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ثٌىٍّز ػخّز ٚ إْ (( فٍغفز))٠ذ أْ ألف ل١ٍاًل ػٕذ وٍّز لذً أْ أِؼٟ فٟ ٘زث ثٌقذ٠ظ أس  

ٚأٔج أفظ ٚ أٔج ٚثلف ف١جٌٙج ، ٚ أشؼش فٟ ٔفغٟ دش٘ذز خف١ز صّٕؼٕٟ ِٓ أْ أخٛع .. وذ١شر

أٟٔ أِجَ ػجٌُ ٚثعغ ١ٌظ ٌٗ فذٚد ػٍٝ دؼذ ، ِٓ ثٌشجؿب  فٟ دقش ١ٌظ ٌٗ لجع ، ٚ ال أسٜ ٌٗ

وٍّز فٍغفز فٟ ٘زث ثٌزٞ ك أٟٔ أس٠ذ أْ أصؾٕخ ثٌزٞ ألف ف١ٗ شجؿتًج آخش ثٔضٙٝ إ١ٌٗ ٚثٌق

: أظٓ أٔٗ ِٓ ثٌظؼخ ػٍٟ أْ أصقذط ػٍٝ فٍغفز ثٌغٛسر ِٓ ثٌظؼخ ٌغذذ١ٓعؤلٌٛٗ عُ أٔج 

أعجصزر ٠ضؼّمْٛ فٟ ثٌذقظ ػٓ ؽزٚس٘ج  ١ٌٛ٠ٛ ٠ٍضِٗ 32إْ ثٌقذ٠ظ ػٓ فٍغفز عٛسر  أٌّٚٙج



ٚوزٌه فؾٛر ٠ٍّؤ٘ج ثٌٙذجء ثٌشؼٛح ١ٌظ ف١ٙج ثٌؼجسدز فٟ أػّجق صجس٠خ شؼذٕج ٚلظض وفجؿ 

ِمذِجس إْ وفجؿ أٞ شؼخ ، ؽ١اًل ِٓ دؼذ ؽ١ً ، دٕجء ١ٌظ ف١ٙج ِفجؽآس صمفض إٌٝ ثٌٛؽٛد دْٚ 

ٚوّج إْ وً فؾش فٟ ثٌذٕجء ٠ضخز ِٓ ثٌقؾش ثٌزٞ صقضٗ لجػذر ٠شصىض  ٠شصفغ فؾش فٛق فؾش

مٗ ، ٚ٘ٛ ِٕٙج ٘ٛ ٔض١ؾز ٌقذط عذوفجؿ ثٌشؼٛح وً فذط ػ١ٍٙج ، وزٌه ثألفذثط فٟ لظض 

  ٌٚغش أس٠ذ أْ أدػٟ ٌٕفغٟ ِمؼذ أعضجر فٟ ٔفظ ثٌٛلش ِمذِز ٌقذط ِجصثي فٟ ػ١ّش ثٌغ١خ 

رٌه أخش ِج ٠ؾشٞ دٗ خ١جٌٟ ِٚغ رٌه فٍٛ فجٌٚش ِقجٌٚز ص١ٍّز ِذضذا ، فٟ دسثعز .... ثٌضجس٠خ 

ؼخ ١ٌٛ٠ٛ ٟ٘ صقم١ك ٌألًِ ثٌزٞ سثٚد ش 32ألٛي ِغاًل أْ عٛسر شؼذٕج ، فؤٔج عٛف لظز وفجؿ 

أدٕجةٗ ، ٚفٟ أْ صىْٛ ٌٗ ٔفظ ِٕز دذأ فٟ ثٌؼظش ثٌقذ٠ظ ٠فىش فٟ أْ ٠ىْٛ فىّٗ دؤ٠ذٞ ِظش ،

ثٌغ١ذ ػّش ثٌىٍّز ثٌؼ١ٍج فٟ ِظ١شٖ ٌمذ لجَ دّقجٌٚز ٌُ صقمك ٌٗ ثألًِ ثٌزٞ صّٕجٖ ، ٠َٛ صضػُ 

ً ٌُ صقمك ٌٗ ثألِِىشَ فشوز صٕظ١خ ِقّذ ػٍٟ ٚث١ًٌج ػٍٝ ِظش ، دجعُ شؼذٙج ٚلجَ دّقجٌٚز 

٠ـجٌخ دجٌذعضٛس ٚلجَ دّقجٚالس ِضؼذدر ، ٌُ صقمك ٌٗ ثألًِ   ثٌزٞ صّٕجٖ ، ٠َٛ فجٚي ػشثدٟ أْ 

ٚوجٔش  9191ثٌؼشثد١ز ٚ عٛسر عٕز ثٌغٛسر ثٌزٞ صّٕجٖ فٟ فضشر ثٌغ١ٍجْ ثٌفىشٞ ثٌضٟ ػجشٙج د١ٓ 

ِقجٌٚز أخشٜ ٌُ صقمك ٌٗ ثألًِ _ صغٍٛي دضػجِز عؼذ  9191عٛسر _ ٘زٖ ثٌغٛسر ثألخ١شر 

١ٌٛ٠ٛ لجِش دغذخ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ أعفشس ػٕٙج فشح  ١ٌ32ظ طق١قًج أْ عٛسر  ٘ٛ ثٌزٞ صّٕج

دغذخ ثألعٍقز ثٌفجعذر ثٌضٟ سثؿ ػق١ضٙج ؽٕٛد ٚ  فٍغـ١ٓ ، ١ٌٚظ طق١قًج وزٌه أٔٙج لجِش

إّٔج  أْ ثٌغذخ وجْ أصِز ثٔضخجدجس ٔجدٜ ػذجؽ ثٌؾ١ش ػذجؽ ٚأدؼذ ِٓ رٌه ػٓ ثٌظقز ِج ٠مجي

ٌٚٛ وجْ ػذجؽ ثٌؾ١ش فجٌٚٛث أ ْ ٠غٛسٚث  ٘زث ٚ أػّك أغٛثسث وجْ أدؼذ ِٓثألِش فٟ سأ٠ٟ 

غشس دُٙ فٟ فٍغـ١ٓ ، أٚ الْ ثألعٍقز ثٌفجعذر أس٘مش أػظجدُٙ ٌّج وجْ ثألِش  ألٔفغُٙ ألٔٗ لذ

فضٝ ٚإْ وجٔش ثألعذجح , ٌٚىٓ ألشح ثألش١جء إٌٝ ٚطفٗ أٔٗ ِؾشد صّشد, ٠ىْٛ عٛسر ٠غضقك أْ

 ٌمذ وجٔش ٘زٖ وٍٙج أعذجدج ػجسػزٚسدّج وجْ ثوذش ػجدٌز فٟ فذ رثصٙج أدس إ١ٌٗ ِٕظفز ثٌضٟ

٘زث  ٌٚىٕٕج وٕج ِٓ غ١ش٘ج ٔغ١ش ػٍٝ, صؤع١ش ٌٙج أٔٙج صغضقغٕج ػٍٝ ثإلعشثع فٟ ؿش٠ك ثٌغٛسر

ثٌضفى١ش فٟ  ٚدؼذ عٕٛثس ؿ٠ٍٛز ِٓ دذء, ثٌـش٠ك ٚأٔج ثفجٚي دؼذ وً ِج ِش دٟ ِٓ أفذثط

ٔفغٟ إْ ٘زث ث١ٌَٛ  ثٌزٞ ثوضشفش ف١ٗ دزٚس٘ج فٟ, خ ث١ٌَٛ ثألٚيأْ أػٛد دزثوشصٟ ٚأصؼم, ثٌغٛسر

ففٟ رٌه وجْ , ٔجدٞ ثٌؼذجؽ أ٠جَ ثدضذثء أصِز 9199أدؼذ فٟ ف١جصٟ ِٓ أ٠جَ شٙش ٔٛفّذش عٕز 

ال ثغجٌٟ إرث لٍش أْ ثصِز إٔضخجدجس  دً أٔج, صٕظ١ُ ثٌؼذجؽ ثألفشثسث لجةّج ٠ذجشش ػٍّٗ ٚٔشجؿٗ



فمذ شتٕج فٟ رٌه ثٌٛلش أْ , ثٌؼذجؽ ثألفشثس ش١ٝء آخش فٟ ٔشجؽثٌٕجدٞ أعجس٘ج أوغش ِٓ أٞ 

أدؼذ  -فٟ ف١جصٟ أ٠ؼج  -ٚ٘زث ث١ٌَٛ  ٚػٍٝ ثٌضٕظ١ُ ٔذخً ِؼشوز ٔؾشح ف١ٙج لٛصٕج ػٍٝ ثٌضىضً

ٚوجٔش , فمذ وجْ صٕظ١ُ ثٌؼذجؽ ثألفشثس ِٛؽٛدث لذٍٙج ,ِٓ دذء فؼ١قز ثألعٍقز ثٌفجعذر

وجْ ٔشجؿُٙ ٚسثء ثٌؼؾز ثٌضٟ لجِش فٛي ثألعٍقز ٚ, ثٌّؤعجر ِٕشٛسثصُٙ أٚي ٔز٠ش دضٍه

رٌه ث١ٌَٛ ثٌزٞ وجْ دذث٠ز  9191ِج٠ٛ عٕز  91ف١جصٟ أدؼذ ِٓ ٠َٛ  دً إْ ٘زث ث١ٌَٛ فٟ.ثٌفجعذر

ٚف١ٓ أفجٚي ث٢ْ ثْ أعضؼشع صفجط١ً صؾجسدٕج فٟ فٍغـ١ٓ أؽذ ش١تج  ف١جصٟ فٟ فشح فٍغـ١ٓ

وجْ سطجطٕج ٠ضؾٗ ثٌٝ ثٌؼذٚ , ٍٙج فٟ ِظشٌٚىٓ أفالِٕٕج و, فٟ فٍغـ١ٓ غش٠ذجفمذ وٕج ٔقجسح

ٌٚىٓ لٍٛدٕج وجٔش صقَٛ فٛي صؿٕٕج ثٌذؼ١ذ ثٌزٞ صشوٕجٖ ٌٍزةجح صشػجٖ , خٕجدلٗ ثٌشثدغ أِجِٕج فٟ

 فٍغـ١ٓ وجٔش خال٠ج ثٌؼذجؽ ثألفشثس صذسط ٚصذقظ ٚصؾضّغ فٟ ثٌخٕجدق ٚثٌّشثوض فٟ ٚفٟ

 ٚؽٍغٕج فٟ, قظجس ثٌٝ ثٌفجٌٛؽزفٍغـ١ٓ ؽجءٟٔ طالؿ عجٌُ ٚصوش٠ج ِقٟ ثٌذ٠ٓ ٚ ثخضشلج ثٌ

 إٔمجرٖ وجْ فذ٠غٕج ثٌشجغً ٚؿٕٕج ثٌزٞ ٠ضؼ١ٓ أْ ٔقجٚي, ثٌقظجس ال ٔؼشف ٌٗ ٔض١ؾز ٚال ٔٙج٠ز

ثٌٕظشثس  ٚفٟ فٍغـ١ٓ ؽٍظ دؾٛثسٞ ِشر وّجي ثٌذ٠ٓ فغ١ٓ ٚلجي ٌٟ ٚ٘ٛ عجُ٘ ثٌفىش شجسد

 ي ثٌذ٠ٓ فغ١ٓ ؟لجي وّجِجرث لجي ...ً٘ صؼٍُ ِجرث لجي ٌٟ أفّذ ػذذ ثٌؼض٠ض لذً أْ ٠ّٛس ؟لٍش

إْ ١ِذثْ ثٌؾٙجد , إعّغ ٠ج وّجي : ٌمذ لجي ٌٟ :ٚفٟ ػ١ٕ١ٗ ٔظشر أػّك  ٚفٟ طٛصٗ ٔذشر ػ١ّمز

, ٌُٚ ثٌضك فٟ فٍغـ١ٓ دجألطذلجء ثٌز٠ٓ شجسوٟٛٔ فٟ ثٌؼًّ ِٓ ثؽً ِظش...ِظش ثألوذش ٘ٛ فٟ

 ٕش أؽٍظ فٟ ثٌخٕجدقٚأٔج ثروش أ٠جَ و. ثٌضم١ش ث٠ؼج دجألفىجس ثٌضٟ أٔجسس أِٟ ثٌغذ١ً ٚإّٔج

دجٌّذفغ ٚ  ٚأعشؿ دزٕٟ٘ إٌٝ ِشجوٍٕج وجٔش ثٌفجٌٛؽز ِقجطشر ، ٚوجْ صشو١ض ثٌؼذٚ ػ١ٍٙج ػشدج

ثٌؾقٛس ِقجطش٠ٓ ،  ٘ج ٔقٓ ٕ٘ج فٟ ٘زٖ)) ٚوغ١شث ِج لٍش ٌٕفغٟ  ثٌـ١شثْ صشو١ضث ٘جةاًل ِشٚػًج

غ ِٚؤثِشثس ٚ شٙٛثس ، ِـجِ ٌمذ غشس دٕج ، دفؼٕج إٌٝ ِؼشوز ٌُ ٔؼذ ٌٙج ، ٌٚمذ ٌؼذش دؤلذثسٔج

٘زث ثٌقذ ِٓ صفى١شٞ وٕش أؽذ  ٚف١ٓ وٕش أطً إٌٝ(( ٚ صشوٕج ٕ٘ج صقش ث١ٌٕشثْ دغ١ش ثٌغالؿ 

٘زث ٘ٛ :ِظش ، ٚألٛي ٌٕفغٟ خٛثؿشٞ صمفض فؾؤر ػذش ١ِذثْ ثٌمضجي ، ٚػذش ثٌقذٚد ، إٌٝ

ٓ ثٌزٞ ثٌزٞ ٠قذط ٌٕج ٕ٘ج طٛسر ِ إْ.أخشٜ ػٍٝ ٔـجق وذ١ش (( فجٌٛؽز))ثٔٗ  ٚؿٕٕج ٕ٘جن

ثٌّشجوً ٚ ثألػذثء ، ٚغشس دٗ ٚدفغ إٌٝ  ٚؿٕٕج ٘ٛ ث٢خش فجطشصٗ.طٛسر ِظغشر. ٠قظ ٕ٘جن

ِؤثِشثس ٚشٙٛثس ، ٚصشن ٕ٘جن صقش ث١ٌٕشثْ دغ١ش  ِؼشوز ٌُ ٠ؼذ ٌٙج ، ٌٚؼذش دؤلذثس ِـجِغ ٚ

ثألطذلجء ُ٘ ثٌز٠ٓ صقذعٛث ِؼٟ ػٓ ِغضمذً ٚؿٕٕج فٟ  ٚأوغش ِٓ ٘زث ، ٌُٚ ٠ىٓ .! عالؿ



لشػش أفىجسٔج دجٌٕزس ٚثالفضّجالس ػٓ ِظ١شٖ ، دً أْ  ٌُٚ صىٓ ثٌضؾجسح ٟ٘ ثٌضٟ فٍغـ١ٓ

صزو١شٔج دجٌٛؿٓ ٚ ِشجوٍٗ ِٕٚز أشٙش ل١ٍٍز لشأس ِمجالس وضذضٙج  ثألػذثء أ٠ؼًج ٌؼذٛث دٚسُ٘ فٟ

(( ؽ٠ٛشٓ أٚدضسفش )) ٚٔششصٙج ٌٗ ؽش٠ذر (( ٠شد٘جْ و١٘ٛٓ )) أعّٗ  ػٕٟ ػجدؾ إعشثة١ٍٟ

سٜٚ ثٌؼجدؾ ث١ٌٙٛدٞ و١ف ثٌضمٝ دٟ أعٕجء ِذجفغجس ٚ ثصظجالس ػٓ ثٌٙذٔز  سٚفٟ ٘زٖ ثٌّمجال

 ٌٚمذ وجْ ثٌّٛػٛع ثٌزٞ ٠ـشلٗ ؽّجي ػذذ ثٌٕجطش ِؼٟ ٘ٛ وفجؿ إعشثة١ً ػذ إٔؾ١ٍض )): ٚلجي

 ٔظّٕج فشوز ِمجِٚضٕج ثٌغش٠ز ٌُٙ فٟ فٍغـ١ٓ ٚو١ف ثعضـؼٕج أْ ٔؾذ ثٌشأٞ ثٌؼجَ فٟ ٚو١ف

ثٌغٛسر فٟ  ث١ٌَٛ ثٌزٞ ثوضشفش ف١ٗ دزٚس_ عُ أْ ٘زث ث١ٌَٛ (( ج ػذُ٘ ثٌؼجٌُ ٚسثةٕج فٟ وفجفٕ

 : لٍش ٌٗ ف١ٗ ثٌزٞ وضذش دؼذٖ خـجدًج إٌٝ طذ٠ك 9193فذشث٠ش عٕز  9أدؼذ ِٓ فجدط _ ٔفغٟ 

ثٌقم١مز أٟٔ أػضمذ (( ِج ثٌؼًّ دؼذ أْ ٚلؼش ثٌٛثلؼز ٚلذٍٕج٘ج ِغضغ١ٍّٓ خجػؼ١ٓ خجٔؼ١ٓ؟ ))

ٌٛ أٔٗ أفظ أْ دؼغ  ٚثفذر فٟ ٠ذٖ دمظذ ثٌضٙذ٠ذ فمؾ ، ٌٚىٓأْ ثالعضؼّجس ٠ٍؼخ دٛسلز 

 .وؤٞ ثِشأر ِٓ ثٌؼج٘شثس ثٌّظش١٠ٓ ٠ْٕٛٚ ثٌضؼق١ز دذِجةُٙ ٠ٚمجدٍْٛ ثٌمٛر دجٌمٛر الٔغقخ

فمذ وجْ ٌٙزث ثٌقجدط صؤع١ش ؽذ٠ذ ػٍٝ  أِج ٔقٓ ، أِج ثٌؾ١ش ،. ٚؿذؼًج ٘زث فجٌٗ أٚ صٍه ػجدصٗ  

٠ضىٍّْٛ إال ػٓ ثٌفغجد ٚثٌٍٙٛ ثطذقٛث ٠ضىٍّْٛ  صشٜ ثٌؼذجؽ الثٌشٚؿ ثٌّؼ٠ٕٛز ، فذؼذ أْ وٕش 

فٟ عذ١ً ثٌىشثِز ، أطذقش صشثُ٘ ٚوٍُٙ ٔذَ ألُٔٙ ٌُ  ػٓ ثٌضؼق١ز ٚ ثالعضؼذثد ٌذزي ثٌٕفٛط

٠ٚشدٚث ٌٍذالد وشثِضٙج ، ٠ٚغغٍٛ٘ج دجٌذِجء ، ٌٚىٓ غذًث ٌٕجظشٖ  _ ِغ ػؼفُٙ ثٌظج٘ش_ ٠ضذخٍٛث 

ثٌقجدط أْ ٠ؼٍّٛث شب دغ١ز ثالٔضمجَ ، ٌٚىٓ ثٌٛلش وجْ لذ فجس ، دؼؼُٙ دؼذ  ٌمذ فجٚي...لش٠خ

دؼغ  إْ ٘زٖ ثٌـؼٕز سدس ثٌشٚؿ إٌٝ..... ٚثٌٛثلغ أْ ٘زٖ ثٌقشوز فىٍٙج ٔجس ٚ أعٝ أِج ثٌمٍٛح

ٚوزٌه فجْ . ثألؽغجد ، ٚػشفضُٙ أْ ٘زٖ وشثِز ٠ؾخ أْ ٠غضؼذٚث ٌٍذفجع ػٕٙج ٚوجْ دسعًج لجع١ًج

ِغ ثٌّظج٘شثس  ٟ ِٓ ثٌفٛسثْ ثٌزٞ ػشش ف١ٗ أ٠جَ وٕش ؿجٌذج أِشٟ٘زث ث١ٌَٛ أدؼذ فذٟ ف١جص

ٚأ٠جَ وٕش  ..1935 فٟ عٕز_دجٌفؼً  9132ٚلذ ػجد ثٌذعضٛس 9132ثٌٙجصفز دؼٛدر دعضٛس عٕز 

أؽً ِظش ، ٚصؤٌفش  أعؼٝ ِغ ٚفٛد ثٌـٍذز ، إٌٝ د١ٛس ثٌضػّجء ٔـٍخ ُِٕٙ أْ ٠ضقذٚث ِٓ

فضشر ثٌفٛسثْ ٘زٖ  ش ٘زٖ ثٌؾٙٛد ٚأروش إٟٔٔ فٟدجٌفؼً ػٍٝ أع 9121ثٌؾذٙز ثٌٛؿ١ٕز عٕز 

))  : 9129عٕز  عذضّذش 3وضذش خـجدًج إٌٝ طذ٠ك ِٓ أطذلجةٟ لٍش ف١ٗ ، ٚوجْ ثٌضجس٠خ 

أٔه ِٛؽٛد فٟ  أغغـظ فٟ ثٌض١ٍفْٛ ٚلذ عؤٌضٗ ػٕه فؤخذشٟٔ 23خجؿذش ٚثٌذن ٠َٛ …أخٟ

ٚأػذٚث ) ثهلل صؼجٌٝ  ١ًٔٛج لجيٌزٌه ػٌٛش ػٍٝ أْ أوضخ إ١ٌه ِج وٕش عؤوٍّه ف١ٗ ص١ٍف…ثٌّذسعز 



؟إْ ثٌّٛلف ث١ٌَٛ ثٌذل١ك ،  فؤ٠ٓ صٍه ثٌمٛر ثٌضٟ ٔغضؼذ دٙج ٌُٙ(( ٌُٙ ِج ثعضـؼضُ ِٓ لٛر 

فجْ دٕجء ث١ٌؤط ػظ١ُ ثألسوجْ  ِٚظش فٟ ِٛلف أدق ٚٔقٓ ٔىجد ٔٛدع ثٌق١جر ٚ ٔظجفـ ثٌّٛس ،

ٚإرْ فّضٝ وجْ رٌه ث١ٌَٛ ..خشٖ ثٌخـجح إٌٝ آ عُ ِؼ١ش فٟ ٘زث... ، فؤ٠ٓ ِٓ ٠ذَ ٘زث ثٌذٕجء ؟ 

؟ ثٔٗ دؼ١ذ فئرث أػ١ف إٌٝ ٘زث وٍٗ ، أْ صٍه ثٌذزٚس .. ثٌزٞ ثوضشفش ف١ٗ دزٚس ثٌغٛسر فٟ أػّجلٟ

ٚإّٔج ٚؽذصٙج وزٌه فٟ أػّجق وغ١ش٠ٓ غ١شٞ ُ٘ ث٢خشْٚ  ٌُ صىٓ وجِٕز فٟ أػّجلٟ ٚفذٞ ،

١جٔٗ ، ال صؼـ إرْ إْ ٘زٖ أْ ٠ضؼمخ دذث٠ز ٚؽٛد٘ج دثخً و دذٚسُ٘ ال ٠غضـ١غ ثٌٛثفذ ُِٕٙ

ٌٚمذ  ٌٚذٔج ، ٚإٔٙج وجٔش أِاًل ِىذٛصًج خٍمٗ فٟ ٚؽذثٕٔج ؽ١ً عذمٕج ثٌذزٚس ٌٚذس فٟ أػّجلٕج ف١ٓ

٘زث وٍٗ ألششؿ ثٌغذخ ثألٚي ثٌزٞ ِٓ أؽٍٗ ٚؽذس ِٓ ثٌظؼخ ػٍٝ أْ أصقذط  ثعضـشدس ٚسثء

ذقظ ػٓ ؽزٚس٘ج ثٌؼجسدز ثٌغٛسر ٚلٍش إْ ٘زث ثٌقذ٠ظ ٠ٍضِٗ أعجصزر ٠ضؼّمْٛ فٟ ثٌ ػٓ فٍغفز

فٙٛ إٟٔٔ وٕش دٕفغٟ دثخً ثٌذٚثِز ثٌؼ١ٕفز  : أِج ثٌغذخ ثٌغجٟٔ...   أػّجق صجس٠خ شؼذٕج فٟ

. ثٌذٚثِز لذ صخفٝ ػ١ٍُٙ دؼغ ثٌضفجط١ً ثٌذؼ١ذر ػٕٙج  ٚثٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ أػّجق  ٌٍغٛسر

، ٚإرْ فًٙ وً ِج فذط ، ٚدٕفظ ثٌـش٠مز ثٌضٟ فذط دٙج  ٚوزٌه وٕش دؤ٠ّجٟٔ ٚػمٍٟ ٚسثء

أصىٍُ ػٕٗ ، ٚف١ٓ أصىٍُ ػٓ ثٌّؼجٟٔ ثٌّغضضشر ٚسثءٖ ؟ أٔج  أعضـ١غ أْ أصؾشد ِٓ ٔفغٟ ف١ٓ

فضٝ ثٌقم١مز ال ٠ّىٓ أْ صؼ١ش فٟ فشثؽ .. ٠ّىٓ أْ ٠ؼ١ش فٟ فشثؽ  ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ دؤٔٗ الشٟء

١مز ٘ٛ ثٌقم: ِج ٔضظٛسٖ أٔٗ ثٌقم١مز أٚ دّؼٕٝ أطـ : فٟ أػّجلٕج ٟ٘  ٚثٌقم١مز ثٌىجِٕز..

ٔفٛعٕج ٟ٘ ثٌٛػجء ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ وً ِج ف١ٕج ٚػٍٝ وً ٘زث ثٌٛػً ..… ِؼجف إ١ٌٗ ٔفٛعٕج

فضٝ ثٌقمجةك ٚأٔج أفجٚي دمذس ِج صغضـ١غ ؿجلضٟ ثٌذشش٠ز أْ , ٠ذخً ف١ٗ عٛف ٠ضشىً وً ِج

أْ صغ١ش وغ١شث ِٓ شىً ثٌقم١مز ، ٌٚىٓ إٌٝ أٞ فذ عٛف ٠الصِٕٟ ثٌضٛف١ك ؟  إِٔغ ٔفغٟ ِٓ

فؤصشوٙج ٌضجس٠خ , ِٕٚظفج ٌفٍغفز ثٌغٛسر, ٚدؼذٖ ثس٠ذ أْ أوْٛ ِٕظفج ٌٕفغٟ ..…٘زث عؤثي

٠ٚخشػ ِٓ ٘زث , ٚشىٍٙج فٟ ثٌقٛثدط ؽ١ّؼج, ٚشىٍٙج فٟ ٔفٛط غ١شٞ, فٟ ٔفغٟ ٠ؾّغ شىٍٙج

 فٍغفز)) ٚإرْ فّج ثٌزٞ أس٠ذ أْ أصقذط ػٕٗ إرث وٕش لذ ثعضذؼذس وٍّز  .… وجٍِز وٍٗ دجٌقم١مز

ثٌّذُٙ ، عُ  ِشجػش ثصخزس شىً ثألًِ: أٍِىٗ فٟ ٘زث ثٌظذد ش١تجْ أٌّٚٙج  ؟ ثٌٛثلغ إْ ثٌزٞ ((

١ٌٛ٠ٛ  32ِٕضظف  شىً ثٌفىشر ثٌّقذدر ، عُ شىً ثٌضذد١ش ثٌؼٍّٟ ، ِٛػغ ثٌضٕف١ز ثٌفؼٍٟ فٟ

أٌـ ػٍٝ خٛثؿشٞ عؤثي  ٌـجٌّج.....ٚػٓ ٘زٖ ثٌّشجػش ٚثٌضؾجسح أس٠ذ أْ أصقذط .. فضٝ ث٢ْ 

(( ؟  ١ٌٛ٠9193ٛ عٕز  ٠32مَٛ ، ٔقٓ ثٌؾ١ش ، دجٌزٞ لّٕج دٗ فٟ  ً٘ وجْ ٠ؾخ أْ)) ، ٘ٛ 



سثٚد شؼخ ِظش ، ِٕز دذأ  ١ٌٛ٠ٛ وجٔش صقم١ك ألًِ وذ١ش 32ٌمذ لٍش ِٕز عـٛس ، أْ عٛسر 

فٟ . صىْٛ ٌٗ ٔفظ ثٌىٍّز ثٌؼ١ٍج  ثٌؼظش ثٌقذ٠ظ ٠فىش أْ ٠ىْٛ فىّٗ فٟ أ٠ذٞ أدٕجةٗ ، ٚفٟ أْ

١ٌٛ٠ٛ صّشدًث ػغىش٠ًج ، ١ٌٚظ عٛسر  23 ِظ١شٖ ٚإر وجْ ثألِش وزٌه ، ٌُٚ ٠ىٓ ثٌزٞ فذط ٠َٛ

، إْ ٠قمك ٘زٖ ثٌغٛسر ؟ ٌٚمذ إِٓش  شؼذ١ز ، فٍّجرث لذس ٌٍؾ١ش ، دْٚ غ١شٖ ِٓ ثٌمٜٛ

ٛس ػٍٝ فذٚد ٚؿٕٗ ، ٚثفذث ، ٘ٛ أْ ٠ّ دجٌؾٕذ٠ز ؿٛي ػّشٞ ، ٚثٌؾٕذ٠ز صؾؼً ٌٍؾ١ش ٚثؽذًج

ثٌٛؿٓ ، ال ػٍٝ فذٚدٖ ؟ ِٚشر أخشٜ ،  فٍّجرث ٚؽذ ؽ١شٕج ٔفغٗ ِؼـشًث ٌٍؼًّ فٟ ػجطّز

ٌُ صىٓ …ٚثألعٍقز ثٌفجعذر ، ٚأصِز ٔجدٞ ثٌؼذجؽ  دػٟٛٔ أٔذٗ إٌٝ أْ ثٌٙض٠ّز فٟ فٍغـ١ٓ ،

ثٌضذفك ،  ثٌغ١ً ، ٌمذ وجٔش وٍٙج ػٛثًِ ِغجػذر ػٍٝ عشػز ثٌّٕجدغ ثٌقم١م١ز ثٌضٟ صذفك ِٕٙج

ال ٠ّىٓ أدذًث أْ صىْٛ ٟ٘ ثألطً ٚ ثألعجط ؛ ٚإرْ ٌّجرث ٚلغ  – وّج عذك أْ لٍش –ٌٚىٕٙج 

إْ ٘زث ثٌغؤثي ؿجٌّج أٌـ ػٍٝ خٛثؿشٞ أٌـ ػ١ٍٙج ٚٔقٓ فٟ : لٍش  ػٍٝ ثٌؾ١ش ٘زث ثٌٛثؽخ؟

 ١ٌٛ٠32ٛ ٚأٌـ ػ١ٍٙج فٟ ِشثفً وغ١شر ِٓ ثٌضؾشدز دؼذ  32ٚثٌضذد١ش دؼذ  دٚس ثألًِ ٚثٌضفى١ش

١ٌٛ٠ٛ صششؿ ٌٕج ٌّجرث ٠ؾخ أْ ٔمَٛ دجٌزٞ لّٕج  32وجٔش أِجِٕج ِذشسثس ِخضٍفز لذً  ١ٌٛ٠ٛ ٌٚمذ

ثٌشذـ ثٌزٞ  وٕج ٔقٓ: إرث ٌُ ٠مُ ثٌؾ١ش دٙزث ثٌؼًّ فّٓ ٠مَٛ دٗ ؟ ٚوٕج ٔمٛي : وٕج ٔمٛي  دٗ

ِٗ ف١ذذد أفال ٠ؤسق دٗ ثٌـجغ١ز أفالَ ثٌشؼخ ، ٚلذ آْ ٌٙزث ثٌشذـ أْ ٠ضقٛي إٌٝ ثٌـجغ١ز

وٕج ٔشؼش شؼٛسًث ٠ّضذ إٌٝ  ٚوٕج ٔمٛي غ١ش ٘زث وغ١شًث ، ٌٚىٓ ثألُ٘ ِٓ وً ِج وٕج ٔمٌٛٗ ، إٕٔج..٘ٛ

دٗ فئٕٔج ٔىْٛ وؤٕٔج لذ صخ١ٍٕج ػٓ أِجٔز  أػّجق ٚؽٛدٔج دؤْ ٘زث ثٌٛثؽخ ٚثؽذٕج ، ٚإٕٔج إرث ٌُ ٔمُ

ٟ إال دؼذ فضشر ثٌظٛسر ثٌىجٍِز ٌُ صضؼـ فٟ خ١جٌ ٌٚىٕٟ ثػضشف أْ  ِمذعز ١ٔؾ دٕج فٍّٙج

ٚوجٔش صفجط١ً ٘زٖ ثٌضؾشدز ، ٟ٘ دؼ١ٕٙج صفجط١ً  ... ١ٌٛ٠ٛ 32ؿ٠ٍٛز ِٓ ثٌضؾشدز ػمخ 

١ٌٛ٠ٛ ٔٛدجس ثصّٙش ف١ٙج ٔفغٟ ٚ صِالةٟ ٚدجلٟ  ٠32َٛ  ٚأٔج أشٙذ أٔٗ ِشس ػٍٟ دؼذ ثٌظٛسر

 ١ٌٛ٠ٛ أْ 32ٌمذ وٕش أصظٛس لذً ... ١ٌٛ٠ٛ  32طٕؼٕجٖ فٟ  ثٌؾ١ش دجٌقّجلز ٚثٌؾْٕٛ ثٌزٞ

ٚإٔٙج ال صٕضظش إال ثٌـ١ٍؼز صمضقُ أِجِٙج ثٌغٛس ، فضٕذفغ ثألِز  ثألِز وٍٙج ِضقفضر ِضؤ٘ذز ،

ٚوٕش أصظٛس دٚسٔج ... ِضشثطز ِٕضظّز صضفف صففًج ِمذعًج إٌٝ ثٌٙذف ثٌىذ١ش  ٚسثء٘ج طفٛفًج

ؿ١ٍؼز فذثة١١ٓ ، ٚوٕش أظٓ أْ دٚسٔج ٘زث ال ٠غضغشق أوغش ِٓ دؼغ عجػجس ، ٠ٚؤصٟ  ػٍٝ دٚس

 ثٌضفف ثٌّمذط ٌٍظفٛف ثٌّضشثطز ثٌّٕضظّز إٌٝ ثٌٙذف ثٌىذ١ش ، دً وجْ ثٌخ١جي ٠شؾ دٟ ؼذ٘جد

 أف١جٔج ف١خ١ً إٌٟ أٟٔ أعّغ ط١ًٍ ثٌظفٛف ثٌّضشثطز ٚأعّغ ٘ذ٠ش ثٌٛلغ ثٌش١٘خ ٌضففٙج



ِجد٠ز ،  ثٌّٕظُ إٌٝ ثٌٙذف ثٌىذ١ش ، أعّغ ٘زث وٍٗ ٠ٚذذٚ فٟ عّؼٟ ِٓ فشؽ إ٠ّجٟٔ دٗ فم١مز

ثٌـ١ٍؼز دّّٙضٙج ، ٚثلضقّش  لجِش ١ٌٛ٠ٛ 32عُ فجؽؤٟٔ ثٌٛثلغ دؼذ  ظٛسثس خ١جي١ٌٚظ ِؾشد ص

ثٌّمذط ٌٍظفٛف ثٌّضشثطز  عٛس ثٌـجغ١جْ ، ٚ خٍؼش ثٌـجغ١ز ، ٚٚلفش صٕضظش ٚطٛي ثٌضفف

ٌٚىٓ ِج أدؼذ .. ؽّٛع ١ٌظ ٌٙج آخش ٌمذ ؽجءصٙج ٚؿجي ثٔضظجس٘ج... ثٌّٕضظّز إٌٝ ثٌٙذف ثٌىذ١ش

أش١جػًج ِضفشلز ، ٚفٍٛال ِضٕجعشر ، ٚصؼـً  وجٔش ثٌؾّٛع ثٌضٟ ؽجءس. ! ثٌقم١مز ػٓ ثٌخ١جي 

.. ثٌظٛسر ٠ِٛٙج لجصّز ِخ١فز صٕزس دجٌخـش  ثٌضفف ثٌّمذط إٌٝ ثٌٙذف ثٌىذ١ش ، ٚدذس

ِٕٗ ثٌّشثسر أْ ِّٙز ثٌـ١ٍؼز ٌُ صٕضٗ فٟ ٘زٖ  ٚعجػضٙج أفغغش ٚلٍذٟ ٠ٍّؤٖ ثٌقضْ ٚصمـش

وٕج فٟ فجؽز إٌٝ ثٌٕظجَ ، فٍُ ٔؾذ ٚسثءٔج إال ثٌفٛػٝ .. دذأس ٚإّٔج ِٓ ٘زٖ ثٌغجػز ثٌغجػز

ٚوٕج فٟ فجؽز إٌٝ ثٌؼًّ ، فٍُ ٔؾذ .. ثالصقجد ، فٍُ ٔؾذ ٚسثءٔج إال ثٌخالف وٕج فٟ فجؽز إٌٝ..

 ٌُٚ ِٚٓ ٕ٘ج ١ٌٚظ ِٓ أٞ شب آخش ، أخزس ثٌغٛسر شؼجس٘ج.. إال ثٌخٕٛع ٚثٌضىجعً  ٚسثءٔج

 ِٚٓ عٛء. ٞ ِٓ رٚٞ ثٌشأٞ ، ٚثٌخذشر ِٓ أطقجدٙجٚر٘ذٕج ٍٔضّظ ثٌشأ..ٔىٓ ػٍٝ ثعضؼذثد 

ٚوً فىشر  وً سؽً لجدٍٕجٖ ٌُ ٠ىٓ ٠ٙذف إال إٌٝ لضً سؽً آخش... فظٕج ٌُ ٔؼغش ػٍٝ شب وغ١ش 

عّؼٕجٖ ، ٌمضٍٕج ؽ١ّغ ثٌشؽجي  ٌٚٛ أؿؼٕج وً ِج عّؼٕج٘ج ٌُ صىٓ صٙذف إال إٌٝ ٘ذَ فىشر أخشٜ

إال أْ ٔؾٍظ د١ٓ ثألشالء ثألٔمجع ٕٔذح  ِج ٔؼٍّٗ ٚ٘ذِٕج ؽ١ّغ ثألفىجس ، ٌّٚج وجْ ٌٕج دؼذ٘ج

ػ١ٍٕج ثٌشىجٚٞ ٚثٌؼشثةغ دجألٌٛف ٚ ِتجس ثألٌٛف ،  ٚثٔٙجٌش ثٌقظ ثٌذجةظ ٍَٚٔٛ ثٌمذس ثٌضؼظ

وجٔش صشٚٞ ٌٕج فجالس صغضقك ثألٔظجف ، أٚ ِظجٌُ ٠ؾخ  ٌٚٛ وجٔش أْ ٘زٖ ثٌشىجٚٞ ٚثٌؼشثةغ

ِفًِٙٛج ، ٌٚىٓ ِؼظُ ِج وجْ ٠شد إ١ٌٕج ٌُ ٠ضد أٚ  ثألِش ِٕـم١ًج ٚ أْ ٠ؼٛد إ١ٌٙج ثٌؼذي ، ٌىجْ

وؤْ ثٌغٛسر لجِش ٌضىْٛ عالفًج فٟ ٠ذ ثٌقجلذ٠ٓ ٚ … ؿٍذجس ثٔضمجَ  ٠ٕمض ػٓ أْ ٠ىْٛ

أْ ثعّغ  -:أفذ عؤٌٕٟ فٟ صٍه ثأل٠جَ ، ِج أػض أِج١ٔه ؟ لٍش ٌٗ ػٍٝ ثٌفٛس  ٌٚٛ أْ!ثٌّذغؼ١ٓ 

أْ ِظش٠ج لذ فضـ لٍذٗ ٌٍظفـ ٚ  ٚأْ أفظ.وٍّز إٔظجف فٟ فك ِظشٞ آخش ِظش٠ج ٠مٛي

ٚأْ أسٜ ِظش٠ج ٠ىشط ٚلضٗ ٌضغف١ٗ أسثء ِظشٞ .إلخٛثٔٗ ثٌّظش١٠ٓ  ثٌغفشثْ ٚثٌقخ

ػٍٝ وً ٌغجْ (( أٔج )) وجٔش وٍّز …رٌه وٍّز أٔج١ٔز فشد٠ز ِغضقىّز  ٚوجٔش ٕ٘جن دؼذ.آخش

أٚ ٘ىزث  -ء ٚوغ١شث ِج وٕش ألجدً وذشث… ِشىٍز ، ٟٚ٘ ثٌذٚثء ٌىً دثء  وجٔش ٟ٘ ثٌقً ٌىً…

ِٓ وً ثالصؾج٘جس ٚثألٌٛثْ ، ٚوٕش أعؤي ثٌٛثفذ ُِٕٙ ػٓ ِشىٍز أٌضّظ  - صغ١ُّٙ ثٌظقف

ٚفذٖ ٠فّٙٙج ، أِج ثٌذجلْٛ (( ٘ٛ )) ِشجوً ثاللضظجد ((..أٔج )) أوٓ أعّغ إال  ػٕذٖ فالٌٙج، فٍُ



ؽ١ّؼًج  ثٌذجلْٛ ٚفذٖ ثٌخذ١ش ، أِج(( ٘ٛ )) ِٚشجوً ثٌغ١جعز .فُٙ فٟ ثٌؼٍُ أؿفجي ٠قذْٛ  ؽ١ّؼًج

ثٌٛثفذ ِٓ ٘ؤالء ، عُ  ٚوٕش ألجدً.ٌُ ٠ضمذِٛث دؼذ٘ج فشفًج ٚثفذًث (( أٌف دجء )) فّج صثٌٛث فٟ 

 عؤٌٕجٖ ػٓ ِشىٍز ط١ذ ثٌغّه ٘زث ثٌشؽً ٌٛ.. ال فجةذر :أػٛد إٌٝ صِالةٟ فؤلٛي ٌُٙ فٟ فغشر 

ٚس ف١ٙج إفذٜ ثٌؾجِؼجس أروش ِشر وٕش أص ! " أٔج" فٟ ؽضثةش ٘جٚثٞ ٌّج ٚؽذٔج ػٕذٖ إال وٍّز 

ٚصىٍُ أِجِٟ ُِٕٙ .أعّغ ُِٕٙ خذشر ثٌؼٍّجء  ٚدػٛس أعجصزصٙج ٚؽٍغش ِؼُٙ أفجٚي أْ

ثٌقظ أْ أفذ ُِٕٙ ٌُ ٠مذَ ٌٟ أفىجس ، ٚإّٔج وً ٚثفذ  ِٚٓ عٛء...ٚصىٍّٛث ؿ٠ٛال .... وغ١شْٚ 

ٚسِمٕٟ وً  ، ٚوفج٠جصٗ ثٌخٍم١ز ٚفذ٘ج صؼًّ ثٌّؼؾضثس ، ُِٕٙ ٌُ ٠ضد ػٍٝ أْ لذَ ٌٟ ٔفغٗ

ٚأروش أٟٔ ٌُ !. ػٍٝ ٔفغٗ دىٕٛص ثألسع ٚ رخجةش ثٌخٍٛد  ٚثفذ ُِٕٙ دٕظشر ثٌزٞ ٠ؤعشٟٔ

إْ وً فشد ِٕج ٠غضـ١غ فٟ ِىجٔٗ أْ ٠ظٕغ ثٌّؼؾضثس ، :)) ٌُٙ  أصّجٌه ٔفغٟ فمّش دؼذ٘ج ألٛي

ُ ، وً ؽٙذٖ ٌؼٍّٗ ، ٌٚٛ أٔىُ ،وؤعجصزر ؽجِؼجس ، فىشصُ فٟ ؿٍذضى إْ ٚثؽذٗ ثألٚي أْ ٠ؼـٟ

إْ .ػٍّىُ ثألعجعٟ ، ال عضـؼضُ أْ صؼـٛٔج لٛر ٘جةٍز ٌذٕجء ثٌٛؿٓ  - وّج ٠ؾخ -ٚؽؼٍضُّٛ٘ 

ال صٕظشٚث إ١ٌٕج ، ٌمذ ثػـشصٕج .أْ ٠ذمٝ فٟ ِىجٔٗ ٠ٚذزي ف١ٗ وً ؽٙذٖ  وً ٚثفذ ِٕج ٠ؾخ

ِٓ أِجوٕٕج ٌٕمَٛ دٛثؽخ ِمذط ، ٌٚمذ وٕج ٔضّٕٝ ٌٛ ٌُ صىٓ ٌٍٛؿٓ فجؽز دٕج  ثٌظشٚف أْ ٔخشػ

ٌُٚ أشؤ عجػضٙج أْ ثػشح ٌُٙ (( .طفٛف ثٌؾ١ش وؾٕٛد ِقضشف١ٓ ، ٚإرْ ٌذم١ٕج ف١ٗ  ال فٟإ

 فٟ أػؼجء ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر ٌُٚ أشؤ أْ ألٛي ٌُٙ أُٔٙ لذً أْ ٠ذػُٛ٘ ثٌـجسا ثٌزٞ ثٌّغً

ٌُٙ إْ ِؼظُ  دػجُ٘ إٌٝ ثٌٛثؽخ ثألوذش وجٔٛث ٠ذزٌْٛ فذٟ ػٍُّٙ وً ؽٙذُ٘ ٌُٚ أشؤ أْ ألٛي

ثِض١جص ِٓ ٔجف١ضُٙ  ٍظ ل١جدر ثٌغٛسر وجٔٛث أعجصزر فٟ و١ٍز أسوجْ فشح ، ٚ٘زث د١ًٌأػؼجء ِؾ

ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر ، ُ٘  ٚوزٌه ٌُ أشؤ أْ ألٛي ٌُٙ أْ عالعز ِٓ أػؼجء. وؾٕٛد ِقضشف١ٓ 

صشل١جس ثعضغٕجة١ز فٟ ١ِذثْ ثٌمضجي  ػذذ ثٌقى١ُ ػجِش ، ٚطالؿ عجٌُ ، ٚوّج ثٌذ٠ٓ فغ١ٓ ، سلٛث

ألٟٔ ال أس٠ذ أْ أفجخش ثٌٕجط دؤػؼجء ِؾٍظ  ٌُ أشؤ أْ ألٛي ٌُٙ ش١تًج ِٓ ٘زث ،.فٟ فٍغـ١ٓ 

ٌٚىٓ  ٚأػضشف إْ ٘زث ثٌقجي وٍٗ عذخ ٌٟ أصِز ٔفغ١ز وت١ذز ل١جدر ثٌغٛسر ُٚ٘ أخٛصٟ ٚ صِالةٟ

ٚصؤًِ ٘زٖ ثٌضؾجسح ٚثعضخالص ِؼج١ٔٙج ثٌقم١م١ز ، خففش ٚلغ ثألصِز فٟ  ثٌضؾجسح ف١ّج دؼذ ،

إٌٝ فذ  -أٌضّظ ٌٙزث وٍٗ أػزثس ِٓ ثٌٛثلغ ػغشس ػ١ٍٙج ف١ٓ ثصؼقش أِجِٟ  ٕٟٔفغٟ ، ٚؽؼٍض

ثٌىجٍِز ٌقجٌز ثٌٛؿٓ ، ٚثوغش ِٓ ٘زث أػـضٕٟ ثٌؾٛثح ػٍٝ عؤثي ثٌزٞ لٍش ثٔٗ  ثٌظٛسر -ِج 

 32ً٘ وجْ ٠ؾخ أْ ٔمَٛ ، ٔقٓ ثٌؾ١ش ، دجٌزٞ لّٕج دٗ فٟ )) -: سثٚدٟٔ ، ٚ٘ٛ  ٌـجٌّج



 ٚأٔج ث٢ْ أعضـ١غ أْ ألٛي إٕٔج ٔؼ١ش!.، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘جن ِٙشح أٚ ِفش ٔؼُ : ٚثٌؾٛثح  (( ؟١ٌٛ٠ٛ

: ٌٚىً شؼخ ِٓ شؼٛح ثألسع عٛسصجْ عٛسر ع١جع١ز . فٟ عٛسص١ٓ ١ٌٚظ فٟ عٛسر ٚثفذر 

دٙج فمٗ فٟ فىُ ٔفغٗ دٕفغٗ ِٓ ٠ذ ؿجغ١ز فشع ػ١ٍٙج ، أٚ ِٓ ؽ١ش ِؼضذ ألجَ فٟ  ٠غضشد

ف١ٙج ؿذمجصٗ عُ ٠غضمش ثألِش ف١ٙج ػٍٝ ِج ٠قمك  صضظجسع: عٛسر ثؽضّجػ١ز   دْٚ سػجٖ أسػٗ

عذمضٕج ػٍٝ ؿش٠ك ثٌضمذَ ثٌذششٞ شؼٛح ِشس دجٌغٛسص١ٓ  ثٌؼذثٌز ألدٕجء ثٌٛؿٓ ثٌٛثفذ ٌمذ

فظً د١ٓ ثٌٛثفذ ٚ ثٌغج١ٔز ِتجس ِٓ ثٌغ١ٕٓ ، أِج فجْ ثٌضؾشدز  ٚإّٔج. ٌٚىٕٙج ٌُ صؼشّٙج ِؼًج 

ٚ٘زٖ ثٌضؾشدز ثٌٙجةٍز  ٛسصجْ ِؼًج فٟ ٚلش ٚثفذشؼذٕج ٟ٘ أْ صؼ١ش ثٌغ ثٌٙجةٍز ثٌضٟ ثِضقٓ دٙج

 ٚثْ.ٌىً ِٓ ثٌغٛسص١ٓ ظشٚفج ِخضٍفز صضٕجفش صٕجفشًث ػؾ١ذًج ، ٚصضظجدَ صظجدًِج ِشٚػًج  ِذؼغًج أْ

 ثٌغٛسر ثٌغ١جع١ز صضـٍخ ٌٕؾجفٙج ٚفذر ؽ١ّغ ػٕجطش ثألِز ٚ صشثدـٙج ٚصغجٔذ٘ج ٚٔىشثٔٙج

ٚصخٍخً  ػ١ز ، ِٓ أٚي ِظج٘ش٘ج ، ٔضٌضي ثٌم١ُثٌغٛسر ثالؽضّج . ٌزثصٙج فٟ عذ١ً ثٌٛؿٓ وٍٗ

.. ثٌىشث١٘ز  ثٌؼمجةذ ، ٚصظجسع ثٌّٛثؿ١ٕٓ ِغ أٔفغُٙ أفشثد ٚؿذمجس ، ٚصقىُ ثٌفغجد ٚ ثٌشه ٚ

عٛسر صقضُ ػ١ٍٕج أْ : ٚد١ٓ شمٟ ثٌشفٝ ٘ز٠ٓ ، لذس ٌٕج أْ ٔؼ١ش ث١ٌَٛ فٟ عٛسص١ٓ ،  ٚ ثألٔج١ٔز

أْ ٔضفشق ،  -إسثدصٕج  دشغُ -صفشع ػ١ٍٕج  ٔضقذ ، ٚٔضقجح ، ٚٔضفجٔٝ فٟ ثٌٙذف ، ٚعٛسر

ػجػش  –ِغاًل  –ثٌشفٝ ٘ز٠ٓ  ٚد١ٓ شمٟ..  ٚصغـــٛد ثٌذغؼجء ٚال ٠فىش وً ِٕج إال فٟ ٔفغٗ

ثٌظفٛف ثٌضٟ صشثطش فٟ .صقممٙج  ٌُٚ صغضـغ أْ صقمك ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ وجْ ٠ؾخ أْ 9191عٛسر 

 .ثٌظشثع ف١ّج د١ٕٙج أفشثد ٚ ؿذمجس  شغٍٙج ، ٌُ صٍذظ إال ل١ٍال فضٝصٛثؽٗ ثٌـغ١جْ 9191عٕز 

ثٌـغ١جْ دؼذ٘ج صقىًّج ف١ٕج ، عٛثء دٛثعـز لٛثس ثالفضالي  ٚوجٔش ثٌٕض١ؾز فشاًل وذ١شًث ، فمذ صثد

ثالفضالي ثٌّمٕؼز ثٌضٟ وجْ ٠ضضػّٙج فٟ رٌه ثٌٛلش ثٌغٍـجْ فؤثد ٚدؼذٖ  ثٌغجفشر ، أٚ دظٕجةغ

ٗ ٚثٌىشث١٘ز ٚ ثٌذغؼجء ٚثألفمجد ف١ّج د١ٓ ٌُٚ ٠قظذ ثٌشؼخ إال ثٌشىٛن فٟ ٔفغ ثدٕٗ فجسٚق ،

 ٌٚمذ لٍش ٌمذ شقخ... 9191ٚشقخ ثألًِ ثٌزٞ وجْ ٠ٕضظش أْ صقممٗ عٛسر  ؿذمجصٗ أفشثدٖ ٚ

ثٌضٟ صشثٚد  ثألًِ ٌُٚ ألً صالشٝ ، رٌه ٢ْ لٜٛ ثٌّمجِٚز ثٌـذ١ؼ١ز ثٌضٟ صذفؼٙج ث٢ِجي ثٌىذ١شر

ثٌقجي ثٌزٞ عجد دؼذ  ٚوجْ رٌه ٘ٛ ز ؽذ٠ذرشؼذٕج ، وجٔش ال صضثي صؼًّ ػٍّٙج ٚصغضؼذ ٌّقجٌٚ

وجْ ثٌّٛلف .ثٌؼًّ  ٚثٌزٞ فشع ػٍٝ ثٌؾ١ش أْ ٠ىْٛ ٚفذٖ ثٌمٛر ثٌمجدسر ػٍٝ 9191عٛسر 

إٌٝ فذ ِج طشثع ثألفشثد ٚ  ٠ضـٍخ أْ صمَٛ لٛر ٠مشح ِج د١ٓ أفشثد٘ج إؿجس ٚثفذ ، ٠ذؼذ ػُٕٙ

فٟ ثعضـجػز أفشثد٘ج أْ ٠غك  ثٌـذمجس ، ٚأْ صىْٛ ٘زٖ ثٌمٛر ِٓ ط١ُّ ثٌشؼخ ، ٚثْ ٠ىْٛ



، ِج ٠ىفً ٌُٙ ػّاًل شش٠فًج فجعًّج ، ٚأْ ٠ىْٛ فٟ ٠ذُ٘ ِٓ ػٕجطش ثٌمٛر ثٌّجد٠زدؼؼُٙ دذؼغ

٘ٛ ثٌزٞ فذد  -وّج لٍش  -ٚ٘ىزث ٌُ ٠ىٓ ثٌؾ١ش  . ٌُٚ صىٓ ٘زٖ ثٌششٚؽ صٕـذك إال ػٍٝ ثٌؾ١ش

ٌقٛثدط ٚ صـٛسثصٙج ٟ٘ وجْ ألشح إٌٝ ثٌظقز ، ٚوجٔش ث دٚسٖ فٟ ثٌقٛثدط ، ٚإّٔج ثٌؼىظ

ٌٚمذ أدسوش ِٕز ثٌذذث٠ز أْ ٔؾجفٕج  ثٌىذ١ش ٌضقش٠ش ثٌٛؿٓ ثٌضٟ فذدس ٌٍؾ١ش دٚسٖ فٟ ثٌظشثع

ثٌىجًِ ٌـذ١ؼز ثٌظشٚف ثٌضٟ ٔؼ١ش ف١ٙج ِٓ صجس٠خ ٚؿٕٕج ، فئٕٔج ٌُ ٔىٓ  ٠ضٛلف ػٍٝ إدسثوٕج

جسح ثٌغجػز أٚ ٘زٖ ثٌظشٚف دؾشر لٍُ ، ٚوزٌه ٌُ ٔىٓ ٔغضـ١غ أْ ٔؤخش ػم ٔغضـ١غ أْ ٔغ١ش

ٚوزٌه ٌُ ٠ىٓ فٟ ثعضـجػضٕج أْ ٔمَٛ ػٍٝ ؿش٠ك ثٌضجس٠خ دّّٙز .…فٟ ثٌضِٓ  ٔمذِٙج ٚٔضقىُ

فٕٛلف ِشٚس عٛسر فضٝ صّش عٛسر أخشٜ ، ٚٔقٛي دزٌه دْٚ ٚلٛع فجدط  ؽٕذٞ ثٌّشٚس

ثٌشٟء ثٌٛف١ذ ثٌزٞ ٔغضـ١ؼٗ ٘ٛ أْ ٔضظشف دمذس ثإلِىجْ ٕٚٔؾٛ ِٓ أْ  ثطـذثَ ، ٚ إّٔج وجْ

 ... ٕج شمج ثٌشف٠ٝـقٕ

ثٌغ١جع١ز فخٍؼٕج  ٠َٚٛ عشٔج فٟ ؿش٠ك ثٌغٛسر. ٚوجْ الدذ أْ ٔغ١ش فٟ ؿش٠ك ثٌغٛسص١ٓ ِؼًج 

 فمشٕٔج صقذ٠ذ ثٌٍّى١ز فجسٚلًج ػٓ ػششٗ عشٔج خـٛر ِّجعٍز فٟ ؿش٠ك ثٌغٛسر ثالؽضّجػ١ز

شوز ِقضفظز دمذسصٙج ػٍٝ ثٌق ١ٌٛ٠ٛ 32ِٚجصٌش أػضمذ فضٝ ث١ٌَٛ ثٔٗ ٠ٕذغٟ أْ صظً عٛسر 

عٛسص١ٓ فٟ ٚلش ٚثفذ ، ٚ ِّٙج  ثٌغش٠ؼز ٚ ثٌّذجدأر ، ٌىٟ صغضـ١غ أْ صقمك ِؼؾضر ثٌغ١ش فٟ

ؽجءٟٔ ٚثفذ ِٓ أطذلجةٟ ٠مٛي ٌٟ  ٠ذذٚ فٟ دؼغ ثألف١جْ ِٓ ثٌضٕجلغ فٟ صظشفجصٕج ٚف١ٓ

ٔفظ ثٌٛلش صغّـ ٌّقجوُ ثٌغذس أْ  ٚأٔش فٟ. أٔش صـجٌخ دجالصقجد ٌّٛثؽٙز ثإلٔؾ١ٍض :)) 

أصِز :أصِضٕج ثٌىذ١شر ، أصِز شمٟ ثٌشفٝ  ثعضّؼش إ١ٌٗ ، ٚوجٔش فٟ خ١جٌٟ.(( ٍّٙجصغضّش فٟ ػ

ٚعٛسر صفشع ػ١ٍٕج أْ ٔؼ١ذ ث١ٌٙذز ثٌؼجةؼز ٌم١ُ  صمضؼ١ٕج أْ ٔضقذ طفًج ٚثفذًث ٕٚٔغٝ ثٌّجػٟ

 –إْ ِٕفزٔج ثٌٛف١ذ إٌٝ ثٌٕؾجر ، أْ ٔقضفظ : ألً ٌٙزث ثٌظذ٠ك  ٌُٚ!.ثألخالق ٚال ٕٔغٝ ثٌّجػٟ 

ٌُٚ .ٚ ثٌّذجدأر ، ٚدجٌمذس ػٍٝ أْ ٔغ١ش فٟ ؿش٠م١ٓ فٟ ٚلش ٚثفذ  دغشػز ثٌقشوز –ش وّج لٍ

ٌٚىٓ ثٌمذس شجء ، ٚصجس٠خ شؼذٕج ، .١ٌٛ٠ٛ  32شجءٖ وً ثٌز٠ٓ شجسوٛث فٟ  أشؤ أٔج رٌه ، ٚال

 .٠ّش دٙج ث١ٌَٛ ٚثٌّشفٍز ثٌضٟ

 ثٌؾضء ثألٚي ِٓ فٍغفز ثٌغٛسر

 دمٍُ ثٌمجةذ ثٌّؼٍُ ؽّجي ػذذ ثٌٕجطش


