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المواطنون  األخوة أيها
 

أيوا اإلذوة المواطنون ننتقل اآلن إلً إذاعٌ ذارججٌ من مجدان المنسجٌ فً مدينٌ اإلنتاج 
. اإلعالمً لننقل لكم الذطاب التاريذً المرتقب فإلً هناك

 
يا أيوا الذين آمنوا كتب علجكم القتال وهو كره لكم وعزً أن »بزم هللا الرخمن الرخجم 

ذجر لكم وعزً أن تخبوا سجئًا وهو سر لكم وهللا يعلم وأنتم تكرهوا سجئًا وهو 
يا أبناء سعبنا العظجم، لقد اتذذت قرارًا وأرجو أن . شدق هللا العظجم« التعلمون

.. ومجن جاب زجرة التنخً( التتنخً.. التتنخً: شوت من داذل القاعٌ. )تعجنوننً علجى
ت أن أقطع جمجع العالقات الزجازجٌ لقد قرر.. الذطبٌ طويلٌ لزى طويلٌ.. ازتنوا سويٌ

واالقتشاديٌ والدبلومازجٌ مع الواليات المتخدة األمريكجٌ بعد أن فاض بنا الكجل بعد 
.. تدذالتوا فً سؤوننا الداذلجٌ 

زلمنا بأن .. لقد كنا كرماء للػايٌ مع الواليات المتخدة علً مدي الثالثجن عامًا الماضجٌ
وقعنا كل اتفاقجات الزالم التً دعت .. اق اللعبٌ فً يدهاتزعٌ وتزعجن فً المائٌ من أور

تذلجنا عن الزجازات االستراكجٌ فً .. لوا، ووافقنا علً كل السروط المجخفٌ التً بوا
. االقتشاد، وتخولنا إلً نظام رأزمالً رزمت لنا معالمى

ومًا سرزًا لم دعتنا إلً خرب الذلجح فلبجنا، وأرزلنا ذجرة أبنائنا إلً هناك متخملجن هح. 
زنٌ بعد زنٌ ازتجبنا .. يزبق لى مثجل، وقمعنا المظاهرات التً قامت اختجاجا علً ذلك
..  لكل الطلبات األمريكجٌ فً مناهح التعلجم

فتخنا بالدنا علً مشراعجوا للمطاعم األمريكجٌ، والمالبس األمريكجٌ، واألفالم 
يكجٌ، وجمجع رموز الثقافٌ األمريكجٌ، واألغانً األمريكجٌ، والمزلزالت األمر

بدأنا تنفجذ إشالخات زجازجٌ واقتشاديٌ علً أوزع نطاق، فألػجنا .. األمريكجٌ
االزتفتاءات الرئازجٌ التً كنا ننجد بوا آمنجن مطمئنجن، وازتبدلناها بانتذابات ينافزنا 

فعلنا كل هذا راضجن طائعجن شابرين قانتجن .. فجوا اللً يزوي واللً ما يزواش
يشجن علً أال نقف ضد أقوي قوة فً العالم، ألنى لم يعد مكان فً عالمنا للعنتريات وخر

. الفارغٌ
ويبدو أننا قد بلػنا آذر الشبر مع أمريكا التً لم يكفوا أننا قمنا بكل .. لكن للشبر خدود. 

فأذذت تختح علً أننا .. مازبق من أجلوا فً زمن قجازً لم تقم بى أي دولٌ فً العالم
بضرب أبناء وطننا باألخذيٌ، وزخلوم فً السوارع، وتعريٌ بنات جلدتنا من نقوم 

لقد تعدت .. مالبزون، وهتك أعراضون، وزوقون إلً البوكزات كما تزاق النعاج
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إننا يمكن أن نفتد .. أمريكا بمثل هذه االختجاجات ذطًا أخمر اليمكن لنا أن نقبل بى أبداً 
مالت وطائرات وبوارج لتضرب إذوتنا فً قناة الزويس لما ساءت أمريكا من خا

.. العراق
يمكن أن نزمد لوا بأن تملً علجنا كل ماتريد من إجراءات اقتشاديٌ وتجبرنا علً توقجع 

يمكن أن نزمد لوا بأن تفعل ماتساء فً .. اتفاقجٌ الكويز للتعاون القزري مع إزرائجل
مكن أبدا أن نزمد لوا بأن المنطقٌ وأن تزتذدمنا لكً نكون سرطجوا الذاص، لكن ال ي

لقد .. ألن زخل الدولٌ ألبنائوا قرار وطنً زجادي.. تعترض علً زخلنا لمواطنجنا
..  تجاوزت خدك أيوا الدولٌ الػاسمٌ

هل وشل بك األمر إلً أن تمنعجنا من ضرب مواطنجنا باألخذيٌ وفرق الكاراتجى 
وهللا لن نقبل أبدًا تدذلك هذا ولن أفجقً من غفلتك يا أمريكا، ف.. ال.. والعشً الكوربائجٌ

ذذي ماسئت من امتجازات زجازجٌ .. نزمد أبدا بأن تمنعجنا من لذة عظجمٌ مثل هذه
.. وزجاديٌ واقتشاديٌ واجتماعجٌ وثقافجٌ

لكن .. ذذي الزماء واألرض والموارد والمشادر والثروات بل وذذي أعجننا إن سئت
ذلً بجننا وبجن سعبنا نفعل بى ماسئنا، فنخن ... .اتركً لنا مواطنجنا نزخلوم كجفما سئنا

إننً أوجى تخذيرًا نوائجًا .. وخدنا نعرف مشلختى ونخن وخدنا نعرف مايزعده ومايسقجى
للواليات المتخدة األمريكجٌ أن تتوقف عن أي تدذل فجما تقوم بى قوات األمن تجاه أبناء 

زنسن علجوا خربًا ال هوادة فجوا، وإال فإننا .. بالدنا وتكتفً بالتدذل فً كل سًء آذر
.  «وهللا أكبر فوق كجد المعتدي والزالم علجكم ورخمٌ هللا وبركاتى

 
لكنك لن تظن بً هزالً أو عبثًا إذا . زتعتبرنً هازالً ألننً تذجلت ذطابًا تاريذجًا مثل هذا

قد  -قبل أن تنكسف أنباء الزيارة الذاطفٌ الػامضٌ لجمال مبارك إلً واسنطن  -كنت 
ازتمعت إلً عسرات التشريخات التً أطلقوا كبار المزؤولجن ضد أمريكا وعلً 

، «أمريكا تنتقدنا ألننا النزمع الكالم»رأزوا التشريد السوجر بأن 
وهو التشريد الذي جعل ماليجن المواطنجن يسعرون بأنوم كانوا بايتجن بره مشر طجلٌ 

ين أننا نزمع الكالم بخذافجره، كما كنا نظن الثالثجن عاما الماضجٌ، فقد كنا جمجعًا متأكد
أننا نتلقً معونٌ من أمريكا، لكن تشريخًا ناريًا آذر أكد لنا أن مانأذذه من دوالرات 
النعلم أين تذهب لجس زوي ثمن لمشالخنا المستركٌ مع أمريكا ولجس معونٌ الزمد 

. هللا
 

ة الزجازجٌ التً تدرك أن أيضا كنا نظن أن زجازتنا ترتكز كما قجل لنا علً الواقعً
أمريكا هً أكبر قوة عظمً فً العالم، والمشلخٌ لنا فً مناطختوا ومقارعتوا، لكن 
قراءة المقاالت الناريٌ التً يكتبوا خراس معابد الشخف القومجٌ ضد أمريكا جعلتنا 
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نتزاءل عن الفرق بجنوا وبجن شخف البعث والثورة وتسرين وشوت فنزويال وأنباء 
ذبار بولجفجا والمزائً الكوبً وغجرها من شخف الدول التً نتوموا دائمًا طوران وأ

بالسطط واالنفالت والرعونٌ، شخجد أن خراس معابد شخفنا القومجٌ كتبوا بأيديوم التً 
معلقات سعر فً مديد أمريكا ومتانٌ عالقاتنا التاريذجٌ  -مسجوا لفوا  -تزتاهل لفوا 

كا لم تكن وقتوا قد ارتكبت ذطجئتوا التاريذجٌ بالػضب معوا، لكن يجب أن نتذكر أن أمري
.  لمواطنجنا المزخولجن أرضاً 

 
هل غضب أمريكا لوجى هللا والخقجقٌ واإلنزانجٌ؟ هل يخق لوا أن تختح علً زخل 

مواطنجنا وهً تمارس ذات الزخل فً جوانتانامو وأبو غريب وغجرهما من المعتقالت 
يزمد لنفزى باالزتقواء بخكام أمريكا؟ هل خكام الزريٌ؟ هل يمكن لوطنً شادق أن 

هً اإلجابٌ عن كل « ال»أمريكا يمكن أن يناشروا شاخب قضجٌ أو مبدأ؟ بالطبع 
التزاؤالت الزابقٌ، فالمتػطً باألمريكان عريان،  

لكن هذا لجس . وماجبناش ولم يثبت علً أنفازنا هذه األنظمٌ المتعفنٌ زوي خكام أمريكا
موم أننا أشبخنا نعادي أمريكا لجس ألننا قررنا إنتاج قنبلٌ ذريٌ، ولجس ألننا الموم اآلن، ال

أشبخنا أشخاب قرار زجازً مزتقل وقررنا أن نخرموا من كل االمتجازات الزجاديٌ 
والزجازجٌ واالقتشاديٌ فً بالدنا، ولجس ألننا قررنا أن ننفتد أكثر علً دول أهم لجس 

ين والجابان ونمور آزجا، لوا مطامع توزع وهجمنٌ مثل الص
ولجس ألننا قررنا أن نرفض كل االتفاقجات االقتشاديٌ التً لم تجلب لنا زوي الذراب 

والفزاد وأكل مال النبً، ال وخجاتك، نخن نعادي أمريكا اآلن ألنوا تختح علً قمع 
فً الذجبٌ .. قضاتنا وزخل مواطنجنا وهتك أعراض بناتنا، يااااه ده اخنا جامدين قوي

القويٌ  
 
 

بقلم بالل فضل 
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 (ر٬ٍ ك٠َ:روِْ )َهيْٝٛ ػ٢ِ اهٞحٗش 
 

ك٢ أكٞحُ٘خ؟ آٓق ػ٢ِ َٛ طٜيه٢٘ اًح هِض ُي اٗٚ ُْ ٣ظـ٤َ ٢ٗء 

ٌٛٙ حُيهِش حُـز٤ش، ٤ٔٗض أٗي ٓظؤًي أٗٚ ُْ ٣ظـ٤َ ٢ٗء ك٢ أكٞحُ٘خ 

ٝإٔ ك٢ ك٤خطي ٖٓ حُ٘ٞحٛي ػ٢ِ ًُي ٓخ٣ٌل٢ ُظؤ٤ُق ىحثَس ٓؼخٍف 

َٛ ط٣َي ى٬٤ُ اٟخك٤خ ػ٢ِ : ىػ٢٘ أؿ٤َ حُٔئحٍ ٤ُٜزق ًخ٥ط٢. ًخِٓش

حُٔلَؿش  إٔ أٟٝخع َٜٓ ُْ طظـ٤َ ٝأٗ٘خ رِي ٣ؼ٘ن حُؼ٤ٖ ك٢ حُيٝحثَ

حُظ٢ ٍرٔخ ًخٗض طٔ٘لٚ ٗؼٍٞح رخ٧ٓخٕ ٝح٫ٓظوَحٍ ح١ٌُ أٝٛخٙ رٚ 

ح٢ُِ طؼَكٚ أكٖٔ ٖٓ ح٢ُِ “ح٧ؿيحى ك٢ كٌْٜٔ حُوخُيس حُوخٓيس 

هط٢ .. حُزخد ح٢ُِ ٣ـ٢ ُي ٓ٘ٚ ح٣َُق ٓيٙ ٝحٓظ٣َق.. ٓخطؼَكٕٞ

ٓ٘ش ٫ٝطؼي١ ه٘خس 

كق ؟ ُٖ أٍٛوي ك٢ حُزلغ ػٖ اؿخرش كؤ١ِذ ٓ٘ي إٔ طَؿغ ا٢ُ حُٚ”

ح٣َُٜٔش حُظ٢ ًخٗض طٜيٍ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ُظٌظ٘ق ر٘لٔي 

أٜٗخ ًخٗض طؼخُؾ حُو٠خ٣خ ٗلٜٔخ حُظ٢ ٌٗ٘ٞ ٜٓ٘خ ح٥ٕ ر٘لْ 

طلخ٤ِٜٛخ، ريءح ٖٓ ح٬ٓ٩ّ ٝأٍٛٞ حُلٌْ، ٫ٞٛٝ ا٢ُ طيٍٛٞ 

ح٧ه٬م ك٢ حُٔٞح٬ٛص حُؼخٓش، كَرٔخ ٣ظٔزذ ًُي ك٢ اٛخرظي 

حُل٤خس أٝ ٣يكؼي ا٢ُ حُٜـَس ا٢ُ  ٣لويى حَُؿزش ك٢” ىًَ“رخًظجخد 

ر٬ى ٤ُْ رٜخ أ٤ٍٗق ٛلق، ٓؤ١ِذ ٓ٘ي كو٢ إٔ طؼٞى ا٢ُ ػخّ 

ك٤ٜخ ” ح٩هٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ“ح١ٌُ ٜٗي حٗظوخرخص رَُٔخ٤ٗش كون  87

حٗظٜخٍح ٓي٣ٝخ، حٍؿغ ا٢ُ ٛلق طِي حُلظَس ٝأػيى أٗي ُٖ ط٘ؼَ 

كٌٔخ رخُـَرش أريح، ٓظـي ٗلٔي ٢ٓٝ ٗلْ حُٞؿٞٙ حُل٤ٔٔش حُٔخثيس 

ٝٓؼخٍٟش ٝك٘خ ٝػوخكش، ٝكيْٛ ٫ػزٞ حٌَُس ْٛ ح٣ٌُٖ حػظُِٞح، ٌُٖ 

حُزًَش ك٢ ؿ٤َْٛ ٖٓ ح٬ُػز٤ٖ ح٣ٌُٖ رخْٓ هللا ٓخٗخء هللا ٣٫ِحٍ 
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ػطخإْٛ ٓظٞح٬ٛ  

ك٢ ؿ٤ٔغ ح٬ُٔػذ، ٝٛٞ ػطخء ُٔض رلخؿش ٧ٕ أًًَى رل٤ِٜظٚ 

ػي ا٢ُ ٛلق ػخّ . رخُٜ٘خء ٝحُ٘لخء” طظٌَػٜخ”كؤٗض طظـَػٜخ ٝ

ٝأٍحٛ٘ي أٗٚ ٫ُٞ حٍُٞم حَُى١ء ٝر٢٘ حُلَٝف حُوي٣ْ ٝح٩هَحؽ  87

. ٓظ٘ؼَ أٗي طوَأ ٛلق ٌٛٙ ح٣٧خّ ىٕٝ أى٢ٗ ٓزخُـش” رؼخك٤ش“ح١ٌُ 

ٓظـي ػ٘خ٣ٖٝ ٛلل٤ش رخُز٢٘ حُؼ٣َٞ ٝحُِٕٞ ح٧كَٔ حُل٤خ٢ٗ طظليع 

ػٖ هطَ ح٩هٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٢ِ حُي٣ٔوَح٤١ش ٝطٜي٣يْٛ حُل٤خس 

ثْٜ ػ٢ِ حُلٌْ رخٓظويحّ حُِؼزش حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝهطَ حٓظ٬٤

حُظ٢ ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ رٜخ، ٝٓؼخٍى ٤ٓخ٤ٓش ر٤ٖ ًظخد ٣َكزٕٞ رخ٩هٞحٕ 

ًوٞس ٤ٓخ٤ٓش ٣٫ٌٖٔ ط٤ٜٜٔ٘خ ٝر٤ٖ ًظخد، ٣ًٌَٕٝ حُـ٤ٔغ رؤٕ 

ح٩هٞحٕ هٞس ٓلظٍٞس ٣ٝلٌٍٕٝ ًَ ٖٓ ٣ظؼخ١ق ٓؼٜخ، ٝٓؼخٍى 

م، ٝطل٬٤ِص ُِظطز٢” ح٬ٓ٩ّ ٛٞ حُلَ“ك٣ٌَش كٍٞ ٬ٛك٤ش ٗؼخٍ 

٤ٓخ٤ٓش كٍٞ أػَ حكظٌخٍ حُلِد ح٢٘١ُٞ رٔخ ٣ٔؼِٚ ٖٓ كٔخى ُِِٔطش، 

ٝأػَ ًُي ػ٢ِ اٟؼخف حُٔؼخٍٟش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝٛؼٞى حُظ٤خٍ حُي٢٘٣، 

ٛٞٙ ح٬ٌُّ رظخع ح٤ٓٞ٤ُٖ ىٍٝ ٛٞحٙ، رَ أك٤خٗخ ٓظـيٙ ٛخىٍح ٖٓ 

هخث٤ِٚ أٗلْٜٔ ىٕٝ ٍطٕٞ، ٓظوَإٙ ٝأٗض ط٠َد ًلخ رٌق ٝطٔؤٍ 

ٌٖٓ ُزِي ُْ ٣ظؼِْ ٖٓ ىٍّٝ كخَٟٙ حُو٣َذ إٔ ٣ظؼِْ ٤ًق ١: ٗلٔي

٤ًٝق ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼن ك٢ ٓٔئ٤ُٖٝ . ٖٓ ىٍّٝ ٓخ٤ٟٚ حُٔل٤ن

٣ظَٜكٕٞ رخٍطزخى اُحء ٌٛح حُٜؼٞى ح٩هٞح٢ٗ حٌُخٓق ًٝؤٕ ح٩هٞحٕ 

إ ٛق حُظؼز٤َ، ر٤٘ٔخ ٓزن ” اهٞحٗٚ“هيْٝٛ ػ٢ِ هٞحٗٚ أٝ ػ٢ِ 

طٚ ٬ٓٝرٔخطٚ ُْٜ إٔ ٝحؿٜٞح ٌٛح حُٜؼٞى ٗلٔٚ ر٘لْ ٓئَٗح

ػخٓخ كو٢، رخُطزغ أٗض طؼِْ ٝأٗخ أػِْ ٝهللا ٖٓ هزِ٘خ  18ٝظَٝكٚ هزَ 

٣ؼِْ أْٜٗ ٝحؿٜٞح أُٓخص ٓظ٘خرٜش َٓحٍح ٝطٌَحٍح ٝكِ٘ٞح ك٢ كِٜخ 

َٓحٍح ٝٓيٍحٍح، ٌُٖ ٌٛٙ حَُٔس ح٧َٓ ٓٔظلِ ؿيح ٣ٝيػٞ ُِـ٤ع، 
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س ٝح٧ٓجِش حُظ٢ ٣ؼ٤َٛخ ٢ٛ أٓجِش طزيٝ طخكٜش ٌُٜ٘خ ك٢ ٍأ٢٣ ؿ١َٛٞ

َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ٓٔئ٢ُٝ ر٬ىٗخ ٣ؼوٕٞ ك٢ :ؿيح، ٝػ٢ِ ٍأٜٓخ 

حٌُظخد حُٔٞح٤ُٖٔ ٝحُوزَحء ح٫ٓظَرظ٤٣ِ٤ٖ ٝحُٔل٤ِِٖ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ 

ح٣ٌُٖ ٛ٘ؼظْٜ حُيُٝش ػ٢ِ ػ٤ٜ٘خ، ٝطَرٞح ك٢ ػخك٤ظٜخ، ِٝٝٛٞح ا٢ُ 

أٓخًٖ ٣٫ٔظلوٜٞٗخ رؼخك٤ظٜخ أ٠٣خ؟ َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ٓٔئ٢ُٝ 

ُٚ ٛئ٫ء ٖٓ إٔ ح٩هٞحٕ ٗـلٞح ٧ٕ ُي٣ْٜ ر٬ىٗخ ٣ٜيهٕٞ ٓخ٣وٞ

رِطـ٤ش ٣ـزَٕٝ حُ٘خّ ػ٢ِ حُظ٣ٜٞض ُْٜ رخ٤ُٔٞف ٝحُٔ٘ؾ 

٣ٝ٘ظَٕٝ أٛٞحص حُ٘خّ ر٤٣٬ٖٔ حُي٫ٍٝحص ٝريػْ أ٢ٌ٣َٓ ٝهط١َ 

ٝٝٛخر٢ ٝأْٜٗ ٓ٘ؼٞح ٤٣٬ٖٓ حُٔلز٤ٖ ُِلِد ح٢٘١ُٞ ٖٓ حٍُٞٛٞ 

٤ُش ح٣ٌُٖ ا٢ُ َٓحًِ ح٫هظَحع ٝأٍٛزٞح حُو٠خس ٝأٍػزٞح ٟزخ١ حُيحم

ٗؼِْ ؿ٤ٔؼخ إٔ أكجيطْٜ ًؤكجيس حُ٘ؼَحء ٍه٤وش ٤ُ٘ش كخثَس؟ اًح ًخٕ 

حُٔٔئُٕٝٞ ٣ٜيهٕٞ ٌٛح حَُٜحء كظِي ٤ٜٓزش ٝاًح ًخٗٞح ٣٫ٜيهٕٞ 

ٝاًح ً٘خ ٓ٘ظَ ًَ ًخّ ٓ٘ش ٗؼ٤ي ٣ِٗٝي . ٣٫ٝؼوٕٞ كخ٤ُٜٔزش أػظْ

ك٤ٔخ ٓزن ُ٘خ إٔ ػيٗخ ُٝىٗخ ك٤ٚ كٔخ ؿي١ٝ حُل٤خس إً؟ ٝأ٣ٖ ٛٞ ُٖ 

ٝٓخ ح١ٌُ ًخٕ ٤ٓليع ُٞ . هٍٞ حُلٌَ حُـي٣ي رَ أ٣ٖ ٛٞ حُلٌَ أٓخٓخأ

رخ٩هٞحٕ ًوٞس َٗػ٤ش ٝأهَؿ٘خْٛ  87ً٘خ هي حػظَك٘خ رؼي حٗظوخرخص 

ٖٓ ٍٗٞ حُ٘ؼخٍحص ا٢ُ ظ٬ّ حُٞحهغ ٤ُظ١ٍٞٞح ٓؼ٘خ ك٤ٚ، ًٔخ كيع ك٢ 

ط٤ًَخ ٝاٗي٤ٔ٤ٗٝخ ٝٓخ٣ِ٤ُخ ٝحُٔٞىحٕ ٝح٧ٍىٕ ٝح٤ُٖٔ ٝح٣ٌُٞض 

د؟ ٢ٛٝ ًِٜخ ر٬ى ػ٢ِ حهظ٬ف طـخٍرٜخ ٝظَٝكٜخ ُٝز٘خٕ ٝحُٔـَ

٫طيػ٢ ٤َُ ٜٗخٍ ح٣َُخىس ٝحُٜيحٍس ًٔخ ٗيػ٢ ٗلٖ ٌُٜ٘خ كِض ٌِٓ٘ش 

حُظ٤خٍ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُظ٢ ٓخُُ٘خ ٗؼ٤ي ٣ِٗٝي ك٤ٜخ ٖٓ أٝحثَ حُوَٕ 

حُٔخ٢ٟ، ك٤غ ٓٔلض روَٝؽ ح٤٤ٓ٬ٓ٩ٖ ٍُِ٘ٞ ٟٖٔ ٟٞحر٢ ٓؼ٤٘ش 

َُ٘ػ٤ش، كؤػزظض ُِ٘خّ إٔ ٝأطخكض ُْٜ ٓٔخكخص ٝحٓؼش ٖٓ حُلًَش ح

ح٤٤ٓ٬ٓ٩ٖ ٤ُٔٞح ٬ٓثٌش رَ ْٛ رَ٘ ٣وطجٕٞ ٤ٜ٣ٝزٕٞ ٝإٔ ح٬ٓ٩ّ 
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ٛٞ حُلَ، ٌُٖ ططز٤ن حُزَ٘ ُٚ ٛٞ حٌُِٔ٘ش، ري٤َُ إٔ ح٤٤ٓ٬ٓ٩ٖ 

ٛئ٫ء أٗلْٜٔ ٣٫ويٕٓٞ ا٬ٓٓخ ٝحكيح رَ ٣ويٕٓٞ حؿظٜخىحص ٓوظِلش 

 ُ٪٬ّٓ رؼ٠ٜخ ٤ٜ٣ذ ٝرؼ٠ٜخ ٣وط٢ء، ٝرؼ٠ٜخ ٣ـِذ حُو٤َ

٣ٌٝٔذ أٛلخرٚ كذ حُ٘خّ، ٝرؼ٠ٜخ ٣ـِذ حُوَحد ٗلٔٚ ح١ٌُ 

. ؿِزظٚ ط٤خٍحص أه١َ ٣ٌٝٛذ رؤٛلخرٚ ُٔـٕٞ ٬ُٓثٚ ح٤٤ٓ٬ٓ٩ٖ

ٌُٖ حٌُِٔ٘ش ك٢ ر٬ىٗخ إٔ حُٔٔئ٤ُٖٝ ٣ـ٤َٕٝ ٓٞحُٔخ رٔٞحُْ 

ًٝخًرخ رؤًٌد ٣ٝل٠ِٕٞ حُ٘ظَ ك٢ حَُٔآس حُظ٢ ط٣َْٜ ؿٔخٍ أٗلْٜٔ 

ح٬ٌُّ ٗلٔٚ ح١ٌُ  ١2027 ػخّ ٝك٬ٝس ٤ٓخٓخطْٜ، ٌُُٝي ٓظوَأ ف

. 87طوَإٙ ح٥ٕ ٝح١ٌُ هَأطٚ هزَ ًُي ك٢

أه٤َح، ٖٓ حُٔؼِّٞ ك٢ حُل٤خس رخ٠ٍَُٝس أٗي اًح هٔض رظؼ٤٤ٖ أكي 

٤ُؼَٔ ُي٣ي ٖٓ أؿَ ٛيف ٓؼ٤ٖ ػْ ػزض ُي أٗٚ كخَٗ ك٢ طلو٤ن 

ٛيكٚ، ك٬٠ً ػٖ إٔ ٓخ٣وّٞ رٚ ٣ئى١ ا٢ُ ٗظخثؾ ٓؼخًٔش ُٔخ طٜيف 

حُٔزخَٗس طو٢٠ رؤٕ طوّٞ رخٓظزؼخىٙ ٝحُزلغ ػٖٔ ا٤ُٚ، كبٕ ِٜٓلظي 

ًٔخ أٗٚ ٖٓ حُٔؼِّٞ ك٢ حُل٤خس رخ٠ٍَُٝس أٗي اًح . ٣لون ُي أٛيحكي

ىأرض ػ٢ِ حهظ٤خٍ أٗخّ ٣لِٕ٘ٞ ك٢ طلو٤ن أٛيحكي ٣ٝلووٕٞ ىحثٔخ 

.. ٗظخثؾ ٓؼخًٔش ُٔخ طٜيف ا٤ُٚ كخٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ك٤ْٜ، حٌُِٔ٘ش ك٢

س حُظ٢ طوظخٍ ٓٔخػي٣ي ك٢ ك٢ ىٍؿش ح٩ٟخء.. ك٢.. حٌُِٔ٘ش ك٢

 .ٝاٗض هخ٢٘٣ٍ رو٢ ٣خ هخٍث٢.. ظِٜخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

 !حُـٞحى ٝأرـٞٙ 
 ***

 
رالٍ ك٠َ : روِْ 

١خُذ ك٢ « ط٤ي١ » ٌٛٙ حُوٜش ط٘ـَ أ٣ٌَٓخ ح٥ٕ ، رطِٜخ 
حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش ك٢ اكي١ ٓيحٍّ ٝال٣ش طٌٔخّ، ٣٘ظ٢ٔ 

ًْ ا٢ُ ػخثِش ػ٣َش ٓؼَٝكش رظؤ٤٣يٛخ ُِلِد حُـ١ٍٜٞٔ ح١ٌُ ٣ق
أ٣ٌَٓخ ح٥ٕ ٝح١ٌُ ١خُٔخ كٌْ طٌٔخّ ٗلٜٔخ ُٔ٘ٞحص 

٣ٞ١ِش، كـؤس هٍَ حالرٖ ط٤ي١ إٔ ٣ؼِٖ حٗظٔخءٙ ُِلِد 
حُي٣ٔوَح٢١ ح١ٌُ ٗؼَ رخالٗظٜخٍ ٧ٗٚ هطق حرٖ ٝحكيس ٖٓ 

حُؼخثالص ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٓل١َش حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝحُي ط٤ي١ ٗؼَ 
رخُو٤خٗش رٔزذ ٓخ كؼِٚ حر٘ٚ ح١ٌُ ك٠لٚ ٢ٓٝ أٛلخرٚ ك٢ 

د ، كوٍَ إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ ىكغ ٗلوخص حُـخٓؼش حُظ٢ ًخٕ حُلِ
٤ٓ٘ظوَ حر٘ٚ ا٤ُٜخ ك٢ حُؼخّ حُٔوزَ، كـؤس طلٍٞ ح٧َٓ ٖٓ 
هالف ػخث٢ِ هِق ح٧رٞحد حُٔـِوش ا٢ُ ه٤٠ش ط٘ـَ رخٍ 

أ٣ٌَٓخ ، َٛ ٖٓ كن حالرٖ إٔ ٣وَؽ ػ٢ِ حالٗظٔخء ح٤ُٔخ٢ٓ 
ُِؼخثِش ك٢ ٓـظٔغ ٓلخكع ٓؼَ طٌٔخّ ، ٓخُحٍ حالٗظٔخء 

خ ؿيح، ريأ ح٧َٓ ػ٘يٓخ حٍ ًٔ ػخث٢ِ ٣ٌَ٘ ك٤ٚ ػخٓالً ٜٓ
حٓظ٠خكض أَٜٗ ٓلطش اًحػ٤ش ك٢ طٌٔخّ ح٧د ٝحالرٖ ك٢ 
ٓٞحؿٜش ٤ٓخ٤ٓش ػ٢ِ حُٜٞحء ٤ُظليع ح٩رٖ ػٖ َٓ حهظ٤خٍٙ 

الٗظٔخء ٤ٓخ٢ٓ ؿي٣ي ، 
٣ٝظليع حالرٖ ػٖ ٛيٓظٚ ٛٞ ٝػخثِظٚ ك٢ حالرٖ ح١ٌُ هخٕ 

ٍٙ رؼيّ ىكغ ٗلوخص طؼ٤ِْ ٓزخىة حُؼخثِش ٝػٖ ٤ًق ٣ؼظزَ إٔ هَح
حر٘ٚ أر٢ٔ ٍى ػ٢ِ هَحٍ حالرٖ، حٜٗخُض حٌُٔخُٔخص ػ٢ِ 

حُزَٗخٓؾ طئ٣ي حالرٖ ٝطلؼٚ ػ٢ِ ح٢٠ُٔ ك٢ هَحٍٙ ٝطٜخؿْ 
١خُزش ٓ٘ٚ أال ٣ٔظؤَ ك٢ حر٘ٚ ٗلوخص حُظؼ٤ِْ،  -حُ٘ظٖ  -ح٧د 

: أُو٢ حالرٖ ك٢ حُزَٗخٓؾ ٓلخؿؤس ٖٓ حُؼ٤خٍ حُؼو٤َ ػ٘يٓخ هخٍ 
ٖٓ أر٤ٚ إٔ ٣يكغ ٗلوخص طؼ٤ِٔٚ ٝأٗٚ ٤ُْ رلخؿش اٗٚ ال ٣َ٣ي 
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ا٢ُ ًُي ، ٤ًق إً ٓظٌَٔ طؼ٤ِٔي ٣خط٤ي١ ٝأٗض ح١ٌُ طلِْ 
. ريهٍٞ ٛخٍكخٍى أٝ ٤٣َ 

ًِٝظخٛٔخ ٖٓ أؿ٢ِ ٝأٍه٢ ؿخٓؼخص أ٣ٌَٓخ، هخّ ط٤ي١ رطَ 
حُٜٔخٍػش ك٢ ٓيٍٓظٚ رظؤ٤ْٓ ٓٞهغ ػ٢ِ ٗزٌش ح٩ٗظَٗض 

ح٠ٛش ُِلِد ٣ل٢ٌ ك٤ٚ هٜظٚ ٣َٝٝؽ ك٤ٚ ُٔزخىثٚ حُٖٔ
حُـ١ٍٜٞٔ ٝحُٔئ٣يس ُِلِد حُي٣ٔوَح٢١ ، ٣ٝطِذ ٖٓ ح٣ٌُٖ 
٣وظ٘ؼٕٞ رو٤٠ظٚ إٔ ٣ٔخػيٝٙ ػ٢ِ ىكغ ٗلوخص طؼ٤ِٔٚ ٖٓ 
هالٍ حُظزَع ُٚ رٔزخُؾ ٓخ٤ُش ٣لِٜٕٞ ٓوخرِٜخ ػ٢ِ اػالٗخص 

. ك٢ حُٔٞهغ 
ك٢ هالٍ أ٣خّ ٓؼيٝىس طٌٖٔ ط٤ي١ ٖٓ ؿٔغ أٍرؼش آالف ىٝالٍ 

٢ُ ٍأْٜٓ ؿيطٚ أّ ٝحُيٙ حُظ٢ ٖٓ ٓ٘خ٣َٛٚ ح٣ٌُٖ ًخٕ ع
.  هٍَص إٔ ط٘لخُ ُلل٤يٛخ ٟي حرٜ٘خ 

 
حُٔؼ٤َ ك٢ ح٧َٓ إٔ ط٤ي١ ٓخُحٍ ٣و٤ْ ك٢ ٍِٓ٘ ٝحُيٙ ح١ٌُ ُْ 
٣ٜؼِّي ح٧َٓ ٝحًظل٢ رؼوٞرخص حهظٜخى٣ش ػ٢ِ ٗلوخص حُظؼ٤ِْ ال 

حُـ٤َٔ " اٗٔخ٣ي ا٣ي٣ٖ٘ " ك٢ رَٗخٓؾ . ٝحُّ٘ٞ " حُٔـْ " ػ٢ِ 
ٓخ ٣ـظٔؼخٕ ك٢ ٓطزن ٍِٓ٘ حُؼخثِش ٗخٛيص ح٧د ٝحالرٖ ٝٙ

ك٢ ٓٔخكٌش ٤ٓخ٤ٓش ٣ظلي١ ك٤ٜخ حالرٖ أرخٙ ك٢ أٗٚ ٝحػن ٖٓ 
أٗٚ ٤ٓظٌٖٔ ٖٓ اه٘خػٚ رظـ٤٤َ حٗظٔخثٚ ح٤ُٔخ٢ٓ، ر٤٘ٔخ ٣ئًي 
ح٧د أٜٗخ ِٗٝس ٝٓظ٘ظ٢ٜ ، ك٤ٔخ طلخٍٝ ح٧هض حُٜـ٤َس إٔ طو٘غ 

. أهخٛخ رؤٕ ٣ؼ٤ٖ ػ٤٘ش أِٛٚ حُـ٤٣ٍٜٖٞٔ 
٣غ رِوطش ٨ُد ٝحالرٖ ٣ظٜخٍػخٕ ٣ٞٓخ ٝٛٔخ حٗظ٢ٜ حُظو٣ََ حُزي

٣ئًيحٕ ُِزَٗخٓؾ أٜٗٔخ ٍؿْ هالكخطٜٔخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٓخُحال أػِ 
ٛي٣و٤ٖ ٝإٔ ح٤ُٔخٓش ُٖ طظٌٖٔ ٖٓ طي٤َٓ ٓلزظٜٔخ ُزؼ٠ٜٔخ 

.  حُزؼٞ
 

َٛ طزيٝ ٌٛٙ كٌخ٣ش ػخث٤ِش طخكٜش ؟  
ال أػظوي ػ٢ِ ح١٩الم ، َٛ طزيٝ هٜش أ٤ٌ٣َٓش ٓل٤ِش رؼ٤يس 

ُؼخّ ُ٘خ ك٢ َٜٓ؟ ػٖ حُْٜ ح
أر٤ُٞٔظ٢ِ ، رخُؼٌْ أػظوي إٔ ٌٛٙ حُلٌخ٣ش طيهَ ك٢ ِٛذ 
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ٓؤٓخط٘خ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالؿظٔخػ٤ش ، رَ أكذ إٔ أرخُؾ كؤهٍٞ إ 
أكٞحُ٘خ ُٖ طِٜ٘ق اال ُٞ ط٢٘ٔ ًَ ٓ٘خ إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ حرٖ ٓؼَ 

ط٤ي١، ٝإٔ هللا طؼخ٢ُ ُٖ ٣٘لن ك٢ ٍٛٞط٘خ اال ُٞ طٞهل٘خ ؿ٤ٔؼخ 
حُِؼ٤٘ش حُظ٢ ٗوُٜٞخ ك٢ ٓؼَٝ حُٔيف ٝحُلوَ ػٖ طِي حُٔوُٞش 

، ٢ٛٝ ٓوُٞش ٍرٔخ ُٞ طوِٜ٘خ " ٣خٍد ططِغ ١ُ أرٞى " رؤر٘خث٘خ 
خ ٓخ ٌِٓ٘ش حُظ٣ٍٞغ، حُظ٣ٍٞغ  ًٓ ٜٓ٘خ ريحهِ٘خ ُٔخ ظَٜص ُي٣٘خ ٣ٞ

.  أ٣خً ًخٕ ك٢ أ١ ٌٓخٕ ٛلَح ًخٕ أٝ رٔظخٕ 
 

ٓظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٜٗ٘ي ك٢ رالىٗخ : ٛ٘خ ىػٞٗخ ٗٔؤٍ أٗلٔ٘خ 
ٓؼَ هٜش ط٤ي١ ؟ هٜش 

؟ " ٝى١ ط٤ي١ " ال طوَ ٢ُ 
خ ٓخ ػ٘يٓخ  ًٓ رَ ىػ٘خ ٗظو٤َ ح٧ٝٓخ١ ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛٝ طٜظِ ٣ٞ

ط١َ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝهي هٍَ حال٠ٗٔخّ ُلًَش ًلخ٣ش أٝ كظ٢ ا٢ُ 
كِد حُٞكي ٓؼال ٓٞحء ًخٕ ٝكي ػٔخى حُي٣ٖ أٝ ٝكي رُْٞ ك٘خ أٝ 

كظ٢ ٝكي ٓٔ٘ٞى ، َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ١َٗ ا٣ٔخٕ ٗؼٔخٕ ؿٔؼش 
٢ٛٝ طظَٜ ػ٤ِ٘خ ُظوٍٞ اٜٗخ ط١َ إٔ ٝحُيٛخ ؿ٤َ ٓلن ػ٢ِ 
ح١٩الم ك٢ ط٘زؼٚ ح٣ََُٔ رٔوؼي حَُثخٓش كظ٢ ُٞ ؿخء ًُي 

ػ٢ِ كٔخد حُٞكي ، َٝٛ ٣ٌٖٔ إٔ ١َٗ حرٖ حُلخؽ أكٔي 
. حُٜزخك٢ ٝٛٞ ٣ٔظٌَ٘ اَٛحٍ ٝحُيٙ ػ٢ِ حٍطيحء حُطَرٕٞ 

 
، ال أٍِٛ ٍٝد ٢ٓٞٓ ٝكَػٕٞ رَ أطليع ؿخىح ٝأٓؤٍ ًِٓلخ 

ٓخح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع ُٞ هٍَ حرٖ أكي حُ٘و٤ٜخص حُل٤ٌٓٞش 
حُزخٍُس ُي٣٘خ إٔ ٠٘٣ْ ا٢ُ كِد ٓؼخٍٝ أٝ كًَش حكظـخؿ٤ش أٝ 

٣٘ظوي أرخٙ ػ٤خًٗخ ر٤خٗخ ؟  
َٛ ٤ٓلظ٢ رظوي٣َ أكي أٝ ط٘ـ٤ؼٚ ، أّ ٓظٜ٘خٍ ػ٤ِٚ 

حُِؼ٘خص ٖٓ ًَ كيد ٝٛٞد ٝطظٜٔٚ رؼوٞم حُٞحُي٣ٖ ٝروِش 
ػَحف ٝحُظوخ٤ُي ٝحُو٤ْ ؟ ح٧ىد ٝحُوَٝؽ ػ٢ِ ح٧

َٝٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظزَع أكيٗخ الرٖ ُٞ هٍَ إٔ ٣لؼَ ٓخكؼِٚ ط٤ي١، 
أّ أٗ٘خ ٓ٘ظزَع ؿ٤ٔؼخ رظ٤ًٌَٙ رخُؼ٤ذ ٝح٧ٍٛٞ ٝحُلَحّ 

ٝأكٖٔ ٤٣ـ٢ ك٢ ػ٤خُي ؟ 
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ُٔخًح ٤ٔ٣َ ح٧ر٘خء ك٢ رالىٗخ ىحثٔخ ك٢ ًٍخد آرخثْٜ ٓٞحء ك٢ 
. س حُـٔؼش ح٤ُٔخٓش أٝ حُز٤ِْٗ أٝ كظ٢ ك٢ حٌُٛخد ا٢ُ ٛال

ُٔخًح ٗٔلن ىحثٔخ طلَى أر٘خث٘خ ٝط٤ِْٔٛ ٝٗلَف رخطلخهْٜ ٓؼ٘خ 
أًؼَ ٖٓ حهظالكْٜ ٓؼ٘خ ؟ 

ُٔخًح ٗو٢ِ ىحثٔخ ر٤ٖ رَ حالرٖ رؤر٤ٚ ٝر٤ٖ طلُٞٚ ا٢ُ ٗٔوش 
رخٛظش ٖٓ أر٤ٚ؟ َٝٛ أٓخء ح٥رخء ك٢ رالىٗخ طل٤َٔ ٜٗٞٙ 

٢ٌُ  "أٗض ٝٓخُي ٧ر٤ي " أٝ " ٝرخُٞحُي٣ٖ اكٔخٗخ " ى٤٘٣ش ٓؼَ 
٣ٔخٍٓٞح هًٔؼخ أر٣ٞخ ػ٢ِ أر٘خثْٜ ٣٘ظ٢ٜ رظلٍٞ أر٘خء حُ٘خؿل٤ٖ 

ػخىس ا٢ُ ٗٔن ٓ٘ٞٛش ْٜٓ٘ ؟  
 

َٝٛ ٖٓ رَ حُٞحُي٣ٖ إٔ ِْٗٔ ىحثٔخ رؤْٜٗ ػ٢ِ كن ؟  
َٝٛ آرخإٗخ ىحثٔخ ػ٢ِ كن ؟ 

ٝاًح ًخٕ ٣ٌٖٔ ٨ُد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٢ِ كن ٧ٗٚ هٍَ إٔ ٣لَّ ح٧ّ 
ُـخء حُظ٤٤ٜق ك٢ ؿٜٔش ، ٖٓ َٜٓٝف حُز٤ض أٝ أٛيٍ كَٓخًٗخ رب

كَٜ ٣ٌٕٞ ػ٢ِ كن ٝٛٞ ٣ؼ٤غ ك٢ ح٧ٍٝ كٔخىحً أٝ ٝٛٞ 
٣ؤًَ ٓخٍ حُ٘ز٢ ٝحُٜلخرش أٝ ٝٛٞ ٣ٜيٍ أَٓح ر٠َد 

حُٔظظخ٣َٖٛ حُؼٍِ أٝ حُظلَٕ رخُٜلل٤خص أٝ ٝٛٞ ال ٣لَم ر٤ٖ 
ر٤غ ػَٔ أك٘ي١ أٝ ح٤ُٞٓظـل٘ي١ ؟  

خ حٌُٔٞص ػ٢ِ ٓخ٣لؼِٚ أد ًٌٜح ٖٓ رخد اٌٗخٍ ًٓ  أ٤ُْ كَح
حٌَُٔ٘ 

َٝٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ط٤ي١ ح٣َٓ٧ٌخ٢ٗ أهَد ٓ٘خ ٗلٖ ٓ٘ظٔز٢ 
ح٩ٓالّ ا٢ُ ٓلّٜٞ رَ حُٞحُي٣ٖ 

. ؟ 
رخُطزغ ٤ُٔض ًَ ٌٛٙ ح٧ٓجِش طل٠٣َخً ػ٢ِ ػوٞم حُٞحُي٣ٖ 

ٝال ُوظَ ح٧د ػ٢ِ حُط٣َوش حُليحػ٤ش، رويٍ ٓخ٢ٛ ىػٞس 
١ الٓظـالٍ أُٓش أٗلِِٞٗح حُط٤ٍٞ ُؼِ٘خ ٗـِن ِٓحٍع حُلَحم حُض

ٗلظلٜخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ر٤ٞط٘خ ٝٗلَم ٖٓ هالُٜخ أؿ٤خالً ٖٓ حُيٝحؿٖ 
ال طٜٖ ٝال طٖ٘ ٝال طظَٔى ٝال ط٘خؿذ ٝال طؼظَٝ ٝال طٌخ٢ً 

.. اال رٔخ ٣ٞحكن ١ٞٛ رخرخ 
. ٛخكذ حٍُِٔػش 
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روِْ ..!ّٗيحٛش ح٧كِحد

 رالٍ ك٠َ

 

ًَ حُوطؤ ٖٓ ٣ظٖ إٔ ػَٜ حُٔؼـِحص هي ٢ُٝ، ك٘لٖ ٓوطت 

ٗؼ٤ٖ ك٢ ػَٜ حُٔؼـِحص حُٔزخًٍخص حُظ٢ رخطض طظٞح٢ُ ػ٤ِ٘خ 

. ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ، ػزظ٘خ هللا ٝا٣خًْ ػ٢ِ ػوُٞ٘خ

ال أطليع ػٖ ٓخ٣وخٍ ػٖ ظٍٜٞ ح٤ُٔيس حُؼٌٍحء ك٢ أ١ٞ٤ٓ 

كظِي ٓؼـِس ظ٤٘ش، رَ أطليع ػٖ حُٔؼـِس حُوطؼ٤ش حُظ٢ 

كِد ح٢ُٓٞ ح٧ٓزٞع حُٔخ٢ٟ ٝحُظ٢ ٤ٔ٣َ  كيػض ك٢ ه٤٠ش

رًٌَٛخ حًَُزخٕ، ٣ٝؼوي ػِٔخء حُزخٍح٤ٌُٓٞٞؿ٢ ٝحُظ٤ِزخػ٢ 

ٝحُظوخ١ذ ػٖ رؼي ؿِٔخص ػ٤ِٔش ٓظوٜٜش ُيٍحٓظٜخ ًبكي١ 

اًح ُْ ٣ٌٖ هي أطخى ٗزؤ طِي . حُٔؼـِحص حُظ٢ طلٔذ ٌُٜح حُؼٜي

.  حُٔؼـِس كيػ٢٘ أٓي ُي ١َكخ ٖٓ هزَٛخ

هي ًٛزٞح ا٢ُ ٓلٌٔش حُو٠خء ًخٕ ٓئٓٔٞ كِد ح٢ُٓٞ 

ح٩ىح١ٍ ٣ليْٝٛ حُ٘ٞم ا٢ُ ٛيٍٝ كٌْ ربػالٕ حُلِد رؼي 
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إٔ ؿخء طو٣ََ حُٔل٤ٟٖٞ ك٢ ٛخُلْٜ، ُيٍؿش أْٜٗ حػظزَٝٙ 

ٝػ٤وش طَ٘كْٜ ٠٣ٝؼٜٞٗخ ٝٓخٓخ ػ٢ِ ٛيٍْٛ، ًخٕ حُوخ٢ٛ 

ٝحُيح٢ٗ ك٢ ح٣٧خّ حُٔخروش هي رَْ٘ٛ ه٤َح رؤْٜٗ هخٍؿٕٞ 

ا٢ُ حٍُ٘ٞ الٓلخُش، 

ٌُُي أهطؤٝح كظلخءُٞح ُْٝ ٣ٔظٔؼٞح ا٢ُ حُٔؼَ حُ٘ؼز٢  ٍٝرٔخ

ٓخطظِؿَىٕٝ اال أٓخ طظٜ٘لٞح هخٛش ُٞ ً٘ظٞ ك٢ ػٜي »حُوخثَ 

، ك٢ حُٔلٌٔش كٞؿت أَٛ ح٢ُٓٞ رظؤؿ٤َ حُ٘طن «حَُحٖٛ

رخُلٌْ َُِٔحكؼش حُظ٢ ًخٗٞح ظ٘ٞٛخ هي حٗظٜض، ٍِٗ حُوَحٍ 

ػ٤ِْٜ ًخُٜخػوش، ُْ ٣لٜٔٞح ُٔخًح كيع ٓخكيع، أهٌ 

ُٔلخ٢ٓ حُزخٍُ ػٜخّ ِٓطخٕ ٤ًَٝ حُٔئ٤ٖٔٓ ٣ٔؤٍ ح

٣ٝطّوْ ٣ٝخ٤ُظٚ ٓخٓؤٍ ٝٓخحططّوْ، كوي حًظ٘ق حُلخىػش 

حُظ٢ ؿَص ػ٢ِ ٓزؼش أػ٠خء ٖٓ ٓئ٢ٔٓ حُلِد هخٓٞح 

َٓح ٝك٢ حُِلظخص ح٧ه٤َس هزَ اػالٕ حُلٌْ ربُـخء ط٤ًٞالطْٜ 

ٝح٩ٗٔلخد ٖٓ هخثٔش ٓئ٢ٔٓ حُلِد، حُٔؼـِس إٔ حُٔزؼش 

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ٖٓ اهٞط٘خ 

ٝح٧ػـِ ٖٓ ًُي أْٜٗ ٖٓ ٓلخكظخص ٓوظِلش ال٣ؼَكٕٞ رؼ٠ْٜ 

ُْٝ ٣ِظوٞح هزَ ًُي، ٝرَؿْ ًُي كوي هخٓٞح ٣ٞٓخ رؼَٔ 

ط٤ًٞالص ُي١ ٓلخّ ٝحكي ٤ُْ ُْٜ رٚ ٓخرن ٓؼَكش ٢ٌُ 

٣وّٞ ربُـخء ط٤ًٞالطْٜ ك٢ حُلِد، الطؼـزٖ ٝالطظٖ٘ إٔ أكيح 
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هَ ر٤ٞطْٜ ٝأٓخّ هي ٛيىْٛ أٝ أٛخْٜٗ أٝ ططخٍٝ ػ٤ِْٜ ك٢ ع

أَْٓٛ، كٌُي أَٓ ال٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع ك٢ أ٢ُٛ ػٍٜٞ 

حُل٣َخص، ًَ ٓخك٢ ح٧َٓ إٔ حُٔزؼش ك٢ ٣ّٞ ٝحكي كيع ُْٜ 

ٓخكيع ُِٔطَرش ح٤َُٜ٘س ٢ِ٤ُ ؿٔخٍ ك٢ أؿ٤٘ش حُ٘يحٛش 

٤ٗت ٖٓ رؼ٤ي ٗخىح٢ٗ ٝأٍٝ ٓخٗخىح٢ٗ »ػ٘يٓخ هخُض ك٤ٔخ هخُض 

.. ؿ١َ ٢ُ ٓخؿ١َ ٢ُ

ر٤٘خى٢٘٣ ر٤وٍٞ ٢ُ ك٢٘٤ِٜ ػ٢ِ ٗخىح٢ٗ ٖٓ ٢٘٤ٔ٣ ُٝٔٚ 

، ٌٛح ٛٞ ٓخكيع طٔخٓخ ٩هٞحٗ٘خ حُٔزؼش، ٤ٗت «رِي حُلزخ٣ذ

ٖٓ رؼ٤ي ٗخىحْٛ، ٝأٍٝ ٓخٗخىحْٛ ؿ١َ ُْٜ ٓخؿ١َ ُْٜ، 

ٗخىحْٛ ٖٓ ٤ٔ٣ْٜ٘ ُٝٔٚ ر٤٘خى٣ْٜ، هخٍ ُْٜ ك٢ِٜٗٞ ػ٢ِ 

ٌٓظذ حُٔلخ٢ٓ، ػِٔٞح حُظ٤ًٞالص ٝهِؼٞح ٖٓ حُلِد ٢ٌُ ال 

٣ٌٖٔ إٔ طـ٣ْٜٞ ٝطٔلزْٜ ا٢ُ ؿ٤خرش ٣ـ٠زٞح حُ٘يحٛش حُظ٢ 

ؿذ ال٣ـَإ ػ٢ِ إٔ ٣ِظوطْٜ ٓ٘ٚ رؼٞ ح٤ُٔخٍس، كظ٢ إٔ 

ٓئ٢ٔٓ حُلِد رؼي إٔ حًظ٘لٞح ٓخكيع ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح 

حٍُٞٛٞ ا٤ُْٜ اال رٜؼٞرش ٤ُؼَكٞح ْٜٓ٘ ٓخكيع ُْٜ ٓغ 

حُ٘يحٛش، رخُطزغ ٓخكؼِظٚ حُ٘يحٛش أٓلَ ػٖ حػظزخٍ كِد 

١، ٧ٗٚ هال ٖٓ أ١ أػ٠خء ح٢ُٓٞ كِرخ أه٤ْ ػ٢ِ أٓخّ ى٣ٖ

٤ٔٓل٤٤ٖ، 

ٝٛٞ ٓخُْ ٣ٌٖ ك٢ رخٍ ٓئ٢ٔٓ كِد ح٢ُٓٞ ح٣ٌُٖ ُْ 
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٣ؼِٔٞح كٔخد حُ٘يحٛش حُظ٢ ُؼِٜخ ح٥ٕ طظٖ أٜٗخ أكٔ٘ض 

ٛ٘ؼخ، ُٝؼِٜخ ٗخُض ٖٓ أرٞ ٍؿَ ِٓٔٞهش طَه٤ش أٝ ػالٝس أٝ 

ٌٓخكؤس، رؼي إٔ ٗـلض ك٢ إٔ ٣ظلَم كِد ح٢ُٓٞ أ٣ي١ ٓزؤ 

حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش أىٍحؽ ح٣َُخف، ٣ٌٝٛذ ؿٜي ٓئ٤ٔٓٚ ٤١ِش 

ِْٝٓ ٢ُ ػ٢ِ ح٩ٛالف ح٤ُٔخ٢ٓ ٝٓٔؼ٢٘ ٓٞٗق اٛالف 

حُل٤خس حُلِر٤ش ح١ٌُ ُطخُٔخ أ١َر٘خ رٚ أ٤ٖٓ ح٤ُٔخٓخص، ُٝٔض 

أى١ٍ ٤ًق ٣ٌٕٞ ٛ٘خى اٛالف ٤ٓخ٢ٓ أٝ كِر٢ ـ أٝ كظ٢ رض 

آٜٔخ اٛالف ػ٢ِ ٍأ١ ػٔ٘خ حٌُز٤َ ٓل٢٤ حُي٣ٖ حُِزخى ـ ١خُٔخ 

ط١ٞ ٍُٓٞح ٝه٤خىحص ٤٘١ٝش َٓ٘كش َٝٓ٘هش ٣ظْ ٓ٘غ كِد ٣ق

ػزي . ٓلٔي ٤ِْٓ حُؼٞح ٝحُٜٔ٘يّ أرٞ حُؼال ٓخ٢ٟ ٝى. ٓؼَ ى

ٛالف ػزي ح٣ٌَُْ . حُٞٛخد ح١َ٤ُٔٔ ٝػٜخّ ِٓطخٕ ٝى

.  ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ٍؿخالص َٜٓ حُٔلظ٤َٖٓ

رخُطزغ ط٘ؼَ ٗيحٛخص حُلِد ح٢٘١ُٞ ح٥ٕ رخُٔؼخىس رؼي إٔ 

حُيحهَ ًٔخ كيع ُِـي كـَص أكِحد حُٔؼخٍٟش حُوخثٔش ٖٓ 

ٝحُٞكي ٝهزِٜٔخ ح٧كَحٍ ٝحُؼَٔ، أٝ ٓوظٜخ كخؿش أٛلَس ًٔخ 

كيع ُِظـٔغ، ًٔخ ُؼِٜخ ط٘ؼَ رلوَ ٣يػٞٛخ ٧ٕ طوَم حُـزخٍ 

١ٞال ػ٘يٓخ طـٜٞ ح٧كِحد حُو٣ٞش حُظ٢ ط٣َي إٔ طظَٜ ا٢ُ 

حٍُ٘ٞ ٓؼَ ح٢ُٓٞ ٝحٌَُحٓش، ٝٛٞ ٓخ٤ٓليع ١زؼخ ٓغ َٓ٘ٝع 

طليع حُيًظٍٞحٕ ٣ل٢٤ حُـَٔ ٝأٓخٓش حُلِد ح٤ُِزَح٢ُ ح١ٌُ 



 
 

20 

. حُـِح٢ُ كَد ػٖ هَد طؤ٤ٓٔٚ

ًَٝ ًُي ٣ٌ٘ق ػٖ إٔ ٓيٗش حُلِد ح٢٘١ُٞ ُْ ٣ٜيهٞح أريح 

أًخ٣ًذ طيحٍٝ حُِٔطش ٝحُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝحُل٤خس حُلِر٤ش 

حُو٣ٞش حُظ٢ رـزـٞح رٜخ ٤١ِش حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش، ٝأْٜٗ 

ٓخ ٗخإٝح ػ٢ِ ال٣ئٕٓ٘ٞ اال رل٣َش ح٧ٓظي حُظ٢ ٣ٔطٞٗٚ ٤ًق

ٓوخّ ٝحكي ٣للظٚ حُـ٤ٔغ ػٖ ظَٜ هِذ، ٣َٜٝٔ ػزي ٍد 

حَُث٤ْ ٤ٓخف ٠٤ُٖٔ أال ٣وَؽ أكيح ػٖ حُٔوخّ حُٔظلن 

ٝحٌُِٔ٘ش إٔ ٛئالء ال٣يًٍٕٞ أٗٚ كظ٢ ك٢ ح٧ُؼخد . ػ٤ِٚ

حُز٣َ٘ش حُؼخى٣ش ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُي هْٜ ه١ٞ ٢ٌُ طظلٞم 

٣ؼِْ  ُٝؼَ حُـ٤ٔغ. ٝط٤َٜ أك٠َ ٝطؼ٤ٖ أ١ٍٞ ك٢ حُٔالػذ

طِي حُوخػيس حٌُٛز٤ش حُظ٢ ٟٝؼٜخ ح٥رخء حُٔئٕٓٔٞ ُِ٘طَٗؾ 

. «حُط٣َوش حُٞك٤يس ٢ٌُ طٜزق أ٢ًً إٔ طالػذ هٜٔخ أ٢ًً»

ٌُٖ ٖٓ هخٍ إٔ حُ٘يحٛش أٝ أٓ٘خ حُـُٞش أٝ أرٞ ٍؿَ ِٓٔٞهش 

٣ْٜ أ٣خ ْٜٓ٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ًًخ ١خُٔخ ٛٞ ٓـظَ رزط٘ٚ ٝهٞطٚ، ىٕٝ 

٣طِغ حُٜ٘خٍ ك٤ٌظٔق ٓؼٚ إٔ ٣يٍى إٔ رط٘ٚ ُٖ ٣ل٤يٙ ػ٘يٓخ 

ًَ ٓ٘خػَ حُوٞف ٝحَُػذ، ٝإٔ أٓطٍٞس هيٍطٚ ػ٢ِ ًَ 

أ٤ُْ حُلـَ . ٤ٗت ٤ٓ٘ظ٢ٜ ٓلؼُٜٞخ ػ٘يٓخ ٣ئًٕ حُلـَ

كظ٢ ٣طِغ حُلـَ ٤ُْ أٓخّ ه٤خىحص كِد ! ٤١ذ. ٧. رو٣َذ

ح٢ُٓٞ ١ٞٓ إٔ ٣ٞحِٛٞح ٠ٗخُْٜ ٣ٝزلؼٞح ػٖ ٓئ٤ٖٔٓ ؿيى 
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ال ٣ٌٞٗٞح ٓئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ر٤ٖ اهٞط٘خ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ٣٘ظ١َ ك٤ْٜ أ

رٞؿٞى حُ٘يحٛش ٝال هخثل٤ٖ ٖٓ أٓ٘خ حُـُٞش، ٤ٓٝـيٕٝ آالكخ 

ٓئُلش ٖٓ ر٤ٖ اهٞط٘خ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٖٓٔ ٣لزٕٞ َُٜٔ حُو٤َ 

أٓخ . ٣ٝيًٍٕٞ أٜٗخ طلظخؽ ا٢ُ كِد كو٤و٢ ٓؼَ كِد ح٢ُٓٞ

اًح أٍحىٝح إٔ ٣ظزؼٞح أالػ٤ذ حُ٘يحٛش ٓؼ٤خ ُِظـِذ ػ٤ِٜخ، 

د ح٢ُٓٞ ٓؤهًٞس ٜٗخ ٖٓ كؤٜٗلْٜ ربػالٕ إٔ ٓزخىة كِ

هطذ حَُث٤ْ ٓزخٍى، 

ح١ٌُ ٣خٓخ أػِٖ َٓحٍح ٝطٌَحٍح إٔ َٜٓ الط٘لخُ أريحً ٤ٔ٤ُِٖ ٝال 

٤ُِٔخٍ، ٣ٝخكزٌح ػ٘يٛخ ُٞ ؿ٤َٝح آْ حُلِد ٤ُولٞٙ ػٖ أػ٤ٖ 

ُ٘ٚ، ٢ٌُ٘٘ أه٢٘ إٔ  حُ٘يحٛش، ك٤وٕٞٓٞ رظ٤ٔٔظٚ رلِد حُ

كَ ٣ظٞهق اػالٕ حُلِد ٝهظٜخ ػ٢ِ ٍَٟٝس ْٟ حُالػذ حُٔخ

ُٚ٘ .  كخُّ آخّ ا٢ُ ٓئ٢ٔٓ حُلِد ربػظزخٍٙ ِٓي حُ

ٝالكٍٞ ٝالهٞس اال رخهلل 
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إن .. أزماء، أمجنٌ، رسا، ندى

 !قمعون عظجم

 

  بالل فضل: بقلم

 

 

ازمخوا لً أن أقر أمامكم بالتقشجر فً خق جواز األمن الذي منعتنً نفزً األمارة 

ي األيام األذجرة، ال أتخدث هنا عن قضائى بالزوء من أن أسجد بإنجازاتى التً خققوا ف

علً عدد من رؤوس اإلرهاب فً زجناء،  

 

فقد كنت زأعتبر ذلك إنجازا تاريذجا لو كان خدث قبل وقوع تفججرات دهب، ذاشٌ أن 

كفاءة أي جواز أمنً تقاس بقدرتى علً توججى الضربات األمنجٌ االزتباقجٌ، وإذا كان 

يناء فمن العجب أن نػمطى خقى ونػفل اإلسادة بالضربات جواز األمن لم يخقق ذلك فً س

االزتباقجٌ الذطجرة التً قام بتوججووا فً وزط البلد ألربعٌ تسكجالت نزائجٌ روعت 

.  البالد وقضت مضاجع العباد
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ندي القشاص وأزماء علً وأمجنٌ الزجد ورسا عزب، تػدت بون أجوزة األمن قبل أن 

ن الرقجقٌ واليذدعنك كونون من بنات خواء، فأجوزة يتعسجن بمشر، التػرنك أزماؤه

، "إن كجدهن عظجم"األمن لدينا واعجٌ وتطبق السريعٌ اإلزالمجٌ التً تخذر المؤمنجن من 

وعلً مايبدو فقد أدركت أجوزتنا الجقظٌ أن النساط المزتمر لخركٌ كفايى اليمكن أن 

قال العسرات من سباب كفايى لم يكون وراءه إال بنات خواء بزمون الناقع، بدلجل أن اعت

يفد فً إقناع الخركٌ بأن تبطل خركاتوا الوخسٌ وتعارض بأدب وذوق، وتراعً أننا فً 

. أيام مفترجٌ نسود فجوا عجد مجالد الزجد الرئجس

 

وبدال من أن تستري الخركٌ لزجادتى تورتٌ بزتٌ أدوار كل فترة رئازجٌ بدور، قامت 

الزريٌ بجمع قلٌ منخرفٌ من أفرادها، اتذذوا من مناشرة بإيعاز من قجادتوا النزائجٌ 

القضاة زتارا أزود لمعارضتوم لزجادة الرئجس والوتاف بزقوط خكمى، دون أن يفوموا 

أن الديمقراطجٌ فً مشر تكفل لك خق المعارضٌ لكن ماتقرشش فً المعارضٌ 

جوارا نوارا وماتزوقش فً الديمقراطجٌ فتتذجل أنك يمكن أن تعارض الزجد الرئجس 

عجنً عجنك وتنزً أنى أبو العائلٌ المشريٌ التً اليمكن أبدا أن تكون عجلٌ مش والبد، 

. فتزمد بانتقاد باباها فً وضد النوار وعلً بزطات زاللم المخاكم والنقابات

 

بالتأكجد لن يدرك غافل مثلك أن جواز األمن باعتقالى تنظجم النزاء الذطجر يضرب ملجون 

بأربع معتقالت، يابالش، فمن جوٌ يقول لكل مذكر تزول لى نفزى بأن غراب معارض 

يتظاهر ويعبر عن رأيى بأن األمن لن يرخمى بدلجل أنى لم يرخم المؤنثات من االعتقال، 

ومن جوٌ أذري فاألمن باعتقال الناسطات الزجازجات يخمجون من االعتداء علجون فً 
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. قلب السارع

 

األمن لسرخى للناسطات الزجازجات، بإجبار قوات األمن وهو أمر البد أن تزعً قوات 

أذتً الناسطٌ االعتقال "المركزي وفرق الكاراتجى علً تعلجق الفتات بوا سعارات مثل 

لكً التجدي نفزك عاريٌ فً قلب السارع اركبً .. يخمجكً من التخرش الجنزً

الزجازجٌ وتثبت  ، ناهجك عن كون اعتقاالت مثل هذه تدعم المساركٌ"البوكس أخزن لك

أن الناسط والناسطٌ زوازجٌ كأزنان المسط، أعنً مسط قدم عزكري األمن المركزي 

. الذي يركل االثنجن معا

 

تزألنً وتقول لً لماذا لم تكتف الدولٌ بعد أن جلبت لوا أجوزة األمن النابوٌ تلك 

علً رجال  الزجدات المذجفات بالتخقجق معون فً توم إهانٌ رئجس الجمووريٌ والتعدي

السرطٌ الذين يقطرون رقٌ وخنجٌ؟ ثم يتم إذالء زبجلون بعد إخالتون إلً القضاء 

هنا دعنً أذكرك بمبدأ المزاواة فً الظلم عدل وهو . العادل بدال من خبزون اختجاطجا

أكثر مبادئ العدالٌ تطبجقا فً بالدنا، وبناء علجى تزاوي فً الخبس االختجاطً بجن 

ت، ذوفا من أن يورب أخدهم ذارج البالد بما يمتلكى من هتافات الناسطجن والناسطا

وشجخات اختجاج كما هرب غجرهم بما زرقى من ملجارات، هل تريد ياشاح أن تذلً 

دولتنا زبجل نزاء كفايى وتترك رجالوا فجقال عنوا أنوا دولٌ تخابً الجمجالت علً 

ا التً تزع من الخبايب أشخاب السنبات، خاسا وكال، للجمجع مكان فً زجون دولتن

.  متجن ألف
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تزألنً بعد خدث جلل كوذا أين اذتفً المجلس القومً للمرأة برئازٌ الزجدة زوزان 

مبارك وعضويٌ الزجدات الالمعات الفاضالت الالبدات من عود ججوان الزادات؟ وأين 

ربات الناسطات الفجمنجزمجات األنثويات النزويات ذوات التمويالت الذارججات والمخا

من أجل تزمجتون بأزماء أمواتون؟ لماذا لم نزمع ألي من هؤالء النزوة فً المدينٌ 

.  شوتا عالجا يزتنكر أو يدين أو يسجب؟

 

أججبك وما الذي خدث أيوا الػافل لكً يزتوجب االزتنكار أو اإلدانٌ، إن ماخدث يزتخق 

للمرأة الذي بد شوتى االختفال واالختفاء، فوو يأتً تطبجقا لتوشجات المجلس القومً 

وهو يطالب بدعم المساركٌ الزجازجٌ للمرأة، وهل هناك دعم أكثر من أن يشجر 

االعتقال خقا مكفوال للرجل والمرأة، فال فضل لرجل علً امرأة لدي األمن إال بكارنجى 

أما عن مناداتون بأزماء أمواتون فزجتكفل الزادة الضباط فً زجن . الخزب الوطنً

.  فالتػضبالنزاء بذلك 

 

تزألنً وتقول أال يعتبر ماخدث لندي وأذواتوا عنفا ضد المرأة من الذي تسجبى الزجدة 

زوزان مبارك وأجوزة الدولٌ، وأججبك التكن ظالما يارجل من الذي مارس العنف ضد 

اآلذر، هل غاب عنك أن المعتقالت نزاء، والمرأة المشريٌ قويٌ وعفجٌ وبمائٌ رجل 

لم تساهد فجلم جبروت امرأة للزجدة ناديٌ الجندي أو فجلم وذدعتنً وقرشتوا والقبر، أ

امرأة للزجدة نجللً، أو ختً فجلم التعتقلنً معك وغجرها من أفالم الوطنً زجنما ـ تقدر 

.  تػمض عجنجك بس مش هتقدر تفتد بقك
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لذلك، ولذلك كلى ياأذً الػافل اتبعت الداذلجٌ النشجخٌ السعبجٌ السوجرة فذبخت 

اسطات القطٌ فً لجلٌ عرس الديمقراطجٌ الذي تعجسى مشر من زنجن، وضربت للن

الناسطٌ بالتاء المربوطٌ لجذاف الزايب ويفكر ألف مرة قبل أن يقول بِم أو يفرقع بُم، 

وربما لو كانت الدولٌ قد فعلت ذلك من زمان لما خدث ماخدث فً زجناء وطابا ودهب، 

علً أن يوتفوا ضد رئجزنا الذي أنار لنا كلوبات واألهم من ذلك لما تجرأ المعارضون 

عرس الديمقراطجٌ فضربنا فجوا كرزجا بوتافاتنا الموجنٌ، ولم نزتمع إلً كالم رجاالتى 

المذلشجن فً الشخف القومجٌ بل ازتمعنا إلً خبائل السجطان من نزاء المعارضٌ 

ردن أن يفرقن بجن السعب اللواتً لم يكتفجن بالتفريق بجن األب وابنى واألخ وأذجى، بل أ

ورئجزى لوال يقظٌ رجال األمن البوازل الذين أهدي إلجوم أغنجٌ المطرب الذي أدي 

".  وهللا وعملوها الرجالٌ"الذدمٌ العزكريٌ خمادة هالل 
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 !فرذتجن وسويٌ مكرونٌ

 

  بقلم بالل فضل

كنت أجلس علً مقوً بالكجت كات أرفو جروب بعض الوقت، عندما سدنً خديث 

كان أخدهم يخدث . بعض الجالزجن ذلفً فرمجت ودنً لوم بخكم المونٌ ويالجتنً مارمجت

أشدقاءه زاعمًا ظوور خاالت كثجرة ألنفلونزا الطجور فً إمبابٌ يخاول مزؤولو 

ن عجون الشخفججن، اتومى شديقى مزتسفً الخمجات أن يتكتموا علجوا ويذفوها ع

إن الخكومٌ لجس لوا مشلخٌ فً إنكار وجود أنفلونزا الطجور، ألنوا : بالمبالػٌ قائال لى

لجزت مزؤولٌ عنى، بدلجل أنى ظور فً أكثر دول العالم تقدمًا، أشدر شديق ثالث شوتًا 

ظ ذادش غجر مزتخب ردًا علً شديقى العقالنً ثم قال لى إن خكومتنا ـ وشفوا بلف

لخجاء الخكومٌ ـ دونًا عن كل خكومات األرض هً الزبب فً كل البالوي التً أشابتنا 

وتشجبنا، ففً كل بالد الدنجا يشاب اإلنزان بأنفلونزا الطجور، ألن ربنا كاتبوا لى، إال فً 

مشر يشاب المواطن بأنفلونزا الطجور بزبب الفقر الدكر الذي كتبتى علجى الخكومٌ 

ممت أن أزألى توضجخًا لوجوٌ نظره لكً التكون مجرد نفثات مشدور المباركٌ، ه

خاقد، لكنى كفانً مؤونٌ ذلك فاندفع يخكً ـ والعودة علجى هو ومن أيده فً تلك الجلزٌ ـ 

كجف أن عددًا من أشخاب مزارع الدواجن فً مخافظات مذتلفٌ قام بإذفاء آالف من 

جوات الضبط أو بعد أن قام وهللا أعلم بتخلجٌ الفراخ المشابٌ باألنفلونزا بعجدا عن أعجن 
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أعجنوا لكً التري الرسد ينزاب من مناقجر الفراخ، ثم تم توريب هذه الفراخ بجن 

المخافظات بالمذالفٌ لكل القرارات الوزاريٌ ذاشٌ والمواطن للمواطن كالبنجان 

إلً  المرشوص يرسً بعضى بعضًا، وعندما وشلت الفراخ الداذل علجوا دور البرد

األخجاء الفقجرة تم بجع الفرذٌ منوا بأزعار تتراوح بجن جنجوجن وثالثٌ جنجوات فتذاطفتوا 

أيدي الفقراء الذين لطالما وقفت علجوم الفرذٌ المعضمٌ بعسرة واتناسر جنجى، قال أخد 

الجالزجن خالفًا باهلل أن الموضوع تخول إلً زبوبٌ مضمونٌ الربد طجلٌ األزابجع 

ة أن البعض كان يستري كمجٌ من الفراخ أم اتنجن جنجى الفرذٌ ويبجعوا الماضجٌ، ذاص

فً أخجاء سعبجٌ بزعر زتٌ جنجى للفرذٌ، وعلً عجنك ياتاجر وزالمات ياأجوزة رقابجٌ 

والعواف ياشخٌ المواطن مخدود الدذل الذي تضعى الدولٌ نشب أعجنوا بفتد النون، 

يسترون الفراخ المسبوهٌ بدعوي أن  بالطبع كان الػالبٌ يضخكون علً أنفزوم وهم

الخكومٌ ذات نفزوا قالت لوم أن يأكلوا الفراخ هنجئًا مريئًا طالما تم طوجوا أو غلجوا فً 

درجٌ خرارة زبعجن مئويٌ، إذن فلنستري الفراخ ونوريوا زوا وندلق السوربٌ ونػزل 

ل، ذاشٌ والذي أيدينا قبل الػلً وبعده، ثم علً رأي الزجد طلعت الزادات نزمً وناك

جعلنا قبل ذلك نأكل الطجور الجارخٌ والطجور الفازدة والطجور المواجرة وخمامٌ الزالم 

لكن المأزاة . وطجور الظالم وطجر الوروار زجعجننا علً أكل طجور عندها سويٌ رسد

فً أن المتاجرين بالفراخ المسبوهٌ كانوا يبجعونوا خجٌ غجر متخملجن مزؤولجٌ ذبخوا 

لك للناس كل علً مزؤولجتى، وهللا أعلم هل راعً الذين ذبخوا االستراطات تاركجن ذ

الشخجٌ أم ال، هذا إذا كانوا قد راعوا فً خجاتوم البائزٌ التً يمسون فجوا بالزق أي 

استراطات من أي نوع، لذلك ولذلك كلى لم يزتبعد جمجع الخاضرين وأنا بتبعجٌ رمً 

زايد خاالت المرض فً عدد من األخجاء السعبجٌ، الودان أن يكون ماذكره شديقوم عن ت
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وقد يكون ماأضافى عن مخاولٌ التعتجم علً خاالت المرض أمرًا خقجقجًا وقد يكون من 

بنات أفكاره، لكنك اليمكن أن تعزوه إلً توظجف لذجال ذشب أو موقف عدائً من 

مايمكن أن الخكومٌ السفافٌ أو رغبٌ فً اإلرجاف فً األرض عمال علً بطال، بقدر 

".  اللً اتلزع من الريادة ينفر فً السفافجٌ" تعزوه إلً إيمانوم بأن 

عن نفزً زأشدق الخكومٌ إذا أقزمت أنوا لن تكتم خالٌ إشابٌ بسريٌ موما خدث، 

ألنى لم يعد سًء يزتذبً، لكننً أشدق أيضا أن الناس أكلت فراذًا فازدة، السك عندي 

ي خكايٌ مريرة أبكتنً وأبكت من زمعوا من الذين فً ذلك، خكً لً زائق أخد أشدقائ

يعرفون فجى الشدق واألمانٌ وطجبٌ القلب، كان شاخبنا المواطن المبتلً بالعجش فً 

أزهً عشور اإلنجازات قد ساهد وهو عائد إلً بجتى فً الخً الفقجر الذي يزكن فجى 

لم يذوقوا الزفر منذ عربجٌ نقل تبجع فراذًا بزعر ذمزٌ جنجى للفرذٌ، تذكر أن أوالده 

مدة، لجس لموقف من الزفر، بل ألنوم يتكازلون عن الذهاب إلً مترو أو ألفا ماركت 

لسراء اللخمٌ الفريش، فً لخظٌ تجلً قرر أن يستري فرذتجن ويذلً العجال تاكل، عاد 

إلً أم العجال التً كتمت الزغرودة بالعافجٌ ذوفًا من خزد أم خزجن زاكنٌ السقٌ 

فقامت فً شمت بعمل الفراخ شجنجٌ عقبال أمالتك بالبشل والطماطم " ةالمالزق"

والفلفل األذضر وزائر البوارات، تػاضً الجمجع عن أي ألوان ظاهرة فً الفراخ أثناء 

ذبخوا وتقطجعوا مزتخرمجن الزؤال عنوا لكً ال تبدو لوم فتزوؤهم، عملت األم مكرونٌ 

ظرون طلوع الشجنجٌ من ثنجات الفرن، كان معتبرة وزلطٌ مجٌ مجٌ، وجلس الجمجع ينت

ثمٌ شراع سرس يدور فً ذاطر األب وهو يري أوالده يتندرون ويضخكون بانتظار 

التوام الفراخ، أذذ يتزاءل ماالذي يمكن أن يخدث لو أكل أوالده الفراخ وكان بوا سًء 

شفجخٌ ضار، قرر خزم الشراع قبل أن تزتوي الفرذتان، فانقض علجوما لجرمجوما فً 
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الزبالٌ، طالبًا من أوالده أن يقنعوا بالمكرونٌ والزلطٌ، فوما مازاال مضمونجن ختً 

اآلن، بعد بكاء هذا وشذب ذاك وقلم علً وش تلك رضً الجمجع باألمر الواقع، تخلقوا 

خول الطبلجٌ فً المطبر، لجس ألنوم اليخبون األكل فً أودة الزفرة بل ألن السقٌ 

يتزلموا المنافع مع السقٌ ـ ، أذذ شديقنا يشف وهو يمنع نفزى  أودتجن بمضارهم ـ لم

من البكاء كجف رأي أوالده يأكلون المكرونٌ والزلطٌ وأعجنوم متعلقٌ بشفجخٌ الزبالٌ 

خجث تزتقر الفرذتان اللتان كانتا خلمًا لم يكتب لى أن يتخقق، فجأة بكت ابنتى وقالت لى 

مٌ وبنرمً الفراخ فً الزبالٌ وفجى ناس مش ربنا هجخازبنا عسان بنتبطر علً النع"

، أذذ الجمجع بمن فجوم زوجتى يؤيدونوا ويؤكدون خرشوم علً أكل الفراخ لجس "القججنوا

خبًا لوا ولكن ذوفًا من عذاب هللا، سعر شديقنا أن هللا قد يعذبى لجس ألنى رمً الفراخ 

تجن من خجث ازتقرتا، فً الزبالٌ بل ألنى كزر بذاطر أوالده، فقرر أن يذرج الفرخ

قامت األم بإعادة طوجوما ختً اتوري لخموما خرشًا علً قتل الفجروزات الكامنٌ، 

ذرجت الشجنجٌ موهوجٌ من الفرن إلً الطبلجٌ، تخلق الجمجع خولوا وقرأوا الفاتخٌ 

بزم هللا "وآيٌ الكرزً والمعوذتجن ودعت االبنٌ الكبري بدعاء خفظتى فً المدرزٌ 

، وأكل "ع ازمى سًء فً األرض وال فً الزماء وهو الزمجع العلجمالذي اليضر م

الجمجع الفرذتجن فلم يػادروا منوما نزجرة أو زلمكٌ، وبعد أن خبزوا بالساي ناموا 

يقجنً باهلل أنى لن يعذبوم أبدًا فرخمتى . زعداء ألن هللا لن يعذبوم علً عدم بطرهم بنعمتى

ي أن عذابى جد واقع علً الذين أكلوا هذه البالد موفورة بالػالبٌ والمزاكجن لكن يقجن

ويل دان "
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: روِْ

  رالٍ ك٠َ

 

 

كٌٔش ٍث٤ٔ٘خ حُظ٢ ٣وق حُؼخُْ ًِٚ 

: ٜٓ٘ظخ ا٤ُٜخ

 

 !حُِْٜ ال حكظَحٝ

 

طؼخُٞح ٗلظَٝ ٓـَى حكظَحٝ إٔ ٓخثلخ أؿ٘ز٤خ ُحٍ َٜٓ ٌٛٙ 

ٝحهؼٜخ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٣٧خّ ىٕٝ إٔ طٌٕٞ ُي٣ٚ كٌَس ٓٔزوش ػٖ 

. ٤١ِش حَُرغ هَٕ حُٔخ٢ٟ

 

ٝأط٤ق ُٚ حال١الع ػ٢ِ ٛللٜخ حُو٤ٓٞش ٝٓ٘خٛيس اػالٜٓخ 
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ح٢َُٔٓ ٖٓ اًحػش ٝط٤ِل٣ِٕٞ، ػْ ٗٔؤٍ أٗلٔ٘خ ػٖ حٍُٜٞس 

. حُظ٢ ٤ٌٜٓٞٗخ ٌٛح حُٔخثق ػٖ ٝحهغ َٜٓ

 

 

رخُظؤ٤ًي ٤ٓظٖ ٌٛح حُٔخثق إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى ريأ كٌْ َٜٓ 

ػٖ ِٓلٚ ٤َٓحػخ ٓؼوال رخُظِْ ٌٓ٘ ػيس أَٜٗ ٝأٗٚ ٍٝع 

ٝحُّٜٔٞ ٝحُِٔز٤خص ٝحُلٔخى، ٣ؼ٢٘ ري٤َُ ٓخهخُٚ حُيًظٍٞ 

أكٔي ٗظ٤ق ٍث٤ْ ٍُٝحث٘خ ُٔـي١ حُـالى ٍث٤ْ طل٣ََٗخ ػٖ إٔ 

طل٤َٔ ًَ ٓخ٣ليع ك٢ َٜٓ ح٥ٕ ٛٞ إٔ َٜٓ طٜ٘ي ك٣َش 

٤ٓخ٤ٓش ُْ طٌٖ ٓظٞكَس هزَ ًُي، رخُطزغ ٤ٓ٘زَٜ حُٔخثق رؤٕ 

ص طٜ٘ي ٓؼَ ٌٛٙ حُل٣َش ٌُ٘ٚ ٤ٓٔؤٍ ػٖ َٜٓ حُلٔي هلل رخص

حْٓ حُلخًْ ح١ٌُ ًخٕ ٣لٌْ َٜٓ ٌٓ٘ ػخ٤ٖٓ ٝح١ٌُ ُْ ٣ظق 

ُِ٘ؼذ ح١َُٜٔ طِي حُل٣َش حُظ٢ ٣ظزخ٢ٛ رٜخ حُيًظٍٞ ٗظ٤ق 

ٌٛٙ ح٣٧خّ، طلظٌَٝح ٤ًق ٓ٘ـ٤ذ ٌٛح حُٔخثق، ِٓؼٕٞ أرٞ 

حُٔخثق ٤ًق ٓ٘ـ٤ذ أٗلٔ٘خ ػ٘يٓخ طٔؤُ٘خ ػٖ ٓخً٘خ ٗٔٔؼٚ 

ٓي١ حَُرغ هَٕ حُٔخ٢ٟ رؤٗ٘خ ٗؼ٤ٖ أ٢ُٛ ًَ ٣ّٞ ػ٢ِ 

ػٍٜٞ حُل٣َخص؟، ػْ ٛخٛٞ ح٧َٓ ٣ٌ٘٘ق ر٘خء ػ٢ِ ط٣َٜق 

٢ٍٔٓ ٖٓ ٍث٤ْ ٍُٝحء َٜٓ ٣ٝظ٠ق إٔ ٓخً٘خ ٗٔٔؼٚ ُْ ٣ٌٖ 

١ٞٓ ًٌد َٛحف، كخُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش حُلو٤و٤ش ح٢ُِ ٢ٛ 
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أُِٛٙ ٝحكيس ر٤ٖ حُل٣َخص ُٔٚ ٣خىٝري ٓزظي٣ش ١زوخ ُظ٣َٜق 

ٗلخٓذ إً ػ٢ِ حُؼَٔ ح١ٌُ ٟخع ك٢  حُيًظٍٞ ٗظ٤ق، ٖٓ

ح٧ٝٛخّ ٝحُظ٣َٜلخص؟، ٖٝٓ ٤ٓيكغ ُ٘خ كَم حُل٣َش ح١ٌُ ً٘خ 

.  ٗظٖ أٗ٘خ ٗظٔظغ رٚ ًَ ٌٛح حُؼَٔ ح١ٌُ ػي١؟

 

َٛ ٖٓ كو٘خ إٔ ٗٔؤٍ ٓـَى ٓئحٍ ػٖ حُوطش حُظ٢ ِٓ٘ؼذ 

رٜخ ٌٛٙ حَُٔس ٝحُظ٢ طزَ٘ٗخ حُٜلق حُو٤ٓٞش رؤٜٗخ ٓظـِذ ُ٘خ 

ٗخء، هخٛش أٗ٘خ ِٗؼذ ر٘لْ حٌُخرظٖ، كؤ٣ٖ حُو٤َ ٝحَُهخء ٝحُٚ

. ًخٕ حُؼ٤ذ إً ك٢ حُوط٢ حُٔخروش

 

رخُطزغ ال أ١ٔغ إٔ أؿي اؿخرش ػ٢ِ ٌٛٙ حالٓجِش ال أٗخ ٝال 

حُٔخثق ح١ٌُ أػظوي أٗٚ ُٞ أُق ًؼ٤َح ك٢ ٓئحُٚ ػٖ حْٓ 

حُلخًْ ح١ٌُ ٓزن حَُث٤ْ ٓزخٍى ك٢ حُلٌْ كٔظظخف ُٚ 

ػَٜ حُل٣َش حُِح٤ٛش  حُلَٛش ك٢ إٔ ٣ٌٝم رؼ٠خ ٖٓ ٍك٤ن

. ح٢ُِ ٣خىٝري ُٔٚ رخى١

 

أٓخ اًح ُْ ٣ٌٖ ؿظ٤ظخ ٝهٍَ أال ٣يهن ًؼ٤َح ك٢ أٓجِظٚ ٝٝحَٛ 

هَحءس ٛلل٘خ حُو٤ٓٞش كبٗٚ ٤ٓلٔيٗخ الٓلخُش ػ٢ِ ٌٛح حُو٤َ 

ح١ٌُ حَٜٗٔ كـؤس ػ٤ِ٘خ ٖٓ ًَ كيد ٝٛٞد، ٜٓخٗغ الكَٜ ُٜخ 
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ٍٛخ ٖٓ ٝالػي ٝٓال٤٣ٖ ح٧ٓظخٍ ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ ٣ؼِٖ ػٖ حٓظؼٔخ

هزَ ٓٔظؼ٣َٖٔ ؿيى ٝٓ٘خ٣ٍغ هي٤ٓش ٓظٜ٘خٍ ١ُ حَُُ ػ٢ِ 

أّ ٍأّ ٍٝأّ أّ ًَ ٓٞح١ٖ ١َٜٓ، ٝالٗي إٔ ٌٛح حُٔخثق 

٤َٓر٢ ر٤ٖ ًَ ٌٛح حُو٤َ حُٞك٤َ ٝر٤ٖ ٓـت كخًْ ؿي٣ي ا٢ُ 

َٜٓ، ٤ٓٝؼظوي إٔ حُلخًْ ح١ٌُ ًخٕ ٣لٌٔ٘خ ك٢ حُٔ٘ٞحص 

٢١ حُٔخ٤ٟش ًخٕ ٓزذ طؤهَ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ رالىٗخ ٝطؼؼَ م

حالٓظؼٔخٍ ٝػوذ ػـِش حُظ٤ٔ٘ش، ٝالٗي أٗٚ ٤ٓظٞؿٚ ُ٘خ 

. َُٝث٤ٔ٘خ حُـي٣ي رؤٛيم حُظٜخ٢ٗ ٝأكَ ح٧ٓخ٢ٗ

 

ُٞ هَأ ٌٛح حُٔخثق ٛلل٘خ حُل٤ٌٓٞش ٝٗخٛي رَحٓـ٘خ حُلٞح٣ٍش 

٧ىٍى أٗٚ ػٔش ػوزش ًجٞى طوق ك٢ ٣َ١ن طويٓ٘خ ٝحُىٛخٍٗخ، 

ٕ حٜٓٔخ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔلظٍٞس، ٝالػظوي ّ

ك١َ ٓخ٣وَأٙ ػٖ ٌٛٙ حُـٔخػش أٗٚ الٛالف ُ٘خ اال رخُوالٙ ٜٓ٘خ 

ه٤خىحص ٝأػ٠خء ٝكٌَح ٜٝٓ٘ـخ، َُٝرٔخ حهظَف ػ٤ِ٘خ حَُؿَ إٔ 

ٗؼٔي ا٢ُ حُظوِٚ ٖٓ ؿ٤ٔغ ٖٓ ٣٘ظٔذ ا٤ُٜخ ك٢ ٓلَهش 

ؿٔخػ٤ش أٝ ِٗو٤ْٜ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ ؿ٤خٛذ حُٔـٕٞ ٢ٌُ ٗظولق 

حُـي٣ي ح١ٌُ ُٞ ٖٓ أػوخُ٘خ ٝٗٔظٔظغ رؼٔخٍ اٛالكخص ٍث٤ٔ٘خ 

ه٢ِ ح٩هٞحٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ٘ؼذ ُٜخٍ حَُحًذ ٤ٔ٣َ ٖٓ ١٘طخ 

. ا٢ُ ى١َٝ٣ ال٣وخف اال هللا ٝحٌُثذ ػ٢ِ ؿ٘ٔٚ
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ُٞ هَأ ٌٛح حُٔخثق ٛلل٘خ حُل٤ٌٓٞش ٧ىٍى أٗٚ طؼ٤ٖ ر٤ٖ 

ظَٜح٤ٗ٘خ ؿٔخػش ال٣ظـخُٝ ػيىْٛ حُٔخثظ٢ ٗلَ طلـَص هِٞرْٜ 

طؼط٤َ حٍَُٔٝ  ٝٓخطض ٟٔخثَْٛ ٣وَؿٕٞ ا٢ُ حُ٘ٞحٍع رٜيف

ٝاٍرخى كًَش ح٤َُٔ ٝحالٓظؼٔخٍ ٣ٝظٔززٕٞ رٜظخكخطْٜ حُز٣ٌجش 

ك٢ ح٤ٜٗخٍ حُزٍٞٛش ٝطيٍٛٞ حُظؼ٤ِْ ٝطِٞع ح٤ُٔخٙ ٝحٗظ٘خٍ 

ح١َُٔخٕ ٝحُلَ٘ ح١ٌُِٞ، رَ ٣َٜٝ رْٜ حُلـٍٞ ا٢ُ ىٍؿش 

أْٜٗ ٠٣َرٕٞ ػ٢ٜ هٞحص ح٧ٖٓ رؤؿٔخْٜٓ ٝأهيحّ هٞحص 

ّ ك٢ أ٣ي١ ٍؿخٍ ح٧ٖٓ رزطْٜٞٗ ٣ٝولٕٔٞ أؿٔخّ ٗٔخثٚ

ح٧ٖٓ، ػْ ٣زِؾ رْٜ حُلـٍٞ أ٣ٔخ ٓزِؾ ك٤ظؼَٕٝ ك٢ أهٔخّ 

حُز٤ُْٞ ٣ِٕٝٞٛٞ أ١َحكْٜ رخٌَُٜرخء ٝٓئهَحطْٜ رخ٧ٍٝحم 

ٝحُؼ٢ٜ ػْ ٣ؤهٌٕٝ ك٢ حَُٜحم ٓٔظـ٣َ٤ٖ رٔ٘ظٔخص كوٞم 

ح٩ٗٔخٕ ٝٓٔظ٘ـي٣ٖ رخُٜلخكش ح٧ؿ٘ز٤ش ىٕٝ إٔ ٣َحػٞح أٗ٘خ 

١لخٍ طلخ٤َٛ حالٗظٜخًخص ٓـظٔغ َٗه٢ ال٣ٜق ك٤ٚ إٔ ٣وَأ ح٧

ٝحُظلَٗخص ػ٤خٗخ ر٤خٗخ ٧ٕ ك٢ ًُي هيٗخ ٓز٤٘خ ُل٤خء حُٔـظٔغ 

ح١ٌُ رخص ك٤خإٙ ٣ٞؿؼٚ ٖٓ ًؼَس ٓخحٍطٌزٚ ٛئالء حُٔؼَهِٕٞ 

٤َُٔٔس حُظ٤ٔ٘ش حُظ٢ ط٤َٔ ٓؼَ ٝحرٍٞ ػزي حُٞٛخد ىٕٝ إٔ 

. ٣ؼَف أكي ٢ٛ ٍح٣لش ػ٢ِ ك٤ٖ
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هٞحٗخ حُؼو٤ِش  ُٞ هَأ ٌٛح حُٔخثق ٛلل٘خ حُل٤ٌٓٞش ُ٘ي ك٢

٧ٗ٘خ ٗٔظِي ػَٝس ه٤ٓٞش ٓٔؼِش ك٢ ٗـَ حَُث٤ْ ُٞ ًٛذ ا٢ُ 

ىُٝش ٓظل٠َس ُوطلظٚ ٓ٘خ هطلخ ٧ِٝٓٔظٚ ه٤خىٛخ ١خثؼش 

ٓوظخٍس ٢ٌُ ٣لت ػ٤ِٜخ رؤكٌخٍٙ حُؼزو٣َش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طـ٤َ 

ٝؿٚ َٜٓ ريٕٝ ػ٤ِٔخص ؿَحك٤ش ٝرخٓظويحّ حُٔ٘ظخٍ، ٌُ٘٘خ 

ح ٝحُيٙ ـ ١زوخ ُٔخ َٛف رٚ الٗظًَٚ ٣ؼَٔ ك٢ ٛٔض ًٔخ ٤ٛٞ٣ٖ

ح٤ُٔي ارَح٤ْٛ ٓؼيس ك٢ ٓوخٍ أه٤َ ُٚ ـ كؤهٌٗخ ٗـِٕٞ ػ٤ِٚ 

كظ٢ كوي ط٤ًَِٙ ُْٝ ٣ؼي هخىٍح ػ٢ِ إٔ ٣ؼَٔ َُكؼش حُزالى 

٤ٓٝخىطٜخ، ٝالٗي إٔ ًُي حُٔخثق ٤َٜٓم ك٤٘خ ًخ٧ٓي 

حٍُٜٜٞ رؤال ٗـ٢٘ ػ٢ِ أٗلٔ٘خ ك٘لَٜٓخ ٖٓ ه٤َ ًُي حُ٘خد 

. ٝى حُِٓخٕ رٔؼِٚحٌُٔخكق ح١ٌُ هِٔخ ٣ؾ

 

ُٞ هَأ ٌٛح حُٔخثق ٛلل٘خ حُو٤ٓٞش ٝٗخٛي َٗ٘حص أهزخٍٗخ ٖٓ 

حُٞحكيس ظَٜح ٝكظ٢ حُٞحكيس ٛزخكخ ُلٔيٗخ ػ٢ِ كٌٔش 

ٍث٤ٔ٘خ حُظ٢ ٣وق حُؼخُْ ًِٚ ٜٓ٘ظخ ا٤ُٜخ، ٝػ٢ِ َٜٗ حُو٤َ 

ح١ٌُ ٣ظيكن ك٢ رالىٗخ ٝالَٜٗ ح٣ًٌَُخص، ٝػ٢ِ حُظلخك٘خ رٌَ 

ىٕٝ إٔ ِْٗٔ آًحٗ٘خ ُِٔـ٤َٟٖ كذ كٍٞ ٓٔئ٤ُٝ٘خ ٝكٌخٓ٘خ 

ٖٓ أَٛ حُٔؼخٍٟش ح٣ٌُٖ أِٓٔٞح ه٤خىْٛ ٤ُِ٘طخٕ، ُٝطِذ 

كٍٞح إٔ ٣لَٜ ػ٢ِ حُـ٤ٔ٘ش ح٣َُٜٔش ٢ٌُ ٣٘خًٍ٘خ ك٢ ٌٛح 
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حُ٘ؼ٤ْ حُٞك٤َ، ٌُٖ حٌُِٔ٘ش أٗٚ ٝٛٞ ٓظٞؿٚ ٤ُطِذ حُلٍٜٞ 

ػ٤ِٜخ ٠٤ٓطَ ٢ُِ٘ٔ ك٢ ٓ٘خًذ رالىٗخ ٤ٓٝ٘خٛي ٗؼزٜخ 

٤ٓٝٔظٔغ ا٢ُ ٌٗٞحٙ ٖٓ حُظٜخرخص حَُٔٛن ٖٓ ػ٘خء حُظ٤ٔ٘ش 

ح٩ٛالف حُظي٣ٍـ٢ ٝػ٘يٛخ ُٖ ٣ٔؤٍ ًُي حُٔخثق ١ٞٓ ٓئحٍ 

طخهي ًخّ ٝطٞى٢٘٣ »ٝحكي ُٔخثن حُظخ٢ًٔ ح١ٌُ ٣ًَزٚ 

. «حُٔطخٍ
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 !ا٣يٟ ػ٠ِ ًظلي 

 

 رالٍ ك٠َ: روِْ 

 

ػ٠ِ ػٌْ ًؼ٣َ٤ٖ ُْ طِػـ٠٘ أريحً ٌٛٙ حٍُٜٞس حُظ٠ ٣ظَٜ 

ك٤ٜخ حَُث٤ْ ٓزخٍى ٓغ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ح٩َٓحث٠ِ٤ ا٣ٜٞى 

ًؤٜٗٔخ ٛي٣وخٕ هي٣ٔخٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُٞى حُيحكت ٓخ أَُٝٔص 

. ٣ٌل٠ ٩ًحرش ؿزخٍ ؿ٤ِي حُوطذ حُ٘ٔخ٠ُ 

ُٝٔض أىٍٟ رؤٟ كن ٣٘ظوي حُٔـَٟٕٞ ٍٛٞس ًٌٜٙ ىٕٝ إٔ 

٣يًٍٞح إٔ ٖٓ كن حَُث٤ْ إٔ ٠٣غ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق ٖٓ ٣٘خء ، 

ًٔخ إٔ ٖٓ كوٚ إٔ ٣ٔٔق ُٖٔ ٗخء ٖٓ ٤ٟٞكٚ رٟٞغ ٣يٙ 

ٍإّٝ كَحً ك٠ ًظلٚ ٣ظَٜف ك٤ٜخ ػ٠ِ ًظلٚ ، كبًح ًخٕ حُْ

ًٔخ ٗخء ، كٔخ رخٌُْ رٌظق حَُث٤ْ ٠ٛٝ رٔزؼ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ًظق 

.  ٓٔخ طؼيٕٝ 
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٣وٍٞ ٛئالء حُٔـَٟٕٞ إٔ حُٔالّ حٌُٟ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ آَحث٤َ 

ٓالّ رخٍى ال ٣ٔظٞؿذ ًَ ٌٛح حُيفء ًَٝ طِي حُللخٝس ك٠ 

 حالٓظوزخٍ هخٛش إٔ آَحث٤َ ًخٗض هزِٜخ ر٤ّٞ هي هظِض ٓغ

. ٓزن ح٩َٛحٍ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أر٘خث٘خ ػ٠ِ كيٝىٛخ 

 

ٍٝىٟ ػ٤ِْٜ أْٜٗ ٤ُٔٞح أٛالً ٠ٌُ ٣وٍَٝح َُِث٤ْ ٓخ ٣٘زـ٠ 

إٔ ٣لؼِٚ ٝإٔ ٓوظَ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أر٘خء ٗؼزٚ ٤ُْ ًخك٤خً ٠ٌُ 

٣ـؼِٚ ٣ؼَهَ ٤َٔٓس حُٔالّ حُظ٠ ٣٘زـ٠ إٔ ط٤َٔ ًظلخً رٌظق 

ٓغ ٤َٔٓس ح٩ٛالف ح٤ُٔخ٠ٓ حُظ٠ ط٤َٔ ك٠ ٗخٍع ػزي 

( . رو٠ ُٜخ ًٌح ه٤ْٔ ) هخُن ػَٝص ، حٍ

 

هخٛش ٝٗلٖ ٗؼِْ إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى ال ٣لذ حُؼ٘ظ٣َخص 

ٝحُ٘ؼخٍحص ، ٝإٔ كٌٔٚ كٌْ ٓظي٣ٖ ؿيحً ري٤َُ أٗٚ ًِٔخ هظِض 

آَحث٤َ رؼٞ ؿ٘ٞىٗخ ػ٠ِ حُليٝى كبٗ٘خ ال ٗطِذ ٖٓ آَحث٤َ 

ٝك٠ ًُي هٔش حُظي٣ٖ حٌُٟ ٠ِٔ٣ ػ٠ِ " حُظل٤َٔ " ٟٓٞ 

رو٠خء هللا ، ٝإٔ حُل٠ أرو٠ ٖٓ ح٤ُٔض ، ٣ٝخ  حُٔئٖٓ حَُٟخ
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. روض ٖٓ ٓخص ٓـيٍٝ ٝٓخ ٓخطٖ ؿخىٍ 

 

حٌُٟ ٣زيٝ ( حُظٌخطق ) ُوي طلخءُض ًؼ٤َحً ػ٘يٓخ ٗخٛيص ٌٛح 

ؿ٤ِخً ك٠ حٍُٜٞس كوي ٍأ٣ض ك٤ٚ ٓئَٗحً ٤ُٔخٓش ؿي٣يس أػظوي 

إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى ٤ٓ٘ظٜـٜخ ك٠ حُلظَس حُوخىٓش حُظ٠ ٓظٌٕٞ 

ثش ٤ِٓجش رخُٔٞىس ٝحُٔلزش ٝهخ٤ُش ٖٓ أٟ كظَس كخُٔش ٛخى

طٜؼ٤يحص أٝ أُٓخص ، ٌُُي أطٞهغ ه٣َزخً إٔ َٟٗ ٍٛٞس ٓ٘خرٜش 

َُِث٤ْ ٓغ ٍث٤ْ ٝأػ٠خء ٓـِْ اىحٍس ٗخىٟ حُو٠خس ٠٣غ 

ك٤ٜخ حَُث٤ْ ٣يحً ػ٠ِ ًظق حُٔٔظ٘خٍ ٣ًَُخ ػزي حُؼ٣ِِ ٝأهَٟ 

ػ٠ِ ًظق حُٔٔظ٘خٍ ٛ٘خّ حُزٔط٠ٔ٣ٞ ر٤٘ٔخ ٣ظَٜ ك٠ 

ٓظ٘خٍٕٝ حُو٤٠َٟ ٝأكٔي ٠ٌٓ ٝٓلٔٞى ٠ٌٓ حٍُٜٞس حُْ

ٝٗخؿ٠ ىٍرخُش ٝؿ٤َْٛ ٖٓ كَٓخٕ ٗخىٟ حُو٠خس ، ْٝٛ 

٣٘ظظَٕٝ ىٍْٝٛ ك٠ حُظ٣َٜٞ رـٞحٍ حَُث٤ْ ٠٤ُغ ٣ي٣ٚ ػ٠ِ 

. أًظخكْٜ رٔٞىس هخُٜش ٝكذ كو٤و٠ 

 

أطٞهغ أ٠٣خً إٔ أٍٟ ٍٛٞس َُِث٤ْ ٓزخٍى ٓغ ه٤خىحص كًَش 

ىًظٍٞ ٛخ٠ٗ ػ٘خٕ إٔ ًلخ٣ش ُٝٞ أٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حُٜؼذ ػ٠ِ حٍ

٣لظ٠ رٟٞغ حَُث٤ْ ٣يٙ ػ٠ِ ًظلٚ كٜٞ أ١ٍٞ ٖٓ حُالُّ 

٤ٕٓٝ٘ٞ ؿٞ حُٔٞىس حُالُٓش ٍُِٜٞس ، ٌُُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ 
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اٛيحٍ طٞؿ٤ٚ ُِيًظٍٞ ٗظ٤ق رٟٞغ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق ٛخ٠ٗ ػ٘خٕ 

ر٤٘ٔخ ٣لظ٠ ًَ ٖٓ ؿٍٞؽ آلخم ٝػزي حُل٤ِْ ه٘ي٣َ رٌٜح 

ؿزٕٞ ك٠ طٌخطق حُظٌخطق حَُثخ٠ٓ ، ػ٠ِ إٔ ٣ٔـَ حَُح

. ٓٔخػَ أٓٔخءْٛ ٓٔزوخً كَٛخً ػ٠ِ ٝهض حَُث٤ْ حُؼ٤ٖٔ 

 

ٝكٍٞ هَٝؽ ه٤خىحص كًَش ًلخ٣ش ٖٓ حُٜخُٕٞ حَُثخ٠ٓ 

٤ٓيهَ كٍٞحً ه٤خىحص كِر٠ ح٢ُٓٞ ٝحٌَُحٓش ح٣ٌُٖ ُوٞح ًَ 

طؼ٘ض ْٝٛ ٣لخُٕٝٞ اٛيحٍ طَه٤ٚ ٠ٍٔٓ ُلِر٤ٜٔخ ح٣ٌُِٖ 

ػي إٔ ًخى ٤ٓٔؼالٕ ىكؼش ؿزخٍس ُِؼَٔ حُلِر٠ ك٠ َٜٓ د

٣ِلع أٗلخٓٚ ح٧ه٤َس ، ٤ٓوق أرٞ حُؼال ٓخ٠ٟ ٝػٜخّ ِٓطخٕ 

ٝكٔي٣ٖ  –رخػظزخٍٛٔخ ٓٔؼ٤ِٖ ٤ٔ٤ُِٖ  –ػٖ ٤ٔ٣ٖ حَُث٤ْ 

رخػظزخٍٛٔخ ٓٔؼ٤ِٖ  –ٛزخك٠ ٝأ٤ٖٓ حٌٓ٘يٍ ػٖ ٗٔخُْٜ 

ٝٓظٔطغ ح٠ُلٌخص ٛخك٤ش ٝٗخٛيس ػ٠ِ ىهٍٞ  –٤ُِٔخٍ 

. َٜٓ َٓكِش ؿي٣يس ك٠ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٠ٓ 

 

ط٠ رؼيٛخ ىٍٝ ٗوخرش حُٜلل٤٤ٖ حُظ٠ ٤ٜٓطلذ رخُطزغ ٤ٓؤ

أػ٠خء ٓـِٜٔخ ٝكيحً ٌٓٞٗخً ٖٓ حُٜلل٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٛيٍص ػ٤ِْٜ 

أكٌخّ ك٠ ه٠خ٣خ َٗ٘ أٝ ح٣ٌُٖ ٣٘ظظَٕٝ حُلٌْ ػ٤ِْٜ ك٠ 

ه٠خ٣خ َٗ٘ ، ٝٓظؤط٤٘خ ػزَ حًُٞخالص ٍٛٞ ٓزٜـش َُِث٤ْ ٝٛٞ 
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ٙ ٣ظٌخطق ٓغ ًَ ٛئالء حُٜلل٤٤ٖ كَىحً كَىحً ٤ُؼزض ُْٜ طوي٣َ

حُوخٙ ُِٜلخكش حُظ٠ ػخٗض ك٠ ػٜيٙ أ٠ُٛ ػٍٜٞ 

. حُل٣َخص 

 

رؼيٛخ ىػ٠ٗٞ أرًَْ٘ ، ٓظظٞح٠ُ ُوخءحص حُظٌخطق ر٤ٖ حَُث٤ْ 

ٓزخٍى ٝه٤خىحص ٗوخرخص ح١٧زخء ٝحُٜٔ٘ي٤ٖٓ ٝحُٔلخ٤ٖٓ 

ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ٝح٤ُٜخىُش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُ٘وخرخص ٝح٤ُٜجخص ٝح٧كِحد 

ُس حُيُٝش ٤١ِش حُظ٠ ػخٗض أؿٞحء ٖٓ حُلَد ح٤ِٛ٧ش ٓغ أؿٚ

حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ، رَ َُٝرٔخ كيػض حُٔؼـِس ك٘خٛيٗخ ُوخء 

َُِث٤ْ ٓزخٍى ٓغ ه٤خىحص كًَش ح٩هٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ رٖٔ ك٤ْٜ 

ح٣ٌُِٖ طْ اهَحؿْٜ ٖٓ حُٔـٕٞ ، ٣ظْ ك٤ٚ حُٔٔخف ُْٜ ربٗ٘خء 

كِد ٤ٓخ٠ٓ ٣َٗطش إٔ ٣لِٞح ٝؿٞى ؿٔخػظْٜ ؿ٤َ حُوخ٠ٗٞٗ 

ًِش حَُٜحع حُوخثْ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ٤ُؼِٔٞح ك٠ حٍُ٘ٞ ٣ٝلِٞح ٖٓ

. أؿِٜس حُيُٝش 

 

٣خحححححٙ ، َٛ ٣ٌٖٔ ُ٘خ إٔ ٗظو٤َ ٣ي حَُث٤ْ ػ٠ِ ًظل٠ حُيًظٍٞ 

. ػٜخّ حُؼ٣َخٕ ٝحُيًظٍٞ ػزي حُٔ٘ؼْ أرٞ حُلظٞف 

 

رْ ك٤ِي ك٤ِي ، أػِْ أٗي طوٍٞ ٠ُ ٌٛح ح٥ٕ ٠ٌُ طَىػ٠٘ 



 
 

43 

ػٖ ؿ٠٤ ٝطٞهل٠٘ ػٖ ح٠٠ُٔ هيٓخً ك٠ ٗطلخص ه٤خ٠ُ ، 

هخٍ ُي إٔ ٓخ هِظٚ ٗطلخص ه٤خٍ أٝ كِْ ٤ُِش ٤ٛق  ٌُٖ ٖٓ

ال ط٤٤ٌق ك٤ٚ ، ٓغ إٔ ًَ ٓخ كِٔض رٚ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ طل٤َِ 

ٓ٘طو٠ ٝحهؼ٠ ػوال٠ٗ ٌُٜٙ حٍُٜٞس حُظ٠ أؿ٠زض حُزؼٞ 

. ٌْٓ٘ ، ٝؿؼِض حُيٓخء طـ٠ِ ك٠ ػَٝهٚ 

 

٣خ ٓخىس ٣خ ًَحّ اًح ًخٕ حَُث٤ْ ٓزخٍى ٌٍٓ٘ٞحً هي ٛلق ػٖ 

ء ُْٝ طؤهٌٙ حُؼِس رخ٩ػْ ، ك٤وٍَ اُـخء كؼِش آَحث٤َ حُ٘٘ؼخ

ُوخإٙ رب٣ٜٞى أَُٝٔص أٝ طؤؿ٤ِٚ ا٠ُ أؿَ ؿ٤َ ٠ٔٔٓ أٝ ٣ٞؿٚ 

ُٚ حكظـخؿخً ٗي٣ي حُِٜـش أٝ كظ٠ ٣ٌظل٠ رِوخء ىرِٞٓخ٠ٓ 

كخطَ ٓؼٚ ، رَ هٍَ إٔ ٣لظل٠ رٚ ٤ُؼزض ُٚ إٔ َٜٓ أًزَ ٝأؿيع 

ٟ ٝأٝٓغ ٛيٍحً ًٝظلخً ، كزخُظؤ٤ًي ُٖ ٠َٟ٣ ٤ٓخىطٚ أال ٣لع

حُو٠خس ٝحُٜلل٤ٕٞ ٝأػ٠خء كًَش ًلخ٣ش ٝؿٔخػش ح٩هٞحٕ 

ٝه٤خىحص حُ٘وخرخص ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٠ ٣ٌَ٘ رٜخ رَ٘ف ٓٔخػَ ٝطٌخطق 

. أًؼَ كَحٍس 

 

َٛ ط٣َي٠٘ٗٝ إٔ أٛيم إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى ُٖ ٣لٔق ٛيٍٙ 

ُٜئالء ؿ٤ٔؼخً ، ْٝٛ ٖٓ ه٤َس أر٘خء َٜٓ ٝأ٠ٗؾ ػوُٜٞخ 

ث٤ْ ٍُٝحء ىُٝش ظِض ٝأهِٚ هِٞرٜخ ، ر٤٘ٔخ ٣لٔق ٛيٍٙ َُ
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طؼخى٣٘خ ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ٝهخٟض ٓؼ٘خ أٍرغ كَٝد ٓيَٓس ػْ 

ٝهؼض ٓؼ٘خ حطلخه٤خص ٓالّ أًؼَ أٝٛخكٚ طٔخٓلخً أٗٚ ٓالّ رخٍى 

، ٓغ أٜٗخ ك٠ كو٤وش ح٧َٓ طوٞٝ ٓؼ٘خ كَرخً رخٍىس طظـ٠ِ ك٠ 

ٓلخٍرظٜخ ُ٘خ رؤُق ٓالف ٝٓالف ريءحً ٖٓ ٟـ١ٞ حُِٞر٠ 

ٗظٜخءحً رو٠خ٣خ حُـخ٤ٓٞٓش حُظ٠ طْ ال٠ٗٞ٤ٜٛ ىحهَ أ٣ٌَٓخ ٝح

. ٟزطٜخ ، ٝٓخ هل٠ ًخٕ أػظْ 

 

ٍٝؿْ ًُي كبٕ حَُث٤ْ ٓزخٍى ُْ ٣ـَٓٚ ٗ٘إٓ ح٩َٓحث٤٤ِ٤ٖ 

ػ٠ِ أال ٠٣غ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق ٍث٤ْ ٍُٝحثْٜ ٝال ٣ٔظوزِٚ 

حٓظوزخالً كخٍحً ، ُوي كؼَ حَُث٤ْ ٓزخٍى ًُي رخٗل٤خُ ًخَٓ 

. حُلَد  ُِٔالّ ك٠ ٓوخرَ ح٧ٛٞحص حُظ٠ طيم ١زٍٞ

 

ٝٛٞ أَٓ ٣ـذ إٔ ٌَٗ٘ٙ ؿ٤ٔؼخً ػ٤ِٚ كِٔ٘خ ك٠ كخؿش ُلَد 

ؿي٣يس طؤًَ ٓخ ر٤٘٘خ ٤١ِش حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ، ًٔخ أٗ٘خ ال ٣ٌٖٔ 

إٔ ٗظٍٜٞ إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى ٝحٌُٟ ٣ٔؼ٠ ٠ٌُ ٣ؼْ حُٔالّ 

حُٔ٘طوش ، ٤ٓـلَ ػٖ أ٤ٔٛش إٔ ٣ٔٞى حُٔالّ ٍرٞع ح١ُٖٞ 

حٍع ح٤ُٔخ٠ٓ ٣ٝظْ كظٜيأ كخُش حُـ٤ِخٕ حُظ٠ طٔٞى حُٖ

حالٓظٔخع ُٔطخُذ حُ٘وذ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُظ٠ ُْ طٌٖ 

٣ٞٓخً ٓخ ٓظؼ٘ظش ٓؼَ حُٔطخُذ ح٩َٓحث٤ِ٤ش ، هخٛش إٔ ٌٛٙ 
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حُ٘وذ ُْ ط٠َد حُٔـظٔغ رخُط٤َحٕ ، ُْٝ طوٜق ؿ٘ٞى َٜٓ 

. ريحٗخص حُٔيحكغ ، ُْٝ ط٘ٔق ٓٔخػ٠ حُٔالّ ك٠ حُٔ٘طوش 

 

س حُيُٝش ١خُزش حُلٞحٍ حَُٔس ُوي ٓيحص ٌٛٙ حُ٘وذ ٣يٛخ ٧ؿِٜ

طِٞ حَُٔس ، ُْٝ ٣ٔٔغ ُٜخ أكي ، رَ ػ٠ِ حُؼٌْ طْ ٓلَ 

ٍُٓٞٛخ ك٠ حُ٘ٞحٍع ٝحُِؽ رْٜ ك٠ حُٔـٕٞ ، رَ َٝٝٛ ح٧َٓ 

ا٠ُ ٛظي أػَحٝ حُ٘خٗط٤ٖ ٝحُ٘خٗطخص ؿٜخٍحً ٜٝٗخٍحً ، ٝٛٞ 

أَٓ ُٞ ًخٕ هي كيع ٣٩ٜٞى أَُٝٔص ُٝٞ رخُٜيكش الٗيُؼض كَد 

. ١وش رَ ٝك٠ حُؼخُْ رؤَٓٙ ٓيَٓس ك٠ حُٖٔ

 

ا٠٘ٗ ال أطو٤َ أريحً إٔ ٣ٌٕٞ ا٣ٜٞى أَُٝٔص أهَد ا٠ُ ٍث٤ٔ٘خ 

ٓ٘خ ك٤لظ٠ رٌَ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حُظٌخطق ح٠َُٔٓ رَؿْ كؼالطٚ 

حُ٘٘ؼخء رؤِٛ٘خ ك٠ كِٔط٤ٖ ، ر٤٘ٔخ ال ٣لظ٠ حُٔؼخٍٟٕٞ ك٠ 

َٜٓ اال رخ٧ًظخف حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤٘ٓ٧ش حُظ٠ طٌزَ ٗ٘خ١ أكِحرْٜ 

ٍ ٛللْٜ ُِْٜٝٗٝ ا٠ُ حُ٘خٍع ُِظؼز٤َ ػٖ أٍحثْٜ ، ٝال ٝاٛيح

٣ٌٖٔ إٔ أطٍٜٞ إٔ ٣ٌٕٞ َُث٤ْ ٍُٝحء حُيُٝش ح٤ٗٞ٤ُٜٜش حُلع 

ك٠ إٔ ٠٣غ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق حَُث٤ْ ٠٣ٝغ حَُث٤ْ ٣يٙ ػ٠ِ 

ًظلٚ ، ر٤٘ٔخ ح٤ُي ح٤َُٔٓش حُٞك٤يس حُظ٠ طٔظي ا٠ُ ًظق 

ىحهَ  حُٔؼخ٤ٍٟٖ ك٠ رالىٗخ ٠ٛ ح٤ُي حُظ٠ طِؿيْٛ ُظِؽ رْٜ
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. حُزًٞٔخص حُٔظـٜش ا٠ُ حُٔـٕٞ ، ٝال كٍٞ ٝال هٞس اال رخهلل 

 

٣زو٠ ح٥ٕ إٔ ٗ٘ظظَ طلون أكال٠ٓ ك٠ ٜٓخُلش ٤٘١ٝش 

٣ظز٘خٛخ حَُث٤ْ ٓزخٍى ، ٝاال ك٤ِل٠َ ًَ ًظلٚ ٤ُّٞ حُِؿي 

حُؼظ٤ْ 
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ح٣ُِٜٔش حٜٓٔخ 

 ٝكخ١ٔش ٌُِٓخ٣ٝش....كخ١ٔش

 

 روِْ رالٍ ك٠َ

 

ُؼخىس حٓخّ حال٠ِٛ ٝهَٔ كَٛش حُظؤَٛ ػ٘يٓخ ُِّٛ حُِٓخُي ًخ

ُزطُٞش ًؤّ حُؼخُْ 

ْٝٛ ًؼ٤َٕٝ ُلٖٔ -٨ُٗي٣ش رخى٠ٍٗ ًَ أٛيهخث٠ حٌُِِٓخ٣ٝش 

رٔخ ٣ِِّ ٖٓ طٔل٤ٚ ٌُٜح حُلُٞ ٝك٢ ٖٓ  -كظ٠ ٝٓٞء كظْٜ 

ٗؤٕ رطُٞش ح٧ٗي٣ش ٝٝٛلٜخ رؤٜٗخ رطُٞش ٝى٣ش طخكٜش ٤ُٔض ُٜخ 

ٗخًٍٞح ك٠ حٟ ه٤ٔش ٝأْٜٗ ك٠ ٓ٘ظ٠ٜ حُٔؼخىس٧ْٜٗ ُْ ١

رطُٞش ٓؼَ ٌٛٙ حٓخٓخ ،الْٜٗ حٗخّ ال٣لزٕٞ حٕ ٣ِٜٓٞح هخٍؽ 

رالىْٛ كخ٣ُِٜٔش ىحهَ ح١ُٖٞ ْٝٗ ٝػ٘يٓخ حهظَد ٓٞػي 

ٓ٘خًٍش حال٠ِٛ ك٠ حُزط٠ُٞ ظَٜص ػ٤ِْٜ أػَحٝ ح٧هٞس 

ح٤٘١ُٞش حٌُخًرش حُظ٠ طظَٜ ُي٣ْٜ ًِٔخ ٗخٍى ح٠ِٛ٧ ك٠ 
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حٟٝ ْٜٓ٘ رطُٞش حك٣َو٤ش أٝ ػَر٤ش ، ك٤غ ٣زظْٔ حُِِٓي

ٍر٘خ ٣ٞكوٌٞح "حرظٔخٓش ٛلَحء ٝٛٞ ٣وٍٞ ٓلخٝال اهلخء َٓحٍطٚ 

.. ١زؼخ حٗخ رؤىػ٠ ٌُٞ ٖٓ ػ٘خٌٗٞح ػ٘خٕ َٜٓ ح٠ُِ رظِؼذ 

ٝٓخ ح٠ُ ًُي ٖٓ " أٗخ َٛٝف حُٔخطٖ ٝحٍكغ ػِْ َٜٓ

حُ٘ؼخٍحص حُوخىػش حُظ٠ طٔو٢ ٓغ حٍٝ ؿٕٞ ٣يهَ ك٠ 

إٔ ح٠ِٛ٧ ،ك٤غ طـي حُـخ٤ُٖٔ رـٞحٍى ٝهي كِ٘ٞح ك٠ 

٣ظلِٞح رَرخ١ش ؿؤٕ ٍأكض حُٜـخٕ ٝٛٞ ٣ٔظٔغ ح٠ُ هزَ 

حٌُ٘ٔش، ك٤ولٞح كَكظْٜ هِق ه٘خع ٖٓ ح٠ٓ٧ ،ػ٠ِ حُؼٌْ 

ٓظـيْٛ ٝهي ١خٍٝح ح٠ُ حُٔٔخء ٝهزطٞح ك٠ َٓحٝف حُٔوق 

ٗخ٣ًَٖ ٤ِِٜٖٓ ، ىٕٝ حٕ ٣ٌِلٞح أٗلْٜٔ ػ٘خء حُظل٤ٌَ ك٠ 

حٖٓ ٓزٍَ ٣وُٞٞٗٚ ُي اًح ٓؤُظْٜ ػٖ حُٞػٞى حَُثخ٤ٓش رخُظٞ

رخُطزغ حػٌٍ ىحثٔخ .حُظ٠ هطؼٞٛخ ُي ٤١ِش ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش

حٌُِِٓخ٣ٝش ػ٘يٓخ ٣لؼِٕٞ ًُي ،كزيحهِؼْ طَحع ٣ٞ١َ ٝ ٣ََٓ 

ٖٓ حُلوي ػ٠ِ حال٠ِٛ حٌُٟ ُطخُٔخ ٌٓؼْٜ ٗظخثؾ ٓي٣ٝش 

٤ٜٓٝ٘ش كخٛزق ُي٣ْٜ ٍؿزش ك٠ إٔ ٣َٝٙ ؿ٣َلخ أٝ ِٜٓٝٓخ أٝ 

حُـِٝػش ٝ ٌُُي  ٓظؼؼَح ، كظ٠ ُٞ ًخٕ ًُي رؤ٣يٟ ؿ٤َ أ٣ي٣ْٜ

ٝرؼي ٓؼخ٣٘ش ٌٗؼْٜ ُٞػٞىْٛ حٛزلض أػِٜ٘خ ٓخُكخ ٌٝٓخ٣يح 

ٓؤٗـغ أٟ ك٣َن ٣ِؼذ "ٝٓخهَح ٌَُ أٛيهخث٠ حٌُِِٓخ٣ٝش 

ٟيًْ ك٠ أٟ ٓزخٍحس ٜٓٔخ ًخٗض طلخٛظٜخ أٝ أ٤ٔٛظٜخ ، ُٖ 
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حىحٌْٛ٘ ٝأػِٖ ح٠٘ٗ أط٠٘ٔ ٌُْ حُلُٞ ٝأؿِْ ٓؼٌْ ؿ٠ 

ٓ٘خػَ حُ٘ٔخطش  حُوٜٞس ًؼزي هللا رٖ ٍِٓٞ أًظْ ريحه٠ِ

ٝحُظ٘ل٠ ، ال ٓؤٍى ٌُْ حُٜخع ٛخػ٤ٖ ٝ ٓؤؿَد ٓ٘خػَ أر٠ 

رٖ هِق ٝأٗخ حٍحًْ طِٜٕٓٞ َٗ ٣ِٛٔش ٖٓ حٟ ك٣َن ٓ٘خكْ 

ٜٓٔخ ًخٗض ؿ٤ٔ٘ظٚ ،٠ٌُ٘ ُٖ أهٕٞ ٠٘١ٝ طٔخٓخ كِٖ أٗـغ 

ٟيًْ ك٣َوخ أَٓحث٤ِ٤خ ُٞ كَٟ٘خ حٌْٗ ٓظِؼزٕٞ ٣ٞٓخ ٓغ ك٣َن 

حَٓحث٠ِ٤ ، ُٞ كيع ًُي  

ى حُٔزخٍحس حٓخٓخ ٌٓظل٤خ ريػٞس هللا إٔ ٠ُٞ٣ ٖٓ كِٖ أٗخٙ

٣ِٜق ٝإٔ ٣ظؼَٝ حُِٔؼذ ُٜـّٞ ٖٓ ًظخثذ ٜٗيحء حاله٠ٜ 

ًٔخ كيع ك٠ آظخى ٤ٗٞ٤ٓن ٝػ٘يٛخ ٓظٔظلوٕٞ ًُي ٧ٌْٗ 

هَؿظْ ػٖ حالؿٔخع ح٠٘١ُٞ ُٝؼزظْ ٓغ حَٓحث٤َ ٓؤطَكْ 

ػ٤ٌِْ ٝأىػٞ هللا إٔ ٣ـلَ ٌُْ ػْ حٓؤٍ ٛٞ هزَ ٓخ حُٔخطٖ 

" ُٓخُي ًخٕ ٓـِٞد؟٣وِٚ حٍ

ال ط٠ِ٘ٓٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔ٘خػَ حُٔخهَس حُلـش حُٔوخٛٔش 

ُِظ٠خٖٓ حالهٟٞ ٝٓٞحػ٤ن حُِؼذ حُ٘ظ٤ق كخٌُٔخُٔخص حُظ٠ 

طِو٤ظٜخ ٖٓ أٛيهخث٠ حٌُِِٓخ٣ٝش ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حُلخهي ػَٔٝ 

٤ِْٓ ػوذ ٣ِٛٔش حال٠ِٛ ٖٓ حطلخى ؿيٙ ًل٤ِش ٧طوخً هَحٍ 

أر٘خء ح١ُٖٞ حُٞحكي  ٓظطَف ٓؼَ ٌٛح هي ٣٘ؼَ حُ٘خٍ ر٤ٖ

ٛل٤ق حٜٗخ . ٣ٝئىٟ ح٠ُ كظ٘ٚ ٣ًَٝش ٓ٘خرٜش ُلظ٘ش ٓلَّ ري
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ٖٓ ؿ٤َ ٠ٓ ىٟ ٌُٖ ٤ُٔض ٌِٓ٘ش حٕ ًخٗض ػ٠ِ ح٠ُٔ 

ٝحُزًَش ك٠ حٌُخرظٖ ٓيكض ػزي حُٜخىٟ . ىٟ ٗظَٜف ك٤ٚ

ٓظؼٌٍٕٝ ك٘و٠ ُٞ ػَكظْ حٗٚ هزَ إٔ ٣طِن حُلٌْ ٛلخٍطٚ .

ٌُِٓخٟٝ حُحٟ ً٘ض كي طِو٤ض ػالػ٤ٖ ٌٓخُٔش ٖٓ طالطَ٘ 

ٓظؼَكٖ هٍَص حٕ حػ٤ٖ ك٠ ىٍٝ هخكِش ط٤َٔ ٝحٓظ٘غ ػٖ حَُى 

ٌُٖٝ ٍٗش ؿخءط٠٘ ٖٓ ػَٔٝ ٤ِْٓ ٗيص حٗظزخ٠ٛ ،كؼَٔٝ 

٤ُْ ٍٗخٗخ ،رَ ٛٞ ٖٓ حَٛ حُو٢ ٝػخرض ىحثٔخ ػ٠ِ هطٚ 

،ًٝٞٗٚ ٣ٌظل٠ رَٗٚ حَٓ ٣ؼ٤َ حُوِن كَِرٔخ كخَٛٙ ٍؿخٍ ح٣َُْ 

٣ْ ،كوٍَ حٕ ك٘ظ٤َس ك٠ ٗخٍع ٓخ ٝٓؤُٞٙ حٗض ػَٔٝ َٓ

٣ؼط٤ْٜ َٗٔط٠ ٝرؼي إٔ كؼَ حٗزٚ ٤َٟٔٙ كوٍَ حٕ ٣ظَٜ ر٠ 

ُظل٣ٌَٟ ، ٌُٖ حالطٜخٍ حٗوطغ رؼي حٕ هٍَٝح حٕ ٣وِؼٞٙ 

ٓالرٔٚ ٣ٌٝٛزٞح ر٤ٚ ح٠ُ حُٔوطْ هٍَص حٕ حهطغ طيحػ٠ 

حكٌخٍٟ حُٔظ٘خثٔش ٝحٓخٍع ُال١ٔج٘خٕ ػ٠ِ ػَٔٝ ٛي٣و٠ 

حٍ حٓخُظي هطؼض ح٠ًِ ٝهي ً٘ض ػوذ.٠ٌ٣َٗٝ ٝحه٣ٞخ حٌُز٤َ 

ٓ٘ظزٌخ ٓغ ِٓطخ٤ٗش ِٓٞه٤ش َٓ٘ػخ ك٤ٜخ حهٌص طَ٘د ٖٓ 

حُِٔٞه٤ش ُظٔو٠٘٤ ٝٗخؿال ٣يٟ حالهَٟ رظـ٣َي كَهش ٣ٞ٘ٓش 

ٖٓ حػِ ٓخ طِٔي ٛيٍٛخ ًٟ حُ٘ٔخ٣َ ح٤ُٜ٘ش هِض ُِِٔٞه٤ش 

ٖٓ ًظَ " ؿَٟ ؿ٤َٟ كظ٠ ح١ٔجٖ ػ٠ِ ػَٔٝ ٛي٣و٠"

ٗٞه٠ ٓزوض ػَٟٔ ٤ٍٓٝض حُٞىٗش ؿخٗزخ ُْٝ حٓٔق ٣يٟ 
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ٓيٛ٘٘ش ٝرخىٍص حالٜٗخٍ رؼَٔٝ ، ٝهزَ حٕ حٗطق رؼزخٍحص حٍ

حال١ٔج٘خٕ ؿخء٠ٗ ٛٞطٚ كخهيح ٓـِٞال ٍَٓٔٝح ٓٔٔٞٓخ 

هطؼًٞٞح ػخ٤ِٖٓ ٠ُ ك٤ٜخ حىًٍٞس ٓخ طزوٕٞ .. ٛخٛخحححححٟ"

" طوَؿٞح رَٙ َٜٓ طخ٠ٗ 

حىًٍض ٝهٞػ٠ ك٠ حُلن ، ًخٕ ػَٔٝ ٣ؼِْ ح٠٘ٗ ُٖ أٍى ُٞ 

ُ٘ز٤ِش ٣ٝؼ٤َ ك٠ ٓ٘خػَ اطَٜ ر٠ كوٍَ حٕ ٣ٔظـَ ػخ١لظ٠ِ ح

حُوِن ػ٤ِٚ ٌُٖ حُلن ٤ُْ ػ٤ِٚ حُلن ػ٠ِ هِز٠ حُ٘ظ٤ق 

حٗخ آٓق ٣خ ػَٔٝ ح٠ٗ "كخُٝض حٕ حطٔخٓي ٝأهٍٞ ُٚ ٖٓ ػَ 

حهلَ ػ٘خٕ حًَٔ ح٠ًِ ..ػخِٓظي ػ٠ِ حٗي اٗٔخٕ ٟٓٞ 

،ػخى "

ىح أٗض طاله٤ي ...ٛخٛخحٟ حٗض ػخ٣ِ طو٘ؼ٠٘ حٗي رظخًَ"ػخ٤ٗخ 

ٙ ؿِطش حُظ٠ حكٔيص ػ٤ِٚ ٗ٘ٞس ًخٗض ٌٛ" ٖٓ ٛظيٝم حُِحى

حَُٜ٘ ،كوي ٟلٌض الٗٚ ً٘ق ٠ُ ػٖ رئّ كخُٚ ًٌِِٓخٟٝ 

٣ظٖ حٗ٘خ ًؤٛال٣ٝش ػ٘يٓخ ٗؤَ ٗوخْٛ حُل٤خس ٝٓظؼٜخ ٝٗؼ٤ٖ 

ك٠ ٌٗي ٟٝ٘ي ًٔخ ٣لؼَ ٛٞ ٍٝكخهٚ ،حٓظلِٙ ٟل٠ٌ 

حٗض أ٤ًي رظ٠لي ٖٓ ٍٝح هِزي ١زؼخ "حُٔظؼخ٠ُ ٝهخٍ ٠ُ 

.. ٝ حٗض ُٔخ رظظـِزٞح ٓخ رظخًِٖ ٙ..ال ٝهللا ٣خ ػَٔٝ "،هِض ُٚ "

رٚ ٣خ ػَٔٝ حٗخ ح٠ُِ كَٜ ىٙ ..٣خػ٠٘٤ ٝأٗخ أهٍٞ حٗض ٍك٤غ ٤ُٚ

حٗخ ًَ ح٠ُِ ٠ٜ٘ٔ٣ ح٠ٗ ٗوؼطٌٞح رْ ٠ٛ ..ٖٓ كخٍهٚ ٓؼخ٣خ 
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حٗٚ ٣َْٓ حُظؼخٓش ػ٠ِ ..ىٟ ٝظ٤لش حال٠ِٛ رخُ٘ٔزش ٠ُ 

ٝىٟ ٜٓٔش ؿ٤ِِش ًٝخك٤ش ُٞؿٞىٙ .. ٕٝ حٌُِِٓخ٣ٝش 

حك٘خ ك٠ ح٣ٚ ٝال ك٠ ح٣ٚ "ٍطزي ٝأهٌ ٣وٍٞ ريأ ػَٔٝ ػَٔٝ ١" 

" ُل٘خ ك٠ حُٔخطٖ ح٠ُِ حطـِزظٞٙ 

ًؤٛالٟٝ ٓظَّٔ ػ٠ِ حُلُٞ ٗلٌص ٖٓ ػـَطٚ حُيكخػ٤ش،ٝ ر٤زٞ 

ٝر٤َ٘ ٝر٤زٞ ٝر٤َ٘ ،ٝحهٌص حٟـ٢ ػ٠ِ ػ٠ِ ه٠ٜٔ ٝح٣ٚ 

ىٟ رطُٞش ٝى٣ش ُٟ ..طلظٌَ ٓخطٖ ُٟ ىٙ ٣لَم ٓؼخٗخ ..٣ؼ٠٘ 

ٙ حٗخ كظ٠ ٓ٘لظٖ حهَ ٓخ هِض ٠ُ هزَ ًيٙ ُٜٝخٕ ه٤ٔش ى

حك٘خ ٗزؼخ٤ٖٗ ٌٓخٓذ ػ٠ِ حالهَ .. ٍرغ ٓخػش ٖٓ حُٔخطٖ 

حٛٞ حُِؼ٤زش طٔخكَ رَٙ ٝطَٜف ٌٓخكآص ..ٓخكَٗخ ٝؿ٤َٗخ ؿٞ 

حُلُٞ ٣ٝـ٤زٞح كخؿخص ُٔيحٓخطْٜ ٖٓ حُٔٞم حُلَٙ حى٣٘خ ٣خ 

٤ٓيٟ ٓخكَٗخ رِي ؿي٣ي ٓخكَٝح حٗظٞ كظٚ ؿ٤َ ح١ٞ٤ٓ ٝحُٔلِش 

ٕ كَهٜخ ٝطٌٔزٞح رخ٠ُخ٤ُٖ ٖٓ ح٠ُِ رظَٝكٞح طظوطؼٞح ّ

ٌُٖ حٗظْ هَٔطْ ..٣خ ػَٔٝ حك٘خ هَٔٗخ ٓؼًَش .. حُلٌخّ 

ح٠ُِ كَٜ ُ٘خ ىٙ ٌٗٔش حٗٔخ حُيٍٝ ..ٝطؤَٕٝ حُلَد 

ٝحُزخه٠ ػ٠ِ حًُٞٔش ح٠ُِ ٖٓ ٛظلٞهٞح ٜٓ٘خ ٝحىٟ حُلٜخٗش 

ر٤زٞ ٝحُـٕٞ "ٍحكض ٣خ ػَٔٝ ٝحُيٍٟٝ ٝحٌُخّ ٤ٛلِٜٞٛخ 

ٓخ "ىح حكٔي ٌُِٓخ٣ٝخ ٍَٓٔٝح ،حكويص ػَٔٝ كَكظٚ ٝػخى ػٞ

١زؼخ ٓخ حٗض ..طيه٠ِ٘ حالٍٓٞ ك٠ رؼ٠ٜخ ٝرطَ ط٤ِ٠َ 



 
 

53 

ىٙ كِد ٠٘١ٝ ٗخىٟ حُلٔخى ..رظ٘ـغ ٗخىٟ حُلِد ح٠٘١ُٞ 

،ٝؿٕٞ ٝؿٕٞ ٝؿٕٞ "رظ٘ـؼٚ حُحٟ ..ٝحُؼٔٞالص ٝحُٔ٘٘طخص

،ًخٕ ػَٔٝ هي َٝٛ ح٠ُ ك٤غ حٍىص ُٚ حٕ ٣َٜ ،حهٌص أهٍٞ 

حٗخ ىحهَ ..حٟق ٓؼ٠ِٜ٘ ٣خ ػَٔٝ حُٜٞص ٖٓ ٝ"ُٚ 

حؿِوض طخًٍخ ػَٔٝ ٣َؿ٠ ٣ِٝري " ٓالّ..ٖٓ ٓخٓغ..ٗلن

ٝػيص ح٠ُ ٗلن حُِٔٞه٤ش ح٣ٌٌُِ ٓٔظٔظؼخ رؤٛال٣ٝظ٠ ٝكَهظ٠ 

 .

هي ٣ظٖ ظخٕ ٌْٓ٘ ح٠٘ٗ ً٘ض ح٤ًي ػَٔٝ ػ٘يٓخ هِض ُٚ ح٠٘ٗ 

ُْ أٗخٛي ٍرغ ٓخػش حاله٤َ ٖٓ حُٔزخٍحس، 

س حُلٌخ٣ش ٌُٖ حُلو٤وش ح٠٘ٗ رخُلؼَ ُْ حٗخٛيٛخ رؼي ػَكض ُذ

ٝحىًٍض حٕ حال٠ِٛ ٓؼٍٔٞ ُٚ ػَٔ ػ٠ِ َٟٜ ؿَٔ ،ٝال 

ىحػ٠ ٧ٕ حكَم ى٠ٓ ٝأكٔي ػ٠ِ ٗل٠ٔ ٓظؼش حُِٔٞه٤ش 

ٝحُلَحم ،رزٔخ١ش ُٔخًح حٌٗي ػ٠ِ ٍٝك٠ ٝأٗخ ُٔض ٌُِٓخ٣ٝخ 

رلٔي هللا ٝك٠ِٚ؟ حػ٠ٌٍٗٝ كخٗخ ٓ٘خٛي ػ٠ِٔ رَحؿٔخط٠ 

 أكْٜ حُ٘خىٟ ح٣َُخ٠ٟ حٌُٟ حٗـؼٚ ٤ُْ ١ٝ٘خ رخُ٘ٔزش ٠ُ ،ال

حريح حٕ أطٔٔي رظ٘ـ٤غ حُل٣َن حُوخَٓ كظ٠ آهَ ُلظش 

،ٛل٤ق ح٠٘ٗ أك٠َ حٕ إًٔٞ ك٠ ح٤ُٔخٓش ػٔٞٓخ ٓغ 

حُؤَحٕ ٓخىحّ ٣ظٔٔي رٔخ أظ٘ٚ ٣ٝظ٘ٚ كوخ ،ٌُٖ حٌٍُٞس 

٤ُٔض ك٤خس ٓٞح٣ُش ،حٌٍُٞس ُؼزش ، حٌٍُٞس ط٤ِٔش ٠ٗء َٜٗد 
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طزَ ا٤ُٚ ٖٓ حكزخ١ظ٘خ ٖٓ ػٌحرظ٘خ ،ُٝٔض ٠٣َٓخ ٗل٤ٔخ ٠ٌُ حع

ٗل٠ِٔ ؿيػخ ال٠٘ٗ أٗـغ ك٣َوخ ٣ؼ٘ن حُِٜحثْ ًؼ٤٘٤ٚ ، 

ٖٝٓ ح٥هَ حٗخ حٗـغ حٌَُس ٠ٌُ ٣ٌٔذ ك٣َو٠ ،ٌُٝح هَؿض 

ح٠ُ حُي٤ٗخ كٞؿيص ح٠ِٛ ٣٘ـؼٕٞ حال٠ِٛ ،ًـخُز٤ش ح٤٣َُٜٖٔ 

حُزٔطخء ح٣ٌُٖ ًخٕ ًخك٤خ ُْٜ ٓخ ٣ؼ٤٘ٞٗٚ ٖٓ حكزخ١خص 

حىس ٝٓؼخٗخس ك٠ حُل٤خس ،كخهظخٍٝح إٔ ٣ٔ٘لْٜ حال٠ِٛ ٓغ

أٓزٞػ٤ش ،ٌُُي ال أٓظط٤غ حريح إٔ حكْٜ ٤ًق ٣٘ـغ حُلوَحء 

حُِٓخُي ،أكْٜ حٕ ٣٘ـؼٚ ؿ٠٘ أٝ ٓز١ٞٔ أٝ ٗوٚ ٓٔظ٣َق 

٣َ٣ي إٔ ٣ـَد ٓ٘خػَ حُؤخٍس رظ٘ـ٤غ ك٣َن ٠ٕٓٔٞ 

حُؤخٍس ًخُِٓخُي ،ٍٝرٔخ ٠ٌُ ٣ـَد ٌٛح حالكٔخّ ٣ٝؼ٤ٖ 

كخُش ٖٓ حُظٞحُٕ حُ٘ل٠ٔ كوٞحػي حُٜلش حُ٘ل٤ٔش طٜ٘ق 

٣ٍذ حُؤخٍس ٝحَُٔحٍس ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ ٠ًِ ال ٣ٜخد حَُٔء رظؾ

رخَُِٔ، ٌٛح ٓخ أكٜٔٚ ٣خ ٓخىس،أٓخ حٕ أٍٟ ٗوٜخ ٝحهؼخ ٖٓ 

حُظٔ٘ظخَٗ ،٣الُٓٚ حالكزخ١ ٝطٌظ٘لٚ حَُٔحٍٙ ،ٝال٣ٌظل٠ رٌُي 

ك٤٘ـغ حُِٓخُي أ٠٣خ ،ٗوٚ ًٌٜح ال ططخُز٠ٗٞ رؤٟ ٓ٘خػَ 

ح ال ري حٗلخم طـخٛٚ ُٞ ٓٔلظْ ،كخٌُٟ ٣٘ـغ ٗخىٟ ٓ٘لّٞ

إٔ ٣ظلَٔ حُ٘ظخثؾ ،ٌٛح ٖٓ ٓ٘طن ى٠٘٣ هزَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘طوخ 

ػ٤ِٔخ ٗلؼ٤خ ،كٔخ أٛخرٌْ ٖٓ ٤ٜٓزش كزٔخ ًٔزض ح٣ي٣ٌْ ، ٖٝٓ 

. أػٔخٌُْ ٢ِٓ ػ٤ٌِْ
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ػ٘يٓخ أٍٟ ٛي٣وخ ٌُِٓخ٣ٝخ ُٖٝ أ٠ٔٓ أكيح ٠ٌُ ال٣ـ٠ذ 

حرَح٤ْٛ ػ٠ٔ٤ أٝ ػَٔٝ ٤ِْٓ أٝ هخُي ًٔخد أٝ ٗخىٟ 

ٓيٟ ػزي حَُك٤ْ أٝ ػٔخى ك٤ٖٔ ٤َٔٓ أٝ ٓلٔي ٤٘ٛيٟ أٝ ف

،ػ٘يٓخ حٍٟ أ٣خ ْٜٓ٘ ُٖٝ أ٠ٔٓ أ٣خ ْٜٓ٘ ًٔخ هِض ،أٗؼَ 

رخ٩ٗلخم ػ٤ِْٜ ػ٘يٓخ أٍحْٛ ٣٘ؼَٕٝ رٔؼخىس ػخٍٓش ٧ْٜٗ 

طؼخىُٞح ٓغ حال٠ِٛ أٝ أكِظٞح ٖٓ أٗز٠ حٝ ؿِزٞح ٗخىٟ ٤ٌٗٞ٤ٌٓخ 

رطَ ُحٓز٤خ ٝحكي ٛلَ ، ٗلْ ح٩ٗلخم أٗؼَ رٚ ٝأٗخ حٍٟ 

ٕ ػ٠٘٤ رؼي إٔ ٣ٔلن ح٠ِٛ٧ كَهظْٜ أػ٤ْٜ٘ طَٜد ّ

حُزخثٔش ،ٝكظ٠ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ُيٟ أٗـؼْٜ ػَٔٝ ٤ِْٓ حُويٍس 

حٗخ رٌَٙ ؿخ٠ِ٣ حُظوخ٣ٍَ رظخػش "ػ٠ِ إٔ ٣لخٍٝ أهٌٟ رخُٜٞص 

حُٔ٘٘طخص ح٠ُِ طوٍٞ إ ػٔخى ٓظؼذ ر٤خهي ٓ٘٘طخص 

٤ُٔٝي٣ٜخص ح٠ُِ رظؼزض إٔ رًَخص ٓظـُٞ ٍهخٛش كِ٘٘ي٣ش ...

ُْ ٣ؤص أٟ طو٣ََ ُؼَٔٝ ٧ٕ ػَٔٝ ال طؤط٤ٚ ٝكظ٠ ٌٛح ح٤ُّٞ "

طوخ٣ٍَ ،رظظٌظذ ك٤ٚ رْ ،ٝال طؤط٤ٚ ٤ٓي٣ٜخص حال ٤ٓي٣ٜخص ػ٤ِٜخ 

أكالّ ًَطٕٞ ٣ظلَؽ ػ٤ِٜخ أٝالىٙ ، 

ٝكيٙ ارَح٤ْٛ ػ٠ٔ٤ حٌُٟ ٣ؼ٤َ حػـخر٠ ٖٓ ر٤ٖ حٌُِِٓخ٣ٝش 

ؿٜٞ ًِٔخ ٍآ٠ٗ ػوذ ٣ِٛٔش ٌُِٓخ٣ٝش ٣زخى٠ٍٗ رخُٔو٣َش ٖٓ 

ٓخ أهُٞٚ ،ًِٝٔخ ٍآ٠ٗ ػوذ ٣ِٛٔش أٛال٣ٝش  حُِٓخُي كال ٣يع ٠ُ

رخى٠ٍٗ هخثال  
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ٓخًح ٣ٌٖٔ إٔ أهٍٞ "٣خ ٤ٓيٟ رٌَس رٌَٙ طوطؼٞٗخ ٝطٔظ٣َلٞح "

ػ٘يٛخ ٟٓٞ إٔ أ١ِن ػ٤ِٚ ٓخٍطٖ ُٞػَ حُِٓخُي ،ٌُُٝي ٤ُْ 

ُي٣ٚ أٟ اكزخ١خص أٝ ٗلٔ٘خص ٝال َٓحٍحص ٣ًَٝش ٌُُٝي ال ٣ظَٜ 

أٗخ حٌُٟ أطَٜ رٚ ر٠ ا١الهخ ٤ُـ٤ظ٠٘ ػوذ ٣ِٛٔش ح٠ِٛ٧ ،

٧ؿ٤ظٚ رؼي ِٛحثْ حُِٓخُي ،ٝآهَٛخ ٣ِٛٔش حَُٜٟٔ حٌَُ٘حء 

. ،ٝىحثٔخ ال ٣َى ،كخٟطَ ُالطٜخٍ رِر٠ٗٞ حُٔل٠َ ػَٔٝ ٤ِْٓ 
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ٗخىٟ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٣وَؽ ػٖ 

  ٛٔظش ؟

 ًظذ رالٍ ك٠َ

 

! ٗخى١ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٣وَؽ ػٖ ٛٔظٚ : اٗلَحى ه٤خ٢ُ 

 

ٗخى١ ؿٔخٍ ٓزخٍى أ٤ٖٓ ُـ٘ش ح٤ُٔخٓخص ٛٔض ح٤ُٔي 

رخُلِد حُٔزخ٠ًٍ حُظلظ٠ ٤ٖ٘ٓ ٣ٞ١ِش ػ٠ِ ًَ كٔالص 

حُٜـّٞ حُلخهيس حُظ٢ ٜٗ٘خ حُٔؼخٍٟٕٞ ٟيٙ ٓظ٤ٜٖٔ ا٣خٙ رؤٗٚ 

٣ٝٔظـَ ِٓطخص ٝحُيٙ , ٣ٔؼ٠ ٢ٌَُٓ ٛٞ أًزَ ٓ٘ٚ رٌؼ٤َ 

كوخٓش حَُث٤ْ ؿٔخٍ ٓلٔي ك٠٘ٔ ٓزخٍى ح١ٌُ ط٠ُٞ كٌْ 

ٕ ػخٓخ ٝهخّ ٌٓ٘ ط٠ُٞ رلٞح٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص حُزالى ٝحُؼزخى ػالػ٢

رظ٤ِٔغ حر٘ٚ رٌَ٘ ِٓلٞظ ُـ٤ٔغ حَُٔحهز٤ٖ رؼي إٔ ظَ ٗخى١ 

٧ًؼَ ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ك٠ حُوخٍؽ َٓ٘كخ ػ٠ِ هْٔ 

. حُلِِٝٗش ك٠ ٓي٣٘ش ٓال٢ٛ ٣ٍٞٝ ى٢ِٗ٣ 
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ٗخى١ ط٠ُٞ كِٔش حالٗظوخرخص حَُثخ٤ٓش ُِلظَس حُٔخىٓش 

ف ٓخكن ٗظَح ٧كـخّ ُٞحُيٙ ٝحُظ٠ أٓلَص ػٖ كُٞٙ رخًظٔخ

أ١ ٓ٘خك٤ٖٔ ػٖ هٞٝ طـَرش حالٗظوخرخص حَُثخ٤ٓش ًؼويس 

ٓغ حَُث٤ْ حُـي ك٠٘ٔ  2005طخ٣ٍو٤ش ُٔخ كيع ك٠ حٗظوخرخص 

٠ٛٝ حُظـَرش حُظ٢ طٌٍَص ك٠ حٗظوخرخص حُلظَس حُؼخ٤ٗش , ٓزخٍى 

َُِث٤ْ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٓغ ػيى ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ حٗظٜض ربػالٕ 

حُظ٢ كيػض هزَ هٔٔش ػَ٘  ِٛش أكيْٛ رٌٔرلش ر٠٘ ِٓحٍ

ػخٓخ ٝحُوزٞ ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ ك٠ كخُش ٌَٓ ؿ٤َ ر٤ٖ ١ِٝذ 

. حُِـٞء ح٤ُٔخ٢ٓ ُزٍٞٝٗي١ 

 

ك٠ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش كخٍٝ ًؼ٣َ٤ٖ إٔ ٣و٘ؼٞح ٗخى١ ؿٔخٍ 

ٓزخٍى رؤٕ ٣ظليع ٌُ٘ٚ ٛٔض ٍٝكٞ إٔ ٣ظليع اال ُ٘خ ك٠ 

ٓلخؿؤس ِٛص ح٧ٝٓخ١ ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٓخىٛخ حُلوي ٝػٜٔخ 

ػ٠ِ حٗلَحىٗخ رٌٜح حُلٞحٍ حُوط٤َ ح١ٌُ ٣ـ٣َٚ ٍث٤ْ  حُلٔي

. طل٣ََٗخ ٤ٓي حُلخّ 

 

ُٖ ٗط٤َ ػ٤ٌِْ كخُلي٣غ ٓغ حَُؿَ ح١ٌُ ٣ؼظزَٙ حُ٘خّ ػوَ 

٣لظخؽ , َٜٓ حُ٘خرٞ ٝهِذ َٜٓ حَُحؿق ال ٣لظخؽ ا٠ُ ٓويٓخص 

. ا٠ُ ٓئهَحص 
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ٛ٘خى ٓئحٍ ػ٠ِ ُٔخٕ .. ٤ٓخىس ح٤ُٔي ٗخى١ ؿٔخٍ ٓزخٍى · 

ُٔخًح .. ُٞٓٔؤُظٕٞ ٤ُٔخىطي ) ... ( ٍحؿَ  ًَ ١َٜٓ أرو٠

طٔظٌؼَ ػ٠ِ حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ح٧َٓ ك٠ إٔ طٜزق ٍث٤ٔخ ُٚ 

ٝطوٍٞ ىحثٔآ اٗي ُْ طظوٌ حُوَحٍ ؟ ٓئح٢ُ ح٧ٍٝ حُـ١َء ُٔخًح 

طظَى حُوَحٍ ٣لَٓ٘خ ٓ٘ي ؟ 

 

أٓٔق ٢ُ ٣خ أم ٤ٓي أك٤٤ي ػ٠ِ ؿَأطي حُٞهلش ك٠ ١َف 

أٗخ ٝح٤ُٔي حُٞحُي ٝح٤ُٔي  ٝٛٞ ٓخ ٣ئًي إٔ ٓخ رٌُ٘خٙ, حُٔئحٍ 

حُـي كلظٜٔخ هللا ٖٓ أؿَ ط٤َٓن حُظـَرش حُي٣ٔٞهَح٤١ش ُْ 

٢٘ٗ٧ ال أ٣ٍي ,٢ٌُ٘٘ رَٟٚ ُٖ أ٣ٍلي , ٣ٌٛذ ٛزخء ٓ٘ؼٍٞح 

حُ٘خّ إٔ طَٜ٘ف ػٖ حُٔـٜٞىحص حُظ٢ أرٌُٜخ ك٠ ُـ٘ش 

ح٤ُٔخٓخص أٗخ ٝأٛيهخث٢ ٛخ٢ٗ أكٔي ػِ ٤ٍٗٝي ٓلٔي ٤ٍٗي 

ٌٛٙ , ريحٍ كٔخّ ريٍحٟٝ  ٝ رطَّ ٣ٞٓق رطَّ ؿخ٠ُ ٝ

ٌُٖ رخُ٘ٔزش َُِثخٓش أٗخ ػ١َٔ ٓخ , حُٔـٜٞىحص ٢ٛ ح٧ْٛ

ٗظَص ُٜخ ٢٘ٗ٧ أ٣ٍٝيٟ ٍث٤ْ ىُٞهظ٠ كٖٔ ٛظلَم 

. ح٤ٌُِ٘خص ى١ 

 

أٗخ آٓق ك٠ حُٔوخ١ؼش ٧ٜٗخ ٤ُٔض .. ٤ٓخىس ح٤ُٔي ٗخى١ · 
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ٖٓ آىحد حُلٞحٍ حُٜلل٢ ٌُٖ ىػ٠٘ أٓؤُي أُٖ ٣ؼ٤َ ٌٛح 

ٝهللا ٣خك٘يّ ٓخ رظٞهغ ٌُٖ .. ٝحُيًْ ؟ حُظ٣َٜق ؿ٠ذ ح٤ُٔي 

أٗخ ال أ٣ٍي إٔ طٔظـَ ح٧هالّ حُٔـَٟش ٌٛح حٌُالّ كَٛش ٠َُد 

. ػـِش حُظ٤ٔ٘ش حُظ٢ طًَزٜخ ك٠َطي ٌٓ٘ كظَس 

 

ٝال ٣ٞؿي ُي٣٘خ أ١ .. ٗٞف ٣خ أم ٤ٓي أك٘خ ك٠ ػَٜ حُ٘لخك٤ش 

حُٞحُي ك٠ ح٥هَ ٛٞ أد .. كٔخ٤ٓخص إٔ ٗظليع ك٠ أ١ ٢ٗء 

ٝأٗض ُٞ ً٘ض أرٖ كالٍ ً٘ض ٛظؼَف ٓؼ٠٘ إ , رخء ٓؼَ ًَ ح٥

" ح٧د ٣يهَ ػ٠ِ أر٘ٚ رٜي٣ش ٝحالرٖ ٣َٜم ٖٓ حُلَكش هخث٦ 

كظ٠ ُٞ ًخٗض حُٜي٣ش ى١ ٍُِٝ " رخرخ ؿخد ٢ُ ٛي٣ش .. ٤٤ٛٚ 

كٔخ رخُي ُٞ ىهَ , رٔخ٣ٍ٘خ  ٣ٍٝ23455ْ أٝ ك٤ال ك٠ حُٔ٘طوش 

ٗو٤ِي طَٜم رخُظؤ٤ًي حُلَكش ٙ, ػ٤ِي ح٧د رٜي٣ش ١ٖٝ رلخُٚ 

َٛ رخرخى ٣ِػَ ٓخػظٜخ ؟ رخُؼٌْ , " رخرخ ؿخد ٢ُ ١ٖٝ " 

٤ٛطٖٔ اٗي ريٍ ٓخ أٗض هخػي طؼَٔ كخؿخص ٝك٘ش ُٟ ح٠ُِ 

هخػي ط٘ٞف أٓالى ٝحُيى , ر٤ؼِٔٞٛخ حُ٘زخد ك٠ حُٖٔ ىٙ 

ٝأٗخ ر٘ٞف ٗظَحص , ٝطلخٓذ ٗظخٍ حُؼِد ح٠ُِ أهطؼٜخ ُْٜ 

. أٗخ رخػَٔ ىٙ حُلوَ ٝحَُٟخ ك٠ ػ٤ٕٞ ٝحُي١ ٝٛٞ ر٤٘ٞك٠٘ ٝ

 

هللا ٣وطغ ُٔخ٢ٗ ح٠ُِ ٤ٛ٘طن رخُٔئحٍ ىٙ ٣خك٘يّ رْ · 
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ك٤ٚ ًالّ ػٖ ٝؿٞى أُٓخص ٛل٤ش ُيٟ ح٤ُٔي حُٞحُي : ٠ٓطَ 

٢ٛ ح٠ُِ ىكؼض رخٗطالم كِٔش حُظ٤ِٔغ ُل٠َطي ك٠ ٌٛح 

حُٞهض ٝؿِء ٜٓ٘خ حُظٔؼ٤ِ٤ش ح٠ُِ ر٘ؼِٜٔخ ىُٞهظ٠ ٓٞح ؟ 

 

ُٞحُي ٛلظٚ رو٤َ ٝحُلٔي ح.. رلٔي هللا ًَ حٌُالّ ىٙ ًالّ كخٍؽ 

ٛٞ كو٢ , هلل رَؿْ ١ِزخط٘خ ؿ٤ٔؼآ ٓ٘ٚ إٔ ٣َطخف ٌُ٘ٚ ٣َكٞ 

ك٠ حُلظَس حُٔخ٤ٟش أٗ٘ـَ رَػخ٣ش ؿي١ كلظٚ هللا حٌُٟ 

طؼَٝ ُُِ٘ش رَى ر٤ٔطش ٝأٗخ أ٣ٍي إٔ أ١ٔجٖ حُ٘ؼذ ًِٚ ػ٠ِ 

. ًُي 

 

حٌُالد حُٔؼخ٤ٍٟٖ حُلخهي٣ٖ ٣خك٘يّ ر٤وُٞٞح ىح٣ٔآ ًَ ٓيٟ · 

ٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ُل٠َطي َٛ ٓؼوُٞش ال٣ٞؿي أ١ ر٤ظٞٓغ حُيٝ

ًلخءحص ك٠ حُزالى طِٜق ٧ٕ طٌٕٞ ك٠ ٗلْ حٌُٔخٕ ح١ٌُ أٗض 

أٗخ ١زؼآ أهيٍ أهطغ ٗل٢ٔ ػ٤ِْٜ ٌُٖ ٠ٓطَ رٔخ إ ىٙ , ك٤ٚ 

آٓق كٞحٍ إ ك٠َطي طـخٝد ؟ 

 

أٗض ٌِٓ٘ظي , أٝال أٗخ ٟي اٗي طٜق حُٔؼخ٤ٍٟٖ رؤْٜٗ ًالد 

ٌُٖ ه٢٘٤ِ , ١ء طٌَ٘ ػ٤ِٚ اٗي ُلخّ أًؼَ ٖٓ حُالُّ ٝىٙ ٕ

٧ٗ٘خ , أهُٞي اٗي ؿِطخٕ رؤٗي طؼط٤ْٜ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حالٛظٔخّ 
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طؼِٔ٘خ ٖٓ ؿيٗخ كلظٚ هللا ٝٛلظٚ حُٔل٣َش رؤٕ طظَى 

حُٔؼخٍٝ ٣ؼخٍٝ ُلي ٓخ ٣٘وطغ ك٤َ ٓؼخٍٟظٚ ٣ٝطِغ ُٚ ك٤َ 

ػخ٤ٗخ رخُ٘ٔزش . ٖٓ ًظَ حُ٘وي ٝأٗض طؼَٔ ح٠ُِ أٗض ػخ٣ِٙ 

, م أ١ كي ٣وٍٞ ػ٠ِ ٗلٔٚ اٗٚ ًقء ُٔٔؤُش حٌُلخءس ٖٓ ف

٣ؼ٠٘ ُٞ طًٌَ حُل٘خٕ حُِػ٤ْ ٓلٔي ٓؼي ًخٕ ك٠ ٗزخرٚ ٣طِغ 

٠٣لي كوخٓظٚ " ) أٗخ ٗخد ًلخءس " ك٠ أكالٓٚ حُوي٣ٔش ٣ٝوٍٞ 

رٌَ٘ ٣ظَٜ َّٟ حُؼوَ ُي٣ٚ ٝٛٞ ٓخ ٣ٌ٘ق ُ٘خ إٔ ك٠َطٚ 

( ٖٓ رْ ٢ٓٝ حُ٘خّ رَ أٗٚ ػخَٓ حٗظَحى ك٠ ٍٝطخٗخ ُٓخٕ 

حُ٘خّ كخٛٔٚ حٌُلخءس , د حُِٔز٠ ٣وؼي ٌٓخ٢ٗ ؟ َٛ أٗخ أؿ٢, 

ال ١زؼآ , اٜٗخ ػِْ ٝطـَرش ٤ٓخ٤ٓش ٝك٤خط٤ش ػ٠٣َش , ؿ٢ِ 

حٌُلخءس ٢ٛ اٗي طزو٠ أهَد حُ٘خّ ُٜخٗغ حُوَحٍ ػِ٘خٕ طئػَ 

٣زو٠ , ١ذ رٌٓظي ك٤ٚ كي أهَد ٠٘ٓ ُٜخٗغ حُوَحٍ ؟ , ػ٤ِٚ 

. أٗخ أٓظلن ٓخ أٗخ ػ٤ِٚ كؼال 

 

٣ٝخٍد أطَ٘ هزَ ٓخ أًَٔ حُٔئحٍ  ٌُٖ أٓٔق ٢ُ ٓؼخىطي· 

أٗخ آٓق ٣خك٘يّ ه٤ِي .. هٜي١ حُٔؼخ٤ٍٟٖ .. حٌُال

, الُّ أهٍٞ ػ٤ِْٜ ًالد , ػِ٘خٕ أٗخ ٖٓ هخىٍ , ى٣ٔٞهَح٢١ 

ر٤وُٞٞ إ ك٠َطي رو٠ ُي كظَس ٣ٞ١ِش ؿ٘ذ ٛخٗغ حُوَحٍ ًخٗض 

ٝرَؿْ ًُي ٓخُُ٘خ , طٌل٠ ٧ٛالف أكٞحٍ ػَ٘س رِيحٕ 
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ٍْٛ ١زؼآ ؟ ٤ًٖٓٞٞٓ ىٙ ٖٓ ٝؿٜش ٗع

 

ٛٞ ٗؼز٘خ ٤١ذ ٝاك٘خ ر٘لزٚ ٝر٘ي٣ِٚ ػ٤٘٘خ .. ٗٞف ٣خ أم ٤ٓي 

ال ػخٍك٤ٖ ٗيهَ ٤ٓ٘ٔخص ٝال , ٝػَٔٗخ ٟخ٣غ ك٠ هيٓظٚ 

ٝرَؿْ , ًَٝ ىٙ ػِ٘خٗٚ , ٗ٘ظَٟ ٓٞالص ٝال ٗظٔظغ رلِٞٓ٘خ 

ًُي ٌِٓ٘ظٚ أٗٚ ٗؼذ ٓظَٔرغ ر٤ٔٞص ك٠ حالٓظؼـخٍ ػخ٣ِ 

حُزِي هَد ك٠ ٝٗخ٢ٓ إ , ًَ كخؿٚ طظْ رَٔػش ٗي٣يس 

. ػخ٠ِٗ٣ أِٛلٜخ ُي ك٠ ٓ٘ظ٤ٖ , ٤ٓض ٓ٘ٚ 

 

ح٤ُٔض ٓ٘ٚ ى١ طزظيٟ .. أٗخ آٓق ٣خك٘يّ ػ٘خٕ أكٜٔي ٛق · 

ٖٓ ٓ٘ش ًخّ رخُظز٢ ػ٘خٕ ال ٣ٔخء طل٤َٔ ٌٛح حٌُالّ ؟؟ 

 

طويٍ طوٍٞ أٗ٘خ ري٣٘خ ح٩ٛالف . ٖٓ أ٣خّ حُوي١ٞ٣ آٔخػ٤َ ١زؼخ 

ٛخٗض ًِٜخ أٍرؼ٤ٖ ٣ؼ٠٘ هالٙ , ٖٓ أٍٝ كظَس ُِـي كلظٚ هللا 

ٝرؼي٣ٖ ح٠ُِ أك٘خ ػِٔ٘خٙ ك٢ حُلظَس ح٢ُِ , ٓ٘ٚ ٝح٩ٛالف ٣ظْ 

طـ٤َ ٍث٤ْ ٓـِْ حُ٘ؼذ ٍٝث٤ْ ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ , كخطض 

اُـخء حُٔـخُْ حُو٤ٓٞش حُٔظوٜٜش ُٞكخس , رؼي إٔ طٞكخْٛ هللا 

ًَ أػ٠خثٜخ ٝهٔ٘خ ربُـخء حُلِد ح٢٘١ُٞ ٝطِْٔ ح٤َُٔٔس ٓ٘ٚ 

هٔ٘خ رخكظظخف حَُٔكِش , حُظلظ٠  حُلِد حُٔزخ٠ًٍ حُز٤ٟ٘ٞ
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٣ؼ٠٘ طويٍ طوَؽ , حُؼٔخ٤ٗش ٝحُٔزؼ٤ٖ ٖٓ ًزَٟ ٓظش أًظٞرَ 

ٖٓ ر٤ظي ك٠ حُظز٤ٖ طٍِ٘ ٤ٓي١ رَ٘ ك٠ ٓخػش ٜٝٗق رؼي 

إٔ ه٤٠٘خ ػ٠ِ ٌِٓ٘ش حُِكٔش ٝحالٗلـخٍ حٌُٔخ٢ٗ رٔزذ 

ح٤ُٔخٓخص حُـ٤َ ٓ٘ظٍٞس حُظ٢ هخٓض رٜخ أَٓط٘خ ٝأىص ا٠ُ 

ٌٛٙ ح٩ٗـخُحص ال٣ٌٖٔ حالٓظٜخٗش رٜخ ًَ , هطغ هِق حُٔٞح١ٖ 

٤ُْ , ًِٜٝخ طٔض رخُظي٣ٍؾ ٌُُٝي ُْ ٣لْ حُ٘خّ رٜخ أريآ , 

٧ْٜٗ ػي٣ٔٞ ح٩كٔخّ رَ ٧ٕ ك٤ٚ كَم أٗي طـ٤َ ُلي رخَُحكش 

. ٣زَى ػ٠ِ ١ٍٞ , ٝاٗي طـ٤َ ُٚ رَٔػش 

 

طظوطغ , ػ٠ِ كٌَس ٣خ ك٘يّ ٖٓ أٗخ ح٠ُِ ًخطذ حُٔئحٍ ىٙ · 

أٗخ ٖٓ ٗيس ًَح٤ٛظ٢ ُٚ ًِلض ٛلل٢  ,أ٣ي١ ُٞ ً٘ض ًخطزٚ 

اٗٚ ٣ٌظزٚ ٢ُ ٝػ٘ي١ ر٤خٗخطٚ ٍٝٛٞس ٤ُٚ ٝٛٞ ر٤ٌظزٚ ُٞ ك٠َطي 

ػٔٞٓخ أٗخ ػي٣ض ػ٠ِ حُيحه٤ِش ٝٓزظٜخ ُْٜ هزَ ٓخ , ١ِزظٜخ 

٤ُٚ , حُٔئحٍ ٛٞ ٤ُٚ ػٔخ٤٤ُٖ طٍٞػٞٛخ ُزؼٞ , آؿ٠ ُٔؼخىطي 

ٓخ طؼِ٘ٞٛخٕ ٤ٌِٓش ٝطَكٔٞٗخ ؟ 

 

, كْ ٠٣َٓش ًٝخٍٛش ُِ٘ـخف ٝهللا ٓئحٍ ٣ٌٌُ ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٕ

ٌُٖ ٓؼِٜٖ ح٢ُِ ٣ظلَٔ ٤٘٣َ ٓٔئ٤ُٝش رِي رلخُٚ ال٣ٌٖٔ 

أٝال حُٔئحٍ ىٙ , إٔ ٣وق أٓخّ أٓجِش ٠٣َٓش ًٌٜٙ رؤُْ 
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. ر٠ٔ٘٤ حُلوٞم حُيٓظ٣ٍٞش ُِٔٞح١ٖ ٗخى١ ؿٔخٍ ٓزخٍى 

 

أٗخ ٓخكز٤ظٖ أهُٜٞخ . هطلظٜخ ٖٓ ػ٠ِ ُٔخ٢ٗ ٣خ رخٗخ · 

. ػ٘خٕ ٣زخٕ ٌِٗ٘خ ر٘ظلخٍٝ رـي 

 

رٚ رَٜحكش اك٘خ ُٞ ٗخ٣ل٤ٖ إ ك٤ٚ كي ٤ٛظؼخَٓ ٓغ حُزِي ى١ 

حُ٘خّ كخًَٙ إ حُلٌْ ىٙ , ً٘خ ٓز٘خٛخ ُٚ , رلٌٔش أًؼَ ٓ٘٘خ 

ٌُٖ أك٘خ , ىٙ ٢ٗء ال ٣ط٤وٚ رَ٘ , أِٓٚ ٝىٙ ٖٓ كو٤و٢ 

 -ر٘يّٝ ػ٠ِ ٗلٔ٘خ ػ٘خٕ كز٘خ ٌُٜح حُزِي ح٢ُِ أىحٗخ ًظ٤َ 

٢ٌُ ٓغ اٗٚ ٣َٓق ػخث٤ِخ ٝرؼي٣ٖ حُ٘ظخّ حُْ –ًظ٤َ ًظ٤َ ٣ؼ٠٘ 

ٌُٖ ك٤ٚ , ٝر٤وَّ ًَ أُٔ٘ش ح٤ٌٌُٖ٘ٔ ٝكِد أػيحء حُ٘ـخف 

, ٌِٓ٘ش ًز٤َس ؿيح اٗٚ ر٤ي١ ٛالك٤خص ًز٤َس َُث٤ْ حٍُُٞحء 

ٝاك٘خ ٗؼذ ٤ُٚ طوخ٤ُيٙ , طو٣َزخ ٛٞ ح٠ُِ ر٤ي٣َ حُيُٝش 

أك٘خ ٓغ , ٝه٤ٜٛٞظٚ ُٖٝ ٗوزَ كَٝ حُ٘ظخّ حُـَر٢ 

حُِٔي ٣لٌْ ٝٛٞ ٓٔظ٣َق حُو٤ٜٛٞش حُؼَر٤ش حُظ٢ طـؼَ 

, رَُٔخٕ ٝكٌٞٓش ًٝالّ كخٍؽ , ٓخك٤ٖ ػ٤ِٚ أٓظ٣َْ , ٗل٤ٔخ 

ٝح٢ُِ ؿخد حُزِي ى١ ٍٝح ٛٞ , ح٧ٓظ٣َْ ر٤ؼطِ٘خ ًظ٤َ 

٤ٌِٓش ٖٓ , ٌُُٝي هٍَٗخ ٗؼَٔ ٗظخّ هخٝ ر٤٘خ , ح٧ٓظ٣َْ 

ُٝؼِٔي , ٝىٙ أٗٔذ ٗظخّ ُلٌْ ٌٛٙ حُزالى , ؿ٤َ أٓظ٣َْ 
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رظـَرظ٘خ ٝأىًٍض إٔ حٓظوَحٍ أ١ ك٤ٚ ىٍٝ ًظ٤َ ريأص طوظي١ 

كٌْ ٣ؼظٔي ػ٠ِ طلٌٔٚ ك٠ ح٧ٓظ٣َْ ًٝلِٚ ك٣َش ح٧ٓظي 

ُـ٤ٔغ أكَحى حُ٘ؼذ رل٤غ طـ٢ء ػ٠ِ حُٔوخّ ح١ٌُ طلَٟٚ 

. حُِلظش حَُحٛ٘ش 

 

حُلو٤وش ٣خك٘يّ أٗخ ًيص أر٠ٌ ٖٓ ك١َ ح٩ػـخد ٝك٠َطي · 

ٌُُي , رظظٌِْ ٠ٌُ٘ طًٌَص أ٢٘ٗ ُٝيص ٖٓ ؿ٤َ ؿيس ىٓؼ٤ش 

. ٢ُ رؤٕ أٗزَٜ ٖٓ ؿ٤َ ىٓٞع ٢ٌُ ال طظٖ أ٠ٗ هَٜص  أٓٔق

 

١ٍٞ ػَٔى رظؼَٔ رِؤظي , ٝهللا ٓخ هَٜص ٣خ أم ٤ٓي 

, َٜٝٓ ٓلظخؿش ُٔـٜٞىحص ْٜٓ٘ أٓؼخُي , ٝٓخرظٌَٕ٘ حُـ٤َٔ 

. ٝه٢٘٤ِ ٛ٘خ أٓؤُي أٗخ ػ٠ِ ٓئحٍ 

 

أٗخ ٓظؤًي ٓؼخىطي إ أ٢ٓ ػَٔٛخ ٓخ ىػض ٢ُ رْ ٢ٛ · 

٢ُ ػ٘خٕ ك٠َطي طٔ٘ل٢٘ ٌٛح  أ٤ًي ؿِطض حُٜ٘خٍىٙ ٝىػ٤ض

حَُ٘ف 

 

طلظٌَ أٗخ ٤ُٚ حهظَص ٛل٤لش كخِٗش ُٟ ٛل٤لظي ٖٓ ر٤ٖ ًَ 

٤ُٚ , ًخٕ ٌٖٓٔ أى٠ُ ١٧ كي , ٛلق َٜٓ ػ٘خٕ أى٠ُ ُي 
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حهظَطي أٗض رْ ؟ 

 

ٝرخػٞ ح٢ُِ , ػ٘خٕ أٗخ ٓخ٠ٗ ػ٠ِ حُؼـ٤ٖ ٓزِوزطٕٞ · 

. ٣يّٝ ُي ػ٠ِ ١َف ٖٓ ؿ٤َ ٓخ ك٠َطي ططِذ 

 

ٌُٖ ػ٘يْٛ ٌِٓ٘ش ٤ٍٛزش , ٣خ أم ُلخّ  ح٢ُِ ر٤ؼ٠ٞ ًظ٤َ

ر٤ِلٔٞح ح٧ػظخد ْٝٛ , أْٜٗ ر٤ؼ٠ٞح ٝؿٞحْٛ ٖٓ ٓوظ٘ؼ٤ٖ 

أٗض رظؼٞ ر٤ٔ٠َ , ٓٔظٌ٘ل٤ٖ ىٙ رْ ر٤ؼِٔٞٙ ؿٜزخ ػْٜ٘ 

ٌُُٝي حُٔئٖٓ حُلخَٗ أكذ أ٤ُ٘خ ٖٓ ٟؼ٤ق , ٝرظِلْ رب٣ٔخٕ 

. ح٣٩ٔخٕ حُوٟٞ حُ٘خ١َ 

 

١ ٖٓ حُطزوش ك٠َطي ٓ٘لظ٢٘ كخال ٝٓخّ حُـ٣ٍٜٞٔش حُِٔي· 

ٖٓ ٛخهُٞي ؿ٤َ اٗي ٣خٍد ط٘ٞك٘خ ٍػخ٣خ ٤ُي ُٔخ , ح٠ُٝ٧ 

ػ٘خٕ ُٓخٕ , رخه٢ ٓئحٍ ٝأهِغ كخال , طزو٠ ٍث٤ٔ٘خ حُِٔي 

. حُِٓالء ؿِٜٝح ٍىٝى ح٧كؼخٍ ػ٠ِ حُلٞحٍ ٓغ حُ٘خّ 

 

. ُلن ٣زو٠ ُٚ ٍىٝى أكؼخٍ , ىٙ أك٘خ ُٔٚ ر٘ؼِٔٚ 

 

ٌُٖ , ٓؼِٜٖ ٣خ رخٗخ أٓٔق ٢ُ ٓؼخىطي ٌٖٓٔ طلٌْ · 
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ٓئح٢ُ ح٧ه٤َ ٣ٝظٔي رِؼ٢ٓٞ . حُ٘لخم ىٙ ُؼزظ٢ , ط٘خكن ال 

َٛ ك٤ٚ , ُٞ ً٘ض ىٓض ُو٤ٜٛٞش ك٠َطي ػ٠ِ ١َف 

. َٓ٘ٝع ُٝحؽ ه٣َذ ؟ ٣ؼ٠٘ حُ٘خّ ػخ٣ِٙ طلَف ر٤ي 

 

أطـُٞ ٤ُٚ ٝأٗخ ٓٔظٔظغ ٓغ .. رزٔخ١ش ٖٓ ٛوُٞي ؿ٤َ 

!! ؟؟.. حُ٘ؼذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 

 "ٍحُِٔظلض ٣٫ٚ"
 

 روِْ ر٬ٍ ك٠َ

 

أٓظـَد ًؼ٤َح ػ٘يٓخ أؿي ًؼ٤َح ٖٓ حُوَحء ًٝؼ٤َح ٖٓ حٌُظخد ؿخٟز٤ٖ 

٢٘ٓ ؿ٠زخ ًؼ٤َح ٢٘ٗ٧ أٓظوزَ رٌؼ٤َ ٖٓ حُٜيٝء ٍك٠ْٜ ٌُؼ٤َ ٖٓ 

أك٢ٓ٬، أػظوي أ٢٘ٗ حٓظويٓض ًِٔش ًؼ٤َ ًؼ٤َح ٌُُٝي ُٖ أًؼَ ٖٓ 

ٓؼِٜٖ ح٩ك٤ٚ كزي، ًٝخٕ ٫ري إٔ أؿ١َ . حٓظويحٜٓخ ك٢ رخه٢ حُٔوخٍ

طْٜ ٖٓ حُ٘وخى رؤ٢٘ٗ أؿ١َ ٍٝحء ح٩ك٤ٜخص ىحثٔخ، ُْٝ أٍى ٍٝحءٙ كؤٗخ ّ

هِٞٗخ ك٢ ٟٓٞٞػ٘خ ٝهُٞٞح ٢ُ رخهلل ػ٤ٌِْ ٓخًح أكؼَ . إٔ أهٌُْٜ

٣ٝوٍٞ " كخكخ ٝطلخكٚ"ُ٘وٚ ٣ؼِٖ ٍك٠ٚ حٌُخَٓ ُل٢ِٔ٤ ح٧ه٤َ 

ك٤ٚ حُؼزَ ىٕٝ هِش أىد ٝىٕٝ إٔ ٣ظطخٍٝ ػ٠ِ حُـٍٜٔٞ ح١ٌُ أػـزٚ 

ُٚ، ػْ رؼي إٔ أٓظٔغ ا٠ُ ًَ ٬ًٓٚ  حُل٤ِْ ٧ٗٚ ُٞ كؼَ ُٖ أٌٓض

ٓظٌَ٘ ؿيح ػ٠ِ ٍأ٣ي ٝرخُظؤ٤ًي ٛ٘خى "٣ـ٠ذ ٢٘ٗ٧ هِض ُٚ ٓزظٔٔخ 

٬ٓكظخص ػ٠ِ حُل٤ِْ ٝرخُظؤ٤ًي رٚ أهطخء ًؤ١ ػَٔ ر١َ٘ ٝأٗخ آٓق 

إ حُل٤ِْ ُْ ٣ؼـزي ًٔخ أػـذ آ٫ف حُٔ٘خٛي٣ٖ ح٣ٌُٖ ٍرٔخ ٝؿيٝح ك٤ٚ 

ط٤ِٔش ٫أًؼَ ٫ٝأهَ، ػ٠ِ أ١  ٓخُْ طـيٙ، أٝ طؼخِٓٞح ٓؼٚ ػ٠ِ أٗٚ ك٤ِْ

كخٍ أػيى ربًٕ هللا إٔ إًٔٞ أك٠َ ك٢ حُل٤ِْ حُوخىّ، اٗض رْ اىػ٢ 

٢ُ ا٢ٗ أهيٍ أػَٔ ًَ ح٢ُِ ك٢ ٗل٢ٔ ٣ٌٖٔ ٓخػظٜخ طلْ 

،ٝري٫ ٖٓ إٔ ٢ٌَٗ٘٣ ػ٠ِ ٓؼش ٛي١ٍ ٗو٢ ك٢ ٝحط٢ٜ٘ٔ "رخُلَم

اٗض ػخ٢ِٗ٣ أٍِٗ أُٝغ "رؤ٢٘ٗ آهٌٙ ػ٠ِ هي ػوِٚ، أهٍٞ ُٚ ٟخكٌخ 

٤١ذ أػَٔ ا٣ٚ ُِ٘خّ ح٢ُِ .. ١ ح٤ُٔ٘ٔخص ٧ٕ حُل٤ِْ ُْ ٣ؼـزيف

طلذ طٔظ٠٘ .. ٓز١ٞٔش ٝك٤ْٜ أٗخّ ٖٓ ٓوظِق حُٔٔظ٣ٞخص حُؼوخك٤ش
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ػٞح٢ٗ أ٣ٍٝي ا٬٤ٔ٣طْٜ حُظ٢ ط٢ٌَٗ٘ ػ٠ِ حُل٤ِْ ح١ٌُ أٟلٌْٜ ٖٓ 

ٌُٖ .. رخُطزغ ٛ٘خى ا٬٤ٔ٣ص ُؼ٘ض ٓ٘ٔل٢ِ٤ ٝٓ٘ٔل٤ِٚ.. هِٞرْٜ

حٍهخّ .. إٔ أهٍٞ إٔ حُٔز٤١ٖٞٔ أًؼَرخُ٘ٔزش ٝحُظ٘خٓذ أٓظط٤غ 

َٛ طؼَف ٓؼ٠٘ إٔ ٣لون ك٤ِْ ٖٓ رطُٞش أرطخٍ .. ح٣٩َحىحص طوٍٞ ًُي

، "٣٫ليع ًُي ٖٓ كَحؽ..٧ٍٝ َٓس ٓظش ٤٣٬ٖٓ ا٫ ه٬٤ِ كظ٠ ح٤ُّٞ

١ذ ٓخحُِٔز٢ ؿخد هي ك٤ِٔي أٍرغ َٓحص ٓؼ٘خٙ اٗٚ "هخٍ ٢ُ ؿخٟزخ 

حُلو٤وش أٗخ " هِض، ٛؼذ ػ٢ِ إٔ أه٤ذ أِٓٚ ك٢ اكلخ٢ٓ ٝ"٣ًْٞ

، "رخكذ ك٤ِْ حُِٔز٢ ؿيح ٝٛٞ أًؼَ ك٤ِْ ٠٣ل٢ٌ٘ ك٢ طخ٣ٍن ح٤ُٔ٘ٔخ

.. ٣خ٤ٓي١ ىٙ ًٝه٢ ٝأٗخ كَ ك٤ٚ"ًخى ٣طزن ك٢ ُٓخٍس ٍهزظ٢، هِض 

.. أٗظْ طٜ٘ؼٕٞ ٤ًٓٞي٣خ ٓ٘لطش" ، هخٍ "ُٔخًح طلَٝ ػ٢ِ ًٝهي

، هِض "ح٤ٌُٓٞي٣خ حَُحه٤ش ٢ٛ ٤ًٓٞي٣خ ٝٝى١ آ٫ٕ ٝٗـ٤ذ ح٣َُلخ٢ٗ

حكَٝ ا٢ٗ أط٤ض ُي رٔخثش أُق ٝحكي ٣٫لزٕٞ .. هَحٍ ٫ٝ ٍأ١ ىٙ"

ر٬ٕ .. ٝٝى١ آ٫ٕ ٣َٝٝٗٚ ػو٤َ حُظَ َٛ ٣ٌٕٞ ٬ًْٜٓ ٛل٤لخ

اكَٝ ا٢ٗ أط٤ض ُي رٔوخ٫ص ٖٓ ًزخٍ حٌُظخد طٜخؿْ ٗـ٤ذ ح٣َُلخ٢ٗ 

ٌُٖ أٗض ٍؿَ ٓؼوق ٣ٝـذ "، هخٍ"ك٢ ُٓ٘ٚ َٛ ٤ٓٔو٢ ٖٓ ٗظَى؟

ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ أ٣ٍلي ٝأهٍٞ ُي " ، هِض ُٚ "إٔ طٜ٘غ أك٬ٓخ ؿخىس

أ٢٘ٗ كؼِض ٌُٖ ُْ ٣َى هللا ُٜخ إٔ طظَٜ، ٢ٌُ٘٘ ٓؤهٍٞ ُي أ٢٘ٗ ٓخىٓض 

، هخٍ "أًظذ ًظخرخص ٓٔوَس ك٤ٌق أٛ٘غ أك٬ٓخ ٤ُٔض ًٌُي

ػٔٞٓخ أٗخ ػخ٣ِى رؼي ًيٙ طزطَ ح٧ك٬ّ ى١ ٧ٜٗخ ٓظلويى "رليس

ػِٔض ح٢ُِ حط٘ظٔض ٝحطوطؼض أٓوْ ٖٓ كخكخ "، هِض ُٚ "هَحءى

طلخكٚ هزَ إٔ أًظذ ك٢ حُيٓظٍٞ ٝرَؿْ ًُي حُلٔي هلل ٝؿيص هخٍثخ ٝ

٣لذ ٌٛٙ ح٧ك٬ّ طٔخٓخ ًٔخ ٣لذ ٓخأًظزٚ ٍرٔخ ٧ٕ ػ٤ٖ حَُٟخ ػٖ ًَ 

ػ٤ذ ٤ًِِش أٝ ٧ٜٗخ كؼ٬ أػـزظٚ، ًٔخ ٝؿيص هخٍثخ ٣٫لزٜخ أريح 

٣ٝؤه٢ٌٗ ػ٠ِ ػ٤ز٢ ٣ٝ٘ظظَ ٢٘ٓ إٔ أٛ٘غ ُٚ ٓخ٣لزٚ ٗخ٤ٛي ػٖ 
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٢ً ٣ظوٌ ٢٘ٓ ى٬٤ُ ػ٠ِ إٔ حُزِي رخظض هخٍة ػخُغ ٣وَأ٢ٗ ٍ

، "٫طٔظٜظَ رَأ٢٣ ٧ٗي ٓظؤَ ًؼ٤َح" هخٍ ". ٝح٩ٜٗخٙ هخٓض

٣خ٤ٓي١ ك٣َش حَُأ١ طؼ٢٘ إٔ أطوزَ " هِض ٓظـخ٤ٟخ ػٖ كيس حُظل٣ٌَ 

ػٔٞٓخ أٗخ طزض .. ٍأ٣ي ٝأكظَٓٚ ٝأكٌَ ك٤ٚ ٫إٔ أػظ٘وٚ كٍٞ هُٞي ُٚ

ا٣ٚ ٍأ٣ي ك٢ طلي٣يس . .ٝأٗزض ٝٓآهٌ ٍأ٣ي ك٢ ًَ ٤ٗت ٖٓ ٛ٘خ ٍٝح٣ق

، حَٜٗف ٓخهطخ ٝٛٞ ٣ٔذ ٣ِٝؼٖ "٣ًٞٔش ٫ٝ طلذ أؿ٤َٛخ.. ىه٢٘

٣ٌّٝ ا٠ُ ٌٛح حُِٓخٕ أ٤ِٛٚ، ري١ٍٝ حَٜٗكض ٧ُلن رللِش طٔؼش ك٢ 

٤ٓ٘ٔخ ر٤ـخٍ حُظ٢ حٓظ٨ص ًَح٤ٜٓخ كظ٠ آهَ ٓوؼي ٍٝؿض ٟلٌخص 

حُ٘خّ أٍؿخء حُوخػش، ٌَٗص هللا ح١ٌُ هِن حُ٘خّ رؤًٝحم ٓوظِلش 

٣َُم حُٜخؿغ ٝحُ٘خؿغ ٝحُ٘خ٣ْ ػ٠ِ ٍَٛٛٞ ٝىٗٚ، حٍط٣ٞض ٖٓ ٢ٌُ 

كَكش حُ٘خّ رٔخ ٣٘خٛيٕٝ ػْ ٓخٍػض ػخثيح ا٠ُ حُز٤ض ٢ٌُ أكخٍٝ إٔ 

أًظذ ػ٬ٔ أك٠َ ٝأًؼَ طٔخٌٓخ ٝأهَ أهطخء، ػ٬ٔ ٣ٔؼي حُ٘خّ أٝ 

٣ؼزَ ػْٜ٘ أٝ ٣ـيٕٝ رؼ٠خ ٖٓ ك٤خطْٜ ك٤ٚ، ٓلخ٫ٝ ١ٍٞ حُٞهض إٔ 

حص ىٕٝ إٔ أْٛ أ٢ًٗ ٓلخ٫ٝ إٔ أًٍِ أًؼَ أهَِ ٓخحٓظطؼض ٖٓ ح٩ُظق

ك٢ حُٔ٘ٞحٍ ح١ٌُ ً٘ق ُ٘خ ٖٓ ٓزن ُْٜ إٔ هطؼٞٙ َٓٙ حُـ٤َِ 

 ".حُِٔظلض ٣٫َٜ"

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 

 !حهظلخء ًٓٞذ حَُث٤ْ ك٢ ٗلن حُؼَٝرش
 

  روِْ ر٬ٍ ك٠َ

طيٍٝ أكيحػٜخ .. ٤ٓ٘ٔخث٤ش كخٗظخ٣ُش َُٔٝ ٤ٓخ٢ٓ ػ٠خٍ« ٓؼخُـش»

ُٓخٕ  ك٢ ٌٓخٕ ٝحكي ٝك٢ أ١

 

 

. ُْ ٣ٌٖ أكي ػ٢ِ ح٬١٩م ٣ظٞهغ إٔ طٜ٘ي حُز٬ى ٤َٜٓح ًٌٜح

ُٔ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ًخٕ ٛخؿْ ؿ٤خرٚ حُٔلخؿت ٣ئٍم ٓؼخ٤ٍٟٚ هزَ 

" ٤َٓس"ًِٔخ ًخٗض . ٓئ٣ي٣ٚ، ٣َٝػذ هٜٞٓٚ أًؼَ ٖٓ حُٔ٘ظلؼ٤ٖ رٚ

حكظٔخٍ ؿ٤خرٚ حُٔلخؿت طؤط٢ ٣َٜد ٖٓ ٌٜٓٔخ حُـ٤ٔغ، ٣َٜم حُزؼٞ 

، ٣َٜٝد "ٍر٘خ ٓخ٣لَٓ٘خ ٖٓ ١ِظٚ أريح"كخم رليس ٩هلخء ٍحثلش حُٖ

كظ٢ حٍَُٓٞ ٓخص ٝأَٓ هللا " حُزؼٞ ربريحء هِوٚ ػ٢ِ حُز٬ى ٓظٔظٔخ 

، حُزؼٞ حُؼخُغ ًخٕ ٣وٍٞ رلٔخّ ك٢ "رْ ٍر٘خ ٣ٔظَ.. ٫ري ٣ٌٕٞ

كبًح " َٜٓ ١ٍٞ ػَٔٛخ ٫ٝىس"ٝؿٚ ٖٓ ٣وخف ػ٢ِ ٓٔظوزَ حُز٬ى 

د ىٍٝ حُزي٣َ هخٍ ُي ٝٛٞ ١ِزض ٓ٘ٚ إٔ ٣َٗق ٝحكيح ٖٓ ٓٞح٤ُيٛخ ُِغ

٣ؼ٢٘ اًح ًخٕ هي كٌٜٔخ أًؼَ ٖٓ " ٣ٌخى ٣َُػي هِٔخ ٖٓ ك١َ حُـ٤ع 

ٍرغ هَٕ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٣لِْ رلٌٜٔخ حُزظش طؤًي أٜٗخ ُٖ طٔخٗغ ك٢ ط٤ِْٔ 

ٛل٤ق إٔ َٜٓ ؿخءٛخ .. ٓوخ٤ُيٛخ ُ٘وٚ آهَ ٫ ٣لِْ رلٌٜٔخ ه٢

".  ح٠ُـ٢ ٝحٌَُٔ رْ ٫ طْ٘ إٔ هِزٜخ ُٔٚ ًز٤َ

 

 

كيح ٖٓ ًَ ٛئ٫ء ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهغ إٔ ٣ؤط٢ ؿ٤خرٚ حُٔلخؿت ػ٢ِ ٌُٖ أ
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ٌٓ٘ حُِلظش ح٢ُٝ٧ حُظ٢ أًحػض . ًُي حُ٘لٞ حُل٣َي ح١ٌُ ِٛ حٌُٕٞ ًِٚ

ك٤ٜخ ًٝخ٫ص ح٧ٗزخء ٝٓلطخص حُظ٤ِل٣ِٕٞ ًُي حُوزَ حُؼخؿَ ٝكظ٢ 

حهظلخء ًٓٞذ حَُث٤ْ ك٢ ٗلن . "ح٥ٕ ُْ ٣لْٜ أكي ٓخ كيع

ًَ ٌٛح ٫ ٣ؼَكٚ أكي . ٕ حهظل٢ َٝٛ ٤ٓؼٞى٤ًق ُٝٔخًح ٝأ١". حُؼَٝرش

.  ٍٝرٔخ ُٖ ٣ؼَكٚ أكي ك٢ حُٔٔظوزَ حُو٣َذ

 

 

ًَ ٓخ ٣ؼَكٚ حُ٘خّ إٔ ًٓٞذ ٤ٓخىطٚ ىهَ ٗلن حُؼَٝرش ك٢ ٣َ١وٚ 

ا٢ُ ٓـِْ حُ٘ؼذ ٤ُِو٢ هطخرٚ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٤ٓوٍَ ك٤ٚ ٓخ اًح ًخٕ 

٤ٓوزَ ط٢ُٞ ٓٔئ٤ُٝش حُز٬ى ٓض ٓ٘ٞحص أه١َ، ر٘خء ػ٢ِ ١ِذ 

ُٔٞح٤٘١ٖ، رؼي ُـ٢ حٓظَٔ ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش كٍٞ ٓخ اًح ًخٕ ٤ٍٓٞع ح

ٓوؼيٙ ٫ر٘ٚ أّ ٤ٓٔ٘يٙ ٧كي ٓؼخ٤ٗٝٚ أّ ٤ٓظَى ١ًًَ ٤١زش ربؿَحء 

حٗظوخرخص ٍثخ٤ٓش كَس طلض اَٗحف حُو٠خء ٝحَٜٗحف ح٧ٖٓ، ٣وٍَ 

ك٤ٜخ حُ٘ؼذ ٤َٜٓٙ ٧ٍٝ َٓس رؼي ٍَٓٝ ٓظ٤ٖ ػخٓخ ػ٢ِ ا٬١م 

".  ػَف حُ٘ؼذ ٣َ١وٚ"أؿ٤٘ش 

 

 

ُِلظخص ظٖ ح٠ُزخ١ حُٔٔئُٕٝٞ ػٖ طؤ٤ٖٓ حًُٔٞذ ٝحُؼٔخًَ 

حُٔي٣َٕٝ ظٍْٜٞٛ رخطـخٙ حُٔوز٣َٖ ح٬ُػز٤ٖ أىٝحٍ حُٔٞح٤٘١ٖ 

حُٔي٤ُٜٖ رلزٚ أْٜٗ هي أ٤ٛزٞح رؼ٢ٔ ٓئهض ؿؼَ حًُٔٞذ ٣لٞطْٜ رؼي 

هَٝؿٚ ٖٓ حُ٘لن، ٌُٖ ح٤ُٜلخص حُظ٢ حٗزؼؼض ٖٓ أؿِٜس ح٢ٌِٓ٬ُ 

ًٝذ ا٤ُْٜ ؿؼِظْٜ ٣لظلٕٞ أػ٤ْٜ٘ طٔؤُْٜ ػٖ َٓ طؤهَ ٍٝٛٞ حُْ

ػ٢ِ حطٔخػٜخ رلؼخ ػٖ َٓ طؤهَ هَٝؽ حًُٔٞذ ٖٓ حُ٘لن، ٌُٖ 

.  أػ٤ْٜ٘ ٓخٗخكض ا٫ حُ٘لن هخ٣ٝخ ٓٞك٘خ ًج٤زخ ًؤٗٚ ُْ ٣لظظق رؼي
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٣٧خّ طِض ٗخكض أػ٤ٖ ػخػ١َ حُلع ٛئ٫ء ٗـّٞ ح٠َُٜ ْٝٛ 

٣ٖ ٣ظؼَٟٕٞ ٧ر٘غ أٗٞحع حُظؼ٣ٌذ حُظ٢ ُْ طوغ ػ٢ِ أػظ٢ حُٔؼخٍٝ

حًُٔٞذ " ك٢ طخ٣ٍن حُز٬ى، ًخٕ حُٔئحٍ َٓرٌخ ُِٔخثَ ٝحُٔٔئٍٝ 

ٝرؼي إٔ حػظَف ". اٗض ٛظٔظؼز٢.. ٣ؼ٢٘ ا٣ٚ حهظل٢.. ٍحف ك٤ٖ ٣خُٚ

ؿ٤ٔغ ٛئ٫ء ك٢ ح٤ُّٞ حُوخْٓ ٖٓ حُظؼ٣ٌذ رؤْٜٗ هخٓٞح ربهلخء 

حًُٔٞذ ك٢ ٌٓخٕ أ٤ٖٓ ٓٔظؼي٣ٖ ُ٪ٍٗخى ػٖ ٌٓخٕ حَُٔٔٝهخص 

ط٠ق ػيّ ؿي١ٝ ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ طل٤ِْٜٔ ٝاػخىس طٔؼ٤َ حُـ٣َٔش، ح

حُٔٔئ٤ُٝش ًٝخٕ ٫ري إٔ طٞحؿٚ حُز٬ى ٤َٜٓٛخ حُٔظِْ ح١ٌُ ُْ ٣وطَ 

.  ُٜخ ػ٢ِ رخٍ

 

 

ًَ ح٫كظٔخ٫ص هظِض رلؼخ، كظ٢ طِي حُظ٢ ًخٗض طٔظٞؿذ هظَ هخثِٜخ 

ُل١َ طلخٛظٜخ ٓؼَ حكظٔخٍ طؼَٝ حًُٔٞذ ُٜز١ٞ أ٢ٍٟ رلؼَ طٌٍَ 

ح رظ٤ٌِق َٓٛي كِٞحٕ ريٍحٓش حكظٔخٍ ا٬ٛكخص حُٔلخكظش ُٚ، ٍَٓٝ

حٗـَحف حًُٔٞذ ىحهَ ػوذ ٢ًٗٞ أٓٞى رلٌْ طٜخىف ىهُٞٚ حُ٘لن 

ُلظش طؼخٓي هَٙ حُْ٘ٔ ػ٢ِ هطخع ح٧هزخٍ، ٫ٞٛٝ ا٢ُ ط٤ٌَ٘ 

ك٣َن ٖٓ أ١زخء حُؼ٤ٕٞ ُيٍحٓش حكظٔخٍ ًٕٞ حًُٔٞذ ٓٞؿٞىحً رخُلؼَ، 

. رْ اك٘خ ح٢ُِ ٖٓ هخى٣ٍٖ ٗ٘ٞكٚ

 

ح٤َُٜ٘ ح١ٌُ حػظوَ ٧ٗٚ هخٍ ك٢ ه٘خس ك٠خث٤ش إ كظ٢ أٓظخً حُظخ٣ٍن 

ٓخ كيع ٣ًٌَ رخهظلخء حُلخًْ رؤَٓ هللا ك٢ ٛلَحء حُٔوطْ هزَ ٓجخص 

ح٤ُٖ٘ٔ طْ ا٬١هٚ ٢ٌُ ٣َأّ ك٣َوخ رلؼ٤خ ٣لون ك٢ ٬ٓرٔخص حهظلخء 

حُلخًْ رؤَٓ هللا ٢ٌُ ٣ٔظلخى ك٣َن حُزلغ حُـ٘خث٢ ٜٓ٘خ، رَ َٝٝٛ 
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حثذ حُؼخّ رلظق هزَ ٓض حُلٌْ ٗو٤وش ح٧َٓ ا٢ُ اٛيحٍ هَحٍ ٖٓ حُٖ

حُلخًْ رؤَٓ هللا ُيٍحٓش ط١ٍٜٞخ ك٢ هظَ أه٤ٜخ كو٢ ٢ٌُ ٣ظْ كْٔ ٓخ 

. اًح ًخٕ ٣ٌٖٔ ١٧ كخًْ رؤَٓ هللا أٝ رؤَٓ ؿ٤َٙ إٔ ٣وظل٢ أٓخٓخ

 

ُحىص حُزِزِش ػ٘يٓخ طلـَص أٍٝ حُز٬ى ك٢ ٓخثَ ٓيٜٗخ ٓ٘ظـش ٓٞحثَ 

كق حُل٤ٌٓٞش اٜٗخ ٖٓ ًؼ٤لش ُِؿش، هخٍ رؼٞ ٍإٓخء طل٣ََ حُٚ

ك١َ كِٕ أٍٝ َٜٓ ػ٢ِ حهظلخثٚ حُٔلخؿت، ٝهخٍ رؼٞ أثٔش 

حُٔٔخؿي اٜٗخ ى٤َُ ػ٢ِ إٔ ؿ٠ذ هللا هي كَ ػ٢ِ حُؼزخى ٝأٗٚ هي كخٕ 

ظٍٜٞ آخّ حُِٓخٕ، ٤ُظ٠ق رؼي ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٛ٘ي٤ٓش ٍك٤ؼش حُٔٔظ١ٞ 

إٔ ح٧َٓ ٍٝحءٙ طٜيع ٓلخؿت ك٢ ٗزٌظ٢ ٓٞح٤َٓ ح٤ُٔخٙ ٝحَُٜف 

ٝه٬ٍ ًُي ًِٚ ٫ٙ أٓخطٌس حُوخٕٗٞ حُيٓظ١ٍٞ أ٣خٓخ ٤ُٝخ٢ُ  .حُٜل٢

ك٢ ٓلخُٝش حُزلغ ػٖ ٓوَؽ ىٓظ١ٍٞ ُٔي حُلَحؽ حُيٓظ١ٍٞ ح١ٌُ 

كيع، هخٛش إٔ كٌخ٣ش ح٫هظلخء حُٔلخؿت ٌٛٙ ُْ طٌٖ ُظَى أريح ُي١ 

.  ط٣َُش حُيٓخط٤َ ه٤خ٫" أؿٔق"

 

 

٣ض ٖٓ ح٣ٌُٖ ٍحٛ٘ٞح ػ٢ِ إٔ حُ٘ؼذ ٤ٓ٘ظؾ، رؼي ٓخ كيع ٌٗظخ طْ

ح٠ُلي، هخد أِْٜٓ ؿ٤ٔؼخ، ٧ٕ حُ٘ؼذ ٌٓ٘ ح٤ُّٞ ح٧ٍٝ ُظِي حُٔلخؿؤس 

ػِٔخء ح٫ؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ كَٔٝح ًُي . ح٤ٌُٗٞش ًخى ٣ٔٞص ٖٓ حُوٞف

رؤٕ حٌُ٘ض ًخٗض ط٘طِن رؼي ٍك٤َ كٌخّ ه١َ٤ٜ حُؼَ٘س ٓغ حُ٘ؼذ 

حُٔئٖٓ ـ ٝحُٔئٖٓ ًٔخ ٗؼِْ اُق ٣ئُق ـ ػ٢ِ ػٌْ ٤ٓخىطٚ ح١ٌُ ُْ 

رِيٗخ ٣ظو٤ِٕٞ أ٣خْٜٓ ٖٓ ؿ٤َٙ، ُٝيٝح ٝٗ٘ؤٝح ٝٗزٞح  ٣ؼي أ٫ٝى

ٝٗخرٞح ٝطَػَػٞح ًٝرِٞح ػ٤ِٚ، ػ٘يٓخ ؿخء ا٤ُْٜ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٣ؼَكٞٗٚ 

ػْ أٛزلٞح ٫ ٣ؼَكٕٞ ؿ٤َٙ، طٔؼش ٝطٔؼٕٞ ٝطٔؼش ٖٓ ػَ٘س ك٢ 
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حُٔخثش ٖٓ أر٘خء حُ٘ؼذ ُْ ٣ٜ٘يٝح كخًٔخ هزِٚ، ًؤٕ حُي٤ٗخ ريأص رٚ 

ّ ك٤ٜخ، ١زوخص ح٧ٍٝ طزيُض كخُظلْ رؼ٠ٜخ ًٝؤٜٗخ ُٖ ط٘ظ٢ٜ أريح ٓخىح

ٝحٗلَٜ رؼ٠ٜخ، ٝرو٢ ٛٞ، أؿَم حُٔي حُزل١َ ؿٍِح ٝٛيٓض 

ح٫ٍُُِ ى٫ٝ، ٝؿطض حُزَح٤ًٖ ٓيٗخ َٝٗىص حُؼٞحٛق ٗؼٞرخ، 

 

ٝٛٞ ًٔخ ٛٞ، ٣زيٝ ًؤٕ حُظخ٣ٍن هي طـٔي ػ٘يٙ، كخٛطيّ حُٔخ٢ٟ 

ؿ٤َ رخُلخَٟ هزَ إٔ ٣ٜطيٓخ ٣ٞٓخ رخُٔٔظوزَ ٣ٌِٝ٘ٞح ٓؼخ ٤ٗجخ 

ٓٔزٞم ك٢ طخ٣ٍن حٌُٕٞ، ٝكيس ٤ُ٘ٓش ٜٓٔظش، حُلخَٟ ك٤ٜخ ٓخٝ 

ٓزن ُِ٘خّ إٔ ػخٗٞٙ، ٝحُٔٔظوزَ ك٤ٜخ ٣ظ٢٘ٔ حُ٘خّ إٔ ٣ٌٕٞ ر٘لْ 

ٓٞء حُلخَٟ ٫ أًؼَ ٓٞءح، ُْ ٣ؼي حُِٖٓ ك٢ أ٣خٓٚ ٣وخّ رخ٣٧خّ أٝ 

حٍُٜ٘ٞ أٝ كظ٢ رخ٤ُٖ٘ٔ، أٛزق ٣وخّ رخُلظض، كظض ٤ُ٘ٓش هي ٣زيٝ 

ػٖ رؼ٠ٚ،ح ٌُ٘ي ُٞ أٓؼ٘ض حُ٘ظَ ك٤ٜخ ٤ِٓخ ٫ًظ٘لض ُي أٜٗخ طوظِق 

أٗي هي ػ٘ظٜخ هزَ ًُي، إ ً٘ض ٓئ٣يح ط٘ؼَ أٗي هي هِض ًَ ٓخ ُي٣ي 

ك٢ كظش ٓخ، ٝإ ً٘ض ٓؼخٍٟخ ط٘ؼَ أٗي هي حٓظ٘ليص ًَ ٓخ ُي٣ي ك٢ 

ؿ٤ٔغ حُلظض، ؿخد حٌَُ آهَٙ ىٕٝ إٔ ٣زيٝ إٔ ٛ٘خى آهَح ٣ٌٖٔ إٔ 

.  ٣زِـٚ أكي

 

 

حُز٬ى ٖٓ ىهٍٞ ػخّ ػ٢ِ حهظلخء ًٓٞزٚ حُٔلخؿت ك٢ ػ٘يٓخ حهظَرض 

ٗلن حُؼَٝرش ًخٕ هي طؤًي ُِـ٤ٔغ ٓـيىح إٔ ٍر٘خ ٓخر٤ؼِٖٔ كخؿش 

ِٓق حُظ٣ٍٞغ ح١ٌُ أٜٗي حُز٬ى ٝحُؼزخى ٤ٖ٘ٓ ػيىح أهلَ . ٝك٘ش

ؿٜزخ ػٖ حُـ٤ٔغ، ٓئ٣ي٣ٖ ٝٓؼخ٤ٍٟٖ، كلظ٢ أًؼَ حُـخثؼ٤ٖ 

ٙ ىٕٝ إٔ ٣ؼَف ُِظ٣ٍٞغ ُْ ٣ٌٖ ٤ُـَإ ػ٢ِ ح٩كٜخف ػٖ ٍؿزض

. ٤َٜٓ حًُٔٞذ حُٔوظل٢
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رؼي َٜٗ ػ٢ِ ح٧ًؼَ ػخى حُ٘خّ ُٔٔخٍٓش ك٤خطْٜ حُطز٤ؼ٤ش رؤك٠َ 

ٓٔخ ًخٗٞح ػ٤ِٚ ُْٝ ٣ؼي طل٤َٔ ُـِ ح٫هظلخء ٣لظَ أؿِذ ٝهظْٜ، رَ 

أٛزق حُِـِ حُـي٣ي ح١ٌُ ٣٘ـَ رخٍ حَُٔحهز٤ٖ ٛٞ إٔ ًَ ٓخ ًخٕ 

٣ليع، كِْ طٜ٘ي  حُـ٤ٔغ ٣لٌٍٕٝ ٖٓ كيٝػٚ ػ٘ي ؿ٤خد حَُث٤ْ ُْ

حُز٬ى حٗل٬طخ أ٤٘ٓخ أٝ كَحؽ ِٓطش أٝ ػٍٞس ؿ٤خع أٝ أُٓش ىٓظ٣ٍٞش أٝ 

حهظ٫٬ حهظٜخى٣خ أٝ ٓخء ٗو٤خ، 

 

ٝٛٞ ٓخ كَٔٙ ػِٔخء حُي٣ٖ رؤٕ حهظلخءٙ حُٔلخؿت أػخى حُٞحُع حُي٢٘٣ 

٤ُظلٌْ ك٢ أكؼخٍ حُ٘خّ ٝػ٘يٓخ أٍِٓض ح٧ْٓ حُٔظليس ٝكيح ٖٓ ًزخٍ 

هظٜخى ٝح٫ؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ حُي٤٤ُٖٝ ُيٍحٓش ٌٛح هزَحء ح٤ُٔخٓش ٝح٫

حُٟٞغ حُل٣َي ى٤ُٝخ ُٔؼَكش ٤ًل٤ش حُظؼخ٢١ ٓؼٚ، ُْ ٣َٜ حُٞكي ا٢ُ 

ٗظخثؾ هخ١ؼش،  

 

كظ٢ إ ٍث٤ْ حُٞكي هزَ ٓـخىٍطٚ حُز٬ى ُْ ٣ـي طل٤َٔح ُؼيّ حكظ٤خؽ 

رؼي ىٍحٓش : "حُ٘خّ ا٢ُ ٖٓ ٣٘ـَ حُٜٔ٘ذ حُ٘خؿَ ١ٞٓ هُٞٚ

حُـ٣ٍٜٞٔش ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٖٓ كٌٔٚ ُْ  ٓٔظل٠٤ش حط٠ق ُ٘خ إٔ

طؼي طل٤خ، رَ أٛزلض طؼ٤ٖ ٝه٬ٙ، ٌُُٝي ك٢ٜ ٫ طلظخؽ ا٢ُ 

".  ٍث٤ْ رويٍ ٓخ طلظخؽ ا٢ُ ٓؼـِس

 

 

ػ٢ِ ٓو٢ٜ ٗؼز٢ ٣وُٕٞٞ إ ػَٔٙ ٓزؼش آ٫ف ٓ٘ش هخٍ ٫ػذ ١خُٝش 

كي ٣ٜيم إ حُزِي ط٢٘ٔ ًيٙ " رؼي إٔ كٔي هللا ٝأػ٢٘ ػ٤ِٜخ 

ٌٝٓ٘ ٓظ٢ ٓ٘ض رِيٗخ .." ٍ ُٚ ٛخكزٚ ٝٛٞ ٣لخٍٝٙ ، كوخ"رخُزًَش
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".  رـ٤َٛخ
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 َٜٓ طظليع ٓغ ٗلٜٔخ 

 

  روِْ ر٬ٍ ك٠َ

 

 

ٓخ١ٌُ كيع ٢ُ ػ٢ِ ح٣ي٣ٌْ ٤ًٝق حِٝٛظ٢ٗٞٔ ح٢ُ ٓخ حٗخ ك٤ٚ ُٝٔخًح 

حر٢٘ هٞحػي حُٔـي ٝكي١ حًظل٤ظْ ح٣ٜخ حُوِن ؿ٤ٔؼخ رخُ٘ظَ ح٢ُ ٝحٗخ 

كوؼيطْ ٝطًَظ٢ٗٞٔ ٝك٤يٙ حر٢٘ ٝحر٢٘ ُـخ٣ش ٓخ ١ِغ ػ٢٘٤ ٝطؼزض ٖٓ 

حُز٘خء ٝكي١ ٝطويُض ٓٞحػي١ ٝٓوطض ٌٜٓ٘ٚ ٓظؼزٚ ك٬ حُز٘خء 

حًظَٔ ٫ٝ حُٔـي ؿخُٝ َٓكِش حُوٞحػي 

ٛخٕ ٗخ٢ٗ ُي٣ٌْ كخٛزلض ِٓط٘ٚ ط٘ٔز٢٘ٗٞ ىحثٔخح٢ُ ٖٓ ٣ل٢ٌ٘ٗٞٔ 

َٜٓ حُٔخىحص َٝٓٙ َٜٓ ٓزخٍى َٓٙ طوُٞٞح َٜٓ ٗخَٛ َٝٓٙ 

ٝه٣َزخ طوُٕٞٞ ح٢٘ٗ َٜٓ ؿٔخٍ ح٫ طٔظلٕٞ حُٔض حًزَ ٖٓ ًَ 

ٛئ٫ء ٣خ ظِٔٚ ٓخ ح١ٌُ كؼِظٔٞٙ ر٢ ٌٓ٘ حٕ طلٍَص ٖٓ ٍهزش 

حُٔٔظؼ٣َٖٔ َٝٛص رؼي ح٫ف ح٤٤ُٖ٘ٔ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ ٓلٌٞٓٚ رخر٘خث٢ 

 ُٔخًح ُْ طـؼ٢ِٗٞ حٛ٘خ رخٓظو٢ُ٬ ٣خٗخّ طخؽ حُؼ٬ ح١ٌُ ًخٕ ػ٢ِ

ٍح٢ٓ رؼظٔٞٙ رخَُه٤ٚ ٖٓ حٍٝ ؿٔخٍ حرٞ هخُي ُـٔخٍ حرٖ ك٢٘ٔ 

حٛزلض ح٫ٕ حٗظَ ح٢ُ كخ٢ُ ٝحرظجْ ٝحكخٍٝ كٜٔٚ ىٕٝ ؿي١ٝ ُٔخًح 

حٛزلض حُؼ٤٘ٚ ك٤خ ؿخ٤ُٚ ًيٙ ُٔخًح حطزٜيٍ ح٫ٕ ٢ٌُ حؿي ٍؿ٤ق 

ػ٤ٖ ُٔخًح ٫ حٓظط٤غ حٕ حَٗد ًٞد ٓخء ٗظ٤ق ٝحٗخ ٣ـ١َ ريحه٢ِ 

ؿ١َ ريحه٢ِ َٜٗحٕ َٜٗ ح٤َُ٘ َٜٝٗ حُوٞف ح١ٍٞ حٜٗخٍ حُؼخُْ كٜخٍ ١
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ُٔخًح ٣ٜزق ٖٓ كن حُلَ٘حص ٝحُوٞحٍٝ حٕ طظِٝؽ ٝط٘ـذ ٝطظٌخػَ 

ر٤٘ٔخ حر٘خث٢ ٫ ٣لؼِٕٞ ًُي ح٫ رطِٞع حَُٝف 

ًؼَص ٓٔخؿيًْ ٝهَ ًِْٜٓٞ ُحى حُلـخد ٝهِض حُؼلٚ ط٘ظـٕٞ 

حَُٔٝ ٝطٔظٍٞىٕٝ حُيٝحء طٕٔٔٞ حُؼـِ ٓوخٝٓٚ ِٓز٤ٚ ٝحُظوِق 

حّ ه٘خػٚ ٝحُلَ٘ ٍٟخ ٝح٠ُـ٤خٕ ػِٙ طٔظٍٞىٕٝ حُؤق رًَٚ ٝح٢ُ

ٝطٍِػٕٞ حُلَحُٝٚ طز٤ؼٕٞ ٍؿ٤ق حُؼ٤ٖ ػ٢ِ ح٤َُٛق ٝحُـِٓٚ ك٢ 

حُلخط٣َ٘ٚ 

كٔز٢ هللا ٝٗؼْ ح٤ًَُٞ ك٤ٌٞ ٖٓ ػخٍكٚ حهٍٞ ٌُٞ ح٣ٚ ىحػ٤ٚ ػ٤ٌِٞ 

ىػٞس حٓٚ ًخٗض ه٣ٞٚ ٓخػش حُٔـَر٤ٚ ٍر٘خ ٣لي ٤ٟو٢ ٣ٝوَد حُزؼ٤ي 

 ًٞ ٣ـ٤ذ ح٢ٔٓ ػ٢ِ ُٔخٗٚ ٣خ٫ٝى ٝػ٢ِ هللا حٓٔغ كي ك٢

 ٙؿ١ٍٜٞٔ....حٍ
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ْٛ ٠٣لــــي  

   ! ػزخٍحص ُٖٔ ٣ؼظزَ

 

  ر٬ٍ ك٠َ  : ًظذ 

 

 

٫ أػَف كٌٞٓش ك٢ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ًِٚ  

ٝهلض ك٢ أُٓش حُيحٗٔخٍى ٝهلش ٍؿُٞش ٓؼَ  

كؼ٢ِ ػٌْ رخه٢    , كٌٞٓظ٘خ حُٔئٓ٘ش

حُلٌٞٓخص حُظ٢ ُْ طظزٖ ٤ٍٔٓخ كٌخ٣ش  

٣لٔذ    , ػش ُِٔ٘ظـخص حُيٗٔخ٤ًٍشحُٔوخ١

ُلٌٞٓظ٘خ أٜٗخ ؿؼِض حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ٣وخ١غ  

ؿٜزخ ػ٘ٚ ٤ُْٝ    , حُٔ٘ظـخص حُيٗٔخ٤ًٍش

٣ؼ٢٘ رخهلل ػ٤ِي ٤ًق ٣ٌٖٔ    , رِٔحؿٚ

٧ؿِذ أر٘خء ٌٛح حُ٘ؼذ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ظـخُٝ  

ٍحطزْٜ حُؤٔٔخثش ؿ٤٘ٚ ك٢ أٓؼي ح٧كٞحٍ  

ٗش  إٔ ٣٘ظ١َ ػِزش ؿذ  , ٝأًؼَٛخ ُِٛٛش

٤ٗيٍ ٓطزٞهش رؤٔش ؿ٤ٜ٘خص طٌل٢ رخٌُخى  

أٝ ُٖٔ ٣لَٜ ػ٢ِ    , ُٞؿزش ػ٘خء ٝحكيس

حُٔٔ٘ش حُزِي١ رؤٕ ٣لَٜ ػ٢ِ حُِريس أّ  

   . رٞح٢ً
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ٝرٔخ إٔ كٌٞٓظ٘خ حُزٌَ ح٤َُٗيس رلٔي  

هللا طلذ ػَٔ حُطخػخص ٝحؿظ٘خد ح٤ُٔجخص  

أط٢٘ٔ ػ٤ِٜخ أ٫ طٔظَٔ ك٢ حُظ٤ًَِ ػ٢ِ  

طؼِٖ ٓوخ١ؼش حُٔ٘ظـخص  رَ   , حُيٗٔخٍى

حُز٤ٔ٘ش ٝػ٢ِ ٍأٜٓخ حُؼزخٍحص حُـخٍهش  

حُظ٢ طـٞ حُطَف ػٖ ه٤خّ ك٤ظخٕ حُ٘وَ  

حُزل١َ رخٓظ٤َحىٛخ ٝطل٣ِٜٞخ ٖٓ ٓلٖ  

كوي هظِض    , ُِٔٞح٢ٗ ا٢ُ ٓلٖ ُِلوَحء

ٌٛٙ حُؼزخٍحص ـ ُٖٔ ٣ؼظزَ ٓخُْ طٔظطغ ىٍٝ  

حٌٓ٘يٗخك٤خ ًِٜخ إٔ طوظِٚ ٖٓ ر٢٘  

ح٣٩ٔخٕ ٓخىحٓض   ٝأٟؼق  , ؿِيط٘خ

حُلٌٞٓش هي أػِ٘ض إٔ ٌٛٙ حُؼزخٍحص ر٤ٔ٘ش  

إٔ ٜٗيى ر٘ٔخ    , ٝٓخُ٘خٕ كٌْ ػ٤ِٜخ

رؤٜٗخ ُٞ ُْ طظٞهق ػٖ هظَ أر٘خث٘خ  

كبٗ٘خ ََٓ٘ٓ ا٤ُٜخ ًظخثذ    , رؼزخٍحطٜخ

ٖٓ أٛخ٢ُ ح٠ُلخ٣خ أُٜٝخ ػ٘يٗخ ٝآهَٛخ  

ٓٔظوي٤ٖٓ ك٢ ٌٛح حُظٜي٣ي    , ػ٘يٗخ أ٠٣خ

٢ُ ح٠ُلخ٣خ ح٣ٌُٖ ٣ولٕٞ  ٍٛٞح ُطٞحر٤َ أٛخ

رخ٫٥ف أ٬ٓ ك٢ ٝػٞى حُلٌٞٓش ٝأٍهخّ  

حُظزَػخص حُظ٢ ِٝٛض ح٢ُ ػيى ٍٜٓٞ ٖٓ  

ر٤٘ٔخ ٣ؼِٖ ٣َُٝ ح٠ُٔخٕ    , ح٤٣٬ُٖٔ

أُلخ ُِ٘خؿ٢    15 ح٫ؿظٔخػ٢ أٗٚ ٤ٓظْ َٛف
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٤١ذ ٣خ    , أُلخ ٤ُِٔض ٝحُٔلوٞى  30ٝ 

أ٤ٓخىٗخ ٝرخه٢ حُلِّٞ حُظ٢ َٝٛ أهَ ٍهْ  

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٌٛح ؿ٤َ    45 ٛخ ا٢ُأػِٖ ػٖ

طؼ٠٣ٞخص حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ طويٍ ر٤٣٬ٖٔ  

َٛ ٤ٓظْ    , أ٣ٖ ٓظٌٛذ  , حُي٫ٍٝحص

َٛكٜخ ٤ُِٔي حُلٞص حُزل١َ هزطخٕ أػٔخم  

حُزلخٍ ٓٔيٝف حٓٔخػ٤َ طؼ٠٣ٞخ ػٖ ه٠ظٚ ٖٓ  

أٝ ٌٓخكؤس ٧ٗٚ أػزض ٖٓ    , ؿَم حُؼزخٍس

ه٬ٍ ظٍٜٞٙ حُظ٤ِل٢ٗٞ٣ِ ٛٞ ٝٗـِٚ حُلٞص  

حُ٘خ٢ٗء هزطخٕ ١ٝخ٢١ حُزلخٍ أٜٗٔخ ٍؿ٬ٕ  

ٓظٔخٌٓخٕ ٫ ٣ٜظِ ُٜٔخ ؿلٖ ٣٫ٝوظَكخٕ  

أ١ أهطخء ٝٓلٜ٘ٔخ طؼي١ حُزلَ  

   . طـَم رْ  , ٝٓخط٘زِٖ

 

 

   , هي إًٔٞ ٓـخ٤ُخ ك٢ طٞهؼخط٢ ح٣ََُ٘س

٢ٌُ٘٘ ٓؼٌٍٝ ك٢ ًُي رٔزذ حُٔٞحهق  

حُـ٣َزش حُظ٢ أٛزل٘خ َٗحٛخ طـخٙ ٛخكزش  

ػ٤ش حُٔٔٔخس  حُٔوخرَ حُـٔخ

ٝحُظ٢ طظَحٝف ر٤ٖ ٝهق    , رخُؼزخٍحص

ٓوخرَٙ حُٔخث٤ش ػٖ حُؼَٔ ٝٓخ ر٤ٖ إ ى١  

٫ ٛٞ ٗـخٍ ػ٤ِٜخ ٝر٤ٔيى ػٖٔ    .. ٖٓ ٓل٘ٚ

حٌُخٍطش ُز٘ٔخ حُظ٢ ٫ ٗٔظط٤غ إٔ ٗؤهٌ  

ٓٞهلخ ٜٓ٘خ ٧ٜٗخ رؼ٤يس ٝٓ٘ٞحٍ ؿخٓي ك٢  
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ٌُُٝي ١َ٤ٓ ػ٢ِ رًَش هللا    , ػَٝ حُزلَ

رخْٓ هللا َٓٓخ٢ً    , ٣خٓلٖ ح٬ُّٔ

  . ٝٓخكيٕ ر٤ٔٞص ٗخهٚ ػَٔ  , ٝٓـَح٢ً
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  أكٖٔ ٗخّ ك٢ َٜٓ

 

  روِْ ر٬ٍ ك٠َ

هزَ إٔ ٣زيأ ْٓٞٓ ح٫ٓظلظخءحص ٝح٧ٌٝٓخٍحص ٝح٤ُٔيح٤ُخص ٝحُيٍٝع 

رَ٘٘ ٌٛح ح٫ٓظلظخء ح١ٌُ ٜٝٗخىحص حُظوي٣َ هٍَص إٔ أٗلَى ٝأٗؼ٢٘ 

أطلي١ إٔ ٣وظِق ٓؼ٢ ك٢ ٗظخثـٚ أ١ ٓٞح١ٖ ١َٜٓ ٣ي٣ٖ رٌَ 

حُل٠َ ٌُٜٙ حَُٔكِش ح٢ُٛ٧ ٖٓ طخ٣ٍن َٜٓ أػخٗ٘خ هللا ػ٢ِ طلَٔ 

 ٢٠٠٥ُٖ أ٤١َ ػ٤ٌِْ ٝٓؤطًٌَْ ُ٘ظخثؾ أٌٝٓخٍحص ػخّ . ُِٛٛظٜخ

 حُظ٢ أًٖ ٌَُ ٖٓ كخُٝح رٜخ حٌُؼ٤َ، ُٖ أهٍٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓخًح كخُْٜٔ

أ٢٘ٗ أًٖ ُْٜ، ُٝٞ ًخٕ ك٢ ٣ي١ ٓخٛٞ أًؼَ ٖٓ حٌُظخرش ُويٓظٚ ُْٜ ٌُٖ 

.  حُؼ٤ٖ ر٤َٜس ٝح٣٩ي ه٤َٜس

 

:  أٌٝٓخٍحص ٌٛح حُؼخّ طٌٛذ ا٢ُ ًَ ٖٓ

 

ُُٞٛٞٚ ا٢ُ هؼَ ِٓطخ٤ٗش )حٌُخطذ ح٤ُ٧ق ٓٔظخُ حُو٢ : أػٔن ًخطذ

(.  حُِٔٞه٤ش ًحص حُط٘ش ك٢ ٓوخُٚ ح٤َُٜ٘ ػٖ حُِٔٞه٤ش أّ طو٤ِش

 

(. ػٖ ٗلْ ٓوخٍ حُِٔٞه٤ش ٝحُط٘ش)ٓٔظخُ حُو٢ : ًخطذ ٓخهَأك٠َ 

 

.  ٛلل٢ حٓٔٚ أَٗف: أَٗف ٛلل٢
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طٔ٘ق ٓ٘خٛلش ُٔلٔي ػ٢ِ ارَح٤ْٛ ٝٓلٔي ٓـي١ : أكٖٔ حْٓ ػ٬ػ٢

.  َٓؿخٕ

 

(.  ٩هَحؿٚ ُوخء حَُث٤ْ ح١ُٞ٘ٔ رخُؼٔخٍ)ح٤ُٔي ٍحٗي : أك٠َ ٓوَؽ

 

" ح٢٘١ُٞ"ح٢ٓ ٩ُوخثٚ حُيٍ)حُٔٔظ٘خٍ حٗظٜخٍ ٤ْٔٗ : أك٠َ ٣ٌٓغ

(.  ح٤َُٛذ ُ٘ظخثؾ ح٫ٗظوخرخص

 

.  ٤َٗكخٗخ اى٣ٍْ: ٣ٌٓؼش" أك٢٠"

 

٧ٗٚ ٗـق ك٢ اه٘خع حٌُؼ٣َ٤ٖ )حُيًظٍٞ ٜٓطل٢ حُلو٢ : أك٠َ ٓلٌَ

(. أٗٚ ٓلٌَ

 

.  حُيًظٍٞ أكٔي ٗظ٤ق: أك٠َ ٣َُٝ حطٜخ٫ص

 

حُٔطَد ح١ٌُ حٓظَٔ ٣ـ٢٘ ػ٤ِ٘خ ٍرغ هَٕ ىٕٝ أ١ : أك٠َ ٓطَد

.  ٕ أ٢ٗ أهٜي ٛخ٢ٗ ٗخ١ًَزؼخ طؼَكٞ. طـ٤٤َ

 

ُظؼز٤َٛخ ػٖ اكزخ١خص حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ )ٍٝر٢ : أك٠َ ٓطَرش

(.  رؤؿ٤٘ظٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش حُـ٣َجش ًَ ٓخ أهٍٞ ُٚ آٙ ٣و٢ُٞ ٛٞ ٧

 

٧ٜٗخ أطخكض ُِ٘خّ )٣زو٢ أٗض أ٤ًي ك٢ َٜٓ : أك٠َ أؿ٤٘ش ٓؼخٍٟش

(.  حُٔو٣َش ٖٓ ًَ ٓخ٣ًٌَْٛ رؤْٜٗ ك٢ َٜٓ
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. س رطُٞش ػٔخى أى٣ذ ٝاهَحؽ ٣َٗق ػَكشك٤ِْ حُٔلخؿؤ: أك٠َ ك٤ِْ

 

.  ٤ًِذ حُلِد ح٢٘١ُٞ ك٢ ِٜٓلظي: أًؼَ ك٤ي٣ٞ ٤ًِذ ٓؼ٤َ

 

.  حُٔٔظ٘خٍ َٓط٢٠ ٍٜٓ٘ٞ: أًؼَ ٍٜٓ٘ٞ

 

حُل٘خٕ كخٍٝم ك٢٘ٔ، ػٖ أىحثٚ حَُك٤غ ك٢ َٓٔك٤ش : أك٠َ ٓٔؼَ

.  حٓظوخُش حُٔلَهش

 

. حَُٔكِش حُؼخُؼش ٖٓ ح٫ٗظوخرخص: أك٠َ ك٤ِْ كَر٢

 

.  ٝػ٤وش كظق َٜٓ: ُْ ٝػخثو٢أك٠َ ك٢

 

.  طؼي٣َ حُٔخىس ٓظش ٝٓزؼ٤ٖ: أك٠َ َٓٔك٤ش

 

.  حُيًظٍٞ ٓلٔي ػزي ح٬ُٙ: أٗـق ٝحكي ٣ٔو٢

 

.  ٛلٞص ح٣َُ٘ق: أك٠َ ٛلٞص

 

.  حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ٝح٢ُ: أك٠َ ٓز٤ي ر١َ٘

 

. أكٌخٍ حُوَحى٢ُ: أؿَد أكٌخٍ
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 ٌُلخءطٚ ك٢ ا٣ٜخٍ ح٩هٞحٕ ا٢ُ)حُلِد ح٢٘١ُٞ : أك٠َ ًٞر١َ

(.  هْٔ ٓوخػي حُزَُٔخٕ

 

ُظطز٤وٚ حٌُقء )حُيًظٍٞ ٝك٤ي ػزي حُٔـ٤ي : أًظَ ٝحكي آظَحط٤ـ٢

(.  ٩ٓظَحط٤ـ٤ش آٔخى حُؼٜخ ٖٓ ١َف حُلِد ح٢٘١ُٞ

 

.  ٗخَٗ ٢ٓ ى١ َٓٔك٤ش ٓلَّ ري: أه١ٞ ٗخَٗ

 

.  ى٤َُ حُظ٤ِلٞٗخص: أٛيم ًظخد

 

 حُطزؼش حُوخٓٔش ٖٓ ًظخد هخٍ كٜيم ٌُِخطذ ٤َٔٓ: أك٠َ ًظخد

.  كَؿذ

 

.  ؿٜخُ أٖٓ حُيُٝش: أك٠َ ٫ػذ

 

. ح٧هٞحٕ كٔخّ ٝحرَح٤ْٛ كٖٔ: أك٠َ اهٞحٕ

 

ح٧م حُيًظٍٞ ٣ًَُخ ػ٢ِٓ، ٩ؿزخٍٙ حُيُٝش ػ٢ِ إٔ طوق : أك٠َ أم

.  ٝهلش ٍؿُٞش ٓغ أه٤ٚ ك٢ ٓؼًَش حُٔـِْ

 

ك٤٠ِش ٤ٗن ح٧َُٛ ٓلٔي ": أكٖٔ ٓخأك٠َ ٓؼخٍٝ"أك٠َ ٓٞحكن 

.  ٤ٓي ١٘طخ١ٝ

 

٩ظٜخٍٙ َٗحٓش ٤ٍٛزش ك٢ ٓؼخٍٟش )ًٔخٍ حُ٘خ٢ًُ  :أَّٗ ٓؼخٍٝ
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(.  ٓؼخ٢ٍٟ حَُث٤ْ ٝحُلِد

 

.  حُظوي٢ٓ ٍكؼض حُٔؼ٤ي: أٍم ٓؼخٍٝ

 

.  ُٝحٍس حُؼيٍ: أك٠َ ٓٞٗظخؽ

 

.  ُـ٘ش ًٞر١َ ح٤ُِٕٔٞ ك٢ أٍٝ ؿَٔس: أكٖٔ ُـ٘ش

 

(.  رٔزذ ٗٔزش حُلي٣ي حَُٔطلؼش ك٢ ىٓٚ)أكٔي ػِ : أِٛذ ٍؿَ أػٔخٍ

 

حُٔـٍٜٞ ٓزيع ه٤ٜيس ٖٓ ًلخ٣ش ٖٓ ًلخ٣ش  حُ٘خػَ: أك٠َ ٗخػَ

.  اك٘خ ٓؼخى ُِٜ٘خ٣ش

 

ّٚ : أك٠َ ٓٔؼَ ٓٔخػي .  حُُو

 

حُيًظٍٞ ٗؼٔخٕ ؿٔؼش ػٖ أىحثٚ ك٢ ح٫ٗظوخرخص : أك٠َ ًٞٓزخٍّ ٓظٌِْ

.  حَُثخ٤ٓش

 

.  ١زؼخ.. حُٔ٘ٞك٤ش: أك٠َ ٓلخكظش

 

.  حُٔٔخػ٢ حٌٍُٔ٘ٞس: أك٠َ ٓٔخػ٢

 

.  حرٖ ح٣ٌُٖ: أك٠َ حرٖ
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.  رِطـ٤ش حُلِد ح٢٘١ُٞ: ٣غأك٠َ ٓـخّ

 

.  ح٤ُ٘ق كخًٍ أٝف ٗخ٣ض: أك٠َ ١زخم

 

حُظ٢ . كًَش ًلخ٣ش حٛل٢ ػ٢ِ حرظٔخٓظي: أك٠َ كًَش حكظـخؿ٤ش

.  ٣ظِػٜٔخ حُيًظٍٞ أكٔي كظل٢ ٍَٓٝ

 

٩ػطخثٚ ٛٞطٚ ك٢ )حُلخؽ أكٔي حُٜزخك٢ : ؿخثِس حُِؼذ حُ٘ظ٤ق

(.  ح٫ٗظوخرخص حَُثخ٤ٓش ُٔ٘خكٔٚ حَُث٤ْ ٓزخٍى

 

.  ٓخكيٕ ٢٘ٔ٤ٛ.. ًِْٜ كخ٤ِٟٖ: كخٓيأك٠َ 

 

. ُٔٚ ٓخكِٜظٖ: أك٠َ كخؿش
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 !ٟز٢ ٝاك٠خٍ ػزيٍرٚ حُظخثٚ

 

   روِْ ر٬ٍ ك٠َ

طويٍ طوٍٞ ٢ُ رٌٓظي ٝأٗخ ٍح٢ٟ ًٓظي ا٢ُ أ١ ٓي١ ؿؼِظي ٛٞؿش 

ح٫كظلخٍ رخَُٝحث٢ ح٧ػظْ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، حُظ٢ ػٔض أٍؿخء حُز٬ى 

ٕ أهَد ا٢ُ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ؟، ًْ ػ٬ٔ ٤١ِش ح٧ٓزٞػ٤ٖ حُٔخ٢٤ٟ

ٖٓ أػٔخُٚ ىكؼظي ٌٛٙ ح٫كظلخ٫ص ٢ٌُ طوَأٙ أٝ طؼ٤ي هَحءطٚ؟، َٝٛ 

ٗلٖ كوخ ٗٔظلن ٗـ٤ذ ٓللٞظ أّ أٗ٘خ كو٢ ٛلٞٗخ كٞؿيٗخٙ ًٌَ ٗت 

ػ٤ٖٔ ٝؿخٍ ٝػظ٤ْ ك٢ َٜٓ؟ 

 

أُٔض ٓؼ٢ ك٢ أٗ٘خ ريأٗخ ٢ٛٝ ػخىط٘خ ُٖٝ ٗ٘ظ٣َٜخ ك٢ طل٣َٞ ػ٤ي 

٣ْ ا٢ُ ُٓٞي ًٔخثَ حُٔٞحُي حُظ٢ ٗو٤ٜٔخ ُؼظٔخث٘خ، ٬٤ٓى حَُؿَ حُؼع

٣ؤًَ ك٤ٜخ ٓجخص حُٔٞحُيؿ٤ش أًَ ػ٤ٖ رزًَش ٛخكذ حُُٔٞي، ٣ٝظلٍٞ 
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حَُؿَ ا٢ُ ِٓحٍ ٣ٍِٝٙ ٖٓ هَأ ُٚ ٖٝٓ ُْ ٣وَأ، رَ إ رؼٞ ٖٓ 

٣ٍِٝٝٗٚ ٓـَى ٝؿٞىْٛ ك٢ حُل٤خس أًزَ َٟرش َُٔ٘ٝع ٗـ٤ذ 

ػ٠ْٜ هي هَأ ُٚ ٤ٗجخ ٓللٞظ ح٧ىر٢ ٝح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝأطلي١ ُٞ ًخٕ د

ؿ٤َ ط٤ظَحص ح٧ك٬ّ حُٔؤهًٞس ػٖ ٍٝح٣خطٚ، ٌُٖ ٖٓ ٣ٔؤٍ أٓجِش ًٌٜٙ 

ك٢ حُُٔٞي، ًَ ٓ٘ش ٝأٗض ٤١ذ، ٝك٬ٍ ػ٢ِ حُٔٔظل٤ي ح٧ًزَ أ٫ ٝٛٞ 

ٓلخٍ حُظٍٞطش حُٔل٤طش رؤٓخًٖ طٞحؿي ٓللٞظ ك٤غ حٌَُ ٣ظ٘خكْ ػ٢ِ 

ٕ ح٧ٓظخً أٝ َٗحء حُظٍٞطش ح٧ًزَ كـٔخ ٝحُظَر٢٤ ٓغ أكي حُو٣َز٤ٖ ّ

حُلٍٜٞ ػ٢ِ ٝحٓطش طئٖٓ حٍُٞٛٞ رٜلزش حُظٍٞطش ا٢ُ ح٧ٓظخً، 

ٖٓ حُْٜٔ إٔ طوظخٍ حٌُٔش ح٧ِْٓ ٝح٧ٟٖٔ، ٝػ٘يٓخ طَٜ ا٢ُ 

ح٧ٓظخً ٛخطي ٣خٍٛٞ، ٣ٝخروظي ُٞ طٌٔ٘ض ٖٓ ح٫هظَحد ٖٓ إًٔ 

ح٧ٓظخً ٝأٗض طوٍٞ ُٚ ٬ًٓخ ػ٢ِ حُوَحء إٔ ٣ـظٜيٝح ُوَحءطٚ ك٢ 

ٓظخً ك٤ٜخ ًِٔخص ٫طؼي ػ٢ِ أٛخرغ ح٤ُي حُٞحكيس، ٓٞح٤ٟغ ٣ظليع ح٧

ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٢ُ ٖٓ كُٞٚ ٖٓ حُِٔظٜو٤ٖ ٝحُٔزظ٤ٖٔٔ ٗظَحص ح٤ُ٘ن 

كخُٝض حُؼُِش "ػزيٍرٚ حُظخثٚ حُٔخهَس حُؼخهزش ٝٛٞ ٣وٍٞ ك٢ أٛيحثٚ 

، أٓخ أٗض كِٞ طلَٓض ك٢ "٣ٞٓخ ٓخ ٌُٖ طٜ٘يحص حُزَ٘ حهظلٔض هِٞط٢
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ّ ًٔخ هخٍ ػزيٍرٚ حُظخثٚ طٔخٓخ ٝؿٞٙ حُلخ٣َٟٖ ك٢ حٍُٜٞ ُٞؿيطٚ

أٗخّ ٗـِظْٜ حُل٤خس ٝآهَٕٝ ٗـِْٜ حُٔٞص، أٓخ أٗخ كوي حٓظوَ "

".  ٟٓٞؼ٢ ك٢ ح٢ُٓٞ

 

ٌٛح حُؼخّ ٜٗي حُُٔٞي رؼيح ؿي٣يح ػ٘يٓخ ٗـق ٛي٣و٘خ أرٞحُليحهش 

ٝحُٔل٤ٜٓٞش ٓـي١ حُيهخم ك٢ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًظخرش حَُث٤ْ ٓزخٍى 

٬ٍٛ، ٝٛٞ ٓخ ؿٌد حُ٘ظخٍس ُٔوخٍ ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٣ظٜيٍ ٓـِش حٍ

ٝحُٔخٍس هزَ إٔ ٣ٌظ٘لٞح إٔ حُٔوخٍ ٤ُْ ١ٞٓ ٍٓخُش طٜ٘جش ػخى٣ش 

حٓظـِض ح٬ٍُٜ حْٓ حَُث٤ْ ُظ٣َٜٞ أٜٗخ طلَٔ ؿي٣يح ر٤٘ٔخ ٢ٛ 

٤ُٔض ًٌُي، ٝهي ً٘ض أطٞهغ ًـ١َ٤ إٔ ٗوَأ هزطش ٛلل٤ش ٗؼَف 

ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ أكذ ػَٔ هَأٙ حَُث٤ْ ُٔللٞظ أٝ كظ٢ ٣ًًَخطٚ ٓؼٚ أٝ 

٣ؼِٖ ك٤ٜخ ٤ٓخىطٚ ػٖ ػِّ حُيُٝش ػيّ ح٫ًظلخء رخ٫كظلخ٫ص حُٔظ٣َٜش 

رٔللٞظ، رَ حُٔؼ٢ ُظل٣َٞ أىرٚ ا٢ُ َٓ٘ٝع ه٢ٓٞ ُؼِ٘خ ٌٕٗٞ ٣ٞٓخ 

ٓخ رِيح ػ٢ِ ٓٔظ١ٞ أىرٚ، ػ٢ِ أ١ كخٍ ًخٕ ػيى ح٬ٍُٜ ه٣ٞخ ٝٓظ٤ِٔح 

ٝكخك٬ ريٍحٓخص ٜٝٗخىحص ري٣ؼش حٓظٔظؼض روَحءطٜخ، ٝأك٢٤ ٓـي١ 
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ٍس ح٬ٍُٜ ػ٤ِٜخ رٜيم، ٝإ ً٘ض أُٞٓٚ ػ٢ِ اٟخػش حُيهخم ٝأّ

حُلَٛش حُظ٢ ٓ٘لض ٢ٌُ ٗوظَد أًؼَ ٖٓ ػ٬هش حَُث٤ْ ٓزخٍى رؼخُْ 

ٓللٞظ ك٢ كٞحٍ ٗخَٓ طظٜيٍٙ ٍٓخُش حُظٜ٘جش حُظ٢ أػِٖ ػٜ٘خ 

.  ح٬ٍُٜ ًٔوخٍ

 

ػ٢ِ أ١ كخٍ ٍرٔخ ًخٕ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًُي حُٔوخٍ أَٓح ٣ـؼَ ًزخٍ 

ٕ رخد حُظـ٤٤َ ك٢ هَحءس ٗـ٤ذ ٓللٞظ رـي ٓٔج٢ُٞ حُيُٝش ٣لٌَٕٝ ّ

رؼ٤يح ػٖ ٣ُخٍحص حُظٍٞطش ٝهؼيحص حُُٔٞي، اً َُرٔخ ٫ٗض هِٞرْٜ حُظ٢ 

٢ٛ ًخُلـخٍس أٝ أٗي هٔٞس ػ٘يٓخ ٣َٝح إٔ حُٞحهغ ح١ٌُ ٍٛيٙ ٗـ٤ذ 

ٝأػخى هِوٚ ك٢ ٍٝح٣خطٚ ٛٞ ٝحهغ ٓئٓق ك٣ِٖ ُْ ٣ظـ٤َ ٓ٘ٚ ٗت 

حَٛس حُـي٣يس هخَٛس ػخّ أريح، كٔخُُ٘خ ٗؼ٤ٖ كظ٢ حُِلظش ُٖٓ حُن

، ك٤غ اكٔخٕ ٗلخطش طلظَف حُيػخٍس ٝطل٠َ ُل٤ي٣ٞ ٤ًِذ ؿي٣ي ٣٠

١ٝع ٓلـٞد ػزيحُيح٣ْ ٢ٛ حٌُٔٛذ حُل١ٌَ ح٧ًؼَ حٗظ٘خٍح ر٤ٖ 

ح٤٣َُٜٖٔ ٝػ٢ِ ١ٚ ٓخُحٍ ٣ؼَػَ ٓظؼخ٤ُخ ػ٢ِ أٝؿخع اكٔخٕ 

ٝؿٞػٜخ ٝح٧م ٓؤٕٓٞ ٍٟٞحٕ ٗـخ ٖٓ حُظ٣َِٝ ٝأٛزق ػ٠ٞح ك٢ 
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ٝحى ٓخُْ ح٧ه٤٘ي١ ٣ظَه٢ ٖٓ ٜٓ٘ذ هٞحى١ أٝ ه٤خى١ حُزَُٔخٕ ٝحُن

رخُٔ٘خٓزش َٛ ُلض حٗظزخٛي ٣ٞٓخ ٓخ إٔ حُؼزو١َ ٓللٞظ )ا٢ُ آهَ 

ؿؼَ ٓخُْ ح٧ه٤٘ي١ ٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ حٗظَٜ ك٢ حَُٝح٣ش ٝأٝهغ 

(. روٜٞٓٚ َٓطي٣خ ػ٤خد حَُ٘ف، أ٤ُْ ٌٛح ٝحهغ َٜٓ حُل٣ِٖ ىحثٔخ

 

ػ٤َح ٤١زخ ػٖ ٓللٞظ أؿِزٚ ٓزن ُوي هَأص ًخُؼخىس ٌٛح حُؼخّ ٬ًٓخ ى

إٔ هَأٗخٙ ؿ٤ٔؼخ هزَ ًُي، ٝط٤٘ٔض إٔ أؿي ٟٓٞٞػخ ٛلل٤خ ٣ويّ 

طؼ٤ِوخ ٓللٞظ٤خ ٣َٛلخ ٓوظزٔخ ٖٓ ٍٝح٣خطٚ ػ٢ِ ًَ ٓخٗؼ٤٘ٚ ح٥ٕ، 

ُ٘يٍى ا٢ُ أ١ كي ٗلٖ ٫ ٗوَأ ٓللٞظ ٫ٝ ٗظؼِْ ٓ٘ٚ، ٗظليع ؿ٤ٔؼخ 

٫ٝ ٗيٍى أٗ٘خ ٓخٓش ٝٗوزش ٝػخٓش ُزَحٓؾ حُظ٤ِل٣ِٕٞ كٜ٘لٚ رخَُّٜ، 

كؼ٬ طؼخِٓ٘خ ٓؼٚ ًخَُّٜ ح١ٌُ ٗؼَف إٔ ح٧ؿيحى طًَٞٙ ُ٘خ، ٌُ٘٘خ ٫ 

ٗلٌَ ك٢ إٔ ٗز٢٘ َٛٓخ ؿ٤َٙ أٝ كظ٢ ٌٕٗٞ ػ٢ِ ٓٔظٞحٙ أٝ ٗلْٜ 

٤ًق ر٢٘، َّٛ ُٝو٤٘خٙ، ر٤٘ٔخ ُٞ هَأٗخٙ كوخ ٝٛيهخ ُٝٞ طلُٞض 

 ٍٝح٣خطٚ ا٢ُ ًظذ ٝحؿزش حُوَحءس ك٢ ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُظؼ٤ِْ ٧ىًٍ٘خ إٔ

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٛٞ حُلَ، ُِٝٔٔ٘خ ٤ًق هيّ أىرٚ حَُك٤غ ٍإ٣ش ٛخىهش 
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ٌَُ َٛحءٗخ ٝهٞحث٘خ ٝٓ٘خًِ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ طـ٤َ ٝؿٚ َٜٓ ا٢ُ ح٧ري، 

ُٝؼَك٘خ أٗٚ ٫ ه٤َ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٗـٞحٗخ اًح ُْ ٗيٍى ٣ٞٓخ ٓخ إٔ حُلَ 

ٛٞ ٓخ هخُٚ ح٤ُ٘ن ػزيٍرٚ حُظخثٚ ػ٘يٓخ ٓؤُٞٙ ٓظ٢ ٣ِٜق كخٍ حُزِي 

. ح ٣يٍى أِٜٛخ إٔ ػخهزش حُـزٖ أٝهْ ٖٓ ػخهزش ح٬ُٔٓشكوخٍ ػ٘يّ

َُٜٝه٘خ كِح٢ٗ ٓغ ؿٜٔش حُزِط٢ رطَ ٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش ـ ٍٝح٣ش 

ُٝٔخًح ًَ ٖٓ .. ٖٓ أ٣ٖ ٣ـت ٣َٜٗخٍ رٜئ٫ء حُلٌخّ"ٗـ٤ذ ح٧ػظْ ـ 

ٝٓخًح ٣ـ١َ ػ٤ِ٘خ ُٞ ط٢ُٞ أٍٓٞٗخ كخًْ .. طؼلق ؿخع ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش

حَُكٔش "٣ٍض ٓ٘ـخّ ريٍٝٗخ ك٢ حُٔؤٓخس هزَ إٔ ٣ًٌَٗخ حُؼق" ػخىٍ

ُٖٔ ٣ٔظلن حَُكٔش ٍٝكخد هللا ٓلَٝٗش رؤُح٤َٛ حُلَٙ حُٔظخكش 

ٝأٗظْ اًح ىػ٤ظْ ُو٤َ حىػ٤ظْ حُؼـِ ٝاًح .. ُٖٔ حٓظٔٔي رخُلٌٔش

ك٬ طؼظٌٍٝح ػٖ حُلٔخى .. ىػ٤ظْ َُ٘ رخىٍطْ ا٤ُٚ رخْٓ حُٞحؿذ

ٙ ٝٛٞ ٣وٍٞ ػ٘يٛخ ٓ٘وخْٓ ػزي حُوخىٍ ح٢٘٤ُٜٔ كِٕ". رخُلٔخى

أٓل٢ ػ٤ِي ٣خ ٓي٣٘ظ٢ حُظ٢ ٫ ٣ظ٢ِٔ "٧ٓظخًٙ ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُزِو٢ 

ػ٤ِي ح٤ُّٞ ا٫ حُٔ٘خكوٕٞ، ُْ ٣خ ١٫ٞٓ ٫ ٣زو٢ ك٢ حُِٔحٝى ا٫ َٗ 

ٓخ أًؼَ ػ٘خم "ك٤ـ٤زٚ ٤ٗوٚ ٤ٗٝو٢ ٤ٗٝن َٜٓ ًِٜخ " حُزوَ؟
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".  ح٤ٗ٧خء حُو٤ٔٔش

 

 

 

ٝا٫ ٌُخٕ ٓطِٞرخ ح٥ٕ  طٜيم حُلٔي هلل أْٜٗ ٫ ٣وَإٔٝ ٗـ٤ذ ٓللٞظ

ٟز٢ ٝاك٠خٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ػزيٍرٚ حُظخثٚ ٝػزيهللا حُزِو٢ ٍٝكخهٜٔخ ًَٝ 

ٖٓ ٣ظ٘يى ُٜٔخ ٖٓ أػيحء ح٤ٗ٧خء حُو٤ٔٔش ح٣ٌُٖ ٣٘ـِْٜ ًُي 

". ٖٓ أ٣ٖ ٣ـت ٣َٜٗخٍ رٜئ٫ء حُلٌخّ؟"حُٔئحٍ ح٣ََُٔ 

طويٍ طوٍٞ ٢ُ رٌٓظي ٝأٗخ ٍح٢ٟ ًٓظي ا٢ُ أ١ ٓي١ ؿؼِظي ٛٞؿش 

ح٫كظلخٍ رخَُٝحث٢ ح٧ػظْ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، حُظ٢ ػٔض أٍؿخء حُز٬ى 

٤١ِش ح٧ٓزٞػ٤ٖ حُٔخ٤٤ٟٖ أهَد ا٢ُ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ؟، ًْ ػ٬ٔ 

ٖٓ أػٔخُٚ ىكؼظي ٌٛٙ ح٫كظلخ٫ص ٢ٌُ طوَأٙ أٝ طؼ٤ي هَحءطٚ؟، َٝٛ 

كٞظ أّ أٗ٘خ كو٢ ٛلٞٗخ كٞؿيٗخٙ ًٌَ ٗت ٗلٖ كوخ ٗٔظلن ٗـ٤ذ ٓق

ػ٤ٖٔ ٝؿخٍ ٝػظ٤ْ ك٢ َٜٓ؟ 
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أُٔض ٓؼ٢ ك٢ أٗ٘خ ريأٗخ ٢ٛٝ ػخىط٘خ ُٖٝ ٗ٘ظ٣َٜخ ك٢ طل٣َٞ ػ٤ي 

٬٤ٓى حَُؿَ حُؼظ٤ْ ا٢ُ ُٓٞي ًٔخثَ حُٔٞحُي حُظ٢ ٗو٤ٜٔخ ُؼظٔخث٘خ، 

٣ؤًَ ك٤ٜخ ٓجخص حُٔٞحُيؿ٤ش أًَ ػ٤ٖ رزًَش ٛخكذ حُُٔٞي، ٣ٝظلٍٞ 

ُحٍ ٣ٍِٝٙ ٖٓ هَأ ُٚ ٖٝٓ ُْ ٣وَأ، رَ إ رؼٞ ٖٓ حَُؿَ ا٢ُ ّ

٣ٍِٝٝٗٚ ٓـَى ٝؿٞىْٛ ك٢ حُل٤خس أًزَ َٟرش َُٔ٘ٝع ٗـ٤ذ 

ٓللٞظ ح٧ىر٢ ٝح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝأطلي١ ُٞ ًخٕ رؼ٠ْٜ هي هَأ ُٚ ٤ٗجخ 

ؿ٤َ ط٤ظَحص ح٧ك٬ّ حُٔؤهًٞس ػٖ ٍٝح٣خطٚ، ٌُٖ ٖٓ ٣ٔؤٍ أٓجِش ًٌٜٙ 

١ حُٔٔظل٤ي ح٧ًزَ أ٫ ٝٛٞ ك٢ حُُٔٞي، ًَ ٓ٘ش ٝأٗض ٤١ذ، ٝك٬ٍ ػَ

ٓلخٍ حُظٍٞطش حُٔل٤طش رؤٓخًٖ طٞحؿي ٓللٞظ ك٤غ حٌَُ ٣ظ٘خكْ ػ٢ِ 

َٗحء حُظٍٞطش ح٧ًزَ كـٔخ ٝحُظَر٢٤ ٓغ أكي حُو٣َز٤ٖ ٖٓ ح٧ٓظخً أٝ 

حُلٍٜٞ ػ٢ِ ٝحٓطش طئٖٓ حٍُٞٛٞ رٜلزش حُظٍٞطش ا٢ُ ح٧ٓظخً، 

ا٢ُ  ٖٓ حُْٜٔ إٔ طوظخٍ حٌُٔش ح٧ِْٓ ٝح٧ٟٖٔ، ٝػ٘يٓخ طَٜ

ح٧ٓظخً ٛخطي ٣خٍٛٞ، ٣ٝخروظي ُٞ طٌٔ٘ض ٖٓ ح٫هظَحد ٖٓ إًٔ 

ح٧ٓظخً ٝأٗض طوٍٞ ُٚ ٬ًٓخ ػ٢ِ حُوَحء إٔ ٣ـظٜيٝح ُوَحءطٚ ك٢ 

ٓٞح٤ٟغ ٣ظليع ح٧ٓظخً ك٤ٜخ ًِٔخص ٫طؼي ػ٢ِ أٛخرغ ح٤ُي حُٞحكيس، 
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ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٢ُ ٖٓ كُٞٚ ٖٓ حُِٔظٜو٤ٖ ٝحُٔزظ٤ٖٔٔ ٗظَحص ح٤ُ٘ن 

كخُٝض حُؼُِش "ٓخهَس حُؼخهزش ٝٛٞ ٣وٍٞ ك٢ أٛيحثٚ ػزيٍرٚ حُظخثٚ حٍ

، أٓخ أٗض كِٞ طلَٓض ك٢ "٣ٞٓخ ٓخ ٌُٖ طٜ٘يحص حُزَ٘ حهظلٔض هِٞط٢

ٝؿٞٙ حُلخ٣َٟٖ ك٢ حٍُٜٞ ُٞؿيطْٜ ًٔخ هخٍ ػزيٍرٚ حُظخثٚ طٔخٓخ 

أٗخّ ٗـِظْٜ حُل٤خس ٝآهَٕٝ ٗـِْٜ حُٔٞص، أٓخ أٗخ كوي حٓظوَ "

".  ٟٓٞؼ٢ ك٢ ح٢ُٓٞ

 

ى حُُٔٞي رؼيح ؿي٣يح ػ٘يٓخ ٗـق ٛي٣و٘خ أرٞحُليحهش ٌٛح حُؼخّ ٗٚ

ٝحُٔل٤ٜٓٞش ٓـي١ حُيهخم ك٢ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًظخرش حَُث٤ْ ٓزخٍى 

ُٔوخٍ ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٣ظٜيٍ ٓـِش ح٬ٍُٜ، ٝٛٞ ٓخ ؿٌد حُ٘ظخٍس 

ٝحُٔخٍس هزَ إٔ ٣ٌظ٘لٞح إٔ حُٔوخٍ ٤ُْ ١ٞٓ ٍٓخُش طٜ٘جش ػخى٣ش 

ح طلَٔ ؿي٣يح ر٤٘ٔخ ٢ٛ حٓظـِض ح٬ٍُٜ حْٓ حَُث٤ْ ُظ٣َٜٞ أٗٚ

٤ُٔض ًٌُي، ٝهي ً٘ض أطٞهغ ًـ١َ٤ إٔ ٗوَأ هزطش ٛلل٤ش ٗؼَف 

ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ أكذ ػَٔ هَأٙ حَُث٤ْ ُٔللٞظ أٝ كظ٢ ٣ًًَخطٚ ٓؼٚ أٝ 

٣ؼِٖ ك٤ٜخ ٤ٓخىطٚ ػٖ ػِّ حُيُٝش ػيّ ح٫ًظلخء رخ٫كظلخ٫ص حُٔظ٣َٜش 
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٣ٞٓخ  رٔللٞظ، رَ حُٔؼ٢ ُظل٣َٞ أىرٚ ا٢ُ َٓ٘ٝع ه٢ٓٞ ُؼِ٘خ ٌٕٗٞ

ٓخ رِيح ػ٢ِ ٓٔظ١ٞ أىرٚ، ػ٢ِ أ١ كخٍ ًخٕ ػيى ح٬ٍُٜ ه٣ٞخ ٝٓظ٤ِٔح 

ٝكخك٬ ريٍحٓخص ٜٝٗخىحص ري٣ؼش حٓظٔظؼض روَحءطٜخ، ٝأك٢٤ ٓـي١ 

حُيهخم ٝأَٓس ح٬ٍُٜ ػ٤ِٜخ رٜيم، ٝإ ً٘ض أُٞٓٚ ػ٢ِ اٟخػش 

حُلَٛش حُظ٢ ٓ٘لض ٢ٌُ ٗوظَد أًؼَ ٖٓ ػ٬هش حَُث٤ْ ٓزخٍى رؼخُْ 

ٗخَٓ طظٜيٍٙ ٍٓخُش حُظٜ٘جش حُظ٢ أػِٖ ػٜ٘خ  ٓللٞظ ك٢ كٞحٍ

.  ح٬ٍُٜ ًٔوخٍ

 

ػ٢ِ أ١ كخٍ ٍرٔخ ًخٕ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًُي حُٔوخٍ أَٓح ٣ـؼَ ًزخٍ 

ٓٔج٢ُٞ حُيُٝش ٣لٌَٕٝ ٖٓ رخد حُظـ٤٤َ ك٢ هَحءس ٗـ٤ذ ٓللٞظ رـي 

رؼ٤يح ػٖ ٣ُخٍحص حُظٍٞطش ٝهؼيحص حُُٔٞي، اً َُرٔخ ٫ٗض هِٞرْٜ حُظ٢ 

ٗي هٔٞس ػ٘يٓخ ٣َٝح إٔ حُٞحهغ ح١ٌُ ٍٛيٙ ٗـ٤ذ ٢ٛ ًخُلـخٍس أٝ أ

ٝأػخى هِوٚ ك٢ ٍٝح٣خطٚ ٛٞ ٝحهغ ٓئٓق ك٣ِٖ ُْ ٣ظـ٤َ ٓ٘ٚ ٗت 

أريح، كٔخُُ٘خ ٗؼ٤ٖ كظ٢ حُِلظش ُٖٓ حُوخَٛس حُـي٣يس هخَٛس ػخّ 

، ك٤غ اكٔخٕ ٗلخطش طلظَف حُيػخٍس ٝطل٠َ ُل٤ي٣ٞ ٤ًِذ ؿي٣ي ٣٠
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ًؼَ حٗظ٘خٍح ر٤ٖ ١ٝع ٓلـٞد ػزيحُيح٣ْ ٢ٛ حٌُٔٛذ حُل١ٌَ ح٧

ح٤٣َُٜٖٔ ٝػ٢ِ ١ٚ ٓخُحٍ ٣ؼَػَ ٓظؼخ٤ُخ ػ٢ِ أٝؿخع اكٔخٕ 

ٝؿٞػٜخ ٝح٧م ٓؤٕٓٞ ٍٟٞحٕ ٗـخ ٖٓ حُظ٣َِٝ ٝأٛزق ػ٠ٞح ك٢ 

حُزَُٔخٕ ٝحُوٞحى ٓخُْ ح٧ه٤٘ي١ ٣ظَه٢ ٖٓ ٜٓ٘ذ هٞحى١ أٝ ه٤خى١ 

رخُٔ٘خٓزش َٛ ُلض حٗظزخٛي ٣ٞٓخ ٓخ إٔ حُؼزو١َ ٓللٞظ )ا٢ُ آهَ 

٤ٗي١ ٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ حٗظَٜ ك٢ حَُٝح٣ش ٝأٝهغ ؿؼَ ٓخُْ ح٧م

(. روٜٞٓٚ َٓطي٣خ ػ٤خد حَُ٘ف، أ٤ُْ ٌٛح ٝحهغ َٜٓ حُل٣ِٖ ىحثٔخ

 

ُوي هَأص ًخُؼخىس ٌٛح حُؼخّ ٬ًٓخ ًؼ٤َح ٤١زخ ػٖ ٓللٞظ أؿِزٚ ٓزن 

إٔ هَأٗخٙ ؿ٤ٔؼخ هزَ ًُي، ٝط٤٘ٔض إٔ أؿي ٟٓٞٞػخ ٛلل٤خ ٣ويّ 

ح٣خطٚ ػ٢ِ ًَ ٓخٗؼ٤٘ٚ ح٥ٕ، طؼ٤ِوخ ٓللٞظ٤خ ٣َٛلخ ٓوظزٔخ ٖٓ ٍٝ

ُ٘يٍى ا٢ُ أ١ كي ٗلٖ ٫ ٗوَأ ٓللٞظ ٫ٝ ٗظؼِْ ٓ٘ٚ، ٗظليع ؿ٤ٔؼخ 

ٓخٓش ٝٗوزش ٝػخٓش ُزَحٓؾ حُظ٤ِل٣ِٕٞ كٜ٘لٚ رخَُّٜ، ٫ٝ ٗيٍى أٗ٘خ 

كؼ٬ طؼخِٓ٘خ ٓؼٚ ًخَُّٜ ح١ٌُ ٗؼَف إٔ ح٧ؿيحى طًَٞٙ ُ٘خ، ٌُ٘٘خ ٫ 

١ ٓٔظٞحٙ أٝ ٗلْٜ ٗلٌَ ك٢ إٔ ٗز٢٘ َٛٓخ ؿ٤َٙ أٝ كظ٢ ٌٕٗٞ ػَ
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٤ًق ر٢٘، َّٛ ُٝو٤٘خٙ، ر٤٘ٔخ ُٞ هَأٗخٙ كوخ ٝٛيهخ ُٝٞ طلُٞض 

ٍٝح٣خطٚ ا٢ُ ًظذ ٝحؿزش حُوَحءس ك٢ ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُظؼ٤ِْ ٧ىًٍ٘خ إٔ 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٛٞ حُلَ، ُِٝٔٔ٘خ ٤ًق هيّ أىرٚ حَُك٤غ ٍإ٣ش ٛخىهش 

 ٌَُ َٛحءٗخ ٝهٞحث٘خ ٝٓ٘خًِ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ طـ٤َ ٝؿٚ َٜٓ ا٢ُ ح٧ري،

ُٝؼَك٘خ أٗٚ ٫ ه٤َ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٗـٞحٗخ اًح ُْ ٗيٍى ٣ٞٓخ ٓخ إٔ حُلَ 

ٛٞ ٓخ هخُٚ ح٤ُ٘ن ػزيٍرٚ حُظخثٚ ػ٘يٓخ ٓؤُٞٙ ٓظ٢ ٣ِٜق كخٍ حُزِي 

. كوخٍ ػ٘يٓخ ٣يٍى أِٜٛخ إٔ ػخهزش حُـزٖ أٝهْ ٖٓ ػخهزش ح٬ُٔٓش

َُٜٝه٘خ كِح٢ٗ ٓغ ؿٜٔش حُزِط٢ رطَ ٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش ـ ٍٝح٣ش 

ُٝٔخًح ًَ ٖٓ .. ٖٓ أ٣ٖ ٣ـت ٣َٜٗخٍ رٜئ٫ء حُلٌخّ"ـ ٗـ٤ذ ح٧ػظْ 

ٝٓخًح ٣ـ١َ ػ٤ِ٘خ ُٞ ط٢ُٞ أٍٓٞٗخ كخًْ .. طؼلق ؿخع ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش

حَُكٔش "هزَ إٔ ٣ًٌَٗخ حُؼل٣َض ٓ٘ـخّ ريٍٝٗخ ك٢ حُٔؤٓخس " ػخىٍ

ُٖٔ ٣ٔظلن حَُكٔش ٍٝكخد هللا ٓلَٝٗش رؤُح٤َٛ حُلَٙ حُٔظخكش 

اًح ىػ٤ظْ ُو٤َ حىػ٤ظْ حُؼـِ ٝاًح  ٝأٗظْ.. ُٖٔ حٓظٔٔي رخُلٌٔش

ك٬ طؼظٌٍٝح ػٖ حُلٔخى .. ىػ٤ظْ َُ٘ رخىٍطْ ا٤ُٚ رخْٓ حُٞحؿذ

ػ٘يٛخ ٓ٘وخْٓ ػزي حُوخىٍ ح٢٘٤ُٜٔ كِٗٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ ". رخُلٔخى
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أٓل٢ ػ٤ِي ٣خ ٓي٣٘ظ٢ حُظ٢ ٫ ٣ظ٢ِٔ "٧ٓظخًٙ ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُزِو٢ 

ه٢ ك٢ حُِٔحٝى ا٫ َٗ ػ٤ِي ح٤ُّٞ ا٫ حُٔ٘خكوٕٞ، ُْ ٣خ ١٫ٞٓ ٫ ٣ذ

ٓخ أًؼَ ػ٘خم "ك٤ـ٤زٚ ٤ٗوٚ ٤ٗٝو٢ ٤ٗٝن َٜٓ ًِٜخ " حُزوَ؟

".  ح٤ٗ٧خء حُو٤ٔٔش

 

 

 

طٜيم حُلٔي هلل أْٜٗ ٫ ٣وَإٔٝ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝا٫ ٌُخٕ ٓطِٞرخ ح٥ٕ 

ٟز٢ ٝاك٠خٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ػزيٍرٚ حُظخثٚ ٝػزيهللا حُزِو٢ ٍٝكخهٜٔخ ًَٝ 

٤ٓٔش ح٣ٌُٖ ٣٘ـِْٜ ًُي ٖٓ ٣ظ٘يى ُٜٔخ ٖٓ أػيحء ح٤ٗ٧خء حُن

". ٖٓ أ٣ٖ ٣ـت ٣َٜٗخٍ رٜئ٫ء حُلٌخّ؟"حُٔئحٍ ح٣ََُٔ 
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 ػ٣ِِٟ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٓخٓل٠٘

ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي ُْ أػٖ كخُش ًخُظ٢ ػ٘ظٜخ ارخٕ ٓ٘خٛيط٢ ُلٞحٍ 

ح٤ُٔي أٝ ح٧ٓظخً ؿٔخٍ ٓزخٍى ٓغ ح٤ُٔيس أٝ ح٧ٓظخًس ٤ُْٔ حُلي٣ي١، 

أطٞهغ إٔ ٣ظ٢ٌِ٘ٔ ٌٛح حُ٘ـٖ حُ٘ز٤َ ح١ٌُ ُْ أٗؼَ رٚ ٌٓ٘ ُْ أًٖ 

ٍك٤َ حُيحػ٤ش حُيًظٍٞ ػزي هللا ٗلخطش ٍكٔٚ هللا، ُْٝ أًٖ أطٍٜٞ إٔ 

ط٘ظخر٢٘ طِي حُو٘ؼ٣ََس حٍُ٘ٞح٤ٗش ٖٓ ٬ًّ ح٧ٓظخً ؿٔخٍ ٓزخٍى، رَؿْ 

أْٜٗ ُْ ٣ٌ٣ؼٞٙ ٜٓلٞرخً ر٘خ١ ٓلٔٞى ػلض ًٔخ ؿَص حُؼخىس ك٢ 

. حُزَحٓؾ حَُٝكخ٤ٗش

 

ٌٛح ٛٞ إً ٣خهّٞ حَُؿَ حُظو٢ حُ٘و٢ حُطخَٛ حُؼِْ، ح١ٌُ ً٘خ ٜٗي 

حُ٘خّ ػٖ ٓز٤ِٚ، كْٜ٘ٞٛٔ رؤٗٚ ٍحؿذ ك٢ حُِٔطش ٝحُ٘لًٞ، ر٤٘ٔخ ٛٞ 

٣٫طٔق ا٫ ا٢ُ حُؼَٔ ح٢٘١ُٞ، ؿٔض حُؼَٔ ح٢٘١ُٞ ٫ٝ ٣زظـ٢ ا٫ 

ٝؿٚ حُ٘ؼذ، أ٢ِٗٝ ٝؿٚ حُ٘ؼذ، هخطِ٘خ هللا ٝهزق هِٞر٘خ حُظ٢ ٢ٛ 
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أٝ أٗي هٔٞس، ٤ًق ُْ ٗظلْٜ ىٝحكؼٚ حُ٘ز٤ِش حُظ٢ ُْ ط٘زٜخ ًخُلـخٍس 

٣ٞٓخً ٓخ ٗخثزش، ٤ًق ُْ ٗؼي ٜٗيم إٔ ٛ٘خى أٗخٓخ طَٜٔ ٝط٘و٢ 

ٝطظوِذ ػ٢ِ ؿَٔ حُ٘خٍ ٝطظـَد ٣ٝخ ح٧كٌخٍ ٖٓ أؿَ َٜٓ، 

 

٤ًٝق ُٓٞض ُ٘خ أٗلٔ٘خ رؤٕ ٗظٖ حُ٘خّ ًِٜخ ٓؼِ٘خ طِٜٞ ٝطِؼذ 

. ٗخ حُوز٤ؼشٝطظلٌْ ك٤ٜخ ٗٞحُػٜخ حُي٤ٗجش ٝأؿَحٝ

حػ٢ٌٍٗٝ اًح ً٘ض َٓطزٌخً ٝأٗخ أًظذ كؤٛخرؼ٢ ٓـٍَٝهش ريٓٞع حُ٘يّ 

حُظ٢ أًٍكٜخ ٝأظَكٜخ، ٌٓ٘ ١ِغ ح٤ُٔي ح٧ٓظخً ؿٔخٍ ٓزخٍى ػ٤ِ٘خ ٖٓ 

ػ٤٘خص حُظ٤ِل٣ِٕٞ ح١َُٜٔ، ٫ُٞٝ أ٢٘ٗ أًظذ ػ٢ِ حٌُٔز٤ٞطَ ُٔخ ظَٜ 

ٌٛٙ  ٌٛح حُٔوخٍ ا٢ُ حٍُ٘ٞ، كؤ١ ٍٝم ك٢ حُي٤ٗخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَ٘د ًَ

حُيٓٞع حُ٘خرؼش ٖٓ ٛلٞس ٤َٟٔ، طظ٠خءٍ ا٢ُ ؿٞحٍٛخ ٛلٞس حُِٚ 

. حُظخثذ ر٤ٖ ٣ي١ ٓخٓخ ٗـ١ٞ ارَح٤ْٛ

 

٤ًق هِض أٗخ ٖٝٓ ػ٢ِ ٗخًِظ٢ إ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٗوٚ ٣٫ِٜق 

ُظ٢ُٞ ٓٞهغ ه٤خى١ ك٢ َٜٓ، ٧ٗٚ ٣٫ؼَف حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ؿ٤ًي،ح 
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س ٌٛح حُ٘خد ُْٝ ٣لظي رٚ ػ٢ِ ح٧هَ ٓؼَ ٝحُيٙ، ٤ًق ُْ ٗظز٤ٖ كو٤ن

َ هزَ إٔ ِٜٗن رٚ ٌٛٙ حُل٣َش، ك٘ؼَف أٗٚ ُق َٜٓ ػ٢ِ ًؼٞد  ّٔ ٌُ حُ

ػـ٬ص ١خثَطٚ حُوخٛش روؼش روؼش، ُْٝ ٣ظَى ك٤ٜخ ٗـؼخً ٫ٝ ًلَحً ا٫ 

ٝأٝٓغ ٖٓ ك٤ٜٔخ كزخً ٝكٜٔخً ٝك٘خٗخً، ٤ًق ٤ٔٗ٘خ أٗٚ ًخٕ ٗخرخً ػخى٣خً 

٣ٌٝٛذ  ٓؼَ ٤٣٬ٖٓ ح٤٣َُٜٖٔ، ٣َٝف ا٢ُ حُٔيٍٓش ٣ٝـيٝ ٜٓ٘خ رَ

ا٢ُ حُظي٣ٍذ ًٔخ ً٘ق ُ٘خ ك٢ كٞحٍٙ حٌَُٔٛ، ٤ًق ٣ٔؼ٢ أػيحء 

ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ حُٔؼخٍٟش، ٧ٕ ٣لَٓٞح ٗزخد َٜٓ ٖٓ ؿٜٞى ٗخد 

ٓؼِْٜ رِؾ رٚ ح٣٩ـخٍ ك٢ حُؼخى٣ش إٔ ٣ٌٛذ ا٢ُ حُظي٣ٍذ، ُوي ػٔٞح 

ٝٛٔٞح ػْ ػٔٞح ٝٛٔٞح، ٝإٓ ُْٜ إٔ ٣َؿؼٞح ػٖ ؿ٤ْٜ حُٔخىٍ 

. ٝكويْٛ حُٜخىٍ

 

حٍ أهٞحّ ك٢ ٌٛح حُ٘ؼذ ٣َ٣٫يٕٝ إٔ ٣ٜيهٞح إٔ ح٤ُٔي ؿٔخٍ ػْ ٓخد

ٓزخٍى ٤ُْ ُي٣ٚ ح٤ُ٘ش ك٢ ٢ًَٓ حَُثخٓش ٫ٝ حَُؿزش ك٤ٚ، رَؿْ أٗٚ 

٣ٔظِي حُويٍس ػ٢ِ ًُي، ُٔخًح ٌَٗ٘ ٌٛح ح٣٩ؼخٍ حُؼظ٤ْ ُ٘وٚ ٣ويٍ 

 ٙ ّٞ ٌُ٘ٚ ١ٞ٘٣٫ ٫ٝ ٣َؿذ، أ٣ظٖ ٛئ٫ء إٔ ًَ حُ٘خّ ٓٞى ٖٓ ؿ
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َٟد ؿٔخٍ ٓزخٍى ُ٘خ أٍٝع ح٧ٓؼخٍ رؤ٫ َٗؿذ  ٓؼِْٜ، ٫ ٝهللا، ُوي

ك٤ٔخ ٗويٍ ػ٤ِٚ، كٜخٛٞ ١َ٣ ٍثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش ٓزٌُٝش ُٚ ٜٝٓٔيس 

١ »أٓخٓٚ ٖٓ حُوخ٢ٛ ٝحُيح٢ٗ ك٤ؼَٝ ٣ٝ٘ؤ١ رـخٗزٚ ٣ٝوٍٞ ُٜخ  َّ ُؿ

١ ؿ١َ٤ َّ ، َٛ ٛ٘خى ر٤٘٘خ ٖٓ ٣ٔظِي ًَ ٌٛح حُظـَى «ؿ١َ٤ ُؿ

٤َٜٗ رزًٞح ٤ٓ٫ٝي ػزي ح٩ٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣٫ؤط٢ رٔؼِٚ ٤ٓي ٛخٍطخ حٍ

حَُحُم ح٤َُٜ٘ ر٤ٔي ًزخًخ، ٤ًق ٗظَى ٌٛح حُِٔٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ حُل٣َي 

ُ٘٘لٞ ا٢ُ ٓ٘خه٘ش طلخ٤َٛ، 

 

ٓؼَ إٔ ٛ٘خى ٝػٞىح ًؼ٤َس هطؼض هزَ ًُي ُْٝ ط٘لٌ، أٝ أٗٚ ١خُٔخ ُْ 

٣ظْ كْٔ ٤َٜٓ حُو٬كش رٌَ٘ ٤ِ٣ن رؼظٔش َٜٓ ١ٝ٘خً ٝٗؼزخً كبٕ 

َٝٓ٘ٝػش ٌَُ ٖٓ ٣وخف ػ٢ِ َٜٓ حٌُ٘ٞى ٫ري إٔ طظَ َٓ٘ػش 

ٖٓ ح٥ط٢ ح١ٌُ ٣٫ؤط٢، ر٤٘ٔخ ٣ـذ إٔ ٜٗيم ح٧ٓظخً ؿٔخٍ ح١ٌُ ٣زيٝ 

إٔ هللا كزخٙ رٔخ ُْ ٣لز٘خ رٚ ٖٓ طَكغ ػٖ ٓ٘خٛذ حُي٤ٗخ ٝٛـخثَٛخ، 

٣ُٝ٘ظٜخ ٖٓ حُٔ٘خٛذ حُٔطٜٔش ٝحُٜلق حُو٤ٓٞش حُٔٔٞٓش ٝح٧ٗؼخّ 

ٕ ٣ظويّ ُٜٔ٘ذ ٝحُلَع، ك٘ؼن أٗٚ ُٞ إٓ أٝحٕ حُـي ١ِٝذ ٓ٘ٚ أ
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حَُثخٓش ٓغ ؿ٤خد أ١ ري٣َ ٣طَكٚ حُلِد ح٢٘١ُٞ حُؼخًْ ٤َٓكٞ 

رٌَ ارخء ْٝٗٔ، ٤ٓٝظَى طِي ح٧ٓخٗش ٤ُلِٜٔخ أ١ ظِّٞ ؿٍٜٞ ٌٓظل٤خً 

رؤٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٛلٞف حُـٔخ٤َٛ ٓئى٣خً ٝحؿزٚ ٓؼٜخ رٌَ َٗف، 

 

ُٝؼَ ح٤ُٔيس ٤ُْٔ طؼوي رَحٓؾ أه١َ ٤ُِٔي ؿٔخٍ ٢ٌُ ٣ليػ٘خ ػٖ 

حُزخَٛس ػ٢ِ حَُكٞ ٝػيّ ح٫ٗـَحٍ ٍٝحء حُٔ٘خٛذ  طٌِْ حُويٍس

ٜٝٗٞحص حُلٌْ، ٖٓ أ٣ٖ حًظٔزٜخ ٤ًٝق ٣ظَ ٓظل٤ِخً رٜخ، هخٛش إٔ 

٤ُْٔ ريص ٓ٘زَٜس رٚ ًٔخ حٗزَٜٗخ، ٝٛٞ ٣وٍٞ ُٜخ اٗٚ ٣٫ًَِ ٓغ 

حُٜلق حُظ٢ طٜخؿٔٚ رَ ٣َٔ ػ٤ِٜخ ٍَٓٝ حٌَُحّ، ك٢ طو٣ََ ٢ٓٞ٣ 

٬ٛف أهطخء حُٞك٤ٖ٘ ح٣ٌُٖ ٣ٌظذ ُٚ ُؼيّ حطٔخع ٝهظٚ حُِٔىكْ رب

أكٔيٝح َٜٓ ك٢ حَُرغ هَٕ حُٔخ٢ٟ، 

 

ٝٛٞ ٓخأػزض ُ٘خ أٗٚ ٓلخرش ه٤َ ٓٔطَس طلِن كٞم ٓٔخء ح١ُٖٞ 

٫طِو٢ رخ٫ً ١٧ ٗخػن أٝ ٗخرق، ًٝحى ٗؤٕ ًَ حُِٜٔل٤ٖ حُؼظخّ ك٢ 

. طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ح٣ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ح٧ٓظخً ؿٔخٍ ٤ٌٕٓٞ آهَ ػ٘وٞىْٛ
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هللا ُْ ٣وِو٢٘ ٓلظ٤خً رخُز٤َٜس حُ٘لخًس حُظ٢  ٣خ٤ٓي ؿٔخٍ حػ٢ٌٍٗ ٧ٕ

كظ٢ رٜخ ًَ ح٣ٌُٖ حطزؼٞى ك٢ ٓخػش حُؼَٔس، ٝح٣ٌُٖ هيٍٝى كن 

هيٍى، ٌُٖٝ ٓؼِٜٖ ح٢ُِ حٌَٗٔ ٣ظِٜق، ٓؤِٛق أهطخث٢ ك٢ هخىّ 

ح٣٧خّ، ٝٓؤظَ ىحثٔخً أَٟد ري حُٔؼَ ك٢ حُِٛي ػٖ حُِٔطش ٝحُظَكغ 

ٍػَ رؤٗي هخىّ ا٢ُ ٢ًَٓ ػ٢ِ ح٧كوخى، ُٖٝ أُو٢ رخ٫ً ٌَُ ٖٓ ٣غ

حَُثخٓش، ٢٘ٗ٧ ٓٞهٖ إٔ حَُثخٓش ُٞ ؿخءطي ٓوظخُش ٓظؼٞى هخثزش 

ؿ١َ »ح٧َٓ طـَؿَ أ٣ًخُٜخ، رؼي إٔ طوٍٞ ُٜخ رلْٔ ًزخٍ حُٔظٜٞك٤ٖ 

.. رِن رنِ »، ٝػ٘يٛخ ٓ٘وٍٞ ُي ؿ٤ٔؼخً «ؿ١َ٤ ُوي ػَكض ٣َ١و٢

 .«ػَكض كخُِّ
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 !هَؽ حُـَٔ رٔخ كَٔ

  ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

ٖٓ ح٥هَ حُيٍّ حُٔٔظلخى ٖٓ حُـ٤خٍحص حُُٞح٣ٍش ح٧ه٤َس إٔ ٗظخّ حُلِد ح٢٘١ُٞ ُٖ 

. ٣ٜ٘ت ح٤٣َُٜٖٔ ػ٢ِ كَكش رخُظـ٤٤َ ُٖٝ ٣لون ُْٜ أ٬ٓ رخ٬ٛ٩ف

 

ً٘ض أؿِْ ػ٢ِ حُٔو٢ٜ أػزَ ُٜخكز٢ ػٖ كَكظ٢ ربُحُش ًٔخٍ حُ٘خ٢ًُ ٝارَح٤ْٛ 

: ًٕٞ ريح٣ش طـ٤٤َ كو٤و٢ ك٢ حُزِي، هخٍ ٢ُ ٛخكز٤ِٓ٢ٔخٕ ٤ًٝق أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ١

ٓخطٔظؼـِٖ رٌَٙ ٠٣زطْٞٛ رؤ١ ِٜٓلش ٖٓ ٤ٔ٤ٛزْٞٛ ًيٙ رخُٔخَٛ، ٓوَص ٓ٘ٚ 

ٝحطٜٔظٚ رخُظ٘خإّ ٝحُٔٞىح٣ٝش، ٌُ٘ٚ ًخٕ ػ٢ِ كن، كل٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ طْ طؼ٤٤ٖ حُ٘خ٢ًُ 

هزِٚ ١ٚ ك٢ ٜٓ٘ذ ؿي٣ي، ٝطْ ط٣ٌَْ حرَح٤ْٛ ٤ِٓٔخٕ ٝٓ٘لٚ ٝٓخٓخ كَٜ ػ٤ِٚ ٖٓ 

ك٤ٖٔ ٧ٗٚ ؿؼَ حُظؼ٤ِْ ُِـ٤ٔغ، ر٤٘ٔخ كَٜ ػ٤ِٚ حرَح٤ْٛ ٤ِٓٔخٕ ٧ٗٚ ؿؼَ ح٩ٌٓخٕ 

حُٔظ٤ِٔ كوخ ُـ٤ٔغ ح٧ؿ٤٘خء ٧ٝٗٚ ٗـق ك٢ آٌخٕ حُٜلل٤٤ٖ ك٢ أهلخٙ حُٔلخًْ،  

 

ُيٍؿش أ٢٘ٗ أه٢٘ إٔ ٣لظق رؼي هَٝؿٚ ٖٓ حُُٞحٍس ٌٓظزخ حٓظ٘خ٣ٍخ ُلزْ حُٜلل٤٤ٖ، 

ٙ ىٕٝ إٔ ٣ظْ ًًَ أٓزخد ٓ٘طو٤ش ٌُٜح حُظ٣ٌَْ، أٝ كظ٢ حكظَحّ ٝرَؿْ ًَ ًُي طْ ط٣ٌَْ
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. ػوٍٞ حُ٘خّ رؤٕ ٣َ٘ف ُْٜ أكي ُٔخًح هَؽ ٖٓ حُُٞحٍس اًح ًخٕ ٣ٔظلن ٌٛح حُظ٣ٌَْ

أػظوي إٔ حَُٓخُش حُٔطِٞد ُٜٝٛٞخ ٖٓ حُظ٣ٌَْ ٝحُظ٠ز٢٤ أٗ٘خ ُٖ ٗلَٜ كظ٢ ػ٢ِ كن 

ُـ٤َٙ، حُلَكش رخُٔو١ٞ حُٔي١ٝ ُٔٔجٍٞ ٓخ ػِٚ ٣ٌٕٞ ػزَس 

 

٤ٓوٍٞ . رَ ػ٤ِ٘خ ؿ٤ٔؼخ إٔ ٗوز٢ ىٓخؿ٘خ ك٢ حُل٢٤ ٝٗزَ طلخإُ٘خ َٝٗ٘د ٤ٓظٚ حُؼٌَس

حُزؼٞ إٔ ٝٓخّ ٤ِٓٔخٕ ٢ٌِٗ ٜٝٓ٘ذ حُ٘خ٢ًُ حُـي٣ي ٛخ٢٘ٓ َٗك٢، ٌُٖ ٨ُٓق 

ٓخكيع أػطخٛٔخ ٢ٌٛ ؿلَحٕ ٣٫ٔظلوخٗٚ، ٝكَٔ ٍٓخُش ُِ٘خّ ك٢ َٜٓ رؤٗ٘خ ػ٘يٓخ 

١ٕٞ ػ٤ِٚ رَ ٧ٕ اٍحىط٘خ حُٔخ٤ٓش ٗخءص ًُي، ٝػ٘يٓخ ٗـ٤َ أكيح ٓ٘ـ٤َٙ ٤ُْ ٧ٌْٗ ٓخم

ٓظزظٜـٕٞ رِٝحُٚ ٌَٓ٘ٓٚ ْٜٝٗٔ ػ٢ِ روخثٚ رٌَ٘ أٝ رآهَ ٟٖٔ حُظ٤ًَزش، 

 

. ٢ٌُ ٫طظ٘ٞح أٗ٘خ ٜٗ٘غ ٤ٗجخ ٖٓ أؿَ ٓٞحى ػ٤ٌْٞٗ، كٞهٞح

٣٫ظٖ ٝحْٛ ٌْٓ٘ »حَُٓخُش ح٧ه١َ حُظ٢ ِٝٛض روَحٍحص حُظ٣ٌَْ حُؼخ١ل٤ش حُـخَٓس ًخٗض 

ًٖ إٔ ٣ظْ كظق ِٓلخص كٔخى أ١ ٖٓ حُوخٍؿ٤ٖ، أٝ كظ٢ ٓطخُزظْٜ رظوي٣ْ ً٘ق أٗٚ ٣ْ

ٌُٜٝح حُٔزذ ١َٗ ٝٗوَأ ٝٗٔٔغ « كٔخد ػٖ ٓخ ؿ٘ٞٙ ـ ٖٓ حُـ٢٘ ٝحُـ٘خ٣ش ٓؼخ ـ

حُظؤ٤ًيحص حُٔلٔٞٓش ك٢ ًخكش حُٞٓخثَ حُل٤ٌٓٞش ػ٢ِ إٔ ًَ حُوخٍؿ٤ٖ ك٣ِٖٞ ك٢ ػ٤٘٘خ 

ك٣ِٖٞ،  

 

ٓٞح أُٔ٘ظْٜ ك٢ أكٞحْٜٛ ٣َٟٝٞح رو٤ِِْٜ ٣ٝظًَٞح ٝإٔ ػ٢ِ حُؼ٤خٍ حُٔؼخ٤ٍٟٖ إٔ ٣َ

ٌُٖ حَُٓخُش ح٧هطَ حُظ٢ ٓظَٜ ١٧ ٓٔجٍٞ كخٓي أٝ ٓظـطَّ . حُـَٔ ٣وَؽ رٔخ كَٔ

أٝ ٓظـزَ ٢ٛ أٗٚ ٫طوق ٤ٗجخ ٫ٝطوٖ ؿ٠زش حُ٘ؼذ أٝ ٓو٢ حُٜلخكش أٝ ك٘ن 
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حُٔؼخ٤ٍٟٖ، اكؼَ ٓخريح ُي كؤٗض ك٢ أػ٤٘٘خ، 

 

ٓظظَ ك٢ أػ٤٘٘خ ُٖٝ طوَؽ رـَٓش أٝ ك٤٠لش أٝ  ٝكظ٢ ُٞ حٟطَطي حُظَٝف ٝهَؿض

ٓلخٓزش، ٌٓ٘ٔ٘ي ك٢ ٓـِْ حُ٘ؼذ أٝ ٗؼط٤ي ٝٓخٓخ طٍٞػٚ ُِؼ٤خٍ ٢ٌُ ٣طٔج٘ٞح أٗي 

ػ٢ِ كن أٝ ٓ٘وطؼي ٜٓ٘زخ َٗك٤خ ٣َ١خ طٔظٔظغ ك٤ٚ ربٗلخم ٓخأكخء هللا رٚ ػ٤ِي ٖٓ 

.  حُُٞحٍس

 

 

١ٍ ح٧ه٤َ ح١ٌُ ً٘خ ٗظ٢٘ٔ إٔ ُوي أكويص ٌٛٙ حُوَحٍحص حٌُؼ٣َ٤ٖ أِْٜٓ ك٢ حُـ٤خٍ حُُٞح

٣ٌٕٞ طـ٤٤َح ٗخ٬ٓ ٠٣ن حُيٓخء ك٢ َٗح٤٣ٖ ح١ُٖٞ حُٔظِٜزش حُٔظٜخٌُش، ٛل٤ق أٗ٘خ 

حرظٜـ٘خ رَك٤َ حُ٘خ٢ًُ ٤ِٓٝٔخٕ ٝٗؼَٗخ رخُظلخإٍ رزؼٞ حُوخى٤ٖٓ حُـيى ح٣ٌُٖ ٫أطلن ٓغ 

ػخث٬ص  أٛيهخء ًؼ٣َ٤ٖ ٢ُ ك٢ اػ٬ٕ حُظ٘خإّ ْٜٓ٘ ُٔـَى أْٜٗ ٍؿخٍ أػٔخٍ أٝ أْٜٗ ٖٓ

.  ٤ٓخ٤ٓش، كٌٜح ٤ُْ ٓززخ ًخك٤خ ُِلٌْ ػ٤ِْٜ هزَ اػطخثْٜ كَٛش ُِؼَٔ

 

ٌُٖ أ٣خ ًخٕ حُظلخإٍ رٜئ٫ء ك٣٬٘زـ٢ إٔ ٢ٔ٘ٗ أْٜٗ ٣٫ؼِٕٔٞ ك٢ ؿٍِ ٓ٘ؼُِش، رَ 

حَُٔ٘ف ح١ٌُ « ح٢ُٔ ك٢»٣ؼِٕٔٞ ُظ٘ل٤ٌ ٤ٓخٓش ػَؿخء ػٍٞحء ػ٤٘يس هي طلويْٛ أٓخٓخ 

ٛي رؤٛيم طؼ٤ِن ػ٢ِ حُُٞحٍس حُـي٣يس ٓٔؼظٚ ٖٓ كووٞٙ ْٝٛ ٍؿخٍ أػٔخٍ، ٛ٘خ أٓظٖ

حَُؿَ حُٔلظَّ حُيًظٍٞ ٜٓطل٢ كـخ١ُ ح١ٌُ ١َ٣ إٔ ٛ٘خى ًلخءحص طٌ٘ٞهَح٤١ش ٓظ٤ِٔس 

ٟٔظٜخ حُلٌٞٓش حُـي٣يس ٌُٖ ٌِٓ٘ظٜخ أٜٗخ ؿخءص ُويٓش كخُش ٤ٓخ٤ٓش كخٓيس ٢ٛ 

حُظ٣ٍٞغ،  
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٣٫ٌٖٔ كَٜ ح٧ىحء حُوي٢ٓ ٌُُٝي كٌَ اٗـخُحطٜخ ٓظٌٕٞ ه٤َٜس ح٧ٓي، كل٢ حُؼخُْ ًِٚ 

ك٢ ٗلْ حُٞهض حٓظٔؼض ا٢ُ ٬ًّ ٓظلخثَ ٖٓ رؼٞ ٍؿخٍ ح٧ػٔخٍ . ػٖ حُلٌَ ح٤ُٔخ٢ٓ

ح٣ٌُٖ أػِْ ٛيم ٤٘١ٝظْٜ ٝػيّ ط٤ًَِْٛ ػ٢ِ ٜٓخُلْٜ كو٢ ٝٛئ٫ء ٣ؼٕ٘ٞ ػ٢ِ ح٧ىحء 

ٛل٤ق أ٢٘ٗ ًـ١َ٤ ٖٓ ػخٓش حُ٘ؼذ ح٣ٌُٖ . ح٩هظٜخى١ ُِلٌٞٓش ٣َٝٝٗٚ ٝحػيح

٩هظٜخى، ١َٗ٫ اٗؼٌخّ ًُي ػ٢ِ ٝحهغ حُلخٍ ك٢ َٜٓ، ٌُٖ ُٞ ٛيه٘خ ٣٫لٜٕٔٞ ك٢ ح

٬ًّ حُٔظلخث٤ِٖ كيػٞٗخ ٗوٍٞ أ٠٣خ إٔ حٌُِٔ٘ش حُلو٤و٤ش ُْ طٌٖ أريح ك٢ ٝؿٞى هزَحء 

اهظٜخى ٗطخٍ ُي٣٘خ، 

 

رَ حٌُِٔ٘ش حُلو٤و٤ش ك٢ طلٍٞ حُلٔخى ُي٣٘خ ا٢ُ ٤ٓٔظْ ٣٘ظَى ك٤ٚ ح٣َُُٞ ٓغ حُـل٤َ، 

حُؼوش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ كيٝع طـ٤٤َ، ٝػيّ ٗؼٍٞ حُٔٞح١ٖ إٔ ٌٛٙ رِيٙ  ٌِٓ٘ظ٘خ ك٢ كويحٕ

ٝأٗٚ ٓطخُذ رؤٕ ٣لخكع ػ٤ِٜخ ٣ٝيكغ رٜخ ا٢ُ ح٩ٓخّ، ٌٝٛح ُٖ ٣ظلون ا٫ ك٢ ظَ ا٬ٛف 

٤ٓخ٢ٓ ٗخَٓ ًٝخَٓ ٝكخْٓ ىٕٝ إٔ ط٤٠غ ٓ٘ٞحص ؿي٣يس ٖٓ ػَٔ َٜٓ ك٢ حُْٞٛ،  

 

٫ّ حُٔٞحُْ حُٜٔلن حُٔطؤ١ت، ُٖٝ ٣ظلون ا٫ ػ٘يٓخ طظو٢ِ حُيُٝش ػٖ ٤ٓخٓش ح٩ع

ٝػيّ ٤ٟوٜخ رخ٥ٍحء حُٔؼخٍٟش ٝحُٔخهَس ٝحُٔظ٘خثٔش رَ ٝكظ٢ حُٔخهطش ح٤ُخثٔش، 

ك٣٬ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ى٣ٔوَح٤١ش كو٤و٤ش ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٌُٜٙ ح٥ٍحء َٗػ٤ظٜخ ٝطٞحؿيٛخ 

.  ٝطؤػ٤َٛخ
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ظَ طلووٜخ ك٢ هي طٌٕٞ ٌٛٙ ٓـَى أ٤٘ٓخص ُٖ طظلون ًـ٤َٛخ ٖٓ ح٧ك٬ّ حُظ٢ ً٘خ ٗ٘ض

ٝحٗوِزض ا٢ُ ه٤زخص أَٓ كو٤و٤ش، ٌُٜ٘خ ػ٢ِ أ١ كخٍ أك٬ّ َٓ٘ٝػش ٤٣٬ُٖٔ  ٢٠٠٥

ح٤٣َُٜٖٔ ٝػ٤ِْٜ إٔ ٣ٜلٞح ٖٓ ٓزخطْٜ ٩ٗظِحػٜخ، 

 

٤ُْٝ ًؼ٤َح ػ٢ِ هللا إٔ ٣ٜي١ كٌخٜٓخ ري٫ ٖٓ إٔ ٣ٜيْٛ ك٤لظلٞح ٛللش ؿي٣يس ٓغ 

ّ ك٤ٜخ حُٔؼ٢ حُٔلّٔٞ حُ٘خّ، ٛللش ٤ُْ ك٤ٜخ ٗؼٍٞ حُظ٘ل٢ ك٢ حُٔؼخ٤ٍٟٖ ٢ُٝ

ُِظَرق ٤ُْٝ ك٤ٜخ ٍٝف حُـطَٓش ػ٢ِ حُ٘خّ ٝحُ٘ؼٍٞ رؤْٜٗ ٫ري إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓٔظ٤ٖ٘ 

ُٞؿٞى كٌخْٜٓ ك٢ حُل٤خس، ٛللش ٣ز٠٤ٕٞ رٜخ ٛلخثلْٜ حُٔٞى ٣ّٞ حُو٤خٓش، ُٞ ًخٗٞح 

. ٓخُحُٞح ٣ًٌَٕٝ إٔ ُْٜ ٣ٞٓخ ٤ٓوٕٞٓٞ ك٤ٚ ٖٓ ًَح٤ْٜٓ
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  !ٛٞ كخٍٝم ٝٛٞ ك٢٘ٔ 

  ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

أػظوي ٝحُؼِْ ػ٘ي هللا إٔ ح٣َُُٞ حُٔؼظن ح٤ُٔي كخٍٝم ك٢٘ٔ ُْ ٣ٌٖ 

ُي٣ٚ أى٢ٗ ٗي ٤١ِش حُلظَس ح٠ُزخر٤ش حُظ٢ أػوزض ط٤ٌَ٘ حُلٌٞٓش 

ـ هي٣ٔش ػ٢ِ ؿي٣يس ـ ك٢ أٗٚ رخم ٍحٓن ػخرض ػ٢ِ ٢ًَٓ " حُـي٣ٔش"

ٝىع ُٝحٍطٚ، ٤ُْ ٧ٗٚ ٌٓ٘ٞف ػ٘ٚ حُلـخد أٝ ٧ٗٚ ٣ٕٞٗٞ حٍ

ٝحُٜيف ح٩ٌٓ٘يٍح٢ٗ، رَ ٧ٗٚ ٣ٔظِي كٜٔخ ٍحٓوخ ُط٣َوش اىحٍس 

ح٧ٍٓٞ ك٢ َٜٓ، ؿؼِٚ ٣يٍى إٔ ٛ٘خى ؿٜش ٝحكيس كو٢ ك٢ َٜٓ 

٣ـذ إٔ ط٤َٟٜخ ىحثٔخ كظ٢ ُٞ أؿ٠زض ًَ حُ٘خّ، ؿٜش ٢ٛ حُظ٢ 

طٔ٘ق ٝطٔ٘غ ٝطؼط٢ ٝطؤهٌ ٝطـ٤َ ٫ٝطظـ٤َ، اًح ٤ٍٟض ػ٘ي ك٤ٌِٛذ 

هخٛش ٝهي ؿؼِض ح٣٧خّ ٓ٘ي هز٤َح ك٢  حُٔؼولٕٞ ؿ٤ٔؼخ ا٢ُ حُـل٤ْ،

حُِؼذ رخُٔٔخ٤ُي حُؼوخك٤ش ح٣ٌُٖ ٣لَٔ أؿِزْٜ ػ٢ِ هلخٙ حُظ٤ٌ٤ض ح١ٌُ 

٣لظ١ٞ ػٔ٘ٚ، ٌُُي كٜٞ ٣ؤهٌ ٓخطؼط٤ٚ ُٚ ر٘لْ ٍح٤ٟش ى٤ٗش ط٢ٔ٘ 

أٜٗخ طؤهٌ كوٜخ ح٢٘١ُٞ حَُ٘ػ٢ ح١ٌُ ٤ُْ ٓ٘لش ٫ٝػط٤ش، ٧ْٜٗ 
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ُس ح٬ُُٓش، ٌُُٝي كْٜ ٤ُٔٞح ٓٞٛٞر٤ٖ أ٬ٛ ٢ٌُ ٣ظؼخِٓٞح رَٝف حُغ

ػ٢ِ حٓظؼيحى إٔ ٣ظِٔوٞى ٣ٝ٘خكوٞى ٣ٝوٟٞٞح ُي ٓؼخًٍي ٓغ 

حُٔؼخ٤ٍٟٖ ُي ح٣ٌُٖ ًظذ هللا ػ٤ِْٜ ك٢ ٌٛح حُزِي إٔ ٣وُٞٞح ك٣٬ٔٔغ 

حُ٘ظخثْ  ُْٜ ٣ٝؼظَٟٞح ك٬ ٣ؼزَّْٛ أكي ٣ٝ٘ظويٝح ك٬ ٣٘خُٕٞ ا٫

.  ٝحُٔوخثْ ٝح٫طٜخٓخص

ُلظَس ح٠ُزخر٤ش حُظ٢ ٓزوض حُظـ٤٤َ ٌُُي ٌُُٝي ًِٚ ً٘ض ٓ٘لوخ ٤١ِش ح

حُُٞح١ٍ ػ٢ِ رؼٞ ًزخٍ ٓٔخػي١ كخٍٝم ك٢٘ٔ ح٣ٌُٖ ٣زيٝ أْٜٗ 

ًخٗٞح ٣ٔظٔؼٕٞ ا٢ُ حُوطخرخص ح٤َُٔٓش ًؼ٤َح ٓٔخ ؿؼِْٜ ٣ٜيهٕٞ إٔ 

ٛ٘خى طـ٤٤َح ٗخ٬ٓ ٤ٌٓظ٘ق حُزِي ٝإٔ ٌٛح حُظـ٤٤َ ٤َٓ٘ٔ ٫ٓلخُش 

هي ريأٝح هزَ حَُحٓو٤ٖ ك٢ حُلٌْ ٖٓ أٓؼخٍ كخٍٝم ك٢٘ٔ، ٌُُٝي ف

كظَس ٖٓ حُظـ٤٤َ حُُٞح١ٍ ك٢ طٞؿ٤ٚ أًظخف هخ٤ٗٞٗش ُلخٍٝم ػِٜخ 

طؼـَ رخ١٩خكش رٚ ٝطَٜ رْٜ ا٢ُ ٓوؼيٙ، رَ إ ح٧ًظخف طلُٞض 

أك٤خٗخ ا٢ُ حكظٌخى رخ٣َُُٞ ٝػَهِش ٣َٛلش ٝٗي ُٚ ٖٓ حُلخِٗش 

حُُٞح٣ٍش، ٌُٖ كخٍٝم ُْ ٣ِن رخ٫ ٌَُ ًُي رَ ٝهق ٣َهزٚ ٓخهَح 

ح ٝٛٞ ٣ظًٌِ رؤًَ حٌُظق حُظ٢ ًخٕ ٝكيٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ أرَع ٓطٔج٘خ ٝحػن
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.  آ٤ًِٜخ ك٢ َٜٓ ٤١ِش ح٤ُٖ٘ٔ حُٔخ٤ٟش

ك٢ حُـؼزش ٛ٘خ كٌخ٣خص ٝٗخثؼخص ٝط٤٘٘ؼخص ٣ٜؼذ ًًَ رؼ٠ٜخ ٓٞػوخ 

هخٛش إٔ رؼ٠ٜخ ٣ظليع ػٖ ه٤خىحص ٗخكٌس ك٢ حُُٞحٍس ٓزن ُٜخ إٔ 

ُِٜٔ٘ذ أٍِٓض ِٓلخص هيٓظٜخ حَُٔ٘كش ا٢ُ ؿٜخص ػ٤ِخ ط٢ًِ ٗلٜٔخ 

كٔخ ًخٕ ٖٓ ٌٛٙ حُـٜخص حُؼ٤ِخ ا٫ إٔ أٍِٓض حُِٔلخص ا٢ُ ح٣َُُٞ ح١ٌُ 

حٓظيػ٢ أٛلخرٜخ ٝأٍحْٛ حُِٔلخص ٤ُٔو٢ ك٢ أ٣ي٣ْٜ ٣ٝطِزٞح حُؼلٞ 

ٝاًح . ٝحُٔٔخف ٣َٟٝٞح رٔخ هْٔ ٤ٓخىطٚ ُْٜ ك٤ٌٞٗٞح أٓؼي حُ٘خّ

ٗل٤٘خ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص ؿخٗزخ كبٕ ُي٣٘خ كخُش ٓٞػوش ٓيػٔش رخُظ٣َٜلخص 

ُ٘خ٣ٍش ٝحُلٞحٍحص حُٔخه٘ش رطِٜخ حُيًظٍٞ ُح٢ٛ كٞحّ ٍث٤ْ ح

حُٔـِْ ح٧ػ٢ِ ٦ُػخٍ ٝأرَُ ه٤خىحص حُُٞحٍس ٝح١ٌُ هٍَ هزَ أَٜٗ 

ٖٓ حُظؼي٣َ حُُٞح١ٍ إٔ ٣لظق حُ٘خٍ ػ٢ِ كخٍ ح٥ػخٍ ك٢ َٜٓ رؼي 

٤ٖ٘ٓ ٣ٞ١ِش ٖٓ اىحٍس كخٍٝم ك٢٘ٔ ُٜخ، ٝظٖ حُزؼٞ ٖٓ ٍٛٞ 

٣ٜيٍ ٫ٓلخُش ٣ؼِٖ كظق حُظلو٤ن ك٢ ٓخهخُٚ كٞحّ إٔ هَحٍح ٍثخ٤ٓخ ّ

ٓخهخُٚ ىًظٍٞ كٞحّ ٣ٝل٤َ حُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ هطخع ح٥ػخٍ ٝػ٢ِ 

ٍأْٜٓ كخٍٝم ك٢٘ٔ ا٢ُ حُٔلخًٔش ُظوي٣َ ٓي١ ٓٔج٤ُٞش ًَ ْٜٓ٘ 
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ػٖ ح٧ٟٝخع حُٔظَى٣ش حُظ٢ َٝٛ ا٤ُٜخ كخٍ ح٥ػخٍ ك٢ َٜٓ، كظظْ 

أٗٚ ٖٓ ٓلخًٔظْٜ إ أهطؤٝح أٝ طظْ ٓلخًٔش حُيًظٍٞ كٞحّ إ ػزض 

حُوِش حُٔ٘يٓش حُظ٢ ط٣َي إٔ ط٘ٞٙ ح٤َُٔس حُؼطَس ٤ُِٔي ٣َُٝ حُؼوخكش 

٢٘ٗ٧ٝ ً٘ض أٓخٓخ ٖٓ حُوِش حُٔ٘يٓش . ٓؼزٞى حُٔؼول٤ٖ ٝهخَٛ حُظ٬ّ

كوي ً٘ض أإًي ُِـ٤ٔغ إٔ ٤ٗجخ ٖٓ ٌٛح ُٖ ٣ليع ٤ُْ ٧ٗ٘خ ٌٓ٘ إٔ 

أ١ِوض طِي حُظ٣َٜلخص ٗؼ٤ٖ ك٢ أ٣خّ ٓلظَؿش ٓزخًٍش ُٖ طلذ 

إٔ طٌَٔ ك٤ٜخ روخ١َ ح٤ُٔي كخٍٝم هخٛش ٝأٗٚ ػَ٘س هي٣ٔش حُيُٝش 

٤١ٝزش، ٝاٗٔخ ٧ٗ٘خ ك٢ َٜٓ ٗئٖٓ رؤٕ ٖٓ ىهَ ٢ًَٓ حُُٞحٍس كٜٞ 

آٖٓ أٓ٘خ ُْ ٣لع رٚ كظ٢ ٖٓ ىهِٞح ىحٍ أر٢ ٓل٤خٕ ارخٕ كظق ٌٓش، 

ٌُُٝي ٤ُْ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظٞهغ ٓلخٓزش أكي أٝ ٓلخًٔش أكي، ًَ ٓخٗظٔ٘خٙ 

ح٣َُُٞ أٝ ًحى ك٤ظْ طـ٤٤َٙ ر٣َُٞ آهَ أهَ إٔ ٣َ٣ل٘خ هللا ٖٓ ٌٛح 

ٓٞءح، ٣ٌٝٛذ ح٣َُُٞ ح٢ٗ٫ٝ٧ رٔخ كَٔ ك٬ٔ ٫اؿٜخٝ ك٤ٚ، ٝػلخ 

.  هللا ػٔخ ِٓق ٖٓ كٔخى، ٝٓخطِق ٖٓ ر٬ى
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ط٣َٜلخص ُح٢ٛ كٞحّ ًخٗض هطٍٞطٜخ أٜٗخ آط٤ش ٖٓ ٗوٚ ٣٫ٌٖٔ 

حطٜخٓٚ ًٔخ ٣لؼَ ح٣َُُٞ ػخىس رؤٗٚ ٓؼخٍٝ ٓٞطٍٞ ١َ٣٫ ا٫ حُو١ٌ 

ك٢ ١ِؼش ح٣َُُٞ حُز٤ٜش، أٝ ٛخكذ ِٜٓلش ًخٕ ٖٓ حُٔئُلش هِٞرْٜ 

ػْ ؿ٤َ ٫ٝءٙ، أٝ كظ٢ رخكغ ػٖ حَُٜ٘س ٝحُ٘ـ٤ٓٞش، رَ أطض ٖٓ 

ٗـْ ٗـّٞ ح٧ػ٤٣َٖ ك٢ َٜٓ، ٣ٜٞٓخ هخٍ ٓؼوق إٔ ح٣َُُٞ ٢ٔٗ 

إ حُـٜش حُظ٢ طؤٖٓ ُٜخ ٢ٛ حُـٜش : حُوخػيس حُلَر٤ش حُظ٢ طوٍٞ

ٌُٖ ٖٓ هخٍ إٔ ًَ ٌٛح . ُٜخ أُق كٔخد ح٢ُٝ٧ رؤٕ طوخف ٜٓ٘خ ٝطؼَٔ

ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ِٜ ٗؼَس ك٢ ٍأّ كخٍٝم ك٢٘ٔ، أ٤ُْ ٛٞ 

ح١ٌُ هخٍ ٣ٞٓخ ٓخ ُلٔي١ ٍُم هُٞظٚ ح٤َُٜ٘س حُظ٢ ً٘لض ػٖ 

ك٢ َٜٓ »ٝٛلظٚ حُٔل٣َش ُِزوخء ح٥ٖٓ حُٔٔظوَ ك٢ حُلٌْ 

، ٝٓخىحٓض ٌٛٙ حُٞٛلش «حُٔٔجُٕٞٞ ٣٫ظْ حهظ٤خٍْٛ رٔوخ٫ص حُٜلق

حه٤ش ٫طظـ٤َ، إً كِ٘زَ أ٣ٜخ حُٔ٘يٕٓٞ ًَ ٓخؿخء ك٢ كٞحٍحص ُح٢ٛ د

كٞحّ ٓٔخ ٤٘٣ذ ُُٜٞٚ حُُٞيحٕ ػٖ ح٤ٜٗخٍ حُز٤ض ح٧ػ١َ ك٢ َٜٓ 

َُٝ٘٘د ٤ٓظٚ ٝٗلٖ ٗ٘ظظَ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٣ط٤ق ك٤ٚ كخٍٝم رِح٢ٛ ٣ٝؤط٢ 

رٔٔجٍٞ ٣ٜٕٞ حُ٘ؼٔش ٣َٝر٢ حُلٔخٍ ٓطَف ٓخ٣ؼُٞ ٛخكزٚ، ٢ٔ٘ٗٝ 
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ٜٗي كٔخرخ كو٤و٤خ ٧كي أ٣خ ًخٕ ك٢ َٜٓ ١خُٔخ ًَ أك٬ٓ٘خ ك٢ إٔ ٕ

٣َكْ . رِي أرْٞٛ»ظَ حُٔٔجُٕٞٞ ػٖ َٜٓ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓؼٜخ ػ٢ِ أٜٗخ 

.  «أرْٞٛ
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 !ٖٓ ٛ٘خ ٤ٗٞٛٝي
 

  ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

&lt ; َٓرؤكِحد حُٔؼخٍٟش، كـؤس طظلٍٞ كٌٞٓظ٘خ ػ٘يٓخ ٣ظؼِن ح٧

ا٢ُ كٌٞٓش ١َٜح٤ٗش ٍٗٞح٤ٗش، طلظَّ حَُ٘ػ٤ش ٝطويّ حُوخٕٗٞ، 

٧ٕ ٜٓخ٣ٍٖ حُلِد . ٝطظؼلق ػٖ حُيهٍٞ ك٢ حُو٬كخص حُلِر٤ش

رظظوخٗن، ٝحُِؼَ٘س ٫طٜٕٞ ا٫ ػ٢ِ ٫ٝى حُلَحّ، ٝػ٢ِ حُٔظ٠ٍَ 

حُِـٞء ُِو٠خء، 

 

١ ؿٔغ ؿ٤ٔغ حُٔظ٘خُػ٤ٖ رَ ٝطٔؼ٢ ـ ًٔخ كخُش كِد حُٞكي ـ ػَ

رخُوٞس ك٢ ٓوَ ٝحكي، ٤ُْ ٍؿزش ك٢ اٗؼخٍ حُلِد أًؼَ ٝأًؼَ، رَ 

ُِْ حُوِٞد ػ٢ِ رؼ٠ٜخ، ؿخ٣ِ حُيًظٍٞ ٗؼٔخٕ ؿٔؼش ٝٛٞ ىحهَ 

حُٔطزن ٣ؼَٔ ٗخ١ ٣٘خٛي ٓلٔٞى أرخظش ٝٛٞ ر٤َ٘٘ حُـ٤َٔ، ك٤لٖ 

هِزٜٔخ ُزؼٞ، ٣ٝظًٌَحٕ حُِؼَ٘س ٣ٝظٜخُلخٕ، ٣ٌٝظ٘لخٕ إٔ ًِٚ ٖٓ 

ٝؿخ٣ِ طظَ حُوِٞد ػ٢ِ . ٍ كو١َ ػزي حٍُ٘ٞ ح١ٌُ ىهَ ٝٓط٢ْٜ٘ٓ٤

هٔخٝطٜخ ك٘ٔٔغ ك٢ ح٣٧خّ حُوخىٓش، إٔ ٓـِْ ح١ٍُٞ٘ ٍكٞ إٔ 

٣َٜ٘ ح٬ٛ٩ك٤٤ٖ ػ٢ِ حُيًظٍٞ ٗؼٔخٕ ؿٔؼش، ٧ٕ ػيحى ٍٗٞ حُلِد 

.  ٌٓظٞد رخٓٔٚ

 

 

&lt ; هِظٜخ ٖٓ ُٓخٕ ُْٝ ٣ٔٔغ ٢ُ أكي، ح٫كظ٬ٍ ػ٢ِ ٣ي ٓؼي

.  ٝكي ػ٢ِ ٣ي ٗؼٔخٕ ؿٔؼشُؿٍِٞ ه٤َ ٖٓ حٍ
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&lt ; ً٣ؼ٤ٖ ح٣َُُٞ كخٍٝم ك٢٘ٔ أٓؼي أ٣خٓٚ، رؼي ٣ُخٍس ح٧ٓظخ

٤ٌَٛ ُٔؼَٟٚ، ٝحُظ٢ ٣يٍى ح٣َُُٞ ؿ٤يح ٓي١ أ٤ٔٛظٜخ رخُ٘ٔزش ُٚ ك٢ 

ٓٞحؿٜش ك٬ٔص حُٔؼول٤ٖ ح٠ُخ٣ٍش ػ٤ِٚ، ُيٍؿش أ٢٘ٗ ٓٔؼض أٗٚ ًخٕ 

ً ٤ٌَٛ ٓلزظ٢ ٨ُٓظخ. ٣ظخرغ َٗ٘ ٍٛٞ ح٣ُِخٍس ك٢ حُٜلق ر٘لٔٚ

: ٝحػظَحك٢ رل٠ِٚ ٝهيٍٙ، ُٖ طٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ إٔ أٓؤُٚ

 

َٛ كؼ٬ طٔظلن ُٞكش ٤ُِٔي ح٣َُُٞ كخٍٝم ك٢٘ٔ ٓزِؾ حُؤٔش 

ٝٓزؼ٤ٖ أُق ؿ٤٘ٚ، حُظ٢ ٣وخٍ إ حرٖ ح٧ٓظخً ٤ٌَٛ ىكؼٜخ ػٔ٘خ ُِٞكش 

٤ُِٔي ح٣َُُٞ، رل٠ٍٞ ٝٓزخًٍش ٝحُيٙ، ح١ٌُ ٣ؼخٍٝ حَُث٤ْ ٓزخٍى، 

ٗطٔغ إٔ ٣ٌظذ ُ٘خ ح٧ٓظخً ٓوخ٫ ٣لَِ ُ٘خ  ٌُ٘ٚ ٣لذ ٣َُٝ ػوخكظٚ، َٛ

٣زو٢ ٓئحٍ اًح . ك٤ٚ ٌٛٙ حُِٞكش ٢ٌُ طِىحى ػوخكظ٘خ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش ٍه٤خ

ًخٗض ٌٛٙ حُِٞكش ٓظؼِن ك٢ ٌٓظذ ح٧ٓظخً ٤ٌَٛ، كؤ٣ٖ ٤ٓظْ 

طؼ٤ِوٜخ؟، كخٌُٔظذ ًٔخ ٗخٛيطٚ ٤ِٓت ِٝٓىحٕ رخٍُٜٞ حُ٘خىٍس 

ٓظخً ٤ٌَٛ، كو٢ أط٢٘ٔ ٝحُِٞكخص حُو٤ٔش، ػ٢ِ حُؼّٔٞ ح٧َٓ ٣ؼٞى ٨ُ

ًٔلذ، أ٫ ٣ظْ طؼ٤ِوٜخ هِق حٌُٔظذ ح١ٌُ ًظذ ػ٤ِٚ ح٧ٓظخً ػٖ 

. ًَ ىٙ ًخٕ ٤ُٚ؟. ِٓطش ٗخهض ػ٢ِ ٓوخػيٛخ، أٓظخً ٤ٌَٛ رـي رـي

 

 

&lt ; َػ٢ِ ؿ٤خٍ ح٣َُن ٣ؤط٤ي ا٤ٔ٣َ ٓو٤ق ٛخىّ ٓٞؿغ ٣َٓ

ُٖٔ ٣ٜٔٚ ح٧َٓ . طٞك٢ ٓٔخء أْٓ ٗخػَ حُؼخ٤ٓش كئحى هخػٞى"

ٓخٓل٢٘ ٣خػْ كئحى، . آآآآٙ". َٛ ح٤ُّٞ ٖٓ ػَٔ ٌَّٓحُـ٘خُس ظ

ِٓؼٕٞ أرٞ ط٢ٛ٬ حُي٤ٗخ، حُظ٢ ؿؼِظ٘خ ٗوَٜ ك٢ كوي، ِٓؼٕٞ أرٞ 

اكٔخ٢ٓ رؼيّ ؿي١ٝ ح٫هظَحد ٓ٘ي، ٧ٗي ٫ط٣َي ٖٓ ٣ظطلَ ػ٢ِ 
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ٛٞٓؼظي، اٗٚ حُِٖٓ ح١ٌُ ٓخري ك٢ حُظَ، ٢ِٓٝ ح٠ُٞء ػ٢ِ 

ح١ٌُ َٗ٘ ُطٞد ح٧ٍٝ حُِٔظز٤ٖٔ ٝح٬ُػز٤ٖ رخُؼ٬ع ٍٝهخص، حُِٖٓ 

ك٢ ٌٓظزش ح٧َٓس،  

 

، حُِٖٓ ح١ٌُ ٨ٔ٣ "هِن حَُٝف"ُْٝ ٣َ٘٘ ُي ى٣ٞحٗي حُٔخكَ 

حُ٘ؼَحء حُٔي٣ًَٞ ك٤ٚ رَحٓؾ حُظ٤ِل٣ِٕٞ ٣ٝظٜيٍٕٝ حُٜلق، ر٤٘ٔخ 

أٗض طؤًَ ك٢ ٍٝكي ٓغ ٣َٗي َٓحٍطي ػْ كـخ١ُ ٍر٘خ ٣طٍٞ ك٢ 

( حُٞػ٢َٓرؼخص ٜٗق )ًظذ هخػٞى ك٢ ه٤ٜيطٚ  ٨٤ك٢ ػخّ . ػَٔٙ

ٝؿ٤ض أؿْٔ ٢ٗ ٛلٖ .. هطؼض ُؤٚ ّ حَُؿ٤ق ػ٢٘٠" ٣وٍٞ 

ر٤٘ت ٓؼ٤َ رخُلؼَ أّ ىح .. َٛ حُٞؿٞى ؿ٤َ ًٍٞى ؿ٢٘٘.. حُـّٔٞ

َٝٓص ك٢ ٢ٓٝ حُزِي .. ٍر٤ض ٗ٘ذ ٍٝٓٔض أٗق ف هلخ٣خ.. ًخرّٞ

٫ٝكي ٛلق ٢ُ هط١ٞ .. ٫كي ٫كع إ ٢ٗٝ ٍٝح٣خ.. ٓخٍٕ ى٣َ

ٝحطـ٤َص ًَ حُلٌْ .. ٛخٍحطوِوَ حُٔؼ٢٘ حُوي٣ْ ٝحٕ.. ح٤َُٔ

٫ٝ حُؼز٤طش ػز٤طش ٣ٝخ .. حُ٘خ١َس ٫رظـٍِ رَؿَ كٔخٍ.. ٝحُيٍّٝ

..  ٖٓ حُوِْ ٓـَُٝ ك٢ هؼَ حٌُؼٞد.. حُلِّٞ

 

ٝحُْ٘ٔ َٗهض ًخّ ٓ٘ش ّ .. ٝحطلَؿض ٠ٓخ٤ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ح٬ٌُّ

ٗل٢ٔ ك٢ ؿ٣َِس طٌٕٞ .. ٖٓ ؿ٤َ ٓخطَٛيٛخ ػ٤ٕٞ ح٧ٗخّ.. حُـَٝد

أٝ ًٜق ك٢ ٛلَح .. ح ك٤ٜخ حُٞك٤ي حُٜٔخؿَٝإًٔٞ إٔ.. ٌُْ ٓـُٜٞش

حٗؼٍِ ". أٝ أٟٝش كخ٤ٟش طٌٕٞ ك٢ ٢ٓٝ حُٔوخرَ.. ٓخ٤ٖٛ ٓؤُٛٞش

ػْ كئحى كظ٢ حُٔٞص ك٢ ؿ٣َِطٚ، ٓلظلظخ روِن ٍٝكٚ ٌٜٓ٘خ هللا 

.  ٍكٔ٘خ هللا. ٝأٌٜٓ٘خ ك٤ٔق ؿ٘خطٚ

&lt ; ٕػ٘يٓخ ٣وَإى حُزؼٞ، ٝٛٞ ٣ظوٌ ٓٞهلخ ٓٔزوخ ٟيى، ٫ري أ

ٗيٓخ ًظزض ك٢ ح٧ٓزٞع حُٔخ٢ٟ ػٖ ح٤ُٞٛ٧ش حُ٘وي٣ش ع. ٣وَأى هطؤ
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ُْ أهَ أريح أ٢٘ٗ ٟي إٔ ٣ٜخؿْ حُ٘وخى ٓخ ٣٘خءٕٝ ٖٓ أك٬ّ، ٤ًٝلٔخ 

، ٝأ٢٘ٗ ١خ٣َ ر٤ٚ "أِٓش"ٗخءٝح، ُْ أهَ أريح إٔ ك٢ِٔ٤ ح١ٌُ ٛخؿٔٞٙ 

ٖٓ حُلَف أٝ أٗٚ ؿخ٣ش حَُٔحى، كؤٗخ أإٖٓ رخُل٣َش ٝأٓخٍٜٓخ رلٔي هللا 

أ١ ٗوي،  ػ٘يٛخ ٫ أؿ٠ذ ٖٓ

 

ًٔخ أ٢٘ٗ ُْ أهَ أريح إٔ ح٤ُٔ٘ٔخ ح٣َُٜٔش ػ٢ِ ه٤َ ٓخ٣َحّ، ٢ٛ كو٢ 

ريأص طظؼخك٢، كو٢ ١ِزض إٔ طويٍ ح٧ٍٓٞ رويٍٛخ، ٝأ٫ ٣٘ظْ حُـٍٜٔٞ 

٣ٝظْٜ رخُٔطل٤ش، ٝح٫رظٌحٍ ٧ٗٚ كٌْ طؼ٢ٔ٤ٔ ٣ٜخىٍ ك٣َش حُٔٞح١ٖ 

ك٬٠ ػٖ أٗ٘خ ٣ـذ إٔ ٗظو٢ِ ػٖ آكش ا٬١م ح٧كٌخّ ػٔخٍ ػ٢ِ 

ػ٢ِ أ١ كخٍ ٧ٝٗ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٗئًٕ ك٢ ٓخُطش،  . ٍرطخ

 

، ٣ؼ٢٘ هخٍ كٔز٢ هللا "كٔزٖ"هَأص ح٧ٓزٞع حُٔخ٢ٟ ٓوخ٫ ُ٘خهي 

ٝٗؼْ ح٤ًَُٞ ػ٢ِ ًَ ٖٓ أْٜٓ ك٢ ٛ٘غ حُل٤ِْ، ًَٝ ٖٓ ٓٔق 

رؼَٟٚ، ٌٝٛح أَٓ ػخى١، ٌُٖ ح٩ك٤ٚ أٗٚ كٔزٖ ػ٢ِ ًَ ٖٓ ٗخٛي 

طذ أٗٚ ًْ٘ ٤ٓ٘ٔخ حُل٤ِْ، هَأص حُٔوخٍ كظ٢ ٜٗخ٣ظٚ ٓظٞهؼخ إٔ ٣ي

ٓظَٝ ػ٢ِ حُـٍٜٔٞ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣لؼَ، ٓؼِٜٖ حُزًَش ك٢ حُـخ٣خص 

 

 .&lt ; َٛي٣و٢ ٓلٔٞى حٌَُى٢ٓٝ ٣ٔظؤ٢ً٘ٗ ك٢ إٔ ٣ِوز٢٘ رز٤َٓ

ح٤ٌُٓٞي٣خ، ٢٘ٗ٧ ـ ًٔخ هخٍ ٓـخ٬ًٓ ـ ٍكؼض ٓؼَٛخ ك٢ رٍٞٛش 

ه٤َ ٖٓ « ر٬٤َٓ»ح٤ُٔ٘ٔخ، ٣خ ٛي٣و٢ أًٗض ُي، ٝٛيه٢٘ ٧ٕ طؼ٤ٖ 

". ؿَىٍ"إٔ طؼ٤ٖ 
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 !كَد ح٤ُ٘يٍ

   ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

ؿ٤َٔ ؿيح إٔ طـظٔغ ٌٛٙ ح٧ٓش ػ٢ِ ٢ٗء كظ٢ ُٞ ًخٕ ٓوخ١ؼش 

حُـز٘ش حُيٗٔخ٤ًٍش، ٌُٖ ح١ٌُ ٤ُْ ؿ٬٤ٔ أريح إٔ ٣ظوٌ حٌُؼ٤َٕٝ ٖٓ 

ه٤٠ش حَُّٓٞ حُيٗٔخ٤ًٍش حُلو٤َس ح٤ُٔٔجش ٤ُٔيٗخ حُ٘ز٢ ٓز٬٤ 

ٝؿ٤َٔ حُٔٞحهق ٝطٜل٤ش حُلٔخرخص، ٝٛٞ ٓخرِؾ ُِِٔح٣يس ح٤ُٔخ٤ٓش 

ًٍٝطٚ ك٢ ر٤خٕ ٓئطَٔ ٍُٝحء حُيحه٤ِش حُؼَد، ح٣ٌُٖ ُْ أًٖ أػَف 

ػ٢ِ ٤ٓيٗخ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ٝأْٜٗ « ٝح٬ًْٛ»إٔ هِٞرْٜ 

٣َك٠ٕٞ ح٩ٓخءس ا٤ُٚ، ٝٛٞ أَٓ أط٢٘ٔ ػ٢ِ هللا إٔ ٠٣ؼٚ ك٢ 

ٕ ًٌَْٗٛ رؤٕ ٓلَ ٛلخثق كٔ٘خطْٜ حُوخ٣ٝش، ٌُٖ ٖٓ حُٞحؿذ أ

حُ٘خّ ك٢ حُ٘ٞحٍع ٝط٤َٛٞ حٌَُٜرخء ا٢ُ ٓئهَحطْٜ ٝحطٜخْٜٓ 

رخُزخ١َ ٝٛظي أػَحْٟٜ ٝهيٕ ك٤خثْٜ ٝهظِْٜ ٖٓ حُظؼ٣ٌذ ٝحٗظٜخى 

آى٤ٓظْٜ، ًَ ٌٛح ٢ٔ٣ء ا٢ُ ٤ٓيٗخ حُ٘ز٢ أًؼَ ٖٓ حَُّٓٞ حُيٗٔخ٤ًٍش، 

ٝهي ؿخء ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق إٔ ٛيّ حٌُؼزش حَُٔ٘كش كـَح كـَح 
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ػ٘ي هللا طؼخ٢ُ ٖٓ ٓلي ىّ ِْٓٔ، ٌُُي أط٢٘ٔ اًح ًخٕ  إٔٛٞ

ح٧كخَٟ ٍُٝحء حُيحه٤ِش هِٞرْٜ كؼ٬ ػ٢ِ ٤ٓيٗخ حُ٘ز٢ « ٓ٘خ٣و٘خ»

ٝػ٢ِ ح٬ٓ٩ّ، إٔ ٣َٝٗخ ططز٤وخ ػ٤ِٔخ ٌُُي ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔٞح١ٖ 

.  ح١ٌُ ًلَ رٔزذ رطْٜ٘ ٝؿزَٝطْٜ

 

 

ٝك٤ي ح١ٌُ ٣يػٞ ٤ُْ ٓٞهق ٍُٝحء حُيحه٤ِش ـ ُحى هللا طوخْٛ ـ ٛٞ حٍ

ُِظٔخإٍ ٝح٢ٓ٧، رَ ٛٞ كخٍ ٌٛٙ حُ٘ؼٞد حُظ٢ ػ٘يٓخ ط٘خٛيٛخ ك٢ 

ٌٛح حُٔٞهق ط٘ؼَ رؤٜٗخ رو٤َ ٝأٜٗخ ٣ٌٖٔ إٔ طـ٤َ ٝحهؼٜخ ٝك٤خطٜخ، 

ٌُ٘ي اًح ٝٓؼض ُح٣ٝش حَُإ٣ش ه٬٤ِ، ٧ىًٍض أٜٗخ ٤ُٔض رو٤َ ٝأٜٗخ 

١ طوظخٍ حُٔؼخٍى حُِٜٔش ىحثٔخ، ٣ؼ٢٘ ُٔخًح ُْ َٗ ٌٛٙ حُلَهش ػَ

ح٬ٓ٩ّ ػ٘يٓخ طٔض اٛخٗش حُٜٔلق ك٢ ؿٞحٗظخٗخٓٞ، ُٔخًح ٌٓظ٘خ ٖٓ 

أٍٝ حػظٌحٍ، َٛ ٧ٕ أ٣ٌَٓخ ٫ط٘ظؾ حُـز٘ش أّ ٧ٗ٘خ ؿز٘خء ٗوظخٍ كو٢ 

حُٔؼخٍى حُظ٢ ٣ٔٔق ُ٘خ رٜخ حُلٌخّ، أػظوي أٗٚ ُْ ٣ؼي َٓح إٔ حُلِٔش 

ٟي حَُّٓٞ هخىطٜخ َٜٓ ك٢ طٞه٤ض ٛؼٞى ح٩هٞحٕ ػ٢ِ حُٜٔ٘ي 
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حُٔزذ ٓؼَٝف ١زؼخ، ك٬ أظٖ إٔ كٌٞٓظ٘خ هخثلش ػ٢ِ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ

ح٬ٓ٩ّ ا٢ُ ٌٛح حُلي، 

 

ٝػ٢ِ طَٜكخطٜخ حُظ٢ ٫ط٘ظ٢ٔ « ٓ٘وخٍٛخ»ٝا٫ ٌُخٕ ًُي هي رخٕ ػ٢ِ 

ٛ٘خ أٓؤٍ ٤٣٬ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ أهيٍ كٔخْٜٓ ٝؿ٤َطْٜ . ا٢ُ أ١ ِٓش

ػ٢ِ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، َٛ طظٕ٘ٞ إٔ ك٠َس حُ٘ز٢ ٤ٌٕٓٞ 

٤ٟخ ػٌْ٘ ٧ٌْٗ ػَطْ ػ٢ِ ٍٓخّ أكٔن أٓخء ا٤ُٚ ر٤٘ٔخ ٌٓظْ ٍح

١ٝ٘٘ظْ ٤ٜٛٝ٘ظْ، ػ٢ِ ٓؼخٛيحص ح٫ٓظ٬ّٔ ٝحُظطز٤غ، ٝر٤غ ح٧ٍٝ 

ٝٛظي ح٧ػَحٝ، ٝحٗظٜخى ح٥ى٤ٓش ٝحُلٔخى، ٝٓٞهٌْ ًخ٧ؿ٘خّ ا٢ُ 

٤َٜٓ ُْ طوظخٍٝٙ، َٛ طظٕ٘ٞ أٌْٗ رٌٜٙ حُلِٔش طئىٕٝ ٓخػ٤ٌِْ 

ح هلل، إ ٗز٢ هللا أًزَ ٝأٍكغ ٖٓ إٔ ٝطزَثٕٞ ًٓظٌْ ٖٓ هللا، كخٕ

٢ٔ٣ء ا٤ُٚ ٍْٓ أٝ ٓوخُش، ٗلٖ ح٣ٌُٖ ٢ٔٗء ا٤ُٚ ًَ ٣ّٞ رٌٔٞط٘خ 

ػ٢ِ حُلن، ٜٝٓخىٗظ٘خ ُِظِْ ٝحُلٔخى ٝحُزخ١َ، ٌُُٝي ط٘زج٘خ ح٧كخى٣غ 

اٗي ٫طي١ٍ ٓخًح "حُٜلخف إٔ ٍد حُؼِس ٤ٓوٍٞ ُ٘ز٤ٚ ك٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

ُش حَُٔػزش ٫طوٚ حُيٗٔخ٤٤ًٍٖ ، ٝرخُظؤ٤ًي ٌٛٙ حُٔوٞ"أكيػٞح رؼيى
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٫ٝ ؿ٤َْٛ، رويٍ ٓخطوٚ ٌٛٙ ح٧ٓش حُظ٢ ُْ طؤهٌ ٖٓ حُي٣ٖ ا٫ 

.  حُوٍ٘ٞ ٫ٝطِٔي ٖٓ أَٓٛخ ٤ٗجخ

 

 

ػٔش ٓٞهق ٣َٓذ أ٠٣خ ٣ظـ٢ِ ك٢ ٛٔض ػِٔخء حُي٣ٖ حُٔوـَ ػ٢ِ 

ٓخ٣َٝٗٚ ٖٓ حٓظـ٬ٍ طـخ١ٍ ٨ُُٓش، ٖٓ ًَٗخص ح٧ُزخٕ ٝح٧ؿزخٕ 

كي ْٜٓ٘ ر٘ـخػش ٤ُوٍٞ ُْٜ إ ُ٪٬ّٓ ٝحُٔلٍٔٞ، ىٕٝ إٔ ٣وق أ

خ  ـً ٜٓ٘ـخً ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ٖٓ ٤ٔ٣جٕٞ ا٢ُ حُٔويٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٜٓ٘

ٝهي ٍِٗ ػ٤ٌِْ ك٢ حٌُظخد " ػخرظخً ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ هٍٞ هللا طؼخ٢ُ 

إٔ اًح ٓٔؼظْ آ٣خص هللا ٣ٌلَ رٜخ ٣ٝٔظِٜأ رٜخ ك٬طوؼيٝح ٓؼْٜ كظ٢ 

ـ ٣ٝظٌٍَ ٗلْ حُٔؼ٢٘ ك٢  ١٤٠حء ـ حُْ٘" ٣وٟٞٞح ك٢ كي٣غ ؿ٤َٙ

ٝاًح ٍأ٣ض ح٣ٌُٖ ٣وٟٕٞٞ ك٢ " آ٣ش ٣ًَٔش أه١َ ٣وٍٞ ك٤ٜخ طؼخ٢ُ 

ـ ٦٨ـ ح٧ٗؼخّ " آ٣خط٘خ كؤػَٝ ػْٜ٘ كظ٢ ٣وٟٞٞح ك٢ كي٣غ ؿ٤َٙ

٫ٝطٔزٞح ح٣ٌُٖ ٣يػٕٞ ٖٓ ىٕٝ هللا "ٝك٢ آ٣ش أه١َ ٣وٍٞ طؼخ٢ُ 

ـ ح٧ٗؼخّ  " ك٤ٔزٞح هللا ػيٝح رـ٤َ ػِْ
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ٝأػَٝ ػٖ ح٤ًَُٖ٘ٔ، اٗخ "٤ُْٝ آهَح هُٞٚ طؼخ٢ُ ـ ٝأه٤َح  ١٠٨

، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش ٩٥ٝ ٩٤ـ حُلـَ " ًل٤٘خى حُٔٔظِٜث٤ٖ

حُظ٢ طَْٓ ُِِْٔٔ ٜٓ٘ـخ ك٢ حُظؼخ٢ُ ػ٢ِ ح٩ٓخءحص حُٔظؼٔيس 

ُِٔويٓخص، ٧ٜٗخ ُٖ ط٠َ هللا ٫ٝٗز٤ٚ ٤ٗجخ، ٝٛٞ ٓخُْ ٣ـَإ ٛٞص 

ح ُِِٔح٣يس ػ٢ِ رؼ٠ْٜ ا٢ٓ٬ٓ رخٍُ ػ٢ِ اػ٬ٗٚ ٝطلَؿٞح ؿ٤ٔغ

حُزؼٞ، ري٫ ٖٓ إٔ ٣وُٞٞح ٌُٜٙ ح٧ٓش حٌُٔ٘ٞرش إ ٓؼًَظٜخ حُلو٤و٤ش 

٤ُٔض ك٢ حُيٗٔخٍى رَ ٓغ ٗلٜٔخ ٝٓغ كٌخٜٓخ ٝٓغ ٓلٔي٣ٜخ ٝٓغ 

ٟؼلٜخ ٝػـِٛخ ٝهِش ك٤ِظٜخ، ً٘ض أط٢٘ٔ إٔ ٣وق حُؼو٬ء ٤ُوُٞٞح إ 

ح ر٤٣٬ٖٔ حٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ك٢ حُـز٘ش حُيٗٔخ٤ًٍش رَ ك٢ أٗ٘خ ٗٔظٍٞىٙ

حُي٫ٍٝحص، ٝحٌُِٔ٘ش ح٧ًزَ ك٢ إٔ ػ٬ػش أٍرخع ح٤ُِٖٔٔٔ ٣٫ٌِٕٔٞ 

ػٖٔ َٗحء حُـز٘ش ح٩ٓظخٗز٢ُٞ أٓخٓخ، ر٤٘ٔخ حَُرغ حُزخه٢ ُي٣ٚ طَف 

.  ح٫هظ٤خٍ ر٤ٖ حُـز٘ش ح٣ُٞٔي١ أٝ حُيٗٔخ٢ًٍ
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أػَف إٔ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٤ٓوُٕٞٞ ٢ُ ٝٓخ ح١ٌُ ٣ـ٠زي ك٢ طـٔغ ح٧ٓش 

أٗخ ك٣ِٖ ٧ٗ٘خ ٫ٗظٜيٍ ا٫ ك٢ حُٔؼخٍى حُظ٢ ػ٢ِ ُٝٞ َُٔس، حُلو٤وش 

هخٍؽ أٍٟ٘خ، ٝٗوظخٍٛخ ػ٢ِ ٤ًل٘خ أ٠٣خ، ٣ؼ٢٘ ك٢ أ٣ٌَٓخ ٓؼ٬ ٣ٜخٕ 

ؿ٤ٔغ ح٧ٗز٤خء ًَ ٣ّٞ رَ ٣ٜٝخٕ ٍد حُؼِس ؿَ ٝػ٬ ٣ٝظَٜٝٗٚ ك٢ 

أك٬ّ َٝٓٔك٤خص ٤ُٔوَٝح ٓ٘ٚ، ٝرؼٞ ٌٛٙ ح٧ك٬ّ ٣ؼَٝ ك٢ 

رَؿْ ًُي ُْ ٗـَإ ػ٢ِ إٔ ه٘ٞحص ك٠خث٤ش ٓظَؿٔخً ا٢ُ حُؼَر٤ش، ٝ

ٗ٘زْ رز٘ض ٗلش، ُْٝ ٗظٌٖٔ ٖٓ ٓوخ١ؼش حُِٔغ ح٤ٌ٣َٓ٧ش ك٢ ػِ 

ٓخأ٣ٌَٓخ طٍِ٘ ك٤٘خ طوظ٬٤ً ٝاكظ٫٬ً ٝحٗظٜخًخ، ٝط٣ِٞؼخً ُِٔويٓخص، ُٔخًح 

إً ٗظ٘طَ ػ٢ِ حُيٗٔخٍى رَ ٝٗظـطَّ ك٣٬ٌل٤٘خ حػظٌحٍٛخ، أٍؿٞ إٔ 

حٍى ٤ُٔض ُٜخ أ٤ٗخد ٫ٝ طوُٞٞح ح٩ؿخرش رَٜحكش، ٗلؼَ ًُي ٧ٕ حُيْٗ

ٓوخُذ، ٛظؼَٔ ك٤٘خ ا٣ٚ ٣ؼ٢٘، ٛظ٠َر٘خ رخُـز٘ش ح٤ُ٘يٍ؟، ٓظزلغ 

ػٖ أٓٞحم أه١َ ُِظٜي٣َ ٣ٝ٘ظ٢ٜ ح٧َٓ، 

 

ٝٗلَف ٗلٖ رخٗظٜخٍٗخ حُل٘٘ي ٝٓ٘٘ؼَ أٗ٘خ أٜٗل٘خ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ 

ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ، ر٤٘ٔخ ًَ ٓخٗلؼِٚ ٟي طؼخ٤ُٔٚ ح٣َُ٘لش ٖٓ أٍٝ 
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حٍس ىٍٝحص ٤ٓخٙ حُٔٔخؿي ك٢ أٓش حُ٘ظخكش ٤ٓخٓخص كٌخٓ٘خ ٝكظ٢ هٌ

ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ أ١زَ ٝأَِٛ ك٢ حُلَد حُٜٞط٤ش حُظ٢ . ٖٓ ح٣٩ٔخٕ

ط٘ظؼَ ك٢ ًَ أٗلخء حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٧ُح٣ي ٓغ حُِٔح٣ي٣ٖ ٝأر٤ٖ أ٢٘ٗ 

هخثق ػ٢ِ ٗز٢ ح٬ٓ٩ّ، ٢ٌُ٘٘ أطوَد رٌٜٙ حُٔطٍٞ ر٤ٖ ٣ي١ هللا ػِ 

ح٣ٌَُْ ٣٘لغ ٢ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش أ٢٘ٗ ٝؿَ ًلخٍس ٌُٗٞر٢ حٌُؼ٤َس ُؼَ ٗز٤ٚ 

هِض ُِ٘خّ أٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٓؼ٤يح ر٘خ ُٞ أٜٗل٘خٙ ىحهَ ر٬ىٗخ هزَ إٔ 

ٜٗ٘لٚ هخٍؽ ر٬ىٗخ، ٝأٗ٘خ رلخؿش ُلِٔش ٢ٌُ ٌٕٗٞ رَ٘حً أٓخٓخً، ػْ 

ٌٕٗٞ رؼيٛخ هخى٣ٍٖ ػ٢ِ كَٔ ٍٓخُش ح٬ٓ٩ّ ٝطلو٤ن ٓوخٛيٙ 

ٓؤُٞح أٗلٌْٔ ـ حُؤٔش كلع حُ٘لْ ٝحُؼوَ ٝحُي٣ٖ ٝحَُ٘ٔ ٝحُٔخٍ، ح

.  رخٌُٓش ـ ًْ ٓوٜيح ٜٓ٘خ كوو٘خ هزَ إٔ ٗوٞٝ ٓٞهؼش حُيٗٔخٍى

أؿخ٣ش حُي٣ٖ إٔ طوخ١ؼٞح حُـز٘ش ح٤ُ٘يٍ ٣خأٓش ٟلٌض ٖٓ .. آآآٙ

ػـِٛخ ح٧ْٓ 
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 !حُٔؼخٍى ح٥ٓ٘ش
 

   ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

٤ٓظ٘زٜٕٞ، ا٢ُ أٗ٘خ ػ٘يٓخ ىػٞٗخ ٖٓ ً٘ض أظٖ إٔ حُ٘خّ ك٢ ر٬ى١ 

هِٞر٘خ إٔ ٣ِٜي هللا حُيحٗٔخٍى ٝٗؼزٜخ، ٣ٝـؼِْٜ ػزَس ُٖٔ ٣ؼظزَ، 

ٗخء هللا إٔ طوغ ػ٤ِ٘خ ًخٍػش حُؼزخٍس ح٤ُ٧ٔش، ٍرٔخ ٧ٗٚ ؿَ ٝػ٬ أٍحى 

إٔ ٣٘زٜ٘خ ا٢ُ إٔ ٓخ أٛخر٘خ ٖٓ ٤ٜٓزش، كزٔخ ًٔزض أ٣ي٣٘خ، ٝإٔ 

ُي٣٘خ ح٩ٗٔخٕ ٛخٕ ػ٢ِ ًَ ر٢٘ ػيٝٗخ ٖٓ أٗلٔ٘خ، ٝأٗ٘خ ػ٘يٓخ ٛخٕ 

ح٩ٗٔخٕ، ٝإٔ ٓؼًَظ٘خ ك٢ حُيحهَ ٤ُٝٔض ك٢ حُوخٍؽ، ٌُٖ ٨ُٓق ُْ 

٣ظ٘زٚ أكي ٌَُ ًُي، رَ أهٌص ٍٓخثَ حُٔلٍٔٞ ٝح٬٤ٔ٣٩ص طيػٞ 

٤ُٜخّ حُو٤ْٔ حُٔخ٢ٟ ُِيػخء ػ٢ِ حُيحٗٔخٍى، ٝأِٜٛخ ٢ٌُ طلَ رْٜ 

ؿَم  ٤ٜٓزش، ُْٝ ٣ؤص أكي ر٤َٔس حُيػخء ػ٢ِ ٖٓ طٔززٞح ك٢

.  حُلوَحء ك٢ حُٔخُق ٝأكٔيٝح ك٢ ح٧ٍٝ رؼي ا٬ٛكٜخ

ٓٔخء ح٧ٍرؼخء، ٝهخُض " حُوخَٛس ح٤ُّٞ"كظخس حٜٓٔخ ٓخ٢ُ حطِٜض رـ

٣خؿٔخػش رٌَٙ ٤ٛخّ ٣خ٣ٍض ٗيػ٢ إ ٍر٘خ ٣َؿغ ٤ٓيٝ ٣ِؼذ ٣ّٞ "

، رخُطزغ ُْ طٌٖ ٌٛٙ ُُش ُٔخٕ ٖٓ ٓ٘ـؼش ٓظلٔٔش رويٍ "حُـٔؼش

ٕ ٣يَّػٕٞ ؿ٤َطْٜ ػ٢ِ حٍَُٓٞ ٓخًخٗض طؼز٤َح ػٖ ٤٣٬ٖٓ، ْٓ

رخ٫ٓظ٘خع ػٖ َٗحء حُِريس حُيٗٔخ٢ًٍ ٝحٓظزيحُٜخ رخُِريس حُُٜٞ٘ي١، 

ٓغ حُلَٙ ػ٢ِ أ٫ ط٘ـِْٜ ٓظخرؼش ططٍٞحص حُٔوخ١ؼش ػٖ ططٍٞحص 

حُٔخط٘خص، ٫ٝ ػٖ حُلَٙ ػ٢ِ ح٫طٜخٍ رخُزَحٓؾ حُل٠خث٤ش ُِؼٖ 

ُ ٌٓخٕ ك٢ حُيٗٔخٍى ٝح٢ُِ ٣ظ٘يى ُٜخ، ػ٢ِ أٓخّ إٔ ًُي ًخف ُلؾ

٨ُٓق ٫ طٔظط٤غ ُّٞ ٛئ٫ء، ٝأٗض طؼِْ أْٜٗ هي . أػ٢ِ ػ٤٤ِٖ

ٗخٛيٝح ػ٢ِ حُل٠خث٤خص ًَ ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ظٌظِٕٞ، ُظٔو٤ٖ 
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ح٧ؿٞحء ك٢ أػ٢ِ ِٓح٣يس ٤ٓخ٤ٓش طٔض ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ، حٗظَى ك٤ٜخ ًَ 

حُٔ٘خ٣ن ٓظطَكْٞٛ ٝٝٓط٤ْٞٛ ٜٝٓخىْٗٞٛ، ٝاًح ًخٗض كـ٤ؼظ٘خ ك٢ 

٣ٖ ًز٤َس ٝهي٣ٔش، كلـ٤ؼظ٘خ أًزَ ٝأه٢ٔ ٝأَٓ ك٢ حُٔظطَك٤ٖ ٝحُٜٔخىٕ

حُٞٓط٤٤ٖ، 

 

٫ٝ أ٣ٍي إٔ أًًَ أٓٔخء ٧ٓخطٌط٢ ْٜٓ٘ طؤىرخً ٝكزخً، كوي ً٘خ ٗ٘ظظَ 

ٍإ٣ظْٜ حُ٘ـخػش ٝحُٞٓط٤ش ك٢ ٓٞحهق ِٓظزٔش ٓؼَ ٌٛٙ، ٌُْٜ٘ 

آػَٝح إٔ ٣ِح٣يٝح ػ٢ِ ؿ٤َْٛ، آخ هٞكخً ٖٓ حطٜخْٜٓ رخُظل٢٣َ ك٢ أَٓ 

ُظْٜ٘ حُوخ١ت إٔ ٌٛٙ كَٛش ٓخٗلش ٫ٓظؼٔخٍ ؿَِ ًٌٜح، ٝآخ 

ٛلٞس ٌٛٙ ح٧ٓش، كِٔخ هَؿض حُـٔخ٤َٛ حُـخٟزش ُظلَم ٝط٠َد 

ٝطوَد، أهٌٝح ٣وُٕٞٞ ٫ ُْ ٗوٜي ٌٛح، ً٘خ ٗظليع ػٖ حُـ٠ذ 

ح٣٩ـخر٢ ح٢ُِٔٔ، ًؤْٜٗ ٣٫ؼَكٕٞ حُـٔخ٤َٛ حُظ٢ ٣ظليػٕٞ ا٤ُٜخ، ٫ٝ 

٬ّٓ ٤ٓـ٣ٌٚ ؿ٠ذ ٣ؼَكٕٞ إٔ ؿ٠زٜخ ػ٢ِ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝحٍ

أًزَ ػ٢ِ أكٞحُٜخ حُٔؼ٤٘٤ش حُٔظَى٣ش، ٝك٤خطٜخ حُظ٢ ط٘ٔض ح٧ػخى١، 

ٝإٔ ٣ٌٖٛ حُـ٠ز٤ٖ ُٞ حٗظؼ٬ ٝحٗظزٌخ ٤ٓليػخٕ ٓخ ٫ طلٔي ػوزخٙ 

.  ػ٢ِ ح٬١٩م، ٝهي ًخٕ

 

 

ً٘خ ٗ٘ظظَ ٖٓ ػِٔخث٘خ حُٞٓط٤٤ٖ، إٔ ٣وُٞٞح ُِ٘خّ إ ح٬ٓ٩ّ ٫ 

ٍٝس ٓوخ١ؼش، أٝ كَم ٣ؼَف حُؼوخد حُـٔخػ٢ ُِ٘ؼٞد ك٢ ٙ

ٓلخٍحص أٝ طٜي٣ي رخُوظَ، أٝ كظ٢ ىػخء ؿٔخػ٢ ٣َ٘ٔ حُؼخ١َ 

ٝحُزخ١َ، ٝإٔ ٌٛح حُي٣ٖ حُؼخىٍ ٖٓ ك٢ ىٓظٍٞٙ ح٣ٌَُْ هخػيس ًٛز٤ش 

، ٝإٔ ح٬ٓ٩ّ أَٓٗخ "٫ٝطٍِ ٝحٍُس ٍُٝ أه١َ"ٍحثؼش ري٣ؼش، طوٍٞ 

أ٫ ٗؼِٖ حُؼيحء رـ٤ٔغ أٌٗخُٚ ػ٢ِ هّٞ أٝ أٗخّ آه٣َٖ، ا٫ ك٢ 
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١ٍٝ ٓليىس ٌٜٛخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٍٓٞس حُٔٔظل٘ش، ػ٘يٓخ ٣وٍٞ ٕ

ػ٢ٔ هللا إٔ ٣ـؼَ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ ح٣ٌُٖ ػخى٣ظْ ْٜٓ٘ »: هللا ػِ ٝؿَ

٫ ٣ٜ٘خًْ هللا ػٖ ح٣ٌُٖ ُْ ٣وخطًِْٞ . ٝهللا هي٣َ ٝهللا ؿلٍٞ ٍك٤ْ. ٓٞىس

إ . ُْٝ ٣وَؿًْٞ ٖٓ ى٣خًٍْ إٔ طزَْٝٛ ٝطؤطٞح ا٤ُْٜ. ك٢ حُي٣ٖ

اٗٔخ ٣ٜ٘خًْ هللا ػٖ ح٣ٌُٖ هخطًِْٞ ك٢ حُي٣ٖ . حُٔؤط٤ٖ هللا ٣لذ

ٝأهَؿًْٞ ٖٓ ى٣خًٍْ ٝظخَٛٝح ػ٢ِ اهَحؿٌْ إٔ طُْٞٞٛ ٖٝٓ 

، َٛ ١زو٘خ ٌٛٙ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش ٝٗلٖ «كؤُٝجي ْٛ حُظخُٕٔٞ. ٣ظُْٜٞ

ٗيػ٢ أٗ٘خ َٜٗ٘ ى٣ٖ هللا، حُلو٤وش أٗ٘خ هٔ٘خ رؼٌٜٔخ طٔخٓخ، ُْ ٗزيأ 

حُيحٗٔخٍى ٝكٌٞٓظٜخ ٝٛلخكظٜخ ٝٓـظٔؼٜخ ربهخٓش كٞحٍ طٜخػي١ ٓغ 

حُٔي٢ٗ، كٞحٍ ٣زيأ ر٣ِخٍحص ُٞكٞى اػ٤ٓ٬ش ٝك٣ٌَش ٝى٤٘٣ش، طَ٘ف 

ُْٜ ٖٓ ٛٞ ٗز٤٘خ ح٣ٌَُْ، ٝٓخ ح١ٌُ هيٓٚ ٌٛح حَُؿَ حُؼظ٤ْ ُ٪ٗٔخ٤ٗش 

ٝحُز٣َ٘ش، ٝطٔظويّ رؼٞ ٓخ ًظزٚ حُٔلٌَٕٝ حُـَر٤ٕٞ ح٧كَحٍ ػ٘ٚ 

٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، 

 

ح ٗلٖ ح٣ٌُٖ ٤ٔٗت ا٢ُ ٌٛح حُ٘ز٢ حُؼظ٤ْ، ح١ٌُ ُٞ ٝطٟٞق ُْٜ أٖٗ

حطزؼ٘خ طؼخ٤ُٔٚ ٌُ٘خ أًؼَ ٗؼٞد ح٧ٍٝ ك٠خٍس، ٍرٔخ كؼَ حُزؼٞ ًُي 

ٌُٖ رـٜٞى كَى٣ش ٓظ٘خػَس، ٧ٝٓخر٤غ ه٤ِِش، ر٤٘ٔخ ًخٕ ح٧َٓ ٣ظطِذ 

ٓ٘خ ٓـٜٞىح ٗخهخ ٢ٌُ ٗو٘غ ٛئ٫ء حُ٘خّ، ٝٗؼزض ُْٜ ٛلش ٓٞهل٘خ، 

ِٓؼٕٞ "ٗظٌزَ، رَ ٝهخُٜخ حٌُؼ٤َٕٝ ٓ٘خ ػ٢ِ حُؼٌْ أهٌٗخ ٗظؼخ٢ُ ٝ

، "ىٍٝ ٓخ٣لٜٕٔٞ ا٫ ُـش حُوٞس.. أرْٞٛ ٤ٖٓ ىٍٝ ح٢ُِ َٗ٘ف ُْٜ

ٗخ٤ٖٓ إٔ ٗز٤٘خ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ ُ٘خ ٓ٘ش، ٍكٞ حُؼوخد 

حُـٔخػ٢ ُٖٔ آًٝٙ َٟٝرٞٙ ٝأىٓٞٙ ٝػٌرٞٙ ٝأهَؿٞٙ ٝؿَرٞٙ، 

٤ُْٜ كظ٢ إٔ ٤ٓيٗخ ؿز٣ََ ٍم ُلخُٚ كوخٍ ُٚ ُٞ ٗجض أ١زن ع

ح٧ه٘ي٣ٖ ـ حُـز٤ِٖ حُٔل٤ط٤ٖ رٌٔش ـ كوخٍ ٗز٢ هللا ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
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ُؼَ هللا ٣وَؽ ٖٓ .. ٬ً"ِْٝٓ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٫٘طن ػٖ ح١ُٜٞ 

، أ٣ٖ ٗلٖ "أ٬ٛرْٜ ٖٓ ٣ٜ٘ي إٔ ٫اُٚ ا٫ هللا ٝإٔ ٓلٔيح ٍٍٓٞ هللا

ٖٓ ٌٛٙ حَُٝف حُٔٔلش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼخِٓض رٔ٘ظ٢ٜ حُلٌٔش ٓغ 

ح ا٢ُ ٓخُْ ٣َٜ ا٤ُٚ أ١ ٍٓخّ ىٗٔخ٢ًٍ، ػ٘يٓخ هخٝ ٖٓ ح٣ٌُٖ ِٝٛٞ

هخٝ ك٢ ػَٝ حٍَُٓٞ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ٝآًٝٙ ك٢ أَٛ ر٤ظٚ 

ُْٝ ٣ٜيٍ ىّ أكي ْٜٓ٘، كظ٢ إٔ حرٖ ُػ٤ْ حُوخث٤٠ٖ ػزي هللا رٖ أر٢ 

رٖ ٍِٓٞ ؿخء ا٢ُ حٍَُٓٞ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ٤ُؼَٝ ػ٤ِٚ إٔ 

، أ٣ٖ "رَ ٗلٖٔ ٛلزظٚ: "هخث٬ً  ٣ؤط٤ٚ رَأّ أر٤ٚ كَى ٤ٓي حُوِن،

ػ٢ٔ هللا إٔ ٣ـؼَ ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ "ٗلٖ ٖٓ ح٫كظَحٝ حُوَآ٢ٗ حُـ٤َٔ 

ػ٢ِ حُـخٗذ ح٥هَ ػ٘يٓخ أٛخٕ حُـ٘ٞى ". ح٣ٌُٖ ػخى٣ظْ ْٜٓ٘ ٓٞىس

ح٣َٓ٧ٌخٕ هَآٗ٘خ ح٣ٌَُْ، ٝططخُٝٞح ػ٤ِٚ هزِ٘خ حػظٌحٍْٛ ٖٓ أٍٝ َٓس، 

ٍٗخ ٝظخَٛٝح ػ٢ِ ٓغ أْٜٗ هخطِٞٗخ ك٢ حُي٣ٖ ٝأهَؿٞٗخ ٖٓ ى٣خ

اهَحؿ٘خ ط٤ُٞ٘خْٛ، ٝٗ٘ظ١َ ٓ٘ظـخطْٜ ٝر٠خثؼْٜ ٝٗؤطَٔ رؤٝحَْٓٛ 

ٝٗ٘ظ٢ٜ ر٘ٞح٤ْٜٛ، ىٕٝ إٔ ٗلٌَ ك٤ٔخ ٓ٘وُٞٚ هلل ػِ ٝؿَ ػٖ 

.  ٗـخػظ٘خ أٓخّ ٖٓ ُْ ٣لخٍر٘خ ٝؿز٘٘خ أٓخّ ٖٓ ٓٔق ر٘خ ح٧ٍٝ

 

 

ٛيه٢ٗٞ أٗخ آٓق أ٢٘ٗ أٗخ ح١ٌُ أهٍٞ ٌٛح ح٬ٌُّ، ٝأٗخ ٫ أىػ٢ ُ٘ل٢ٔ 

هٜٜخ ك٢ ػِّٞ حُي٣ٖ، كٔخ أٗخ ا٫ هخٍة ٣لخٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطِؼخ ػ٢ِ ص

ى٣٘ٚ هيٍ ح٩ٌٓخٕ، ٣ٝلَم هِزٚ أ٫ ٣ـي ٌٛح ح٬ٌُّ ٣وخٍ ػ٢ِ أُٔ٘ش 

حُٔ٘خ٣ن ح٣ٌُٖ ٫ أى١ٍ َٛ ٣٘طزن ػ٢ِ رؼ٠ْٜ هٍٞ ح٩ٓخّ حرٖ كِّ 

ٖٝٓ حُ٘خّ ٖٓ ٣٘ظ١َ ُٜٞ حُلي٣غ »ك٢ طل٤َٔ هٍٞ هللا ػِٝؿَ 

إٔ ٌٛٙ ح٣٥ش ط٘طزن ػ٢ِ ٖٓ ٣ٔظويّ كظ٢ « ٠٤َُ ػٖ ٓز٤َ هللا

ٜٓللخ ٠٤َُ حُ٘خّ ػٖ ٓز٤َ هللا، أ٣ٖ ٢ٛ ٓز٤َ هللا ٣خهّٞ؟، إٔ 
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ٗظظزغ ًَ ٓٔظِٜة طخكٚ ؿخَٛ ك٢ أٗلخء ح٧ٍٝ، ك٘وخ١غ ٓ٘ظـخص 

ر٬ىٙ ٝٗلَم ٓلخٍحطٜخ ٤٠ٗٝغ حُٞهض ك٢ حُٜٔخطَحص ٓؼٚ؟، أّ َٜٗ٘ 

ٕ أكَحٍح أه٣ٞخء هٞح٤ٖٓ ٗز٤٘خ ٝكز٤ز٘خ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ، رؤٕ ٌٗٞ

رخُو٢ٔ ٫ ٤َٔٗ ًخُٔٞحثْ، هِق ٖٓ ٣وٞىٗخ رَ ٗلخٓزٚ َٝٗحهزٚ 

.  ٫ٝٗوخف ك٢ هللا ُٞٓش ٫ثْ

 

 

أط٢٘ٔ إٔ ٣ظو٢ ػِٔخإٗخ حُٞٓط٤ٕٞ هللا ك٬ ٠٣ِِٞح حُ٘خّ ػٖ ه٤زظْٜ 

حُلو٤و٤ش ٝٓؼًَظْٜ ح٧ؿي١ ٝح٧ري١، ٝأ٫ ٣ٌٞٗٞح ٓظو٤ٜٜٖ ك٢ 

ٕ ٤ٓخ٤٤ٓ٘خ، ح٣ٌُٖ رِـٞح ٖٓ حُ٘ـخػش حُٔؼخٍى ح٥ٓ٘ش ًخُوخثز٤ٖ ّ

رل٤غ حٓظطخػٞح إٔ ٣لخًٔٞح رٕٞ ٝر٤َِ ٝٗخٍٕٝ، ر٤٘ٔخ ُْ 

ُٝٞ ٛيٍ هَحٍ ؿيح رظؼ٤٤ٖ ر٤َِ . ٣ٔظط٤ؼٞح ٓلخًٔش ٓي٣َ أٖٓ حُوخَٛس

٣َُٝح ُِيحه٤ِش ٫ٓظزؼيٝٙ كٍٞح ٖٓ حُٔلخًٔش، ٝكٔز٢ هللا ٝٗؼْ 

. ح٤ًَُٞ
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 !ٓؼيس ٣ـَٔ طخ٣ٍوٚ
 

  ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

ؿِٔش أٗؼَ . ٤ُْ ٖٓ حَُٜٔ إٔ طلظ٢ رَ٘ف إٔ طٌٕٞ ًخطزخ ٓٔظو٬

أ٢٘ٗ ٍحؿذ إٔ أَٛم رٜخ ك٢ إًٔ حٌُخطذ ارَح٤ْٛ ٓؼيس ًِٔخ هَأص 

ٝح١ٌُ ٣لخٍٝ ٓؼيس « ح٧هزخٍ»ػٔٞىٙ ح٢ٓٞ٤ُ ح١ٌُ ٣ٌظزٚ ك٢ ؿ٣َيس 

٣ٌظذ  رٚ إٔ ٣ويّ ٗلٔٚ ًٌخطذ ٓٔظوَ ٫ ٣ظِو٢ طٞؿ٤ٜخص ٖٓ أكي ٫ٝ

ُِٜٔلش ِٓطش، ظ٘خ ٓ٘ٚ أٗٚ ٣ٔظط٤غ رُٜٔٞش إٔ ٣ـَٔ طخ٣ٍوٚ 

ح٧ٓٞى ك٢ هيٓش حُِٔطش ٝحُٔٞحُٔش ُٜخ ػزَ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ 

َٝٛ ك٤ٜخ رظَٝف ؿخ٠ٓش ٠ٓٝلٌش ا٢ُ ٓوؼيٙ ًَث٤ْ طل٣ََ 

ُٜل٤لش أهزخٍ ح٤ُّٞ حُؼ٣َوش، ًخرٔخ ػ٢ِ ٗلٜٔخ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ حٓظـِٜخ 

٤ٓخ٤٤ٖٓ ٝحٌُظخد رَ ٝحُل٘خ٤ٖٗ،  ك٢ طٜل٤ش كٔخرخطٚ ٓغ حٍ

 

ا٢ُ ًظخثذ كيحث٤٤ٖ ٣ِـؤٕٝ « أهزخٍ ح٤ُّٞ»ٓل٫ٞ ػيىح ٖٓ أر٘خء 

ُِٔلخًْ ٝح٫ػظٜخٓخص ٝحٍُٔ٘٘ٞحص ُِٔطخُزش رلوٞهْٜ ح٠ُخثؼش، 

ٝٓ٘ظـخ ػيىح ٫ٜٞٓ ٖٓ حُلٌخ٣خص ٝحُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص طِٜق ٌُظخرش 

٣لويٕٝ ح٧َٓ ٍرخػ٤ش ٍٝحث٤ش كَ٘ ٍرخػ٤ش آٌ٘ي٣ٍش، كظ٢ ًخى حُ٘خّ 

رَك٤َ « آهَ ُلظش»ك٢ كيٝع أ١ طـ٤٤َ ك٢ أهزخٍ ح٤ُّٞ، ٤ُظـيى ك٢ 

ٓؼيس حُٔلخؿت ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ رخٍٝٗخص حُٜلخكش ـ ػ٢ِ كي طؼز٤َ 

حٌُخطذ ح٣َُ٘ق حَُحكَ ؿ٤َٔ ػخٍف ح١ٌُ ٍكَ ك٢ ٛٔض ٫ ٤ِ٣ن 

رؤٓؼخُٚ ٖٓ حَُ٘كخء ٝإ ًخٕ ٓزذ ٌٛح حُٜٔض ٓلٜٞٓخ ُٖٔ هَأ ًظخرٚ 

.  «ٝرخٍٝٗخص حُٜلخكشأٗخ »حُوط٤َ
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٣لخٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ « أهزخٍ ح٤ُّٞ»ًخٕ ٓؼيس ٝٛٞ ٣٫ِحٍ هخػيح ػ٢ِ طَ 

، ك٤زيٝ أًؼَ «حُـ٣ٍٜٞٔش»ٝ« ح٧َٛحّ»ٓوظِلخ ػٖ ٍث٢ٔ٤ طل٣ََ 

ٓـخَٓس ٝأًؼَ طـيىح، ٝٛخٛٞ رؼي هَٝؿٚ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ٣ٔؼ٢ ٧ٕ ٣ٌٕٞ 

ًٌُي هيٍ حُٔٔظطخع ٝحُٔٔٔٞف، ر٤٘ٔخ ٣ظَ ٤َٔٓ ٍؿذ ٤ٓٝزو٢ 

ري ٓظٔوخ ٓغ ًحطٚ، ٍرٔخ ًخٕ ح٫هظ٬ف حُٞك٤ي أٗٚ ُْ ٣ؼي ٣وظخٍ ٨ُ

آ٣خص هَآ٤ٗش ٣َٛغ رٜخ ٓوخ٫طٚ حُٔظُِلش َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش هٜٞٛخ 

١ هللا ا٣ٔخٗٚ «ٝهللا ٣ؼٜٔي ٖٓ حُ٘خّ»ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش  ّٞ ، رَ أٛزق ه

.  ٣وظخٍ آ٣خص ػٖ حُٜزَ ٝح٣٩ٔخٕ ٝحَُٟخ رخُو٠خء

 

 

ى٣ٚ ٌِٓ٘ش ك٢ إٔ ٣ٔؼ٢ ارَح٤ْٛ ٓؼيس أٝ رخُطزغ ٫ أػظوي إٔ أكيح ٍ

ؿ٤َٙ ٧ٕ ٣ٌٕٞ ًخطزخ ٓٔظو٬، ٌُٖ ٓؼيس ٣ٌٕٞ ٓوطجخ اًح ظٖ أٗٚ 

٤ٓ٘ـق ك٢ ًُي، ٓخُْ ٣وق ٝهلش ٛيم ٓغ ٗلٔٚ ك٤ؼظَف ُوَحثٚ 

روطخ٣خٙ حُظ٢ حٍطٌزٜخ ك٢ كن ٜٓ٘ش حُٜلخكش ٤١ِش روخثٚ ك٤ٜخ، ُٖٝ 

ك٤ٜخ، ٢ٌُ٘٘ أطليع أطليع ٛ٘خ ػٖ حُٔٞحُٔش كوي ًخٕ ُـ٤َٙ رخع أًزَ 

ػ٢ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلَٜ ػٖ ٓٞحهق ُؼزض ك٤ٜخ ٛل٤لظٚ ىٍٝح 

ٛيحٓخ ٝكظخًخ ٟي ػيى ٖٓ أَٗف ك٘خ٢ٗ َٜٓ،  

 

َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٢ٔ٘ٗ ٓخكؼِٚ رؼخ١ق حُط٤ذ ٝر٤َ٘ حُي٣ي ٍٝٗٞ ح٣َُ٘ق 

ٝٓلٔٞى حُـ٘ي١ ٝهزِْٜ ر٘خؿ٢ حُؼ٢ِ حُ٘وٚ هزَ ٗخؿ٢ حُؼ٢ِ حُل٤ِْ 

ٌٓخٗٚ حُطز٤ؼ٢ ًٞحكي ٖٓ أؿَٔ أك٬ّ ح٤ُٔ٘ٔخ  ح١ٌُ ُْ ٣لظَ كظ٢ ح٥ٕ

ح٣َُٜٔش رظؤػ٤َ كِٔش ٓؼيس، َٛ ٌٛٙ هط٤جش ٣ٌٖٔ إٔ طـظلَ ٓخُْ 

َٛ ٣ٌٖٔ إٔ . ٣َحؿغ ٓؼيس ٗلٔٚ ك٤ٜخ ٣ٝؼِٖ َٓحؿؼش ٗلٔٚ ك٤ٜخ
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٢ٔ٘ٗ كِٔظٚ حَُ٘ٓش ؿ٤َ حُٔلٜٞٓش ػ٢ِ حُل٘خٕ حٌُز٤َ ػخىٍ آخّ 

ًٝ ػٖ هٜش ٓؼيس ح١ٌُ ٍكٞ إٔ ٣وّٞ رزطُٞش ك٤ِْ ٤ٓ٘ٔخث٢ ٓؤم

، كٌخٕ ؿِحإٙ إٔ ٣و٠غ  «حُو٘زِش»

 

٧ػ٘ق كِٔش ٓوخ١ؼش ؿ٤َ ٌٓظٞرش ك٢ طخ٣ٍن حُٜلخكش ح٣َُٜٔش، ك٤غ 

ُْ طٌٖ طَ٘٘ ُٚ أهزخٍ أٝ كٞحٍحص أٝ ط٣َٜلخص ػ٢ِ ح٬١٩م ك٢ 

ؿ٤ٔغ اٛيحٍحص أهزخٍ ح٤ُّٞ، رَ ِٝٝٛض حُُِٜٔش ًٍٝطٜخ رؼيّ َٗ٘ 

طٚ حُظ٢ طَ٘٘ ػٜ٘خ ط٣ٜٞ٘خص حْٓ ػخىٍ آخّ ًزطَ ٧ك٬ٓٚ َٝٓٔك٤خ

ك٢ رَحٓؾ حَُٜٔس،  

 

ٝػ٘٘خ ٝٗل٘خ اػ٬ٗخ ػٖ َٓٔك٤ش حُٞحى ٤ٓي حُ٘ـخٍ رٞٛلٜخ ٖٓ 

رطُٞش ػَٔ حُل١َ٣َ ٤َ٘ٓٝس آٔخػ٤َ، ٝك٤ِْ ْٗٔ حُِٗخط٢ 

رٞٛلٚ ٖٓ رطُٞش أكٔي ٓخَٛ ٝػ٢ِ ػزي حَُك٤ْ، رخُطزغ ُْ ٣ظؤػَ 

َٛ طؤُوٚ ًؤْٛ ٗـْ ػخىٍ آخّ رٌٜٙ حُلِٔش رَ ٍرٔخ أكخىطٚ أًؼَ ٝٝح

ٗزخى ك٢ َٜٓ، ٌُٖ ح١ٌُ ط٠ٍَ ٝطؤػَ ٛٞ ٜٓ٘ش حُٜلخكش حُظ٢ 

.  ٛٔظض حُيُٝش ػ٢ِ ًٜٞٗخ طظلٍٞ ػِ٘خ ٧ىحس ُظٜل٤ش حُلٔخرخص

 

 

ػ٢ِ أ١ كخٍ ك٢ ٍأ٢٣ إٔ حُوط٤جش ح٧هطَ حُظ٢ حٍطٌزٜخ ٓؼيس ًخٗض 

رلن حٌُخطذ حُؼ٬ٔم ٓلٔٞى ػٞٝ ح١ٌُ ُْ ٣ْ٘ ٓؼيس ٤ًق ًخٕ 

٤ُّٞ حُٔخ١غ ُٔ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ٌٓ٘ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص، ر٤٘ٔخ ٗـْ أهزخٍ ح

ًخٗض ٓؼًَش . ًخٕ ٓؼيس ك٢ ًُي حُٞهض َٓحَٓ حُيحٍ ك٢ ٣َٞٓٔح

ٓلٔٞى ػٞٝ ك٢ حُيحٍ هي ريأص ٓغ ٢ٓٞٓ ٛز١َ رظٞؿ٤ٚ ٖٓ أًزَ 

أؿِٜس حُيُٝش حُظ٢ ُْ طـلَ ُٔلٔٞى ػٞٝ ٓٞحهلٚ ح٤٘١ُٞش ٝحُؼَٝر٤ش 
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ٝػ٘يٓخ ٛز٢ ٓؼيس . ُٖٓ ح٩َٓحث٢ٌ٤حُظ٢ ُْ طٌٖ ٬ٓثٔش ٓغ ريح٣خص حٍ

رؼي إٔ أٍحى حُٔخىحص إٔ ٤ٌ٣ي ًزخٍ حُٜلل٤٤ٖ )رخُزخٍحٗٞص ػ٢ِ حُيحٍ 

ٖٓ أٓؼخٍ ٜٓطل٢ أ٤ٖٓ ٝاكٔخٕ ٝرٜخء ٤ٌَٛٝ، 

 

ًخٕ ٓظٞهؼخ إٔ ٣وق ( كؤط٢ ُْٜ ر٘خد ٢ٌُ ٣لظَ ٌٛح حُٜٔ٘ذ حَُك٤غ

ٓؼيس ٓغ حرٖ ؿ٤ِٚ، ٌُ٘ٚ ٝىٕٝ أٓزخد ٓؼِ٘ش ٝحَٛ حُلَد حَُ٘ٓش 

ى ٓلٔٞى ػٞٝ ح١ٌُ طٌَ٘ هٜظٚ ح٣ََُٔس أرَُ ًٗٔٞؽ ُِلَد ٝ

حُظ٢ طٖ٘ ٟي حُٔٞٛٞر٤ٖ ك٢ ٌٛٙ ح٣٧خّ حُٞحًِش ٗخٜٓخ، حُلَد حُظ٢ 

ًخى ٓلٔٞى ٣يكٖ ٜٗخث٤خ ٗظ٤ـش ُٜخ ًٝخٕ ٣ٌٖٔ ُـ٢ِ٤ ٝح٧ؿ٤خٍ حُظ٢ 

طِظٚ إٔ ٣لَّ ٖٓ حُظؼَف ػ٢ِ ًخطذ ػظ٤ْ ٓؼِٚ، 

 

ه٬ٍ ٓوخ٫طٚ حُٜٔٔش ك٢ ػيى ٫ُٞ هيٍطٚ حُوخٍهش ػ٢ِ ح٫ٓظَٔحٍ ٖٓ 

حُِ٘ي٤ٗش ًٝظزٚ حُٔخكَس « حُل٤خس»ٖٓ حُٜلق حُؼَر٤ش ػ٢ِ ٍأٜٓخ 

حُزي٣ؼش حُظ٢ ٫ أى١ٍ ُٔخًح ٫ ٣ؼخى ١زؼٜخ َٓحٍح ػْ ػٞىطٚ ٤ٌُظذ ك٢ 

أٝحهَ حُظٔؼ٤٘٤خص ك٢ ٓـِش حُ٘زخد ٓوخ٫ص ٍحثؼش ؿٔؼٜخ أه٤َح ك٢ 

رغ أؿـض ًَ ٌٛٙ رخ٢ُ. ح١ٌُ ٛيٍ ٌٓ٘ أ٣خّ« رخُؼَر٢ حُـ٣َق»ًظخد 

حُ٘ـخكخص حُٔ٘لَىس ٗخٍ ٓؼيس ٟي ٓلٔٞى ػٞٝ، كَٞٛ رٚ ح٧َٓ هزَ 

ٍك٤ِٚ ػٖ حُيحٍ ا٢ُ إٔ ٣ؼوي حؿظٔخػخ ُٔـِْ ح٩ىحٍس ٤ُطِذ 

ح٫ٓظـ٘خء ػٖ هيٓخص ٓلٔٞى، 

 

٣َٜٝ ػ٢ِ ًُي ٍؿْ حػظَحٝ أؿِذ أػ٠خء حُٔـِْ ريػ١ٞ إٔ 

ُٔخ ٓ٘ؼٚ ٖٓ ٓلٔٞى ُْ ٣ؼي ٣ٌظذ ك٢ حُيحٍ ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ، ٗخ٤ٓخ أٗٚ ١خ

. حٌُظخرش ٝكخٍرٚ ١ٝل٘ٚ ٖٓ حُيحٍ رٞٓخثَ ٫ ٣ظٔغ حُٔوخّ َُٔىٛخ ٛ٘خ

ًٝخٗض حُ٘ظ٤ـش حُٔئٓلش إٔ ٓلٔٞى ػٞٝ ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص 
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ٖٓ أُٓخص ٛل٤ش هط٤َس ًخىص اكيحٛخ طو٢٠ ػ٤ِٚ هزَ أَٜٗ ٫ُٞ 

ٓظَ هللا ُٝطلٚ، 

 

ٝىٙ، ٣ٞحؿٚ ًُي رٔلَىٙ ر٘ـخػش ٍٝؿُٞش ٓؼظٔيح ػ٢ِ ػَهٚ ٝٓـٚ

ٓغ أٗٚ ًخٕ ٣لظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ هِلٚ رؼي ًَ ٌٛح حُؼَٔ ٓئٓٔش ٣ٔظ٘ي 

ػ٤ِٜخ ٣ٝلَٜ ٜٓ٘خ ٓؼَ ؿ٤َٙ ػ٢ِ ٓٔخٗيس حُيحٍ حُظ٢ أػطخٛخ ػَٔٙ 

ٝهِٔٚ ٝٓٞٛزظٚ، هخٛش أٗٚ ُْ ٣لَٜ ٜٓ٘خ ػ٢ِ حُلظخص ح١ٌُ كَٜ 

ػ٤ِٚ حُٔٞحُٕٔٞ ٝحُٔزظِٕٝ ٝح٬ُػزٕٞ رخُز٠٤ش ٝحُلـَ ٝحُٔٞهق 

 .رو٤شُِٝلي٣غ . ح٤ُٔخ٢ٓ
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 !حػظٌحٍحص ُِيٗٔخٍى
 

   ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

١ِذ ٢٘ٓ ٛي٣و٢ حُٔظلْٔ إٔ أٗخٍى ٓؼٚ ك٢ كِٔش ٗظٔظٜخ رؼٞ 

حُٔٞحهغ ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٩ٍٓخٍ ٍٓخثَ ا٢ُ حُ٘ؼذ حُيٗٔخ٢ًٍ ط٘ـذ 

ٝطي٣ٖ طؼخ١ق رؼٞ هطخػخطٚ أٝ ٛٔظٜخ ػ٢ِ حَُٓٞٓخص 

ططخُٝض ػ٢ِ ٓوخّ ٤ٓيٗخ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس حٌُخ٣ٌٍخط٣ٍٞش حُظ٢ 

ٝح٬ُّٔ، 

 

ٌَٗص ُٚ كٔخٓٚ ك٢ حُيكخع ػٖ ٤ٓيٗخ حُ٘ز٢ ٝٛٞ كٔخّ أػِْ أٗٚ 

٣٘زغ ٖٓ ا٣ٔخٕ كو٤و٢ ٝؿ٤َس ٛخىهش، ٢ٌُ٘٘ رؼي طل٤ٌَ ىحّ ُلظخص 

حكَٝ إٔ أكي أكَحى حُ٘ؼذ حُيٗٔخ٢ًٍ طلخػَ ٓغ ٍٓخُظي : ٓؤُظٚ

اًح ً٘ظْ ؿ٣ٍٞ٤ٖ »حً ٣وٍٞ ك٤ٚ ٝأٍَٓ ا٤ُي ٣ٔؤُي ٓئح٫ً ر٤ٔطخً ؿي

٤ًِٖٔٔٔ ػ٢ِ ٗز٤ٌْ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ، ٝاًح ًخٕ ًٔخ طوُٕٞٞ 

ٍؿ٬ً رٌٜٙ حُؼظٔش ٝحَُٝػش،  

 

ٝاًح ًخٗض طؼخ٤ُٔٚ ٌُْ هزَ أٍرؼش ػَ٘ هَٗخً رٜخ كٍِٞ ٗخؿؼش ٌَُ 

ٓ٘خًَ حُل٤خس، كِٔخًح أٗظْ ػ٢ِ ٓخ أٗظْ ػ٤ِٚ ٖٓ طوِق ٝكٔخى 

ٓخًح ٗلٖ أك٠َ ٌْٓ٘ ك٢ ًَ ٢ٗء ر٤٘ٔخ ٝحٓظزيحى ٝؿَٜ َٝٓٝ، ٍ

ٗلٖ ٫ ٗيػ٢ أٗ٘خ ٓظزؼٕٞ ُظؼخ٤ُْ ٗز٤٘خ ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، ٫ٝ 

ٗيػ٢ حُظٔٔي رخٌُظخد حُٔويّ؟ رٌٓظي ٤ًق ٓظَى ػ٢ِ ٖٓ ٣ٔؤُي 

ٌٛح حُٔئحٍ؟ حٍطزي ٛي٣و٢ ُِلظخص ٝٗظَ ٢ُ ًؤٗٚ ٣٘ظَ ا٢ُ ػزيهللا 

ٓطخث٤ش ٝاػخٍس حُ٘زٜخص رٖ ٓزؤ، ػْ حٗيكغ ٓزظؼيحً ٝٛٞ ٣ظ٢ٜ٘ٔ رخُٔٞف
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ٝحُِٔز٤ش ٝحطٜخٓخص أه١َ ُْ أًٍِ ٓؼٜخ كوي ً٘ض أكٌَ ك٢ اؿخرش 

٨ُٓجِش حُيٗٔخ٤ًٍش حُظ٢ حكظَٟظٜخ، ٝحُظ٢ أط٢٘ٔ إٔ ط٘خ٢ًٍ٘ ػ١ِ٣ِ 

حُوخٍة ك٢ ٓلخُٝش ح٩ؿخرش ػٜ٘خ، 

 

ك٢ٜ أٓجِش كظ٤ٔش ٓ٘ٔٔؼٜخ ه٣َزخً، رؼي إٔ ريأ ٛٞص حُـ٠ذ 

ُِلٞحٍ طظؼخ٢ُ ٖٓ أًؼَ ٖٓ حطـخٙ،  ٝح٤ُٜـخٕ ٣ولض، ٝريأص حُيػٞحص

ٝرؼي إٔ ىهِض ػ٢ِ ه٢ حُٔؼًَش أًؼَ ٖٓ هٞس ى٤ُٝش ُْ ٗٔظِي ٨ُٓق 

ٗـخػش اػ٬ٕ ٓٞحؿٜظٜخ، ٍرٔخ ٧ٗ٘خ ٗؼِْ أٗ٘خ ُٞ هخ١ؼ٘خ حُٔ٘ظـخص 

ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝح٣٩طخ٤ُش ٝحُل٤َٔٗش ٝح٧ُٔخ٤ٗش ٝحُُٜٞ٘ي٣ش ٝحُز٣َطخ٤ٗش 

. ىٝ هٔخٛخً ٫ٝ طَٝف رطخٗخً ك٢٘ٔ٘ٔ ُػَحس ُكلخس، ٜٝٗزق ًخُط٤َ طؾ

رخُٔ٘خٓزش ٛ٘خ أ٣ٍي إٔ أهٍٞ ا٢٘ٗ ً٘ض ٓؤكَف ريػٞحص حُٔوخ١ؼش 

ٝأ١زوٜخ ُٞ ًخٗض ط٘طِن ٖٓ ٍإ٣ش ك٠خ٣ٍش ٗخِٓش ًخُظ٢ طز٘خٛخ 

حُِػ٤ْ حُٜ٘ي١ ؿخٗي١، طيكؼ٘خ ٬ُػظٔخى ػ٢ِ حٌُحص ك٢ ًَ ٢ٗء ريءحً 

ُُٔض ٓٔظؼيحً  ٖٓ حُِؤش حُظ٢ ٗؤًِٜخ ٝكظ٢ حُٜيٓش حُظ٢ ِٗزٜٔخ، ٢ٌُ٘٘

إٔ أٗخٍى ك٢ كِٔش ٗلخم ٓو٘ؼش، ٣يػٞ حُ٘خّ ك٤ٜخ ُِٔوخ١ؼش ػزَ 

ٛٞحطق ٓلُٔٞش ٝأؿِٜس ًٔز٤ٞطَ ٝٗخٗخص ط٤ِل٣ِٕٞ ًِٜخ ٤ُْ ُ٘خ 

. ك٠َ ك٢ أ١ ٓٔٔخٍ أٝ ه٤ِش اٌُظ٤َٗٝش ك٤ٜخ

 

 

ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٌٛح ح٫ٓظطَحى أػطخى كَٛش ُظلٌَ ك٢ اؿخرش ُِٔئحٍ 

ٝحؿٜي كـؤس كبٗي رخُظؤ٤ًي ُٖ طـي حُيٗٔخ٢ًٍ حُٔلظَٝ، ٝح١ٌُ ُٞ 

١ٞٓ اؿخرش طِوخث٤ش ػ٤ِٚ ٢ٛ أٗ٘خ أٛزل٘خ ػ٢ِ ٓخ ٗلٖ ػ٤ِٚ ٖٓ 

ٟؼق ًُٝش ٝٛٞحٕ، ٧ٗ٘خ ًٔخ هِض هزَ ًُي ٝأهٍٞ َٓحٍحً ٝطٌَحٍحً 

ٍُٝه٢ ػ٢ِ هللا، ٗيػ٢ أٗ٘خ ٗلذ ٗز٤٘خ ٌُ٘ٚ كذ ظخ١َٛ ُْ ٣ٔظي ا٢ُ 
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ِٛ٘خ، ٝا٢ُ إٔ طٌٕٞ ًِٓٞ٘خ ٝأكؼخُ٘خ أريحً، كوي ىػخٗخ ا٢ُ حُؼِْ كؾ

حُلٌٔش ٟخُظ٘خ كؤ٤ِٟ٘خٛخ، ٝا٢ُ إٔ ٗظَحكْ كظَحؿٔ٘خ َٝٛٗخ ٤ٗؼخً 

٠٣َد رؼ٠ٜخ ٍهخد رؼٞ ًَٝ ٟخٍد ٠٣َد ٓلظ٤ٔخً رلي٣غ 

ٓ٘ٔٞد ُِ٘ز٢، ٜٗخٗخ ػٖ حُظِْ كٜخٍ ُ٘خ َٗػش، ٝأَٓٗخ رظٞه٤َ 

حٌُز٤َ كؼزيٗخٙ ٖٓ ىٕٝ هللا، أَٓٗخ إٔ ِٗٝؽ ر٘خط٘خ ُٖٔ ٢َٟٗ ى٣٘ٚ 

ّ ٗؼي ِٗٝؿٜٖ ا٫ ُٖٔ ٤َٟ٣٘خ ٓخُٚ ٝٗٔزٚ، ٝإ هَ ى٣٘ٚ ٝهِوٚ كَ

ٝحٗؼيّ هِوٚ، 

 

ٗل٢ ٛلش ح٣٩ٔخٕ ػٖٔ ٣زخص ٗزؼخٕ ٝؿخٍٙ ا٢ُ ؿ٘زٚ ؿٞػخٕ ٝٛٞ 

٣ؼِْ، كَٜٗخ ٗلَٙ ػ٢ِ أ٫ ٗؼِْ، ط٘لن ح٧ٓٞحٍ رخ٤٣٬ُٖٔ طلض أهيحّ 

حَُحهٜخص ٝػ٢ِ ٓٞحثي حُؤخٍ ُٝظؤ٤ٖٓ ٓٞحًذ حُلٌخّ، ر٤٘ٔخ ٣٘ظلَ 

٣ٖ رٌَ ٢ٗء هـ٬ً ٖٓ أٓجِش ػ٤ٕٞ أ١لخُْٜ، ٣َٔم ك٤٘خ حُ٘خّ ٠ٓق

حٌُز٤َ ك٬ طُ٘خًٚ ًٗٞش ٣َٝٔم حُٜـ٤َ كظَ٘٘ ٍٛٞٙ ك٢ ٛللخص 

حُلٞحىع ط٤َٜ٘حً ٝطـ٣َٔخً ٝػوخرخً، ٗو٤ْ حُليٝى كو٢ ػ٢ِ ٖٓ ٣يػٞ 

ُِوَٝؽ ػ٢ِ حُلخًْ ٝح٧هٌ ػ٢ِ ٣يٙ، 

 

ػ٢ِ حُي٤ٗخ، رؤٓ٘خً ر٤٘٘خ ٗي٣ي، ًًَٝٗخ هخف ر٤ٖ ح٧ْٓ، أٛزل٘خ ػخُش 

ٝكوَ طـخٍد ٧ه٣ٞخثٜخ َّٝٛ٘خ ػ٢ِ أٗلٔ٘خ كَّٜ٘خ ػ٢ِ حُ٘خّ، أًزَ 

ػِٔ٘خ حُي٤ٗخ ٝٓزِؾ أِٓ٘خ حٗو٠خء ح٤ُّٞ ىٕٝ هٔخثَ ٝؿخ٣ش ٍؿزظ٘خ إٔ 

٣ٌل٤٘خ هللا رطٖ كٌخٓ٘خ ر٘خ، ط٢ِٔ ػ٤ِ٘خ كٌخٓ٘خ رل٠َ ػِٔخء ٣ـَٕٝ 

ٛخ رٔخ ُٓ٘ش ٗز٤٘خ ػ٢ِ أُٔ٘ظْٜ ك٤ٌظٕٔٞ ٜٓ٘خ ٓخ ٗخإٝح ٣ٝـَٜٕٝ ٖٓ

ٗخء كٌخٓ٘خ، ط٘طزن ػ٤ِْٜ ٗزٞءس ٗز٤٘خ ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ػٖ 

أٗخّ ٤ٓؤطٕٞ ٣وَإٕٝ حُوَإٓ ٫ ٣ـخُٝ ك٘خؿَْٛ، ٣َٔهٕٞ ٖٓ حُي٣ٖ 

.  ًٔخ ٣َٔم حُْٜٔ ٖٓ ح٤َُٓش
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٤ٓٔظٔغ حُيٗٔخ٢ًٍ ح١ٌُ ٓظوٍٞ ُٚ ًَ ًُي رخٛظٔخّ آٌ٘يٗخك٢ ٓلخ٣ي 

ػخ٤ُْ ٗز٤ٌْ أ٫ًٝ ػْ ٤١ذ ُٔخًح ٫ طظزؼٕٞ ص»رخٍى، ػْ ٤ٓوٍٞ ُي 

، ػ٘يٛخ ُٞ ًخٕ ُي٣ي ٤َٟٔ كبٕ أٍٝ ٍى كؼَ ُي «طـ٠زٕٞ ٖٓ أؿِٚ؟

٤ٌٕٓٞ إٔ طؼِٖ ُٚ حػظٌحٍحً ٛخىهخً ُٚ ٌَُٝ ٓٞح٢٘١ حُيٗٔخٍى ٝىٍٝ 

أٍٝٝرخ رَ ٝىٍٝ حٌَُس ح٤ٍٟ٧ش، رؤٗ٘خ ظِٔ٘خْٛ ػ٘يٓخ ١خُز٘خْٛ 

رخكظَحّ ٗز٢ ٣ًَْ ُْ ٗٔغ ٣ٞٓخً ٓخ ٧ٕ ٣ؼَكٞح ػ٘ٚ ٤ٗجخ،  

 

ُْٝ ط٘لن كٌٞٓخط٘خ حُظ٢ ط٤ٜؾ ٓ٘خػَ حُـٔخ٤َٛ ح٥ٕ ٤ِٓٔخً ٖٓ أؿَ 

حُظؼ٣َق رَٓخُظٚ ٝٓٔخكظٚ ٝػيُٚ ٍٝكٔظٚ، ر٤٘ٔخ ط٘لن ح٤٣٬ُٖٔ 

ػ٢ِ أٝر٣َظخص حُ٘لخم ٝكل٬ص حُٔٞحُٔش ػ٢ِ أٓخّ إٔ حُؼخُْ ٓلظخؽ 

٧ٕ ٣ؼَف ٤َٓ ٝرط٫ٞص كٌخٓ٘خ ح٣ٌُٖ ُْ ٣ٍٞػٞٗخ ا٫ حُو٤زش ٝحُلَ٘، 

ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼظٌٍ . ٍس ٤ٓي حُوِن ٍٍٝٓٞ ح٩ٗٔخ٤ٗشأًؼَ ٖٓ ٢ٓ

ُِيٗٔخ٤٤ًٍٖ أٗ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؤهٌ حُؼخ١َ رخُزخ١َ ك٘ؤهٌْٛ ؿ٤ٔؼخ رـ٣ََس 

رؼٞ ْٜٓ٘، كظ٢  

 

ىٗٔخ٤ًٍخً  ٤٣إ أكيحً ٓ٘خ ُْ ٣ظؤُْ ػ٘يٓخ َٗ٘ص ٛلل٘خ هزَ أ٣خّ إٔ 

ٍك٠ٞح حُوَٝؽ ٖٓ حُٔطخٍ ا٢ُ ك٘يم رؼي إٔ طؼطِض ١خثَطْٜ ا٫ ك٢ 

ٓ٘يىس، ر٤٘ٔخ ًخٕ ٣٘زـ٢ إٔ ٗوظي١ ر٘ز٤٘خ ٌَّٝٗ ٝكخىطْٜ  كَحٓش

٣َُْٜ٘ أٗٚ كظ٢ ُٞ ططخٍٝ ؿخَٛ ْٜٓ٘ ػ٢ِ ٗز٤٘خ كبٕ ًُي ُٖ ٠٣َٙ 

٤ٗجخ، ٝإٔ ٌٛح ح٫ٓظِٜحء ُٞ كيع أٓخّ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

ُظؼخَٓ ٓؼٚ ًٔخ طؼخَٓ ٓغ ًُي ح٩ػَحر٢ حٌُخكَ ح١ٌُ ىهَ ا٢ُ حُٔٔـي 

ّْ حُٜلخرش  ٢ٓٝ طـٔغ حُ٘ز٢ ٓغ أٛلخرٚ ٝهخّ رخُزٍٞ ك٢ حُٔٔـي، كٜ

٫ »: ٤ُوطؼٞح ُػ٘وٚ، كَْٜ٘ٛ حٍَُٓٞ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخث٬
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، ٠٤َُد أٍكغ ٓؼَ ػ٢ِ حُظؼخَٓ حَُحه٢ «طوطؼٞح رُٞش أه٤ٌْ

حُٔظل٠َ ٓغ حُـَٜ ٝح٫ٓظِٜحء ٝطلي١ حُٔويٓخص، ٝٛٞ ٓؼَ 

٣لِٗي ح٣ٌُٖ ٫ٝ »حٓظٔيٙ ٖٓ ٤ٛٝش ٍد حُؼِس ُٚ ك٢ هُٞٚ ح٣ٌَُْ 

. ١٧٦ـ آٍ ػَٔحٕ « ...٣ٔخٍػٕٞ ك٢ حٌُلَ اْٜٗ ُٖ ٠٣َٝح هللا ٤ٗجخ

 

 

َٛ ٌٕٗٞ ٛخىه٤ٖ ٓغ أٗلٔ٘خ ك٘ٞؿٚ ٌٛح ح٫ػظٌحٍ ُ٘ٔظلن حكظَحّ 

حُؼخُْ ِٝٗلض حٗظزخٛٚ رٌَ٘ ك٠خ١ٍ ُي٣٘٘خ ٝٗز٤٘خ ح٣ٌَُْ، ػْ ٗوق ٓغ 

أٗلٔ٘خ ٝهلش َٛحكش ٗوـَ ك٤ٜخ ٖٓ ىكخػ٘خ ػٖ ٗز٢ أؿِذ ٓخ ك٢ 

ط٘خ ٤ٔ٣َ ػٌْ طؼخ٤ُٔٚ، َٝٗكٞ إٔ ٣ظخؿَ رخٓٔٚ كخٓي أٝ ظخُْ ك٤خ

َٛ . أٝ ٓٞحُْ أٝ ُٚ ر٘ٞى أٝ ٓـظٜذ ِٓطش أٝ ٤ٗن ِٓطخٕ

أط٢٘ٔ إٔ ٌٕٗٞ ػ٢ِ ٓٔظ١ٞ هُٞٚ طؼخ٢ُ . ٗلؼِٜخ؟، أٗي ٢ٌُ٘٘ أط٢٘ٔ

ـ   ٦٧ك٢ ٍٓٞس حُٔخثيس ـ 

 

٣خ أ٣ٜخ حٍَُٓٞ رِؾ ٓخ أٍِٗ ا٤ُي ٖٓ ٍري ٝإ ُْ طلؼَ كٔخ رِـض »

ٜٗ٘ي إٔ ٗز٤ٚ ػ٤ِٚ ٬ٛس هللا . «حُظٚ ٝهللا ٣ؼٜٔي ٖٓ حُ٘خٍّّ

. ٬ٓٝٓٚ هي رِؾ حَُٓخُش ٝأى١ ح٧ٓخٗش، كَٜ رِـ٘خ ٗلٖ

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

147 

 كِد حُـَٜ ح٢٤ُ٘٘

 

 ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

حُٜٔٞى ٝحُٜزَ ٝػيّ ح٫ٗل٘خء ٖٓ حَُٜٔ إٔ ٣ظليع أ١ ٓ٘خ ػٖ 

أٓخّ كَٝد ح٩هٜخء ٝح٫ؿظ٤خٍ حُٔؼ١ٞ٘ ٝحُظ٤ٜٖٔ، ٌُٖ ٖٓ حُٜؼذ 

إٔ ٣وّٞ أكي رظل٣َٞ ٌٛح ح٬ٌُّ ا٢ُ ٝحهغ ِّٓٔٞ ٓؼِٔخ كؼَ ٓلٔٞى 

٫ أطليع ٛ٘خ ػٖ ًخطذ ػ٬ٔم طؼِٔض ٓ٘ٚ حٌُؼ٤َ، أٝ اٗٔخٕ . ػٞٝ

٣ش ٗخىٍس ٣ـذ أكزٚ ٝأى٣ٖ ُٚ رخُل٠َ، رويٍ ٓخأطليع ػٖ طـَرش اٗٔخٕ

إٔ ٣ظؼِْ ٜٓ٘خ ًَ ٓٞٛٞد حُويٍس ػ٢ِ ح٩ٗـخُ ٝح٫ٓظَٔحٍ ك٢ حُ٘ـخف 

.  ٜٓٔخ ػخ٢ٗ ٖٓ حُـِٜش ٝح٧ؿز٤خء ٝحُٔوز٣َٖ ٝحُٔي٣ًَٞ

 

 

ػَكض ٓلٔٞى ػٞٝ هزَ طٔغ ٓ٘ٞحص ػ٘يٓخ ً٘ض أؿ١َ ٟٓٞٞػخ 

ح٢ُٝ٧ ػٖ ػ٬هش حُٔطَر٤ٖ ح٤٣َُٜٖٔ " حُيٓظٍٞ"ٛلل٤خ ك٢ 

، ًخٕ ٛ٘خى ١ٞكخٕ ٖٓ ح٧هخ٣َٝ ػٖ حَُؿَ رخ٧َٓحء ٝحُِٔٞى حُؼَد

ط٘ٔذ ُٚ حُـلخء ٝحُؼيٝح٤ٗش ٝحَُؿزش ك٢ ح٫ٗؼِحٍ ػٖ حُؼخُْ، ٢ٌُ٘٘ 

ٝأٗخ حُوخٍة حُٔظ٤ْ رٌظزٚ ٌٓ٘ إٔ ً٘ض ١خُزخ ك٢ ح٩ػيحى٣ش، ُْ أًٖ 

٧ٛيم ٓخ٣وخٍ ػ٘ٚ رُٜٔٞش، ٝحُلٔي هلل أ٢٘ٗ ُْ أٓظِْٔ ُٔخ ٓٔؼض، 

ٖٓ ٌٛح حَُؿَ حُؼظ٤ْ،  ٝا٫ ٌُ٘ض هي هَٔص كَٛش ح٫هظَحد

 

رَ ا٢٘ٗ أُػْ ح٥ٕ إٔ ٓخًخٕ ٣٘خع ػ٘ٚ ًخٕ ٓوًٜٞىح ىٕٝ ٗي ٩رؼخى 

خ ا٫ كخطًلخ رخرٚ ٝػوِٚ ٌَُ ٖٓ  ًٓ ح٧ؿ٤خٍ حُ٘خرش ػ٘ٚ، كِْ أٍ حَُؿَ ٣ٞ

ك٢ كظَس ه٤َٜس طلُٞض ػ٬هظ٢ رخ٧ٓظخً . ٣ِْٔ ك٤ٚ حُـي٣ش ٝحُٔٞٛزش
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خ ػ٢ِ ٛي ًٓ ١ٍ، ٢ٌُ٘٘ أػظَف ٓلٔٞى ا٢ُ ٛيحهش ٝػ٤وش أٟؼٜخ ٝٓخ

ح ٝأٗخ ٗخد ٣لخٍٝ طِْٔ  ًَ إٔ طِي حُٜيحهش أكِٗظ٢٘ ُٝوزطظ٢٘ ًؼ٤

حُط٣َن ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ك٤ٚ، ً٘ض ًِٔخ ٍُص ر٤ظٚ ح١ٌُ ٌٖٓ ك٤ٚ ٤١ِش 

ػَٔٙ رـٞحٍ حُٔلخٍس ح٩َٓحث٤ِ٤ش، 

 

هزَّلٜخ هللا، أٗؼَ رلِٕ ٗي٣ي ٫ رٔزذ ك٤خس حُٞكيس حُظ٢ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ 

خ ػ٢ِ إٔ أٓؤُٚ ػٖ َٓٙ، حَُؿَ، كٌُي حهظ٤خٍٙ ح١ٌُ ٍ ًٓ ّ أؿَإ ٣ٞ

ٌُٖٝ رٔزذ ٗؼ١ٍٞ رخُظِْ ح١ٌُ ٝهغ ػ٤ِٚ كؤرؼيٙ ػٖ هَحثٚ ك٢ 

خ ٢ٛ ٓ٘ٞحص طؤُن أ١ ًخطذ، ًَ ًُي  ًٓ َٜٓ ٧ًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ػخ

ُٔـَى أٗٚ أٍحى حُللخظ ػ٢ِ حٓظو٤ُ٬ظٚ ًَٝحٓظٚ، كـؤس ٝؿي حٌُخطذ 

ُٞرخً ٓ٘ٚ إٔ ح١ٌُ ػَف حُ٘ـخف حُٔخكن ك٢ ٓ٘ٞحطٚ حُٔزٌَس ٗلٔٚ ٢ٓ

٣لَٜ ػ٢ِ كوٚ ك٢ حُٔلخًْ حُظ٢ ك٠َ كزخُٜخ حُط٣ِٞش ػ٢ِ ح٫ٗل٘خء 

أٓخّ ٛلل٢٤ ح٧ؿِٜس ٝحُؼ٬هخص ٝحُؼ٫ٞٔص، ٨ُٝٓق ُْ ٣ظ٠خٖٓ 

ٓؼٚ حٌُؼ٤َٕٝ ك٢ ٓل٘ظٚ حُط٣ِٞش، 

 

ُْٝ طظٌخطق ؿٔٞع حُٜلل٤٤ٖ َُٜ٘طٚ ٟي طؼ٘ض اىحٍس ٓئٓٔظٚ، ُْٝ 

ٌٛٙ، ًخٕ ٣ٌٖٔ ُٞ ٣ٔغ ٗخَٗ ١َٜٓ ٫كظ٠خٕ ٓٞٛزش ؿزخٍس ى

طٞكَص ُٜخ ٓئٓٔش طٔخٗيٛخ إٔ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ح٧ًؼَ حٗظ٘خٍح ك٢ 

ح١ُٖٞ حُؼَر٢، طٜ٘ي ػ٢ِ ًُي أٍهخّ ط٣ُٞغ ًظزٚ ك٢ حُظَٝف 

حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ ًخٕ ٣ؼ٤ٜ٘خ، ٝحُظ٢ ًخٗض طز٤غ آ٫ف حُ٘ٔن ىٕٝ 

ٓزخُـش، رؼيٛخ كون ٓلٔٞى ػٞٝ طـَرش ٛلل٤ش ٫كظش ك٢ ٓ٘ظٜق 

٫ٍ ٛل٤لش ح٧كَحٍ حُظ٢ حٓظَٔص ٧ػيحى ه٤ِِش حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٖٓ م

ٌُٜ٘خ كووض أٍهخّ ط٣ُٞغ ٛخثِش، ٍٝؿْ أٜٗخ ُْ طَٛي ُْٝ طيٍّ كظ٢ 

ح٥ٕ كبٜٗخ طظَ ك٢ ٍأ١ حُٜٔ٘ل٤ٖ أرَُ طـَرش ٛلخكش كِر٤ش ٤ٜ٘ٓش، 
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٢ٛ ٝطـَرش حَُحكَ ٜٓطل٢ َٗى١، ٌُٜ٘خ طؼَٟض ُ٪ؿٜخٝ ػ٢ِ 

٣ٌلَ ُٜخ ح٫ٓظَٔحٍ، ػٌْ طـَرش َٗى١ حُظ٢ ٝؿيص ٖٓ ٣لظ٠ٜ٘خ ٝ

أٓخ طـَرش ٓلٔٞى ػٞٝ كوي ٝثيص رؤٞس، ُْٝ ٣وظَٜ ح٧َٓ ػ٢ِ 

حُٜلخكش، رَ حٓظي ُـ٤َٛخ، كزؼي إٔ ًخٕ ٝحكًيح ٖٓ أرَُ حُٔؼِو٤ٖ 

ح٩ًحػ٤٤ٖ ك٢ َٜٓ طوِٜض ٓٔخكش ٓ٘خًٍخطٚ، ًٝخٕ حُزَٗخٓؾ حُٞك٤ي 

١ ح١ٌُ ٣ٔظ٤٠لٚ ط٤ِل٤ٗٞ٣ِخ ٛٞ ٗخى١ ح٤ُٔ٘ٔخ ػ٢ِ كظَحص ٓظزخػيس ف

ٓ٘خًٍخص ًخٗض ط٬ه٢ ٗـخًكخ ؿٔخ٣َ٤ٛخ ٝحًٓؼخ، ٝٛٞ كظ٢ ك٢ ًُي ُْ 

٣ِْٔ ٖٓ ٓلخٍرظٚ، 

 

ك٤غ ًخٕ ٣ٔ٘غ َٗ٘ أ١ ط٣ٞ٘ٚ ػٖ حُزَٗخٓؾ ًٔخ ؿَص حُؼخىس، رخُطزغ 

٣٫ٌٖٔ إٔ ٣ظٍٜٞ ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس ٍٝث٤ْ طل٣ََ ـ ٝحُٜٔ٘زخٕ 

ٍ ٣ظطِزخٕ هيٍحص ػو٤ِش ػخ٤ُش ـ أٗٚ رلٌكٚ حْٓ ًخطذ ٓ٘خكْ ٖٓ هذ

ػٖ حُزَٗخٓؾ ٤ِٓـ٢ كو٤وش ظٍٜٞٙ ك٢ حُزَٗخٓؾ، ٌُٖ رخُظؤ٤ًي ًخٕ 

ح ػٖ ٍؿزش كخٍس ك٢ ػيّ ط٤ِٔغ ٓلٔٞى ػٞٝ، أٝ  ًَ ًُي ٣ظْ طؼز٤

ظٍٜٞ حٓٔٚ ُِ٘خّ رؤ١ ٌَٗ، كظ٢ ُٝٞ ًخٕ ك٢ هزَ ػٖ رَٗخٓؾ 

٤ٓظَٜ ك٤ٚ، ًخٕ ٌٛح حُظَٜف حُـ٣َذ ٝحكًيح ٖٓ أه٬م طِي حُـٔخػش 

٤ٜخ طذ ِّ٘ ٝأص ـ ٓوخ٤ُي حُوَحٍ حُٜلل٢، حُظ٢ طزٞأص ـ ٓ

 

ؿٔخػش حُـَٜ "ٝحُظ٢ أ١ِن ػ٤ِٜخ ح٧ٓظخً ٓلٔٞى ٣ٞٓخ طؼز٤َ 

، ٝحُظ٢ ًخٕ ٣ظٖ هخىطٜخ إٔ ربٌٓخْٜٗ ٝأى ٖٓ ٣وظِق ٓؼْٜ "ح٢٤ُ٘٘

رٔ٘ؼٚ ٖٓ حَُ٘٘ ك٢ ٛللْٜ، ٗخ٤ٖٓ إٔ حُٔٞٛزش ٫ري إٔ طظَٜ ك٢ 

ىْٛ ٣ّٞ ٓخ ٝطَٜ ُِ٘خّ، طٔخٓخ ٓؼَ ه٤زظْٜ ٟٝؼلْٜ ح٢ُٜ٘ٔ ٝكٔخ

ٍرٔخ ُٖ طظٌٖٔ ٖٓ . ح١ٌُ ُْ ٣ؼي هخك٤خ ػ٢ِ أكي ح٥ٕ ك٢ َٜٓ ًِٜخ
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طل٤َٔ طِي حَُؿزش ك٢ حُظلط٤ْ حُظ٢ طؼظ١َ أٓؼخٍ ٛئ٫ء طـخٙ 

" أٓخى٣ّٞ"حُٔٞٛٞر٤ٖ ا٫ ُٞ ًظذ ُي إٔ ط٘خٛي حُل٤ِْ حُؼظ٤ْ 

ُِٔوَؽ حُٔخكَ ٤ِٕٓٞ كٍٞٓخٕ ـ ٝٛٞ رخُٔ٘خٓزش ٓٞؿٞى ك٢ ٗٞحى١ 

ٝك٤ٚ ٓظـي ًَ ٛئ٫ء « َٛحع حُلٖ»ٗٞحٕ حُل٤ي٣ٞ ك٢ َٜٓ طلض ع

ٓٔؼ٤ِٖ ك٢ ٗو٤ٜش ح٤ُٓٞٔوخٍ حُٔي٣ًَٞ ٓخ١َ٤ُ ح١ٌُ ٣٫ي١ٍ ُٔخًح 

.  كَٓظٚ حُٔٔخء ٖٓ حُٔٞٛزش ٝأػطظٜخ ُـ٤َٙ ٖٓٔ ٣٫َحٙ أ٬ٛ ُٜخ

 

 

ػَٜٙ ٖٓ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ « ًزَّخٍحص»ًخٕ ٓلٔٞى ػٞٝ ٛي٣وًخ ُـ

َٜٗ ٖٓ ػَكض ٝحُل٘خ٤ٖٗ ٝحٌُظخد ـ ٟغ هخثٔش رٜخ أؿَٔ ٝأٗـق ٝأ

َٜٓ ٝٓظـي ٖٓ ًظزظْٜ ًخٗٞح أٛيهخء ُٔلٔٞى ػٞٝ، أٛيهخء ٤ُْ 

رخُٔؼ٢٘ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ كخَٓ كو٤زش ُْٜ أٝ ٓظِو٢ ٛيح٣خ أٝ ًخطذ ٤ٓٞ٣خص 

أٝ ٛخكذ هؼيس، رَ أٛيهخء رخُٔؼ٢٘ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ٛخكذ ٍأ١ ٣ؼظي رٚ 

ك٢ طـخٍرْٜ  

 

حء ٤ُظزخ٢ٛ ٝاريحػخطْٜ ىٕٝ إٔ ٣لٍٞ ٛيحهظٚ رْٜ ا٢ُ ٓخىس َُِ٘٘ ٓٞ

رٜخ ك٢ ك٤خطْٜ أٝ ٣ظخؿَ رٜخ رؼي ٓٞطْٜ، ًْٝ ً٘ض ٗخًٛيح ػ٢ِ 

ػَٝٝ ٓو٤ش طِوخٛخ رؤٍهخّ ه٤خ٤ُش ٤ُظليع ػٖ ٛيحهظٚ رؼزي حُل٤ِْ 

أٝ ػزي حُٞٛخد أٝ أّ ًِؼّٞ، ٌُ٘ٚ ًخٕ ٣٘ؤ١ ػٖ ًُي ٣ٝظؼلق، ٍؿْ 

أٗٚ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ظَٝف ٛل٤ش هخ٤ٓش طٌِلٚ ٓزخُؾ ١خثِش ٣يكؼٜخ ٖٓ 

ٝٓخُُض أ١ٍ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٓلوًخ ك٢ ٗؤ٣ٚ ٝطؼللٚ، ٧ٗٚ كَّ ػَهٚ ًٝيٙ، 

أَٓحٍٙ ٝكٌخ٣خطٚ " هز٤جش"أؿ٤خ٫ ًؼ٤َس ٖٓ إٔ طؼَف رؼ٠ًخ ٖٓ 

حُٔٞك٤ش ػٖ أُٝجي حُؼٔخُوش، ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أُظْٔ ُٚ حُؼٌٍ ػ٘يٓخ أٍحٙ 

٣ظليع رخٗلؼخٍ ٝطوُِ ػٖ ك٬ٔص حُٔظخؿَس حُوٌٍس حُظ٢ طَرق ٖٓ 
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م ٝؿؼِض حُ٘خّ ٣٘لَٕٝ ٖٓ ًَ ٖٓ ٍٝحثٜخ حٌُؼ٤َٕٝ ىٕٝ ٝؿٚ ف

٣ظليع ػٖ ٛيحهظٚ رخُ٘ـّٞ حَُحك٤ِٖ، ٣ٝؼظزَٕٝ ٬ًٓٚ ًٌرًخ َٛحًكخ، 

خ ٖٓ كِوظ٤ٖ  ًٔ ح ٜٓ ًٍ ٛ٘خ أػظِ أ٢٘ٗ أؿ٣َض ٓؼٚ ٖٓ طٔغ ٓ٘ٞحص كٞح

ػٖ ػ٬هظٚ رؤّ ًِؼّٞ، ًٔخ ٓزو٢٘ ح٧ٓظخً ارَح٤ْٛ ػ٢ٔ٤ ُلٞحٍ أْٛ 

ح٣ٍٖ ُْ ٣ٌ٘لخ ١ٞٓ ٓؼٚ ك٢ ػ٬ع كِوخص ػٖ ػزي حُل٤ِْ، ٌُٖ حُلٞ

ػٖ ٌٍٗحص ٓٔخ ٣ؼَكٚ حَُؿَ حٌُز٤َ، 

 

ٓظ٠لي ُٞ هِض ُي ا٢٘ٗ طٞهلض ُلظَس ػٖ ٣ُخٍس ٓلٔٞى ػٞٝ 

رخٗظظخّ ٢ٌُ ٫أهغ طلض اؿَحء َٗ٘ كٌخ٣خطٚ حٌُِٔٛش ٝحُٜٔٔش ػٖ 

ػَٜٙ، هخٛش ٝحُٜلق حُؼَر٤ش طيكغ ٓزخُؾ « ًزَّخٍحص»ٓؼخ٣َٛٚ ٝ

ؿخٛيص ٗل٢ٔ ٬٣ٞ١ ٝطـِزض ًز٤َس ك٢ كٌخ٣خص ًٌٜٙ، ٢ٌُ٘٘ ٝرؼي إٔ 

ػ٢ِ ح٩ؿَحءحص ح٣ََُ٘س ٓخُُض أكِْ ر٤ّٞ ٣وٍَ ك٤ٚ ح٧ٓظخً ٓلٔٞى 

إٔ ٢ٔ٘٣ ًَ طوٞكخطٚ ٝطللظخطٚ ٣َٝ٘٘ ًَ ٓخ٣ؼَكٚ ٤ُٔـَ ٜٗخىس 

. ُِٝلي٣غ رو٤ش. ٣لظخؿٜخ ٗزخد َٜٓ، رَ ٝطلظخؿٜخ َٜٓ ًحص ٗلٜٔخ
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 !حُؼٔن ح١ٌُ أؿَه٘خ

 

   روِْ ر٬ٍ ك٠َ

ٓض ٖٓ ح٠ُلي ٝأٗخ أهَأ ٍٓخُش رؼؼٜخ ٢ُ أكي حُوَحء، حٓظ٨ص أؿِذ 

ٓطٍٞٛخ رٔي٣ق ٫ أٓظلوٚ ٝػ٘خء أهـ٢ِ٘، ٌُٖ ٓطٍٞٛخ ح٧ه٤َس 

ٝهللا ُوي أٛزل٘خ ٖٓ ك١َ »ٓلض ًَ كَكظ٢ رٜخ، ػ٘يٓخ هخٍ ٢ُ كـؤس 

اػـخر٘خ ري ٗ٘ي ك٤ي ٝٗظٖ أٗي أكي ػ٬ٔء ح٧ؿِٜس ح٤٘ٓ٧ش طَطي١ 

كٖٔ ًظَ ٓخ حٓظ٨ص حُٜلق ٝأؿِٜس ح٩ػ٬ّ رٜئ٫ء أه٘ؼش ح٫ٓظو٤ُ٬ش 

، حٗظخرظ٢٘ ٗٞرش ٟلي ػخٍٓش ط٘ظ٢ٔ ا٢ُ ك٤ِٜش «ُْ ٗؼي ٗؼن ك٢ أكي

، ُْٝ أػَف ٤ًق أٍى ػ٤ِٚ، كوي ٝؿيص «َٗ حُز٤ِش ٓخ ٠٣لي»

كبًح ً٘ض . ٍٓخُظٚ رؼي إٔ طؤِٓظٜخ ٬٣ٞ١ ُٜخ ٓ٘طو٤ش ٝكخكِش رخُي٫٫ص

طٔخهطٕٞ ػ٢ِ ٣َ١ن حُل٤خس، أٗخ ٗل٢ٔ هي ٍأ٣ض ٍؿخ٫ ًؼ٣َ٤ٖ ١

٣ٝز٤ؼٕٞ حٓظو٤ُ٬ظْٜ رؼَٝ ٖٓ حُي٤ٗخ ه٤َِ، ك٤ٌق أُّٞ أ١ هخٍة 

ػ٢ِ إٔ ٣لٌَ أُق َٓس هزَ إٔ ٣ؼن ك٢ ًخطذ ك٢ ػَٜ أٛزلض ك٤ٚ 
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هَٔص حَُُٓٞ ٝٗـق حُلِد »حُٜلق طوَؽ رؼ٘خ٣ٖٝ ٖٓ ٗٞػ٤ش 

، ٝٛٞ حُؼ٘ٞحٕ ح١ٌُ ٣لَٔ رَحءس حهظَحػٚ ح٤ُٔي ٓلٔي ػ٢ِ «ح٢٘١ُٞ

٤ْٛ ـ هٞس هظَ ػ٬ػ٤ش ـ ح٫ٍطزخى حٓظي ا٢ُ حٌُظخد حُٔؼخ٤ٍٟٖ ارَح

ٝحُٔٔظو٤ِٖ أ٠٣خ، كٔغ طٞح٢ُ ِٛحثْ حُلِد ح٢٘١ُٞ ريأ حُؼي٣يٕٝ 

٣ظـخُٕٝٝ ٗٔخطظْٜ ك٢ حُلِد ح٢٘١ُٞ ٤ُزيأٝح ك٢ حُظٔخإٍ ػٔخ اًح 

ًخٗض ٣ِٛٔظٚ ٌٌٛح أٓخّ ح٩هٞحٕ أَٓح ٣ؤط٢ ٟٖٔ ٛلوش ٓخ ػٜٔ٘خ 

ُلٌْ، ًٝخٕ أرَع ٛئ٫ء حُٜي٣ن هخُي ٍٝٛٞ ؿٔخٍ ٓزخٍى ا٢ُ ح

أػظَف أٗٚ ُوزط٢٘ « ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ»٬ٛف ح١ٌُ ًظذ ٓوخ٫ ك٢ 

٤١ذ .. ٣خٜٗخٍ آٞى ٓؼوُٞش»ٝؿؼ٢ِ٘ أهَأٙ َٓط٤ٖ، ٝأٗخ أهٍٞ ُ٘ل٢ٔ 

٤ُٚ ٧ »

 

، ٌُٖ ُلٖٔ حُلع طؤًي ٢ُ هطؤ حُٔ٘طن ح١ٌُ ًظزٚ هخُي كٍٞ إٔ 

ح٢٘١ُٞ ح٣ٌُٖ حٓظٔؼض ا٢ُ ط٣َٜلخص ػيى ٖٓ ٓٔئ٢ُٝ حُلِد 

كزخْٛ رٌخ٣ٍِٓخ ػ٤ٌٔش طٔظزيٍ حُل٠ٍٞ ح٬ُُّ َُؿَ ح٤ُٔخٓش 

حُ٘خؿق رخَٜٗحف ٤ٜ٣زي رٔـَى إٔ ط١َ ٓل٘ش أكي ٓظليػ٤ْٜ ٝٛٞ 
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٣وٍٞ ٬ًٓخ ٣وَؽ ٖٓ كٔٚ ٤ُٔظي٣َ ٣ٝوٍٞ ُٚ ٣خًٌحد ػْ ٣ٞحَٛ 

٤َٔٓطٚ ا٢ُ آًحٕ حُٔٔظٔؼ٤ٖ حُظ٢ طوٍٞ ٬ٌُِّ رٔـَى ُٝٛٞٚ ا٤ُٜخ 

َٓ . «هٖ حط٢َٓ ؿٞٙ ؿ٘ذ اهٞحطي.. حٗوغ ٣خَٛطِش١.. أ٬ٛ ٣خًٌد»

ٍك٢٠ ُٔ٘طن هخُي ٛٞ أٗٚ ُٞ ًخٕ ُي١ ٓٔئ٤ُٝ٘خ ٌٛح حًٌُخء ٝطِي 

حُويٍس ػ٢ِ حُظآَٓ ٌُخٕ ٝحؿزخ إٔ ٗطِغ حُؤَ ٖٓ ُٓخٕ، ُٝظٌٔ٘خ ٖٓ 

حٍُٞٛٞ ُِٔزخٍحس حُٜ٘خث٤ش ٌُؤّ حُؼخُْ ٌٓ٘ أٓي رؼ٤ي، كخ٧ٓش حُظ٢ 

َُٔػذ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٗؤٕ ٍك٤غ ٣وط٢ ٓٔئُٝٞٛخ رٌٜح حًٌُخء ح

ر٤ٖ ح٧ْٓ، ٝٗلٖ ًٔخ ٫ ٣ول٢ ػ٢ِ حٗظزخٛي ُٔ٘خ ًٌُي ٧ٕ ًًخءٗخ 

ؿؼِ٘خ أٓش طظطخرن ػ٘خ٣ٖٝ حُٜللخص ح٢ُٝ٧ ُٜللٜخ ه٬ٍ ٍرغ هَٕ 

ططخروخ ًخ٬ٓ طخٓخ، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ أكٞحُ٘خ ط٤َٔ رزًَش هللا ٝكيٙ 

ٓق إٔ ٓخ ؿخء ك٢ حُٔئ. ٍٝكٔظٚ ٤ُِ٘ٞم حًَُغ ٝح١٧لخٍ حَُٟغ

ٓوخٍ هخُي طٌٍَ رٔؼ٢٘ آهَ ك٢ ٓوخٍ ُِيًظٍٞ كٖٔ ٗخكؼش أٓظخً 

حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ح١ٌُ ٟٝغ طل٣َ٤ٖٔ ٫ ػخُغ ُٜٔخ ُٔخ ٣ليع، آخ أٗٚ 

٣ليع هز٢ ػ٘ٞحء أٝ ٣ليع رظوط٢٤ ٓٔزن، ٌَُٝ ٖٓ حُظل٣َ٤ٖٔ 

هطٍٞطٚ، أهٌص أهَأ ٝأطلَٔ، أٝ ر٬ٕ حٌٌُد أهٌص أٓذ ٝأُؼٖ 
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حٌُ٘يحص حُظ٢ ؿؼِض حُل٤ِْ ك٤َحٗخ ٝحُٔلٌَ طخثٜخ ٝحُٔٞح١ٖ  ٌٛٙ ح٣٧خّ

ح١َُٜٔ ٓخثَح ػ٢ِ كٔذ ح٣َُق ٓخ ٣ٞى١، كظ٢ ٛخٍ ُٔخٕ كخٍ 

ؿجض ٫ أػِْ ٖٓ أ٣ٖ ٢ٌُ٘ٝ أط٤ض ُٝوي »ر٬ىٗخ أؿ٤٘ش ػزي حُل٤ِْ 

٤ًق ؿجض ٤ًق طؼيُض حُٔخىس ٓظش .. أرَٜص هيح٢ٓ ٣َ١وخ ك٤٘ٔض

ُٓٞ كِرٚ ٤ًٝق أَٛ ػ٢ِ ٝٓزؼ٤ٖ ٤ًق ٗـق حَُث٤ْ ٤ًٝق ٓو٢ ٍ

٤ًٝق؟ .. ط٤َٗلْٜ ٤ًٝق ػخى حُٔٔظوِٕٞ حُوٞٗش ُِلِد ح٢٘١ُٞ

. ُٝٔخًح؟ ٫ ط٢ِ٘ٔ ُٔض أى١ٍ

 

ُوي أٛزق ٓؤُٞكخ إٔ طٔٔغ ٌٛٙ ح٣٧خّ كٞحٍح ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٣لظَٝ ك٢ ًَ 

٤ًق : ٜٓ٘ٔخ أٗٚ ػ٢ِ ػِْ رزٞح١ٖ ح٧ٍٓٞ ٣يٍٝ ًخ٥ط٢ ىٕٝ طَط٤ذ

٣ؤط٢ رظَط٤ذ ٓغ حُلٌٞٓش أٝ كظ٢ ٣ٌٕٞ ٓخ كيع ٖٓ اٗـخُ ُ٪هٞحٕ 

رظط٤ٖ٘ ٜٓ٘خ ٧ؿَحٝ ؿٞح٤ٗش ٫ ٣ؼِٜٔخ ا٫ هللا، أ٫ ط١َ رِطـ٤ش 

حُلٌٞٓش ْٝٛ ٣ط٤لٕٞ ك٤ْٜ َٟرخ رخ٤ُٔٞف ػ٢ِ حُ٘ٞح٢ٛ ٝح٧هيحّ، 

كظ٢ طلُٞض ٗٞحٍع َٜٓ ا٢ُ رطلخء ٌٓش طِؼِغ ك٤ٜخ ح٤ُٔٞف 

هٍٞ ٢ُ ٝحُٔ٘ؾ ٝحُٔطخ١ٝ ٝٗؼخٍحص هللا أًزَ ٝرن رن، ػْ رؼي ًُي ص
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أٗخ ٓؼي ك٢ إٔ حُلٌٞٓش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٔٔق رٌَ .. إ ٓخ ٣ليع هطش

ٌُٖ ٖٓ هخٍ اٜٗخ ُْ طَٜ٘ .. ًُي ٧ٕ ك٢ ٓخ كيع اػ٬ٕ ح٤ٜٗخٍ ُٜخ

ٌُٖ .. كؼ٬، هخٛش أٜٗخ ٓطخُزش رخٍطيحء ػ٤خد حُل٬ٕٔ أٓخّ ح٣َٓ٧ٌخٕ

٤ًق ٣ظٔن ًُي ٓغ ٓخ حٍطٌزظٚ ٖٓ كظخثغ أٓخّ حَُٔحهز٤ٖ ٝٝٓخثَ 

.  ّح٩ػ٬

 

 

 

هطٍٞس ٌٛٙ حُلخُش حَُٔطزٌش حُٔؼ٤َس ٢ٓ٨ُ أٜٗخ طئى١ ا٢ُ ظٍٜٞ 

طل٬٤ِص كٔ٘ش ح٤ُ٘ش طِ٘ع ػٖ حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ َٗف ح٩ٗـخُ 

حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ هخّ رٚ ػ٘يٓخ طلي١ حُوٞف ٝحُزِطـش ٝح٤ُٔٞف 

ٝح٩ٍٛخد ٝحُظٜي٣ي رخُلَٓخٕ ٖٓ حُويٓخص ٝأٓو٢ ٍُٓٞ حُلِد 

ٝحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٤ًيح ك٢ حُلٌٞٓش ٫ ح٢٘١ُٞ ٖٓ حُلٔيس ٝحٗظوذ ح٩م

كزخ ك٢ ح٩هٞحٕ رخ٠ٍَُٝس، أٝ كظ٢ ٖٓ رخد أٜٗخ هَٔحٗش هَٔحٗش 

كؤٕ ٗؤَ ٝٗلٖ ػ٢ِ ى٣ٖ ح٬ٓ٩ّ، ٌٌٛح هخُٜخ ٢ُ حُوٜٞؿ٢ ح١ٌُ ٫ 
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٣ل٤ن ٖٓ ح٤ٌُق ٝح١ٌُ أَٛ ػ٢ِ حٌُٛخد ٩ٗظوخد َٓٗق ح٬ٓ٩ّ ٛٞ 

ف حُـ٤ٔغ ك٢ حُلَ ـ ٌٌٛح ٓٔخٙ، أٓخ حُوطَ حُلو٤و٢ كٜٞ إٔ ٣ٜذ

ر٬ىٗخ ٖٓ رخثؼ٢ حُزٔزٞٓش ٝحٌُزيس ا٢ُ حٌُظّخد ٝحُٔل٣ٌَٖ كخث٣َٖ 

ك٤َس ح٧ٍِٓش حُٔطِوش ٫ ٣ؼَكٕٞ ٓخ ح١ٌُ ٣ليع ُز٬ىْٛ ٫ٝ ا٢ُ أ٣ٖ 

ط٤َٔ ْٝٛ ٓؼٌٍٕٝٝ ك٢ ًُي ٧ٗ٘خ ُٔ٘خ رِيح ٓؼَ ر٬ى هللا حُؼيُش ٣ؼَف 

٢ُ اطوخًٙ أِٜٛخ ٓظ٢ ٣ظوٌ حُلخًْ هَحٍٙ ُٝٔخًح ٣ظوٌٙ ٣ٝلخٓزٞٗٚ ع

ٌُٜح حُوَحٍ ٣ٌٕٝٞٗٞ ًَٗخء ُٚ ك٤ٚ، طِي حُز٬ى حُظ٢ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ 

كِْ ٣ؼي ٣٘لَى رخُلٌْ ك٤ٜخ رَ٘ هِوٚ هللا ٣وطت ٤ٜ٣ٝذ، ر٤٘ٔخ ٣َٜ 

حُٔٞحُٕٔٞ ُٚ ػ٢ِ أٗٚ ٤ٜ٣ذ كو٢، ٝػ٘يٓخ ٣ؼظَٝ حُ٘خّ ػ٢ِ 

اٗلَحىٙ رخُوَحٍ ٣وٍٞ حُٔٞحُٕٔٞ ػ٤ِٚ ُِ٘خّ إٔ َٓ ًُي ح٩ٗلَحى 

ٝ رخُوَحٍ ٛٞ أٗٚ ػ٤ٔن حُظل٤ٌَ، كخُؼٔن ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛخُلخ حُـخّ

ك٢ أ١ ٗت ا٫ ك٢ ح٫ٗلَحى رخُوَحٍ 
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 !ٍٝهٜض ٣خ٤َُ

 ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

اًح ًخٗض حٌُظخرش حُٔ٘ظظٔش ٤ٓلخً ػ٢ِ ٍهزش حٌُخطذ، كٖٔ حُظِْ إٔ 

طٜزق ٤ٓلخً ػ٢ِ ٍهزش حُوخٍة، ح١ٌُ ٣زلغ ىحثٔخ ُي١ حٌُظخد 

ٗظظ٤ٖٔ ػٖ ؿي٣ي ٣ٔظؼٚ أٝ ٣ؼ٤َ حٛظٔخٓٚ أٝ ٤٘٣َ كٌَٙ، ٧ٝٗ٘خ ك٢ حُْ

رِي ٫ ؿي٣ي ك٤ٚ طلض حُْ٘ٔ ٫ٝ ْٗٔ ك٤ٚ كٞم حُـي٣ي، ٣ِـؤ حٌُؼ٤َ 

ٖٓ حٌُظخد ُظٌَحٍ أكٌخٍْٛ حُظ٢ ٓزن ُْٜ إٔ ًظزٞٛخ هزَ ًُي، 

 

آخ رلٖٔ ٤ٗش ٖٓ رخد إٔ طٌَحٍ ح١ًٌَُ ٣٘لغ حُوَحء، أٝ ر٤٘ش ُٛن 

٣ي ٍرٔخ ُظؤًيْٛ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى ؿي٣ي ك٢ ػَٜ ٖٓ حُزلغ ػٖ ؿي

حًَُٞى ح٧ػظْ ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ، كخَٛ ح٧َٓ إٔ حُوخٍة ح٢ًٌُ ٣٘ؼَ 

روي٣ؼش حٌُخطذ ُٚ ك٤٘لَ ٓ٘ٚ ا٢ُ ًظخد آه٣َٖ أٝ ٍرٔخ ـ ٌٝٛح ٛٞ 

ح٧هطَ ـ ٣٘ؼَ رخُْٞٗ ٧ٗٚ ٣ـي إٔ حٌُخطذ ٣وٍٞ ُٚ ٓخ٣لذ إٔ 

٣َ ا٢ُ ػ٤ِٔش ٛيكٜخ ٣ٔٔؼٚ كظظلٍٞ حٌُظخرش ٖٓ ػ٤ِٔش ٛيكٜخ حُظ٘ٞ

حُظ٘ل٤ْ ح١ٌُ ٣ل٢٠ ٓغ حُٞهض ا٢ُ حُظوي٣َ، ٖٓ ؿخٗزٚ ٣ٔظَٔة 

ح٣ُٞ٘ظ٤ٖ »حٌُخطذ ًُي ٓغ حُٞهض كظظلٍٞ أكٌخٍٙ ا٢ُ ٓخ٣طِن ػ٤ِٚ 

ٓٔظؼش ٝأهخًس ك٤ؼ٤ٖ حٌُخطذ « ح٣ُٞ٘ظ٤ٖ»، هي طٌٕٞ ٌٛٙ «رظٞػٚ

ػ٢ِ كٜٔخ ػَٔحً أ١ٍٞ، ٝهي طٌٕٞ رخٍىس ِٝٓٔش ك٤ل٢٠ ٓؼٜخ حٌُخطذ 

.  حً ٣ٝلوي ر٣َوٚ ٝطؤُو٣َٓٚغ

 

 

ٌٛح حُٔوخٍ ح١ٌُ طٌظزٚ »ػٖ ٗل٢ٔ ً٘ض ىحثٔخ أٓؤٍ ٗل٢ٔ ٝأٗخ أًظذ 

َٛ ٣ِٜق رؼي َٗ٘ٙ ٧ٕ ٠٣ٔٚ ًظخد ٢ٌُ ٣ؼ٤ٖ كظَس أ١ٍٞ ٖٓ 
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، ًٝ٘ض ػ٢ِ «حُِٖٓ أّ إٔ حُلخؿش ا٤ُٚ ٓظ٘ظل٢ رؼي هَحءطٚ ٓزخَٗس

ٗٚ هيٍ ٓخ٣ظٞكَ ُي١ ٖٓ ٛيم ٓغ حُ٘لْ أكخٍٝ إٔ أًظذ ٓخ أطٍٜٞ أ

٣ؼ٤ٖ أ١ٍٞ، ٝكيٛخ ح٣٧خّ ٓظؼزض ٓخ اًح ً٘ض ٓلوخ أّ ٫، ٌُٖ ػِحث٢ 

ٍٝرٔخ ٢٘ٗ٧ أكٌَ رٌٜح . أ٢٘ٗ كخُٝض إٔ إًٔٞ ٓوظِلخ رويٍ حٓظطخػظ٢

حٌَُ٘ ً٘ض أٓظـَد ًؼ٤َحً ػ٘يٓخ أهَأ ٌُظخد ٣ٔظٌِٕٞ ٓٔخكخص 

ٓ٘ظظٔش ٝأؿيْٛ ٣٘ـِٜٞٗخ ر٘لخم ٓ٘ظظْ ُِلخًْ ُٝٝيٙ ٣٫ِٕٔٞ ٓ٘ٚ، 

٫طظـخُٝ حُ٘وي ٝحُٜـّٞ ا٢ُ حُظل٤ٌَ ك٢ ريحثَ ُِوَٝؽ  أٝ رٔؼخٍٟش

ٖٓ حُٞحهغ ح٧ٓٞى ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ، أٝ رخٓظظَحف ٓو٤ْ ٣ظ٘ٞٗٚ هلش ظَ 

 

أٝ رلْٜ هخ١ت ٬ُٓظو٬ٍ رؤٗٚ حُظ٤ٌ٘ي ك٢ ًَ ٢ٗء ٜٓٔخ ًخٕ ٗزِٚ 

ٝحُطؼٖ ك٢ ًَ ٣َٗق رِػْ أٗٚ ك٘ـ١ٍٞ أٝٓيػ٢، ٓغ إٔ ح٫ٓظو٬ٍ 

طذ ٜٓخرخً رخُل٬ص كٞص ك٢ هِٔٚ ك٬ ٣٘لخُ ٣٫ؼ٢٘ أريحً إٔ ٣ٌٕٞ حٌُخ

ُٔٞهق ٫ٝ ٣ويّ ٝؿٜش ٗظَ أ٣خ ًخٗض، ٨ُٝٓق أٗؼَ إٔ ٓؼَ ٛئ٫ء 

حٌُظخد ٣٫لٌَٕٝ ك٢ كن حُوخٍة ك٢ إٔ ٣ـي ُي٣ْٜ حُـي٣ي ح١ٌُ ٣لظَّ 

ػوِٚ ٣ٝٔظؼٚ ٣ٝ٘ظزي ٓؼٚ ك٣ٌَخً ٤ٓٝخ٤ٓخً ك٤ٔخػيٙ ػ٢ِ طـ٤٤َ 

كش أٗٚ ٣ٌظذ ٖٓ أؿَ آؼخى ٝحهؼٚ، ٝأػِْ إٔ رؼ٠خً ْٜٓ٘ ٣ؼِٜ٘خ َٛح

ًحطٚ ٛٞ ٫ ٖٓ أؿَ هخٍة ٓؼ٤ٖ، ٝػ٘يٓخ ٣ٔٞى ٓ٘طن ًٌٜح ٤ُْ ػ٢ِ 

حَُٔء إٔ ٣ؼـذ ُٔخًح ٣٘ولٞ ط٣ُٞغ أؿِذ حُٜلق ك٢ َٜٓ، ػ٢ِ 

أ١ كخٍ ٍرٔخ ًخٕ ح٧ٗٔذ ُٜئ٫ء إٔ ٣ظـٜٞح ٌُظخرش ٬ْٜٛٝٓ 

٣ٌٛٝخٗخطْٜ ك٢ ٓطزٞػخص ٣ٜيٍٜٝٗخ ػ٢ِ ٗلوظْٜ حُ٘و٤ٜش ٣ٝظًَٞح 

.  حرش حُٜلل٤ش حُٔ٘ظظٔش ُٖٔ ٣ِٔي إٔ ٣ويّ ٤ٗجخً ٓلظَٓخً ُِوخٍةحٌُض

 

 

أٛخٍكٌْ حُوٍٞ أ٢٘ٗ ػ٘يٓخ أهَأ ًؼ٤َحً ٓٔخ ٣ٌظذ ح٤ُّٞ أطًٌَ طِي 
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حُـِٔش حُزي٣ؼش حُظ٢ هخُٜخ ح٧ٓظخً ٓلٔي ك٤ٖ٘ٔ ٤ٌَٛ ػ٘يٓخ ٓؤُٞٙ 

ه٬ٍ كظَس حٗوطخع ٣ٞ١َ ُٚ ػٖ حٌُظخرش حُٜلل٤ش حُٔ٘ظظٔش كوخٍ 

أ٢ُ٘ حُزؼٞ ُٔخًح ٫طٌظذ ػٖ إٔ ٣ٔؤ٢ُٗٞ ُٔخًح أك٠َ إٔ ٣ْ»

، ٝأط٢٘ٔ ػ٢ِ حُوخٍة ح٣ٌَُْ إٔ ٣ٔظؼَٝ ٓخ٣وخرِٚ ٖٓ ًظخد «طٌظذ

ُٔخًح »ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜلق كبًح ٝؿي ٗلٔٚ ٣ٔؤٍ ػٖ أكيْٛ هخث٬ً 

كبٗٚ ٓطخُذ رؤٕ ٣ٌَ٘ حٌَُٔ٘ ربٍٓخٍ ٍٓخُش ا٤ُٚ ٣طِذ ٓ٘ٚ أ٫ « ٣ٌظذ

.  م إٔ ٣وخ٣ٌٍظذ ا٫ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ ٢ٗء ٣ٔظق

 

 

٫ أ٣ٍي إٔ أريٝ ًٖٔ ٣لزي حُٔٔخثَ أٝ ٣لـَ ػ٢ِ ك٣َش ح٥ه٣َٖ ك٢ 

حٌُظخرش، كخٗخ هلل، ٢ٌُ٘٘ ٝحػ٢ٌٍٗٝ ٣ؼ٢٘ رؼي إٔ أهَأ ؿ٤ٔغ حُٜلق 

حُٜخىٍس ك٢ َٜٓ ًَ ٣ّٞ أطًٌَ ؿٜزخ ػ٢٘ ٝحهؼش كٌخٛخ ٢ُ ٛي٣و٢ 

حُوزط٢ ٤َٔٓ ؿَؿْ ػٖ ٝحُيٙ ح١ٌُ ًخٕ ػٔيس ٩كي١ ه١َ حُٜؼ٤ي 

رٜخ ٗوٚ حٓٔٚ ك٘خ ٣لظوَٙ أؿِذ أَٛ حُو٣َش ُٔٞء ًِٓٞٚ، ًخٕ 

ًحص ٤ُِش كخٍس أٍحى ح٧د إٔ ٣وَؽ ٤ُظ٢٘ٔ رخ٤َُِ ٓظِٔٔخً ٗٔٔش ٛٞحء 

ٓ٘ؼ٘ش، ٌُ٘ٚ كٞؿت رؼي هَٝؿٚ رل٘خ ٝٛٞ ٣ظ٢٘ٔ ك٢ ٗٞحٍع حُزِي 

ٍٝهٜض ٣خ٤َُ ُٔخ »طلض ٟٞء حُؤَ كوخٍ هُٞظٚ حُظ٢ ٛخٍص ٓؼ٬ً 

ٟق ٫ ٣لظخؽ ٢٘ٓ ا٢ُ َٗف أٝ طؼ٤ِن ٝحُٔؼ٢٘ ٝح. «٢٘ٔ٣ ك٤ي ك٘خ

.  هخٛش ٝأٗخ أكظَّ كط٘ظي

 

 

هظخٓخً ىػ٢٘ أهَ ُي ا٢٘ٗ ىحثٔخ ً٘ض أكِْ إٔ أ١ٍ ًخطزخً ٣ؼظٌٍ ػٖ ػيّ 

حٌُظخرش ٤ُْ ٧ٗٚ ٓٔخكَ أٝ ٣َٓٞ أٝ ُي٣ٚ كخُش ٝكخس، ٝاٗٔخ ٧ٗٚ ُْ 

٣ـي ؿي٣يحً ٣ٌظزٚ أٝ ٧ٗٚ كخٍٝ ًؼ٤َحً إٔ ٣َٜ ا٢ُ ؿي٣ي ٣ٌظزٚ ُِوخٍة 
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ُْ ٣ـي، أٝ ٧ٗٚ ٣َكٞ إٔ ٣ٌٕٞ طٌَحٍ ح٧كٌخٍ ٝح٥ٍحء هيٍحً ػ٢ِ ف

حٌُخطذ ك٢ ٓـظٔؼ٘خ، أػِْ إٔ ًُي ُٞ كيع ُوَؿض أؿِذ ٛلل٘خ 

حُل٤ٌٓٞش ر٠٤خء ٤ٗ٫ش ك٤ٜخ طَٔ حُ٘خظ٣َٖ، ُِٝحى ط٣ُٞؼٜخ ٩كٔخّ 

حُوخٍة أٜٗخ ريأص طلظَّ ػوِٚ، ٌُُٝي كب٢٘ٗ ـ ٌٝٛح ؿٞحد ٜٗخث٢ ـ 

٣ن ٌٛح حُلِْ كؤػِٖ حػظٌح١ٍ ػٖ ػيّ حٌُظخرش أرخىٍ ٖٓ ١َك٢ ُظلن

حُٔ٘ظظٔش ك٢ ٌٛح حُؼٔٞى ٝأػي حُوخٍة ح٣ٌَُْ رؤ٢٘ٗ ُٖ أًظذ ػ٢ِ 

ٝأػن رؤٕ . ٛللخص ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ ا٫ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ُي١ ؿي٣ي أًظزٚ

حُوخٍة ح٣ٌَُْ ٤ٓويٍ ٢ُ إٔ أهظخٍ ٓٞهق ؿَؿْ ك٬ أهَؽ ٖٓ حُز٤ض 

.  ٍهٚ ح٤َُِري٫ ٖٓ إٔ أٓخْٛ ٓغ ك٘خ ك٢ ٣ِٓي ٖٓ 
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 َٛ ٢ٓ٬ً ؿ٢ِ؟

  روِْ ر٬ٍ ك٠َ

ٓٔؼض إٔ أًؼَ ٖٓ ٓخثظ٢ ٓٞح١ٖ ٣ُٞ٤ِٗ٘ي١ ٛـٔٞح ػ٢ِ ٓلخٍس 

َٜٓ ك٢ حُٜزخف حُزخًَ ٖٓ ٣ّٞ حَُحرغ ٖٓ ٓخ٣ٞ حَُّٜٔ٘، ٫ ٢ٌُ 

٣ٔيٝح أ٣ي٣ْٜ ا٤ُٜخ رٔٞء ٫ٓٔق هللا، رَ ٢ٌُ ٣طِزٞح روِذ ؿخٓي 

٣ٝطِزٞح حُلٍٜٞ ػ٢ِ حُـ٤ٔ٘ش ح٣َُٜٔش رؼي إٔ حُٜـَس ا٢ُ َٜٓ، 

ًَ ًُي ٧ْٜٗ . حًظ٘لٞح أْٜٗ أهٌٝح ٓوِزخً ؿخٓيحً رخُؼ٤ٖ ك٢ ر٬ىْٛ

هَأٝح حكظظخك٤ش ٛل٤لش ح٧َٛحّ حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ ػ٤ي ٬٤ٓى حَُث٤ْ 

، «ًَ ٓ٘ش ٝاٗض ٤١ذ ٣خ٣ٍْ»رؼ٘ٞحٕ 

 

ٝحُظ٢ طٔض طَؿٔظٜخ ا٢ُ ح٣ُٞ٤ُِ٘٘ي٣ش ػ٢ِ ٣ي كخػَ ه٤َ ٓـٍٜٞ، 

ُٝؼَ ح٧َٛحّ ٣لٖٔ ٤٘ٛؼخً ُٞ هخّ رظَؿٔظٜخ ا٢ُ ًَ ُـخص حُؼخُْ ٢ٌُ 

٣ؼَف حُؼخُْ أؿٔغ ك٢ أ١ ه٤َ َٗكَ ٝك٢ أ١ ٗؼ٤ْ ٗـَم، هخٛش إٔ 

حكظظخك٤ش ح٧َٛحّ حُظ٢ ٓخٍ رًٌَٛخ حًَُزخٕ ُْ طٌظق رظؼيحى أك٠خٍ 
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ح٤ُٔي حَُث٤ْ ػ٢ِ َٜٓ كو٢ ٫ٝ ػ٢ِ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ رَ ًًَص حُؼخُْ 

٫ ح٤ُ٘طخٕ إٔ ٣ًٌَٙ، ٝٛٞ إٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى أٍٝ ٖٓ ٗزٚ رٔخ أٗٔخٙ ا

ا٢ُ هطٍٞس ح٩ٍٛخد ح٧ٓٞى ٝأٍٝ ٖٓ ىػخ ا٢ُ ػوي ٓئطَٔ ى٢ُٝ 

ُٔلخٍرش ح٩ٍٛخد، ٢ٛٝ أك٠خٍ ٫ري إٔ ٣٘خًٍ٘خ حُؼخُْ هخ١زش، ٝػ٤ذ 

.  ٤٤ٖٗ ٝٗلَٓٚ ٖٓ كوٚ ك٢ حُلَكشػ٘يٓخ ٌٕٗٞ أٗخ

ح أػِْ إٔ ؿ٤ٔغ حُٜلق ٫أ٣ٍي إٔ أريٝ ٓ٘لخُحً ٨َُٛحّ ٛ٘خ، كؤٕ

حُو٤ٓٞش طزخٍص ك٢ اُوخء حُٔيحثق ٝح٧ٛخ٣ُؾ ك٢ ٓ٘خٓزش ػطَس ًٌٜٙ، 

٢ٌُ٘٘ أٍٗق ٓخًظزظٚ ح٧َٛحّ ُِظَؿٔش، ٧ٗٚ رِٛخ ؿ٤ٔؼخً رٌُي ح٧ِٓٞد 

ح٧ىر٢ حَُك٤غ ح١ٌُ طو٘ؼَ ُٚ حُوِـخص، ُيٍؿش طـؼِي ططِغ ٖٓ 

ػ٢ِ اك٤خء رخُطزغ ٣٫ٌٖٔ ١٧ ٓ٘خ إٔ ٣ؼظَٝ . هِـخطي كٍٞ هَحءطٚ

ٓ٘خٓزش ػطَس ًٌٜٙ، ٌُ٘٘خ كو٢ ٗظ٢٘ٔ ك٢ ح٧ػٞحّ حُٔوزِش إٔ ٣ظْ 

ط٘ظ٤ْ ٓٔخروش ك٢ ح٩ٗ٘خء ر٤ٖ ١ِزش حُٔيحٍّ ح٩ػيحى٣ش ٝحُؼخ٣ٞٗش 

٢ٌُ ٣ِىحى ٣و٤ْٜ٘ ٣ٝ٘ٔٞ كزْٜ ٝك٢ ٗلْ حُٞهض َٗكْ ًوَحء ٖٓ 

ح٧ِٓٞد ح٤ًَُي ح١ٌُ هَأٗخٙ، ك٘وَأ ٤ٗجخً ػ٤ِٚ حُط٬، ٫ ٣ئى١ ا٢ُ 

ُؼيى حٍُٜٔٞ ٖٓ ٣ًَِحص حٌَُٔ ٝح٠ُلي حُظ٢ ٜٗيطٜخ حُز٬ى ًُي ح
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.  ًٔخ ُْ طٜ٘يٛخ ٖٓ هزَ

 

 

٫ أىػ٢ ٛ٘خ أ٢٘ٗ أٛزض ر٣ٌَِس ٟلي أٝ ٣ًَِس ٌَٓ رؼي إٔ هَأص 

ٓخَٗ٘ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜلق حُو٤ٓٞش، كوي ً٘ض ٓ٘ـ٫ًٞ رظو٤َ ٍى كؼَ 

٤ٓخىس حَُث٤ْ ٝٛٞ ٣وَأ ح٬ٌُّ ح١ٌُ َٗ٘، هخٛش أٗٚ َٛف هزَ ًُي 

ػٔخى حُي٣ٖ أى٣ذ رؤٗٚ ٣ٔظط٤غ كَُ حُٔ٘خكو٤ٖ ٖٓ حُٜخىه٤ٖ رُٜٔٞش، ٍ

 

ُٖ أ٢ٗ رؼ٤يحً كؤطو٤َ ٓخ٣ٌٖٔ إٔ ٣وُٞٚ ٤ٓخىس حَُث٤ْ كٖٔ أٗخ ٧كؼَ 

ًُي، ٢ٌُ٘٘ كو٢ أ٣ٍي إٔ أٓؤٍ ُٔخًح ٣ٔٔق حَُث٤ْ ٓزخٍى رٔٔخٍٓخص 

ًٌٜٙ ط٤ٔت ا٢ُ كٌٔٚ أًؼَ ٓٔخ طلٖٔ، ٝرٔخ أٗ٘خ ٗؼِْ هيٍس ٤ٓخىطٚ 

حُٔ٘خكو٤ٖ ٖٓ حُٜخىه٤ٖ ٝٗلٍٞٙ ٖٓ أٌٗخٍ حُ٘لخم حَُه٤ٚ  ػ٢ِ كَُ

ٝحُٔـخ٢ٗ  

 

كِٔخًح ٣٫ٜيٍ ٤ٓخىطٚ هَحٍحً ُٝٞ ؿ٤َ ٌٓظٞد ُـ٤ٔغ ٍُحكخص ٝٝكيحٕ 
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حُٜٔ٘ج٤ٖ رخ٫ًظلخء ك٢ حُؼخّ حُوخىّ رظٜ٘جش ٍه٤وش طَ٘٘ ك٢ حُٜلق 

ًخُظ٢ ًخٗض طَ٘٘ ٖٓ هزَ، ري٫ً ٖٓ هطغ ح٩ٗ٘خء ح٤ًَُي حُظ٢ طِطؼٜخ 

هخٛش أٗ٘خ ٫ٗي١ٍ ٌٓ٘ ٓظ٢ . ك٤لش ك٢ ٛيٍ ٛللظٜخ ح٢ُٝ٧ًَ ٙ

طَ٘٘ ٛلق حُيٍٝ حَُحٓوش ك٢ حُي٣ٔوَح٤١ش ٓؼِ٘خ ر٤خٗخً ربٗـخُحص 

ٍث٤ْ حُيُٝش ك٢ ٓ٘خٓزش ػ٤ي ٬٤ٓىٙ، ٛٞ ًحطٚ ح١ٌُ ٓظَ٘٘ٙ ك٢ ػ٤ي 

ؿِٞٓٚ ػ٢ِ ٢ًَٓ حُلٌْ، ٗخ٤ٛي ػٖ ًٜٞٗخ طَ٘٘ ٗلْ ح٬ٌُّ ًَ 

.  ٣ّٞ ىٕٝ كخؿش ُٔ٘خٓزش أٓخٓخً 

 

 

ُوي ٜٗيٗخ ك٢ ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش ٤ًق طزخٍص أؿِٜس حُيُٝش ك٢ حُظٜي١ 

ُٔلخ٫ٝص ح٩ٓخءس ُٔوخّ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝٝؿٜض ُؼيى ٖٓ حُ٘زخد 

حُٔ٘يكغ طٜٔش اٛخٗش حَُث٤ْ ٢ٛٝ طٜٔش ٝإ ًخٕ حُو٠خء ٤ٓلَٜ ك٢ 

ٛيه٤ظٜخ ٢ٌُ٘٘ أإًي أٜٗخ ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ أَٓ ؿ٤َ ٓوزٍٞ أريحً، ك٬ري 

ٕ ٣ٌٕٞ ُِو٬ف ح٤ُٔخ٢ٓ آىحد ٝهٞحػي ػ٢ِ ٍأٜٓخ إٔ طٌٕٞ ىحثٔخ أ

حُٔؼخٍٟش ٓؼخٍٟش ٤ُٔخٓخص ٫ ٧ٗوخٙ، ٝؿخُز٤ش حُ٘ؼخٍحص حُظ٢ 
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ًظزض أٝ ه٤ِض ًخٗض ٗؼخٍحص طؼخٍٝ ٤ٓخٓخص حَُث٤ْ ٓزخٍى، ٌُٖ 

رؼ٠ٜخ ًخٕ ٣ؼخٍٝ ٗوٜٚ رٔخ ٤ِ٣٫ن ٤ٓخ٤ٓخً هزَ ًٞٗٚ ٤ِ٣٫ن 

أه٬ه٤خً، ٝهي ٣ـ٠ذ ٢ٓ٬ً ٌٛح حُزؼٞ، 

 

٢ٌُ٘٘ أػظوي أٗٚ ٖٓ حُٞحؿذ ػ٢ِ حُ٘خٗط٤ٖ ٤ٓخ٤ٓخً إٔ ٣٘ويٝح ًحطْٜ 

ىحثٔخ ٣ٝيًٍٞح إٔ حُظطخٍٝ ػ٢ِ ٗوٚ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٣٫ويّ 

ه٤٠ظْٜ ُي١ ٍؿَ حُ٘خٍع رَ ٣٘لَٙ ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ، هخٛش إٔ 

ٓؼخٍٟش كٌْ ًخ١ٌُ ٗؼ٤ٖ طلض ٤َٗٙ ٤ُٔض أَٓحً ٛؼزخً، ٣ٌل٢ إٔ 

ُظـظٌرٚ ا٢ُ ٛلي ىٕٝ كخؿش ُ٘ؼخٍحص  طًٌَ أ١ ٓٞح١ٖ رٔخ ٣ؼ٤٘ٚ

، ٝٛ٘خ «ٗٞف ٤ٖٓ ح٢ُِ ر٤ظٌِْ»هي ٣وٍٞ هخثَ . ٓظ٘٘ـش أٝ ٓظطخُٝش

أُػْ أ٢٘ٗ ُٞ ً٘ض هي ًظزض ٣ٞٓخ ٓخ٢ٔ٣ء ا٢ُ ٓوخّ حَُث٤ْ أٝ 

٣ظطخٍٝ ػ٢ِ ٗوٜٚ ُٔخ ٗـٞص ٓ٘ٚ، ٝأُػْ أ٢٘ٗ ً٘ض ىحثٔخ أٍحػ٢ 

إٔ طظ١ٍٞ  حُلَم ر٤ٖ حٌُظخرش حُٔخهَس حُظ٢ طٔوَ ٖٓ ٤ٓخٓخص ىٕٝ

ك٢ حُٔو٣َش حُ٘و٤ٜش حُظ٢ طـَف، ٝح٤ٍٗ٧ق ٓٞؿٞى ُٖٔ ٣وظِق 

.  ٓؼ٢
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٤١ذ ٓٞحء حطلو٘خ أٝ حهظِل٘خ كٍٞ ٓخًظزظٚ ح٥ٕ، ىػ٢ٗٞ أإًي إٔ 

ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٣ـذ إٔ ط٠غ ٟٞحر٢ ُظٜٔش اٛخٗش حَُث٤ْ أٝ ح٩ٓخءس 

ُلخً ا٢ُ ٜٓ٘زٚ كظ٠ْ ا٤ُٜخ ًَ ٖٓ ٣٘خكوٚ ٗلخهخً ٤ًٌٍخً أٝ ٣ظُِق ُٚ طِ

ٍه٤ٜخً، كخ٣ٌُٖ ٣لؼِٕٞ ًُي ْٝٛ ًؼ٤َ ٝٗلٖ ٗؼِْ ًَ ٤ٗت ػْٜ٘ 

٤ٔ٣جٕٞ ا٢ُ حَُث٤ْ آخءس أًزَ ٖٓ آخءس ٛظخف ٣٫ٜ٘يٙ أًؼَ ٖٓ 

ٓخثظ٢ ٓظظخَٛ ٝػَ٘س آ٫ف ٟخر٢ ٝػ١ٌَٔ أٖٓ ١ًَِٓ، كٔخ 

٣ٌظزٞٗٚ ٖٓ ٗلخم ٍه٤ٚ ٣وَأٙ ٤٣٬ٖٓ حُوَحء ىحهَ َٜٓ ٝح٧ى٢ٛ 

ٖٓ ًُي هخٍؽ َٜٓ، 

 

ٓظٚ ا٢ُ ُـخص ػيس ػزَ ٓلخٍحص حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ ط٘وِٚ ٝطظْ طَؽ

ا٢ُ ه٤خىحطٜخ ك٢ ٗظ٢ ىٍٝ حُؼخُْ، ٫ٝٗي إٔ ٓ٘خٛيس حُؼخُْ ُٜـّٞ 

كخى ػ٢ِ حَُث٤ْ ك٢ ٗخٍع ْٜٓ ك٢ هِذ حُؼخٛٔش ٣َكغ ٖٓ هيٍ 

حَُث٤ْ أًؼَ ٖٓ هَحءس حُؼخُْ ُ٘لخم ٍه٤ٚ هي ٣ظٖ حُزؼٞ أٗٚ ٣ؤط٢ 
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ى أٗٚ ؿ٤َ ٛل٤ق، كخُٔظزَػٕٞ رطِذ ٖٓ حَُث٤ْ ٝٛٞ ٓخ أػظن

رخُظُِق ٝحُ٘لخم ٣٫٘ظظَٕٝ طٞؿ٤ٜخ ك٢ حُِٔح٣يس ػ٢ِ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ 

طـخُٝٛخ حُؼخُْ ًِٚ « ه٤زش رخ٣ُٞزش»رٔخ ٣ظٕ٘ٞ أٗٚ ٗطخٍس ر٤٘ٔخ ٛٞ 

٫َّٝ ٢ٓ٬ً . ٝٓخ ُُ٘خ ٗلٖ ؿخٍهٕٞ ك٤ٜخ، طخد هللا ػ٤ِ٘خ ٝػ٤ٌِْ ٜٓ٘خ

ؿ٢ِ؟ 
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 !ح٫ٓطٞحٗش حَُٔ٘ٝهش
 

  روِْ ر٬ٍ ك٠َ

ًِٔخ ٝهؼض ك٢ ر٬ىٗخ حٌُٔ٘ٞرش رلٌخٜٓخ ػ٤ِٔش . كلظ٘خٛخ ه٬ٙ

اٍٛخر٤ش ٗخطـش ػٖ هَِ أ٢٘ٓ أٝ ًخٍػش ر٣َ٘ش ٝحهؼش رلؼَ اٛٔخٍ 

ؿ٤ْٔ، أٝ ك٤٠لش كٔخى ٓي٣ٝش ٝهق ٓٔئُٝٞ حُز٬ى ػ٢ِ حهظ٬ف 

 ٓٞحهؼْٜ ٤ُئىٝح ٤٘ٗيْٛ ح٢٘١ُٞ ح٧ػ٤َ ح١ٌُ ػ٘٘خ ٝطَػَػ٘خ ًٝرِ٘خ

ح٩ٍٛخد ٣ليع ك٢ ًَ ر٬ى حُؼخُْ حُٔظويٓش، ٤ُْٝ »ٝٗلٖ ٗٔٔؼٚ 

حُلٔخى ٤ُْ حهظَحًػخ ٓل٤ِخ .. حٌُٞحٍع طوغ ك٢ ًَ ر٬ى هللا.. ُي٣٘خ كو٢

ُٔض ٓـً٘ٞٗخ أٝ كخهيحً ٢ٌُ أػظَٝ ػ٢ِ . «رَ حُؼخُْ ًِٚ ٣ظٌَع كٔخىح

ٓو٫ٞص ًٌٜٙ ٛخٍص ٓؼِٞٓش ٖٓ حُلٌْ رخ٠ٍَُٝس،  

 

ى حُـ٣ٌٖ آٓ٘ٞح رٜٔخُلْٜ، ُٔخًح ٫ط٘وِٕٞ ُ٘خ ُٝٞ كخٗخ هلل، ٌُٖ ٣خ أ٫ٝ

ٖٓ رخد حُـ٢ِ ٤ٗجًخ آهَ ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طليع ك٢ حُؼخُْ؟ ُٔخًح ٫ 

طظًٌَٕٝ حُؼخُْ حُٔظويّ ا٫ ػ٘يٓخ ط٤ٜزٌْ ٤ٜٓزش رٔخ ًٔزض أ٣ي٣ٌْ، 

ُٔخًح ٤ٔٗظْ إٔ ٛ٘خى أ٤ٗخء أه١َ ًؼ٤َس طليع ك٢ ر٬ى حُؼخُْ 

١ش ٝحكظَحّ ًَحٓش حُلَى ٝحكظَحّ ػوَ حُٔظويّ، ٓؼَ طيحٍٝ حَُٔ

حُٔٞح١ٖ، ٝحُظويّ ح٫هظٜخى١ ٝحُؼ٢ِٔ، ٝػيّ ط٣ٍٞغ ح١ٝ٧خٕ، 

ٝحُٜيم ٓغ حُ٘لْ ٝحُ٘لخك٤ش حُلو٤و٤ش ٝٓلخٓزش حُٔلٔي٣ٖ ٝػيّ 

، أ٫ ٣ليع ٌٛح «حهَّ ٣خًِذ»: َٟد أ١ هخٝ رخُلٌحء ٝحُوٍٞ ُٚ

ٓؤٓخس ك٢ ًِٚ ك٢ ر٬ى حُؼخُْ حُٔظويّ، رَ أٛزق ٣ليع ٌٝٛٙ ٢ٛ حٍ

. ًؼ٤َ ٖٓ ر٬ى حُؼخُْ حُظ٢ ًخٗض أٗي طوِلخً ٓ٘خ
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ٓزظٔزَ حٓظٜ٘خىحً ًِٔخ ٝهغ ُي٣٘خ كخىع  ١١ُوي ٣َٛظْ أكيحع 

اٍٛخر٢، ٌٝٛح كوٌْ، ٌُٖ ٓخ ٤ُْ ٖٓ كوٌْ إٔ طٔظؼزطٞح ك٤ٜخ 

ٓظؼخ٤ٖٓ ػٖ إٔ طِي ح٧كيحع ػ٘يٓخ ٝهؼض ُْ ٣ٌٖ أٖٓ أ٣ٌَٓخ ٓ٘ـ٫ًٞ 

ُ٘ٞحٍع، ٝحُظٜ٘ض ػ٢ِ ٌٓخُٔخص ًَ ٝهظٜخ رٔلَ حُٔؼخ٤ٍٟٖ ك٢ ح

ٖٓ ٛذ أٝ كٌَ ك٢ حُٜزٞد، ًٔخ ٤ُْ ٖٓ كوٌْ إٔ طٔٞهٞح ك٢ حُؼز٢ 

ٝأٗظْ طٔظٜ٘يٕٝ رؤكيحع ٓزظٔزَ، كظظـخِٕٛٞ إٔ أ٣ٌَٓخ ٌٓ٘ طِي 

حُِلظش ُْ طٜ٘ي كخىػخً اٍٛخر٤خ ر٘لْ حُويٍ حُٔلِع، 

 

 ُْ طٜ٘ي ًلخ٫ط٘خ ػيس ٛـٔخص ك٢ ٗلْ حٌُٔخٕ ػ٢ِ كظَحص ٓظوطؼش،

ٝرخُطزغ ُْ ٣ٌٖ ًُي ٧ٜٗخ ٓلظٞظش، رَ ٧ٕ أٜٓ٘خ ٣ؼَٔ ٖٓ أؿَ أٖٓ 

حُز٬ى ٫ ٖٓ أؿَ أٖٓ كٌخّ حُز٬ى، ٍرٔخ ٧ٕ ٓٔئ٢ُٝ أٜٓ٘خ ٣ؼِٕٔٞ 

أْٜٗ ُٞ هَٜٝح ك٢ ػِْٜٔ ٤ٓيكؼٕٞ حُؼٖٔ ؿخ٤ُخ ٤ٓٝطخُزٕٞ رظوي٣ْ 

طل٤َٔ ٢ٍٔٓ ٓو٘غ ُٔخ كيع ٤ُْ ُِو٤خىس ح٤ُٔخ٤ٓش رَ ُِٔٞح١ٖ 

ح ٣ؼِٕٔٞ إٔ روخءْٛ ػ٢ِ ح٢ٌَُٓ ح٢ٌ٣َٓ٧ حُؼخى ًَ ١، ْٝٛ أ٫ًٝ ٝأه٤

٤ُْ ٍٝحءٙ حٗزٔخ١ حَُث٤ْ ح٢ٌ٣َٓ٧ ْٜٓ٘، ٧ْٜٗ ٓخػيٝٙ ػ٢ِ 

.  حُزوخء ك٢ ح٢ٌَُٓ رخُظ٣َِٝ ٝٓ٘غ حُ٘خهز٤ٖ ٖٓ حٍُٞٛٞ ُِـخٕ

 

 

حُظلـ٤َحص ٝحٌُٞحٍع طليع ك٢ ًَ ر٬ى حُؼخُْ ٣خٓخىس ٌٛح كن، ٌُٖ 

ٍ ًخ١ٌُ ٣ليع ُي٣٘خ رؼي ٝهٞع ٣٫ليع ك٢ طِي حُز٬ى أرًيح رخ١

حٌُٞحٍع، ٣٫َ٘٘ ك٢ ٛللٜخ أٝ ٣ٌحع ك٢ ٝٓخثَ اػ٬ٜٓخ أرًيح ٓخ٤٘ٗض 

٣ؼزَ ػٖ كَكش ٟلخ٣خ حُظلـ٤َ أٝ حٌُخٍػش ر٣ِخٍس ٍث٤ْ حُيُٝش ُْٜ، 

ٝإٔ طِي ح٣ُِخٍس أٗٔظْٜ ّٛٔٞ حُي٤ٗخ ٝهللض آ٫ْٜٓ، هخٛش ٝحُطذ 
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ٍٝ حٌُخطخك٬ّ ك٢ حُلي٣غ ُْ ٣ؼزض إٔ ٍإ٣ش ٍإٓخء حُز٬ى ُٜخ ٓلغ

٣٫ٌٛذ كٌخّ طِي حُز٬ى ا٢ُ ٓٞحهغ ح٧كيحع ٓيؿـ٤ٖ رٔ٘طن . حُظ٤ٌٖٔ

طز١َ٣َ ٓللٞظ ِٓلًخ رَ رَؿزش ك٢ حُلْٜ ٝحٓظؼيحى ُِ٘وي حٌُحط٢ 

ٝا٬ٛف حُوطؤ ٝٓلخٓزش حُٔظٔزذ ك٤ٚ أ٣خ ًخٕ ٜٝٓٔخ ًخٕ ُٕٞ 

.  ح٣َُ٘ش حُظ٢ ػ٢ِ ٍأٓٚ

 

 

ػخُْ حُٔظويّ، ٝرخُطزغ حُظلـ٤َحص ٝحٌُٞحٍع طليع ك٢ ًَ ر٬ى حٍ

٣ـ٠ذ حَُأ١ حُؼخّ ك٢ طِي حُز٬ى ٖٓ أُٝجي حُٔلِش ح٩ٍٛخر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٫ 

ح  ًً ٣َحػٕٞ ك٢ أر٘خء أ١ٝخْٜٗ ا٫ً ٫ٝ ًٓش، ٌُْٜ٘ ٣ـ٠زٕٞ أًؼَ ا

ػَكٞح إٔ ٓخهخّ رٚ أُٝجي حُٔلِش ًخٕ ٍٝحءٙ طو٤َٜ أ٢٘ٓ كخىف 

ػ٢ِ أػ٢ِ ٝكخٟق، ٫ٗـي ُٚ ٓززخً، هخٛش إٔ ٍؿخٍ ح٧ٖٓ ٣لِٜٕٞ 

٤ٜٗذ ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش حُظ٢ ٫طَٜف ػ٢ِ حُظؼ٤ِْ ٝحُٜلش رويٍ 

ٓخطَٜف ػ٢ِ ح٧ٖٓ، 

 

ٖٝٓ كن حُ٘خّ ك٢ ر٬ى حُؼخُْ حُٔظويّ ٓغ طٌٍَ حُلٞحىع ح٩ٍٛخر٤ش 

إٔ ٣طخُزٞح رٔٔخءُش ٍؿخٍ ح٧ٖٓ أ٣ٖ ًخٗٞح ػ٘يٓخ ٝهؼض ٌٛٙ حُلٞحىع 

حُلٞحىع حُٔئٓلش حُظ٢ طيٍ ػ٢ِ حٗل٬ص أ٢٘ٓ ٤ٍٛذ، َٝٛ ًخٗض ٌٛٙ 

ٍى كؼَ ٤ُٔخٓخص أ٤٘ٓش ١خث٘ش ٝٓ٘يكؼش ُْ طَحع ه٤ٜٛٞش ٌٓخٕ 

حُٔ٘طوش ح٣ٌُٖ ُٖ ٣ظٔخٓلٞح ٓغ ٓلِْٜ ٝٓيحػزظْٜ رخٌَُٜرخء ًٔخ 

٣ظٔخٓق ٌٓخٕ حُٔيٕ، ٌٛٙ ح٧ٓجِش ٣خٓخىس ٢ٛ حُظ٢ ٣طَكٜخ ٌٓخٕ 

خ رؼي ٝهٞع أ١ طلـ٤َ اٍٛخر٢ ىٕٝ إٔ ٣ظْٜٜٔ أكي  ًٔ حُؼخُْ حُٔظويّ ىحث

ّ ح٤٘١ُٞش، أٝ ٣وٍٞ ُْٜ إ حُٞهض ٤ُْ ٓ٘خٓزًخ ٧ٓجِش ًٌٜٙ، أٝ رؼي

٣ظ٘طَ ػ٤ِْٜ ٣ٝٔؼ٢ ُؤؼْٜ ْٛ ري٫ ٖٓ ح٩ٓٔخى رِٓخّ ح٧ٍٓٞ 
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ٝكظق رخد ٜٓخُلش ٤٘١ٝش ٝطـ٤٤َ ٤ٓخٓظٚ ح٤٘ٓ٧ش اًح ػزض كِٜ٘خ ريٍ 

.  حَُٔس ػ٬ع َٓحص

 

 

 حُظلـ٤َحص ٝحٌُٞحٍع طليع ك٢ ًَ ر٬ى حُؼخُْ حُٔظويّ ٣خٓخىس،

كلظ٘خٛخ، ٌُٖ ٝٓخثَ اػ٬ّ ر٬ى حُؼخُْ حُٔظويّ ٫طوق « ٓخ٢ٗ»

ًخ٤ٌُٔلش ُٔخػخص كظ٢ طظِو٢ حُظٞؿ٤ٜخص ح٬ُُٓش ُِظؼخ٢١ ٓغ 

ٓخ٣ليع، رؼي إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞح١ٖ حُز٬ى هي ٛخؿَ ا٢ُ ه٘ٞحص طلظَّ 

ػوِٚ، ًٔخ إٔ ٝٓخثَ اػ٬ّ حُؼخُْ حُٔظويّ ٫طظؼخَٓ ٓغ حُظلـ٤َحص 

س حُظ٢ ٣ظؼخَٓ رٜخ اػ٬ٌْٓ، حُؼخُْ ٤ُْ ٝحٌُٞحٍع رخُولش ٝحٌُٔحؽ

ُي٣ٚ ٣ٌٓغ حٓٔٚ طخَٓ ر٢ٗٞ٤ٔ ٣ظٖ أٗٚ ٤ٓطٔجٖ حُ٘خّ ػ٢ِ ٤ٓ٘خء 

رخ٫ٓظظَحف ٝاُوخء ح٩ك٤ٜخص ٝحُول٘خص ٣ِ٤ُي ح٤٣َُٜٖٔ ًَرًخ ػ٢ِ 

ًَد، 

 

٣ٝـؼِْٜ ٣طلٕ٘ٞ ٗلٞ ه٘ٞحص طِل٤ٗٞ٣ِش طظؼخَٓ ٓغ ح٧َٓ رـي٣ش ٫ٝ 

٣َ رويٍ ٓخطٔظ٤٠ق هزَحء طٔظ٤٠ق ٗخى٣ش ٜٓطل٢ ٣َ٤ٖٗٝ آٙ ٣خٍ

ؿخى٣ٖ ٣لخُٕٝٞ إٔ ٣ـ٤زٞح ػ٢ِ أٓجِش طْٜٜٔ أًؼَ، ٓؼَ ُٔخًح ٣ظٌٍَ 

ٝهٞع ٌٛٙ حُلٞحىع؟ ٝأ٣ٖ ٣ٌٖٔ حُوَِ ٝٓظ٢ ٣٘ظ٢ٜ؟ رخُٔ٘خٓزش ٌٛٙ 

ح٧ٓجِش طْٜ حُٔخثق حُؼَر٢ ٝح٧ؿ٘ز٢ أًؼَ ٖٓ ٍإ٣ش ٗخى٣ش ٜٓطل٢ 

ُٝظٖ ؿخ١ ك٢ ا٣ٚ ٝٓخكَص ك٢ ا٣ٚ ٝٓخ١»طـ٢٘ أؿ٤٘ظٜخ حُوخُيس 

، ١زًؼخ ح٩ؿخرش ِٜٓش ٣خٓض ٗخى٣ش، ٓخ١ُٞظٖ ٧ٕ ًخٕ ك٢ «ػ٘يٗخ ٤ُٚ

.  حٗلـخٍحص
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هزَ أٓزٞػ٤ٖ ٌَٗص هخٍة ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ ػ٢ِ كلخٝطٚ ر٢ 

ٝحٓظؤًٗض ك٢ أؿخُس ه٤َٜس ُؼيس أَٜٗ، ٌُٖ ٓجخص حٌُٔخُٔخص 

ٝح٬٤ٔ٣٩ص أًيص ٢ُ إٔ ٌٛح ح٫ٓظجٌحٕ أَٓ َٓكٞٝ ُي١ هخٍة 

ٝ إٔ حُٜي٣ن ٓـي١ حُـ٬ى ًخٕ هي َٕٛ أ٢٘ٗ ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ، ٣ٝزي

ٟؼ٤ق أٓخّ كذ حُوخٍة ٝطوي٣َٙ كظَى ٓٔخكظ٢ حُٔؼظخىس هخ٤ُش 

خ أٝ ؿخٟزًخ أٝ ٓٔظلَٔح أٝ ٗخًخ ك٢  ًٟ ٝأكخٍ ا٢ُ ًَ ٖٓ ٛخطلٚ ٓؼظَ

ٝػ٘يٓخ حِٜٗٓض أٓخّ ًَ ٌٛٙ حُٔ٘خػَ حُط٤زش حُيحكجش، . ٝؿٞى ٓئحَٓس

ك٢ ٬ًٓي، ٌُٖ ٛٞطخً  ٖٓ ػ٤ذ طَؿغ: هخٍ ٢ُ ٛٞص ١َ٤ٟٔ ٓئٗزًخ

ح ٍى ػ٤ِٚ  ًَ خ ٓخه ًٔ ٣ؼ٢٘ ٛٞ أٍٝ ٫ٝ آهَ ٝحكي ٍؿغ ك٢ : ٓظٌٜ

.  ٌَٗح ٌُْ. ٬ًٓٚ، ٢٘ٗ٧ٝ أك٠َ حُٜٞص ح٧ه٤َ أًؼَ ط٘ـؼض ٝػيص
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 !حػَٔ ُي هلِش
 

   ًظذ ر٬ٍ ك٠َ

&lt ; ْٗؼٔخٕ ؿٔؼش ٝكيٙ ح١ٌُ ٣ظ٘زغ ىػٞٗخ ٗظٌِْ رَٜحكش، ٤ُ

ر٢ٌَٓ حَُثخٓش، ٣ٝلؼَ حُٔٔظل٤َ ُِزوخء ػ٤ِٚ، ٣ْٜٝ آًحٗٚ ػٖ ًَ 

. ٖٓ ٣طخُزٚ رخُظ٘ل٢ ٝح٫ػظِحٍ ٝحَُحكش ٝح٩ٍحكش، كٜٔظ٢ٗٞ ؿ٢ِ

.  ً٘ض أطٌِْ ػٖ َٓط٢٠ ٍٜٓ٘ٞ

&lt ; ٓٔخهَ َٜٓ، إٔ ػيى ح٣ٌُٖ ٛٞطٞح ُِٔظٔخرن ح١َُٜٔ ٖٓ

٤ٖٓ، ٛٞ أًؼَ ٖٓ ػيى ح٣ٌُٖ ك٢ رَٗخٓؾ ٓظخٍ أًخى٢ٔ٣ ٛخ٢ٗ ف

ٛٞطٞح َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ـؼَ ػ٘خم ٛخ٢ٗ، ٣وخكٕٞ 

.  ػ٤ِٚ إٔ ٣ِو٢ ٗلْ ٤َٜٓ ٗؼٔخٕ ؿٔؼش ٝأ٣ٖٔ ٍٗٞ

 

 

&lt ; َأٝهلض حُزل٣َٖ ٓخُي حُٔل٤٘ش حُـخٍهش حُظ٢ ٍحف ٟل٤ظٜخ أًؼ

ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٗوٜخً ك٢ حُو٤ِؾ حُؼَر٢، ر٤٘ٔخ ٓٔلض َٜٓ ُٔخُي 

حٍهش حُظ٢ ٍحف ٟل٤ظٜخ، أًؼَ ٖٓ أُق ٝٓخثظ٢ ٤ٜٗي، حُؼزخٍس حُؾ

حرظِؼْٜ حُزلَ ح٧كَٔ، رؤٕ ٣َٜد ا٢ُ ُ٘يٕ، ٝٛٞ ٓخ٣ؼزض إٔ ٓٔئ٢ُٝ 

".  حُٔ٘خٓش"َٜٓ ك٢ 

&lt ; ٖ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ طؼِٖ حُلٌٞٓش ػٖ طو٤ِٚ ػيى حُٔٔظلو٤

ُِيػْ، ٝأه٢٘ أٗٚ رلٍِٞ ٜٗخ٣ش حُؼخّ حُٔوزَ، ٤ٌٕٓٞ حُٔٞح١ٖ 

. ىػْ ٛٞ ؿٔخٍ ٓزخٍىحُٞك٤ي حُٔٔظلن َُ
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&lt ; َك٢ حكظلخٍ حُيُٝش ح٢َُٔٓ رخ٬٤ُٔى حُ٘ز١ٞ، ط٤٘ٔض إٔ ٣ٔظـ

ٓوَة ح٫كظلخٍ، كَٛش طـٔغ ًزخٍ حُٔٔئ٤ُٖٝ ٍٝإٓخء طل٣ََ 

. حُٜلق حُو٤ٓٞش ٝاػ٢٤ٓ٬ حُلٌٞٓش، ٣ٝوَأ ػ٤ِْٜ ٍٓٞس حُٔ٘خكوٕٞ

&lt ; ٕٞٗأْٛ طؼي٣َ هخ٢ٗٞٗ ط٘ظظَٙ َٜٓ ح٥ٕ، ٛٞ طؼي٣َ هخ

ح٤ُٔخ٤ٓش، ربٟخكش ٓخىس ط٘ظ١َ ػ٢ِ ٖٓ ٠٘٣ْ ُؼ٣ٞ٠ش  ح٧كِحد

كِد ٤ٓخ٢ٓ إٔ ٣ـ٤ي حٓظويحّ ح٧ِٓلش حُ٘خ٣ٍش ٝحُز٠٤خء، ٝإٔ 

.  ٣ٌٕٞ كخ٬ًٛ ػ٢ِ ىٍٝس ك٢ حُلٕ٘ٞ حُوظخ٤ُش ٝح٩ٓؼخكخص ح٤ُٝ٧ش

&lt ; طخرغ حُؼخُْ ًِٚ حُٔؼًَش، حُظ٢ حٗيُؼض ر٤ٖ ٍُٞح رٕٞ ٤ٓيس

٣٘ظٕٞ، ك٤غ حطٜٔض ٍُٞح رظي٢ٗ حُز٤ض ح٧ر٤ٞ ٝٓخروظٜخ ١ٍ٬٤ٛ ًَ

حُلٔي هلل أٗٚ ٣٫ٞؿي ُي٣٘خ ٍإٓخء ٓخروٕٞ، ٢ٌُ ٫ . حٌُٝم ٝح٩ٛٔخٍ

. طليع ُي٣٘خ ٓؼَ ٌٛٙ حُل٠خثق

 

 

&lt ; ،ٕٞٗحٓظـَرض ػيّ حػظَحٝ حُلِد ح٢٘١ُٞ ػ٢ِ َٓ٘ٝع هخ

٣ظويّ رٚ ٗخثزٚ ٓلٔي ه٤َِ ه٣ٞطش ُظـ٣َْ طـخٍس ح٧ػ٠خء، هخٛش 

.  ؿَ رؤػ٠خء حُزَُٔخٕ ك٢ َٜٓٝحُلِد ح٢٘١ُٞ أًزَ ٓظخ

 

 

&lt ; رؼي حُلٌْ رؤكو٤ش حُزٜخث٤٤ٖ ك٢ اػزخص ى٣خٗظْٜ ك٢ هخٗش حُي٣خٗش

ك٢ حُزطخهش حُ٘و٤ٜش، طو٢٘ حُلٌٞٓش إٔ ٣طخُذ ح٣ٌُٖ ًلَطْٜ 

.  ٤ٓخٓخطٜخ ربػزخص كخُظْٜ ك٢ حُزطخهش

&lt ; ك٢ كخىع ؿ٣َذ ُٝيص ٓؼِس ػـ٬ً ك٢ ه٘خ، ٣طخُذ أٛلخد
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ُظٌَحٍ ٌٛٙ حُلٞحىع، ربُِحّ حُؼـٍٞ حُٔظ١ٍٞش حُٔٞح٢ٗ رٟٞغ كي 

.  رخُظويّ ٫هظزخٍ حُي١ إ ا٣ٚ

 

 

&lt ; َٓلخكع حُزل٤َس حُِٞحء ػخىٍ ُز٤ذ، ٣وٞى كِٔش ُٔطخٍىس ك٤ٔ

ؿ٤ٜ٘خً ٌَُ ٖٓ ٣زِؾ ػٖ كٔخٍ  ٣٥ىٍٜٓ٘ٞ، ٣ٝؼط٢ ٌٓخكؤس هيٍٛخ 

٤ٔ٣َ ك٢ حُ٘خٍع، ٓخ ىحّ ُي١ ٤ٓخىس حُِٞحء هَٕ ٓل٤َٙ، ٓخ ٍأ٣ٚ ك٢ 

ُش أرَى ٝأؿي١ ُ٪ر٬ؽ ػٖ حُلوَحء ك٢ حُٔلخكظش، ػ٢ِ إٔ طؤْ كْ

. حٌُٔخكؤس ٓ٘خٛلش ر٤ٖ حُٔزِؾ ٝحُٔزِؾ ػ٘ٚ

 

 

&lt ; أًيص ىٍحٓش ُ٘و٤ذ ح٣َُخ٤٤ٟٖ، إٔ هٔٔش ٝطٔؼ٤ٖ ك٢ حُٔخثش

٤ٓخىس حُ٘و٤ذ .. ٖٓ ه٤خىحص حُٜق ح٧ٍٝ ٫ ٣ٔخٍٕٓٞ ح٣َُخٟش ٓطِوخً 

ٙ طِي حُو٤خىحص ٣َُِخٟش، رويٍ ُْ ٣ظ٘زٚ ا٢ُ أٗٚ ٤ُْ ٨َُٓ ػ٬هش رٌَ

.  ٓخُٚ ػ٬هش روٞكْٜ ػ٢ِ طَى ًَح٤ْٜٓ ُٝٞ ُيهخثن

 

 

&lt ; أُق ٬ٓٓش ػ٢ِ حُل٘خٕ كخٍٝم ك٢٘ٔ، ح١ٌُ أؿ١َ ؿَحكش ك٢

أٗلٚ ك٢ رخ٣ٍْ، ُٝؼِٚ رؼي حُـَحكش ٣ظٌٖٔ أه٤َح ٖٓ ْٗ ٍحثلش 

.  أؿٔخى ٟلخ٣خ ٓلَهش ر٢٘ ٣ٞٓق

&lt ;ٕكِِٞٗح حُط٤ٍٞ، كظَٜص أػِ٘ض حُلٌٞٓش ػٖ هِٞ َٜٓ ٖٓ أ

ٓزخَٗس ك٢ ٤٣٬ٖٓ حُلَحم ٝحُط٤ٍٞ، ػْ أػِ٘ض ػٖ ػيّ حٗظوخٍ 

حَُٔٝ ا٢ُ حُزَ٘، كٔخص رٚ أٍرؼش ٝأ٤ٛذ رٚ أٟؼخكْٜ، ٗ٘خٗي 
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ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش إٔ طظيهَ ُي١ ٓـِْ ح٧ٖٓ، ٩ٛيحٍ هَحٍ 

.  ٣ِِّ كٌٞٓظ٘خ رؤٕ طوَّ ٓ٘ؼخ ٫ٗظوخٍ حُٞرخء ر٤ٖ حُزَ٘

 

 

&lt ;طَس ٖٓ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ه٤خّ ُـ٘ش ٖٓ ًزخٍ ح٧ػ٤٣َٖ ريٍحٓش، رؼي ف

طْ حُظٌظْ ػ٢ِ ٗظخثؾ حُيٍحٓش، ٣زيٝ إٔ حُيٍحٓش طِٞٛض ا٢ُ إٔ طٞص 

. ػ٘ن إٓٓٞ ٓخص رـَػش ُحثيس ٖٓ حُ٘لخم

&lt ; ُْ ٛي٣و٢ ح١ٌُ ٣ظ٢ٜ٘ٔ رخُظلخَٓ ػ٢ِ حُلٌٞٓش، ٢٘ٓ٫ أ٢٘ٗ

حُِلخم رٚ ك٢  أك٢ هَحٍ حُلٌٞٓش رٔ٘غ ُٝؿش أكي ًزخٍ حُل٤ظخٕ ٖٓ

ً٘ض ٓؤك٢٤ حُلٌٞٓش ٫ ٗي، ُٞ : هِض ُٚ. اكي١ حُؼٞحْٛ ح٧ٍٝٝر٤ش

ًخٕ ح٤ُٔي حُلٞص هي َٛد ا٢ُ حُٔٞىحٕ أٝ ٤٘٣ٍّٞٓٞ، أٓخ ػ٘يٓخ 

٣َٜد ا٢ُ ر٬ى حُلَٗـش، ك٤غ حُٔخء ٝحُو٠َس ٝحُ٘ٔخء حٌُخ٤ٓخص 

حُؼخ٣ٍخص حُٔخث٬ص ح٬٤ُٔٔص، كؤؿِذ حُظٖ إٔ ٓ٘غ ُٝؿظٚ ٖٓ حُِلخم 

.  حٕ ر٘خء ػ٢ِ ١ِزٚرٚ ى

 

 

&lt ; ه٬ٍ ٣ُخٍس حَُث٤ْ ٓزخٍى ح٧ه٤َس ا٢ُ ا٣طخ٤ُخ، َٗ٘ص

حُٜلق حُو٤ٓٞش ٍٛٞس ٤َٜٗس ُٚ ٓغ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ح٣٩طخ٢ُ 

ر٢ٌَُٗٞٔ٤، طظَٜ ٓٞىطٜٔخ ٜٓلٞرش رظؼ٤ِوخص ػٖ ٤ًق ٣ٔظٔغ 

ٌٓ٘ أ٣خّ هَٔ كِد ر٢ٌَُٗٞٔ٤ ك٢ . حُؼخُْ ا٢ُ كٌٔش ٓزخٍى

ٍرٔخ ُٔٞء كع ر٢ٌَُٗٞٔ٤ إٔ ٛلل٘خ حُو٤ٓٞش  ح٫ٗظوخرخص ح٣٩طخ٤ُش،

.  ٫طٜيٍ ١زؼخص رخ٣٩طخ٤ُش
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&lt ; هِز٢ أطٞؿٚ روخُٚ حٌَُ٘ ُِٜي٣ن ٓـي١ حُـ٬ى ًَ ٖٓ

، ح٣ٌُٖ طلِٔٞح حٌُؼ٤َ، رٔزذ «ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ»ٝأَٓس طل٣ََ 

ٓ٘خؿزخط٢ ٤١ِش ح٧َٜٗ حُٔظش حُٔخ٤ٟش، حُظ٢ طَ٘كض ه٬ُٜخ رخٌُظخرش 

ٗخؿلش ،حُظ٢ ًخٗض ٓ٘زَحً كَحً ُْ ٣ظيهَ أريحً ك٤ٔخ ك٢ ٌٛٙ حُٜل٤لش حٍ

، ح١ٌُ حكظل٢ رٌظخرظ٢ «ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ»أًظزٚ، ًَ حٌَُ٘ أ٠٣خ ُوخٍة 

ٝأػظٌٍ ُِـ٤ٔغ ػٖ حٟطَح١ٍ ا٢ُ حُظٞهق ػٖ . رٌَ٘ أطَ٘ف رٚ

حٌُظخرش، رٔزذ حٍطزخ٢١ رٌظخرش َِٓٔٔ ط٤ِل٢ٗٞ٣ِ، أػظزَٙ هطٞس 

٬ٓ ُؼيس أَٜٗ، ٝهخُٚ ٜٓٔش ك٢ ك٤خط٢ ٣ٝظطِذ ٢٘ٓ طلَؿخ ًخ

ط٤٘ٔخط٢ ُٞ ػيص ا٢ُ حٌُظخرش ربًٕ هللا، إٔ طٌٕٞ أكٞحٍ ر٬ىٗخ أك٠َ، 

 .٬ٓٓٞ ػ٤ٌِْ.. رل٤غ ٫ أؿي ٤ٗجخ أٓوَ ٓ٘ٚ أٝ أٗظويٙ

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

179 

 رالٍ ك٠َ

 

 .ا٠ٗ ىحع كؤٓ٘ٞح
 

ٝرخٍى ُٚ ٝحؿٔغ حُِْٜ رخٍى ٧ه٤٘خ ؿٔخٍ ٓزخٍى 
ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ُٝؿظٚ ػ٠ِ ه٤َ ٝكَم ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ 

. حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ ػ٠ِ ه٤َ
 

حُِْٜ أٍُهٚ ٓؼخىس ٓي٣يس ٣َٓجش ال ٣ظٔؤ رؼيٛخ 
. ٠ٌَُٓ حَُثخٓش أريحً 

 
حُِْٜ أٓؼيٙ ٝحرؼيٙ ػٖ ُـ٘ش ح٤ُٔخٓخص ٝٓخثَ 

. حُِـخٕ ٝٓخثَ ح٤ُٔخٓخص
 

حُِْٜ أٓؼيٙ رٜ٘خء ٤ٔ٘٣ٚ أكالّ حُلٌخّ ٝه٤خالص 
حُِْٜ أػيٙ ػخ٤ٗش ا٠ُ حُؼَٔ حَُٜٔك٠ , ُظ٣ٍٞغ ح

٠ٌُ ٣٘ظ٠ٜ ىٝحٓٚ ًَ ٣ّٞ ك٠ حُوخٓٔش ٓٔخء 
ك٤ؼ٤ٖ ك٤خس أ٣َٓش ٓٔظوَس ٝٗؼ٤ٖ طيحٍٝ 

حُِٔطش ُٝٞ َُٔس ك٠ طخ٣ٍن َٜٓ حٌُٟ ال ٣ؼِْ 
ؿ٤َى َٛ ٛٞ ٓزؼش آالف أّ ٓظش آالف أّ 

. هٔٔش آالف
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حُِْٜ أٍِٗ ػ٠ِ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٤ٌٓ٘ش ٖٓ ػ٘يى 
حُِْٜ , رٚ كال ٣٘٘ـَ ر٘خ أريحً رؼي ح٤ُّٞ ط٨ٔ هَ

, أُْٜ كئحىٙ ا٠ُ حُلو٤وش حَُٔس رؤٗ٘خ ال ٗٔظلوٚ 
ك٘لٖ ٣خ أُٚ حٌُٕٞ هخثلٕٞ إٔ ٓٞحٛزٚ ٓيٟ 

كوي ٍُه٘خ رؤر٤ٚ كلظٚ هللا ٍرغ هَٕ ٖٓ , ٓؼ٘خ
حُِٓخٕ كِْ ٜٖٗ ٗؼٔظٚ ٝأهٌٗخ ٗؼخٍٟٚ ٝٗوخ١غ 
اٗظوخرخطٚ ٝٗٔوَ ٖٓ اػالٓٚ ٝٗوَد ٓخ ر٘خٙ ٖٓ 

حُِْٜ كٜٖ حر٘ٚ ٖٓ ٌٛح ح٤َُٜٔ , ٠ٗ طلظ٤ٚ د
ٝحٍُم رٚ ٗؼٞرخً أهَٟ طٜٕٞ ٗؼٔظٚ ٝطويٍ 

ٓٞٛزظٚ ك٠ كلع أٍهخّ ٝٓؼيالص حُ٘ٔٞ ٝكَٙ 
. حُؼَٔ ٝكوَحص رَٗخٓؾ ٛالٍ حُٔٔظوزَ

 
حُِْٜ ػزض ػَٔٝ ى٣خد ح٤ُّٞ ػٖ حُـ٘خء ك٠ 

ٓؼخى رـي ًخٕ هِز٠ ٤١ذ " طـؼِٚ ٣ـ٠٘ أؿ٤٘ش 
ٝاٗض ؿخٟٝ .. ٍ ٤١ٝذ ٓخ هُٞظٖ حٗخ ؿ٤َ كخٝ.. 

ًَ ٓ٘ش رو٠ ٝحٗض .. ٝػٞى ك٠ حُٜٞحء 
ٝحؿؼَ ًٛ٘ٚ كخَٟحً ال ٣ِوز٢ ٣ٝـ٠٘ ".٤١ذ
.. أطخ٣ٍٚ ًيحد ًز٤َ ..ًخٕ ٤١ذ ًخٕ ك٤ٖ٘ "أؿ٤٘ش 

.. ىٙ هيػ٘خ ٤ٖ٘ٓ ًظ٤َ .. ٖٓ ُٟ ٓخ ًخٕ ٓز٤ٖ 
". هيػ٘خ ٝحكيس ٝحكيس ٝحطؼِْ كٞم ٣ط٤َ

 
ص ُٚ ٝػ٘يٙ ح٧ُزٞٓخص ًظ٤َس ك٤ِـٖ ٜٓ٘خ ٓخ ٗت

. إٔ ٣ـ٠٘
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حُِْٜ ٝهي ٗخءص اٍحىطي إٔ ٣ٌٕٞ حُلَف ػ٠ِ 

أٝرٖ "ح٤٠ُن كال طوخّ حُٔٞحثي ٝح٧ٓٔطش ٝحٍ
رطٍٞ حُزالى ٤ُؤًَ ٜٓ٘خ حُلوَحء ٝٓليٝىٝ " رٞك٤ش

حُيهَ ٝأر٘خء حُطزوش حُٔظٞٓطش ك٤ؼَكٞح 
أٗلْٜٔ ٝأر٘خثْٜ ٝأٛخ٤ُْٜ ػ٠ِ حُـٔزَٟ 

 ٝح٧ٓظخًُٞحء ٝحٌُخر٣ٍٞخء ٝحُِلٔش حُزخٍىس
حُِْٜ كؼْٟٜٞ ػٖ , ٝحُِلٔش حُٔخه٘ش 

هٔخٍطْٜ ٌٛس رٌَّ ٖٓ ػ٘يى ٣َكْٜٔ ُٝٞ ا٠ُ 
ك٤ٖ ٖٓ ٍٗٞرش ٍؿ٤ِٖ حُلَحم ٝحٌُزيس حُز٤٘ش 
ٝحُٔـن حٌُٔ٘ٞى ك٠ أَٓٙ ٝكٞحًش حُِلٔش 
ٝحُالٕٗ٘ٞ ٝحُزٔطَٓش ٝٓخثَ ٓخ أٗظٔذ ا٠ُ 

. ١خثلش حُِلّٞ اىػخء ال كو٤وش
 

ُظ٠ الطلٌَ حُِْٜ أٍُم ػ٣َٔ٘خ ح٣ٌٍُش حُٜخُلش ح
ٝحَٛف , ك٠ ح٤ُٔخٓش ٝال طٜٟٞ ٝؿغ حُوِذ 

ػ٘ٚ أٛيهخء حُٔٞء ٖٓ حُٔٞح٤ُٖٔ ٝكوٜخء 
حُِٔطخٕ ح٣ٌُٖ ٣ِ٣ٕ٘ٞ ُٚ حُظ٣ٍٞغ ٝكٌْ حُزالى 

حُِْٜ كخَْٜٗٓ ًٔخ , ٝط٤٤َٔ أٍٓٞ حُؼزخى 
حُِْٜ اؿؼَ هِزٚ ؿِلخً ػٖ , َٗٓض َّٗ ح٤ُ٘ن 

ًَ ٝٓخْٜٝٓ ٝحؿؼَ ٓيحً ٤٘ٓؼخً ٝكـخرخً 
ٝكخؿجْٜ , ٕ ػوِٚ ٝر٤ٖ ٓٞحُٔظْٜ كظ٤ؼخًر٢

ٝكخؿج٘خ ر٤ّٞ أرِؾ ٜٓ٘ٞى ٣ؼِٖ ك٤ٚ ؿٔخٍ ٓزخٍى 
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اػظِحٍ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٠ٓ ٣ٝؼٞى ػخ٤ٗش ا٠ُ 
ٛلٞف حُـٔخ٤َٛ رٔخ أكخء حُيَٛ ػ٤ِٚ ٖٓ ػَٝس 

. رٌَ أٓخٗش َٝٗف
 

حُِْٜ اٗي طؼِْ أٗ٘خ ال ٗٔؤُي ًَ ًُي كٔيحً ٝال 
ٜٓ٘خ رٜخ رَ  كويحً ٝال ط٤٘ٔخً ُِٝحٍ حُ٘ؼٔش ٝال رطَحً 
كؤٗض طؼِْ , ٗٔؤُي ا٣خٙ هٞكخً ٝط٠َػخً ٝ ٌٓٔ٘ش 

كخُ٘خ رؼي ًَ ٌٛس ح٤ُٖ٘ٔ ٓغ حَُث٤ْ ٓزخٍى 
حٌُٟ ًخٕ رطالً ٖٓ أرطخٍ كَد أًظٞرَ حُٔـ٤يس 
ٝػَف ػزي حُ٘خَٛ ٝحُٔخىحص ٝهَأ ُٜالف ػزي 

حُٜزٍٞ ٝٓلٔٞى ٓخ٠ٓ حُزخٍٝىٟ ٝك٠َ كلالص 
حُزالى ٝٓغ ًُي كلخٍ , أّ ًِؼّٞ ٝػزي حُل٤ِْ 

ك٤ٌق ٣ٌٕٞ , ٣خٍد حُؼِس ًٔخ ال ٣ول٠ ػ٤ِي 
كخُٜخ إً ُٞ كٌٜٔخ حر٘ٚ حٌُٟ ًخٕ رطالً ك٠ 

ٗخىٟ ٤ِٛٞر٤ُْٞ ٝػَف ًٔخٍ حُ٘خ٠ًُ ٝكظل٠ 
ٍَٓٝ ٝهَأ ُٔٔظخُ حَُٜ ٝٓلٔي ػ٠ِ رؼٍَٝ 

. ٝك٠َ كلالص ٤ِٓٞىٟ ٤ٛظْ
 

حُِْٜ ٌٛح حُيػخء ٝٓ٘ي ح٩ؿخرش ٌٝٛح حُـٜي 
. ٣غ ٝػ٤ِي حُوالٙٝػ٤ِي حُظٌالٕ ٌٝٛح حُظٍٞ
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 ر٬ٍ ك٠َ

 

  ًَ ٓ٘ش َٜٝٓ ٤١زش

رخ٧ْٓ أًَٔ حَُث٤ْ ٓزخٍى طٔؼش ٝٓزؼ٤ٖ ػخٓخ ٝح٤ُّٞ ٣وطٞ . 

٫ أ٣ٍي إٔ أكٔي , هطٞطٚ ح٠ُٝ٧ ٗلٞ ػخٓٚ حُؼٔخ٤ٖٗ ٖٓ ػَٔٙ حُٔي٣ي 

ٓ٘خٓزش ٓؼ٤يس ًٌٜس ػٖ ًٕٞ ٤ٓخىطٚ ٖٓ أ١ٍٞ ح٣ٌُٖ كٌٔٞح َٜٓ 

ٌُُي , كوي ٣ِْٔ أكي ك٠ ٠ٓ٬ً ٗزٜش كٔي ٝحُؼ٤خً رخهلل , ػَٔحً 

أك٠َ حػظٔخى حُٔوُٞش حُظ٠ طيػ٠ إٔ حُل٤خس طزيأ رؼي حُٔزؼ٤ٖ ٠ٌُ 

أطو٤َ ٓزظٜـخ إٔ حَُث٤ْ ٣زيأ ٓؼ٘خ ح٧ٕ حُؼخّ حُؼخَٗ ٖٓ ك٤خطٚ حُؼخ٤ٗش 

. حُٔي٣يس

 

ًخٗض ٓظؤ٣ًش ُِـخ٣ش ك٠ أكظظخك٤ظٜخ ـ أْٓ ح٧ٍٝ ـ " ح٧َٛحّ"ك٤لش ٙ

٧ٕ حَُث٤ْ ُٖ طٌٕٞ ُي٣ش حُلَٛش ٨ُكظلخٍ رؼ٤ي ٬٤ٓىٙ ٫ٗ٘ـخُٚ 

ٓل٤٘ش " رل٠ٍٞ ٓئطَٔ حُؼَحم حُي٠ُٝ ك٠ َّٗ ح٤ُ٘ن ٝه٤خىس

٠ٌُ٘٘ ٗؼَص أ٠٘ٗ أطلن ٓغ ًخطزٜخ , رؼي كخىع حُؼزخٍس " ح١ُٖٞ

ٕ حَُث٤ْ ٠ٓطَح ُِؼَٔ ك٠ ٓ٘خٓزش حُٔـٍٜٞ ك٠ ٛؼٞرش إٔ ٣ٌٞ

ٗي٣يس حُو٤ٜٛٞش ًٌٜس ك٠ ٣ؤهٌ كٔلش ٖٓ حُٞهض ُظؤَٓ ك٤خطٚ 

حُلخكِش ٝطو٤٤ٜٔخ ٝحُظل٤ٌَ ك٤ٔخ ٛٞ ٓوزَ ٖٓ أ٣خّ ٝحُيػخء هلل رلٖٔ 

. حُوظخّ

 

ُيٟ , ٫ أىػ٠ أ٠٘ٗ ػَكض حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ ح٣ٌُٖ ٗخُٛٞح حُؼٔخ٤ٖٗ 

ْٛ ح٧كظلخٍ رؼ٤ي ح٬٤ُٔى ٝرخُ٘ٔزش ُزؼٞ, أٛيهخء ٣ِؼزٕٞ ك٠ حُٔزؼ٤ٖ 

ٝرؼ٠ْٜ ٣َٜد ٤ًِش ر٣ًٌَخص ٝٓ٘خػَ , أَٓ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٚ 
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ٝرؼ٠ْٜ , ٝأك٤خٗخً ُزٔٚ ٝطٜل٤لش ٗؼَٙ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش ا٠ُ حٍُٞحء 

ٍٝك٠ طظـخُٝ ك٤ٜخ حُٕٔ٘ٞ ؿ٘زخً " ط٤ٜ٘ؾ"٣ل٠َ إٔ ٣ؼ٤ٖ ك٠ كخُش 

٠ٌُ٘٘ رلٔي هللا ُْ أػَف أكيحً ك٤ْٜ َٝٛ ا٠ُ َٓكِش , ا٠ُ ؿ٘ذ 

رٔ٘خٓزش حُٔؤّ ًخٕ ٍث٤ْ . ّ ٖٓ حُل٤خس ٜٓٔخ ًخٗض ٌٗٞحٙ ٜٓ٘خ حُٔؤ

هي ٓؤٍ ٌٓ٘ أٓخر٤غ ػٔخ اًح ًخٕ " ارَح٤ْٛ ػ٠ٔ٤"طل٣ََٗخ ح٧ٍرؼ٠٘٤ 

ُْٝ أٓٔغ اؿخرش ٓئحُٚ حَُٔ٘ٝع , حَُث٤ْ ٓزخٍى هي ٓجْ ٖٓ حُلٌْ 

٠ٌُ٘٘ ٝؿيص اؿخرش ٓؼوُٞش , ٟٓٞ رؼٞ حُ٘ظخثْ ك٠ ٛلق ك٤ٌٓٞش 

٤َُٛ رٖ أر٠ ٠ِٔٓ ٣وٍٞ " حُؼظ٣َٞ"ُـخ٠ِٛ ك٠ ٗطَ ر٤ض ُِ٘خػَ ح

١زوخً ٤َُِٛ ٓخُُض (.ٖٝٓ ٣ؼٖ ػٔخ٤ٖٗ ك٫ًٞ ٫ أرخ ُي ٣ٔؤّ)ك٤ٚ

١ٝزوخً , َُِث٤ْ كَٛش ُِ٘ـخس ٖٓ حُ٘ؼٍٞ رخُٔؤّ ٤١ِش ٌٛح حُؼخّ 

٤َُِٛ أ٠٣خً ٫ ٣زيٝ ُيٟ ؿخُز٤ش ٗؼز٘خ ٖٓ حُ٘زخد أٟ كن ك٠ حُٔؤّ 

ٓظٔخ٬ًٛ ه٤خٓخً رلطخكَ آه٣َٖ  ٫ طِٞٓٞح ٤َُٛ كٜٞ ٣زيٝح. أٝ حُو٘وش 

٣ٝـؼِٕٞ , ٣ؼظزَٕٝ حُؼٔخ٤ٖٗ ٓ٘خً ٫ ٣ِلن ك٤ش رخ٧ٗٔخٕ ٓؤّ أٝ طـ٤٤َ 

ػ٘يى ػؼِذ حُ٘لٟٞ ك٠ أر٤خطٚ ح٤َُٜ٘س , ًُي ٖٓ ٤ٜٗذ حُظٔؼ٤ٖ 

 

َُ ٝهطٟٞ ػٖ ُٓيحٖٛ ٣وَٜ /أٍٟ رَٜٟ ك٠ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝش رٌ

 

٣ـ٤َٝٗٚ ٝحُيَٛ ٫ ٣ظـ٤َ /ٖٝٓ ٣ٜلذ ح٣٧خّ طٔؼ٤ٖ كـش

 

هٌ ُي٣ي أ٠٣خً ػَٔٝ رٖ ه٤ٔجش حٌُٟ ُْ ٣ؼَف حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ػَٔٙ ا٫ 

ك٠ حُظٔؼ٤ٖ 

 

هِؼض رٜخ ػ٠٘ ػٌحٍ ُـخّ /ًؤ٠ٗ هي ؿخُٝص حُظٔؼ٤ٖ كـش
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ٍّ /ٍٓظ٠٘ ر٘خص حُيَٛ ٖٓ ك٤غ ٫ أٍٟ ك٤ٌق ٖٓ ٠َُٓ٣ ٤ُْٝ رَح

 

َّ اًح ٫طو٤ظٜخ ٠ٌُ٘ٝ أ٠ٍُٓ رـ٤َ ٜٓخّ /كِٞ أٜٗخ ٗز

 

٣خٓ٘خ حُو٤ٔجش ٌٛس ٤ٌُ٘خ ٖٓ حُزَٜ أ" ػؼِذ ٝأرٖ ه٤ٔجش"ُٞ ػخٕ 

أٝ إ ؿجض ُِلن َُأ٣خ ٓ٘خًَ حُزَٜ ٝحُوطٞ , ٝحُوطٞ ك٠ ح٧ٍرؼ٤ٖ 

ٌُ٘٘خ ٝإ . ٍكخ٤ٛش ا٠ُ ؿٞحٍ ٓخ ٜٗ٘يٙ ك٠ أ٠ُٛ ػٍٜٞ ح٧َٓحٝ 

ً٘خ ٗـزطٜخ ػ٠ِ طؤهَ أٓزخد حٌُٟ٘ٞ ُي٣ٜٔخ ا٠ُ حُظٔؼ٤ٖ ٫ ٗظ٠٘ٔ 

, ٣ظـ٤َ ػ٘ي حُظٔؼ٤ٖ حُزظش إٔ ٣ٌٕٞ ٬ًّ ػؼِذ ٛل٤لخً رؤٕ ح٧ٗٔخٕ 

. ُي٣٘خ أَٓ إٔ ٣ؼٞى ُ٘خ حُيَٛ هٜٔخً ٌٛس حَُٔس

 

ح٧ٕ ُؼٌِْ ك٠ ٌٛس ح٣٧خّ حُٔلظَؿش طًٌَٕٝ أٗ٘خ ػ٘ي ٍٝٛٞ حَُث٤ْ 

ٓزخٍى ا٠ُ حُٔزؼ٤ٖ ط٤٘ٔ٘خ إٔ ٣ٌٕٞ أٍٝ كخًْ َٜٟٓ ٣ظَى حُِٔطش 

ٝأٍحى هللا إٔ طؼ٤ٖ أ٤٘ٓظ٘خ كظ٠ ٣٘خِٛ حَُث٤ْ , ١خثؼخً ٓوظخٍحً 

ًرِض ح٤٘ٓ٧ش ُيٟ رؼ٠٘خ ٝطلُٞض ُيٟ حُزؼٞ ا٠ُ ًخرّٞ ,  حُؼٔخ٤ٖٗ

رٔزذ أٗلَحى حَُث٤ْ رخُلٌْ ٝكَم أؿِٜس كٌٔش ٌَُ ٖٓ ٍأٟ حُ٘خّ 

ٌُٖ ٍرٔخ هيٍٗخ إٔ ٗٞحَٛ حُظ٠٘ٔ رؤٕ ٣ِْٜ هللا , ك٤ش أ٬ًٓ رخُظـ٤٤َ 

حَُث٤ْ ٓزخٍى ه٬ٍ ٌٛح حُؼخّ إٔ ٣يهَ حُظخ٣ٍن ٖٓ أٝٓغ أرٞحرٚ 

ُي٣٘خ كَٛش ٍرٔخ طٌٕٞ ح٧ه٤َس , ح٣ٍن َٜٓ ًؤٍٝ ٍث٤ْ ٓخرن ك٠ ص

٧ٕ ٗ٘وَ ٌٛس ح٤٘ٓ٧ش ا٠ُ حَُث٤ْ ٓزخٍى ػزَ ؿ٤ٔٔغ حُو٘ٞحص 

حَُ٘ػ٤ش هزَ إٔ ٣٘ظ٠ٜ حُؼخّ ٝػ٘يٛخ ٍرٔخ ٫ هيٍ هللا ٣ٜزق ٍٝٛٞ 

أهٍٞ ٫هيٍ هللا ٝك٠ ٠ً٘ٛ طل٠َ ٜٗخىطش حُ٘خػَ , ٍؿزظ٘خ ا٤ُٚ ٛؼزخً 

: ٤َٛٛخكذ حُز٤ض حُٖ" ػٞف رٖ ٓلِْ"حُؼَر٠ 

 



 
 

186 

ـظٜخ  إ حُؼٔخ٤ٖٗ ٝرُِّ

 

هي أكٞؿض ٓٔؼ٠ ا٠ُ طَؿٔخٕ 

 

ًظذ 

 

 ر٬ٍ ك٠َ
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  ه٤ِٖٔ.. ر٬ٍ ك٠َ 

 

 

ر٬ٍ ك٠َ 

 

ه٤ِٖٔ 

 

ُْ أًٖ أطٍٜٞ أ٢٘ٗ ٓؤكذ ح٢ُ ٌٛح حُلي ًظخد ػٔ٘خ حٌُخطذ حٌُز٤َ 

٬ٛف ػ٢ٔ٤ ػٖ ح٧ٍٝحم حُو٠خث٤ش ٤ُٔيٗخ ٝطخؽ ٍحٓ٘خ ٝرٜـش 

ح حُؼخّ أكٔي كئحى ٗـْ، أػَف ح٢٘ٗ ً٘ض حطؼخَٓ ٓغ ك٤خط٘خ ٌٝٓيٍ أٖٓ٘

طِي ح٫ٍٝحم رخٓظولخف ػ٘يٓخ ًخٕ ح٧ٓظخً ٬ٛف ٣َ٘٘ٛخ ػ٢ِ 

كِوخص ١ٞحٍ ك٢ ؿ٣َيس حُوخَٛس ح٣خّ ٗخًٍظش ك٢ حٛيحٍٛخ ، ٗل٢ٔ 

ح٧ٓخٍس رخُٔٞء ٍٛٞص ٢ُ أ٣خٜٓخ إٔ ح٧ٓظخً ٬ٛف ًخٕ ٨ٔ٣ ر٤خٝ 

طٌِ هَحثظٜخ ًٔخ طٌِ ٓخ  حُٜللخص حُ٘خٓؼش رٌٜٙ حُٔلخَٟ حُظ٢ ٫
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. ٣ٌظزٚ ح٧ٓظخً ٬ٛف ٜٓٔخ أهظِلض ٓؼٚ

 

أكٖٔ ح٧ٓظخً ٬ٛف ػ٘يٓخ ُْ ٣ِن رخ٫ َُأ٢٣ ٍٝأ١ حُؼي٣ي ٖٓ 

٬ُٓث٢ ٝهظٜخ رؤٕ طِي ح٧ٍٝحم ِٓٔش ٝٓو٤ٔش، كـٔؼٜخ ك٢ ًظخد ري٣غ 

رخِٓٞرٚ حُٔلَ حُـ١َء حُو٬د  –١ً ٓويٓش ٓخكَس حٓظؼَٝ ك٤ٜخ 

أَٜٗ ه٠خ٣خ ٓلخًٔخص  –أك٤خٗخ رِٔحؿٚ  ح١ٌُ ُْ ٣ؼي ٣ٔظويٓٚ

أٛلخد حَُأ١ ك٢ َٜٓ ، كـِحْٛ هللا ه٤َح ٝؿ١ِ ىحٍ حَُ٘ٝم 

حُؼٞحد حُٔخى١ ٝح٧ىر٢ ٧ٜٗخ طلٔٔض ٌُٜح حٌُظخد حُزي٣غ ح١ٌُ ٗخء 

حُ٘خك٢ حُٔؼخك٢ إٔ ٣ظٜخىف َٗ٘س ٓغ طِي ح٧ُٓش حُٜل٤ش حُطخٍثش 

ٗيحُش ٢٘ٓ رَ  حُظ٢ أٛخرض ػْ أكٔي، ػٖ ٗل٢ٔ ُْ أٍُ ػْ أكٔي٤ُْ

آظـخرش ُٔ٘خٗيس ار٘ظٚ ٗٞحٍس ُٔلز٤ٚ إٔ ٣ولٞح ػ٘ٚ ٍأكش رٜلظٚ، 

ٝأٓظزيُض حُٜي٣ش حُظ٢ ًخٕ ٣ـذ إٔ أٛي٣ٜخ ُؼْ أكٔي رَ٘حء ًظخد 

٬ٛف ػ٠ٔ٤ ٤ٌُٕٞ ٛي٣ش ؿ٤ِٔش أٛي٣ٜخ ُ٘ل٢ٔ ُٖٝٔ أكذ، ك٘زَ 

أٗلٔ٘خ رٔخػخص ٖٓ حُِ٘ٛش حَُٝك٤ش ٝحُٞؿيح٤ٗش ك٢ ظ٬ٍ ٤َٓس 

ُ٘خػَ حُلٌ ٝحُز٢٘ آىّ حُٔؼـِس ح١ٌُ ٫ ط٘و٢٠ ػـخثزٚ ٤َٔٓٝس ٌٛح ح
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. ٫ٝ ٣ٌق ػٖ اىٛخٕ ٖٓ ٣ظٍٜٕٞٝ أْٜٗ أكخ١ٞح رٚ ػِٔخً 

 

أؿَٔ ٓخ ٤ٌٓ٘لٚ ُي حٌُظخد ٛٞ ٤ًق طلُٞض ػ٠ِ ٣ي أكٔي كئحى ٗـْ 

طلو٤وخص حُ٘خ٣زش ٖٓ أٍٝحم ًج٤زش ٤ِٓجش رخُي٣زخؿخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٧ٓجِش 

َٓٔف ٤ٓخ٢ٓ ٤ًٓٞي١ ٣ٍٜٞ ٣ٝـٍٞ حُِٔـٔش رخ٫طٜخٓخص ا٠ُ ه٘زش 

ػ٤ِٜخ أكٔي كئحى ٗـْ ٫ٝ ػ٢ِ ح٣ُِزن ك٢ ُٓخٗٚ ٤ُٔوَ ٖٓ ح٤١٬ُٖٔ 

ٝح٧ؿٞحص ٝٓوي٢ٓ حُيٍى ٝحُٞٗخٙ ٝه٤ٜخٕ حُز١٬ ىٕٝ إٔ ٣ٔٔي 

ػ٤ِٚ أكي ًِٔش، طٌخى ط٘لن ٝأٗض طوَأ ػ٠ِ ٤ًَٝ ح٤ُ٘خرش ح١ٌُ أٛزق 

ًُي رلؼَ ىٛخء  ٣٫ٜخ ٓظؼؼَحً رَؿْ ٤ٓق حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣ظوِيٙ، ًَٝ

ٌٛح حُ٘خػَ حُؼظ٤ي ح١ٌُ أٗـزظٚ َٜٓ رِٔحؽ ك٢ ٓخػش طـ٢ِ ٫ طـٞى 

. رٜخ ًؼ٤َحً 

 

ٗظٌظ٘ق إ ُْ طٌض " ٗخػَ طٌي٣َ ح٧ٖٓ حُؼخّ"ػ٘يٓخ طوَأ ًظخد 

اًظ٘لض رؼي إٔ حُظخ٣ٍن ٌٓخٕ ٝحٓغ ؿيحً رٌَ٘ ٣وٞ، رل٤غ ٫ 

ُِطـخس ٣لظلع كو٢ رؤٓخًٖ ٤ِٔٓس ٨ُرطخٍ ٝحُلَٓخٕ ٝأٓخًٖ ٓٔخػِش 
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ٝحُـ٬ى٣ٖ، رَ إ ُي٣ٚ أٓخًٖ ٓوٜٜش ُظـ٣َْ حُٔوز٣َٖ ٝحُٞٗخس 

ٝهيّ حُطٞحؿ٤ض ًٝظزش حُِٔطش ًَٝ حُوظِش حُٜـخٍ ح٣ٌُٖ ٣ظٍٜٕٞٝ 

ْٝٛ ٣ظِٕٔٞ حُ٘خّ إٔ حُِؼ٘خص ٓظلَ كو٢ رؤ٤ٓخىْٛ ٝآ٣َْٜٓ، 

ك٤ظِٕٔٞ روِذ ؿخٓي ْٝٛ ٫ ٣ؼِٕٔٞ أْٜٗ ٤ٌٕٓٞٗٞ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ 

ٗظٔز٤ٖ ا٤ُْٜ ٝٓلطخً ُ٪كظوخٍ ٝحُِؼ٘خص ك٬٠ً ػٖ ٜٓيٍحً ُلَؽ حُْ

ك٢ . ًْٜٞٗ ٛيكخً ُيػٞحص حُٔظ٤ِٖٓٞ حُظ٢ ٤ُْ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ هللا كـخد

ًظخد ٬ٛف ػ٠ٔ٤ ٓظـي أٓٔخء ٛئ٫ء رخُز٢٘ حُل٤خ٢ٗ ك٢ ًٌَٓحص 

طل٣َخص حُٔزخكغ ٝٓلخَٟ طلو٤وخص ح٤ُ٘خرش ٝك٤ؼ٤خص أكٌخّ حُٔلخًْ، 

ٗي أٗٚ ٫ ٣ٞؿي ػٖٔ ٜٓٔخ ؿ٬ ٣ٔظلن  ٝٓظظؤًي اًح ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ُي٣ي

إٔ ٣ز٤غ ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ، كظ٠ ُٞ ًخٕ ٣ويع ٗلٔٚ ريػٟٞ أٗٚ ٣ويّ 

ح١ُٖٞ ٣ٝلخكع ػ٠ِ ٬ٓٓش ؿزٜظٚ حُيحه٤ِش ٖٓ َٓٝؿ٢ حُلظٖ 

ٝٓؼ١َ٤ حُ٘خثؼخص، ٝكظ٠ ُٞ ًخٕ ٣ظٖ إٔ ٖٓ ٣ٌظذ ك٤ْٜ حُظوخ٣ٍَ 

٤ُٜخ ٝأْٜٗ ٣ٝٔظيػ٢ ػ٤ِْٜ حُلٌخّ ٫ ٣ٔظلوٕٞ حٌُٔخٗش حُظ٢ ِٝٛٞح ا

ٗخ٣ل٤ٖ ٗلْٜٔ أًؼَ ٖٓ ح٬ُُّ ٫ٝري ٖٓ طؤى٣زْٜ، كظ٠ ُٞ ًخٕ ٣ؼظوي 

إٔ ٓخ ًظزٚ ٖٓ ٝٗخ٣خص ُٖ ٣ظخف ٧كي حُلَٛش ٣ٞٓخً ٓخ ٢ً ٣َحٙ 
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ٍٜٓٔٞحً ربٓٔٚ ٝطٞه٤ؼٚ، ك٬ري ٖٓ ٣ّٞ ٓؼِّٞ ٝإ ١خٍ طَطي ك٤ٚ 

حُٔظخُْ ٝطزوَ رطٕٞ ح٧ىٍحؽ ُظوَؽ ٓخ رٜخ ٖٓ ِٓلخص طي٣ٖ أٛلخد 

ّ حُٞح٤١ش ٝح٧ٍٝحف حُوَرش، ٝاهَأٝح ًظخد ٬ٛف ػ٠ٔ٤ إ حُ٘لٞ

. ًخٕ ٣٫ِحٍ ُي٣ٌْ ٗي

 

ػْ إ ًظخد ٬ٛف ػ٠ٔ٤ ؿؼ٢ِ٘ أًظ٘ق أ٢٘ٗ ٫ُُض أكذ ٬ٛف 

ػ٠ٔ٤ أٓظخ١ً ٝأكي أ٤ُٝخء ٗؼٔظ٢، ٝٛٞ اًظ٘خف ٟخ٣و٢٘ ك٢ حُزيح٣ش 

ٌُ٘ٚ ؿؼ٢ِ٘ رؼيٛخ أٗؼَ ربٍط٤خف ػ٤ٔن ٧ٗٚ أػخى٢ٗ ا٠ُ ح٧َٛ، 

٬ٛف ػ٠ٔ٤ إٔ طلزٚ ٝإ اهظِلض ٓؼٚ ِٝٗض ػ٠ِ ٝح٧َٛ ك٢ 

. ٝٛٞ ٬ٛف ػ٠ٔ٤ ٣ٞٗش ك٢ حُزِي ٣خ ٗخّ؟. هخ١َى ٓ٘ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 


