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 االهداء

 

ٍٓ قعل  أكلعاكٰ  ٌِٚعا ت سػل كى اهباسجغل عّ احلقٚقعٞ،  إ

ـٵ   ٍٰ    عِعا اكلقع ، أٓعـٜ  ي، ٗتقٌعع اخلٽع٘هل احلٌعلا١ دٔع٘ؿٓ

 ٨كتٌاكٔا. ٓقا اهلتاب ًِاكاځ

ٗإػل ًّ عوٌين أْ أكْ٘ ذلبا هلعى ا٪ؿٙعاْ ٗاهٽ٘ا٢عف    

... 

كفلععععٕ اد أٓععععـٜ ٓععععقا  ٙاهععععغل اػل دععععـٜ عبععععـ اهعععععاي

 اجلٔـ...  

 

 طارق اللهانٌ
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 مقدمة

ٜ ًفلععل، ؿا٢ععٍ دععـ اهغلبععاٜٗ ًفلععل علانععٛ، ًعع ُٕ ًعع ْ أًا

  ٞ ٗاسععـ، ٨ٗ ٨ ٙععلكّ هقعع٘ي  ُععشٚض، ـهٚى بعع اهبشععح عععّ احلقٚقعع

ؼلعني  ٔأًٌا كاْ نا٢وٕ .. ٙوعٟ ٨كتٌاك ػاْكأٜ  ٙت٘نف عِـ

عععّ اهغٚبٚععات ػععاكز سععـٗؿ اهقععل ْ اهلععلٍٙ. كاهعقععى ٗكتععاب اد      

اهععقٜ ؿاكت  ٘اكٓععقا احلععككععا٢ن ًٗلدعٚععات اعتٌععـٓا اهغلبععاٜٗ مل  

 ٪ُٔاوتٕ س٘ي اهعقٚـٝ اٮه٩ًٚٞ عاًٞ ٗاهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ ػاُٞ، ٣أه

، ًٗععا ًعاُععاٝ اكلوععوٌغل اهٚععَ٘ ًععع     ُوععاْا٪هععاي اكل٘دععٕ هوععو٘ن اٮ  

اهف٣ععات اهـِٙٚععٞ اكلِشلكععٞ إ٨ بوععبم عقا٢ععـٍٓ ٗهعع١٘ كٌٔٔععٍ هغاٙععات   

 . ٗأٓـاف اهـّٙ احلِٚف كتوبب٘ا مل تٌٕ٘ٙ ًعاكلٕ

تععم احلععـٙح تٌععتٌى عوععٟ تفِعع٩ٚت   ْ كأنععـ ٙعععرتب اهععبع   

ِٵؤا اهلتاب اهلعلٍٙ، كتلعْ٘ ا٪   ساؿٙعح  ضلتادٔا اكلووٍ ٗمل ٙف

اهللٍٙ. ٗٓقٖ ٗدٔٞ ُىلعل ُعشٚشٞ    ٗهِٞ اهله٘ي ًلٌوٞ هولتاب

ى ؿْٗ شٱع إػل سـ ًا ٗهلِٔا هٚوع  ساةعٞ، ك٘دع٘ؿ ُعّ ُبعٜ٘ مل ٰٙ     

ٞ مل دلاي اهعقٚـٝ ٗد٘ؿ ا٨ػت٩ف اهع    . كلجلٝ اهتفوريات اهقل ُٚع

ٙغعاهنل بعٔعٔا    ،كتم اهتاكٙؽ ٗاحلـٙح دا١ت ًتِانٔٞ كؿتِا عربٗ

ّ   ًّ اهغو٘ ٗاهغٚبٚات اه  ٨اهبع  ٗكٚٔا اهلجري هلعا اهعِفى.    تٽٌع٣

اهغلبعاٜٗ  ا٪هعتاف ًادعـ   ْ احلع٘اك اهعقٜ اعتٌعـُاٖ ًعع     أًّ ِٓا زلـ 

ٚٞ ٨ جتعامل اهِعشٚض ًعّ ا٪ساؿٙعح     عقو –دا١ ٗكقا كلعٽٚات نل ُٚٞ 

عٚعععـا ععععّ اهتعِعععم ٗاهغوععع٘، ػاُعععٞ باهِوعععبٞ     ب ٗاهوعععِٞ اهٌعععلٙفٞ، 

ٗ   كلعتقـات اهٽا٢فٞ اهٌعٚعٚٞ سع   ٛ  ك٘ي أ٢ٌعٞ أٓعى اهبٚع  ٗؿ . ٓعٍ اهلهعاه
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إػل فلوعٞ ت٘عٚعٞ كعرب٠ تِعانٍ ًعّ      مل ٓقا احلع٘اك  ٙـع٘ زلـٖ  هلقا

تِقٚتٔعا للعاعوق   هتقـات اكل٘كٗثٞ ًِق ٣ًات اهوعِغل  ػ٩هلا كاكٞ اكلع

قٜ ٽعا٢فٛ امٌعَ٘ اهع   هٽلٝ دا١ت بوبم اهوباق اهأبٔا ًّ ػلاكٞ ٗ

ٗكثِعا   ًعؼاْ ؿْٗ هع٘آٍ ك  أسقٚعٞ  أًٔـتٕ اهقلْٗ اكلآٚٞ ٨ثبعات  

 ُبش  ا٬ْ دعن١ا ٨ أًّ اكلعتقـات اخلاط٣ٞ اه   آقا اهفعى كجري

بعلأ عقا٢عـ   أُعا ِٓعا ٨   أٗ .ٙتذنأ ًّ كٌِٔا هوعـّٙ ٗاهعقٚعـٝ ا٨هع٩ًٚٞ   

نـكتعٕ  ٗاهغلباٜٗ مل دلأتٕ ًادـ هتاف ٢فٞ، ٗهلين أسٚٛ ا٪أٙٞ طا

ّ   عب٘ك كىعوٟ   ٌِعا سٚ ،اخلٽ٘هل احلٌلا١ اه  ٗٓعٔا كدعاي اهعـٙ

ب ٙعٞ  لعاْ ٙلسعم ٗٓع٘ ضلعاٗك     ، كبعٚـا عّ اهتعِعم جتاٗمٓا ب٘عٛ 

: هوِا ًونًغل بقب٘ي كعى ًعا ٙعتقعـٖ    ٧كـ ؿا٢ٌاٗدٔٞ ُىلل هلِٕ ٙ

ا٬ػلْٗ، أٗ بعٕٔ. هقـ طلغ  كا١ٖ ب٘ٓع٘غ ًٗعفاكٚٞ ًوعتـ٨ عوٚٔعا     

ـلٚععا، ٗتبقعٟ ًوع٧ٗهٚتِا ًِانٌعٞ كعى      باهقل ْ اهللٍٙ، ًلدعِا 

ٓاؿ٢ٞ ًفاكٞ بعٚـا عّ اهتعِعم   ًا طلسٕ ا٨هتاف اهغلباٜٗ ًِانٌٞ

  .ُفعا٨ت اهٽا٢فٚٞ اه  أٗكثتِا اهـًاك ٗاهقتىعٌٟ ٗاٮا٪

س٘اكُا اهقٜ كِا نـ بـأُاٖ ًع ٓلقا كاْ ٓقا اهلتاب ُٔاٙٞ 

ٞ     هتاف ًادـ اهغلباٜٗ ا٪ مت  ،اٗكذلع  ٗٓع٘ امع٘ك اهجاهعح ٓعٌّ ث٩ثع

)كٓاُععات  ٌٔععا ٓععٌّ كتابِععا ا٪ٗي: ًِا٪ٗي ٗاهجععاُٛ  ّٙامعع٘ك ٌُععل

اهعقٜ  اهووٽٞ مل اهعلاق .. س٘اك مل أٙعـٙ٘ه٘دٚا اهت٘ولٚعف اهوٚاهعٛ     

 ً٘ٓع٘عات  تِاٗهِا كٕٚاهقٜ ٗه٘كٙا، -عّ ؿاك أًى اجلـٙـٝ ُـك 

امععع٘ك  ٗػِِعععِا .اهقعععً٘ٛ ٗكٓاُعععات اهوعععوٽٞ مل اهععععلاق اهفلعععل 

 نٔععاٙا عقا٢ـٙععٞ ًٌٔععٞ، ًِٔععا:  كلِانٌععٞ لتععاب،، أٜ ٓععقا اهاهجاهععح

مل اهـٙاُات احلـٙجٞ، ٗاكلٔـٜ اكلِتىلل مل اهـّٙ ا٨هع٩ًٛ،   اكلؼوڃّ
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تقععلك ٗاكللدعٚععات اهـِٙٚععٞ ٗاهتقوٚععـ، ٗاخلٌععى، ٗاهلدعععٞ، ٗهععقهم     

اهلتععاب أٙٔععا  ٗنععـ تِععاٗي .٪ٌٓٚتٔععا ُععـاكٓا مل كتععاب ًوععتقى إ

ً ػ٩كٚععٞنٔععاٙا  ادععـ اهغلبععاٜٗ ، سٚععح ُانٌععٔا اهباسععح ٗاكلفلععل 

عوععٟ اهتشوٚععى اهعوٌععٛ ٗاهِِععْ٘    ااهععتِـ كٚٔعع  ٞؼل٘ٓعع٘عٚٞ ٗسٚاؿٙعع 

ًعتقععـات  ـلوععٞاهقل ُٚععٞ بعٚععـا عععّ اهتعِععم ٗا٨سلٚععام. كشععاكٍ     

هلععا اهٌععم. ٗؿهٚوععٕ مل فهععم    ًِٵععا ًوععوٌات ٨ٙلنععٟ    ٙعتربٓععا اهلععجري 

 . ًّ ا٪ساؿٙح اهِب٘ٙٞ اهٌلٙفٞكتاب اد ٗاهعقى ًٗا ُض 

 ععّ توعا٨٦ت  مل ٓعقا احلع٘اك   اهغلباٜٗ  ًادـ داب اكلفللأهقـ 

اك كلعع مسععاَ ا٪ اهباسععح عععّ احلقٚقععٞ ٗهععنل    ؽلجععى ُععب  اهٌععاك    

ٙعععٍٚ ثعع٘كٝ كللٙععٞ  جلٚععى ًقِعععٞساؿٙععح اهعع  مل تعععـ اكلت٘اكثععٞ ٗا٪

كخ ِععععٽـَ بععععاٮ ٙ مل كععععى ٙععععَ٘ٗٗعوٌٚععععٞ ٗتلِو٘دٚععععٞ كععععبريٝ،  

ٍ هعف اهٌعـٙـ   اهـٙين. ه٫ٗاه٩ًعق٘ي  ّ ٓعقا اهتِع٘ٙل    كغع ماي ًعا  هلع

ٗ  ًؼِععٚاتتقٌّ ؿٗك ٙعع بعٔععِا  ٍقتععـٜ بٔعع ٙاهقععلْ ا٪ٗي اهلذععلٜ 

ٔ  ٍد٘ٓل عقٚـتٔ بعٚـا عّ ٍوـٓٙقُ٘كٙا ٗ  ٍٔؿلعاُ إًوعت٠٘  ٗ ٍٗؿٙعِ

. هلِِعا آععِا   اا٨كتلعام عوٚٔع   ٕؿللِع ٍٓ اهع   ٗعقا٢ـٍٓ ٗكلل

 اهلجري بوبم اهتقوٚـ ا٪عٌٟ هلدى اهـّٙ. 

ّ كلعلٝ  ًادعـ اهغلبعاٜٗ   قـ ُانٍ اهباسح ه مل اهعـٙاُات   اكلؼوڃع

. كٌعا تٽعلق   ٔأًعٌُ٘  ًبِٚاځتِاٗهلا باهٔاب ٗكل ػ٘فٝ عّ اهب٘فٙٞ، ا

عتقعـ  احل٘اك هقٔٚٞ اكلٔـٜ اكلِتىلعل عِعـ اكلوعوٌغل ٗتعـاعٚات ٓعقا اكل     

هلعٛ ٗبعغل   اهععـي اٮ  ًعى مل ققٚعق  بغل كُ٘ٔعا كلعلٝ تبععح عوعٟ ا٪    

إػل  تعـكز احلعـٙح  ًّٗ ٓعقا اكلِٽوعق    .كُ٘ٔا كللٝ ًجبٽٞ هوعنؿلٞ

 .باُٛ اه  اكتلنت عوٚٔا ًو هٞ اهتقوٚـتاكٙؽ اكللدعٚٞ ٗاكل
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مل ٓعقا  اهغلبعاٜٗ اهبعاب عوعٟ ًِعلاعٕٚ     ا٪هعتاف ًادعـ   قـ كتض ه

ٞ   اهلتععاب  ٓععنٝ مل  نععـ قععـخ اهعع   ،ًععّ ػعع٩ي طلٗساتععٕ اجلل٣ٙعع

وٟ ٗدعٕ  اهفلل اجلٌعٛ اهعقا٢ـٜ هوٌووٌغل عًٌ٘ا ٗاهٌٚعٞ ًٍِٔ ع

كععععععاي ًتباِٙعععععٞ مل ن٘تٔعععععا  أٗهعععععتلْ٘ ِٓعععععان كؿٗؿ  ،اخلِعععععْ٘

ْ أتٚذععٞ هتِععٽـَ باهعقععى ٗاكلِٽععق بععععـ     آاتٔععا ٗهلِٔععا باهِ  ٗاجت

ٙععـاكع كععى كلٙععق عععّ طلٗساتععٕ اهعقا٢ـٙععٞ بععى ٗهٚوععتٌٚ  اهععبع    

كلعاك اهقـؿلعٞ   للّ ت٧ثل عوٍٚٔ ٓقٖ اهٽلٗسات مل ُفٚٔا ٗاثبعات ا٪ 

ٛٵ عِعق ا٬  ا٪ بعِفى  اتٍٔ، ًٗاٌِٙٔععا ٙععات هتعت٢٩ٍ ًععع طلٗسع  هعو٘ب ٗهعع

  ٗ ا١ هو٘نعع٘ف عوععٟ  ك اهبِٵعع٘اًعععاي دععقٗٝ احلعع  إٗدعع٘ؿ سععلان كلععلٜ 

قٖ سعععـاخ ساهعععٞ ًعععّ اهتشعععلك اهفلعععلٜ اهعععقٜ صلععععى ٓععع إاحلقعععا٢ق ٗ

ػل عععامل  ػععق با٨مؿٓععاك إكععق دـٙععـ ٗأاجملتٌعععات اكلِغوقععٞ تِىلععل إػل 

حلٚععاٝ نابوععٞ    اهعع٩َ ؿِٙعع  ق ك٠٦ سـٙجععٞ ًٗتٽعع٘كٝ ٗجتعععى ًععّ اٮ    ٗكعع

 .هوتذـؿ ٗاست٘ا١ كى ًآ٘ ُاكع هوبٌلٙٞ

 

 ماجد الغرباوي واالصالح 

ٗٓع٘   حل٘اك ٙقع ٌّٓ اكلٌلٗ  اٮ٩ُسٛ كلادـ اهغلبعاٜٗ، ٓقا ا

اٮُعع٩غ أسععـ كدععاي ٗ باسععح ًتؼِععّ  مل اهـكاهععات اٮهعع٩ًٚٞ،

ٗ    اهـٙين  طلٗساتعٕ اهفللٙعٞ   مل اهعِل احلعـٙح، ًعّ ػع٩ي كتبعٕ 

كٌٚعععا طلعععّ اهِٔٔعععٞ ٗاهتوعععاًض اهعععـٙين ٗاهجقعععامل، كٽاكلعععا ععععا      

لكعععات كٓعععاب، احلف احلٔعععاكٜ، اهعِعععف ٗاٮ ٓععع٘عات اهتؼوڃععع ً٘

اهع٩نعععٞ بعععغل اهوٚاهعععٞ   ٗا٨هععع٩ًٚٞ ٗؿٗكٓعععا اهوعععو، مل اجملتٌعععع،   

ٗأُـك هوووٞ كٗاؿ اٮ٩ُغ هوتعلٙف ؼلٌاكٙعٍٔ ٗأٓـاكٍٔ  ٗاهـّٙ.
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 اٮ٩ُسٚٞ، ًٗـ٠ ت ثريٍٓ مل اهِٔٔٞ اٮه٩ًٚٞ.

عاؿٝ َ بى كاغ ٙـع٘ ع٩ُٚٞ اػل إٗمل ٙقتِل اهغلباٜٗ عوٟ ًا تقـ

 ْ ٗاكللعععاْ ًٗتٽوبعععات اهعِعععل  كٔعععٍ اهعععـّٙ ٗكقعععا هٔعععلٗكات اهنًعععا

، ٗا٨هتفاؿٝ ًّ ًعٽٚات اهعوٍ ٗتعلاكٍ اهتذلبعٞ   ُواْٗاجملتٌع ٗاٮ

اهبٌعععلٙٞ، كٌعععا ؿععععا بِععع٘ت ًلتفعععع اػل إععععاؿٝ اهِىلعععل مل كعوٚعععٞ      

ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ، ًٗععـ٠ ُعع٩سٚتٔا بعععـ اُتفععا١ ً٘ٓعع٘عاتٔا،       

ٗسقك عوِا ًّ تنٗٙل اه٘عٛ ًٗلا٢ـ كدعاي اهعـّٙ، ٗت٘ولٚعف اهعـّٙ     

 ٚاهٚٞ ٗأػل٠ ًؼِٚٞ أٗ أٙـٙ٘ه٘دٚٞ.كللاهم ه

ِٗٓا أعٚـ ًا فكلتٕ مل ًقـًٞ اهلتاب ا٪ٗي: كٓاُات اهووٽٞ 

مل اهعلاق .. س٘اك مل أٙـٙ٘ه٘دٚا اهت٘ولٚعف اهوٚاهعٛ، سع٘ي ا٪هعتاف     

 اهقاك٥ ُ٘كٝ ٗآشٞ عِٕ نبى نلا١ٝ احل٘اك: ٚ ػقهًادـ اهغلباٜٗ 

ٕ ًادـ   اػل:  اهغلباٜٗ ًفلل ٗباسح، ٙوعٟ ًّ ػ٩ي ًٌعلٗع

تلًعععٚـ اهععع٘عٛ بععععـ قلٙعععل اخلٽعععاب اهعععـٙين ًعععّ هعععٽ٘ٝ اهعععرتاخ     

ٗتـاعٚات اهعقعى اهتقوٚعـٜ، ععرب نعلا١ٝ ًتذعـؿٝ هوعِّ اهعـٙين تقعَ٘         

عوٟ اهِقـ ٗاكللادعٞ اكلوعتٌلٝ، كٌعلهل أهعاي هِٔع٘ب سٔعاكٜ،      

طعاك دلتٌعع   إٍ احللٙعٞ ٗاهتوعاًض ٗاهعـاهعٞ، مل    ٙوآٍ مل تلهٚؽ نعٚ 

 ٗا٨سرتاب.ًـُٛ ػايڅ ًّ اهعِف ٗاهتِابق 

ٗطاكلععا أكععـ اهغلبععاٜٗ مل تٌؼِٚععٕ ٪هععباب اهتؼوععف ٗاهوععبى      

ْ اكلٌلوٞ ا٪هاي ٗباهـكدٞ ا٪ٗػل إ اهلفٚوٞ باهِٔ٘ب احلٔاكٜ:

ثقاكٚٞ، تتعوق ببِٚٞ اهعقعى، ٗاهِىلعاَ اكلععلمل هٌعع٘ب اكلِٽقعٞ، ٪ُٔعا       

 اهقاعـٝ اه  تلتلن اهٚٔا اهِٔٔٞ، أٙٞ ُٔٔٞ كاُ  . 

هعباب اهتؼوعف ٗع٘اًعى    مل تٌؼِٚعٕ ٪ طلتوف ًادعـ اهغلبعاٜٗ   ٗ
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اهِٔٔععٞ احلٔععاكٙٞ، سٚععح كاغ ٙت٘غععى مل اهعقععى ٗاهجقاكععٞ باسجععا عععّ 

ْ اهبِعٟ اكلعلكٚعٞ ًٗعا ٓعٛ اكلفعآٍٚ ٗاكلقع٨٘ت اكل٧هوعٞ        كٚفٚٞ تل٘ٵ

هلععا، كلععاْ ًٗععا ماي ٧ٙكععـ عوععٟ ُقععـ ـلٚععع اهج٘ابعع  ٗاهقِاعععات       

قا ٗاعععاؿٝ تفلٚععم اهعقععى ٗبِا٢ععٕ ٗكععق نععٍٚ ًٗقعع٨٘ت سٔععاكٙٞ، هلعع     

هععاي هٌععع٘بِا، كععاعترب أأكععـ كععجريا عوععٟ كٔععٍ اهععـّٙ كٌلععْ٘ 

ف اكلوععوٌغل هعباب اهل٢ٚوععٚٞ ٗكا١  وڃع  اهفٔعٍ اخلعاط٤ هوععـّٙ أسعـ ا٪   

ٗبٔعععقا اًتعععام ععععّ غعععريٖ ًعععّ كٗاؿ اهِٔٔعععٞ بقـكتعععٕ عوعععٟ     سٔعععاكٙا.

عٌاق اهجقاكٞ ٗاهفلل، كٌا عاؿت أاهتٌؼّٚ ٗاهِقـ اهقٜ ٙغ٘ك مل 

ػععلّٙ كاكٚععٞ ه٘دعع٘ؿ ُٔٔععٞ  ؿ ا٬هععباب اكلٽلٗسععٞ ًععّ نبععى اهععلٗا ا٪

ه١٘ ًع ولٔ٘ك سلكات أسقٚقٚٞ بى ًا ماي اه٘ٓع فاتٕ افا مل ٙلّ 

  اهتلفري اهـٙين .

أػععريا أتقععـَ باهٌععلل اجلنٙععى ه٫هععتاف ًادععـ اهغلبععاٜٗ عوععٟ       

ى ػٽ٘طا فللا١، ًِٗعاطق  جٵه٣وٞ ؽلٟ أُربٖ ٗسوٌٕ، ٗٓ٘ صلٚم عو

تعاب،  ذللًٞ ؿِٙٚا، كٌعا أًعلل كعى ًعّ هعآٍ مل ُعـٗك اهل      

 ٞ ُععاا اهععلمٗق ًٗعا بقهععٕ ًععّ دٔعع٘ؿ ًٌععل٘كٝ مل  ؿ. ا٪هععتاف  ػاُع

هتععـاكن ًععا طععلأ عوٌٚٔععا ًععّ ِٓٵععات   ٗهععابقًٕلادعععٞ ٓععقا اهلتععاب 

ٗدٔـٖ اكلٌعل٘ك   هغ٘ٙٞ. كٌا أًلل ا٨ؾ ا٪ؿٙم فل٘ؿٜ اهلِاُٛ

ُعـٙقٛ ا٨ع٩ًعٛ اهعٌٚين عوعٛ     ، ٗمل ًلادعٞ اهلتعاب هغ٘ٙعا أٙٔعا   

 ٗاد ٗهٛ اهت٘كٚق. .غلاهلتاب اه٘كنٛ اهقٜ  مكُٛ مل كى ًلاسى
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 ماجد الغرباوي

 

 هرتاهٚا.كاتم ٗباسح علانٛ / أ -

 ٧ًهى ٗك٢ٚى قلٙل ُشٚفٞ اكلجقف. -

 –٧ًهعععى ٗك٢عععٚى ٧ًهوعععٞ اكلجقعععف اهعلبعععٛ، مل هعععٚـُٛ      -

 هرتاهٚا.أ

  -38كععععاْ ك٢ٚوععععا هتشلٙععععل دلوععععٞ اهت٘سٚععععـ )ا٪عععععـاؿ:   -

011.  

 أُـك هوووٞ كٗاؿ اٮ٩ُغ، ٗكاْ ك٢ٚواځ هتشلٙلٓا. -

 وٌٚٞ هلتاب اهت٘سٚـ.كاْ عٔ٘ اهل٣ٚٞ اهع -

 ًاكن مل عـؿ ًّ اهِـٗات ٗاكل٧ؽللات اهعوٌٚٞ ٗاهفللٙٞ. -

ًععععاكي اهتععععـكٙى ٓععععٌّ اػتِاُععععٕ مل اكلعآععععـ اهعوٌٚععععٞ    -

ـٵٝ.  هوِ٘ات  ع

سا٢ن عوٟ عـؿ ًّ اجلع٘ا٢ن اهِقـٙعٞ ٗاهتقـٙلٙعٞ ععّ أعٌاهعٕ       -

 اهعوٌٚٞ.

كتم عّ ًِذنٖ اهفللٜ ٗاهجقامل ٗا٪ؿبٛ عـؿ ًّ اهِقڃعاؿ   -

 .اهعلب ٗا٪داُم اسجغلٗاهب

ع٩ٌځ ًٽب٘عاځ، ت هٚفاځ، ٗققٚقاځ، ٗس٘اكاځ، ٗتلـلٞ،  25هٕ  -

إٓاكٞ اػل عـؿ كبري ًّ اهـكاهات ٗاهبش٘خ ٗاكلقعا٨ت مل  

 دل٩ت ُٗشف ًٗ٘انع اهلرتُٗٚٞ رلتوفٞ.
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 صدر له

َ 7110َ،7111طبععععععععات ،  3إًعععععععلاهٚات اهتذـٙعععععععـ )  -

ٗ7102.َ  

.. كععلْ اهتعععاٍٙ بععغل ا٪ؿٙععاْ    اهتوععاًض ًِٗععابع اه٩توععاًض    -

 َ.7113َ 7111ٗٗاهجقاكات )طبعتاْ ، 

 َ.7114قـٙات اهعِف،  -

اهٔـ اهِ٘عٛ ه٩هتبـاؿ .. اهتفٔاًات سع٘ي دعـ٠ٗ اكلٌعلٗ      -

 َ.7101اهوٚاهٛ اهـٙين، 

اهٌععٚؽ ذلٌععـ سوععغل اهِععا٢ٚين .. ًِىلڃععل احللكععٞ اهـهععت٘كٙٞ  -

 َ.7107َ 0444ٗ)طبعتاْ ، 

ٞ.. نعععلا١ٝ ُقـٙعععٞ مل جتوٚعععات اهععع٘عٛ،  احللكعععات اٮهععع٩ًٚ -

7108.َ 

دـهٚععععٞ اهوٚاهععععٞ ٗاهعععع٘عٛ.. نععععلا١ٝ مل تععععـاعٚات اهوععععوٽٞ       -

 َ.7101، ٗاحللٍ مل اهعلاق

 َ.0447اهٌٚؽ اكلفٚـ ٗعوَ٘ احلـٙح،  -

تلـلععععٞ كتععععاب اهععععـّٙ ٗاهفلععععل مل ًععععلان ا٨هععععتبـاؿ،     -

7110.َ 

 ققٚق كتاب ُٔاٙٞ اهـكاٙٞ مل عوَ٘ احلـٙح -
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 ارات معهكتب حى

اكللأٝ ٗاهقل ْ .. سع٘اك مل إًعلاهٚات اهتٌعلٙع / ساٗكتعٕ: ؿ.      -

 َ.7108ًادـٝ غٔباْ، 

سعععع٘اك مل تععععـاعٚات اهِلععععْ٘  إػفانععععات اهعععع٘عٛ اهععععـٙين.. -

 َ.7101ساٗكٖ: ه٩َ اهبٔٚٞ اهوٌاٜٗ،  احلٔاكٜ /

كٓاُععات اهوععوٽٞ مل اهعععلاق .. سعع٘اك مل أٙععـٙ٘ه٘دٚا اهت٘ولٚععف   -

 َ.7102اهلِاُٛ،  / ساٗكٖ: طاكقاهوٚاهٛ

ًٱِشِٚععععات ا٪هععععٽلٝ.. هععععاػِٞ ًععععـاكات عقا٢ـٙععععٞ -  سعععع٘اك مل 

 َ.7102/ ساٗكٖ: طاكق اهلِاُٛ،  ٗاه٩ًعق٘ي اهـٙين

 

 كتب صدرت عهه

دـهٚٞ اهعِف ٗاهتواًض .. نلا١ٝ مل اكلٌلٗ  اٮ٩ُسٛ كلادـ  -

 َ.7101/ ؿ. ُاا اهلمٗق، اهغلباٜٗ
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 يف البدء.. قبل احلىار

ٽٞ ثٍع    ٌِع  اهعقا٢ـع ت  أْ هفلق ٗاكلقآم اهل٩ًٌٚٞٙٔـ ت كٙؽ ا بوٚع

شى،   .ٽ٘كتتتٌِ٘ ٗ ٝ  ا٨عتقعاؿ  كبعٔٔا ٙقاَٗ ٗبعٔٔا ٌٙٔع ٨  بع ٜ عقٚـع

ي عوعععٟ سقٚقتٔععع  ٍٓ  هو٘انعععع ؿا٢ٌعععا  اًٗٽابقتٔععع اٙععـع ، ٨ٗ ِٙفععٛع ؿٗك اهعع٘ع

ٞ ٗاخلاكدٚعععٞ مل تٌعععلٚو عٛ  ،ٔاٗاهع٘اًعععى اهِفوععٚع ٗٓعععقا ًعععربك ً٘ٓعع٘ع

ٍٓ    ولٌف عّ هًٗلادعتٔا  ٙوٌض بِقـٓا تاكطلٚتٔا ٗمٙفٔعا ٗسذٍع اه٘ع

 كٚؼٽ٤ ًّ ٧ًّٙ بجبعات ٘ه٘دٚٞ ٗاهٽا٢فٚٞ مل ُٚاغتٔا. ٙٗاكل٧ثلات ا٬ٙـ

اك عقا٢ـع       ،أٗ ِٙفٛ تٽ٘كٓعا ٗتاكطلٚتٔعا.  اهعقٚـٝ ًّع ِٓعا اهعتٔـف احل٘ع

ٔر عوٌٛع     اكلووٌغل عاًٞ ٗعقا٢ـ اهٌٚعٞ ػاُٞ، ُقـا ٗتق٘ؿلا، ٗكعق ًِع

ا    ً٘ٓ٘عٛ اكتلن كللدعٚٞ اهقل ْ ٗاهعقى ٗاهِع  شٚض ًّع اهوعريٝ، بعٚـع

         .ٍٓ ، ًعع اسعرتاَ كاًعى ٮؿلعاْ اهِعاي ٗعقا٢ـع عّ اهتشٚعنات اهٽا٢فٚٞع

اك ٗأد٘بعع ٔ   ؽلجٵععى ٞ ٓععقا احلع٘ع نعععن  ٙقِٚٚععات  ت اٗدٔععٞ ُىلععل ػاُععٞ، عوعع

ٗٙبقععٟ اهلٓعاْ عوععٟ   ، ًِٗٽعق اهعقعى.  جتعامل احلقٚقععٞ كاُع  ًٗعا تععناي   

ْ ًّ أكلاكًا دا١ كٕٚ  مل اهتٚعاب تٕاه٘عٛ ٗٙقىل ل٘  . كاخل٩ف هٚع

ًع بع  اهقلٵا١ مل اكلبِٟ ٗاكلِٔر، ػاُٞ ٗإْ ًِٔر احل٘اك دععى اهقعل ْ   

ٞ  ، كًلدعٚتعٕ ا٪ٗػل ٗاهعقى  ْ ع٩نع  بٌٔعا ع٩نعٞ ط٘هٚعٞ.   اهلٗاٙعات   تل٘ع

عٛ اهفععلؿ  ًععع اهت كٚعـع عوععٟ تاكطلٚععٞ اهعقا٢عـع ٗاهععتذابتٔا اكلت٘اُععوٞ هع٘ع

 ٗاهعقى اجلٌعٛ، ًٗتٽوبات اكللسوٞ، أٙـٙ٘ه٘دٚا ٗطا٢فٚا.

أْ اهعقٚععـٝ ًِىلً٘ععٞ كللٙععٞ ت٘دٵععٕ ٗعععٛ    أٙٔععاځِقععـ ًٗععا ٙععربك اه 

 –اهفعععلؿ. ٙتععع تٟ اٮؿلعععاْ بٔعععا ععععرب تلاكٌعععات ٨ ًعععع٘كٙٞ، ُفوعععٚٞ    

ثقاكٚععٞ، ٓععٛ هععل تفاٗتععٕ ًععّ ًععؼّ إػل  ػععل. كتعع٧ثل مل تلِ٘ٙععٕ      

ـلٚععععع اكلعععع٧ثلات اهِفوععععٚٞ ٗاهوععععو٘كٚٞ ٗا٨دتٌاعٚععععٞ ٗاهوٚاهععععٚٞ   
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 ٞ تٔعععا ٙنععع٘ٝ كًنًِٗٔعععا فات اهعقٚعععـٝ ٗ ،ٗاهعوٌٚعععٞ ٗاهجقاكٚعععٞ ٗاهرتب٘ٙععع

ٗإضلا١اتٔا ٗسذٍ ت ثٵل اهعقى اجلٌعٛ بٔا، هقا ٙلتوم اهِقـ ُعفٞ  

 اهٔلٗكٝ هٚشـ ًّ ؽلاؿٜ اهعقٚـٝ عوٟ سواب اكلباؿ٥ ا٪ُٚوٞ. 

كٌا توآٍ للاكهٞ اهٽق٘ي، ٗاهٌعاكات ٗإسٚا١ اكلِاهبات مل 

ًٵض  تلهٚؽ اٮؿلاْ بٔا، كٚوعم ؿٗكا كعٵا٨ مل ت هٚى بِٚٞ ًعلكٚٞ ٙرت

 سعععـاځ ىلً٘عععٞ أكلعععاك ٗتِععع٘كات ًٗعتقعععـات تغعععقٵٜ اخلٚعععايعِٔعععا ًِ

ؿللِععٕ ًقاًٗععٞ ا٨ُٔٚععاكات اكلفاد٣ععٞ هِععـنٚٞ سقٚقتععٕ، ًععّ ػعع٩ي    

إعععاؿٝ تٌععلٚى ٗبِععا١ اهعقٚععـٝ مل ٓعع١٘ نبوٚععات اٮُوععاْ ٗساداتععٕ       

ٗٓععلٗكاتٕ ٗتٽوعاتععٕ، ػاُععٞ مل دلععاي اهعقا٢ععـ اهـِٙٚععٞ ٗاكل٘انععف       

اْ ٗؿك٣عٕ، ٗنعـ توتعف    ا٬ٙـٙ٘ه٘دٚٞ. كاهعقٚعـٝ تٌِع٘ مل أسٔعاْ اٮؿلع    

عوٟ ًعٽٚات اهعوَ٘ ٗا٨كتٌاكات اكلعلكٚٞ ٗت٘ولفٔا هرتهعٚؽ أهعى   

اٮؿلععاْ بٔععا، ٗقِععغل فاتٔععا ب هععٚذٞ تٔععٌّ بقا١ٓععا سٚععٞ كاعوععٞ،     

كقـاهٞ ٗعٌِٞ اهلً٘م اهتاكطلٚٞ. كجٌٞ دـي ًت٘اُى بغل اٮؿلاْ 

ٗب٣ٚتععٕ هتذـٙععـ كاعوٚتععٕ عوععٟ ًوععت٠٘ اهوععو٘ن ٗا٪ػعع٩ق ٗاهعع٘عٛ،     

 ٙـٙ٘ه٘دٚٞ، هتبقٟ اهعقٚـٝ هوٽٞ ت٘دٕ ٗعٛ اهفلؿ ٗتع٧ثل مل  بـٗاكع 

كٍٔ اه٘انع. كاهِ٘كٝ اهقِٓٚٞ هوعقٚـٝ ٗهٚعـٝ إؿلعاْ اهفعلؿ ٗٓعلٗكاتٕ     

ًِٗاؿك ًعلكتٕ. ٙتذوعـ فهعم مل اهتقاطععات احلعاؿٝ سع٘ي ًفعلؿات       

اهعقٚععـٝ. ٗعععـَ تعع ثل اٮؿلععاْ باهلٌعع٘كات اكلعلكٚععٞ. ٗطاكلععا ًععاكي     

ا هوعقعى ٗاهعقٗق اهععاَ. ٗٓعقا أٙٔعا ًعربك       اهِاي طق٘ها كغٍ رلاهفتٔ

 اهِقـ. ً٘اُوًٞذعِا عوٟ 

 ًادـ اهغلباٜٗ
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 جذور انفكزج
 اكلؼوڃععّمل كععى اهععـٙاُات زلععـ كلععلٝ    طااارق اللهااانٌ: : 2ي

ٗٙلكن عوٚٔعا   ،ٗت ػق سٚناځ كبرياځ ًّ ا٨ٓتٌاَ ،اكلِتىلل ً٘د٘ؿٝ

ًِٔا اُتىلاك اهعـاهٞ  ،بٌلى ًلجف ٪غلاب ُعلكٔاكداي اهـّٙ 

 ُواْٮا تـعٍاكلفق٘ؿٝ اه  تعاُٛ ًِٔا اجملتٌعات. ٓى ٓقٖ اهفللٝ 

٘  كب ٗضلقق ًاعوٟ ٓقٖ ا٪ اْ ضلٚأ لٙـٙ إُواْك ّ هٚعٕ  إ ِٙعب  ًع

ْ ًوقات اهعٍٚ اهلغٚـ أَ ٓٛ كللٝ هتؼعـٙل اٮ  ٗدعوعٕ صلعرت    ُوعا

 ؟اكلؼوڃّكاهىلوٍ ؿْٗ أْ ضللن هاكِاځ باُتىلاك ولٔ٘

كللٝ نـؿلٞ، فات ك٦ٙٞ كُ٘ٚٞ،  اكلؼوڃّ ماجد الغرباوٍ:: 2ز

اهٚٔع٘ؿ،   عِـاهـٙاُات اهلرب٠ كع"اكلوٚض"  تلاخ جتـٓا ٗآشٞ مل

ػعت٩ف  اًعع   ،اكلوعوٌغل  مل تلاخ "اكلٔـٜ"، ٗغلٚوٚشهـ٠ اكل "ٗ"ٙو٘ 

ٛٵ ًٗععا ٙععناي هععـ٠ اه   ٌععٚعٞ، ٗهععٚ٘هـ مل تفاُععٚى ًؼِععٚتٕ، كٔعع٘ سعع

 ػل٠. أم عِـ ًقآ ًوتقب٩ځ

ٙٵٔا تٽوڃعع اٮ  فللٝ مل أسـع بٱ اهتٱوؼّ  ْ عـع ي     ُوعا هقٚعاَ دلتٌعع اهعـع

اځ ًّع    ٞٷ تتوٍ بفلاؿٝ اهِفات، ه٘ا١ كاْ ًوـؿاځ ٗٗعـع ـٶ ًؼِٚ عوٟ ٙ

ا١ كعاْ بقاتعٕ      ًقً٘عات  ؿلوعم  اد كٌا باهِوبٞ هِىللٝ ا٪ؿٙعاْ، أٗ ه٘ع

ٞ اكلجاهٚععٞ ى ًٌٔععاهٌؼِعٚع ك تٽوععع اٮ ا. ٗٓععقا هعٚع ؿٖ  ُوععاْبقعـع هعععامل ٙوع٘ع

ٛ   ٞٽبقٚاههعـي،  تفٛ كٕٚ ك٘اكق ا ٍ اكلع  ٗاهتعوعف ا٨دتٌعاع  ل١، ٗٙعٚع

 ٞ ٗاْ  ت٩ًععععٟ ، بععععـع مل ولوڃععععٕ هعععععاؿٝ سقٚقٚعععع ًىلععععآل اهىلوعععٍع ٗاهععععـع

٩ٙ ًٗعععا ٙعععناي ٙععععاُٛ كغععٍع دوعععاًٞ   هعععتغ٩يٗا٨ اهععع  ععععاُٟ ًِٔعععا طعع٘ع

 .ا٬ًاي ًِعقـٝ عوٟ ولٔ٘كٖك .اهتٔشٚات هوتشلك ًّ هٽ٘تٔا
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 ع٘ك عٌٚق باهعذن أًاَعّ ً اهفللٝ لٌفتا٬ػل  مل بعـٓاٗ

  .ا٪ٓ٘اي ٗاكلِا٢م ٗاهىلوٍ ٗاهعـٗاْٗ امّ

ٕ    ُوععاْاُتىلععاك اٮإْ  . كلععّ طلوڃِععٕ تعععبري  ػععل عععّ عذععنٖ ٗٓعععف

أنعع٠٘ ًععّ أٜ نِاعععٞ   هععـ٠ بععع  اهِععاي    اكلؼوڃّٗتلععاؿ اهقِاعععٞ بعع  

بٔعا.   ٧ًِغلٌع وٗا٬ػعلٝ ه  ًعى ًفتع٘غ عوعٟ اهععامل ٗاه٘دع٘ؿ      ك ،أػل٠

 .اهتفاُععٚى اهجاُ٘ٙععٞ إ٨ مل سععـٗؿ، بععقات اهعقٚععـٝ ٙعرتٙٔععٍ ًععمكعع٩ 

٨ُٔٚعاكات  اهتفعاؿٜ  ، ٨ تقبى اهِقآَلٗكٝ ًّ ٓقٖ اهناٗٙٞ ك٘د٘ؿٖ 

ٍ   ٝاحلٚعا  عّ ًوع٧ٗهٚات  تقاعؤٍ اهِفوٚٞ، ٗتربٙل . ًٗوعتقبى أبِعا٢ٔ

ٍ    سٚعاٝ ُاعٌعٞ    مل كا٪ًى ًعق٘ؿ عوٕٚ  .تع٘ٙٔعا ععّ ًعقا٢ٍٔ ٗسلًعأُ

ـٵك ٗٓقا بعـ هو،  ٞ ًت٘امُٞ.، ٨ ٙوآٍ مل بِا١ ًؼِٚرل

 

ٓى ٓقا ٙعين أُٔا كللٝ ًجبٽٞ هوعنا٢ٍ؟.  :طارق اللهانٌ: 2ي

أ٨ ٙ٘دـ كٚٔا داُم ًٌلق كاهوعٛ هقٚاَ ؿٗهٞ اهعـي اٮهلعٛ؟ أ٨  

ًج٩ نٚاَ ؿٗهٞ عوٟ  ،ت٘دـ نلا١ات أػل٠ غري ٓقٖ اهقلا١ٝ اهووبٚٞ

 غلاك اهـٗهٞ اكلٌِ٘ؿٝ )ؿٗهٞ اهعـي اٮهلٛ  هتلْ٘ ؾل٘فداځ؟

ًّ إًلاهٚٞ ساٗي بع  اهباسجغل اهللٗب  غرباوٍ:ماجد ال: 2ز

ُتىلعععاك ػل ًعععا أةعععاٖ با٨ إ اكلؼوڃعععُّتىلعععاك ااهتؼعععـٙل ٗاهتقعععاعى مل  

اٮصلابٛ، اهقٜ ٙـكع بتذاٖ اهعٌى اهِعاا ًعّ أدعى ولٔع٘ك اكلٔعـٜ،      

 ٕ ُتىلععاك اٮصلععابٛ ًععم أْ ا٨ ؿٗهععٞ اهعععـي اٮهلععٛ. ٨ ،ٗاهت٘ط٣عٞ هـٗهتعع

ًتقاعوععا عععّ   ُوععاْاٮتىلععاك ُاُتىلععاك اهوععو،، أعععين   أٓععْ٘ ًععّ ا٨ 

قوععم احلٚععاٝ سقععى   ًٙوعع٧ٗهٚاتٕ اهت كطلٚععٞ عوععٟ أًععى ولٔعع٘ك رلوڃععّ     

 . ٗككاٖ ٗعنٝ ٗكلاًٞ هعاؿٝ ٗأًاْ
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ٍ كعجريٝ تععنم    اهفلٙق ا٪ٗي أساؿٙعح قـ ك٠ٗ ه كاغ ، ستعٟ  ًع٘نفٔ

ّ بعٔٔا ٙـّٙ نٚاَ أٜ ؿٗهعٞ نبعى ولٔع٘ك     ، أٗ اكلٔعـٜ اكلِتىلعل،   اكلؼوڃع

ْ إى اكلو٧ٗهٚات كلا بعـ اهىلٔ٘ك )، ٗت دٍٚٔمل ػٽ٘ٝ هٌلعِٞ تقاعو

ّ كععى كاٙععٞ نبععى كاٙععٞ نا٢ٌِععا كٔععٛ كاٙععٞ ٓعع٩ي      . ٗ وڃععٟ  ػععلْٗ ععع

باُتىلععاك أْ ٙقععتّ اكلٔععـٜ ًععّ اجملععلًغل بعععـ ععع٘ؿتٍٔ   اهجعع ك  كلععلٝ

، ٗكقعععا اهلً٘م اهبٌعععلٙٞ اهلعععبريٝ هعععتع٘ؿ  كعععهوشٚعععاٝ اهعععـُٚا ثاُٚعععٞ.   

ٌ   هعقٚـتٍٔ، تٍٔ. هوشٚاٝ بعـ ولٔ٘كٖ هٚقتّ ًٍِٔ اكلٔـٜ بععـ ذلعاك

ـٵاځ كفڃعل    ٗإؿلأٍُ بٔعا )اهلدعٞ ،  عب ِٕٚٙٽوض عوٗ ٍ  كاهعؽ سع  بعٔعٔ

ًّ ٨ ٧ًّٙ بٔا. ٗنـ عاُلت سلكٞ احلذتٚٞ مل إٙلاْ اه  كاُ  

تل٠ مل اهفواؿ ٗاٮكواؿ ًو٧ٗهٚٞ ًلعٚٞ ًّ أدعى اهت٘ط٣عٞ هؤٌعـٜ    

ؼلعا كٚٔعا اهقتعى،     ٗاملًعات  اكل٘بقات ٙلتلبْ٘، كلاُ٘ا !!اكل٘ع٘ؿ

أٗ اكلٔـٜ اكلِتىلل ٗؿل٫ اهـُٚا عـ٨ځ ٗنوٽاځ بعـ  ّاكلؼوڃكٛ ٙىلٔل 

ًٱو٣عع  ولوٌععاځ ٗدعع٘كاځ،   ٗباهفعععى أؿاُععتٍٔ املٌععٞ اٮٙلاُٚععٞ بقتععى    ًععا 

كعاهىلوٍ ٗاجلع٘ك ٗاهفوعاؿ     اكلفلل اهلعبري اهٌعٚؽ ًلتٔعٟ ًٽٔعلٜ.    

ًٗععا مل ِٙتٌععل اهفوععاؿ  أٗ ًععلهل هىلٔعع٘كٖ،  ًقـًععٞ ستٌٚععٞ هىلٔعع٘كٖ،  

اهفوععاؿ  ًععاعٞ، كعع٘ادبٍٔ إّاكلؼوڃععٗتِعععـَ اهعـاهععٞ كوٚععا هععّ ٙىلٔععل 

 ٗاكلِلل كٌقـًٞ هىلٔ٘كٖ!!.

   ّ ٗا٪ػعع٩ق  ٨سععيل أٜ كلععل هععقٍٚ بعٚععـ كععى اهبعععـ عععّ اهععـٙ

ًتـت ٓقٖ احللكات هـٗيڅ أػل٠ ًجعى  ا. ٗنـ ؟؟ُٚٞواُٗاهٌٔري ٗاٮ

اهععععلاق ه٫هعععف اهٌعععـٙـ، ٗا٬ْ ِٓعععان سلكعععات تقععع٘ي )ُلتلعععم 

، ٗكؼلا جتـ ٔـٜ ًاَ اكلكلِتىلل أٜ اٮاكلعاُٛ هِعذٵى بىلٔ٘ك احلذٞ ا

 .أسلا١ اهعاملاهفللٝ فاتٔا مل ا٪ٗهاهل اهٌٚعٚٞ اكلِتٌلٝ مل 
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اُقوب  إػل  كللٝ ا٨ُتىلاك أْ ًّ اه٘آض :طارق اللهانٌ: 0ي

ـٵاًٞ  ٗه٧اهٛ:  .تـاعٚات ػٽريٝ عوٟ اجملتٌعات توبب  ملكللٝ ٓ

عِـًا  لز ك٣عات تٽاهعم باًعاعٞ اهفوعاؿ مل اجملتٌعع بغٚعٞ ولٔع٘ك        

ٓقٖ اهفللٝ عوٟ ًبِٟ كقٔٛ أٗ سـٙح  هتِـٗا مل تبينااحلذٞ ٓى 

 ؟.ٓقٖ اهعقٚـًٝعغل ٙـعٍ 

٨ ًععععم أْ تععععـاعٚات ٓععععقا اهوععععْ٘ ًععععّ  ماجاااد الغرباااااوٍ: : 0ز 

تِععاكٟ ًععع اهلـاٙععٞ اهعع  ٓععٛ ًوعع٧ٗهٚٞ اكلٔععـٜ       ت، ٝاهععتفلري ػٽععري 

أهاهععا. كٌععلهل ػلٗدععٕ )أٜ اُتٌععاك اهىلوععٍ ٗاهفوععاؿ كٌععا دععا١ مل   

ًٗ٘بقات حبذٞ اهت٘ط٣ٞ هؤٌـٜ، ٨ٗ ا٢ٍ كتلاب دلااخلرب  ٨ ٙربك 

ْٰ     إٙلْ٘ ًعقكا هوفلؿ َٙ٘ اهقٚاًٞ إط٩نا: ) ّٰ ٙٱٰشعاكڄبٱ٘ ٌٰعا ٰدعٰنا١ٱ اهچعقٶٙ ُٸ

ٗٲ تٱقپٽچعٰع   ِٰوچبٱ٘ا أپ ٙٱ ٗٲ  ْٰ كٶٛ اهڀ پكٲبڄ كپٰواؿٳا أپْ ٙٱقپتٸوٿ٘ا أپ ٘ٲ ٰٙوٲٰع ٰٗ ٕٱ  ٰٰٗكهٱ٘هپ  ٰٕ اهوچ

ّٲ ػٶوپعافٷ   ًټع ٔٱٍ  ٰٗأپكٲدٱوٿ ٍٲ  ٔڄ ـٶٙ ٙٲ ٜٴ كٶعٛ         أپ ٍٲ ػٶعنٲ ٔٱع ّٰ اهڀع پكٲبڄ ٰفهٶعمپ هپ ًٶع ٘ٲا  ٗٲ ٙٱِفپع أپ

ٍٴ . ٝٶ ٰعٰقابٴ ٰعىلٶٚ ٍٲ كٶٛ اهڀ ػٶٰل ٔٱ ٰٗهپ ٰٚا  ُٲ ـٹ  اه

    ْ ولٔع٘كٖ هِٚعبض ٓعلٗكٝ سٌِٚعا      اكلقِ٘ؿ ًعّ اهٌعلهل اكلتقعـَ أ

ٙوععع٘ؿ اهىلوعععٍ بوعععبم اهىلعععاكلغل، ِٗٙتٌعععل اهفوعععاؿ بفععععى اهفاهعععـّٙ، 

ىلوعععً٘غل، ٗٙعععلؿ   كٚىلٔعععل هٚقعععٍٚ ؿٗهعععٞ اهععععـي اٮهلعععٛ، ِِٗٙعععف اكل    

ًٱو٣عع  ولوٌععا ٗدعع٘كا.     اهفاهععـّٙ، ٗؿلعع٫ ا٪كب نوععٽا ٗعععـ٨ كٌععا 

  ْ بفععى هعو٘ن اجملتٌعع بعٚعـا ععّ ٓع٘ابنل        كاهىلوٍ ٗاهفوعاؿ ًتشققعا

ععّ   اكل٧ًّ ٗاكلوتنَ اكل٘بقات ُواْ، ٨ أْ ٙلتلم اٮاهـّٙ ٗا٪ػ٩ق

ٓععقا  ىلوععٍ حبذععٞ اهت٘ط٣ععٞ هىلٔعع٘ك اكلٔععـٜ!!.، ٗؿلععاكي اهنِععـ ٗإكاؿٝ

ٟ ٙتِععاكٟ ًعع ًععع ا٬ٙععٞ اهللؿلععٞ، ٗمل   ع نععٍٚ اهععـّٙ ًٗباؿ٢ععٕ، ٗٙتِععاك

ُبٚا١ ٗاكللهوغل، بعى ٓعٛ ُنععات    ل بٕ اهـّٙ احلِٚف ٨ٗ تعاهٍٚ ا٪ٙ ً
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كلٌاكهععٞ اهفوعع٘ق ٗاهىلوععٍ ٗا٨عتععـا١ ٗاهتذععاٗم عوععٟ  رًععٚٽاُٚٞ ٗسذعع

أٗ  اهِععاي ٗسلًععاتٍٔ. إُعععٕ تفلععري ًِشععلف هعععٚى هععٕ أهععاي ؿٙعععين      

ًٱلٱ) أػ٩نٛ. ٰٕ ٰٙ ڀ ْٸ اهوچ ّڄ  إڄ ٰٟٔ ٰع ِٲ ٰٙ ٰٗ ٰٗإڄٰٙتا١ٶ فٶٜ اهڀقٿلٲٰبٟ  ْڄ  ٰٗاهڀإڄسٲٰوا ـٲيڄ  بٶاهڀٰع

. ْٰ ٍٲ ٰتٰقكچلٱٗ ٍٲ هپٰعوچلٿ ٛڄ ٰٙعٶىلٿلٿ ٰٗاهڀٰبغٲ ِٲلپلڄ  ٌٱ ٰٗاهڀ ٌٰا١ٶ   اهڀفپشٲ

٪ْ اكلٔـٜ ًّ هع٩هٞ اهلهع٘ي؟ كٔعى ٙععين     كقنل ثٍ ٓى كى ٓقا 

ـٝ، اهِاي ـلٚعا ًّ ُفعى ٗاسع   اد أْ اكلو هٞ عِِلٙٞ، بٌِٚا ػوق

٨ٗ ػُِ٘ععٚٞ ٪سععـ. ًٗععا سلتادععٕ اهٚععَ٘ ًٔععـٙا ًععّ عِععلُا ٙفٔععٍ       

ًٗعّ ٙعـع٘    ًتٽوباتِا ٗساداتِعا، ٙ ػعق ب ٙعـٜ اهِعاي سلع٘ اهِع٩غ.      

هؤٌـٜ كوٚبغل هوِاي ًٌلٗعٕ اهعقٜ ٨ ٙٔعإٓٚ أٜ ًٌعلٗ  ٗٓععٛ     

كٌععععا ٙق٘هععععْ٘، ٗعوٚععععٕ عععععـَ جتآععععى اكلِذععععن اهبٌععععلٜ، ػاُععععٞ    

كا سقٚقٚعا. كقعـ نٽعع    احلٔاكات اكلتقـًٞ، كٛ ٙلْ٘ هىلٔ٘كٖ ًرب

بٌِٚا مثٞ ًّ ِٙتىلعل   ٛاهغلب ً٘طا كبريا عوٟ ًواك اهلنٛ اٮُواُ

اهتعععاكٙؽ ِٙعععِع كعععى ًعععا ُعععِعٕ  اهغٚعععم ٗق اعٌعععأكدععع٩ طلعععلز ًعععّ  

اٮُوععاْ!!. كععٍ أؽلِععٟ أْ ٙعععٛ اهِععاي سقٚقععٞ عقا٢ععـٍٓ ٗدععـٗآا،  

 ٗٙوع٘ا هِٔٔٞ سقٚقٚٞ تٔعٍٔ مل ًواك احلٔاكات.

هعع٩ًٛ ه٫هععف اهٌععـٙـ كععى ًععا   أععع٘ؿ هوعع٧اهم: مل اهععرتاخ اٮ 

ٌٙتٔٛ ٗٙلغم اهغ٩ٝ، ًٗا ًّ كللٝ إ٨ ٗٙوعفم اهعرتاخ بِِعْ٘   

كاكٚععٞ، ٗٓععٛ ُِععْ٘ ً٘ٓعع٘عٞ، تِوععم مٗكا هوععِ، ٗأٓععى اهبٚعع .   

بععع  كٗاٙععات ٓععٛ ٨مَ  ًععّ ػعع٩ي إًععاعٞ اهفوععاؿ  هت٘ط٣ععٞاٗكلععلٝ 

  اعتربت اهفواؿ ًلطا هىلٔ٘كٖ.
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 تداعُاخ االَتظار
ّ ك٩ًععم أُععم تعععاكب عقٚععـٝ  كٔععٍ ًععأ طااارق اللهااانٌ:: 2ي

 ٔى ِٓان تـاعٚات هوبٚٞ أػل٠ هلقٖ اهفللٝ؟ ا٨ُتىلاك؟ ك

ْ     ماجد الغربااوٍ: : 2ز ٗأُعا أسعرتَ    ،اهِعاي أسعلاك كٌٚعا ٙعتقعـٗ

عقا٢ععـٍٓ، غععري أُععٛ أكُععـ تععـاعٚات اهعقا٢ععـ ًٗععا ترتكععٕ ًععّ  ثععاك  

، ٗٓعقا سقعٛ   اهفعلؿ ٗاجملتٌعع  هو٘ن ًٌٗعاعل  هوبٚٞ أٗ إصلابٚٞ عوٟ 

ٕ    كباسح ٌٙعل ، بعى ًوع٧ٗهٚ    باكلو٧ٗهٚٞ جتاٖ ؿِٙعٕ ًٗععبٕ ٗٗطِع

كٌجقععف اُتٌععاي اهعع٘عٛ ًععّ اهلثاثععٞ ٗاخلٌعع٘ي ٗاهععع٘ؿٝ بععٕ إػل أكععق    

ٗأُععا . ًِٗٽععق هععوٍٚ اهعقععى ٗاهعق٩ُٚععٞ ٗاهتعاًععى ًععع ا٪ًععٚا١ ب٘انعٚععٞ 

  ٗؿٗكٜ مل احلٚعاٝ،  ٚكا٢ّ ًولْ٘ با٪هع٣وٞ ًِعق ٗعٚع  ًوع٧ٗه    

٪كجعل ًعّ   ا ًعّ ًٌعاغوٛ   أُبش  ؼللٗك ا٪ٙاَ دعن١ اهقٔاٙا  ٗٓقٖ

 عاًا، ٪ُٔا ٌّٓ اهـكاهات اٮه٩ًٚٞ اه  ٓٛ  ِِٛ. 31

تعبٵل ععّ طٌع٘غ   ، ـلٚوٞاُتىلاك اكلؼوڃّ أٗ اكلٔـٜ كللٝ كللٝ 

كللٝ  ٔاهلِ ، ٗكؼلا تـكعٕ هتشقٚقٕ.دلتٌع ًجاهٛ اٮُواْ ٮناًٞ

تعـع٘ هوتقعاعى ٗاهتؼوعٛ ععّ      عوعٟ ًوعت٠٘ اجملتٌعع ٗا٪ًعٞ،     هوبٚٞ،

اهععقٜ اػتععاكٖ اد تعععاػل ػوٚفععٞ هععٕ مل    ُوععاْت اكلِاطععٞ باٮاكلوعع٧ٗهٚا

ٗمكعع  كٚٔعا كٗغ   ٗنـ كوڃف  اهِعاي كعلاًتٍٔ ٗسٚجٚعاتٍٔ،     أكٕٓ.

ٍٔ عوععٟ بِععا١ سٔععاكٝ أهعع٘ٝ    سبععاهل ٗعععـَ اهجقععٞ بقععـكات   اهٚعع ي ٗاٮ

ًٗعا  ِٙتىلعلْٗ  ه٩َ اس٘ا ًِق اهعِل ا٪ٗي هٯٗكاكلتقـًٞ، باهٌع٘ب 

ّ  مل ساهٞ ب٧ي ٗسلًاْ ٗكقل  ماه٘ا ، ستعٟ  باُتىلاك اكلٔعـٜ أٗ اكلؼوڃع

هتربٙعععل ا٨ُتىلعععاك، ٓعععٽلٗا هٯؿلعععاْ بقٔعععاٙا غعععري لللِعععٞ ٗانععععاځ  ا
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   ٜ كعا٪ًٍ  . ٗأؿًِ٘ا أس٩ًا ٗأٗٓاًا مل دلتٌع ًجاهٛ بععـ ولٔع٘ك اكلٔعـ

ًتقعاعى ٨  دلتٌعع  تعٍٚ اهلكاٖ ٗاهوععاؿٝ هٔع٘ؿ ًعع٘بٔا، ِٗٓعان     

 .أًِٚاتٕضللن هاكِا باُتىلاك اكلٔـٜ ضلقق 

 بععععاهعلاق اهِذععععف ًـِٙععععٞ أتععععقكل أسععععـاخ اهنكنععععا١ مل كوٌععععا 

ـٵاځ ٨ ؿللّ اجلٌعٛ ُتلاهٞ اه٘عٛ ٨َ  أًعل باٮسباهل 7112) س

ًعاب عوعٟ اكلع٘ت ٓعٌّ )سلكعٞ       011اهول٘ت عوٕٚ. سٚح أنعـَ  

دِـ اهوٌا١ اكلووشٞ ، ؽلٔٚعـا هؤٌعـٜ، كقٿتوع٘ا مل هعاسٞ اكلعلكعٞ      

ٍ ًاب ه٘  011ػ٩ي هاعات!! ...  كلُعٞ تجقٚفٚعٞ ٗاعٚعٞ،     ت٘كلت هلع

ستِٔتٍٔ ب٣ٚٞ هوٌٚٞ، ُقٚٞ ًّ اخللاكات، هلاُ٘ا ثعلٗٝ هعب٩ؿٍٓ   اٗ

ًٗوتقبؤٍ، غري أْ اٮسبعاهل ػٽفٔعٍ ٗاخللاكعٞ ؿكععتٍٔ سلع٘ اكلع٘ت       

ًوتوعععوٌغل عوعععٟ أًعععى أْ ضلققععع٘ا إسعععـ٠ اثِعععتغل، إًعععا اهِِعععل أٗ     

ّ اهٌٔاؿٝ. ًٗافا تق٘ي  قلوعغل كِع٩ٚځ ًوعوشاځ مل اهععلاق      ب كجل ًع

ك٩ځ ٙلٙـ  عٍ اهقٜ اهتباغ ا٪كآٛ اهعلانٚٞحبذٞ ذلاكبٞ ؿا ا٬ْ

هؤٌـٜ اكل٘عع٘ؿ؟ كٚعف هعٚلْ٘ ًوعتقبى اهبوعـ ٗاهوع٩غ         أْ ٙ٘ط

ُتٌععاكٓا أُعا كاكثععٞ هعاعـت عوععٟ   إبٚعـ ٓعع١٨٧ اهِعاي اكلؼععـٗعغل؟   

 .ٗأػل٠ طا٢فٚٞ ًِاا هٚاهٚٞ

ِٙبغٛ عني اهفلل اكلغاهٛ عّ دلتٌع ٙلَٗ اهتٽع٘ك ٗاهلنعٛ، إُعٕ    

ػععلامل، ٗهٚععـ ثقاكععٞ هععقٌٚٞ، هععآٌ  مل تٌععلٚوٕ رلتوععف  كلععل 

مل تنٗٙعل اهع٘عٛ،    اځاهىللٗف ٗاهتشـٙات، كوعم ًٗعا ٙعناي ؿٗكا هعوبٚ   

ٗتعب٣ٞ اهِاي باهللآٚٞ ٗاحلقـ. كٌا ٙتقاطع ًع ًباؿ٥ اٮُواْ، 

ًٗوعععتقبوٕ مل ولعععى تععععـؿ اهجقاكعععات. كٔععع٘ كلعععل أسعععاؿٜ، ٙلعععلي  

 ًلٌّ ػٽلٓا. ًفآٍٚ تفلب هوٽتٔا باهعِف ٗاهقٌع، ٗٓقا 
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هوععِا ا٪ًععٞ اه٘سٚععـٝ اهعع  تعع٧ًّ بىلٔعع٘ك     طااارق اللهااانٌ: : 5ي

كلافا ٨ ُل٠ ٓقٖ ا٬ثاك اهووبٚٞ اه  تعر بٔا ب٩ؿُا مل اهـٗي  اكلؼوڃّ

، أٙعا كعاْ ًعلوٕ    اكلؼوڃّا٪ٗكبٚٞ ٍٗٓ أٙٔا ٧ًِْٙ٘ بىلٔ٘ك ٓقا 

 ٗاةٕ ٗطلٙقٞ ولٔ٘كٖ كاهفللٝ ٗاسـٝ؟

عِعععا مل ع٩نتعععٕ باهعععـّٙ   اهغعععلب طلتوعععف ماجاااد الغربااااوٍ:: 5ز

ٞ  عاًٞ ٗاهوٚاهعٚٞ انِا١ اهلِٚوٞ عّ احلٚاٝ ٗاهغٚم، كٌِق   ػاُع

اُٽوقععع  اهٌعععع٘ب ا٪ٗكبٚعععٞ سلععع٘ اهعوعععٍ ٗاكلعلكعععٞ ٗتٽععع٘ٙل احلٚعععاٝ،    

هوتذلبٞ ٗاهعقعى، ٗكاسع  تبشعح ععّ ا٪هعباب       ١ك ػٔع  كى ًٛ

اهلاًِٞ مل اهلْ٘ بعٚعـا ععّ اهتفوعريات اهغٚبٚعٞ ك ُعاب  اهلعـف       

كتٌعف  اهقع٘اُغل اكلِىلڃٌعٞ    لٝ مل احلٚاٝ، بعـ ًعا ا ًبٔ ٗسقق  ُتا٢ر

هولْ٘، ٗكٚفٚٞ تلابٽٔا. ُٗاك اهعامل بلًتٕ ًـِٙا ٨كتٌاكاتٍٔ. 

أًععا ًععع٘بِا كٌوععلُ٘ٞ باهغٚععم، بعععـ أْ ٗدععـت كٚععٕ سعع٩ هععشلٙا    

ـ    ٗا كٚعٕ تربٙعلا هلوعؤٍ ٗتقاعوعٍٔ،     هلى ًٌعاكى احلٚعاٝ، ٗٗدع

ٍٙٔ ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ  كؤٍ أٗ صلععناِٙتىلععلْٗ اهغٚععم هٚشععى ًٌعع   ٘الاسععك

كلجعابلٝ،  ُلعلٖ اجلعـ ٗا  ًععم  دِات عـْ بـ٨ ًعّ ًعاُعاتٍٔ!!. سلعّ    

، ًٗعاُععاٝ ػ٩كععا هوععِّ احلٚععاٝ    ا٪ًععٚا١ دععآنٝ، بعع٩ تعععم   ُٗتٌِععٟ 

، كعاُتٟٔ بِعا ا٪ًعل    كلٌاكوِا باهعـعا١ اهغٚم ٗتو٘ٙات  سو٘يُِٗتىلل 

ٌٰلّٙ هععـٗي اهغععلب إنتِععاؿٙا ُٗععِاعٚا ٗتلِو٘دٚععا. اهغععلب      ًوععٰت ع

أُعـٝ احلٚاٝ ٗٙقٍٚ أكٔى ا٪ُىلٌٞ اهوٚاهٚٞ مل  رلتوف ٟٙتقـَ عو

ؿٗهععٞ اهعععـي اٮهلععٛ   اكلٔععـٜ ٗولععى دلتٌعععات ًـُٚععٞ، ٗسلععّ ُِتىلععل     

ٗ ٖ اسلّ دلتٌع نٽٚع تلُ٘ عِٚاكل٘ع٘ؿٝ!!.  ًعّ ٙقع٘ؿ ًوعريتٕ.    هلعاتعٕ 

ؼلا كٚٔعا   ١ٗاهعامل اهغلبٛ سقق كى ًٛ اكلافا ُِتىلل رلوڃِ ٨ أؿكٜ
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هٌععلق؟ ٓععى سققعع٘ا كععى ٓععقا ب٘اهععٽٞ  اهعـاهععٞ اهعع  ٙبلععٛ عوٚٔععا ا

رلوڃععّ ًٗٔععـٜ أَ هٔعع٘ؿٍٓ ٗهعععٍٚٔ ٗتفٌٔٔععٍ ٗكفععاسٍٔ اكللٙععل      

. ًا سلتادٕ كآِا إعاؿٝ اهِىلل ب٘عِٚا ٗا٬ْ ٙعٌْٚ٘ عٌٚٞ كلؿلٞ؟؟

 ٗثقاكتِا كٛ ُتؼوڃّ ًّ كٗغ اهتبعٚٞ ٗا٨ُقٚاؿ بجقٞ عاهٚٞ.

ا هٚعِعٍ بٔع  بعٚعـا ععّ ا٨ُتىلعاك     ،اهعـاهٞ كّٓ ًّ ٙوعٟ هتشقٚقٔعا 

ُتناعٔعا  اعوٚعٕ   ٙو٘ؿ اهعـي ًفاُى احلٚاٝ مل ب٩ؿٖ. ًّٗ هعٕ سقع٘ق  ٗ

 هٕ.  ٙعٚـٓا أسـ٩ بِفوٕ ك

٘ك اكلٔـٜ ٗؿٗهتٕ ؿٗهٞ اهعـي ً٘نٕ هىلٔ سلاكٝعّ  سـثين ًؼّ

اهعـاهعٞ   هعٚاؿٝ أُتىلعل  ؟ ناي: عّ هبم ا٨ُتىلاكُِاف!!. كو هتٕ ٗاٮ

كلاًتِا  اماكىلٞ عوٟعوٟ سق٘نِا ٗ احلِ٘يبعـ اػتفا١ اهىلوٍ، ٗ

اهٔعععٌاْ  ققٚعععق، ًٗىلعععآل اهفقعععل ٗاهعععع٘م ت٩ًعععٛبععععـ تِعععا، جٚٗسٚ

. كقو  هٕ: ًٽاهم ًٌلٗعٞ، هلّ أه هم أهٚى ا٨دتٌاعٛ ٗا٪ًين

سققعٕ  هعرتاهٚا؟؟ ٓعى ًعا    إٔ تعٌٕٚ ا٬ْ كعع٩ ٗعٌع٩ مل   بكى ًا تٽو

ٜ أَ عوٟ ٙـ ًععم ُآعى ٗسقعق كعى     كاْ عوٟ ٙـ اكلٔـٓقا اهبوـ 

دتٌعععاعٛ ُٗعععشٛ، ٗسلٙعععٞ آعععٌاْ  هعععـٙماكلعذعععنات؟ أهعععٚى  ٖٓعععق

٨  ؟.ٞٽوكاًوععععٞ هوعقٚععععـٝ ٗاهععععلأٜ ٗاهتعععععبري، ٗتععععـاٗي هععععوٌٛ هووعععع 

هتبـاؿ، ٨ ؿكتات٘كٙعٞ، تقعف أُع  ٗاحلعاكٍ ًععا أًعاَ اهقٔعا١ ..        ا

 ،مل ٙوععل  ٕهلِعع .!ك ُععٕ مل ٙعوععٍ بٔععقا ًععّ نبععى   كبٔعع  اهلدععى 

كقاي ٓقا ُشٚض، هلّ ًا هٚشِى ًع اكلٔـٜ ًع١ٛ  ػعل. طاهبتعٕ    

 أتفادعع مل  لاغ ٙتعجععل بل٩ًععٕ ٨ ٙععـكٜ ًععافا ٙقعع٘ي.    باهت٘ٓععٚض، كعع 

ٔٵٌٗ باكتباكٕ، .  ا٪ًعى  باحلقٚقٞ ٙقتعى عرتاف ا٨) :ً٘نفٕ دٚـاځ  تف

ؿٝ مل ُفوٕ، ا٪ًى ًعوٞ ٗناڃ بقا١ًّ أدى  تٔشًٚٞوتعـ هو ُواْٗاٮ
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ٗقعـٙات اهِعلاعات    ػاُٞ ًا طلّ اجلاُم اهـٙين ٗاهٚعَ٘ ا٬ػعل  

اكلوعوٌغل تع٧ثل مل    ٚـٝ بع قمل عٔـٜ . كىلٔ٘ك اكلاهٽا٢فٚٞ ٗاكلقٓبٚٞ

كٔع٩ ععّ رلتوعف ت ثرياتٔعا مل      ا٬ػلٝ ًِٗريٖ مل ُواًْوتقبى اٮ

٨ كِٔععان ـلوععٞ أًععٚا١ تت٘نععف عوععٟ ولٔعع٘ك اكلٔععـٜ اكلِتىلععل،    . اهععـُٚا

  اٮهلٛ.كقنل إناًٞ ؿٗهٞ اهعـي 

٨ باعتبعاكٖ   !!.عوٟ ٗدع٘ؿٖ  اه٘د٘ؿبت٘نف مثٞ ًّ ٙعتقـ ٗا٪ؿٍٓ 

أٗ ٗاهععٽٞ  عوععى اه٘دعع٘ؿ أسععـٓععقٖ اكلععلٝ بععى باعتبععاكٖ اكلٔععـٜ اكلِتىلععل 

كِٔععان اهٌععٚعٚٞ!!.  اتاهِىللٙععبععع  سوععم  ،اهفععٚ  ٓععٌّ ٗهععا٢نل

ؽلععاؿٜ مل أهععٽلٝ اكلٔععـٜ أٗ اكلؼوڃععّ مل اخلٚععاي اهٌععع، اهٌععٚعٛ،   

٧ٙثل باهتٌلاك مل اه٘عٛ اجلٌعٛ، ٗترتتم عوٕٚ ُتا٢ر ػٽريٝ عِعـًا  

عوعٟ اكلٔعـٜ كعى    اهٌعٚعٞ أهعقٽ٘ا   ؽلى نـاهعٞ اخلعاهق دعى ٗعع٩.     

أٗٓأًٍ ٗ ًاهلٍ، ستٟ غـت سقٚقعٞ كاهعؼٞ، بعى بـٙٔٚعٞ ٙوعتفنٍٓ      

بععى بععع  اهِععاي ٙلهععٍ هؤٌععـٜ ُعع٘كٝ أهععٽ٘كٙٞ   ًععّ ٌٙععلم بٔععا. 

تٌابٕ ُ٘كٝ اخلاهق مل نـكاتٕ اخلاكنٞ، أٗ ك ُٕ ؿا٢لٝ ؿاػى ؿا٢علٝ  

 أكرب مل توري ٧ًْٗ اخلوق. 
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 يعنً اخلالص
ْ اهعع  دععا١ت بٔععا  فلععلٝ اخلعع٩ه ُععع٘ؿ طااارق اللهااانٌ:: 0ي

مل ٙلؿ مل اخل٩ْ فيل لغٍ أْ هكاهب٘فٙٞ ٗأػقتٔا عِٔا اكلوٚشٚٞ، 

اهقععل ْ اهلععلٍٙ إ٨ أُِععا زلععـ اكلوععوٌغل نععـ تٌععبج٘ا بععٕ ًععّ ػعع٩ي    

ِـك عٍِٔ. تقوٚـٍٓ كللادعٍٔ اهـِٙٚٞ ٗاهتٌوم بلى اهفتا٠ٗ اه  ت

تٌرتن بٔا كاكٞ اكلقآم اٮه٩ًٚٞ ؿْٗ ٗأه٘ق ِٓا أًجوٞ عـٙـٝ، 

كٌععج٩ كتععا٠ٗ اهعٌوٚععات ا٨ُتشاكٙععٞ ٗاهعع  أطوععق عوٚٔععا     .ِععّٚ 

هتجِا١ ٗكقهم ٔاؿٙٞ  زلـٓا مل كى اكلقآم ؿْٗ ا)اهعٌوٚات اجل

اهفت٠٘ اهعع  أُععـكٓا اكللدععع اهٌععٚعٛ  كعع)كتعع٠٘ اجلٔععاؿ اهلفععا٢ٛ 

  ٛ ٍ  اهوععٚـ عوععٛ اهوٚوععتاُ سٚععح مت إسِععا١ ث٩ثععٞ     ماكبععٞ ؿاععع

، اهتعـاؿا هوقتاي ٓعـ  ٩ً٠٘ٙغل ًتٽ٘  مل ًٙ٘غل عِـ ُـٗك اهفت

ٗمل قععـخ ساهععٞ إُٔععناَ   ؿاعععٍ اهععقٜ ادتععاغ ا٪كآععٛ اهعلانٚععٞ، 

ٗاسععـٝ ػعع٩ي ت ؿٙععٞ ًٔععأًٍ اهقتاهٚععٞ. مل سععغل ًععٔـ اجلععٍٚ ساهععٞ   

  .ُٔناَ كرب٠ا

مل ًـِٙعٞ   مٙاكٝ اٮًاَ احلوعغل  ػ٩يٗٓقا اكلعِٟ ٙتذوـ أٙٔا 

ٞ  ػاُٞ  اهعلاق. –كلب١٩  اهِعاي  تعل٠   ، سٚعح اهنٙعاكات ا٪كبعِٚٚع

ُععاي ٙبعقهْ٘ اهغعاهٛ ٗاهِفععٚى مل هعبٚى تع٘كري اهٽعععاَ ٗاكلوعلّ ٪     

ٚوتٔعععٚفٍُ٘ٔ مل ؿٗكٓعععٍ ٗٙوعععٔلْٗ عوعععٟ كاسعععتٍٔ  ك ،٨ٙعلكعععٍُ٘ٔ

ٍ ٗحبوعععم اهلٗاٙعععات   –اعتقعععاؿاځ ًعععٍِٔ   ُٔعععا أ -اهععع٘اكؿٝ مل تعععلاثٔ

ٍ    هلٍ هتلتم   سوِات صلامٍٙٔ اد تعاػل عوٚٔعا ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ، ٗٓع

ْ ٮُفعى ٓعقا ا  هلعّ   .عوٟ ٙقغل بقهم مل اهعقٜ ٙبعقي اكل٩ٙعغل     ُوعا
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)كبعع   وعاعـٝ بعع  اكلهبٚى احلوغل، ٨ ٙتِـق عوٟ كقعري ٙٽوعم ًِعٕ    

ًلا١ عوبٞ ًِاؿٙى ٗكنٚٞ ًعّ بعا٢ع ًتذع٘ي     تؼوٟ عّٙكؼلا ٗ ،ؿِٙاك 

 ....بو  بوٚنل دـاؼلتفاٗت اهوعل  بوبمكقري 

 ٚٞ؟ُواُٗاهو٧اي: ٓى تعتقـ أْ ٓقٖ احلاهٞ ؿاعٌٞ هولٗغ اٮ

نبعععى اٮدابعععٞ عوعععٟ اهوععع٧اي أت٘نعععف ًعععع    اوٍ:ماجاااد الغربااا: 0ز

كععلغٍ أْ هفععيل  هتتٔععض اٮدابععٞ بٌععلى دوععٛ. فكععلت: )    ًقـًتععٕ 

اخل٩ْ مل ٙلؿ مل اهقل ْ اهللٍٙ إ٨ أُِا زلـ اكلووٌغل نـ تٌبج٘ا 

بٕ ًّ ػ٩ي تقوٚـٍٓ كللادعٍٔ اهـِٙٚٞ ٗاهتٌوم بلى اهفتا٠ٗ اهع   

  .تِـك عٍِٔ.

توععف ًععّ سٚععح اكلعِععٟ هععـ٠ ا٪ؿٙععاْ ا٪ػععل٠   كلععلٝ اخلعع٩ْ

تفعرتب   ، كٔٛ مل اهـٙاُعٞ اكلوعٚشٚٞ ًعج٩   عٌا دا١ مل تلاخ اكلووٌغل

ٗدعع٘ؿ ػٽ٣ٚععٞ توععتشق اهعق٘بععٞ، ٗٗدعع٘ؿ ًععّ ٙفتععـٙٔا تلفععريا عععّ      

ٌٵى ا٪ٗي  ٨َ اهفـا١ ًّ أدى بلا١ٝ ٗػع٩ْ اهجعاُٛ    ًلتلبٔا، كٚتش

عوعععٟ ًعععلوغل: إسعععـٌٓا عِعععـٍٓ )ًلتلعععم اخلٽ٣ٚعععٞ . ٗاخلٽاٙعععا 

عِـًا ػاهف  ؿَ كبٕ ٗأكى ًّ اهٌذلٝ، كؼعلز ًعّ    ػٽ٣ٚٞ أبـٙٞ،

اجلِٞ عق٘بٞ هٕ، كت٘اكث  اهبٌلٙٞ ػٽ٣ٚتٕ، ٗهتبقٟ إػل َٙ٘ اهقٚاًٞ 

تتشٌععى ٗمكٓععا ًععا مل جتععـ ًععّ ٙٔععشٵٛ ٗطلوڃِععٔا ًععّ عقععاب اهٚععَ٘     

عٚوٟ اهِ، اهللٍٙ، عِـًا اكتـ٠  اكلؼوڃّا٬ػل، كلاْ اكلِقق ٗ

م، ًععّ أدععى  ٨َ اهِععوبِفوععٕ ػٽ٣ٚععٞ اكلوععٚشٚغل، ٗقڃٌععى ٗسععـٖ      

ْ  بععلا١تٍٔ ٗغفععلاْ فُعع٘بٍٔ.  ًٰععٍ ا٪كب  ): هععقا ٙعتقععـ اكلوععٚشٚ٘ بعع ْ أ

عوٚٔععا أْ  ٔععع ٨بععّ اهععلب ٙوعع٘  اهععقٜ ُععوم ُفوععٕ كععـا١ هوبٌععل     

 . ٗتلفريٳا عّ ػٽاٰٙآٍ
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تلفريٓععا  ٕؿللِعع اهوععو٘ن اهٚععً٘ٛ اهعع  ٗأٙٔععا ِٓععان ػٽ٣ٚععٞ  

 . تٕ، كتربأ فًاهلِٚوٞ مل باسٞ اهلآّبا٨عرتاف بغل ٙـٜ 

كللٝ اخلع٩ْ ًت٘اكثعٞ ععّ ؿٙاُعات ًٗعع٘ب أػعل٠ كاهب٘فٙعٞ.        

ٌٵععى  –ٗٓععقا ًععا ٌِٙٔععا    –٨ٗمًٔععا  ًععؼّ عق٘بععٞ  أٗ ٙفتععـٜ أْ ٙتش

اهقل ُععٛ اهقا٢ععى: )٨ تععنك اهعق٢٩ععٛ ًٗععؼّ  ػععل، للععا ِٙععامل اكلبععـأ 

ٗامكٝ ٗمك أػعععل٠ . كعععإفا أػٽععع   ؿَ ًعععا فُعععم اهبٌعععلٙٞ تتشٌعععى ٗمك     

 .. ٽل هوبشععح عععّ ًِقععق طلوڃِععٔا ػٽ٣ٚتععٕ اػل ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ، ثععٍ تٔعع 

ػعقٗا   ٙفـٜ ُفوٕ ٪دؤا؟. ًٗتٟ ًٔـ أبِا١  ؿَ دِاٙٞ أبٍٚٔ كٛ ٧ٙ

هلٙلتٕ؟ ثٍ  ؿَ مل طلٽ  ػٽ  هلًـٙا، بى اكتٌف ػٽ ٖ ك ُاب 

اػل اد تعاػل ٗغفل هٕ، ٗاُتٟٔ ا٪ًل كعٛ ٙبقعٟ ٓع٘ ٗعٌوعٕ، أهع٘ٝ      

       ٕ اهعع   بغععريٖ ًععّ اهبٌععل. ثععٍ أٙععّ فٓبعع  كفلععٞ اد ٗعفععٖ٘ ًٗغفلتعع

ٙتشـخ عِٔعا مل ـلٚعع كتبعٕ؟ كل٩ًٔعٍ رلعاهف هوعـاهعٞ ٗاكلِٽعق        

ٗاهعقى. اهٌؼّ ٨ ٧ٙػق هلٙلٝ غريٖ، ناُْ٘ تواكل  عوٕٚ اهبٌلٙٞ 

ٗكقععا كلِٽععق اهعععـي ًععا عععـا اهٌععع٘ب اهقبوٚععٞ ٗاهلٌذٚععٞ اهعع  توععتبٚض  

ؿًا١ عٌريٝ اجلاُٛ، ب٩ فُم انرتكٖ٘ ه٠٘ اُتٌا١ اجلاُٛ هعٌريتٍٔ. 

ًٶلٍٙ ٧ٙكععـ: "ٗاهقععل ْ اهلعع ٌٰععىٲ  ّٲ ٰٙعٲ ٌٰعع ٰٙععٰلٖٱ كپ ٚٲععلٳا  ٝٷ ٰػ ّٲ  ،جٲقپععاٰي ٰفكٸ ًٰعع ٰٗ

ٖٱ  ٰٙععٰل ًٰععلٺا  ٝٷ  ًٶجٲقپععاٰي ٰفكٸ ٌٰععىٲ  ". ٨ٗ ؿللععّ ا٨هععتـ٨ي بفععـا١ إةاعٚععى  ٰٙعٲ

، كٌعا كعوعٕ إبعلآٍٚ كعاْ     اهلِوعٛ أٗ أٜ كعـا١  ػعل    هتربٙل اهفعـا١ 

لٵب ًععع٣ٚا رلتوفعععا ؽلاًعععا ٨ ع٩نعععٞ هعععٕ بٔعععقا اكل٘ٓععع٘ . إبعععلآٍٚ تعععع

كفـ٠ اد عنٗدى إةاعٚى بعقبض عىلعٍٚ، كعٛ    مل ٙقِٕٚ، ٨ًتشاْ 

ِٙـق إبلآٍٚ ٗعـٖ ٨ٗ ٙعقبض إةاعٚعى. كإةاعٚعى مل ٙعقُم كعٛ      

ٙوتشق اهعق٘بعٞ ٗضلتعاز ًعّ طلوڃِعٕ، كعى ًعا مل ا٪ًعل أُعٕ اػتبعاك          
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ٕ    عٌوٛ هتق٠٘ إبلآٍٚ اخلوٚى ، ٗنعـ زلعض   ٗبل ٗطاععٞ إةاعٚعى ٪بٚع

  ً وععتفاؿ ًِععٕ، ٗمل قبض ٗٙٱِاهععبا، بلععبٍ ٙٱع كعع٩، هلععقا دععا١ اهفعـا١ 

بععٕ ٙتقععـَ أٜ ًععؼّ هتؼوِٚععٕ كععـا١ عِععٕ كععٛ ؿللععّ ا٨هععتـ٨ي  

 .اهفـا١ اهلِوٛ عوٟ ًلعٚٞ

ًٰعّ أػٽع ، ٗاد ٙقع٘ي:        ٗثاُٚا ًا  ٌٵعى ٗمك  فُم اهعِ، عٚوعٟ ٙتش

؟ بى ٓ٘ ًِٽق اهعـي ٗاهعقعى أٙٔعا. كا٬ٙعٞ     ٨ٗ تنك ٗامكٝ ٗمك أػل٠)

خلعع٩ْ ٗاهفعـا١ ـلوعٞ ٗتفِع٩ٚ. ٗبٔععقا    إفاځ تِوعف ًعلعٚٞ كلعلٝ ا   

 ٙتٔض أْ ًا فكلتٕ مل اهو٧اي ٙتِاكٟ ًع ًِٽق اهقل ْ اهللٍٙ. 

ّ اُتىلاك ًّ طلوڃٙقِـ بٕ إٓاكٞ هوٌعِٟ اهعاَ هوؼ٩ْ، ٗٓقا 

اهٌععع٘ب اكلٔععٽٔـٝ ًععّ اهىلوععٍ ٗاهعععـٗاْ، ٗٙقععٍٚ اهعـاهععٞ، ٌِٗٙععل      

 اهوعاؿٝ ٗاهلكاٖ، ٗتعٍٚ اهٌع٘ب مل ولوٕ سٚاٝ دـٙـٝ. 

 

بٽّ كللٝ اخلع٩ْ  تٓى تعين أُٔا ٨ تو طارق اللهانٌ:: 7ي

 ًٗافا عّ أًجوٞ اهو٧اي اكلتقـَ؟ إط٩نا؟

أًععا ًععا فكلتععٕ ًععّ أًجوععٞ سعع٘ي اهععتذابٞ   ماجااد الغرباااوٍ:: 7ز

اهِاي هفتا٠ٗ ًلادع اهعـّٙ، ٗاُعـكاعٍٔ هوٌع٘ت، ٗا٨هتٌعٔاؿ توبٚعٞ      

ْ أٗ هِـا١ات اهلً٘م اهـِٙٚٞ اهلبريٝ، كع٩ ٙوعتبٽّ كلعلٝ اخلع٩    

. اكلووٍ ٗكقا ٙعتقـ بٔا اكلوٚشْٚ٘اكلووٍ ٨ ٙعتقـ بٔا كٌا ٗاهفـا١، 

ٗٙ ًععى هعقٚععـٝ اهقععل ْ ٙعع٧ًّ أْ ًععـاك اهجعع٘اب ٗاهعقععاب عوععٟ اهعٌععى،  

 ٕ ٞ   إٓععاكٞ هعٌوعع  ٨ٗ ٙقِععـ باهٌععفاعٞ  .مش٘هععٕ باهٌععفاعٞ ٙععَ٘ اهقٚاًعع

ٌٵععى اد عنٗدععى  عفعع٘اهٌععفٚع ٗمك عٌععى اكلٌععف٘  هععٕ، بععى ِٙتىلععل     ق

٘بععٞ إكلاًععا هوٌععفٚع، ٗٙبقععٟ ٓعع٘ اكلوعع٧ٗي عععّ عٌوععٕ.   هععق٘هل اهعقٗ
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  .)كى ُفى ؼلا كوب  كِٓٚٞ 

ث  عِٔعا  ٙعات أػعل٠.        ؿات قـع اهٌفاعٞ نل ُٚا ًِٔبٽٞ ٗكقعا مـع

ى ا٪ًع       كبع  اهقُ٘ب ٨ تٱ ل غتفعل ٨ٗ تِفعع ًعٔعا ًعفاعٞ اهٌعاكعغل، ٗهٚع

 . ٓقا أ٨ٗ.كٌا ضلو٘ هلٍ كٟ٘ٓ

تعععاطْ٘ ًععع اهفتععا٠ٗ   اهععقّٙ فكععلتٍٔ مل هعع٧اهم، ٙ  إْ ٗثاُٚععا:  

. صلععععم تِفٚععععقٓاًقـهععععٞ ٗاهِععععـا١ات اهـِٙٚععععٞ ك٘ادبععععات ًععععلعٚٞ 

رلاهفتٔعععا اهعق٘بعععٞ توعععت٘دم  ،ا٪سلعععاَ اهٌعععلعٚٞ ٗكغريٓعععا ًعععّ

ٗاهعقاب. ٗؿلجى اكللدع اهـٙين باهِوعبٞ هلعٍ ًٽوعق اهٌعلعٚٞ، كٚذعم      

عوٍٚٔ طاعتٕ ٗكقعا هِىللٙعٞ اٮًاًعٞ عِعـ اهٌعٚعٞ )إؾلعا أنع٘ي اهٌعٚعٞ         

وٞ اهو٧اي اه  ٓٛ أًجوٞ ًٚعٚٞ ، بى ٓعٍ ٨ ٙعلكعْ٘   اُوذاًا ًع أًج

ًِـكا  ػل ه٫سلاَ اهٌلعٚٞ هع٘اٖ، ٨ٗ ٙعرتكعْ٘ بقٚعاؿٝ ًعؼّ     

ًععا عععـاٖ. هععقا جتععـٍٓ أكجععل ثباتععا مل اكلعععاكن، ٗأهععؼٟ مل اهعٽععا١   

ٗاهللَ ٮسٚا١ توم اكلِاهبات ٗاهٌعا٢ل )اه  فكلتٔا مل اهو٧اي . 

ؿِٙٚعٞ ٗاجلِعـٜ اهعوعللٜ، أْ    كاهفلق بغل اكلتٽ٘  اهتذابٞ هفتع٠٘  

تٽع٘  بلاًعى إكاؿتعٕ    نعـ  ٗا٪ٗي هٚى دلعربا عوعٟ انتشعاَ اكلععاكن،     

اُٽ٩نععا ًععّ إؿلاُععٕ ٗٙقِٚععٕ بِععشٞ عٌوععٕ، ٨ ِٙتابععٕ ًععم بقـهععٚٞ       

ًٌٔتععٕ ٗاهجعع٘اب اهععقٜ ِٙتىلععلٖ. علععى اهجععاُٛ، اجملععرب عوععٟ كعوععٕ         

حبلٍ ٗولٚفتٕ، كعرتاٖ ٙتذِعم اكلؼعاطل اهع  ٙقتشٌٔعا ا٪ٗي بإؿلعاْ       

بععع . ٗٓعععقا كعععاكق دععع٘ٓلٜ، ٌٗٓعععا اكلجعععا٨ْ اهوعععقاْ فكلتٌٔعععا مل   ثا

 ه٧اهم.

ٗأٙٔعا ًعا ت٩ٌٓعا ًعّ أًجوععٞ اهوعؼا١ ٗاهلعلَ مل إسٚعا١ اكللاهععٍ        

ٕ اهـِٙٚٞ ٗاحلوِٚٚٞ ػاُٞ. كٔ٘ ِٙفق بلى هعؼا١ إُٽ٩نعا ًعّ      ٙقِٚع
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هـ٠ٗ اٮُفاق ٗعىلٌعٞ أدعلٖ، ػاُعٞ ٗاهلٗاٙعات اهـِٙٚعٞ تععنم ٓعقٖ        

وعٔم اكلٌعاعل   اب اكلِرب احلوٚين اهقٜ ٙٱاهعقٚـٝ، أٓف إػل فهم ػٽ

مل ولى أد٘ا١ اهفذٚعٞ ٗاحلنْ، ًٗا ضلف بعٕ ًعّ أسع٩َ ٗسلاٙعات     

ًٗ٘آـ ٙلؿؿٓا اهِاي مل كى ًلاْ. ٗٓقا صلعوٕ ٙوتٔغل بعا٪دل  

اهقل ُععٛ مل ًقابععى ا٪دععل احلوععٚين!!!. بععى ٗٙتٔععا٠ٗ أًاًععٕ اٮغععلا١      

ٕ عٌل أًجاهلعا.  اهقل ُٛ، كاهقل ْ اهللٍٙ ٙق٘ي ًّ دا١ باحلوِٞ كو

كٌا نٌٚٞ اهعٌل أًجاي ِٗٓعان كٗاٙعات ت٧كعـ ًعّ بلعٟ أٗ تبعاكٟ       

عوععٟ اٮًععاَ احلوععغل تتوععاننل عِععٕ ـلٚععع فُ٘بععٕ ٗهعع٘ كاُعع  بعععـؿ     

)ثعٍ تبعـأ اهلٗاٙعٞ بععلب ًعا ِٙتىلعلٖ        ...، ٗهٕ ًّ ا٪دل..ٗ.. احلِٟ ٗ

ًّ ث٘اب ٗدِاْ ٗس٘كٙات ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ، ٗٓعٛ ععلٗب ًقٓوعٞ جملعلؿ       

ذلاٗهعٞ هعق٘طٔا!!!!! ، كلٚعف باٮُفعاق ٗاهبلعا١      هق٘هل ؿًعٞ أٗ 

ٗكقا  ٗاهٔلب عوٟ اهلأي ٗاٮطعاَ، ك٩ ًم ث٘ابٔاٗاهع٘ٙى ٗاهوٽٍ 

. كٔععى ًععّ ًٌٔععا اًتععـ بععٕ ػٚععاي اكلوععتٌعغل  هلععقا اكلِٽععق بعع٩ سععـٗؿ،  

ـٵق عوٟ اهفقري ًّ أدى عٌل سوِات )كٌا أْ اكلعق٘ي  ٙغاًل باهتِ

ًععّ دِععات ٗس٘كٙععات  فكععلت مل اهوعع٧اي  ٗٙععرتن كععى ًععا ِٙتىلععلٖ    

 ُوععاِْععـق اٮ!!!. بعع٩ ًععم ٨ ٙٱ؟؟ُٗعععٍٚ إفا أُفععق ًععّ أدععى احلوععغل

اهعععاؿٜ، اهٽٚععم، اهبوععٚنل، اهععقٜ تِٽوععٛ عوٚععٕ تنٗٙععلات احلقٚقععٞ،  

كِٚـكع بٔقا اٮؿلاْ ٗٙبقي اهغعاهٛ ٗاهِفعٚى هٔعٌاْ أدعل ٙعع٘ب بعٕ       

ًقا١ٖ ٗأسنإُ. ٓقٖ احلقٚقٞ اكللٝ ٓٛ اه  تعتشلٍ باهِعاي اهٚعَ٘،    

ه٘تل اهقٜ ٙعنف عوٕٚ كدى اهعـّٙ اكلؼعاؿ  ًعّ أدعى ًِعاحلٕ.      ٗٓٛ ا

بقا١ اهِاي مل دٔى ٗغفوٞ، كٛ تلتٜ٘ دٚ٘بٕ ًعّ ععلق   دـا كٌٕٚٔ 

ٗهعععلٗك عوعععٟ سوعععاب ًعععقا٢ٍٔ   ُععععٍٚ دبٚعععٍِٔ، ٗٙغعععـٗ ٗعا٢وتعععٕ مل  
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سلّ حبادٞ ه٘عٛ ؿلنق دـاك اهِعٌ ، ٙفٔعض اهلعقب     ٗتعاهتٍٔ.

 بعع  كدعاي  ععلَٗ  ٗاهتنٗٙل ِٗٙٽق باحلقٚقٞ بِ٘ت ًلتفع ٙنععن   

اهعععـّٙ اكلٌِٔٚعععٞ عوعععٟ عقععع٘ي اهِعععاي اهبوعععٽا١. أٜ اهعععتٔاُٞ باهعٌعععى   

اهِاا حبٚح نٽلٝ ؿًع عوٟ اٮًاَ احلوغل ٨ ضلِٟ ث٘ابٔا بٌِٚا 

ا٪عٌاي اهِاحلٞ احلقٚقٚٞ ٨ نٌٚٞ هلا بِىللٍٓ؟؟ بع ٜ ًِٽعق ٓع١٨٧    

اهقل ْ اهللٍٙ ؽلاؿٍٙٔ بإؿلأٍُ ٧ٙهوْ٘ ه٘عٛ ما٢ف؟ كلافا ٨ ضلـ 

ٍٲ  )كاُ٘ا ٧ًِْٙ٘ باد ٗاهَٚ٘ ا٬ػل؟ أمل ٙقى اهباكٜ تعاػل:  ه٘ أپٰدٰعوڀعتٱ

َڄ ا٬ػٶعلڄ     ٘ٲ ٰٚع ٰٗاهڀ ٕٶ  ّٰ بٶاهوڃع ًٰ ّٲ   ٌٰ َڄ كپ ـٶ اهڀٰشٰلا ٌٰوٲذٶ ٝپ اهڀ ٌٰاٰك ٰٗعٶ ٞپ اهڀٰشازټ  ٰٙ هٶقپا

        َٰ ٘ٲ ـٶٜ اهڀقپعع ٔٲعع ٰٙ ٕٱ ٨پ  ٰٗاهوڃعع ٕٶ  ـٰ اهوڃعع ْٰ عٶِعع ٘ٱٗ ٕٶ ٨پ ٰٙوٲععٰت ـٰ كٶععٛ ٰهععبٶٚىڄ اهوڃعع ٰٓعع ٰٰٗدا

ٍٲ         ٔڄ ٰ٘اهٶ ًٲ ٕٶ بٶع پ ـٱٗاڀ كٶعٛ ٰهعبٶٚىڄ اهوڃع ٰٓع ٰٰٗدا ٰٓعاٰدلٱٗاڀ  ٰٗ ِٱع٘اڀ  ًٰ   ّٰ ٌٶغٰل، اهچقٶٙ اهىلچاهٶ

    ْٰ ٍٱ اهڀفپععععا٢ٶنٱٗ ٓٱعععع ٗٲهپ٣ٶععععمپ  ٰٗأٿ ٕٶ  ـٰ اهوڃعععع ٞځ عٶِعععع ٍٱ ٰؿٰكٰدعععع ٍٲ أپعٲىلپعععع ٔڄ )إْ   .ٰٗأپُفٿوٶعععع

 .أكلًلٍ عِـ اد أتقاكٍ 

 

ٓععٛ ؿٗاكععع إؿلاُٚععٞ ػاهِععٞ أَ ٓععى هلععّ  طااارق اللهااانٌ:: 8ي

 ِان ؿٗاكع أػل٠ بِىللن ٗكا١ ٓقٖ اهتربعات؟ٓ

ىٰ كع  أكٚـ ت٘دـع ؿٗاكعع أػعل٠،    ماجد الغرباوٍ:: 8ز سادعٞ   ٩ تِع

ك ٗاهتبععآٛ بععٕ، ٗت كٚعـع فاتععٕ، ٗٗهعععٕ حبعععععرتاف ه٩ ُوععاْاٮ م اهىلٔع٘ع

كٖ كٔععع٘ع  ،ٗاهلٙععععا١ ٗاه٘دآععععٞ ٙبععععقي ًععععا ب٘هعععععٕ كعععٛع ٧ٙكعععـع سٔععع٘ع

ٗضلععععلْ عوععععٟ كنٚععععٕ ًعععّع ػعععع٩ي هععععو٘كٕ ٗاهععععتغ٩هٕ   ا٨دتٌععععاعٛ 

كاهتِـق عوٟ اهفقري عٌى ذلِ٘ك بِٚعٕ ٗبعغل كبعٕ ٨     ٌِاهبات اهعاًٞ.هو

٠ ًلٓعاٝ اد اهع  مل ترتهعؽ مل نوبعٕ كإؿلعاْ سقٚقٛع         صلين ًِٕ ه٘ع

ّ ٗٓقا ًعا ؿلٚعن اكلع٧ًّ اهِعاؿق عع      باجتاٖ اهعٌى اهِاا. ُواْٙـكع اٮ
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 اهنلغريٖ، كا٪ٗي ٙتعاًى ًعع اد سقٚقٞع ًاثوٞع أًاًعٕ، بٌِٚعا اهجعاُٛ طلع       

اهعقٜ  ِفى ٓعقا اهٌعؼّ   كع هلا ٨ ع٩ُٚعٞ.   سٌِٚا ٙتِـق إكاؿتٕاهٌم 

ـٵ ـٵوق بلبععع ؿِٙععاك عوععٟ اهفقععري هععلا، ًوععتعـ ه ٙععلك  اهتِعع ق عوٚععٕ تِعع

ػلّٙ ٗضلقعق ًعا ِٙعب٘ هعٕ     أًاَ ا٬ ٟأٓعاف ٓقا اكلبو  عوِا كٛ ٙتبآ

ًّ ٙبشعح عّع دلـع    هٕ، ػاُٞ  ًّ اعرتاف ادتٌاعٛ ٓ٘ حبادٞ ًاهٞ

ٞ ، أٗ توعت٘ط ٗٓ٘ع ػعاهٛ اه٘كععاب   ًلٝ ِٕ عقعـع ُفوٚع !!. كع٩ توععتغلب  ًعـع

ًات اهلععبريٝ، كِٔععان ؿٗاكععع رلتوفععٞ ٗكا١    ٓععا اهتربعععات اهلا٢وععٞ ٗاخلعـع

ٍ  ًعا   كؼلعا اهتقعلب د تععاػل  ػعل     ق عوٚٔععا   ٙفلععل بعٕ بعٔعٔ ، بعى ِٗٙـع

َ اهلٙععا١ امععلٵ  ِٱعع٘اڀ ٨پ ). ، هلِععٕ ٨ ٙبععاهَٛ ًععلعاًفٔ٘ع ًٰ   ّٰ ٰٔععا اهچععقٶٙ ٙٹ ٰٙععا أپ

ـٰنپاتٶلٿٍ ُٰ ٨ٰٗپ      تٱبٲٽٶوٿ٘اڀ  ٕٱ كڄ٢ٰعا١ اهِٸعايڄ  ًٰاهپع ٰٗا٪ٰف٠ كپاهچقٶٜ ٙٱِفٶعقٱ  ّټ  ٌٰ بٶاهڀ

ٕٱ          ُٰعاٰب ٕٶ تٱعٰلابٴ كپ پ ٚٲع ْڅ ٰعوپ ٰ٘ا ُٰعفڀ ٌٰٰجعىڄ  ٕٱ كپ ٌٰٰجوٿع َڄ ا٬ػٶعلڄ كپ ٘ٲ ٰٚع ٰٗاهڀ ٕٶ  ّٱ بٶاهوڃ ًٶ ٙٱ٧ٲ

ٕٱ ٨پ ٰٙ  ٰٗاهوڃع ٌٸا كپٰوبٱ٘اڀ  ًټ ٛٲ١ٷ  ًٰ ْٰ ٰعوپٟ  ـٶكٱٗ ُٰوڀـاځ ٨چ ٰٙقڀ ٕٱ  ـٶٜ  ٰٗابٶىٴ كپٰتٰلكپ ٔٲع

ّٰ َٰ اهڀلپاكٶلڄٙ ٘ٲ   .اهڀقپ

لٝ جت٘ؿ ؼلا ؽلوم ًعّ أدعى   ٓقا اهل٩َ ٨ ِٙفٛ ٗد٘ؿ ُف٘ي ػٚٵ

اخلععري ٗاهعٽععا١، ٗقوععم أْ اٮُفععاق عوععٟ اٮًععاَ احلوععغل ًٗعععا٢لٖ  

أؿا١  عِـ ٗطق٘هٕ ًِـانا باكما هوعٌى اهِاا، كٚوتشٔل اهقلبٟ

ٗٙبغعٛ   ٟتبا٨ٙٓ ٙلتاب ٨ٗ ًؼّ ُاؿق اهِٚٞ، عٌوٕ ٗإُفانٕ، كٔ٘ 

 .ًلٓاٝ اد تعاػل ٗاحلوغل عِٕ

كوٚو  كللٝ اهفـا١ اهلِوٛ ٗكا١ ؿٗاكع ا٪ًجوعٞ اكلعقك٘كٝ مل   

، بى ؿٗاكعٔا إًا تقلبا د تعاػل أٗ طاعٞ هلدى اهـّٙ أٗ سبا اهو٧اي

. ُعٍ ِٓان ًفٔعَ٘ اهٌعفاعٞ عِعـ اهٌعٚعٞ،     باخلري أٗ كٙا١ أًاَ اهِاي

كِٚفعق ًعّ    .ووعفٞ أػعل٠  اهقٜ ٙقرتب ًّ كللٝ اهفـا١ اهلِوعٛ بف 
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ٚٔععٌّ كٓععا اد ًععّ ػعع٩ي أدععى احلوععغل أٗ هوتقععلب ًععّ احلوععغل ه 

كٓا احلوغل اهقٜ أكٓاٖ ًّ ػ٩ي للاكهٞ اهٽقع٘ي ٗأؿا١ اهنٙعاكٝ   

ٗبععقي اهٽعععاَ إػل غععري فهععم. هلععّ ًععّ ٙقععلأ هععريٝ اٮًععاَ احلوععغل     

ؿللّ اهت كعـ  كٓا اد تعاػل، ٗ أْ كٓا احلوغل ًّٙعلف دٚـا 

كٚععف طلاطععم اد  اُىلععلٙععَ٘ علكععٕ، ٗي ؿعا٢ععٕ ًععّ فهععم ًععّ ػعع٩ 

تعععععاػل ػاًعععععا فا٢بععععا مل فات اد. ٗأًععععا ٓـكععععٕ ا٨دتٌععععاعٛ كٔعععع٘    

ا٨ُعع٩غ: إؾلععا ػلدعع  هٽوععم ا٨ُعع٩غ مل أًععٞ دععـٜ. كعع ّٙ تٔععع      

  اجلٌعٛ اهٌٚعٛ؟؟. هو٘ن اهعقى

إُعٕ   إُٔا كاكثٞ اه٘عٛ اهـٙين هـ٠ ًعلا٢ض ٗاهععٞ مل دلتٌعاتِعا.   

ابععات طا٢فٚععٞ ًٔععووٞ ٨  ٌععٟ اد هعع٠٘    ا٨ُوععٚاق اه٩ٗاعععٛ خلٽ 

 ه٘دٚٞ.٘ٙٔا ا٬ٙـحلًِا

ُِعبٔا كدعى   بعى ٗكؼاػعا    .كاأدـ بع  اهٽقع٘ي ٗثِٚعٞ، ًٗعل    

ِٚعععٽاؿ بٔعععا اهٽٚعععبغل، ٗٙلفعععٛ ًعععآـا ُِعععْ٘ مٙعععاكٝ       هاهعععـّٙ 

ٗؿلٚعع   ٛٵٚععا٪ٓعلسٞ اكلقـهععٞ اهعع  جتععى ًععّ ُععاسم اهقعرب إهلععا ضل   

ٍ  ٗٙلمق ٗٙت٘ػل نٔا١ س٘ا٢ر اهِعاي  إػل أػعلٖ. ٗٓعقٖ    ، ٗبٚعـٖ سوعابٔ

 اهعقا٢ـ كاُ  ًٗا ماه  ٗهتبقٟ فكٙعٞ هِبق اهٌٚعٞ ٗذلاكبتٍٔ.

٨ ًععم أْ بععع  اهِععاي ٙعععٛ سٌِٚععا ٙت٘هععى ب ٓععى اهبٚعع ، كٔعع٘      

ٙتقلب بٍٔ إػل اد تعاػل مل نٔا١ س٘ا٢ذعٕ، هلعّ هووع٘اؿ ا٪عىلعٍ     

كٌٔععاځ  ػععل، كٚتعععاًوْ٘ ًعٔععٍ ك كبععاب ًف٘ٓععغل ًععّ نبععى اد مل       

ابٞ ؿععععا٢ٍٔ؟ ِٗٓععا ًلٌععّ اخلٽععل سٌِٚعععا    نٔععا١ سععادتٍٔ ٗاهععتذ   

 ٙول  كدى اهـّٙ ٗٙتؼوٟ عّ ًو٧ٗهٚتٕ مل بٚاْ احلقٚقٞ.
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 يعنىَاخ اخلالص
ًا مه  اُتىلل د٘ابم عوٟ ًا دا١ مل ُٔاٙٞ  طارق اللهانٌ:: 9ي

ه٧اهٛ اكلتقـَ، عّ نٌٚٞ اهفللٝ ًٗـ٠ نـكتٔا عوٟ ؿعٍ ًعِ٘ٙات 

 ، كٌا ٓ٘ كأٙم؟ُواْاٮ

ٍ  ُعٍع   :ماجد الغرباوٍ: 9ز ؿ هوع٧اهم اكلٔ ي: ٓعى تعتقـع أْ    ،ُع٘ع تق٘ع

   ٚٞ؟ُواُؿاعٌٞ هولٗغ اٮ ،كللٝ اخل٩ْ ٗاهفـا١أٜ  ،ٓقٖ احلاهٞ

ٚبشح ًولْ٘ باهٚ ي بوبم نواٗٝ احلٚاٝ، كبٽبٚعتٕ  ُواْاٮ

 بععاه  مل نوععاٗٝعععّ اخلعع٩ْ هععٌٚا مل ولععى ػٽععاب ؿٙععين ًلعععم، ٙ  

٪ؿُععٟ ػٽعع ،  هِٚععتقٍ ًِععٕ ُوععاّْ باٮدبععاك عتٚععـ، ٙرتبٵععكٔعع٘  .اٮهععٕ

ْ كلٚف ٗاٮ ػٱوعق هٚؼٽع  ٗٙعتعوٍ ًعّ ػٽ٣عٕ. بعى ٗٙعلخ ػٽ٣ٚعٞ          ُوعا

أبٕٚ  ؿَ، ب٩ فُم انرتكٕ، ٗكقعا هوفلعل اهلِوعٛ. كع٩ ًعم أْ مل      

ثععع٘اب  اهفعععـا١ ػععع٩ْ، ٗمل اهٌعععفاعٞ زلعععاٝ!!!. ٗأكجعععل ًعععّ فهعععم، 

، ُوععاْاٮ اهععقٜ ضلٽڃععٍٗدِععاْ!!. ٓععقا ٓعع٘ اهفٔععٍ اهوععافز هوفلععلٝ،  

ٗطلوععععق ًؼِععععٚٞ ٨ تلععععرتخ  بععععا٨ٝ، ٗاه٩ًوعععع٘ٙف ٗٙلععععلٵي اهت

ٞ  باعٚات ه٣ٚات ا٪عٌاي. كٌّ ٙعتقـ هتـ  ٘د٘ؿ كـا١ ًٗعفاعٞ ًفت٘سع

 .غوعتاي ًعّ اهعقُ٘ب أُعٟ ٌٙعا١     ٨ ٙباهٛ ًعافا ٙلتلعم، كٌٚلِعٕ ا٨   

ا٨عرتاف بغل ٙـٜ اهلآّ تعربأ فًتعٕ ٗٙعع٘ؿ كٚعَ٘ ٗهـتعٕ      ٗؼلذلؿ 

ٞ باهٌعععا٢ل احلوععِٚٚ  تٕ ًععّ ػعع٩ي اكلٌععاككٞ اتِٽفعع٤ هعع٣ٚ أًععٕ، أٗ 

كٚـػى اجلِٞ ب٩ سوعاب، ٗبإًلعاْ اهِعاي اهبوعٽا١ أْ ٙعلٗٗا هعم       

عٌلات بى ٣ًعات ا٪ًجوعٞ ًعّ أسع٩َ ٗك٠٦ ًِاًٚعٞ ٗهقعا١ات با٪ُبٚعا١        

  .ت٧كـ ُـنٚٞ كٌٍٔٔ ٗاهِـٙقغل
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ِٙقٔععٛ عذععم اكلععل١ كٚععف تقععاي ا٪ًعع٘ك بعٚععـا عععّ اهقععل ْ؟    ٨

أهععٚى بععع  اهِععاي ٙٱشععبنل عٌوععٍٔ كعع٩ تِفععع ًعععٕ أٜ ًععفاعٞ؟ أهععٚى 

ععع  ا٪كعععاي ٨ ٙغفععل اد هِععاسبٔا أبععـا؟ كلٚععف ؿلععِض أُِععاك        ب

اٮًعععاَ احلوعععغل ُعععل٘ن بعععلا١ٝ ًفت٘سعععٞ، كِعععل٘ن اهغفعععلاْ    

ٗأكجععل؟. سلععّ ُوعععٟ جملتٌععع اهفٔععٚوٞ، دلتٌععع ػععاي ًععّ اهلفٙوععٞ،   

توعع٘ؿٖ نععٍٚ اخلععري ٗاهِعع٩غ، ًٗفععآٍٚ اهفععـا١ اهلِوععٛ ٗاهٌععفاعٞ  

اكتلاب اكلعاُعٛ  بى تٌذعٕ عوٟ  ُواْاحلوِٚٚٞ اكلٽوقٞ تو٘ٵف اٮ

 ًا ؿاَ مثٞ بلا١ٝ لللِٞ ب بونل اهٽلق. 

ٕ   ك  ًؼِٚا ٨ ، ستعٟ ٗأُعا أًعآـ    آا هِعاا اٮُوعاْ ًٗعِ٘ٙاتع

اُـكا  اهِاي ػع٩ي ًلاهعٍ مٙعاكٝ اٮًعاَ احلوعغل، ٗكٚعف ٙبعقهْ٘        

 -اهغععاهٛ ٗاهِفععٚى، عوععٟ أًععى ًععفاعتٕ مل ا٬ػععلٝ بععى ٗمل اهععـُٚا     

ٕٵ!!. ٙععـا ًععّ اهعععٍٚ اهلغٚععـ ًن-كٌععا ٙعتقععـْٗ  ٨ ًععم أْ بربكتعع

عٌوععٍٔ ًلٓععاٝ اد  بُ٘اٙععآٍ أٗ أغوععبٍٔ ُععاؿنٞ، رلوِععٞ، ٙلدععْ٘    

، هلٍِٔ غري تٕ عِـ اهباكٜ عن ٗدى٨اًٗ٘ تعاػل ًّ ػ٩ي احلوغل

ًعقٗكّٙ ؿا٢ٌا، كقـ ًِشٍٔ اد عق٩ ضلتر بٕ عوٍٚٔ ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ،   

٘ا كاْ عوٍٚٔ اهع٘ؿٝ هوقل ْ هٚعلك٘ا سقٚقٞ ا٪ًٚا١، عوٍٚٔ أْ ٙٔع

، بعععى ٗبٚعععٍِٔ ٗبعععغل اهعععرتاخ اكلجقعععى ًوعععاكٞ بٚعععٍِٔ ٗبعععغل كدعععى اهعععـّٙ

 . با٪كافٙم ٗا٨كرتا١ات عوٟ اد ٗكه٘هٕ ٗأٓى بٚتٕ

ْ ًٌعععلوٞ اٮإْ  مل ٓععععفٕ ٗدٱبِعععٕ، ٙلٙعععـ اهعععتؼوڃّ ًعععّ       ُوعععا

، هلععقا ّٕ ُفوعع٣ٽٌععتٞ بعع٩ عِععا١، كٚتٌععبح بلدععى اهععـّٙ ه   اكلوعع٧ٗهٚ

ٞ ٙوتٌٚتْ٘ ؿكاعا عّ عقا٢ـٍٓ،   تبعـؿ ًٔعٞ ا٪ًعى،   ٗ هتبقٟ ًت٘ٓذع

. إْ ً٘امّٙ اهعٌى اهِاا نل ُٚا ٗآعشٞ، ٨ٗ ًعربك   ٗاهتٌا٦َ اهٚ ي
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قععع  أٜ مل ًلاهعععٍ اهنٙععاكات اهوععِ٘ٙٞ،   هٯهععلاف بٔععقٖ اهٽلٙقععٞ    

ٕٶ     |)فكٙعٞ  ْٱ هٶٰلبٶٵع ٚٲٽپا ٌٰٵع ْٰ اه ٰٗكپعا ٰٚاطٶغلڄ  ٌٰٵع ْٰ اه ٰ٘ا ّٰ كپاُٱ٘ا إڄػٲ ٌٱٰبقٶٵكڄٙ ْٰٵ اهڀ إڄ

ًٌععاكٙع  ٖ اهجععلٗات اهٽا٢وععٞ عوععٟٓععق ُفقععٞٗكععاْ ا٪كٔععى   .كپفٿع٘كٳا 

 ُفقععٞ :ٙاهععٚـٜ ٞ تلدععع بععاهِفع عوععٟ ذلعع، احلوععغل.ٚععػـًٚععٞ ٗتعوٌٚ

لاف إهععمل ـلٚععع أسلععا١ اهعععامل  اهٌععٚعٞ عوععٟ ًعع مت اٮًععاَ احلوععغل   

، ٗٓـك اهجلٗاته٠٘ ًنٙـ ًّ اهتبقٙل  ٨ تِتر ،أكنإً ًٔ٘هٞٓا٢ى، 

ٍ    ٗٓٛ مل تِاعـ ًعا ؿاَ   ن ؿلعِشٍٔ ُعل٘   ،كدعى اهعـّٙ ًعّ ٗكا٢ٔع

 غفلاْ ٗد٘امات ًلٗك هوذِٞ دلاُا!!.

ُٱع   أً٘اي  ٗتٔعع   ًع٘امّٙ اهقع٠٘  لك  مل ذلوعٔا هعتقوم   طا٢وٞ هع٘ 

ثلٗات ػلاكٚٞ ٨ ققق ًعا ٙتِاهعم    اهٌٚعٞ مل ًِاف ا٪ًٍ اهلانٚٞ.

ًع سذٌٔا إ٨ ًنٙـا ًّ تللٙى احلى اهٽا٢فٛ، ُٗبق ا٬ػل، بعى  

   ٍ اهعتٌلاك   ٗستٟ عوٟ ًوت٠٘ اهلـاٙٞ هٚو  ِٓان أكنعاَ تعقكل كغع

 ٓقٖ اهٽق٘ي ًلات عـٝ هِ٘ٙا.

 

هلّ ًّ ٌّٙٔ أْ اهٌٚعٞ ِٙفقْ٘ عوعٟ   طارق اللهانٌ:: 26ي

 اكلٌاكٙع ٗاكل٧هوات اٮ٩ُسٚٞ؟

ُعٍ، ٓقا ٓ٘اٮًلاي اخلٽري كاهٌٚعٛ  ماجد الغرباوٍ:: 26ز

  ٗ غعري   ٕععنا١ اٮًعاَ احلوعغل، هلِع     طقع٘ي ِٙفق بوؼا١ عوعٟ ًع مت 

ٙععٞ تععع٘ؿ بععاهِفع عوععٟ دلتٌعععٕ    ًوععتعـ هٯُفععاق عوععٟ ٧ًهوععات ػري  

تنٗٙل احلقعا٢ق، كعـٗك   كثاثٞ اه٘عٛ، ٗهقٍ اهجقاكٞ، ٗم بٗأٓوٕ، بو

ػٽري صلم ًلاكشتٕ كٛ دٔ٘ؿ ا٬ػلّٙ كدى اهـّٙ اكلعتاَ عوٟ 

اكلل١ ٨ صلعـ   .رتؿ ٗعٛ اهِاي بعـ ًعلكٞ احلقٚقٞتوتقٍٚ ا٪ً٘ك ُٗو
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ب ا٪ػععلٝ اعٚععٞ، بٌِٚععا ٙ ًععى بجعع٘اعوععٟ اكلٌععاكٙع ا٨دتٌ هِفقتععًٕعِععٟ 

 ػفا١ احلقٚقٞ.م بِفق عوٟ اهٽق٘ي ٗاهٌعا٢ل احلوِٚٚٞ بوعِـًا ٙٱ

كؼلا اًتعـ بِعا اهلع٩َ ًعّ أدعى ت٘ٓعٚض اهفلعلٝ. ٗػ٩ُعٞ ًعا           

أن٘ي: نـ ؽلِض اهٌفاعٞ ٗاهفعـا١ اهلِوعٛ ًع٣ٚا ًعّ ا٪ًعى، هلِعٕ       

٘ٵف عٌعى اٮ    ْ أًى كافب، ًنٗك ٨ طلـَ دلتٌع اهفٔعٚوٞ، ٙوع  ُوعا

ٗبعجٌّ مٓٚعـ!!. أُعا ٨ أؿكٜ     ٞلللِ ٌفاعٞهسـ اهتٌاؿٜ، ًا ؿاً  ا

كٚععف ًععّ ٙوععلق ا٬ػععلّٙ، أٗ طلععـعٍٔ ٗٙعتععـٜ عوععٍٚٔ ٗٙوععوبٍٔ     

أًععع٘اهلٍ توعععقنل عق٘بتعععٕ بٌعععفاعٞ احلوعععغل أٗ بفعععـا١ عٚوعععٟ اهعععِ، 

اهللٍٙ؟ ساًعٟ د، ٓعقا ػع٩ف عـهعٕ. ِٓعان فُع٘ب دعنَ اهبعاكٜ         

 عنٗدى أُٔا ٨ تغتفل إط٩نا. كٌا فُم اهٔشٚٞ؟ 

٘ٵٕٓ َٙ٘ اهقٚاًٞ بربكٞ احلوغل اٗ عٚوٟ  ادإْ  :هٚق٘هْ٘ هٚع

 بّ ًلٍٙ!!!. 

كعٛ تبقعٟ اهفلعلٝ ًت٘ٓذعٞ      ا٪ًعٚا١  كٚف ٙربكْٗ ٓى ت٩سيل

ٍٲ ؟؟ )مل ػٚاهلٍ ٔٱ ٚٱ ٰٓىٸ ٰهعٲ  ّٰ ٌٰا٨ځ، اهچقٶٙ ّٰ أپعٲ ٍٲ بٶا٪پػٲٰولڄٙ ِٰبټ٣ٱلٿ ٰٓىٲ ُٱ نٿىٲ 

ٍٲ  ٔٱ ُٸ ْٰ أپ ٍٲ ٰٙشٲٰوبٱ٘ ٓٱ ٰٗ ٰٚا  ُٲ ـٹ ٝٶ اه ٰٚا ِٲعاځكٶٛ اهڀٰش ُٱ  ْٰ   إُٔا كاكثٞ، ٨ ٙٱشٲوٶِٱ٘

٨ ٙعِّ   توتقٍٚ ًعع ًِٽعق اهقعل ْ اهلعلٍٙ ٗاهععـي اٮهلعٛ. ثعٍ كلعافا        

ٕ بتابٕ كٛ ٙلْ٘ ك٩ًٕ سذٞ ِٙتفع اد عنٗدى عوٟ فهم مل ك

بٽعععلق ًوت٘ٙعععٞ  اهعقا٢عععـ ؿا٢ٌعععا   ٖٓعععقكلعععافا تِعععوِا  ٗاهِعععاي ـلٚععععا؟  

عٛ، كاُ  ًٗا كاهلٗاٙات ٗا٪س٩َ ٗاهقٚى ٗاهقاي؟؟ إُٔا كثاثٞ اه٘

تناي هبم  وفِا ٗاسلٽاهل سٔاكتِا. إُعٕ اهفلعل اكلغعاهٛ ٙعتشلٍ     

ٗٙ٘دٕ ٗعٍٚٔ كٌا ٌٙا١ ػـًعٞ كلِعاا   اهبوٽا١ ًّ اهِاي، بإكاؿٝ 

 ًؼِٚٞ ٗأػل٠ طا٢فٚٞ.
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ًععّ ِٓععا صلععم اهتعاًععى ًععع اكلفععآٍٚ، ؼلععا كٚٔععا اكلفععآٍٚ اهقل ُٚععٞ 

 ٓع٢٘ٔا  حبقك ٗسٚٽعٞ ًٗوع٧ٗهٚٞ، كِٔعان ًع٘امّٙ ٗث٘ابع  نل ُٚعٞ مل      

 اكلٌعلٗ ٰ  ٗقـٙـ ًـاهٚؤا كٛ ٨ توعقنل اهعقٚعـٝٿ   صلم كٍٔ اهعقا٢ـ

 . اهقل ُٛ مل ػ٩كٞ اٮُواْ ٗٗسـاُٚٞ اهباكٜ تعاػل

ًلدعٚٞ اهقل ْ ساكٌٞ عوٟ كعى ًع١ٛ،    صلم أْ تلْ٘كٌا 

عععلب عوععٟ  كاهلٗاٙععات كٌععا دععا١ عععّ اهععِ، اهلععلٍٙ ٗأٓععى بٚتععٕ تٱ    

ٔا هعععٕ، كٔععع٩ ععععّ اهقعععل ْ ٗاهعقعععى، ٗاهت كعععـ ًعععّ ععععـَ ًعاكٓعععت 

تقاطعٔعععا ًعععع ث٘ابتعععٕ ٗذلـؿاتعععٕ، ٗإ٨ هعععتلْ٘ ك٘ٓعععٟ عاكًعععٞ،       

ٗتلهععٚؼٔا ل هت كٚععـٓا ٽٗهععت ػق اهعقا٢ععـ ًوععاسات ٗاهعععٞ، تٔعع

اهفلق ٗاكلقآم ًّ ػ٩ي ت ٩ٙٗت بعٚـٝ ٬ٙات اهلتعاب احللعٍٚ،   

أٗ اهت٘غععى مل اه٩ًعقعع٘ي هوععـ اهٽلٙععق عوععٟ اهعع٘عٛ ٗاهٌععم. ٗٓععقا      

مل اهفٔعٍ اهعقا٢عـٜ نٌعٞ اهع٘عٛ ٗاهعقعى.       كاحلقك أػٽل ًا مل اهـّٙ.

ٗاُىلل كٚف ٙتعاًى اهقعل ْ ًعع اكلٌعللغل، ٗكٚعف ٙتعاًعى ًعع       

إًلا٨تٍٔ هـٙٞ، ػاُٞ عِـًا تلْ٘ اهقٔٚٞ غري ًعق٘هٞ ٗكقعا  

، كع٩ ؿلعاكي ًعٔعٍ إكٓابعا ؿِٙٚعا، ٨ٗ ٙقٌعع ٗععٍٚٔ        هوٽبٚعٞ اهبٌلٙٞ

ٍ   ب ؿهعٞ ٗبعلآغل    ٍبى صلٚبٔ ٰٓعلٰ ) .ًقِععٞ تعـس  ًعل٘كٔ ِٰعا  ٰٗ ٰب هپ

ٰٔعا اهچعقٶٜ    ٚٶٚ ٍٴ، نٿىٲ ٙٱشٲ ًٶٚ ٰٛ ٰك ٓٶ ٰٗ  َٰ ٚٶٛ اهڀعٶىلپا ّٲ ٙٱشٲ ًٰ ٕٱ نپاٰي  ٰٛ ٰػوڀقپ ُٰوٶ ٰٗ ًٰٰجوځا 

ٌٸعٰذلڄ    ّٰ اه ًټع ٍٴ، اهچقٶٜ ٰدٰعٰى هپلٿٍ  ٰ٘ بٶلٿىټ ٰػوڀقڅ ٰعوٶٚ ٓٱ ٰٗ ٝٷ  ًٰلٸ ٗٸٰي  ٰٓا أپ ٌٰ پ أپُ

ْٰ، أپ     ـٱٗ ٕٱ تٱ٘نٶع ِٲع ًټ ٰٔلڄ ُٰاكٳا كپعإڄٰفا أپُعتٱٍ  ٰٗاتٶ     اهڀ پػٲ ٌٰا ٚٲٰى اهچعقٶٜ ٰػوپعٰق اهوٸع ٰٗهپع

ٖٱ  ًٲلٱ ٌٰا أپ ُٸ ٍٱ، إڄ ٰ٘ اهڀٰؼوچاقٱ اهڀٰعوٶٚ ٓٱ ٰٗ ٔٱٍ ٰبوپٟ  ًٶجٲوپ ْٲ ٰٙؼٲوٿٰق  ٰٗاهڀ پكٲٰب بٶقپاؿٶكڅ ٰعوپٟ أپ

ٖٶ      ـٶ ٰٚععع ْٰ اهچعععقٶٜ بٶ ْٱ، كپوٱعععبٲٰشا ّٲ كپٰٚلٿععع٘ ٕٱ كٿععع ْٲ ٰٙقٿعععٰ٘ي هپععع ٚٲ٣ٳا أپ ًٰععع إڄٰفا أپٰكاٰؿ 

ٰٗإڄ ٛٲ١ٷ  ًٰ ًْٰٰوپلٿ٘تٱ كٿىټ  ٕٶ تٱلٲٰدعٱ٘ ٚٲ    .هپ
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بعى صلعم أْ ٙلعْ٘ ِٓعان      دـا، طبٚعٚاًت٘نعا ٗ كاهو٧اي كاْ

 مل ُىلعل اٮُوعاْ،  ٪ْ إسٚا١ اكلٚع  ًوعتشٚى   ه٧اي ًٗم باكل٘ٓ٘ ، 

كٌّ سقٕ اهٌم ٗاهو٧اي ٗا٨هتفواك، كٌعا باهِعا ٨ ضلعق هِعا اهٌعم      

ُٗوتوععوٍ خلٽععاب كدععى  ،بعقا٢ععـ ٨ ؽلعع  هوعقععى ٗاهقععل ْ بعع ٜ ُععوٞ 

كٗاٙٞ  جمللؿ ةا  ُتِامي عّ عق٘هِا؟ كلافا ٘عِٚاٙوتؼف ب ّٙ ٗٓ٘ـاه

ٗستٟ ًع ُشٞ ُـٗكٓا . ؟٨ ُعلف عّ ُشٞ ُـٗكٓا ٣ًٚاٗاسـٝ 

كوولٗاٙٞ وللكٔا، ٗاٮًاَ ٙتعاًى ًع اهِاي ٗكقا كلوعت٠٘ عقع٘هلٍ، أٗ   

 هب٣ٚتٕ اهجقاكٚٞ ٗاكلعلكٚٞ، ٨ٗ ؿللِٕ اهتعبري بوغٞ أػل٠.ٗكقا 

اكَ طاي كى ١ًٛ ثٍ بـأٗا بت هٚى بـأت أٗكبا ُٔٔتٔا بٌم ع

ًعععععاككٍٔ بععععاهعوٍ ٗاهتذععععاكب كٌععععٚـٗا سٔععععاكٝ تاكطلٚععععٞ. ٗإفا أكاؿ   

اكلوععوٌْ٘ اهِٔعع٘ب عوععٍٚٔ ًلادعععٞ ـلٚععع ثعع٘ابتٍٔ ٗبععـٙٔٚاتٍٔ سعع٘ي     

ٗاهعـّٙ، ٗعوعٍٚٔ قـٙعـ ًِعاؿك ًععلكتٍٔ بـنعٞ مل        اهلْ٘ ٗاحلٚعاٝ 

ٓععع١٘ كٔعععٍ ُعععشٚض هولتعععاب اهلعععلٍٙ ؼلعٚعععٞ اهعقعععى ٗاهٔعععلٗكات    

  ٚٞ ٗاكللاُٚٞ.اهنًاُ

ِٙبغٛ هوٌووٌغل ًّ أدى ُٔٔعٞ سقٚقعٞ كوعض اجملعاي أًعاَ ـلٚعع       

اهٌل٘ن ٗع٩ًات ا٨هتفٔاَ، ٗعوٍٚٔ اهتووض بجقٞ عاهٚٞ ٗاهرتادعع  

 عّ أٜ ًعوً٘ٞ ؿِٙٚٞ ٙجب  ػٽ ٓا.

اهقعل ْ هععٚى كتابعا عوٌٚععا، ٗهعٚى ًععّ اػتِاُعٕ بٚععاْ ًعععاكف     

اهللٍٙ كٚٔعا ٨  اهعوَ٘ احلـٙجٞ، ًّٗ ِٙب٘ ه٩عتٌاؿ عوٟ اهلتاب 

ضلقق أٜ ١ًٛ، ٪ُٕ اػتعاك اهٽلٙعق اخلٽع . كِٚبغعٟ اهفِعى بعغل ًعا        

ٓعع٘ ؿٙععين ًٗععا ٓعع٘ عوٌععٛ. كلعع٩ ًععّ اجملععاهغل هععٕ ؿا٢لتععٕ، ًِٗععاؿك   

ًعلكتععٕ، ٗاهتععـاػى ٙفوععـٌٓا ًعععا. كععاهعوٍ نععـ ٙوععاعـن مل تٌععٚٚـ   
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ًِىلً٘تععم اهعقا٢ـٙععٞ هلِععٕ ٨ ِٙععوض أْ ٙلععْ٘ بععـ٩ٙ عععّ اكلعلكععٞ    

 ِِعٔا، ػاُعٞ مل ًوعا٢ى اهغٚعم اهعِعٚٞ عوعٟ        اهـِٙٚٞ مل دلاي

وـّٙ، كٔ٘ ُاا هت هعٚى ناععـٝ أػ٩نٚعٞ    باهِوبٞ هٗأٙٔا  اٮثبات.

ٗإطععاك ٙٔععبنل سلكععٞ اهعوععٍ، هتععـاكن هععوبٚاتٕ سٌِٚععا ٙ٘ولععف ٓععـ   

اٮُوععاْ ٗأًِععٕ ٗهعع٩ًتٕ. هلععّ هععٚى باهععتٽاعٞ اهععـّٙ أْ ٙلععْ٘     

 بـ٩ٙ عّ اهعوٍ.

ٞ كلٗباهتععاهٛ كاهوعع٧اي ٗاهٌععم بععات ٓععلٗكٝ    ٗهععٚى  .علكععٞ احلقٚقعع

كللادعٞ أؿاٝ هبٚأُا ٗاكتٌاكٔا، ٪ْ كعجري ًعّ اهعقا٢عـ    ٗا ِقـكاه

 ًٞقعععـًات ٌٗٓٚععع ٞ هعععـٜ اكلوعععوٌغل تقعععَ٘ عوعععٟ   ٚعععٗاهبعععـٙٔٚات اهٚقِٚ

ّ  هتشلٌ  ؼلعلٗك اٗأكرتآات كووفٕٚ تلاكٌ  ٗ كِٚبغعٛ  ، اهعنً

بٔعقا كقعنل    ُقٔٔا ٗأعاؿٝ تٌعلٚؤا ٗكعق ًعٽٚعات اهعوعَ٘ احلـٙجعٞ.     

ّ ًععّ تبعععات تلهععبات ا٪كلععاك ٗاهعقا٢ععـ كؼٽعع٘ٝ  ؿللععّ اهععتؼو

أٗػل باجتععاٖ كٔععٍ ؿٙععين ٗعقٚععـٜ ُععشٚض ٙقععَ٘ عوععٟ ًبععاؿ٥ سقعع٘ق       

اٮُوعععاْ ٗك٦ٙعععٞ كُ٘ٚعععٞ توعععتٌـ ككا٢نٓعععا ًعععّ اهعقعععى ٗاهلتعععاب    

 اهللٍٙ.

  



27 

 
 احملىر الثانٌ

 

 

 الشفاعة دينيا واجتناعيا
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 يفهىو انشفاعح
ًفٔععَ٘ أكدعع٘ اهت٘ٓععٚض كٚععف ٙقععرتب    طااارق اللهااانٌ:  : 22ي

ًعلت  كٌعا أ  اهٌفاعٞ عِـ اهٌٚعٞ ًّ ًفَٔ٘ اخل٩ْ اهلِوٛ،

 مل د٘ابم اكلتقـَ؟

ًفٔعَ٘ اهٌعفاعٞ عِعـ اهٌعٚعٞ ٙقعرتب ًعّ        ماجد الغرباوٍ:: 22ز

كلععلٝ اهفععـا١ اهلِوععٛ بفووععفٞ أػععل٠. احلوععغل بععّ عوععٛ بععّ أبععٛ   

ٟٵاطاهعععم  ، ٗنٿتعععى مل هعععبٚى اد بِفوعععٕ بعععّ بِععع  كهععع٘ي اد، ٓعععش

 ؿلِشٕ ٩ُسٚٞا عِـ اد عنٗدى، ٕ ًقاًا عوٚٵًىلوً٘ا كِاي بٌٔاؿت

وعععقنل اد اهٌعععفاعٞ ٪ُِعععاكٖ ٗذلبٚعععٕ بععع٩ سعععـٗؿ!!، ٗبٌعععفاعتٕ ٙٱ   

عّ ه٣ٚاتٍٔ. بعى ٗٙغعـق عوعٍٚٔ دنٙعى      ٗٙتذاٗمعنٗدى عٍِٔ اهعقاب 

٘ٵي     ،احلوعغل ٗأٓعى اهبٚع  فهعم     اد اهج٘اب بٌعفاعٞ احلوعغل )أٗ طلع

١، سٚعح ٙفتعـٜ   ٗٓع٘ ًعِعٟ  ػعل هوفعـا    كٌا ت٧كـ كٗاٙات أػل٠ . 

أًعا كٚعف ٙلعْ٘     احلوغل أتباعٕ ٗذلبٕٚ ؼلقإً اجلوٚى عِـ اد.

 أٗ كٚف ِٙاي اٮُواْ ًفاعتٕ؟ ،احلوغل ًفٚعا

ًعّ   ِٓا ٙت٩عم ػٽٚم اكلِرب احلوٚين ٗكدى اهـّٙ ب٘عٛ اهِاي

ػعع٩ي ػٽععاب عععاطفٛ ًٌعععشْ٘ باكلغاهٽععات، ٙلععلٵي اهٽق٘هعععٚٞ      

ـٵَ كٌٔععاځ   ٌععفاعٞ، ٙٱقِععٛ اٮُوععاْ   رلتوفععا كلعِععٟ اه  ٗاخللاكععٞ، ٗٙقعع

، مل ُىلععلٖ، ٌععفاعٞ احلوععغل بعٚععـا عععّ اهعقععى ٗاهقععل ْ اهلععلٍٙ. ك  

ٍ تِاهم طلؿٙعا ًعع   ت اٮؿلعاْ بعٕ، ٗؼلِنهتعٕ، ٗعِعٌتٕ، ٗعوٌعٕ       سذع

ٗنـكاتععٕ اخلاكنععٞ، ٨ٗٗٙتععٕ اهتلِ٘ٙٚععٞ. ٗٙتذوععـ إؿلاُععم ًععّ ػعع٩ي   

 ٗ ٕ     للاكهٞ اهٽق٘ي ٗاهٌععا٢ل،  ، إؿًعاْ مٙعاكٝ نعربٖ، ٗفكعل كٔعا٢و
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ٕ كلاًاتٕ ًٗعادنٖ، ٗاٮؿلعاْ   عّ ـٙحٗاحل ْٲ ٗ .بلدعتع تع٘اهٛ ًعّ   أ

  ٕ ، ٗاهقا٢ٌععٞ ٗتقـٙوععٕ ٗا٨ٖ، ٗتعععاؿٜ ًععّ عععاؿاٖ ٨ٗ تلععف عععّ سبعع

ٗتغععقٜ اهِععلا   ،ط٘ٙوععٞ، كوععٔا تِععم مل ًِععوشٞ كدععى اهععـّٙ أ٨ٗ

كاٮؿلعاْ اجملعلؿ    .اهعقا٢عـ ثاهجعا   ٗتلهٵؽ اٮؿلعاْ بٔعقٖ  ، اهٽا٢فٛ ثاُٚٞ

هِٚعععى ًعععفاعتٕ. ثعععٍ ٙٱٌٽعععلن بإًاًتعععٕ ٗعِعععٌتٕ ًِٗنهتعععٕ ٨ ٙلفعععٛ 

بلٗاٙععات ُععاعقٞ، اه٘اسععـٝ توعع٘ ا٪ػععل٠. كٗاٙععات تِتٌععٛ هععرتاخ اهغوعع٘ 

٨ ٙتعع٘ك  ٨ٗ اكلغععاهٛ اكلٌععشْ٘ باخللاكععات ٗاهللطقععات. كدععى اهععـّٙ    

طلاف اد، ًّٗ طلاف ًٍِٔ كب ا٪ُاَ جتـٖ بوعٚٽا هعافدا ٙتوعوق    

٨ ؿللعععّ إط٩نعععا ًعععّ تعععلاخ  اخلٽابعععٞ ٗؿلوعععٛ عوعععٟ اهِعععايأعععع٘اؿ 

 ؼلعني عّ اهقل ْ ٗاهعقى ٗاهِشٚض ًّ اهوِٞ اهِب٘ٙٞلكْ٘ إهٕٚ، اه

ف اهقععل ْ كآععلب٘ا بععٕ  )ًٗععا ػععاهف اهقععل ْ كٔعع٘ مػععلف، ًٗععا ػععاه   

، اهعقٜ طاكلعا أكعـٗا    ٓعقا ًِٽعق أ٢ٌعٞ أٓعى اهبٚع      ٗ علب اجلـاك .

 عوٕٚ مل أساؿٙجٍٔ ٗكٗاٙاتٍٔ اكللٗٙٞ ب هاُٚـ ًعتربٝ ٗكتعم ً٘ث٘نعٞ،  

ٗاهوٌغل، ٗهٚى كى ًا ٙل٠ٗ ُشٚشا، كاهرتاخ اهٌٚعٛ كٕٚ اهغح 

. ٓع١٨٧  فهعم  ػعنل اهغوع٘ ٗاكلغعاهغل    سذٞ، صلم ا٪ػق بعٕ كٌعا ضلعم   

ٗٵ ْ كْٗ احلقٚقٞ ٗٙوتغوْ٘ بوعاطٞ اٮ ٙن ٗسبعٕ ٪ٓعى اهبٚع . ٗٓعٍ      ُوعا

، ٨ٗ ِٙفعٕ ًلتّٔ بعٌوٕ َٙ٘ اهقٚاًٞ ُواْٙعوٌْ٘ دٚـا: إْ ًِري اٮ

ْڄ إڄهچعا  ) ١ًٛ  ػل: ٚٲٰى هٶوڀإڄُٰوا ٟ  ٰٗأپْ هچ . هلعٍِٔ ٙوعتغوْ٘ هععٞ     ًٰعا ٰهعٰع

ًٗفعآٍٚ بعٚعـٝ كعى     ا، كٚقشٌعْ٘ كٚعٕ طق٘هع   اهِاا ًفَٔ٘ اهعٌى

 اهبعـ عّ هو٘ن ٗأػ٩ق ٗٗعٛ أٓى اهبٚ ، ٗأًاًم اهرتاخ ٗكادعٕ.

٨ أكٙـ اخل٘ب مل ٓقا احلـٙح اكلع٧مل، ٗٙبقعٟ اهقعل ْ بُ٘عوتِا     

حلوعععٍ اهِناععععات اهعقٚـٙعععٞ. كلعععى عقٚعععـٝ مل ِٙعععلٵغ بٔعععا اهقعععل ْ   
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، ٗهٚوعع  ًونًععٞ ًٌٔععا كاُعع  أؿهتٔععا.  عوِٚععا هلععلٍٙ هٚوعع  حبذععٞا

 ٜ تِتفععع بععٕ اهِععاي  اهقعل ْ اهلععلٍٙ ٧ٙكععـ عوععٟ اهعٌععى اهِععاا اهععق

كعع ٜ ُعع٩غ  ،اهٽقعع٘ي غععري اكلٌععلٗعٞ كعع٩ ٌٙععٌى ٗتِععوض أًعع٘كٍٓ،

٨ٗ كٟ٘ٓ باهج٘اب ٗاهعقاب، . كٚٔا ه٠٘ تٌٕ٘ٙ ُ٘كٝ اهـّٙ ُٗقا٢ٕ؟

كلعّ  أٙٔعا ًٌعلٗطٞ   هجع٘اب  ًٔاعفٞ ابى ٗ ٗكى ١ًٛ صللٜ ؼلٚناْ.

 عوععٟ عٌععل سوععِات ٨ ٙقتِععلا٪ًل تعععاػل. كعع ٙٽٌععض مل ث٘ابععٕ ٗنلبععٕ

ْٴ  ٗ)، بى )ٗٙٔاعف اد ًا ٌٙا١  كٛ  ٙوتؼف بٔا ا٬ػلْٗ ٰ٘ا ٓٲع ٰٗكڄ

ٕٶ أپكڀٰبعلٱ   ّٰ اهوچ ٰ٘  هٶعمپ ٰفًټ ٘ٲمٱ  ٓٱع ٍٱ .  اهڀفپع كلٓع٘اْ اد أكعرب ًعّ كعى      اهڀٰعىلٶعٚ

تغِٚم عّ اهٌفاعٞ إفا كاُع   ٗباب اهت٘بٞ ًفت٘سٞ  ًىلآل اهوعاؿٝ.

   ُاؿنٞ، رلوِٞ د تعاػل، ًٌف٘عٞ باهعٌى اهِاا.

ٍ  بع٘ؿٜ اهتِبٚععٕ: عِعـًا أؿ   ، ٙععّ عٌعى كدععى اهعـّٙ ٨ أنِععـ اهتعٌععٚ

كجٌععٞ عوٌععا١ ٗكدععاي ؿٙععّ ؿلجوععْ٘ مل ٗعععٍٚٔ ٗٙقىلععتٍٔ ًـكهععٞ أٓععى      

اهبٚ  هٌٚع تفاُعٚؤا، كتذعـ دلاهوعٍٔ دلعاهى عوعٍ ًٗعلكعٞ، ٨       

 ْ ٗاهِعشٚض ًعّ هعريٝ اهعِ، اهلعلٍٙ ٗأٓعى بٚتعٕ        ٙبتعـْٗ ععّ اهقعل  

، قاهٽٚعبغل. ٨ ٧ًِٙعْ٘ باخللاكعات ٗاهٽقع٘ي اجملاكٚعٞ هوعقعى ٗاكلِٽع       

٨ٗٙلتفعْ٘ ب ٓى اهبٚ  إػل ًِاف اخلاهقٚٞ، ًعاف اد. ٗٓع١٨٧ ٓعٍ   

ؿععاٝ اٮهع٩َ، اهعقّٙ هعآٌ٘ا مل ٌُعل اهع٘عٛ اهعـٙين ًٗعا ٙناهعْ٘،          

ٓم ػاُعععٞ اكلعععقٓم اهٌعععٚعٛ. ًِعععق بـاٙعععٞ اٮهععع٩َ ٗمل ـلٚعععع اكلعععقا

ُـق هلذتٍٔ، ٗهعٞ أكقٍٔ ٗتق٘آٍ ٗقلٵدٍٔ مل أكى  تعلكٍٔ ًّ

اكلععاي احلععلاَ، ٗعوععٍٚٔ اكلععع٘ي مل اُتٌععاي اهعع٘عٛ اهععـٙين ًععّ بععلاثّ      

أن٘ي ٓقا عّ سى ٗجتلبٞ، ٨ٗ أكٙـ أْ أولوٍ أسـا. ًٗا أن٘هٕ اهغو٘. 

 مل احل٘اك ؿلجى ٗدٔٞ ُىللٜ، ٗأُا ًو٧ٗي عِٔا. 
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 ؤَح خمتهفحرانشفاعح 
ٗهلععّ ِٓععان ؿ٢٨ععى ٗ ٙععات عـٙععـٝ مل    طااارق اللهااانٌ:  : 22ي

ُشٚض  ت٧كـ ٗد٘ؿ ًفعا١ اكتٔآٍ اد.ٗ ،تق٘ي باهٌفاعٞاهقل ْ 

. كٔى تِلل ٗد٘ؿ ٓقٖ عوٍٚٔ ٓ٘ مل ضلـؿٍٓ ٗهلّ ِٓان ًا ٙـي

 ٗكقا هلأٙم؟ ا٬ٙات، ٗكٚف تفٍٔ اهٌفاعٞ نل ُٚا

ٞپأُلعع ْٲأًعععاف اد  ماجااد الغرباااوٍ:: 22ز ٞٷ ل أٙعع ، هلعّع ِنهععًٞٱ  ٙعع

ٗعٌوٚعععٞ ػوعععنل ا٪ٗكاق ٗتنٗٙعععل اهقعععل ْ اهلعععلٍٙ ٗآعععض مل ًفآٌٚعععٕ، 

ى حبادعععٞ هوٌعععفاعٞ ؿا٢ٌعععا هلععٛع    ُوعععاْاحلقعععا٢ق ًلك٘ٓعععٞ، كاٮ هععٚع

٘اٖ. ٓععقا ٓععلب ًعّع  فٚع هٚععى ُٔععاك ٗك ُععٕ ٨ عٌععى هِععا هعع  ُتٌوععم باهٌعع

ٕٶ إڄهپٵعا اهڀقپع     )ًقًَ٘ نل ُٚا:  اهٚ ي ٗٲغڄ اهوپٵع ًٶّع كٰٵ ٚٲع پيٱ  ْٰ هپا ٰٙ َٱ اهڀلپعاكٶلٱٗ بعى    .٘ٲ

ًا نععاي:  آتععنامٗتعععاػل  مل أسعـع أبعععاؿٖ إكتٚععاب بععاد  ؿٖ عِعـع  اهجقععٞ ب٘عع٘ع

ّٴ كپ ٿٗهپ       ) ًٶ ًٱعع٧ٲ  ٰ٘ ٓٱعع ٰٗ ٗٲ أٿُٰجعععٟ  ًٶعّع ٰفكپععلڅ أپ ِٰٵعععاهٶٰشاتٶ  ّٰ اه ًٶعع ٌٰععىٲ  ًٰعّع ٰٙعٲ  ٣ٶعععمپٰٗ

ْٰ ـٲػٱوٿ٘ ٞپ ٰٙ ْٰ ٰٗهپا اهڀٰذِٰٵ ٌٱ٘ سٞ       ٙٱىلڀوپ ّ هوٌعقُم إفا تعاب ت٘بعٞ ُِ٘ع  . كٌعا ٌٓع

ا، ك     ٗعٌ ػ٩ سوِع ٌّع ٙعلؿ   ى ُاحلا أْ ٙلفڃل عِعٕ هٚع تٕ ٗٙـػوعٕ ًـع

َ ٗاٮنع٩  عّع اهعقُ٘ب،          ٠ ا٨هعتغفاك ٗاهِـع اهت٘بٞ ُاؿنا كٌعا عوٚعٕ ه٘ع

سٳا          ٗاهِ ٜ عّع املًعات )   ِٱ٘ع ٞځ ُٸ ٘ٲٰبع ٕٶ ٰت ا إڄهپعٟ اهوچع ا تٱ٘بٱ٘ع ِٱ٘ع ًٰ   ّٰ ٰٔعا اهچعقٶٙ ٰٙعا أپٙٹ

ٍٲٰعٰوٟ  ٍٲ ٙٱلپفِّٰل أپْ ٰكبٹلٿ ٍٲٰهٚټ٣ٰاتٶ ٰعِلٿ ٍٲ لٿ ـٲػٶوپلٿ ٜ  ٰدِٸاتٷ ٰٗٙٱ ّ  ٰتذٲعلڄ  ًٶع

ٰٔا ٰٔاكٱ ٰتشٲتٶ ُٲ ٍٰ         ، ) اهڀ پ ٌٰع ٍٰ إڄهپٵعا اهوپٵ ٰ٘اسٶ ٰٗاهڀفپع ٍڄ  ْٰ كپٰبعا٢ٶٰل اهڀعإڄثٲ ّٰ ٰٙذٲٰتِٶبٱ٘ع ْٰٵ إڄاهپٵعقٶٙ

ٝٶ ٌٰغٲفٶٰل ٰٗاهٶعٱ اهڀ اٮُوعاْ  ًِعري  ٙبقٟ ٗمل تٌرتهل اهٌفاعٞ، ا٬ٙٞ ك . ٰكبٰٵمپ 

، للعا ٧ٙكـع اػتِعاْ    د تععاػل ًٗـ٠ إػ٩ُعٕ  كقنل بعٌوٕ  اًلتبٽ

ع أػععل٠ صلععم اهتشععلٜ ٨كتٌععاكٔا، كعٛع    اهٌععفاعٞ اهقل ُٚععٞ ؼل٘آعٚع
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ق ًٽوقعا بعاهرتاخ ٗؼلعا       ُلكع غٌاٗٝ اجلٔى عّ أعِِٚا. َ اه٘ث٘ع ٗصلم عـع

اد كع كلعلكٞ احلقٚقٞ.  هوقل ْ مل ٓقا اكلٌٔاك ٗاهع٘ؿٝ كدى اهـّٙ ٙق٘هٕ 

   ٝ.عامل اهغٚم ٗاهٌٔاؿٓ٘ أعوٍ حبقا٢ق ا٪ً٘ك، ٗ

ًعععّ ػععع٩ي اهعٌعععى ت كٚععـ ُعععـنٚتٕ   وٌعععقُم اهتا٢عععمثععٍ ِٙبغعععٛ ه 

٩ سادٞ ٪ٜ ًفٚع ٗٗهٚنل، بى ٓ٘ طلٙق ًٔعٌْ٘ عِعـ   كاهِاا، 

ِٶبٱععع٘ا )اد عنٗدعععى بععععـ أْ ُعععلٵغ بعععٕ مل كتابعععٕ اهلعععلٍٙ،    إڄْ ٰتذٲٰت

ـٲٰػوځ       ًٹع ـٲػٶوڀلٿٍ  ُٱع ٰٗ ٍٲ  ٚټ٣ٰاتٶلٿ ٍٲ ٰهع ٕٱ ُٱلپفِّعلٲ ٰععِلٿ ِٲع ْٰ ٰع ٘ٲ ٰٔ ِٲ ًٰا تٱ ا كپٰبا٢ٶٰل 

اهٌععفاعٞ اهعع٘اكؿٝ مل   ًعِععٟفٔععٍ ه ذلععـؿاتٔععقٖ ا٬ٙععات  ك  .كپلڄؿلٳععا

. ، ٗٓععٛ ا٪ُععى مل ا٪سلععاَ ًٗععـاك ا٨عتقععاؿاتاهلتععاب احللععٍٚ

ٟ  عوعٟ كٗاٙعات ٨    بٌفاعٞ كٔفآٞ اعتٌاؿا ٙٽٌضٗأًا ًّ   ؿهٚعى عوع

 ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ،   اٗهٚلْ٘ ًو٨ٗ٧ عِٔ ،ُشتٔا، كٔقا ً ُٕثب٘تٔا ٗ

 .باهَٚ٘ ا٬ػل٧ًًِا ـا، ًلٙ ،ا عان٩إُواًُا ؿاَ 

ٗعٌععى ُععاحلا   .كا٬ٙععٞ تقعع٘ي: إ٨ ًععّ تععاب )ٓععقا اهٌععلهل ا٪ٗي     

تغفععل اهععقُ٘ب ـلٚعععا،   نل ُٚععا )اهٌععلهل اهجععاُٛ . كاهت٘بععٞ اهِععاؿنٞ    

ٍڄ  ٗاهعٌى اهِاا صلين احلوِات، ٗاحلوِات ٙقٓظل اهوع٣ٚات )  ٰٗأپنٶع

ٚٲعىڄ إڄ     ّٰ اهوچ ًټع ٰٗمٱهپفځعا  ٰٔعاكڄ  ٛڄ اهِٸ ٝپ طپٰلكپ ِٸ٩پ ٚټ٣ٰاتٶ    اه ّٰ اهوٸع ٓٶبٲ ِٰاتٶ ٙٱعقٲ ْٸ اهڀٰشٰوع

 ّٰ ْڅ   ٰفهٶمپ فٶكڀٰل٠ هٶوعقٸاكٶلڄٙ اهعقُم ٙغتفعل باهت٘بعٞ    ك.  ، ٗٓعقا ٓعٌاْ ثعا

ترتاكععٍ  ًععّ ػعع٩ي اهعٌععى اهِععااٗعٔععـ ًععّ اد تعععاػل،  اهِععاؿنٞ

 كٌا عوٟ اكلل١ ه٠٘ اٮن٩  ععّ اهعقُ٘ب   .احلوِات ٗٙقٓظل اهو٣ٚات

  ً ٽوععق اهعٌعى اهِععاا، ٗٙٽععلق  ػاُعٞ كبا٢لٓععا، ٗٙعٌعى ُععاحلا، 

باب كفلتعٕ ب ًعى كعبري ٗثقعٞ عاهٚعٞ، ٗٙبععـ عِعٕ اهقِع٘هل ٗاهٚع ي،          

نععى ٙععا عبععاؿٜ اهععقّٙ ٗٙعع تٛ اد تعععاػل بقوععم هععوٍٚ، ٗهوععإُ ٙععلؿؿ: ) 
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 ، هعععٚذـ أبععع٘اب أهعععلك٘ا عوعععٟ أُفوعععٍٔ ٨ تقِٽععع٘ا ًعععّ كفلعععٞ اد

كفلتٕ ًٌعلعٞ، تتذوعٟ مل نوبعٕ ٗكٗسعٕ طٌ ُِٚعٞ تـكععٕ هؤٌعٛ مل        

 ٝ بجبععات ضلٽععٍ ٗه٘هععات اهٌععٚٽاْ ٗاهععِفى ا٪ًععاكٝ باهوعع١٘.    احلٚععا

اد عنٗدى ُاسم ا٪ًعل ٗاهِٔعٛ ٗنعـ ٗٓعع ًِٔذعا كعا٩ً هفعتض        ٗ

 كاق ا٪ًى اكلٌُٔ٘ٞ، هٚى كاهٌفاعٞ اهع  ٨ ؿللعّ اجلعنَ بٔعا،     

ؿهٚععى ًعتععرب ٙ٘دععـ ، ٗعععـَ اهععتلّٔ ب هٚتٔععا، ٨ٗ  هِععع٘بٞ ًععلٗطٔا

ٔٵـ اهفٍٔ اكلغعاهٛ هوٌعفاعٞ هع٠٘ كٗاٙع     ات ٓععٚفٞ، طاكشعٞ بعاهغو٘    ٙع

جتعى ًّ اهٽق٘ي ٗاخللاكات ًلطا هِٚعى ًعفاعٞ أٓعى اهبٚع . ٓعقا      

 ٓض مل ًفإٌٓٚ ًٗلٗطٕ.اكٍٔ هقٍٚ ٙبتعـ عّ ًِٽق اهقل ْ اه٘

مل ععامل  ػعل،    اُعاحل  أٗ كد٩ اأٗ إًاً اُبًٌٚٔا كاْ اهٌفٚع 

كٔع٘ مل ععامل   ، ب ٜ سل٘ ًّ ا٪سلا١. اهـُٚا ٓى ا٨تِاي ب٨ ؿللِٕ 

توف مل طبٚعتٕ، ِٙفٕ اهله٘ي: )ًا ٨ عغل كأت ٨ٗ أفْ ةع ، رل

ًٗععا تقععلأٖ مل ُِععْ٘ مٙععاكات ا٪ٓععلسٞ   .٨ٗ ػٽععل عوععٟ بععاي بٌععل  

٨ ؿهٚعى عوٚعٕ بعى     ٔـ أُم توٌع اهل٩َ ٗتلؿ اجلع٘اب  اكلقـهٞ: )أً

ٗ   ًِٽق اهعقى ٗٙتعاكب ًع  تلكٔعٕ  اهفٍٔ اهقل ُعٛ هوٌٚع  ٗاهٌعٔٚـ، 

اهعـُٚا ٗا٬ػعلٝ، كٌٔععا   ععاكلٛ  غل بع اتٚعٞ  اجل٘ٓلٙعٞ ٗاهق ق ٗاهفعل طبٚععٞ  

 . ، ٨ ؿللّ ٪ٜ أسـ اػرتانٌٔاعاكلاْ رلتوفاْ

ػعنل  اهٌفاعٞ اهقل ُٚٞ  توعف ًعّ سٚعح اكلفٔعَ٘ ًعع ًعا ٙٽلسعٕ        

سٌِٚا ٙإفْ هعٕ   ٙتعاًى ًع اد ًباًلٝباكلفَٔ٘ اهقل ُٛ اهغو٘. اهٌفٚع 

 ٌٗٙعفع  .ب ٜ ًلى ًعّ ا٪ًعلاي   أٓى اهـُٚاًع  ٨ ٙتعاًى، ٗبقهم

ٙعٌععى ُععاحلا هلِععٕ ػوععنل ٗػععل، كلععّ كععاْ ٧ًًِععا بععاد ٗبععاهَٚ٘ ا٬

  ع٩ٌ ُاا ب ػل ه١ٛ، كاهتشق ًفاعٞ ًّ اكتٟٔ. 
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 انشفاعح لزآَُا
ًٗععا ٓعع٘ ًفٔععَ٘ اهٌععفاعٞ نل ُٚععا، كٔععى    طااارق اللهااانٌ:: 20ي

 هـٙم ك٦ٙٞ دـٙـٝ  توف بٔا عّ ا٬ػلّٙ مل ٓقا اكلفَٔ٘؟

مل ا أكنٟ كلعِٟ اهٌفاعٞ أطلغ ِٓا ًفًٔ٘ ماجد الغرباوٍ:: 20ز

 :١٘ٓ اهلتاب اهللٍٙ

ػونل ع٩ٌ ُاحلا كى ًّ  هتٌٌىكفلٞ اد  ْأ تعين اهٌفاعٞ

 ًغفعلٝ أٗ ضللًٕ ٙٱشبنل عٌوٕ  ٗمل ٙقرتف ًاٗٓ٘ ٧ًًّ،  ب ػل ه١ٛ

إكلاًعععا كلعععّ ٗٙتذعععاٗم عِعععٕ فُ٘بعععٕ كٚغفعععل اد  ،٧ًبعععـا اد ٗعفعععٖ٘

ث٘ابعا ٗعقابعا    باحلوعاب،  ٨ٕػتِاُع ، ؿْٗ تـػٵؤٍ با٪ًل، اكتٟٔ

ٌٶٚعٳعا ،   :، ًٗفاعًٞٗغفلٝ ٞٿ ٰد ٌٸعفپاٰع ٕٶ اه إْ إهِٚعا إٙعابٍٔ ثعٍ إْ    ))نٿىٲ هٶوچ

. كاهقٔعٚٞ   إْ اد ٙغفعل اهعقُ٘ب ـلٚععا كلعّ ٌٙعا١      ، )عوِٚا سوابٍٔ

ْ بععغل اٮ  عععّ بعععع    ٞٗكبععٕ، هلععّ تِعععـك نععلاكات عفعع٘ عاًعع      ُوععا

ٍ ت٘كلت  للّ ،اكلقُبغل ٞ    كعٚٔ ّ  ، ًعلٗهل اهٌعفاعٞ كاًوع  إكلاًعا كلع

كٌععا ِٙععـك بععع  ك٦هععا١ اهععـٗي عفعع٘ا    تلتععم أٗ ؽلاًععا  .اكتٔععٟ

هٌفاعٞ كاإكلاًا هوعٚـ أٗ إكلاًا هٌٔل كًٔاْ. ًا٩ً أٗ ػاُا 

ْٲ ٙوعتٌى اجلعاُٛ   ٗٓعٛ  ، ًفًٔ٘ٔعا اهٌعا٢ع  ععّ   توعف  بٔقا اكلفَٔ٘  أ

ٕ تقعل اهٗ تفِّ باهتنهفًفٚعا ٙ ٕ     ب هع  ، ٗهع٘ عوعٟ سوعاب ؿِٙعٕ ٗعقٚـتع

ٌٰوځعا     ٰٗ ٰػع تقع٘ي ا٬ٙعٞ: )   .كٛ ٌٙفع هٕ ٍٲ ٰػوپٽٿع٘ا ٰع ٔڄ ْٰ اعٲٰتٰلكٿع٘ا بٶعقٱُٱ٘بٶ لٱٗ

ٍٴ ٰٕ غپفٿ٘كٴ ٰكسٶٚ ْٸ اهوچ ٍٲ إڄ ٔڄ ٚٲ ٰٙتٱٰ٘ب ٰعوپ ْٲ  ٕٱ أپ ٰٗ ٰػٰل ٰهٚټ٣ٳا ٰعٰوٟ اهوچ   . ُٰاهٶشٳا 

ٞ اخلفٍٔ اهإْ  ، نٚاهعا عوعٟ ًعِآعا    اط٤ كلفَٔ٘ اهٌفاعٞ ا٬ػلٗٙع

ّ ٓ٘ اهقٜ ؿكع اهِاي هوتقلب اهٌا٢ع ؿُٚ٘ٙا،  ٗاهِعاحلغل   ا٪ٗهٚعا١  ًع
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    ٗ ، كؼوقعع٘ا ...هٌٚععفع٘ا هلععٍ. بععى ٗهريمنععٍ٘ٓ ٗٙقٔعع٘ا سعع٘ا٢ذٍٔ، ٗٗٗ

٘  كبٍِٚٔ ٗبغل با ٚ    ا٢ٍٔ كذ٘ٝ عٌٚقعٞ، كلاسع  ٞٙعـٗكْٗ مل ًعـاكات نِع

ّٰ    ) .بعٚـا عّ كفلتٕ ٗعفٖ٘ ٌٰاهځعا اهپٵعقٶٙ ّٰ أپعٲ ِٰبټ٣ٱلٿٍ بٶاهڀ پػٲٰوعلڄٙ ٰٓىٲ ُٱ نٿىٲ 

ٰٗ ٰٚا  ُٲ ـٱٵ ٝٶ اه ٰٚا ٍٲ كٶٛ اهڀٰش ٔٱ ٚٱ ِٲعٳآٰىٰٵ ٰهعٲ ُٱ  ْٰ ٍٲ ٙٱشٲوٶِٱ٘ ٔٱ ُٰٵ ْٰ أپ ٍٲ ٰٙشٲٰوبٱ٘    .ٓٱ

ا٨بتعععاؿ عععّ أدعع٘ا١ اهقععل ْ ُٗععٚاغٞ اكلفععآٍٚ بٌععلى طلععـَ    إْ 

  ٞ ٓع٘ اهوعبم اهعل٢ٚى ٗكا١     اكلِاا اكلقٓبٚٞ ٗاهٽا٢فٚعٞ ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚع

ك ؿ٠ إػل ٓٚا  اهِاي ٗتٌعبجٍٔ  ، ا٨هتباي اكلفآٌٚٛ كلعِٟ اهٌفاعٞ

ٚبتعـْٗ عّ اد ًّ سٚح ٨ كٌفاعٞ، با٪ٗهٚا١ ٗاهِاحلغل حبذٞ اه

ٍٱ  ٌٙعععلْٗ، ٗٓععقا اهقععل ْ ُععلٙض سٌِٚععا ٙقعع٘ي تعععاػل: )    ٰٗنپععاٰي ٰكبٱٵلٿعع

ٍٲ ٕٶ       ).  اؿٲعٱُ٘ٶٛ أپهٲٰتذٶمٲ هپلٿ ٘ڄيٱ بٶع ٰ٘هٲع ًٰعا تٱ ٍٱ  ُٰعٲوپع ٰٗ  ْٰ ِٰعا اهڀإڄُٰوعا ـٲ ٰػوپقڀ ٰٗهپقپ

ٕٱ  ّٱ ُٰفڀوٱ ُٰشٲع ـٶ    أپنڀع  ٰٗ ٰ٘كڄٙع ّٲ ٰسبٲعىڄ اهڀ ًٶع ٕٶ  ٚٲع ا ٰهع پهپمپ عٶٰبعاؿٶٜ ٰعِټعٛ    ٰٗإڄٰف) . ٰلبٱ إڄهپ

ِٱع    ًٶ ٚٱ٧ٲ ٰٗهڀ ٰٚوٲعٰتذٶٚبٱ٘ا هٶعٛ  ْڄ كپوڀ ـٸا ڄ إڄٰفا ٰؿٰعا ٝپ اه ٰ٘ ٘ا بٶعٛ  كپإڄُټٛ نپلڄٙمٴ أٿدٶٚمٱ ٰؿعٲ

ْٰ ـٱٗ ًٱعع ٍٲ ٰٙلٲ ٔٱعع اهععـعا١ كٚفٌععا كععاْ، ٗمل تقععى   ٽوععق. كا٬ٙععٞ مل ت هپٰعوچ

باط٩نعععٕ اهعععـعا١  كععععى اهعععـعا١  ٌعععٌى ٙ، كعععٛ "اؿعععع٘ا" ٗهعععلت  

ٛ "بعاد تععاػل:    ا١٘اهٽٞ، بى سِلت اهعـع ٗا٨هتغاثٞ باه " أٜ اؿععُ٘

كشِعععل اهعععـعا١ بعععٕ ًعععلهل مل     .بٌعععلى ًباًعععل بععع٩ أٙعععٞ ٗاهعععٽٞ   

ٍٲ  . اهعععععتذابتٕ ٍٱ اؿٲعٱعععععُ٘ٶٛ أپهٲعععععٰتذٶمٲ هپلٿععععع ٰٗنپعععععاٰي ٰكبٹلٿععععع ْٸ) ّٰ إڄ  اهچعععععقٶٙ

ْٰ ّٲ  ٰٙوٲٰتلڀبٶلٱٗ ٛ  ٰعع ْٰ  عٶٰبعاٰؿتٶ ـٲػٱوٿ٘ ٰٚ ٍٰ  ٰهع ِٸ ٰٔع ّٰ  ٰد ٌٵٟ اهعـعا١     .ٰؿاػٶعلڄٙ كوع

ـ      عباؿٝ، ٖ هٔعٍِ  ٗأطوق عوٟ ًّ ٙعـع٘ غعريٖ ُعفٞ اكلوعتلرب، ٗٗعع

ـ ٗبععع٣ى اكلِعععري.   نععع٘ي اهعععِ،   نلأْ ؿععععا١ غعععري اد ًععع  ًٗعععا ٧ٙكععع

 ا٬ٙععٞت اعتربكعع )نععى إؾلععا أؿععع٘ كبععٛ ٨ٗ أًععلن بععٕ أسععـاځ .اهلععلٍٙ: 

، ُعع، ٙععـكن ًععا ٓعع٘ كٔععٍ ا٪ُبٚععا١ هوععـعا١ٓلععقا ؿعععا١ غععريٖ ًععلن. 



57 

 ، ٗٓعع٘ ٨ ٌٙععلن بععاد.اٙقعع٘ي، كععاعترب ؿعععا١ غععري اد تعععاػل ًععلك 

اجلٔٞ اه٘سٚـٝ اه  ِٙبغٛ  ٓ٘اد كأْ ٙلْ٘ ن٘هٕ ؿكها هِا. ٚبِغٛ ك

 ؿععا١ن، اهت٘دٕ هلا باهـعا١، ٗهٚى كٌجى اد تعاػل أسـ ٙوتذٚم 

   ٕ ٔٲعٽپلٰٵ إڄٰفا ٰؿٰععاٖٱ     : )ٗٓقا ًا ٌٙعل بعٕ اٮُوعاْ بفٽلتع ٌٱ ًٰٵعّ ٙٱذٶٚعمٱ اهڀ أپ

ٌٶفٱ اهوٱٵ١ٰ٘ لل ٓعٌّ دلٌ٘ععٞ  ٙعات توعتِ    ا٬ٙعٞ  ٓعقٖ  دا١ت  . ٰٰٗٙلڀ

اُىلعل  ٞ، تقكلٍٓ باد ٗتفعلؿٖ ) عوٟ اكلٌلكغل، كتوتفنٍٓ ب ه٣و

ْ اكلٔعٽل  أ ، ًفاؿٓعا ا٪ه٣وٞ ٠سـإ، ٗٓقٖ  10-84ه٘كٝ اهٌِٚى 

٨ ًعع٘كٙا ٙت٘دعٕ   ٮُوعاْ  ا ، كٔعى تِلعلْٗ فهعم؟.   ٨ ٙت٘دٕ هغري اد

د تعععاػل مل نٔععا١ سادتععٕ عِععـ اهٌععـا٢ـ، كِٚبغععٛ أْ ٙت٘دععٕ هععٕ مل  

ٗاهعٽٞ   ضلتعاز ب ٜ فكٙعٞ كاُ ، كٔ٘ ٨  عِٕـ ٚتٕ أٙٔا ٨ٗ ضلىلٙق

  ٨ٗ ًفٚعا، ٗناي اؿعُ٘ٛ، أٜ ًباًلٝ.

ك٩ ٙقٓم حبوٌلٍ كٚـ كدى اهعـّٙ ٗغاٙاتعٕ اهٽا٢فٚعٞ اكلقٚتعٞ.     

حلوععابم ، ٨ أسععـ ٙتِععـ٠  بععاد تعععاػل ًباًععلٝ   ُوععاْع٩نععات اٮ

ٍٲ ) .غريٖ، ٨ٗ أسـ ٌٌٙوم بٌفاعتٕ غريٖ ٔٱ ٰٙعاٰب ِٰا إڄ ٚٲ ْٸ إڄهپ ِٰعا    ،إڄ ٚٲ ْٸ ٰعوپ ٍٸ إڄ ثٱع

ٍٲ ٔٱ )نععى د اهٌععفاعٞ ـلٚعععا هععٕ ًوععم اهوععٌ٘ات ٗا٪كب ثععٍ  ،  سٶٰوععاٰب

ٗاد ٓ٘ اهقٜ ٙغفل اهقُ٘ب ـلٚعا، ٗٓ٘ اهعقٜ ٙعفع٘    . إهٕٚ تلدعْ٘ 

. ٨ تٌغى ّ ٌٙفع همٙقبى ًفاعٞ ً، ٗٓ٘ اهقٜ ٗٙتذاٗم عّ ه٣ٚاتم

٨ بعٚـٝ كى اهبعـ عّ اه٘انع. كٌا ُفوم بعٚـا عِٕ ب ٗٓاَ هقٙقٝ 

، اد أعوٍ بقهم كقعنل، كٔعع   َٙ٘ اهقٚاًٞ ؿللِم ٌٓاْ ًّ تٱشم

أًوم باد كؼلا تٌّٔ ًفاعتٕ بٌِٚا ٨ توتٽٚع ٌٓاْ ًفاعٞ غريٖ 

ٰٗأپ: )إط٩نا ٕٶ  ًٵ ٰٗأٿ ٕٶ.  ّٲ أپػٶٚ ًٶ ٌٰلٲ١ٱ  َٰ ٰٙفٶلٵ اهڀ ٘ٲ ٕٶ. هٶلٿعىٵ  ٰٙ ِٶٚ ٰٰٗب ٕٱ  ُٰاسٶٰبتٶ ٰٗ ٕٶ.  بٶٚ

ٕٶ  ِٶٚععع ْٴ ٙٱغٲ ًٰععع ڀ ٣ًٰٶعععقٷ  ٘ٲ ٰٙ ٍٲ  ٔٱ ِٲ ًٵععع ًٲعععلڄ١٠ٷ  سلعععّ ٨ ُععععلف طبٚععععٞ تفلعععري   . ا
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، كٔٛ سٚاٝ رلتوفٞ "ًعا ٨ ععغل كأت ٨ٗ أفْ ةعع     اٮُواْ با٬ػلٝ

َٙ٘ ٙفل اكلل١ ًّ ) أسـا: ُوتٽٚع ٌٓا٨ْٗ  ٨ٗ ػٽل عوٟ باي بٌل".

ٕ ٗبِٚععٕ هلععى اًععل٥ ًععٍِٔ ٣ً٘ٙععق ًعع ْ    أػٚععٕ ٗأًععٕ ٗأبٚععٕ ُٗععاسبت  

  .ٙغِٕٚ

ٕٱ    إْ مل  ٙٞ ) ٕٶ ُٰفڀوٱع ٘ڄيٱ بٶع ٰ٘هٲع ًٰا تٱ ٍٱ  ُٰعٲوپ ٰٗ  ْٰ ِٰا اهڀإڄُٰوا ـٲ ٰػوپقڀ ّٱ ٰٗهپقپ ُٰشٲع ٰٗ 

ٕٶ أپنڀععٰلبٱ ٚٲعع ّٲ إڄهپ ـٶ ، قععقٙل ًععّ اهوذعع١٘ هغععريٖ، كعع٩ أسععـ   ٰسبٲععىڄ ًٶعع ٰ٘كڄٙعع اهڀ

ٞ باهٍ أنلب هم ًّ اد، ٨ٗ تقٓم بم اه٘هاي هوو٘ن طلق ًوت٘ٙ

اهٌععفاعٞ ٗاهت٘هععى ٗغريٌٓععا. سادتععم عِععـ اد ٗنععـ كععتض هععم أب٘ابععٕ 

 ًٌلعٞ، ٗٓ٘ أنلب إهٚم ًّ سبى اه٘كٙـ.

، ب ُععِأًٍ بقكٙعععٞ اهتقععلب بٔععٍ د سععاٗي اكلٌععلكْ٘ اهتٌوععم 

ّٰهلّ اهلتاب اهللٍٙ كك  فهم ٰٗاهچقٶٙ ٕٶ  ًٶّ اتٸٰؼقٱٗا . ) ٰٚعا١ٰ  ؿٱُٗٶع ٗٲهٶ  أپ

ٍٲ ًٰا ٓٱ ـٱ ٚٱ إڄهچا ُٰعٲبٱ ٟ  قپلټبٱُٰ٘اهٶ ٕٶ  إڄهپع ْٸ  اهوچع ٰٕ  مٱهڀفپعٟ إڄ ٍٱ  اهوچع ٍٲ  ٰٙشٲلٿع ٔٱ ِٰ ٚٲع ٛ  ٰب  ًٰعا  كٶع

ٍٲ ٕٶ ٓٱ ْٰ .  كٶٚ ٗكعاْ بإًلعاْ اهلهع٘ي أْ ٙتعـكز ًعٔعٍ ٗٙغع        ٰٙؼٲٰتوٶفٿ٘

اهٽلف عٌّ ٙعتقعـ بع ٍُٔ دلعلؿ ٗهعٚوٞ ٗمهفعٟ د، هلِعٕ ككع ،        

 ٪ْ اد ًتفڃععلؿ مل كب٘بٚتععٕ ٗػاهقٚتععٕ، ًتفڃععلؿ بِععفاتٌٔا، ٗكععى ًععا 

ٕٶ ) ٙععلتبنل بٌٔععا، ٗٙععـع٘ هع٩نععٞ ًباًععلٝ بععغل اخلععاهق ٗاكلؼوعع٘ق أپهپععا هٶوچعع

ّٱ ّٱ اهڀٰؼعععاهٶ ـټٙ ، ٗٓعععٛ إسعععـ٠ أٓعععـاف اهلهعععا٨ت اهوعععٌاٗٙٞ، أْ   اهععع

 ٙتشععلك اكلعععل١ ًعععّ كعععى اكتبعععاهل ؿٙعععين إ٨ ػعععاهق اهوعععٌاٗات ٗا٪كب 

(ّٰ ـټٙ ٕٱ اه ِٳا هچ ًٱؼٲوٶ  ٰٕ ـٶ اهوچ اخلوق . هقا جتـ ستٟ ع٩نعٞ ا٪ُبٚعا١ بع    كپاعٲبٱ

   ع٩نٞ ًقِِٞ، ًِٔبٽٞ.
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 ادلنضثطحانشفاعح 
هقـ ؽلاؿ٠ اهرتاخ اٮه٩ًٛ مل تف٩ِٚت اهٌفاعٞ، ؼلعني عّ 

دٚاتٍٔ، بٌِٚعععا ًعععِٔر اهقعععل ْ   ٘اهقعععل ْ، أٗ ت ٗٙوعععٕ هِعععاا  ٙعععـٙ٘ه   

ٌٰاتٴ اهللٍٙ ٗآض: ) ًٱٵشٲلپ ٕٱ  ٰٙاتٴ  ِٲ ًٶ ٚٲمپ اهڀلٶٰتاٰب  ٰٜ أپُٰنٰي ٰعوپ ٰ٘ اهپٵقٶ ٓٱ

َٱٵ اهڀ ّٰٵ أٿ ْٰ    ٓٱ ٰٚتٰٵبٶعٱع٘ ٙٲع ٴ كپ ٍٲ ٰم ٔڄ ّٰ مل نٿوٿع٘بٶ ًٰٵا اهپٵقٶٙ ٰٔاتٴ كپ پ ٌٰابٶ ًٱٰت ٰٗأٿٰػلٱ  لٶٰتابٶ 

ٕٱ     ٕٱ إڄ٨پٵ اهوڃعع ٗڄٙوپعع ٍٱ ٰت ڀ ًٰععا ٰٙعٲوپعع ٰٗ ٕٶ  ٗڄٙوٶعع ٰٗابٲتٶٰغععا١ ٰت ڀ ٞٶ  ِٰعع ٕٱ ابٲتٶٰغععا١ اهڀفٶتٲ ِٲعع ًٶ  ٰٕ ٌٰععاٰب ًٰععا ٰت

ٕٶ كٿىٴٵ  ِٰٵا بٶ ًٰ   ْٰ ٍڄ ٰٙقٿ٘هٿ٘ ْٰ كٶٛ اهڀعٶوڀ ِٰا ٰٗاهلٰٵاهٶؼٱ٘ ـٶ ٰكبٶٵ ّٲ عٶِ . ٗأغوم  ٙات ًٶٵ

اهٌععفاعٞ غععري ُععلضلٞ، ِٗٙععـق عوٚٔععا ًفٔععَ٘ اكلتٌععابٕ كعععرتؿ إػل        

ٔعا  باملٌات ًّ ا٬ٙات، كجٌٞ  ٙات ُلضلٞ ٗآعشٞ ؿللعّ تلتٚ  

  باهٌلى اهتاهٛ:

ًٽوق اهٌفاعٞ مل َٙ٘ احلواب، ٗٓ٘  تِفٛ ِٓان  ٙات ُلضلٞ

ععّ ُفعى ًع٣ٚا. ٨ٗ    أسـ ًلاسى ا٬ػلٝ: )ٗاتق٘ا ًٙ٘ا ٨ جتنٜ ُفى 

ٙقبععى ًِٔععا ًععفاعٞ. ٨ٗ ٧ٙػععق ًِٔععا عععـي. ٨ٗ ٓععٍ ِِٙععلْٗ . ٗن٘هععٕ    

تعاػل: )ٙا أٙٔا اهقّٙ  ًِ٘ا أُفق٘ا للا كمنِاكٍ ًّ نبى أْ ٙ تٛ َٙ٘ 

٨ بٚع كٕٚ ٨ٗ ػوٞ، ٨ٗ ًفاعٞ، ٗاهلعاكلْٗ ٓعٍ اهىلعاكلْ٘ . كلع٩     

ا٬ٙتغل بِـؿ بٚعاْ ُعفات ٙعَ٘ احلوعاب، سٚعح ٙقعف اجلٌٚعع أًعاَ         

"٨ جتنٜ ُفعى ععّ ُفعى ًع٣ٚا"، "٨     طاهباكٜ تعاػل حلوابٍٔ، ٗٓٛ: 

ٙقبى ًِٔعا ًعفاعٞ"، "٨ ٧ٙػعق ًِٔعا ععـي"، "٨ بٚعع"، "٨ ػوعٞ"، ٗ"٨        

، سٚعح تبوعٟ اهوعلا٢ل ٗٙ٘ادعٕ     َٙ٘ احلوعاب مل ًفاعٞ  ٩. كصًفاعٞ"

. ٗكع٩ ا٬ٙعتغل ذللٌعٞ، ٗآعشٞ ٨ هعبى كٚٔعا،       كى إُواْ عٌوٕ

اهٌفاعٞ مل ا٬ٙات اهقل ُٚٞ ا٪ػل٠. بعى   كتلْ٘ ككٚنٝ هبٚاْ ًعِٟ
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أْ ا٬ٙٞ اهتاهٚٞ تعترب ُفٛ اهٌفاعٞ أ٩ُ ً٘ٓ٘عٚا ًٗوعوٌٞ ٗبـٙٔٚعٞ   

طلاكْ٘ كبٍٔ: )ٗأُقك بٕ اهقّٙ طلاكْ٘ أْ ضلٌلٗا إػل كبٍٔ ًّ عِـ 

 ٗٓ٘ َٙ٘ احلواب. هٚى هلٍ ًّ ؿُٕٗ ٗهٛ ٨ٗ ًفٚع هعؤٍ ٙتقْ٘ .

 هٌععفاعٞ ٙععَ٘ احلوععاب ٗعوٚععٕ، كٔععقٖ ا٬ٙععات ٗآععشٞ مل ُفععٛ ا   

ٰٔععا اهِٵععايٱ  ا، سٚععح ٙقععف ُٗفٚٔععا هغععريٖ ًٽوقععا  ٙٵ جلٌٚععع هوٌوععا١هٞ: )ٰٙ پ

ٰ٘ ٰدعامڅ    ٓٱع ٘ٲهٿ٘ؿٴ  ًٰ ٨ٰٗپ  ٖٶ  ـٶ ٰٗهپ ـٴ ٰعّ  ٰٗاهٶ ٘ٲًاځ ٨ڃ ٰٙذٲنڄٜ  ٰٙ ٘ٲاڀ  ٌٰ ٰٗاػٲ ٍٲ  اتٵقٿ٘اڀ ٰكبٵلٿ

ٔٱ        ِٰ ٚٲع ِٱٵع٘كڄ كپوپعا أپُٰوعاٰب ٰب ٚٲ٣اځ . )كپعإڄٰفا ُٱفٶعٰؽ كٶعٛ اه ًٰ ٖٶ  ـٶ ٰٗاهٶ ٰٗهپعا   ٰعّ  ٣ًٰٶعقٷ  ٘ٲ ٰٙ ٍٲ 

ْٰ . ؼلعِعععٟ  ػعععل أْ ًوععع هٞ اهٌعععفاعٞ غعععري ًٽلٗسعععٞ ٙعععَ٘       ٰٰٙتٰوعععا١هٿ٘

احلوععاب، ٗكععى إُوععاْ ًٌععغ٘ي بِفوععٕ. كتعع تٛ مل ًلسوععٞ ٨سقععٞ       

ٗبٔعقا اهٌعلى ُفٔعٍ أْ ٨ ًعفاعٞ ٙعَ٘ احلوعاب، سٚعح ٙقعف كعى          

ّڄ كپوپعا    ٌٰ ٰ٘اتٱ هٶوعلٰٵسٲ ُٲع ٌٰٰع  اهڀ پ ٰٰٗػ  إُواْ ؼلفلؿٖ أًاَ اهباكٜ عنٗدى. )

ٌٲوٳا . ثٍ ت تٛ اهٌفاعٞ بعـ  ٰٓ ٌٰعٱ إڄهپٵا   .قـٙـ ًِري اٮُواْٰتوٲ

ِٓععان  ٙععات قِععل اهٌععفاعٞ بععاد تعععاػل: )نععى د اهٌععفاعٞ      ٗ

ـلٚععا هعٕ ًوعم اهوعٌ٘ات ٗا٪كب ثععٍ إهٚعٕ تلدععْ٘ . )ًعا هلعٍ ًععّ         

ؿُٕٗ ًّ ٗهٛ ٨ٗ ًفٚع أك٩ تتقكلْٗ . )ًّ فا اهقٜ ٌٙفع عِـٖ إ٨ 

ع إ٨ ًّ بععـ إفُعٕ . )٨ٗ تِفعع اهٌعفاعٞ عِعـٖ إ٨      بإفُٕ . )ًا ًّ ًفٚ

 ٗٓقٖ أٙٔا  ٙات ُلضلٞ ذللٌٞ مل ؿ٨هتٔا. كلّ أفْ هٕ .

ًععّ اهٌععفاعٞ ٪هععباب بِٚتٔععا ا٬ٙععات اهتاهٚععٞ:   ًٰععّ ٙٱشععلَِٗٓععان 

)أأ ق ًّ ؿُٗعٕ  هلعٞ إْ ٙعلؿْ اهعلفلّ بٔعل ٨ تغعّ ععين ًعفاعتٍٔ         

هعبعععا ٗهلعع٘ا ٗغعععلتٍٔ  ًعع٣ٚا ٨ٗ ِٙقععقْٗ . )ٗفك اهعععقّٙ ا ععقٗا ؿٙععٍِٔ     

احلٚاٝ اهـُٚا ٗفكعل بعٕ أْ تبوعى، ُفعى ؼلعا كوعب  هعٚى هلعا ًعّ          

ؿْٗ اد ٗهععٛ ٨ٗ ًععفٚع ٗإْ تعععـي كععى عععـي ٨ ٧ٙػععق ًِٔععا أٗه٣ععم    



02 

اهععقّٙ أبوععو٘ا ؼلععا كوععب٘ا هلععٍ ًععلاب ًععّ فلععٍٚ ٗعععقاب أهععٍٚ ؼلععا   

كاُ٘ا ٙلفلْٗ . )ٗٙعبعـْٗ ًعّ ؿْٗ اد ًعا ٨ ٙٔعلٍٓ ٨ٗ ٙعِفعٍٔ      

١ ًععفعا٦ُا عِععـ اد نععى أتِب٣ععْ٘ اد ؼلععا ٨ ٙعوععٍ مل     ٗٙق٘هععْ٘ ٓعع٨٧ 

اهوٌ٘ات ٨ٗ مل ا٪كب هبشإُ ٗتعاػل عٌا ٌٙلكْ٘ . )كٌا هِا ًّ 

ًاكعغل، ٨ٗ ُـٙق فلٍٚ، كو٘ أْ هِا كلٝ كِلعْ٘ ًعّ اكلع٧ًِغل .    

)ٗأُقكٍٓ َٙ٘ ا٬مكٞ، إف اهقو٘ب هـ٠ احلِادل كاولٌغل ًا هوىلاكلغل 

 ًّ فلٍٚ ٨ٗ ًفٚع ٙٽا  .

قٖ ا٬ٙعععات بِٚععع  ب٘ٓععع٘غ ا٪هعععباب اهععع  قعععلَ اهٌعععفاعٞ     ٗٓععع

)اهلفععل، اهىلوععٍ، اهٌععلن، ا٨هععتٔنا١ باهععـّٙ، عبععاؿٝ غععري اد ،     

كٌعّ مشوتععٕ ٗاسعـٝ أٗ أكجععل ًعّ ٓععقٖ ا٪هعباب ٨ ِٙععاي ًععفاعٞ اد     

تعععاػل، ٨ٗ ٙوععٌض ٪سععـ أْ ٌٙععفع هععٕ. كٔعع٘ ًوععتجِٟ ًععّ اهٌععفاعٞ         

 ًِٗريٖ دٍِٔ ٗب٣ى اكلٔاؿ.

ًٌلٗطٞ ًِٗٔبٽٞ: )٣ً٘ٙق ٨ تِفع اهٌعفاعٞ إ٨  ثٍ إْ اهٌفاعٞ 

ًععّ أفْ هععٕ اهععلفلّ ٗكٓععٛ هععٕ نعع٨٘ . )ٗنععاه٘ا ا ععق اهععلفلّ ٗهععـا     

هبشإُ بى عباؿ ًللًْ٘، ٨ ٙوبقُٕ٘ باهق٘ي ٍٗٓ بع ًلٖ ٙعٌوعْ٘،   

ٙعوٍ ًا بغل أٙـٍٙٔ ًٗعا ػوفٔعٍ ٨ٗ ٌٙعفعْ٘ إ٨ كلعّ اكتٔعٟ ٗٓعٍ ًعّ        

ًّ ؿُٕٗ اهٌعفاعٞ إ٨ ًعّ    ػٌٚتٕ ًٌفقْ٘ . )٨ٗ ؿلوم اهقّٙ ٙـعْ٘

ًععٔـ بععاحلق ٗٓععٍ ٙعوٌععْ٘ . )ٗكععٍ ًععّ ًوععم مل اهوععٌ٘ات ٨ تغععين     

 ًفاعتٍٔ ٣ًٚا إ٨ ًّ بعـ أْ ٙ فْ اد كلّ ٌٙا١ ٗٙلٟٓ .

 شلوّ ًّ ا٬ٙات اكلتقـًٞ:

 أػتِاْ اهٌفاعٞ أ٨ٗ ٗباهقات باد تعاػل.-

ٗأُٔعععا ًعععّ ًععع٧ْٗ ٙعععَ٘ اهقٚاًعععٞ، ٨ٗ ًعععفاعٞ ًٽوقعععا ٙعععَ٘        -
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ٗقـٙعـ ًِعري    ت تٛ بعـ ولٔ٘ك اهِتا٢ر اهِٔا٢ٚٞ هوشوعاب. احلواب. ك

ٗٱدٱعٖ٘ٴ   ٰٗ ٌٶٰلٝڂ،  ًٱوٲٰتبٲ ٞڂ  ٰٓاسٶلپ ًٱوٲفٶٰلٝڂ،  ٣ًٰٶقٷ  ٘ٲ ٰٙ ٗٱدٱٖ٘ٴ  اٮُواْ، سٚح: )

ٝٿ . ٝٿ اهڀفپٰذٰل ٍٱ اهڀلپفپٰل ٓٱ ٰٔا نپٰتٰلٝڂ، أٿٗهپ٣ٶمپ  ٰٓقٿ ٰٔا غپٰبٰلٝڂ، ٰتلٲ ٚٲ ٣ًٰٶقٷ ٰعوپ ٘ٲ ٰٙ 

، ًٗعععلطٕ أُعععٕ للعععّ  أْ ٙلعععْ٘ اهٌعععفٚع ًععع٩ٓ٧ هوٌعععفاعٞ  -

اكتٟٔ اد تعاػل ًفاعتٕ ٗٓعٍ اكل٢٩لعٞ ٨ط٩عٔعٍ عوعٟ ُعشا٢ف      

ا٪عٌععاي، ٗؿلٚععنْٗ ًععّ ٙوععتشق اهٌععفاعٞ عععّ غععريٖ، كوععٍٔ ؿٗك مل      

ٗإ٨ كععبع   كٓععٟ اد تعععاػل  أسععلمٗااحلوععاب ٙعع٧ٓوٍ هوٌععفاعٞ إفا  

 اكل٢٩لٞ غري ٧ًٓوغل هوٌفاعٞ كٌا فكلت ا٬ٙٞ اكلباككٞ.

 هٌعٌ٘هٕ باهٌعفاعٞ، سٚعح ػوعنل     ًع٩ٓ٧  ّْ٘ اهٌؼأْ ٙل-

، هلعّ مل  ، ٗنـ تعاب د تععاػل  ٗٓ٘ ٧ًًّ ع٩ٌ ُاحلا ب ػل ه١ٛ

هت٘بعٞ اهِِع٘غ   ، ٗإ٨ تقعـَ أْ ا ٗٙ ًى مل عفٖ٘ ًٗغفلتٕ ت٘بتٕ ًا٢بٞ،

كوٚى ًّ  تغفل اهقُ٘ب ـلٚعاځ، ٗنـ أكـت ا٬ٙات فهم ًلات عـٝ.

 اهبتٕ.اكلعق٘ي أْ ٙتعٔـ اد باهت٘بٞ عوٟ ًّ ٙت٘ب ثٍ ٙع٘ؿ م

ٗبٔقٖ اهِتٚذٞ تتٔعض نٌٚعٞ اهت٘هع٩ت بعا٪ً٘ات، سٚعح ٨ ؿهٚعى       

نل ُععٛ عوععٟ نععـكتٍٔ عوععٟ اهٌععفاعٞ، كٔعع٩ عععّ عععـَ نععـكتٍٔ عوععٟ   

ةععا  اهعععتغاثٞ ا٪سٚعععا١. ٗٓعععقا ٨ ِٙفعععٛ عىلٌعععٞ اهلهعععى ًٗلعععاُتٍٔ  

اتععٕ. كاهلكٚعععٞ عِععـ ًوٚععم ًقتععـك، هلععّ هلععى ًعع١ٛ ُِععابٕ، ًٗرب   

هعاهٚععٞ مل ًععِض اهٌععفاعٞ بعع٩   ٗبٔععقا تتٔععض نٌٚععٞ اهععرتاخ ٗأًععلعتٕ ا   

. ٗأػريا، ًّ ٙلَٗ ا٨هتـ٨ي عوٟ اهٌفاعٞ باهلتاب ٓابٽٞ نل ُٚٞ

ْ ٙ ػق مل ُىلعل ا٨عتبعاك هعٚانات ا٬ٙعات، ٗاهتٌٚٚعن      أاهللٍٙ صلم 

بغل اكلعِٟ اهوغٜ٘ ٗا٨ُعٽ٩سٛ مل كعى  ٙعٞ، ٗقـٙعـ ٓعى ا٬ٙعٞ مل       

 .كلعبغل ُـؿ إثبات اهٌفاعٞ أٗ عـَ دـٗآا كـ٨هٞ عوٟ اخلولاْ ا
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ٌٸاكٶعٶغٰل  اه  دا١ت تعبريا ععّ   ٞٿ اه ًٰفپاٰع ٍٲ  ٔٱ ٌٰا ٰتِفپعٱ كق٘هٕ تعاػل: )كپ

ػوععلأٍُ مل ا٬ػععلٝ ؼلععا انرتكعع  أٙععـٍٙٔ، كعع٩ دععـ٠ٗ هٌععفاعٞ ًععّ  

ٙفرتٓععععٍُ٘ٔ ًععععفعا١ هلععععٍ. أٜ ًععععّ كععععاُ٘ا ٙعععع ًوْ٘ ًععععفاعتٍٔ أٗ      

اكرتٍٓ٘ٓ ًفعا١ هلٍ عِـًا كاُ٘ا مل احلٚاٝ اهعـُٚا. ٗإ٨ كع٩ أسعـ    

ـَ هٌفاعتٍٔ مل ا٬ػعلٝ هٌعٌ٘هلٍ ب ٙعات ُفعٛ اهٌعفاعٞ اكلتقـًعٞ.       ٙتق

ٗنعـ بِٚععا أْ اهٌعفاعٞ ًٌععلٗطٞ بلٓعا اد تعععاػل هوٌعاكع ٗاهٌععفٚع،     

بٔعقٖ ا٬ٙعٞ عوعٟ     ا٨هعتـ٨ي  ١٨٧ٓٗ هٚو٘ا ًٌِٔا. ٗباهتاهٛ ٨ ؿللعّ  

  ٗد٘ؿ ًفعا١ غري اكل٢٩لٞ كٌا بِٚ  ا٬ٙات اكلتقـًٞ.
 

ٍٔ ًّ ك٩ًم أْ ًفَٔ٘ اهٌفاعٞ ٓى أك طارق اللهانٌ:: 22ي

 مل ا٬ػلٝ طلتوف عّ ًفًٔ٘ٔا مل اهـُٚا:

اهٌعفاعٞ ا٪ػلٗٙعٞ  توعف ًفًٔ٘عا     ُعٍ،  ماجد الغرباوٍ:: 22ز

)للّ ٙتٌفع بٍٔ اهِعاي   ْ ٘اكلفرتٓ اهٌفعا١ٗ .عّ اهٌفاعٞ اهـُٚ٘ٙٞ

ه٘دع٘ؿ بعلمؾ   ، سٚعا١ ٗ اهتعاًعى ًعع ا٪  مل ٨ ٙوٌض هلٍ ا٨تِاي أعا مل

كلٚعف ٙوعٌع اهٌعفٚع    . ، ٗٓعقٖ إكاؿٝ اد تععاػل  اهععاكلغل ٗسادن بغل 

كل٩ٙععغل ٗكؼلععا ًوٚععاكات  اهععتغاثتم؟ ًٗععا ٓععٛ نـكاتععٕ كععٛ ٙوععتذٚم 

ّٲ ) .اهبٌل عِـ تٽاٗي اهقلْٗ؟ ًٶ  ْٰ ٌٲوٶلٿ٘ ٰٙ ًٰا  ٕٶ  ّٲ ؿٱُٗٶ ًٶ  ْٰ ـٲعٱ٘ ّٰ ٰت ٰٗاهچقٶٙ

ٌٶعٱ   ٘ٲ ٰهع ٰٗهپع ٍٲ،  ٌٰعٱ٘ا ؿٱٰعا١ٰكٿ ٍٲ هپا ٰٙوٲ ٓٱ ـٲعٱ٘ ْٲ ٰت ٌٶريڅ، إڄ ًٰعا اهٲعٰتٰذابٱ٘ا   نٶٽڀ ٘ا 

ًٶجٲععىٱ ٰػععبٶريڅ  ِٰبټ٣ٱععمپ  ٰٗهپععا ٙٱ ٍٲ  ٌٶععلٲكٶلٿ ْٰ بٶ ٞٶ ٰٙلڀفٿععلٱٗ ًٰعع ٰٚا َٰ اهڀقٶ ٘ٲ ٰٙعع ٰٗ ٍٲ،  .  هپلٿعع

 ٍبٌععل ٙتٌععبح بٔعع  ٍٗا٬ٙععٞ بععـهٚى ُٔاٙتٔععا قععـؿ طبٚعععٞ اكلععـع٘، إُٔعع  

ٍ  اهِاي مل ؿاك اهـُٚا هلعٍِٔ مل ا٬ػعلٝ    .ولِا أٍُٔ ٙوٌعْ٘ ك٩ًٔع

٘  ٗا٬ٙٞ ٨ ت ٙلفلْٗ بٌلكٍٔ. ت. كاهلعى ٨  اوتجين أسـا ًعّ ا٪ًع
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  ٕ ٰٗهپععا . بععى ستععٟ  ٙععٞ: ) ٙوععٌع ؿعععا١ ٗاهععتغاثٞ ًععّ ٙععـعٖ٘ ٗٙوععتغٚح بعع

ْٰ ٍٲ ٙٱلٲٰمنٿ٘ ٔڄ ـٰ ٰكبٶٵ ٰٚا١ٴ عٶِ ٰ٘اتٳا ٰبىٲ أپسٲ ًٲ ٕٶ أپ ّٰ نٿتٶوٿ٘ا كٶٛ ٰهبٶٚىڄ اهوپٵ ّٰٵ اهپٵقٶٙ   ٰتشٲٰوٰب

هععٚى كٚٔععا ؿ٨هععٞ عوععٟ أًلاُٚععٞ ت٘اُععؤٍ ًععع أٓععى اهععـُٚا. ٗأٙٔععا ٨  

ٰٕ   ؿ٨هععٞ مل  ٙععٞ: ) ٍٲ ٰدععا١ٱٗنپ كپاهٲععٰتغٲفپلٱٗا اهوچعع ٔٱ ُٲفٿٰوعع ٌٱعع٘ا أپ ٍٲ إڄفٲ ولپوپ ٔٱعع ُٸ ٘ٲ أپ ٰٗهپعع

ٌٳا ٘ٸابٳا ٰكسٶٚ ٰٕ ٰت ـٱٗا اهوچ ٰٰ٘د ٍٱ اهلٸهٱ٘يٱ هپ ٔٱ بعاهِ،   ، ٪ُٔا ػاُعٞ  ٰٗاهٲٰتغٲفپٰل هپ

اهلعععلٍٙ مل سٚاتعععٕ، ٗتتشعععـخ ععععّ ـلاععععٞ ولوٌععع٘ا أُفوعععٍٔ بععععـَ   

ٕٶ طاعتٍٔ هوله٘ي اهللٍٙ: ) ْڄ اهوچ ٚٱٽپاٰ  بٶإڄفٲ ًٶّ كٸهٱ٘يڅ إڄهچا هٶ ِٰا  ًٰا أپكٲٰهوڀ ٰٗ

ٍٲ ٰدععا١ٱٗنپ ٔٱ ٌٱعع٘ا أپُفٿٰوعع ٍٲ إڄف ولچوپ ٔٱعع ُٸ ٘ٲ أپ كوععبم ولؤٌععٍ ٪ُفوععٍٔ عععـَ   .ٰٗهپعع

كٚععع تْ٘  طاععععٞ اهلهععع٘ي مل اهعععـُٚا، ٗٓععع٘ ٗآعععض ًعععّ هعععٚاق ا٬ٙعععٞ.   

ٗٙوععتغفلْٗ اد بععغل ٙععـٜ اهلهعع٘ي، ٗاهلهعع٘ي ٙوععتغفل هلععٍ أٙٔععا،    

 ـْٗ اد ت٘ابا كسٌٚا. ٗهٚى مل ا٬ٙٞ أٜ إط٩ق كلا بعـ اكل٘ت.كوٚذ

ٕٱ   ٰٰٚل٠ اهوچعع ٌٰوٿعع٘ا كپٰوعع ٰٗنٿععىڄ اعٲ ٗأٙٔععا ٨ ؿ٨هععٞ عوععٟ اكلٽوعع٘ب مل  ٙععٞ: )

ْٰ ، ٪ُٔعععا ُعععاوللٝ إػل سٚعععاٝ اهلهععع٘ي،     ِٱععع٘ ًٶ ٌٱ٧ٲ ٰٗاهڀ ٕٱ  ٰٰٗكهٱععع٘هٿ ٍٲ  ٌٰوپلٿععع ٰع

، ٗهٚوعع  ًٽوقععٞ باهِوععبٞ هععٕ، كغععٍ أُٔععا ًٽوقععٞ باهِوععبٞ هوٌعع٧ًِغل     

ٝٶ  ٰٔاٰؿ ٌٸ ٰٗاه ٚٲمٶ  ٍڄ اهڀٰغ ْٰ إڄهپٟ ٰعاهٶ ٰٰٗهتٱٰلؿٹٗ ٗاهـهٚى تلٌوٞ ا٬ٙٞ اكلباككٞ: )

   ، ْٰ ٌٰوٿعع٘ ٍٲ ٰتعٲ ِٲععتٱ ٌٰععا كٿ ٍٲ بٶ ِٰبټعع٣ٱلٿ ٚٱ ٨ٗ ًعع ْ هولهعع٘ي ب عٌععاهلٍ ٙععَ٘   كپ

. كاهل٦ٙععٞ مل اكلقٽععع ا٪ٗي ٙععلاؿ بٔععا اكلٌععآـٝ احلوععٚٞ، ؼلععا   اهقٚاًععٞ

 ٙٞ ػِْ٘ ًّ عاُل اهِ،.كاكلقِ٘ؿ با٨ ٩ٙمَ سٚاٝ اكلٌآـ.

٨ ؿهٚعى عوٚعٕ إط٩نعا، ٗا٬ٙعات اهللؿلعٞ ًٽوقعٞ هعٚى         كٌا تقـَ

كٚٔا تفاُٚى ًاكٚٞ، للا ٧ٙكـ تغاٙل ًفَٔ٘ اهٌفاعٞ. ثٍ ه٘ كعاْ  

ًعِٟ اهٌفاعٞ كٌا ُتِ٘كٖ ؿُٚ٘ٙا هتِـ٠ اد تعاػل كفلعٞ بِعا اػل   

 ،٨ٗ تلفععٛ بٔععع كٗاٙععات  بٚععاْ أهععاهٚبٔا ٗطلنٔععا ٗكٚفٚععٞ ُٚوععٔا.    
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، كتشتعاز هتفِع٩ٚت تٌعبٕ  ٙعات     اهبٌلٙٞ ـلعا١ِري هتعوق ا٪ًل ؼل

كٔعععٍ اهٌعععفاعٞ اهـُٚ٘ٙعععٞ هلعععّ كٚعععف ُتِععع٘ك     ؿللِِعععا  .اجلعععنا١

 .اهٌفاعٞ ا٬ػلٗٙٞ ٗسلّ مل عاكلغل رلتوفغل؟

 ه٨٘ اهتنٗٙل ٗاهتوقغل اكلوتٌل،ناؿك عوٟ أؿكان احلقا٢ق  ُواْٮا

بوععبم  بععـٙٔٚات كغععـت بٚقِٚٚاتععٕ ٗعقا٢ععـٖ،  ٙلتععاب ٨اهععقٜ دعوععٕ  

، ٙقِٚا هوبٚا دامًا تفلمبواطٞ اه٘عٛ ٗقل٘ي اهعقى، ٗٓقٖ كاكثٞ 

 . عوٟ ًوت٠٘ اهتفلري ٗاهوو٘ن ٗاكلٌاعلأػٽلتـاعٚاتٕ 

ْ ُٗاسم اهقرب بٌفاعٞ اٮُواْ اهبوٚنل كٚف ٌٙم ثٍ   ُِع٘

سٚععا داهوععا   ُععفات اخلاهقٚععٞ، ٗتِعع٘كٖ  هععِٕوععم ت ا٪ٓععلسٞ مٙععاكٝ

كٚععف ٌٙععم بٌععفاعتٕ ٗػٽٚععم  ٨هععتقباي مٗاكٖ ٗنٔععا١ سعع٘ا٢ذٍٔ؟

عععّ  اسلاٙععات ٗنِِعع  هععٕ ، ٗٙععلٍٜٗٓؼلٌععاعل ٙت٩عععماكلوععذـ 

كلاًععات ُععاسم اهٔععلٙض ًٗععا سِععى ًععّ ًعععادن بربكتععٕ، بععى        

ن ًعّ ٙوعتغٚح بعٕ ًعّ     سٔ٘كٖ ًؼِعٚا هعبع  اكلِاهعبات، هٚتعـاك    ٗ

  ٗتبلٛ ً٘نا ٗسبا ٗت٘ه٩.. ٗتل٠ اهِاي تِغٛ أتباعٕ ٗذلبٕٚ!!

 ٤ِعععـًا ٙوعععتلغل اهعقعععى ِٗٙٽفععع اكلٌعععلوٞ مل اخلوعععى اكلععععلمل ع 

اهعع٘عٛ، ٗتلتععٜ٘ اهعاطفععٞ ب ٗٓععاَ ٗأكافٙععم تعععنف عوععٟ رلٚاهلععا،    

اهععٞ قتعععاز  لكتتعع در عوععٟ سوععاب ا٪ؿكان. ٗٓعععقا حبععـ فاتععٕ اُت     

كلعاجلععات ك٘كٙععٞ ٨ُقععاف اهِععاي ًععّ ػٽععاب سوععٚين صلععامل احلقٚقععٞ   

٘ٵٖ ًعِععٟ     ِٗٙععاؿك عقععى اهِععاي عوععٟ سوععاب احلقٚقععٞ.      كٔعع٘ مل ٌٙعع

كاغ ٧ٙهععى هعع٘عٛ ؿلععِض اهلًعع٘م اهـِٙٚععٞ هععوٽٞ      اهٌععفاعٞ كقععنل بععى  

اهععتشلٍ ؼلِععا٢ل اهِععاي، ًععّ ػعع٩ي تفعع٘ٙ  إهلععٛ ًنعععَ٘ ٨ ؿهٚععى  

   ْ ٨ ٙبعاهٛ   .عوٕٚ، كٚٽ٘ف اهنا٢ل س٘ي ا٪ٓلسٞ اكلقـهعٞ بلعى إؿلعا
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سٌِٚا ٙع٘ؿ ػا٢با، بى ٌٙعم مل إػ٩ُعٕ ٨ٗ ٌٙعم بقعـكات ُعاسم      

 . ٗ بربكتٍٔ.، بى ِٗٙوم كى ػري ِٙٚبٕ هلٍ. إًا ًباًلٝ أاهقرب!!

ٛ إْ  ،ه٫هعععف ٗهعععقادٞ عقععع٘هلٍ ٨ توعععٌض   اهِعععاي بوعععاطٞ ٗعععع

عـؿ اهقّٙ مل ٙق  س٘ا٢ذٍٔ ُعاسم اهٔعلٙض   و٧اي اكلتشـخ عّ ب

ًلٓععآٍ؟، ٗكععٍ اهععقّٙ مل   اهععقّٙ مل ٌٙععفٶ عععـؿ اكلقععـي؟ ٗكععٍ

اهعقٜ   َ؟ ٓعقا ٓع٘ اهوع٧اي امعلٵ    ..ٍكٍ، ٍٗٔ، ٗمل ٙلمنٍٔ، ٗكغجٙ

تلفععريٖ بتٌٔععٞ  بعععـ  ،ٌعع٘تٙفٔععٛ بِععاسبٕ هو ٗ!!، طلٌععاٖ اجلٌٚععع 

 اهتٌلٚم بقـاهٞ ا٪ٗهٚا١. 

أْ ٙلععْ٘ اجلٌٚععع أكجععل ٗعٚععا، ٗٙنكععع٘ا كٗغ اهٌععم مل     ُ ًععى 

ُفعع٘ي أؿًِعع  ا٨هععتلاُٞ ٗا٨ُقٚععاؿ. اهعع ي كععى ًععّ ضلععـثم عععّ      

ٗمل ٙقع   اهع٘هٛ  ععّ ععـؿ اهعقّٙ مل ٙوعتذم هلعٍ      كلاًات ا٪ٗهٚا١ 

ع  بٙعغل هع  ُوبٞ هعـؿ اهنا٢لّٙ اه  جتعاٗمت عٌعلات اكل٩   س٘ا٢ذٍٔ

، كٛ ُوآٍ ًععا مل اُتٌعاي اهع٘عٛ، ٗقلٙعلٖ ًعّ      اكللانـ اكلقـهٞ

ـٵهعا  هٽ٘ٝ كدى اهعـّٙ، ٗهعوٽٞ تعلاخ     عوعٟ سوعاب ٗعِٚعا     ُعاك ًق

٨ٗ تِـق أبـا أْ اهوعبم كِٚعا، ٗععـَ اكتٌعاي ًعلٗهل       ًٗوتقبوِا.

اهٌفاعٞ، كعـؿ اهنا٢علّٙ ٓا٢عى، ٗطوبعاتٍٔ أٓععاف أععـاؿٍٓ، ٓعى       

ٽٚبغل ٨ ٙوتشقْ٘ عٽفٕ ٗكفلتٕ ٗنٔعا١  ٙعقى كى ١٨٧ٓ اهِاي اه

مل تلتٌععى كععٍٚٔ ًععلٗهل اهٌععفاعٞ؟ ٓععقا     ٓععى اجلٌٚععع ٗ سعع٘ا٢ذٍٔ؟

    ّ كلعّ ٗانعٚعا ٗاؿكن    .ك٩َ ٨ ِٙـق إط٩نعا ُوعبٞ بععـؿ اهنا٢علٙ

 احلقٚقٞ بِفوم، كٛ ٨ تلْ٘ ٓشٚٞ للاكهات ػاط٣ٞ.

اهعع ي بععـ٨ ًععّ اخلٌعع٘  ٗا٨ُععغا١ اهبوٚععـ كععٛ تتٔععض احلقٚقععٞ   

خلٽبععا١ ى عقوععم ٗأُعع  تِععغٛ  اكلوععتقٍٚ. ٨ تعٽڃععٗتوععوم طلٙععق اد
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 عوٚم ٗعٚا هقٌٚا.  ْ٘ع٘اطفم ٗؿلو ْ٘كٚوتغواهـِٙٚٞ،  اكلِابل

عٛاهٌععم  ، سععق طبٚععٛعٗاهوعع٧اي  ٙقىلععٞ اهعقععى.، ٗع٩ًععٞ ؿهٚععى اهع٘ع

ٟ أه٣وتٍٔ ًٗل٘كٍٔ بلى ُلاسٞ ٗأداب عوبلسابٞ، وٕ اهقل ْ تقبٵ

ى      ٗٗٓ٘غ. ، ٨ٗ ٨ٗ ذللًعا كفعلا،   كاهٌعم ٗاهوع٧اي ٗا٨هتفوعاك هٚع

ْ ٧ٙاػق اٮ ي عوعٟ فكا٢عٕ ٗٗعٚعٕ ٗسبعٕ       ٌع عوٚٔ ُوعا ٗإػ٩ُعٕ  ا، بعى تـع

اْعلكعععٞ احلقٚقعععٞ  ؼلًٗعععع٘كٖ باكلوععع٧ٗهٚٞ ًٗعععغفٕ   ، ُقععٛع إؿلعععاْ هٔععٌع

ْٰ: )ٙواعـٖ بجبات عوٟ ً٘ادٔٞ أػٽل ه٧اي ًٸوٲ٣ٱ٘هٿ٘ ٔٱٍ  ٍٲ إڄُٸ ٓٱ  . ٰٗنٶفٿ٘

هتفعاؿٜ تعـاعٚات اهعقعى    ٗاهِقعـ   ٧ايوع اهٌعم ٗاه ك٩ تلفع٘ا ععّ   

 ٞ ، ٗٙوععتـكدٍٔ اجلٌعععٛ اهععقٜ ٙوعع٘ق اهِععاي ؼللععل باجتععاٖ اخللاكعع

أ٨ توعتفنُا ـلع٘     عاطفٚا عوٟ سوعاب ٙقىلعٞ اهعقعى ٗت٘نعـ اهع٘عٛ.     

اهنا٢لّٙ ٗٓٛ تٽ٘ف بع٘اطفٔا تلد٘ا نٔا١ ساداتٔا ثٍ تع٘ؿ ػا٢بعٞ  

  .؟ه٠٘ سفِٞ أًى مل ًوتقبى ٨ ؿهٚى عوٟ ٌٓإُ

قععى اجلٌعععٛ  ٙا اهعاعوععٟ اجلٌٚععع تععـاكن اهِععاي اهٽٚععبغل، ٓععش     

قعععـ اهعععتِنف اخلٽعععاب اهٽعععا٢فٛ   ك ٗا إػل كًعععـٍٓ،اكلٔعععوى هٚعععع٘ؿ 

دٔ٘ؿٍٓ ٗأً٘اهلٍ ٗٗعٍٚٔ ُٗاكٗا ٗن٘ؿا عوعٟ سوعاب ًوعتقبؤٍ بعى     

ٗأػلتٍٔ. تقع اكلو٧ٗهٚٞ أ٨ٗ عوٟ اكل٧ًِغل اه٘اعغل للعّ طلٌعْ٘ اد   

ٗا٪ًٚععععٞ  ٗطلععععاكْ٘ ٙععععَ٘ احلوععععاب. ٓعععع١٨٧ ٓععععشاٙا ًِععععابل اجلٔععععى  

 .ًِٗاحلٍٔ اهٽا٢فٚٞ ًعاٌٍٙٔ تكٵٗاه٩ٔي، تو٘نٍٔ سٚح ؿ

 

ٓى اه٘اهٽٞ )اه٘هٚوٞ  أٗ اهٌفاعٞ ُىللٙٞ  طارق اللهانٌ:: 25ي

 ٌاعٚٞ أَ هٚاهٚٞ؟ادتؿِٙٚٞ أَ 

ٓعععٛ كعععى ٓعععقا. هقعععـ هعععؼٵّ اهِعععلا      ماجاااد الغربااااوٍ:: 25ز
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عوعٟ اُتعنا     اهوٚاهٛ عوٟ اهووٽٞ بعـ ٗكاٝ اهله٘ي أد٘ا١ اهتِعاكى 

ّ اخل٩كعٞ ًٗعلعٚتٔا ٗاُتٔعا١    ، بعـ١ا ًع  اهٌلعٚٞ ٗاستلاك اهفٔعا٢ى 

ثعٍ استعـَ   باهعقٚـٝ ٗأؿهتٔا، ًعلٗكا باهلٗاٙعات ٗا٪ساؿٙعح ٗؿ٨٨تٔعا.     

ًعععل٘ن سععع٘ي ًعععلعٚٞ مل ولعععى عوعععٛ اٮًعععاَ  اهِعععلا  بععععـ سعععلٗب

ُععشابٞ كهعع٘ي اد، ٗهلععٍ نععـَ هععبق مل  وععٔاٗدٱا٪طعلاف اكلتشاكبععٞ،  

ّ اٮه٩َ، ًّٗ اكلبٌلّٙ باجلِٞ سوم اهلٗاٙات،  ٌٰع ٞ اهف٣عٞ اهبا  ك  غٚع

، كؼٽععٟ باجتععاٖ كتععـاكن ا٪ًععل ًعاٗٙععٞ مل إدععلا١ اسععرتامٜ ؟ٙععا تععل٠

تٌٕ٘ٙ ةعٞ اٮًاَ عوٛ بعـ ًعلا١ فًعٍ اهعلٗاٝ، ٗتوعؼري اخلٽبعا١،      

ٗكلب هبٵٕ عوٟ اكلِابل هوعتغل عاًعا، ٗاتٔاًعٕ بٌعق عِعا اكلوعوٌغل       

ق س٘هعٕ كٗاٙعات   هفڃع ٗ .ٗعـَ ًلعٚٞ تِعـٕٙ هوؼ٩كعٞ مل ٙعَ٘ اهوعقٚفٞ    

، ٗبٔعقا اٮهعو٘ب اكلعاكل    ٕ كاطٌعٞ بِع  اهعِ،   تقَ هو٘كٕ ًع مٗدتع 

 ٔ ٕ   ٞؿكععع اهٌععب  ٘ا،مل ٙوععلتاهٌععٚعٞ . هلععّ عععّ ًععلعٚٞ سلً٘تعع

 ا٨هعتـ٨ي  ٗ ، بعى هولؿ عوعٟ ـلٚعع اهٌعبٔات    ٍن٘آ ْٗضلٌـ ٘اكلاس

ـ ٗػ٩كتٕ ٗنلبعٕ ًعّ كهع٘ي اد    ًلعٚٞ عوٛ عوٟ ًعّ تلًعشٕ   ١ا ، بع

ٚٞ اهووٽٞ ًلع س٘يهوؼ٩كٞ بعـ اهِ،. ًِٗق فهم اهَٚ٘ بـأ اهِلا  

، ستٟ اًتـت تـاعٚات ٓقٖ اكلو هٞ هلى ًِاسٛ فا١وٗاخل ٗاخل٩كٞ

اهجقاكععععٞ ٗاهفلععععل ٗاهوٚاهععععٞ ٗمل تععععِرٱ ًععععّ ًللٓععععا اهع٩نععععات      

 ا٨دتٌاعٚٞ، كتقٽع  أٗاُل ا٪ػ٘ٝ ٗامبٞ.

مل ػٔععععٍ اهِععععلا  اهفلععععلٜ  اكلتِامعععععٞ  فثععععٍ كاسعععع  ا٪طععععلا

تبشح عّ أؿهٞ  ،٘ؿ ًلدعٚٞ ًعتربٝ ) ٙٞ أٗ كٗاٙٞ ٗعـَ ٗد اهعقا٢ـٜ

اهعع   أؿهععٞ كٗا٢ٚععٞ هتعٔععٚـ ًتبِٚاتٔععا اهعقٚـٙععٞ ٗاهفللٙععٞ بععى ٗهفقعع 

 تـي عوٟ أكٔوٚٞ ٓقا اهٽلف أٗ فان، كٽٿلغ مل ٓقا اهوٚاق ًفَٔ٘
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ٍ اهٌفاعٞ   .اهفٔفاب اهٌاًى ٪تبا  أٓى اهبٚ  دنا١ كل٘ا٨تٍٔ ٗسعبٔ

بى تٌٌى أٓى اهبٚ ، ػاُٞ  ،كاهٌفاعٞ هٚو  رلتِٞ ؼلّ اكتٟٔ

ا١ ٗٗهـٓا احلوغل، ٗٓقٖ ًٚنٝ ٨ تـاُٚٔا ًٚنٝ إفا ثبت  كع٩، اهنٓل

ٗتعـي بعع٩ أؿُععٟ ًععم عوععٟ أكٔععوٚٞ أٓععى اهبٚعع  مل كععى ًعع١ٛ ًِٗٔععا  

بى ٗتـي ًفًٔ٘ا عوعٟ اسلعلاف ٗععـَ ًعلعٚٞ      اخل٩كٞ ٗٓ٘ اكلٽو٘ب.

 ػًٍِ٘ٔ اهتاكطلٚغل. ٗٓقٖ ُتٚذٞ أن٠٘. 

مععٞ سعع٘ي  ًعّ ِٓعا تفٔعٍ هعبم اهِععلا  اكللٙعل بعغل ا٪طعلاف اكلتِا       

بت ٗٙعى  ٙعٞ   وعتـي عوٚٔعا   ٙٱكٔا٢ى اهِشابٞ ٗأٓى اهبٚ . كى كٔٚوٞ 

ُعلا  هعّ   ٌلعٚٞ اهـِٙٚٞ ٗاهوٚاهٚٞ. ٗٓعقا  ت٧ثل مل ًٚناْ اهأٗ كٗاٙٞ 

ٙٔععـأ ًععا مل تقعع٘ب اهجقاكععٞ اهـِٙٚععٞ اهٽا٢فٚععٞ، ٗقععى ذلوععٔا ثقاكععٞ     

 هو٘كا١ ٗتِىلل هوٌوتقبى بتفا٢ى كبري. ٤ًِفتشٞ ٨ تِلف

ععععاَ، اهعععتٔوم   0811اهعععتغلن  نلابعععٞ  تِععع٘ك نٔعععٚٞ ٗاسعععـٝ  

ْ٘ دٔ٘ؿا دباكٝ، ٗأكان٘ا ؿًا١ مكٚٞ بل٣ٙٞ، ًٗا ماه  ٌبوببٔا اكلوو

ْ تتفاعى ؿْٗ سوٍ ُٔعا٢ٛ. نٔعٚٞ ٨ تع٧ثل عوعٟ عٌعى اٮ      ، ٗهعٚى  ُوعا

هلععا ًـػوٚععٞ مل نبعع٘ي ا٪عٌععاي أٗ كؿٓععا، ٨ٗ ٙوعع ي اد تعععاػل اهِععاي 

نل؟ أهعٚى هووعوٽٞ   ًعافا ٙلٙعـ اكلوعوٌْ٘ باهٔعب     .عِٔا، توم أًعٞ ػوع   

اهُ٘٘ي هوشلعٍ   طلق؟ أهٚى اٗ هٚاتٔ ااهَٚ٘ ًفَٔ٘  ػل، هلا أؿٗاتٔ

باتعع  ٗآععشٞ ٨ ع٩نععٞ هلععا ؼلععا ًٔععٟ؟ هقععـ باتعع  اهٌععع٘ب تٽاهععم    

سلأًعا ؼلوععتقبى  ػععل ٗكقععا هتٽعع٘ك احلٔععاكات، ٨ٗ تلٙععـ اهععع٘ؿٝ  

ٙتٌِٟ كدى اهـّٙ، هٚبقٟ ًتووٽا عوعٟ كنعاب اهِعاي     اهوٌآٛ كٌ

 باهباطى.

أْ ٙفٔععٍ اهِععاي ؿٗكٓععٍ مل احلٚععاٝ، ًٗععا ٓعع٘   عععاد٩سلتادععٕ ًععا  
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 ي اهفقٔا١. ان٘أاكلٽو٘ب ًٍِٔ ؿِٙٚا ًّ ػ٩ي كتاب اد ٨ ًّ ػ٩ي 

سٚعح   مل ٓقٖ احلٚاٝ ػ٩كٞ ا٪كب ٗإعٌاكٓعا،  ُواْإْ ًٌٔٞ اٮ

سٚا٢ٔعا ٗاهتععلف عوعٟ نـكاتعٕ ٗعىلٌتعٕ      اهتعٌلٍٓ اد تعاػل كٚٔعا ٮ 

هععع  تعععـي ؿهععع٩ٚ ناطععععا عوعععٟ ٗدععع٘ؿٖ ًعععّ ػععع٩ي ن٘اُِٚٔعععا ٗهعععِِٔا ا

ٗٗسـاُٚتعععٕ ٗعىلٌتعععٕ، ًٗعععا اكلآعععٛ هععع٠٘ جتلبعععٞ بٌعععلٙٞ مل ًوعععاك 

هلا وللٗكٔا اهع  ٨ ُوعتٽٚع ًعلكعٞ ٩ًبوعاتٔا هبععـ اكلوعاكٞ        ،ط٘ٙى

 نـكتِا عوٟ ت٘ثٚق أسعـاثٔا ًعّ ػع٩ي كتعم اهتعاكٙؽ ٗاهعرتاخ.       ٗعـَ

اْ هعقوعٕ  ٗنـ اُتٔعٟ ؿٗك اهُ٘عاٙا اهـِٙعٞ  عتٍ اهِبع٘ٝ هريتلعن اٮُوع       

ٗجتلبتعععٕ احلٚاتٚعععٞ، ٗٙوعععتىلى باهعععـّٙ ٗنٌٚعععٕ ًٗباؿ٢عععٞ مل ًوعععريتٕ    

اهٽ٘ٙوععٞ، كٌععا عععاؿ اٮُوععاْ حبادععٞ ٨سٔععاْ اهععـّٙ، هعع٠٘ كٗسععٕ      

ّ ٗتوععٌ٘ إػل اد ًععّ ػعع٩ي ًعلكتععٕ    ٣اهلوعععٞ، كععٛ توععتقل ٗتٽٌعع   

ٗتعٍٚ جتلبتٔعا اهـِٙٚعٞ ًعع اخلعاهق دعى      ٗا٨ُفتاغ عوٕٚ بقوم هوٍٚ، 

ـٵٌٗٙععق طلٙقععٕ بجبععات  ٙتشععـ٠ا٬ْ . اهعقععى ٗععع٩ َ هِععا سٔععاكٝ ، ٗنعع

 كانٚٞ كٌا عوِٚا ه٠٘ اهع٘ؿٝ هعق٘هِا ٗٗعِٚا.

ُع٘ؿ هوو٧اي: كاهٌفاعٞ ؿِٙٚٞ ٪ُٔا فات دقك نل ُٛ، ٗادتٌاعٚعٞ  

كعى ادتٌاعٛ ًتعاكف عوٕٚ، ٗهٚاهٚٞ باعتباك اهتِىلري هلا  اباعتباكٓ

أْ اكلتِعامعغل عوعٟ اهوعوٽٞ. ًعع اهت كٚعـ       ًِااـَ اهوعٞ طل ٖبٔق

ًفٔععَ٘ اهٌععفاعٞ نل ُٚععا ٗأػلٗٙععا طلتوععف عِععٕ ادتٌاعٚععا ٗمل احلٚععاٝ   

 ً ، ٗطبٚعععععٞ اٮُوععععاْ ٗكٌٔععععٕ  تغععععاٙلٝاهععععـُٚا ٪ْ طبٚعععععٞ احلٚععععاتغل 

ٗنـ فكلُعا ًعا    .ٗإؿكاكٕ ٗٗعٕٚ ه٫ًٚا١ رلتوف بغل اهـاكّٙ أٙٔا

  ٙلفٛ ًّ أؿهٞ نل ُٚٞ هبٚاْ اهٌفاعٞ ٗتف٩ِٚتٔا.
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 اصتحانح انزؤَح
مل سـٙح ًِو٘ب هٯًاَ احلذٞ )اٮًاَ  طارق اللهاانٌ: : 20ي

ٗعوٟ هواْ  ػل اهوفلا١ إُٔ هّ ٙتوِٟ  اكلٔـٜ اكلِتىلل عِـ اهٌٚعٞ 

٪ٜ ًؼّ ك٦ٙتٕ بعـ ٗن٘  اهغٚبٞ اهلرب٠ ٨ٗ ٙ٘دـ هفلا١ بعـٖ، 

   ّ عوٌعا١ اهٌعٚعٞ    ٗباهلغٍ ًّ ٓقا احلـٙح ًامهِا ُوعٌع اهلعجري ًع

ب ٍُٔ سامٗا عوعٟ ًعلف اهوقعا١ ًعع اٮًعاَ اهغا٢عم ٗتلوٌع٘ا ًععٕ،         

ٗٙعـعٛ اهلععجري ًععٍِٔ بعع ْ ػٽععآٍ ًوععـؿٝ بربكععٞ اٮًععاَ احلذععٞ  

 ًٌٗ٘كتٕ ًّٗ ١٨٧ٓ ًاماي عوٟ نٚـ احلٚاٝ.

ًا ًـ٠ ُشٞ احلـٙح اه٘اكؿ عّ احلذٞ بعـَ نـكٝ أٜ ًؼّ 

 عوٟ ك٦ٙتٕ إفا ٗنع  اهغٚبٞ اهلرب٠؟.

ِٓان ت٘نٚع ُقوٕ اهوعفري اهلابعع عوعٛ بعّ      اجد الغربااوٍ: م: 20ز

 ذلٌـ اهوٌلٜ عّ اٮًاَ احلذٞ أٗ اكلٔـٜ اكلِتىلل، ٙق٘ي كٕٚ كٌا

 مل اكلِاؿك اهٌٚعٚٞ: فكل

ْ اهوٌلٜ اهوفري اهلابع هٯًاَ احلذٞ عوٕٚ اهو٩َ، أػعلز  إ)... 

ٌٵـ اهوٌلٜ أعىل ٛٵ بّ ذل ٍ هوِاي ت٘نٚعاځ هٯًاَ دا١ مل ُِٕ: )ٙا عو

اد أدل إػ٘اُم كٚم كإُعم ًٚع  ًعا بِٚعم ٗبعغل هعتٞ أٙعاَ، كعاـلع         

ْڄ إػل أسـ ٙقَ٘ ًقاًم بعـ ٗكاتعم، نعـ ٗنعع  اهغٚبعٞ      أًلن ٨ٗ ت٘

اهجاُٚٞ ك٩ ولٔع٘ك إ٨ڃ بععـ إفْ اد ععنٵ ٗدعى، ٗفهعم بععـ طع٘ي ا٪ًعـ         

ـٵعٛ     ٗنو٘ٝ اهقو٘ب ٗاًت١٩ ا٪كب د٘كاځ، ٗهٚ تٛ ًّ ّٲ ٙع ًٰع ًعٚع  

كٌعّ اؿععٟ اكلٌعآـٝ نبعى ػعلٗز اهوعفٚاُٛ ٗاهِعٚشٞ         اكلٌآـٝ، أ٨

 س٘ي ٨ٗ ن٘ٝ إ٨ڃ باد اهعوٛ اهعىلٍٚ .٨ٗ ًٱفرت كٔ٘ كافب 
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ُععلٙض ِٙفععٛ إًلاُٚععٞ ك٦ٙععٞ ٗ ُععشٚض ٗكععق ًبععاٍُٚٔ، ٗٓععقا ػععرب

اٮًععاَ اكلِتىلععل ػعع٩ي غٚبتععٕ اهلععرب٠ اهعع  بععـأت بعععـ ٗكععاٝ اهوععفري   

ٗباهتشـٙععـ  ٓععع.374اهلابععع عوععٛ بععّ ذلٌععـ اهوععٌلٜ ًباًععلٝ، عععاَ  

" ٌٗٓععا ًععّ  نبععى ػععلٗز اهوععفٚاُٛ ٗاهِععٚشٞ  كٌععا دععا١ مل اهت٘نٚععع " 

كعٌٚلّ تلعقٙم ًعّ ٙعـعٛ ك٦ٙتعٕ ػع٩ي غٚبتعٕ         ع٩ًات اهىلٔع٘ك، 

اهلععرب٠ اهععتِاؿا هلععقا اخلععرب: )كٌععّ اؿعععٟ اكلٌععآـٝ نبععى ػععلٗز         

ًٱفرت . بى أمعٍ أْ اهت٘نٚعع ِٙفعٛ أٜ    اهوفٚاُٛ ٗاهِٚشٞ كٔ٘ كافب 

ٍٗٓ ٨ ؿهٚى عوٕٚ. ٗؿهٚوعٛ أْ اهت٘نٚعع ُعلٙض     ولٔ٘ك، ًٗا ا٨ُتىلاك إ٨

عِععـًا عوععق ولٔعع٘كٖ بإسععـ٠ ع٩ًععات ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ سٚععح ُٔاٙععٞ عععامل  

اهـُٚا، بعى أْ اهِعٚشٞ كٌعا مل هع٘كٝ ٙاهعغل ًعّ ع٩ًعات ا٬ػعلٝ.         

ٗأًععا اهوععفٚاُٛ دلععلؿ اهععٍ بعع٩ تفاُععٚى كٔعع٘ نٔععٚٞ دلٔ٘هععٞ. ٗٓععقا  

ٓعقا ٗفان أْ   ٧ٙكـ إًا ًع٘ت اكلٔعـٜ أٗ ععـَ ٨ٗؿتعٕ أهاهعا. ٗنبعى      

 ٧اهت٘نٚععع عوععق ولٔعع٘كٖ عوععٟ إفْ اد تعععاػل، ٨ٗ ؿللععّ ٪سععـ اهتِبعع    

 تٽعلق  ٙعات اهعقكل احللعٍٚ هلعا ؿهٚعى كعافٷ       بٔا، كٌعا أْ ععـَ   

 هِفٛ اهقٔٚٞ ـلوٞ ٗتف٩ِٚ. 

 

ٓعى   ؟.سٚاًا ٓ٘ هبم عـَ ك٦ٙتٕ ًا ؿاَ  طارق اللهانٌ:: 27ي

لٗف ٓعٛ  اهوبم كٕٚ أَ مل اهىللٗف امٚٽعٞ بعٕ؟ ٗإفا كاُع  اهىلع    

اهوبم كِشّ زلنَ باكتفاعٔا ػ٩ي ٓعقٖ اكلعـٝ اهٽ٘ٙوعٞ دعـا، كٌعا      

غل هععٕ ًععّ ك٦ٙتععٕ؟ اؽلِععٟ د٘ابععا  اكلؼوڃِععؿلِععع اهِععاي أٗ عوععٟ ا٪نععى 

 ُلضلا س٘ي ٓقٖ اهِقٽٞ اكلٌٔٞ

اهت٘نٚع مل ٙبٚٵّ هبم تععقٵك ك٦ٙتعٕ ًعا ؿاَ     ماجد الغرباوٍ:: 27ز
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اهعوٌا١ ـ اكتفٟ ٗن كٌا ٙق٘هْ٘. ا بلاًى ٗعٕٚإُواُسٚا ٗ اكلٔـٜ

بعاد عنٗدعى،    كبٽع٘ا أًعل ولٔع٘كٖ   سٌِٚعا  باهتعوٚى اهع٘اكؿ مل اهت٘نٚعع   

: )نعـ ٗنعع  اهغٚبعٞ اهجاُٚعٞ كع٩ ولٔع٘ك إ٨ڃ بععـ إفْ اد ععنٵ         سٚح ناي

 ٗدى، ٗفهم بعـ ط٘ي ا٪ًـ ٗنو٘ٝ اهقو٘ب ٗاًت١٩ ا٪كب د٘كاځ . 

فعععلق بعععغل اهىلٔععع٘ك عوِعععا اه ه٘ٓععع٘غاهتٌ٘ٙعععٕ ٗآعععض مل أدععع٘بتٍٔ ٗ

، ٗبعغل  كٌا دا١ مل اهت٘نٚعع  ًلتبنل باد تعاػل قاٗٓ ،ٌاكهٞ ؿٗكٖكل

كبع ٜ ؿهٚعى عوقع٘ا ك٦ٙتعٕ عوعٟ ًٌع٣ٚٞ اد ٗنعـ جتآعى          .هقا٢ٕ ٗك٦ٙتٕ

ٍ  ب ٗآعشا اهتٔعلٵ أهعٚى   ؟ٔااهت٘نٚع ً٘ٓ٘ع ؟. اهوع٧اي ععّ   مل دع٘ابٔ

 إفاځٌعع٣ٚٞ اد. ٔععا ؼلُٙلبٽ٘كوٌععافا عععّ اهىلٔعع٘ك ٨ هععبم تعععقك اهل٦ٙععٞ 

ٌٵ ٗ ًٌآـتٕ ًٽوقاك٦ٙتٕ أ كتعقك ق اٮًلاي ٗٙبعح عوعٟ اهلٙبعٞ   ٙع

 ٓع.  788ٗاهتوا٦ي س٘ي أُى ٗد٘ؿٖ سٚا ًِق ٨ٗؿتٕ 

 هلععّ كلععافا ؽلتِعععاهت٘نٚععع اكلتقععـَ هععبم عععـَ ولٔعع٘كٖ،  هقععـ بععغل 

ك٦ٙعععٞ اٮًعععاَ ٨ ع٩نعععٞ هلعععا بىلٔععع٘كٖ ٗللاكهعععٞ ؿٗكٖ اهعععـٙين    ؟ك٦ٙتعععٕ

ٞ اهٌعٚعٞ  ٗاهوٚاهٛ عوِا، كعٚفرتب إًلاُٚعٞ ك٦ٙتعٕ، ٨ أنعى خلاُع     

 ًٍِٗٔ ًلادع اهـّٙ اهعىلاَ، ٗمل ٙـ  أسـ ًٍِٔ هقا١ٖ.

ًعععع سادعععٞ اهٌعععٚعٞ هوت٘اُعععى ًععععٕ بععععـ ت٘نعععف    أًعععل ًلٙعععمإُعععٕ 

 اهو٧اي: ضلق هِا. ِٗٓا اهوفاكٝ، ٗاُقٽا  اهت٘اُى ًعٕ!!

عععع٘ؿ ت ،ٞفاتٚعععًٽوقعععا مل اهغٚبعععٞ اهلعععرب٠  تععععقٵك ك٦ٙتعععٕ عوعععٞٓعععى 

كِٔعا   ااهوعبم فاتٚع  ؟ كإفا كاْ ٗوللكٕبٌؼِٕ  ًٞلتبٽ أَهٽبٚعتٕ؟ 

 استٌا٨ْ:
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 يىخ اإلياو
ٕ  ا٪ٗي: ًعععـٝ اهغٚبعععٞ ٓعععٛ عاًعععا  21بععععـ أْ ععععاَ  استٌععاي ٗكاتععع

، ٗمل توعععاعـ اهىلعععلٗف اهوٚاهعععٚٞ عوعععٟ ولٔععع٘كٖ عوِعععا      اهِعععغل٠، 

كاهعتعاْ باهوععفلا١ هوت٘اُعى ًععع ًعٚعتٕ، ثععٍ ؿُعٟ أدوععٕ ًٗعات، كعع٩      

لْ٘ سادٞ هوِٚابٞ أٗ اهوفاكٝ. ًّٗ باب أٗػل ؽلتِع ًٌآـتٕ، ٗهعٚ 

كافبعا ًعّ ٙعـعٚٔا. ٗٓعقا استٌععاي ًعقع٘ي دعـا، عوعٟ كعلب ُععشٞ         

ٛ ٨ٗؿتععٕ ٗٗدعع٘ؿٖ. كاهوععبعْ٘ عاًععا   ًعععـي سٚععاٝ  أكجععل ًععّ  كؼلععا ٓعع

عٌل ٨ ٙقاي عوٟ ٗ  ُقان سٚح تِتٌل ا٪ًلاب ٗاحللٗب. ُواْاٮ

ٌٵلّٙ.   ٪ُٕ رلتّ بٕ. ٨ٗ ٙوتـي بعٌل ُ٘غً٘اف اكلع

مل فهعم   ٞري ًٽلٗسع كٌا ِٙبغٛ اهتِبٕٚ أْ ًو هٞ طع٘ي غٚبتعٕ غع   

 ، هلقا ًلىٵٗٙتؤفْ٘ هل٦ٙتٕ اهنًاْ، ٗكاْ اهِاي ٙرتنبٵْ٘ ولٔ٘كٖ

هوعقٚععععـٝ اهٌععععٚعٚٞ مل سِٚععععٕ، كععععلاغ  ابععععٕ تٔـٙععععـا ػٽععععرياطعععع٘ي غٚ

ًتلوٌعٍ٘ٓ ٙلبٽعْ٘ ولٔع٘كٖ ؼلٌعع٣ٚٞ اد، ٗأْ اكلوع هٞ غٚبٚعٞ ٙتعععقك      

ْ عوعٟ اٮ  ًعلكععٞ أهعبابٔا. كلععاْ اهغٚعم ًٗعا ٙععناي عوعٞ هععشلٙٞ      ُوعا

ٕ ٙعذن اهعقى عوٟ تربٙلٖ. ػاُٞ ًع ٗد٘ؿ كٗاٙات ت٧ٙـٖ.  هتربٙل ًا  إُع

أهععو٘ب ًععلاٗن هلِععٕ ُععادض دععـا ًععع هععقادٞ اهعع٘عٛ ٗغٚععاب اهعقععى. 

 ٓقا باهِوبٞ ه٩ستٌاي ا٪ٗي.
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 وهى االعتماد
ٽا٢فعععٞ كلٓعععتٔا ولعععلٗف اه ٌٗٓٚعععٞ، ْ اكلٔعععـٜ نٔعععٚٞ  إ اهجعععاُٛ:

٘  كٌعا  ٢ٌٞ، كٔٛ هعاهبٞ باُتفعا١ اكل٘ٓع   اهٌٚعٚٞ، ٗعقٚـتٔا بعـؿ ا٪

، ٗكعععاْ ٙععععرب اكلِٽقٚعععْ٘، كععععـَ إًلعععاْ ك٦ٙتعععٕ قِعععٚى ساُعععى 

كقب ًّ ٙـعٛ ك٦ٙٞ اكلٔـٜ أٗ ٙعـعٛ   اهت٘نٚع ُاؿنا دـا، ٨ٗمًٕ

  .اهوفاكٝ عِٕ

كاُعع  ػٽعع٘ٝ هتععـاكن أُٚععاك    ٗكقععا هلععقا ا٨ستٌععاي،   هوععفاكٝ اك

، ًلسوععٞ اُتقاهٚععٞ بععغل احلٔعع٘ك ٗاهغٚععاب اكلٽوععق   ٗ اه٘ٓععع اهٌععٚعٛ، 

ان اهقٚاؿٜ هعـَ ٗدع٘ؿ ًعّ ٙتع٘ػل اٮًاًعٞ ًعّ      ًتِاْ ُـًٞ اهفل٨

نٔععاٙا عوععٟ  أبِععا١ احلوععّ اهعوععللٜ. ٗنععـ انتِععل ؿٗك اهوععفلا١    

   ٗ أسععاه٘ا اهٌععٚعٞ عوععٟ   إؿاكٙععٞ ٗتِىلٌٚععٞ تععلتبنل بععاحلق٘ق اهٌععلعٚٞ، 

ٞ   اهفقٔا١ ، كاُتفع  احلادعٞ اهفعوٚعٞ ه٘دع٘ؿ     كلعلكٞ ا٪سلعاَ اهٌعلعٚ

ٚعععا هٽٌ ُعععٞ  اٮًعععاَ ولعععآلا، ٗتلفعععٛ غٚبتعععٕ اكلعععربكٝ هٚاهعععٚا ٗأًِ    

 ٞ بإًععاَ ، ٢ٌععٞعععـؿ ا٪كاكتٌععى . ُف٘هععٍٔ، ٗتلهععٚؽ إؿلععأٍُ باٮًاًعع

 غا٢عععم، ٗٓعععقا ًٽوعععم أهعععاي ٗكقعععا هوٌِىلً٘عععٞ اهعقا٢ـٙعععٞ اهٌعععٚعٚٞ.

ٙبععـؿ ـلٚععع  ٗكبٽعع٘ا ولٔعع٘كٖ ؼلٌعع٣ٚٞ اد تعععاػل، ٗٓعع٘ أكععق ًفتعع٘غ       

اهٌعععل٘ن ٗا٨عرتآعععات. كاهوعععفاكٝ كاُععع  ػٽعععٞ فكٚعععٞ دعععـا،   

اًعى أٓعـاكٔا: )اكتٌعاي ععـؿ     اهغٚبعٞ اهِعغل٠ ك  سقق  ًّ ػ٩هلا 

ٞ اهٌعٚعٞ  ٗطٌ ُع  ٢ٌعٞ.  تِؼلَ اهعقٚعـٝ اهٌعٚعٚٞ بععـؿ ا٪   كٛ ٨ ا٪٢ٌٞ

ب٘د٘ؿ إًأًٍ، كٛ ٨  و٘ ا٪كب ًّ إًاَ. غاٙعٞ ا٪ًعل أُعٕ غا٢عم     

ك٩سععيل ؿنععٞ اهتؼٽععٚنل ٗسبلتععٕ،    .  ٗهععٚىلٔل ؼلٌعع٣ٚٞ اد تعععاػل  
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كؼلعععا مل ٙلعععّ رلٽعععنل هعععٕ بٔعععقٖ      ٗباهفععععى سقعععق زلاسعععا بعععآلا.   

 اتٚذٚٞ هلِٕ كاق اهت٘نع مل زلاسٕ ٗأؿا١ كهاهتٕ.ا٨هرت

تشععـٙات اهٗاه٘انععع ٓععلٗكات ٔا تكلٓععنٔععٚٞ  ٝكاوععفاهكٗباهتععاهٛ 

كلعاْ تعقًل اهٌعٚعٞ     ٓـؿت اهلٚعاْ اهٌعٚعٛ بلًتعٕ.   اه  ٽريٝ اخل

ٗد٘ؿ اهوفلا١ هلّ ًع ت ػل ولٔ٘كٖ ًٙ٘ا بعـ  ػل، ٙتِاعـ طلؿٙا 

ٗطِ٘ا أُفوعٍٔ   سـاځ ، ٗٓـأ رلاٗكٍٔ بٌلى تـكصلٛاهٌٚعٞطٌ ْ 

اهلٗاٙعات   ٗنعـ هعاعـت   .ًوعتقب٩  أًى ولٔ٘كٖ عوٟ اٮًاَ عوٟ غٚاب

ٍ  اهٌٚعٞ عوٟ تعنٙن ثقٞ تعرت٠ هتشعـ ًعّ     كلاسع  اهلٗاٙعات   ،بعقٚعـتٔ

َ   ٔإؿلاُ ؽلهٵٗت ٍٔ،رلاٗك ٜ  ٗب ،ٍ بعقٚعـتٍٔ بٌعلى ععا  ٘دع٘ؿ اكلٔعـ

دا١ت كٗاٙات اهلدعٞ هتبعح ا٪ًى مل هقا١  ثٍاكلِتىلل بٌلى ػاْ. 

ٗٙفتؼععل غعع٩ٝ    ًوععتقب٩ ٗاهتععِعٍ بعـاهتععٕ ٗؿٗهتععٕ.     اهععـُٚا  اٮًععاَ مل 

 .اهٌٚعٞ باهلدعٞ ٗأسـاثٔا، ٗٙعقـْٗ عوٚٔا  ًا٨ ٗاهعٞ

ػاُٞ ٗنـ عوق اهت٘نٚع ولٔ٘كٖ عوٟ ٗٓقا أٙٔا استٌاي ًعق٘ي،  

أًلّٙ: ولٔ٘ك اهوفٚاُٛ، ٗٓع٘ اهعٍ ُلعلٝ، دلٔع٘ي، كعى ًعا ٙعـي        

 ْ ، كٔععع٘ اهوععع٣ٚٞ ، اٗ اتِعععاكٕ بِعععفاتٍٔعوٚعععٕ اُتوعععابٕ ٪بعععٛ هعععفٚا

ًوت٘سٟ ًّ توم اهقلْٗ، ٨ٗ ٙ٘دـ مثٞ ًّ ِٙتوم هٕ ساهٚعا، كعوعق   

عوععٟ عععـَ  ػععل ؿهٚععى  قاٗٓعع ،اهىلٔعع٘ك عوععٟ نٔععٚٞ ٌٗٓٚععٞ ٨ تتشقععق 

أٗ ً٘تعٕ. ثعٍ ٙع تٛ اهٌعلهل اهجعاُٛ كٚعٽعٛ ًِعـانٚٞ        أهاهعا،  ٗد٘ؿٖ 

كبريٝ هلقّٙ ا٨ستٌاهغل عِـًا عوق اهت٘نٚعع ولٔع٘كٖ عوعٟ اهِعٚشٞ،     

، ػاُٞ ًع َٙ٘ اهقٚاًٞ نل ُٚا!!! ك٩ ولٔ٘ك إط٩ناٗٓٛ ًّ ع٩ًات 

 . كبنل اهقٔٚٞ بلًتٔا ؼل٣ٌٚٞ اد تعاػل

ػلز اهت٘نٚع  اهوفلا١ مل كها٢ؤٍ بوقا٢ٕ بى ٙق٘هْ٘: غثٍ مل ِٙلٵ
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قعع   "اسٚععٞ اكلقـهععٞاهِكلاسعع  تعع٘سٛ عبععاكٝ " .ًععّ اهِاسٚععٞ اكلقـهععٞ

  !!.ّ غري ؿهٚىً اٮًاَ اكلٔـٜ اكللاؿ بٔا ٓ٘ أْ ت ثري اهعقى اجلٌعٛ

ٞ  أْ اهوععفري اهلابععع  إٓععاكٞ إػل قكل مل ٙٱععمل ، ًؼِععٚٞ دلٔ٘هعع

كلٚف ُِـق ًا طلرب  اكلِاؿك اهلداهٚٞ، ٨ٗ ت٘دـ ًعوً٘ات عِٕ،

ٞ  ُ٘ ع ، أهاها ٨ ؿهٚى عوعٟ هعفاكتٕ هع٠٘ إؿععا١ بعين      بٕ؟. ٗ  اهعا٢وع

 بعع ْ اهت٘نٚععع ػععلز ، ، ًٗععّ سععلاي اهعقٚععـٝ  ُععقان تِفععقٝاكلٌععٚعٚٞ اه

أُٔعٍ  سلتٌى ّ ذلٌـ اهوٌلٜ هفريا كابعا، كوٌافا ٨ تِِٚم عوٛ بب

ػاُععٞ أْ ؟ ًٌٔععٞ اهوععفاكٝ  اُتٔععا١ٗكا١ اهت٘نٚععع ا٪ػععري بعععـ    كععاُ٘ا

ٗنععـ ؿنٚقععٞ دععـا.  كاُعع  اهت٘نٚععع باُتٔععا١ اهغٚبععٞ اهِععغل٠    ُععٚاغٞ

ًٰععُععـق اهِععاي.   ّ ٙعععرتب أٗ ٙلععقب بععين ُ٘ عع  مل سِٚععٕ؟ ٓععى    ٗ

نٔعٚٞ  ِعٕ؟    ٞأٙع  س٘يا٪عوٟ اهَٚ٘ تلقٙم أبِا١ اكللدع ؿللِم 

ٗهععٚى هععم ؿهٚععى عوععٟ ، هوت كععـ بِفوععم ٪ُععم ٨ توتقٚععٕ .٨ توععتٽٚع

 كقبٍٔ.

ٕ  كٔىعوٟ أٌّٓ ػٽٞ ذللٌٞ  ٍؿٗكٓ ا١اهوفل هقـ أؿ٠  ،ٗدع

ٞ    ٍٗاُتٔعع  ًٌٔععتٔ  ب٘كععاٝ اهوععفري اهلابععع، سٚععح هععـ اهوععفلا١ ا٪كبععع

ٗكععاٝ اٮًععاَ احلوععّ اهعوععللٜ، سِععى بعععـ اهععقٜ اهقٚععاؿٜ اهفععلان 

  .ولٔ٘ك اٮًاَ ؼل٣ٌٚٞ اد أًل ٘اكبٽ عِـًا ًفت٘سٞٞ هغٚب ٗاعٵ ٗٗط

كقٔا١ ٗعوٌا١ إْ عـَ ٗد٘ؿ ٗهـ هٯًاَ احلوّ اهعوللٜ أسلز 

إًعأًٍ اهجعاُٛ عٌعل،     اهٌٚعٞ مل هقعا١  ٗأسبنل  ًايٌٚع، تكباك اهٗ

 ،كلنععٞ 03ًععنق اهتٌععٚع اػل   سععـاځ كٌععافا ٙفعوععْ٘ ٗنععـ هععل٠ اهٌععم  

٢ٌعٞ  بععـؿ ا٪  ٍٔتـعّ عقٚع كٌا فكل اهٌٚؽ اكلفٚـ؟. كٔى ٙرتادعْ٘ 

أَ ٙتؼععقْٗ تععـبريا ِٙقععق اه٘ٓععع، ٗضلفععيل ًععا١       ٗٙعوِععْ٘ احلقٚقععٞ؟ 
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اه٘دععٕ، ٨ٗ ٙعع٧ثل عوععٟ ٗٓعععٍٔ اهععـٙين؟. ٨ ًععم أْ اهوععفاكٝ نععلاك       

. كِعٍ اخلٽع٘ٝ  أًاَ سريتٍٔ ُا٢م مل سِٕٚ، ٗهٚى أًأًٍ س٩  ػل

 فٷٰلاهععع  أتععع  أكوعععٔا أٓععععاكا ًٔعععاعفٞ، هلِٔعععا أكٔععع  إػل ٰػععع 

بعى فكعل احلوعّ بعّ ً٘هعٟ اهِع٘          اهتٌعٚع. ُع٘كٝ  ٖ ً٘ٵعقا٢ـٜ 

ًععّ أععع٩َ اهقععلْ اهجاهععح اهلذععلٜ مل كتابععٕ كععلق اهٌععٚعٞ: اُقوععٍ     

ٗنعععـ  .كلنعععٞ 00اهٌعععٚعٞ بععععـ ٗكعععاٝ اٮًعععاَ احلوعععّ اهعوعععللٜ إػل 

  .41)اُىلل كتاب كلق اهٌٚعٞ هوِ٘  : ْ فكلٓا باهتوووى

ٕ بِذاغ دل٣ٙا سقق كاًى أٓـاكاهوفاكٝ س٩ عٌوٚا  هقـ كاُ 

سٚعح  ػع٩ْ،  مل اهت٘نٚع بعلا١ٝ ٗسوعّ ُٚعٞ ٗإ   . ك دـ ًِقٽع اهِىلري

ـلٚع اهتلِٔات س٘ي اكلٔـٜ ُٗٚابتٕ ًٗوتقبى ولٔ٘كٖ، كاتبٕ نٽع 

بعـ أْ أؿت اهوفاكٝ ؿٗكٓا هتٔـ٢ٞ رلاٗف اهٌعٚعٞ ٗكْ ُعف٘كٍٔ،   

ٞ  ٗناً  ب٘ادبٔا ًّ اهِاسٚٞ اهٌلعٚٞ بععـ أْ أسعاي   ، ب٩ تبعات ؿِٙٚع

 عوععٟ كقٔععا١ اهٌععٚعٞ مل دلععاي ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ، اهوععفلا١ اهِععاي 

ٗت٘ه٘ا ب ُفؤٍ اهعت٩َ احلقع٘ق اهٌعلعٚٞ ُٚابعٞ ععّ اٮًعاَ اكلٔعـٜ،        

 ػٽع٘ٝ دل٣ٙعٞ دعـا ناؿٓععا    كاهوعفاكٝ كاُعع  باهتعاهٛ  ٗ ٗٓعقا ٙلفعٛ.  

كاكٚععٞ كععرتٝ ، ٗٓععٛ   عوععٟ ًععـ٠ هععبعغل عاًععاشععاهوععفري ا٪ٗي ٗزل

 .كت٘ط٣ٞ هغٚبٞ ًفت٘سٞ

عععّ اهِاسٚععٞ اكلقـهععٞ، عوععٟ ٙععـ     اهععقٜ ُععـك اهت٘نٚععع لاتععم ك 

مل  اُععاؿناهغٚبععٞ اهلععرب٠، كععاْ  كٚععٕ بـاٙععٞ اهوععفري اهلابععع ٗأعوععّ

ُ٘اٙاٖ، ٗكاْ حبق كِنا ًعلكٚا كلعّ ٙت ًوعٕ بتذعلؿ كاًعى، سٚعح      

 كٌععف ب٘ٓعع٘غ ًعععامل اكلٌععلٗ  اهٌععٚعٛ ٗا٪هععباب اهلاًِععٞ ٗكا١ٖ.

ًععا ِٙععـك ًععّ   ِْٙوععب٘كععاُ٘ا ٗٙلفععٛ ؿهعع٩ٚ عوععٟ ُععـنٍٔ أُٔععٍ    
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وِاسٚٞ اكلقـهٞ اه  كٌا ضلتٌى أُٔا تٌٌى اٮًعاَ اكلٔعـٜ،   ت٘انٚع ه

، ٗكؼلا ٙقِـ بٔا فات ضلتٌى أٙٔا أُٔا تٌٌى عوٌا١ ٗكقٔا١ اهٌٚعٞ

 .، كٔععٛ هععفاكٝ تٔععٍ كععاؿكا ًتؼِِععا مل ًعع٧ُٗٔا    اهوععفري ٗسععـٖ 

 ٙعععـٙلكعععاْ  عجٌعععاْ بعععّ هععععٚـ ػاُعععٞ إفا علكِعععا أْ اهوعععفري ا٪ٗي

ّ  ًلتم  ٜ  اٮًاًعٞ مل مًع كعاْ  ، ٗا دعـا تِفعق ًكعاْ  ، ٗاهعوعلل

اهععقٜ ُععاك هععفريا ثاُٚععا   هعععٚـ عجٌععاْ بععّ  ذلٌععـ بععّ  كاتبععٕ ابِععٕ  

؟ كعاْ عجٌعاْ   ه٘ا١ ٗدـ اٮًاَ أَ مل ٙ٘دـهؤٌـٜ، كٌافا هٚتغري 

ؿلوععم بلععى مل ًلتععم اٮًاًععٞ ٗكععاْ  اكلتِفععق اه٘سٚععـبععّ هعععٚـ 

اٮًععاَ، ػاُععٞ مل اجملععاي اكلععاهٛ    سٔعع٘كا ًععّأنعع٠٘ كععاْ ًعع١ٛ، ٗ

ٜ    ًاَ.ٗإؿاكٝ ٧ًْٗ ٗك١٩ اٮ ًعع   ٌٙٔـ هعقهم ًلاهع٩ت اهعوعلل

أُشابٕ، سٚح جتـ بٌِات عجٌاْ بّ هعٚـ ٗأهعو٘بٕ مل اكلؼاطبعٞ   

بععععـ ٗكعععاٝ  كعععاستفيل بعععِفى ُععع٩سٚاتٕ ًٗوععع٧ٗهٚاتٕٗآعععشٞ كٚٔعععا. 

عوعٟ ٙـٙعٕ    لٵْبِعٕ اهعقٜ ؽلع   بععـ ٗكاتعٕ سعى ًلاُعٕ إ     ثٍاهعوللٜ، 

. بٌلى أُبض كاتبا هٯًاَ ٗأبٕٚ ُٗعاسم ػتٌٌٔعا   ٗولٚفتٕٗاتقّ 

ٞ ٗإ اهوعععفريّٙ  شععع٘ي ًعععلعٚٞك ،فا كاُععع  ِٓعععان ًٌعععلوٞ ًلدعٚععع

كبععاك اهٌععٚعٞ،  بععع  ٗا٪ًععل كععاْ ِٓٚععا بفٔععى     اهجاهععح ٗاهلابععع. 

 .ٗن٘ٝ سٔ٘كٍٓ مل اه٘هنل اهٌٚعٛ ػاُٞ بين ُ٘  

 .ٓقا باهِوبٞ هووبم اهقاتٛ بل٩ استٌاهٕٚ
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 انضثة ادلىضىعٍ
 ٗأًا اهوبم اكل٘ٓ٘عٛ، كٌٚلّ أْ ٙقاي: 

 ٘أًععل ًععلتبنل بععاد سقٚقععٞ. ٗٓعع    ًلععاْ ك٦ٙتععٕ  عععـَ إإْ  ا٪ٗي:

      ٗ ي، ٗاػتِاُععٕ  استٌععاي لللععّ، هعع٨٘ اُقٽععا  اهعع٘سٛ عععّ اهِععن

 ًات!!.باهله٘ي اهللٍٙ ٗنـ 

)ٗتععـعٛ ُععنٗي اهعع٘سٛ بٌععلى  ٗأًععا اهلٗاٙععات اهعع٘اكؿٝ مل اكلقععاَ   

كوٚو  سذٞ بوبم ٓعف اٮهِاؿ ٗتعاكٓٔا ًع ٗ ػل بعـ اهله٘ي  

اد كٔعع٘ مػععلف، ًٗععا عععاكب   اهقععل ْ ٗاهعقععى. ًٗععا ػععاهف كتععاب   

اهلتعععاب كآعععلب٘ا بعععٕ ععععلب اجلعععـاك، كٌعععا دعععا١ مل ععععـؿ ًعععّ    

طلععّ كهععا٨ت اهوععٌا١ هغععري اكللهععوغل    كعع٩ ٙ٘دععـ ٗسععٛ    اهلٗاٙععات.

، بعى ٓع٘ اهفعاكق ا٪هعاي بعغل      إط٩نا، ٗٓقا ًّ اهبعـٙٔٚات ٗا٪ُبٚا١ 

اهعععِ، ٗغعععريٖ، أْ اهعععِ، أٗ اهلهععع٘ي ٙععع٘سٟ هلعععٍ، كعععٛ ٙ٘اُعععو٘ا       

، ادعٞ هع٘سٛ اهوعٌا١، كعٛ ٨ ِٙٽقعْ٘ ععّ اهلع٠٘       ، كٍٔ حبكهاهتٍٔ

لهاهٛ ٍٗٓ هٚو٘ا بلهى ٨ٗ أُبٚعا١، ٗنعـ   كٌا سادٞ غريٍٓ هو٘سٛ اه

ٌٰوڀع ٱ   أكتٌو  كهاهٞ اٮهع٩َ بعِّ ُعلٙض ٨ هعبى كٚعٕ: )      َٰ أپكڀ ٘ٲ ٰٚع اهڀ

َٰ ؿٶِٙٳا ٍٱ اهڀإڄهٲوپا ٓٶٚ ٱ هپلٿ ٰٰٗك ٌٰتٶٛ  ٍٲ ُٶعٲ ٚٲلٿ ٌٲ ٱ ٰعوپ ٌٰ ٰٗأپتٲ ٍٲ  ٍٲ ؿٶِٰٙلٿ   .هپلٿ

ْٰ  )كعع٩ ع٩نععٞ د تعععاػل بغٚبتععٕ ٨ٗ بىلٔعع٘كٖ.   باهتععاهٛ، ٗ  ًٸععا كپععا

ٰٗهپ ٍٲ  ًټّ كټٰداهٶلٿ ـٷ  ـٴ أپٰبا أپٰس ٌٸ ٕٶ كٸهٱٰ٘ي لٶًّٱٰش ٍٰ اهوچ ٚټغٰل ٰٰٗػاٰت ْٰ اهِٸبٶ  ٰٗكپا

ٕٱ ٛٲ١ٷ بٶلٿىټ اهوچ ٌٳا ًٰ   .ٰعوٶٚ

ًٗا ٙلٙـٖ ًِا تعاػل اةٕ ًلت٘ب مل كتابٕ اهللٍٙ، بٌعلى  

 ُلٙض ٗٗآض.
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تعقك ك٦ٙتٕ مل اهغٚبٞ اهلرب٠ فات هبم غٚبتٕ، هبم  إْ اهجاُٛ:

ػ٘كعععا ًعععّ ٩ًسقعععٞ اهوعععوٽٞ اهعباهعععٚٞ، اهععع  كلٓععع  اٮناًعععٞ     أٜ

اجلربٙٞ ًّ نبى عوٟ دـٖ عوعٛ اهلعاؿٜ ٗٗاهعـٖ احلوعّ اهعوعللٜ،      

عجٌعاْ  اهوعفري ا٪ٗي  ٗاه  توعٟ هقتوٕ بعـ ٨ٗؿتٕ. ٗٓ٘ ًا ُعلغ بعٕ   

 ٟ اكل٫.بّ هعٚـ عِـًا أعوّ ػربٖ عو

ٗٓععقا هععٚى ًعقعع٨٘ ٗغععري ًقِععع عوععٟ اكلععـ٠ اهبعٚععـ إط٩نععا، كعع٩   

 نَؿللععّ هوؼعع٘ف أْ ٙلععْ٘ هععببا ٗعوععٞ ؿا٢ٌععٞ هغٚابععٕ، ٪ُِععا زلعع       

باكتفاععٕ كععع٩ بععـ غٚبتععٕ اهلعرب٠، كوٌععافا مل ٙوتقعٕ أسععـ بٌععلى     

ٌٵعق إؿلعاْ      ٘ٵثق ٨ هبى كٕٚ ػ٩ي كرتات ا٨هرتػا١ ا٪ًعين كعٛ ٙتع ً

اكلٌللغل؟ بى كلافا مل ٙىلٔعل ٗاهِعاي    نتِقٽع ًل٘اهِاي بٕ، ٗ

ب ًى احلادٞ حللً٘تٕ اهعاؿهٞ، بعـ تفٌٛ اهىلوٍ ٗا٨هتٔتاك بقٍٚ 

، ٗنعـ ًعلت باهٌعٚعٞ ولعلٗف ناهعٚٞ دعـا، ٗكعاْ        ُواْاهوٌا١ ٗاٮ

بى كلافا مل ٙتعـاكن اه٘ٓعع اهٌعٚعٛ نبعى      اه٘ٓع أًِٚا ٣ًٚٔا هىلٔ٘كٖ؟

ٟ كلب ٗد٘ؿٖ ٗهقا٢عٕ  ا٪مًات اهوٚاهٚٞ اه  ًلٗا بٔا؟، بى كلافا عو

٘ٵب ادتٔععاؿتٍٔ ٗكتععاٗآٍ؟ أهععٚى        بٔععٍ كٌععا ٙععـعٛ اهععبع  مل ِٙعع

 اػت٩ف اهفت٠٘ ؿهٚى  ػل عوٟ عـَ ٗد٘ؿٖ؟

تععقك   كلبٽع٘ا سلدعا كعبريا هعوٌعا١ اهٌعٚعٞ،     ٓقٖ اكلو هٞ هعبب   

 ّ ًععّ كجععلٝ اٮًععلا٨ت ٗاهععتٌلاكٓا ، هوععتؼوڃؼلٌعع٣ٚٞ ادك٦ٙتععٕ 

 . اهووٍٚٗاكلِٽق  ًقِعٞ ٙلتٔٚٔا اهعقىأد٘بٞ ٗعـَ ٗد٘ؿ 

أٜ ػٽععل ٌٙععلى طفععى بعٌععل قلععى هععِ٘ات عوععٟ اهوععوٽٞ       ثععٍ

كعععٛ تتععع٘دى ًعععّ ٗدععع٘ؿٖ    ٞ اكلت٘كعععىفعععاهعباهعععٚٞ ًٗعععؼّ اخلوٚ 
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عِععـًا ٌٙععلوْ٘ ػٽععلا ؟. اهعباهععْٚ٘ ضلععقكْٗ أٓععى اهبٚعع  تٽععاكؿٖٗ

 اجلٌآريٙٞ ٗقلكاتٍٔ اهولٙٞ.ن٘اعـٍٓ ًّ ػ٩ي سقٚقٚا عوٍٚٔ 

٨ ه١ٌٛ كقعنل ٨ستٌعاي أْ    ٨ ٙربك غٚاب طفى ُغري إفا كاخل٘ف

، عوٌعععا أْ اهعباهعععٚغل مل ٌٙعععلى ػٽعععلا عوعععٟ هعععوٽتٍٔ ًوعععتقب٩ 

ّ ٙلُععـٗا أٜ قععلن هٚاهععٛ ه٫  ٗٙبععـٗ أْ اهلٗاٙععات  . ٢ٌععٞ اكلتعع ػلٙ

   ٕ ستعٟ ًعع    اُتبٔ  هٯًلاي كلاس  تِفٕ بِعفات تع٘سٛ  ٽ٘كتع

 . ، ٗنـ اُٽو  ًٗا ماه  تِٽوٛ عوٟ كثاثٞ اه٘عٛكُٕ٘ طف٩

ٗكٗاٙععٞ: ًععا ًِععا إ٨    ٖ؟هوععوٽات اهعباهععٚٞ أبععا١  فا مل تقتععى اثععٍ كلععا 

مل ٩ٙسقع٘ا أطفعاي ًِعا٢ٍٗٚٔ    ٗكلعافا  ًقت٘ي أٗ ًوعٌَ٘، هٚوع  ثابتعٞ.    

  ؟.، اهقّٙ نـ ٙلُ٘٘ا أًـ ػٽلا عوٍٚٔا٬ػلّٙ

ٗاكلقاكُعٞ   ٗػ٩ُٞ اهل٩َ أْ اخل٘ف هٚى ًربكا سقٚقٚا هغٚابعٕ. 

ـ     ُقعى هِعا    بفلعْ٘ اهقٜ نتى أبِا١ بين إهعلا٢ٚى ػٽع ، ٪ْ اهقعل ْ نع

  س٘اؿخ ٗنع  كع٩ ٗمشو  اجلٌٚع، ِٗٓا أًل رلتوف.
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 انرتاجع اإلجياتٍ
ًععل ًعّ ػع٩ي ك٩ًعم أُعم تعتشفيل       أ طارق اللهاانٌ: : 28ي

عوٟ بع  اهعقا٢ـ اهٌٚعٚٞ، كٔى تقرتغ ٣ًٚا هتفاؿٜ سا٨ت اهٌعم  

 ٗاهلٙبٞ كٌا تق٘ي؟ 

 ٜاٮًاَ اكلٔـ إْ تربٙل اهٌٚعٞ هعـَ ولٔ٘ك ماجد الغرباوٍ:: 28ز

اهتٌوم مل اهوِغل ا٪ٗػل، هلّ ًا ًعِٟ  كاْ ًقب٨٘ٗتعقٵك ك٦ٙتٕ 

ٙععات مل تعععـ آععقٖ اهلٗنلُععا؟!!!  07بلٗاٙععات بعععـ ًٔععٛ أكجععل ًععّ 

إًعاَ غا٢عم تععقك    ) ًٗ٘ٓع٘عٔا: كل٘ٓ٘عٔا،  سذٞ هعـَ ٗد٘ؿ ًقت څ

. كوٚوععع  اكلٌعععلوٞ مل ٗدععع٘ؿ ًعععاُع ضلععع٘ي ؿْٗ  . ولٔععع٘كٖ هوعععبم ًعععا

  ٗ هبقا٢عٕ بععـ اًتعـاؿ     دع٘ؿ ًقعت څ  ولٔ٘كٖ، ٗهلّ اكلٌعلوٞ مل ععـَ 

 ّعٌلٖ. كِشّ زلنَ ا٬ْ ؼل٘تٕ عوعٟ كعلب ُعشٞ ٨ٗؿتعٕ. ٗٓعقٖ هعِ      

عٔعـ إهلعٛ ببقا٢عٕ    عوٟ ـلٚع اهبٌل، ًّٗ ٙـعٛ ِٓان  احلٚاٝ جتل٠

د ًِعـك   كوعٚى ب ٙٞ ًعّ كتعاب اد،    هِٞ كوٚ تٶ 0781سٚا ًِق 

، أٗ أُٔععا ُععاوللٝ  كعع٩ ؿللععّ اجلععنَ بِععشتٔا  غععريٖ. ٗأًععا اهلٗاٙععات  

هووِ٘ات ا٪ٗػل ًّ باب اهتؼٌغل هعٚى أكجعل. ٗأدعنَ أْ اهلهع٘ي ٨     

ٙععتلوٍ ػعع٩ف اهعقععى، ٨ٗ ِٙٽععق ؼلععا ٙعاكٓععٕ ٗطلععاهف اهلتععاب       

٨ٰٗ      :احللٍٚ ًٰعا ٙٱفڀٰععىٱ بٶعٛ  ًٰعا أپؿٲكڄٜ  ٰٗ ّٲ اهلٹهٱىڄ  ًټ ـٲعٳا  ًٰا كٿِ ٱ بٶ )نٿىٲ 

ُٰععا إڄ  ًٰععا أپ ٰٗ ٛٸ  ٙٱععٰ٘سٟ إڄهپعع ًٰععا  ْٲ أپتٸبٶعععٱ إڄ٨چ  ٍٲ إڄ ًٹععبٶغلٴ بٶلٿعع ُٰععقٶٙلٴ  كعع٩ تِفععع  . ٨چ 

 ،حلٚاتععٕ ا٪ؿهععٞ ٗاهععربآغل ٮثبععات ٗدعع٘ؿٖ سٚععا هعععـَ ٗدعع٘ؿ ًقععت څ     

مل غلكتععم كإُععم جتععنَ مل اهٚععَ٘   تٌععتغى كاهٌععٌعٞ اهعع  تلكتٔععا  

هبقا٢ٔعا كعرتٝ أطع٘ي. كاجلعـي      اهتاهٛ باُٽفا٢ٔعا، هععـَ ٗدع٘ؿ ًقعت څ    
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اْ، كلعى  ٗٓلعقا ا٪ًعل باهِوعبٞ هٯُوع     س٘ي بقا٢ٔا ًٌتعوٞ عقٍٚ.

 إُواْ تبٚـ ػ٩ٙاٖ، ٗترتادع نابوٚاتٕ اهفللٙٞ كوٌا تقعـَ بعاهعٌل:  

( ْ ٍٸ )  ،ًٗععّ ُعٌععلٖ ُِلوععٕ مل اخلوععق أكعع٩ ٙعقوعع٘ ٍٲ ثٱعع ٕٱ ٰػوپقپلٿعع ٰٗاهوچعع

ٍڅ           ـٰ عٶوڀع ٍٰ ٰبعٲع ٛٲ هپعا ٰٙعٲوپع ٌٱعلڄ هٶلپع ّٲ ٙٱعٰلؿٹ إڄهپعٟ أپكٲٰفيڄ اهڀعٱ ًٰع ٍٲ  ِٲلٿ ًٶ ٰٗ ٍٲ  ٰ٘كچاكٿ ٰٰٙت

ٰٕ ْٸ اهوچ ٚٲ٣ٳا إڄ ـٶٙلٴ ًٰ ٍٴ نپ ٗاهتجِا١ ُ٘غ اهِ، ٨ ٙقاي عوٕٚ ٪ُٕ ساهٞ   .ٰعوٶٚ

     ٕ كٔعع٩ عععّ   ،ػاُععٞ ُععّ اهلتععاب اهعنٙععن عوٚٔععا، كِقتِععل عوٚعع

ٞ ِإًلاُٚععٞ ت ٗٙوععٔا ٗا٨هععتفٔاَ سعع٘ي ًقاُععـٓا، كٔععى اكلععلاؿ باهوعع   

قِععـ فات ًفٔععَ٘ اهوععِٞ عِععـُا أَ ٓععٛ ٗسععـٝ مًِٚععٞ رلتوفععٞ؟ ٗٓععى ٙ 

)ًٗععّ   ٙععٞ ًٗععافا عععّ إطعع٩ق .أَ ٨؟ اكلباهغععٞ باهعععـؿ اكلععقك٘ك اهقععل ْ

ٓعى توعتجين ُع٘غ أَ ٨؟ للعا      ُعٌلٖ ُِلوٕ مل اخلوق أك٩ ٙعقوعْ٘ ، 

 غ. اهللٍٙ ُ٘عٌل اهِ،ط٘ي ٙربك إثاكٝ أه٣وٞ أػل٠ س٘ي ً٘ٓ٘  

كاكلوععع هٞ نبعععى تعععـاٗهلا مل ٓععع١٘ اهلٗاٙعععات ٗا٪ساؿٙعععح ِٙبغعععٛ       

 اهت كععـ ًععّ إًلععاْ ٗن٘عٔععا ػاكدععا، كععإفا كععاْ ٗن٘عٔععا ػاكدععا  

٪ٜ هعبم، فاتعٛ أٗ ً٘ٓع٘عٛ، كع٩ تِعى اهِ٘بعٞ هولٗاٙعات،         اللتِع

ٗٓلععقا إفا كاُعع  رلاهفععٞ هولتععاب اهعنٙععن. ًوعع هٞ ٗدعع٘ؿ اكلٔععـٜ 

سٚععا بعععـ ٓععقٖ اهقععلْٗ ػلدعع  عععّ كُ٘ٔععا بٌععاكٝ ُب٘ٙععٞ، ٨ٗ صلعع٘م   

تععـاٗهلا مل إطععاك اهلٗاٙععات ٗاهتععاكٙؽ. اهلٗاٙععات تقععع مل طعع٘ي اهعقععى       

ًععل ٨ ٙععلتبنل بعِععٌٞ ًِععـكٓا أٗ  ٗا٪ ٗاهقععل ْ ٗهععٚى مل علٓععٌٔا.

وٟ ٗدع٘ؿٖ ٗبقا٢عٕ   عـَ عٌِتٕ. ك٩ٔ عّ عـَ ٗد٘ؿ ١ًٛ ٙت٘نف ع

ْٗ، هعع٠٘ أٗٓععاَ ٗأًِٚععات هغعع٩ٝ اهٌععٚعٞ. بععى ٨  سٚععا كععى ٓععقٖ اهقععل

سلً٘ٞ ٗدلتٌع إه٩ًٛ عوعٟ  ؿللّ ٪ٜ ؿّٙ أٗ كهاهٞ ةاٗٙٞ أٗ 

ِٰانپ إڄهپٵا كپٗد٘ؿ ًؼّ ذلـؿ. ٓقا بٚاْ هوِاي ) ًٰا أپكٲٰهوڀ ٞځ هٶٵوِٰٵايڄ ٰٗ اكپٵ
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ٰٗهپ ُٰقٶٙلٳا  ٰٗ ٌٶريٳا  ّٰٵٰب ْٰ هپا اهِٰٵايڄ أپكڀٰجٰل لٶ ٌٱ٘   .ٰٙعٲوپ

عوععٟ اهٌععٚعٞ إعععاؿٝ اهِىلععل مل عقا٢ععـٍٓ بعععـ ت٩ًععٛ اهٔععلٗكات   

  ٍ ، كوععٚى اهٽا٢فععٞ اهٌععٚعٚٞ سنبععا هٚاهععٚا ٨ٗ     اهعع  كلٓععتٔا عوععٚٔ

عٌريٝ نبوٚعٞ، ٗهعٚى اهتٌعٚع هع٠٘ ًعقٓم كقٔعٛ ٗك٦ٙعٞ ؿِٙٚعٞ نابوعٞ          

عوٍٚٔ ا٨ٓتٌاَ باجل٘اُم اكلٌلنٞ ًعّ ًـكهعٞ أٓعى اهبٚع ،     ك. كهوتٽ٘

، ٨ٗ ت ػعقٍٓ مل اد  ٗاهت كٚـ عوٟ هو٘كٍٔ ٗأػ٩نٍٔ ٗإهتنأًٍ

ه٘ تلادع٘ا ععّ بعع  ًعتقعـاتٍٔ، مل هعبٚى اد ٗاسرتاًعا      هً٘ٞ ٢٨ٍ 

 ُوعاْ  ًلتبنل باد تععاػل ٗهعٚى باٮ   ًقٓماهتٌٚع ٗ .٪ٓى بٚ  اهِب٘ٝ

َ  مشاتعٞ ا٪ععـا١   ًٗ٘انفٕ ستعٟ طلٌع٘ا   ٗاتوعا   كعاق    . إْ تٽع٘ك اهعوع٘

ًقاُـ ش  بنـ أُ، ٗدلا٨ هوتٌوم هٌٚع اهعقا٢ـاه٘عٛ مل ٙـ  

ٗ عاهٌعلٙ  ٗ  ٞ ٗكووعفٞ اهعبععاؿات  ٚٵِععٞ ا٪سلععاَ ٗآعشٞ كٔعٍ اهعـّٙ  ٨ ،ب

كٚٔا، ٗغـا اهتعبـ تعبـا ًوتِريا باهعوٍ ٗاكلعلكٞ  دلاي هوتعبـ اكلٽوق

ّ اهغٚععععم ك٘دعععع٘ؿ اجلععععّ ، إ٨ ًععععا اهتعِععععٟ ًععععٗاهعقععععى ٗاهعععع٘عٛ

 .ؼلا بِٕٚ اهلتاب اهللٍٙ ٛٗاكل٢٩لٞ، كِلتف

  عقا٢ععـٍٓ إط٩نععا كٔععٍ هعع٘ف هععّ ٙعع٧ثل تلادععع اهٌععٚعٞ عععّ بععع

، ًٗـكهٞ هلا ًعاكلٔعا، ٗؿٗهعٞ بٌعلى ًوعتقى أٗ     اهَٚ٘ ًقٓم كقٔٛ

ًٌاكن، كٌا اهـاعٛ ٮكٓاق اهعقى اهٌٚعٛ بعقا٢عـ ٙتِعان  بعٔعٔا    

، ٙلتبعم  ًوعتِفلا  ٛاهٌٚع هبقا١ـاعٛ ًع اهعقى ٗتٽ٘ك اهعوَ٘؟ ًٗا اه

ٗكلافا ٙبقٟ كؿ كعى اهٌٚعٛ غآبا ب٘دعٕ كعى ًعّ    ؟ مل تربٙل عقا٢ـٖ

قي ًعّ أًع٘اي ٗطانعات، هع٘ا١ عوعٟ ُععٚـ       أ٨ ٙلفٛ ًا بٱع  ٙوتفنٖ؟

ققٚق اهرتاخ أٗ اهت هٚف أٗ توؼري اخلٽبا١ ٗٗها٢ى اٮع٩َ؟ كٌافا 

 سقق٘ا ط٘اي ٓقٖ اهوِغل؟
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تٍٔ اهعقا٢ـٙعٞ ٌٓعٞ، ٓععٚفٞ، ًعّ اهوعٔى      اهٌعٚعٞ أْ أؿهع   ٨ ِٰٙى

بغل ؿا٢ٌععا، ٙوذعع ْٗ اهٽعععّ ٗاهتٌععلٚم بٔععا، ٗٓععقا ًععا دعوععٍٔ ًتعع٘ثٵ 

ٗهعع٘ تععلن اهٌععٚعٛ   .ٗاهٽقعع٘ي هتعٌٚععق إؿلععاْ اهٌععٚعٞ بٔععا   هوع٘اطععف 

ٔا. اهٚععَ٘ ٨ بعٔع ععّ   ٚتؼوٟٗعقوعٕ بعٚعـا عععّ اهتع ثريات اهعاطفٚعٞ هعع    

اهف اهعقععى غ بٔععا نل ُٚععا، ٗاهعع  ٨  عع  تِععٌـ هعع٠٘ اهعقا٢ععـ اكلِععلٵ  

ٗاكلِٽق، ٗٓقا ٓادى اهٌٚعٞ سٚح ٨ ٙ٘دـ ؿهٚى ُلٙض مل اهقعل ْ  

اهعقا٢ععععـ اٮهعععع٩ًٚٞ  باهععععتجِا١اهلععععلٍٙ عوععععٟ أٜ ًععععّ عقا٢ععععـٍٓ، 

. اهٌٚعٞ حبادٞ ًاهٞ  ٨ إهٕ إ٨ اد، ذلٌـ كه٘ي اد)اكلٌرتكٞ، 

احلععق اكلٽوععق،  ٗعقععـٝ اهٽا٢فععٞ، ٗاكلىلوً٘ٚععٞ،    ْ بععٕٗهعع٘عٛ ٙتذععاٗم 

ٗنتٍٔ ٗدٔـٍٓ هوذ٘اُم اكلٔع٣ٚٞ مل  ه٘ا ٗأْ ٙللٵ، ٗاهفلنٞ اهِادٚٞ

اهعقٚعـٝ مل عِعل اهعوعٍ ٗكووعفٞ اهتِع٘ٙل       ًقٓم ًٗـكهٞ أٓى اهبٚ .

٨ تبِٟ باهت ٩ٙٗت ًٗلاكٌٞ اخللاكعات، ٗا٨هعتذاكٝ بعاهرتاخ. بعات     

لعْ٘ عوعٟ بِعريٝ    ٚه ُواْ ٌٙم بلى ١ًٛ، ًّٗ سقٕ أْ ٌٙعم اٮ

ّ إفا فكلٗا ب ٙعات كبٔعٍ   ٗاهقٙ) :ن٘هٕ تعاػل ٌٌو٨ٕٙ كٛ ًّ أًلٖ 

 . اُىلعل هـنعٞ اهتععبري، كا٬ٙعات  ٙعات      مل طلعلٗا عوٚٔعا ُعٌا ٗعٌٚاُعا    

اد تعععاػل ًٗععع فهععم ؿلتععـسٍٔ اهقععل ْ ٪ُٔععٍ مل طلععلٗا عوٚٔععا ُععٌا   

هٔععلٗكٝ اهتععـبل بعقععى ٗكٗٙععٞ مل ـلٚععع    ى ٧هععٗعٌٚاُععا. ا٬ٙععٞ ِٓععا ت  

مل دلعععاي  كوعععٚى ِٓعععان تعبعععـ ذلععع  .اكلوعععا٢ى اهـِٙٚعععٞ ٗاهعقا٢ـٙعععٞ

، ٗاهقٔععاٙا اهـِٙٚععٞ باتعع  ػآعععٞ هوتععـبل ٗاهِقععـ، كععٛ ٨    هعقٚععـٝا

بوععٽا١ اهِععاي اهععقّٙ   عوٚٔععا ُععٌا ٗعٌٚاُععا، كٌععا ٓعع٘ سععاي      ؼععلٙٱ

مل ا٬ٙعٞ اكلتقـًعٞ   اهقل ْ  ٙو٘نٍٔ اهعقى اجلٌعٛ، ب٩ ٗعٛ ٨ٗ تـبل.

هعقععى كعع٘ق اهععِّ مل دلععاي اهعقٚععـٝ، كوٌععافا ٨ ُتوععنَ بععاهِٔر   ٙٔععع ا
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 ؟اهقل ُٛ مل دلاي اهعقا٢ـ

ٔذعل  كٍ اهتغلب ًّ ًِٽوض "ًوتبِل" اهقٜ ٙٽوق عوٟ ًعّ ٙ 

كلععقٓم اهٌععٚعٛ!!. ٨ أؿكٜ ًععا اهععقٜ ضلِععى ٗٙععتغري ًقٓبععٕ ٗٙتعبععـ با

عِععـًا ِٙتقععى ًععؼّ ًععّ ًععقٓم إػل  ػععل هعع٠٘ بععع  ا٪سلععاَ      

اهٌلعٚٞ. ٓى ٙعوعٍ اهٌعٚعٞ أْ اهٌعٚؽ اكلفٚعـ كعبري اهٽا٢فعٞ اهٌعٚعٚٞ        

%، ًٗع٘اكؿ ا٨ػعت٩ف   48ٔٚا ٙق٘ي ُوبٞ اتفاق اكلقآم اٮه٩ًٚٞ كق

٨ تتذععاٗم عععـؿ أُععابع اهٚععـ؟ ثععٍ ٓععى ٙعوععٍ اهععقّٙ ٙفلسععْ٘     ٝذلععـٗؿ

 ُوععاْباهتبِععاك ًععؼّ أْ اهعقا٢ععـ اهٌععٚعٚٞ ٨ ؿػععى هلععا بعبععاؿٝ اٮ  

ٗنب٘ي ا٪عٌاي، ًّٗ ٌٙم مل ك٩ًٛ ًا عوٕٚ ه٠٘ ًلادعٞ ـلٚعع  

كقٔععا١ اهٌععٚعٞ سعع٘ي ٓععقا اكل٘ٓعع٘ ، ؼلععا مل فهععم اهٌععٔاؿٝ اهجاهجععٞ،      

َٰكععع ػِععًٍ٘ٔ اهفععلغ؟ ٓععى اهٌععٚعٞ عٌععريٝ جتِععـ ا٬ػععلّٙ ٓععـ       ٩

؟ أَ ٓٛ ًـكهٞ ؿِٙٚٞ ع٩نتٔا اكلباًلٝ باد تععاػل ٗتلدع٘   ًِٗا٢ٍٗٚٔ

بٌع١ٛ ًعّ   غ كٓاٖ ٨ غري؟ ٓى طلاف اد تعاػل أسـ سٌِٚعا مل ِٙعلٵ  

 عقا٢ـ اهٌٚعٞ مل كتابٕ اهللٍٙ؟.
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 ادلشاهداخ
١٨٧ اهعوٌععا١ إفا كٚععف اؿعععٟ ك٦ٙتععٕ ٓعع   طااارق اللهااانٌ: : 29ي

اكلعلٗكْ٘ باه٘ك  ٗاهتق٠٘ إفا كعاْ احلعـٙح ُعشٚشا، ٗٓع٘ ِٙفعٛ      

 إًلاُٚٞ ك٦ٙتٕ؟.

ؿعععا١ات ك٦ٙععٞ اكلٔععـٜ مل تِقٽععع، ٗنععـ  ا ماجااد الغرباااوٍ:: 29ز

ُقوعع  اهلتععم اهرتاثٚععٞ ٗاهععرتاخ اهٌععفآٛ هوٌععٚعٞ عععـؿا كععبريا ًععّ  

اهقِّ، كشعاكٗا كٚعف ٙ٘كڃقعْ٘ بعغل ن٘هعٕ: )كٌعّ اؿععٟ اكلٌعآـٝ         

ًٱفعرت ، ٗبعغل ًعّ إؿععٟ        نبى ػ لٗز اهوفٚاُٛ ٗاهِعٚشٞ كٔع٘ كعافب 

ك٦ٙععٞ اٮًععاَ اكلٔععـٜ، ػاُععٞ أْ بعٔععٍٔ ًؼِععٚات ًٌٔععٞ، ٗثقععات     

 كٌا ٙعبٵلْٗ؟.

ولٔلت ذلا٨ٗت عـٝ هلكع اهتععاكب بعغل تلعقٙم ك٦ٙتعٕ ًٽوقعا      

إؿعا١ اهل٦ٙٞ ًّ نبى ًؼِٚات بغل "كٌا مل اهت٘نٚع اه٘اكؿ عِٕ"، ٗ

ت ٗٙى كوٌٞ )اكلٌآـٝ  اكلعقك٘كٝ مل   ًٚعٚٞ باكمٝ، ٗفهم ًّ ػ٩ي

 اهت٘نٚع هلكع اهتعاكب بغل ٧ًؿ٠ اخلرب ٗإؿعا١ ك٦ٙتٕ.

ٗٵي كوٌعععٞ "اكلٌعععآـٝ" بإؿععععا١ اهوعععفاكٝ عِعععٕ،    - كِٔعععان ًعععّ أ

ِٵع  اكلـعٛ كٚـعٛ بٕ هعفريا ػاًوعا ًعج٩، كٔعقا     إُٔ ًآـ اٮًاَ ُٗ

اهل٦ٙععٞ ًٽوععق ٓعع٘ ا٨كععرتا١ ٗا٨ؿعععا١ اهلععافب. كععاخلرب ٨ ٙلععقٵب      

ٕ  ، بى ٙلقٵب ًّ ٙـعٛ اهوعفاكٝ  ٌآـٝٗاكل ، أٜ ٙعـعٛ:  ػع٩ي ك٦ٙتع

ِٵبين هفريا عِٕ.  ًعّ اؿععٟ    اهتلعقٙم  ك٩ ٌٌٙىًآـت اٮًاَ ُٗ

 .اكلٌآـٝ كقنل

ٗبع  ناي: إْ اكلقِع٘ؿ بعع )اكلٌعآـٝ  اهتععلٵف إهٚعٕ ًؼِعٚا       -
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 . ك٩ ٌٌٙى اهتلعقٙم ساي ك٦ٙتٕ ًباًلٝ، ٗٓقا ٓ٘ اكلقِ٘ؿ باخلرب

. ٗبٔععقا ٙلتفععع كٌٚععا بعععـأُععٕ اكلٔععـٜ  ٍ عععلفثعع ًٌععآـتًٕععّ ٙععـعٛ 

، ٪ْ ٞ كٌا مل اخلرب ٗبغل ؿع٠٘ اهل٦ٙٞاهتعاكب بغل تلقٙم اهل٦ٙ

 ا ًعٔا.١ بعـ اكلٌآـٝ ٗهٚى ًتناًِا٨كتٌاف دا

 ٓعععٛ ٗثاهعععح نعععاي: إْ اكلقِععع٘ؿ باكلٌعععآـٝ اهععع٘اكؿٝ مل اخلعععرب -

ـٵق ًع   نعلا٢ّ.   كُ٘عٕ اٮًعاَ اكلٔعـٜ سعاي ك٦ٙتعٕ بع٩      ًعلكٞ   ّكع٩ ٙٱِع

ٜ   اكلٌععآـٝٙععـعٛ  ٨ٗمًععٕ عععـَ  بعع٩ نععلا٢ّ،   ًٗعلكععٞ كُ٘ععٕ اكلٔععـ

ّ ًعّ ػع٩ي   ّ ٙعـعٛ ًٌعآـتٕ ًٗعلكتعٕ    ً تلقٙم ، ساهٚعٞ أٗ  نعلا٢

 .ًقاًٚٞ

ِٗٓان ًّ ٓعٵف احلـٙح ًٗلم مل سذٚتٕ ًٽوقا كوعٚى   -

 هـٕٙ ًٌلوٞ مل تِـٙق ًّ ٙـعٛ ًٌآـٝ أٗ هقا١ اكلٔـٜ. 

ٕ ًٗععٍِٔ ًععّ  -  كعع٩ تٌععٌوٕ سععاؿ ػععرب  أهععقنل سذٚععٞ اخلععرب ٪ُعع

ٛ    ـٙقتِع هكٌربك احلذٚٞ عوٟ كأٜ اهقـًا١.  ك٦ٙتعٕ   ؿعع٠٘ ًعّ ٙعـع

اهغلٙم مل ٙـ  أسـ ًّ  هلّ. كـ ٗد٘ؿٖ سٚاًلاكٌٞ ً٘آـ ت٧ٗ

ٖ هؤٌعـٜ مل غٚبتعٕ، كغعٍ سادعٞ     ١اهلبعاك ك٦ٙتعٕ ٗهقعا   ًلادع اهعـّٙ  

 ه٠٘ أػباك ٨ ٙ٘دـ ًا ٧ٙكـ ُـق ٧ًؿآا. .!!اكللدع اهـٙين هٕ

 

هلعععّ اكلٌععآـات كعععجريٝ، كوٌعععافا ٨   انٌ:طااارق اللهاا  : 26ي

ؿللّ ا٨هتـ٨ي بٔا عوٟ ك٦ٙتٕ كعع٩، ؼلعِعٟ أُعٕ ً٘دع٘ؿ هلِعٕ      

 ٙعوٌٕ إ٨ اد؟ غا٢م هوبم ٨

ٞ  ماجد الغرباوٍ:: 26ز ٜ  اكلٌآـات اكلنعً٘ع تٌعلى  ٨  ٙاهعٚـ

ًّٗ  ،عوٟ ٗسـٝ اكلل٢ٛ، ٗإُٔ اكلٔـٜ باهقاتؿه٩ٚ ًقِعا  ؼلذٌ٘عٔا
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ّ ٨ ٙف سلٚععى عوععٟ أًععؼاْ ًععات٘ا، ٗ ػععل كٚععثععٍ  .ثععٍ ٗدعع٘ؿٖ سٚععا

. كٌا أْ ـلٚع اكلٌآـات ؟ٍت٘دـ دٔٞ ذلاٙـٝ ت٧كـ ُشٞ ك٦ٙتٔ

ا!!. ًععع ٓعععف أؿهععٞ ٔجتععاكب ًؼِععٚٞ ٨ ؿهٚععى عوععٟ تٽععابق ً٘ٓعع٘ع 

ٛ     اٮؿعا١، ك غوم  نِعتٕ ؼلعا    ًّ ٙعـعٛ ًٌعآـٝ اٮًعاَ اكلٔعـٜ ِٙٔع

ٔعـٜ أٗ    أُعٕ اٮًعاَ اكل  لكع كوعٍ أدعـٖ، كع   ًّ س٘هٛ ٙوٛ: ... "كِىللتٱ

ٞڃ ٕ ٗ!!". اكلِتىلععل احلذعع باهِوععبٞ  ٓععقا دلععلؿ إؿعععا١ ٨ ؿهٚععى عوععٟ ُععـن

 كلٌعآـات ا ٖكٚف ُجب  بٔعق ثٍ ثبات ٗد٘ؿٖ. ٮ، ٨ٗ ِٙوض ؿه٩ٚ هِا

ٖ مٙـ  ك ًّٰ أْإُٔ فات اكلٔـٜ اكلِتىلل؟ ٗكٚف ُجب  ٗسـٝ اكلل٢ٛ، ٗ

اكلٔععـٜ  اكلل٢ععٛ ٓعع٘ أْ ٘ااكرتٓععٗأهاهععا كلععافا  ٖ عٌععلٗ؟؟. ُفععى ًععّ ك

 ٗاهغلٙم بعٍٔٔ ٙق٘ي ٓ٘ أػربُٛ أُعٕ اكلٔعـٜ!!.   ؟ًؼِا  ػلٗهٚى 

ٗٓى كعى ًعّ طلعربن بٌع١ٛ تِعـنٕ بع٩ ؿهٚعى ٧ٙكعـ ؿعع٘اٖ؟. ٓعى           

تِـق ًّ ٙعـعٛ أُعٕ ًوع٧ٗي مل اهـٗهعٞ بعـْٗ ؿهٚعى؟ كوٌعافا تِعـق         

 ًؼِا دل٨٘ٔ إُٔ اكلٔـٜ ب٩ ؿهٚى؟؟.

ٟ ٨ ًم أْ أؿهتٍٔ ُفوٚٞ، ٨  دلعلؿ  ٗ، ُعشتٔا إط٩نعا   ؿهٚى عوع

ٜ  كغبات هعٌٚا ٗٓع٘ ضلٌعى     ،ًؼِٚٞ ٙتٍ٘ٓ ًعٔا اكلـعٛ ك٦ٙٞ اكلٔعـ

مل ا٨هععتذابٞ ٗاهتؼفععٛ عععّ نععـكات اكلٔععـٜ اكلنعً٘ععٞ  ًجاهٚععٞ ُعع٘كٝ 

ٕ هععتغاثٞا٨ٗٗاحلٔع٘ك   ـٵخ ٗهععبم اػتفا٢عع  . أٗ ٪ُععٕ صلٔععى ٓ٘ٙعٞ اكلتشعع

، كٚععـعٛ بعع٩ ؿهٚععى، هعع٠٘ عقوععٕ اكلوععلْ٘ باهغٚععم، أُععٕ      اكلفععاد٤

بوقا٢ععٕ، ٗت٘نععع ك٦ٙتععٕ، كٔععٛ  اكلٔععـٜ!!، ه٘هعععٕ بععٕ، ٗكجععلٝ تفلععريٖ

تٌعبح بلعى ًع١ٛ سعـ     أًِٚٞ باهِوبٞ هٕ، ؿلِٵٛ ُفوٕ بٔعا ؿا٢ٌعا، كٚ  

اهىلعع٘آل   بععع  ، كاكلٔععـٜ أٗي ًععا ٙتبععاؿك مل فِٓععٕ هتفوععري     اهلعع٘ي

ـٵق، ػاُععٞ إفا كععاْ  ٗاكلفادععا١ات. ٗاهِععاي بوععقادتٔا ٗطٚبتٔععا تِعع
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 ٗٙوـي حلٚٞ ط٘ٙوٞ. كبريٝ، اهلاٜٗ كد٩ ٗن٘كا، ٙعتٌل عٌاًٞ 

تععٕ عوععٟ احلٔعع٘ك اعععّ اكلٔععـٜ ٗنابوًٚععـعٛ اكلٌععآـٝ ٽبععا  اُ إْ

ٓع٘  كٌعا  ا٪كب كع  جتعوٕ ٗاثقا ًعّ ك٩ًعٕ.   بقـكات ػاكنٞ اهف٘كٜ

ٟ  تِٽعععٜ٘ هؤٌعععـٜ.  اهٌعععٚعٚٞ ادٚعععهً٘تعععـاٗي مل اكلٚجٚ٘  ٗنـكتعععٕ عوععع

ٕ  غلٙبعٞ،  ٔاأهعاهٚب ا٨ػتفا١  ٕ     ٗؿللِع . سعا٨  اهعتغاثٞ ًعّ ٙوعتغٚح بع

 .!!اكلٔـٜ اهتقٟ إُٔ دامًاٙعتقـ  كؤقٖ ا٪هباب ٗغريٓا

 اهعع٘عٛ ًععلطا مل ٓلععقا نٔععاٙا، ٨ٗ ٙ ػععقْٗاهِععاي ٨ بوععٽا١ 

بععى ٓععٍ أكجععل هععقادٞ ًععّ   .هوعقععى ٗاهقععل ْ مل ذلاكٌتٔععا  ٙوذعع ْٗ

عِـ اد ٗأٓى  هقا١ٖ باكلٔـٜ ؿه٩ٚ عوٟ ًِنهتٕ ٙعتربْٗسٌِٚا  اهلاٜٗ

٘  ٍٔسرتاًكٚشىلععٟ بععا  !!.اهبٚعع  ٍڅ اكغععٍ أْ ؿععع أٗ كقبععٞ  ٖ دلععلؿ ٗٓعع

 .كانعٞ

اكللأٜ، ٨ٗ اكل٘ٓ٘  أٗ ثٍ ًٌٔا كاْ عـؿ اكلـعٚٵّ ٨ ٙعين ٗسـٝ 

كب ًؼِٚٞ، ٨ ٙععنم بعٔعٔا   جتا ًا ؿاً ٧ٙكـ ُشٞ ك٩ًٍٔ، 

ٗدٔعى تعاَ بِعفاتٕ     عـَ ٗدع٘ؿ دٔعٞ ذلاٙعـٝ سلعتلٍ هلعا،     ٗا٬ػل، 

ًععؼّ ُعلكععٕ   ٟاخلععرب. كوعع٘ اػتفعع  تعٔععـ ُععشٞ ًٌٗؼِععاتٕ اهعع   

لّ تِـٙقٕ ؿلش٣ِٚق بلاًى ُفاتٕ، ثٍ دا١ُا ًّ اؿعٟ ك٦ٙتٕ، ك

، ثٍ ُعنؿاؿ ٙقِٚعا ب٘دع٘ؿٖ سٚعا     اًع ٌٓاْ تٽابق اهِفات اه  ُعلكٔ

ـ  ، ًٗعع كعى   ٙتٽعابق ًعع اهعل٠٦ اهوعابقٞ     ًع كى كٗاٙٞ ٗإؿعا١ دـٙع

ؿاؿ استٌاي ُشٞ هقعا١ فات اهٌعؼّ للعا ٧ٙكعـ ٗسعـٝ      ًٌآـٝ ٙن

تٛ ؼلٌؼِععات  أٙععّ ُعع ًععّهلععّ  .ٗكقععا حلوععاب ا٨ستٌععا٨ت اكلل٢ععٛ

ٛ   ّ ُعشٞ اكلٌعآـات  اكلٔـٜ هِت كـ ً هعقا ٨   ؟، ٗتٽابقٔعا ًعع اكلل٢ع

 ِٙفع سواب ا٨ستٌا٨ت.
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ُوعب٘ا كعى دلٔع٘ي اهل٘ٙعٞ هؤٌعـٜ،       سعـاځ  ٙاهٚـٜ بو  اٮهفاف

ـٵثععٕ أٗ ٙلًععـٖ ًوععتٽلق صلٔععى ٓ٘ٙتععٕ، ٙفععرتب كعع٘كا أُععٕ       كٌععّ ضل

اكلٔـٜ، بعـهٚى أْ اهوقعا١ كعاْ ُعـكٞ أٗ مل ولعلف اهعتجِا٢ٛ، ٗنعـ        

هقععـكٝ عوععٟ ا٨ػتفععا١ ُععفٞ ٩ًمًععٞ هععٕ اػتفعٟ عععّ ُععاوللٖ كذعع ٝ!!. كا 

 عوٟ اكلٽو٘ب بٔقٖ اهـعا٠ٗ. ا٨هتـ٨يك٩ ؿللّ  كٌا ٙعتقـْٗ.

هععوٍ عوٚععٕ أثِععا١ ٗاكلٔععـٜ  ٕ اهتقععًٟٙ٘ععا إؿعععٟ ػٽٚععم سوععٚين أُعع 

 سـ أمنٞ اكلـِٙٞ، ٙق٘ي: بٌِٚا كِ  ًاًعٚا ػِعين ًعؼّ    ًلٗكٖ ب

باهتشٚعععٞ ٗاهوععع٩َ ثعععٍ غعععاب كذععع ٝ، ٗمل أك أسعععـا.   ًٌعععلق اه٘دعععٕ، 

اكتفععع  أُعع٘ات احلآععلّٙ باهتٔوٚععى ٗاهِعع٩ٝ عوععٟ اهععِ، ٗٓععر      ك

اهِاي باهبلا١، كاُتعٍ اخلٽٚم ًٗعل بنٓ٘ ٨ ًجٚى هٕ، هلّ ًا 

إْ أُٟٔ اخلٽٚم دلووٕ ستعٟ نعاَ أسعـ اجلاهوعغل ٗنعاي هعٕ هعٚـُا        

اهلععلٍٙ، أُععا اهععقٜ هععوٌ  عوٚععم؟. ٗنِععّ كععجريٝ تبعععح عوععٟ         

ٚٵ ل ًععٍِٔ كدععى اهععـّٙ اهغجٚععاْ، ِٙععـنڃٔا اهِععاي اكلوععاكغل اهععقّٙ ُعع

ًٽٚٞ ٪غلإٓ، كٔ٘ ٙوعٟ دآـا هبقا٢ٍٔ مل ثقاكٞ اخللاكٞ، ٙقٌع 

قع٘ا. هقعـ ؿأب كدعى اهعـّٙ عوعٟ      كٍٚٔ كٗغ اهِقـ ٗاهو٧اي كعٛ ٨ ٙفٚ 

ٗٗكطععٞ ٓععقٖ احللاٙععات بوععبم ٓععادى اهٌععم اه٩ًععع٘كٜ،    كٗاٙععٞ

إؿلإُ ٗإؿلاْ ا٬ػعلّٙ ب٘دع٘ؿٖ    تلهٚؽٗ إنِا  اهِاي بقٔٚٞ اكلٔـٜ،

ٚح أْ هؤٌـٜ مل اهلٗاٙعات اهٌعٚعٚٞ ًوع٧ٗهٚات ععـٝ ػع٩ي      سٚا، س

اهععت٩َ احلقعع٘ق اهٌععلعٚٞ ًععّ    أٌٓٔععا ُٚابععٞ اهفقٚععٕ عِععٕ مل  غٚبتععٕ، 

، ٗباهتاهٛ كٌلعٚٞ عٌوٕ تت٘نف عوٟ ٗد٘ؿٖ ُٗـنات قلى ٗمكاٝ

سٚععا، كٌععا أْ ًععلعٚٞ ا٪ٌُععٽٞ اهوٚاهععٚٞ تت٘نععف عوععٟ ٗدعع٘ؿٖ،       

   ٘  .٨ٙععٞ عوععٟ اهِععاي  باعتبععاكٖ ُععاسم احلععق اهٌععلعٛ مل اهوععوٽٞ ٗاه
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ععععـي إهلعععٛ ٙقٌٚٔعععا  ٞؿٗهععع إػل تعوعععق  ًعععاي اهٌعععٚعٞ مل ٗدععع٘ؿإٓعععاكٞ 

اكلٔععـٜ، ٗٙقععتّ ًععّ أعععـا٢ٍٔ. كقٔععٚٞ اكلٔععـٜ، سٚععا ٙععلمق كغععٍ          

غٚبتععٕ، باهِوععبٞ هوٌععٚعٞ نٔععٚٞ ًلكنٙععٞ، كلععلا ٗعقٚععـٝ ًٗععع٘كا  

ٗإؿلاُا. ٗٗد٘ؿٖ ؿلجعى اهجقعى ا٪هعاي مل اهِىللٙعٞ اهٌعٚعٚٞ. كٌعا أْ       

ٙق٘هععْ٘ أْ  ّلعٚٞ اهٌععٚعٞ مل ًقابععى اهوععِٞ اهععقٙٗدعع٘ؿٖ سٚععا ٙعععنم ًعع

أسعععـ  مل ًٌعععلٗعٚٞاكلٔعععـٜ مل ٙ٘هعععـ بععععـ. كاكلٔعععـٜ ٙععععـ ًاػِعععا    

ًِق اهِلا  عوٟ اهووٽٞ بععـ ٗكعاٝ   س٘ي اُتوابٕ  اكلقٓبغل اكلتِامعغل

كٌعععا ًعععا ؿاك،  ٌعععاأِٙاكلٔعععـٜ ًعععع ٙعععـٗك احلق اهلهععع٘ي اهلعععلٍٙ. كععع

، اًٽوقعع ، بععى ٓعع٘ احلععق، ًٗقٓبععٕ ًععقٓم احلععق  اهلٗاٙععات فكععلت

)اكلٔعـٜ ًِعا أٓعى    ٗت كٚـ ٗد٘ؿٖ سٚا ٙ تٛ مل ٓعقا اهوعٚاق هٔعٌاْ    

كٔوٚٞ اكلقٓم اهٌٚعٛ، كِتٚذٞ ستٌٚٞ ٨ُتواب اهبٚ  ، ٗباهتاهٛ أ

ستععٟ أُٔععٍ   ، ًععّ ًٚععنات  ًععا تلتبععٕ اهلٗاٙععات    ٨ٗ تععِىٰ  .اكلٔععـٜ هلععا 

 ٙـػوْ٘ اجلِٞ ٗهّ ؽلؤٍ اهِاك، بعـ أْ ٙغفل اد ـلٚع فُ٘بٍٔ!!.

٘ ٞ أدـ أْ غٚب ْ ٙ ااكلٔـٜ كفلٞ هوـعاٝ اهقّٙ كاسع ٯهع٩َ  ه ِوعب٘

كجريا ًعّ اهوععاؿٝ    ٘دـٗا مل اكلٔـٜ ٓاهتٍٔ، هٚعوق٘ا، كقىًا مل ٙ

ًععّ ػع٩ي تٽبٚقععٕ هٯهع٩َ اهععقٜ عذعنٗا عععّ     ٗاهلػعا١ عوععٟ ولٔع٘كٖ  

بوععبم هعع١٘ كٌٔٔععٍ هوععـّٙ احلِٚععف، كوععٍ تععٕ اكلنعً٘ععٞ، ُىلٌأتٽبٚععق 

ً اهععقٜ صلععـٗا هعع٠٘ اكلٔععـٜ    ٔععٍ ٗكقععا هفٌٔٔععٍ   هععٚشقق كععى أس٩

اٝ. ِٓععان ؿعععا٠ٗ ٧ًؿجلععٞ عععّ أُىلٌععٞ  اخلععاط٤ هوععـّٙ ٗؿٗكٖ مل احلٚعع

بٔععا، كٌععع كجععلٝ  اٮهعع٩َ  عععـَ تِععلٙض هٚاهععٚٞ ٗإنتِععاؿٙٞ كغععٍ  

 اكلٔعـٜ ًع٩فا ٪س٩ًٔعٍ، ٗكعاْ     ٨ ٙ٘دـ غرياٮه٩ًٚغل إػفانات 

 ػفانعات اهع   كى ٓعقٖ اٮ ٙتفاؿ٠  ًلأٍُ أْ ٙفٌٔ٘ا اهـّٙ كٌٔاځإب
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ٕ   كؿٝ كع اُتذ  فل  بوعببٔا  ، ٗهٱع ى ٓـ اٮهع٩َ ٗن٘اُِٚعٕ ٗأُىلٌتع

هععع٘ كععاْ هٯهععع٩َ أُىلٌعععٞ ػاُعععٞ باهوٚاهعععٚٞ   ؿًععا١ مكٚعععٞ بل٣ٙعععٞ. 

ٗا٨نتِعععاؿ هتشعععـث  عٌِٔعععا  ٙعععات كعععجريٝ، ٪ٌُٔعععا عِعععبا احلٚعععاٝ   

كلٚععف ٌٙٔوععٍٔ اهقععل ْ؟ ٓععقا ًوععتشٚى، إف اكلعععلٗف عععّ اهلتععاب  

اكتباطععا  اهلععلٍٙ آتٌاًععٕ باهقٔععاٙا اكلِععريٙٞ ٗاكلٌٔععٞ اهعع  تععلتبنل   

   ٛ اؿٝ اهِىلعل مل  هلعٍ اعع   ٗثٚقا باهـّٙ ٗٗولٚفتٕ مل احلٚعاٝ. كلعاْ ِٙبغع

ٖ اكللهععَ٘ ًععّ نبععى اد تعععاػل، بععـ٨ ًععّ ت٩سععق    ككٌٔٔععٍ هوععـّٙ ٗؿٗ

اٮػفانععات ًٗععّ ثععٍ تلسٚععى اهِذععاغ ٗاحلٚععاٝ اهلغٚععـٝ اكل٘ععع٘ؿٝ عوععٟ    

هلععقٖ  ٗتععِىلرياتٍٍٔٔ، ادتٔععاؿات ػٽعع ٓععقا ٧ٙكععـ إْ ولٔعع٘ك اكلٔععـٜ. 

ْ  ا٪ُىلٌععٞ مل كوععٚى اخلٽعع  مل اهتٽبٚععق كععٛ   ، ٓعع١٘ ًبععاؿ٥ اهقععل 

سلتاز كد٩ ًجاهٚعا كاكلٔعـٜ، بعى اخلوعى مل اكلِىلً٘عٞ اكلعلكٚعٞ هلعقٖ        

ٕ    ا٪ُىلٌٞ . ًٗعا ٧ٙكعـ ٓعقا اهلع٩َ     ، ٗاخلوعى مل كٔعٍ اهعـّٙ ٗغاٙاتع

زلعععاغ ا٪ُىلٌعععٞ اه٘ٓععععٚٞ اهععع  اعتٌعععـت تعععلاكٍ اهتذلبعععٞ مل بِعععا١   

ت كانٚعٞ، غعـت ؾل٘فدعا    مل بِا١ دلتٌععا اهغلب  زلضأُىلٌتٔا، ستٟ 

اهفقٔععا١، ٗتععلاخ  بعٚععـا عععّ باهعقععى ٗاهعوععٍ ٗاكلعلكععٞ ٙتشععـ٠، ٗفهععم

ًعاكلٝ مل تنٗٙعل احلقٚقعٞ     اٮهع٩ًٚغل  ك هعاهٚم . اهنًاْعفٟ عوٕٚ 

ُع٘كٝ ًع٘ٓا١ ععّ اجملتٌععات     ٗػـا  اهِعاي، ػاُعٞ ٗٓعٍ ٙلةعْ٘     

ٙلًُ٘ٔا باهفواؿ ٗا٨سللاف ٗاهلفل هتربٙعل عذعنٍٓ ععّ    ٗاهغلبٚٞ، 

  .سٔاكٙا بٍٔ اهوشاق

ٗتعٔٚـ ًوريتٕ كعٛ   ُواْا٪ؿٙاْ دا١ت ٨ستٔاْ اٮٙا هٚـٜ 

ٙوعععتجٌل ا٪كب ٗٙععععٍٚ هععععٚـا، ٨ أْ ٙبقعععٟ مل في اهفقعععل ٗاهلععع٘اْ  

  ؟باُتىلاك تٽبٚق ُىلاَ ؿٙين ٨ ؿهٚى عوٟ زلاسٕ
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 انىهى اننفضٍ
نلأت عـٝ كٗاٙات عّ كباك اهعوٌا١ ًّ  طارق اللهاانٌ: : 22ي

امقق احلوٛ سغل أػق كهاهتٕ اهعٌوٚٞ اه   اكلقٓم اجلعفلٜ ًٍِٗٔ

كاُع  ًلت٘بعٞ عوععٟ دوع٘ؿ احلٚ٘اُعات ٗفٓععم هٚوقعٛ بٔعا مل ًععنل       

احلوٞ سِٚٔا نابوٕ اٮًاَ )كٌا ٙـعٛ  ٗطوم ًِٕ عـَ اهقا٢ٔا ٪ُٔا 

ٗكقهم عّ اهٌٚؽ اكلفٚـ  ًٽابقٞ هفتا٠ٗ أٓى اهبٚ  عوٍٚٔ اهو٩َ.

كق قع    ِعم سوعٔا مل إُٔ كاْ صلـ سو٘ي اكلوا٢ى اكلعقـٝ اه  ٙ

بٚات ًععلٙٞ ًلت٘بعٞ عوعٟ نعرب اهٌعٚؽ      أٗهاؿتٕ ٗٓ٘ ُا٢ٍ، ِٗٓان 

ُٔا ٗدـت عوٟ اهقعرب  عنل اٮًعاَ اكلٔعـٜ     أاكلفٚـ ٙنعٍ اهلجريْٗ 

)٨ُ٘ٵت اهِاعٛ بفقـن إُٔ َٙ٘ عوٟ  ي اهله٘ي عىلعٍٚ . ٗكعقهم   

عـٝ كٗاٙات عّ اهٌٚؽ اهبٔا٢ٛ ٗكٌا تل٠ ك١٨٧ٔ ًّ كباك عوٌا١ 

كلعافا ٙعتقعـْٗ أْ ٓعقا اهٌعؼّ ٓع٘ اكلٔعـٜ ٗهعٚى غعريٖ؟         اهٌٚعٞ، 

ـٵَ؟  كٚف تفوٵل ٓقٖ اهىلآلٝ كٌا فكلتٔا مل د٘ابم اكلتق

ٛ ؿٗك ٨ ُِوعععٟ  ماجاااد الغربااااوٍ: : 22ز عِعععـًا  اهعاًعععى اهِفوععع

ٍٵ ؿا٢ٍ سـاځ ب ًل ًعغل ُواْاٮٌغى ِٙ ًغى ًاغى مل ٗ ،ِٙقوم إػل ٓ

تؼٚوٕ ٗتتعاًعى ًععٕ   ًـٝ ط٘ٙوٞ صلعوم ت ١كاهرتكٚن عوٟ ًٛ احلٚاٝ.

، ٗأُععـق ًجععاي أسعع٩َ اهٚقىلععٞ سٌِٚععا   ك ُععٕ سقٚقععٞ ًاثوععٞ أًاًععم  

تتعاًععى ًعٔععا هـٙععٞ  سقٚقععٞإػل  ِٙقوععمً٘ٓعع٘  ذلععـؿ  لكڃععن عوععٟت

ٗٓقا أًعل ًعا٢ع ٨ طلعتّ ببوعٽا١     . بغ  اهِىلل عّ ًـ٠ ُـنٚتٔا

ًٗععا فكلتععٕ مل أًجوععٞ هعع٧اهم ٨ ٙ٘دععـ ًععا   .اهِععاي بععى ستععٟ اهعوٌععا١ 

 ، كٔٛ سذٞ عوٍٚٔ ٗهٚى عوٟ ا٬ػلّٙ. ه٠٘ ؿع٘آٍ ٧ٖٙكـ
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ٙق ؿٙعّع كدععى مكت   38مل ًـِٙععٞ نعٍع اٮٙلاُٚععٞ نبععى أكجععل ًعّع    ُعـع

هٞ، ًععع ٗنععاك     ٞ، كععاْ ٙعتٌععل عٌاًععٞ كععبريٝ، ٗحلٚععٞ ط٘ٙوععٞ ًِوعـع هعِع

 ٛ س ْڅ مل سـٙجٕ، ٙتلوٍ بٽلٙقٞ ت٘ع ٕ   ٌُٗ ، ٗت  ٘ كٗسع ، كلعاْ  بوٌع

     ٘ ك بععع  اهٽٚععبغل صلوععى بععغل ٙـٙععٕ ًت ؿبععا ِٙععغٛ إهٚععٕ ٗٙقتععبى ًعّع ُعع

ػل هعععلاكٝ    ٗدٔعععٕ!!. طلنععع  اهبعععاب، كاهعععتقبوين نوقعععا ًلع٘بعععا، تتععـع

ؽ:   ًلتع ُٛ   :نعاي ٌٞ بغل ًفتٕٚ. ًابم أٙٔعا اهٌٚع ا   ع أْ ٨ عآـع رب أسـع

ا ًّع مٙعاكٝ     ؟ؼلا ه ػربن . ثٍ هلؿ عوٛ نِٞ غلٙبٞ، ناي: هقـ د٣ع  ت٘ع

ًٞ بِعع  اٮًععاَ ً٘هععٟ بعّع دعفععل      ٓععلٙض ـٝ ًعِع٘ع طفوععٞ ٗٓعٛع  ،اهوعٚع

ٞ  00-4 ُغريٝ ٙعرتاٗغ عٌلٓعا بعغل    ٓا ًععلٗف مل ًـِٙعٞ    هِع ، ًٗلنـع

ٗ ، فات  ُعقان  ٙلاُٚعٞ، عبعاكٝ عّع بِاٙعٞ ًت٘آععٞ     نٍ اٮ للعلات  ًوعاهم 

س٘ي اهٔعلٙض. نعاي: ؿػوع  هنٙعاكٝ اهٔعلٙض كلأٙع  اكل٢٩لٞع         ًّٓٚقٕ 

ت ٗأُعععابتين نٌععععلٙلٝ   ت أكقععـع تٔعععبنل ٗتعوعع٘ع ك٘نعععٕ!!!، كاكتعععـع كععـع

ِعشٞ ًعا   . ك بـٙ  اهتغلابٛ ٗتعذ، كغٍع ًعل٘كٛ ب  بوببٔا ُ٘ابٛ

ي       ف سع٘ع خ باهٔععبنل؟ نععاي: بٌِٚععا كِعع  أطع٘ع ي. كوعع هتٕ ًععافا سعـع ٙقع٘ع

ق اهٔعععلٙض!!. ٗؿٵعتعععٕ   إاهٔعععلٙض ٗ فا بععع ه٘اْ ػٔعععلا١ تٔعععبنل ٗتلتفعععع كعع٘ع

كا ٪  ٛ    تفقعـع اهٔععلٙض ٗفٓبعع  كع٘ع . كاُعع   ٗأنععف عوععٟ احلقٚقععٞ بِفوعع

ـ  اكلٌلات ًّ س٘ي ا ٨ توعع إ٨ كلٌعل ًعؼّ ٗاسـع ًّع         اكللنع قٞ دـع ٓٚع

ٔتععاْ ا٪ػلٙتععاْ كٌفت٘ستععاْ عوععٟ هععاسات    دٔععتغل ًتقععابوتغل، أًععا اجل  

قٞ، ِٙقٽعع ًعٔعا ُفعى        ٗاهعٞ. ٗعاؿٝ ضلِى مساَ ؿاػعى اكلٌعلات اهٔٚع

اهنا٢ل. كاُ  اهقبٞ ًٗا س٘هلا ًّ ا٪كب ستٟ اهوقف ًِف٘كٞ ؼللاٙعا  

ّ  ػٔععلا١، أًعععٞ تعلععى  أكبعععٞ ًِععابٚض ػٔععلا١.    توععقنل عوٚٔععا ًعع

ـػغل كعلكعع  ًععافا سِععى هلععقا اهلدععى اكلوععلغل، كععاْ ٙتعععاطٟ اهتعع    
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 َ ًنًِععععا ٙعععععاُٛ ٓب٘طععععا ٗ ،بٌععععلآٞ، ٗكععععاْ بٽبٚعتععععٕ نوٚععععى اهٽعععععا

باهٔغنل، كعِـًا ؿػى ًواك اهنساَ ٓبنل ٓغٽٕ أكجعل بوعبم احلعل    

أت تعو٘ع بِعلٖ غٌعاٗٝ، كعرتا١ت هعٕ        ٢ٚٞ  ًٗـٝ اهتعلٵق، ٗبـع  احلعنَ اهٔ٘ع

ق اهٔعلٙض      ٓعقٖ  ، ٗاخلٔلا١ ترتانّ تعو٘ ٗتٔبنل ًعع سلكعٞ عِٚٚعٕ ك٘ع

أٗ  ي اهل٦ٙععٞ اهِععاتر ععّع ػوععى مل بِععلٖ    ولععآلٝ طبٚعٚععٞ، هععببٔا اػععت٩   

 .  م اػت٩ف ماٗٙٞ اهِىللببو

   ٛ ، ٗؼلعا أُععٕ مل دعع٘ كٗسعٛ عععاي، ً٘هععع باهغٚعم ٗباكل٢٩لععٞ، ٗٓعع

ـ كٌا  كا٢ِعات ًعفاكٞ كاهٔع١٘ أٗ أكجعل كنعٞ، هعقا كوٵعل         ،ٙعتقع

ٗٙبشعح ععّ    ل بعا٪ًل هٽ٘  ا٪ٓ٘ا١ بِنٗي اكل٢٩لٞ، نبى أْ ٙفلڃ

ٍ ٔعع٘ ك!. ا٪هعباب اهٽبٚعٚععٞ هوىلععآلٝ   ك٦ٙععٞ اكل٢٩لععٞ باهععتشاهٞ ٨ ٙعوع

بى ستعٟ ك٦ٙعٞ اهلهع٘ي جلربا٢ٚعى      .باهِوبٞ هِا، عوٟ ٣ٚٓتٍٔ احلقٚقٚٞ

ك٦ٙٞ سوٚٞ ًباًلٝ دنًعا، هلعقا   أُٔا ٨ ٙ٘دـ مل ا٬ٙات ًا ٙـي عوٟ 

ٕ ل٦ٙكلّٙ س٘هلعا.  ٗنع ا٨ػعت٩ف بعغل اكلفوٵع    ٞ كاُع  ك٦ٙعٞ    تع  ٨ ،نوبٚع

   ٟ ـٰهچ ُٰعا كپٰتع ٍٸ ٰؿ ْٰ نپع   ،سوٚٞ: )ثٱع ُٰعٟ   كپلپعا ٗٲ أپؿٲ ّڄ أپ ٚٲ ٘ٲٰهع ًٰعا كپعٰقٰب    .اٰب نپ (

ًٰععا ٰكأپ٠ .  ٗاهقلِٙععٞ اهِععاككٞ ٗآععشٞ مل ٓععقٖ ا٬ٙععٞ. ٧ٙٗكععـٖ اهڀفٿعع٧ٰاؿٱ 

ٞځ أٿػٲٰل٠ن٘هٕ تعاػل: ) ـٲ ٰك ٖٱ ُٰنٲهپ ـٰ  ،ٰٗهپقپ ٝٶ  عٶِع ـٲٰك ٰٟٔ هٶع ٌٱِٰت ٰٓا ،اهڀ ـٰ ٞٿ  عٶِع  ٰدِٸع

٠ٰٗ ٌٰ ڀ ٌٰٰٟٙ إڄفٲ ،اهڀ ٰٙغٲ ًٰا  ٝپ  ـٲٰك ٌٰٟ اهوټ ِٰلٱ اٰنٰم ًٰا ،غٲ ًٰعا  اهڀٰب ٰٗ  ٟ ـٲ  ،طپٰغع  هپقپع

ّٲ ٰكأپ٠ ٕٶ  ٰٙاتٶ ًٶ ًّ ػ٩ي ًا  ٗد٘ؿ اكل٢٩لٞ . كلأ٠  ثاك ٰل٠اهڀلٿبٲ ٰكبټ

  اعرت٠ اهوـكٝ، ٗا٬ٙات اه  كاكقتٔا.

، ٗباهتاهٛ مثٞ اػت٩ف د٘ٓلٜ ضل٘ي ؿْٗ هقا١ اكل٢٩لٞ ًباًلٝ

 نععاي تعععاػل: كعع٩ ت٘دععـ هععِؼٚٞ بععغل دععِى اكل٢٩لععٞ ٗدععِى اهبٌععل.  

ٍٸ ٨پ       ًٲععلٱ ثٱعع ٰٛ ا٪ ٔٶع ًٰوپلځععا هچقٿ ِٰعا  ٘ٲ أپُٰنهڀ ٰٗهپعع ًٰوپعمڂ  ٕٶ  ٚٲعع ٘ٲ٨ أٿُعنڄٰي ٰعوپ ٰٗنپعاهٿ٘اڀ هپعع ((



266 

 ،ْٰ ْٰٙٱِىلپلٱٗ ٰٙوڀبٶوٱ٘ ًٸا  ٔڄٍ  ٚٲ ِٰا ٰعوپ ٰٗهپوپٰبوٲ ِٰاٖٱ ٰكدٱ٩ځ  ًٰوپلځا هچٰذٰعوڀ ِٰاٖٱ  ٘ٲ ٰدٰعوڀ   .ٰٗهپ

سِعا كتٌجعى   ك كهوِا إهٚٔا كٗٗأٙٔا باهِوبٞ اػل ًلٍٙ تق٘ي ا٬ٙٞ: )

 ، كٔعٛ مل تٌعآـٖ عوعٟ سقٚقتعٕ بعى ؽلجعى هلعا بٌعلا         هلا بٌعلا هع٘ٙا  

هعع٘ٙا. ٗٓلععقا باهِوععبٞ ٮبععلآٍٚ عِععـًا اهععتقبى ٓععٚفٕٚ، تعاًععى      

ًعٍٔ عوٟ أهاي أٍُٔ بٌعل نبعى أْ ٙلٌعف٘ا ععّ ٓع٘ٙتٍٔ ٗٓعـكٍٔ       

ٓععى أتععان سععـٙح ٓععٚف إبععلآٍٚ اكللععلًغل إف ؿػوعع٘ا ًععّ اهنٙععاكٝ: )

٩َ نععَ٘ ًِلععلْٗ كععلان إػل أٓوععٕ كذععا١ عوٚععٕ كقععاه٘ا هعع٩ًا نععاي هعع

بعذى ةغل كقلبٕ إهٍٚٔ ناي أ٨ ت كوْ٘ ك ٗدى ًعٍِٔ ػٚفعٞ نعاه٘ا    

ف بإُوعاْ ععاؿٜ؟ كٌعا    ٚع باهِوبٞ هولهى ٗا٪ُبٚا١ كل ٓقا . ٨  ف

هعقوععععٕ اهبععععاطين اكلوععععلْ٘ باهغٚععععم    لاهععععااُعكععععاْ تععععل ٠ هععععٕ  

أمل ٙوشععيل ستععٟ  ٞ، ٗكععاْ ِٙبغععٛ هععٕ اهععتفلري   ٚععٗاهتفوععريات اهغٚب

ابلآٍٚ اخلوٚى ًٗعلٍٙ اهععقكا١ مل ٙتعلكع٘ا عوعٟ اكل٢٩لعٞ ًباًعلٝ،       

 كلٚف علكٔا؟ 

إْ اكل٢٩لعععٞ رلو٘نعععات ُ٘كاُٚعععٞ ٨ ُععععلف كِٔٔعععا، ٨ٗ ت٘دعععـ     

هععِؼٚٞ بِٚٔععا ٗبععغل اهبٌععل، بععى هلععا ُععفات تلِ٘ٙٚععٞ رلتوفععٞ، إف         

ٰٗاهڀع پكٲبڄ دٰ   ٰٗاتٶ  ٌٰا ٕٶ كپاطٶلڄ اهوٸع ـٱ هٶوچ ٌٲ اعٶعىڄ  تِفٔا ا٬ٙٞ اهللؿلٞ: )اهڀٰش

ًٰعا           ـٱ كٶعٛ اهڀٰؼوڀعقڄ  ٰٗكٱٰبعاٰ  ٰٙنڄٙع ٰٗثٱوپعاٰخ  ِٰعٟ  ًٸجٲ ٞٷ  ِٶٰشع ٞٶ كٱهٱوځا أٿٗهٶعٛ أپدٲ ٌٰوپا٢ٶلپ اهڀ

ـٶٙلٴ .  ٛٲ١ٷ نپ ًٰ ٰٕ ٰعوپٟ كٿىټ  ْٸ اهوچ ٌٰا١ إڄ ٰٙ 

ٗباهتعاهٛ ععامل اكل٢٩لعٞ ععامل ذلذع٘ب عِعا ؽلاًعا، ٗنعـ نعلأت          

هعى عوعٟ ك٦ٙتٔعا    ا٬ٙات اكلباككٞ اه  ت٧كـ عـَ نـكٝ ا٪ُبٚا١ ٗاهل

ب٣ٚٔٞ بٌلٙٞ، ًٗا ٧ٙكـ ٓقا اهلع٩َ أكجعل أْ اهلتعم اهوعٌاٗٙٞ     

ٗسٛ ًّ نبى اد تعاػل، كذربا٢ٚى كعاْ ٙع٘سٛ هوعِ، اهلعلٍٙ ٗمل     
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ٙلوٌععٕ. ٗٓععقٖ ُقٽععٞ ًٌٔععٞ ت٧كععـ عععـَ نععـكٝ اٮُوععاْ عوععٟ ك٦ٙععٞ     

 اكل٢٩لٞ ب٣ٚٔتٔا احلقٚقٚٞ.

      ٗ ععـؿ  هلّ كٔٚشٞ اهعرتاخ سٌِٚعا ضلعـثم ععّ أُع٘ا  اكل٢٩لعٞ 

سعع٘ي ًعع ُٕ  ٞأدِشتٔععا سٌِٚععا ٙععنٗكْٗ اهععِ، ٗٙتشععـثْ٘ ًعععٕ، ػاُعع 

سٚععح تٔععبنل رلو٘نععات بعع ٨ف     اهٌؼِععٛ ًٗععا طلععّ أٓععى بٚتععٕ!!.    

ا٪دِشٞ، ٗنـ كتم عوٟ ولٔ٘كٓعا: عوعٛ ٗهعٛ اد. كعاهِ، اهلعلٍٙ      

ٞ ٗاهل٣ٚعععٞ اكللعبعععٞ هوٌععع٩ن، بعععى ٌٙٔعععٕ أْ     شععع٨ توعععتفنٖ  ٨ف ا٪دِ

 ٙلتٌف ًتٟ كتب  ٓقٖ اهعباكٝ؟!!!!

اكلوععععوٌْ٘، ًععععٚعٞ ٗهععععِٞ، ٨ ضلرتًععععْ٘ ٨ٗ ٙعععع٘نلْٗ اهلهعععع٘ي     

اهللٍٙ، اهقٜ ِٙفٕ اهقل ْ اجملٚـ : إُم هعوٟ ػوق عىلٍٚ. كريْٗٗ 

مل ًعع٧ُٕٗ اخلاُععٞ، ٗكعع ٍُٔ دووععا٢ٕ، كٚقِععْ٘ نِِععا غلٙبععٞ      

تٌععٖ٘ ةعتععٕ ٗأػ٩نععٕ، ػاُععٞ ع٩نتععٕ ًععع بععع  ُوععا٢ٕ، ٗبوععٽا١  

 ٘اكسٕ.اهِاي ِٙـق ًا ٙل٠ٗ هٕ، بى ٗٙتفاعى ًعٕ بلى د

اهعقععى اهععـٙين عقععى ػاًععى، كوعع٘ي، ٨ ٙلوڃععف ُفوععٕ ًٌععقٞ       

. صلععـ اجملٔ٘هععٞهتفوععري اهىلعع٘آل اهبشععح ٗا٨كتٌععاف. ٙوعع٘ف باهغٚععم 

كٚعععٕ ًِبععععا ه٩ط٣ٌِعععاْ ٗاهوععععاؿٝ اهِفوعععٚٞ عقا٢عععـٙا، كعععرتاٖ ٙعععـًّ    

اهٽقعع٘ي، ٗتوععٔم اخللاكععات ًٌععاعلٖ، إُٔععا ُلوععٞ اهعع٘عٛ، أسععـ    

 أهباب  وف اكلووٌغل سٔاكٙا.

با  اكلووٌغل ٗاهٌٚعٞ ػاُٞ ععّ كًع٘مٍٓ اهـِٙٚعٞ غلٙعم،     إْ اُٽ

٨ ِٙتٌٛ هوعقى ٗٙتعاكب ًع اهقل ْ اهللٍٙ أسٚاُا، كوعـٍٙٔ عقا٢عـ   

، هلععٍِٔ بعٚععـٝ كععى اهبعععـ عععّ كٗغ اٮهعع٩َ  أهععٽ٘كٙٞ،ًٗفععآٍٚ 

 .ِٙلْٗ عوٚٔا ٗٙتعاًوْ٘ ًعٔا كشقا٢ق ػاكدٚٞ ٨ تقبى اهٌم
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  ٞ ، ٙت هعٟ بٔعٍ، ٙتفعاػل    ًّ سق اجلٌٚع أْ ٙفتؼل بلًع٘مٖ اهـِٙٚع

بعؤٌععٍ ٗتقعع٘آٍ، ضلٚععٛ فكععلآٍ ًِٗاهععباتٍٔ. أًععا أْ ِٙوععم هلععٍ    

جتععاٗم هوقععل ْ اهلععلٍٙ عِععـًا  ػعع٩ف اهعقععى ٗػعع٘اكق ا٪ًعع٘ك كٔععقا 

مل غععري اد ٙفٔععٛ ٙقعع٘ي: أتق٘هععْ٘ عوععٟ اد ًععا ٨ تعوٌععْ٘. تقععـٙى   

ًععّ ِٓععا تعع تٛ ػٽ٘كتععٕ.    ،اُتشععاي ُععفٞ اخلععاهق إػل أغوععم ا٪سٚععاْ  

ا مل نـكاتععٕ اهبٌععلٙٞ، ٗأٜ ُععفٞ ػاكنععٞ قتععاز إُوععاُٙبقععٟ  ُوععاْاٮ

اػل ؿهٚععى نل ُععٛ ًِِععْ٘  ُِ٘ععٕ، ٗإ٨ تبقععٟ أسلععاَ اهعقعععى       

، تٌٌوٕ كٌا تٌٌى ٪ُٔا ن٘اُغل عاًٞ ،٨  ِّ إط٩ناًٽوقٞ، 

 .، "إؾلا أُا بٌل ًجولٍ" ػل ًٌٔا كاُ  ًِنهتٕ ًٗقإً إُواْأٜ 

ْ  ًٙ٘ا هاكلت  ب إٙعلا ، كلعاْ ًعٛع مل ُفعى    ًّ ًـِٙٞ نٍ إػل دِ٘ع

كٝ  ين ٨ اهقٽععاك ًقِع٘ع أعلكععٕ. هعع هين: ٓععى اُعع  ػٽٚععم  ػٽٚععم سوعٚع

ثين عّع       :نوع   كلافا؟ه هين  .؟ كِفٚ سوٚين هٚوع  ًِٔع . ثٍع كاغ ضلـع

ين،     .بِفوععٔاكاطٌععٞ اهنٓععلا١   اهعع  قٔععلٓا كٔععا٢ى اجملوععى احلوعٚع

كعععاْ داهوعععا مل ُٔاٙعععٞ دلوعععى   ٗك٠ٗ هععٛع نِعععٞ فهعععم اهلدعععى اهعععقٜ    

بعـع  ثٍع ععلف   ، اؿْٗ ك٦ٙتٔع ُبٕ ابلٛ هت اًلأٝؿ ٌعل ب٘د٘كسوٚين، 

ٓا احلوعغل. ثٍع           اُتٔعا١ اجملوعى أْ اهنٓعلا١ كاُع  سآعلٝ تبلٛع ٗهـع

ِٚٞ    ٓى تعوٍ أْ م: عقڃ كوع هتٕ:   ؟اهنٓلا١ قٔعل ـلٚعع اجملعاهى احلوٚع

ك   ، نعاي: ٨، بعى بٌؼِعٔا قٔعل،     آى قٔل هؤٌا، أَ تتذوعٟ ُ٘ع

سوٚين ٗمل أكجل ًّع   ًٗافا ه٘ كاْ ِٓان أكجل ًّ دلوى كو هتٕ:

كقوع    .!!٨ بِ٘كٓا هوـٓاـلٚعا  ٓا؟ كقاي أٙٔا قٔلٗٗن  ًلاْ

ك         ٨ ، هٕ ٓقا غعري لللّع إط٩نعا، كٌعا أْ اهنٓعلا١ عِـع ًوٚعم ًقتـع

ُٚا ٗكٓا فهععم تِععني هعععامل اهعـع ى ؼلقعـع ٗكاغ ، كتٔوععرت ًعّع ك٩ًعٛع. ٗهعٚع
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ين   ِٙععلؾ ك اهنٓععلا١ بععاجملوى احلوعٚع عٛ ٗتِلععل سٔع٘ع  ، ؟: )ٗهععم ًعٚع

، ٪ُٛع أسعرتَ عقوٛع كلٚعف     أُلعل  طبعا أدبتٕ: ٖ،امأهتفنمل  إًعاُاٗ

نم؟ كتذٌٔععل  ٖ، وععاكلٗاكلأُعـع ٠كعع ْ، ٗاُععٽف٘ا ًععٛع ٓعـع  لاغ ٙتشعـع

اهوعل٘ت   اهقٜ ػريٖ بغلًـٙل اهقٽاك بِ٘ت ًلتفع ٗمل ٙول  ه٨٘ 

كا. كوععل  بععـع أْ  ُٛأٗ إُناهععٕ ًعّع اهقٽععاك كع٘ع ٘ٵععـع ف إفا ت : )ٗهععم ًع٘ع

      ،!!ٜ هعتتلفى اهنٓعلا١ بقتوعم ٓعقٖ     بقٚ  سٚعا ستعٟ اهِعباغ أنٽعع ٙـع

اهوٚوٞ ستٌا، ٗهرت٠ . نو  هٕ هٚع تٛ اهِعباغ ٗهعرتاُٛ سٚعا أكمق. كوٌعا      

ُٛ بلاًعى ُعش ،       أُبض اهِباغ كًقين ػا٢فا بٽعلف عِٚعٕ، ك٘دـع

  ّٙ نين ملٌعععٞ كدعععاي اهععـع ُٛ بعععـع اُتٔعععا١ اهلسوعععٞ هٚوعع٘ع كعععلاغ ٙت٘عععـع

ْ        !!اٮٙلاُٚٞ ًا ٙل٘ع كدعى  . أفكل ٓعقٖ اهقِٞع هعرت٠ سذٍع اكل هعاٝ عِـع

ين اهععقٜ ِٙععغٛ هععٕ اهِععاي بٔععقا اكلوععت٠٘ ًعّع      ّٙ ٗاخلٽٚععم احلوعٚع اهعـع

نُٕ٘ سٚجٌععا     ّٙ، ٗٙوع٘ع ٘ٵْ باهعـع ٖ!!. ُععشٚض ٓعٍع ٙتلوععب اهععتفلري اكلعتع٘ع

عٛ. ٓععقٖ        ٝ ٗتغٚٚععم اهع٘ع ؿكت ًعاٌٙععٍٔ، هلعّع ٨ عوععٟ سوععاب اهعقٚعـع

ّ هععذى ط٘ٙععى ًعّع اهقِععّ ا     كلغاهٚععٞ ٗاكللقٗبععٞ عوععٟ  ي   ًفععلؿٝ ٓعٌع

ي ٍٔ.    كععاْ اٮًععاَ اهِععاؿق ٙ   .اهلهع٘ع وععّع اهغعع٩ٝ، ٗضلععقٵك أُععشابٕ ًعِع

 ٗٙلك  كى ًا ٙق٘هْ٘، ٧ٙٗكـ هوذٌٚع إؾلا سلّ عبٚـ د.

أًا ًا فكلت مل اهو٧اي ًّ أًجوٞ ٨ ٙ٘دـ ًا ٧ٙكـ أْ اكلٔعـٜ  

ٗكا١ فهم، بعى ٓعٛ  ٌِٚعات. كٌعا فكعلت هعابقا كوٌعا ًعآـٗا         

ًعع٣ٚا غلٙبععا، اٗ سععـثٍٔ أٗ أكًععـٍٓ ًععؼّ دلٔعع٘ي ضلتٌوععْ٘ أُععٕ    

ٕ  صلنًْ٘ كٌٚا بعـ مل ولى أد٘ا١ كٗسٚٞ فلاهٚٞ اكلٔـٜ، بى  ًٌعذع

 ٕ . ٨ أسعععـ ٙععععلف ًٌؼِعععاتٕ ٗأُٗعععاكٕ  ٗاُٽباععععات أهعععٽ٘كٙٞ عِععع

إفا  ُواْكلٚف صلنًْ٘ ٓ٘ اكلٔـٜ؟ ثٍ كٚف هٚلْ٘ ًلى اٮ
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أهل   ك٩ٔ عّ سٔ٘كٖ اهعٌل، كٔى هـٕٙ إًلاُٚٞ اهتِقى بٕؽلاؿ٠ 

ٌٵععلٖ ُِلوععٕ كٌععا تِععفٕ اهلٗاٙععات؟  ًععّ اهٔعع١٘ مل اخلوععق )ًٗععّ ُع

ٌٱعلڄ       . أك٩ ٙعقوْ٘  ٙٱعٰلؿٹ إڄهپعٟ أپكٲٰفيڄ اهڀعٱ ّٲ  ًٰع ٍٲ  ِٲلٿ ًٶع ٰٗ ٰ٘كچٟ  ٙٱٰتع ّٲ  ًٰ ٍٲ  ِٲلٿ ًٶ ٰٗ (

ٚٲوپا ٰٙعٲ ٚٲ٣ٳاهٶلپ ًٰ ٍڅ  ـٶ عٶوڀ ّٲ ٰبعٲ ًٶ  ٍٰ  .  وپ

ك هع٠٘ هوبعاكٜ   قٵعٗب ٜ ؿهٚى صلم أْ ٙبقٟ اكلٔـٜ ًابا، ٗٓقا ًت 

ٔ      دى ٗع٩، ٘ٙعى ٗأهعٽلٝ   أتق٘هعْ٘ عوعٟ اد ًعا ٨ تعوٌعْ٘؟؟ ِٓعان ت

هٌؼِٚٞ اكلٔـٜ، توم اهقٔٚٞ اه  أكٓق  اهٌٚعٞ ًٗعننتٍٔ، ستعٟ   

ٞ  ) ٙعتقععـ ب٨٘ؿتععٕ ًوععتقب٩ أدععـ أْ ًععّ   نعع٘ي   ٗٓعع٘ نعع٘ي أٓععى اهوععِ

كغععٍ قفىلععٛ بعععـ أْ    .ٓععلٗكتٕ ًٙ٘ععا ًععا  ًعقعع٘ي ًععع كععلب ُععشٞ    

ٗدعععـت مل اهقعععل ْ اهلعععلٍٙ ك٦ٙعععٞ  ػعععل٠ كلعِعععٟ اهلـاٙعععٞ ًٗوعععتقبى   

 اٮُواْ ٗؿٗكٖ مل احلٚاٝ.

ًا كتم عّ اكلٔـٜ اكلِتىلل مت اهتِىلري هٕ كٌٚا بعـ هتـاكن كى 

تٍٔ ٓععـ ػِععًٍ٘ٔ ٣ععقععـٙات اكلٌععللغل ٗطٌ ُععٞ اهٌععٚعٞ ًععع تعب 

اهٌععٚعٚٞ ٙٔعععٔا ً٘ٓععع   ٝهعقٚععـاهتععاكطلٚغل. ًوععاسٞ اه٩ًعقعع٘ي مل ا 

ٍ    اهٌم هع٨٘ تععـؿ اهٽقع٘ي ٗؿٗكٓعا مل     ، ًّ نبى أبِعا٢ٍٔ نبعى غريٓع

 ٍٓٗعـٗاُٚععٞ ا٬ػععل ٓععـ، ٗسذععٍ اهتشععـٙات ٌعععٛاجل ععـٙل اهعقععى 

ًعععّ نبعععى اه٘ٓابٚعععٞ   ًعععاماه٘ا ًوعععتٔـكغل . كاهٌعععٚعٞ ٍعقٚعععـتٔٓعععـ ٗ

ٗػري ًآـ ًعاُاٝ اهعلاق اهَٚ٘ بفعى اهتٌـؿ اٮكٓابٛ  .غلٙٗاهتلفري

مل أكآٚٔا ٗاحل٩ٌت اٮع٩ًٚعٞ اكلٔعاؿٝ ٓعـٍٓ ٗٓعـ ًعتقعـاتٍٔ      

  ٗكً٘مٍٓ. 
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 ادلهدٌ وانثأر
ا اهٌعٚعٞ بع ْ احلذعٞ    ِٓان كٗاٙٞ ٙتـاٗهل طارق اللهاانٌ: : 22ي

إفا كعاْ ٓعقا ُعشٚشا، تعل٠ ًعا      كع  .ه٘ف ِٙتقٍ ًّ نتوعٞ احلوعغل  

اهفا٢ـٝ ًّ ٓقا ا٨ُتقاَ، عوٌا ب ْ نتوٞ احلوغل ًٔ٘ا إػل هبٚؤٍ 

ٍٗٓ بٚـ اد .. ٓى عذن اد هعبشإُ عنٸٗدعى ععّ ذلاهعبٞ ٓع١٨٧      

 ستٟ ٙ٘كى ذلاهبتٍٔ هٯًاَ اكلٔـٜ اكلِتىلل؟

قتى عوعٟ       ٓ ماجد الغرباوٍ:: 22ز لعقا دعا١ مل ا٪ػبعاك، ب ُعٕ هٚع

!!، ٗٙقتّ ًّ نتوعٞ اٮًعاَ احلوعغل، بعـع     اأهف 21دول اهل٘كٞ كقنل 

ي ٙٱ      ؿتٍٔ هوشٚعاٝ بعع ًل ًّع اد تعععاػل!!. ِٗٓعان كٗاٙععات تق٘ع ٍٔ اد ع٘ع شعٚع

اهنٓعلا١ اػل  تقتؤٍ كٚقتؤٍ اهله٘ي، ثٍ ضلٍٚٔ كٚقتؤٍ اٮًاَ عوٛ، ثٍ 

عٞ!!!!   !!. هلعّع اهلٗاٙععات مل تععقكل هععبم    ػععل ا٪٢ٌععٞ ثعٍع ـلٚععع اهٌعٚع

فهم؟ ٗكلافا ٙتذاٗم اد عنٗدى ً٘امّٙ اهعـي ٗاهقونل حبق نتوٞ اٮًعاَ  

 بِ  كه٘ي اد أَ هوبم  ػل؟. ٓى كقنل ٪ُٕ ابّاحلوغل؟ 

ا٪ًع٘ات  تعوٍ أْ اهٌٚعٞ ٧ًِْٙ٘ باهلدعٞ، اه  تعين عع٘ؿٝ بعع    

ٞ ، ػاُعٞ اهٌؼِعٚات ٗاهلًعع٘م   هوشٚعاٝ  ٍِٔ ه٩نتِعاْ ًعع  ،اهتاكطلٚع

ٜ  اهععـي اهعع  هعٚقٌٚٔا  مل ذللٌعٞ   . ٗٓععقا بععـ ولٔع٘كٖ   اٮًعاَ اكلٔععـ

، تتِععاعـ ًععع كععى با٨ُتقععاَ كغبععٞ عٌٚقععٞكعع٩َ ػٽععري، ٙعلععى 

ٞ   ػٽعععاب طعععا٢فٛ، ٗهعععنل    ا٨ُتقعععاَٗ اهعععـَ ب٣ٚعععٞ ٨ تفٔعععٍ هععع٠٘ هغععع

ٌٗٙعفٛ  اكلٔعـٜ  ًعا مل ٙقعتّ    ٗدنا٢ٕ،اد  ـيبع تقِع٨ . ٗاهقِاْ

 ٞاهوٚاهعٚ  اتكؼلعا اٮػفانع   وعغل!. نو٘ب ًٚعتٕ با٨ُتقاَ ًّ نتوٞ احل

كاُع  ٗكا١ ٓعقا اهٌعع٘ك اهعقٜ ٙغقٙعٕ اهعرتاخ        عرب اهتعاكٙؽ  ٞاكلت٩سق
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 اكلوغَ٘ كلآٚٞ ٗسقـا عوٟ ا٬ػل.

اهفعا عوعٟ دوعل     ٨21 أؿكٜ كٚف ٙلعْ٘ اكلٔعـٜ ًٔعـٙا ٗٙقتعى     

اهل٘كعععٞ؟ ًعععافا هِوعععٌٕٚ س٣ِٚعععقٷ، ٓاؿٙعععا أَ نعععات٩، ًٌٔعععا كاُععع   

دععا١ هوٌباهغععٞ هععٚعلى   21)هععلنٍ ا أْ ًععربكات اهقتععى؟ هلععّ ٙبععـٗ

كلعافا ٨ ٙٔعـٍٙٔ اكلٔعـٜ    تٌفٛ، ٗنـ ؿٱي ؿهعا ٓعٌّ ا٪ػبعاك.    ساهٞ اه

بـ٨ ًّ نتوعٍٔ، كلؼلعا ساهع  اهىلعلٗف ؿْٗ ٓعـاٙتٍٔ ٗأهقع  بٔعٍ مل        

. ٗكلافا ُعـّٙ كٗغ ا٨ُتقعاَ عِعـ ؿاععٍ ٗاهعتلفريٙغل      ؟طلٙق اه٩ٔي

اهعقعى   وتقٚىٙٔـٜ عوٟ دول اهل٘كٞ؟. كلافا بٌِٚا ُفؼل ؼلذنكٝ اكل

ٞ ًّ اهلٗاٙات؟ ٓى املٵب ٓقا اهِ٘   اهٌٚعٛ أًاَ  ٓٛ كغبٞ داذلع

ه٫هف  با٨ُتقاَ ًّ ا٬ػل؟ أَ ٓٛ كثاثٞ اه٘عٛ ٗاهتلاُٞ اهعقى؟؟.

اهٌععـٙـ اهعقععى اهٌععٚعٛ ٓععشٚٞ تععلاخ ًوغععَ٘ باهللآٚععٞ، ًٗععا مل       

 ٙتؼو٘ا عّ ٓقا اهرتاخ باهقات ٨ أًى ٙرت ٠ مل أكق سٔاكٜ نلٙبا.

ت٘دٕٚ ٓقٖ ا٪ه٣وٞ كلّ ٧ًّٙ بٔقا اهوْ٘ ًّ ا٪ساؿٙعح هعوعٕ   ِٙبغٛ 

ـٵَ هِععا تفوعريا ًقِعععا، ٨ٗ أولِعٕ نععاؿكا عوعٟ اهتربٙععل.     ػاُعٞ غعع٩ٝ   ٙقع

اهٌٚعٞ اهقّٙ ٙتبآْ٘ باهلدعٞ ٗا٨ُتقاَ ًّ نتوٞ اٮًاَ احلوغل عوٟ 

ٙععـ اكلٔععـٜ بععى عوععٟ ٙععـ اهلهعع٘ي ٗأٓععى بٚتععٕ ٗـلٚععع اهٌععٚعٞ. بٔععقٖ         

  وٚى اهغ٩ٝ.اهٽلٙقٞ كقنل ٌٙفٟ غ

ًّ اٮنِا١ ٗاٮػفانعات اهوٚاهعٚٞ ٗهڃعـ ًعع٘كا      ط٩ٙ٘ اإْ تاكطل

ٗ   ًلٙععلا هععـ٠ ا  ٢ٍٚٔ، ٗمل صلععـٗا هٌععٚعٞ باخلٚبععٞ، ٗاهعذععن أًععاَ ًِععا

هععع٠٘ اكلٔعععـ٠ هٚقعععتّ ًعععّ أععععـا٢ٍٔ ٗضلقعععق تٽوععععاتٍٔ ٗأًِٚعععاتٍٔ     

كاكلٌلٗ  احلٔاكٜ اهٌٚعٛ ٧ًدعى مل ُىلعل غع٩ٝ اهٌعٚعٞ      اهتاكطلٚٞ.

 اكلٔـٜ، سٚح ه٫ٌٚ ا٪كب نوٽا ٗعـ٨. إػل ًا بعـ ولٔ٘ك
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ًاَ ًٌٔعٞ اُتقاًٚعٞ أَ ًٌٔعٞ    ٓى ًٌٔٞ اٮ طارق اللهاانٌ: : 20ي

إْ ًوع هٞ   ٚٞ ٗتقعٍ٘ٙ دلتٌععٛ ٗهعو٘كٛ؟   ُوعاُ تق٘ؿلٚٞ هوٌوريٝ اٮ

ًِٔا، ٓى أْ أٓى اهبٚ  ٍٓ  ٝا٨ُتقاَ ٗاهج ك تجري اًلاهٚات كجري

 إ٨ للعععفت ٨ ًٝ٘تععع٘ك ِعععٚاتؼًكفلعععٞ هوععععاكلغل ًجعععى دعععـٍٓ أَ  

 عٌلات اهقلْٗ؟ ٗٓقا ٙجري توا٨٦نبى  ٘اتاًًؼاْ باٮُتقاَ ًّ أ

ٓى اْ ًٌٔٞ اٮًاَ اكلِتىلل اًاعٞ اهعـي ٗبِا١ اهـٗهٞ اهعاكلٚٞ  اػٽري

أَ ًٌٔععٞ اُتقاًٚععٞ اهلععُ٘ٛ  ُوععاْاهت هععٚى كلٌععلٗ  اٮاهلععرب٠ ٗ

 كٌا اهوفِا؟

ـٵَ أْ   ماجاااد الغربااااوٍ:: 20ز اتٔعععض ًعععّ دععع٘اب اهوععع٧اي اكلتقععع

. ٨ٗ ٨ٗ ٙقعع٘ي بععٕ هعع٠٘ غعع٩ٝ اهٌععٚعٞ   تقععاَ ِٙععامل اهلـاٙععٞ ٗاهعععـي ا٨ُ

ٗڄمٲٰك أٿػٲععٰل٠ . إُععٕ    هلٙععلٝ غععريٖ ًٽوقععا )   اكلععل٧ٙ١ػععق  ٰٗامڄٰكٝڂ  ٰٗهپععا ٰتععنڄكٱ 

، ٗكفلععٞ ًٌعععى ٓـاٙععٞ كععٚفرتب أُععٕأًععا اكلٔععـٜ  .أهععو٘ب اهٔعععفا١

ٰٓا كپلپ پُٸًّ ا٨سللاف ٗاهتوٚٵم ) اهِاي ُتٌايٙوعٟ ٨ ٰٚا ّٲ أپسٲ ًٰ ٌٰعا  ٰٗ

ٌٶٚعٳا ٰٚا اهِٸاٰي ٰد ٌ    .أپسٲ ٫ اهعـُٚا نوعٽا   اكلٔـٜ كٌا مل اهلٗاٙعات هعٚ

ًٱو   ٗهععتلْ٘ ؿٗهتععٕ ؿٗهععٞ اهعععـي      ولوٌععا ٗدعع٘كا، ٣ععٗعععـ٨ بعععـ ًععا 

كلٚععف ؿلععاكي  ، اكلـِٙععٞ اهفآععوٞ، ٙ٘ت٘بٚععا احلوععٍ اهٌععٚعٛ، اٮهلععٛ

مل اهلٗاٙات ُ٘كٝ ًجاهٚٞ هـٗهٞ اكلٔعـٜ  اهقتى بٔقٖ اهٽلٙقٞ اهبٌعٞ؟. 

٘ؿ ٗتف٩ِٚتٔا كجريٝ، جتـٓا مل كتعم اهعرتاخ اهٌعٚعٛ. كغعٍ     اكلعٔ

أُٛ ٨ أكٍٔ كٚف هٚقٍٚ ؿٗهٞ ًجاهٚعٞ؟ ًٗعا ٓعٛ أؿٗاتعٕ؟ ٓعى هعٚغٚٵل       

؟. أَ ًععافا؟ سلععّ ا٬ْ ُععتفٍٔ  هٚععات اجملتٌععع اهغلبععٛ    ُوععاْطبٚعععٞ اٮ

ٗكٚف اهتٽا  ققٚق ًوت٠٘ ككٚع ًعّ اهتقعـَ احلٔعاكٜ هِعاا     

ٗٙبععـٗ ًععّ ٟ دلٔ٘هععٞ مل تفاُععٚؤا. . أًععا ؿٗهععٞ اكلٔععـٜ كتبقعع ُوععاْاٮ
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اهعع   تٱوععٔم ًٌععاعل اهِععاي ًعع٘نا هـٗهتععٕ ٓلععقا،ا٪كٔععى أْ تبقععٟ 

 .، ؼلا كٍٚٔ اٮه٩ًٚغلعذنٗا عّ ققٚقٔا

احلو٘ي اهوشلٙٞ ٓعلب ًعّ اهعٍ٘ٓ ٗاخلٚعاي، ًعا ٓعٛ إ٨ أًِٚعات        

اهعععادنّٙ. اهغععلب سقععق ُٔٔععٞ سٔععاكٙٞ سقٚقٚععٞ، ًٗععا ماي بععع         

 ّٕ اهوععشلٙٞ. صلععم أْ ٙفٚععق اجملتٌععع ًعع اهِععاي ِٙتىلععل اكلٔععـٜ حبو٘هعع 

غفوتٕ ٗٙجع٘ب إػل ُفوعٕ، ٗٙبعـأ بِٔٔعٞ إُٽ٩نعا ًعّ اهعقعى ٗاهجقاكعٞ         

 ٗاجملتٌع. 

أع٘ؿ ٗأن٘ي: ٙفعرتب أْ جتوٵعـ ؿٗهتعٕ نعٍٚ اهوعٌا١ ٗنعٍٚ أدعـاؿٖ        

أٓى اهبٚ  اهقّٙ مل توٌض هلٍ اهىللٗف اهوٚاهٚٞ إناًعٞ ؿٗهعٞ عاؿهعٞ    

اهلٗاٙعات ًجاهٚعٞ، ًعّ سٚعح      أْ ؿٗهعٞ اكلٔعـٜ كٌعا مل    بقٚاؿتٍٔ، بعى 

اهلػععا١ ٗاهِعععٍٚ ٗهععٚاؿٝ اهعععـي. كٌععّ اكلوععتشٚى أْ ٙفلععل ُععاسم     

اكلٌلٗ  اهـٙين اٮهلعٛ با٨ُتقعاَ، ٓعقا ًِٽعق ٨ ِٙوعذٍ ًعع ًـكهعٞ        

أٓععى اهبٚعع ، ٨ٗ جتععـ مل ناً٘هععٍٔ كٗغ ا٨ُتقععاَ، ستععٟ ٙٱععقكل أْ     

اٮًاَ عوٛ كك  ا٨ُتقاَ ًّ ناتوٕ عبـ اهلفلّ بّ ًوذعٍ، ٗأُٗعٟ   

ٗهععـٖ اٮًععاَ احلوععّ أْ ٙلععْ٘ اهقِععاْ ٓععلبٞ بٔععلبٞ ٨ٗ ٙنٙععـ.     

كٌععا أْ أ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع  مل هععو٘كٍٔ ٗتعاًوععٍٔ ًععع اهِععاي ًجععا٨     

٪ػعععع٩ق اهقععععل ْ مل عفععععٍ٘ٓ ٗكفلععععتٍٔ ٗتوععععاذلٍٔ، ٗاهقِععععّ      

ٗاهلٗاٙععات هٚوعع  عنٙععنٝ. ٙععقكل أْ كدعع٩ أؿًععّ فَ اٮًععاَ عوععٛ بععّ  

لا كععى هٚوععٞ ًععا احلوععغل اهوععذاؿ، بٌِٚععا كععاْ اٮًععاَ ضلٌععى هععٕ هعع 

ضلتعاز ًععّ ًتعا ، كوٌععا ًعات اهوععذاؿ ععلف ًععّ كعاْ ٙتفقععـٖ كععلاغ      

أًععا تععلاخ اهغعع٩ٝ  هععو٘كٍٔ.ٓعع٘ ِٙععلؾ ٗٙٔععلب كأهععٕ ُععـًا، ٓععقا  

 .ٍٔكٚذِض باهقاك٥ بعٚـا عّ اه٘انع، ٗٙعٽٛ اُٽباعا هوبٚا عِ
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عاهٚععٞ دععـا، كععاْ   اهٌععٚعٞٙععا ُععـٙقٛ ُوععبٞ اهععـي مل كٗاٙععات   

ٗ ٗاهتنٗٙلٌٞ ٌٙلْ٘ ًّ ولآلٝ اهـي ا٪٢ ٙتعربأْٗ  ، ٗٙوعِْ٘ اهغع٩ٝ 

ًٌلٗ  أٓى اهبٚ  ٗاسـ أعوّ عِٕ اٮًعاَ  ًّ هو٘كٍٔ ًٗعتقـاتٍٔ. 

٨ُتقعاَ ِٙعامل اٮُع٩غ، بعى     ا، ٗ)ػلدع  هٽوعم ا٨ُع٩غ     :احلوعغل 

 .اكلٔاؿٌٙٚع اهفٟ٘ٓ ٗا٨ُتقاَ 

اهٌععٚعٛ ٓععشٚٞ ػٽععاب طععا٢فٛ ٗتععلاخ ًوغععَ٘ با٪كافٙععم، مل      

اهلٓعا: إفا كعاْ ا٨ُتقعاَ ًعّ نتوعٞ       كٗاٙٞ ٙو ي أسـ أُشاب اٮًاَ

ُ  قع٘ي: ) ٗا٬ٙعٞ ت احلوغل ًربكا، كٌا باي ا٨ُتقعاَ ًعّ ا٬ػعلّٙ     ِر َواَل َتز
َُ أ ْخززززَُ   ِْ ٌَُة ور ِر  ؟. كٚذٚبععععٕ اٮًععععاَ ٪ُٔععععٍ ةععععع٘ا بقتوععععٕ كلٓعععع٘ا   َوا

 ٗكلس٘ا؟. 

ٓى ٙعقى ٓقا اجلع٘اب ًعّ إًعاَ ٙفعرتب أُعٕ ًعِعَ٘، ٗٓع٘ ٙعوعٍ         

ٟ ُٚتععٕ ًععا مل ٙقععع اهفعععى ػاكدععا؟ ٗإ٨    دٚععـا أْ اكلععل١ ٨ ٧ٙ ػععق عوعع   

هتواق اهبٌلٙٞ ـلعا١ هوِاك ٗٓقا ػ٩ف كفلتٕ بى ٗعـهٕ، كٌا ًّ 

ٍٵ ٍٵ بٔعا.         بانرتاف ً٘بقٞ، بٌل إ٨ ٗٓ كٔعى هٚوعاق هوِعاك جملعلؿ أُعٕ ٓع

 ٓى هٚعانبٍٔ عوٟ ُ٘اٙآٍ؟.ٗ

عِعـ غع٩ٝ    اٗٓعقٖ عؤٌع   هٚق٘هْ٘ بع ْ هوشوعغل ػُِ٘عٚٞ.   كؼلا  

 ر اهلتاب اهللٍٙ ك١ٌٛ  ػل.اهٌٚعٞ كقنل، أًا ًِٔ

كٚع تٛ   .اهوٚاهٚٞ مل ُِعْ٘ اٮًعاَ اهلٓعا    ا٪ٓـاف٨ٗ اهتبعـ 

احلععـٙح مل هععٚاق تعب٣ععٞ اهٌععٚعٞ ٗكْ ُععفٍ٘ٓ ػوفععٕ. هلععقا ِٓععان     

دلٌ٘ععععٞ أساؿٙعععح تِوعععم هعععٕ، كوعععٔا تعبععع  ٓعععـ ا٬ػعععل، ٗتعععـع٘    

 ٗٓ٘ أًل طبٚعٛ ٪ُٕ ُاسم ًٌلٗ  هٚاهٛ. .تٕهِِل
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 انىالدج ادلزَثح
احلعـٙح هِوع ي ععّ ا٪ؿهعٞ     هبـاٙعٞ  ؿ ُ٘عع  اللهاانٌ: طارق : 22ي

٨ٗؿٝ اكلٔـٜ، كِٔان هغنل كعبري بعغل اهٌعٚعٞ     اه  أثبت٘ا بٔا ُشٞ

َ ٗستعٟ دعفعل بعّ     .س٘ي ٓقا اكل٘ٓع٘   عوعٛ اهلعاؿٜ مل ٙععلف     اٮًعا

 ػت٩ف ٗاهتباّٙ؟قا ا٨هلت٘ٓٚض  ًّٔى ك ٕٚ،ابّ أػ ٣ًٚا عّ

وعّ اهعوعللٜ   اكلععلٗف ععّ اٮًعاَ احل    ماجد الغرباوٍ:: 22ز

، ٗٓع٘ ًعّ أعع٩َ  اهقعلْ      ٙق٘ي احلوّ اهِ٘ إُٔ مل طلوف ٗهـا، 

احلوعّ  -: )ٗتع٘مل  41اهجاهح اهلذلٜ مل كتابٕ كلق اهٌعٚعْٚٞ ي 

هعقا ٗادعٕ   ٗمل ٙلٖ هٕ أثل، ٗمل ٙعلف هٕ ٗهـ ولآل  . -اهعوللٜ 

اٮع٩ْ اكلفاد٤ عّ ٗد٘ؿ ٗهعـ اةعٕ ذلٌعـ بعّ احلوعّ ًعل٘كا       

س٘ي ًِـانٚٞ ػاُٞ ٗأْ اهٌل٘ن  غريٍٓ،عاكًٞ ًّ اهٌٚعٞ نبى 

مًاْ اٮًعاَ عوعٛ اهلعاؿٜ،     ًِقبـأت تـب مل اه٘هنل اهٌٚعٛ ا٪٢ٌٞ 

مل مًععاْ اٮًععاَ احلوععّ اهعوععللٜ، كٌععّ اهٽبٚعععٛ أْ  تفانٌعع ثععٍ 

عععّ تفِعع٩ٚت  كاسعع٘ا ٙوعع هْ٘ٙععجري اخلععرب ًععل٘كا أكععرب، هلععقا   

  ا، ًٗـ٠ ُشتٔا، ًّٗ ٍٓ ًٔ٘ؿٓا؟.٩ًٗبواتٔ ه٨٘ؿٝا

ٓعع٘ اٮًععاَ  أُععٕ ، ٗاةععٕ عععّأعوععّ عجٌععاْ بععّ هعععٚـ   ـ أْثععٍ بععع

ـ  ٕ  ا٪هعع٣وٞ أبٚععٕ، تلكععنت  ٗاحلذععٞ ًععّ بععع : أٙععّ ٓعع٘  عععّ ًؼِععٚت

ٕ    ؟اكلٔـٜ؟ ٗكلافا غاب ٗعٌلٖ قلى هعِ٘ات  ٗكلعافا   ؟ًٗعّ ًعٔـ ٨ٗؿتع

 أسـا؟. اهعوللٜ مل طلرب اٮًاَ

 ب د٘بععٞ عجٌععاْ بععّ هعععٚـ ٗتربٙععلات كبععاك اهٌععٚعٞ، بععع  انتِععع

اُقوٍ اهٌٚعٞ بعـ ٗكاٝ اٮًعاَ  ستٟ ، عٌٚق ٍٔ ًمٗ ػلْٗ اهتبـ ب
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. ك ٜ مهناي سعىٵ  كٌا تقـَ كلنٞ 00أٗ  03لٜ اػل احلوّ اهعول

 س٣ِٚقٷ، ػاُٞ بعـ أد٘ا١ عاُفٞ مل ولى إًاًٞ اهعوللٜ؟ ٍٔب

ثٍ كاس  تولٵب أػباك عّ ٨ٗؿتٕ، ًٗعّ ًعٔـٓا، ًٗعّ ًعآـٖ،     

ػعرب ٨ٗؿتعٕ    كقاه٘ا: إْ ٨ٗؿتٕ دلت مل هعلٙٞ تاًعٞ ػ٘كعا ًعّ توعلٵب     

هوووٽات اهعباهٚٞ كٚقتوعٖ٘، ٗٓعٍ أهاهعا ِٙتىلعلْٗ ٨ٗؿتعٕ ٗٙبشجعْ٘       

عِععٕ. ٗتقعع٘ي ا٪ػبععاك: عِععـًا ؿعععا اٮًععاَ احلوععّ اهعوععللٜ عٌتععٕ   

سلٌٚٞ اهتغلب  أْ تلْ٘ ُلدى مٗدتٕ سا٩ً، ٗناهع  ٗاد ًعا   

بٔا أثل فلى. ثٍ بقٟ اكلٔـٜ بعـ ٨ٗؿتٕ بعٚـا عّ ا٪ُىلاك إ٨ خلاُٞ 

ـ  اٮًاَ كٌ  ،ا ٙقكلْٗ. ٗمل عٌل اخلاًوٞ غاب ٗمل ٙتِى بعٕ أسع

. كٌّ اهٽبٚعٛ أْ إ٨ اهوفلا١ ا٪كبعٞ مل غٚبتٕ اهِغل٠هوبعغل هِٞ 

ٙجري اه٘ٓعع ًعل٘كا ٗاهععٞ، ٪ْ اهتٌعٚع ُىللٙعا نعا٢ٍ عوعٟ ٗدع٘ؿ         

ٗأٙعععّ إًاًعععا، كلٚعععف  وععع٘ ا٪كب ًعععّ اٮًعععاَ اهجعععاُٛ عٌعععل؟  07

هعععـي اٮهلععٛ اهعع  تعٚععـ ٗأٙععّ اه٘ععع٘ؿ بـٗهععٞ ا؟ ُٝععـنٚٞ ٓععقٖ اهعقٚععـ

، مل هوٌٚعٞ سٚجٚتٍٔ ٗقلٍ باهٍ  ي ذلٌـ؟ كاْ إسباطا كبريا

ثٍ تلهؼ    كغٍ تعجلٓا، شزل اه  ،تِققٖ إ٨ كللٝ غٚبٞ اٮًاَ

ِٙانٍ، ثٍ كاس  ا٪ٗٓاَ تبعح ٨  هتِبض ثابتا عقا٢ـٙا ؼللٗك ا٪ٙاَ

 .ٗاهوقا١اهٽٌ ُِٚٞ مل ُف٘ي اهٌٚعٞ ٗدعوتٍٔ ٙعٌْٚ٘ أس٩َ ا٨ُتىلاك 

 

ٓعععى تعتقعععـ ب٘دععع٘ؿ ؿٗاكعععع أػعععل٠ ٗكا١  طاااارق اللهاااانٌ:: 25ي

 اٮع٩ْ عّ ٗد٘ؿ ابّ هٯًاَ اهعوللٜ؟.

ِٓان نِٞ تل٠ٗ مل اكلقاَ ت٘سٛ بعـٗاكع   ماجد الغرباوٍ:: 25ز

 ٠ ٗكا١ اٮععع٩ْ عععّ ٗدعع٘ؿ ػوععف هٯًععاَ احلوععّ اهعوععللٜ،  لأػعع
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ٌٵق ٓعلبٞ ناُعٌٞ،     بعى كاُع   بِشٞ ٨ٗؿتٕ، اهٌل٘ن أكجل  ع

عِـًا اؿع  دـٝ اكلٔـٜ بعـ نـًٗٔا ًّ اكلـِٙعٞ أْ اكلٔعـٜ مل ٙ٘هعـ    

ـٱ ٕ أ ًّ ًرياخدعفل عٌٕ لًاْ حل مل ذلاٗهٞ، !!بع اؿععٟ  سٚعح   .ػٚع

ّ ؼلعرياخ  تفعلٵؿٖ  ا٪ػري  ٜ  احلوع غعريٖ،  هععـَ ٗدع٘ؿ ٗكٙعح     اهعوعلل

كٚؼتّ بٕ ٗكقا هوفقٕ اهوين، اهعقٜ ٙقوٵعٍ اٮكخ بعغل ا٪َ ٗا٪ؾ إفا    

اهٽبقعٞ اكلتقـًعٞ قذعم اهٽبقعٞ اهتاهٚعٞ،      بٌِٚا  ا.مل طلوف اكلٚ  ٗهـ

ٛ  .اهٌٚعٛ  وفقٕه ٗكقا ، ٪ُعٕ  ١ًٗع ٗد٘ؿ ٗهـ هوٌٚ  ٨ ِٙى هعٌٕ ًع

ْٵ إسععـ٠ إًععا١ اهعوععللٜ ساًععى،   أؿععع هععقا ًععّ اهٽبقععٞ اهجاُٚععٞ،  أ

ْٵ هٯًاَ ٗهـاځ  . ذلت٩ٌ ٗعوٕٚ كإ

( ّ ْٵ اهلعععـف ًعععّ اهتِعععلٙض  مل ٙوعععل  ٪ُعععٕ دعفعععل هلعع ٙعوعععٍ أ

َٵ اٮًاَ ككلرياخ، سلًإُ ًّ ا ـٵ أٿ لكع ؿع٠٘ إػل اهووٽٞ اهعبٵاهٚٵٞ ٓ

ًٰٞ هٯناًٞ اجلربٙٵٞ قع    اهعوللٜ، ك ُـك اهقآٛ أًلاځ بِقى ا٪پ

ـٵٝ هوشٌععى، سوععم اهفقععٕ احلِفععٛ،    اهلنابععٞ ستععٟ اُقٔعع  أنِععٟ ًعع

كععع  عِٔععا اٮناًععٞ اجلربٙٵععٞ ٗولٔععل أُٵٔععا مل تلععّ سععا٩ًځ، كعِععـٓا كٱ

وٵٍ ًعرياخ اٮًعاَ اهعوعللٜ أػعرياځ     نٿ ٗبعـ هبع هِ٘ات ًّ اهِلا 

ًٵعععٕ، ٗعوعععٟ كٗاٙعععٞ: ٗاٿػتعععٕ..    ععععّ كتعععاب ًـكهعععٛ    .بعععغل دعفعععل ٗاٿ

اهٔعع١٘ عوععٟ  هتوععوٚنلطباطبععا٢ٛ. ٗإؾلععا ُقوعع  اهععِّ اكلتقععـَ بٽ٘هععٕ  

كٔعقا اخلعرب ِٙفعٛ ٨ٗؿٝ اٮًعاَ      ًٗعلكٞ احلقٚقعٞ.  سٚجٚات اهتٌلٚم

     ٞ ًفربكعٞ   اكلٔـٜ مل مًّ سٚاٝ أبٚعٕ ـلوعٞ ٗتفِع٩ٚ، ٗٙعتربٓعا نِع

٪غععلاب ًاهٚععٞ، ًععّ أدععى سلًععاْ عععٍ اكلٔععـٜ ًععّ ًععرياخ اٮًععاَ          

٧ٙٗكععـ اهِعع٘   مل كتععاب . ، أٜ ُععلا  عوععٟ اكلععرياخاهعوععللٜ

ٍ ًا ولٔعل ًعّ   و، كانتٗمل ٙعلف هٕ ٗهـ ولآل.. ٗت٘مل كلق هٌٚعٞ: )
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 كٔقٖ اهقِٞ كاُ  ًٌٔ٘كٝ هلّ مت تعتٌٚٔا. ًرياثٕ أػٖ٘ ٗإًٔ .

٘دعع٘ؿ ٗهععـ ٨بِٔععا  ه اُععاؿنٞ مل ُفٚٔعع ٗٓععقٖ اكلععلأٝ إًععا أْ تلععْ٘   

ٕ   أُلعلت ٗدع٘ؿٖ  أٗ أُٔعا   ،اهعوللٜاٮًاَ احلوّ  ًعّ   ػ٘كعا عوٚع

 ٞ . ٗاهجععاُٛ ًوععتبعـ ٪ُٔععا دلامكععٞ ػٽععريٝ ًععع     ؟اهوععوٽات احلاكٌعع

استٌاي اكتٌاكٕ، ٗٓٛ ًؼِٚٞ كبريٝ ًٗعلٗكٞ ًٗلُع٘ؿٝ، كع٩   

بععى ًععا ؿاًعع    ٙوٚععق بٔععا ا٨ُلععاك. ػاُععٞ ٗاكلوعع هٞ ؿػوعع  امععاكٍ.  

ٚٞ ًاهٚٞ، ٗتِام  عوٟ إكخ ٗهـٓا ك٩ اولِٔا تتع٘اُٟ مل اٮعع٩ْ   اهقٔ

عِٕ ه٘ كاْ سقعا ِٓعان ٗهعـ ٨بِٔعا اهعوعللٜ، كاكلعاي ًغعلڅ، ٗنعـ         

ٟ نآعع  دعفععلا، ٗاؿععع  أْ إسععـ٠  دععا١ت ًععّ اكلـِٙععٞ ٪دوععٕ، ستعع 

ساًى، كٔٛ تبشح ععّ أٜ ؿهٚعى ٙعٔعـ ؿع٘آعا، كلٚعف       اجل٘اكٜ

ٞ ٗعٌلٖ قلى هِ٘ات؟ تِلل اكلٔـٜ ٗٓٛ ب ًى احلادٞ هٕ، ػاُ

كععـع٠٘ ٗدعع٘ؿ ٗهععـ هوعوععللٜ بقٚعع  دلععلؿ ؿععع٠٘، أًععا ًوعع هٞ         

إُلعععاكٖ كٌععع٘آـٓا أنععع٠٘، كٔعععقٖ احلاؿثعععٞ باهعععقات ٗتفِععع٩ٚتٔا 

 اهقٔا٢ٚٞ.

ؿتٕ ه٠٘ عٌٞ اٮًاَ ٗٓٛ غري ٗباهتاهٛ ٨ ٙ٘دـ ًّ ًٔـ عوٟ ٨ٗ

قٞ مل كتم اهلداي، ٨ٗ ٙ٘دـ ًِـك ذلاٙعـ ؿللعّ اهلكعْ٘    عٵً٘ث

ًعّ ُعشٞ ًعٔاؿتٔا. ٓعقا هع٘ كاُع  اكلعلأٝ نعـ ًعٔـت          إهٕٚ هوت كعـ  

طوعٍٔ اٮًعاَ اهعوعللٜ عوعٟ    أتٕ سقا. ٗستٟ ه٘ نوِا ب٘ثانٞ ًّ ٨ٗؿ

 ٗػع٘اكق  ٗكؤٌٍ ٗكوٌٖ٘، ٗأولٔعل أًعأًٍ ًععادن    ٖاخلرب ًٗآـٗ

تٽععابق ب إًلععاْ اجلععنَكٌععا مل اهلٗاٙععات، ك ٙٔععا ٨ ِٙفععع، هعععـَ  

ؼّ اهعقٜ تععلٵف   ْ اهقٜ غاب ٓ٘ فات اهٌع إاهٌؼِٚتغل. كٌّ ناي 

ٞ  اٗمل ٙوتق أسـ عوٕٚ أُشاب اٮًاَ ثعٍ كٚعف   ؟ غري اهوفلا١ ا٪كبعع
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ُجق بٍٔ ٍٗٓ ِٙقوْ٘ ػ٘اكق  اهف اهقل ْ ٗاهعقعى ٗاهوعِّ اهلُ٘ٚعٞ    

 ٞ ٞ ، ٗسلعّ ٌُعرتهل باه٘ثانعٞ    ٗاهٽبٚعٞ اهبٌعلٙ ًٗعافا  ؟. احلعـٙح  ًعلكع

، ٗمل ٙـ  أسعـ فهعم   عّ ؿعا٠ٗ ُع٘ؿٖ هووٌا١ ٗٗن٘كٕ بغل ٙـٜ اد

 أ٨ ٙـي عوٟ هقادتٍٔ أٗ ػـاعٍٔ؟.!!. بى، ٨ ُ، ٨ٗ كه٘يًّ ن

 ٝ اٮًاَ اهعقٜ هعٚغٚم بععـ قلعى هعِ٘ات     ق ٨ٗؿٚكاْ ِٙبغٟ ت٘ث

كعإدلا١ اسعرتامٜ هتفعاؿٜ أٙعٞ ًعل٘ن       بعـؿ كعبري ًعّ اهٌعٔاؿات   

كاكلوع هٞ ًلٙبعٞ،    .، ٪ُٕ إًاَ ٙت٘نعف عوٚعٕ ًوعتقبى اهتٌعٚع    ًوتقب٩

٘ب وعععاهت٘ثٚعععق اكلٽى ٗاهتٌعععلٚم ذلتٌعععى دعععـا، كوٌعععافا مل ضلِععع    

 . ؟أُشاب اٮًاَ كجريْٗ، ٗأغوبٍٔ ثقات ٧ًؽلِْ٘ٗ

كٌا أْ عوٞ غٚبتعٕ ٗٓعٛ اخلع٘ف ًعّ اكلت٘كعى اهعباهعٛ مل ٙقعى        

ه٠٘ عجٌاْ بّ هعٚـ، سٌِٚا أعوّ كذ ٝ عّ ٗد٘ؿ  ًّ نبى بٔا أسـ

ٗنعـ غعاب أٗ اػتفعٟ ػ٘كعا ًعّ       ػوف هوعوللٜ ٙت٘ػل اٮًاًٞ بععـٖ 

مل طلوععق نِاعععٞ كاكٚععٞ ري أْ اهتعوٚععى غعع .٩ًسقععٞ اهوععوٽٞ اهعباهععٚٞ

 أبٕٚ.ستٟ عّ ًقلبٛ ٗاػتفا٢ٕ  تربك ًٽوق غٚابٕ

بععـ أْ  ٗاحلقٚقٞ أْ نٔٚٞ اكلٔـٜ طاكلا ًننع  اهتٌعٚع تاكطلٚعا،    

ٛ  أًعععاٍُٚٔ ٗأًِٚعععاتٍٔ   اهٌعععٚعٞ كبعععنل اٮػفانعععات  بعععٕ، مل ولعععى تععع٘اه

اهوٚاهٚٞ ًٗـٝ اٮنِا١ ٗذلاُلٝ اهـٗهتغل ا٪ً٘ٙٞ ٗاهعباهٚٞ هلٍ، 

، ػاُععٞ ػعع٩ي اُتفآععاتٍٔ بعععـ   أُععشابٍٔؿ اهععقّٙ نتوعع٘ا ًععّ  ٗعععـ

بععـ ٗكعاٝ كعى إًعاَ تىلٔعل كلنعٞ       لاُع   اهتٌٔاؿ اٮًاَ احلوغل. ك

تـعٛ أْ اٮًاَ مل ؿل  ٗإؾلا غاب ٗهٚع٘ؿ هٌِٚل اهعـي ٗاهقوعنل،  

 ٗٙتعقم نتوٞ اٮًاَ احلوغل!!!. 

ٗنـ عِف اهٌم ٗاهتٌنق إػل ًا بععـ اهغٚبعٞ اهلعرب٠. كاكلوع هٞ     
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  غاٙٞ اخلٽ٘كٝ ٗؽلى اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ.مل 

ٙقٽعع بٔعلٗكٝ اهغٚبعٞ هٔعٌاْ اهعتٌلاك اهتٌعٚع       ًّ ٙقعلأ اهتعاكٙؽ   

ٌّٓ ُفى اهعقٚـٝ ٗاكلتبِٚات اهفللٙٞ. كقعـ زلشع  كلعلٝ اهغٚبعٞ     

برباعٞ، ٗسقق  ا٪ٓعـاف اكللهعً٘ٞ، ٗأٌٓٔعا أكتٌعاي ععـؿ ا٪٢ٌعٞ       

هلععلٍٙ: ب٘دعع٘ؿ اٮًععاَ اهجععاُٛ عٌععل، ٗبٔععقا تِععـق ُبعع١٘ٝ اهلهعع٘ي ا

، ٗهعٚى ػوٚفعٞ كٌعا ٙعلٜٗ أٓعى      "ٙلْ٘ ًّ بعـٜ إثِا عٌعل إًاًعا  "

اهٌععلعٚٞ، ٗضلععلمْٗ اهٌععٚعٞ  ِتععن اهوععِٞ!. ٗباكتٌععاي عععـؿ ا٪٢ٌععٞ ٙ 

سقععٕ باخل٩كععٞ، ٗٓععٛ   اعوٚعع ٗٙععـِْٙ٘ ًععّ غِععم ، كاكععٞ اهفٔععا٢ى

شتععٟ هعع٘ مل ٙلععّ  كاهعقععـٝ اهعع  أكنعع  اهٌععٚعٞ عوععٟ طعع٘ي اهتععاكٙؽ.    

هلْ ُعف٘ف اهٌعٚعٞ   كٔلٗكٝ  ٚذم أْ ٙلْ٘كِٓان إًاَ غا٢م 

 تلتٚععم هوت٘ط٣ععٞنتِععع أْ اهغٚبععٞ اهِععغل٠ أ ٨ هععقا. اٗتفععاؿٜ أُٚاكٓعع

كلٓتٔا اهىللٗف ًٗوتقبى اهتٌٚع، ٗدا١ت ب٩  بىهوغٚبٞ اهلرب٠، 

أ٨ٗ  هتععـاكن ا٪ًعع٘ك ٗاحلٚو٘هععٞ ؿْٗ اُفععلاهل اهتٌععٚع    ٽععٚنل ًوععبق

 ، هلعقا مل اعاًع  21اهت٘ط٣ٞ ققق  توقا٢ٚا ػع٩ي  ك .ٗنبى كى ١ًٛ

كاُع   إفاځ اهغٚبٞ اهِغل٠ ك. قـخ اهغٚبٞ اهلرب٠ كؿٗؿ كعى ٗاهعٞ

ًعاجلٞ عٌوٚٞ هٯًوان باه٘ٓع، ٗاحلفعاول عوعٟ اهٌعٚعٞ بععـ ً٘دعٞ      

اهٌعععم اهعاكًععععٞ مل ولععععى قععععـٙات ػٽععععريٝ، كاهـٗهععععٞ اهعباهععععٚٞ،  

ٗاهتِاكى احلاؿ عوٟ اٮًاًٞ بععـ اهعوعللٜ، ًٗعا ٗادعٕ ا٪ػعري مل      

اًات مل ُف٘ف اهٌٚعٞ، ػاُٞ سٚاتٕ ًّ ًل٘ن ٗقـٙات ٗاُقو

احلفاول عوعٟ اهتٌعٚع     ٣ُقٷ هـ٠ كباك اهٌٚعٞ اكلٍٔكً٘ٓ٘  اٮًاًٞ. 

  ب ٜ طلٙقٞ. ٗػنل أٓى اهبٚ 

ِٓان ًّ ٙعتقـ أْ ًا دعل٠ نعـك ًعّ اد تععاػل هتٌشعّٚ إؿلعاْ       
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  ٞ إْ سععـٙجِا أٓععى اهبٚعع  ُعععم    ) اهٌععٚعٞ بعع ٢ٌتٍٔ، كٌععا مل اهلٗاٙعع

ٗ ُعع، ًلهععى أٗ عبععـ أًععتشّ ًوتِعععم ٨ ضلتٌوععٕ إ٨ ًوععم ًقععلب أ

  . اد نوبٕ هٯؿلاْ

ٗٓعععقا أهعععو٘ب اهعقعععى اكلوعععتقٚى ٗاهعععلٗغ اكلوعععلُ٘ٞ با٨ُقٚعععاؿ،     

ٗاهِفع٘ي اكللع٘بععٞ، اهقوقعٞ. كتبشععح عععّ أٜ هعبم ًٚتععاكٚنٙقٛ ضلععـ    

، ٗؿلِشٔععا مقلععا مل تعٔععـ عقٚععـتٔا ًععّ ًععل٘كٔا، ٗٙٔععـ٥ نوقٔععا

٨ ٙٽٚقْ٘  .تٕ. اهبوٽا١ ِٙ ْٗ عّ اهعقى ٗإًلا٨بإؿلاْ ٗثقٞ ٗٙقغل

اهعععتفلري ٗاهتٌعععاؿٜ مل اٮًعععلاي ػ٘كعععا عوعععٟ طٌععع ُِٚتٍٔ ٗهعععلنٞ  

أس٩ًععٕ، ٗ ًععاهلٍ اكلعوقععٞ عوععٟ ًٌععذم اهععٍ٘ٓ ٗاخللاكععٞ ٗاهتعوعع٩ٚت 

ٓى اهبٚ  تعا٩ً عاطفٚا، ٗاهقٔعٚٞ بلًتٔعا   ٗٙتعاًوْ٘ ًع أ اهوافدٞ.

، ِٓان قلوٞ أًؼاْ ػوق اد ٪دؤٍ اهلعْ٘  أهلٙٞباهِوبٞ هلٍ 

ٍٓ ًٚعناْ ا٪عٌعاي، ٗفلوعٞ كهعاهٞ اهوعٌا١، ٗٓعٍ أكٔعى        ٗاحلٚاٝ، ٗ

ًععّ كععى ُعع، ًلهععى إػل  ػععل اهقا٢ٌععٞ مل رلاهفتٔععا هوعقععى ًِٗٽععق     

ٜ أُع   اهقكل احللعٍٚ. أًعا كلعافا؟ ٨     ٍ   تعـك ٙعـكْٗ هع٠٘    كلعافا ٨ٗٓع

ٗدعع٘ؿ عقععى ـلعععٛ ٙغقٙععٕ اهععرتاخ اهبععا٢ى، ِٗٙىلععل هععٕ غعع٩ٝ اهٌععٚعٞ   

اي ٪ٓعععى اهبٚععع  بقٚعععاؿٝ كدعععاي ؿٙعععّ ًعتععع٘ٓغل، ٙوعععتغوْ٘ سعععم اهِععع  

كٚتٌاؿْٗ مل أهٽلتٍٔ كٛ ٙوتـكْٗ دٚ٘ب اهٽٚبغل. ١٨٧ٓٗ أعـا١ 

اد ٗكه٘هٕ ٗأٓعى بٚتعٕ. كٚعف ٙلعْ٘ أٓعى اهبٚع  بٔعقٖ اكلِنهعٞ ٗمل         

ٕ  اطلربُعع ؟ ٗكلععافا عوِٚععاٞ هٚلععْ٘ ك٩ًععٕ سذعع   اد تعععاػل مل كتابعع

 عّ طلٙق غ٩ٝ اهٌٚعٞ ؿْٗ غريٍٓ؟.ٓقٖ اهعقا٢ـ ٗا٪كلاك تِوِا 

نٓلا١ بِ  كه٘ي اد ػِاي كباُٚٞ، هلّ كدى اهـّٙ هفاطٌٞ اه

ٙععلؿؿ كوٌععٞ ٗٙبقععٟ عِععـًا ٙتٽععلق هوععريتٔا، ،٨ ٙتٽععلق هلععا إ٨ كلٌاځ
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)ٗاهوععل اكلوععت٘ؿ  كٚٔععا!! . ًٗععا ٓعع٘ اهوععل اكلوععت٘ؿ  كٚٔععا؟ ٗكلععافا ٨        

ط٩هعٍ   باهعتعلاب قـخ اهِاي ععّ ػِعاهلا؟ ِٓعا ٙبعـأ اخلٽٚعم      

ٞ   ن اٮُواْهعذعـَ اهتٚعاب هلٓا ، ٗٙعنٗ ٗأهغام ، ٗنـكاتعٕ اهعقوٚع

ٗٓلقا ا٪ًل باهِوبٞ هٯًعاَ اكلٔعـٜ   !!. اِٗٓان كووفٞ مل بقا٢ٕ هل

 ٗغٚبتٕ ًٗلٗهل ولٔ٘كٖ، كؤا ط٩هٍ ٗأهغام ٨ تفقٕ ًِٔا ٣ًٚا.

ب ؿهٚععععى اٮكعععع٩ي اهجقععععامل ٗاهفلععععلٜ، ٗؿهٚععععى ٗٓععععاعٞ ٗاهلععععل

اخلٽٚععععم اهععععقٜ تـكعععععٕ ًِععععاحلٕ اكلاؿٙععععٞ ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععععٞ هوعععععنف   

عوعععٟ ٗتعععل اهع٘اطعععف اجلٚاًعععٞ اكلفتُ٘عععٞ حبعععم اهنٓعععلا١.      باهعععتٌلاك

كاحلععـٙح عععّ ػِععاهلا ٨ ٙبلععٛ أسععـا، كعع٩ ؽلععت٫ دٚ٘بععٕ، بٌِٚععا   

سـٙح اهعاطفٞ كِن ٙقاتى ًعّ أدعى بقا٢عٕ. ًٗعافا ععّ اد ٗسوعابٕ       

َٙ٘ اهقٚاًٞ عوٟ ًا انرتف ًّ أكافٙم؟ ِٓان ًعفاعٞ أٓعى اهبٚع ،    

 كا٪ًل هٔى؟.

ـ اخلٚاي اهٌعٚعٛ بلًنٙعٞ عاهٚعٞ،    كعِـًا تبقٟ اهنٓلا١ هلا هرت

جتعوٕ ٙعٍٚ هقٝ اهتف٘ق ًّ ػ٩ي ً٘ا٨تعٕ هلعا، بٌِٚعا احلعـٙح عِٔعا      

بِفتٔا إُواُٞ، مٗدٞ ٗأَ، ِٙٽف٤ ٗٓذٕ ؼلغاؿكٝ اجملوى، ٨ ٙرتن 

أثلا ٙقتات عوٕٚ اخلٚعاي. ًعّ ِٓعا تلعْ٘ ُعـًٞ اٮُوعاْ ن٘ٙعٞ دعـا         

ِعععٞ ا  أناُتععنبٌععلٙٞ اهلًعع٘م اهـِٙٚععٞ، كٚقاتععى ؿْٗ   تٌععفعِععـًا ٙل

ـ     ٍِعاخلٚععاي ب٘نعع٘ؿ كًععنٜ ٙعع   اهععٍ٘ٓ سفاولععا عوععٟ نـهععٚتٔا، هرتكعع

، ٗضلقق ـلٚع طٌ٘ساتٕ ٗ ًاهٕ هٔـ بوعٚنل، ٙقتِعل كٚعٕ    تٽوعاتٕ

 ٨ٝ ٗاهترب٢ٞ.اعوٟ بع  اهِفقات ٗاهـً٘ ، ٗاكل٘

إْ اهعقا٢ـ تتٌاؿ٠ ًا مل ٙتـاككٔا اهِقـ. ك٩ تلف٘ا عّ ُقـٓا 

ٗٝ عقٚـٙععٞ ًعلكٚععٞ تِععقى   ٗاهتٌععلٚم ؼلِععـانٚتٔا ًععّ أدععى دععق   
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  اٮؿلاْ ٗتٔع هو٘ن اهفلؿ عوٟ اكلواك اهِشٚض.

ٗػ٩ُععٞ اهلعع٩َ اكلتقععـَ أْ عععـَ ٗدعع٘ؿ ٗهععـ هٯًععاَ احلوععّ       

اهعوعللٜ نٔعٚٞ ًعلٗكعٞ ًٌٗعٔ٘كٝ بعغل أُعشابٕ ٗعٌعَ٘ اهٌععٚعٞ،        

ٗكاْ ٓقا ا٪ًل ؿلعج٩ نوقعا سقٚقٚعا هوقعٌٚغل عوعٟ اهتٌعٚع  ُعقان،        

ى اهٌعٚعٞ عاًعٞ، ٗاهعقٚعـٝ    بٞ ؼلوعتق كاكلو هٞ هٚو  ِٓٚعٞ بعى ًلتبٽع   

ٞ ػاُععٞ. ٗاهٌععٚعٞ كغريٓععٍ ًععّ كلععقآم ٗاهفععلق ٨ ِٙعععم    ٚاهٌععٚع

عوععٍٚٔ ٗٓععع احلععـٙح ٨ هععٌٚا غعع٩ٝ اهٌععٚعٞ، سٌِٚععا ؽلععى اهقٔععٚٞ 

دع٘ٓل اهعقٚععـٝ اهٌعٚعٚٞ. كِٚبغععٛ أْ ٨ تلعبِععا اهلٗاٙعات ًٌٔععا كععاْ    

 عـؿٓا ٗتف٩ِٚتٔا، ٗصلم اهقاهل ٓٚبتٔا ًّ عقى اهباسجغل، كٛ

 ؼلواعـٝ اهعقى ًٗلدعٚٞ اهلتاب اهللٍٙ. ٙلتٌف٘ا احلقا٢ق
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 انىجىدٌ دوران
إْ ـٙح عِععـ اهٌععٚعٞ ًفععاؿٖ )  ِٓععان سعع  طااارق اللهااانٌ: : 20ي

)ًوععع هٞ ا٪بعععـاي  مل ًقابعععى .ا٪كب صلعععم أْ ٨  وععع٘ ًعععّ سذعععٞ  

بععععـٝ  ٙعععات ٙوتٌعععٔـ اهٌعععٚعٞ ٗ ،عِعععـ اكلعععقآم ا٪ػعععل٠ ا٪كبععععٞ 

ّٰ   ٙفوععلُٗٔا هِععاا ٓععقا اكلعتقععـ ًِٔا:)   ّٰٵ ٰعوپععٟ اهپٵععقٶٙ ٌٱعع ُٰٵ ـٱ أپْ  ُٱلڄٙعع ٰٗ

ُٰذٲٰععى...    ٰٗ ٞځ  ٌٰٵع ٍٲ أپ٢ٶ ٔٱع ُٰذٲٰعوپ ٰٗ ٔٲعٶفٿ٘ا كٶٛ اهڀ پكٲبڄ  ِٰعا كٶعٛ      )اهٲتٱ ـٲ كپٰتبٲ ٰٗهپقپع

ٰٜ ٰٔا عٶٰباؿٶ ٰٙلڄثٱ ْٰٵ اهڀ پكٲٰب  ـٶ اهقٶٵكڀلڄ أپ ًٶّ ٰبعٲ ْٰ اهنٰٵبٱ٘كڄ  ِٰٵاهٶشٱ٘ ا   ٗغريٓاه

كٌععا أكععـت اهلععجري ًععّ ٙ٘ولفُ٘ٔععا هِععاحلٍٔ. اهعع  ًععّ ا٬ٙععات 

بِعاك  بّ احلوّ  ًِٔا ُ٘ك ا٪ كتم ـلٔ٘ك اكلووٌغل ٨ٗؿٝ )ذلٌـ

هتاف ذلٌـ اهِباْ هٌاكعٛ ٗاهعاف اهلاغبغل هوٌٚؽ ا٪هوٌبوِذٛ ا

ٗكقهم ابّ سذل اكللٛ ُاسم اهِع٘اعق املنعٞ ٗٙقع٘ي عِعٕ:     

قاهٍ ذلٌـ احلذٞ  ِٗٓان اهعـٙـ ًعّ ٓعقٖ اهلتعم،    ٗٓ٘ )أب٘ اه

 كٌا كؿن عوٟ ٓقٖ اهـ٢٨ى؟

ٓلعقا كٗاٙعات باتع  ٓعلٗكٙٞ دعـا بععـ        ماجد الغرباوٍ:: 20ز

 ٗ ٕ ؽلاؿٜ اكلٔـٜ مل غٚبتٕ، هٽٌ ُٞ اكللتابغل ب ُعى   ات، كاهلٗاٙع ٨ؿتع

تععـاكك  ا٪ًععل ٗأعٽعع  ه٘دعع٘ؿ اٮًععاَ بعععـا ٗد٘ؿٙععا هعع٘ا١ كععاْ      

 ُععبش  ك نععف ٗدعع٘ؿ ا٪كب عوععٟ ٗدعع٘ؿٖ!.سآععلا أَ غا٢بععا، كت٘

لٗاٙعٞ اهلٙبعٞ   هٯًاَ ًٌٔعٞ ٗد٘ؿٙعٞ ٗهع٘ كعاْ غا٢بعا، ٗبٔعقا نٌعع  اه       

بعـا كووفٚا ٗد٘ؿٙا ُاك ٙتبعآٟ   اكلٔـٜ غٚبٞٗاهٌم بعـ أْ ًِش  

ًععل٘ن كاُعع  تععـٗك سعع٘ي دععـ٠ٗ ٗدعع٘ؿٖ    ٓععٌشو بععٕ اهٌععٚعٞ. ٗا

تفع٘غ  اهع   كا٢شعٞ اه٘ٓعع    كٍ ٓٛ ًفٚعـٝ ٓعقٖ اهلٗاٙعات هع٨٘    غا٢با. 
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 تٔعـف هرتهعٚؽ   اتٓعقٖ اهلٗاٙع  . غاٙاتٔاكٔض اهقٜ ، ًٌُٗٔ٘ٔا ٔاًِ

ٛ اٮؿلاْ  ٗفهعم  غا٢بعا،   ٖ٘دع٘ؿ ًعِعٟ ه  بقٔٚٞ ٙلكٔٔا اهعقى، ٗتعٽع

 ٞ أٗ أُٔععا توععٚؽ ب ٓوععٔا!. ٗٓععٛ كٗاٙععات   .بعع ْ ا٪كب ٨  وعع٘ ًععّ سذعع

هععِٚٞ )هععـعٍ ا٪بععـاي اهِعع٘كٚٞ . ًٗععٚعٚٞ )هععـعٍ اٮًععاَ . أٗ ٨  وعع٘ 

 أػباك اهٌٚعٞ )ه٘ بقٚ  ا٪كب بغري إًاَ هواػ  .  ًّ إًاَ كٌا مل

، كٌععا دععا١ مل اخلععرب  ٗٗدعع٘ؿ ا٪كب ٖكل٩مًععٞ بععغل ٗدعع٘ؿ اأًععا ٗ

عععـَ عِععـٖ، كٌععا ع٩نععٞ ا٪كب ب٘دعع٘ؿ أٗ كٔعلا١ ٨ ٙوععتشق اهت٘نععف  

 ؟باعتبععاكٖ عوععٞ ٗدعع٘ؿٖ  ٗدعع٘ؿ أٜ ًععؼّ ًععا عععـا اخلععاهق دععى ٗععع٩  

)دععـ٨   ًععٞ بٌِٚٔععاتِامهِععا عععّ عق٘هِععا، ٗنوِععا ب٘دعع٘ؿ ٩ًم  ٗستععٟ هعع٘

 ٨ ٙونَ ًِٔا ٓلٗكٝ ٗد٘ؿ اكلٔـٜ، بى ٗد٘ؿ ًٽوق احلذٞ. ك ٙٔا 

٘ٵ إ هلععا عوععٟ اد ًععا مل ٙقوععٕ.  ٓععاكٞ إػل ٓعععف ٓععقٖ اهلٗاٙععات ٗتق

اهقٔٚٞ بلًتٔا ٨ ؿللّ تِـٙقٔا إط٩نا، ٪ْ ت٘نف ا٪كب عوٟ ٗ

 ٗد٘ؿ سذعٞ أٗ إًعاَ أًعل كعُ٘ٛ ًعلتبنل  اهقعٕ تععاػل، ٗٓع٘ ًِتعفٷ         

إٓعععاكٞ إػل ععععـَ ٗدععع٘ؿ   كععع٩ نٌٚعععٞ س٣ِٚعععقٷ هولٗاٙعععات،  ٗكٝ،باهٔعععل

آلب٘ا كًا ػاهف اهلتاب ٗ جتاُى ٗهِؼٚٞ بغل اٮُواْ ٗاهلْ٘.

 ، كلٚف ٗٓٛ  اهف اهلتاب ٗاهعقى اهووٍٚ.بٕ علب اجلـاك

 ٌا باهلا مل توؽٲعاَ ٗمل ـلٚع ا٪مًِٞ؟ كسلٍ  ٘ٓ ٨ٗ أؿك٠ ٓى

ػاهٚععٞ ًععّ  هععـُٚااٗمل ٙتعٽععى ًوععاك اهتععاكٙؽ، سٌِٚععا كاُعع    ا٪كب

ـ   سٚح كعاْ اهِعاي  ٗد٘ؿ أٜ ُ، أٗ إًاَ؟  ٗمل ضلعّ بععـ    ٝأًعٞ ٗاسع

ٚټغلٰ بعح ا٪ُبٚا١ ) ٕٱ اهِٸبٶع ٝځ كپٰبٰعٰح اهوڃ ـٰ ٰٗاسٶ ٞځ  ًٸ ْٰ اهِٸايٱ أٿ  . بعى ًٗعلت   كپا

أٜ ُعع، أٗ ٗدعع٘ؿ ًععّ  ػوعع  كٚٔععا ا٪كب ا٪ُبٚععا١ ٞكععرتات ًععا بععغل بعجعع

 ٌـ ًّٗ نبوٕ.بغل اهِ، ذلاهفرتٝ اكلٌتـٝ ػاُٞ إًاَ. 
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أُع٘اك نبعى ػوعق اهوعٌاٗات ٗا٪كب،     ٢ٌعٞ  كؼلا ٙـعٛ اهغ٩ٝ أْ ا٪

اه٘دعع٘ؿ ًععٍِٔ. ٗٙبععـٗ أْ ٓععقٖ اهلٗاٙععٞ اكللقٗبععٞ عوععٟ اد    كوععٍ طلععىٱ

 ا٪كب مل  ععىٱ  :ُٔععا تقعع٘ي إٗكهعع٘هٕ مل توتفعع  هولٗاٙععٞ اهوععابقٞ، ك   

 . هلّ اهغ٩ٝ ٨ ٌٙعلْٗ بتِان  ك٩ًٍٔ. اهلْ٘ ٗاه٘د٘ؿٗهٚى 

، كعا٪كب توعري ٗكعق    اهلع٩َ  هعقى ٗاهعوٍ ٙلعقباْ ٓعقا  ْ اإثٍ 

ن٘اُغل ٗٓعٔا اد هتِىلٍٚ سلكتٔا ٓعٌّ سلكعٞ اهلعْ٘ اه٘هعٚع     

ـ هٌٚع تف٩ِٚتٕ، ٗهعٚى هلعا ع٩نعٞ     ـٰ   ب سع ٗٱدٶع . ٗا٪كب ٨ توعٚؽ، 

 .كاهقٔٚٞ ًلك٘ٓٞ أهاهاٗدـ ا٪بـاي أَ ٨. َ مل ٙ٘دـ، احلذٞ أ

 

كب هِىللٙعٞ )اْ ا٨ ُشاب ٓقٖ اأٙعٔـ  طارق اللهانٌ:: 27ي

كتعم اكلوعع٘ؿٜ   اهعقّٙ  ُٗعٚا١  ا٪صلم اْ ٨ و٘ ًّ سذٞ  ٗدع٘ؿ  

ٗنـ  ،ًّ سذٞ ْ ا٨كب مل  ىٱإ :كتابٕ )اثبات اهُ٘ٚٞ مل عٍِٔ 

ٗهـِٙا بع  اهلٗاٙعات تعتعرب    .ٓقٖ احلذٚٞ ًّ ًؼّ ٬ػل ٘ات٘اكث

ٟ  أطاهعم  ػعل    اأب ـ ٗ ،ُٗعٚا١ عٚوع بٚعٕ عبعـ   أٗكخ اهُ٘عاٙٞ ععّ    نع

٨ ؿللعّ  أؿهٞ كجريٝ ٙوع٘نُ٘ٔا مل ٓعقا اجملعاي،    أٍ اكلٽوم. ٗهـٙٔ

 ؟ت ٗٙى احلـٙح بٌلى اصلابٛ بعٚـا عّ اكا١ اهغ٩ٝ؟

ُععععٍ ؿللعععّ ت ٗٙعععى احلعععـٙح بٌعععلى   ماجاااد الغربااااوٍ:: 27ز

، َ اكلوع٘ؿٜ ٪ُٕ ب٩ أؿهٞ ًعتربٝبعٚـا عٌا فكلتٕ ًّ ك٩ إصلابٛ

  :ُٗلتفٛ باهقل ْ ٗاهعقى ٗاهِشٚض ًّ اهوريٝ

أْ ا٪كب هعتفقـ مًعاَ أًلٓعا ٗتِعبض ك٘ٓعٟ       ٞلٗاٙع اهباكلقِ٘ؿ 

ًعع عععـَ ٗدعع٘ؿ ٓعاؿ ٙٔععـٜ اهِععاي د عنٗدعى. ٗٓععقا ت ٗٙععى لللععّ    

 تفعرتب تععـؿ  ٗ بعى ك٩ ؿللعّ سِعل اهلـاٙعٞ بعٕ.      ًٽوقا٬ٙٞ أْ ٨٘ ه
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ٍ     اهلـاٝ ٰٗهٶلٿعىټ     : )اهعتذابٞ هىلعلٗف اهِعاي ٗسادعاتٔ ًٱِعقٶكٴ  ٌٰعا أپُعٰ   ُٸ إڄ

ٰٓاؿٷ َڅ  ٘ٲ هللٍٙ ٓٛ اٮُقاك ٗاهتبوٚ ، أًا اهلـاٙعٞ   ، كٌٌٔٞ اهله٘ي انپ

ـ    ، ٨ٗ تت٘نعف عوعٟ   ك٩ تِشِل بٌؼّ، ٨ٗ  عتّ ؼلِعـاق ٗاسع

بتععـؿ ا٪نع٘اَ، ٗهلعى     اهلعـاٝ  ٙتععـؿ . بعى  ٌْ٘ا ٙتٌ٘ٓع ٗد٘ؿ إًاَ ك

نعععَ٘ ٓعععاؿ، ًلاععععاٝ هىلعععلٗكٍٔ، ٗثقعععاكتٍٔ، ٗععععاؿاتٍٔ ٗتقاهٚعععـٍٓ،  

ًٗوعت٠٘ ٗععٍٚٔ. ٗٙوعتشٚى أْ ضلعٚنل ًعؼّ ٗاسعـ بىلعلٗف ـلٚععع        

٪نععع٘اَ ٗاجملتٌععععات، كاهلـاٙعععٞ ًتذعععـؿٝ بتذعععـؿ اجملتٌععععات ٗٗععععٛ ا

كا٬ٙٞ مل تقعى هلعى أًعٞ ٓعاؿ،      ًع٘بٔا، ٗٙتذـؿ اهلـاٝ ًع جتـؿٓا.

 كٛ ٙقتِل ًِـانٔا عوٟ ٗاسـ بعِٕٚ، بى هلى نَ٘ ٓاؿ.

نلُٗعا  لٝ ٗدع٘ؿ اكلٔعـٜ اهعقٜ جتعاٗم عٌعلٖ      كٔقٖ ا٬ٙٞ تِوف كل

اهٌععٚعٞ هلععقٖ اكلوعع هٞ  ٝ غعع٩ًٗععا ماي ؿلتععـ باًتععـاؿ تعِععم    ًتٌاؿٙععٞ

ٗعـَ كٓ٘ػٍٔ هوعقى ٗاكلِٽق. ًافا ٙلٙـ أْ ٙفعى اكلٔـٜ ٗنـ اُقٽع 

اه٘سٛ بعـ ٗكاٝ اهله٘ي؟ ٓى هٌٚاكي ؿٗكٖ ا٨دتٔاؿٜ، كٌعا اهفعلق   

بِٕٚ ٗبغل اجملتٔعـّٙ ا٬ػعلّٙ؟ أَ ؿلعاكي ؿٗك اهلـاٙعٞ ٗكلعافا ٓع٘ ؿْٗ       

ٟ نععاؿك عوعع ِٗٓععان ًععّ ٓعع٘   كععٛ ُِتىلععلٖ كععى ٓععقٖ اهقععلْٗ     غععريٖ 

 للّ ٙتِف باهعوٍ ٗاهتق٠٘ ٗاٮػ٩ْ ٗاه٘عٛ ٗاكلعلكٞ؟.  اهلـاٙٞ،

إُٔععا تِوععف كلععلٝ  ،ٓععقٖ ا٬ٙععٞ مل ِٙتبععٕ هلععا أسععـ ًععّ نبععى كؼلععا 

ٌٵل  . هقـ أُل اهٌٚعٞ أْ اكلقِ٘ؿ اهقٜ ٨ ُعوٍ ًتٟ ولٔ٘كٖاكلٔـٜ اكلع

مل هععٚاق اهتِععاكى عوععٟ كٔععا٢ى    باهلععاؿٜ مل ا٬ٙععٞ ٓعع٘ اٮًععاَ عوععٛ     

ٛٵ أسـ اهلـاٝ بى ٓ٘ أٓى هلا ٨ٗ أسـ . ٨ٗ ًاُاهِشابٞ ع أْ ٙلْ٘ عو

ٙلنٟ هٕ ٓـاٙٞ ٗعوٌعا ٗٗعٚعا ٗسلٌعٞ. هلعّ اهلـاٙعٞ ٨ تِشِعل بعٕ        

ّ ٙٔـٍٙٔ كٛ ٙ ػق بِىلل كل حبادٞكى نَ٘ ٙلٙـ اهٌٚعٞ، بى كٌا 
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أًعا هع٘    ًتذعـؿا هوعـّٙ.   ا٨عتباك وللٗكٍٔ ٗسادتٍٔ، كٚقـَ هلٍ كٌٔاځ

ٗهلى أًٞ ٓاؿ، ٪ْ ا٪ًٞ أععٍ  نِـ ا٬ٙٞ ٗاسـا بعِٕٚ هقاه   كاْ

 .ؿ، ٗٓ٘ ًفَٔ٘ ٗآضناه  هلى نَ٘ ٓافهم ٗوٍ تقى كًّ اهقَ٘، 

ٗأًععا عوععٟ اهععلأٜ اهوععين كععإْ اهلـاٙععٞ ًِاطععٞ باحلٿذععٞ ًٽوقععا،         

كولععى مًععاْ ِٓععان ًلدععع عوععٍٚ ٙٔتععـْٗ بعوٌععٕ، ٓلععقا ٧ٙٗهععْ٘        

 ."ٗهلى نَ٘ ٓاؿ"احلـٙح، ٗٓقا أنلب هفٍٔ  ٙٞ: 

 

ًاَ إ كوٌا ت٘مل ،بِا احلـٙح هابقا ًل طارق اللهانٌ:: 28ي

ٗٓقا هٚى عوٟ ُعٚـ اهٌٚعٞ  .ٗهٚع٘ؿ غاب هقـ أُشابٕبع   ناي

ِىللٙعٞ اهغٚبعٞ كاُع     ك .، بعى ِٓعان ًعقآم أػعل٠ تقع٘ي بٔعا      كقنل

ًجوعٞ كعجريٝ   أِٗٓعان  ، ٩ُ ستٟ مل اهقلْ ا٪ٗي اهلذلٜأً٘د٘ؿٝ 

ٚٞ ٔى ِٓان ك٦ٙٞ كووفك .عوٟ ٓقا اكل٘ٓ٘  هوِا حبادٞ إػل فكلٓا

عوٌا أْ  تعٽٛ هغٚاب اكلٔـٜ ًعِٟ  ػل ؿللّ هوعقى تقبؤا.؟سـٙجٞ 

. ، ٗكتبٍٔ تٌٔـ بقهمٓقا اهغٚابس٘ي  تٍٔكووفهلٍ عوٌا١ اهٌٚعٞ 

 عوٌا٢ٍٔ ٓقٖ اهِىللٙٞ بٌلى ًفِى. بع   ٗنـ تِاٗي

ٞ    ماجد الغرباوٍ:: 28ز أٗي ًعّ  ٗ، تاكطلٚعا  كلعلٝ اهغٚبعٞ نـؿلع

ب عِعـًا أُلعل ٗكعاٝ اهلهع٘ي     عٌعل بعّ اخلٽعا    ًّ اكلووٌغل ناي بٔا

ٝ ِٓععان ًععّ أُلععل ٗكععاٙٔععا أٗ بععى غععاب ٗهععٚع٘ؿ.ٗنععاي إُععٕ مل ؿلعع  

ْ إاهقٜ نعاي:   عبـ اد بّ هب  ، ٍٗٓ اهوب ٙٞ، ُوبٞ إػلا٪ًاَ عوٛ

 سِعى  ا٪ًعل  ٗفات ٗععـ٨.  امل ؿل  ٗهٚع٘ؿ ؿل٫ ا٪كب نوعٽ  عوٚا

ٚعا.  ٗكاْ أُعشابٕ ِٙـبُ٘عٕ باعتبعاكٖ س   بعـ ٗكاٝ ذلٌـ بّ احلِفٚٞ، 

 سٚععح هلععٍ. ٞ اهععـعا١ُوععب عبععاكٝ ت٧كععـمل ؿعععا١ اهِـبععٞ نععـ دععا١ت ٗ
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ٜ ٓع٠٘ أَ  بلأأّٙ سى بم اه٠ِ٘؟ ٙق٘هْ٘ مل ُـبٕ: " طع٠٘"، ٌٗٓعا    بعق

، للا ٧ٙكـ ُوبٞ نلب ًلٞ عوٟ اهٽلٙق بِٚٔا ٗبغل اكلـِٙٞدب٩ْ 

ٙقعلأ اهٌعٚعٞ ٓعقا    ٗ .ا٪ٗي ٗهعٚى ًعا بععـ اهقعلْ اهلابعع      اهـعا١ هوقلْ

ى ٙععَ٘ ـلعععٞ، ِٙععـبْ٘ كٚععٕ اكلٔععـٜ، ٗٙبلععْ٘   اهععـعا١ مل ُععباغ كعع 

  .بلا١ ًلا، ٙوٽٌْ٘ ٗدٍ٘ٓٔ حبلاكٝ، هلِٕ مل ٙوتذم هـعا٢ٍٔ

كفللٝ اكلٔـٜ هٚو  غلٙبٞ عوٟ اكلووٌغل ًع ٗد٘ؿ كٗاٙات عّ  

اهعععقٜ تِعععام  س٘هعععٕ  اكلِعععـاقاهعععِ، اهلعععلٍٙ، هلعععّ اكلٌعععلوٞ مل 

احلوعّ  بعّ  اكلووٌْ٘، ػاُٞ اكلقآم ٗاهفلق اهٌعٚعٚٞ، ًٗعا اكلٔعـٜ    

تاكطلٚا ه٠٘ سوقٞ أػريٝ ٌّٓ تاكٙؽ ؿلتـ باًتـاؿ أ٢ٌٞ  اهعوللٜ

قععـٙا  ًععلى عععـَ ولٔعع٘كٖ ستععٟأٓععى اهبٚعع  سعع٘ي اكلٔععـٜ اكلِتىلععل، 

كععاؿت تعِععف باهلٚععاْ اهٌععٚعٛ بلًتععٕ. هلععّ   هعععـؿ ًععّ ا٪٢ٌععٞ،

ِٓان ًّ ِٙل ػٽ  أٗ بـٗاكع رلتوفٞ عوعٟ تفعلؿ اكلٔعـٜ بعّ اٮًعاَ      

اي سٚعا. اكلٌعلوٞ ا٪هعاي أُٔعٍ مل     ِٗٙل عوٟ إُٔ ًعا م . ٜاهعولل

ٙفٌٔ٘ا ًلاؿ اهله٘ي بٌلى ؿنٚق ًا ٓ٘ ًلاؿٖ ًّ اكلٔـٜ؟ ٗكٚعف  

لى نَ٘ ه ٜٙلْ٘ ًٔـٙا ٗاسـا ٗا٬ٙٞ اهللؿلٞ تفرتب ٗد٘ؿ ًٔـ

ك ٗهلععى نععَ٘ ٓععاؿٷ. ٗهعع٘ كاُعع  نٔععٚٞ   ًععّ ا٪نعع٘اَ، إؾلععا أُعع  ًِععق  

ْ اكلٔععـٜ نٔععٚٞ ذل٘كٙععٞ هلععا ع٩نععٞ باهعقٚععـٝ اٮهعع٩ًٚٞ كٚوععتشٚى أ 

مل ٙوتعلٓععٔا بٌععلى ٨ ٙبقععٟ دلععاي   ٌٙٔوععٔا اهقععل ْ اهلععلٍٙ ًععا   

ُلاكٓا، أٜ بٌلى تلْ٘ سذٞ ًِذنٝ ًٗعقكٝ. ٗٓعقا إًعلاي   ٮ

ٍ عوٚٔعا  ًٍٙٔ ٨ ؿللّ ا٨هتٔاُٞ بٕ. كٌا مل ٙجقف اهلهع٘ي اهلعل  

ب ساؿٙح تلفٛ هبٚاْ سقٚقتٕ، ُٗفاتٕ، ًٗلٗطٕ. ًٌٗلوٞ ثاهجٞ 

بٔا. ثٍ بِٚ  ًلاكا أْ ًعلعٚٞ  مل ٓعف أهاُٚـ كٗاٙات اكلٔـٜ أٗ أغو
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نععلْ  قكلععلٝ اكلٔععـٜ ٨ ٙوععنَ ًِٔععا ًععلعٚٞ ٗدعع٘ؿ ًٔععـٜ غا٢ععم ًِعع   

إ٨ إفا مل ٙلععّ بٌععلا، كووبٌععل نعع٘اٍُِٚٔ مل احلٚععاٝ   ُِٗععف تقلٙبععا

ًٗفٔععَ٘ ا٬ٙععٞ  .ٗاكلعع٘ت، ٗاد تعععاػل ٙقعع٘ي ػوقلععٍ ًععّ ُفععى ٗاسععـٝ

 اهللؿلٞ ٙلقٵب أساؿٙح تق٘ي: ًٚعتِا ػوق٘ا ًّ ػاهّ طِٚتِا.

، كعع٩ ًعِععٟ هوشععـٙح ًععّ ٓععقٖ اهِاسٚععٞ. اهِفى اهبٌععلٙٞ ٗاسععـٝكعع

ٰٔا اهِٸايٱ إڄُٸا  ٙٹ ٗإفا كاُ  ِٓان ًٚنٝ ٪سـ ًّ اخلوق كباهتق٠٘، )ٰٙا أپ

ْٸ    ٰٗنپٰبا٢ٶععٰى هٶٰتٰعععاٰككٿ٘ا إڄ ًٱعععٱ٘بٳا  ٍٲ  ِٰععاكٿ ٰٰٗدٰعوڀ ُٲٰجععٟ  ٰٗأٿ ّٲ ٰفكپععلڅ  ًٶعع ٍٲ  ِٰععاكٿ ٰػوپقڀ

ٕٶ أپتٲقپععاكٿ    ـٰ اهوچعع ِٲعع ٍٲ عٶ ًٰلٿ ٍٴ ٰػععبٶريٴ . أًععا أساؿٙععح     أپكڀععٰل ٰٕ ٰعوٶععٚ ْٸ اهوچعع ٍٲ إڄ

  اهتفٔٚى كٔٛ أًِٚات، ٨ ًِـانٚٞ هلا مل ١٘ٓ اهقكل احللٍٚ.

 

 فهضفح انغُاب
ذلٌـ بانل اهوٚـ كأٜ  أٌٓٔاُعٍ ِٓان  كا١ ٗتفوريات رلتوفٞ، 

، مل كتابععٕ حبععح سعع٘ي اكلٔععـٜ، ٗٓعع٘  اهغٚععاباهِععـك سعع٘ي كووععفٞ 

مل   ، ٗتلبٚع ًـكهٞ كتبٕمل ت قًٌفلل ٗكقٕٚ ٗعامل كبري، تتو

أسٔاْ كللٖ، ٗكاُ  هٛ مٙاكات ًوعتٌلٝ جملووعٕ ا٨هعب٘عٛ مل    

ٗأُغٛ   كا٢ٕ، أهتفٚـ ًّ مل هبعِٚات اهقلْ اكلِِلَ ًـِٙٞ اهِذف

  ٞ ععّ  أسٚاُعا  ٗاهتفوعل ًِعٕ    ،كلا ٙـٗك مل دلووٕ ًّ أساؿٙعح رلتوفع

 . ٞٙعقٚـاهٗ فللٙٞاهقٔاٙا اهبع  

   ٞ غٚعاب اٮًعاَ    ٗكا١ٗٓعـف  كووعفٞ   ٙعتقـ ذلٌـ بعانل اهِعـك مثع

 –ُاسم ًٌلٗ  ؿٙين ًوؼِٕ أْ اكلٔـٜ  ٙفوٵل ط٘ي غٚبتٕ. اكلٔـٜ

ٓٚبعٞ   ًعٔعا ي ا١تتٔع  ُفوعٚٞ  اًعلٗط  تِفٚعقٖ ، ٙتٽوعم  سٔاكٜ كعبري 
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، ٗتـكععٕ كلباًعلٝ ًٌعلٗعٕ بجقعٞ     احلٔاكات سٌِٚا ٙعاُل هعق٘طٔا 

 ٔا ستععٟ هععق٘طٔا،٢ًِ٘ععق ٌُععحبادععٞ كل٘اكبتٔععا  . كٔعع٘عاهٚععٞ ٗثبععات

 ملًععّ ػِا٢ِععٔا ٗٙوععتفٚـ  ،أهععباب ن٘تٔععا ٗٓعععفٔا عععلٵف عوععٟٚته

أْ ًٌعلٗ  اكلٔعـٜ   ٙعتقعـ  اهِعـك  . ُ٘اٝ حلٔاكٝ إه٩ًٚٞ دـٙـٝ بِا١

ٞ   ؿلجٵعععى اهبٌعععلٙٞ،  اهتذعععاكب ُٔاٙعععٞ اهتعععاكٙؽ ٗاحلٔعععاكات، ٗػ٩ُععع

ٗػاؽلععٞ ا٪ُىلٌععٞ اهوٚاهععٚٞ ٗا٨نتِععاؿٙٞ ٗا٨دتٌاعٚععٞ، كٚشتععاز إػل  

ٚ    تلاكٍ ًععلمل ٓا٢عى   كٌٌعلٗ  اكلٔعـٜ    اكاتٕ.ٍ سٔع عوعٟ أهاهعٕ ٙقع

هٚى هٚاهٚا كقنل، ٨ٗ ؿِٙٚا كقنل، بى ٓع٘ ًٌعلٗ  سٔعاكٝ، ؿِٙٚعٞ     

–  ٞ قتعاز هلدعى عىلعٍٚ طلتعني مل ًؼِعٕ اهتعاكٙؽ        ،إُواُٚٞ عىلٌٚع

ٗاهتذلبععٞ اٮُوععاُٚٞ، ٗٙتععع٘كل عوععٟ أكععق للتعععـ ٙٔععلب هعععقٗكٖ مل      

 ، ٗٙوت٣ٍ ًع رلتوف اهلها٨ت اهوٌاٗٙٞ. اهبٌلًٙٞآٛ احلٔاكات 

لِِا اهعتـعا١ اهفٔعٍ احللكعٛ هوعـّٙ هوت كعـ ًعّ ؿٗك       ِٗٓا ؿل

ت٘نعف كٚعٕ اهعـّٙ عوعٟ أسعـ      اهـّٙ مل احلٚعاٝ ٗتقعـٍٙ كٔعٍ  ػعل، ٨ ٙ    

ًتٽاٗهععععٞ، ػاُععععٞ ٗجتععععاكب  اُتىلععععاك ًععععؼّ نلُٗععععكٔعععع٩ عععععّ ا

ـ ٍ ؾلع٘فز ٙٔعآٛ اهٌِع٘فز اهغلبعٛ كشع     اٮه٩ًٚغل كٌو  مل تقـٙ

ٚعق بقعـك   أؿُٟ كٔع٩ ععّ ؾلع٘فز ًجعاهٛ، ٗاكلٌعلوٞ هٚوع  مل اهتٽب      

اهفٍٔ اخلاط٤ هوـّٙ. كٌّ ٙعتقـ مثٞ ًٌلٗ  ؿٗهعٞ ًعّ ُعٌٍٚ اهعـّٙ     

  ٗ عوٚٔعععا  ا٨هعععتـ٨ي هٚتٌعععبح بلعععى اه٘هعععا٢ى هتشِعععغل كللتعععٕ 

كاًعى ٨ ٙعرتٙععٕ اخلٽعع    ُوععاْؼلؼتوعف اهٌعع٘آـ، ٗأسعـٓا ٗدعع٘ؿ إ  

توفععٞ. اهععـّٙ ًٌععلٗ  إهلععٛ،   ٍٚ ؿٗهععٞ ؼل٘اُععفات رل ٗاهِوععٚاْ، كٚقعع 

ٌٚق اهتق٠٘ مل ُفوٕ كعٛ ٙتع٘امْ مل   ٓـكٕ ٓـاٙٞ اٮُواْ هلبٕ، ٗتع

ًوريتٕ. ٗنـ أؿت ا٪ؿٙاْ كهاهتٔا، ٗبو  اٮُواْ ًلسوٞ أُعبض كٚٔعا   
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اهلٗسعععٛ  ؿلعععاكي ؿٗكٖ هعععـّٙاٚبقعععٟ هنعععاؿكا عوعععٟ ت٘ولٚعععف عقوعععٕ،    

٨عععاؿٝ اهِىلععل مل ًفٔععَ٘ اهععـّٙ ٛ ًععّ ِٓععا كاُعع  ؿععع٘ت ا٪ػ٩نععٛ.ٗ

ٝ ؿعععع٘ٝ ٮُقعععاف اهعععـّٙ ًعععّ هعععٽ٘  )ٗتٌعععلٙعاتٕ مل ؿكاهعععٞ، بعِععع٘اْ:  

. كِٚبغععٛ احلععقك ًععّ تربٙععل ٗدعع٘ؿ ًٔععـٜ ًِتىلععل ًِععق نععلْٗ   اهفقٔععا١

كإُواْ كاًى ًّ أدعى بِعا١ ؿٗهعٞ إهع٩ًٚٞ. كاهـٗهعٞ اكلـُٚعٞ اهٚعَ٘        

سققععع  اهعـاهعععٞ ٗا٪ًعععّ ٗاهوععع٩َ، ٗؿللعععّ ٪ٜ ًععععم اهتِوعععاؾ     

 اهتذلبععٞ بعععـ تعع٘كل اهٌععلٗهل اكلٽو٘بععٞ. ٗهوعوععٍ أْ نٚععاَ ؿٗهععٞ ًـُٚععٞ ٨ 

  ّ ْ اهعوٌاُٚعٞ اسرتًعع   ، بععى ٙع٧ثل عوععٟ ؿٗك اهعـٙ  عِععـًا عنهتٔععا ا٪ؿٙعا

. ٗسلّ مل ، ٗساكىل  عوٚٔا كشق ًؼِٛ هلى كلؿعّ اهوٚاهٚٞ

كعٌٚلّ إناًعٞ    أهرتاهٚا ُِعٍ حبق٘نِا اهـِٙٚٞ أهع٘ٝ هٌٚعع ا٪ؿٙعاْ.   

 ؾل٘فز سٔاكٜ ٗكق ناعـٝ أػ٩نٚٞ ت٘سٚـٙٞ.

 

ًفلععل ٗكٚووعع٘ف ذلٌععـ بععانل اهِععـك  طااارق اللهااانٌ:: 29ي

طلسٕ  دـ ًا ك كتابٕ كووفتِا،كتبٕ ًجى  كبري ٙتٔض ٓقا ًّ

كلاك ٓعقا اهععامل   أكجل عِـ أـعِا ُت٘نف كً٘ٓ٘عٚا ًِٗٽقٚا، 

كٌا ٓٛ  ،ياتٕ مل ٓقا اجملكٔى عوٟ كووفأهتووٚنل اه١٘ٔ بٌلى 

توٌٚق هلقا اهعامل اجلوٚى ٗعاُلتٕ عّ  ٗأُ  ؟٩ًسىلاتم عوٟ  كا٢ٕ

 قا ًعلت.ُم ػبري ب كلاكٖ أٗ ٓلأٙبـٗ ٗنلب ٗكٌٔ  كووفتٕ، 

مل اهععتعلاب  ُععـن ، أهععو٘بٕ للٚععن   ماجااد الغرباااوٍ: : 29ز

عق٘ي اهقلٵا١، ستٟ أٓا  ا٨ُبٔاك بعٕ   بٌلى ٌّٙٔٚ عوٟا٪كلاك، 

. ٗٓععقٖ ٢ععٕكلُععٞ ا٨هععتفاؿٝ ًععّ أػٽاًٗ٘انفععٕ ٗأػ٩نععٕ ٗب كلععاكٖ 

تعععـاعٚات اهتقعععـٙى، تٔععععم مل ًعععـاك اهتربٙعععل، ٗاهت ٗٙعععى      إسعععـ٠
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 قٞ ب ٜ ٗهٚوٞ كاُ .ٗاهبشح عّ أد٘بٞ تبعـن عّ احلقٚ

تقعععَ٘ ك٦ٙعععٞ اهِعععـك عوعععٟ ًقعععـًات ًٗوعععوٌات  ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ، مل   

ثقاكتعٕ   ٓع١٘ ل مل ٙوتٽع اهتشلك ًِٔا. ؼلعِٟ  ػل كاْ اهِـك ِٙىلڃ

ٛ  ِٙتٌعٛ  اكلقٓبٕٚ، كٔع٘  -اهـِٙٚٞ  ٗنبوٚاتٕ كلعلا   ،هوٌعقٓم اهٌعٚع

ٕ ِٙربٜ ٗٗكقٔا ٗعقٚـٝ.  ف مل ًعّ ً٘نعع اكلوع٧ٗهٚٞ، كٚ٘ولڃع     هوـكا  عِع

ُتقا٢ٚتععٕ اؿاٗتععٕ اكلعلكٚععٞ هتعنٙععن عقا٢ععـٖ، كعع٩ توععتغلب حبجععٕ كععى أ

ٗ ٗك ُٔا  عـَ ت٘نفٕ عِـ بع  اكلقـًاتٗ ًوعوٌات ًتفعق   بعـٙٔٚات 

هعععاتٕ اؿك٢ٌعععٞ أٓعععى اهبٚععع  سآعععلٝ مل عوٚٔععا. كاهِععع٘كٝ اهقـهعععٚٞ ٪ 

كؼلا أكجعل  ٗ ،اكلٔـٜ، أه٘ٝ بغريٖ ًّ اهٌٚعٞ ٗتِىلريٖ هفووفٞ غٚاب

ـٜ ًٌٗععلٗعٕ ٗاكلوعع٧ٗهٚات ؽلاؿٙععا، ػاُععٞ سٌِٚععا ٙتشععـخ عععّ اكلٔعع 

هعبم ت٘نعف ـلٚعع اهقع٘اُغل اهٽبٚعٚعٞ       كاهلباُٚٞ اكلِاطٞ بٕ. كٌج٩ ٙرب

 ،ٗكؼلععا إػل نٚععاَ اهوععاعٞ نلُٗععا ط٘ٙوععٞ،ًععّ أدععى بقععا١ اكلٔععـٜ سٚععا  

ٗأععـٓا   إْ ٓعقٖ ا٪هعلٝ ٨ ًجٚعى هلعا،     ًفاؿٓعا: بلوٌتغل هٽٚفعتغل،  

وع هٞ ًوع هٞ   اكل!!، ٗك ُعٕ ٙلٙعـ أْ ٙقع٘ي: إْ    اد كلو٧ٗهٚات كهاهٚٞ

 ٗ هعععل ٗد٘ؿٓععععا ٗقٌوعععٔا كلوعععع٧ٗهٚات    ؿلجٵععععىا٨ػعععت٩ف  عِِعععلٙٞ، 

ٞ   اهوٌا١، ٗػوقلعٍ ًعّ    ،بٌِٚا ٧ٙكـ اهقل ْ ٗسـٝ اهعِفى اهبٌعلٙ

ْ    ،ُفى ٗاسـٝ ، إْ أكعلًلٍ عِعـ   ٗبعاهتق٠٘ ِٙعٽفٟ اد اٮُوعا

ْ ٗبتنكٚٞ ًعّ اد ِٙعٽفٍٚٔ هوِبع٘ٝ    ،اد أتقاكٍ تفٔعٚى   ، ٗكعا

ٕ  ٛٛ كِلتفع ا٬ي مل ا٬ٙٞ عوعٟ أهعاي كهعاه    بِعلٙض  ٗكهع٘ي اد   .بع

بٌل ًجوِا، بلى ًا تعين اكلجوٚٞ ًّ تٽابق عوٟ ًوت٠٘ أبعاؿ اهقل ْ 

ل كل٘ٓ٘  اٮُواْ اكلؼتوفٞ. كاهِ٘كٝ اكلجاهٚٞ اهقـهٚٞ تتذوٟ ٗٓ٘ ِٙىلڃ

اكلٔـٜ، ًّ ِٓا انتِل ؿٗكٖ ك ٜ ًؼّ  ٙـٙ٘ه٘دٛ عوٟ اهتربٙل، 
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ٞ ًّ ػ٩ي ًِعٽوشات  ٗاهتِىلري اهفووفٛ ٗكتابٞ أد٘بٞ بلانٞ ًغلٙ

. اهعوععٍ ٗاهفووععفٞ. هلععّ ٓععى ٙغععري ك٩ًععٕ احلقٚقععٞ؟ ٓععقا ًوععتشٚى  

س٘ي أُى اكل٘ٓ٘ ، ٗكٚفٚعٞ ككعع اهٚعـ ععّ اهقع٘اُغل       ٗاخل٩ف ًعٕ

 اهلُ٘ٚٞ ب٩ ؿهٚى كباُٛ.

ٗ   دعى اهِـك ًّ اكلٔـٜ - ٞ نٔعٚٞ  أُع٩ ً٘ٓع٘عٚا،  ، ذل٘كٙع

ٜ ُعععاك هعععـ٠ اهِعععاي ًعععع٘ك كٽعععل  سعععـاځ ٗاعتعععرب اٮؿلعععاْ بعععٕ بعععـٙٔٚا

. كٌععا ٙقعع٘ي  ٣ًععات اهلٗاٙععات عععّ اهلهعع٘ي   عبٔععلٗكتٕ!!. ػاُععٞ ًعع  

باكلٔعـٜ هع٠٘ اهٌعٚعٞ.     ًّ ٙٔتٍوٚى ِٓان ك٨ ؿهٚى عوٕٚ،  ك٩ًٕٗ

ٗستٟ اهوِٞ اهقّٙ ٙلْٗٗ عّ اهِ، كٗاٙات ت٧كـ ولٔ٘ك اكلٔـٜ ًٙ٘ا 

ًا غري ًلرتثغل ؼل٘ٓ٘عٕ، ٗمل ٙع٘ه٘ا عوٕٚ ٣ًٚا. ٗاكلو هٞ بلًتٔعا  

ةعا١ ا٪سع٩َ، كععاؿٝ اٮهع٩ًٚغل عِعـًا       ، ٗقوٚعق مل دللؿ أًى

ٙتشعععـثْ٘ ععععّ هععععاؿٝ اٮُوعععاْ مل ولعععى سلً٘عععٞ ؿِٙٚعععٞ، ٗدعععـ٠ٗ     

 .أُىلٌتٔا ًقاكُٞ بغريٓا

 ًٽوقععا، بِععا١ عوععٟ كٗاٙععات  كلٔععـٜ ااٮؿلععاْ ب٪ٜ إُوععاْ  ؿللععّ

اهعـّٙ  هوقعل ْ ٗٓعـف    تٔاٗععـَ ًعاكٓع    ُشتٔا، إفا ثبتاهله٘ي، 

ٓعـف ً٘ٓع٘عٛ ٙعربك ولٔع٘كٖ     حبٚح ُت٘كل عوعٟ   ٗاٮُواْ مل احلٚاٝ.

ضلععق هِععا اهوعع٧اي عععّ ؿٗكٖ ًٗٔاًععٕ ًٗوعع٧ٗهٚاتٕ    ٗاٮؿلععاْ بععٕ. ِٗٓععا  

 . ، كٌا ٓ٘ اهـٗك اهلهاهٛ اكلِاهل بٕ؟ٗهبم آتٌاَ اهله٘ي بٕ

اهلعـف ا٪هعاي ًعّ ٗدع٘ؿٖ     ٙلعْ٘  أْ ًقاَ اجلع٘اب،  مل  سلتٌى

. ٗهلعى نعَ٘ ٓعاؿٷ    إؾلعا أُع  ًِعقك    )ٓـاٙٞ اهِاي إًتجا٨ هق٘هٕ تعاػل 

سٚعا ػ٩كعا هقع٘اُغل اهٽبٚععٞ اهبٌعلٙٞ ًعّ        ٖبقعا١  ٌٔعٞ ٨ تعربك  اكلٖ ٗٓق

عِععل  كععى ، ًععع ٗدعع٘ؿ ًععّ ٓعع٘ نععاؿك عوٚٔععا مل  أدععى ٓـاٙععٞ اهِععاي 
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ٙٔـٍٙٔ ٗكقعا   هلى نَ٘ ٓاؿٷأْ ٙلْ٘ ٙٞ تفرتب كٌا أْ ا٬. ٗمًاْ

ٍ   هىللٗكٍٔ ْ   ، ٨ٗ ًٗتٽوبعات سٚعاتٔ ضلعٚنل   ؿللعّ هٌعؼّ ٗاسعـ أ

ووعععفٞ كا٬ٙعععٞ تِوعععف ك ٍٔ.ٔعععـاٙت٪نععع٘اَ، هٚتفعععلؿ باهٌٚعععع ولعععلٗف 

 . اهىلٔ٘ك اهقا٢ٌٞ عوٟ اهلـاٙٞ كقنل

كعٚفرتب أْ اٮهع٩َ    اٮهلٛ، نٚاَ ؿٗهٞ اهعـي تٕٗإفا كاُ  ًٌٔ

ٗتٌلٙعاتٕ تتِاهم ًع سادات اٮُواْ ، ُاا هلى مًاْ ًٗلاْ

كٝ اعوٟ اػعت٩ف تِ٘عاتٔعا، ٗبإًلعاْ اكلوعوٌغل اهِٔع٘ب هبِعا١ سٔع       

   ٞ اهعع  تتشععـآٍ بٌِ٘فدٔععا،     إهعع٩ًٚٞ تتشععـ٠ احلٔععاكات اكلتقـًعع

ٞ ُعا  ٗلُتىلعاك ن ، كٌعا سعادتٍٔ ه٩  هٚاهٚا ٗثقاكٚا ٗادتٌاعٚا  ؟ًتٌاؿٙع

 ًّ بععٕ اهِععـك، ٗأُععـك مل ٓعع٢ٕ٘ دلٌ٘عععٞ ٧ًهفععات ٧ٗٓععقا ًبععـأ ٙعع

ٗبعٔعٔا ًعتٌعـ مل   أهلب  ًٌاعل اٮه٩ًٚغل كلاس٘ا ٙتفاػلْٗ بٔا. 

ثعٍ كٚعف ٙت٘نعف اٮهع٩َ      مل إٙعلاْ. اهـكاهعات اٮهع٩ًٚٞ، ػاُعٞ    

أ٨ ٙتِعاكٟ ٓعقا   ٟ ٗد٘ؿ ًؼّ ٗٓ٘ ُاا هلى مًاْ ًٗلعاْ؟  عو

 .ًع ًا ٧ًّٙ بٕ ٧ٙٗكـ عوٕٚ ؿا٢ٌا

انتِععل إفا  كععٌٚلّ اكل٘اكقععٞ عوٚٔععا احلٔععاكًٌٙٞٔععٞ اكلٔععـٜ أًععا 

ٙوعععتغلق  ٨ أُعععٕ ٙقعععٍٚ سٔعععاكٝ ، ُععع٘اٝ سٔعععاكٙٞ عوعععٟ ت هعععٚى ؿٗكٖ

ٗكؼلا ٣ًات اهوعِغل كٌعا ٙقع٘ي    عٌلات اهوِغل،  تـكصلٚاتٌٚٚـٓا 

٘ي أًععـ احلٔععاكات ًععربكا هٽعع٘ي  دعععى طععٗبععى  .مل كتابععٕٓعع٘ فهععم 

كلٚععف ُِععفٕ  .ًععّ أدععى ً٘اكبتٔععا ستععٟ هععق٘طٔا   سٚععات اكلٔععـٜ

أٗ ُعاسم ًٌعلٗ  سٔعاكٜ كعبري ٙتٽوعم ًعلٗطا        ُاسم سٔاكٝ

ٔاكٝ بى ُق٘ي اٮه٩َ ذلٌـ ُاسم س ػاُٞ؟ سلّ ٨ ُق٘ي ُٞفوٚ

احلٔعععاكٝ ٨ تِوعععم ه٫ًعععؼاْ بعععى ه٫كلعععاك      ُعععاسم سٔعععاكٝ. 
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ٌٵؽلتنز  ًاعِـٗا٪ػ٩ق ٗاهعقا٢ـ  ـ سٔاكٝ عوعٟ  ٚباجلاُم اكلاؿٜ هت

 .، ٗٙوآٍ مل بِا٢ٔا ـلٚع اكلاؿٓاهلأُا اا٪كب ِٙعٍ بٔ

ْ  عٌعل ٧ًّٙ اهِـك بإًلاُٚٞ طع٘ي   - هقع٘اُغل   ، ػ٩كعا اٮُوعا

ٗٓعععقٖ ًقاكُعععٞ  اهتٌعععٔـ بعٌعععل ُععع٘غ اهعععِ، اهلعععلٍٙ!!. ، ٗاهٽبٚعٚعععٞ

ا سوععم طبٚعتععٕ  ٨ تععـي عوععٟ إًلاُٚععٞ بقععا١ اٮُوععاْ سٚعع    ػاط٣ععٞ، 

مثٞ ػُِ٘ٚٞ باهِوعبٞ هوعِ،   ٗهبقا٢ٕ.  ٗتلِٕ٘ٙ، هعـَ ٗد٘ؿ ًقت څ

عععـَ نِاعععٞ اهعقععى ٗككٔععٕ  نل ُٚععا، كغععٍ  ٕبععاهِععاي   ًععُّعع٘غ، ٗنععـ 

ل اهقع٘اُغل ٗاهِىللٙعات   بعى ٗستعٟ عوعٟ كأٙعٕ بإًلاُٚعٞ تغٚٵع       .هتِـٙقٕ

ـ اهعوٌٚععٞ إفا ثبعع  ػٽ ٓععا ٨ ِٙفععع   بععـهٚى سوععاب   ،ٕ ٮثبععات ًععا ٙلٙعع

اهععقٜ ٙعتٌععـ عوٚععٕ اهِععـك كععجريا دععـا، كععإْ ًوٚععاكات     ا٨ستٌععا٨ت

اهبٌل عاً  عوٟ اهللٝ ا٪كٓٚٞ، ٗسلّ ُعاُعل ا٬ْ اكلوٚعاكات مل   

ٖ٘ ضلِى أْ عاَ أسـٍٓ نلُٗا ًّ اهنًاْ، بى ٨ ٙوتٽٚع أسـ اهتف

ٌععٞ ُوععق عععاَ هوٌِٽععق ٗا٪ػعع٩ق  بٔععقا ػ٘كععا ًععّ كًٚععٕ بععاجلِْ٘، كج 

اًعٕ بعغل اهِعاي، أًعا     ٗاهعقى عِـًا ٙتذاٗمٓعا اهٌعؼّ ٙوعقنل اسرت   

هِٞ ٗأُ  عاك ًعّ أٜ   0781أُم تِىلل ه٘د٘ؿ كدى ًا ماي سٚا ًِق 

 ذلٌعـ بعانل  عقى كوذٍ ًع عقى دباك ِكٔقا ٨ ٙ ًعتربؿهٚى نٽعٛ 

 ٭ٙـٙ٘ه٘دٚا ٌِٓٚٞ عوٟ اهعقى ٗاكلِٽق.هـٗ باهِـك، هلّ ٙ

دعلت   ػاْ دلٔع٘ي إْ ًعادن ا٪ُبٚا١ تلٌف عّ ٗد٘ؿ ناُْ٘ 

ؿهٚععى نل ُععٛ  ٘ي أٜ ًععؼّ بٔععا، ًععا مل ٙععلؿكعع٩ ؿللععّ مشععٗكقعٕ،  

ُوععاْ سٚععا هععِِٚا ًتٌاؿٙععٞ  كعععـَ ٗدعع٘ؿ ًقععت څ هبقععا١ اٮ ، ٧ٙكععـٓا

 ٖ للتِعا عق٩ كتٌٌوٕ اهقاعـٝ. صلعى بقا١

هٽبٚعتععععٕ  اٗكقعععع اتععععا،فنلُٗععععا للتِععععع  اٮُوععععاْ عٌععععلطعععع٘ي إْ 
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اجلوععـٙٞ اهعع  تٔععلَ باهتقععاؿَ    ٖاػ٩ٙععطبٚعععٞ تلععّ٘ٙ  ٗتلِ٘ٙععٕ، ٗ

ٽٞ ؽلـ اٮُواْ هبقا٢ٔا سٚٞ ٌُ ًقت څَ ٗد٘ؿ عـهتٌ٘ت ك ٗتت٘نف،

 بععـ كعرتٝ   ِٽف٤ دنًعا ًجؤا ًجى اهٌٌعٞ اكلٌتعوٞ كإُٔعا هعت   باحلٚاٝ،

 ، ٨ بوبم ػاكدٛ ك٘د٘ؿ اهلٙض ًج٩ بى هعـَ ٗدع٘ؿ ًقعت څ  ط٘ٙوٞ

، كٚٔعا  ٜهبقا٢ٔا ًٌتعوٞ بعـ فٗبأُا، ٗٓلقا ػ٩ٙعا اجلوعٍ اهبٌعل   

ٗ  اهتعـاؿ هوعٌى كرتٝ ثٍ تبـأ باهرتادع  ؿلع٘ت  ٗاهٌعٚؼ٘ػٞ كتٔعٌشى 

ْ      ، ناي تعاػل: )اٮُواْ  . ًٗعّ ُعٌعلٖ ُِلوعٕ مل اخلوعق أكع٩ ٙعقوع٘

للعا ٙعربك إثعاكٝ ا٪هع٣وٞ ععّ      ا ناُْ٘ عاَ ًاًى هوبٌلٙٞ ـلعا١، قٗٓ

سقٚقععٞ ًفٔععَ٘ اهوععِٞ ًٗععـ٠ ًٽابقتٔععا كلفًٔ٘ٔععا كآِععا، ٗٓععى دععا١      

ن٘هعٕ   ىكٚلعْ٘ ًجوعٕ ًجع    اهلنٍ هوٌباهغٞ ٗبٚاْ ًـ٠ ًعاُاٝ ُ٘غ اهِ،؟

اهتغفل هلٍ أٗ ٨ توتغفل هلٍ إْ توتغفل هلٍ هبعغل ًلٝ كوعّ  ) تعاػل:

سذععٍ  كٌععآـ عوععٟ ػاُععٞ أْ اهقععل ْ فكععل عٌععلٖ  .ٙغفععل اد هععٕ

اكلعلاؿ ًعّ   ٓعلٗكٜ هفٔعٍ    كٌعلكٞ ٓعقٖ ا٨ستٌعا٨ت   ًعاُاتٕ ًع نًٕ٘.

ؿهٚى عوٕٚ  اهِـك كلدٍ باهغٚم، ٨ ن٘يأًا  .نبى اهقٚاي عوٚٔا ا٬ٙٞ

 اهلٗاٙععات اكللٗٙعع٨ٗٞ ؿللععّ ككععع اهٚععـ ب ،ب ا٨ستٌععا٨تحبوععاستععٟ 

، ٪ْ اهلٗاٙعات مل طع٘ي اهقعل ْ ٗاهعقعى ػ٩كعا كلعا ٙعتقعـٖ        عّ اهٌعم 

ٟ اهِـك ٗغريٖ  ٞ     بقـكٝ اهلٗاٙٞ عوع  . ِعّٚ ٗتقٚٚعـ ا٬ٙعات اهقل ُٚع

ٛ     ،مثٞ كلق ٗبقعٛ ٗكٚعا هعٕ كغعٍ      أْ ُ٘سعا كعاْ ؿلعاكي ؿٗكٖ اهلهعاه

ىلعل ًعؼّ غا٢عم مل زلعـ هعٕ ؿٗكا      ٌِعا باهِوعبٞ هوٌِت  ط٘ي عٌلٖ، بٚ

 .، ٗأًاُٛ ضلوٍ بٔا غ٩ٝ اهٌٚعٞ هٚى ُٔاكه٠٘ تلِٔاتًوٌ٘ها 

٨ ٙعلك  ًوع هٞ   - كٌعا ٙقع٘ي  -ثٍ ستٟ ه٘ أْ اكلعِٔر اهعوٌعٛ   

عٌععل اٮُوععاْ ًععّ سٚععح اكلبععـأ، ٗنععـ ٙقععَ٘ اهعوععٍ ًوععتقب٩         طعع٘ي 
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 ٕك ٙٔععععا ك٩ًعععع ؼلعاجلععععٞ أهععععباب اهٌععععٚؼ٘ػٞ بعععععـ اكتٌععععاكٔا.

ٍ نـ اكتٌعف طبٚععٞ عٌعى اخل٩ٙعا، ٗنابوٚاتٔعا      أ٨ٗ: اهعوًلك٘ب، 

أكجل ًعّ اهعٌعل    اهبقا٢ٔ عوٟ اهبقا١، ٗت كـ ًّ عـَ ٗد٘ؿ ًقت څ

ٌٵل كلٚف ٨ ٙلك  اكلتعاكف ّ  ط٘ي عٌل إُواْ ع  0711 أكجل ًع

ضل٘ي ؿْٗ طع٘ي  ٗد٘ؿ ًاُع  استٌاي أًا ه٘ كاُ  اكلٌلوٞ مل. ؟عاَ

اي اكتفاعععٕ ًععع استٌعع عٌععلٖ، كاهعقععى ِٓععا ٨ ٙوععتبعـ طعع٘ي عٌععلٖ،     

 . باهِوبٞ هلقا اهٌؼّ أٗ فان

ضلععع٘ي ؿْٗ طععع٘ي هٚوععع  مل ٗدععع٘ؿ ًعععاُع ًعععع اٮُوعععاْ اكلٌعععلوٞ 

ط٘ي عٌل  ِٙـق اهعقىهوبقا١، ك٩  بى مل عـَ ٗد٘ؿ ًقت څعٌلٖ، 

  قات.اهُواْ هِِٚا ًتٌاؿٙٞ، هلقا اهوبم بإأٜ 

اهلْ٘ ًٌٍِ ٗكق سلٌٞ اد تعاػل، ٗٙتشلن مل إطاك ٗثاُٚا: 

نل، ٗنععـ ُععٌٌ  ػ٩ٙععا اهلععا٢ّ احلععٛ بٌععلى تٌععٚؽ   ُىلععاَ ًرتابعع

أهععععباب   هععععم هعععع٘ اهبٌععععلٙٞ ـلعععععا عاجلعععع  اٗتٔععععٌشى، ٗإ٨ ًععععا ب 

ٟ  اهٌٚؼ٘ػٞ، كلٚف  اكلوع هٞ  ك٘كعم ا٪كب؟   ٙعٍٚ اجلٌٚعع عوع

ً٘ك ٗكقا هِىلاَ اهلْ٘ ٗاحلٚاٝ، ٗاهلف عّ ًِٽق ا٪تعقى تاز هق

ى اهتربٙععل، ٗاهلكععْ٘ كلِٽععق اهقععل ْ ٗاهعقععى اهوععوٍٚ، هقععـ تعععم اهعقعع 

 هتلاْ ًٗا عاؿ ٙعٛ ه٠٘ سنًٞ ػلاكات ٙقتات عوٚٔعا. ااهٌٚعٛ، ٗ

ٜ     عوٟ  ثعٍ   اهوٚـ ذلٌـ بعانل اهِعـك أْ ٙجبع  أ٨ٗ ُعشٞ ٨ٗؿٝ اكلٔعـ

. ٨ أْ ٙعتربٓععا أُعع٩ ً٘ٓعع٘عٚا ٗٙععبين عوٚٔععا!! ل كووععفٚا هغٚبتععِٕٙىلڃعع

ٗكٖ ًٗعاكي اهع٘عٛ ؿ   اكلو هٞ هٚو  بٔعقٖ اهبوعاطٞ إفا اهعتفاق اهعقعى    

وٚعٕ اهعقٚعـٝ، كجٌعٞ نع٘اُغل ساكٌعٞ عوعٟ اٮُوعاْ        مل كٍٔ ًا ؽلوٛ ع

 ٗاهلْ٘. ٗاهـّٙ ِٙاًـ اٮُواْ ؼلا ٓ٘ بٌل، بعٚـا عّ أٜ اهتجِا١.
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ثٍ أهعٚى اكلٔعـٜ ًعِعً٘ا مل ُىلعل ذلٌعـ بعانل اهِعـك ًٗعّ          -

عا٢وععععٞ ٨ ًجٚععععى هلععععا عوععععٟ ا٪كب؟ كٌععععا سادتععععٕ ٪ْ ٙععععـكي ٗانععععع   

أهععٚى  .ٗٙ٘اكبٔععا ًِععق ٌُعع٢٘ٔا ستععٟ هععق٘طٔا   احلٔععاكات اهبٌععلٙٞ

ًتعععٟ ًعععا١ أْ ٙعوعععٍ ٙعوعععٍ؟  ٗ، كٌعععا ٙقععع٘ي اهٌعععٚعٞ  اعوٌعععٕ سٔععع٘كٙ

سآعلٝ مل   ع٘اًعى ٌُع ٝ احلٔعاكات ٗأهعباب هعق٘طٔا      ٚفرتب أْك

نلُعا مل   03عوٌٕ ًتٟ ًعا١ ٗبلعى تفاُعٚؤا، كوٌعافا صلٔعـ ُفوعٕ       

 اكلٔععـٜ إُوععاُا عاؿٙععا، ه٘كععاْ كؼلععا ُ٘اكععق عوععٟ تربٙععلٖ   . ؟اؿكاهععتٔ

ً  ٕهلّ اهِعـك اكرتٓع   ٍ  ، ٗنعـ  اًعِع٘ َ  اتفقع٘ا أْ عوع عوعٍ   اكلعِع٘

 ٔـسِ٘هٛ ضلتاز جلعوٍ عوٌٕ كٯُواْ اهعاؿٜ ه سٔ٘كٜ، علوا

قاي ًّ اجملٔع٘ي إػل اكلعوعَ٘، ٗتلتٚعم ًقعـًات     تكوم ًٗعلكٞ ٗاُٗ

ُفٛ عٌِٞ اكلٔعـٜ كعٛ   رلٚٵل بغل . كاهِـك هٚعوٍ باجملٔ٘ياهقٚاي 

 تٕ ٗٙبشح عّ ًربك  ػل ٙقِعِاٌ، أٗ ٙق٘ي بعِٕتوتقٍٚ كووفٞ غٚاب

 .بٔلٗكٝ غٚابٕ نلُٗا ًتٌاؿٙٞ!!

 بععات أًععلا هعع٩ٔ مل ولععى تعع٘كل اكلعوً٘ععات    ًعلكععٞ احلٔععاكات  ثععٍ

  ٞ ٛ  ٗتٽ٘ك عوٍ ا٬ثاك ٗكم كً٘م اهوغعات اهقـؿلع ٕ  ، كع٩ ؿاعع  03 هبقا٢ع

، ٗباًلاُععٕ ػعع٩ي عٌععلّٙ عاًععا  ٞ وللٗكٔععاؿكاهعع٘اكبتٔععا ٗنلُععا كل

كنٚٔععا ٗاهتعععلف عوععٟ أهععباب  ١،ؿكاهععٞ احلٔععاكات اٮُوععاُٚٞ ـلعععا

بى بإًلاْ ًلاكن اهـكاهعات اهٚعَ٘ أْ تع٘كل هعم ػنِٙعا       ٗأُٚاكٓا.

٨ٗ  هتِعِٚفٔا ٗا٨هعتفاؿٝ ًِٔعا.    دٔعـا كعبريا  قتعاز   ًّ اكلعوً٘ات،

عوعععٟ ًفعععاتٚض احلعععلٗف مل دٔعععام ٗاسعععـٝ أغعععاهٛ إفا نوععع  إْ ٓعععلبٞ 

      ٘  خاهلٌبٚعع٘تل هتٔععع ذللكععات اهبشععح بععغل ٙععـٙم ٣ًععات اهبشعع

ٔا ٗن٘اُِٚٔععا ٗأهععباب  ٗاهـكاهععات ٗاهلتععم عععّ احلٔععاكات ٗهععِِ    
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 ن٘تٔا ٗأُٚاكٖ، هلّ اهِـك ه٫هف مل ٙـكن عِل ا٨ُرتُٚ .

ٙوععتٌـ اهِععـك ًععلعٚٞ نٚععاؿٝ اهِععبٚٞ، أٗ ًععا ِٙععٽوض عوٚععٕ   -

ٙا ضلٚعٟ  باهقٚاؿٝ اكلبللٝ ًّ اهِ، ضلٟٚ اهقٜ ناي اد تعاػل كٕٚ: )

 . كععاؿ ثاُٚعٞ هٚقعاكْ بع ًل     ػق اهلتعاب بقع٘ٝ ٗ تِٚعاٖ احللعٍ ُعبٚا     

ك٩سعيل  كٌا كعى مل ًوع هٞ عٌعل اكلٔعـٜ ًقاكُعٞ بعٌعل ُع٘غ.       إهلٛ، 

ـ   كٚف ٙو٘ق اكلقـًات ٗك ُٔا بـٙٔٚ بٌِٚعا   ات ٨ طلتوعف كٚٔعا أسع

ٗأكرتآععات كووععفٕٚ تلاكٌعع    ًٞقععـًات ٌٗٓٚعععوععٟ  أؿهتٔععا ناًعع 

٢ٌٞ ا اهِـك أْ ًٌلٗ  ا٪. كٚف ٙجب  هِا٪ٙاَ هتشلٌ  ؼللٗكاٗ

٘دععـ ًععا ٙععـي ٌٗٙععٔـ  ، ٨ٗ ًٌٙععلٗ  إهلععٛ سذععٞ عوععٟ اهِععاي ـلٚعععا 

 كٚف ٙجب  هِا كعاٙٞ اد هؤٌـٜ كٌا كعٟ ضلٟٚ. . ؟هل٩ًٕ

كِعع  أؽلِععٟ أْ ٙلكععع اهِععـك هعع٘ا١ اٮُعع٩غ بعبقلٙتععٕ ٗدلأتععٕ، 

ٗٙعوعععّ هوِعععاي كووعععفٞ أػعععل٠ هوعععـّٙ ٗاٮهععع٩َ بعٚعععـا ععععّ ًِٽعععق       

اهلٗاٙععات، اهعع  ٗهععـت ًععّ كسععٍ اهغوعع٘ ٗاه٩ًعقعع٘ي اهععـٙين. هلععّ       

 ،طقعع٘ي عاًعع٘كا١اهِععـك مل ٌٙععذم هٯهععف مل ضلِععى ٓععقا، بععى 

أه٘ٝ بغريٖ ًّ اكلِوشغل، ًعع ٙقِٚعٕ بتعـاعٚاتٔا عوعٟ اهع٘عٛ ٗاهعقعى       

ٗبعلأٜ   بى ٗمل ٙتشلك ًّ نٚع٘ؿ احلع٘مات اهعوٌٚعٞ ٗتعوعفاتٔا.     اهـٙين.

هع٩َ. ٗاٮهع٩َ ًتععـؿ    ًع٣ٚا غعري اٮ   هٚى ًٌلٗ  اكلٔـٜ، ه٘ ثبع ، 

ـٵَ ك  ٌٔععاځ ػععاكز إطععاك  مل كٌٔععٕ ٗنلا١اتععٕ، ٨ٗ ٙوععتٽٚع اكلٔععـٜ أْ ٙقعع

ٌٵنبوٚاتٕ ٗب٣ٚتٕ ٗثقاكتٕ، كٌا  ٙبقٟ ٔى ك ا ط٘ٙوٞ؟.ل نلُٗٓلٗكٝ أْ ٙع

؟ ٗٓعععقا ٨ ِٙفعِعععا، كوِعععا وللٗكِعععا ٣ٚعععٞ اهقعععلْ اهجاهعععحٗب ثقاكعععٞ أهعععري

هلعى ٓعقٖ    س٣ِٚعقٷ  ك٩ سادٞ ؟ب٣ٚتِا ِٙٽوق ًّ ٌٍَُٚ أ ًٗتٽوباتِا.

 ا٪هٽلٝ ٗاه٩ًعق٘ي.



208 

باهل٠٦ بغل  ان اػت٩كْ ِٓاأبـا ٗآشا  طارق اللهانٌ:: 06ي

ٕ    ًعععا  طلسعععٕ اكلفلعععل اهِعععـك ٗبعععغل ًاتٽلسعععٕ كؿا عوعععٟ ُىللٙاتععع

سٚعح   ٓعى اهبٚع ،  أُبٚعا١ ٗأ٢ٌعٞ   ٗػُِ٘ا مل نٔٚٞ اكلقاكُٞ بغل ا٪

بى ٓعٍ ٗكثعتٍٔ مل كعى ُعفاتٍٔ      ،ُبٚا١ه٫ اٙعتربٍٓ اهٌٚعٞ اًتـاؿ

كعِععـ نععلا١ٝ مٙععاكٝ ٗاكخ جتععـ فهععم ٗآععشا دوٚععا،      .ُٗعع٩سٚاتٍٔ

كٙـ أٗهلّ   ٨ٙغلؿ ػاكز اهولب كٔ٘ ابّ ب٣ٚتٕ.ٗاهِـك كفلٕ اد

 ؟ًّ أكلاك طلسٕ ٗت٘غى كٕٚ هل٩ًٕ ًٗاتفورين  ًعلكٞ

اكلٌعععلوٞ هعععـ٠ اهِعععـك ٨ ٙتذعععلؿ ععععّ   :ماجاااد الغربااااوٍ: 06ز

اهعقٚععـٝ، ٨ٗ ٙٔععع ًوععاكٞ بِٚععٕ ٗبِٚٔععا كععٛ ٙقععلأ مل دلععاي نبوٚاتععٕ 

ك٦ٙتعععٕ ًعععّ ِٙٽوعععق مل ا٪ًعععٚا١ ٗكقعععا كلعٽٚاتٔعععا اهتاكطلٚعععٞ ٗاهب٣ٚٚعععٞ.  

ٙعععبين عوٚعععٕ   ا، بعععـٙٔٚا،ً٘ٓععع٘عٚ اكلٔعععـٜ أُععع٩ ٙعتعععرب ، ٗنبوٚاتعععٕ

، كٔعععٛ ًِٗٔذعععٕ عقٚـتعععٕ هعععوٽٞ ًٌِٔٚعععٞ عوعععٟ تفلعععريٖهٗ .أكلعععاكٖ

ٗٙعتربٓا ٙقِٚٚات ِٙٽوق ٞ، ٗدنك ًغوقٞ ٨ ٙتذاٗمٓا، ٙأهٚذٞ سـٙـ

ًٔععٌّٚ عوععٟ   كععاهِّ اهرتاثععٛ    ًععع ـلٚععع اهقٔععاٙا.    ٕتعاًوعع ًِٔععا مل  

ٗٓععقٖ ًٌععلوٞ أهععاي، ُابعععٞ ًععّ     تفلععري ذلٌععـ بععانل اهِععـك،    

إًلاهٚات اهِِْ٘ ُفؤا، بعـ نلْ ُِٗعف ًعّ اهنًعاْ تقلٙبعا،     

، ٗعععـَ ٗدعع٘ؿ تععـهٚى أٗ   اتِععشٞ ُععـٗك اهلٗاٙعع  كلٚععف ٙقِعِععا ب 

ـ   ٞ  تنٗٙععل أٗ اهععتبـاي هععِ أٗ اهلععقب عوععٟ اد    ػععل،  بوععِـ  كٗاٙعع

 ٗكه٘هٕ. 

كٌعععا ِٓعععان إًعععلاهٚٞ اهعِعععٌٞ ًٗعععا ٙرتتعععم عوٚٔعععا ًعععّ ُتعععا٢ر  

أُعم جتعلؿ اكلعِعَ٘ ًعّ بٌعلٙتٕ، ٗجتععى ًِعٕ عقع٩          ػٽريٝ، أٌٓٔا

ًٽوقععععا، كتِفععععٛ ا٪ٓععععـاف ا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععععٞ ٗاهوٚاهععععٚٞ ٗاهٽا٢فٚععععٞ     
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اهت ٗٙععى بًٌٔتععم  ِشِععلٞ ٗاهرتب٘ٙععٞ ٗاهِفوععٚٞ، ٗت ٚععٗاهتعع ثريات اهب٣ٚ

ٗاهبشح عّ تفوريات ٗت ٩ٙٗ تتفعق ًعع اهعِّ ًٗفًٔ٘عٕ. كاهِعـك ٨      

ًّ تعلاخ   ت ًا ؿاَ ِٙٽوقا٨هتـ٨٨ٔقٖ ب غري اهٌٚعٛانِا  ٙوتٽٚع 

٨ ٙعع٧ًّ بععٕ ا٬ػععل. كععاْ ِٙبغععٛ هوِععـك اٮكتلععام كللدعٚععٞ اهقععل ْ    

)ٗاهعقّٙ إفا فكعلٗا   ٗاهعقى. اهعقى ٗاهقعل ْ كع٘ق اهعِّ مل اهعقٚعـٝ:     

. هلِِا ُقعلأ ًِٔذعا  ػعل    ب ٙات كبٍٔ مل طللٗا عوٚٔا ٌُا ٗعٌٚاُا 

ٗا٢ٛ  ِْ٘ عقٚـتٕ باكلٔـٜ، للا ٧ٙكـ اكتٔإُ كلِٽق اهِّ اهل

 بٌلى ٨ ؿللِٕ اهتشلك ًِٕ هٚتِاٗي اكلو هٞ بٌلى ً٘ٓ٘عٛ.

كهعاهٛ كبعاُٛ ٙتفع٘ق عوعٟ كهعا٨ت      د٘ؿ ًٌعلٗ  سٔعاكٜ   ٗإْ ثٍ 

ٞ ا٪ُبٚععا١  ، نٔععٚٞ ، كٌععا ٙفععرتب اهِععـكًِععاهل ب ٓععى اهبٚعع  ػاُعع

قتعععاز هٌععع٘آـ نل ُٚعععٞ ُِعععٚٞ، ٨ٗ تعععرتن هوتعععِىلريات ٗاهتِععع٘كات.  

أْ ٙوعتـي عوعٟ اهٌع١ٛ    ذلٌـ بانل اهِـك أُع٘هٛ بعاك ، بإًلاُعٕ    

ٔ     ٗٓععـٖ.  ا ٗٓععقا أًععل  ٚكٚذعععى ًععّ اهقٚععاي عوععٟ ا٪ُبٚععا١ ًعع٣ٚا بععـٙ

ها٨تٍٔ ً٘ثقٞ مل اهلتعم  ًوتغلب، كوولهى ػاُٚتٍٔ، ًٗلعٚٞ ك

سوععٚٞ  ٌٞععّ ٙٽاهععم اهِععاي اٮؿلععاْ باكلٔععـٜ عوٚععٕ ب ؿهعع    ك اهوععٌاٗٙٞ.

ِٙـنٔا كى ًّ ًٔـٓا، أًا اهتِىلريات كٌا أهٔؤا سٌِٚا ٙلعْ٘  

وت٠٘ ذلٌـ بانل اهِـك اهقٜ أهلم ًٌعاعل اهٌعباب   ـّٙ ؼلهعامل ا

أنتِعععاؿُا، ا٪هعععى اكلِٽقٚعععٞ مل ا٨هعععتقلا١     ،بت هٚفاتعععٕ: كووعععفتِا 

ٗغريٓا. اهلتم اه  كهٍ ًّ ػ٩هلا إه٩ًا هٚاهٚا ُىللٙعا ًرتععا   

باهوعاؿٝ ٗاحلب٘ك، ٗهٚى هٕ أٜ ؿهٚى تٽبٚقٛ عوٟ ُعـنٕ بعى عاُع     

ُٛ. ٗهععٚى اخلٽعع  مل  اهِععاي ًععّ سلععٍ اٮهعع٩ًٚغل ًٗععا ماهعع  تعععا    

اهتٽبٚعععق كٌعععا ٌٙعععٚعْ٘، بعععى اخلٽععع  مل اهتعععِىلري ٗكٔعععٍ اهعععـّٙ،        
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 .بٕ! ٘ا أس٩َ اٮه٩ًٚغلُٗؿُٗلٍ كتاب اد ٗناك

ٞ هعٚى هععـ٠ اٮُوعاْ هعع٠٘   ٚع نٔععٚٞ اكلٔعـٜ نٔععٚٞ غٚب  ٙعتعرب  ًّٗع 

أسعـ   اهتووٍٚ بٔا أه٘ٝ ببانٛ اهغٚبٚات كٔقا إًا دآى أٗ ًغاهنل، ٨

٢لععٞ ٗاجلععّ ٗاجلِععٞ ٗاهِععاك هعع٨٘ كتععم  ٙعع٧ًّ باهغٚععم ك٘دعع٘ؿ اكل٩

ِععـق اهغٚععم ًباًععلٝ بعع٩ ؿهٚععى هعع٠٘   اهوععٌا١ ٗبٌععاكٝ ا٪ُبٚععا١. ٨ٗ ٙٱ 

ضلعى  هقٙعق  ، ٙـكعٍٔ هقهم طٌع٘سٍٔ مل ععامل هعشلٜ    بوٽا١ اهِاي

 ًٌاكؤٍ ٗؿلِشٍٔ كوشٞ أًى ٗهعاؿٝ. 

إْ اهت٘نف مل اهعقا٢عـ ًِٗٔعا نٔعاٙا اهغٚعم أًعل للعـٗغ نل ُٚعا،        

ٛ مل اهتعاًعى ًعع ًٽوعق اهعقا٢عـ. كا٬ٙعٞ اهتاهٚعٞ       ِٙـق إُٔ ًبـأ نل ُع 

ؽلتععـغ اهعع٘اعغل ٗا٪فكٚععا١ سٌِٚععا ٙت٘نفععْ٘ مل تِععـٙق  ٙععات اد،     

ٗاهعقّٙ إفا فكعلٗا ب ٙعات    ٍ ب عوٟ ؿكدات اهع٘عٛ ٗاهٚقىلعٞ: )  ٔٗتِف

 ، كذٌوعععٞ مل طلعععلٗا تععععين  كبٔعععٍ مل طلعععلٗا عوٚٔعععا ُعععٌا ٗعٌٚاُعععا   

ـ٠ ُعفات اكلع٧ًِغل   بعى ٓعٛ إسع   اهت٘نف، ٗاهتـبل، ٗاهرتٙعح ٗاهتع ُٛ   

 ٓ٘ ٗآض ًّ هٚاق ا٬ٙات: كٌا 

(      َٰ ِٸفڀٰى اهچتٶعٛ ٰسعلٸ ْٰ اهع ٰٗهپعا ٰٙقڀتٱوٿع٘ ٔٳا  ٰػٰل  ٕٶ إڄهپ ًٰٰع اهوچ  ْٰ ـٲعٱ٘ ٰٙ ّٰ هپا  ٰٗاهچقٶٙ

ٕٱ      ٰٔععاٰعفٲ هپعع ٙٱ ًٳععا،  ٰٙوڀععٰق أپٰثا ًٰععّ ٰٙفڀٰعععىٲ ٰفهٶععمپ  ٰٗ  ْٰ ُٱعع٘ ٰٗهپععا ٰٙنٲ ٕٱ إڄهچععا بٶععاهڀٰشقټ  اهوچعع

َٰ ٘ٲ ٰٙ ٌٰوځعا      اهڀٰعٰقابٱ  ٌٶعٰى ٰع ٰٰٗع  ّٰ ًٰع  ٰٗ ًّٰ ٰتعاٰب  ٰٔاُٳا، إڄهچا  ًٱ ٕٶ  ـٲ كٶٚ ٰٙؼٲوٿ ٰٗ ٞٶ  ًٰ ٰٚا اهڀقٶ

ٕٱ غپفٿععع٘كٳا   ْٰ اهوچععع ٰٗكپعععا ِٰاتٷ  ٍٲ ٰسٰوععع ٔڄ ٚټ٣ٰاتٶ ٕٱ ٰهععع ـټيٱ اهوچععع ٙٱٰبععع ُٰعععاهٶشٳا كپ ٿٗهپ٣ٶعععمپ 

ًٰٰتابٳا،  ٕٶ  ٕٱ ٰٙتٱ٘بٱ إڄهپٟ اهوچ ُٸ ُٰاهٶشٳا كپإڄ ٌٶٰى  ٰٰٗع ًّٰ ٰتاٰب  ٰٗ ٌٳا،  ّٰ هپعا   كٸسٶٚ ٰٗاهچعقٶٙ

ّٰ إڄٰفا فٱكِّععلٱٗا  ٰٗاهچععقٶٙ ًٳععا،  ًٰععلٹٗا كٶٰلا ٘ڄ  ًٰععلٹٗا بٶععاهوچغٲ ٰٗإڄٰفا  ْٰ اهععنٹٰٗك  ـٱٗ ٰٔ ٌٲعع ٰٙ

ٰٓعمٲ        ِٰعا  ْٰ ٰكبٸ ّٰ ٰٙقٿ٘هٿع٘ ٰٗاهچعقٶٙ ُٳعا،  ٰٚا ٌٲ ٰٗعٱ ٌٺا  ُٱع ٰٔا  ٚٲ ٍٲ ٰٙؼٶلٹٗاٰعوپ ٍٲ هپ ٔڄ بٶ ٰٙاتٶ ٰكبټ

ِٰععا نٿععلٸ ٰٗفٱكټٙٸاتٶ ِٰععا  ٰٗادٶ ّٲ أپمٲ ًٶعع ِٰععا  ًٳععا، أٿٗهپ٣ٶععمپ هپ ًٰا ٌٱععتٸقٶغٰل إڄ ِٰععا هٶوڀ ٰٗادٲٰعوڀ ّڅ  ٚٱ ٝپ أپعٲعع
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ـٶٙ      ًٳا، ٰػاهٶع ٰٰٗهعوپا ٞځ  ٚٸع ٰٔعا ٰتشٶ ْٰ كٶٚ ٘ٲ ٙٱوپقچع ٰٗ ُٰٰبلٱٗا  ٌٰا  ٞپ بٶ ْٰ اهڀغٱلٲكپ ٗٲ ٰٔعا  ٙٱذٲٰن ّٰ كٶٚ

ًٳا ًٱقپا ٰٗ ًٱوٲٰتقپلٺا    . ٰسوٱِٰ ٲ 

أًا ًّ ٙعتقـ بلى ١ًٛ ٗبؤ٘هٞ كإْ ًفَٔ٘ ا٬ٙٞ فَ ٗآعض هعٕ.   

هعقى مل دلاي اهعقٚـٝ ك٘ق اهِّ ٗهٚى اهعلى كٌا ٙلٙـ كدى كا

ـلوعٞ   ٌٕع اهٌم ٗاهو٧اي مل دلاي اهعقٚعـٝ ًبعـأ نل ُعٛ تـع   . ٗاهـّٙ

 ٙات ًبج٘ثٞ عوٟ أًتـاؿ اهقل ْ اهلعلٍٙ ٗهع٘كٖ اكلباككعٞ. ٗجتعـٓا     

 ٗآشٞ مل ػٍٔ اجلـي ًع اكلِللّٙ ٗاهلاكلّٙ ٗاكلٌلكغل. 

ى د ٗؿِٙعٕ ٗهوِعاي ـلٚععا أْ    أه ي: أٌٙٔا أكٔأْ ب٘ؿٜ أػريا، 

نلُعععا أٗ ٙنٙعععـ سٚعععا هٚقعععَ٘ ؼلٌٔتعععٕ      00ٙٱبقعععٛ اد تععععاػل ًؼِعععا   

اهلهعععاهٚٞ؟ أَ ا٪كٔعععى أْ ٙبععععح ُبٚعععا ًعععّ ُوعععى ذلٌعععـ )باعتبعععاك       

ٍ    ػُِ٘ععٚتٍٔ ، إػل ُفععى   ، ب٣ٚتععٕ، ٙفٔععٍ ولععلٗف نً٘ععٕ ٗتٽوعععاتٔ

  ٗصلٚـ هغٞ اهعِل ٗاهتشـخ بٔا عوٟ ـلٚع اكلوت٘ٙات؟

اهٞ كوععٚى كععى ا٪ُبٚععا١ ًلهععوغل، ػاُععٞ  اهلهععستععٟ ٗإْ ػٱتٌعع  

ٗأْ اهوععٚـ ذلٌععـ بععانل اهِععـك ِٙوععم هؤٌععـٜ ًٌععلٗعا سٔععاكٙا      

ؿلجى ُٔاٙٞ اهتذلبعٞ اهبٌعلٙٞ، كٌعّ ا٪ٗػل أْ ٙتِعـ٠ هلعا ُع،        ٓا٩٢

 .أَ غري ُ،؟ ًبع٘خ ًّ اد تعاػلًوـؿ 

  ٛ سلتععاز  ثععٍ ٓععى ناًعع  احلٔععاكات عوععٟ ٙععـ ا٪ُبٚععا١ ػاُععٞ كعع

ٌٵععل   ًٗامهعع  اهوععِغل ًفت٘سععٞ أًاًععٕ؟ ٗكٚععف     عععاَ 0311هلدععى ٙع

ٙفول اهِـك إزلام اٮُواْ اهغلبٛ، ًٗا ِٙعٍ بٕ ًّ تٽع٘ك سٔعاكٜ   

 عوٟ ـلٚع ا٪ُعـٝ؟
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ًععللا هععم أهععتاف ًادععـ. اهععتعلاب     طااارق اللهااانٌ: : 02ي

مل  أع٘ؿ هوو٧اي اهوابق، ك ُ ًٚق، ًِٗانٌات عوٌٚٞ ً٘ٓ٘عٚٞ. 

ٛ اهوععابق ٗاهععع   تتٽععلق هتفوعععري ا٬ٙععات اهععع  فكلتٔععا مل هععع٧اه   

 ؟ كٔى تع٘ؿ بِا ٪د٘ا٢ٔا؟ٓلٗكٝ ٗد٘ؿ اكلٔـٜعوٟ  ااهتٌٔـٗا بٔ

ُع٘ؿ ه٭ٙتغل اهوتغل اهتٌٔـت بٌٔا ُعٍ،  ماجد الغرباوٍ:: 02ز

ـ كِقع٘ي:  ٮثبات ٓلٗكٝ ٗدع٘ؿ اٮًعاَ اكلٔعـٜ.     تِعلٙض مل   أٜ ٨ ٙ٘دع

 ٗٙؤا باكلٔعـٜ ٗٓعلٗكٝ   إًاكٝ سلتٌى ت ٞب ٙ ٙ٘سٛ اهِّا٬ٙتغل، ٨ٗ 

ستععٟ هعع٘ ُععـن  بعع ْ اكلقِعع٘ؿ با٬ٙععٞ ٗدعع٘ؿ ًععؼّ     ٗ .دعع٘ؿٖ سٚععا ٗ

، ٗٓععقٖ ًوعع هٞ أػععل٠  بقععا١ٖ عٌععلا ًـٙععـا ًٔععـٜ، كإُٔععا ٨ تفععرتب  

 ـ ا٪ًل أكجل.تعقڃ

ٔٲعٶفٿ٘ا كٶٛ اهڀ پكٲبڄ "أًا ا٬ٙٞ ا٪ٗػل:  ّٰ اهٲتٱ ّٸ ٰعوپٟ اهچقٶٙ ٌٱ ـٱ أپْ ُٸ ُٱلڄٙ ٰٗ

ٰ٘ا ٍٱ اهڀ ٔٱ ُٰذٲٰعوپ ٰٗ ٞځ  ٌٸ ٍٲ أپ٢ٶ ٔٱ ُٰذٲٰعوپ ت٘نف كٌٔٔا عوعٟ اجلعن١ اهجعاُٛ    ، كٚ"كڄثٶغٰلٰٗ

ُٱععلڄٜ  "تقعع٘ي تلٌوععٞ ا٬ٙععٞ:   اكللٌععى هلععا. ٰٗ ٍٲ كٶععٛ اهڀعع پكٲبڄ  ٔٱعع ّٰ هپ ٌٰلِّعع ُٱ ٰٗ

  ْٰ ًٸا كپعاُٱ٘ا ٰٙشٲعٰقكٱٗ ٔٱٍ  ِٲ ًٶ ٌٰا  ٓٱ ِٱٰ٘ؿ ٰٗدٱ  ْٰ ًٰا ٰٓا ٰٗ  ْٰ ٘ٲ كا٬ٙعٞ تتشعـخ    ."كٶلٲٰع

ٙعٞ.  عّ بين إهلا٢ٚى اهقّٙ أفهلٍ كلعْ٘ كذا١ اه٘ععـ اٮهلعٛ بٔعقٖ ا٬   

ِٗٓععا ٨ تِععـق ناعععـٝ )اكلعع٘كؿ ٨ طلِععّ اهعع٘اكؿ  ٪ْ ا٬ٙععٞ ًِِععبٵٞ  

 عوٟ ٓقا اكل٘كؿ بقلِٙٞ ُفى ا٬ٙٞ اهتاهٚٞ. 

ٽععٟ اهقععل ْ  تِععـق سٌِٚععا ٙع اكلعع٘كؿ ٨ طلِععّ اهعع٘اكؿ   ناعععـٝ 

 ٔعا ، كعٌٚلّ تٽبٚق أٗ أكجعل  قكل ًِعـانا ٗاسعـا  ٙع ناعـٝ عاًٞ ٗ

ٌٙعٌى  ٨ ض ٌِعـاق ا٬ٙعٞ ذلعـؿ ٗآع    كِٓا  أًا أػل٠.ق ؿٙعوٟ ًِا

غريٖ، كٔ٘ هٚى ً٘ٓ٘عا عاًا ً ػ٘فا عوعٟ سلع٘ اهقٔعٚٞ احلقٚقٚعٞ     

  ٗ ا٬ٙععٞ ُععاوللٝ كل٘ٓعع٘    .هلكٌٚععٌى غععريٖ ًتععٟ تعع٘كلت كٚععٕ فات اهٌععل
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. ٗستٟ هع٘ نوِعا باُٽبعاق    ػاكدٛ ذلـؿ، كلٚف قٌى عوٟ  ػلّٙ؟

 ّ ً٘ٓععع٘  احللعععٍ، ًٌٗؼِعععات، كعععإْ اكلععع٘كؿ هٌٚعععؼٵاهقاععععـٝ

تِٽبععق ا٬ٙععٞ س٣ِٚععقٷ إ٨ عوععٟ  ، كعع٩اكل٘ٓعع٘  ت٧ػععق مل دعععى احللععٍ

 ًِتععفٷٽٞ كلعععْ٘ ٗٓاًععاْ، ٗٓععقا  بععين إهععلا٢ٚى ٗهععو  ٌٙععبْٔ٘نععَ٘ 

ًٗىلوً٘ٚٞ اهٌٚعٞ هٚو  كٌىلوً٘ٚٞ بين إهعلا٢ٚى، كعى    .باهٔلٗكٝ

ًِععق ٙععَ٘  ن ُععنا  هٚاهععٛ تععاكطلٛ عوععٟ اهوععوٽٞ     ًععا مل ا٪ًععل ِٓععا  

 عٍـتع بِعا١ ًِىلً٘عٞ عقا٢ـٙعٞ     ، ك٘هڃعـ تعـاعٚات كعجريٝ ًِٔعا    اهوقٚفٞ

كاسععع   تٕٗأكٔعععوٚ تعععٕأسقٚ ٓعععقا اهٽعععلف أٗ فان، ٗت٧كعععـ ًعععلعٚٞ

ًعّ أدعى   نوعلٙا  ٓعف اهلٗاٙات  ًعاجلٞتوتغلق مل ت ٗٙى ا٬ٙات، ٗ

إكهعععا١ بِعععا١ عقا٢عععـٜ ٙعععـعٍ ًعععلعٚتٔا. ُٗوعععٟ ٓععع١٨٧ أْ اهقٔعععاٙا    

اهعقا٢ـٙععععٞ احلذععععٞ عوععععٟ اكلوععععوٍ )ٗاحلذٚععععٞ ِٓععععا ؼلعِععععٟ اكلِذنٙععععٞ 

 إهععٕ إ٨ اد .. ٗاكلعقكٙععٞ  نٔععاٙا نل ُٚععٞ ُععلضلٞ ٗآععشٞ، ًجععى: ٨     

ْٰ   )ذلٌعـ كهعع٘ي اد.   ِٱعع٘ ًٶ ٌٱ٧ٲ ٰٗاهڀ ٕٶ  ًٶععّ كٸبټعع ٕٶ  ٚٲع ٌٰععا أٿُععنڄٰي إڄهپ ّٰ اهلٸهٱع٘يٱ بٶ ًٰعع  

ٕٶ    كٿىٻ ًټعّ كٹهٱعوٶ ـٷ  ّٰ أپٰس ٚٲ ٕٶ هپا ُٱفپلټقٱ ٰب ٰٗكٱهٱوٶ ٕٶ  ٰٗكٿتٱبٶ ٕٶ  ًٰوپا٢ٶلپتٶ ٰٗ ٕٶ  ّٰ بٶاهوچ ًٰ  

ِٰا ٰٗنپاهٿ٘ا ٌٶعٲ ِٰاغٿفڀٰلاُٰمپ ٰه ٚٲمپ ِٰاٰكبٸ ٰٗأپطپعٲ ِٶريٱ ٰٗإڄهپ ٌٰ   .اهڀ

ْ ٚٱوع ي اٮ هاهعقٚـٝ اهع   ٓٛ  ٓقٖ  َ عِٔعا ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ     ُوعا  هتٌعا

نب٘ي ا٪عٌاي عوٟ ه٘آا ًعّ  ٨ ٙت٘نف ٗ، تٔا، تِذٚنا ٗتعقٙلاسذٚ

عِعععم تاهٚعععاْ ٗٓعععٚا  هعععببٕ  جًٗعععا ٓعععقا اهِعععلا  هععع٠٘ غ  اهعقا٢عععـ.

بعٚعـا  ٗاهتٌعبح باهلٗاٙعات    اجلٔى ٗا٪ًٚٞ ٗععـَ اكلعلكعٞ.  ٗاهٽا٢فٚٞ ٗ

اػتعني غع٩ٝ    سعـاځ  عّ اهعقى ٗاهقعل ْ اهلعلٍٙ، ٗٓعـف اهلهعا٨ت،    

٪دوعٔا  اهٌٚعٞ اٮه٩َ بعا٢وٞ ًقـهٞ ًلُ٘ٞ ًّ قلوٞ أًعؼاْ،  

 ْ بٔعععا ا٪ًعععل ٗاهِٔعععٛ، ٗ ا، ٗبٚعععـٓكٌعععا ٙعتقعععـْٗ ػوعععق اد اهلععع٘
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"ٙععا ذلٌععـ هعع٨٘ن كلععا ػوقعع  ا٪كعع٩ن،   تِشِععل ـلٚععع اهوععوٽات!!!.

ٛٵ كلععا ػوقتععم، ٗهعع٨٘   ٗغريٓععا ًععّ  !!.كاطٌععٞ كلععا ػوقتلٌععا"ٗهعع٨٘ عوعع

 .تل٠ٗ كٗاٙات

ْٰٵ اهڀعع پكٲٰب   ـٶ اهععقٶٵكڀلڄ أپ ًٶععّ ٰبعٲعع ِٰععا كٶععٛ اهنٰٵبٱعع٘كڄ  ـٲ كپٰتبٲ ٰٗهپقپعع ٗأًععا  ٙععٞ: )

ْٰ . كوععٚى هلععا أٙععٞ ع٩نععٞ ؼل٘ٓعع٘  اكلٔععـٜ         ِٰٵععاهٶشٱ٘ ٰٜ اه ٰٔععا عٶٰبععاؿٶ ٰٙلڄثٱ

ًٗفٔعَ٘ اٮُع٩غ ًتععـؿ ا٪بععاؿ، تععلف ؿ٨٨تعٕ ًعّ ػع٩ي         ٗولٔ٘كٖ. 

ٚاق ا٬ٙات، كاٮ٩ُغ ِٓعا ُعاولل هع٫كب هٌٚعع أبعاؿٓعا بقلِٙعٞ:       ه

)ٙلثٔا، ٗا٪كب، ٗعبعاؿٜ اهِعاحلْ٘ . كٌعلهل ٗكاثتٔعا إُع٩سٔا،      

ٗإ٩ُسٔا ٙعين إعٌاكٓا ٗا٨هتفاؿٝ ًّ ػرياتٔا، ٨ٗ ًاُع ًّ ٗد٘ؿ 

ٗا٬ٙعٞ اهللؿلعٞ تفعرتب ٗدع٘ؿ      ًلهل ا٨هتقاًٞ مل اه٘كاثٞ اهِٔا٢ٚعٞ. 

ًٗعِععٟ ٗكاثععٞ ا٪كب اهقععـكٝ عوععٟ   .تعٌلٓاًِععوض هععريخ ا٪كب ٗٙوعع 

، اهعععتشلٍ بٔعععا ًعععّ ػععع٩ي اكتٌعععاف نععع٘اُغل اهلعععْ٘ ٗتوعععؼريٓا

أٜ اُتقوع  ًولٚتععٕ   ،اهٌعع١ٛ ًعِعٟ ٗكثع ٱ  ٗ. ٗا٨هعتفاؿٝ ًعّ ػرياتٔععا  

ٛ أٗ ُاك  ،هٛ َ سلكٚعا  ِٗٓعا ٨ ِٙعـق    ٗقع  تِعلمل.    ًولع  ًفٔع٘

اُتقععععاي اكلولٚععععٞ، ٪ْ ا٪كب ٨ ؽلوڃععععم ٪سععععـ هعععع٠٘ اد عنٗدععععى   

ٍ بٔعا ٗا٨هعتفاؿٝ   اهقعـكٝ عوعٟ اهعتشلڃ   ب٘كثعٞ ا٪كب  هقٔا، كاكللاؿ ػا

بعع    ل٠اهووٽٞ ٗاحللعٍ كٌعا ٙع   ػِْ٘ ًّ ػرياتٔا، ٨ٗ تعين 

اكلفوعععلّٙ، كغعععٍ أْ اهوعععوٽٞ ًٌعععٌ٘هٞ بٔعععا، هلعععّ ٨ ؿهٚعععى عوعععٟ       

نعاؿكا عوعٟ إعٌاكٓعا     ، أٜ. كريثٔعا ًعّ كعاْ ُعاحلا    اا٨نتِاك عوٚٔ

ٞ تٗإ٩ُسٔا بعـ اك ، ًعّ أدعى إُع٩غ احلٚعاٝ     ٌاف ن٘اُغل اهٽبٚعع

ّٰ   ، ٗٓقا أسـ أٓـاف ػوق اٮُواْ: )ٗاجملتٌع ُواْٗاٮ ًٶٵع ٍٲ  ٌٰع پكٿ أپُ

ٰٔا ٍٲ كٶٚ ٌٰٰلكٿ ٰٗاهٲٰتعٲ ٗنعـ ٗكخ اهغعلب ا٪كب ًِعق ًع٣  ععاَ        .ا٪پكٲبڄ 
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٘ٵك سٚاتععٕكاهععتجٌل ػرياتٔععا ٗ، ن٘اُِٚٔععا بعععـ اكتٌععاف ، ٗسققعع  طعع

 ٞ ا٪كبثع اٗكمل  كا٬ٙعٞ اهللؿلعٞ مل تٌعرتهل    .قٔاٙؿاًِع بع  ا٬ٙٞ 

ٜ ُعفٞ ؿِٙٚعٞ أٗ كٗسٚعٞ إؾلعا     أ٧ًًِعا أٗ ًوعوٌا أٗ    اه٘اكخ أْ ٙلْ٘

ًٗعععا ٙـعٚعععٕ ؿععععاٝ ٗاهبٌعععل ـلٚععععا عبعععاؿ اد، اًعععرتط  اهِععع٩غ، 

اكلٔـٗٙععٞ بعع ْ اكلٔععـٜ هععٚ تٛ بععاكلعذنات ٨ ؿهٚععى عوٚععٕ إط٩نععا هعع٠٘   

ٟ عوععاهغععلب اهعع  تلبععع  اهوشعع٘ق بلكععم احلٔععاكٝ    عقععـٝأًِٚععات ٗ

 ِتىلل اكلٔـٜ ِٙوض هِا أً٘كُا ٗٙقٍٚ هِا سٔاكٝ.ُٗسلّ  ،علًٔا

أثبت  نـكٝ اٮُوعاْ   بِٚ  برتاكٍ دٔ٘ؿ دباكٝ ٓا٢وٞ اتاحلٔاك

 ؼلععا اهععت٘ؿ  اد تعععاػل كٚععٕ ٗمل اهلععْ٘ ًععّ نعع٘اُغل ٗنععـكات ٓا٢وععٞ. 

ػ٩كععٞ  مل ُوععاْنععـكٝ اٮ عوععًٟععع اكل٢٩لععٞ  كٓاُععٕ تعععاػل  لععاْ ك

اكلٽوععق  ععاهق ٓععقا  هٚفٔععٛ إػل اٮؿلععاْ  اهععقٜ ا٪كب ٗإعٌاكٓععا، 

ٗهعٚجب  اهعنًّ    .ٗٓع٘ اكلٽوع٘ب   ، ًّ ػ٩ي اهعقعى ٗاهتذلبعٞ،  اهلْ٘

ٞٶ إڄُټعٛ ٰداعٶعىٴ      ) ًفاؿ ا٬ٙعٞ اكلباككعٞ:  ًوتقب٩  ٌٰوپا٢ٶلپع ٰٗإڄفٲ نپعاٰي ٰكبٹعمپ هٶوڀ

ٞځ   ٰٔا أپٰتذٲٰعىٱ نپاهٿ٘اكٶٛ اهڀ پكٲبڄ ٰػوٶٚفپ ّ  كٶٚ ـٱ  ًٰع ٰٔعا  ٙٱفڀوٶع ٰٙوٲعفٶمٿ  كٶٚ ًٰا١ٰ  ٰٗ ـټ  اهع

ّٱ ُٰشٲعع ـٶنپ ُٱٰوععبټضٱ ٰٗ ٌٲعع ـټيٱ بٶٰش ُٱقپعع ُټععٛ نپععاٰي  هپععمپ ٰٗ ٍٱ إڄ ْٰ هپععا ًٰععا أپعٲوپعع ٌٱعع٘  . ٰتعٲوپ

أپٰتذٲٰععىٱ  )كلاْ هبم اهتغلاب اكل٢٩لٞ ماٗٙعٞ اهِىلعل عِعـًا نعاه٘ا:     

ًٰا١ٰ ـټ ٰٙوٲفٶمٿ اه ٰٗ ٰٔا  ـٱ كٶٚ ًّٰ ٙٱفڀوٶ ٰٔا  ّٱ ُٱٰوبټضٱ  ؟. ثٍ استذ٘ا عوٕٚ: )كٶٚ ُٰشٲ ٰٗ

ـټ  ُٱقپعع ٰٗ ـٶنپ  ٌٲعع  . كلعع ٍُٔ نععاه٘ا: كٚععف جتعععى ًععّ ٙوععفم     يٱ هپععمپبٶٰش

حبٌعـن؟ كلاُع  ماٗٙعٞ ُىلعل اكل٢٩لعٞ       اهـًا١ ػوٚفعٞ ٗسلعّ ُوعبض   

ٓا. كذعو  اٮؿلاْ ٗاهتق٠٘ اعوٟ اهبعـ اٮؿلاُٛ مل استذ ِٓاًِِبٞ 

ًٚناُا ٩ًٗكا خل٩كٞ ا٪كب. هقا اهتبٽّ د٘ابٕ تععاػل أًعلا  ػعل    

ًٰا هپعرب عِٕ: ) ٍٱ  ْٰنپاٰي إڄُټٛ أپعٲوپ ٌٱ٘  . ٗٓ٘ ًا جتٔوٕ اكل٢٩لٞ س٘ي ا ٰتعٲوپ
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كووفٞ ٗد٘ؿ اٮُواْ عوٟ ا٪كب ًٗـ٠ نـكاتٔا ٗنابوٚاتٕ، كانتِل 

ُىللٓا عوٟ اهبعـ اٮؿلعاُٛ. بٌِٚعا ػ٩كعٞ اٮُوعاْ أبععـ، ٗنعـ أًعاك        

هلعا تعععاػل مل بـاٙعٞ ذلاٗكتععٕ سٌِٚععا ععرب بوفععيل اخلوٚفعٞ، كقععاي: إُععٛ     

كٔعٍ مل ٙعاُعلٗا    ـكن ًعلاؿٖ. تع  مل اداعى مل ا٪كب ػوٚفٞ، هلِٔع 

نـكاتعٕ اخل٩نعٞ هع٠٘ هعفم اهعـًا١، بٌِٚعا        ٨ٗ ٙعلكْ٘ عّاٮُواْ 

أثبت  اٮُواُٚٞ نـكتٔا عوٟ ً٘ادٔعٞ كعى قعـٙات اهب٣ٚعٞ ٗاحلٚعاٝ،      

ٗاهعععتٽاع  اهعععتؼ٩ف ا٪كب هعععـاكٝ، ًٗعععا ماي اهٽلٙعععق أًأًعععا  

 هٯؿلاْ  اهق اهلْ٘ عّ طلٙق اهعوٍ ٗفات اهعقى اكلتٌلؿ. 

مل ٙقى بٔقا اهلأٜ أسـ، هلِٕ ادتٔاؿ ًؼِٛ ٗاهعتِٽاق  ا كؼل

ه٭ٙععات اهللؿلعععٞ، كوعععٚى ا٪ًععع٘ك كٌععا تٌعععتٔٛ اهفعععلق ٗاكلعععقآم   

اهل٩ًٚععٞ بععى ِٓععان نععل ْ ٗعقععى، ٌٓععا امععـؿاْ ا٪هاهععٚاْ مل        

ُٚاغٞ أٙٞ عقٚـٝ ؿِٙٚٞ، ٗأٜ ػعلٗز عوٌٚٔعا ٨ نٌٚعٞ هعٕ ًٌٔعا كعاْ       

 اهلععقب عوععٟ اد  عععـؿ اهلٗاٙععات ٗا٪ػبععاك، بعععـ تعٌععـ اكلوععوٌغل     

ٗكهع٘هٕ. ٗنععـ كعقب٘ا عوععٟ اهععِ، اهلعلٍٙ مل كععى ًع١ٛ، ًٗععا ًععّ     

إ٨ڃ ٗاؿععع٘ا ٗدعع٘ؿ كٗاٙععات ٗأػبععاك عععّ  أٗ عقٚععـٝ أٗ كٔععٚوٞ، كلععلٝ 

ٓع٘ اهِعاؿق   ذلٌعـ بعّ عبعـ اد    . اهله٘ي اهلعلٍٙ كعقبا ٗاكعرتا١،   

 ّ ٞ    ا٪ًغل، ٗٓ٘ اكلع٧ؽل ٛ  عوعٟ اهقعل ْ ٗاهلهعاه ٗٓع٘ ا٪ععلف   ، ٗاهع٘س

 هلتععاب اهلععلٍٙ، كلٚععف ٙقعع٘ي ًععا ٙعععاكب ا ٙاتععٕبلتععاب اد ٗ 

ٗاهعقععى؟ ٓععقا ًوععتشٚى، بعععـ أْ ُٗععفٕ اهقععل ْ با٪ًاُععٞ ٗاهِععـق       

ٗه٘ تق٘ي عوِٚا بعع   ) ٗسوّ اهعقى، ٗنـ أؿ٠ كهاهتٕ بِذاغ كبري.

 . ... ثٍ هقٽعِا ًِٕ اه٘تغل، ٪ػقُا ًِٕ باهٌٚغل ،ا٪ناٗٙى

هععوٽٞ ًععّ  ٍاهِٔعع٘ب ًععا مل تتشععلك عقعع٘هل   وٌوععوٌغل٨ ؿللععّ ه
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، ٗغاٙاتععٕ ٗأٓـاكععٕ ًقاُععـٖٗٗٙفٌٔععْ٘ اهععـّٙ  اهِِععْ٘ ٗاهععرتاخ،  

ّ  ، ػععل بعٚععـا عععّ اهلٗاٙععات اهعع  تعلععى كٌٔععاځ    اهلٗاٙععٞ  ؿلجععى مًعع

تعبٵل عّ وللٗف ٗب٣ٚٞ كٔٛ كٗاٙات ذلرتًٞ إ٨ أُٔا  .اكلؼتوفٞ اب بعاؿٓ

. كوولٗاٙععٞ وللٗكٔععا ٗهِععا وللٗكِععا، ٗبإًلاُِععا اهععع٘ؿٝ  ٗثقاكععٞ رلتوفععٞ

 ُشٚشا. ٗكٍٔ كهاهتٕ كٌٔاځ هولتاب اهللٍٙ

ف     ه٫هععف مل أدعـع ًعّع ٙٔععتٍ ب ٙععات اخلوععق اهعع  تلهعٍع ًعععامل ٓعـع

ّٙ. بعى ٗأسـع أهعباب        اهلها٨ت ٗا٪ؿٙاْ، ٗٓقا ػٽ كبري مل كٍٔع اهـع

ػاُععععٞ ًععععا ؽلاكهععععٕ   اهعقا٢ـٙععععٞ ٗاهوععععو٘كٚٞ،  ـلٚععععع ا٨سللاكععععات  

ًٗعا تبجعٕ سلكعات اهغو٘ع ًّع       هٍ اهـّٙ ٗاهقل ْ.ااحللكات اٮكٓابٚٞ ب

 قاكات تللي اجلٔى ٗا٪ًٚٞ ٗاهتلاهى مل احلٚاٝ اهـُٚا.ث

كووِا حبادٞ هولٗاٙات إ٨ بٌلى ذلـٗؿ، ٗعوِٚا ا٨نتِعاك عوٚعٕ،   

ّٙ   كٌٔعاځ  ٪ُٔعا تعلعى  م هٌٚع اهلٗاٙات، وٗعـَ اهتٌاؿٜ مل اهتٌ هوـع

اهلٗاٙعٞ. ثٍع ٨   مًّع  ٗاهلتاب اكلبغل مل ١٘ٓ وللٗف ٗسادعات ٗتٽوععات   

ق اهتعاكٙؽ،      ٙ٘دـ ُّ عـا اهقل ْ ٗبع   ا٪ساؿٙعح اهِب٘ٙعٞ اهٌعلٙفٞ ك٘ع

 أٗ عابلٝ هوتاكٙؽ ٗا٪مًاْ. كِٚبغٛ نلأتٔا ٌّٓ وللٗكٔا.

ًٶِٶغٰل ،    ًٹعع٧ٲ ٍٲ إڄْ كٿِععتٱٍ  ٚٲععلٴ هچلٿعع ٕٶ ٰػ ٞٿ اهوڃعع ٚٸعع ٗأٙٔععا ٨ ؿ٨هععٞ مل  ٙععٞ: )ٰبقٶ

ٰٚعاٰي          ٌٶلڀ اڀ اهڀ ٗٲكٿ٘ع َڄ أپ ٘ٲ ٰٙعا نپع ٰٗ ي تععاػل: ) انٔا سٚعح ٙق٘ع ٪ُٔا ًقتٽعٞ ًّ هٚع

٘ٲاڀ كٶعٛع ا٪پكٲبڄ      ٰٗاهڀ ٨ٰٗپ ٰتعٲٰجعع ٍٲ  ٓٱ ٰٚا١ ًٲعع اڀ اهِٸععاٰي أپ ٨ٰٗپ ٰتبٲٰؼوٱع٘ع ْٰ بٶاهڀقٶوٲععنلٶ  ٌٶٚععٰنا

ْ اهِعععاي، كٚوعععلنْ٘ ًععّع         خ عٌععّع ٙبؼوعع٘ع ّٰ . كا٬ٙععٞع تتشععـع ـٶٙ ًٱفڀوٶععع

 ٍ ٔٙ ًعّع ًععاي  بٔععاعتٍٔ أٗ ًعّع مثِٔععا، كا٬ٙععٞ قععقكٍٓ للععا بقعٛع مل أٙعـع

ي  سلاَ ًولٗق ،   ٗبقٚعٞ اد  :، ٗتلغبٍٔ ؼلا عِـع اد، كتق٘ع  ػعري هلٍع

ْٰ . كع٩ ع٩نٞع هلعا         ٌٶٚعٰنا ٰٗاهڀ ٰٚعاٰي  ٌٶلڀ اڀ اهڀ ِٱ٘ع كبـاٙٞ ا٪ٙٞ ٓلعقا: )٨ٗپ ٰتِقٿ
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ي          ْ ػعريا هلٍع ٍٗٓع ًعع كه٘ع باكلٔـٜ، بى ٨ ٙعقى أهاهعا، كٚعف ٙل٘ع

" ًععع اكل     ْ أسٚععا   اد؟ ثعٍع ًععا ًعِععٟ "ػععري هلعٍع ٜ، ٓععى ٙبقع٘ع كعٛع  ١ٔعـع

 ٙـككٖ٘، إُٔا ٓلطقات اهغو٘، ٗت ٩ٙٗتٕ اهباطوٞ.

وْ٘ ًّ اهت ٩ٙٗت ٨ صلـٜ ُفعا ه٠٘ ًنٙـ ًعّ اٮُلفعا١   ٓقا اه

 ًِٗاؿكٝ اهعقى ًّ أدى تربٙل نل ُٛ ٙعٽٛ ًعِٟ ه٘د٘ؿ اكلٔـٜ.

إُٔععا عقععـٝ عععـَ ٗدعع٘ؿ أؿهععٞ ُععلضلٞ سعع٘ي اكلٔععـٜ كآععٽلٗا         

هت ٗٙى ا٬ٙات ٗٗٓع ا٪ساؿٙح ستٟ ُاك اكلٔـٜ بقٚعٞ اد ٗٓعٛ )أٜ   

 اكلٔـٜ  ػري هو٧ًٌِغل ًّ كى ١ًٛ. 

ٗأن٘ي اكلٌلوٞ هٚى مل كلل اهغو٘ بى اكلٌلوٞ مل اهعق٘ي  أع٘ؿ

اهععع  تععع٧ًّ بعععٕ بععععـ تِامهلعععا ط٘ععععا ععععّ اهعقعععى ٗٓذعععلاْ اهلتعععاب   

  اهللٍٙ.
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 احلذر اإلصزائُهٍ
ٙقعع٘ي هعععٚـ أٙعع٘ب )كاتععم ٗإع٩ًععٛ      طااارق اللهااانٌ: : 02ي

ًِعععلٜ  مل كتابعععٕ )اكلوعععٚض اهعععـداي  ًعععا ًعِعععاٖ بععع ْ اهوعععباق       

كل٘ادٔٞ  ٨ٞ اهِ٘ٗٙٞ ٗاهتلِو٘دٚا احلـٙجٞ اٮهلا٢ٚوٛ باًت٩ن اهقِبو

اهعلب كٍٔ هٚو٘ا بٔعقٖ اهقع٘ٝ ٗاكلقعـكٝ ٗهلعٍِٔ ٙوعتعـْٗ كل٘ادٔعٞ       

اٮًعاَ اكلِتىلعل.. ٨ أععلف ًعآٛ اه٘هعا٢ى احللبٚعٞ اهع  هعٚتؼقٓا         

 اٮًاَ كل٘ادٔٞ اهتٽ٘ك اهتلِو٘دٛ ٗاهوشٞ اهـًاك اهٌاًى؟

عٚٞ   اهلٗاٙعات  ٙاهٚـٜ اٮًاَ اكلِتىلل مل ماجد الغرباوٍ:: 02ز اهٌٚع

هعوشٞ كتلعا، كٌعا تع ثري أهعوشٞ      عتعٟ ا٪ إٔ كٚع كا٢ّ أهٽ٘كٜ ٨ تع٧ثل  

!!. ه٘ع تقعلأ ًعافا كعاْ ٙفععى بعـع ٨ٗؿتعٕ            إهلا٢ٚى جتعاٖ نـكاتعٕ اخلاكنٞع

ا١ ب٘اهعٽٞ ًولعغل هٚقعف بعغل        ٗٓ٘ ابّ بٔع أٙاَ، ٗكٚف اكتفعع هووٌع

ٜ اد عنٗدععى، ٗٙ ػععق ًِععٕ ًٚجانععا، كش٣ِٚععقٷ ٨ تتعذععم ًعّع ٓععق        ا ٙعـع

 غلكبعع أل٩َ كِٚض ًٌٟٗ عوٟ نـًٕٚ ٗعٌعلٖ  اهل٩َ!!. هقـ تلوٍ ب

ًٙ٘ا. ٙـػى عوٕٚ أُشاب أبٕٚ كٚؼربٍٓ ب هعلاك عذٚبعٞ غلٙبعٞ، ٗاهٚعم     

ٜ "ُعو٘ات اهوڃعٕ       ا٪هٽ٘كٙٞ أسـ اهقِّ  اكللٗٙٞ: )كلعا ٗهـع اخلوعف اكلٔـع

عوٕٚ" هٽع ُ٘ك ًّ ك٘ق كأهٕ اػل عِاْ اهوٌا١، ثٍ هقنل هعادـاځ هلبعٕ   

ي:  ػل فكعععلتععععا ، إْ ٨ إهعععٕ أًعععٔـ أٖ، ثععٍع ككعععع كأهعععٕ ٗٓعع٘ع ٙقعع٘ع ٨ ٓعع٘ع

ٍ،     ٗاكل٢٩لٞ أٗه٘ اهعوٍ، نا٢ٌاځ باهقونل ، ٨ إهعٕ ا٨ ٓ٘ع اهعنٙعن احللٚع

كٖ أهععٽ٘كٙٞ  إ ـټّٙ عِعـع اهوڃععٕ اٮڄهعع٩َ . كٌععا أْ نـكاتععٕ بععـع ولٔع٘ع ، ْ اهعع

ٛ   ٓ٘ ٓقا ٗ ع اٗي ا٬ْ مل اكلؼٚعاي اهٌٚع وعتغى ٓعقٖ اهلٗاٙعات    ت هلعقا  ،اكلتـع

 . هلّ ًّ ٙفٍٔ؟.، ٪ُٔا كاهؼٞ مل عق٘هلٍٚعٞ ٗعقا٢ـٍٓهوتٌٔري باهٌ
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مل أطوع عوٟ اهلتاب اكلقك٘ك، ٗمل اةع بقِتٕ، ٗٙقعع ػعربٖ مل   

ٜ، أٗ ا   اق اهتٔ٘ٙعععى هؤٌععـع عٞ ٗأكلعععاكٍٓ، ٗٓعع٘ع    ٨هععٚع هعععتٔنا١ باهٌععٚع

ؼلزا٪كدععض، ٪ُعع  ف ٕ هعٚع ت اهلٗاٙععات فهععم،  باهوعٚع أًععا  ، كٌععا أكعـع

فكٚعععف ٙعٽڃعععى اكلاكِعععٞ احللبٚعععٞ     غععع٩ٝ  ٨ ٙعوٌعععٕ إ٨  ؟؟ كٔعععقإبوععٚع

 اهٌٚعٞ!!!.
 

اهلتعععاب ٧ٙٙعععـ اهلٗاٙعععات اهٌعععٚعٚٞ ٨ٗ  طاااارق اللهاااانٌ:: 00ي

 ٙوتؼف بعقا٢ـٍٓ بى كاْ ٧ٙكـٓا بٌلى ًٽوق .

ٗستعععٟ هععع٘  ًِععع   .عتقعععـ ؼلعععا ٙقععع٘يأ٨  ماجاااد الغربااااوٍ:: 00ز

إهععععلا٢ٚى بععععٕ ٗبا٪هععععاطري امٚٽععععٞ بىلٔعععع٘كٖ، كٔععععقا ٨ ضلفنٓععععا      

ْ   .عـاؿ، ٪ُٕ دللؿ كع٩َ ه٩هت ٗكقعا  ٕ ًلكع٘ب  ك٩ًع  كع٩ ًعم أ

٨ إهلا٢ٚى ؿٗهٞ، ٗسواباتٔا  .ُٗشٚض اهلٗاٙاتكلِٽق اهعقى ٗاهقل ْ 

جتعععلٜ ٗكقعععا كلِٽعععق اهعععرتاخ ٗاهلٗاٙعععات، ػاُعععٞ أْ احللً٘عععات       

وٚٞ عوٌاُٚٞ، هٚو  عوٟ ٢ٗعاَ ٗت٘اكعق ؿا٢ٌعا ًعع احلاػاًعات      ٚاٮهلا٢

ٗٓو٘هعععاتٍٔ. هلعععّ ًتعععٟ ًعععا أُعععبض اكلٔعععـٜ ٗانععععا ًوٌ٘هعععا س٣ِٚعععقٷ 

 ٙىلٔل أ٨ٗ ٗهلى ساؿخ سـٙح. . كـعٕ ٕؿللّ تعقى ك٩ً

كععع٩َ اهلاتعععم ٙععع تٛ مل هعععٚاق اهعذعععن اكلتذعععقك هعععـ٠ اهععععلب    

ٗاكلوعععوٌغل اهعععقّٙ ُلوععع  ك٦ٗهعععٍٔ إهعععلا٢ٚى، كلاسععع٘ا ٙتٌعععبجْ٘    

ب ٗٓاَ ٗكٗاٙات هوتؼوڃّ ًّ عاكٓا أًعاَ ًعع٘بٔا ٗا٪دٚعاي اهقاؿًعٞ.     

   ٔ إهعلا٢ٚى   َ؟.ٓعقا اهلع٩   ٍإُٔا عقـٝ ًوتعِٚٞ هلعّ ًعافا هعِٚفع

ًاػِعععععععٞ بلربٙا٢ٔعععععععا، ٗاهععععععععلب ٙوععععععع٘فْٗ  ٚبعععععععات اهتؼوعععععععف 

 .ؿٗهٞ بجلٗات طا٢وٞ 77ٗي اهعلبٚٞ ٗاٮُلواكات. اهـ
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 ادلهدٌ وادلعجزاخ
كلععافا ٙٱوععتلجل عوععٟ اهٌععٚعٞ اعتقععاؿٍٓ   طااارق اللهااانٌ:: 02ي

ـٶ ٗمل  بغٚبٞ اٮًاَ ٗتلوٌٕ ٙعتقعـْٗ  ْٚ٘ اهعقّٙ  اكلوعٚش هعبقٍٔ  اكلٔ

ٗك٩ًعٕ مل اكلٔعـ ًعقك٘ك مل اهقعل ْ،      .٩َبغٚبٞ عٚوٟ عوٕٚ اهو

ٗاسٚا٦ٖ اكل٘تٟ ٗاكلعذنات اه  ادرتسٔا ب ًل اد عنٵٗدى ٗػري ؿهٚى 

ٙو٘نُٕ٘ ٓع٘ نِعٞ اخلٔعل ًعع ً٘هعٟ عوعٍٚٔ اهوع٩َ؟ إفا كاُع          

 كٗاٙٞ اهٌٚعٞ ًٽعُ٘ٞ كبقٚٞ اهلٗاٙات أٙٔا ًٽعُ٘ٞ؟

ى كٗاٙععٞ ماجااد الغرباااوٍ:: 02ز ْ هعٚع بععى  ًععا دععا١ بععٕ عٚوععٟ ٗاهِبٚع٘ع

ٗك   نَ بكب ٜ ؿهٚى زلنل ُٚٞ نٽعٚٞ اهوِـ ٗاهـ٨هٞ،  اُُِ٘ ِعشٞ ُـع

ق ٗؽلععاَ ـ  ٧ًؿآععا اهلٗاٙععات ُٗعـع ؟ ًٌٗٔععا كاُعع  اهلٗاٙععٞ نٽعٚععٞ اهوعِع

  ّ ٠ ولع ٍ    ٗاهـ٨هٞ ك٩ ت٘كخ ه٘ع ، ٗاهىلّع ٨ ٙغعين ًّع    ٨ ٙلنعٟ كللتبعٞ اهعوع

كخ اهعوعٍع          ؿ أؿهعٞع تع٘ع ٙق اكلعذععنٝ ٙت٘نععف عوععٟ ٗدع٘ع ٣ا، ٗتِعـع احلععق ًعٚع

 .  ، ٗا٪ؿهٞ احلوٚٞل اكلوتفٚ تت اهلتاب، ٗاهت٘اٗاهٚقغل ك ٙا

ًعذنات ا٪ُبٚا١ دا١ت هتِعـٙق كهعا٨تٍٔ، ٗٓعٛ ً٘ثقعٞ نل ُٚعا.      

ْ ٗٙقِـ بٔعا نٔعاٙا ػاكنعٞ هوععاؿٝ، ٙتععقٵك عوعٟ اٮ       اٮتٚعاْ بٔعا.    ُوعا

كاكلو هٞ هٚو  ًوع هٞ اهعتلجاك عوعٟ اهٌعٚعٞ ٗاكلٔعـٜ، بعى حلادعٞ        

باعتباكٓععا سععـثا ٗٙ٘ثقٔععا، اكلعذععنٝ إػل ؿهٚععى نل ُععٛ ُععلٙض ٧ٙٙععـٓا   

ـٵ ٗنابوٚاتعٕ، كع   ُواْنـكات اٮ ػاكنا ك٘ق نٔا اهعقعى اهوعوٍٚ،   ٩ ِٙع

 . بع  ا٪ُبٚا١ هت ٙٚـ كها٨تٍٔبٔا اد ػّ نـ ٗ

ٗٙتععقك   سـث  هعابقا كاهـهٚى اهقل ُٛ ًلهل هتِـٙق أٜ ًعذنٝ 

      ْ ًٗعا   عوِٚا اهت كـ ًعّ ُعشٞ ُعـٗكٓا، كِِعـنٔا تِعـٙقا هوقعل 
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ؿلاْ باكلعذنٝ تِعـٙقا  اٮكٚلْ٘  ٔا اهعقى أَ ٨.ه٘ا١ ُـن دا١ بٕ.

  .هل٩َ اد تعاػل

سذٚٵٞ اهـهٚى مل اهقٔاٙا اهعقا٢ـٙٞ أْ ٙلْ٘ ُلضلا، قتٟٔ ً 

اهتعععاكب اهٚععـ عععّ  ٗآععشا، نٽعععٛ اهِععـٗك ٗاهـ٨هععٞ، كععٛ ُلكععع 

ْ ًعّ أٜ  ػاكنٞ بِٕٚ ٗبغل اهعقى اهقٜ ٙلك  ُـٗك أٜ ًعذنٝ   إُوعا

قعععى ٨ ٙتِعععامي ععععّ نِاعاتعععٕ مل ٓعععقٖ . كاهعطبٚعتعععٕ ٗتلِ٘ٙعععٕ سوعععم

عوٟ ٗدع٘ؿ   باخلرب اهقل ُٛٚوتـي كاحلاهٞ، ٪ُٔا عاًٞ ٨  ِّ، 

 ٞ  .، هععل  اهقععل ْ عععّ بٚأُععا   ٗكا١ ُععـٗك اكلعذععنٝ  نعع٘اُغل دلٔ٘هعع

ِفعععٛ ٗدععع٘ؿ أهعععباب ٙععععّ بٚأُعععا ٨ ِٙفعععٛ ٗد٘ؿٓعععا، ٨ٗ   ٕوعععل٘تك

طبٚعٚعععٞ ٓعععٌّ اهوعععِّ اهلُ٘ٚعععٞ ُعععـكت ؼل٘دبعععٕ ًععععادن ا٪ُبٚعععا١  

وغل، ٗكؼلا هٚلٌف عِٔا اهعوٍ ًوعتقب٩ ٗس٣ِٚعقٷ ٨ تلعْ٘    ٗاكلله

 .ًعذنٝ كغٍ أُٔا ًعذنٝ مل مًأُا

عوععٟ ٙععـ بععع  ا٪ُبٚععا١   ت كٚععـ اهقععل ْ عوععٟ ُععـٗك اكلعععادن   إْ

٨ ٙـي عوعٟ أًلاُٚعٞ ُعـٗكٓا ًعّ أٜ ًعؼّ ٗمل كعى       ٗاكللهوغل 

٪ْ  تِـ٠ اهلتاب اهلعلٍٙ هت كٚعـ ُعـٗكٓا   ، بى مًاْ ًٗلاْ

ـ  ، كِقٽعع بِعـٗكٓا ٗكقعا خلعرب اهقعل ْ كغعٍ       ٙقٔااهعقى ٙلك  تِع

أًععا هعع٘ كاُعع  لللِععٞ  . أُٔععا ػاكنععٞ مل ُىللُععا هوقعع٘اُغل اهلُ٘ٚععٞ   

، كاهعقى ٨ ضللٍ باًتِا  ُـٗكٓا، ًّٗ ٗه٘ بِوبٞ ذلتٌوٞاه٘ن٘  

  .هت٘ثٚق نل ُٛباب أٗػل ٨ قتاز 

اهِعععاي قعععـٜ اكلععععادن كعععاْ اهوعععبم اهعععل٢ٚى ٗكا١ أفععععاْ    إْ 

هوعععاؿٝ،  اػاكنععكععاْ ٌععا دععل٠ عوععٟ أٙععـٍٙٔ  ك ،ا١ا٪ُبٚعع تِععـٙقٍٔٗ

اٮتٚعاْ بعٕ ًعا مل ٙلعّ ُبٚعا ًوعـؿا ًعّ نبعى اد          عّ ُواْاٮ ٙعذن



250 

ٗٓ٘ اهلـف ا٪هعاي  عوٟ ُـق كهاهتٕ،  ىؿهٚ اهِ، تعاػل، كٌعذنٝ

ًعذعنٝ ػاكنعٞ،   أٙعٞ  ريك  ُعـٗك  كاهعقى أًا عوٟ ٙـٖ. دلٙأُا١ اٗك

  ٓ ا تفوعععريا عوٌٚعععا ستعععٟ ٗٓععع٘ ٌٙعععآـٓا، إ٨ إفا عذعععن ععععّ تفوعععري

ـٵق ًا تلٕٗٙ كٗاٙات ٓعٚفٞ؟ .ًعق٨٘  . كلٚف ِٙ

أكععـ اهقععل ْ اهلععلٍٙ ُععـٗك اكلعذععنات عوععٟ ٙععـ ا٪ُبٚععا١       ٗكلععا

كتؼعععتّ بٔعععٍ ؿْٗ غريٓعععٍ، ٨ٗ صلععع٘م اهقٚعععاي عوٚٔعععا ٪ٜ ًعععؼّ   

ٞ  كعععاْ . كععع٩ ُوعععتٽٚع ، ٪ُعععٕ ٙبقعععٟ قععع  سلعععٍ اهقاععععـٝ اهعقوٚععع

٪ْ ٌل إُواْ  ػل، عوٟ إًلاُٚٞ ط٘ي عبعٌل ُ٘غ ًج٩  ا٨هتـ٨ي 

 ٨ ِٙـق عوٟ غعريٖ، هععـَ ٗدع٘ؿ ًقعت څ    ٗاخلرب اهقل ُٛ رلتّ بٕ 

هبقعا١ اٮُوععاْ سٚععا ٣ًععات اهوععِغل. بعى هعع٘ كععاْ ِٓععان ًقععت څ هبقععا١   

هلقا اجلـي ًّ بـاٙٞ اهلهاهٞ حلعـ ا٬ْ. ٗعوٚعٕ ٨    ٛاٮُواْ ك٩ ؿاع

عوععٟ إًلاُٚععٞ بقععا١ اكلٔععـٜ سٚععا ٣ًععات اهوععِغل    ا٨هععتـ٨ي ؿللععّ 

ها عوٟ عٌل ُ٘غ اهعِ، اهلعلٍٙ، كعا٪ػري ساهعٞ ػاُعٞ ٗكؿ كٚعٕ       نٚا

ت كٚععـ نل ُععٛ، كِقتِععل عوٚععٕ، ٗٙبقععٟ اكلٔععـٜ كغععريٖ ًععّ اهبٌععل   

هبقععا١  ًٌعع٨ٌ٘ باهقاعععـٝ اهعقوٚععٞ اهعع  قلععٍ بعععـَ ٗدعع٘ؿ ًقععت څ    

ٌٵلٖ ُِلوٕ مل اخلوق   .اٮُواْ ط٩ٙ٘، )ًّٗ ُع

 ُوععاْعِععـًا أُفععٛ إًلاُٚععٞ ُععـٗك اكلعذععنٝ اخلاكنععٞ ًععّ اٮ       

ـ  اٮًلعععاْ اه٘نععع٘عٛ، ٗهعععٚى  بعععٕ حبوععم طبععععٕ ٗتلِ٘ٙعععٕ، أنِععع

اكلوعع هٞ  اٮًلععاْ اهفووععفٛ مل ًقابععى اه٘دعع٘ب ٗا٨ًتِععا  اهععقاتٚغل.   

ٚا، ى بعٚععععـا عععععّ اهتعِععععم ٗا٬ٙععععـٙ٘ه٘دقتععععاز هٌعععع١ٛ ًععععّ اهتعقڃعععع

كعععٛ ٔععععٔا بعععغل ٙعععـٜ اهقعععاك٥ كل٩ًعععٛ ٨ صلعععامل احلقٚقعععٞ بعععى ٙ

  ًى ًعٔا بٌفاكٚٞ.ٙلْ٘ عوٟ بِٚٞ ًّ أًلٖ، ٗٙتعاٗ، ٙـككٔا
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 أونىَح يعكىصح
عععرب اهععقٜ دععا١ مل اهوعع٧اي  طاكلععا أةععع ٓععقا ا٨ستذععاز  ه٫هععف 

 ٗكلاًعات  م ؼلععادن ًعّ ٌٙعلڃ   :ًفعاؿٖ ٗٗها٢ى اٮعع٩َ اكلؼتوفعٞ،   

ـٵ٢ٌٞ ا٪ !!. ا٪ُبٚعا١ اهع٘اكؿٝ مل اهقعل ْ اهلعلٍٙ؟    ًععادن   قكٚف ِٙ

ًعّ   ٗأٗه٘ٙٞ ًعل٘هٞ ؽلاًا، كا٪٢ٌٞ هٚو٘ا أكٔعى  كاؿغٗٓقا ػٽ  

ٓ٘  ، بى اهعلىكٌا ٙٱٌٚع ػنل اهغو٘ كٛ تِـق ا٪ٗه٘ٙٞ ا٪ُبٚا١

اهِععشٚض. أٜ هعع٘ ثبتعع  اكلعذععنات هغععري ا٪ُبٚععا١ دععـ٨ كٚلععْ٘ ًععّ        

تعععاػل عوععٟ   هبععاكٜلهععى ٗأُبٚععا١ اُععٽفآٍ ا كا٪ٗػل ثب٘تٔععا هلععٍ،  

أًا إفا ثبت  هلٍ ٗٓٛ ثابتٞ بٌٔاؿٝ اهقل ْ اهللٍٙ ك٩ ٙونَ  اهعاكلغل.

ٗٓعععقا ٓععع٘ اخلٽععع  اهعععقٜ ٙقعععع كٚعععٕ  ٓعععٍ.ريثب٘تٔعععا هغًعععّ ثب٘تٔعععا هلعععٍ 

اهلجريْٗ إف ٙعتقـْٗ أْ تِلٙض اهقل ْ بِـٗك اكلعادن عّ ا٪ُبٚا١ 

ٗاهِععاحلغل. كاهقععاُْ٘  ٢ٌععٞ ٧ٙكععـ إًلاُٚععٞ ُععـٗكٓا عوععٟ ٙععـ ا٪   

اهعقوععٛ باًتِععا  ُععـٗك اخلعع٘اكق عععاَ ٌٙععٌى كععى إُوععاْ باهععتجِا١      

 اكلِلٵغ باةا٢ٍٔ نل ُٚا.

ٞ  ا٪ُبٚعع دناأْ ًععع ثععٍ ، ً٘ثقععٞ نل ُٚععا ٗ ا١ نٽعٚععٞ اهوععِـ ٗاهـ٨هعع

ٞ  ه كلٚف تجبع  هِعا ُعـٗك اكلععادن ععّ      أْ  لٗاٙات ٓععٚفٞ ًتٔاهلع

 . غريٍٓ ًّ اهبٌل؟

ٗهعع٘ كاُععع  ًععععادن ا٪ُبٚعععا١ لللِععٞ هلاُععع  لللِعععٞ هلعععى   

ْ أهاهععا؟ إ ًععؼّ كوٌععافا ه٢٫ٌععٞ كقععنل، ٗٓععٍ هٚوعع٘ا حبادععٞ هلععا     

تبوٚععع  ٗبٚعععاْ ا٪سلعععاَ، أًعععا    ؿٗك ٓـاٙعععٞسوعععم اهفعععلب  ؿٗكٓعععٍ 

 . ا٪ُبٚا١ كٚشتادْ٘ ًعذنٝ تعنم ُـنٚتٍٔ اهلها٨ت كٌّ اػتِاْ
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ًوععتشفيل عوععٟ اهلهععاهٞ هععٚى ٙععا هععٚـٜ عِععـ عقعع١٩ اهٌععٚعٞ اٮًععاَ 

اهٚـ بٕ ُلكع ُلٙض ُٽاهبٕ بـهٚى نل ُٛ  غري فهمأكجل. ًّٗ ٙـعٛ 

فععع ًعععٕ اهلٗاٙععات ِكعع٩ ت اكلعذععنٝ أًععل إهلععٛ ٨ ُبععٜ٘ ، ٪ْعععّ اهٌععم

 .ٗا٪ػباك

ٓععقا اهلعع٩َ: تِععـٙق اهقععل ْ كلعععادن ا٪ُبٚععا١ ٨ ٙععـي    ٗػ٩ُععٞ

لنععا ػُععـٗكٓا هععٚى ٗ .إُوععاْعوععٟ إًلاُٚععٞ ٗن٘عٔععا ؿا٢ٌععا ٗ٪ٜ   

، بعى ُعـكت ًعذعناتٍٔ بقع٘اُغل     عقع٩ هوقاُْ٘ اهلعُ٘ٛ ٪ُعٕ للتِعع    

ٗأهباب دلٔ٘هٞ هِا كع٩. ٗستٟ ه٘ أٿكتٌف  أهعبابٔا تبقعٟ ًعذعنٝ    

 مل سِٚٔا. 

 

كغريٍٓ ًّ اهٌٚعٞ مل عقٚـتٍٔ  ٙاهٚـٜ طارق اللهانٌ:: 05ي

ػامت ا٪ُبٚا١ ٗ ه  إهٕٚ  اغ بٕ اهقل ْ اْ ذلٌـٗكٌا ُلٵ اكلووٌغل،

ٗباهتععاهٛ ُععاكت ٓععقٖ اكل٘اكٙععح هعرتتععٕ     ،ُبٚععا١ ـلٚعععا ً٘اكٙععح ا٪

ٗٙوتـهْ٘ ب ٙات كجريٝ ًِٔا ٗٗكخ هوٌٚاْ ؿاٗؿ ٗؿعا١ مكلٙا عوٕٚ 

هععٚى اكلععاي  اهوعع٩َ )ٙععلثين ٗٙععلخ ًععّ اي ٙعقعع٘ب  كٌععرياخ ا٨ُبٚععا١ 

ععلف اْ  ٗاجلاٖ اؾلا اهعوٍ ٗاكلعذنات كٌا ُاكت هووٌٚاْ ٗسلّ ُ

ًجعاي  أععين ٗاةععٛ ٙادعاكٝ  ٓعٛ     أٙعان  إهغٞ اهقل ْ ُنه  بٽلٙقٞ )

ٰٔا هٶوِٰٵايڄهوت٘ٓٚض كٌا ٙق٘ي اهقل ْ ُفوٕ ) ٔٲلڄبٱ ُٰ ًٲٰجايٱ  ًٰا ٰٗتٶوڀمپ اهڀ پ ٰٗ 

ٰٔا ْٰ إڄهپٵا ٰٙعٲقٶوٿ ٌٱ٘    .اهڀٰعاهٶ

عوٟ ًعادن ا٪٢ٌٞ ٗاهِاحلغل طاكلا  ا٨هتـ٨ي ٚع ُوتٽ كلافا ٨

  ُبٚا١؟كـ ٗن٘عٔا ه٫أاهقل ْ 
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ِٵعععى    ماجاااد الغربااااوٍ: : 05ز ؿععععين أٗٓعععض ا٪ًعععل بٌعععلى ًف

، عوٌعا ِٓعان   باعتباكٓا نٔٚٞ ًٌٔٞ ٗسواهٞ تعلتبنل بعقا٢عـ اهِعاي   

، كععاكلعذنٝ ٨ ٗاكلعذععنٝاهرتكععٞ، ػوععنل باهوعع٧اي بععغل ًفٔععً٘ٛ ٗكاثععٞ 

ِععنا ٙعع٘كخ ه٫بِععا١، ٓععٛ  ٙععٞ كباُٚععٞ ػاكنععٞ،   تعع٘كخ، ٗهٚوعع  ٓععٛ ك

 ُع٘ؿ ٪ُى اكل٘ٓ٘ . .تِـك ًّ اهِ، هتِـٙق كهاهتٕ

بععـ١ا أنععلك ناعععـٝ عقوٚععٞ عاًععٞ، أكتلععن هلععا مل قـٙععـ اكل٘نععف     

اهعقوعععٛ ًعععّ اهقٔعععاٙا اكلؼاهفعععٞ هوعععِّ اهلعععْ٘ ٗاهٽبٚععععٞ اهبٌعععلٙٞ، 

 ٗتٌٌى ـلٚع اخلاكنات هوعاؿٝ ًّ اكلعادن. 

تِععع عقعع٩، ٨ ٙٱشتٌععى ٗن٘عععٕ ػاكدععا، هعع٘ا١ اهقاعععـٝ تقعع٘ي: )اكلٌ

كعععاْ ا٨ًتِعععا  فاتٚعععا، كٌعععلٙم اهبعععاكٜ، أٗ هععععـَ ققعععق ًعععلطٕ  

كععانرتاب اهِعععاك ًعععّ اه٘كنعععٞ ًعععلهل ٨سرتانٔعععا، اٗ هٽبٚععععٞ اهٌععع١ٛ  

ٗتلِٕ٘ٙ، كاًتِعا  ُعـٗك اكلعذعنات ٗاخلع٘اكق اهلُ٘ٚعٞ عوعٟ ٙعـ        

سوم طبععٕ ٗتلِ٘ٙعٕ. ًٗعا أكعـ اهقعل ْ ٗن٘ععٕ، ٙٱقتِعل         ُواْاٮ

 ٕٚ عوٟ ً٘كؿٖ .ك

ٗٓقا تعبري  ػل عّ ناعـٝ: )اكلٌتِع اه٘د٘ؿ فاتا ٨ ؿللّ ٗد٘ؿٖ 

ػاكدععا ، ستععٟ ًععع إًلاُٚععٞ تِعع٘كٖ مل اهععقّٓ، كوععٚى كععى ًععا         

هت٘نععف اه٘دعع٘ؿ   ؿللععّ تِعع٘كٖ مل اهععقّٓ ؿللععّ ٗن٘عععٕ ػاكدععا     

 اخلاكدٛ عوٟ ًلٗطٕ اكل٘ٓ٘عٚٞ.

ْ ٗاهٽ     ّ اهلع٘ع  بٚعععٞ اهبٌععلٙٞ، كلععى ػععاكق هوعععاؿٝ، رلععاهف هوعِع

أٗ  . ٗٓععقا سلعٍع عقوعٛع عععاَ ٨ ٙقبععى ا٨هععتجِا١     ؿلتِععع ٗن٘عععٕ ػاكدععا  

ّ . ًٗععا أكعـع اهقععل ْ ٗن٘عععٕ كغعٍع اًتِاعععٕ فاتععا، كٌعععادن    اهتؼِعٚع

عاًعٞ  ٕ أسلاًع  ا٨ُبٚا١، هٚى باهٔلٗكٝ اهتجِا١ ًّ سلٍ اهعقى، ٪ْ
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ؿ     ِج٨ تقبععى ا٨هععت  ا١، كت كٚعـع ٗن٘عٔععا مل اهقععل ْ ٙلٌععف ععّع ٗدع٘ع

  ٞ اُغل ٗأهععباب أػععل٠ دلٔ٘هعع م تعٌٌٚٔععا ٗا افٓععا     نع٘ع هِععا، هععقا ٨ صلع٘ع

 ناعـٝ ٙٱوتـي بٔا أٗ ٙقاي عوٚٔا.  

ٗأٙٔا ٨ ؿللّ تِـٙقٔا مل غري ً٘كؿٓا إط٩نا ًا ؿاً  دلٔ٘هعٞ  

ّ نل ُٛع ُعلٙض  ُِ٘عٔا هوؼعلٗز ًّع ا٪ُعى ٗككعع          ا٪هباب إ٨ بِع

ْ   اهٚـ عّ اهٌم.  ّ نل ُٚعا،    ٗاهوعبم ٗكا١ اًعرتاهل ك٘ع تبٚعاْ  ٪ُعٕ  اهِع

ْ ُعلضلٞ تاًعٞ      هلى ًٛ، ٗإػبا ًا تل٘ع قغل عِـع كاتٕ ت٘كخ اهعوٍ ٗاهٚع

، كِوععتٽٚع س٣ِٚععقٷ ككععع اهٚعـع ععّع اهٌععم  ، أٜ  ٙععات ذللٌععاتاهـ٨هععٞ

ـ         ي ؿهٚعى تعاَ اهوعِع َ ٗن٘عٔعا ًعا مل ٙعـع ، ٪ْ ا٪ُعى ععـع ٗا٪ُعى اهعٌوٛع

اٖ )كؼعرب ا٬   عوٟ ٗن٘عٔا. أٜ ؿهٚى سذٞ ًعلعٚٞ  ٗاهـ٨هٞ  سعاؿ . ًٗعا عـع

ّٵ ٨    ٣ا، باهعععتجِا١    ٙٱ ٗاهٌعععٔلٝ  ٙبقعععٟ ولِٵعععاځ، ٗاهىلععع غعععين ًععّع احلعععق ًععٚع

هٚى عوععٟ دعععى احلذٚععٞ هلععا   ، كِقتِععل ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ اهعع  ؿي اهعـع

َ   اهعقا٢عـع عوٚٔععا ؿْٗ ْٗ بععـع ام ، هلععقا ٙفعع  اجملتٔعـع ٔععا، اهتقوٚعـع كٚدع٘ع

عّ عقا٢ـٖ ًباًلٝ، ٨ٗ نٌٚٞ ٪ٜ عقٚـٝ ًعا مل   ًو٨ٗ٧ٙبقٟ اٮُواْ ٗ

ُلكعع بعٕ اهٚـع عّع      لعلٍٙ  نٽعٛ اهوِـ ٗاهـ٨هعٞ )اهقعل ْ اه   تجب  بـهٚى

 اهقاعـٝ اهعقوٚٞ مل ً٘كؿٓا.  

ٗنـ أػرب عِٔا نٔاٙا ػاكنٞ ٨ تتشقق إ٨ بإفُٕ تعاػل،  اكلعذنات

ٕ   اهعقٜ دعوعٕ سذعٞ عوعٟ اجلٌٚعع      كتابٕ اهللٍٙ مل  ،ٗتعٔعـ حبفىلع

طلِعٕ ًعّ   ًعا  بٚاْ هلعى  تبٚاْ هلى ًٛ، أٜ  ، ب ُُٕٗفٕ بعـ أْ

، ؼلعععا مل فهعععم قٚعععـٝاهٌعععلٙعٞ ٗاهع: ، ٓعععٛاتًٕٗ٘ٓععع٘ع .ً٘ٓععع٘عات

بِفوعٕ ٗٓع٘ أًعل    عقا٢عـٖ  اكلووٍ ًٽاهعم ؼلعلكعٞ   . كاكلعذناتتِـٙق 

ٗاهتفلعل بعاهلْ٘    ًتاغ هوذٌٚع ًّ ػع٩ي اهتعـبل باهلتعاب اهعنٙعن    
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٘  ،وععقٗاخل ٓعع٘عٚٞ بعٚععـا عععّ اهٽا٢فٚععٞ  ٗاهععتؼـاَ اهعقععى بتذععلؿ ًٗ

٨ٗ ٙلععْ٘ تقوٚععـٖ  تقوٚععـ غععريٖ كٚٔععا، ٗاهتعِععم. ٨ٗ صلعع٘م هٯُوععاْ

كلفٟ ؽلاؿٙا مل تقـٙى ا٪ًؼاْ ٗاهلًع٘م  َٙ٘ اهقٚاًٞ،  كا هًٕعقٵ

ب٩ أؿهعٞ نل ُٚعٞ ُعلضلٞ،ٗاهغلٙم أُٔعٍ اكتفعع٘ا بلًع٘مٍٓ اهتاكطلٚعٞ        

ًِعععاف اخلاهقٚعععٞ، كِعععاكٗا كاخلعععاهق مل نـكتعععٕ عوعععٟ اخلوعععق،       

 ٗاهلمق، ٗا٨هتذابٞ، ٗا٨هتغاثٞ ٗاهقا٢ٌٞ ط٘ٙوٞ.

هعقا٢عععـ، اهفقٔعععا١ ٙلتبعععْ٘ مل كهعععا٢ؤٍ: ٨ صلععع٘م اهتقوٚعععـ مل ا   

هلٍِٔ ع٩ٌ ٙلكْٔ٘ أٜ ادتٔاؿ ٙتقاطع ًعع عقٚعـتٍٔ!!. ٗٙٽعاهبْ٘    

بععععٕ جتععععاٖ  ْ٘أتبععععاعٍٔ ا ععععاف فات اكل٘نععععف اهعقا٢ععععـٜ اهععععقٜ ٧ًِٙعععع 

 عٽا٢ٔعا  اكلؼاهف ًّ ْ٘ػاُٞ مل ًو هٞ اهنكاٝ كٚشلًرلاهفٍٚٔ، 

ٗه٘ كعاْ ٧ًًِعا بعاد ٗكهع٘هٕ!!. عِعـًا تقعلأ كتعم اهفقٔعا١ جتعنَ          

ثقاكعٞ   اهعـّٙ، ٗأُٔعٍ أهعاي   اه  تقع باهعٍ  ٍ اجللا٢أغوم أٍُٔ ٗكا١ 

اهللآٚععٞ ٗاحلقععـ ٗاٮنِععا١، ٗأًاًععم كتععبٍٔ اهفقٔٚععٞ ٗكهععا٢ؤٍ 

 اهعٌوٚٞ ٗت كـ بِفوم.

 

 ُع٘ؿ هوٌعذنات ٗأؿهتٔا:

كاُق٩ب اهعِا سٚٞ ًوتشٚى بقاتٕ، ًٗا أكعـ اهقعل ْ اهلعلٍٙ    

ٗن٘عٕ ُقتِل كٚعٕ عوعٟ ًع٘كؿٖ، أٜ عِعا اهعِ، ً٘هعٟ، ٨ٗ ُتععـ٠        

ا أ٨ بِّ  ػل  ُِٕ٘، هٌٌ٘هٕ باط٩نعات أسلعاَ اهعقعى    هغريٓ

 كٌا تقـَ.

ب      ى عععّع إ٨ًلعععاْ اهفووعععفٛ )أٜ ًعععا ٙقابعععى اه٘دعع٘ع ك٩ًِعععا هععٚع

٨ إػبعاك اهقعل ْ      عٛ، كو٘ع ٗا٨ًتِا  اهقاتٚاْ ، ٗإؾلا عّ إ٨ًلاْ اه٘ن٘ع
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ٌٵل أهف هِٞ أٗ ٙنٙـ، كٚبقعٟ عٌعلٖ اهعتجِا١، ٨     ٨ ُِـق أْ ُ٘سا نـ ع

ٗؿ  عٌل ٪ْ ، ي عوٕٚوتـي بٕ اٗ ٙقاٙٱ ٌٵعل   اٮُوعاْ ذلـع ، ٗٓعقٖ  ًٌٔعا ع

 ٕ سٚعح ػوقعٕ اد تععاػل بٌعلى ٨ تقعاَٗ ػ٩ٙعاٖ       . ٓٛ طبٚعتٕ ٗتلِ٘ٙع

ٗٓعقا   اهٌٚؼ٘ػٞ ك٩ بـ أْ تٌٚؽ . ؼلعِٟ  ػل هٚى هلا ًقعت څ هوبقعا١،  

ٗمل ٙوعتٽع   ًّٗ ُعٌلٖ ُِلوٕ مل اخلوعق.  ثاب  عوٌٚا، ٧ًٗٙـ نل ُٚا: 

ٝ     ي ا٨هععتـ٨اهعوٌععا١ حلعـع ا٬ْ   عوععٟ اًلاُٚععٞ بقععا١ اٮُوععاْ سٚععا هععـع

ـ  ٍٔجتعاكب  كغٍع أْ بعع   نعلْٗ،   ّ   نع ػ٩ٙعا   بقعا١ إًلاُٚعٞ   أهعفلت  عع

ً  سٚععٞ  ُوععاْاٮ ا. قعع  ؿكدععٞ إزلٌععاؿ  ولععلف غععري  ٗٓععقا  ِؼفٔععٞ دعـع

، ٨ ؿللعّع ا٨هععتـ٨ي   خ ععّع  ٪ُِععا . كقععاُْ٘ بععٕ طبٚععٛع سلعّع ُتشعـع

٣عٞ ععاَ   ، كٌا إْ ِٙى اهٌعؼّ عٌعل اكل  ُواْاه٘ٓع اهعاَ ٗاهٽبٚعٛ هٯ

ٌٵعل  ٚع ِٙٽف٤ كى ًٛ، ٗٙبقٟ ًبشا ٙتشلن حبـٗؿ بوٚٽٞ، كل ف ٙع

ا، كوٌعافا ٙوعتفن غع٩ٝ        أكجل ًّ عٌلٝ نعلْٗ؟.   إُعٕ هع٧اي ًٌعلٗ  دـع

عٞ كا بعععـع  .؟اهٌععٚع ؿٝ ػ٩ٙعععا اٮُوعععاْ كعع٘ع ت فات اهتذعععاكب ععع٘ع ثععٍع أكععـع

ؿ    ،ا احلقٚقعٛعإػل عٌلٓعع ػلٗدععٕ ًعّع توععم اهىلععلٗف ا٨هععتجِا٢ٚٞ، هتعع٘ع

ؿ ًقعت څ    كتٌٚؽ ػ٩ي هاعات، للا َ ٗد٘ع هبقا٢ٔعا سٚعٞ،    ٙـي عوٟ عـع

ؼ٘ػٞ اهقٔععاٙا اهبٌععلٙٞ    ؿٓععا مل ٩ٗنعـع كٌععى جتٌٚ  ٜ نععاُْ٘ ًعٚع . قعـع

ُعٌعلٖ ُِلوعٕ   )ًّٗع   اٮُواْ نـك ًقـك ٨ ًفعل ًِعٕ.   اٌٚؼ٘ػٞ ػ٩ٙك

    .مل اخلوق

غل ٍٗٓع        ٌٵعلْٗ ٣ًعات اهوِع ًٗافا عّ هلاْ ا٪هعلٌٚ٘، كلعافا ٨ ٙع

ْ ؿا٢ٌععا قعع  ؿكدععات ازلٌععاؿ ً اِؼفٙعٌٚع٘ع حبعـع فاتععٕ ؟. ٗٓععقا ٔععٞ دعـع

، هٚى كٚٔا ًقت څ هوبقعا١ سٚعٞ ٌُعٽٞ    ٧ٙٞٙكـ أْ طبٚعٞ اخل٩ٙا اهبٌل

ْٲ عاً  ق  وللٗف اهتجِا٢ٚٞ  .ستٟ ٗإ
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كٌٕ ٗا٪بلْ أًعل ًوعتشٚى ٪ُٔعا    ٗأٙٔا إسٚا١ اكل٘تٟ ٗإبلا١ ا٪

ًععّ رلتِععات اهبععاكٜ عنٗدععى، باهععتجِا١ ًععا دععل٠ عوععٟ ٙععـ عٚوععٟ   

ًعا دعل٠ كعاْ بعافْ اد، ٗهٚوع       اهِ، كٌا أكـ اهقل ْ فهم، ٗ

 . ػاُٚٞ هٕ كِ،

بعلآٍٚ، أٙٔعا ًعّ اكلوعتش٩ٚت     أٗ دل١ٛ اهٽري بعـ فحبٕ سٚا ٮ

 ا٨هعتـ٨ي  ه٨٘ ت كٚـ اهقعل ْ ٗن٘ععٕ، ٗاحلعاؿخ ا٪ػعري ٨ ؿللعّ      

   ٞ بععلآٍٚ )   ٨ٗ هغععريٖ، إؾلععا ٓععٛ    ٨ ٮ ،بععٕ عوععٟ اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚعع

 كٌا مل ا٬ٙٞ:  اهتذابٞ ٪ًل أهلٛ ُلٙض، ٨ طلّ غريٖ،

ٍٸ ادٲٰععىٲ ٰعوپعٟ كٿعىټ ٰدٰبعىڅ           ) ٚٲعمپ ثٱع ّٸ إڄهپ ٓٱ ِٱعلٲ ٚٲعلڄ كپ ّٰ اهٽچ ًټع ٞځ  كپؼٱقٲ أپكٲٰبٰعع

ٍٴ          ٰٕ ٰعنڄٙعنٴ ٰسلٶعٚ ْٸ اهوڃع ٍٲ أپ ٰٗاعٲوپع ٚٳا  ّٸ ٰٙ ڀتٶِٰٚعمپ ٰهععٲ ٔٱع ٍٸ اؿٲعٱ ّٸ دٱعنٲ١ٳا ثٱع ٔٱ ِٲ .   ًټ

قٖ كٔعع ٗٓلععقا باهِوععبٞ هبععانٛ ًعععادن ا٪ُبٚععا١، كععـاٗؿ ٗهععوٌٚاْ.   

ا٨هتشا٨ت اهعقوٚٞ ٓعٛ اهعـهٚى عوعٟ كعْ٘ اهٌع١ٛ ًعذعنٝ ػاكنعٞ،        

 ٙوتـي بٔا عوٟ ُـق اهِ،.

إػل ؿهٚعى  ٗغريٓعٍ حبادعٞ   ٢ٌعٞ  ٗباهتاهٛ ًعا ٙعقكل ًعّ ًععادن ه٫    

سبٔا كٛ ُلكعع اهٚعـ ععّ ا٪ُعى     اُنل ُٛ  ِْ٘ كى ًعذنٝ ٗ

 هٚى ًعادن ٗػ٘اكق،ٗاهٌم. كٌا ٌُآـٖ عوٟ ٙـ بع  اهبٔو٘اُٚغل 

ْ عععـؿ اكلٌععآـّٙ، ًٌٗٔععا كععاْ ًوععت٠٘ ٗثععانتٍٔ، ٪ُععٕ  ًٌٔععا كععا

عبعٞ ٗكٚفٚعٞ   ًٌٌ٘ي باهقاعـٝ اكلتقـًٞ، كِٚبغٛ اهبشعح ععّ هعل اهو   

ه٘هعععا٢ى اٮعععع٩َ هعععل سلكعععاتٍٔ ععععاؿٝ  ٙلٌعععفْ٘ٗٓعععٍ  .ؽللٙلٓعععا

اهبٔو٘اُٚٞ، ٗكٚف جتلٜ ٗكقا هق٘اُغل طبٚعٚٞ كغعٍ تععقك إؿكاكٔعا    

 بوبم هلعٞ ا٪ؿا١.

إػبعععاك هععع٨٘ ، ُععع، لت عوعععٟ ٙعععـسلعععّ مل ٌُعععآـ أٜ ًعذعععنٝ دععع
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ـٵاهقل ْ ُـٗك اكلعذنات عوٟ ٙـ غريٓعٍ ًعّ اهبٌعل    ق ، كلٚف ُِ

اعتٌاؿا عوٟ كٗاٙات ٨ تفٚـ هع٠٘ اهىلعّ، ٗاهىلعّ ٨ ٙغعين ًعّ احلعق       

٣ًٚا. كٌّ ٙـعٛ ُـٗك ًعذنٝ عّ أٜ ًؼّ كوٚ تِعا بعـهٚى سوعٛ    

أٗ ُععّ نل ُععٛ. ٗٓلععقا ا٪ًععل باهِوععبٞ كلعذععنات هععتقع ًوععتقب٩       

 َ٘ اهقٚاًٞ: انرتب  اهواعٞ ٗاٌُق اهقٌلكع٩ًٞ ٙ

ٕ  ت أٗٓاَإػل  اٮُواْ حبادٞهلّ ٙبـٗ أْ  ؽلِشعٕ  ، ٗبعـؿ رلاٗكع

بع   ، ٗإ٨ كٚف ِٙـنٔاأ٩ً ٙقاَٗ بٕ نواٗٝ احلٚاٝ ٗإكلآاتٔا

ّ  ةعٔا ًعّ  أٗ نـٍٙ ٗد٘ؿٓا مل كتاب  لؿاهِاي جمل إُٔعا   ؟كدعى ؿٙع

ٟ ساهٞ ت ، ٗاهلوعى  كٗغ اهـععٞ ٗاهت٘اكعى   تلعلٵي ٗ بعح عوٟ ا٪هع

ٗتفٔٛ إػل تـاعٚات ػٽريٝ تِعلى عوٟ اهفلؿ ٗاجملتٌع ًعا. إُٔعا  

   ْ ٨ ٙفععلق بععغل اهعوععٍ   سععـاځ كثاثععٞ اهعع٘عٛ سٌِٚععا توععتبـ بعقععى اٮُوععا

ـٜ هلععّ سادععات اهٌععٚعٞ هؤٌعع   اهععٍ٘ٓ ٗاحلقٚقععٞ. ٗاخللاكععٞ، ٗبععغل  

ٗبعٔععٔا ٓععلٗكات ُفوععٚٞ،  ًتِ٘عععٞ، بعٔععٔا ٓععلٗكات عقا٢ـٙععٞ،   

اهٌٚعٛ ناًع  عوعٟ ٗدع٘ؿ إًعاَ غا٢عم      ػاُٞ ٗأْ ًِٽً٘ٞ اهفلل 

تِاهل بٕ ًٌٔعٞ إكٌعاي اكلٌعلٗ  اهٌعٚعٛ اكلوعتقبوٛ، اهعقٜ ٙع٘هعْ٘        

عوٕٚ كجريا كلؿ اعتابل هلٍ بعـ ًعاُاٝ ط٘ٙوعٞ  ووتٔعا للاكهعات    

ناهٚٞ دعلت ٓعـٍٓ ًعّ نبعى ػِعًٍ٘ٔ، عوعٟ ـلٚعع اكلوعت٘ٙات،         

 ػاُٞ اهوٚاهٚٞ. إٓاكٞ إػل ٓلٗكات أػل٠
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 الرمز احلاجة لإلمام

 07إْ سادععٞ اهٌععٚعٞ هٯًععاَ ُابعععٞ ًععّ ُععٌٍٚ عقٚععـتٍٔ ب٘دعع٘ؿ    

إًاًععا، كععاُ٘ا ؿلجوععْ٘ اهقٚععاؿتغل اهـِٙٚععٞ ٗاهوٚاهععٚٞ، كغععٍ تفععاٗت    

أؿٗاكٓععٍ ستععٟ  هعع  ا٪ًعع٘ك إػل إًاًععٞ ًععلوٚٞ مل مًععّ عوععٛ اهلععاؿٜ.  

ٗبٌععلى أٗٓععض مل سٚععاٝ احلوععّ اهعوععللٜ، عِععـًا أسععاي عوععٟ     

كاُقوبعع  سادععٞ اهٌعععٚعٞ   اهفقٔععا١ هٯدابععٞ عوععٟ أهععع٣وتٍٔ اهٌععلعٚٞ.     

هٯًاًٞ ًّ سادٞ سقٚقٞ إػل سادٞ كًنٙٞ هاعـت عوٟ تقبى كللٝ 

غٚابععٕ ًععع ٗدعع٘ؿ ٗهععٽا١ أٗ هععفلا١ بِٚععٕ ٗبٚععٍِٔ، كغععٍ نعع٘ٝ اهنهععناي.  

كاهٌٚعٞ مل طلولٗا بغٚبتٕ ه٠٘ اهقٚاؿٝ اهفعوٚٞ، اهع  كاسع  تعقٜٗ    

مل سٚععاٝ اٮًعععاًغل ا٬ػريٙععّ، ستعععٟ تف٘نععع  احلادععٞ اهلًنٙعععٞ عوعععٟ    

ادٞ احلقٚقٞ ه٘د٘ؿ اٮًاَ. ٗباهفعى كاُ  كًنٙتٕ ًٗا تناي ٗٓع٘  احل

غا٢ععم أنعع٠٘ ٗأثععل٠ هوؼٚععاي اهٌععٚعٛ، ٧ٙكععـ ٓععقا ًععا ٌُععآـٖ عِععـ  

ً٘اهٚععٕ ًٗععٚعتٕ. كاحلادععٞ إهٚععٕ باتعع  ٓععلٗكٝ ُفوععٚٞ، تععِعٍ أًععى         

اهٌٚعٞ، ٗتٽف٤ نوقٍٔ. ٗه٘ كاُ  ِٓان سادعٞ سقٚقٚعٞ هٯًعاَ، أٗ    

ٚاؿٙععٞ هتٌععلؿ اهٌععٚعٞ ٓععـ عقٚععـٝ ت٘نفعع  بععع  اهقٔععاٙا اهـِٙٚععٞ ٗاهق

ا٨ُتىلاك، بى ٗكؼلا كفلٗا باهتٌٚع ٗعقٚـتٕ، هلِٕ ٨ ت٘دـ سادٞ 

 سقٚقٚٞ بى ِٓان سادٞ ُفوٚٞ هلًنٙتٕ، ٗهتبقٟ ًٌٔا طاه  غٚبتٕ.

أسٚاُا ٰتشنل ٹ اكلعاُلٝ ًّ نٌٚٞ اهلًن ٗنـهٚتٕ، بٌِٚا تنؿٓل مل 

لٵؿٖ ًعّ بٌععلٙتٕ  غٚابعٕ سعـاځ تٱوعٔم كًنٙتعٕ اخلٚعاي اكلٚجٚ٘هع٘دٛ، كٚذع       

ٚٱعٚعـ اُتادعٕ باهعتٌلاك     ٗضلوڃق بٕ مل ًـاكات ا٪هٽلٝ ٗاه٩ًعق٘ي، ه

مل إطععاك ٓععلٗكاتٕ اهعقٚـٙععٞ ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ. ٗٓععقا أًععل طبٚععععٛ مل      

غٚعععاب أٜ سبٚعععم، كإُعععم تٱوعععقنل عوٚعععٕ كعععى اخلِعععاي احلٌٚعععـٝ.     
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ٗتتذوععـ أكجععل كًنٙععٞ اٮًععاَ مل غٚابععٕ عِععـًا ٙعوڃععق اهٌععٚعٞ  ًععا٨     

 ٗ هتععٕ اكلعٔع٘ؿٝ، ٗٓععٛ  ًععاي ٨مًعتٍٔ عوععٟ اًتععـاؿ تععاكٙؽ   ٗاهععٞ عوععٟ ؿ

ا٪٢ٌععٞ، كلاُعع  هععو٠٘ ًٗوععٔاٝ تععـاعم أس٩ًٔععٍ، ٗكععاْ ا٪٢ٌععٞ       

صلعععـْٗ مل اكلٔعععـٜ ٗؿٗهتعععٕ ًفعععلا ًعععّ اكلععع مق اهعقا٢عععـٜ، اهعععـٙين،     

ـٰ اهلعع٘ي باكلٔععـٜ     كٚععـاكْٗ ًٌععاعلٍٓ بلعع٩َ ٙععـاعم أس٩ًٔععٍ سعع

 ٙىلٔل اكلٔـٜ؟. ًٗوتقبى ؿٗهتٕ، هٚتؼوِ٘ا ًّ اهو٧اي اكللٙل: ًتٟ

سٚح عاُٟ ا٪٢ٌٞ ًّ ًعاُعلٍٙٔ،   ،أًا اكلعاُلٝ كعوٟ اهعلى

ٗ وععٟ عععٍِٔ اهِععاي مل أسوععم اهىلععلٗف، كٌععا كعوعع٘ا ًععع اٮًععاَ         

احلوّ بّ عوٛ، ٗاٮًاَ دعفل اهِاؿق، ًٗلل٘ا بإًاًٞ ً٘هعٟ  

اهلاولٍ، ٗعوعٛ بعّ ً٘هعٟ اهلٓعا، ٗٓلعقا باهِوعبٞ هعوعٛ اهلعاؿٜ         

ٗادععٕ هعع٩ٚ ًععّ اهتٌععلٚم أٓععلٵ ٗاحلوعّ اهعوععللٜ، بععى ا٪ػععري  

ؼلِععـانٚتٕ، بٌِٚععا ٙنػععل اكلٔععـٜ اهغا٢ععم بلًنٙععٞ ٓا٢وععٞ، ٪ُععٕ مل        

ٙعاُل أسـا، ٗمل ضلتم باه٘هنل ا٨دتٌاعٛ، ه٘ا١ كاْ هٕ ٗد٘ؿ 

سقٚقععٛ أَ ٨، هلععّ غٚابععٕ ًععشِٞ كًنٙععٞ عاهٚععٞ تععِعٍ طٌ٘سععات       

 اهتٌٚع. كتذـ اهٌٚعٞ اهَٚ٘ ٙعوڃقْ٘  ًا٨ علٙٔٞ عوٟ ولٔ٘كٖ.

اكلٔـٜ مل اخلٚاي اهٌٚعٛ تتذـؿ ٗتتٔؼٍ سـاځ طلعتونل   إْ ُ٘كٝ

 كٚٔا اهٍ٘ٓ باحلقٚقٞ، ػاُٞ هـ٠ ًّ ٙـعٛ ًٌآـتٕ ٗهقا١ٖ. 

٘ٵكت ُعع٘كٝ اكلٔععـٜ مل اخلٚععاي اهٌععٚعٛ ًععّ اهلًنٙععٞ إػل     قععـه تٽعع

تٔا ٗنعـكتٔا عوعٟ   ا١٪هٽ٘كٝ تقاي بق٘ٝ كًنٙتٔا ٗإضلاا٪هٽ٘كٝ، ٗا

ٔا هو٘انع، هقا ٨ أسـ ٙعجريٖ  تٔا ًٗٽابقتٚا٨هتذابٞ، ٨ ؼلقـاك ُـن

ط٘ي عٌل اكلٔـٜ، بى أْ ط٘ي عٌلٖ اخللامل ٙعنم أهعٽلتٕ، ٗٙوعٔم   

 اخلٚععاي سععـ اهلعع٘ي ٗاهتفععِّ مل ادععرتاغ سلاٙععات أهععٽ٘كٙٞ س٘هععٕ.   
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ٗٙتذوععـ ٓعععقا ا٪ًعععل مل ًِاداتععٕ ٗٓععع٘ غا٢عععم، سٚععح ٙعععقٗب كععع٧اؿ    

اكلِععادٛ ًعع٘نا، ٗتععلق ؿً٘عععٕ، ٗٙبععـأ ؼلغامهتععٕ ٗاهتعع٘ؿؿ إهٚععٕ ستععٟ       

 ٌٓ  كٗسٕ اهلا٢ٌٞ، ٗتٔذع ًٽ٣ٌِٞ عوٟ أًى هقا١ دـٙـ.  ٙلتٜ٘

اكلٔـٜ هعبٞ اخلٚاي اهٌٚعٛ، ٗ ًوٕ اكلتذـؿ، ٗأكقٕ سل٘ اكلوتقبى 

إثععل إكانععات احلٚععاٝ ًٗتاعبٔععا. إُععٕ كًععن اٮُوععاْ   ٗا٬ػععلٝ، ٗطٌ٘سععٞ

اهلاًى. بٕ توٌ٘ أكٗاغ اكل٧ًِغل، ٗتِتعٍ  ًاهلٍ ٗأس٩ًٍٔ. ٗٙبقعٟ  

ٍُٚ٘ٔ ٗهلٟ تٽاكؿ كى ػٚاي هعوعٕ اكلٔعـٜ،   طٚفٕ ٙـاعم ػٚاهلٍ، كع

 كتٌلق ابتواًٞ اهٌ٘ق نبى سلاكٝ اهوقا١.
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 تطهعاخ االَتظار
ٙبـٗ هعٛ ًعّ ػع٩ي أد٘بتعم اكلتقـًعٞ مل       طارق اللهانٌ:: 00ي

اكلوعوٌغل   ام٘ك ا٪ٗي أُعم تعـعٛ ٗدع٘ؿ غاٙعات ٗكا١ تٌعبح بعع       

أنِـ اكلوعوٌغل بٌعلى ععاَ، أٗ اكلٔعـٜ اكلِتىلعل       اكلؼوڃّبفللٝ 

 ؿكععتٍٔ هوتٌعبح  عِـ اهٌٚعٞ بٌلى ػاْ؟ كٌا ٓٛ اهغاٙات اه  

 اُتىلاك اكلٔـٜ اكل٘ع٘ؿ؟كللٝ ٗ اكلؼوڃّفللٝ ب

ّ ا٪ػٽل مل عقٚـٝ  ماجد الغرباوٍ:: 00ز هعٚى اٮؿلعاْ    اكلؼوڃع

ًععّ  ٓععقٖ اهعقٚعـٝ م عوعٟ  اهبوعٚنل هعـ٠ اهِععاي اهٽٚعبغل، بععى ًعا ٙرتتعع    

أٌٓٔععا ، اثباتٔععا، ٙوععتٌٚ  كدععى اهععـّٙ مل   اهععتشقانات ٗاهتناًععات 

ٞ باهِوعبٞ هوٌععٚعٞ   ٕ ؤٌعـٜ اهغا٢ععم  هاهفقٚععٕ  ُٚابع  ،مل ـلٚعع ُعع٩سٚات

اهفقٚعٕ اكلٽوقعٞ أػٽعل سٌِٚعا     ٨ٗٗٙعٞ   اكلاهٚعٞ ٗاه٨٘ٙعٞ.   ػاُٞ اهقٔاٙا

ٗغعري  ععاؿ٨ت اهوٚاهعٚٞ   اكلتوعتوم اهفعلؿ ٗ تنهعٕ إػل دلعلؿ كنعٍ مل      

ٕ  اهوٚاهععٚٞ باكلععاي  ٗؽلععِض اهفقٚععٕ ُعع٩سٚٞ ا٨هععت٣جاك  ، هوعع٘هٛ اهفقٚعع

أًععا باهِوععبٞ هفلعلٝ اكلؼوڃععّ بٌععلى  ٗاهوعوٽٞ قعع  ٓععقا اهعِع٘اْ.   

 عاَ كٔٛ تعبٵل عّ طٌ٘سات عف٘ٙٞ مل دلتٌع أكجل كنٚا.

 ِايعوٟ اهاهفقٕٚ تعين نًٌٚ٘ٞ ٗكقا هوفقٕ اهٌٚعٛ، اهفقٕٚ ٨ٗٙٞ 

اهقععاُْ٘  هععوٽتٕ هععوٽٞ   فعع٘قكتٍٔ، اهتِععلف بعع ً٘اهلٍ ٗأُفوعع   سععـ

ٗهٕ سق تعٽٚؤٌا، بٌِٚعا ٨ ٙوعتٽٚع اهـهعت٘ك ٗاهقع٘اُغل      ،ٗاهـهت٘ك

   ٞ ٞ  ٪ْ  .اكلٌلعٞ احلـ ًعّ ُع٩سٚاتٕ اكلٽوقع اُتقوع    ُع٩سٚاتٕ كباُٚع

ًّ اهله٘ي اهللٍٙ إػل أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  ثعٍ تِتقعى هعٕ بِٚابتعٕ اهعاًعٞ      

 –أٜ ا٪٢ٌعٞ   –ِٚعا  . كٚلعْ٘ )اهعلاؿ عوعٍٚٔ كاؿ عو   ٗللاكهتٕ هووعوٽٞ 
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ٙتٍ اهتعِىلري هوعوٽٞ    ٞٗاهلاؿ عوِٚا كشـ اهٌلن باد . بٔقٖ اهٽلٙق

هعٕ  ٗٓلعقا تِتقعى    اهفقٕٚ بٌلى عاَ ٗاهفقٕٚ اه٘هٛ بٌلى ػاْ.

 ػاُٞ!!. اجملع٘هٞ هوله٘ي٩ِسٚات اه

ٞ  دى اهعـّٙ  اكلٔـٜ ًٗلاُتٕ اهلبٵاُٚٞ باهِوبٞ هل ، نٔعٚٞ ًلكنٙع

ٌوتعـ هتعبين أٜ  ك ٚٞ ٗاهوٚاهٚٞ،ٞ هوٽاتٕ اهـًِٙلعٚعوٚٔا  ت٘نفت

ًِٗعـك   بعى ٓعٛ كُعٚـٖ    ،ٔعا ؿلعاْ اهِعاي ب  إ لهعٚؽ ػلاكٞ ًعّ أدعى ت  

 ٞ ٟ ، ٞٗاهـِٙٚعع هععوٽاتٕ اهلٗسٚعع !!، ٨ ٞځأًعع٘ا٨ځ سعع٨٩ځ طٚبعع  بٔععا ٙتقآعع

بع٩ أععـا١   ًقـهعٞ  !! إُٔعا هعوٽٞ   غريٖضلق ٪ٜ ًؼّ اهتِلف بٔا 

ْ، ٙـكع هٕ اهِاي أً٘اهلٍ ط٘اعٚٞ بلى ذلبعٞ ٗإػع٩  ًِٗآٔغل، 

، كعع ٜ هععوٽٞ تععـاُٛ اُععـكا بلععى ُععـق ٗٗٙٽٚعععْ٘ كتععاٗاٖ ٗأٗاًععلٖ 

 . هوٽتٕ؟ كى ٓقا بفٔى ُٚابتٕ هٯًاَ اكلعَِ٘

إًاَ ًِِ٘ب ًّ اد تعاػل ُٗا٢بٕ عِـ غٚبتٕ مل عقٚـتٍٔ اكلٔـٜ 

ٞ  ػاُعععٞ،  اهفقٚعععٕ . كوٌعععافا كٚتٌتعععع هٌٚعععع ُععع٩سٚات اٮًعععاَ ُٚابععع

  ٗ اهغلٙععم دلععلؿ أْ ُوععتغلب ولٔعع٘ك ُا٢ععم هؤٌععـٜ بععغل ٙععَ٘ ٗ ػععل؟؟ 

ـٵعٛ أسـ اهِٚابٞ عّ اكلٔـٜ بل٦ٙٞ ًِاًٚٞ، أٗ ك٦ٙعٞ ًتؼٚٵوعٞ أٗ ٗٓعٍ     ٙ

ـٵ ا٨هتٌاتٞ!!.  أٗ ػـٙعٞ اهتفٸ ًّ س٘هٕ اهِاي س

 إُٔععا. عقٚععـٝاهتٌععلٚم ب ٙععٞ   تعع بٟإُٔععا هععقادٞ اٮؿلععاْ اهعع     

كاكثٞ ػٽريٝ تعاُٛ ًِٔا دلتٌعاتِا ٗهتبقٟ ًاؿاَ ِٓان كدى ؿٙعّ  

إُٔعععا ُععع٘كٝ  ِعععاحلٕ اهٌؼِعععٚٞ ٗا٪ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ.كلػـًعععٞ ل هلعععا ِٙىلڃععع

 اكلٔـٜ اٮهٽ٘كٙٞ اكلغلٙٞ.

ـٵخ ععّ   ٨ أقـخ عّ فات اهعقٚـٝ كٔٛ ً ْ ًؼِٛ، إُٵٌا أق
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 ثاكٓا ٗتـاعٚاتٔا اكلرتتبٞ عوٚٔا مل اجملا٨ت كاكٞ، ػاُٞ مل دلاي 

اهعععع٘عٛ، ٗنـكتععععٕ عوععععٟ اكتٌععععاف احلقٚقععععٞ بعٚععععـاځ عععععّ اهتنٗٙععععل  

 ْ ًعتـي ٗ ػل ًتٽلف بٔقٖ اهعقٚـٝ باهقات. ٗاهتشلٙف. كِٔان إؿلا

٨ أُوععٟ أكععاؿ أػوععل سٚععاتٛ مل أسععـ ا٪ٙععاَ ٗكِعع  ُععغرياځ،      

عِـًا طوب  أًٛ أْ أٓع مل دلل٠ اهِٔل اهقلٙم ًعّ بٚتِعا، ػٌعبٞ    

قٌى مش٘عا ٓـٙٞ هٯًاَ اكلٔـٜ، حلادٞ مل ُفؤا تلد٘ نٔا١ٓا. 

ِٔعل ػٽع  ًعّ    كِنهع  اه  فٓب  بٱعٚٵـ اكلغلب ًباًلٝ، ٗٓعقا ًعلطٔا،  

تعاكصلٕ. كلـت أغلق مل د٘ ناكْ، كرتكع   ب ٛٔودلفٷ ساؿ جل

اخلٌععبٞ تٽفعع٘ عوععٟ اكلععا١ ٗك٘نٔععا مشعع٘  تععت٫٪ ًعع٘ناځ كلقابوععٞ اكلٔععـٜ   

 !!.٠ا٬ػل ٔفٞلٓا مل اهاهقٜ ِٙتىل

ًلانٞ أًٛ سٌِٚا عوٌ  أْ اهٌٌ٘  طف  ًت٘نـٝ ٗٓٛ إ٨ أُوٟ 

٘ؿ، ًّٗ ثٍ هتتشقق تٌق طلٙقٔا مل دلل٠ اهِٔل هوقا١ اكلٔـٜ اكل٘ع

 هلِٔا مل تتشقق.  أًاُٚٔا!!!.

٨ أًععم بععاػ٩ْ أًععٛ ٗطٚبتٔععا ُٗععـق ُ٘اٙآععا هلِٔععا ٓععشٚٞ   

إؿلععاْ ػععلامل، ٗدٔععى ؿٙععين، ٗإؿلععاْ ًععنٗك. ٗهٚوعع  ٓععٛ اهٔععشٚٞ       

ا٪ٗػل هلقا اهوْ٘ ًعّ اهعقا٢عـ ٗهعّ تلعْ٘ ا٪ػعريٝ، ٗهعٚبقٟ اهِعاي        

ذبعْ٘ ُع٘ت   ٨ طلعاكْ٘ اد ٗاهٚعَ٘ ا٬ػعل، ضل    كدايٓشاٙا ػٽاب 

 ٙغقْٗ بوٽا١ اهِاي ؼلفآٍٚ بلانٞ هلِٔا ػاٗٙٞ.ٗاحلق، 

أٗ ٌِ٘فز بوٚنل هتـاعٚات اٮؿلاْ اهوافز كٓقٖ اهقِٞ  فكلأ 

 سٌِٚعععاتٌعععبٚٔا بازلعععقاب اهفلاًعععات هؤععع١٘،    ،"ربانعععٞاهعقٚعععـٝ اه"

كبوٽا١  .ثٍ ؽل٘ت ٌِا ؿاكت أًعتٕٙٙفقـٓا اهل٦ٙٞ ٗا٨جتاٖ، كتـٗك إ
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دعنا١  بغل إٙـٍٙٔ ًفاتٚض اجلِٞ ًتفا٢ى ٙٔع اهِاي ِٙذقبْ٘ خلٽاب 

ٮؿلعععأٍُ بعقا٢عععـٖ، ٗاًتجعععاهلٍ ٪ٗاًعععلٖ مل للاكهعععٞ بعععع  ا٪عٌعععاي  

  ٗاهٽق٘ي.

كاكقع  اٮُوعاْ ًِعق ٗدع٘ؿٖ عوعٟ       إُٔا ً هاٝ اه٘عٛ اهعـٙين اهع   

، كب كلاغ ٙوتغوٕ كِٔٞ اكلعابـ ٗكداي اهعـّٙ مل ـلٚعع اهعِع٘ك   ا٪

 رتٖ عوٟ ًٽلٓا ا٬ػل.ٗنـ فكل اهتاكٙؽ ًٽلا ًِٔا كغٍ تو

إْ أػٽل ًا تعلٵب هٕ اٮُواْ تنٗٙل احلقا٢ق باهٍ اهـّٙ ٗاٮهعٕ  

كععلاغ ِٙفععق ًاهععٕ ٗٗنتععٕ بوععؼا١ ُععابع ًععّ طٚبععٞ نوبععٕ ُٗقععا١ هععلٙلتٕ، 

ٗإؿلاُععٕ اهععقٜ ٙـكعععٕ هتِععـٙق كدععاي ُِععب٘ا أُفوععٍٔ ٗكعع١٩ عععّ       

اٮهععٕ، كاهععتغو٘ا اٮُوععاْ ٗٓعععفٕ ًععّ أدععى ًِععاحلٍٔ اهٌؼِععٚٞ       

ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععٞ، هععقا جتععـ أكجععل احلععلٗب عععرب اهتععاكٙؽ      ٗاهٽا٢فٚععٞ 

سلٗبععا ؿِٙٚععٞ ٙوعع٘ق كٚٔععا كدععى اهععـّٙ اهِععاي نٽٚعععا هوٌعع٘ت توبٚععٞ          

 هلغباتٕ ًِٗاحلٕ.
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 اننُاتح انعايح
أك٠ أْ ُت٘نف عِـ ٓقٖ اهِقٽٞ أكجعل،   طارق اللهانٌ:: 07ي

ُِٗانٌٔا ببعـٙٔا اهوٚاهٛ ٗا٨نتِعاؿٜ، كشوعم كٗاٙعات اهٌعٚعٞ     

ٗٓقا ًا تنػل بٕ كتعبٍٔ أْ ك٦ٙعٞ اكلٔعـٜ مل تتشقعق إ٨     اٮًاًٚٞ، 

ٌٓاْ ً٘اكقٞ هووفلا١ ا٪كبعٞ كفلٍٔ اد، كلٚف توِٟ هعوٌا٢ٍٔ 

اكلٔـٜ مل اهِٚابٞ عِٕ؟ بى أكجل ًّ فهم ٓعٛ نٔعٚٞ ٨ٗٙعٞ اهفقٚعٕ.     

ٔى ًّ اكلٌلّ اْ توونل اه١٘ٔ اكجل عوعٟ ٓعقا اجلاُعم هِتعبغل     ك

 . ِٟ عوٚٔا ٓقا اهلأٜ؟ًآٛ اكلقـًات ٗاكللتلنات اه  بٱ

اهلعع٩َ مل ٓععقا اكل٘ٓعع٘  صلععلٜ ٗكقععا    : ماجااد الغرباااوٍ: 07ج

كلبععاُٛ اهٌععٚعٞ اٮثععين عٌععلٙٞ، عقٚععـٝ ًِٗٔذععاځ مل ت٘ثٚععق اهلٗاٙععات      

إسـ٠ اهقٔاٙا اهعقا٢ـٙٞ اه  طاي بٔا اجلعـي ًٗعا ماي    ٛاهـِٙٚٞ. ٗٓ

هعـَ ٗد٘ؿ ُّ نل ُٛ ُلٙض ضلوٍ اخل٩ف، ٨ٗ أؿهٞ نٽعٚٞ تِٔعٛ  

٩ٙت هعععبع  ا٬ٙعععات اهقل ُٚعععٞ، ؿللعععّ  ٌٗعععم هععع٠٘ كٗاٙعععات ٗتعععاه

٩ٙت أػل٠. ٗهعى أسعـ أهعباب  وڃعف اكلوعوٌغل      ُٗقٔٔا بلٗاٙات ٗت

ٓععقا اجلععـي اهعقا٢ععـٜ اهعقععٍٚ، دععـي ٨ ِٙععتر أٜ ًعلكععٞ. اهعقٚععـٝ        

تٽعع٘كت ؼلععلٗك اهنًععاْ ًٗععا عععاؿت ا٬ٙععات ٗاهلٗاٙععات إ٨ دععن١اځ ًععّ      

ٙعععٞ ٗاهلٗاٙعععٞ ٗاهوٚاهعععٞ   ًِىلً٘عععٞ كللٙعععٞ ًعقعععـٝ تعععـػى كٚٔعععا ا٬    

ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععٞ، ٗأٓععـاف ًقٓبٚععٞ، ًِٗععاا طا٢فٚععٞ، ٗٓععلٗكات      

اهعقات،   اهرتاتٚذٚٞ، ٗنٔاٙا ُفوٚٞ، ٗت كٚعـ اهعع )أُعا ، ٗقِعغل    

ْ اجلععععـي عقععععٍٚ، ٨ كا٢ععععـٝ ًِععععٕ.    إٗأًععععٚا١ أػععععل٠. هلععععقا أنعععع٘ي    

، ٗٙبقععٟ اٮؿلععاْ كاهععؼا  ٧ثل إ٨ بٌععلى ذلععـٗؿ تعع٨  ٗا٨عرتآععات
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ؽلاًعا عوعٟ ًوعت٠٘     اهعقعى ًعٽڃع٩  هٚى، ًا ؿاَ ًٌٔا كاْ ٓعف اهـ

وعاطفعععٞ ٗا٪ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ  بعععى ٗٙتبوعععـ اهعقعععى سٌِٚعععا ٙعععرتن ه    .اهعقٚعععـٝ

ـ اه ًوع٧ٗهٚٞ تعنٙعن  ٗاكلؼٚاي اهٌع،  كع٩ غلابعٞ أْ    ٗقِعِٚٔا.  ٝعقٚع

باخللاكات ٗاه٩ًعق٘ي ًّ أدى ٙقغل ِٙوذٍ ًع ٙت٘هى بع  اهِاي 

. اهتف٘ق مل اهـُٚا ٗا٬ػلٝ تٽوعاتٕ ا٪ٙـٙ٘ه٘دٚٞ، ٗصلعوٕ ٙعٍٚ ٌُ٘ٝ

٘ه٘دٚات ًتٌابٔٞ، كلٚعف ب ٙعـٙ٘ه٘دٚا تع٧ًّ باهغٚعم،     ٙكى ا٪ٙـ

ًعّ  ٗاخل٘اكق ٗاهللاًات؟ هقا ٨ أهتغلب أهٽلٝ اهلًع٘م اهـِٙٚعٞ،   

٘نف ُـنٚٞ بعع  اهعقا٢عـ   ُوبٞ عوٍ اهغٚم ٗاخل٘اكق هلٍ، هتػ٩ي 

 ، مل ػٍٔ ُلا  ًلٙل، كاُ  بـاٙتٕ ػ٩كا س٘ي اهووٽٞ ثٍعوٚٔا

وعاًض  تاهِذاٝ اكلٽوق أٗ ب ػُِ٘ٚٞٗ فٔا٢ى،س٘ي اهُنا  ق٘ٵي اػل 

كباتعع  اهفعععٶلق ٗاكلععقآم ًعِٚععٞ بتعب٣ععٞ أتباعٔععا كللٙععاځ   .كععبري دععـا

ٗعاطفٚاځ هتشِغل اهقات ٓـ ا٬ػل، ٗاثبات اهع)أُا  ًّ ػ٩ي ثب٘ت 

لق أْ تلعْ٘ ٓعٛ اهفلنعٞ    اكلٔعٍ هعـ٠ اهفٶع    ٗه٘ مٗكا ٗبٔتاُعا.  ،أكٔوٚتٕ

هعبعغل كلنعٞ كوعٔا مل    ٗ" تفرتق أً  عوٟ ث٩خ  غريٓا اهِادٚٞ ؿْٗ

، احلععـٙح اهععقٜ أكٔععٟ إػل تلفععري اهِععاي ٗٓتععم  اهِععاك إ٨ ٗاسععـٝ"

ٙقَ٘ عوٟ ًعاؿهٞ ػاط٣ٞ  ١سلًاتٍٔ حبذٞ اهتلفري. ٗأٜ تلفري ؿُٛ

٩ًٗمًٞ ًقٚتٞ: ٨مَ ٗد٘ؿ كلنٞ ُادٚٞ ٩ٓي ٗاسللاف ٗكؼلا كفعل  

اهِادٚععٞ؟ كععى ٗاسععـٝ ًععّ   ـلٚععع اهفععلق ا٬ػععل٠. ًٗععّ ٓععٛ اهفلنععٞ    

اهفلق اٮه٩ًٚٞ تـعٛ أُٔا اهفلنٞ اهِادٚٞ. ٗباهتاهٛ كٌفٔعَ٘ اهفلنعٞ   

اهِادٚٞ ٙوتونَ ٗدع٘ؿ كعلق ٓعاهٞ ًِشلكعٞ بعى ٗستعٟ كعاكلٝ. ٗٓعقا         

سٌِٚععا اهععتباغ اهتلفريٙععْ٘ ؿًععا١ اكلوععوٌغل بعع٩ أٜ   ًلٌععّ اخلٽععل

ـتٍٔ حبعـٙح اهفلنعٞ اهِادٚعٞ. ٗاكلٌعلوٞ أْ تنكٚعٞ      ٚع ُم هع٠٘ عق ف
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ٞ تتع٘ػل كعى   ٙع عقٚـ –ِفى هٔوٞ دـا ًّ ػ٩ي ًِىلً٘عٞ كللٙعٞ   اه

كلنعععٞ ُعععٚاغتٔا هتتشععع٘ي إػل ًوعععٽلٝ ٙقعععاي عوٚٔعععا إؿلعععاْ اهِعععاي    

ٗتلفريٍٓ. ك ٜ ذلِٞ ٙتعلب هلا اهِاي بوبم ٓقا احلعـٙح اهعقٜ   

مل ٙوتٽع أسـ اجلنَ بِـٗكٖ عّ اهِ، هع٠٘ كٗاٙعات ٓععٚفٞ، ٨ٗ    

 ٕ هوععوٽاْ خلـًععٞ  سععـٙح ً٘ٓعع٘  كتبتععٕ أٙععاؿٜ ًلتننععٞ ا    ًععم أُعع

أٓـاكععٕ اهوٚاهععٚٞ. ٗٙلفععٛ ؿهعع٩ٚ أْ اهقععل ْ ٨ ٌٙععرتهل مل إهعع٩َ     

كلٚععف   ذلٌععـ كهعع٘ي اد.   فععلؿ هعع٠٘ ًععٔاؿتٕ: ٨ إهععٕ إ٨ اد ..   اه

لٖ؟ إٓاكٞ إػل تعـؿ ُٚغٕ ٗٓعف كدعاي هعِـٖ بعى ٙلفعٛ أْ     ُلفڃ

ًعاٗٙعٞ بععّ أبعٛ هععفٚاْ أسععـ كٗاتعٕ، ٗكٚععف ٨ ٙلٗٙعٕ ٗٓعع٘ ٙلععلي     

هقععـ نٽڃععع ٓععقا احلععـٙح دوعع٘ك اكلعع٘ؿٝ     ٕ. هععوٽتٕ، ٗٙلفڃععل ًِا٢ٗٚعع  

 ٗاهتواًض بغل اكلقآم ا٪ه٩ًٚٞ ٗأهى كلِٽق اٮنِا١ ٗاهتِابق.

كعوٟ ًوعت٠٘ اهعقٚعـٝ ٙع٧ًّ اهٌعٚعٞ بع ْ اٮًاًعٞ       ُع٘ؿ هوشـٙح:  

ٚٵّ ًععّ نبععى اد تعععاػل، ٗنععـ ُععّ اهلهعع٘ي ا٪كععلَ عوععٟ     ُععّ ٗتعٚعع

ٛٵ، ًّٗ بعـٖ إػل ٗهـٖ احلوّ ثٍ احل وغل ٗتوعٞ ًّ إًاًٞ اٮًاَ عو

ٗهـ احلوغل،  ػلٍٓ اكلٔـٜ اكلِتىلل، ذلٌـ بّ احلوّ اهعوللٜ 

ٛٵ ًِعععق أْ غعععاب ٗعٌعععلٖ قلعععى هعععِ٘ات،   اكلوقڃعععم باكلٔعععـٜ. ٗٓععع٘ سععع

ْٰ اد هٕ. ٗكاُ  هٕ غٚبتاْ ُغل٠،  وٕ كٚٔعا  ؿلجٗهٚؼلز ًتٟ ًا أپفٶ

أكبعععٞ هععفلا١، ٗكععرب٠ مل ٙوتععق أسععـاځ. ٗمعٌعع٘ا أْ اهوععفلا١ كععاُ٘ا   

 . ، ٗتقـَ اهتعلآٔابٌلى ؿٗكٜ ٙوتقْ٘ اٮًاَ

ُع٘ؿ هوو٧اي، سوم اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ كاُ  ك٦ٙٞ اٮًعاَ اكلٔعـٜ   

ًتاسٞ هووفلا١ ا٪كبعٞ، ثٍ غعاب غٚبعٞ كعرب٠، ٗمل طلوعف بععـٖ أٜ      

ِٓعان ٗكاهعٞ   نعاه٘ا    اه٘كاهٞ اخلاُٞ. هلعّ  عهفري، ٗبٔقا اُقٽ
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ز : )ػععلًفاؿٓععا عاًععٞ هوفقٔععا١، ؼل٘دععم كٗاٙععٞ عععّ اٮًععاَ اكلٔععـٜ،   

اهت٘نٚع ًّ اهِاسٚٞ اكلقـهٞ: ٗأًا احل٘اؿخ اه٘انعٞ كاكدع٘ا كٚٔا إػل 

 كٗاٝ سـٙجِا، كإٍُٔ سذ  عوٚلٍ، ٗأُا سذٞ اد عوٍٚٔ .

ـٵعٚٔا ًّ اهفقٔا١ مل  كٔقٖ اهلٗاٙٞ ٓٛ ًِـك ًلعٚٞ اهِٚابٞ كلّ ٙ

 . بأُٚاكٓامًّ اهغٚبٞ اهلرب٠، كتِض بِشتٔا ٗتِٔاك 

مل ُععّ اهلٗاٙععٞ، هوفقٔععا١ ابععٞ اهعاًععٞ ثععٍ ٨ ؿهٚععى ُععلٙض عوععٟ اهِٚ 

٨ٗ طلفععٟ  .عوععٟ كٗاٝ ا٪ساؿٙععح ٗهععٚى اهفقٔععا١ ُععلاسٞ ٪ُٔععا تٱشٚععى 

٘ٵُ٘ا ًّ نٌٚٞ اٮًلاي، اكق بٌِٚٔا ًفًٔ٘ا ًِٗـااهف نا. هلٍِٔ ٓ

هِـق ًِٽوض كاٜٗ احلـٙح عوٟ اهفقٕٚ، ًا ؿاً  اهلٗاٙات ًغوٕ 

ق اهِعع٘عٛ اهفععاكاكلٌععلوٞ ه٘ٓعع٘غ   ىٗٓععقا اهلعع٩َ ٨ ضلعع  اهٌععاغى. 

ٗ  كاهفقٕٚ دلتٔـ  .بٌِٚٔا ٙعٌعى كأٙعٕ مل إطعاك ًعا     هٕ أؿٗاتعٕ اخلاُعٞ، 

بٌِٚععا  ، ًٗععا ٙق٘هععٕ ؿلجٵععى كأٙععٕ ٗادتٔععاؿٖ ٗنِاعتععٕ.  كٜٗ ًععّ أساؿٙععح

ٗ احلععـٙح عععّ اٮًععاَ، ًباًععلٝ أ    تقتِععل ًٌٔععٞ اهععلاٜٗ عوععٟ ُقععى    

باه٘اهٽٞ، كٌا تق٘هٕ اهلٗاٙٞ ٓع٘ كع٩َ اٮًعاَ، ٗٓع٘ إًعاَ ًعِعَ٘       

عوععٍ احللععٍ اهعع٘انعٛ، ٗهععٚى احللععٍ اهىلععآلٜ سوععم اهفععلب، ٙ

. كاهلٗاٙٞ إفا ُش  تع ًل باتبعا  كأٜ   كٌا ٓ٘ احلاي باهِوبٞ هوفقٕٚ

اٮًععاَ ًععّ ػعع٩ي ًععا ٙلٗٙععٕ اهععلٗاٝ، أًععا مش٘هععٕ هوفقٚععٕ كٚشتععاز إػل    

ؿهٚععى، ٨ٗ ٙلفعععٛ اهتوعععآى ًفًٔ٘ٚعععا هٌععٌ٘هٕ بٔعععا، ه٘دععع٘ؿ تغعععاٙل   

ٔععاؿٖ مل اهقٔععاٙا ٗنععـ ُوععتفٚـ ًِٔععا إنِععا١ اهفقٚععٕ ٗادت  ً٘ٓعع٘عٛ.

 اه  كٚٔا ُّ ُلٙض هٯًاَ اكلعَِ٘.

ؿهٚعععى اهِٚابعععٞ اهعاًعععٞ  عٌعععـٝ ٗباهتعععاهٛ د٘ابعععاځ عوعععٟ اهوععع٧اي: إْ    

ػِْ٘ ٓقٖ اهلٗاٙٞ اه  ؽلِض اهعلٗاٝ أٗ اهفقٔعا١ ُٚابعٞ عاًعٞ، ٗبٔعا      



275 

أُبض اهفقٕٚ ُا٢باځ هٯًاَ ٗهٕ كاكٞ ُع٩سٚاتٕ إ٨ ًعا طلِعٕ. كٌعّ     

 ٗ هععِـاځ أٗ أسععـٌٓا ٨ ؿللِععٕ إؿعععا١  ٌٙععلم بِععشٞ اهلٗاٙععٞ ًتِٵععاځ 

اهِٚابععٞ عععّ اٮًععاَ. ٗبٔععقا كاهفقٚععٕ ٨ ضلتععاز ه٘كاهععٞ ًباًععلٝ ًععّ         

اٮًععاَ، ًٗععّ بععاب أٗػل ٨ ٓععلٗكٝ هل٦ٙتععٕ ٗهقا٢ععٕ ًععّ ٓععقٖ اهِاسٚععٞ.    

ٗٙبقٟ هلىٵ ًعؼّ نِاعتعٕ مل نبع٘ي ٓعقا اهعـهٚى أٗ عـًعٕ، هلعّ        

هعتِٔاك ُٚابعٞ   اكلٍٔ أْ ا٪ًعل باهِوعبٞ هوفقٔعا١ كاهعؽ ٨ ًعم كٚعٕ ٗإ٨ڃ       

ـٵعٛ ُٚابٞ اٮًاَ.  ٙ ًّ 

ِٗٓان ًّ ٙعتقـ أْ ُٚابٞ اهفقٕٚ اجلاًع هوٌلا٢نل هٯًاَ اهغا٢عم  

قِععٚى ساُععى ًععّ سٚععح أٗه٘ٙتععٕ، كٌععّ ٓعع٘ أٗػل ًِععٕ باهتِععلٵف      

 ؟مل مًّ غٚبٞ اٮًاَب٧ٌْٗ اٮًاًٞ 

ًععلاي عععاَ بٌعع ْ اهلٗاٙععات ٗاهت٘نٚعععات اهِععاؿكٝ ععّع    إثعٍع ِٓععان  

جتعوِععا ٌُععم مل أُععى اكل٘ٓع٘ع ، ، هت٘نٚع أععع٩ٖ، كععااهِاسٚعٞ اكلقـهععٞ 

ْ ت٘نٚعععٕ     كٌعّع ٜ كٚلع٘ع ْ اٮًععاَ اكلٔعـع أٙعّع ُجبعع  أْ اكلععلاؿ بٔععا ػِع٘ع

اهٌعم ٗاهعرتؿؿ    ًٗع .ٓقا ٨ ؿهٚى عوٕٚ سذٞ تونَ اهٌٚعٞ باهع٘ؿٝ هوفقٔا١؟

 سلتٌى ُـٗك اهت٘نٚع عُّٔٽل هوبشح عّ أهباب ُـٗكٖ، كوٌافا ٨ 

ؿٖ  هًعاَ، أٗ  ، إًا هِعغل هّع اٮ  اهوفري ا٪ٗي َ ٗد٘ع سعاي   ك ،أهاهعا  عـع

٘  اهٌٚعٞ عوٟ اهفقٔا١ ا    كٛ ٙتؼوّ ًّ ٗكطٞ اٮكتا١، كٔع ى دلتٔـع هٚع

ٞ   عٌوٕ ٗ ٙقتِل، بى ًـٙلا كللتم اٮًاَ ٞ  عوٟ اهقٔعاٙا اٮؿاكٙع  .ٗاكلاهٚع

ا  ي دعـع ُٗكعع٩ ا٨ستٌععاهغل ًعقع٘ع عٞ اهععقّٙ ٙلكٔع٘ع ٨ غعع٩ٝ اهٌعٚع  ٌٔا،هع٘ع

١ ًِعق    ٢ٕ سٚا، ٗبِشٞ ٨ٗؿٝ اكلٔـٜ، ٗبقاٙعتقـْٗ ٪ٍُٔ  ٙعوٍ كعى ًٛع

كٙا ًتععٟ ًععا١   ٨ٗؿتععٕ ، ٚشٚععٟ ب ٙوععتـهْ٘ عوععٟ فهععم ، ٗعوٌععا سٔع٘ع اهعِع

اؿ ٗاهلععلٍٙ ،  هعع٧اي مل دلوععى  8111أدععاب عوععٟ اهععقٜ اٮًععاَ اجلع٘ع
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ٕ  ٗاسـ ٘ات.  3 بعٌعل ًاًعٞ  اُتقوع  هعٕ اٮ  نـع  ، ٗكغٍ ُغل هِع ٗٙبقعٟ   هِع

٘      اكلتوقٛ ٗنـكتٕ عوٟ تٌؼّٚ اه٘انعع.  ي ػاُعٞ ِٗٓعان كٗاٙعٞ أػعل٠ تقع

اؿ مل دلوععى ٗاسعـع عوععٟ   هٞ!!. ٗكععاْ  ًوعع 31111أدععاب اٮًععاَ اجلع٘ع

ـٵن.. هِ٘ات!!!. عٌلٖ عٌلٝ  ات؟ ٓعى  ٓقٖ اخللاكع ْ٘ ٨ أؿكٜ كٚف ِٙ

    ْ نٔا؟ ث٩ثع٘ع هععاعٞ هع٘ع    811هععف ًوعع هٞ قتععاز إػل   أمثععٞ عانععى ِٙعـع

ٝ، ؼلعععا ٙععععاؿي   ا أْ كعععى ًوععع هٞ قتعععاز ؿنٚقعععٞ ٗاسععـع ًٙ٘عععا  71كلٓععِع

كٝ أهعٽ٘كٙٞ هٯًعاَ مل     ـ؟؟كلٚف صلٚم عوٚٔا مل دلوى ٗاسع  أٜ ُ٘ع

 ؟ كلافا ٙت٘نف عقى اهٌٚعٛ عِـًا ٙوٌع ٓقٖ اهللطقات.تٍٔرلٚو

 

٨ ٓععععف اهععتـ٨هلٍ بٌعععلى  أ٨ تععل٠   طااارق اللهااانٌ:  : 08ي

نٌٚٞ ًعلعٚٞ،   ِٚابتٍٔ عّ اٮًاَتلكّ هٕ اهِفى؟ كلٚف تبقٟ ه

ٙتقوڃـ ًِِبا تٌلٙعٚا ًٌٔا؟ ثٍ ٓى ِٓان ُِْ٘  اهفقٕٚػُِ٘ا ٗ

 ًونًٞ تـي عوٟ ًلعٚٞ اه٨٘ٙٞ أٗاهِٚابٞ اهعاًٞ؟  نل ُٚٞ

ٗكقا كلباْ أػل٠  ا٨هتـ٨ي ٨ نٌٚٞ هلقا  : ماجد الغربااوٍ: 08ج

تل٠، كٌا ٓ٘ اه٘انع، أْ اهتٌلٙع ًِشِل بعاد تععاػل، كع٩ نٌٚعٞ     

ٚٵّ     تٌععلٙعٛ ٪ٜ ًِِععم ًٗقععاَ   ٨ ٙععـي عوٚععٕ ُععّ نل ُععٛ ُععلٙض بعع

ٗإ٨ هعتِتفٛ ًِذٵنٙتعٕ    ٗآض ٨ هبى كٕٚ هٚلْ٘ سذٞ عوٟ اهِعاي، 

ًٗعقكٙتععٕ. كٌععا ٨ ؿللععّ ا٨ستذععاز باهلٗاٙععات ٪ُٔععا دلععلؿ ولععّ،  

ّٵ ٨ ٙغين عّ احلق ٣ًٚاځ ًٌٔا كاُ  ؿكدٞ ُعشتٔا، كلٚعف    ٗاهىل

 ٞ ، كٚبقععٟ ا٪ُععى عععـَ ًععلعٚٞ أٜ ًِِععم تٌععلٙعٛ،     تلععْ٘ سذعع

ٗاهفقٚععٕ دلتٔععـ مل ٓعع١٘ ا٪ؿهععٞ اهٌععلعٚٞ ٗهععٚى ًٌععلعا عععّ اد        

ٚٵ   . ُآٚم عّ عـَتعاػل ِعٞ، ٗكعى ًعا    ٗد٘ؿ كٗاٙٞ ُعلضلٞ ٗآعشٞ ب
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ٙوتٌععٔـْٗ بععٕ ًععّ كٗاٙععات إًععا ٓعععٚفٞ هععِـا أٗ هٚوعع  تاًععٞ ًتِععا،   

ٗقتععاز اػل نععـك كععبري ًععّ اهت ٗٙععى ٗاهت ٙٚععـ ٗاهِععِاعٞ اٮُعع٘هٚٞ.     

بعاهت٘نٚع   ا٨هعتـ٨ي  إٓاكٞ كلعا تقعـَ ًعّ إًعلا٨ت هعذوِآا عوعٟ       

 اهِاؿك عّ اهِاسٚٞ اكلقـهٞ.

ان سادعععٞ هعععابقا ٪ؿهعععٞ تٌعععلعّ ًقعععاَ  ٙاهعععٚـٜ إفا كاُععع  ِٓععع

تٔا نـاهععع ، سٚعععح باتععع اكللدعٚعععات اهـِٙٚعععٞ، كعععاهَٚ٘ ٨ سادعععٞ هلعععا  

ٞ  تِقاؿ هلا اهِاي ط٘عا بعـ ٗكاهؼٞ،  ًعّ اهتجقٚعف عوعٟ     هعِغل ط٘ٙوع

ًعّ   تشعلك ٗٗد٘ب طاعتٔا، كبات ًعّ اهِععم اه   ًلعٚتٔا ٗنـهٚتٔا

 .هوٽتٔا ٌِٗٓٚتٔا

جقٚف ؿٙعين طعا٢فٛ،   تأدـ اهِاي اهَٚ٘ أًـ سادٞ هوفقٕٚ مل ولى 

ًعععقٓ،،  ٙعععـٙ٘ه٘دٛ. كٌعععا سادتعععٕ هولٗاٙعععات ٗاهت٘نٚععععات؟ مل ٙععععـ 

ِٓععان ًعع١ٛ ٙعع٧ثل عوععٟ ١٨ٗ ٗطاععععٞ اهِععاي هلدععى اهععـّٙ ٗنـاهعععٞ        

 ّ ؿٙعععٍِٔ  ًلدعٚتعععٕ؟ كٔعععقا ًوعععتشٚى ٪ُٔعععا باتععع  دعععن١ا ٨ ٙتذعععنأ ًععع

اهفللٙععٞ، ٗهلععا هععوٽٞ ً٘دٔععٞ، ًٌِٗٔٚععٞ عوععٟ    تٍٔبِٚععٗ ًٗعتقععـٍٓ

ا دلتٌععععات اهقٽٚعععع ٗسادتٔعععا اكلاهعععٞ كلعععّ  تفلعععريٖ ًٌٗعععاعلٖ. إُٔععع

كٗغ اهٽاععٞ ٗاخلٔع٘ ، ًعّ     لهٵعؽ ت ٨ ًعع٘كٙٞ ٙق٘ؿٓا. كِٔان ثقاكٞ 

اهععلاؿ عوعٍٚٔ كععاهلاؿ عوِٚعا ٗاهعلاؿ عوِٚععا كعاهلاؿ عوععٟ     كٗاٙعٞ:  نبٚعى  

اد!!. ٗٓعع٘ سععـٙح ًعععلٗف ٗكؿ مل دلععاي اهقٔععا١ هلععٍِٔ ٗهععع٘ا      

 ً٘ٓ٘عٕ هٌٌٚى اهفقٔا١ ٗكؼلا كى كداي اهـّٙ!!.
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 انناحُح ادلمدّصح

ْ09 : ٌ نبعى ا٨ُتقعاي إػل ً٘ٓع٘   ػعل اكٙعـ اْ       :طارق اللهاان

اهت٘ٓض عّ عبعاكٝ ًٌٔعٞ طاكلعا تلعلكت مل اؿبٚعات اهٌعٚعٞ ٗٓعٛ        

ٗكلافا مل ٙقكل اهعٍ   ،اكلقِ٘ؿ بٔقٖ اهعباكٝ ٌاك اهِاسٚٞ اكلقـهٞ،

  احلذٞ بـ٨ عِٔا؟

بعاؿك ًعّ   عباكٝ ً٘اكبعٞ ٙت اهِاسٚٞ اكلقـهٞ  ماجد الغربااوٍ: : 09ز

أٗ إط٩نٔععا ًععؼّ اٮًععاَ اكلٔععـٜ ًععّ ػعع٩ي نععلا٢ّ ساهٚععٞ ًٗقاهٚععٞ. 

ػاُععٞ ًععع ٗدعع٘ؿ ًععربك هعععـَ      هووععاًع. تعع٘سٛٙععلاؿ هلععا أْ  ٓلععقا 

لعععاْ كاهتِعععلٙض باةعععٕ ػ٘كعععا ًعععّ ٩ًسقعععٞ اهوعععوٽٞ اهعباهعععٚٞ،    

تععـي عوٚععٕ، ًِٔععا:   كوٌععات ًِٗععٽوشات   ُععقان ٙوععتؼـَ اهٌععٚعٞ  

ٟ ٨ ٙ٘دـ هلّ ه٫هف  .اهِاسٚٞ اكلقـهٞ إكاؿٝ ػِعْ٘   ًا ٙـي عوع

٘  بٔااكلٔـٜ   ٘دع٘ؿ ب ٨سقعا كتوعبب    ،اٮضلعا١ ٗاهقعلا٢ّ مل سِٚٔعا    ٨هع

ؿهٚى ِّٙ عوٟ أْ اكلقِ٘ؿ بع "اهِاسٚٞ  ٙتٽوم ٗد٘ؿإًلاي ًعقڃـ، 

اٮًعاَ اكلٔعـٜ، ٗٓعقا ًفقع٘ؿ، ٗمل ٧ٙكعـٖ أسعـ        ػِْ٘اكلقـهٞ" 

        ٛ  بـهٚى ُعلٙض. بعى ُوعم امقعق اهلعبري  ٙعٞ اد ؿ. سوعغل اكلـكهع

اهلها٢ى اهِاؿكٝ عّ اهِاسٚعٞ اكلقـهعٞ   اهت٘انٚع ٗاهٽباطبا٢ٛ كتابٞ 

عٌععى اهوعفري اهجعاُٛ: ذلٌعـ بععّ عجٌعاْ بعّ هعععٚـ، اهعقٜ كعاْ ٙ        اػل

ه٘اهععـٖ عجٌععاْ بععّ هعععٚـ )اهوععفري ا٪ٗي ، ًٗععّ نبوععٕ كععاْ      كاتبععا

مل ّ كاتباځ هٯًاَ احلوّ اهعوللٜ، ٗكاْ ػٽٕ ٗػتٌٕ ًعلٗكٰٚ

ٞ   ُٱٌا ا٪ٗهاهل اهٌٚعٚٞ اخلاُٞ. ك  اتت٘نٚعع ًعّ   وعم هوِاسٚعٞ اكلقـهع

بِفى ػٽٕ    تِـككاُمل مًّ اهغٚبٞ اهِغل٠  ٗكها٢ى ٗتعوٌٚات
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ٗباُقٽاعٔعا  . ثٍ اُقٽع  توم اهلها٢ى بععـ ٗكاتعٕ،   اكلعلٗكّٰٚ ٗػتٌٕ

ٌعععؼّ اٮًعععاَ ه اهت٘نٚعععع وعععٚىك ،ووعععفري اهجعععاُٛه ُوعععبتٔا ت كعععـت

قععق ٗمً٘ثععق دععـا كعع٩َ كإُععٕ ، اهلععاًٍ ٪ٌٓٚتععٕاكلٔععـٜ!! )أُىلععل 

) ، تعقك كؿٖ أٗ ُقٕٔٗأكاؿؿلٛ كبريٗدلتٔـ 
1  . 

                                      
اؿ )  ًعّع هععاًلا١، ٗبقععٛ ِٓععان ستعٟع      - 1 َ عجٌععاْ بعّع هعععٚـ اهعٌععلٜ إػل بغعـع نعـع

، ٙععـع فى اهٽلٙقععٞع اهععع  كاُععع  مًععّع اٮًعععاَ    ٗكاتععٕع ٙل ًلتعععم اٮًاًععٞع بععِع

اهعوععللٜ )عوٚعٕع اهوعع٩َ ، ٙتوععوڃٍ اهلهععا٢ى ٗاحلقعع٘ق اهٌععلعٚٵٞ ًعّع اهٌععٚعٞ  

، ٗنعـع نٚععى: إُٵعٕع كععاْ ًعرتكععاځ بعٕع بِععفتٕ ٗكعع٩ٚځ      ـٵهعٞع ٗٙوععوڃٌٔا هوِاسٚعٞع اكلق

ُٗا٢باځ هٯًاَ اكلٔـٜ ًّ نبى ـلٚع اهٌٚعٞ ) ، ٗٓقا اهق٘ي ُشٚض مل اكللاسعى  

ًٵا مل سٚاتٕ كقـ كاْ اهبع  للڃّ ٙبتغٛ تووٍٚ احلق٘ق اهٌعلعٚٵٞ   اه٩ڃسقٞ، أ

فهععم ) . ًٗععع فهععم مل ٙلعّع ِٓععان أؿُعٟع ًععمڃ مل كُ٘عٕع أنععلب     ًرتؿٵؿٙعّع مل

أُشاب اٮًاَ اهعوللٜ، ٗٓ٘ اهقٜ ت٘هڃٟ سوعم اهىلعآل غوعوٕ ٗتلفِٕٚع     

٘كٝ، إ٨ڃ إًعاَ    ـٵ٠ هٕ، سوم كٗاٙٞ ًٌٔع ٍٵ  ) ، ٗٓقا ًلفٴ عىلٍٚ، ٨ ٙتِ ) . ثع

ٌٵـ بّ عجٌاْ، اهقٜ كاْ ؿا٢ٌاځ ٩ًمًاځ ٪بٕٚع مل   بعـ ٗكاتٕ سىٵ ذلوڃٕ ٗهـٖ ذل

. تعع٘هڃٟ     بٚعع  اٮًععاَ اهعوععللٜ )عوٚعٕع اهوعع٩َ ، ٗبقععٛ ًوععاعـاځ هعٕع مل اهغٚبعٞع

ـٵٝ ط٘ٙوعٞع بععاهلغٍ ًعّع اكل٘نععف اهوععو، اهععقٜ    ٌٵعٞع اهِٚابعٞع كلعع ذلٌعـع بعّع عجٌععاْ ًٔ

عرتٓ٘ا عوٟ أبٕٚ )  ًّ نبعى. ٗتع٘كڃٛ   اتٵؼقٖ ًِٕ بع  ٗدٔا١ اهٌٚعٞ اهقّٙ مل ٙ

 ٞ ٍ عا٢وعٞع اهِعع٘        318هعِع اؿ )ٗعوعٟع كأهعٔع ، كقععاَ أنٽععاب اهٌععٚعٞ مل بغعـع

بإػباك اهٌٚعٞ ب ُٵٕ مل أٗاػعل أٙٵإًع ععٚٵّ ًلإُع أسـع أع٘إُع غعري اهل٢ٚوعٚٵغل         

ٌٵٞع ستٟع ععاَ        ) ، ٗٓ٘ احلوغل بّ كٗغ اهِ٘  ، اهقٜ بقعٛ ؿلعاكي ٓعقٖ اكلٔ

ػ٩هلا ككٔعاځ أٗ تٌعلٚلاځ ًّع اهعبع  ) . ٗػوفٕع مل       . ٗٗادٕ ٓ٘ أٙٔاځ371

ٛٵ ٌٵـ اهوٌلٜ، اهقٜ ٙىلٔل أُٵٕ أسـ ًِِم اهِٚابٞ عو ، ٗهلِٵِعا    بّ ذل أع٘إُع
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لٜ         ٕ. ٗهبعح اهوٌع ٘ات ٙقعَ٘    ٨0 زلـ مل اكلِعاؿك أٙٵٞع ًعوً٘عات عّع ًآٚع هِع

ٌٵٞ اهِٚابٞ، ٗت٘كڃٛ عاَ  ؿْٗ أْ ٙعٚٵّ أسـاځ ًلإُ ) ، ٗٓلقا أٿغوعق   374ؼلٔ

 ًلتم اهِٚابٞ، ٗبـأت اهغٚبٞ اهلرب٠.

٘ٵاب    ػعع٩ي ا٪ععع٘اَ اهوععبعغل، ٗاه٘انععٞع بععغل ٗكععاٝ اٮًععاَ اهعوععللٜ ٗٗكععاٝ  ػععل اهِعع

٘ٵاب          ُٵغل )ٗٓٛ اهفرتٝ اهع  علكع  بعـع فهعم باهغٚبٞع اهِعغل٠  كعاْ اهِع اخلا

ا٪كبععٞع ٙوععتوٌْ٘ اهلهععا٢ى ٗاحلقعع٘ق اهٌععلعٚٵٞ ًعّع اهٌععٚعٞ، هغععلب إكهععاهلا      

ـٵهعٞع ، ٗأسٚاُععاځ كععاُ٘ا ٙبعجععْ٘ هوٌععٚعٞ ٗهعع٘ك١٩ اكلِععاطق بععا٪ٗاًل هوِاسٚعٞع اكلق

فى اخلعنل اهعقٜ      ٗاهت٘نٚعات اهِاؿكٝ ًِٔا ) . ٗكاُ  اهت٘نٚعات ًلت٘بٞع بِع

كتععم بعٕع اهت٘نٚعععات اهِععاؿكٝ ًعّع اٮًععاَ اهعوععللٜ، ٗبقٚعع  ٓلععقا ستعٟع   

يٵ عوعٟع      ُٵعٞع ) ، للڃعا ٙعـع ـٵٕٙ هوِٚابعٞع اخلا ٌٵعـع بّع عجٌععاْ مل ًلسوعٞع تِع ٗكعاٝ ذل

عِعَ٘. ٗكاُع    كاُ  تلتم  نلڃ ذلٌـ بّ عجٌاْ ب ًل ًّ اٮًعاَ اكل  أُٵٔا

اهت٘نٚعععات مل اهعععاؿٝ عبععاكٝ ععّع تعوٌٚععات إػل اهعع٘ك١٩ ٗإِٙععا٨ت باهععت٩َ        

احلقععع٘ق اهٌعععلعٚٵٞ، ٗأسٚاُعععاځ ُعععاؿكٝ أد٘بععٞع عععّع اكلوعععا٢ى اهٌعععلعٚٵٞ. كباهِوعععبٞ  

 هوٌوا٢ى اهٌلعٚٵٞ كاْ نـ ُـك هوٌٚعٞ أًل باهلد٘  إػل اهفقٔا١ ) .

، اُقٽععع  اهت٘نٚعععات بِعع٘كٝ ًفاد٣ععٞ ٗاهععتٌلٵت ٓلععقا  731ٗمل سعع٘اػل عععاَ 

) ، بى إػل  ػل عٔعـ ذلٌعـ بعّ عجٌعاْ، ا٪ًعل اهعقٜ ؿععا         741ستٟ عاَ 

اهٌٚعٞ ه٩عتقاؿ ب٘ن٘  اهغٚبٞ اهلرب٠، اه  تِقٽع كٚٔا اهِوٞ ؽلاًاځ ًعع  

ٍٵ ُـكت مل مًعّ اهِا٢عم اهجاهعح ًعّ اهِاس     ٚعٞ  اٮًاَ سوم اهلٗاٙات ) ، ث

ـٵهععٞ ت٘نٚعععات توعععّ اهععقّٙ ككٔععٖ٘ هععفرياځ ) . ًِٗععق فهععم اه٘نعع  ُععاك   اكلق

ـٵهٞ ٙلهى ا٪ه٣وٞ اهٌلعٚٵٞ إػل اهفقٔعا١ اهٌعٚعٞل هلعٛ     هفري اهِاسٚٞ اكلق

ْٵ اهوعععفري ُفوععععٕ كععععاْ ٙبععععح ب هعععع٣وتٕ إهععععٍٚٔ     ٙٱذٚبععع٘ا عِٔععععا ) ، بععععى إ

) .ٗكاُ  اهت٘نٚعات مل ٓعقٖ اهفعرتٝ ًلت٘بعٞ  عنل أسعـاهلتٵاب مل ؿاك      

 =اهِٚابععٞ ٗبععإ١٩ً اهوععفري ُفوععٕ ٗكقععاځ ه٫ًععل اهِععاؿك هععٕ ًععّ اٮًععاَ طبعععاځ   
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ٕ  ٓعععقا أٓعععٍ إًعععلاي  ٗ  سععع٘ي سقٚقعععٞ اهِاسٚعععٞ اكلقـهعععٞ كٌعععفت

. كاهت٘انٚع اهِاؿكٝ ععّ اهِاسٚعٞ اكلقـهعٞ ػع٩ي     هلااهلها٢ى اكلِو٘بٞ 

ت٘نٚع اهوعفري اهجعاُٛ. هلعّ     نل ٗسٚاٝ اهوفريّٙ ا٪ٗي ٗاهجاُٛ ٓٛ 

كاْ مثٞ كؼلا ؟ أَ ٨ ٓ٘ ٙلتمٓى كاْ اٮًاَ اكلٔـٜ ؿلوٛ عوٕٚ ٗ

   بعـ ٗكاتٕ؟عكلافا اُقٽهلّ ؿلوٛ عوٕٚ،  ًّ

ًععّ ِٓععا ٙتٔععض أْ اهت٘انٚععع كاُعع   ععنل ٗػععتٍ اهوععفري اهجععاُٛ    

اكلعلٗكععٞ هععـ٠ ا٪ٗهععاهل اهٌععٚعٚٞ سٌِٚععا كععاْ ٙلتععم ٪بٚععٕ ًععـٙل     

ًلتم اٮًاَ احلوّ اهعوللٜ، ٗأًا اٮ١٩ًات، كٔٛ ه٘اهعـٖ مل  

ٖ. ٗهعععٚى ِٓعععان ؿهٚعععى ٧ٙكعععـ أْ اكلعععلاؿ مًعععّ سٚاتعععٕ، ٗهعععٕ ًعععّ بععععـ

باهِاسٚعععٞ اكلقـهعععٞ ٓععع٘ فات اٮًعععاَ اكلٔعععـٜ. بعععى إْ ُٗعععفٕ باهِاسٚعععٞ  

ًقِعٞ كاُ  ًربكات اخل٘ف ًّ اهووٽٞ  كؼلااكلقـهٞ ؽلٕ٘ٙ ٗآض. 

هععبع  اهِععاي، إ٨ أْ احلقٚقععٞ ًعع١ٛ  ػععل. كاهوععفاكٝ بلًتٔععا دععا١ت  

ٗاهقٜ توبم  هوـ اهفلان اكللدعٛ بوبم كقـاْ اٮًاَ اهجاُٛ عٌل،

 . ُادشا نلاكا، كلاْ مل تِـ  اهٽا٢فٞ اهٌٚعٚٞ

                                                                         

=)ٙبـٗ اهعباكٝ ا٨ػريٝ ذلٌ٘كٝ سٌعلا ػ٘كعا ًعّ اهِعاي، ًٗعا ٙلٙعـ ن٘هعٕ        

ٗآععض دععـا، ٗٓعع٘ ُفععٛ ٗدعع٘ؿ اٮًععاَ اكلٔععـٜ ٗأؿهتععٕ ًععّ اهقعع٘ٝ ٗاهت٘ثٚععق      

  ) .عِٚٞ عوٟ اهلؿ 

هقعععلْٗ اهج٩ثعععٞ ا٪ٗػل،  اُىلعععل: كتعععاب: تٽععع٘ك اكلبعععاُٛ اهفللٙعععٞ هوتٌعععٚع مل ا    

هوعععـكت٘ك سوعععغل اكلـكهعععٛ اهٽباطبعععا٢ٛ، تلـلعععٞ: ؿ. كؼعععلٜ ًٌعععل٘،  

ًلادعٞ ٗققٚق: سوّ ذلٌـ هوٌٚاْ، اُـاك: ٧ًهوٞ اكلجقف، هٚـُٛ 

. ًٗععا بععغل  000، 7108ْهععرتاهٚا، ٗؿاك اهعععاكف، بععريٗت هبِععاْ، هل  أ –

 ن٘هغل ت٘ثٚقات اكل٧هف مل ُِقؤا ه٩ػتِاك. 
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اهت٘نٚعات مل تِقٽع بعـ اهوفري اهجاُٛ،  طارق اللهانٌ:: 26ي

، كلٚععف ٗاهععتٌلت باهِععـٗك مل عٔععـ اهوععفريّٙ اهجععاُٛ ٗاهجاهععح 

 .؟تق٘ي اُقٽع 

اهلهعا٢ى ٗاهت٘نٚععات،   باهفعى اُقٽعع    ماجد الغرباوٍ:: 26ز: 

ت ت٘نٚعععات توعععّ اكلٌععللغل بوععفاكٝ    بععم اه٘ٓععع، ثععٍ ُععـك   تكاٗ

اهٌؼِعٚات  بعع   اهوفري اهجاهح، ٗٓ٘ ًؼّ غري ًعلٗف، اؿعٟ 

ٕ   ٕ كغعٍ  أْ اٮًاَ ُِبٵ كبين ُ٘   ٞٚاهٌٚع  ٗنٚعى  .دٔاهعٞ اهِعاي بع

أٗ اهِاسٚٞ اكلقـهٞ،  اهوفري اهجاُٛ،كاْ ٙعٌى ٌّٓ طانٍ ًلتم 

 ٘كععى بِع  ٗٓلعقا   ً٘ولفا ًعّ اهـكدعٞ اهجاُٚعٞ أٗ اهجاهجعٞ ٗاد اهععامل.     

 هعفري كابعع  ٗدع٘ؿ  ُ٘   سلٵاي اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ عِعـًا أعوِع٘ا ععّ    

ٗ   ًؼّ دلٔ٘ي أٙٔا ، ٗٓ٘ هؤٌـٜ اكلِتىلل مل بعى أكجعل دلٔ٘هٚعٞ 

اهت٘نٚععات اهع  ُعـكت مل    ك. اكلِاؿك اهتاكطلٚٞمل عِٕ ١ًٛ قكل ٙٱ

فعرتب  لعاْ ٙٱ ك، مل ُ٘  اخلنل ٗطبٚعتٕعٔـ اهوفري اهجاهح اػتوف  

َ    هع٘   ٗاهت٘نٚعع  ُـٗكٓا بِفى اخلعنل  أٗ  .كاُع  تٱلتعم  عنل اٮًعا

اهت٘نٚععات اهوعابقٞ.   ًقاكُعٞ  عنل    ،ِعـك اكلًا ٙـي عوعٟ ٗسعـٝ    كٚٔا

أْ اهوعععفري اهجاهعععح أععععاؿ اهِعععاي هوفقٔعععا١ مل  ًٗعععا ٙعٌعععق اٮًعععلاي 

ٗٓعقا إًعلاي   ، ٗٓ٘ أٍٓ عٌعى باهِوعبٞ هٯًعاَ!!    ًوا٢ؤٍ اهٌلعٚٞ

مل عٌعى  أٜ  اهجاهعح باهتاهٛ مل ٙبق هووفري ٗعاَ عوٟ ـلٚع اهوفلا١. 

ٗ هععع٠٘ ًلتعععم اٮًاًعععٞ   اهعععت٩َنٔعععاٙا كٗتِٚعععٞ هعععـكع اهٌعععبٔات، 

ٗٓعع٘ ًععا ضلععلْ عوٚععٕ اجلٌٚععع ػاُععٞ سعععلاي       احلقعع٘ق اهٌععلعٚٞ.   

ْ   اهعقٚـٝ مل ـلٚعع ا٪ؿٙعاْ،    ٗكا١ تِِعٚم اهعـاكع اكلعاؿٜ    كلؼلعا كعا

ٗاد أعوٍ  ، ٗكؼلا ٌٓاًٞ اه٘ٓع اهٌٚعٛ،اهوفريّٙ اهجاهح ٗاهلابع
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 زلش٘ا مل ؽلاهم اهٌعٚعٞ ٗععـَ أُٚعاك اهتٌعٚع    اكلٍٔ  .حبقا٢ق ا٪ً٘ك

ً٘ك ٗاطٌ ْ اهٌٚعٞ قّٙ اهوفريّٙ، ستٟ افا اهتقلت ا٪ًّ ػ٩ي ٓ

، هعععـَ ٗدعع٘ؿ ه٘دعع٘ؿ إًععأًٍ اهغا٢ععم، أعوِعع٘ا بـاٙععٞ اهغٚبععٞ اهلععرب٠ 

 ، ٗتفاؿٙا هلجري ًّ اكلٌاكى.ٓلٗكٝ ٨هتٌلاك اهوفاكٝ

ٜ،   اكل ٗع٘ؿ عوٟ بـ١، ٨ ٙعين اكللاؿ باهِاسٚٞ قـهٞ فات اٮًعاَ اكلٔـع

     ٓ ؿ بٔعا أٗ ت كٚـع ، ابى ٓٛ عباكٝ ً٘اكبٞ، ٨ ٙوتٽٚع أسـع ُفٛع اكلقِ٘ع

ك ؿت ٗولٚفتٔا عوعٟ أسوّع ٗدعٕ، كلعاْ عجٌعاْ بّع هععٚـ عبقلٙعا مل         

ك        اػتٚاكٓا هوـ٨هٞ عوٟ اٮًعاَ اهغا٢عم.   ٠ ٗاه٘ع ٗكؼلعا كعاْ ؿاكععٕ اهتق٘ع

ٙـّٙ، ػاُعٞ ًععع عو     عٞ مل سعلز ًعـع ًا ٗدعـع ُفوعٕ ٗاهٌعٚع َ بٌعٕ  عِـع ععـع

ؿٖ،   ؿ أٜ ؿٗك ٙت٘نععف عوععٟ ٗدع٘ع ٞ ٫ٚسلععاَ اهٌععلع باهِوععبٞ هأًععا  ٗدع٘ع

ٗمل تبعق ًوع٧ٗهٚات    مل سٚاٝ اهعوعللٜ، اهفقٔا١ تلادع كاهِاي بـأت 

 َ ؿ إًعععا ٠  تت٘نعععف عوعععٟ ٗدعع٘ع ق اهٌعععلعٚٞهعع٘ع ٗنععـع ُعععاب عِعععٕ   ،احلقعع٘ع

ػل  أْ ا٬ػععري باهععت٩ًٔا. بععى   اهٌعع٧ْٗ اكلاهٚععٞ ًِععق اٮًععاًغل    كععاْ ٙتع٘ع

 ٜ ْ اهلٗاٙععات عٌِٔععا    ٌٙععٔـ هععقهم   ، اهلععاؿٜ ٗاهعوععلل  .بععع  ُِع٘ع

ؿ ٗهـع      ٗدـ ُفوعٕ مل ٗكطعٞ، ك  اهوفري ا٪ٗي ك آعٽل هٯعع٩ْ عّع ٗد٘ع

هوعوعععللٜ، ٗآعععٽل ٨هعععتؼـاَ ـلوعععٞ ً٘اكبعععٞ هوتععععبري عِعععٕ بقكٙععععٞ  

ٗ أُععٕ كدععى طلٌععٟ اد      َ اُلٌععاف أًععلٖ. كٚبعـع ف عوٚععٕ ٗععـع أٗ  اخلع٘ع

بريا كلعاْ  ، عبقلٜ مل كّع اٮؿاكٝ ٗاهقٚعاؿٝ   كعا زلعض   ًباكسلٌٚعا   تـع

ْٗ أْ  ٗسقق ـلٚع أٓـاكٕ، زلاسا بآلا،  ًٗا ماي كقٔا١ اهٌٚعٞ ٙعتقـع

ٜ اكلِتىلععل.  ٗاعتععربٗا اهت٘نٚعععات ٗاهلٗاٙععات اهِععاؿكٝ   اكلععلاؿ بٔععا ٓع٘ع اكلٔعـع

  ٞ ْ سذعععٞ عِٔعععا كغريٓعععا ًععّع اهلٗاٙعععات اهِعععاؿكٝ عععّع ا٪٢ٌععع ، كتلعع٘ع

 .تٔاسذٚوتـهْ٘ بٔا ًتٟ ًا اهت٘ك  ًلٗهل ٙ
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تقععـ أُععٕ إدععلا١ ٧ًنعع  ستععٟ    ٙعذلٌععـ بععّ عجٌععاْ  كععاْ  كؼلععاٗ 

ًعا  ٗقل توع اه٘ٓعع مل ٙ  هلّ ،توتقل ا٪ً٘ك ٗٙتفٍٔ اهٌٚعٞ احلقٚقٞ

ٗكلعا ناكبع     ك ُٟٗ ه٘هـٖ ذلٌعـ،  سادٞ ه٘د٘ؿ اهوفاكٝ، ماي ِٓان

ْڄ ٪سـ ًّ بععـٖ، إًعا قلدعا أٗ مل تععـ ِٓعان       ا٬ػري اه٘كاٝ مل ٙ٘

اهلابعع  اهجاهح ٗ ّٙ. أًا باهِوبٞ هووفريهووفاكٝ سوم تقـٙلٖ ٓلٗكٝ

ْڄ ُ٘  ٘بِ اكقـ أعوّ هفاكتٌٔ   .هووفري اهجاهح أسـ ، ٗمل ٙ٘

ٗ ٗضلتٌععععى أٙٔععععا أْ   ٩ْ ععععع١ إاكاهٽٌ٘سععععات اكلاؿٙععععٞ ٗاهقٚاؿٙععععٞ 

قٚععاؿٝ اهتٌععٚع ُٗٚابععٞ اٮًععاَ ًلكععن كععبري، ًغععلڅ، كذععا١  اهوععفاكٝ. ك

تعععـبري اهوعععفاكٝ ٨ستلاكٌٓعععا ًعععّ نبعععى اهوعععفريّٙ ا٪ٗي ٗاهجعععاُٛ،    

هٯععع٩ْ عععّ هععفلا١ دلٔعع٘هغل      ععُ٘ ٘ٗٓلععقا ؿكععع اهٽٌعع٘غ بِعع  

ٝ ا٪ًععع٘ك ٗاهعععت٩َ احلقععع٘ق   ه٘ادٔعععٞ اهوعععفاكٝ، هتبقعععٟ بٚعععـٍٓ إؿاك   

  اخلٽعععٞ، ٗغعععاب اٮًعععاَ غٚبعععٞ كعععرب٠   شعععٗباهفععععى زل اهٌعععلعٚٞ.

 ٜ ، ًفت٘سععٞ، بعععـ ُفععاؿ أغععلاب اهوععفاكٝ مل داُبٚٔععا اهقٚععاؿٜ ٗاكلععاؿ

ذلٌـ بّ عوٛ ٗنٚى أْ  .ٔاتى ًّ ًلم كٚٗنٿ ،ٗاُٽو  عوٟ اهٌٚعٞ

م عععـَ نِاعتععٕ بتععى بوعع، ٗٓعع٘ كقٚععٕ ًععٚعٛ كععبري نععـ نڂ  وٌغاُٟاهٌعع

باهوفاكٝ ٗعـَ ؿعٌٔا ذلتذعا هع٘ كعاْ ِٓعان هعفري هٯًعاَ اكلٔعـٜ        

كٔ٘ أسق ًّ غريٖ باعتبعاكٖ كقٚٔعا ًٗؼِعٚٞ ًعلٗكعٞ، ٗٓعقا كع٩َ       

عق٢٩ٛ ؿنٚق، كٌِِم اٮًاًٞ ُٗٚابٞ اٮًاَ قتاز هٌؼِٚٞ عوٌٚٞ 

كلعاْ ًِعريٖ    .نل اهٌٚعٛمل اه٘هكبريٝ ٗهٚو  ًؼِٚٞ دلٔ٘هٞ 

  اهقتى بعـ أْ ًٗ٘ا بٕ إػل اهووٽاْ.
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 والَح انفمُه 
فا مل تجبع   ُع٘ؿ كل٘ٓ٘  اهِٚابٞ اهعاًعٞ: إ  طارق اللهانٌ:: 22ي

ْڅاهِٚابٞ اهعاً كقٔٚٞ ًتٔاهلٞ  ٞ ٪ُٔا كٌا فكلت تتعلن عوٟ ًبا

كٌافا عّ ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ ٗأؿهتٔا اهع  ٓعٛ أػٽعل بلعجري ًعّ اهِٚابعٞ       

 ٞ؟اهعاً

ت اهِٚابٞ اهعاًٞ كٌا تقـَ ضلتاز إػل ٘ثب ماجد الغرباوٍ:: 22ز

 ،ًِتعفٷ  ٘ؿهٚى ٧ٙكـ أْ اكللاؿ ًّ اهِاسٚٞ اكلقـهعٞ فات اٮًعاَ، ٗٓع   

كاهقٔٚٞ هاهبٞ باُتفا١ ً٘ٓع٘عٔا كٌعا ٙقع٘ي     .عوٕٚ ًا ٙـي٨ ٙ٘دـ 

 اكلِاطقٞ. 

ْڅ سلتععاز إػل ؿهٚععى  كٌععا - ٧ٙكععـ أْ اهت٘نٚععع اهِععاؿك ًععّ    ثععا

كلقـهٞ ٓ٘ ًّ إًع١٩ اٮًعاَ سِعلا، ٪ُعٕ احلذعٞ اكلفرتٓعٞ       اهِاسٚٞ ا

  .ًلعا

 نٽعٛمل ًلسوٞ هابقٞ اثبات ٗد٘ؿٖ بـهٚى سوٛ سلتاز ٗ -

 ٕ.اهلاٜٗ عوٟ اهفقًٚفَٔ٘ ٗسلتاز ُـق  -

كٗاٙعات ٓععٚفٞ   هع٠٘  ب ٙـٍٙٔ  ٗهٚى ،بٔقٖ ا٪ؿهٞ ْ٘ تٙكٌّ أّٙ 

 ٽو٘ب؟.بٕ عوٟ اكلا٨هتـ٨ي ٗؿعا٠ٗ ٨ تِٔ  كـهٚى ًعترب ؿللّ 

ت٘ثٚقا ًعتربا تٽ٣ٌّ هٕ مل كتم اهلداي بى ستٟ اهوفلا١ مل ٙ٘ثق٘ا 

ٗكاغ بع  ضلعتر ه٘ثعانتٍٔ    كرب٠ ٨ سى هلا. اهِفى، ٗٓقٖ ًٌلوٞ

بوفاكتٍٔ، كلٚف ٙعتٌـ اٮًعاَ ًؼِعا هعفريا هعٕ ٗٓع٘ هعٚى بجقعٞ        

كٚعف ُجبع  اهوعفاكٝ    إف ًعتٌـ هـٙعٕ؟ ٗاجلع٘اب: ٓعقا أٗي اهلع٩َ.     

كوعفاكتٍٔ   .هؤٌـٜ اكلِتىلل غريٍٓ؟ هـِٙا طلٙقٗهٚى  بـهٚى ًوتقى
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٨ ؿللّ تِـٙقٔا إ٨ بـهٚى ًوتقى أٗ بجب٘ت ٗثعانتٍٔ   ٠دللؿ ؿع٘

 ؿٗاكع ٨ ؿِٙٚٞ ٗكا١ اٮع٩ْ عِٔا. ٗعـاهتٍٔ. ػاُٞ ًع استٌاي ٗد٘ؿ

أًععا باهِوععبٞ ه٨٘ٙععٞ اهفقٚععٕ كععا٪ًل رلتوععف، كغععٍ أْ أسععـ أؿهتٔععا 

دع٘ا كٚٔعا إػل كٗاٝ سعـٙجِا، كعإٍُٔ    كٗاٙٞ: )ٗأًا احل٘اؿخ اه٘انعٞ كاك

اهقا٢وغل اٮُِاف أْ سذ  عوٚلٍ، ٗأُا سذٞ اد عوٍٚٔ ، هلّ 

وٚععٞ ٗأُعع٘هٚٞ، ًٗعع٘آـ  ب٨٘ٙععٞ اهفقٚععٕ باتعع  هععـٍٙٔ أؿهععٞ أػععل٠، عق  

 ، كغٍ عـَ ٗكا٢ٔا باكلٽو٘ب.ٗاهتِتادات

أؿهڃٞ ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ ٨ تجب  ٗد٘ؿ ٨ٗٙٞ ًٽوقٞ هوفقٕٚ إ٨ عوٟ بعع   

 ٛ اهِععاؿكٝ. ٪ُٔعععا هععوٽات ًفت٘سعععٞ، ٗاهعععٞ دعععـا، ٨     ٞٚعععٔاهفق اكلبععاُ

٨ تلفعٛ  ٗؿللّ هوٌاك  اكلقـي أْ ؿلِشٔا ٪سـ بععـ كهع٘ي اد.   

 غري ً ػ٘فٝ مل ُىلل اهٌاك . ٔا٪ُجلعؤا، ًربكات اهووٽٞ 

كٚععف ؿلِشٔععا ٪سععـ ٗٓععٛ تعععين نًٌٚ٘ععٞ اهفقٚععٕ ٨ٗٗٙتععٕ عوععٟ       

ٗكعى ًعا مل احلٚعاٝ؟    ا٪ُفى ٗا٪ً٘اي ٗا٪علاب ٗاهعـًا١ ٗاهوعوٽٞ   

كٚععف ؽلععِض اهفقٚععٕ سععق اهتِععلف بلععى ًعع١ٛ!!. ًٗععا اهععقٜ ٙععـع٘    

مل  ٕسقع ٩ ععّ  ٔع كاهباكٜ تعاػل ًِض اهفقٕٚ سق إهغعا١ عقع٘ي اهِعاي    

اهتِلف ب ً٘اهلٍ ٗأعلآٍٔ؟ ٓعى كقعنل ٪ُعٕ كقٚعٕ ًِٔتعٕ اهعتِباهل       

ْ   ا٪سلاَ اهٌعلعٚٞ اهع      إتقأُعا أٜ ًعؼّ   ٓعٛ ُعِاعٞ ٗباًلعا

؟. أٜ عانى ٙقبى ٗهل اه٩مًٞ ٗؽللّ ًّ أؿٗاتٔاإفا ت٘كلت كٕٚ اهٌل

أْ ٙ٘ٓع ًاهٕ ٗعلٕٓ ٗعقوعٕ ٗٗعٚعٕ بٚعـ اهفقٚعٕ حبذعٞ أْ هعٕ ٨ٗٙعٞ        

عوٕٚ؟ ٓلقا أًل ػٽري بى ػٽري دـا عوٟ ـلٚع اكلوعت٘ٙات ضلتعاز   

ٕ  ٙات نل ُٚعٞ ُعلضلٞ خلٽ٘كتعٕ ٗسذعٍ     إػل  ٌِعاؿكٝ  ك، ُع٩سٚات

   ٍ ٍ ٔٗؿًععععا٢ سلٙععععٞ اهِععععاي ٗنٌععععع كٗغ ا٨بععععـا  ٗاهتِععععلف بعععع ً٘اهل
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ٗٗدععع٘ب طاععععٞ اهفقٚعععٕ ًٽوقعععا ٗععععـَ ا٨ععععرتاب عوعععٟ   ٗأعلآعععٍٔ

كٌٌٚوٕ مل ُىللٖ  ػلٗدا عوٟ اد ٗكه٘هٕنلاكتٕ، ٗاهتٌلؿ عوٕٚ ٙعـ 

ْٰ كٶععٛ   ) ن٘هععٕ تعععاػل: ٘ٲ ٰٙوٲععٰع ٰٗ ٕٱ  ٰٰٗكهٱعع٘هپ  ٰٕ ْٰ اهوڃعع ّٰ ٙٱٰشععاكڄبٱ٘ ٌٰععا ٰدععٰنا١ اهچععقٶٙ ُٸ إڄ

ِٰععوچ   ٙٱ ٗٲ  ّٲ    ا٪پكٲبڄ كپٰوععاؿٳا أپْ ٙٱقپتٸوٿعع٘اڀ أپ ًټعع ٔٱععٍ  ٰٗأپكٲدٱوٿ ٍٲ  ٔڄ ـٶٙ ٙٲعع ٗٲ تٱقپٽچععٰع أپ بٱ٘اڀ أپ

ٝٶ   ٍٲ كٶٛ ا٬ػٶعٰل ٔٱ ٰٗهپ ٰٚا  ُٲ ـٹ ٜٴ كٶٛ اه ٍٲ ػٶنٲ ٔٱ ّٰ ا٪پكٲبڄ ٰفهٶمپ هپ ًٶ ٘ٲاڀ  ٗٲ ٙٱِفپ ػٶ٩فٷ أپ

ٍٴ   .ٰعٰقابٴ ٰعىلٶٚ

      ٗ دعع٘ؿ ٨ٗٙععٞ ًٽوقععٞ    هلععقا ِٙفععٛ غاهبٚععٞ كقٔععا١ ٗعوٌععا١ اهٌععٚعٞ 

ُعع٩سٚات  كٔععٛ تعععين وفقٚععٕاه٨٘ٙععٞ ه أُععىعِععـٖ  هوفقٚععٕ. ًٗععّ ثبعع 

ِٵعل للعّ ٨ ٗهعٛ هلعٍ، ٗأًع٘ك       ذلـٗؿٝ مل نٔاٙا احلوبٞ ٧ًْٗٗ اهق

 َ ، ٗٓعقا اهقعـك بعات ًِتفٚعا ًعع ٗدع٘ؿ سلً٘عات        تتعوق باهِىلاَ اهععا

. أًعا اه٨٘ٙعٞ ؼلعِعٟ اهوعوٽٞ     ٗن٘اُغل تلعٟ ٓقٖ اهٌعلضلٞ ًعّ اهِعاي   

 ٗاحللٍ ٗاهتِلف با٪كٗاغ ٗاهعـًا١، ٗتعٽٚعى اهـهعت٘ك ٗاهقعاُْ٘،    

كٌا ٓٛ ٨ٗٙعٞ اهفقٚعٕ مل إٙعلاْ، كععـؿ ُعاؿك ًعّ كقٔعا١ اهوعوٽٞ مل         

 ٓقا اهنًاْ ٙوتٌٚ  ًّ أدى اثباتٔا. 

دعععا١ مل اهـهعععت٘ك اٮٙلاُعععٛ مل ُوعععؼتٕ -٨ٗٙعععٞ اهفقٚعععٕ، كٌعععا 

اهتِوٚق بغل اهوعوٽات   كاُ  تعين-اخلٌٚين  سٚاٝا٪ٗػل، أٜ مل 

ٕ ٗاهج٩ثٞ )اهتٌلٙعٚٞ ٗاهتِفٚقٙٞ ٗاهقٔا٢ٚٞ ، هلّ بعـ  أٓعاك٘ا   كاتع

اػل ًِِععم اهفقٚععٕ ؿهععت٘كٙا، هتِععبض ٨ٗٙتععٕ ًٽوقععٞ،  "اكلٽوقععٞ"نٚععـ 

فات ُععع٩سٚات ٗاهععععٞ دعععـا، للعععا ععععنم ً٘نعععع اكللًعععـ ػعععا٣ًِٛ،  

ٗػ٘هتععٕ ُعع٩سٚات ٗهععوٽات تعوعع٘ هععوٽٞ اهقععاُْ٘. ٗبٔععقا ػٔععع        

اهععب٩ؿ هوععوٽٞ اهعع٘هٛ اهفقٚععٕ. ثععٍ مت تعععـٙى اهـهععت٘ك بٽبعتععٕ اهجاُٚععٞ    

ٖ إ٨ باهتفتا١ ًع،، ٗبٔقا ريا ٨ ؿللّ تغٚهٚلْ٘ اٮدلا١ ؿهت٘كٙ



288 

. ٓقٖ اهووٽات اه٘اهعٞ ًّ اهِعم عوٟ أٜ كقٚعٕ  ١ٌِٓ٘ا كى ًٛ

قعٞ عوٚٔعا. إُٔعا ًوع٧ٗهٚٞ كعبريٝ مل طلعّ       كن اكل٘اًِِف غري ًتشٚٵع 

اد أسـا بٔا ه٠٘ كه٘هٕ اهلعلٍٙ ٗمل سٚاتعٕ كقعنل ٗكقعنل. هعقا مل      

تععـٙى اهـهعت٘ك   تتٌلّ اهوذِٞ اكللُ٘ٞ  ُقان ًّ عٌعلّٙ دلتٔعـا   

هعع٨٘ ٗدعع٘ؿ كأٜ هععابق هوؼٌععٚين ًععذعٔا عوععٟ ا ععاف ٓععقٖ اخلٽعع٘ٝ       

اُرب٠ اٮًعاَ اخلٌعٚين هتِعشٚض     اهلبريٝ ٗاخلٽريٝ. كفٛ أسـ ا٪ٙاَ

ًفَٔ٘ اه٨٘ٙٞ هووٚـ عوٛ ػا٣ًِٛ، اهقٜ سِل ٩ُسٚاتٔا ًّ عوعٟ  

ًِععرب ُعع٩ٝ ـلعععٞ طٔععلاْ، باهتِوععٚق بععغل اهوععوٽات اهج٩ثععٞ، ٗٓعع٘     

قعععا هوـهعععت٘ك اٮٙلاُعععٛ بٽبعتعععٕ ا٪ٗػل، غعععري أْ    تفوعععري ُعععشٚض ٗك 

٨ٗٙعٞ  ) :نعا٩٢  اخلٌٚين كؿ عوٕٚ عِل فهم اهَٚ٘ عرب ٗها٢ى اٮعع٩َ 

 !!!. اهفقٕٚ ك٨٘ٙٞ كه٘ي اد

ٗةع  اهٌٚؽ د٘اؿٜ  ًوٛ، ٌٙلغ ًعِٟ اه٨٘ٙٞ، كٚق٘ي: اه٨٘ٙٞ 

 ٞ ِٵعع   ،ٓععٛ نًٌٚ٘عع ل مل كععى ًعع١ٛ.  كقًٌٚ٘ععٞ ا٪ب عوععٟ أ٨ٗؿٖ اهق

ٕ نًٌٚ٘ٞ ستٟ عوٟ اهلأٜ اهوٚاهٛ، هعـَ نـكٝ اهٌعم ٗهو٘هٛ اهفقٚ

عوٟ ا اف اهقلاك ا٪ُوض. كٚلْ٘ ٗادبعٕ اهٽاععٞ ٗععـَ ا٨ععرتاب     

ٗبٔعععقا ًعععٽم عوعععٟ ـلٚعععع اهٽانعععات اهفللٙعععٞ مل اهبوعععـ    عوٚعععٕ!!!. 

 ٗطاهبٔا با٨ُِٚا  هقلات اه٘هٛ اهفقٕٚ.

ًععّ سعععلاي ٨ٗٙععٞ اهفقٚععٕ، ٗكًععن كقٔعععٛ     اهٌععٚؽ دعع٘اؿٜ  ًوععٛ    ٗ

بري، كٌّ ٙعرتب عوٕٚ، ٗٙٽاهم بللاًتعٕ اهع  ػِعٕ    ٗعلكاُٛ ك

 اد بٔا ُٗاؿكٓا اهفقٕٚ؟.

 ٕ ٛ  اهفقٕ ٙا ُـٙقٛ ُِاعٞ، ٗاهفقٚع  بإًلاُعٕ ا٨هعتـاي   ا٪ُع٘ه

ٗأُعا   عوٟ اه١ٌٛ ٗٓـٖ، ك ّٙ تٔلب اهِاي ًعّ نبٔعتٕ؟ إُٔعا ذلِعٞ.    
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هو  ٓـ ًّ ٙلَٗ إناًٞ ؿٗهٞ ٗكق اٮه٩َ ًٗباؿ٢ٕ اهلكٚعٞ هلعِين  

ٗا٪ُععى  هععٍ اهععـّٙ ٗتٽبٚععق ًععلٙعٞ هععٚـ اكللهععوغل. ٓععـ اهتوععونل با

عـَ ٗد٘ؿ ٨ٗٙٞ ٪سـ عوٟ  ػل ه٠٘ اد تعاػل، ٗنـ دعؤا هله٘هٕ 

هٔلٗكات تلتبنل باهلهاهٞ ًٗوتقبؤا، ٗدوعٔا هو٧ًٌِغل بٌلٗهل ًع 

. ك٨٘ٙععٞ اكلعع٧ًِغل ًٌععلٗطٞ، ٗهغاٙععات    ااػععت٩ف دعع٘ٓلٜ مل ًعِآعع  

رلتوفععٞ، ػاُععٞ ًععع ٗدعع٘ؿ تِىلٌٚٚععٞ، بٌِٚععا ٨ٗٙععٞ اهلهعع٘ي  –إؿاكٙععٞ 

كباًلعععاْ اهفقٚعععٕ   ٙعععات أػعععل٠ ٙوعععتفاؿ ًِٔعععا اٮطععع٩ق مل ٨ٗٙتعععٕ. 

 اهقًٌٚ٘ٞ كٌا ٙلٙـ. ٨ تعيناهتٌوم باٙات ٨ٗٙٞ اكل٧ًِغل، هلِٔا 

 

ٓعى   ػعل٠ ًٗافا عّ أؿهٞ ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ ا٪ طارق اللهانٌ: : 22ي

؟ ٓععى ت٘دععـ أؿهععٞ كاكٚععٞ   ِٓععان ُِععْ٘ ؿللععّ اهلكععْ٘ اهٚٔععا   

 اكلقاَ؟ أكد٘ بٚاْ فهم.ًٗعتٌـٝ مل 

، ٨ اهوفىلٚعععٞ باهِوعععبٞ ه٫ؿهعععٞ اهٌعععلعٚٞ ماجاااد الغربااااوٍ:: 22ز

ٙ٘دععـ أٜ ُععّ نل ُععٛ ُععلٙض ؿلععِض اهفقٚععٕ ٨ٗٙععٞ عاًععٞ، كٔعع٩ عععّ  

٨ٗٙععٞ ًٽوقععٞ، ٗكععى ًععا ِٓععان تعع ٩ٙٗت نابوععٞ هوععِق . كٌععا أْ          

اهلٗاٙات ٨ تِٔ  ستٟ ؼلذٌ٘عٔا كـهٚى ًعترب عوعٟ ثبع٘ت اه٨٘ٙعٞ    

ٚععٕ، ٗكقععا كلبععاُٛ اهفقٔععا١ ٗا٪ُعع٘هٚغل اهٌععٚعٞ. ٗاهلٗاٙععٞ   اكلٽوقععٞ هوفق

اكلعتٌععـٝ عِعععـٍٓ مل ٓعععقا اجملعععاي هٚوعع  ُعععشٚشٞ ؼلِعععٽوض عوعععَ٘   

، إًعا  كٚٔعا ٓععف  احلـٙح بى ٓٛ ًقب٘هٞ. ًٗعِٟ ًقب٘هعٞ أُٔعا كٗاٙعٞ    

عوعععٟ نب٘هلعععا.   ٘ااتفقعععهعععِـاځ أٗ ًتِعععاځ أٗ ك٩ٌٓعععا، هلعععّ اهفقٔعععا١   

ِشٍٔ ُععع٩سٚات ٗكٚععف ٨ ٙقبوُ٘ٔععا ٗٓععٛ تلععلٵي هععوٽتٍٔ ٗؽلعع      

ٗاهعٞ؟؟!!!. تق٘ي ًقب٘هٞ عٌل بّ سِىلوٞ عّ اٮًاَ اهِعاؿق: )ِٙىلعل   
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"اهٌععٚعٚاْ اكلتؼاُععٌاْ" ًععّ كععاْ ًععِلٍ للععّ نععـ ك٠ٗ سععـٙجِا،     

ُٗىلل مل س٩هِا ٗسلاًِعا، ٗععلف أسلاًِعا كوريٓع٘ا بعٕ سلٌعاځ،       

كإُٛ نـ دعوتٕ عوعٚلٍ ساكٌعاځ، كعإفا سلعٍ حبلٌِعا كوعٍ ٙقبعى        

   ٍ ٗاهعلاؿ عوِٚعا، كعاهلاؿ     ،اد ٗعوِٚعا كؿٸ  ًِٕ كإؾلعا أهعتؼف حبلع

 عوٟ اد ٗٓ٘ عوٟ سـ اهٌلٵن باد.. . 

ٗاهلٗاٙٞ عوٟ كلب ُعشتٔا ٗنب٘هلعا ٨ تعـي عوعٟ ثبع٘ت أٜ ٨ٗٙعٞ       

هوفقٚعععٕ هععع٠٘ إساهعععٞ اكلتؼاُعععٌغل هوقٔعععا١، ٗٗدععع٘ب اٮهتعععناَ ؼلعععا   

ضللٍ بٕ احلاكٍ اهٌلعٛ، ًا ؿاَ ٙتِف باهِفات اكلقك٘كٝ مل 

دعععا١ اهت كٚعععـ ًعععّ أدعععى اسعععرتاَ اهقٔعععا١، ٗتوععع٘ٙٞ      اهلٗاٙعععٞ. هعععقا 

اهِناعععات بعٚععـا عععّ اهوععوٽات اهىلاكلععٞ. كٌععّ ٙعع٧ًّ ب٨٘ٙععٞ اهفقٚععٕ         

عوعٟ ُعشتٔا،    ا٨هعتـ٨ي  ًٔٽل ٨ كقنل هقب٘ي ٓقٖ اهلٗاٙات، بى 

٪ُعععٕ حبادعععٞ ًاهعععٞ هتشٌعععٚـ أؿهعععٞ ًٗععع٘آـ ٗٗنعععا٢ع هتعٔعععٚـ كأٙعععٕ  

 اهفقٔٛ. 

بات ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ بععـ  ٗنـ آٽل بعٍٔٔ هوتٌبح بـهٚى عقوٛ ٮث

أْ نٽع ا٪ًى مل ٗد٘ؿ ؿهٚى هفىلٛ ُلٙض مل اكلقعاَ، ) ٙعٞ أٗ كٗاٙعٞ .    

ٕ كاهععتـي عقعع٩ عوععٟ ثبعع٘ت اه   ٘دعع٘ب تِععـٕٙ  ه كعع٩مَ ٨٘ٙععٞ هوفقٚعع

، كٚلْ٘ اهتِـٜ هلا ٗادبا ٗبلاًى ٩ُسٚاتٔا هوووٽٞ ٗاحللٍ

كعععٛ ؿلعععاكي اهفقٚعععٕ هعععوٽتٕ اهٌعععلعٚٞ. أٗ ٪ُعععٕ ا٪ٗػل إفا تععع٘كڃلت  

ْ اهووٽٞ ٗاحللٍ ٓلٗكٝ ؿِٙٚٞ؟؟ إهلّ ًّ ناي اه٩مًٞ.  اهٌلٗهل

. كعوععٟ ًععّ ٗحبادععٞ إػل ؿهٚععى ُععلٙض ٗٓعع٘ ًِتععفٷ  كٔععقا أٗي اهلعع٩َ

فهعم  ٙـعٛ فهم أْ ٙجب  أ٨ٗ ٓعلٗكٝ اهوعوٽٞ ؿِٙٚعا ثعٍ ٙوعتـي بععـ       

عوعٟ ععـَ    ؟. أهعٚى ععـَ ا٨تفعاق ؿهع٩ٚ    عوٟ أٗه٘ٙٞ تِـٜ اهفقٕٚ هلعا 
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 هفقٔٛ ٗاهٌلعٛ جتاٖ ٓقٖ اكلو هٞ؟ـ ً٘نفٍٔ اٗد٘ؿ ؿهٚى ًعترب ٙ٘سٵ

ِٵععل كا٪طفعععاي         اهعقععى ٙععلك  ًٽوععق اه٨٘ٙعٞع ٗاهقًٌٚ٘عٞع هغععري اهقٿ

ٗاجملععاُغل ٗاهوععفٔا١، كلٚععف ضللعٍع ب٨٘ٙععٞ ًٽوقععٞ هوفقٚععٕ؟ إْ ٨ٗٙععٞ  

اهفقٕٚ ً ْ ؿٙين ًتٟ ًا ؿي ؿهٚى نٽعٛ عوٟ ثب٘تٔا ٗثب٘ت ُع٩سٚاتٔا.  

هٚى ٗاهقعععل ْ أٌٓععععى عِعععع،ٵ احلٚععععا   ٝ: اهوٚاهععععٞ كٌععّع أٙعععّع ٙعععع تْ٘ بعععـع

ذلـٗؿٝ. كٌعا  ًٗفلؿات ٗا٨نتِاؿ، ٗمل ٙقكل ه٠٘ ًباؿ٥ أػ٩نٚٞ 

ى.   مل ِٙلٵغ اهله٘ي ٪سـ ًّ بعـٖ ه٠٘ كٗاٙات ٗأساؿٙح تفٚـ اهتفٔٚع

َ اهوععقٚفٞ مل ٙوععتـه٘ا عوععٟ    بععى أْ ا٪طععلاف اكلتِامعععٞ عوععٟ اهوععوٽٞ ٙع٘ع

َ أكٔوٚتٍٔ ٗأسقٚتٍٔ ب ٙٞ أٗ كٗاٙٞ ُلضلٞ عّ اهله٘ي، ؼلا كٍٚٔ اٮًا

أ اهععقٜ اسععتر بععٕ اكلٔععادلْٗ عوععٟ    فى اكلبعـع ٍٔ بعِع ، اهععقٜ اسععتر عوعٚع عوعٛع

ي   أ اهقلابعععٞ ًعّع اهلهعع٘ع ، ٗنبعععى فهععم ٗٓعع٘ع ا٪ٓععٍع أْ  ا٪ُِععاك، أٜ ًبععـع

ي مل ٙوععتٽع كتابععٞ كتععاب   بوععبم هغععنل هلعٍع اجلٌٚععع ٌٙععٔـ أْ اهلهع٘ع

. إفاځ ٨ ٙ٘دـ أٜ ؿهٚى ُلٙض عوٟ ٨ٗٙٞ اهفقٚعٕ، بعى   اهِشابٞ ٗاػت٩كٍٔ

ؽ   عٞ،      كٌععا ٙعبٵععل اهٌععٚع ًلتٔععٟ ا٪ُِععاكٜ، ًععّع كبععاك كقٔععا١ اهٌععٚع

ٝ مل اهـكاهعات اهـِٙٚععٞ ٗاحل٘مٗٙععٞ، نععاي: )ؿْٗ    ٗكتبعٕ ًععا ماهعع  ًعتٌعـع

ى. ٰٚػلهل اهقتاؿ ، ك ًل تعذٚعنٜ ًٗوعتش  - ٨ٗٙٞ اهفقٕٚأٜ  – ٔاثب٘ت

ت اه٨٘ٙععٞ اكلٽوقععٞ هوفقٚععٕ، بععى    ٗبٔععقا تتٔععض ٌٓاًععٞ أؿهععٞ اهقععا٢وغل بجبع٘ع

َ      ٗستٟ اه٨٘ٙٞ غعري اكلٽوقعٞ ػعاكز     ك احلوعبٞ، هعـع ٗؿ اهقڃِعل، ٗأً٘ع سـع

 ٗاكلِٽعق  اهعقعى كٌعا ٙعلك     .هريٝ ًعتربٝ أٗٗد٘ؿ ؿهٚى هفىلٛ ُلٙض، 

َ ، ٪ُععٕ اه٨٘ٙععٞ ؼلعِععٟ اهقًٌٚ٘ععٞ ٗسععق اهتِععلف بٌعع٧ْٗ اهِععاي      ًفٔع٘ع

  ٕ . ًٗععع جتععاٗم ُععلٙض عوععٟ كلاًععٞ اٮُوععاْ ًِٗععاؿكٝ ٗآععشٞ حلٚجٚتعع

ْٗ إثبعات ٨ٗٙٞع اهفقٚعٕ ك         ؿ ؿهٚعى ًعلعٛ ٗعقوٛع كـع ي   عـَ ٗد٘ع ٌعا ٙق٘ع
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ُعععاسم اكللاهعععم: ػعععلهل اهقتعععاؿ!. ٗتبقعععٟ ٨ٗٙععٞع اهفقٚعععٕ ًٌعععلٗعا        

    ٛ ٍ    ٨ستلاك اهوعوٽٞ، ًٗعلعِٞ ا٨هعتبـاؿ اهوٚاهع ، ٗٓعقا تلكٔعٕ نٚع

ا١ ٗا٪كب ت  .اهوعٌع َ ثبع٘ع ، ععـع كٚبقععٟ ا٪ُععى، عِعـع اهٌععم مل احللعٍع

ـ ٗاهـ٨هعٞ. كٌعا       اه٨٘ٙٞ ٪ٜ ًؼّ، إ٨ ًا ؿي عوٕٚ ؿهٚعى نٽعٛع اهوِع

  ٟ ُفوععٔا ثابتععٞ، ٗنعـع أنلٓععا اهِععشابٞ بععـع ٗكععاٝ     تبقععٟ ٨ٗٙععٞ ا٪ًععٞ عوعع

أ اكلعتٌـع كآِعا      .، ؼلا كٍٚٔ اٮًاَ عوٛ بّع أبٛع طاهعم   اهله٘ي ٗٓ٘ع اكلبـع

 ًّ نبى اهـٗي اكلتشٔلٝ.

ِٙبغععٛ اهتِبٚععٕ أْ طبٚعععٞ اهٌعععم اٮٙلاُععٛ، ًععا عععـا اكلوععتِريّٙ،   

ت هف ا٨هتبـاؿ،ٗتتعاٍٙ ًعٕ ًِق نـٍٙ اهنًاْ، كلعاُ٘ا ٙقـهعْ٘   

ٍٔ  هلٞ. ك٘د٘ؿ ًوم أٗ ٗهعٛ كقٚعٕ دعن١ ًعّ ثقعاكتٍٔ،      ًو٘كٍٔ ك ُ

  ٍ ٍ      تِقاؿ هعٕ ًٌعاعلٓ هعقا  . ، ٗٙبعـٗ أُٔعا سادعٞ فاتٚعٞ هتٽٌع٣ّ ُف٘هعٔ

اٮٙلاُْٚ٘ ػُِ٘ا ٗكا١ اهقاهل ثقاكٞ اهعب٘ؿٙٞ ٗا٨ُقٚاؿ عوٟ أ٢ٌٞ ك

أٓى اهبٚ ، ٗكى ًا تٌآـٖ ًعّ طقع٘ي ِٙتوعم هوجقاكعٞ اهفاكهعٚٞ      

ا٪ٗهعاهل اهٌعٚعٚٞ اهعلبٚعٞ هلعّ     اهواهاُٚٞ. ٗكغٍ اهغو٘ مل بعع    –

اهفلي ًع١ٛ  ػعل، ٙتعبعـْٗ بٽقع٘ي ُعِع٘ٓا ب ٙعـٍٙٔ ستعٟ غعـت         

أًعا   ًقـهٞ ت ػق سـ اهتٔتم باهـّٙ عِـ ُقعـٓا أٗ ًقاكبتٔعا هعوبٚا.   

فٗات اٮ٢ٌعععٞ عِعععـٍٓ كتٌعععبٕ عٚوعععٟ اهعععِ، اهلعععلٍٙ مل اهفلعععل       

ٓع٘ت ٗاهِاهع٘ت. كؼِا٢ِعٍٔ ػِعا٢ّ     اهلِوٛ، ترتاٗغ بعغل اه٩ 

  ـلٚع ٌلٙتٍٔ. ٗٓلقا هلت اهجقاكٞ اهواهاُٚٞ ٗةٚٞ كغٍ بٌإهل

اهفلعععل اهٌعععٚعٛ اهعوعععٜ٘. ٗهععععى كتعععاب: اهتٌعععٚع اهعوعععٜ٘ ٗاهتٌعععٚع   

عوٛ ًلٙع  أكٔى ًعّ ععرب ععّ ٓعقا     ٌفلل اٮٙلاُٛ ؿ. اهِفٜ٘ هو

  اكلعِٟ بلى دلأٝ ًٗذاعٞ.
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 انىالَح واالصتثداد
ٌ : 20ي : سوبِا ًٔاؿٝ اهٌٚؽ ا٪ُِاكٜ كٔع٘ ًعّ   طارق اللهاان

اكلباُٛ تتٔض ًعامل اجملـؿّٙ مل اهـكاهات احل٘مٗٙٞ. إفاځ ٗكق ٓقٖ 

تعع٧ًّ باهٌعع٘ك٠ ٨ٗ   ُععشاب ٨ٗٙععٞ اهفقٚععٕ، كٔععٛ ٨  أاهوععوٽٞ هععـ٠  

باحل٘اك ٗبعٚـٝ عّ اٜ كلل ؿؿلقلاطٛ، أهٚى كقهم؟ كٔى ُلٵغ 

 سـ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  بٔقٖ اه٨٘ٙٞ؟أ

ٕ سلٍ لٙٞ ٨ٗٙٞ اهفقٚاحللٍ ٗكقاځ هِىل ماجد الغرباوٍ:: 20ز

مل ُع٩سٚاتٕ  اٮًعاَ اكلعِعَ٘    ا عّاهفقٕٚ ُا٢بٙعترب كٕٚ ثٚ٘نلاطٛ، 

، ٗسلٍ ؿكتات٘كٜ ؿلعِض احلعاكٍ )اهع٘هٛ اهفقٚعٕ      اٮهلٚٞ اه٘اهعٞ

كعجريٝ  ٗهوٽتٕ اهتبـاؿ ؿٙين نٌعٛ، ًٗ٘آـٓا هوٽٞ ًٽوقٞ، بى 

ًِِم إهلعٛ ًوعتجِٟ ًعّ     :مل إٙلاْ، كوٌافا ٨ ُعرتف بقهم؟ هٚقاي

ا أٗي اهلعع٩َ، ًععّ نععاي إُععٕ ًِِععم إهلععٛ ًععع عععـَ  ا٨هععتبـاؿ. ٗٓععق

ٗدعع٘ؿ ؿهٚععى ًععلعٛ ُععلٙض ٙجبعع  هوفقٚععٕ ٨ٗٙععٞ ذلععـٗؿٝ كٔعع٩ عععّ    

اكلوعع هٞ ػ٩كٚععٞ بععغل كقٔععا١ اهٌععٚعٞ. كبعع ٜ  ُععىاه٨٘ٙععٞ اكلٽوقععٞ؟ ثععٍ أ

ا٨هتبـاؿ ٗاسـ، ه٘ا١ ُـك عّ كدعى  ًّ ا٨هتبـاؿ؟.  ٙوتجِٟؿهٚى 

اهعـّٙ أؿٓعٟ، ٪ُعٕ    اهوٚاهٞ أَ كدى اهعـّٙ، بعى إفا ُعـك ععّ كدعى      

 ٗٓقا ًلٌّ اخلٽل.كٚعترب ًلعٚا، باهٍ اهلب دى ٗع٩، 

بٔعقا اهقعـك ًعّ     ْ٘وعٌش ٙأٓعى اهبٚع  ًعّ اهعقعى ٗاهلماُعٞ ٨      ٢ٌٞ أ

ٗإ٨ هتٌوم كاكٞ  بٔقا اخلِْ٘. ٜ كٗاٙٞٙلٗ أسـ أمل ٗاهووٽٞ، 

كدععاي اهععـّٙ بٔععا. ًععّ ِٓععا تععل٠ غاهبٚععٞ كقٔععا١ اهٌععٚعٞ مل ٙعرتكعع٘ا          

تقاَ باهٍ اكلقٓم نبعى ولٔع٘ك اكلٔعـٜ اكلِتىلعل،     بٌلعٚٞ أٜ سلً٘ٞ 
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ٗسِلٗا ًلعٚتٔا باٮًاَ اكلعَِ٘، ؽلولا بق٘هٕ: )كى كاٙٞ نبعى  

ـٵ  عوٟ ٓقا اهعلأٜ إ٨ أُعٕ    اهتشفيلولٔ٘ك اٮًاَ كاٙٞ ٩ٓي . ٗكغٍ  سع

، كإُعٕ  ا٨هعتبـاؿ اهعـٙين   ٗساي ؿْٗ هٚاؿٝوووٽٞ ه اهفقٔا١ًٔ٘ٝ ًّ 

    ٕ ؿلعاكي كٚعٕ    ٌِعا أكعرب، سٚ  أػٽل ًعّ ا٨هعتبـاؿ اهوٚاهعٛ ٗتبعاتع

ٗٓععع٘ ٙعتقعععـ باهعععٍ اهعععـّٙ،  ًعععع ًعاكٓعععٚٞاهفقٚعععٕ هعععوٽتٕ اهقٌعٚعععٞ 

  .بٌلعٚٞ هو٘كٕ

اؿ ٚععا٨ُقلععلٵي كٗغ اهتبعٚععٞ ٗت للاكهععٞ هٚاهععٚٞ هععوبٚٞ، ا٨هععتبـاؿ

. ٗؿلععاكي كٚٔععا اكلوععتبـ ؿٗك اكلتوععونل، ٙوععوم  اهٽاعععٞ هععـ٠ اهٌعععمٗ

 . دٔٞ ُـكا٬ػلّٙ سق٘نٍٔ، ٗٙقٌع تٽوعاتٍٔ. كٔ٘ ًلك٘ب ًّ أٜ 

ػ٩ي تلـل  هلتاب اهوٚـ ذلٌـ ػاؽلٛ )اهعـّٙ ٗاهفلعل مل   

   ْ  ًعععلان ا٨هعععتبـاؿ  كعععاْ اكل٧هعععف ٗنتٔعععا ك٢ٚوعععاځ جلٌٔ٘كٙعععٞ إٙعععلا

، ٗكاْ كغٍ ًٌاغوٕ ٙلادع تعلـل  ًباًعلٝ ٪ُعٕ صلٚعـ     اٮه٩ًٚٞ

ععّ  ًوع٧ٗي أسعـ ًلاتعم اهل٢اهعٞ      هع هين اهعلبٚٞ، ٗمل أسـ ا٪ٙاَ 

اُتؼابععات ُعع٘كٙٞ  مل سِٚٔععا ٗكاُعع   ؟ؿٗهععٞ نٽععل  كأٙععٛ باُتؼابععات 

قاي: ستٟ نٽعل أكجعل ٗعٚٵعا    كُعٍ.  ٕت دبك .ذلـٗؿٝ جملوى تٌلٙعٛ

ٗتٽ٘كاځ ًِٵا سلّ اٮٙلاُٚغل. سلّ ه٫هعف ُع٧ًّ ب٨٘ٙعٞ اهفقٚعٕ، اهع       

تِععاؿك احللٙععات ٗتٔععٽٔـ اكلعاكٓععٞ ًٌٔععا      ٓععٛ إهععتبـاؿ ًقٚعع ،  

 كاُ  هوٌٚٵٞ، ٗتتفلؿ باهووٽٞ. 

أُٽعععق حبعععلف. كععع٩ اهىلعععلف      كِععع  أُعععغٛ بعععقٓ٘ي تعععاَ، مل   

اهوٚاهعععٛ ٙوعععٌض بعععاهتعوٚق ٨ٗ اكللعععاْ اكلٽععع٘ق بعععا٪ًّ ًعععّ ـلٚعععع   

 اجلٔات. 

ٚٵاك علٙ  ًّ اكلجقفغل اهع٘اعغل مل إٙعلاْ ٙلكٔعْ٘ ٨ٗٙعٞ      كِٔان ت
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اهفقٕٚ ٗنـ اُتٟٔ بٍٔ ا٪ًل بغل هذغل ًٗٽلٗؿ ًعّ عٌوعٕ أٗ ًٔعادل    

لى ػاكز إٙعلاْ، بوعبم ًعاكٓعتٍٔ سلً٘عٞ ٨ٗٙعٞ اهفقٚعٕ ٗهع٘ بٌع        

 ،دل٣ٙٞ دـاځ بـأٗا ٌُاطٍٔ بت هٚى ُشف ًٙ٘ٚٞغري ًباًل، ٗنـ 

ُٗععلضلٞ كاسعع  تِععانٍ كععى ًععٛ، ػاُععٞ اهوععو٘ن ا٨هععتبـاؿٜ        

هوٌشععاكىلغل. ٗكععاْ ٙععلأي قلٙلٓععا كبععاك اهٌععباب اهجعع٘كٜ اكلعع٧ًّ  

بععاخلٌٚين ٗث٘كتععٕ ٗإٙععلاْ، هلععّ ُععش٘ٝ اهعع٘عٛ ساهعع  ؿْٗ ؽلععاؿٜ    

  ّ كلعععلاْ  أٗ  اُعععـكاعٍٔ اهجععع٘كٜ. ه٫هعععف أُعععبض ًِعععٽوض )كًٗععع

"اكلوتِريْٗ" تٌٔٞ، بوبم اهوٚاهٞ اهقٌعٚٞ، كغٍ هعٞ ًعبٚتٍٔ اه  

كانعع  اهت٘نععع مل اُتؼععاب اهوععٚـ ذلٌععـ ػععاؽلٛ، إ٨ أْ امععاكىلغل     

ٛٵ اهفقٕٚ نٌع٘ا اهتٚاك اٮُع٩سٛ ٗكلٓع٘ا عوعٟ ناؿتعٕ      بـعٍ ًّ اه٘ه

 إناًٞ دربٙٞ، ًجى )كلٵٗبٛ ًٗري سوغل ً٘هٜ٘ . 

بعععـ اهلعععلٍٙ هعععلَٗ، ٗذلوعععّ    ٗأًعععا كبعععاك اكلفلعععلّٙ كع  

  ْ ، كـٙ٘ك، ٗعٽا١ اد ًٔادلاُٛ ٗ ػلّٙ كقـ اهتقلٗا ػعاكز إٙعلا

 .بعـ أْ  ى كداهلا عّ ًعاكات اهج٘كٝ مل سلٙٞ اهلأٜ ٗاكلعاكٓٞ

  ْ ععّ أ٢ٌعٞ أٓعى اهبٚع  تٌعلٵ        ثٍ كٚف ُفوٵل عـَ ٗدع٘ؿ ُِع٘

، كٔعع٩ عععّ عععـَ ٗدعع٘ؿ  ٙععات أٗ كٗاٙععات عععّ اهععِ،    اه٨٘ٙععٞ هوفقٚععٕ

ٓععى أٌٓوعع٘ا ً٘ٓعع٘عٔا ٗٓععٛ بٔععقٖ اهـكدععٞ ًععّ اخلٽعع٘كٝ؟  ؟ اهلععلٍٙ

أٓعععى اهبٚععع   أ٢ٌعععٞ هولهععع٘ي ٗٗٓعععقا غعععري لللعععّ ٨ أنعععى باهِوعععبٞ    

ًٗععع٘كٍٓ باكلوعع٧ٗهٚٞ جتععاٖ ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ. أٗ أْ اكلوعع هٞ غععري    

ًٽلٗسععٞ أهاهععا كتلععْ٘ ًِتفٚععٞ باُتفععا١ ً٘ٓعع٘عٔا. ٗباهتععاهٛ كٔععٛ  

ٕ ٗتٽوعاتععععٕ ًوععع هٞ ًوععععتشـثٞ، ٙٱِىلڃعععل هلععععا ٗكقععععا حلادعععات اهفقٚعععع   

ٗهلععا اهفقٔععا١ مل أحبععاثٍٔ اهفقٔٚععٞ إ٨ بٌععلى  ِااهوٚاهععٚٞ. هلععقا ٨ ٙت
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  أٙععٞ ٨ٗٙععٞ  ٗباهتععاهٛ كاهععـّٙ احلِٚععف مل ٌٙععلٵ   ذلععـٗؿ كٌععا تقععـَ. 

 هوفقٕٚ، ٗإ٨ هلاُ  اهِِْ٘ ترت٠ ُىللا خلٽ٘كٝ ٓقا اكلِِم.

نـ ٙعترب بعٍٔٔ للاكهٞ اهووٽٞ ًّ نبعى اهلهع٘ي ؿهع٩ٚ كاكٚعا     

ٙععٞ اكلٽوقععٞ هوفقٚععٕ، ٗٓععقٖ ًغاهٽععٞ، كعع٩ ًقاٙوععٞ    عوععٟ ًععلعٚٞ اه٨٘

بٌِٚٔا. هوٽٞ اهله٘ي هوٽٞ إهلٚٞ، ُّ اهلتاب اهعنٙن عوٟ ٗد٘ب 

طاعتععٕ، ِٗٓععان  ٙععات ٙوععتـي بٔععا عوععٟ ُععشٞ ٨ٗٙتععٕ ًٽوقععا، كغععٍ   

٨ٗ ؿهٚعى عوعٟ ًعلعٚٞ     قفىلِا عوٟ بع  ا٬كا١ مل ٓعقا اخلِعْ٘.  

كلنعً٘ععٞ قتععاز ٨ٗٙععٞ اهفقٚععٕ ًٽوقععا. ٓععقٖ اهوعععٞ ًععّ اهِعع٩سٚات ا  

ٚٵّ عوععٟ ًعلعٚتٔا.       عوعٟ  ػعل هعع٠٘  ٌععؼّ ه٨ٗٙعٞ   ٨هعـهٚى ُعلٙض بع

، ٗنععـ دعوععٔا هولهعع٘ي هٔععلٗكٝ اهِبعع٘ٝ ٌُٗععل   ٪ُععاهٞ ٨ٗٙتععٕاخلععاهق 

اهلهعاهٞ اهع  آععٽلت مل مًعّ اهععِ، ذلٌعـ إػل ػعع٘ب ًععاكن ًععع      

ٓا، ٨ٗ صلع٘م دعوعٔا هغعريٖ    اكلٌلكغل ٗاهلفاك، كِقعف عِعـ سعـٗؿ   

 ٗتبقٟ ٨ٗٙٞ ا٪ًٞ عوٟ ُفؤا ثابتٞ.. ُٕإ٨ بـهٚى ُلٙض  ِ٘

 هوععوٽٞٓععٛ اٗإفا نٚععى: إْ ًعع٩ن دعععى اه٨٘ٙععٞ اكلٽوقععٞ هولهعع٘ي     

توقا٢ٚععا  ادلع٘هععٞ هوفقٚععٕ عِععـ للاكهععتٕ هلعع    تلععْ٘، كٗهععٚى اهِبعع٘ٝ 

٨  ُقع٘ي: كٚعٕ اهٌعلٗهل اه٩مًعٞ.     تتع٘كل نـ عِـًا ٙلْ٘ كف١٘ا، ٗ

لهععع٘ي اهوعععوٽٞ كاُععع  ٗكا١ دععععى اه٨٘ٙعععٞ هو  بععع ْ ُوعععتٽٚع اجلعععنَ

 ٍ ٌاكهعٞ اهوععوٽٞ ػِععا٢ّ فاتٚععٞ أٗ  ، كلؼلععا ِٓععان إٓععاكٞ كلاهلعلٙ

ٕ   ٓلٗكات  ُٚٞ ٗإ٨ هع٘ كاُع     ،ٓٛ اكل٩ن احلقٚقٛ جلعى اه٨٘ٙعٞ هع

 ،اهووٽٞ ؽلاَ اكل٩ن مل دعى اه٨٘ٙٞ اكلٽوقٞ هوله٘ي، جلعؤا ناعـٝ

ٗمل ٙٽاهبٍٔ  ، كٌا دا١ مل ا٬ٙٞ اهللؿلٞ،مل ٙقٚٵـ ٨ٗٙٞ اكل٧ًِغلٗ

د ٗهوله٘ي عِـ اهتِام ، كٛ ٙوتفٚـ اهفقٚعٕ ًعّ إط٩نٔعا    باهع٘ؿٝ 
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٨ ُلكع اهٌعم ععّ    . ًٗاؿاَ ٓقا ا٨ستٌاي نا٢ٌا٨ثبات ٨ٗٙتٕ اكلٽوقٞ

ا٪ُى ٗٓ٘ ععـَ ٗدع٘ؿ ٨ٗٙعٞ ٪ٜ ًعؼّ عوعٟ ا٬ػعلّٙ ًعا مل ٙعـي         

ٜ ؿهٚى نل ُٛ  ُِ٘عٕ، ٪ْ اه٨٘ٙعٞ   أاهـهٚى اهقٽعٛ هِـا ٗؿ٨هٞ. 

ٛ، ًِٗـك ًعلكٞ أسلاَ اد ٓ٘ اهقل ْ بٔقٖ اه٩ِسٚات دعى إهل

اهللٍٙ، اهقٜ كٕٚ تبٚاْ كى ١ًٛ. أٗ كٗاٙعٞ ُعشٚشٞ ًتِعا ٗهعِـا     

تلٙـ بٚاْ سلٍ ًلعٛ  ِْ٘ ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ، ٗك٩ٌٓا ًفق٘ؿ، 

ٗاكلوعع هٞ ًوععتشـثٞ ٨ ٙععـي عوٚٔععا أٜ ؿهٚععى هعع٠٘ كغبععٞ مل ًععلعِٞ       

ع اهووٽٞ، كٛ ؿلاكي اهفقٚعٕ باهعٍ اهعـّٙ أٗهعع اهوعوٽات، ٗٙقٌع      

بٌعلعٚٞ ٨ٗٙتعٕ كععى ًععاكب هوٚاهعتٕ )اهععلاؿ عوعٍٚٔ كعاهلاؿ عوععٟ       

ًعا ِٙفعٛ إطع٩ق اه٨٘ٙعٞ هوفقٚعٕ، كٔعٛ سٌِٚعا        بى أدعـ مل ا٬ٙعٞ   اد . 

دعوتٔا هو٧ًٌِغل كلٓ  عوٚٔا نٚ٘ؿا، ٗؿ٨هٞ اهقٚـ ٗآعشٞ مل ععـَ   

 إط٩نٔا: 

ٰٗأپطٶٚعٱعع٘ا اهلٸ   )  ٰٕ ِٱعع٘ا أپطٶٚعٱعع٘ا اهوچع ًٰ   ّٰ ٰٔععا اهچعقٶٙ ٙٹ ًٲلڄ  ٰٙعا أپ ٰٗأٿٗهٶععٛ اهڀعع پ هٱعٰ٘ي 

ٍٲ    ٰٗاهلٸهٱعع٘يڄ إڄْ كٿِععتٱ ٕٶ  ٛٲ١ٷ كپععلٱؿٹٖٗٱ إڄهپععٟ اهوچعع ًٰعع ٍٲ كٶععٛ  ِٰععاٰمعٲتٱ ٍٲ كپععإڄْ ٰت ًٶععِلٿ

َڄ اهڀ ػٶلڄ  ٰف ٘ٲ ٰٚ ٰٗاهڀ ٕٶ  ْٰ بٶاهوچ ِٱ٘ ًٶ ٚٲلٴ هٶمپتٱ٧ٲ ّٱ ٰػ ٗڄٙوځا ٰٗأپسٲٰو   .ٰت ڀ

   ٟ ٗٲهپع ٛٱٵ أپ ِٶغلٰ  ٓقا إفا كاْ اكللاؿ ب ٙعٞ: )اهِٰٵبٶع ًٶ ٌٱ٧ٲ ّٲ  بٶعاهڀ ٍٲ  ًٶع ٔڄ  ، أپُفٿوٶع

 ػل ه٭ٙعٞ كتِتفعٛ ؿ٨هتٔعا ٨ٗ ؿللعّ      ًعِٟ اهتٌوِا إفا أًا اه٨٘ٙٞ،

 ، ًّٗ باب أٗػل غعريٖ. ٔا كـهٚى نل ُٛ عوٟ ٨ٗٙٞ اهله٘ياهتوٌم ب

ٗادععـ اكلعِععٟ ا٬ػععل أنععلب هععلٗغ اهقععل ْ ٗػُِ٘ععٚٞ اكلِععٽفٟ مل      

ـ    ، ا١ع٩نتٕ ًع أُشابٕ، كٔ٘ باهِوبٞ هلٍ أٗػل ًّ أُفوعٍٔ سبعا ٗكع

 ٗأكجل اُوذاًا ًع هٚاق ا٬ٙٞ. )ٗأمٗادٕ أًٔاتٍٔ .
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: أٙععّ ٙلٌععّ اخلوععى مل ٓلععقا أُىلٌععٞ،  طااارق اللهااانٌ: 22ي

 ٪ُِا ُل٠ ُفى اكلٌلوٞ مل اٗكٗبا عِـًا سلٌ  اهلِٚوٞ؟

كدى  ٙعتقـِٓان أكجل ًّ هبم، ًِٔا:  ماجد الغرباوٍ:: 22ز

مل  ٚوععٕٗٗك هعع٘ا١ كععاْ ًوععوٌا أَ ًوععٚشٚا، أُععٕ ولععى اد   ،اهععـّٙ

سلٌعععٕ سلعععٍ اد، ٗ، ، بِععع٘كٝ ًباًعععلٝ أٗ غعععري ًباًعععلٝا٪كب

ٗعوٟ اهِاي ـلٚعا ا٨ُقٚاؿ هٕ ٗإ٨  ًٽوقٞكٔٛ  ،هوٽٞ ادهوٽتٕ ٗ

ٗٓعععقا ًلٌععّ اخلٽعععل،   هععٚشلٍ عوععٟ اكلتٌعععلؿ بععاهلؿٝ ٗاهلفععل.    

سٌِٚعععا ٙلعععْ٘ ا٨ععععرتاب عوٚعععٕ اععععرتاب عوعععٟ اد )اهعععلاؿ عوعععٍٚٔ   

. عوعٟ اد ٗٓع٘ سعـ اهٌعلن بعٕ       كاهلاؿ عوِٚا ٗاهلاؿ عوِٚا كعاهلاؿ 

ٙٞ  سلاَ اد ٗآشٞ مل كتابٕ، ٗاه٨٘كػل.  احلقٚقٞ ١ًٛ بٌِٚا 

  ٕ ٗهٚععـٝ أؿهععٞ ادتٔاؿٙععٞ، ُٗععِاعٞ    اهعع  ٙفرتٓععٔا كدععى اهععـّٙ هِفوعع

أُ٘هٚٞ، ٗكغبعٞ ًؼِعٚٞ ًعّ أدعى تعنٙعن هعوٽتٕ ٗتربٙعل للاكهعاتٕ         

 اهووٽ٘ٙٞ. 

دٔع٩ أٗ   ثٍ بٌلى عاَ ِٓان ًٌلوٞ كٍٔ اهـّٙ كٌٔعاځ ًبتوعلا  

كاٮهعع٩ًْٚ٘ ِٙععلٵْٗ عوععٟ ٗدعع٘ؿ  ِععاا سنبٚععٞ ٗك٣٘ٙععٞ.كل تللٙوععا

ع٩نععٞ بععغل اهععـّٙ ٗاهوٚاهععٞ، ٗباهتععاهٛ ٙوعععْ٘ ٨ستلععاك اهوععوٽٞ     

ٌٵععـٗا كععى         باعتبععاكٍٓ اكلٌجععى اه٘سٚععـ هٯهععٕ عوععٟ ا٪كب، هلععقا س

طاناتٍٔ ًّ أدى اهووٽٞ، ستعٟ  ي ا٪ًعل أْ ٙعقبض ؿاععٍ اكلوعوٌغل      

ق٠٘، ٗٓ٘ ٙعتقعـ بٌعلعٚٞ هعو٘كٕ، ٗصلعـ ًعّ      أك٘اداځ ب٩ ٗك  ٨ٗ ت

كداي اهـّٙ ًعّ ٧ٙٙعـٖ ٗٙعـع٘ اد هِِعلتٍٔ!!. ًٌٗعلوٞ اٮهع٩ًٛ       

   ٕ ، ٨ٗ ٙعتقععـ بٌععلعٚٞ أٜ  مل اهوععوٽٞ أُععٕ ًوععتبـ، ٙععلك  ػِععً٘

سععاكٍ ػععاكز ؿا٢لتععٕ، ًٌٔععا تىلععآل  عع٩ف فهععم. بععى اٮهعع٩ًٛ       
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ًعع غعري اٮهع٩ًٚغل،     ٚعا ًتغٽلي ستعٟ ػعاكز اهوعوٽٞ كتذعـٖ ًتعاه    

تعربٍٓ ً٘ٓع٘عا   ِٙىلل هلٍ بلٙبٞ ٗاهتؼفاف ًٌٔا داًؤٍ، ٗؿا٢ٌعا ٙع 

ٚٵ   ّ ٙوععتشقْ٘ اهٌععفقٞ!!، ًٌٔععا كععاْ اكلوععت٠٘     هؤـاٙععٞ ٪ُٔععٍ ٓععاه

اهعوٌععٛ ٗاهفلععلٜ ٗا٪ػ٩نععٛ ه٭ػععل. إُععٕ بعع٧ي اهعع٘عٛ، ُٗلدوععٚٞ   

ّ مل أغوعم بقعا  ا٪كب، ستعٟ    اهتـّٙ اهعقٜ أكٔعٟ اػل كعلٖ اكلتعـٙ    

ًٛ ٗاٮكٓابٛ هٯهف اهٌـٙـ. كلٍ ٨ ٙفلق بغل اٮه٩ أغوبٍٔ بات

 ػولُا بوبم كثاثٞ اه٘عٛ ٗكقل اهجقاكٞ اكلِغوقٞ عوٟ اهقات؟.

إْ اهفٔععٍ اخلععاط٤ هوععـّٙ تععلن  ثععاكا هععوبٚٞ كععبريٝ عوععٟ ًوععريٝ    

اٮهعع٩ًٚغل ٗأتبععا  احللكععات اٮهعع٩ًٚٞ، ٗػوععق كذعع٘ٝ ادتٌاعٚععٞ    

نا٢ٌٞ عوٟ كلم ساؿ )٧ًًّ / غري ٧ًًّ . كلم نعاَ عوعٟ سِعق ٗسقعـ     

كعععبريّٙ عوعععٟ كعععى ًعععّ ٨ ِٙشعععام ٮؿلعععأٍُ ٗٗععععٍٚٔ احللكعععٛ.      

كت٩سيل بع  اٮه٩ًٚغل ٨ ٙٽٚق ًعّ ٨ ِٙتٌعٛ ا٬ػعل غعري اكلتعـّٙ      

اكلوتععنَ إ٨ كلٌععاځ، ٨ٗ ٙٽٚععق اهتشععـخ إهٚععٕ، كِٚىلععل هععٕ ُىلععلٝ ًتعاهٚععٞ     

باعتبععاكٖ مل ٓععفٞ اٮهععٕ ٗا٬ػععل مل ػِععـق اهٌععٚٽاْ، بٌِٚععا كععاْ       

ب٘ؿ ٗأػا١ كٛ ؿللِٕ اهتاثري عوٍٚٔ،  ِٙبغٛ هٕ أْ ٙتعاًى ًع اهِاي

هلقا كاُع  إسعـ٠ ثغعلات قعلن اٮهع٩ًٚغل اسلوعاكٍٓ مل سعـٗؿ        

شلبٞ اجملتٌع كٽ٩ب اجلاًعات ٗأُشاب اهٌٔاؿات ا٪كاؿؿلٚٞ، 

هقا ػولٗا ـلٚع اجل٨٘ت ًع ا٪ُىلٌعٞ اهوٚاهعٚٞ ٪كجعل ًعّ هعبم      

 أسـٓا ٗأٌٓٔا عـَ ٗد٘ؿ غٽا١ ًع، ضلٌٍٚٔ.
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 ياًاالجتهاد يفهى

ِٓعان سعـٙجاْ   ًا ؿًِا مل ؿا٢لٝ اهفقٕٚ،  طارق اللهانٌ:: 25ي

، كشععـٙح ٙقعع٘ي )ًععّ ـًتٔععاكباْ سعع٘ي ً٘ٓعع٘  ا٨دتٔععاؿ ٗاجملتٔعع 

ٔـ ٗاػٽ  كوٕ أدل . ٗاكلعلٗف ادتادتٔـ ٗأُاب كوٕ أدلاْ، ًّٗ 

ٔاؿ. بٌِٚا ٙعلٜٗ ًعقٓم   دتأْ أُشاب ٓقا احلـٙح أغوق٘ا باب ا٨

ٔعـ بغعري عوعٍ ٗأُعاب     ادتا: )ًعّ   ػل، أبقٟ بعاب ا٨دتٔعاؿ ًفت٘سع   

كوٚتب٘أ ًقعـٖ ًّ اهِاك  ٗكقهم )ًّ كوٸعل اهقعل ْ بلأٙعٕ ٗأُعاب     

كوٚتب٘أ ًقعـٖ ًّ اهِاك . أٜ ًّ ٓقٖ اهِىلعلٙتغل تلعلٵي اه٘هعاطٞ    

 باهتفلري ٗا٨ػتٚاك؟  ُواْٗتوغٛ سق اٮ

٨ بععـ ًععّ اهت٘نععف أًععاَ ٓععقٖ ا٪نعع٘اي أٗ   ماجااد الغرباااوٍ:: 25ز

اعٚاتٔا، ثعٍ ُعع٘ؿ هووع٧اي. نوع  أكجعل ًعّ ًعلٝ مل        اهلٗاٙات هفٍٔ تـ

ٓععقا احلعع٘اك، اهِععاي أسععلاك كٌٚععا ٙق٘هععْ٘ ٗٙعتقععـْٗ، ًٗوعع٧ٗهٚ       

كُععـ اهتععـاعٚات، ًٗععا ٙلاكقٔععا ًععّ تنٗٙععل اهعع٘عٛ ٗتٔععوٚى اهِععاي      

كقـ بو  بِا احلاي أْ ٙلفڃل  اهبوٽا١، ًّ أدى ُٔٔٞ ؽلجٵى ٓ٘ٙتِا،

 ـّٙ ٗاهٌل .بعِٔا ا٬ػل، ٗٙوتبٚض ؿًٕ باهٍ اٮهٕ ٗاه

ٔععاؿ ًبععـأ أهععاي ٮسٚععا١ اهٌععلٙعٞ ٗتلٚٵفٔععا ًععع  دت٨ ًععم أْ ا٨

اهقٜ ٙعٛ  اه٘انع، ٗكق ًلٗهل ٗ هٚات ٨ تت٘كل إ٨ هوٌذتٔـ احلقٚقٛ

. ٗٙلاعٛ اهتٽ٘ك احلٔاكٜ هوفلؿ ٗاجملتٌع ًتٽوبات اهنًاْ ٗاكللاْ

ا٪ٗي ٙعععـعٍ اجملتٔعععـ ٌٗٙعععذعٕ عوعععٟ     ـٙح٨ٗ ًعععم أٙٔعععا أْ احلععع  

بجبععات ٗدععلأٝ، هٔععٌاْ اهجعع٘اب أُععاب أَ أػٽعع .     للاكهععٞ ادتٔععاؿٖ 

تعععربأٝ اجملتٔعععـ ععععّ  أٌٓٔعععا: ،تعععـاعٚات ػٽعععريٝ ٗٓعععقا ٨ طلوععع٘ ًعععّ
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ّ     ًوعع٧ٗهٚٞ  اوتععنَ بٔعع ٙنععف، اهععو٘ن ًٗ٘ ًععا ٙرتتععم عوععٟ كتعع٘اٖ، ًعع

بل٦ٙعٞ   تتع ثل بٌعلى ٗ ػعل،   ، ػاُعٞ اهفتع٠٘ اهوٚاهعٚٞ اهع      اهِعاي 

ًا ذلاٙععـا ا٪ػ٩نٚععٞ ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععٞ. كاجملتٔععـ هععٚى ًعِعع٘ اجملتٔععـ

ْ سٌِٚا ٙف ، بعى ٓع٘    ٗ تعتشلٍ بعٕ    إُوعا ًباؿ٢عٕ ًٗعتقـاتعٕ   نبوٚاتعٕ 

اهٌؼِعٚٞ ٗاكلقٓبٚعٞ   ٗػوفٚتٕ اهجقاكٚٞ ٗاهـِٙٚٞ ٗاكلقٓبٚعٞ ًِٗعاحلٕ   

، هقا  توف اهفتا٠ٗ سع٘ي ً٘ٓع٘  ٗاسعـ،    ٗكى قٚناتٕ ٗاهٽا٢فٚٞ

ٗأًاًععععم  ٘ه٘دٚععععٞ.ٙبععععاػت٩ف اجتآععععات اهفقٔععععا١ اهوٚاهععععٚٞ ٗا٬ٙـ

ريٙععٞ اهعع  تِِععا  هوٌعع٘ت بفتععا٠ٗ ؿِٙٚععٞ، ٙععلك     احللكععات اهتلف

ًلعٚتٔا دلتٔـ  ػل. ٗباهتاهٛ صلم أْ ٙلْ٘ اجملتٔـ ًوع٨ٗ٧ ععّ   

لكّ كتاٗاٖ، كلٚف ٙجاب عوٟ كى ساي؟ ٓقٖ أسلاَ ًٽوقٞ ٨ ٙٱ

هلععا ًععع ععععـَ ٗدعع٘ؿ ؿهٚععى نل ُعععٛ ُععلٙض، ٧ٙكععـ ًٔعععٌُ٘ٔا، ٪ْ       

قا هلع ط٣ٌِعاْ  ٗباهتعاهٛ ٨ ؿللعّ ا٨  بٚعـ اد.   ، ث٘ابا ٗعقابعا، اجلنا١

ْ٘ ًّ ا٪ساؿٙح اه  تٌٛ بغاٙات ٨ ؿِٙٚٞ ٗكا١ ٌُلٓا ٗاهرتكٚن واه

عوٚٔا، ًا ماه   ـَ اهووٽٞ ًٗؼّ اخلوٚفٞ ٗاهووٽاْ هلّ ًّ 

 ػ٩ي اجملتٔـ ٗاهفقٕٚ. كٔٛ تنٗٙل هو٘عٛ بغٽا١ ؿٙين.

 ٗٓععٌاْ كقٔععا١ اهوععوٽٞ ٌاٙععٞح بقعع٘ٝ حلٓععقا احلععـٙ أًععاع٘اهقععـ 

اخلوٚفٞ ٗاهووٽاْ ًٌٔا كاُع  دلاكٚعٞ    هو٘نٌلعّ كتا٠ٗ ت تـكق

. ، كتقٌعععع اكلعاكٓعععٞ ٗاهٌععععم ًععععا نعععٍٚ اهعععـّٙ احلِٚعععف ٫ػععع٩ق ٗه

كاهوععو٘ن اهعع٩ أػ٩نععٛ ٗاهعع٩ ؿٙععين هووععوٽٞ ٙععجري سفٚىلععٞ اهِععاي،        

ٗ  كٚتِـ٠ كدعى اهعـّٙ هقٌعٔعٍ  ٽعم     ٠ قعلٵب اهوعوٽٞ ٓعـ    ٗكتعا

، أْ اهوعوٽٞ قا ًا تٽٌعض هعٕ   ، ٍٗٓٓاي ٓـاهِ اكلعاكٓٞ، بى ٗت هڃم

 ّ . كاحلععـٙح بٔععقٖ تٱقٌععع اكلعاكٓععٞ بٚععـ اهٌعععم ًٗباككععٞ كدععى اهععـٙ
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اهِٚغٞ ٙعـ كِنا ٗثلٗٝ ٙوعٟ اهفقٕٚ ٗاهووٽٞ هٌِلٖ ٗتلهعٚؼٕ مل  

ٝ اهفقٚعععٕ كٌٌعععا٪ ٓعععٌاْ ٢٨ٗٔعععٍ.ٌاٙعععٞ هعععوٽتٕ ٗعقععع٘ي اهِعععاي، حل

هووععوٽاْ أهععقٽ  ٓٚبععٞ اهععـّٙ، ٗاُنهتععٕ ًععّ نـهععٚتٕ هٚتٌععلن عوععٟ    

 أعتاب اهووٽٞ ٗإغلا١اتٔا.

، هلعععقا اهعععتغى ٙعععقعّ هعععٕ اجلٌٚععععكلقعععـي هعععوٽٞ ٓا٢وعععٞ اهعععِّ ا

اهوٚاهعععععْٚ٘ كٗاٝ احلعععععـٙح هتوععععع٘ٙق أساؿٙعععععح ًلقٗبعععععٞ  عععععـَ  

ًِاحلٍٔ، ٗتللٵي هوٽتٍٔ، ٗباهفعى زلش٘ا أؿلعا زلعاغ، ػاُعٞ    

مل عِل اهـٗهعٞ ا٪ً٘ٙعٞ، ًٗاماهع  ٓعقٖ ا٪ساؿٙعح ت٘ولعف هتشِعغل        

 اهووٽات اه٩ًلعٚٞ مل اهعامل اٮه٩ًٛ.

ٗأُععشاب ٓععقا احلععـٙح للععّ أغوقعع٘ا بععاب      تقعع٘ي مل هعع٧اهم: ) 

ٓععى تلٙععـ   ؟بٔععقٖ اهعبععاكٝ  فا تقِععـ٨ أؿكٜ باهٔععبنل ًععا  .ٔععاؿ دتا٨

تعلٙف اجلٔٞ اه  تتبِٟ ٓقا احلـٙح، أَ تفرتب ٗد٘ؿ ع٩نٞ بِٚعٕ  

ٔعععاؿ؟. كعععإفا كعععاْ اهجعععاُٛ ٓععع٘ اكلقِععع٘ؿ،     دتٗبعععغل إغععع٩ق بعععاب ا٨  

ٌّ ٔاؿ، ٗٙٔدتكاهعلى ٓ٘ اهِشٚض، ٪ْ احلـٙح ٌٙذع عوٟ ا٨

 ٗإفا كِعععع  تقِععععـ اهتعلٙععععف هوٌذتٔععععـ ا٪دععععل أُععععاب أَ أػٽعععع .

أسععـ ا٪ػٽععا١ كععاْ هٯهععف اهٌععـٙـ  ٔععاؿدتغوععق بععاب ا٨، كبععاه٩مَ

 .بـت ا٪ًٞ اٮه٩ًٚٞ ػوا٢ل كبريٝاهتاكطلٚٞ اه  ك

كاهعععـاكع اهوٚاهعععٛ ٗآعععض ٗكا١ تعععبين ٓعععقا احلعععـٙح، ػاُعععٞ     

ًٗعععّ دعععا١  اهفقٔعععا١ اهعععقّٙ هعععاُـٗا اخلوفعععا١ ا٪ًععع٘ٙغل ٗاهعباهعععٚغل، 

 انتِعععلت ، اهعععقّٙطغل اهعععـٗهتغل اهعجٌاُٚعععٞ ٗاهِعععف٘ٙٞبععععـٍٓ هععع٩

ٕ   تربٙل هو٘ن اهووٽاْعوٟ  تًٌٍٔٔ  بععـت ًٌٔعا   ،ًٗعلعِٞ تِعلكات

عععّ كٗغ اهععـّٙ ٗاٮهعع٩َ، كبإًلععاْ اهفقٚععٕ ًععج٩ أْ ٙوععتِـ كلبععـأ     
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اهٔعععلٗكٝ، أٗ سفعععيل ا٪ًعععّ، أٗ ا٪ٓعععٍ ٗاكلٔعععٍ، هعععٚف  هععع٘ام نتعععى  

ْٲ أُعاب      كؿبـَ بعا  دلٌ٘عٞ ًّ اهٌعم !!. كٚلعْ٘ ًع د٘كا ًعلتغل إ

كتع٘اٖ اه٘انععع ٗطابقع  سٱلععٍ اد!!، ٗإْ أػٽع  مل كتعع٘اٖ ك ٙٔعا هععٕ     

 ًّ ٙتشٌى ًو٧ٗهٚٞ اهـًا١ اه  هاه ؟هلّ  أدل!!!.

أٜ ًٔنهٞ ٗأٜ اهتٔنا١ بعق٘ي اهِعاي ٗباهعـّٙ ٗاٮهع٩َ؟ ٓلعقا     

ي ٓوڃو٘ا اهلعٚٞ، هٚلْ٘ ً٘نفٍٔ ُعبا ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ. ًٗعا ماي اهِعا    

ًٵععٞ ٨ٗ        ٙٔلٗهععْ٘ ٗكا١ كدععاي اهععـّٙ ه٫هععف اهٌععـٙـ ٗبعٔععٍٔ بعع٩ ف

ٌٔٔعععٍ ًعععقآبٍٔ ٗطععع٘ا٢فٍٔ  تٓعععٌري. ٨ ٌٙٔٔعععٍ ؿٙعععّ اد بقعععـك ًعععا    

ًععّ أدععى ت ٗٙععى ا٬ٙععات ًٌٔععا أبعع  هتعٔععٚـ  ًْ٘ٗعتقععـاتٍٔ. بععى ٙقععاتو

 ؼلا دِ  أٙـِٙا ؿًا١ُا . ١٨٧ٓ ٍٓ اهقّٙ اهتباس٘اٍٗ كا٢ٔ ٍأكلاكٓ

كدعى اهعـّٙ، كٔع٘ اهلاععٛ      ُتشعلك ًعّ هعوٽٞ   ًعا مل  ًٗا ماهع  تِعنف   

، ٗسلّ عبٚـ ٙو٘نِا بعِعا اهفتع٠٘ أٌِٙعا    ٗاهٔلٗكٝ ه٫هف اهٌـٙـ

سلععّ حبادععٞ هتقعع٘ٙ  ثقاكععٞ اهقٽٚععع اهعع  توقِِععا  .أنتٔعع  ًِععاحلٕ

 ا٨ُقٚاؿ هلدى اهـّٙ ٗتِىلٍٚ اهع٩نٞ ًعٕ عوٟ أهى ٗاعٚٞ.

 ٔععـ بغععريادتأًععا احلععـٙح ا٬ػععل اهععقٜ فكلتععٕ مل هعع٧اهم: )ًععّ 

٨ ِٙـق ٔاؿ دتا٨ أْ  كٚـعوٍ ٗأُاب كوٚتب٘أ ًقعـٖ ًّ اهِاك ، ك

ٔعععاؿ بعععقي اجلٔعععـ  دتٓععع٘ ًعععلطٕ ا٪ٗي، ٪ْ ًعِعععٟ ا٨ ٗبغعععري عوعععٍ،  

باهل ٨ تعتٍ هغعري اهععامل،    ٨ِهتِباهل احللٍ اهٌلعٛ، كعٌوٚٞ ا٨هت

ٍ     دتأٜ ًّ ت٘كلت كٕٚ ًلٗهل ا٨ ، ٔاؿ كٌعا ٓعٛ دلٌعع عوٚٔعا هعـٙٔ

ْ . وعٍ؟ ٔعـ بغعري ع  ادتكلٚف ٙق٘ي ًّ  عوعٟ   ٙٔعلب حلعـٙح  ا ٙبعـٗ أ

، ٗإ٨ ًا ًعِٟ بغعري عوعٍ إفا كعاْ دلتٔعـا؟     ٗتل اهوٚاهٞ ٗاهتلفري

كعاهعوٍ قِعٚى    .ا؟ٔعاؿ توعتبٽّ كُ٘عٕ عاكلع    دتأهٚى إط٩ق ُفٞ ا٨



262 

ٗعوٕٚ  .عوٍ بـْٗ ٔاؿدتا٨ ُفٞساُى باهِوبٞ هوٌذتٔـ هعـَ ُـق 

، كوٌعافا  إُابٞ اه٘انعع ٓعٛ ًع٩ن اجلعنا١ )ث٘ابعا ٗعقابعا        إفا كاُ 

اكلعععـُٗات   شًٗتعععٟ أُعععباه٘انعععع؟. كتععع٘اٖ   ٙعععـػى اهِعععاك إفا أُعععاب 

 اهفقٔٚٞ ٗكأٜ اهفقٕٚ ًلهل مل نب٘ي ا٪عٌاي َٙ٘ اهقٚاًٞ؟.

بععع٩ ًعععم مل أسعععـ أبععععاؿٖ هعععوٽٞ اهفقٚعععٕ،   ٙلعععلٵي كاحلعععـٙح 

ٕ     ٗٙٔٽٔـ اهفقٚعٕ  ٙتذعلأ  هلعقا   .اهِاي سٌِٚا ضلِعل ًعلكعٞ اهعـّٙ بع

ٞ   ٙوع بععـ أْ   !!.اهِاي باهع٘اَ ِفٙٗ  باهعـّٙ.  وم ععٍِٔ اهعوعٍ ٗاكلعلكع

ع٩نٞ ك. كلعوٌٕاهقلؿ تٌبٚٔا بتقوٚـ فتاٗاٖ باكلقوڃـ، ِقاؿ هٙوٌٟ ًّ ٙٗ

ع٩نٞ تقوٚـ. ٓ٘ اهعامل ٗأُ  اكلقوڃـ. ٨ ضلق هم اهتٌلؿ اهفلؿ باهفقٕٚ 

ـػى اهِعاك  عوٕٚ أٗ دلاؿهتٕ ستعٟ مل اهبعـٙٔٚات ًعّ عوً٘عٕ، ٗإ٨ هعت     

 !!!!. ٖنٌ  بعٌى عباؿٜ بـْٗ تقوٚـإفا 

اهععع٘عٛ ٗاهعععتغ٩ي اهِعععاي. عوٌعععا إْ كٔعععٍ   ٙنٙٵعععفبٔعععقا اهٌعععلى 

اهفقٚعٕ اهِعاي    ٽاهمٞ كٛ ٙٚٔلا باكلـُٗٞ اهفقِ٪سلاَ هٚى ًِشا

ٍ     ب  ا٨ُقٚاؿ هٕ، كِٔان أسلعاَ ُعلضلٞ ٗٗآعشٞ مل اهقعل ْ اهلعلٙ

  ٕ ًٌععٔ٘كٝ هععـ٠   ٗأ ا. ٗأػععل٠ ًتفععق عوٚٔعع تِتفععٛ ًعٔععا احلادععٞ هوفقٚعع

نع ًّ ػ٩ي إؿلاُعٕ  اٗأُاب اه٘ تقوٚـ ب٩ـلٚع اكلووٌغل. كٌّ ُوٟ 

غل، ٝ بٌعلى ُعشٚض أهع٘ٝ بغعريٖ ًعّ اكلِعو      ٗإػ٩ُٕ ٗأؿا٢ٕ هو٩ِ

ًتعٟ اًعرتهل    كٔى هريك  اد تعاػل ُع٩تٕ ٪ُعٕ مل ٙقوعـ اهفقٚعٕ؟؟    

اهبععاكٜ تعععاػل نبعع٘ي اٮعٌععاي بتقوٚععـ اهفقٚععٕ؟ ًٗتععٟ ت٘نععف أٜ عٌععى     

 عباؿٜ عوٟ تقوٚـٖ؟.

ٗبععقي دٔععـا   ،لكلڃععًععّ ٜ أ .ٔععـادتّ ًٰعع ٗنععـ ٙععلاؿ باحلععـٙح:  

ؼلعععني عععّ اهععلأٜ   ٨ػتٚععاك أسععـ ا٨ستٌععا٨ت مل عٌععى عبععاؿٜ ًععا،     
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ًعا ؿاَ   ًّٗ باب أٗػل ٙلْ٘ عٌوعٕ بعاط٩   اهفقٔٛ كٌِريٖ إػل اهِاك.

، كوٌععافا هععٚى ُععشٚشا عوععٟ إط٩نععٕأٙٔععا ٔععاؿٖ بعع٩ عوععٍ. ٗٓععقا ادت

، ػاُٞ عِـ ًّ ٙعتعرب ًٽابقعٞ اه٘انعع    اه٘انع ٙـػى دٍِٔ إفا أُاب

ًععّ أدععى ثععٍ ًععّ صلتٔععـ  ؟.عوععٟ عٌوععٕاكلعع٩ن مل ثعع٘اب اٮُوععاْ  ؽلععاَ

ُععـق ًٌععاعلٖ ٗإػ٩ُععٕ ُععـنٕ، ٗكععـهٚى إتٚععاْ عٌوععٕ كععا٩ً د 

 كوٌافا ٙـػى اهِاك؟. 

ٗٓععى اهعبععاؿات سلكععات كٙآععٚٞ ًتععٟ ًععا أػٽعع  كٚٔععا اٮُوععاْ     

اهفقٚعععٕ سلكعععات كٙآعععٚٞ   بِىلعععلٙعععـػى اهِعععاك؟ ه٫هعععف اهعبعععاؿات  

هٌععؼّ كٚٔععا أٗ بعٔععٔا كعٌوععٕ    ، كٌتععٟ أػٽعع  ا ٗٓعع٘ابنل ُععاكًٞ 

كووععععفٞ اهعبععععاؿٝ ًٗقاُععععـٓا ٗغاٙاتٔععععا    ٌٙٔععععٕباطععععى!!. اهفقٚععععٕ ٨  

ٗاكلٍٔ باهِوبٞ هٕ ٓبنل سلكات اكلِوٛ مل ٩ُتٕ ٗكقا  ٗأٓـاكٔا،

ه٘ا١ أتٟ ب٩ِتٕ ػاًععا، ًتعبعـا د أٗ هع٘ا١ كعاْ نوبعٕ       هفتاٗاٖ،

 .٨ٓٚا، ٗعقوٕ مل ًلاْ  ػل

ٚععـ اد تعععاػل، ٗجتععىڅ ًٗععٔ٘ؿ اهعبععاؿٝ ٙععا هععٚاؿٝ اهفقٚععٕ سٔعع٘ك ب 

ٗاخلاهق دى  .لبٕ رلوِا ُاؿنا مل ًٌاعلٖػ٩هلا باٮُواْ  ٛطلتو

ِٚىلل هقوبٕ ُٗ٘اٙاٖ، ًٗعا اهلكع٘  ٗاهوعذ٘ؿ هع٠٘ سلكعات      هٗع٩ 

ٔعا  ٌعق مل ؿ٨هت جتوٚات كًنٙعٞ أع  ٓٛ باهِوبٞ هو٧ًٌّ اهعاكفكًنٙٞ، 

ٕ  ًععّ اٮسلِععا١ ٗاهوععذ٘ؿ. كلٚععف   م بقوععفا دععا١ٖ إ ٙععلك  اد عٌوعع

دعى   هريكٕٔ ٕ ًٌٗاعلٖ؟. ٓى سقاسهوٍٚ، ًقب٩ عوٕٚ بلى د٘اك

ٕ   ٕ مل ٙ٪ُع  بعاط٩  ٕعٌوع  ٙعتربٓى  ٗع٩؟ مل ٔعـ  ادتٗ وتعنَ بعلأٜ اهفقٚع

 ؟. هتشِٚى اه٘انع تٕعباؿ

ًععّ ِٓععا جتععـ بععع  اهِععاي ِٙععلف ٗنتععا طعع٩ٙ٘ ًععّ أدععى أؿا١        
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ّ كلٽابقتٔا كأٜ اهفقٕٚ، كقوبٕ ٗس٘اهٕ ٙلنباْ ٩ُ٣تٕ بٌلى ٙٽٌ

كعٛ ٙوفعيل ا٬ٙعات ػ٘كعا ًعّ هعٽ٘ٝ اد إفا مل ٙع ت ؼلؼعاكز          هوإُ

ٗنتععا احلععلٗف بٌععلؤا اهِععشٚض. ًٗععآـت دلتٔععـا نععـ ُععلف       

  .!!، ٗٓ٘ دلتٔـ ٗأُبض ًلدعا تقوـٖ اهِايستٟ أمت ١ٖ٘ٓٗ ط٩ٙ٘

ٔعععاؿ ٓعععقا  ادتأًعععا ععععّ اهلعععـف اهوٚاهعععٛ، كاحلعععـٙح ٙععععرتف ب   

ٕ   ٕؼّ هلِاهٌ ًٰعّ   ُىلعل هـنعٞ اهتععبري:   أ .ٌٙلم مل ًِعاؿك عوٌع "

ٗٓعقا   ٔاؿٖ، ؼلعِٟ بعقي اجلٔعـ اكلٽوع٘ب   ادتبإفا كٔ٘ ٙعرتف  .ٔـ"ادت

"ًعّ غعري    كوٌعافا ٙوعوم عِعٕ اهعوعٍ بق٘هعٕ:      ٙوتبٽّ اهعوٍ باهٔلٗكٝ،

 . ؟عوٍ"

ِٓا باهٔبنل ضلتـَ اهِلا  عوٟ احلقٚقٞ، ك ٌٙٔا عوعٟ سعق ٗأٌٙٔعا    

ؿ بععاهعوٍ مل ُىلععلٍٓ؟.     ٙح عوععٟ باطععى؟ ًععا اكلقِع٘ع ٙلٙعـع  كاهقا٢ععى باحلعـع

ي هععٕ: ًععا    ٣ٗععٞ عوعٍع ا٬ػععل،    ٽ ن ٙلٙعـع أْ ٙقع٘ع ى عوٌععا  بٚعـع ٗإْ  ،هعٚع

تادت كلععافا؟ ٪ْ عِععل  هلعّع ٗهععتـػى اهِععاك ٗإْ أُععب  اه٘انععع.     .ٔعـع

اهتٌلٙع )أٜ ًِـك اهعوٍ اهقٜ ٓ٘ ًـاك ا٪سلاَ بغل اهفقٔعا١   اهِّ ٗ

ي ستععٟ ُٔاٙععٞ عِععل ا٪٢ٌععٞ.        عٞ ًعّع عِععل اهلهع٘ع ؿلتعـع عوععٟ كأٜ اهٌعٚع

٨ ٙلفٛع  ٗلٍٓ باطى ٪ْ عؤٌٍ ُعانّ،  ٔاؿ اكلقآم ا٪ػل٠ بِىلادتك

ٍٔ تقِٛع ًعا دعا١ بعٕ           ي بعى ِٙبغٛع عوٚع ًا بٚـٍٓ ًّ أساؿٙح عّع اهله٘ع

عٛ ٪ُعٕ   ادتأ٢ٌٞ أٓى اهبٚ . بٌِٚا اهٽلف ا٬ػل ٙعتقـ ببٽ٩ْ  ٔاؿ اهٌٚع

اعترب أساؿٙح أٓى اهبٚ  سذٞ كشذٚٞ أساؿٙح اهله٘ي، ٗٓقا باطعى  

ي عوٚععٕ ؿهٚععى ُععلٙض ًعّع اهلتععاب أ      ٍٓ ٨ ٙعـع ٙح  عِعـع ٞ. كاحلعـع ٗ اهوعِع

٠ اهِععععلا   بععععغل  ٗاهٌععععلعٚٞ عوععععٟ احلقٚقععععٞ ٗا٪كٔععععوٚٞٙعلععععى ًعععـع

 غل اهتاكطلٚغل، ٗهٚى أكجل.اخلٌِ
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ٗأًععا احلععـٙح ا٪ػععري: "ًععّ كوٸععل اهقععل ْ بلأٙععٕ ٗأُععاب كوٚتبعع٘أ    

ًع ٓـف اهقعل ْ اهعقٜ    ًّٟ اهِاك"، كٔ٘ سـٙح ً٘ٓ٘  ٙتِاكًقعـٖ 

ا احلعععـٙح ٓععع٘ ٓعععـ٠ هوِعععاي، ٗبِٚعععات ًعععّ اهلعععـ٠ ٗاهفلنعععاْ. ٓعععق     

كوابقٕ ٙللٵي هوٽٞ اكلفول ٗاهفقٕٚ ٗكدى اهـّٙ، ٗٙوعم بعق٘ي 

عععـؿ ب ري ٗكٔععٍ  ٙععات اهلتععاب احللععٍٚاهِععاي، سٌِٚععا ضلِععل تفوعع

، ٓعععٍ اهِعععشابٞ ٗبعععع  اهتعععابعغل هعععـ٠ ا٨جتعععاٖ احلعععـٙجٛ      ذلعععـٗؿ

ٗاهوعععوفٛ عِعععـ اهوعععِٞ. ٗا٪٢ٌعععٞ ػاُعععٞ عِعععـ اهٌعععٚعٞ. ٓععع١٨٧ اهعععقّٙ 

ٙععات ٗاهععرتاخ ٗأنعع٘اي اهعوٌععا١     ٙلكٔععْ٘ أٜ كٔععٍ ػععاكز سععـٗؿ اهلٗا   

 اكللتلنٝ ه٫ساؿٙح ٗاهلٗاٙات.

، ِٗٙوعْ٘ أُعٕ   نوٚى١٨٧ٓ ٙعتقـْٗ أْ اهقل ْ ٨ ٙفٌٕٔ ه٠٘ ُفل  

بٚاْ هوِاي، ٗإُٔ ٓـ٠ هوعاكلغل، ٗأْ كٌٕٔ ًتاغ هلى ًّ ٙفٍٔ اهوغٞ 

اهعلبٚٞ بٌلٗطٕ، ٗٙتِف بجقاكٞ كاكٚٞ، ٗسـٗؿ ًّ اهعوٍ، ٗػعربٝ  

اهقعععل ْ بٔععقا احلععـٙح، ٗمل ٙوععٌش٘ا هوِعععاي    باهب٩غععٞ. هقععـ نتوعع٘ا    

ا٨ُفتاغ عوٕٚ إ٨ ًّ ػ٩ي كٗاٙات أغوبٔا ً٘ٓ٘ . ك٩ غلابٞ أْ جتـ 

تع ٩ٙٗت ًعا أُعني اد بٔعا ًعّ هعوٽاْ، ػاُعٞ        ٞ تفاهعريٍٓ ًِعف٘ك  

 تٚاك اهغو٘، سٌِٚا ٙفول كى ا٬ٙات ب ٢ٌٞ أٓى اهبٚ . 

٘   أسعععـ ؿعاُعععا أسعععـٍٓ مل   ك أٙعععاَ ذلعععلَ كعععلاغ ٙفوعععل هععع٘كٝ اهِععع

عوٟ ًعـ٠ هعاعٞ ُِٗعف ستعٟ دعن       بّ عوٛ بّ أبٛ طاهم باحلوغل 

ؼعععٕ ُعععـٙقٛ بٌعععلى دعوعععٕ ٙوععع٘ف كوٌعععا اُتٔعععٟ سـٙجعععٕ ٗبٵ ،اجلٌٚعععع

باهِععٌ ، ٨ ِٙٽععق بعع ٜ كوٌععٞ. إْ اهغوعع٘ ٗبععاي عوععٟ اهععـّٙ، ٗنععـ        

ٓقا احلـٙح ٙللٵي اهٽا٢فٚعٞ ٗاجلٌع٘ؿ   ٗ ٓٚا  احلقٚقٞ. توبم مل

ِعاي ـلٚععا، ٗعوعٟ اهِعاي     ٗاهتشلٙ  ٓـ اكلؼاهفغل. اهقل ْ بٚاْ هو
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ا٨ُفتاغ عوٕٚ سٌِٚعا ٙتع٘كلْٗ عوعٟ ععـٝ ًعلكٚعٞ كاكٚعٞ هِٚٔوع٘ا ًعّ         

إْ ٓذعععلاْ اهقعععل ْ  ًعِٚعععٕ ٗٙلعععْ٘ ًلدععععا هت٘سٚعععـٍٓ ٗٓعععـاٙتٍٔ.  

ٗسِععل ًعلكتععٕ بلدععى اهععـّٙ كععاْ ًٗععا ٙععناي أسععـ أهععباب  وععف     

 اكلووٌغل، ٗتلهٵؽ كٗغ ا٨ُقٚاؿ كٍٚٔ.

ٙتغل تلععلٵي اه٘هععاطٞ ُععع٘ؿ ٪ُععى اهوعع٧اي: "أٜ ًععّ ٓععقٖ اهِىلععل

ا٨ػتٚعععاك؟". اتٔعععض للعععا تقعععـَ أْ بعععاهتفلري ٗ ُوعععاْٗتوغعععٛ سعععق اٮ

جتععاٖ اهجععاُٛ ٙلععلٵي اهتبعٚععٞ، ِٗٙععاؿك اهعقععى، ٗسععق اهععتفلري،   ا٨

عوععٟ ٓععـ اكلِٽععق اهقل ُععٛ اهععقٜ ٙٔععع ًفآٌٚععٕ بععغل ٙععـٜ اهِععاي،     

ٗٙٽععاهبٍٔ بععاهتفلري اكلباًععل بععاخلوق ٗؼلِععريٍٓ. كلٚععف ٙوععتقٍٚ    

ْ ًِٗعري اٮ اهتفلري بعاخلوق   ّ ضلِعل اهتفوعري بِفعل ًعّ     ًعع ًع   ُوعا

٨ ٙعقوْ٘؟ ٗكٚف ٙ ًلُٛ باهتـبل ب ٙات اهلتاب، ٗهعٚى  أاهِاي؟؟ 

 ًّ سقٛ فهم ٗكقا كلا ٙق٘هٕ ػنل اهغو٘؟ 
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 انتمهُد
ٓعععلٗكٝ عوعععٟ ٧ٙكعععـ عوٌعععا١ اهٌعععٚعٞ   طاااارق اللهاااانٌ:: 20ي

ٔعى  كأْ ٙلْ٘ اهٌٚعٛ ًقوـا هوفقٕٚ اجلاًع هوٌعلا٢نل،  اهتقوٚـ، ٗ

ُّ عّ اٮًاَ احلذٞ ب٘دع٘ب اهتقوٚعـ؟ ًٗعآ٘ كأٙعم باهتقوٚعـ      ٗكؿ 

 هٌٔاْ ُشٞ أعٌاي اهفلؿ مل دلاي ًلهلى اهتقوٚـ ٓ ؟بٌلى عاَ

ٞ  ٗاكلعععا٩ًتاهعبععاؿات  ٛ أَ  ؟ ٗٓععى ٙعتععرب ساهععٞ إصلابٚعع  اهتقوٚععـ ٙوغعع

ًعععآ٘ ً٘نعععف ٗغعععري؟  تعععابع ٨ ًعععؼّ دلعععلؿاػل  ، ٗضل٘هعععٕاهفعععلؿ

 ا٨ػباكٙغل مل نٔٚٞ اهتقوٚـ؟

ٙععِّ عوععٟ ُععلٙض ٨ ٙ٘دععـ ؿهٚععى هفىلععٛ  د الغرباااوٍ:ماجاا: 20ز

مل ؿ٨هتٔعا عوعٟ ٗد٘بعٕ، هع٘ا١      ناُلٝ ٗأؿهٞ اهفقٔا١ٗد٘ب اهتقوٚـ، 

ا٬ٙععات اهعع  ٙوتٌععٔـْٗ بٔععا، أٗ اهلٗاٙععات أٗ هععريٝ اهعقعع١٩ ٗهععريٝ    

اهعقععى ٨ ٙقعع٘ي أكجععل ًععّ  .ناُععل ٗستععٟ ؿهٚععى اهعقععىبععى اكلتٌععلعٞ، 

اٙا اهعع  ٌٙععلى إٌٓاهلععا كدعع٘  اجلآععى اػل اهعععامل مل اهقٔععٗدعع٘ب 

كللٙ  اهععقٜ صلععم عوٚععٕ ًلادعععٞ اػٽعلا عوععٟ سٚاتععٕ ًٗوععتقبوٕ. كع  

 اهٽبٚم ٮُقاف سٚاتٕ ًّ اخلٽل.

باهِوععبٞ هوفععل  ا٪ٗي ًععّ اهوعع٧اي، ٓععى ت٘دععـ كٗاٙععٞ عععّ اكلٔععـٜ     

ت٧كـ ٗد٘ب اهتقوٚـ؟ ُعٍ ٓلقا أٗه٘ا اخلرب ا٬تٛ: )ػعلز اهت٘نٚعع   

٘انععٞ كعاكدع٘ا كٚٔعا إػل كٗاٝ    ًعّ اهِاسٚعٞ اكلقـهعٞ: ٗأًعا احلع٘اؿخ اه     

سععـٙجِا، كععإٍُٔ سذعع  عوععٚلٍ، ٗأُععا سذععٞ اد عوععٍٚٔ . اخلععرب ٨     

ٟ ٙتشععـخ عععّ ٗدعع٘ب اهتقوٚععـ، بععى    ، كقععنلكٗاٝ احلععـٙح  ضلٚععى عوعع

ـ  ،ٌّٓ دلٌ٘عٞ أؿهٞ عوٟ ٗد٘ب اهتقوٚـ بٕكاهتـه٘ا  ٍ  بعع  توعآؤ
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 ناه٘ا بِـنٕ عوٟ اهفقٔا١.ٗمل ًفَٔ٘ كٗاٝ احلـٙح، 

تشـثٞ، ٗٙٱعععععـ اهٌععععٚؽ ًلتٔععععٟ   هٞ ًوععععٚععععا ًوععععاهتقوٚععععـ تاكطل

أٗي ًّ  ٗاهلها٢ى اكللاهم ٛٓع ، ُاسم كتاب0730ا٪ُِاكٜ )

 ٗ كتابععٕ ُععلاهل اهِذععاٝ أٗي  كععاْ نععاي ب٘دعع٘ب اهتقوٚععـ ُٗىلڃععل هععٕ، 

كغععٍ ٗدعع٘ؿ ذلععا٨ٗت  ٌععلعٚٞ ًِىلپٌععٞ مل ا٪سلععاَ اه  كهععاهٞ عٌوٚععٞ

كتاب اهععلٗٝ اهع٘ثقٟ هووعٚـ ذلٌعـ كعاولٍ اهٚعنؿٜ       دا١ . ثٍ هابقٞ

اځ مل تاكٙؽ تـّٗٙ اهلها٢ى اهعٌوٚعٞ هعـ٠   هٌٚلى ًِعٽفٓع ، 0332)

ستععٟ مل كتععم مل ٙٱٽععلغ  كاهتقوٚععـ ؼلفًٔ٘ععٕ احلععاهٛ كقٔععا١ اهٌععٚعٞ.

بعععـ ٗكععاْ اهِععاي هععِٞ.  711إ٨ نبععى  ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ اهوععابقٞ

ٙ ػعععقْٗ أسلعععأًٍ اهٌعععلعٚٞ ععععّ طلٙعععق  ٗكعععاٝ اهلهععع٘ي اهلعععلٍٙ

١ سٚععح كاغ ٙت٘هععع اهفقععٕ   ستععٟ عِععل اهفقٔععا  ، غلاهِععشابٞ ٗاهتععابع 

ٍ ٔععاؿا ٗتعععـؿت ًوععا٢وٕ.  ادت عععّ  ٗكععاْ اهٌععٚعٞ ٙ ػععقْٗ أسلععأً

ٍ ٢ٌععتٍٔأ ا٪سلععاَ  كتععمكاُعع  . ٗ، ًباًععلٝ أٗ ب٘اهععٽٞ أُععشابٔ

، توععٌٟ عععّ أ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع   ًلٗٙععٞ عبععاكٝ عععّ دلٌ٘عععٞ كٗاٙععات   

، ـلععع كٚٔععا ٧ًهف٘ٓععا كٗاٙععات  كتععم داًعععٞ ثععٍ ُععـكت، باٮُعع٘ي

، ًجعععى: ٗا٪ُععع٘ي مل كتعععاب ٗاسعععـ ا٪سلعععاَ اهععع٘اكؿٝ مل اهلتعععم

ٓععع ، ٗاكلقِعععٞ 374ضلٔععلٖ اهفقٚععٕ هوٌععٚؽ اهِععـٗق )  ًععّ ٨كتععاب 

مل ٗ .ٓععع 011ٓععع ، ٗاهِٔاٙععٞ هوٌععٚؽ اهٽ٘هععٛ )  003هوٌععٚؽ اكلفٚععـ ) 

كهعا٢ى عٌوٚعٞ،    ععـٓا كغعٍ أْ بعٔعٍٔ   هوتقوٚعـ  ٓقٖ اهلتعم  تتٽلق 

تعععرب عععّ ٗدٔععٞ ُىلععل ٧ًهفٔععا. ٗاحلقٚقععٞ أُٔععا كتععم كٗاٙععات هبٚععاْ      

اهٌعلعٚٞ ًعع ٩ًسىلعات ٗتعوٚقعات ذلعـٗؿٝ ٗنعـ اًعتٌو         اَ ا٪سل

عوٟ أكجل ًّ كٗاٙٞ مل كى ًو هٞ، هقا جتـ اهتعاكب ٗآشا بغل 
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بعٔٔا، عوٟ اهعلى ًّ اهلها٢ى اهفقٔٚٞ اٗ اهلها٢ى اهعٌوٚٞ كإُٔا 

بٽٞ ٗكقعا كلباُٚعٕ ا٪ُع٘هٚٞ. ٗنعـ تٽع٘كت      ِ تّ بع كا١ اهفقٚعٕ اكلوعت   

ٛ   اهقٜ كاغ ٙتٌـؿ هاهفقٕ  بتٽ٘ك ًوعتٌـا   ،احلٚعاٝ  ٌٚعٌى كعى ًِعاس

 ٔاؿٙٞ.دتًّ تٽ٘ك أُ٘ي اهفقٕ، ٗاهعقوٚٞ ا٨ سٚ٘ٙتٕ

كععاكلفَٔ٘ اهععقٜ ِٙٽبععق عوععٟ كدعع٘  اهِععاي هوععلٗاٝ ٗاهفقٔععا١ طعع٘اي   

اهفرتٝ اكلِِلًٞ ٓ٘ ًفَٔ٘ اٮتٵبا  أٗ اكلتابعٞ أٗ اٮهتعناَ بعلأٜ اهفقٚعٕ    

أْ ٙو ي  . ٙو ي اهلاٜٗ ٗتِتٔٛ ع٩نتٕ بٕ، ٗبإًلإُمل ًقاَ اهعٌى

ٓععقا ٨ ٗ .بععـْٗ نٚععـ أٗ ًععلهل غععريٖ بععِفى اكلوعع هٞ أٗ ؼلوعع هٞ أػععل٠

 ٕ  كلععاْ. مل ًعاُٚععٕ اعععـؿًت ًفٔععَ٘ اهتقوٚععـ اهععقٜ بععات   ِٙععـق عوٚعع

فاؿ اهلٗاٙٞ، كٌا باهِوبٞ هوفرتٝ ا٪ٗػل، أٗ ٙوتنَ ؼل إًا أْاهٌؼّ 

لأٜ اهٽبٚعععم، بعععاكلعععلٙ   كعععاهتناَ ٙوتعععنَ ٗٙتعععابع اهفقٚعععٕ مل كأٙعععٕ.  

امععاًٛ  تُ٘ععٚاتإهتناَ ُععاسم اهععـع٠٘ بكععِععا. أٗ باعتبععاكٖ رلت

تِتٔععععٛ ع٩نععععٞ اهٽبٚععععم سٚععععح اكلتؼِععععّ مل اكلوععععا٢ى اهقاُُ٘ٚععععٞ. 

بعٚععٞ تكٚفععلب اكلعاُععل ٗامععاًٛ باُتٔععا١ ا٨هتٌععاكٝ. اًععا اهتقوٚععـ     

 ععّ عباؿاتعٕ، ًعلٗكا حبعـٗؿ     ، كٔع٩ اهفعلؿ  ًٽوقٞ هوفقٕٚ مل هعو٘ن 

كتععم كهععا٢ى   مل أٗ اهفتععا٠ٗ ا٪ٗػل اكلوععا٢ى  ، ٧ٙكععـ فهععم سلٙتععٕ

 : ًجى، اهفقٔا١

 ٔاؿ أٗ استٚاهل أٗ تقوٚـ باطى.ادتعٌى اهعاًٛ ب٩  -

 صلم عوٟ اكللوف تقوٚـ اجملتٔـ اجلاًع هوٌلا٢نل. -

 صلم تقوٚـ ا٪عوٍ ًّ اهفقٔا١. -

 ٨ صل٘م اهتبعٚ  مل اهتقوٚـ. -

اكلٽوعق هوفقٚعٕ،   تووٍٚ اه قوـٗػ٩ُٞ ٓقٖ اهفتا٠ٗ، صلم عوٟ اكل
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إػل ٗإ٨ كعٌوٕ باطى ًِٗريٖ هٕ بى ٗستٟ ًٌاعلٖ، مل هو٘كٕ ٗأكعا

تعل٠ اكلقوعـ ًلعب٩ مل سٚاتعٕ، ٨ طلٽع٘       ا. هقُاك دٍِٔ ٗب٣ى اهقلاك

 اهعقٜ ؿلجعى مل ُىلعلٖ   ػٽ٘ٝ ًا مل ٌّٙٔ عـَ رلاهفتٔا هلأٜ اهفقٕٚ 

ٍ اٮه٩َ ٗ سلٍ ٗاهلاكثعٞ أؿٓعٟ باهِوعبٞ ه٨٘ٙعٞ     اد تععاػل.   سلع

ٟ اهفقٚععٕ اهعع  جتعععى هوفقٚععٕ اهعع٘هٛ نٚ    عٌععَ٘ ٗبععى  ٙععٕـًقوڃ ًٌ٘ععٞ عوعع

  .ًٌٔا كاْ ًوت٠٘ ٓقا اهفقٕٚ !!ًٗقاهٚـ اهب٩ؿ اهٌعم

تاكٝ ٙتِـ٠ اهفقٕٚ كلوا٢ى ٨ ٙعلف ٣ًٚا عّ ػوفٚتٔا ٗوللٗكٔعا،  

مل ًوعععا٢ى ٓعععقا دوٚعععا  ٙتٔعععض  .سٚعععاٝ اهفعععلؿ  قكٚذٚعععم ب د٘بعععٞ تعٚععع 

اكلغرتبعععغل، ٗكتعععا٠ٗ ؿاك اهلفعععل اهعععقٜ تقٽِعععٕ اجلاهٚعععات  ٗأسلعععاَ 

 عوٚم مل ٓقٖ احلاهٞ اهتِامي عّ نِاعتم ٗتقوـٖ.كٌا  .اكلووٌٞ

عوٌعا١  كعٍٚٔ  ، ٗػٌُ٘ٞ اهلوٌٞكغٍ  ،"اع٘اً" اهِاي ٙعترباهفقٕٚ 

صلععم عوععٟ   :ْ، كٚقعع٘يْ٘ ٗأػِععا٢ْٚ٘ ًٗبععـعْ٘ ًٗجقفععًٗٗفلععل

  .اهع٘اَ تقوٚـ اهفقٕٚ مل ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ

ساؿٙعععح سـٙـٙعععٞ ًعععّ ػععع٩ي أ سِعععاُُٞفوعععٕ ٚعععٕ قاهفًعععِض هقعععـ 

)اهلاؿ عوٍٚٔ كاهلاؿ عوِٚعا، ٗاهعلاؿ   ًجى: هوٽتٕ، تللٵي ٗكٗاٙات 

ٓععععٚف اهوعععِـ طلعععتّ   ػعععرب. ٗٓععع٘ عوِٚعععا كشعععـ اهٌعععلن بعععاد   

ٗٓععقا احلععـٙح . حلٌععاٙتٍٔ ؿِٙٚععااهفقٔععا١  اهععتـكدٕباهقٔععا١، ٗنععـ 

، ٗٙلعععلي كٗغ اهتبعٚعععٞ ٗا٨ُقٚعععاؿ،  هٞ اهفقٚعععٕباهعععقات ؿلِعععع ًوعععا١ 

ٌِٚا عوٛ ٗٙعفٕٚ عّ أٜ ًو٧ٗهٚٞ ه٘ا١ أػٽ  أَ أُاب مل سلٌٕ. ب

)ك٩ تلف٘ا عين ًقاهعٞ حبعق أٗ ًٌع٘كٝ بععـي،     بّ أبٛ طاهم ٙق٘ي: 

 كإُٛ هو  مل ُفوٛ بف٘ق أْ أػٽ٤ .

كٌا كآّ اهفقٕٚ عوٟ هقادٞ اهِعاي هتشِعغل ً٘نععٕ اهعـٙين،     
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ٚعٞ ًِِعم   ٗاكللدعٔعاؿ ٓبعٞ ٗهٽعف إهلعٛ،     دتا٨ كٚ٘سٛ ه٭ػلّٙ ب ْ

ـ ، ٨ تت تٟ هلى ًعؼّ كغعٍ تععـؿ اجملتٔعـّٙ.     إهلٛ هْ٘ هعقهم  ٙوعت

ٓلععقا ؿا٢ٌععا دعع٘اب . "اد أعوععٍ سٚععح صلعععى كهععاهتٕ"بق٘هععٕ تعععاػل: 

بعـا إهلٚا  و ي عّ ًوتقبى اكللدعٚٞ كٛ ٙعٽٛكدى اهـّٙ عِـًا ٙٱ

ٗتوععـٙـ  بععى ٧ٙٗكععـ مل د٘ابععٕ عوععٟ ؿٗك  ،كلِِععم اكللدعٚععٞنـهععٚا 

طلٌعع  عاهٚعٞ اهعرتؿؿ    ًعشِٞ  ُٕاسم ا٪ًعل اكلٔعـٜ اكلِتىلعل!!. كذ٘ابع    

ـٵ ٔععاهعع٘اعغل ٗاهِععابٔغل ك وععاْ اهبوععٚنل إ٨  عِععـ ةاعٔععا اٮُ   ١٨٧ أهعع

 .٨ ِٙٽوٛ عوٍٚٔ تنٗٙل احلقا٢ق ٪ْ  .أعـا١ كداي اهـّٙ

 

: طعععاكق اهلِعععاُٛ: اهفقٚعععٕ ٙتِعععلف ٓلعععقا ٪ْ اهفقعععٕ  27ي

 ٍٰوٶٰعاػتِإُ، ٗاكلووٍ حبادٞ هوفقٕٚ كلعلكٞ ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ، ك

 تعرتب عوٟ فهم؟

اًععى ًععع اهِععاي ًععّ ًِٽععق   اهفقٚععٕ ٨ ٙتع : ًادععـ اهغلبععاٜٗ:27ز

ٙتعاًععععى ًعععععٕ كاهٽبٚععععم أٗ  ا٨ػتِععععاْ، ٨ٗ ٙوععععٌض هوٌقوععععـ أْ  

ٗهعععٕ ًععا هٯًعععاَ ًعععّ  هٯًعععاَ اكلعِععَ٘   ُفوععٕ ُا٢بعععا  ٗٙعتعععرب امععاًٛ. 

ُعععع٩سٚات تٔععععآٛ ُعععع٩سٚات اهلهعععع٘ي اكلِِععععْ٘ عوٚٔععععا ًععععّ   

اهوٌا١!!. اهفقٕٚ ٙعترب ً٘ٓ٘  اهفقٕ أًلف اهعوعَ٘، كلعى ًعا هعـ٠     

ٌوٚٞ تع تٛ بـكدعٞ ًتع ػلٝ بععـ عوعٍ اهفقعٕ!!!.       اهبٌلٙٞ ًّ إزلامات ع

عوٚٔا، ٗذلـؿا هلا!!!. ٓى كأٙ  ُلدوعٚٞ أكجعل    ٌاځٗاهفقٕ ٙلْ٘ نٚٵ

ُععِعٞ ًععّ ٓععقٖ اهِلدوععٚٞ؟؟ ًععع أْ اهععتِباهل ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ      

لللِٞ هلى ًّ ت٘كل عوٟ ًلٗطٔا، كٔٛ  ِعّ ٗهعٚى ٓبعٞ أٗ    

اي هٽععف ٗت٘كٚعععق ًعععّ اد تععععاػل، هلعععٍِٔ ٙوتفعععْ٘ عوعععٟ ٗععععٛ اهِععع 
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ب هاهٚم ً٘اكبٞ كلبنل اكللدعٚعٞ باٮًعاَ، أٗ بعإكاؿٝ اد. "اد أعوعٍ     

ي وع  ٨ أسعـ ًعّ اهوعاًعغل ٙععرتب ٗٙ    سٚح صلعى كهاهتٕ". ٗاهغلٙم 

ٞ  ٞ ا٬ٙعععًٞعععا ع٩نععع  ، ٗٓعععٛ  عععتّ باهلهعععا٨ت   باكللدعٚعععات اهـِٙٚععع

؟ ًِٗعععق ًتعععٟ أُعععبش  اكللدعٚعععٞ اهـِٙٚعععٞ ًِِعععبا إهلٚٵعععاځ؟.    اهوعععٌاٗٙٞ

ٞ    اكللدعٚٞ اهـِٙٚٞ ًِ  ِم كلٓتٕ تاكطلٚعا ٓعلٗكات ًقٓبٚعٞ ٗطا٢فٚع

  ٞ  ،كٗغ ا٨ُقٚععاؿي تلعلٵ  ثعٍ ؼلععلٗك ا٪ٙعاَ كاسع    . ٗهٚاهعٚٞ ٗتِىلٌٚٚع

. ه٫هعععف أُعععبض ٗدععع٘ؿ اكللدعٚعععات تٔعععٍٗإكاؿاهِعععاي ى ٗععععٛ ٗتلبٵععع

اهـِٙٚٞ ٓعلٗكٝ جملتٌععات اهقٽٚعع اهع  تٔعلبٔا اهف٘ٓعٟ ًعع غٚعاب         

 اهععقٜ اهفقٚععٕ اخلععبري  اهفٔععٍ اخلععاط٤  ستععٟ ػوععلُا بوععبم تٔععا، كعا

 كلٚف ُوتعٚـ اكلعاُٛ اهواًٚٞ هوفقٕٚ اهعامل؟.. عق٘هِاضلرتَ 

ـ   ٗمل ٙلتفٶ اهفقٕٚ بِع  اهِاي باهع٘اَ، بى كلب عوٍٚٔ اهتقوٚع

  ٍ ، ٗإ٨ ك عٌععاهلٍ ٗعبععاؿاتٍٔ باطوععٞ، غععري    كٌععلهل هِععشٞ أعٌععاهل

ع عوعٟ بعع  ا٬كا١!!. ؼلعِعٟ    ًقب٘هٞ عِعـ اد ستعٟ هع٘ أُعاب  اه٘انع     

اهفقٚعٕ ٗإ٨ كذعنا٦ن دٔعٍِ ٗبع٣ى      ععّ طلٙعق   ْ تعبـ ادأًا إ ػل، 

!!. ٓى ت٩سعيل هغعٞ اهقٌعع ٗكٚعف ٙلعبعْ٘ اهِعاي  ٽعاب ٨        ِرياكل

ؿلععع  هوشقٚقعععٞ بِعععوٞ؟. ك سلعععاَ اد مل كتابعععٕ بِٚعععٞ ٗآعععشٞ،      

ٗتف٩ِٚتٔا هٚو  عوريٝ ٨ٗ ًعقـٝ، إؾلعا عقعـتٔا أنع٩َ اهفقٔعا١،     

اَ، ٨ تٔلب ًّ ، كرت٠ كها٢ؤٍ اهعٌوٚٞ سقى أهغُواْب٩ ًلاعاٝ هٯ

، ٗستععٟ هعع٘ ُوععاْأًععـ عوععٟ اٮٗد٘بٚععا ذلععلٵَ ستععٟ تقععع مل استٚععاهل 

ٙتوعععآى ًععععم ٙفعععلب عوٚعععم استٚاطعععا اهعععتشبابٚا. عوٌعععا أْ بعععع  

ًوععا٢ى كهععا٢ؤٍ ٨ ع٩نععٞ هلععا بععاه٘انع بععى ٓععٛ اكرتآععٚٞ، كٌععا هعع٘  

 !!.كلٚف ُٽٔلٖ تِذى هقف اهغلكٞ بـػاْ مٙ  زلى
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مل  ًوتنًععععاحلععععلاَ، سععععر بٚعععع  اد ا نِععععـت  0431مل هععععِٞ  

  ٗنعـ ًٔعع  ،عذععنت ععّ اهٽعع٘اف كلأٜ أسععـ اهفقٔعا١،  بع  ًِٛاهعل 

أكبع هاعات بوغ  سـ اهبلا١، كلوٌا أطع٘ف ٗكقعا كلِاهعم احلعر     

ٗنـ ت ػلت عّ ـلاع ،  ا١ُـنأسـ ا٪ُٛ  ٙقع ط٘امل باط٩، كل

كو هين ًا بم؟ نو  هٕ: ٨ أعلف كٚف أط٘ف ًِٗق أكبعٞ هعاعات  

باطوععٞ ٗكقععا كلِاهععم احلععر.    ِٔععا ٗنععع  ساٗهعع  عٌععلات اكلععلات هل 

اتعععلن كتعععاب اكلِاهعععم ٗتععععاي ًععععٛ، ك ػعععق بٚعععـٜ ٗطفععع    :كقعععاي

بٌعععلى هعععلٙع ًعععلٙض، كتعذبععع ، ٗهععع هتٕ ًعععا ا٪ًعععل نعععاي ٓععع١٨٧     

٣ًٚا ععّ طبٚععٞ   ٙلتبْ٘ ًِاهم احلر ٍٗٓ مل ضلذ٘ا، ٗمل ٙعلك٘ا 

فا ٗنععع  نٽععلٝ بعع٘ي عوععٟ كلاًععم، ٓععقٖ اكلععاؿٝ    إاحلععر ساهٚععا. ٗأًععا  

!!، ك ُعع  كدععى إفا اهععتٽع  تٽٔععري كلاًععم ٗكقععا    ىلععلٍٓبِ اكلٌعععٞ

ٗتعاكٝ  . !!٪سلاَ اهفقٔا١ ًا مل تِلف ًعّ ٗنتعم ٗدٔعـن اهلعجري    

كتععاٗآٍ غععري ٗانعٚععٞ، ٨ ؽلجععى اهععـّٙ ٗاهعقععى، هعع ي ًععؼّ أسععـ       

اهفقٔععا١ عععّ سلععٍ ًـِٙععٞ كوععتٔا اهجوعع٘ز ٗنععـ ٗط ٓععا كوععم كٔععى  

 تتعععِذى ـلٚعععع ًععع٘اكعٔا بِذاهعععٞ اهلوعععم؟ ك دابعععٕ ُععععٍ تتعععِذى  

ـلٚعٔععا!!!!. ٓععقا اهفقٚععٕ أدععاب ٗكقععا كل٘امِٙععٕ اهعع  نوععٌ  اكلععا١ إػل  

ٗ  وع نوٚى ٗكجري، ٗنوٚ نٽععٞ ٗاسعـٝ   اهعجور  ؼلعا أْ  ٕ ِٙفععى باهِذاهعٞ، 

هلعّ  . بِذاهعٞ اهلوعم   ِٙفععى  ًعا١ نوٚعى  ًٌٔا بوغ  ًوعاستٕ، كٔع٘   

ٕ صلعى ًّ ن٘اعـ أُ٘هٚٞ بٌعلٙٞ هعوٽٞ ٙتِعامي ًعٔعا ععّ      كلافا   ؟عقوع

عّ كٚفٚعٞ هعلٙاْ زلاهعٞ اهلوعم إػل ـلٚعع       ٙو ي ُفوٕ ٗكلافا مل

ً٘اك  اكلـِٙٞ؟؟ إْ ٓقا اهفقٕٚ بٔقٖ اهعقوٚٞ ٗاه٘عٛ ٙوتٽٚع قلٙعم  

ـلعع٘  اهِععاي سلعع٘ اكلعع٘ت، كِٚقععاؿْٗ د تعععاػل با٨ُقٚععاؿ هععٕ. ٨ أؿكٜ 
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ًتٟ تفٚق اهعق٘ي ًّ هباتٔا، ٗتعـكن احلقٚقعٞ بِفوعٔا، هتلتٌعف     

ًععّ اٮهعع٩َ ٗةاستععٕ    أُٔععا أهععريٝ عقوٚععات ًغوقععٞ، ٨ ؽلجععى ًعع٣ٚا    

ٓى زلاهٞ اهلوم ًاؿٝ ًٌعٞ تِتٌل بٔعقٖ اهوعلعٞ، أَ أْ    ٗكفلتٕ.

  ا٨ُفعاي باهِذاهٞ ذلـٗؿ ببقعٞ ُغريٝ؟.

اهتِععامي عععّ عقوععم ٗتقوڃععـ اهفقٚععٕ،    بٔععقٖ ا٪سلععاَ صلععم عوٚععم 

اهقلْ ا٪ٗي اهلذلٜ!!!. ناكْ بغل ذللًات كتم اهقٜ ضللٍ بعقى 

 ذللًععات اهلتععاب، ٙقعع٘ي تعععاػل: اهفقععٕ هععـ٠ اكلوععوٌغل ناطبععٞ ٗبععغل

ْٲ      ) ٕٱ إڄهچععا أپ ٌٱعع ٍڅ ٰٙٽڀٰع ًٳععا ٰعوپععٟ طپععاعٶ ًٱٰشلٸ ٛٸ  ٰٛ إڄهپعع ًٰععا أٿٗسٶعع ـٱ كٶععٛ  نٿععىٲ هپععا أپدٶعع

ٓٶعىٸ   ٗٲ كٶوٲقځا أٿ ٕٱ كڄدٲىٴ أپ ُٸ ِٲنڄٙلڅ كپإڄ ٍٰ ػٶ ٗٲ هپشٲ ًٰوٲفٿ٘سٳا أپ ًٳا  ٗٲ ٰؿ ٞځ أپ ٚٲٰت ًٰ  ْٰ ٰٙلٿ٘

ٓٲٽٿلٸ غپ ّڄ ا ٌٰ ٕٶ كپ ٕٶ بٶ ٚٲلڄ اهوچ ٍٴهٶٰغ ْٸ ٰكبٸمپ غپفٿ٘كٴ ٰكسٶٚ ٰٗهپا ٰعاؿٷ كپإڄ   .ٚٲٰل ٰبانڅ 

 

٨ أعععلف كٚععف اهععتـي اهفقٔععا١ عوععٟ    طااارق اللهااانٌ:: 28ي

ٓعقا هعٚى ً٘ٓع٘عِا ٗهلعّ اهعقٜ علكتعٕ ًعّ        ٗ زلاهٞ اهلوعم!!! 

ُ  ٓـ تقوٚـ اهفقٔا١ ًٽوقا ٗتلٙـ اناًٞ ع٩نٞ ًت٘امُٞ أن٘هم اُفا 

ٗا٨ُقٚاؿ بلأٙم ه٘ سـث  ًجعى   بغل اهفقٕٚ ٗاهِاي بعٚـا عّ اهتبعٚٞ

 ٓقٖ اهع٩نٞ ٓى هٚلْ٘ هوفقٕٚ ًلاُٞ ادتٌاعٚٞ كٌا ٓٛ ا٬ْ؟

اهتقوٚـ ًفَٔ٘ هو،، كٕٚ نـك كبري ًّ  ماجد الغرباوٍ:: 28ز

هتٌعٌى كعى   اهفقٚعٕ مل تٌعلٙع ا٪سلعاَ    ٙتٌعاؿ٠   عِـًا، ٔاُٞا٨هت

 كغٍ ذلـٗؿٙتٔا نل ُٚا، كرت٠ اهلها٢ى اهعٌوٚٞ تتوع ًع كى١ًٛ، 

طبعععٞ، ستععٟ بوغعع  كهععاهٞ اهوععٚـ ذلٌععـ سوععغل كٔععى اد أكبعععٞ         

 دلوـات كبريٝ!!!.

ًعلكعٞ ا٪سلعاَ اهٌعلعٚٞ،    ا٨عتٌاؿ عوٟ اهفقٔعا١ مل  هو  ٓـ 
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. ُٚٞوعاُ اهفعلؿ ٗنٌٚتعٕ اٮ  عقعى  هلّ أؿع٘ هع٩نعٞ ًت٘امُعٞ ٨ تِعاؿك    

ٞ    ٗأطٌععض أْ اهِععاي بععلٗاٝ   تلععْ٘ اهع٩نععٞ ؼللدععع اهتقوٚععـ كع٩نعع

 ْ ٗع٩نععٞ  ،اكلععلٙ  باهٽبٚععم  ا٪ٗػل، ٗكع٩نععٞ احلععـٙح مل اهقععلٗ

ا٨هتٌاكٝ اهفقٔٚٞ باهِوعبٞ  ُاسم اهـع٠٘ باماًٛ، تِتٔٛ باُتٔا١ 

باهِوععبٞ هوٽبٚععم، ٗاُتٔععا١ اهععـع٠٘  هععلٗاٝ احلععـٙح، ٗاُتٔععا١ اهععع٩ز  

باهِوعبٞ هوٌشععاًٛ. ٗاُتٔعا١ ع٩نععٞ اهوعا٢ى باكلوعع٧ٗي باهِوعبٞ هوفقٚععٕ.     

اػل ٨ بلٟٓ اهفقٚعٕ ٗععـَ كٓعاٖ،    تع أًا نب٘ي ا٪عٌاي كٌِ٘هل باد

 ٨ٗ ضلق هوفقٕٚ أْ ٙلفڃل أسـا جمللؿ رلاهفتٕ هلإٔٙ أٗ كت٘اٖ.

 وعٟ كٚعٕ اٮُوعاْ     سعـاځ    هلعى ُعغريٝ ٗكعبريٝ   اهفقٕ كاغ ٌٙعلٵ 

ستعٟ عِعـ ؿػ٘هعٕ    ٗكاغ اهفقٕٚ ٙق٘ؿٖ كا٪عٌٟ  ،عّ ع٩نتٕ ٗإكاؿتٕ

ٕ  قٗٓع٘ ٙ كٚفلب عوٚعٕ أْ ٙفعتض هعانٕ ا٪ٙوعل      احلٌاَ،  ،ٔعٛ سادتع

 سععـاځ ٗأْ... إُٔععا هلاكثععٞ أْ ٙعتقععـ اهفقٚععٕ هٔععى اهِععاي    ..ٗأْ ..ٗأْ

ٙعذنْٗ كٕٚ ععّ نٔعا١ سعادتٍٔ بٌعلى ُعشٚض ؿْٗ ا٪ػعق بلأٙعٕ.        

ِٗٓععان تفِعع٩ٚت أؿٓععٟ  تععني اٮُوععاْ إػل كععا٢ّ ًعععاق، ضلتععاز   

 ٕ ؼعٕ  ، ضلِعٛ عوٚعٕ أُفاهعٕ، ٙ٘بٵ   اهفقٕٚ مل كى سلكاتٕ ٗهعلِات

عععّ ًِقععق  ، ًتٌععا٢ٌا، ٙبشععح  ٚبععا٣ٙلٙععـٖ ك لسععٕ.كإفا ؽلععاؿ٠ مل 

 ج٩ ٙٽاهبم اهفقٕٚ أْ توتغفل هبعكٌ .ِٙتٌوٕ ًّ سريتٕ، ٗكا  ٙق٘ؿٖ

سٌِٚععا  اٮُوععاْ ًععلات إفا ٓععشل !!!!. ٨ أؿكٜ أٜ دلؿلععٞ ٙقععرتف 

ًعا  غٔعبٕ  ٙٔـأ ٨  سـاځ ٕاتٓشل توتفنٌِٖٙلغ ٗٙٔشم؟ ٗأٜ إهٕ 

دم اهفقٕٚ ضلتا. ٗأّٙ فٓب  كفلتٕ ٗعفٖ٘؟ مل ٙوتغفل هبع ًلات!!.

كعٍ أتع مل    .ٙتع٘ػل نٚاؿتعم  ٌا كعٛ  ووػا٢فا، ًلع٘با، أعٌٟ، ًوت

كأٜ اهفقٚعععٕ مل كعععى  ، ًعانعععا، ِٙتىلعععلًٌعععو٨٘ أك٠ بعٔعععٍٔعِعععـًا 
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 ؿا٢ٍ اهقوق طلٌٟ رلاهفتٕ مل أعٌاهٕ احلٚاتٚٞ كؤا. ١ًٛ!!.

تِنهعق ٪ؿُعٟ إغعلا١     اغلٙنٙ اكا٢ِع٘كٝ، ٙتعاًى ًع اكللأٝ اهفقٕٚ 

. ، ٗضلٌوعٔا ًوع٧ٗهٚٞ ػٽع  اهلدعاي    اقكٚقٌعٔا مل كتاٗاٖ سـ ا٨ُوش

ٍ  اهفقٔعا١ بعاكللأٝ     كا١أؽلِعٟ ا٨طع٩  عوععٟ     ًععّ ػع٩ي رلتوعف كتععبٔ

ٍ ٚٞ مل عق٘هلٍ، ٗكٚف ٙقٌعٔا ِٗٙتقرت٠ كذٚعٞ اٮُواُه ،ٗكتاٗآٍ

ًِٔععا ػ٘كععا ًععّ إغلا٢ٔععا أٗ اسللاكٔععا، ٗعِععـًا صلوععى بععغل كؼععقٙٔا   

ُٗٗععاٙاٖ  ٔا ِٗٙوععٟ كععى كتععاٗاٖ ٔعععٶٙتشعع٘ي إػل طفععى هععع٘ب ٙوعععق بٶ  

، بععى ِٗٙععانٍ بعع٩ ػذععى دعع٘ام مٗاز أٗ  هوِععاي عِععـًا ضلععقكٍٓ ًِٔععا 

ا١ ًّ ًِٽوعق ؿٙعين،   هلّ اكل٧مل كٓا بع  اهِو .تفؼٚق اهلٓٚعٞ!!

ق هوعععنٗز ِعععٞ اهعقعععى، قتعععاز هقعععٍٚ ًٗعععـبل، ٗضلععع كرتٓعععٟ أُٔعععا ُان

آٽٔاؿٓا ب كجل ًّ مٗدٞ، بى ٓٛ للو٘كٞ هٕ، ٗداكٙعٞ ٙوعتٌتع   

 ٞ.بٔا ٗتؤل عوٟ ػـًتٕ ط٘اعٚ

ض شٚاهفقٚعٕ ٨ ٙجععق بإؿلعاْ اكلقوععـ ٗنـكتعٕ عوععٟ اهتٌٚٚعن بععغل اهِعع    ٗ

ٗ ٗنلا١ٝ ٗاخلٽ  كٚشلٵَ عوٕٚ ًج٩ انتِا١   ٙقِعـ بٔعا  كتم اهٔع٩ي. 

ٚوٞ أُٔعا تع٧ثل   ٣ـلٚع اهلتم غري اهـِٙٚٞ اهع  ضلتٌعى ٗهع٘ بِوعبٞ ٓع     

أْ ٙلععْ٘ أسععاؿٜ اهجقاكععٞ   قوععـعوععٟ إؿلععاْ اٮُوععاْ. كٚذععم عوععٟ اكل  

 ٛ وععٟ إؿلاُععٕ ٗتـِٙععٕ!!. اهفقٚععٕ ٨ ٙععـكن أْ     ضلععاكيل ع ٗاهفلععل كعع

تلعععلٵي اهتعِعععم  ٓععععٚفٞ، ًلع٘بعععٞ،  ، ػا٢فعععٞاهجقاكعععٞ ا٪ساؿٙعععٞ  

. ٓعع٘ ٨ ٙععـكن أٌٓٚععٞ ًععا ٙوععٌٕٚ   ٗا٨ُغعع٩ق ٗككعع  ا٬ػععل ٗتلفععريٖ 

ًٗععععـ٠ اكلِذععععنات اهفللٙععععٞ  بلتععععم اهٔعععع٩ي، ٨ٗ ٌٙعععععل بقٌٚععععٞ

جتلبٞ بٌلٙٞ غِٚٞ،  كتم اه٩ٔي ؽلجى .مل تٽ٘ٙل اهعقىًوآٌتٔا 

كذععع٘ٝ سٔعععاكٙٞ ٓا٢وعععٞ جتععععى اكلععع٧ًّ ٙتععع٘اك٠ مل   ًقاطعتٔعععا  وعععقٗ
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إْ كتع٠٘ سلًعٞ    عّ ًع٩ف ٙقٚعٕ كتعم اهٔع٩ي.     اغٚآم اهقلْٗ حبج

انتِا١ كتم اه٩ٔي ؿهٚى عوٟ ٓعف اكلتبِٚات اهفللٙٞ ٗاهعقٚـٙعٞ  

كلععععععقٓم اهفقٚععععععٕ. اهعقٚععععععـٝ اهِععععععشٚشٞ ٨  ٌععععععٟ اهٌعععععععل٘ن      

ـ اهععتعلب اهقععل ْ لادعععٞ، ٗنعع٨ٗ تٔععاب اهِقععـ ٗاكل ،ٗا٨هععتفٔاًات

 ٍ ًعبٔات اهلفعاك ٗاكلٌعلكغل بلعى كسابعٞ ُعـك ٗتِععـ٠        اهلعلٙ

، كوٌافا ٙفع   هولؿ عوٚٔا ًّ ً٘نع اهق٘ٝ، ٗاجملاؿهٞ باه  ٓٛ أسوّ

اهفقٕٚ حبلًٞ انتِعا١ ًعا ٙوعٌٚٔا بلتعم اهٔع٩ي؟ ًعّ ٙفتعٟ حبلًعٞ         

كتم اه٩ٔي عوٕٚ ًلادعٞ ًتبِٚاتعٕ اهفللٙعٞ ٗاهعقٚـٙعٞ ٗٙت كعـ     

 قـٜ اٮًلا٨ت ٗا٪ه٣وٞ اكلِريٙٞ. ًّ نـكتٔا عوٟ

أُا ٓـ اهتقوٚـ اهقٜ ٙوتبٽّ نًٌٚ٘ٞ كدى اهـّٙ عوعٟ ا٬ػعلّٙ.   

ٚٵٍ        سلعّ حبادعٞ اػل ًتؼِعّ مل اهفقععٕ اٮهع٩ًٛ ٗهوعِا حبادعٞ هقعع

ٗ  ، ، ٗضلعـؿ ً٘انفِعا  عق٘هِعا  ِٙاؿك ٙفعلب عوِٚعا   ٗٙعتشلٍ بإكاؿتِعا 

ٍ كعع .ٖ مل ـلٚععع اجملععا٨ت، هعع٘ا١ كاُعع  اػتِاُععٕ أَ ٨   ُٗععاٙا

اتعذم ًّ اهفقٕٚ ٗاكلفلل اهلبري ذلٌـ بانل اهِـك عِـًا صلعى 

ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ قلوٞ بآاكٞ اٮباسٞ، توم اكلواسٞ اه  ٗنعان  

كؼعععاؾ اهفقٚعععٕ، كٚقععع٘ي: ستعععٟ اٮباسعععٞ ٓعععٛ سلعععٍ    ًعععل ااد كٚٔععع

ٗنعـ  ؼلعِٟ ستٟ سلٙتم دلع٘هٞ حبلعٍ ًعلعٛ،    .ًلعٛ، دلع٘ي

 ًععّ سقععم  وععٚى  ك ِٙععاؿكن اهفقٚععٕ سلٙتععم حبلععٍ ًععلعٛ  ػععل.      

ـ   ـكن ًِععاحلم٨ تٱعع إُععم .ؼلفععلؿن اهتِععلف ، بِفوععم. إُععم ًقوعع

ٞ    اهقعابع مل اهقعلْٗ ا٪ٗػل   ٙق٘ؿن اهفقٕٚ  سٚعح ؿاكت بُ٘عوتٕ اهفقٔٚع

ٗٓقا كٍٔ ًتعوف هٯُواْ ٗكهعاهتٕ مل احلٚعاٝ، كٚبعـٗ     !!.ٗاهٽا٢فٚٞ

مل ُىلل اهفقٔا١ رلو٘نا ه٩ًتشاْ ٗاهفتِٞ، ٗنعـ ٗٓعع اد ًوع٧ٗهٚٞ    
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 ُاك ساًٚٞ إفا ػاهفٕ!!.  كٖٚـ اهفقٕٚ، ٗسقٵب ٕت٘دٚٔ

اكلٌععلوٞ أْ اهِععاي أؿًِعع٘ا  كعع ٜ كعععم أكجععل ًععّ ٓععقا اهلعععم؟.

كٍ هعـا١ اهغلب سٌِٚا أغوق٘ا بعاب اهلِعا٢ى    ا٨ُقٚاؿ ٗاهتبعٚٞ!!.

، كٌعععا عوععٟ كدعععاي ؿٙععٍِٔ ٗاُٽوقععع٘ا مل احلٚععاٝ اهعععـُٚا، ٗإ٨ هبقعع٘ا    

ٗععععـؿ  ي عقعععٍٚ ععععّ ععععـؿ اكل٢٩لعععٞ، ٗدِوعععٔا،  مل دعععـ كعععاُ٘ا،

اهٌٚاطغل عوٟ كى ًعلٝ ًّ حلٚتم. هلٍِٔ أؿكك٘ا أٙعّ اخلوعى،   

ٗ   ٚع ٗعلك٘ا كٚف ععاؿٗا هوعـّٙ كٗسعٕ    أٞ ًعاجلتعٕ، ٗزلشع٘ا مل احلٚعاٝ 

 ٓ ٗهعععِبقٟ شلوعععلٓا بوعععبم كدعععاي اهعععـّٙ   اٗكهعععاهتٕ اهععع  ػوعععلُا

 .، ًا مل ُعٚـ كٍٔ ؿٗكٍٓ ٗع٩نتِا بٍٔٗػُِ٘ا اهفقٔا١

ٗ هلّ ًعافا ُفععى جملتٌعع اهقٽٚعع اهعقٜ ٙع        اهتشعلك  لك  احللٙعٞ 

عتقـ أْ طلٙق اد ؿلل عرب كدى اهـّٙ ٙ ٗكٚف ُٱقِع ًّ. ؟ا٨ُعتاقٗ

 سـاځ . ًٗافا ُق٘ي هوذآى اهقٜ ٙعتقـ بقـهٚٞ اهفقٕٚ ٗعوٌٕ؟ٗاهفقٕٚ

 ؟.ٗتقلٙل ًِريٖ ك٩ ٙتؼق ً٘نفا ؿُٕٗ ٙتِامي كٕٚ عّ عقوٕ ٗإكاؿتٕ

ّ  مل احلٚعععاٝ ًععع١ٛ  ٨ كلعععى كفععع١٘  ، ٙت٘نعععف عوعععٟ كدعععى اهعععـٙ

كعى ًتؼِعّ باهفقعٕ ؿللِعٕ ًعلكعٞ      اًلإُ نٚاؿٝ اجلٌآري، ٗب

 عٞٙاهٌععل   سلععاَبػععبري إُوععاْ عععاؿي  احللععٍ اهٌععلعٛ، ٗكععى   

 ؿللِععٕٗكععى ًعع٧ًّ ًوتععنَ  إًلاُععٕ اهتِععـٜ هوقٔععا١.  ب ٗاهقٔععا١

ـٵ ٞ َ ٮاهتقعع ، ٗكععى ًععؼّ ٗاهعٚععـّٙ ٗاجلٌعععٞ ًاًععٞ ُعع٩ٝ اجلٌاععع

ٗك٩ ًعّ   بإًلإُ اهتِلف بنكاٝ ًاهٕ ٗإِٙاهلا اػل اكلوتشقغل.

كوعٍ  اهنٗدغل بإًلإُ إدلا١ عقـ اهنٗاز ًع اهٽلف ا٬ػل ًباًلٝ. 

ٙوععِـ اٮهعع٩َ هلدععى اهععـّٙ أٜ ًوعع٧ٗهٚٞ، بععى اتٌٔٔععٍ ب كععى ًععاي    

ْٰ  اهِاي ) ٰٚع ڀكٿوٿ٘ ْڄ هپ ٓٲٰبا ٰٗاهلٹ ّٰ ا٪پسٲٰباكڄ  ًټ ْٸ كپجٶريٳا  ِٱ٘اڀ إڄ ًٰ   ّٰ ٰٔا اهچقٶٙ ٙٹ ٰٙا أپ
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ٰ٘اٰي اهِٸايڄ بٶاهڀٰباطٶىڄ ًٲ ٕٶ أپ ْٰ ٰعّ ٰهبٶٚىڄ اهوڃ ـٹٗ ِٱ ٰٙ ٰٗ .  

طاععععٞ اهِعععاي ٪ٗهعععٛ ا٪ًعععل طاععععٞ د تععععاػل، كٔعععٛ طاععععٞ     ثعععٍ 

ِٱع٘ا    ًٌلٗطٞ ٗهٚوع  ًٽوقعٞ كٽاععٞ اد ٗكهع٘هٕ )     ًٰ   ّٰ ٰٔعا اهچعقٶٙ ٙٹ ٰٙاأپ

ٍٲ كٶعٛ          ِٰعاٰمعٲتٱ ْٲ ٰت ٍٲ كپعإڄ ِٲلٿ ًٶع ًٲلڄ  ٗٲهٶعٛ اهڀع پ ٰٗأٿ ٰٗأپطٶٚعٱع٘ا اهلٸهٱعٰ٘ي   ٰٕ أپطٶٚعٱ٘ا اهوچ

ٛٲ١ٷ َڄ اهڀع ػٶلڄ        ًٰ ٘ٲ ٰٚع ٰٗاهڀ ٕٶ  ْٰ بٶاهوچع ِٱع٘ ًٶ ٍٲ تٱ٧ٲ ْٲ كٿِعتٱ ٰٗاهلٸهٱع٘يڄ إڄ ٕٶ  كپلٱؿٹٖٗٱ إڄهپٟ اهوچ

ٗڄٙوځععا   ّٱ ٰت ڀ ٰٗأپسٲٰوعع ٚٲععلٴ  ٕ ٰفهٶععمپ ٰػ كِٚععى مل اهِععنا ،    . كٚبقععٟ اد ٗكهعع٘ه

ٗهٛ ا٪ًل. ٗباهتاهٛ ك٨٘ٙٞ أٗهٛ ا٪ًعل،  ٪هلٌا ٗهٚى  اهٽاعٞٗتلْ٘ 

مل اهقٔععععاٙا اٮؿاكٙععععٞ  ععععتّ ، ًٗلُععععٞ قتٌععععى اهِععععنا  ٗاخلعععع٩ف 

    َ ؿاكٝ ٗإ ٗاهتِىلٌٚٚععٞ، كٔععٛ ُعع٩سٚات هوٌشاكىلععٞ عوععٟ اهِىلععاَ اهعععا

٨ توععتبٽّ ًععلهل   ا٪ًععل ًععِلٍ ٛأٗهععع )كعع .ًعع٧ْٗ اهـٗهععٞ ٗاجملتٌععع

كٛ تتعـ٠ هوفقٚعٕ، ٗٙوعتٌـ ًِٔعا هعوٽتٕ ٗٙفعلب       اهفقآٞ إط٩نا

   ٕ ٛ كِٔعان اػعت٩ف دع٘ٓلٜ بعغل ٨ٗٙعٞ أٗهع      . عوِٚا طاعتعٕ ٗا٨ُقٚعاؿ هع

٨ٗٙعٞ اهفقٚعٕ نًٌٚ٘عٞ ٗتعـبري، توعوبم إكاؿتعم،        ٨ٗٙعٞ اهفقٚعٕ.  ا٪ًل ٗ

ٗتفلب عوٚعم طاععٞ ًٽوقعٞ هوفقٚعٕ، غعري ًٌعلٗطٞ كع ٗهٛ ا٪ًعل.         

كاستٌععاي اهتِععام  ًععع اهفقٚععٕ غععري ٗاكؿ إط٩نععا، بٌِٚععا اهقععل ْ ؿلععِض    

ا٪ًعل، ٗطعاعتٍٔ ٓعلٗكٙٞ هٔعبنل      ً٘واسٞ ه٩ػت٩ف كغٍ أٍُٔ أٗه

 اهله٘ي. مًّأًلا١ احللب كلووٌغل، ػاُٞ اهِىلاَ ٗإؿاكٝ ٧ًْٗ ا

تِشِععل كعوععٟ كدععى اهععـّٙ  إفا كاُعع  ِٓععان ًوعع٧ٗهٚٞ ؿِٙٚععٞ   كعع

َ تبوٚ  اهلهاهٞ ٗإكًعاؿ اهِعاي، ٗتعوعٌٍٚٔ ًبعاؿ٥     ب اٮهع٩َ.   ٗأسلعا

    ٗ كدعى اهعـّٙ،    ُع٩سٚات تععـؿت  هلّ ا٪ًعل ػعلز ععّ اهوعٚٽلٝ، 

ُٗععاك  .اكلوععوٌغلًععّ كُِٚ٘ععٞ   أ٨ ٙتذععن ادععن١ تععًٕلدعٚ  ٗأُععبش

بى ٓع٘ أٗػل بٔعا ًعٍِٔ    ، و٧ٗي ا٪ٗي عٍِٔ ٗعّ أً٘اهلٍ ًٗوتقبؤٍاكل
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 . اهِ، أٗػل باكل٧ًِغل ًّ أُفؤٍنٚاها عوٟ ٨ٗٙٞ اهله٘ي )

ٗاسـ كٚٔعا،   بى ستٟ ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ هو  ًونًا بتقوٚـ كقٕٚ

ًلهل ا٪عوٌٚٞ كٌا أْ  ـ أكجل ًّ كقٕٚ.ٗؿللِم اهتبعٚ ، كتقوڃ

ـا٢لٝ اهفقٚعٕ اكللدعع ؿْٗ غعريٖ.    بع  كللوعف اأؿاٝ نٌع هلبنل  مل اهتقوٚـ

اهٚععَ٘ بععات اهتقوٚععـ ٨ ًعِععٟ هععٕ، ًٗععلهل ا٪عوٌٚععٞ تعوععف، كٌوععا٢ى  

اهفقعٕ ٗاسعـٝ، ٨ٗ جتععـ دـٙعـا هععـ٠ اهفقٔعا١، بعى اهفقععٕ بلًتعٕ بععات       

بععى  هععتِفـ كععى أغلآععٕ. ْ اعوٌععا ذلرتنععا ٨ صلععـؿ ُفوععٕ، بعععـ أ  

عوعٍ، هلِعٕ   اهغلٙم نبى أْ ِٙبض اهفقٕٚ ًلدعا ٨ ٌٙرتهل تقوٚـ ا٪

بى ٨ٗ ٙوٌض هم بتقوٚـ اكلٚ  إبتعـا١،   ٌٙرتطٕ ساي تفلٵؿٖ باكللدعٚٞ.

ْ أعوعٍ ًعّ اٮسٚعا١!!، كلعافا ٨ ٙوعٌض بعقهم ػاُعٞ ًعع         استٟ هع٘ كع  

تٽععابق اهفتعع٠٘؟. أُععٕ هعع٧اي ًٌععلٗ  ًٗععربك دععـا، هععٚفتض هععم  كععاق     

اهبِريٝ هتلتٌف بِفوم اهغاٙات احلقٚقٚٞ ًعّ ٗكا١ اهتقوٚعـ، كٔع٘    

اهتععناَ بفتععا٠ٗ اهفقٚععٕ، بععى ٓعع٘ اُقٚععاؿ ًٽوععق هععٕ. ٗهععل    هععٚى دلععلؿ 

ا٨ُقٚععاؿ ٙبععـأ ًععّ تقوٚععـٖ ػاُععٞ، كٌٚععرتهل عوٚععم تقوٚععـ ا٪عوععٍ ًععّ 

 اهفقٔا١، ٗٙقِـ ٓ٘ ؿْٗ غريٖ. 

 هع٠٘ ًّ هعوٽٞ اهفقٚعٕ احلعٛ     نتقوٚـ اجملتٔـ اكلٚ  إبتـا١ ضللك

   ٕ ، كع٩ ٙوعٌض هعم بتقوٚعـٖ     ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ، ٗٓعقا ٙلكٔعٕ اهفقٚع

ٗن٘ؿٖ، ُٗ٘اٝ هوٽتٕ، ٗٙـٖ اهٔاكبٞ، ًِٗعاؿك ثلٗتعٕ،    ٪ُم ،إبتـا١

 ٗأهاي ًلدعٚتٕ سٌِٚا ؽلتـ ب٘اهٽتم.

أععع٘ؿ هووعع٧اي: ٨ ًععم أْ اهع٩نععٞ اكلت٘امُععٞ ًععع اهفقٚععٕ هت٧هععى   

هً٘عععا٢ر ًبِٚعععٞ عوعععٟ اٮسعععرتاَ ٗاهجقعععٞ. ٗٓعععقا هعععٚى ًوعععتش٩ٚ، بعععى   

قٚععف اهِععاي عوععٟ كٔععٍ دـٙععـ هلدععى   جًععع ػٽععٞ ًـكٗهععٞ هت  الللِعع
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اهفقٕٚ ٗاكللدع، كٛ ٙعٛ اهفعلؿ ًوع٧ٗهٚاتٕ بـنعٞ، ٗٙتعاًعى     اهـّٙ ٗ

ًعٍٔ ٗكقٔا، ٨ٗ ٙفقـ مًاَ إكاؿتٕ ٗعقوعٕ. ٗا٪ٓعٍ هع٘ف ُعلبض إكاؿٝ     

اهٌعم بعـ قلٙلٓا ًّ اهتبعٚٞ ٗا٨ُقٚاؿ هلدى اهـّٙ، توعم اهتبعٚعٞ   

اه  كوف  اكلووٌغل ؿًا١ مكٚعٞ. ِٙبغعٛ هوِعاي أْ تفٔعٍ أْ اكللدعع      

ـ ك ٜ ًؼّ تتشلٍ بٕ ً ٘ه٘دٚعٞ ٨ٗ ٙتع٘ك  باٮكتعا١    ِٙعاحلٕ ا٬ٙ

، ٗٗكقا كلٌاعلٖ اهٽا٢فٚٞ بٌتٟ اهتربٙعلات، ًعا ؿاَ ٙعتقعـ أُعٕ     ٗكقٔا

 .عوٟ سق ًٽوقا ٗػٌِٕ عوٟ باطى ًٽوقا

 

ٓى ت٘دـ ٩ًمًٞ بعغل اهفقعٕ ٗاهلفعا١ٝ؟     طارق اللهانٌ:: 29ي

ٙعععين ٓععى باهٔععلٗكٝ أْ كععى كقٚععٕ ٓعع٘ كفعع١٘ باًلاُععٕ اهتِععـٜ 

 اجملتٌع ٗاهووٽٞ؟هقٔاٙا اهِاي ٗ

ٗهعٚى   ،٨ ٩ًمًعٞ بعغل اهفقعٕ ٗاهلفعا١ٝ     ماجد الغربااوٍ: : 29ز

، ٗهععٚى هوفقٚععٕ هععوٽٞ ك٘نٚععٞ  باهٔععلٗكٝ كععى كقٚععٕ كفعع١٘ا ٗنا٢ععـا 

تععتشلٍ بععإكاؿٝ اهِععاي هٚاهععٚا، ٗمل صلعوععٕ اد ٗهٚععا ٗنٚٵٌععا، ٗمل      

ٙبقععٟ ؿٗكٖ ؿٗك ٗٙفععلب هععٕ هععوٽٞ تععتشلٍ بٌعع٧ْٗ اهععب٩ؿ ٗاهعبععاؿ.    

اهفقٔٛ ٗٓع٘ ؿٗك ذلعرتَ ٨ دعـاي كٚعٕ، ٗسادعٞ      ًتؼِّ مل اهٌ ْ 

ًاهععٞ كلعلكععٞ ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ. اهٚععَ٘ كدععى اهععـّٙ بٌععلى عععاَ       

٧ٙثل مل ـلٚع اكلعاؿ٨ت اهوٚاهٚٞ، ٗٙوذ  هعٕ   ػاْ ٗاهفقٕٚ بٌلى

اهوٚاهعْٚ٘ حلٌععاٙتٍٔ ٗؿعٌٔععٍ. ٗبععات اهِععاي ٙتٌععلؿْٗ عوععٟ اهقععاُْ٘  

ِٔععا٢ٛ مل كععى كوٌععٞ ًععلدعٍٔ اهععـٙين ٗنععلاكٖ اهباُتىلععاك ٗاهـهععت٘ك 

ًفععلؿات اهوٚاهععٚٞ. كلٚععف ُ ًععى مل نٚععاَ دلتٌععع ًععـُٛ ٗاهٌعععم    

ً٘مٵ  اه١٨٘ بغل عـؿ ًّ كداي اهـّٙ ًّ ـلٚع اهعـٙاُات ٗاكلعقآم؟.   
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 .؟ٓقٖ ٓٛ تـاعٚات اهتقوٚـ ٗرلاطلٖ اجلوٌٚٞ

ْ   كلٚععف  دععا١ مل اهوعع٧اي  كٌععا  ٙعععنم اهتقوٚععـ ًلاُععٞ اٮُوععا

ف إًا دلتٔـ أٗ ذلتعاهل أٗ  : اكللوڃٙق٘يسٌِٚا  ٗاهفقٕٚ ِٙاؿك عقوٕ

 تٽٚعع ًقوـ. ٗؼلا أُعم ًوقعـ ِٙبغعٛ هعم كعٛ تٔعٌّ ًلٓعاٝ اد أْ        

اهفقٕٚ مل كى ١ًٛ، ستٟ إفا كاْ كإٔٙ رلاهفا هلتاب اد ٗػٱوق 

كٍ ٗم اكلووٌغل عوٟ بعٍٔٔ؟ لٍ ًّ كقٕٚ أهڃك. !!اٮه٩َ احلِٚف

كٍ سذعٍ اهللآٚعٞ   ٗ ؟ًّ كت٠٘ هفل  ؿًا١ بل٣ٙٞ باهٍ اهتقوٚـ

ٙتع٘ػل اهفقٚعٕ   ستٟ ًٌاعلن هـتٔا كتا٠ٗ اهفقٔا١ ًٚعٞ ٗهِٞ؟  ٗاه 

ت٘دٚٔٔعععا. ك ُععع  إًعععا أْ تقوعععـ اهفقٚعععٕ مل كعععى ًععع١ٛ أٗ     ًوععع٧ٗهٚٞ 

لأٜ بع نَ تع ِٙتىللن دبعاك اهوعٌاٗات ٗا٪كب هِٚعتقٍ ًِعم ٪ُعم مل تو     

مل ٩ُتم، بٌِٚا هٚـػوم دِات عـْ جتلٜ  أسـث اهفقٕٚ سٌِٚا 

بفتعع٠٘ اهفقٚععٕ ٗؽلاؿٙعع  مل هععفم ًععّ قتٔععا ا٪ُٔععاك، ٪ُععم اهتنًعع   

ؿًا١ اكلووٌغل ولوٌا ٗعـٗاُا، ٨ ه١ٌٛ كقنل ٪ْ اهفقٕٚ أًلن بقهم. 

تعب ت ٓـ ػًِٕ٘ اهوٚاهغل،  إفابى هٚلْ٘ هم كٓ٘اْ ًّ اد 

ًععع  ٗسلٵ ،سقعععـت عوعععٍٚٔ ،تعععربأت ًعععٍِٔ ،ٍٔلعععلٓتك .غلٗاكلعععقٓبٚ

 ٪ٓى اهبٚ !!. اه١٨٘ ٗاحلمطعأًٍ ٗدلاهوتٍٔ، كتعبري عّ 

ً هعععاٝ ٙعٌٚعععٔا اكلوعععوٌْ٘ مل ولعععى ُىلعععاَ ؿٙعععين ًقٚععع ؟ ًعععّ   أٜ  

اكلو٧ٗي عّ كى ًا دل٠ مل تاكطلِا ه٠٘ كقٔعا١ اهوعوٽاْ ٗاجلٔعى    

٘ٵي دل ًوعتبـ  تٌعاتِا إػل دلتٌعات نٽٚعع هع٨٘   ٗاهو١٘؟. ًّ اهقٜ س

 ؟ ٌٙلعّ هو٘كٕ ٗٙربك تِلكاتٕ ؿًّّٙ ٗكا٢ٕ كدى 

اًعٞ،  ٌّٓ ثقاكتم اهِعشٚٞ اهع اهٽبٚم  ا٨عرتاب عوٟ ؿللِم

ٟ هلِععم ٨ توععتٽٚع   اهفقٚععٕ ٪ُععم أًععٛ أًععاَ عوٌععٕ     ا٨عععرتاب عوعع
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ٗادتٔاؿٖ، بى ٨ٗ ؿللِم ا٨عرتاب عوعٟ كأٙعٕ ًٌٔعا كعاْ رلاهفعا      

هلٗغ اهـّٙ ٗاهقل ْ اهلعلٍٙ. اهٽبٚعم ٙععا  ًلٓعم ٗتعع٘ؿ هعاكلا،       

ٗاهفقٚععٕ ٩ٙسقععم ٗضلِععٛ عوٚععم أُفاهععم ٓععٌّ ًوععٽلتٕ اهفقٔٚععٞ  

 ٗإ٨ كٌِرين اهِاك ٗب٣ى اكلِري.

ْ إُٔا كاكثٞ اه٘عٛ سٌِٚعا ٙعلتبنل اٮ   باهفقٚعٕ اكتبعاهل اهقعلؿ     ُوعا

ؼلعوٌععٕ كٚقوععـٖ مل كععى ًعع١ٛ، ٗٙتِععامي عععّ عقوععٕ حبذععٞ كٓععا اد   

، ٨ قتععاز ًععّ اهفقٚععٕ هعع٠٘ تفِعع٩ٚت  ِٞععتعععاػل. إْ أسلععاَ اد بٚٵ

ثٍ تِتٔٛ اهع٩نعٞ بعٕ، هٚعع٘ؿ اهـهعت٘ك ٗاهقعاُْ٘ ساكٌعا ًعّ         بوٚٽٞ

ؿٙاْ ًٌٗاعل اهِاي ٗقفعيل سقع٘نٍٔ بع٩    أدى ؿٗهٞ ًـُٚٞ قرتَ ا٪

 ؽلٚٚن ؿٙين اٗ طا٢فٛ. 

 

ك٠ ٓععقٖ اهع٩نععٞ ًععافٝ بععغل   أٙٔععا أُععا أ طااارق اللهااانٌ: : 56ي

وٌافا ٨ِٙاك إػل ؿع٘ٝ هتِىلٍٚ ٓقٖ اهع٩نعٞ  كاكللدع اهـٙين ٗاهِاي 

بٌلى بعٚـ عّ اهتبعٚٞ ٗه٘ اْ اعتقاؿٜ دامًعا اْ كدعى اهعـّٙ هعّ     

ًافا تقرتغ أهاها ٗ قٞ بٔقا ا٨جتاٖ؟.ٗٓى ِٓان ؿع٘ات هاب؟ ٙلٟٓ

 بٔقا اهٌ ْ؟أُ  

سٞ ٨عاؿٝ كٍٔ اهعـّٙ مل ٓع١٘   ااؿع٘ ُل ماجد الغربااوٍ: : 56ز

     ْ ، اهقعععل ْ اهلعععلٍٙ ٗاهعقعععى ٗمل إطعععاك ًتٽوبعععات اهنًعععاْ ٗاكللعععا

ٗا٨هتفاؿٝ ًّ ًعٽٚات اهعوَ٘ ٗاهلٌع٘كات ًٗعا أزلعن عوعٟ ُععٚـ      

ًا تُ٘و  هٕ احلٔاكٝ  عوٍ اهل٩َ اجلـٙـ، ًٗقاكُٞ ا٪ؿٙاْ ٗأػل

 ٗاتٽوع إػل تٌٚع عق٩ُٛ بعٚـا عّ اخللاكات.. اٮُواُٚٞ

باهفقٚععٕ ٗكدععى اهععـّٙ   ٞ اهِععايٗاؿععع٘ إػل اعععاؿٝ اهِىلععل مل ع٩نعع  
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كععٛ تلععْ٘ أكجععل ت٘امُععا، ٗتفععتض هلععٍ   ٗكاكععٞ اكل٧هوععات اهـِٙٚععٞ

.  كانعععا تعٌعععق عِعععـٍٓ اهجقعععٞ بعععاهِفى، ٗتفذعععل طعععانتٍٔ ٗابعععـاعاتٍٔ

ّ ب سلعاَ اهٌعلٙعٞ، ٗطاعتعٕ ٨ تتععـ٠ ٓعقٖ      اهفقٕٚ ػعبري ًتؼِع  

 ٔ ، ٍاحلـٗؿ، ك٩ ٨ٗٙٞ هٕ عوٟ ا٬ػلّٙ، ٨ٗ نًٌٚ٘ٞ تِاؿك كعلاًت

سـ، ًٌٔا ػاهف كتاٗاٖ، أًعا ُعلٙض ا٪سلعاَ    ٨ٗ ضلق هٕ تلفري أ

ٔا ًا مل ٙلؿ كٚٗ ٗٓ٘ أعلف كٚف صلامٕٙ. د تعاػل أًلٓا كٌ٘كى

لٙععٞ، ٗٗدٔععات تبقععٟ أسلاًععا ولآ أعع٪ُ، كٌععّ ا٪ٗػل ُععّ نل ُععٛ

 ٗ و٘انعععع تٔعععا هقزلعععنَ ؼلٽاب ٨ ،ٞت ًؼِعععٚأعععاؿادتُىلعععل كقٔٚعععٞ، 

 ل ًّ طلاهفٔا. ٜ ً٘دم ٙلفڃكبتعاػل، سلٍ اد ٗ

  -ًِِععم ادتٌععاعٛ  اهـِٙٚععٞ، مل اكلععقآم ٗا٪ؿٙععاْ،  اكللدعٚععٞ 

هٚاهٛ نبى أْ ٙلْ٘ ًقاًا ؿِٙٚا، كلٓعتٕ كٗغ ا٨ُقٚعاؿ ٗاهعب٘ؿٙعٞ    

ًعت٘ٓععا أٗ ًعانععا كععٛ ٙ٘دععٕ  ٗاٮُوععاْ هععٚى مل دلتٌعععات اهقٽٚععع.

   ٞ هع٘  ٗ .اهفقٕٚ ـلٚع سلكاتٕ ٗهلِاتٕ بـع٠٘ أُٔعا أسلعاَ ًعلعٚ

كعععاْ اٮُوعععاْ كٌعععا ٙتِععع٘ك اهفقٔعععا١ كلٚعععف سقعععق كعععى ٓعععقٖ    

ًعاًوعٞ  ا٨زلامات اهلبريٝ؟. ًّ اكلؼذى أْ ٙتعاًى اهفقٕٚ ًعع اهفعلؿ   

ي كٚعوٌٕ كٚف ٙقٔعٛ سادتعٕ؟ ٗاهغلٙعم أْ بعٔعٍٔ ٙوعتـي      اطفا٨

اهٌعععلٙعٞ ٗمش٘هلعععا هلعععى ًِعععاسٛ احلٚعععاٝ!!. بعععى  بٔعععقا عوعععٟ كٌعععاي

بغعع  اهِىلععل عععّ كععى تععـاعٚاتٔا. بععع  اهِععاي أؿًععّ     بٔععا ٗٙفتؼععل 

اٮُقٚاؿ ٗاهتبعٚٞ. ٗٓع١٨٧ ٓعٍ ٗنع٘ؿ احلعلٗب ٗاكلٽاسِعات اهٽا٢فٚعٞ،       

 كٍٔ أؿاٝ كدى اهـّٙ اه  ِٙتقٍ بٔا ًّ عـٖٗ، ٗٙقٌع ًعاكٕٓٚ. 

ٌِعا نعاي ٗكلًِعا    اؿع٘ اهفقٕٚ ٨سرتاَ ًعّ كلٵًعٕ اد تععاػل سٚ   

نععلؿا  ٗهععٚىبععين  ؿَ، ٗاؿعععٖ٘ أْ ٙتععقكل إؾلععا طلاطععم ػوٚفععٞ اد   
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ِٵععم ُفوععٕ ًعوٌععا    . ٗأكدعع٘ أْ ٙلععْ٘ اهفقٔععا١ أكجععل تقعع٠٘    عوٚععُٕ

ٗأكجععل إُوععاُٚٞ سٌِٚععا  عِععـًا طل٘ٓععْ٘ بععـًا١ اهِععاي ًِٗععا٢لٍٓ.

 ٙوتغوْ٘ إػ٩ْ اهِاي ُٗـق ُ٘اٙآٍ.

ٕ؟. هقععـ ٗكخ كٓععاْ اد، كلٚععف ِٙععاؿك اهفقٚععٕ سلٙتعع   ُوععاْاٮ

اكلتشععلك ًععّ هععوٽٞ اهفقٚععٕ ا٪كب ٗبِععٟ سٔععاكٝ تتشععـ٠،      ُوععاْاٮ

ٗاهفقٚععٕ ًععاماي ٩ٙسععق ا٬ػععلّٙ ٗضلاهععبٍٔ عوععٟ كععى ًععٛ، ستععٟ      

 اهلٙض اه   لز ًّ أؿباكٍٓ صلم أْ  ٔع ٮكاؿتٕ؟.

ِٵععقٚععٕ ٙتِععلف بعع ً٘اي اهِععاي ك ُٔععا ًوعع     اهف  ٕ اد بٔععا، م ػ

. ٔععا أمل اجلعع٘  ٗاحللًععاْكبٗٙععرتن أكعع٘اٖ اجلٚععا  كععاغلٝ تٌععل٘ اػل  

 ًتٟ كلب اد هوفقٕٚ سق دباٙٞ ا٪ً٘اي ٗاهتِلف بٔا؟. 

ٞ ٰبع نپًا نعاَ بعٕ كقٔعا١ اكلوعوٌغل ععرب اهتعاكٙؽ ٙععـ دلؿلعٞ ط٘نع  كٰ         

ٍٵ   ًلتبلعا،   ًعت٘ٓا،ُٗريت ًِٕ  ُواْاٮ  ًقٌ٘ععا مل ؿاػوعٕ، ٨ ٓع

هٕ ه٠٘ كٓا اهفقٕٚ مل كتاٗاٖ. إْ أسلاَ اد ٗآشٞ بِٚعٞ ًععـٗؿٝ   

ٌِعععا كاغ اهفقٚعععٕ ٙوعععتعغل بلعععى ُعععِعٞ ٨بتلعععاك ًبعععاؿ٥ ٗن٘اععععـ بٚ

 ُواْٙوتِبنل ًِٔا ًنٙـا ًّ اٮسلاَ، أُفاؿا ٙلبى بٔا إكاؿٝ اٮ

ٗاجملتٌع بى ٗستٟ اهووٽٞ ٗاحللٍ. ك ؿع٘ اهفقٕٚ إػل إعاؿٝ اهِىلعل  

باهععٍ احللععٍ اهٌععلعٛ    ُوععاْبلععى ًععا أهوععٕ ًععّ أدععى نٌععع اٮ    

ْ ٙعععَ٘ اهقٚاًعععٞ هعىلعععٍٚ، ٗنفعععٍ٘ٓ إُٔعععٍ كٖ إسعععقٵأٗكتعععا٠ٗ اهفقٔعععا١، ٗ

ٗٓعع٘ ٙتشٚععن هعقٚـتععٕ ٗطا٢فتععٕ  أسععـ ٗهعع٘ف هععّ ٌٙععفع هععٕ ًوعع٧ٗهْ٘.

ٗاه٘ٙعععى هعععٕ إفا اُوعععاق ٗكا١   .اهعععتِباطٕ ه٫سلعععاَ اهٌعععلعٚٞ  ػععع٩ي

 عاطفتٕ ٗ ِـناتٕ اهوٚاهٚٞ.

ٙت٘نف عوٟ كتا٠ٗ ٗأسلاَ اهفقٕٚ هباؿك  ُواْه٘ كاْ ًِري اٮ
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لٙض ٗآعض، ٪ُعٕ تبٚعاْ هلعى     اهلتاب احللٍٚ هبٚأُا  ٽاب ُع 

١ًٛ، هلِعٕ مل ٙفععى. اد ٨ ٙعرتن أسلاًعٕ هعبعٞ تتقافكٔعا أٓع٘ا١        

اهفقٔعععا١ ًِٗعععاحلٍٔ ا٬ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ ٗاهٽا٢فٚعععٞ. ٨ٗ ٙوعععٌض ٪سعععـ أْ  

٨ أ. ُوعععاْٙ٘ولفٔعععا هٌعععلعِٞ ا٨هعععتبـاؿ ٗاهـكتات٘كٙعععٞ ٗاستقعععاك اٮ  

 ٙلفٚلٍ ُشٞ ًا أن٘ي ٓقا ا٨ػت٩ف اهلبري بغل كتا٠ٗ اهفقٔعا١ 

اخلعبري  سلعٍ اد ٗٓع٘    اػتوفاكلقآم اٮه٩ًٚٞ؟ كٌتٟ  عًّ ـلٚ

 ٗكٚف ط٘ن٘ا اٮُواْ بٔقا اهعـؿ اهلا٢ى ًّ ا٨سلاَ؟. ؟.اهعوٍٚ

ٽٞ اهفقٚععٕ ٗتععلاخ عفععٟ عوٚععٕ  وأؽلِععٟ أْ ٙتشععلك اكلوععوٌْ٘ ًععّ هعع 

اهععععنًّ اهٽ٘ٙععععى، ٗأْ ٙتوععععوش٘ا بععععاهعوٍ ٗاكلعلكععععٞ ًِٗٽععععق اهعقععععى      

ْ نٍٚ اٮاؿ٥ اهـّٙ احلِٚف ٗبٗٙتٌول٘ا ؼل ًٗعلكعٞ   ٗا٪ػع٩ق.  ُوعا

ٓٛ   تٌـٗ اهلٗغ ٗتتعاُق ًع جتوٚاتٕ، ٗهٚوهاد ٗؽلتغل اهع٩نٞ بٕ 

 أسلاَ ًلعٚٞ توتِبٽٔا أؿاٝ اهفقٕٚ ا٪ُ٘هٚٞ.

ًتٟ ٙتشوٟ اكلووٍ باهٌذاعٞ ٗاجللأٝ، ٗضلاكٍ ا٪ًعٚا١ ؼلِٽعق   

اهعقى ٗاهقل ْ اهللٍٙ ٗاهعـي ٗاٮسواْ؟. ًٗتٟ ٙتؼوٟ عّ تقـٙى 

٨عٌععٟ اُقٚععاؿ اهعٌاًععٞ ٗاهععرتاخ؟ ًٗتععٟ ٙلععف عععّ ا٨  هععـّٙ ٗكدععى ا

 ٗاهتِامي عّ عقوٕ ٗإكاؿتٕ؟

ًتعٟ دعععى اد اهفقٔعا١ سذععٞ عوٚعم كععٛ تعلتّٔ عقوععم ٗإكاؿتععم     

ـٵهٕاهوٚاهٚٞ ٗاهٽا٢فٚٞ هفتاٗاًٖٗ٘نفم  تفلٕٓ  سـاځ . ٗب ٜ ؿهٚى تق

، كتِِععا  هععٕ فهعع٩ٚ    كٚتِععلف بععم كٌععا ٌٙععا١    هععوٽٞ بعع٩ سععـٗؿ    

ٟ ُعععاغلا، ٗتوعععوٌٕ  ٌٙععععل  أً٘اهعععم ك ُعععم ٗٓععععتٔا بٚعععـ اد. ًتععع

أٙعّ تعقٓم كعى ٓعقٖ ا٪ًع٘اي؟ ٗكلعافا        ْ٘ٙوع ه ٗ اكلووٌْ٘ باكلوع٧ٗهٚٞ 

كى ١٨٧ٓ اجلٚعا ؟ كلعافا ٨ توعتفن سٚعاٝ كدعاي اهعـّٙ اكلرتكعٞ اهِعاي         
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اهٽٚععبغل؟ ٗكلععافا مل ٙتِععـٗا ماهععبتٍٔ؟ ًتععٟ ػِععٍٔ اد بعع ً٘اي       

٘ت ٗنتعى ا٬ػعلّٙ طاععٞ    هوٌع ٗكلافا ِٙقاؿ اهِاي  اهفقلا١ ٗاكلواكغل؟

 ّ ؟ أ٨ ٙلفععععٛ ًععععا سععععى باكلوععععوٌغل بوععععبم كتععععاٗآٍ    هلدععععى اهععععـٙ

اهِعاي بعاد ًباًعلٝ     ٗعـٗاُٚتٍٔ ٗقلٍٙٔٔ اكلوعتٌل؟. ًتعٟ ٙعلتبنل   

اٮؿلاْ جتلبٞ كٗسٚٞ ٙعٌٚعٔا اٮُوعاْ مل نوبعٕ     ب٩ ٗها٢نل ًٗفعا١؟.

بعٚـا عّ اهفقٕ ٗتعقٚـاتٕ، ساهٞ تٽلأ مل ٗٗدـإُ ٗكٗسٕ ًٌٗاعلٖ 

كى ٗنع ، كِٚتقعى ًعّ ععامل اهعـُٚا إػل ععامل اهعلٗغ هٚععٍٚ حلىلعٞ          

 نوبٕ طاكشا باحلم ٗاهعٌق اٮهلٛ.  ٗٙغـٗاه٘دـ ٗاهتذوٛ، 

٨ تعوٌعععم اٮؿلعععاْ بعععى جتععععى ًعععّ اهعبعععاؿات      ٞٚعععٔاهفق اكلعععـُٗات

سلكععات كٙآععٚٞ ًِٔععبٽٞ، قلًععم هععقٝ اهعبععاؿٝ ًععّ أدععى اٮتٚععاْ  

 ُفشات اٮؿلاْ. بلى سلكٞ ٗكقا هفتا٠ٗ اهفقٕٚ اجمللؿٝ ًّ

 

ْ تق٘ي ب ْ اٮػباكٙغل ٍٓ أُشاب أتلٙـ  طارق اللهانٌ:: 52ي

احلـٙح اه٘اكؿ عّ اهِاسٚٞ ب اهتنً٘أٍُ ٪اهٽلٙقٞ اكلجوٟ ًّ اهٌٚعٞ 

 اكلقـهٞ ٗاكتف٘ا باهلد٘  هوفقٔا١ عِـ احلادٞ ٗغري ًقوـّٙ؟

٨ مل أنععععى ٓععععقا. اٮػبععععاكْٙ٘ ٙق٘هععععْ٘ ماجااااد الغرباااااوٍ: : 52ز

ٗ إهع٘ٝ بغريٓعٍ،   باهتقوٚعـ   صلٚعنْٗ تقوٚعـ اكلٚع  إبتعـا١. ٗٙعتقعـْٗ      بعى 

ٗأٓى احلـٙح بِشٞ ـلٚع اهلتم اهلٗا٢ٚٞ، ًجؤٍ ًجى أٓى اهوِٞ 

ْ مل ُعشٞ كتعم اهِعشاغ،    ػاُٞ،  تفوعري اهقعل ْ ؿْٗ    ٨ٗ صلٚعنٗ

اهقععلْٗ اهلذلٙععٞ مُناُععٞ ١٨ ٙوععذُِ٘م ؿاػععى ٧كٔععاهلدعع٘  هولٗاٙععات. 

توغٛ كعى ًعا   هع  معِعٟ أُع  سآلن ًٗوعتقبوم!! ؼل  كتؼول، ٗػلا٪

ِعشابٞ  اكلغاهٚعٞ ه كا١ ا٬ّ هبٌلٙٞ هعْٚ٘ اٮػباكّٙ ٗتبقعٟ كٓع  أزلنتٕ ا
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ًٗا ماي اٮػباكْٙ٘ ٙقوـْٗ اهٌٚؽ ٙ٘هف اهبشلاُٛ، ُعاسم   .٢ٌٞا٪

ٗتٽلكٕ مل احلقـ عوعٟ ػِعًٕ٘    ٖكتاب احلـا٢ق، اكلعلٗف مل غو٘

ٍ     ،اكلقٓبٚغل ، ك٩ ٙت٘ك  مل تلفريٍٓ، كٔع٩ ععّ ًِعاؿكٝ سقع٘نٔ

ٗسقٍٔ مل ا٨ػت٩ف، اكل٩مَ ه٩دتٔاؿ ًٽوقا ستٟ مل باب اهعقا٢ـ، 

ٞ ُٔا٢ٚععٞ تِٔععٛ عٚععدْ٘ ًللععكوٚوعع  ِٓععان ُِععْ٘ نل ُٚععٞ تِععوض هت

 اكلتِامعٞ عوٟ اهٌلعٚٞ. اخل٩ف بغل ا٪طلاف

 اخلععنل اٮػبععاكٜ سآععِٞ ٢٩ًٌععٞ هٌِعع٘ اهغوعع٘ اهٌععٚعٛ ٗاُتعاًععٕ.   

اهٌععٚعٚٞ، ٗٓععٛ ٗاهٚٔععا تِوععم ـلٚععع اخللاكععات اهعع  ؿػوعع  اهعقٚععـٝ 

ٚععٞ ٗا٨ُقٚععاؿ ا٪عٌععٟ اكلقٚعع . هقععـ عععاُٟ بعغ اهتٗٗكا١ كثاثععٞ اهعع٘عٛ ٗك

ا٪ُععع٘هْٚ٘ اهٌعععٚعٞ ًعععّ اٮػبعععاكٙغل، ٗبعععقه٘ا دٔععع٘ؿا كعععبري ستعععٟ    

اهرتؿٗا اكللدعٚٞ اهـِٙٚٞ ًّ أٙـٍٙٔ، سٚح اهعت٘ػل اٮػبعاكْٙ٘ كلعـٝ    

نععلُغل عوععٟ ًفاُععى اكللدعٚععٞ اهـِٙٚععٞ اهٌععٚعٚٞ، ٗٓععٛ اهفععرتٝ اهعع        

ُعععـٗك كتعععم اهغوععع٘ ٗعوعععٟ كأهعععٔا كتعععاب اهبشعععاك، فهعععم   ًعععٔـت

اهلتععاب اهععقٜ ٙعععـ ٗبععا٨ عوععٟ اهتٌععٚع ٗاهعع٘عٛ اهععـٙين. اهلتععاب        

لتعاب  هاحلق٘ؿ اكلرت  باهللآٚٞ ٗاحلقـ ٗاهتشلٙ  ٓـ ا٬ػعل، ا 

اهناػل باخللاكات ٗا٪ناٗٙى ٗا٪كافٙم، اهلتاب اهقٜ ـلع تلاثا 

ععاَ،   811هبشعاك بعع   عٌـ اهٌٚؽ اكلفٚعـ سلنعٕ ٗات٩كعٕ نبعى ُعـٗك ا     

خلـًععٞ أٓـاكععٕ اهعع  تِععم مل ُععاا اهـٗهععٞ     كاهععتعاؿٓا اجملووععٛ

 ُاسم اهبشاك ػذ٩ ًّ ًقـًٞ كتابعٕ ماؿ اكلععاؿ  ٙلفٛ  اهِف٘ٙٞ.

وعوٽاْ ولعامل ععـٗ د ٗهلهع٘هٕ، ٨ هٌع١ٛ كقعنل       هٔعا  اه  ٙتنهعف كٚ 

ي هغععع٩ٝ ٪ُععٕ تبِععٟ اكلعععقٓم اهٌععٚعٛ هغاٙعععٞ مل ُفوععٕ، ٗكوعععض اجملععا     

٢ٌٞ، ٗؿلاكهْ٘ طق٘ها بعٚـٝ كى اهبعـ ْ غوٍ٘ٓ با٪اهٌٚعٞ ٌِٙلٗ



202 

عّ كٗغ اٮه٩َ ٗنٍٚ اهوٌا١، كٽق٘ي ًلاهٍ عاًع٘كا١. ٙلفعٛ   

ٌاكهعٞ طقع٘ي ًعّ أدعى     اهِفٜ٘ كل اهغ٩ٝ ػنٙا أْ ٙوتـكدٍٔ اهٌاٖ

تٍٔ ُفوعععٚا ٓعععـ اهوعععِٞ ًٌٗعععٚؼٞ اٮهععع٩َ مل تلكٚعععا. كعععاْ   ٣عععتعب

عوعععٟ  اٚاهعععٚه ااهِععلا  بعععغل اهعععـٗهتغل اهعجٌاُٚعععٞ ٗاهِعععف٘ٙٞ ُعععلاع 

اهوععوٽٞ كععلاغ كععى طععلف ٙعععم١ ًععقٓبا ؿِٙٚععا ٓععـ ا٬ػععل، كعبعع         

   ٗ اكلععقآم اهوععِٚٞ، ٗمل  أتبععا  اهوععوٽاْ اهعجٌععاُٛ ًٌععٚؼٞ اٮهعع٩َ 

ٛ   ٞ بوٌعا١ اهٌعٚع  عاهِعفْ٘ٙ٘   ػـ اكلقابى  ، اعتِعانٍٔ هوٌعقٓم اهٌعٚع

كذِععـٗا طانععاتٍٔ ٗاهععتغو٘ا كوععشٞ احللٙععٞ ٗكاسعع٘ا ٙوععتعٚـْٗ غجععا١   

. ٗبـ٨ ًّ ٓم ا٪ػل٠اٞ اهِاي ٓـ اكلق٣هتعباهفلل اهٌٚعٛ اكلغاهٛ 

ا٨هععتفاؿٝ ًععّ إًلاُٚععات اهـٗهععٞ اهِععف٘ٙٞ هتٽعع٘ٙل اهٌععٚعٞ عوٌٚععا      

ٗسٔاكٙا، ًغو٘ا أُفؤٍ بٽق٘ي ٗثقاكٞ ًغاهٚٞ، كله٘ا هلا كى 

دٔعععع٘ؿٍٓ ٗطانععععاتٍٔ، بععععى أْ اهٌععععٚؽ اهللكععععٛ ًععععلعّ هععععوٽٞ   

اهِععف٘ٙغل باعتبععاكٖ ُععاسم اه٨٘ٙععٞ اهٌععلعٚٞ، ٗدعععى ًععٍِٔ فلععاٝ       

 . ٗٓعقا ، بعـ أْ أدام هلٍ للاكهٞ اهوعوٽٞ لعٚغل هوٌقٓم اهٌٚعًٛ

، هعععقا ككععع  اكلقعععـي هعععقادٞ بعععع  عوٌعععا١ اهٌعععٚعٞٙلٌعععف ععععّ 

  ْ ، كٔعع٩ ا٪كؿبٚوعٛ ٗاهٌععٚؽ اهقٽٚفععٛ ًععّ كبعاك اهٌععٚعٞ مٙععاكٝ اٙععلا

 عّ ًباككٞ اهٌاٖ اهِفٜ٘ أٗ ًِشٕ ُفٞ ًلعٚٞ.

ٓلقا تعو٘ اهٽا٢فٚٞ كتٌٔشى نعٍٚ اهعـّٙ احلِٚعف، هقعـ كعاْ      

ً٘نف عوٌا١ اهٌٚعٞ اكلعآـ هووٽٞ اهٌاٖ اهِفٜ٘ ُقٽٞ هع٘ؿا١ مل  

تععاكٙؽ اهتٌععٚع، بععى أْ تععـاعٚات اهع٩نععٞ أٓععلٵت باكلععقٓم اهٌععٚعٛ       

ًٗعع٘ٓ  ًعاكلععٕ عوععٟ ُعععٚـ اهعقٚععـٝ ٗاهٽقعع٘ي اهـِٙٚععٞ، ٗكٌععف  

  عّ ٗعٛ ًرتٓى ٨ ؿلٚن بغل اكلباؿ٥ ٗاكلِاا.
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 رصائم انعهًاء
هوفقٔععا١  اهلهععا٢ى اهعٌوٚععٞ عِععـ ًلادعععٞ طااارق اللهااانٌ:: 52ي

 ،بعٔعٔا ععّ بعع    طبعق ا٪ُعى،   ُوؼٞ ك ُٔا ًتٌابٔٞ، جتـٓا 

كفٛ عقـ اهتوعِٚات ًّ اهقلْ اكلآٛ ٗبعـ اغتٚعاي ذلٌعـ ُعاؿق    

ً٘نععٞ   ٓعـاُٛ كهعاهتٕ اهعٌوٚعٞ    كاهِـك تِـ٠ أسعـٍٓ هوٌلدعٚعٞ   

ـ  .ؿكع  مثِٔعا  ُٛبقوٌٕ كغٍ أ تٔعا ٗدعـتٔا ُوعؼٞ طبعق     ١نلا ًاٗعِع

هٞ دـٖ ستٟ عوٟ ًوت٠٘ اخلٽ  اٮ٢٩ًٛ ٗاهفاكمٝ، ا٪ُى عّ كها

كٌٚا ٙٽلسٕ اهفقٔا١، كٌا اهفا٢ـٝ اه   اأٜ ؼلعِٟ أُِا ٨ زلـ دـٙـ

ٓعا اكلقوععـ ًععّ ٓععقا اكللدععع أٗ فان طاكلععا ِٓععان كهععا٢ى عٌوٚععٞ  ٘ٙلد

 اهٚٔا عِـ احلادٞ؟ ً٘د٘ؿٝ مل اكللتبات ٗؿللِٕ اهلد٘ 

ـ إك، ٙقعاي  ُعٍ ٓقٖ ساهٞ تتلعل  ماجد الغرباوٍ:: 52ز ٍٓ ْ أسع

كا١ٖ  كهعععاهٞ عٌوٚععٞ ؽلجعععى   ًلدعٚتععٕ ًعععّ ػعع٩ي إُععـاك    إًععٔاك أكاؿ 

. كععاُتن  غعع٩ف كهععاهٞ عٌوٚععٞ وععا٢ى اهٌععلعٚٞاهفقٔٚععٞ سعع٘ي ـلٚععع اكل

٪سـ اهعوٌا١ ا٪ً٘ات ٗطوم ًّ أسعـ ط٩بعٕ إكهعاهلا هوٽباععٞ، بععـ      

ٗٵأْ مِٙٔععا بغعع٩ف دـٙععـ   عوٚععٕ اةععٕ ٗأهقابععٕ اهعوٌٚععٞ اهلععبريٝ.    ْ ؿ

ب اهٽاهععم بعع ْ ُععاسم اهلهععاهٞ احلقٚقععٛ ضلٚععى مل كهععاهتٕ   كععاعرت

  ٞ ، ك دابععٕ ٗٓععقٖ كٔععٚشٞ عوععٟ كتبععٕ ا٪ػععل٠ ٗٓععٛ كتععم ًعلٗكعع

 ،هععع   أٜ: ٨ إًعععلاياا٪هعععتاف: )إًعععلاهٛ ُٚوععع ، ًعععلؿَ ػعععل  

 ٍٔاهِععاي، هلععِ  غبععا١كاهِععاي فلععري!!. ُعععٍ بعٔععٍٔ ٙععلآّ عوععٟ      

ُععاؿكْٗ دععـا، ٗهععلعاْ ًععا تت٩ًععٟ دٔعع٘ؿٍٓ ًععا مل ٙتعع٘كلٗا عوععٟ       

ًلٗهل اهتِـٜ هوٌلدعٚٞ، ٗأٌٓٔعا أْ ٙلعْ٘ ًٌعٔ٘ؿا هعٕ باهفٔعى      
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، مل ُـنٚتٕ ٔاؿ هٚى اهعاًى اه٘سٚـدتٔاؿ. كغٍ أْ اهعوٍ ٗا٨دتٗا٨

كلععٍ ًععّ دلتٔععـ كععبري مل ٙوععتٽع اهتِععـٜ هوٌلدعٚععٞ، باهععتجِا١  

اهوٚـ ذلٌـ بانل اهِـك اهقٜ هعب  ًؼِٚتٕ اهعوٌٚٞ ؿٗكا كعبريا  

ٚ  ذلعـٗؿٝ، ًقتِعلٝ عوعٟ اهع٘اعغل     مل زلاغ ًلدعٚتٕ، غري أُٔا بق

مل تِعـٜ   ٗاكلتععاكف  عوٟ اكلع ه٘ف ُاكػا  اؽللؿلاْ كًّ اهِاي، 

 تعِٚٔا. تت٘ػل احللً٘اتكاكللدعٚات اهوِٚٞ  أًا. ات اهـِٙٚٞاكللدعٚ

ًِِععععم كععععبري، قوععععم هععععٕ احللً٘ععععات  اهٌععععٚعٚٞ اكللدعٚععععٞ

كععإٙلاْ ٗاهعععلاق سوععابات كععجريٝ، ٌٗٙععرتهل مل اكلتِععـٜ هلععا ًععّ    

ـّٙ أْ ٌٙععٔـ هععٕ اه٘هععنل اهعوٌععٛ با٪عوٌٚععٞ ٗٓععقا أًععل ُعععم  اجملتٔعع

أػعععل٠ تتعععـػى مل تِِعععٚم اكللدعععع ا٪عوعععٟ  ىًعععا، هعععقا مثعععٞ ع٘دعععـا

اهوٚـ ذلوّ احللعٍٚ  شوٍ ًلدعٚٞ كٌج٩، مل تٱ. هوٽا٢فٞ اهٌٚعٚٞ

، ٗفهم ه٘د٘ؿ ًّ ه٘ مل ٙربق هٕ ًاٖ إٙلاْ ٣ًِٔا  0421- 0334)

وٛ أهتاف اهفقٔا١ مل سِٕٚ. ٓ٘ أعوٍ ٗأدـك بٔا ٗٓ٘ اهٌٚؽ سوغل احل

  ٛ شوعٍ  مل تٱ مل اهععلاق  ٗاهوٚـ عوٛ اهوٚوتاُٛ اكللدع ا٪عوعٟ احلعاه

ُععٔلٖ اهوععٚـ بٚعع  اخلعع٢٘ٛ ٗـلاعععٞ، أبععلمٍٓ ًلدعٚتععٕ هعع٨٘ دٔعع٘ؿ 

دعع٘اؿ اهٌٔلهععاتين، اهعقععى اٮؿاكٜ ٗاكلععاهٛ اهفلٙععـ، سٚععح اهععتٽا   

ٛ اُتنا  اعرتاف ًّ اه٘هنل اهعوٌعٛ ب عوٌٚع   ٘  ٞ اهوٚوعتاُ ؿ ، كغعٍ ٗدع

ْ ا٪عوٍ ًّ اهفقٔا١.  : ٙتبعآٟ ٗٙقع٘ي  اهوعٚـ دع٘اؿ اهٌٔلهعتاُٛ     كعا

ٗنععـ  ُٗععـق اهلدععى،  ."أُععا دعوعع  ًععّ اهوععٚـ اهوٚوععتاُٛ ًلدعععا    "

أفي كناب ـلٚع ك١٩ٔ  ستٟ ٖٗتـبري تٕدلأٗعاُلُا طلٙقٞ عٌوٕ، 

كعع٘ق  ٖؼلععاي اهفقععلا١ ٗاكلوععاكغل اهععقٜ كععاْ ِٙجععل    احلعع٘مٝ اهعوٌٚععٞ  

ٞ كبريٝ ًعّ عٚعاك  ٙعٞ اد كعاْ     ، ؼلا كٍٚٔ ًؼِٚات عوٌٚك٦هٍٔ
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بعٔعٍٔ   أْبعى   ًعّ اهوٚوعتاُٛ ًٗوعت٘اٖ اهعوٌعٛ.     ً٘نفٍٔ هوبٚا دعـا 

كاْ ٙوبٵض بوعّ اهوٚوتاُٛ كِاك ًّ س٘اكٜ ٧ًهوٞ اهٌٔلهتاُٛ 

صلٚععم عوععٟ اهععتفتا١ات اهِععاي مل ٓعع١٘  كا١ اهوٚوععتاُٛ ًٗتبِٚاتععٕ      

 ،بعععـ أْ أهععلِٕ اهٌٔلهععتاُٛ بقِععل ًجععاهٛ !!!اهفقٔٚععٞ ٗا٪ُعع٘هٚٞ

ْ ٗ. !!ًّ ؿْٗ اهفقلا١ ٗاكلوعاكغل  ًولا ػاهِا هٕ كبعاك  أسعـ   كعا

مل  ؿكٗي اخلععاكز هووععٚـ اهوٚوععتاُٛبتقلٙععلات  ٥اجملتٔععـّٙ ٙوععتٔن

، كناكٖ اهوٚـ د٘اؿ اهٌٔلهتاُٛ ٗتبِٟ توـٙـ كٗاتم كتاب اهلاكـ

اهوعٚـ  اهعىلٌٟ طوبٞ ًـكهتٕ كٌا كاْ ًّ اجملتٔـ اهفآى  ٙٞ اد 

ٗنععـ كأٙتععٕ بعععٚين مل   ،ٍ هؤٌلهععتاُٛإ٨ أْ ِٙٔععكععاولٍ احلععا٢لٜ  

ٛ  اهدلوى  ٞ   وٚـ دع٘اؿ اهٌٔلهعتاُ داهوعا دووعٞ    مل ًلعٞ اكلللًع

ّ      ٕبعغل ٙـٙع   ٧ًؿبٞ !!!!!. ، كٔعبنل مل ععٚين كٌعا ٓعبنل مل أععغل  ػعلٙ

بٔعععقٖ اهٽلٙقعععٞ ًعععٔـٗا هووٚوعععتاُٛ باكللدعٚعععٞ، ػاُعععٞ مل ادتٌعععا   

 تعٔـٗا، عِـًا ٞ اهٌٔلهتاُٛ ؼلـِٙٞ ن٧ًٍهوًبِٟ مل  "ٌوغل"اخل

      ٛ ٗمل ػٽع٘ٝ   !!.ـلٚعا ٗكؼلعا ػٽٚعا بعـعٍ ًلدعٚعٞ اهوعٚـ اهوٚوعتاُ

ًععٚاطغل إػل اُقوبعع٘ا  وععتاُٛ ُٗععٔلٖ اكلقععـي، ٚٔععٍ هووهت كٚععـ ٢٨ٗ

كدععى  ،ٗسععاكب٘ا اجملتٔععـ اهلععبري اهوععٚـ ذلٌععـ سوععغل كٔععى اد     

. ًٗعا تلكع٘ا   كاْ ًِاكوا ُٗـا ن٘ٙا كللدعٚٞ اهوٚوتاُٛاه٘عٛ ٪ُٕ 

ٕ أهععو٘با نععقكا إ٨ ٗاهععتؼـًٖ٘ ه   ، كععاتٌٖٔ٘ بعع٩ ٗك   تشذععٍٚ ًلدعٚتعع

 إػل ـلٚععع ت ًلدعٚتععًٕتععـأهلِععٕ كدععى كلععل ٗٗعععٛ   ًععتٟ اهععتٍٔ.

أسلا١ اهعامل ػاُٞ أٗكبا ٗأًلٙلا، ًعّ ػع٩ي كتبعٕ ٗذلآعلاتٕ     

ععع  اهِععاي  ًٗععا ماي ب ٗ كا١ٖ اجلل٣ٙععٞ ًٌٗععاكٙعٕ اخلريٙععٞ اهلععبريٝ.  

كععاْ اهغععٚ  ٙتقععاطل ًععّ   ك٢ععٕ كغععٍ ٗكاتععٕ.عوععٟ تقوٚععـٖ ٗاٮهتععناَ ب 
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 أعٍِٚٔ عِـًا تقكل ازلامات كٔى اد.

طبٚعٛ دـا،  ٨ أنِـ اهتٌٔري ًعاف اد ٨ٗ ا٨هتؼفاف ٗا٪ًل 

، ٗاكلتِاكوْ٘ كجريْٗ، ٗاكلقعاَ ًغعل، ػاُعٞ    كٌقاَ اكللدعٚٞ كبري

ٕ  اكعبري  اًّ اهِاسٚٞ اكلاهٚٞ، ٧ًٗثل ٨ٗ ًم توعم اهوٚاهعٞ ؿٗك  ، كٚع

ٗهـٕٙ ًعّ ا٪هعاهٚم    اد  ػل ًا ٙفلل بٕ كدى اهـّٙ،اخل٘ف ًّ ٗ

. كعى ًعا   احل٘مٗٙٞ اكلاكلٝ ًا ٙوتف بٕ عوعٟ ػ٘كعٕ ٗٗكععٕ اكلِعٽِع    

ٌٵ ى اهِاي اد عنٗدى ًوع٧ٗهٚٞ تِِعٚم اكللدعٚعات    أنِـٖ أْ ٨ ضل

اهـِٙٚٞ، ٨ كقنل باهِوبٞ هوٌٚعٞ بى ـلٚع ؿٙاُات اهعامل ب٩ اهتجِا١. 

ٛ  ػٚعاك اكللدعٚعٞ   ٙ٘سٛ ب ْ ٨َٗ ؿاعٛ هتنٗٙل ٗعٛ اهِاي بل٩  .إهلع

: )اد أعوٍ سٚح سٚح ؿأب كداي اهـّٙ عوٟ ا٨هتٌٔاؿ بق٘هٕ تعاػل

هبٚععاْ كٚفٚععٞ اػتٚععاك أسععـ اهفقٔععا١ كلقععاَ اكللدعٚععٞ  صلعععى كهععاهتٕ ، 

اهـِٙٚععٞ. ٙوتٌععٔـْٗ با٬ٙععٞ اكلباككععٞ كغععٍ ٗٓعع٘سٔا كٔععٛ ٨ تقِععـ   

ًلادعععع اهعععـّٙ بعععى تقِعععـ كهعععا٨ت اهوعععٌا١، كٌعععا ع٩نعععٞ اكللدعععع     

كدععى اهععـّٙ بععاك  مل ت٘ولٚععف اهععِّ هععـعٍ لععّ بلهععا٨ت ا٪ُبٚععا١؟ ه

 سٌِٚععا اهعع٘عٛ، تنٗٙععل عوععٟ كا٢قععٞ نععـكٝ ٗهععٕ هععوٽتٕ،ً٘نعععٕ ٗتعنٙععن 

 كوععع٘ي ٗعقعععى كخ ٗععععٛ ولعععى مل ً٘اكبعععٞ، بٽلٙقعععٞ اهعععِّ ٙوعععتؼـَ

 .ذلوٕ غري مل ٗت٘ولٚفٕ اهِّ ػٽ٘كٝ ت تٛ ِٓا ًّ ًوتقٚى.

ً ْ بٌلٜ ٗاهِاي ًو٧ٗهْ٘ ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ عِعٕ، كوٌعافا      اكللدعٚٞ

لبعععْ٘ ًعععّ اكلوععع٧ٗهٚٞ ٗٙوقُ٘عععٕ عوعععٟ ععععاتق كب اهععععاكلغل أٗ اكلٔعععـٜ  ٙٔ

عٚعٞ  دباهِوعبٞ هوٌل اهغا٢م؟؟؟. اكللدعٚٞ ًِِم ػٽعري ؿلوعلٕ ا٬ْ   

 ُععععٔل اهوٚوععععتاُٛ، أنِععععـ اهوععععٚـ دعععع٘اؿ  ، مل اهعععععلاق اهٌععععٚعٚٞ

قعاكات  عٗاهاًرباطع٘ك اكلعاي   ، ٙولّ إٙعلاْ ساهٚعا  اهقٜ  اهٌٔلهتاُٛ
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مل  ًِقٽعععٞ اهععِىلريبلاعععٞ ثبعع  نععـ أ، ٗؿاكٝ ٗاهوٚاهععٞاٮ ٗػععبري كععّ

ٚعع  ًلدعٚععٞ اهوٚوععتاُٛ، ٗٓعع٘ ثععاْ ًؼِععٚٞ بعععـ اهوععٚـ ذلٌععـ   بجت

هععوٽتٕ ُعع٩سٚاتٕ ٗتفعع٘ق اهععقٜ وععتاُٛ، ٚهووكٓععا ا٪بععّ ا٪كععرب   

، اهوعٚـ  أٗكبا اهقٜ ٙقٽّ اهجاُٛاهِٔل  ٍٔٗثاهج .اكللدع ٗاهـٖ هوٽٞ

  ٜ ، اكلوع٧ٗي ععّ إٙعلاؿات احلقع٘ق اهٌعلعٚٞ ٗهعٕ       ًلتٔعٟ اهلٌعٌري

كاًوععٞ عوٚٔعععا ٗٙتِععلف بعع ً٘اي اكلوعععوٌغل كٚفٌععا ٌٙعععا١،     هععوٽٞ  

عععّ  ٗنِععّ بععقؾ ٓععقا اهلدععى كادعععٞ أػ٩نٚععٞ كٌععا ٓعع٘ اكلٌععٔ٘ك    

اهوعٚـ  أػٕٚ هو٘كٕ، ًّٗ ٙلؿ ا٨ط٩  عوٟ ا٪كناَ كوٚٽاهع كتم 

 سوّ اهلٌٌريٜ كإُٕ هٚقلأ عذبا.

٩ هععتاُٛاهلععى ٙععقٓم هؤٌل  كععى ا٪سععناب  .ٗٙقععف بععغل ٙـٙععٕ فهعٚع

عٚٞ، ٗاكل٧هوععع  ؿٗكا كعععبريا مل ٙوععععم ات ٗا٪ًعععؼاْ. ٗٓعع٘ع ا٬ْ  اهٌععٚع

ات احللً٘ٚٞع مل اهععلاق، ًٗوع٧ٗي عّع ػوعق         تِِٚم بعع  اهٌؼِٚع

ـ   ًّ بع  اهت٘امُات، بى ستٟ بع  اكلجقفغل اهٌٚعٞ ضلقك هؼنل اهوٚع

د٘اؿ اهٌٔلهتاُٛ عِـًا ٙلتم ٌِٗٙل رلاكٞ أْ ٙغٔم عوٚعٕ ٗٙقٽعع   

ٕ عٽععا١ٖ،  ٖ باهوٚوععتاُٛ ًٗلدعٚتععٕ ٗأن٘اهعع ، مل ًِاهععبٞ ٗغععري ٗ ػععل ِٙع٘ع

هى.     بععى بعٔعٍٔ ًععلابنل مل دلووعٕ ٙلاكقععٕ مل   ًِاهعبٞ تنهفعا هِععٔلٖ اكلـع

م اكللدعع، ٨ٗ       هفلاتٕ!!. أع٘ؿ ٗأن٘ي: ِٓعان أهعباب كعجريٝ ٗكا١ تِِٚع

ا١   ٜ   ع٩نععٞ هووعٌع مٗ ع٘  بععٕ، بععى ٓعٛع ًوعع٧ٗهٚٞ اه٘هععنل احلع٘ع ، للعّع ٙعـع

بع٩  هتقوٚـ ٓقا اهفقٕٚ أٗ فان، ٗٓٛ ًو٧ٗهٚٞ اكلوعوٌغل سٌِٚعا ِٙقعاؿْٗ    

ؿ اهِععاي مل ولعى دلتٌععع       ؿ ًلدععع ٙق٘ع ّٙ. ٨ ًعِععٟ ه٘د٘ع عقعى هلدععاي اهـع

عٞ إػل   ُٛ ًتشٔععل. اكللدعٚععٞ قذعٍع اهٌعٚع رلتنهععٞ، طا٢فععٞ كٚععاْ ًٗعـع

  ِٙىلل هلا بعغل اهلٙبٞ ٗاهتٌٔٞ ٗاهٌم.
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 االصتجاتح اجلًاهريَح
ععاؿٝ  لدعٚات اهٌعٚعٞ كتاٗآعا   اكل توتٌـ طارق اللهاانٌ: : 50ي

اهععٚٞ ٗا٨دتٌاعٚععٞ طععل اهوٚٓععٌّ ا٪ ،ّ سادععٞ اهٌععاك  اهٌععع،ًعع

ٗا٨نتِععاؿٙٞ ٗبععقهم تلتوععم نعع٘ٝ تلععْ٘ ًعع٧ثلٝ مل ٓععقا اهٌععاك   

أْ  إ٨ڃ بفتعع٠٘ ٗبٌععلهل  اهٌععاك  وٌععافا ٨ٙتشععلن كٗا٪ؿهععٞ كععجريٝ،  

 تلْ٘ ًّ اكللدع ا٪عوٟ؟ 

بفتعع٠٘ اكللدعٚععٞ، عععاؿٝ اهٌععٚعٞ ٙتشلكععْ٘  ماجااد الغرباااوٍ:: 50ز

بٽععْ٘ بععٕ كٗسٚععا، بوععبم   ػاُععٞ اكللدععع ا٪عوععٟ هوٽا٢فععٞ، كٔععٍ ًلت  

اٮنِا١ اهقٜ ًاكهتٕ احللً٘ات اكلتعانبٞ عوٟ اهبوـ ٓعـٍٓ. ٓعقٖ   

اكلىلوً٘ٚٞ دعو  اهفلؿ اهٌٚعٛ ضلتٌٛ ؼللدعٚتعٕ اهـِٙٚعٞ كتعع٘ٙ     

ْ   أ٨ٗ ٍ هلاعّ سلًإُ اهوٚاهٛ، ك٦٨٘ٓ . ٓعقا ًعّ دٔعٞ،    ثعٍ اهقعاُ٘

اهوعععوٽٞ ٗاحللعععٍ ًعععّ  ًٗعععّ دٔعععٞ ثاُٚعععٞ ًعععل مل أد٘بعععٞ هعععابقٞ أْ   

اٮًععاَ اكلعِععَ٘ أٗ ًععّ ِٙعع٘ب عِععٕ ٗٓعع٘ اهفقٚععٕ اجلععاًع        رلتِععات 

سلً٘ٞ مل مًعّ غٚبعٞ اٮًعاَ اكلٔعـٜ ًعا      ٜ ٩ ًلعٚٞ ٪كهوٌلا٢نل، 

  ٕ اهٌععٚعٞ ٙعتععرب . اهٌعع١ٛ اهجاهععح،  تععًٕٗباكك مل تلععّ بععإفْ اهفقٚعع

طاعععٞ  تععٕطاعٗاكللدععع اهععـٙين ا٪عوععٟ ُا٢بععا عععّ اٮًععاَ اكلعِععَ٘،      

 ٗ ًعا أساطع  بعٕ ًعّ ولعلٗف      هٯًاَ. ِٗٓان اهعقى اجلٌعٛ اهٌعٚعٛ، 

هٚاهٚٞ، ُٗلاعات ًقٓبٚٞ، ٗدـي ك٩ًٛ، بى ٗسعلٗب دلسع    

نو٘بٍٔ كشلٗب اٮًاَ عوٛ ٗٗانعٞ كلب١٩، كى ٓقا ٗغريٖ ػوعق  

تعاطفععا ١٨ٗٗ ٨ ًععع٘كٙا كلععلدعٚتٍٔ اهـِٙٚععٞ، ًععّ بععاب اكلىلوً٘ٚععٞ، أٗ 

اهٌععلعٚٞ ٗا٪سقٚععٞ ٗا٪كٔععوٚٞ، أٗ ًععّ احلقٚقععٞ ًٗععّ بععاب استلععاك 
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اهععقات ٗؽلاهععم اهبِععا١ اهععـاػوٛ هوِععف اهٌععٚعٛ مل      بععاب قِععغل  

 كٔ٘ نا٢ـٍٓ ٗكًنٍٓ اهوٚاهٛ ٗاهقٚاؿٜ ٗاهـٙين. ً٘ادٔٞ أعـا٢ٕ.

 ًـ٠ ػٽ٘كٝ ٓقا اهٌع٘ك عوٟ ًوعتقبى اهـٗهعٞ اكلـُٚعٞ مل    ٨ تِٰى

ًعا إٙعلاْ كقعـ أكتوعب  اكللدعٚعٞ      إاهبوـاْ اهٌٚعٚٞ ػاُٞ اهععلاق،  

ٕ ٗتععتشلٍ بععٕ، ٗٓعع٘ اهـِٙٚععٞ كٚٔععا ُععفٞ ؿهععت٘كٙٞ، بععى ُععاكت ك٘نعع 

إناًعٞ   ٙعلنىًا مل اهعلاق كاٌُٽاك اه١٨٘ ٗإاهتبـاؿ ؿٙين ٗهٚاهٛ. 

١ . كعع٨٘باتعع  ٓععلٗكٝ هبوععـ ًتِعع٘  ؿِٙٚععا ًٗععقٓبٚا ٗنً٘ٚععا ؿٗهععٞ ًـُٚععٞ 

ٙبقعععٟ ١٨ٗ ٕ اهـِٙٚعععٞ، ٗتعععاهٌعععٚعٛ كللدع١٨ٗٚ هقً٘ٚتعععٕ، ٗ اهلعععلؿٜ

ٗهعع٘ عوععٟ سوععاب ٗطِٚتععٕ. اكللدعٚععٞ اهـِٙٚععٞ ًِععاكى    اهوععين هووععوٽٞ

كععبري هوـهععت٘ك، كلٚععف ُقععٍٚ ؿٗهععٞ ًـُٚععٞ ١٨ٗ اهفععلؿ كٚٔععا هغععري       

اهـهت٘ك ٗاهقاُْ٘؟ إُٔا كاكثعٞ، هلعقا ٨ ؿللعّ اهعتلّٔ ؼلوعتقبى      

اهبوـ هٚاهٚا، ٗأغوم اهىلّ هِٚقوم إػل ؿٗهٞ ؿِٙٚٞ عوٟ غلاك إٙلاْ. 

ٓـف اٮه٩ًٚغل ـلٚععا إناًعٞ ؿٗهعٞ ؿِٙٚعٞ ٨ ٙتؼوعْ٘ عِعٕ إط٩نعا،        

 ٘ٓععع. ٗمل ٙوععلت٘ا عِععٕ هعع٨٘ اهٔععلٗكٝ اهعع    ٨ٗ ٙععلٗق هلععٍ ٓععقا اه 

٨  ْ٘هععتِتفٛ ًٙ٘ععا، ستععٟ هعع٘ أؿ٠ ا٪ًععل إػل تقوععٍٚ اهبوععـ. اٮهعع٩ًٚ

ٗصلععـْٗ مل اهـٗهععٞ  ،بت ٙٚععـٓا ٗابـٗهععٞ ًـُٚععٞ ًٌٔععا تىلععآل  ٧ًِْٙ٘عع

ٍ  ًععلعٚٞ ٗاهـِٙٚعٞ أكجعل    كعـ ًععلٝ  ٦. هعقا أ كسابعٞ هتِفٚعق رلٽٽععاتٔ

ط٘عععا اهبوععـ ععع٘ؿ ٗكؼلععا ٙ اهعععلاقأػععل٠ أْ هعبععٞ اهعع١٨٘ات هععتشٽٍ   

، ه٘دع٘ؿ أكٓعٚٞ ؽلٔعـ هوتبعٚعٞ بعـٗا څ ؿِٙٚعٞ       هتبعٚٞ ٓقٖ اهـٗهٞ أٗ توعم 

٢ٌعا. هلعّ ًعافا    ٗطا٢فٚٞ، ِٗٓعا ًلٌعّ اخلٽعل اهعقٜ أسعقك ًِعٕ ؿا      

ٙو٘ق اهِاي كٌا ٌٙا١ ٗبا٨جتاٖ اهقٜ ضلقعق   ُفعى ٗاهعقى اجلٌعٛ

 كغباتٕ؟!!.
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عِـًا تععلب اهععلاق هوعٔذَ٘ اهـاعٌعٛ      طارق اللهانٌ:: 52ي

ٗاست٩ي ادنا١ ًٗـْ كبريٝ ًّ اهعلاق سٚح بوغ  اكلواسٞ اه  مت 

است٩هلععا ُِععف ًوععاسٞ اهعععلاق ُععـكت كتعع٠٘ اكللدعٚععٞ باجلٔععاؿ     

اهلفا٢ٛ ٗاهتذاب اهٌاك  بٌلى عذٚم ٗتفاعى ًع اهفت٠٘ ؼلعا  

سقق ا٨ُتِاكات اهلرب٠، كلعافا مل تِعـك ًجعى ٓعقٖ اهفتع٠٘ ٓعـ       

ػٔل هوتؼوّ ًّ ٓلقا كواؿ اهواهٞ ٗاعٽا١ اهٌعم اه١٘ٔ ا٪

 هاهٞ ًجوٌا  وِ٘ا ًّ اهـٗاعٍ أٗ كاؿٗا ٙتؼوِْ٘؟ 

كغععٍ ًٌععلٗعٚٞ اهوعع٧اي هلععِين ٓععـٖ،  ماجااد الغرباااوٍ:: 52ز

 ١٨ٗ اهفلؿ هوـهت٘ك ٗاهقاُْ٘ ٗهعٚى هوٌلدعٚعات اهـِٙٚعٞ،    بقا١ؽلِٟ أ

ٗأؽلِعععٟ أْ ٙبقعععٟ ١٨ٗ اهفعععلؿ ه٘طِعععٕ ؿا٢ٌعععا، ٗهعععٚى هلدعععى اهعععـّٙ      

ٔقا ػٽل كبري عوٟ ًوتقبى اهـٗهعٞ اكلـُٚعٞ   ك ٗاهعٌريٝ ٗاهوٚاهٚٞ،

كٚف ٙتشلن اكل٘اطّ بفت٠٘ ؿِٙٚٞ ٨ٗ ضللكعٕ   اه  ُٽٌض بقٚأًا.

كتععٟ أاهٌععع٘ك اهعع٘طين؟ ٗكلععافا مل ٙتشععلن اهٌعععم ٓععـ ؿاعععٍ ستععٟ   

ٗكلافا هلت٘ا عّ اهععـٗ اهعقٜ كاغ   اهفقٕٚ ب٘د٘ب اهتشلن كفا٢ٚا؟ 

  غـاؿ.ٓـؿ اهعاٌُٞ بتٟ ؿاػى ا٪كآٛ اهعلانٚٞ س ٙت٘غى

ٗاحلقٚقٞ إْ ذلاكبٞ اهعـٗ ٨ قتاز هفت٠٘ ؿِٙٚٞ ٗٙلفٛ اهٌع٘ك 

إفا كاْ ِٓان ًع٘ك  اه٘طين هـكع اهِاي باجتاٖ اهـكا  عّ بوـٍٓ،

هلّ كٌا فكلُا مل س٘اك هعابق ًٌعلوٞ اهععلاق مل     ٗطين سقا،

ا١ اهععـّٙ اُقوععاَ اهعع١٨٘، ٗػععري ؿهٚععى اهععتذابٞ اهٌعععم هفتعع٠٘ عوٌعع      

٘ا بع٘ام  ٗطعين هوعـكا     ٙفرتب بٍٔ أْ ٙٔبٵع  ي ٓـ ؿاعٍ. ٗكاْاتهوق

مل ضلِى ٗمل ٙوتذم هِـا١ اه٘طّ إ٨ اهقوٞ  ٓقا عّ بوـٍٓ، هلّ

ٕ     ، ٗاهوعبم  ًّ أبِا١ اهٌعم  أْ اكلٔعشٛ ٙبشعح ععّ ًعِعٟ هتٔعشٚات
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 كوععٍ ٙوععتذم هعع٠٘ اهقوٚععى. اهٔعععٚف، اهعع٘طين ًٖععع٘ك مل كعع٩ صلععـٖ

ٟ      عوٟ اهعلى ًّ اهـّٙ ض تٙفع  مل نـكتعٕ عوعٟ ًعِض اهتٔعشٚات ًعِع

ٛٵ ، اهِِعععل أٗ ٝمل اهعععـُٚا ٗا٬ػعععل  كانعععا ٗاهععععٞ ًعععّ ا٪ًعععى هؤٌعععش

ك٩ توتغلب ٓقا اهعـؿ اهلبري . تٔشٚاتٕ ٠ـٌٗٚعل ه، كاهٌٔاؿٝ

كللدعٚٞ اهـِٙٚعٞ  ْ ً٘نف اِٚٞ. ٗاحلقٚقٞ إٙ٘ا ُـا١ اكللدعٚٞ اهـللّ هبٵ

 ،اهبوععـ ابععى ٗنٔععاٙا أػععل٠ ًععل بٔعع    قٔععٚٞاه كععاْ ًٌععلكا مل ٓععقٖ  

ِعا٢بٞ ًعّ أدعى اهتٔـ٢عٞ     اه٘انف اكلدعٚٞ باهعق٩ُٚٞ ٗاكللكٚٔا اتوٌ  

ٗهععٚاؿٝ اهقععاُْ٘. كشٌِٚععا اُتقععـ اكللدعٚععات اهـِٙٚععٞ ٨ أػععّ ٗاسععـٝ  

ؿْٗ ا٬ػل، كشتٟ اهوِٞ ٗغريٍٓ ِٙقاؿْٗ  ا، ٨ٗ طا٢فٞ ًٗقٓبٔابعِٚ

هلدى اهـّٙ بِفى اكلوت٠٘، ٗٙلفٛ ؿه٩ٚ سٌ٘ؿ اهتلفريٙغل ٗٓعٍ  

تع٧ًّ بعاد   ًوعوٌٞ، ًٗعع٘بٔا   ـاْ بوصلتاسْ٘ اهعلاق ٗه٘كٙا، ٗٓٛ 

  .ٗكه٘هٕ

ٌعّ  كاكللدعٚٞ اهلًٚـٝ، احللٌٚٞ، ٓلٗكٝ جملتٌعات اهقٽٚعع،  

اخلٽععع  اهتٔعععشٚٞ بٔعععا كآِعععا، هلعععّ ِٙبغعععٛ تلًعععٚـ اهععع٘عٛ بٔعععا       

 ٗبـٗكٓا، ًّ أدى ػٽ٘ٝ ًوتقبوٚٞ أكرب.

كتع٠٘ اجلٔعاؿ اهلفعا٢ٛ ُعـكت ٓعـ ععـٗ ًٌعؼٵّ، ؿاععٍ أٗ         

ع اٮكٓابٚٞ اهتلفريٙعٞ اهع  ادتاسع     اهـٗهٞ اٮه٩ًٚٞ، توم اجملاًٚ

اهبوععـ، ٗعبجعع  مل ا٪كب كوععاؿا، ٗهععفل  ؿًععا١ ا٪بلٙععا١، ٗنتوعع   

 اهعنٵي ٗاكلـُٚغل ب٩ فُم. 

كععاهفت٠٘ قععلٙ  عوععللٜ ٓععـ اهعععـٗ، هلععّ سٌِٚععا ِٙععـك    

اكللدع كت٠٘ ٓـ اهفواؿ، كٌافا تت٘نع ه٠٘ اهفٟ٘ٓ ٗػلاب اهبوـ؟ 

وععت٘مل كععى تِٙبغععٛ أْ ّ باهفوععاؿ، اهفوععاؿ ٙععا هععٚـٜ إؿاُععٞ هٌععؼ 
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  ٗ ْ ًعععععٕ، اهٌععععلٗهل كلقآععععاتٕ، ًٗقآععععاٝ اكلتوععععرت عوٚععععٕ، ٗاكلتعععععا

ٗنععاؿٝ أسععناب ٗسلكععات، ًٗوعع٧ٗهْ٘    ٗاكلوععتفٚـ ًِععٕ. ٗٓععٍ أكععلاؿ  

 ِٙتٌْ٘ هلا، 

ٯػع٩ْ ٗاه٘طِٚعٞ كعٛ ٙتِعـ٠     ه٨ سلتاز هفت٠٘ بقـك سادتِعا  

أٗهٛ ا٪ًل هلٍ، كافا كاُ٘ا ًت٘اط٣غل ًعٍٔ، كعوٟ اهعلاق اهوع٩َ،  

ٓقا ًا ضلِعى ا٬ْ مل اهبوعـ. اهٚعَ٘ نعلأت ػعربا هعٔع٘ جلِعٞ ًاهٚعٞ         ٗ

ا٪ٓوٚعٞ ًٗعناؿ    ِعاكف بوبم اكل اًوٚاك 33اهعلاق ػول بلكلاُٚٞ ٙق٘ي 

ًٗعّ ٙوعتٽع   ا٪ٓوٚعٞ؟   ِعاكف كلعّ اكل ٗاهـ٨ٗك ٗاهبٚع غعري اهٌعلعٛ!!.   

 كتشٔا؟

     ْ ٞ ب٘ادٔععٞ ًععؼّ أٗ دلٌ٘عععٞ أًععؼا أٗ  كوععٔا جلٔععات هٚاهعٚع

ٍٓ، ٙوعععتغوْ٘ اهجغعععلات   ْٗ٘ ٙت٘اطععع٧كاكلوععع٧ٗه با٨ًعععرتان. ْ ٓععـع بوععـع

  َ اهقاُُ٘ٚعععٞ حبٚعععح ٨ توعععتٽٚع ًقآعععاتٍٔ كٔععع٩ عععّع إؿاُعععتٍٔ، ٗاهٚعع٘ع

اب   ٝ دلوععى اهِع٘ع ف عٔع٘ع ت عاهٚععٞ ُِعٚع اب   اهعلانعٛع أكعـع )بععع  اهِع٘ع

 ًلو٘ا ًِاكف أٓوٚٞ ب٘ادٔات ًبابٚٞ ٨هتِناف ُاكقٝ بٚع اهعٌوٞ !!.  

بٚععٞ ًوععع٘ؿ  كٌععف عٔعع٘ اهوذِععٞ اكلاهٚععٞ اهِٚا ٙقعع٘ي:  ٗػععرب  ػععل

سٚـك، ا٨ثِغل، أْ ًٚناُٚٞ اهعلاق  ول هعِ٘ٙاځ سلع٘ ث٩ثعٞ ًوٚعاكات     

ؿ٨ٗك ُتٚذٞ "هوم" ُفعنل مل ذلاكىلعٞ اهبِعلٝ، ؿاعٚعاځ ك٢اهعٞ اهوذِعٞ       

اكلاهٚٞ اهِٚابٚٞ ٗك٢اهٞ جلِٞ اهِفنل ٗاهٽانٞ اهِٚابٚعٞ إػل عقعـ ادتٌعا     

  ًع ٗماكٝ اهِفنل هبشح اكل٘ٓ٘  ٗتٌلٚى جلِٞ هتقِٛ احلقا٢ق.

  .ٗباهتاهٛ اهفت٠٘ ٓـ اهفواؿ كواؿ  ػل

   ٗ ًععع هععٚاؿٝ  أُععا ًععع قٚٚععـ كدععى اهععـّٙ مل اهوٚاهععٞ ٗاحللععٍ، 

ٚاؿٝ ِٔععٌّ هععه، هلٌععاتلبٚععٞ اهٌعععم عوععٟ اهعع١٨٘ اهِىلععاَ ٗاهقععاُْ٘، ٗ
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ٞ ى اهلنابعٞ ٗاهقٔعا١   ٚعفبعـ ت ،ناُُ٘ٚٞ قفيل هوذٌٚع سق٘نٍٔ  ٗتِقٚع

اخلٽع٘ٝ ا٪ٗػل  ، س٣ِٚقٷ كقنل هعِؼٽ٘ا  ًٕ٘اؿ اهـهت٘ك ٗغلبوٞ ن٘اُِٚ

  سل٘ ا٨هتقلاك اهوٚاهٛ ٗا٪ًين ٗا٪نتِاؿٜ ٗاهجقامل.

٨ٗ ًععاُع أْ ٙلععْ٘ هوتٌععلٙع اٮهعع٩ًٛ ؿٗك، ًععلهل جتععلؿٖ ًععّ    

٨ٗٙعععٞ كدعععى اهعععـّٙ ٗهعععوٽتٕ اهععع  تلبعععم اهقعععاُْ٘ سٌِٚعععا ٨ تلعععْ٘  

 ؿهت٘كٙٞ.
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 املهدي واخلنص الشيعي
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 غُثحانواخلًش 
أ٨ تعتقععـ أْ نٔععٚٞ اخلٌععى ذلٌعع٘كٝ    هااانٌ:طااارق الل: 55ي

سٌلا ٗآشا مل كقٕ اٮًاًٚٞ ِٗٓان كٗاٙٞ تق٘ي ب ْ اكلٔـٜ أهقنل 

اخلٌى هٔعف ساي اهٌٚعٞ ٗنـ مت نتى ًّ فكل ٓقٖ اهلٗاٙٞ، ٨ٗ 

 ٕ . إفاځ نٔعٚٞ اكلٔعـٜ ٗاٮٓتٌعاَ بٔعا ًعّ نبعى عوٌعا١        ؟ضلٔلُٛ أةع

اهِىلعل ععّ     اهٌٚعٞ دا١ت هتوبٚٞ سادات إنتِعاؿٙٞ ٗهٚاهعٚٞ بغع   

ُشٞ ٓقٖ اهقٔٚٞ ًّ ععـًٔا ٗسلعّ ًتفقعْ٘ أُٔعا كلعلٝ كُ٘ٚعٞ       

 كٌا ٓ٘ كأٙم؟ ًٗعتقـ نا٢ٍ هـ٠ كى ا٨ؿٙاْ.

ّٸ اهلتعععاب احللعععٍٚ عوعععٟ ٗدععع٘ب  ماجااد الغربااااوٍ: : 55ز ُععع

زي َءزْ    ًّ ه٘كٝ ا٪ُفاي: ) 00اخلٌى مل ا٬ٙٞ  ْمزت   م ر َواْعَلم زوْا َأَّمَمزغ َنَّر
م َسه   ر خ  زارَ ر َفَأيم لِلر  َىزَ َواْلَََتزغَمَ َواْلَمَسزغ رَير َواْازير السم ُْ ا اْلر  زوِر َولرزير س   . َولرلُم

اه٘اكؿٝ مل  كاػتوف كقٔا١ اكلقآم اٮه٩ًٚٞ مل تفوري ًعِٟ اهغٌِٚٞ

، ٓععى اكلقِعع٘ؿ بٔععا ػِععْ٘ غِععا٢ٍ احلععلب، ٗكقععا    ا٬ٙععٞ اهللؿلععٞ

؟، أَ اكلقِععع٘ؿ ًٽوعععق ًعععا ٙغٌِعععٕ ٕهوعععٚاق ا٬ٙعععات اهععع  تتشعععـخ عِععع

 ُوععاْكععى ًععا ٙلوععبٕ اٮ هٔععـ ًٌٗععقٞ؟ كتٌععٌى س٣ِٚععقٷ   ُوععاْاٮ

ًععا ماؿ عععّ  أٜ  اكل٧ُٗععًٞععا ٙعععلف بععع )كععا٢  كٚععـكع قلععى هٔععـٖ، 

، ٗعوٕٚ صلم عوٟ كى ًؼّ ٙعٌى تو٘ٙٞ سواباتٕ مل هِتُٕٗٞ ٧ً

ُععٞ هععِتٕ كععٛ ٙععـكع ٗ ػععل كععى عععاَ كلعلكععٞ ًقععـاك اهفععا٢  عععّ ٧ً

ٞ، كشلٌع٘ا ب٘دع٘ب   قلوٕ. فٓم هلقا اهق٘ي نوٍ ًّ كقٔا١ اهٌعٚع 

نتِعل اهغٌِٚعٞ   اًعّ  اخلٌى ه٘ا١ ُش  اهلٗاٙات أَ مل تِض. ٗأًا 

 اكل٧ُٗٞعوٟ ػِْ٘ غِا٢ٍ احللب اهتـي عوٟ ٗد٘ب قلى كا٢  
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عععّ أ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع . ٗباهتععاهٛ اتفععق ـلٚععع كقٔععا١       ًلٗٙععٞبلٗاٙععات 

 ، بى ستٟ ًّ مل ٙجب  عِعـٖ اكل٧ُٗٞاهٌٚعٞ عوٟ ٗد٘ب قلى كا٢  

ٗععععـَ رلاهفعععٞ   ب٘د٘بعععٕ ًعععّ بعععاب ا٨ستٚعععاهل، ٙفععع كاغ  اه٘دععع٘ب،

ّ   ،اكلٌٔ٘ك ثعلٗات  ًوع هٞ  ٙعا هعٚـٜ   . اكلوع هٞ  اػل غري فهم ًعّ عِعاٗٙ

اكلٍٔ أْ  ا.كٌّ اهؤى اهتِىلري ه٘د٘ب ؿكعٔ دلاُٚٞ تغـق عوٟ اهفقٕٚ

، ستٟ أْ كقٚٔا كبريا أُلل هٚاق ِٙٽاؿن، ٗؿلتّ كسٚق تعبم

احلعلب ٗععـَ ٗدع٘ؿ     ا٬ٙٞ، ٗناي بإط٩نٔا ٗعـَ اػتِأُا بغِا٢ٍ

حلعـ ٙعا هعٚاؿٝ اهفقٚعٕ؟ أهوع       اأهلعقا  . ًا ٙـي عوٚٔا ٓعٌّ هعٚانٔا!!  

تعععاُٛ ًععّ عععـَ ٗدعع٘ؿ ؿهٚععى ُععلٙض ب٘دعع٘ب ؿكععع قلععى اكللاهععم    

ٞ ؟ ًتعٟ تلفع٘ا ععّ ٩ًس   ٞتتٌبح ؼللاٗغات هغ٘ٙٞ ٗت ٗٙوٚع  لسٰ كپ  قع

 أً٘اي اهِاي؟

ًعع  عوٟ غِا٢ٍ احللب،  كٚقتِلْٗ مل اخلٌىٗأًا كقٔا١ اهوِٞ 

اهع   اخلٌى مل اهلكا٢ن ٗاكلعاؿْ ٗاهغعْ٘،   ٩كٍٔ س٘ي ٗد٘باػت

 . اكلقٓم اهٌٚعٛ ٌٌٙؤا اخلٌى ٗكقا هفقٔا١

تعٌٍٚ اخلٌى هٌٌٚى كعا٢   ٗاٮُِاف أْ هٚاق ا٬ٙٞ ٨ ٙوٌض ب

ٞ      غِا٢ٍ احلعلب ب ٨ػتِإُ، اكل٧ُٗٞ . كٌعا ٓع٘ هعٚاق ا٬ٙعٞ اكلباككع

ـه٘ا عوعٟ  ٌعٚعٞ أٙٔعا، هلعٍِٔ اهعت    اهٗٓقا ًا فٓم هٕ بع  كقٔعا١  

 باهلٗاٙات كٌا تقـَ.  اكل٧ُٗٞقلى كا٢  

ًعِععٟ اهغٌِٚععٞ اُععٽ٩سا ػِععْ٘ ًععا ٙغٌِععٕ اكلقاتععى باكلعلكععٞ     

هتبععاؿك اكلعِععٟ ا٨ُععٽ٩سٛ ػاُععٞ مل فهععم اه٘نعع     ،كِقتِععل عوٚععٕ

ك ًععاكت هععٕ ا٬ٙععٞ، ٗإ٨ هعع٘ كععاْ اكلععلاؿ ًععّ اهغٌِٚععٞ ًٽوععق اكلعِععٟ       

اهِوعبٞ هونكعاٝ   اهوغٜ٘ خلِٔا اهقل ْ ب ٙات أكجل تفِع٩ٚ كٌعا ب  
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% ت٘دععم 71 ٙععٞ، كاهِوععبٞ اهعاهٚععٞ مل اخلٌععى     33اهعع  ُنهعع  بٔععا   

ًنٙـا ًّ اهتفِع٩ٚت، بٌِٚعا مل طلعّ اهلتعاب اهلعلٍٙ اخلٌعى       

، ٗٓعقا  إ٨ ب ٙٞ ٗاسعـٝ، ك٘آعض أْ احللعٍ رلعتّ بغِعا٢ٍ احلعلب      

   ٞ . ثععٍ كٌععا ٧ٙٙععـ بععع    ًععِٔر اهقععل ْ مل تعاًوععٕ ًععع اهقٔععاٙا اكلٌٔعع

ْ ٜ كلفَٔ٘ اهغٌِٚٞ كتٌٌى كى ًعا ٙغٌِعٕ اٮ  اهوغ٘ٙغل اكلعِٟ اهوغ٘  ُوعا

، ِٓان هغْ٘ٙ٘ ٙقتِعلْٗ عوعٟ اكلعِعٟ ا٨ُعٽ٩سٛ،     ٓاحبلب ٗغري

اهغٌِٚععٞ  ٗانتِععلكاكٚتٽععابق عِععـٍٓ اكلعِععٟ اهوغععٜ٘ ٗا٨ُععٽ٩سٛ،  

كاكلوعع هٞ غععري ذلوععً٘ٞ هغععٞ، بوععبم اسلٚععام       .عوععٟ غِععا٢ٍ احلععلب  

نا  اهععع٘ؿٝ اهوغعع٘ٙغل كلععقآبٍٔ اهفقٔٚععٞ، ٗأكٔععى طلٙقععٞ حلوععٍ اهِعع      

هولتاب اهللٍٙ ؼلِٔر عوٌٛ هغٜ٘ ًقعاكْ، اكلعِٔر اهقل ُعٛ ٙتِعاٗي     

اكل٘ٓععع٘عات سوعععم أٌٓٚتٔعععا باهِوععععبٞ هوٌعععاك  اكلقعععـي ٗأٓـاكععععٕ      

ٌاعٚععٞ ٗاهـِٙٚععٞ، ٗهعع٘ كععاْ اخلٌععى أٓععٍ ًععّ اهنكععاٝ خلِععٕ  دتا٨

 .لجب ٙات أك

٘ ٨ تقى ٓقا نٚاي باطى،    ًِٽعق اهلتعاب   بعى هعٚى نٚاهعا،    كٔع

رلتوععف اهقٔععاٙا ٗؿكدععٞ أٌٓٚتٔععا   اهتعاًععى ًععع اهلععلٍٙ ًِٗٔذععٕ مل

ْ كى نٚاي باطى؟؟ اهقٚعاي ًِِعْ٘ اهعوعٞ    إ. ثٍ ًّ ناي ٗػٽ٘تٔا

. ثعٍ ِٓعان ًقاُعـ ٗغاٙعات تعتعرب بُ٘عوٞ       اجلٌٚعع هٚى باط٩ باتفعاق  

كوٌعععععافا ٨ ت٧ػعععععق بِىلعععععل ا٨عتبعععععاك مل كٔعععععٍ  ا٪سلعععععاَ اهٌعععععلعٚٞ

  .اهِِْ٘؟

ٌعٌى غِعا٢ٍ   تك هٔـ، ًفَٔ٘ اهغٌِٚٞ هغٞ ًٽوق ًا ٙغٌِٕ اٮُواْ

بغِعععا٢ٍ ي ا٬ٙعععٞ اهللؿلعععٞ ٗبععععـ ُعععناحلعععلب ٗغريٓعععا، ثعععٍ اػتِععع  

 احللب.
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ْ    باهغٌِٚٞ ٗنـ ٙلاؿ ، بع٩ دٔعـ ٗتععم    هغٞ ًٽوق ًعا ٙغٌِعٕ اٮُوعا

ّٲ كٶعععٛ  كٌعععا دعععا١ مل بعععع  ًععععادٍ اهوغعععٞ: )  ٍٲ ٰتلٿععع ٞٷ هپععع ٌٰععع ِٶٚ ولپفٶعععٰل بٶٰغ

ٕٶ     ًٰععا ٙٱىلڀفپعلٱ بٶع ْڄ: كٿعىٹ  ّ  ٓعقا ٗٙفٔععٍ  . احلٿوٲعٰبا طعلغ ا٪هعع٣وٞ  عععٞ طبٚ ًع

ٞ عع ، كِٚفْ٘ ًا ضلِعى عوٚعٕ اهٌعؼّ بع٩ ت    عوٟ اكلقابى . م باهغٌِٚع

كع٩   :هٔعـ ٗتععم  عّ أكباسعٕ   بٌِٚا ٙوتؼـًْ٘ ُٚغا أػل٠ هوو٧اي

َ ٓعقا  كٍ غٌِ   :ٙقاي ، أٗ كعٍ  ؟كعٍ كحبع   ٙوع هُٕ٘:  ، بعى  ؟اهٚع٘

ٗ إػل غريٓا ًعّ   ،؟أٗ كٍ اهتفـت ،؟كوب  عوعٟ   .كوٌعات ُعٚ  

كِٚععفْ٘ ًععا ٌعع١ٛ بعع٩ دٔععـ ٗتعععم ٘م بأٗ ٙفعع ى سٌِٚععا ٙىلفععلاهعلعع

عِعـًا ضلعـثٍٔ    ٗأٙٔعا  .ُٚ ٔا ًّ أٗ ًا ًابٔ "إُٔا هغٌِٚٞ"ولفل بٕ: 

عّ ك٘مٖ بلِعن أٗ ًع١ٛ مثعغل، ٙقعاي هعٕ: إُعٕ غٌِٚعٞ، أٗ إُعٕ غٌِٚعٞ          

ٟ ِٙعـق  نـ ٗٓقا اكلعِٟ ُاؿكٝ.  غِعا٢ٍ احلعلب أٙٔعا، ٪ُٔعا غٿعٍِ       عوع

ِعـٓا هعقاتٔا مل   مل ٙقاكلقاتعى   ، ٪٩ْ دٔعـ ٨ٗ تععم  بع بعـ ًعلكعٞ  

أًعع٘اي  ٓععٛأٜ مل ٙقاتععى ٪دوععٔا كٚ ػععقٓا ؼلٌععقٞ ٗتعععم.   ًعلكتععٕ.

 . ، كٔٛ غٌِٚٞأٗ نتوٕ تلكٔا اهعـٗ بعـ ٓنؿلتٕ

أنعلب هوٌعِعٟ   عـَ أػعق اكلٌعقٞ ٗاهتععم ًعلطا مل اهغٌِٚعٞ      ٗكؼلا 

ٕ كغعٍ   ّهلع  .اهوغٜ٘ ٨ ٌٙعٌوٕ اخلٌعى ٗطلعتّ بغِعا٢ٍ احلعلب       نلبع

عِٟ اهوغٜ٘ إػل اكلعِٟ ا٨ُٽ٩سٛ، ًّ اكل بعـ اُتقاي كوٌٞ اهغٌِٚٞ

هوٌعِٟ ا٨ُٽ٩سٛ، ٗنـ هاك عوٕٚ ا ُاوللكاْ احللٍ اهٌلعٛ ك

، ٨ٗ ُعٌٌععٕ هفععا٢  اكل٧ُٗععٞ ٗغريٓععا ًععا مل  بععٕ ٛكِلتفعع ،ٌْ٘اكلوععو

 .ُٕؿهٚى نٽعٛ اهوِـ ٗاهـ٨هٞ  ِ٘ ـيٙ

اكلعِٟ اهوغععٜ٘ ؿْٗ اٮُععٽ٩سٛ مل اهغٌِٚععٞ، ٨ٗ بععثععٍ كلععافا ُوتععنَ 

أهعٚى ٪ْ ًعِعٟ    .؟هِع٩ٝ اهع  تععين هغعٞ ًٽوعق اهعـعا١      ُوتنَ بعٕ مل ا 



229 

اه٩ِٝ نـ ُٱقٶٰى ًّ ًعِاٖ اهوغٜ٘ اػل ًعِاٖ اٮُٽ٩سٛ، ٗٓ٘ اهل٣ٚعٞ  

اهٌععلعٚٞ اكللُ٘ععٞ ًععّ نٚععاَ ٗككعع٘  ٗهععذ٘ؿ؟ بٌِٚععا اكلعِععٟ اهوغععٜ٘   

بععى عوعٟ كععى تبتععى   هوِع٩ٝ ٙقتٔععٛ ُعـق اهِعع٩ٝ عوععٟ كعى ؿعععا١   

ٕ ٗتفلل ٗساهٞ كٗسٚٞ ٙعٍٚ كٚٔا اهفلؿ ًع  ، ٗباهتعاهٛ ٙوعقنل   ع ػاهقع

ٗادم إناًٞ اه٩ِٝ باهـعا١، ٨ٗ أسـ ٙق٘ي بعقهم ًٽوقعا. ٌٗٙعرتهل    

 ٞاهٌعلعٚ ٣ٚٓٗتٔعا  ـلٚع اهفقٔا١ هعربا١ٝ اهقًعٞ أؿا١ اهِع٩ٝ بٌعلؤا     

ٚٵّ مل ا٪سلعععاَ      عٔععع٘ؿٝاكل . ٗعوٚعععٕ كعععاكلعِٟ اٮُعععٽ٩سٛ ٓععع٘ اكلتعععع

اهٌعععلعٚٞ، أٜ أْ اكلعععلاؿ ؼلعِعععٟ اهغٌِٚعععٞ ػِعععْ٘ غِعععا٢ٍ احلعععلب.   

ا٨ًتِا  ععّ  ًلعا كللاؿ باه٩ِٝ ٣ٚٓتٔا اهٌلعٚٞ، ٗاكللاؿ باهَِ٘ ٗا

، ٗهعٚى ًٽوعق ا٨ًتِعا     تِاٗي اهٽعاَ نلبٞ د تعاػل ب ٗنعات ذلعـؿٝ  

. ٗاكللاؿ باحلر ُٚغتٕ اكلتعاككٕ عِـ اهِاي هقا ناه  ا٬ٙٞ عّ اهٽعاَ

ٗأكٚٔ٘ا ًّ سٚح أكعاب اهِعاي، بٌِٚعا ًعِعٟ احلعر هغعٞ اهقِعـ أٗ        

أٗ هععفلا، تقعع٘ي سذذعع  هفعع٩ْ أٜ نِععـتٕ فٓابععا أٗ  اهقِععـ فٓابععا

 هفلا.

ٗأًعععا اهعععـهٚى اهجعععاُٛ بععععـ اهقعععل ْ اهلعععلٍٙ )أٜ اهوعععِٞ اهِب٘ٙعععٞ     

ٗاًتععـاؿٓا هوععريٝ ا٪٢ٌععٞ عِععـ اهٌععٚعٞ  كعع٩ ت٘دععـ كٗاٙععات ُععشٚشٞ   

تاًٞ اهوِـ ٗاهـ٨هٞ، ؿللّ اعتٌاؿٓا ؿه٩ٚ عوٟ ٗد٘ب اخلٌى مل 

غِععا٢ٍ احلععلب. ٗكععى ، ٗولععى اخلٌععى ًقتِععلا عوععٟ  اكل٧ُٗععٞكععا٢  

عِعـ  قك٘كٝ ؿللّ ًِانٌتٔا، ؼلا كٚٔا كٗاٙعٞ ُعشٚشٞ   اهلٗاٙات اكل

ًعلٗكععٞ بِععشٚشٞ عوععٛ بععّ ًٔنٙععاك عععّ اٮًععاَ اجلعع٘اؿ ٗٓعع٘   اهٌععٚعٞ 

ٍ  ، ًٗععقٓبٍٔثععاًّ أ٢ٌععٞ  . تعتععرب عٌععـٝ كٗاٙععات اخلٌععى هععـ٠ كقٔععا٢ٔ

٘دعـ كٗاٙعات تبعٚض اخلٌعى مًعّ      ٓعف كٗاٙات اخلٌعى ت إٓاكٞ اػل 
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اخلٌى ٓٛ كٗاٙٞ عوعٛ بعّ    ٗد٘بعٌـٝ كٗاٙات ك. ٔـٜاٮًاَ اكل غٚبٞ

كٌعا أْ اهلٗاٙعٞ   كٚٔا تِعان  ٗآعض.    اه  ًٔنٙاك عّ اٮًاَ اجل٘اؿ

اخلٌى كشلٍ ًلعٛ، بى أكجل ًعا   ٗد٘بعوٟ ُلاسٞ ٨ تـي 

ثٍ ٙوقنل بعـ ٗكاتعٕ،   تفٚـ إُٔ سلٍ ٢٨ٗٛ ٙٔٽل هٕ اٮًاَ أسٚاُا

سلٍ ٢٨ٗٛ كلٓعٕ   .٘ببٕ عوٟ اه٘د ا٨هتـ٨ي ٨ٗ ٙوتٽٚع اهفقٕٚ 

اٮًععاَ ؼلقععـاك قلععى ًععا ؿلولععْ٘ ٗهعععاَ ٗاسععـ هٔععلٗكات تععلتبنل     

 ٗنـ ُِ  اهلٗاٙٞ "مل عاًلٍ ٓقا". ؼلقاَ اٮًاًٞ.

ٕ    تتٽوعم ُوبٞ اخلٌى  إْ اكتفا   تفِع٩ٚ   أؿهعٞ ًوتفٚٔعٞ ٮثباتع

، ًا هِ٘ٙا هٌٚعٞاأكباغ قلى  بى ٨ ٙلفٛ كٚٔا ستٟ اٮـلاي، إُٕ

  ٞ !!، كلٚععف ٬ٙععٞ ٗاسععـٝ ٗكٗاٙععٞ ًٔععٽلبٞ    ٙلبعع٘ عوععٟ ًٚناُٚععٞ ؿٗهعع

 . إثباتٔا؟

 ًٗععّ غلا٢ععم ا٪ًعع٘ك أْ اهقععل ْ ٌٙععلٵ  هونكععاٝ ٗٗد٘بٔععا ٗاحلععح  

ِٵ 33 بع عوٚٔا ى، بٌِٚا اخلٌى  ٙٞ ٗاسعـٝ، رلتوعف    ٙٞ، بعٔٔا ًف

 هوتٌوععععم كقٔععععا١ اهٌععععٚعِٞٔععععان ًٌععععذعات ؿكععععع  كمل ؿ٨هتٔعععا!!!.  

ّ ٙعٌعل  تبوع   اه  اكتفا  ُوبتًِٕٔا باخلٌى عوٟ سواب اهنكاٝ، 

 %.3اهنكاٝ بٌِٚا ٨ تتعـ٠ باكل٣ٞ، 

ٔععا، بًٗعع٘اكؿ ُععلف اهنكععاٝ ذلععـؿٝ با٬ٙععٞ ٨ ؿللععّ اهت٩عععم  

سوعععم ك٦ٙتعععٕ ٗتقعععـٙلٖ  اخلٌىبٌِٚعععا ٙوعععتٽٚع اهفقٚعععٕ اهتِعععلف بععع 

ٛ ِٓععان ًٗٗباُٚععٕ ا٨دتٔاؿٙععٞ.   ، ؿلتععام كٚععٕ  ، اكهععتقلاطٛبعععـ طبقعع

 ي اهللٍٙ.اهواؿٝ عّ عاًٞ اهِاي، ٗاهواؿٝ كى ًّ ِٙتوم هوله٘

كاخلٌى طلتّ بغِا٢ٍ احلعلب ٗاكلِق٘هعٞ ًِٔعا كقعنل، كع ؿٗات      

اجلععٍٚ، ٨ٗ ٌٙععٌى ا٪كب ٗاهج٘ابعع  هعععـَ ُععـق    ٧ًُٗععٞ اهقتععاي، ٗ
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ُفى  يهلا ًّ ػ٩ًفَٔ٘ اهغٌِٚٞ عوٚٔا، ٗعـَ ٗد٘ؿ إط٩ق مل ا٬ٙٞ 

ٙٞ نلِٙٞ. ك٩ ٙقاي غٌِع  بٚتعا أٗ أكٓعا، بعى ٙقعاي      ًفَٔ٘ اهغٌِٚٞ أٗ  

  عوٚٔعععا أٗ ُعععاؿكتٔا أٗ اًعععرتٙتٔا أٗ اغتِعععبتٔا اػل   ًعععج٩: اهعععت٘هٚ 

 ػلٓا ًّ ا٪هفاول. ًّ ِٓا ٨ ًعِٟ هوِنا  بغل كقٔعا١ اكلوعوٌغل سع٘ي    

 ٨. َمش٘هلا باخلٌى أ

 

اهلٗاٙات اه٘اكؿٝ عّ اهله٘ي  : ًٗافا بٌ ْطارق اللهانٌ: 50ي

ا٨كععلَ ٗهععريٝ اهِععشابٞ ٗأٓععى اهبٚعع  جتععاٖ اخلٌععى كقععـ ٗكؿُععا     

 اهلجري عٍِٔ؟ 

اهلهعع٘ي كٌععا ٓعع٘ ًعععلٗف عععّ هععريتٕ    ماجااد الغرباااوٍ:: 50ز

ٞ اهتفِٚوٚٞ مل ٙ ػق قلى كا٢   ٕ  ، ٗمل ٙلهعى  اكل٧ُٗع  أسعـا جلباٙتع

كٌعععا ٙفععععى ًعععع اهنكعععاٝ، ستعععٟ ػِِععع  ا٬ٙعععٞ اكلباككعععٞ هعععٌٔا  

ٗٓعععقا حبعععـ فاتعععٕ ٙعععـي عوعععٟ اػتِعععاْ اخلٌعععى بغِعععا٢ٍ    . تٔعععاجلبا

ْ٘ ٗت٘ٓعع بعغل   احللب، كٔعٛ نوٚوعٞ ٨ قتعاز جلبعاٝ. ٙع تٛ بٔعا اكلقعاتو       

اهعِ،  نتِعل  اٙـٜ اهِ، اهللٍٙ كٚقَ٘ بت٘مٙعٔعا سوعم ًعلٗطٔا. ك   

عوٟ غِعا٢ٍ احلعلب. ٗا٪ًعل فاتعٕ باهِوعبٞ هوؼوفعا١ ؼلعا كعٍٚٔ         اخلٌى 

عوععٟ أػععق قلععى   ااٮًععاَ عوععٛ، سٚععح كععاْ ًبوعع٘هل اهٚععـ ٗنععاؿك    

كٗاٙٞ ت٧كعـ   ػرب أٗ لؿ أٜٙه٘ كاْ ٗادبا، هلّ مل  اكل٧ُٗٞكا٢  

ٟ  إُٔ  ٞ  كعا٢   كلب اخلٌعى عوع اهِعاي، أٗ تعقكل أُعٕ أهعتوٍ      ٧ًُٗع

 ًّ أٜ ًؼّ ًّ اكلووٌغل اكلٚو٘كّٙ. اكل٧ُٗٞقلى كا٢  

٨ ت٘دععـ كٗاٙععات ُععشٚشٞ ً٘ث٘نععٞ ت٧كععـ أْ   ،اهٌعع١ٛ اكلععـٍٓٗ

ٛٵ ستٟ اٮًاَ اهلٓا نـ أػقٗا أٗ  أ٢ٌٞ اهٌٚعٞ ا٪ٗا٢ى، ًّ اٮًاَ عو
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ِقعـ  طاهب٘ا أُشابٍٔ باخلٌى، ه٠٘ أػبعاك أسعاؿ ٨ تِعٌـ أًعاَ اه    

ٞ اهلداهٛ. بى مل ٙ ػق اخلوفا١ اهلاًـْٗ قلى كعا٢    كٌعا   اكل٧ُٗع

، ٗمل ِٙقى عّ أٜ ٗاسـ أٗ ًّ دعا١ بععـٍٓ. ٗكلعافا ٙوعتٔغل أبع٘      تقـَ

ٞ بلل  ٌى كعا٢    ًعّ   ًٝعاُعٛ ؿكعع اهنكعا    ٗٙتع٘كهل بقتعاي   اكل٧ُٗع

تعـٗا  لأٗ ًا ٙعلف حبعلٗب اهعلؿٝ، ٗاهقعَ٘ كٌعا تقعـَ مل ٙ      اكلووٌغل

، مل إًععاكٝ إػل عععـَ ا٨عععرتاف   هععًٕعع٘اهلٍ أككٔعع٘ا ؿكععع مكععاٝ    بععى

لٚف ٙقاتى كٗنلكٗا ـلعٔا ٗت٘مٙعٔا بغل ذلتادٍٚٔ.   ٩كتٕ كؼلا.

 باكل٣ععٞ ًععّ كععا٢  71ٗٙتذآععى ًععّ اهنكععاٝ دععى ُوععبٞ ُععغريٝ أًععّ 

ٗٓلعععععقا باهِوعععععبٞ هبعععععانٛ اخلوفعععععا١   ؟؟.ـلٚعععععع اكلوعععععوٌغل ٧ًُٗعععععٞ

 ٗاهو٩طغل.

آععٛ )اهفقٚععٕ  مل اهقععلْ اكلِٓععان ًععّ ٙعتقععـ ًععّ كقٔععا١ اهٌععٚعٞ    

ى أبعع٘ اهقاهععٍ اخلعع٢٘ٛ  بعع ْ سلععٍ أػععق اخلٌععى نععـ ت دٵعع   اهلععبري 

َٰ  كع٩َ باطعى: )  هىللف ًا، ثٍ ُاك كعوٚا مل مًّ ا٪٢ٌٞ. ٗٓعقا   ٘ٲ ٰٚع اهڀ

ٍٱ   ٓٶعععٚ ٱ هپلٿععع ٰٰٗك ٌٰتٶعععٛ  ٍٲ ُٶعٲ ٚٲلٿ ٌٲععع ٱ ٰعوپععع ٌٰ ٰٗأپتٲ ٍٲ  ٍٲ ؿٶٙعععِٰلٿ ٌٰوڀععع ٱ هپلٿععع أپكڀ

ِٳععا َٰ ؿٶٙ ٰٔععا )كاًوععٞ  ٗاهلهعع٘ي ًلوععف بتبوٚعع  اهلهععاهٞ ،  اٮڄهٲعع٩پ ٙٱٵ ٰٙععا أپ

ًٶّ كٰٵبٶٵمپ   ٚٲمپ  ًٰا أٿُنڄٰي إڄهپ ٍٲ  ٰٗإڄْاهلٰٵهٱ٘يٱ ٰبوٶٵ ٲ  ٌٰعا  ٰتفڀٰععىٲ  هپٵع ٕٱ   كپ   .ٰبوپٵغٲعٰ  كڄٰهعاهپٰت

بعٕ كلعا بععـ ٗكعاٝ      ٨ ٙقتِل عوٟ ًؼّ اٮًاَ كعٛ ضلعتفيل  ٗاهتبوٚع 

ٚٱِعٰقكٱٗا  هٶٵوِٰٵعايڄ  ٰبوپعانٴ  ٰقآٰ)اهله٘ي،  ٕٶ  ٰٗهٶ ّٵ  ك  بٶع هٌعٚعٞ  اهعِ، ا  وٌعافا ػع

إػل اهقعلْ   تِفٚعقٖ ؟ ٗكلعافا أدعى   بٔقا اهقلاك ؿْٗ غريٓعٍ ًعّ اكلوعوٌغل   

جلٌٚع اهعامل كٔع٩ ععّ اكلوعوٌغل؟     اهلهاهٞٗٓ٘ ًونَ بتبوٚ   اهجاُٛ؟

ِٗٓعان ًعّ اؿععٟ أْ    ؟.  ٌى أً٘اهلٍؿْٗ غريٍٓ ٗكلافا ٙٔٽٔـٍٓ 

ا٪٢ٌععٞ ككٔعع٘ا اهعععت٩َ اخلٌععى ػ٘كععا ًعععّ اهوععٽات اهىلاكلععٞ اهععع        
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ٕ   كاُ  تلانبٍٔ،  .ٗقاهبٍٔ عوٟ أً٘اهلٍ، ٗٓقا أٙٔا ٨ ؿهٚعى عوٚع

ـ    ًٗافا عّ هريٝ اهله٘ي ٗاٮًاَ عوٛ ؟. ، سٚعح كاُعا ًبوع٘طٛ اهٚع

تربٙععلات ٨هععتِناف ؿػعععى اهفععلؿ ٗاهتِععلف ب ً٘اهععٕ حبذعععٞ       كوععٔا 

مل  عِـًا ٙتعلٵف عوٟ أهاهٚبٍٔباهغجٚاْ  ِٙاب اكلل١أسٚاُا  .اخلٌى

ٍ عوععٟ بععع  اهقٔععاٙا، ، ٗطلٙقععٞ اهععتـ٨هلعٛاهعع٘ٗ احلقٚقععٞ تنٗٙععل

ػاُعٞ اكلاهٚعٞ، كغعٍ ٗٓع٘غ ا٪ًعل باهِوعبٞ هوؼٌعى ًعّ ػع٩ي أؿهتعٕ           

    ٗ  تٌعلٙع ٗهريٝ اهِ، ٗاهِشابٞ ٗا٪٢ٌعٞ ـلٚععا، كوٌعافا اكلغاهٽعات، 

 باهٍ اهـّٙ توتِنف دٔ٘ؿ اهِاي؟.ٗاُـاك كتا٠ٗ أسلاَ 

بٞ اهلعبريٝ تعقٓم ٓبعا١ مل أغوعم     ٙاه١ٌٛ اكللععم أْ ٓعقٖ اهٔعل   

ى مل تفٚـ ًِٔععا كقععلا١ اهٌععٚعٞ، ٨ٗ ٙوععآٍ اخلٌعع    ا٪سٚععاْ، ٨ ٙوعع 

ت٘ولٚععف ٓععقٖ اكلبععاه  اهٽا٢وععٞ خلـًععٞ    ٗبإًلععأٍُ، تٽعع٘ٙل ولععلٗكٍٔ

بإًلععععأٍُ بِععععا١ ًععععـاكي، ًوتٌععععفٚات  .أبِععععا٢ٍٔ كٔععععٍ أسععععق بٔععععا

، هلّ ه٫هف ٗاملًٗغل ٗا٪ٙتاَ فقلا١اه٧ًهوات تعوٌٚٞ، إعاهٞ 

غل أٓعى  اخلٌى ِٙـ٠ هلعا دعب  تل٠ٗ نِّ ٗسلاٙات عّ اهت٩عم ب

باهعتـ٨٨ت هعافدٞ،    كٚف ٙتذلأ ١٨٧ٓ عوٟ اد ٗكه٘هٕ اهبٚ !!.

ا٪ٗهعاهل   تواكل٘ا عوٚٔعا مل أٗٓاَ  هٚو  ه٠٘أغوبٔا ٙعتٌـ ًقـًات 

 .ٗؿهٚوٛ سريٝ كقٔا١ اهقلْٗ اكلتقـًٞ باخلٌى ًِٗاككٕ .اهـِٙٚٞ

 

ٓى قتفيل فاكلتم ببع  اهٌ٘آـ ًا  طارق اللهانٌ:: 57ي

هلعّ   ،احلقا٢ق؟ كؼلا ِٙعم ا٪ًل عوٚمؿً  بِـؿ ت٘ثٚق بع  

ا٪دٚاي تِتىلل ًٔاؿتلٍ عّ توعم احلقبعٞ كعٛ تتٔعض احلقٚقعٞ،      

 سلّ ُوٌع ك٩ًا كجريا هلّ ت٘ثٚق اهٌٔ٘ؿ طلتوف.
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ـ    ماجد الغربااوٍ: : 57ز تعـًٛ   اهقاكلٝ ًتؼٌعٞ ب كنعاَ ًٗع٘آ

، إُٕ ٗانع ًنكٜ، كقـ ًآـت عّ نلب كٚف ٙتِلف أبِا١ اهقوم

بععع ً٘اي اخلٌعععى بغٽعععا١   ،ٓعععٍ ٗع٘ا٢وعععٍٔ ،ػْ٘كدعععاي اهعععـّٙ ٗٙبعععق 

ًععلعٛ، بعِعع٘اْ دباٙععٞ اخلٌععى )عوٌععا أْ  ٙععٞ اخلٌععى مل  ِععّ  

هعٌٔا جلباتعٕ، عوعٟ اهعلعى ًعّ اهنكعاٝ اهع  ُِع  عوعٟ إعٽععا١          

بعى  اهعاًوغل عوٚٔا. ٨ٗ ؿهٚى عوٟ ُشٞ نٚاي اخلٌى عوٟ اهنكاٝ . 

عععـَ  ِععّٚ هععٍٔ جلبععاٝ اخلٌععى كاهنكععاٝ ؿهٚععى عوععٟ عععـَ        

ري غِا٢ٍ احللب ك٩ ضلتاز جلباٝ، كٚلْ٘ ا٪ًعل ًعّ بعاب    مش٘هٕ هغ

 اهواهبٞ باُتفا١ ً٘ٓ٘عٔا.

ِلف أً٘اي اخلٌى ٪ًعؼاْ بع٩ ًعربك هع٠٘ ًع ٍُٔ      ٗأسٚاُا تٱ

ـكع هععبع  تٱععا٨دتٌععاعٛ، أٗ ًععا ٙوععٌٟ اُععٽ٩سا باهٌعع ُٚٞ، بععى      

ٓععقا اجملتٔععـ أٗ  ؿكياهٌؼِععٚات كٗاتععم دلنٙععٞ ًععّ أدععى سٔعع٘ك   

ٛ!!!. ٗهوتعع كٙؽ أفكععل نِععٞ ُقوععٔا أسععـ    فان هتعٔععٚـ ً٘نعععٕ اهعوٌعع  

ُعاؿق   ،اجملتٔعـّٙ اكلععلٗكغل اهٚعَ٘ مل ا٪ٗهعاهل اهعوٌٚعٞ، كقٚعٕ ٗك       

ًعععرت٠ سفٚعععـ أسعععـ اكللادعععع ؿاكاځ بآٔعععٞ اهعععجٌّ،  ا :مل هلذتعععٕ. نعععاي

ٞ     ٓ٘ ٗ مثِٔاكلٚف ٙوـؿ   ٙقتعات عوعٟ اهِعـنات ٗاحلقع٘ق اهٌعلعٚ

ٕ ههل٩َ اٗ –ٙق٘ي ؟ باعتباكٖ طاهبا مل احل٘مات اهعوٌٚٞ مل  - وفقٚع

ْ   فهم اهَٚ٘ مكت ٗاهـٖ اهقٜ عِل  ًلدعٚعٞ ٗاهعـٖ    كعاْ ٙتع٘ػل ًع٧ٗ

قلععى  ٍٚوتوعع لَٗٙعع ،أسععـ ا٪ثلٙععا١ بععٕ تِععى اك ، اكللدععع اهلععبري )

ٞ  ٧ًُٗععٞ ًععّ كععا٢  أً٘اهععٕ ، هععِتٕ طبقععا هفتعع٠٘ كقٔععا١ اهٌععٚعٞ ناطبعع

ـ ك  اهبقععا١ ملبإحلععاغ  ًععّ اهتععادل ٽوععم ٙ ُععاسم اهععـاك  وععٌع  ٗاهعع

بعععـ  ٗباهفعععى انتِععع اهتععادل  .هععت٩ًٔاـٖ ٨ًـِٙتععٕ عوععٟ أْ ٙلهععى ٗهعع 
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 .اخلٌععى ه٘اهععـٖ  كعع٘كا ٗدوععم أًعع٘اي   اٮبععّ ثععٍ هععاكل ، دععـي ط٘ٙععى 

ًعّ  بوعٚاكٝ كاكٓعٞ   كاهتشق بوبم هفل ًواكٞ قلوغل كوٚع٘ ًعرتا   

ثوعح اكلبوع !!!!، كوعـؿ قلوعغل ًوُٚ٘عاځ )تً٘عاْ       ًـِٙٞ نٍ إػل طٔعلاْ  

ُعاځ  ُعقان مل أكنعٟ    ًوٚ٘ 31  ًعّ نٌٚعٞ اهعـاك اهباهغعٞ     باهعٌوٞ اٮٙلاُٚٞ

  ٞ ، ٗبقععٛ اهعع  ٨ ٙوععلِٔا إ٨ ا٪ثلٙععا١   ًِععاطق ًـِٙععٞ نععٍ اهوععلِٚ

!!، ٗباهفععى ؿكعع   اخلٌى هتوـٙـ ؿًُٕٙ٘وُٚ٘ا، كاهتشق  31ًٽو٘با 

ًعا   ، اكل٧ؽلّ ًّ نبعى ةاسعٞ اكللدعع عوعٟ أًع٘اي اكلوعوٌغل،      هٕ ٗاهـٖ

كلعٍ   .!!ّ نوعم ٗهعـٖ اكلعـهى   ٣تٕ ٗٙٽٌتبقٟ ًّ مثّ اهـاك هٚوـؿ نٌٚ

؟ ػاُعععٞ ًعععّ ا٪ًععع٘اي   غتِعععب٘ا ًعععّ أًععع٘اي اهفقعععلا١ ٗاكلوعععاكغل    ا

اكلؼِِٞ هٽوبٞ اهعوَ٘ اهـِٙٚٞ سٚح كاْ اهٽاهم اكلتعنٗز ٙتقآعٟ   

 .تً٘اْ كقنل!! 7111ًٔلٙا 

كلعافا  ٗ، كوع هتٕ  قا اجملتٔعـ اهلعبري  بقٚ  ًق٨٘ٓځ ٗأُا أُعغٛ هلع   

ّ  ٗاهـٖ مل ٙوـؿ ًعّ طوبعٞ اهعوعَ٘ اهـِٙٚعٞ أٗ ًعّ كقعلا١        ؿْٙ٘ ا٬ػعلٙ

إفا كاْ ٗادبعاځ عوٚعٕ توعـٙـ ؿٙعْ٘ امتعادغل؟ كلعافا ٨        هٌٚعٞ عاًٞا

ًعاْ بٔعقٖ اكلبعاه  اهلعبريٝ؟     ِٙتٌى اهع٘ا٢عى اهٌعٚعٚٞ ًعّ اهفقعل ٗاحلل    

. اكلٌعععلوٞ أْ اهقوعععم ٛـًتٱععع.. كلعععافا؟. ٗنِعععّ كعععجريٝ أػعععل٠  كلعععافا

ِْ٘ ًا مل ٙووڃٌ٘ا قلعى ًلاهعبٍٔ هلدعى اهعـّٙ،     ٣اهٽٚبغل ٨ ٙٽٌ

ٗبعع  ٌٙعتٌم إفا اُتقعـت اه٘ٓعع حبذعٞ       غل!!.بى ٗٙقبٵوْ٘ ٙـٖ كعلس 

إُٔ سق ػِِٕ اد ٪بِا١ كه٘هٕ كٔعٍ أسعلاك كٚفٌعا تِعلك٘ا بعٕ،      

ٌٵٔل كٚوؼنل اد عوٚم ٗكه٘هٕ؟. ٨ أؿكٜ عّ أٜ  كوٌافا تِتقـٍٓ ٗت

اد كٌا ٓ٘ ًقك٘ك إهٕ ٙتشـخ ١٨٧ٓ؟ عّ إهٕ ػاْ بٍٔ، أَ عّ 

 .مل كتابٕ اهللٍٙ
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كهععٞ تفٔععٛ إػل هععلنٞ أًعع٘اي اهقععل ْ اهلععلٍٙ ٌٙععذم كععى للا

ٍٲ بٶاهٰباطٶعىڄ ،    ٚٲعِٰلٿ ٍٲ ٰب ٰ٘اهپلٿ ًٲ ِٱ٘ا هپا ٰت ڀكٿوٿ٘ا أپ ًٰ ّٰ  پ ٰٔا اهچقٶٙ ٙٹ اهِاي:  )ٰٙا أپ

   ًٰٟ ٰٰٚتعا ٰ٘اٰي اهڀ ًٲعع ْٰ أپ ٰٙعع ڀكٿوٿ٘  ّٰ ْٸ اهچعقٶٙ ٌٳععا)إڄ ٌٰععا ولٿوڀ ُٸ ْٰ  إڄ ٍٲ كٶععٛ ٰٙع ڀكٿوٿ٘ ٔڄ  بٱٽٿععُ٘ٶ

ْٰ ُٰاكٳا ٘ٲ ِٲوپ ٰٚ   . ٰهعٶريٳا ٰٰٗه

اي ٗإغلا١اتععٕ سٌِٚععا ٙوتععف ًععّ أدوععٕ كدععى اهععـّٙ عوععٟ    هلِععٕ اكلعع

اهـّٙ ًٗباؿ٢ٕ اهواًٚٞ. ١٨٧ٓ ٨ تٌٍٔٔ نٍٚ اٮه٩َ ٗسذٍ تـاعٚات 

تِلكاتٍٔ اكلٌِٚٞ، ٌٍٙٔٔ اٮثلا١ عوٟ سواب اهفقلا١ ٗاكلوعاكغل،  

بى عوٟ سواب اهعـّٙ ًٗباؿ٢عٕ ٗنٌٚعٕ، هلعقا كٔعض اهلتعاب اهعنٙعن        

ٰٔعا  للاكهات كداي اهـّٙ سٌِٚا ٙولن٘ ٙٱٵ ْ ا٬ػلّٙ باهٍ اهـّٙ: )ٰٙا أپ

ٰ٘اٰي اهِٰٵعايڄ      ًٲع ْٰ أپ ٰٚع ڀكٿوٿ٘ ْڄ هپ ٓٲٰبعا ٰٗاهلٱٵ ّٰ اهڀ پسٲٰباكڄ  ًٶٵ ْٰٵ كپجٶريٳا  ِٱ٘ا إڄ ًٰ   ّٰ اهپٵقٶٙ

بٶاهڀٰباطٶىڄ . ١٨٧ٓٗ دللؿ ًِاؿٙق هلداي اهعـّٙ للعّ ٙع كوْ٘ أًع٘اي     

 اهِاي باهباطى.

وعععٚـ كٚعععف تقعععِعين بٌعععلعٚٞ ٓعععقا اهتِعععلف، كٚؼعععتّ ابعععّ اه

ؿاكا تلْ٘ ًوذ  كل٣ٞ ًعؼّ   71-08اكلقـي بـاك نٌٚتٔا تواٜٗ 

أٗ ٙنٙـ ًّ كقعلا١ اهٌعٚعٞ ٗاكلوعوٌغل ؟ .. إْ ًعا ٙعٚعق ا٨ُع٩غ كثاثعٞ        

 اه٘عٛ عِـًا ٙربك بعٍٔٔ ٓقا اهوو٘ن اكلٌغل ٗؿلِشٕ ًلعٚٞ ؿِٙٚٞ.

 

ٞ   طااارق اللهااانٌ:  : 58ي ٗكٌععا نوعع  أُععع     .ٓععقٖ أًعع٘اي طا٢وععع

بٔا ٗككع ًوت٠٘ ًعٌٚٞ اهفقلا١ ًّ اهٌٚعٞ با٨ًلاْ تغٚري اهلجري 

ٗ ًعاًى أًجى ًّ ػ٩ي اٌُا١ ًِاُع أعّ طلٙق اهتجٌاكٓا بٌلى 

كٚف بلأٙعم اصلعاؿ طلٙقعٞ هت٘عٚعٞ اهِعاي بٔعقا       . هتٌغٚى اهعاطوغل

 ؟ٍٔٗٓى ًّ سى لللّ تٔعٕ بغل أٙـٙ ا٨جتاٖ؟
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بإًلععاْ اكلعع٧ًِغل اهغٚععاك٠ عوععٟ اهععـّٙ     ماجااد الغرباااوٍ: : 58ز

فقعععلا١ ٗاكلوعععاكغل، مل كعععى ًِٽقعععٞ ًعععا ؿاًععع٘ا ٧ًِٙعععْ٘  ٗسقععع٘ق اه

، أْ ٙتعٔـٗا هٌع ًا هعـٍٙٔ  هِتٍٔ ٧ًُٗٞ كا٢  ب٘د٘ب ؿكع قلى

ًععّ سقعع٘ق ًععلعٚٞ، ٗأػععلاز ُوععبٞ اهنكععاٝ، هتِععلف مل ً٘اكؿٓععا    

امـؿٝ مل ا٬ٙٞ اهللؿلٞ، ُٗلف بانٛ اخلٌى عوٟ أعٌاي اخلعري  

تٍٔ، هععـَ ٗدع٘ؿ   ٗبِا١ ٧ًهوات ػـًٚٞ هلٍ ٗ٪بِا١ ًعـِٙ  ٗاه٩ِغ،

أٜ ؿهٚى عوٟ ٗد٘ب تووٍٚ احلق٘ق اهٌعلعٚٞ هلدعى اهعـّٙ أٗ اهفقٚعٕ     

أٗ تِقى إػل بوـ  ػل ًع عـَ سادٞ بوعـٍٓ، كعٛ    .أٗ أٙٞ دٔٞ أػل٠

تِععلف أٙٔععا عوععٟ اهفقععلا١ ٗامتععادغل ٗتوععآٍ مل بِععا١ ٧ًهوععات  

. ُ ًى أْ ٙعٛ اهِاي احلقٚقٞ، ٗٙفٚق٘ا ًعّ ُعًٍ٘ٔ. ٗكؼلعا    ٍػـًٚٞ هل

ـ  ٌعععٟ ا ٜ هِعععٚغٞ كل٧هوعععات اهـِٙٚعععٞ اد عنٗدعععى ًٙ٘عععا ًعععا ٗتٔتععع

، كإُٔعا ثعلٗٝ   ً٘اي ٗتِفقٔا مل ً٘اكؿٓاًلكنٙٞ قاكيل عوٟ ٓقٖ ا٪

طا٢وٞ ٙقِـ بٔا اكلِفعٞ اهعاًٞ، ٗهٚى ٪ٜ أسـ احلق مل استلاكٓا 

 ا٪ٗي غلووععٌٔباهِوععبٞ هأٗ كععلب هععوٽتٕ ٌِٗٓٚتععٕ عوٚٔععا، ػاُععٞ     

 ،ؿهٚى ًعترب عوٟ اُتقاهلٌا هٯًا٩َ ٙ٘دـ ك  ،د ٗهوله٘ي)ٗاهجاُٛ 

ًولعععا هعععٕ ؿْٗ غعععريٖ، ًٗعععّ بعععاب أٗػل ععععـَ ٗدععع٘ؿ ًعععا ٙعععـي عوعععٟ    

 كتِلكا هِاا اٮه٩َ ٗاكلووٌغل. أٗ كدى اهـّٙ. اػتِاْ اهفقٕٚ

كؼلععا ا٬ْ ٗٓععع أًعع٘اي اخلٌععى أكٔععى كِٔععان ًٌععاكٙع كععجريٝ      

ّ  ملٔا ٕ، أًا هعابقا كلعاْ اهٌعٚعٞ ٙعـكُِ٘    اهتفاؿت ًِ ا٪كب  بعاط

ىلععععاك اٮًععععاَ اكلٔععععـٜ اكلاهععععم احلقٚقععععٛ هلععععا!!! تِعععع٘ك كٚععععف     باُت

ٗنـ ُعاؿكت احللً٘عٞ اهوعع٘ؿٙٞ ًٙ٘عا قلوعٞ ٩ًٙعغل        ٙفللْٗ!!.

كٙععاي ًععّ كدععى ؿٙععّ ًععٚعٛ اعععرتف أُٔععا سقعع٘ق ًععلعٚٞ )قلععى ،        
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دلٌـٝ مل سوابٕ، كؼلا كاْ ِٙتىلل ولٔع٘ك اكلٔعـٜ هٚوعؤٌا هعٕ ٙعـا      

انتِععاؿٙٞ  بٚععـ، بٌِٚععا ٙعععٍٚ بععع  اهٌععٚعٞ مل اهوععع٘ؿٙٞ أٗٓععاعا      

 ًنكٙٞ نٚاها بغريٍٓ، كوٌافا مل ِٙفقٔا ستٟ ُاؿكتٔا اهـٗهٞ؟

ٞ مل كٚفٚٞ ت٘مٙع اخلٌى ؿهٚى عوٟ إْ سريٝ نـاًٟ كقٔا١ اهٌٚع

كعاُىلل سعريٝ اهٌعٚؽ     اكلقعـي بعٕ.   عـَ ٗد٘بٕ، ٗعـَ آتٌعاَ اهٌعاك   

: ، سٚح ناي ًا ًفاؿٖاكلفٚـ معٍٚ اهٽا٢فٞ اهٌٚعٚٞ مل كتاب اكلقِعٞ

ْٵ اهوِ٘ات اهع   إْ ًِلف اخل ٌى مل مًّ اهغٚبٞ أًلٴ ذلٚٵل، ًٗع إ

ـٵاځ، هلعععّ أُعععشابِا   تفِعععوِا ععععّ مًعععّ اهغٚبعععٞ اهِعععغل٠ ٙوعععريٝ دععع

اػتوفعع٘ا كٚععٕ اػت٩كععاځ ًععـٙـاځل كٌععٍِٔ: ًععّ أهععقٽٕ اعتٌععاؿاځ عوععٟ         

ِٵ  عوٟ فهم، ًٍِٗٔ: ًعّ كأ٠ ٓعلٗكٝ ا٨ستفعاول بعٕ      ا٪ػباك اه  ُ

: إْ ا٪كب هعععتؼلز ٗكِعععنٖل ٗقذٵعععر مل فهعععم بلٗاٙعععات ًعععّ نبٚعععى 

 كِ٘مٓا هؤٌـٜ سغل ولٔ٘كٖ...، 

ًٵا  كقـ كدٵشع  مل "هعٍٔ اٮًعاَ"    ) باهِوبٞ هلإٔٙ اخلاْ كٚق٘ي:أ

نعع٘ي ًععّ ٙععل٠ ًععّ أُععشابِا ٗدعع٘ب عنهععٕ هِععاسم ا٪ًععل )  ل كععإفا   

ٚٵععٞ كعوٚععم أْ تُ٘ععٛ بععٕ إػل ًععّ تجععق بـِٙععٕ ٗعقوععٕ        ػفعع  اؿكان اكلِ

ٕ هٚوععوڃٌٕ إهٚععٕ " " بعععـ ولٔعع٘كٖ، ٗٓلععقا ستععٟ ٙ    ٗاحلععريٝ   .ِععى إهٚعع

ٓع. ٗغريٖ ًّ  011تلتوٍ بٌلى أٗٓض عوٟ ذلٚا اهٌٚؽ اهٽ٘هٛ 

٢ٌععٞ ؿٗكا هععوبٚا سٚعح أنتِععلت ًٌٔععٞ  اهعوٌعا١. هقععـ هعبعع  عِعٌٞ ا٪  

عوٌا١ اهـّٙ عوٟ اهت ٗٙى ٗاهتربٙل ٗاهبشح عّ اكلو٘غات، كى فهم 

 عوٟ سواب احلقٚقٞ ٗعوٟ سواب اهلتاب اهللٍٙ.

ه٩ًعق٘هععٕ مل اهتعاًععى ًععع ثععلٗات    ًععع قفىلِععا عوععٟ ا٪هععاهٚم ا   

اخلٌى اهٽا٢وٞ، هلّ سريٝ اهفقٔا١ كبريٝ دـا، للا ٧ٙكـ عـَ 
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ٗد٘بعٕ مل غعري غِععا٢ٍ احلعلب، ً٘ٓع٘  ا٬ٙععٞ اهللؿلعٞ. أًعا كٚععف       

أُععبض اهٚععَ٘ بععـٙٔٚا ٨ أسععـ ٌٙععم كٚععٕ؟ ٗكٚععف تفلٵععع  ًوععا٢وٕ،     

ٗأسلاًععٕ ٗتفِعع٩ٚتٕ؟ كععا٪ًل هععٔى دععـا باهِوععبٞ هوفقٚععٕ اجملتٔععـ  

هو١ٌٛ  ا٨هتـ٨ي ك  مل ت٘ولٚف أؿٗاتٕ ا٪ُ٘هٚٞ، كٔ٘ ناؿك عوٟ اهبا

ٗٓعععـٖ مل  ْ ٗاسعععـ. كعععاخلٌى مت اهتعععِىلري هعععٕ كٌٚعععا بععععـ بٌعععلى    

تـكصلٛ، ٗتٽ٘ك ًع تٽ٘ك ًِعاؿك تـكقعٕ، كعلاغ ٌٙعٌى كعى ًع١ٛ.       

بٌِٚا ٙتشلدْ٘ قلدا كبريا مل اُفانٕ عوعٟ اهفقعلا١ ٗاكلوعاكغل،    

نعاكبٍٔ ٗس٘اًعٍٚٔ  إ٨ بٌعلٗهل    ٨ٗ ٙعٽْ٘ أسـا )ًعا ععـا أبِعا٢ٍٔ ٗأ   

ٗتاكٝ ٙٔٽٔـ كدى اهـّٙ اكل٧ًِغل  .ػ٘كا ًّ اد ٗاهٌٔري!!! ًٌـؿٝ

ٞ سٌِٚا ضلاهبٍٔ عوٟ قلعى كعا٢     كٚ ػعق ًعٍِٔ أكجعل ًعّ      اكل٧ُٗع

 باب ا٨ستٚاهل كٛ تفلن فًتٍٔ!!!.

ٗبعٔععٍٔ إًعاُععا مل إف٨ي اكلعع٧ًِغل ضللععٍ بعععـَ بععلا١ٝ فًععٞ ًععّ     

أْ تعـكع هعٕ أٗ تبقعٟ     إًاك!!!. تٔـّٙاجملهغريٖ ًّ  أً٘اهٕ ٙـكع قلى

ٗاحلقٚقعٞ إُعٕ   قلوعا!!!!.   ٨ٗ ضلتوم ًا ؿكعتٕ هغريٖ ًٌغ٘ي اهقًٞ،

سوعاب  طلٌٟ إفا ؿكع  هغريٖ ًّ اجملتٔـّٙ هعتق٠٘ ًلدعٚتعٕ عوعٟ    

كععٚفرتب ُفوععٕ ُا٢بععا ًٽوقععا هٯًععاَ اهغا٢ععم هٚقٽععع       ًلدعٚتععٕ ٓعع٘. 

  اهٽلٙق عوٟ غريٖ ًّ اجملتٔـّٙ ٗاكللادع.
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 واخلًشادلهدٌ 
مل ٓقا اكلقاَ ساؿثٞ ًٌٔ٘كٝ مل  قٔلُٛ طارق اللهانٌ:: 59ي

 .كلب١٩ كاْ بٽؤا اكللسَ٘ )أغا بـكٜ  هاؿْ اهلٗٓٞ اهعباهعٚٞ 

ـ    هععلؿاب بٚتعٕ كِعع٘م عذٚبععٞ   مل تكٔع٘ عِععـ ٗكاتعٕ كفلععٕ اد ٗدع

عٌعلات   بِٚٔعا  ،عٌع٩ت اهغٚع  مل بوعـأُا   ٗغلٙبٞ ٗأً٘اي، أغوبٔعا  

٘ ا٪ ؿٜ اهقععـٍٙ ٗعٌععلات اهلٚوعع٘ات ًععّ  كٚععاي ًععّ اهلٙععاي اهوععع

 اهقٓم كاْ ٙلَٗ تووٌٚٔا هوشذٞ ٗهلّ اهـٗهٞ ُاؿكتٔا كوعٔا، 

     ّ  ٨ أعلف ًاع٩نٞ اٮًاَ اكلٔـٜ بع ً٘اي اخلٌعى ٗٓعى اخلٌعى ًع

اهٔععلٗكات اهعع  كلٓعع  عوععٟ اكللدعٚععات اهـِٙٚععٞ اٮؿلععاْ ب٘دعع٘ؿ    

 اٮًاَ اكلٔـٜ؟

اهععـّٙ  ِٓعان ٓععلٗكٝ ٗكا١ أُعلاك كدعاي    ماجاد الغربااوٍ:  : 59ز

 اهٌٚعٞ عوٟ ٗد٘ؿ اٮًاَ اكلٔـٜ سٚا، ًِٔا:

  ٓلٗكات عقا٢ـٙٞ ًل احلـٙح عِٔا ًف٩ِ. -

هٚاهعععٚٞ تت٘نعععف عوٚٔعععا ًعععلعٚٞ اكللدعععع   –ٓعععلٗكات ؿِٙٚعععٞ  -

ٞ. ٚعععاهٌعععٚعٛ كِا٢عععم ععععّ اٮًعععاَ اكلٔعععـٜ ُعععاسم اهوعععوٽٞ احلقٚق  

 اٮًاًتاْ اهوٚاهٚٞ ٗاهـِٙٚٞ ٗكقا هوعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ.

  هوتِلف ب ً٘اي احلق٘ق اهٌلعٚٞ. ٓلٗكات انتِاؿٙٞ -

ٜ    لدعٚعٞ اهـِٙٚعٞ   ٗباهتاهٛ اكل ؿ اكلٔـع ا١  تفتقعل مل ًعلعٚتٔا ه٘د٘ع ، ه٘ع

؟ ٗه٘ا١ ثبت  ٨ٗؿتعٕ أَ ٨؟ سٚعح ًعل بِعا     أَ مل ٙـيٖ ؿي ؿهٚى عوٟ ٗد٘ؿ

عٞ ولععلٗف ًععننتٍٔ اػل    كلنععٞ كٌععا ٧ٙكعـع   03كٚععف عِععف  باهٌعٚع

مل  ؽ اكلفٚعـع اكلتع٘ع كٌععا كلنععٞ  00ٗ أ. ٓععع 003فهععم كععبري اهٽا٢فععٞ اهٌعٚع
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عٞ.   فكععل  ًٗعّع بععاب أٗػل سادععٞ ٨ٗٙععٞ   اهِع٘ع   مل كتععاب كععلق اهٌعٚع

ؿٖ سٚععا ؿلععاكي هعوٽ   غععري ًباًععلٝ، ؿلجوععٕ كٚٔععا  ٞاهفقٚعٕ مل أؿهتٔععا ه٘دع٘ع

 ُا٢بٕ. ٕكاٮًاَ ُاسم اهووٽٞ ٗاهفقٚ ًباًلٝ اه٘هٛ اهفقٕٚ.

كاكلٔععـٜ ٓععلٗكٝ ًقٓبٚععٞ هٌععلعِٞ اكللدعٚععات اهـِٙٚععٞ اهٌععٚعٚٞ       

َ ٘اهععٞ، ٗإ٨ كعإْ   ٩ُٗسٚاتٔا اه ت٘نعف عوعٟ   ت٨  اهٌعلعٚٞ  ا٪سلعا

 ٜ هِٚع٘ب  ٗهع٘ غا٢بعا    ،اهعٞ ه٘دع٘ؿٖ  اهفقٚعٕ اكل سادعٞ  ، هع٨٘  ٗد٘ؿ اكلٔعـ

!!!. كاهفقٚععٕ بععى ٗؽلولععٕ عوععٟ بععع  ا٬كا١ اهععت٩َ اخلٌععى عِععٕ مل 

ٕ ِٙ٘ب عّ اٮًاَ مل اهعت٩َ   ٜ ِٙع٘ب كٚعٕ ععّ اد ٗكهع٘هٕ     قاهع  هعٌٔ

ٟ ؿلععِض اهفقٚععٕ ُعع٩سٚٞ ان ًبِععًِععلغ بععٕ مل ا٬ٙععٞ. ِٗٓعع ٓعع٘ كٌععا 

ٕ   اهتِععلف هٌٚععع اخلٌععى   إفا كععاْ ٙعع٧ًّ   سوععم ادتٔععاؿٖ ٗك٦ٙتعع

، بـهٚى أْ اخلٌعى  ب٨٘ٙٞ اهفقٕٚ أٗ بِٚابتٕ اكلٽوقٞ عّ اٮًاَ اهغا٢م

   ٕ . هعععٚى هٌعععؼّ اهفقٚعععٕ بعععى كلِِعععم اٮًاًعععٞ كِٚتقعععى هوععع٘هٛ اهفقٚععع

    َ ًعّ سقعٕ كشعاكٍ     ٙلعّ،  أَ مل ٗباهتاهٛ هع٘ا١ كعاْ ِٓعان إًعا

اخلٌعععى ٗاهتِعععلف بعععٕ سوعععم نِاعتعععٕ ًٗتبِٚاتعععٕ   ًعععلعٛ اهعععت٩َ 

     ٗ ت أْ ا٨هععتـ٨٨اهفقٔٚعٞ ٗاهعقٚـٙعٞ. ٗػ٩ُعٞ كععى ٓعقٖ اهتربٙعلات 

كٌععا ٔععا بقتلععل ك٣ععٞ ًععّ كدععاي اهععـّٙ أًعع٘اي اكلوععوٌغل ٗتتِععلف  

َ   ، إتٌععا١ أٗ باعتبععاكٍٓ أٗهٚععا١   ،ًععا حبذععٞ اهِٚابععٞ اهعاًععٞ عععّ اٮًععا

أٗ  ،ا٪ًععع٘كأٗ احللعععاَ اهٌعععلعٚغل، أٗ ًعععّ أدعععى تِىلعععٍٚ    ،ا٪ًععع٘ك

  .عوٟ إؿاكتٔااا اكلووٌغل، ٗا٪نـك ِباعتباكٍٓ ا٪علف ؼل

ِٙ٘بعْ٘ عِعٕ مل ُع٩سٚاتٕ    أٗ ٌٗٓعٛ  اهفقٔا١ حبادٞ ٮًعاَ غا٢عم   

، ٗٙتٌععا١ًْ٘ ًععّ أٜ ع٩ًععٞ تعععـي عوععٟ نععلب ولٔعع٘كٖ ٗهععع٘       اه٘اهعععٞ 

 ٪ْ ولٔ٘كٖ عوٟ كلب ٗد٘ؿٖ سٚا هِٚاؿك ٩ُسٚاتٍٔ. كقبا!!.
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 َكثح اإلَفاق
ًللاځ أهتاف ًادـ اهغلباٜٗ عوعٟ ٓعقٖ    هانٌ:طارق الل: 06ي

اكلعوً٘ات ٗاحلقا٢ق اه  هقتٔا ٗاه  مل ٙٽوع عوٚٔا إ٨ اهقوٚى للّ 

ساهفٕ احلعيل أٗ حبلعٍ اهع٩نعٞ اخلاُعٞ ًعع ٓعقٖ ا٪ٗهعاهل للعّ         

 عاَ بٍِٚٔ .

% ًععّ 26ًجوٌععا نوعع  أْ اخلٌععى ًعع٘كؿ ًععاهٛ كععبري ٗٓعع٘ ؿلجععى  

 جتبٚٔا احللً٘عات  ًـػ٨٘ت اهٌعم ٗٙف٘ق أكرب اهٔلا٢م اه 

  ْ صلعم أْ ٙفع٘ق اهـٗهعٞ مل ًع٘اكؿٖ      كاٮًاَ ٗٗكق ٓقٖ اهِىللٙعٞ كعا

اكلاهٚععٞ ٗهلِِععا مل ُععل فهععم كعع غوبٍٔ كععاْ ٙوععتعغل باهعٌععى عوععٟ      

  ٗ كعاْ ِٙتىلعل عٽعا١ٖ ًعّ بٚع        احلِ٘ي عوٟ ُفقتٕ ُٗفقعٞ عٚاهعٕ أ

 اكلاي اهقٜ طلِِٕ اخلوٚفٞ.

عِعـ  كأِٙآعا ٗآعشٞ   -دباٙعٞ اخلٌعى   -ٗهلّ ٓقٖ احلاهعٞ  

ـكق ا٪ً٘اي تاكللدعٚات اهـِٙٚٞ ٗػاُٞ اهنعاًات اهلرب٠ سٚح ت

ًّ كى سـب ُٗ٘ب ٗغري ًقتِل عوٟ بوـ اهفقٚعٕ ٗٓعقا ٧ٙهعى    

ـٵعٛ   إػل ً٘اكؿ ٓؼٌٞ، مت ُلف أغوبٔا عوٟ ٌُل اكلقٓم كٌا ٙع

٧ًهوات كقٔٚٞ ٗعوٌٚٞ ًجى ٧ًهوٞ اخل٢٘ٛ  بِا١أغوبٍٔ . سٚح مت 

ٌُاطات ٓقٖ اكل٧هوعات كٔعٛ    مل بلٙٽاُٚا ٗمل ُعلف أٜ ١ًٛ عّ

عوٟ ًا أعتقـ  ًٗلتبات عاًٞ كفٛ اهرتاهٚا تـاك ًّ نبى اهعا٢وٞ. 

ِٓان ًلتبٞ اهوٚـ احللٍٚ ٗاهلجري ًّ ٓعقٖ اهٌع٘آـ ٗكوٚعٞ    

اهفقٕ مل اهِذف ٗداًعٞ اهِذف اهـِٙٚٞ هوٌلسَ٘ )ذلٌـ كوعِرت ..  

ٞ كٌا تتشٌى ٓقٖ احل٘مات كٗاتم طوبٞ اهعوٍ اهقّٙ تفلغ٘ا هوـكاه
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ٗاهقّٙ دعا١ٗا ًعّ بوعـاْ ًعتٟ كاهلِعـ، باكوعتاْ، اكغاُوعتاْ،        

هبِاْ، اهِغل، اٙلاْ، افكبٚذاْ، تلكٚا، ٗغريٓا. ١٨٧ٓٗ ٍٓ مل 

 سقٚقٞ ا٪ًل ؿعاٝ هوٌقٓم عِـ كد٘عٍٔ إػل بوـأٍُ.

اكلعععقٓم  مل تق٘ٙعععٞأ٨ تعتقعععـ أْ ًجعععى ٓعععقٖ ا٪ًععع٘اي هعععآٌ     

 ي ٪ُـثل كى ١ًٛ؟اجلعفلٜ ٗأبقتٕ عوٟ اهواسٞ ٗه٨٘ ٓقٖ ا٪ً٘ا

ًعع٘اكؿ اخلٌععى ٙععا هععٚـٜ ٓا٢وععٞ، ًٗععا      الغرباااوٍ:  : ًادععـ06ز

، ُٔعع  بٔععا كدععاي ؿٙعععّ    فكلتععٕ ُععشٚض، ِٗٓععان ًٌععاكٙع أػعععل٠    

نٚاهعععا بععع٘اكؿات  لعععى ٓعععقا، هلعععّ ٨ نٌٚعععٞ هٙعٌوعععْ٘ د ٗهعععـٍِٙٔ

. ًعع٘اكؿ اخلٌععى تتبعجععل هعععـَ ٗدعع٘ؿ     ػعع٩ي ٣ًععات اهوععِغل   اخلٌععى

ٌلى عاَ ٗاخلٌى بٌلى ًلكنٙٞ مل اهت٩َ احلق٘ق اهٌلعٚٞ ب

، ٗععـَ ٗدع٘ؿ   قٙلٓابع ل ه٘د٘ؿ ًباُٛ كقٔٚٞ توعبم مل ت جتتبعػاْ، 

لععى ًلدععع ٧ًهوععٞ ًوععتقوٞ، هععٕ     . كػٽععٞ ًتلاًوععٞ ٨هععتجٌاكٓا  

، تع٧ًّ  ، إػل سعـ جتعـ ععـٝ ٧ًهوعات    ًٌاكٙعٕ ٗس٘إًٚ ًِٗاككٕ

تعٌعى عوعٟ ُفعى اهلتعاب كلتعاب       ًٚناُٚتٔا ًّ أً٘اي اخلٌعى، 

سٚععا١ اهععرتاخ اهٌععٚعٛ ٗتق٘ٙععٞ أككععاْ  حبذععٞ إأدععنا١،  001اهبشععاك 

عٛ اهع  ٨  ًٚٗعا اهبشعاك هع٠٘ ً٘هع٘عٞ اهغوع٘ اهٌع      اكلقٓم اجلعفعلٜ.  

ًٔععاًغل  كتععاب ت٧هععى بعععٕ.ًععم عِععـٜ حبلًععٞ تععبين ققٚقععٕ ٗط

كٗاٙاتععٕ هجقاكععٞ اهللآٚععٞ ٗاحلقععـ ٗإباسععٞ اهععـًا١، ٗتلتفععع با٪٢ٌععٞ   

ًِاف اخلاهقٚٞ، ٗتِوعم هلعٍ ػع٘اكق ًٗععادن تتععاكب ًعع كتعاب        

٨ تتع٘ك ،  د ٗاهعقى ٗاكلِٽق ٗاه٘دعـاْ. هلعّ اكل٧هوعات اهٌعٚعٚٞ     ا

ًعّ أًع٘اي اخلٌعى اكلؼِِعٞ هوفقعلا١      ٗتِفق عوٟ ققٚقٕ ٗطباعتعٕ  

ٗاكلواكغل ٗاهعٌعى اهِعاا. كع ٜ عٌعى ُعاا بتشقٚعق تعلاخ دوعم         
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ستٟ كًٍ٘ٓ باهٌلن ٗاهلفل بوعبم عقا٢عـ   هوتٌٚع ٩ٙٗت كبريٝ، 

ٗبعانٛ كتعم اهعرتاخ    قٚق اهبشاك ق٨ ؿهٚى إط٩نا عوٟ ُشتٔا.. إْ 

أسععـ اكلٌععاكٙع اهعع  اهععتِنك  ػععنا٢ّ اكللدعٚععات، ِٗٓععان اهٌععٚعٛ، 

 نععًٍـِٙعٞ  مل  ،أًجوعٞ كعجريٝ دعـا، حبٚعح جتععـ ٧ًهوعات اهتشقٚعق      

ـ  اهـِٙععٞ اٮٙلاُٚععٞ،  ا٪ػععل٠ كوععٔا ًٌععغ٘هٞ بتشقٚععق      مدِعع  ٝاه٘اسعع

ـٵ  تٗاهغلٙم ٨ أسـ ٙع .كتم اهرتاخ هع٠٘   ٞهع ين بٔعقٖ اهلتعم اكلل

ًا ماهع  ًلُٓ٘عٞ مل ٗعٚٔعا هوعرتاخ ٗاهتعاكٙؽ ٗكتعم اهقعـًا١، ٨         ثوٞ

ؽلٚعن بععغل اهِعاا ٗاهٽععاا. اكلٌعاكٙع اهٌععٚعٚٞ اهع  ِٙفععق عوٚٔعا ًععّ      

اق عوععٟ طقعع٘ي عاًعع٘كا١ فععُكاٮأًعع٘اي اخلٌععى كاكثععٞ سقٚقٚععٞ، 

. أٗ بعٔععٍٔ ٗٓععلب اهِععـٗك ً٘اكععم اهتٽععبري ٗٓععلب اهو٩هععى  )

هغعععلب اهتشعععـٜ كقعععنل ِٙفعععق عوعععٟ دلعععاهى ععععنا١ اٮًعععاَ احلوعععغل  

أٗ تِفق أًع٘اي  ٗكقنل، ػاُٞ مل ًِاطق اهتذاٗك بغل اهٌٚعٞ ٗاهوِٞ. 

طا٢وععٞ مل بِععا١ ا٪ٓععلسٞ ٗتععقٓٚبٔا، كٔععى اٮًععاَ اهععقٜ عععاَ سٚععاٝ      

أٌٙٔعا   .؟تلابٚٞ حبادٞ هتقٓٚم نبتٕ بٌِٚا كقلا١ ًٚعتٕ ٙتوعْ٘ٗ د٘ععا  

 أٍٓ ٗكقا كلباؿ٥ عوٛ بّ أبٛ طاهم، إًعبا  دٚعا  اهٌعٚعٞ ٗاكلوعوٌغل    

بعٌعععلات اهلٚوععع٘ات ًعععّ اهعععقٓم؟ كلعععافا     ٕأَ تعععقٓٚم نبعععٞ ٓعععلضل 

اؿ٥ عوٛ ٨ٗ ٙوتنًْ٘ بٔا؟ ٗٓى بو  عوٛ ًلتبٞ اهلٌاي بؼل ٙفتؼلْٗ

ـٵي ك٘ق ٓلضلٕ ٗاهقبٞ اهع  ك٘نعٕ أَ بتقع٘اٖ ٗٗكععٕ؟.      باهقٓم اكلل

ٗكلافا ٨ تِعلف ٓعقٖ ا٪ًع٘اي خلـًعٞ ًبعاؿ٥ ًٌٗعاكٙع عوعٛ بعّ أبعٛ          

ٙٱتع   طاهم اٮُوعاُٚٞ ٗاهـِٙٚعٞ؟   دلْٗ بعوعٛ ًٗعؼّ عوعٛ، ٨ٗ    آع١٨٧ 

ع٩نععٞ هلععٍ ؼلباؿ٢ععٕ ٗنٌٚععٕ، بععى ٗٙتِععلكْ٘ بٌععلى ٙٔععل بوععٌعتٕ     

تِـٍٓ هع٘ تٌعآـ اكلبعاُٛ امٚٽعٞ بٔعلٙض اٮًعاَ عوعٛ بعّ          ًٗقإً.
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، ثعلٗات ًلـهعٞ، ٓا٢وعٞ،    ًٞ٘هٟ اهلٓا مل ًـِٙٞ ًٌعٔـ اٮٙلاُٚع  

 ؽ ِٙعٽاؿ ًٌعاعل اهِعاي اهٽٚعبغل    خلـًٞ كدى اهـّٙ ٗهعوٽِتٕ، ٗكع  

 فق٘ا ًنٙـا ًّ أً٘اهلٍ ٗعٽاٙآٍ.ِٚه

 ٛ تلهعععٍ ػٽعععٞ ت٘مٙعععع احلقععع٘ق   اهععع   ا٬ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ اهٌعععٚعٚٞ ٓععع

توعم   ُلك ٕ طلٙقٞ ت٘مٙعٔا ٗاُفانٔا. ٗه٘ اهٌلعٚٞ، ٗاهٽا٢فٚٞ ت٘دٵ

      ٞ خلوععٟ  ،ا٪ًعع٘اي كل٧هوععات عوٌٚععٞ ٗػـًٚععٞ، غععري اكلععـاكي اهـِٙٚعع

 ًّ اهفقل ٗاهع٘م. اه٘هنل اهٌٚعٛ 

  ععّ كعى   هلعّ ًعافا ؽلؼٵع    ،ل ًا فكلتٗباهتاهٛ أُا ٨ أُل

ٓقا اهبقؾ مل ُلف احلق٘ق اهٌلعٚٞ؟ ٓى اكتقعٟ اكلوعت٠٘ اخلعـًٛ    

٪بِعععا١ اهٽا٢فعععٞ؟ ٓعععى مت جتفٚعععف ًِعععابع اهفقعععل ٗاهعععع٘م؟ ٓعععى بٱِٚععع     

٧ًهوات تعوٌٚٚٞ ه٠٘ اهعـؿ امـٗؿ؟ ٓعى بٱِٚع  ٧ًهوعات ُعشٚٞ     

اي إ٨ ُععاؿكا ٨ ٙوععتفٚـ ًِٔععا اهفقععري هعع٠٘ بععع  كدعع    ععـَ كقععلا٢ٍٔ

 ؟اهـّٙ

ُقوم إػل ٗبعاي، كِعاك اكللدعع    إاهقٜ سِى ٙا هٚـٜ أْ اخلٌى 

اهعععـٙين ٙعععـاكٜ بوعععٽا١ اهِعععاي ٗٙتوعععآى ًعععع هعععقادٞ عقا٢عععـٍٓ        

ٗطق٘هععٍٔ ٗػلاكععاتٍٔ اهعع  ٨ أهععاي ًععلعٛ هلععا ًععّ أدععى تجبٚعع        

 ًلاُتٕ ٗت ًغل تـكق أً٘اي اخلٌى خلنِٙٞ اكللدعٚٞ. 

ٗهٚى هلٍ ؿػى ه٠٘ ثٍ كلافا دلٌ٘عٞ ع٘ا٢ى تعٍٚ عٌٚٞ اٮًلا١ 

ًععا ِٙععؤٍ ًععّ أًعع٘اي اخلٌععى؟ بعع ٜ ًٚععناْ ًععلعٛ ٙتِععلف ٓعع١٨٧   

باكل٣ععٞ جلبععاٝ اخلٌععى؟   31بعع ً٘اي اكلوععوٌغل؟. ثععٍ بعع ٜ سععق تِععلف    

اهعت٩َ احلقع٘ق اهٌعلعٚٞ،    بٗكاهعٞ  أسعـا   اكللدع عاؿٝ عِـًا ؿلعِض 

ٕ   31سق اهتِعلف بععِوبٞ   أٙٔا ؿلِشِٕ   هلعّ ه٫ًاُعٞ،  . !!باكل٣عٞ ًِع



200 

رتهل ا٨ستٚاهل مل اهتِلف أٗ ضلعـؿ ًع٘اكؿ ًعِٚعٕ،    بع  اكللادع ٌٙ

فٓععم اػل اكلعععـْ اهـِٙٚعععٞ  إ ٗبعٔععٍٔ ٙعععرتن ا٪ًععل هو٘كٚعععى ٗتقعععـٙلٖ.  

ات اهـِٙٚععٞ ٗعاًععٞ طعع٩ب  ٗاُىلععل سذععٍ اهفععاكق بععغل بععع  اهٌؼِععٚ  

 ه٩ًٚٞ اكلواكغل، ٗاُىلل كٚف ٙعٌْٚ٘ عٌٚٞ با٢وٞ. اهعوَ٘ اٮ

مل  :يكاْ ٙعٌى مل ًلتم أسـ ًلادع اهـّٙ، نافكل ُـٙق 

إُٔ نلك ًلا١ ؿاك ٗذلى ه٘هـٖ ػ٘كا  هٚؼربُا أسـ ا٪ٙاَ ؿعاُا اكللدع

 ّ ؼلعِعٟ أْ اهٔعلٗكٝ ؿكعتعٕ هٌعلا١ بٚع  ٗذلعى        !!.سلعلاف ا٨ عوٕٚ ًع

ا كوع هتٕ ٗكلعاف  . !!!ُفقٞ ٓقٖ ا٪ً٘ايٕ، ٗإ٨ كٔ٘ ٙتشلز ًلعا ًّ ٨ِب

ٓعععععغل ك٘هعععععـٖ "اكلعععععـهى"   ٬ػعععععلّٙ ًعلٵمل ٌٙعععععرت ؿٗكا ٗذلععععع٩ت  

 ؟. فاه٩سلل

كعٍ  0441ًٙ٘ا ه هين ا٨ؾ اهِـٙق ذلٌعـ ت٘كٚعق عع٩ٜٗ هعِٞ     

ٕ  كٙتقآٟ طاهم اهعوٍ ًعّ اكللدعع اهف٩ُعٛ؟؟      31 ًعا ًقعـاكٖ   قوع  هع

نا!! ػربتعم ُعاؿ  أهعٕ ٗأُعا    هِتا، ناي ٙا أػٛ أُا أهاهم دعاؿا، نوع   

اهب٩هعععتٚلٞ مل ًـكهعععٞ اكللعٌعععٛ  ٞٗكأٙععع  ًٙ٘عععا تععع٩ي ًعععّ ا٪سقٙععع 

ًوععاكغل اهٽوبععٞ كععاْ ٗٮٙلاُٚعٞ  ـِٙععٞ نععٍ اًععاك  إكَ ؼلمل اهِذفعٛ  

ٌٵععا ٢٩ٌٙٔععٍ ًِٔععا،  أٙععّ  ٗبعٔععٍٔ أػقتععٕ احلععريًٌٝععغ٘هغل ٙبشجععْ٘ ع

، كلعععى ًوعععم سعععقا١ باُتىلعععاك مٗدعععٕ ٠ا٬ػعععل كعععلؿٝ احلعععقا١صلعععـ 

، ػاُٞ بعٔعٍٔ  اٮُواُٚٞ . كاْ ًِىللا ٧ًكلا صللغ ًٌاعلجاُٛ!!اه

٨ قعععابٛ س٘اًعععٛ   ، عفٚفعععٞ،ًؼِعععٚات ًعلٗكعععٞ هلِٔعععا كقعععريٖ   

ـِٙٚٞ كٛ تغـق عوٍٚٔ ًّ أً٘اي اخلٌعى!!. أؽلِعٟ ًعّ    اكللدعٚات اه

اجلٌٚع ا٨ط٩  عوٟ كتم اهوٚـ سوّ اهلٌٌريٜ اه  ػِِٔا 

هلععقا اهٌعع ْ، ٗٓعع٘ كدععى ؿٙععّ ٗػٽٚععم ًعععلٗف، ًٗععّ ع٘ا٢ععى عوٌٚععٞ  
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هعتفاد٣ٕ سٚعاٝ كدعاي اهعـّٙ     ٗ علٙقٞ، كوتقٓوٕ ا٪كنعاَ ٗاكلعوً٘عات.  

ٗهعععععععو٘كٍٔ  ٗس٘اًعععععععٍٚٔ ًٌٗعععععععاكٙعٍٔ ٗػٽٽٔعععععععٍ ٗؿها٢وعععععععٍٔ

اكلٽٌع٘ي ػوعف هفعات اهقٌعاَ كع٘ق      ، ٗٓ٘ اه٘دٕ ا٬ػعل  ٗتِلكاتٍٔ

ٌ   ٗ، ك٦هععٍٔ غل ػ٘كععا ًععّ كٔععٚشٞ   ٌععاهععقٜ ٙتوععرت عوٚععٕ بوععٽا١ اكلع

هٚلفعع٘ا عععّ  احلقٚقععٞ ؿععع٘ اهِععاي تعععلف احلعع٘مٝ اهعوٌٚععٞ ٗكداهلععا.  

اكٔععشٍ٘ٓ كععٛ ٙلفعع٘ا عععّ تقـٙوععٍٔ  . ٗتِنٙٔٔععاتقععـٙى اهعٌاًععٞ 

اػل ًباًعععلٝ ًعععّ غعععري بعععاد تععععٗٙلتبٽعععْ٘ ، ٗا٨ُقٚعععاؿ ا٪عٌعععٟ هلعععٍ

٘  اٗها٢نل. ؿعٍٔ ِٙفق٘  اأً٘اهلٍ عوٟ اهفقلا١ ٗامتادغل، ؿعٍٔ ٙت٘هع

ِٵ  ل أًلٍٓ.ٍ ٙـبٵلا حبادٞ هقٚٵأً٘كٍٓ ب ُفؤٍ، كٌا عاؿٗا ن

ًٙ٘ا ه ه  دلتٔـا عّ ًوتقبى ابِٕ اهـكاهٛ، كقاي ٗهـٜ ٙلَٗ 

ًافا تِفعم اهٌٔاؿٝ اجلاًعٚعٞ؟؟   ُٗٔلتٕ: ،ؿػ٘ي اجلاًعٞ ٗنـ ًِعتٕ

اهعوٌٚعععٞ، هعععٚ ت٘ن ػاًععععغل،    ٝاعتٌعععل اهعٌاًعععٞ ٗاؿكي مل احلععع٘م  

ٙٔعععععْ٘ أًعععع٘اهلٍ مل ٙععععـن ط٘عععععا بعععععـ أْ ٙقبوُ٘ٔععععا، ثععععٍ ٙععععع٘ؿْٗ 

ى كاكعععغل!!.. ُٗععـق اهلدععى كٔلععقا اهِععاي اهٽٚععبغل ٙجقععْ٘ بلدعع     

  ٗ ّ ٨٣ ٙٽٌععػ٩ُععٍٔ ٗطٚبععتٍٔ. إاهععـّٙ ٗٓعع٘ ٙوععتغى ُععـق ُ٘اٙععآٍ 

ى اهعـّٙ ٗٙقبوعْ٘   كد اهِاي اهٽٚبْ٘ ًا مل ٙٔع٘ا أً٘اي اخلٌى بٚـ

عععّ ُععـق ًٌععاعلٍٓ   عععبريات ٢ٞععباسلِاػل اهعع٘كا١ إٙععـٖ، ثععٍ ٙععع٘ؿْٗ  

هعٚلْ٘ طع٩ٙ٘ ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ؟ أُعا       ٧١٨ٓأْ ً٘نف  ٨ تعتقـأٗثقتٍٔ. 

أعتقـ فهم ًا ؿاَ ِٓان عـي إهلعٛ ٨ٗ أًعم بععـي اد أبعـا. هلعّ      

ٗٵ ٔٵٍ اهِاي احلقٚقٞ، ِٗٓان ًّ ٙن ًّٗ أٙعّ ُع تٛ هلعٍ     كٓا؟كٚف ُف

ُاكت ًقـهعٞ، دعن١ا ًعّ     سـاځ باه٘عٛ ٗنـ أؿًِ٘ا ا٨ُقٚاؿ ٗاهتبعٚٞ

 إهتنأًٍ اهـٙين.
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   ٕ ًعّ   كشعـثِا ععّ ًعؼّ ًقعلٵب    ، ؿعاُا أسعـ اجملتٔعـّٙ إػل بٚتع

ٕ ٖ ًوتفولا عّ هعبم  كانـ م أسـ اكللادع،  سعٛ ًت٘آعع   مل هعلِ

   ٞ ؟ )ٗكععاْ بٚتععٕ ًععّ اهبٚعع٘ت اهلانٚععٞ    ًععّ أسٚععا١ ًـِٙععٞ نععٍٚ اٮٙلاُٚعع

كاعتعقكت   ،كلت٘هعٽٛ اهعـػى . ٙقع٘ي    عـٝ نٌٚتٕ بٚ٘ت  ُقان ٗتعاؿي

  ٟ  ،كقععاي ٨ بعع ي  ًععلا١ بٚعع  مل اكلِععاطق اهلانٚععٞ.    هعععـَ نععـكتٛ عوعع

ٞ ٛ اتِى ًّ ًلتعم اكللدع اُتىللُٛ. ثٍ مل اهَٚ٘ اهتاه ٗأػعربٖ بع ْ    ٚع

 3ععاؿي  ٙ ؼلعا ٗاكعق عوعٟ ؿكعع نٌٚعٞ بٚع  دـٙعـ،       نعـ  اكللدع اهلعبري  

هعٕ ًبوغعا كعبريا    كلافا ٙـكع  ي:ٗاهو٧اأٓعاف بٚتٕ احلاهٛ أٗ ٙنٙـ!!. 

٪ُٕ مل طع٘ك اكللدعٚعٞ   ٗاجل٘اب: ؿكع اكلبو  ؟ ٓ٘ هٚى حبادٞ ًاهٞ هٕ

ـعٌعععٕ ٗتععععنم ًلاُتعععٕ مل اهعاًعععٞ ٗحبادعععٞ اػل ًؼِعععٚات عوٌٚعععٞ ت

ٍ   ًاهٚعا  ٍاه٘هنل اكللدعٛ كٚٔٽل هلً٘تٔ . كِعشِا  ُٗعـٙقِا أسعـٓ

       ٗ إ٨ بِعع٘ت ٗاسععـ: اتععق اد تعععاػل ٨ٗ ت٘اكععق عوععٟ اهععت٩َ اكلبوعع ، 

ًٌععلٗ   غععريهععٚلْ٘ ً٘نفععم عوععريا ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ، ٓععقا تِععلف     

 . ، ٗاد أعوعٍ حبقعا٢ق ا٪ًع٘ك   ُٕ كك  اكلوبع  كقاي ٗهٯًاُٞ إ .إط٩نا

ٗاكللدع بؤ٘هٞ ٙعربك تِعلكٕ اكلٌعغل ب ُعٕ ا٪ُعوض هوٌلدعٚعٞ كٚذع٘م        

 تبقٙل ا٪ً٘اي ًّ أدى تجبٚتٔا ٗهٚاؿتٔا!!!!!!!.

إ٨ أْ بوٽا١ اهِاي ٓعشٚٞ   كغٍ كذاعٞ ا٪كناَ ٗكجلٝ احلقا٢ق

ٍ نـاهٞ توشل  اكلعٌٌغلػٽاب ًنٗك طلوع عوٟ  ٙٔععْ٘   سعـاځ  أعٚعِٔ

ٗكٌجععاي عوععٟ ػٽععاب اهتنٗٙععل، سٔععلت كععى ثقععتٍٔ بلدععى اهععـّٙ. 

ٍٔ كدى ؿّٙ بوٚنل هعافز ٙلٙعـ أْ ٌٙعـ    كٚطلٽم كاْ ًٙ٘ا جتٌعا 

احلآععلّٙ هنعاًععٞ اهوععٚـ ذلٌععـ بععانل احللععٍٚ ٗاهوععٚـ ذلٌعع٘ؿ      

أٗ ك٢ععٚى اهوععوٽٞ  نآععٛ اهقٔععاٝ اهٌععآلٗؿٜ ِععٕٚتعٚاهلععامشٛ نبععى 
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ـ  نبىً٘سٚٞ بٔو٘اُٚٞ حبلكات ٙلؿؿ  . كلاْاهقٔا٢ٚٞ اٮٙلاُٚٞ  ٗبعع

: )اهؤٍ ُعوٛ عوعٟ ذلٌعـ ٗ ي ذلٌعـ .. اهوعٚـ      عباكٍٝٔ ٢أةا فكل

اهوعٍٔ ُعوٛ عوعٟ ذلٌعـ      .. ٕٙوٽع ًعّ ٗدٔع   ا١احللٍٚ .. ُ٘ك اهنٓل

ٓلقا ٙفعى عِعـًا  ٗ إطلا٢ٕ ٗبٚاْ كلاًاتٕٗ ي ذلٌـ ، ٗٙوتٌل ب

 ٛ ٗنعععـ ٓعععٌّٚ ُىلعععلت هوشآعععلّٙ  .ٙعععقكل اهوعععٚـ ذلٌععع٘ؿ اهلعععامش

كِش  بٕ ٙا ًٚؽ: هٚى ٗكن  اهـًعٞ مل عٍُٚ٘ٔ، ٍٚٔ، اخلٌ٘  عو

ٍ  اهعععقٜ اهوشعععَ٘  ًفعععع٘يٓععع٘ بعععى ، ُععع٘ك اهنٓعععلا١ ٙوعععٽع مل ٗدععع٘ٓٔ

ْ ٗ. كٔعععر احلآعععل !!ا!ٌعععٗاحلٌٔعععٚات عِعععـًا تعععـًّ عوعععٟ تِاٗهل   

ٕ   ،باهٔعععشم كقعععاي هعععٛ بععععـ   .كٌعععى ٗسعععاٗي تعععـاكن اكل٘نعععف هلِععع

ٗ  :اجلٌٚععع اُِععلاف ُععا أنِععـ كبٽٔععٍ باهقٚععاؿٝ  أكلععافا كعوعع  ٓلععقا 

ٍ كقو  هعٕ ٓعى تلٙعـ     ؟اهٌلعٚٞ ًعّ ػع٩ي تنٗٙعل احلقعا٢ق؟ ًعا       كبٽٔع

ٛٵ احلآلّٙ، اٮ . هقـتق٘هٕ كقب ٗاكرتا١ ذللَ ًاَ عوٛ مٗكت ٗع

ٙٱع      ،٠ٰ٘ ّٰ اهٽچع ًٶع ْڄ  ّٱ اهڀبٱٽٿع٘ ٌٲ ٌټع ِٙف اكلتقغل ًّ ًٚعتٕ: )ٰػ فپاٖٶ بٲىٱ اه

ٌٰعع ٶ ّٰ اهىلچ ّٰ اهڀبٱلپععا١ٶ !!.ًٶعع ًٶعع ْڄ  ٚٱعع٘ ٍٱ اهڀعٱ ٌٲعع بٌِٚععا ٗدععٖ٘ اكلرتكععغل ًععّ  ، عٱ

أُعٽوض عوعٟ اكلرتكعغل    كِع   ستعٟ  تقٽل ؿًا، ٗأبِا٢ٍٔ كداي اهـّٙ 

بعع   ٗبعٔعٍٔ ا٬ْ نٚعاؿٜ ًلًع٘ق مل اهععلاق     اهع٘ا٢ى اهـِٙٚعٞ، أبِا١ ًّ 

٨هلعععٍ، . هٌعععـٝ تعععلكٍٔ ٗتععععاهٍٚٔ ٗكنعععٞ ٗدعععٍ٘ٓٔ ٗؿ "،أكعععلاؾ ا٬هلعععٞ"

ٗبٚعع٘تٍٔ ٗهععٚاكاتٍٔ ٗسف٩تٔععٍ ٗهععٔلاتٍٔ اهوٚوٚععٞ، ٗٗهعٔععٍ باهِوععا١     

سـ ٗٙعتربْٗ كى فهم سقا ًلعٚا ٗا٪ك٩َ اٮباسٚٞ. ٨ ٙلرتثْ٘ ٪

  ٍ  هعع٘ ُععض  أٙععّ ُٔععع عععـي اد  هلععّ  !!كلٓععٕ اد هلععٍ ؿْٗ غريٓعع

 ٍ ٙعٌٚععْ٘ عٌٚععٞ اكلوع٘ن عوععٟ دٔعع٘ؿ اهِعاي اهٽٚععبغل للععّ   ؟؟ ك٩ًٔع

، ثعٍ ٙعـكعٍٔ إؿلاُعٕ إػل ؿكعع     ٞكلؿلع  ٞعٌٚع دعى  ٪ِٙاكعْ٘ احلٚاٝ 
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، ٗضلوعبْ٘ أُٔعا تِعى    ػ٩ي عاَ ٍُت٧ٗٔقلى ًا تبقٟ ًّ كا٢  ً

دٔ٘ؿ ا٬ػلّٙ ٨  تولق ك٣ٞ ًّ اهِايعـي اد أْ ٙقبى . ٓى هوفقلا١

 ْ؟.٘عٌٌه١ٌٛ ه٠٘ ٪ٍُٔ ً

ًٙ٘ا كِ  ؼلعٚٞ ُـٙق سبٚم كلأِٙا كدع٩ ٧ًًِعا ٙتقٽعل علنعا     

 ٙع٧ؿٜ ٗادبعٕ مل تِىلٚعف للعلات اهٌع٘اك      ٗٓع٘  ولٔريٝ َٙ٘ ٨ٓم، مل 

 ٞ . كقوع  هِعاس،، صلعم عوعٟ ٓعقا اهلدعى       مل ًـِٙٞ طٔلاْ اٮٙلاُٚع

ػعل   كا٢  أً٘اهٕ مل قلى اهعذ٘م ٗكقا كلِٽق كدى اهـّٙ أْ ٙـكع 

هلدععى  صلععم عوٚععٕ توععوٌٚٔا  ٗطبعععا ٢ اكعع عِععـٖاهعععاَ، )هعع٘ سِععى 

، !!ريمل ٓععقا احلععل اهلذعع   اهععـّٙ اهِععا٢ٍ ا٬ْ قعع  ًلٚفععات اهلعع٘ا١   

    ٍ ّ  مٗدععٞ  نععّ هععٛ نِععٞ     كت كلِععا سععـ اهبلععا١، ثعع ٙعلكععٕ   كدععى ؿٙعع

كاهعت دلت هعٚاكٝ    ،ٓاق بٔعا اه٘نع  حلٔع٘ك سفوعٞ مٗاز     ًؼِٚا،

ٗؿكععع  ًبوغعععا   ، فٓابععا إٙابععا،  اهعاُععٌٞ ًععّ ًـِٙععٞ نععٍ اػل طٔععلاْ     

ًٔععاعفا هتِععفٚف ًعععلٓا عِععـ أكنععٟ اهِععاهُ٘ات مل مشععاي اكلـِٙععٞ  

ـ     ًا فكععل تلععاهٚف  كععٛ تععـكن احلفوععٞ مل ٗنتٔععا، كِععـًين عِعع

ً رلِِعٞ  هفلتٔا، ٗٓٛ سقع٘ق ًعلعٚٞ    ، تتوع٠٘  وعاكغل هفقعلا١ ٗ

عّ أٜ تق٠٘ هـ٠ كداي اهـّٙ ٙتشـثْ٘؟؟ بع  ٙلٜٗ  .بٽٍُ٘ٔ د٘عا

 كٗاٙٞ عّ كتم اهعرتاخ، تقع٘ي: صلعم اعٽعا١ اخلٌعى ٪بِعا١ اهوعاؿٝ       

)ًّ ُوم كه٘ي اد  ستٟ ٌٙبع٘ا!!. أًعا كلعافا؟ ٓعى كقعنل ٪ُٔعٍ ًعّ       

ًع ٗد٘ؿ كاُوٞ   ؿللِِا اجلنَ بِشٞ اُتوابٍٜٔ ٨ُوم اهِ، اهق

ٗكلافا اكلرتكْ٘ ًٍِٔ ٨ٗ ٌٙعٌى اخلٌعى   نلُا تقلٙبا؟  08مًِٚٞ ط٘هلا 

بععى كلععافا مل ِٙفععق اهععِ،     ًععّ ِٙتوععم هععقات اهععِ، اهلععلٍٙ؟    كقععلا١ 

ٞ  َ ًولعا هعٕ؟ ٗكلعافا ٨    ااخلٌى عوٟ أٓى بٚتٕ ٗعٚاهٕ ًاؿ  ٙوعـ سادع
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؟ اهللؿلتغل ًّ طشعّ اهٌععري   اهنٓلا١ اه  كاْ ٙتٔل٠ دوـ ٙـٙٔا

اٮًعاَ اخلٌعٚين   ًّ ِٓا كك  . ٗكلافا ٨ ٌٙبع بٽْ٘ أسفاؿٖ اهٽاٗٙٞ؟

إف أه٘ٝ ببع  اهفقٔا١  ِّٚ هٍٔ ًعّ اخلٌعى هفقعلا١ اهوعاؿٝ،     

ٓا٢وععٞ  هععٚى ًععّ اكلعقعع٘ي أْ طلِععّ اهٌععاك  اكلقععـي أًعع٘ا٨   ٙقعع٘ي:

، ٗبإًلععاْ أقلععاي هعع٘ق "اهٌعع٘كدٞ" مل   هعععـؿ ذلععـٗؿ ًععّ اهِععاي  

كعاْ ٙفعلب هلعٍ سقعا ٓعٌّ      هلعقا  . ؿ أْ تغٽعٛ ُفقعاتٍٔ ـلٚععا   بغـا

كقعععلا١ اكلوعععوٌغل ٨ غعععري. ٗٓعععقا كععع٩َ ُعععا٢م ٗكقعععا كلِٽعععق اهعععـّٙ  

 ٗٙبـٗ مثٞ ًّ ٌٙاككٕ مل ٓقا اهلأٜ أٙٔا. ٗكتاب اد اهعىلٍٚ.

اكللدعٚعات   كدعى ؿٙعّ ًتِفعق هعـ٠     بِع  سفوٞ مكعاف  ُـٙق سٔل 

أكوعٞ  أٓعٍ    اُع كٗ ،اهعىلٌٟ، كلاْ ُٗفٕ كلا٢ـٝ اهٽعاَ ًعق٩ٓ 

"كبععٞ اهربغععى" اهعع  ٗٓععع مل ؿاػععى كععى      -كٌععا فكععل - كٚععٕ

بع  عوعٟ أًعى    ك٘قك٘نع اجلٌٚع بعٍٔٔ  ٗاسـٝ ًِٔا نٽعٞ فٓبٚٞ،

ٙٔععشم  اٗاهععـ اهعععلٗي ًٌِععلسكععاْ ٗ انتِععا١ أكجععل عععـؿ ًِٔععا!!!.

ٗنـ بـؿ ًباه  ٓا٢وٞ ًّ أًع٘اي اكلوعوٌغل، ٓعى هعٚغفل هعٕ اد تععاػل       

. إُٔعععا تٌِعععٕ؟٢ْ اكللدعععع اكلوعععلغل إ ٪ُعععٕ ًعععّ ُوعععم اهلهععع٘ي؟ أٗ ٪  

كاكثععٞ، ِٓععان هععفلات ٗهععٔلات فلععلا١ ِٙفععق عوٚٔععا ًععّ أًعع٘اي         

ًعا اُقوعٕ ًٌعآـاتٛ ٗاكل٘ثع٘ق بعٕ ًعّ ا٪ػبعاك، أًعا          اخلٌى بوعؼا١. 

نِععّ اهععرتف اكلععاهٛ اهععـٙين كشععـٙح ط٘ٙععى ِٙلعع  دٱععلغ ا٪ُبٚععا١       

ٗاكللهعععوغل سٌِٚعععا ٌٙعععآـْٗ بٽعععْ٘ أكعععلاؾ ا٬هلعععٞ ًرتععععٞ، ٗبٽعععْ٘   

 ا١ تتو٠٘ د٘عا.اهفقل

ًٗافا سىٵ باهٽ٘ي اهعقعاكات اكل٘ن٘كعٞ ٓعٌّ ًلدعٚعٞ اهوعٚـ أبع٘       

. ؟اهقاهٍ اخل٢٘ٛ ٗاه  ٫ًت ا٬كاق ػاُٞ اخلوٚر ٗأٗكبا ٗأًلٙلا
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ابِا٢عٕ ٗفكاكٙعٕ ٗػِعّ هلعٍ     كٔقا اكللدع نـ أٗكى أًل إؿاكتٔعا اػل  

ككع   اكللدعع،  ، ٗكلا ًات عٌلٝ باكل٣ٞ بـ٨ عّ إؿاكتٔا، ًـ٠ احلٚاٝ

، كآععٽل اكللدععع اجلـٙععـ   كلععّ بعععـٖ  ٛ توععوٌٚٔادلٚععـ اخلعع٢٘  ـٖٗهعع

ًٔا١ ٗكاهتٕ سفىلا كلا١ اه٘دٕ، ٗكلا نتى هٚـ دلٚعـ أٙعّ فٓبع ؟؟    إ

كإُٔعا مل سوعابات ًِعلكٚٞ ػاُعٞ!! ٨ٗ سع٘ي       ا،ه٧اي ٨ ٧ٙكق أسـ

٨ٗ نع٘ٝ إ٨ بععاد. ٓععقا اكل٘ٓع٘  مت ت٘ثٚقععٕ ًععّ نبعى عععـؿ ًععّ اهعوٌععا١    

ٗفكعلٖ باهتفِعٚى    ٚى هلا إط٩نعا. ٗاهٌؼِٚات ٗاهلتاب، كٔ٘ ه

اهوعععٚـ سوعععّ اهلٌعععٌريٜ مل كتبعععٕ اهععع  كٔعععش  اكلوعععت٘ك ًعععّ    

تِعلكات س٘اًعٛ اكللدعٚعات اهـِٙٚععٞ ٗكدعاي اهعـّٙ اكلتِفعقّٙ ؿاػععى       

احل٘مٝ اهعوٌٚٞ، كلتاب: د٘هٞ مل ؿٓاهٚن ًىلوٌٞ، ٗكتاب: ذلِٞ 

بعاؿاكٝ ٓعقٖ ا٪ٗنعاف ٪بِا٢عٕ     اخل٢٘ٛ سٚح أُٟٗ  اهللٗب ًّ اه٘انع.

ٞ   ٗف  ؟؟ًعععّ أكباسٔعععا  كاكٙعععٕ ًعععـ٠ احلٚعععاٝ، ٗكعععلب هلعععٍ عٌعععلٝ باكل٣ععع

 ٗاحلـٙح عّ ًلدعٚٞ ًعتٌـٜ اهوٚوتاُٛ اهَٚ٘ أؿٟٓ ٗأًل!!.

 

ٗٓى ٓقٖ ساهٞ ػاُٞ باجملتٌع اهٌٚعٛ أَ  طارق اللهانٌ:: 02ي

 تٌٌى ـلٚع كداي اهـّٙ ًّ ـلٚع اكلقآم ٗا٪ؿٙاْ؟

ى     ماجد الغربااوٍ: : 02ز كدعاي   ّطٚعف كعبري ًع   ٓعقٖ احلاهعٞ تٌٌع

اهـّٙ مل ـلٚع اكلقآم ٗا٪ؿٙاْ. ٗاهوبم أْ كدى اهـّٙ ٙفعلب هِفوعٕ   

٨ ًّع           ٩ رل٘ع اهلٍ، ٗٙعتعرب ُفوعٕ ٗكٚع نًٌٚ٘ٞ ٨ٗٗٙٞع عوعٟ اهِعاي ٗأً٘ع

اي، بعى إٓعاكٞ هعقهم، ٙبتعنٍٓ ًّع         نبى اد تعاػل باهتِلف بٔعقٖ ا٪ً٘ع

نٔا اهِعاي        ّٙ بٔعا، كِٚـع عٞ ٨ ع٩نعٞ هوـع ػ٩ي طق٘ي ٗتقاهٚـ ً٘ٓ٘ع

عْ٘ أً٘اهلٍ بِـق ٗطٚبٞ ًتِآٚٞ. نلأت عّع اهفاتٚلعاْ ًٗعا ٙععر     ٗٙـك
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ٚع، ستعٟ أُعبش  ًٌعلوٞ تع٧كق اهبعاب٘ات. اكلعاي       ىلبٕ ًّ كواؿ ًاهٛ ك

ًا         ٙقٛ أمل ت٩سععيل ًععا سععى با٨هعع٩ًٚغل مل اهعععلاق عِعـع ًغععل ٙععا ُعـع

؟؟   ٞ اهقععل ْ سععقٵك  هلععقاأٗكوعع  هلعٍع إؿاكٝ اهبوعـع ٝ اهِععاي ًعّع اهجقعع  اهنا٢عـع

ّ ب ٙ ّٰ اهڀ پسٲٰبعاكڄ        اينع  حسٚع ، لداي اهـع ًټع ْٸ كپعجٶريٳا  ا إڄ ِٱ٘ع ًٰ   ّٰ ٰٔعا اهچعقٶٙ : )ٰٙعا أپٙٹ

ٕٶ .      ْٰ ٰععّع ٰهععبٶٚىڄ اهوچعع ـٹٗ ِٱعع ٰٙ ٰٗ ٰ٘اٰي اهِٸععايڄ بٶاهڀٰباطٶععىڄ  ًٲعع ْٰ أپ ٰٚعع ڀكٿوٿ٘ ْڄ هپ ٓٲٰبععا ٰٗاهلٹ

ىتٗاه ًعّع  احلععقك كععى كدععى ؿٙعّع ٙتِععلف ًجوععٍٔ، كاحلععقك  شععقٙل ٌٙعٌع

اهٌٚعٞ عّ غريٍٓع أٍُٔع ٙوعت٘كْ٘     . ًا طلتوف بٕمٙاؿٝ اهجقٞ ٗاه٘ث٘ق بٍٔ

٘ٙا ٙتِععلكْ٘ بٔععا         اي ٗأكبععاغ اهِععاي هعِع عٌععلّٙ باكل٣عٞع ًعّع كععا٢  أًع٘ع

ب  عّ اٮًاَ اهقٜ ٗٙوت ثل بٔا أكلاؾ ا٬هلٞ، ُٚابٞ تِلكا ًؼِٚا،  ِٙ٘ع

ْ ًّع ػع٩ي هعٍٔ         عّ اد ٗكه٘هٕ مل أهٌٍٔٔ ًّع اخلٌعى، ثٍع طلوق٘ع

    ٍ ي اد طبقٚعععٞ ٙلكٔعععٔا اٮهععع٩َ، غعععري أُٔععع ِٙعععلْٗ أْ  نلابعععٞ كهعع٘ع

 اكلقِ٘ؿ باهقلابٞ كى ًّ اُتوم هوله٘ي.  

أً٘اي اخلٌى جتعى ًّ اهفقٕٚ ًتِانٔا مل هو٘كٕ، كعاكلعلٗف  

٨ ِٙىللْٗ ب٘دٕ كدعى سوٚعق اهوشٚعٞ، حللًعٞ سوقٔعا سعـ        اهفقٔا١ عّ

اكلوى، بٌِٚا كأٙ  أسـ اجملتٔـّٙ ضلتّٔ كد٩ سوٚقا بٌ٘ق عٌٚعق  

هععى  : ٙقعاي  ؼلعا ك. ا ًعّ اكلعاي  ٗٙٽٌض أْ ٙعـكع هعٕ ًع٣ٚ   ٪ُٕ ًّ ا٪ثلٙا١ 

كوٌعافا ٨ ِٙىلعل    ٗه٘ ُـق ٓعقا اهتربٙعل  حلوق حلٚتٕ!!.  ٕاهٔلٗكٝ ؿعت

 ّ ؿععتٍٔ اهٔعلٗكٝ حلوعق حلعآٍ؟ أَ اهفقٚعٕ ًعِعَ٘        اػل ٗدٖ٘  ػعلٙ

ٕ ٗػٽععع ٖ. اكلٌعععلوٞ مل ٗععععٛ اهِعععاي ٗٗادععم اهِعععاي تربٙعععل هعععو٘ك 

ُلاكٍٓ عوٟ تربٙل أػٽا١ كدى اهـّٙ، ٨ هٌع١ٛ هع٠٘ أُعٕ ٙعتٌعل     ٗإ

ٗتوعععتغلق أُعععابعٕ أُععع٘ا    ٞ ط٘ٙوعععٞ،ٚعععٗٙوعععـي حلكعععبريٝ، عٌاًعععٞ 

  اخل٘امت اهجٌِٚٞ، ٗٙتشقهق مل ك٩ًٕ ٗطبٚعٞ دووتٕ.
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نععـ ِٙععـق ن٘هععم عوععٟ بععع  اهفقٔععا١     طااارق اللهااانٌ: : 02ي

 عّ سٚاٝ ًلادع اهٌٚعٞ اهلبعاك ولآلا  اكلعلٗفاكل٘د٘ؿّٙ ٗهلّ 

وععبٍٔ أغْ ستععٟ أاهنٓععـ ٗسٚععاٝ اهتقٌععف ٗاهععقّٙ تِععـٗا هوٌلدعٚععٞ 

ًت٘آععٞ مل ًوعاستٔا    ـاككع  ٗستٟ ًعّ ًوعم   .ا ٙولِٕوم ؿاك٨ؿل

نععععـ كأٙعععع  ٓععععقا اهٌعععع١ٛ بِفوععععٛ مل ؿاك احللععععٍٚ  ٗ .ٗمل أثاثٔععععا

ٗاهوٚوععتاُٛ ٗاهوععبنٗاكٜ، ٗسلععٟ هععٛ نبععى أٙععاَ سفٚععـ اهٌععٚؽ       

ا٬ػُ٘ععـ )اهٌععٚؽ مٓععري ػلاهععاُٛ  عععّ سٚععاٝ دععـٖ ٗاعٌاًععٕ ٗساهععٞ 

ٞ اًت٩كععٞ ؿاكا اهتقٌععف اهعع  كععاْ ٙعٌٚععٔا بععاهلغٍ ًععّ اًلاُٚعع 

هٕ ٨ٗ٨ٗؿٖ اكلتنٗدغل مل  76َ2ٗاهعٞ ا٨ إُ اكتفٟ بـاك ًواستٔا 

اسـ امنٞ اهِذف اهقـؿلٞ، ٓى تعتقـ أْ ِٓعان سٚعاٝ ثاُٚعٞ  توعف     

 ب٘د٘ٓٔا اكلل٢ٚٞ هِا ٙعٌٚٔا ١٨٧ٓ اهِاي بعٚـاځ عّ عْٚ٘ اهلنٚم؟. 

ًلادععع اهععـّٙ اهٌععٚعٞ ػاُععٞ ٨ ٙعوٌععْ٘   ماجااد الغرباااوٍ:: 02ز

ف تـاك ًلدعٚاتٍٔ، ٗٙجقْ٘ ثقٞ عٌٚا١ ب بِا٢ٍٔ ٗس٘اًعٍٚٔ، ٨ٗ  كٚ

، هلععٍِٔ ٙوععتٽٚع أسععـ إِٙععاي أٜ ًعوً٘ععٞ تععنعر احلاًععٚٞ ٗا٪بِععا١ 

. ًٗعا ٙعـٗك   ًو٧ٗهْ٘ عّ أكا٢ٍٔ اه  توآٍ مل تفٌٛ ٓعقٖ اهىلعآلٝ  

هععلا ٨ ٙرتًععض ًِععٕ إ٨ اهقوٚععى، ًٗععا ٙتوععلب ٨ ٙلٌععف هعع٠٘ دععن١  

 هـٙعععٕ أكنعععاَ كعععجريٝ ًٗ٘ثقعععٞ.  ٙوعععري ًعععّ احلقٚقعععٞ. بعععع  اهععععاككغل 

ٗفكععلت هععوفا أْ اهوععٚـ سوععّ اهلٌععٌريٜ أهععف دلٌ٘عععٞ كتععم  

تتشـخ عّ ولآلٝ اهفواؿ اكلاهٛ هـ٠ كداي اهـّٙ مل س٘مات اهععلاق  

ٗنعععـ  أسٚعععى بوعععببٔا ملٌعععٞ كدعععاي اهعععـّٙ مل ًـِٙعععٞ نعععٍ.   ٗإٙعععلاْ

. ثعٍ هعٚى كعى كدعاي اهعـّٙ مل ٙىلٔعل عوعٍٚٔ        فكلت عِاّٗٙ بعٔٔا

ٕ اهجععلا١ ٗاهِعععٚ  ٗتعععـؿ عقاكاتععٕ. ٍ، كبعٔععٍٔ ٙتفععاػل بقِععلٖ ٗهععٚاكت
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ٗٙععقكل أْ كاًععف اهغٽععا١ اكللدععع اهععـٙين اكلعععلٗف كععاْ ٙتِقععى     

   ٗ خ اكعرت ا٨ ْؿاػى ً٘اك  اهِذف بوٚاكتٕ اهوع٘ؿا١ غاهٚعٞ اهعجٌّ، ؿ

، ٗمل إٙععععلاْ بعٔععععٍٔ ٙوععععلّ أكنععععٟ اكلوععععاكّ ٗمل أكنععععٟ  ٪سععععـ

هتشقٚقٚعٞ  ، ًعا ععـا اكل٧هوعات ا   ا٪سٚا١، ٗهعٕ أكجعل ًعّ ؿاك ٗعقعاك    

م ٗاهـِٙٚٞ فهم اهغٽا١ اهٌلعٛ اهقٜ ضلقق ُاسبٕ أكٔى اكللاهع 

اكلاؿٙععٞ ٗا٨عتباكٙععٞ هٔعع٘ؿ ُٗتادععات ٨ تتِاهععم ًععع سذععٍ ًٚناُٚععٞ        

٧ًهوععتٕ. اكل٧هوععات مل إٙععلاْ ُبععع ًععاهٛ ًتععـكق ٨ أسععـ ضلاهععم       

  عوٕٚ، هقا تِٽف اه٘اسـٝ دِم ا٪ػل٠.

 ٛ اي اهععـّٙ ، كععبع  كدععمل أنِععـ اهتعٌععٍٚ ٗا٨طعع٩ق مل ك٩ًعع

ِٗٓان  ٢٩ٌلٞ ؿلٌْ٘ عوٟ ا٪كب عفٞ ٗتق٠٘ ٩ُٗسا ٗمٓـا.ك

، كداي ؿّٙ ًلكڃْٔ٘ ب ً٘اي ًؼِٚٞ ٨ ع٩نٞ هلا باحلق٘ق اهٌعلعٚٞ 

ٗأٙٔععا كععإْ أغوععم ًلادععع اهععـّٙ     ٕ.كٚعع ٞكوععم سعع٩ي ٨ كٙبعع  ًععّ ٗ

ثقعععتٍٔ  ٙتِعععفْ٘ باهت٘آعععع ٗاهنٓعععـ، غعععري أْ اكلٌعععلوٞ ا٪هعععاي      

ؿلِشعععععٍُ٘ٔ سٌِٚعععععا  ٍاًعععععٚتٔٗسٗأُعععععٔاكٍٓ  ٍ ٨ٗؿٓبععععع اهلعععععبريٝ

ٞ  ٽوق٩ُٞسٚات ً ٍٔ بوعقادٞ  ُ٘، ِٗٙعـن ، بـْٗ ذلاهعبٞ ٨ٗ كنابع

.  ٩ف ًا ٓ٘ ًٌٔ٘ك عّ ًلادع اهـّٙ اه٘اعغل ًعّ أُعشاب   كانعٞ

 ٛ ٍ  ١اكلٌاكٙع ا٩ُ٨سٚٞ سٚح كاُ٘ا ٙتابعْ٘ كى ًع ٗمل ، ب ُفوعٔ

ٍ   ُوععٌع  ًععاؿاً٘ا أسٚععا١ كاهوععٚـ    عععّ تفٌععٛ اهفوععاؿ مل ًلععاتبٔ

 ـك ٗاهوٚـ اخلٌٚين.ذلٌـ بانل اهِ

كٔععى ٌععـ سوععغل  ؿكععع أسععـ أغِٚععا١ اهل٘ٙعع  ًبوغععا كععبريا م    

كؼاطبعٕ   .ٜحلٔع٘ك سفعى اكتتعاغ ًٌعلٗ  ػعري     كٌٚا بعـ  ، كـعاٖاد

  !!.ِايطلـَ اه اًٌلٗع أُبش : أً٘اهم اه  ؿكعتٔا  ُقان
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 ادلزجعُح ادلإصضح
طععلغ ععـٝ كقٔععا١ ًعٍِٔ اهٌععٔٚـ اهِععـك    طاارق اللهاانٌ:  : 00ي

٧هوٞ اكللدعٚٞ سٚح اكاؿٓا اْ تلْ٘ ًبٕ ًقِِٞ  ٔع ًو هٞ اكل

٨ؿاكات ثابتٞ ٗاهقٜ ٙعتغري ٓع٘ اكللدعع عِعـ ٗكاتعٕ، ٗبعقهم ؿللعّ        

اصلعاؿ ث٘ابع  ٗقـٙعـ ٨بع٘اب اهِعلف ًعّ احلقع٘ق اهٌعلعٚٞ اهعع          

 هلعقٖ اكللدعٚعات   قع٘ي ؿْٗ تعبين  تلؿ، بلأٙم ًآٛ ا٪هعباب اهع    

 اهفللٝ.

اهوععٚـ  ٗطٌ٘سععات ًٌععاكٙع ٓععقٖ إسععـ٠ ماجااد الغرباااوٍ:: 00ز

، ٗٓعع٘ ًٌععلٗ  اكللدعٚععٞ اكل٧هوععٞ أٗ كفلععٕ اد ذلٌععـ بععانل اهِععـك

اكللدعٚٞ اهلًٚـٝ كٌا ٙوٌٚٔا. ٗكللتٔعا أْ تعـاك ًع٧ْٗ اكللدعٚعٞ     

ب٘اهععٽٞ ٧ًهوععٞ ؿِٙٚععٞ ٗاسععـٝ، تعِععٟ بتقآععٛ احلقعع٘ق اهٌععلعٚٞ       

ُٗلكٔا مل ًٌاكٙع ادتٌاعٚٞ ٗؿِٙٚٞ ُاكعٞ، ٗعـَ اهوٌاغ هوش٘اًٛ 

٨ ٙع٧ثل ًع٘ت    ١ اكللادع اهتِلف بٔعا كٚفٌعا ٌٙعا٦ْٗ، ٗس٣ِٚعقٷ    ٗأبِا

اكللدع عوٟ عٌى ٧ًهوٞ اكللدعٚعٞ، بعى ٙع تٛ اه٩سعق هٚ٘اُعى عٌعى       

. اكللدعٚععات اهـِٙٚععٞ اهٌععٚعٚٞ  ٗٓععقا دلععلؿ طٌعع٘غ ٨ ٙتشقععق اهوععابق. 

ًوتقوٞ مل ٌُاطٔا اهعوٌٛ ٗاكلعاهٛ، ٗتعلك  ككٔعا ناطععا ا٨ُعـًاز      

ٓا ٗتوتٌٔٔععا. ٗكععى ًلدععع اؿك، كععٛ ٨ تِععٓععٌّ ًلدعٚععات أػععل٠

، ٗهعٚى باهعٍ   ًٗباًعلٝ  ٙلَٗ ت٘مٙع كٗاتم طوبٞ اهعوَ٘ اهـِٙٚٞ باةٕ

ؽ ٙلهٵعع ٖٗاكلععاي ٗسععـ ،٪ْ اكلععاي ٧ًهوععٞ داًعععٞ ٙت٩ًععٟ كٚٔععا اةععٕ.

ٕ ًوعتق٩  اكاتب ٗاسـ ًٍِٔكى  كٚؼًِّلدعٚاتٍٔ،  هٽوبعٞ    باةع

ٛ  اععرتاف  ٨ُتعنا  اهعوَ٘ اهـِٙٚٞ ًٌٔا كاْ بوٚٽا  ٚتعٕ.  ؼللدع كةع
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ؿهٚعى عوعٟ ُعـنٚٞ اكللدعع اهعـٙين، ٗأسعـ أهعباب ثقعٞ          كٗاتم اهٽوبٞ

كةٚععا اهفقٚععٕ  تِععـٜبععى ٗٙٱععلف  . هععٕ أًعع٘اي اخلٌعى  مل ؿكععع اهِعاي 

ٗت٘مٙعع  ، كهعاهتٕ مل ا٪سلعاَ اهٌعلعٚٞ   ُعـٗك  هوٌلدعٚٞ ًّ ػع٩ي  

  ٜ ٞ  كاتعم ًعٔل ، ًٌٔعا كعاْ ٓعع٩ٚ٣. فهعم اكلبوعع     هٽوبععٞ اهعوعَ٘ اهـِٙٚعع

ٞ طوبعٞ اهعوعَ٘ اهـِٙٚعٞ، ستعٟ أْ بعٔعٍٔ      اهنٓٚـ اهقٜ ٙوشق كلاًع 

طاكلععا ه٫هععف  ِٙععلف هععاعات ًععّ ٗنتععٕ ِٙتىلععل ؿٗكٖ مل اهععت٩ًٔا.  

طاهعععم  ِٙتىلعععلعِعععـًا ٙتشعع٘ي اهعععت٩َ اهلاتعععم اػل إٓاُعععٞ، ٗتعع٘بٚؽ،   

مل طعاب٘ك ط٘ٙعى كعٛ تِعى ُ٘بتعٕ       ،ًٌٔعا كعاْ عفٚفعا عاكلعا     اهعوٍ،

ًععلا١ ، ٨ ٙلفععٛ ٕ اهععقٜ نععـ ٨ ٙتذععاٗم ؿ٨ٗكا ٗاسععـا  بععٗٙوععتوٍ كات

. ٗاهغلٙم أْ ًلادعع اهعـّٙ ٙلكٔعْ٘    نٽعٞ سو٠٘ ٪بِا١ كلاؾ ا٬هلٞ!!

، قفيل سٚجٚتٍٔ ٗكلاًتٍٔ إٙـا  كٗاتم اهٽوبٞ مل سوابات بِلٚٞ

، ٗسذعتٍٔ اهت كعـ ًعّ ٗدع٘ؿٖ.     اهٽاهم ًؼِعٚا  ٌٗٙرتطْ٘ سٔ٘ك

ٗتعاكٝ  ٗاحلقٚقٞ أٍُٔ ٙبغعْ٘ اًعٔاك ًلدعٚعاتٍٔ أًعاَ اهٽوبعٞ ٗاهِعاي.       

لٗي ًعععّ ًلتعععم اػل ًلتعععم أػعععل بٽععع٘ابري ٙٔععع جتعععـ طاهعععم اهعوعععٍ

. ٗنـ كٛ ٙوت٘مل سفِٞ ؿكآٍ ٙوـ بٔا كًقٕ ٗكًق عٚاهٕ ًلُُ٘ٞ

تععععـؿ اكللدعٚعععات بععععـ ٗكعععاٝ اكللدعععع اهٌعععٚعٛ ذلٌعععـ كٓعععا   تًعععٔـ

، ـلٚعٍٔ ٙعـكع  ًلدعا 07سٚح ُٗى عـؿٍٓ اػل  ،اهلوباٙلاُٛ

ًعععآـ ععععقابات اهب٧هعععا١ ٗٓعععٍ   أؿ٨ٗكات، ٗكِععع   8-0حبعععـٗؿ 

 .اهِاي هللاًٞ ٽ٘ٝ تقاهٚـ هٚى كٚٔا كفلٞ ٗاسرتاَق  هتوْ٘ٗ ٙ

اكل٧هوعععٞ تعلعععى ٗدٔعععا سٔعععاكٙا هوٌلدعٚعععات اهـِٙٚعععٞ اكلتفلنعععٞ،   

َ اهـِٙٚعٞ، ٗؽلِععع اهفوععاؿ اكلععاهٛ ٗاهتِععلف    ٗقفعيل كلاًععٞ طوبععٞ اهعوع٘ع

ػـًٚعععٞ ات اه٩ًٌعععلٗ  بععع ً٘اي اخلٌعععى، ٗتِفعععق ً٘اكؿٓعععا مل ٧ًهوععع 
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 .ـتٔابٌلى ٙعنم أكُ ٗعوٌٚٞ ُاكعٞ، ٗت٘ولف أً٘اهلا

طبعععا اكلععععلٗف أْ أبِعععا١ اكللادعععع ٗكدعععاي اهعععـّٙ اهلبعععاك ٗأبِعععا١  

، كٌا اُٽوض عوٍٚٔ أكلاؾ ا٬هلٞاهع٘ا٢ى اهـِٙٚٞ اكلعلٗكٞ أٜ ـلٚع 

طوبععٞ اهعوععَ٘ اهـِٙٚععٞ، بععى تِععؤٍ اهلٗاتععم اػل    عؿا٢ٌععا، ٨ ٙقفععْ٘ ًعع 

، غاب٘ا أَ سٔلٗا، ؿكهع٘ا أَ  إكلاًا هلٍ ٗسفىلا حلٚجٚاتٍٔ بٚ٘تٍٔ

 ٗكععاكقسِععاُٞ  ؿلِشععٕ-اهععـٙينكععإْ إكثععٕ ا٨دتٌععاعٛ  مل ٙـكهعع٘ا،

 .جٚٞ ا٬ػلّٙٚعوٟ سواب كلاًٞ ٗسطبقٛ 

 

ٙقكل اهـكت٘ك عوٛ اه٘كؿٜ كفلٕ اد  طارق اللهاانٌ: : 02ي

مل كتابٕ مات ادتٌاعٚٞ ًّ تاكٙؽ اهعلاق احلـٙح عِعـ ؿكاهعتٕ   

اْ هععبم  هوٌذتٌععع اهللب٢٩ععٛ ٗاهِذفععٛ ٗاٙٔععا مل اغوععم كتبععٕ،

كتععٕ اٗاؿ معاًععٞ اكللدعععلدعٚععٞ اهـِٙٚععٞ مل اهِذععف ٓعع٘ أْ ؿؿلً٘ععٞ اكل

 طلتوف عّ هابقٕ،ٗكاؿك  ؿاكٝبإ  ػلٙ تٛ ًلدع تٕ، ثٍ تِتٔٛ ب٘كا

ٗبقهم تِتٔٛ كاكٞ ا٨ًلاب اه  كاُ  ً٘د٘ؿٝ مل توم اكللدعٚٞ 

ًعّ اهِععم    ًعّ ِٓعا ُعاك   وٌلدعٚٞ اجلـٙعـٝ  ١ًٛ ًِٔا هِتقى ٙ ٨ٗ

ٗٓقا طلاهف ُىللٙٞ اهٌٔٚـ  .. اكلرتبِغلنبى اػرتاق اكللدعٚات ًّ 

 تق٘ي مل ٓقا اهلأٜ؟ ٌاك اهِـك ذلٌـ بانل..

ُلت اععـؿ ًّ اكللادع، ٗ ًٔـت ٗكاٝ ماجد الغرباوٍ:: 02ز

ـ ًّ اكللدعٚعات، كوعٍ أ   اعـؿ اػت٩كعا د٘ٓلٙعا ًعا ععـا ًلدعٚعٞ       ًعٔ

ت٘نعف  ٚـ ذلٌـ بانل اهِـك، ًٗلدعٚعٞ اٮًعاَ اخلٌعٚين اهعقٜ     ٔاهٌ

أبٚععٕ ُٗقععى ًععا  احلقعع٘ق اهٌععلعٚٞ بعععـ ًعع٘ت اهععت٩َ ٗهععـٖ أفلععـ عععّ

  تبقٟ ًِٔا هوٌلدع اجلـٙـ.
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ٗكقهم كعى زلى  ٙٞ اد عبـ اهللٍٙ ا٪كؿبٚوٛ بعـ ٗكاٝ ٗاهـٖ 

ٗٓععٛ ً٘انععف غععري ًوععب٘نٞ بععى اكلعععلٗف عععّ أبِععا١ اكللادععع   نبععى أٙععاَ

. ٨ ؿللّ اهتؼوّ ًّ ا٨هت٣جاك ؼلا تبقٟ ًّ أً٘اي بعـ ٗكاٝ أبا٢ٍٔ

٨ ب٘دع٘ؿ ٧ًهوعات ِٙشِعل بٔعا سعق اهتِعلف ٗكقعا        ٓقٖ اهىلعآلٝ إ 

  هٔ٘ابنل ناُُ٘ٚٞ ُاكًٞ.

اهفواؿ اكلاهٛ مل احل٘مات اهعوٌٚٞ ٙتفانٍ طلؿٙا ًع ٗكلٝ احلقع٘ق  

اكلٌلوٞ مل اهجقاكٞ اهـِٙٚٞ اه  تبعٚض هلعٍ اهتِعلف باكلعاي      اهٌلعٚٞ.

اهعععاَ، كعع٩ ػعع٩ْ إ٨ بادتجاثٔععا، هعع٘ا١ تغععري طععانٍ اكللدعٚععٞ أَ مل  

  كاهجقاكٞ اكللٙٔٞ ٗاسـٝ.ٙتغري 

كعععاخل٢٘ٛ ًعععج٩ سِعععل اٮًعععلاف عوعععٟ ـلٚعععع اهجعععلٗات ب بِا٢عععٕ   

ٗفكاكٙععٕ ًععـ٠ احلٚععاٝ، ٗنععـ أًٔععٟ ُٗععٚتٕ عععـؿ ًععّ كبععاك كدععاي     

 كٔى اعترب ثلٗات اكلووٌغل ًولا ػاهِا هٕ؟؟. اهـّٙ!!.

إُٔععا سقعع٘ق ًععلعٚٞ ٗهٚوعع  ثععلٗات ػاُععٞ كععٛ ٙفععلب إكاؿتععٕ    

 . أً٘اي رلِِٞ هوذٚا  ٗاملًٗغل.أً٘اي اهفقلا١ ٗاكلووٌغلعوٚٔا. 

ثٍ ًا ًٚنٝ أبِا٢ٕ أٗ ًا ِٙٽوض عوعٍٚٔ مل ُٗعٚتٕ باهٽبقعٞ ا٪ٗػل    

كٛ ٙفلب هلٍ عٌلٝ باكل٣ٞ ًّ أكباغ أهٽ٘ي اهعقاكات اكلِتٌعلٝ مل  

ـلٚع أسلا١ اهعامل، ٗاه  ٨ ٙعوٍ بٔا ه٠٘ ؿا٢لٝ ػاُعٞ ًعّ ًقلبعٛ    

       ٔ ٍ، ٗٓععٍ اكللدععع؟. ٗٓععى تعوععٍ كععٍ هِٚععبض ؿػععى كععى ٗاسععـ ًععِ

نوٚوععْ٘؟ ٗٓععى ُىلٌععّ عععـَ اُتقععاي ًولٚتٔععا هلععٍ كٚؼوععل اكلوععوٌْ٘      

 ثلٗات طا٢وٞ ٙفرتب أُٔا رلِِٞ هوفقلا١ ٗاكلٌاكٙع اٮه٩ًٚٞ؟.

ى ًٗوعتقبى أبِعا١ اهٽا٢فعٞ    إُٕ ثلا١ عوٟ سواب أًع٘اي اكلوعوٌغل بع   

 ، كلٚف ٙ٘ادْٔ٘ كبٍٔ؟ ٗٓى سقا ٧ًِْٙ٘ بَٚ٘ احلواب؟.اهٌٚعٚٞ
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ٛ ٙبقعععٟ اٮًعععلاف اٮؿاكٜ ٗاكلعععاهٛ   ًٗعععا ٓعععٛ ًٚعععنٝ فكاكٙعععٕ كععع   

ًِشِلا بٍٔ ؿْٗ بقٚٞ اكل٧ًِغل؟ ٗنـ طاهم اهفقٔا١ ًّ بععـٖ اػتٚعاك   

ا٪ُععوض ًععٍِٔ. ؼلعِععٟ  ػععل هععتبقٟ فكٙععٞ اخلعع٢٘ٛ تععتشلٍ باهععٽ٘ي  

اكلاي اهٌٚعٛ إػل ا٪بـ. ػاُعٞ نعـ هعذو  باةعا٢ٍٔ مل ؿٗي اخلوعٚر      

 ٗأًلٙلا ٗأٗكبا ٗإٙلاْ ٗأكلٙقا.

٢٘ٛ بٔعععقٖ اهٽلٙقعععٞ؟ ًٗعععا ٓعععٛ ًربكاتعععٕ بععع ٜ ؿهٚعععى ٙتِعععلف اخلععع

اهٌلعٚٞ؟ بى أّٙ ٓٛ ًٌاكٙع اخل٢٘ٛ اخلريٙٞ نٚاهعا حبذعٍ ا٪ًع٘اي    

 اهلا٢وٞ اه  ق  تِلكٕ ٗتِلف أبِا٢ٕ ٗفكاكٕٙ؟.

٨ أسـ ٙو ي ػ٘كا عوٟ ًوتقبوٕ اهـٙين. ٨ٗ أسـ ضلاهعم ػ٘كعا   

 ًّ عق٘بٞ غري ذلو٘بٞ تٽٚض بٕ.

 

 ِعععْ٘ ؿكععع أًععع٘اي  إْ ًعععا فكلتععٕ   طااارق اللهااانٌ:  : 05ي

ٓقٖ سقٚقٞ أكآا كعى   اخلٌى هوٌلادع ًِش٘بٞ بتقبٚى ا٪ٙاؿٜ،

ٕ ط٣ٌِاْ اهٌع٘ك با٨ عّتعبري  َٛٙ٘، ٗٓ ٙعتقعـ دامًعا أْ ٓعقا     ٪ُع

 اهعقٜ جتعم  )اكللدع  ٓ٘ ولى اد مل ا٪كب ٗٓ٘ احلاكٍ اهٌلعٛ 

إُٔ عٌوٕ بى ٗٙعتقـ ٌٙم ٗه٘ هوشىلٞ ٗاسـٝ ب ٗباهتاهٛ كٔ٘ ٨ تٕ،عطا

ٗ  نـ أؿ ٓعى   ..اد عنٵٗدعى  أٗاًعل  أؿ٠٠ ٗادبٕ اهٌلعٛ جتعاٖ اهعـّٙ 

 تعتقـ أْ اهِِٚشٞ ٗاهت٘دٕٚ ِٙفع ًع ١٨٧ٓ اهِاي؟

اكلٌععلوٞ أْ أغوععم ًععّ ٙععـكع احلقعع٘ق      ماجااد الغرباااوٍ: : 05ز

اهٌععلعٚٞ ًععّ اهِععاي اكلعع٧ًِٚغل، اهٽٚععبغل، اهِععاؿنغل ًععع اد ًٗععع      

ا ٙوعتوٍ ًعٍِٔ   أُفؤٍ، كٚجقْ٘ بلدى اهـّٙ، ٗٙٽ٣ٌِْ٘ ُفوٚا سٌِٚ

ًباًلٝ. ُٗـن  أٍُٔ ٙعتقـْٗ أْ اكللدع أٗ كدى اهـّٙ ولعى اد مل  
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أكٓعععٕ، ك٘ٙعععى كلعععّ ٙوعععتغى طٚبعععٞ ٓععع١٨٧، ٗٙوعععلق أًععع٘اهلٍ. ِٙبغعععٛ    

ٚتشٌوعع٘ا ًوعع٧ٗهٚاتٍٔ سٌِٚععا ِٙفقععْ٘   هباهععـّٙ،  ٗتفقٔٔععٍ، تعع٘عٚتٍٔ

مل غععري ذلوععٔا. ِٙبغععٛ أْ ٙفٔععٍ ٓعع١٨٧ اهِععاي أْ    سقعع٘نٍٔ اهٌععلعٚٞ

ْ ٜ كدى اهعـّٙ كع    ععاؿٜ، نعـ ِٙعـق، ٗنعـ ٙلعقب. تغلٙعٕ        إُوعا

ا٪ًععع٘اي ًٗفعععاتّ اهعععـُٚا، كِٚبغعععٛ هعععٕ اهتجبععع  ٗاهتشقعععق ًعععّ ًِعععري   

اهِاي عوٟ اهِقـ  قٚفجتأً٘اهٕ، أّٙ تقٓم؟ ٗكٚف تِلف؟. عوِٚا 

ٗاهو٧اي، ًٌٔا كاُ  ًِنهٞ كدعى اهعـّٙ كع٩ نـهعٚٞ ٪سعـ ؼلِٽعق       

قععـ ؿا٢ٌععا. اهقععل ْ اهلععلٍٙ. بععى ًععّ ٙتِععـ٠ هوٌوعع٧ٗهٚٞ ٩ٙسقععٕ اهِ   

عـَ ٗد٘ؿ ؿهٚعى ًعلعٛ ٙفعلب توعوٍٚ      ـلٚعاأْ ٙفٍٔ اهِاي  ٗصلم

اهتشلٜ عّ اكلوتشق  ٗصلماهٌلعٚٞ هلدى اهـّٙ أٗ اكللدع.  احلق٘ق

توعوٌٕٚ سقعٕ اهٌعلعٛ، ٗاهبشعح ععّ ًِعاا اكلوععوٌغل       هًعّ اهِعاي   

 ٧ًهوات ػـًٚٞ  ـَ اجملتٌع. ُـق أُٔا اهعاًٞ كلواعـتٔا، إفا 

كلعّ  ) اهٌٚعٛ اخلٌىأً٘اي طلٙقٞ هِلف  أع٘ؿ ٗأن٘ي إْ أكٔى

ى مل كععى ًِٽقععٞ جلِععٞ ًععّ أْ تٌععلڃ  ٕ كععا٩ً٘دعع٘ب ؿكعععٙعع٧ًّ ب

عوعععٟ ٗتِفقٔعععا احلقععع٘ق اهٌعععلعٚٞ   توعععتوٍا٪ػٚعععاك ٗأٓعععى اخلعععربٝ،   

. ٗكعق ؿكاهعٞ ـلٚعع اكلتٽوبعات ٗاهٔعلٗكات      اكلوتشقغل ٗأعٌاي اخلري

ًٗععا مل تٔععٌّ أٙععّ تِععلف أً٘اهععم عِععـًا توععوڃٌٔا هلدععى ؿٙععّ أٗ       

لدعع ؿٙعين تبقعٟ ًٌعغ٘ي اهقًعٞ بٔعا، ًٗوع٨ٗ٧ عِٔعا أًعاَ اد. ٨ٗ          ً

كععبريٝ ٗحلٚععٞ عٌاًععٞ هععم كُ٘ععٕ كدععى ؿٙععّ أٗ كُ٘ععٕ ٙعتٌععل  ٌٙععفع 

ت كعـ أ٨ٗ أُعٕ ثقعٞ    كتووٌٕ سق٘نم اهٌعلعٚٞ بجقعٞ ٗهعقادٕ.    ط٘ٙوٞ 

ً ًْ٘ طلعاف اد، ٗكدعى ٗا  ٙععلف أٙعّ ِٙفعق ٓعقٖ ا٪ًع٘اي ب ًاُعٞ         

كقنل ؿللعّ احلفعاول    قٖ اهٽلٙقٞٗأػ٩ْ ٗسلٌٞ ٗتـبل هوٍٚ. بٔ
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عوٟ سق٘ق اهفقلا١ ٗاجلٚا  ٗاكلواكغل، ٗبِفى اه٘ن  ؿللعّ ًعّ   

ػ٩ي ًٌاكٙع ُادشٞ تٌِٚٞ ك٦ٗي ا٪ًع٘اي ٗت٘ولٚفٔعا ٓعٌّ ًٌعاكٙع     

تِعععم مل ػـًعععٞ ًٌعععاكٙع اخلعععري ٗاُقعععاف  ط٘ٙوعععٞ ا٪ًعععـ تعععـك أكباسعععاځ

اكلعععع٘مّٙ، ٗهعععـ كًعععق امتعععادغل. كا٨ًعععلاف عوعععٟ ـلٚعععع احلقععع٘ق 

ٞ ٗإؿاكٝ ُلكٔا ًّ نبى جلِعٞ ؿاػعى كعى ًِٽقعٞ أًعل ٙوعري       اهٌلعٚ

دععـا، ٗلللععّ دععـا، هععٚى كٚععٕ أٜ تبعععات ًععلعٚٞ بععى كٚععٕ سفععيل     

 ٪ً٘اي اهفقلا١ ٗتٌِٚٞ هجلٗاتٍٔ ًّ ػ٩ي رلتوف اكلٌاكٙع اكلٌلِٞ.

طبعععععا ِٓععععان كدععععاي ؿٙععععّ كاكل٢٩لععععٞ مل سلُععععٍٔ ٗتقعععع٘آٍ  

  ٍ اهعِفى سٌِٚعا    ٗتفاٍُٚٔ ٗإػ٩ٍُٔ، ١٨٧ٓٗ تربأ اهقًٞ ٗتٽٌع٣ّ هلع

تٌّٔ ُٗ٘هلا كلوتشقٚٔا، أٗ إُفانٔعا  ٗ، سق٘نم اهٌلعٚٞ تـكع هلٍ

  مل أعٌاي اخلري.

ٗٙبقٟ اه٘عٛ كٓاُِا مل إُقاف أً٘اي اهفقلا١ أٗ ُلف اخلٌى مل 

ًِاا اكلوعوٌغل ٗاحلعـ ًعّ ؽلعـؿ كدعى اهعـّٙ ٗاهت٩ععم ؼلقعـاكت         

 اهِاي ٗأً٘اهلٍ.

اخلععري تِقععق أًعع٘اي  ٗكوِععا أًععى أْ ٌُععٔـ ٨ٗؿٝ جلععاْ ًععّ أٓععى     

اهفقعععلا١ ٗت٘ولفٔعععا خلـًعععٞ ًِعععاحلٍٔ ًٗوعععتقبؤٍ، كِلعععْ٘ نعععـ      

هععآٌِا مل اسٚععا١ ٓععقٖ اهٽبقععٞ اكلعـًععٞ، ٗزلشِععا مل إعععاؿٝ ت ٓٚوععٔا   

 ا٨دتٌاعٛ. ٔاٗهٽ ا عّأنِآا اهفقل بعٚـ أْ ادتٌاعٚا، بعـ
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 سانضز ادلمدّ
هعتاف ًادعـ اهغلبعاٜٗ عوعٟ     أًللا هم  طارق اللهانٌ:: 00ي

٘ٓععٚض ٓععقٖ اهِقععاهل اهعقا٢ـٙععٞ اهعع    ٓععقا ا٨هرتهععاي اجلٌٚععى مل ت 

ٚٵِ  ًـ٠ اخلٽعل اجلوعٍٚ اهعقٜ ٗنعع كٚعٕ      أ هو  هجقاكٞ اهقٽٚع ٗب

ّ اجملتٌع باتباعٕ ٓلقا ثقاكٞ.. ِٓان سـٙح ٙتـاٗهعٕ اهفقٔعا١ ًٗع   

ـٷ ه٘اهِاي ٙٽوق عوٍٚٔ ع٘اَ  ًّ ًات ٗمل ٙععلف إًعاَ   ) :ا١عوٟ س

   ٞ ْ   ك . مًاُععٕ ًععات ًٚتععٞ دآوٚعع مل ٓععقا   ٌععا اكلقِعع٘ؿ بإًععاَ اهنًععا

نبى أٜ  ا٨هتقا١ بٕ ًّ إفا كاْ ا٨ًاَ غا٢با ٨ٗ ؿللّٗ احلـٙح؟

ٕ   ًؼّ  سلعّ مل  ٗ فهعم،  قعق سل، ٗكٚعف  كلٚعف ؿللعّ ًعلكتع

 كٌا مل سٚاٝ بقٚٞ ا٪٢ٌٞ؟ًباًلٝ أٗ ةا  كتاٗاٖ  ،ٙتوّ هِا ك٦ٙتٕ

ٓعقا ًعّ اٮًعلا٨ت اهق٘ٙعٞ دعـا، هع٨٘        ماجد الغرباوٍ:: 00ز

ًِٽق اهتربٙل اهقٜ ٨ ٙوتووٍ، ػ٘كا ًّ أُٚاك اكلقٓم بلًتٕ كٌا 

ٞ ٙعتقـْٗ ـ   اهتٌعٚع  ٨ ِٙٔعاك   . ٗاحلقٚقع ك ، ٨ٗ ًعرب بأُٚعاك ٓعقٖ اهعقا٢ع

. بعى هعِٚتعٍ ٗصلعـؿ كٗسعٕ     اكُعِٚ  اكقٔٚع  اًعقٓب هلقا اخل٘ف ًاؿاَ 

عععاؿٝ إإط٩نععا. كِٚبغععٛ هفقٔععا١ اهٌععٚعٞ ٞ ًٗفآٌٚععٕ ٨ٗ ِٙععتلى ثاُٚعع

لٙض اهقعل ْ  اهِىلل ؼلفلؿات اهعقٚـٝ بٌلى تلْ٘ ًِوذٌٞ ًعع ُع  

ْ ًعقٓم أٓعى اهبٚع  كٚعٕ ًقً٘عات اهبقعا١       إاهللٍٙ ٗاهعقى، ػاُعٞ  

ٙلتلعن   كٔع٘ ًعقٓم ًتذعـؿ،   ٗا٨هتٌلاك بقٽع اهِىلل عّ عقا٢ـٖ، 

ٞ  ٗاكلِٽعق مل دلعاي اهفقعٕ ٗاهفلعل     كجريا هوعقى  ، ٗٙوعتٽٚع ً٘اُعو

 ،ا٨دتٔعاؿ ٗععـَ اجلٌع٘ؿ عوعٟ اهعرتاخ     ًوريتٕ بجبات ًع اُفتاغ بعاب  

  للا ٙعٽٕٚ ًلُٗٞ كاكٚٞ كل٘اُوٞ ؿكبٕ اهفقٔٛ بجبات.
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ُععع٘ؿ هووعع٧اي: كٌععا فكععلت ًِٽععق اهتربٙععل ٨ ِٙٔععنَ كقععاه٘ا إْ    

ٗٓ٘ غا٢م كفا٢ـٝ اهٌعٌى. كلٌعا هوٌعٌى كا٢عـٝ ٨     ٝ اكلٔـٜ كا٢ـ

ا٢ٌعٞ أَ ٨ ك ٙٔعا هٯًعاَ    غِٟ هوشٚاٝ عِٔا، هع٘ا١ كاُع  اهوعٌا١ غ   

هععٞ هِععا كٌععا ٙق٘هععْ٘، ٓععلٗكتٕ ستععٟ ًععع غٚابععٕ. كِٔععان ك٘ا٢ععـ دلٔ٘

ًّ أُاطٔا بٕ ًؼِٚا، إ٨ إفا مشوتٕ  علفًٔاَ ٨ أ .ٗأػل٠ ًعلٗكٞ

اهعِاّٗٙ اهعاًعٞ كٚلعْ٘ أسعـ ًِعاؿٙقٔا، ٗس٣ِٚعق ٨ ػُِ٘عٚٞ هعٕ        

  .عوٟ غريٖ م بٔاتاهٌٚ

كب كععٛ ٙتفععاؿ٠  كٌععّ ـلوععٞ ًٔاًععٕ ًععج٩ أْ ٙوععتغفل ٪ٓععى ا٪   

ْٰ    ٙعٞ:  ٨ تٌٌؤا ؿع٠٘ ب٩ ؿهٚى،  ٛباهتغفاكٖ عقابٍٔ. ٗٓ ًٰعا كپعا ٰٗ (

 . ْٰ ٍٲ ٰٙوٲععٰتغٲفٶلٱٗ ٓٱعع ٰٗ ٍٲ  ٔٱ ًٱٰعععقټٰب ٕٱ  ْٰ اهوچعع ًٰععا كپععا ٰٗ ٍٲ  ٔڄ ُٲععٰ  كٶععٚ ٰٗأپ ٍٲ  ٔٱ ٚٱٰعععقټٰب ٕٱ هٶ  اهوچعع

 ٗأُعع كاهٔععٌاْ ا٪ٗي هعععـَ ُععنٗي اهعععقاب ٗدعع٘ؿ اهععِ، سٚععا بٚععٍِٔ )   

 اهتغفاك اهِاي أُفؤٍ )ٗٓعٍ ٙوعتغفلْٗ    ٚغل،ٗثاُٛ اهٌٔاُكٍٚٔ . 

عوععٟ ٓععلٗكٝ ٗدعع٘ؿٖ ًععّ ٓععقٖ اهِاسٚععٞ،  . كعع٩ ؿهٚععى ٗاكلٔععـٜ أسععـٍٓ

      ْ ٗنععـ . هعععـَ ت٘نععف عععـَ ُععنٗي اهعععقاب عوععٟ اهععتغفاكٖ باخلِعع٘

، ٗٓٛ كٌعا تعل٠ مل   ٍٔ بٔقٖ اكلٌٔٞ كٌربك ه٘د٘ؿٖ سٚأتٌبح بع

 دللؿ تربٙلات هقٔٚٞ غري ًعق٘هٞ. .تٔاكتٔا

اهعوٌععٛ ًٌٔععا كععاْ ًقاًععٕ  ُوععاْٙتوعع٠٘ اٮ ٌععٞ سٌِٚععااكلععجري هوـٓ

قعع  هععٚاهل اٮٙععـٙ٘ه٘دٚا!!!، كٚٔععٽل هتفوععريات ٗتعع ٩ٙٗت ت٘ادععٕ 

قـٙات عقوٚٞ ًِٗٽقٚٞ، أهٚى ا٪دـك أعاؿٝ اهِىلل مل ُفى اكلعتقـ 

هوت كعـ ًعّ ُعشتٕ ٗهع٩ًتٕ، ٗععـَ رلاهفتعٕ هوقعل ْ ٗاهعقعى، بعى          

٨  اك عوٟ عقا٢ـ غلٙبٞا٨ُل. كوٌافا ؟ٌٗٓاْ ٧ًٙـ نل ُٛ ُلٙض هٕ

ٗنعـ   ، ؼلا كٚٔا عِعٌٞ ا٪٢ٌعٞ.  اهتٌٚع كٌقٓم كقٔٛت٘نف عوٚٔا ٙ
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 .؟ًـكهٞ أٓى اهبٚ  ًّ تبعاتٔا عاُٛتناي تمل ٰعٔـٖ، ًٗا  كت ٲ

اهعععتغفاكٍٓ طاكلعععا  ٗنعععلأت كأٙعععا غلٙبعععا ٙقععع٘ي: ٨ ٌٙعععفع هوِعععاي    

هِعني  ه٨٘ اهتغفاك اكلٔـٜ اكلعَِ٘ ًّ كى فُعم  ٙقرتكْ٘ اكلعاُٛ. ٗ

٨ٗ أطٚعععى اه٘نععع٘ف ًعععع ٓعععقا اهعععلأٜ، ٙلفعععٛ أْ اهعععـاكع    !.اباهععععق

ه٩هععععتغفاك انرتاكٔععععٍ هوٌعاُععععٛ، ٗإ٨ ٨ ؿا  ه٩هععععتغفاك أهاهععععا،  

ٝ لثعٍ  ٙعات اهلفلعٞ ٗاكلغفعع    كوٌعافا ٙفرتٓعٕ اهقعل ْ اهلعلٍٙ ًععلطا؟.    

، وتعععا٢بغل، ٗتعٔعععـت ؼلغفعععلٝ ًعععّ اد عنٗدعععى    سٔعععأُا هكتشععع  أ

 .؟غفل هلٍكلٚف ٨ ٙ

ـٵَ كأٙعا كووعفٚا       هلّ ًِٽق اهتربٙل مل ٙوعتلّ، ٗمل ٙٔعلب كقع

ٗه٘غا٢بععا. ٰٗٙشوععم أُععشاب ٓععقا اهععـهٚى أُٔععٍ    اٮًععاَ هتربٙععل ٗدعع٘ؿ

. كقععاه٘ا إْ هٯًععاَ ، هلععٍِٔ ٗآٌععْ٘أغوقعع٘ا ًِاكععق اهٌععم إػل ا٪بععـ

  ٞ ٨ تِععٌـ أًععاَ اهِقععـ اهعوٌععٛ     ٗآٚععٞ ؿٗكا ٗد٘ؿٙععا. ٗاهععتـه٘ا ب ؿهعع

٠ مل اهٌعلن بعاد   ا تتٌعاؿ اكل٘ٓ٘عٛ، بى ٗتتقاطع ًع اهقل ْ، سٌِٚع 

اٮًععاَ ٙقععع ٓععٌّ عوععى اه٘دعع٘ؿ أٗ ٗاهععٽٞ مل اهفععٚ   :نععاه٘اٗتعععاػل. 

ٗنععـ تبِعع  ٓععقٖ اهفلععلٝ ًـكهععٞ نععٍ ساهٚععا   كٌععا ٙعبٵععل اهعلكععاُْٚ٘.

اهوععٚـ كٌععاي احلٚععـكٜ .  )دعع٘اؿٜ  ًوععٛ  ٗتوٌٚععقٖ اهٌععٚؽ بل٢اهععٞ )

، هع٠٘ أٗٓعاَ بعٚعـٝ كعى     ٗاهفللٝ بلًتٔا ٨ ؿهٚى عوٚٔا ًّ اهقل ْ

ٌٌٗٙؤا ن٘هٕ تعاػل: أتق٘هعْ٘ عوعٟ اد ًعا ٨ تعوٌعْ٘. ٙعا       ٕ،اهبعـ عِ

٨ "، ٗ"هعٚى كٌجوعٕ ًع١ٛ   "ٗ "ًـٙـ اماي" :هٚـٜ اد ِٙف ُفوٕ

ًععّ اٮُععى كلٚععف ٗٓعع٘ا هععٕ ٗهععا٢نل مل اخلوعق    "تـككعٕ ا٪بِععاك 

ٗٓ٘ ٙق٘ي إؾلا أًلٖ إفا أكاؿ ٣ًٚا أْ ٙق٘ي هٕ كّ ٗاجلّ ٗاكل٢٩لٞ 

ٌعع٘آـ اه ه٘هععا٢نل، بععـهٚى بععع   ٗٓععقا ٗإْ مل ِٙععف ا ، كٚلععْ٘؟؟
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ًٗععّ بععاب كبععنل اكلوععببات     ٗتقتٔععٚٔا طبٚعععٞ اخلوععق.  بععى  ، قل ُٚععٞاه

تٌٌى اٮُواْ اهعقٜ طلتوعف   ٨  ، أٜ ٗها٢نل اخلوق،ٛكٔب هبابٔا، 

ٗهعع٘ هععوٌِا أٙٔععا بعععـَ ٗدعع٘ؿ   ؟ٞٚععهععِؼا ٗدعع٘ٓلا عععّ اهعوععى احلقٚق 

ْ  ا٨ػت٩ف كلٚف ُوتـي عوٟ مش٘هلا هلقا أٗ فان . ؟ًّ ا٪ًعؼا

ٙععات اهعع  تتشععـخ عععّ إكهععاي اهبععاكٜ تعععاػل اكل٢٩لععٞ أٗ اهععلٙض    ٗا٬

اخلوق ٗاهتـبري، ٗاهٽٞ مل أُبش  هتِفٚق بع  أٗاًلٖ ٨ تعين أُٔا 

 .أٗاًل اخلاهق تعاػل ب هٚعات دلٔ٘هعٞ هِعا    ٙقتِل ؿٗكٓا عوٟ تِفٚقبى 

عععا٩ً ٨ُعع٩غ  إؿاكٝ ُععٚاُٞ اهٌععبلٞ اهلٔلبا٢ٚععٞ   عِععـًا تبعععح  ك

ُٔععا ًِشتععٕ سععق اهتِععلف باهٌععبلٞ، بععى عٽععى كٔلبععا٢ٛ ٨ ٙعععين أ

تقتِععل ًٌٔتععٕ عوععٟ ًعاجلععٞ اخلوععى ٗإُعع٩سٕ، كعع٩ تتعع ثل بعٌوععٕ         

ًبلٞ اهلٔلبا١، ٨ٗ ٙوتٽٚع اهت ثري عوٟ ُىلأًعا ٗطبٚععٞ عٌوعٔا.    

 .، ٗغريٌٓاك ٙٔا باهِوبٞ هو٢٩ٌلٞ ٗاجلّ

   ٗ ٓا مل بِععا١ ُىلععلٙتٍٔ تععع٘ؿ   كلععلٝ اهعقعع٘ي اهعٌععلٝ اهعع  اعتٌععـ

 ٘ ُعععاُٛ اهقعععـٍٙ، ك ػعععقٓا اكلوعععوٌْ٘ ٗأععععاؿٗا   هوفلعععل اهفووعععفٛ اهٚ

اد بوعععٚنل ٗٗاسعععـ ًعععّ ـلٚعععع  ؼلعععا أْ :اهفلعععلًٝوؼعععّ بِا١ٓعععا. ٗ

ٗاسعـ، كؼوعق اهعقعى ا٪ٗي اهعقٜ     ك٩ ِٙـك ًّ اه٘اسـ إ٨  ،اجلٔات

ًعععع اهجعععاُٛ  اهعقعععى ا٪ٗي ػوعععقاهعقعععى ٌٙعععبٕٔ ًعععع سٚجٚعععٞ إٓعععاكٚٞ، ٗ

اي اهعقٜ  أٗ اهعقعى اهفعٵع   ،ستٟ تِى هوعقى اهعاًل ٗٓلقاسٚجٚتغل، 

مل اهفلعلٝ  اُتعاز  . ك ععاؿ ك٩هعفٞ اكلوعوٌغل    كٕٚ ُ٘ك ـلٚع ا٪ًٚا١

نل ا٢ٗهعععع "اهفلعععل اهعلكعععاُٛ اهٌعععٚعٛ بععع  ةآعععاٗ عقا٢عععـٍٓ. ٓععع١٘

 كل٘دعـ ٗػعاهق  قتعاز   ػاكدعا اكل٘دع٘ؿات   إْ ققق، ًٗفاؿٓا "اهفٚ 

 اهفٚ  اهتلع٘ٙين بع ٗٙوٌٟ  سٌِٚا ٙفٚ  عوٚٔا ًّ ٗد٘ؿٖ.ٗٓ٘ اد 
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ٗكقعا  اٮهلعٛ ضلتعاز    اهفعٚ  ٓعقا  . هلعّ  ٙعٛمل ًقابى اهفٚ  اهتٌعل 

ٗٗهععا٢نل  .اهٌعع١ٛ ػاكدععا،  فهععم ققععقه٘اهععٽٞ ، هِىلععاَ اه٘هععا٢نل 

بٌعؼّ   "ها٢نل اهفٚ "ٗ فللٝهْ٘ جوٗؿل .٢ٌٞاهفٚ  ٍٓ اهِ، ٗا٪

ْ لٙععـ  ٙ ٗٵ ٍ  ٘كق، كٚشتععاز اهعع أكلععاكٖ عوعععٟ   أْ ٙععـ  .هلتابتٔعععا إػل نوعع

 أٜ .ا هوتشقععق ػاكدععا ٗاهععٽتٔاهقوععٍ ٓعع٘  ، ٗكععاهفللٝ ٓععٛ اهفععٚ   

كععاهفللٝ ٨  ،ٗاهلع٩َ بٔعقا احلععـٗؿ ُعشٚض   . عوعٟ اهعع٘كق  ٔعا ٙلتب

أًعا باهِوعبٞ د تععاػل كعا٪ًل رلتوعف       تِتقى هوع٘كق إ٨ ب٘دع٘ؿ اهقوعٍ.   

ـلوٞ ٗتف٩ِٚ، ًٗا عوِٚا ه٠٘ اٮُغا١ هلتابٕ سٌِٚا ٙتشـخ عّ 

كععاد هععٚى كٌجوععٕ ًعع١ٛ، ًٗععـٙـ امععاي    اهبععاكٜ تعععاػل ُٗععفاتٕ.  

كلععافا ٨ تلععْ٘ اه٘هععا٢نل أُىلٌععٞ     ثععٍ كلٚععف ُقععٚى اهبٌععل عوٚععٕ؟   

ٗٓعع٘ أًععل دوٚععى ًٗتذوععـ بلععى      ٗنعع٘اُغل تععِىلڃٍ سلكععٞ اهلععْ٘؟   

 ٗٓ٘غ هِا، سٚح أْ سلكٞ اهلْ٘ ًِٔبٽٞ بق٘اُغل ُاكًٞ.

ك٩َ ط٘ٙى ٙبععح عوعٟ اهغجٚعاْ بوعبم تقاطععٕ      ٗ ٞهلٍ أد٘بِٗٓا 

 .ٗاهعقى ٗاكلِٽق ٗا٨ُلاك عوٟ نٚاهٕ تعاػل باٮُواْ اهقل ًْع 

ٗسـاُٚٞ اد عنٗدى عوعٟ   نٚاهٍٔنٜ مل اهفللٝ اخلٽ  اكللك 

اه٘اسعععـ كٌعععا ٓععع٘ مل ًفًِٔ٘عععا، أٜ اه٘اسعععـ ٗدععع٘ؿا كٌعععا ٓععع٘ مل   

بوعٚٽا   اخلاكز، أٗ كٌا مل اهقّٓ، ثٍ دلؿٖٗ ًّ كى سٚجٚعٞ هٚبعقٰ  

 ًعـٙـ امعاي  . ٗاد عنٗدعى  ٗٓ٘ اهعقى ا٪ٗي ٨ ِٙـك ًِٕ إ٨ ٗاسـ

ٚقتٕ. ٗٓقا تعـػى  ٨ ؿللّ هوعقى اهبٌلٜ إؿكان كِٕٔ ًٗعلكٞ سق

أسععـ ٢ٌععٞ ثععٍ ًععّ نععاي: إْ ا٪ مل ًعع٧ُٕٗ بععى ؽلٔٚععـ هوٌععلن بلب٘بٚتععٕ. 

ٗهععا٢نل اهفععٚ  اٮهلععٛ؟ أ٨ ٙوععتبٽّ ٓععقا اهلعع٩َ تقـٙوععا ٙتٽوععم   

عوٕٚ ٗد٘ؿ ُِْ٘ نل ُٚٞ ٗآشٞ، بِٚعٞ، ٨ هعبى كٚٔعا،    ا٨هتـ٨ي 
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 ؟.عوٟ اهِاي ـلٚعا  ٍُِ٘ٔ، كٛ تلْ٘ سذٞ

هٌععٚعٛ اهععتٽا  أْ صلععـ ًععربكا   اكلٔععٍ باهِوععبٞ هوؼععنل اهعلكععاُٛ ا  

ه٘دعع٘ؿ اٮًععاَ ٗهعع٘ غا٢بععا، كوـٙععٕ ًٌٔععٞ ٗد٘ؿٙععٞ ه٘ن٘عععٕ ٓععٌّ عوععى   

ٗٓعقا   اٮهلعٛ عوعٟ كأٜ  ػعل.    أٗ ٗاهٽٞ مل اهفعٚ   .عوٟ كأٜاه٘د٘ؿ 

ٍ   بٕ غِٙلٵ ك٩َ ب٩ ؿهٚى، ٗمل ٗٙلكٔعٕ اهعقعى    ،اهلتعاب اهلعلٙ

 ًعععععّ بٔعععععا  ٨ٗ أؿكٜ كٚعععععف ٗاكلِٽعععععق اهوعععععوٍٚ ـلوعععععٞ ٗتفِععععع٩ٚ. 

ك٣ِٚٔعععا هلعععٍ ٗ٪س٩ًٔعععٍ ٗأٗٓعععأًٍ ٗغجٚعععأٍُ ٗتعوعععا  !!. ْ٘اهعلكعععاُٚ

تٔذععل اهقععل ْ ٗاهعقععى ٗاكلِٽععق ٗتِععـق ٓععقٖ    ،هعقعع٘ي كثععٞ مل ٗعٚٔععا 

 اهللطقات.

 

ٓى أكٍٔ ًّ ك٩ًٍٔ أْ بإًلاْ اٮًاَ  طارق اللهانٌ:: 07ي

ستععٟ بعععـ  ٕتعع ثريٍٓ بعع ا٪٢ٌععٞ اهتِععلف بععاهلْ٘؟ ٗٓععى هٚ٘اُععى 

 للاتٍٔ؟

مل  ٙععع٧ثلاٮًعععاَ سوعععم كأٙٔعععٍ  ععععٍ، ُ ماجاااد الغربااااوٍ:: 07ز: 

ٕ   ؿللِٕ اهلْ٘ ٗ ، كعاهعق٘ي اهعٌعلٝ   اهتِلٵف بٕ باعتبعاكٖ أسعـ عووع

 ًا بعـٖ. لى عقى ػوق كاخلاهق مل ُفاتٕ، ككٌا ًل 

ٓععقا اهلععْ٘ اهعىلععٍٚ اهععقٜ ػوقععٕ اد تعععاػل ٗكععق     ٓععى ٙعقععى أْ  

ٞ اهع  ٗٓعٕ ق  تِعلف  ن٘اُغل باهغٞ اهـنٞ !! ؟؟ٗٓعٍ بٌعل   ِ، ٗا٪٢ٌع

ٗ  هلِٔعععا ا٬ٙععع  ٙلكعععـ اهعععرتاخ ـٙ٘ه٘دٚا سٌِٚعععا تِقوعععم إهلعععا، ػاُعععٞ 

ٔٵععـ  كا١ٓععٍ اُُِ٘ععٙٔععع بععغل أٙععـٍٙٔ ، ٗبوععؼا١ عقا٢ععـٍٓ . أمل تع

ٙلٗٗا عّ اٮًاَ عوٛ ػٽبٞ ط٘ٙوٞ ٙتشـخ كٚٔا عّ نـكاتٕ اه٘د٘ؿٙٞ 
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مل إُععناي اكلٽععل ٗتِععلٙف اهلٙععاغ إػل  ػععل اخلٽبععٞ. ٓععقا كٔعع٩ عععّ  

 :،ٙععابلٍ ٗعوِٚععا سوععابلٍإهِٚععا إ"ؿٗكٓععٍ اكلنعععَ٘ مل ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ: 

 !!.كٌا دا١ مل ٍُُِ٘ٔ

عوع٩  ٢ٌعٞ  هلّ أمل ٙو ه٘ا أُفوعٍٔ: كٚعف ٙلعْ٘ اهلهع٘ي ٗا٪    

ٗد٘ؿٙٞ ٗنـ ًات٘ا كع٩ بٌٔاؿٝ اهباكٜ عنٗدعى؟؟ ٗاكلعوع٘ي كٌعا ٓع٘     

وتعٕ ٪ٜ  ًعوَ٘ كووفٚا ِٙتفٛ باُتفا١ عوتٕ، ك٩ ٗدع٘ؿ هعٕ ًعع اُتفعا١ ع    

وٞ ا٪ٗػل ٗٓ٘ اد هت٘نف اهع بقا١. ٨ٗ ٙلفٛ فاتٛ أٗ ػاكدٛ ،هبم

ْ  سٚعٞ كاعوعٞ   اه٘ها٢نل ٗد٘ؿ عوٟ  اتت ثريٖ باكل٘د٘ؿ ، كٌعا ٙفرتٓع٘

  .  ٓقٖ اه٘ها٢نل كوٌافا بقٛ اهلْ٘ ًاػِا؟ٗنـ ًات

؟ ٗاد عنٗدى طلاطم ُبٕٚ: إُم ًٚ  ٗٓعٍ  ً٘تٍٔ ِٙللْٗٓى ٗ

ـٰ ًٚتْ٘ ًٶٵّ نپبٲوٶمپ اهڀؼٱوڀ ٌٰلڅ  ِٰا هٶٰب ًٰا ٰدٰعوڀ ٰٗ ٍٱ ًٶٵ ٰٵ أپكپإڄْ، ) ٔٱ ْٰ كپ ـٱٗ  ..؟ اهڀٰؼاهٶ

اي ٔبكلٚف هوٌٚ  أْ ٙلْ٘ عوٞ ٗد٘ؿٙٞ هولْ٘؟؟ إُعٕ ٓعلا١ ٗاهعت   

ًععّ اد عنٗدععى. مل  ٗػٌععٚٞهوعقع٘ي اهوععافدٞ، ٗؿهٚععى عوععٟ نوعٞ ٗك    

هعع٠٘ اهععرتاخ بٔععقٖ ا٪كلععاك ٗإنِاعععٕ  اهعقععى صلععـٗا ٗهععٚوٞ هرتٗٙعع 

 ٞ ـ  .ٗاكلغاهٽعات اهل٩ًٚعع كا  حلععـ ا٬ْ ٨ أكٔعٍ كلععافا ا٨هععتٌاتٞ مل اهعع

عععّ عقٚععـٝ ت٘ادععٕ ٓععقا اهعععـؿ اهلععبري ًععّ اهتشععـٙات، ٗعقٚععـٝ ٨      

ٙت٘نععف عوٚٔععا ًععقٓم أي اهبٚعع  إط٩نععا. ٗنععـ ًٔععٟ اهتععاكٙؽ ٗاُتٔعع  

اهِععلاعات ٗاجلععـي اهل٩ًععٛ ٗسلععّ ُعععٍٚ عِععلا دـٙععـا مل ولععى  

تقععـَ سٔععاكٜ ِٙىلععل هِععا بعععغل اهلٙبععٞ، ٗٙفلععل باهت٣ِععاهِا ٪ُِععا       

     ٞ . اتقععع٘ا اد هعععٚلْ٘  ًعععع٘ب بععع٩ كا٢عععـٝ هععع٠٘ اهعِعععف ٗاخللاكععع

أًاَ اد عنٗدى سٌِٚا ٙو هم اهبعاكٜ عنٗدعى ًعّ     اً٘نفلٍ ُعب

أّٙ علك  ٨ ِٙـك ًين إ٨ رلو٘ق ٗاسـ ٗبٚـٜ كى ١ًٛ ٗأُا عوٟ 
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ٗبعع ٜ ؿهٚععى دعوعع  هععٛ ًععلكا١ مل اخلوععق ًععّ        كععى ًعع١ٛ نععـٙل؟  

إُٔا دلأٝ عوٟ  أ٨ تتقْ٘؟. ٛاهتذوقكٙعٞ هلٍ اخلوق ب  بكِو ،عباؿٜ

 ٨ أؿكٜ كٚف هٚلْ٘ ً٘نفٍٔ َٙ٘ اهقٚاًٞ. اد تعاػل،

هلععٍِٔ كوععلٗا اكلعع٘ت بٌععلى  ػععل ٓلٗبععا ًععّ ٓععقا اٮًععلاي    

ًعّ ععامل إػل   ٨ ِٙتفٛ باكل٘ت، بعى ِٙتقعى    ُواْاٮإْ  كقاه٘ا: ،اهقٜ٘

 . بوٟ ه٠٘ اجلوـ، ٨ٗ ٙٱأػل٠سٚاٝ ًّ سٚاٝ إػل عامل  ػل، ٗ

هلعّ   ،ِٙتقى باكل٘ت ًّ عامل إػل ععامل  ػعل  ْ اٮُواْ أُشٚض 

ِٹع٘كڄ    ). ؟ًتٟ ِٙتقى حلٚعاٝ أػعل٠؟ أهعٚى مل اهٚعَ٘ ا٬ػعل      ُٱفٶعٰؽ كٶعٛ اه ٰٗ

ـٰاخٶ إڄهپٟ  ّٰ اهڀ پدٲ ًٶ ٍٲ  ٓٱ ٍٲكپإڄٰفا  ٔڄ ْٰ ٰكبټ ِٲوٶوٿ٘ ّ  ٗٙوِعا  ٙا ناه٘ا..  ٰٙ ّ  بعجِعا  ًع  ًع

بعى أْ ًفٔعَ٘ اهبععح     ثعٍ بعجعٕ.   ُواْ . كا٬ٙٞ ت٧كـ ً٘ت اٮ؟ًلنـُا

، كع٩ ِٙععـق  كلع٘ت ٓععلٗكٝ ٙوععتبٽّ ااهعقٜ ٌٙعٌى اهبٌععلٙٞ ـلععا١،    

ا٨ُتقاي ًّ ععامل  ب ٗبٔق ٙتٔض ػٽ  تفوري اكل٘ت، ًفًٕٔ٘ ب٩ ً٘ت

سقٚقٛ ٙفقـ ًعٔا اٮُواْ إػل أػل ًباًلٝ ؿْٗ اكللٗك ؼللسوٞ ً٘ت 

 ملاهعنٙععن  ٗػٽابععات اهلتععابًـتععٕ.  تًٌٔععا نِععلاحلٚععاٝ ًٽوقععا، 

نٽعععٛ اهوععِـ   ٨ تقبععى اهتؼِععّٚ بعع٩ ؿهٚععى    ،ًٽوقععٞاهٌعع ْ  ٓععقا

مل  قا ًِتععفٷ، ٗٓععكععٞ ًععّ اهلتععاب اهعنٙععن   كهععٞ، أٜ  ٙععٞ ًبا ٗاهـ٨

ْٰ        أْ  ٙٞ اكلقاَ. بى  ِٰعا تٱلٲٰدعٱع٘ ٚٲ ٍٰٵ إڄهپ ٘ٲتٶ ثٱع ٌٰع ٞٿ اهڀ ًعاًوٞ   )كٿعىٱٵ ُٰفڀعىڅ ٰفا٢ٶقپع

ًععع ستععٟ  )اهفِععا١ اكلٽوععق  إُوععاْ ؼللسوععٞ اكلعع٘تكععى  ًععلٗكٗت٧كععـ 

 .)عامل اهقرب، بغل اكل٘ت ٗاحلٚاٝ  اهربمؾ ٗد٘ؿ عاملاكرتاب 

)اهلعععْ٘  اخلاكدٚعععٞ ًِعععري اكلعوععع٨٘ت، ًعععافا هعععٚلْ٘ ٗس٣ِٚعععقٷ

)أٓععى اهبٚعع   باعتبععاكٍٓ  عوععٍٚٔ  ااهعع  ٙت٘نععف ٗد٘ؿٓعع  بتفِعع٩ٚتٕ 
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كٌا ٙعتقـ أُشاب اه٨٘ٙٞ  مل اهفٚ  ا٢نلهٗ ٌّٓ عوى اه٘د٘ؿ أٗ

كلٚععف بقععٟ اهلععْ٘ ًاػِعا ًععع اجلععنَ ؼلعع٘تٍٔ، أٜ   ؟اهتلِ٘ٙٚعٞ 

ٗ دعن١ اهعوعٞ اكتقعاكا    هوعوعٞ أ  اكلعوع٘ي  عوٌا أْ اكتقاكً٘ت عوى ٗد٘ؿٖ؟ 

أ٨ ٙعـي ٗدع٘ؿ اهلعْ٘     ٗهع٘ هوشىلعٞ ٗاسعـٝ.    ععـَ بععـًٔا   ٛٔك ،فاتٚا

ٗباهتعععاهٛ،  ًاػِعععا عوعععٟ بٽععع٩ْ ٓعععقٖ اهفلعععلٝ ـلوعععٞ ٗتفِععع٩ٚ؟ 

اهفلعلٝ  ع٩نعٞ  كاكعٞ ٨ ٌٙعبٕ   بعووعٔا  اكل٘دع٘ؿات اخلاكدٚعٞ    ع٩نٞك

ٗاهقوععٍ مل اكلجععاي اكلتقععـَ، ٪ْ ع٩نتٔععا باهعوععٞ ع٩نععٞ ٗد٘ؿٙععٞ، ٗٓععٛ 

ْ     تفتقل ْ مٗ مل ٗد٘ؿٓعا ه٘دع٘ؿ عوتٔعا مل كعى   ، كتلعْ٘ ععـًا   ًعا

ْڅهوشىلععٞ أٗ  ٗهعع٘ بعععـًٔا ٗٓععقٖ  .ُعع  ٓعع هتٕ مًِٚععا  ا، ًٌٔععا كًععا  

اهفلعلٝ اهعتغِ  ععّ     اهع٩نٞ  توف عّ ًجاي اهفلعلٝ ٗاهقوعٍ، إف  

ُععاسم اهفلععلٝ أٜ اهععتغِ  ستععٟ ععّ  بعى  بعععـ كتابتٔععا. اه٘اهعٽٞ  

بٌِٚعا  توعف ع٩نعٞ     .ًوتقى ، ٗأُبض هلا ٗد٘ؿ ػاكدٛاهعوٞ ا٪ٗػل

٪ُٔا هعتلْ٘ ععـًا    ،ات اخلاكدٚٞؿو٘د٘اهعوٞ ٗدن١ اهعوٞ باهِوبٞ ه

. ٗسلعّ زلعنَ ٗكقعا ٬ٙعات     ٗه٘ هوشىلٞ ٗاسـٝ بعـَ عوتٔا أٗ دن١ اهعوٞ

مل   اه٘اهععٽٞ نععـ اُتفعع  اهلتععاب اهلععلٍٙ اهِععلضلٞ اه٘آععشٞ أْ    

ٞ ، أٗ حلىلع ًّ عامل إػل عامل  ػل ساي اُتقاهلاباكل٘ت أٗ ًا، حلىلٞ 

 ،اكلٽوععقفِععا١ اهحلىلععٞ  ُفععٛ ؿللعع٨ٍِٔ ٗ .ػععلٗز اهععلٗغ ًععّ دوععـٓا

ٍ با٨ُتقعاي ًعّ ععامل إػل  ػعل،     اكلع٘ت   ٗاستعٟ هع٘ كوعل    - باعتبعاكٓ

اهوععٌاٗات ٗا٪كب كٌععا دععا١ مل   ػوععقنبععى  اُعع٘ك-كٌععا ٙق٘هععْ٘  

ٍ عاؿٗا بعـ أْ ، ٗنـ اهلٗاٙات ٗمل ؿلعلٗا   توبو٘ا اجلوـ كرتٝ سٚعاتٔ

. ٗٓقا اهل٩َ ٚا١ عِـ كبٍٔ ٙلمنْ٘بوشىلٞ اكل٘ت اه٘د٘ؿٜ، ٍٗٓ أس

اكلٚناْ اهوٚـ ذلٌعـ  تفوري عوٌا١ كباك كِاسم كتاب  ل هِٕٙىلڃ
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ً٘ه٘عٞ عوٌٚٞ، هلِٕ ٙتؼوٟ عّ ٙعـ كتابٕ ٗ ،سوغل اهٽباطبا٢ٛ

عِٔععا ٗهعع٘  اهعقٚععـٝ اهٌععٚعٚٞ كِٚععربٜ هوععـكا     إػل  عقوععٕ سٌِٚععا ِٙععى  

ـ   بلٗاٙات ٓعٚفٞ كٔع٩ ععّ ت ٗٙعى بعع  ا٬ٙعات.       ٜ اهتعِعم ٙعا هعٚ

 . ـ اه٘عٛوبٵٙٗ ٙـٙ٘ه٘دٛ ضلٽٍ اهعقىغلٙم، ٗاهٌع٘ك ا٪

ٗكلععافا اجلٔعع٘ؿ اكلٔععِٚٞ مل  ؟اٮُععلاكٓععقا أكٔععٍ هععبم  ٗسقٚقععٞ ٨

   ْ  ٓعقٖ اهعقا٢عـ ٨ تع٧ثل عوعٟ ًوعتقبى      تٽ٘ٙع اهقعل ْ ٗاهعقعى، عوٌعا أ

، ٗتع٘كخ اهغبعا١ ٗاهتِعامي    ٝاٮُواْ ٗعٌوٕ، ٨ مل اهعـُٚا ٨ٗ مل ا٬ػعل  

  عّ اهعقى ٗاكلِٽق.

وقعع٘ا نبععى ػوععق نـهععٚٞ ػٱ ااهععِ، ٗا٪٢ٌععٞ أُعع٘اكاعتععربٗا  ٜ ؿهٚععى بعع

ٍ  ؟ "اهوعععٌاٗات ٗا٪كب توبوععع٘ا اجلوعععـ كعععرتٝ    ٗكٚعععف علكععع٘ا أُٔععع

سٌِٚعا  ؟ ٗكٚعف تفوعل ن٘هعٕ تععاػل     ضلفْ٘ باهعلَثٍ عاؿٗا سٚاتٍٔ 

ْ  ٙوتعلب ػوق ، ًٽوعق اٮُوعاْ ؼلعا كعٍٚٔ كهع٘ي اد اهعقٜ       اٮُوعا

ٍ  ، ٓى مشوتٍٔ أ٧َٙكـ إُٔ بٌل ًجوِا أطع٘اك اخلوعق،    ٨؟ إفا مشوعتٔ

ٗنععـ مشوععتٍٔ كععع٩، كٌٚععٌؤٍ ن٘هععٕ تعععاػل إؾلععا أُععا بٌععل ًععجولٍ،     

. ٗإفا مل "كعى ُفعى فا٢قعٞ اكلع٘ت"     ٨ٗمًٕ ً٘ت اٮُواْ ؼلعِٟ اهفِا١

كٍٔ ًعّ طِٚعٞ أػعل٠ كٌعا مل كٗاٙعات      -كٌا ٙعتقـْٗ- ٌٌؤٍت

، هلععّ كٚععف ِٙوععذٍ   عتِا ػٱوقعع٘ا ًععّ ػععاهّ طِٚتِععا   ٚ)ًعع اهغوعع٘

ٗبع ٜ  ٙعٞ ًعّ     ًعع ن٘هعٕ تععاػل: ػوقلعٍ ًعّ ُفعى ٗاسعـٝ؟        ك٩ًٍٔ

 ؟.ك٩ًٍٔكتاب اد اهتـه٘ا عوٟ 

ٗاهعقّٙ إفا فكعلٗا ب ٙعات    ) مل دلعاي اهعقٚعـٝ:   ك٘ق اهِّاهعقى  

 . كععلغٍ أُٔععا  ٙععات اد هلِععٕ  كبٔععٍ مل طلععلٗا عوٚٔععا ُععٌا ٗعٌٚاُععا 
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اًتععـغ ت٘نععف اهعقععى مل نب٘هلععا بعع٩ تفلععري ٨ٗ إؿكان، للععا صلعععى      

ى ك٘ق اهِّ، كوٌافا ٙتِامهْ٘ عّ عق٘هلٍ أًاَ ُِْ٘ هٚى هلا اهعق

أٜ اعتباك مل سذٚتٔا. ٗٓٛ هٚو  كاهقل ْ اهقٜ ٓع٘ كتعاب ععامل    

ٞ؟ كعِشّ ُع٧ًّ باهغٚعم    ٚع اهغٚم ٗاهٌٔاؿٝ سٌِٚا  عرب ععّ نٔعٚٞ غٚب   

  .غٚبٚٞ٘د٘ؿ أٙٞ نٔٚٞ ب ٙوتٽٚع اهعقى اجلن٨َ ، ٗإ٨ تبعا هوقل ْ

ٌف بِفوم ًّ ػع٩ي اهتعاكٙؽ ٗاهلٗاٙعات    ٗاكت ٞأنلأ ا٬ٙٞ اهتاهٚ

تٍٔ اهبٌععلٙٞ. )ثععٍ ػوقِععا اهِٽفععٞ عوقععٞ كؼوقِععا اهعوقععٞ ًٔععغٞ     قععسقٚ

كؼوقِا اكلٔغٞ عىلاًا كلوُ٘ا اهعىلاَ حلٌا ثٍ أٌُع ُاٖ ػوقعا  ػعل    

ٗٓععقا ُٗععف هٽبٚعععٞ ػوععق اٮُوععاْ   كتبععاكن اد أسوععّ اخلععاهقغل . 

 ًٽوق اٮُواْ.

ـٵنٍٔ،  ٓععى ثععٍ   كٿععىٹ )اهععقٜ ٧ٙكععـ  ُلععقٵب اد عنٗدععى ُِٗعع

٘ٲتٶ    ٌٰع ٞٿ اهڀ ػععل  ٗهعٚى ا٨ُتقعاي ًعّ ععامل إػل     ٙقع٘ي اكلعع٘ت    .ُٰفڀعىڅ ٰف ٢ٶقپع

، ٓٛ حلىلٞ اهفِا١ اكلٽوعق، حلىلعٞ   . اكل٘ت حلىلٞ ٗد٘ؿٙٞ ثابتٞبلٗسم

ّ كع  احلقٚقٞ اه  ٙت٘نف عوٚٔعا ُعـق اهبععح ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ،       ٩ ؿللع

ٚٲ جتاٗمٓععا، ًٌٔععا كععاْ ًقاًععٕ. )  ٪ٜ إُوععاْ  ّٲ ٰعوپ ًٰعع ْڅ كٿععىٹ   ،ٰٔععا كپععا

َڄ   ٰٗاهڀععععإڄكڀٰلا ٕٱ ٰكبټععععمپ فٱٗ اهڀٰذوپععععايڄ  ٰٗدٲعععع ٰٙبٲقپععععٟ  ٌٰععععا   ،ٰٗ ٜټ  هپععععا١ ٰكبټلٿ كپبٶعععع پ

ْڄ  ، ٗاهفِععا١ كِععا١ سقٚقععٛ ٨ دلععامٜ، كٌععا ٙعع٘ؿْٗ، كٌععع       تٱلپععقټٰبا

أٜ  كِا٢ٍٔ ًافا هٚشِى هو٘د٘ؿ اكلعو٘ي ه٠٘ اهفِعا١ حلىلعٞ كِعا٢ٍٔ،   

 اكى ١ًٛ ًاػًِٗا ماي  ضلِى إط٩نا ٗهّٗٓقا مل  عـَ ًٽوق.

ٓععٍ  اهععق٢ٌّٙععٞ أًاًِععا كغععٍ ٗكععاٝ كهعع٘ي اد ًٗععّ دععا١ بعععـٖ ًععّ ا٪   

 . سوم اهفلب ٗها٢نل مل اهفٚ 
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٨ اهٌعٚعٛ  نـكٝ عوٟ اهت ٗٙى هـ٠ اهفلعل اهعقا٢عـٜ ٗاهل٩ًعٛ    

ْ ًجٚى هلعا، هع٘ ُعلك  ٓعقٖ اجلٔع٘ؿ خلـًعٞ اٮ       ٗػـًعٞ نٔعاٙاٖ    ُوعا

 اكلِريٙٞ حلِى تقـَ سٔاكٜ سقٚقٛ. 

ْ ١٨٧ٓ دعو٘ا اٮ ٙععٍٚ مل ًِىلً٘عٞ أٗٓعاَ ًتـاػوعٞ ًٗعقعـٝ       ُوعا

ًّ اهِعم اُو٩ػٕ ًِٔا، ٗهٚبقٟ أهريٓا ٙتفعِّ مل اُتعاز طقع٘ي    

 ٢٩ًٌٞ هلا، ٨ٗ س٘ي ٨ٗ ن٘ٝ إ٨ باد اهعوٛ اهعىلٍٚ.

كٌعج٩ ٓععٍ ٨ ِٙلععلْٗ ًٽوععق اكلع٘ت ٗمش٘هععٕ، هلععّ ًعع٘ت أٓععى    

سوٞ اهع   اهبٚ  سقٚقٞ هٚى مل عامل اهـُٚا بى نبى كِا١ اهلْ٘، اكلل

توععبق ٙععَ٘ اهبعععح. كلععى ُفععى فا٢قععٞ اكلعع٘ت ُععاؿنٞ نٔععٚٞ كوٚععٞ      

هلِٔععا مل قععـؿ ٗنعع  اكلعع٘ت ًٗلاُععٕ. هلععّ ك٩ًٔععٍ ًغاهٽععٞ        

ُععلضلٞ، كععاد عنٗدععى طلاطععم اٮُوععاْ هٚلععْ٘ ك٩ًععٕ سذععٞ       

ًٗا ك٩ًٍٔ ه٠٘ ت ٩ٙٗت  اهف ًِٽق ا٬ٙعات، ٗتِعٽـَ   عوٕٚ، 

 ؼلفآٍٚ احلٚاٝ، اكل٘ت، اهبعح.

 

 ك ُٔا كللٝ ط٩هٍ ٗغلا٢بٚات، ٗٓى اللهانٌ:طارق : 08ي

 ِٓان تف٩ِٚت أكجل س٘هلا؟

ُٗعععى ا٨هععفاف بفلعععلٝ هووععوٞ عوعععى    ماجااد الغرباااوٍ:  : 08ز

اهتععع ثري  ٗباهعععتٽاعٞ اجلٌٚععععٌعععٌى كعععى اكلععع٧ًِغل،  تاه٘دععع٘ؿ أُٔعععا 

. أُا ٨ أؿكٜ أٜ ٖ، كغٍ تفاٗت اكلوت٘ٙات!!!باهلْ٘ ٌّٓ عوى ٗد٘ؿ

، ٗٓععى ًععآـُا ًٌععٔـا ؟لف بععِٕععكععْ٘ ٓععقا اهععقٜ ٙوععتٚٽعْ٘ اهت 

، ٗٓى ُقعى هِعا اهتعاكٙؽ ععّ     ت ثل بإكاؿٝ ًؼّ ًا ٗاسـا ط٘ي سٚاتِا
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ذٚم ًِٽعق  هٚٱ.. ؟؟ أسـ تِلف أًاَ اكل٫ باهلْ٘، ٗهؼلٖ ٮكاؿتٕ

هفعو٘ا هلّ سلٌعٞ اد انتٔع     )أٜ أٓى اهبٚ   ه٘ ًا١ٗا :اهتربٙل

ات اهلٗاٙعع بإًلاُععٕ أْ ٙوععلؿ هععم عٌععلات بععى ٣ًٗععات ٗ ًعع٣ٚا  ػععل!!

 .ًعادنٍٓ اهلُ٘ٚٞ!! ِقىاه  ت ٗا٪ػباك

٨ ضلععتلٍ  ٨ أؿكٜ أُبلععٛ أَ ُٔععشم عوععٟ ٓلععقا ًِٽععق كخ 

هوعقععى ٗاهقععل ْ اهلععلٍٙ، ٗضلِععّ ُفوععٕ بععرتاخ ػععاٗ ٨ ؿهٚععى عوععٟ    

 . ُشٞ ُـٗكٖ، ك٩ٔ عّ تٔاك  ُُِٕ٘

ّ  اهعلكاُٚغلأسـ ؿع٘ٝ ُـٙق ٗكاْ بغل احلٔ٘ك  هبِٚاًٙ٘ا   للع

٢ٌععٞ. كوٌععا ٌععؼّ اكلعع٧ًّ كٔعع٩ عععّ ا٪ ك ٗدعع٘ؿٜ هوؿٗ٘دعع٘ؿ ٙعع٧ًّ ب

ِٙـبْ٘ عوٛ بّ أبعٛ طاهعم    عِـًااٮٙلاُٚغل ُتقـت أاهتقل بِا اكلقاَ 

    ٛ ٙت٘كوععْ٘  .مل نٔععا١ سعع٘ا٢ذٍٔ ٗا٨هععتعاُٞ بععٕ مل ٌُععاطٍٔ اهٚععً٘

إ٨ مل  بٌِٚعععا ٨ توعععٌع فكعععلاځ د عنٸٗدعععى  ٗٙوعععتغٚجْ٘ بعععٕ،عوٚعععٕ، 

ٌٰأٍُ ٗنپٰؤٌٍ ٙٲ ٙعلؿعٍٔ أسعـ ًعّ     ٗه٫هف مل .، ٗٓقا ػٽ  دوٍٚأپ

اهعوٌا١. ٗاكلعلٗف أْ اٮٙلاُٛ ٙقَ٘ ٗٙقعـ ِٙعاؿٜ )ٙعااااااااا عوعٛ . ثعٍ     

كِفعععٟ اهلدعععى بعععاد تععععاػل؟  اُعععلضل اعقبععع ، أهعععٚى ٓعععقا ًعععلك 

عوٛ بّ أبٛ طاهم ٙقع ٌّٓ عوى اه٘د٘ؿ،  نا٩٢: ،ٌلناه اهعلكاُٛ

ٗعِـًا تِـبٕ تِـب أسـ اهعوى اهقاؿكٝ عوٟ اهتع ثري مل اه٘دع٘ؿ، كع ٜ    

ٙلتععـ   كاغ. ٗ؟لق مل فهم إفا ُـب  اد أٗ ُـب  إسـ٠ عوى اه٘دع٘ؿ ك

٧ثل مل اهلْ٘ ٪ُٕ بى كى ٧ًًّ ٙ كقاي ك٩ًٕ. سٌِٚا اهتِللت

قع ٌّٓ عوى اه٘دع٘ؿ. كوع هتٕ ٓعى تععين أْ كعى ًع٧ًّ نعاؿك عوعٟ         ٙ

، هل  اجلٌٚعع اهتِلف باهلْ٘؟ ناي: طبعا، ٗٓى تٌم بقهم؟. 

ذلععاكٍ  ًـِٙععٕٞ ٗسلععّ مل ٗتٽعع٘ك تـاعٚاتعع ػٌععٚٞ تفععانٍ اجلععـي،   
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 ٞ ٜ  كٚٔععععا ٙعٌععععٍ اهتفتععععٍٚ، ًـِٙعععع  اهفلععععل اخلععععلامل ٗا٪هععععٽ٘ك

عق٘ي اه٘هنل اهـٙين ٗاكلوع٧ٗهغل ٗـلٚعع اهِعاي.    ػاُٞ  ،ٗاهغُِ٘ٛ

: ٓععقا ًععلن ُععلٙض بععاد عنٗدععى، ٪ْ اد  بلععى ٗٓعع٘غ كقوعع  هععٕ

٘  ٗ .اؿعُ٘ٛ أهتذم هلٍ :تعاػل ٙق٘ي اهعتذم هلعٍ،    امل ٙقعى اؿعع

   ٘ ْ ؿ ٗاهعٽٞ بِٚعٕ ٗبعغل اٮ   كٛ ٙقعاي بإًلاُٚعٞ ٗدع ، ٗإؾلعا نعاي   ُوعا

ٕ   اؿعُ٘ٛ، أٜ اؿععُ٘ٛ ًباًعلٝ ٗبع٩ ٗاهعٽٞ     بعى  . ، كشِعل اهعـع٘ٝ بع

 .ب٩ ٗاهٽًٞباًلٝ اهـعا١ هٕ أْ ٙلْ٘  ا٨هتذابًٞلهل 

ٓعقا اهتنٙٚعف اهعقا٢عـٜ ٓع٘ اهوعبم اهعل٢ٚى ٗكا١ تِاهعى اهعقا٢عـ         

اٮًععاَ ٗٓعع٘ مل عوٚا٢ععٕ،   اٗاهٽقعع٘ي اهٌععٚعٚٞ اهعع  بععات طلذععى ًِٔعع   

هلععّ بععع  كدععاي اهععـّٙ ٙبععـٗ ٨ طلذععى ًععع ا٪هععف اهٌععـٙـ، بععى     

ـ  ق ٙؿلععاكي ؿٗكا ػٽععريا مل ٌُععلٓا ًٗوععاُـتٔا. أُععا ٨ اهععتغلب تِعع

 إُوععاْ، هلععّ أنععف ًٌععـٗٓا ًععّ بوععٽا١ اهِععاي ٗاكلعتعع٘ٓغل عقوٚععا

ٙـعٛ اهجقاكٞ ٗاهعوٍ طلٌعع ةععٕ ٗبِعلٖ عِعـًا ٙوعٌع ٓعقا اهلعلا١        

 ٕ ، ٗكٚععف ِٙععاب بٌععوى اهعقا٢ععـٜ. أهعع ي أٙععّ ٙععقٓم عقوععٕ ٗٙقىلتعع

ِاؿكٖ ععرب دٔع٘ؿ   اه٘عٛ كذ ٝ؟. هلِٔا هوٽٞ اهرتاخ بعـ قِغل ً

 .هُِِ٘ععٕ هعع٠٘ اهتوععوٍٚ ٗا٨ُِععٚا  أًاًععٕ ٨ ؽلوععم دبععاكٝ، ك ُعع   

ٗٙت مل  ُـنين أغوم اه٘هنل اهٌٚعٛ اه٘اعٛ ٙلك  ٓقٖ اهللطقات

هلِعٕ طلٌعٟ دٔوعٞ اهِعاي ٗقعلٙ  كدعاي اهععـّٙ،        عِعـ ةاعٔعا،  

اهٕ، ك١٨٧ٔ ٨ ٙت٘كعْ٘ عّ كعى أٜ ١ًٛ، بى ٗطلاف عوٟ ُفوٕ ٗعٚ

  ؿًٕ. ٚشْ٘وتببا٨كتـاؿ ٗٙك٘كا عوٕٚ ضللٌْ٘ 

اهقععل ْ ٙٔععع اهعقععى كعع٘ق اهععِّ مل دلععاي اهعقٚععـٝ )ٗاهععقّٙ إفا       

فكععلٗا ب ٙععات كبٔععٍ مل طلععلٗا عوٚٔععا ُععٌا ٗعٌٚاُععا . كوٌععافا ٙٱلًععٟ  
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كععى ًععّ نععاكب عقٚععـٝ غععري ًِِععْ٘ عوٚٔععا     ٗا٨كتععـاؿبععا٨سللاف 

 بى بعٍٔٔ ٙتٌلن مل ٗسى اخللاكٞ. ؟نل ُٚا

أًوععٛ كععبري با٪فكٚععا١، اهعع٘اعغل، اهععٚقىلغل، ًععّ ًععٚعٞ أٓععى        

اهبٚععع ، أْ ضلعععاكٌ٘ا ًعععا دعععا١ مل ٓعععقا احلععع٘اك ًعععّ أكلعععاك نبعععى    

احللعععٍ عوعععٟ ُعععاسبٔا بعععا٨سللاف، كعععٛ ٙلتٌعععف٘ا احلقٚقعععٞ      

ب ُفوععٍٔ، ٗٙوععع٘ا رلوِععغل كللادعععٞ عقا٢ععـٍٓ ٗا٨عععرتاف  ٽعع      

ع اهلتاب اهلعلٍٙ ٗاهعقعى اهوعوٍٚ. ػاُعٞ     كى عقٚـٝ ٨ تِوذٍ ً

ٗأُٔععا مل تعتععرب ًععلطا بعع ٜ عٌععى عبععاؿٜ، ٗهععّ تعع٧ثل عوععٟ ًوععتقبى     

  اٮُواْ، ؿُٚا ٗأػلٝ.
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 انىالَح انتكىَنُح
٪٢ٌٞ  أْ هنٙاكٝ اجلاًعٞا دا١ مل اٗكقا كل طارق اللهانٌ:: 09ي

أٓى اهبٚ  ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ، اه  تعين ُع٩سٚات ٗاهععٞ ًعقك٘كٝ    

نٙاكٝ. كٌا ٓٛ اكلباُٛ اه  اهتِـ عوٚٔا اهعوٌعا١ مل اهعِاؿ   مل ٓقٖ اه

ٓقٖ اه٨٘ٙعٞ اػل أٓعى اهبٚع ؟ ًٗعا ًعـ٠ ُعشٞ احلعـٙح اهع٘اكؿ ععّ          

اكلعِععَ٘ )ُنُٓ٘ععا عععّ اهلب٘بٚععٞ ٗن٘هعع٘ا كِٚععا ًاًعع٣تٍ  أ٨ تعتقععـ إْ  

ٓلقا ًِنهٞ تتِاكٟ ًعع ت٘آعع ٗػٔع٘  ٗعبعاؿٝ ا٪٢ٌعٞ ٗأؿعٚعتٍٔ       

 اكل ث٘كٝ عٍِٔ؟

تععععين اه٨٘ٙعععٞ اهتلِ٘ٙٚعععٞ، اهتِعععلف     غربااااوٍ: ماجاااد ال: 09ز

ٞ عوعععى بعععاهلْ٘، باعتبعععاكٍٓ، أٜ أ٢ٌعععٞ أٓعععى اهبٚععع ، ٓعععٌّ هووعععو

باُععٕ  ُفوععٕ تعععاػلاد  بٌِٚععا ِٙععف !!اه٘دعع٘ؿ، أٗ ٗاهععٽٞ مل اهفععٚ 

باه٘د٘ؿ ٨ ُعلف  ًتفلؿٓ٘ ٗ، ١هٚى كٌجوٕ ًٛٗ غين عّ اهعاكلغل،

سعـ،  أ مل ٙلّ هٕ كف٘اځ .هفٚ٘ٓاتٕ هٕ ٗها٢نل فرتبكٛ ُ ٕكِٔ

ٖٱ إڄٰفا أپٰكاٰؿ ٗأًععلٖ إفا أكاؿ ًعع٣ٚا أْ ٙقعع٘ي هععٕ كععّ كٚلععْ٘ )   ًٲععلٱ ٌٰععا أپ ُٰٵ إڄ

ْٱ  ٕٱ كٿععّ كپٰٚلٿعع٘ ٚٲ٣ٳا أپْ ٰٙقٿععٰ٘ي هپعع ْٲ  ، )ًٰعع ُٰععاٖٱ أپ ٛٲ١ٷ إڄٰفا أپٰكؿٲ ٌٰعع ِٰععا هٶ ٘ٲهٿ ٌٰععا نپ ُٰٵ إڄ

ْٱ    ّٲ كپٰٚلٿع٘ ٕٱ كٿع ٍ ٓعٌّ نع٘اُغل ُعاكًٞ، ٨    ٗاهلعْ٘ ِٙعتىل   . ُٰقٿٰ٘ي هپع

٢ٔععا كععٛ  ستععٟ اد عنٗدععى ٨ ٙتععـػى ب ؿا  ٔععا أسععـ، بععى   ٙتععـػى كٚ

 ٞ ٝ. ٗسلععّ باه٘دععـاْ ٩ُسععيل كٚععف    اهلععْ٘ ٗاحلٚععا  تِععتىلٍ سلكعع

اهىل٘آل  ٗكىتتشلٍ اهق٘اُغل حبلكٞ اهلْ٘ بلى تف٩ِٚتٕ، 

ؿٗك هٯُواْ اكتٌف اهعوٌا١ ن٘اُِٚٔا مل ٙعجلٗا عوٟ ٗد٘ؿ أٜ اه  

ٗكعق  ، ٨ ُ، ًلهى ٨ٗ إًاَ ًِِ٘ب. كِنٗي اكلٽل ًعج٩ صلعلٜ   كٚٔا
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ناُْ٘ ٗآض، ٨ ؿػى هٯُواْ بٕ، ٗعِـًا اهتٌٽل اهعوٌا١ اهوعٌا١  

وععععتذٚم تاهععععتٌٽلٗٓا بععععِفى اهقعععع٘اُغل اهلُ٘ٚععععٞ، كععععاهتغريات ٨ 

ٙوعتٽٚع اٮُوعاْ أْ    هٯُواْ بى هوقاُْ٘ اهقٜ ٙ٘ولفٕ. ؼلعِٟ  ػل ٨

هلِٕ ٙوتٽٚع اهتٌٽاكٓا ًّ ػع٩ي  ًٽلٜ كتٌٽل، ٙق٘ي هووٌا١ أ

 .كتٌاكٔا ٗؿكاهٞ  ثاكٓا ٗطبٚعٞ عٌوعٔا ن٘اُغل كُ٘ٚٞ ؽللّ ًّ ا

ًع٘اؿ كٌٚٚاٗٙعٞ كع٘ق ًِعاطق     ٌُل كِذض مل تلجٚف اهغَٚ٘ ب٘اهٽٞ 

ل، كٌٽلت ٌّٓ ناُْ٘ ُنٗي اكلٽعل سٌِٚعا تتلعاثف اهغٚعَ٘     اهتِشٵ

"أٙٵٔا اهِاي، ًعا   عّ اهله٘ي اهللٍٙ: .ِؼفٔٞق  ؿكدٞ سلاكٙٞ ً

ِٵٛ طلاهف دا١كٍ عِٵٛ ٙ٘اكق كتاب اد ك ُا نوتٕ، ًٗا دا١كٍ ع

 ".كتاب اد كوٍ أنوٕ

أسععـ أهععباب  كععاْ إْ تععـاعٚات اهِععلا  بععغل اكلععقآم اهـِٙٚععٞ     

هتللٙى كٔعا٢ى تععنم ًعلعٚٞ ٓعقا اهٽعلف أٗ       باهٚٞ إدرتاغ عقا٢ـ

أهٚى ِٓان ُٔاٙٞ هلقا هلّ  فان، بعٚـا عّ اهقل ْ ٗاكلِٽق ٗاهعقى.

ٕ   اهِلا  اكلقٚع ؟ كعٍ هٱع    ٗكعٍ هتوعفم    ،فل  ؿًعا١ بل٣ٙعٞ بوعبب

كععٍ اهععتٔول٘ا ٗنتععا ٗثععلٗات طا٢وععٞ؟ كععٍ عٽوعع٘ا اهعقعع٘ي    قععا؟٨س

 .ًٗ٘ٓ٘ا اه٘عٛ؟

إْ اهتقـَ اهعوٌٛ اهلا٢ى كاغ ِٙوف اهعقا٢ـ اكلِٽِعٞ ٗاكل٘ٓع٘عٞ  

هٚجبعع  باهععـهٚى أْ اه٘اسععـٝ توعع٘ ا٪ػععل٠، ًِٗٔععا اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ،  

تع٧ثل كٚٔعا إكاؿٝ اٮُوعاْ ٗكغباتعٕ     ٨ ثابتٞ ن٘اُغل  اهلْ٘ صللٜ ٗكق

بى ستٟ ًعذنات ا٪ُبٚا١ كٌعا   .ٗتوؼريٓا ًِٔا ؿٝإ ا٨هتفٗؿللِ

فكلت جتلٜ بقاُْ٘  ػل ٗهٚى ػلنا هق٘اُغل اهلْ٘. هقا اهعتبعـ  

دـا أْ ٙق٘ي أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  ٍٗٓ عق١٩ عوٟ ؿكدٞ كبريٝ ًّ اهعوٍ 
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ٗاهتقععع٠٘، أهعععتبعـ أْ ٙق٘هععع٘ا: )ُنُٓ٘عععا ععععّ اهلب٘بٚعععٞ ٗن٘هععع٘ا كِٚعععا   

٘ كًاًعع٣تٍ .  ـ غ لا٢شععٞ اهغوعع٘ تفعع  ًععّ ٓععقٖ اهلٗاٙععات، اهٔعععٚفٞ اهوععِ

ػاُععٞ ًععع ٗدعع٘ؿ كٗاٙععات بِععٚ  أػععل٠: )ادعوُ٘ععا عبٚععـا رلوعع٘نغل      

ثبعع  ُععشٞ هععِـٓا ك ٙٔععا ٨  بععى ٗستععٟ هعع٘   ٗن٘هعع٘ا كِٚععا ًععا ًعع٣تٍ . 

اهلعلٍٙ، كٌعا تقعـَ أكجعل ًعّ       سذٚٞ هلا هتعاكٓعٔا ًعع اهلتعاب   

 ٍ، كٔععٍ بٌععل ٗهلعع عععٍِٔ ُععـٗكٓا كغععٍ إُععٛ ٨ اهععتبعـ ًٽوععق  ًععلٝ. 

عوعٟ  ٗ ًغاهٚٞرتاخ ًوغَ٘ بعقا٢ـ ٗأكلاك اهٗ. ؿِٙٚٞ ٗهٚاهًِٚٞاا 

، ٗعععـَ اهتوععوٍٚ ٪ٜ كٗاٙععٞ ًععا مل   ااهٌععٚعٛ احلععقك مل اهتعاًععى ًعٔعع  

تعععلب عوععٟ اهعقععى ٗاهقععل ْ ًٗبععاؿ٥ اهععـّٙ احلِٚععف ٗاهِععشٚض ًععّ   

اهع   م اهٌٚعٞ ًنٙـا ًّ اه٩ٙ٘ت كاهتـبل صلِٵ هريٝ اهِ، ٗأٓى بٚتٕ.

   ّ آعععٽلتٍٔ عِٔعععا، ٗأدعععى اهعععـكا    اهعععتِنك  ٗععععٍٚٔ ٗعقوعععٍٔ ًععع

إؿلععاْ اهٌععٚعٞ بعقا٢ععـٍٓ  إْ  .هرتهععٚؼٔاًٗعععا٢ل  تٔععا بٽقعع٘ي ٙاٌحل

هععٞ كللادعتٔععا ، ٓععٍ حبادععٞ ًاإؿلععاْ غععٚ،، عععاطفٛ ًوععتفن ؿا٢ٌععا  

 .ٗتٔقٙبٔا

 

ٛ    : طارق اللهانٌ:76س كُ٘عٕ  ٗ ،ٓى توتٽٚع اثبعات ٓعقا اهِفع

ٚعٞ ٗد٘ؿ ٓلقا ول٘آل ػاكنٞ هوٽب تِفٛأٗ  .غري ُاؿك عّ ا٪٢ٌٞ

 ا٪٢ٌٞ؟ ُـكت عّ

ه٫هف ٨ اهتٽٚع ُفٛ ُعـٗكٓا ًٽوقعا    :ماجد الغرباوٍ: 76ز

كلعلكععٞ ولععلف ُععـٗكٓا،   كِشتععازكلؼلععا ُععـكت عععّ أسععـ ا٪٢ٌععٞ،   

ٗكٍٔ سٚجٚاتٔا، كلٚعف ٙلعْ٘ كًعنا ؿِٙٚعا بٔعقا احلذعٍ ٗٙقع٘ي ًعا         

هععقا طلععاهف كتععاب اد، ٗٓعع٘ ٙععـعُ٘ا هععلك  أٙععٞ كٗاٙععٞ رلاهفععٞ؟؟.  
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ٞ    ٕ:ق٘هع ب ْ ٙقِـأْ اٮًاَ كا أستٌى ، تِعنٍٙٔٔ  ُنُٓ٘عا ععّ اهلب٘بٚع

ف بعاهلْ٘ أٗ اه٨٘ٙعٞ   ؼلا مل فهعم اخلوعق ٗاهتِعلٵ    اـلٚع ُفاتٔ ًّ

. أٜ تِععنٍٙٔٔ ًععّ كععى  ٗاٮسٚععا١ ٗاهععلمق إػل غععري فهععم   اهتلِ٘ٙٚععٞ،

ُفٞ ٨  ٜ ب تِفٍٔٗس٣ِٚقٷ ؿللّ أْ  ّ اهلب٘بٚٞ ٗاخلاهقٚٞ.٢ػِا

ٍ، ٗاهتقعععع٠٘ كتِعععفٍٔ بععععاهعو  تٌعععاكن ُععععفات اخلعععاهق دععععى ٗععععع٩.  

ٗٓععقا  .كٌاهٚععٞٞ بٌععلٙٞ ٗاٮػعع٩ْ، ٗاهعٌععى اهِععاا، ٗكععى ُععف 

أ٢ٌٞ  ٗباهفعى ًّ ٙقلأ هريٝهوشـٙح ٨ ٙتقاطع ًع اهقل ْ،  ػل كٍٔ 

 أٓععى اهبٚعع  صلععـٍٓ ًجععا٨ هولٌععاي اهبٌععلٜ إؿلاُععا ٗاهتناًععا ٗعوٌععا.  

هلّ ٓى ٙقبعى اهغع٩ٝ بٔعقا اهتفوعري؟ ٗٓعى ٙرتادععْ٘ ععّ نِاععاتٍٔ         

 ٚٞ؟ٗعقا٢ـٍٓ اهباه

إْ اهلٗاٙعٞ مل تٔعع هعقفا ذلعـؿا هِعفات أٓعى اهبٚع   ٗتلكع          

اهباب ًفت٘سا هوغو٘ ٗتنٗٙل احلقا٢ق حبذعٞ ُِعلتٍٔ: )ن٘هع٘ا كِٚعا ًعا      

ًعع٣تٍ ، ستععٟ ؽلععاؿ٠ اهغعع٩ٝ ٗاكتفععع٘ا با٪٢ٌععٞ إػل ًِععاف اخلععاهق،    

أْ ًععا ٙقً٘ععْ٘ بععٕ بإفُععٕ تعععاػل، هلععّ بعع٩ ؿهٚععى ٙععـي عوععٟ         ٞحبذعع

 ك ٜ تنٗٙل ٗدلؿلٞ حبق أٓى اهبٚ ؟.تفٍ٘ٙٔٔ ًّ نبوٕ دى ٗع٩، 

 

ٞ ًتععٟ طلسعع  نٔععٚٞ اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚعع  طااارق اللهااانٌ:: 72ي

 ُشاب ٓقٖ اهِىللٙٞ؟أٗٓى هلا أُى تاكطلٛ تعلن عوٕٚ 

مل تٽلغ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ بٔقا اهٌلى  ماجد الغرباوٍ:: 72ز

 ،هفووععفٞ اهُٚ٘اُٚععٞ اهقـؿلععٞا دععقٗكٓا اهٔععاكبٞ ملإ٨ ًعع٧ػلا، كغععٍ 

تعتقـ ب ْ اه٘اسـ ٨ ِٙـك ًِعٕ إ٨ ٗاسعـ، ٗؼلعا أْ اد    اُ  كاه  

بوععٚنل ًععّ ـلٚععع اجلٔععات، أٜ ٗاسععـ ذلعع  كعع٩ ِٙععـك ًِععٕ إ٨        
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ٗاسـ، كؼوق اهعقى ا٪ٗي اهقٜ ٌٙبٕٔ ؽلاًا ًعع سٚجٚعٞ إٓعاكٚٞ، ثعٍ     

ستٟ ُِى اهعقعى   ػوق اهعقى ا٪ٗي اهعقى اهجاُٛ ًع سٚجٚتغل ٗٓلقا

. ك ػعق اكلوعوٌْ٘   ٕٚ ُع٘ك كعى ًع١ٛ   اي اهقٜ كاهعاًل أٗ اهعقى اهفعٵ

ثٍ طبقٔا اهٌٚعٞ  اهفللٝ ٗأعاؿٗا اُتادٔا مل ١٘ٓ كً٘مٍٓ اهـِٙٚٞ،

٢ٌٞ، مل ولى تِىلري كووفٛ علكاُٛ ًت٘اُى كقعاه٘ا  عوٟ اهله٘ي ٗا٪

ٗبعٍٔٔ  كٌا تقـَ. ب ْ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  ٗاهٽٞ مل اهفٚ  ٗاه٘د٘ؿ

احلقٚقعٞ  ٌعا ؽلجعى   ؽلجعى اهعقعى ا٪ٗي، بِٚ  أْ احلقٚقٞ امٌـٙٞ  ٙعتقـ

 ٨ ٙوععت٘عمٗاهتفِععٚى مل ذلوععٕ كٔععقا سعع٘اك  اهعو٘ٙععٞ اهعقععى اهجععاُٛ،  

٨ٗٙععٞ  ًععّ ٙععـعٛ ٗدعع٘ؿ    ٟعوعع تفِعع٩ٚت. ٗنععـ تقععـَ اهععلؿ    اه ـلٚععع

 .أٗ هغريٍٓ ، ؼلعِٟ اهتِلف باهلْ٘، ٪ٓى اهبٚ تلِ٘ٙٚٞ

تبقععٟ اهقاعععـٝ اهوععابقٞ سآععلٝ مل ذلاكٌععٞ ـلٚععع اهعقا٢ععـ،    ٗ

شتٌى ٗن٘عٕ ػاكدا، هع٘ا١ كعاْ ا٨ًتِعا     ٗٓٛ: )اكلٌتِع عق٩، ٨ ٙٱ

اهِعاك ًعّ   فاتٚا، كٌلٙم اهباكٜ، أٗ هعـَ ققق ًعلطٕ كعانرتاب   

ٗ هٽبٚعععٞ اهٌعع١ٛ ٗتلِ٘ٙععٕ، كاًتِععا    أاه٘كنععٞ ًععلهل ٨سرتانٔععا،   

ْ ُـٗك اكلعذنات ٗاخلع٘اكق اهلُ٘ٚعٞ عوعٟ ٙعـ اٮ     سوعم طبععٕ    ُوعا

 ٗتلِ٘ٙععٕ. ًٗععا أكععـ اهقععل ْ ٗن٘عععٕ، ٙٱقتِععل كٚععٕ عوععٟ ًعع٘كؿٖ .        

 ُوععاْاكل ه٘كععٞ، كاٮ ُوععاْٗاكلقِعع٘ؿ اكلٌتِععع عقعع٩ حبوععم طبٚعععٞ اٮ

، ٗٓعٛ نع٘اُغل   ِٕع ن٘اُٚبٽبٚعتٕ ٨ ؿللِعٕ اهتِعلف بعاهلْ٘ ػعاكز     

 :طعاهبٖ٘ ب ٙعٞ، ٗٓعٛ اكلعذعنٝ     ًّٰع ، هقا أداب اهله٘ي احللكٞفاتٚٞ 

ّٰ هپمپ ٰستٸعٟ  ) .شاْ كبٛ ٓى كِ  إ٨ بٌلا كه٨٘ ؟)هب ًٶ ٰٗنپاهٿ٘اڀ هپّ ُٹ٧ٲ

ّٰ ا٪پكٲبڄ ِٰٙبٱ٘عٳععاٰتفڀذٱعع ًٶعع ِٰععا  ِٰععمٷ   ،ٰل هپ ٰٗعٶ ًټععّ ُٸؼٶٚععىڅ  ٞڂ  ْٰ هپععمپ ٰدِٸعع ٗٲ ٰتلٿعع٘ أپ

ٰٔا ٰتفڀذٶريٳا ٰٔاٰك ػٶ٩هپ ُٲ ِٰعا    ،كپتٱفپذټٰل ا٪پ ٚٲ ٌٲعٰ  ٰعوپ ٌٰا ٰمٰع ٌٰا١ كپ ٗٲ تٱوٲقٶنلپ اهوٸ أپ
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ٞٶ نپبٶعع٩ٚځ   ٌٰ٭٢ٶلپعع ٰٗاهڀ ٕٶ  ٰٛ بٶاهوڃعع ٗٲ ٰتعع ڀتٶ ْٰ هپععمپ بٰ  ،كٶٰوععفځا أپ ٗٲ ٰٙلٿعع٘ ًټععّ  أپ ٚٲعع ٴ 

ِٰا كٶٰتابٳا  ٚٲ ِٰنټٰي ٰعوپ ّٰ هٶلٱنٶٚټمپ ٰستٸٟ تٱ ًٶ ٰٗهپّ ُٹ٧ٲ ٌٰا١  ٗٲ ٰتلٲنپٟ كٶٛ اهوٸ مٱػٲلٱفٷ أپ

ٌٰلٳا كٸهٱ٨٘ځ ٰٓىٲ كٿِ ٱ ٰإ٨چ ٰب ْٰ ٰكبټٛ    .ُٸقڀٰل٦ٱٖٱ نٿىٲ هٱبٲٰشا

كاٮكاؿٝ اهبٌعلٙٞ هٚوع  ٓعٌّ نعاُْ٘ اهوعببٚٞ اهعقٜ ٓع٘ ككٚعنٝ         

قاتٛ. ٨ كععلق مل فهععم بععغل ُعع، ًلهععى ٗبٌععل    اهقعع٘اُغل ٗتلابٽٔععا اهعع 

ٍ عاؿٜ، هقا  ٗاهبٌعل ٨ ؿللِعٕ اهتِعلف     ،اهلهع٘ي إُعٕ بٌعل    أدعابٔ

ٞ  ٞاخلاكنع  نداكلعع إتٚاْ ا، ٗهٚى ناؿكا عوٟ باهلْ٘ إط٩نا ، هوٽبٚعع

 ٞ ٕ   . كٌٽععاهبلٍ تعذٚنٙعع ٨ طلععلز عععّ   اهٽبٚعععٞ  عوٌععا١   ًٗععا ٙقععَ٘ بعع

ْ ، ٗٓعٛ رلتوفعٞ هعِؼا ًعع اٮ    ٔان٘اُِٚت٘ولٚف  ا جتعـ كعى   ، هعق ُوعا

دلٌ٘عٞ ًّ اهعوٌا١ ت٧ثل مل دعن١ ًعّ اهلعْ٘ ٓعٌّ ن٘اُِٚعٕ ٗهعٚى       

ػاكدا عِٕ، ٗهٚى هلعا نعـكٝ تع ثري ػعاكز اػتِاُعٔا. كٌعج٩ عٌوٚعٞ        

ا٨هتٌٽاك اهِِاعٛ هٚو  تِلكا باهلْ٘ بى ٓٛ ت٘ولٚف هقع٘اُغل  

ٗٓقا . ٗاجلفاف اهٽبٚعٞ ًّ أدى ٓٽ٘ي ا٪ًٽاك مل ًِاطق اهتِشل

ٔععَ٘ اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ اهعع  ٙقِععـ بٔععا      أًععل  ػععل طلتوععف عععّ ًف   

ا٪كب تِٽعٜ٘ هٯًعاَ   اهتذابٞ اهلْ٘ ٮكاؿٝ ُاسم اه٨٘ٙٞ. كٌج٩ 

ًعا١ مل هعفلٖ، كعرت٠ كٗاٙعات اهغوع٘ قعـثم ععّ مٙعاكات ا٪٢ٌعٞ           تًٟ

طفٞ، ك ْ ٙواكل ًّ اكلـِٙٞ اكلِ٘كٝ إػل اهل٘كٞ ثٍ ٙع٘ؿ بِفى ااخل

اكٝ أسععـ أُععشابٕ أٗ هٚوتععٕ. ٗأسٚاُععا ٨ ٓععـف هععٕ ًععّ اهوععفل هعع٠٘ مٙعع 

اهغلٙم ًعا ماي طٚعف ًعّ اهٌعٚعٞ ٙع٧ًّ بٔعقا        .!!اهتغاثٞ أسـ اهٌٚعٞ

كب ٛ اهلا٢ى، اهقٜ كاغ ٙلُـ سلكٞ ا٪اهل٩َ كغٍ اهتقـَ اهعوٌ

ٗا٪غعلب فٓعع٘ي أُعشاب اهلفعا١ات اهعوٌٚعٞ سٌِٚععا     بع دنا١ اهجاُٚعٞ.   

  ٙتؼوْ٘ عّ عق٘هلٍ، ك٧ًِْٚ٘ بٔقا اهل٩َ.
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 حيفهىو انىالَح انتكىَنُ
نععععـ ٙتوععععا١ي اهقععععاك٥ ًععععآٛ اه٨٘ٙععععٞ  طاااارق اللهااااانٌ: : 72ي

 اهتلِ٘ٙٚٞ، ٗٓى ؿللّ ت٘ٓٚض ًا ٓ٘ اكلقِ٘ؿ بٔا؟

ٞ: اهتِععععلف ٚععععاه٨٘ٙععععٞ اهتلِ٘ٙتعععععين  ماجااااد الغرباااااوٍ:: 72ز

. ٗٓقا ًعا ٙلكٔعٕ اهقعل ْ ٗاهعقعى، ٨ٗ     ٗاهتشلٍ بق٘إُِٚاهلْ٘، ب

نع٘اُغل   ٕقلٌ ٗاهلْ٘ ٙـي عوٟ ُـنٔا أٜ ؿهٚى ًّ  ٙٞ أٗ كٗاٙٞ.

ّ  ،٨ ؿللععّ اهععتشلٍ بٔععا   ،ٞفاتٚععٞ احللكعع  ا كُ٘ٔعع أٗ  ععلز ععع

اهقععاُْ٘ ناُُ٘عا ًععا مل  ٗٙبقعٟ  ، تؼِععّت كععاهق٘اُغل ًعاًوٞ ٨  ناُُ٘عا. 

ٞ   ، ؼلععا مل فهععم ا٨هععتجِا١،   ٙعع٧ثل عوٚععٕ نععاُْ٘  ػععل     ًِعععق  كٔععٛ ثابتعع

ٗمل ٙوتٽع  .ًِق أْ ٗعٟ اٮُواْ سقٚقتٕ، ًٗا ماه  جتلٜ اخلوٚقٞ

للتِعع  باهٌ ْ اهلُ٘ٛ  اهتف٘ٙ ٮكاؿتٕ، بى  أسـ اهتِلف بٕ ٗكقا

عق٩ هعـَ ٗد٘ؿ هِؼٚٞ بغل اهٽلكغل كع٩ ٙوعتٚٽع اهتع ثري بعٕ هع٠٘      

ٕ  اد اهععقٜ ٨ ُعععلف كِٔععٕ إط٩نععا  . بععى ًععّ ػعع٩ي ن٘اُِٚععٕ ٗأُىلٌتعع

ستٟ اد عنٗدى ضلرتَ ػوقٕ ٗن٘إُِٚ كرتكٔا تعٌى فاتٚا ٨ ٙتـػى 

 سععـ كوٌععافا مل ٙبععاؿك  ٗهعع٘ كاُعع  ِٓععان ٨ٗٙععٞ ٪   بٔععا أسععـ ًٽوقععا.   

، ٨ُقععاف اهبٌععلٙٞ نبععى أْ قععى اهلعع٘اكخ ٗاهععن٨مي   ُععاسم اه٨٘ٙععٞ

ٗاهفٚٔاُات؟؟! بى كلافا مل ِٙققٗا أُفوعٍٔ ٗكٗاٙعتلٍ تقع٘ي "ًعا ًِعا      

ذعنٝ  ٌعع هلعا    إ٨ ًقت٘ي أٗ ًوعٌَ٘. بعى كلعافا مل ٙع تٍٔ اهلهع٘ي ؼلع     

ٞ   أبِعاكٍٓ؟ كٌعّ أٗػل   ؟ ُٖعاسم اهلهعاهٞ أَ غععري   باه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚع

ُععٛ ُععلٙض  ٠ ًععّ ٓععقا اهقبٚععى قتععاز اػل ُععّ نلٗباهتععاهٛ كعع ٜ ؿععع٘

ٗن٘عٔا، ُفٍٔ أُٔا جتلٜ ٗكعق نعاُْ٘ دلٔع٘ي     كإفا أكـ٧ٙكـٓا، 
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. هلععّ ٨ ت كٚععـ نل ُععٛ عوٚٔععاهِععا. ٗهععٚى ػلنععا هقعع٘اُغل اهلععْ٘،  

٨ٗٙٞ ؼلعِٟ ٢ٌٞ كاه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ كغبٞ ٗأًِٚٞ ًٚعٚٞ أْ ٙلْ٘ ه٫

ٓععععـ ػِععععًٍ٘ٔ  عوععععٟ أكٔععععوٚتٍٔكععععـهٚى اهتِععععلف بععععاهلْ٘، 

. ك٩ توتغلب أْ ًؼِا ًّ عٚعاك  ٙعٞ اد، ٗٓع٘  ٙعٞ اد     غلاهتاكطلٚ

اهوععٚـ كععاولٍ احلععا٢لٜ ٙقعع٘ي مل كتابععٕ اٮًاًععٞ ٗنٚععاؿٝ اجملتٌععع       

 : )كععإْ كععاْ اكلقِعع٘ؿ باه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ ػععلق ُعع٘اًٚى  071)ْ

ا اهٽبٚعٞ، كإْ اٮًاَ " " طلعلق أسٚاُعا ُع٘اًٚى اهٽبٚععٞ، ٗٙع تٛ ؼلع      

ٙوٌٟ باكلعذن كٌٚق اهقٌعل، أٗ صلععى احلِعٟ توعبض، ٗؿلِعع اهِعاك       

ععععّ اٮسعععلاق، ًٗعععا إػل فهعععم ًعععّ ا٪ًععع٘ك اهععع  ٓعععٛ ػعععلق هقععع٘اُغل  

كٔع٘ ًعقع٘ي ًٗقبع٘ي    اهٽبٚعٞ، كإْ ةعٛ ٓعقا باه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ،     

ٗثاب  مل اهلتاب ٗاهوِٞ اكلت٘اتلٝ، ك٩ ًم ٨ٗ كٙم أْ ا٪٢ٌٞ " " 

 ضلِٟ، ٗاكلعذن ٓ٘ ػلق ناُْ٘ اهٽبٚععٞ  أولٔلٗا ًّ اكلعادن ًا ٨

ًوععلُ٘ا بلٗاٙععات   .. ٓععى ٓععقا اجملتٔععـ ٙعععٍٚ عِععلٖ أَ ًععا ماي     ..

ًِوعع٘بٞ  ٗنععات كُ٘ٚععٞاهقععلْٗ ا٪ٗػل اهعع  تتشععـخ عععّ ًعععادن ٗػل 

ٗكقا هل٩ًٕ كإْ ـلٚعع عوٌعا١ اهٽبٚععٞ ٗاهفٚنٙعا١     بى ؟؟ ٪ٓى اهبٚ 

فا ٨ تِععـق ِ٘ٙٚععٞ، كوٌععاٗاهلٌٚٚععا١ ٗاهٽععم اهٚععَ٘ هععـٍٙٔ ٨ٗٙععٞ تل 

٨ ؾلوعم أٜ ؿهٚعى سوعٛ    ، بٌِٚعا  ٨ تعـ ٨ٗ قِٟ إزلاماتٍٔعوٍٚٔ ٗ

 عفعٟ عوٚٔعا اهعنًّ،   ه٠٘ كٗاٙات  ،ٓقا اجملتٔـ ٗغريٖعوٟ ًا ٙق٘هٕ 

  َ بِععشتٔا إط٩نععا، ٨ُوععـاؿ بععاب اهعوععٍ بٔععا، ٗعععـَ         ٙتعععقك اجلععن

بى ه٘ سِو  كع٩ هِقوعٔا ععـؿ كعبري ًعّ اهِعاي نعـ        .ًعاُلتِا هلٍ

ـٰ ِٙععى اتل، ٗٓععقا ًِتععفٷ، ٗأًاًععم كتععم اهتععاكٙؽ هتت كععـ   اهتعع٘ سعع

بِفوم، ٓى ِٙقى توم اكلععادن اكلعـعاٝ بٽعلق ُعشٚشٞ هععـؿ كعبري       
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 ًّ اكلٌآـّٙ أٗ احلآلّٙ سٌِٚا سِو  اكلعذنٝ؟

ٗأغلب ًا مل كٗاٙات اكلعادن ٗاهللاًات عـؿ ًٔ٘ؿٓا، كٽاكلعا  

ـ        ، ٗتِعى  ِٙقى اكلعذعنٝ ًعؼّ أٗ أكجعل ٨ ٙتععـ٠ ععـؿ أُعابع اهٚع

. كلٚعف تبِعٟ عقٚعـٝ كاًوعٞ عوعٟ إػبعاك ًعؼّ أٗ        ٽلق ٓععٚفٞ ب

ًؼِغل؟ أسـ اهغ٩ٝ ٙـعٛ أْ اٮًعاَ هع هٕ ععّ ًعـ٠ ًع٘نٕ ٪ٓوعٕ       

مل اهل٘كععٕ، ثععٍ كععتض هععٕ أكقععا كُ٘ٚععا ُقوععٕ كعع٘كا إػل بٚتععٕ بلععى          

٪ًٚٞ كٌعا بعاي   اتف٩ِٚتٕ!!!!. ٓقا اهل٩َ ِٙـق مل عِل اجلٔى ٗ

ٌععم؟ تعوٌِععا ًععّ اهلتععاب بعٔععٍٔ ِٙقوععٔا ك ُٔععا بـٙٔٚععٞ ٨ تقبععى اه 

احللٍٚ أْ ُاسم اكلعذنٝ ٧ٙتٛ بٔا عوٟ ٫ً ًّ اهِاي بلعى ثقعٞ   

ٗإؿلاْ، بٌلى ٙت٘اتل ُقوعٔا. ٗإفا دعلت مل ُٽعاق ٓعٚق ٙلفعٛ أْ      

 اد ٌٙٔـ ه٘ن٘عٔا ٗدلٙأُا عوٟ ٙـ ٓقا اهِ، أٗ فان.

٨ اهععتبعـ بوععاطٞ اهععلاٜٗ ٗعععـَ نـكتععٕ عوععٟ اكتٌععاف      طبعععا 

 ٍ ٓو٘هعات، ًٗعغف باخللاكعات ٗاه٩ًعقع٘ي،      احلقٚقٞ، أٗ إُٔ ٙععٚ

  ٗ كؼلععا ًععآـ ًعع٣ٚا أٗ  كِٚقععى هوِععاي تِعع٘كاتٕ ٗأٗٓاًععٕ اهٌؼِععٚٞ. 

تعععل ٠ هعععٕ، ٗٓععع٘ هعععٚى هععع٠٘ اُعلاهعععات هعععِفى ًوعععلُ٘ٞ بٔعععقٖ    

اهقٔععاٙا، ػاُععٞ ٗٓعع٘ ضلٌععى اُٽباعععا ًٚج٘ه٘دٚععا عععّ ا٪٢ٌععٞ، كعع ٜ  

سلكعععٞ ٙفوعععلٓا عوعععٟ أُٔعععا ًعذعععنٝ ؿْٗ أْ ٙلوعععف ُفوعععٕ ًٌعععقٞ  

عذعام ٓع٘ ا٪ُعى مل تفوعرياتٕ ؿا٢ٌعا. عوعٟ       ٔا. كاٮباهبشح ععّ أهعب  ا

اهعلععى ًععّ اهعقععى اهععٚقيل اهععقٜ ٨ ٙلععى عععّ اكتٌععاف ا٪هععباب  

 اهٽبٚعٚٞ هلى ولآلٝ ٌٙآـٓا.

ٍ ٗٓقٖ ساهٞ طبٚعٚٞ  ،سٚح ٙتِع٘ك أًعٚا١ ٨ ٗانعع هلعا، ثعٍ      بعٔعٔ

 .إػل سقا٢ق تِقوم ؼللٗك ا٪ٙاَ مل تِ٘كٖ
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و٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ غري ٓى ِٓان كٍٔ  ػل ه طارق اللهانٌ:: 70ي

 ًا فكلت، ٨ طلاهف اهقل ْ ٗؿللّ تعقوٕ؟

ساٗي بع  اهعوٌا١ إعٽا١ ُ٘كٝ أكجل  ماجد الغرباوٍ:: 70ز: 

ًّ ػ٩ي ُىللٙعٞ ٗهعا٢نل اهفعٚ ،     ًقب٘هٚٞ كلفَٔ٘ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ

ًّ سٚح ٨ ٙـكٜ، ٪ْ ٨مَ ك٩ًٕ ت٘نف كى كعٚ   ـ اكلو هٞ قڃكع

   ٘ كاه٨٘ٙعٞ  ْ اكلععادن ٗاهللاًعات.   إهلٛ عوٟ ٗهعا٢ٽٕ، ٗهعٚى ػِع

. ٗٓٛ ًّ اهبـٙٔٚات ٗاكلووٌاتتِبض مل إطاك ٓقا اهفٍٔ  اهتلِ٘ٙٚٞ

، ًوعتـ٨ عوعٟ ٓعقا اكلعِعٟ     ٗهٚو  ٣ًٚا  ػعل  اهتِلٵف مل كإٔٙ تعين

 ٗٓععٛ، أٜ اه٨٘ٙععٞ ؼلعِععٟ اهتِععلف، ًِشِععلٝ بععاد  ب ٙععات نل ُٚععٞ. 

٨ٗٙتععٕ  ًوععتقوٞ ععع٨ّٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ غععري  ٔادعوعع ثععٍ، أُععاهٞ عنٗدععى

تلْ٘ اه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ بٔعقا    ك ،٢ٌٞ ٗاكل٢٩لٞ ٗاجلُّبٚا١ ٗا٪ه٫

 جتىڅ ه٨٘ٙتٕ دى ٗعع٩، كع٩ ط٘هٚعٞ أٗ علٓعٚٞ بعغل اهع٨٘ٙتغل.       :اهفٍٔ

 كِعع٘كتم بععاكلل ٝ هٚوعع  ًعع٣ٚا ًوععتق٩ ًِٗفِعع٩ عِععم. ٓععٛ أُعع         

. ك٨٘ٙتٍٔ أٙٔعا هٚوع  ٨ٗٙعٞ ًوعتقوٞ بعى ٓعٛ فات       ٗهٚو  ٣ًٚا  ػل

ٗباهتععاهٛ  عععاػل جتوعع  كععٍٚٔ كتذوععٛ ُعع٘كتم مل اكلععل ٝ.    ٨ٗٙععٞ اد ت

 كاهقٜ ٙتشقق ػاكدا ٓ٘ إكاؿٝ اد تعاػل ٗهٚو  إكاؿتٍٔ.

ٗكقا هِىلعاَ اه٘هعا٢نل   -ّ كٌا بٚٵ-ٗؿللّ تعقى ٓقٖ اه٨٘ٙٞ 

عوٟ ٙـ دل٠ اهقٜ ٙتشـخ عِٕ اهقل ْ. كإسٚا١ اكل٘تٟ بٚـ اد هلِٕ 

ٞ اد ٗهٚوع  ًِفِعوٞ   عٚوٟ ب٨٘ٙتٕ اهتلِ٘ٙٚٞ اه  ٓعٛ جتعىڅ ه٨٘ٙع   

كاهفعى أُاهٞ د تعاػل، هلِٕ دل٠ عوٟ ٙـٜ اهعِ، اهلعلٍٙ    عِٕ.

كٌعععا باهِوعععبٞ هوٌعععل ٝ، كعععإْ اهفععععى  ًعععّ ػععع٩ي جتوعععٛ إكاؿتعععٕ كٚعععٕ.

 اخلاكدٛ د عوٟ ٙـ اهِ،.



026 

   ّ اهتِععلف بععاهلْ٘ ت٘ولٚععف    ِٗٓععا ُوعع ي: إفا كععاْ اهقِععـ ًعع

هلُ٘ٛ، كٔقا جتلٜ ًعادن ا٪ُبٚا١ ٗكقا هوقاُْ٘ ا ن٘إُِٚ، بٌلى

ٕ  كعع٩َ ُععشٚض  هلععٍ عععّ   ، كعع ْ اد تعععاػل كٌععف ؿللععّ تعقوعع

دلا١ بع  ًعا ٙعذعن اهعقعى ععّ تفوعريٖ      ن٘اُغل ؿللٍِٔ ب٘اهٽتٔا إ

كتٌعععاكات ا٨ػرتاععععات ٗٗبعععغل ا٨ ٔعععابِٚ كعععلق  ُعععقان، ٗس٣ِٚعععقٷ ٨

هوعوععععَ٘  كٚععععٕ أْ اكلعععععادن سِععععو  مل مًععععّ ٨ أثععععل   اهلآِععععٞ هعععع٠٘

هقععاُْ٘ اهٽبٚعععٞ. أًععا اهٚععَ٘    بععـٗ ًعذععنٝ ٗػلنععا تكتٌععاكات، ك٨ٗا

ًعععععادن كلعلكتِععععا ب هععععبابٔا  ٨ تٱعععععـ كا٨كتٌععععاكات ٗا٨ػرتاعععععات 

ٓقا اهفٍٔ أْ ٙـي اهـهٚى عوٟ إهلاَ ُعاسم  ُـق . ًٗلهل ٗن٘اُِٚٔا

 اه٨٘ٙٞ عوٌا ًلِٕ ًّ إدلا١ ًعذنتٕ.

ٞ    هلّ  ٟ  ٙقِعـْٗ  ٨  اهقعا٢وغل باه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚع بعى   ،ٓعقا اكلعِع

دعععا اهعععتذابٞ ٮكاؿٝ ُعععاسم اه٨٘ٙعععٞ   ٙقِعععـْٗ ققعععق اهٌععع١ٛ ػاك  

 أطععين تلعّ ًجوعٛ تقعى هوٌع١ٛ كعّ كٚلعْ٘".        ٜ"عبـ :اهتلِ٘ٙٚٞ

إؾلعا  "اخلعاهق تععاػل:   ٍ. ٗٓعقٖ ُعفٞ   كٌا ٓ٘ احلـٙح اكلتـاٗي عِـٓ

 ٕ ْ   أًلٖ إفا أكاؿ ٣ًٚا أْ ٙق٘ي هع كلٚعف اُتقوع  هلعٍ     "،كعّ كٚلع٘

هلٚععٞ ٗباهتععاهٛ بِععا١ عوععٟ ٓععقا اهفٔععٍ هتؼٔععع اٮكاؿٝ اٮ ؟.ٗبعع ٜ ؿهٚععى

ٮكاؿٝ ُاسم اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ، ٪ْ ٨ٗٙتعٕ كٌعا نعاي جتعى ه٨٘ٙعٞ      

اد، ٗهٚو  ًوتقوٞ كٛ ٙتِلف ًتٟ ًا١ باهلْ٘ ٌّٓ ٨ٗٙتعٕ.  

كٌع كى ًعذنٝ  ٔع اٮكاؿٝ اٮهلٚعٞ ٮكاؿتعٕ. ًععاف اد تععاػل دعى      

ٗعععع٩ أْ تلعععْ٘ ِٓعععان إكاؿٝ كععع٘ق إكاؿتعععٕ، بعععى أنعععى ًعععّ فهعععم أْ    

اه٨٘ٙعععٞ اهتلِ٘ٙٚعععٞ ًتعععٟ ًعععا١. اد ٓععع٘   توعععتذٚم إكاؿتعععٕ هِعععاسم 

 ُاسم ا٪ًل ٗاهِٔٛ كلٚف طلٔع ٮكاؿٝ عبـ ًّ عباؿٖ؟
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ًا نوتٕ ٨مَ ك٩ًٍٔ ٗإْ مل ِٙلس٘ا بعٕ، ٪ُٔعٍ أًعاَ ػٚعاكّٙ،     

ٞ تف٘ٙٔا إهلٚا ٙ٘ولفٕ ُاسم اه٨٘ٙعٞ  ٚإًا أْ ٙعتربٗا اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ

اد  ، كتلععععْ٘ إكاؿًٝتعععٟ انتٔعععع  اهٔععععلٗكٝ، أٗ ٙعتربُٗٔععععا جتععععىڅ 

سم اه٨٘ٙٞ ٗباهتاهٛ ػٔ٘  ٨ٗٙتعٕ تععاػل   ًتشققٞ ًّ ػ٩ي إكاؿٝ ُا

 م اه٨٘ٙٞ اهتِلف باهلْ٘؟سًتٟ ًا١ ُا

قققع  ػاكدععا اهععتذابٞ   اتاكلعذععن إًْععّ نعاي  ثعٍ ُععع٘ؿ هِوع ي:   

دعلت  ٮكاؿٝ عٚوٟ ًّ ػ٩ي ٨ٗٙتٕ اهتلِ٘ٙٚعٞ؟ ٗكلعافا ٨ ُقع٘ي إُٔعا     

 ٞ كعععاهق٘اُغلٚعع ٗهععا٢نل ٗأهعععباب طبٚع  ًععّ ػععع٩ي عوععٟ ٙععـ عٚوعععٟ   

ٍ غلٙبٞ ٨ ُععلف كِٔٔعا   ٗس٣ِٚقٷ ٨ سادٞ هوت٘هى ؼلفآٚ ؟ٗا٪ُىلٌٞ

 ؟ ٔاكٚف ٙوؼٵل ناُُ٘ا ٮثباتٌٕ كلؼلا عوڃ مل عٚوٟ. كتذى إكاؿتٕ

ٗثاهجععا كلععافا ٨ ُعتقععـ ٗسلععّ مل ولععى اكتٌععاكات عوٌٚععٞ ٓا٢وععٞ أْ   

ُىلععاَ اه٘هععا٢نل ًععا ٓعع٘ إ٨ نعع٘اُغل اهلععْ٘ اهعع  تعٌععى عوععٟ تِىلٌٚععٕ   

كتععٕ، ٗباهتععاهٛ كذٌٚععع ا٪ًجوععٞ اكلتقـًععٞ دععلت ٓععٌّ      ٗٓععبنل سل

ٌعفٞ هِعا حلعـ    ناُْ٘ طبٚعٛ غاٙٞ ا٪ًل أْ ٓقٖ اهق٘اُغل هٚوع  ًلت 

أٗ ٨ أنععى ؿللِععٕ  .ٙلتٌععفٔا اهعوععٍ احلععـٙح ًععا ًٙ٘ععا  ا٬ْ، ٗكؼلععا

ْ تفوريٓا تفوريا عوٌٚا ٗكقا هقع٘اُغل اهٽبٚععٞ. هعابقا كعاْ اٮ      ُوعا

ت هتفوري رلتوعف اهىلع٘آل أًعا    ًعقٗكا عِـًا ٙو٘ف باهغٚم ٗاهللطقا

 اهَٚ٘ كلى ١ًٛ تغري، ٗأُبض ًّ اهؤى اكتٌاف عوى ا٪ًٚا١. 

لْٗ هو٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ ٙعٌٚععْ٘ ػعاكز اهتععاكٙؽ، ٗبععات   اهعقّٙ ِٙىلڃعع 

أُععـا١  كعع٩ًععغؤٍ اهٌععاغى ٌٓععَ٘ طا٢فٚععٞ ٙوععتٌٚتْ٘ ًععّ أدوععٔا،     

تغعع  اهٽععلف عٌععا    ،اهغٚععمب ًوععلُ٘ٞإ٨ مل أٗهععاهل  ٍٔهلوٌععات

 .هلا، هتشتفيل بوقٙق أٗٓأًاصللٜ ًّ س٘
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إْ ععععـَ ٗدععع٘ؿ ُِعععْ٘ ُعععلضلٕ قوعععٍ اهِعععلا    ،مل تقعععـٙلٜ

ؿكع  بعٍٔٔ ٨درتاغ عقا٢ـ تلكعع ًعّ ًع ْ     اهتاكطلٛ عوٟ اخل٩كٞ

كً٘مٍٓ اهـِٙٚٞ هتعنم كُٚـ أكٔوٚتٍٔ ًّٗ ثٍ ًلعٚتٍٔ. ٓقا أ٨ٗ، 

ٍٔ ٪هعٽلٝ كًع٘مٍٓ مل ذلاٗهعٞ    تٗثاُٚٞ: إْ اهٌل٘ن اهعقا٢ـٙٞ ؿكعع 

 ّ ٘ٓععععععٍ٘ٓ، ًععععّ ػععععع٩ي رلتوعععععف اهتفوعععععريات  ك ،ًِٔعععععا هوععععتؼو

ٞ  ؼلوععت٠٘ اخلععاهق   ٗاهتِعع٘كات،   كٌععّ ٌٙعععم   .مل نـكاتععٕ اهتلِ٘ٙٚعع

ؼلعععادنٍٓ ِٙععٽـَ بعع٨٘ٙتٍٔ، كٚتٔاكعع  اهٌععم أًععاَ ًفٔععَ٘ اه٨٘ٙععٞ  

اهتلِ٘ٙٚٞ، ِٗٙبض ب٩ ًعِٟ. كٚبقٟ اهٌؼّ ٓ٘ ٗٗعٕٚ ٗكٽِتٕ مل 

 تفِٚـ ؿع٠٘ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ

 

ٌ : 72ي ك ُعم أهعتاف ًادعـ تٌعلم مل أؿهتعٕ       :طارق اللهاان

 ٗطلٙقٞ اهتـ٨هٕ، كٔى ؿللِم ت٘ٓٚض ا٪ًل أكجل؟

اهغلٙم أْ ٓعقا اهفقٚعٕ ٙقعٍٚ أؿهتعٕ عوعٟ       ماجد الغرباوٍ:: 72ز:

 أؿهععٞبٌِٚععا ٓععٛ   ًتفععق عوٚٔععا  اتًٌوععوڃبععـٙٔٚات ًٗقععـًات ك ُٔععا  

ٌٗٓٚععععٞ ٗأكرتآععععات كووععععفٕٚ تلاكٌعععع     عوععععٟ ًقععععـًات    ناًعععع

ٗٓعععٛ هٚوععع   كععع٩ ٙت٘نعععف عِعععـٓا،، َهعععتشلٌ  ؼلعععلٗك  ا٪ٙعععاأٗ

  ٕ ـ  ؿهٚععى  كععقهم، بععى ٗهععٚى هعع  ،عوٚٔععا هعع٠٘ كٗاٙععات ٓعععٚفٞ اهوععِ

ٔٵ عٚـاٙوتـي بٔا ب ـ عّ اهقل ْ ٗاهعقى، كٚعتربٓا سذٞ ًا ؿاً  تع

ٖ. بى ٨ ٙلاعٛ اهوٚاق اهقل ُٛ كغٍ ٗد٘ؿ نلِٙٞ ُعاككٞ ٗآعشٞ   ١ كا

اجلععّ  عوععٟ ٨ٗٙععًٞععج٩ . كٚوععتـي هلِععٕ ٨ ٙعبعع  بٔععا دععـا مل اهوععٚاق

ٰٙع ڀتٶِٚٶٛ  )اهِاا بق٘هٕ تعاػل:  ُواًّْٗ ثٍ اٮ ٍٲ  ٰٔا اكلپوپ ٿ أپٙٹلٿ ٙٹ ٰٙا أپ نپاٰي 

ٌٶغٰل ًٱوٲوٶ ٰٔا نپبٲٰى أپْ ٰٙ ڀتٱُ٘ٶٛ  ًٶ ٕٶ       ،بٶٰعلٲ ُٰعا  تٶٚعمپ بٶع ّټ أپ ّٰ اهڀذٶع ًټع نپاٰي عٶفڀلٙ ٴ 
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ًٶغلٴ ٜٻ أپ ٘ڄ ٕٶ هپقپ ٚٲ ٰٗإڄُټٛ ٰعوپ ًٶمپ  ًٸقپا ًٶّ   َٰ ٍٴ    ،نپبٲٰى أپْ ٰتقٿ٘ ٖٱ عٶوڀع ـٰ نپاٰي اهچقٶٜ عٶِع

ٚٲعععمپ طپلٲكٿعععمپ  ـٸ إڄهپ ٕٶ نپبٲعععٰى أپْ ٰٙلٲٰتععع ُٰعععا  تٶٚعععمپ بٶععع ّٰ اهڀلٶٰتعععابٶ أپ . كاه٨٘ٙعععٞ  ًټععع

ٗآععشٞ باهِوععبٞ هوذععّ هقـكتععٕ عوععٟ      ْ، ٘كٌععا ٙق٘هعع  ، اهتلِ٘ٙٚععٞ

ْ اهتِلف، ٗأٙٔا ٓٛ ٗآعشٞ باهِوعبٞ هٯ   بعـهٚى ا٬ٙعٞ اهجاُٚعٞ.     ُوعا

عِعـٖ عوعٍ ًعّ اهلتعاب ٓع٘ ًعّ       أًا كٚعف ععلف أْ اهجعاُٛ، اهعقٜ     

ٕ كٌعا باهِوعبٞ   ه٘ كعاْ ًعّ اجلعّ هِبٵع     :اٮُى ٗهٚى ًّ اجلّ؟ ناي

ٕ ا٬ٙعٞ ععّ قـٙعـ    ه٫ٗي!. ٗٓقا غلٙعم إف أْ هعل٘ت    ٨ ٙعـي   دِوع

عوعٟ   ٗعٽفع   أٗ أساهع   ععّ قـٙعـٖ،   بى هلت  ،إُوإُْ أعوٟ 

ٌى أْ ا٬ػل هٚى تكعِـًا تق٘ي دا١ كدى ثٍ دا١  ػل كٔى ق .ا٪ٗي

٩ ًٗععع ٗدعع٘ؿ استٌععاي أْ ٙلععْ٘ اهجععاُٛ ًععّ اجلععّ أٙٔععا كعع    .؟كدعع٩

ْ  ٕؿللِٕ اجلنَ ب ُ ٩ كع  .، ًٌٔعا كاُع  ُوعبٞ ٓعقا ا٨ستٌعاي     إُوعا

ا ٨ ؿهٚعى ُعلٙض عوٚعٕ    إُوعاُ كق٘هٕ كْ٘ اهجاُٛ  .ت٘دـ نلِٙٞ ُاككٞ

بععى هعع٘ كععاْ ا٪ًععل لللِععا هٯُوععاْ مل اكلقععاَ.  هعع٠٘ ت ٗٙععى ٨ ِٙفععع

ٕ    هتِـ٠ هٕ هوٌٚاْ بِفوٕ، كٚلْ٘ ، هلعقا  ًعذنٝ عىلٌٚعٞ بعغل ٙـٙع

  ْ ّ  ه ي ًّ هلٍ نـكات ػاكز نعـكات اٮُوعا ٨ٗ ؿللعّ   .، ٗٓعٍ اجلع

  هعـَ نـكتٕ عوٟ رلاهٽٞ اجلّ. إُواُاأْ ٙلْ٘ اهجاُٛ 

ُععٕ  ُععف بععّ بلػٚععا هٚوعع  سذععٞ عوِٚععا،  إٗاهلٗاٙععات اهعع  تقعع٘ي 

هع٠٘ ًعا    ُوتٽٚع اجلنَ ب١ٌٛكبِِٚا ٗبغل هوٌٚاْ نلْٗ ًتٽاٗهٞ ٨ 

قل ْ بٕ، ٗه٘ كاُ  ِٓان ٓلٗكٝ كلعلكتٕ هقكلٓا اهقل ْ سـثِا اه

ًٗععا ُقوععٕ تععلاخ اكلوععوٌغل ًِقعع٘ي عععّ تععلاخ اهٚٔعع٘ؿ، اهععقٜ  اهلععلٍٙ. 

هلّ أُشاب اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ حبادٞ ًاهٕ كاْ ًِتٌلا  ُقان. 

٬ُععف كععٛ ٙوععتـه٘ا ًععّ ػ٩هععٕ عوععٟ ٨ٗٙععٞ عوععٛ بععّ أبععٛ طاهععم        
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 ٘ ٞ عوعع ا٨هععتـ٨ي  ْاهتلِ٘ٙٚععٞ، بععى ٨ ٙوععتٽٚع  ٟ اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚعع

ًعّ عِعـٖ    ٙعٞ: " ب اكلععين ٓع٘   ُعف ُٗعٛ هعوٌٚاْ    إفا مل ٙلعّ   هعوٛ

، هقا كاس٘ا ٙتٌبجْ٘ بلعى ًعا ضلقعق غاٙعاتٍٔ ًعّ      "عوٍ ًّ اهلتاب

كٗاٙععات ٓعععٚفٞ ٗأػبععاك ً٘ٓعع٘عٞ. كٌععج٩ نععاه٘ا: إْ هععوٌٚاْ كععاْ      

نععاؿكا عوععٟ إسٔععاك عععلَ بوقععٚى هلععّ أكاؿ أْ ٙععبغل كٔععى ُٗععٕٚ   

بع٘ا عوعٟ ٓعقا اهلع٩َ أْ اهقعل ْ أكاؿ       ُعف، هريتٵ ٗػوٚفتٕ ًّ بعـٖ 

أْ ٙععبغل مل  ٙععٞ "ًٗععّ عِععـٖ عوععٍ اهلتععاب" كٔععٚوٞ ُٗععٛ كهعع٘ي اد 

ذلٌـ ٗٓع٘ اٮًعاَ عوعٛ!!!. ٨سعيل كٚعف ٙوع٘ق اكلقعـًات ٗك ُٔعا         

ـ    ٙ٘ه٘دٚععٞ ًقٓبٚعٞ طا٢فٚععٞ؟. كععى  ًوعوٌات ًععّ أدعى ٓععـف ٗغاٙعٞ  ٙ

ٌعّ  كٗاهـ٨هٞ  ًّ ٓقٖ اكلقـًات قتاز اػل ؿهٚى نٽعٛ اهوِـ ٝٗاسـ

ٗهع٘ كعاْ ِٓعان اتفعاق عوعٟ ًعا ٙقع٘ي كلعافا ٨ ٙتشقعق           أّٙ ٙع تٛ بٔعا؟  

 .اٮـلا  عوٟ ُشٞ ُٗـق ٓقٖ ا٪كلاك؟ أك٩ ٙعقوْ٘؟

اه٘اكؿ مل ا٬ٙعٞ اهللؿلعٞ ًـػوٚعٞ     "اهلتابًّ  عوٍع "ثٍ دعى هو 

٘ بى ، اهتلِ٘ٙٚٞ ُف  ٨ٗٙٞمل  ٞ    ٗٓع عِعـًا   ًع٩ن ٨ٗٙتعٕ اهتلِ٘ٙٚع

  .هوٌٚاْ لتـ طلف اهِ، اهللٍٙبى أْ ٙعلَ بوقٚى نأسٔل 

مل دععى اه٨٘ٙعٞ   اهلتاب ًـػوٚعٞ  ًّ  ٕه٘ مل ٙلّ هعوٌ :نايثٍ  

ًعو٘هععٞ  ٨ٙتععٕ اهتلِ٘ٙٚععٞك٘هغع٘ا،   مل ا٬ٙععٞ ِٙععبض فكععلٖاهتلِ٘ٙٚعٞ  

ٗه٘ مل ٙلّ هٕ عوٍ ًّ اهلتاب كلعا كاُع  هعٕ     ،اهلتابًّ  هعوٌٕ

٨ثباتٔا ب ٜ ؿهٚعى   ٗٓقٖ ٓٛ اهِتٚذٞ اه  ٙوعٟ. !!أٜ ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ

عقٚـتععٕ طلععـَ  م عوٚٔععا أثععلا كععٛ ٙلتٵعع ستععٟ هعع٘ كاُعع  ًغاهٽععات   

ٞ كلّ عِـٖ عوٍ ًّ اهلتاب ٚإفا ثبت  اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ :، ٢ٌ٘ٓٗٞبا٪

ًٰع تكٔٛ ثاب ّ عِعـٖ عوعٍ اهلتعاب    ٞ با٪ٗه٘ٙٞ كلّ عِـٖ عوٍ اهلتاب. ٗ
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م نٚاهعا عوعٟ ًقعـًات    كلتٵع . ؟!، كٌعا ٙقع٘ي  غري عوٛ بّ أبٛ طاهعم 

 .ٗٓقا ًا ٙلٙـٖباهِوبٞ هبوٽا١ اهِاي،  ٗػلز بِتٚذٞ ًقٓوٞ ،ٚٞٗآ

هلّ ُوٟ ٓقا اهععامل أٗ أكاؿ أْ ِٙوعٟ: )هعٚى اهُ٘عف ًٌععلا      

باهعوٚععٞ ؿا٢ٌععا ، ٨ٗ ٙ٘دععـ اتفععاق بععغل ا٪ُعع٘هٚغل عوٚععٕ، كتععاكٝ أنعع٘ي   

بوععو٘كٕ، ٪ْ هععٕ كلُ٘ععٕ كدععى ؿٙععّ ٨ ًـػوٚععٞ  .هععلق كدععى اهععـّٙ

   ٘ ٞ ُععف هوتٌععؼّٚ  اهععـّٙ ٙععلك  اهوععلنٞ، كٚعع تٛ اه . ٗهععٚى هوعوٚعع

كاهقٜ "عِـٖ عوٍ ًّ اهلتاب" نـ تلْ٘ دللؿ ُٗف كلّ ناي )أُعا  

، ًٗععع ٗدعع٘ؿ ٓععقا اهقععـك ًععّ    تٚععم بععٕ نبععى أْ ٙلتععـ إهٚععم طلكععم    

ٕ    ، ًٌٔا كاُ  ُوعبتٕ، ا٨ستٌاي . ٓعقا  ٨ ؿللعّ ا٨هتعناَ باهعتـ٨ه

٨ٗٙعٞ  "ًعّ عِعـٖ عوعٍ ًعّ اهلتعاب" ٓع٘       عوٟ كلب كْ٘ ًا نعاَ بعٕ   

هع٘ا١  ، باهلْ٘أٗ اهقـكٝ عوٟ اهتِلف تِلف سق اهأٜ  تلِٕ٘ٙ،

 ٗ  وٚعا جتهع٘ا١ كعاْ   أٗ ٓعٌّ عوعى اه٘دع٘ؿ    باعتبعاكٖ   كاْ تف٘ٙٔعا أ

 ٮكاؿٝ اد كٌا ٙق٘ي ُاسم اهلتاب. 

دلٔ٘هععٞ، كلععافا ٨ ُفععرتب أُععٕ اهععتؼـَ ٗهععا٢نل عوٌٚععٞ ًاماهعع    ٗ

؟ كٔعععى كععى ٗهععا٢ى اهعوعععٍ   كغععٍ ٗدعع٘ؿ ٧ًًعععلات كوععلعٞ اهٔعع١٘    

هلْ٘ ٗباهتعاهٛ ثبع٘ت ٨ٗٙعٞ تلِ٘ٙٚعٞ كلؼرتعٚٔعا؟      احلـٙح تِلكا با

٨ أسـ ٙق٘ي بٔقٖ اكلغاهٽات، بعـ أْ علكِا اهق٘اُغل اه  اعتٌعـٗٓا  

ْ ثعٍ إ . ، ٗٓٛ ن٘اُغل نـؿلٞ بقـَ اهلْ٘مل اػرتاعاتٍٔ ٗ هٚٞ عٌؤا

، كِٔععان ًععّ ٙععل٠ أُٔععا  تٔععاٗانعٚٙت٘نععف عوععٟ نِععٞ هععوٌٚاْ ُععـق 

، هغلابععٞ اسععـثا سقٚقٚعع  ، ٗهٚوعع هوٌ٘عىلععٞ ٗا٨عتبععاك دلععلؿ نِععٞ  

ا٪سععععـاخ ٗتععععـاػى اه٘دعععع٘ؿات بععععغل اٮُوععععاْ ٗاهٌععععٚٽاْ ٗاجلععععّ، 

ٗتف٘ٙ  ًٽوق هوعوٌٚاْ، ك ُعٕ إهعٕ ٙتِعلف بعاهلْ٘ أُعٟ ٌٙعا١،        
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أٗ أُٔعا   ق مل اهقِعٞ توعت٘نف عقعى اٮُوعاْ.    ككِـكت ًعادن ٗػع٘ا 

 نِععـت اهتعلٙععف بععع٘امل اهغٚععم ًععّ ػعع٩ي هععلؿ نِِععٛ للوععلغ.  

٬ثاك أٜ أثل كلٌولتٕ حلـ ا٬ْ، ٗكؼلا ٗاهغلٙم مل ٙلتٌف عوٌا١ ا

ْ لتٌععف ٨سقعععا،  تٱ دٔععع٘ؿ اهٚٔععع٘ؿ مل اهبشععح ععععّ ٓٚلعععى   ستععٟ أ

 .سذٌٔاهوٌٚاْ ٗ ثاكٖ با١ت باهفٌى كغٍ 

أُا ٨ أهَ٘ اهلدى كٔـكٕ ٗآض ًّ ٗكا١ ٓقٖ اكلغاهٽات، هقا بعـ  

ٞ اُتقى ٬ٙٞ ثاُٚعٞ هريتعم   ٚأْ دعى اهُ٘ف عوٞ هجب٘ت اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ

 .هتـ٨هٕ بعقى ٙقيل ٗٗعٛ تاَ كاُىلل ٨ ا كاْ ِٙب٘ هٕ.ً عوٚٔا

ّٰ كپفپععلٱٗا هپوٲععٰ    )ٙقعع٘ي: ٗمل  ٙععٞ ثاُٚععٞ نععاي تعععاػل:      ٰٙقٿعع٘يٱ اهچععقٶٙ ٰٗ

ٕٶ كپفپعععٟ نٿعععىٲًٱلٲٰهعععوځا  ـٳا بٶاهوچععع ٔڄٚ ِٶعععٛ ًٰععع ٚٲ ٍٲ ٰب ٚٲعععِٰلٿ ّٲ ٰٰٗب ًٰععع ٖٱ ٰٗ ـٰ ٍٱ عٶِععع  عٶوڀععع

ٍ   ٚع اهتلِ٘ٙ اه٨٘ٙٞ ثبت  كإفا  .اهڀلٶٰتابٶ ًعّ اهلتعاب    ٞ كلعّ عِعـٖ عوع

ٞ  كٔٛ ثابتٞ دنًعا كلعّ عِعـٖ عوعٍ اهلتعاب      ًٰع با٪ٗه٘ٙع ّ اهعقٜ عِعـٖ   . ٗ

ُٕ عوٛ بّ أبٛ طاهعم هتىلعاكل اهلٗاٙعات    إٗآض ٙق٘ي: عوٍ اهلتاب؟ 

عوٕٚ!!. أًا كلافا ٨ ُق٘ي باػت٩ف ًعِٟ عوٍ اهلتاب با٬ٙتغل؟ نعاي:  

 إفا نوِا بقهم هتِؼلَ ناعـٝ ًٌٔٞ تق٘ي كول اهقل ْ بعاهقل ْ، كٌعا  

 ًعععّ عوعععٍّ عِعععـٖ ٞ كلعععٚعععجبععع  اه٨٘ٙعععٞ اهتلِ٘ٙ ؿاًععع  ا٬ٙعععٞ ا٪ٗػل تٱ 

ا٬ٙعٞ  مل  اهلتعاب اكلعقك٘ك  فات كلّ عِعـٖ عوعٍ    اهلتاب، كٔٛ تجب 

 . ؟ًع ٗد٘ؿ نلا٢ّ ُاككٞ ٗسـٝ اكلعِٟ كٚف أثب اهجاُٚٞ!!!. هلّ 

ٓقا اهل٩َ بٔقٖ اهٽلٙقٞ اكلٌِقٞ ِٙٽوٛ عوٟ اهِعاي ًعع غٚب٘بعٞ    

ًٗـٝ سبٍٔ ٗتعوقٍٔ ب ٓى اهبٚ ، ٗٓ٘ ًعا   اهعقى ٗاهتلاُٞ اه٘عٛ،

ضلِععى ا٬ْ هوٌعع٧ًِغل باه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ. ٗإ٨ كععٍ ًععّ اكلوععوٌات    

اهععتؼـًٔا ٓععٌّ نٚاهععاتٕ اكلِٽقٚععٞ ٨ ؿهٚععى عوٚٔععا هعع٠٘ ادتٔععاؿات  
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ًؼِععٚٞ، ٗكغبععٞ داذلععٞ مل إثباتٔععا، ًٌٔععا كععاْ سذععٍ اكلغاهٽععات  

هٕ ِٗٙعـنْ٘  كى ٓقا ٗبع  اهِاي اكلغفوغل ِٙبٔعلْٗ باهعتـ٨   كٚٔا.

كى كوٌٞ كٕٚ ؿْٗ ت ًى أٗ ًلادععٞ أٗ ُقعـ ٙٔتعـْٗ بعٕ. ٗٓعقٖ ٓعٛ       

ًٌعععلوٞ اهععع٘عٛ عِعععـًا توعععت٘هٛ اهلٌعععَ٘ ا٪ٙـٙ٘ه٘دٚعععٞ عوعععٟ عقعععى  

 اٮُواْ، كإُٕ ٙوتقٚى ٗٙتش٘ي اػل ًتوق كقنل ٗكقنل.

٨  سعـاځ  تلعلٵي ا٨هتوع٩َ   ،ْ بع  اكل٧ًِغل ٙعٍٚ ساهٞ كعمإ

ٓعى اهبٚع  ًٌٔعا ػاهفع      ٙوتٽٚع ككع  أٜ كلعلٝ أٗ عقٚعـٝ سع٘ي أ    

هرتهععٚؽ اهلتععاب ٗاهعقععى، ٗٙتقبععى كععى ػلاكععٞ تلكععع ًععّ ًعع ٍُٔ       

ٕ نٌع اكلٽٌع٘ك مل  ٗ عقٚـتٕ بعـ٨ ًعّ اهت٘نعف    ك، ًعّ ًعل٘ن   أعٌانع

٩َ ب كلععاك ٗػلاكععات ٗٓلطقععات جتاُععم  وععٗاهِقععـ ٙلععلٵي ا٨هت

ا٪ؿهعٞ اهعقوٚعٞ   هِع٘  ًعّ اهِعاي ٨ تِفعع ًععٕ      ااحلقٚقٞ ٗاكلِٽعق. ٗٓعقا   

ٓعععع١٨٧ ٙبشجععععْ٘ عععععّ أٜ ؿهٚععععى هلكععععع ًِععععنهتٍٔ  نععععا.ٗاهقل ُٚععععٞ إط٩

ٗنـهععٚتٍٔ ًععّ أدععى نٌععع ساهععٞ اهٌععم ٗاهلٙبععٞ اهعع  تعععرتٜ اٮُوععاْ   

، كلوٌعا اكتفعع  ًِنهعٞ كًع٘مٍٓ     سٚاي اكلقعـي ٗاه٩ًعقع٘ي اهعـٙين   

اهـِٙٚعععٞ كوٌعععا اُٽٌوععع  اهٌعععل٘ن ٗا٪هععع٣وٞ اكللٙبعععٞ، ٗمل ساهعععٞ   

لى ٙتع٘اك٠  ٌاعل تعنف عوٟ ػٚاي اكلل١ بًٌؽلاؿٕٙ ِٓان طق٘ي ٗ

كٕٚ اهعقعى ٗؽلع٘ت ا٪هع٣وٞ ٗاهٌعل٘ن ُٔا٢ٚعا. ٗٓعقا ًعا ٩ُسىلعٕ مل         

 .هو٘ن اهعقى اجلٌعٛ

ِٙبغعٛ هٯُوععاْ ً٘ادٔعٞ اٮًععلا٨ت ٗاهٌعل٘ن بععٚقغل كاهععؽ،    

ٛ نعا٢ٍ عوععٟ اهعوععٍ   ، ٗعععـَ اهلععلٗب هوؼوععف، ٗاهععـهٚى اهعقوعٛ ٗاهقل ُعع

كٌععع كععى ػٽعع٘ٝ عوععٟ طلٙععق اهعوععٍ ٗاكلعلكععٞ تتفذععل ا٪هعع٣وٞ ٗتتوععع   

باتع  ًعٽٚعات اهعوعَ٘ كُعٚـا ٓعا٩٢ ٨ ؿللعّ ا٨هعتغِا١         ستٔا.ًوا
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عِععٕ، ػاُععٞ مل دلععا٨ت كٔععٍ اهععِّ اهععـٙين، ٗتعقٚـاتععٕ. كِٚبغععٛ       

تاكطلٚععا مل ٓعع١٘ وللٗكٔععا    ًلادعععٞ اهعقا٢ععـ بفٔععٍ دـٙععـ، ٙتِاٗهلععا    

 اكلؼتوفٞ، ِٗٙبغٛ أْ ٨ ق٘ي نـهٚٞ ًِاؿكٓا ؿْٗ ُقـٓا.

 

 ؟اكلتقـًتغل ا٬ٙتغلهلّ ًا ٓ٘ كأٙم ب طارق اللهانٌ: :75ي

أًععا ا٬ٙععٞ ا٪ٗػل كعع٩ تٌععتٌى عوععٟ نلِٙععٞ  ماجااد الغرباااوٍ:: 75ز

ًٗا فكلٖ اهلاتم ٨ ٙٱعـ نلِٙٞ ُعاككٞ بعى ٓع٘     .اهقا٢ى دِىقـؿ 

  ، ٗهذو  بع  اكل٩سىلات .ادتٔاؿ ًؼِٛ ًّ اهؤى ؿسٕٔ

ًٱ ٗ لهععى ًععّ اد ا٬ٙععٞ مل تععبغل ًعِععٟ اهلتععاب، ٓععى ٓعع٘ كتععاب 

تاب  ػل، ك ْ ٙلْ٘ كتابا طلتّ باهلْ٘ تعاػل، أَ ٙلًن هل

 ، كٌعا مل ن٘هعٕ تععاػل:   إُِٚ كعربت عِٕ ا٬ٙٞ باهلتابٗأهلاكٖ ٗن٘

ًٹععبٶغلڅ) ٰٗاهڀعع پكٲبڄ إڄهچععا كٶععٛ كٶٰتععابٷ  ٌٰا١  ٞٷ كٶععٛ اهوٸعع ّٲ غپا٢ٶٰبعع ًٶعع ًٰععا  ٨ تعععين   ٰٗ

كِاٙععٞ عععّ اهلُععـ اهععـنٚق، ٗؿنععٞ اكل٩سقععٞ.  ٓعع٘كتابععا ًِععن٨، بععى 

توعتٽٚع بعانٛ   اق ا٬ٙٞ ٨ ؿللّ ًعلكٞ ًعِاٖ، ٨ٗ و٨٘ هٚكٗباهتاهٛ 

طلتعى   كوٌعافا مل   ٖ.تفوعري  "اهلتابا٬ٙات اه  اًتٌو  عوٟ هفىلٞ "

 عِععـًا اػتوععف ًعِععٟ اهلتععاب ًععّ  ٙععٞ إػل أػععل٠؟.   اكلبععـأ اهقل ُععٛ  

 .ا٨ػت٩ف ؿٗٓقٖ ا٬ٙٞ إسـ٠ ً٘اك

ٗأًا ا٬ٙٞ اهجاُٚٞ كلاُ  بِـؿ اهلؿ عوٟ ًعّ أُلعل أْ ذلٌعـا    

ًعّ نبعى اد تععاػل، كتقع٘ي ا٬ٙعٞ: أ٨ ٙلفعٛ أْ ٙلعْ٘ اد         ًلهعى 

ى .. لهٶععد عنٗدععى ٪ُععٕ اكلٿاٗاهلهعع٘ي ًععٔٚـّٙ عوععٟ كُ٘ععٕ كهعع٨٘ ) 

٨ ٙلفعٛ  إٔ اكلعٔ٘ؿ هـ٠ اجلٌٚع ؟ ثعٍ،  ٗاهله٘ي ؼلِـانٚتٕ ُٗـن

ٍ أْ  ؟ ٗٙقِعـ بعع )ًعّ عِعـٖ عوعٍ      عِعـٖ عوعٍ اهلتعاب   ًعّ   ٌٙٔـ ًعٔع
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وٌعْ٘ ًعّ ػع٩ي بٌعاكٝ اٮزلٚعى أْ      اهلتاب  عوٌا١ اكلوعٚض اهعقّٙ ٙع  

٘ ذلٌـا ُ،. كافٓب٘ا ٗاهع هٍ٘ٓ هعٚؼربُٗلٍ أْ ذلٌعـا      بٌعاكٝ  ٓع

ٌٲتٱعععمپ اهڀلٶٰتعععاٰب    ٓععع٘ كهععع٘ي اد. ٗ ،اٮزلٚعععى ٰٗإڄفٲ ٰعوچ تقععع٘ي ا٬ٙعععٞ: ).. 

ُٲذٶٚعٰى ، ٗٓعقا اهلتعاب طلتوعف ععّ كتعاب         ٰٗاهڀإڄ ٝپ  ٘ٲٰكا ٰٗاهتٸع ٞپ  ٌٰ ٰٗاهڀشٶلڀ

ًٰععّ عِععـُٖععاسم اهععِ، هععوٌٚاْ بقلِٙععٞ ًععا  عوععٍ اهلتععاب  بعععـٖ. ثععٍ 

ـٱ .      ٌٰع ٕٱ أپسٲ ٌٱ ـٶٜ اهٲع ًٶعّ ٰبعٲع ٌٶٵلٳا بٶٰلهٱ٘يڅ ٰٙ ڀتٶٛ  ًٱٰب ٰٗ ػبري ببٌاكٝ عٚوٟ: )

ٛٸ     ٗٓقا ٓ٘ اكلٽو٘ب. ك٩ دلاي هوٌقاكُٞ. ْٰ اهلٸهٱعٰ٘ي اهِٸبٶع ٰٙتٸبٶعٱع٘  ّٰ )اهچقٶٙ

٘ٲٰك ٍٲ كٶٛ اهتٸ ٓٱ ـٰ ًٰلڀتٱ٘بٳا عٶِ ٕٱ  ـٱُٰٗ ٛٸ اهچقٶٜ ٰٙذٶ ًټ ُٲذٶٚىڄ .ا٪ٿ ٰٗاٮڄ ٝٶ   ا

هلععّ ُععاسم اهلتعععاب )اهوععٚـ كٌعععاي احلٚععـكٜ مل كتعععاب     

حبح س٘ي اه٨٘ٙٞ  كؿ، ؼلِٽق اهتربٙل كؿا كانعا ٨ ع٩نٞ هٕ با٬ٙعٞ،  

كٚق٘ي: أٌٙٔعا أٗنعع أْ ٙقع٘ي اد عنٗدعى كفعٟ بعٛ ٗؼلشٌعـ ٗعوعٛ         

ًٔـا١، أَ أْ ٙق٘ي كفٟ بٛ ٗؼلشٌـ ٗعبـ اد بّ هع٩َ ًعٔـا١،   

  كٗاٙات ب ُٕ اكلقِ٘ؿ ؼلّ عِـٖ عوٍ اهل٩َ؟.ٗا٬ػري ٗكؿت 

 اه٫هعععف اهلاتعععم ٨ ٙوتفععع  أْ عوٚعععا كغعععٍ ًِنهتعععٕ هعععٚى ًعِٚععع   

بلتععم أٓععى اهلتععاب اخلععبري اهعععاكف ٓعع٘  ا٬ٙععٞاكلعِععٟ بٗباكل٘ٓعع٘ . 

  ٕ ـٵنْ٘ ًعٔاؿت ٚلعْ٘ ًعآـ سعق ًعع اد     ك، ٪ٍُٔ ٙجقْ٘ بق٘هٕ ِٗٙع

ٕ  أًا عوعٛ كع   ٗكه٘هٕ. عرتكعْ٘ بعاهِ،   ، بعى ٓعٍ ٨ ٙ  ٩ ٙعرتكعْ٘ بٌعٔاؿت

بعوٌعٕ  هقا أًعاكت ا٬ٙعٞ عوعٍٚٔ بلدعى ٙجقعْ٘       .كلٚف ٙعرتكْ٘ بعوٛ؟

ٗباهفععععى كِٔعععان ًعععّ ا٪سبعععاك ًعععّ ٨طلعععْ٘ اد ٗاهٔعععٌري ًٗععٔاؿتٕ.  

ٍٸ ؿٝ بلعععى ًعععذاعٞ، بعععى ِٗٙعععـق ن٘هعععٕ تععععاػل: ) ًٗوعععتعـ هوٌعععٔا ثٱععع

ِٱعععع     ٰٗهپٰتِ ٕٶ  ّٸ بٶعععع ِٱ ًٶ ٍٲ هپتٱعععع٧ٲ ًٰٰعلٿعععع ٌٰععععا  ـټقٴ هِّ ِٰعععع ًٹ ٍٲ ٰكهٱعععع٘يٴ  ٕٱٰدععععا١كٿ ُٸ   .لٱ

 كوٚؼربٍُٗٔ أْ ًا دا١ بٕ ذلٌـ ًقك٘ك مل كتبٍٔ.
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ٛ  كععلق كععبري   عععّ اكل٘ٓعع٘    ًعع٣ٚاٗٓعع٘ ٨ ٙعععلف   بععغل هعع٧اي عوعع

باهلتعاب  ػعبري  عامل كعبري   ا٨هتفواك ًّبغل ٗ ،ٗػوفٚتٕ ٗتاكطلٕ

اهبٌعاكٝ ٗتفِع٩ٚتٔا، كٔع٘     لفاكلقـي، ٗػبري بتاكطلٕ ٗػوفٚتٕ ٗٙع

اهبٌععاكٝ اكل٘دعع٘ؿٝ مل   ًععآـ سععٛ عوععٟ ُبعع٘ٝ ذلٌععـ ًععّ ػعع٩ي ٓععقٖ    

ِٙفعٍٔ عوٛ بّ أبٛ طاهم ٗٓع٘ ًعا ماي ًعابا مل ٓعقٖ      كبٌافا .كتبٍٔ

اهٌٔاؿٝ؟ ٗستٟ ه٘كاُ  هٌٔاؿتٕ أٌٓٚٞ كوٚلْ٘ ثاهجا ٌّٓ ُفى 

كٌافا تٔٚف  ،اكلٌلكْ٘ ٗاهلفاك أهاها ٕا٨جتاٖ اهقٜ ٨ ٧ًّٙ ب

ٕ . ثٍ إْ عوٚا اهعقٜ  ًٔاؿتٕ بعـ ًٔاؿٝ اد ٗكه٘هٕ؟  ؼلوعت٠٘  ٙٔععُ٘

 0811اد ٗكهععع٘هٕ مل ا٬ٙعععٞ اهللؿلعععٞ ٓععع٘ عوعععٛ بععععـ ًعععا ٙقعععاكب   

، أٜ بععععـ تعععلاكٍ ٓا٢عععى ًعععّ اهلععع٩َ ٗاهتٔ٘ٙعععى ٗاهتقعععـٙى  !!هعععِٞ

 قا اكلوت٠٘. هل ككعتٕٗاكلباهغات ٗكؿٗؿ ا٪كعاي ٗاهتشـٙات اه  

ك٩ًٛ ٨ ٙعِقّ ًع٣ٚا ًعّ سقٚقعٞ ًِٗنهعٞ اٮًعاَ عوعٛ إط٩نعا.         

ٕ اهٽبٚعٚععٞ ٗمل ضلععـثِا   ػععل ًععل بعع ط٘اك سٚاتعع   إُوععاْعوععٛ كعع ٜ  ك

عععّ ٗدعع٘ؿ ًٚععنٝ هععٕ ػاُععٞ ُععلاسٞ كععٛ ُٔععٚفٕ اػل اد       اهقععل ْ 

٨ ؿللعّ تِعـٙق   إف  ٗكه٘هٕ. كٔقا اهت ٗٙى ًِتف باُتفعا١ ً٘ٓع٘عٕ.  

ٗؼلععا أُٔععٍ مل  ، أٗ بٌععاكٝ ًععّ ُعع، هععابق.   إ٨ ؼلعذععنٝ ؿععع٠٘ اهِبعع٘ٝ 

  ٟ ، ٝ اٮزلٚعى كابٌع  ٙعرتك٘ا باهقل ْ، ٗأُللٗا إعذامٖ، ك سعاهلٍ عوع

ٗٓعععٍ ععععـؿ ًعععّ كدعععاي اهعععـّٙ  بعععع  ا٪سبعععاك اكلععع٧ًِغل.ٔـ هلعععٍ ٌٚعععه

ٗأكعععـٗا ٗد٘ؿٓعععا، بعععى أهعععوٌ٘ا  ِلعععلٗا اهبٌعععاكٝ،مل ٙاكلوعععٚشٚغل 

بِا١ عوٟ ٓقٖ اهبٌعاكٝ. ٗٓعقٖ ٓعٛ    كٌٚا بعـ ٗاهتشق٘ا باهِ، اهللٍٙ 

 ٗعوٕٚ ٨ ع٩نٞ بغل عوٛ ٗاكل٘ٓ٘ .احللٌٞ مل إساهتٍٔ عوٍٚٔ. 
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عوٟ عوٛ اهلًن اٮه٩ًٛ  ٩َعبـ اد بّ ه: ٗكلافا تلدض 70ي

 ؟بِفاتٕ ًٗلاُتٕ عِـ اهله٘ي، اكلتٌٚن عوٛ بّ أبٛ طاهم اهلبري

هٚو  اكلو هٞ ًو هٞ كًعن كعبري، إؾلعا     ماجد الغرباوٍ:: 70ي

ٓعٛ اهع  تعلدض اهجعاُٛ     ٗسلٌتعٕ ٗغاٙاتعٕ   هٚاق اهعِّ ٗؿ٨٨تعٕ   ٓ٘ 

هلوٌتعٕ ًٗعٔاؿتٕ ٗنعع    ًؼِعا   اهعتـع  هوٌعٔاؿٝ  ا٬ٙعٞ  ك عوٟ عوٛ.

ٕ    أٓعى اهلتعاب ٗاهلفعا   عوٟ  . ك بٌعلى ٨ ؿللعٍِٔ ا٨ععرتاب عوٚع

٘ي. كععإفا كععاُ٘ا ٨ ٧ًِٙععْ٘    كٌععٔاؿتٕ ِٓععا تعععنم ًععٔاؿٝ اد ٗاهلهعع    

للععّ تِععفٍٔ ا٬ٙععٞ:  بععاكٍٓ كععإٍُٔ هععٚقعِْ٘ هٌععٔاؿٝ أس بٌععٔاؿتٌٔا 

ًٰا أٿُنڄٰي إڄهپٟ اهلٰٵهٱ٘يڄ ٰتٰل٠ ) ٌٶعٱ٘ا  ٍٲٰٗإڄٰفا ٰه ٔٱ ِٰ ٚٱ ّٰ  ٰتفٶٚ ٱ أپعٲ ًٲعڄ  ًٶع ـٰٵ ٌٰٵع  اهع  اًٶ

ّٰ  ٰعٰلكٿعع٘ا كعع٩ طلٙععق  ػععل ه٩عععرتاف بِبعع٘ٝ اهععِ، هعع٠٘         . اهڀٰشععقڄٵ  ًٶعع

ا أُٔععٍ ٧ٙ٨ًِععْ٘ بععاهقل ْ   ؼلعع ًٗعذنتععٕ ٗبٌععاكٝ اهععِ، اهععقٜ نبوععٕ،     

ٰٔ ْڅ إػل طلٙقا٬ٙٞ تٍٔ ـٰك )ا٪سبعاك   أٜ بٌعاكٝ عٚوعٟ، ًعّ ػع٩ي      .ثا

كإفا ًٔـٗا بِب٘تٕ، ٌٙٔـْٗ بع ْ اهقعل ْ كتعاب     اهعاككغل باٮزلٚى.

ٛٸ  هععٕ عوععٟ ُبٚععٕ ، ٗٓعع٘ اكلٽوعع٘ب.اد أُن ْٰ اهلٸهٱععٰ٘ي اهِٸبٶعع ٰٙتٸبٶعٱعع٘  ّٰ )اهچععقٶٙ

ٓٱٍ         ًٱلٱ ُٲذٶٚعىڄ ٰٙع ڀ ٰٗاٮڄ ٝٶ  ٘ٲٰكا ٍٲ كٶعٛ اهتٸع ٓٱ ـٰ ًٰلڀتٱ٘بٳعا عٶِع ٕٱ  ـٱُٰٗع ٛٸ اهچقٶٜ ٰٙذٶ ًټ ا٪ٿ

َٱ        ٙٱٰشعلټ ٰٗ ٚټٰبعاتٶ  ٍٱ اهٽچ ٔٱع ٙٱشٶعىٹ هپ ٰٗ ٌٱِلپعلڄ  ّڄ اهڀ ٍٲ ٰعع ٓٱ ٰٔا ِٲ ٰٙ ٰٗ ٌٰعٲلٱٗفٶ  ٍٱ  بٶاهڀ ٔڄ ٚٲ ٰعوپع

      ّٰ ٍٲ كپاهچعقٶٙ ٔڄ ٚٲ ٰٗا٪پغڀع٩پٰي اهچتٶعٛ كپاُٰع ٲ ٰعوپع ٍٲ  ٓٱ ُٲٰل ٍٲ إڄ ٔٱ ِٲ ٰٔعٱ ٰع ٰٙ ٰٗ اهڀٰؼٰب ٢ٶٰح 

ٍٱ  ٓٱعع ٗٲهپ٣ٶععمپ  ٕٱ أٿ ًٰٰععع ٰٜ أٿُععنڄٰي  ٰٗاتٸٰبعٱعع٘اڀ اهِٹععٰ٘ك اهچععقٶ ِٰععلٱٖٗٱ  ُٰ ٰٗ ٰٰٗعععنٸكٱٖٗٱ  ٕٶ  ِٱعع٘اڀ بٶعع ًٰ  

 ْٰ ٌٱفڀوٶشٱ٘ ٰٗإڄفٲ ٘ٝ ذلٌعـ:  . كٌا ه٧ٚكـْٗ هلٍ أْ عٚوٟ بٌعل بِبع  اهڀ (

ـټناځ        ِٰع ًٹ ٚٲلٿٍ  ٕٶ إڄهپع ُټعٛ ٰكهٱع٘يٱ اهوچع ٍٰ ٰٙبِٶٛ إڄهٲعٰلا٢ٶٰٚى إڄ ٰٙ ًٰلٲ ّٱ  نپاٰي عٶٰٚوٟ ابٲ

ـٱ     ٌٰع ٕٱ أپسٲ ٌٱ ـٶٜ اهٲع ًٶّ ٰبعٲع ٌټلاځ بٶٰلهٱ٘يڅ ٰٙ ڀتٶٛ  ًٱٰب ٰٗ ٝٶ  ٘ٲٰكا ّٰ اهتٸ ًٶ ٜٸ  ـٰ ٰٙ  ّٰ ٚٲ ٌٰا ٰب هِّ

ٰٰٓق ِٰاتٶ نپاهٿ٘اڀ  ٚټ ٓٱٍ بٶاهڀٰب ٌٸا ٰدا١ٰ ًٹبٶغلٴ كپوپ  .ا هٶشٲلٴ 
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اهقاععـٝ اهقل ُٚعٞ هٚوع  ًٽوقعٞ مل ـلٚعع       إْ ًٗوؼّ اهلع٩َ، 

ٗدع٘ؿ نعلا٢ّ    ًعع ٨ تِؼعلَ   ٙٔعا  إط٩نٔعا ك كعلب  ًعع  ٗستٟ  ؿ اكل٘اك

ٞ  ُاككٞ ػاُعٞ ًعع ععـَ     ،اػعت٩ف مل سقٚقعٞ اهلتعابغل    ت٧كـ مثع

، ٗعععـَ ؽلاًٚععٞ ا٨هععتقلا١  ٗدعع٘ؿ ًععا ٙععـي عوععٟ ٗسععـٝ ً٘ٓعع٘عٌٚٔا   

ٍڄ إڄ٨چ نپوٶ٩ٚځًٚا١ "خلفا١ كجري ًّ ا٪ ًټّ اهڀعٶوڀ ًٰا أٿٗتٶٚتٱٍ  ٰٗ".  

ٗكععقهم ٨ ِٙفععع كعع٩َ اهوععٚـ ذلٌععـ سوععغل اهٽباطبععا٢ٛ مل     

 مل ا٬ٙٞ كتابٕ تفوري اكلٚناْ، سٚح ناي ٨ ؿللّ أْ ٙلْ٘ اكلعين

ٞ ٪ْ ا٬ٙ ا٪سباك،ٍٓ  اكلباككٞ ٍ ٗ ،ٞ ًلٚع ٞ  ا٪سبعاك  أهعو ، مل اكلـِٙع

  .ٓ٘ عوٛ بّ أبٛ طاهمٗعوٕٚ ٙلْ٘ اكلقِ٘ؿ با٬ٙٞ 

ْ ْ ا٬ٙععٞ إ٧اي ًععّ نععاي  ٗاهوعع ًععّ  ًععّ ًععٍِٔ مل    تقِععـ ػِعع٘

ٍ  ُـنٍٔ ٗب ٜ ؿهٚى ُِفٟ؟ اكلـِٙٞ ٰٗإڄٰفا )ٗا٬ٙعٞ تِعفٍٔ:    نبى إهع٩ًٔ

ًٰا أٿُنڄٰي إڄهپٟ اهلٰٵهٱ٘يڄ ٰتٰل٠  ٌٶعٱ٘ا  ٍٲٰه ٔٱ ِٰ ٚٱ ّٰ ٰتفٶٚ ٱ أپعٲ ًٲعڄ ًٶ ـٰٵ ٌٰٵا اه ٰعٰلكٿ٘ا  ًٶ

ّٰ اهڀٰشقڄٵ ق٘ي ةعع٘ا ًعا أُعني إػل اهلهع٘ي. أٜ ًعاماه٘ا مل      كا٬ٙٞ ت ؟. ًٶ

، كٔعٍ ٧ًِٙعْ٘   ٪ٜ هبم كاْ، فاتٚا أَ ً٘ٓع٘عٚا ٙعوِ٘ا إه٩ًٍٔ، 

 نٌٚٞ ًٔاؿتٍٔ أكرب. هقا تلْ٘ بِب٘تٕ ستٟ نبى إه٩ًٍٔ،

كاد عنٗدى عِـًا أساي عوعٍٚٔ ٙعوعٍ أُٔعٍ هعٚؼربْٗ ُعاؿنغل       

لكٔا عععّ ععّ بٌععاكٝ ذلٌععـ مل اٮزلٚعى. كلععْ٘ ا٬ٙععٞ ًلٚعٞ ٨ ِٙعع   

ًعِآا هق٘ٝ اهوعٚاق ٗععـَ ٗدع٘ؿ أٜ ع٩نعٞ هوٌ٘ٓع٘  بعوعٛ بعّ أبعٛ         

طاهم، ٨ ًّ نلٙم ٨ٗ ًّ بعٚـ، ستعٟ هع٘ كعاْ ػعبريا باهلتعاب،      

٨ٗ ٧ًِٙعْ٘ باهلهع٘ي    ٪ٍُٔ أهاهعا ٨ ٧ًِٙعْ٘ بعاهقل ْ ٨ٗ بٌعٔاؿتٕ،    

، كٍٔ حبادعٞ هٌعٔاؿٝ كدعاي ؿٙعّ ًعّ أٓعى اهلتعاب        ذلٌـ ٗأن٘اهٕ،

، كٛ تلعْ٘ ًعٔاؿتٕ ًقِععٕ، كشٌِٚعا     سذٞ ك٩ًٕٗ ثقٞ عِـٍٓ،
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٧ٙكـ هلٍ اهبٌاكٝ هٚوقنل ًا بٚـٍٓ، كإًا أْ ِٙعـنٖ٘ أٗ ِٙعلٗا   

ٗٙلفعٛ ؼلشٌعـ ًعآـا ٓع٘     بى ، ُفتٍٔ. ٗهٚى هعوٛ عوٟ كفلٍٓ

 .هعوٛ؟ ٍُاسم اهلهاهٞ ٗاهقل ْ بغل ٙـٕٙ، كٌا سادتٔ

 

ه٘ كلِٓا ثبت  اه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ هعوعٛ     طارق اللهانٌ:: 77ي

طاهم ُىللٙا ب ٜ ًعِٟ ًّ اكلعاُٛ اه  فكلتٔا مل أد٘بتم  بّ أبٛ

اكلتقـًععٞ، كٔععى سلتععاز هععـهٚى ٧ٙكععـ دلٙأُععا عوععٟ ٙععـٖ أَ ُِععـق  

 ـلٚع ًا ٙل٠ٗ مل ٓقا اجملاي؟

اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ بع ٜ ًعِعٟ ًعّ اكلععاُٛ      ماجد الغرباوٍ:: 77ز

ا، ثٍ ٧ٔكـ أُى إًلاْ ٗن٘عاكلتقـًٞ قتاز هِّ نل ُٛ ُلٙض ٙ

ًعععّ ػععع٩ي  هلعععقا اهٌعععؼّ أٗ فانإػل ؿهٚعععى ٧ٙكعععـ ثب٘تٔعععا  سلتعععاز

اه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ   ٗهع٘ ثبتع    ٕ. اه  دلت عوٟ ٙـٙ اكلعادن ٗاخل٘اكق

قهم )ٗهعع٘ أُِععا ٨ ُوععوڃٍ، ٗهِععا تفوععري  ػععل بععه٫ُبٚععا١ دععـ٨، ٗهععوڃٌِا 

 ٛ طاهععم إػل ُععّ ُععلٙض  هلععقٖ اكلعذععنات  ك ٙٔععا ضلتععاز عوععٛ بععّ أبعع

 ً ًٌٗٔععا كععاْ عععـؿ اهلٗاٙععات ٨    باهٔععلٗكٝ. ِتععفٷ ُِ٘ععٕ ٗٓععقا 

، ٪ْ اهقعع٘اُغل اهعقوٚععٞ ٨  ِععّ. ًٗععا  عقعع٩طللدععٕ عععّ اٮًتِععا   

عوٟ ٙـ اكللهوغل دل٠ ٗكق ن٘اُغل زلٔوعٔا، ٗهعٚى ًعذعناتٍٔ     سِى

ٓقا ك٩َ ًلك٘ب كؼلا صلـ ًّ ػلنا ٗتِلكا باهلْ٘ ٗن٘إُِٚ، 

ٌعلكعٞ  أٙاَ اجلٔى اكلعلمل، أًا ٗنـ كتض اهعوٍ  كانا ٗاهعٞ هو ِٙـنٕ

٩ ؿللععّ نب٘هععٕ، ًٌٔععا أتععٟ ًِٽععق اهتربٙععل ب ؿهععٞ ٗكٗاٙععات، كٌععا    كعع

عاكب اهعقى كاعلٓ٘ا عِٕ. اهعقى كاهقل ْ مل كؿ اهلٗاٙات. كٚبقٟ 

كللاكٌعٞ ًع٘آـ   اهل٩َ دللؿ دـي ت ٗٙوٛ مل ولى تِاكى ذلٌَ٘ 
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اكل٩مًععٞ بععغل ، ِٓععا ، ًفععاؿٖٗأؿهععٞ عوععٟ أكٔععوٚٞ ٓععقا اهٽععلف أٗ فان

هبٚعع  ٗةعع٘ ًِععنهتٍٔ عِععـ اد، كععإفا ثبتعع  هلععٍ  ثبعع٘ت اه٨٘ٙععٞ ٪ٓععى ا

ٗأكٔوٚتٍٔ عِـ اد تعاػل، اه٨٘ٙٞ ٨مًٔا ثب٘ت عو٘ ًِنهتٍٔ ٗنلبٍٔ 

ٗٓقا ًا ٙفتقل هٕ اخلٍِ اهتاكطلٛ أٜ اهوِٞ. ٗباهتاهٛ كاهٌٚعٞ عوٟ 

ٍ  ٞٚسق هجب٘ت اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ بلٗاٙعات ًغاهٚعٞ ٗعقعى ًغعاهنل      ٪٢ٌعتٔ

ي ًقـًات ٙفعرتب ثب٘تٔعا ُٗعشتٔا،    ؿلاكي تنٗٙل احلقا٢ق ًّ ػ٩

ٗا٬ػل عوٟ باطى!!!!. ٗبٔقا اهٌلى ٙلتٵبْ٘ أًٚا١ أػل٠ ٗكقا هلعقا  

ًٰع      ّ اهل٩َ، ًج٩ عـَ ًلعٚٞ اخل٩كعٞ أٗ اٮًاًعٞ هغعري عوعٛ، ٗأْ 

مل ا٬ٙععٞ اهجاُٚععٞ ٓعع٘ ُٗععٛ اهلهعع٘ي ذلٌععـ، أٜ   باتعععِععـٖ عوععٍ اهل

ِععـٖ عوععٍ ًععّ اٮًعاَ عوععٛ ٗكقععا هوِىللٙعٞ اهٌععٚعٚٞ، نٚاهععا عوععٟ ًعّ ع   

ُىلعل كٚعف ٙلهعوْ٘ اكلقعـًات     أاهلتاب ٗٓ٘ ُٗعٛ اهعِ، هعوٌٚاْ.    

ب ٜ ؿهٚى نل ُٛ أثب  أْ ًّ كاْ عِـٖ عوعٍ ًعّ اهلتعاب     !!.اكها٨

ٓ٘ ُٗٛ هوٌٚاْ!!!. إُٔا نـكٝ ٓا٢وٞ عوٟ اهتنٗٙل ٗا٨هعتؼاف بعقعى   

عوٍ ًّ  اهقاك٥ ٗاكلوتٌع. ه٘ كاُ  ِٓان ٓلٗكٝ هبٚاْ ًّ ٓ٘ عِـٖ

٘ٵي عوعٟ    ِٔا ًِتفٚٞ كوعٍ ٙعقكلٓا  تٕ ا٬ٙٞ، هلاهلتاب هقكل أٗ عع

ٕ  . اكل٘ٓ٘  حبادٞ إػل نلِٙٞ اهوٚاق تبٚعاْ هلعى    ًّ كتاب إهلعٛ كٚع

 ٗٓ٘ اهقل ْ اهللٍٙ، ٗٓقا غري ً٘د٘ؿ. ١ًٛ، 

ًّ اكلوتشٚى أْ طلرب اهِ، كـلعا باهغٚعم ًععاف اد، ًٗعا أػعربٖ      

 ّبععٕ اد تعععاػل ذلفعع٘ول بععغل ؿكعع  اهلتععاب، كتفِعع٩ٚت اهقِعع 

ًٰع    ّ عِعـٖ عوعٍ ًعّ اهلتعاب ٓع٘ ُٗعٛ       اهقل ُٛ، كٌّ أٙعّ هلعٍ أْ 

هوٌٚاْ ِٗٓان كاُوٞ تاكطلٚٞ كبريٝ بغل اهعِلّٙ؟؟ ٓعى تعتٌعـْٗ   

أٓى اهلتاب ٗٓٛ ذللكٞ ٗكقعا كلِٽعق اهقعل ْ؟ أَ تتِعامهْ٘      ًلٗٙات
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عّ اكلِٽق اهقل ُٛ ٨ثبات عقٚـٝ ٙ بٟ اهعقى ٗاهقل ْ نب٘هلا؟. اه٨٘ٙٞ 

فٔعَ٘، أٜ اهتِعلف بعاهلْ٘ كٌعا ضلوع٘ هعبع        ٞ بٔعقا اكل ٚاهتلِ٘ٙ

ٚٵّ، ُعلٙض، ٨ هعبى      غ٩ٝ اهٌٚعٞ، قتاز اػل ؿهٚى نل ُٛ ٗآعض، بع

  .كٕٚ إط٩نا ٪ُٔا بٔقا اكلفَٔ٘ ًِاكوٞ هِفٞ اخلاهق

 ْ كٌععا  – جتععىڅ ه٨٘ٙععٞ اد، ٗهٚوعع  ًِفِععوٞ عِععٕ ٨ٗٙععتٍٔ ٗكع٘

هعٞ  ا٨ ٙعفٚٔعا ععّ اهعـهٚى، بعى مل ٓعقٖ احل     -ٙق٘ي كٌاي احلٚـكٜ 

ٓعقا ًعّ    ٢ٌٞ غعري اٮُبٚعا١ ٗاكللهعوغل.   ا٪ ٪ْقتاز ٪كجل ًّ ؿهٚى، 

٨ٗ  اهتذوٛ باهِوعبٞ د تععاػل   ٨ ُفٍٔ كِٕ دٔٞ ًّٗ دٔٞ ثاُٚٞ سلّ

ُٔعععٍ ٗأهعععاي ًٌعععلوتٍٔ أ ؿللعععّ أْ ُفٌٔعععٕ ٪ُعععٕ ًعععـٙـ امعععاي.  

، كوعٚى  ًِعنٖ عِٔعا  ، ٗاد ًاؿٜ بٌلٜ ِىل٘كٙتشـثْ٘ عّ اخلاهق ؼل

اي ٨ٗ تـككعٕ ا٪بِعاك ٨ٗ تععلف كِٔعٕ     ًٗعـٙـ امع   كٌجوٕ ١ًٛ

 ك ٜ نٚاي د تعاػل عوٟ اٮُواْ مل ُفاتٕ ٗكِٕٔ ػٽ . .اهعق٘ي

ٗٙبععععـٗ أْ عوٌععععا١ اهٌععععٚعٞ دلٌعععععْ٘ بٌععععلى ٗ ػععععل، ٗبِوععععم  

أُقعى   .٨ٗٞٙعٞ تلِ٘ٙٚعٞ هٯ٢ٌع   ًتفاٗتٞ، ٗبتعابري رلتوفٞ، عوعٟ ٗدع٘ؿ   

ُعٕ  سٚعح ٙتععاًوْ٘ ًعع اكل٘ٓع٘  ٗك      ،هم بع   كا١ ًّ عاُلُآٍ

بـٙٔٚات ٨ تقبى اهٌم، ٗه ُقى ٌّٓ ك٩ًٔعٍ ًعا ٧ًِٙعْ٘ بعٕ ًعّ      

 كٗاٙات ت٧كـ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ ٪٢ٌٞ أٓى اهبٚ :

ٚٺعا ًعّ ُع٘ك عىلٌتعٕ،          ْٵ اد تععاػل ػوقعين ٗػوعق عو كٗاٙٞ: )"إعوعٍ أ

نبععى أْ طلوععق اخلوععق بعع هفٛ عععاَ، إف ٨ تقععـٙى ٨ٗ توععبٚض، كفتععق      

ٗأُا ٗاد أدىٵ ًعّ اهوعٌاٗات   ُ٘كٜ، كؼوق ًِٕ اهوٌاٗات ٗا٪كب، 

ٛٵ بععّ أبععٛ طاهععم عوٚععٕ اهوعع٩َ، كؼوععق ًِععٕ     ٗا٪كب، ٗكتععق ُعع٘ك عوعع

ٛٵ بعععّ أبعععٛ طاهعععم أكٔعععى ًعععّ اهععععلَ        ٛٵ، ٗعوععع اهععععلَ ٗاهللهععع
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ٛٵ، ٗكتق ُع٘ك احلوعّ، كؼوعق ًِعٕ اهوع٘غ ٗاهقوعٍ، ٗاحلوعّ         ٗاهلله

أكٔععى ًععّ اهوعع٘غ ٗاهقوععٍ، ٗكتععق ُعع٘ك احلوععغل، كؼوععق ًِععٕ اجلِععاْ       

ٍٵ   ٗاحلعع٘ك اهعععغل، ٗاحلوععغل ٗاد أدععىٵ ًععّ اجلِععاْ ٗاحلعع٘ك اهعععغل، ثعع

أولوٌععع  اكلٌعععاكق ٗاكلغعععاكب، كٌعععل  اكل٢٩لعععٞ إػل اد تععععاػل أْ   

ٙلٌف عٍِٔ توم اهىلوٌٞ، كتلوڃٍ اد دىٵ د٩هٕ بلوٌعٞ، كؼوعق   

ٍٵ تلوڃٍ بلوٌٞ، كؼوق ًّ توم اهعلٗغ ُع٘كٳا، ك ٓعاف     ًِٔا كٗسٳا، ث

ععععلَ، كنٓعععلت اكلٌعععاكق  اهِععع٘ك إػل توعععم اهعععلٗغ، ٗأنأًعععا أًعععاَ اه  

ٗاكلغعععاكب، كٔعععٛ كاطٌعععٞ اهنٓعععلا١ عوٚعععٕ اهوععع٩َ، ٗهعععقهم ةٵٚععع        

ْٵ ُ٘كٓا مٓلت بٕ اهوٌاٗات"   اهنٓلا١، ٪

: )ًعا ٗكؿ مل اهنٙعاكٝ اجلاًععٞ اهع٘اكؿٝ ععّ      ٢ٌٞ ٗاهعٽٞ بعاهفٚ   ا٪

ٛٵ اهلععاؿٜ عوٚععٕ اهوعع٩َ: "بلععٍ كععتض اد، ٗبلععٍ طلععتٍ،     اٮًععاَ عوعع

هوعٌا١ أْ تقعع عوعٟ ا٪كب إ٨ڃ    ٗبلٍ ِٙني اهغٚعح، ٗبلعٍ ؿلوعم ا   

بإفُٕ، ٗبلٍ ٙعِفى اهلعٍ ٗٙلٌعف اهٔعلٵ، ٗعِعـكٍ ًعا ُنهع  بعٕ         

ـٵكٍ بعح اهلٗغ ا٪ًغل" .  كهوٕ، ٗٓبٽ  بٕ ٢٩ًلتٕ، ٗإػل د

ععععّ اهِعععاؿق كٗاٙعععٞ ت٧كعععـ اهتفععع٘ٙ  ٗأُٔعععٍ ٗاهعععٽٞ بعععاهفٚ : 

)بلٍ طلتٍ اد، ٗبلٍ ؿلش٘ ًا ٌٙا١، ٗبلٍ ٙجب ، ٗبلٍ ٙفمڃ 

، ٗبلععٍ ٙععـكن اد تععلٝ كععىٵ ًعع٧ًّ ٙٽوععم بٔععا،     اهععقيٵ ًععّ كنابِععا  

ٗبلععٍ تِبعع  ا٪كب أًععذاكٓا، ٗبلععٍ  ععلز ا٪ًععذاك أمثاكٓععا،     

ٗبلٍ تِني اهوٌا١ نٽلٓا ٗكمنٔا، بلعٍ ٙلٌعف اد اهلعلب،    

ٗبلٍ ِٙني اد اهغٚح، ٗبلٍ توٚؽ ا٪كب اهع  قٌعى أبعـاُلٍ    

بنل ٗتوععتقلٵ دباهلععا عععّ ًلاهععٚٔا إكاؿٝ اهععلبٵ مل ًقععاؿٙل أًعع٘كٖ تٔعع       

 إهٚلٍ ٗتِـك ًّ بٚ٘تلٍ .
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اُع  فكعلت كقعنل اثعِغل للعّ نعاه٘ا مل        طارق اللهاانٌ: : 78ي

ٌٚعٞ ـلٚعٔا ٓى ٙجب  ب ْ ٓقا اهلأٜ تق٘ي بٕ اه ٓقٖ اه٨٘ٙٞ ٗٓقا ٨

 ْ ًّ اهقّٙ تِـٗا هوٌلدعٚات ٙق٘هْ٘ بٔقا؟ِٗٓان عوٌا١ ًعاُل

ُىلععل  كا١ أُعععٍ ٙ٘دععـ ِٓععان اهلععجري،     ماجااد الغرباااوٍ: : 78ز

إٓععاكٞ عاُععلُآٍ، سعع٘ي اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ ٪ٓععى اهبٚعع ،     عوٌععا١

 ٌا فكلتٕ دللؿ ًآـ بوٚنل:ك ،مل ٓقا اكلقاَ هولٗاٙات اكللٗٙٞ

ٙقععع٘ي اٮًعععاَ اخلٌعععٚين: )إْ ه٩ًعععاَ ًقاًعععاځ ذلٌععع٘ؿاځ ٗؿكدعععٞ   -

هاًٚٞ ٗػ٩كٞ تلِ٘ٙٚٞ  ٔع ه٨٘ٙتٔا ٗهٚٽلتٔا ـلٚع فكات ٓعقا  

 28اهلْ٘  .. احللً٘ٞ اٮه٩ًٚٞ ْ

وٚـ أب٘ اهقاهٍ اخل٢٘ٛ معٍٚ احل٘مٝ مل مًإُ: )أًعا اجلٔعٞ   اه-

ا٪ٗػل، كاهىلععآل أُععٕ ٨ ًععبٔٞ مل ٨ٗٙععتٍٔ عوععٟ اكلؼوعع٘ق بعع ـلعٍٔ،    

كٌعععا ٙىلٔعععل ًعععّ ا٪ػبعععاك، هلعععٍُ٘ٔ ٗاهعععٽٞ مل ا٨صلعععاؿ، ٗبٔعععٍ      

       ٍ  ،اه٘د٘ؿ، ٍٗٓ اهوعبم مل اخلوعق، إف هع٨ٍ٘ٓ كلعا ػوعق اهِعاي كوعٔ

ٍٗٓ اه٘اهٽٞ مل اٮكآٞ، بعى   ٗإؾلا ػوق٘ا ٪دؤٍ، ٗبٍٔ ٗد٘ؿٍٓ،

  7724 3هلٍ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ كلا ؿْٗ اخلاهق .. ًِباغ اهفقآٞ ز

اكلععععريما دعععع٘اؿ اهتربٙععععنٜ: ) كلٚععععف ٙىلععععّ بٌععععؼّ ٙوتععععنَ    -

بإًععاًتٍٔ، ٗأُٔععٍ عععـي هوععِ، )ْ  إ٨ مل ًِِععم اهِبعع٘ٝ، ٨ٗ ٙوتععنَ   

 004ْ 3باه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ هلٍ ْ .. ُلاهل اهِذاٝ ز

ٞ  اهٌٚؽ اكلِ- ؼلعِعٟ اهتِعلف ٗا٨هعت١٩ٚ عوعٟ     ، تىلعلٜ: )اه٨٘ٙع

إًععا تلِ٘ٙٚععٞ ٗإًععا تٌععلٙعٚٞ. ٨ٗ طلفععٟ ثبعع٘ت     ،اهٌععؼّ أٗ ا٪ًععل  

كوتٌٚٔا ؼللتبتٌٔا اهلاًوعٞ د تععاػل . ٗٙ٘دعـ هلهع٘ي اد )ُعوٟ      

اد عوٕٚ ٗ هٕ ٗهوٍ ، بى جلٌٚع ا٪ُبٚا١ أٗ أكجلٍٓ ٗكعقا ه٢٫ٌعٞ   
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َ    ،اكلعِععً٘غل أٙٔععا ًلتبععٞ ًععّ اه٨٘ٙععٞ     بععى هععبع  ا٪ٗهٚععا١ اهلععلا

اهتلِ٘ٙٚععٞ، حبوععم اكتقععا١ ٗدعع٘ؿٍٓ ٗتلاًوععٍٔ مل اهعوععٍ ٗاهقععـكٝ    

ٗعِاٙٞ اد بٔعٍ . إف   تعاػلاهِفواُٚٞ ٗاٮكاؿٝ ٗاكل٣ٌٚٞ ٗا٨كتباهل باد 

ـلٚع ًعذنات ا٪ُبٚا١ ٗا٪٢ٌٞ ٗكلاًات ا٪ٗهٚا١ سل٘ تِلف ًٍِٔ 

  ٗ بافُعععٕ .. مل اهتلعععّ٘ٙ، ٗاْ كاُععع  ًٌعععٚتٍٔ مل طععع٘ي ًٌعععٚٞ اد 

 20ْ 0ؿكاهات مل ٨ٗٙٞ اهفقٕٚ ز

اهٌٚؽ ُاُل اكللعاكَ: )غعري أْ ًِلعلٜ اه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ       -

ٙق٘هععْ٘ إْ ًٌٔععٞ ا٪ُبٚععا١ تِشِععل مل اهععـع٘ٝ إػل اد ٗإبعع٩ن كهععاهتٕ 

ٗنععـ ٙت٘هععوْ٘ أسٚاُععا باهععـعا١ إػل اد مل بععع  ا٪ًعع٘ك  ،ٗأسلاًععٕ

ًعع أْ ٓعقٖ ا٬ٙعٞ    اهتلِ٘ٙٚعٞ، ٗأْ ٓعقا ٓع٘ كعى ًعا ٙقعـكْٗ عوٚعٕ،        

  813ْ 7ٗا٬ٙات ا٪ػل٠ تفٚـ غري فهم . ا٪ًجى ز

ٗٓعععقٖ أٙٔعععا دلعععلؿ ؾلعععافز، اػرتتٔعععا ٨عتعععـاهلا ٗععععـَ ؽلاؿٙٔعععا  

بععاهغو٘، ِٗٓععان تِععلضلات كععجريٝ. أًععا هعع٘ تقععلأ كتععم اٮػبععاكّٙ     

بٌتٟ اجتآعاتٍٔ ٨ تٌعم أْ أٓعى اهبٚع  ٓعٍ اخلعاهق، أٗ أْ اخلعاهق        

 !!!.ًٕمي هلٍ عّ علاتِأٗ  ك٘ب هلٍ تـبري اهلْ٘ ٗاخلوق،

اهعقى اهٌعٚعٛ كادععٞ، مل اهعقا٢عـ ٙعٌعى ٗكعق ُىلعاَ إهع٩ ًعقع٘ي         

كٍ اهتغلب  اهقل ْ.اهـٙين، اهقٜ صلامل ًِٽق اهعقى ٗذللٌات 

 هلّ مل اهتِباهل ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ، أؿاتٕ اهعقى أُ٘هٛ ًّ كقٕٚ

  ٙعٞ ًفاكنعٞ ٓعقٖ؟   كعّ اهتفلري أًاَ كٗاٙات اهعقا٢عـ،   ت٘نفٙعقوٕ 

اهعقععى  افلععلا١ ٨ ٙتؼٽآعع اكعع ْ ِٓععان ًوععاسات ًغوقععٞ ٗػٽ٘طعع  

أٗ كؼلا ساهٞ  اهٌٚعٛ، أٗ ٨ ٙلٙـ أْ ٙتؼٽآا سلُا عوٟ نـهٚتٔا.

عقوٚعا، ٗٓعقا ٙعع٘ؿ     اهلعم اهِفوٛ ق٘ي ؿْٗ ًقاكبتٔا ٗكٌٔٔا كٌٔاځ
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 خلوفٚٞ فات هٽ٘ٝ ًعلكٚٞ تٌّٔٚ عوٟ تفلريٖ ٗعقوٕ.

ًا ٗ ٗأكلاك ًِشلكٞ. ٓاَخللاكات ٗأٗأدنَ أْ اهتٌٚع ٨ ضلتاز 

ٔعاؿٜ كلـكهعٞ أٓعى    دتقوعٛ ٗا٨ اهعـٗك اهعوٌعٛ ٗاهع  كآِا بٚعاْ  ضلتادٕ 

أكجل اكلعقآم اهعتذابٞ كلتٽوبعات اهعِعل ٗاهنًعاْ ًعّ       ، كٔٛ اهبٚ 

، ُٗقععـ اهلٗاٙععات ٗعععـَ تقععـٙى ًعع١ٛ ًععّ ٔععاؿدتػعع٩ي كععتض بععاب ا٨

 . تفعى اكلقآم ا٪ػل٠ اهرتاخ اٗ اهلتم اهلٗا٢ٚٞ كٌا

ٌٚعٞ اهلف عّ ٓقٖ اهعقا٢ـ ٗاهع٘ؿٝ اػل اهقلْٗ اهج٩ثٞ ِٙبغٛ هو

ًٗعععا ٓععع٘ ٗاكتٌعععاف بٌعععلٙتٍٔ، ا٪ٗػل كلعلكعععٞ سقٚقعععٞ أٓعععى اهبٚععع  

اُٽبا  كباك اهعوٌا١ ٗاهلٗاٝ ععٍِٔ. إُٔعٍ ٙعـِْٙ٘ ًعقٓبٍٔ ب ٙعـٍٙٔ،      

كٍ ٓ٘ رلذى أْ جتـ ً٘انع عوٟ ا٪ُرتُٚ  ًٌٔتٔا توفٕٚ اهعقا٢عـ  

، ٗبعٔعععٍٔ ُ٘اُعععم هلعععّ كلعععافا  اهٌعععٚعٚٞ!! أعوعععٍ أْ ٓععع١٨٧ أععععـا١ 

 .بٕ ـِٙلٍاٙتٔعْ٘ بغل أٙـٍٙٔ ًٗ ؽلِشٍ٘ٓ كلُٞ كبريٝ

ٓى ٙوعـكٍ ٗد٘ؿ ً٘نع عوٟ ًبلٞ ا٪ُرتُٚ  بعِ٘اْ: إٓشم 

ه٘ كِتٍ  عوٟ اهٌٚعٞ؟ أ٨ ت ػقكٍ اهغريٝ عوٟ أٓى اهبٚ  ًٗقٓبٍٔ

ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ؟   اهوعاكتغل   اهفقٔعا١ ؟ كٚف هعٚلْ٘ ً٘نعف   ُاؿنغل

 بت ًلٍٓ عوٟ كللٍٓ ٗعقٚـتٍٔ؟. تٍٔ بٌفاع ْ٘ٗٓى ٙٽٌش

كلاًعععٞ أٓعععى اهبٚععع  ًٗقعععأًٍ اهلكٚعععع هعععٚى بعقا٢عععـ ٗػلاكعععات  

 ٞ أٓعى اهبٚع   ى ٗتععاكب اهقعل ْ اهلعلٍٙ؟. ًِنهع    اهعقعى ٗاهِقع   اهف 

ـ كٔعععا٢ؤٍ مل وعععِٚبغعععٛ أْ تتذك، بوعععو٘كٍٔ، بتقععع٘آٍ، بعؤٌعععٍ

  ٍ عوععٟ  .كٔععقٖ أكٔععى كهععاهٞ هوعععامل أـلععع    هععو٘ن أتبععاعٍٔ ٗذلبععٚٔ

قتععـٗا ٚه، سقٚقععٞ ا٪٢ٌععٞاهت٘نععف عععّ ؽلععاؿٍٙٔ، ٗاكتٌععاف  اهٌععٚعٞ 

 ؼلِىلاك  ػل. ًعٌٍٔاٗٝ اهتقـٙى ٗاهتعاًى ُن  غ ٗعوٍٚٔبٍٔ. 
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ٓى ـلٚع عوٌا١ اهٌٚعٞ بِفى اكلوت٠٘ مل  طارق اللهانٌ: :79ي

 كٍٔ عقا٢ـٍٓ، أًا ِٓان  كا١ ٗتفوريات أػل٠؟

ن مل دلاي اهعقٚـٝ ِٓان سـ أؿُٟ ٌٙرت ماجد الغرباوٍ:: 79ز

كٕٚ اجلٌٚع، كٔلٗكٝ اٮًاًٞ ه٘ا١ اٮًاًٞ اهـِٙٚٞ أَ اهوٚاهٚٞ أٗ 

 كوٌٚٔا، كٚقف اكلعتعـهْ٘ عِعـ ٓعقا احلعـ أٗ ٙتؼٽُ٘عٕ نوع٩ٚ بٌِٚعا       

ضلوععق ا٬ػععلْٗ سععـ ٙلآقععْ٘ اهغوعع٘، ٗٙبقععٟ اهغعع٩ٝ ؾلعع٘فز اهتٽععلف   

 ٕ ًععّ نبععى اه٘هععنل اهعوٌععٛ   اهعقٚععـٜ ٗاكلععقٓ، ٗاهععـٙين. ٗكغععٍ ككٔعع

اهٌعٚعٞ  ستعٟ أْ عٌعَ٘   ا٪ٗهعاهل ا٨دتٌاعٚعٞ،   مل  هلِٕ ٙبقٟ ٧ًثلا

ٍ ًّ سٚح ٨ ٌٙعلْٗ ٧ًِْٙ٘  ، كِع٘كٝ اٮًعاَ مل   ب ن٘اهلٍ ٗعقا٢عـٓ

بعٚـٝ كى اهبعـ عّ اهفٔعٍ  ، ُ٘كٝ أهٽ٘كٙٞ ًقٓوٞ ٚاي اهٌٚعٛاخل

 .ٗٙت ثلْٗ بإضلا١اتٔا اه٩ًع٘كٙٞ اهٌٚعٛ اهِشٚض هلّ ٧ًِْٙ٘ بٔا

هعلعععى ًعععّ  ، ػاُعععٞ اهٌعععٚعٞ اهععععلب عوعععٟ ا   نوٚعععىاكلعتعععـهْ٘ 

جقعععاكتٍٔ ٗطبٚععععٞ ع٩نعععتٍٔ  ه جتوعععٚـاغٌوعععغل بعععاهغو٘ ُِٚغل اكلااٮٙعععل

عوععٟ  ، كىلععى هٯهلععٞ،قععاَ اكلو٘كٚععٌٞٔععٍ كلؼلوعع٘كٍٔ. كاهععقٽ٘ا كٔ

 عّ اٮًاَ ًٗؼِٚتٕ ًٞتٽلك ٙعلوْ٘ ُ٘كًٝاًٞ ٗكاس٘ا اٮ ًقاَ

 كِٔان دقٗك هلقا اه٘عٛ. ٗؿٗكٖ مل احلٚاٝ ًٗلاُتٕ عِـ اد تعاػل.

ِععٌٞ اهلكٚععنٝ ععٞ ٨ ٙغععاهٛ ستععٟ مل كٌٔععٕ هو اهٌععٚعوٌععا١ بععع  

ُععشٞ اهلٗاٙععات  عوٚٔععا ت٘نععفاهعع  تا٪هععاي مل اهفلععل اهٌععٚعٛ، ٗ

أكجعل. كاهغاهبٚعٞ    ٨اهٌٚعٚٞ. ٗٙعتقعـ أْ اكلعلاؿ بٔعا عِعٌٞ هعو٘كٚٞ      

اهٌععٚعٚٞ ًعتـهععٞ، غععري أْ تعع ثري اهغعع٩ٝ بععات ػٽععلا ٙٔععـؿ ًوععتقبى        

توف ٗها٢ى اٮعع٩َ  اهٌٚعٞ ًّ ػ٩ي إًلاُٚاتٕ اهلا٢وٞ ٗت٘ولٚفٕ كلؼ

 اه  علو  هٯهف اهٌـٙـ ُ٘كٝ ً٘ٓا١ عّ ًقٓم أٓى اهبٚ .
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اهٌٚعٛ كغريٖ ًّ اهٌع٘ب ٗهٚـ ب٣ٚتٕ ُٗتاز ثقاكتٕ، ه٘ا١ عٌَ٘ 

اهِاي أٗ اهعوٌا١ ٗاهفقٔا١، كٍٔ ٗكث٘ا عقٚـتٍٔ اه  تلهعؼ  ؼلعلٗك   

اٮٙاَ ًّٗ ػ٩ي للاكهٞ اهٽق٘ي ٗاهٌعا٢ل اخلاُٞ بٔا، ثٍ دا١ت 

ات هتفلب هٚادا سـٙـٙا ضل٘ي ؿْٗ ُقعـٓا ًٗلادعتٔعا، بعى    اهتشـٙ

ٙعتقعـ أْ عقٚـتعٕ    ٚعٛاهٌع بعات  عّ اهل٘ٙٞ.  اؿكاع ااهـكا  عِٔ ُبضأ

 كٚـاكع عِٔا بٔلاٗٝ.، أٙوتشٚى اهتؼوٛ عِٓ٘ٙتٕ، 

ًععقٓم أٓععى اهبٚعع  كعع٩َ ًبععاه  كٚععٕ، كفععٛ ٗٓععقٖ ك٦ٙععٞ هععوبٚٞ ٗ

كٔعٍ  ٗ مل ٧ًِٙع٘ا،  ه٘ا١  ًّ اهٌٚعٞ بٔقٖ اهعقا٢عـ أ  ،ًقً٘ات احلٚاٝ

ًتذعـؿ   ،ًقٓم سًٜٚ٘ٗقٓبٍٔ اهفقٔٛ  ٙعتٌـْٗ اهعقى ٗا٨دتٔاؿ،

بفٔى اُفتاسٕ ٗنـكتٕ عوٟ ا٨هعتذابٞ كلتٽوبعات احلٚعاٝ، ٨ٗ ع٩نعٞ     

 هعقا٢ـٖ ؼلوتقبوٕ اهـٙين ًٗلاُتٕ اهعاكلٚٞ.

عٛ كٔعٍع   اي اهٌعٚع عٞ عععامل  ػععل، ٗكقٔععا١ ا٨عتعـع هٛ اهٌعٚع كٿتععم ًعتعـع

امْ بعغل     ؿ، ًٌعاعلٍٓ ت٘ع  اهعقععى ٗاهعاطفعٞ، ٗهعو٘كٍٔ ِٙع ٠ ععّع    ًتذـع

ي ٗاخللاكععععات، ٗرلٚععععاهلٍ ًوععععلْ٘ باهعقععععى ٗاهرتٙععععح، ٨      اهٽقععع٘ع

ٙ٘ه٘دٚا      توعععتـكدٕ اهعاطفعععٞ ٗاحلعععى اهٽعععا٢فٛ، ٨ٗ تتغوعععم عوٚعععٕ أٙععـع

اي.  هلععّع ٙلعععاؿ  اهتٌعععقٓم اٮهععع٩ًٛ اخلعععاهٛ ًععّع اه٘انعٚعععٞ ٗا٨عتععـع

 .ٍٗكؼلا ـلٚعٔ اجلٌٚع ضلٌى فات اهِ٘كٝ اكلجاهٚٞ عّ بع  ا٪٢ٌٞ

ه٫هعف بعع  اهٌععٚعٞ ٙعتعرب اكلوع هٞ ًوعع هٞ ٗدع٘ؿ، كإًعا اهجبععات       

عوٟ اهعقٚـٝ، ٗللاكهٞ ـلٚع اهٽقع٘ي هتشِعِٚٔا أٗ ًع٘ت اهتٌعٚع.     

ٗٓععقا ػٽعع  ًٗغععا٨ٝ أػععل٠، اكلععقٓم اهٌععٚعٛ اهٚععَ٘ ًععقٓم كقٔععٛ       

ـ       ٝأُ٘هٛ، أثب  دـاكٝ مل ُىللٙاتعٕ ٗاهعتـ٨٨تٕ، ؼلععني ععّ اهعقٚع

 قٜ تت٘نف عوٕٚ ُشٞ كٗاٙاتٍٔ.ه٠٘ اًتـاؿٍٓ هعِل اهتٌلٙع، اه
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 واخلهك انىالَح
هقـ تفٔو  ٗأُلت بتفِٚى ذللٍ عّ  طارق اللهانٌ:: 86ي

كععى توععا٨٦تِا ٗهلععّ ستععٟ ُِتٔععٛ ًععّ ٓععقا اكل٘ٓعع٘  ٗأنِععـ بععٕ  

)اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ  ٨بـ هِا ًّ اه٘ن٘ف عوٟ س٘اؿخ تاكطلٚٞ ًٌٔٞ 

عبععـٜ كفععٛ احلععـٙح اهقـهععٛ )   ٟ.ٗاساؿٙععح تٌععري إػل ٓععقا اكلعِعع  

ًٰٰجوٛ تق٘ي هو١ٌٛ كّ كٚلْ٘   أطعين تلّ ًجوٛ. أٗ دا١ت بوفيل 

ِٗٓان ساؿثٞ كؿ اهٌعٌى هٯًعاَ عوعٛ هعـ٠ ًِِعلكٕ ًعّ ًعلكعٞ        

اهِٔععلٗاْ ٗاحلاؿثععٞ ًععقك٘كٝ بتفاُععٚؤا مل كتععاب ٗانعععٞ ُععفغل    

ٓعع ٗنعـ سقعق ٓعقا اهلتعاب      222هِِل بّ ًناسٍ اكلِقعلٜ اكلتع٘مل   

ٌعـ ٓعاكْٗ   عبعـ اهوع٩َ ذل   ؿ.اهتاف اهتاكٙؽ مل داًعٞ ععغل مشعى   

ٞ     ٕإ٨ڃ اُع ٕ دنا١ كعجريٝ ًِع  أكغٍ  إُ سقف   ابقعٟ عوعٟ ٓعقٖ احلاؿثع

ًعتقـا بِشتٔا، أ٨ ُوٌٛ ٓقٖ ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ عوٌا بع ْ اكلِعاؿك   

 . ؟اه  ٗكؿت بٔا ٓقٖ احلاؿثٞ كجريٝ ٗهـ٠ ـلٔ٘ك اكلووٌغل

تقعععـَ مل اجلععع٘اب اهوعععابق أْ اه٨٘ٙعععٞ     ماجاااد الغربااااوٍ: : 86ز

ٚٞ ؼلعِٟ اهتِلف باهلْ٘ رلتِعٞ بعاد تععاػل. ٗتقعـَ أْ     اهتلِ٘ٙ

اهلععْ٘ ٙتشععلن ٓععٌّ نعع٘اُغل ُععاكًٞ ًِععق ا٪مي، ٗاثبتِععا باهععـهٚى     

ٛ   ٚبٽ٩ْ ًّ ٙـعٛ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ ، أٗ غعريٖ  ٞ، هع٘ا١ ؼلعِعٟ اهتذوع

 ٗػلا٪ًٗعّ  هعـَ ٗد٘ؿ ؿهٚى نل ُٛ ُلٙض ُلكع بٕ اهٚعـ ععّ اهٌعم،    

وٚوعع  كًعععادن ا٪ُبٚععا١ ٗأًععا . بِععا١ عوععٟ اهتفعع٘ٙ   باطوععٞأْ تلععْ٘ 

٨ٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ بععى دععلت ٗكقععا هقعع٘اُغل أػععل٠ زلٔوععٔا، ٨هععتشاهٞ      

  ٞ . ٗباهتععاهٛ ٨ ُ٘اكععق عوععٟ تفوععري اكلعععادن    تعٽٚععى اهقعع٘اُغل اهلُ٘ٚعع
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    ٓ سٚعح كوعلٗٓا    ٍ، لق اهق٘اُغل اهلُ٘ٚٞ كٌعا ٓع٘ ًٌعٔ٘ك عِعـ

ٗٓعععقا تفوعععري ػعععاط٤ ٨ْ . كٌعععا باهِوعععبٞ هوِعععاك ٗا٨سعععرتاق بعععقهم،

رتاق ًععّ فاتٚععات اهِععاك، ًٗععع اُتفا٢ععٕ ِٙتفععٛ ُععـق اهِععاك عوٚٔععا.   ا٨سعع

بٌِٚا ا٬ٙٞ تق٘ي ٙا ُاك كُ٘ٛ بعلؿا ٗهع٩ًا عوعٟ إبعلآٍٚ، كٔعٛ ُعاك       

ساكنٞ، ٗبقٚ  ُاكا مل تتغري، هلِٔا مل ؽلوعٕ بفٔعى نعاُْ٘  ػعل،     

 كؼلا كاْ ٙلتـٜ دوـا ٗانٚا أٗ أٜ تقِٚٞ أػل٠.

اٮفْ، سٚح فٓم ـلاععٞ   باطوٞ ؼلعِٟ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞٗأٙٔا 

ٗا٪٢ٌععٞ جتععلٜ بععإفْ اد، ٗنوِععا أْ    أْ اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ هٯُبٚععا١   

ْٲ ٰٙقٿعٰ٘ي     )ًعِٟ إفْ اد أًلٖ، ٗأًلٖ كعوٕ،  ٚٲ٣ٳا أپ ًٰع ٖٱ إڄٰفا أپٰكاٰؿ  ًٲعلٱ ٌٰعا أپ ُٸ إڄ

ْٱ ّٲ كپٰٚلٿععع٘ ٕٱ كٿععع ، كٌعععا ُانٌعععِا ، بععع٩ ٗاهعععٽٞ ٨ٗ ٨ٗٙعععٞ ٪سعععـ هپععع

ٗإفا كاُعع  ِٓععان   ٍ ًععّ اهلتععاب . ا٨هععتـ٨ي ب ٙععٞ )ًععّ عِععـٖ عوعع  

ٗهععا٢نل مل اخلوععق ٗاهفععٚ  كتؼععتّ بععاهق٘اُغل اهعع  تععِىلٍ اهلععْ٘    

ًِىلً٘عععٞ  هٚعععٞ ٗـلٚععععا، ٨ٗ ؿللعععّ ٪ٜ أسعععـ اهتِعععلف بعععٕ ػعععاكز  

ن٘اُِٚععٕ، ؼلععا مل فهععم كعععى اكل٢٩لععٞ ٗاجلععّ ًٗعععادن ا٪ُبٚععا١. ٨ٗ       

ٙ٘دععـ ًعع١ٛ اةععٕ تِععلف بععاهلْ٘ ػععاكز ن٘اُِٚععٕ ٗٓعع٘ابٽٕ. ٗإفا    

ِععـْٗ ًععّ اهتِععلف بععاهلْ٘ اهععتذابتٕ ٮكاؿٝ ُععاسم     كععاُ٘ا ٙق

، كٔععقا ٨ ، ٗػععلق هق٘اُِٚععٕ ٗأُىلٌتععٕ ًتععٟ ًععا٦ٗااه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ

 إ٨ د، إؾلا أًلٖ إفا أكاؿ ٣ًٚا أْ ٙق٘ي هٕ كّ كٚلْ٘. ِٙـق

كٌا ػاهف كتاب اد كآعلب٘ا بعٕ ععلب     :ٗعوٕٚ ُع٘ؿ هؤابٽٞ

 اهلعْ٘ ُٗىلاًعٕ،   أًعل ًوعتشٚى ٗكقعا هقع٘اُغل     ٗكؿ اهٌعٌى اجلـاك. 

  ٕ ٌٲىٱ ٰتذٲعععلڄٜ : )اهععع  كٌعععف عِٔعععا اهلتعععاب اهلعععلٍٙ بق٘هععع ٌٰٵععع ٰٗاه

ٍڄ      ـٶٙلٱ اهڀٰعنڄٙعنڄ اهڀٰعوٶعٚ ٰٔعا ٰفهٶعمپ ٰتقڀع ٌٱوٲٰتقپلڅٵ هپٵ ِٰعامڄٰي ٰستٰٵعٟ      ،هٶ ًٰ ُٰاٖٱ  ـٰٵكٲ ٌٰعٰل نپع ٰٗاهڀقپ
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ٍڄ ـٶٙ ْڄ اهڀقپ ٌٰع      ،ٰعاٰؿ كپاهڀعٱلٲدٱ٘ ـٲكڄنپ اهڀقپ ٰٔعا أپْ تٱع ٌٲىٱ ِٰٰٙبغٶعٛ هپ ٌٰٵع ٰٗهپعا  هپا اه ٰل 

   ْٰ ٰٗكٿىٴٵ كٶعٛ كپوپعمٷ ٰٙوٲعٰبشٱ٘ ٰٔاكڄ  ٚٲىٱ ٰهابٶقٱ اهِٰٵ  . كعلؿ اهٌعٌى هع٘ سعـخ     اهوپٵ

كع٩ ًٙ٘عا ًعا حلعـخ ػوعى كعُ٘ٛ ٓا٢عى!!!. كلٚعف ُِعـق كٗاٙعات          

ٓعٚفٞ اهوِـ، ٨ تفٍٔ ًّ اهلْ٘ ٗن٘إُِٚ ًع٣ٚا؟ ٗستعٟ هُ٘عـكت    

ًعععّ أٜ ًعععآـ ٨ ُِعععـنٕ بععععـ ا٨كتٌعععاكات اهفولٚعععٞ اهلا٢وعععٞ،       

ٔععٍ رلاهفععٞ هلتععاب اد ٗسلععّ مل عِععل اهعوععٍ ٗاكتٌععاف   كل٩ً

اهق٘اُغل ًٗعلكٞ ُ٘اًٚى اهٽبٚعٞ!!. هقا تٽلغ اهلٗاٙعات ًٌٔعا كعاْ    

 اهتِ٘ٙععٕأكاؿ  هعع٘عععـؿٓا ُٗ٘عٔععا. ثععٍ ٙععا هععٚـٜ ٓععى طلٌععٟ اد أسععـا  

بلًن ًّ اهلً٘م؟ كوٌافا زلٔعـ أُفوعِا بقٔعاٙا ٨ ؽلع  هوعقعى بِعوٞ       

ٛ طاهم؟ ٙا أػعٛ افا كعاْ هعوعٛ    ًّ أدى ت كٚـ أكٔوٚٞ عوٛ بّ أب

بعععّ أبعععٛ طاهعععم أكٔعععوٚٞ كبتقععع٘اٖ، ٓعععقا ٓععع٘ اكلِٽعععق اهقل ُعععٛ، إْ     

أكععلًلٍ عِععـ اد أتقععاكٍ، ٗهععٚى ًععّ تععلؿ هععٕ اهٌععٌى، ٪ْ         

اهٌٌى ٨ تلؿ ٪ٜ ًعؼّ ًٌٔعا كاُع  ًِنهتعٕ، هوعبم بوعٚنل أْ       

 اهلْ٘ صللٜ ٗكقا هق٘اُغل ًرتابٽعٞ، ٗأٜ أػعرتاق هلعا ضلعـخ ػوع٩     

 .اكبري اكُ٘ٚ

ْ ، كٌؼاهفعٞ  ٘: )عبـٜ أطعين تقى هو١ٌٛ كعّ كٚلع  كٗاٙٞأًا ٗ

كلِٽق اهقل ْ اهلعلٍٙ سٚعح ٙقع٘ي تععاػل: )أ٨ هعٕ اخلوعق ٗا٪ًعل . ٨        

ًععلٙم هععٕ مل اخلوععق ٗا٪ًععل كٌععا ت٧كععـ دلٌ٘عععٞ  ٙععات. ثععٍ كلععافا     

كبٕ ٙلتفع كلقاَ اخلاهقٚٞ كٚق٘ي هوٌع١ٛ كعّ    ُواْدللؿ أْ ٙٽٚع اٮ

كٝ ٗغري لللِٞ كٛ ٙلغڃم بٔا اد كٚلّ؟ ٓى أْ طاعٞ اد ًتعق

تعاػل بٔقٖ اهٽلٙقٞ؟ كلافا مل ٙقكل ٓقا ا٪ًل ٌّٓ  ٙعات اهرتغٚعم   

اكلقك٘كٝ مل كتابٕ احللٍٚ اهعقٜ ِٙعفٕ بإُعٕ تبٚعاْ هلعى ًع١ٛ؟       
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      ْ هُ٘عف اكلعقٓى   اٗ كبـ٨ ًعّ  ٙعات اهرتغٚعم اهلعجريٝ دعـا مل اهقعل 

 طعععينأعبععـٜ  :أًععـ إغععلا١ ٙقعع٘ي ، كععاْ بإًلاُععٕ أْهٚععَ٘ اجلععنا١

ـلٚععع  اهعبععـ ٚشقععق كي هوٌعع١ٛ كععّ كٚلععْ٘،   ٘تقعع تلععّ ًجوععٛ، 

  ًِٚاتٕ ب٩ كـ ٨ٗ تعم ٨ٗ ًٌقٞ ٨ٗ عِا١!!!.أكغباتٕ ٗ

ًعّ ًعلُقٞ اهٽا٢فٚعٞ ٗا٬ٙعـٙ٘ه٘دٚا هِعل٠ احلقعا٢ق        صلم اخللٗز

كٌا ٓٛ، ٨ كٌا تلٗٙٔا هِا كٗاٙات ً٘ٓ٘عٞ، ًلقٗبٞ عوعٟ اد  

 ١ًٛ.ّ كٕٚ كى عنٗدى كتاب بٚٵ ٗدٗكه٘هٕ. 

اهلٗاٙات تق٘ي اْ اهٌعٌى كؿت ه٩ًعاَ عوعٛ ًعلتغل، اكلعلٝ ا٪ٗػل      

هلِععٕ كعع٩َ ًلكعع٘ب، رلععاهف هوععِّ اهلععْ٘    مل مًععّ اهلهعع٘ي.  

 ْ ، ًٗعا ػعاهف كتعاب اد كٔع٘ مػعلف، ٗاهٌعٌى ٨       ٗ ٙتٕ مل اهقعل 

تععلؿ ٨ٗ تععتغري عععّ ًوععاكٓا إط٩نععا. ٗسععـٙح عبععـٜ أطعععين، ِٙتٌععٛ  

 . ٗأٗٓأًٍ هرتاخ اهتِ٘ف

ٔععى ا٪ُبٚععا١ ٗاكللهععوغل أَ عوععٛ بععّ أبععٛ طاهععم؟ أعععلف    أٌٙٔععا أك

ْ عوٛ بّ أبٛ طاهم إت ًغاهٚٞ تتٌاؿ٠ مل ا٪ًل ٗتق٘ي دٚـا أْ كٗاٙا

ـلٚع ا٪ُبٚا١ ٗاكللهوغل ًا ععـا كهع٘ي اد ذلٌعـ. ٗٓعقا      أكٔى ًّ

أْ  ؟ كٚعف أثبتع٘ا  عوٌعا١ اهٌعٚعٞ   لل٨ِٖ أؿكٜ كٚعف ٨ ٙوعت  بٔتاْ 

اهععقٜ مل ٙلوععٍ اد تعععاػل  عوععٛ بععّ أبععٛ طاهععم أكٔععى ًععّ ً٘هععٟ     

بعىلٌتعٕ أسعـا هع٘اٖ؟؟ كٌعّ أٗػل بعلؿ اهٌعٌى ٓع٘ أَ عوعٛ؟ ٗعٚوعٟ          

ـ اهقٜ  تاٖ ًّ اكلععادن ًعا مل ٙع ت     ًعّ اهلهعى؟ بعى كلعافا مل ٙعلؿ       اأسع

اهٌٌى هله٘ي اد  ٙٞ بغل ٙـٕٙ؟. أُا ٨ أكٔعٍ كٚعف ٙقعـًْ٘ كٗاٙعٞ     

 ٍ ْ ٗكٚععٕ تبٚععا ٓعععٚفٞ ًتٔاهلععٞ رلاهفععٞ هوعقععى عوععٟ اهقععل ْ اهلععلٙ

، صلعععم ٨ ؿللعععّ اهوعععل٘ت عوعععٟ ٓعععقٖ اهللطقعععات ؟. كعععى ًععع١ٛ
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اهلف عِٔا ٗأع٩ْ اهربا١ٝ ًِٔا كٌع تقـَ اهعوٍ ٨ ت٘دـ فكٙععٞ ٪ٜ  

ٗصلم اسرتاَ ا٪ُبٚعا١ ٗاكللهعوغل اهعقٜ اُعٽفآٍ اد تععاػل       .إُواْ

ٍ ٗػٍِٔ ؼلِنهٞ ككٚعٞ عِـ ًوٚم ًقتعـك، ٗػِعٍٔ    ؿْٗ  ٗاُعٽفآ

دِععات عععـْ  ا عوٚععا، ٗأٗكثٔععٍٗككعٔععٍ ًلاُععغريٓععٍ. ٗكٓععا عععٍِٔ، 

 .؟جتلٜ ًّ قتٔا ا٪ُٔاك، كلٚف ٙجبتْ٘ كى ٓقا هغريٍٓ

كعع٩ ٙعععـٗ ٗدنًِععا بِععـنٔا، ٗهعع٘ ُععش  اهلٗاٙععات هععِـا ًٗتِععا  

كْ٘ اهوٌا١ كاُ  غا٢ٌٞ ثٍ اُقٌع  اهغَٚ٘ كشوب٘ا ا٪ًل س٣ِٚقٷ 

 كلاًععٞ هعوععٛ بععّ أبععٛ طاهععم ُٗععوٟ أؿا١ ٨ نٔععا١. أْ اهٌععٌى كؿت

ًوععت٠٘ إؿكاكٔععٍ  ُععقان، سٚععح كععاْ   ًععع  ت١٩َاهتفوععري ٙعع ٗٓععقا 

كعاْ  ٗطلٔع هت ثريات عقا٢ـ اٮُوعاْ عوعٟ ًعـ٠ اهتعاكٙؽ،      لْ٘اه

   َ  ٙوتذٚم ٮكاؿٝ ا٪كٗاغ، ٗاهِذَ٘ ٗاهل٘اكعم، ٗا٪ٗثعاْ ٗا٪ُعِا

ٗا٪ُٔععاك، ٗكوععٔا ؼلِٽععق اهغعع٩ٝ هلععا ٨ٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ ٗنععـكٝ عوععٟ         

ن٨مي اهتِعععلف بعععاهلْ٘ كلعععاْ اهِعععاي ٙتقلبعععْ٘ هلعععا هتفعععاؿٜ اهععع     

مل ٙلّ ٗعٛ ٮُوعاْ ٗإؿكاكعٕ ٙوعٌض     .ٗاجلفاف ٗاكل٘ت ٗاحللًاْ

ك عوعٟ تفوعريٓا تفوعريا    ؿبتفوري اهىل٘آل تفوريا عوٌٚعا، هلِعٕ نعا   

غٚبٚععا، ػاُععٞ أْ ا٪ػععري ٨ ضلتععاز كلٌععقٞ ٗتعععم هعع٠٘ إؿلععاْ كاهععؽ   

 ٙوتقبى كى ًا ؿلوٟ عوٕٚ.

ـ ه ٗكقعا ن تفوري  ػل ٙلتبنل بعِعٌٞ اٮًعاَ   ِٗٓا ٞ  ٝوعقٚع  .اهٌعٚعٚ

عـَ ُـٗك ًللٖٗ ك٩ٔ عّ ًعِٚٞ عّ اٮًعاَ،   :ٌعِٟ اهعٌِٞك

ٕ هٗباهتاهٛ  ، كٚذعم أْ تعلؿ اهٌعٌى    إفا ُعوٟ نٔعا١   تِؼلَ عِعٌت

ِٗٙعععوٛ. كٔعععٍ ًوعععتعـْٗ كلؼاهفعععٞ نععع٘اُغل اهٽبٚععععٞ هلعععٍِٔ غعععري        

 كع ٜ تعِم؟. .بعقا٢ـًٍٓوتعـّٙ ٨عاؿٝ اهِىلل 
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 !!!يصادَك انىالَح
عِـٖ عوٍ اهلتاب ٓ٘ عبـ  ه٘ كلِٓا أْ ًّ : طارق اللهانٌ:82ي

٨ٗٙععٞ هععٕ لععْ٘ ت وٌععافا ٨كاد بععّ هعع٩َ ٗهععٚى عوععٛ بععّ ابععٛ طاهععم، 

 بعاػت٩ف ثٍ ًّ ناي  ؟عوٍ ًّ اهلتاب نٚاها عوٟ ًّ عِـٖتلِ٘ٙٚٞ 

 ؟تغل؟ ًٗا ٓ٘ ؿهٚى اهقا٢ى بقهممل ا٬ٙاهلتاب ًعِٟ 

. هلععٍِٔ اهععتبعـٗا ٓععقا ٗدٚععٕإًععلاي  ماجااد الغرباااوٍ:: 82ز

طلععـَ ٓععـكٍٔ  ٗكدشعع٘ا ا٨ستٌععاي اهجععاُٛ اهععقٜ    ، اهاهععاا٨ستٌععاي 

 ًّ ا٨هتـ٨ي.  ٗتٽوعاتٍٔ

فكلت ًف٩ِ، ٨ ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ ؼلعِٟ اهتِعلف بعاهلْ٘ إ٨   

د تعاػل ٗفكلت أؿهعٞ ٗ ٙعات كاكٚعٞ، ٗباُتفا٢ٔعا ٨ ًعِعٟ هووع٧اي       

أهاها، ك٩ ٨ٗٙٞ ؼلعِٟ اهتِلف باهلْ٘ ٪سـ كا٢ّ ًّ كعاْ،  

ٛ    ه٘ا١ كاْ اكلقِ٘ؿ عبعـ ا  أٗ ًعّ عِعـٖ    د بعّ هع٩َ أٗ اٮًعاَ عوع

 . عوٍ ًّ اهلتاب أٗ اهقٜ عِـٖ عوٍ اهلتاب

ى تِععلٵكا بععاهلْ٘ إط٩نععا، بععى توععؼري  ى هعٚع  ااسٔععاك عععلَ بوقعٚع

ًا ٙوعععتٌٽلْٗ      بإفُععٕ تعععاػل   ٕهق٘اُِٚعع  َ عِعـع ، ًعع ُٕ ًعع ْ اهعوٌععا١ اهٚع٘ع

ى تِععلكا      اُغل اهلُ٘ٚععٞ. كا٨هععتٌٽاك هعٚع ا١ ًعّع ػعع٩ي فات اهقع٘ع اهوعٌع

هق٘إُِٚ، اه  اكتٌفٔا اهعوٌا١. كٔى ؿلوعم عوٌعا١    اتوؼري باهلْ٘ بى

  ْ اهفٔا١ ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ عِـًا اػرتن٘ا اهفٔا١ أَ ٗولف٘ا ن٘اُغل اهل٘ع

كِذش٘ا زلاسا بآلا، ٗسٽع  ًلكبعاتٍٔ اهفٔعا٢ٚٞ عوعٟ اهقٌعل ٗا٬ْ      

فٚـ ًّ إًلاُٚتٕ. ًٗعافا عّع   تٓٛ تغنٗ اهفٔا١ ٗتلتٌف أهلاكٖ ٗتو

تِى كتابتم هلى أسلعا١   ه٘سٞ اكلفاتٚضى عوٟ ا٪ُرتُٚ  عِـًا تلب
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اْ؟؟ ٨ ًعلكتِععا بق٘اُٚٔععا. ٗٓععى ُِوععٟ  اهعععامل بجع٘ع أهٚوعع  ٓععقٖ ًعععادن هع٘ع

كٚف اهتقبى اهِاي ا٨ػرتاعات أٗي ُـٗكٓا، ٗكٚف كعاْ تعاًعى   

ْ ا٨نععرتاب ًِٔععا، ًٗععا مهعع  أتععقكل        اهِععاي ًعٔععا، ستععٟ أُٔعٍع طلٌع٘ع

ٜ كبعععاك اهوععّع اهعععتغلابٍٔ ًععّع دٔعععام اهلا  ، ٗكٚعععف كٚعععف ٙبععـع ؿٙعع٘ع

ـٗنا ػٌعبٚا ٙعتلوٍ      ٙبشجْ٘ عّ اكلقٙع ؿاػعى اكلعقٙا    ْ ُِع ، كع٩ ٙتعقو٘ع

   ٞ ٖ، إُٔعععا بِىلععلٍٓ ًعذعععنٝ ػاكنعع . ٗكٚعععف اُفذععع اهِعععاي بل٦ٙعععٞ  ه٘سعـع

 ُِاعٞ بٌلٙٞ.  إهلٚا ٗهٚوغٔبا ٢لات تقِفٍٔ كىلِ٘ا أُٔا اهٽا

عقعع٘ي اهِععاي ًٗوععت٠٘ ٗعععٍٚٔ، ٗطبٚعععٞ   كاعععٟاهقععل ْ اهلععلٍٙ 

ػتوعععف بٚاُعععٕ ٨اهٚعععَ٘ اهقعععل ْ  ، ٗهععع٘ أُععني كٚعععٞب٣ٚععتٍٔ اهعوٌٚعععٞ ٗاهجقا 

بٌعلى   ، ًع اماكىلٞ عوٟ ًباؿ٢ٞ ًٗقاُعـٖ، ٗاهتـ٨هٕ ًٗعذناتٕ

 .ٙتِاهم ًع عق٘ي اهِاي ٗب٣ٚتٍٔ اهعوٌٚٞ ٗاهجقاكٚٞ

أًا ًآ٘ اهـهٚى عوٟ اػت٩ف ًفَٔ٘ اهلتاب كقـ فكلتٕ أٙٔا 

ٗنو  ِٓعان نعلا٢ّ ؿاهعٞ عوعٟ اُِعلاف ًعِعٟ اهلتعاب اػل اهلتعم         

ٓٵععش  ؼلععا كٚععٕ اهلفاٙععٞاكل اهععٍ أْ  ِنهععٞ ًععّ نبععى اد تعععاػل. ٗنععـ ٗ

اهٽعم  ٗ، ٌٌٙى كتعاب اهتلعّ٘ٙ ٗاهتٌعلٙع،    ًٌرتن هفىلٛكتاب 

ٗاهفٚنٙا١ ٗاهلٌٚٚا١، كاهلى ِٙٽبق عوٚعٕ دعِى اهلتعاب هلِٔعا     

 توععف بععاػت٩ف ً٘آععٚعٔا. كاهلتععاب باهِوععبٞ كلععّ عِععـٖ عوععٍ ًععّ  

لْ٘ ٗأهععلاكٖ. ٗأًععا اهلتععاب ٙقِععـ بععٕ كتابععا كُ٘ٚععا ٙععلتبنل بععاه 

لتعاب اكلِعني، اكلقعل١ٗ، كعٛ     اهاهلتاب مل ا٬ٙٞ اهجاُٚٞ كعاكللاؿ بعٕ   

ِٙفعِععا مل اهٌععٔاؿٝ اكلٽو٘بععٞ اهعع  ت٧كععـ أْ ذلٌععـا كهعع٘ي ًععّ نبععى  

 اهبٌاكٝ. ًّ ػ٩هٕ ا٪سباك اهقّٙ ٙعلكْ٘ ٘ هـ٠اد، ٗٓ

  ٞ  ٗه٘ ٗاكقِا اهوٚـ اهٽباطبا٢ٛ مل كتاب تفوري اكلٚناْ ب ْ ا٬ٙع
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أهعععوٌ٘ا مل اكلـِٙعععٞ، ك ٙٔعععا ٨ اهعععقّٙ ٩ تقِعععـ ا٪سبعععاك كععع ًلٚعععٞ

ِٙفعٍٔ ت ٗٙؤٍ ه٭ٙٞ بعوعٛ بعّ أبعٛ طاهعم، ٪ُِعا س٣ِٚعقٷ هعِقلأ ا٬ٙعٞ         

ْ ، تبٌعلى  ػععل  ًٰعع كٚععٕ لع٘ ًٰعع مل  ٙعٞ "  "ّ" ّ عِعـٖ عوععٍ اهلتععاب"  ٗ

ًٰ :أٜ .ااهتفٔاً كعٛ ٌٙعٔـ    ّ عِـٖ عوٍ اهلتاب غري اد ٗكه٘هٕٗ

ٰٙ؟ )بِشٞ ُب٘تٕ ٗكهاهتٕ ًٱلٲٰهوځا نٿىٲ كپفپعٟ  ٰٗ ّٰ كپفپلٱٗا هپوٲٰ   قٿ٘يٱ اهچقٶٙ

ٕٶ ـٳا بٶاهوچ ٔڄٚ ِٶٛ ًٰ ٚٲ ٍٱ اهڀلٶٰتابٶٰٗ ٰب ٖٱ عٶوڀ ـٰ ّٲ عٶِ ًٰ ٰٗ ٍٲ ...  ٚٲِٰلٿ كإفا ككٔع     ؟ٰب

كععٛ ٌٙععٔـ  غريٌٓععاًععٔاؿٝ اد ٗكهعع٘هٕ كٌععّ عِععـٖ عوععٍ اهلتععاب  

تِ ٠ عّ أٜ ت ٗٙى طلـَ ٗاجلٌوٞ اهتفٔاًٚٞ، تلْ٘ ؟. كهلٍ بقهم

اهغوعع٘ ه٩هععتـ٨ي با٬ٙععٞ اهللؿلععٞ عوععٟ ثبعع٘ت ٨ٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ    ػععنل 

هٯًاَ عوٛ بّ أبٛ طاهم. طبعا عوٛ بّ أبٛ طاهم ًّٗ دا١ بعـٖ ًّ 

أ٢ٌٞ أٓعى اهبٚع  مل ٙعـع٘ا أٜ ُعفٞ ًعّ ُعفات اخلعاهق هلعّ ػعنل          

ي بٍٔ سـ اهلفل باد ٗػاهقٚتٕ، كتٌبج٘ا بٍٔ  هلٞ عوٟ ٗاهغو٘ ًٔ٘

ٔععٍ ٗعععـهلٍ ًٗععِٔذٍٔ اهقل ُععٛ مل سوععاب اهتٌوععم بوععريتٍٔ ٗأػ٩ن

 تفوري ول٘آل احلٚاٝ.

ٗباهتاهٛ ت ٗٙى ا٬ٙعٞ بعوعٛ بعّ أبعٛ طاهعم ضلتعاز اػل ؿهٚعى نعاطع،         

ؿهٚى نل ُٛ ٙلْ٘ نلِٙٞ ُاككٞ، ٨ٗ ت٘دـ ه٠٘ كٗاٙعات ٨ ؿللعّ   

اهلكْ٘ هلا، ػاُعٞ ًعع اػعت٩ف ا٬كا١، ٗععـَ ٗدع٘ؿ اـلعا  ستعٟ        

ٗا٬ٙعععٞ اهللؿلعععٞ  هعععـ٠ اهٌعععٚعٞ كٔععع٩ ععععّ غريٓعععٍ. كِبقعععٟ سلعععّ     

ٗهٚاناتٔا ٗنل ٢ِٔا اهـاػوٚٞ ٗاخلاكدٚٞ، مل ٓع١٘ ًِٽقٔعا اهعـاػوٛ    

 ٌّٓ كٌِٔا كلِف٘كٞ ا٬ٙات اكلتعوقٞ بٔا.
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 وصٍ صهًُاٌ
أـلععع  تفاهععري اجلٌٔعع٘ك أْ اكلقِعع٘ؿ    طااارق اللهااانٌ: : 82ي

باهقٜ عِـٖ عوٍ ًّ اهلتاب ٓ٘  ُف بّ بلػٚعا. ٗبعٔعٍٔ فكعل    

ـلععع أْ ُفععى ا٨هععٍ. ْٗ ٙلعع٘أٙوععتبعـ اةععا ثاُٚععا ٓعع٘ بوؼٚععا. ٨ٗ 

ُٕ ًّ ا٨ُى، ٗهٚى اهٌٚعٞ كقنل ًّ ٙعتقـْٗ فهم أاجلٌٔ٘ك عوٟ 

  ٜ مل  كٍٔ ً ٍُٔ ً ْ بقٚٞ اكلقآم، كوٌافا ٧ٙػق عوٍٚٔ ٓعقا اهعلأ

ٍُٔ ناه٘ا باه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ، ٗٓعى  سغل ٨ ٧ٙػق عوٟ ا٬ػلّٙ؟ أ٪

ُبٚعا١ ٗٓعٍ ًعّ    ٔا اهتشاهٞ، أمل تلّ هلجري ًعّ ا٪ ٓقٖ اه٨٘ٙٞ كٚ

اهبٌل للّ اعٽآٍ اد ًّ عوٌٕ ًجى اهعبعـ اهِعاا اهعقٜ كاكقعٕ     

ًٗجى ً٘هٟ ًٗعذناتٕ سغل ٓلب اهبشعل بعِعاٖ، ٗغريٓعا     .ً٘هٟ

اهلععجري، بععى جتععاٗم فهععم ٗٗٓععع ٓععقٖ اكلعذععنات عِععـ ُانععٞ ُععاا  

كب٩ٔكٔا مت ٩ٓن اهقَ٘ ـلٚعا، كوٌافا ُوتبعـ ًجى ٓقٖ احلا٨ت 

 اهٌٚعٞ ٍٗٓ عرتٝ اهِ، ٗاسفاؿٖ؟ُٗوتلجلٓا عوٟ أ٢ٌٞ 

قهم أٗ هعع٘ا١  هعع٘ا١ اهٌععٚعٞ ًععّ نععاي بعع      ماجااد لغرباااوٍ:  : 82ز

هع٠٘   ـعْ٘ سع٘ي  ُعف  عوعٟ ًعا ٙع   ٨ ؿهٚعى  ٗ .غريٍٓ، كاكل٘نف ٗاسـ

كٗاٙات ٓعٚفٞ، ًِـكٓا كتعم أٓعى اهلتعاب اهع  كًآعا اهقعل ْ       

اهللٍٙ باهتشلٙف، إٓاكٞ ه٘د٘ؿ كاُوٞ مًِٚٞ كبريٝ دـا تلفٛ 

اٙات ٗأناٗٙى ٨ ؿهٚى عوٚٔعا نل ُٚعا. ثعٍ هع٘ا١ كعاْ ًعّ       هت هٚف سل

عِـٖ عوٍ ًّ اهلتاب  ُف بّ بلػٚا أٗ غريٖ كاهِتٚذٞ ٗاسـٝ عـَ 

ثبعع٘ت ٨ٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ ٪ٜ كععا٢ّ ًععا عععـا اد عنٗدععى. أًععا ؿٗاعععٛ   

ًّٰ عِعـٖ  إُلاك اهٌعٚعٞ ك٘آعشٞ، ٌٙٔٔعٍ دعـا أْ ٙلعْ٘ اكلعلاؿ بع        ع"
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ْ، ٗهٕ ٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ، كعٛ  ُٗٚا هووٌٚابٌلا،  عوٍ ًّ اهلتاب"

اهعقٜ ٓع٘ عوعٛ     "ّ عِـٖ عوعٍ اهلتعاب  ًٰ"٨ٗٙٞ ٙقٚو٘ا عوٕٚ با٪ٗه٘ٙٞ 

ًعاؿهعٞ بوعٚٽٞ، ًفاؿٓعا: إفا    قٚاي أٗ بّ أبٛ طاهم كٌا ٙـعْ٘، ب

ثبت  اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ كلعّ عِعـٖ عوعٍ ًعّ اهلتعاب ٗٓع٘  ُعف بعّ          

      ٍ  بلػٚععا ُٗععٛ اهععِ، هععوٌٚاْ، كٌععّ بععاب أٗػل تجبعع  كلععّ عِععـٖ عوعع

 اهلتاب ٗٓ٘ ُٗٛ كه٘ي اد أٜ عوٛ بّ أبٛ طاهم. 

ٕ  ه٘ كلٓعِا دعـ٨ ثبع٘ت اه٨٘ٙعٞ اهتلِ٘ٙٚعٞ هع٫ٗي كإُٔعا ثبتع         ٗ  هع

ا هعوٛ بعّ أبعٛ   ُ٘ٔجبتٙٱ، هلّ كٚف ٨ ؿللّ إُلاكٖ بـهٚى نل ُٛ

كلى ًقـًعٞ ًعّ اكلقعـًات     ؿهٚى نل ُٛ عوٕٚ؟. ًع عـَ ٗد٘ؿطاهم 

 :هِا ٘اجبتكٚذم أْ ٙ ك٘كٝ قتاز إػل ؿهٚى نٽعٛ  ِ٘ٓا،اكلق

كععاْ  "ّ عِععـٖ عوععٍ ًععّ اهلتععاب ًٰعع"ًععا دععل٠ عوععٟ ٙععـ  إْ  :أ٨ٗ

 .ٗنـكتٕ عوٟ اهتِلف باهلْ٘ تلِ٘ٙٚٞاه ت٨ٕ٘ٙب

 ُععف بععّ ًععؼّ ٓعع٘  "ّ عِععـٖ عوععٍ ًععّ اهلتععاب ًٰعع"إْ ٗثاُٚععا: 

 بلػٚا.

 إْ  ُف بّ بلػٚا ٓ٘ ُٗٛ اهِ، هوٌٚاْ. ٗثاهجا:

 .، ًفًٔ٘ا ًٗ٘ٓ٘عاغلٗسـٝ اهلتابتٽابق ٗ٘ا جبتأْ ٙ ٗكابعا:

ٗػاًوععا: إْ عوععٛ بععّ إبععٛ طاهععم عِععـٖ عوععٍ اهلتععاب، بععى ٗفات 

كتاب  ُف اهعقٜ كعاْ ٩ًكعا ه٨٘ٙتعٕ اهتلِ٘ٙٚعٕ سوعم كأٙٔعٍ        

 كٛ تِض ا٪ٗه٘ٙٞ.

 ٗهاؿها: إثبات أْ عوٛ بّ أبٛ طاهم ُٗٛ كه٘ي اد.

ا: إثبععات ٗسععـٝ ًفٔععَ٘ ًٗقِعع٘ؿ ًٗقععـاك ُعع٩سٚات كعع٩   عهععاب

 اهُ٘ٚغل.
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 ٞ،ه٘ا عوٟ ُشٞ ـلٚع اكلقعـًات ب ؿهعٞ نٽعٚعٞ ُعلضل    كإفا اهتـ

 س٣ِٚقٷ ُلكع اهٚـ عّ اهٌم. ٞ،ٗآش ًُِِ٘ٞ،

أًا باهِوبٞ كلعادن اٮُبٚا١، كقـ فكلت ًعلاكا أُٔعا دعلت ٗكقعا     

 ْ ٪ْ اهقعععع٘اُغل  هقعععع٘اُغل زلٔوععععٔا، ٗهٚوعععع  ػلنععععا هقعععع٘اُغل اهلعععع٘

ٚٞ . ثٍ ه٘ كولُا دـ٨ اكلعذنات باه٨٘ٙٞ اهتلُ٘اهلُ٘ٚٞ ٨  ِّ

، ٨ ؿللعّ إُلعاكٖ   ه٫ُبٚا١ كإُٔا نـ ثبت  هلٍ بـهٚى نل ُعٛ ُعلٙض  

هلععّ كٚععف ُجبتٔععا هغريٓععٍ ك ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع ؟ ٗنععـ ٙقعع٘ي بععع   

ٙٔا  اكللهوغل ًعاف اد، كاهغ٩ٝ ب ْ أٓى اهبٚ  أكٔى ًّ ا٨ُبٚا١ ٗ

، ٗٙعرتف بٔعا ـلٚعع اكلوعوٌغل،    ً٘ثقٞ نل ُٚاْ ًعادن ا٪ُبٚا١ إُق٘ي 

ٗك اكلعععادن عععّ أ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع ؟ ٓععى بلٗاٙععات     ق ُععـكلٚععف ُ٘ثٵعع 

ٓعٚفٞ هغ٩ٝ اهٌٚعٞ أَ سلتاز كلِـك كباُٛ ٙ٘ثقٔا، ٗٓ٘ ًفق٘ؿ؟. هع٘  

كاُع  ٓعقٖ اكلٚعنات ثابتعٞ هعوعٛ بعّ أبعٛ طاهعم كٌعا اهعقٜ أػعلٖ ٙععَ٘            

كًض ُفوٕ هوؼ٩كٞ ًقابى أبٛ بلل ٗمل ٙىلٔلٓعا، ٗٙجبع  أكٔعوٚتٕ    

 ٘دع٘ؿ  فْ هٕ اد تعاػل!!، هٚق٘ي مل ٙاٮهلٚٞ؟ أكٚـ ًِٽق اهتربٙل ه

، ًِٔععا اهوععل٘ت عوععٟ ٙععَ٘ اهوععقٚفٞ؟ ٗٓععقا ًِٽععق  ٕأؿٗاك ًِ٘طععٞ بعع

ٗٓ٘ مل ً٘نف  كـهٚى ً٘ثق ًٗآـ ُـقٗاٖٷ، كٚف ٨ ٙوتـعٚٔا 

سلز دـا؟. إُٔعا ً هعاٝ اهتعِعم اهٽعا٢فٛ اكلقٚع . كعٍ ولوعٍ اهغع٩ٝ         

أٓى اهبٚ ؟ ٗكعٍ ًع٘ٓ٘ا ةععتٍٔ؟ ٗكعٍ سٽع٘ا ًعّ ًقعأًٍ أًعاَ         

ًععّ اكلوعع٧ٗي عععّ كععى ٓععقا؟ ًٗععّ اكلوعع٧ٗي عععّ اُتٌععاك   ػِععًٍ٘ٔ؟ 

تععلاخ ًوععٌَ٘ ًعععاؿ ٪ٓععى بٚعع  اهِبعع٘ٝ؟ ًععّ اهععقٜ ٙوععٔل ِٗٙفععق عوععٟ   

 كتم اهغ٩ٝ كلتاب اهبشاك ٗغريٖ؟ إُا د ٗإُا إهٕٚ كادعْ٘.

ٗاحلقٚقععٞ أْ اهقععل ْ اهلععلٍٙ أكععـ ُععـٗك ٓععقٖ اكلعذععنات عععّ  
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نَ بجبع٘ت   هٚعٞ ُعـٗكٓا، كلٚعف زلع    بٚعاْ  ا٪ُبٚا١ ٗاكللهعوغل، ؿْٗ  

٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚعٞ هلعٍ ًعع دٔوِعا ب هٚعات ُعـٗكٓا؟ كاهعتٌٽاك اهوعٌا١         

اهَٚ٘ ًعذعنٝ، هلعّ بفٔعى اهعوعٍ ٗهعلعٞ اُتٌعاك اكلعوً٘عات علكِعا         

ٞ      هٚععٞ ُععـٗكٓا  . كععاهفلق بِٚٔععا ٗبععغل   كعع٩ ُقعع٘ي إُٔععا ًعذععنٝ ػاكنعع

ًعلكععٞ  هٚاتٔععا. ٗباهتععاهٛ كععإْ دٔوِععا ب هٚععات      مل اكلعذععنات اهوععابقٞ  

تلُ٘ٚععٞ ٨ٗٙععٞ ٨ ٙععربك تفوععريُا بععاهتف٘ٙ  ٗثبعع٘ت   ُععـٗك اكلعذععنات

٘ٵته٫ُبٚععا١، ٪ُععٕ   ٨ ُعوععٍ )أتق٘هععْ٘ عوععٟ اد ًععا ٨    ي عوععٟ اد ًععا قعع

 ٓ  ٔافتٙلٌعع لؼلععاا أ٨ٗ، كتعوٌععْ٘؟ . عوِٚععا اهبشععح عععّ  هٚععٞ ُععـٗك

ًعذعنٝ  كاُع   ٪ُٔا سقعا   ،ًّ نٌٚتٔا قوىًٙوتقب٩، ٗٓقا ٨  اهعوٍ

إػل ٗنععع  نلٙعععم ُٔاٙتٔعععا    كاُععع ا٪ًعععلابمل ٗنتٔعععا. كعععجري ًعععّ  

كٔععى  ،بفٔععى تٽعع٘ك اهعوععٍ أُععبض ًععّ اهوععٔى ًعاجلتٔععاهلّ ،اكلعع٘ت

كعاْ  ًعاجلتٔا ػلق حلتٌٚٞ اكل٘ت؟ طبعا ٨. ٪ْ هبم ً٘ت اكللٙ  

أٗ عععـَ اكتٌععاف اكلععلب  عععـَ ٗدعع٘ؿ ععع٩ز ًِاهععم  ُععقان بوععبم 

أًععا اهٚععَ٘ كقععـ بععات ًععّ اهوععٔى ًعاجلتٔععا. ًععلب اهوععى،     ٗأهععبابٕ.

ٽٞ اهـًاغٚٞ، اهِ٘بٞ اهقوبٚٞ، اهعذن اهلوٜ٘، تٌٌع اهٽاعْ٘، اجلو

ناتوععٞ بٌِٚععا اهٚععَ٘ تعععا  بٌععلى    ااهلبععـ، كوععٔا كاُعع  أًلآعع 

  ٞ ٓععٛ ٗ ،طبٚعععٛ. بععى أْ مك  أ٪عٔععا١ اهبٌععلٙٞ أكجععل ؿٌٓععٞ ٗغلابعع

ًعذنٝ اهعوٍ احلـٙح. كى ٓقا ٗغعريٖ صلعلٜ ٗكقعا هقع٘اُغل طبٚعٚعٞ      

عٔع٘ بٌعلٜ  ُعقان     ٗه٘ أْ ُبٚا أدل٠ عٌوٚٞ مك  ً٘ؿعٞ مل اهلْ٘.

ـ  ،كعٌوععٕ ًعذععنٝ بعع٩ ًععم ٨ٗ كٙععم    ٞ  تأًععا اهٚععَ٘ كغعع  ًوعع هٞ عاؿٙعع

 ٞ  اكلععععادن باتععع   ُٚعععٞ بفٔعععى ا٨كتٌعععاكات اهعوٌٚعععٞقٌٚعععٞ ك .ًٗ ه٘كعع

ًع  غعري ًلتٌعفٞ. ًجوعٔا ًجعى اهتشعـٙات       اؿ ، كٔٛ ًعذنٝ ًعا اهلا٢وٞ
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 ٕتِفٛ عوٍ ا٬ػلّٙ هلِ اهقل ُٚٞ كعوٍ اد ؼلا مل اهبٽْ٘. ا٬ٙٞ ٨

ٌٍُ اهعوٍ  ا، ك ُابتٍٔ اهـٌٓٞ عِـًفهم مل أفٓاْ اهِاي اكتلن

 .نبى ٨ٗؿتٕ دٔاما ٌٙؼّ ُ٘  اجلِغل

 

ْٲ   ) طارق اللهانٌ:: 80ي ٍٲ أپ ْڄ اهٲعٰتٽپعٲتٱ ٰٗاٮُٲعىڄ إڄ ّڄٵ  ٌٰٰل اهڀذٶ ًٰعٲ ٰٙا 

ُٲفٿقٱٗا ٨ تِفقْٗ إ٨ بووٽاْ ٰٗا٪كٲبڄ كپا ٰٗاتٶ  ٌٰا ّٲ أپنڀٽپاكڄ اهوٰٵ ًٶ ِٲفٿقٱٗا    ٰت

ْ أػرب عّ ٓقٖ اهتٽ٘كات كٌا ٗكؿ مل ه٘كٝ اهلفلّ ٗمل اْ اهقل 

هعلا١  ػعرب ععّ نٔعٚٞ اٮ   أاخلونل بِٚٔعا ٗبعغل اكلعذعنات كلٌعا     ٙتٍ 

ػرب عّ اًلاُٚٞ ا٨ُواْ اْ ِٙفعق  أٗاكلعلاز ٗٓٛ تعترب ًّ اكلعادن 

ا٨ تجبع  ٓعقٖ اكلعذعنات     إػل اهوٌا١ كٌا ٗكؿ مل ا٨ٙعٞ اكلعقك٘كٝ..  

 اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ هلٍ؟

ا٬ٙعععععات اهللؿلعععععٞ تِفعععععٛ اه٨٘ٙعععععٞ    ماجاااااد الغربااااااوٍ: : 80ز:

اهتلِ٘ٙٚٞ، ٗه٘ ثبتع  نل ُٚعا كٌعّ بعاب أٗػل أْ تلعْ٘ هلهع٘ي اد       

 ذلٌـ، ٗاهقل ْ ٙتذٕ اجتآا  ػل، كٚق٘ي: 

 "هٕ اخلوق ٗا٪ًل"

 "هٚى هم ًّ ا٪ًل ١ًٛ".

 "ٗإُٕ ٓ٘ أًات ٗأسٚا".

        ْ اد  " ٗكبم طلوق ًعا ٌٙعا١ ٗطلتعاك ًعا كعاْ هلعٍ اخلعريٝ هعبشا

 ٗتعاػل عٌا ٌٙلكْ٘".

 "أك ُ  توٌع اهٍِ ٗه٘ كاُ٘ا ٨ ٙعقوْ٘"؟.

"نععى هعع٘ أْ عِععـٜ ًععا توععتعذوْ٘ بععٕ هقٔععٛ ا٪ًععل بععٚين ٗبٚععِلٍ  

 ٗاد أعوٍ باهىلاكلغل". عِـًا طاهبٕ اهلفاك باُناي اهعقاب



025 

ّٰ هپمپ ٰستٸٟ " ًٶ ِٰا ٰتفڀذٱٰلٰٗنپاهٿ٘ا هپّ ُٹ٧ٲ ّٰ هپ ٗٲ ِٰٙبٱ٘عٳا، اهڀ پكٲبڄ ًٶ ْٰ  أپ  ٰتلٿع٘

ٞڂ هپمپ ّ  ٰدِٸ ِٰعمٷ  ُٸؼٶٚعىڅ  ًټع ٰٔعاكٰ  كپتٱفپذټعلٰ  ٰٗعٶ ُٲ ٰٔعا  اهڀ پ ٗٲ تٱوٲعقٶنلپ   ٰت ػٶوپاهپ فڀذٶعريٳا، أپ

ٗٲ  ٞٶ نپبٶٚوځا، أپ ٌٰوپا٢ٶلپ ٰٗاهڀ ٕٶ  ٰٛ بٶاهوچ ٗٲ ٰت ڀتٶ ِٰا كٶٰوفځا أپ ٚٲ ٌٲٰ  ٰعوپ ٌٰا ٰمٰع ٌٰا١ٰ كپ اهوٸ

ٗٲ ٰتلٲنپعٟ       ًټعّ مٱػٲعلٱفٷ أپ ٚٲع ٴ  ْٰ هپعمپ ٰب ٌٰا١ٶ  ٛكٶع ٰٙلٿ٘ ّ  اهوٸع ّٰ  ٰٗهپع ًٶ ٚټعمپ  ُٹع٧ٲ  هٶلٱنٶ

ِٰنټٰي ٰستٸٟ ِٰا تٱ ٚٲ ٌٰعلٳا         ُٸ كٶٰتابٳا ٰعوپ ٰٓعىٲ كٿِع ٱ إڄهچعا ٰب ْٰ ٰكبټعٛ  قڀعٰل٦ٱٖٱ نٿعىٲ هٱعبٲٰشا

ل ععادن ععّ فهعم،    ٗأُا بٌع  ُواْاٮ نـكٝ ػاكز تٽوبُٕ٘ كٌا". كٸهٱ٘هځا

  .ٗا٬ٙٞ ٗآشٞ دـا

هلٍ ٨ٗ ُعلف كٚف ٙتذوٟ  عرب أُبٚا٢ٕ، اد ٨ٗٛ ؿهٚى عوٟ جتو

ٗغعريٖ. كاجلبعى دعوعٕ اد ؿكعا عِعـًا جتوعٟ        ٛن بغل اهتذوكٛ ؾلٚٵ

ِٙتٔعٛ هلعقٖ اهِتٚذعٞ؟ ٗس٣ِٚعق كٚعف ٙتذوعٟ ععرب         هٕ، كٔى كى جتىڅ

ا٪ُبٚا١، ٗكلافا مل ٙـكٍٔ ؿكا عِـًا جتوٟ ػ٩هلٍ؟. جتوعٟ هوذبعى   

ْ كشـخ ًا سعـخ كلٚعف إفا جتوعٟ ًعّ ػع٩ي       كوٌعا جتوعٟ   )؟. إُوعا

٨ تعوعٍ كعٍ أػذعى ًعّ     ٕ هوذبى دعوعٕ ؿكعا ٗػعل ً٘هعٟ ُععقا       كب

ًِانٌععٞ ٓععقٖ اهللطقععات هعع٨٘ اسرتاًععٛ هوعع٧اهم، ٗتِععـٙق اهِععاي      

اهعع٘عٛ، ٗكفلعععٞ   تلًعععٚـد٘ب  نِعععـ بعع  اهٽٚععبغل اهبوعععٽا١ هلععا. ك   

باهِعععاي اكلغفوعععغل، سٌِٚعععا ٙوتوعععوٌْ٘ خلٽعععاب ًغعععاي، ٙبٚعععـ كٗغ       

 ا٨ُـكا  ٗاهتشـٜ.

ِٰانپ" ٙٞ:  ْٲ أپهڀقڄ ٰع ٰٗهچٟ  ٰٗأپ ْٻ  ٰٔا ٰدا ُٸ ٔٲٰتنٹ كپ پ ٰٓا ٰت ٌٸا ٰك  ـٲبٶلٳا كپوپ ٍٲ  ًٱع  ٰٗهپع

ٟ  ٰٙعا  ٙٱٰعقِّمٲ ِٶغلٰ ًٶع  إڄُٸعمپ  ٰتٰؼعفٲ  ٰٗهپعا  أپنڀبٶعىٲ  ًٱٰ٘هع ًٶ  اد أْ ك٘آعشٞ ". ّٰ اهڀع 

هعٕ ٨ٗٙعٞ    هع٘ كاُع   ٗاكتعم ٗػعاف،  ك ً٘هٟ أًا ًباًلٝ، فهم كعى

ت ٓٚوٚعععٞ . كٔعععى كعععاْ ؿلعععل بعععـٗكٝ  هلعععاْ ٗاثقعععا ًٽ٣ٌِعععاتلِ٘ٙٚعععٞ 

كلعا أٓعـان دٔعاما كٔلبا٢ٚعا غلٙبعا تِعـك عِعٕ        اهع٘ أْ ع ًٗج٩؟؟!!!. 
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أُععٕ ًِشععم ٨ٗٙععٞ تلِ٘ٙٚععٞ تتِععلف  ٙعععينأًععٚا١ غععري ً ه٘كععٞ، كٔععى 

باهلْ٘ ًٗا ضلٚٽٔعا ًعّ أًعٚا١؟ ٙعا هعٚـٜ سلعّ مل ًع مق         اؼل٘دبٔ

كدععى اهععـّٙ ٗرلاؿعاتععٕ ٗٓلطقاتععٕ. كدععى اهععـّٙ ٨ ضللكععٕ ؿاكععع       

ٕ  ٙتاهقلبٟ د تعاػل بى  . ٗكعلق ٗآعض كٌعا ٨    ورت بٔا هتشقٚعق ً كبع

ٞ   طلفععٟ عوععٟ اهوبٚععم.   كدععى اهععـّٙ أهععري عقا٢ععـٖ ًِٗععاحلٕ اهٽا٢فٚعع

 وٍ هٕ اكلتوقٛ.وا ًلٌّ اخلٽل سٌِٚا ٙوتِ، ٗٓٗاهٌؼِٚٞ

ٗ ٙٞ: ٙا ُاك كُ٘ٛ بلؿا ٗه٩ًا عوٟ إبلآٍٚ، أٙٔا دعلت ٗكقعا   

ا، هقاُْ٘  ػل، كا٬ٙٞ مل تلٌف كٚف أُبش  اهِاك بلؿا ٗه٩ً

ٓى أكتوٟ إبعلآٍٚ هباهعا ػاُعا ٙقٚعٕ ًعّ اهِعاك ًعج٩، كٌعا ٓع٘          

ِعاك كٚشوعم   بٕ اهبٔو٘اْ اهلِعـٜ ًعّ اه   ٛاكلٌٔ٘ك عّ دوـ طا٢ل ضلتٌ

ٕ ٨ٗ قلنٕ، ًٗعا ِٙعـك ًِعٕ ًعذعنٝ ػاكنعٞ      كٚاكلٌآـ أُٔا ٨ ت٧ثل 

ٗستٟ ًّ ٙتقعاكنْٗ عوعٟ اهِعاك مل ٙع ت٘ا ؼلعذعنٝ      ٨ ٙقـك عوٚٔا أسـ. 

ـ ا ٙكلاًٞ هوشوعغل كٌع   ٓعٛ هعلعٞ احللكعٞ قع٘ي      إؾلعا  ،ْٗعتقع

 ٓاكٞ خلٌُ٘ٞ أنـأًٍ.إؿْٗ ت ثلٍٓ باهِاك سـ ا٨سرتاق، 

ٞ  ٞهوعوع اهقل ْ اهلعلٍٙ   تاكٝ ٌٙري ،ِٙبغٛ اهتِبٕٚ ٗأػعل٠   ،اهقلٙبع

ٞ   بعٚـٝ،هوعوٞ اهٌٙري  "نعى كعى ًعّ عِعـ اد ٗهلعّ ٨       :كٌعا مل  ٙع

كل٘ؿععععٞ مل اتعوٌععْ٘". كععععـَ بٚعععاْ هووعععوٞ اهعوعععى اهععع  ٓعععٛ اهقععع٘اُغل  

ٞ  ٔاأهععبابفععٛ  ٨ ِٙ، ٗاهلععْ٘ ٨ ِٙفععٛ ٗد٘ؿٓععا   ، ٨ٗ ٙوغععٛ  اهٽبٚعٚعع

، هلعّ ٙلمنعٕ   اد تععاػل ٙعلمق ًعّ ٌٙعا١    ِعشٚض أْ  ك .اهقلٙبٞ ؤاعو

عععاط٩ عععّ  ٓععٌّ ُىلععاَ ا٪هععباب اهٽبٚعٚععٞ، كٌععّ صلوععى مل ؿاكٖ     

٨ ٙلمنٕ ه٠٘ اهقعـك اكلقعـك هلعى رلوع٘ق اهعقٜ ٙتوعا٠ٗ كٚعٕ         اهعٌى

ُ٘ٛ ْ، ٗتاكٝ ضلِى ٗأػل٠ ٨ ضلِى. كٚاُعاك كع  ًع احلٚ٘ا ُواْاٮ
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ٕ ٨ ِٙفٛ  ٕٛ هلِبلؿا ٗه٩ًا كعى إهل ٗكقعا هقع٘اُغل ٗأهعباب     دلٙاُع

ٗإفْ اد اهععقٜ ٙتشععـخ عِععٕ عٚوععٟ كؼلععا ٙقِععـ بععٕ  هٚععات  طبٚعٚععٞ. 

ٗإف  وعق ًعّ اهٽعغل ك٣ٚٔعٞ اهٽعري بعإفُٛ كتعِفؽ كٚٔعا         "دلٔ٘هٞ هِا؟ 

بإفُٛ ٗإف  لز اكلع٘تٟ   كتلْ٘ طريا بإفُٛ ٗترب٥ ا٪كٌٕ ٗا٪بلْ

 بإفُٛ".

هٚبقعٟ كٓعّ أٗٓاًعٕ بٌع ْ      ٍِٙ  فإُ عّ ةا  احلقٚقٞ ٍٔبعٔ

. ٞ عوٌٚععٞ تفِععـٓا قععسقٚ ٜ ا٨عععرتاف بعع اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ ٗٙععلك    

٨ٗٙٞ تلِ٘ٙٚٞ  ًا دل٠ عوٟ ٙـ ا٪ُبٚا١ بٌٔاؿٝ اهقل ْ هٚى ٙاهٚـٜ

ٟ كٓعّ  أْ اهلْ٘ هٚبق٨ ٙعين ٗ .ٗن٘إُِٚؼلعِٟ اهتِلف باهلْ٘ 

ٕ   ١٨٧ٓ ا٪ُبٚا١ ًتعٟ ًعا١ٗا    اًٽوقع   ع٩ٙ٘ كعاْ  بعى هع٘    .اهتِعلف بع

  ًعادنٍٓ، كوٌافا ٓٛ ذلـٗؿٝ مل ً٘اكؿ ػاُٞ دـا.هتعـؿت 

ًِعل عوعٟ ثب٘تٔعا، ًٗوعتعـ هتربٙعل كعى       غلٙعم ًِٽعق اهتربٙعل،    

ًعّ دععى هلعٍ     تق٠٘ ٗسلٌٞد ٙعوٍ اٙق٘ي: إْ ١ًٛ ٪دؤا، كٌج٩ 

إ٨ عِعععـ اهٔعععلٗكات ٘ولفُ٘ٔعععا ٨ ٙ ٔعععٍ، ٗٙعوعععٍ أُاه٨٘ٙعععٞ اهتلِ٘ٙٚعععٞ

ًوععتعـ  ٕهلِعع ًٌٔععا كاُعع  ًغاهٽاتٔععا، ٔععا!!. كٔعع٘ ٨ ِٙفٚاهقِعع٠٘

هقٌععع ًععل٘كٕ ٗتععلٗٙ  عقوععٕ ب ؿهععٞ تبععـٗ ك ُٔععا بـٙٔٚععٞ، كتٌععل  

بؤ٘هٞ عوٟ اهِاي ِٗٙعـنُ٘ٔا ؿْٗ اهت٘نعف عِعـ اكلقعـًات اكلٽ٘ٙعٞ      

 .ك٩ًٕمل ب٩ ؿهٚى 

دعؤا هلعقا ٗفان، ثعٍ   بات إثأُى اه٨٘ٙٞ، ثٍ  اكلٽو٘ب أ٨ٗ إثبات

إثبات ُـٗكٓا كعع٩ ٗسقٚقعٞ، ثعٍ بععـ فهعم تقعـٍٙ ؿهٚعى ٧ٙكعـ أْ         

اد دعوعععٔا ًٽوقعععٞ، كعععافا اهعععتٽاع٘ا اٮتٚعععاْ بلعععى فهعععم، ٗٓععع٘       

  ًوتشٚى، س٣ِٚقٷ هِقبى بتفورياتٍٔ ٗت ٩ٙٗتٍٔ.
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 اخلانك ادلعادل
اد أسوّ اخلاهقغل. ِٓا ه٧اي:  كتباكنطارق اللهانٌ:  :82ي

ناي اهغناهٛ مل اكلقِـ ا٪هين مل تفوري: "٨  اهق غري اد؟ٓى ًّ ػ

سيل هوعبـ مل اةٕ تعاػل اخلاهق إ٨ ب٘دٕ ًّ اجملام بعٚـا، كإفا بو  

مل هٚاهٞ ُفوٕ ٗهٚاهٞ اخلوق ًبوغاځ ِٙفلؿ كٕٚ باهتِباهل أً٘ك مل 

ٙوبق إهٚٔا ٗٙقـك ًع فهم عوٟ كعؤا كاْ كاكلؼرت  كلا مل ٙلعّ  

 كٚذ٘م إط٩ق ا٨هٍ أٜ اخلاهق عوٕٚ دلاما". هٕ ٗد٘ؿ ًّ نبى 

ٙلفععٛ هتفوععري ا٬ٙععٞ اكلععقك٘كٝ   ٨ اهلعع٩َ ٓععقاأْ ٗاحلقٚقععٞ 

ٍ   ُواْعوڃٌِا اٮ"ٙـػى ٌّٓ )ْ ا٨ػرتا  ١ًٛ أسٚح   ".. ًعامل ٙعوع

٘ٵب هلجري أُفا  س٘اكُا مل ٗاخلوق ١ًٛ  ػل. ٗكٌا تقـَ  ْ اد ك

ا١ ًجى عٚوٟ ٗكقهم ًٚػوق ا٪ أً٘كا كجريٝ ؼلا كٚٔاُبٚا٢ٕ أًّ 

كعرب سعغل   كبعٞ ٗاهقٔعٚٞ ا٪ مل نٔٚٞ اهٽٚ٘ك ا٪ بلآًٍٚا سِى ٮ

ُٱععلڄ٠ كاٖ اكلولعع٘ت )أ ٍٰٰٗكپععٰقهٶمپ  ٓٶٚ ٌٰ٘تٶٱ ًٰوپلٿععٰ٘ت إڄبٲععٰل  هڀعع پكٲبڄٱٰٗ هوٸعع

ْٰ ٰٚلٿعع٘ ّٰ ٰٗهٶ ِٶغٰلٱ ًٶعع ٌٱعع٘نٶ كٔعع٘ سععغل ؿلععِض ٓععقٖ اهقععـكات إػل عبععاؿٖ   .هڀ

فٚعععٞ ًٔا، ٗكٚكشتٌعععا ٙععععلف ًقعععـكتٍٔ ٗسلٌعععتٍٔ مل اهعععتؼـا   

رتهٚؽ إؿلاْ اهِاي، هؤ٘هٞ ا٨هتـ٨ي بٔعا عوعٟ ٗدع٘ؿ    هٗت٘ولٚفٔا 

اخلاهق. ٗه٘ اُِا مل ُوٌع أٗ ُقلأ مل كتم اهٌٚعٞ ا٨ اهقوٚى اهقوٚى 

  علز ععّ اطعاك اكلع ه٘ف، ا٨ ًعا      عّ ٓقٖ احلا٨ت ٗٓعٛ سعا٨ت ٨  

فا إٗاهوع٧اي:   ؿللعّ اهقٚعاي عوٚعٕ؟    فٱكل مل كتم اهغ٩ٝ ٗٓ٘ ٨

ٍٰ ٧ٙػق عوٟ اهٌٚعٞ كًل ًّ اد إان ػاهقغل مت تفٍ٘ٙٔٔ بِٓثب   وٶ

  .؟كى ١ًٛ بإفْ اد ٗٙوري ٌّٓ اهتقـٙلات ا٨هلًٚٞٗعتقـٍٓ 



029 

ٓقٖ ا٬ٙٞ ًّ ا٬ٙات اه  اٿهتٱـي بٔا عوٟ  ماجد الغرباوٍ:: 82ز

ْ  اه٨٘ٙععٞ اهتلِ٘ٙٚععٞ، ٪ُٔععا تِععلٵغ بتعععـؿ اخلععاهق      ، كٌععا ٙعتقععـٗ

٢ٌٞ. ِٗٓا ػٽ  ًِٔذٛ مل تفوعري ا٬ٙعٞ. إف   وله٘ي ٗا٪ه٨٘ٙٞ اهكتجب  

ٙتشعععـخ اهقعععل ْ ععععّ ًِٽعععق ؿاػوعععٛ هتفوعععري  ٙاتعععٕ، كِٔعععان  ٙعععات     

ذللٌات ّٓ أَ اهلتاب، ٗأػل ًتٌابٔات. كٌا تٌابٕ ًّ ا٬ٙعات  

ٙٱعععلؿ اػل املعععٍ ًِٔعععا، كعععٛ ٙتٔعععض ًعِعععاٖ تععع ٩ٙٗ ٨ تفوععععريا.        

ٗ   ٗ ،ـ اخلعاهق جتوٵع اه   كا٬ٙات ٘  ٗٗدٔعا  جتععى هعٕ ٙعـا  ق جتووعٕ كع

 . كذو٘ي ا٪باطلٝ ٗاكلو٘ن علَ

، ِٙبغعٛ  ٔٞكتباكن اد أسوّ اخلاهقغل، ًّ ا٬ٙات اكلتٌعاب ك ٙٞ: 

مل ٓعع١٘ ا٬ٙععات املٌععٞ اهعع  هععتلْ٘ ذلععـؿات      ٔاكٔععٍ ًـاهٚوعع 

. كِٔان  ٙات قِل اخلاهقٚٞ باد تععاػل: "اد  ٔٞهت ٗٙى ا٬ٙٞ اكلتٌاب

د". كٔعقٖ ا٬ٙعٞ   ػاهق كى ٤ً" أٗ ن٘هٕ تعاػل: "ٓعى ًعّ ػعاهق غعري ا    

 سوٌ  ا٪ًل ب ْ اد عنٗدى ٙتفلؿ باخلوق. 

٨ٗ دلاي هوق٘ي ب ْ اخلوق غري اكلباًل أٙٔا ٓ٘ ػوق د ٗبإفُٕ، 

٪ْ  ٙععات أػععل٠ تقعع٘ي: "إؾلععا أًععلٖ إفا أكاؿ ًعع٣ٚا أْ ٙقعع٘ي هععٕ كععّ     

كٚلعععْ٘"، كتِفعععٛ اهت٘هعععنل مل ػوقعععٕ، ؿْٗ ُفعععٛ هعععببٚٞ اهقععع٘اُغل    

ق ٗهٚوعع  تِععلكا ن١ ًععّ عٌوٚععٞ اخلوععٗا٪ُىلٌععٞ احلاكٌععٞ، ٪ُٔععا دعع

ٕ ٙعتشلٍ بعاهلْ٘ بعى ٙعِىلڃٍ سلك    ٨ قاُْ٘ اجلافبٚعٞ  باهلْ٘، ك . تع

ٍٲ      ٰٗهپع ـٲ،  ٍٲ ٙٱ٘هپع ٰٗهپع ـٲ  ٰٙوٶع ٍٲ  ـٱ، هپ ٌٰ ِٸ ٕٱ اه ـٴ، اهوچ ٕٱ أپٰس ٰ٘ اهوچ ٓٱ كٌا أْ  ٙٞ: "نٿىٲ 

ـٴ" تِفٛ ٗد٘ؿ  ٘ٳا أپٰس ٕٱ كٿفٿ ّٲ هپ ، ًّٗ ـلٚع اجلٔعات  ،ًبٕٚ هٕأٜ ٰٙلٿ

ْڅ   ؿ٘ٗدع بٌِٚا  ٔ   ػعاهق ثعا ، ٗٓعقا ذلعاي سوعم    ٌعا ٙقتٔعٛ اهتٌعابٕ بِٚ

ِٶريٱ ، ٗعوٕٚ ٨  ٌٶٚعٱ اهڀٰب ٰ٘ اهوٸ ٓٱ ٰٗ ٛٲ١ٴ  ًٰ ٕٶ  ٌٶجٲوٶ ٚٲٰى كپ ا٬ٙات اهللؿلٞ )هپ
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ػاهق ؼلعِٟ ا٨صلاؿ ه٠٘ اد تععاػل، ٗٓعقا ًا٧ٙكعـٖ ن٘هعٕ تععاػل:      

ٰٔٵاكٱ . ك ـٱ اهڀقپ ٰ٘اسٶ ٰ٘ اهڀ ٓٱ ٰٗ ٛٲ١ٷ  ًٰ ٕٱ ٰػاهٶقٱ كٿىڄٵ  ٗد٘ؿ ٔقٖ ا٬ٙٞ تِفٛ )نٿىڄ اهوپٵ

هعع٘ ُععش  ُىللٙععٞ ٗ. اد تعععاػل ًععا عععـا غععري ًباًععل ٗأهق ًباًععل اػعع

)هعع٘ كععاْ كٌٚٔععا  هلعععٞ إ٨ اد     ِٓعععا. اهتذوععٛ ك ٙٔععا ٨ ؿهٚععى عوٚٔععا    

 هفوـتا.. 

تفوعععل مل إطعععاك ن٘اُِٚٔعععا   اهلُ٘ٚعععٞ ٗاخلاكنعععٞ  اهىلععع٘آل  إْثعععٍ 

،  اخلوق اٗ ٗها٢نل مل اهفٚ ب٘د٘ؿ ٗها٢نل مل تفول،٨ اهلُ٘ٚٞ ٗ

بععـأ اه٘اسععـ ٨ ِٙععـك عِععٕ إ٨ ٗاسععـ، ٪ْ اد هععٚى كٌجوععٕ       ؼل٨ٗ 

فًِٔ٘ا، اهقٜ ِٙبض إثِغل بآاكٞ ٗاسـ  ػل ؼل ا١ًٛ، ٗهٚى ٗاسـ

ٗباهتعععاهٛ ٨ ٙفتقعععل اهلعععْ٘ خلعععاهق  ػعععل، كعععٛ ٙقعععاي بتععععـؿ      هعععٕ. 

ًٞ نعاؿكٝ عوعٟ ًقاًٗعٞ    كقع٘اُغل ُعا  ه ٔعع طلاهلعْ٘  اخلاهقغل. ُعٍ، 

٩ ًععاُع أْ كععنععاُْ٘  ػععل.  ٧ثل عوٚٔععاٙععًععا مل ٗا٨ػرتانععات اهتشععـٙات 

٪هععباب اكبععنل  ًععّ بععاب ٓععٌّ ٓعع٘ابٽٔا ًٗععلٗطٔا،وععق صلععلٜ اخل

. ٗنعـ أًعاك هلعا اهقعل ْ     اهلْ٘ ٗاخلوق ب هلٖ ةٞ ٛاتٔا، ٗٓبؼلوب

ًّ ػ٩ي اهتعـكز مل اخلوعق، كتععبري  ػعل ععّ إكلآعات اهقع٘اُغل        

ـ كٌعج٩   ٗاهوِّ اهلُ٘ٚٞ. ْ  ٧ٙكع ٗ   اهقعل  ت ٗا٪كب اأْ ػوعق اهوعٌا

ٗأٙٔعا ًلاسعى ػوعق     .ٗ بًٚ٘غل سوم اػت٩ف ا٬ٙٞأكاْ بوتٞ أٙاَ 

 : اٮُواْ مل ن٘هٕ تعاػل

ِٰعا اهڀ ) ـٲ ٰػوپقڀ ْ ٰٗهپقپ ٞځ كٶعٛ          إُوعا ِٰعاٖٱ ُٱٽڀفپع ٍٸ ٰدٰعوڀ ّٲ طٶعغلڅ، ثٱع ًٶع ٞٷ  ّٲ هٱعوپاهپ ًٶع

ٞځ         ٔٲعٰغ ًٱ ٞپ  ِٰعا اهڀٰعوپقپع ٞځ كپٰؼوپقڀ ٞپ ٰعوپقپع ِٰعا اهِٹٽڀفپع ٍٸ ٰػوپقڀ ًٰلٶغلڅ، ثٱع ِٰعا  نپٰلاكڅ  كپٰؼوپقڀ

ُٰاٖٱ ٰػوڀقځا  پٰػٰل كپٰتٰباٰكنپ  ٌٰ ڀ ُٲ ٍٸ أپ ٌٳا ثٱ َٰ هپشٲ ُٰا اهڀعٶىلپا ٘ٲ ًٳا كپلپٰو ٞپ عٶىلپا ٔٲٰغ ٌٱ اهڀ

ّٱ اهڀٰؼاهٶقٶغٰل ٕٱ أپسٲٰو  .  اهوچ
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ْ ٓعٛ طبٚععٞ اه   بعى  ،كا٪هباب هٚو  تفلؿا بعاخلوق  ٗهعِِٕ،   لع٘

كٔععٛ  ٗطبٚعععٞ عٌععى ن٘اُِٚععٕ، اهعع  اكتٌععف اهعوععٍ احلععـٙح بعٔععٔا.

اب طبٚعٚععٞ ؿاػوععٞ ٓععٌّ عٌوٚععٞ اخلوععق ٗاكلوعع٧ٗهٞ عععّ سلكتععٕ   أهععب

ْ فِٟ كاٮًٗواكٖ، ٗٓٛ ن٘اُغل ثابتٞ ٨ تٱ فِعٟ،  اهعقٜ ؿلع٘ت ٗٙٱ   ُوعا

مل وععق، أٗ ٗاهععٽٞ مل اهفععٚ ، أٗ هععببا كلٚععف ٙلععْ٘ عوععٞ مل اخل

فِععٟ؟ ٨ ؿللععّ إط٩نععا ٪ْ اكلعوعع٘ي هععٚلْ٘   اخلوععق ٗٓعع٘ ؿلعع٘ت ٗٙٱ 

     ٘ ١ اهقعل ْ اهلعلٍٙ أْ عوعٞ    عـًا باُععـاَ عوتعٕ، ٗسلعّ زلعنَ مل ٓع

ْڅ ٗٙبقٟ  اخلاهق إفا كاْ بٌلا هٌٚ٘ت ٨ ذلاي، "كى ًّ عوٚٔا كا

ٛٲ،          ٗدٕ كبعم فٗ اجلع٩ي ٗاٮكعلاَ"، كا٬ٙعٞ ًٽوقعٞ تٌعٌى كعى ًع

كإفا كِٚ  اهعوٞ كِٟ اكلعو٘ي توقا٢ٚا، هت٘نف ٗد٘ؿٖ عوٟ ٗد٘ؿ عوتٕ، 

٪ُعٕ سعٛ ٨   فِٟ. إفاځ كاد ٓع٘ اهعوعٞ احلقٚقٚعٞ،    ؿل٘ت بى ٗٙٱ ُواْٗاٮ

ًععا هقغل ٗكقععا ٬ٙععات اهلتععاب ٗؿلع٘ت. كعع٩ دلععاي هوقعع٘ي بتعععـؿ اخلعا  

 تقـَ ًّ ت٘ٓٚشات.

ُٔعٍ أسٚعا١ عِعـ كبٔعٍ ٙلمنعْ٘، ٪ْ ععامل ا٬ػعلٝ        إ ن٘هل٨ٍٗ ِٙفع 

بٌِٚٔععا بععلمؾ، كٌععا تقععـَ ٨ٗ ٙعع٧ثل مل عععامل اهععـُٚا عععامل رلتوععف، 

١ عِعـع كبٔعٍع  )أسٚععااحلٚععاٝ مل ا٬ٙععٞ  اكلععلاؿ ب٨ ؿهٚععى عوععٟ أْ  ٗتفِعع٩ٚ. 

كِٔعان ؿاك دعنا١، ٙوتقٛع كٚٔعا      ٙلمنْ٘  فات ًعِٟ احلٚاٝ كٌا ُفٌٔٔعا. 

ٗٙ٘ادٕ ً٘انف رلتوفٞ نـ ٨ تِوذٍ ًعٔا طبٚعتِعا   ،اٮُواْ باكل٢٩لٞ

 اهبٌلٙٞ.  

ل ا٬ٙعٞ، ٨  كٌا أْ ا٪سٚا١ عِـ كبٍٔع مل ًعغى كعاكْٔ٘ كٌعا تعبٵع     

  ْ ٗك مل اهلعع٘ع َ ٨ٗ ٙعرتٙٔعٍع ًعععا ٙعرتِٙعع  . ع٩نععٞ هلععٍع ؼلععا ٙععـع ا ًععّع ٌٓعع٘ع

 .بٌلى كاًىطبٚعٞ تفلري اٮُواْ تتغري ًٌٗاغى. بى كؼلا 
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: تباكن اد أسوّ اخلاهقغل، ًا ُٙٞع٘ؿ ٬ طارق اللهانٌ:: 85ي

ٓ٘ اكللاؿ ًّ ا٬ٙٞ؟ ٗكٚف ُفول ا٬ٙات اكللتبٽٞ بٔعا، كعٛ ُفٔعٍ    

 ٞ بٔا؟.ًٚـ٠ ُشٞ اهتـ٨ي اهقا٢وغل باه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙ

 استٌا٨ت لللِٞ مل تفوريٓا:أفكل  ماجد الغرباوٍ:: 85ز

ًِٔعععا: كععع ْ اد تععععاػل طلاطعععم اهلفعععاك ٗاكلٌعععلكغل اهعععقّٙ    

ٙوععِـْٗ اخلوععق هغععريٖ، ٗٙقعع٘ي هلععٍ: ستععٟ هعع٘ هععوڃٌِا دععـ٨ ب٘دعع٘ؿ         

أسوعععّ اخلعععاهقغل ًقاكُعععٞ بغعععريٖ: ػعععاهقغل كٌعععا تعععـعْ٘، كعععإْ اد 

ِٰا إڄُٸا ٰػ) ّٲ ٰػوپقڀ ًٸ ـٹ ٰػوڀقځا أپَ  ًٰ ٍٲ أپ ٓٱ ٍٲ أپ ٔڄ ًټّ طٶغلڅ هچامڄبٷكپاهٲٰتفڀتٶ ٓٱٍ  ِٰا  ، وپقڀ

كا٬ٙععٞ مل ًقععاَ دلاؿهععٞ اهلفععاك اهععقّٙ ٙوععِـْٗ اخلوععق هغععري اد،     

اد اخلوق دلاما ؽلاًٚا ًع أٗٓأًٍ،  ٗٙوِـ هغري اهقل ْكٚذاؿهلٍ 

ٞ ـس  ك٩ًٔعٍ  ثٍ ٙع  ٍ بعغل   باكلقاكُع ٗبعغل ػوعق اد. كعاط٩ق     ؿعع٘آ

 . ًقاَ اجملاؿهٞقٚقٞ، ٪ُٕ ملُٗف اخلاهق عوٟ غريٖ دلاما ٨ س

ًِٗٔا: إْ اكلقِ٘ؿ باخلوق ِٓا اٮبـا  ٗهٚى اٮصلعاؿ ًعّ اهععـَ،    

ٗٓععقا أسععـ ًعععاُٛ اخلوععق، كععاد أسوععّ اخلععاهقغل ؼلعِععٟ أسوععّ        

ًٚعنٝ ا٨ُوعاْ   عوعٟ اهبعاكٜ تععاػل، بعى      ٨ ٙقتِعل اكلبـعغل، ٗاٮبـا  

اهفِععاُغل ٗاهلهععاًغل ٗاكلِٔـهععغل    أعٌععايمل  اٮبععـا ، ٙتذوععـ فهععم  

فهم. ٗهعٚاق ا٬ٙعٞ ٙع٘سٛ بٔعقا اكلعِعٟ إف      اػل غري ا٪ؿبا١ ٌغل ٗٗاكلٌِ

ِٰعا اهڀ تق٘ي ا٬ٙٞ اكلباككٞ: ) ـٲ ٰػوپقڀ ْ ٰٗهپقپ ٍٸ       إُوعا ّٲ طٶعغلڅ، ثٱع ًٶع ٞٷ  ّٲ هٱعوپاهپ ًٶع

ٞپ    ِٰعا اهڀٰعوپقپع ٞځ كپٰؼوپقڀ ٞپ ٰعوپقپ ِٰا اهِٹٽڀفپ ٍٸ ٰػوپقڀ ًٰلٶغلڅ، ثٱ ٞځ كٶٛ نپٰلاكڅ  ِٰاٖٱ ُٱٽڀفپ ٰدٰعوڀ

ٞځ كپؼٰ  ٔٲعٰغ ُٰاٖٱ ًٱ ٌٰعع ڀ ُٲ ٍٸ أپ ٌٳععا ثٱعع َٰ هپشٲ ُٰا اهڀعٶىلپععا ٘ٲ ًٳععا كپلپٰوعع ٞپ عٶىلپا ٔٲععٰغ ٌٱ ِٰععا اهڀ وپقڀ

ّٱ اهڀٰؼعاهٶقٶغلٰ      ٕٱ أپسٲٰوع  . كا٬ٙعٞ تٌعري كللاسعى ػوعق     ٰػوڀقځا  پٰػعٰل كپٰتٰبعاٰكنپ اهوچع

اد مل ػوقععٕ عععرب  ٙبععـ ٗتععبغل هِععا كٚععف   ؼلعِععٟ اٮبععـا ، ُوععاْاٮ
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ْ تعـؿ اكللاسى كٌا باهِوعبٞ هٯ  كلعى ًلسوعٞ ٓعٛ  ٙعٞ ٗابعـا        .ُوعا

ٗػوععق د تعععاػل، كععاد عنٗدععى ِٙععف ُفوععٕ مل ٓععقٖ اهعٌوٚععٞ ب ُععٕ    

أسوّ اخلاهقغل أٜ أسوعّ اكلبعـعغل. ٗٓعقا كأٜ ًعقع٘ي ت٧ٙعـٖ  ٙعات       

ـٲ أػل٠ كٌا باهِوبٞ هوِ، عٚوٟ ٗػوق اهٽري. تق٘ي ا٬ٙات: ) أُٵٛ نپ

ٍٲ أُٵعٛ أپػٲوٿعقٱ هپلٿع     ّٲ ٰكبټلٿع ًٶ ٞٷ  ٍٲ بٶ ٰٙ ٚٲعلڄ     دٶ٣ٲتٱلٿ ٞٶ اهٽچ ٚٲ٣ٰع ٰٔ ّٰ اهٽِّعغلڄ كپ ًٶع ٍٲ 

ٕٶ ْڄ اهوچ ٚٲلٳا بٶإڄفٲ ْٱ طپ ٕٶ كپٰٚلٿ٘ ُٲفٿؽٱ كٶٚ ٰٗإڄفٲ ٰتؼٲوٿعقٱ   ، ٧ٙٗٙعـٖ ن٘هعٕ تععاػل: )   كپ پ

  ٛ ُٶ ٚٲععلڄ بٶععإڄفٲ ٞٶ اهٽچ ٚٲ٣ٰعع ٰٔ ّٰ اهٽِّععغلڄ كپ  . كععاخلوق باهِوععبٞ اػل عٚوععٟ ٓعع٘   ًٶعع

ّٰ  أُٵععٛ أپػٲوٿععقٱ ا٨بععـا ، أُىلععل ه٭ٙععٞ اهللؿلععٞ بـنععٞ، تقعع٘ي:" ًٶعع ٍٲ  هپلٿعع

ٚٲعل"، كع    ٞٶ اهٽچ ٚٲ٣ٰع ٰٔ أٗ  سعـ اٮؿٓعاَ.   عِعٟ اٮبعـا   ِعا ٙ ٓ وقخلااهٽِّغلڄ كپ

سلعع  ًععا ٌٙععبٕ اهٽععري ًععّ اهٽععغل بٌععلى أؿٓععٍ اكلٌععآـّٙ. أػوععق  

عوٟ إبـا  أٗ ًٌٔٞ عٚوٟ انتِلت ك هلٍ ًّ اهٽغل ك٣ٚٔٞ اهٽري.

ل اهقل ْ عّ كعبٵ ك٣ٚٔٞ اهٽري،اهٽري ًّ اهٽغل، أٜ تٌٌِٕٚ سل  

، كٌا ُعبٵل مل هغتِا كدى ػع٩ق  ـا  باخلوق، ٪ُٔا إسـ٠ ًعإُٚاٮب

  ٕ . كاُتٔععع  ًٌٔعععٞ اهلهععع٘ي  أٜ كعععجري اٮبعععـا  ٗاٮؿٓعععاَ مل أعٌاهععع

ثٍ ت تٛ ًلسوٞ ُفؽ سلتٕ ًّ اهٽغل. أٜ  اهللٍٙ عٚوٟ بإبـا  اهٽري

ْٱ    ٞقع٘ي ا٬ٙع  ت احلٚاٝ كٚعٕ هٚلعْ٘ طعريا سقٚقٚعا.     ٕٶ كپٰٚلٿع٘ ُٲفٿؽٱ كٶٚع : "كپع پ

ٚٲلٳا بٶإڄ ٕٶ"، كٚلعْ٘ اهٽعغل طعريا بعافْ اد، أٜ بع ًلٖ عِعـًا        طپ ْڄ اهوچع فٲ

ٙق٘ي هٕ كّ كٚلْ٘. كعٚوٟ سل  اهٽري ًّ اهٽغل ُٗفؽ كٕٚ، أًعا  

كٚف ٙلْ٘ طريا سقٚقٚا؟ كٔقا بإفْ اد ٗأًلٖ. كعٚوعٟ مل طلوعق   

اهٽععري ؼلعِععٟ إصلععاؿٖ كٌععا باهِوععبٞ خلوععق اد تعععاػل، ٗٓععقا كععاكق     

 تغآٟ عِٕ هغاٙٞ مل ُفوٕ. بعٍٔٔ أٗكبري مل ٙـككٕ اهباسجْ٘، 

ٕ " مل ن٘هٕاهِفؽ ب تعبريٖ ٗكؼلا ٞ   تععبري  ٓع٘   "ك ُفؽ كٚع   ػعل ععّ  هٚع
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طعععريا، ٓعععٌّ ُىلعععاَ ا٪هعععباب ٗاكلوعععببات ٗاهعوعععٞ     اهٽعععغل  ُعععريٗكٝ

ٟ  ٗاكلعوعع٘ي  ، اهععقٜ طلععتّ بععٕ اد تعععاػل، ٗنععـ دععلت عوععٟ ٙععـ عٚوعع

ِعٞ  هتلْ٘ ًعذنٝ بغل ٙـٕٙ، ٗٓٛ كٌا ٙبـٗ ًعّ ا٬ٙعٞ عٌوٚعٞ للل   

ٗاتٔا ٗن٘اُِٚٔا، هلِٔا باهفععى ًعّ رلتِعات اد    ؿعِـ اكتٌاف أ

تعاػل، ٗمل ٙ٘كؤا ٪سـ ننل كٌا ًل بِعا مل ا٬ٙعات اهوعابقٞ. كٌعا     

ناَ بعٕ عٚوعٟ ٨ ٙلٌعف ععّ ثبع٘ت ٨ٗٙعٞ تلِ٘ٙعٞ هعٕ، بعى اهعٌوٚعٞ           

دلت ٗكقا هق٘اُغل كُ٘ٚٞ ًِٔبٽٞ، دن٦ٓا ا٪ٗي ٗآض هِا  ابلًتٔ

 كععـَ اهلٌعف  ٗباهتعاهٛ  لا ًّ أهلاك اخلوق. ٗاجلن١ اهجاُٛ ٙبقٟ ه

عوعٟ ٙعـ عٚوعٟ ٨    اهٽري مل ًلسوٞ ُفؽ اهعلٗغ  ػوق ٗ هٚٞ عّ كٚفٚٞ 

ِٙفٛ ٗد٘ؿ أهعباب ٗنع٘اُغل كُ٘ٚعٞ كاُع  ٗكا١ عٌوٚعٞ اخلوعق اهع         

كعوٕ، ًٗعّ أكعاهعٕ نع٘اُغل اهلعْ٘     ، ٗأًلٖ ٖأٜ ب ًل ،ؽل  بإفْ اد

  ، ٗكبنل اكلعو٘ي بعوتٕ.ٗاكلوببات٪هباب اٗ
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 موقف من المعجزاتال

اهتعلٓ  ا٬ٙات اهللؿلٞ ٗنا٢ع ًعذنٝ ً٘هٟ ًع هشلٝ 

ـٷ ُاكؾ كلعذنتٕ ستٟ ًعل  كلعْ٘ اهقّٙ دا١ٗا بوشلٍٓ مل ق

ًٹٰ٘هٟ ، هلّ اهباكٜ تعاػل أٗسٟ  ٞځ  ٕٶ ػٶٚفپ ٗٲٰدٰى كٶٛ ُٰفڀوٶ  ٚفٞ )كپ پ

ٌٰ ِٰعٱ٘ا إڄُٸ ُٰ ًٰا  ٌٶِٚٶمپ ٰتوڀقپفٲ  ٰٙ ًٰا كٶٛ  ٰٗأپهڀقڄ  ٰٗهپا هٕ: ) ـٱ ٰهاسٶلڅ  ٚٲ ِٰعٱ٘ا كپ ُٰ ا 

ٚٲحٱ أپٰتٟ ، كلاُ  اهِتٚذٞ ًقٓوٞ مل ٙت٘نعٔا  ٙٱفڀوٶضٱ اهوٸاسٶلٱ ٰس

ًٱٰ٘هٟ  ..  ٰٗ  ْٰ ٰٓاكٱٗ ِٸا بٶٰلبټ  ًٰ ـٳا نپاهٿ٘ا   ٰٛ اهوٸٰشٰلٝٿ هٱذٸ كلعْ٘: )كپ ٿهڀقٶ

ْٰ هپلٿٍ ؟. ثٍ كاغ  ْٲ  ٰف ٕٱ نپبٲٰى أپ ٍٲ هپ ًِٰتٱ هقا اهتٌاهل غٚىلا: )نپاٰي  

ٙت٘عـٍٓ. ٗباهتاهٛ كِٔان ٗنا٢ع ٗتف٩ِٚت ُقوتٔا ا٬ٙات ت٧كـ 

ُـٗك اكلعذنٝ، ًٗا كاكقٔا ًّ أسـاخ ٗاهتذابٞ تـي عوٟ ن٘ٝ 

 اكلعذنٝ اه  دا١ بٔا ً٘هٟ كوٍٚ اد.

عوٟ اهعلى ًّ ا٬ٙات اه  قـث  عّ ًعذعنات عٚوعٟ كإُٔعا مل    

 كاكقع   تِقى تف٩ِٚت كاكٚٞ، ٗمل تبغل ًوت٠٘ كؿٗؿ ا٪كعاي اهع  

ُعـٗك اكلععادن كغعٍ ن٘تٔعا، هع٠٘ نع٘هلٍ ٓعقا هعشل ٗهعٚى ًعذعنٝ:           

ٚٲلٿٍ      ٕٶ إڄهپعع ُټععٛ ٰكهٱعع٘يٱ اهوچعع ِٶععٛ إڄهٲععٰلا٢ٶٰٚى إڄ ٍٰ ٰٙب ٰٙ ًٰععلٲ ّٱ  ٰٗإڄفٲ نپععاٰي عٶٰٚوععٟ ابٲعع (

ـٶٜ     ًٶععّ ٰبعٲعع ٰٙعع ڀتٶٛ  ٌټععلاځ بٶٰلهٱعع٘يڅ  ًٱٰب ٰٗ ٝٶ  ٘ٲٰكا ّٰ اهتٸعع ًٶعع ٜٸ  ـٰ ٰٙعع  ّٰ ٚٲ ٌٰععا ٰبعع ـټناځ هِّ ِٰعع ًٹ

ٕٱ أپ ٌٱ ًٹعبٶغلٴ . هلعقا كاغ       اهٲ ٰٓعٰقا هٶعشٲلٴ  ِٰعاتٶ نپعاهٿ٘اڀ  ٚټ ٓٱٍ بٶاهڀٰب ٌٸا ٰدا١ٰ ـٱ كپوپ ٌٰ سٲ

بع  ٌٙلم مل ٗنع٘  بعع  ًعذناتعٕ أهاهعا، كوعٚى ًعّ اكلعقع٘ي        

كٌا ٙق٘هْ٘ أْ ٨ ٧ًّٙ اهِعاي بِبع٘ٝ ًعؼّ: طلوعق طعريا، ٗضلٚعٟ       

ّٰ اهٽِّعع        ًټعع غلڄ اكلعع٘تٟ، ٗٙععرب١ٜ ا٪كٌععٕ ٗا٪بععلْ: )أپُټععٛ أپػٲوٿععقٱ هپلٿععٍ 

        ٰٕ ٌٰع ٰٗأٿبٲعلڄ١٠ٱ ا٪كڀ ٕٶ  ْڄ اهوڃع ٚٲعلٳا بٶعإڄفٲ ْٱ طپ ٕٶ كپٰٚلٿع٘ ٚٲلڄ كپ پُفٿؽٱ كٶٚع ٞٶ اهٽچ ٚٲ٣ٰ ٰٔ كپ

٘ٲٰتٟ . إٓعاكٞ هوعريتٕ اكلباككعٞ ٗاكلعجريٝ هوذعـي،       ٌٰ ٚٶٛ اهڀ ٰٗأٿسٲ  ْٰ ٗا٪پبٲٰل
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ًعّ غعري أب. ًٗ٘تعٕ سٚعح     كل٩ًٕ مل اكلٔعـ، بعى ٗا٪ؿٓعٟ ٨ٗؿتعٕ     

ٌٰوٶعٰٚض      ككع هووٌا١، ًٗا نتوٖ٘، ٗهلّ ًب ِٰعا اهڀ ُٸعا نپٰتوڀ ٍٲ إڄ ٔڄ ٘ٲهٶ ٰٗنپع ٕ هلعٍ )

ٰٗهپ   ُٰعوپبٱٖ٘ٱ  ًٰعا  ٰٗ ًٰا نپٰتوٿٖ٘ٱ  ٰٗ ٕٶ  ٍٰ ٰكهٱٰ٘ي اهوچ ٰٙ ًٰلٲ  ّٰ ّ عٶٰٚوٟ ابٲ ٰٕ  لٶع ٍٲ  ًٱعبټ ٔٱع   .هپ

 كعٚوٟ كوٕ ًعذنات، كلٚف ٨ ٧ًّٙ بٕ اهِاي؟. 

اٮًلاي ٨ طلو٘ ًّ ٗدآٞ هلعّ د٘ابعٕ ٙتٔعض ًعّ ػع٩ي اهت ًعى       

ٞ ٗهٚاناتٔا، كاهلتاب اهلعلٍٙ ُعّ ًتععايڅ، ٨    مل ا٬ٙات اهللؿل

 ٙعٽٛ ُفوٕ بؤ٘هٞ، ٗٓقٖ ُقٽٞ ن٘تٕ ٌِٗٓٚتٕ. 

عِعـًا ُوعتعلب ا٬ٙعات زلعـ بعع  اكلعذعنات ُعلضلٞ مل ٗن٘عٔعا:         

ٚٺا، نپعاٰي        ُٰعبٶ ـٶ  ٔٲع ٌٰ ْٰ كٶعٛ اهڀ ًٰعّ كپعا ٍٱ  ٚٲٰف ُٱلپوِّ ٕٶ نپاهٿ٘ا كپ ٚٲ ًٰاٰكتٲ إڄهپ )كپ پ

ٰٛ ُٶ ٕٶ  ٰتا ـٱ اهوچ ٕٱ ٰٙا عٶٰٚوٟ  إڄُټٛ ٰعبٲ ٚٺا، ... . )إڄفٲ نپاٰي اهوپٵ ُٰبٶ ٰٰٗدٰعوپِٶٛ  اهڀلٶٰتاٰب 

ـٱيڄ       ـٲتٱمپ بٶعلٱٗغڄ اهڀقٿع ٰٙٵع ـٰتٶمپ إڄفٲ أپ ٰٗاهٶع ٰٰٗعوپعٟ  ٚٲمپ  ٌٰتٶٛ ٰعوپ ٍٰ افٲكٿلٲ ُٶعٲ ٰٙ ًٰلٲ  ّٰ ابٲ

ٞپ      ٌٰعع ٰٗاهڀشٶلڀ ٌٲتٱععمپ اهڀلٶٰتععاٰب  ٰٗإڄفٲ ٰعوپٵ ٔٲعع٩ځ  ٰٗكپ ـٶ  ٔٲعع ٌٰ ٍٱ اهِٰٵععاٰي كٶععٛ اهڀ تٱلپوٶٵعع

ُٲذٶٰٚى ... ،  ٰٗاهڀإڄ ٝپ  ٘ٲٰكا  ٰٗاهتٰٵ

)نپعاٰي عٶٰٚوعٟ   ٗأٙٔا باهِوبٞ هِنٗي اكلا٢ـٝ ًعّ اهوعٌا١ كٔعٛ ُعلضلٞ.     

ـٳا            ِٰعا عٶٚع ْٱ هپ ٌٰا١ٶ ٰتلٿع٘ ّٰ اهوٸع ًټع ٝځ  ـٰ ًٰا٢ٶع ِٰعا  ٚٲ ِٰعا أپُعنڄيٲ ٰعوپ ٍٸ ٰكبٸ ٔٱع ٍٰ اهوچ ٰٙ ًٰلٲ ّٱ  ابٲ

ًټِعمپ   ٞځ  ٰٙ  ٰٗ ُٰا  ٰٗ ػٶلڄ ِٰا  ٗٸهٶ ِٰعا هِّ پ ٚٲعلٱ  أپُع ٰ ٰٗ ٰٗاكٲمٱنڀ ٕٱ  نپعايٰ  اهعلٸامڄنٶغٰل،  ٰػ ٛ  اهوچع ُټع  إڄ

ٰٔا ِٰنټهٿ ٍٲ ًٱ ٚٲلٿ ٌّٰ ٰعوپ ـٱ ٰٙلڀفٿلٲ كپ ٍٲ ٰبعٲ ٕٱ كپإڄُټٛ ًٶِلٿ ٕٱ  هچعا  ٰعٰقابٳا أٿٰعقټبٱ  أٿٰعقټبٱع

ـٳا ّٰ أپٰس ٌٶغٰل . ًټ  اهڀٰعاهپ

ٗأًا باهِوبٞ هبعانٛ اكلعذعنات ك ٙٔعا مل هعٚاق ا٬ٙعات ًعا ٙعـي عوعٟ         

 ٗ ، هعقا أستٌعى أُٔعا دعلت     كعجريٝ  دع٘ؿ تفِع٩ٚت  ٗن٘عٔا كغٍ ععـَ 

عوعٟ ٙععـٖ اكلباككععٞ بٌعلى ذلععـٗؿ ٗهععٚى ٗاهععا ٗمل كععى ًلععاْ    

ٗمًاْ، بى دلت أًاَ دلٌ٘عٞ ًعّ كدعاي ؿٙعّ بعين إهعلا٢ٚى، ٪ُٔعٍ       
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بٔا، ؿْٗ غريٍٓ، بى ٨ أسـ ٙٽاهم ؼلعذنٝ ه٘آٍ. ٗكؿٍٓ  ْ٘اكلعِٚ

ك٘كا بععـ  كغٍ اػتناهٕ هلِٕ ٧ٙكـ ًا أن٘ي، سٚح اتٌٖٔ٘ باهوشل 

  ٍٰ ٰٙ ًٰعلٲ ّٱ  ٰٗإڄفٲ نپاٰي عٶٰٚوٟ ابٲ ًا ًآـٗا اكلعذنات ٗتٚقِ٘ا ًّ ُـنٔا: )

       ّٰ ًٶعع ٜٸ  ـٰ ٰٙعع  ّٰ ٚٲ ٌٰععا ٰبعع ـټناځ هِّ ِٰعع ًٹ ٚٲلٿٍ  ٕٶ إڄهپعع ُټععٛ ٰكهٱعع٘يٱ اهوچعع ِٶععٛ إڄهٲععٰلا٢ٶٰٚى إڄ ٰٙب

ٌٸععا     ـٱ كپوپ ٌٰعع ٕٱ أپسٲ ٌٱ ـٶٜ اهٲعع ًٶععّ ٰبعٲعع ٰٙعع ڀتٶٛ  ٌټععلاځ بٶٰلهٱعع٘يڅ  ًٱٰب ٰٗ ٝٶ  ٘ٲٰكا ٓٱٍ اهتٸعع ٰدععا١ٰ

ًٹعععبٶغلٴ . كٔعععقٖ اكللعععابلٝ ٨ تِعععـك ًعععّ    ٰٓعععٰقا هٶعععشٲلٴ  ِٰعععاتٶ نپعععاهٿ٘اڀ  ٚټ بٶاهڀٰب

أًؼاْ عاؿٙغل أبـا، بعى هتؼٌعع أبِعاكٍٓ ٗطلعلٗا هعادـّٙ، ٨      

كقنل ٧ًِْٙ٘ بعٚوعٟ، ٪ُٔعا ًعّ أكععاي اخلعاهق دعى ٗعع٩، كلٚعف         

 ٙ تٛ بٔا ًؼّ إفا مل ٙلّ ُبٚا؟.

٫، ًعع أُعشاب اكلِعاا، ًعع     ثٍ أْ ًٌلوٞ ا٪ُبٚعا١ ؿا٢ٌعا ًعع اكلع     

أُععشاب اهوععوٽٞ للععّ تتٔععلك ًِععاحلٍٔ باهععـّٙ اجلـٙععـ، ٗهععٚى     

ه٫ُبٚا١ ًٌلوٞ ًع اهِاي ٗاهٌعع٘ب، بعى جتعـٍٓ ٙبعاؿكْٗ هٯؿلعاْ      

سٌِٚا توقنل علَٗ اهٽغاٝ. ٗهٚى ًّ ًِوشٞ اكل٫ ٗاهٽ٘اغٚ  ؼلا 

كٍٚٔ كدعاي اهعـّٙ ُقعى احلقٚقعٞ هوِعاي بعى ًع٘نفٍٔ ؿا٢ٌعا تلعقٙبٔا          

ةعٞ اهِ، اجلـٙـ. هلقا مل تِتٌعل أُبعا١ اكلعذعنات بٌعلى      ٗتٌٕ٘ٙ

اكلٔعـ كٌعّ ةععٕ ععـؿ     مل  ٗاهع ًٗع٧ثل، ؼلعا مل فهعم ك٩ًعٕ ٗٓع٘      

 نوٚى، كلتٌ٘ا احلقٚقٞ ػ٘كا عوٟ ًوتقبؤٍ.

٧ٙٗكععـ ٓععقا ا٨ستٌععاي أٙٔععا ً٘نععف احلعع٘اكٙغل بعععـ ًععا ًععآـٗا        

ٙععْ٘ اكلعذععنات سٌِٚععا نععاي عٚوععٟ ًععّ أُِععاكٜ إػل اد نععاي احل٘اك   

سلّ أُِاك اد. ك١٨٧ٔ كاُ٘ا نـ أًِ٘ا بعٚوٟ نبعى ٓعقٖ اكلعذعنات    

اهعىلٌٚععٞ، هععقا ُٗععفتٍٔ ا٬ٙععٞ بععاحل٘اكٙغل، ٗكلععا ًععآـٗا اكلعذععنات     

ٍٱ      ٔٱ ِٲ ًٶع ٌٸعا أپٰسعىٸ عٶٰٚوعٟ  امؿاؿٗا إؿلاُا ٗقـٗا عوٌا١ بين إهلا٢ٚى. )كپوپ
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     ٰ٘ ٕٶ نپعاٰي اهڀٰش ِٰعاكڄٜ إڄهپعٟ اهوڃع ّٲ أپُ ًٰع ٕٶ     اهڀلٿفڀٰل نپاٰي  ِٰعاكٱ اهوڃع ّٱ أپُ ْٰ ُٰشٲع ٙٹع٘ اكڄ

. ْٰ ٌٱ٘ ًٱوٲوٶ ُٸا  ـٲ بٶ پ ٰٔ ًٲ ٰٗا ٕٶ  ِٸا بٶاهوڃ ًٰ   

ٗاكل٧ٙـ اهجاهح ً٘نف معٌعا١ بعين إهعلا٢ٚى بععـ ًٌعآـٝ اكلعذعنات،       

اهقآعععٛ بقتعععى عٚوعععٟ اهعععقٜ بعععات ٌٙعععلى ػٽعععلا كعععبريا، نعععـ       

ٙلتوععشٍٔ سٌِٚععا ٌٙععآـٓا اهِععاي. ًٗععا نعع٘هلٍ أُععٕ هوععاسل هعع٠٘    

احلقٚقٞ ٗسِق ًعـٙـ. ٗهع٘ كعاُ٘ا سقعا ٙعتقعـْٗ      ًلابلٝ، ٗتٔوٚى 

إُٔ هشل هلاْ هلٍ ً٘نف رلتوف، ٨ ِٙى سـ اهقتى. هلٍِٔ كأٗا 

ًا ٙعذن عِٕ اهوشلٝ، ٗػاك٘ا عوٟ ؿٙعٍِٔ، ٗمل صلعـٗا هع٠٘ اهقتعى     

هقٌعٕ. كباهت كٚـ ٓعٍ ًعآـٗا اكلعذعنات هلعٍِٔ غعاهٽ٘ا أُفوعٍٔ       

ـاعٚاتٔا نلكٗا نتعى  ٗمٗكا احلقٚقٞ كاتٌٖٔ٘ باهوشل. ٗعِـًا ػاك٘ا ت

عٚوععٟ نبععى أُتٌععاك ػربٓععا، كٚتؼوععٟ اهِععاي عععٍِٔ ٗطلوععلْٗ كععى   

اًتٚاماتٍٔ ٗهوٽاتٍٔ اهع  اكتوعب٘ٓا ًعّ ػع٩ي تِعـٍٙٔ حللاهعٞ       

اهعقٚـٝ اهٚٔ٘ؿٙٞ املٵكٞ. ٗٓقا ٓ٘ ً٘نعف كعى اكلتٔعلكّٙ ًعّ بعجعٞ      

ا٪ُبٚا١. كاكلعذنات ٗنع  كع٩ هلِٔعا دعلت بٌعلى ذلعـٗؿ، ٗمل     

 ي ناطبٞ، هلّ ػربٓا اُتٌل كٌٚا بعـ.ٌٙآـٓا اهِا

إْ ًعذنات عٚوٟ أثاكت سفىلٚٞ ستٟ احل٘اكٙغل، كاكتاب٘ا ٗطعاهبٖ٘  

ٰٙعا    بِنٗي ًا٢ـٝ ًّ اهوعٌا١ كعٛ تٽٌع٣ّ نوع٘بٍٔ )      ْٰ ٙٹع٘ ٰ٘اكڄ إڄفٲ نپعاٰي اهڀٰش

ّٰ اهوٸع       ًټع ٝځ  ـٰ ًٰا٢ٶع ِٰعا  ٚٲ ِٰعنټٰي ٰعوپ ٙٱ ٰٓىٲ ٰٙوٲٰتٽٶٚعٱ ٰكبٹعمپ أپْ   ٍٰ ٰٙ ًٰلٲ  ّٰ ٌٰا١ٶ عٶٰٚوٟ ابٲ

ٰٕ اتٸقٿ٘ا نپاٰي ِٶغٰل كٿِتٱٍ إڄْ اهوچ ًٶ ـٱ نپاهٿ٘ا ،ًٹ٧ٲ ٰٔا ُٸ ڀكٿٰى أپْ ُٱلڄٙ ِٲ ّٸ  ًٶ ٌٰع٣ٶ  ٰٰٗتٽڀ

ِٰا ُٰعٲوپ نٿوٿ٘بٱ ٰٗ.ّٰ ـٶٙ ٓٶ ٌٸا ّٰ اه ًٶ ٰٔا  ٚٲ ْٰ ٰعوپ ُٰٰٗلٿ٘ ِٰا  ـٰنڀٰت ُٰ ـٲ     ٍٰ أپْ نپ
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 انزجعح
هِتلوٍ عّ اهلدعٞ نو٩ٚځ كٔعقٖ اهقٔعٚٞ    ارق اللهانٌ:ط: 80ي

ِٙفلؿ بٔا اهٌٚعٞ تقلٙبا ٗمل أةع ب ٜ ًقٓم  ػعل ٙقع٘ي باهلدععٞ    

ِٰعا  ٗؿهٚؤٍ ا٬ٙٞ اهللؿلٞ ) ّڄ كپاعٲٰتٰلكڀ ٚٲ ِٰٰت ِٰا اثٲ ٚٲٰت ٰٚ ٰٗأپسٲ ّڄ  ٚٲ ِٰٰت ِٰا اثٲ ًٰتٰٵ ِٰا أپ ٰكبٰٵ

ٰٔىٲ إڄهپٟ  ِٰا كپ ُٱ٘بٶ أهاها هلقا    اعتربٓا اهٌٚعٞ  اهٰهبٶٚىڅ ًٶٵّ ػٱلٱٗزڅبٶقٱ

اكلعتقـ اهقٜ ٙعـ ٓعلٗكٝ ًعّ اهٔعلٗكات. كلعافا اهلدععٞ؟ ٓعى كقعنل        

َ ٮزلععام ًععامل ِٙذععنٖ اهوععابقْ٘؟، ٗٓععى ُتقععاَ كٌععا ٙق٘هععْ٘، أه٩

ِٓععان ٓععلٗكات ٗك٘ا٢ععـ دلتٌعٚععٞ تتشقععق ًععّ ػ٩هلععا؟ ًععّ نععاي        

 باهلدعٞ مل باؿ٥ فٜ بـ١، ًٗتٟ ولٔل ٓقا اكلعتقـ؟

 ُٽ٩سااهلدعٞ هغٞ ًّ اهلد٘ ، ٗتعين ا وٍ:ماجد الغربا: 80ز

ٝ اهعععـُٚا، ا اػل احلٚعععاً٘اتعععأبععععـ ولٔععع٘ك اكلٔعععـٜ نً٘عععا   ٙعٚعععـ ادأْ 

 ٜ ّ  كٚقتّ ًّ اهىلاكلغل ٗٙٱذعام ٗٓعٛ عقٚعـٝ ًعٚعٚٞ، اهعتـه٘ا      . ػعلٙ

عوٚٔعا ب ٙعات ٗكٗاٙععات ٮثبعات ُععشتٔا. ٗنعـ اعتربٓععا بعع  عوٌععا٢ٍٔ      

ربٓعا  ػعلْٗ ًوع هٞ    ٓلٗكٝ ًّ ٓلٗكات اكلقٓم اهٌٚعٛ، بٌِٚا اعت

 ًؼِٚٞ، ٗهٚو  ٓلٗكٝ ٙت٘نف عوٚٔا اٮؿلاْ باكلقٓم.

ٗاهقا٢وْ٘ باهلدعٞ ًٽاهبْ٘ بـهٚوغل، ا٪ٗي ٙجبع  ستٌٚعٞ ٗن٘عٔعا.    

ٗاهجاُٛ ٧ٙكـ ستٌٚٞ ع٘ؿٝ أ٢ٌتٍٔ باهقات، سٚح أكعـت أػبعاكٍٓ   

عععع٘ؿٝ اهلهععع٘ي اهلعععلٍٙ ٗاٮًعععاَ عوعععٛ ٗاهنٓعععلا١ كاطٌعععٞ ٗاحلوعععّ   

أٍُٔ هٚع٘ؿْٗ هوشٚاٝ ٗؿلاكهعْ٘ اهوعوٽٞ    أكـ  ػلْٗٗاحلوغل. بى 

هٚعِعٍ اهِعاي بععـهلٍ. ٗكع٩ اهععـهٚوغل ًفقع٘ؿ نل ُٚعا، ًٗعـاك أؿهععتٍٔ        

دلٌ٘عععٞ كٗاٙععات فكلٓععا ُععاسم كتععاب اهبشععاك. كٗاٙععات ٨ تلنععٟ  
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ُلكع بٕ اهٚـ عّ اهٌم ًع رلاهفتٔعا هوعقعى    كلوت٠٘ ؿهٚى سذٞ ًعترب

 . اهبشاكاب كت، ك٩ٔ عّ إًلاي عاَ مل ت٘ثٚق كٗاٙات ٗاهقل ْ

هٌٚعٌى  ػعلّٙ، كٌعا مل    ً٘ٓعع اهلدععٞ    ٗهعع  ِٗٓان كٗاٙعات  

َٰ)ن٘هٕ تعاػل: تفوري مل  كٗاٙٞ عّ اٮًاَ اهِاؿق ٘ٲ ٰٙ ٌٱلٱ ٰٗ  كٿىټ ًٶّ ُٰشٲ

ٞٷ ًٸ ٘ٲدٳا أٿ ناي: "هٚى أسـ ًّ اكل٧ًِغل نٿتى إ٨ڃ ٙلدع ستعٟ ؿلع٘ت،    ،(كپ

ٔٳا، أٗ ذلڃع  اهلفعل   ، أٳع ذل ٨ٗ ٙلدع إ٨ڃ ًّ ذلڃ  اٮؿلاْ ذل

ْٵ اهلدعٞ هٚو  بعاًٞ، ٗٓٛ ػاُعٞ، ٨ ٙلدعع إ٨ڃ ًعّ    أٙٔا ٗعِٕ : "إ

ٔٳا". ٔٳا أٗ ذلڃ  اهٌلن ذل  ذلڃ  اٮؿلاْ ذل

، ٗٓععع٘ ًعععّ كبعععاك   نعععاي اهٌعععٚؽ اكلفٚعععـ مل تِعععشٚض ا٨عتقعععاؿ    ٗ

: "ك٠ٗ ععععّ اهِعععاؿق عوٚعععٕ اهوععع٩َ أُٵعععٕ نعععاي مل    ًتلوٌعععٛ اهٌعععٚعٞ 

       ٍ ًعّ ذلڃع  اٮؿلعاْ     اهلدععٞ: إُٵٌعا ٙلدعع إػل اهعـُٚا عِعـ نٚعاَ اهقعا٢

ًٵا ًعا هع٠٘ ٓعقّٙ، كع٩ كدع٘        ٔٳا، ك  ٔٳا أٗ ذلڃ  اهلفل ذل ذل

 .هلٍ إػل َٙ٘ اكل ب"

ٜ  قات اهلدععععٞ كعقٚعععـٝ هعععِشاكٌٔا بععع     اهقعععاُْ٘ اهعقوعععٛ اهعععق

هوشٚعاٝ  ٙتععقك عوٚعٕ اهعع٘ؿٝ    اكلٚع   ك .ساكٌِا ؼل٘دبٕ اهعقا٢ـ ا٪ػل٠

: هٕكتؼٔع  اهـُٚا ٗكقا هوِّ اد تعاػل، ٗؼلا أْ ع٘ؿٝ اكلٚ  للتِعٞ

)اكلٌتِع عق٩، ٨ ٙٱشتٌى ٗن٘عٕ ػاكدا، ه٘ا١ كاْ ا٨ًتِا  فاتٚعا،  

كٌلٙم اهباكٜ، أٗ هعـَ ققق ًلطٕ كعانرتاب اهِعاك ًعّ اه٘كنعٞ     

ًععلهل ٨سرتانٔععا، اٗ هٽبٚعععٞ اهٌعع١ٛ ٗتلِ٘ٙععٕ، كاًتِععا  ُععـٗك     

سوععععم طبعععععٕ  ُوععععاْاكلعذععععنات ٗاخلعععع٘اكق اهلُ٘ٚععععٞ عوععععٟ ٙععععـ اٮ

كعع٘ؿٝ    .ٗن٘عٕ، ٙٱقتِل كٕٚ عوٟ ً٘كؿٖ ٗتلِٕ٘ٙ. ًٗا أكـ اهقل ْ

ًٰعلٰٵ  اكلٚ  سٚا ًعذنٝ، ٨ ٙقـك عوٚٔا ه٠٘ اد عنٗدى: ) ٗٲ كپاهپٵقٶٜ  أپ
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ـٰ            ٕٱ ٰبعٲعع ٰٓعقٶٖٶ اهوپٵع ٚٶعٛ  ٰٔا نپعاٰي أپُٰٵعٟ ٙٱشٲ ًٶعع ٞڂ ٰعوپعٟ عٱلٱٗ ٰٙع ٗڄ ٰٛ ٰػا ٓٶع ٰٗ ٞٷ  ٰٙع ٰعوپعٟ نپلٲ

ٕٱ     ٍٰٵ ٰبٰعٰجعع َڅ ثٱعع ٞپ ٰعععا ًٶا٢ٰعع ٕٱ  ٕٱ اهوپٵعع ًٰاٰتعع ٰٔععا كپ پ ٘ٲتٶ  . ٗٓععقٖ ساهععٞ ػاُععٞ ت٨٘ٓععا   ًٰ

  ٕ دعلت عوعٟ ٙعـ اهعِ،     أُٔعا  . كٌعا  هغاٙعٞ ذلعـؿٝ   اخلاهق تععاػل بِفوع

ًٗجوعٌٔا أُعشاب اهلٔعف    عٚوٟ بإفْ اد، أٜ بقعاُْ٘ ػعاْ بٔعا.    

ًٶ٣ٰعع ) ٍٲ ٰثوپععاٰخ  ٔڄعع ٔٲفٶ ٰٗامٲٰؿاؿٱٗا تٶوٲعععاځٰٗهپبٶجٱعع٘ا كٶععٛ كپ ِٶغٰل  ك ٙٔععا ساهععٞ   .ٞٷ هٶعع

 ٘اُغل ٗا٪ُىلٌٞ اكلتـاٗهٞ ساهٚا.اهتجِا٢ٚٞ ٨ ُعلف أهبابٔا ٗكقا هوق

 عوععٟ اهلدعععٞ ُععلاسٞ ٗبٌععلى ٗآععض ٨ هععبى  مل ٙععِّ اهقععل ْ 

كٚععٕ، إهعع٘ٝ ؼلعععادن ا٪ُبٚععا١ اهعع  أكععـ ٗن٘عٔععا بإفُععٕ تعععاػل كععٛ    

توعععتجِٟ ًعععّ اهقاععععـٝ ا٪ُفعععٞ اهعععقكل. ٗكعععى ًعععا مل اهقعععل ْ  ٙعععات   

ًتٌعععابٔات ؿللعععّ ت ٗٙوعععٔا، هلعععّ اهت ٗٙعععى هعععٚى سذعععٞ مل دلعععاي  

قـَ، ٨ٗ بـ ًّ ؿهٚى ٗآض ُلٙض ٨ هبى كٕٚ كعٛ  اهعقٚـٝ كٌا ت

ٙلْ٘ سذٞ عوٟ اهِاي. كٌا أْ اكلتٌابٕ ًّ ا٬ٙات ٙعلؿ هوٌشلعٍ   

ًِٔا كٛ تتٔض ؿ٨٨تٕ، ٗإ٨ هِقع بفٟ٘ٓ عقا٢ـٙعٞ ٗتٔعاكب بعغل    

 ٙات اهقكل احللٍٚ. هقـ بغل اهقل ْ عقا٢ـٖ ب ؿهٞ ٗآعشٞ دعـا،   

ػل. ٗكى عقٚـٝ ٙلكـٓا أؿهٞ عقوٚٞ ٗأػل٠ إػباكات ًّ نبى اد تعا

أًععاَ اد  ُوععاْبعععـؿ كععبري ًععّ ا٪ؿهععٞ كععٛ ٨ ٙبقععٟ عععقك هععـ٠ اٮ  

ٔا ًعععّ ثععع٘اب عنٗدعععى، كٌعععا باهِوعععبٞ اػل ٙعععَ٘ اهقٚاًعععٞ ٗتفِععع٩ٚت 

ػلٓعععا. كاهقا٢عععى باهلدععععٞ ٨ ؿلوعععم ؿهععع٩ٚ   ٗعقعععاب ٗدِعععٞ ُٗعععاك اػل   

ُلضلا ٧ٙكـ ٗن٘عٔعا، كوذع  إػل ت ٗٙعى اكلتٌعابٕ ًعّ ا٬ٙعات، ؿْٗ       

ْ   ٌشلعععٍ ًِٔعععا،  اهلدععع٘  هو  مل رلاهفعععٞ دل٣ٙعععٞ عوعععٟ ًعععِٔر اهقعععل 

، سٚعععح صلعععم تفوعععري اكلتٌعععابٔات مل ٓععع١٘ املٌعععات،  ًِٕٽقعععٗ

  هِلاستٔا ٗٗٓ٘سٔا، كتِبض ذلـؿات تٔبنل عٌوٚٞ اهت ٗٙى. 
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أه ي ععّ عقٚعـٝ اهلدععٞ عِعـ اهٌعٚعٞ،       طارق اللهانٌ:: 87ي

كٛ ُبشح عّ  ٓى تقَ٘ عوٟ أهى ؿِٙٚٞ ًتِٚٞ تربك ا٨عتقاؿ بٔا،

 ت ٩ٙٗت جتعؤا ًقب٘هٞ عق٩؟

َ  اهق٘ي باهلدعٞ دعا١ مل ولعى    : ًادـ اهغلباٜٗ:87ز  تِعام  ذلٌع٘

 ٞ عوععٟ اهفٔععا٢ى ك ؿهععٞ غععري ًباًععلٝ عوععٟ      بععغل اكلععقآم اٮهعع٩ًٚ

ٙت٘نف إثباتٔا عوٟ تع ٩ٙٗت   لاغ بعٍٔٔ ٙتٌبح بفٔا٢ىكًلعٚتٔا. 

نوععلٙٞ، ٗكٗاٙععات ًتٔاهلععٞ، ٗػلاكععات ٗٓلطقععات ٨ ؽلعع  هوعقععى     

اُععٞ كٚشوععبْ٘ أُٔععٍ ضلققععْ٘ بإثباتٔععا اُتِععاكا كٔععا٢وٚا. ػ    .بِععوٞ

أٓععى اهبٚعع  ٙتعع٘ػل كٚٔععا اهلدعععٞ ٙععَ٘ كِععى بععغل ا٪ػٚععاك ٗا٪ًععلاك،  ٗ

ًقآاٝ ػِعًٍ٘ٔ اهتعاكطلٚغل، اهعقّٙ هعٚع٘ؿْ بعإفْ اد إػل اهعـُٚا       

 .هٚقتّ ًٍِٔ اكلٔـٜ مل ذللٌٞ اهعـي اٮهلٛ؟

اٙععٞ مل ذلاهععبٞ اهقععا٢وْ٘ باهلدعععٞ ٨ ٙوعع هْ٘ أُفوععٍٔ ًععا ٓععٛ اهغ 

١٨٧ٓ مل اهـُٚا ًا ؿاَ ِٓان َٙ٘ سواب، جتعن٠ كٚعٕ كعى ُفعى ًعا      

كوعععب ، كٌعععا ٙقععع٘ي اهقعععل ْ اهلعععلٍٙ، سٚعععح ٙقعععتّ اد ًعععّ    

ٰٚععم اموععِغل. أ٨ ٙععـي اٮؿلععاْ باهلدعععٞ عوععٟ تٌععلٚم   اهىلععاكلغل ٗٙٱج

ُاكؾ هـ٠ٗ اهَٚ٘ ا٬ػل، ٗعـَ نِاعٞ بٕ؟ بعى ًٗعم عٌٚعق بعـاهعٞ     

قعع٘ي باهلدعععٞ ٙعععاكب نعع٘ي اد تعععاػل إْ إهِٚععا     اد تعععاػل؟ أهععٚى اه 

إٙابٍٔ ٗإْ عوِٚعا سوعابٍٔ. كبع ٜ ؿهٚعى تِتقعى ًوع٧ٗهٚٞ احلوعاب اػل        

غعري اد عنٗدعى بععـ أْ أػعتّ بٔعا؟؟ ٙبعـٗ اهت كٚعـ عوعٟ اهلدععٞ          

ٙ تٛ ًّ باب اهتع٘ٙ  ععّ اٮنِعا١ اهوٚاهعٛ ٪ٓعى اهبٚع  ٗطغٚعاْ       

بععععـ  اهوعععوٽٞهعععٌٚاكي ا٪٢ٌعععٞ  تبعععاعٍٔ، سٚعععحاهٌعععم مل ُفععع٘ي أ

ٚقتِْ٘ ًّ أعـا٢ٍٔ ٗغاُ، سق٘نٍٔ. بٔقٖ كدعتٍٔ هـاك اهـُٚا، ك
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اهٌععٚعٞ ققٚععق أًععاٍُٚٔ، ٗتٽٌعع٣ّ ُف٘هععٍٔ.    غعع٩ٝ ا٪سعع٩َ ٙٔععٌّ  

 ، كفلُععٞ أػععريٝعوععٟ اهلدعععٞ ٨ كععبريٝاًععاهٌععٚعٞ عقععـ  بع  كعع

ْ     اٖهتشقٚق ًا كاْ ٙتٌِ بٌِٚعا   .ٗمل ٙوعتٽع ققٚقعٞ ٪ٜ هعبم كعا

ي اهلوعى ٗععـَ اهٌعع٘ك باكلوع٧ٗهٚٞ عوعٟ      اهلدعٞ بٔقا اهفٍٔ تللٵ

 اهلدعٞ. بعـأًى تع٘ٙ  ًا كقـٖٗ 

ٗٵٙٞ، تفعرتب ٗا  نععا ٨ ٙـعٌعٕ   اهق٘ي باهلدعٞ كٔٚشٞ عقا٢ـٙٞ ًـ

تععنك  كٗغ احلقععـ ٗاهتٌععفٛ ٗا٨ُتقععاَ ًععّ       أٜ ؿهٚععى نل ُععٛ ُععلٙض.   

 ،للق٘تععٞ تلبٚععٞ ٨ ؿِٙٚععٞ، ٗا٬ػععل. ٗٓععٛ ُتععاز ػٽععاب طععا٢فٛ ًلٙععل  

 .طاك٥  ، بى ٗٙلكْٔ٘ كى كلل ًغايڅاهبٚ أٓى ٙلكٔٔا ًِٔر

ٗ   ْ سٚاتٍٔثٍ كٚف ٙع٘ؿ ١٨٧ٓ ٗؿلاكه٘ نعـ  بععـ  ٨ف اهوعِغل، 

اهعقى ٙعٌى ٗٗكٚف ٙتفآٌْ٘ ًع اهِاي تغري كى ١ًٛ مل احلٚاٝ، 

تلاكٌاتعععٕ اكلعلكٚعععٞ ٗاهجقاكٚعععٞ اكلتععع ثلٝ بىللكٔعععا  مل ٓععع١٘ ػوفٚتعععٕ ٗ

أهععف  اهنًععاُٛ ٗاكللععاُٛ، ٗسلععّ زلععنَ باُععـثاكٓا مل عقععى ًععا نبععى    

هعِٞ، كلٚععف هٚ٘اُععوْ٘ سٚععاتٍٔ. أًععا مل اهٚععَ٘ ا٬ػععل كوععِٚٽقٍٔ  

ؿهٚععى نل ُععٛ  هلععّ بعع ٜ  ، فهععماهلتععاب اهعنٙععن  كٌععا فكععل  اد 

 ؟ع٘ؿتٍٔ هوشٚاٝ ثاُٚٞإًلاُٚٞ باهلدعٞ  اهقا٢ىجب  ُلٙض، ٗآض، ٙٱ

 .هعنٙنلتاب ااه ٧ٙٙـٓااهلدعٞ كدٍ باهغٚم ٙلكٔٔا اهعقى ٨ٗ 

هعٚتعقك  هوشٚعاٝ  نبى نعلْ ًعّ اهنًعاْ     اهقّٙ ًات٘اعاؿ أدـاؿُا  ه٘

ًععّ ٗانعِعععا إ٨ اهقوٚعععى،   عوِٚععا اهتفعععآٍ ًعٔععٍ، ٗهععع٘ف هععّ ٙفٌٔععع٘ا   

عٌلات اهقعلْٗ؟ كٚعف هعتتٽ٘ك    ًل عوٟ ً٘تٍٔ  ًؼاْكلٚف ب 

عقع٘هلٍ إػل ًوععت٠٘ عقععى ًععا بعععـ ولٔعع٘ك اكلٔععـٜ كععٛ ٙتفععآٍ ًعٔععٍ  

  ٞ  ٗضلاهععبٍٔ عوععٟ ًععا انرتكعع٘ا؟ ٗإفا ُععض ٗدعع٘ؿ كٗاٙععات سعع٘ي اهلدععع
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طلٙقٞ تفلعري اٮُوعاْ ٗطبٚععٞ     ٗاٙات ػاكز اهتاكٙؽ، ٨ ت٢٩ٍكٔٛ ك

 . ٗاهلْ٘، ٗؿٗك اهعقى ٗاهعوٍ ٗعٕٚ هوشٚاٝ

 

ٓععى ؿللععّ توععوٚنل اهٔعع١٘ عوععٟ ا٪ؿهععٞ  طاارق اللهااانٌ: : 88ي

اهقل ُٚٞ اه  فكلتٔا مل اهو٧اي اكلتقـَ، كٔى ا٬ٙٞ ت٧كـ اهلدعٞ 

ٙق٘هْ٘  كٌا ٙفٌٔٔا بع  اهٌٚعٞ؟ كبع  ًّ ًفولٍٙٔ ٗعوٌا٢ٍٔ

 بقهم؟

أًعععا باهِوعععبٞ ه٭ٙعععٞ اهععع  فكلتٔعععا مل    ماجاااد الغربااااوٍ:: 88ز

اهفلععل اهعقا٢ععـٜ اهٌععٚعٛ عوععٟ اهوعع٧اي كععـهٚى نل ُععٛ اهععتـي بععٕ 

ِٰعا     ثب٘ت اهلدعٞ نل ُٚا، أعين ن٘هعٕ تععاػل: )   ٚٲٰت ٰٚ ٰٗأپسٲ ّڄ  ٚٲ ِٰٰتع ِٰعا اثٲ ًٰتٰٵ ِٰعا أپ ٰكبٰٵ

ٰٔععىٲ إڄ ِٰا كپ ِٰععا بٶععقٱُٱ٘بٶ ّڄ كپاعٲٰتٰلكڀ ٚٲ ِٰٰتعع ًٶٵععّ ٰهععبٶٚىڅاثٲ  ، ًٗجوععٔا ن٘هععٕ: هپععٟ ػٱععلٱٗزڅ 

ٍٲ  ) ٚٶعٚلٿ ٍٸ ٙٱشٲ ٍٲ ثٱع ٌٶٚتٱلٿ ٍٸ ٙٱ ٍٲ ثٱ ٰٚاكٿ ٰ٘اتاځ كپ پسٲ ًٲ ٍٲ أپ ِٲتٱ كوعٚى كٌٚٔعا     ،ٰٗكٿ

ٞ ٗ .ّٙٞ، إؾلععا تتشععـثاْ عععّ ًعع٘تتغل ٗإسٚععا١    تِععلٙض باهلدععع   اهلدععع

بععى إسٚععا١ ٗسٚععاٝ طبٚعٚععٞ ؿلععاكي كٚٔععا اهفععلؿ     كقععنل، إسٚععا١ هٚوعع  

اكلفوععلْٗ مل قـٙععـٌٓا، كِٔععان ًععّ دعععى  ًوعع٧ٗهٚتٕ. ٗنععـ اػتوععف

ٗ ػعل اهعتـي بٔعا عوعٟ سٚعاٝ       .إسٚا١ بععـ ًع٘ت   ُواُْفؽ اهلٗغ مل اٮ

اهعتعاْ   ٍعوٟ اهلدعٞ، ٗكى ٗاسـ ًِٔ بـ٨هتٔااهربمؾ، ٗثاهح ناي 

بٌ٘آـ ًّ ؿاػى ا٬ٙتغل. هلّ هٯهعف ٨ ؿللعٍِٔ اجلعنَ بِعشٞ     

ٙقٕ ب ؿهععٞ  كا٢ٔععٍ. كععاهِّ كغععٍ ٗٓعع٘غ ؿ٨هتععٕ ِٙعععم قـٙععـ ًِععاؿ  

اْ ٗاكل٘تٞ ا١نل ُٚٞ. ٗأغوم اهىلّ أُٔا تتشـخ عّ َٙ٘ اهقٚاًٞ، كاٮسٚ

ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ، بععـهٚى ا٬ٙععٞ ا٪ٗػل تقعع٘ي كبِععا أًتِععا     ِْعع٩اهجاُٚععٞ ضل

اثِعتغل ٗأسٚٚتِععا اثِععتغل كاعرتكِععا بععقُ٘بِا كٔععى إػل ػععلٗز ًععّ هععبٚى؟  
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عوعٟ  كع٩ًٞ اهو٧اي ٓٛ اه  تووڃنل اه١٘ٔ عوٟ ا٬ٙٞ ٗتِعبض نلِٙعٞ   

اكلعِععٟ. أٜ أُٔععٍ ًععات٘ا مل احلٚععاٝ اهععـُٚا ثععٍ أسٚععآٍ اد ًٗععآـٗا       

عىلٌتعٕ، ثعٍ أًعاتٍٔ ٗأسٚعآٍ هٚعرتكع٘ا بعقُ٘بٍٔ، )كاعرتكِعا بععقُ٘بِا        

كٔى إػل ػلٗز ًّ هبٚى . كو٘ كاُ  احلٚاٝ اهجاُٚٞ ٓٛ سٚاٝ اهلدعٞ 

هلاْ نـ ععقبٍٔ اد عوعٟ ٙعـ اكلٔعـٜ ٗاهعت٘كٟ      ٗهٚو  َٙ٘ اهقٚاًٞ 

ٗ ِٚعلػْ٘ ٗٙوعتغٚجْ٘ ٗٙٽوبعْ٘    ه ٗس٣ِٚعقٷ عقابٍٔ،  اكلغفعلٝ  اهِعفض 

كععلؿٝ كعععى طبٚعٚععٞ، ٗبععقهم تععتٍ      لدععْ٘ اهععع٘ؿٝ هوعٌععى اهِععاا   ٗٙ

َٙ٘ اهقٚاًعٞ  اػل ٌآـ تو٘ٙٞ نٔاٙآٍ، كوٌافا ِٙوم اهقل ْ فات اكل

للعا ِٙفعٛ اهلدععٞ ًٗعا صلعلٜ كٚٔعا ًعّ         ؟مل احلٚاٝ اهجاُٚٞ بعـ اكلع٘ت 

ٗأْ ٙععَ٘ اهفِععى ٓعع٘ ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ   .تفِعع٩ٚت فكلتٔععا كٗاٙععات اهغوعع٘

ٓععقا  ٧ٙععـمل هعع٘كٝ ٙاهععغل ت  "اهِععٚشٞ"ٗ ٙععات  قـٙععـا ٗهععٚى نبوععٕ.  

 اهفٍٔ:

- ْٰ ٌٱ٘ ِټ ٍٲ ٰٙؼٶ ٓٱ ٰٗ ٍٲ  ٓٱ ٝځ ٰت ڀػٱقٱ ـٰ ٰٗاسٶ ٞځ  ٚٲٰش ُٰ ْٰ إڄ٨چ   ًٰا ِٰٙىلٿلٱٗ

- ْٰ ٰٔلٱٗ ًٱشٲ ِٰا  ٙٲ ـٰ ٌٶٚعٴ هچ ٍٲ ٰد ٓٱ ٝځ كپإڄٰفا  ـٰ ٰٗاسٶ ٞځ  ٚٲٰش ُٰ  إڄْ كپاُٰ ٲ إڄ٨چ 

ْٰإڄ - ـٱٗ ًٶ ٍٲ ٰػا ٓٱ ٝځ كپإڄٰفا  ـٰ ٰٗاسٶ ٞځ  ٚٲٰش ُٰ  ْ كپاُٰ ٲ إڄ٨چ 

ًؼِععٚا ٨ أدععـ مل ا٬ٙععتغل ؿهعع٩ٚ عوععٟ اهلدعععٞ. ػاُععٞ ٗا٬ٙععٞ        

ْڄ      )تق٘ي:  ٘ٲتٱ نپعاٰي ٰكبټ اكٲدٶعٱع٘ ٌٰع ٍٱ اهڀ ٓٱ ـٰ ٌٰعىٱ    ،ٰستٸعٟ إڄٰفا ٰدعا١ أپٰسع هپٰعوِّعٛ أپعٲ

    ٰ٘ ٓٱع ٞڂ  ٌٰع ٰٔعا كپوٶ ُٸ ٌٰا ٰتٰلكڀ ٱ كپوچعا إڄ ٔڄعٍ ٰبعلٲٰمؾٴ      ُٰاهٶشٳا كٶٚ ٰٰٗكا٢ٶ ًٶعّ  ٰٗ ٰٔعا  نپا٢ٶوٿ

 ْٰ َڄ ٙٱبٲٰعجٱعع٘ ٘ٲ ٰٙعع كا٬ٙععٞ ت٧كععـ ت كٚععـا ٨ هععبى كٚععٕ أْ ا٨ُتقععاي      .إڄهپععٟ 

ػع٩ف  ه٭ػلٝ اُتقاي ُٔا٢ٛ، توتشٚى ًعٕ اهع٘ؿٝ هـاك اهعـُٚا، عوعٟ   

ٙـعٛ اهلدعٞ ؼلفًٔ٘ٔا اهٌٚعٛ. بعى ٗت٧كعـ ا٬ٙعٞ اهللؿلعٞ أْ      ًّ

ٙععَ٘ اهقٚاًععٞ، كٌذععلؿ أْ ؿلعع٘ت   بععغل اهععـاكّٙ بععلمؾ، أٜ سععادن اػل   
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 ٙفِوٕ سادن ُٔا٢ٛ عّ ؿاك اهـُٚا،ِٙتقى هؤفٞ ا٪ػل٠، ٗ ُواْاٮ

. ٗٓقٖ ا٬ٙعٞ  طلتوف عٌا عوٕٚ مل احلٚاٝ اهـُٚاػلٗٙا ا أٿإُواُِٚبض ك

تِوف اهلدعٞ ـلوٞ ٗتفِع٩ٚ، ٗتلعقٵب ـلٚعع اهلٗاٙعات، كغعٍ أْ      

 .بٌلى ٗ ػله٫هف كباك عوٌا١ اهٌٚعٞ ٧ٙٙـُٗٔا 

مل ا٬ٙٞ اكلتقـًعٞ  ٧كـ أْ اكللاؿ باهربمؾ ت أْ ا٬ٙات اهتاهٚٞ كٌا 

سادن ٙفِى بغل احلٚاتغل، ٗهٚى اكللاؿ ًِٕ سٚاٝ اهقرب كٌا ٙقٓم 

ّڄ   : دا١ مل اهلتاب احللٍٚ عّ اهربمؾهقهم بعٍٔٔ.  ٙٲ ًٰعٰلٰز اهڀٰبشٲعٰل (

ٜټ  هپعا١ٶ كٰ  ْڄ كپبٶ پ ٰٚا ٌٰا ٰبلٲٰمؾٴ هپا ٰٙبٲغٶ ٔٱ ِٰ ٚٲ ْڄ ٰب ٰٚا ْڄ   ٰٙوڀٰتقٶ ٌٰعا تٱلپعقټٰبا كعاهربمؾ   .بټلٿ

  ِٓا ٓ٘ احلادن اهقٜ ضل٘ي ؿْٗ تـاػؤٌا.

        ٰٛ ٰٗاهٶع ٰٔعا ٰك ٰٰٗدٰععٰى هپ ٰٔعاكٳا  ُٲ ٰٔعا أپ ٰٰٗدٰععٰى ػٶ٩هپ ّٲ ٰدٰعٰى ا٪كٲٰب نپعٰلاكٳا  ًٸ )أپ

  ْٰ ٌٱعع٘ ٍٲ ٨ ٰٙعٲوپ ٓٱ ٕٶ ٰبععىٲ أپكڀٰجععلٱ ًٰععٰع اهوچعع ٕٴ  ّڄ ٰسععادٶنٳا أپإڄهپعع ٙٲ ّٰ اهڀٰبشٲععٰل ٚٲ ، ٰٰٗدٰعععٰى ٰبعع

ٰٰٗدٰععٰى            ) ًٶوڀعضٴ أٿٰدعازٴ  ٰٓعٰقا  ٰٗ ٰٓعٰقا ٰععقٲبٴ كٿعٰلاتٴ  ّڄ  ٙٲ ًٰعٰلٰز اهڀٰبشٲعٰل ٰ٘ اهچعقٶٜ  ٓٱع ٰٗ

ًٰشٲذٱ٘كٳا  ٰٗسٶذٲلٳا  ٌٰا ٰبلٲٰمػٳا  ٔٱ ِٰ ٚٲ  . ٰب

ٗعوٕٚ ٨ ؿللّ ا٨هتـ٨ي با٬ٙٞ اكلتقـًٞ عوٟ اهلدعٞ ًعع ٗدع٘ؿ   

  ٞ بععى ٨ٗ ؿللععّ ا٨هععتـ٨ي بٔععا عوععٟ عععامل      ،ٓععقٖ ا٬ٙععات اكلباككعع

اهقٜ ٓ٘ عامل كٌا ٙق٘هْ٘ ًا بعـ اكل٘ت ستٟ  ٗعقاب اهقرب، اهربمؾ

باكلِععٽوض اهقل ُععٛ ٓعع٘    ٗنععـ اتٔععض دوٚععا أْ اهععربمؾ    ٙععَ٘ احلوععاب. 

عععامل ٙت٘هععنل بععغل  للععل ٗاهلٗاٙععات مؾ مل ٗاهععرب احلععادن بععغل عععاكلغل. 

وععم بٔععا ٌاكلع٘ت ٗا٬ػععلٝ، ٗٓعقٖ ا٬ٙععات ٨ تعـي عوٚععٕ ٨ٗ ؿللعّ اهت    

ْٰ   " كاكللاؿ بق٘هٕ: كـهٚى ٧ٙكـٖ. َڄ ٙٱبٲٰعجٱع٘ ٘ٲ ٰٙع ٔڄٍ ٰبلٲٰمؾٴ إڄهپعٟ  ٰٰٗكا٢ٶ ًٶّ  ٰٗ،" 

أٜ ًّٗ ٗكا٢ٍٔ سعادن إػل ٙعَ٘ اهقٚاًعٞ، كٌعّ اكلوعتشٚى عع٘ؿٝ اكلٚع         

 هوشٚاٝ اهـُٚا ثاُٚٞ.
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 حمنح كتة انغهى
ًٗعافا ععّ عععـؿ اهلٗاٙعات اهلعبري اهعع       طاارق اللهاانٌ:  : 89ي

تِوض  ٙلٗٙٔا اهٌٚعٞ مل كتبٍٔ، ٗت٧كـ اهلدعٞ بتف٩ِٚتٔا، أ٨

 ؿه٩ٚ عوٟ ٗن٘  اهلدعٞ؟

نلكُا ٌّٓ ًِٔذِا مل ذلاكٌٞ اهعقا٢ـ  ماجد الغرباوٍ:: 89ز

أْ اهِ٘بععٞ ٨ تِععى هولٗاٙععات إفا كاُعع  اهعقٚععـٝ ًعاكٓععٞ هوعقععى أٗ      

ٍ ه . ٨ٗ تلعْ٘ سذعٞ إفا مل ٙعـي عوٚٔعا ؿهٚعى نل ُعٛ       ولتاب احللعٚ

ُععلٙض ٗٗآععض ٨ هععبى كٚععٕ، هت٘نععف سذٚععٞ اهعقٚععـٝ عوٚععٕ، ٗإ٨ ٨     

لعععْ٘ اهعقٚعععـٝ سذعععٞ ٨ٗ ٧ٙ ػعععق اد عنٗدعععى اهِعععاي عوٚٔعععا ٙعععَ٘    ت

اهقٚاًٞ. كاهلٗاٙات تقع مل ط٘ي ا٬ٙات ٗهٚى مل علٓٔا كٌا ضلوع٘  

 هوبع  فهم. ًّٗ ا٪ٗػل أْ ٨ تتقـَ عوٚٔا.

عٌععـٝ ؿهٚععى اهلدعععٞ هععـ٠ اهٌععٚعٞ دلٌ٘عععٞ كٗاٙععات كٗآععا اهٌععٚؽ 

  ٘ ععٞ احلـٙجعٞ   ًعّ اهٽب  83ك مل اجلعن١  ااجملووٛ مل كتاب حبعاك ا٪ُع

كٗاٙععٞ. ٗٓععٛ ٓعععٚفٞ هععِـا ه٘دعع٘ؿ ًٌععلوٞ عاًععٞ مل    043ٗعععـؿٓا 

قـًعٞ  اكلأهاُٚـ كتاب حباك ا٪ُ٘اك. اهلتاب كٌا فكل ٧ًهفعٕ مل  

ٗهععٚى هععٕ ـلععع كٚععٕ كتبععا ًععٚعٚٞ ٗدععـٓا ٗدععاؿٝ، أٜ عجععل عوٚٔععا،   

إهٚٔا، كِٔان اُقٽا  مل أهاُٚـ كتم كتاب اهبشعاك نعـكٓا    طلٙق

٨ ؿلوععم ؿهعع٩ٚ نٽعٚععا ٮثبععات   ٌععا عععاَ، كٌععّ ِٙععششٔا؟؟ ك  811

ُععشتٔا ُٗععشٞ اُتوععابٔا كل٧هفٔععا، كتعاًععى ًعٔععا سوععم ولآلٓععا   
1

 .

                                      

ٍٵ بععـ ا٨ساطعٞ    : )3، 0ْوٛ مل ًقـًٞ اهلتعاب، ز ٙق٘ي اهٌٚؽ اجملو - 1 ثع

 =باهلتم اكلتـاٗهٞ اكلٌٔ٘كٝ تتبٵع  ا٨ٿُ٘ي اكلعتربٝ اكلٔذ٘كٝ اهع  تلكع   
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نعـ أسلنٔعا    ٓعع  003)ٗٓٛ كتم غ٩ٝ اهٌٚعٞ كعاْ اهٌعٚؽ اكلفٚعـ    

 811ٗأتوفٔا هتعاكٓٔا ًعع عقٚعـٝ أٓعى اهبٚع ، كذعا١ اجملووعٛ بععـ        

بإسٚا٢ٔعا   ٟهِٞ كبشح عِٔا ٗأؿكدٔعا مل كتعاب حبعاك ا٪ُع٘اك كع سٚ     

ـ ، لاخ اهغع٩ٝ ت كتبعٕ هوٌعاٖ اهِعفٜ٘ بععـ أْ ػوعع      بعع   أٓعـ٠   ٗنع

 )أُىلل ًقـًٞ كتابٕ ماؿ اكلعاؿ .. إهٕ ٗك ُٕ، بعوٕٚ ـلٚع ا٪هقا

ـ مل ٗاُقٽعا   كِٔان كاُعوٞ مًِٚعٞ    كتعاب اهبشعاك    كٗاٙعات  أهعاُٚ

نععـكٓا قلوععٞ نععلْٗ كلٚععف تِععشض ٓععقٖ اهلٗاٙععات ٗٓععٛ ٗدععاؿٝ       

٘ عوٌععا أْ  ٗهٚوعع  كٗاٙععٞ؟ ٌٵععى احلععـٙح ًععّ  اه٘دععاؿٝ أٓعععف أُعع ا  ق

ًٗقععلك عِععـ  كٌععا ٓعع٘ ًعععلٗف مل عوععَ٘ احلععـٙح    ،سٚععح سذٚتٔععا 

 كقٔععا١ اهٌععٚعٞ ٙوععتـي٨  هلععقا اهوععبم ٗغععريٖ ٗاهفقٔععا١ ٗاٮُعع٘هٚغل. 

 .ٗكلتٔامل دلاي ا٪سلاَ اهٌلعٚٞ كغٍ  اه٘اكؿٝ ٕبلٗاٙات

ِٙبغعععٛ اهعوعععٍ أْ ًعععلهل ُعععشٞ اهلٗاٙعععات ٗاهلتعععم اهلٗا٢ٚعععٞ أْ    

أْ  أٜ .، ًعع ٗثانعٞ كدعاي أهعاُٚـٓا    اُشٚض هلع  ٙلْ٘ هولاٜٗ طلٙق

                                                                         

= ٞ كٽفقع  أهع ي عِٔعا مل ًعلق     ... مل ا٪عِاك اكلتٽاٗهٞ ٗا٪مًاْ اكلتٌاؿٙع

ّٵ عِعـٖ ًع٣ٚاځ ًعّ           اهب٩ؿ ٗغلبٔا سِٚعاځ، ٗأاٵ مل اهٽوعم هعـ٠ كعىٵ ًعّ أولع

ّ     فهم ٗإْ  اٮػع٘اْ،   كاْ بٕ ِِٓٚاځ. ٗهقـ هعاعـُٛ عوعٟ فهعم ـلاععٞ ًع

ٓلب٘ا مل اهعب٩ؿ هتشِعٚؤا، ٗطوب٘ٓعا مل ا٪ُعقا  ٗا٪نٽعاك طوبعاځ سجٚجعاځ        

 . ٗٙقعع٘ي مل ستٵععٟ ادتٌععع عِععـٜ بفٔععى كبٵععٛ كععجري ًععّ ا٨ٿُعع٘ي اكلعتععربٝ     

ْٵ أكجعععل اهلتعععم اهڃععع  اعتٌعععـُا عوٚٔعععا مل اهِقعععى     : )71ُعععفشٞ  اعوعععٍ أ

 . ٗٓعقا كعع٩َ ُعلٙض أُععٕ اعتٌععـ   ٨ُتوعاب إػل ٧ًهڃفٚٔععا ًٌعٔ٘كٝ ًعوً٘ععٞ ا 

عوٟ ًٔلٝ اهلتم، ٗهٚى هٕ طلٙق ػاْ هلا. كٚبقٟ اهقٽع قلوٞ نلْٗ 

 ٙوت٘دم هق٘هل كتاب اهبشاك أٗ أغوبٕ عّ ا٨عتباك. اًوتعِٚ إًلا٨
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ٍ  ٙعل٠ٗ بٌعلى  ًتِعوٞ،  اهوِـ هوووٞ كٗاٝ  تلْ٘ ٗاسعـا بععـ    ععِٔ

ك٩ْ عّ ك٩ْ إػل  كٚق٘ي ًج٩: سـثين أٗ أػربُٛ .ب٩ اُقٽا  ا٬ػل

أٗ ُعاٗهين أٗ  أٗ نلأت عوٕٚ، أٗ نلأ ٗاهتٌع  هعٕ    ػل هِـ احلـٙح.

 .أٗ اهلتععاب ٙععٞقععٕ هولٗاٙطلٗغريٓععا ًععّ ا٪هفععاول اهـاهععٞ عوععٟ ُععشٞ 

ٌٵع     ٝك٘دعاؿ  ٛ  ،ى احلعـٙح اهلتعاب تعتعرب أؿُعٟ ؿكدععات ق هٚوعع   ٗٓع

اجلععنَ  ٨ٕ ؿللِعع ،ٗدععاؿٝٗدععـٖ  ابععى كتابعع  اًعتععرب اٗهععِـ اطلٙقعع

ٗٓعععقا ٓععع٘ سعععاي اهٌعععٚؽ  .ُعععشٞ هعععِـ٨ٖ بِعععشٞ اُتوعععابٕ كل٧هفعععٕ، ٗ

كٌٌٔعا كعاْ ععـؿ كٗاٙعات اهلدععٞ       اجملووٛ مل كتابٕ حباك ا٪ُ٘اك.

وعقنل أغوعم   اي اهعقٜ ٨ عع٩ز هعٕ، بعى ٗٙٱ    كٔٛ ًٌٌ٘هٞ بٔعقا اٮًعل  

كتم ٗكٗاٙات كتاب اهبشاك ععّ ا٨عتبعاك. كلٚعف سلعتر بلٗاٙاتعٕ      

إٓعععاكٞ هلجعععلٝ اهعععلٗاٝ اجملآٚعععى ٗاهٔععععفا١ مل      هعقٚعععـٝ اهلدععععٞ؟ 

أهععاُٚـٓا. ٗباهتععاهٛ كلٗاٙتععٕ ت٘ادععٕ ًٌععلوٞ ا٨ُقٽععا ، ًٌٗععلوٞ    

 ٓعف أغوم ا٪هاُٚـ؟

ًا ًعّ كلعلٝ ًغاهٚعٞ إ٨    ٗ ًِـك اهغو٘، ا٪ُ٘اك حباكب ٙعـ كتا

ٗت٘دـ دلٌ٘عٞ كٗاٙات ٙلٗٙٔا ُعاسم اهبشعاك ت٧كعـٓا، ٗه٫هعف     

 ؿْٗ ؿكاٙٞ.  ٗٙوتـهْ٘ بٔا عوٟ عقا٢ـٍٓ ٙعتربُٗٔا سذٞ، ٓ٘اٝ اهغو٘

ٕ اكلِٔر مل تِشٚض اهلٗاٙات  ُعقان أْ ٙعلٜٗ اهعلاٜٗ    كاْ   كٗاٙتع

عوٟ اعتباكٓا  ٚت٘نف ًوت٠٘ػل، كعّ ا٬ اٗاسـاحلـٙح، عّ كٗاٝ 

أٗ  هعِـ احلعـٙح ععـ٨ٗ    ـلٚعع كدعاي  كعاْ  كإفا  .ٗثانٞ كٗاتٔا دٞؿك

 .تلْ٘ اهلٗاٙعٞ ًعتعربٝ   باهلٗاٙات ٗأهاُٚـٓا ٗكداهلا،ػربا١  ،ثقات

ًععّ  ٗهععٚى هلععا ًعععاكب ،ٗنععـ تلععْ٘ سذععٞ إفا كاُعع  تاًععٞ اهـ٨هععٞ

كتععاب أٗ هععِٞ أٗ عقععى. ًععّ ِٓععا دععا١ت ًٌععلوٞ كتععاب اهبشععاك        
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ً     غومك ِٚعٞ كعبريٝ ٗهعٚى هِعاسم     كٗاٙاتٕ ٓععٚفٞ ه٘دع٘ؿ كاُعوٞ م

، كٔعٛ كٗاٙعات ًلهعوٞ،    اهلتاب طلٙعق ػعاْ هلعى كاٗ ًعّ اهعلٗاٝ     

ٗكعى ًعا   . باهٔععف، ٗنعـ اتفقع٘ا عوعٟ ععـَ سذٚتٔعا       ضللٍ عوٚٔعا 

توٌعٕ هتِشٚض كتاب حباك ا٪ُ٘اك ٓٛ ذلا٨ٗت با٢وعٞ، ٗٙلفعٛ   

، ًٌلعٞ حبعاك ا٪ُع٘اك  أهف كتاب:  أْ اهٌٚؽ ذلٌـ  ُف ذلوين

ٌعا جلٌٚعع كٗاٙاتعٕ ٗكقعا هوٌبعاُٛ اهٌعٚعٚٞ،       ٢ٚغل، أدعل٠ كٚعٕ تقٚ  هن

كوععٍ ٙوععوٍ ًِٔععا إ٨ اهقوٚععى، ك سععـخ كتابععٕ مهععنا٨، تعععلب بوععببٕ   

هوتٌٔٞ ٗكًٖ٘ باجلٔى ٗا٨سللاف، هلّ عٌوٕ ًباكن كٌف سقٚقٞ 

 ٓقا اهلتاب اهوقٍٚ ٗاهب١٩ عوٟ ًـكهٞ أٓى اهبٚ . 

ِٓان أكجل ًّ إًلاي ٗع٩ًعٞ اهعتفٔاَ عوعٟ كٗاٙعات كتعاب      

ا٪ُعع٘اك تععجري ا٨هععتغلاب، ًِٔععا: كلععافا أٌٓععى أُععشاب اهلتععم   حبععاك 

ا٪كبعٞ اكلعتٌـٝ عِعـ اهٌعٚعٞ أغوعم اهلٗاٙعات اهع  كٗٙع  مل اهبشعاك؟        

ٗاهلتم ا٪كبعٞ ٓٛ: كتاب اهلامل هوٌٚؽ اهلوٚين، ٗكتاب ًّ 

٨ ضلٔععلٖ اهفقٚععٕ هوٌععٚؽ اهِععـٗق، ٗكتابععا اهتٔععقٙم ٗا٨هتبِععاك   

ِِععٞ ٪ساؿٙععح ا٪سلععاَ  هوٌععٚؽ اهٽ٘هععٛ. عوٌععا أُٔععا كتععم رل   

اهٌعععلعٚٞ. ٗمل اجلاُعععم اهعقا٢عععـٜ ِٓعععان كتعععاب أُععع٘ي اهلعععامل     

ٗكتععاب اهلٗٓععٞ ٓععٌّ كتععاب اهلععامل هوٌععٚؽ اكلفٚععـ، ك ٙٔععا مل  

 ٙلٜٗ اهغاهبٚٞ اهعىلٌٟ ًّ كٗاٙات كتاب اهبشاك.

 

ٚفٞ بوعبم  عإفا كاُ  كٗاٙات اهبشاك ٓ طارق اللهانٌ:: 96ي

ٗ   تفٔو  بٕ، كلٚف ٙعتٌعـْٗ عوٚٔعا مل   ًا ٓعى  إثبعات عقا٢عـٍٓ؟ 

 ؟ساٗي بعٍٔٔ تِشٚشٔا
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هتـاكن  اطلغ بع  اهعوٌا١ ًِٔذا دـٙـ ماجد الغرباوٍ:: 96ز

مل كتعاب اهبشعاك بعى مل ـلٚعع اهلتعم اهلٗا٢ٚعٞ        ا٪هاُٚـ اهٔععٚفٞ 

ٜ ٗٓا، بٽععععلق اهععععلااهععععتبـاي أهععععاُٚـ، ًععععّ ػعععع٩ي عِععععـ اهٌععععٚعٞ

كٚتععـاككْ٘ قلوععٞ نععلْٗ ٓععٛ اهفاُععوٞ    اهِععشٚشٞ هتوععم اهلتععم. 

نًِٚٞ بغل كتاب اهبشاك ٗاهلتم اه  ك٠ٗ عِٔا، ًّ ػ٩ي طعلق  اه

ٗإدامات ُاسم اهبشاك اهعاًٞ هتوعم اهلتعم. ًعج٩ إفا دعا١ت كٗاٙعٞ      

مل كتاب اهبشاك عّ كتعاب اهِع٩ٝ هعنكاكٝ بعّ أععغل ًعّ أُعشاب        

ه٘دع٘ؿ كاُعوٞ    ،، ٓعٚفٞقٽ٘عٞاٮًاًغل اهبانل ٗاهِاؿق، كتعترب ً

اهلٗاٙعععٞ ٨ٗ ت كٚعععـ ُعععـٗك  مًِٚعععٞ ٨ ؿللعععّ ًعٔعععا تِعععشٚض هعععِـ

ٞ ُعشٚش  ااهلتعاب ععّ ٧ًهفعٕ. هلعّ ؼلعا أْ هوٌعٚؽ اجملووعٛ طلنع        

٪ُم ٗٓقا تـهٚى،  .اهبشاككٗاٙٞ بٔا هلتاب مكاكٝ، كتِشض  أػل٠

. ٗكغععٍ ٗٓعع٘غ  ؟ ػععل، كلٚععف تِععششٔا بوععِـ   تلٗٙٔععا مل اهبشععاك 

ثعٍ اكلععلٗف  ُعقان تععـؿ      اهلقب ٗاهتـهٚى هلّ بعٔعٍٔ اعتٌعـٖ.  

ًعّ تنٗٙعل   أٗ ًعا ٙٽعلأ عوٚٔعا    اهِوؽ  ت٩كٔا بوبمٗاػ ُوؽ اهلتاب

 ، ٗباهتععععاهٛ ٨ ؿللععععّ ٓععععٌاْ ٗسععععـٝ ُٱوععععؽ اهلتععععاب     ٗقلٙععععف

ًعّ ػع٩ي   طلٙق اجملووٛ هلتعاب مكاكٝ   ، ستٟ ًع ُشٞباهٽلٙقغل

ٗٓعقٖ ُقٽعٞ ًٌٔعٞ دعـا، ٗإًعلاي كعبري        طلنٕ اخلاُٞ ٗإداماتٕ.

ِع٘اْ  ل هٕ اهوٚـ ذلٌعـ بعانل اهِعـك، بع   ٙ٘ادٕ ٓقا ا٨جتاٖ اهقٜ ُىلڃ

ـ  ، هٚ٘ولفععٕ مل دلععاي كٗاٙععات ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ     تععع٘ٙ  ا٪هععاُٚ

 .ٗهٚى هتِشٚض كٗاٙات كتاب اهبشاك

ٓعف هِـ أغوم اهلٗاٙات اكلقك٘كٝ مل كتم ت تٛ ًٌلوٞ ثٍ 

ستٟ ه٘ اهتٽعِا تـاكن كعرتٝ ا٨ُقٽعا  بوعِـ  ػعل.     ، ُفؤا اه٘داؿٝ
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 كٗاٝٗ ػل  ٛكو٘ اهتٽعِا مل اكلجاي اكلتقـَ تِشٚض اهوِـ بغل اجملوو

 ٛ)ًععععج٩ ًععععا بععععغل اجملووعععع   هععععِـ احلععععـٙح مل كتععععم اه٘دععععاؿٝ،    

كٚعف ُِعشض اهوعِـ ًعّ اهٽ٘هعٛ اػل ُعاسم       ، هلعّ  ٗاهٽ٘هٛ 

اهلتععاب ًععع ٗدعع٘ؿ كٗاٝ ٓعععفا١؟. كتلععْ٘ اهلٗاٙععٞ ٓعععٚفٞ بٔععٍ،        

أٜ ِٓعان كٗاٝ ٓععفا١ مل ُفعى أهعاُٚـ كتعم       ّ احلذٚٞ.ٗتوقنل ع

٘ كععاْ هِععاسم اه٘دععاؿٝ توععقنل بٔععٍ اهلٗاٙععٞ عععّ ا٨عتبععاك ستععٟ هعع   

 هِـ احلـٙح. ٜٗااهبشاك طلٙق ُشٚض بِٕٚ ٗبغل  ػل ك

ْ٘ هلٗاٙات كتاب ُاسم اهبشعاك، ٨ٗ  كٗباهتاهٛ ٨ ؿللّ اهل

 :ؿللّ أْ ضلتر بٔا أسـ

ٌٵى احلـٙح   أ٨ٗ: ٪ُٔا كتم ٗداؿٝ، ٗاه٘داؿٝ أٓعف أسلا١ ق

مل ٗاجملٔععع٘هغل ثاُٚعععا: ٗدععع٘ؿ ععععـؿ كعععبري ًعععّ اهعععلٗاٝ اهٔععععفا١   

 ٓقا ًّ سٚح هِـٓا.  أهاُٚـٓا.

ٗأًا ًّ سٚح ًتِٔا، ك غوبٔا ٙتعاكب ًع اهعقى ٗاهقل ْ، ٗكٚٔعا  

كفل ٗ لٙف، كٌِريٓا اٮٌٓاي ٗاهتذآى، ٗتبقٟ تلاثا هـكاهعٞ  

هلععّ اكلععـٍٓ بعٔععٍٔ ٙععلَٗ ت ٗٙععى      اهعقععى اهٌععٚعٛ اكلغععاهٛ كقععنل.   

 !!!.كغٍ كى ًا كٚٔا ًّ ٓعف ٗهقٍ ا٬ٙات بٔا

تلاثٍٔ ًّ نبى اهغ٩ٝ، ستعٟ نعاً٘ا   ٙا هٚـٜ اهٌٚعٞ رلرتنْ٘ مل 

بعععـي كٗاٙعععات اهغوععع٘ مل أهعععاُٚـ ُعععشٚشٞ ٙتععععقك اكتٌعععاكٔا هععع٨٘    

ًعاكٓتٔا هوعقى ٗاهقعل ْ اهلعلٍٙ. كٚعف ؿللِِعا ا٪ػعق بلٗاٙعات       

ًا ٗاكق كتاب اد ك ُا نوتٕ، ًٗعا ػعاهف   اهبشاك ٗاكلت٘اتل عّ اهِ، 

تقل ه٘د٘ؿ ًا ًّ ِٓا ٨ ؿاعٛ كلِانٌٞ كٗاٙات تفكتاب اد مل أنوٕ. 

٧ٙٙععـٓا مل اهلتععاب اهلععلٍٙ، بععى ًٗعاكٓععتٔا هععٕ. كا٪ُععى ثب٘تٔععا    
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نل ُٚا ٗعـَ ًعاكٓتٔا هوعقى، ك فا ثبت  نل ُٚعا ٗمل تععاكب اهعقعى    

 تِى اهِ٘بٞ هولٗاٙات هوشـٙح عّ تف٩ِٚتٔا.

أًععا كٚععف ٙتبِععٟ عوٌععا٦ٍٓ ٓععقٖ اهعقٚععـٝ ٗغريٓععا؟. ٙتبِععْ٘ ٓععقٖ   

ٗ  اهعقا٢ـ بِا١ عوٟ ًباٍُٚٔ مل تِش ْ بع ْ  ٚض اهلٗاٙات، كٌعا ٙعتقعـ

ْڅ     ٙععـي ٨ اهلٗاٙععٞ  ِععّ ا٬ٙععات، ٗتٌععؼّ اكلِععاؿٙق، ٗٓععٛ ًبععا

 ، ه٠٘ اهتـ٨٨ت ٨ تٌِـ أًاَ اهِقـ اكل٘ٓ٘عٛ. عوٚٔا ؿهٚى ًعترب

نٔٚٞ اهعقٚـٝ ًلتبٽٞ باد عنٗدعى ٗنعـ أٗٓعشٔا ب ٙعات بِٚعات      

ّٰ اهلٸهٱ٘ٗآشات ٨ هبى كّٚٔ، ًٗا عـآا ٙبقٟ مػلف: ) ًٰ ٌٰعا    يٱ بٶ

ٕٶ      ٰٗكٿتٱبٶعع ٕٶ  ًٰ٭٢ٶلپتٶعع ٰٗ ٕٶ  ّٰ بٶاهوڃعع ًٰعع ْٰ كٿععىٻ   ِٱعع٘ ًٶ ٌٱ٧ٲ ٰٗاهڀ ٕٶ  ًٶععّ كٸبټعع ٕٶ  ٚٲعع أٿُععنڄٰي إڄهپ

ِٰا  ِٰا غٿفڀٰلاُٰمپ ٰكبٸ ٰٗأپطپعٲ ِٰا  ٌٶعٲ ٰٗنپاهٿ٘اڀ ٰه ٕٶ  ًټّ كٹهٱوٶ ـٷ  ّٰ أپٰس ٚٲ ٕٶ ٨پ ُٱفپلټقٱ ٰب ٰٗكٱهٱوٶ

ِٶريٱ ٌٰ ٚٲمپ اهڀ   . ٰٗإڄهپ

اهللٍٙ ٗآشٞ ٨ هبى كٚٔا، أٓف هلعا  ٓقٖ ٓٛ عقٚـٝ اهقل ْ 

اٮؿلععاْ ب٘سـاُٚععٞ اد ٗعععـَ اٮًععلان بععٕ أسععـا، ٗاٮؿلععاْ بععاهَٚ٘       

 ا٬ػل، ٗباحلواب ٗاجلِٞ ٗاهِاك ٗاٮؿلاْ بععـي اد ٗكفلتعٕ ٗعفعٖ٘   

، ٗاٮؿلاْ باهغٚم اهعِٛ عوٟ اهتفوري، ًٗغفلتٕ ًٗا دا١ مل كتابٕ

اهع  هع٨٘ إػبعاك اهقعل ْ     كاٮؿلاْ باكل٢٩لعٞ ٗاجلعّ ٗاجلِعٞ ٗاهِعاك     

 ٕ ، هععععـَ ٗدععع٘ؿ ؿهٚعععى كععع٩ ِٙعععـنٔا اهعقعععى اهوعععوٍٚ إفا ػوعععٛ ُٗفوععع

 .ًٗ٘آـ سوٚٞ تـي عوٚٔا
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 انزجعح يف اندَاَاخ األخزي
ِٰا ) طارق اللهانٌ:: 92ي ُٰا ٰكبٸ ٗٲ أپػٲٽپ ڀ ُٰا إڄْ ُٸوٶِٰٚا أپ ِٰا ٨پ تٱ٧ٰاػٶقٲ ٰكبٸ

   ٌٰ ٌٰعا ٰس ُٲعلٳا كپ ِٰعا إڄ ٚٲ ٌٶىٲ ٰعوپ ٨ٰٗپ       ٨ٰٗپ ٰتشٲ ِٰعا  ِٰعا ٰكبٸ ًٶعّ نپبٲوٶ  ّٰ ٕٱ ٰعوپعٟ اهچعقٶٙ وڀٰتع

ٕٶ ِٰا بٶ ٞپ هپ ًٰا ٨پ طپانپ ِٰا  ٌٶٵوڀ   .تٱٰش

ًللا هم اهتاف ًادـ اهغلباٜٗ عوعٟ ٓعقا اهتفِعٚى، ٗهلعّ     

ٙبقٟ ِٓان ه٧اي ٓى أتبا  اكلقٓم اجلعفلٜ كقنل ٧ًِْٙ٘ باهلدعٞ؟ 

وعٚشٚٞ؟  ٗٓى ت٘دـ ٓقٖ اهعقٚـٝ عِعـ بقٚعٞ ا٪ؿٙعاْ كاهٚٔ٘ؿٙعٞ ٗاكل    

بٽبعععٕ ٌِٙععـ اهعـاهععٞ ٗضلععم أْ ٙوٌوععٔا بٌععلى ًععاؿٜ     ُوععاْكاٮ

سقٚقٛ هٚٽ٣ٌّ، كٔ٘ غري ناؿك عوٟ تِ٘ك َٙ٘ اهقٚاًٞ ًع اؿلإُ بٕ: 

  كٔععقا ا٨ط٣ٌِععاْ نععاي أٗمل تعع٧ًّ نععاي بوععٟ ٗهلععّ هٚٽٌعع٣ّ نوعع،)

 ٓلٗكٜ هوِفى اهبٌلٙٞ.

ُععععـن . ا٨ط٣ٌِععععاْ ٓععععلٗكٝ هوععععِفى  ماجااااد الغرباااااوٍ:: 92ز

كلولُ٘ٞ باهِنعٞ اكلاؿٙعٞ، ٗتلاٗؿٓعا ًعل٘ن سع٘ي اهغٚعم      اهبٌلٙٞ ا

ٛ  ًٗعا بععـ اكلعع٘ت، ػاُعٞ ًعع ٙقىلععٞ اهعقعى      . هعقا تعععـؿت  ٗت٘ثٵعم اهعع٘ع

ًِا٤ً اٮؿلاْ، ٗمل تقتِل عوٟ اهعوٍ ٗاهبشح اهعوٌٛ، بى أْ اهعوٍ 

ٗاهبشععح اهعوٌععٛ ٨ ٙ٘كثععاْ اٮؿلععاْ بوععٔ٘هٞ ًععا مل ِٙععاسبٕ طقعع٘ي    

ٗكؿٗؿ أكعاي ٗععاؿات ٗتقاهٚعـ    ًٗعا٢ل ًِٗاهبات ًٌٗاعل ٗقـٙات

 ٗعباؿات. 

كاٮؿلععععاْ ٙرتهععععؽ باكلٌاكهععععات اهعباؿٙععععٞ ٗاهتوععععوٍٚ، ٗتق٘ٓععععٕ     

 هعبعع  اهٽقعع٘ي ٗاهٌعععا٢لاهٌععل٘ن اجملععلؿٝ ًععّ اهعاطفععٞ. ًععّ ِٓععا  

ؿٗكا كبريا مل تلهٚؽ ٌُٗل اهعقا٢ـ اهـِٙٚٞ كغٍ ٨ ًعق٘هٚٞ بعٔٔا. 
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ري ًعّ  كاٮؿلاْ باهلدعٞ كٌعا فكعلت مل هع٧اهم ضلتعاز هععـؿ كعب      

ا٪ؿهععٞ ٗاهٌعع٘آـ هتععقعّ هلععا اهععِفى، ٨هععتشاهٞ ععع٘ؿٝ اكلٚعع  هوشٚععاٝ   

اهععـُٚا، بععى ٓععٛ ًععّ اكلوععتش٩ٚت ٗن٘عععا ستععٟ هعع٘ كاُعع  لللِععٞ      

باٮًلاْ اهفوعوفٛ، كوعٚى كعى لللعّ كووعفٚا لللِعا ٗن٘ععا.        

ٗٓقا ٨ ٙتِاكٟ ًع كْ٘ اد عنٗدى ناؿك عوعٟ إسٚعا١ اكلع٘تٟ، ٪ُِعا     

ًل ًعّ اد عنٗدععى، إؾلعا ُتشععـخ عععّ   ٨ ُتشعـخ عععّ ا٨هعتجِا١ ٗبعع   

ْ اه٘ٓع اهٽبٚعٛ هوشٚعاٝ ٗاكلع٘ت، كعاكل٘ت ِٙٔعٛ اٮ     ِٗٙقوعٕ هععامل    ُوعا

 ػععل رلتوععف ٨ ُعععلف عِععٕ ًعع٣ٚا، ٗنععـ كِععى اهبععاكٜ عنٗدععى بععغل    

 اهعاكلغل بربمؾ أٗ سادن عِٛ عوٟ اٮػرتاق.

ىٲ بع أغوم اهِعاي مل ً٘ٓع٘  اهعقٚعـٝ ِٙٽبعق عوعٍٚٔ ن٘هعٕ تععاػل: )       

ْٰ      نپاهٿ٘ا إڄُٸ ـٱٗ ٔٲٰتع ًٹ ٓٶٍ  ُٸعا ٰعوپعٟ  ٰثعاكڄ ٰٗإڄ ٞٷ  ًٸع ُٰا  ٰبا١ُٰا ٰعوپعٟ أٿ ـٲ ٰٰٗد كت٘اكثع٘ا   . ا 

 سعـاځ  عرب ب٣ٚتٍٔ ٌُٗ تٍٔ ٗتلبٚتٍٔ ستٟ تلهعؼ  ٨ ًعع٘كٙا  اهعقٚـٝ 

اهِقعععـ  ٨ ٙٽاهلعععا اهٌعععم، ٗاكتوعععب  ًِاععععٞ فاتٚعععٞ ِٙععععم ًعٔعععا     

ْ . ٗٓعقا ٨ ٙعفعٛ اٮ  ٗاكللادعٞ ٗاهبشح عّ سقٚقتٔا ٚاًعٞ  ٙعَ٘ اهق  ُوعا

ًععا ؿاَ أُوعاُا ععان٩ للٚعنا نعاؿكا عوععٟ      ٗٙبقعٟ ًوع٨ٗ٧ ععّ عقا٢عـٖ    

ٗٓععقا ًتفععق عوٚععٕ هععـ٠    ٨ٗ دلععاي هوتقوٚععـ كٚٔععا،  ًعلكععٞ احلقٚقععٞ، 

ِٙلسْ٘: ٨ تقوٚـ مل أُ٘ي اهـّٙ. ٗكؤٍ  ـلٚع اهعوٌا١ ٗاهفقٔا١،

ط٣ٌِعاْ ععاطفٛ ٙوع٘نٕ    بقعـك ًعا ٓع٘ ا    كوٚى ِٓعان اط٣ٌِعاْ ًععلمل   

 ٘ت: اهعقى اجلٌعٛ سـ اكل

ٰ٘تٲ ْٲ غپ ٞپ إڄ ٙٸ ّٲ غپنڄ ًٶ ُٰا إڄهچا  ًٰا أپ ـٶ ٗ ًٱ ٞٿ أپكٲ ٙٸ ـٲ غپنڄ ًٱ ْٲ ٰتلٲ ٰٗإڄ ٙٲ ٱ  ٰ٘  ... غپ

كاهب٣ٚععٞ ا٨دتٌاعٚععٞ ٗاهجقاكٚععٞ هوفععلؿ كفٚوععٞ برتهععٚؽ عقا٢ععـٖ،       

ٗقِعِٚٔا ٓعـ اهلٙبععٞ ٗاهٌعم، بععى ٗتقعَ٘ بتعب٣تععٕ  ٙعـٙ٘ه٘دٚا أًععاَ      
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 ٘ادٔتٔعا، ٗكؿ اهٌعبٔات  ِٚـكع ٨ إكاؿٙا كلكاهتشـٙات ٗكؿٗؿ ا٪كعاي، 

. ٗبـ٨ ًّ ُقـ ًٗلادعٞ ع٩ًات ا٨هعتفٔاَ ٙتعِعم ٨ ًعع٘كٙا    عِٔا

هعقٚـتععٕ ًٌٔععا كاُعع  ًوععاسٞ اه٩ًعقعع٘ي اهععـٙين كٚٔععا. ٗتععاكٝ ٙفٔععٍ   

ا٨هععتٌاتٞ ًععّ  ٗد٘ؿٙععا، إًععا اهجبععات ٗاهععـكا  ستععٟ اهتشـٙععـات كٌٔععاځ

أدععى اماكىلععٞ عوععٟ كٚاُععٕ ٗٓ٘ٙتععٕ أٗ اهععقٗباْ ٗا٨سلعع٩ي ؼلعِععٟ      

بعقٚـتٕ كوعف اهبٌعلٙٞ    ُواْاكل٘ت ٗاهفِا١ اكلٽوق. إْ كبنل ٗد٘ؿ اٮ

 ؿًا١ كجريٝ، ًٗا ماي ًِبعا هوللآٚٞ ٗاهتِابق. 

ًععّ ًوععاكٞ بِٚععٕ ٗبععغل عقـٙتععٕ ؽللِععٕ   ُوععاِْٙبغععٛ أْ ٙٔععع اٮ

باهتٌلاك هِـ اه٩ًعق٘ي ٗا٪هعٽلٝ، ُٗعن  كتٚعى    ًلادعتٔا ُٗقـٓا 

    ٞ اهععتقٽاب ه٭ػععلّٙ   اهتعِععم ٗاهللآٚععٞ، هتبقععٟ اهعقٚععـٝ ُقٽعع

تٔـٍٙٔ إػل احلق ٗاهعٌعى اهِعاا. ٗصلعم أْ ٙلعْ٘ اهعقعى ٗاهقعل ْ       

سآلّٙ سٌِٚا ٙتعاًعى ًعع اهلٗاٙعات، ٗععـَ اهتوعوٍٚ ٪نع٘اي كدعاي        

اهـّٙ ٗػٽبعا١ اكلِعابل. كعى ٓعقا ٨ ٙعفٚعٕ ععّ اهوع٧اي ٙعَ٘ اهقٚاًعٕ:          

 ٗنفٍ٘ٓ أٍُ ًو٧ٗهْ٘.

 

كٚٔا دلاي هوِقـ ًّ اكجل اهعقا٢ـ اه   طارق اللهانٌ:: 92ي

ك٠ اْ أٗاهتشلك اهـٙين ٗا٨كتا١ باكلوتذـات ٓ٘ اكلقٓم اجلعفلٜ ٗ

ك٠ اُعم  أ ٓقا اهتشلك نـ ةعض بعاػرتاق اهعقٚعـٝ اهٌعٚعٚٞ كعجريا،     

ٓى تعتقـ اْ ٓقا اهتشلٙ   قلب كجريا عوٟ ُقـ ٓقٖ اهعقٚـٝ،

ك٠ أػل٠ أًّٗ دٔٞ  ؟.عوٟ اهِقـ ِٙم مل ًِوشٞ اهتٌٚع اَ ٓـٖ

 ؟.وم باهعقٚـٝ كبري دـا كٌا ٓ٘ تفورين هلقا اهتٌومعٌوٚٞ اهتٌ

 ٗٓى ٓ٘ عّ ًعلكٞ ٗاؿلاْ اَ كٌا دلت اهعاؿٝ ٓ٘ اتبا  اه٩كٍٔ؟
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اهوعع٧اي ٗاهٌعم سعع٘ي ً٘ٓعع٘  اهلدعععٞ   ماجاد الغرباااوٍ: : 92ز: 

ٗكقعا هوٌفٔععَ٘ اهٌعٚعٛ ًععربك دععـا، ٙعـي عوععٟ ُٔع٘ز عقوععٛ، ٗٙقىلععٞ     

. هقعـ ٗٓعشٵ    عٛ ِٙبغٛ أْ ٙتِف بٕ كى ًجقف بى كعى اهِعاي  ٗٗ

مل ا٪د٘بععٞ اكلتقـًععٞ ًععا ٙلفععٛ سعع٘ي ٓعععف أؿهتٔععا، ٗتِانٔععٔا ًععع  

اهقععل ْ اهلععلٍٙ، بععى ٗرلاهفتٔععا هوعقععى، ًععا ؿاَ ضللععٍ باهععتشاهٞ   

هوشٚاٝ بعـ اكل٘ت، ٪ْ اكلع٘ت كِعا١، بتِعلٙض اهلتعاب      ُواْع٘ؿٝ اٮ

ي اهلعععلٍٙ: )كعععى ًعععّ عوٚٔعععا كعععاْ ٗٙبقعععٟ ٗدعععٕ كبعععم فٗ اجلععع٩        

  َ هوشٚعاٝ  اكلٚع   ًٽوعق، توعتشٚى ًععٕ عع٘ؿٝ      ٗاٮكلاَ ، ٗاهفِعا١ ععـ

ّ  ٨ طلعرتق  ٗدعـاك ٘دع٘ؿ بععلمؾ  ه ،ًعلٝ أػعل٠   ، كٌعا ٓعع٘  بععغل اهعـاكٙ

 ٗآعععض ُٗعععلٙض ٗكقعععا ه٭ٙعععات اهععع  فكعععلت مل ا٪د٘بعععٞ اكلتقـًعععٞ. 

بى ٗاػعت٩ف طبٚععٞ اٮُوعاْ     ٗاهربمؾ تعبري أػل عّ اػت٩ف اهـاكّٙ

تعٛ ٗدع٘ٓلٜ   فا٩ ٙبغٚعاْ ٨ٗ ٙتعـاػ٩ْ بوعبم ٗدع٘ؿ تبعاّٙ      ك كٌٚٔا.

ٞ  ع٘ؿٝ اٮُواْ هوشٚعاٝ اهعـُٚا  صلعى  ستعٟ إفا دعا١ أسعـٍٓ    ) .ًوعتشٚو

كع٩ إُٔعا    ،اكل٘ت ناي كب اكدعْ٘ هعوٛ أعٌى ُاحلا كٌٚعا تلكع   

  .كوٌٞ ٓ٘ نا٢ؤا ًّٗ ٗكا٢ٍٔ بلمؾ إػل َٙ٘ ٙبعجْ٘

ه٫هععف اهٌععـٙـ جتععـ عوٌععا١ ٗكقٔععا١ كبععاك ٙتعععاًوْ٘ ًععع ًفععاؿ     

ِٚٔا ٗٓلٗكاتٔا، ٗبعٚـا ععّ ث٘ابع    اهلٗاٙات ؼلعني عّ احلٚاٝ ٗن٘اُ

اهلتععاب ُٗععشٚض اهلٗاٙععات، ٗٓععقا ًلٌععّ اخلٽععل ٗاهععب١٩ اكلععربَ    

عوععٟ اٮهعع٩َ ٗاكلوععوٌغل. ٓعع١٨٧ ٙعٌٚععْ٘ مل عععامل ػععاْ ٓعع٘ عععامل    

ٔ ـا١ٰاهعععِّ ٗاهلٗاٙعععٞ اهتاكطلٚعععٞ سٚعععح ٰبععع     سعععغل  اٝ احلٚعععاٝ ٗهعععقادت

ُـٗكٓا، أًا اهَٚ٘ كٌعٽٚات اهعوَ٘ ٓا٢وٞ تفلب ُفؤا عوعٟ كعى   

، ٗبعات اهعقعى ٙعـكن ًعا ٗكا١ اهعِّ      قٚـٝ ٗكللٝ ؿِٙٚٞ ٗغري ؿِٙٚٞع
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ٗػوفٚاتٕ ٗؿٗاكعٕ، بى ٨ أباه  أْ كووفٞ اهتٌلٙعات ٗاهعقا٢ـ هٚوع   

 .عِٚٞ بى ؿللّ اهلٌف عّ ًقاُـٓا ٗغاٙاتٔا

ٙوتقٚى كٚعٕ ععّ عقوعٕ ٗٗعٚعٕ      سـاځ اكلووٍثٍ كلافا ت هل اهلٗاٙات 

ؼلعا كٚٔعا اهلٗاٙعات    ًع١ٛ؟   ٗٙـ  اهلٗاٙٞ تٌلغ ٗتفول ٗتعبغل هعٕ كعى   

اهِععشٚشٞ، ٪ُٔععا كغريٓععا ًععّ اهِِععْ٘ ًتعع ثلٝ بىللكٔععا اهنًععاُٛ   

ٗاكللاُٛ. ِٙبغٛ أْ ٙلعْ٘ اهعقعى أكجعل ٙقىلعٞ ٗٗعٚعا ٗؿنعٞ عِعـًا        

ٙتعاًى ًع اهلٗاٙات ٗاهتاكٙؽ، كجٌعٞ ع٘اًعى فاتٚعٞ ًٗ٘ٓع٘عٚٞ ًع٧ثلٝ      

صلم عوٕٚ إؿكاكٔعا ٗتفٌٔٔعا كعٛ طلوعّ إػل ُتعا٢ر ًفٚعـٝ، تلكعـ        

ُع٘ب  ٨ تِلف٤ بٕ اكلوتقبى، ٗٗاه٘عٛ ب كلاك تِري هٕ ؿكب  اهعقى

ًقٚتعٞ. اهلٗاٙعات    سٔعاكٙٞ ٗٙععٍٚ عنهعٞ    ٕ، هِٚقٽعع ععّ عاكلع   اكلآٛ

ٌععا بإًلععاْ اهعقععى إؿكان ًععا مل   ِتٔعع١ٛ ًعع٣ٚا ًععّ كٔععا١ اهععِّ بٚ  

ٙـككععٕ اهععِّ، ػاُععٞ اهعقععى اكل٘ٓعع٘عٛ احلععل اكلتشععلك ًععّ هععوٽٞ  

ٗاهعقّٙ إفا  اي اهعقٚـٝ: )كاهعقى ك٘ق اهِّ مل دل .ْ٘اهرتاخ ٗاهِِ

  .فكلٗا ب ٙات كبٍٔ مل طللٗا عوٚٔا ٌُا ٗعٌٚاُا

٘ٵاهلدعٞ عقٚـٝ ًٚعٚٞ باًتٚام، ٗكٓاْ ٙٱ ي عوٕٚ مل ثب٘ت ًلعٚٞ ع

٢ٌعععٞ تٔعععٌّ ستٌٚعععٞ ػٔععع٘  ا٪كب هوعععوٽٞ ا٪ اكلٌعععلٗ  اهعععـٙين، اكل

اكلعًِ٘غل كٛ تِعٍ اهبٌلٙٞ بـٗهٞ اهعـي اٮهلٛ. كاهٌٚعٞ ٙعتقعـْٗ  

ـي إهلٛ مل تل اهِع٘ك ٗهعّ تعلاٖ ًعا مل ٙىلٔعل اكلٔعـٜ كع٫ٌٚ        مثٞ ؿٗهٞ ع

ًٱو٣ع  ولوٌعا ٗدع٘كا، بعى ٗهعٚىلٔل ًععٕ          ا٪كب نوٽا ٗععـ٨ بععـ أْ 

عٚوٟ ٗبانٛ ا٪٢ٌٞ، ٗتِقوم ا٪كب مل ولعى سلعً٘تٍٔ باسعٞ ععـي     

بعـ اهت٣ِاي اهىلوعٍ ًعّ أُع٘هٕ، أٜ أٗي ًعّ      ،ٗككاٖ هوبٌلٙٞ ـلعا

ـ     ٗكقعا هوِىللٙعٞ اهٌععٚعٚٞ،   بعى   .أهعى أهعاي اهىلوعٍ مٌعـ ٗ ي ذلٌعع
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اخلوفعععا١ اهج٩ثعععٞ ًٗعاٗٙعععٞ ٗٙنٙعععـ ٗغريٓعععٍ للعععّ   هعععٚع٘ؿ هوقِعععاْ 

 اغتِب٘ا اهووٽٞ ًّ عوٛ بّ أبٛ طاهم ٗأبِا٢ٕ. 

كعععى اكلٌعععلوٞ مل ا٬كا١ اكلقٓبٚعععٞ ًِٗٔعععا اكلعععقٓم اهٌعععٚعٛ مل      

 ٗ كا٢ٔعٍ ٗعقا٢ععـٍٓ، كٌععج٩ ٙعتقععـ  ٬ ت٧هععىاكلقععـًات اهعع  نبوٚعاتٍٔ 

 العٚٞ أٜ هععوٽٞ ًٌٔععا كععاْ ًوععت٘آكقٔععا١ اهٌععٚعٞ بعععـَ ًععأغوععم 

احلٔععاكٜ ًععا مل تلععّ بنعاًععٞ اٮًععاَ اكلعِععَ٘!! كلعع ْ ه٘دعع٘ؿٖ     

ٞ  ػُِ٘عٚٞ  ، تت٘نعف عوٚٔعا ًعلعٚٞ اهوععوٽٞ    ، كاهعِعٌٞ ًععج٩ فاتٚع

كاكلقٚاي ٗد٘ؿ اٮًاَ ولعى اد مل ا٪كب   ٗنبى فهم كٓا اد تعاػل.

ًععّ إزلععامات سٔععاكٙٞ، للععا ٙععـي عوععٟ       ًععا ٙرتتععم عوععٟ ٗدعع٘ؿٖ    ٨

ٌعععٚعٛ هوععععٍٚ مل ؿٗهعععٞ ًتؼوفعععٞ إفا اهعععتلٌو    فعععلؿ اهعـاؿ اهاهعععت

ٗنععـ ٗٓععش  مل أد٘بععٞ هععابقٞ     .ًععلعٚتٔا ب٘دعع٘ؿ اٮًععاَ اكلعِععَ٘!   

داُبا ًّ كووفٞ ٗد٘ؿ اٮًاَ سآلا أَ غا٢با. ٗٓقا اهفٍٔ ٙلٌعف  

عّ ٗد٘ؿ ػوى ًعلمل، مل ولى ٗعٛ ًتٔاهم اهعتبـت بعٕ كٗغ اهتبعٚعٞ    

ٚععاٝ ٗكلاًععٞ اٮُوععاْ ٗؿٗك  ٗا٨ُقٚععاؿ، ٗنِعع٘ك مل كٔععٍ اهععـّٙ ٗاحل  

اهلًععع٘م اهـِٙٚعععٞ. ٙفعععرتب أْ ٙلعععْ٘ دلتٌعععع اهلنعععٛ احلٔعععاكٜ أٗ     

ْ  كلع ا١ ٗدع٘ؿ اٮًعاَ.   دلتٌع اهعـي اٮهلٛ اهلعـف ا٪هعاي ًعّ ٗك   

، سٚعح اهىلوعٍ   سوٌعا ٗأًِٚعٞ ًٌعلٗعٞ  ُعقان    ٙعـ  ٗد٘ؿ إًاَ ًعَِ٘

ٗا٨ٓععٽٔاؿ ٗا٨نِعععا١ ٗاهتؼوععف ٗاهِلعععْ٘ احلٔععاكٜ، ٗا٪ٗب٣عععٞ    

٨ ؿللععّ ًعاجلتععٕ إ٨ بٌؼِععٚٞ    سععـاځ  ًٚععٞ ٗاجلٔععى ٗاحلععلٗب ٗاٮ

. أًا اهَٚ٘ كِٔان ًٌاكٙع سٔاكٙٞ تتشـ٠. كِٚبغٛ هوٌعٚعٛ  أهٽ٘كٙٞ

اهت٘كل عوٟ أد٘بٞ سٔاكٙٞ ًعق٘هٞ عِعـًا صلععى ًعّ اكلٔعـٜ مشاععٞ      

ـلٚعع  ًاهعٕ    هتؼوفٕ ٗعذنٖ عوٟ أغوم اكلوت٘ٙات. ٗٙعوق عوٟ ولٔع٘كٖ 
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ٙععٍٚ عِعلا سٔعاكٙا ضلعرتَ     ْ ا٬اهغلب  . عوٕٚ أْ ٙـكن أْٗأًإُٚ

كٚععٕ ـلٚععع ا٪ؿٙععاْ ٗاهعقا٢ععـ، ٗتععـاك اهـٗهععٞ هععوٌٚا باهعععـي ٗهععٚاؿٝ     

اهقاُْ٘، ًٗع٘بٍٔ تعٍٚ ًوت٠٘ ككٚع ًّ اهلكاٖ ٗاهٔعٌاْ اهِعشٛ   

كعاْ سعـٙجا ًٌعلٗعا    احلـٙح عّ اهلدعٞ ٗاكلٔـٜ  إْ ٗا٨دتٌاعٛ.

ق ، ٗه٘ أْ اهووف عاً٘ا وللٗكِا هتغريت  كا٦ٓعٍ، كع ك  عاَ نبى أهف

ٞ كلووٌغل اهٚعَ٘  ٗبإًلاْ ا  كق ا٪ًى. توف دقكٙا عّ اهَٚ٘   إناًع

 بععععـٙٔاب تتلاًعععىسٔعععاكٝ ًتقـًعععٞ عوعععٟ ناععععـٝ أػ٩نٚعععٞ ؿِٙٚعععٞ،  

 ٜ إُوععاْ كاًععى، ٗاهتذععاكب   ، ٨ٗ سادععٞ ٨ُتىلععاك  اهفلععلٜ ٗاكلععاؿ

 بى ٨ٗ ٙ٘دـ إُواْ كاًى. ُواْ.اٮبِٔ٘ز  ٞكفٚو

ٔعاكٙٞ،  تععٍٚ عنهعٞ س  هلّ ه٫هعف عقع٘ي بعع  كدعاي اهعـّٙ      

ٗجتععى   ،ـ اهوعوف ٗتلتفٛ بتقوٚ ،تلابنل مل اهقلْٗ ا٪ٗػلًاماه  ٗ

شلٍ ًعععّ اهعععرتاخ هعععوٽٞ ت٘دعععٕ ًععععاككٍٔ ٗتٔعععبنل هعععو٘كٍٔ ٗتعععت  

٦ٓعٍ اهفقٚٔعٞ ٗهٚعـٝ ب٣ٚعٞ أػعل٠،      اؼلٌاعلٍٓ، كتلْ٘ كتعاٗآٍ ٗ ك 

    ٔ ِٙتٌعٛ هععامل غععري    ٍ كٌٔععاځٗولعلٗف رلتوفعٞ، كٚفلٓععْ٘ عوعٟ ًقوعـٙ

ًٌٔعا كعاْ سذعٍ اهتشع٨٘ت،     بٞ هلٍ باهِواهنًّ ًت٘نف عاكلٍٔ. ٪ْ 

احلآل عوٟ اكلآٛ، ٗٙوقنل اكلآعٛ بلعى فل٘هتعٕ     ٙقٚىٗٙبقٟ 

ٕ اٗمكٖ ٗتبع اهِاي ىٌعوٟ احلآل كٚتش اهفقٚعٕ ٙوعتِبنل احللعٍ     .تع

ػعععق ؼلععععني ععععّ احلآعععل ٗٓعععلٗكاتٕ، ٗستعععٟ هععع٘ أٿاهٚعععَ٘ اهٌعععلعٛ 

وععلْ٘ بععٕ،  اكل٩ ٙتؼوععٟ عععّ اكلآععٛ  كععاحلآععل مل ُىلععل ا٨عتبععاك  

هٌِعع٘فز ا٪ًجععى اجلععـٙل با٨تبععا  كللٙععا ٗهععو٘كٚا ًععـ٠       ٚذععـٖ اك

ًععّ ِٓععا جتععـ كذعع٘ٝ بععغل احللععٍ اهٌععلعٛ ٗاه٘انععع، أٗ بععغل   .اهععـٓل

اهفت٠٘ ٗاه٘انع. صلم عوعٟ اهفقٚعٕ اهفِعى بعغل اهع٘انعغل، ٗاهعتِباهل       
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ًّ ق٨٘ت كبريٝ عوٟ ـلٚعع   ُواْاٮ إطاك ًا ٙعٌٕٚا٪سلاَ مل 

 اه٘اعغل. كقٔا٢ِاع  بساهٚا اكلوت٘ٙات. ٗٓقا ًا ٙتِف بٕ 

أًا ه٧اهم ععّ ك٦ٙعٞ ا٪ؿٙعاْ ا٪ػعل٠ هولدععٞ كِٔعان ًعّ ضلعاٗي         

بتععع ٩ٙٗت غلٙبعععٞ إثبعععات اهلدععععٞ نل ُٚعععا، ُٗوعععبتٔا هعععبع  ا٪ُبٚعععا١  

كعععٛ تلععْ٘ هعععٕ ناععععـٝ ٙوععتِـ إهٚٔعععا مل تعععِىلريٖ   كٚععُ٘ى ًعععج٩،  

 هعقٚـتٕ.

، ًع ا٨ػعت٩ف مل تفِع٩ٚتٕ، ًعّ    ِٗٓان ًّ ٙق٘ي بع٘ؿٝ عٚوٟ

ٗٓعع٘ ًععا تعتقععـ بععٕ اهٚٔ٘ؿٙععٞ ٗاكلوععٚشٚٞ أٗ    .ٕ ٗسٚاتععٕسٚععح ًؼِععٚت

أغوم ًقآبٌٔا. ك٩ٔ عّ اهٌعٚعٞ اهعقّٙ ٙعتقعـْٗ بع٘ؿتعٕ ُٗع٩تٕ      

 ػوف اٮًاَ اكلٔـٜ!!.

اهلدعععٞ سوقععٞ ٓععٌّ هععٚانات ولٔعع٘ك اكلٔععـٜ ٨ ٙٔععتٍ بٔععا  ٨ تععِٰى 

 ٩ ٙعلكعْ٘ تفِع٩ٚتٔا  ٞ، أًعا عاًعٞ اهِعاي كع    اهٌعٚع  بعع  أسـ ه٠٘ 

٢ٌعٞ، سٌِٚعا ٙقعلأْٗ: )إُعٛ     مٙعاكتٍٔ ٪ٓعلسٞ ا٪  تلؿٙـٓا ػع٩ي   كغٍ

بلٍ ٧ًًّ ٗبإٙابلٍ ً٘نّ . هقا  تفٛ عّ أسعاؿٙجٍٔ كٔعٛ هٚوع     

كىلٔ٘ك اكلٔـٜ اهقٜ ٙؤذْ٘ بٕ ؿا٢ٌا ٗٙع٘هْ٘ عوعٟ ولٔع٘كٖ كعجريا.    

كا٪ُعض إُٔعا عقٚعـٝ ًععٚعٚٞ ػاُعٞ دعـا، ٨ أسععـ ًعّ اهعوٌعا١ ٙقعع٘ي        

٨ٗ ٙت٘نعف عوٚٔعا أٜ    ؿِٙٚا ًا عـا اهغع٩ٝ ًعٍِٔ،  ٗبٔلٗكتٔا ًقٓبٚا 

   ّ عوععٟ إط٩نععا ٨ تعع٧ثل  .عٌععى عبععاؿٜ، كوعع٘ا١ أًِعع  بٔععا أٗ مل تعع٧ً

ٚٵ تع٧ثل عوعٟ   إؿلاُم ٗإه٩ًم، بى ٨ٗ  عم، كِٔعان ًعّ اهعوٌعا١ ٨    تٌع

٧ًّٙ باهلدعٞ هلّ طلٌٟ اهتِعلٙض، أٗ ٙقتِعل مل تِعلضلٕ عوعٟ     

 ػاُٞ أُـنا٢ٕ ًٗلٙـٕٙ.
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 انضزورج انشُعُح
ْ ًّ ِٙلل ٗد٘ؿ احلذعٞ  إهٌٚعٞ ٙق٘ي ا طارق اللهاانٌ: : 90ي

هٔععلٗكٝ ًععّ ٓععلٗكات   اُععاكل  ٗٓعع٘ )اٮًععاَ اهجععاُٛ عٌععل  ٙعتععرب  

ٞ  ،اهـّٙ ٜ    ًعا   .ٗباهِتٚذٞ كٔ٘ ػاكز عّ اكلوڃع  ؟.ًعـ٠ ُعشٞ ٓعقا اهعلأ

أٗ بٌعععلى أععععٍ ًعععا ٓعععٛ نٌٚعععٞ  لاكعععٞ عوٌعععا٢ٍٔ؟هٗٓعععى ٓععع٘ كأٜ 

 ؟ُواًْٗـ٠ ت ثريٓا عوٟ عٌى اٮ .اهٔلٗكات اهٌٚعٚٞ

٨ أسـ ًّ اهفقٔا١ ٙعترب اٮؿلعاْ باكلٔعـٜ    ٍ:ماجد الغرباو: 90ز

ٗولٔعع٘كٖ ٓععلٗكٝ ٙت٘نععف عوٚٔععا إهعع٩َ اهٌععؼّ ٗإؿلاُععٕ، بععى ستععٟ     

اٮًاًععٞ اهعع  ٓععٛ ككٚععنٝ اهتٌععٚع ٨ أسععـ ٙقعع٘ي ب ُٔععا ٓععلٗكٝ ًععّ      

هوِبع٘ٝ   كٔعٛ عِعـٍٓ اًتعـاؿ   ، هقا إ٨ بع  اكلتٽلكغل ٓلٗكات اهـّٙ

ٚ    كغعٍ أُٔعا     أ٩ُ ًوتق٩،ٗهٚو ى اهتٌعٚع مل  ٓعلٗكٝ ًقٓبٚعٞ كوع

  ٜ كٌِلعل اٮًاًعٞ    .كأٍٙٔ ه٠٘ اٮًاًٞ ٗإًتـاؿاتٔا ستٟ تِعى اكلٔعـ

٨ ِٙـق إُٔ ًٚعٛ باكلعِٟ ا٪ػّ. ٗعوٕٚ ه٘ا١ أًِ  بإًاًعٞ اٮًعاَ   

عوٛ ػوٚفٞ هوعِ، أٗ مل تع٧ًّ، أًِع  باكلٔعـٜ ٗولٔع٘كٖ أٗ مل تع٧ًّ،       

أًِ  باهلدعٞ أٗ مل ت٧ًّ، ٨  لز ععّ ُعفٞ اٮهع٩َ، ٨ٗ ٙت٘نعف     

 ٌٔا نب٘ي أٜ عٌى ًّ أعٌاهم اهعباؿٙٞ.عوٚ

هلععّ ٨ أُفععٛ ٗدعع٘ؿ ًتٽععلكغل ضللٌععْ٘ بلفععل ًععّ ِٙلععل        

اٮًاًٞ ٗه٘امًٔا، بى ضللٌْ٘ باهلفل ٗاخللٗز ًّ اٮهع٩َ عوعٟ   

ًّ ِٙلل أٜ ًفلؿٝ ًّ ًفلؿات اهعقٚعـٝ اهٌعٚعٚٞ ا٪هاهعٚٞ. هلعّ     

ٓععع١٨٧ ٨ ؿلجوعععْ٘ اهتٌعععٚع اهلةعععٛ، ٗهعععٚى ٓعععقا ؿكاععععا ععععّ أسعععـ    

 اْ ًلادعٞ  كا١ كقٔا١ ٗعوٌا١ اهٌٚعٞ، نـؿلا ٗسـٙجا.ٗباٮًل
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اهٔلٗكات اهـِٙٚٞ ٗاكلقٓبٚٞ،  اهـِٙٚٞ تغلكِٔان كلق بغل اهٔلٗك

ُِعا ُعلضلا ٗآعشا     ،نل ُٚعا  ًِِْ٘ عوٚٔعا أٗ ٓلٗكات اٮه٩َ 

)٨ إهٕ إ٨ اد .. ذلٌـ كه٘ي اد . كاهٌٔاؿتغل  ،٨ هبى كٕٚ ،ابِٚٵ

اهع  ؿأب   ه٩ِٝ ٗاهِعَ٘ ٗبعانٛ اهعبعاؿات   إناًٞ اٗاٮؿلاْ باهغٚم، ٗ

ٓععلٗكات  ٛري ًِللٓععا أٗ إسععـآا. ٗٓععفععلكقٔععا١ اكلوععوٌغل عوععٟ ت

 ًتفق عوٚٔا إـلا٨.

ًا ؿي عوٚٔا ؿهٚعى ػعاْ ٗكقعا هوعقٚعـٝ اهٌعٚعٚٞ ًِٗعاؿكٓا        ٗأًا

كوعٚى ٓعٛ ًعلهل     .ػاُٞ باهتٌٚع ٗأتباعٕٓلٗكات ًقٓبٚٞ، كتعترب 

ٙت٘نف عوٚٔا أٜ عٌى عباؿٜ، ، ٨ٗ مل إه٩َ اهٌؼّ ٨ٗ مل إؿلإُ

ٗٓععٛ هٚوعع  ًععلطا هقبعع٘ي اٮعٌععاي ٨ٗ ٙرتتععم عوٚٔععا أٜ ًعع١ٛ ٗإ٨      

ًٗعععا اهعععتلفري عوعععٟ أهعععاي اهٔعععلٗكات     هتِعععـ٠ اهقعععل ْ هبٚأُعععا. 

أٙـٙ٘ه٘دٛ ًقٚ  -طا٢فٛ اكلقٓبٚٞ ه٠٘ تعِم ٗاهتفنام ٗاُـكا  

٨ ع٩نٞ هٕ با٨هع٩َ ٗاهقعل ْ إط٩نعا. ًٗعّ ٙتعقك  بٔعقٖ اهٔعلٗكات        

أْ ٙتق اد ٗٙتوعوض بعاهعوٍ ٗاكلعلكعٞ ٗا٨كتلعام هوقعل ْ ٗث٘ابع         عوٕٚ

ٗإفا كاُعع  ِٓععان قععـٙات تاكطلٚععٞ كقععـ اُتفعع ،     اهععـّٙ احلِٚععف. 

ٗأًاًِا قـٙات ًّ ُ٘   ػل، تٽععّ ُعٌٍٚ اهعـّٙ ٗاٮهع٩َ ٗتٔعع      

م بًعتِقععععٛ اهععععـّٙ احلِٚععععف مل ؿا٢ععععلٝ اهتؼوععععف ٗا٨سلٽععععاهل بوعععع   

هلععٍ ٓععـُا، ٨ٗ ُعٽععٛ   للاكهععات اهععتلفريٙغل، كعع٩ ُلععْ٘ عُ٘ععا   

ًربكا هقتوِا ٗتٌعلٙـُا بوعبم عقا٢عـ ٨ ؽلع  هوعـّٙ احلِٚعف بِعوٞ،        

ٗنـ كلٓتٔا ٓلٗكات تاكطلٚٞ مل ُلا  عوٟ ًلعٚٞ اخل٩كٞ، توم 

اهعقـٝ اه  ػوف  تـاعٚات ٓا٢وٞ ًٗعا ماهع  تٔعلَ اهِعاك مل ٗد٘ؿُعا      

ناي بى ٗكاُ  ًٗا تع  م.م ٗا٨هتفناِا مل ؿٗاًٞ اهت٘ثٵعٔتٗعق٘هِا، ٗ
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أسـ أهباب اهِلاعات اهٽا٢فٚٞ اه  كت  عٔـ اكلووٌغل، ٗدعوع   

ًععٍِٔ ط٘ا٢ععف ًٗععقآم ًععتٟ، ستععٟ كاغ بعٔععٍٔ ٙوععتبٚض ؿَ ا٬ػععل   

 ػ٩كا هلتاب اد ٗهِٞ ُبٕٚ.

ى كٚٔا، ٙتقبؤا اهعقى بؤ٘هٞ، ـٝ اهقل ْ ٗآشٞ دوٚٞ ٨ هبٚقع

وععتٽٚع ا٨هععتـ٨ي عوٚٔععا ًععّ ػعع٩ي اه٘دعع٘ؿ ٗاهلععْ٘ ٗا٨ُوععاْ      ُٗ

ـ  ، للععا ٙععـي ٗاهٽبٚعععٞ، ًٗعع٘آـ ٗدعع٘ؿ اد تعععاػل ٗٗسـاُٚتععٕ ٨ تععع

 كقعععـ تلفعععىعوعععٟ ُعععـنٔا. ٗأٙٔعععا باهِوعععبٞ هولهعععا٨ت اهوعععٌاٗٙٞ   

بعععقكلٓا ٗت كٚعععـٓا ٗبٚعععاْ تفاُعععٚؤا، كوعععلؿ   اهلتعععاب اهعنٙعععن 

نِّ ا٪ُبٚا١ ًٗا ٗادٖٔ٘ ًّ قـٙات كبريٝ، ستعٟ ُعاك اٮؿلعاْ    

ّ اهله٘ي ؼلا أُني إهٚعٕ ًعّ    ًبٍٔ دن١ا ٨ ٙتذنأ ًّ عقٚـٝ اكلووٍ )

كبٕ ٗاكل٧ًِْ٘ كى  ًّ باد ٢٩ًٗلتٕ ٗكتبٕ ٗكهعوٕ ٨ ُفعلق بعغل    

  .أسـ ًّ كهوٕ ٗناه٘ا ةعِا ٗأطعِا غفلاُم كبِا ٗإهٚم اكلِري

ًآـا عوٚٔا، بعى ٗٙلفعٛ باهلتعاب اهلعلٍٙ      اهقل ْٗٙلفٛ ب

، كِّ ًتععاي أؿٓعٍ كعى ًعّ تعاًعى      ًآـا عوٟ ُب٘ٝ كه٘ي اد

ْٰ بٶعٶٰبعاؿٶٖٶ ٰػعبٶريٳا        )نٿ .ًعٕ ٕٱ كپعا ٍٲ إڄُٸع ٚٲعِٰلٿ ٰٰٗب ِٶعٛ  ٚٲ ـٳا ٰب ٔڄٚ ًٰع ٕٶ  ىٲ كپفپٟ بٶاهوڃ

ِٶريٳا  ٞٿ          ) .ٰب ٌٰ٭٢ٶلپع ٰٗاهڀ ٕٶ  ٌٶع ٕٱ بٶعٶوڀ ٚٲعمپ أپُٰنهپع ٌٰعا أپُعٰنٰي إڄهپ ـٱ بٶ ٰٔ ٌٲع ٰٙ ٕٱ  ّڄ اهوڃع هچلٶع

ـٳا ٔڄٚ ًٰ ٕٶ  ٰٗكپفپٟ بٶاهوڃ  ْٰ ـٱٗ ٰٔ ٌٲ ٰٙ.  

ت ٗتفوريات غلٙبٞ هتربٙل ٩ٙٗ بٌِٚا اهعقا٢ـ اهباطوٞ تلٓقم مل ت

 َ ِٙعاكى   سعـاځ  غلا٢بٚتٔا، كٌا ٙفعى غ٩ٝ اهٌٚعٞ عِـ أهٽلٝ اٮًعا

ُقٌعٞ  اخلاهق مل ُفاتٔا، ًعاف اد، هقـ ولوٌ٘ا  ي ذلٌـ ًٗعا ماهع٘ا   

 ٗذلِتٕ. ِا٢بًٕعوٟ اٮه٩َ ٗاهتٌٚع، ٗأهاي ٗب١٩ 

عععّ  ػاط٣ععاځ إْ عقا٢ععـ اهٌععٚعٞ ٗغريٓععا ًععّ اهفععلق تعلععى كٌٔععاځ 
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مل نععع٘ٝ اهقعععل ْ  ٙعععناسٍكاغ  كٌٔعععاځ حلٚعععاٝ ٗؿٗك اٮُوعععاْ،اهلعععْ٘ ٗا

اهععتعلب  ًاعِععـ ٍٔا٪ػععري اهععتٔـف ٗعععٚكغععٍ أْ ، سٔعع٘كٖ ٗتبِٚععٕ

 اخلوق ٗاهَٚ٘ ا٬ػل.اخلاهق ٗ س٘يعقا٢ـٍٓ 

بع  عقا٢ـ اكلووٌغل اهتف  عوٟ اهقعل ْ ًعّ ػع٩ي ت ٗٙعى  ٙاتعٕ       

ك كبل  ًِىلً٘ٞ اهعقٚعـٝ اٮهع٩ًٚٞ عِعـًا أنشٌع  كٚٔعا ط٩هعٍ       

ٗٓلطقات كاتوع  ًواسٞ اه٩ًعقع٘ي اهعـٙين، بٌِٚعا ًعِٔر اهقعل ْ      

نا٢ٍ عوٟ سِعل ًوعاسٞ اه٩ًعقع٘ي اهعـٙين مل اهقٔعاٙا اهع  ٙتععقك        

عوععٟ اٮُوععاْ إؿكاكٔععا كتِععـ٠ هبٚأُععا ك٘دعع٘ؿ اكل٢٩لععٞ ٗاجلععّ  

ٗٓقا ٓ٘ اهقـك اهقٜ ٙت٘نعف  ٗاهٌٚاطغل ٗاهَٚ٘ ا٬ػل. كِلتفٛ بٔا. 

هععع٘ كاُععع  ِٓعععان  ـٙلٖ تععععاػل، ٗعوٚعععٕ إؿلعععاْ اٮُوعععاْ سوعععم تقععع   

 ٓلٗكات هلاُ  اهتف٩ِٚت أكجل.

ٗباهتاهٛ كِـنٚٞ اهعقٚـٝ تت٘نف عوٟ ثب٘ت ً٘ٓ٘عٔا مل ًلسوعٞ  

هابقٞ، ك٘د٘ؿ اد تعاػل، سٚح ٙ تٛ ا٨عتقاؿ ب٘د٘ؿٖ توقا٢ٚا ًعّ  

ػ٩ي ً٘آـ اهلْ٘ بـنتعٕ ُٗىلٌعٕ ٗعىلٌتعٕ اهع  تعـي عوعٟ ٗدع٘ؿ        

ٟ اٮًععاكٝ هولععْ٘ ًٗععا كٚععٕ ًععّ  ػععاهق ٗكا١ٓععا، هععقا ؿأب اهقععل ْ عوعع 

اهعقعى اهوعوٍٚ ٨ ٙععاُٛ مل    هعقا ك ةا١ ٗأكب ًٗا١ ُٗبعات ٗسٚ٘اُعات.   

 عقٚـتٕ باخلاهق.

بِفوععٕ سٌِٚععا هععلؿ   كٌععا تِععـ٠ اهقععل ْ هبٚععاْ كهععاهٞ ا٪ُبٚععا١   

نِِععٍٔ ؼلععا ٙلفععٛ ًععّ تفِعع٩ٚت، كاٮؿلععاْ بٔععا ًرتتععم عوععٟ         

 اٮؿلاْ باد ٗكتابٕ.

ا٢ٌعععا حلقعععا٢ق ً٘دععع٘ؿٝ أًعععاَ ٓعععقٖ ٓعععٛ عقٚعععـٝ اٮهععع٩َ تٌعععري ؿ

، هلععقا ا، كٚععقعّ هٯؿلععاْ ًععّ ػ٩هلععااٮُوعاْ، ٨ ؿللِععٕ إُلاكٓعع 
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. عوٟ ػ٩ف ا٪ػباك : أ٨ ٙعوٌْ٘؟ أ٨ ٙتفللْٗ؟ؿا٢ٌا ت٧كـ ا٬ٙات

ًٗععا تفٚععـٖ ًععّ عقا٢ععـ ِٙعععم بععى ٗٙوععتشٚى اجلععنَ بٔععا. كٔعع٩ عععّ   

 ًٌلوٞ ٓعفٔا هِـا. 

ـ    كٌععا أْ أغوععم   اهقععل ْ طلتوععف مل إػباكاتععٕ ٪ُععٕ نٽعععٛ اهوععِ

ؿ٨٨تٕ باهِوبٞ هوعقٚـٝ نٽعٚٞ أٙٔا. كعِشّ ُع٧ًّ بعاهَٚ٘ ا٬ػعل بِعا١      

عوٟ إػباك ععامل اهغٚعم ٗاهٌعٔاؿٝ. ٗعِعـًا ُع٧ًّ ؼلعذعنات ا٪ُبٚعا١        

ٌعععا حلعععق باهعقٚعععـٝ اٮهععع٩ًٚٞ  ٗباهتعععاهٛ كبِعععا١ عوعععٟ إػبعععاكٖ أٙٔعععا. 

اهقل ُٚٞ ًّ عقا٢ـ تبقٟ دللؿ استٌا٨ت ٨ ؿللّ اجلنَ بٔا ًا مل 

ُت كـ ًّ عـَ ًعاكٓتٔا هوعقى، ٗٗد٘ؿ ًآـ نل ُٛ عوٚٔا ك٩ٔ 

ي هعع٘ ثبعع  ُععشتٔا ٗعععـَ اـلٚععع ا٪سعع٘ ٗملعععّ عععـَ ًعاكٓععتٔا هععٕ. 

ْ اهلهع٘ي اهلعلٍٙ مل ٙٽاهعم    ًعاكٓتٔا كٔٛ هٚو  ًونًعٞ ٪سعـ ٪  

... ذلٌعـ كهع٘ي    : ٨ إهعٕ إ٨ اد اهٌعٔاؿتغل اهِاي بعقٚعـٝ أكجعل ًعّ    

 لٕٓ ًٗاهٕ، كٌا ٙق٘ي اهفقٕ اٮه٩ًٛ. . بٔا ِٙاْ ؿَ اكلل١ ٗعاد
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 األئًح يٍ لزَش
ِٰا ) طارق اللهانٌ: :92ي ٰٰٗبٰعجٲ ِٶٛ إڄهٲٰلا٢ٶٰٚى  ًٶٰٚجاٰق ٰب ٕٱ  ـٲ أپٰػٰق اهوپٵ ٰٗهپقپ

ُٰقٶٚبٳععا  ٌٰععٰل  ٛٲ ٰع ِٰعع ٍٱ اثٲ ٔٱ ِٲ اهععقّٙ ُاُععلٗا    ٗكععقهم عععـؿ احلعع٘اكٙغلًٶعع

ْ ا٪٢ٌعٞ  إ"ا ضلاكٛ ٓعقٖ ا٨ٙعات   سـٙجـ ُان اكلووٌْ٘ عٚوٟ، هق

    ٗ معععٍ ًععّ نععلٍٙ ٗعععـؿٍٓ اثِععا عٌععل إًاًععا" سععـٙح ًتفععق عوٚععٕ 

اكلعقآم   ٗنع كاكٞاحلـٙح أ ٗٓقا قٕ.ْ ٓقٖ ا٨ٙات ت٘ثاكلووٌْ٘ أ

عٌععل  ، ٗاهبشععح عععّ ٓعع١٨٧ ا٨ثععين ا٨هعع٩ًٚٞ باًععلاهٚٞ كععبريٝ 

أسععـ ٓععقٖ  . بلأٙععم ٓععى ت٘كععق كععى طععلف ؼلععا ٢٩ٙععٍ ٓعع٘اٖ  ا، ًاًععإ

 ؟عوٍٚٔهعج٘ك ا٪طلاف با

ٙتعانم كٚلٍ اثِا عٌل إًاًا ) :ـٙحاحل ماجد الغرباوٍ:: 92ز

)٨ ٙناي ٓقا اهـّٙ عنٙناځ ًِٚعاځ  . ٗمل كٗاٙٞ أػل٠: كؤٍ ًّ نلٍٙ

ًعّ ا٪ساؿٙعح اكلٌعٔ٘كٝ     ٘ٓع . ٨ٗثِٟ عٌل ػوٚفعٞ كوعٍٔ ًعّ نعلٍٙ     

 إًاَ .عوٟ اػت٩ف ُٚ  احلـٙح )ػوٚفٞ، أًري،  عِـٍٓ ـلٚعا

أًععا باهِوععبٞ هووعع٧اي، كعع٩ أؿكٜ كٚععف دعوعع  ا٬ٙععتغل ٧ًٙععـتغل   

ػوٚفعٞ؟   07هفللٝ احلـٙح؟ ٓى ِٓعان ٩ًمًعٞ بٌِٚٔعا ٗبعغل ٗدع٘ؿ      

ٗ  ٩ً07مًٞ بغل ٗدع٘ؿ   ٞأٙ أُا ٨ أدـ ًعّ احلع٘اكٙغل،    07أهعباطا، 

، ًٟٔػوٚفٞ هـ٠ اكلووٌغل؟. توم ا٬ٙات ُاوللٝ اػل ٗانع  07ٗٗد٘ؿ 

  ٘ ٜ اهتٌعععلاف هوٌوعععتقبى. كِٔععععان بعععْ٘ بععععغل    بٌِٚعععا احلعععـٙح اهِبعععع

ً٘ٓعععٌٚٔا، كعع٩ ِٙععض أْ تلععْ٘ ا٬ٙتععاْ ًععآـا هت كٚععـ ُععشٞ      

ًٌْٔ٘ احلـٙح اهٌلٙف اكلِوع٘ب هوعِ، اهلعلٍٙ. كاكلقاٙوعٞ ػٽع       

 .٨ػت٩ف اكل٘ٓ٘  أهاها
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٨ أُانٍ هِـ احلـٙح ُٗشٞ ُـٗكٖ عّ اهله٘ي هٌٔلتٕ هعـ٠  

هت٘نعف ًعلعٚٞ    ، بع ٜ مثعّ،  صلعم أْ ٙلعْ٘ ُعشٚشا   ٗاجلٌٚع، بى 

ػ٩كتٍٔ مل بع  د٘اُبٔا عوٕٚ. هقا جتـ اهتِاكى عوٟ أًـٖ هتقـٍٙ 

 إًاًا أٗ ػوٚفٞ أٗ أًريا هت كٚـ ًلعٚٞ ٓقا اهٽلف أٗ فان. 07

٨ ُِوعٟ إْ أٗي ًعّ نعاي: )اخل٩كععٞ مل نعلٍٙ  ٓع٘ أبع٘ بلععل مل       

 هعقٚفٞ بععين هععاعـٝ عِعـًا أًععتـ اخلعع٩ف بعغل اكلٔععادلّٙ ٗا٪ُِععاك   

عوععٟ ٪سل٠ ُععنا  عوععٟ ًٌععٚؼٞ اكلوععوٌغل نٚاهععا  ٗ بععاأ .عوععٟ اهوععوٽٞ

 كقعاي انرتغ ا٪ُِاك: ًِا أًعري ًٗعِلٍ أًعري،    سٚح  .ًٌٚؼٞ اهقبٚوٞ

بلل ةع  كه٘ي اد ٙق٘ي: )اخل٩كٞ مل نلٍٙ ، ٗٓ٘ اهلاٜٗ  ٘أب

ٕ اه٘سٚـ هلقا احلـٙح،  ٌ سٱ ٗبع ًعلكعٞ اخل٩كعٞ بفٔعى هعوٽٞ       وع

ٔ اهِّ ٗنـكتٔا عوٟ ت٘دٕٚ ٗععٛ اكلوعوٍ ٗتغعٚري    كوٌعا ةعع    ٍ. نِاععات

ّ اهِشابٞ احلـٙح تلاػ٘ا ثعٍ بعاٙع٘ا، بفععى هبانعٞ بعٔع      بعاؿك   ٍٔ للع

   ّ ٗسققعع   كتلووعع  باهِذععاغ،  ،كلباٙعتععٕ مل ػٽعع٘ٝ ٮسععلاز ا٬ػععلٙ

 ػوٚفٞ هوٌووٌغل. أٗي بلل  ٛأب بتِِٚمكاًى أٓـاكٔا، 

   ّ  اهعع  تٌععبح بٔععا   ساؿٙععحا٪ ٓععقٖ إْ كا٢شععٞ اهوٚاهععٞ تفعع٘غ ًعع

ٞ نلٍٙ، ٗٓعٛ ُنععٞ دآوٚعٞ ٨ ؽلع  هوعـّٙ      اخلوفا١ هتللٙى ػ٩ك

بِعععوٞ، كوعععٚى ِٓعععان تفآعععى عوعععٟ أهعععاي علنعععٛ أٗ نعععً٘ٛ، ٗإْ   

أكلًلٍ عِـ اد أتقاكٍ، ٓقا ٓ٘ اكلِٽعق اهقل ُعٛ، كاهتفآعى    

احلععـٙح اخل٩كععٞ هقععلٍٙ   ٙوععِـ ؿا٢ٌععا عوععٟ أهععاي اهتقعع٠٘، بٌِٚععا 

هوٌعم مل   ٗٙعـكعِا ٙتعاكب ًعع ًِٽعق اهقعل ْ     للاجمللؿ أٍُٔ نلٍٙ 

ْ ـٗكٖ عّ اهِ، اهللٍٙ. ٗه٘ ُ  .اخل٩كعٞ غعري اهتقع٠٘   : اعرتٓ  بع 

اهعِِلٙٞ ٨ تـػى طلكعا  . ٗإُٛ أقـخ عّ اهقٍٚ بٌلى عاَ :أن٘ي
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   ْ اهتفآعى ؿا٢ٌعا عوعٟ     بعى  ،مل تفٔٚى أٜ ًؼّ ٗكقعا كلِٽعق اهقعل 

إْ أكععععلًلٍ عِععععـ اد أتقععععاكٍ. ٗنعععع٘ي اهععععِ،   اهتقعععع٠٘ أهععععاي

. ٗأًععا اهقٚععاؿٝ  بععاهتق٠٘ اهلععلٍٙ: ٨ كٔععى هعلبععٛ عوععٟ أعذٌععٛ إ٨    

اهتفآععى كٚٔععا عوععٟ أهععاي اهلفععا١ٝ، ٗهععٚى اهِوععم،     ٗاخل٩كععٞ ك

كٔ٘  ،له٘اي ادهنلب أ بّ أبٛ طاهم كعوٛكٌا تلٙـ نلٍٙ، ٗإ٨ 

مٗز ابِتٕ كاطٌٞ. ثٍ احلـٙح ًِان بٽلٙقعٞ ً٘اكبعٞ كٔع٘    ٗ ،ابّ عٌٕ

ضلِل اكلتوقٛ بغل ُتٚذتغل ك٩ٌٓا ِٙعم مل ُعاا نعلٍٙ، ك ًعا     

رب احلـٙح تٌلٙعا ٗس٣ِٚقٷ ضللَ رلاهفٞ اهله٘ي، أٗ إُٔ أًعل  أْ تعت

      ٞ  إكًععاؿٜ باعتبععاك أٓوٚععتٍٔ هوقٚععاؿٝ ك ٙٔععا إكًععاؿات اهلهعع٘ي سذعع

 ٕ . أٗ ٨ ٓعععععقا ٨ٗ فان بعععععى كلِنهتعععععٕ ًٗلاُتعععععٕ ُٗعععععـنٕ ٗإػ٩ُععععع

 كتشِٚى ساُى ٪كجل ًّ ًربك ٙعلكٕ اهله٘ي اهللٍٙ.

أْ ٙلْ٘ هلّ احلـٙح ه٘ هوٌِا بِشٞ ُـٗكٖ عّ اهِ،، إًا 

دلععلؿ ُبعع١٘ٝ ٗاهتٌععلاف هوٌوععتقبى مل ٓعع١٘ ػربتععٕ بقععلٍٙ ٗٗهعٔععا   

باهنعاًععٞ، ٨ٗ ذلععاي هععتِاكى ا٬ػععلّٙ عوٚٔععا. ٗٓععقا ت٘نععع ًعقعع٘ي    

هع٠٘   07ٗكقا خلربٝ اهِ، ًٗعلكتٕ  وفٚاتٍٔ اهتاكطلٚٞ. ًٗا اهععـؿ  

٨سقٞ آٽلٗا هلا كٌٚا بعـ، ٗإ٨ ك ُى احلـٙح ًا ناهٕ أب٘ بلعل  

مشععع٘ي ا٪ًععع٘ٙغل بعععٕ،  07هعععاعـٝ. كععع كاؿٗا بعععاهلنٍ مل هعععقٚفٞ بعععين 

ًٗععلعِٞ ػ٩كععتٍٔ، هععقا ٨ ٙتعع٘ك  اكل٧ٙععـْٗ هوـٗهععٞ ا٪ً٘ٙععٞ ًععّ إؿكاز  

أٓى اهِشابٞ ٗؼلا كٍٚٔ ٙنٙـ ناتى  07اخلوفا١ ا٪ً٘ٙغل ٌّٓ اهعـؿ 

ّ    ل، ٗكغععٍ دعع اهبٚعع  . بٌِٚععا ا٢ٍ ا٪ًعع٘ٙغل اهعع  ِٙععـ٠ هلععا دععبغل اهععـٙ

٪كبعععٞ ٗإٓععاكٞ عٌععل بععّ عبععـ   فععا١ اوٙقتِععل  ػععلْٗ ًععٍِٔ عوععٟ اخل  

 كٌ٘ك٘ي هوٌوتقبى. 07اهعنٙن، ٗأًا ًا تبقٟ ًّ اهعـؿ 
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أٗ أْ ٙلْ٘ احلـٙح ُاوللا هلفا١ٝ نلٍٙ اهقٚاؿٙٞ ٗػربتٍٔ مل 

ٗٓعقا كأٜ   ٞ، نٚاها عوٟ معاًتٍٔ جملتٌع ًلعٞ. إؿاكٝ اهقبا٢ى اهعلبٚ

. ؼلعِٟ  ػل، احلـٙح ٨ تنكٚتٍٔ أٗ تبٍِٚٔ ًٽوقا ٨ ٙفٚـًؼِٛ 

 .ٍؿْٗ غريٓ ا، ٨ٗ ٙفلب نلٌٙاَ أسـونٙٱ

 

ْ اهععـّٙ اٮهعع٩ًٛ ؿِٙععا   إُععا ٨ أنعع٘ي  أ طااارق اللهااانٌ: : 95ي

عٌععا٢لٙا كٌععا نععاي اهععبع  اؾلععا ِٓععان عععـٝ  ٙععات ت٧كععـ عوععٟ      

ٗاُععقك عٌععريتم ا٨نععلبغل ُٗٗععفٍٔ تععاكٝ  ،اهعٌععريٝ ٗا٪نععلبغل ًِٔععا

كعاهقل ْ ٧ٙكعـ    .ُٗعاف ٍ دِاسم اهقٜ ٙ ٗٙم ٗغريٓا ًعّ ا٪ بأُ

بٛ بلل أاحلـٙح ًّ  بعـ ةاعٍٔفعّ اهِاي أاهعٌريٝ ٗهلقا عوٟ 

كلافا توتبعـ ُـٗك ٓلقا  باهلغٍ ًّ عـَ ةاعٍٔ هٕ ًّ اهله٘ي.

  ٨ ٙـي ٓقا عوٟ ًع٘كٖ باكلو٧ٗهٚٞ جتاٖ ا٪ًٞ؟أسـٙح عّ اهله٘ي؟ 

كؼلعععا كعععاْ هوشعععى اهعٌعععا٢لٜ ؿٗك مل   ماجاااد الغربااااوٍ:: 95ز

ٮهعع٩َ مل ِٙععقى ُف٘هععٍٔ تِععـٙق أبععٛ بلععل ًٗععّ ثععٍ ًباٙعتععٕ، كا 

 ٞؽلاًععععا، ٗولوعععع  اهقً٘ٚععععٞ توعععععم ؿٗكا ػفٚععععا مل ا٪سععععـاخ، ػاُعععع 

اهععٚٞ. أٜ كغععٍ أُٔععٍ مل ٙوععٌع٘ا احلععـٙح عععّ اهععِ، اهلععلٍٙ      ٚاهو

بعـ أْ ٗدعـٖٗ ًِوعذٌا    ،هلٍِٔ ُـنٖ٘ مل ١٘ٓ ػوفٚتٍٔ ٗسؤٍ

 ًع اكلِٽق اهعٌا٢لٜ.

  غلٗأُععقك عٌععريتم ا٪نععلب ٙععٞ )أًععا باهِوععبٞ هوٌِٽععق اهقل ُععٛ، ك

ٗولفعع  ًفٔععَ٘ اهعٌععريٝ هععـعٍ اهلهععاهٞ ًععّ دٔععٞ ٗهلععٛ تلتوععم      

اهعععـع٘ٝ اٮهععع٩ًٚٞ ًِعععـانٚٞ أكجعععل عِعععـًا ٙبعععـأ اهعععِ، بعععـع٘ٝ       

عٌععريتٕ، ػاُععٞ مل دلتٌععع عٌععا٢لٜ كٌلععٞ اكلللًععٞ، كععـعٍ     



095 

عٌععريٝ اهععِ، هلهععاهٞ اهوععٌا١ هععٕ ثقععى كععبري ٗهععنل اجملتٌععع اكللععٛ  

 بٚعٞ ًٗعٚ٘ػٔا.  ٧ٙثل عوٟ ًع٘امّٙ اهقع٠٘ كٔعٍ ًؼِعٚات اهقبا٢عى اهعل     

 ك ًلتٕ ا٬ٙٞ أْ ٙبـأ بعٌريتٕ.

أًععلا ُب٘ٙععا بتعع٘هٛ     ُععف اهععقكل  ٨ ؿللععّ أْ ٙلععْ٘ احلععـٙح  

نلٍٙ اخل٩كٞ، ٪ُٕ هٚقٽع اهٽلٙق أًاَ ـلٚع اكلووٌغل ٗكٍٚٔ ًّ 

 تعِم ٨ ٙوٚق بِ، ًلهى. كٌا إُٔٓ٘ أكف  ًٍِٔ نٚاؿٝ. 

  اهله٘ي ٪ٜ ًؼّ، إ٨ينبت٘دـ ًٌلوٞ أػل٠ ٨ توٌض بت ثٍ

 ْ  ًٽوقععٞتنكٚععٞ اهتععبين ، ٪ْ ٗٓعع٘ للتِعع ًِٗتععفٷ  عِععٌتٕ ًعع ٓععٌا

ؼلعِععععٟ هععععتلْ٘ ً٘انفععععٕ  .ٰتٰبِععععًٟٗ٘انععععف ٗ كا١ اكلٿجملٌععععى هععععو٘ن 

ّ   ٓعقا  ملٗ ٗنلاكاتٕ سذٞ عوٍٚٔ، ، ٨ ٙفعوعٕ كهع٘ي اد   ولوعٍ ه٭ػعلٙ

 هوٚاهعٞ ٗاهقٚعاؿٝ اكلع٠٫ با٪ػٽعا١.    ٨ٗ ٙت٘كهل بٕ، ػاُعٞ مل دلعاي ا  

عفا اد ُلاسٞ: "ا٬ٙٞ  عوٕٚ عاتبتٕ نلاك ا افأػٽ  مل  اهله٘يبى 

 ؟. ذلٌـ ُ، ًلهى ًّ اد ٗأه٘ٝ ٗنـٗٝ ًٗجعا٨، "عِم مل إفُ  هلٍ

كلٚف ٙت٘كهل بتنكٚٞ نعلٍٙ؟ ًٗعافا ععّ تِعلكاتٍٔ ٗهعو٘كٍٔ،      

؟ غلسٌِٚا تلْ٘ اسللاكا عّ اهـّٙ؟ ٗكٚف ُعربك إسللاكعات ا٪ًع٘ٙ   

ٓعععقٖ ًعععلم بِعععـٗك ًٗعععّ ٙتشٌعععى أػٽعععا١ٍٓ اهوٚاهعععٚٞ؟. هلعععقا أ  

اهلهععع٘ي اهلعععلٍٙ أككعععع ٗأدعععى أْ ٙتععع٘كهل   ٗ. ا٪ساؿٙعععح ععععّ اهعععِ، 

بتنكٚٞ نلٍٙ هوؼ٩كٞ ًٽوقا. ٗأغوعم اهىلعّ هع٘ ُعض احلعـٙح كٔع٘       

 . ناهلاا كاْ ٙت مل سٌِٚا دللؿ ُب١٘ٝ، ٗكؼل

 :فآعع)أٜ اهلهعع٘ي  كوٌععٞ مل أةعٔععا!!. ٗأ : ٗنععاياهععلاٜٗ نععاي

لٍٙ. كِوعبٞ  ّ نـلٚعٍٔ ً)أٜ اهِ،  ناي أبٛ )أٜ أب٘ اهلاٜٗ : ناي 

مل ٙوعععٌعٔا كاٜٗ احلعععـٙح ًعععّ   إػل نعععلٍٙ 07ـلٚعععع اخلوفعععا١ اهعععع  
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 ٕ ٕ ، اهلهعع٘ي ًباًععلٝ هوععبم زلٔوعع . ٗأًاًععم ُٗوععم ةاعٔععا إػل أبٚعع

نعععاي اهبؼعععاكٜ: دلٌ٘ععععٞ ا٪ساؿٙعععح كوعععٔا تعععلٜٗ ُفعععى اهِعععٚغٞ: )

سععـثين ذلٌععـ بععّ اكلجِععٟ سععـثِا غِععـك سععـثِا ًعععبٞ عععّ عبععـ اكلوععم   

ع  اهِ، ُوٟ اد عوٚعٕ ٗهعوٍ ٙقع٘ي    ة :ةع  دابل بّ ةلٝ ناي

كقعاي أبعٛ إُعٕ نعاي      .كقعاي كوٌعٞ مل أةعٔعا    .ٙلْ٘ اثِا عٌل أًريا

  ٍ /  1   1241ُععشٚض اهبؼععاكٜ كنععٍ )   ... اُىلععل:  كوععٍٔ ًععّ نععلٙ

 . هلععقا ًععع كععلب ُععشٞ احلععـٙح كوععٚى هععـِٙا ًععا ٧ٙكععـ        .7101

ا٪ٓعععـاف اهوٚاهعععٚٞ ٗؿٗكٓعععا  ثعععٍ ٨ تعععِٰى ُوعععبتٍٔ هقعععلٍٙ سِعععلا.

 .ل ا٪ساؿٙح ُٗوبتٔا هوله٘يمل ت٘دٕٚ ٗعٛ اهِاي عرب تنٗٙاخلٽري 

ًعّ  ٙوعتـهْ٘ بٔعقا احلعـٙح هلعّ بِعٚغٞ أػعل٠،        أٙٔااهٌٚعٞ 

اهجغلٝ اكل٘د٘ؿٝ كٚعٕ هٯستعاز عوعٟ أٓعى اهوعِٞ، إف ٙق٘هعْ٘: إْ        ػ٩ي

ٍ  اعععرتف ُععلاسٞ بعععـَ ةععا   ح كاٜٗ احلععـٙ ًععّ كععٍ   كوٌععٞ نععلٙ

: )إُٔععٍ ًععّ أٓععى  نععايإف اهلهعع٘ي  ،حلقٚقععٞاهععِ،، ًععّ أدععى إػفععا١ ا 

 . كبـ٨ ًّ اهتِلٙض باحلقٚقٞ أُلل ةاعٔا.اهبٚ  

ٗهلععٍ إٓععاكٞ إػل ٓععقا احلععـٙح كٗاٙععاتٍٔ ٗأؿهععتٍٔ اخلاُععٞ اهعع      

، ٗنععـ فكععلٍٓ اهلهع٘ي كٌععا ٙق٘هععْ٘  إًاًعا  07أكعـت أْ ا٪٢ٌععٞ  

ةععا٢ٍٔ ٗاسععـا ٗاسععـا. هلععّ ت٘ادععٕ اهٌععٚعٞ كٗاٙععات مل كتععاب       ب 

ٍ اهلععامل هوٌععٚؽ اهلوععٚين    ًِٞععـك كٗا٢ععٛ عِععـ اهٌععٚع    ، ٗٓعع٘ أٓعع

ػاُعععٞ مل دلعععاي اهعقا٢عععـٝ، ًٗوعععآٌاتٕ مل تلهعععٚؽ عقٚعععـٝ اهغوععع٘   

ٞ  ٗاهعععٞ. )عععّ . إًاًععا 07، ٗهععٚى إًاًععا 03: ا٪٢ٌععٞ ًٗفععاؿ اهلٗاٙعع

  ٗ قٖ ٓع ٗدع٘ؿ  ٗكغعٍ  ًعّ ٗهعـن .    07اهله٘ي رلاطبا عوٛ: أُعا ٗأُع  

ٜ    07 ؽلوعععل٘ا بعععع  اهلٗاٙعععات  إًاًعععا هت٘اكقٔعععا ًعععع احلعععـٙح اهِبععع٘
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ٜٗ عّ طلق أٓى اهوِٞ. بى ًّ أّٙ ٙ تْ٘ باٮًاَ اهجاهح اهٌلٙف اكلل

عٌل، ٗنـ ٗادٍٔٔ مهناي ػٽري س٘ي ٗد٘ؿ اٮًاَ اهجاُٛ عٌل كٔعى  

هعع٘ انتٔععٟ  ستععٟ ٓععقا ًوععتشٚى ٙت٘كطععْ٘ بععـع٠٘ ٗدعع٘ؿ إًععاَ  ػععل؟ 

ا٪ًل إُلاك كى اهلٗاٙات بعى ٗقلٙفٔعا ٗاحللعٍ بععـَ ُعشتٔا،      

قٖ اكلٌععلوٞ اهعقا٢ـٙععٞ ٗبٔععقا اُٽفعع ت ٓعع ٪ْ اكلوعع هٞ ًوعع هٞ ٗدعع٘ؿ.

ٗتٽعاٗي عوٚٔعا اهعنًّ. ًٗعا ععاؿت ًع٧ثلٝ ًٌٔعا        ثٍ اُـثلت اخلٽريٝ، 

إًاًعا    07) كاُ  ؿكدٞ ُشتٔا ٗسذٚتٔا بععـ أْ تلهعؼ  عقٚعـٝ   

بععععـؿ عقٚعععـتٍٔ تنععععن  أُٔعععا مل ٗدعععـاْ اهٌعععٚعٞ، ٗإ٨ كعععاكلفلٗب  

ًٗ٘ٓعع٘عٚٞ ٗجتعلؿ، ًععّ أدععى ًعلكععٞ  ِٓعان ٗعععٛ   هعع٘ كععاْاٮ٢ٌعٞ،  

ٌعععٛ ٗاخلٽععاب اهٽععا٢فٛ، اهعقععى اجل ٠لأهععهِععاي هلععّ ا .احلقٚقععٞ

عوعٟ ُعشتٔا،   ، ِٗٙعلْٗ  ادؤ٪ ْ٘وتٌٚتٙٗكِٚوانْ٘ ًع عقٚـتٍٔ 

 .ي َٙ٘ اهقٚاًٞ: ٗنفٍ٘ٓ إٍُٔ ًو٧ٗهْ٘ٗ ػل ًا ٙفللْٗ بٕ ه٧ا

 

هعٚى   ٨22 سيل أٍُ ؽلول٘ا باهععـؿ : طاكق اهلِاُٛ: 90ي

اد اْ  ٗدعـٗا كقنل ؽلاًٚا ًع احلـٙح بى ًع هٚاق ا٬ٙعات سٚعح   

 ،ٙـٖ باثين عٌل ُقٚبا اٗ ١ًٛ ًّ ٓعقا اهقبٚعى  أكوٌا بعح كه٨٘ 

ٗهلقا اغفو٘ا فكل ا٨ًاَ اهجاهح عٌل. ٗهلّ هِعـ هوشـٙح كِٔان 

ًاَ إك٣تاْ كٌا كٌٔ  ًّ ػ٩ي ادابتم ك٣ٞ تق٘ي ػوٚفٞ ٗك٣ٞ تق٘ي 

أٜ أٍُ اتفق٘ا عوٟ ُـٗك احلـٙح ٗهلّ بوفىلغل رلتوفغل. ًآٛ 

 اهٽلكغل؟  ًِاؿٙق احلـٙح هـ٠

، ِٓان ٨07 ع٩نٞ كلا تفٔو  بٕ باهعـؿ  ماجد الغرباوٍ:: 90ز

 إًاًا. 03كٗاٙات ُشٚشٞ عِـٍٓ عوٟ ٓلٗكٝ ٗد٘ؿ 
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ُع٘ؿ هِٔاٙٞ ه٧اهم: كاهوِٞ بغل ًّ أكٌى اهعـؿ بإٓاكٞ اخلوفا١ 

ا٪ً٘ٙغل، ٗبغل ًّ أكتفٟ باخلوفا١ ا٪كبعٞ ٗعٌعل بعّ عبعـ اهعنٙعن،     

 اهٌعٚعٞ  كٗاٙعات ٟٗ ًعّ اخلوفعا١ اهععـٗي.    تاككا هونًّ ولٔ٘ك ًعّ تبقع  

ٗاسعـا  ٢ٌعٞ  إًاًا. هلّ ًواك ا٨عرتاف با٪ 07تقٓم إػل أْ ا٪٢ٌٞ 

، ػاُعٞ  عوٟ طع٘ي اهتعاكٙؽ   كبريٝ بعـ ا٬ػل ٗادٕ تاكطلٚا قـٙات

أؿ٠ اػل ولٔ٘ك س٘هلٍ ، سٚح ٗنع ػ٩ف بغل اهٌٚعٞ جاُٚٞاجملٌ٘عٞ اه

 قّٙ مل ٙعرتكععع٘اٗاٮةاعٚوٚعععٞ اهعععكعععلق ًعععٚعٚٞ دـٙعععـٝ كاهفٽشٚعععٞ 

بإًاًععٞ اهلععاولٍ. ٗاه٘انفٚععٞ اهععقّٙ ٗنفعع٘ا عوععٟ اهلععاولٍ ٗمل ٙق٘هعع٘ا 

بإًاًٞ اهلٓا، ٗٓلقا. ٗنـ ًلو٘ا قـٙا كبريا مل سِٕٚ ه٘دع٘ؿ  

ًعٔععٍ، ًجععى بععين كٔععاي، اهععقّٙ نععاي   ٢ٌععٞ بععع  كبععاك أُععشاب ا٪ 

عٍِٔ اٮًاَ اهلٓا بعـ أْ ه هٕ اهٌٚعٞ: ًافا ُفعى بلتعبٍٔ ٗبٚ٘تِعا   

كقعاي: )ػعقٗا ًعا كٗٗا ٗفكٗا ًعا كأٗا . كاهتشعـٙات اهع         ً٭٠ بٔعا؟، 

ٗادٔعع  تِِععٚبٍٔ كلقععاَ اٮًاًععٞ ٙلٌععف عععـَ ٗدعع٘ؿ تجقٚععف ًععٚعٛ  

سععع٘ي ععععـؿٍٓ ًٌٗؼِعععاتٍٔ ٗأةعععا٢ٍٔ، ػ٩كعععا كلعععّ ٙعععـعٛ ٗدععع٘ؿ 

إف هع٘ كعاْ ِٓعان     كٗاٙات عّ اهلهع٘ي ب ةعا٢ٍٔ ٗاسعـا توع٘ ا٬ػعل.     

كٗاٙععات عععّ تجقٚععف عوععٟ عععـؿٍٓ ُٗععفاتٍٔ، ؼل٘دععم ًععا هععـٍٙٔ ًععّ 

ًعععا سِعععى ًعٔعععٍ ًعععّ ككععع    اهلهععع٘ي سوعععم اهفعععلب، كلعععا سِعععى 

ه٘ كاْ ا٪ًل كٌا ٙق٘هْ٘ كوٌافا احلريٝ بعـ ٗكاٝ كى ٗٗاهتفنام. 

ٞ إًععاَ؟ ٗكلععافا تععل٠ بععع  كبععاك اهِععشابٞ ٙوعع ي:       اٮًععاَ  عععّ ٓ٘ٙعع

اهتععاهٛ؟ كٌععا سِععى ًععع مكاكٝ بععّ أعععغل كععبري ُععشابٞ أٓععى اهبٚعع   

ًٰع هِعاؿق بععـ ٗكعاٝ اٮًعاَ ا    ٗأكرب اهفقٔا١ ّ ًجعى مكاكٝ بعّ أععغل    ، ٗ

٢ٌٞ، كإفا كعاْ مكاكٝ ٨ ٙععلف ًعّ ٓع٘ اٮًعاَ اهتعاهٛ، كٔعقا        عِـ ا٪
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٧ٙكـ دنًا عـَ ٗد٘ؿ كٗاٙات عّ اهله٘ي ب ةا١ ُٗعفات ا٪٢ٌعٞ   

٨ٗ ؿاعٛ هت ٗٙى ك٩َ مكاكٝ إط٩نا  ٗاسـا بعـ ا٬ػل كٌا ٙـعْ٘.

ا ٙقعع٘ي كٔع٘ ُعلٙض ٗٗآععض دعـا، ٨ٗ ت٘دععـ أٜ ًعربكات هوتقٚععٞ كٌع     

تقعع٘ي اهلٗاٙععٞ بعععح مكاكٝ ٗهععـٖ ٙوعع ي عععّ اٮًععاَ بعععـ ٗكععاٝ    بعٔععٍٔ.

اٮًاَ دعفل اهِاؿق!!. ؼلعِٟ أػل كعاْ مكاكٝ صلٔعى إًاًعٞ ً٘هعٟ     

ٗه٘ كاْ هعٕ غعلب  ػعل     ٗٓ٘ أنلب ًؼّ ٪بٕٚ اهِاؿق. بّ دعفل

 ربًّ اهتىلآل باجلٔى كٌا ٙنعٍ بعٍٔٔ، كلاْ ا٪ٗػل بعٕ أْ طلع  

ٙوت فُٕ باًعٔاك   بعـ هقا٢ٕ ٗٙ٘دٕٔ هوقا٢ٕ، ثٍهلا ٗهـٖ باهٍ اٮًاَ 

أْ مكاكٝ كاْ ٙعلف  اةٕ. كبع  اهلٗاٙات كٌا عّ اٮًاَ اهلٓا

اٮًاَ بعـ ٗكاٝ اهِاؿق هلّ ٗدٕ إبِٕ هٚو ي ًعّ ً٘هعٟ اهلعاولٍ    

إْ سععريٝ مكاكٝ تلبععم ٗٓععع اهٌععٚعٞ،     ٓععى صلعع٘م هععٕ إًععٔاك إًاًتععٕ؟   

ف ً٘نععف ٨ ٗتٔعععٍٔ مل إتععْ٘ ًععم ػٽععري كلٚععف ٙتذععلأ عوععٟ ا ععا 

قِٟ تـاعٚاتٕ؟ هلِٕ كاْ ُاؿنا مل دٔوٕ هٯًاَ اهتعاهٛ كبععح   

سع٘ي ٓعلٗكٝ   ابِٕ. طبعا ٓقا اكل٘نف ٙقع٘ب كعجريا ًعّ ا٨عتقعاؿات     

 ًٚا١ أػل٠.ٗد٘ؿ اٮًاَ، ٗعٌِتٕ ٗأ

، عِععـًا أكبلعع  اعٚععى بععّ اٮًععاَ اهِععاؿق ػععري ؿهٚععى ةإ ٗكععاٝٗ

ٗٙععـٖ هلعقا    اًتٕٗكاتٕ أبٕٚ ٗاهٌٚعٞ ًعا، سٚح كاْ ٗاهـٖ ٙبٌل بإً

 ٕ اعتعقك هلعٍ بععـ    هلعّ اهِعاؿق   . اكلقاَ ستٟ  أْ بعٍٔٔ أُلل ٗكاتع

 بعـ كلافا هلّٗكاتٕ اكلفاد٣ٞ: )هقـ بـ٠ د مل إةاعٚى ًا بـ٠ !!. 

 ؟؟. إةاعٚى ًا بـ٠ هِٞ بـ٠ د مل 081 أكجل ًّ 

ٗكلافا اهتف اهِاي بعـ ٗكعاٝ اهِعاؿق سع٘ي ابِعٕ عبعـ اد ا٪كٽعض       

ٗعععـَ تجقععٚفٍٔ؟ ٗكٚععف ضلتععاك كبععاك ُععشابتٕ ًجععى:    هعع٨٘ سريتٔععٍ
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ذلٌعععـ بعععّ ًوعععوٍ، ًٗععع٧ًّ اهٽعععاق ٌٗٓعععاَ بعععّ هعععامل، ستعععٟ كاغ     

ا٪ػرياْ ِٙعلػاْ مل ًع٘اك  اكلـِٙعٞ حبجعا ععّ إًعأًٍ؟. ٗٓعى ٙعقعى         

ًؼِٚٞ كاٮًاَ اهِاؿق ٌٙٔى ً٘ٓ٘  اٮًاًٞ هع٘ كاُع  ٓعلٗكٝ    

مل مًعّ   ٗاحلقٚقعٞ مل ٙٽعلغ ً٘ٓع٘  اٮًاًعٞ ٨     ؿِٙٚٞ كٌعا ٙعتقعـ؟.  

 اهله٘ي ٨ٗ ًّ دا١ بعـٖ، ٗتفِٚى ا٪هباب مل ذلؤا.

ٍ ًعععّ ٙقعععلأ اهتعععاكٙؽ نعععلا١ٝ ُقـٙعععٞ ً٘ٓععع٘عٚٞ هٚلتٌعععف سذععع   

ًعٚعٚٞ، ٗس٣ِٚعقٷ   اكلعاُاٝ، ٗهعٚفٍٔ كٚعف مت بِعا١ ًِىلً٘عٞ عقا٢ـٙعٞ      

هلف اهِاي عّ ٓقا اهقعـك ًعّ اهتقعـٙى اهعقٜ اكتفعع ب ٓعى اهبٚع         

ٙلًععععٍُ٘ٔ باهٌععععلن إػل ًِععععاف اخلاهقٚععععٞ، كععععلاغ أعععععـا١ اهٌععععٚعٞ  

 أْٗ هٚى ُٔاك ًعّ اهغع٩ٝ  ٗٙوتبٚشْ٘ ؿًا١ٍٓ. هٌٚا أْ أٓى اهبٚ  ٙترب

 ٞ ٢ٌعععٞ ا٪ باهتعاًعععى ًعععع اهٌعععٚعٞ اهٚعععَ٘ ًٽعععاهبْ٘   . ٗعقا٢عععـٍٓ اكللٙبععع

كبٌععل، بعععـ اكتٌععاف بٌععلٙتٍٔ ًععّ ػعع٩ي ًلادعععات تاكطلٚعععٞ        

بعـ اُتنا  ًا أٓف٘ا عوٍٚٔ ًّ ُفات اهتقـٙى ٗاهعٌِٞ، ُقـٙٞ، ٗ

 ًٍِٔ ًّٗ جتاكبٍٔ. كٛ ٙوتفٚـٗا 

كغريٓعععٍ ًعععّ اهبٌعععل ًعععلٗا بععع ط٘اك سٚاتٚعععٞ رلتوفعععٞ،      ٢ٌعععٞ ا٪

ٗٗادٔتٍٔ وللٗف تتباّٙ مل ًوعت٠٘ قـٙاتعٕ. ٗكعاُ٘ا بٌعلا ٙتعاًعى      

صلاهوععٍُ٘ٔ ٗطلتوفععْ٘   ٘الععاًُعٔععٍ اهِععشابٞ بععاسرتاَ ٗتقععـٙل، ك   

ًٚ٘ؾ  ي  ٍُٔعتربٗاهِاي ٙكاْ ٗ . إًاَ) ٗمل ِٙفٍ٘ٓ بِفًٞعٍٔ، 

ٗتععل٠ مكاكٝ ًععج٩ ٙقعع٘ي هعع ه  دعفععلا   ي ذلٌععـ. ذلٌععـ، أٗ عوٌععا١ 

ًل ٮًعاَ دعفعل اهِعاؿق. أًعا ا٬ْ كعا٪     ٗٙقِـ ا .ٗتلوٌ  ًع دعفل

تٽ٘كت تٽ٘كا كعبريا،  تغري. اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ كغريٓا ًّ اهعقا٢ـ، 

كل٣عات اهوععِغل، ٗمل  ُتععاز دٔع٘ؿ دبععاكٝ  اهٚعَ٘  ًٗعا ٙتٌوععم بعٕ اهٌععٚعٞ   
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ٔععٛ  ك. اؿٙععح اهفٔععا٢ى ٙلععّ هلععا أثععل مل عٔععـ اهععِ،، باهععتجِا١ أس     

تلاكٍ دٔ٘ؿ اكلتلوٌغل ٗاهفقٔا١ ٗكؿٗؿ أكعاي ًت٩سقٞ، ٗقعـٙات  

ًوتٌلٝ، ُٗناععات ًت٘اُعوٞ، ستعٟ كهع  عوعٟ ُعٚغتٔا ا٪ػعريٝ مل        

ولععى سلاهععٞ عقا٢ـٙععٞ ًٌععـؿٝ، ٗسِععاُٞ ًِشعع  ًِععاؿكٓا نـهععٚٞ    

ككٚعٞ، ٗؿعٍ ًع، داكف ًّ ػ٩ي طقع٘ي تتِاهعى ٗتتوعع مل ولعى     

ا هوفٚٞ ٗٗٓابٚعٞ اهوعِٞ ٓعـٍٓ، كاكلعلكعٞ     قـٙات ٗد٘ؿٙٞ ٙتنعٌٔ

باهِوععبٞ هلععٍ ًعلكععٞ ٗدعع٘ؿ ٨ٗ دلععاي هوٌلادعععٞ ٗاهِقععـ، بععى صلععم   

ا٨هتٌاتٞ ؿكاعا عّ اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ ًٌٔعا كاُع  ؿكدعٞ ُعـنٚتٔا.     

كلعععاُ٘ا ًعععّ دٔعععٞ ِٙعععـْٗ اه٘ٓابٚعععٞ ٗاهوعععوفٚٞ، ًٗعععّ دٔعععٞ ثاُٚعععٞ   

ى كتذعععـ ا٨سلعععلاف بععع ،ٙرتُعععـْٗ ًعععّ ِٙتقعععـ اهعقٚعععـٝ ًعععّ اهٌعععٚعٞ 

، ُفوٕ اهتٌعلٚم باهعقٚعـٝ   هٕ ٗاهلفل تٍٔ دآنٝ هلى ًّ تو٘ٵي

أٗ ٙـع٘ا هِقـٓا ًٗلادعتٔا، ًٌٔا كاْ سذٍ اه٩ًعق٘ي ٗاخللاكعٞ  

ٗتقبعى  ٗاكللادعٞ،  اهِقـكٚٔا، كٔٛ ُٚغٞ ُٔا٢ٚٞ كةٚٞ هوتٌٚع ت بٟ 

 .ٗاهـكا  ا٪ٙـٙ٘ه٘دٛ اهرتاكٍ

كقٚععٕ كععبري  ٗٓعع٘ )اهقٌععٛ  أفلععـ بععّ ذلٌععـ بععّ عٚوععٟ    كععاْ 

مل  ٙٔععلب ًععّ ٨ ٙقعع٘ي بوععٔ٘ اهعععِ،    كععاْ  اٮًععاَ اجلعع٘اؿ    عاُععل 

لًعٟ  ٨ٗ ٙٱْ عوٟ أنى ًّ ٓقا اهل٩َ اه٩ِٝ. كٔى مثٞ ًّ ٙتذلأ ا٬

عوععٟ ًقاًععات ٗأٓععلسٞ  ٦بععى ٨ ؿللععّ اهتذععل ؟.بععا٨سللاف ٗاكلععلٗق

ٗا٪ُلعٟ ٨   ًٗؼِٚات ًبتـعٞ ك٩ٔ عّ ًقاًات سقٚقٚٞ أكعرب. 

٨ ع٩نٞ هلا باهـّٙ ٗأٓعى   ؿللِم ُقـ طق٘ي ٗللاكهات ًبتـعٞ،

ـٵهععٕ اهِععاي، ٗهععٚى ًععا ٓعع٘         اهبٚعع . ستععٟ أُععبش  اهقـاهععٞ ًععا ٙق

ـٵي بقاتٕ.   ًق
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 اننكثح األوىل
ًجوٌا سِى مل ٌِٙ  ػ٩ف بغل اكلووٌغل  طارق اللهانٌ:: 97ي

ُعى  ٔا ؿًعا١ كعجريٝ، ٗٓعٛ ا٪   كٙق  بوعبب مل نٔٚٞ اٮًاًٞ، كقـ أٿ

 22غاهٚععا عوععٟ ًععـ٠ اخلععاًى اهععقٜ آععاكٕ اهٌععٚعٞ ٗؿكععع٘ا مثِععٕ  

أَ  ،ؼلعِٟ اخل٩كٞ ،، تل٠ ٓى تعين اٮًاًٞ اهووٽٞ اهوٚاهٚٞانلُ

 أَ ا٪ثِغل ًعاځ؟ ،معاًٞ كٗسٚٞ

ٞ    ماجد الغربااوٍ: : 97ز  )بعاكلعِٟ ا٪ػعّ    تقعـَ كغعٍ أْ اٮًاًع

ذل٘ك اهتٌٚع هلِٔا هٚو  ٓلٗكٝ ؿِٙٚٞ، ٨ٗ ٙٱعـ ًِللٓا ػاكدعا  

 ٍمل ُعع٩تٔ ٞٙعع مت اهٌععٚعًععّ اهععـّٙ، بععى ٓععٛ ٓععلٗكٝ ًقٓبٚععٞ، هععقا 

ٗضلذععععْ٘ حبذٔععععٍ، ٗٙعععع كوْ٘ فبععععا٢شٍٔ،    ،بإًاًععععٞ إًععععاَ هععععين  

كٌعا تفٔعو  ٓعٛ    . ُععٍ  ًّ تٽلف ًٍِٔٗٙتناٗدْ٘ كٌٚا بٍِٚٔ، إ٨ 

ٗٓعقا ًعا   . هوِب٘ٝ، ٗهلٍ أؿهتٍٔ مل إثباتٔعا اًتـاؿ أُى ػاًى هلِٔا 

ٗٓعقا ٨ ؿلِعع    ، ٗا٨هعتجِا١ نوٚعى.  ٛاهتقل عوٕٚ كقٔا١ اكلعقٓم اهٌعٚع  

كٗاٙععات تععلبنل عٌععى اٮُوععاْ باه٨٘ٙععٞ أٜ ٨ٗٙععٞ أٓععى اهبٚعع ،     ٗدعع٘ؿ 

كاهرتاخ كٕٚ كى ١ًٛ، ٗٓ٘ أهاي اهب١٩، بى أْ اهـّٙ فبعض بعرتاخ   

: ناي: بين ا٨ه٩َ اٮًاَ اهِاؿقعّ اكلووٌغل، كٌج٩ ِٓان كٗاٙٞ: )

عوٟ قلى: عوٟ اه٩ِٝ ٗاهنكاٝ ٗاهَِ٘ ٗاحلعر ٗاه٨٘ٙعٞ ٗمل ِٙعاؿ    

  ٞ  . كاهلٗاٙععٞ تفٔععض ُفوععٔا بِفوععٔا، ٗإ٨   .بٌعع٤ كٌععا ُعع٘ؿٜ باه٨٘ٙعع

كٚف ُٔع اه٨٘ٙعٞ هِعم اهِع٩ٝ ٗاهِعَ٘ ٗاحلعر ٗاهنكعاٝ اهجابتعٞ        

ٙقِٚا ٗدنًا ب ٙات بِٚات ُلضلات مل كتعاب اد اهعنٙعن، بٌِٚعا ٨    

جتععـ أثععلا ٙععِّ عوععٟ ٨ٗٙععٞ أٓععى اهبٚعع  مل عععلب اهعبععاؿات ا٪كبعععٞ.   
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كٔععٛ  هلععّ ًععا ٙٔععْ٘ هععٽ٘ٝ ٓععقٖ اهِِععْ٘ ٓعععف بععع  كٗاتٔععا،    

كٗاٙعات تِتٌعٛ هعرتاخ اهغوعع٘ اهٌعٚعٛ. ٓعى سقععا ًؼِعٚٞ كعبريٝ ًجععى        

اٮًععاَ اهِععاؿق ٨ ٙوعع ي ُفوععٕ نبععى اهِٽععق بٔععقا اهلعع٩َ: كلععافا مل    

ِٙلغ اهقعل ْ بٔعلٗكٝ اه٨٘ٙعٞ سٌِٚعا ٙت٘نعف عوٚٔعا نبع٘ي ا٪عٌعاي؟         

 ًٗا فُم بانٛ اكلووٌغل؟ ٗكلافا ٙ تِٚا ػربٓا بلٗاٙات ٓعٚفٞ؟

 

 اػتوف س٘هلا اكلوعوٌْ٘، ٙقع٘ي اهٌٔلهعتاُٛ    أًا عّ اٮًاًٞ اه 

ُععاسم كتععاب اكلوععى ٗاهِشععى: )ٗأعىلععٍ ػعع٩ف بععغل ا٪ًععٞ ػعع٩ف         

اٮًاًٞ، إف ًا هٱى هٚف مل اٮه٩َ عوعٟ ناععـٝ ؿِٙٚعٞ ًجعى ًعا هٱعى       

عوعٟ اٮًاًعٞ مل كعى مًعاْ . فهعم اخلع٩ف اهعقٜ ًعنق ا٪ًعٞ ٗنٽڃععع          

١اتعععٕ أًعع١٩ٓا، ستعععٟ ٓععٌلت ًععععامل اهعععـّٙ احلِٚععف ٗتععععـؿت نلا   

 ٗكٌٕٔ تبعا هلقا اٮُقواَ ٗاهتٌنق. 

ًٰعّ طلوعف كهع٘ي         أُى اهِنا  ٗنع بعغل اكلٔعادلّٙ ٗا٪ُِعاك عوعٟ 

اد، ٗٙقِـْٗ بقهم اٮًاًعٞ اهوٚاهعٚٞ. كعاْ ُناععا سعاؿا، هعاؿٖ       

تلاًعععق بعععغل كبعععاك اهِعععشابٞ ب هفعععاول ٨ تتِاهعععم ًعععع ًلعععاُتٍٔ.      

هلعّ  ات. خ اهوقٚفٞ ًٌٔ٘كٝ كغعٍ بعع  ا٨ػت٩كع   ٗتف٩ِٚت أسـا

اكل٧كـ ٗاجملٌع عوٚعٕ ٗنع٘  اهِعنا  بعغل اكلٔعادلّٙ ٗا٪ُِعاك، كعاْ        

إؿاكتععٕ ٗكععق اهوعبععٞ اهوٚاهععٚٞ، هلععقا تقعع٘ي بععع     ُناعععا ًلهععا ؽلعع

اكتفععع ُعع٘ت ؿاػععى   ، كٌععا مل تععاكٙؽ اهٽععربٜ، ٞٚععاهلٗاٙععات اهتاكطل

اهوعقٚفٞ ِٙعاؿٜ بعوعٛ بعّ أبعٛ طاهعم ػوٚفعٞ ًعا ؿاَ اجلٌٚعع نعـ اتفععق           

ٞ عوٟ اهقلًٚٞ ًبـأ هوؼ كٔع٘ ا٪سعق بٔعا ٗكقعا      ،باعتبعاكٖ ا٪نعلب   ٩كع

. ٗٓ٘ استذاز ًعق٘ي، كلكٖ اٮًاَ عوعٛ عِعـًا اسعتر عوعٟ     كلبـأٍٓ
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ػ٩كٞ أبٛ بلل، سٚح ناي: إفا كاُ  اهقلابٞ ًعّ كهع٘ي اد ٓعٛ    

اخل٩كععٞ، كععِشّ أسععق بٔععا، ػاُععٞ ٗسلععّ أٓععى بٚتععٕ      ًٗعع٩نًبععـأ 

ٗأبعٛ بلعل    ًٗ٘ٓع هلٖ إػل  ػل اهل٩َ. كاهِنا  هٚاهٛ بغل عوٛ

ٗهعٚى ؿِٙٚعا أٗ ًؼِعٚا. ٗمل ٙٽععلغ ًفٔعَ٘ ًع٘ام هوٌفٔعَ٘ اهوٚاهععٛ       

طٚوٞ توم اهفرتٝ. كاخل٩كٞ تععين اهٌع ْ اهوٚاهعٛ، ٓعقا ٓع٘ اكلتبعاؿك       

مل ٗنتٕ. هلعّ عِعـًا اهعتعاؿ اهٌعٚعٞ اهِعنا  ا٪ٗي بععـ ٗكعاٝ اٮًعاَ         

عوععٛ مل ولععى فلوععٞ قلٙٔععٚٞ ولاكلععٞ ناؿٓععا ًعاٗٙععٞ ٓععـ عوععٛ، بععـأ     

ك ُعبض  ًاًٞ كللٙا ٗعقا٢عـٙا، ٗؿِٙٚعا هوعـكا  ععّ عوعٛ      اهتِىلري هٯ

 ،ٛاهوٚاهع  ؽلع٘ت ؼلع٘ت ؿٗكٓعا   كعٛ ٨  ًعاْ ًٗفعآٍٚ دـٙعـٝ،    هلا

ػاُععٞ ًععع تعع٘اهٛ اهِلوععات     ا٨هععتقٽاب ٗاهت٘دٚععٕ.  نععـكٝٗتفقععـ 

ٞ كٞ ًِا٨ ُعبا باهِوعبٞ هبعانٛ ا٪  اهوٚاهٚٞ، ستٟ أُبش  اخل٩  ٢ٌع

 . ٪هباب فاتٚٞ ٗأػل٠ ً٘ٓ٘عٚٞ

ـ  إفاځ ٛ ؿٗكٓععا ٗكاعوٚتٔععا  ًععّ ًفٔععَ٘ دـٙععـ هٯًاًععٞ ضلٚعع    كعع٩ بعع

ٗباهفعععى  مل ت٘دٔاتععٕ اهوٚاهععٚٞ ٗاهـِٙٚععٞ. ػععنل أٓععى اهبٚعع   هٚوععتٌل 

هعب  اٮًاًٞ ؿٗكا كبريا مل تلهٚؽ ػنل أٓعى اهبٚع  ٌُٗعل ثقعاكتٍٔ     

ٗعوععععًٍ٘ٔ ٗكقٔٔععععٍ ٗأػ٩نٔععععٍ، ٗكاُعععع  اهوععععبم ٗكا١ اهععععتقٽاب 

ؿلٚغل اٮُىلعععععاك، ٗؿكاهعععععٞ اهتٌعععععٚع باهعععععتٌلاك ًعععععّ نبعععععى ا٪كعععععاؿ 

ذل٘ك اهتٌٚع، ٗكًن اكلعاكٓعٞ  اٮًاًٞ ٗاكلتؼِِغل ٗاهباسجغل، ٪ْ 

ا٨ػت٩ف بٍِٚٔ ٗبعغل غريٓعٍ ًعّ اهفعلق ٗاكلعقآم       د٘ٓلاهٌٚعٚٞ، ٗ

اٮًاًععٞ ، كقععاه٘ا: هٚوعع  ا ػععل هلعع اًفًٔ٘عع ٘اطلسععاٮهعع٩ًٚٞ. هلععقا 

 ، عوٟ سلّ٘ٙ:ؿِٙٚٞ – إًاًٞ هٚاهٚٞ كقنل بى ٓٛ إًاًٞ هٚاهٚٞ

ًوعتـ٨ عوعٟ ُعشٞ كأٙعٕ     ، اًٞ إًاًٞ ؿِٙٚٞ كقنلاٮً بع  اعترب 
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اٮًاًعععٞ  كتلعععْ٘. بُ٘عععٚٞ اهلهععع٘ي اهلعععلٍٙ هعوعععٛ بعععّ أبعععٛ طاهعععم 

ؿٗكا عوععٟ كععى سععاي، ًععاكي  ًععاَ إًععاًَوععتٌلٝ مل أٓععى اهبٚعع . كاٮ

 .غا٢با أَ مل ؿلاكي. سآلا كاْ أَ هٚاهٚا

ٛ بٌِٚععا أكععـ أُععشاب اهععلأٜ ا٪ٗي    بععّ أبععٛ   أْ اهععِّ عوععٟ عوعع

ٞ   ٘ي اهلعععلٍٙطاهعععم ًعععّ نبعععى اهلهععع    أٗ  ،ُعععّ باٮًاًعععٞ اهوٚاهعععٚ

 اهوٚاهٚٞ ٗاهـِٙٚٞ. تغلاٮًاًب

ثٍ دا١ت ًلسوعٞ أػعل٠ مت كٚٔعا اهتعِىلري ٮًاًعٞ ػاُعٞ،  توعف        

عععّ اٮًععاًتغل اهـِٙٚععٞ ٗاهوٚاهععٚٞ، سٚععح مت كٚٔععا أهععٽلٝ اٮًععاَ        

ٗاٮكتفععا  بععٕ إػل ًوععت٠٘ اخلاهقٚععٞ، كِععاك اٮًععاَ ًعِععً٘ا، عوٌععٕ   

ٚعععٞ، ؼلعِعععٟ اهتِعععلف بعععاهلْ٘، ٙعوعععٍ سٔععع٘كٙا، هعععٕ ٨ٗٙعععٞ تلِ٘ٙ

ٽععٜ٘ هععٕ ا٪كب، ٙلتفععع هووععٌا١ ًتععٟ ًععا١، ٙعععلف ـلٚععع ِت اهغٚعم، 

اهوغات إػل  ػعل اهقا٢ٌعٞ ؼلعا كٚٔعا عوعٍ اهٽعم ٗاهفوعم. ٗنعـ ُىلڃعل هلعا           

هع٘هٕ ٗأٓعى اهبٚع ،    اهغ٩ٝ بٌلى ًوعتٌٚ ، كلعقب٘ا عوعٟ اد ٗك   

 ٢ٌٞ ًٍِٔ ًّٗ كفلٍٓ.ٗطاكلا عاُٟ ا٪

ّ باهتعاكٙؽ ٗأسـاثعٞ ًٗعا ُٗعوِا ًعّ أػبعاك       ٗاٮُِاف عِـ اهعتٌع  

كععإْ اخلعع٩ف كععاْ هٚاهععٚا ٨ ع٩نععٞ هععٕ باجلاُععم اهععـٙين، سٚععح     

كاْ اهِاي ٙو هْ٘ اهِعشابٞ سع٘ي أسلعاَ ؿٙعٍِٔ ٨ كعلق مل فهعم       

  ْ ٕ   بغل عوٛ ٗغعريٖ. كلعا ُناععا عوعٟ اهوعوٽٞ ٗاحللعٍ،      ًِعق ٌُع ت

 اهتعععِىلري دعععا١ًٗعععّ ٙتِعععـ٠ خل٩كعععٞ اكلوعععوٌغل ٗإؿاكٝ ًععع٧ٍُٗٔ. ثعععٍ  

مل ٙٽلغ ٓقا اكلفٔعَ٘ طٚوعٞ اهفعرتٝ اكلٌتعـٝ     ٗهٯًاًٞ اهـِٙٚٞ ًت ػلا، 

ٗباهتعـكٙر كٌعا أًعلت     اٮًاَ عوٛ بى ٗستٟ بععـٖ.  إػل ُٔاٙٞ سلٍ

ًلات عـٝ بـأ اهتـعا١ ٗنا٢ع اخل٩كعٞ، ٗاهتعِىلري هلعا ًعّ دـٙعـ مل      
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١ اولى ُلا  ٗاهتٌاتٞ بغل ا٪طلاف اهوٚاهٚٞ، ػاُٞ احلٌوٞ اهٌع٘

 اٗٙٞ ٓـ اٮًاَ عوٛ.اه  ًِٔا ًع

َٰ  ثععٍ اهلهعع٘ي اهلععلٍٙ أبوغٔععٍ  ععتٍ اهلهععاهٞ ٗؽلاًٚتٔععا: )       ٘ٲ ٰٚعع اهڀ

ٍٱ   ٓٶعععٚ ٱ هپلٿععع ٰٰٗك ٌٰتٶعععٛ  ٍٲ ُٶعٲ ٚٲلٿ ٌٲععع ٱ ٰعوپععع ٌٰ ٰٗأپتٲ ٍٲ  ٍٲ ؿٶٙعععِٰلٿ ٌٰوڀععع ٱ هپلٿععع أپكڀ

َٰ ؿٶِٙاځ ًعا ٙت٘نعف عوٚعٕ بععـ      ٗعـَ ٗد٘ؿ . ٗأػربٍٓ بـُ٘ أدوٕ اٮڄهٲ٩پ

ٌّٓ هلعٍ ؽلعاَ اهعـّٙ،    ، ٗأٗسٛ هٕكٌا  اهلهاهٞ اهَٚ٘، بعـ أْ بوڃ 

ٍٓ ااهتفع ْ اكلوعوٌغل، ٗؿللعّ   ٠٧ٗ اهقٔاٙا اهعاًعٞ ًٗع  ٘ٗمل ٙتبق ه

ٗاكل٧ًِْ٘ ٗاكل٧ًِات مل إطاك ًفآٍٚ اهلتاب اهللٍٙ ) س٘هلا بٍِٚٔ

ٰٗأپطٶٚعٱعع٘ا      ظ )بعٔععٍٔ أٗهٚععا١ بععع    ٰٕ ِٱعع٘ا أپطٶٚعٱعع٘ا اهوپٵعع ًٰ   ّٰ ٰٔععا اهپٵععقٶٙ ٙٱٵ ٰٙععا أپ

ٰٗأٿٗهٶٛ اهڀ پ ٍٲ اهلٰٵهٱٰ٘ي  ًٶعِلٿ ٕٶ         ًٲلڄ  ٛٲ١ٷ كپعلٱؿٱٵٖٗٱ إڄهپعٟ اهوڃع ًٰع ٍٲ كٶعٛ  ِٰعاٰمعٲتٱ كپعإڄْ ٰت

٨ ٙتعع٘كهل بتنكٚععٞ أسععـ، ٨ٗ ٙفععلب إكاؿتععٕ    اهلهعع٘ي ، ك ٰٗاهلٰٵهٱعع٘يڄ

ٜ ٗاسعععـ ًعععّ  وٞ أٚٗٙتشٌعععى ًوععع٧ٗهٚٞ ً٘نفعععٕ. ٗٓعععقا ٨ ِٙفعععٛ كٔععع     

. ٗا٪كٔى بى أْ اهفٔا٢ى بُ٘وٞ ٨ػتٚاك ا٪كف  اهِشابٞ اهللاَ.

 ٙتعع٘كهل اهلهعع٘ي بععاهِّ عوععٟ أسععـ، كععٛ مل ؿٙععينهلععّ كٌ٘نععف 

 صلاُم ًا ٙتٌؼ  عّ هو٘ن اجلٌٚع.

اهٚععَ٘ أكٌوعع  هلععٍ ؿٙععِلٍ ٗأؽلٌعع  عوععٚلٍ ُعٌعع        ٗ ٙععٞ: )

مل ًفاؿٓععا، ًٗععا  ، ٗآععشٞ ُٗععلضلٞ ٗكٓععٚ  هلععٍ اٮهعع٩َ ؿِٙععا 

توععٌعٕ ًعععّ تععع ٩ٙٗت ٨ ؿهٚعععى عوٚعععٕ ًععّ ؿاػعععى اهعععِّ بعععى ٗاهقعععل ْ   

٘ؿ كٗاٙععات ًععاكسٞ  اهلععلٍٙ. كععى ًععا مل ا٪ًععل مثععٞ ًععّ ٙععـعٛ ٗدعع    

     ٗ  ِععٟباكلطبٚعععٞ ًٗبِٚععٞ. ٗٓععقا ٙت٘نععف عوععٟ ًععـ٠ ُععشٞ ُععـٗكٓا، 

 مل  ِّٚ اٗ عـَ  ِّٚ ا٬ٙٞ باهلٗاٙٞ. اٮُ٘هٛ
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 حمنح انتشُع
عقا٢ععـ اهٌععٚعٞ   ًععا مهِععا ُتشععاٗك سعع٘ي    طااارق اللهااانٌ: : 98ي

 ًِٔا: ٍٓ،ًعا٢لـعين اعلٵز عوٟ بع  كاٮًاًٚٞ 

ُِ٘ععا كٔععٍ طلتوقععْ٘ اكلِاهععبات ٗػ ،اهبلععا١ ٗاحلععنْ اهععـا٢ٍ 

ًاَ ث٩خ كٗاٙات هتعاكٙؽ اه٘كعاٝ ععـا    إاحلنِٙٞ ًجى اه٘كٚات. كولى 

عوٟ كٗاٙٞ ٗاسـٝ أًا بقٚعٞ  كٍٚٔ ا٨ًاَ عوٛ ٗاحلوِغل كٍٔ ًتفقْ٘ 

ناًٞ إا٪٢ٌٞ كج٩خ كٗاٙات ٗٙقٌْٚ٘ دلاهى اهعنا١ ٗٙلجلْٗ ًِٔا ٗ

١ ٗاهوٽٍ ٍٗٓ بقهم ٙتعلنْٗ عوٟ احلعـٙح اكلعلٜٗ   ً٘اكم اهعنا

عّ اٮًاَ عوٛ بّ ابٛ طاهم أًري اكل٧ًِغل، ٗٓ٘ سـٙح ط٘ٙى دـاځ 

ٙتشـخ ععّ ً٘آعٚع رلتوفعٞ ٗسلعّ ُٱٌعري اػل ً٘ٓعع احلادعٞ ًِعٕ         

:٘ٓٗ 

ِٰعا        ُٰعا ٗاػٲٰتعاٰك هپ ٰٕ ٰتٰباٰكنپ ٰٗتٰعاهپٟ اطچوپعٰع إڄهپعٟ اهڀع پكٲبڄ كپاػٲٰتاٰك ْٸ اهوچ ".. إڄ

  ْٰ ِٰععا، ٰٗٙبٲععقٱهٿ٘ ُٶ ْٰ هٶشٱنٲ ُٱعع٘ ِٰععا، ٰٗٙشٲٰن ْٰ هٶفپٰلسٶ ِٰا، ٰٗٙفڀٰلسٱعع٘ ِٱععلٱُٰٗ ِٲ ٰٙ ٞځ  ًٶععٰٚع

ِٰا. ٚٲ ِٸا ٗإڄهپ ًٶ ٍٲ كٶِٰٚا، أٿٗهپ٣ٶمپ  ٔٱ ُٲفٿٰو ٍٲ ٗأپ ٔٱ ٰ٘اهپ ًٲ  أپ

ٞٷ  ٚٸ ٙٱبٲٰتوپٟ بٶٰبوٶ ٌٱ٘تٱ ٰستٸٟ  ٰٚ ٕٱ كپ ِٲ ِٰا ٰع ٚٲ ٰٔ ُٰ ًٲلاځ  ـٴ ٙٱقپاكڄفٱ أپ ٞٶ ٰعبٲ ٌټٰٚع ّٰ اه ًٶ ًٰا 

ٕٶ ٰستٸٟ تٱ ًٸا كٶٛ ُٰفڀوٶ ٖٶ، ٗإڄ ـٶ ٗٱهڀ ًٸا كٶٛ  ٕٶ، ٗإڄ ًٰاهٶ ًٸا كٶٛ  ٕٱ، إڄ ُٱ٘بٱ ٰٔا فٱ ّٱ بٶ ٌٰشٸ

ٛٲ   ٌٸع ٕٶ اه ٚٲع ٰٚبٲقپٟ ٰعوپ ٕٱ هپ ُٸ ُٲمٴ، ٗإڄ ٕٱ ٰف ًٰا هپ ٰٕ ٰعنٸ ٰٗدىٸ ٗ ٕٶ    ٰٙوڀقپٟ اهوچ ُٱ٘بٶع ّٲ فٱ ًٶع ١ٱ 

ٕٶ.  ًا ًـ٠ ُعشٞ ٓعقٖ    ٘ٲتٶ ًٰ ـٰ  ِٲ ٕٶ عٶ ٚٲ ٕٶ ٰعوپ ـٸؿٱ بٶ ٌٰ ٚٱ اهلٗاٙعٞ ععّ اٮًعاَ    كپ

كٔ٘ هٚى سـٙح ُبٜ٘ ٗٓى ِٙم مل اهفش٠٘ اهعاَ هلقٖ اهلٗاٙٞ بٔقا 

اٮجتاٖ؟ ٗٓعى ِٓعان كووعفٞ ػاُعٞ بٌع ْ اهبلعا١ ٗاحلعنْ اهعـا٢ٍ         

 ٙعتٌـٓا اهٌٚعٞ؟
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٨ ؿللِِعععا اهتِعععـٙق ؼلفعععاؿ أٜ كٗاٙعععٞ  ماجاااد الغربااااوٍ:: 98ز

هوعِـ   اهف اهقل ْ أٗ اهعقى أٗ اهِشٚض ًّ اهوعريٝ بعـهٚى نٽععٛ ا   

أْ )اكلٌتِععع عقعع٩، ٨ ٙٱشتٌععى ٗن٘عععٕ ػاكدععا، هعع٘ا١  كٌععا ٗاهـ٨هععٞ.

كعععاْ ا٨ًتِعععا  فاتٚعععا، كٌعععلٙم اهبعععاكٜ، أٗ هععععـَ ققعععق ًعععلطٕ  

كععانرتاب اهِعععاك ًعععّ اه٘كنعععٞ ًعععلهل ٨سرتانٔعععا، اٗ هٽبٚععععٞ اهٌععع١ٛ  

ٗتلِٕ٘ٙ، كاًتِعا  ُعـٗك اكلعذعنات ٗاخلع٘اكق اهلُ٘ٚعٞ عوعٟ ٙعـ        

أكعـ اهقعل ْ ٗن٘ععٕ، ٙٱقتِعل      سوم طبععٕ ٗتلِ٘ٙعٕ. ًٗعا    ُواْاٮ

بٽبٚعتععٕ ٨ ؿللِععٕ اهتِععلف بععاهلْ٘  ُوععاْكٚععٕ عوععٟ ًعع٘كؿٖ . كاٮ

 ٞ ، ٗ توعف  ػاكز ُىلإً اهقاُُ٘ٛ، ٗٓٛ ن٘اُغل فاتٚٞ ٗهٚو  ػاكدٚع

 اهعوٚٞ قاُْ٘ك هٚو  ناُُ٘ا ُواْكإكاؿٝ اٮ .اٮكاؿٝ اهبٌلٙٞ فاتا عّ

ج٩، ٗاهلعْ٘  ً اهوببٚٞ اهقٜ ٓ٘ ككٚنٝ اهق٘اُغل ٗتلابٽٔا اهقاتٛٗ

 .٨ ٙعلف اهتـاػى بغل ن٘إُِٚ، ٨ٗ بِٕٚ ٗبعغل رلو٘نعات اد ا٪ػعل٠   

ْ ٔقٖ هِّ كُ٘ٚٞ، ٨ تعتغري ٪دعى أٜ   ك ٕ    إُوعا ، ًٌٔعا كاُع  ًِنهتع

سعععق  ُوعععآِْعععان اػعععت٩ف دععع٘ٓلٜ بٌِٚٔعععا كلٚعععف ِٙعععاهل باٮ     ٗ

 . اهتِلف باهلْ٘ ٗن٘إُِٚ؟

 ختِتوععم هععرتا ٓععقٖ اهلٗاٙععات ٗغريٓععا مل كتععم اهٌععٚعٞ ػاُععٞ    

 ًِٚععات ٗأٗٓععاَ ٓععٛ تعلععى ٩ٗ نٌٚععٞ عقوٚععٞ ٗنل ُٚععٞ هلععا،  كععاهغوعع٘ 

، ٨ صلين اهتٌٚع ًِٔا ه٠٘ تـاعٚات هعوبٚٞ تعع٘ؿ   ٗتِ٘كات ًغو٘طٞ

عوٕٚ با٨نِا١ ٗا٨هتؼفاف باهعقى ٗاكلِٽق، ٗتفٔعٛ بعٕ اػل ًِٽعق    

اهتربٙععل ٗاهتوععوٍٚ ٗاخلٔعع٘  اكلٽوععق اهععقٜ ٙرتبععّ بععٕ كدععى اهععـّٙ         

ٗكععٍ ٓعع٘ ًعع٧مل   ٌؼِععٚٞ ٗا٬ٙـٙ٘ه٘دٚععٞ.هتشقٚععق ً كبععٕ ٗغاٙاتععٕ اه 

 عِـًا صلٔـ بع  اهٌٚعٞ أُفؤٍ هت ٗٙؤا كغٍ ٓعفٔا ٗتِانٔٔا.
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هععم ؿٗكا قلٙٔعٚا   كقعـ  عوٟ احلوغل ٗأٓى بٚتعٕ،  هبلا١ اٗأًا 

نععلْٗ،  3كععاْ ٙعبعع  اهٌععٚعٞ هوجعع٘كٝ ٗاهِٔعع٘ب كلععـٝ      ٗ مل ٗنعع  ًععا. 

تٔا ًعلعٚ  ُتنعع  ستٟ تلهٵؼ  ٓ٘ٙٞ اهتٌٚع، ٗا ه  اٮُتفآاتكت٘ا

ٞ ب أغوععم ا٨ُتفآععات  كلكععع  ، طلٙععق اهجعع٘كٝ  ا٨ُععلاك عوععٟ ً٘اُععو

اهقععلْٗ ا٪ٗػل،  ـًعععاك "ٙععا هجععاكات احلوععغل". ثععٍ اُقوععم اه٘ٓععع بععع    

ٞ  اهجع٘كٝ نعـكتٔا عوعٟ    كقـت ٗ ـًا اػتعني اهغع٩ٝ   ِع ع ،اهتعب٣عٞ اهعاطفٚع

ٞ ط٘اف س٘ي ا٪ٓلسٞ ًع ٗبلا١ ٗ اػل طق٘ي عاً٘كا١ ، هعّ ٗترب٢ع

ٙلتوععم ًععّ ػ٩هععٕ اهفععلؿ ث٘ابععا   اباؿٙععع عٌعع٩ستععٟ ُععاك بِىلععلٍٓ 

 عىلٌٚا ًع ٌٓاْ غفلاْ اهقُ٘ب ًٌٔا كاْ سذٌٔا ٗتـاعٚاتٔا!!!. 

اهعتععم ٙععا ُععـٙقٛ عوععٟ اهعقعع٘ي اخلاٗٙععٞ اهعع  تِععـق أْ ؿًعععٞ       

ٗاسععـٝ توععقنل كععى ًععا عوععٟ اهٌععؼّ ًععّ فُعع٘ب!!، ٗأٙععّ فٓبعع         

اهقُ٘ب اهع  ٨ تغتفعل إط٩نعا كٌعا أكعـ اهقعل ْ فهعم؟ أَ ٨ نٌٚعٞ         

هلتعععاب اهلعععلٍٙ مل ًقابعععى كٗاٙعععات ٨ ُععععلف ععععّ ُعععشٞ     هقععع٘ي ا

ُـٗكٓا أٜ ١ًٛ؟. ثٍ ًّ هٕ سق اهتٌعلٙع هعٚفرتب أْ ؿًععٞ ٗاسعـٝ     

عوعععٟ احلوعععغل تغفعععل كعععى اهعععقُ٘ب؟ أهعععٚى ٓعععقا جتعععاٗما عوعععٟ اد   

٘  ٗاهقل ْ ٠ اد ؟ ٓى تعوٍ ٨ ضلق ٪ٜ ًؼّ ستٟ اهِ، اهتٌعلٙع هع

 ؟.م اهفقٔا١ٗأغو ًّ ػ٩ي ا٬ٙات اعنٗدى، ٗٓقا ًا ٙتٔض دوٚ

ه٫هععف اهٌععـٙـ بععـأ اهتعِععم اهٌععٚعٛ ٙ ػععق طلٙقععا ًِشلكععا        

اكلعـْ   ملهٚع٘ؿ عوٕٚ با٨نِعا١ اهتعاَ، ٨ٗ ٙغلٙعم ععـؿ ًعّ ٙٽ٘كعْ٘       

ٗاهعقٚـٝ ًوع٧ٗهٚٞ كعبريٝ    ، كؤا ع٘اطف هتؼب٘ ًٙ٘ا ًا.اكلقـهٞ

ُلْ٘ ؼلوت٠٘ اهع٘عٛ  ٗعوِٚا أْ  ًٗوتقبوٕ. اهـ٨ّٙكتباطٔا اه٘ثٚق ب

 إما١ ًىلآل تـاػو  كٚٔا اهوٚاهٞ باهـّٙ. اهـٙين اهلهاهٛ
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ثعععٍ كلعععافا ُِفعععٛ اهٽٌ٘سعععات اهوٚاهعععٚٞ ه٢٫ٌعععٞ، ػاُعععٞ اٮًعععاَ     

اهلٓا، كلاْ ٌٕٙٔ ؽلاهم اهٌٚعٞ ٗتعب٣تٍٔ كقع٘ٝ تعـعٍ ًلكعن    

، كتعع تٛ أساؿٙجععٕ عععّ اهبلععا١ ٞاهوٚاهععٚ –اٮًاًععٞ ٗاهقٚععاؿٝ اهـِٙٚععٞ 

. ٗٙلفٛ ؟ٌٛلٗعٕ اهوٚاههتـعٍ ً ٗنٌٚتٕ اهعباؿٙٞ مل ٓقا اهوٚاق

ٓقا ا٨ستٌعاي هوت٘نعف مل ًعلعٚٞ اهبلعا١ عوعٟ احلوعغل. أنِعـ مل        

بعععـٖ اهتٌععلٙعٛ كعٌععى ُععاا ٙوععتشق عوٚععٕ اهبععاكٛ ث٘ابععا عاؿٙععا    

 ك٩ٔ عّ ث٘اب تتواننل بوببٕ اهقُ٘ب هلى ًّ بلٟ أٗ تباكٟ . 

اٮًاَ اهلٓا باهفعى كاْ ؿلاكي ؿٗكا هٚاهٚا ػاُٞ بعـ نب٘هٕ 

 ًْ٘، كلاْ ٌٕٙٔ دـا ٗد٘ؿ ناعـٝ ًععبٚٞ  ب٨٘ٙٞ اهعٔـ مل مًاْ اكل

توتف س٘هٕ ٗتـعٍ ً٘نفٕ مل ًقابى ػِعًٕ٘ اهوٚاهعٚغل، كعاحللٍ    

هبين اهعباي، ١٨٧ٓٗ ٙلكْٔ٘ إهِاؿ ٨ٗٙٞ هعٔـ هغريٍٓ، هلقا كاْ 

اٮًاَ طلٽنل هت٘هعٞ ن٘اععـٖ اهٌعٚعٚٞ كلقاًٗعٞ اهٔعغ٘هل اهوٚاهعٚٞ.      

      ٘ غ مل ٗٓعع٘ ً٘نععف ُععشٚض ٗسلعععٍٚ ٙتؼععقٖ أٜ نا٢ععـ هٚاهععٛ طٌععع

اهوعوٽٞ ٗاحللععٍ، كلٚعف باٮًععاَ اهلٓعا ُععاسم اكلبعاؿ٥ ٗاهقععٍٚ     

 اهـِٙٚٞ ٗاٮُواُٚٞ؟.

كاٮًععاَ عِعععـًا نبعععى ب٨٘ٙعععٞ اهعٔععـ اهعععتعـ جلٌٚعععع ا٨ستٌعععا٨ت    

ٗاهت٘نعععات اهوٚاهعععٚٞ، كٚععع تٛ اهتذعععٍٚ اهعقا٢عععـٜ هوٌعععٚعٞ مل ٓعععقا  

اهوععٚاق. كوععٚى ِٓععان أؿاٝ أنعع٠٘ ًععّ اهتعب٣ععٞ اهِفوععٚٞ هععلْ ُععف٘ف 

ٍٓ ب ًى احلادٞ هقا٢ـ ضلقق هلٍ أس٩ًٍٔ مل ٗد٘ؿ ؿٗهٞ اهٌٚعٞ، ٗ

تِِععفٍٔ ٗتععتعرتف بعقا٢ععـٍٓ ًٗتبِٚععاتٍٔ اهفللٙععٞ. ٙتٔععض ٓععقا ًععّ  

ػ٩ي ًا ٙل٠ٗ عِٕ. كٔ٘ ًعـاكع ًوعتٌٚ  ععّ اهعقٚعـٝ اهٌعٚعٚٞ اهع        

 عـَ اهلععـف اهوٚاهععٛ، ًععّ ػعع٩ي احلفععاول عوععٟ ن٘اعععـٖ اهٌععٚعٚٞ.  
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ق، ٗٓعقا اهلع٩َ ٨ ٙقعـغ    كِٚبغٛ كٍٔ ًعا ٙعل٠ٗ عِعٕ مل ٓعقا اهوعٚا     

ؼلقإً اهـٙين اهواًٛ إط٩نا، بى ٓ٘ تلتٚم ٙٔعٽل هعٕ كعى ًعّ     

ٙتِـ٠ هوعٌى اهوٚاهٛ، ستٟ ًع اكرتاب أْ ٙلْ٘ اٮًعاَ اهلٓعا   

 دلربا عوٟ ٨ٗٙٞ اهعٔـ.

ٗاٮُواْ بٽبٚعتعٕ ًع ػ٘ف    .ٗأًا اجلاُم اٮُواُٛ كٌ ْ ًؼِٛ

  كى ١ًٛ. ملباهعاطفٞ، ٗاهٌعم اهعلانٛ أكجل اهٌع٘ب تٽلكا مل

اهععقَ إػل  ػععلٖ، ٗأسععـٓا اهبلععا١ عوععٟ  ٗاكلععـغ  اهععبغ ، ملٗاحلععم 

ٗهـٙعععٕ اهعععتعـاؿ هوشعععنْ    احلوعععغل، كٔععع٘ ًععععم ٨ ٙلعععى ٨ٗ ؿلعععى   

ٙق٘هْ٘ أْ اهٌعم اهعلانٛ بلٟ  .ٗاهبلا١ عوٟ ًـ٠ ا٪ٙاَ ٗاهوِغل

ععععاَ ستعععٟ دعععا١ت ًِعععٚبٞ احلوعععغل كاهعععتٌل مل  7111عوعععٟ ؽلععع٘م 

ػٽععريٝ باهبلععا١ ٗاهع٘ٙععى ا٨هععتٌلاك إْ تععـاعٚات  اهبلععا١ ٗهععٚبقٟ.

 ،ُٗبقٖ تٌٕ٘ٙٔ ٗإنِا٢ٕ ٗكلٕٓ ػلإٗتـع٘  ا٬ػل تٱعم١ ٓـدـا، 

ٗاُ  تعوٍ ًـ٠ ػٽ٘كٝ ٓقا اهوعو٘ن   ٗٓ٘ ٨ ع٩نٞ هٕ بقتى احلوغل.

دلتٌععع ًععـُٛ ٙٔععٍ تِ٘عععا ًجععى اهعععلاق ٙٽٌععض مل عوععٟ ًوععتقبى بوععـ 

بتعِعم   ف ُقٍٚ دلتٌعا ُاحلا هوعٍٚٚكلثقاكٚا ٗؿِٙٚا ًٗقٓبٚا. 

ٍ عوٟ عنف ًِىلڃكإْ إؿًاْ اهبلا١  ،ًّٗ دٔٞ ثاُٚٞ. طا٢فٛ ًقٚ ؟

هتِٽوعق اهعاطفعٞ    ٌٙى اهعقى ٗنـكتٕ عوٟ اهتفلريًٌاعل اٮُواْ، 

ٙ هلٖ احلعـخ  ٗكِٚٽف٤ اه٘عٛ ٖ، ًٗذ٘ ًع كوٌات اهِاعٛدٚاًٞ 

 عوٟ سواب اكلوتقبى.

ٗأًععا ثاهجععا كععإْ اهبلععا١ طلتععني ثعع٘كٝ كععبريٝ حبذععٍ ثعع٘كٝ اٮًععاَ   

حلوععغل إػل ًعع مت عععنا١ توععلم كٚععٕ اهععـً٘ ، ٗتقععاَ كٚععٕ اهعع٢٨ٍ٘،  ا

كِٚتٔععٛ احلوععغل   ٗتفقععـ اهٌعععا٢ل نٌٚتٔععا اهج٘كٙععٞ ًععّ أدععى اهتغععٚري.    
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ًٗباؿ٢ٕ باُتٔا١ ٢٨ٍٗ اهععنا١، ٗٓلعقا ؿا٢ٌعا بعبجٚعٞ تعـي عوعٟ ػع٘ا١        

 اه٘عٛ ٗاهتلاُٞ اهعقى.

 ٗأًععا ًععا دععا١ مل اهلٗاٙععٞ عععّ تعٔععـ ا٪٢ٌععٞ بغفععلاْ فُعع٘ب اهٌععٚعٞ  

 كقـ ًل احلـٙح س٘هلا مل ً٘ٓ٘  اهٌفاعٞ كِلتفٛ بٕ.

 

ٙق٘ي اهعـكت٘ك عوعٛ اهع٘كؿٜ بع ْ نٔعٚٞ       طارق اللهانٌ:: 99ي

احلوغل ٗاماكى احلوِٚٚٞ ٗاكل٘اكم كاُ  ًِعـكا ًٌٔعا هٌِعل    

ٗ   اهتٌٚع باهعامل ًّ ػ٩ي ٓ ًعاَ  أقٖ اهعلٗب اه  تقعـَ عوعٟ اكلع٫ 

كل٘اكعم اهلِع٘ؿ ـلٚععا    اهلِعـ ٙوعآٍ مل ٓعقٖ ا    اجلٌٔ٘ك.. كٌعج٩ مل 

بغ  اهِىلل عّ ؿٙاُاتٍٔ ًٌٗاكبٍٔ ٗاهَٚ٘ ُل٠ اه٘ك٘ؿ مل كعلب١٩  

ًّ كى اسلا١ اهعامل ت تٛ هتٌاكن مل ٓعقٖ اكلوعريٝ اهع  أُعبش      

      ّ ًوعادـ   عاكلٚٞ، ُآٚم ععّ اهتشفىلعات اهع  ككعتٔعا اًلٙلعا عع

ٓعقا   أهعٚى  .ُٔا ٨ قلب عوٟ اهعِعف اهٌٚعٞ ؿْٗ ًوادـ اهوِٞ ٪

عٞ ًٗ٘اكبٍٔ باهلغٍ ًّ قفىلعاتٛ عوعٟ اهلعجري ًعّ     هوٌٚ اكوب

 ٓقٖ اكللاهٍٚ؟

٨ ًععم أْ اهٽقعع٘ي اكلقٓبٚععٞ ٗطلٙقععٞ     : ًادععـ اهغلبععاٜٗ: 99ز

للاكهععتٔا مل ولععى تٽعع٘ك إع٩ًععٛ ٗاهععع هععٕ ؿٗك كععبري مل اهتعلٙععف     

ـٵ  ك هلعٍ ٓعقا اٮعع٩َ ًعّ هعريٝ      ؼلقٓم أٓى اهبٚ . هلّ ًافا هِٚع

لاكات ٗاهٽق٘ي ٗثقاكعٞ اهغوع٘   أٓى اهبٚ  ٗأتباعٍٔ؟؟ اكل٧هف أْ اخل

، بعى بعات   ؾلٽٚا عٍِٔاػتنه  ًقٓم أٓى اهبٚ  ستٟ ُاك اُٽباعا 

تعلٙف اهٌٚعٞ ؼلعا ؿلاكهعُٕ٘ ًعّ طقع٘ي ػلدع  ععّ سعـٗؿ اهعقعى         

اكتفعع بٔعٍ    س٘ي أ٢ٌتٍٔ سٚح ٕهتـػى ؿا٢لٝ اخللاكات، ًٗا ٙعتقـُٗ
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 اكلغععاهٛ اػل ًِععاف اخلاهقٚععٞ، كتذععـ اٮًععاَ مل ثقاكععٞ اهغوعع٘ اهفلععل

كا٢ِععا إهععٽ٘كٙا غلٙبععا، ٙعوععٍ اهغٚععم، ٙلوععٍ اجلععّ، ٙععتلوٍ هغععٞ     

اهٽععري، تِٽععٜ٘ هععٕ ا٪كب، ػوععق ًععّ ُعع٘ك، طِٚتععٕ ٨ تٌععابٕ طِٚععٞ         

اهبٌل، بٌِٚا اد عنٗدى ٙق٘ي: ػوقلٍ ًّ ُفى ٗاسعـٝ. ٗبعٔعٍٔ   

ٙتٌاؿ٠ كٚعتقـ أٍُٔ ٙلمنْ٘ ٗؿلٚتعْ٘ ٗضلٚعْ٘ ٗضلاهعبْ٘ اخلوعق اػل     

كععجري ًععّ ًوععاكغل اهٌععٚعٞ   غععري فهععم ًععّ ًفععآٍٚ ػٽععريٝ، هلععقا  

 ٓ كريٓقعْ٘ أًع٘اهلٍ تقلبعا    بٔعقٖ اهعقٚعـٝ،    ٍٙتٔاكتْ٘ عوٟ مٙاكٝ نبع٘ك

هٌععفاعتٍٔ، ٗؿػعع٘ي اجلِععٞ بعع٩     هلععٍ، ٗت كٚععـا هعع٢٨ٍ٘ٔ، ٗٓععٌاُا   

 !.!!سواب

مل أسععـ اهبوععـاْ اُتقععـ ًععؼّ أًععاًٛ دلٌ٘عععٞ ًععّ اكلععاكٝ كقععاي   

ٓععع١٨٧ ًعععّ اهٌعععٚعٞ، كوععع هتٕ ًعععافا تععععين باهٌعععٚعٞ؟ كقعععاي ٓععع١٨٧       

ِٙتىلععلْٗ اكلٔععـٜ ًِععق   ًِشلكععْ٘ مل عقا٢ععـٍٓ عععّ بععانٛ اكلوععوٌغل، 

عاَ، ٗٙعتقعـْٗ أْ أ٢ٌعتٍٔ ٙلمنعٍُ٘ٔ ٗطلوِعٍُ٘ٔ      0711أكجل ًّ 

ًّ اهِاك َٙ٘ اهقٚاًٞ، ٗٙـػوٍُ٘ٔ اجلِٞ ب٩ سواب، ٗكاغ ٙعـؿ كى 

ًعتقـات اهغو٘!!. ٗٓقا ك٩َ ٧ًمل طٌى ًعامل اهتٌٚع اهعق٩ُعٛ،  

ْ د تعععاػل، اكلععقٓم اهععقٜ ؽلوعععم    ػععع٩هقععا٢ٍ عوععٟ اهتقعع٠٘ ٗاٮ   ا

 اٖنٔععاٙبا٨دتٔععاؿ ٗاهعقععى ًععّ أدععى ا٨ُفتععاغ عوععٟ اهعِععل ًٗعاجلععٞ   

ُىلععععل اهِععععاي بلععععا١ عوععععٟ احلوععععغل، ٗمٙععععاكٝ  مل اهلآِععععٞ، كبععععات 

 .ٗأهٽلٝ ا٪٢ٌٞ ستٟ ناكب٘ا ًقاَ اهلب٘بٚٞٗهعّ ٗترب٢ٞ، ا٪ٓلسٞ، 

بعإفْ   ،كٌعا ٙقع٘ي   ا جتعلٜ، ٪ُٔ ،ب٩ سلز كى فهمبع  ٧ٙٙـ 

أٜ أْ  ربٖ ًعععلكا.تععععكعععٛ ُلكٔعععٕ ُٗ ٚى ًوعععتق٩ عِعععٕ،  ٗهععع اد

  ُواْ ٙـع٘ اد أْ ٙلمنٕ ب٘اهٽٞ احلوغل ٗأٓى اهبٚ !!.اٮ
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إفْ ًععا ًعِععٟ اخلاهقٚععٞ اكلؼتِععٞ بععاد تعععاػل إفا كععاْ  : ٗهعع٧اهٛ

ْ٘ اهععـعا١ ٗٙت٘بععْ٘ عوععٟ با٪٢ٌععٞ ٙلمنععْ٘ ٌٗٙععاكْ٘ اكللٓععٟ ٗٙوععتذٚ

ًعع٧ْٗ اخلععاهق ٗاهععلب  ٗٓععقٖ كوععٔا ًععّ ضلٚععْ٘ ٗؿلٚتععْ٘؟؟ٗاهِععاي، 

ٗاٮهععٕ، كلٚععف اُتقوعع  هلععٍ بعع٩ ؿهٚععى نل ُععٛ ُععلٙض ٙقٽععع اهِععنا      

ٗٓعععى اخلاهقٚعععٞ ًفٔعععَ٘ دلعععلؿ أَ ٓعععٛ ععععغل ٓعععقٖ       ٗاهتٌعععلٚم؟؟.

ٗسٌِٚعا جتعلٵؿ اهبعاكٜ ًعّ      .اهِفات، كلٚف تِتقى هغري اد تععاػل؟ 

أػّ ُعفاتٕ تِتفعٛ عِعٕ ُعفٞ اخلاهقٚعٞ، أٗ هعٚلْ٘ هعٕ ًعلكا١         

 ٗسـاُٚتٕ. نى ٓع٘ اد أسعـ، اد اهِعٌـ، مل    باهٔلٗكٝ. ٗٓقا ِٙامل

 ٙوـ، ٗمل ٙ٘هـ، ٗمل ٙلّ هٕ كف١٘ أسـ.

اهقوععم  ٛتععـًٝ إ٨ بععاد اهعوععٛ اهعىلععٍٚ، ً هععا   ٨ٗ سعع٘ي ٨ٗ نعع٘ٝ 

٨ ت ػعقٍٓ اهغعريٝ عوعٟ ؿٙعّ     اهٌٚعٞ، ػاُٞ ًعلادعٍٔ  ٗكداي اهـّٙ 

بعى ٌٙٔٔعٍ ععـَ اهتشعلَ      اد، ٨ٗ ٌٙٔٔعٍ ًوعتقبى اهِعاي ٗ ػعلتٍٔ.    

كتععا٠ٗ عععٍِٔ مل تِععـك  هععقاػ٘كععا عوععٟ ًلدعٚععاتٍٔ ًٗقععأًٍ،  بٔععٍ 

ٓععقا اهوععْ٘ ًععّ اهفلععل ٗاكلٌاكهععات اه٩ًٌععلٗعٞ. كٌععافا ٙععـي  قععلٵَ

بعععى كاسععع    هعععل٘تٍٔ؟ إًعععا اكل٘اكقعععٞ أٗ اخلععع٘ف عوعععٟ ًِعععاحلٍٔ.    

، ٗبعغل كعرتٝ ٗأػعل٠    اهٽق٘ي تتِاهى ؿْٗ كاؿ  ًّ كقٕٚ أٗ كدى ؿّٙ

ـٵي ٨ تىلٔععل هِععا بـعععٞ أٗ طقععى ٙفععلب ُفوععٕ سععـاپ ٙ   ٘ٵي إػل ًقعع تشعع

 .!!صل٘م ُقـٖ
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 انزَارج وانغهى
 أًلت ٗبٌلى ًباًل مل أسـ ا٪د٘بٞ طارق اللهانٌ:: 266ي

٨ٗطلفٟ عوٚلٍ ًاهببتٕ ٓقٖ  ،باهنٙاكٝ اجلاًعٞ ًباهغاتٗد٘ؿ اػل 

 ٔا،اهنٙاكٝ ًّ ك٘اكخ ٗػُِ٘ا بعـ نٚاَ اهٌٚؽ اٮسوا٢ٛ بٌلس

ٞ ًّٗ ثٍ اهٌٚؼٚٞ عوٟ ٓقا ٗباهتاهٛ تعلنت اهفلنٞ اهبابٚٞ ٗاهبٔا٢ٚ

اهتفوععري ٗاُتٌععاك اهفلععل احلوعع٘هٛ عِععـ اهٌععٚعٞ ٗسععـٗخ سععلٗب      

فهعم أسعـ   فكعل  كاْ ٓشٚتٕ ًوْٚ٘ ُِٗف ًوعوٍ كٌعا    ٗانتتاي

تاكٙؽ كلب١٩. ٗٓعقٖ هٚوع  اهنٙعاكٝ اه٘سٚعـٝ سٚعح ت٘دعـ        ٧ًكػٛ

اهلجري ًّ اهنٙاكات اكلقك٘كٝ مل كتم اكلِباغ ًٗفعاتٚض اجلِعاْ   

ًـ٠ ُشٞ ٓقٖ اهنٙاكات ٗػُِ٘ا أُا تِوم  ٗغريٓا، بلأٙم ًا

 ه٢٫ٌٞ اكلعًِ٘غل؟

تِتٌعٛ أغوعم ُِعْ٘ مٙعاكات أٓعلسٞ       ماجاد الغربااوٍ:  : 266ز

أٓى اهبٚع  إػل ػعنل ٗثقاكعٞ اهغوع٘ للعّ ٨ ٙتع٘ك  ععّ ُوعبٞ اهلٗاٙعات          

، هعقا  هوتٌعذٚع عوعٟ مٙاكتٔعا   اكل٘ٓ٘عٞ ٪٢ٌٞ أٓى اهبٚ  مٗكا ٗبٔتاُعا  

استاك اهفقٔعا١ مل تِعشٚشٔا،   وِـ، كجتـ أْ أغوبٔا ٙعاُٛ ٓعف اه

ؼلبـأ اهتواًض مل أؿهٞ اهوِّ، اهقٜ ٙعين غ  اهٽلف عّ  تٌبج٘اك

كتٌعٌى  ٓعف اهوعِـ ًعا ؿاَ ا٪ًعل ٙتعوعق بعٌعى ًوعتشم ًٗوعِْ٘،        

اكلوعتشبات. كٌعا ُعشض  ػعلْٗ ٓعقا       باعتباكٓا ًّمٙاكٝ ا٪ٓلسٞ 

ٞ ٔعٛ ُعشٚش  اهِ٘  ًّ اهلٗاٙات تبعا هِعشٞ اهلتعم اهع  تلٗٙٔعا، ك    

، ٗٓ٘ ًِٔر اهقـًا١ مل تِشٚض اهلٗاٙعات،  ًا ؿاَ اهلتاب ُشٚشا

٨ ِٙفع ٗكقا كلٌٔ٘ك ًباُٛ كقٔا١ ًـكهٞ أٓى اهبٚع  مل ت٘ثٚعق   هلِٕ 
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٢ٌٞ، كع٩ نٌٚعٞ ًعتعربٝ هونٙعاكٝ ًعا      ٪ساؿٙح ٗاهلٗاٙات اكللٗٙٞ عّ ا٪ا

مل ٙ٘ثق هِـٓا بقٽع اهِىلل عّ ُعشٞ ٗهعقٍ اهلتعاب، بعى كٚعف      

ًّ اد عنٗدى مل مٙاكتم ٗأُ  ٨ ؽلوم ؿهع٩ٚ   تٌّٔ اهج٘اب اكللد٘

عوٟ ًلعٚتٔا، إ٨ إفا مشوتٔا إط٩نات اهعٌى اهِاا، ِٗٓا سلتعاز  

إػل ؿهٚععى هععو٘كٛ هِجبعع  ًععـ٠ اهِعع٩غ اكلتعع٘ػٟ ًععّ اهنٙععاكٝ كععٛ    

 تٌٌؤا إط٩نات توم ا٪ؿهٞ!!. 

تِععـ٠ أسععـ اجملتٔععـّٙ ًٙ٘ععا هتِععشٚض أهععاُٚـ مٙععاكٝ عاًعع٘كا١      

ِـٓا كغعٍ تعٔعـ اهِعاي بقلا١تٔعا، كلتعم ًقعا٨       اكلٌٔ٘كٝ بٔعف ه

ٌُلٖ مل اهعـؿ اهجاُٛ ًّ دلوٞ احلوغل اهِاؿكٝ  ُقان مل ًـِٙٞ نٍ 

اٮٙلاُٚٞ. ٗكلا اطوع  عوٕٚ ًعلت با٪هف أْ ًؼِٚٞ عوٌٚٞ كبريٝ 

ًباؿ٢ٕ اهعوٌٚٞ مل اجللغ ٗاهتعـٙى،  ًّ عٚاك  ٙٞ اد ٙتِامي عّ كى

اهنٙاكٝ ٗتعٔعـ اهِعاي بقلا١تٔعا ؿهٚعى     ٗٙق٘ي بِلٙض اهعباكٝ: إْ ًٔلٝ 

عوٟ ُشتٔا!!. ب ٜ ًعٚاك عوٌٛ ٙتلوٍ ٓقا اهفقٕٚ؟ ًٗتعٟ أُعبش    

ًعععٔلٝ اهنٙعععاكٝ ٗتعٔعععـ اهِعععاي بقلا١تٔعععا أؿهعععٞ عوعععٟ ُعععشتٔا ُٗعععشٞ  

هِـٓا؟ ٓلقا تٽٚض ا٪ٙـٙ٘ه٘دٚٞ ؼلبعاؿ٥ اهعوعٍ مل ساهعٞ اهتعناسٍ.     

شٞ مٙعاكٝ  كٔ٘ إًا أْ ٙتٌوعم ؼلباؿ٢عٕ اهعوٌٚعٞ ِٗٙعلٵغ عوِعا بععـَ ُع       

عاً٘كا١ كٚؼوعل ـلٔع٘ك اهِعاي، أٗ ٙغع  اهٽعلف عِٔعا كٚلوعم        

كٓآٍ عوٟ سواب احلقٚقٞ. كٌا كاْ ًقاهٕ ًّ اهِاسٚعٞ اهعوٌٚعٞ   

رلذعع٩ ٓععبنل مل عٚععْ٘ اه٘هععنل اهعوٌععٛ، كععاكلعلٗف ُععلاًٞ كقٔععا١     

هٌعلعٚٞ، كلٚعف ٙتِعامي عِٔعا     اهٌٚعٞ مل ت٘ثٚق كٗاٙعات ا٪سلعاَ ا  

اكٝ عاًععع٘كا١، اهبعٚعععـٝ مل  ، ًعععّ أدعععى تِعععشٚض مٙععع  ٽلٙقعععٞٔعععقٖ اهب

ًٌُٔ٘ٔا عّ نٍٚ ٗأػ٩ق أٓى اهبٚ  اهقّٙ كاُ٘ا ِْٙٔ٘ اهِاي عّ 
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ٗاهوعععم، بٌِٚعععا توعععنَ اهنٙعععاكٝ اهقعععاك٥ أْ ٙبعععـأ بوععععّ ٗاهٌعععتٍ اهوععععّ 

ٗإفا كععاْ اهوعععّ ًععربكا نل ُٚععا اخلوفععا١ ٗاسععـا توعع٘ ا٬ػععل ٣ًععٞ ًععلٝ!.  

ي ًعّ  إػعلاز اهِعا   كٌ٘ٓ٘عٕ رلتوف. ٗاخل٩كعات اهوٚاهعٚٞ ٨ تعربك   

 ريٍٓ ٗهعٍِٔ.فلؿٍِٙٔ ك٩ٔ عّ ت

ًِععاكسٞ اهِععاي كععٛ ٨   لِععٕ كععاْ ذللدععا، ٨ ؿل ٕ ٙبععـٗ أُعع 

طلولٍٓ كآٽل ٨عتٌاؿ أؿهٞ غري عوٌٚٞ بعـ ٙ هٕ ًّ اهعجع٘ك عوعٟ   

ِٙشض ؼل٘دبٕ ُّ اهنٙاكٝ. هلّ ًا كعوٕ تنٗٙعل ٗػـٙععٞ،    تاَهِـ 

 ًوتفٚـا ًّ ت٘اط٧ اه٘هنل اهعوٌٛ مل دلاي اهعقٚـٝ اهٌٚعٚٞ. 

إْ إؿًععاْ اهِععاي عوععٟ تعع٩ٗٝ مٙععاكٝ عاًعع٘كا١، كغععٍ ًععا كٚٔععا ًععّ    

قلٙ  ٗكلآٚٞ ٗسقعـ، ًلكع٘ب ًعّ نبعى أٓعى اهبٚع  اكلععلٗكغل        

ٗاهتواًض. كرت٠ اهقاك٥ ٙوعٔر ؼل٘دعم تعوٌٚعات ٓعقٖ      بللَ ا٪ػ٩ق

اهنٙععاكٝ بوعععّ اخلوفععا١ ٗاسععـا توعع٘ ا٬ػععل. عوٌععا أْ اهِوععؼٞ ا٪ُععوٚٞ      

اهنٙعاكات ػاهٚعٞ ًعّ اهوععّ، ٗنعـ      هنٙاكٝ عاًع٘كا١ مل كتعاب كاًعى    

    ْ ٨ٗ سعع٘ي ٨ٗ نعع٘ ٝ إ٨ بععاد    .أٓععٚف هلععا مل كتععاب ًفععاتٚض اجلِععا

 اهعىلٍٚ. 

ٓقا ًّ سٚح هِـ ٓقٖ اهلٗاٙعات، ك غوبٔعا ٓععٚف بعى ًتٔاهعم.      

ٗأًا ًٌُٔ٘ٔا، كتذعلٜ عوٚعٕ اهقاععـٝ اكلٌعٔ٘كٝ ععّ اهلهع٘ي ٗأٓعى        

ف أْ ُعععلب ًٔععٌُ٘ٔا عوععٟ كتععاب اد، كٌععا ػععاه     ٛاهبٚعع ، ٗٓعع 

كتاب اد كٔ٘ مػلف، ًٗا ػاهف كتاب اد كآعلب٘ا بعٕ ععلب    

. ٗأُعع  ػععبري بٔععقٖ اهِِععْ٘ اكلغاهٚععٞ اهعع  تلتفععع  أٗ اجلععـاك احلععا٢نل

ب ٓعععى اهبٚععع  إػل ًِعععاف اخلاهقٚعععٞ ًععععاف اد، ٗأْ اد نعععـ كععع٘ب  

ًغاهٚعٞ،  ه٢٫ٌٞ اهتِلف باهلْ٘!!! ٗٙلْٗٗ مل ٓعقا اجملعاي كٗاٙعات    
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قى ٗتعاهٍٚ أٓى اهبٚ . ك ٜ دِاٙٞ أكعرب  ٓعٚفٞ،رلاهفٞ هوقل ْ ٗاهع

ًعّ اهعتذين عوعٟ ًقعاَ اهلب٘بٚعٞ اهعقٜ ٨ ٙـاُٚعٕ ًوعم ًقعلب ٨ٗ ُعع،          

ًلهى. ٓى ًّ اكلعق٘ي سـخ بٔقٖ اهعىلٌٞ نـ أهلٖ اد تععاػل هوعِ،   

ًّٗ ثٍ هٯًاَ ػاُٞ ٗمل ٙٽوع عوٕٚ أسـ ًعّ اكلوعوٌغل؟ ٓعى طلعاف     

ٍ كٚعف هعٚشتر عوعٟ    اد أسـا سٌِٚا ٨ ِٙلغ بقهم مل كتابٕ؟ ثع 

 ا؟٘ٓ٘عٔػوقٕ َٙ٘ اهقٚاًٞ ٗهٚى هلٍ عوٍ ؼل

اكلٌععلوٞ ٙععا هععٚـٜ هععٚى مل اهلٗاٙععات اكلنٙفععٞ كٌععا أكجلٓععا،       

اكلٌلوٞ باهعقى اهقٜ ِٙـق ٓقا اهل٩َ، اكلٌلوٞ باه٘عٛ اهعلخ  

اهقٜ ِٙبٔعل ِٗٙٔعاك أًاًعٕ ًتِعام٨ ععّ عقوعٕ ٗٗعٚعٕ ٗٗدع٘ؿٖ. اهٌعٚعٞ          

وعنل هع٘امَ اهعتفلري اهعقوعٛ،     ٓشٚٞ ػٽاب  ـٙلٜ كقعـٗا ًععٕ أب  

ٗٓ٘ اهٚقىلٞ ٗاه٘عٛ، ٗإ٨ كلافا مل ٙقكل اد عنٗدى ٓقا اهتف٘ٙ  

لععى ًعع١ٛ؟ ٗاكلقِعع٘ؿ بلععى ًعع١ٛ اهٌعع ْ    همل كتابععٕ ٗٓعع٘ تبٚععاْ  

اهععـٙين عقٚععـٝ ٗتٌععلٙعا. اهتفعع٘ٙ  ٙعععين ا٨ُِععلاف عِععٕ تعععاػل إػل    

بٔعقا اهفٔعٍ،   ٢ٌعٞ  ا٪٢ٌٞ هلعقا ٙتٔاكع  بعع  اهٌعٚعٞ عوعٟ أٓعلسٞ ا٪      

تقـ أْ بٚـٍٓ كى ١ًٛ كٌا أػربٍٓ كدى اهـّٙ اكلنٙف اهقٜ ٨ ٙع

طلاف اد ٗاهَٚ٘ ا٬ػل. فهم اهلا٢ّ اخللامل امتاي اكلعتاَ عوعٟ  

 ٗ . ٙععا هععٚـٜ اد عنٗدععى فكععل ستععٟ   ٍٚٔهععقادٞ ٗععع دٔعع٘ؿ اهِععاي 

اهقبابععٞ ٗٓععٛ أٓععْ٘ رلوعع٘ق، كٔععى طلٌععٟ أسععـا ٗمل ٙععقكل عقا٢ععـ   

 ًا ٨ ٙعوٌْ٘؟.  غ٩ٝ اهٌٚعٞ؟؟ أَ ٙق٘هْ٘ عوٟ اد

إْ ا٪سلععاَ اهٌععلعٚٞ ٗآععشٞ ًٗعلٗكععٞ هععـ٠ اكلوععوٌغل ـلٚعععا    

هٚى ًعٔا مٙاكٝ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  ه٠٘ سـٙح اهعِ، اهعقٜ ضلعح كٚعٕ     

عوععٟ مٙعععاكٝ اهقبعع٘ك ه٩تععععاب ٗاهرتسععٍ، كٌٚعععٌى بإط٩نععٕ أٓعععلسٞ     
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اهِاحلغل ؼلا كٍٚٔ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ . كاهعتشباب مٙعاكٝ أٓعلسٞ أٓعى     

كٗاٙات عٍِٔ قح عوٟ مٙاكٝ نرب احلوغل ًعج٩،  اهبٚ  دا١ ؼل٘دم 

٢ٌعععٞ كتلععْ٘ ًوعععتشبٞ ٗكقعععا كلبعععاُٛ اهفقعععٕ اهٌعععٚعٛ اهعععقٜ ٙعتعععرب ا٪ 

٘نف بعـ ٗكاٝ اهله٘ي بى اهتٌل مل ٙت اهقٜاًتـاؿا هعِل اهتٌلٙع، 

، هلقا سذٚٞ اهلٗاٙات اهِاؿكٝ عّ أٓى اهبٚ  ـلٚعا كشذٚٞ ًٍٔع

ٔا ُفى ًا صلعلٜ عوعٟ   كٗاٙات ٗأساؿٙح اهِ، اهللٍٙ، ٗصللٜ عوٚ

 .أساؿٙجٕ كتؼِّٚ ا٬ٙات. ٓقا ًّ سٚح احللٍ اهٌلعٛ

ٗأًا ًّ سٚح اكلٌْٔ٘ صلم أْ ٨ طلاهف ُعّ مٙعاكٝ ا٪ٓعلسٞ     

اهلتاب اهللٍٙ ب ٜ ًلى ًّ ا٪ًلاي. ٗاكلٌآـ اكلقـهٞ عِـ 

ٗأْ ٙلععْ٘ ًعقعع٨٘ بعع٩ ًباهغععٞ، ٓععقا إفا كععاْ ِٓععان ُععّ ذلععـؿ     

ًعّ اهقعل ْ    ١اهقب٘ك اهرتسٍ ٗنلا١ٝ ًٛ هونٙاكٝ ٗإ٨ كٚلفٛ مل مٙاكٝ

اهنٙععاكٝ ٨ ٙرتتعم عوععٟ  اهلعلٍٙ ه٩تعععاب ًععّ سعـخ اكلعع٘ت. ٗباهتععاهٛ   

تلّ سلٌا ًلعٚا، كا٨هعتشباب، ٗٓعقا ُععم إ٨     ث٘اب ًا مل

، أٗ تععـػى قعع  ٗكقععا كلبععاُٛ ًـكهععٞ أٓععى اهبٚعع  ٗبٌععلى ذلععـٗؿ  

 .ٞ ٗاهت هٛ باكل٘تعىلعِ٘اْ عاَ كاهتشباب مٙاكٝ اهقب٘ك هوٌ٘

كتؼتوف مل ٗعٚٔا ًٗقاُـٓا، كرت٠ اهنا٢ل ٗأًا اهنٙاكٝ اه٘اعٚٞ  

ٗ  ٙ سٌِٚا ٙقف أًاَ اهٔلٙض ت ًعى مل  ٙوتعٚـ هريٝ اهلًع٘م اهتاكطلٚعٞ 

ت هعععٟ بٔعععٍ، ٚ٘كٍٔ ٗأػ٩نٔعععٍ ٗتقععع٘آٍ ٗٗععععٍٚٔ، ه سٚعععاتٍٔ ٗهعععو

ـ ؿ ًعععّ ًٗنٙتعععٗ ٚتٍٔ ٗطلٙقعععٞ ٢ععععغل إؿلعععأٍُ ُٗععع٩بٞ ًععع٘انفٍٔ ًٗبععع

٩ُععٍٔ ػوععلٍٔ بععـٍِٙٔ، ٗإ ٞ ؽلتعاًوععٍٔ ًععع اد ٗاهِععاي، ٗؿكدعع  

ٓععقا اهِعع٘  ًععّ اهنٙععاكٝ ٙععـي عوععٟ ٗعععٛ ٗ .خلععاهقٍٔ ٗعععـَ اهٌععلن بععٕ

كعع٩ تعع٧ثل بٔععٍ  مل اهتعاًععى ًععع أ٢ٌععٞ أٓععى اهبٚعع ،    ٗإػعع٩ْ ُٗععـق
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 اهغو٘، بى ٙلكُٔ٘ٔا ٗٙوتِللُٗٔا. كٗاٙات 

ّ  ٧ٓعع ٘ٵي مل  ١٨ ٓععٍ اهٽبقععٞ اه٘اعٚععٞ اهععقٙ كٔععٍ تقععـٍٙ  عوععٍٚٔ اكلععع

  ٗ كٓععٍ اهععـٙين ٗا٪ػ٩نععٛ ٗاهوععو٘كٛ،   ُععشٚض عععّ أٓععى اهبٚعع  ٗؿ

ٙع تٛ  كٛ ٙلُ٘٘ا أه٘ٝ ٪تبعاعٍٔ ٗذلبعٍٚٔ. ٓعقا اهِع٘  ًعّ اهنٙعاكٝ       

ٍ اػل ؿًععٞ ٙوعلبٔا مل   هلهوت هٛ ٗاهتنٗؿ ًّ ًعغل ا٪٢ٌٞ كع٩ طلتعن  

أْ صلععى ًِٔعا    ٙٽٌعض  بعى ٔا، سنْ ًت٘نـ ِٗٙتٔٛ ا٪ًل باُتٔا٢ حلىلٞ

 ٗن٘ؿا كلوريتٕ مل احلٚاٝ.

أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ  ٙوتِلؾ كى اخلريٙغل إْ طق٘ي مٙاكٝ أٓلسٞ 

هتجقٚععف اهِععاي اهٌععٚعٞ عوععٟ ًفععآٍٚ ُععشٚشٞ توععتٌـ ًعاُٚٔععا ًععّ     

ٗاهلعف ععّ طقع٘ي     اهقل ْ ٗاهِعشٚض ًعّ هعريٝ اهعِ، ٗأٓعى بٚتعٕ.      

ٗػلاكات ٗت٘ه٩ت رلاهفٞ مل ًٌُٔ٘ٔا كلفآٍٚ اهلتاب احللعٍٚ  

 س٘ي اخلاهق ٗتفلؿٖ مل ُفاتٕ، كاخلاهقٚٞ ٗاهلامنٚٞ.
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 اويف اخلت
أعععلف أْ ًععا أن٘هععٕ هععٚلْ٘ ًِععـك   طااارق اللهااانٌ:: 262ي

أكان ًّ  ػ٩ف كبري، ٗهلّ ٨بـ ًّ اه٘ن٘ف عوٟ سقٚقٞ ا٪ًل.

بـاٙٞ س٘اكُا مل اكل٘ٓ٘عات اهعقا٢ـٙٞ ٗحلـ ا٬ْ نـ أٌٓوع  داُبعا   

ًٌٔا مل ا٨هتـ٨ي ٗٓ٘ احلـٙح اهِبٜ٘ اهٌعلٙف كغعٍ اعتٌعاؿٖ مل    

ٛ مل كعجري ًعّ ا٪ًع٘ك اهع      اهتٌلٙعات ٗاهتِباهل احللٍ اهٌعلع 

هل  عِٔا اهقل ْ اهلعلٍٙ. ٓعى ِٓعان هعبم ذلعـؿ لللعّ اْ       

 ُٽوع عوٕٚ ًِعم ًّ فهم؟.

ُععٍ ُعـن  ػاُعٞ ٗأْ اهلٗاٙعات ٓعٛ       ماجد الغربااوٍ: : 262ز

طععلٙقٍٔ اه٘سٚععـ ٮثبععات تفِعع٩ٚت عقا٢ععـٍٓ، ٗٙتٌععبجْ٘ بقـهععٚٞ     

 ٗٙؤا ًِاؿكٓا هوتؼوّ ًّ كؼاؾ اهعقى ٗللاُعٞ ا٬ٙات ًّ ػ٩ي ت

ًِٔذِععا ٙٔععع فكععلت أكجعل ًععّ ًععلٝ أْ  أٗ ا٨هتفعاف عوٚٔععا. هلععّ  

اهلٗاٙات مل ط٘ي اهقل ْ ٗاهعقى، ٗهٚى ك٘نٌٔعا أٗ مل علٓعٌٔا. أٜ   

ت تٛ مل ًلتبٞ ًت ػلٝ عٌِٔعا. كعإفا ػاهفع  اهعقٚعـٝ كتعاب اد، ٨      

ُوذعع  هولٗاٙععات ٮثباتٔععا ٗاهععـكا  عِٔععا. )ًععا ػععاهف كتععاب اد كٔعع٘    

كٌعا باهِوعبٞ   توقنل س٣ِٚقٷ كبٌافا تِفعِا اهلٗاٙٞ؟. ٪ُٔا همػلف . 

هوِفات اه  طلتّ بٔعا اخلعاهق تععاػل. كٌعّ ٙعتقعـ باتِعاف بعع         

اهِاي بٔا ٨ نٌٚٞ هعقٚـتٕ ًٌٔا كاْ عـؿ اهلٗاٙات اه  ضلتر بٔعا.  

ٗفات ا٪ًععل باهِوععبٞ هوعقا٢ععـ اهعع   ععاهف اهعقععى، كٌععا هعع٘ تعتقععـ     

اهعقى ٙلكٕٔ ٨ باعتباكٖ إًلاُا ب٘د٘ؿ إُواْ ٙعٌل ٣ًات اهوِغل. ك

 تعععٕٽبٚعه اٮُوعععاْ ٗكقعععا كووعععفٚا بعععى باعتبعععاكٖ إًلاُعععا ٗانعٚعععا. ك    
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اهبقععا١ سٚععا أكجععل ًععّ اكلعععـي اكلعععلٗف عععّ        لِععٕٗتلِ٘ٙععٕ ٨ ؿل

هبقععا١ ػ٩ٙععاٖ سٚععٞ ٌُععٽٞ. ًجوععٕ ًجععى   اكلعٌععلّٙ، هعععـَ ٗدعع٘ؿ ًقععت څ 

 قعت څ ٽفا٢ٔا بعـ ًٙ٘غل هعـَ ٗد٘ؿ ًاهٌٌعٞ اه  زلنَ بقٗبأُا ٗاُ

ِٙلغ  ٌتٕىلبٌل ٗهٚى اهتجِا١، بى اهله٘ي بع هبقا٢ٔا ًٌع٘هٞ. ٗٓ٘

ًٗعّ ُعٌعلٖ ُِلوعٕ مل    ٗا٬ٙعٞ ت٧كعـ ًعا ُقع٘ي: )     إُٔ بٌعل ًعجولٍ.  

اجلـي س٘ي ٓقا اكل٘ٓ٘  هغ٘ ٨ ًعِعٟ هعٕ. أًعا    ك  .اخلوق أك٩ ٙعقوْ٘

ه٘ كاْ ِٓان ًاُع ًّ عـَ بقا١ اهٌعٌعٞ ًٌعتعوٞ كعٌٚلّ استٌعاي     

ا اكتفع اكلاُع ًٗا ماه  تِري اهغلكٞ. هلّ ًٌلوٞ بقا٢ٔا، كِق٘ي كؼل

هوبقععا١.  بقا٢ٔععا ٨ بوععبم ٗدعع٘ؿ ًععاُع بععى بوععبم عععـَ ٗدعع٘ؿ ًقععت څ    

كععا٪ًل ؿنٚععق صلععم اهرتكٚععن. ِٗٓععا ٨ صلععـٜ عععـؿ اهلٗاٙععات ٨ثبععات 

اٙعات باهعتجِا١   بقا٢ٕ سٚا بعـ هِغل ًتٌاؿٙٞ، ًٌٔا كاْ ًِـك اهلٗ

ٗ هوععبم ٨ ُـككععٕ. كٌععا   نععاُْ٘ زلٔوععٕ أ عوععٟ اهقععل ْ ٪ُععٕ ضلٚععى   

باهِوععبٞ هعٌععل ُعع٘غ، كٚشتٌععى أْ ًفٔععَ٘ اهوععِٞ  ُععقان رلتوععف عععّ      

ًفًٔ٘ٔا مل اهقعل ْ، ٗضلتٌعى أْ اهعلنٍ هوٌباهغعٞ، كعإفا اُتفعٟ كع٩        

ا٨ستٌعععاهغل كِقععع٘ي مثعععٞ نعععاُْ٘ دلٔععع٘ي بعععٕ اًتعععـ عٌعععل ُععع٘غ اهعععِ،    

اهللٍٙ. هلّ ٓى ؿللعّ تعـٙتعٕ هغعريٖ؟ ٨ ؿللعّ، ٗضلتعاز كعى       

ٚٞ ت٧كـٖ، ٪ُٕ هٚبقٟ ق  ناعـٝ ا٨ًتِا  اهعقوٛ ًؼّ  ٙٞ نل ُ

اهعع  فكلُآععا ًععلات عععـٝ، ٨ٗ ُلكععع اهٚععـ عِٔععا إ٨ بععـهٚى نل ُععٛ     

م ٨ٗ ٙعوٍ اهغٚم ػاُٞ. أًا كلافا ؿهٚى نل ُٛ ك٫ْ ا٪ًل ًتعوق باهغٚ

سععـ ضلععٚنل ؼللُِ٘ععات نعع٘اُغل اهلععْ٘ غععريٖ، ٨ٗ    أهعع٠٘ اد، ٨ٗ 

ًٗا طلّ اهعقٚـٝ قـخ عِٔعا  ًِـك  ػل هٕ ه٠٘ كتابٕ اجملٚـ، 

كع٩ ؿللعّ ككعع اهٚعـعّ اهقاععـٝ اهعقوٚعٞ إ٨ بعـهٚى تعاَ مل          ًف٩ِ.
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كٌععععفٕ، ٗٓعععع٘ اهلتععععاب اهلععععلٍٙ عِععععـًا تلععععْ٘ ا٬ُٙٞععععلضلٞ 

مل اهلٗاٙات ُانِا ٨ ؿللّ  قٟ كٌف اٮًاكٝبذللٌٞ، ٗإ٨ هٚ

 ككع اهٚـ بٕ عّ مش٘ي اهقاعـٝ اهعقوٚٞ.

ٞ اٮهعع٩ًٚٞ كععٛ ُوذعع   كععاحل٘اك مل ٙععـك سعع٘ي أسلععاَ اهٌععلٙع  

اهعقٚـٝ اه  اتفعق اجلٌٚعع    ٕهولٗاٙات كلعلكٞ تف٩ِٚتٔا، بى ً٘ٓ٘ع

 .عّ عقٚـتٕ ًو٨ٗ٧ اٮُواْعوٟ عـَ د٘ام اهتقوٚـ كٚٔا، ٗٙبقٟ 

ٞ ذلـؿٝ هوفا ًّ ِٚٝ اهـٙٓقا اهل٩َ بٽ٘هٕ أْ اهعقٚـ ٞٗػ٩ُ

     ٗ ك نبعى اد تععاػل مل كتابععٕ، ٗكتابعٕ سذعٞ عوِٚععا ٙعَ٘ اهقٚاًععٞ، ٗؿ

اهلهعع٘ي تبوٚعع  اهلهععاهٞ كٌععا ُنهعع  ٗكٌععا أػععربت  ٙععات اهلتععاب     

كٌععا أْ اهقععل ْ أكععـ ًععٚؼ٘ػٞ ػ٩ٙععا اٮُوععاْ: ًٗععّ       احللععٍٚ.

 ُعٌلٖ ُِلوٕ مل اخلوق، ٗٓ٘ سلٍ ًاًى ٨ ٙوتجِٟ أسـا.

سادتِعا هلعا   كوبم عـَ اهوذ١٘ هولٗاٙات مل س٘اكُا إ٨ ُاؿكا عـَ 

ٞ يمل ا٨هععتـ٨ هععٞ عقوٚععٞ أٗ ؿقتععاز أ ، ٪ُِععا بِععـؿ ًفععلؿات عقٚـٙعع

كعععٍ  مل ط٘هلٌعععا. ٨ٗ تعععِٰى قععععتٗكقعععا كلِٔذِعععا ات ٙعععانل ُٚعععٞ، ٗاهلٗ

اهععتفـُا ًععّ اهلٗاٙععات اهعع  كاُعع  ت٧هععى هق٘اعععـ عاًععٞ ًجععى: ًععا   

 .ٗ كآععلب٘ا بعععٕ عععلب اجلعععـاك  أػععاهف كتعععاب اد كٔعع٘ مػعععلف،   

بقعـك ًعا ٓع٘    كاٮعلاب عّ اهلٗاٙات مل دلاي اهعقٚعـٝ هعٚى ً٘نفعا    

ط٘ي اهقل ْ ٗاهعقى، ًٗا تِاٗهِاٖ ًعّ ًفعلؿات    اٙٞ ملًِٔر ٙٔع اهلٗ

  عقٚـٙٞ ػٔع  حللٍ اهقاعـٝ اهعقوٚٞ ًٗا ٗكؿ ًّ  ٙات.

ٙات ًتشٚنْٗ هعقٚعـتٍٔ ٗاهتشٚعن ٙٔععٵف    اكٌا أْ كٗاٝ ٓقٖ اهلٗ

ل، اهلٗاٙععٞ، بععى بعٔععٍٔ ًععتٍٔ باه٘ٓععع ٗاهغوعع٘ اهِععلٙض سععـ اهلفعع      

 ػباكٍٓ.، كلٚف ُعتٌـ عوٟ أٗأًاًم كتم كداي اهٌٚعٞ ٗكادع
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اهعععقٜ هقعععـ طلسِعععا مل ٓعععقا احلععع٘اك   طاااارق اللهاااانٌ:: 262ي

ػُِ٘ا مل اجلاُعم   أكلاكا كجريٝ،كتابغل  ؽلؼ  عّ ُـٗك

ّ     أاهعقا٢ـٜ ٗ  ا٨ًع٘ك  ك٠ اُلٍ نـ هعوٽتٍ اهٔع١٘ عوعٟ اهلعجري ًع

اهلعجري ًعّ ا٨ًع٘ك اهع  تعتعرب ًعّ ًلتلعنات نٚعاَ بعع            ٗكِـمت

ٓى تعل٠   ّ اكلفللٌّّٙٓ فلوٞ تِ٘ٙلٙٞ ناؿٓا اهلجري ً اكلقآم

 كلاك .اْ ِٓان ًوتقب٩ هلقٖ ا٪

نوع  ب٘ٓع٘غ مل بـاٙعٞ احلع٘اك، اهِعاي       ماجد الغربااوٍ: : 262ز

أسععلاك مل عقا٢ععـٍٓ، ٗاٮؿلععاْ ًتعععـؿ مل ًِاًعع٣ٕ، ًٌٗٔععا كاُعع       

اهِتععا٢ر اهعع  أكٔععٟ هلععا احلعع٘اك ٨ ٙقتِععع بٔععا اهقععاك٥ ًععا مل ٙتشععٰى        

ٗاكلِٽعععععق مل  ؼل٘ٓععععع٘عٚٞ ٗجتعععععلؿ كعععععاًوغل، ٗٙوعععععتعغل باهعقعععععى    

ذلاكٌتٔعععا. ٗ ًعععا مهععع  ًتفعععا٩٢ بٽٚعععف ٗاهعععع ًعععّ فٜٗ اهعقععع٘ي       

اهوعععوٌٚٞ، للعععّ ٙقوقٔعععٍ ًوعععتقبى اهعععـّٙ ٗاٮهععع٩َ، ػاُعععٞ أتبعععا    

و٘ا هعقا٢ـ بعٚـٝ كعى اهبععـ   ٞ أٓى اهبٚ  اه  ابتو  بغ٩ٝ أهًـكه

 عّ كٗغ اٮه٩َ ك٩ٔ عّ رلاهفتٕ كلباؿ٥ اهعقى اهووٍٚ.

ٗآعشٞ، ًعفاكٞ، ًٗعا عوعٟ اهقعاك٥       ًٌٔتِا نـ اُتٔ  ببٚعاْ  كا١ 

ه٠٘ تعـبلٓا. ٗعٌوِعا ػعاهّ ٨ ُقِعـ بعٕ هع٠٘ اٮُع٩غ، ٗتعلًٍٚ         

تِعععـعات اهعقٚعععـٝ، كغعععٍ  ٽعععٛ احلععع٘اك هعععلأٝ كعععبريٝ جلٌٚعععع     

اخلٽ٘هل احلٌلا١ ٗدنك اهعقٚعـٝ اكلغوقعٞ، ٗكعى اه٩ًفلعل كٚعٕ مل      

اهفلل اهٌعٚعٛ. أعتقعـ إْ ععـؿ ٓعشاٙا اهٌعٚعٞ مل ً٘ادٔعٞ ؿاععٍ        

ٙـكعِا ـلٚعا هلؿ  اهتعِم ًّ ػ٩ي ًلغ ٗبٚعاْ اهعقٚعـٝ   ٗأػ٘اتٔا 

ٞ اهِا٢بٞ كٛ سللَ اهعـٗ ًعّ أٜ   ٙقتعى اهِعاي ٗٙٔوعم     ابٔببوع  فكٙعع

احللخ ٗاهِوى بتٌٔٞ اهلفل ٗاهٌلن. ٗاخلٽ٘هل ا٪ٗػل عوٟ طلٙعق  
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اٮُعع٩غ اٮعععرتاف حبذععٍ اهغوعع٘ ؿاػععى اهعقٚععـٝ اهٌععٚعٚٞ، ٗسذععٍ        

هرتهعٚؽ اهتعِعم ٗاهللآٚعٞ    اٮع٩َ اكل٘دٕ بع ً٘اي ٗثعلٗات طا٢وعٞ    

 ٗاحلقـ، ٗأُ  أعلف ؼللؿٗؿ ٓقٖ اكل٘انف، ٗسذٍ تـاعٚاتٔا.

ثٍ سلّ ُتعاًى ًع اد ًباًلٝ، ٗٓعـكِا ًلٓعاتٕ، كع٩ ضلعق أْ     

٘ٵي اد ًععا مل ٙقععى، ٗمل ِٙععلغ بععٕ أٗ ًععا ٨ ُعوععٍ بععٕ. ِٙبغععٛ أْ          ُقعع

 اهوريٝ اهِب٘ٙٞ بُ٘وتِا كلعلكٞ احلقٚقٞ بعٚعـا  ٙلْ٘ اهقل ْ ُٗشٚض

 عّ اٮكلآات اٮٙـٙ٘ه٘دٚٞ، ٗت٘دٔات كداي اهـّٙ.

ٗكؼلععا ًععّ ؿٗاعععٛ اهت٘غععى ؼلععِٔر عوٌععٛ جتلٙععـٜ ً٘نععف كدععاي      

اهعععـّٙ اهٌعععٚعٞ اكلرتاػعععٛ ًعععّ بعععع  اهعقا٢عععـ اهنا٢فعععٞ، للعععا ٙععع٘سٛ   

بٌلعٚتٔا ػاُٞ طق٘ي عاً٘كا١، ٗاهٽق٘ي اهباطِٚٞ هعبع  غع٩ٝ   

ٌععٛ كعٛ   اهٌٚعٞ. ك٩ بـ ًّ ُ٘اعق كللٙٞ تٔن ٌٓري اهعقعى اجل 

ٙوتفٚق هلًـٖ ٗٙعٛ ًا ٙعـٗك س٘هعٕ. ٨ٗ اهعتبعـ إؿلعاْ بعع  كقٔعا١       

اهٌٚعٞ بى ًٗلدعٚاتٍٔ بٔا، ٗؿهٚوٛ دلٌ٘عٞ اهبٚاُات اهِاؿكٝ سع٘ي  

ٓعععلب اهعععل٦ٗي مل ٙعععَ٘ عاًععع٘كا١، سٚعععح مل تِعععـك ًعععٍِٔ كتععع٠٘    

، كغعععٍ تـاعٚاتعععٕ عوعععٟ ًوعععت٠٘ َ ٓعععقا اهعٌعععى اكلٌعععغلُعععلضلٞ قعععلٵ

 .ا٪ًل ٨ ٙعٍِٚٔ نٚٞ اهـّٙ ٗاهتٌٚع، ٗك ْاًِـ

ٗتبقٟ ًٌلوٞ سذٚعٞ اهلٗاٙعات ػاُعٞ مل دلعاي اهعقٚعـٝ، كٔعٛ       

هٚو  كاهقل ْ نٽعٚعٞ اهوعِـ، ٨ٗ ُوعتٽٚع اجلعنَ بِعـٗكٓا ععّ       

اهِ، ًا مل تِى ؿكدعٞ اهعٚقغل، ٗٓعقا ٨ ضلِعى إ٨ هوٌتع٘اتل ًِٔعا،       

ٗٓع٘ ُععاؿك دععـا دععـا. ٓععقا عوعٟ كععلب عععـَ رلاهفععٞ ٧ًؿآععا هىلععآل   

عقعععى. كلٚعععف ُ ػعععق بعقٚعععـٝ ٨ زلعععنَ بِعععشٞ اهلتعععاب اجملٚعععـ ٗاه

 ُـٗكٓا عّ اهله٘ي اهللٍٙ؟
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ثععٍ دععا١ت ًوعع هٞ عِععٌٞ أٓععى اهبٚعع  اهعع  نععاي بٔععا ٌٓععاَ بععّ         

اهبعاسجغل  ًوع٧ٗهٚٞ   ِقوع  احللٍ مل أٗاػل سٚعاٝ اٮًعاَ اهِعاؿق، ك   

كقـ اهبشح ً٘ٓ٘عٚتٕ ٗجتلؿٖ ستٟ اهِقـ إػل اهت ٗٙى،  ًـاكات ًّ

ـ  كا  عععّ اهعقٚععـٝ ٗتلهععٚؼٔا ٗأكٔععٟ إػل كلععل ك٩ًععٛ ًٌٔتععٕ اهعع

 ٗهٚى ُقـٓا ٗؽلشِٚٔا، كرتاكٌ  اهِِْ٘ عّ رلتوف اكلِاؿك.

ٗاكلٌلوٞ اهجاهجٞ ًا ناَ بٕ اهغو٘ ًّ ؿي ٗتٌٕ٘ٙ مل كٗاٙعات أٓعى   

ب هعععاُٚـ  ٞٚفسعععـ اهعععتبـاي أهعععاُٚـ اهلٗاٙعععات اهٔععععاهبٚععع ، ُٗعععى 

كٗاٙععات ُععشٚشٞ ساهعع  ؿْٗ ُقععـٓا ٗؽلشِٚععٔا، كآععٽل اهفقٔععا١    

 باعتباكٓا كٗاٙات ُشٚشٞ ُاؿكٝ عّ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚ . هوتعاًى ًعٔا

مل دلععععاي  اتؿْٗ اهوذعععع١٘ هولٗاٙععععأٙٔععععا ٓععععقٖ ا٪هععععباب ؿععععع   

اهٌععععٚعٚٞ، اهعقٚعععـٝ  ، ػاُعععٞ  ، عوعععٟ اػعععت٩ف ًِععععاؿكٓا  ـٝٚععع اهعق

 ٗاٮكتفا١ ؼللدعٚٞ اهقل ْ ٗاهعقى.

*** 

أػوععععّ إػل ُتٚذععععٞ أْ اٮؿلععععاْ تععععلاكٍ ٨ ًععععع٘كٜ ٨ تٌععععلى 

ٕ، ٗٙوعتٌـ ُعـنٚتٕ ًعّ ًِاًع٤ ٗأبععاؿ      احلقٚقٞ ه٠٘ دن١ ً٘ٓ٘ع

 ٙـٙ٘ه٘دٚٞ أػل٠. ٗنعـ ٨ ٙتِعـ  إؿلعاْ اكلع٧ًّ ًٌٔعا أكٔع  ُتعا٢ر        

احل٘اك اهقٜ اهتـكدتين أه٣وتٕ كلقاكبعٞ ًفعلؿات اهعقٚعـٝ اٮهع٩ًٚٞ     

عاًععععٞ ٗاهعقٚععععـٝ اهٌععععٚعٚٞ ػاُععععٞ، ٗآععععٽلتين إػل تعلٙععععٞ بععععع   

 ككا٢نٓععا، ُٗععن  نـهععٚٞ بعٔععٔا ا٬ػععل، بعععـ اكتٌععاف بٌععلٙتٔا    

عقوٚعععٞ. -ٗقـٙععـ ؿٗاكعٔععا، ٗولعععلٗف ٌُعع تٔا، ٗكعععق ك٠٦ نل ُٚععٞ     

كلاْ احل٘اك ًغاًلٝ مل قـٜ اخلٽ٘هل احلٌلا١ ٗاكلِاطق املًٞ 

 ٌّٓ اه٩ًفلل كٕٚ ؿِٙٚا. هلِٕ ًغاًلٝ عوٌٚٞ.
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كاٮؿلعععععاْ ًععععع ْ ًؼِعععععٛ، ٗاهِعععععاي أسعععععلاك مل عقا٢عععععـٍٓ،     

أْ كٌعف  دٚعـا  ٗأعوعٍ  . ًٌٗاعلٍٓ ذلرتًٞ ًا ؿاً  قرتَ ا٬ػعل 

ٗنعـ   ف عِٔعا. ٌلذٍٔ، ٧ٙٗهڃبٍٔ ٓـ كى ًّ ٙباؿك هوحلقا٢ق ٙنعا

انتِععل ؿٗكٜ مل احلعع٘اك عوععٟ اكللادعععٞ ٗاهِقععـ ًععع كُععـ ًت٘اُععى      

هتـاعٚات اهعقا٢ـ ٗاهٽق٘ي، ؿِٙٚعا ٗادتٌاعٚعا، ًٗعـ٠ تع ثٵل اهع٘عٛ      

اجلٌععععٛ بٔعععا. ػاُعععٞ إْ أػٽعععل ًعععا مل ا٪ؿٙعععاْ ًلعععل اهٽقععع٘ي        

ًعع سذعٍ اه٩ًعقع٘ي اهعـٙين.     ٗاهٌعا٢ل اهـِٙٚٞ، اه  تتِاهم طلؿٙا 

ًٗواسٞ احل٘اك ٨ توعٌض بتفِع٩ٚت أكجعل، كِلتفعٛ بعٕ كل٦ٙعٞ       

ُقـٙٞ اكتلعنت هوعقعى ٗاهقعل ْ مل ًلادععٞ عقا٢عـ اكلوعوٌغل هلُعـ        

 اهفاكق بغل اهل٦ٙٞ اهقل ُٚٞ ٗاكلٌاكهٞ اهعٌوٚٞ.

ْ احلععع٘اك ػ٩ُعععٞ ًعاُعععاٝ اهعععتٌلت أكجعععل ًعععّ ث٩ثعععغل عاًعععا    إ

تفوعععاك، صلٚعععـ كهعععٍ ع٩ًعععات   هٌعععؼّ ًوعععلْ٘ با٪هععع٣وٞ ٗا٨ه 

ا٨هععتفٔاَ. ٗنععـ أًعععّ بعععاهتفلري ٗاكللادعععٞ ٗذلاكٌععٞ ا٪كلعععاك      

ٗاهعقا٢ععـ، ٗاُتٔععٟ إػل ُتععا٢ر ًغععاٙلٝ تلتوععم ًععلعٚتٔا ًععّ كٔععٍ        

ًتذععععـؿ هولتععععاب اهلععععلٍٙ مل ٓعععع١٘ اهعقععععى ًٗعٽٚععععات اكلعلكععععٞ     

اعتٌععـ ك اجلـٙععـٝ، ٨ٗ جتععامل اهِععشٚض ًععّ اهوععريٝ اهِب٘ٙععٞ اهعٽععلٝ. 

هلععلٍٙ ٗاهعقععى ٗبععع  اهق٘اعععـ اهعقوٚععٞ ًلدعٚععٞ      احلعع٘اك اهقععل ْ ا 

أهاهٚٞ مل بِا١ أكلاكٖ ٗك٦اٖ اهعقا٢ـٙٞ، ًّ ِٓا هٚلْ٘ اخل٩ف 

ًع بع  اهقلٵا١ مل اكلِٔر ٗاكلبِٟ اهعوٌٛ، ػاُٞ ًعّ ٙٔعع اهلٗاٙعات    

ـٵًٔا عوٕٚ  ِِٚعا ٗتقٚٚعـا،    مل ً٘اماٝ اهلتاب احللٍٚ، بى ٗٙق

ق ًععّ ًِٽععق اهلتععاب  ٗٓعع٘ ًععِٔر ًلكعع٘ب ٗكقععا هل٦ٙععٞ نل ُٚععٞ تتؼعع  

اهللٍٙ ًِٔذا مل كٌٕٔ، ك٩ هوٽٞ تعو٘ هوٽٞ اهِّ اهقل ُعٛ، ٨ٗ  
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٘ٵق عوٚعٕ. ٗٓع٘ ًعا ٙعتٌعـٖ        هوٽٞ ت٘امٕٙ مل ٩ُسٚاتٕ ك٩ٔ ععّ اهتفع

اهفقٔا١ ٗاكلتلوٌْ٘ ًّ أدى ؿعٍ عقا٢ـٍٓ ٗتعٔٚـٓا ب ؿهعٞ كٗا٢ٚعٞ   

سٌِٚععا ٨ ٙوعععفٍٔ اهقععل ْ اهلععلٍٙ ب ؿهععٞ ُععلضلٞ بععى ٗستععٟ أؿهععٞ        

  ٚٞ.ت ٗٙو

هلعععّ ًٌعععلوٞ اكلوعععوٌغل عاًعععٞ ٓععع٘ اهعععرتاخ اكلجقعععى باهلعععقب    

ٗاهتنٗٙععععل ٗاه٘ٓععععع عوععععٟ اد ٗكهعععع٘هٕ، اهععععقٜ أكٔععععٟ إػل عقا٢ععععـ 

تلهؼ  بٌلى ٨ ؿللّ معنعتٔا إ٨ هو٘اعغل اهٚقىلغل ًّ اهِعاي.  

كاٮؿلاْ اهَٚ٘ إؿلاْ تلاثٛ، طق٘هٛ، ٙقِٛ اهعقى، ٗٙبـؿ اه٘عٛ، 

اْ ضلاكيل عوٟ ٓ٘ٙتٕ اهـِٙٚٞ  ٗٙو٘ف باه٩ًعق٘ي ًّ أدى تللٙى إؿل

ٗاهٽا٢فٚععٞ. بععى اهععتٽا  اهععرتاخ انِععا١ اهلتععاب اهلععلٍٙ، كشععلَ      

اهِاي ًّ ًقاكبتٕ حبذٞ اػتِاْ كٌٔعٕ بعاهقلْٗ ا٪ٗػل، كتلعْ٘    

ٗولٚفععٞ اكلوععوٍ اهتعععلف عوععٟ اهلتععاب اهلععلٍٙ ًععّ ػعع٩ي اهععرتاخ        

سِععلا. ٗٓععقٖ كاكثععٞ ًععا بعععـٓا كاكثععٞ عِععـًا ٙقِععٟ اهلتععاب       

وععععاسٞ اهفللٙععععٞ ٗاهعقا٢ـٙععععٞ هععععرتاخ ًوغععععَ٘  اهلععععلٍٙ، ٗٙععععرتن اه

 باهٽا٢فٚٞ، ٗاخللانات، ٗاه٩ًعق٘ي.

أًوٛ أْ ضلاهف اه٘عٛ اهقاك٥ اهللٍٙ، ٗتوعآٍ نلا١تعٕ هوشع٘اك    

مل إثلا١ اه٘عٛ اهـٙين ًّ أدى ُٔٔٞ سٔعاكٙٞ سلعّ بع ًى احلادعٞ     

هلا كٌٔاْ كلوتقبوِا ًٗوتقبى أبِا٢ِا. ٗبق  احلقٚقٞ اهـِٙٚٞ ًعـاك  

 ِ٘عٔا بتِ٘  سق٘هلا.ا١تِا اهِقـٙٞ هلا، كغٍ تكُا ٗنلس٘ا
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هععتاف ًادععـ اهغلبععاٜٗ عوععٟ هعععٞ    أًععللا هععم   طااارق اللهااانٌ: 

ُـكن ٗقٌوم ًٌقٞ ٗعِا١ ا٨دابعٞ عوعٟ ٓعقا اهلعٍ اهلعبري ًعّ       

هعع٣وٞ اهعع  كاُعع  تععـٗك مل ًِععاطق ذللًععٞ ًٗععللا هععم عوععٟ         ا٪

قعـ  دلأتم ٗعوٟ جتعاٗم ساهعٞ اهتٌشع٘ك اهٽعا٢فٛ ٗاهتعِعم اكلقٚع  ك      

٩ُٚ نى ُىلريٖ مل ًلغ ً٘نفم ٗبٌلى ٨ٙقبعى  أولٔلت هِا ًعـُا أ

كلاُ  ُتعا٢ر   ،اهوبى ٗبـْٗ ً٘اكبٞ ٗعـَ ًوم اهعِا ًّ اه٘هنل

٨ اْ إ ،باهلغٍ ًعّ طع٘ي ًعـٝ احلع٘اك     احل٘اك ٗآشٞ هلى فٜ هم،

ٓ٘ كتابِا ا٨ٗي نـ ُـك ًٗابغل  اهِتا٢ر كاُ  كا٢عٞ ًٌٗذعٞ كٔا

هجعاُٛ ٗاهعقٜ هِٚعـك بعُ٘عٕ تععاػل ٗاعتقعـ       اٙـِٙا ا٨ْ ٓ٘ اهلتاب ا

كٚف ٨ ٗٓ٘ ؿلجى ػ٩ُٞ ًا اُتذٕ  .إُ هٌٚجى نٌٚٞ كللٙٞ ًٌٔٞ

اهفلععل اكلتشععلك ًععّ اخللاكععٞ ٗاه٩ًعقعع٘ي ًوععتِـا ٨هععاُٚـ ٨ٙلنععٟ   

  ٜ ، ًعع ػعاهّ   اهٚٔا اهٌم .اكلك ًللٜ هم اهتاف ًادعـ اهغلبعاٗ

 .تقـٙلٜ ٗاسرتاًٛ

ربن ٗهعٞ سوٌم، ٗؿنعٞ  ٗأُا بـٗكٜ أًلل ُ ماجد الغرباوٍ:

أهعع٣وتم، ٗسلُععم عوععٟ ًعلكععٞ احلقٚقععٞ ًععّ أدععى احلقٚقععٞ فاتٔععا، 

ًٗع٘كن باكلو٧ٗهٚٞ جتاٖ ؿِٙم ًٗعبم ٗبوـن. ٗأًٚـ ب ه٣وتم اه  

اهععتـكدتين هتؼٽععٛ امععلَ ٗاكلٌِعع٘  مل اهعقٚععـٝ اهٌععٚعٚٞ، كلععاْ    

احلعع٘اك كسوععٞ اكتٌععاف عىلٌٚععٞ، ٗنفِععا ًععّ ػ٩هلععا عوععٟ سقععا٢ق        

بٔعا، ُ ًعى أْ تلعْ٘ ُقٽعٞ ٓع١٘ ٙلتٌعف       ٚمت تغٚ كاُ  غا٢بٞ أٗ

  بٔا اهقاك٥ اهللٍٙ طلٙق احلقٚقٞ.

ٜ مل ٓععععقا احلعععع٘اك  ـلٚععععع ا٪د٘بععععٞ   ؽلجععععى كأٙععععٛ ٗٗدٔععععٞ ُىلععععل

ًٗوتعـ هورتادع عّ أٜ كللٝ ثب   ا.ٌ، ٗأُا ًو٧ٗي عِٔاهٌؼِٚٞ
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ٓععـٓا بععـهٚى ًقِععع. كوععٚى هععـٜ ُٔا٢ٚععات بععى أُععا كدععى باسععح عععّ       

.. ٨ ت هعلُٛ نبوٚعاتٛ، ٗهوع  ًتعِعبا      ٓعا ؿاحلقٚقٞ، ٗهع بقٟ اطاك 

٪ٜ ًِٽعععق أٗ كلعععل أٗ عقٚعععـٝ ٗأهعععري عوعععٟ ٓعععـ٠ ًعععّ اهلتعععاب      

اهلعععلٍٙ ٗعقوعععٛ ًٗعععا ُعععض عِعععـٜ ًعععّ اهلٗاٙعععات ٗكعععق ًِٔذعععٛ مل  

ت٘ثٚقٔعععا، ٨ٗ أكتفعععٛ ب٘ثانعععٞ اهعععلٗاٝ، ٗأػٔعععع اهلٗٙعععات هوـكاهعععٞ   

ٗاكلقاكُععٞ ًٗعلكععٞ ت٘دٔععات ٗعقٚععـٝ اهععلاٜٗ، كٚبقععٟ اه٘ثعع٘ق ًِٔذععا     

تٽعع٘ك مل ًباُٚعٕ ٗأهوعٕ. ٗأقوععٟ ؼل٘ٓع٘عٚٞ توععاعـُٛ     ًعتٌعـا ًعع  

عوععٟ كٔععٍ احلقٚقععٞ ٓععٌّ سٚجٚاتٔععا اهتاكطلٚععٞ. كععاهفللٝ ٗاهعقٚععـٝ     

هٚو  ًِقٽعٞ عّ ب٣ٚتٔعا ٗأهعباب ٌُع تٔا، ٨ٗ ؿللعّ كِعؤا ععّ       

وللٗكٔععا اهوٚاهععٚٞ ٗا٨دتٌاعٚععٞ، بععى ٨ٗ ستععٟ ؿللععّ كِععؤا عععّ    

ـ٠ ا٪ٙعععاَ دلٌعععى اهتشعععـٙات اهععع  كاكقتٔعععا، ٗٓعععٛ تتٽععع٘ك عوعععٟ ًععع   

ٗاهوععِغل. كٌععّ ٙتععابع تععاكٙؽ ا٪كلععاك ٗاهعقا٢ععـ ٙلتٌععف ُععشٞ ًععا   

أنعع٘ي. ٗٙلفععٛ أْ اهقععل ْ اهلععلٍٙ نععـ كٌععف عععّ بععع  د٘اُععم    

تٽعع٘ك اهعقٚععـٝ ًععّ ػعع٩ي اهتعلآععٕ هلهععا٨ت ا٪ُبٚععا١ ٗنِِععٍٔ     

ٗاهتشـٙات اه  ٗادٔتٍٔ. كوٌافا ِٙنعر بع  اهِاي عِـًا تتشعلَ  

. اهتعِم اهعـٙين ٙقتعى كٗغ اهتوعاًض    بعقٚـتٕ أٗ تِقـٓا ُقـا عوٌٚا؟

ٗامبععٞ ٗاه٢٘ععاَ، ٗٓعع٘ أسععـ أهععباب تفتعع  عٔععـ ا٪ًععٞ ا٪هعع٩ًٚٞ       

 عِـًا تعِم كى طلف كلقٓبٕ.

*** 

تفاعوعععم ًعععع ا٪د٘بعععٞ كغعععٍ   أهعععاف طعععاكق اهلِعععاُٛ،   أهععععـُٛ 

ُؼبٔا، هلِم أكرب ًّ اٮُفعا٨ت، بٌٔاؿٝ ا٪ه٣وٞ اهع  كِع    

  تٽلسٔا تعقٚبا عوٟ بع  ا٪د٘بٞ.
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هععم اهٌععلل أػععريا عوععٟ دٔعع٘ؿن مل ُععـٗك احلعع٘اك بلتععابغل، ٗ

ُفشٞ، بٌِٚعا   711اػتّ ا٪ٗي بام٘كّٙ ا٪ٗي ٗاهجاُٛ عوٟ ًـ٠ 

كجعل ًعّ   كاغ ام٘ك اهجاهح ٙتفلؿ بلتاب كبري اًتـت ُفشاتٕ ٪

 أكبع٣ٌٞ ُفشٞ. كذنان اد ػريا، ًّٗ اد ُوتٌـ اهعْ٘ ٗاهوـاؿ.

  



202 

 

 طارق اللهانٌ

 اي اهلِاُٛطاكق كاػل عب -

 كلب١٩ / اهعلاق -0411 -

 ًادوتري ذلاهبٞ -

 : ساُى عوٟ عـٝ ًٔاؿات أػل٠ -

 ٗاكً٘ ًٔاؿٝ مل بِا١ اٮنتِاؿ اموٛ ًّ ًعٔـ اِٙو٘ب  -

ًعععععٔاؿٝ مل اؿاكٝ اٮ٢تٌعععععاْ اكلِعععععلمل ًعععععّ ًعٔعععععـ اماهعععععبٞ     -

 ا٪ًلٙلٛ

ًٔاؿٝ مل إؿاكٝ اكلِاكف ًّ ا٨كاؿؿلٚٞ اهعلبٚٞ هوعوعَ٘ اكلاهٚعٞ     -

 عٌاْ ِلكٚٞ /ٗاكل

عٌععى مل عععـٝ ٗولععا٢ف سلً٘ٚععٞ  ػلٓععا ًععـٙل كععل  مل بِععم    -

 اهلًٚـ احللً٘ٛ.

 عٌى اهتافا مل كوٚٞ اهفلاتغل نوٍ اهعوَ٘ اكلاهٚٞ ٗاكلِلكٚٞ. -

 .0441عٌى مل ا٨ع٩َ ًِق اهعاَ  -

كاتععععم مل اهٌعععع ْ اهوٚاهععععٛ، ٗهععععٕ عٌععععلات اكلقععععا٨ت مل   -

 اهوٚاهٞ ٗا٨ؿب.

 قٚقٞ مل اهعلاق.ًـٙل قلٙل ُشٚفٞ احل -

 عٔ٘ ٓٚ ٝ اهتشلٙل مل دلوٞ اهجقامل. -

 ٙلتم مل اهِشف اهعلبٚٞ ٗاموٚٞ -

 ُاًنل ًـُٛ -
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 ُـك هٕ:

 َ.7108 / )دلٌ٘عٞ ًعلٙٞ  نِا٢ـ بتاكٙؽ اهغـ  -

 7101َ )دلٌ٘عٞ ًعلٙٞ  / مآري  ُٚٞ اهٌٌىأ -

 7101َ )دلٌ٘عٞ ًعلٙٞ  / فاكلتٛ ٗكبٚع اهنٓاؿلل -

مل أٙععـٙ٘ه٘دٚا اهت٘ولٚععف  ٽٞ مل اهعععلاق .. سعع٘اككٓاُععات اهوععو -

 َ.7102ًع ًادـ اهغلباٜٗ /  اهوٚاهٛ

ًٱِشِٚععععات ا٪هععععٽلٝ .ًععععـاكات عقا٢ـٙععععٞ هععععاػِٞ - . سعععع٘اك مل 

 / ًع ًادـ اهغلباٜٗ ٗاه٩ًعق٘ي اهـٙين

  



200 

 يإصضح ادلثمف انعزتٍ

٧ًهوٞ اكلجقف اهعلبعٛ، ٧ًهوعٞ غعري سلً٘ٚعٞ، تعِعٟ باهٌع ْ       

طٔا مل دلعععا٨ت اهجقاكعععٞ ٗاهفلعععل ٗا٪ؿب  اكلععععلمل، ٗؽلعععاكي ٌُعععا 

ٞ ًلتبا ك٢ٚوا هلعا، ًٗعّ   ْٚ. تتؼق ًّ ًـِٙٞ هٚـُٛ ا٪هرتاهٗاهفِ٘

 ُشٚفٞ اكلجقف ً٘نعا عوٟ اهٌبلٞ اهعِلب٘تٚٞ.

عععععع٩ْ ععععععّ ت هعععععٚى ٧ًهوعععععٞ اكلجقعععععف اهعلبعععععٛ مل      دعععععا١ اٮ

َ اهتذابٞ كلتٽوبات اهعٌى اٮع٩ًٛ اهلآِٞ، ٗتوبٚٞ 18/10/7101

تعنٙن ٗإًعاعٞ ثقاكعٞ اهتوعاًض ٗامبعٞ ٗاهتلاكعى،      هٔلٗكات ٌُل ٗ

ٗاصلاؿ ًلكنٙٞ ٧ًهواتٚٞ تٌّٔ تعلابنل ا٪عٌعاي اهِعاؿكٝ عِٔعا،     

ٗٗٓعٔا مل هٚاق اهعٌى اكلعِىلٍ. كبععـ عٌعى ًت٘اُعى هعج٩خ هعِ٘ات       

مل ُشٚفٞ اكلجقعف اُبجقع  ٌُعاطات أػعل٠، تٽوبع  ٗدع٘ؿ ٧ًهوعٞ        

 ٮؿاكٝ ٧ًُٗٔا ٗتوٚري أعٌاهلا.

هعلبعععععٛ دٔعععععٞ ًوعععععتقوٞ، تععععععلك  اهعِعععععف  ٧ًٗهوعععععٞ اكلجقعععععف ا

ٗاهتٽلف اكلقٓ، ٗاهوٚاهٛ، ٗتوتقى بل٦ٙٞ بعٚعـا ععّ    ٗاهتلفري،

تٌىلٚات ا٪ٙـٙ٘ه٘دٚا ٗكى اٮُقوعاًات ٗاخلُِ٘عٚات اهع  تِعاي     

عععرب  ُوععاًْععّ كلاًععٞ اهفععلؿ ٗاجملتٌععع. هععاعٚٞ إػل تلهععٚؽ نععٍٚ اٮ  

 .إًاعٞ ثقاكٞ اهتواًض ٗامبٞ ٗا٪ػ٘ٝ ٗٗسـٝ اكلِري اهبٌلٜ

ِٙبجععق عععّ إؿاكٝ اكل٧هوععٞ دلوععى اهتٌععاكٜ، ٙوععآٍ مل تلًععٚـ   

هٚاهععٞ اكل٧هوععٞ، ٗاهتؼٽععٚنل كلٌععاكٙعٔا اكلوععتقبوٚٞ، كٌععا هععتٌجى  

شلبععٞ ًععّ اكلععجقفغل، هعععٚا ًععٍِٔ    أهععرتاهٚاٌُععاطات اكل٧هوععٞ ػععاكز  

 .غل أبِا١ اهلٚاْ اجملتٌعٛ اكلتشـهتعٌٚق ا٪ٗاُل اهجقاكٚٞ ب
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 مبادئ مؤسسة املثقف العربي

 ًّ باهتعـؿٙٞ ٗاهلأٜ ا٬ػل.٧ُ ■

 ُـع٘ هوتعاٍٙ بغل ا٪ؿٙاْ ٗاهجقاكات. ■

ُتبِعععٟ نعععٍٚ: اهتوعععاًض، ٗاحللٙعععٞ، ٗاهـؿلقلاطٚعععٞ، ٗسقععع٘ق       ■

 .ُواْاٮ

 سلاكب اهعِف ٗاهتشلٙ  ٗاهتلفري. ■

 ُلك  اخلٽاب اهٽا٢فٛ ٗا٪ٙـٙ٘ه٘دٛ املب . ■

هعٚٞ  ُوآٍ مل تعٌٚق هغٞ احل٘اك ٗاهتفعآٍ ٗكعق اهج٘ابع  ا٪ها    ■

 ٍ اهوٌا١ ٗن٘اُغل ا٪كب .ٚاكلوتٌـٝ ًّ تعاه

ُعِعععٟ بعععاكلجقف ًٗ٘انفعععٕ إما١ ا٪سعععـاخ ٗاهتشعععـٙات، ُٗععععلٵف   ■

 بإزلاماتٕ ٗأعٌاهٕ ًٌٗاكٙعٕ.

 

 ماجد الغرباوٍ                                           

 رئً  مؤسسة املثقف العربٌ                                  
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 ات مؤسسة املثقف العربي:إصدار

 / 0جتوٚات احلِغل .. مل تللٍٙ اهٌاعل ضلٟٚ اهوٌاٜٗ )هل -

 إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗ

 اهٔـ اهِ٘عٛ ه٩هتبـاؿ  -

اهعععتفٔاًات سععع٘ي دعععـ٠ٗ اكلٌعععلٗ  اهوٚاهعععٛ اهعععـٙين / ًادعععـ    

 اهغلباٜٗ

اًلأٝ بغل سٔاكتغل ... س٘اك ًفت٘غ ًع ا. ؿ. إُععاَ اهلعامشٛ /    -

 إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗ

ٓٵذٞ ٴ مل كٔا١ٶ اهِقـ ٗاهعـكيڄ   - ٛٵ .. كسوٞ ٴ ًت٘ ؿ.عبـ اهلٓا عو

 إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗ/  ا٪كاؿؿلٛ

 دقٶ٨ځ .. بغٰل هٶلبٶ اهوُِ٘٘ / هعـ احلذٵٛ -

إعععـاؿ ٗكععا١ عبععـ اهععلماق .. أكععق بععغل اهتلجٚععف ٗاهتذلٙععم /   -

 ًادـ اهغلباٜٗ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ:

إععـاؿ ٗقلٙعل   ً٘ك  اهلبٚعٛ .. كٔعا١ إبعـاعٛ ًتع٘ٓر /      -

 ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗ

ًـاكات اٙـٙ٘ه٘دٚٞ .. س٘اك ًفت٘غ ًع ا٨هعتاف هع٩َ كعاولٍ     -

 إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗكلز / 

اهٌٚؽ ذلٌـ سوغل اهِا٢ٚين .. ًِىلڃل احللكعٞ اهـهعت٘كٙٞ /    -

 ًادـ اهغلباٜٗ

 أٙو٘ي ١٘ٓٗ اهقٌل / ؿ. ِٓا١ اهقآٛ -

 أؿػىٱ دوـٜ أؿػوٿلٍ / ٗكا١ عبـ اهلماق -

 غلٵٙـ اهقِم /. هِٚٞ عبـ عْ٘ كً٘ -
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 تعاػل ٪حبٰح كٚم عِٵٛ / ضلٟٚ اهوٌاٜٗ -

 ًـػى إػل اه١٘ٔ / ٗكا١ عبـ اهلماق -

 اكلتؼٚى اهتعبري٠ / ؿ. ُاؿك أفلـعبـ اخلاهق -

 جتـٙععععـ اهفلععععل ًععععِٔر اهٌععععٔٚـ ذلٌععععـ بععععانل اهِععععـك مل  -

 اٮه٩ًٛ / ؿ. عبـ اجلباك اهلكاعٛ.

 تلٌُٚتاْ كلِفٟ ٗاسـ / ه٘ماْ هاًٛ ـلٚى ٗأكغل ابلآٍٚ -

ًٽاكسعععات سععع٘ي احلذعععاب ٗاهنِٙعععٞ مل اهٌعععل  اٮهععع٩ًٛ /    -

 غاهم سوّ اهٌابِـك

بعع٩ؿ اخلعع٘ف / ذلٌععـ تقععٛ   )ًوععلسٚٞ  كسوععٞ ابععّ ععع٘ف إػل  -

 ـلاي اهـّٙ

ٌٲٰلاْ اهبٌلٜ اٮه٩ - ًٛ / ؿكاهٞ ت ُٚوٚٞ مل ١٘ٓ اهقل ْ اهعٱ

ٔٱ٘يٲ  اهللٍٙ ٗاهوِٞ اهِب٘ٙٞ / ؿ. كًٚـ كٿ

 مل غٚاب اجل٘اب / ٗكا١ عبـ اهلماق -

 أغ٩ي أػل٠ / ٗكا١ عبـ اهلماق -

 ٗدٖ٘ أًباغ ٗأػٚوٞ / ٗكا١ عبـ اهلماق -

إؿًعععععاْ اهوٚاهعععععٚٞ .. هعععععريٝ: ًعععععّ اهقً٘ٚعععععٞ هوٌاككوعععععٚٞ      -

 هوـؿلقلاطٚٞ / د٘كز كعل

 كلوتشٚى / ٗكا١ عبـ اهلماقاهنًّ ا -

 ساً٘ت / ٗكا١ عبـ اهلماق -

 هٽل .. اهٌاك  / ك٩غ اهٌابِـك -

. ؿ. ذلٌععـ  ت٘ولٚععف اهععِّ اهقل ُععٛ مل ًعععل أفلععـ ًٽععل / أ    -

 ثاًل اهوعـْٗ احلوٚين
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 اهبشح عّ اهوْ٘ / سوّ اهبِاَ -

اهعقى .. نعلا١ات مل إًعلاهٚٞ اهعقعى ععرب اكلعـاكي اهفووعفٚٞ        -

 غاهم سوّ اهٌابِـك   /0اكلتِ٘عٞ )

اهعقى .. نعلا١ات مل إًعلاهٚٞ اهعقعى ععرب اكلعـاكي اهفووعفٚٞ        -

   / غاهم سوّ اهٌابِـك7اكلتِ٘عٞ )

 أُققتٶين ًين / ضلٟٚ اهوٌاٜٗ -

كِتامٙا اهِٵّ مل كتابات ٗكا١ عبـ اهعلماق / ؿ. ٗهٚعـ داهعٍ     -

 اهنبٚـٜ

 ٌُ  اه٘ؿ / ٗكا١ عبـ اهلماق -

اهععع٘ؿٝ .. سعع٘اك ًفتعع٘غ ًععع ا. ؿ. عبععـ  اهٽٚعع٘ك اكلٔععادلٝ ٗكًععاؿ   -

 إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلباٜٗا٨هٕ اهِا٢  / 

 أُا هٚوٟ ستٟ اهلًقڄ ا٪ػريڄ / ه٘ماْ عْ٘ -

 ا٨غتٚاي ا٨ًٜ٘ هوبشل )ًولسٚٞ  / ذلٌـ تقٟ ـلاي اهـّٙ -

اكلععلأٝ ٗاهقععل ْ .. سعع٘اك مل اًععلاه٠ات اهتٌععلٙع / ؿ. ًادععـٝ  -

 غٔباْ ًٗادـ اهغلباٜ

ٚٵع / ؿ. سوعععععغل اكلـكهعععععٛ   - ٘ٵك اكلبعععععاُٛ اهفللٙٵعععععٞ هوتٌععععع تٽععععع

 اهٽباطبا٢ٛ

احللكععات اٮهعع٩ًٚٞ .. نععلا١ٝ ُقـٙععٞ مل جتوٚععات اهعع٘عٛ /       -

 ًادـ اهغلباٜٗ

 أًم ستٟ .. / ٗكا١ عبـ اهلماق -

كلىلفععل ٗتٽعع٘ك احللكععٞ ا٨ُعع٩سٚٞ مل  ااهٌععٚؽ ذلٌععـ كٓععا  -

 هغلباٜٗ/ اهٌٚؽ ذلٌـ ًٔـٜ ا٬ُفٛ، تقـٍٙ: ًادـ ا اهِذف



222 

كا٢ـ ا٪ؿب اكلعاُل .. ؿكاهٞ مل ًعل اهٌعاعل اكلغعرتب نِعٛ     -

 اهٌٚؽ عولل / ؿ. ٓـ٠ ُشِاٜٗ

 كهاهٞ )كٗاٙٞ  / ؿ. نِٛ ًٚؽ عولل -

دـهٚععععٞ اهوٚاهععععٞ ٗاهعععع٘عٛ .. نععععلا١ٝ مل تععععـاعٚات اهوععععوٽٞ     -

 / ًادـ اهغلباٜٗ ٗاحللٍ مل اهعلاق

 ٗطّ اجللاؿ )كٗاٙٞ  / ا. ؿ. ذلٌـ ثاًل -

   / ًادـ اهغلبا3ٜٗت اهتذـٙـ )هلإًلاهٚا -

ؿكاهات ًٗٔاؿات مل ًِذن اهٌعاعل ضلٚعٟ   جتوٚات احلِغل ..  -

   / إعـاؿ ٗقلٙل ٗتقـٍٙ: ًادـ اهغلبا7ٜٗ)هل اهوٌاٜٗ

إػفانعععات اهععع٘عٛ اهعععـٙين.. نعععلا١ٝ مل تعععـاعٚات اهِلعععْ٘       -

 احلٔاكٜ / ًادـ اهغلباٜٗ ٗه٩َ اهبٔٚٞ اهوٌاٜٗ

عبععععـ اجلوٚععععى اهٽععععآل  .. ٛاخلٚععععاي اهو٘هععععٚ٘ه٘دٛ اهعلانعععع  -

 ؿ. ذلٌـ فل٘ؿ إبلآٍٚ اهؤل/  أؾل٘فدا

 أ٨ٗؿ اهِِلاُٚٞ .. دٚى  ػل )كٗاٙٞ  / أفلـ اهٌٽٚ، -

/ ؿ. احلواهععٚٞ اجلـٙععـٝ مل كٗاٙععات نِععٛ اهٌععٚؽ عوععلل    -

 َ.7101ُاا اهلمٗق، 

سعع٘اك مل أٙععـٙ٘ه٘دٚا اهت٘ولٚععف مل اهعععلاق .. كٓاُععات اهوععوٽٞ  -

 اٜٗ ٗطاكق اهلِاُٛ/ ًادـ اهغلب اهوٚاهٛ

 اهتـك ًع ٢٘ٓٛ / هو٠٘ كلغ -

 / ضلٟٚ اهوٌاٜٗ سـٙقٞ ًّ مٓ٘ك اهلوٌات -

ًٱِشِٚععععات ا٪هععععٽلٝ.. هععععاػِٞ ًععععـاكات عقا٢ـٙععععٞ -  سعععع٘اك مل 

 / ًادـ اهغلباٜٗ ٗطاكق اهلِاُٛ ٗاه٩ًعق٘ي اهـٙين
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. ا٨هتذابٞ اجلٌآريٙٞ . . . . . . . . . . . . 732 



220 

. ي: اكلٔـٜ ٗاخلٌى اهٌٚعٛام٘ك اهواؿ . . . . . 220 

. ٗاهغٚبٞخلٌى ا . . . . . . . . . . . . . . 708 

. اكلٔـٜ ٗاخلٌى . . . . . . . . . . . . . . 711 

. ُلبٞ اٮُفاق . . . . . . . . . . . . . . 717 

. اكللدعٚٞ اكل٧هوٞ . . . . . . . . . . . . . 721 

 

. اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ ٗاه٩ًعق٘ي اهٌٚعٛ بعواام٘ك اه . . 280 

ـٵي . اهول اكلق . . . . . . . . . . . . . . 738 

. اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ . . . . . . . . . . . . . 311 

. ًفَٔ٘ اه٨٘ٙٞ اهتلِ٘ٙٚٞ . . . . . . . . . . . 311 

. ٗاخلوق ٨٘ٙٞاه . . . . . . . . . . . . . . 337 

. !!!ًِاؿٙق اه٨٘ٙٞ . . . . . . . . . . . . . 332 

. ُٗٛ هوٌٚاْ . . . . . . . . . . . . . . 301 

. ق اكلعاؿياخلاه . . . . . . . . . . . . . . 303 

. ٘نف ًّ اكلعذناتاكل . . . . . . . . . . . . 388 

 

. : اهلدعٞ ًِـاق اه٩ًعق٘ي اهٌٚعٛجاًّام٘ك اه . . . 059 

. اهلدعٞ . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

. ذلِٞ كتم اهغو٘ . . . . . . . . . . . . . 314 

. اهلدعٞ مل اهـٙاُات ا٪ػل٠ . . . . . . . . . . 321 

. اهٔلٗكٝ اهٌٚعٚٞ . . . . . . . . . . . . . 330 

 

. اٮًاًٞ ًفَٔ٘ هٚاهٛ :تاهعام٘ك اه . . . . . . . 089 

. ا٪٢ٌٞ ًّ نلٍٙ . . . . . . . . . . . . . 340 

. اهِلبٞ ا٪ٗػل . . . . . . . . . . . . . . 017 



227 

 

. اهتٌٚع ٗتِاهى اهٽق٘ي :ًلام٘ك اهعا . . . . . . 267 

. ذلِٞ اهتٌٚع . . . . . . . . . . . . . . . 014 

. اهنٙاكٝ ٗاهغو٘ . . . . . . . . . . . . . . 002 

. مل اخلتاَ . . . . . . . . . . . . . . . . 070 

. طاكق اهلِاُٛ .. هريٝ فاتٚٞ  . . . . . . . . . . 030 

. ٧ًهوٞ اكلجقف اهعلبٛ . . . . . . . . . . . . 031 

. ٧ًهوٞ اكلجقف اهعلبٛإُـاكات  . . . . . . . . 033 

.امت٘ٙات . . . . . . . . . . . . . . . . 003 

 


