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 َٓاص كغاعِ
 تٕثٛق انفغح

   
  

 
 

ٚقٕنووووٌٕ صٔيووووا  ٌ 
انتقووووواو ان ووووووٕع 

 ٚفـض
عهُٛووا نووظو انٕا وو   
ٚشغجُوووووووا يوووووووٍ 
انذقٛقوووووووووووووووووو  
انًهًٕؿ ؛ نٛهقوٙ 
بُوووا عهوووٗ  بوووٕا  
انت وووُ   صُت وووُ  
ابتـووواي  جًٛهووو   
ٔنقطوووو  ؿوووو ٛضو  
ٔتجًوووو  نبد ووووا  
دٕل وأن  تًتهو  
بانغضوووووو  ب ووووووض 
انتقاوُوووا ان وووٕعو 

 ي اشغو 
 نكُُٙ  عتقض بأٌ
عهُٛووووا  ٌ َ ووووكغ 

ت انـوو ٛضو انهقطووا
انتووٙ ادتفاُووا بٓووا 
يٍ كم يكاٌ طْ ُا 
إنٛووّ  يًٓووا كاَوو  

 هٛهووو    ٔ تجً ُوووا 
بأشوووووشا  نوووووٍ 
َووغاْى يووغو  سووغٖ 

  غٚ ا 
صقوووض تكوووٌٕ ْوووٙ 
األشوووٛال انٕدٛوووضو 
 ان ا ٛ  نُا يُٓى 

تهووووب اابتـوووواي   
ْٔووووظِ انـوووو اصو 
انًُقٕشوووو  صووووٙ 
ان ٛووووٌٕ   و ووووا  
انٕج ووات  ٔ كووٕا  
انً غٔ  انـاسٍ 
 انظ٘ ٚهو  انهٛوانٙ
ان ووووواعصو بضص وووووّ  
ٔانوووووظ٘ انتقطُوووووا 
بجوووووٕاعِ ان وووووٕع 
يقٓقٍٓٛ بـوشغٚ  
يووووووووٍ انذووووووووؼٌ 
انًشت وووو  سهوووو  
كاْهُووووا  انً قووووم 
بووووووووووووووووووانًٕٓو 
ٔانًـوووووووو ٔنٛات  
ٔصووووغار انًووووواعو  
ٔتُ ٛٓووووات ان ووووانى 

 بأٌ
كوووم شوووٙل نوووٛؾ 
عهووٗ يوواٚغاو كًووا 

 َغغ  
نُ وووووكغ ان وووووٕع 
انًهتقطوووو  عهووووٗ 
 غفه  يُا ٔيُٓى 
ٔانتووووووٙ تآووووووغ 
انًذ وووو  انكايُوووو  

َك    ًُ هووو  بقٛوووٕص ا ان
يفتوواح نٓووا ؿووٕٖ 
كهًوووووات تغٔٚٓوووووا 

 ان ٌٕٛ 

 ٔ تآووووغ انغصووووق 
ٔانذُووواٌ انطووواغٙ 
انظ٘ تشفّٛ  ـوٕو 
ان انى دُٛا ٔتآغِ 

  ن  دٍٛ 
ٔعبًوووووا   ٓوووووغت 
يكٌُٕ انقهٕ    م 
  ٌ تهفاّ األنـٍ 
كوووم تهوووب األشوووٛال 
ت قوووووٗ بغصقتوووووب 
صٔيا؛ نتش وغ   َٓوا 
كاَ   ٚاًيوا ؿو ٛضو 
عغووى كووم شووٙل  
هو   ٚاو ع ُاْا بق

َوووووابر كغصغصووووو  
ٕ َوووو   صغاشووووات ُيهَ
تٓووغ  يووٍ  ووجٛ  
ان ووووووانى نهضووووووٕل 
انٕعص٘  ا ت هوى  ٌ 
ُْا  َٓاٚتٓا  نكُٓا 
اؿتًت   بان ٓجو  
انتوووووٙ ٚغؿوووووهٓا 

 انضٕل 
صانتقطٕا ان وٕع  ا 
تهتفتوووٕا نكوووم يوووٍ 
ٚت جوو  يووٍ ك ووغو 
انتقاوكى نٓوا  صقوض 
ا ًٚوووُذكى انوووؼيٍ 
صغًصا  سغٖ نتٕثٛق 
انفووووووووووووووووووووووغح
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 فئادح 

   أحَد ظعٞد
     

  

 ص اصٌو صايتٌ  
تًُُخ  فائغْا 

ٚ كٙ نطفمٍ  .. 
 

 َا ان غٛغ انغاكر 
 تذ  انُشٛم 

عُٛا٘ ا ت غف إا 
 ان كال 

ٔٚضا٘ تتجًض عُض 
 .ي   انُٓغ

 
 ْأٌٚؾ يغهٌق 

ٔشٌٙل يٍ انشٕف 
 ٚقتم انغٔح 
صال تُاغ٘ ٚا 
 ّٙ د ٛ تٙ نقضي
 انًت قق  
ٔا ن  غ٘ 
انًتـا ط عُض 
 .انـا ٛ 

 
 يظاٌ  يانٌخ 

ٔانفغؽ 
انً اكـ  تقفؼ 
 يٍ صٕ  انذٕاجؼ 
ت م نهغجم 
 ..انذؼٍٚ

تًُذّ ُؿك ًغا 
 نهكهًات 

ٔتتغ  عهٗ با  
 .بٛتّ غؼًا نه ُات

 
 ص اصٌو صايتٌ  
تق  عُض شجغو 

 ..انجًٛؼ
تـتام يٍ 
 شًؾٍ  اؿٛ  
 ..ٔتضٔع دٕنٓا
 تُ غ ِيهًذا 

ٔتًغ صٕ  ٔنٛضْا 
 .ؿ ً ا

 
ُُّٕع  ٌٍ ٔت   صٌٕل ٔعجٛ
ٔصتاٌو تٓغٔل ساعج 

 ان ٛ  
تطهٙ ٔجٓٓا 
 بابتـايٍ  

ٔتضذب عهٗ 
 .سٛ تٓا

 
 ػٔاجٓا باوٌم 
ُ ذهُ  انجضٚضو  ٔان
تقغ  ٔا ت طٙ 

 عـاًل 
صقضيٙ نٙ ٚا 
 د ٛ تٙ ي غٔبًا 
 صهٍ  بغح ان ٛ  
ٔنٍ  تغ  انًائضو 

 انفقٛغو؛
 صأَِ  ُْا 

 عُٛاِ  غغصتٙ 
 ٌٙ  ..ٔصٕتِب  ًٌغ نٛه
 ..ٚك   انغٔح
 .ٔٚ غ٘ األَفؾ

 
  دًض ؿ ٛض
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 دمحم جغادٙ
  عؼٚؼتٙ يٛى
 

 
 عؼٚؼتٙ يٛى

عبًا نوى ٚ توض صوُضٔ  
بغٚووض   ٌ ٚفووتخ صووٙ 
انفجغ بابّ نٛض ؿواعٙ 
ان غٚووض ان وواعصو  ٔ نكووٍ 
عؼٚؼتووٙ نكووم شووٙل 
يووغو  ٔنووٗ  ساصوو  إٌ 
 !!كاٌ سطاباً طا  ه ٍٛ

عٔدووٙ نووى ت ووض تووأن  
ان ووانى ٔ إٌ بووضت نووب 
غٛووغ طنووب  صوو ٌ كوواٌ 
 ه ب ي وٙ ٔ إٌ كُوِ  
ت تقوووضٍٚ  َوووّ بجوووٕاع 
 ه ٙ ٔ  َُٙ  دًهًٓا 
ي وووٙ ِدوووالً ٔ تغدوووااً  
ؿووٛكٌٕ طنووب اعتغاصووا 
 . ًُٛا يُب بًٕتٙ

ْووم اعتقووضت ٕٚيوواً  ٌ 
 ه ووب ي ووٙ ٚغا  ووّ 
 ه ووٙ كووم نٛهوو  عهووٙ 

 ! َغاو  ٔجاعب
عؼٚؼتوووٙ يوووٛى  نًوووا 

ه ووب ٔ است ووأ بوواصعَٙ  
صوووٙ صوووضع٘ ٔ عدوووم 
كالَا كٌم صٙ وغٚق  ٔ 
ُسِٛووووم نغٔدووووب  َووووٙ 

ؿووغ    ه ووب ٔ  ثووغت 
بّ َفـٙ وً واً صوٙ 
كُووٕػ يذ تووب انًش ووأو 
صّٛ  نى ٚكٍ األيغ كًوا 

 .بضا  بضاً 
إٌ كُوووووووِ  دُٛٓوووووووا 
اؿووتط    ٌ تغوواصع٘ 
 ه ووب ٔ تتغكٛووّ ٚف ووم 
يووا ٚذهووٕ نووّ ي ت ووضاً  ٔ 
يتشوووظاً ؿوووكُاً  سوووغ  
  ـوووى بقه وووب  َُوووٙ 

ُٛٓووا عاَووضَٙ  ه ووٙ د
صٙ انُو ر ي تغ واً ٔ 
عاصضوواً غٛابووب  ٔ نًووا 
تأكض يٍ عدٛهوب ٔ ع ٘ 
ب ووٍٛ انقهوو   ووضيٛب 
عهووٗ اصتووغا ٍ  تٕ وو  
عٍ انُ ر ٔ  ثغ انذٛاو 
اٜسووغو عهووٗ  ٌ ٚذٛووا 
صَٛاِ صَٔب. ثى نًا جال 
 ه ووب ٚ ؼٚووّ  ٔ كُتووٙ 
 ٕٚوو  كًووا  َووِ  صائًووا 
تـووووتط ٍٛ انًضووووٙ 
 ضياً يًٓا كاٌ انفقوض  

ٌ يُوووّ إا  ٌ صًوووا كوووا
ؿووكٍ صووٙ صووضع٘   
طنب ان ضع انوظ٘ صواع 
سأٚوواً عهووٙ عغٔشووّ 
بًجغص  ٌ اصتغ ُا  ٔ  َا 
اٌٜ  دٛا بّ ْوٕ صقوط  
نٛؾ صٙ صضع٘  هو  
ؿوووووٕاِ  ٔ بضَٔوووووّ ا 

 !دٛاو
صـوووالو نغٔدوووب يوووٍ 
 ه ووب ٔ يُووب ٔ عهٛووِب 
انـوووووووووووووووووووووووالو.
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 صٚغاع يُ ٕع٘ ٚكت 
ـّ اصو  يذٕع ان

 
 

 
 
 
 

وغ ووْ  بووابٙ ٔ توو .. 
 نق  انـوالو ٔدّٛو .. 
تكهًّوو  ثووى ؿووكت .. 
 ووووذك  ٔبان ووووً  
تذهّوو .. يووٍ  ٔجاعٓووا 
تشهّ  .. ٔيٍ يا ٛٓا 
تُ ه ..  صبغت ٔ ه ٙ 
ادتضوووُ .. ألٔجاعوووّ 
عّيًووووووْ .. ن طوووووو  

.. عْٔت ..  عٔدٙ ؿق ْ 
  ًّْ  سظت عٔدوٙ ٔ و
 ….. جغادٙ ٔصأت

كاَوووو  صٔاًل ٔشووووفاًل.. 
كاَووو  د ووووا ٔعالًجوووا.. 
كاَوو  عًٔدووا ٔجـووًضا.. 

كاَوو  يٕوُووا ٔيهجووأً .. 
كاَ  ؿوكًُٛ  ٔعادوً .. 

 .. ب غ  ؿغاع
نهٓٛوووووووو  صووووووووضع٘ 
 سًووووضت.. بووووظعاعٛٓا 
يّضت.. نذواجؼ انذو  ٔ 
وغت.. ٜاو  ـّ ان ال   ك
انًا وووووٙ ت وووووّضت.. 

جًوووو .. صاص وووو  ْٔا
 سووظت يُووٙ صووًتٙ 

 ..ٔدؼَٙ بّ  نق ْ 
وغ ووْ  بووابٙ ٔايووْ .. 
بُووووووـٛاٌ انًا وووووٙ 
 جابوووووو .. يتووووووظكغو 
سضٔشوووا بٓوووا عاَووو .. 
جغٔدووا بٓووا  أيوو  .. 
نُشووغج يووٍ كووم ْووظا 
َٔـوووٛغ.. يووو  ب ضوووُا 
َـوووٛغ.. تووواعكٍٛ كوووم 
انظ٘ ٔعالَا ٔا اْتًاو 
بٓوووى َ ٛوووغ.. ألداليُوووا 
َ ووووووٛغ.. نً اصئُووووووا 
ٔيٕا فُووووووا َ ٛووووووغ.. 

 ..انٕدٛض َ ٛغٔنٓضصُا 
اتغ  انغٚاح ٔان ٕاص  
ٔاَاغ نهًطغ انًًُٓغ.. 
نهطغ ووووات انً هٕنوووو  
بانًال.. ا نظنب انغ ٍ 
انًُكـووووغ.. نغائذوووو  
انًطووووووغ.. ا نووووووظنب 
انشووووغا  انًُت ووووغ.. 
نهًُووواػل ان غا ووو .. ا 
نـق  انضاع انًذطى.. 
ٔا نهطغٚق انًٓ وى.. 
نكووم شوواع  صووٙ دووٙ 
اَاووووغ ٔشوووواْض.. ٔ ٌ 
تفوووٙ بٕعوووض  ٔنوووٙ 

ْض..  ٌ ت قٗ بذ ب عا
نوووووووٙ ٔاج وووووووم   

 …شاْض
 انوووو  اَووووؾ  ه ووووب 
انًُفطووووووغ ٔدؼَووووووب 
انًُت وووووغ.. بكائوووووب 
ٔصي وووووب انًًُٓوووووغ.. 

ٔ ط   ه ب انًُكـغ.. 
صع ٔووووغ.. اْوووغ  ٔإطا 
نووؼو األيووغ صِغّ..ٔاؿووُى 

 بذ ُا ٔاَت غ..
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دٍُٛ ان  ٛض٘      
 ؿاع  ان فغ
 

   
  

 
 ؿاع  ان فغ    
ص  ص  ص  ص ووات  

 ٌّ انجووغؽ ْووا  ووض ع
جغؽ انكُٛـو  إٌ 
ص اتٓووا انًتٕاصووه  
توووووضسم ع ؿوووووٙ  
تتـووهم بووٍٛ سالٚووا 
صيوواغٙ َووا  َووا  
انغغبوووووواٌ  ٚضووووووا 
ت ٛخ  اتجوٕل بوٍٛ 
انغوووووووغف إَٓوووووووا 
انـوووووووووووووووٛجاعو 
انـوواب    ان ايُوو   
ا  عهى ان وضص نكوٍ 
 ش غ بُوٕع ساصوٍ   
بٛووا ٍ ؿوواو ٍ يووٍ 
انُاصووووووظو  إَٓووووووا 

يواطا تف وم انغاْ   
ٚا إنٓوٙ إَٓوا تق وم 

شوووابا ٕٚٓصٚوووا يوووا 
ْوووظا  يووواطا  ص وووم 
ؿأَاو نى  َع شوٛ ا  
ؿووأَاو دتًووا  ٔإٌ 
ؿووأنُٙ  دووٌض غووضا 
ؿوأ ٕل إَوٙ ًَو  
عُووووووض انـوووووواع  
انـاصؿوو  يـووال  
نووى  ؿووتً  دتووٗ 
إنٗ ص ات انكُٛـ  
 ٔ َ وووا  انغغبووواٌ  
دتٗ   ه  انغاْ و  
نى  عْا نوٍ  تذوض  
عووٍ عووضص انـووجائغ 
 ٔ عوووووووٍ انُووووووواع 

نً وووووت ه  نوووووٍ ا
 تذض  عٍ شوٙل  
ؿووووووٕف  صسووووووم 
انًكت  اٌٜ ُْوا  
كتووو  ك ٛوووغو  ٚوووٍ 
ْٙ تهوب انغؿوان  
 ْووٙ بجاَوو  ْووظا 
انكتوووا  َ وووى  وووض 
ٔجضتٓا.. ؿأدضُٓا 

ٔصٙ …. ٔ َاو دتًا
ُٔجوض  ص ٛذ  انٛوٕو 
ان ووى جووا  دا ووُا 
صووووووٕعو ػٔجتووووووّ 
…يٛتوووووووووووووووووووووا
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  ٝبظَِٞ فسربّٜ

 ثئس ٍؤظبرٜ 

 

قعدد ٍسرقجب ثٞزٖاب ىاٌ ٝناِ  

ث٘ظااعٜ ٍدبدزرٖااب ٗ رسمٖااب 

جيٞعااااخ ىاصّٖااااب فقااااد ماااابُ 

ٍٝ٘ااب قاابقب ىااٌ رااا   ثقعاا  

ٍاااِ اىساحاااخ حزاااٚ اّٖبىاااذ 

األخجاااااابز مبىلاااااا٘ا   ىااااااٌ 

أظااز ل ىَيَااخ اى٘تاال حزااٚ 

أّٖاااب ىاااٌ رَْاْاااٜ اى س اااخ 

ىيعاااائاه  َااااب أش  ٖااااب ا  

ّٖب رعجذ مضٞاسا أّْٜ  يَذ أ

اىٞاااااً٘ حاااااِٞ زأٝاااااذ ريااااال 

اىنااااادٍبد  ياااااٚ ظاااااب دٕب 

اىْب ااالا مااابد قيجاااٜ ْٝ  اااس 

حِٞ زأٝزٖب فََٖاذ ثعْبقٖاب 

ٗ ىنْٖب ريقذ ٍنبىَخ غٞاسد 

ٍالٍاٖااب اىزااٜ ٍااب حٞٞااذ   

أقااااا ٜ غيٞياااااٜ ٍاااااِ ثااااااس 

 ْٞاااِٞ رنااابد أُ رزااا٘ٓ فٖٞاااب 

ظااَب  يَٖٞااب  ٗ  ثاا٘جْزِٞ زم

حجزب زٍابُ أثادا اى ْابُ فاٜ 

ٖٞب فنيَاب خيقٖب ٗزظاٌ قا ز

اققزب ّاا٘ٛ أحاط ثعانْٞخ 

اىعااابىٌ ٍاااب مااابُ ث٘ظاااعٜ أُ 

أفعو ظ٘ٙ أُ أرجعٖب ٗاىزصً 

اىلااااَذ اىااااٚ أُ أٗ اااايزٖب 

اىَْاااصه اّز اااسد قجيزٖاااب أٗ 

حزاااٚ ميَاااخ ىناااِ مااابُ ٍاااِ 

اىعٖو ر٘قل أّٖب ىِ رنزاسس 

ىشٜء ظ٘ٙ ّ عٖب اىزٜ ىاٌ 

رعد رازَوا ىاٌ أثاسم ٍنابّٜ 

ٗ مْاااذ أزاقجٖاااب حاااِٞ مااابُ 

ٕبقٖاابا ٍااب اىقياا  ٝفٞ ْااٜ از

شىااذ أّز سٕااب ٍااسد أٝاابً ٗ 

قااااٖ٘ز ٗظااااِْٞ ٗ   شىااااذ 

أّز سٕااااااااب ىنااااااااِ ىٕ٘يااااااااخ 

أحععاااذ أُ ّج ااابد قيجاااٜ 

قااد ر٘ق ااذ ٗ ىااٌ أ ااد قاابدزا 

 يٚ اىاساك ٗاُ ٗزدرٜ ىاٌ 

رعااااد ر اااا٘م زا ازٖااااب فااااٜ 

اىَناابُ ٗ مااؤّْٜ ىااٌ أ سفٖااب 

ٍٝ٘ااابا اّٖاااب ٍ اااسد ظاااساة 

ٗاّْاااٜ أ اااٞش فاااٜ ٍشااا ٚ 

اىَ بِّٞ داخو غسفاخ أليا  

 ( س ٍؤظبرٜ يٖٞب ثئ

 

ٗجدّب ٕرا اىنزابة ٍفجاؤ فاٜ 

غسفخ اىَاسٝ  اىعاٞد فاالُ 

 ثعد فقدأّ
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  َبد ش ٞزس ٝنزت

 

ظيَٞبُ اىايجٜ قبرو ٍؤج٘ز ” 

 ”أً ٍْبتو ظٞبظٜ 

 

 

 

 

                           
                

عهًَٕوووا صوووغاعاً صوووٙ 
يوووووواصو انتوووووواعٚز  ٌ 
ؿهًٛاٌ انذه وٙ كواٌ 
يُا ووال ٔوُٛووا  سهّوو  

ٍ ج وغٔت  ْم ي غ ي
انقائض انفغَـٙ كهٛ وغ 
.. نكووووووٍ انج غتووووووٙ 
ب فتّ يو عر ٔشواْض 
عهوووٗ ْوووظِ انذق ووو  
انؼيُٛوووو   ووووال عووووٍ 
” ؿووووهًٛاٌ انذه ووووٙ 
كووووواٌ يوووووٍ ؿوووووفه  
انـووفه   ْووٕج  دًووق 
” يتضَـووووا بانشطاٚووووا 
صٓوووم كووواٌ ؿوووهًٛاٌ 
انذه ووووٙ يُا ووووال  و 
 ٗٔ اتال يأجٕعا .. صوٙ 

كاَ   ٠َٕٕٓٓٔٚٛ ؿُ  
انقووواْغِ يووو  دوووض  

ض ؿٛاؿووٙ سطٛووغ صقوو
توووى اغتٛوووال انـوووغ٘ 
عـوووكغ كهٛ وووغ صووووٙ 
دضٚقوو    ووغِ بذووٙ 
األػبكّٛ ..  ٓٛغو ْوظا 
انٕٛو كاٌ كهٛ غ ٔا و  
صٙ دضٚق    وغِ يو  
” انًُٓضؽ انً ًواع٘ 

ٚتفقوضٔا يقوغ ” بغٔتاٌ 
انقٛوواصو ان ايوو  دٛوو  
نذق    وغاع بوانً ُٙ 
َتٛجووووووو  اَتفا ووووووو  
انقوواْغِ ان اَٛوو  انتووٙ 

ابغٚووم  ٕٔاَتٓوو  ٚووٕو 
 ضٔ ا تغ  يُٓى ٔادض ٚ

عهّٛ  َوّ ؿوائم  ٔيوض 
ٚوووضِ انٛـوووغٖ ٔكأَوووّ 
ٚغٚووض  ٌ ٚ وواصخ كهٛ ووغ 
صًض كهٛ وغ ٚوضِ نٛآوغ 
نووووّ عطفووووّ صط ُووووّ 
بشُجغ كاٌ ٚشفّٛ صوٙ 
وٛات يالبـّ ..دوأل 
انًُٓوووضؽ بغٔتووواٌ  ٌ 
ًٚـووب انقاتووم انووظ٘ 
ٚذووووووأل  ٌ ٚٓووووووغ   
صآَووال عهٛووّ انذه ووٙ 
بط ُوووات نوووى تقووورِ 
عهٛووّ ٔعجوو  انذه ووٙ 
 ٖنكهٛ ووووووغ ٔو ُووووووّ 

ض كاَووو  و ُوووات ٔ ووو
األٔنوووٗ كاصٛووو  صقوووض 
تٕغهوووو  صووووٙ  هوووو  
انجُووغال صووغر بغٔتوواٌ 
صوووأتٗ  دوووض انذوووغاؽ 
انظ٘ اؿتغا  بؼيالئوّ 
صٕجووضٔا كهٛ ووغ يووضعجا 
صوووٙ صيائوووّ ٔبغٔتووواٌ 
إنوووٗ جوووٕاعِ ٔنًوووضو 
ؿووووواع  ٔان ـووووواكغ 
انفغَـٌٕٛ ٚذأنٕا  ٌ 
ًٚ وووووطٕا انًكووووواٌ 
يـووغح انجغًٚوو  إنووٗ 
 ٌ ٔجووووضٔا ؿووووهًٛاٌ 
انذه ووٙ يشت  ووا صووٙ 

نهق وغ دضٚق  يجأعِ 
 يـووكٕا بووّ ٔا توواصِٔ 
نًقووغ انقٛوواصو .. صووٙ 
ان ضاٚووو   َكوووغ عال توووّ 
بانجغًّٚ ٔيو  انضوغ  
ٔانت وووظٚ    وووغ بأَوووّ 
انقاتوووم .. بوووض  انُفٛوووغ 
ان ووواو صوووٙ انجوووٛ  
انفغَـوووووٙ ٔتٕاصوووووض 
انجُوووٕص يوووٍ ان كُوووات 
انًجووووأعِ يطووووان ٍٛ 
بان وووووووأع ٔااَتقووووووواو 
..اؿتٕنٗ انفؼ  عهوٗ 
ؿوووووووكاٌ انقووووووواْغِ 
ٔ غهقووووو  انوووووضكاكٍٛ 

ان ووٕاع  يووٍ  ٔسهوو 
انًاعِّ سٕصاً يٍ بط  
انفغَـٍٛ تٕنٗ انقائض 

 ٛاصو انذًهو  ” يُٕٛ ” 
 ٩ٔشكم يذكًو  يوٍ 
   او نًذاكً 

انقاتووووم صووووٙ انٛووووٕو 
انتانٙ بض ت انًذاكً  
ٔكاَ  انجهـّ عهُٛو  
.. ْٛ ووووو  انًذكًووووو  
ؿوووأن  عوووٍ صٔاصووو  
انقتوووووووم صكووووووواٌ عص 
ؿوووهًٛاٌ انذه وووٙ  ٌ 
 دض انض او ان  ًواٍَٛ 
عصووو  ٔعوووضِ بانًوووال ٔ

انضوووغائ  عوووٍ ٔانوووضِ 
انتوووواجغ دمحم األيووووٍٛ 
صأتٗ بٓظِ انضٔاص  يٍ 
غؼو ي   اصهو  تجاعٚو  
إنٗ انقاْغو .. ؿوأنتّ 
ْٛ وو  انًذكًوو  ْووم 
 س غ  دض بأَوّ ؿوُٛفظ 
جغًٚتووّ اعتووغف عووٍ 
ػيالئووّ صووٙ انـووكٍ 
ٔكإَا وال  يوٍ غوؼو 
ٚضعؿٌٕ صٙ األػْغ .. 
 سهووٕا  اعوو  انًذكًوو  
نهًضأنوو  ثووى  صووضعت 

ًٓوووووا انًذكًووووو  دك
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دضووووووٕعٚا ب عووووووضاو 
ؿوووووهًٛاٌ انذه وووووٙ 
ٔعصا وووووووّ األعب ووووووو  
بااعوووضاو توووى تُفٛوووظ 

َٕٚٛووٕ  ١ٔانذكووى ٚووٕو 
صٙ تم ان قاع  بذوٙ 
انـووٛضو ػُٚوو  اَتٓووٗ 
انضووو او انفغَـوووٌٕٛ 
يٍ صصٍ  ائضْى كهٛ غ 
ثوى بوضأا عًهٛو  ان ووأع 
ٔااَتقاو ٔتُفٛوظ دكوى 
اإلعضاو .. َو  انذكوى 
ب عضاو ػيوالل ؿوهًٛاٌ 
 انذه ووٙ  يوواو عُٛٛووّ
بقطوووو  انووووغاؽ عووووٍ 
انجـوووض ثوووى إدوووغا  
ج  ٓى ْغ  ٔادض يوٍ 
انًتًٍٓٛ األعب و  ٔتوى 
تُفٛوووظ انذكوووى عهوووٗ 
ان الثووو  .. بقوووٙ ع ؽ 
انًضبغ ٔيُفظ ااغتٛوال 
ان ووا  ان غبووٙ انووظ٘ 

ؿووُ  صووضع  ٕٗعًووغِ 
 ضِ دكى ب دغا  ٚضِ 
انًُٛووٗ انتووٙ اغتانوو  
كهٛ غ ص ٕٔا ٚضِ عهٗ 
انجًووغ ي اَوواو ٔ  وو  
.. عظا  ا ٚتشٛهٓا  دض 
ِّ  ٔجاعووّ صقووض  نووى تُتوو
 جهـوووووووِٕ عهوووووووٗ 
انشووووواػٔ  بطغٚقووووو  
ٔد ٛ  يٕت بان طٙل 
اَ وووغف انُووواؽ يوووٍ 
ؿوواد  اإلعووضاو صهووى 
ٚتذًووم  دووضْى  ْاتووّ 
ٔصووغساتّ ٔب ووض  عبوو  
ؿووواعات َٔووو  ْٔوووٕ 
سا وووووو  نٕد ووووووٛ  
ااَتقووواو ؿوووقاِ  دوووض 
انجُوووٕص شوووغب  يوووال 
صًووووات صووووٙ انذووووال 
ٔتغكووٕا جـووضِ عهووٗ 
ْووووظا انذووووال نتأكووووم 
. انطٛوووغ يوووٍ ع ؿوووّ .

ؿهًٛاٌ انذه وٗ  توٗ 
س ٛ ا نهقاْغو نُٛفظ 
 ْٖٔووظِ ان ًهٛووّ ب ووض 

 ضووواْى صوووٙ دوووٙ 
األػْووووغ ٚتت وووو  صٛٓووووا 
دغكووات كهٛ ووغ ٔبٛووضبغ 
ٔٚشطوووط صٓوووم كووواٌ 
تُفٛووظ انجغًٚوو  بووضاص  
انٕوُٛوووّ ٔانُضوووال  و 
عغ   صٙ انًوال انوظ٘ 
ٔعووووضِ بووووّ انضووووابط 
ان  ًوواَٙ انووظ٘ َووال 
جٛ ووّ ْؼًٚوو  َكووغال 
صووووٙ يٕ  وووو  عووووٍٛ 
ٛ وغ شًؾ عهٗ ٚوض كه

ٔجُووٕصِ .. صٓووم كوواٌ 
ؿوووووهًٛاٌ انذه وووووٙ 
صوووضائٛاً دقووواً  و  ووواتالً 

. يووووووووأجٕعاً    
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 ٍْ بٗٛ  بء 

 اىاتمبُ 

 

 

 ٗمبُ اىاتُّ ثْْٞب ىٌ ٝدزبىٔ اىقدز

؛  اَّب اغزيزٔ أّذ 

ْزٔا  ف ق د ٍعْبٓ  ْدٍب خم

 ْدٍب ظبد اىلَذم ثْْٞب   

 .اىَعبرجخ

 !ٕو جصاء صِقزٜ اىددز؟

 مو ٍب فعيزٔ جعيْٜ   أص ا

 ىعجذ  يٚ أمضس ٍِ حجو  

 ٗ  أدزٛ ىَبذا؟

 !ٕو مْذم   أم ٜ؟

ُّ ثداخيل ّقًلبا  أً أ

  ٙ  رسٝدم أُ رنُ٘ خبزق اىق٘

  يٚ حعبة ٍِ؟! اّٝبك ٗاىنرة

 ٍل أّّٜ رع٘دد  يٞٔا

مْذ  آخس قفص أّز س ٍْٔ 

 ا شدٗاط؛

ٔ  ٗاحد  ٗىٞط م جبقٜ زأٝزل  ث٘ج

 اىجشسا

ّو ٍِ   ٝعٖ٘ا ىقد اظزٞق ذ  ٗج 

يَٖٜ  ٍم ٗىنّْٜ ٍِ ٗقزٖب فقدد 

 اىَاتا

 أّذ  ىٌ ر قدّٜا ٗىنّْٜ اّزٖٞذا

 ىٌ ر عمد ٍشب سٛ اى ّٞبقخ ر ٖسا

 ىٌ ٝ عمد ٝفّ  قيجٜ جَيخً 

ىااٌ ر عمااد ٍ ااسداد اىيدااخ ر اابٗ ْٜ 

 أثدًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْٕبء ٍ٘ظٚ جبدهللا رنزت

 ”ٞسضڤٍٞزب“

 اى٘اقعٞخ ا فزساتٞخ

 

ٗاى٘جااأ اىَجاااد ٜ  ”ٞسضڤٍٞزاااب“

ىٖااب   ٗحزااٚ اىز اا٘ز ٕاا٘ ثداٝااخ 

ٕااالك اىعاابىٌ اىاقٞقااٜ! ٕٗاارا ٍااب 

ظااٞادس قسٝجًااب جاادًا؛ فااْاِ ىعااْب 

 ياااٚ ٍسٍاااٚ شٍاااِ ثعٞاااد  ٍْااأا 

 ٗاَّب ٝ سق أث٘اثْبا

ظااااْا و ثب فزساتااااٞخ  ٗ ْاااادٕب

اى٘اقعٞااااخا ٗفٖٞااااب ٝمعاااايٌِّ اىعاااابىٌ 

فزسا ااااااٜ اىاااااا٘اقعٜ ىيعاااااابىٌ ا 

اىعاابحخ؛ ىٞقجاال ٍاياأ ْٕاابكا أٗ 

ْٕااب ىعااْب ّعيااٌ! ٗىنااِ ظْنزشاا  

ٍعًاااابا ٍااااب ّاااااِ ثلااااددٓ خاااااله 

اىعْ٘اد اىقبدٍخ اىقسٝجخا ٗ ياٚ 

ِ  راااابً اّْااااب  ٗاُ ممزاااات ىْااااب -ٝقااااٞ

ظااااْاٞب فااااٜ ل ااااسح  ٍااااِ  - َااااس

ٗفٞاأ ظاازنُ٘  ااىفٞاابه اىاا٘اقعٜ

اىاااسة اكىنزسّٗٞااخ ثااِٞ  اا٘اىٌ 

ٍ ٖ٘ىخ ٗ بىَْب اىاقٞقٜ؛ ْٕٗاب 

اىااٚ أٝااِ “بده فااٜ حقٞقااخ ظااْز 

ٕااو ” ظااٞؤخرّب اىعيااٌ ٗا ثزناابز؟

اىاااٚ اىالّٖبٝاااخ اىعيَٞاااخ مَاااب فاااٜ 

” اى سافٞاال ٞسضڤاىَٞزااب“قااعبز 

أً اىاااااٚ ٍعااااازقجو  ٍاااااِ اكثاااااداا 

ٗاىزَٞصا فٞٔ ٝش  اىفٞبهم لسٝقٔ 

ىٞملااج   ٜ؛ٍااِ اىعاابىٌ ا فزساتاا

جااااصءاً ٍااااِ اىعاااابىٌ اىاااا٘اقعٜا ٗ 

ٝسث ْاااب ثااأ ىدزجاااخ رنااابد رناااُ٘ 

اًل فااٜ حٞبرْاابا ٍٗااب أظبًظااب ٍزؤ اا

ٝادس ْٕبك ثبى عو ٕ٘ ٍب ٝاادس 

ى٘اقعْبا ٗٝلاج  جاصًءا   ٝز اصأ 

ٍااااِ حقٞقزْاااااب فااااٜ قفلاااااٞبرْب 

 !ا فزساتٞخ؟

قب دح اىجٞبّبد اىفب خ ثنو  فَِ

 فسد ىٔ  القخ ثبى٘ظب و اىسقَٞخ

-ىْب اىَجسٍ ُ٘ األفبتاو  ٝمفِسط

راااااااذ ظٞبظااااااخ ٗاظاااااازسارٞ ٞخ 

ّعااًفب رناابد راٞااب ى ثااد  - جقسٝااخ

ٜ اىاٞاابح ا فزساتااٞخا رزعبٍااوا فاا

ٗرز٘ا اااااااوا ٗرعَاااااااوا ٗرؤماااااااو 

 ٗرشسةا

ٍاااال ا نخااااسِٝ ٗأّااااذ  ٗرزعاااابٝش

 يٚ ظسٝسك فاٜ ٍْصىال ٗثنبٍاو 

ق٘راااال! ٕاااارا ٍااااب ظااااٞادس فااااٜ 

اىَعاازقجو اىقسٝاات؛ حٞااش ر زاابم 

اى٘ظااب و اكىنزسّٗٞااخ ثنااو ق٘رٖااب 

ينبً ىٖبا  ٍِ اىعبىٌ اى٘اقعٜ؛ ىٞملج  

اااااااّٞسٓم مَاااااااب رشااااااابءا فقااااااا   رمع 

ٞبّاابد  ْاال رفزااسق ثَ َ٘ ااخ ث

 !اىفٞبها ٗرعٞش فٞٔ مؤّٔ ٗاقعل

ألّْب ظ ْ عز ادسم ٍاِ أّ عاْب  ّعٌ؛

ّمعاااااااًفب زقَٞاااااااخ ىزلاااااااو اىاااااااٚ 

اىالّٖبٝخ! ٗىسثَب ّؤرٜ ثابألٍ٘اد 

ىٞاٞااااااااااااااااااااااااا٘ا ٍعْاااااااااااااااااااااااااب!
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 إٌىزشٟٚٔ صٚاط
 هالة منير

 

  اٌّمذِخ

 

٘زا اٌّمبي عٕزؾذس ػٓ  فٟ

أِش شبئغ فٟ ا٢ٚٔخ 

األخ١شح، ػٓ رى٠ٛٓ 

طذالبد، ٚإٔشبء 

اسرجبؽبد، ٚػاللبد ؽت، 

ِٓ خالي شبشبد، ِٓ 

خالي شجىخ ٘ٛائ١خ اعزبؽذ 

ؽ١بح اٌجؼغ ٚأطجؾذ 

وبٌّشع اٌخج١ش ٠ٕٙش فٟ 

ث١زٛٔب ٚػمٌٕٛب، فٟ ٘زا 

اٌّمبي عٕٛػؼ ثذا٠بد 

األِش ٚو١ف ثذأ، ٚإٌٝ أ٠ٓ 

أ٠ًؼب ػٍٝ  ؼشفٚطً، عٕز

ٌىزش١ٔٚخ، صُ اٌخبؽجخ اإل

عٕشٜ سأٞ اٌذ٠ٓ فٟ رٌه 

األِش، ٚسأٜ ثؼغ 

األشخبص اٌٛاعت األخز 

ثآسائُٙ، ٚسأٞ ػٍُ إٌفظ 

ا٠ًؼب، صُ عٕخزُ ثبٌٕز١غخ 

اٌزٟ عٕظً إ١ٌٙب إرا اعزّش 

اٌجؼغ ٘بئ١ّٓ فٟ غفالرُِٙ، 

ٚو١ف ٔٛػٟ ا٢خش٠ٓ ٚفٟ 

ٔفظ اٌٛلذ و١ف ّٕٔغ 

أٔفُغٕب ِٓ اٌٛلٛع فٟ رٌه 

 .اٌفخ

 -:أًٚل 

اٌّمبي ٌىً )شبة،  ا٘ز

ٚفزبح( ٌٚىً األػّبس ٌٚىً 

 .اٌطجمبد

ٔزؾذس ثبٔفزبػ أوضش  دػٛٔب

ٚرؼّك أدق فٟ اٌزفبط١ً، 

أطجؾٕب ا٢ْ ػٍٝ ؽم١مخ 

ٚالؼ١خ ٟٚ٘ رغٍغًُ اٌؼبٌُ 

الفزشاػٟ داخٍٕب، ٚوؤٕٔب 

 َْ أط٠ٕٛب ثذاخٍٗ، ٚوؤ

أطجؾذ عض٠ئبرٕب ِىٛٔخ ِٓ 

رشدداد ٘ٛائ١خ، ٚوؤْ ِب 

ٛاء ثً ٔغزٕشمٗ ١ٌظ ثٙ

١ِغبثب٠ذ، أطجؾذ ؽ١برٕب 

ِشبع ػٍٝ ٚعبئً اٌزٛاطً 

ثىً أٔٛاػٙب،  العزّبػٟ

وزٌه أطجؾٕب ٕٔشؤ ػاللبد 

ٚاسرجبؽبد ِٓ خالي شبشخ 

صعبع١خ، ل ػشس ثبألخز 

ثٙب، ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼشفخ 

ٚاٌزؼشف ػٍٝ أشخبص 

عذد ٌٚىٓ فٟ إؽبس ِؼ١ٓ 

ٚرؾذ إششاف اٌؼبئٍخ، 

ٌٚىٓ ٚطً ثٕب اٌؾبي إٔٔب 

زؼبًِ ٚٔشرجؾ ُٔؾت ٚٔ

ٚٔزضٚط أؽ١بًٔب ِغ أشخبص 

ِب١٘زُٙ  ُافزشاػ١ْٛ ل ٔؼٍ

اٌؾم١م١خ، ٚاٌظبػمخ ٟ٘ 

ٚعٛد ِٕظبد ٚثشاِظ 

ٚرطج١مبد رغبػذن ػٍٝ 

و١ف١خ ػضٛسن ػٍٝ ٔظفه 

ا٢خش، أػٍُ أٔٗ ٠ٛعذ 

اٌّئبد ِٓ رؾذس ثبألِش 

٠ٚٛعذ ا٢لف ِٓ ل ٠ٍزفذ 

ٌألِش، ٌٚىٓ ػٕذِب ٠ٕزشش 

ُِظبة  .اٌٛثبء فبٌىً 

 -:صب١ًٔب

اٌظؼت أْ رُؼط١ٕب  ِٓ

اٌؼبئٍخ اٌضمخ ٚاألِبْ ِٚمبثً 

رٌه ٠ىْٛ عٍه ؽش٠ك 

خطؤ، ؽش٠ك ل ٔؼٍُ إٌٝ أ٠ٓ 

ع١ؤدٞ، فٟ ثذا٠خ األِش ٌٓ 

رشؼش ثؤٔه ػٍٝ اٌطش٠ك 

اٌخطؤ، وً ِب ٠غزٍضِٗ 

األِش ػذح أ٠بَ أٚ شٙش 

ٌزٕغبق ٚساء اٌّغّٛػبد 

ػٍٝ )اٌف١ظ ثٛن( أٚ 

اٌزطج١مبد ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

شق ثبٌطجغ أؽذُ٘، ٕ٘بن ف

فبٌىً ٠غزخذَ ٚعبئً 

اٌزٛاطً العزّبػٟ، ٌٚىٓ 

زخز لشاس أْ  ُِ ٕ٘بن أؽذًا 

٠غٍُه ؽش٠ك ٘الوٗ، ؽش٠ك 

اٌؾت ٚالسرجبؽ ِٓ أٞ 

ٚع١ٍخ ظًٕب ِٕٗ أٔٗ ع١ؼضش 

ثبٌفؼً ػٍٝ ِشادٖ ثىً 

عٌٙٛخ، ٌٚىٓ ِب ٠مبثٍٗ ٘ٛ 

ؽبلد وض١شح ِٓ إٌظت، 

ٔؼُ إٌظت، إٌظت ػ١ٍٗ 

 دِبثغشلٗ ٚلزٗ، ِٚؼٍٛ

ػٕٗ، ٚأشغبٌٗ ػٓ ؽ١برٗ، 

ٚثبٌفؼً ِٓ ُِٕٙ ٠ش٠ذ 

اٌزؼشف ػٍٝ أسع اٌٛالغ 

ٌزىٍّخ ػ١ٍّخ إٌظت 

ٚالؽز١بي، فجبٌطجغ ١ٌظ 

اٌغ١ّغ ٠ش٠ذ أْ ٠ُؾت 

٠ٚزضٚط، فبألغٍج١خ 

٠غزخذِْٛ ٚعبئً اٌزٛاطً 

العزّبػٟ لطط١بد فش٠غخ 

عٍٙخ فمؾ ٌزفش٠غ شؾٕزٗ 

١ٌظ إل؛ ٌزؼ١غ ٚلزه 

 ٍٗ،وّٚا١ٙٔبس ػبٌّه ثؤ

ٚخٍك ؽبٌخ ِٓ اٌُٛ٘ 

 .ثؤوبر٠جٗ

األِش ثبٌغًٙ ٚا١ٌٙٓ،  ١ٌظ

أْ ٔؼضش ػٍٝ أشخبص 

ثٙذف السرجبؽ أٚ اٌضٚاط 
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ُِٕٙ، أٔذ ١ٌظ فمؾ رٍٙه 

ٔفغه ٚلٍجه ثً أ٠ًؼب رٍُمٟ 

ثضمخ ػبئٍزه رؾذ لذِبن 

 .ٚاألوجش أٔه رغؼت سثه

 

 -:صبٌضًب

اإلٌىزش١ٔٚخ أِب  اٌخبؽجخ

رىْٛ ثبٌفؼً رطج١ك 

مذَ ف١ٗ ث١بٔبره إٌىزشٟٚٔ، ر

ٚػٓ ؽش٠مٗ ٠زُ رغ١ًٙ 

ِؼشفزه ثؤشخبص ؽغت 

ؽٍجه، ٚوؤٔه رطٍت أٚسدس 

ٍُ ِب  .ِٓ ِطؼ

شخظ١خ ػبِخ اِشأح  أٚ

رُّبسط ِٕٙخ اٌخبؽجخ، وً 

ِب رفؼٍٗ رمذ٠ُ ٌه ػشٚع، 

ٚوؤْ اٌجشش أطجؾٛا عٍؼخ 

ٚوؤٕٔب وفز١بد عٍؼخ ٌٍج١غ 

فٟ ِؼشع ٍِٟء ثؤٔٛاع 

ٚأشىبي وض١شح ٚػٍٝ 

 .ْ ٠خزبسطبؽت اٌطٍت أ

ػم١ُ ٚػم١ٍخ غ١ش  رفى١ش

ع٠ٛخ ِٓ ٚعٟٙ ٔظشٞ فمٍخ 

ٓ ٔغؾذ ػاللبرُٙ  َّ ِِ ل١ٍٍخ 

ػٕذِب رضٚعٛا ػٓ ؽش٠ك 

اٌخبؽجخ، ٚأِب ػٓ ؽش٠ك 

)رطج١ك اٌخبؽجخ 

اإلٌىزش١ٔٚخ(، فؤٕٔب ٌُ ٔشب٘ذ 

ؽبٌخ صٚاط ٔبعؾخ ثٙزٖ 

اٌطش٠مخ ٚإْ ٚعذد فٙزا ل 

٠ُؼٕٟ أٔٗ اٌؾً، فبٌغؤاي 

ٕ٘ب، ِب ٟ٘ اٌؼّبٔبد اٌزٟ 

أرؾذس ِغ سعً  ؼٍٕٟعزغ

غش٠ت فٟ أِبْ ٚأٔب ل أػٍُ 

ِٓ ٘ٛ ٚل أػشف ٠ٛ٘زٗ، 

ٚأعّؼ أ٠ًؼب ثبٌزؼشف ػ١ٍٗ 

خبسًعب ٚاٌزمشة ٌٟ 

ِٚؼشفخ رفبط١ً ؽ١برٟ، 

 .ٚاٌؼىظ أ٠ًؼب ٌٍشبة

ٌٕب أْ ٔؤِٓ ٚٔؾٓ ػٍٝ  و١ف

ؽش٠ك اٌؾشاَ، و١ف عٕجٕٟ 

ؽ١بح، ث١ذ ٚأعشح، ٚأعبعٙب 

 .ؽشاَ

 

 -:ساثؼًب

ٌفمٗ ُعئً أؽذ ػٍّبء ا ػٕذِب

ٚاٌشش٠ؼخ ػٓ سأ٠ٗ ثبسرجبؽ 

اٌفزبح ثشبة ػٍٝ ٚعبئً 

اٌزٛاطً العزّبػٟ أٚ 

أْ  -خبسعٗ، وبْ عٛاثٗ:

ػاللخ اٌشبة ٚاٌفزبح ثغ١ش 

ؼٍٓ رىْٛ  ُِ اسرجبؽ سعّٟ 

ؽشاَ ششًػب، فؤْ ِٓ أػظُ 

اٌّفبعذ أْ رزُ إٔشبء ػاللخ 

ث١ٓ ؽشف١ٓ ثٙزٖ اٌطش٠مخ 

 زآِ أعً اٌضٚاط، ٚ٘

ْ ٠ؾذس ثٕغجخ ػئ١ٍخ فئ

اٌجؼغ وّب روشٔب رىٓ ١ٔزٗ 

ٟ٘ رؼ١غ اٌٛلذ ٚإخشاط 

ِشبػشٖ فمؾ، ٚاٌىزة ػٍٝ 

 .اٌطشف ا٢خش

أْ ػاللخ اٌشبة ٚاٌفزبح  وّب

ؼٍٓ ٠ؼزجش ِٓ  ُِ ثغ١ش اسرجبؽ 

ارخبر األخزاْ اٌزٞ ٟٔٙ هللا 

ػٕٗ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ، ٚرٌه 

ألٔٗ رس٠ؼخ إٌٝ اٌٛلٛع فٟ 

اٌّؾظٛساد ثذا٠خً ِٓ 

جبػ ٚغ١ش ُّ جبػ،  اٌىالَ اٌ ُّ اٌ

ٚرؤدٞ أ٠ًؼب ٌزخش٠ت 

 .اٌج١ٛد، ٚأزٙبن األػشاع

أْ ٚعبئً اٌزٛاطً  وُ

العزّبػٟ ِٛؽٓ رٕؼذَ 

ف١ٙب اٌشلبثخ ٚل رٛعذ ِزبثؼخ 

ف١فؼً اٌشخض أٞ شٟء 

َْ خٛفًب ِٓ أٞ سل١ت  .دٚ

 

 -:خبًِغب 

 

اٌغ١ش فٟ رٌه  ٔز١غخ

اٌطش٠ك؛ ٘ٛ أٔه عزُؾبٚؽ 

ٔفغه ثٙبٌخ ِٓ اٌُٛ٘، ٚرٌه 

عزؼ١ش ف١ٗ ٘ٛ ألْ وً ِب 

ػبٌُ ِٓ اٌخ١بي، وً ِب 

ع١فؼٍٗ ِؼه رٌه اٌشخض 

ٕغٍك  ُِ ٘ٛ عؼٍه شخض 

ػٍٝ ٔفغه، ع١غؼٍه رىزة 

أ٠ًؼب ػٍٝ ػبئٍزه، ع١ؤخزن 

ِؼٗ ٌؼبٌّٗ الفزشاػٟ 

اٌّٟٛ٘، ألْ األغٍج١خ ػٍٝ 

العزّبػٟ  اطًٚعبئً اٌزٛ

٠ظٛسْٚ ٌٕب اٌّضب١ٌخ 

٠ٚذػْٛ اٌىزة ٌٛػؼه فٟ 

 لبٌت اٌُٛ٘، فى١ف ٌه أْ

 .رؼٍُ اٌؾم١مخ فٟ ثذا٠خ األِش

ػٍّبء إٌفظ أشبسٚا  ثؼغ

ثؼشٚسح رؾز٠ش اٌّغزّغ 

ِٓ خطٛسح رٍه اٌؼاللبد 

الفزشاػ١خ، اٌزٟ رُجٕٝ ػٍٝ 

ٕبفٟ ٌؼبدارٕب  ُِ أعبط ّٟٚ٘ 

 .ٚرمب١ٌذٔب ٚأػشافٕب اٌؼشث١خ

أْ اٌّغبٚا اٌزٟ ٠ٕمٍٙب  وّب

ٌٕب اإلٔزشٔذ ِب ٟ٘ إل 

أفىبس غش٠جخ غ١ش ع٠ٛخ 

اللٟ لجٛي ٌذٞ ٌألعف رُ 

اٌشجبة، فّب ػ١ٍٕب فؼٍٗ ٘ٛ 

ػذَ رفؼ١ً ػ١ٍّبد اٌضٚاط 

ثزٍه اٌطش٠مخ، عٛاء وبٔذ 

ػٓ ؽش٠ك رطج١ك إٌىزشٟٚٔ 

أٚ رؼبسف ػجش أٞ ٚع١ٍخ 

أخشٜ، ٚػٍٝ األً٘ أْ 

 ٠ْزشلجٛا أٚلدُ٘ ٌالؽّئٕب

ػ١ٍُٙ، وّب ٠ٕجغٟ ػ١ٍُٙ 

رٛػ١زُٙ، ٚرؾز٠شُ٘ ِٓ رٍه 

اٌّٛالغ ٚاٌزطج١مبد، 

ٝ أْ اغٍت ِؤوذ٠ٓ ػٍ

اٌؼاللبد ِٓ ٘زٖ إٌٛػ١خ 

ٔز١غزٙب اٌفشً، ٚ٘زا ِب صاد 

ِٓ ٔغجخ ؽبلد اٌطالق 
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ٚرششد األؽفبي، وّب ٠غت 

ػٍٝ األً٘ رؼ١ٍُ أؽفبٌُٙ 

أطٛي د٠ُٕٙ فٙزا ٘ٛ أٚي 

خطٛح فٟ ؽش٠ك اٌؾ١بح 

 .اٌغ١ٍّخ خاٌغ٠ٛ

ػٍٝ اٌطشف ا٢خش  وّب

اٌشعٛع إٌٝ هللا ٚاٌزٛلف 

 ػٓ إ٠زاء اٌغ١ش، ٚأْ وٕزُ

ٓ رُش٠ذْٚ اٌضٚاط، فّب  َّ ِِ
ػ١ٍىُ عٜٛ اٌزؾذس ِغ 

األطذلبء أٚ اٌّؼبسف أٚ 

اٌؼبئٍخ إل٠غبد اٌشخض 

إٌّبعت، فبٌزؼشف ػٍٝ 

ٚعبئً اٌزٛاطً العزّبػٟ 

رغٍت ػ١ٍٙب سغجبد أخشٜ 

غ١ش اٌضٚاط، ٠ٚطغٟ ػ١ٍٙب 

اٌظٛسح،  ٚرغ١ًّاٌىزة 

 .ٚثبألخشح رىْٛ اٌظذِخ

أٔٗ ِٓ ش١ُ اٌشعبي ٘ٛ  وّب

ا أؽت رمشة ٚرمذَ أٔٗ إر

ٚدخً اٌج١ٛد ِٓ أثٛاثٙب، 

فؼٍٝ اٌطشف١ٓ ثبٌطجغ 

اٌزؼشف ثشىً أوجش ٚػٓ 

لشة ٚدساعخ اٌشخظ١خ 

 .األخشح

ػٍٝ اٌشعبي أْ رفىشٚا  وّب

ع١ذًا ِب ٘ٛ اٌضٚاط، ِٚب 

اٌزٞ ٔش٠ذٖ ِٓ ٚساء ٘زا 

السرجبؽ، ً٘ رش٠ذ ؽ١بح 

أعش٠خ عؼ١ذح، أَ رش٠ذ أش١بء 

 أخشٜ،

أزمبء أْ ػٍٝ وً فزبح  وّب

شش٠ه ؽ١بح، سعً ثّؼٕٝ 

اٌىٍّخ سعً د٠ٓ رٚ أخالق، 

وّب ػ١ٍٙب اٌزفى١ش ١ٍِئًب فٟ 

الخزجبس ألٔٗ ٔز١غخ ٘زا 

اٌضٚاط ٟ٘ رشث١خ أؽفبي 

٠ٚغت أْ رىْٛ ِضب١ٌخ، 

ألٛي رٌه ٔظًشا ٌٕغجخ 

زضا٠ذح فٟ اٌٛؽٓ  ُّ اٌطالق اٌ

اٌؼشثٟ، ٌزا ػٍٝ وً فزبح أْ 

وّب أٔٗ  ،اٌضٚاط ِغؤ١ٌٚخ

بط إٌٝ ِمبِٚبد ششاوخ رؾز

ٔغبػ ٠غت اْ رُجٕٝ ثشىً 

ع١ٍُ، ١ٌٚغذ طٛسح 

 .خبسع١خ ٌٍزجبٟ٘

 

 -:ٚأخ١ًشا

 

اٌؾش ػٍٝ اٌضٚاط فٟ  ٠ؼذّ 

اإلعالَ ٚاٌزشغ١ت ف١ٗ 

ٚرغ١ًٙ أعجبثٗ؛ ؽبػٗ هلل 

ٚسعٌٛٗ، ٚؽفبًظب ػٍٝ 

غغ اٌجظش ٚط١بٔخ 

األػشاع، ٚرؾم١ك 

اٌطّؤ١ٕٔخ اٌمٍج١خ ٚاٌشاؽخ 

إٌفغ١خ، فؼٍٝ اٌطشف١ٓ أْ 

ىْٛ ث١ُٕٙ ِظبسؽخ ر

ٚطذق ٚرٌه ثٙذف 

اٌضٚاط، ٚثٕبء ػاللخ 

طؾ١ؾخ، ٌجٕبء ع١ً عٛٞ 

د٠ٕٗ  ٠ٚطجك٠خبف هللا 

ٚشش٠ؼزٗ ٚعٕخ سعٌٕٛب 

 .اٌىش٠ُ

لبي سعٛي هللا طً هللا  •

 -:ػ١ٍٗ ٚعٍُ

خطت إ١ٌىُ ِٓ  إرا“

رشػْٛ د٠ٕٗ ٚخٍمٗ؛ 

 ”فضٚعٖٛ

 -:لبي هللا رؼبٌٝ •

ِٚٓ آ٠برٗ أْ خٍك ٌىُ ِٓ }

أٔفغىُ أصٚاًعب ٌزغىٕٛا إ١ٌٙب 

ٚعؼً ث١ٕىُ ِٛدح ٚسؽّخ 

 ٍَ إْ فٟ رٌه ٠٢بد ٌمٛ

 .{٠زفىشْٚ

 

 / ٘بٌخ ١ِٕشثمٍُ
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 اى ْـــــخ (((( )))) زفـــــبق

 

 مزجٖب / ٍاَ٘د جْٞدٙ

 

  
 

  
 

 

اىجس   “قبه ظٞدٙ ٗربط زأظٚ 

ٝجيٚ ا ٗاىرّت   ْٝعٚ ا 

ٗاىدٝبُ   َٝ٘د ا افعو ٍبقئذ 

 .. ” مَب ردِٝ رداُ

ميَبد جبٍعخ قبٍيخ    فٖو 

 .ٗ ْٞب ٍْٖب قئ  ؟؟

جبء قبة اىٚ اىاجٞت  ي٘اد 

زثٚ ٗظالٍٔ  يٞٔ ٝعؤىٔ 

اىفسٗط ٍعٔ ىي ٖبد   قعؤىٔ 

اىسإٗف اىسحٌٞ : أثقٚ ٍِ 

عْٚ ٕو ثقٚ ٍِ أث٘ٝل أحد  ؟  ٝ

أث٘ٝل ٍِ ٕ٘  يٚ قٞد اىاٞبح ؟  

فقبه اىشبة : أٍٚ ٝبزظ٘ه هللا   

 فقبه ىٔ : فبزجل ف ٖٞب ف بٕد

.!!. 

األً   قبه أٍل ا قبه صٌ ٍِ  ؟  

قبه : أٍل ا قبه صٌ ٍِ  ؟  قبه : 

 . أٍل    صالس ٍساد

ظؤه ٍ٘ظٚ  يٞٔ ٗ يٚ ّجْٞب 

 : اىلالح ٗاىعالً ا ظؤه زثٔ

زفٞقٚ فٚ  ٝبزة أخجسّٚ ٍِ

 .اى ْخ  ؟

قبه ىٔ زثٔ : اذٕت ٗاثاش  ْٔ 

 . ى ٚ اىلاساء

فرٕت ٍ٘ظٚ  يٞٔ اىعالً ٝجاش 

فٚ اىلاساء ا فبذا ثٔ ٝسٙ 

قبثب فزّٞب ٝاز ت   فقبه ىٔ 

ٍ٘ظٚ  يٞٔ اىعالً : أّب تٞ ل 

  فقبه ىٔ اىشبة ٕٗ٘   ٝدسفٔ 

 .. إٔال ث ٞ ٚ

ٗجيط ٍ٘ظٚ ْٝز س حزٚ 

ا  اّزٖٚ اىشبة ٍِ جَل اىا ت

فاَئ  يٚ ظٖسٓ ٍٗ ٚ ٍٗعٔ 

تٞ ٔ ا ٗثبا اىا ت صٌ اقزسٙ 

ثضَْٔ اى عبً ٗاىيجِ صٌ ر٘جٔ اه 

ثٞزٔ ٍٗعٔ ظٞدّب ٍ٘ظٚ ا 

ف٘تل ٍبثٞدٓ ٍِ لعبً ا صٌ 

ار ٔ اىٚ زمِ اىدسفخ ٗٝسفل 

ٝدٝٔ اىٚ أ يٚ فٚ اجبٓ ) ق خ ( 

ٕٗٚ قئ ٝلْل ٍِ ظع  

اىْفٞو ا ٗٝعسفٖب إٔو اىسٝ  ا 

ع  ىٞعزفدً فٚ رفصِٝ ث

 . ٍعزيصٍبد اىَعٞشخ

مبُ اىشبة ٝزسف  ثٖب ٕٗ٘ 

ْٝصىٖب حزٚ ٗتعٖب  يٚ 

األزض ا فبأذا ثٖب ظٞدح   ٘ش 

ىٌ ٝج  ٍِ جعدٕب ا  جيد  يٚ 

  ٌ   ٗجيط اىشبة ٝ ذ ىٖب 

اىفجص فٚ اىيجِ ٗٝ عَٖب 

َٗٝع  ىٖب ٗٝصٝو  ْٖب ٍب 

ٝزعبق  ٍِ لعبً ٗٝعقٖٞب حزٚ 

 . قجعذ

   فعؤىٖب : أقجعذ  ؟  قبىذ ّعٌ

قبه أٗ  رازبجِٞ أمضس  ؟  قبىذ 

:     ٗأظؤه هللا أُ رنُ٘ زفٞ  

 .. ٍ٘ظٚ فٚ اى ْخ

فبّزلت ظٞدّب ٍ٘ظٚ  يٞٔ 

 : اىعالً قب ال

أّب ٍ٘ظٚ ثِ  َساُ ٗأّذ 

 .. زفٞقٚ فٚ اى ْخ

ٍبر عئ ألث٘ٝل ظٞ عئ ىل 

أٗ دك    اُ ثسا ٗخٞس ا فجسا 

 .. ٗخٞس    ٗاىعنط  اٞ 

ٚ ٕرٓ األٝبً أ ج  ثس اى٘اىدِٝ ف

) ٍ٘تخ قدَٝخ ( )  َيخ 

ٍبثزسٗحش ( ٝب ٌ اّز٘ا ) أجٞبه 

 .!!. ( اّقستذ

 زثْب ثٞعَو فْٞب مدٓ ىٞٔ” ّٗق٘ه 

.!!. 

 ابثٚ جيٞو جبء اىٚ اىاجٞت 

ملسو هيلع هللا ىلص ٗقبه ٝبزظ٘ه هللا : أدا هللا 

ىٚ أُ أمُ٘ زفٞقل فٚ اى ْخ    

فقبه ىٔ اىاجٞت :   ا ثو زفٞقل 

قبه ٍِٗ فالُ ٕرا  ؟   فالُ   

 . قبه : اذٕت ٗاثاش  ْٔ

خسط اىلابثٚ ٝعؤه اىْبض  ِ 

ذىل اىشفص اىرٙ أخجسٓ ثٔ 

اىرٙ قبه  ْٔ زثٔ رجبزك ٗرعبىٚ 

” ٍٗب ْٝ    ِ اىٖ٘ٙ ” 

 الح هللا ٗظالٍٔ  يٞل ظٞدٙ 

 .. ٗربط زأظٚ ٝبزظ٘ه هللا

ظؤه اىسجو فقبى٘ا ىٔ ظز دٓ فٚ 

ظ٘ق اىعشبثِٞ ) ٝعْٚ ظ٘ق 

بزِٝ ( ا فيَب زآٓ اىع 

ٗجدٕٖٞؤرٔ   رده  يٚ أٙ 

 الم ا فنٞ  ٝنُ٘ زفٞقٔ فٚ 

 .اى ْخ  ؟

قبه ىٔ : أّب تٞ ل   قبه ىٔ 

اىسجو : فجشسٗل اى ٞ   !  ) 

ٝعْٚ أُ ٝيزصً ثد  اىجلس ا 

ٗ  ٝزادس ا  أُ ٝئذُ ىٔ ا ٗاُ 

رادس فجل٘د خ ٞ  (   

 .. ثشسٗل اى ٞ  ا قبه ّعٌ

ٞزٔ ا  ات اىسجو تٞ ٔ اىٚ ث

ا ٗأجيعٔ  ٚ حلٞس ا صٌ ذٕت 

اىسجو ىٞؤرٚ ثصجبجخ خَس 

َٗٝد اىٚ ” مؤض ” فٞلل فٚ 

اى ٞ  اىرٙ زف  فٚ ـبف  

ٗرقصش ىنِ دُٗ أُ ْٝ   ثنيَخ 

 . ا اىزصاٍب ثشسٗل اى ٞ 

ٗثعد أُ فسغ اىسجو ٍِ رْبٗه 

اىفَس ا ظؤىٔ اىسجو اىلبى  : 

أىٌ رليٚ ٍٝ٘ب ٍب  ؟  قبه ٟ    

 ؟  قبه       أىٌ رْ   فٚ اىفٞس

أىٌ رقٌ ٗى٘ ثعَو  بى  أثدا فٚ 

 .حٞبرل  ؟

قبه اىسجو :      فقبه ىٔ اىسجو 

اىلبى  : ررّمس ا قبه اىسجو   

ٍبفعيذ    ٗأ د اىشٞخ اىلبى  

اىق٘ه ىيسجو : ررمس فسثَب فعيذ 

   فعسم اىسجو ثرْٕٔ 

ٗاظزدسق فٚ اىز نٞس ا ٗثعد 

ىا بد قبه : ٍْر ظْ٘اد ىٞعذ 
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قيٞيخ لْذ أظٞس فٚ لسٝقٚ ىٞال 

ا ٗاذا ثبٍسأح رعز٘ق ْٚ ٕٗٚ 

ٕٗٚ ٍِ األقساف ( رجنٚ ) 

فعؤىزٖب ٍبذا ثل  ؟  فقبىذ ٗقد 

 ّٚ اخزْ   ٘رٖب : ٕ ٌ  ي

أقساز ّٗبى٘ا ٍْٚ ٗأّب اُٟ 

حجيٚ فبظزسّٚ   قيذ ىٖب ٗاُ 

زف ذ    قبىذ حقل    قيذ ٗاُ 

 .. فعيذ    قبىذ : أّب ىل خبدٍخ

قبه اىسجو فؤخررٖب ٗرصٗجزٖب 

ٗظزسرٖب ا ٗأّ جذ ل يزٖب 

اىجْذ فؤ  ٞزٖب اظَٚ ا ٗمجسد 

ٗرصٗجذ ٗأّ جذ    ٍٗبرذ األً 

   ٗىٌ ٝعيٌ ثعسٕب ا  أّب ٕٗٚ 

ٗأّذ اُٟ ا حزٚ اثْزٖب ىٌ رعيٌ 

 .. ثشئ ٍِ ٕرا

ْٕٗب    رٖيو ٗجٔ اىشٞخ 

اىلبى  اٗقبه ىٔ : فجعَيل ٕرا 

أثيدْٚ اىاجٞت اىَل  ٚ  يٚ 

هللا  يٞٔ ٗظيٌ أّل زفٞقٚ فٚ 

 .. اى ْخ

 .. ٝب هللا

 .!!. زفباااق اى ْخ

ردزٙ ٍِ ٝنُ٘ زفٞقل فٚ   

اى ْخ    ٗأٝ ب ا   ردزٙ زفٞ  

 .!!. ٍِ أّذ فٚ اى ْخ

فقااا     اظزا اااس هللا دا َاااب فاااٚ 

قيجل    خيٚ زثْب داَٝاب فاٚ قيجال 

   اجعئ ر بٕال دا َاب    ٗا َاو 

ثقيت ٍز سدا ٍِ اىداش ٗاىْ ابق 

رعَاو  َاال ٝناُ٘ ٗاىسٝبء    فسثَاب 

لسٝقاااااااااااااااال اىااااااااااااااااٚ اى ْااااااااااااااااخ   
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 دًض عبٛ  ٚكت   

  ص ذ  ٔدٛضا
 

 

 ص ذ  ٔدٛضاً بٍٛ 
ِِ انًضُٚ    عكاٌ ْظ
 د ٕ    تُفؾ  هٛال 
 ب  ر انكهًات
 ٔا  دض ٚ ض ُٙ
كأٌ انُاؽ جًٛ اً 
  ص ذٕا يجاطٚ 
ٔكأَُٙ .. جُُ  
 ٔدض٘   ان اعدّ
ٔطا   دض صٛٓى ٚا 

  ٕو
ٔطا  صٙ صضعِ 

 ظ٘ طكغانجًغ ان
. 
. 
. 

 ص خ انفٍ بغٛغ 
 تأثٛغ صٙ انغٔح

 ص خ كًٍٛ ن  ر 
 انضٔائغ انفاؿضِ
ًٚاعؿَّٕ عهٙ 
 انٕعٙ انًجتً ٙ

 
 ياَ ٛ 

 

صٕت  دضْى: 
ي  كم انهٙ 
بٛكت ٕ صٙ 

 ان ذاصّ يٍُٓٛٛ
 

 تضهٛم
 

 ص خ ي ثغ انجظ  
انـه ٙ انًاع يٍ 

 سالنٓى نب
  
  
 َ  

 
 عصر

 
  عاص ٔدٛضاً بٍٛ 
  عكاٌ انًضُٚ 

ٚتُفؾ بقهٛم يٍ 
 انكهًات

صظا  صٙ صضعِ 
انجًغ انظ٘ طكغ
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دـاو با   ٚكت  عٍ 
 سغ دضٔص انذهى نُٓاص 

 كغاعِ

 

 غالو صٗ عٔاٚ  اسغ )
 (.دضٔص انذهى

 
عٔاٚ  اسغ دضٔص انذهوى 
صاصعو عٍ صاع انًكت   
ان غبٛووووووو  نهُ وووووووغ 

تق  انغٔاٚو  ٔانتٕػٚ   ٔ
 ٠ٕٓصووووووٗ دووووووٕانٗ 

صفذ  ٔيقـوً  انوٗ 
ص ووووووم  ٔتًوووووو   ٕٔ

تـوووًٛ  كوووم ص وووم 
ب ُوووٕاٌ يشتهووو  يووو  
 ط   َ غٚ  أ ش غٚ  

 .ت  غ عُّ
غووالف انغٔاٚوو  نٕدوو  
صُٛ  جًٛه  ٚآوغ بٓوا 
ادووض ااشووشا  ْٔووٕ 
ٚـوووتقم  اعبوووا صوووٗ 
ان ذووغتذٛط بووّ ثغٚووات 
يضوووووٛ   ٚذوووووأل اٌ 
ٚجً  يُٓا يا ٚـتطٛ  
صوووٗ  اعبوووّ ًٔٚـوووب 

ا بٛووضِ ٔٚغدووم يجووضاص
نٛذووأل انٕصووٕل انووٗ 
ان ط ااسغ أ انٗ بوغ 
اايوواٌ أ انووٗ دووضٔص 

انذهووووى كًووووا ٚذهووووٕ 
 .نهقاعٖل اٌ ٚتشٛم

اؿووى انغٔاٚوو  ي ووٕ  
ٔا ٚك وو  انًضووًٌٕ 
ٔنكُّ صٗ طات انٕ و  
 .ٚ  غ عُّ ٔٚغت ط بّ

انهغ : عغبٛو  ص وذٛ  
ؿووٕال صووٗ انـووغص أ 
انذوووٕاع يًوووا يُذُوووٗ 
يت وووو  ساصوووو  اثُووووال 

عضو ٔجوٕص  انقغالو ي 
 .اسطال نغٕٚ  يهذٕ  
انغٔاٚوووو  عٔياَـووووٛ  
ٔا  ٛوووووو  َفـووووووٛ   
تذتوووٕٖ عهوووٗ ْوووظِ 
ااب اص ان الث  ٔبانتانٗ 
اعت غْووا يووٍ انغٔاٚووات 
انًغك   ي  ؿالؿوتٓا 

 .ٔٚـاوتٓا
اؿهٕ  انغٔاٚ  ْاصٖل 
ٚتًٕج كان وٕعو انتوٗ 
عهووٗ انغووالف يٕجوو  
ٔعال يٕجووّ صووٗ ْووضٔل 
تاو صال صضيات عُٛفو  
ٛ  ٔا يفاجوووات  اؿووو
ٔنكوووٍ انق ووو  تـوووٛغ 
بتـهـوووووم ٔا  وووووٗ 
ٔيُطقووٗ ت ووغح صٛووّ 
انكات ووووووو  عال وووووووات 
يت ضصو ٔنكُٓا يغت ط  
ب ضوووٓا بووو  ر  ٔ وووض 
اتشظت انكات   اؿهٕ  
صغٚوووض َٕعوووا يوووا صوووٗ 
انكتابوو  ْٔووٕ اؿووهٕ  
ااصوووٕات انًت وووضصو  
دٛ  كم بطوم ٚذكوٗ 
  وووتّ بُفـووو  ٔكوووم 
ص م تجض شش  يوٍ 
شووووووشٕ  انغٔاٚوووووو  
 .ٚتذض  عٍ َفـّ
ًوووم نغووو  انغٔاٚووو  تذ

شووو غٚ  ٔعٔياَـوووٛ  
كالؿووووٛكٛ   ادتووووٕت 
عهووووٗ انك ٛووووغ يووووٍ 

ان الغٛات ٔانجًانٛوات  
اؿت غ   انكات   يٍ 
سالنٓوووا بًوووا ا ٚشوووم 
بانـووغص  ووضعتٓا عهووٗ 
انُ ووووووووغ ٔانـووووووووج  
ٔانشٕاوغ يًوا ا وفٗ 
عهوووٗ انغٔاٚووو  إوووواع 
سووووا  يووووٍ انذهووووى 

 .ٔانجًال
 ًوووغ بطهووو  انغٔاٚووو  
ٔووواع  ٔكووغٚى ٔؿووًا 
ٔجُووووات  شش ووووٛات 

ٔكًووا َالدوو   انغٔاٚوو  
 ١اٌ عوووووضص اابطوووووال 
شش ووووٛات عئٛـووووٛ  
ٔاعت غ ْظِ يٛوؼو صوٗ 
انغٔاٚووووووو  دتوووووووٗ ا 
ٚت ووت  انقوواعٖل بووٍٛ 
عضص ك ٛغ يوٍ اابطوال 
أ ان ش وووٛات انتوووٗ 
 ض تكٌٕ اصٔاعْى غٛوغ 
 .عئٛـٛ  صٗ انغٔاٚ 

صٔائغ يتقاو و  ٔتًٛو  
انذ  يٍ ووغف ٔادوض 
نكوووم شش وووٛ  يوووٍ 
ان ش ووووٛات نتووووضٔع 
اادضا  ٔٚكت   كوم 
ووووغف َ وووفّ ااسوووغ  
ْووووظا صووووٗ انًجًووووم 
ٔنكٍ انتفاصٛم تذًوم 
انك ٛوووغ ٔانك ٛوووغ يوووٍ 
اادوووووضا  ٔاداصٚووووو  
انوووُفؾ ٔانفضفضووو  
 .صٗ ب ر اادٛاٌ

انكات وو  عغ وو  صووٗ 
انغٔاٚ  اشكانٛ  ك ٛوغو 
جضا أ وغدو  ؿو ال 

ٚذتووواج انوووٗ   وووًُٗ
اجابوو  ٔكاَوو  انغٔاٚوو  
بادووضاثٓا ْووٗ ااجابوو  
عوووٍ انـووو ال ٔانوووظٖ 
ٚقٕل: ْم َـتطٛ   ٌ 
َغٛغ يٍ شش  َذ وّ 
ب ض اٌ َغت ط بّ او اَُا 



 عش٠ذح اٌفىش اٌؾش 
 

 21 عش٠ذح اٌفىش اٌؾش 

ٚج  اٌ َق هّ كًا ْوٕ 
 ب ٕٛبّ   م يؼاٚاِ 

وغدوو  انكات وو  اٚضووا 
ؿوو ال  ووًُٗ: ْووم 
يٍ انًًكٍ اٌ تتذوٕل 
ان وووووضا   انطٕٚهووووو  
انًؼيُووو  انوووٗ دووو   

انًًكووٍ اٌ ْٔووم يووٍ 
ٚشتفووٗ انذوو  سهوو  
ؿووتاع ان ووضا   نٛطووم 
 بغ ؿّ صًٛا ب ض 

 ًووغ ٔووواع  صووضٚقاٌ 
صٗ ان ًم  ا ٚفتغ اٌ 
تقغٚ وووا ؿوووٕال صاسوووم 
ان ًوم أ ساعجوّ  كووم 
يًُٓوووا ٚ تًوووض عهوووٗ 
ااسوووغ اعتًووواص كهوووٗ  
ؿُٕات ٔؿُٕات نٛ وض  
كم يًُٓا انتفكٛغ صوٗ 
ااسووغ كذ ٛوو  يوو  اٌ 
 ًووووغ ت ووووغف عٛووووٕ  
 واع  جٛضا صٓوٕ صوائض
 .انفغاشات انجًٛه 

كووغٚى انٓوواصٖل انٕ ووٕع 
 هٛوووم انتجغٚووو  ٚذووو  
جُوات انًوغ و انه وٕ   
ٔٚت ووظ  عُووضيا ٚ ووغف 
آَووووا عهووووٗ عال وووو  
بطوواع  صووضٚق  صٓووم 
ٚقه  عٍ ْظا انذ  او 
اَووووووّ ٚـووووووتطٛ  اٌ 

 ٚغٛغْا نالصضم 
ؿووًا تذوو  كووغٚى د ووا 
جًووووا ٔتووووغاِ اَـوووو  
شش  نٓا صٓم ٚ  غ 
بٓا كغٚى او اَّ ٚـتًغ 

 .تصٗ د ّ نجُا
انكات وو  ت ذووغ ب غاعوو  
صووووٗ س اٚووووا ٔسفاٚووووا 
انووووووُفؾ ان  ووووووغٚ  
ٔتـوووتط   اٌ تجـوووض 
نُا يا ٚوضٔع صوٗ طْوٍ 
ٔعقوووم انغجوووم   وووم 
 .انًغاو يًا ٚذـ  نٓا

صٔائوووووووغ يتقاو ووووووو  
ٔاصووٕات يت ووضصو تووى 
د كتٓووا ب غاعوو  نُ ووم 
صووٗ انُٓاٚوو  انووٗ دووم 
نكووووم ي ووووكه  يووووٍ 
انً ووووووكالت انتووووووٗ 
تفتذ  سالل صوفذات 
  انغٔاٚوو  نتقووٕو انكات وو
بجً  كم انشٕٛو صوٗ 
َٓاٚووووووات يُطقٛوووووو  
يتٕاػَووو  يووو  يـووواع 

 .انغٔاٚ 
انغٔاٚووو  تذًوووم صوووٗ 
صاسهٓوووا ؿوووٛاو جهوووض 
نهغجوووم ب وووف  عايووو  
دٛ  تغاِ ان طهو   ًوغ 
كائٍ ا ٚـتذق انذٛاو 
ٔنكوووٍ ت وووٕص انكات ووو  
نت ووفخ عُووّ ٔتقضيووّ 
ب كم اصضم كًا توغاِ 
عٛوووٌٕ ؿوووًا  ٔنكوووٍ 
اعتقوووض آَوووا تتذايوووم 
عهٗ انغجوم اك وغ يوٍ 

 .ػوانال
اسووووغ دووووضٔص انذهووووى 
تكت وو  اٌ اادووالو ا 
دووضٔص نٓووا  اٌ اجًووم 
 يا صٛٓا آَا ادالو.
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 ىَبذا ٝب  دٝقٜ رجدٗ مئٞجًب؟

 ىَبذا   رشعس ثبىععبدح؟

ثو ىَبذا رساقت اىْبض ٗرعزشعس 

 !أح٘اىٌٖ

ٌ  رجاش  ِ مو ٍاب ٝائىٌ زٗحال  ى

 جل؟ٗٝئذٛ قي

أ  َٝنْاااال أُ رعاااازٞق   ااااجبًحب 

فززْبٗه اف ابزك ٍاِ صاٌ رزاسٝ  

 .قيٞاًل ٗرشسة قٖ٘رل اىلجبحٞخ

أ  َٝنْااااال أُ رشااااابٕد األخجااااابز 

اىصا  ااخ ٗاىزااٜ ىااِ رز اابٗش أحااد 

أٍسِٝ فبٍب أمبذٝت ثاال ر٘قا  أٗ 

 .ٍجبىدبد   ظق  ىٖب

َٝنْاااال ماااارىل أُ رز اااا٘ه ثااااِٞ 

اىقْااا٘اد ىززااابثل ٍاااب ٝاااادس ثاااال 

 .ٍجب ح

أّااال ثقاااسازح ّ عااال ٍٗاااِ أ ياااٌ 

داخيل ىِ رلدق ٍاب ظاٞفجسّٗل 

ثاأ ٗىنااِ   ثااؤض ٝااب  اادٝقٜ اُ 

 ااادقزٌٖ فسثَاااب ىااا٘  ااادقذ ٍاااب 

ٝق٘ىّ٘اأ ظااٞسربم تااَٞسك ٗىااِ 

 .رشعس ثب ظزٞبء أٗ اىد ت

حعااااًْب   ثاااااؤض أًٝ اااااب ثاااااجع  

 اىد ت َٝنْل اىزعجٞس  ْٔ

ثزدسٝاادح  ياااٚ رااا٘ٝزس أٗ  ااا٘زح 

 يااٚ أّعااز ساً أٗ حزااٚ ث٘ظااذ 

ك رْزقد فٞٔ ثٖادٗء  يٚ فٞط ث٘

ٍااااب ٝاااادٗز ٍااااِ ح٘ىاااال ىز ٖااااس 

 .اّعبّٞزل قيٞال

ٕٗنرا ٝب  دٝقٚ ظَٞ ٚ ٍٝ٘ل 

 .ثال ٍشبمو ثال مآثٔ ثال أىٌ

ّعااااٌ ٝااااب  اااادٝقٜ ظااااَٞس اىٞااااً٘ 

معااابثقٔ ٗمااابىًٞ٘ اىااارٛ ظاااٞيٞٔ 

ظااززْبٗه غااداإك ٍااِ صااٌ َٝنْاال 

أُ رد ااا٘ قياااٞاًل ىزعااازعٞد ثعااا  

 .ّشبلل

ٗ ْاادٍب ٝااؤرٜ اىَعاابء ىااِ رنااُ٘ 

خ فبىَعاابءاد حجيااٚ ْٕاابك ٍشااني

ثبىفٞاابزاد اىَزعااددح فبٍااب راارٕت 

اىاااااٚ اىَقٖاااااٚ ىزيزقاااااٜ ثعااااا  

األ دقبء أٍبً ٍجبزاح ىنسح اىقادً 

أٗ حزااٚ راارٕت اىااٚ أحااد األّدٝااخ 

ىززااسٝ  قيااٞاًل ٗرعاازعٞد ّشاابلل 

 . اى عدٛ ٗاىرْٕٜ

اّز ااس ٝااب  اادٝقٜ ٍااب شاه ْٕاابك 

ثعاا  اىفٞاابزاد فْٖاابك اىعااَْٞب 

أٗ َٝنْل أُ رفزيٜ ثابىالة را٘ة 

ااب جدٝاادًا ألحااد ّ ااً٘  ًَ ىزشاابٕد فٞي

اىنٍ٘ٞاادٝب أٗ أحااد أث اابه األمشااِ 

ٗثعاااااد ذىااااال رزْااااابٗه  شااااابإك 

ثبىفاابزط ىزعاا٘د ىااٞاًل ًٍْٖنااب مَااب 

َٝنْل أُ ر يت اى عبً رٞال ٗاٛ 

ٍاااِ صاااٌ رعااازسخٚ أٍااابً اىزي ااابش 

ثلاااجخ ثعاا  اىَنعااساد ٗىنااِ 

حاااراز ٝاااب  ااادٝقٜ ٍاااِ ٍزبثعاااخ 

ّشااساد األخجاابز اىَعااب ٞخ فٖااٚ 

ل فٜ ٍقزو أٗ  ياٚ م ٞيخ ثب بثز

أقاااو رقااادٝس ظزلاااٞجل ثبىعااانسٛ 

ٗاى ااد  ىاارىل فبحاادٙ اىقْاا٘اد 

اىنٍ٘ٞدٝااخ ظااز ٜ ثاابىدسض فنَااب 

رعيااٌ ٝااب  اادٝقٜ ٗمَااب ٝق٘ىاااُ٘ 

فاابُ اى ااال ٍ ٞااد جاادًا ىع اايخ 

 .اىقيت

ٕٗنرا ٝب  دٝقٚ ظزَ ٜ األٝابً 

ثٖاادٗء ٗظاانْٞخ ٍااب ثااِٞ اىعَااو 

ٗرَ اااٞخ أٗقااابد اى اااساغ حزاااٚ 

 رلبدفل ثْذ اىااله

ىٞدق قيجل ثبىات ٍاِ صاٌ رزاصٗط 

ٗرْ ت ىزسثٚ أٗ دك مَاب ْٝجداٜ 

ألٛ ٍاااا٘الِ قااااسٝ  أُ ٝسثااااٜ 

 أٗ دٓ ىٞلجا٘ ٍ٘الِْٞ قسفبء

ٝ٘ىاااادُٗ ٗٝعٞشااااُ٘ َٗٝ٘رااااُ٘ 

دُٗ أُ ٝنزسصا٘ا ألحااد أٗ ٝنزااسس 

ىٌٖ أحد فَب أظا٘أ ٝاب  ادٝقٚ أُ 

رَزيااااال قيجًاااااب ٝازااااا٘ٛ اى َٞااااال 

 .ٗٝشعس ثؤٗجب ٌٖ

ّعاااٌ ٝاااب  ااادٝقٜ اىشاااع٘ز ثاااؤ ً 

األخسِٝ ٗاىزعبل  ٍعٌٖ جسَٝخ 

 .  ردز س ٗاصٌ ٗجت اىز ٖس ٍْٔ

أُ رَزياااال تااااًَٞسا ٝقً ااااب فٖاااارٓ 

جسَٝااخ! أُ رَزياال ىعاابًّب ْٝ اا  

 !ثبىا  فٖرٓ جسَٝخ

أرسٝاااد أُ رناااُ٘ اّعااابّب ثعااابىٌ   

 ٝعزسف ثب ّعبّٞخ؟

  ر عااو ٝااب  اادٝقٚ فٖاارا األٍااس 

 .ٍئىٌ أمضس ٍَب ْٝجدٜ

 ىَاابذا ٝااب  اادٝقٜ   رعااش ظااعٞدًا

أً أّاااأ ٗجاااات  يٞاااال أُ رزااااؤىٌ 

ٗرااائىٌ األخاااسِٝ فقااا  ىزضجاااذ أُ 

 . بىَْب ىٌ ٝفي٘ ٍِ اكّعبّٞخ

  رٖزٌ ٝب  دٝقٜ ثنضاسح حا٘ادس 

اكّزااااابز ٗ  ثْ٘ ٞااااخ اى ااااسا ٌ 

 .اىدسٝجخ  يٚ ٍ زَعْب

ثَااااِ ظاااازٖزٌ ٝااااب  اااادٝقٜ ٕااااو 

ألٗىئاااال اىَستااااٚ  يااااٚ قاااا٘ا ٌ 

اكّز بز أً ى بث٘ز اىعبليِٞ  اِ 

ِٞ اىاٞااابح اىعَاااو أً ىيعااابىقُ٘ ثااا

 ٗاىال حٞبح؟

  رزعَاا  مضٞااًسا ٝااب  اادٝقٜ فااٜ 

ٍابٗىاااخ اى ٖاااٌ فبىز بٕاااو ّعَاااخ 

ٗاىزدبفااو ٍٞااصح ٗاىْعااٞبُ  اا خ 

 .أظبظٞخ

ّعاٌ ٝاب  ادٝقٜ ظاَٞس ٍٝ٘ال ثااال 

ٍشبمو فق    رٖازٌ فبىََٖشاُ٘ 

 .  ٖٝزٌ ثٌٖ أحد

ثبىْٖبٝااااخ أ يااااٌ ٝااااب  اااادٝقٜ أُ 

داءك   دٗاء ىااااااااأ ٗأ ياااااااااٌ أُ 

َ٘جا٘ا زٗحل اىَْٖنخ ٗقيجال اى

  ق بء ىَٖاب ٗظاز و ٍشاب سك 

رعاازْصفل حزااٚ أخااس ّج ااخ قياات 

 .ٗشفسح ٕ٘اء

 ٗىنِ أرسآ ٝعزا ؟

زثَااااب أّااااذ ٍااااا  ٝااااب  اااادٝقٜ 

 .ٗاألٍس ٝعزا 

  قاال ٝااب  اادٝقٜ أّاأ ٝعاازا  

فاٞبح ثال تاَٞس ثاال ٍشاب س ثاال 

 .اّعبّٞخ ىٞعذ حٞبح
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