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 مقدمة الناشر

 

إْ٘ يؼشٌف نبرٌي يٓا يف َشنض ْؼٛإ اذتُريٟ يًذساطات ٚاإلعالّ، إٔ 

حيٌُ إصذاسْا ادتذٜذ اطِ ايذنتٛس عبذايعضٜض املكاحل، اهلا١َ اي١ُٝٓٝ ايعُالق١ 

اييت جتاٚصت ْطاقٗا ايٛطين إىل احملٝط اإلقًُٝٞ ثِ ايعاملٞ، بٛصف٘ ايُٓٛرز 

َذاس طت١ عكٛد َٔ ايضَٔ  األبشص يألدٜب األنجش عُكّا ٚعطا٤ً ٚدمي١َٛ ع٢ً

قٍذّ فٝٗا يبًذٙ ٚألَت٘ ٚيإلْظا١ْٝ مجعا٤، َا مل ٜكذَ٘ إال عذد قًٌٝ َٔ نباس 

ع٢ً َذ٣ سمبا عصش ايشأٖ فشظب، بٌ ايأدبا٤ َٚفهشٟ ايعامل، يٝع يف 

 ايتاسٜخ.

يكذ نتب ايذنتٛس املكاحل يٓا نُٝٓٝني ايهجري، ػعشّا ْٚجشّا، تٛثٝكّا ٚحتًٝاّل، 

ّٝٓا. ٚطتعٌ إصذاسات٘ ايؼعش١ٜ ٚايفهش١ٜ صادّا تٌٓٗ َٓ٘ أدٝاٍ تكذميّا ٚتجُ

اهلل، ع٢ً إٔ يًذنتٛس املكاحل إْتادّا غضٜشّا ٜٛاصٟ تًو  ايُٝٔ إىل َا ػا٤

اإلصذاسات ايؼعش١ٜ ٚايفهش١ٜ ٚحيتاز إىل بعح ٚتٓكٝب، طٛا٤ ايذساطات 

، ٚنًٗا املٓؼٛس٠ يف اجملالت احمله١ُ، أٚ تًو املكاالت املٓؼٛس٠ يف ايصشف

ٍَت٘، ٚأسٍب االْظا١ْٝ  نٓٛص َهتٛب١ بكًِ أدٜب نبري أسبَّ ػعب٘ ٚبًذٙ ُٚأ

قاطب١، ٚيكذ سعٞ يكا٤ ريو، بصٓٛف َٔ ايتهشِٜ، يهٔ عطا٤ٙ ٚإبذاع٘ 

 ٜعٌ أنرب َٔ نٌ تهشِٜ. 

طٓب١ًْ َأل٣ "ٚايفاسغات سؤٚطٗٔ ػٛاَخ"، ٚألْ٘ نزيو فكذ ظٌ ٜكٍذّ 

ايُٝٔ ٚادتضٜش٠ ايعشب١ٝ، زتٍظذّا أمنٛردّا  بهٌ تٛاضع، ألدٝاٍ َٔ املبذعني يف

 صعب ايتهشاس َٔ نٌ ادتٛاْب.

َؤسخ اذتشن١ ايٛط١ٝٓ، ٚساٖب ايٛدذإ ايُٝين، ٚأَني طش االػٛام 

 ايعشب١ٝ، ٚتشمجإ ايصفا٤ ايعبكشٟ األٍخار.
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سػٝف َهتب١ املشنض ايُٝين أقبٌ عؼشٜٔ عاَّا قطٝت أطابٝع يف 

يًذساطات االطرتاتٝذ١ٝ، ٚنإ حيٟٛ أعذادّا َٔ زت١ً "دساطات مي١ٝٓ" 

ايذٚس١ٜ احملٓه١ُ ايصادس٠ عٔ َشنض ايذساطات ٚايبشٛخ ايُٝين ايزٟ ٜشأط٘ 

ايذنتٛس عبذايعضٜض املكاحل، سٝٓٗا ٚألٍٚ َش٠ تكع عٝين ع٢ً اطِ َٓاضٌ مل 

س٠ سظٔ ايذعٝع" نُا ٜكٍٛ عٓٛإ َٔ قبٌ؛ إْ٘ "سهِٝ ايجٛ ب٘أمسع 

 يذساط١ َٓؼٛس٠ باجمل١ً ع٢ً سًكات، بكًِ ايذنتٛس عبذايعضٜض املكاحل.

َش عكذإ َٔ ايضَٔ، ٚمل ٜفاسم ايعٓٛإ رانشاتٞ ٚظًًت أعح عٔ أٟ 

إصذاس ٜتشذخ عٔ ٖزا ايعًِ ايهبري، املًكب سهِٝ ايجٛس٠، فًٝظٛف 

ٝذٙ ايؼاعش ٚايفاسغ خايذ بٔ األسشاس، طكشاط ايُٝٔ، ثِ دا٤ اطتؼٗاد سف

، يٝبعح يذ٣ 2719عبذايكادس بٔ عبذاهلل بٔ سظٔ ايذعٝع، َاسغ 

نجرئٜ، ايعذٜذ َٔ ايتظاؤالت عٔ ايؼخص١ٝ اييت أصتبت ٖزا ايعبكشٟ، 

خايذ اذتفٝذ ايؼٗٝذ ايزٟ طاس ع٢ً خط٢ دذٙ ايفًٝظٛف ضذ ْفع ايػذ٠ 

 إَا١َ ايهٗٓٛت.  ايظشطا١ْٝ اييت تتٗذد ادتظذ ايُٝين، ٚاملتُج١ً يف

ٚقبٌ ػٗٛس، ٚضتٔ صتذٍٚ قا١ُّ٥ بشَٛص اذتشن١ ايٛط١ٝٓ اييت ٜٓبػٞ إٔ 

ٜعشفِٗ ادتٌٝ املعاصش ٚأدٝاٍ ايُٝٔ ايكاد١َ، عجٓا عٔ تًو األعذاد َٔ 

اجمل١ً اييت ْؼشت دساط١ ايذنتٛس املكاحل عٔ ايجا٥ش ايذعٝع، ٚمت ايتٛاصٌ َع 

 ٠ ْؼش ايذساط١ بني غالفني. ايذنتٛس املكاحل، فٛافل َؼهٛسّا بإعاد

ٍُٔ ايعُايك١، ٖٚزا ٖٛ ْٗر ايذنتٛس عبذايعضٜض  ايعُالم ٖٛ َٔ ُٜج

ُّ نتاب قشأت ي٘ "عُايك١ عٓذ َطًع ايكشٕ"، ٚحيٟٛ قشا٠٤  املكاحل. نإ أٚ

ْكذ١ٜ بارخ١ ألدبا٤ نباس بشصٚا َطًع ايكشٕ ايعؼشٜٔ، ٚناْت تًو بٛابيت، 

ِٗ ايذساط١ فشظب، بٌ يًٛيٛز إىل يٝع ملعشف١ ٖؤال٤ ايزٜٔ حتذثت عٓ

عاَيِ نبري ٚقًِ ععِٝ امس٘ املكاحل، عُالم فاقت قاَت٘ نٌ ايعُايك١ ايزٜٔ 

نتب عِٓٗ، يهٔ ايؼاٖذ يف ايظٝام إٔ ايٓٗش ايععِٝ ٖٛ ايزٟ ٜظتكٞ 

َٝاٖ٘ َٔ ادتباٍ ايؼاشت١؛ ٜكشأ هلِ، ٜٚهتب عِٓٗ، ٜٚتُجًُِّٗ، ًٜٚفت إيِٝٗ 

 عؼٛ ايشَِّنب ٚتتٛٙ ايكاف١ً. عٓا١ٜ األدٝاٍ، ست٢ ال ٜ
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ٚاذتكٝك١ إٔ ايشعٌٝ ايععِٝ ايزٟ تتًُز ع٢ً ٜذ ايععُا٤، تشى يٓا نٌ 

إػاسات ايطشٜل ٚعالَات ايظري، ٚشتاسز ايطٛاسئ، ٚمنارز االقتذا٤، ٚيهٓٓا مل 

ْكشأ دٝذّا، ست٢ تبعجشت ايهجري َٔ املهاطب ايٛط١ٝٓ ايػاي١ٝ َٔ بني 

ٓا تٓفطش. ٚيكذ أدسنٓا َتأخشٜٔ، أْٓا طٓظتعٝذ َا أصابعٓا، ٚعُْٝٛٓا تش٣ ٚقًٛب

فكذْاٙ، إرا أعذْا االعتباس يكُٝٓا َٚباد٥ٓا ٚريو سني ْعٝذ االعتباس يشَٛصْا 

ايٛط١ٝٓ اييت دٍظذت تًو ايكِٝ ٚتًو املبادئ، ْٚاضًت َٔ أدًٗا ٚصتشت، 

 ٚٚصٌ إيٝٓا مثاس ريو ايٓطاٍ ايهبري. 

ين ٚصٌ امس٘ إيٝٓا، ٚال تٓتٗٞ بشٚاد ٖٞ طري٠ ط١ًٜٛ ممتذ٠ َٔ أقذّ سَض مي

اذتشن١ ايٛط١ٝٓ يف ايكشٕ ايعؼشٜٔ، ٚيعٌ َا ميٝض ايذنتٛس عبذايعضٜض املكاحل 

ٌِ َٚؤسٌخ يػريٙ َٔ األعالّ يف رات ايٛقت، إلدسان٘  يف ٖزا ايظٝام، أْ٘ عًَ

ساد١ األدٝاٍ اي١ُٝٓٝ املاط١ يكشا٠٤ طري٠ أٚي٦و األعالّ نٕٛ تًو ايكشا٠٤ 

 ٍُٞ باملخاطش ايتكًٝذ١ٜ املرتبص١ ب٘، ٚطتعضص َعشفت٘  ثك١ ايُٝينِّ بٓفظ٘طتٓ

ٚتفٍذش داخً٘ طاقات اإلبذاع ٚختتصش عًٝ٘ ايهجري َٔ املظافات بايهجري َٔ 

 ارتالصات ٚاإلضا٤ات. 

َٔ بني ٖؤال٤ األعالّ، سهِٝ ايجٛس٠ سظٔ ايذعٝع، سمح٘ اهلل ٚطٝب 

ساط١، نٓا ْعٔ سظٔ ثشاٙ. ٚاذتل أْٓا نٓا إىل َا قبٌ قشا٠٤ ٚحتشٜش ٖزٙ ايذ

ُّٗٔا يف إٓ، ٚمل ْهٔ  ًَُُّٗا ًَٚ ايذعٝع سهُّٝا سٜفّٝا َفطشّٜا ٚسداّل سشّا 

ٖزٙ ايذساط١،  يف أعُام صْعشف أْ٘ ناتب عُٝل ٚستاٚس سػٝل ٚأْٓا بايػٛ

 ٚضعٓا أٜذٜٓا ع٢ً نٓض ٚطين مثني دذّا ال ٜعشف قُٝت٘ ط٣ٛ ايكًًٝني. 

ّا عٔ َذفْٛات صف١ بايكفاس ٚادتباٍ عجَٚجًُا جيتٗذ صا٥ذٚ ايهٓٛص يف اجملا

ٍٞ أٚ قطع أثش١ٜ ْادس٠، ٜٓبػٞ ع٢ً اإلْظإ ايُٝين يف ٖزٙ ايًشع١ اي١ُٝٓٝ  ُسً

املتعجش٠، إٔ جياصف يًشصٍٛ ع٢ً نٓٛص ايجكاف١ ٚايفهش ٚاييت ال تكذس بجُٔ. 

ألْٓا عٓذ اطتعادتٓا املج٢ً هلزٙ ايهٓٛص، ْهٕٛ طًهٓا ايطشٜل ايظًِٝ الطتعاد٠ 

 َا فكذْاٙ، ثِ ايبٓا٤ عًٝ٘ ملٛاص١ً ايظري يف طشٜل ايعض٠ ٚايهشا١َ ٚايبٓا٤. نٌ

قبٌ ١٦َ عاّ تكشٜبّا، نإ ستُذ احملًٟٛ ٚسظٔ ايذعٝع، ٜػاصالٕ أػع١ 

ايٓٛس ايها١َٓ ٚسا٤ ادتباٍ، ٚناْا ٍٜٛثكإ ايط٤ٛ ٜٚٓجشاْ٘ يف عٕٝٛ ايشنب 
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ظشع١ فا٥ك١ مبختًف ايُٝاْٞ ايتا٥ل يًٓشام بعذ١ً اذتطاس٠ اييت اْطًكت ب

األقطاس يف ريو ايتاسٜخ. َُٚٓٗا تٓاطًت دٗٛد اذتش١ٜ، فهإ املٝالد ايهبري 

ي٘ َٔ فخاس إٔ  ، ٜٚا1963أنتٛبش  14، تالٙ 1962 َٔ طبتُرب 26يف ايـ

 يًجٛس٠ ايظبتُرب١ٜ ارتايذ٠.  58ٜصذس ٖزا ايهتاب بايتضأَ َع ايزنش٣ ايـ

عٔ قشا٠٤ يف إسذ٣ األدبٝات اييت ٖٛ عباس٠ ايهتاب ايزٟ بني أٜذٜٓا، ٚ

املٓاضٌ ايذعٝع، ٚتعهع َكذاس سهُت٘ اييت جتظذت  ابٔ بعذإ، تشنٗا

بطشٜك١ عشض٘ ألفهاسٙ املتكذ١َ يف اإلداس٠ ٚايظٝاط١ ٚاالقتصاد ٚادتٝؽ، ع٢ً 

يظاْ٘ ٚيظإ طا٥ٕح ٖٓذٟ، نُا مت تعضٜض ايذساط١ مبًشكني أػاس إيُٝٗا 

األٍٚ ايرتمج١ يًؼٝخ ايذعٝع بكًِ املؤسخ ايذنتٛس املكاحل يف صفشات٘، 

ايهبري ستُذ بٔ عًٞ األنٛع اذتٛايٞ، ٚاآلخش صفشات َٔ نتاب ضتٛ ايٓٛس 

 يًُٓاضٌ ايهبري ستُذ عبذاهلل ايفظٌٝ.

ئ أطٌٝ ع٢ً ايكاسئ ايهشِٜ، غري أْٞ أدذ َٔ املفٝذ ايتأنٝذ ع٢ً إٔ 

ٖزا يٝع نتابّا عادّٜا بايٓعش إىل صفشات٘ ايك١ًًٝ، بٌ ٖٛ َطفٌش ععِٝ حيتٟٛ 

ٌٌ َٓٗا نتابّا بأنًُ٘، ٚيكذ نذْا ْطري  ع٢ً عؼشات ايصفشات اييت ٜعذٍ ن

 غالف ٚاسذ: َٔ ايػبط١ ٚضتٔ ْش٣ ثالث١ َٔ نباس سَٛص ايُٝٔ زتُٛعني يف

عبذايعضٜض بٔ صاحل املكاحل، سظٔ بٔ ستُذ ايذعٝع، ْٚؼٛإ بٔ طعٝذ 

 اذتُريٟ. 

 

 عادٍ عًٞ ْعُإ األمحذٟ

 2727أغظطع  18عذٕ، 
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 يف حضرة الكبار

 

سني تًكٝت طًب األطتار ايعضٜض عادٍ األمحذٟ س٥ٝع َشنض ْؼٛإ 

يف اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب اذتُريٟ يًذساطات ٚاالعالّ، بايتٛدٝ٘ يًُعٓٝني 

ملٓح ٖزا ايهتاب سقِ اٜذاع، ٚقعت ٜذٟ ع٢ً نٓض مثني ٚٚثٝك١ ميا١ْٝ خايذ٠ 

 أطشبتين ٚعؼت َعٗا ذتعات ْفٝظ١ فهاْت ٖزٙ األططش املتٛاضع١.

اعرتف ابتذا٤ً أْ٘ َٔ ايصعب ملجًٞ إٔ ٜظٓطش تكذميا ملاد٠ ٚٚثٝك١ نٗزٙ 

ٍٟ، فٗٞ مبٛضٛعٗا ٚأصشابٗا ٚ تاسخيٗا تظتشل إداد٠ قذ ال اييت بني ٜذ

 أسظٓٗا.

ايؼٝخ ايفًٝظٛف ٚاذتهِٝ سظٔ ايذعٝع، األطتار ايذنتٛس عبذايعضٜض 

املكاحل، ايكاضٞ ايععِٝ ستُذ بٔ عًٞ األنٛع، املٓاضٌ ٚايجا٥ش ستُذ عبذاهلل 

ايفظٌٝ، ْٚؼٛإ بٔ طعٝذ اذتُريٟ ايععِٝ نعٓٛإ يذاس ايٓؼش، ٚظٛاسِٖ 

. أمسا٤ نبري٠ ٚعالَات فاسق١ َٚٓاسات َط١٦ٝ يف ايعضٜض عادٍ عًٞ االمحذٟ

مسا٤ ايُٝٔ املاضٞ ٚاذتاضش ٚاملعاصش، ٚقذ مجعِٗ األطتار عادٍ يف نتٝب 

ٚاسذ ٖٛ عل ٚثٝك١ ميا١ْٝ جيب إٔ ٜتؼٍشبٗا ػباب ايّٝٛ َٚٓاضًٛٙ ايزٜٔ ِٖ 

 بأٍَع اذتاد١ يالطتٓاس٠ بأَجاهلا.

ٝع، تزنشت سفٝذٙ سني ٚقع ْعشٟ ع٢ً اطِ ٚصٛس٠ ايؼٝخ سظٔ ايذع

ايؼٗٝذ ارتايذ ٚاالدٜب األسٜب ٚايبطٌ ايؼاب االطتجٓا٥ٞ اجملاٖذ، خايذ بٔ 

ْين إع، سمحِٗ اهلل مجٝعا، ٚسني أقٍٛ عبذايكادس بٔ عبذاهلل بٔ سظٔ ايذعٝ

 تزنشت خايذّا فُعٓاٙ أْين أْعٞ أٚ أبهٞ بعطّا َين.

٠ٍٛ نإ بٝين ٚخايذ ايؼٗٝذ، صذاق١ ٚعالق١ خاص١ استكت اىل َ ظت٣ٛ أخ

أػكا٤ سغِ قصش فرتتٗا، تفاصٌٝ ٚأسالّ نبري٠ ْظذٓاٖا فاطتعذٌ َٚط٢ 

 يشنب ايؼٗذا٤ مياّْٝا ال تعتًٞ ٖاَت٘ إال ايظُا٤.

ال أؤَٔ عها١ٜ االصطفا٤ ٚايعا٥الت املُتاص٠ دٕٚ غريٖا، يهٔ عا١ً٥ 

ٚأطش٠ َجٌ آٍ ايذعٝع ال ميهٔ إال إٔ تكف ٚقف١ إعضاص سني تشاِٖ 

 يتطش١ٝ ٚايبظاط١ ٚاالبذاع مخظ١ أدٝاٍ.ٜتٓاقًٕٛ ا
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عشفت خايذ بٔ عبذايكادس َعشف١ عٔ قشب يف َذ١ٜٓ َاسب ٚغريٖا، 

ٚمجعتين ب٘  ،ٚعشفت يفرت٠، ٚايذٙ ايربملاْٞ ايشاسٌ عبذايكادس بٔ عبذاهلل

سذاخ يف َذ١ٜٓ عذٕ، ٚمسعٓا عٔ ٚايذِٖ املٓاضٌ عبذاهلل بٔ سظٔ، ٚنٌ األ

ًٝظٛف سظٔ ايذعٝع األب ايهبري ايزٟ ٖٛ مياْٞ سش مسع عٔ ايؼٝخ ايف

جيذ فٝ٘ َا ٜهؼف أ١ُٖٝ  ئَاد٠ ٖزا ايهتاب طري٠ ٚفهشّا، ٚيعٌ ايكاس

 اطتعاد٠ طري٠ اآلبا٤ اأُلبا٠ ايزٜٔ ػكٛا يٓا طشٜل ايٓٛس ٚاجملذ.

ٚقف١ إعضاص ٚأتكذّ بايتش١ٝ  -نأقٌ ٚادب  -ال ميهٔ إال إٔ أقف 

سٚاد ايتٜٓٛش ٚايجكاف١ ، أسذ املكاحلايذنتٛس عبذايعضٜض ٚايعشفإ يألطتار 

اي١ُٝٓٝ األص١ًٝ يف ايعٗذ ادتُٗٛسٟ، املٓاضٌ ايٛيف دتُٗٛسٜت٘ ٚأَت٘، طا٥اّل 

ايعضٜض عادٍ اهلل إٔ ميٓش٘ ايصش١ ٚايعاف١ٝ. ٚايتش١ٝ َع٘ أٜطّا يألطتار 

األٚىل، ٚطبعا االمحذٟ ايٓاػش ٚس٥ٝع َشنض ْؼٛإ ملبادست٘ ٖزٙ، ٚاييت يٝظت 

خري٠، عادٍ صاسب "ايضٖش ٚاذتذش" ٜعٛد َع ايذعٝع يٝظت األ بإرٕ اهلل

 زتذدا.

تاسخيٓا أَا١ْ بأٜذٜٓا. ٚضتٔ ايّٝٛ أسٛز َا ْهٕٛ يًتٓكٝب عٔ ٖزٙ ايٛثا٥ل 

ٚايصفشات ايٓفٝظ١ يٓكذَٗا َصابٝح ْٛس ٚأدي١ ٖذ٣ تٓري دسبٓا يف َٛاد١ٗ 

 اإلَا١َ اذتاقذ٠ اييت ْهبت ػعبٓا قشّْٚا طٛاال.

ا٤ يهٌ ايباسجني ايضَال٤. ظشٚف ايّٝٛ أفطٌ بهجري مما ٖٞ دع٠ٛ ْٚذ

با٤ املؤطظٕٛ. طتخذَٓا طفش٠ ايتك١ٝٓ ٚاالتصاالت يف إٔ ْضٜح عاػ٘ اآل

 ايظتاس عٔ دٛاٖش أزتادْا يتهٕٛ طالمل يف طشٜل اجملذ ايُٝاْٞ املٓؼٛد.

 

 الٜاحي٢ٝ بٔ ستُذ ايج                                                        

 س٥ٝع اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب                                                      

 2727أغظطع  22                                                         
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 رٗكطٜب نطٚض٠ اكتهٝيُٝٔ اي ارضٜذ اىلإ ،بني ذني ٚآخطعٛز٠ يٜبسٚ إٔ ا

بعض َٛاقـ يكرض١ْ ملط١ٜ٩ اي١ٓ، ؾرٖطاي١ اًطذملَعٛقرت ا -رٗٚؼتُ ٌب-

اػتطٝع  ، نثرلًايت غٛف اتأخط ي١ٝ اًًٝتريط١ٜ٩ ايا ٍ أق٫ٛٚ، سٜ ؿترضٜذ ايا

 عٔ َعطؾ١ ٬ًٛاقع، ؾهي٢ خرضط١ اًكطا٠٤ َر وسث عيإٔ متسْر مب٪ؾطات ْرؾص٠ ا

 سٜ  ؿعكط اي٢ اَتساز اًع ٘ؿعب ٚأعسا٥يسا٥ط بني ايكطاع ايأبعرز ا

سع٠ٛ يً ىلٚ٭طظ اؿيكطٕ غٓٛات ايصا اٖيثٝٓرت َٔ ٬ثيٚقس نرْت ا

و ً اىلطجٛع إيذ١ٝ يثٛض١ٜ، ٚبر٬زع٠ٛ إق ىلو إيت بعس شييت ؼٛيذ١ٝ ا٬قإلا

طن١ ؿ٥ع ا٬طيثكرؾ١ٝ يضن١ٝ ا٭ا ٢ٌ اؿرقًٝتعطف عي١ ايػٓٛات، َٚٔ قرٚيا

ٔ ٜٛهبس٤ يف ايذارت غٛف اؿٝسْر عٓس ا٬ملادلظ فُٛع١ َٔ ا ،ذ٬١ٝقإلا

ٛطٔ، يٞ َٔ ايؿُريع٤ اؾ١ُٝٓٝ يف ايعرضن١ املؾهطض ا ٌتؿّهيض٩ٜر ٚاع١ٝ 

بعض عكس َٔ أٚ  ١ عكسًا،ًَطذ ٌن ٌؼت ٌث َطاذ٬عدل يثؿهط يصا اٖٚاطٛض 

يثٝٓرت، ؾإٕ ٬ثي قس بسأ يف اىلٚ٭ا ٘عرضن١ يف بٓٝتملعَٔ  ؾإشا اؾذلنٓر إٔ ؾهط ايا

يت يذارت ا٬ملا ُػٝٓرت  َٚٔ فُٛع١ َٔـٛض يف اًؿهط قس منر ٚابيصا اٖ

 ١ٝ:يتريؾرضات اإلل اً ْػتدىلٚ٭ا ٘ؿهط يف بٓٝتيصا اٖر ٜٗكسَ

ؿهطٟ يا ٘ٚٚاقع ٘س خرضد َٛضٚيثي كمهٔ إٔ ٫ٜٛكٝكٞ ؿط ا٥رثي: إٕ ا٫ًأٚ

ٝسٜٕٛ ًتكير ا١ٖ قرؾاًَٛطذ ٌهي، بإٔ ٍكٛئ اهُر كمن ٘ثكريف، ٚإْيٚا

ر ١ٖ يثٛاضًَطذ ٌهيأٜهًر بإٔ  ٍكٛيبتسعٕٛ، كمهٔ املرضجٕٛ ٚاـر اَٖٚتططؾٛ

 ر َٖٚؿهطٚ
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جتُرع١ٝ ٫ا ٘آؾرقأٚ  طٚذ١ٝ،يا ّ٘ غٛا٤ َٔ ذٝ  َطاهعاا٬غإليثرًْٝر: إٕ ا

َٞ ٬غإلسٜٔ ايً ٌٚا٥٭ثٛاض ايِ اٗ، ٚنرٕ ؾٍٚ٭ٛطين ايؿطٚع املْٛا٠ ا ٌّهؾ

َر١َٝ إلط١ اًػي١ اٗذ١ٝ يف َٛاج٬قإل٥ع ا٬طيً ق٠ٛ ىلٚ٭ه١٦ٝ املا ٘يف ٜٓربٝع

 مل ٘يف ذني أْ ُ٘ٝي٢ اعرًرؾا١ عحملّ ٚا٬غإل٢ اًػرل٠ عييت نرْت اسعٞ ايا

  ٘ضزلأٚ  ٘ازل ٣ّ غ٬ٛغإلر َٔ اشلٜهٔ قس بكٞ 

 مبر ىلٚ٭ِ اٗقت٬ذطاض يف اْط٭ػتٓرل قس ظٚز املّ ا٬غإلٕ ؾهط اأنُر 

ني ا٪نس إٔ ٖؿهط١ٜ ٦َٜٛص َٔ ْكٛم ٚبطايت ا٬ػرجملبرت اًَتط ٘اقتهت

١ٝ ً اسابرل ع٫ُإ ٦٘عٔ خط ٙٔ ٜطزي ٘صٜٔ ىط٦ٕٛ، ٚأْيبؿط ايٛ َٔ اٖرنِ ؿا

و ًٛا٤  ٚيف َكس١َ اٖ٭حؿع ٚايًؿطز١ٜ ٚٚنع ذس يٓعٚات اي٢ قس اًقرزض٠ ع

يب ًبطْرَخ ٜأٚ   زغتٛض،ىلذتهرّ إ٫ط١ ٚاًػيؿعب يف ايتسابرل إؾطاى ايا

عكط مبعرٜرل اهُٔ يطاغبني يف خٛض ػطب١ ايٓرؽ ايٜني َٔ ا٬ملعرت اًاط

 ١ُٝ ًػيعرت اًتطيؾهرض ٚا٭تعبرل عٔ ايكٛم ٚؾطع١ٝ اؿاذذلاّ ا

صٜٔ اغتطرعٛا يني آًرنملطت عسزًا َٔ اٗيثٝٓرت قس أ ٬ثي١ اًثًر: إٕ َطذييثر

صٟ نرٕ خرضد ذطن١ يٛاقع ايَع ا ٌتؿرعيكعب١، ٚبري١ٝ ايٓهريُرضغ١ املبر

ختبرضات ٫ؾهرض ٚا٭ٝر٠ َٓا١َٛ َٔ اؿإٔ ٜػتدطجٛا َٔ بطٕٛ ا ،عكطيا

 ١ ًؿرَيعٓر١ٜ ايرز ٚاؾٓاط ايا ،تدككنيملبرذثني ايا ٍاػتٛجب َٓر َٚٔ أجٝر

 ٜهٔ ىطد عٔ مل ٘ذ١ٝ ؼكٝك٬قإلطن١ اؿسؾت اِٗ َر اغتٖضابعًر: إٕ أ

يت يػرؾ١ املـ، ؾكس نرْت اًتديظَٔ ا ٍاختعاأٚ  برؾطملِ اًاي١ َكر١َٚ ايقرٚ

ٕ ٭و يػٓني، ٚشيمب٦رت ا اكسض عطب١ٝيقطرض ا٭ُٝٔ ٚبني بعض ايبني ا ٌاؿك
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ذس اعبرل ٚاذس َٔ ٢ ًؿًر ٚذػب، ٚإمنر نرٕ عً ٜهٔ َتدملَرّ إلْارّ ذهِ ا

  1٘ـ ْؿػًتدي١ً قٛض٠ ذ١ٝ ٚفػس٠ ًطذملو اًٞ آًَرن

 ٤يثٝٓرت غ٬ٛثي ضذر  اىليت اطجع بٓر فسزًا إيؾرضات اإلا ٙصٖٝػت يٚ

ُٝٔ، يذ١ٝ يف ا٬قإلثٛض٠ ايرسٜ  عٔ ٚاذس َٔ أبطظ أعُس٠ ايًاٛط١٦ َٛجع٠ 

ٛط١ٝٓ َهتؿ١ٝ يف يطن١ اؿٕ عٔ اٯطت ذت٢ اٗيت  يسضاغرت ايا ٘تًٖبعس إٔ ػر

 ٘ػٛف، ٚأعين بًؿٝياأٚ  هِٝؿَكذلًْر بٛقـ ا ٘ ازلىلؾرض٠ إإلذٝرٕ بر٭ا ٌن

 ٚقت قطٜب يف ذرل٠ َٔ أَط ىل أخؿٞ أْين نٓت إ٫سعٝؼ  ٚيؿٝذ ذػٔ ايا

صا ٖؼ  ٚقس  ٓٓت ٝسعيؿٝذ ايرل عرز٠ برغِ اًصٟ نرٕ ٜيٛقـ ايصا اٖ

 ٌبطج ٢كساَيذطاض ا٭اعبرلًا عٔ إعحر  ا ٚقرت٭ٛقـ يف ٚقت َٔ ايا

بػطر٤ يهُر٤ َٔ اؿّٝٛ عؿطات ايَؼ ٚا٭ُٝٔ بريضٜؿٞ ذهِٝ، ٚيف أضٜرف ا

يت ي١َٝٛٝ ايا ٌؿرنملنثرل َٔ ا ٌذ -بٓكر٤ ٚؾطف  -صٜٔ كمرضغٕٛ يَٝني ا٭ا

رل٠ ابسزت أخرلًا بعس ؿا ٙصٖهٔ ير٤  ٗؿكيُر٤ ٚاًعير نثرل َٔ اًٗعٔ ذ ٜعحع

طٜؿٞ يهِٝ اؿو ايصيؿهط١ٜ ييثرض اٯَٔ ا ٢ جرْبًَط٠ ع ٍٚ٭ٝس يإٔ ٚنعٓر ا

ّ ٬غإلل َٔ ؾهط آًطملؿطم ايٓر نٛاذس َٔ ذهُر٤ اي ٘ٞ اكسَٖػُٛض، ٚملا

ر نرٕ ملهع ذسًا ٜ ٍخ عرزٗؿهط عٔ ْيو ايرذثني يف شبيتكٛؾ١، ٚاملا ٘ٚإؾطاقرا

يت يِ اٖط يف زٜرضٗرز ٚقٗٛطٔ َٔ انطيا ٍُٕٛ يف سلرًػملا َٙٛاطٓٛ ٜ٘عرْٝ

جٓيب َٔ ٭ا ٬ٍذت٫ٛاقعٕٛ ؼت ايِ اٖأؾكر٩ ٘ر ٜعرْٞ َٓمل١، ًٚػتكملاسع٢ بر

  ٫ٍط ٚإشًاػ

طٜؿٞ يهِٝ اؿو ايبرق١ٝ َٔ َعطٝرت شيؿهط١ٜ اييثرض اٯقذلا  َٔ ا٫ا ٌٚقب

يثٝٓرت ٬ثيصٟ ذسز َٓتكـ ايترضىٞ ايٓاٛض امل إٔ اىلؾرض٠ إإلػتٓرل ػسض املا

ذت٢ -ٛط١ٝٓ نرٕ َٓاٛضًا قرٝرًر ٜتطربل يرطن١ ايً ىلٚ٭بساٜرت ايق١ ا٬ْط٫

                                                           

 دمحم عبدهللا المحلوي  المقولة للثائر -1
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ٚإٔ  خرل،٭يثط ا٭صا اٖر ٗر، ًَٚٓٗٝعثٛض عييت مت ايزبٝرت ا٭ا ٌَع ن -ٕٯا

ٓارّ يا ٌيت ضاؾكت يثِ أعكبت ؾؿيؿذل٠ ايٞ اٖٚ 1311 ىلإ 1311ؿذل٠ َٔ يا

قس ، ١ُٝٓٝيضض ا٭تؿطٜط يف ايٜطرْٞ ٚادليا ٬ٍذت١٫ اَٗرَٞ يف َٛاجإلا

ني ؿو اي١ٝٓ، ذٝ  بسا َٓص شًعيا ٘عرضن١ ؾبمل١ اًطذملكٝكٞ ؿز ا٬ٝملست اٗؾ

عٔ  هؿـيِ يف اٖذ١ٝ اػر٬ذطن١ ٚط١ٝٓ إق ٌتصَط يف ؾهياغتكطر  ا

ٓارّ ييت نرٕ ايب ايثرملٛاطٔ، ٚضقس املركرٕ برًصٜٔ ٜيًػي ايعرْر٠ ٚاملأغبر  ا

 ٓٛت ٗهيؿطز١ٜ ٚاينر ٌؿهر٥ير َٔ اٖٜعتدل

 ٜهٔ يف مل ،٘ذكٛق ٌن ٘بًطػٝرٕ قس غيصٟ نرٕ ايؿعب ايذ  إٔ ا٬ٜٚ

ططقرت، ٚإمنر يػتؿؿٝرت، ٚاملساضؽ ٚاملٜطُع يف اأٚ  ط١ٜ،ؿني ٜٓؿس اؿو ايش

 ١٘ خكَٛٗهطا١َ يف َٛاجيقسض َٔ ا ي٘غرغٞ إٔ ٜتٛؾط ٭ا ٘بًنرٕ َط

   ٘طرَعني يف متعٜل ٚذس٠ أضانٝيٚا

 ىليثِ اَتس اسضهًٝر إٓٛع١ٝ ْػبًٝر، يا ٓدب١ي٢ اًبسا١ٜ قرقطًا عيتأيثرل يف اينرٕ ا

ر ٗكت يثكرؾتًطٜـ  ٚنُر خيس١ٜٓ ٚاملؿ١ يف اًدتملتُع اجملمنرشد َٔ ؾ٦رت ا

ثكرؾ١ ي٢ اًطٜـ، ٚاتريٛط١ٝٓ يف اير اٗكت يثكرؾتًس١ٜٓ ؾكس خملٛط١ٝٓ يف ايا

تعبرل ييت نرْت ايؿعب١ٝ ايككر٥س اييف ا -وينص رٗإشا جرظ أْ -خرل٠ ٭ا

 ،ت بعس ْكـ قطٕ ٜٚعٜسي، َٚر ظاملاريٓارّ ايبرؾط عٔ ضؾض املؿحرع ٚايا

ر ًٗيت محيت ا٫رٚحملا ٙصٖهًر يف ٢ٜ أًٓهٛم، ٚاتحيطز٠ ٚايثٛض٠ نس اينُر١ْ ا

 ٛط١ٝٓ يثكرؾ١ اي يف اىلٚ٭ب١ٝٓ ايت٪غؼ اي ،س١ٜٓمل يثٛاض اىلكط١ٜ إييثٛاض ا

طبرع١ يف يكررؾ١ ٚؾكسإ ايإٕ غٝر  ا -ؼؿ  ٢ از٬ْب- ٍكٛيٚكمهٔ ا

ب، ٚغرعس ٖٛاملقس طُؼ عؿطات ا عؿطٜٔ(ي)ا كطٕيا صأَٖ  ٍٚ٭ٓكـ ايا

 زب١ٝ ٭ؿهط١ٜ ٚايا ٍعُر٭٢ زؾٔ عؿطات اًع
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يت يؿهط١ٜ ايهتربرت ايٝٓر اهٜٛٔ ؾهط٠ أنٝس٠ عٔ اًكعب عيٚإشا نرٕ َٔ ا

صٟ يصٟ بني أٜسٜٓر، ٚايٛذٝس اييثط ا٭صا اٖسعٝؼ ؾإٕ يؿٝذ ذػٔ اير اٗاطن

 ٢٘ طُٛح ؾهطٟ ذرقطاًرز٠ عٗؾ ٙبرعتبرض١ٝ يتريكؿررت اييف ا ٘قطا٤ا ٍمرٚ

يثط ٭صا اٖإٕ  ٍبر٥س، أقٛيٓارّ اي١ًَٝ ٬ايُرضغرت املترضى١ٝ ٚايعٛقرت املا

نٝرع ْكٛم ؾهط١ٜ أٚ  ٚجٛز ٍ اذتُرىلؾرض٠ إإلٓر بريٓاطٟ ٜػُح يا ٙمبػتٛا

عكط يف يًٛانب١ ملكٝرغ١ ٚؾطٚط ايسعٝؼ نرْت َٔ ذٝ  ايُطذّٛ ايًأخط٣ 

ْترد إلبرذ  بني ايسْٟٝٛ  ٚايسٜين ٚايرَع بني اؾغٛعٞ اٛملػت٣ٛ املْؿؼ ا

 ٌاؿه ىلذك١ عٔ خطٛط أ٬ٚتملٛن١ٝ اٗٓيا ٘عكط ٚممرضغرايًؿهطٟ يا

ٓارّ يَرّ ٚاإلكرز١َ َع ايؿعب ايعطن١ امله١ُٝٓ ياأٚ  كطو١،يرت اٗٛاجملا

ٛ َٖرّ إلػٞ ذكٝك١ نٕٛ اً ٫ٜٓارّ يَرّ ٚاإلخرل٠ بني ا٭١ اًُؾيف ا ٌؿكيٚا

 ػٝرغ١ٝ يؿهط١ٜ اي١ اٗٛاجملٓارّ، ٚإمنر ٜهؿـ عٔ اظزٚاج١ٝ ايا

قرٚض٠ يثٓر١ٝ٥ اكّٛ بني  ٢ٌ ؾهًسٜ  عؿؿهطٟ َٛنٛع اييثط ا٭ٚقس جر٤ ا

ر ٚٚذس٠ ٢ٗ عكٝساًر عٗر ٚقرؾاتٜٗٚطغب يف اكسَ ٙز٬َٛاطٔ كمين وب ب

ُٝٔ ييف أضض ا ٘رذتٝعريثط إٔ اهٕٛ غيا ٘ٓسٟ ؾر٤ ذاٖر، ٚبني غر٥ح ٗأبٓر٥

 ٞ:يتريعٓٛإ ايا ٘رٚضاحملسعٝؼ يؿٝذ ايٛض  ٚقس اخترض اٗكملتأخط املا

ٓسٟ شلػر٥ح ايػٛف اًؿٝيؿٝذ ايٓسٟ(، ٚاختبرض اشلػر٥ح اي)ذٛاض َع ا

صنر٤، ٚإٕ يٛ َٔ اً ى٫ٓارّ يب ايٚنرع ٚػػٝس َثر٭يف ْكس ا ٘ػرْيٝهٕٛ ي

بعني ُٝٔ يؾ٤ٞ يف ا ٢ٌ ض١ٜ٩ نًعربط قسض٠ عيػر٥ح ايو ايصينرٕ قس أعط٢ 

 عٔ ٬ًر، ؾهًٖٗأ ٘ ٜعطؾ٫ُٝٔ َر يُّٛ اٖٜعطف َٔ  ً٘ؾرذك١ ْرقس٠، نُر جع

 سٜ  ؿُٝين ايترضٜذ ايا ٌطاذمل ً٘متث

نُر اؿرل -ؿهطٟ ؾرلجع ييثط ا٭صا اٖنترب١  ٘صٟ متت ؾٝيعَٔ ايأَر عٔ ا

ر ْارّ ٗر٣ٚ ؾٝٗيت ايؿذل٠ اي اىلإ -رًٗيت ٜترسث َٔ قبيٛقر٥ع ايو اي شىلإ
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ؿذل٠ يٞ اٖغعٛز، ٚ ٍععٜع آيكٟٛ عبس ايبسٟٚ ايا ٘نطبرت خكَُرّ ؼت إلا

ٓرطل مليف ا ٘عٔ َػرْس٠ َٛاطٓٝ ٍتدرشملا ٘ر َٛقؿٗٓارّ َٓيط اٗ أيت ير اْٗؿػ

 َ٘رّ ْؿػإلر بعس َٛاؾك١ اٗكتؿدلٜطرْٞ ٚأيا ٬ٍذت٫ر قٛات اٗٝييت اَتست إيا

 ػتعُطات  ملبر

ٛف، َٚٔ ططٜك١ ـاترطض َٔ ي١ اًّ َطذ٬غتػ٫و ايكس ْؿأت عٔ شي

ربٞ ؾنتؿر٤ بسٚض ا٫ٛا٤ ٚاٖيٮز ٚؾكًر ٬بيإزاض٠ ؾ٪ٕٚ ا ٙرَس٠ ػرؾتؿهرل ايا

، ٚيف ٍفر ٌذلز١ٜ يف نملٚنرع ا٭ٕٛ يف ْكس اٗٓربيهطا٥ب  ٚبسأ ايٚجرَع ا

ر ٗ َٔ ٚاجب٬ًر، ؾهْٗؿػ ٙر ػرٗو اكٛضًا عٔ ٚاجبً مت٫ذه١َٛ  ٌٗؾهح ج

 ؿعب يا ٙػر

 ٌؿرَيا ٍٖٛصيسٜ  عٔ اؿٓسٟ برشلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ٠ً عرٚضحملٚقس بسأت ا

ػعا٠ زٕٚ أز٢ْ َكر١َٚ، ٚيف ير١َ يف أٜسٟ اُٗٝٓٝني بعس غكٛط ايصٟ أقر  ايا

١ ًَع قبٝ ٍرؿٛ اٖكر١َٚ نُر مل٢ اًكدل عيؿحرع١ ٚايمتٝعت بر ٌر١َ قبر٥ٗا

طغٛ  ملَرّ غرل اإلرّ ا١ ْاٗر يف َٛاجٖ قُٛزىلػر٥ح إييت ٜؿرل ايعضاْٝل ايا

ُٝٔ قٝطًر يس اٗٞ عيٚ ٢٘ ضأغًَرَٞ ٚعإلحب ايًٝـ اؾٚقـ ا"كس ي، ٘ؾٝ

ُت عٔ قٝرز٠ ٗر غ١ٓ ْٚكـ ذر٥طًا خرغطًا ؾرغتؿٗراٗٚجب ٘ؿكٝيببٝت ا

هطٚضٟ يِ ا٢ٖ َسزًٛقـ ٚعملصا اُٖر ٗصٟ أذطظٚا بيِ اٗعضاْٝل ْٚارَيا

 ٌٚقس نرٕ ن َكٛز، ٫ قر٥س ١٫ٚ ؾرغتؿست إٔ ًطٜٛيس٠ املا ٙصِٖ ٖصٟ غرعسيا

 ٫سؾرع١ٝ أٜهًر، ٚيح١َٝٛ ٚاشلكرَٚرت املب ٚقر٥ع ايِ قر٥سًا َٚكٛزًا يف غرٗؾطز َٓ

١ ًق ٌِ نٗعكِ، ٚاْكطع عٓملػٛاض بريِ نرٗذرط١ بإلَسز ؾكس نرْت ا

 ٘تهرَٔ ٚقٛايٞ غط اي٢ ًٓر ػٖ، ٚٙأخٛ ٙكمسأٚ  ٘ؾطز كمس ْؿػ ٌ، ؾهٍٚااكر

 ٫قكٛض٠  ٘تً  إشا نرْت قبٝ٘بأخٝ ٘ٚيثكت ٫ًأٚ ٘ط٤ بٓؿػملعا١ُٝ، ٚغط يثك١ ايا

ؼ ١ً ٜبير إٔ اٛقـ جٝـ زٚٗر بٓؿػٗر ٚيثكتٗ َسز اغتطرعت بتهر٫َٓعسز ٚ
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ٓحسات يَسازات ٚاإلرجرت، َٚػتسِٜ اؿعسات ٚاملؿًر، َتٛؾط اي غتني أىلإ ٙعسز

 غٓني ذر٥طًا خرغطًا  ٘أٚقؿت

ثك١ يتهرَٔ ٚايعا١ُ ْتٝح١ ا ٘سضغًر عاًُٝر ٚانرًر ٜتعطف بيصا ٖإٕ يف 

ٓؿؼ يف يثك١ بريتهرَٔ ٚعسّ ايأٜهًر غ٤ٛ ْتٝح١ عسّ ا ٘ٓؿؼ، ٜٚتعطف بيبر

عسّ ٚجٛز قر٥س شٟ نؿر٠٤، يُٝٔ يأ بعطب١ٝ ايكس نٓت َػ٤ٞ ايٝـ، ٚؾ١ ايذر

سٕ أنؿر٤ َٔ قرز٠ َٚكٛزٜٔ، خرق١ بعس ٚقٛيف ًُٝٔ عكُٔ إٔ ٜيٚنإٔ ْػر٤ ا

٢ قٛض٠ ؾٓٝع١، ٚعٔ ق٠ٛ يف ًع ر١َٗر َٔ نرٕ يف اٗيت خطد َٓي١ ايرؿ٢ اًع

ر، ٗر ٚنِ اطنٛا ؾٝٗع  ؾهِ خطد ٬َٓكيكٕٛ ٚاؿُعسز َٚٓع١ يف ايَعسز ٚايا

عطب١ٝ يُٝٔ ايا ١ٌ َٔ قبر٥ًِ قبٖٝصٜٔ يعضاْٝل اي٢ ارضٜذ اًُر ٚقؿت عًؾ

ِ هِ ضَرح، ٚذهُت جعاؾًر أْٗبين عُو ؾٝ ُت إًٔتعسز٠ ؾعطؾت ٚعملا

 ٌر نًٗٝيت ٜبين عيا ٍقٛ٭ا ٌٞ أقٖٚ ر،شل٬م ٚاخت٬خ٭َكربٕٛ بؿٛن٢ ا

 " م   ٬خ٭َِ ا٭ر امن، ؾإٌأق

ؿعع يؿٛن٢ ٚائَ أغبر  ا ٣ٛ ٜطٟٚ َر ضأٖٚ -ٓسٟ شلػر٥ح اي ٜكـ ا٫ٚ

قٞ ٬خ٭ػبب ايصا اٖ ٜكـ عٓس ٫ ٘إْ ٍْػرر   أق٫ٛٓرػ١ عٔ ايا ٍٖٛصيٚا

 ٌطعرٜر ٚؼٜٛيًٓارّ يِ اًر  ٗ أغبر  أخط٣ يف َكسَتىلل إً، ٚإمنر ٜٓطٙٚذس

تٓؿصٜٔ ملرن١ُ ٚاؿغط٠ ا٭هٞ اػكٞ أضانٞ ايِ ٗيت نرْت اػكٞ أضانٝيا ٙٝرملا

ػعا٠ يا ٍٛا زخًٛذني اغتػ٬ؿيإٔ ا ٘بعٝٓٝ ٣ٛطين، ٚقس ضأيؿعٛض ائَ ا ًٌممر ق

يثِ  ٌترٜٛيا ٌػربك١ قبير اٗ فرضٜىلإ ٙٝرمل٢ ضز اًٛا عًٝعُيه١َٛ ؿٚؾطاض جٓٛز ا

يف  ًَٞٔ آك ً٘ٝر َٚر ٚقؿت عٗيت شنطاييت اًضذل َٔ ًأغتد ٚإْٞ: »ٍٜكٛ

ػٝرغ١ٝ يطب١ٝ ٚاؿزاض١ٜ ٚاإلرٕ ذٝراهِ انؿٛن٢ عر١َ يف غر٥ط أضيُٝٔ إٔ ايا

كس إٓ يؿط  ٚيرل ٚضؾع١ شٟ اـ، نٝع١ شٟ اً٘ٝر، ٚأعحب َر ٚقؿت عٖٚغرل

ػٓٔ مبكساض َر يتهِ ٚجرٛزنِ ٚخطٚجهِ عٔ اًهِ إ اعطؾٛا َكساض غؿي
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ُر ٗٛاقع قس ٚقع َٚيمبكساض، ؾر ٙؾ٤ٞ عٓس ٌرزث  ؾهؿصا اٗبِ ٗتِ ٚأٜكاتْٗب

 ٚأعاِ  ٌأج ٘ٝهِ ؾدرلااًع ٘ٚغ٦ٝت ٘نرْت ؾ٪َ

١ٝ شلإلعٓر١ٜ ايا ٌٛازث ضغؿو خرل؟ ؾأجربين: أكمر خرل، ؾرييف ش ٌٖ: ٚ٘ؾكرطعت

تؿطٜع١ٝ يه١ْٝٛ ٚايػٓٔ ايطٚد عٔ اـ٢ اًتأزٜب عيًبؿط١ٜ يتُعرت اجمل اىلإ

ٓكل يتعطٜـ اي١ ٚمجٛز، ًٜٚكر  عٔ غؿيإلر ٚٗٝيطجٛع إيً، كٛق١ٝؿك١ٝ ٚاًـا

قس خرضت،  ٣غتحُرع ق٫ٛٚ طرت اعتبرض١ٜ ٚاعتكرز١ًٜتكرٝح غيؾٝتساضى، ٚ

ر، ٗر بأغبربٗبًتطيرجرت ؿتعطف اي، ٌٚٚاطى َػتعح ٌَُٗ ٍغتعُر٫ٚ

ؾطاط إلا ً٘ر قس زخملٜكر  إلٚا ٘تٓبٝيًٝت  ٚملٛجسإ ايٚا ٌثُيؿعٛض ايذٝر٤ اإلٚ

ك٣ٛ يٓع يف غر٥ط املعطر٤ ٚايعتبرض ٚا٫عكٝس٠ ٚايٚا ٌعُيٚا ٍكٛيتؿطٜط يف ايٚا

 ٜػرل ْع١ُ ٫ هلل  ؾإٕ ا٘ؾ٤ٞ يف َٛنع ٌٓرؾع ٚٚنع نيٛغط اي اىلطجٛع إيً

٢ ن٤ٛ ًِ، ؾتؿكسٚا أْؿػهِ ع٢ٗ قّٛ ذت٢ ٜػرلٚا َر بأْؿػًر عٗأْعُ

ر ٖٗ ٜؿ٫ٛكر٥ل ْرقع١ ؿا ٢٘ بًصٟ اتحيٓٛض ايٛ اٖٛازث ؿٛازث، ؾٓٛض اؿا

َر  هللػبر٠ٚ، ؾػرلٚا َر بأْؿػهِ ٜػرل اي١ ٚايرٗؾٓؿرم ٚايطٜر٤ ٚايا رٖ ٜػذل٫ٚ

 ٍإٔ وٛ ٌٚبرزضٚا قب"، ِٜٗػرلٚا َر بأْؿػ ٢ ٜػرل َر بكّٛ ذت٫ هللإٕ ا" بهِ

ِ ممٔ شنط ًؾُٔ أ }:ىلاعر ي٘ؾتٓسضجٛا ؼت قٛ ٌساضن١ ذر٥ملبٝٓهِ ٚبني ا

  {ٙر ْٚػٞ َر قسَت ٜساٗؾأعطض عٓ ٘بآٜرت ضب

َٔ غٛم  َ٘ر اط٣ َر مٔ ؾٝأٚ  عٔ أَطْر، ٌٕ ْػؿأ هللعٝرش بري: ا٘ؾأجبت

زضاى إلٚا ٌتعكيػتِ برًكسًا إٔ قس بتكس نٓت َعيجربين: أٝـ، ؾؾٝـ بعس اؾا

 غٝطط٠ اهػط ٫ك١َٝٛ ذٝ  يٝر٠ اؿؿًر، ٚأْهِ قطعتِ ؾٛطًر عاًُٝر يف اًغ

ٝرت، َٚر أعاِ ًهيع٥ٝرت ٚاؾَتأخطٕٚ جسًا يف اٝهِ ٚاعذلنهِ، ٚإشا أْتِ ًع

ؿهُٝتهِ يو يغتعُرض بؿ٪ْٚهِ، إٕ ش٫ا ٌعسّ اسخ ٌر نٓت أذتُملطٞ ًغ

يت انتػح يغتعُرض١ٜ ا٫طرَع املاٝرض ا ٘ٚععا٥ُهِ ٚإْهِ قس ٚقؿتِ بٛج
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 ٫ٚ ٘ عحعًا ٫َٓغتعُرض ٫ط، ٚأٜكٓت إٔ غهٕٛ اًػيٕ ْكرح اٯبػٝط١ ٚايا

ُر َٗ ٘راٜؼ َٔ غرً ٜب٫ِ، ٚقس هًٝبهِ ٚاعتُس ع ٢اغتػٓ زؾعر َٓهِ، ٚإمنر

ر اذتحتِ أْؿػهِ ملكر٥ل؟ ؿهِ ايٕ ٯت اًػ ٌٗؼ بػرلنِ، ؾًؼ نُر ٜبيبر

ْؿرقهِ إلْؿػهِ، اذتحتِ ٭ْؿرقهِ، أؾٛجسمت أْؿػهِ إلْؿػهِ اذتحتِ ٭

 تٓرذطنِ أؾٛجسمتيتهرَٓهِ أؾٛجسمت َتؿههني، يؿني، ًأؾٛجسمت أْؿػهِ كت

ثكتهِ بأْؿػهِ أؾٛجسمت ٜر٥ػني، يتعرضؾهِ أؾٛجسمت َتٓرنطٜٔ، يني، يَتدرش

ٓٛابػهِ أؾٛجسمت يٓارَهِ أؾٛجسمت ؾٛنٜٛني، يكني، ًكدلنِ أؾٛجسمت قي

َٚر  ٍني  ؾُر أغٓرنِ َر مجعتِ َٔ َرًٖهِ أؾٛجسمت جريتسبرل عكٛيَعسَني، 

 ٝرت يهُريٚؾطمت َٔ ا

ٓكرٜض يو َٔ ايا، ٚمجع غرل شصٖذرزيثهِ  ً٘صا نٖهِ بعطم يٚقس مجع 

، ٘ل بًو ٜٚتعيع١ٜٛٓ  ؾإٕ نٓتِ َتؿكسٜٔ اؿكسٚا َر ؾطح َٚر ٜتبع شملرز١ٜ ٚاملا

يت أبعساهِ يصاا١ٝ ايغطاض ا٭كٛق١ٝ ٚاـ احلكرملٛبهِ ذب اًٚاْععٛا َٔ ق

ر ضعر١ٜ ًٗٛا قًر  ٚذٗتيهِ ٚقػطت ْؿٛغهِ ٚشًسل تكٛا  ٚؾتتيعٔ ا

ٓتح١، مل١ اًٛقملا ٌٛغر٥يٓٛاجص ٚاؽصٚا اير برًٗٝٛا ععر١َ ٚعهُّي احلكرملا

دلنرت يؿٛظ بريكرزؾرت ٚاملؾٝر٤ بر٭رعتكرز انطاؾرت ـعٛا عٔ اًٚأق

قهِ ٬ػببرت، ٚقَٛٛا أخملغبر  بر٭كٓٛع بطبط ايا ٌسعٛات، ٚاقٓعٛا نيٚا

 ْؿػهِ َٔ أْؿػهِ ظاجطًا ٭ٛا ًأَط، ٚاجع ٌهِ نيٜػتكِ 

 ر ظاجُطشلر ٗ ٜهٔ َٓمل ر * َرْٗؿؼ عٔ غٝ٭ اطجع ا٫

 أَرْٞ ٫ٝؼ بأَرْٝهِ ٚي} ٍ ٜتبس٫ٚ ٍ ٜتر٫ٛصٟ يٞ اشلإلهِ اؿٛا اًٚاعك

ٝٛف ؾ  أَر َر أؾطت َٔ ذؿس ا{٘ب ٣غ٤ًٛا هع ٌهتر  َٔ ٜعُيا ٌٖأ

طجٛع ٚقس يرشا ؼبٕٛ املرشا أخطجتِ؟ ٚملر، ٗر١َ ؾكس نٓتِ ؾٝٗغذلجرع ا٫

ر ٗيت شنطت آْؿًر، إْيٛذؿ١ اياتِ يرتِ ٚأظًقس أق ٌٖأخطجتِ كترضٜٔ؟ ٚ
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صا ٗثبرت أّ أضزمت بيبكر٤ ٚايٚيثكتِ َٔ أْؿػهِ بر ٌٖدطٚد، ٚيًػبب يا

ر١َ ٚؾس٠ ٗا ٌٖٛ  أًكي ٘هًِ ٚاأنٝس متنعسٚ ٘ؿس اٛطٝس َطنع َٔ اػُْٛؿا

 ؟ ٘خٛؾًر َٓهِ ٚاغتػريث١ ب يِ٘ ٗق٬إخ

؟ ٍٓهريقساّ ٚاإل٢ اًع ٙٚوؿع ٘صٟ ٜسؾعيٝـ اؾَٚرشا أذٝٝتِ َٔ ؾعٛض ا

 ٘و َساضنيِ، ٚشٖٗٓطاػِ بصملر غرل اشلِ َٗٔ غر١ٜ ؼطى ععا٥ُ يَ٘ٚر قٛضمت 

 ٫جٝٛؾهِ إ ٍ أاعطف َٔ ذرملِ؟ ٚٗٚذطٜت ِشل٢ َرًط عًتػيٝعٛز ايٛاقع يا

ثرْٞ َر يإضغرًَر، ٚا ٍٛقٛي٢ اًِ َطغُٕٛ عٗإْ ٍٚ٭و، ايأَطٜٔ ٚذػيب ش

 َٝٛٞ ذبًريا ٘حٓسٟ قٛايًٜكطف  ٘ضأغٞ أْ ِ ؾكس ضأٜت بعٝيّنٗل مبعٝؿتًٜتع

ب ؾطا٤ ظاز َٔ بر٥ع َتحط قتهط، ٚقس هس ٚقس ً، يثِ ٜطَ٘ٔ مثٓ ٌبأق ٘يثِ ٜبٝع

ط( َٔ ي بكطف )ظىلٚ٭، ٚاٌتطٜٛيً ذرج١ ٬صا ؾٖ هس  ؾإٕ جٛظ ذػٔ ٫

ٝت ؾعطٟ نٝـ اهٕٛ يس، ٜٚر ٖرجملُػٔ ايً ٍٛنر٤ ؾُٛملَط  أَر ا٭ا ٍأٚ

 ٫ بر٥ع ظاز ٫ٚ َؿذلٟ، ؾإٕ نرٕ ٫ٕ نرٕ ب، ؾإ َذ٫ِ ذٝ  ٗعرؾ١ يف ذطنراإلا

 ٍ إَهرٕ ْع٫ٚٛ ٚي ز٫ ضؾر ٫ٚهثرل٠، ٚذٝ  يٛغر٥ط ايا ٙصٖٚقت ٜتػع 

ٓؿٛؽ ي٤ ا٫٪ٗر١َ، ؾطؾكًر بَٗٔ ذط ا ٍرٗ إ٫َ، ٌٚ آ١ْٝ ؼؿ  ٚآك٫برض   ٚٯا

، ٘ٛاجب َساضنتير آْؿر، ٚاٗٝيؿرض إملتؿطع١ املٓٛاقل ايصا َٔ اٖر إْػر١ْٝ، ٚٗؾإْ

صا ٖك١َٝٛ  ٚيهطا١َ ايٓؿٛؽ ٚذؿ  ايؿ  اؿعر١َ ي احلكرملٞ يف ضعر١ٜ اٖٚ

ست يجتُرع١ٝ ١ٝ٫ٚ  ٚنإٔ ذٝراهِ اًكبير١َ اٗيف جٝـ ا ٘بعٝٓ ٘ٚجسا ٍرؿا

 وٛجهِ ٫ط إٔ ٖسيقس اغتٛيثكتِ َٔ اأٚ  رجرت،ؿِ اتعطؾٛا ؾ٦ًٝر َٔ إً، ؾٯا

عّٚ إٔ اػتعسٚا ي ١٬ ٚبسا١ٜ ؾٖٕ بساًُٛنأْهِ َػتػأٚ  ذس؟٭ ٚيّف ٢َٚت

ر ٗر ؾإْٗؿعٛض بييت ٜعِ ايتحسز٠ ًَٜٛٝر املعرؾ١ اإلٚاتؿهطٚا ذت٢ يف أَط ا

  "طُأ١ْٓٝيثبرت ٚايً ىلٚ٭سعر١َ ايا
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 -ٓسٟشلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًع-سعٝؼ إٔ وسز يؿٝذ ذػٔ ايكس اغتطرع اي

َٔ بر٥ػ١ يا ٘بر٥س عٔ اْػرر  قٛاايٓارّ ايكت برؿيت يطٜط٠ املعكم١ اشلأبعرز ا

 ىؿٞ ٫ٛ ٖر، ٚٗكٛات ٚذطَرْيو اًو إٔ ٜكٛض َعرْر٠ اير١َ، ٚاغتطرع نصٗا

 ٫ٛاطٓني ملٛ  ا٢ً قًبط عٖصٟ يؿطح اي اىلػطٛض إيإٔ ٜؿرل نًُٓٝر بني ا

ٓارّ يُٝٔ، ٚإمنر ْهر١ٜ بري٢ أضض اًِ عٖ ببػط ْؿٛش٫ًاؿر٩أٚ  ػعا٠يذبًر يف ا

ُّٛ ِٖ ٗرن١ٝ إٔ ٜتؿملا ٘غٓٛات غٝططا ٍصٟ عحع طٛايطؾٛض ؾعبًٝر، ٚاملا

كػرل٠، يِ ا٬َٗقذلا  َٔ أذ٫ا ٍٚإٔ ورٚ ز،٬بيٓطك١ َٔ املو آًرؽ يف ايا

 تٓؿصٜٔ ملْكرض ٚا٭ٚإٔ ىؿـ َٔ جؿع ا

رز٠ ؾت ا٫تػر٩يٛاض فُٛع١ َٔ اؿػربك١ َٔ ايؿكطات ايٚقس اهُٓت ا

يت نرٕ يت ا٫رٚحملل برًتعملا ٍػ٪ايو اير شٗػدط١ٜ، َٚٓيٛ َٔ اً ؽ٫يت يٚا

 ٬ضانًٝر كترضًا ٚب ٘ر بكٛااٗر١َ بعس إٔ خطد َٓٗ اىلعٛز٠ إيًبرز ملٓارّ اير اشلٜبص

رتِ َر أؾػس ٚجٛزنِ ًقس أق ٌٖرشا اعٛزٕٚ؟ ٚملرشا خطجتِ، ٚملَكر١َٚ: 

 ٍػ٪اير اٗٝييت اؿرل إيٛذؿ١ ايٓؿٛؽ؟ ٚائَ ٚذؿ١ يف ا ٙػربل َٚر بصضيا

ـ ًتدملكُعٞ ايهِ اؿبني ْارّ ا صٟ نرٕ قر٥ًُريٓؿٛش اياعبرل عٔ طبٝع١ ا

ٓسٟ  ؾح ٚا٬ؿيٞ، بني ايرٖ٭ر ٚبني اٗٝيه١َٛ َٚػ٪ٚؿا ٌثٛاطٓني، بني ممملٚا

ؿرجع َٚر يرزث اؿغتؿرز٠ َٔ ا٢٫ نطٚض٠ اًبسا١ٜ عيٛاض َٓص اؿكس أنس اي

ؾُٝر  ٣بس١ٜٚ، ٚنرٕ ٜطيػع٠ٚ ايا ٘يف ٚج ٌٝرض ؾرََٗٔ اْ ٘ٚأعكب ً٘ٝاطاب ع

ٓاط يف ي إعرز٠ اىلهِ يف قٓعر٤ إؿرل إشا نرٕ غٝسؾع ضأؽ اـا ٌرل نـذسث ا

١َٓٝ  ٭١ ايعرزيكٝرزات ايهَٛني، ٚيف ططٜك١ اختبرض احملَع ا ٌتعرَيٛ  اًأغ

َر يف  ٌن ٍرت غٝبصٗؾـ اًدرطط َٔ كتملا ٘كًر إٔ ْارًَر اهتٓؿًٚ ٔ ك

أغرغًر  ٍعسيكؿط، ٚاعتبرض ايرض٠ َٔ اٗٓمل١ ايسٚيبٓر٤ ائَ اؿهرل  ٘ٚغع قرزا

غٛاض ٭ِ اٗؿعب، ٜٚكٓع َٓيأؾطاز ا ٌهٞ ٜبك٢ ٜٚػتكطب نيرهِ يً
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ُر ِٗ، َُٚٗر نرْت جٓػٝراٗػعا٠ َيا ٢ٌ ضز جررؾًكرزض٠ عيك١ٓٝ اؿع ا٬كيٚا

 ِ  ٗرتًنرْت أغ

ؿذل٠، يو اًٝـ يف اؾٛنع ايػربك١ قس اعطنت يؿكطات ايٚإشا نرْت ا

ر قس ٗؿطاض، ؾإْئَ عرض ا ٘تدل١٥ غرذتيعصاض َر ٜهؿٞ ٭َٔ ا يُ٘ػت ًٚا

صٟ ير٥ع اؾٓسٟ اؾ، ؾرٙ ضؾع َػتٛاىلٓارّ بإٔ ٜػرضع إيا ٢٘ آبًٝذطقت ع

 ٫ ٌ ٜػتطٝع إٔ ورض ، ب٫ر ضغٝؿًر ٗض بٜكرٝيبٛ  ؿذؿ١ٓ َٔ ا ٢ٜتكرن

 ُّ٘ٛ قٝرزاٖٝـ ٚؾسٜ  عٔ اؿ اىلرٚض٠ إحملٜػتطٝع إٔ ٜعٝـ، ٚغٛف اعٛز ا

٢ ٚنع ًَٔ أنٛا٤ ع ٘كًٝر املر ٗٝيض٠ إؾرإل بّس َٔ ا٫يف قؿررت أخط٣ 

َٔ  ْ٘ػرر ( َٚر قرذب٢٫ َٓرر )اًتعطف عيًيثٝٓرت، ٬ٚثيٝـ يف اؾا

 بػرت ٬ طٚف َٚ
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اٛذٞ ْػرر ( نُر قس ٫رزث )اؿسعٝؼ ٜ٪ضر يؿٝذ ذػٔ اي ٜهٔ امل

 ملٓسٟ  ٚشلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًع ٙصٟ أجطايٛاض اؿؿكطات َٔ ايو بعض ايبص

كُت عُر ذسث نرٕ ٜعس يف يٓهٛز، ؾرملٓارّ ايعكم١ اٖٜهٔ ٜطٜس إٔ ٜتؿؿ٢ َٔ 

ذل٨ إٔ ٜتػرقط بعٝسًا عٔ ٗملٓارّ ائً ٜطٜس ملصن١ٝ يططٜك١ اييثٓر٤ ا٭و اًا

 ١ٝٓ ًعيِ اٗهتٖقطساّ مبٓر٫اأٚ  رنُنيؿاغتؿعاظ ا

قس نرٕ أندل َٔ إٔ ٜهٕٛ  -ترضىٞيا ٘رقٝيف غ-ٛاض ؿٓر ؾإٕ اَٖٚٔ 

ؿكرل٠  يا ٢ٙ أفرزًاؿؿًٝر بٓارّ ْر٥ِ عأٚ  ُٙر نرٕ عُل اأيثرلٗرزث َؿ ٬ًاػحٝ

ؾكس نرٕ  -هتٛب١ملزبٝرت ا٭ا ٌٛ َٔ أٚا٥ٖٚ-ٛاض ؿو ايإٕ ش ٍكٛيٚكمهٔ ا

هٞ اػس يٛاع١ٝ ممر ذسث، ٚيغتؿرز٠ اي٬ٓرغب ملر ا١ٗ ؾهط١ٜ جر٤ت يف ٚقتيقرٚ

سٜس٠، ؾ٥ع ا٬طيٓارّ يف ْؿٛؽ ايا ٌر ؾؿٗيت أذسيثيدٝؿ١ املٓؿػ١ٝ ايؿح٠ٛ ايا

يت اؽصت اعبرلًا يهّٛ، ٚاحملرنِ ٚاؿكر١ُ٥ بني ايػرٝك١ اي٠ٛ اشلٚنؿـ أبعرز ا

 ر ١ٗ، ٚضمبر يف ؾكساْٗٛاجملب١ٝ اًيف غ ٌكٝؿًر متث

ط هَؿ ٌن ً٘نرٕ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿعٛ َر ٖسعٝؼ يؿٝذ ايا ً٘صٟ ؾعيصا اٖ ٌعيٚ

، ٚيف  طٚف ؾعب ٜط٣ ٌْارّ ذهِ عرجع ؾرؾ ٌقتػرّ يف  ي٬ ٙز٬اتعطض ب

 ٙنطاإل٢ اًكر٥ِ عيطؾٛض املٓارّ اي زؾرع عٔ ا٫ٛ إٖز َر ٬بيسؾرع عٔ ايإٔ ا

 برطؿ١ يػٝطط٠ ايٚا

َر ٜٓبػٞ  ٙاغتهٓر ٍذساث ٚورٚ٭ا ًٌصٟ ويذٞ ا٬قإلؿهط ايكس اخترض اي

ٛطين َٔ يذلا  ايٛط١ٝٓ ٚاكٕٛ ايٛذس٠ ائَ َٛاقـ ؼُٞ ا ٘عٓ إٔ اتُدض

٢ ذّس غٛا٤ ًٛاغع عيا ٙهٝل، َٚعٓريا ٙؿهط مبعٓريْتكرم  ٚا٫تحع١٥ ٚايا
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٢ إٔ ًكرزض٠ عيِٝ اٖؿرملدلات ٚاـكرزض٠ عٔ ايٓطك١ٝ املت ا٫تػر٩يفُٛع١ َٔ ا

ِ َٔ ٗٚمتهٓٓاطٟ، يِ اٖضاؿرع َػتٛا٢٫ اًع ٌٓرؽ، ٚإٔ اعُياطغِ ٚاقع ا

  ٌبرطٝ٭ترسٜرت ٚػرٚظ اي١ اَٗٛاج

ُٝٔ، يٚاقع ا ٘ط ٜ٪ضقهؾ ٌضج ٘ذٝرا ٍسعٝؼ طٛايؿٝذ ذػٔ ايكس نرٕ اي

٢ ًجريثًٝر ع ٌصٟ  يا ٌثكٝيهربٛؽ ايُٝٔ َٔ ايؾهط٠ ؼطٜط ا ٘يف ْؿػ ٌٚاعتُ

 ٍسؾزا٥ِ ا ،٘رزات َعرقطٜٗٓرؽ أعٛاًَر بعس أعٛاّ  ٚنرٕ نُر أيثبت ؾيقسض ا

 قهرٜر: -كطؿ ا٫ ٍثرملا ٢ٌ غبًٝع-ر ٗر  َٚٓٗقهرٜر بعٝٓ ٍذٛ

ضاز٠، إلك١ٝ، ٚذط١ٜ اًـ١ٝ ايػ٪ٚملتػٝرل، ٚايكٝكٞ، َٚعرٜرل اؿا ٬ٍغتػ٫ا

 ٬ٍدلأ َٔ اغتػملّ ا٬غإلهٕٛ، ٚقسض٠ ايْػرٕ يف اإلختبرض، َٚكرّ ا٫ٚأَر١ْ ا

 ٢ًُٛز عؾطاؾ١ ٚاـ، ٚخطط اٌػتكبمل اىلْػرٕ إإل٢ ضغِ ططٜل اًط١ عًػيا

  ٙٚزْٝر ٢٘ ْارّ زًُٜٓر عِٖ ٚاأيثرلًػملا ٌعك

ؿٝذ يطت عٔ اٗيت  ي١ اًًٝكيهتربرت ايٚقس اغتٛقؿت ْاطٟ بعض ا

 اغتكطا٤ ىلَط٠ أخط٣ إ عٛزإٔ أ ٌبر قٗسعٝؼ َؿهطًا، إٔ أغتٓرل بأقبرؽ َٓيا

طٛض َٔ يو ايسعٝؼ يف شيٓر عٔ ؾهط اييت اهؿـ يٛيثٝك١ ايا -ٓل يابعرز ا

 ٛط١ٝٓ يطن١ اؿارضٜذ ا

صٜٔ يسٜٔ اٖرجملٛ ٚاذس َٔ اٖنٛع، ٚ٭ٞ اًكرنٞ قُس بٔ عيا ٍٜكٛ

شنٝر٤ ٚأذس ظعُر٤ ٭كرز٠ ايعٔ قط : "نرٕ أذس ا ٙؿهط ٚعطؾٛملؿٝذ ايعرٜؿٛا ا

ػؿ١ عٔ زضاغ١ ًؿي ٜأخص املصٟ يؿططٟ ايػٛف اًؿٝيُترظٜٔ، ٚاملذطاض ا٭ا

 ٬،٤ٓبيػرغ١ اي، ٚأذس اٙطٖ، ٚبرقع١ زٙنرٕ ؾطط٠، ؾكرض ْربػ١ عكط ٌِ، بًٚاع

َرل ٭ا ٌكٝؼ، ٜٚعُط ًَجملٓكرف يف ايٚا٠ صانطملصٟ ٜسٜط نرؾ١ ايٛ اٖٚنرٕ 

هطِٜ، ؾكس يكطإٓ اي غُٝر يف اؿػرل ا٫و ي، نُر ٜأاٞ شنط ش٬َ٘بإغ ٌإزلرعٝ
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إٓٛ ؾرلجع يا ٘ٔ عٔ جساض٠ ؾر٥ك١، ٜٚأ بٖنرٕ ٜعحب ٜٚػط  إش نرٕ ٜدل

 ٙو آضا٩يكر٥ب ٚنصيا ٬َ٘ٚن ٘ل يف جرْبؿؾٝحس اتؿػرل يِ اًهتب ٚعي اىلإ

قُس ضؾٝس ضنر  ُٙٝصًٚا ٙؿٝذ قُس عبسي َٛاؾك١ اىلسف إٗػؿ١ٝ  ٚنرٕ ًٜؿيا

سٜو اؿػرل ي ًٌَٖٜٛر:  ٘تيُر ؾػأُٗر ٚنتبٖع اؿػرليٜطر ٘ٓت أ ٔ أْن ٢ذت

ٓؿٞ، نُر نرٕ ي؟ ؾأجربين برٙؿٝذ قُس عبسياؿػرل اأٚ  ُس ضؾٝس ضنر،حملٓرض ملا

 ٘ؿكيٚا ٌتأٜٚيذرزٜ  ٚا٭ٛظ١ٜ يف اؾابٔ ا ُٙٝصً آضا٤ ابٔ ا١ُٝٝ ٚآضا٤ اىلإ ٌٝكم

ٝر٤ يٚ٭بهطا١َ ا ٍٜكٛأٚ  كبٛض،ي٢ َٔ ٜعتكس يف آًهرل عيَٞ، ٜٚؿسز ا٬غإلا

نرٕ عبكطًٜر،  ٘ق١ إ٬ْـعر١َ  ٚاير اًٗ اكب٫يت يط٠ ٚاؿضا٤ اٯو َٔ اي غرل شىلإ

 ؿطق١" يا ي٘ اتح مل ٘ أ٫ْنُر نرٕ غٝرغًٝر ذرشقًر إ

عٔ  ٌؿػٝيا هللَٞ، ٚقُس عبس اؿريغترشٜٔ أمحس قُس ا٭ٚيف ذسٜ  ا

ترضٜذ إٔ يًهبرلٜٔ ٜثبترٕ يهرابني ايُٝٔ لس إٔ اي يف اىلٚ٭ط١ٜ اؿبرؽ اأق

ػٛف قُس بٔ ًؿٝيغترش ا٭١ُٝٓٝ قس نرٕ ايكه١ٝ اييف ارضٜذ ا ٍٚ٭كبؼ ايا

كبؼ ي  أَر اٙؿطعْٛٞ نُر ٚقؿرياعكط يو ايَٛغ٢ شأٚ  ٟٛ،ًحملا هللعبس ا

صا ٖسعٝؼ "ٚنرٕ بني يػٛف ذػٔ بٔ قُس اًؿٝي املعريثرْٞ ؾكس نرٕ ايا

 ٌٞ ٚضٚذٞ  ٚقس اأيثط نًَتني، ٚقساق١ أنٝس٠، ٚاٛاؾل عك ٍكبؼ ٚشاى ااكريا

ترطٜط، ي١ ايضغر ٌإٔ وُ ي٘ٛاجب ٚأقػِ ييف أزا٤ ا ٘ٚاعرٕٚ َع ٘بكرذب

كٞ ًهُر٥ط، ذت٢ ٜيٓؿٛؽ ٚايٚا ٍعكٛيه١ُ يف اؿعطؾ١ ٚاملط١ٜ ٚاؿٜٚب  ْٛض ا

أٟ -صا ٖ، ؾكس نرٕ ٟٙٛ نُر ٚقؿٓرًحمل٦ٔ نرٕ ايٝر٠   ٚؿخرل َٔ ا٭ٓؿؼ ايا

١ُٝٓٝ، ٚإٕ نرٕ يتُعرت اجملط٠، ٚأبطظ ؾدك١ٝ يف اٗؾ َ٘ٓ أٚغع ۔ؼٝسعيا

تؿهرل، قٟٛ ياٚاغع  هللا ٘سعٝؼ ضمحيرزًا   "  ٚنرٕ اٗج ٟ٘ٛ أغبل ًَٓحملا

 ٘ٛبًرنطٜٔ، ٚنرٕ أغؿا ٘ب َٓطكًػتُعني، ٚهمل٢ اًع ٘تحشلتعبرل، اػٝطط يا

 َكتٓعًر، ٫إ ٘ؿهرى َٓيا ػرَعي ٜػتطٝع ا٫ذرنط٠ طٝع١، ٚ ٘تٜٝٗآغطًا قًٜٛر، ٚبس
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١ٝ يعري١ُٝٓٝ ايتُعرت اجمل  نرٕ ٜػؿ٢ ا٘، َٚتر١ْ َٓطكَ٘عحبًر بك٠ٛ عرضنت

عحر ، ٚبني إلأؾس ا َ٘عحب ب  بني٫ٓرؽ إي ػس ا٬ر، ؾًٗٝع ٜ٘ٚػٝطط مبٓطك

ح١ إشا بسأ ؿيف ْكرف، ؾكس نرٕ قٟٛ ا ٘، وصض إٔ ٜتٛضط َعي٘ب قذلّ َٝٗت

 ٬غتسضاد ؾ٫ٜٚسٚض بططٜك١ ا ٘ـ َعًٜ، ٚ٘ جٛا  قسيثىلسٜ ، يثِ ٜػتُع إؿا

  َ٘ٓ ي٘م ٬ خ٫اٛضط ؾُٝر أٚ  ًِ ٚقس غ٫إ ٜ٘ؿعط قسيث

َطا٤ ٭يف ٚقت َعًر، ٚنرٕ ا ً٘ٝٚؼكس ع ٙٚاكسض ٘ربٗطرت اًػيٚنرْت ا

، إش نرٕ قطوًر جط٦ًٜر َ٘رّ و٢ٝ ْؿػإلّ ذت٢ ا٬هييف ا ٘ٛض َعـٝبٕٛ اٜٗت

 ؾ٤ٞ، ٚنرْت ٫و اهرو َٔ ًر، هعٗق٬ّٓهت١ خيػدط١ٜ عُٝل ايقٟٛ ا

 هي عٔ ٫ر ٚٗيف عطن ٌ ٜبد٫ر ذط٠، ًٗن ٙاعبرلًا قًٜٛر  نرْت آضا٩ ٘إكمر٤اا

 ٘كس ْرقبتي  ٚ٘ َػتُعٝىلٚإ ٘ٝينرْت أذب ؾ٤ٞ إيت يا ٘ر يف قرنطااْٖؿط

، ٘رني، َكتٓعًر بآضا٥ًكملغؿ١ ا٬ؿي، ؾعرف عٝؿ١ ا٘عسا٤ ٚنرٜكتيط١ اًػيا

٢ ًأٚ ع-١ٝ ًتٛنملطرت اًػيا تُ٘ٗكس ااي، ذت٢ ً٘ٚغر٥ ٌر بهَٗساؾعًر عٓ

قه١ُ  ٌٚؾه ٙيف َعتكس ً٘ٝعْسق١، ٚطعٔ عيبر - َرّ و٢ٝإلا ُ٘ٗقح اا٭ا

سٜٔ، ٚإْهرض يا عٔ ١ُ٘ َطٚقٗٛض بتُٗؾأَرّ ا ٘ٝػؿو زَي، ٘رنُتحملقٛض١ٜ 

ه١ُ حملا ٍكه١ٝ، ٚأٚقع ضجريصا، ؾكس نػب اٖبعس عٔ يا ٌٛ بعٝس نٖبع   ٚيا

ط١ غدط١ٜ أيثرضت إعحر  ًػير َٚٔ أشْر  اٗيف خعٟ ٚعرض، ٚغدط َٓ

 ِ ٗكّٛ أْؿػـا

 ؿعب نسيقس ابتسأ نؿرح ا ٘ؾهرض قس بسأت اػتٓرل، ٚأْ٭ؼ إٔ املٚعٓسَر 

ط١ قػ٠ٛ ًػيا ً٘ٝذطاض، ؾكػت ع٭يف ا ٘ َذلزز ضاؾعًر قٛارل، بطظ غ٘ٝمل ر

ٛقٛض غُػ١ قٝٛز يف يؿٝذ ايو ايست شٝر، ؾكٗجرّ غدط ً٘ٝعٓٝؿ١، ٚقبت ع

 ملكٝٛز ؾػكط َطٜهًر، يثِ يا ٌثكيٛض ٗٓي ٜػتطٝع ا٫عؿط٠ أٜرّ  ٘، ٚأبكت٘بٝت

َرّ إلػربل يف اثبٝت قٛاعس عطف ايا ٙرزٗاكسض ج مل، ٚ٘ بملر أمل ً٘ٝاؿؿل ع



11 

 

اطاى  ٭ثٛض٠ نس ايا ٬ٍيف خ ٍطجريٚا ٍرملبر ٙوٝٞ، ؾكس نرٕ َٔ أعاِ أْكرض

َٔ  حط١ٜٖ 1111ٞ غ١ٓ ًَطٜهًر، ٚغٝل َع َٔ غٝل َٔ َعتك ٘ؾأخطد َٔ بٝت

ٚاعع،  ٓرؽ يف قٓعر٤ ٚإ ير  اٖضإلِ ٗف بّٛطأٚ  صٜٔ عصبٛا،يذطاض ا٭ا

ِ يف ٗز، ؾٓؿٛا ٚظد ب٬بي، ٚآاِٝ ؾ٪ٕٚ املارملبٛا بطؾع ايٚنرْٛا عسزًا نثرلًا طر

  ذح١ غحٕٛ

 ملِ َر ٜكط  َٔ أضبع غٓٛات، ًػملػٛف اًؿٝيصا اٖٚيف غحٔ ذح١ عرف 

ني، ٚذت٢ ذطؽ ًعتكملق١ٜٛ قذل١َ عٓس ا ٘ ٜتدلّ، ٚنرْت ؾدكٝتملٜتهعهع ٚ

و خؿؿٛا يِ، ٚبصٗاغتطرع إٔ ٜهػب إعحرب  ٬ػيا ٘كػر٠، ٚظبرْٝتيػحٔ ايا

 ني ًعتكمل٢ اًِ عٗؾ٦ًٝر َٔ قػٛا

 ٌهبط، ٚنيبر ٘ ْعطؾ٫صا َر ٖػٛف؟ ًٚؿٝيصا اٖمبٔ اأيثط  ٍٚبكٞ إٔ ْػأ 

، عبكطًٜر َتؿٛقًر، ٌعكيؿهط، خكب ايؿ٪از، عُٝل اينرٕ شنٞ ا ٘أْ ٘عٓ َ٘ر ْعطؾ

رزٜرت  ملطٚذرْٝرت ٚاييف اطبٝع١، ٚيطبٝع١ َٚر ٚضا٤ ايْاطات يثرقب١ يف ا ي٘ٚنرٕ 

٢ منط اؿػرل ًتؿػرل عيآضا٤ يف ا ي١ُ٘ َٔ َع٢ٓ ًٚهيَر يف ا ًٌُر بهًٚنرٕ َػ

  َٙرّ قُس عبسإلؿٝذ ايا

ر، ٚإٔ ٗراًؿٝذ أؾٝر٤ نثرل٠ ٜٓبػٞ إٔ ْيكتطؿرت َٔ غرل٠ املا ٙصٖٚيف 

 ٘ٛطٔ بآؾرقييت قرغت ؾهط٠ ايذساث ا٭ٚا َ٘ٚعرْرا ٙر أبعرزشل٬ْتربع َٔ خ

ُر شل٬ُر ٜٚهؿـ َٔ خٗصٜٔ نرٕ ٜتبعيًٛاض اؿتؿهرل ٚايذ١ٝ، ٚططٜك١ ا٬قإلا

 ٙصٖ  ٚقس أمجعت ٙتػٝرليَهرْٝرت إلبر  عٔ ايكر٥ِ ٚنطٚض٠ ايٛاقع ايظٜـ ا

 ٘ذرزٜث أىلٚاغتُعٛا إ ٙممٔ أزضنٛ ٌٚا٥٭سٜٔ اٖرجمليث١ َٔ ا٬ثيٞ ٖكتطؿرت، ٚملا

٢ ًنٛع ع٭ٞ اًقُس بٔ عكرنٞ يُرت اً٪نس نا، ٚنُر ٙٚاغتٓرضٚا بأؾهرض

و يؿرَٞ ا٪نس نصيٚا ٌػٝؿيغترشٜٔ ا٭ُرت اً، ؾإٕ ن٘عبكطٜتٚ ْ٘ٚبٛغ ٘شنر٥

نرٕ "ٜبتس٨  ٘ٛط١ٝٓ ٚأْيطن١ اؿػٛف اًنرٕ ؾٝ ٘عرْٞ ٚاهٝـ أْملا ٙصٖ
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ٜٚسٚض بططٜك١  ٘ـ َعً، ٜٚ٘ جٛا  قسيثىل، يثِ ٜػتُع إٍػ٪ايسٜ  زا٥ًُر برؿا

 " َ٘ٓ ي٘م ٬ خ٫اٛضط ؾُٝر أٚ  ًِٚقس غ ٫إ ٘ بؿعط قسيث٬غتسضاد، ؾ٫ا

ػؿ١ ًؿير اٗب ٍيت أْعيرل٠ اٗؿيا ٘ر يف قرٚضااٗٞ ططٜك١ غكطاط بعٖٝٓ ٙصٖٚ

 ٙٚٚقؿٛ ٙٚا َٔ بعس٤صٜٔ جريغؿ١ ا٬ؿيا ٘عٓ ٍض نُر قرض٭ اىلػُر٤ إئَ ا

  ٘ظَرْ ٌٖأذهِ أ ٘بأْ

يت يكرغ١ٝ ايُررن١ُ ايًػٔ يٛ ؾٝذ طرعٔ يف اُٖر اعطض غكطاط، ًَٚٚث

ُررنُرت َٚرت نُر يًسعٝؼ يٛت زلًر، ؾكس اعطض املبر ً٘ٝهِ عؿت برٗاْت

 ٝسًا ٗػِ ؾُرت ؾيا ي٘ٓٛض( َٛا١ )غكطاط١ٝ(، ؾكس زؽ يتر  )مٛ ان ٍٜكٛ

ع٤ ؾصا اُٖٝٔ، ٚيف يػكطاط ايسٜس٠ ؾرٚضات احملهٞ ْكذل  َٔ ايْٚعٛز 

ٓس شلظعِٝ آسٟ عٔ شلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًسعٝؼ عيؿٝذ ايرٚض وسث احملَٔ ا

ٛجٛز يس إٔ ٜكٛض اٖعايععِٝ ايو ايرمتر غرْسٟ، ٚنٝـ اغتطرع شٗملبرضظ ايا

 زٜرٕ  ٭ػرت ٚايًكَٛٝرت ٚايٓس١ٜ َتعسز٠ اشلكرض٠ ايدلٜطرْٞ يف ايا

ظعًُٝر ؾطقًٝر  (عؿطٜٔيكطٕ ائَ ا) يثٝٓرت٬ثيٚقس نرٕ غرْسٟ يف َٓتكـ ا

ر يف شلط١ٜ ٚأبطرؿزعر٠ اُٞ ًػيا ٘ٛ  نؿرذًٚبأغ ٙسٖط بعٗكٝت، ٚقس بيشا٥ع ا

َٞ َٔ ٬غإلا ٍعسيكِٝ اي ٬ًأنثط متث ،ٓسٚغٞشلٛيثين ايٛ اٖ، ٚنرٕ ٚملعريا

ؿه١، يب ٚاٖصيصٜٔ ٜػهٕٓٛ يف قكٛض َٔ ايُني اًػملهرّ اؿعؿطات ا

رٚض٠ ٜبسأ حملع٤ يف اؾصا اٖرز  ٚٗنط٫ٛع ٚاؾعطا٤ ا٦ٔ َٔ ايِ يف اٗٚؾعٛب

سٜ  عٔ ٚاقع ؿيف ا ٍغذلغر٫ٓكح ٚاييف ا ٌثكٝيا ٌتطٜٛيعتصاض عٔ ا٫بر

 ٬ًفُ -ٍنُر ٜكٛ- ٌتُثٝيؾرض٠ ٚاإلا ٢ٌ غبًٝر١َ، يثِ كمهٞ عٗٓرؽ يف ايا

 :ٚكتكطًا
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ِ ٢ٗ ضأغًٕٝٛ ْؿؼ، ٚعًَ 111ِ ٖؼ عسزيبريٓٛز اشل"ذٝر٠ أبٓر٤ قَٛٞ ا

، ٘تٗ، اغتطرع إٔ ٜٛذس ٚجٌٗ ه٫صٟ يرمتر غرْسٟ اٗملؿص ايععِٝ ايو ايش

ططاف، ٭ذلاَٞ املرت، ٚاٗؾتبرعس املهدِ ايعسز ايصا اِٖ َع ٗٚذسا ٜ٘ٚٛج

طبرع ضغِ يتبرعس املػرت، ٚايًتعسز املب، ٚاٖصاملـ اًدتملزٜرٕ، ٚا٭تبرٜٔ املٚا

ٝر٠، ؿ٢ َطاؾل اًريثِ عؾغتعُرض ا٫ربٛؽ انِ، ٚضغِ ٗطرًْسإ ٚغًبيٛى اًَ

ٛا١ٝ٥ شلبرط١ٜ ٚايدل١ٜ ٚايا ٘بكٛااٛطٔ يًطٛم ملَٛض، ٚا٭ٝس اي٢ َكرًكربض عيٚا

ؿني َترسٜٔ َتهرَٓني ١ً ٚاذس٠، َ٪آًسٟ نتشلؿعب ايػٝرغ١ٝ، ٚقرل ايٚا

ت بطٜطرْٝر يآرظ ٢، ذتٙطنريِ ٜٚطنٕٛ ٗػهب ظعُٝيَتعرْٚني ٜػهبٕٛ 

ػُرع ي ،ٍطٛيٚا ٍٛؿر شات اٖز٬ؿُؼ عٔ بي اػٝب ا٫يت يعا٢ُ ايا

 ر" ِٗ ٚؼككٗػرٕ ظعًُٝؿعب بيب ايَطر

ػرضات ي ؾٔ ا٫ٝٛف ٚؾبتحٝٝـ ا ٘ػً ٜبمل ععِٝ َريصا اٖؼ ًأاسضٕٚ مبرشا ب

، ٘بكر١ َبرز٥ ٘ػًب ٘هٓي، ٚٙرؾٚا ٍرملٝب١ اٖ ٫طٝرضات، ٚي ا٫بٛاضد ٚي ا٫ٚ

 ً٘ر، ٚؼُٗعا١ُ َر ٜعذلني ٘رْٚٗر، ٚآٖؿطي ٘تر، ٚععكم٢ٗ ذؿاًع ٘ٚذطق

ؾو أٚ  ل بٝأؽؿب اًػؾإمنر ُٜ، ٘بتًل ٚغؿبك٠ٛ ا ٘، ٚإكمرْ٘بٓؿػ ٘ؿرم، ٚيثكتملا

ِ ٜذلزز، يثِ ًؾ ٘ٝب، ٚإقساَِٗ ٜتًؾ ٘ٚؾحرعت ٘ٛطٓي ٘ق٬، ٚإخ٘تُػهني بملا

صاا١ٝ: ؾهعـ ب١ٝٓ، يععِٝ ايصا اٖ  أَر ذٝر٠ ي٘ٛ  ذًٛكيؼ برجتُرع اًؼ َر بًب

ػحٔ، َٚععارٕ ي ٜهٔ يف املإٕ  ٘تـ بثٛ  ٚاذس َطقع، ٚنٛر قػرل ٜأًَٜٚ

عا١ُٝ ي١َ ا٭ا ٙصٖيف  ٘م ٚمثطاا٬خيإلصا اكٜٛطًا ٖت ًُر  أمجٗبًٜٓكترت ب

تهِ ٚامكرضنِ ٚاكرضبهِ ٚاٛذٝس ًهِ يف ِقي  ؾُر بر٘ٚج ٌبر١ٜٓ َٔ نتملا

برؾط، ملغتعُرضٟ ا٫هػط اي١َ َٔ ا٬ػتهِ ٚقَٛٝتهِ ْٚػبهِ َع غيِ ٚهٜٓز

ر، ًٗٝععّ عيرهِ ٚاًر ٜكملػر١ٜ غ٣ٛ اعطؾهِ يٛغهِ اًٝؼ بٝٓهِ ٚبني بًؾ

 ٘ٛطٓهِ ٚاعاُٝيهِ ٚي٬بٓر٤ ذٝر٠ اغتكي١ قذل١َ ١ً َػتكيٛض زْٚٗهٛا ٗؾرْ
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هُني ٚعب  ٗتملهِ اٗ  ذٝر٠ ؼؿ  نطاَتهِ َٔ اٙٝسًٚؽ ً٘ٝرؾا١ عحملٚا

ضض ٭بكر٤ يف ايَر اطٜسٕٚ ٚزؾع َر ٜطاز َٓهِ، ؾػ١ٓ ا ٌٓٝيعربثني، ذٝر٠ نؿر٠٤ يا

قًَٛر غرلنِ يثِ  ٍػتبسٜٝتِ يؾإٕ اٛ" ٤"،ب جؿرٖعبس ؾٝصيؾأَر ا"ح، ًق٭بكر٤ ا

  "هِي ٜهْٛٛا أَثر٫

 يَ٘ر ٚعس عٓس قٛ َ٘ر أضاز، ٚاغتعزا ٢ًٚع ٢٣ َر أبسًع ٘ر غهت ؾهطامل

  :رٛذؿ١ٝ ؾأجيط اٗٔ َا٥رٖطيإٕ ا

س َٔ يو أَط طبٝعٞ ٜتٛيٛف، ٚشـٚا ٌٛذؿ١ٝ، بيط اٗٔ َا٥رٖطيْعِ، ا

ُر٤ ًع ٘كـ، ٚقس ًُ٘ٝٛز عؾػربل ٚايترضٜذ اي٢ أْكرض اًتُعرت عجملبٓر٤ ا

 :ٍسٚيا ٬ٍم٫ ػببيٞ اٖث ٬َٛض يف يث٭ِ اطٛض اًع

 و ًمل* نثط٠ َسعٞ ا

  ٌكبر٥يعؿر٥ط ٚايعكبٝرت يف اي* ٚاعسز ا

 ٓععرت يو اًسؾع اي ٍرمل١ اً* ٚق

عكبٝرت ذككتِ َر ي٢ اًكهر٤ عيو ٚاًمل٢ اًتٓرؾؼ عي١ ايؾإشا قطضمت إظا

 عٟٓٛ   ملرزٟ ٚاملتكسّ ائَ ا ٘اطجْٛ

 

 َر ىلٓر غببًر جسٜسًا إٖرٚض َٔ إٔ ْهٝـ حمليف قطا٠٤ ا ٍغذلغر٫ا ٌ بّس قب٫ٚ

ٝهٕٛ يٓسٟ ٖػر٥ح يسعٝؼ يؿٝذ ايرض اَٝٔ أغبر  اخت ٘ٝيؾرض٠ إإلغبكت ا

يف  ٌسٜس ٜتُثؾػبب اييثٝٓرت، ٚا٬ثيٚنرع يف كمٔ ا٭عدل عٔ اطزٟ املا ٘ػرْي

عحر  إلٜػتتبع آسٟ غرْسٟ، َٚر شلععِٝ ايقسٚز بري٬ؿٝذ ايإعحر  ا
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يف  ٌؿهيا ٘ٝيصٟ ٜطجع إيؿعب ايصا اٖ، ٚمبٛاطين ٘ععِٝ َٔ إعحر  بؿعبيبر

  ٍبطر٭ل اًععُر٤ ٚخيقٓع ا

رٚض٠ حملػربك١ َٔ ايؿكط٠ اي إٔ غطٛضًا يف آخط اىلو إيٓر نصٖؾرض٠ إلٚػسض ا

يت ابر  عٔ أغبر  غبر  ي١ٝ ايتريط٠ اكؿي اىلصٟ اَتس إيـ اًتيًس اعطنت ق

ؿ١ ي٭ا ٌٛذؿ١ قيت اًؿعب، ؾكس ذيٓارّ ٚايهّٛ، بني احملرنِ ٚاؿا ثك١ بنييا

هّٛ ذحط حملرنِ ٚاؿثك١ بني ايغٝر  ا ٌِ، ٚكمثٖتؿريا ٌكرّ قـا ٌنُر ذ

  ًٍٛؿٚنرع ٚغٝر  ا٭ٛض اٖعا١ٜٚ يف اسيا

ٛاض إٔ ؿع٤ َٔ اؾصا اٖيف  ٍسعٝؼ قس ذرٚيؿٝذ ذػٔ ايٚغٛف لس إٔ ا

َرّ إلؿعب ْٚارّ ايصٟ نرٕ قر٥ًُر بني ايا ًٌـح ا٬قإلبطْرَخ  ٍٜهع أٚ

ذساث يف ٭ا ٘تًطغِ ممر محيٚنرع، ٚبر٭ا ًَ٘ٝر نرْت غتكرل ع ٘أخص بقس  ٢ٝو

عٔ  ٘ذٝساضؽ إٔ ٜػتٛيًٚممر كمهٔ  َ٘ت٬ثٛضٟ ٚغيا ٌؿر َٔ ٜكني اٗطٝرا

يثك١  ي٬ ْكط١ اىلؿعب إيٓارّ ٚايبني ا -نيؿو ايَٓص ش-كطاع يا ٍٚقٛ

ٛ نرٕ قس ٚنع يَرّ و٢ٝ إل: إٕ اٍذٞ ٜك٬ٛقإلٓطل املِ، ؾإٕ اٖاؿر ي٬ٚا

ت ً َر ٚقىلز إ٬بيا ٍت أذٛاًٚق رملتٓؿٝص يسعٝؼ َٛنع ايؿٝذ ايبطْرَخ ا

 -تطٛضيٞ َٔ نطٚضات اٖٚ-ز ٬بير اٗساٗيت ؾيتػرلات ايهرْت اي  ٚ٘ٝيإ

 سعٝؼ؟يؿٝذ ايٛ بطْرَخ اٖثك١، َٚر يرشا املٕ ٯأنثط ْهحًر ٚضؾكًر ٚا

 ٘ر جطاملعَٔ ير َطٚض اُٗتَٗ ًٌرٚض٠: "ٚقس ذحملغطٛض ا ٍٛذؿ١ اكٛيا إٕ

 ٙصٖ ٍظٚايف ٢ ؾعٛ  عسٜس٠ ٚعا١ُٝ، ٚإْٞ أقطع إٔ ًت قهت ع٬َٔ ٜٚ

ٝر٠ ؿر ْتٛقع، ؾُٔ نطٚض٠ املغ٤ٛ أٚقعٓر مبر ٚقع ٜٚؿععٓر  ٌهي ٫ًٛذؿ١ ظٚايا

ؾذلاى ٫ؼرز ٚا٫ِ ٚاٖتؿريتهرَٔ ٚايرقط اؿعكط اي١ٝ يف اي٬غتك٫ك١َٝٛ ايا

ُٕٛ ًػملعتُرز، ؾر٫ثك١ ٚضغٛر ايا ٢ٍ ابرزًو َتٛقـ عيؿعٛض، ٚشيٚٚذس٠ ا

ٛذؿ١ َرْع١ يِ بعهًر  ٚاٗبٓٝرٕ ٜؿس بعهينرأٚ  بٓرٕيرنبؿط يس اٝغ ٘نُر ؾب
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 ٫ ٜأ  رٕ قكٛضًا ٫ٚو، ٚيؼ شهر عْٗتٝحت ٌعتُرز، ب٫ثك١ ٚايا ٍَٔ ابرز

١ ًعيهِ ٜسٚض َع اؿهٔ ايط، ٖٚسيٚاذس ا َٛٗرّ، ؾإلْر ا١٫ َٛي٬اككرلًا يف ج

إقر١َ  ٣عر١َ، ٚأضيتر١َ ايتأَٝٓرت ايَط َساضى يف ا٭إٕ ا ٍٚجٛزًا ٚعسًَر، ٚأقٛ

ر ٖسًٝهطكم١ ٜٚكطض ؽيصات ايو اًععر١َ يف ايقَٛٞ عرّ ٜكطض ا -ثرمَٝ-َٛيثل 

 ؿعب" ي٢ إضاز٠ آًطبل عملا ٖٛصا ٖر، ٖٚسييف ٚ

هٓو ٚقعت مبر يكٛا  َر ؾطذت، ٚيَط نُر أؾطت، ٚا٭أجر : إٕ ا

َط ٭٢ قسٚض اًاجتُرع ٜتٛقـ ع ٌعرّ، ٚنيجتُرع ا٫أْهطت ذٝ  ضأٜت ا

 كٛا  قس عطف يَهرٕ، اإلت ٜطجح عسّ ا٢ًً َر عًؿطٜـ، ٚعيا

ؼ، ًٛذؿ١، أجر : "نسْر ْبي١ ايظاإل١ ًٗػمل١ اًٛقملا ٌٛغر٥يٚبكٝت ا

َرّ إل١ اي٬اكطٜح ج ٌؾٝػترٝٛنٛع َتعػط، ملصا اِٖ يف ٖتؿريكعٛب١ إٔ ايٚا

 َ٘ٓ ٌٚزخ ٢٘ َكطاعًٝر عٗٛذؿ١ ٚؾتح بربيصا َر ٚغع ْطرم اٖ  ٚٙٚنصا غرل

ِ شل ذٝر٠ ٫ٛنٛع ذٝ  ملصا اٖٕ عكب١ عا١ُٝ يف ٯِ اٖبٛا، ًٕٚٛ ٚاػًساخيا

ِ ْٚتر٥خ ِٗ مبر نؿـ َٔ ذ  َبرز٥ٗطتًٛ إٔ غٖرزث ؿ إٔ ا٫، إ٘ ب٫إ

رزث ؿسٜس٠ ؾإٕ اؾٝر٠ اؿر اًٗٝيت اكرّ عيبرز٨ املدل اًقط  إٔ ا٭ِ، ؾرٗٛنًغ

ْسضاجًر، او يسضد َٛنٛع عثٓر يف شٝ  ؾٌػتكبملرنٞ ٚاملبني ذٝر٠ ا ٌقس ؾك

 صٟ ذهطْٞ َر ٜأاٞ:يٚا

دل١ٜ يطبٝع١ٝ ايا ٙذسٚز ٢ٌ ٚذس٠ ؾعبٓر زاخًسٜس٠ عؾإٔ ْبين ذٝرآر ا -1

 ٓر ي٬بععر١َ َ٪غؼ اغتك ٌ ى٫ٚ ٘ؾٝ ٌ ٜتساخ٫ ارًَر ٬٫ًبرط١ٜ ٚاغتكيٚا

  ٌتعسٜيٚا ٌتبسٜيا ً٘ ٜسخ٫ ٍٚ٭إٕ َبسأْر ا -۲

عر١َ يعػهط١ٜ اياؿطض ا ي٘ٚذؿاًر  ٘ٚؼؿاًر ب ٍٚ٭ُبسأ ايً ؼكٝكر -٣

 بسٕٚ اغتثٓر٤ 
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تعرٕٚ يف غر٥ط ؾ٪ٕٚ ذٝرآر يتهرَٔ ٚاي٢ اًثرْٞ، ْبين ذٝرآر عيبسأ املا - 1

 ٓر أ١َ ذ١ٝ ق١ٜٛ قذل١َ ًعٟٓٛ َر هعملٚا رزٟملذلقٞ ايا ٌٛى غبًجتُرع١ٝ ٚبػ٫ا

 ٍْترد ابرزإلٛؾر٤ يَر١ْ ٚا٭كسم ٚايل اًتعّ خًثرْٞ ْيُبسأ ايًؼكٝكًر  - 1

هطا١َ يل عٓٛإ اًـصا اٖ ٌر، ٚجع١ًٝٗ عًهرَيٝر٠ اؿيت ٜتٛقـ ؼكٝل ايثك١ ايا

 مطرط ٫ر١ْ ٚاٖإلعٓٛإ ا ٙ، نُر إٔ نسٌتؿرنيٚا

ُّيثريبسأ املا -1  اغتثٓر٤ يف ضعر١ٜ ٬رق١ بـعر١َ ٚاي١ٝ ايػ٪ٚملا ٌ  ؼ

 رق١ ـعر١َ ٚإَرا١ اير١ اًكملا

، ٌت بٓارّ ؾر٬َعرَملٛ ر٥ـ ٚايعّٚ ؼسٜس اي  يثريُبسأ ايًؼكٝكًر  -1

 ْتكرز ٫تؿرٚض ٚايعّ اًٜٚػت

ػرٚا٠ يف ملؿدك١ٝ ٚاي ا٫جتُرع١ٝ ٫ط١ٜ اؿؾطز بر ٌطابع متتع نيبسأ املا -1

 عرّ يٓؿع ايبر ٍعُر٭كؿرت ٚاييف ا ٌتؿرنيع١ٜٛٓ ٚاملرز١ٜ ٚاملكٛم اؿا

 

ٛذؿ١ ي١ً ير إظاٗسعٝؼ ٜطٟ إٔ يف ؼكٝكيؿهط امليت نرٕ ايبرز٨ املٞ اٖ ٙصٖ

يف  ٙهِ غٝهُٔ بكر٤ؿيثٝٓرت، ؾر٬ثيهَٛني يف كمٔ احملرنُني ٚاؿكر١ُ٥ بني ايا

هّٛ غٝحس يف ؼكٝل حملؿعيب، ٚايمجرع ايإلُٝثرم ٚيًهِ زٕٚ َٓرظع، اذذلاَر ؿا

رزٟ ملضاكر٤ ا٫ا ٙز٬بيهطكم١ َٚر ٜهُٔ يٝر٠ اؿا ي٘برز٨ َر ٜهُٔ ملا ٙصٖ

ؿٛض٣ ذكًر ممرضغًر يُٝٔ ٚطًٓر قًٜٛر قذلًَر  ٚعٓسَر اهٕٛ ائَ ا ٌعٟٓٛ ٚهعملٚا

ػرٚا٠ ملا ١ٌٝ يف  يػ٪ٚملا ٌٛنٛعٞ ذكًر َكًْٛر، ٜٚهٕٛ ؼُملْتكرز ا٫ٜٚهٕٛ ا

يف ذٝر٠  ٌؿرَيتػٝرل ايمتٝٝع ٜهٕٛ قس ؼكل اأٚ  ٕٚ اغتثٓر٤َٛاطٔ ز ٌَٔ ذل ن

 ز ٬بيٓرؽ ٚايا
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ر، ؾػٛف ٗضبع١ يف ن٤ٛ  طٚؾ٭ساف اٖ٭اأٚ  برز٨،ملا ٙصٖٚإشا َر قطأْر 

 ملِ، ٖٚز١٬ بًبسا١ٜ ٜعطؾٕٛ َؿهيُٝٓٝني نرْٛا َٓص ايذطاض ا٭ْسضى إٔ ا

ٝرت َؿطٚع يأٚ ٌاؿهيت يٓاط١ٜ ايكرت آًطملٜهْٛٛا ٜترطنٕٛ يف ؾطاؽ َٔ ا

يت يٝػ١ اًبي١ُٝ اٖ٭ذ  ا٬ بّس إٔ ٫ْـ  نُر ًتديط ٚاٗكيطٚد َٔ َأظم اـا

٢ ًٝؼ عًبير ا١ُٝٓٝٗ ٚذطقيضض ا٭ٛذس٠ ايٛط١ٝٓ ي٥ع ا٬طير اٗتيأٚ

ٛ ٖعر١َ، ٚيعػهط١ٜ ايرم بؿطض اـسف اشل  ٚغٛف ٜؿرج٦ٓر ا٬ٍغتك٫ا

 ٛطين يسؾرع ايخس١َ اأٚ  جبرضٟ،إلتحٓٝس ايً ٍعرزملتعبرل ايا
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 ُ٘ٝٔ، قس أٚنرت أْيػربك١ َٔ بطْرَخ ذهِٝ ايعطٜه١ ايطٛط اـا ٌعي

ٝع١ ً، ٚإمنر نرٕ يف طٌؿرَيتػٝرل ائَ زعر٠ ا -نيؿو ايذت٢ ش- ٜهٔ مل

قًر َٔ ٬ْطاَرّ و٢ٝ إلح ْارّ ا٬ٜطٕٚ نطٚض٠ إقصٜٔ نرْٛا يذٝني ا٬قإلا

ْػرر ( ٫ؿعب يثرًْٝر  ؾكس أيثبتت أذساث )اير١ اً َٚك٫ًٓارّ أٚير١ اًَك

إٔ اػٝطط  -ُر ندلتَٗ-طاؾ١ ـ اػتطٝع ا٫ؿٛن٢، ٚي اكرز بر٫ؿعٛ  يإٔ ا

ٓسٟ شلػر٥ح ايٛاض َع اؿٛقت  ٚقس اهُٔ ايا ٌؿعٛ  نيو ا٢ً أبٓر٤ اًع

ز َٔ زا٥ط٠ ٬بيطٚد برـح ٚا٬قإل١ُٝ اٖ ا٪نس أ٫يت يا ٍقٛا٭فُٛع١ َٔ ا

ر ٗبتعرز ب٫ُٝٔ، ٚايُر١ٜ اؿ٢ ًثمل١ اًٛغٝيا ١٘ أًْؿذل٠ طٜٛيصٟ  ٔ يـ اًتديا

ِ ٗتيإٔ اهٝرع بعس يًر ٜٗهرز ٜعطن -ـًتديأٟ ا- ٘تػٝرل، ٚإشا بيرح اٜعٔ ض

٢ ًِ عٗ طٚف اْؿترذ ًِ٘ٝ ٚغرعست عٗتِٝٗ ؾشلر َر ؾر٤ت ٗكرزضٕٚ َٓيا

 خطٜٔ ٯا

ٜهُٔ  ْ٘٭كر٥ب، يختٝرض ا٫ترضى١ٝ اي١ اًطذملو اًح يف ا٬قإلٚقس نرٕ ا

بكر٤  يؾطٚط ا ٘ٓارّ ْؿػيً، نُر ٜهُٔ ٬ٍغتك٫ٛض ٚاٗٓيز ؾطٚط ا٬بيً

جتُرع ٚنرْت ٫ُر٤ اًع ٍط٠ َطنب١ نُر ٜكٖٛٓارّ نرْت  ريط٠ مجٛز اٖهٔ  ري

ر نط  َٔ ٖجٛزح يف ٬ٚقإلػٝرغ١ٝ َٚٔ يثِ ؾإٕ ايؿهط١ٜ ٚاير اٖر أبعرزشل

رَس٠ ؾا ٘ٝتًَرّ بعكإل١ٝ اًٛاض عٔ قربؿؾكطات َٔ ا ٘ٝيت إ، َٚر أؾرضٌػترٝملا

يت يعرْر٠ املترعب ٚاملَرْٞ ٚاختكرض ظَٔ ا٭ػ١ يف اي ٜهٔ غ٣ٛ َبرملح ٬قيإل

ٛاض ؿع٤ َٔ اؾصا اٖؿكطات يف يذ  إٔ ا٬  ٍٜٚٓهريبر ٍْتكر٢٫ اًاطابت ع

 َثرل ىلإ -٫بعس إٔ نرٕ َػ٪ٚ-ٓسٟ شلػر٥ح ايا ٍت، ٚؼًٛقس اساخ
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 ٌيت ػعيغبر  ا٭عٔ اغتٝعر  ا ٙط عحعٗقس أ  ٘ غُٝر ٚأ٫ْت، ٫ٚتػر٩يً

 ح ٬قإلُؼ ططم اًٛض ٚاٗٓيا ٌخص بٛغر٥٭ٜطؾض ا ٫ًذرنًُر قرقطًا َععٚ

ر١َ قس ٗتير ُٗٝٔ بؿكساْي إٔ اىلتؿر٥ِ إملا ٘ٓسٟ يف ذسٜثشلػر٥ح ايب اٖٜص

سٜ  ؿ ؾر٥س٠ اطج٢ َٔ ا٫ ٘إْ ٍٛب١، ٜٚهرز ٜكًٛ جعٜط٠ قرقط٠ َػىلت إيؼٛ

١ يػأمل اىل: "إْو ْاطت إ٬ًُٝرْٞ قر٥يا ٙذٞ، ؾرلز قرٚض٬عٔ أٟ بطْرَخ إق

ٓر يٛ ذرٖ اضى اػتٓهط، ٚملخط ٯا ٘ٛجيؾأْهطت، َٚٔ ا ١ ٚاذس٠ٗٚجَٔ 

رٓر أْؿػٓر ًبًر ٚاٛؾٝكًر، َٚت٢ أقًٚاػصنٛض٠ ؾٛظًا عاًُٝر ملرنط    اعتدل اؿا

ٓر يٝٓر مبر أبك٢ ًع هللسز٠، َٚر أعاِ ْعِ احملٞ اٖك٠ٛ يذٝر٤، ؾر٭ػٓر زضج١ اًٚب

ٝراني  ذٝر٠ ؿ بني ا٬ًرزث ؾرقؿعًَٚر اعتبرض ايٝٓر ٚأزبٓر ٚأٜكآر ًٚٚغذل ع

كرز٠ يتؿطؽ ايتسبرل يتؿهرل ٚايا ٍطؾرم طٛير اٗ، ٚقس نؿٝتِ أٌٜػتكبملرنٞ ٚاملا

عٛج١، ملؾهرض ا٭ٛج١، ٚأقرّ اًؿملزَػ١ ا٭رزث قس أذٝر اؿسٜس٠، ؾرؾٝر٠ اؿيف بٓر٤ ا

ّّٛ ا   ٢ٛاملا ٢ُِ ٚأذٝشلٛب١، ٚؾرص اًكملبرضات اعت٫تكٛضات ٚايٚق

ػٝرز٠ ؾٛم َر ْتكٛض، ؾإٕ يعطف( ايًعطؾ١ٝ )ْػب١ يػرل٠ ايأاٛقع )    ( ا 

ْكرش َر ٜكطض إلغتعساز ٫غ٣ٛ اٝٓر ًعطبٞ، َٚر عياكٛضاآر عػب عٓكطْر ا

ْسؾرع، ٚاعطف ٫ؿعٛض ٚايرزث َٔ اؿا ٙسير َٚض رم  ٚاغتؿع٬بتعرٕٚ ٚإخ

س َٔ غرل٠ ٚؾحرع١، يٛنرح، َٚر ٚير اٗٗكٝك١ بٛجؿٛض اٗكٛا ، ٚ يطأ ٚاـا

 ٫ متهٞ َس٠ ٜػرل٠ جسًا إ٫و إٔ يػهب  أقسض َع شيؿحرع١ ايث ارُسٚإمنر ُٜ

عٝـ، ٚمتّتع يبر أٖٓر جصعًر ؾرٗػرل ؾٝي١ُ برًهيا َع٢ٓ ٌٚمٔ أ١َ ق١ٜٛ به

 ك١َٝٛ نثرلًا يعع٠ ايجتُرع١ٝ ٚا٫ػعرز٠ ايبر

ر، َٗٚطاقبت ٙٝـ ٚاتبع زضج١ ذطاض٠ إبعرزؾ١ُ ذػٔ إعرز٠ اٗملٕ اٯٝهٔ ايٚ 

عٔ ذسٚز  ٘طٝؿًعٓر١ٜ يف ايِ ٚاٗٛنٗطاقب١ ْملتعرٕٚ ي١ُ برشلٚقطف ا

ٝر٠ ؿُػرل مٛ َطانع ايًطاض٠ ؿنرعـ ارزث قس ؿّٛ إٔ اًعمل، ؾرٍعتسا٫ا



11 

 

ر ٗ ٜػُح مبػ٬ٛنٝع ؾيطؾٝع ٚاير اًٗج٭ترُؼ ير، ٚاٖػت٣ٛ يف اعتبرضملٚا

ػٝرز٠ ير، ٚؼُٝؼ اٗٛت زؾرعًر عٓملا ٌر، ٚاؿهشلر ؾهٔ َتعكبًر ٗرٕٚ بٗتيٚا

٢ ًو وػٔ إٔ ٜهٕٛ عير، بص٢ٖ غرلًر عٗكٝرز٠ اتهرعـ زضجراير اٗٝيٓا١ُ إملا

 عطف" ٝيِ ٗب ٍااكر

صٟ اهُٔ قسضًا َٔ يا ٘ٓسٟ ذسٜثشلػر٥ح ايٝبسأ ايُٝرْٞ يرٚض احملٜٚكُت ا

ر ٗ، ٚيف َكسَتٍذٛا٭ذساث َٔ ؼػني ا٭ا ٘كٓعاَر كمهٔ إٔ  ٙػر ٍتؿر٩يا

 زضج١ ىلٓر إًبٛاجب عاِٝ قس ٚق ٍ: "إْر ٚإٕ نٓر يف اؾتػرٍٝـ، ٜكٛؾا

سٚاّ يف ي٢ اًْهٕٛ عٝٛف نطٚض١ٜ، ٚأقذلح إٔ ؾعّٚ إعرز٠ ايعا١ُٝ، ؾإٕ 

ؾهرض ٭َٓر يف اتبع ا ٌعٓر١ٜ ن ٍَٛرت، ٚبصًعملضا٤، ٚبع  اٯا ٍٚابرز ٍااكر

 ٢٘ قرعس٠ َر ؾطعٓر بًضا٤ عٯكٝرز٠، ٚاسٜٚٔ ايطف ذطنرت آرنح١، ٚاعُّيا

ر  شل اْكطرع ٫جتُرع١ٝ ٫ؿ٪ٕٚ ايبر  ٚايٓتٝح١ بني ايبر  ؾإٕ ايا ٌػًتػي

اجتُرعٓر زا٥ًُر بعس َهٞ غتني ًَٜٛر َٔ ّٜٛ  ،ٌتعسٜيا ٌ ٜكب٫ٚأقذلح اقذلاذًر 

ف ْبض ر اْتارض ٚاعطُّٗس٠ بٝٓملا ٙصٖظ١َ، ٚي٬ٜط اضتكريا ٌَٓر مبحُ ٌعٛز ن

 ؿهط" ي١ ايٝر٠، ٚإذرؿا

 َٔ ٫ًرزث بسؿ ع  أغبر  اىلطاَٞ إيٓرٛ ايصا ا٢ٖ ًٛاض عؿٚكمهٞ ا

رزث ؿٛض ٚاصنط ااك ٣ٓسٟ )أضشلػر٥ح ايعػب اعبرل اأٚ  ،٘سٜ  عٓؿاهطاض ا

 ٙر إٔ اصنط٭ر اٗ(  ٚإٕ أضزت أٍٜعتسا٫عسّ ا ٘عطاضا سيسٚاّ ٜٛي٢ اًع

ُر غكط  ٗٚجساْٞ َ ٣ أذػب ضز٬ٛجسإ، ؾيٓػٝرٕ، َٚٛت ايكرؾ١ ا ٙٚاكٛض

١ُ ٜأْـ ٜٚترُؼ ٜٚتٛجع ِٖ ٗقًر، ٚأنعؿ٬ٓرؽ أخيا ٢ْر أز٭ر اٗأَر اط٣ أٜ

ٛازث ؿ، ٚا٘هُت ذكٛقٖأٚ  َ٘كرَأٚ  ٘ذطَأٚ  ،٘ؾطؾأٚ  ٘ؼ عطنمل ٢َت

ِ جبًٓر ِٖ جرٛزًا، ٚأغٛأٗ، ٚأعا٬ًُٓرؽ غيطبرع، ؾإْو اط٣ أؾس اي١ ايقٛ
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برٕ ؾحرعًر، ؾًر، ٚاْٗرب ٌرَـنطكمًر، ٚا ٌٝبديِ، ؾذل٣ اٗهًٛازث َػؿا ٍؼٛ

ٓرؽ ْٝرّ ؾإشا َراٛا ي"ا :٬َ٘ٚغ ً٘ٝع هللٛات اًَني ق٭ا كرزميا ٍٚذػبٓر قٛ

ر ًٗٝر٠ نؿع َطانع ااتبَّ َ٘طاض٠ ؾإْ ٘ٚإٕ َٛآر أؾس َٛت ٚأعاُٛا"، ٗاْتب

 ر ًٗٝٚقه٢ ع

 

جربرت، ٚاهرز إل١ برًغ٦٭ا ٌػربك١ اتساخيؿكطات ايٓر نُر أؾطت يف اٖٚ

رزث ؿ بر٬ًٗ أبس ضأٜٞ جملٝب  "أجر : جملبؿدك١ٝ ا ٌػر٥يط ؾدك١ٝ اًؽت

ِ مجٛزًا، ٗػًغكٛطًر، ٚأبٓرؽ يأعاِ ا ٘ٝٓبيرٍف ن ٘، ؾبعض َر جر٤ْر بٙٚآيثرض

جتُرعٞ نعٝـ ٫كر  املا ٍٚ٭ٓػٝرٕ، ايتٓرغٞ ٚاير يف اٖر أيثطشلهٔ    يٚ

ثرْٞ ؾٝٛع يؿعٛض، ٚايتطربل ٚاؼس ايتُع زضج١ اجملؼ اً إشا ب٫ؾطاز إ٭يثط يف ا٭ا

 هطا١َ يؿعٛض بريعتبرض َرت ا٫ا صاٖب ًاػ ٢رق١، َٚتـ احلكرملاعتبرض ا

رزث َؿعع َؿاع، ٚنُر ؿَر ؾطذت غرل إٔ ا ٍأجبت: َعطٚف َٚعكٛ

ٓر يف َكرّ يهرٕ ي ٍرحملصا اٖٛ ؾطض يطبرع  ٚيضغذ ا٭ ٍقٛ ٘إْ أيثبت آْؿًر

ِ، ٗرم بأْؿػـِ اٖؿعٛضيتدٛف يصا اٖكٝرز٠ َر ٜ٪َٔ يِ اٗػٝرز٠، ٚنْٛيا

ِ ٗؿكرملِ ١٦ٗ، ؾطعرٜتملرزث اػع١ ٚاػعٕٛ يف اؿِ َٔ آيثرض اُٗٗؾٓػب١ غ

ؿطض يٚاذتٝرطًر َع ا  كٝرز٠ياأٚ  ػٝرز٠،ياأٚ  ؿطفينرْت بررق١ غٛا٤ ـا

عٓر١ٜ يف اتبع يا ٍ    أقذلح بص٘ ٚطٓىلَٓر إ ٌن ٘أقذلح ذٝ  غٝتح  تكسٜطيٚا

كرز٠ يرق١ اـعتبرضات، ٚأعين بر٫ػرٜرت، ٚزضج١ ايا ٙف اػررق١، ٚاعطُّـا ٍأذٛا

 هطٚ " ملكر٤ ايً ٚعس اىلجتُرع إ٫ٓر اْؿض اُٖر٤، ًٚعيٚا

سعٝؼ يؿٝذ ذػٔ ايًبرقٞ ييثط ا٭ع٤ َٔ اؾصا اٖٛاض يف ؿٛ  اً ٜعس أغمل

 ٍُر ٜكٖٛذٛاضًا بني ايثٓني أذس ٛا ، ٚإمنر أقبحؾٚا ٍػ٪اي٢ ططٜك١ اًٜكّٛ ع
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كرزؾ١، ٚإمنر جتُرعرت ٫َ اعس امل  ٚ٘ٝيٜهٝـ إأٚ  ً٘ٝعكب عٜخط ٯًٜر، ٚاأض

٢ ًز ع٬بيَٓرقؿ١ أٚنرع إ قرعسًا يف ٯٚغتبسأ َٔ ا قرضت قسز٠ ٚزٚض١ٜ 

نُر اثبت  ٘ٓارّ ؾٝيـ، ٚنرٕ ْكٝب اًتديا ٘صٟ غببيِٝ اي٭رزث اؿن٤ٛ ا

ؿعب ي عٔ إعساز ا٫ًٓارّ َػ٪ٚي١٦، ؾكس نرٕ املػربك١ اػعني يف ايؿكط٠ ايا

ط١َٚ َٔ حمل١ اًٖرؾؿعٛ  ايكٝرزات، ؾريهؿر٤ات ٚايٝـ ٚاعساز اؾعساز اإٚ

 كطٜب يًبعٝس ٚيًك١ُ غر٥ػ١ ير اهٕٛ ٗأبػط ذكٛق

 (هِاْنِ ) ٌ ٜتأخط أذس، بملجتُرع ي٬كطض ملّٝٛ ايهِٝ: "ٚيف اؿا ٍٜكٛ

ر ٗ: أ٬ًٜر قر٥٭سٜ  اؿهٛض، ٚاؾتتح اؿك١َٝٛ عسز أذبٛا ايِ َٔ قيب اٗٝيإ

ٚاذس ٚإٕ  ٍرؿعَُٛٞ ٚإٕ َر قسم ايا ٍرؿا ٌفُ َٓر ٌِ نًكس عيخٛإ، إلا

برجتُرعٓر  ٙٛ إٕ َر قسضْرَٖٓر َتؿك١  ٌتكٜٛط، ٚإٕ اكرضٜط نيتعبرل ٚايـ اًاخت

٢ ًؾ٤ٞ، ؾُر أعاِ غبرٚآر ذت٢ ااؿكٓر ع ٘ ٜثبت َٓملكرز٠ يػرز٠ ايػربل يف ايا

ٛ قسضْر َر قسضْر ًؾإْو ؽط٧، ؾ ٌ اػتعح٫ر: ٭تكسٜط  ؾأجر  ايطأ يف اـا

، ؾهٝـ مل٪ملرزث اؿ ْهٔ كط٦ني بعس ٚخع امل١ُ َٚط٠٤ٚ ٚؾ١ُٝ ٖٓرؽ يبأذط ا

 َرَٞ( إلعطف ايا ىلعني ْػب١ إيعطؾٞ )بتػهني ايط٦ني ٜر        اْهٕٛ ك

عني َٔ ملا ٘ضاؽ أْ ٌِ ْرذ١ٝ جبً َعىلر ٚأؾرض إ٭صا اُٖت َٔ ًكس عيٚ

طٟ ٗٓرذ١ٝ مبطاب ؾيعُّٛ اي٠ ٬كيؿرؼ١ ٚأضنرٕ ايًًُر ًعرضف َعملٚظاض٠ ا

عرضف ملٚأعين بر س،ٗ ٜؿٞ إٕ جّس ٚاجت٫، ٚقس (٬ًًٝ ق٫ني إي)أٟ ضٜر ني اعحعيضٜر

ؿكط يٚا ٌٗؾيت اططز اي١ٝ اي٬غتك٫ٝر٠ اؿر ْارّ اًٗٝيت عي١ٜٛٝ اؿعرضف املا

ٜٛجس  ٌٗر، ؾٗـ اعتبرضاا٢ً كتًعا١ُ عيؿػرز، ٚآتخ ايعحع ٚايػكِ ٚايٚا

ًِٔتحرض ؾيو  أَر اي١ مٛ شٗإزاض٠ َتٛجأٚ  ويَهتب يف ش ٛاضزات يبر ِ أع

عكط ير اٖتحرض٠ قس قرلير، ؾرشل١٦ٝ اغتعُرٖٚر ٗر، ٚإمنر ْطرقراٗكرزضات شاايٚا

١ٝ ئَ َعامح١ زٚ َٙر اطا ٌت، ٚن٫ٯق١ ا٬ر خٖػرٜرت ٚاعتدليرنط غر١ٜ اؿا
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تحرض٠ يؿس أظض ايٞ ٖت إمنر ٫ٚاعب١٦ جٝٛف ٚاغتعساز َعسات ٚاخذلاع آ

ر، ٚإْٞ أقسض َر ٜػتؿٝس ٗتعاذِ ؾٝير ٚإٜكرف اٖر ٚاغتثُرضٗغت٦ثرض ب٫ر ٚاْٖٚؿٛش

  ٜ٘ػرٜٚأٚ  ٍرملبٝت ايَرّ إلا ُ٘ٝٝٔ انعرف َر هٓيجٓيب َٔ ا٭ا

 ُٝٔي: إٕ أقط  ْاط إٔ ٜتعطف عسز ْؿٛؽ اٍو؟ ؾكريؾأجبت: ٚنٝـ ش

ت ٫بٛغرت َٚأنًٛرجرت َؿْؿؼ َٔ ا ٌهيعّ ًَٚر ٜػت ػهرٕ(ي)عسز ا

ر اغتػطقت َترعبهِ ٗدل أًْملر اٖذكط ٍذرج١ ممر ٜطٛ ٌَٚؿطٚبرت، ٚن

جٓيب َٔ ٭ضبح ا ٌر، ؾأقٗر ٚقس اككطٕٚ عٔ إٜؿر٥ٗاأَٝٓر يف ًٗٛزنِ نٗٚج

ت ذطب١ٝ ٫ه١َٛ َٔ آؿو ذرجرت اي شىل، أَر إشا أنٝـ إٍْؿؼ ضٜر ٌٚضا٤ ن

جٓيب يٮؿعب غدط٠ يإٕ ا ٍكٛيق١ ا١ٝ٬ ؾأَط نبرل  ٚخيٛاظّ نطٚض١ٜ ٚنُريٚ

ٞ ٖبعثط٠، ٚمل ا٫ٓا١ُ ملتحرض٠ ايس يثط٠ٚ، ْٚعين بري١ُ، ؾُٔ أٜٔ اًٛهيمبع٢ٓ ا

كرزضات ييف ا ٍتبرزي٢ اًؿطنرت، ٚعي٢ اًقتكرز، ٚع٢٫ َبسأ اًيت اكّٛ عيا

١ ي٬ج ٍ ٜعمل: ٘غتعُرض  ؾأجبت٫ح ا٬ٚغ ٬ٍغتك٫تحرض٠ عٓٛإ ايٛاضزات، ؾريٚا

 ىلإ ٌَؿطٚع ذٟٝٛ، ٚقس اٛق ٌَرّ يف ن٭ اىلتكسّ إيَرّ ٜؿهط يف اإلْر ا٫َٛ

ر ٖبعس هللٚخط٠ٛ إٕ ؾر٤ ا هللٚا ٣نبرل  ؾأجربين: بؿط ٍإقر١َ ؾطن١ بطاؽ َر

َرّ إلْر ا١٫ َٛي٬: ذرظ ج٘ر؟ ؾأجبتٗؿذلنني ؾٝملؼ عسز اًخطٛات، ٚنِ ب

خط  ؾأجر : َٚر ٯٓكـ ايعرق١ُ ايِ ٚغبع١ َٔ نبرض ػرض اٗغ٭ٓكـ َٔ ايا

يف  ٘رضد ٚبٝعـسخرٕ َٔ ايؿطا٤ اي: ٘؟ أجبتً٘ج٭صٟ أغػت يَط ا٭ٛ اٖ

 ِ ٖغرلؿطن١ َٚٓع يمبعطؾ١ ا ٌساخيا

ر ٖر ٚأؾععتين عكطٗم ازل٬بؿط٣  بؿطاين بإطيًأجر : َر أغطع اغذلزازى 

ر، يثِ َرشا ٗتط يف اػُٝيغٛأٚ  ط،ًٞ ٚذس٠ غٖٝػت ؾطن١، إمنر ييف مثر١ْٝ  إشٕ 

سخرٕ ي بطخل انيٛطٓٝي٢ اًعرزت ع ٌٖر؟ ٗعرّ َٔ إقرَتيْتؿرع ا٫نرٕ َٔ ا

ر ٖاعسٚ ٌٖمثرٕ  أجر : ٚ٭اضاؿعت ا ٌو، بيش ٌ وكمل: ٘؟ أجبتٌق٭٢ اًع
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 ثُر١ْٝ،ياػ٢ُ ؾطن١ اأٚ         إٔ اػ٢ُ ؾطن١ خرضج١ٝ،ٌٖ٭ر ٗرتًاكسًَر َٚك

هِ َٓسٚذ١ إٔ يٕ رن ب  أَرًػيذتهرض ٚا٤٫ ؾطن١ ا٬ػياػ٢ُ بإْترد اأٚ 

أٚ  ي،يقرزضااهِ ا ٍر ضأؽ َرٗؾطن١ ٚط١ٝٓ ؼُٕٛ ب ٍرملو ايا٪غػٛا بص

هطٚض١ٜ يرجرت اؿبعض ا ٌؼ َعرَٝر اأغُٗتٗؾطن١ اهٕٛ َ ٘اكُٕٝٛ ب

كٛم ـا ٢ًر، ٚعٗطبح ؾٝيطجح املر ٚاٗػتبني قط  إْترجملر ٚاشلتكرض  آرٚملا

عجرد يكربٕٛ ٚاير، ٚاٗٛز ٚزبرغتًؾرنُٝٔ يبهثط٠ يف ا َٙر اتٛؾط َٛاز

كطٔ يعطط١ٜ، ٚايطٚا٥ح ايؿُع ٚايبٝرض ٚاي، ٚا٘سخرٕ ْؿػيهدلٜت ٚايٚا

ررجرت َٔ يً ًٌٝتكيٚا ٌتؿػٝيٓؿع بريا ٘بو ممر ٜعِ ي، ٚغرل ش٘ٚاؿطعرا

طقٞ، ٚإٕ ي اىلتسضد إيٚا ٍعُر٭٢ اًتسض  عي، ٚاحلكرملتبكط يف ايرضد، ٚاـا

رتني ًكملُٝٔ ي اىلسخرٕ إيا ٍٛط١ٝٓ َٓع زخٛير١ اًكملضؾل ٭قط  ٚا٭ا

ٜٚكرل يف جٝٛ   ٘و ؾًَٝٗر ٜػت ٛطٔيً اغتبكر٤ ىلٚ٭١، اٖبسايبر عاُٝتني

 ملٛ ي، ِْٚ٘ ٜٚػتثُطٚٗيف أضانٝ ُٙٝٔ إٔ ٜبصضٚيا ٌٖ٭ثرْٞ زؾعًر يرضد، ٚاـا

ْرؾع  ٌهِ عٔ ني٢ َر ْؿطح ٚعسًٚؿطن١ عيا ٙصْٖؿر٤ إل اختبرضنِ ٫ٜهٔ إ

رتِ ٜهؿٞ يف اػُٝتهِ َتأخطٜٔ  ٚأَر ًُهِ إٕ خطٛمت ٚأقٖعرّ، ٚاٛ

ػتعس٠ ملب اٖٛاملهِ َٔ اي هللا ٘بَٖٚر ٚ ٌعكيكٓرعرت ؾكس اغتركطمت ْع١ُ ايا

ررجٝرت يًكس اكؿرت زضج١ ذرجراهِ يبساع، ٚإلخذلاع ٚاي١٬ ًٖ٪ملٚا

 ابعثهِ ملصا ٖٝرت، َٚع يهُريرج١    برؿا ٝرت ؾٛجساهِ ؾسٜسٟيهُريٚا

رج١ ؿْػرٕ، ؾرإلٛ ؾإٔ بين اٖر نُر ٗتؿهط يف اأَٝٓيٓاط ٚاي٢ اًرجرت عؿا

ععا٥ِ يممر ٜثرل ا ١، ٚإٕ َر اكرغٕٛ َٔ َؿكرت اأَني ذرجٝراهًِٝؿاؿتل بر  ا

عحع عٔ ي١ُ اٖيثرضاهِ ٭ٛ ؾطض َٛت ؾعٛضنِ عرجراهِ ًكٓر٥ع، ؾيذٝر٤ اإل

 أز٢ْ َطاؾل ذٝراهُر" 
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٢ ًع ٘سعٝؼ َع ْؿػيؿٝذ ايا ٙصٟ نرٕ قس بسأيسٜ  اؿإٕ ا ٍكٛيكمهٔ ا

قس  ،ٍػ٪ٚملبسٚض ا ٘ٓسٟ ؾٝشلػر٥ح ايػر٥ح ٜٚكّٛ ايبسٚض ا ٘ذٛاض ٜكّٛ ب ٌؾه

ز قس ٬بيتُني مبر نرْت اٗملر عسز َٔ اٗٝيٓسٚات ٜسع٢ إيا ٘ َر ٜؿبىلإ ٍؼٛ

 رضح  ؾْػرر ( ا٫و )اييف أعكر  ش ٘ٝيت إًٚق

ُٝٓٝني )أبعرز يًرٜس ٜكـ حملٞ املعريْػرٕ اإلاأٚ  ٓسٟ،شلػر٥ح ايٚقس اغتُط ا

عُٝل يا ًٌٝتريا ٬ٍت  َٚٔ خ٫رجملـ اًر يف كتٗيت ٜعرْٕٛ َٓيأغر٠( املا

ذآر يف ٫ر  ٚقس ٖيت غٝأاٞ زٚضيطاؾل املتحرض٠ ٚبك١ٝ ايِٝ ٚاًتعيٚنرع ا٭

ِ ْرذ١ٝ ً)َع ٬ٍز َٔ خ٬بيُٝٞ يف اًتعيٛنع ايٓكرف نٝـ نرٕ ايصا اٖبسا١ٜ 

ؿرؼ١ ٚأضنرٕ يٓرؽ ايِ اًهٞ ٜعيعرضف )ملٚظاض٠ ا ٘صٟ بعثت بيضاؽ( ا ٌجب

ِ ًعملو ايش ٙصٟ نرٕ ٜتكرنريطااب ايؼ اًَب ٍرجملصا اِٖ يف ٗ ٠٫ٜ( ٬ٚكيا

ِٝ ٚعسّ ًتعي١ غٝر  اًطذملو اًاطٚف ايساضؽ يبرذ  ٚايِ اٗبكسض َر ٜ

ؿرؼ١ يِ أًَ ٜع ٍعرضف بإضغرملساضؽ، ٚانتؿر٤ َر نرٕ ٜػ٢ُ بٛظاض٠ املٚجٛز ا

 ٠!!٬كيٚأضنرٕ ا

سٜس ؾا ٌٝؾ ٜكسّ َؿرعط ا٫قس  -كٝك١ؿٛ عني اٖٚ-ّ ٬هيصا اٖ ٌَٚث

طَرٕ ؿٛعٞ َٚٔ اييت عرْت َٔ اػٝب ايا ٍجٝر٭٢ اًع ٘أنثط ممر قس ٜثرل إؾؿرق

قتكرز ؾأٚنح نٝـ نرٕ ذطم ٫ اىلِٝ إًتعيٓكرف َٔ ايا ٌ، ٚقس اْتكٌؿرَيا

ؿعب يإظا٤ ا ٘ٝرايأبػط َػ٪ٚ ٘سٚز ٜٓػٝحملػطٜع ٚايهػب اي٢ آًارّ عيا

 ٛطٔ يٚا

ت ٬ٓسٟ مبؿهشلػر٥ح ايٛ ٜػتٓطل اٖٚ-سعٝؼ يؿٝذ ايٚقس نؿـ ا 

ػٝرغٞ يػعٚ ايبر ٘قت٬ٚع ٘قتكرز ٚاكٓٝرا٫ا ١ُٖٝعٔ ٚعٞ َتكسّ بأ -ُٝٔيا

زاض١ٜ إلٚنرع ا٭ٞ عٔ اٖٚ-١ٝ يتريكؿررت ايعػهطٟ  ٚغٛف اهؿـ ايٚا

 عرقط٠ ملهِ اؿكر٥ل يف أْا١ُ اـا ِٖ٭ ٘ؿٝذ ٚاغتٝعربيَعطؾ١ ا -ز٬بييف ا
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صا ٚاطززٟ يف ٖ: "-ٓسٟشلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًع ٍسٜ  َر ٜعاؿٚا- ٍٜكٛ

: عسّ ٚجٛز ٍٚ٭  ا٫ًُر اذتُرشل أجس ملزاض١ٜ إلؿ٪ٕٚ ايكرٕ يف اًأَطٜٔ ٜتع

و يصيرج١ ؿر َع َػرؽ اٖه١َٛ ٚزٚا٥طؿَطانع ا ٌيف ن ٦ٝ٣رت ؾٛضٖ

َر اعكس،  ٌح، ٚذًق٭ح ٚا٬كيا ٢ٙ ٚجًَٛٛض ع٭رٕ اٜتؿرٚض ظّطيًهطٚض٠ يبر

تؿرٚض يٝو بعاِ ؾإٔ اٖ، ْٚرٍذٛا٭ػرل مبكته٢ ايؾرت ٚا٬ـبت يف ايٚا

٣ٛ شلِ َٔ اٖطٗٛقني ٚأطًدملا ٌعك٭ ٙٚأَط ٘هطِٜ بؿأْيكطإٓ ايا ٘آٜٛ

َع  ي٢٘ أذس يف أعُر١ًٝ عيػ٪ٚملثرْٞ: عسّ اي  ٚايٌعيطأ ٚاـِ عٔ اٖٚأبعس

ٓارّ ي طؾع(يٛ اٖ ٌق٭اإٔ هصا َع ٖ ٌق٭)يف ا ظًَر نطٚضًٜر٫و يإٔ ش

ؿط ي٢ اًرل ٚؾطًا عـ٢ اًًا عرلطٝب ؾٝحرظٟ خيبٝ  َٔ اـٝتُٝع ايجتُرع ٫ا

  ٘ػٔ يف إذػرْحملس اٖػ٤ٞ جطا٠٤ ٚمترزًٜر، ٜٚعمل ٜعٜس ا٫ذت٢ 

٢ ٠ً ع٫ٛيَٛض، ٚنرٕ اعٝني ا٭ظّ عسّ إاكرٕ ا٬ا ٍذٛا٭: إٕ َبرز٨ ا٘ؾأجبت

١ يزٚ ٍيت ؼسث عٓس إقبريَٛض ا٭ُرت اَٗرّ مبإل١ اي٬ج ٌٛؾ١ ٚؾػيأملٛز اٗعيا

٠ ٫ٛيَرّ إٔ ٜعني اإلا ْر١٫ َٛي٬و    ٚانطط جي١ خرق١ َت٢ نرٕ شيٚإزبرض زٚ

ر ٖقػرل ٘ر بٜٗٚطبط ٍعُر٭٢ اًِ، ٚإٔ ٜؿطف عٗ ؾ٫ِ ٚشلبسٕٚ اختبرض 

٠ ٫ٛيا ٌ ؼسز ٚ ٝؿ١ ٜكح ؼُملذت٢  ٌتساخير كرؾ١   ؾراػع ْطرم اٖٚنبرل

ِ ٖؿت ْاطيًَرّ إل١ اي٬ جىلهطض ضؾع غرل ٚاذس إيا ٌر اغتؿرمل١ٝ، ٚيػ٪ٚملا

٠ ٫ٛيسز٠، غرل إٔ ْؿٛؽ احملٓارَرت ايأقسضت ا ساضن١ ٚنثرلًا َرمل اىلؿطٜـ إيا

١ٝ ؾتصضعٛا يػ٪ٚملا ٌو، ٚعسّ محير عسّ شٗؿٓارّ، ٚنرٕ َٔ قريتكٝس بريأبت ا

٢ َر ًعتُرز ع٫ثك١ ٚاي ذت٢ نرز ٜؿكس احلكرملب اير بكٛا١ٖ ٚأؾطغًٛٚغٝ ٌبه

إغر٠٤  ٌهيَعطنًر  ٘ٚٚطٓ ٘تي٢ زًٚػٝٛض عيؿطٜـ(  ٚأقبح ايكرّ امل)ا ٜٙكسض

 ١ٝ يػ٪ٚملصا اضاؿعت اشلح، ٬ٚقإلب اًْتكرز ٚط٫بر ٘إشا ضؾع قٛا
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أٜرّ  ً٘ٝأؾس ممر ٚقعت ع ٌكبٝيصا اٖين أَط َٔ يرٖو َٚر ي ٜبعس ش٫ؾأجر : 

تتبع ي٢ اًر أٜرًَر، ؾكس نرٕ ؾػؿٞ ؾسٜسًا عٗعرق١ُ ٚإقرَيت ؾٝيَطٚضٟ يف ا

ؿطٜـ(، ؾهٓت يكرّ املِ نتب١ )اَٗٔ اػُْٛ ٍو اتبع أذٛايٛقٛف، َٚٔ شيٚا

ِ، ٚنٓت أغتعس ٚضٜك١ ٗخطٚجأٚ  شٕإلا ْتارض٫ٛاقؿني يِ َع اٗقـ بأبٛابأ

ِ، ٗبٛاب٢ أًر اطززٟ عٗأجٛظ ب ٌنْٛٞ عربط غبٝ ٍرملػين َٔ اًر َر ٜبٗب ؾًٝطأ

هراب يُر خطد اًٞ، ؾيب، ؾطم ي: إْٞ طر٘ؾأجبت  ٛاقؿنييين أذس ايّٜٚٛ غأ

: َٔ ٬ًٛضٜك١ قر٥يا يُ٘ت ًعرجيت، ؾػؾهر٤ إلٞ بريٞ ؾػُح يإ ٙؿت ْاطي

ذػرٕ َٓو، إل: ابتسا٤ ا٬ًر قر٥ٖر بػطع١ ٚأعرزٗعيإذػرْو قهر٤ ذرجيت، ؾطر

كسق١، يخطاد اإلسٟ لٛاٟ قسق١ ُٜت َر أضاز ؾرغتؿست بإٔ أقسّ بني ٗاغتؿ

كُني يف أَط ٚاذس ـ  ٚأغط  َر اغتػطبت َطربك١ غطض ا١ٍ ضٜريبرزملا ٌٚأق

ؿطٜـ   ٚٚجست ْؿػٞ نثرل يتِ اـت يف إٓ ٚاذس ؼت اشا ْؿٞ ٚشاى إيثبر

ر ٕٗٛ ظٓبٗر ٚخٝر١ْ عا١ُٝ ؾأغدط، ٚجطأ٠ ٜٖرض٠ ؾأقسضٗو َير أعتدل شملتعسز يا

عٛاقِ، َٚر ير يف أذس بٛضقرت اٗضبرح نأْ٭إقساّ عٓذل٠ َٚهرض١ٜ عا١ُٝ ا

 ٍػ٪ٚملؿٛنٟٛ ٚعسّ ؼرؾٞ ايٛى اًػيصا اٖاغتػطبت أَطًا نُر اغتػطبت 

ٜطاز ٚعاِ إلقساض ٚاإلَٔ ذؿ  ٚإاكرٕ ْارّ ا ٘ٝل بًكرّ، َٚر ٜملعا١ُ اي

 ١ٝ يػ٪ٚملا

١ٝ يػ٪ٚملعتدلت اٛ ُاي ٘تُو أْه ٬ِْ ؾًكس نرٕ ٚقٛؾو ؾٛم َر ْعي: ٘ؾأجبت

 ١٦ ملعكرب١ اػع١ ٚاػعني يف ايو اًهرٕ ْكٝب اي ٍػ٪ٚملعّ اعطف ايٚ

َٔ  ًَ٘ٝر ٚقؿت ع ٘ه١ُ ؾٝؿا ٌ أاعكمل: ٚممر ٍككل ؾكرييثِ اغتأْـ ا

 ىلفطّ ٜػرم إ ٘أْنٓس ؾٞ قرطًر بريٛايا ٣ ٚأض٫ِ أَط مبطنع إ٠ً، ؾ٫ٛيِ اَطاغٝ

هِ ؿا ٘ٝػًػحٔ بعس ابيخرضجًر َٔ اأٚ  عساّ،إلهِ برؿا ٘ٝػًػحٔ بعس ابيا

 ٘تًح خٛؾًر َٔ اؿ٬ػيِ ؾرنٛا اٗكدل٠، ؾمل اىلػحٔ إيخرضجًر َٔ اأٚ  عساّ،إلبر
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ر يثهٓرت ٗر نأْٖؾأجس ٘ع أَط بنَط ٌه١َٛ يف نؿزٚض ا ِ، ٚنٓت أقكسَٖٔ ٜس

ر ذه١َٛ ٗإْ ٍبر  ؾأقٛي َرْع ؾأزؾع ا٫ ٘نأْ ٍسخٛيط برٖعػهط١ٜ، َٚطاضًا أاار

عبرز ي احلَكر ٌٝٗتػيؾر٤، ٚخككت  َت٢ٚ ٢أْ ٍسخٛئ ؾر٤ املر ٗتٛح بربَؿ

 ٙصٗاؿطزٟ ب ٌعٓٝـ  ٚنٓت أذتُيسؾع ايُرشا متٓعْٛين؟ ؾٝهٕٛ جٛابٞ اًؾ

 ىلطا٥رني إيػرزٜٔ ٚايٚغطبيت، ٚأَه  بعٝسًا أاكؿح ا يتػطابي١ ًعرَملا

ػرٚا٠ ملٚا ٍعسي ا٫ِ أجس إًِ، ؾٗف طبكرا٢٬ اختًع ٌحملا ٌٖه١َٛ َٔ أؿا

  ُ٘تهذ ٌ أاعكملصا َر ٗبرز )!!( ؾيرنط ٚاؿبني ا

ٞ يٛايا ٘ه١َٛ، ٚؾ٤ٞ ٜتعطف بؿٝب١ اٖٞ ذؿ  ١ٖ ٚيه١ُ َعكٛؿ: ا٘ؾأجبت

  ٘ٚكمترظ ب

، ٘عٓ ٍ ٜعس٫صٟ يا ٍعسيٝب١ يف اشلٝب١ يف ؾ٤ٞ، ؾرشلٝؼ َٔ ايؾأجر : "

 ٫ُٛا إٔ ًؿػس إشا عملر٥ٔ ٚاـبرغٞ ٚاي ٚاملاريطاجعرت، ؾرملا ٌٝٗكط  ٚاػيٚا

ؿط  يٝب١ ٚأقكطٚا عٔ اشلِ اٗ قربر٠ عاُت يف أْؿػ٫ اؿػرل ٫ٚذحر  ٚ

طاؾع اْتاُت يرؾض ٚاـ٪خط ٚاملكسّ ٚاملرْع ٚاملعطٞ ٚاملٛ اٖل ؿرٕ ان ٢َٚت

ه١َٛ َٚٛنٛع ؿت مبٛنٛع ا٫رٗهٔ جيٛض، ُٚٗؾح اًَٛض، ٚق٭ا

 ْػر١ْٝ" إلا

 آخط  َٚٔ ىلَٔ َٛنٛع إ ُ٘ٝٔ يف ذٛاضٜرايبٓر ذهِٝ ا ٌهصا ٜتٓكٖ

خطر٤، ٚارض٠ ٭بعض ايدلض ملاأٚ  ساؾعملٛ ارض٠ ٜأخص َٛقـ اٖس١ٜٓ  ٚمل اىلطٜـ إيا

 ٜهتـ بإٔ مل -ٓرُٜر ضأن-ٛ ٖخطر٤  ٚ٭و اًتيطاؾض ي٪ٜس املٜأخص َٛقـ ا

 ٌ، بًٍٛؿخطر٤ ٜٚططح ا٭ا ًٌٚو ٜ٘ٓطل برزل ً٘صٟ جعيٓسٟ اشلػر٥ح ايا ٌهع

ر ٗيت ٜهخ بيمطاؾرت ا٫هِٝ َٔ ضقس اؿٝتُهٔ ايعرق١ُ ي اىلإ ٘ب ٌٚق

ِ ش٥ر  ٖٛاطٕٓٛ ٚمتتل زَر٩ملَرّ ذٝ  ٜعرْٞ اإلقكط اأٚ  ؿطٜـ(،يكرّ امل)ا
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ِ ًايب ايٛاغع١ ٚنرْٛا كريثطٚات ايرؾ١ٝ َٔ نْٛٛا اؿب ايهتب١ ٚيثعريا

 ؿرذـ يا

 ُ٘راًت بعض نًصٟ اآنيٛاض اؿ إٔ ْل اىلٓر إٖؾرض٠ إلٞ َٔ اي بّس ٫ٚ

ٛاضز٠ يؿكطات ايخط٣ قس أضبو بعض ا٭ُرت اًهي عٔ اكرٝـ بعض ا٬ًؾه

ُرت ًهي عٔ ا٫ً ٚنع ْكرط بسىلع٤ غرق١، ٚقس انططضت أذٝرًْر إؾصا اٖيف 

 ككٛز ملع٢ٓ املِ اٗكرض٨ اضابرنًر يف ؾيًيت قس اػبب ياأٚ  ١َٛٗؿملغرل ا
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عػهطٜني يُٝٓٝني ٚايا ٌِ نُٗٝٔ َر ٜيا ذهِٝ ع٤ َٔ ذسٜ ؾصا اٖيف 

١ُٝ ًعيِ اٗصٜٔ ٜعسٕٚ زضاغراي٦و ايغُٝر أٚ ٫كٛم ـا ٢٘ ٚجًِ عَٗٓ

ٝع١ ٚط١ٝٓ َٔ ًر طٗيت قرزايٝس٠ اجملثٛض٠ ايقٝرّ ا ٌُٝين قبيٝـ اؾعٔ أٚنرع ا

 ٓحرح ير اشل ٜهتب ملت ٫بر٥ؼ بعس قرٚيٝـ اؾو ايش

صٟ نرٕ يٝـ اؾا ٍرم بأذٛاـسٜ  اؿو اي٢ ْل شًٛقٛف عيا ٌٚقب

 أجس َؿطًا َٔ ٫ ،هلل٢ اًع ٌتٛنملاط١ ًػي قرذب اىلٞ ْػب١ إًتٛنملٜػ٢ُ بر

 -رٗػؿرل٠ َٓيذت٢ ا-ؿعٛ  يا ٌرشا اكبملٝٛف، ٚؾ١ُٝ بٓر٤ اٖعٔ أ ٍتػر٩يا

تهٕٛ يٓرغبرت، أّ ملتهٕٛ ظ١ٜٓ يف اي ٌٖر١ بػدر٤؟ ًػملر ا٢ٗ قٛااًإٔ آؿل ع

ػعا٠ ٚمحر١ٜ يز َٔ ا٬بيُر١ٜ اؿهٞ اهٕٛ ق٠ٛ يأٚ  ؿطز،يرنِ اؿق٠ٛ برطؿ١ بٝس ا

 ْتكرم ٫عسٚإ ٚاي١ٝ َٔ ايسٚير اٖذسٚز

ر ًٗٝيت ٜٓؿل عيٝٛف اؾ ٜهٔ َٔ امل ًٞتٛنملٝـ اؾإٕ ا ٍل ٜكرؿٚا

٢ ١ً ابع  عيٓارّ، ؾكس نرٕ يف ذريً ٜهٔ ظ١ٜٓ مل١ بػدر٤، ٚيسٚياأٚ  ؿعبيا

سٚز، ٚقس ؿز ٚمحر١ٜ ا٬بيسؾرع عٔ اي٢ اً ٜهٔ قرزضًا عملو يصيٛ ٖطيثر٤، ٚيا

ٝس ٖعيجط ا٭ا ٌـ يف َكربًتدملٓارّ اييف نـ اانتؿ٢ بإٔ ٜهٕٛ ق٠ٛ برطؿ١ 

 طع١ٝ ئَ ا ٜ٘ٓتععأٚ  ١يسٚئَ ا ٙصٟ نرٕ ٜتكرنريا

عطب١ٝ يٝٛف اؾل اؿصٟ يتطٛض ايًسٜس٠ ؾكر٥ل اؿا ٘ٝيت إًٚعٓسَر اْتك

 ىلإ ٘ متطز ٚقُتىلإ ٙضنر ٍؼٛ، كرطا٤يب اًيت نرْت اعٝـ يف قيو اًذت٢ ا

طَرٕ  ٚاعتكس إٔ أذسًا ؿط ٚاٗكيٛعٞ بريبسا١ٜ اْػرر  ٫اْتارض، ٚنرٕ ذرزث ا

نرٕ أٚ  ٝـؾر اٖيت قرزيثٛضات ايتُطزات ٚائ ٜتُهٔ َٔ إزضاى أبعرز اي
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١ َٔ ارضٜذ يٛٗملكؿررت اير اٗيت نؿؿت عٓيعرْر٠ امل ٜتبني أبعرز املر َر ٗٝعتًط

 ٙٓسٟ يف ذٛاضشلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًيت جر٤ت عيكؿر١ ايا ٙصٖر ٗيثٝٓرت ٬َٓٚثيا

 هِٝ:ؿؿٝذ ايَع ا

 

ت ً أْٞ أع٫ُعػهط١ٜ أجر : ٚقٛيف بػٝط إي١ اٗبؾ٢ اًع ٘ٚقٛؾ ٘تي"ٚغأ

ِ ؾدك١ٝ ٗ أجس ؾٝملٝـ ٚؾأٜرّ اغتعطاض ا ٌهبرط يف نينثرلًا ؾطاغيت يف ا

ت ًسٜ  ٚقؿٓر ايطٚغٞ بهربط َطاضًا، ؾتعرضؾٓر ٚابرزيػتؿؿ٢ املبرضظ٠  ٚمجعين ا

 :ي٘

 لس ملٝسٟ ًصا؟ أجر : َػتؿؿ٢ اكٖعػهط١ٜ َػتؿؿ٢ ٜػٓٝو عٔ يًٝؼ يأ

١َ ٭غطض ا ٌَط غٛا٤ مح٭ْعهرؽ ا٫ؿت ٖصا  ؾرْسٗعٓر١ٜ نيتٝػرل ٚايا ٘ؾٝ

 ٫ٛطٕٓٝٛ يغطنًر غرَهًر، ؾرأٚ  ْػر١ْٝإلػتؿؿ٢ فرًْر ضمح١ برملطٚغ١ٝ بإْؿر٤ ايا

  غطض ٫ضمح١ ٚ

هطٚضٜرت، يا٪َٔ بعض ا ملر ٗ، ٚأٍْعؿط٠ ضٜر ٘ٚأجربين إٔ َكساض َطاب

 11ايـعػهطٜٔ َر بني يب ايذٝ  إٔ َطابرت غر يَ٘ثر٭ٚ ي٘ؿه٣ٛ يٚأؾرض ا
ٝـ أضبعٕٛ، ؾ اَرليعؿطٜٔ، َٚطاب أٜتكرنٕٛ َر بني ا ٬٥ٌٚأؾطاز ق 11ٚايـ

ر إٕ نرْٛا َكُٝني يف ٗ٪َِْٜٓٛ؟ أؾرز: ٕٗٓٛ نطٚضٜرأ ٜ٪َُّٜت: َٔ أٗٚاغتؿ

جط ٭٢ اًع ٌطانع ؾٓركملٚإٕ نٓر يف بعض ا، َ٘ٚر ؼت ٌٍّب نًعرق١ُ َٔ غيا

: ٍؾكر -ػنييطا٤ ٚؾتح ايبهػط ا-ِ؟ َغطِّيط ٚاَجُ٭ٞ اٖت: َٚر ًطغِ  ؾكيٚا

كٛم ٚاؿهٞ ؿطع١ٝ بأغبر  اي٢ اًعػهط عيهرّ اؿٚا ٍعُريا ٌط ٜطغَجُ٭ا

ربٝؼ حملطغِ ممر ٜ٪خص َٔ ايذلانٞ، ٚاياأٚ  ػرؾ١ملِ برِٗ بعهًر ؾٝأخص َٓٗبعه

جط، ٚأغط  ٭كس نٓت َػتػطبًر ممر أؾطت َٔ ايت: ًبٛؽ  ؾكحملا ٍعػب ذر
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رج١؟ ؿا ٍغتعُر٫صا ا٢ٖ ًأّ زؾعهِ ع و ٚاجب ضزلٞيش ٌٗضغِ، ؾ َ٘ر اػُٝ

 ٍْؿط ضٜر ٢ٌ نًع ٍرملبٝت ايُٝرت ؾطٜؿ١ ٚعرٜس ًجط اع٭أجر : إٕ يف ا

 ٍٚطٛ ٜٔتعريتػس ائ ؾٛقٓر ملسات ٥عري٢ ا٠ًٚ ع٬ع ٘كطع َٔ َعرؾٜطًٜر، ٗؾ

س٠ ٜؼت َعا ٍرملبٝت ايطغِ عر٥س ي٢ اًكس نرٕ عيطغِ   يبكر٤   ٚنصا ايا

ؼ َٔ ْارّ غحٕٛ ًعحب ؾكس بيًت: ٜر ًصا ؾكٖػُرع نؿين ٖعاٜسٜٔ ؾُر أزملا

٢ ذػر  ًو عيش ٌكر١، ٚنيػهٔ ٚاملؿط  ٚاملٚا ٌأنملجرْب يف ا٭ا

طعر١ٜ، يأذل بر ٬َٞغإلٓارّ ايػحٕٛ  ٚاملغ٢ٓ اأٚ  جطاّإلؼ اًُر بٗه١َٛ َؿا

و ٜر قسٜكٞ ي هللا ٍبٛؽ  ؾأغأحمل٢ اًٛؽ ذت٢ اؿطض عًؿيؼ ذب اًؾهِ ب

ر َٗر اػترل ب ٍٓعايػبل يف َٝرزٜٔ ايثبرت ٚايطب١ٝ ٚايس١َ اـإٔ ٜٛؾكو يف ا

 عُر شنطت  ٘ذلؾٝع ؾٝعزاز قسضى ٚضاابو، ؾتػتػين بيتكسٜط ٚايا

٢ ًذلؾٝع عياٝؼ يٚأجر  غؿ١ْٛ:  ٘يثرضت ؾٝ ٘ٚؾعطت نإٔ يثر٥ط٠ غهب 

ػٞ يْس٭ؿراح ايٛ ؾتح اً، ؾ٘ َر وػ٫ٓ ي٘ط٤ َر ٜبصمل١ٝ ؾثُٔ اًٖ٭ ا٫ٚ ٍعُر٭ا

ؾأؾٛظ   ي٘بص٭ ٍرملٞ ايكسٜل إٔ ٜتٛؾط ير اٗٞ أٜيؿراح ؾرزع ي٢ اًع ٍبرشيػبل اي

ر، ٗذطؾ١ ٜتٛؾط ب ٌ اكب٫س غس١َ ٝكْو َ٭و يسعر٤ بصي: أعؿين َٔ ا٘ؾأجبت

ًَِؾسخ جطكم١ ٚإيثِ  َٚر  ٘سعر٤ ؾٝيٚأجط ٚضغِ ممر ٜهٕٛ اب َر ؼتو ًٔ غو 

و بػ٤ٛ يف يترربب إٔ أزعٛ يتعرضف َٔ ايأْػٞ ؾٝو َٚر عكس ا ٌقرب٭نٓت 

 عػهطٟ يكو َٚكرَو اًزٜٓو ٚخ

َٓهطًا  ٘صا، َٚر زلعتٖ ٫ر إٗ ٜككس ب٫ساعني يصا إٕ زعٛات اٖ: ٜر ٍؾكر

ٛنٝع، يؿطٜـ ٚايٚا ٌٖرؾ ٚاملعريو اًصا َػَٖعتدلًا اعتبرضى  ٚإٕ أٚ  وًَث

ِ ٖٜرت ؾإْر ْػتأجطٯ٠ٚ ا٬ٛات ٚاًكيزا٤ ا٭ػرجس ملعرنؿني يف ايا ٌب

  ٌطجيصا ا٠ٖٚ   ب١ٝٓ إٔ ٜتٝػط َٔ ٬تيً
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ب ًٚاهطض ؾٝٓك ٍغتعُر٫عِ ا ٢ر شنطت َتمل اغتبعرز ٫ر ٭ر اٗت: أًٜؾك

 ٓٛا ؾرعصضْٞ  ٜٓرؽ يف خرل َر ابريٓهط َعطٚؾًر ٚاملا

ٓر إَرض٠ يٓر ٚظاض٠ ٚيٝؼ ي١؟ أجر : ًطب١ٝ َػتكؿٚظاضاهِ ا ٌٖ: ٘تيٚغأ

؟ ٬ٍغتك٫و، َٚر اعين برًمل١ اي٬ؾ٤ٞ َطبٛط ظ ٌر قسٚز٠، ٚنُٗتٗجٝـ َ

 يف ٫ٓر اسبرل يٝؼ ي: ٍطب١ٝ ذطن١ ٚغهًْٛر  ؾكرؿؿ٪ٕٚ ايتسبرل يف ايت: اًؾك

ٝـ، ؾاعرق١ُ اْكطع اضابرطٓر بإَرض٠ يِ، ؾُت٢ خطجٓر َٔ اً يف غ٫ذط  ٚ

ت: ٚنٝـ اسضبٕٛ ً  ؾك٘ٝيإ ٌصٟ ْطغيا، 2ٌعرَيًْٛر ٚذطن١ اهتسبرل غي اىلٜٚتٛ

تسضٜب يف ي: أَر اٍس غرلنِ؟ ؾكرٝطب١ٝ ٚأَطنِ بؿطنرت اؿ٢ اًاسضبٕٛ ع

 ٫طنرت ؿو اًصا إٕ اٖت: ٜر ًأغبٛع ًَٜٛر  ؾك ٌعرق١ُ ْتسض  نيإقرَتٓر بر

ه١ ًَ ٌَر ؼك ٬َّطٚ  ؾعؿكٝرز٠ يف ايا ٬ٍتسضٜب اغتكيػسٟ ْؿعًر، ٚأعين بر

ٝب١ ؾكٛز ـؿٛظ ٚايكٛا  َٚٛاقـ ايطأ ٚاـرض٠ ٚاعطف َٛاقع اٗملتسبرل ٚايا

 ٌ زخ٫كس أؾساو إ يكر٥ل غرل َؿٛب١  أجر : ؿا ٘صٟ اسضى ؾٝيٛ اٖٛازث ؿا

 ١٫، ٚقس ًعػهط١ٜ َػتكي١ اٗؾر ا٫ٖ اهٔ ٚاقع١ ٚقعت اتٛملو  ٚيٓر يف شي

 أذس    "  ٜعتدل إٕ أبس٣ ٫ٜػُع ٚ

 

ُٝين يٝـ اؾ عٔ أٚنرع ا٬ًطًا ؾرَٜٛجع اكطملٛاض اؿصا اٖؾكطات  ٌاؿه

 ٙصٖٚ -ْػرر ٫ست اٗيت ؾيؿذل٠ ايا-كطٕ يصا اٖيثٝٓرت َٔ ٬ثييف َٓتكـ ا

ٝـ ؾيت نرْت ؼٝط بريػ١٦ٝ اياطٚف ايرزات عٔ اٗؿيؿكطات َٔ أقسّ ايا

سؾرع عٔ ذسٚز يٛ اٖٚ ٍٚ٭ا َ٘ٔ ممرضغ١ ٚاجب ٘ٚمتٓع ٘ٚا٪يثط يف إَهرْٝرا

سٜس٠ ؿ ٚجٛز َػتؿؿ٢ ضٚغٞ يف اىلؿكطات إيا ٙصٖز  ٚقس أؾرضت إذس٣ ٬بيا

                                                           

 اللفظ يطلق على مسؤولي المديريات والمحافظات - 1
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كت ًو، ٚأغيز بعس ش٬بييت غرزضت ايطٚغ١ٝ ايتحرض١ٜ اي١ٝ ايرؾد ا٬عيآْصاى 

ٛاطٓني ملهبرط ٚبعض ايٓٛز ٚاؾصٟ نرٕ بعض ايٛذٝس ايػتؿؿ٢ املر اًٗبطذٝ

ػتؿؿ٢ ملرق١ برـؿكط٠ اياهُٓت ا طض  ٚقسملعٓس اؾتساز ا ٘ٝيٕٚ إأحًٜ

 ٫ ٘مبٛاطٓٝ ٘ اهٔ اطبطملصٟ يا َٞرَإلٓارّ ايصنٛض إؾرض٠ غرخط٠ برملطٚغٞ ايا

سؾني ٚضا٤ إْؿر٤ ُٖر ٚاذس َٔ ٖػٝرغٞ ٚيػطض اي ا٫ْػر١ْٝ ٚإل ا٫ٚ طمح١يا

بهط َٔ ملٛقت ايو ايُٝٓٝني يف شيُٛاطٓني ايً ٘ٚؾتح أبٛاب غٞطٚيػتؿؿ٢ املا

 ػٛؾٝت١ٝ  ي١ُٝٓٝ ايقرت ا٬عيارضٜذ ا

أغٛأ قٛض٠ ممه١ٓ يف ارضٜذ  -تكطٜطيا-ٛاض ؿٚقس ذسزت ؾكطات أخط٣ َٔ ا

ل ًٓارّ قس أطيطٚااب ٚنٝـ إٔ ايسٜ  عٔ اؿا ٬ٍَٔ خ   ملعريٝٛف يف اؾا

طؾ٠ٛ قرًْْٛر اأخص يا ٌكػرض، ٚجعيتٓؿصٜٔ املهبرض يف ايتٓؿصٜٔ املأٜسٟ ا

ف ٬ـ٠ٛ اٖكرْٕٛ( يف اٛغٝع يصا )اٖ عٔ لرح ٬ًر ؾهَٗهٝرؾ ٘ه١َٛ مبٛجبؿا

 اهٔ مليت ير١ اًػملكٛات ايؿكطا٤ ٚايذني ا٬ؿيٝـ بني اؾؿعب ٚايبني ا

ؿرعط يٛ اٖر ٖر٥عني  ٚؾا ٙعٝـ َٔ أؾٛايك١ُ ايبكر٤ زٕٚ اْتعاع ي٢ اًقرزض٠ ع

 :ٍعبرلٟ ٜكٛيٝس قُس قُٛز اٗؿيا

ُّييف غرل أنٛار ا     ي٘ز، َٚر ٬بيا ٌٝـ وتؾٚا  هعٝـ َكر

ُّٖ ٍٝؿ١ َعًٛديًٛ ٖب َر ٜؿر٤، نأمنر     ٜٗػطٛ ٜٚٓ  ّسا

 

ؿٞ ـسف اشلهبرط قس أزضنٛا أبعرز ايٛطٓٝني َٔ ايػتٓرلٜٔ ٚامل بّس إٔ ا٫ٚ

 ٫ٛاطٔ، ملٓسٟ َكسض خٛف اؾا ٌصٟ هعيدطط املو ايٓارّ َٔ ٚضا٤ شيً

قس أقبح  ١٘ أْملاريُرضغرت املا ٬ٍَٔ خ ٖ٘ٓصٟ اغتكط يف شيح ا٬ؿيغُٝر ا

١ يسٚي١ َٛ ؿٞ اٝهبرط ٚبكيٝـ، ٚإٔ اؾا ٘صٟ ٜطاعم َٓيٛذٝس ايكسض املا

سا٥ِ  يطظم اي ٜٓكطع َٛضز ا٫ذني ذت٢ ٬ؿيبني ا ٌؿرنملل ا٢ً خًوطقٕٛ ع
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 ملصٜٔ يذني ا٬ؿيحط٠ عسز نبرل َٔ اٖٝب يف ٖطيدطط املو ايٚقس اػبب ش

ٓرجِ ملهطا٤ برـا ٍكٛؿغتعرن١ عٔ ا٫ِ ٚاٖطاٜهْٛٛا ٜطغبٕٛ يف َػرزض٠ ق

 بعٝس٠ يسٕ املٚآاٝـ ؾٛاضع ا

ٞ( َٔ ًتٛنملٓسٟ اؾصٟ اغتطرع إٔ هػس َٛقـ )ايؿعط ايذ  إٔ ا٬ٜٚ

ؿكط٠ يًٝسًا نػرجني ارملَٔ ا ٘و عٔ ػػٝس َٛقؿينص ٌ ٜػؿملبر٥ؼ يح ا٬ؿيا

غحني  ٌٓٛز َٔ نؾا ً٘ٝع ٌ َر نرٕ وكىليت اؿرل إيٛاض، ٚاؿؿ١ َٔ ايػريا

 ذٝ  اتِ َطاعر٠ ملعري وسث يف أٟ َهرٕ َٔ امل ٛ َرٖطغر١َ( ٚيبرغِ )ا

ْؿرم  إلٚا ٍبصي٢ اًٛ نرٕ غًٓٝر قرزضًا عيذت٢  ٘ػحني ٚاذذلاّ  طٚؾيذكٛم ا

 بتعاظ ٫ا ٍيف فر ٌعكٛبرت ٜٚسخيـ قرْٕٛ ايو ىريٕ ش٭

بٝرت ٭عبرلٟ ايٝس قُس قُٛز اٗؿيؿرعط ايًٚممر جر٤ يف قكٝس٠ أخط٣ 

 ٝؿ١:ًـتعصٜب ٚبطـ جٓٛز اير قػ٠ٛ ا١ٝٗ َٔ قكٝس٠ ٜكـ ؾٝيتريا

 ٬ُٙٓسٟ ٚضجؾبٓسق١ ا ٘بتي            ٘إشا اغتؿرم أغرل َٔ َترعب

ٌٔ َٔ ا  ُٙساٖأ ٍجٝريٮ هللٝؿ١ اًتعصٜب َبتهط     خيبطـ ٚايؾ

 ُٙاًٛإٔ ٜػتعسٚا بعاز ّٜٛ ب     ُِٗب ٜػُح َعصِّملغٝكٛا جٝرعًر ٚ

 ٛاِٖ ارِٖ جٓس ظبر١ْٝ           إشا أاٛا خع١ٜ َٔ أَطٗؿًٚغرض َٔ خ

 ُٙ٪ّ َٔ ضاح ٜػتحسٟ نررٜري ِ     ٜرًٗغط٣ َآن٭ٜػتُٓرٕٛ َٔ ا

ق١ ٬عيٝػتدطد أبعرز ايخرل ٭بٝت ايا ع١ ًَ ٚقؿ١ طٜٛىلكرض٨ إي وترد ا٫

١ يإعر ىلَهططًا إ ٘صٟ هس ْؿػيغرل ا٭ُٓٛح  بني املرْح ٚاملػطٜب١ بني ايا

ت ي  ٚقس غأ٢ٙ ذػر  أغرلًَٔ إٔ ٜعٝـ ع ٌ ىح٫صٟ يز ا٬اؾ ىل، ٚإٙز٬ج

يت يػرعسات املعٔ أيثط ا ٘غط٣ بعس إٔ ؼطض َٔ غحٓ٭٦و ايشات َط٠ أذس أٚ
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 اهٔ اػرل ؾ٦ًٝر، ملر ٗإْ ٍِ  قرٗػحرْٝيًر ٖطأٚ ن ر طٛعًرٗػرجني ٜكسَْٛملنرٕ ا

ػحرٕ يف ممرضغ١ يضغب١ او نرْت اهرعـ َٔ يعهؼ َٔ شي٢ اًٚضمبر ع

ذت٢ ضؾ٠ٛ، ٚإمنر نرٕ أٚ  ػحني َػرعس٠يا ٘ ٜهٔ ٜعتدل َر ٜكسَملكػ٠ٛ، ٚيا

ـ ًتديًتسْٞ ملػت٣ٛ املٛ َر ٜؿهح اٖسؾع، ٚير ذكًر ٚنطٜب١ ٚاجب١ اٖٜعتدل

 عرض  ٌٓارّ بؿهيٜٚكسّ قٛض٠ ا

 َٛاطٔ ؾطٜـ ىلإ ًَ٘رّ، ٚؼٜٛإلهربط يف جٝـ ايح ا١ٝ٬ إقًإٕ عُ

ح ٬ٓحرح يف إقيٓسٟ، نُر إٔ اؾح ا١ٝ٬ إقًهطٚض٠ اػبل عُيرْت برن

ت يصا َر اٖٛعٝؿ١ٝ، ٚملُر اٗح أٚنرع٢٬ إقًٓسٟ َعًر ٜتٛقـ عؾهربط ٚايا

  ٙم َٔ آيثرض٬ديًٚؼسٜس بطاَخ  ٘رٝو اٛنيذطاض بعس ش٭ذطن١ ا

سْٝني ؾكس ملٝـ ٚيف قؿٛف اؾؿطؾر٤ يف اي١ َٔ اًًٝكي١ اًكيٚبرغتثٓر٤ ا 

 ،يثٝٓرت٬ثيهربط يف ذٛاض ايا ٍتُٝع نُر ٜكٛيٛث عر١َ  ٚنرٕ اًتي١ٝ اًنرْت قرب

 ٍرملػب اندلاع١ يف ي٢ اًهؿر٠٤، ٚإمنر عي٢ اًعأٚ  بٖٛامل٢ اً ٜتٛقـ ع٫

ػبب يٛ اٖصا ٖهٕٛ  ًٚب َر كمًبطٜر٤ ٚغ٭ب اٗٓيٓرغب١ ملا ٌٛغر٥يٚاخذلاع ا

ٜسضٟ إٔ  ْ٘٭ثطا٤ يهربط بريًسعر٤ يا ٘ٔ ضؾهًٓسٟ ٜعشلػر٥ح ايا ٌصٟ جعيا

اٛؾرل  ٌَٝٛٞ يف غبٝيِ اشلْهر مؿكطا٤ ٚعطي َٔ زَر٤ ا٫ٔ ٜهٕٛ ايو يؼكٝل ش

برز َٔ ؾ٪ٕٚ ٚؾحٕٛ، ملس اٗعيٝـ يف اؾسٜ  عٔ اؿعٝـ  ٚنِ ٜثرل ايك١ُ اي

كٛض٠ ي٢ اهٜٛٔ اًيت اػرعس عيَٛرت اًعملٜرّ عٔ َعٜس َٔ ا٭طمبر نؿؿت ايٚ

 ١ ًؿرَيٛنٛع١ٝ املا

ذرزث  ٍٓسٟ ذٛشلػر٥ح ايسعٝؼ ٚايؿٝذ ايبني اٛاض ؿٚنُر بسأ ا

ٛاض مبر ؿ٢ اٗؾكس اْت ، ُ٘ٝٔ بؿططٜيل عِ أًَ ق ًْ٘ٝػرر  َٚر اطاب ع٫ا

ُٝٓٝني يؿرج٧ يف ْؿٛؽ املْػرر  ا٫ا ٘صٟ اطنيؿر٥ط ايطح اؾقًر َٔ ا٬بسأ اْط

محط ٭برط اي٢ اًع ٌطملع٤ اؾٛ اٖر١َ( ٚٗز )ا٬بيػطبٞ َٔ ايع٤ اؾغهرٕ ا
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جعا٤ ٭يت متس بك١ٝ ايط١٥ ايا، ٛطٔيا ٍؿُريٓػب١ يجػطاؾًٝر بر ٌصٟ ٜؿهيٚا

ٓراخ عٔ يٝـ اؾتررٚضإ إٓ اْػرر  قٛات املذ  ا٫ٝر٠، ؾكس ؿ١ٜٛٝ ٚاؿبر

ٛاطٓني مل٤ ا٫٪ٖز قس ٚنع ٬بيع٤ َٔ اؾو ايٛاطٓني يف شملثك١ بريعسّ ا

إٕ  ١ٍ، أقٛملاري١ ايسٚيًِ ٫٥ٗؿهٛى يف ٚملِ ٚاٗٛطٓيِ ٫٥ٗكرزقني يف ٚيا

ِ يف ًِٗٝ إٔ عشلػرظ١ٜ، ٚأنس يكٛات اي١ اِٗ يف َٛاجْٗػرر  قس ٚنع٫ا

 ٘و ؾكس اػيصيرضٜ   ٚحملعكٞ ٚايػعا٠ بريٛا اٗػعٚ إٔ ٜٛاجيت اهطاض ا٫ذر

 ؿعب يثك١ بني ايل اًـ١ ذكٝك١ٝ ١ً إهرز ٚغٝيو مٛ قرٚيٛاض بعس شؿا

ٓسٟ شلػر٥ح ايػرٕ اي٢ ًُٝٔ عير ذهِٝ ا١ٖ نُر ذسزًٛغٝيٚقس نرْت ا

 ٍػ٪ايهٔ ايٝر٠  ٚؿم يف اطٜٛط َطاؾل ا٬خإلٚا ٌؿرَيتػٝرل ايفػس٠ يف ا

 ٛ: ٖ ٘هِٝ ْؿػؿا ٘صٟ ططذيِ اٖ٭ا

ه١َٛ ؿغتٛاؾل ا ٌٖهٔ ي، ٌَٚ٭ثك١ ٚايغتعرز٠ ا٫تػٝرل نطٚضٟ يإٕ ا

 ٘ر إشا َر ٚعست  إْٖؿعب ٚعسيغٝكسم ا ٌٖتػٝرل، ٚيو اي٢ إذساث شًع

 و يٜػتبعس ش

 

 :٬ًٛ هٝب قر٥ٗٓسٟ ؾشلػر٥ح ايأَر ا

كر٥ل ْرقع١، ؿػترض ٚأبطظ ايرزث نؿـ اؿتػٝرل( ؾإٕ اي أغتبعس )ا٫"

ٞ ٖك٠ٛ يتهرَٔ، ٚإٔ ايؼرز ٚا٫جتُرع١ٝ يف ا٫ٝر٠ اؿٚأقٓع قٓٛعًر ْؿػًٝر إٔ ا

عر١َ ي احلكرمله١َٛ ضعر١ٜ اؿر، ٚإٔ َٛنٛع اٗر بٓؿػٗٛ  ٚيثكتًكياجتُرع ا

سَرض، يطا  ٚاـرق١ أغبر  اـ احلكرملٛض اٗر  ٚإٔ  ٗٚاٛغٝع زا٥طار ٗٚمحرٜت

 َر ٫إ ٙهرؾ١ َٔ أيثطي اسضى املتػٝرل ٚيًيت اهٕٛ ي١ٝ اشلإلٛازث اؿرزث َٔ اؿؾر

 ٜهٔ ملصات ٚيِ برٗٝيإ ٘ٛجملػر١َٝ ؾإٕ ايكرَرت املِ يف اٗاْعهؼ َٔ ٚقؿ١ ٚؾ
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ح ًق٭ َترطًٜر ا٫إ ،ربك١ػيت ا٬عرَمليف جطٜرٕ ا هللِ اٖ٪َٓني أٜسملأَرل ا

ب ير بكٛاشلت أعُرًأغطاض خؿ١ٝ ق١ٜٛ عُ ٌهٔ عٛاَي، ١ً٘ٚ ٚأنُيسٚيً

رزث ؿؾر ٘ٝني يف جٛؾًَٔ ق ٌطجيًؿػرز، َٚر نرٕ ير اٖطٖح ٚ ر٬كير اٖطٖ ر

بعس نؿـ  ٍرؿرت إٔ ٜسّٚ اٗٝٗر غذل، ؾملنرٕ َ٪شًٜر َٚٛقاًر َٚعطؾًر ٚنرؾؿًر 

 ح ٬قإلح ٚا٬كي٢ اًطٜل عؿ٪َٓني املَرل ا٭كر٥ل ؿا

طجر٤ ؾإٕ يا ٌٝرؽ قيا ٌٚإٕ قس ذ ٘ٛعسْر ؾإْير١َ ٗا ٌٖأَر اكسٜل أ

تهطض ي١ٝ ٚشلػرَع غ١ٓ إيب اًاأيثرلًا يف ق ٘ق٬ٚإخ ِ٘ ٚععكمتًتهملكسم اي

ٞ ًق٭ف ا٬ـِ ٚاٝعا ٙح ؾأَطًكيثك١، ٚأَر ايبرز٨ متهًٝٓر يف امل٢ اًثبرت عيا

ح ًكيْؿحرض    ؾإٕ ٜهٔ أغرؽ ا٫س بعس ايتٛملٚاُٞ ًػيف ا٬خت٫س َٔ ايَتٛ

 ٌٝٓر، بًِ قتِ عًػيًٓٛح ؾٞ، ؾريٚ٭ف ا٬خت٢٫ ا١ًَٝ ع٬غإل١٦ٝ اشل٢ ٜس اًع

هطا١َ يو اًؿ  اؿططؾني، ٚيَر كمؼ نطا١َ ا ٌتسخيبر ٌتػرَح، ؾكس ذكيٚا

 ٍذر ٘ح بًَٚر ٜك ٍٚ٭بني ايح شات ا٬رٕٛ بكٛض٠ خكٛق١ٝ إقًكمل اىلٜتٛ

 ٌَرّ بتكطٜط َر ٜعٜإلر١َ ٚاٗا ٌٖبني أ ٍرؿح ا٬عبرز، ٚنصا إقيٚا ز٬بيا

٢ قٛض٠ خكٛق١ٝ ًر عٗؾٝ ٌتساخييت نرْت ايت ا٬حملو ايش ٌٛذؿ١، َٚثيا

 ِ  ٖتؿريتك٣ٛ ٚايًصا أقط  ٖر، ٚٗه١َٛ ٚابعتؿبني ا

ٛا ملػربك١ َٚر أيِ اَٗٛراًذل١َ إٔ ٜػتؿعطٚا َٔ َعحمل١٦ٝ اشلَٔ ا ٌنُر ٜ٪َ

دكٛا ًٝر٠ ٜٚؿا َ٘ر ؾٝ ٌتٛق١ٝ بهيِ إٔ ٜػتٛقٛا ٜٚ٪نسٚا اَٗر ٜسؾعٕ ٯا ٘ب

 ػرٜرت يٛؽ اًب ٌت ٚٚغر٬٥عرَملرجرت ٚغرل اؿا ٘ٝيَر اسعٛ إ

ٝأ ٖكٛا ، ٚيطأ ٚاـٔ َٛاقع ا  ٚأٜك ، ٚبّٝٓرؾع، ؾكس أّزملرزث جِ اؿؾر

ر ٗبععرَت ٌؿعيط برٗذل١َ إٔ ػتُع شااًر ٚضأًٜر، ٚإٔ ااحمل١٦ٝ ايًٗغبر  ٭ا

 ك١َٝٛ يقرت ا٬عيٓتح١ ٚضبط امل١ اؿكرير ٚبصٚض اُٗتٗزا٤ َ٭طٚذ١ٝ يا



11 

 

طؾض يْـ، ؾر٭ٛازث ٚعؼ سلٛر اؿ٢ اًح عًكيصا ٚإٕ ٜهٔ أغرؽ اٖ

ر ًٗر١َ ٚغٛاذٗر١َ خٛض يف ْؿؼ ذٝرآر، ؾتٗٛض يف أَط اـٝٓر، ٚاًقتِ ع

ؼ ًُر بَٗ ٍ آرظ٫َط ٚ٭ِ يف اٖ اؿر٬ْػرٕ ؾيإلٛا٤ شل١ ايٞ مبٓعُٖٝٔ، ٚيَٝٓر٤ ا

 ٌؿرقيا ٘ػرّ ؾإْؿخط، أجر : وهِ اٯعّ إٔ اكطض َر وؼ إٕ نرٕ اًٝيٚ ٍرؿا

ٝط ؿٝٛف قٝط١ برؾر إٕ اٖعس٠ ٚيعسز ٚايٓر اي٠، ٚقس اٛؾط ٛكيً ٫ اذذلاّ إ٫ٚ

 ٝهٔ ًعرّ ؾيحّٛ ايًٗٞ قهط٠ ًبؾرَٞ ٚاٗتيا

ٓر يذر ٢٢ َكته١ً عًعحيػرّ يف اؿؼهِٝ ا ٌ ْػتعح٫أجر : عٓسٟ إٔ 

ٚنعؿٓر  ٘عسٚ ٚؾحرعتي َٔ ذٝ  ق٠ٛ ا٫ٛب١ ًطملػر١ٜ اي اؿتح ا٫رنط، ؿا

ٛإ شلٚا ٍصيبٓر ٚٚزلٓر برًصٟ غيعسٚ ايٝؼ اًصٟ     ؾيَط ا٭هٔ بريٓر ٚيٚش

ٝؼ غرل ًرضج١ٝ، ؾـٛ  اًكيٚاذذلاّ يف ا ٬ٍإج ٓر َٔ َكرَرتيبٓر َر نرٕ ًٚغ

ٚغ٤ٛ اسبرلْر ٚعسّ ْارَٓر ٚاهرَٓٓر أْؿػٓر ٚٚذؿتٓر بعهٓر َٔ بعض، 

ٛ  َتبر١ٜٓ ًكير غرل َطج٠ٛ ؾرٗغرل َأ١َْٛ  أَر أْ ٌٝتٓر غرل َطج٠ٛ، بًؾساخ

ر غر١ٜ ؾتكسم ٗر َٔ ٚضا٤ إقساَشل ٜكٛض ملٓرقر١ ٚمل بر٫ اكّٛ إ٫ط  ؿٚا

ر غرل ٗثبرت  ٚأَر أْي٢ اًترؿ  عيا ٌٓارّ َر ٜهؿي ٜهٔ َٔ املر، ٚٗععا٥ُ

ل ًتديْتكرّ ٚاي٬ ٌٛ  أًَٝكيب١ٝ ٚقرل اًكيَطاض ا٭ٝخ اٖ رزثؿَأ١َْٛ ؾر

ح ٬س يف إقٗتلإٔ لس ٚ ٌػبيو، ٚأل٢ اياطجٝح ش ٌق٭٢ اًعأٚ  هِ،ؿَٔ ا

 ر ٗٛذؿ١ ٚأغبربي١ ايل بإظادًَّٝتٓر ًُٜٚزاخ

٢ ًكهر٤ عيٚا ٍصيًٝس نطؾض اأيػهٕٛ بعس ايتأخرل، ؾريذػٓت اأجر : 

 عتبرض ٫بك١ٝ َٔ ايا

ؾ٤ٞ َٔ ذكٛقٓر  ٢ٍ آرظًح عًكيا ٍٛب١ٝ بكبًٛػملٚؼكٝل ا ٍصيأجر : ا

 ْاط ٫ؾ٦ٓر، ٚ ٢ب ذكٛقٓر أًْس، ٚإٔ ْطٗ ع٫ ْتكٝس بكٝس ٚملٝٓر إٕ ًَٚر ع

١ أعاِ ًكيٛ  َع اًكيٛبٓر، ؾرجتُرع اًعتدل اجتُرع قملهثط٠ َعسزْر ُٚعسزْر ؾري
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 هللا ٍضجٛ عٛ٭ٛإ  ٚإْٞ شل لر٠ َٔ ا٫ إْترد، ٫ٚ ٌتؿطم، بيإْترجًر َع ا

١٦ٝ ٖ ٌُت إٔ اؿهشلٚقس أ ؼرز َر ْطجٛ ٫تهرَٔ ٚايبر هللٚغ١ٓ ا هللٚغبررٕ ا

ذرت ٬قإلح اؿطض يف اكطٜط ا٬قيإلف طبكرآر ٢٬ اختًٓر عئَ نب١ ضجر

 رٕ ذٝرآر" نػر٥ط أضي

*** 

يثٝٓرت زٕٚ إٔ ٬ثي١ َٔ ذٛاض ايٛٗجملكؿررت ايس اٛقـ اؿصا اٖعٓس 

 ٘ذ  أ٬ْقس ؾكست  ٜٚ ٘ بّس إٔ قؿررت أخط٣ ٫َٓصٟ يٛاض اؿٜتٛقـ ا

ٞ ٖؿرجع١، ٚيْػرر  ا٫كؿررت قس نتبت يف  طٚف ايا ٙصٖطغِ َٔ إٔ يبر

ت أ١َٓٝ يف ًعر١َ، ؾكس  يرق١ ٚاـػط٠ اؿٛط١ٝٓ ٚايطاض٠ امل طٚف ااػُت بر

 ٙصٖٕ إٕ نرْت ٚتررٚضملاأٚ  هرابيإٔ ٜؿكس ا ٍْؿعري٬ اذلى ملر، ٚٗض٩ٜت

 ٍْؿعري٬كؿررت ي اذلى َٔ امل ٍضا٤، أقٛٯقس نُٓت عسزًا َٔ اكؿررت يا

صٟ ذسث، ٚإَهر١ْٝ ػرٚظ يا ًٌديًكٝك١ٝ ؿبعرز ا٭ػتٓرلٕٚ ض١ٜ٩ املإٔ ٜؿكس ا

 ٛط١ٝٓ ير ا٢ٗ ٚذساًز، ٚذؿر ًر ع٬بي٢ نٝرٕ اًسث ذطقًر عؿو ايش

 صٟيعسٚ ايٛطين إٔ ٜ٪نس إٔ ايا ٍْؿعر٫ٛ يف ق١ُ اٖهِٝ ٚؿ ٜٓػ٢ ا٫ٚ 

َٔ  ٙ مٔ مبر أؾعٓر٫ٝؼ إير ٗر ٚاْتكرم أضنٖطٗز ٚاػبب يف ق٬بيب اًغ

، ٌٖ٭خ٠ٛ ٚاإلٛذؿ١ بني اييت اػببت يف ْؿط ايط٠ اٖكريهِ اؿٝب ايأغر

تسبرل يغ٤ٛ ا ٣عكم١ غٖٛصٟ أذسث َر أذسث َٔ يا ٍٚ٭عسٚ ايٝؼ ايٚ

صٟ يسٚض اييف ا ٌَ٭هِٝ عاِٝ اؿتهرَٔ  ٚنرٕ ايٓارّ ٚنٝرع ايٚؾكسإ ا

ؿدكٝرت يؿت َٔ عسز َٔ اييت اأي١َٝ ا٬غإلترهِٝ اي١٦ٝ اٖ ٘غتكّٛ ب

ععٜع ياػٝين، ٚعبسؿٕ، ٚأَني ا٬ؾهٝب أضغ ٍبرضظ٠ أَثريؿهط١ٜ ايٛط١ٝٓ ٚايا

نرٕ  -ُٝٔيأٟ ذهِٝ ا- ٘ح، نُر أ٬ْقإلٛا ضا١ٜ اًِ ممٔ محٖ، ٚغرليبيثعريا

سضاغ١ أٚنرع يِ ُٗٝٓٝني أْؿػي١ٝ َٔ اًٖمجرع١ أأٚ  ١٦ٖٝ اأغٝؼ ىلٜسعٛ إ
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بٓر٤ أت ًيت جعيغبر  ا٭كر١ُ٥، َٚعطؾ١ ايت ا٬ُؿهيً ًٍٛؿز، ٚاقذلاح ا٬بيا

ٓارّ ي عٔ نعـ ٚإمنر ْهر١ٜ بر٫ػعا٠، يًتكسٟ ير١َ ٜطؾهٕٛ اُٗٝٔ يف ايا

  ٢طنيِ ٚاٖتؿريختٝرض ٚا٫ بر٫ٓرض يسٜس ٚاؿؿطٚض بك٠ٛ امل ٚاملاريا
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ُٝٔ ي يف آيثرض ذهِٝ اىلٚ٭كطا٠٤ ايا ٙصٖػربك١ َٔ يكؿررت ايإشا نرْت ا

ػٝرغٞ يُٛز اؾٚقـ ا ٍسعٝؼ قس اطنعت ذٛيؿٝذ ذػٔ قُس ايا

ضض ٭ؿعب ٚاػرقط أجعا٤ َٔ اييف اؿهٝو ٚذس٠ ا ٙجتُرعٞ ٚأيثط٫ٚا

١ ذت٢ اْهُؿت ًعٜٖمبكر١َٚ أٚ  بسٕٚ َكر١َٚ، ٌػتكملؿطط اي١ُٝٓٝ يف ايا

ؿ٪ّٚ ملْػرر  ا٫رزت بعس ان١ٝ( يف ذسٚز جػطاؾ١ٝ نٝك١، ًتٛنمله١ اًُمل)ا

كؿررت يإشا نرْت ا ٍرت، أقٛٗؾًر قرقطًا َٔ مجٝع اًٝاػسٚ ؾطٜطًر جب

ٛ ٖٛنٛع ٚملو ايش ٍهِٝ قس اطنعت ذٛؿو ايػربك١ ممر ابك٢ َٔ آيثرض شيا

ٛ ٖؿهطٟ، ٚيُٛز اؾ اىلر قس أؾرضت إٗكؿررت َٓيبعض ا غرؽ، ؾإٕ٭ا

 اعتبرض ىلإ ٍرؿا ٌجتُرعٞ، ٚقس ٚق٫ػٝرغٞ ٚايحُٛز ايًطبٝعٞ يٓراخ ايا

تحسٜـ يهٕٛ نطبًر َٔ اياأٚ  ٝر٠ؿٓاط يف ايا ٍإعُرأٚ  تؿهرلياغتدساّ ا

 عكٝس٠  يؼ املَٛض ٚ٭سز اغتكطاض اٗصٟ ٜيا

عْسق١ يطٚم ٚاملرز ٚاؿإلبر ٘رَٗاا كك١يهِٝ ؿؿٝذ ايضٚا١ٜ ا ٬ٍَٚٔ خ

خرل٠ يف ٭ٚا ىلٚ٭عَٔ، ٚنرْت اييت اغتػطقت ٚقتًر َٔ ايػط١ٜ ايا ٘ٚقرنُت

َٔ  ٍقرن١ُ  أقٛ ٌؿطز١ٜ َر ٜػين عٔ نيا َ٘رّ يف قطاضااإلز بعس إٔ ٚجس ا٬بيا

ر ، ٚيف ٖضإلؿهطٟ ٚايحُٛز ايًطرل٠ ـبعرز ا٭ترسز ااطٚا١ٜ يو اًا ٬ٍخ

ر ٗ ٚقسضاىلٚ٭٥ع ا٬طيؾحرع١ ا ١،١ ْاط ؾهط١ٜ عتٗاتأنس َٔ ٚج ٘ٛقت شاايا

ؿهط١ٜ َٔ مجٛز ٚاؾتكرض يٝر٠ اؿطغِ ممر نرْت اعرْٞ َٔ ايبر -نيؿو اييف ش-

ٓارّ يع نٝرٕ اُٗٝٔ، ٚإٔ ايا ٍهطٚ  ذٛملكُت ايو اي٢ إٔ اهػط ذس٠ شًع

سْٝر ابك٢ يا تٛانع١ إٔ أ١ٜ ق٠ٛ يفملعطؾ١ املح ا٬صعٛض  ٚاثبت بػملطٚبٞ اشلا

ت ١٫ يف فرًر٥شلتطٛضات ايعٔ ا ٙؾعب بأغط ٍعرجع٠ عٔ إٔ اػتُط يف عع
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 ٍٜكرإلا ٌيت برات اترطى عدل ؾهر٤ عطٜض َٔ ٚغر٥يؿهط١ٜ ايا عرضفملا

بؿط١ٜ يتحرض  ايا ٌصٟ نرٕ قس بسأ يف ْكيطازٜٛ( اير )اٗؿ١، ٚيف َكسَتًدتملا

 طٚذٞ يٞ ٚاًعكيا ٙ ظاز٬ًهرٕ ذرَملصٟ ٜتدط٢ ذسٚز اييثرل ا٭عدل ا

 ٌِ يف ذٗرز١٥، ٜكطأ، ٜٚؿهط، ٜٚػشلا ٘سعٝؼ ٜعٝـ يف قطٜتيؿٝذ اينرٕ ا

 ٘أْ ٘تًرٚض٠، ٚنرْت َؿهجملكط٣ ايٚا ٘أبٓر٤ قطٜت ٘يت اٛاجيكػرل٠ ايا ٌؿرنملا

خبرض ٭عرق١ُ َكٓع ايترطض، ٚنرْت اا٢ إٔ اتكسّ ًُٚٝٔ، ذطٜل عيًعرؾل 

ر غرل عرب٧ مبؿرم ًٗٝذلزز عيزا٥ِ او ؾكس نرٕ يصيتكسّ  يَٚكٝرؽ ذطن١ ا

 ٜهٔ ملربر  ٖٚٚقٓعر٤ يف مخػ١ عؿط ًَٜٛر ش ٘ػرؾ١ بني قطٜتملػؿط ذٝ  ٜكطع ايا

صٜٔ نرٕ يقسقر٤ ا٭ اىلسا٥ِ إيا ٘ عٔ ؾٛق٬ًخبرض، ؾه٭ا ٘ٝيٜطن٢ بإٔ اػرم إ

تػٝرل يًر يف اٝ ذكٝك٬ًِ أَٗر، ٚهس يف أذرزٜثَُٖٗٛز ٬ٚبيِ قهرٜر اٗرقـ َعٜٓ

  َٙسا ٍُر طرَٗ

 ْسٚات ىلإ ٍاترٛ ٘ػراًهِٝ يف قٓعر٤ ؾكس نرْت جؿؿٝذ ايٚذني ٜهٕٛ ا

 اهٔ قٓعر٤ مل، ٚملعريز  ٚآخط أخبرض ا٭ترضٜذ ٚايسٜٔ ٚايا ٍؾهط١ٜ اتٓرٚ

ؿهط١ٜ يْؿط١ ا٭ر اٗر ٚأذٝر٥ٗر َٚٝرزٜٓٗيت ؽؿٞ يف ؾٛاضعيهبرل٠ ايس١ٜٓ املبر

ٓارّ إٔ ٜعس يٚنرٕ يف َكسٚض ا كط١ٜ،يـ عٔ اً ؽت٫نرْت  ٌػٝرغ١ٝ، بيٚا

ؿٝذ َعطٚؾ١ يو قس نرْت ْسٚات ايصير، ٗٝيكرزَني إير ٚأْؿرؽ اٗأْؿرؽ غهرْ

ٓرؽ َٔ يذٝ  بػطر٤ ا ٘ قطٜتىلس١ٜٓ إملا ٙصٖيف  َٙعسٚز٠، ٚنرٕ ٚجٛز ٘ٚأْؿرغ

ر، ٚشات ّٜٛ نرٕ يف َس١ٜٓ قٓعر٤ ٖضض ٚذكس٭ني بعضاع١ ايؿػٛملَٝني ا٭ا

ر، ٗا٬ز َٚؿه٬بيتُني بكهرٜر اٗمليثطٜر٤ ٚا٭ني ايػ٪ٚملأذس نبرض ا ٍٚيف َٓع

١ يسٚيعسز َٔ َٛ ؿٞ ا ٍٓعملؿٝذ قساق١ ؾهط١ٜ مح١ُٝ، ٚنرٕ يف ايبر ٘ٚقس ضبطت

 هللا ٙٛت، َٚرشا أعسملٝر٠ ٚاؿا ٍ  ذٜٛ( أذرزٌكٝملَرّ  ٚزاضت يف )اإلٚنتب١ ا

ٛت َٔ ملبعس اٝر٠ ؿؿٝذ ايا ٍخط  ٚقس آرٚٯ املعرييف ا ٙعبرزيِ َكِٝ َٝٔ ْع
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 ىلِ ٜعٜسٕٚ ٜٚهٝؿٕٛ إًٗرنطٜٔ ٚجعؿٓل بعض اذػؿ١ٝ ممر أًظا١ٜٚ قٛؾ١ٝ ؾ

 َرّ إل اىلر إٗػًْٜٛٚب ي٘أقٛا

٢ َػرزض٠ َر ًكرل ٚعمل٢ اًِ عٗكًِ ٚأقٗٛت قس أظعحملٜٚبسٚ إٔ شنط ا

٢ ًِ عٖؿكطا٤، ؾعاز ذكسيطَٚني ٚاحملَٔ عطم ا ٙبًٛقح َر غ٭برأٚ  ،ٙهًٛاَت

تع١ مل٢ َكرل اًِ عٗإظعرج ٘ٔ ٜطٜس َٔ ٚضا٤ ذسٜثه ٜملصٟ يهِٝ اؿؿٝذ ايا

 َر ىل إ٬ًٛ أذػٓٛا عُيِ ٗر بكسض َر نرٕ ٜطغب يف إٔ ٜط٦ُٓٗيت ٜٓعُٕٛ بيا

ػُرٚات ير اٗس٠ َٚٔ )ج١ٓ( عطنيؿر١ْٝ َٔ ذٝر٠ خريٝر٠ اؿا ٙصٖٚضا٤ 

 ضض ٭ٚا

ر ٖٚٚجس، ٘( ذت٢ قرَت قٝرَتٌكٝملو )ايَرّ َر زاض يف شإلؼ اً ٜهس ٜبملٚ

ّع غهٕٛ ٗصٟ بسأ ٜيػـ اًتؿملثر٥ط ايو اي٢ شًكهر٤ عئً اعٛض يؾطق١ 

يت غٛف ا٪زٟ ذتًُر يت ا٫تػر٩يػتٓرلٜٔ بعض املػ١ٓ اي٢ أًس١ٜٓ، ٜٚططح عملا

 بكر٤ يً ٘ذٝرا٬تؿهٝو يف قيٓارّ ٚاي ظععع١ اىلإ

خط مبر ٯّٝٛ اي١ٓ ٚاؾ، ٚؼسث عٔ ا٘ ٜع٫ٝٓسعٝؼ ؾُٝر يؿٝذ ايا ٌكس اسخي

ِٝ ي٢ اعرًّ ٚىطد ع٬غإلـ ايو ىريٛ بصٖكطآْٞ، ٚيّٛ اٗؿملٜتٓرقض َع ا

عْرزق١ يف قـ ٚاذس  يغؿ١ ٜٚكـ َع ا٬ؿيا ٍٛ ٜطزز أقٛآٖٝـ، ٚؿسٜٔ ايا

رن١ُ أيثبتت حملهٔ ايؿطٜع١، يػرؽ برمل١ُ اٗبت ٘زلعت ٘ٚاؿٜٛ ٘ بّس َٔ قرنُت٫ٚ

ت َٔ ً، ٚإٔ ٜؿ٘ػ، ؾكس اغتطرع إٔ ٜساؾع عٔ ْؿ٬ًٗ ٜهٔ غملؿٝذ يإٔ ا

عرق١ُ ي اىلهٞ ٜعٛز َطات أخط٣ إيًر ملكػرل٠ غريا ٘ قطٜتىلهُني ٜٚعٛز إيا

ػر٥ب، ير اٖطهل ؾٝاعُ ٬ٍس٤ٚ َٔ خٖيت اتهٕٛ يف يثٛض٠ ايَح ا٬ٝػتكط٨ َي

  ٌ أَىلكٓٛط إيا ٌٔ، ٚؼٜٛه أقك٢ أؾل إْػرْٞ ممىل٪يثطات إملَٚس آؾرم ا
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رن١ُ، حملبػرت ا٬عٔ َ ٘غط سعٝؼيؿٝذ ذػٔ ايا ٘كرض٨ َر نتبي اىلٚإ

، ٘اثرل غهبأٚ  َرّإل اهرعـ َٔ غدط ا٫ر، بططٜك١ ٗر، َٚر أذرط بَٗػببرا

ٕ ٭ؿٝذ يًهُني ييت ؾرضنت يف إعساز ايزلر٤ ا٭ط اٗ اا٫ٓر إٔ ٖت يٚقس ذرٚ

ِ ٜهْٛٛا غ٣ٛ أزٚات قه١َٛ  ًؾدرم ؾ٭، أَر ا٘ٓارّ ْؿػيطكم١ َٔ قٓع اؾا

١ يٝرْرت، ٚإمنر قرٚـرزث ضقس اؿصا اٖػطض َٔ اغذلجرع ٚقر٥ع يٝؼ ايٚ

م يف ٬خ٭ؿهط ٚاي٢ اسْٞ َػت٣ٛ اًربٞ، ٚعٖضإلٛاقع اي٢ اًتعطف عيا

ز قطًَٚر َٔ أبػط ٬بيا ٙصٖٛاطٔ يف ملكطٕ، ٚنٝـ نرٕ ايصا اٖيثٝٓرت ٬يث

ؿهطٟ يٓترد اي٢ اًع ٜ٘عهؼ ْؿػ ٍصٟ َر ٜعايَط ا٭ؿهط١ٜ، ايكٛم اؿا

ـ ًكيؼ ايٓارّ بريو ايبس ش٭ اىلثٛض٠، ٚبعس إٔ اختؿ٢ إيػٓٛات َر بعس اي

 ػطاب١!!يٚا

ٛبًر، َٚع اتربع ًػتٓرل َطملُٝين ايٛاطٔ املصضا٥ع إشٕ نرٕ ايـ اًؼت كت

ػتٓرل ملا ٌعكيقح قرض ا٭برأٚ  ١ُٝٓٝ،يطأؽ ايت اٖكُعٞ اؿٛيٛ  اًغ٭ا

ٓٛض إٔ يٝر٠ يف اؿٚعؿطٕٚ عرًَر َٔ ا اتُهٔ غبع١ ملَسجًٓر ٚاربعًر َٚكرزضًا، ٚ

تساعٝرت، ٚغٛف ييف ا ٌٔ ْػذلغي، ٍٚعتكر٫َٔ َعػهط ا ٌعكيصا اٖؽطد 

 ٚاقع١ ىلسعٝؼ إيؿٝذ ايا ٘صٟ أؾرض ؾٝيٓل ايٞ بإيثبرت اًْهتؿٞ ؾُٝر ٜ

 :ٍر ٜكٛٗٝييت أزت إيغبر  ا٭رن١ُ ٚاحملا

ؼ ًٚ   ٚ   ٚ   ٚفهطِٜ، يا ً٘   ٚلٍـ يف َٓعٖ 1111"يف ّٜٛ َٔ أٜرّ ضبٝع 

ؾحرض خؿت ٭بٛط، ٚاشلكُٛز ٜهٕٛ اي  ٚبكسض ا١ط بأَر١ْ ٚض٥رغٖٞ ٜٚعزٖٜعز

ر نرذه١ ٗر برغك١ ٚلَٛٗ، غكًٌْٛؿٞ ٚاًؿطبٝع اير اًٗٝك٢ عيتؿت، قس أيٚا

ْػرٕ إليف اطٛض ا هللؿ١٦ٝ املنثرل٠  ٙشنط ذٝر٠ َٔ ٚجٛ ٍرؿو اًؾرْبع  َٔ ا

 ٘ٓني ببطٔ أَؾًر ؾرٝر٠ ارًُر ؾبؿطًا غًًّٜٛر ؾك١ ؾُهػ١ ؾعارًََٓص نرٕ ْطؿ١ ؾع

كدل يٚذٝر٠ ا تػع ملؿهر٤ اييف ا ٘بعس ٚنع ُ٘رت اتٓرؾ٢ َع ذٝراًيف نٝل ٚ 
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ر اطٛض ٗر٤ َٚٓملعاز ٚاي ؾكس ا٫ٛا٤ ٚشلنػط ا ٌ اتر٫ُٝر٠ ؿا ٙصٖعدل ابرٜٔ 

ِ ًَر عِ ِٗ ٚؾً ٜسضى َٔ ع٫ ١ٓ٘، ٚأْؾٞ عٝر٠ اٗر آتٗا٫ٝر٠ ٚاضاكر٤ ذرؿا

 ٌطٚذ١ٝ َر ٜؿػيع١ٜٛٓ املصات ايًسْٝر َٔ ايا ٙصٖكر٥ل يف ؿٚمتتع بإزضاى ا

  ٘اعتبرضاا ٍؾطز ٜبس ٌاعتبرضات ن ٌ، ب٘اعتبرضاا ٍرز١ٜ ٚابسملا ٘صااي

ِ إٔ َر ً، ؾعٙسؿ ىلإ ٙسْٗػرٕ َٔ َإل اغتكطا٤ اطٛضات اىلسٜ  إؿٚجط ا

ر ٜٚبهٞ َٗٓ ٜ٘ٚػط بتُهٓص٠ يٜٓعِ غرل ٚ ٘يف بطٔ أَ ٌطؿيٜٚثبت إٔ ا ٍٜكٛ

طٝب١ يٛات اٗؿيً، يثِ ٚيثِ ٍٚ٭ا ٙخط اعتبرضٯطٛض ايا ي٘، آعهؼ بسخٛ٘ؿطاقي

رّ ههعـ أذيعٛاضض ٚايًصات ٚيًرل ٚاـبرعتبرضات ا ترهِيٓؿػر١ْٝ ايٚا

ْػرٕ يف إلا َٙر ٜعتدل ٌٝؼ ن١ً ؾًعيهِ َع اؿهصا ٜسٚض اٖتٓٛض  ٚملا ٌعكيًٚ

ٛ ٖعٜٓٛرت ملٝر٠ ٚاؿَر قس اكٛض اضاػِ ٚاغتكط يف ا ٫ص٠، ٚيٝر٠ خرلًا ٚؿا ٙصٖ

ٜػتؿعط  ٘ٝكا١ ؾإْير ذٝر٠ اٗٔ اعتبرضاآّٜٛ ابريذٝر٠ ا ٙصٗخط٠، ؾٯو يف اينص

 ٌ ؾِ ٚبطٔ ٚبسٕٚ ٜس ٚكمؿٞ بسٕٚ ضج٬ب ٌ ْٛض ٚأن٫ ذرج١ ٬ٚبكرض بإلا

تكٛضات ذٝر٠ َر يٝسا ٗػطٚض ٚقس ٜهٕٛ متي ٚامل٭ٓؿؼ يف ايت ا٫ٚوؼ اْؿعر

 ٛت ملبعس ا

ه١ُ ؿ ٘طأٟ أْي، ٚاغتكط ا٘صايٓهرح ٚي١ٝ يف اشلإله١ُ اؿ اىلسٜ  إؿٚجط ا

عسّ  ٍكٛيصا اٖظّ ٫ِ أذسْر إٔ َٔ ٖٓر ا١ٖٓٛ  ؾيف ا ٌ آرغ٫ٚ ٌتٓرغيا

ِ َٔ ًٜع ٘إْ ي٘ ٌعني ؾكٝيٛض اؿقس قطح بعٚاد ا هلل١ٓ َع إٔ اؾٓهرح يف ايا

ٝل بسضج١ ًُر غبل اعتبرضات انصات ي١ًٓٚ، ؾص٠ ذٝر٠ اي ٍٛض اغتهُرؿظٚاد ا

ٛز ٗعملٓهرح ايص٠ ايعهٛض  ٘عٚاد َٓيٝؼ اي١ٓ، ٚؾذٝر٠ ا ٍهُرير ٗتطٛض َٚٓيا

م ٬خ٭طّ انؿِ ٚيٓاط ٚايص٠ اًٝر٠، ؾؿا ٙصٖ يف طٛض ٫ٚ ٌعتدل، بملٛف ٚايأملٚا

ر ٗٚاذس٠ َٓ ٌو، ؾهي غرل شىلَٛرت إًعمل١ ايعؿط َٚبرزملطبرع ٚأْؼ ايطرؾ١ ايٚ

ٛض ؿشنط ا هللكس أعكب ايٓهرح  ٚيص٠ اير ٗرٕ ظٓبٗص٠ ٜػتير أعاِ ٖبرْؿطاز
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 ٙصٖٜطاز َٔ فُٛع  ٍهٕٓٛ، َٚعكٛمل٪ اي٪يًا ٍسٜٔ نأَثرًدملسإ ايٛيٚا

 صا  ؾعحب ايطا٥ع ايٓاط املصا اٖكؿرت يا

، ٚإشا نرْت بإشٕ هلل بإشٕ ا٫ر َتعصض٠ إٗإْ ٌؿؿرع١، َٚر قٝيسٜ  اؿا ٍٚآرٚ

ر شلٝؼ يكطبني، ٚملا ٙر بعض عبرزٗب هللتهطِٜ ىتل اير نط  َٔ اٗؾإْ هللا

كمرٕ َر إلَٔ ا ي٘ؿؿٛع ملب اً، ٚإٔ ٜهٕٛ يف أعُرم قهلليف ْكض َر أبطّ ا ٌزخ

كس يصنط٠، ٚيا ٘ٞ ممر زاضت بيصا َر خطط ٖ  ي٘ ٜؿؿع ٫ؿؿرع١ عُٔ يبر ٙكمٝع

ر ُٖٛع َٔ أزاضِٝ، ٚنرٕ َٔ فًػيؿهط اير اشلصٜص٠ ٜطارح ينرْت قرنطات 

 ٘ٚوٛط ب ٘ػُر٤، َٚر وؿير٤ ٚاملَٔ َٓاط ا ٘( َٚر بني ٜسْٜ٘ؿػ ٢عٜٓل )ًدملا

 ٌطٝرض ٚمترٜ٭ قٓٛإ ٚاػطٜس ارلٛإ قٓٛإ ٚغي٭رض شات اٖظ٭ؾحرض ٚا٭َٔ ا

ِ ٗٚاؿ ٍقٛا٭ِ اٖيف اؿر ٌؿهيبٝت ايـ)    ( قرذب ايغكرٕ     ٚنرٕ ٭ا

ب  يثِ ٖاٞ َصَٗر اؿتيف ٓؿؼ ًًب ؾٖٛامل١ٝ ٚاًكربيطٛاض عػب ا٭ا ٍأذٛا

 ؾذلام ٫نرٕ ا

١ٓ ؾدلظر ٚايت: إٕ اًٞ بأْٞ قًع ٣ بتكطٜح زع٫ٛ أؾعط إملترضٜذ   يٚيف ا

 ٫ مثر١ْٝ أجعا٤، ٚإٔ ىلإ ٙإْٞ اختكطأٚ  كطإٓيطت اكٓرض ض٩ٜر، ٚإْٞ اختيٚا

 ِِٗ عٔ اكٛض ذٝراِٖ َٔ بعسًِ َر أعشلِ َٔ ذرًر أْٞ أعملػرٕ  ًٚؾؿرع١ ب

بر  يُت بعس اًطيثر٤ ؾعيًطًا ٗػ٤ٛ َٚكسضًا َٚاي١ً يِ آشلكٛض٠ برغتعُرحملا

كطاذ١، ؾهرْت يا ٙصٗو بيش ٘ٝيَٛذ٢ إ ٘( ٚأ۰۰۰۰۰ْ) ٬ٍِ يف اغتػٗأْ

سًا ٖغٝهٕٛ ؾر ٘أزلع أْأٚ  صاٖغطض )    ( َٔ  ٌَٚر أذتُ ٌرل٠ مبرشا أمحؿا

ؼ ًجملصنٛض٠ آْؿًر يف املرٚضات احملرنط، ٚاحملممر جط٣ َٔ ا ً٘ٝو ممر ٚقـ عيبص

بٞ َٔ اكٛضات عربث١ َٔ  ٍ أغتطٝع اكٜٛط َر ْع٫ٓر ٖٚ ٘ٝيٓػٛ  إملا

ب ٖؿهط َصايب اٖٛاقع، ؾصيف ا٬ِ خٗكًٝٓػتأجطٜٔ ٚاملحرض ا٦اغت
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َر اعٛزا   ٙطٖاَط٨ َٔ ز ٌهيعرز٠ قه١ُ يُت إٔ اٗت ذت٢ اا٫ذتُر٫بر

 كر٥ل ؿل ٚاؿا ٘ترطٜـ ٚاؿٜٛيِ يف اٗٚعرزاا

يت يا ٙ ْططم زْٝرمل، ؾإْر ٘ػ١ًَ َر جط٣ يف ف٬ػُع بػٜإٔ  ٢طجٜكس نرٕ يٚ

 ٍقٛ ٍإعُر ٘ب ٌٛت، ٚنرٕ هُملر نٛض مبر بعس املر ذت٢ ٜؿعع ٖاغترحط

َرْرت(  ٭ؼ بريرجملٞ )اٖ َٚط٠٤ٚ، ٬ًٚٓرؽ عكير أذط اشليت ٜتأيثط يه١ُ اؿا

َٔ ذب  ي٘، ٜٚٙٛؿ ٫ٓكل ٜٚ ٫ٛاقع ٚي٢ اً ٜعاز ع٫َر١ْ إٔ يٮذؿ   ٌٚأق

عطؾ١ زٚاعٞ ملؿهط يطِٜ إٔ ٜهطّ  ٚقطت أضجع ان ٌنُر وب ن ٘ػًطا١َ فن

يف  ٘ص٠ ْؿػي ٘ر إضازاٗت ١٫َٓ اذتُرً، ؾرهطْٞ مجٍذتُر٫غتٓهرض َٚر ا٫ا

٢ ًضغدت عأٚ  ٓؿؼ ؾطٜط٠يػرل بػرل َر غبب، ؾُت٢ نرْت اي اىلغر٠٤ إإلا

 ٍر ذرشلذر ٘بٝرْمل ١ٓ٘ أغهبؾٜ  يف اسؿإٔ اأٚ  ر ٗصاير ٚٗؿط غرٜتينرٕ ا ٙاعٛز

ر أاكٔ مل ٘أْأٚ  ؾطنًر عٔ ظٜرز٠، ٌإٔ كمريث ٙط٤ إٔ ٜهطمل٢ اًع ٙؼ ؾطً، ؾكس ٜب٘ذٝٓ

 ٘أْأٚ  خط٠،ٯا ٍاغطا٤ بأذٛإلا ٌسْٝر ؾأضاز اؽرش ٚغر٥يا ٍغطا٤ بأذٛاإلا ٌٚغر٥

خط٠ ٯا ٍػِٓ يف ذرملٛت ٚاكٛض إٔ عاِٝ املااػرع ذٝر٠ َر بعس ا ٌر ٜعكمل

اغتؿعط  ٘أْأٚ  ،ً٘ت قبًٛت نُر ذكمل١ بعس اًٛقملا ٌٛغر٥يا ٌؾؿطع ٜػتعُ

عر١َ يرل١ٜ اـا ٍعُر٭ُٛز٠ ٚاحملكؿرت اي١ٓ برؾسٜ  إٔ إزضاى اؿ١ أًَ َػرج

 بتعرز" ٫بعس ٚايا ٘ؿهٛض٠، ٚأذؼ َٔ ْؿػملا

 

جع٤ًا َٔ  ٌصٟ ٜؿهيٓل ايهرٕ َٔ املصا اٖيف  ٌتسخي ٜهٔ يف ْٝيت امل

تسبرل يكصض٠ ايرن١ُ احمليت اضابطت بريا َ٘أغرا ٍهِٝ ذٛؿؿٝذ ايَصنطات ا

ٛ ٖؿٝذ ٚي إٔ اىلؾرض٠ إإلٓل ايِ ا٢ٗ ؾًكرض٨ عيممر ٜػرعس ا ٘ أ٫ْعساز، إإلٚا

َرّ إل اىلر إًٗإٔ اكع يف ٜس َٔ وُ ٢ٛاقع١ نرٕ ىؿيعٔ ا ٜ٘هتب َصنطاا

، ٘قؿراأٚ  ،٘زٕٚ إٔ ٜصنط ازل ٕ٘ ٜعطض بأ ٍو، ؾكس ذرٚيصي ٙؾٝتأجخ ذكس
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عٚض، نُر يٛز اٗٓر٥ٚني نُر ٜػتأجط ؾملٛ ٜػتأجط اٗ، ؾٍٛٗجمل ٍؾعر٭ٚانتؿ٢ بٓر٤ ا

  خل   إ٘هٞ ٜهط  خكَٛيكر٥ل ؿ٢ ؼطٜـ اًذطٜل ع ٘أْ

طُؼ قس اهُٔ يف ٚاسـٛ َٔ اً ى٫صٟ يٓل ايٜٚبسٚ إٔ بك١ٝ ا

ٕ إ ي٘و قٛي١، َٚٔ شًبرطيا١ُ ٗتي١ اٗٛاجمل ُٙسِّصٟ أَعيسؾرع ايجٛاْب َٔ ا

ٛت"  ٚممر ملكطإٓ بعس اي٠ٚ ا٬اْتؿرع "ا ٍقس آرٚ -ٌٝكملذسٜ  ا-سٜ  ؿا

س٣ ِٖ َين هٓٝأاٜؾإَر }: ىلاعر ي٘قٛ ٢َعٓ ٘نترب ٍيف إْعا هللإٕ ذه١ُ ا ٘ؾٝ ٌقٝ

َعٝؿ١  ي٢٘، َٚٔ أعطض عٔ شنطٟ ؾإٕ ك ٜؿ٫ٚ ٌ ٜه٬ساٟ ؾٖؾُٔ اابع 

َٔ  ٌكٝمل٢ قر١ َر زاض يف اًحخ عؿ١ ٚايز٭ا هصا كمهٞ يف إٜطازٖ  ٚ{نٓهر

 :ٍكٛٝ  ؾت٢ ؾٜأذرز

ِ شلَٔ أيثطٚا ٚنرٕ  ٍط ذرنٛت شملكطإٓ بعس اي٠ٚ ا٢٬ شنط اْتؿرع اً"ٚع

 ٘ٝتٝك  َٔ َْٛي يَ٘ٔ أذٛا ٍٜتػرل ذر ٘سْٝر    إشا شنط بآٜرت ضبيصا اٖؾإٔ يف 

هٔ ٜؿعع ي، ٚ٘ٝيرلجع إي ٘ـ ًَٓعطف َر خٝيكطإٓ ؾععًر ي اىلؾٝؿعع إ ٘تًٚغؿ

إٔ  ٘ٓؿػي ٌ زخ٫ٚ ٙصنط غرلمل، نإٔ اٙػرٕ غرلًكطإٓ بي٠ٚ ا٬تيِ ٖزضا ٍ بصىلإ

 ٌ، ٜٚهٕٛ قس عٍُ مبر أخطد إٔ ٜتكسم مبر بصىلٚ٭، ٚنرٕ ايٜ٘تؿكس ؾ٦ًٝر َٔ ذر

، ٚإٔ ٢٘ غرل ٚجًِ إٔ َر مجع عًذت٢ ٜع ٍغتعُر٫صا اٖؼ َٔ ًكطإٓ ٚبيبر

قسض َطاز  ٙػرٕ غرلًكطإٓ بي٠ٚ ا٬بت ٜ٘رت ضبف   ٚإشا شنط بآ٢٬ خًع ٘اكطؾرا

ممر  ًٌٝكيصنط ؾٝػُح برملِ بعهًر إٔ ٜؿطى اٗإٕ شنط بعه ي٘ٚأَثر ُٙطازن هللا

 يُ٘ر يف ذرًكطإٓ ٚني٠ٚ ا٬ِ قذلؾٛ اٖٚ هلل أَٓر٤ قٓرزٜل اىلر إًُٗمجع ٜٚػ

يت يا ٘تػٝرل أٟ ؾ٤ٞ َٔ غ٦ٝرايغتُطاض ٫سٚاّ ٚاي٢ اًع ٌ زخ٫   ْٚ٘ٚٝت

ر ٗؾأعطض عٓ ِ٘ ممٔ شنط بآٜرت ضبً، ؾُٔ أ َ٘ط ٜعُٞ قٛاب٭قسَت ٚنرز ا

ػ٤ٛ يؿؿرع١ إَر ضمح١ آبع  عٔ َكرضع ايزاعٞ ا    ْٙٚػٞ َر قسَت ٜسا

طأ، ـ١ ذت٢ ٜكع اًػؿيِ اٖاٛأٚ  طذِٝ،يطمحٔ ايٛ اٖٚاذس،  يِ٘ إشلٗؿكر٤ ؾإيٚا
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طأ ـ١ اًػؿي، ؾتهٕٛ ا" ٫ّْٛغ١ٓ ٚ ٙ اأخص٫كّٝٛ يٞ اؿٛ اٖ ٫إ ي٘ إ٫ هللا"

ِ َر ًٜع"، ٘ٛاقع َٚر وػٔ ؾٝيِ برًعياأٚ  ،٘ بإش٫ْإ ٙصٟ ٜؿؿع عٓسئَ شا ا

 ٘ مبر ؾر٤ ٚغع نطغ٫ٝإ ًُ٘ وٝطٕٛ بؿ٤ٞ َٔ ع٫ِ ٚٗؿًِ َٚر خٗبني أٜسٜ

 عاِٝ" يٞ اًعيٛ اٖٚ" ١ًريثمل، ٚا"ضض٭ػُرٚات ٚايا

كطإٓ قطب١ يؿا١ اؿر َٗٓ ًٌٝكييثِ ٜكسّ ا ٍَٛا٭صٟ هُع ايو ايٛ شَٖٔ 

؟ "ؾهِ بني ٘ٓؿػير ٗػرل ٜٚهُيب ذكٛم اًصٟ ٜػيو ايٛ شٖٚؾؿرع١، َٔ 

٢ ًع ٘ٓؿػير ٗػرل ٚنُيب ذكٛم أًَ ٜٓؿع ٚبني َٔ ٜهط ؾرْسؾع بعرز٠ غ

َرّ ببعض إلؾعع َٔ ا ٘أْأٚ  ترر٤ ي٫ٚا ٌٛغر٥يط ٚاٖارملتبع١ يف املػ١ٓ ايا

ٚاسضد  ٘ٛنرح اػٝب سلػيكٝك١ اؿا ٘ٛض ٚجِٗ ٜكًٝٓر إٔ  ًكر٥ل ذٝ  ٜعؿا

ر أزضى مل ٘أضاز إٔ )    ( ٚاْ ٘أْأٚ  ر،١ٗ يف َٛنٛعي١ َعاٚيرٚحمل ٜػُح ٬ؾ ٘ضَػ

ِ ٗؿيِ ٚاًعيا ٌصانط٠ يف قملا ع٢ٓملِ ٗؿيعسّ اأٚ  ٓػبيٛ اٖػبب يا

ط٩ٜر يكّٛ ٚقػٛغرت ايإٕ ذٝر٠ ا ٍكٛيا ٌٗاغتبعس ٚاغتح ٘أْأٚ  ب َٖٛا

رض ٗإ  ٘غ١ ٚؾر٥سا٬بئَ أعاِ َعرْٞ ا ٘تؿبٝيخط٠، ؾرٯعطؾ١ ذٝر٠ املٝسًا ٗمت

 ٘أْأٚ  ٓدلاؽ يؿهر٠ ٚامل َٔ ا٬ًَث ٙٓٛضي ٌثملقس نط  ا هللٛض ٚاٗ  ٬خؿر٤ بإلا

ؿ٤ٞ يًٜتكٛض، ٚذبو أٚ  رِٖ غرلٗسْٝر ؾتعصض إٔ ٜؿيذٝر٠ ا ٖ٘ٓقس ضغذ بص

ذت٢ يف  ٍابس ٫ٚ ٍ ؼ٫ٛسْٝر، ٚيٝر٠ اؿخط٠ غرل اٯٝر٠ اؿبعُٞ ٜٚكِ، ٚإٔ ا

 ٌٞ ؼٜٛيٕ َتٛٯٛ اٖخط٠ نُر ٯٛ ر٥ـ ٚإٔ )      ( غٝهٕٛ يف اي١ ٚايرؿا

ُر ن )ٖهصا ٚضزت( ٓرؾعملني ايرنِ ٜٚهْٛر َتبرزؿ اىلتٓرظعني إملا ٍ)    ( ؾٝرٛ

 سْٝر  ييف ا ٍرؿٛ اٖ

َر اعٛزا ٜر )     ( إْر ْ٪َٔ عطٜتو ٚإقساَو يف  ٙطٖاَط٨ َٔ ز ٌهيٚ

بك٢ ابٓر أيثط َٔ آيثرضى، ٚضجر٩ْر إٔ  ٍَر ْع ٌؾ١  ْٚ٪َٔ إٔ ن٬ـعب٦و، مبكرّ ا

 ٫ٓر بأَطى"  ٚيط ٖسي، ؾكس آهط اؾ٤ٞ ٌنطمح١ ؾٛم يٓر َعتكساآر ضمح١، ؾري
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َٔ  ٘هِٝ ٜٚأغؿصٟ ٜعدل عٔ غهب ايسٜ  اؿصا اٖ ٌكمهٔ إٔ ٜهٕٛ َث

، ٌكٝملاَرّ مبر زاض يف إل اىلك٢ إيصٟ أيؿدل ايو ايقرزضًا َٔ َٛاقـ ش ٍعسيا

َرّ ٫ اىلٛ ٜؿرل اٗ أنثط َٔ ططف، ؾىلإ ٘صٟ بني أٜسٜٓر ٜتٛجيٓل ايٚإٕ نرٕ ا

كطٜب َٔ يطقس اياأٚ  تٛيثٝك١ٝيذسث بكسض َٔ ا  غطز َرىلارض٠، يثِ ٜعٛز إ

 ىلؾرض٠ إإل١ٓ َع احملصٟ نرٕ غببًر يف ايؿدل اي ٜٓػ٢ ا٫ٛ ٖصنطات، ٚملنتر  ا

اكسٜط إٔ متٓع  ٢ٌ أقًيت أضازت عيٝر اًعيط١ اًػينرٕ َسؾٛعًر ٚأزا٠ بٝس ا ٘أْ

هٓرٜرت يطَٛظ ٚايبر ٌُحملطر  اـبكر٤ يف قٓعر٤، َٚٔ اغتدساّ ايهِٝ َٔ اؿا

  ٘ٚجدلٚا ٘ؿًتعطٜض بتديٓارّ ٚاي٢ اًحّٛ عيًٗ

١ ًعٔ َٛاق ٘ متٓعملهِٝ ؿؿٝذ اييت أيثرضت ؾعع ايظ١َ ا٭ا ٙصٖٜٚبسٚ إٔ 

برؾط٠ مل١ اٗٛاجملٜتحٓب ا ٘تً، ٚجعٌُعيًآؾرقًر أخط٣  ٘، ٚضمبر ؾترت أَرَْ٘ؿرط

 ىلسٜ  إؿًر اٗٛاقع١ َٛجيو اًعٔ ا ٘ٛ ىتِ شنطٜراٖرؾ١ٝ، ٚؿط بر٬خت٫ٚا

 :٬ًر قر٥ٗيثرضاإلسؾٛع ملؿدل ايا

ب جؿر٤ ٚأَر َر ٜٓؿع ٖعبس ؾٝصينتر ، ؾأَر ا ٌأج ٌهً ٜر )    ( ؾ٬ٗ"ؾُ 

 " ٍَثر٭ا هللو ٜهط  ايٝتل َٔ ٜهط، نصًضض، ؾ٭ٓرؽ ؾُٝه  يف ايا

ؿهطٟ يػت٣ٛ املمطرط ا٫صنطات قٛض٠ قرزق١ ٚبط١٦ٜ ملا ٙصٖاكسّ 

ّ ٬غإلا ٬ٍغتػ٫ؿ١ ًدتملططا٥ل ايس، ٚاهؿـ عٔ اٗعيو ايقٞ يف ش٬خ٭ٚا

 ىلرن١ُ ٜعٛز إحملٓٝـ، ٚإشا نرٕ ذرزث اؿسٜٔ ايكّٛ برغِ اـْتكرّ َٔ ا٫ٚا

 1311صٟ ٜتٛاؾل َع يا ٖحط١ٜ 1111 عرّ ىلترسٜس إييثٝٓرت، ٚبر٬ثيبسا١ٜ ا

 ىلٛطٔ إيٛط١ٝٓ، ٜٚهؿـ عٔ اذتٝرد ايت ا٬تؿرعيبسا١ٜ ايٜ٪ضر  ٘ؾإْ ٬ٝزٟ،َ

 ٬ًصٟ بسأ كمتس َػتػيطػٝرٕ ايا ٌٝي١ ٗٛاجملِ ِٗ ٚق٠ٛ إكمرْٗٚنؿر٤اا ٘ٚعٞ أبٓر٥

ْكط١ ن٤ٛ يف  ٌَٔ إطؿر٤ ن ٜ٘ز٬ؾتُهني يٓارّ ٚايت أقساّ اٝتثبيؾ٤ٞ  ٌن
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ر ٗـ ٚاٛق  بأؾعتٗهي أعُرم اىلعكط إيا آؿص ذهرض٠ ٫ر ذت٢ ٖسَٗ

 ٓر٥ُني يا

 ٌر اتكبٗتً، ٚجعىلٚ٭٥ع ا٬طيتحطب١ قس أؾرزت ايا ٙصَٖٚر َٔ ؾو إٔ 

١ٝ ًعكير اٗيت اؿتكت عٓيؿك١ اًملزاْرت اإلا ٌبكسض ضذب زٕٚ خٛف ن

ر ٗر َٚٓطكٗبراًَتط ٌسٜس٠ بهؾٝر٠ اؿ١ اٗعرجع عٔ َٛاجيٓارّ ايًر١َٝ ٗا٫ا

، ٙطّٖ ٚ ر٬غإل ٜتعرضض َع برطٔ ا٫صٟ يترسٜ ، ٚاي اىلإساعٞ يعكطٟ ايا

١ ٗو غُػ١ أعٛاّ يف َٛاجيكطإٓ بعس شي١ُ اختكرض اٗصا عٓسَر اهطضت اشل

 ت بػدط١ٜ عُٝك١ ًػتٓرل ؾكس قٛبملا ٌطعٝيعسز َٔ ا

عَٔ، يؿعب ؾذل٠ قكرل٠ َٔ اي أٚغرط اىلر إٗٚإشا نرْت قس ٚجست ططٜك

 ٘ٛنًصٟ اختكط بػيٓارّ ايا ٌصٟ جعيػبب ايب  إٔ أزضى ايؿعب َر يؾإٕ ا

هِ ؿني ٜعٞ عحع اؿو ائَ ش)ايؿعب( ؿطٜع١، ٚبسأ يكطإٓ ٚايا ي٘ٚأؾعر

 ؿهط١ٜ يق١ٝ ٚا٬خ٭كسضات ايا ٌٛنع َٔ نيؽ ا٬ٝط١، ٜٚسضى إؾحملا ٘ٚذرؾٝت

 ٌ ؾعىلإ ٍسٚز٠، يثِ ٜترٛحمل٥ع ا٬طيترضٜذ َٔ ٚعٞ ايل اًٚزا٥ًُر ٜٓط

و ًذت٢ ا-ؿعٛ  يتػٝرل  ٚايطغب١ يف ايعرّ ٜعهؼ ا ؾعٛض ىلرلٟ ٚإٖمجر

 اػتطٝع ٫تطٛض، ٚيًر ٖطٗ اػتطٝع إٔ اسٜط  ٫ -ـًتديرقط٠ يف قُرقِ احملا

ؿرضع ي٢ ؼطٜو اًع ًاقرزض ٘رنِ ْؿػؿطػٝرٕ ايا َضَّٛكر  ٚقس َا٬َٗإٔ ؽٕٛ أذ

 ٌهط  ني١ يرض٠، ٚيف قرٚٗسٜٔ بصنر٤ َٚيا ٬ٍاغتػ ٬ٍَٔ خ ٘نس َعرضنٝ

أزضى بعس ؾٛات  -رنِؿطػٝرٕ ايأٟ ا- ٘هٓيتكسّ، يح ٚا٬قيإلطٚع َؿ

َٛجرت  ي٘عكط، ٚأيثبتت يعَٔ، َٚ٪يثطات ايعرجع عٔ ؼسٟ عٓكط ا ٘ٚإ أْ٭ا

ؿعب َٔ ي ٜػتطٝع إٔ كمٓع ا٫ـ ٚنعٝـ، ْٖٚارّ  ٘سٚز٠ أْحملعرضن١ املا

ٛ ، ٚقس ًطملتػٝرل ائًَ اكٛضات غرَه١  ٘عُٝل َٚر ٜتبعيطَرٕ اؿؿعٛض بريا

ِ إٔ ػػِ ٝهؿؿٝذ اير اٗيثٝٓرت، ٚيف َكسَت٬ثيعرضن١ يف امل٥ع ا٬متهٓت ط
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ػُر١ يا ُ٘ٝيب بتطبٝل اعريؿعب، ٚإٔ اطريّ يف ٚعٞ ا٬غإلا ٌؾهر٥

و ًملٝس اير مبحُٛع١ َٔ اكرٗٓارّ ٚاغتعرض عٓير اٗيت خرْيتطٛض٠ املا

ٚاقع ر َٔ ٗ ٚعػـ، َٚر وٝط بملر َٔ َارٗعهٛض، َٚر ٜكسض عٓيا

 َهطط  عرجع 
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 حسن الدعيس الفيلسوف الفطري

 (1)قُد بٔ عًٞ األنٛع اؿٛايٞ

ٖٛ اؿطٔ بٔ قُد بٔ ضعٝد ايدعٝظ يكبًا، ايبعداْٞ بًدًا، اـٛالْٞ 

ضبأ  ٖذس١ٜ، بكس١ٜ َٓصٍ ۰۰۱۱ ١ٓض ٚقٌٝ ٖذس١ٜ، 83٣3ٚيد عاّ ، ْطبا

ٚٚفات٘ يف مجاد٣ اآلخس٠ ًٜٚكب بايػٝذ  عصي١ ايكس١ٜ َٔ كالف بعدإ،

 ألٕ عًٝ٘ املعٍٛ يف بًدٙ.

نإ أحد ايكاد٠ األذنٝا٤ ٚأحد شعُا٤ األحساز املُتاشٜٔ، ٚايفًٝطٛف 

ايفطسٟ ايرٟ مل ٜأخر ايفًطف١ عٔ دزاض١ ٚتعًِ بٌ نإ ذا فطس٠ فضاز 

 ْابع١ عضسٙ ٚباقع١ دٖسٙ، ٚاحد ايطاض١ ايٓبال٤، ٚنإ ٖٛ ايرٟ ٜدٜس ناف١

املرانس٠ يف اجملًظ ٜٚعُس َكٌٝ األَري إمساعٌٝ باضال١َ.. ال ضُٝا يف 

تفطري ايكسإٓ ايهسِٜ، فكد نإ ٜعذب ٜٚػسب، إذ نإ ٜربٖٔ عٔ 

دداز٠ فا٥ك١، ٜٚعٔ ب٘ ايعٕٓٛ فريدع إىل ايهتب ٚعًِ ايتفطري فٝذد 

 اؿل يف داْب٘ ٚنالَ٘ ايضا٥ب. ٚنريو آزاؤٙ ايفًطف١ٝ. 

ٙ قُد ردٙ، املضسٟ، ٚتًُٝك١ ايػٝذ قُد عبٚنإ ٜٗدف إىل َٛاف

زغٝد زعا، حت٢ نٓت أظٔ أْ٘ ٜطايع تفطريُٖا ٚنتبُٗا، فطأيت٘ َٜٛا 

ٌٖ يدٜو تفطري املٓاز حملُد زغٝد زعا أٚ تفطري ايػٝذ قُد عبدٙ؟ 

 فأدابين بايٓفٞ. 

نُا نإ ميٌٝ إىل آزا٤ ابٔ ت١ُٝٝ ٚآزا٤ تًُٝرٙ ابٔ اؾٛش١ٜ يف 

 األحادٜح

                                                           

 من كتاب حياة عالم وأمير - 8
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ٚايتأٌٜٚ ٚايفك٘ اإلضالَٞ، ٜٚػدد ايٓهري ع٢ً َٔ ٜعتكد يف ايكبٛز  

زا٤ اؿس٠ ٚاييت ال تكبًٗا ا١َ األٚيٝا٤، إىل غري ذيو َٔ اآلأٚ ٜكٍٛ بهس

 ايعا١َ.

ٚاـالص١ أْ٘ نإ عبكسًٜا نُا نإ ضٝاضًٝا حاذقًا إال أْ٘ مل تتح ي٘ 

ٜسغد ايسعاٜا  ايفسص١. ٚنإ ٜتػٝع يف اإلَاّ حي٢ٝ عد األتساى، ٚنإ

مسٓهِ يهِ، بكسنِ يهِ، ُبّسنِ يهِ"، ٜٚعدد أغٝا٤  يابكٛي٘: "ٜا زعا

 اع١نجري٠ ع٢ً ٖرا املٓٛاٍ إغاز٠ َٓ٘ إىل ظًِ األتساى، ٜٚدعِٖٛ إىل ط

اإلَاّ ٚعدايت٘ ٚإٔ حكٛقِٗ َض١ْٛ بكإْٛ ايػسٜع١ احملُد١ٜ. ٚملا ظٗست 

حدٜد ٚغٌ غدٜد  دع٠ٛ اإلَاّ حي٢ٝ ٚبطط ْفٛذٙ ٚقبض اؿهِ بٝد َٔ

فهإ ايدعٝظ ٖرا أٍٚ َٔ ػسع ايػضط ٚاشدادت قٓت٘ َع٘ َغاعف١ 

 ١ْ،يف ٚال١ٜ حي٢ٝ بٔ قُد بٔ عباع.. فإْ٘ يكٞ َٓ٘ َعسف ايكسب١ َٔ املٗا

 ايطايف١.  ٚألٜادٜ٘ ٚعدّ ايتكدٜس ملهاْت٘

عادت٘ إذا قدّ َٔ بًدت٘ ْصٍ ع٢ً األَري إمساعٌٝ ملا بُٝٓٗا َٔ  ٚنإ

ِيُا عٓد إمساعٌٝ َٔ دٛد ٚنسّ. ٚنإ خيضط ي٘ غسف١ خاص١ صٗاز٠ ٚ

يف أع٢ً ايداز فهإ إذا مت أن١ً ايػدا٤ عاد إىل غسفت٘ يٝٓاّ ثِ ٜٓصٍ 

يًُكٌٝ يف ايدٜٛإ )اجملًظ ايعاّ(، فبُذسد إٔ ٜعٗس َٔ باب ايدٜٛإ 

: ٜا زع١ٝ ًادزاألَري إمساعٌٝ َاشحا عًٝ٘ َٚتٓ ٗ٘غاظ باًٖ٘ ٜٛاد ٖٛٚ

ِ بسنِ يهِ غُٓهِ يهِ، إىل آخسٙ، فٝذاٚب٘ ايدعٝظ بكٛي٘: مسٓهِ يه

 ٖٝا عََ خًّٓا ٜا إمساعٌٝ. بُٝٓا اجملًظ ٜغخو ضاخسا.

عذص َٔ َضازع١ حي٢ٝ بٔ قُد عباع ٚأخفل، عصّ إىل اإلَاّ  ٚملا

حي٢ٝ إلشاي١ غهٛاٙ فًِ ٜطتذب٘. ٚيف َد٠ إقاَت٘ بضٓعا٤ ناْت تعكد 

حيغسٖا أَجاٍ أمحد بٔ أمحد املطاع فايظ ايكب١ًٝ يدٜ٘ ٚيد٣ غريٙ ٚ

ٚأخٝ٘ قُد بٔ أمحد ٚايعصٟ صاحل ايطٓٝداز ٚقُد احملًٟٛ ٚتداز نؤٚع 

ٚتػتد املٓاقػ١ ٜٚتباديٕٛ أطساف ايطٝاض١ يف حرز ٚاْهُاش،  ٠املرانس

ٚناْت تبًؼ اإلَاّ حي٢ٝ فداف َػب١ ذيو، فعّٝٓ٘ عاَاًل يف ْاح١ٝ "دبٌ 
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عُاٍ فغا٤ شبٝد، يبح فٝ٘ مٛ عاَني ثِ زاع"، َٔ بالد األغاعس٠ )َٔ أ

 عصٍ(.

 فُٛع١ َع حذ١ إىل ْٚفٞ ايكبض عًٝ٘ أيكٞ ٖذس١ٜ 83٣3ض١ٓ  ٚيف

 زداٍ صف٠ٛ َٔ غدضا ٚمخطني ٚاحدا عددِٖ ٜبًؼ ايرٜٔ األحساز

ٙ قاٖس٠ حذ١ ثالخ ضٓٛات ٚنطس، ٚنإ َٔ آخس َٓفا يف َٚهح. ايُٝٔ

 ع٢ً طسٜك٘ ٚناْت ٖذس١ٜ، 83٣١َٔ أفسج عِٓٗ يف زبٝع األٍٚ ض١ٓ 

املؤاَس٠ اييت ناْت ع٢ً قاب قٛضني أٚ  زداٍ بهباز ايتك٢ حٝح  صٓعا٤

أد٢ْ َٔ تفذريٖا ٚتٓفٝرٖا فًِ ميهح غري غٗس حت٢ ُأعًٓت اإلَا١َ 

ايدضتٛز١ٜ ْٚػس املٝجام ايٛطين املكدع، ٚعّٝٔ فٝ٘ ٚنٝال يس٥ٝظ فًظ 

ه١َٛ، فًُا ٚصٌ إىل ايٛشزا٤ فاضتدعٞ إىل صٓعا٤ يتطًِ َٓضب٘ يف اؿ

خضٛصا بعد إٔ ؽًط أمحد بٔ حي٢ٝ  بَد١ٜٓ إب ٚعسف األَٛز عٔ نج

 محٝد ايدٜٔ َٔ ايكتٌ بتعص، ٚٚصٌ حذ١ َعًًٓا إَاَت٘، اعترز باملسض.

ادتُعٓا ب٘ ي١ًٝ ٚصٛي٘ ٚمٔ يف فسح َٚسح نأمنا نٓا يف أنجس  ٚيكد

َٔ عٝد ضعٝد َٚٛضِ ددٜد. ٚبعد َرانس٠ َٚٓاقػ١ قاٍ يٓا بٗرا ايًفغ: 

 ٠ َٔ بٝت محٝد ايدٜٔ يتًُهت ايُٝٔ". أ"ٚيٛ تبك٢ اَس

 يطٛفيبسأٜ٘ ٚضدسْا بأفهازٙ، ٚؼكل يٞ فددا أْ٘ ف فاضتدفٝٓا

بعاد ايكغاٜا َٚضا٥س األَٛز ٚإٕ نٓا خسدٓا باملع٢ٓ ايهاٌَ ٚأْ٘ ٜعسف أ

َٔ عٓدٙ ٚامجني. ثِ ْصٍ إىل تعص فعسف األٚعاع عٔ نجب ٚأنجس فأنجس 

فاضتأذٕ َٔ أَري تعص قُد بٔ أمحد بٔ عًٞ باغا بايطُاح بٓصٚي٘ عدٕ 

عٔ  یٖٚٓاى أيك٢ عضاٙ ٚتهػفت ي٘ األحٛاٍ ٖٚٛ مبٓأ اٟٚيًتد

َِٚدٍ٘ َٔ اإلَاّ أمحد. األحداخ فًِ ٜسدع إىل ٚطٓ٘ إال بأَ  إ ٚ

إْ٘ قد ْٗبت بٝٛت٘ ٚأخسب ايبعض َٓٗا، ُٚحبظ أنرب أٚالدٙ  ٚاؿاٍ

َٚات غٝعًا يف ايط١ٓ املرنٛز٠ آْفًا، بعد ٚصٛي٘ إىل بٝت٘ بأضبٛع ٚاحد يف 

 ٖـ. 83٣١آخس مجاد٣ اآلخس٠ ض١ٓ 
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عػس ضٓٛات أٚ أنجس ٚقفت ع٢ً ضري٠ ذٟ ايػسفني ٚفٝٗا  ٚبعد

يفاعٌ زدا ع٢ً قاٚي١ اهلُداْٝني بكٝاَ٘ باإلَا١َ عد آٍ ن١ًُ ايػسٜف ا

ايضًٝخٞ ٖٚٞ، ٚاهلل يٛ مل تبل َٔ بين ايضًٝخٞ إال داز١ٜ يكاتًتٓا، 

نُا أزدعت تفطري ٖرٙ  ۰۰۱عُاز٠ ظ  فٝدٚأثبتٓاٖا يف تعًٝكٓا ع٢ً َ

 ذٚم ايكسا٤. ايه١ًُ إىل

 إمساعٌٝ َٛاقف٘ اؿامس١ ٚقت املرانس٠ ايع١ًُٝ يف َكٌٝ األَري َٚٔ

ٚنإ َٔ مج١ً املكًّٝني اؿاج ايعال١َ قُد بٔ حي٢ٝ َداعظ، ٚنإ ٜػػٌ 

َٓضب أَني صٓدٚم َاي١ٝ قغا٤ إب، فدازت املرانس٠ حٍٛ َٝج١ املطًِ 

ٌٖ ٖٞ طاٖس٠ أّ لط١، ٚنإ غايب١ٝ أٌٖ اجملًظ غافع١ٝ َٚرٖبِٗ طٗاز٠ 

ٝت١ املطًِ. ٓذاض١ َبَٝت١ املطًِ، ٚاؿاج قُد ٖادٟٚ شٜدٟ، ٜكٛيٕٛ 

ٚاغتدت املٓاقػ١ ٚنٌ أدىل بسأٜ٘ ٚحذت٘ ٚمل ٜكتٓع اؿاج قُد َداعظ، 

فكاٍ ايػٝذ حطٔ ايدعٝظ: "ٖٝا ٜٓفع صًح: َٔ ُضُاز٠ فُٓصٍ َٝت١ 

املطًِ طاٖس٠، َٚٔ مساز٠ فُطًع َٝت١ املطًِ لط١". فهاْت نًُت٘ 

 اجملًظ بايغخو يًٓهت١. ٚاضتػسمفاص١ً 

 نًُات٘ املأثٛز٠: إٕ لاح اؿسن١ ايٛط١ٝٓ تسدع إىل ثالث١ عٛاٌَ: َٚٔ

 حسن١ األحساز، ِٖٚ )أٟ ْطب١ إضٗاَِٗ( ٚاحد باملا١٥. األٍٚ

ٚايجاْٞ دٗٛد بعض أٌٖ املعافس ٚمتِٜٛٓٗ ؿسن١ املعازع١. ِٖٚ  

 ثالث١ يف املا١٥.

عٓاد ٚإصساز بٝت محٝد ايدٜٔ ٚعدّ اضتذابتِٗ يضٛت  ٚثايجُٗا

ِٖٚ ضت١ ٚتطعٕٛ باملا١٥. اؿل.
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 حسن الدعيس: القبس الثاني يف احلركة الوطنية

 (1)قُد بٔ عبداهلل ايفطٌٝ

إٔ ػعٌ يف نٌ  ،ٖهرا غا٤ت األقداز، أٚ غا٤ت اإلزاد٠ اإلهل١ٝ

 َٓطك١ مي١ٝٓ قبطا يًخس١ٜ ٜػع بايفهس املطتٓري.

ٚتٛافل ٚنإ بني ٖرا ايكبظ ٚذاى اتضاٍ َتني، ٚصداق١ أنٝد٠، 

ٌّ بضاحب٘، ٚتعإٚ َع٘ يف أدا٤ ايٛادب،  عكًٞ ٚزٚحٞ. ٚقد تأثس ن

ٚأقطِ ي٘ إٔ حيٌُ زضاي١ ايتخسٜس، ٜٚبح ْٛز اؿس١ٜ ٚاملعسف١ 

ٚاؿه١ُ يف ايعكٍٛ ٚايٓفٛع ٚايغُا٥س، حت٢ ًٜفغ ايٓفظ األخري 

 َٔ اؿٝا٠.

 فُٔ ٜهٕٛ ٖرا ايكبظ؟

ٝظ ايبعداْٞ، اْ٘ ايػٝذ ايعامل ايفًٝطٛف حطٔ بٔ قُد ايدع

ٚي٦ٔ نإ احملًٟٛ )ايجا٥س قُد بٔ عبداهلل احملًٟٛ َٛعٛع حدٜح 

ايفطٌٝ يف حدٜح َتكدّ َٔ نتاب٘( نُا ٚصفٓا، فكد نإ ٖرا أٚضع 

َٓ٘ غٗس٠، ٚأبسش غدض١ٝ يف اجملتُعات اي١ُٝٓٝ، ٚإٕ نإ احملًٟٛ 

 أضبل َٓ٘ دٗادا.

فخطب، ٚيًدعٝظ أثس نبري، ال يف ايكطِ ايػافعٞ َٔ ايُٝٔ  

بٌ اْتػست أفهازٙ، ٚأثست ع٢ً عدد َٔ ايػدضٝات ايفاع١ً يف 

 أما٤ ايُٝٔ.

ٚنإ ايدعٝظ زمح٘ اهلل ٚاضع ايتفهري، قٟٛ ايتعبري، تطٝطس 

هلذت٘ ع٢ً املطتُعني، ٚخيًب َٓطك٘ اؿاعسٜٔ. ٚنإ أضًٛب٘ آضسًا 
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قًٜٛا، ٚبدٜٗت٘ حاعس٠ طٝع١، ٚال ٜطتطٝع ايطاَع ايفهاى َٓ٘ إال 

 ، َعذبا بك٠ٛ عازعت٘، َٚتا١ْ َٓطك٘.َكتٓعا

نإ ٜػػ٢ اجملتُعات اي١ُٝٓٝ ايعاي١ٝ ٜٚطٝطس مبٓطك٘ عًٝٗا، فال 

ػد ايٓاع إال بني َعذب ب٘ أغد اإلعذاب، ٚبني َتٗٝب قرتّ ي٘، 

حيرز إٔ ٜتٛزط َع٘ يف ْكاش؛ فكد نإ قٟٛ اؿذ١ إذا بدأ اؿدٜح، 

 َفخِ اؾٛاب إذا زد. 

٥ُا بايطؤاٍ، ثِ ٜطتُع إىل دٛاب قدث٘، اؿدٜح دا ئٖٚٛ ٜبتد

ًٜٚف َع٘ ٜٚدٚز بطسٜك١ االضتدزاج فال ٜػعس قدث٘ إال ٚقد ضًِ أٚ 

 تٛزط فٝا ال خالظ ي٘ َٓ٘.

ٚناْت ايطًط١ تٗاب٘ ٚتكدزٙ ٚؼكد عًٝ٘ يف ٚقت َعا، ٚنإ 

األَسا٤ ٜتٗٝبٕٛ اـٛض َع٘ يف ايهالّ، حت٢ اإلَاّ حي٢ٝ ْفط٘، إذ 

ا قٟٛ ايطدس١ٜ، عُٝل ايٓهت١ خًّاقٗا، جيعًو نإ صسحيًا دس٦ٜ

 ُٜغخو َٔ ال غ٤ٞ، ٚناْت إميا٤ت٘ تعبريا قٜٛا ٚاعخا.

ناْت آزاؤٙ نًٗا حس٠، ال ٜبدٌ يف عسعٗا، ٚال جيدي عٔ ْػسٖا 

يف قاعسات٘ اييت ناْت أحب غ٤ٞ إيٝ٘ ٚإىل َطتُعٝ٘. ٚيكد ْاصبت٘ 

ضًخني، َكتٓعا ايطًط١ ايعدا٤، ٚعاٜكت٘، فعاش عٝػ١ ايفالضف١ امل

بآزا٥٘، َدافعا عٓٗا بهٌ ٚضا٥ً٘؛ حت٢ يكد اتُٗت٘ ايطًط١ املتٛن١ًٝ 

أٚ ع٢ً األصح اتُٗ٘ اإلَاّ حي٢ٝ بايصْدق١، ٚطعٔ عًٝ٘ يف  -

َعتكدٙ، ٚغّهٌ قه١ُ صٛز١ٜ حملانُت٘، يٝطفو دَ٘ أَاّ اؾُٗٛز 

بت١ُٗ َسٚق٘ عٔ ايدٜٔ، ٚإْهازٙ ايبعح. ٖٚٛ بعٝد نٌ ايبعد عٔ 

فكد نطب ايكغ١ٝ، ٚأٚقع زداٍ احمله١ُ يف خصٟ ٚعاز، ٚضدس ٖرا، 

 َٓٗا َٚٔ أذْاب ايطًط١ ضدس١ٜ اثازت إعذاب اـضّٛ أْفطِٗ.

ٚعٓدَا ملظ إٔ األفهاز قد بدأت تطتٓري، ٚأْ٘ قد أبتدأ نفاح 

ايػعب عد ظاملٝ٘، بسش غري َرتدد زافعا صٛت٘ يف األحساز، فكطت 

٘ داّ ضدطٗا، فكٝدت ذيو عًٝ٘ ايطًط١ قط٠ٛ عٓٝف١، ٚصبت عًٝ
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ايػٝذ ايٛقٛز غُط١ قٝٛد يف بٝت٘، ٚأبكت٘ عػس٠ أٜاّ ال ٜطتطٝع 

ايٓٗٛض يجكٌ ايكٝٛد، فطكط َسٜغا، ثِ مل تػفل عًٝ٘ ملا أمل ب٘، ٚمل 

تكّدز دٗادٙ ايطابل يف تجبٝت قٛاعد عسش اإلَاّ حي٢ٝ، فكد نإ َٔ 

تساى. فأخسج َٔ أععِ اْضازٙ باملاٍ ٚايسداٍ يف خالٍ ايجٛز٠ عد اال

ٖذس١ٜ، َٔ  83٣3بٝت٘ َسٜغا، ٚضٝل َع َٔ ضٝل َٔ َعتكًٞ ض١ٓ 

األحساز ايرٜٔ عربٛا، أٚ طٛف بِٗ اإلزٖاب ايٓاع يف صٓعا٤ ٚإب 

ٚتعص، ٚناْٛا عددا نجريا طايبٛا بسفع املعامل، ٚتٓعِٝ غؤٕٚ ايبالد، 

 #.حذ١$فُٓفٛا ٚشج بِٗ يف ضذٕٛ 

ملطًِ َا ٜكسب َٔ أزبع ٚيف ضذٔ حذ١ عاش ٖرا ايفًٝطٛف ا

ضٓٛات، مل ٜتغعغع ٚمل ٜتربّ، ٚناْت غدضٝت٘ ق١ٜٛ قرت١َ عٓد 

املعتكًني، ٚحت٢ حسع ايطذٔ ايكطا٠، ٚشباْٝت٘ ايػالط اضتطاع إٔ 

 ٜهطب إعذابِٗ، ٚبريو خففٛا غ٦ٝا َا َٔ قطٛتِٗ ع٢ً املعتكًني.

ٚخسج َٔ ايطذٔ قبٌ االْكالب بأغٗس، َسٜغا، ٚناْت طسٜك٘ 

عا٤، ٖٚٓاى ناْت ايٓفٛع َتبًب١ً، ٚاـٛاطس َغطسب١ ٚاؾٛ َٔ صٓ

ٜٛحٞ باقرتاب ايعاصف١، فأمّل ايفًٝطٛف املضًح بهٌ َا جيسٟ، ٚمل 

ميٓع٘ َسع٘، ٚال أثس ايطذٔ يف ْفط٘ عٔ االطالع ٚتتبع اؿسن١، 

فهإ ٜدا ق١ٜٛ يف دفعٗا إىل األَاّ، ٚبٗس زداهلا ظسأت٘ ٚحهُت٘، فكد 

ضٝات ايبازش٠ ٜرتددٕٚ يف إقساز "املٝجام ايٛطين نإ نجري َٔ ايػد

املكدع"، ٚايتٛقٝع بأمسا٥ِٗ عًٝ٘، فهإ ايػٝذ ايفًٝطٛف، أٍٚ َٔ 

أقطِ ميني اإلخالظ، ٚتٓاٍٚ ايكًِ ٚٚقع ع٢ً "املٝجام"، ثِ تهًِ 

ظسأ٠ عٔ اؿس١ٜ ٚايدضتٛز، ٚبّٝٔ يًخاعسٜٔ إٔ املطًِ اؿكٝكٞ ٖٛ 

د، ٚال ٜرتدد يف أدا٤ ٚادب٘ ايٛطين، ايرٟ ال ٜكس ايعًِ ٚاالضتبدا

 #.املٝجام ايٛطين املكدع$فتأثسٚا ب٘ ٚأقطُٛا ٚٚقعٛا 

ٚغادز ايػٝذ املسٜض صٓعا٤ إىل بٝت٘، ٚمل متض فرت٠ حت٢ حدخ 

 ۰۰۳۱االْكالب ايُٝين املعسٚف يف ايطابع َٔ غٗس مجاد ايجاْٞ ض١ٓ 
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 ايُٝٔ زأع ع٢ً ٚقاَت حيٝٞ، اإلَاّ فضسع ،(8581يًٗذس٠)فرباٜس 

 ٚايعداي١ باؿس١ٜ ْٚادت اإلضالَٞ، ايدضتٛز فأعًٓت زغٝد٠، حه١َٛ

ٔ إٔ ٜكَٛٛا بٛادبِٗ، ٚاملفهسٜ املضًخني َٔ ٚطًبت. ٚاملطاٚا٠

ٚغازى ايكا٥ُني  -ٚنإ ال ٜصاٍ ٜػهٛ املسض  -فٗب ايػٝذ 

ايدضتٛز  باؿسن١ يف أعُاهلِ ايٛط١ٝٓ، ٚال ضُٝا ٖٚٛ حيتٌ يف حه١َٛ

 #.فًظ األ١َ$"فًظ ايػٛز٣" أٚ  َٓضب ٚنٌٝ ز٥ٝظ

يهٓ٘ أحظ بٛطأ٠ املسض تكعد ب٘، فضُِ إٔ ٜرٖب يًتداٟٚ يف 

بسغِ حادت٘  -، ٚبريت ي٘ اؿه١َٛ ايدضتٛز١ٜ املاٍ فسفض، #ٕعد$

إيٝ٘. ٚقاٍ: إٕ اؿه١َٛ ايسغٝد٠ "ايدضتٛز١ٜ أغد حاد١ َين إىل املاٍ، 

ب ٦َات ايطٓني ألٕ عًٝٗا ايّٝٛ إٔ تسَِ باملػسٚعات ايغد١ُ خسا

 ايعامل١ املدَس٠ اييت َست ع٢ً ايُٝٔ".

ٚغا٤ت األقداز إٔ تٓٗاز # عدٕ$ٚذٖب ايفًٝطٛف يًتداٟٚ يف 

حه١َٛ اؿس١ٜ ٚايدضتٛز ٚتطكط، ٚتكّٛ حه١َٛ ايطػٝإ املتػًب 

َٔ ددٜد، ٚتٗدّ ٚتدَس ؛ ٚنإ َٔ أعُاهلا اإلزٖاب١ٝ إٔ أَست بٓٗب 

يكس٣ اجملاٚز٠ يبٝٛت٘، ٚاييت بٝٛت ٖرا ايفًٝطٛف ٖٚدَٗا، ْٚٗب ا

ٜكِٝ بٗا بعض قسابت٘؛ ٚتًك٢ ايفًٝطٛف ٖرٙ األخباز بعدّ انرتاخ، 

َضُُا إٔ خيٛض َعسن١ اؾٗاد عد ايبػٞ ٚاالضتبداد َٔ ددٜد، 

 ٚيهٔ َاذا؟.. 

ٖٚرٙ ايػٝدٛخ١ # عدٕ$َاذا حدخ ؟... ٖرا ايبٛيٝظ ٜغاٜك٘ يف 

ًو عا١ً٥ نبري٠ َٔ املكعد٠ ال تطُح ي٘ بايتطهع يف املٗادس، ٚت

ايٓطا٤ ٚاألطفاٍ ًٜكٞ بٗا املطتبد إىل ايهٗٛف ٚاألغٛاز، ٜٚٗدّ 

بٝٛتٗا ٚأنٛاخٗا، ٖٚرا ايفكس ٚاؾٛع ٜٗددٙ ٜٚٗدد عا٥ًت٘ باملٛت، 

 فُاذا ٜضٓع!
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ٚاذٕ، فًٝطًب َٔ حه١َٛ اإلَاّ أمحد األَإ، ٚضسعإ َا أدٝب 

ٚاإلبكا٤ ع٢ً  إىل ذيو. ٚب٘ عاد، ٚتدازى اإلبكا٤ ع٢ً بعض األضس٠

 بعض ايبٝٛت اييت صدزت األٚاَس بٗدَٗا.

ٚٚصٌ إىل َكاّ اإلَاّ أمحد فتًكاٙ بايرتحٝب، َٚجٌ َع٘ زٚا١ٜ عبد 

اؿُٝد َع َدحت، فاٖتِ بػأْ٘، ٚيهٔ.. ٚيهٔ يُٝٛت بعد ذيو 

فكد دع ي٘ ايطِ فُات غٗٝدا زمح١ اهلل # ضكساط١ٝ$بكًٌٝ، َٛت١ 

 عًٝ٘.

يف تازٜذ قغٝتٓا اي١ُٝٓٝ، ٚأٚالدٙ يف # ايكبظ ايجاْٞ$ٖهرا َات 

 ايطذٕٛ، ٚعا٥ًت٘ َٓهٛب١. ٚيهٓ٘ يف ضبٌٝ اهلل ٚاؿل ٚايٛط١ٝٓ.

بكٞ إٔ ْطأٍ مبٔ تأثس ٖرا ايفًٝطٛف؟ ٖٚرا َا ال ْعسف٘ 

بايغبط، ٚنٌ َا ْعسف٘ عٓ٘، أْ٘ نإ ذنٞ ايفؤاد، عُٝل ايفهس، 

بٝع١ َٚا خضب ايعكٌ عبكس١ٜ َتفٛقا، ٚنإ ي٘ ْعسات ثاقب١ يف ايط

 ٚزا٤ ايطبٝع١، ٚيف ايسٚحاْٝات ٚاملادٜات.

ٚنإ َطًًُا بهٌ َا يف ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ، ٚي٘ آزا٤ يف تفطري 

آٜات َٔ ايكسإٓ ْابع١ َٔ إمياْ٘ ايكٟٛ. ٖٚٛ تفطري ع٢ً منط تفطري 

 ايػٝذ اإلَاّ قُد عبدٙ.

َّ أحد عًُا٤ َد١ٜٓ  ٖٚٛ # إب$ٚنإ ٚاضع األفل، نجري املطايع١، الَش

يعامل اؾًٌٝ عبدايسمحٔ بٔ عًٞ اؿداد، ٚتأثس بأدٜب نبري، آ١ٜ يف ا

 اؿفغ ٚايرنا٤ ٖٚٛ اؿاج قُد ايضبازٟ ايبعداْٞ.

 زحِ اهلل ايػٗٝد ايدعٝظ، ٚزحِ اهلل ايػٗدا٤.

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت عُد اهلل؛


