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 ()د. مازن المباركأ. 

ملد شعرت ةامسعادة وامسرور حٔي دعاًْ امىجىع  إمعّ اميعدٓد ععي 

دور امىجاو  امنغِٓث امعرةٔث فْ خدوث امنغث امعرةٔث، وحنّلٔج امعدعِة ةٔسعر، 

 ومكٌْ مسج أكخه أًٌْ حٔي جنسج ألكخب شعرت ةامّضٔق وامعسر!

حًدا إذتات أور وخخنٍف فٍٔ، أو امخدمٔل عنٍٔ أو إٓجاد إذا كان صعتًا أن ًكنّف أ

حلٍّ مىشكنث وسخعصٔث، فإن أَصعب وٌٍ أن حطنب امترَان عنّ أور كائه فعْ ةدائعٍ 

 امعلِل، أو شاع واًخشر وحىخّ  ةرؤٓخٍ امٌاس وعاش فْ ًعٔىٍ امىخخّصِن.

ا وىا حسىعًِ ا وىا ًلِمٍ وًكختٍ امِٔم، وكرًٔرا جدًّ ٍ وحكختًِعٍ إن كرًٔرا جدًّ

امِٔم وا كان مٔكِن عنّ األمسٌث واألكالم مِال وا كام ةعٍ امىجىع  ووعي هزره 

 ُِّ  هدفْ إحٔاء امنغث وإخراج كٌِزَا وًشر وفرداحُا. ومكعي إمعف امشعْء وحعع

ة امخٌّعه ةٍ! فامىرء ال ٓعرف كٔىعث امصعّيث إاّل إذا  ٌُٓسْ امىرء كٔىخٍ وُٓفلده مذَّ

 إذا افخلر، وال كٔىث امعزٓز وي أم أو أ  أو صدٓق افخلدَا، وال كٔىث امىال إاّل 

إاّل إذا رحل عي دًٔاه. فُل مٌا أن ًفّكر ةلٔىث امنغث امخْ حرافلٌا حٔاحٌا، وحعتِّعر 

                                                 

()  وعازن امىتعاره َعذه امىيا عرة  مدكخِراأملّ عضِ وجى  امنغث امعرةٔث ةدوشق األسخاذ
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ة ثة٣٪ُٜ، ٧ٚػة ٠٪ػة  ٨ٔ ظةصةد٪ة كٔٮاَٛ٪ة كن٦ة٣٪ة، ث٢ ٬ٰ ر٦ـ إ٩كة٩ٲٌذ٪ة ا٧٧٣ٲـ 

٤ػٜ ٚٞػةؿ: ٣ٮٹ٬ة؟ أ٣ىٲكخ ٬ٰ ا٧٣٪ٌح ا٣ذٰ ٨٦  اهلل ث٭ة ٤ٔٲ٪ة ثٕؽ ١٩ٮف  ٦٪ ػح ا٣ؼى

ك٠ٲػٙ ٠٪ػذ٥ د١ٮ٩ػٮف  ؟[4-3ا٣ػؿظ٨٧: ] ژ ڇ ڇ  ڇ چ چ ژ

٣ٮٹ ا٣جٲةف؟ ك٦ةذا ٠٪ة ١٩ٮف ٣ٮٹ ا٤٣كةف؟ أٚٲعذةج ا٣ٕة٤٦ٮف ٰٚ ظِٛ ا٤٣كةف 

 !كوٮف ا٣جٲةف إ٣ٯ دٞؽٱ٥ ا٣ٮزةاٜ كدٕؽاد اٷ٩ضةزات ٰٚ ػؽ٦ح اٷ٩كةف؟

ك٦ة أ٨ٌّ ا٣ؾم كًٓ ٬ػؾا ا٣ٕ٪ػٮاف ٔػ٨ دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح، كص٤ٕىػ٫ 

ػة رأل ز٬ػؽ ا٣٪ػةس ٚػٰ  ا ٤٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح   إٹ رصػٺن ظ١ٲ٧ن مٕةرن

كرأل ٤ٛٗح ا٣٪ةس ٨ٔ أزؿ ا٤٣٘ػح  ،ك٦ة ثٌةٔذ٭٥ إٌٹ ا٤٣٘ح... ،ثٌةٔح ا٧٣ضة٦ٓ

ا٣ىٕت، ٱؿٱػؽ أف  ٰٚ ظٲةة اٵ٦ٌح، ٚؿاح ٱكأؿ ٨ٔ دكر ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٬ؾا ا٣ـ٨٦

ؿ ٨٦ ٹ ٱؽرؾ كٹ ٱؿل! ك٣ٞؽ ذ٠ٌؿ٩ػٰ ٬ػؾا ثٮاظػؽ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػة  ٬ػٮ أثػٮ  ٱيجى 

ا٣عك٨ ا٣ؼٮٹ٩ٰ ا٣ؾم م١ة ٔػـكؼ ا٣٪ػةس ٔػ٨ ٤ٔػٮـ اٵدب ٚػٰ ٔىػؿق، 

كم١ة ا٣ٛٞؿ ٤ٔٯ ٫٧٤ٔ ك٫٤ٌٚ، ٚؿاح ٱجٲٓ ٠ذجػ٫ ٣ٲٕػٲل، ك٧ٌ٣ػة ٔةدجذػ٫ ا٦ؿأدػ٫ 

 أ٩نأ ٱٞٮؿ:

 كأثػػػػؽت وػػػػٛعحن  -ٝة٣ػػػػٍخ 

 

 :- خ ا٣ٞ٪ػةع٠ة٣ن٧ف ٨٦ دعػ 

 ثٕػػػػػخى ا٣ػػػػػؽٚةدؿ ك٬ػػػػػٰ ن 

 

 ػػػػؿ ٦ػػػة ٱيجػػػةع ٦ػػػ٨ ا٧٣ذػػػةع 

 ٚأصجذ٭ػػػػػة كٱػػػػػؽم ٤ٔػػػػػٯ 

 

ػػػػخ ثة٩ىػػػػؽاع   ٠جػػػؽم، ك٧٬ 

 ٹ دٕضجػػػػػػٰ ٧ٌ٦ػػػػػػة رأٱػػػػػػػ 

 

ػٲةع!   ٌ  ػخ ٚػ٪ع٨ ٚػٰ ز٦ػ٨ ا٣

 :أٱٌ٭ة ا٣ٕؿب، كٱة ٨٦ دعجٌٮف ا٣ٕؿثٲٌح 

أٱ٭ػة ا٣ٌكػةدة، ٧٠ػة صػؿت ا٣ٕػةدة، ٵ٩٪ػٰ أظػٌؽز٥١ ثةقػ٥  :ك٥٣ أ٢ٝ ٥١٣

٣ؾم ٱ٪ذكت إ٣ٯ ا٣ٕؿب، أك ٱ٪ذكت ا٣ٕؿب ا٣ٲٮـ إ٣ٲ٫، كا٣ٕؿب قػةدة ا٤٣كةف ا

 ا٣كةدات، ك٣٘ذ٭٥ أـ ا٤٣٘ةت؛
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 أـُّ ا٤٣٘ػػػةت ٗػػػؽاة ا٣ٛؼػػػؿ أ٦ٌ٭ػػػ٥ي 

 

 كإف قػػأ٣خى ٔػػ٨ اٳثػػة  ٚػػة٣ٕؿبي  

ٲٜ إذ اي    ٌ ُى ٣ٞؽ مٕؿت ثة٣ إ٣ٯ أف أدعٌؽث إ٣ٯ ٔؿب ا٣ٲٮـ ٔػ٨ ٦٭٧ٌػح  ؿُّ ً

٭ػة! أدعػٌؽث ٧ٌٔػ٨ ٱػؽإٚٮف رصةؿ ٱٞٮ٦ٮف ثؼؽ٦ح ٣٘ذ٭٥ كا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ رٔةٱذ

٨ٔ ٦٭٧ٌح ا٤٣كةف! أ٣ٲف ا٤٣كةف ٥٤ٝى ا٤ٞ٣ت كدؿص٧ةف ا١ٛ٣ؿ كرقػٮؿى ا٣ٕٞػ٢؟ 

كا٧٣ضذ٧ػٓ  ،كاٵقؿة كصةرد٭ة ،أ٣ٲف ا٤٣كةف ن٣ح ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ اٷ٩كةف كأػٲ٫

 أ٣ٲف ٣كةف ا٣ٛؿد ٬ٮ ٣كةفى اٵ٦ٌح؟ ؟كا٣نٕت كأ٦سة٫٣ ،كَجٞةد٫

ك٦ػؿنةى  ،ٍ ثػ٫، كد٣ٲػ٢ى ٤ٞٔػ٫ٱؿٕٚػ٫ أك ٱ٭ػج ،أ٣ٲف ا٤٣كةف وٮرة ٣ىةظج٫

 ٩ٛك٫، كد٣ٲ٢ى ا٩ذ٧ةا٫، ك٦ٛذةحى مؼىٲذ٫ً ك٩كجذ٫ً إ٣ٯ أ٦ٌذ٫؟

أٚ٪ذعٌؽث ثٕؽ ذ٣ٟ ٤٠ ٫ ٔػ٨ دىٍكر ا٧٣ضة٬ػؽٱ٨ دعػخ راٱػح ٬ػؾا ا٤٣كػةف 

٭ػة: أف ٬ػؾق أ٦ػذ٥١ أ٦ػحن كاظػؽة، كأ٩ػة ٣كػة٥١٩ ا٧٣٪ةدم ٚػٰ ثػٺد ا٣ٕػؿب ٤٠ٌ 

 ٚةق٧ٕٮًف؟!

ٵف ٣كة٩ٰ ٱىٕت ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ ٥٤ٝ إذا إ٩٭ة ٧٣٭٧ٌح مةٌٝح زٞٲ٤ح ٤ٔٯ ٩ٛكٰ؛ 

٧ٗكذ٫ ٰٚ ٦ؽاد ا٤ٞ٣ت ٔةد ٱع٢٧ ظؿٚنة ٨٦ ظؿكؼ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ دكػؿم ٚػٰ 

، أوعةبى ا٤٣٘ح   أف ٱك٧ٕٮا ٩ؽا ق؟ -ك٬ٲ٭ةت  -ٔؿكٰٝ، أٚٲكذضؽم ا٣ٕؿبى

ػؿكا ثٞٲ٧ػح ٣٘ػذ٭٥ ٚػٰ  أأٔٲل ٰٚ ٔىؿ ٱعذةج ا٣ٕػؿب ٚٲػ٫ إ٣ػٯ أف ٱيجىى 

ٌٛةّ٭ػة ٚػٰ رٔةٱذ٭ػة كإ٣ػٯ أف ٱيجػٲ ٨ ٣٭ػ٥ دكر  ،ظٲةد٭٥ ٧٤ٔةا٭ػة كػػٌؽا٦٭ة كظ

ٕيٛخ ًػٕٛٮا، كإذا ًػةٔخ ، كإ٩٭ةً٭ة ك٬ٰ ا٣ذٰ إذا ٩٭ٌخ ٩٭ٌٮا، كإذا ً

! أثٕؽ ٦بح ق٪ح ٨٦ ٝٲةـ ا٧٣ض٧ٓ ٩كػأؿ ٔػ٨ دكرق كإ٩ضةزادػ٫، ك٩عػ٨ ؟ًةٔٮا

٩ٕٲل ٰٚ ػٲؿاد٫؟ أ٥٣ ٱأف ٤٣ؾٱ٨ ٱٞؿؤكف ا٣ٕؿثٲػح كٱ١ذجٮ٩٭ػة أف ٱػؽر٠ٮا دكر 

 ذجٮف؟ا٧٣ض٧ٓ ٚٲ٧ة ٱٞؿؤكف كٱ١

إ٩٪ة إذا ٠٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ثٲةف دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 
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ػؿً  ًي ب ٚٲػ٫ ثة٣كػؽكد ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ، ٧ٕٚ٪ٯ ذ٣ٟ أ٩٪ة ٩ٕٲل ٰٚ ٔىؿ وٕتو 

ضػػت ٤ٔػػٯ اٳذاف كا٣ٕٲػػٮف، ك٤ٔػػٯ كٔػػٰ ا٣٪ػػةس ٗنػػةكة دعػػٮؿ دكف  كا٣عي

٠جٲؿ! إدرا٠٭٥ ٣ٶدكا  كظةصذ٭٥ إ٣ٯ ا٣ؽكا ! ك٬ٮ أ٦ؿ ٤ٔٯ صة٩ت ٨٦ ا٣ؼُؿ 

د ٦ٛػػةػؿ ا٧٣ضػػة ٌٰ أف أٔػػؽ  ا ٤ٔػػ ٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح كإ٩ضةزاد٭ػػة، أك كإذا ٠ػػةف ٔكػػٲؿن

ا ث٧ض٧ٓ ٨٦ ٦ضة٦ٕ٭ػة،  إ٩ضةزاًت  ٦ض٧ٓ ٦٪٭ة، ٚعكجٰ أف أًؿب ٦سةٹن كاظؽن

 ك٬ٮ ٦ض٧ٓ د٦نٜ.

ؽ ثٕػي ا٣٪ػةس ٬ٍػزي  ٤ٔٯ أ٩ٰ أذ٠ٌؿ ٝج٢ ا٣عؽٱر ٔػ٨ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ أفٌ 

ٲػ ٤ٞي ا، ٚةٵقجةب ا٣ؼي ا صؽٱؽن ح كا٣٪ٛكػٲح ا٣ؽأٲػح إ٣ػٯ ًػٲٜ ثة٧٣ض٧ٓ ٣ٲف أ٦ؿن

ػف!! كٝػؽ دعػٌؽث اٵقػذةذ  يق  ثٕي ا٣٪ػةس ثػة٧٣ض٧ٓ ٠ة٩ػخ ٦ٕؿكٚػح ٦٪ػؾ أ

٠ؿد٤ٰٔ ٧ٌٔة ٹٝةق ٨٦ وٕٮثةت ٔ٪ؽ إ٩نةا٫ ٧٤٣ض٧ٓ، كدعٌؽث ٧ٌٔة ٠ةف ٦ػ٨ 

إف »كػػػذ٥ ظؽٱسػػ٫ ثٞٮ٣ػػ٫:  ،كمػػةٱةت كأ٠ةذٱػػت ٚػػٰ ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ا٧٣ض٧ػػٓ

ٕىٮف ا٧٣ض٧ٓ أٔةد إ٣ٯ ا٣نةـ رك٩ٞ٭ة ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ ػؽ٦ح  اٳداب، كإف رصة٫٣ ٱكػ

إ٣ٯ رثٍ ظةًؿ٬ة ث٘ةثؿ٬ة، كٱٌٕؿٚٮف ا٣ٕؿبى أف أرً٭٥ ٣ػٲف ٣٭ػة ٦ػة ٱ٧٪ٕ٭ػة 

٨٦ أف د١ٮف ٦جة ة ٥٤ٔ ك٦٘٪ٯ أدب. كإف ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ث٧ة ٱ٪نػؿكف ٦ػ٨ ٠ذػت 

كرقةا٢ ك٦ض٤ٌح ٣ٲؼؽ٦ٮف قٮرٱح ػةوػح كا٣ٕػؿب ٔة٦ٌػح ثذٕػؿٱٛ٭٥ ث٧ػة ٠ػةف 

«ؼ٭٥ ك٦ؽ٩ٲٌذ٭٥ثٌٕ٭٥ ٱض٭٤ٮ٫٩ ٨٦ ٧ْٔح ٣٘ح ا٣ٕؿب كدةرٱ
(9)

. 

ا٧٣ض٧ٕٲٌػٮف ٣ػٲف ٣٭ػ٥ إٌٹ »كػذ٥ ا٣ؿاٲف اٵكؿ ٧٣ض٧ٕ٪ة ٠ٺ٫٦ ثٞٮ٫٣: 

 «.ا٣ىجؿ كقٕح ا٣ىؽر

ا،  ٔي٧ػؿن ػة، كأَٮ٣٭ػة  ػة كدأقٲكن إ٫٩ أٝػؽـ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح دةرٱؼن

كأدك٦٭ػة ٦ض٤ٌػػح، ك٤ٕ٣ٌػػ٫ أ٠سؿ٬ػػة ٦ٕة٩ػػةة، كأ٤ٌٝ٭ػة ٦ػػٮردنا، ك٦ػػ٨ أ٠سؿ٬ػػة ٧ٔػػٺن 
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ة، كأثٕؽ٬ة ا، كأٗ٪ة٬ة ثـ٬ؽ ا٣٪ةس ٨٦ ظٮ٫٣ ٚٲػ٫! ك٦ػٓ  كإ٩ذةصن ٨ٔ اٷٔٺـ ذ٠ؿن

رظػ٥ اهلل  -ذ٣ٟ ٚ٭ٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؾم د٧٪ٌٯ د. ٫َ ظكٲ٨، ٰٚ ٱٮـ ٦ػ٨ اٵٱػةـ، 

ق ٚٲ٧ة ٱٞٮـ  -د٤ٟ اٵٱةـ  أف دكذُٲٓ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ا٣كٲؿ ٤ٔٯ ٬ؽاق، كد٤ٞٲؽى

 ث٫.

٤ٞػؽ كإف ا٧٣ذعٌؽث إ٣ٲ٥١ ٠ةف ٦٪ؾ َٛٮ٣ذ٫ ٤ٔػٯ وػ٤ح ث٭ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ، ٚ

٣ؽتي ثٕؽ كٹدد٫ ثٕنؿ قػ٪ٲ٨، كَة٧٣ػة ٣ٕجػخ َٛػٺن ثجةظػح ٦ج٪ػةق ٚػٰ ثػةب  كي

خ ظذٯ ٔؿٚخ ا١٣سٲؿٱ٨ ٦ػ٨ أٌٔػةا٫ اٵكااػ٢، كص٤كػخ ٲٍ ٔى ا٣جؿٱؽ، ك٦ة إف كى 

إ٣ػػٲ٭٥، كقػػ٧ٕخ أظػػةدٱس٭٥، كظػػٮار٥٬ كَػػؿااٛ٭٥، ك٦ػػة زا٣ػػخ وػػٮر٥٬ 

 كذ٠ؿا٥٬ ظٲٌح دي٪ٕل ا٣ٮٰٔ كد٧ٶ ا٣٪ٛف.

ة؛ ك٠ ٕن ذت اهلل ٣ٰ أف أ٠ٮف ٨٧٦ أدر٠ٮا ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ٠جؿ٩ة أ٩ة كا٧٣ض٧ٓ ٦

ز٨٦ ا٣ُٛٮ٣ح، ك٦ة د٥ٌ ٰٚ ٔ٭ػؽ ا٣ٛذػٌٮة كا٣نػجةب، كأ٦ػة ا٣ٌكػ٪ٮف اٵك٣ػٯ ٚٞػؽ 

أدر٠خ ٚٲ٭ة ا٣عٲةة ك٦ة ٠ةف ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة أك ٱ١سؿ ٚٲ٭ة ٨٦ ٣٘ػحو ٬ضٲ٪ػحو ٹ دُػ٢ُّ 

٤ٗج٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٨ ٦ٛػؿداته  ،ٚٲ٭ة ٧٤٠ػح ٔؿثٲٌػح إٌٹ ٤ٔػٯ ٩يػؽرةو كاقػذعٲة !

ةت كٚةرقػػٲةت كٚؿ٩كػػٲٌةت ك٬ضٲ٪ػػةت ٦ػػ٨ ٣٘ػػةت أػػػؿل! مػػ٤١ٌخ دؿ٠ٲػػ

ة ٨٦ ٠ٺـ كٌظؽت أك ص٧ٕخ ثٲ٪٫ ٔة٦ٌٲػح أ٬ػ٢ ا٣نػةـ ١ٚػةف  ث٧ض٧ٮٔ٭ة ٩كٲضن

 ٣٘ذى٭٥!

٣ٞؽ ق٧ٕخ ٱٮ٦نة ػة٣ٰ، كٝؽ قأ٣ذ٫ أ٦ٌٰ ٨ٔ وٌعذ٫، ٱٞٮؿ: كاهلل ٱة أػذػٰ 

، كدػؿدٌ (ٱٞٮ٣ػٮف: ٚػٺف ٦ؼكػذٟ ،ػكذ٫، )كػكذ٫ ثة٣ذؿ٠ٲح ٱٕ٪ٰ: ٦ؿٱي ةأ٩

 ،ٚٲٞٮؿ: ٩ٕػ٥ ؟إ٣ٯ ا٧٣كذنٛٯ :أم ؛ٰ ٤ٔٲ٫: ك٢٬ ذ٬جخ إ٣ٯ )ا٣ؼكذؼة٩ح(أ٦

ا٣ٮوٛح ا٣ُجٲٌح، ٚٞة٣خ ٫٣: ٬ةد٭ػة ٵثٕػر اث٪ػٰ إ٣ػٯ  :كأُٔٮ٩ٰ )رامٲذ٫(، أم

)ٜ ٵدض٪ٌػت  ؛)اٵصـػة٩ح( ٣ٲعٌؿ٬ة ٣ٟ! ك٠ة٩خ دك٧ٌٰ ٣ٰ ا٣ُؿٱػٜ ا٣ػػ)ٱىكى
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ؿما٧٧٣٪ٮع أك ا٧٣كؽكد ثة٣عةصـ ا٣ٕك١ :ا٣ؾ٬ةب ٦٪٫، كا٣ٲكٜ ٱٕ٪ٰ
(2)

. 

إف ٔنػؿات ا٧٣بػةت ٦ػ٨ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ٕؿثٲٌػػح ا٣ذػٰ ٩كػذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٲػٮـ ٚػػٰ 

أظةدٱس٪ة ك٠ذةثةد٪ة ا٣ؿق٧ٲح كاٷدارٱػح كا٣ُجٲٌػح كا٣ٕكػ١ؿٱٌح كاٵدثٲٌػح ٬ػٰ ٧٦ػة 

٧ٔػ٢ ٦ٕ٭ػ٥ ٚػٰ ظ٤٧ػح ا٣ذٕؿٱػت ا٣ذػٰ  ٨ٍ أظٲةق رصةؿ ا٧٣ض٧ٓ كا٣ضة٦ٕح ك٦ى 

٨٤ ا٣٪ٛٲؿ ٨٦ أص٤٭ػة، كمػ٤٧خ ا٤٣٘ػح ث٧ٛؿداد٭ػة كدؿا٠ٲج ٔي ٭ػة ك٦ىػ٤ُعةد٭ة أ

ا٣ُجٲٌح كاٷدارٱح كا٣ٕك١ؿٱح ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؤقكةت ا٣ؽك٣ح كرقةا٤٭ة ك٦ؽارقػ٭ة 

ك٠ذج٭ة ا٣ذؽرٱكٲٌح. ك٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٢ٌٝ أف ٩كػ٧ٓ ٚػٰ اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح ٤٠ٌ٭ػة اقػ٥ 

ـى أ٦ؿو ٨٦ اٵكا٦ؿ ا٣ذؽرٱجٲٌح إٌٹ ك٦ىىؽريق د٦نٜ.  ردجح ٔك١ؿٱٌح أك ر٦

ٌٰ دٕؿٱجػ ٌٰ مػ٢٧ ظٲػةة اٵ٦ػح ثض٧ٲػٓ ٣ٞؽ ٝةـ ٦ض٧ٓ د٦نػٜ ثػؽكرو ٔؿثػ

ك٠ػةف ٦ػ٨ إ٩ضةزادػ٫ دٕؿٱػت ا٤٣كػةف، كدٕؿٱػت اٷ٩كػةف، كدعؿٱػؿ  ،صٮا٩ج٭ة

ػؽ  ٌٰ ا٧٣ٮظ  اٵكَةف؛ ٵ٫٩ ٹ دعؿٱؿ كٹ اقذٞٺؿ ٤٣ٕػؿب ث٘ٲػؿ ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػ

 ا٣ضة٦ٓ ٵ٫٤٬ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٫.

٣ٞؽ ٝةـ ا٧٣ض٧ٕٲٌٮف ثجٕر ا٤٣٘ح ظٲٌح ثٕؽ ٬ضؿ٬ة، كٝة٦ٮا ثإظٲػة  ا٣ذػؿاث 

كدػأ٣ٲٙ ا١٣ذػت كإوػؽار ا٣٪نػؿات كا٧٣ضػٌٺت، ك٦ؿاصٕػح ا١٣ذػت  ك٩نؿق،

ا٧٣ؽرقٲٌح، ككًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕك١ؿٱح كا٣ىػعٲٌح كا٣ـرأٲػح كاٷدارٱػح، 

كٝة٦ٮا ث٪نؿ ا٣ٮٰٔ كا٧٣ٕؿٚح كا٣سٞةٚح، كإمؿاؾ ا٣ؿصػةؿ كا٣٪كػة  ٚػٰ ا٣عٲػةة 

ي   ٩نػبخ ٚػٰا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كا٣سٞةٚٲح، ككًٕٮا ا٧٣٪ة٬ش ٵكؿ ٦ؽرقح ٤ٔٲة ٣ٴداب أ

 ـ.9924د٦نٜ ق٪ح 

ك٢ٌٕ٣ ػٲؿ ٦ة أٌٝؽ٦ػ٫ ا٣ٲػٮـ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٥١ مػ٭ةداته قػ٧ٕذ٭ة ث٪ٛكػٰ ٦ػ٨ 

أوعةث٭ة، ك٬ٰ ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٠سٲؿو ٧٦ة ق٧ٕذ٫ ٨٧٦ ٔةش ٰٚ د٤ٟ اٵٱةـ، كمػةرؾ 

                                                 

٩ػٮثذضٰ: نذف  -٦ح: دٞٮٱ٥ ركز٩ة -راثٮر: دٞؿٱؿ َجٰ  -ك٨٦ ذ٣ٟ: ػؿصؿاق: ٩ٛٞةت قٛؿ  (2)

 ٦ةوح: ١٦ذت. ثٮردرك: صؽكؿ ا٣ؿكادت. -أك ثٌٮاب 
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ااو  أكما ثٙراام ثىخاٖ ح نٓاا لٍاو ثىٍ ٍاك فاٖ حيام  ًٍ اا أ  ٌميم ًٍ ف٘ٓا ٌخميّ

 ثىِٓضث ثىخٖ ثىخّف حٔىّ ف٘ٓا  ٌَ أجيٓا ليٍاء  جاٌمّ٘ٔن.

ٍّا  ٓا ٌَ نوٍّ ٌاَ ثىشا٘  خُ مْ ٍِ شَ   أنخفٖ ةشٓاكثِت رالرٍث ٌٍَ ل فُج  ٌح

ثىخضاا  حصااَ٘ ثىخُٔصااٖو  ثسشااخال شااا ك ثىحااا عو  ثسشااخال شاام٘  

 ثسفغاُٖ.

أٌا ثىش٘  ثىخض  فٓٔ ٌَ ثىٍ ٍمَّ٘٘ ثس ثئوو  ٌَ ألالم ثىميٍااء فاٖ 

 ْأ ٗحاّ رِٖ لاَ  -ثىٔ َ ثىم ةٖو  شُ٘  ثى اٌك ثسنْا و  ىلا  كااي ىاٖ 

ىلا  شاٍمج فاٖ »ةثالرث أشٓ :  -محٍّ ثهلل  -كتو  فاحّ  ولن ٗاحّ فٖ كٌشق

كٌشق ىغث ل ةّ٘ث ىً أشٍك ٌثيٓا فٖ ثىتالك ثىم ةّ٘ث نيّٓاو  ىل٘ج فٖ كٌشق ٌَ 

 «.ْٔ أليً ثىم ب ةيغث ثىم ب

 كا  نِاج أحضا  كم شاّ فاٖ ٌمٓا   - كاي ثسشخال شا ك ثىحا ع 

ن(  ك  شّ و شٓاكحّ فاٖ نخاةاّ وٗأم ٌ٘صائ -ثى مثشات ثىمي٘ا فٖ ثىلاْ ة 

ىل  أصتحج ثى  ىث ثىصٔمٗث حصخحق ثشاً ثى  ىاث ثىم ةّ٘اث ةاأمٍة : »23ص

 «.فميّ٘ث

 أٌا ثسشخال شم٘  ثسفغاُٖو فل  نان ٌَ  اّلب ٌهخاب لِتا و  أصات  

أشخالًث ىيغث ثىم ة٘ث فٖ رأُٗث جأكة ثىٓاشاٍٖ راً فاٖ ني٘اث ثٙكثب ة اٌماث 

ٖ ثىٍاا حيخَ٘ كٌشااق ثىخااٖ نااان ثشاآٍا ثى اٌمااث ثىصاأمّٗث.  كاا  كمشااِٖ فاا

ثإلل ثكٗث  ثى اٌمّ٘ث.  ىل  شٍمج ٌِّ ثىهث٘  لَ حيم ثسٗاام  لاَ مجاىٓاا 

ناُاج ثىخ ناث ثىخاٖ ليإ ثىمٓا  ثى  ٗا  وٗمِاٖ لٓا  » ليٍائٓاو  ك  كاي: 

خُٓا رل٘يثٌ ٌم زةو ىهَ ثهلل آحٕ ثىحهٌٔث ثىم ةّ٘ث ثىخٖ أشس ثىٍ ٍك فّ٘( حافَ٘ 

ة ثىغ٘ا ةو ثىلائٍَ٘ ليٕ ثسٌٔم حِ٘ئٍذ ٌَ حاافز ثإل ّٔ ٍٗاان  صا ل ثىمازم  كا

ّٓ  ثىاتالك ٌِٓاا حيٓ٘اً ث ٗا خو فاٖ ُياال ثىخأثملو   إخالص ثىمٍوو ٌا  
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كٝؽ أدٯ ٰٚ ق٪ذٲ٨ ٤ٔػٯ نٚػةت كركاقػت كركاقػغ  ،ك٠ٲٙ ٹ ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ

ٌَؽ ٦بةت ا٣ك٪ٲ٨؟! «ثٞٲخ دذٮ
(3)

. 

ٔةمٮا ٰٚ د٤ٟ اٵٱٌةـ، ك٤ٞ٩ػٮا إ٣ٲ٪ػة ٦ػة د٤ٟ ٠ة٩خ ثٕي م٭ةدات ا٣ؾٱ٨ 

مة٬ؽكق ثأٔٲ٪٭٥ كٔؿٚٮق ثأ٩ٛك٭٥. ك٣ٮ أًٛ٪ة إ٣ٲ٭ة مػ٭ةدات ثٕػي ا٣ؿصػةؿ 

ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا مجةث٭٥ ٰٚ د٤ٟ اٵٱةـ أ٦سةؿ ٤ٰٔ ا٣ُ٪ُػةكم، كّػةٚؿ ا٣ٞةقػ٧ٰ 

ا، ك١٣٪٭ػة  ، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ا٣كػجٲ٢ إ٣ٲػ٫ ٧٦٭ػؽن ٌٜٞ ٥٣ ٱ١ػ٨ قػ٭ٺن ٣ٕؿٚ٪ة أف ٦ة دع

ك٨ ا٣ذ٪كٲٜ كا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا٣ع١ٌةـ كا٣ع٧١ػة  كا٧٤ٕ٣ػة ، ا٣ٕـاا٥ كا٣٭٥٧، كظي 

ٌٜٞ د٤ٟ ا٣ؼٮارؽ.  ٬ٮ ٦ة أز٧ؿ د٤ٟ ا٣٪ذةاش كظ

٣ٞؽ ٔة٩ٯ أك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ ٩كأؿ ا٣ٲٮـ ٨ٔ دىكر٥٬ ٰٚ ظٲةد٪ة ٦ٕة٩ػةةن مػؽٱؽة 

٦ؤ٧٣ح؛ ١ٚةف ٦ػ٪٭٥ ٦ىػ٨ َػٮرد ك٣ٮظػٜ ٠ة٣نػٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿم، كرمػٲؽ 

ـ، ك٠ةف ٦٪٭٥ ٨٦ قػض٨ ٠ة٣نػٲغ ثٞؽك٩ف، كٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ، كػ٤ٲ٢ ٦ؿد

ا٣ؼٌؿ ا٣ذٮ٩كٰ كق٤ٲ٥ ا٣ٕ٪عٮرم ك٦ع٧ؽ ا٣جػــ، ك٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ظ١ػ٥ ٦ع٧ٌؽ 

ى٢ ٨ٔ ٫٤٧ٔ ٠ٕةرؼ ةٷٔؽاـ ٠ة٣نٲغ قٕٲؽ ا١٣ؿ٦ٰ، ك٠ةف ٦٪٭٥ ٨٦ ٚي ٤ٔٲ٫ ث

 ا٣٪١ؽم.

٣ٞػػؽ ك٬ػػت أك٣بػػٟ ا٧٣ض٧ٕٲٌػػٮف أ٩ٛكػػ٭٥ ٣ؿقػػة٣ذ٭٥ ا٣ٕؿثٲٌػػح، كدٌكت 

أمةد ث٭ػ٥ ٧٤ٔػة  ا٧٣٘ػؿب كدػٮ٩ف ك ،أوٮاد٭٥ ٰٚ أرصة  ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫ٌ٤٠

ك٦ىؿ كاٵردف ك٣ج٪ةف، ك٩أدٰ ٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٣٪كأؿ ٨ٔ دكر٥٬ أك دكر ٦ض٧ٕ٭٥ 

 ٌٰ ٌٰ ا٣ٞػٮ٦ ا٤٣٘ٮٌم، دكف أف ٩ؽرؾ أف ا٤٣٘ٮٌم ٬٪ة ٱٕ٪ٰ ا٣ػؽكر ا٤٣٘ػٮٌم ا٣ػٮَ٪

 كا٣ذعؿٱؿم ا٣٪٭ٌٮٌم!

إف أكؿ ٦ة ٱعك٨ أف ٱٞةؿ ٨٧٣ ٱؿٱؽ أف ٱٕؿؼ دكر ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٮ 

                                                 

 .57ظةًؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح/ (3)
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٥ًٕ ظٲ٨ ٱٕٲنٮف ٰٚ ثعجٮظػحو ٦ػ٨ أف ٩ٞٮؿ  ٮا ا٧٣٪ ٫٣: إف ا٣جنؿ دٌٕٮدكا أف ٱ٪كى

٫٧ٕ٩! ٣ٞؽ أ٩كة٥٬ ا٣٪ٕٲ٥ي ا٣ػؾم ٱٕٲنػٮف ٚٲػ٫ كٱذ٧ذٕػٮف ثػ٫ وػةظتى ا٣٪٧ٕػح 

ك٤ٌٚى٫! كأذ٠ؿ ٬٪ة ٦سٺن أًؿث٫ ٨٧٣ ٱٕػٲل ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٹ٬سنػة كرا  ٠ػ٢ 

ة ث٫. ٣ٞؽ ثٕر ٣ٰ وؽٱٜ ٬ةصؿ إ٣ ٕن ٯ إٱُة٣ٲة ٦٪ػؾ صؽٱؽ، ٗةٚٺن ٧ٌٔة ٱٕٲل ٦ذ٧ذٌ

زٺزٲ٨ ق٪ح ٝىح ظةدزح ٩نؿ٬ة ٤ٔٯ إظؽل كقةا٢ اٹدىػةؿ اٹصذ٧ػةٰٔ ٝػةؿ 

 ،ٚٲ٭ة: إف رصٺن ٰٚ ا٣سة٣سح كا٣ذكػٕٲ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، أوػٲت ثػأٔؿاض ا١٣ٮرك٩ػة

ٌٛف  ا ٤ٔػػٯ ص٭ػػةز ا٣ذػػ٪ ٤ٚضػػأ إ٣ػػٯ ا٧٣كذنػػٛٯ ٤٣ٕػػٺج، كثٞػػٰ ٱٮ٦نػػة كاظػػؽن

ضٲ٨، ٚػؽٕٚ٭ة اٹوُ٪ةٰٔ، كمٰٛ كَٮ٣ت ثؽٚٓ زٺز٧بح دكٹر ز٨٧ اٵك٠كػ

ز٥ ػؿج كد٦ٮ٫ٔ ٤ٔٯ كص٪ذٲ٫! كٔضت ا٧٣عةقت كا٧٣ٮّٛٮف ٨٦ ث١ةا٫ ٧٣ػة 

رأكق ٨٦ ظك٨ ا٧٣ْ٭ؿ... ٚكأ٣ٮق ٨ٔ قجت ث١ةا٫، كٔؿًٮا ٤ٔٲػ٫ ا٧٣كػةٔؽة 

٨٦ و٪ؽكؽ ا٧٣كذنٛٯ، ٚة٣ذٛخ إ٣ٲ٭٥ كٝةؿ: أ٩ة ٹ أث١ػٰ ٤ٔػٯ ا٧٣ػةؿ ا٣ػؾم 

ٌٛف ٦ػ ٨ ٬ػٮا  رثػٰ دٕٚذ٫، ك٨١٣ أث١ٰ ٵ٩٪ٰ ٔنخ زٺزنػة كدكػٕٲ٨ قػ٪ح أدػ٪

ك٣ػػ٥ ٱؼُػػؿ ثجػػة٣ٰ أف أمػػ١ؿق ٱٮ٦نػػة ث٧٤١ػػح أك وػػٺة!! كأ٩ػػذ٥  ،كأك٠كػػضٲ٪٫

ـو كاظؽ ٦س٢ى ٬ؾا ا٧٣ج٤ٖ... ٥١ٚ ٬ٮ ا٣ػؽ   ٌٰ دأػؾكف ز٨٧ د٪ٛف ٱٮ ٱ٨ ا٣ػؾم ٤ٔػ

 أف أد٫ٕٚ إ٣ٯ رثٌٰ؟!

إف ٨٦ ٹ ٱؿل دكر ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم ك٥٣ ٱؽرؾ نزةرق، ٠ةٵوػٌعة  ا٣ػؾٱ٨ 

٤ٔػٯ رؤكقػ٭٥ ٤ٔػٯ ظػٲ٨ أف ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿًػٯ كف ا٣ذةج ا٣ؾم ٱ٤جكٮ٫٩ ؿى ٹ ٱى 

 ك٫٩!!ؿى ٱى 

   ېئ    ېئ ېئ ژ كد٤ٟ ٬ٰ ٔةدة ا٣جنؿ كَجةٔ٭٥، أ٥٣ ٱ٢ٞ رثٌ٪ة صػ٢ٌ صٺ٣ػ٫:

ا٤٧٣ػٟ: ] ژ مئ حئ جئ ژ ، ز٥ ٝػةؿ:ژ یی   ی  ی ىئ ىئ ىئ

 ؟![23

ٌٰ ٫ٌ٤٠ ٔة٦ٌحن، كٰٚ ثػٺد ا٣نػةـ ػةٌوػح أف  ٢٬ ٱ٥٤ٕ ا٣٪ةس ٰٚ كَ٪٪ة ا٣ٕؿث
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ا٤٣٘ػح ٚػٰ ٦ؿاقػٺت ا٣ػٮزارات كا٧٣ؤقكػةت  أ٠سؿ ٦ة ٱذؽاك٣ٮ٫٩ ٨٦ ٦ٛؿدات

ا٣ع١ٮ٦ٲٌح كا٣نٕجٲٌح، كٰٚ ٠ذةثةت ا١٣ذٌةب كاٷٔٺ٦ٲٲ٨، ٬ٰ ثٕي ٦ة أكرز٭ػ٥ 

إٱٌةق ٦ض٧ٓ د٦نٜ؟! ك٦ة ٨٦ كزارة كٹ دااؿة كٹ ٦ؤقكح رق٧ٲح أك مػٕجٲٌح إٌٹ 

اقذُةٔخ ث٢ٌٛ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ كٝػؽ٦ة  ا٣ضػة٦ٕٲٲ٨ أف دكػذجؽؿ ثة٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػح 

ةف ا٣ض٧ٲٓ كأٝٺ٦٭٥ ٣٘حن ٔؿثٲح ث٧ٛؿداد٭ة ك٦ى٤ُعةد٭ة ا٧٣ؽ٩ٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٣ك

دػػت  كا٣ٕكػػ١ؿٱح ٦ػػ٨ إدارٱػػح كوػػٌعٲح كزرأٲػػح كٗٲؿ٬ػػة، كإف أقػػ٧ة  ا٣ؿُّ

ُػٯ ث٭ػة اٵكا٦ػؿ ا٣ٕكػ١ؿٱح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱجةت،  ا٣ٕك١ؿٱح، كا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ دٕي

ٌٰ ٦ػ٨ د٦نػٜ،  ًٛػؿىؽ، ٤٠ٌ٭ػة ػؿصػخ إ٣ػٯ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػ كأق٧ة  ا١٣ذةاػت كا٣

ٌُػةب ا٣ػؾم أمػؿؼ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕضػ٥ كٱن٭ؽ ٤ٔ ٯ ذ٣ٟ ا٤٣ٮا  ٦ع٧ٮد مٲخ ػ

ا٣ٕكػػ١ؿم ا٧٣ٮٌظػػؽ، ٧٠ػػة ٱنػػ٭ؽ ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ُجٌػػٰ ا٧٣ٮٌظػػؽ ٤ٔػػٯ ص٭ػػٮد 

كٚػٰ  .ا٧٣ض٧ٕٲٌٲ٨ كا٧٤ٕ٣ة  ا٣ضة٦ٕٲٌٲ٨ ثؽ٦نٜ ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ُجٌػٰ

د٦نػػٜ ك٣ػػؽت ٦ٕػػةص٥ أػػػؿل ٠سٲػػؿة ٚػػٰ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ـرأٲٌػػح، كٚػػٰ 

ىػػػ٤ُعةت َػػػٌت اٵقػػػ٪ةف، ٦ىػػػ٤ُعةت ا٤ٛ٣كػػػٛح ك٤ٔػػػ٥ ا٣ػػػ٪ٛف، ك٦

ك٦ى٤ُعةت ا٫ٞٛ٣، كٗٲؿ٬ة. كٚػٰ د٦نػٜ ك٣ػؽت ١ٚػؿة ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ 

ا٣ؾم دذ٪ةٚف ثٕي اٵُٝةر ا٣ٕؿثٲح ا٣ٲٮـ ٤ٔٯ إػؿاص٫، كٰٚ د٦نػٜ كًػٕخ 

ك٦ة زا٣خ دٮًٓ ٦ٕةص٥ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٧٣ذؼٌىىػح ثة٣ؿٱةًػٲةت كا٣ٛٲـٱػة  كا٣جٲبػح 

 كا٣عٌةرة كدٹٹت اٵث٪ٲح كٗٲؿ٬ة.

ا أف ٱ٘ٲٌػؿكا ٣ٞؽ اقذُةع ا٧٣ ض٧ٕٲٌٮف ك٨٦ مةر٠٭٥ ٰٚ ق٪ٮاتو ٤ٝٲ٤ح صػؽًّ

كص٫ ا٣عٲةة كوج٘ذ٭ة ا٣ٕة٦ٌح، كأف ٱض٤ٕٮ٬ة ٔؿثٲٌح ٦نػؿٝح، ٱنػةرؾ ٚػٰ ث٪ةا٭ػة 

ٌٞٛػٮف كا٣نػجٌةف ك٠ػ٢ُّ ا٧٣ذنػٌٮٝٲ٨ إ٣ػٯ  كٔؿكثذ٭ة ا٣ع١ٌػةـ كا٧٣ٮّٛػٮف كا٧٣س

ا ك٣كة٩نة.  ا٣ٕؿكثح ك٦ة ٱذى٢ ث٭ة ٩كجنة ك١ٚؿن

ف ٦ػة أٝػٮؿ، كا٣ػؾٱ٨ ٱٞػؿؤكف ٦ػة أ٠ذػت، أف كإ٩ٰ اقذأذف ا٣ؾٱ٨ ٱك٧ٕٮ
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أ٤ٞ٩٭٥ ٦ٰٕ إ٣ٯ وٛعح ٦ؼذىؿة ٨٦ ا٣ذةرٱغ ا٣ؾم ٔنخ ٝؿٱجنة ٦٪٫، كأدر٠خ 

 نزةرق، كٔؿٚخ ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٧ٌ٦ و٪ٕٮق كث٪ىٮا أقٮارق.

ي ٣9925ٞؽ ٠ةف ا٣ٲٮـ ا٣سة٨٦ي ٦ػ٨ نذار قػ٪ح  ٚٲػ٫  ٨ى ٤ًػٍٔ ـ ٬ػٮ ا٣ٲػٮـ ا٣ػؾم أ

ك٠ةف  أف د٥ٌ صٺ  ا٣ذيؿؾ ٨ٔ ا٣جٺد. ثٕؽ ،اقذٞٺؿ قٮرٱح ٨ٔ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح

ٓي كا٣ٕنؿكف ٨٦ م٭ؿ د٧ٮز ٨٦ ا٣ك٪ح ٩ٛك٭ة ٬ٮ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم دػ٥ٌ ٚٲػ٫  ا٣ٲٮـي ا٣ؿاث

 اظذٺؿ ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ ٣كٮرٱح.

ـ، 9999ٚإذا ٧٤ٔ٪ة أف ٦ض٧ٓ د٦نٜ أ٩نئ ٰٚ ا٣سة٨٦ ٨٦ ظـٱػؿاف قػ٪ح 

ا٧٤ٕ٣ػة   ٢ ٩ٮاة ٨٦رأٱ٪ة أف ا٧٣ض٧ٓ ٥٣ ٱ١ؽ ٱجةمؿ ٫٤٧ٔ ظذٌٯ اقذُةع أف ٱن١ٌ 

ا إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ أُٝػةر ٔؿثٲػح أػػؿل ا٣كا١ٌٛ٧٣ؿٱ٨ ٨٦  ؽ٦نٞٲٲ٨ ك٨٧ٌ٦ ٠ػةف كاٚػؽن

٠ة٣ضـااؿ كدػٮ٩ف كا٣ٕػؿاؽ كاٵردف ك٤ٚكػُٲ٨ ك٣ج٪ػةف، كأف ٱجػؽأ ٤٧ٔػ٫ ثػ٢ 

٦ٕؿ٠ذ٫ ٰٚ اٷوٺح كا٣ذٕؿٱت ٰٚ ز٨٦و ثة٣ٖ ا٣ىػٕٮثح كا٣ذٕٞٲػؽ؛ ٵ٩ػ٫ ز٦ػ٨ 

، كدٌػػػةربو ٚػػػٰ  ٌٰ اٳرا  ػ٤ؼ٤ػػػحو اصذ٧ةٔٲػػػح، كاًػػػُؿاب كَ٪ػػػٰ كٝػػػٮ٦

كاٹدضة٬ةت كا٣٪ـٔػةت كا٧٣ىػة٣ط ثػٲ٨ ٦ػٮا٣ٲ٨ ٦ؤٱٌػؽٱ٨ ٤٣ضػٲل ا٧٣٪٭ػــ 

ك٦ٕةدٱ٨ ٫٣ ٱُػةردكف ٤ٚٮ٣ػ٫، كثػٲ٨ ٦٪ذْػؿٱ٨ ٤٣ضػٲل ا٣ٞػةدـ ٧ٌ٦ػ٨ أٗػؿد٭٥ 

ٌٛكػٮف ٔجٲػؿ ا٣عؿٱٌػح  ا٣ٮٔٮد كػؽٔذ٭٥ اٳ٦ةؿ، كثٲ٨ ٦ٮاَ٪ٲ٨ ٣ػ٥ ٱ١ػةدكا ٱذ٪

 ا٣ذٰ ا٩ذْؿك٬ة ظذٯ ٚٮصبٮا ثةظذٺؿ صؽٱؽ!!

ت، ٚٞؽ ٠ة٩ػخ كأ٦ة ا٤٣٘ح ٰٚ ذ عي ٣ٟ ا٣ضٌٮ ا٣ؾم دأٌزـ كدؿا٧٠خ ٚٮ٫ٝ ا٣كُّ

ص٧ةٔح اٹدعةد كا٣ذؿٰٝ أ٣ـ٦خ ٢٠ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ا٣ذةثٕح ٣٭ػة أف د١ػٮف ا٤٣٘ػح 

ا٣ذؿ٠ٲح كظؽ٬ة ٬ٰ ٣٘ذى٭ة ٰٚ ٢٠ ٦٪ةظٰ ا٣عٲةة... كأ٣ـ٦خ ٚٲ٧ة ثٕؽ ا٧٣ؤذ ٩ٲ٨ 

 ٰٚ دؿ٠ٲة ػةٌوح أف ٱؿٚٓ اٵذاف ثة٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲٌح!

قح اٹدعةدٱٲ٨ ٝةا٧ح ٤ٔٯ ٧َف ٦ٕة٥٣ ا٣نؼىٲح ا٣ٕؿثٲح، ٣ٞؽ ٠ة٩خ قٲة

 كٰٚ ٦ٞؽ٦ذ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح.



 248 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

ٌٛك٫ كَ٪٪ة ٧٤ٔ٪ػة  إ٩٪ة إذا دىٌٮر٩ة ذ٣ٟ ا٣ضٌٮ ا٣ؾم ٠ةف ٬ٮ ا٣٭ٮا  ا٣ؾم ٱذ٪

٧٣ٞةك٦ػح ٠ػ٢ٌ د٤ػٟ أف أ٬ؽاؼ ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٠ةف ٬ٮ ا٣ؽكا ى ا٣٪ةصٓ 

ًن اٵٗؿاض ا٧٣ٕةدٱ ا ك٣كة٩نة.ح ٤٣ٕؿكثح كدعؿٱؿ٬ة أر  ة ك١ٚؿن

كإ٩ٰ أٔذٞؽ أف ٬ػؾق اٵمػ٭ؿ ا٣س٧ة٩ٲػح ا٣ذػٰ ٠ػةف ا٧٣ض٧ػٓ ٚٲ٭ػة ٚػٰ أكؿ 

ة َجٌػٜ اٳٚػةؽ، ك٠ػةف  ٕن ا ٔؿثٲًّػة قػةَ ٩نأد٫ كإثٌةف ٩نة٫َ، ك٠ةف ٫٤٧ٔ ٚٲ٭ة ٩ٮرن

ٌٰ ٫ٌ٤٠، كٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣٘ؿثٲٌػح  وٮد٫ ٚٲ٭ة وٮدنة ٔؿثٲًّة دؿدٌد وؽاق ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿث

٫ كرقػة٣ذ٫..   ٬ػٰ كظػؽ٬ة ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ا٣كػٌؽ ا٣ذٰ أ٧٤ٔ٭ة ا٧٣ض٧ٓ ثذأقٲكػ

٫ًٕ ٨٦ أف ٱؿد١ت ٚػٰ قػٮرٱح  ا٧٣٪ٲٓ ٰٚ كص٫ اٹظذٺؿ ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ضؽٱؽ، ك٦٪

٦ة ارد١ج٫ ٨٦ ظ٧ةٝح كإصؿاـ ٰٚ ٚؿض ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح ٤ٔٯ ا٣ضـااػؿ ظػٲ٨ دػ٥ٌ 

 ٫٣ اظذٺ٣٭ة.

٢٬ ػُؿ ٰٚ ذ٬ػ٨ أظػؽ ٧ٌ٦ػ٨ ٱكػأ٣ٮف ٔػ٨ دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 

ٞ ػٜ أك ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ ٙ  أك دػؿاثو ظي ي٣ ٕؿثٲح أف ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أثٕؽ ٨٦ ٠ذةب أ

٦ض٤ٌحو وؽرت؟ إف ا٣جىةاؿ ٣ٮ اقذ٪ةرت ٔ٪ؽ أوعةث٭ة ٣كأ٣ٮا ٧ٌٔػة ٬ػٮ أك٣ػٯ 

 ٨٦ ذ٣ٟ كأز٢ٞ ٰٚ ٦ٲـاف ا٣عٲةة كأٔؿؽ ٰٚ دةرٱغ ا٣٪٭ٌح كا٣ذٌٞؽـ!

ٕىٛح ٦ػ٨  ة٠ٲػٙ ٩ضػخ قػٮرٱح، ك٬ػٰ ا٣ىػ٘ٲؿ :٢٬ قأؿ قةا٢ ا٧٣يكذٌػ

ٛ ػؾ٬ة ٚػٰ ا٣ضـااػؿ ثقٲةقح اٹق ؿض ٛػذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كٰ اٵظ٧ٜ ا٣٘ةم٥ ا٣ذٰ ٩

 ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كٲح ٦ع٢ٌ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح؟

٢٬ أدرؾ ا٣ؾٱ٨ ٠ذجٮا ٨ٔ د٤ػٟ اٵٱٌػةـ أف ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ ٣ػ٥ ٱكػذؿٱعٮا ٚػٰ 

ثٺد٩ة ٱٮ٦نة ٨٦ ٦ْة٬ؿة َٺثٲٌح، أك ٬ض٧ح زٮرٱٌح، أك وؿػةت قٲةقٲح، كأ٩٭ػ٥ 

ىكا ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ظٲ٨ دػ٤ػٮا  ة دؽ٧ٔػ٫ ظ١ٮ٦ػح رأ ٛن ا ٔؿثٲًّػة ٔةوػ د٦نػٜ صػٮًّ

ٔؿثٲٌح، كدعذٌ٪٫ ٔٮاَٙ مٕجٲٌح دٕٲػؽ إ٣ٲػ٫ ٔؿكثذػ٫ ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٪ح كاٵٝػٺـ، 

ٚؼةؼ ا٣ٛؿ٩كٲٮف أف ٱٛذعػٮا ٤ٔػٯ أ٩ٛكػ٭٥ زػٮرة زٞةٚٲػح ٔؿثٲٌػح ٣ػ٥ ٱعكػجٮا 
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ظكةث٭ة، ٱٞٮـ ث٭ة إ٣ٯ صة٩ت ا٣سٮار ا٧٣ضة٬ؽٱ٨ كا٧٣ٞةد٤ٲ٨ رصةؿه ٧٤ٔػة  ٦ػ٨ 

ا٤ٕ٣ٲػػة ٱعػػةرثٮف ا٣سٞةٚػػح ا٣ٛؿ٩كػػٲح كٱؿٌٚػػٮ٩٭ة، ٚؿًػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ كا٧٣ٕة٬ػػؽ 

ا٣ٛؿ٩كٲٮف ثذ٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٭٥ إ٣ٯ صة٩ت ٗٲؿ٬ة، ك٥٣ ٱٛؿًٮ٬ة ثػؽٱٺن ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة، 

ظذٯ صة ت قػ٪ٮات ٠ة٩ػخ دراقػح ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح ٚػٰ قػٮرٱح ظػٌؿة ٱؼذػةر 

ا٣ٌُٺب ٦٪٭ة إظؽل ا٤٣٘ذٲ٨ اٷ٤١٩ٲـٱح أك ا٣ٛؿ٩كٲح إ٣ٯ صة٩ػت ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٣٘ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٢٠ ا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ. ا٣ذٰ ٬ٰ

ٌٰ ا٣ػؾم ٠ػةف ٩ذٲضػح ا٣ٕةوػٛح  ٚ٭٢ ذ٠ؿ أظؽ ٨٦ ا١٣ذٌةب ٬ؾا اٵزؿ ا٣ٮَ٪

 ؟كا٣ٕةَٛح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣٪ٞٲٌح ا٣ذٰ ٠ةف ٱٞٮد٬ة ا٧٣ض٧ٕٲٌٮف كا٣ضة٦ٕٲٌٮف ٰٚ د٦نٜ

ٌٰ ٤ٔٯ أ٫٩ أزػؿه  ٌٰ ا٣ع ك٢٬ ذ٠ؿ أظؽه ٨٦ ا٣ٮَ٪ٲٌٲ٨ ٬ؾا اٵزؿ ا٣ٮَ٪ٰ ا٣ٞٮ٦

 ض٧ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ د٦نٜ؟!٨٦ نزةر ا٧٣

إف ص٧٭ؿة أكٹد٩ػة ا٣ٲػٮـ، ثػ٢ إف ٠ػ٢ ا٣ػؾٱ٨ ك٣ػؽكا ٚػٰ ٔىػؿ ا٣عؿٱػح 

ـ ٣٭ػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ  ػؽ  كاٹقذٞٺؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮ٨َ، كد٤ٌٞجٮا ٰٚ ظٲػةة ا٣٪ٕػٲ٥، ٱٞي

ؿ، كٱؽرقٮف ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ٚذٞػٌؽـ ٣٭ػ٥ ا٧٣ىػةدر  ا٧٣ؽارس ث٤كة٩٭٥ ا٧٣يٲك 

٧٦ة ٔة٩ةق كَػ٪٭٥، ك٧٦ػة ٝػةـ ثػ٫  كا١٣ذت ا٧٣ؼذٌىح ث٤كة٩٭٥، ٱض٭٤ٮف ا١٣سٲؿ

رصةؿ د٤ٟ اٵٱةـ، ا٣ؾٱ٨ أكرزٮ٩ة أٱػةـ ا٣ٕؿكثػح كا٣ٕؿثٲػح كا٣عؿٱػح  :أصؽاد٥٬

ا٣ذةرٱغ ا٣ٞؿٱت ا٧٣ضٲؽ ٗٲؿ كأ٩ة كاظؽ ٨٧٦ ٥٣ ٱٕؿٚٮا ٨ٔ ذ٣ٟ  ،كاٹقذٞٺؿ

ٮا ٣٪ة ٨ٔ ٱٮـ ٦ٲك٤ٮف، ك٣ٞؽ ٔؿٚ٪ة ٨ٔ دةرٱغ ا٣ؿك٦ةف، ك٨ٔ وػةدرات ٦ة ظ١ى 

٧٦ة ٔؿٚ٪ةق ٨ٔ ص٭ةد أصؽاد٩ة كأق٧ة  ا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٠ػةف  ا٣ؽكؿ اٵكرثٲح أ٠سؿ

٣٭٥ ا٢ٌٛ٣ ٰٚ ٠سٲؿ ٧٦ة ٩ٕٲل ٚٲ٫ ك٩ذ٧ذٓ ٚٲ٫. ك٤ٔٯ ٢٠ قة٨٠ أف ٱٕػؿؼ أف 

ا٣ػػؽار ا٣ذػػٰ ٱكػػ١٪٭ة إذا اردٕٛػػخ ٚة٣ٌٛػػ٢ اٵكؿ ٚػػٰ اردٛةٔ٭ػػة ٧٣ػػ٨ كًػػٓ 

 اٵقةس ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٲ٫ ا٣ج٪ٲةف.

ػؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  أ٦ة ٠ةف ٱضؽر ث٧ػ٨ ٱكػأؿ ٔػ٨ دكر ا٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ
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ح أو ثتد  ا٣نتةم ا٣ذتٰ ٠ة٩تخ دٕ٪تٰ ٠ٲٙ اقتذُةٔخ قتٮ ٱ :ا٣ٕؿثٲّح أن ٱكأل

و٬تٰ أٝتتؿل ا٣تجد  ا٣ٕؿثٲتتح ٦ت٨ دؿ٠ٲتتة،  ،قتٮ ٱح وار  ن و٤ٚكتُٲ٨ و٣ج٪تتةن

وأ٠سؿ٬ة دةثٕٲّح ٣٭ة، ٠ٲتٙ اقتذُةٔخ أن د٪ضتٮ ٦ت٨ قٲةقتح ايدعتة ٱٲ٨ ا٣ذتٰ 

؟! ّٰ  أظ٤ّخ ا٣عؿف ا٣ددٲ٪ٰ ٰٚ ا١٣ذةثح ٦ع٢ّ ا٣عؿف ا٣ٕؿث

٧ُٔؿ ٦ض٧ٓ  ٦نٜ أ ثٓ ق٪ٮات ظذٯ ٬جّتخ ٔ ٤تٯ ا٣تجد  ٔٮاوتٙ ٥٣ ٱ٨١ 

٬ٮصةء ظ٤٧ذ٭تة ٔٮاَتٙ ػة ٔتح ٦ت٨ أٔتؽاٍء ث٤كتةن أوتؽٝةء، وأٱّتؽد٭ة ٩ىتةاط 

٦ُنٛٞٲ٨ ٨٦ ا٣ؼجؿاء، ٱعةو٣ٮن ٤٠ّ٭٥ إٝ٪ةع أو٣ٰ ار٦ؿ ثأ٫٩ ٨٣ دذؼ٤ّه ثد ٩ة ٦ت٨ 

ا٣ذؼ٤ّٙ، و٨٣ د٤عٜ ثؿ٠ت ا٣٪٭ٌح ا٧٤ٕ٣ٲتح إّي إاا دؼ٤ّتخ ٔت٨ ا٣عتؿف ا٣ٕؿثتٰ 

 َ وثؽأت ا٣ٌت٘ٮ  ٣ذعٞٲتٜ ا٣تٟ ٦ت٨  .٪ٰ ٦ع٫ّ٤خ ا٣عؿف ا٣ددٲّظ٤ٰٚ ٠ذةثذ٭ة وأ

تدؿ٠ٲة و٨٦ ٠ةزاػكذةن و٨٦ أ٣جة٩ٲة و٨٦ ثٕي ا٣ؽول ارو ثٲّح ا٣ذٰ دَ  ٠ِجَْؿ٬تة  ٢َ ع٧ 

 اإل٤١٩ٲـ ٚأ ق٤ٮا ا٧٣كذنؿق ٦ؿٗٮ٣ٲٮث إلٝ٪ةع ا٣كٮ ٱٲ٨ ثؾ٣ٟ.

أي ٱضؽ  ثة٣ّكةا٤ٲ٨ ٨ٔ  و  ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮّي أن ٱؾ٠ؿوا أن ٦ض٧ٓ  ٦نتٜ 

ا٣ٕٮاوتٙ وا٣تؽٔٮات، وأن از٪تٲ٨ ٦ت٨ أٌٔتةا٫ ٧٬تة  ٬ٮ ا٣ؾي وٝٙ ٰٚ وص٫

ا٤٣ّؾان دىّؽٱة ٤٣٭ض٧ح ا٣نؿقتح ا٣ع٧ٞتةء، و ٕٚتة ٔت٨ ا٣تجد  أاا٬تة: ٤ٚٞتؽ ٝتةم 

 اٲف ا٧٣ض٧ٓ ارقذةا ٦ع٧ؽ ٠ؿ ٤ٰٔ ُٚٞٓ ا٣ُؿٱتٜ ٤ٔتٯ ٦ؿٗٮ٣ٲتٮث ظتٲ٨ 

ة رن ٚتٰ ا٣تٟ ٝتؿاً ا ُٕٝٲ ت ؛ي ظةصح إ٣ٯ َؿح ا٧٣ٮًٮع أو ٦٪ةٝنذ٫ْن أَث٫٘٤ أ

وثٲ٨ّ ٫٣ أن د٘ٲٲتؿ ا٣عتؿوف ا٣ٕؿثٲتح ٱُٞتٓ  ،ٱكذُٲٓ أظؽ أن ٱذضةوزه ظةق٧ًة ي

ارصٲةل ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞة ٦ح ٨ٔ دؿاز٭ة ا٣ٕؿثٰ اإلقد٦ٰ ا١٧٣ذٮل ثذ٤ٟ ا٣عتؿوف، 

ٚ٭٢ ٩جٞٯ ٝؿ٩ًة ٨٦ ا٣ـ٦ةن ٦ذؿص٧ٲ٨ ٣ذؿاز٪ة ا٣ٞؽٱ٥ إ٣ٯ دتؿاث ١٦ذتٮل ثعتؿوف 

ةن ٱتذ٨ٞ صؽٱؽة؟!! و٤َت إ٣ٯ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ارقذةا إ٣ٲتة  ٝؽقتٰ ا٣تؾي ٠ت

٤ح ٰٚ ا٧٣ٮًتٮع ٱجتٲ٨ّ ٚٲ٭تة  ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح وا٣ٛؿ٩كٲح واإل٤١٩ٲـٱح أن ٱّٕؽ ٦َؾ٠ّؿة ٦ٛى 

٢ٌٚ ا٣عؿوف ا٣ٕؿثٲّح ٤ٔٯ ا٣عؿوف ا٣ددٲ٪ٲّح، ٚٞةم ارقذةا ا٣ٞؽقٰ ثإٔتؽا ٬ة 
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وثٲ٨ّ ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٧ذةز ا٣عؿف ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ٗٲؿه، ؤؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ض٤تف ا٧٣ض٧تٓ 

ةًٚؾا ُٝتٓ ا٣ُؿٱتٜ ثت٫ ٤ٔتٯ د٤تٟ ا٣تؽٔٮات ٚأّٝؿ٬ة و٧٧ّٔ٭ة، وأوجعخ ٝؿاً ا ٩

ا٣٭ٮصةء. و٠ة٩خ ثٕي ا٣ىتعٙ ا٤٣ج٪ة٩ٲّتح ٝتؽ ٩نتؿت ٦تة ٱتؽٔٮ إ٣تٯ ٦٪ةوتؿة 

ا١٣ذةثح ثة٣ددٲ٪ٲّح، و٩نؿت وعٲٛح )أ٣ٙ ثةء( ا٣ؽ٦نٞٲح ٰٚ ٔؽ ٬ة ا٣ىتة   ٚتٰ 

دؿص٧ح ٧٣ة ٩نؿ ٰٚ ٣ج٪ةن 27/20/2701
(2)

. 

قتتٰ ٬تتٮ ا٣كتتؽ  و١٬تتؾا ٠تتةن   ّ ارقتتذةاٱ٨ ا٧٣ض٧ٕٲ تتٲ٨ ٠ؿ ٤ٔتتٰ وا٣ٞؽ

ا٧٣٪ٲتٓ  ون د٘ٲٲتتؿ ا٣عتتؿوف ا٣ٕؿثٲّتح ا٣ذتتٰ د٧ذّتتٓ ث٭تة ٝتتؿاءةً و٠ذةثتتحً ا٣ُتتّدُل 

ٞ ٛٮن، وا٣ذٰ ٩نأ٩ة ٤ٔٲ٭ة وي ٩ٕؿف أوتعةل ا٣ٌٛت٢ ٚتٰ ثٞةا٭تة.. ثت٢  وا٧٣س

٩أدٰ ا٣ٲٮم ٣٪كأل ٔت٨ ا٣تؽو  ا٣تؾي ٝتةم ثت٫ ا٧٣ض٧تٓ ٣ؼؽ٦تح ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح! 

٧جةمتؿ ٚتٰ ثٞةا٪تة ٤ٔتٯ وت٤ٍح وظكج٭٥ ٬ؾا ا٣تؽوُ  وظتؽه، إا ٬تٮ ا٣كتجت ا٣

. ّٰ  ث٧ةًٲ٪ة و٦ٕؿٍٚح ثذؿاز٪ة ا١٧٣ذٮل ثة٣عؿف ا٣ٕؿث

أأا٠ؿ ٥١٣ ٩ٮاة ٢ٍ٧ٔ آػتؿ وًتٓ ا٧٣ض٧تٓ أقةقت٫ و٩عت٨ ا٣ٲتٮم ٩ذ٧ذتٓ 

 ثج٪ٲة٫٩ ا٣نة٦غ؟

« ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة»٣ٞؽ أ ا ت ا٣ع١ٮ٦ح ا٣ٕؿثٲّح اٚذذتةح ٦تة أقت٧ذ٫ 

، وص٤ٕخ ا٣٘تؿ  ٦ت٨ د٤تٟ ٱضٮ ١٦ذت ٔ٪جؿ   اقذ٭٥ ا٣ٕة٣ٲح٣ٲذةثٓ ٚٲ٭ة ػؿّ 

وأو٤٠خ إ٣ٯ ا٧٣ض٧ٓ د٪ٛٲؾ  ،«٩نؿ ا٤٣٘ح ا٣ٛىعٯ واٳ ال ا٣ٕؿثٲّح»ا٧٣ؽ قح 

٦ة دعذةج إ٣ٲ٫ د٤ٟ ا٧٣ؽ قح، ٚذُّٮع ثٕي أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ ٣ذتؽ ٱف َدث٭تة 

٦ّؽة زدزح أم٭ؿ ٣ذأ٬ٲ٤٭٥ ٤٣ؽ اقتح ٚتٰ د٤تٟ ا٧٣ؽ قتح، ووًتٕٮا ٧٤٣ؽ قتح 

ةا مٛٲٜ صجؿي، ودٮ٣ّٯ ا٣ذؽ ٱف ٚٲ٭ة ٦٪ة٬ض٭ة ا٣ذؽ ٱكٲّح، و٠ةن ٦ؽٱؿ٬ة ارقذ

م، 2702أ ثٕح أقةدؾة، زدزح ٦٪٭٥ أٌٔةء ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، وثؽأ اإلٔؽا  ٣٭ة ق٪ح 

ّٰ ٚتٰ  ّٰ ٰٚ ا٧٣ؽا  ، وا٣تٮّٲٛ و٠ةن ا٣ؾٱ٨ دؼّؿصٮا ٦٪٭ة ِٝٮامَ ا٢٧ٕ٣ ا٣ذ٤ٕٲ٧

                                                 

 و٦ة ثٕؽ٬ة. 255ص 1ا٩ْؿ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ  ٦نٜ، ا٧٣ض٤ّؽ  (2)
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٦ؼذ٤ٙ ٦ؤقكةت ا٣ؽو٣ح. و٥٣ ٱ١ت٨ ٚتٰ  ٦نتٜ ٝج٤٭تة ٗٲتُؿ ٦ٕ٭تؽ ا٣عٞتٮق 

ت٥ّ ثٌٕت٭ة إ٣تٯ ثٕتي وأ٤٧٠ُتخ ث٤١ٲتةت و٬ٰ  ،وا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجّٰ ًُ ٤٠ّ٭ة ا٣ذٰ 

م وَظ٤٧َخ اق٥ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮ ٱح ا٣ذتٰ 2724اٳ ال وا٤ٕ٣ٮم وا٣٭٪ؽقح ق٪ح 

أوجعخ ٚٲ٧ة ثٕؽ صة٦ٕح  ٦نٜ. و٠ةن ٦تؽٱؿ ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة ارقتذةا 

 مٛٲٜ صجؿي ٬ٮ ٩ٛك٫ ٧ٔٲؽ ٤٠ٲح اٳ ال ا٣ضؽٱؽة ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮ ٱح.

 و ة د٤ٕٲ٧ٲّح دؤ٢٬ ا٣ُدل ٣د٩ذكةل إ٣تٯ ٦ؽ قتح و ٔخ ا٣عةصح إ٣ٯ 

ٚذُّٮع زدزح ٨٦ ا٧٣ض٧ٕٲّٲ٨ ٣ذؽ ٱف ا٤٣٘ح وار ل ٧٣ؽة زدزح  ،اٳ ال ا٤ٕ٣ٲة

أم٭ؿ، ٧٠ة ٝة٦ٮا ثة٣ذؽ ٱف ا٧٣كةاٰ ٤٣ؿاٗجٲ٨ ٰٚ د٥ّ٤ٕ ا٣ٕؿثٲّح ٨٦ ا٧٣تٮّٛٲ٨ 

 ثٲّح.ٰٚ وزا ات ا٣ؽو٣ح و٦ؤقكةد٭ة، وأ ػ٤ٮا د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ا٧٣ؽ قح ا٣عؿ

٣ٞؽ ٠ةن أ٥٬  ٦ة ٱَنت٢٘ ا٧٣ض٧ٕٲّتٲ٨ إٱضتة ُ ا٣ستؿوة ا٤٣٘ٮٱتح ا٣ٕؿثٲتح ا٣ذتٰ 

ٱعذةج إ٣ٲ٭ة ا٧٣ضذ٧تٓ، ٣تؾ٣ٟ  اظتٮا ٱذ٪ةٚكتٮن وٱذٕتةو٩ٮن ٤ٔتٯ إظٲتةء ٦تة 

ٱكذُٲٕٮن ٨٦ ٦ٛؿ ات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أو إػؿاص٭ة ٦ت٨ دعتخ ا٣تؿ  م ٧٠تة ٝتةل 

 ارقذةا ا٣جـم.

٧٣ض٧ٓ ٱ٪نؿ ٝٮاا٥ ا٧٣ٛتؿ ات ود٪ّٮٔخ ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٟ وقةا٤٭٥؛ و٠ةن ا

ا٣ضؽٱؽة ٚتٰ ا٣ىتعٙ، و٠تةن ا٧٣جتة ك ٱ٪نتؿ ا٧٣ٛتؿ ات وا٧٣ذؿا ٚتةت ٚتٰ 

  وق٫، ٧٠ة ا٠ؿ ا٣ٟ َدث٫ ٤ٰٔ ا٣ُ٪ُتةوي
(3)

وّتةٚؿ ا٣ٞةقت٧ٰ 
(4)

و٦ُٲتٓ  

ا٧٣ؿاثٍ
(5)

و٬تٮ  ،و٣ٞؽ ق٧ٕخ ٦٪٭٥ ث٪ٛكٰ ٦ة قّض٤ٮه ثٕؽ ا٣ٟ ٚتٰ ٠ذتج٭٥ .

ٔت٨ ٦ٕ٪تٯ ٧٤٠تح ا٤ُ٩تٜ  أن ا٣نٲغ ا٧٣جتة ك ٠تةن ٚتٰ ١٦ذتت ٔ٪جتؿ إاا قتب٢

٠ة٣نتتّدل أو ٠ة٣ّؿٔتتؽ ٱٕتتّؽ  ٦ذؿا ٚتتةت ٦تت٨ ا٧٤١٣تتةت ث٧ٕ٪تتٯ واظتتٍؽ، ٱٞتتٮل 

                                                 

 ٰٚ ٦ؾ٠ؿاد٫. (3)

 م.2742ثٲؿوت  -،  .  ا  ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣دٱٲ٨ «١٦ذت ٔ٪جؿ»ٰٚ ٠ذةث٫  (4)

 م.2772 ٦نٜ  -،  ا  ا١ٛ٣ؿ «ا٣٪ٮ  وا٣٪ة » ٰٚ ٠ذةث٫ (5)
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قّض٤ٮ٬ة واظْٛٮ٬تة و٣ٲكتذؼؽم ٠ت٢ّ ٦ت٪٥١ ٦تة ٱ٪ةقتت ٦ٮًتٮ٫ٔ  :٤٣ُدل

٠ةن ا٧٣جة ك ٱ٪نؿ٬ة ث٘ـا ة ٰٚ ٠ذت ا٣نؿوح ا٣ذتٰ أػؿص٭تة، ١٠ذتةل و٦٪٭ة. 

«٠ٛةٱح ا٧٣ذعِٛ يث٨ ارصؽاثٰ»
(6)

«ا٣ؽ ٱؽٱّتح مؿح ا٧٣ٞىتٮ ة»و 
(7)

. و٠تةن 

ارقتتذةا ا٣ض٪تتؽي ٱ٪نتتؿ ا٧٣ٛتتؿ ات ا٣ذتتٰ دذ٤ّٕتتٜ ث٧ٮًتتٮع واظتتؽ، ٠أقتت٧ةء 

ا٣ُؿق
(22)

، وأق٧ةء ا١٣ؿم، وٱ٪نؿ٬ة ارقذةا ا٣جِـم ٰٚ ٝىةاؽه، وأ٦تة ارقتذةا 

ِٛىةح ٨٦ ٠دم ا٣ٕة٦ّح ٰٚ ا٧٣ؽن وار ٱتةف، وثتؾ٣ٟ  صجؿي ١ٚةن ٱكذؼؿج ا٣

ٰ ٣٘ذ٭ة ا٣ذتٰ ُظضجتخ ٔ٪٭تة، وٗةثتخ ٣ج ٯ ا٧٣ض٧ٕٲٮن ظةصح ار٦ّح إ٣ٯ ٣٘ح ٬

٨ٔ أ٣ك٪ذ٭ة وأٝد٦٭ة. وٝؽ وؽ ت ٦ت٨  ٦نتٜ زتؿوة ٣٘ٮٱتح ي دعىتٯ إ٣تٯ 

 وي قٲ٧ّة ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲّح واإل ا ٱح وا٣ٕك١ؿٱح. ،ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫ّ٤٠

إن ٦ْٕتت٥ ٦تتة ٩تت٪٥ٕ ثتت٫ ا٣ٲتتٮم ٦تت٨ ا٧٣ٛتتؿ ات و٦تتة ٩كتتذؼؽ٫٦ ٦تت٨ ٧٤٠تتةت 

ظٲةد٪ة ٨٦ إ ا ٱح وَجٲّح ؤكت١ؿٱح  و٦ى٤ُعةت ٰٚ ظٲةد٪ة ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ٦كذٮٱةت

 إ٧٩ة ٠ةن ث٢ٌٛ د٤ٟ ا٣ض٭ٮ  ا٣ذٰ ثؾ٣٭ة  صةل د٤ٟ ارٱةم و٧٤ٔةؤ٬ة.

وظكجٰ أن أًٓ ثٲ٨ أٱؽٱ٥١ ٦سةًي واظًؽا ٧٦ة ٠ةن ٤ٔٲ٫ ار٦ؿ ٰٚ أواػتؿ 

ا٣ٕ٭ؽ ا٣ذؿ٠ٰ ٰٚ  ٦نتٜ، و٦تة أوتجط ٤ٔٲت٫ ا٣عتةل ٚتٰ ا٣ؽو٣تح ثٕتؽ ػ٧تف 

ٙ اقذُةع ا٧٣ض٧ٕٲّٮن ٦عَٮ وتٛعح ٣ذؽ ٠ٮا ٠ٲ ؛ق٪ٮات ٨٦ ا٣ضدء ا٣ذؿ٠ٰ!

و٧ََف آزة ٬ة وػ٤ٜ وٛعح صؽٱؽة دٞٮل ٠أْن ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ ا٣تجد  متٰء ٧٦تة 

ق٧ٕ٪ة ٔ٪٫، ٚ٪ع٨ ا٣ٲٮم ٰٚ وَ٪٪ة، و٣كة٩ُ٪ة ٣٪ة، و٬ة ٬ٮ ٦تة و ز٪تةه ثتٲ٨ أٱتؽٱ٪ة 

وٰٚ ٦ؽا ق٪ة و٠ذج٪ة ووعةٚذ٪ة وصٲن٪ة، ٩ٕٲل ٚٲ٫، ود٪ذٕل ث٫ ظٲةد٪ة، و٠تأْن 

 ٲؿ٩ة!٥٣ ٱ٨١ ٰٚ ثد ٩ة ٗ

                                                 

 ٦نتٜ  -٠ٛةٱح ا٧٣ذعِٛ و٩٭ةٱح ا٧٣ذ٤ِٛ. دط: ٦ةزن ا٧٣جة ك وٗةزي ٤َٲ٧ةت.  ا  ا١ٛ٣ؿ  (6)

 م.0221

 م.0226 ٦نٜ  -دعٞٲٜ  . إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ اهلل.  ا  قٕؽ ا٣ؽٱ٨  (7)

 م.0223دعٞٲٜ ٦ٲك٥ ا٣ىٮاف. ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  (22)
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ا٣ٲتٮم   و  ٝٮأتؽ ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح )  و  ا٣٪عتٮ(، و  و   ثٲ٨ ٱؽي  

ا٣ذؿثٲح اإلقد٦ٲح وا٣نؿٱٕح اإلقتد٦ٲح ا٣ذتٰ ٠تةن ٱ٤ٞٲ٭تة ٤ٔتٯ َّدثت٫ ثة٤٣٘تح 

ا٣ٕس٧ة٩ٲح
(22)

ّٰ ا٣نتٲغ ٔجتؽ ا٣ٞتة   ا٧٣جتة ك،   ٰٚ ١٦ذت ٔ٪جؿ ارقذةا ا٧٣ض٧ٕ

ٍّ ٱؽه، أّٝؽ٦٭ة ٬ؽٱّتح ١٧٣ذجتح ا٧٣ض٧تٓ ٣ذجٞتٯ مت ة٬ًؽا دة ٱؼٲ تة ٤ٔتٯ و٬ٰ ثؼ

ٔىؿ٬ة، وأّٝؽم ٦ٕ٭ة ٩كؼح ٨٦ ا٣ؽ و  ا٣ٕؿثٲّح ا٣ذٰ أ٣ٞة٬تة ا٣نتٲغ ا٧٣جتة ك 

٩ٛك٫ ثٕؽ ػ٧ف ق٪ٮات ٍٚٞ ٤ٔتٯ َّدثت٫ ٚتٰ ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة، ا٣ذتٰ 

 اٚذذعذ٭ة ا٣ع١ٮ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ  ٦نٜ.

إن ٠د  ٦٪٭٧ة د٧س٢ّ ٦ؿظ٤تح، ودتؽّل ٤ٔتٯ ٔىتؿ، ودع١تٰ ٦تة ثتٲ٨ ظٲتةة 

ٔ٭ؽٱ٨ ٨٦ ٚؿوق! ٬ٰ ٚؿوق ٦ة ثٲ٨ ا٧٤ْ٣ح وا٣٪ٮ ، و٦ة ثٲ٨ ا٣ٌٲٜ ا٣٪ة  ٰٚ 

إن ا٧٣ٮاز٩تح  .وا٣ّكٕح، و٦ة ثٲ٨ ا٣ٞ٭ؿ وا٣ذعّؿ ، و٦ة ثٲ٨ ايظذدل وايقذٞدل

ثٲ٨ ا٣ٕ٭ؽٱ٨ دتؽّل ٤ٔتٯ ا٣ٞٛتـة ا٣ذتٰ ٝٛـ٬تة ا٣تٮ٨َ، أو ٝٛـ٬تة ا٧٣ض٧ٕٲتٮن 

ٰ  ا٣كذة ة ا١٣سٲ ٛح ا٣ذٰ ظضجخ وا٧٤ٕ٣ةء ا٣ضة٦ٕٲّٮن ثة٣ٮ٨َ ظٲ٨ اقذُةٔٮا َ

 أ٩ٮا  ا٣ٕؿوثح ٨ٔ أ٤٬٭ة، و٩نَؿ ٣٘ح ا٣ٞؿآن ٤ٔٯ ار٣ك٪ح وارٝدم.

ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ظتٲ٨ ٩تؿى ٬تؾه ا٣تؿ ّة ا٣ْة٧٣تح ا٣ع٧ٞتةء ٚتٰ ٣٘تح  ـ  عِ و٥٠ ٱَ 

ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ أث٪ةء ٬ؾا ا٣ضٲ٢ ا٣ؾي أ٣ٞذت٫ ا٣عٲتةة ا٧٣ٕةوتؿة ٚتٰ 

ٲةع، وص٤ٕذ٫ ٱـ٬ؽ ٚتٰ ٣٘ذت٫ وٚٲ٧تة و زت٫ ٦ت ًَ ٨ ٝتٲ٥َ، وأ٣جكتذ٫ زٲتةَل َظٲؿة و

٦ٕةوؿٍة ي أوة٣ح ٚٲ٭ة وي ٩كت د٪ذ٧تٰ إ٣ٲت٫، ٚتد ٬تٮ ٔتةع ا٧٣ٕةوتؿة ٚتٰ 

، وي ٬ٮ ثٰٞ ٤ٔٯ أوة٣ذ٫... ٣ٞؽ دؼ٤ ٯ ٨ٔ ٩كج٫، و٣ت٥ ٱ٤ُعٞت٫  ّٰ دّٞؽ٦٭ة ا٧٤ٕ٣

 أظؽ ث٪كٍت صؽٱؽ!

٣ٞؽ أًةٔذ٫ ا٣عٌة ة ا٣٘ؿثٲّح ثٞٲ٧َ٭ة ا٣ـااٛح، وث٭ؿد٫ ث٧تؽ٩ٲّذ٭ة ا٧٣ذّٞؽ٦تح، 

                                                 

أ ٱؽ ثة٤٣٘ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح ا٣ذٰ د١ذت ثة٣عؿوف ا٣ٕؿثٲح، رن  ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲتح ٠ذجتخ  (22)

 ٚٲ٧ة ثٕؽ ثة٣عؿوف ا٣ددٲ٪ٲح.
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ع٫ٞ ث٭ة، و٥٣ دٛذط ٫٣ ٠سٲًؿا ٨٦ أثٮال ٤ٔٮ٦٭ة، و٥٣ دذؿ٫٠ ٱٕٲل ٔٲنتح و٥٣ د٤ُ

 ا١٣ٛةف ٤ٔٯ ٦ة ثٰٞ ٨٦ اػةاؿ ٔؿوثذ٫ و٩ٛةاك٭ة ا٣ذٰ قؿٝذ٭ة!!

و٣ٲخ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٲٮم ٝة  ة ٤ٔتٯ ا٣ٮٝتٮف ٚتٰ وصت٫ ٬تؾه ا٣تؿ ّة 

 ،ا٤٣٘ٮٱح اٳز٧ح ٧٠ة اقذُةع قت٤ٛ٭٥ أن ٱٞتٙ ٚتٰ وصت٫ ا٣ذذؿٱتٟ وا٣ٛؿ٩كتح!

١ّ٪تتٮا ثٌٛتت٢ ا٣تتؽ٥ٔ ا٣ع١تتٮ٦ٰ وايقتتذضةثح ا٣نتتٕجٲّح أن ٱؼٮًتتٮا و٧٠تتة د٧

وٱ٪ضعٮا ٰٚ ٦ٕؿ٠ح ا٣ذٕؿٱت ا٣ذتٰ مت٤٧خ ا٤٣كتةن واإل٩كتةن وا٣عٲتةة ث١ت٢ّ 

٤ٰٔ ا٣تؾي ٠تةن ٝةاتؽ  ٦ٲة ٱ٪٭ة وآٚةٝ٭ة. وٱذٌط ٣٪ة ا٣ٟ ٰٚ ٝٮل ارقذةا ٠ؿ 

ت ٗةٱتتةت ظ١تتة٦٭٥ عتتؽَ إن ا٣ٕتتؿل إاا ادّ » :د٤تتٟ ا٧٣ض٧ٮٔتتح ٦تت٨ ا٧٤ٕ٣تتةء

ٍُّ ظ١ّة٦٭٥ و١ّٛ٦ؿو٥٬ ٣ذعٞٲتٜ ٗةٱتةد٭٥ ثتإػدص، ٠تة٩ٮا  ومٕٮث٭٥، وػ

 «.أقجٜ ٨٦ ا٣ـ٨٦ ٰٚ دعٞٲٜ ٦ة ٱىجٮن إ٣ٲ٫

إن ٠تت٢ّ ٦تت٨ متت٭ؽ إ٩ضتتةزات أو٣بتتٟ ا٣ؿصتتةل ٧٦تت٨ ٔتتؿٚ٭٥ ٚتتٰ  ٦نتتٜ 

وا٣ٞة٬ؿة وث٘ؽا  ٱن٭ؽ أن ا٣ٕٞٮ  ارو٣ٯ ٨٦ ا٣ٞؿن ا٣ٕنؿٱ٨ ٔؿٚخ ثٌٛت٤٭٥ 

ّٰ و٤ٔٯ أٱؽٱ٭٥ ٩٭ٌح ٔؿثٲّح ٔـٱـة ا٧٣سةل  ٰٚ ثٕت ر ا٣تٮٰٔ ا٤٣٘تٮّي وا٣سٞتةٚ

، و٩ع٨ ٩ٞٮل: ّٰ ّٰ وا٣ٞٮ٦  وا٣ٮَ٪

 وٚتتٰ ٗتتةثؿ ارٱّتتةم ٦تتة ٱٕتتِ ا٣ٛذتتٯ

 

 وي ػٲؿ ٚٲ٨٧ ٥٣ دَْٕت٫ ا٣ذضتةِ ل 

إن ٦ستت٢ د٤تتٟ ا٣٪٭ٌتتح، وأ٠ستتؿ ٦تت٨ د٤تتٟ اإل٩ضتتةزات ا٣ٮَ٪ٲتتح  :و٩ٌتتٲٙ 

وا٣ٞٮ٦ٲح ٱ٨١٧ أن دذعٜٞ ٣ٮصٮ  وقةا٢ وإ١٦ة٩ةت ودٞ٪ٲةت ظؽٱسح، ٣ت٥ ٱ١ٮ٩تٮا 

ّٜٞ ٣ؿقة٣ح ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٲٮم اظذٌةن ا٣ع١ّةم و ٧ٔ٭ت٥ ٣٭تة ثضتّؽ  ٱ١٤٧ٮ٩٭ة، إاا دع

وظـم، واقذضةثخ ٣٭ة ا٣نٕٮل ثؿٗجح وإػدص. و٤ٕ٣ّ٪ة ٰٚ قجٲ٢ ٦ٕؿٚح ا٣س٧تة  

ِٛدظتح ا٣تؾي ٱٞتٮل  ا٣ذٰ دض٪ٲ٭ة ار٦ح ٨٦  و  ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح، ٩ُٛٲؽ ٨٦ ٤ٔت٥ ا٣

ٲْت ا٧ُ٣ضذ٪تٯ :٧٤ٔةؤه َِ ٚةقتأل ٔت٨ ٩تٮع ا٣ذؿثتح  إاا أ  ت أن دٕؿف ٩ٮع ا٣س٧ؿ و

َ٘ؿ  وظُك٨ ا٣س٧ؿ.  وػىج٭ة، ٧ّ٤١ٚة َةثخ ا٣ذؿثح ا٣عةً٪ح ٤٣نضؿ َةل ا٣
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وأٔٮ  أػٲًؿا، وثٕؽ ٢ّ٠ ٦ة قجٜ إ٣ٯ ا٣كتؤال ٔت٨  و  ا٧٣ضتة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱتح 

ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ، و٨ٔ ادؼةاه مٕةً ا ٤٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲتح، ر ى 

ٰ اٝذؿاظت٫ ظ٧١تحً ث٤ٲ٘تح وثة٣٘تح و١٦ذٮثتح ور ى ٚت ،ٚٲ٫ مٕةً ا ٫٣ ٦تة و اءه!

 ر٢٬ ز٦ة٩٪ة ٤ٔٯ ٔىة!!

٦تتة أّتت٨ واًتت٫ٕ أ ا  ا٣عتتؽٱر ٔتت٨  و  ا٧٣ضتتة٦ٓ ظٞٲٞتتحً؛ رن أ٬تتؽاف 

ا٧٣ضة٦ٓ د١نتٙ ٧ّٔتة دؿٱتؽ، و٧٣تةاا أ٩نتبخ؟ و٦تة أّ٪ّت٫ أ ا  دٕتؽا  إ٩ضتةزات 

ا٧٣ضة٦ٓ؛ رن ٠ت٢ّ ٦تة د٪ضتـه ا٧٣ضتة٦ٓ ٦ت٨ دعٞٲتٜ ٤٣ذتؿاث ودتأ٣ٲٙ ١٤٣ذتت، 

ٕةص٥، وإوتؽا  ٧٤٣ضتّدت، ووًتٓ ٧٤٣ىت٤ُعةت، و٩نتؿ ا٣تٮٰٔ ووًٓ ٧٤٣

ا٤٣٘تتٮّي ثة٧٣عةًتتؿات وا٣٪تتؽوات، وا٣ٞٲتتةم ٤ٔتتٯ  ٔةٱتتح ا٤٣٘تتح ا٣ٕؿثٲّتتح و٦٭٧ّتتح 

ا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة وص٤ٕ٭ة ٦ٮا٠جتح ٧٣ذ٤ُّجتةت ا٣ٕىتؿ ودُتّٮ  ا٤ٕ٣تٮم ٚٲت٫ وٝتؽ ة 

٢ إن ٠ت ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظٞةاٜ ا٤ٕ٣ٮم ٧٠ة ٠ة٩خ ٱٮم ٠ةن ا٣ٕؿل ٬ت٥ أ٬ت٢ ا٤ٕ٣تٮم...

ا٣ٟ وٗٲؿه ٨٦ إ٩ضةزات ي ٱٕؽو ٠ٮ٫َ٩ وقٲ٤ح ٦ت٨ وقتةا٢ ػؽ٦تح ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح 

وأقجةل ٧٩ةا٭ة و ٕٚذ٭ة. وػؽ٦ح ا٤٣٘ح دٕ٪ٰ  ٔةٱح ا٤٣كةن، وا٤٣كتةن ا٣٪تةَٜ ٬تٮ 

٦ٲتتـة اإل٩كتتةن ا٧٧٣ٲ تتـ ثتتة٧٣٪ُٜ ث٧ٕ٪ٲٲتت٫ ا٤٣كتتة٩ٰ وا٤ٕٞ٣تتٰ، وا٤٣كتتةن ٬تتٮ أ اة 

ذ٧تتةع وي ٦ضذ٧تتٓ، و٣تتٮي ا٣ذٮاوتت٢ ثتتٲ٨ ا٣٪تتة ، و٣تتٮي ا٣ذٮاوتت٢ ٦تتة ٠تتةن اص

 ايصذ٧ةع ٦ة ٠ة٩خ ٧ٔة ة وي ث٪ٲةن، وي ٠ة٩خ ا٣عٌة ة وي دّٞؽم اإل٩كةن.

أٚؿأٱذ٥  و  ا٧٣ضتة٦ٓ ا٣تؾي ٱؿٔتٯ ا٤٣٘تح ا٣ذتٰ ٬تٰ ارقتة  ٚتٰ ث٪تةء 

تة وي ٔتةًٝد وي ١ّٛ٦تًؿا وي  ًٞ مؼىٲح اإل٩كةن، و٣ٮي٬ة ٧٣ة ٠ةن اإل٩كةن ٩ةَ

ا٣ؿاثٍ ٰٚ ا٣ذٮاو٢ ا٣ٞتٮ٦ٰ، و٬تٰ ا٣ٞ٪ُتؿة وٱؿٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ  ،اصذ٧ةٔٲ ة

ا٣ذٰ دىت٢ ا٣ذتة ٱغ وا٣ذتؿاث ا٧٣ةًتٰ إ٣تٯ ا٣عةًتؿ، وٱٕجتؿ ٤ٔٲ٭تة ظةًتؿ 

 .؟!ارصٲةل إ٣ٯ أصٲةل ا٧٣كذٞج٢، و٬ٰ ا٣عةً٪ح ا٣ضة٦ٕح ٢ّ١٣ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة

إ٩تٰ أ ى و اء متٕة  ا٣ٲتٮم ا٣ٕتة٧٣ٰ ٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح، وا٣ذؿ٠ٲتـ ٤ٔتتٯ  و  
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٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، قؤاًي ٱٞٮل: أ٥٣ ٱأِن ٤٣ّؾٱ٨ ٱ٤ٕٞتٮن ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ػؽ٦ح ا

٨٦ ا٣ٞؿاء وا١٣ذّةل وا٣ٕؿل ٠ةٚح أن ٱؽ ٠ٮا  قة٣ح ا٧٣ضتة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱتح ا٣ٕؿثٲّتح 

 ٣ٲكذضٲجٮا ٣ؿقة٣ذ٭ة ٦ؤاز ة و ٧ًٔة؟!

 :أٱّ٭ة ا٣ـ٦دء ا٧٣ض٧ٕٲّٮن

ة، ووٲة٩ح ووتٮ٩ًة،  ًْ أ٩ذ٥ ا٧٣ٮ٤٠ٮن ثة٣ٞٲةم ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲّح  ٔةٱحً وظٛ

 ٩ذ٥ ارٝؽ  ٤ٔٯ إ  اك ٝٲ٧ح ٥١٤٧ٔ وػُٮ ة ٦ُ٭٧ ذ٥١ وثُٕؽ آزة   قة٣ذ٥١.وأ

ُٔكٍؿ وٱُكؿ، وًٲٜ وقتٕح، ومتّؽٍة و٣تٲ٨،  و٢١٣ ز٦ةن د٤ّٞجةت ثأ٫٤٬ ثٲ٨ 

واًُؿال وقت١ٮن، و٤ٝتٜ وا٧َب٪تةن، وثتٲ٨ وتؽاٝح وػىتٮ٦ح، و٦ٮا ٔتح 

و٦ىة ٔح. و٩ع٨ ا٣ٲٮم ٩ٕٲل ٰٚ ز٨ٍ٦ وٕت ٱعذؽم ٚٲ٫ وتؿاع ا٣عٌتة ات 

 ٚف ا٤٣٘ةت.ود٪ة

ُٕٛخ قت٤ُح ا٣ٞتٲَ  ت ًَ ٥، إ٩٪ة ٚتٰ ز٦ت٨ٍ وتٕت اػذ٤ّتخ ٚٲت٫ ا٧٣ٞتةٱٲف، و

ُّٕتخ ٦تٮ ّات ار ظتةم ؤدٝتةت ارُٝتة   واًُؿثخ ودت ا٣٪تة ، ودٞ

ا٣ٕؿثٲّح، إ٫٩ ا٣ـ٨٦ ا٣ؾي ٥٣ ٱٕؽ أظؽ٩ة ٱٕؿف ٚٲ٫ وؽٱ٫ٞ ٦ت٨ ٔتؽّوه، و٣٪َع٧تِؽ 

ؿف ز٘تٮ  ا٣تٮ٨َ ٪ة ٤ٔٯ زٍ٘ؿ ٦ت٨ أمتْٕ ًِ ٤ٔٯ أن وُ  -٩ع٨ ا٧٣ض٧ٕٲّٲ٨  -اهللَ 

ة وأزًؿا، وأقأ٫٣ دٕة٣ٯ أّي ٱٛذ٪٪ة ٧ّٔتة ٩عت٨ ٚٲت٫،  ًٕ ٝؽاقحً ومؿًٚة، وأػُؿ٬ة واٝ

وأّي ٱَن٤٘٪ة ٨ٔ واصج٪ة ٦ة ٱن٢٘ ٗٲؿ٩ة ٨٦ أ٬ٮاء ا٣٪ٛٮ ، و٠سؿة ا٣ضؽل و٤ّٝتح 

 ا٢٧ٕ٣، وا٩ذْة  ا٣ن١ؿ وظّت ا٣ْ٭ٮ .

٦تة ٩عت٨ و٣ْ٪ذؿك ٣٘ٲؿ٩ة ٨٦ أ٢٬ ٬ؾا ا٣ـ٦ةن أن ٱعجٍَ أو ٱٲتأ  وٱٞت٪ٍ، أ

أ  وا٣ٞ٪تٮ  ٚتٰ متؿٱٕذ٪ة، ٲتٚٞؽ ٦ََعٮ٩ة اإلظجة  ٨٦ ٣٘ح ظٲةد٪تة، وظّؿ٦٪تة ا٣

 ّٙ وأػؾ٩ة   ًقة ٨٦ ا٣ُجٲٕح ا٣ذٰ ٔؿٚ٪ة ٚٲ٭تة ٚىتًد دىتّٛؿ ٚٲت٫ ارو اق ودضت

ارٗىةن، وٱ١كٮ ٣ٮُن ا٧٣ٮت اروٛؿ ٢ّ٠ ظؽٱٍٞح وثكذةن، زت٥ ٱتأدٰ ا٣ؿثٲتٓ، 

ـّت ار   و ثخ وأ٩جذتخ ٦ت٨ ٠ت٢ زو ج ث٭تٲش، و٠تؾ٣ٟ ظٲتةة ٚإاا أدٯ ا٬ذ
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اإل٩كةن، أٚؿا ًا وص٧ةٔتةت، و وًي و٦ؤقكتةت؛ د٤ٕٮ٬تة ا٣ىتٛؿة ظٲ٪ًتة ٦ت٨ 

ا٣ؽ٬ؿ، وٱ٢ّٞ ٚٲ٭ة ؤ٪٭ة ا٧٣ٮ   وا٧٣ةء، ٚذ٢ّ١ ا٣ٕـاا٥، ودٌٕٙ ا٣٭٥٧... زت٥ 

 ٱأدٰ ٚى٢، ٚٲ٫ ٱذّٛضؿ ا٧٣ةء ود١سؿ ا٣ؼٲؿات ودع٤ٮ ا٣س٧ة .

ح، و٨٧٣ ٱٕؿف ا٣ٕؿثٲّتح و٢ّٕ٣ ػٲؿ ٦ة ٩ٮوٰ ث٫ ا٣ٲٮم أن ٩ٞٮل ٤٣٪ة  ٔة٦ّ 

 ػةّوح:

ٝٲ٧ِّٮا ا٣ٕؿل ا٣ٲٮم ٨٦ ػدل ٣٘ذ٭٥، ٣ذؿٕٚٮ٥٬ إ٣ٯ ٦٪ـ٣ذ٭ة ثتٲ٨ ا٤٣٘تةت، وي 

دٞٲ٧ّٮا ا٤٣٘ح ا٣ٲٮم ٨٦ ػدل ا٣ٕتؿل ٣تبد دض٤ٕتٮا ٦٪ـ٣ذ٭تة ٧٠٪تـ٣ذ٭٥ ثتٲ٨ ار٦ت٥! 

وأؿٚٮا ٣ٛؿقةن ا٣ٕؿثٲّح  و ٥٬ ٰٚ ٢ّ٠ ٔىؿ، وٝٲكتٮا ا٣ٛتة   ث٧تة ٱ٧ذُٲت٫ وث٧تة 

ة ٱذةح ٫٣ ٨٦ إ١٦ة٩ةت، وث٧ة ٱ٤ٞةه ٨٦  ٥ٔ ٦ة ّي و٦ٕ٪ٮّي... زت٥ اا٠تؿوا ٱ٫١٤٧ وث٧

 ا٣ٕة٢٦ ث٫٤٧ٕ، وا٧٣٪٥ٕ ث٪٧ٕذ٫، وي دجؼكٮا ا٣٪ة  أمٲةء٥٬.

إ٧٩تة ٩ؼتؽم ٣٘تذ٥١ ٣ٮصت٫ »وإ٩ٰ رٝٮل ٤٣ٕؿل ا٣ٲٮم ثةق٥ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨: 

 «.اهلل ي ٩ؿٱؽ ٦٪٥١ صـاء وي م١ٮً ا

٦تح ا٣ٕؿثٲّتح وثٞةا٭تة َظٲ تح و٩ٞٮل: د٤ٟ ٬ٰ ثٕي ص٭ٮ  ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٣ؼؽ

ٚة٤ٔح، ٠ؿٱ٧تح ٔـٱتـة،  اا٧تح ا٣نتجةل، صة٦ٕتح ٧٤٣٪ذكتجٲ٨ إ٣ٲ٭تة، ٧ٚت٨ متةء 

أٔذتؽ ٧٤٣٪١تؿٱ٨  ٤ٚٲىّؽق و٣ٲتؤ٨٦، و٦ت٨ متةء ٤ٚٲ٪١تؿ و٣ٲ١تةثؿ، إن ا٣ذتة ٱغ

ة ٦عذٮ٦ًة، ًٔ ٲة ًَ 

 ٱتة ٗتةًٚد و٣تت٫ ٚتٰ ا٣تؽ٬ؿ ٦ٮْٔتتحٌ 

 

 إن ٠٪تَخ ٚتٰ ِقت٪ٍح ٚة٣تؽ٬ؿ ٱْٞتةن 

 وا٣ع٧ؽ هلل  ل ا٣ٕة٧٣ٲ٨. وا٣ٕةٝجح ٧٤٣ذٞٲ٨، 

*    *   * 


