھ  ءارو  رسلا  ام 
! ءيش اھحزحزي  نأ  نكمي  لخادلا ال  نم  ةقث   ، اب ةقیمع 

.. كش الب  يل  لضفألا  وھ  هبتكي هللا  ام  نأب  قیمع  ناميإ 
هیف ریخأت  لك   .. ریخ اھیف  ةلكشم  لك  نأب  يوق  نیقي 
نع ًاریثك  ثدحتن  هب !  ةیضار  انأ  هبتكي هللا  ام  لك   ، ریخ

ىلع هللا لكوتلا   .. لكوت نودب  ةیباجيإ  نكلو ال   ، ةیباجيإلا
نم ىلع هللا  لكوتت  نمو   . يباجيإلا ریكفتلا  ساسأ 
ًامئاد  .. ةلاحم ةیباجيإ ال  ةیصخش  حبصت  فوس  اھقامعأ 

: يلوقف ِتضرم  اذإف   .. كینیع مامأ  ىلع هللا  لكوتلا  يعض 
لك يلوقف : هب  نیبغرت  رمأ  رخأت  اذإو   .. میظع ٌرجأ 
كسفن هاوھت  رمأ ال  ِكل  ثدح  اذإو   . ریخ اھیف  ةریخأت 

ىسعف  } . مكل ٌریخ  وھو  ًائیش  اوھركت  نأ  ىسع  يلوقف :



نم ربصلا  ًاریثك }  ًاریخ  هیف  لعجيو هللا  ًائیش  اوھركت  نأ 
انلمأت ول  انعیمج   . اھب اھزیم هللا  يتلا  ةيوقلا  ىثنألا  تافص 
اندجول انتایح  يف  انل  تلصح  يتلا  ةملؤملا  ثادحألا  يف 

كلذل  ، رش وأ  ررضل  ًاعفد  وأ  ًامیظع  ًاریخ  اھءارو  نأ 
ةدماح  ، هرادقأب ةیضار  ىلع هللا،  ةلكوتم  ًامئاد  ينوك 

نع ةروص  لیخت  وھ  قلقلا   . رشلاو ریخلا  ىلع  ةركاشو 
نم قلقلا  لبقتسملا ،  يف  ثدحیس  ئیس  ام  رمأ 

لبقتسملا ال
ىلع زكري  هنأل   ، ءيش يأ  قیقحت  ىلع  كدعاسي 
لح ىلع  زكري  يباجيإلا  ریكفتلا  نكل   ، ةلكشملا

ةرشبلا ىلع  نارثؤي  يبلسلا  ریكفتلاو  قلقلا   . ةلكشملا
ناببسيو  ، رعشلاو

دیكأتلاب يلاتلابو   ، ًالومخو ًاقاھرإو  مسجلا  يف  ًامالآ 
كنأ ككاردإ  درجم  كتثونأ ! نم  ًاریبك  ًاءزج  كنادقفي  فوس 

ام ىقبي  نلف  ةیباجيإ  ةروصب  ءيش  يأ  لبقت  ىلع  ةرداق 
! هلایح قلقلاب  نيرعشت 

نوكأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: نع دعتبأو  ةیباجيإ 

يف نمكت  انتساعت  رثكأو   ، ًادبأ عقت  بئاصملا ال  أوسأ 
كازلب يد  هيرونوأ   . عقوتلا

ةنماثلا ةطحملا 
 !" كتثونأ ينحشا  "

ةایحلا ماحز  نع  ًادیعب  انب  ةصاخ  ةحاسم  ىلإ  جاتحن  انلك 
؛ ةيوثنألا كتقاط  ضفخنت  ةایحلا  تایلوؤسم  عم   .. بخاصلا

كلتل نحشو  رمتسم  ديدجت  ىلإ  نیجاتحتو 



.. كینیع يف  اھناعملو  ةثونألا  قيرب  يقبُت  ىتح  ةقاطلا 
يصصخ  .. ةیباجيإو ةثونأب  كتایح  يشیعو  كبلق  يھفر 

، كتاقيدصل  ، كتاياوھل طقف !  كلو   ، كل عوبسألا  يف  ًاموي 

وأ لزنملا  يف  كلامجب  ةيانعلل   ، مامجتسالاو ءاخرتسالل 
ةطیسبلا تاسرامملا  ضعب  كانھ   .. لیمجتلا نولاص  يف 

ددجت اھنكل  ًانایحأ - ةدودعم  قئاقدل  نوكت  امبرو  -
حور ثعبتو   ، ةرابجو ةيوق  ةقاط  يطعتو  كطاشن 
اھلوأ  . ديدج نم  كيدل  ءاطعلا  يف  ةبغرلاو  ةیباجيإلا 

كلزنم يف  ًالضفم  ًانكر  كل  يصصخ   ، تاياوھلا ةسرامم 
هینيزو

ثعبت ةفیفخ  ةيرطع  حئاورو  عومشب   ، ةیغاط ةثونأب 
يتلا كتياوھ  ةسراممب  يئدباو   ، سفنلا يف  ةحارلا 

يبتكا  ، ةيودي ًالامعأ  يعنصا   ، يئرقا  ، يمسرا  .. اھنیبحت
ًائیش

ةضايرلا يسرام   ، يصقرا  . فارتحاب يروص   ، رطاوخلا نم 
.. كتقاشرب ةيانعلل  يضاير  ٍدانب  يقحتلا  وأ  لزنملا  يف 
، تويزلاو ةوغرلا  عم  ئفادلا  ءاملا  نم  ضوحب  يخرتسا 

يقوست  ، كترشبو كلامجب  ينتعا   .. ةيرطعلا حالمألاو 
يریغ  .. كرعشل ةديدج  تاحيرست  يبرج   ، تنرتنإلا ربع 
يف  ، كتاروطع يف   ، كسبل ةقيرط  يف  يریغ   .. هنول

وأ كتفرغ  يف  ثاثألا  نكامأ  يف  يریغ   .. كتاراوسسكإ
ةددجتم ينوك   .. ةيوثنألا تاسمللا  ضعب  يعضو  كنولاص 
كتوق لكب  هیبراحو  نیتورلا  يلتقا   ، ةددجتمو ةددجتمو 
ىلع ًاسورد  يدھاش   .. لیمج ءيش  لكل  لتاق  وھف 

ىلإ يبھذا  ىتح  وأ   ، ةديدج تاراھم  يملعتو  تنرتنإلا 
نوبحي نمم  تنك  نإ  ةديدج  ًاقابطأ  يركتباو  كخبطم 

.. خبطلا



كنأ نيرعشت  كلعجت  ام  يھف  رارمتساب  كتياوھ  يسرام 
، عوبسأ نم  رثكأ  ةدمل  اھنع  يفقوتت  ال  ةایحلا ! دیق  ىلع 

نودب كتایح  يشیعت  .. ال  ةدحاو ةعاسل  ولو  اھیسرام 
اھیقشعتو ةياوھب  يعلوتت  نأ  وھ  فغشلاو  ؛  فغش

ةداعس ةلاح  يف  نیلخدت   .. اھلالخ نم  يدحتلاب  يرعشتو 
قاھرإلاو بعتلاب  نيرعشت  الو  تقولا  رورم  نیظحالت  الو 

ثحب ةلحر  وھ  فغشلا  هنیلعفت ! امیف  كزیكرت  ةدش  نم 
.. ًابستكم ًاّقح  سیلو  ةأفاكم  فغشلا   .. ًاعقوت سیلو 
بعص فغشلا  نأ  حیحص   .. كلخاد نم  يتأي  فغشلا 
امدنع ةایحلا  يف  ءيش  لمجأ  نوكي  هنكل  لانملا 
يفشتكتل ةديدجو  ةفلتخم  َءایشأ  يلعفا   .. هنیكلتمت

.. كدحو ِتنك  ولو  ىتح  ينيزتو  يقنأتو  يلمجت   .. كفغش
يلعجت ال 

نم لیلقلا  كمویل  يفیضأ   ، مویلاو سمألا  لثم  دغلا 
سرامأ : " ًامئاد يسفنل  اھلوقأ  ةرابع  كانھو   .. ةعتملا

نأ يسنت  ال  ًاریخأو : ةایحلا ! " دیق  ىلع  انأ  ًاذإ   ، يتاياوھ
رس وھف  نم هللا؛  برقلاب  هذھ  كلامعأ  لك  يطیحت 

! ةيدبألا ةداعسلا 
سرامأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 

: يھو يتاياوھو  يفغش 
ًافوغش ام  ٌصخش  حبصي  ىتح  ثدحي  ًامیظع  ءيش  ال 

 ! ام ءيشب 
ماھاربإ ثیك 

" كتثونأ تاسمل  "
دَجوُت ناكم  لك  يف  ةمصب  اھل  ةیغاطلا  ةثونألا  تاذ  ىثنألا 
يف  ، اھتیب ثاثأ  يف   ، اھخبطم يف   ، اھمون ةفرغ  يف  ؛  هیف



اھميدقت يف   ، اھضارغأل اھبیترت  ةقيرط  يف   ، اھلمع ناكم 
يفضت يتلا  ةطیسبلا  تاسمللا  كلت  يملعت   .. ماعطلل
ةدھاشمب كرصب  يذغ   . ًادرفنمو ًازیمم  ًّايوثنأ  ًاعباط  كیلع 

اھقیبطت يلواحو  ةيوثنألا  تاسمللا  تاذ  روصلا 
.. ال اھب نیعتمتستو  ةنماكلا  كتاعادبإ  جرخت  فوسو 
يھف ةزیمملا  كتاسمل  نودب  كصخي  ءيش  يأ  يكرتت 

.. ةيوثنألا كتقاط  نحشت  ًاضيأو  كلالدو  كتقر  ىلع  لدت 
فیك

، مونلاو ءاخرتسالل  ةصصخم  يھ  لھ  كمون ؟  ةفرغ  يھ 
ةفرغ اھنأ  رعشي  اھاري  نم  لھ  ؟  سفنلل ةحيرم  اھؤاوجأ 

فرغ يقابك  ةفرغ  اھنأ  مأ  ؟  ةيوثنأ تاسملب  ىثنأ 
لھ ةمكارتملا ! ةميدقلا  ءایشألل  نزخم  امبر  وأ  لزنملا 

لوقي )؟  وتيراب أدبم  أدبم 20/80 ( نع  لبق  نم  تعمس 
. بابسألا نم  اھببس 20 % نوكي  جئاتنلا  نم  نإ 80 % أدبملا 

الو ظفحلاو  روكيدلل  الإ  اھمدختسن  انتاینتقم ال  نم   80%
ةحاسم ال امبر  مدختسن  طقف ! ىوس 20 % اھنم  مدختسن 

نم يف 80 % انلزنم  ةحاسم  نم  ىلع 20 % ديزت 
نم يف 80 % خبطملا  تاودأ  نم  مدختسن 20 %  .. انتاقوأ

.. ًاضيأ سبالملا  ىلع  هسفن  ءيشلا  قبطنيو  تاجایتحالا 
عیمجتلاو لزنملا  فیظنت  يف  عیضي  كتقو  نم  ریبك  ءزج 

نأل اذامل ؟  ةیضرم  ریغ  ةجیتنلا  ةياھنلا  يفو  لافطألا  ءارو 
نم % 80 ةدئاف !  يأ  اھل  سیل  يتلا  تاودألاب  ءيلم  لزنملا 

لكل ًاموي  يصصخ  اھمدختسن !  لزنملا ال  تاودرخ 
اياوز عیمجو  كمون  ةفرغ  يلعجا   ، كلزنم يف  ةفرغ 

.. میظنتلاو ةثونألاب  قطنت  كلزنم 
يكرتا  ، ةميدقلاو ةنزخملا  ءایشألا  لك  اھنم  يجرخأ   -  



فرغك اھیلعجا   ، رارمتساب هنیمدختستو  هنیجاتحت  ام  طقف 
! ةمخفلا قدانفلا 

يف باعلألا  نم  دیجلا  يعمجا   ، كلافطأ فرغ  يف   -  
جرخي  ، مھنیعأ نع  دیعب  ناكم  يف  هب  يظفتحاو  قودنص 

. اھنم اولمي  يكل ال  عوبسألا  يف  نیترم  وأ  ةرم 
. ةيوثنألا كتاودأو  كجایكمو  كتاروطع  يزربأ   -  
رون اھلخديو   ، ءاوھلا ددجتیل  ًّایموي  ذفاونلا  يحتفا   -  

. سمشلا
ةحتاف ًاناولأ  يراتخاو  ؛  ةیطغألاو فشارشلا  يریغ   -  

. ةقیقر ةئداھ 
سبالملا فطلم  نم  لیلقلا  يعض  رئاتسلا  لیسغ  دنع   -  

. حابصلا تامسن  ةحئارب  هتحئار  جزتمتل 
ًاعم ةریغص  قيدانص  يف  ةھباشتملا  ءایشألا  يعض   -  

. ةجاحلا دنع  اھیلإ  لوصولا  كیلع  لھسي  يكل 
هنم يصلختف  هیمدختست  مل  ءيش  ىلع  ماع  رم  اذإ   -  

. ةدیج ةلاحب  ناك  اذإ  نیجاتحملل  هب  يقدصت  وأ  ًاروف 
. هنم يصلخت  ةلماك  ةنس  هحتف  ىلع  رم  يذلا  جایكملا   -  

تنأ يذلا  كملاع  ءاحنأ  لك  يف  رشتنت  كتاسمل  يلعجا 
.. هتكلم

عضأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 
: ىلع ةيوثنألا  يتاسمل 

.. هیف يعدبتو  هینقتت  نأ  كناكمإب  نف  ةثونألا 
ةعساتلا ةطحملا 

!" كلامجب كتثونأ  " 



ةفیفش  .. ایند  .. ةثونألا تيأر  تبس "  " موي يف   .. كتيأر املو 
 ! ةفیفخ  .. رطع ةشر  هبشتو  ًالیمج   .. ًاملح  .. ةثونألا تيأر 

.. ةفینع ُءايربك  ِهقامعأب   .. ًائيرب ًافنع   .. ةثونألا تيأر 
 ! ةفیطقلا لثم   ... ةثونألا نأ   .. كتيأر امل  تنمآ  تنمآو 

ةرد دمحم  رعاشلل 
تقو ناح  نآلاو   ، ًاریثك يلخادلا  لامجلا  نع  انثدحت 
فالغلا وھ  لامجلاف   ، يجراخلا لامجلا  نع  ثيدحلا 

كانھ نأ  يلیخت   .. كلخادب يتلا  ةيوثنألا  زونكلل  باذجلا 
الو ئیس  هفالغ  نكل   ، ةدئافلاو ءارثإلا  ةمق  يف  ًاباتك 
باتكلا لثم  هتیصو  هلامج  نوكیس  لھ   ، راظنألا بذجي 

لیمج نإ هللا   ) عئارلا ؟ ىوتحملاو  باذجلا  فالغلا  بحاص 
فالغ لامجلا   . هحیحص يف  ملسم  هجرخأ  لامجلا ) بحي 

لامجب الإ  ةیلخادلا  ةثونألا  لامج  لمتكي  الف  ةثونألا 
نوكت نأ  بجي  ءيش  لك  لبق  نكل  ؛  يجراخلا رھظملا 

ىلإ يرظنا   . ةیلاع كسفنب  كتقثو   ، ةيوثنأ كسفنل  كترظن 
سیلو زیمم  يلامجو   ، ىثنأ انأ  يلوقو  ةآرملا  يف  كسفن 

اھمامأ نم  لقع  بلست  نأ  تدارأ  اذإ  ىثنأ  ؛  لیثم هل 
كینیعو كیتفش  ىلإ  يرظنا  كلذ ! لعفت  نأ  عیطتست 

امدنع ىثنألا ! ةرظنب  ةيوثنألا  كدسج  حمالمو   ، كيديو
نيدترت امدنع   .. هعضوب يعتمتسا   ، هافشلا رمحأ  نیعضت 
نیكرتت امدنع   .. كتثونأب يعتمتسا  ةيريرحلا  كسبالم 
يليامتو هب  يعتمتسا  كفاتكأ  ىلع  ًالودسم  كرعش 

ةثونألا يرعشتسا  كتاراوسسكإ  نيدترت  امدنع   .. ةثونأب
الو

 ! ةثونألا نم  ديزي  بھذلا  سبلف  طقف ! تابسانملل  اھیلعجت 
اھيدتراو  ، ًافیفخ ًالاخلخو   ، ًامتاخو  ، ةدالق كل  يصصخ 



كلوح نمل  اھيرھظأو  كتثونأب  يعتمتسا   . ًّایموي

دعب  . ىثنأ يأك  تسیل   ، ىثنأ ِتنأف   . اھب يرختفاو 
ةلیمجلا ةأرملا  نإف  اھنع  انثدحت  يتلا  ةثونألا  تافصاوم 

يرھظأو كئايزأو  كلكشب  يزیمت   ، ةثونأ رثكألا  يھ 
، كلامج

.. ًامتح ةیبذاجلا  نیكلمتسو   ، دح ىصقأل  لالدلاب  يعتمت 
سبالملا ةطاسب   .. ةطاسبلاب نمكي  ةثونألا  لامجو 

لكشل كسبالم  ةبسانمو   ، تاراوسسكإلاو جایكملاو 
. كھجو حمالمل  كجایكمو   ، كدسج

يراتخاو  ، هقسانتو كدسج  لامج  زربُي  ام  يراتخا  ًامئاد   -  
. لزنملا سبالم  يف  ًاصوصخ  ؛  ةيوثنألا ناولألا 

، هیف غلابملا  جایكملاو  فلكتملا  رھظملا  نع  يدعتبا   -  
نم ةفیفخ  تاسملب  ةأرملا  نأ  ىلع  نوقفتي  عیمجلاف 
يعیبطلا لامجلاف  ؛  ةقرو ةثونأ  رثكأو  لمجأ  يھ  جایكملا 

بلغي
.. ًامئاد

عطقلا تاذ  سبالملا  نع  يدعتبا  كسبالم  يف  ًاضيأ   -  
. ةبخاصلا ناولألاو   ، ةریثكلا

راركت  ، سبالملا نم  عون  لكل  بسانملا  ءاذحلا  يراتخا   -  
كملعي سبالملا  تاقیسنتو  ءايزألا  روصل  كتدھاشم 

. ةقانألاو قیسنتلا  نف  نم  ریثكلا 
اذھف  ، نیموي وأ  مویب  اھدعوم  لبق  تابسانملل  يرضح   -  

. ٍلاع قوذو  ءودھب  قیسنتلل  تقولا  كبسكي 
نم عون  اھل  ةیلئاعلا  تارھسلا   ، لاقم ٍماقم  لكل   -  
يطلخت ، ال  عون اھل  ةدیعسلا  تابسانملاو   ، سبالملا

. بسنألا يراتخاو  امھنیب 



ةباذجلا ةحئارلاب  يمتھا   ، ءيش لك  نم  مھأ  كتحئار   -  
. ةئداھلا روطعلاو 

يمتھا  ، ةثونألاو ةقرلاو  ةموعنلاب  يحوي  ةرشبلا  ءافص   -  
. اھیلع ةظفاحملاو  كترشب  ةموعنب 

ةفاظنلاب نایحويو  ًاّدج  نامھم  اھناعملو  نانسألا  ةفاظن   -  
. يقرلاو

، ةبترملا رفاظألا   ، كدسج لیصافت  قدأب  يمتھا   -  
، ةرحاسلا ةلیمجلا  ةحئارلا   ، ةمعانلا ةيدرولا  مادقألا 

راظنألا نیتفلت  ةبسانم  يأ  ىلإ  كلوخد  دنع  ينوكتل 
كتقانأب

.. ةیلخادلاو ةیجراخلا  كتلالطإو  كلامجو 
نم يققحتتل  قئاقد  سمخ  لك  كتآرم  يجرخت    - ال 
لدي اذھف   ، كھافش رمحأ  يلدعت  وأ   ، رعشلا وأ  جایكملا 

. سفنلاب ةقثلا  ةلق  ىلع 
متھأس  ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل  يسفن  عم  ةفقو 

يلامجب ب:
ةرشاعلا ةطحملا 

 !" كدسج ةغل  " 

نم ققحتي  صخش  يأ  ىلع  ریثأتلا  نأ  تاساردلا  تتبثأ 
، و٥٥% توصلا تاربن  نم  ، و٣٨   % تاملكلا نم  لالخ ٧  %

كدسج ةغل  نأ  ينعي  امم  ؛  دسجلا ةغل  نم 
. ةقوطنملا تاملكلا  نم  مھأ  اھلوعفم  ةيوثنألا 

، ءاسنلا نم  ًالدب  لاجرلا  عم  لھسأ  دسجلا  ةغل  فیيزت  نأو 
تالضع نأ  ، و  ًادیج دسجلا  ةغل  نوؤرقي  لاجرلا ال  نأل 



؛ لاجرلا ىدل  اھنم  ًاددع  رثكأ  ثانإلا  ىدل  هجولا 
ام ردقب  مھحمالمب  ریبعتلا  لاجرلا  عیطتسي  كلذل ال 

.. ىثنألا اھتيأ  ِتنأ  نیعیطتست 
لئاسوو كارش  نھيدل  ءاسنلا  نأ  نوملعي  لاجرلا  عیمجو 

نأو  ، هكالتماب لجر  يأ  ملحي  امم  رثكأ  دیص  تاراھمو  ءارغإ 
ىلع ریثأتلا  يف  ةحلسألا  عاونأ  ىوقأ  كلمت  ىثنألا 

ىثنألا ةسمالم  لثم : ةلھسو  ةطیسب  تاكرحبو  نيرخآلا 
نأ يرورضلا  نم  كلذل   ، ةمعانو ةيوثنأ  تاسملب  اھدسجل 

، ةصاخ لجرلا  عم  دسجلا  ةغل  ىثنأك  يملعتت 
نيرخآلا عم  يلصاوتتل  ؛  ًامومع كلوح  نم  عیمج  عمو 
، رثكأ ًاحيرم  كدوجو  يلعجتو   ، ةلوبقم ينوكتو 

لئاسر يطعت  دق  يتلا  ةیبلسلا  دسجلا  ةغل  يدعبتستو 
ةئطاخ

! نيرخآلل
بجي هذھف  ؛  كدسج ةغلب  ىثنأ  نینوكت  فیك  كل  حرشأ  نل 

، ةیلاع ةيوثنألا  كحور  نوكت  نأ  دعبف   ، كلخاد نم  عبنت  نأ 
هذھ سكعنت  فوس   ، ًاقیمع كتثونأل  كبحو 

ضعب كانھ  نكل   .. كتوص تاربنو  كيدي  تاكرح  ىلع  ةقرلا 
: ىثنأ لك  اھنقتت  نأ  بجي  يتلا  تایساسألا 

: تارظنلا
، ءاسنلا نویعب  روصعلا  رم  ىلع  ءارعشلا  ىنغت 

.. نھتازمغو  ، نھتارظنو
ةیلخاد رعاشم  ریثت  دق  ككيرشل  كنم  ةيوثنأ  ةرظن 

ًّایسنامور ًّاوج  ریثت  نیجوزلا  نیب  ةقیمعلا  ةرظنلاف   ، ةقیمع
: ةریثملا ةيوثنألا  تارظنلا  ضعب  كیلإ  امھنیب 

نودبو باجعإب  ةلوطم  ةرتف  كتایح  كيرش  ىلإ  رظنلا   -  



، كنم ةصصلتم  تارظن  دجوو  ةأجف  تفتلا  اذإف  ظحالي  نأ 
. ةیلوألا بحلا  رعاشمب  رعشي 

، ىلعأ ىلإ  رظنلاو  بجاوحلا  عفر  عم  نوفجلا  ضفخ   -  
، ءايزألا تاضراع  اھنقتي  ةرظنلا  كلتو   ، ًالیلق هافشلا  حتفو 

ةرظنلا كلتب  ترھتشا  يتلا  ورنوم ) نیلرام   ) نھلوأو
. ةزیمملا

نیعلا ةقدحف   ، قیمع رثأ  اھل  ةقداصلا  بحلا  تارظن   -  
رعاشم يریثأ   ، ةیبذاج رثكأ  حبصتو  ةراثإلا  دنع  عستت 

، كتایح كيرش  ىلإ  رظنلا  قيرط  نع  كلخادب  بحلا 
. ریثكلا نالقنت  فوس  كینیع  نأ  ينقیتو 

نوفجلا ءاخرإ  عم  فتكلا  قوف  نم  ةیبناجلا  ةرظنلا   -  
رشابملا لاصتالا   . ةریثملا ةيوثنألا  زومرلا  نم  ربتعت   ، ًالیلق
كلت نع  ثدحتأ  نل   ، ةباذج ةفیفخ  ةماستبا  عم  نیعلاب 

! كسفنب ةجیتنلا  يدھاشو  اھیبرج   ، ةرظنلا
؛ ةئيرب ةماستبا  عم  ىلعأ  ىلإ  رظنلاو  سأرلا  ضفخ   -  

رعاشمب لجرلا  رعشتو   ، ًّايوثنأو ًّایلوفط  ًارھظم  يطعت 
تاذ ىثنألاف   ، ىثنألا كلت  ةيامح  هیلع  هنأو  ةوبألا 

رلا مسج  يف  تانومرھ  قالطإ  ببست  ةیلوفطلا  تاكرحلا 
. اھتيامح يف  بغري  هلعجت  لج 

( انايد  ) ةلحارلا ةریمألل  ةروھشملا  ةماستبالا  تناك  كلتو 
. اھتماستباب ملاعلا  ترسأ  يتلا 

نم ٍلیلق  ةفیفخ و  ةماستبا  عم  ةيوثنألا  تازمغلا   -  
. ةثونألا راھظإل  ةریھشلا  ةميدقلا  قرطلا  نم   ، لالدلا
دقو ؛  اھتیشم يھ  ىثنألا  زیمت  يتلا  تامالعلا  مھأ  نم 
نم اھل  امل  ةميدقلا  روصعلا  نم  ءارعشلا  اھب  ىنغت 

ثير ، ال  ةباحسلا رم  اھتراج  تیب  نم  اھتیشم  نأك  ةیبذاج :



ةقيرطو كتیشم  نوكت  نأ  بجي   .. ىشعألا لجع  الو 
؛ ةيوثنأ تاوطخب  يشمت  ىثنألا   ، ةیقارو ةقثاو  كسولج 

ىلعألا ىلإ  عوفرم  اھسأرو   ، فلخلا ىلإ  دودشم  اھرھظ 
رصخلاو ناكرولا  ليامتي  ةروصلا 1 ..)  ) . ءايربكو رورغ  نودب 

نع امھضعب  نامدقلا  دعتبت  . ال  ةوطخ لك  عم  ةقرو  ةموعنب 
ةروصلا 3).  ) . اھتاوطخ يف  عرست  الو   ، ضعب

ءطبب اھیمدق  رجت  الو   ، ضرألا ىلع  اھلقث  لماكب  يمرت  الو 
ةروصلا 2).  ! ) ينحم رھظو   ، جعزم توصو 

. ردصلاو رھظلا  دش  عم  لادتعاو  ءودھب  سلجت  ىثنألا   -  
ةروصلا 1). )

ةروصلا 2).  ) . اھرھظ ةماقتسا  يعارت   -  
عم لادتعاو  ءودھب  لب  ؛  عافدناو ةوقب  اھسفن  يمرت  الو   -  

ةروصلا 2). ). ردصلاو رھظلا  دش 
ةروصلا 3).  ) . دعقملا ةفاح  ىلع  سلجت    - ال 
ًاكحضم ًارظنم  اھیطعي  اذھف  ؛  اھیلجر نیب  دعابت    - ال 

ةروصلا 3).  ) . ًائرتھمو

يسفن عم  ةفقو 
: يدسج ةغل  يف  ریغأس   ، ةیغاط يتثونأ  نوكت  يكل 

 " انراطق فقوتو  انتلحر  تھتنا  " 
* * *
ماتخلا يف 



وھ نأ هللا  ىلع  كسفن  يدوع   . كعم نكي  عم هللا  ينوُك 
، هل الإ  يكتشت  ال  دیحولا ! كقیفر  وھ   ، كؤجلم وھ   ، كذالم

. كتداجس ناضحأ  ىلعو  هيدي  نیب  الإ  يكبت  ال 
ال ةحار ! اھيزاوُت  ةمیظع ال  ةحارو   ، ةنج نم هللا  برُقلا 
ةبيرق ينوكت  يك  ةیعادو  ةددشتم  ينوكت  نأ  طرتشُي 
يركشا  . لخادلا نم  عبني  ساسحإ  نم هللا  برقلاف   ، هنم

، كساوح  ، ِكيدلاو  ، كلافطأ  ، كجوز  ، كتحص ىلع  هللا 
 ! ىصحُت الو  دعُت  يتلا ال  همعن  ىلعو   ، نامألاو نمألا 
.. اھتققح يتلا  تازاجنإلاو  رییغتلا  ىلع  يركشا هللا 

الو نیحانج !  ةدارإلا  حنمي  رحس  ءاعدلا  نأ  ًامئاد  يركذت 
هذھ  . ءاعدلا ىلع  نوموادملا  الإ  ةوقلا  هذھ  رس  مھفي 
متخأ فوسو   .. يتاباتكو يتالاقم  عیمج  اھب  ليذأ  ةرابعلا 

نوكتس انھ  نم  نكل   ، انتلحر تھتنا   .. اذھ يباتك  اھب 
، ةديدع تارم  باتكلا  اذھ  يئرقت  نأ  ىنمتأ   .. كتيادب
نوكأ نأ  يل  يحمسا   .. كتایح يف  كل  ًاعجرم  هیلعجا 

كبناجب
ةایح كل  ىنمتأ   .. يتاملك ىلإ  نیجاتحت  امدنع  كعم  فقأو 

.. حاجنلاو  .. نانتمالاو  .. مالسلاو  .. بحلاب ةئیلم 
يذلا دمحلا    .. ةیغاطلا ةثونألاو   .. زیمتلاو  .. تازاجنإلاو
ًابیط ًاریثك  ًادمح  دمحلا  كل  يبر   ، تاحلاصلا متت  هتمعنب 
ءلمو امھنیب  ام  ءلمو  ضرألاو  تاوامسلا  ءلم   ، هیف ًاكرابم 

.. دعب ءيش  نم  تئش  ام 
.. بحلا لك  عم 

نابغ ةلاھ 
عجارملا

يكبتو لجرلا  بذكي  اذامل   . دسجلا ةغل   . تیكیتإلاو انجاوزأ 



. نوكت نأ  دوت  امك  نك   . سفنلا عم  عارص   . دعولا ؟ . ةأرملا
لمعلاب أدباو  مالكلا  نع  فقوت   . لضفأ نكل  تنأ 

. ةأرملل زیكرتلا  ةوق   . تایباجيإلل بیجلا  باتك 
رقت ءاش هللا  نإ  تاحلاصلا  متت  همعنب  يذلا  دمحلا  
ةفقو ىلإ  ًالعف  تاجاتحملا  ءاوح  تانبل  هعفنبو   ، هب كنیع 

ةبحملاو ةقداصلا  كتاملكف   ، سفنلا عم  ةقداص 
قيرطلا ىلع  اھمدق  عضت  نأ  تدارأ  نم  لكل  بردلا  رینتس 

. ةحجان ةدیعس  ةایح  يف  يضمتو  حیحصلا 
، ءاطعملا كملقو   ، حجارلا كلقع  كروبو  يتینب  تكروب 

كتبحأل ةملاس  تمدو 
: يوغللا ققدملا 
يبرحلا دمحم  ميرم 

Mmah.70@hotmail.com
ةبتاكلا ىلإ  لوصولل 

: ةبتاكلا نع  اولاق   hakaya_g@
رھنك ال ءاطعم   ، اھلك ةیناسنإلا  عماجم  لمحت  ةناسنإ 
نمل مأ  ةوعد  يرشب !  رون  نم  جارس   . ًاولح ًابذع   ، بضني
تلزغ دقف  لزغ )  ) اھسفن تمسأ  امك   .. هقيرط يف  اھدجي 
ًّابح  ، ءافوو ًالمأ   ، ءایضو ًارون  انمايأ  داوس  نیب  نم  انل 

، للم وأ  للك  الب  ينتطعأ   ، يل ةیحور  ًاّمأ  اھارأ   ، ءاخسو
نم تبرش  نم  لزغ )  ) لوقأ امدنع   ، فقوتي ثيدحلا  لك 

نمحرلا دبع  دونعلا   ، كئاطع رھن 
ساسحإ  ، كتاباتك نم  يلخاد  يف  شعتنا  ءيش  كانھ 
ىوقأ نوكأ  نأب  ةبغر   ، هدیعتسأ تأدبو  ًادوقفم  ناك 



صاخشألا ضعب  نأ  كنم  تملعت   ، يتایح يف  مدقتأو 
سمھ .. دیعبل ٍدیعب  نم  ولو  ىتح  ریخو  ةمعن  مھدوجو 
يتاذ تردق   ، رثكأ يسفن  تببحأ  كتاباتكل  يتءارق  دعب 
يف ةئطاخلا  میھافملا  نم  ديدعلا  تریغتو  اھتمركأو 

يرباجلا ةیمس  . ماھلإلا دح  ةعئار  تنأ   ، ينھذ
دعب نم  ِتنك  دقف  كل  ًاركش   ، كركشأ انأو  يعومد  قباسأ 
يبرد رانأ  يل  ًائیضم  ًاحابصم  تنك   ، يتداعسل ًاببس  هللا 

كل رمعي  نأ  لأسأ هللا  يلزنم  ِترمع   ، يتایحو
يناطحقلا جيرأ  . ةنجلا يف  ًاروصق 

 - تاریثكلا ةایح  تریغ  يتاباتك  نأ  رخفلاو  فرشلا  يل 
.. كتایح ریغت  فوس  اھنأ  ملعأو  لضفب هللا - 


