لقاوة
د .عسخ العساس

حتىىسبعىىات شلقبن اىىانبن سلنىىإمبحلن ى بإشتحلنىىلقبن ذىىيلد بن ر ى ا مبشهههةادة

الشقلبمغ (السجارس الػسصى) ،أو مجارس ما كان يعخف ب ( ..الثهاوػ العهام)مإ ىسب

ن سدنرسبن ثلنؾيةمبحلن بتلػبنالشتحلنلقبشؾحد مبأيبأنيىلبتاىلمب ىإبناىتبن تؾ ى مب ىإب
جسيعبن سانكزمببكلبأنحلءبن دؾدنن .ب

ك ىىلنبلؾح ىىلبأش ىىابن ؿي ىىلمباي ىىلمبضتشا ىى،ىلبال ىىسبأرضبن ؾن ىىعمبإدنري ىىلبض شي ىىلمبإ ىىسب

شتلسى ىىإبن ساحلى ىىةبن ثلنؾيى ىىةمبن ى ىى،لؽباتسلى ىىؾنب ى ىىإبشى ىىدنرسبن سحل غى ىىةب(اإلسههههع الدهههها

لمسعتسجيه) .كش بلؾشيلبأاسلببسدرعةبخػرشقت الثاوػيةماأل هضس ،سهللش أدهج أو د
العاصسة سؤا ً محي ًاخ وقال:
(إوت شغال ف مجرسة الخػر الصاق ؟)

فلجبته:

(أوا ذات الصقيت الخػر).

أعىىشدبإ ىىإبأوههابضأعىىتلذيبإسههحاإ إ هخااضع الحههاجمب(ربلطىىلاإبالىىسبن دىىك ؽ ب

يعخفبإ أن يقػل الح ف غيخ ما تهخدد)،بأشىابإجىانءبنالشتحلنىلقببسدرعىةب(لقهاوة)

اشىىدبحىىدضدبشحل غىىةبحاد ىىلنبشىىعبشحل غىىةبدنر ىىؾرمب ىىإبششظاىىةبعىىيليةبتذ ى لبن ح ىىزب

ن سستدببتدبإجتيلزبعلدلةبجاللبن شؾبةبن ابية .ب

حزششلبشتلاشىلمبضتدىلسشلبالصهخدمبن ى،يباحىؾيبنشتحلنىلقبن سىؾندبن سختلاىةبجسيتىلمب

سش ىىلباؾن ىىتوبدنر ىىلبع ىىيلر ال ( ،)MERCURYذنقبالقبيشهههةبن ؾنح ىىد مب حن ىىاحشلب

أربت ىىةبدنر ىىلبتل ىىػب(القبيشههههة) أوههههابضزش ل ىىإباألسهههتاذ إسههههح ضن د ىىل بمػسههههى وشههههخدب

ا متحاواتمبن ،يبحشلبنكؽب وبحلبنالحتانمبضن تاج لمبضنؾ يوبأىسيىةب ىؾأبأىس تشىلمبنحىؽب

اشإبن اذامبرؾ لباليومبضرؾ لبال شىلب ىإبذنقبن ؾ ى مبشىؽبن ساىلدلامبضنحىؽبنتجىوبإ ىسب

باتةبشجيؾ ةببل شداةب شلمبالبندركبحشييلمبضالبحشوبشلباخبئوبن ادرب شلمبشعبشىلباظل تشىلمب
ضيشلضششلببوباغؼبن سدئؾ يةمبن تإبننبايشىلب يىلبضتحسلشلىىلمبض ىؼباكىؽب شىلبشىؽب تىلبااتىلمب
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إالبن دسعبضن ظلاةب إبتشا ،بنألشامبضحلنبذ ػبدلدنبن ستلس ؽبحل ةبشؽبرايجىإبمعةج
السعمسيغ العال بضغ اىؼبشؽبن ستلس ؽ .ب

إبنشدضأبن ديلر بن خلاإبحلنباجلتبالسدهاعج ،ضىىؾبشىلصبنى ابن دىؽبالب

لتجلضزباساهبن دلدعةباذامبحلنبىلد لبغ ابالائببسلبأ اإبال شلبشؽبشدىئ بؾ يةمبىسىوب
لتتل ببدالشةباابتوب إبرحلةبن ،ىلصبضنإلالصمبضشلبعىيالالوبشىؽبشذىاةبأضبشتتىةبأنشىلءب

ن ظاي  .ب

ن دل بشؾعسبشؽبؾال لبالفالته ن ،لؽبنعتؾطشؾنبشدلشةباأل ضسبشؽب ىداؼمب يىؾب

اتا يىىلبج ىىدنمبإالبأنبجىىلبشتا تىىوبلتساحىىزب ىىإبد ه الخديههو وسههػإ أ جةههلمبشسىىلبالب
اا ىىدنلبحث ى ناب ىىإبرحلتشىىلمبذنقبنألىسيىىةمبن تىىإبتتتل ى ببسرى ابنىىبيةبأرىىل يؼبادىىتتجلؾنب
ضنؾ شلمباتؾجتبشزاجمبضتالؤلبشسزضجببل ال  .ب

راجشلبشؽبشدلشةباأل ضس ضنؾبشلبنحؾبشدلشةبالهجلش ،،الحغى بأنشىلءبذ ىػبضأنىلب

بج ىؾنربن دىىل بمػسهههى ،أنىىوبحىىلن لتتلش ىىلبشىىعباجلىىةبن ؿيىىلد (الجركدهههػن)ببر ىىتؾبةمب

ن عترىحبيلب ىانكبحب ىاب ىدبارىلبإ ىسبأكثىابشىؽبتدىت ؽبدرجىةمبحتىسبلىتسكؽبشىؽبتؾجيىىوب

(لف)بن تجلب(المدتظ) ،كإبلدرلب إبشجا بن د ا (الصخي الح تدمكه الدضارات)
إب زلء رشلإبضنعع شستدبضغ ابشتبد .ب

عىلاتيلبتى،حاقبن دىل (مػسههى عبهج الغفههار)،ب ىإبحتىىلصبن سظل تىةبنألض يىةب ىىإب

رسدى شلقبن اىانبن سلنىإمبن ى،يبحىلنبااىؾدبن لىؾريب(الفهػرد) ن ستىاض،مب لنتىلاشإباىدمب
نإلطسئشىىلنب لاحلىىةمبرلنىىةببتىىدبشىىلباىىدأبمػسههى ىىإبطىىاحبنألعىىئلةبالىىسبن تىىلاايؽب ىىإب

نألضداة :ب

( اهلل تخي المقاوة مغ ويغ؟) ب

ااردبمػسى:

( اهلل شخي لقاوة مغ ويغ؟)

ثب ب إ :ب

أن مػسى يعخف شخي لقاوة.
 ّأن مػسى يعخف قجرات سضارته.
 ّأن مػسى
ّ -

يعخف تزاريذ الصخي .
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أن مػسى سػاإ دركدػن فقط.
 ّأن لغههة مػسهههى غيهههخ سههمضسة فةهههػ يزهههضو أدخفههاً ويقمهههخ أخهههخ عشهههج
 ّالتحجث.

كلبذ ػبالبلاذاببل خ امب دح بهللابحث نامبأنبادتانلب ىإبىى،هبن احلىةبالبعىيسلب

أنيلبن ثلنيةب إبن سحل غةببل شداةب إ.

ضنلشلبشدلشة الجلش ،إبششترفبن شيلرمبضتؾجيشلبشؽب ؾرنلبإ سبشكتى بن دى د ب

مجيخ التعمضعمبضحلنبىد شل :ب

 -إمكاوضة تغييخ الدضارة.

 -تدويجوا ػقػد إضاف .

 -ضع أدج خبخاء شخي لقاوة لسجسػعتشا.

ىىؼبادىىتج بن د ى د بمههجيخ التعمههضعب لظل ى بنألضلمبضنعىىتجلصب لظلب ى ؽبن ر ىايؽمب

تزضدنىىلببىىل ؾ ؾدبضننزىىؼبإ ىىسبشجسؾاتشىىلبن تىىؼبعبههج الههخدسغ ،كخب ىىا.بتحاحشىىلبعىىل ك ؽب

طاي ب(وال ) ضىؾبأحد ريلرنقبن تؼ عبج الخدسغ.

كلنى بن ذىىستبتدىتتدب لاح ىىلبشىؽ أشلششىىلمب تتدىلألبنألشىىتةبالىسبأنغلرنىىلبشذىىتةب

ضحلر ةمبغابلبحشلبنتجوبضأشلششلبتتتل سب سىؼبجبليىةبشىلىاةمبتتتثىابنألشىتةبن ذسدىيةب ىإب

نرت نا يىىلمب ىىإبعىىب لبن ؾنىىؾلبإ شىىل ،غللشىىلبنشجىىؾبشىىؽبن حىىابتىىلر مبضتىىلر بندىىتغلببغىىل

لشؾيبن اح لباشل.

لى،حانإبتتثىابنألشىتةبن ذسدىيةب ىإبنالرتى ناأب ىؾلبن ذىلاا بالشاصهخ قخيهخ

إبغلبلقبأم ادرب :ب

وتذةت ثػاقخ الشػر ممةى
ً
يغ أدزان مائةا الدمدال
يشسا جخت الثعا يغ اجداداً

لةا ف الجدوع جخ الحبال

غلا ى بن ذىىستبتسلشىىلبض ىىدبتؾعىىظشلبن جاىىللبن تىىإبأطل ى بال شىىلبش ىؽبحىىلبنىىؾصمب

بلعىىاةباسال ىىةمبتىىحاسبنالنحشىىلءمبضأنىىا بن شيىىلربلشدىىل بشىىؽبن ل ىىلبش ى ئلب ذ ى ئلمب تسىىددب
ن دؾندمبضاؼمبضند يؼمبض دلمبضنعتظللببالؤهمب حنا بحل لبنشايءبن ؿيت :ب
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وليل كسػج البحخ مخخ سجوله

عم

ّ

لوػاع الةسػم ليبتم

فقمت له لسا تسصى رمبه

وأردف أعجازاً وواء

كمكل

أ أيةا الميل الصػيل أ اوجم

ربح وما اإلصباح مشظ لمثل

كلن وجػمه شجت
فضا لظ مغ ليل ّ
لمخاس كتان إلى صع جشجل
ب

ىشلبحبل بن دسلءمبضجلءىلبن سخلضبالسبح ؽبغا مب لند ا بن سيىلهبال شىلبشىؽب

كىىلبنىىؾصمبأغلاشىىلبزجىىلجبأا ىؾنصبن دىىيلر بال شىىلمبضدنانىىلبشههخد اإلمتحاوههات ض ىىؼبنتىىدنامب

نعىىتلبشلبنىىؾصبالسدههاعج ،ن ىى،يبحىىلنببحؾزتشىىلمب تززنىىلببىىوبدنىىلربالصههخد ن اىىلبعبا ششىىلب ىىإب
ن ساتدمب إبشسؾخمبضازمبضحبايلءمبضغظاعةبشتشلـية.
رفس مػسى التػقو خذضة:

(أن تتجدخج صخخة مغ أعمى الجبال فتدقط عميشا).

 -أو لع يعمع مػسى أوشا محاشيغ الجبال مغ كل مكان؟

 -أ يسكغ أن تدل صخخة وتدقط عميشا ووحغ متحخكػن؟

أن تحخكشا ف هحه الحا ت غيخ مجج ؟
 أو لع يعمع مػسى ّ أو لع يعمع مػسى أيزاً أوشا تحخكشا الح يخاه صحضحاً،قج وقع ف متاهات التلخيخ وا ود إ ف أمخ جمل؟

تؾنىىل بششىى،بادناىىةبن احلىىةمبإ ىىسبأنبمػسههىبالبارىىل بألنباكىىؾنب ل ىىدنب دىىيلر ب

ى،هبن احلةمبن تإب ؼبتكؽبشؤىلةمبضذ ػبألعالصبذحاتيلبتتتل ببجىؾىاهبن دىلؾحإبحكىل ؽب
بذايبارل ب لؿيلمببسيلمبتتتل ببلإلندلنية .ب
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سههمػك

مههغ هشهها ا شههتعمت ف ه ج هػاوح ش هخارة اإلرادة السعةجيههة ،الت ه أضههفت عمههى
عز هاً مههغ أوجههه الةضسشههة عمههى مجخيههات تشفيههح خصهػات الخدمههة ،والتخصههضط

لسجا ةة كل ما هػ متػقع.

كلنبن تؼبعبج الخدسغ اجلتبرلفبشاتد مػسى شالشا بضضجيىوبلؾنجىوبنإلتجىلهب

ن ستىىلكتب ىىوبتسلشىىلمبأيبترىىا باس شىىوبىىىإبجيىىةبن يدىىلرب لدىىل مبضيدىىلرهبترىىا بجيىىةب

ن يس ؽب لدل مب(ز ركػب الجسال)مبحىلبشىؽبن ذخرى ؽباسىش بعيىاهب ورىامبضيجلىتب

السداعج إبن جلن بن راب إبتتلكتبتلمبشعباألستاذ/بإسح  .ب

اشههتج السصههخ،ب دىىل بن ظاي ى بن تىىإبالبتدىىس بضالبتسىىش ب انىىةب سىىاضربعىىيلر ب
أرا ب إبأيبشىؽبنالتجىلى ؽ.بنحىؽبن نب ىإبجىؾ،بض ثندباسثىلبشلعىؾر بحب ىا مبالبحىدضدب
يىىلمبشل ئىىةببل سيىىلهمبن تىىإباىىدنبششدىىؾبيلبلاتاىىعب لىىيالب لىىيالمبضأنىىاحشلبنخىىؾضب ىىإبشيىىلهب

ششدلبةببالبرحسةبضالبشااة .ب

ىؾجتبضداىؾنقمبتخلليىلبىىزيؼبن ااىؾدمب
نستشلبجسيتلبض ؼبارىس بشىلباىدنرلشلمبت د

ضنىىجيجبن ر ىؾنا بن ستتىىلبعمبن ىى،يبتشىىتجباشىىوباىىاضأب لسىىلبتؾنىىفببىىوبأنيىىلب(مفدعههة)

ومقدعة (،أشج مغ مخآ الدػط الجمج القا ع يغ يج الذهض أو الفكه ) ،رغهع مها

يشبعث مشةا مغ ضػء ،فةػ أكثخ إفداع ًا.
ب

ؼباخظاباال إب إبتلػبن دلاةبأنب(أدوجن)بأضب(أوػو )بوأقػل :ب
عدعذ الميل وواما،

واكتدى الػاد ضالما.
ب

شتسىىثالببأشىىلشإبن اشىىلنبن اىىلر م خزههخ ذههيخمبأجسىىلبشىىؽبغشىىسبلّميههلبض( الميههل)ب

اشدشلباكؾنبشتدلالبا ؽب اض بنألشجلرمبأضبجل دلباشدبن ذؾنطإء .ب
كؽبنصبن دؤنلبيقػل :ب

هل كان ليل خزخ ذيخ كميم هحا؟
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كسلبأنإبالبأعتظيعبأنبأرددببتزلبشؽبأغشيةب لاشلنبن الر بالصيخ عبج :
اهلل يا ليل الفخح

داو القميخ الم اوجخح

يلبالبتا بشثلب لإبى،ن :ب

(بيجاو القميخ أم يجخده؟)

كافبالتا ب(بأتخوع)بو (أوػو ؟) ب

كشإبحش بأىسيؼبدنرليلبوأقػل :ب

ب(يا ود مزػ تجيبػ قػ ).

ىإبالبلااىىإبضالبلىى،رب لاىىاحبجلناىىلبادىىتلاإباليىىومب حتىىسب
شسىىلبالبشىىػبؼيىىوبأنب لى
د

مقػلة:ب(هػ يا ليمى) أناح بنا لةبالسبن لدلنمبضالبتخظاباالل .ب

ضنحؽبنخؾضب إبى،نبن خزؼب(الشػد ) ض لكشىلبعىيلر ( )MERCURYنى ا مب

(مكعكعههة)مبالبتزيىىدبحسؾ تيىىلباىىؽب(إثشههيغ شههغ)بررر ى ب شاىىلبن ازىىل عبضن سدىىتلزشلقمبالب
شاىلبن اذىىا.بضنذبنحىىؽبنخىىؾضبنالجىىحببرىىخا بحب ىىا بتتؾعىىألبن ظايى مبضىىىإبغلر ىىةب ىىإبن سىىلءب

إ سب اصب ستيل .ب

اشىىدىلبنىىلحبمػسههى ،ضىىىؾباظىىلبل أاعىىوبرىىلرجبالقبيشههةمببتىىدبأنبتؾ ىىفباىىؽبن د ى اب

ضن ىىقب ىىدبزندبننيسىىل نرمبضنرىىتلألبباىاتضبشىىؽبندىىسلقبن ل ىىلبن اىىلرد بن اطاىىةمبن تىىإبداتشىىلبإ ىىسب
سلسةبأطان،بشلبناتديبشؽبشالبتمبتؾؾيلبشؽبن بادبضن سلقبن اطؾبةبن تل يةمبنلحبمػسى

ضعيلرتوبتؾنجوبتلػ الرخخة السخعبة:

(يا ام ا جرهسغ ،يسيغ و شسال؟)

ضحلنباتشإ :ب

(يا عع عبج الخدسغ ،يسيغ و شسال؟)

راج بن كلسلقبشؽب ؼباؼبعبج الخدسغ شتاظتىةمبضأعىشلنوبترىظػبشىؽبن بىادمبضىىؾب

شاشعبن اأسبحتسبن شخل مبوكاوت اإلجا ة :ب

ببببببب(يسيغ) ...ب

الب وبشؽباسى ؽبشيلىػمب اىدبننتظىفبمػسهى بدىيلرتوباس شىلبح ىقبعىاظ بن دىيلر ب ىإب

ااح ىىةبغ ىىلصبا ىىدنرليلبن ج ىىزءبنألش ىىلشإبن ىى،يباح ىىؾيبن سلك ش ىىةبضتتظلى ى بتسلش ىىلببا ىىؽبن حاح ىىةب

(الجوران) .ب
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نحسىىدبهللابأنبن سىىلءب ىىؼبا سىىابالقبيشههة ،ضبىى ،ػبنجىىلبالصههخد شىىؽبن بلىىلمب بضنجلنىىلبهللاب

شؽبن ز ل.بحلنبعبج الخدسغ رب نابشستل نزب إبطاأب ن شالبن بايمبضبل ،نقبطاي بلقاوة،

إالبأنو (دقذ) اشدبإرشلدهبل..بمػسى .بذ ػبألنوبحلنباجلتبشتلكدلب وب اردبعبهج
الخدسغ،باشدشلبأجلصبالسبعؤنل مػسىبن ،يبطاحب إبض بار مب(يسيشه ولضذ

يسيغ الدائ ).

شىىلبليىىؼب ىىإبنألشىىابأنشىىلبض تشىىلب ىىإبشىىحزأمب األشىىلبأنبنشتغىىاب لىىيالمباىىلبن دىىسلءب

تاحسش ىىلمبضتتسى ىىلبالى ىىسب اى ىىلبطش ىىلا ابن سيى ىىلهمبااحسى ىىةبشى ىىؽبهللامبن ىى،يب ى ىىؼبااى ىىلرأبذح ى ىاهب

أ ؾنىشلماشدبن تحدثمبض لؾبشلباشدشلبنرس  .ب

ننتغان ىىلب لنتر ىىفبن ل ىىلمبن ىى،يب ىىؼبات ىىدباسكشش ىىلبش ىىؽبرؤي ىىةببتز ىىشلمبإالبع ىىلاةب

ضشيضبااأبرلطف.بأر،قبن دسلءبتالىلبشىؽبعىاؾفب ئيىلبن سىل إمبضأرندبن اىؾمبن شىزضلب
إ ى ىىسبنألرضمب حضنى ىىح ب يى ىىؼبإنبشثى ىىلبىى ىى،هبنألشى ىىلكؽبغشيى ىىةباثتلا شيى ىىلمبضبح ؾننلتيى ىىلب
ن ستؾحذةبن ساتاعةبحل  ،لصبضن زال مب سؽبنألجدربأنبلااؾنببحشىلكشيؼمبدنرىلبن دىيلر مب

ضيدتخدشؾنبن اظلريىلق (الصهػرش) ،كظىلردب لح ؾننىلقبن ساتاعىةمبن تىإبتخذىسبن زىؾءمب

بضن تإبتتج بؾلب يالبشؽبأجلبن حرؾلبالسبن دبنس ؽ .ب

(د شبع ًا خبخات معةجية ،تفتقهت ووزهجت فه ذلهظ الػقهت القاسه  ،فخدهخ

ةها الجسضههع ،وبههجل أن يػجةهػا له عبههارات الذههكخ ،ازدادوا خػفهاً ،ورةبههة فه دضههاة

أشههػل ،لكش ه عمههى يقههيغ أوةههع ،وف ه دههالتةع تمههظ ،شههكخوا
يشةع)

عم ه وعسههة وجههػد

نحؽبن نباشدبن ثلنيةبنالحلبشؽبلؾمبن جستةمبالسلببحنبنإلشتحلنمبن ،يبنحؽب

بر ىىدده مبع ىىيتادبن ىىبيحةبن د ىىب مبح ىىقبتب ىىدأبن جلد ىىةبنألض ىىسباش ىىدبن د ىىلاةبن ثلشش ىىةب
نالحلمب إبحلبأرجلءبن دؾدنن .ب

ىىػبازي ىىزيبن اى ىلريءبأنبتتر ىىؾربى ىى،نبن سؾ ىىفمبن ىى،يبنن س ىىتبؼي ىىوبإنش ىىلنبش ىىؽب

ن ستلس ؽمبالبعب لب يسلبنالترللببحيبجيةبرعسيةأضبغ ابرعسيةمبلتؾ تىلنبأنشىلءبذ ىػب

ن سؾ ف :ب

 السػت كلسػأ تػقع. -السخض.
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 -دمار أوراإ اإلمتحان.

 -الػصػل الستلخخ لسخكد اإلمتحان.

طللبالسبأرجلشلبنالنثشلءمب(وتسمسمشا)ب إبجلدىتشلمبضدنرببخلىدنلبشىلب ىؼبلىدربشىؽب

بىىلمبن رىىس ب نر اشىىلبضرىىيؼبا ششىىلمبضن كلشىىالقبن زىىؾ يةبىىىإبمن ؾح ىىد مبن تىىإبتتحىىدثمب

ضرزنزببىىلردبلتدىىل ألبال شىىلمبلىىشيابأجدىىلدنلبحل ذ ى نارنقبن ر ى لر.بصههبخوا  ...وصههبخواب

ضنحؽبنشتغابن رالحب حىلشلب ل ؾن :ب

ببببببب

ض ل ؾن :ب
ض ل ؾن :ب
ض ل ؾن :ب

(الرباح رباح).

(إن الربخ مفتاح الفخج).
ّ
فإن الربخ جسيل).
(أصبخ ّ
(الربخ جبخ).

ضجلءب إبنألنا :ب

سلصبخ دتى يعجد الربخ عغ صبخ

وأصبخ دتى يلذن
وأصبخ دتى

ف

أمخ

يعمع الربخ أو

صا خ عمى ش ء أمخ مغ الربخ

اأقبى،هبن عالرنقمبشكتؾبةبدنرلبأحدبن ارلقب(الةخمة) ،ذنقبن لؾنبن اسبىإب

(الت اكتدت ه إعجا ًا لغشضة الفشان الكبيخ /شخدبيل أدسج( ،يا الال ذ البسبه )،
الح عصخ ةا لضاليشا كثي ًخا ف سادات السعةج) .ب

كلنى بتلىىػبن ارىىلقبتتسىىلبنىىسؽب ايى بشؾننىىالقبن تلنىىسةمب ىىإبرىىألبن حىىلر ب

ن دلدعةمببسدلشىةبن ثىؾر مبضن ى،يبحىلنبحث ىانبشىلبادىتالوبطىالصبمعةهج السعمسهيغ العهال ،

ج ئىةبضذىلبىلبشىلباى ؽ محصههة الذهةجاء الذهةيخة(،عبج

خميههل) ،لمهجرمانم ضشىلباى ؽ

السعةههج .ضشىىلبا ى ؽبالسعةههجبضش ىؾنطؽبعىىكؽبن ظىىالصببىىل ثؾر مباشىىدشلبحىىلنؾنبالبلشتغىىاضنب
علاةبتحاكبالكػمخ(البز)مبن سخرصب شاليؼبشؽبضن سبمباو السعةجمبأضباشدشلبالب
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احزىىاضنبإ ىىسبشؾ ىىفبالكههػمخ(البز)بن ستا ى باليىىومب ىىإبن ؾ ى بن سحىىددمبن سبىىاشجب ىىوب

شؽبإدنر بالسعةج .ب

كلن بتلػبن ارلقبرحسيلبهللا :ب

(تسذ خصػة إثشيغ مدتحيل).

ببضحلن  :ب

ببببببب(تسذ خصػة قجام وخصػتيغ ورا).

ببضحلن  :ب

ب

(تش ّكذ عس األدضان)

ضحلن  :ب

بببببببتسذ

الةػيشا كسا

يسذ الػج الػدل.

ضحلن  :ب

(تحدغ الػقػف أكثخ مغ السذ ).
بببببب ُ
ضحش بأعستيلبحث نا :ب
بببببب(تقشت وتئغ).
ضرأل  :ب

بببببب(كثي ًخا ما يقػم الدائ

غد مصخإ الغارب لةا ك تتحخك).

ضأرل يلبتاؾلبأنشلءبشذ تيلب(السمكمكة) :ب
(العيغ ريخة والميج قريخة).

أضبتاؾل :ب

بببببببفػق دسل وتحت دسل

يارب الحسل تديل الحسل.
ضىىىإبحلسىىلقبحلن ى بتاؾ يىىلبالرههيجة (الحامههل)،بن تىىإبربىىألبالىىسبعياىىىلب(أدمحم)ب

أرؾب(فاشسة)مب إبأحدبنرؾصبنألحلجإبن دؾدننيةمبضحلنباشؾننبالحجػة:
(فاششة وأدمحم أخػها) .ب
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أضبتاؾل :ب

بببببببياضةخ .

بببببببعكش بحاحتيلببتدبنبابنشتدبطؾيالمبنؼبنرتاى بض ىؼبتبى بأنى نامبضالبنىدريبنحىؽب
شههالب معةههج السعمسههيغ العههال مبألىىؽبنعىىتاابحظلشيىىلببتىىدبذ ىىػبن تشىىلءبضن رىىبامبن ىى،يب

كتب بأايلتوبالسبناحلتيل .ب

ىىىلبنحىىؽب ىىإبعىىيلرتشلبنلب( )MERCURYنىىلااضنبضنىىلشدضنب ،يىىلباكىىؾنب

شرى انل ( عههج الرههبخ) ،كسر ى اببلنىىلتشلبن تىىإبأطلاشىىلبال يىىلب( ،)NO. 8ندىىاةب ىىا ؼب
ن خألبن تإبحلن

تحػمبؼيو .ب

فخجت  ...فخجت رددتيلب لنكدابحلجزبن رس مباشدشلبشىعبشىؽبأشلششىلبنىؾءب

ىؼباكىىؽبشتؾ تىىلبالىسبنإلطىىالأمبإنيىىلبعىىيلر بتاتىاصبششىىلمباشىىدىلبنىىلحبزش لىإباألسههتاذ/ب

إسح إ خااضع ن ،يبنس بحث نبا:
(الحسج هلل).

تؾ اى ى بع ىىيلر ب( )MERCURYأشلشش ىىل،بضح ىىدنشلبرنكبؾى ىىلببت ىىدبأنبح ؾن ىىلمبأنب

ن ظاي بأشلششلبأعؾأبشسلبنترىؾرمبضن تاحىؾنبال شىلبن اجىؾ بإ ىسبن ىد شجمب كىشيؼب سىلبالسىؾنب

بحشانىىلمباوتذههمػوا بلعىىتخدنمبن جشىىلزيابضن حاىىللمبشىىؽبااحىىةبن سىىلءبن تىىإبحشىىلب يىىلبنؿاىىعمب
عحبؾنبعىيلرتشلبإ ىسبن خلىفب حنىاحشلبأشىلمبناىتبن رىخا بن تىإبأرظىحباشىدىل ن تىؼبعبهج

الهههخدسغ ن ؾن ىىف ،ضتاحؾن ىىلببت ىىد أن الى ىىدضنلبب ىىحنيؼ عى ىيحسلؾنبرع ىىل تشل الذهههفةضة إ ىىسب
مداعج السحافظ لمتعمضع ،ضن سبمجيخ التعمضع الجلش.،

تدىلادنلب ىإباسليىةبتشذهضو البػبيشهاب ىدنرقبن سلك شىةمبضضننىلشلبن سدى ا بض كىؽمب

ى،هبن سا مبباؽبادل نر رخا .ب بلبازضكبن اجاببال لبتؾ اشلباشدب دحةبرشليىةبنى ا مب

آنانلبن تؾ فباشدىلبح بن رالح .ب

نع ىتخدششلبن اظلريىىلقب(الكذههافات)بضنىىؾربن دىىيلر بن ر ى ابمبضن تدىىسشلبن ح ناعىىةب

ا ششلمب كششلب ؼبنيشىحباى ،ػبن تادىيؼبحث ى نامب اىدبحىدثبشىلب ىؼباكىؽب ىإبن حدىالنمبشسىلبأنىلرب
شلبن ال مبن ،يبتسددبإ سبحدبن خؾ،بضن ح،ر .ب

عيابأشلششلب جح برسدىةبشىؽبن جسل ىة(األ الهة)بن سدىلح ؽمبضنحىؽبالبنحسىلبشىؽب

ن دالحبإالبأكاشل.بحظؾنبرحىل يؼبإ ىسبجؾنرنىلمبضأشىتلؾنبنىل نرب ىإب ظىعبشىؽبن حظى بحىلنؾنب
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احسلؾنيلب إبالقخاف( ،ضىإبحلضيلقبجلداة تدتخدمب ىإبحاىابنألشىيلءمبن تىإباحتلجيىلب
ن سدل اضنب إبتاحل يؼ) .ب

أعارقب زشال إبأنبشثلبىؤالءب دباكؾنؾنبشؽبالةسباتةبالعيسلب يىؼبشدىلحؾنمب

كسلبأنوبالباجؾزبنىزض يؼب ابشىلبششىلمبإنب ىؼباكىؽبىشل ىػبىىد.،بضأكسلى بأنبضجىؾدباابىةب
إبى،نبن سكلنب دبلث ىابن ذىكؾكب ىدليؼبااشكلنيىةبضجىؾدبنىاض بشل يىةبناداىةبأضببزىل عبأضب

أيبشاتشيىىلقبأرىىا .ب(كاوههت الفكههخة وههات ،دراسههة قسههت ةهها وأوهها شالههخ سعةههج تههجريخ
السعمسيغ العال  ،شسمت مجسػعات الةسباتة ،مسارساتةع وخرائرةع) .ب

تذىتت بأ كلرنىلمبضتالاىدقبن سدىل لقبا شيىلمبضند يىؼبنألشىامبضجىلءقبن اكىا بن تىىإب

تحسلبن خالصبأخي ًخا :ب

وههحهخ إلههى هههؤ ء القههػم ،ووحسههل كههل مهها تبقههى مههغ شعههام لههجيشا (الههدوادة)،

وذاركةع الحجيث ،ووذخح دالشها ،لضعمسهػا أوشها معمسهيغ

ومعصمة.

تجهار ،وأن الدهضارة مهؤجخةب

الجسالههة (الةسباتههة ف ه وطخوهها) ،وتذههاركشا وجبههة دسهسة مههغ المحسههة
جالدههشا ّ
(السحسخة) ،والجبغ ،والصعسضة ،الت كاوت الشدبة لةع زاداً يذتةى .وكاوت
الشاشفة
ّ
الشدههبة لشهها آخههخ زاد معشههال قههجمػا لشهها كههؤوس الذهها األدسههخ (التقيههل) ،ذ الصعههع

الالذع (قخض  ..قخض)مبإ أوه ف تمظ المحطةبكان دمػ السحاإ ،ألوه كان خاتسة

لتصبضع العالقات ،يششا وبيغ أولئظ القػم ،وأخحوا وحكه القرهز ،ووتبهادل الكمسهات

دتى أصبح الرباح.

سل ىىؼبالجسالهههة ش ىىلبتاتث ىىابش ىىؽبرحلي ىىؼمبضع ىىلرضنبإ ىىسبجي ىىةبغ ىىابشتلؾش ىىةبضع ىىألب

ن جا ىىللمبتر ىىحبيؼب ر ا ىىةبأش ىىلبحب ىىا مببت ىىدبأنبح ىىلنؾنب ىىدبأن ىىلرؾنببؿيت ىىةبع ىىلضرتيؼب ي ىىلب

ن غشؾنمببلعتالصبن اايدةب بلبشؾتيل .ب

إلنلر ىىةبطتى ىىؼباختلى ىىفبحد ى ى بن حى ىىللمب ي ىىلكبازيى ىىزيبن اى ىىلريءبىى ىى،هبنألايى ىىلقب

ن ذتايةبن تلشاةمبالػلةى :ب

بببببببديغ أواخػا قبيل الربح عضدةسػا،
ودسمػها،

وسارت الةػ اإل ل.
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يا عضذ ف تخدالظ األجل.
وراهخ الجيخ الشاقػس مشذغل،
وقمت:

شبكت عذخ عمى رأس ،

أيا راهخ الجيخ هل مخت ظ اإل ل؟

فلن ل وشكى،
ّ
ودغ ل وبكى،
ّ

وقال ل :

يا فتى!

إن البجور المػات جئت تصمبةا،
ّ
األمذ كاوػا هاهشا،

واليػم قج ردمػا.

شتلنبشلبا ؽبإنلرةبضرح ل ب

أيبإنلرة؟بضأيبرح ل؟بالاذشلىسلب إبضعألبن جالل ب
ف ليمة مغ لضال الخخيو

مثقمة

األسى والزجخ.

ضأيبإنلرةبأ يب بن سذلاامب إبراهخبشذ ؾلبباا بأجانسبن كشيدة ب

اليههػم الجسعههةبضالبز شىىلبناحىىقباىىؽب(المقههاوة)مبنرىىفبن دىىلاةبشزىىسب ىىاذنباشىىلب
نجتلزبن جاللمبن تإبالزشتشلبشش،بش لدرتشلب سدلشةبالهجلش،مبضنشحىدرب ىإبض ثندبشتدىعبتحىيألب

بوبن جاللبشؽبحلبنؾص .ب

بببببببننظل بمػسى كلإلارلربنؾصبضعألبن ؾنديمبغساتشىلبن ااحىةب يىلبنحىؽبنىزدندب
أشالمبضعتلد مبنتؾأبشؽبرال يسلب لؾنؾلبإ سبلقاوة ايالمبض إبن حؿياىةب ىؼبنكىؽبنتلىؼب
حتسبتلػبن لحغةبألؽبتؿاعبتمظ المقاوة .ب

ببببببأشز ى شلبرب ىىعبن د ىىلاةمب ىىإبننجى ىان،بع ىايعمبنتخظ ىىسبش ىىج انقبن ى ىؾنديبن ستاا ىىةب
ن ار ا مبنشغابإ يلبضححنيلبىإبن تإبتشد عبضتد امب إبنالتجلهبن ستلكتب شل .ب
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بببببا شسلبنحؽبمشحذخيغبضعألبن شللبضن تؾ تلقبن حدشةمبإذنببحنؾنقمبضنحتكلكلقمب
ضاؾيلبحدلديمباذشفبآذننشلمببكلبشلبىؾبشزاجبغ ابشح ؾ،مبضيسزأبنستشلبن جس لمب
ضر ىىؾفبريل شىىلبن سشدىىؾجةب ظل ىىةبضر ىىةمبفقههج إختههار أدههجباإلشههاريغ الخمفيههيغ مغهههادرة

الدضارةمبض اىزبأشلششىلبلشىد عب ىإبعىااةبال يىةبإ ىسبنألشىلممبمثهل ..ديهػان (الكشجهارو)مب

ضبتىىدبحث ىىابشىىؽبالذههخبصة الىىسبشجىىا بن د ى ابشىىؽبج ىانءبإحتكىىلكبالةههػب بىىلألرضمب
تؾ ا بن ديلر ببحسدبهللابض ؼباربيلبدنءبا وقال ات السذئػمة .ب

ببببببتاحشلبن ديلر بضتاجلشلب(أ وقفشا عمى أرجمشا معتسجيغ عميةا كل ا عتساد)مبأشىلب
شىىلباار ىىدب هههه (الخجالهههة)بنألرىىا ب ل ىىؼباك ىىؽب ش ىىلبششي ىىلبنرى ى .ب ا ىىدبح ىىلنبن ى ىؾنديبشل ئ ىىلب
بجسلاىىلقبشجتيىىد ب ىىإبن سدى امب ىىإبإتجلىىىلقبشختلاىىةمبضحىىلنبأ ليىىؼبتدىىلحلبشىىؽباحسىىلب

(دخبة)ببلتجلضزبطؾ يلبن خسدةبأشتلر .ب

جلءنلبمػسى بل خبامببتدبأنبتلبعبنألنابن ،يبرلاوبالةػب أنشىلءبننجى نارهبالىسب

نألرضمببىىحنب(الدهههػاميل)بضيارى ىدب(الرهههػاميل)مبن تىىإبتح ىىاتبن تجىىلب ىىدب(إوةمجهههت)ب

ضيتشإب(إوحمجت)مبحسلبإنحلج بشتيل الكتيشةمبضب(ضاعت التيمة).ب ب

الباسلىىػبمػسهههىبإالبكتيشهههة ضنح ىىد بأر ىىا مبتاحر ىىيلب ؾج ىىدىلبشحلؾج ىىةبأاز ىىلمب

اشدشلبأرندبنعتخدنشيل.بىشلبنلحبالقزاءمبضأضد ببحيل بن ديلر مب حناح ببالبحانك.ب
ب

ضجىىلءبن ا ىانربأنبنتاحيىىلبضنشجىىؾببحنادىىشلبوشخدوههابن تزيىىزبن ىى،يبلزيىىدبالىىسبضزنبنألعىىتلذ ب
إسح اازعبح لؾجانشلق .ب

تاحشىىلبالدههائ والسدههاعج وعبههج الههخدسغ ىىد بن دىىيلر  ،ضتالد شىىلبأنىىلبضنألعىىتلذب ب

إسح ،ب إبتشلضصبغ ابشتكل إءب حسلبن ظادمب كلنبأ ؾننلبارلببوبإ سبشدل ةب ىدبالب
تزيىىدباىىؽبن تذىىا بأشتىىلرمبضبتىىدب ظىىعبأربتىىةبأضبرسدىىةبشدىىل لقبحشىىلبنحرىى،ب دىىظلبشىىؽب
ن ناحىىةمباجلىىتبحىىلبضنحىىدبششىىلبالىىإبطىىا،بشىىؽبأط نا ىىومبنتجىىلذصبأنالعىىشلمب(ز ركههػب

الجسل)بن ،يبتظا شلبإ يوبشداال .ب

ذحانإبحسلبالصخدبالسبأكتل شلبشؾ البشؽبشؾن فب رىةبسيجوا عسهخبرنىإبهللاب

اشىىوبشىىعبأمبن تىىلشس.ب تشىىدشلبذى ى بإ ىىإبا ى بشىىللبن سدىىلس ؽمبضأشىىابن خىىلدمبأنباحسىىلب
اليوبن د

مب للبن خلدم :ب

(عشظ أم عمضظ يا أميخ السؤمشيغ؟).
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للبع دنلباسابششزاجل :ب

ببببببب(ثكمتظ أمظ! إدسل عم الجقي  ،أأوت تحسل عش ذوػب يػم القضامة؟).
ّ
ىك،نبحلنبحسلبالصخدبضنجالبمقجس ًابال شل .ب
بببببببفسغ يا تخ يحسمه عشا ،ووحغ وتجه إلى المقاوة ال دليل أو رفي ؟

كشلبند اب إبنتجلهب(بالج ال عبذ) ن تىإبتىؼبتادى اىلبالىسبأنبشىؽبعىح شلهباىؽب

شؾ ىىعبحكىىؾشإبحل سدرعىىةمبأضبناظىىةبن بىىؾ يتمبأضب ايىىةمبحىىلنباارىىدب(الجبههال الشههبر)

اشدشلبأشلربا ،ػبا دهبن تىإب ىؼبتكىؽبشذى ؾ ة الحخبهة ،ون تىإبتخ لشلىىلب اياىةمبإالبأنيىلب

نعىىت ا بزىىىلءبن ىىثالثبعىىلالقبشذىىيلبالىىسبنأل ىىدنممبضذ ىىػبألنبن ىؾنديبحىىلنبشات ى نامب
(معمػمة مغ العجسات ،يا خخيجيغ !) .ب

بببببببن دلاةبتجىلضزقبن حلداىةباذىا بنىالحبلىؾمبن جستىةمباشىدشلبضنىلشلبإ ىسبسهػإ

وال  ،ن ،يب ىؼبنجىدببىوبأحىدبعىؾ بإشى أا بضنحىد مببضن تىإب سىلبعىح شلىلبأجلاى ببحنيىلبزضجىةب
السداعج الصب .ب ب

بببببببحىىلنبن دىىؾأبلتكىىؾنبشىىؽبشجسؾاىىةبشىىؽب(الخواكيههخ) ن ست نانىىةمبن ستالنىىاةمب ىىإب
نىىفبضنحىىدمبت ظ يىىلبشىىؽبأالىىسب(وتههف)بض ظىىعببل يىىةبشىىؽبن خىىيامبضبتىىضبشىىؽبعىىيالنب

ن شالتىىلقب(والقههر)مبضاشىىدشلبعىىح شلباىىؽبن تشرىىابن اذىىايب ىىإبالدههػإمبالسشىىلببىىحنبذ ىىػب
الدههػإبلتؾعىىألبششظاىىةبتجسىىعمبألشىىتلقبشىىؽبالفخقههانمبضن ب ؾتىىلقبن ستشىىلنا ب ىىإبن ىؾنديمب

ن ىى،يباىىا،بب(..سههػإ وال ه )،بششدىىؾبلب لسشظاىىةمبلؤشىىوبن شىىلسبشىىؽبحىىلبنىىؾصب ب ىىلب
ششترىىفبنيىىلربحىىلبجستىىةمبض ىىدبأشىىلرقبااىىلرصبن دىىلاةمبض ى بع ىؤن شلمبإ ىىسبن حلداىىةب

اذا بنالحل .ب

كىىلنبن جىىؾ بضن ااىىاباحؾشىىلنبشىىؽبحؾ شىىلمب ظل ى باىىإبن ىى،حايمبلىىؾمبحىىلنبالػليههجب
الضافعمبلتلؾ بجؾالبضأر لمبأالمبن سجلالقبن ستكار مبن تإبعاىاقباشىلمبضنجتلحى بشؾن ىعب
شتتدد مبشؽببالدنل .ب
كلنبأ ليلبأن نامبشلبرلاتوب إبأحالمبنألطاللبالجضاعمبضعىؤن يؼبن ى،يبالبلتؾ ىفمب

اؽبشرلدربالغحاءمبضنشال برغالقبالجػعىمبضعظؾ بالجػعمبضنذىؾصبأعىل اهبن التلىةمب
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إبأجدلدبن ر لرمبضضجع األلعبن سزشإمبن ،يبأنيػبن حيل بشىؽبحىؾ يؼمب تى،حاقبشىلب

أنذدتوبيػمةا (عمى لدان شفل جائع) :ب

بببببديغ صخخت عمى الجوضا،
وبعيش ذاك البخي ...

كػادج مغ ألف يػلجون،

ف وسط الطالم...

كػادج مغ هؤ ء الػافجيغ،
العا خيغ.....

ديغ صخخت ما ارتفعت ضارإ ...
ما فاضت األوةار ف السذارإ،

فلوا لدت رسػ مغ عشج اإلله،
لدت السدضح غ مخيع.

فل

ف الدرع يحرج..

وسضعػد مغ عج الغخوب،
ال العذخ...
مكم ً
مخصع ًا بقايا شيغ،

سضعػد مغ عج الغخوب...

كالصضو القتيل،

متمفع ًا الرست الجفيغ.

فالجػع يسأل كل أرجاء السكان،
والفاقة العسضاء ،

تدتل الديػف البارقات القاتالت..
كل أرجاء السكان،

والرػت يعمػ هشاك يبعثه األويغ...
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أ تاه!

أما درجت اليػم عزاً مغ رةضو؟

ضغ ش )،
(الدرع ّ
(والذاة أدركةا الزضاع).
أماه!

أما مغ قذخة فػل،

أو قايا مغ دقي ؟
األمذ كاوت هاهشا،

تحت الفخاش،

قصعة خبد ...

كاوت تجػس ف هحا الفشاء،

وبجاخل ذاك اإلواء.

وأوام ف خجل الػليج السدتكيغ،

أدمع الخةضو وبالجقي ..

وعػدة الصضو القتيل ،

مذسخاً ...متمفعاً،
عج الغخوب.

كشىىلبضنحىىؽبنتحىىلضربشىىعبتلىىػبن ذىىلبةبن ؾح ىىد ب ىىإبن سشظاىىةمبناىىفبأشىىلمب(قصضههة)ب

ششااد مببجلنبيلبشبشسبش دقبحيظلنوبشؽبأ ؾنحب(الدوظ)مب تا شلبشؤر نابأنىوب(شادػوهة).

عىىح شلباىىؽبالسدههاعج الصبههه مب حجلاشىىلببحزىىؾرهبن اىىؾريمب يح شىىلبض(يقالهههجوا)ببحسيسىىإب

بل ىةمبضىىؾباذى ابإ شىلباىدرؾلب(القصضهة)مبن تىىإبالسشىلبؼيسىلببتىدببحنيىلبالعضهادة ،وغخفههة
الشػم ،والسصب  ،وا ستقبال مع ًا .ب
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تاىىؾمبالقصضههةببحربتىىةبشيىىلمبحليىىلبحب ىىا مب تىى،حاقبحرىىلنبأشىىايءبن ؿىىيتبن ىى،يب

ضناوبن ذلااببحربتةبنالقبأازلمبحليلبحب ا بإذبيقػل:
مفخ،
مكخ،
ٍ
مقبل ،مج خ ٍ ،معاً
ٍ
ٍ

كجمسػد صخخ دصه الديل مغ عل .ب

حك شىلب رىتشلبلمسدههاعج الصبه ،بن ى،يبأندىىتشإبأحىدنثبن زشىلنبنعىىسومب كىؽبشسىىلب

أذح ىاهبأنىىوبأحىىدبأ ىىلرصبزش لشىىلبدسههاد عبههجه إسههساعيل ،ر ىايجبشتيىىدبن ستلس ى ؽبن تىىل إبمب
ضن ىى،يبحىىلنب شىىلببسثلبىىةبن ذىىالاةب ىىد بالسدههاعج الصبه ببسىىلبغسانىىلببىىوبشىىؽبحىىامبضحدىىؽب

نيل ة.بضىك،نب نر اشلبمعةج السعمسيغ العال ب إبتاحل شلبض إبحلشلمباتلىػبن ااتىةبن شل يىةب

اؽبشؾطششلب سجيشة األ ضس .ب

أدرلشىىلبشخدوههابن جس ىىلبأشلششىىلبدنرىىلبالقصضههة ،بتىىدبأنبالىىؼبشزىىياشلببسىىلباحؾيىىومب

ا ؽبطيلقبأغلاتىوبن ستتىدد بشىؽبن ىؾرأمبضن اسىلشمبضن خىيامبضنىؾصبالسدهاعجمبضطسحنشىلب
السبأنوبعيغلب إبألديبأش شةمبإ سبأنبتحى ؽبعىلاةبرح لشىلمبن تىإبأنىاح بمجةػلهةب

تسلشلب دلشل .ب

أربانىىلبشحىىدنشلبضنحىىؽبنتشىىلضلبطتىىلمبنإل ظىىلرمبن سكىىؾنبشىىؽبالعرههيجة ،والسخقههة،

والمحسههةمبن تىىإبأحز ىانلىلبشىىؽبج ىزنر ببححىىدبن اضنك ى مبحرىىلشلبال يىىلبنىىد ةمباشىىدشلب

السشلببحنبباا باوكدختبضذبحى مبضأرل يىلبباىا باجىؾزمبضذ ىػبشىؽبعىسلقب حستيىلبن تىإب
نعتتشلبالسبأكليلببلعتخدنمبن دك ؽمبالسلببحنيلبغل ب إبن شلربغليلبج دن.ب ب

أذحىىابأنبعىىتابن ك لىىؾبحىىلنببسبل ى باذىىا ب ىىابضشمب(يعش ه الجشضههه يجيههخ عذههخة

ي(،
كيمػ مغ المحسة)بأشلبعتابح لؾبن لحسةبن ؾممب ألبالربن تإبالباذؾبيلبحدابعلىا ب
أن سهههعخ األقضهههة مهههغ المحسهههة يعهههادل أكثهههخ مهههغ 0111
مههه ( )27111جشيةهههاً ،أ ّ
أن ربههع أقضههة المحسههة يدههاو مبم ه  051جشيةه ًا ،وهههػ السبم ه
جشيةه ًا ،ويعش ه ذلههظ ّ

الههح يسكههغ أن يذههتخ ههه الذههار عههجد خسدههة وعذههخيغ كيمههػ مههغ لحسههة سههػإ

وال ه ).بالششىىلبمزههضفشابحث ى نابالىىإبتكبىىدنلبشذىىلأبش ىانءبن لحسىىةمبألنىىوبحىىلنب ىىدبنشىىتانىلب

شداالمبشداسلبحدلثوببحنيلب حسةبباا بشكدؾر .ب ب

حزىابضجاىةبنإل ظىلربشتشىىلمبن تىؼبعبههج الهخدسغبضن دىل بمػسههىمببتىدبأنبتاحىىلب

السداعجب ىإبشكىلنبن حىلدثمب ياىؾمببح ناعىةبن دىيلر مبحىلنبشغياىسىلبلىؾحإببىحنبرأليسىلب
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ىىدب(تمههف)مبحلنىىلبشىىاىا ؽبتسلشىىلبشىىؽبطىىؾلبن سذ ىؾنرب ىىإبعىىب لبن ؾنىىؾلبإ ىىسب(الههج ال

العبذ)مب نز دنبشلبالنله ن دل بمػسىمبأنشلءبشحلضالتوبن دن اةمببػيةبإنىالحبن تظى مب
ن ،يبحلببديلرتوبن الرىة .ب

أشلبؼيسلباختصببل حدلقباؽبلقاوة أو( المقهاوة)مب اىدبأرظانىلبمزهضفشابن كىايؼب

بىىحنبىشل ىىػب(لههػر )بعىىيحلباؾندلشىىلببتىىدبعىىلاةبشىىؽبن نب(شبع هاً التقخيههخ)مباحسىىلب ىىإب
دنرلبنشدض وباددنبشؽبرضندبن دؾأمبن ،لؽباتسلبالسبتجسىيتيؼبشىؽبششىلط بشذىتتومب
ىإبدنرىلبن ىؾنديمبضشىؽبنىؼبلى،ى ببىل اتضبشىشيؼبإ ىسبشدلشىةبالهجلش،مب ىل تاحبال شىلبأنب

نتالضضبشعبنلح بأضبعل ب(المػر )،ب إبإشكلنيةبتؾن لشلبإ سبلقاوة .ب

علاتيلبنتدىت بدن ىا بنألشىلبأشلششىلمبضتخ لشىلبأنشىلبحشىلب(وشهػو )بض(وتهخوع)با نا تىةب

ن اشلنبن سبد مبود كخدفانمباألستاذ /عبج القادر سالع :ب

بببببببالمػر

دل

د و ف الػد .

ال حلبالمػر ب إبعلحة الدػإباشدبن ؾنحد بعي ناب التقخيخمب(لكشه لألسف
فع ً
دل و د و ف الػد الح أدمع ه).
ماب ّ

هلن التقخيهخ فه المغهة ،ههػ
كلنبحلبشإءب دلشلبلؾنفبا ى(التقخيهخ)( ،عمسه ًا ّ
وػع مغ أوػاع السذ بلج الحئاب "السخافعيغ") ،ألنشلبحشىلبندىلا بن ىزشؽمبضنتظلىعبإ ىسب
ن اضصبأضبن ذاضأب األمبح قبأنبن الرأبا شيسلبأنا بريظىلبضنـيىلبنىعيالمبالبعىيسلب

ضنحؽبشحتلريؽبوحلبووخبطبؼيسلب يغ :ب

 -شػل السدافة الت تفرمشا عغ لقاوة.

 الحرػل عمى الػسيمة السشاسبة لمػصػل لسخكد اإلمتحان. سالمة وأمغ الصخد القا ع داخل القصضة. -عالوة عمى صحتشا الت وديشا أمخها.

إنظلاشلبجسيتلبنؾصبنلمػر  ،ضجدنلبالدائ رلفباجلةبن ؿيلد بلشتغاب حغىةب

نىىزضلبن احىىلصمبضشىىؽبنىىؼبلتحىىاكباد تىىةبأرىىا مبنحىىؾبشدلشىىةبالههجلش.،ب ىىؼبلتحىىدثبحث ى ناب
اشىىدشلبطاحشىىلب ىىوبشزىىسؾنبحل شىىلمبضن ى بالىىسبن اىىؾرمب كىىؽببذىىافبأنبنىىد عب ىىوبشبل ى ب
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أربعيغ جشية ًابشادشل.بضن اشلبنحؽبأازلبالبن تىاضمبض كشىلبأربانىلهببحنشىلبالبنسلىػبذ ىػب

ن سبل بالكبيخبحل يلمب كؽبباذنبهللامبعشدلسوبشلبطلاوب ؾربضنؾ شلبإ سبلقاوة .ب

ببببببب(أوا

أتعامل مع الحكػمة أ جاً) .ب

ل ي ىىلب ىىإبن ىىلفبضن تى ىانءمبنع ىىتخدششلبشت ىىوبح ىىلبأع ىىل

بالخجهههاءمبوالػششضههههةمب

واإلودهههاوضةمبومدهههتقبل أ شهههاء السشصقهههةمبوالسدهههؤولضةمبضغ اى ىىلبشسىىلبتتلسش ىىلهمبضت ىىدربشلب

أن الخجهل مزهخوب
اليىومب ىإبمعةهج تهجريخ السعمسهيغ العهالىمب لىؼبنالى بأاىدن(.يطةهخ ّ
دكػمة ،الزخبة القاضضة ،ف زمان سا )ب ب

بببببببنىؾ بالدائ ن تحىاكباشىلبضاىؽبحالششىلب(الفهار))ببل شدىاةب ىومب سىلبحىلنب ىدلشلبإالب
أنبناعلبشتوبرظلبلبإلدنر بن تتليؼب الجلش،باحىؾيبضنىالبحىلشالمب سىلبحىلباشىلبض سىلبىىؾب
شتؾ ى ىىعب ى ىىإبن دى ىىلالقبن الدشى ىىلقمبن تى ىىإبتارى ىىلب ى ىىإبشى ىىلبا ششى ىىلبضب ى ى ؽبن جلدى ىىةبنألض ى ىىسب
إلشتحلن .ب

بببببببش ىىكانلبن اج ىىلبال ىىسبشؾن ات ىىوب حس ىىلبن اع ىىل ةمب كش ىىإب ىىؼبأك ىىؽبشتا ىىل الببش ىىؽبأن ىىوب
ع دعىىيلب ىىإبلىىدبن سدىىئؾ ؽمباىىلب ىىدبااىىؾمبادعىىيلب ىىإبج اىىوبإ ىىسبح ى ؽمبإنب ىىؼباكىىؽب ىىدب

شز يلمببتدبأنبأدنرباجلةبن ؿيلد ب إبنالتجلهبن ستلكتب شل .ب

ببببببرجتشىىلبإ ىىسبالقصضههةبنجىىاربأذاىىللبن خ اىىةمبومعههغ زشلنشىىلبوودههتشفر ،وكيههلبن لىىؾمب
الىىسبنىىلح بن تابىىةبنلب)MERCURY(...بوودهههتغفخم وعه ّههخ ببل حىىدلقبعىىلحلقب
ن سد ىىئؾ ؽبب ىىل تتليؼبوودهههتغفخمبوزهههخببحا ىىلببك ى ث
ىفبووهههؤفبوودهههتغفخمبوهههؤد بن ىىال ب

شارؾر بضشجسؾاةبووجعػ .ب

غلدرتشلبن ذستبضنحىؽبنالنىةبرنبتشىلبزضجىةبالسدهاعج الصبه مب(تهحكخت أصهحاب

الكةف)ب ااأقبسػرة الكةفبألنإبحش بأحاغيلمب يإبعؾر بتحااب انءىلبشؽبن جستةب
إ سبن جستة.ب ب

غلدربن جسيعبن سكلنبالعع عبج الخدسغبرجعب إبالمػر بإ سبالهجلش،مبوالدهائ

مػسىبرجعب إبالمػر بإ ىسبح ىقبتؿيىعبعىيلرتومبضغىلدربن اىل تؾنبضن سذىتاضنبن سكىلنمب
حنا بنالنتشلبشاتاش ؽبنألرضب إبح ا مبشلتحا ؽبن دسلءب إبضجؾممب يتبىشل ػبشؽب

ادىلشامبأضباحكىإبإالبن شجىؾممبضن غىالممبضن دىح بن تىلاا مبن تىإبالبنىتسكؽبشىؽبرؤيتيىلمب
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بضن تإبتش،رببل ؾا دمبوأصػاتبتدرلبشدلشتشلبححنيلبىدلابشلك شىلقبن دىيلرنقمبن سشد تىةب
نحؾنلبضشلبىإببل ؾن عيةب كؽبااؾلبالسثل :ب

ببببببب(دمع الجعان عضر) .ب

تىى،حاقب ىىإبتلىىػبن ل لىىةبن ذىىلاابن تابىىإباسىىاباىىؽبأاىىإبربيتىىةمبح ى ؽبشىىلبرىىاجب

شتؾجدىلبشىؽبرىدربشحبؾبتىومب ىإب لىةبشىىؽب يل يىوبن حل سىةمبن تىإبحىلنبارىفبحل ىوب يىىلب
ضىىؾبرىىلرج شىىؽبن خىىدرب ىىإبتلىىػبن ل لىىةبالسقسههخة ،ن تىىإباخىىل،بن تذىىلأبدن سىىلبشىىؽبحذىىفب
أشاىؼبضش لشانتيؼبفيةا :ب
وكان مجش

دون ما كشت أتق

ثالث شخػص كاعبان ومعرخ
فمسا أجدوا سادة الح

أما تتق

قمغ ل

األعجاء والميل مقسخ؟

إذا جئت فامشح شخف عيشضظ غيخوا

أن الةػ ديث تشطخ
لك يحدبػا ّ
كىىلنب ههغ أ ه ربضعههةبشىىلبا ى ؽبإنش ى ؽبلتلىى،ذب ىىإب لتىىوبتلىىػمبضحش ى بشىىلبا ى ؽبإنش ى ؽب

أتتىى،صب ىىإب لتىىإبن لىىيالء.بإنبشىىلباجستشىىإب هها غ أ ه ربضعههةب ىىإبذ ىىػبن ؾ ى بىىىؾبأنب

نعسإبعسخ ضبنعسوبعسخبض يتبإال .ب

لػبازيزيبن اىلريءمبأنبتاىاأبشىلباى ؽبالسجهغ والسجهغمبوالةهع والةهعمبوالحهال

والحالمب دتجدبن ااأبحب نابجدنمبالبلتاكبشجىلالب لجسىعبضن تذىبيوباى ؽب لتى ؽمبإحىدنىسلب

شاسا مبضنألرا بتتدناببل دؾند .ب

ببببببحدنشلبمزضفشابأنبن سدل ةبإ سبلقاوةبلبل يلبن جسلبنألني (جسل الدهباإ)ب ىإب
لؾش ؽبحلشل ؽمبضالبأشىلب ؾجىؾدبجسىللب إلاجىلرب ىإبششظاتىوبتلىػ(دتهى لهػ كاوهت جسهال

عرارات)مبضب ،ػب(قصع عميشا العذع)مب إبضجؾدبأاةبضع لةبأرا ب لتشالمبضأنبطايى ب

وال بى،نبالادتخدشوب(عاقل)ب إبن خايىفبإطال ىلمب حسبلشىلباسليىةبنرتيلرنىلبن خظىحب يى،نب
ن ظايى مبوفه الخخيههو يالههحات.بتشرىىلشلبشىىؽبن سدىىؤض يةبضرش شىىلبايىىلبالىىسبإدنر بن تتلىىيؼب
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الجلش،بضن تؼبعبهج الحسهغبضن دىل بمػسهى ،ض كىؽبىىلباجىديبذ ىػمبضي ىابشىؽبنألشىاب

ش ئل؟ .ب

إنتر ى ىىفب لش ى ىىلبضنح ى ىىؽبنالنشى ى ى ؽبضشز ى ىىياشلمبن ى ىى،يبأ د ى ىىدنلبالي ى ىىوب لت ى ىىوبتل ى ىىػمب

نحكإ...ضنحكىىإ..بضنحكىىإمبشىىؽبغ ىىابأنبا سىىضب شىىلبجاىىؽمبتحىىدنشلبحىىدلثلبشدشؽيزىىلب

اىىؽبالخخافهههاتمبوالبعاعيهههت ،والحيػاوهههات السفتخسهههة ،والثعههها يغ ،والعقهههارب ،والجهههغ،
والذضاشيغ ،وود أم عمػ ،والغهػل ،والبعذهػم وعهغ كهل مها ههػ مخضهو ،ومتػقهع فه

تمظ الميمة.

إ ّ أوشهها لههع وتههحكخ صههػ ت عشتههخة ههغ شههجاد ،وأ ههػ زيههج الةالل ه  ،وود الشسيههخ
والصيخ الخجار  .كسا لع وتصخإ إلى األ صال اإلسالمييغ ،أمثال عم غ أ شالخ،

وخالج غ الػليج ،و أ صال العخوبة أمثال عسهخو هغ معهجيكخب و فخسهان الدهػدان

أمثال رجا ت السةجية وأ صال جسعضة المػاء األ ضس وغيخهع.

جيجا ،أوشا تصخقشا ف دجيثشا إلى آيهة قخآوضهة وادهجة ،مهغ سهػرة
ً
لكغ ما أذكخه

السمظ ه :
صابِي َح َو َجعَ ْلنَاهَا ُر ُجىما ً ِلّل َّ
اب
{ولَقَدْ سَ يَّنَّا ال َّ
شيَ ِ
ين َوأَ ْعتَ ْدنَا لَ ُه ْم َعذَ َ
س َماء الدُّ ْنيَا بِ َم َ
اط ِ
َ
يز }
ال َّ
س ِع ِ
صجإ العطضع ،سػرة السمظ (آية )5

ديث لع وكغ وذاهج أمامشا مغ ومهضس إ ّ ومهضس الشجهػم الستخاصهة ،والته
تتباعج فضسا يشةا ،إ ّ سدافات ،قج تتضح لمذضاشيغ الػقػف ،لتتسكغ الشضازك مهغ

ال).
رجسةا ،وذلظ عشجما (يف ،الدحاب قمض ً

شىؽبغ ىىابشىىلبىىىؾبشتؾ ىىعمبشىىعبنىىؾربشىىؽبجيىىةبشؾ ىىعبشدلشىىةبالههجلش،مبضشىىلبىىىإبإالب

د ىىل بحتىىسبن تىىاصبدضيبعىىيلر بتتجىىوبنحؾنىىلمب ىىؼبادىىلضرنلبن ذىىػبأاىىدنمبشىىؽبأنيىىلبإغلنىىةب
الجلةمبشؽبأحدبن جيلقبن تإبليسيلبأشابالتخبضة والتعمضع ،وأمخ ا متحاوات.ب ب

كش ىىلمبض ىىإبنا ىىتبن ؾ ى ى مبتؾ تش ىىلبنألعى ىؾأمب ابس ىىلبتك ىىؾنبع ىىيلر با ىىلاا مبأرظ ىىحقب

طايايلبن رحي مبحسلبحدثب شل.ب ،نب زمبنالحتيلفمبب كلنبا قتهخاحبأنبنشتذىاب(وشذهخ)ب

"يعشههه ز شهههخ السال هههذ فههه الحبهههل" ىىإبا ىىاضبن ظايى ى مب شزى ى بن خش ىىلأبال ىىسب
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الدائ مبضب ،ػبنجبىاهبالىسبن تؾ ىف.ب ىتؼب شىلبذ ىػمبضنذنبنحىؽبصب( لهػر ب) آرىاباحىلب
إ (الػد ) ضىؾبشلإءببل احلص .

صاح شا الدائ  :ب

( اهلل شخي لقاوة مغ ويغ؟) ب

كلنبذ ػبأجسل وأوفهعبعىؤنلبأعىستوبششى،بأنبغىلدرقبالهجلش،مب لنبايى بلمدهائ

ضأرباتىوببحنىىلبعىىشاؾدهبإ ىىس لقههاوة،ب اىىاحباىى ،ػبن خبىىابضرحى باشىىلبنحىىؽبنإلنشى ؽمبضأربانىىلهب
بحشانلمب حجلدشلبإ سبجلناوب إبن ساتدبنألشلشإمببتدبأنبأرالهب شلبشؽبن احلص .ب

اسدقبإ سبمزضفشابضعح توباؽبج انؼيةبن ظاي بإ سبلقاوةبضتزلريديلمب ذاحب

ىإبحىلبشىإءمب حنىاح بشىؽبتؾىىلمبأنىلبالقائهجمبوالهجليلبن ستتسىدم( هحلظ أصهبحت عبهج

ردسغ ججيج ،جاوخ الدائ  ،الح لع أستخجم معه تجخبة ركػب الجسهل ،إوسها جشبه ًا

إلهى جشههخمبدتهى أسههتصضع أن أتبهيغ يسيشه مهغ يدههار ).بضشىؽبىشىلبدرلشىىلب ىإبشدى ا ب
ضحؿا ىىةبجدل ىىد مبش ىىؽبرحلتش ىىلمبشتيسسى ى ؽبن ىىؾصبى ىىد شلبن سجي ىىؾلبلقهههاوةبضننبش ىىئ ب ي ىىؾ

المقاوة .ب

اشدبن دلالقبنألض سبشؽبنىالحبلىؾمبن دىب مبأطىلبرحبشىلبن سيسىؾنبالىسبشدلشىةب

لقهاوة ،ن تىإبحلنى بتعىياب ىإبعىالمبدنشىتمبشىلباىدنبتلىػبنألاىدندبن كب ىا بن ستشىلنا بشىىؽب

(الفػاوضذ)مبن تإبحلن بتسألبنألشكشةمبضن تىإبتؾجيى بجسيتىلبنحؾنىلمب ىإبعىااةب ل اىة.ب
ىجؼبحلشلؾىلبالس (المػر )بن ،يبحلبأر ناب إب(الػد ) ن سظلؾص .ب

كلنب  ،ػبن حذدبسؤال وادج فقطمبحد بشلب سلس بشؽبأشتلقبن حدلقمبن ،يب

تذت مبضتاتثامبالإبشدستإمبن ،لؽبأناحلباحسالنبطاالبعسيكلمبذنبرنى ؽب(متخهت )ب

بضحلنبن دؤنلبيقػل :ب

(ما قتكع عخبضة دكػمة ف الصخي ؟)ب ب

يسشلب(الذغالوة) وكان ردوا:

(وحغ تاعيغ ا متحان).

ىىؼبنتل ى ببتىىدبذ ىىػبإالباؾيىىلبن شدىىلءمبضن ىانخبن رىىبيةمبضىسيسىىلقبن كاىىلربشىىؽب

عكلنبن سدلشةمب دلدبن ياجبضن ساجبضنؾنىلءبغ ىابشح ؾ ىة.ب ىإبأنشىلءبذ ىػبتاىدمبنحؾنىلب
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األستاذ شبػرمبض دبالسشلبؼيسلببتدبأنوبواضخبالسجرسة،بن ،يبأحدىؽبإعىتؿال شلمبضأنز شىلب
إبن سكلنبن ستدب شلبشداالمبحسااب زيل تشل .ب

السبن اؾربعىلسشلباألستاذ /شبػرم ذ ىػبالصهخد (السفتهخ )مبن ى،يبأنيكشىلبضأنيىػب

أكتل شلمبضالسشلبحيفبنرباباليومبضالسبشؽبحلاؾنلباتلػبن سيسىة.ب ىلمباألسهتاذبالشها رب

بادرل وب إبأحدبالجواليخب(جسع دو ب ولهضذ الهجواليخ القبيمهة)،بضأشىؽبالىسبح ناعىتوب
اتا بعلات ؽب لدشت ؽمبإذبأنبن رالحب دبادنمبضأذنب إبن شىلسبن سىؤذنمببىحنبدضها عمهى

الرهههالة،بضبتىىدىلبننخاطش ىىلب ىىإبأدنءبن ىىلؾنتشلمبن تىىإبحلنى ى بش ىىؽبا شيىىلبصهههالة الذهههكخ،ب
ضأعىىد شلبن دىىتلربالىىسبنىىاحةبمزههشضة ومستعههةمباشىىدبعىىادنلب ىىاتضبشىىؽبشالطتي ىلب ىىإب

مدتقبل دضاتشا .ب

بت ىىدبإكس ىىللبشجاي ىىلقبنالشتحلن ىىلقب ىىإبض تي ىىلبن سح ىىددب ي ىىلمب ىىإب ت ىىا بتخللتي ىىلب

إنلاتإب السالريامببضن تإبنلحبتيلبشكلاد بمزشضةمبأنشلءبن اجؾ بلسجيشة األ ضس،ببتدب

ضنؾلبمػسى إ سبلقاوةببظاياىةبمحهمةمبضحيىفبأنبعىيلرتوبن تىإب ىؼباحدىؽبنىيلنتيلمب

تتظل باشىلبشىا بأرىا مب ىإبشخيه الةهػاء (،يغ كهادقم والهجلش ،)،ضحيىفبأنىلبأشزى شلب
لةبأرا ب إبن تانءمبى،هبن سا مبض يتبا ؽبن جاللمبضحيىفبتىؼبإعىتل شلبادىيلر بأرىا مب

شؽبلقاوة .ب

تدرج باشلبن خظؾصبحتسبادنلبإ سبمجيشة األ ضس،بنحسلب ىإبشخدوها ن جدلىدمب

أوراإ اإلجا ههة.بضنحسىىلبا ى ؽبجؾننحشىىلبخهههػاشخاً مكدههػرةمبأنيكتيىىلببالاىىلبشىىؽبن ىى،حايلقب

السػجعةمبن سسلؾء بأشجاو ًامبضبتضبن ؾ

آ م ًا.ب ب

ضبتىىدبشىىاضربأعىىبؾ بحلشىىلبشىىؽبتىىحري باؾدتشىىلمبدع ىؾنبا ى ؽبلىىديبشبل ى ب()7بسههبعةب

جشيةاتب(الجشضه يحظ الجشضه)،بحلنى بباىلر باىؽبمدهتحقات مبوأجهخ بن ى،يبنعىتؾ توب
ث
ببوبشؽباسل .ب
مغ إدارة التعمضع األ ضس (ا متحاوات) ،نغ ابشلب س

(هشا ودجل الدتار ،عديد القار ء،

ب
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