
 

1 

 

 لقاوة                       
 د. عسخ العساس                                     

شهههةادة حتىىسبعىىات شلقبن اىىانبن سلنىىإمبحلنىى بإشتحلنىىلقبن ذىىيلد بن رىى ا مب
إ ىسب(ممغ )السجارس الػسصى(، أو مجارس ما كان يعخف ب .. )الثهاوػ  العهامبالشقل

 ىإببمشؾحد مبأيبأنيىلبتاىلمب ىإبناىتبن تؾ  ى شتحلنلقبحلن بتلػبنالبن سدنرسبن ثلنؾيةم
ببكلبأنحلءبن دؾدنن.بمجسيعبن سانكز

كىىىلنبلؾحىىىلبأشىىىابن ؿيىىىلمبايىىىلمبضتشا ىىى،ىلبالىىىسبأرضبن ؾن ىىىعمبإدنريىىىل بض شيىىىل مبإ ىىىسب
)اإلسههههع الدهههها   شتلسىىىىإبن ساحلىىىىةبن ثلنؾيىىىىةمبن ىىىى،لؽباتسلىىىىؾنب ىىىىإبشىىىىدنرسبن سحل غىىىىةب

سهللش  أدهج أو د ، األ هضسموػيةخػرشقت الثاكش بلؾشيلبأاسلببسدرعةب(. لمسعتسجيه
 العاصسة سؤاً  محيخًا وقال:

 )إوت شغال ف  مجرسة الخػر الصاق ؟(  
 فلجبته: 
 .()أوا ذات  الصقيت الخػر       

ب   مب)ربلطىىلاإبالىىسبن دىىك ؽ بإسههحاإ إ ههخااضع الحههاجضأعىىتلذيببأوههاأعىىشدبإ ىىإ 
)لقهاوة( شتحلنىلقببسدرعىةبنالأشىابإجىانءببإ  أن يقػل الح  ف  غيخ ما تهخدد(،بيعخف

اشىىدبحىىىدضدبشحل غىىىةبحاد ىىىلنبشىىعبشحل غىىىةبدنر ىىىؾرمب ىىىإبششظاىىةبعىىىيليةبتذىىى لبن ح ىىىزب
بن سستدببتدبإجتيلزبعلدلةبجاللبن شؾبةبن  ابية.

شتحلنىلقبن سىؾندبن سختلاىةبجسيتىل مبنمبن ى،يباحىؾيبالصهخدحزششلبشتلاشىلمبضتدىلسشلب
 ؾنحىىىد مب حنىىىاحشلبنبالقبيشهههةذنقب(، MERCURYال )  سشىىىلباؾنىىىتوبدنرىىىلبعىىىيلر 

بمػسههههى وشههههخدضن دىىىىل  باألسهههتاذ إسههههح  ضزش لىىىىإببأوهههها (القبيشههههة)أربتىىىةبدنرىىىىلبتلىىىػب
حتانمبضن تاج لمبضنؾ يوبأىسيىةب ىؾأبأىس تشىلمبنحىؽبن ،يبحشلبنكؽب وبحلبنالبممتحاواتا 

اشإبن اذامبرؾ ل باليومبضرؾ ل بال شىلب ىإبذنقبن ؾ ى مبشىؽبن ساىلدلامبضنحىؽبنتجىوبإ ىسب
ندركبحشييلمبضالبحشوبشلباخبئوبن ادرب شلمبشعبشىلباظل تشىلمببداةب شلمبالباتةبشجيؾ ةببل ش

نبايشىلب يىلبضتحسلشلىىلمبض ىؼباكىؽب شىلبشىؽب تىلبااتىلمباغؼبن سدئؾ يةمبن تإبنبضيشلضششلببو
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معةج إال بن دسعبضن ظلاةب إبتشا ،بنألشامبضحلنبذ ػبدلدنبن ستلس ؽبحل ةبشؽبرايجىإب
بضغ اىؼبشؽبن ستلس ؽ.بالسعمسيغ العال 

ضىىؾبشىلصبنى  ابن دىؽبالبالسدهاعج،  إبنشدضأبن ديلر بن خلاإبحلنباجلتب
 يةمبىسىوببسلبأ اإبال شلبشؽبشدىئؾببالائلتجلضزباساهبن دلدعةباذامبحلنبىلد ل بغ اب

أضبشتتىةبأنشىلءببةا،ىلصبضنإلالصمبضشلبعىيالالوبشىؽبشذىلتتل ببدالشةباابتوب إبرحلةبن 
ب ن ظاي .

شؽب ىداؼمب يىؾبباأل ضسن ،لؽبنعتؾطشؾنبشدلشةبالفالته سبشؽبؾال لبن دل  بشؾع
بجىىلبشتا تىىوبلتساحىىزب ىىإب مبشسىىلبالبدهه  الخديههو وسههػإ أ جةههلاتا يىىلبج ىىدن مبإالبأن 

سرىى ابنىىبيةبأرىىل يؼبادىىتتجلؾنباا ىىدنلبحث ىىان ب ىىإبرحلتشىىلمبذنقبنألىسيىىةمبن تىىإبتتتلىى بب
بضتالؤلبشسزضجببل ال .بماتؾجتبشزاجبضنؾ شلم

الحغى بأنشىلءبذ ىػبضأنىلبالهجلش،، ضنؾبشلبنحؾبشدلشةباأل ضس شدلشةببراجشلبشؽ
برىىىتؾبةمبب)الجركدهههػن( لتتلشىىىلبشىىىعباجلىىىةبن ؿيىىىلد  أنىىىوبحىىىلنمػسهههى، بجىىىؾنربن دىىىل  ب

عترىحبيلب ىانكبحب ىاب ىدبارىلبإ ىسبأكثىابشىؽبتدىت ؽبدرجىةمبحتىسبلىتسكؽبشىؽبتؾجيىىوبن
مكه الدضارات( )الصخي  الح  تد كإبلدرلب إبشجا بن د ا)المدتظ(، ن تجلبب)لف(

ب.شستدبضغ ابشتبد ضنععبرشلإ  إب زلء
 ىإبحتىىلصبن سظل تىةبنألض يىةب ىىإبب،(مػسههى عبهج الغفههارعىلاتيلبتى،حاقبن دىل  )

ن ستىاض،مب لنتىلاشإباىدمب (الفهػردرسدى شلقبن اىانبن سلنىإمبن ى،يبحىلنبااىؾدبن لىؾريب)
 ىىإب ىىإبطىىاحبنألعىىئلةبالىىسبن تىىلاايؽبمػسههى نإلطسئشىىلنب لاحلىىةمبرلنىىةببتىىدبشىىلباىىدأب

بنألضداة:
ب( اهلل تخي  المقاوة مغ ويغ؟)

 مػسى: ااردب
 ) اهلل شخي  لقاوة مغ ويغ؟(        

ب ثب ب إ:
 أّن مػسى  يعخف شخي  لقاوة. -
 أّن مػسى   يعخف قجرات سضارته. -

 أّن مػسى   يعخف تزاريذ الصخي . -
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 أّن مػسى سػاإ دركدػن فقط. -

مهههخ أخهههخ  عشهههج أّن لغههة مػسهههى غيهههخ سههمضسة فةهههػ يزهههضو أدخفههًا ويق -
 التحجث.

ىى،هبن احلىةبالبعىيسلببذ ػبالبلاذاببل خ امب دح  بهللابحث ان مبأنبادتانلب ىإبكل
 . إبن سحل غةببل شداةب إأنيلبن ثلنيةب

 إبششترفبن شيلرمبضتؾجيشلبشؽب ؾرنلبإ سبشكتى بن دى د بالجلش،  ضنلشلبشدلشة
بمبضحلنبىد شل:مجيخ التعمضع
 إمكاوضة تغييخ الدضارة. -
  ػقػد إضاف . تدويجوا -

 ضع أدج خبخاء شخي  لقاوة لسجسػعتشا.  -

 لظلىى بنألضلمبضنعىىتجلصب لظلبىى ؽبن رىىايؽمببمههجيخ التعمههضع ىىؼبادىىتج بن دىى د ب
كخب ىىا.بتحاحشىىلبعىىل ك ؽبعبههج الههخدسغ،  تزضدنىىلببىىل ؾ ؾدبضننزىىؼبإ ىىسبشجسؾاتشىىلبن تىىؼب

 عبج الخدسغ. ريلرنقبن تؼ ضىؾبأحدوال ( طاي ب)
رنىىلبشذىىتةبأشلششىىلمب تتدىلألبنألشىىتةبالىسبأنغل  لاح ىىلبشىؽكلنى بن ذىىستبتدىتتدب

شىلىاةمبتتتثىابنألشىتةبن ذسدىيةب ىإبضحلر ةمبغابل بحشلبنتجوبضأشلششلبتتتل سب سىؼبجبليىةب
  غللشىىلبنشجىىؾبشىىؽبن حىىابتىىلر مبضتىىلر بندىىتغلببغىىل، رتان يىىلمب ىىإبعىىب لبن ؾنىىؾلبإ  شىىلن

 .لشؾيبن اح لباشل
الشاصهخ قخيهخ   أب ىؾلبن ذىلاا برتىاننألشىتةبن ذسدىيةب ىإبنالبلى،حانإبتتثىا

ب:بأم  ادر إبغلبلقب
 وتذةت ثػاقخ الشػر ممةًى 
  يغ أدزان مائةا الدمدال
  يشسا جخت الثعا يغ اجداداً 

 لةا ف  الجدوع جخ الحبال       
ؽبحىىلبنىىؾصمبغلاىى بن ذىىستبتسلشىىل بض ىىدبتؾعىىظشلبن جاىىللبن تىىإبأطلىى بال شىىلبشىى

 تسىىددبب شيىىلربلشدىىل بشىىؽبن ل ىىلبشىى ئل ب ذىى ئل منحشىىلءمبضأنىىا بنبلعىىاةباسال ىىةمبتىىحاسبنال
بشايءبن ؿيت:مب حنا بحل لبنمبضنعتظللببالؤهن دؾندمبضاؼمبضند يؼمبض دل
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 وليل كسػج البحخ مخخ سجوله
 عمّ    لوػاع   الةسػم   ليبتم 

 
 فقمت   له   لسا   تسصى   رمبه
 وأردف   أعجازًا  وواء    كمكل

 
 اوجم أيةا  الميل  الصػيل أ  أ  

  ربح وما اإلصباح مشظ   لمثل 
 

 فضا لظ مغ ليل كلّن وجػمه شجت
  لمخاس  كتان  إلى  صع  جشجل

ب

ىشلبحبل بن دسلءمبضجلءىلبن سخلضبالسبح ؽبغا مب لند ا بن سيىلهبال شىلبشىؽب
ض ىىؼبنتىىدنامبشههخد اإلمتحاوههات كىىلبنىىؾصمبأغلاشىىلبزجىىلجبأاىىؾنصبن دىىيلر بال شىىلمبضدنانىىلب

ن اىىلبعبا ششىىلب ىىإبالصههخد ن ىى،يبحىىلنببحؾزتشىىلمب تززنىىلببىىوبدنىىلرب السدههاعج،عىىتلبشلبنىىؾصبن
 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؟  -
 ووحغ متحخكػن؟ أ  يسكغ أن تدل صخخة وتدقط عميشا  -
 أو لع يعمع مػسى أّن تحخكشا ف  هحه الحا ت غيخ مجج ؟ -
 ،أو لع يعمع مػسى أيزًا أوشا  تحخكشا الح  يخاه صحضحاً  -
 ف  أمخ جمل؟ ود إوا   قج وقع ف  متاهات التلخيخ  

ب البارىىل بألنباكىىؾنب ل ىىدن ب دىىيلر ببمػسههىتؾنىىل بششىى،بادناىىةبن احلىىةمبإ ىىسبأن 
ى،هبن احلةمبن تإب ؼبتكؽبشؤىلةمبضذ ػبألعالصبذحاتيلبتتتل ببجىؾىاهبن دىلؾحإبحكىل ؽب

ببذايبارل ب لؿيلمببسيلمبتتتل ببلإلندلنية.
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شههتعمت فهه  جههػاوح  شههخارة اإلرادة السعةجيههة، التهه  أضههفت عمههى مههغ هشهها ا
خصههػات الخدمههة، والتخصههضط  سههمػك   عزههًا مههغ أوجههه الةضسشههة عمههى مجخيههات تشفيههح

 لسجا ةة كل ما هػ متػقع.
شالشا بضضجيىوبلؾنجىوبنإلتجىلهبمػسى  اجلتبرلفبشاتدعبج الخدسغ كلنبن تؼب

ن ستىىلكتب ىىوبتسلشىىل مبأيبترىىا باس شىىوبىىىإبجيىىةبن يدىىلرب لدىىل  مبضيدىىلرهبترىىا بجيىىةب
(مبحىلبشىؽبن ذخرى ؽباسىش بعيىاهب ورىامبضيجلىتبز  ركػب الجسالن يس ؽب لدل  مب)

بإسح .باألستاذ/ إبن جلن بن راب إبتتلكتبتلمبشعبلسداعج ا
 دىىىل  بن ظايىى بن تىىإبالبتدىىس بضالبتسىىىش ب انىىةب سىىاضربعىىىيلر ببشههتج السصههخ،ا

باسثىلبشلعىؾر بحب ىا مبالبحىدضدبؽبنالأرا ب إبأيبشى تجىلى ؽ.بنحىؽبن نب ىإبجىؾ،بضندث
نخىىؾضب ىىإبشيىىلهبب يىىلمبشل ئىىةببل سيىىلهمبن تىىإباىىدنبششدىىؾبيلبلاتاىىعب لىىيال ب لىىيال مبضأنىىاحشل

بششدلبةببالبرحسةبضالبشااة.
نستشلبجسيتل بض ؼبارىس بشىلباىدنرلشلمبتىؾجدتبضداىؾنقمبتخلليىلبىىزيؼبن ااىؾدمب

مفدعههة( ضنىىجيجبن رىىؾنا بن ستتىىلبعمبن ىى،يبتشىىتجباشىىوباىىاضأب لسىىلبتؾنىىفببىىوبأنيىىلب)
رغهع مها ،)أشج مغ مخآ  الدػط الجمج  القا ع  يغ يج  الذهض  أو الفكه (، ومقدعة
 أكثخ إفداعًا.فةػ شةا مغ ضػء، يشبعث م

ب

بوأقػل:(ب)أوػو أضببأدوجن( ؼباخظاباال إب إبتلػبن دلاةبأنب)
 عدعذ  الميل وواما، 
 واكتدى الػاد  ضالما.

ب

ب الميههل(ض)بلّميههلمبأجسىىلبشىىؽبغشىىسبخزههخ  ذههيخ أشىىلشإبن اشىىلنبن اىىلر مبشتسىىثال ب
باشدبن ذؾنطإء.أضبجل دلببمشتدلال با ؽب اض بنألشجلراشدشلباكؾنب

بيقػل: كؽبنصبن دؤنلب
 هل كان ليل خزخ  ذيخ كميم  هحا؟
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 الصيخ عبج :أعتظيعبأنبأرددببتزل بشؽبأغشيةب لاشلنبن الر بأنإبالببكسل
  اهلل   يا   ليل   الفخح
 داو  القميخ الم  اوجخح

ب يلبالبتا بشثلب  لإبى،ن:
 يجاو  القميخ أم يجخده؟()ب

بو )أوػو ؟((بأتخوع كافبالتا ب)ب
بوأقػل: كشإبحش بأىسيؼبدنرليل ب

 قػ (. )يا ود مزػ  تجيبػب
ب  لىىإبالبلدااىىإبضالبلىى،رب لاىىاحبجلناىىل بادىىتلاإباليىىومب حتىىىسب شسىىلبالبشىىػبؼيىىوبأن 

بأناح بنا لةبالسبن لدلنمبضالبتخظاباالل.( ليمى )هػ  يابمقػلة:
نى  ا مب( MERCURY) ض لكشىلبعىيلر )الشػد ( ضنحؽبنخؾضب إبى،نبن خزؼب

رررىى ب شاىىلبن ازىىل عبضن سدىىتلزشلقمبالبب)إثشههيغ شههغ((مبالبتزيىىدبحسؾ تيىىلباىىؽبمكعكعههة)
 شاىلبن اذىىا.بضنذبنحىىؽبنخىىؾضبنالجىىحببرىىخا بحب ىىا بتتؾعىىألبن ظايىى مبضىىىإبغلر ىىةب ىىإبن سىىلءب

بإ سب اصب ستيل.
مببتىىدبأنبتؾ ىىفباىىؽبن دىى ابالقبيشههةضىىىؾباظىىلبلاأعىىوبرىىلرجبمػسههى، اشىىدىلبنىىلحب

رد بن اطاىىةمبن تىىإبداتشىىلبإ ىىسباتضبشىىؽبندىىسلقبن ل ىىلبن اىىلضن   ىىقب ىىدبزندبننيسىىلرن مبضنرىىتلألبباىى
مػسى أطان،بشلبناتديبشؽبشالبتمبتؾؾيل بشؽبن بادبضن سلقبن اطؾبةبن تل يةمبنلحبب سلسة

 الرخخة السخعبة: ضعيلرتوبتؾنجوبتلػ
 )يا ام ا جرهسغ، يسيغ و  شسال؟( 

بضحلنباتشإ:
 )يا عع عبج الخدسغ، يسيغ و  شسال؟(

شتاظتىةمبضأعىشلنوبترىظػبشىؽبن بىادمبضىىؾبعبج الخدسغ راج بن كلسلقبشؽب ؼباؼب
بوكاوت اإلجا ة:شاشعبن اأسبحتسبن شخل مب

ب...)يسيغ(ببببببب
بدىيلرتوباس شىل بح ىقبعىاظ بن دىيلر ب ىإبمػسهى نتظىفب اىدبنب وبشؽباسى ؽبشيلىػمبال

باىىىؽبن حاحىىىىةبااحىىىةبغىىىلصباىىىدنرليلبن جىىىزءبنألشىىىلشإبن ىىى،يباحىىىؾيبن سلك شىىىةبضتتظلىىى بتسلشىىىل ب
ب(.الجوران)
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نجلنىىلبهللابشىىؽبن بلىىلمبضبالصههخد ضبىى، ػبنجىىلبالقبيشههة، نحسىىدبهللابأنبن سىىلءب ىىؼبا سىىاب
لقاوة، ن شالبن بايمبضبل ،نقبطاي ب رب ان بشستلزن ب إبطاأبعبج الخدسغ شؽبن ز ل.بحلنب

عبهج .بذ ػبألنوبحلنباجلتبشتلكدل ب وب اردبمػسى بل..اشدبإرشلدهب)دقذ(  إالبأنو
)يسيشه ولضذ ن ،يبطاحب إبض  بار  مببمػسى اشدشلبأجلصبالسبعؤنلبدسغ،خ ال

 يسيغ الدائ (.
بن دىىسلءب شىىلبليىىؼب ىىإبنألشىىابأنشىىلبض تشىىلب ىىإبشىىحزأمب األشىىلبأنبنشتغىىاب لىىيال مباىىل 
تاحسشىىىىلمبضتتسىىىىلبالىىىىسب اىىىىلبطشىىىىلا ابن سيىىىىلهمبااحسىىىىةبشىىىىؽبهللامبن ىىىى،يب ىىىىؼبااىىىىلرأبذحىىىىاهب

بس .ض لؾبشلباشدشلبنربماشدبن تحدثمأ ؾنىشل
ششىىىلبشىىىؽبرؤيىىىةببتزىىىشلمبإال بعىىىلاةبن نتغانىىىلب لنترىىىفبن ل ىىىلمبن ىىى،يب ىىىؼباتىىىدباسك 

شىؽبعىاؾفب  ئيىلبن سىل إمبضأرندبن اىؾمبن شىزضلببلضشيضبااأبرلطف.بأر،قبن دسلءبتالى
بشثىىىىىلبىىىىىى،هبنألشىىىىىلكؽبغشيىىىىىةباثتلا شيىىىىىلمبضبح ؾننلتيىىىىىلب إ ىىىىسبنألرضمب حضنىىىىىح ب يىىىىىؼبإن 

جدربأنبلااؾنببحشىلكشيؼمبدنرىلبن دىيلر مبن ستؾحذةبن ساتاعةبحل ، لصبضن زال مب سؽبنأل
مبن تىإبتخذىسبن زىؾءمبكظىلردب لح ؾننىلقبن ساتاعىة ،)الصهػرش( ضيدتخدشؾنبن اظلريىلق

ب.لب يال بشؽبأجلبن حرؾلبالسبن دبنس ؽن تإبتتجؾبضب
)د  شبعًا خبخات معةجية، تفتقهت ووزهجت فه  ذلهظ الػقهت القاسه ، فخدهخ 

زدادوا خػفههًا، ورةبههة فهه  دضههاة لذههكخ، ابههجل أن يػجةههػا لهه  عبههارات ا ةها الجسضههع، و 
أشههػل، لكشهه  عمههى يقههيغ أوةههع، وفهه  دههالتةع تمههظ، شههكخوا   عمهه  وعسههة وجههػد  

  يشةع(
نحؽبن نباشدبن ثلنيةبنالحل بشؽبلؾمبن جستةمبالسل ببحنبنإلشتحلنمبن ،يبنحؽب

ششىىىىةبلمبعىىىيتادبنىىىىبيحةبن دىىىب مبح ىىىقبتبىىىىدأبن جلدىىىةبنألض ىىىسباشىىىىدبن دىىىلاةبن ثرىىىددهب
ب إبحلبأرجلءبن دؾدنن. بنالحلم 

ن سىىىتبؼيىىىوبإنشىىىلنبشىىىؽبلريءبأنبتترىىىؾربىىىى،نبن سؾ ىىىفمبن ىىى،يبن ىىىػبازيىىىزيبن اىىى
مبلتؾ تىلنبأنشىلءبذ ىػبةبرعسيةأضبغ ابرعسيةترللببحيبجيالبعب لب يسلبنالن ستلس ؽمب

بن سؾ ف:
 السػت كلسػأ تػقع. -
 السخض. -



 

8 

 

 دمار أوراإ اإلمتحان. -

 الػصػل الستلخخ لسخكد اإلمتحان. -

نلبشىلب ىؼبلىدربشىؽب إبجلدىتشلمبضدنرببخلىدبا(وتسمسمش)نثشلءمبالسبأرجلشلبنالطللب
ن تىىإبتتحىىدثمببمن ؾح ىىد ما ششىىلمبضن كلشىىالقبن زىىؾ يةبىىىإب بىىلمبن رىىس برن اشىىلبضرىىيؼب

بصههبخوا ... وصههبخواضرزنزببىىلردبلتدىىل ألبال شىىلمبلىىشيابأجدىىلدنلبحل ذىىانرنقبن رىى لر.ب
بضنحؽبنشتغابن رالحب حىلشلب ل ؾن:

 )الرباح رباح(.  ببببببب
بض ل ؾن:

 )إّن الربخ مفتاح الفخج(.
بض ل ؾن:

 )أصبخ فإّن الربخ جسيل(.
بض ل ؾن:

 )الربخ جبخ(.
بضجلءب إبنألنا:

 سلصبخ دتى يعجد الربخ عغ صبخ  
 وأصبخ  دتى  يلذن      ف   أمخ               
 وأصبخ   دتى    يعمع   الربخ   أو              
 صا خ  عمى  ش ء  أمخ  مغ  الربخ             

ذنقبن لؾنبن اسبىإب ،الةخمة(مبشكتؾبةبدنرلبأحدبن ارلقب) اأقبى،هبن عالرنق        
(، الال ذ البسبه  يا) شضة الفشان الكبيخ/ شخدبيل أدسج،كتدت  ه إعجا ًا  لغالت  ا)

ب(.الح  عصخ  ةا لضاليشا كثيخًا ف  سادات السعةج
ارىىلقبتتسىىلبنىىسؽب ايىى بشؾننىىالقبن تلنىىسةمب ىىإبرىىألبن حىىلر بكلنىى بتلىىػبن 

معةهج السعمسهيغ العهال ، ضن ى،يبحىلنبحث ىانبشىلبادىتالوبطىالصببسدلشىةبن ثىؾر مبن دلدعةمب
 ضشىلباىى ؽ م لمهجرمانالذهةيخة،)عبج   خميههل(، الذهةجاء محصههة  ج ئىةبضذىلبىل بشىلباى ؽ

لشتغىىاضنببضشىىؾنطؽبعىىكؽبن ظىىالصببىىل ثؾر مباشىىدشلبحىىلنؾنبالبالسعةههجضشىىلباىى ؽب. السعةههج
مبأضباشدشلبالبمباو  السعةجمبن سخرصب شاليؼبشؽبضن سب)البز(الكػمخعلاةبتحاكب
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ن ستاىى باليىىومب ىىإبن ؾ ىى بن سحىىددمبن سبىىاشجب ىىوبب)البز(الكههػمخاحزىىاضنبإ ىىسبشؾ ىىفب
ب.السعةجشؽبإدنر ب

بكلن بتلػبن ارلقبرحسيلبهللا:
 دتحيل(.)تسذ  خصػة إثشيغ م

بضحلن :بب
 )تسذ  خصػة قجام وخصػتيغ ورا(.ببببببب

بضحلن :بب
 )تشّكذ  عس األدضان(      ب
بضحلن : 

 تسذ   الةػيشا كسا ببببببب
 يسذ  الػج  الػدل.       
بضحلن :
 )ُتحدغ الػقػف أكثخ مغ السذ (.بببببب

بضحش بأعستيلبحث ان :
 تقشت وتئغ(.)بببببب
بضرأل :
 ئ   غد مصخإ الغارب لةا ك  تتحخك(.ايقػم الد)كثيخًا ما بببببب

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

بأضبتاؾل:
 فػق  دسل وتحت  دسلببببببب
 يارب الحسل تديل الحسل.       

 

(بأدمحمن تىىإبربىىألبالىىسبعياىىىلب)بالرههيجة )الحامههل(،ضىىىإبحلسىىلقبحلنىى بتاؾ يىىلب
 :الحجػةأحدبنرؾصبنألحلجإبن دؾدننيةمبضحلنباشؾننببمب إ)فاشسة(أرؾب

ب.وأدمحم أخػها( فاششة)
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بأضبتاؾل:
 .ياضةخ  ببببببب
رتاى بض ىؼبتبى بأنىان مبضالبنىدريبنحىؽبعكش بحاحتيلببتدبنبابنشتدبطؾيال مبنؼبنببببببب

مبألىىؽبنعىىتاابحظلشيىىلببتىىدبذ ىىػبن تشىىلءبضن رىىبامبن ىى،يبشههالب معةههج السعمسههيغ العههال 
بالسبناحلتيل.كتب بأايلتوب

  يىىلباكىىؾنب، نىىلااضنبضنىىلشدضنب( MERCURY)ىىىلبنحىىؽب ىىإبعىىيلرتشلبنلب
ندىىاةب ىىا ؼب، (NO. 8كسرىى اببلنىىلتشلبن تىىإبأطلاشىىلبال يىىلب)) عههج الرههبخ(،  شرىى انل

بؼيو.بتحػم ن خألبن تإبحلن 
رددتيلب لنكدابحلجزبن رس مباشدشلبشىعبشىؽبأشلششىلبنىؾءبفخجت ... فخجت  

باألسههتاذ/ ىؼباكىىؽبشتؾ تىىل بالىسبنإلطىىالأمبإنيىىلبعىىيلر بتاتىاصبششىىلمباشىىدىلبنىىلحبزش لىإب
 :ن ،يبنس بحث ان بإسح  إ خااضع 

 )الحسج هلل(. 
بب،أشلششىىىىل( MERCURY)تؾ اىىى بعىىىىيلر ب       ضحىىىدنشلبرنكبؾىىىىىلببتىىىىدبأنبح ؾنىىىىلمبأن 

شسلبنترىؾرمبضن تاحىؾنبال شىلبن اجىؾ بإ ىسبن ىد شجمب كىشيؼب سىلبالسىؾنبن ظاي بأشلششلبأعؾأب
بلعىىتخدنمبن جشىىلزيابضن حاىىللمبشىىؽبااحىىةبن سىىلءبن تىىإبحشىىلب  يىىلبنؿاىىعمبوتذههمػوا ابحشانىىلمب

عبهج ن تىؼب عحبؾنبعىيلرتشلبإ ىسبن خلىفب حنىاحشلبأشىلمبناىتبن رىخا بن تىإبأرظىحباشىدىل
إ ىىىسبالذهههفةضة  يحسلؾنبرعىىىل تشلعىىى الىىىىدضنلببىىىحنيؼأن  ضتاحؾنىىىلببتىىىد، ن ؾنىىىفالهههخدسغ 

 مجيخ التعمضع  الجلش،.ضن سبمداعج السحافظ لمتعمضع، 
 ىدنرقبن سلك شىةمبضضننىلشلبن سدى ا بض كىؽمببتشذهضو البػبيشهاتدىلادنلب ىإباسليىةب

ى،هبن سا مبباؽبادلرن رخا .ب بلبازضكبن اجاببال لبتؾ اشلباشدب دحةبرشليىةبنى  ا مب
بآنانلبن تؾ فباشدىلبح بن رالح.

(بضنىىؾربن دىىيلر بن رىى  ابمبضن تدىىسشلبن حانعىىةبالكذههافات)بتخدششلبن اظلريىىلقعىىن
ا ششلمب كششلب ؼبنيشىحباى، ػبن تادىيؼبحث ىان مب اىدبحىدثبشىلب ىؼباكىؽب ىإبن حدىالنمبشسىلبأنىلرب

ب  شلبن ال مبن ،يبتسددبإ سبحدبن خؾ،بضن ح،ر.
ن سدىلح ؽمبضنحىؽبالبنحسىلبشىؽبب(األ الهة)عيابأشلششلب جح برسدىةبشىؽبن جسل ىة

ن دالحبإالبأكاشل.بحظؾنبرحىل يؼبإ ىسبجؾنرنىلمبضأشىتلؾنبنىلرن ب ىإب ظىعبشىؽبن حظى بحىلنؾنب
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تدتخدمب ىإبحاىابنألشىيلءمبن تىإباحتلجيىلب ضىإبحلضيلقبجلداة)القخاف، احسلؾنيلب إب
ب.(ن سدل اضنب إبتاحل يؼ

لب يىؼبشدىلحؾنمبعيسالبالةسباتةأعارقب زشال إبأنبشثلبىؤالءب دباكؾنؾنبشؽب
إنب ىؼباكىؽبىشل ىػبىىد،.بضأكسلى بأنبضجىؾدباابىةبششىلمبكسلبأنوبالباجؾزبنىزض يؼب ابشىلب

 إبى،نبن سكلنب دبلث ىابن ذىكؾكب ىدليؼبااشكلنيىةبضجىؾدبنىاض بشل يىةبناداىةبأضببزىل عبأضب
تههجريخ )كاوههت الفكههخة وههات، دراسههة قسههت  ةهها وأوهها شالههخ  سعةههج أيبشاتشيىىلقبأرىىا .ب
ب.سمت مجسػعات الةسباتة، مسارساتةع وخرائرةع(السعمسيغ العال ، ش

تذىتت بأ كلرنىلمبضتالاىدقبن سدىل لقبا شيىلمبضند يىؼبنألشىامبضجىلءقبن اكىا بن تىىإب
بأخيخًا:تحسلبن خالصب

وههحهخ إلههى هههؤ ء القههػم، ووحسههل كههل مهها تبقههى مههغ شعههام لههجيشا )الههدوادة(، 
بوأن الدهضارة مهؤجخةوذاركةع الحجيث، ووذخح دالشها، لضعمسهػا أوشها معمسهيغ   تجهار، 

 ومعصمة. 
سة مههغ المحسههة وجبههة دسهه (، وتذههاركشافهه  وطخوهها جالدههشا الجّسالههة )الةسباتههة

الشاشفة )السحّسخة(، والجبغ، والصعسضة، الت  كاوت  الشدبة لةع زادًا يذتةى. وكاوت 
 الشدههبة لشهها آخههخ زاد معشههال قههجمػا لشهها كههؤوس الذهها  األدسههخ )التقيههل(، ذ  الصعههع 

كان دمػ السحاإ، ألوه كان خاتسة بإ  أوه ف  تمظ المحطةمب.. قخض( الالذع )قخض
، وأخحوا وحكه  القرهز، ووتبهادل الكمسهات  يششا وبيغ أولئظ القػملتصبضع العالقات، 

 دتى أصبح الرباح.
شىىىلبتاتثىىىابشىىىؽبرحليىىىؼمبضعىىىلرضنبإ ىىىسبجيىىىةبغ ىىىابشتلؾشىىىةبضعىىىألبجسالهههة ال سلىىىؼب

ر اىىىةبأشىىىلبحب ىىىا مببتىىىدبأنبحىىىلنؾنب ىىىدبأنىىىلرؾنببؿيتىىىةبعىىىلضرتيؼب  يىىىلببن جاىىىللمبترىىىحبيؼ
بن غشؾنمببلعتالصبن اايدةب بلبشؾتيل.

 إلنلرىىىىةبطتىىىىؼباختلىىىىفبحدىىىى بن حىىىىللمب يىىىىلكبازيىىىىزيبن اىىىىلريءبىىىىى،هبنألايىىىىلقب
بالػلةى:ن ذتايةبن تلشاةمب

 ديغ أواخػا قبيل الربح عضدةسػا،ببببببب
 ودسمػها،       
 وسارت  الةػ  اإل ل.       
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 يا عضذ ف  تخدالظ األجل.       
 

 وراهخ الجيخ  الشاقػس مشذغل،       
 شبكت عذخ  عمى رأس ،       
 وقمت: 

 أيا راهخ الجيخ هل مخت  ظ اإل ل؟
 فلّن ل  وشكى،
 ودّغ ل  وبكى،

 وقال ل :
 يا فتى!

 إّن البجور المػات  جئت تصمبةا،       
 كاوػا هاهشا،  األمذ       
 واليػم قج ردمػا.       

بشتلنبشلبا ؽبإنلرةبضرح ل 
بأيبإنلرة؟بضأيبرح ل؟بالاذشلىسلب إبضعألبن جالل 

 ف  ليمة مغ لضال  الخخيو 
 مثقمة    األسى   والزجخ.       

بشذ ؾلبباا بأجانسبن كشيدة براهخضأيبإنلرةبأ يب بن سذلاامب إب
مبنرىىفبن دىىلاةبشزىىسب ىىاذنباشىىلبلمقههاوة()اضالبز شىىلبناحىىقباىىؽبباليههػم الجسعههة

بشتدىعبتحىيألبالهجلش،نجتلزبن جاللمبن تإبالزشتشلبشش،بش لدرتشلب سدلشةب مبضنشحىدرب ىإبضندث
ببوبن جاللبشؽبحلبنؾص.

كلإلارلربنؾصبضعألبن ؾنديمبغساتشىلبن ااحىةب يىلبنحىؽبنىزدندبمػسى نظل بنببببببب
 ايال مبض إبن حؿياىةب ىؼبنكىؽبنتلىؼبلقاوة أشال مبضعتلد مبنتؾأبشؽبرال يسلب لؾنؾلبإ سب

بتمظ المقاوة.حتسبتلػبن لحغةبألؽبتؿاعب
نجىىىان،بعىىىايعمبنتخظىىىسبشىىىج انقبن ىىىؾنديبن ستاا ىىىةبنبأشزىىى شلبربىىىعبن دىىىلاةمب ىىىإبببببب

بتجلهبن ستلكتب شل. إبنالبن ار ا مبنشغابإ  يلبضححنيلبىإبن تإبتشد عبضتد ام
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 حدشةمبإذنببحنؾنقمبضنحتكلكلقمبضعألبن شللبضن تؾ تلقبنبمشحذخيغا شسلبنحؽبببببب
بكلبشلبىؾبشزاجبغ ابشح ؾ،مبضيسزأبنستشلبن جس لمببمضاؾيلبحدلديمباذشفبآذننشل

الخمفيههيغ مغهههادرة اإلشههاريغ بفقههج إختههار أدههجضر ىىؾفبريل شىىلبن سشدىىؾجةب ظل ىىةبضر ىىةمب
مبمثهل.. ديهػان )الكشجهارو(مبض اىزبأشلششىلبلشىد عب ىإبعىااةبال يىةبإ ىسبنألشىلممبالدضارة

بىىىلألرضمبالةههػب الىىسبشجىىا بن دىى ابشىىؽبجىىانءبإحتكىىلكبالذههخبصة حث ىىابشىىؽببضبتىىد
ب.السذئػمةوقال ات ا  تؾ ا بن ديلر ببحسدبهللابض ؼباربيلبدنءب

(مبأشىلبعتسادعمى أرجمشا معتسجيغ عميةا كل ا  أ  وقفشاتاحشلبن ديلر بضتاجلشلب)بببببب
نألرىىىا ب لىىىؼباكىىىؽب شىىىلبششيىىىلبنرىىى  .ب اىىىدبحىىىلنبن ىىىؾنديبشل ئىىىل بب)الخجالهههة(ه  هههشىىىلباارىىىدب

بجسلاىىلقبشجتيىىد ب ىىإبن سدىى امب ىىإبإتجلىىىلقبشختلاىىةمبضحىىلنبأ ليىىؼبتدىىلحل بشىىؽباحسىىلب
بلتجلضزبطؾ يلبن خسدةبأشتلر.بب)دخبة(

نجىانرهبالىسبأنشىلءبنالةػب بل خبامببتدبأنبتلبعبنألنابن ،يبرلاوبمػسى جلءنلب
(بإوةمجهههتمبن تىىىإبتحىىىاتبن تجىىىلب ىىىدب))الرهههػاميل(دبضيارىىىب)الدهههػاميل(نألرضمببىىىحنب

ب(.بضاعت التيمةمبضب)الكتيشة (مبحسلبإنحلج بشتيلإوحمجتضيتشإب)
ضنحىىىد بأرىىىا مبتاحرىىىيلب ؾجىىىدىلبشحلؾجىىىةبأازىىىل مبكتيشهههة إال ببمػسهههىالباسلىىىػب

مبضأضد ببحيل بن ديلر مب حناح ببالبحانك.بالقزاءعتخدنشيل.بىشلبنلحبندبناشدشلبأرب
ن تزيىىزبن ىى،يبلزيىىدبالىىسبضزنبنألعىىتلذ ببوشخدوههانتاحيىىلبضنشجىىؾببحنادىىشلبضجىىلءبن اىىانربأنب

باازعبح لؾجانشلق.إسح  
ضتالد شىىلبأنىىلبضنألعىىتلذب ب،  ىىد بن دىىيلر الدههائ  والسدههاعج وعبههج الههخدسغ تاحشىىلب

 إبتشلضصبغ ابشتكل إءب حسلبن ظادمب كلنبأ ؾننلبارلببوبإ سبشدل ةب ىدبالببإسح ،
 ظىىىعبأربتىىىةبأضبرسدىىىةبشدىىل لقبحشىىىلبنحرىىى،ب دىىىظل بشىىىؽبتزيىىدباىىىؽبن تذىىىا بأشتىىىلرمبضبتىىدب

ز  ركههػب ن انحىىةمباجلىىتبحىىلبضنحىىدبششىىلبالىىإبطىىا،بشىىؽبأطان ىىومبنتجىىلذصبأنالعىىشلمب)
ب(بن ،يبتظا شلبإ يوبشداال .الجسل

رنىإبهللاببسيجوا عسهخالسبأكتل شلبشؾ ال بشؽبشؾن فب رىةببالصخدذحانإبحسلب
دىىلس ؽمبضأشىىابن خىىلدمبأنباحسىىلباشىىوبشىىعبأمبن  تىىلشس.ب تشىىدشلبذىىى بإ ىىإبا ىى بشىىللبن س

باليوبن د   مب للبن خلدم:
 )عشظ أم عمضظ يا أميخ السؤمشيغ؟(.
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ب للبع دنلباسابششزاجل :
 )ثكمتظ أمظ! إدسل عمّ  الجقي ، أأوت تحسل عش  ذوػب  يػم القضامة؟(.ببببببب

بال شل.بمقجساً ضنجال ببالصخدىك،نبحلنبحسلب
 فسغ يا تخ  يحسمه عشا، ووحغ وتجه إلى المقاوة  ال دليل أو رفي ؟ببببببب

بشىؽبعىح شلهباىؽبالج ال عبذ( تجلهب)بكشلبند اب إبن ن تىإبتىؼبتادى اىلبالىسبأن 
)الجبههال الشههبر( شؾ ىىعبحكىىؾشإبحل سدرعىىةمبأضبناظىىةبن بىىؾ يتمبأضب ايىىةمبحىىلنباارىىدب

تخ لشلىىلب اياىةمبإال بأنيىلببن تىإ الحخبهة، و اشدشلبأشلربا، ػبا دهبن تىإب ىؼبتكىؽبشذى ؾ ة
بن ىىىؾنديبحىىىلنبشاتىىىان مبن عىىىت ا  بزىىىىلءبن ىىىثالثبعىىىلالقبشذىىىيل بالىىىسبنأل ىىىدنممبضذ ىىىػبألن 

ب.)معمػمة مغ العجسات، يا خخيجيغ !(
سهػإ اشىدشلبضنىلشلبإ ىسببمن دلاةبتجىلضزقبن حلداىةباذىا بنىالحبلىؾمبن جستىةببببببب
لبعىح شلىلبأجلاى ببحنيىلبزضجىةبن تىإب سىضبن ،يب ىؼبنجىدببىوبأحىدبعىؾ بإشىاأ بضنحىد مبوال ، 

ب.بالسداعج الصب 
ن ستاننىىةمبن ستالنىىاةمب ىىإب)الخواكيههخ( حىىلنبن دىىؾأبلتكىىؾنبشىىؽبشجسؾاىىةبشىىؽبببببببب

ض ظىىعببل يىىةبشىىؽبن خىىيامبضبتىىضبشىىؽبعىىيالنبب)وتههف(نىىفبضنحىىدمبت ظ يىىلبشىىؽبأالىىسب
بذ ىىػبالدههػإ مبضاشىىدشلبعىىح شلباىىؽبن تشرىىابن اذىىايب ىىإب)والقههر(ن شالتىىلقب مبالسشىىلببىىحن 
مبضن ب ؾتىىلقبن ستشىىلنا ب ىىإبن ىىؾنديمبالفخقههانلتؾعىىألبششظاىىةبتجسىىعمبألشىىتلقبشىىؽببإ الدههػ

ششدىىؾبل ب لسشظاىىةمبلؤشىىوبن شىىلسبشىىؽبحىىلبنىىؾصب ب ىىلببب..)سههػإ والهه (،ن ىى،يباىىا،ب
ششترىىفبنيىىلربحىىلبجستىىةمبض ىىدبأشىىلرقبااىىلرصبن دىىلاةمبض ىى بعىىؤن شلمبإ ىىسبن حلداىىةب

باذا بنالحل .
بالػليههج باىىإبن ىى،حايمبلىىؾمبحىىلنبكىىلنبن جىىؾ بضن ااىىاباحؾشىىلنبشىىؽبحؾ شىىلمب ظل ىى

ضأر ل مبأالمبن سجلالقبن ستكار مبن تإبعاىاقباشىلمبضنجتلحى بشؾن ىعبمبلتلؾ بجؾال بالضافع

بشتتدد مبشؽببالدنل.

مبضعىؤن يؼبن ى،يبالبلتؾ ىفمبالجضاعرلاتوب إبأحالمبنألطاللببكلنبأ ليلبأنان مبشل
ضنذىؾصبأعىل اهبن التلىةمبمبالجػعمبضعظؾ بىالجػعمبضنشال برغالقبالغحاءاؽبشرلدرب
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ن سزشإمبن ،يبأنيػبن حيل بشىؽبحىؾ يؼمب تى،حاقبشىلبباأللع ضضجعب إبأجدلدبن ر لرم
ب)عمى لدان شفل جائع(: يػمةاأنذدتوب

 ديغ صخخت عمى الجوضا،ببببب
 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،     
 مكماًل  العذخ...     
 مخصعًا   بقايا شيغ،     
 سضعػد مغ  عج الغخوب...     
 كالصضو القتيل،     
 متمفعًا  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  عزًا مغ رةضو؟
 )الدرع ضّغ  ش  (،

 )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،

  الخةضو وبالجقي .. أدمع
 وعػدة الصضو القتيل ،

 مذسخًا... متمفعًا،
  عج الغخوب.

 
ب)قصضههة(ن ؾح ىىد ب ىىإبن سشظاىىةمبناىىفبأشىىلمببكشىىلبضنحىىؽبنتحىىلضربشىىعبتلىىػبن ذىىلبة

)شادػوهة(. مب تا شلبشؤران بأنىوب)الدوظ(ششااد مببجلنبيلبشبشسبش دقبحيظلنوبشؽبأ ؾنحب
ببحسيسىىىإ(بيقالهههجوامب حجلاشىىىلببحزىىؾرهبن اىىىؾريمب يح  شىىلبض)السدههاعج الصبههه عىىح شلباىىىؽب

العضهادة، وغخفههة (مبن تىىإبالسشىلبؼيسىلببتىدببحنيىلبالقصضهةبل  ىةمبضىىؾباذى ابإ  شىلباىدرؾلب)
ب.ستقبال معاً وا  الشػم، والسصب ،
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بحربتىىةبشيىىلمبحليىىلبحب ىىا مب تىى،حاقبحرىىلنبأشىىايءبن ؿىىيتبن ىى،يببالقصضههةتاىىؾمب
 يقػل: ذلااببحربتةبنالقبأازل مبحليلبحب ا بإذبضناوبن
 مكٍخ،   مفٍخ،   مقبٍل،   مج خ، ٍ  معاً        

بكجمسػد صخخ دصه الديل مغ عل.         
عىىسومب كىؽبشسىىلبنبنن ى،يبأندىىتشإبأحىدنثبن زشىلب،لمسدههاعج الصبه حك شىلب رىتشلب

مب ؽبن تىىل إبرىىايجبشتيىىدبن ستلسىىدسههاد عبههجه إسههساعيل، أذحىىاهبأنىىوبأحىىدبأ ىىلرصبزش لشىىلب
بسىىلبغسانىىلببىىوبشىىؽبحىىامبضحدىىؽببالسدههاعج الصبهه ضن ىى،يبحىىلنب شىىلببسثلبىىةبن ذىىالاةب ىىد ب

 إبتاحل شلبض إبحلشلمباتلىػبن ااتىةبن شل يىةببمعةج السعمسيغ العال نيل ة.بضىك،نبرن اشلب
ب. سجيشة  األ ضساؽبشؾطششلب

بتىىدبأنبالىىؼبشزىىياشلببسىىلباحؾيىىومبالقصضههة، ن جس ىىلبأشلششىىلبدنرىىلببشخدوههاأدرلشىىلب
مبضطسحنشىلبالسدهاعجا ؽبطيلقبأغلاتىوبن ستتىدد بشىؽبن ىؾرأمبضن اسىلشمبضن خىيامبضنىؾصب

بمجةػلهةالسبأنوبعيغلب إبألديبأش شةمبإ سبأنبتحى ؽبعىلاةبرح لشىلمبن تىإبأنىاح ب
بتسلشل ب دلشل.

العرههيجة، والسخقههة، أربانىىلبشحىىدنشلبضنحىىؽبنتشىىلضلبطتىىلمبنإل ظىىلرمبن سكىىؾنبشىىؽب
مبن تىىإبأحزىىانلىلبشىىؽبجىىزنر ببححىىدبن اضنك ىى مبحرىىلشلبال يىىلبنىىد ةمباشىىدشلبوالمحسههة

بباا ب  حستيىلبن تىإببمبضذ ىػبشىؽبعىسلقضأرل يىلبباىا باجىؾزبضذبحى مبوكدختاالسشلببحن 
بعتخدنمبن دك ؽمبالسل ببحنيلبغل  ب إبن شلربغليل بج دن .بنعتتشلبالسبأكليلببل

يعشهه  الجشضههه يجيههخ عذههخة شمب)أذحىىابأنبعىىتابن ك لىىؾبحىىلنببسبلىى باذىىا ب ىىاضب
،) (بأشلبعتابح لؾبن لحسةبن  ؾممب ألبالربن تإبالباذؾبيلبحدابعلىايبكيمػ مغ المحسة

 0111( جشيةهههًا، أ  أّن سهههعخ األقضهههة مهههغ المحسهههة يعهههادل أكثهههخ مهههغ 27111 مههه  )
جشيةههًا، وهههػ السبمهه   051جشيةههًا، ويعشهه  ذلههظ أّن ربههع أقضههة المحسههة يدههاو  مبمهه   

يذههتخ   ههه الذههار  عههجد خسدههة وعذههخيغ كيمههػ مههغ لحسههة سههػإ  الههح  يسكههغ أن
شىىتانىلبشذىىلأبشىىانءبن لحسىىةمبألنىىوبحىىلنب ىىدبنبحث ىىان بالىىإبتكبىىدنلبمزههضفشاالششىىلبب.والهه (

بشداال مبشداسل بحدلثوببحنيلب حسةبباا بشكدؾر .ب
مببتىدبأنبتاحىىلبمػسههىضن دىل  ببعبههج الهخدسغحزىابضجاىةبنإل ظىلربشتشىىلمبن تىؼب

برأليسىلبحىلنببلدثمب ياىؾمببحانعىةبن دىيلر م ىإبشكىلنبن حىبالسداعج شغياىسىلبلىؾحإببىحن 
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الههج ال (مبحلنىىلبشىىاىا ؽبتسلشىىل بشىىؽبطىىؾلبن سذىىؾنرب ىىإبعىىب لبن ؾنىىؾلبإ ىىسب)تمههف ىىدب)
مبأنشلءبشحلضالتوبن دن اةمببػيةبإنىالحبن تظى مبمػسىن دل  ب شلبالنله(مبزن دن بالعبذ

بن ،يبحلببديلرتوبن الرىة.
ن كىايؼببمزهضفشا(مب اىدبأرظانىلبلقاوة أو) المقهاوةأشلبؼيسلباختصببل حدلقباؽب

بىشل ىىػب مباحسىىلب ىىإب(شبعههًا  التقخيههخ)ببتىىدبعىىلاةبشىىؽبن نعىىيحلباؾندلشىىلبب)لههػر (بىىحن 
دنرلبنشدض وباددنبشؽبرضندبن دؾأمبن ،لؽباتسلبالسبتجسىيتيؼبشىؽبششىلط بشذىتتومب

مب ىل تاحبال شىلبأنبالهجلش،ضشىؽبنىؼبلى،ى ببىل اتضبشىشيؼبإ ىسبشدلشىةبب ىإبدنرىلبن ىؾنديم
بلقاوة. إبإشكلنيةبتؾن لشلبإ سبب)المػر (،نتالضضبشعبنلح بأضبعل  ب

ان تىةباب)وتهخوع(ضب)وشهػو (تدىت بدن ىا بنألشىلبأشلششىلمبضتخ لشىلبأنشىلبحشىلبعلاتيلبن
باألستاذ/ عبج القادر سالع:مبود كخدفانن اشلنبن سبد مب

 المػر   دل    ببببببب
 د و  ف  الػد .       

)لكشه لألسف مب التقخيخاشدبن ؾنحد بعيان ببالدػإ   إبعلحةبالمػر  حلبفعاًل 
 دّل    و  د و  ف  الػد  الح  أدمع  ه(.بما

)عمسهًا  هلّن التقخيهخ فه  المغهة، ههػ  )التقخيهخ(،اىىكلنبحلبشإءب دلشلبلؾنفب
إ ىسبألنشلبحشىلبندىلا بن ىزشؽمبضنتظلىعبلج  الحئاب "السخافعيغ"(، بوػع مغ أوػاع السذ 

يىل بنىعيال مبالبعىيسلب بن الرأبا شيسلبأنا بريظىل بضـن ن  اضصبأضبن ذاضأب األمبح قبأن 
ب يغ:ؼيسلببووخبطبوحلضنحؽبشحتلريؽب

 شػل السدافة الت  تفرمشا عغ لقاوة. -
 الحرػل عمى الػسيمة السشاسبة لمػصػل لسخكد اإلمتحان. -

 سالمة وأمغ الصخد القا ع داخل القصضة. -

 الت  وديشا أمخها.عالوة عمى صحتشا  -
رلفباجلةبن ؿيلد بلشتغاب حغىةبالدائ  ضجدنلبلمػر ، إنظلاشلبجسيتل بنؾصبن

.ب ىىؼبلتحىىدثبحث ىىان بالههجلش،نىىزضلبن احىىلصمبضشىىؽبنىىؼبلتحىىاكباد تىىةبأرىىا مبنحىىؾبشدلشىىةب
اشىىدشلبطاحشىىىلب ىىىوبشزىىىسؾنبحل شىىىلمبضن ىىى بالىىىسبن اىىىؾرمب كىىىؽببذىىىافبأنبنىىىد عب ىىىوبشبلىىى ب
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نحؽبأازل بالبن تىاضمبض كش ىلبأربانىلهببحنشىلبالبنسلىػبذ ىػبشادشل .بضن اشلببأربعيغ جشيةاً 
ب.لقاوةحل يل مب كؽبباذنبهللامبعشدلسوبشلبطلاوب ؾربضنؾ شلبإ سببالكبيخن سبل ب
ب(.أوا   أتعامل مع الحكػمة أ جاً )ببببببب

مبوالػششضههههةمبالخجهههاءعىىىتخدششلبشتىىىىوبحىىىلبأعىىىل   بن ل يىىىلب ىىىإبنىىىلفبضن تىىىانءمب
مبضغ اىىىىلبشسىىىلبتتلسشىىىلهمبضتىىىدربشلبوالسدهههؤولضةمبالسشصقهههة ومدهههتقبل أ شهههاءمبواإلودهههاوضة
يطةهخ أّن الخجهل مزهخوب مب لىؼبنالى بأاىدن .)السعمسهيغ العهالىتهجريخ معةهج اليىومب ىإب

ب(بدكػمة،  الزخبة القاضضة، ف  زمان سا  
بل شدىاةب ىومب سىلبحىلنب ىدلشلبإال بب)الفهار((ن تحىاكباشىلبضاىؽبحالششىلبالدائ  نىؾ بببببببب

باشىلبض سىلبىىؾبب الجلش،أنبناعلبشتوبرظلبل بإلدنر بن تتليؼب احىؾيبضنىال بحىلشال مب سىلبحىل 
شتؾ ىىىىعب ىىىىإبن دىىىىلالقبن الدشىىىىلقمبن تىىىىإبتارىىىىلب ىىىىإبشىىىىلبا ششىىىىلبضبىىىى ؽبن جلدىىىىةبنألض ىىىىسب

ب إلشتحلن.
شىىىؽبأنىىىوببشىىىكانلبن اجىىىلبالىىىسبشؾن اتىىىوب حسىىىلبن اعىىىل ةمب كشىىىإب ىىىؼبأكىىىؽبشتاىىىل ال بببببببب

مباىىلب ىىدبااىىؾمبادعىىيلب ىىإبج اىىوبإ ىىسبحىى ؽمبإنب ىىؼباكىىؽب ىىدبن سدىىئؾ  ؽع دعىىيلب ىىإبلىىدب
بتجلهبن ستلكتب شل.لةبن ؿيلد ب إبنالشز يلمببتدبأنبأدنرباج

ن لىىؾمبب، وكيههلروودههتشفزشلنشىىلبومعههغ نجىىاربأذاىىللبن خ اىىةمببالقصضههةرجتشىىلبإ ىىسببببببب
بل حىىىدلقبعىىىلحلقببوعهههّخ   موودهههتغفخب(MERCURY...)نلببالىىسبنىىىلح بن تابىىىة

ببوزهههخبمبخوودهههتغفبىىىل تتليؼببن سدىىىئؾ  ؽ نىىىال ببوهههؤد مبوودهههتغفخبووهههؤفحاىىىل ببكىىىفث
ب.ووجعػشارؾر بضشجسؾاةب

تهحكخت أصهحاب مب)السدهاعج الصبه غلدرتشلبن ذستبضنحىؽبنالنىةبرنبتشىلبزضجىةب
شؽبن جستةبب انءىلألنإبحش بأحاغيلمب يإبعؾر بتحااببسػرة الكةف(ب ااأقبالكةف

بإ سبن جستة.ب
والدهائ  مبالهجلش،إ سببالمػر  رجعب إببالعع عبج الخدسغغلدربن جسيعبن سكلنب

إ ىسبح ىقبتؿيىعبعىيلرتومبضغىلدربن اىل تؾنبضن سذىتاضنبن سكىلنمببالمػر  رجعب إببمػسى
 حنا بنالنتشلبشاتاش ؽبنألرضب إبح ا مبشلتحا ؽبن دسلءب إبضجؾممب يتبىشل ػبشؽب

نىتسكؽبشىؽبرؤيتيىلمببن تىإبالدىح بن تىلاا مبادىلشامبأضباحكىإبإال بن شجىؾممبضن غىالممبضن 
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تدرلبشدلشتشلبححنيلبىدلابشلك شىلقبن دىيلرنقمبن سشد تىةببوأصػاتن تإبتش،رببل ؾا دمبضب
بالسثل:نحؾنلبضشلبىإببل ؾن عيةب كؽبااؾلب

ب(.دمع الجعان عضر)ببببببب
تىى،حاقب ىىإبتلىىػبن ل لىىةبن ذىىىلاابن تابىىإباسىىاباىىؽبأاىىىإبربيتىىةمبحىى ؽبشىىلبرىىىاجب
شتؾجدىل بشىؽبرىدربشحبؾبتىومب ىإب  لىةبشىىؽب يل يىوبن حل سىةمبن تىإبحىلنبارىفبحل ىوب  يىىلب

ن تىىإباخىىل،بن تذىىلأبدن سىىل بشىىؽبحذىىفبالسقسههخة، شىىؽبن خىىدرب ىىإبتلىىػبن ل لىىةب ضىىؾبرىىلرج
بفيةا:أشاىؼبضش لشانتيؼب

 أتق وكان  مجش   دون  ما كشت 
 ثالث  شخػص  كاعبان  ومعرخ

 
 ل  فمسا أجدوا  سادة  الح   قمغ

 ؟أما تتق   األعجاء  والميل   مقسخ       
 

 إذا جئت فامشح شخف عيشضظ غيخوا      
 لك  يحدبػا أّن  الةػ  ديث تشطخ      

بشىىلباىى ؽبإنشىى ؽبلتلىى،ذب ىىإب  لتىىوبتلىىػمبضحشىى بشىىلباىى ؽبإنشىى ؽب ههغ أ هه  ربضعههةكىىلنب
بشىىلباجستشىىإب بب هها غ أ هه  ربضعههةأتتىى،صب ىىإب  لتىىإبن لىىيالء.بإن   ىىإبذ ىىػبن ؾ ىى بىىىؾبأن 

بض يتبإال .بعسخعسوبنبضعسخ عسإبن
والحهال مبوالةهع والةهعمبالسجهغ والسجهغ لػبازيزيبن اىلريءمبأنبتاىاأبشىلباى ؽب

مب دتجدبن ااأبحب ان بجدن مبالبلتاكبشجىلال ب لجسىعبضن تذىبيوباى ؽب  لتى ؽمبإحىدنىسلبوالحال
بشاسا مبضنألرا بتتدناببل دؾند.

بن سدل ةبإ سببمزضفشاحدنشلببببببب  ىإبب(جسل الدهباإ)لبل يلبن جسلبنألني بلقاوةأن 
دتهى لهػ كاوهت جسهال )لؾش ؽبحلشل ؽمبضالبأشىلب ؾجىؾدبجسىللب إلاجىلرب ىإبششظاتىوبتلىػ

بطايى ببة إبضجؾدبأابم(قصع عميشا العذع)(مبضب، ػبعرارات ضع لةبأرا ب لتشالمبضأن 
 يى،نبن خظىحبرتيلرنىلبلشىلباسليىةبن إبن خايىفبإطال ىل مب حس بب(عاقلوب)ى،نبالادتخدشب وال

إدنر بن تتلىىيؼببشرىىلشلبشىىؽبن سدىىؤض يةبضرش شىىلبايىىلبالىىس.بتوفهه  الخخيههو يالههحاتن ظايىى مب
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مبضي  ىابشىؽبنألشىابض كىؽبىىلباجىديبذ ىػمػسهى، ضن دىل  ببعبهج الحسهغضن تؼبب الجلش،
ب.ش ئل؟

ضشزىىىىىياشلمبن ىىىىى،يبأ دىىىىىدنلباليىىىىىوب  لتىىىىىوبتلىىىىىػمببنالنشىىىىى ؽإنترىىىىىفب  لشىىىىىلبضنحىىىىىؽب
أنبا سىىضب شىىلبجاىىؽمبتحىىدنشلبحىىدلثل بشدشؽيزىىل ببشىىؽبغ ىىابمنحكإ...ضنحكىىإ..بضنحكىىإ

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

 ميمة.تمظ ال
إّ  أوشهها لههع وتههحكخ  صههػ ت عشتههخة  ههغ شههجاد، وأ ههػ زيههج الةاللهه ، 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 

 سعضة المػاء األ ضس وغيخهع. أمثال رجا ت السةجية وأ صال ج
لكغ ما أذكخه جيجاً، أوشا تصخقشا ف  دجيثشا إلى آيهة قخآوضهة وادهجة، مهغ سهػرة 

 السمظ ه :                                                 
ْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاَب }َولَقَدْ َسيَّنَّا السََّماء الدُّْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجىماً لِّلشَّيَاِطيِن َوأَ 

 السَِّعيِز {

 (5صجإ   العطضع، سػرة السمظ )آية 
ديث لع وكغ وذاهج أمامشا مغ ومهضس إّ  ومهضس الشجهػم الستخاصهة، والته  
  تتباعج فضسا  يشةا، إّ   سدافات، قج تتضح لمذضاشيغ الػقػف، لتتسكغ الشضازك مهغ 

 .، وذلظ عشجما )يف، الدحاب قمضاًل(رجسةا
مبضشىىلبىىىإبإالبالههجلش،شىؽبغ ىىابشىىلبىىىؾبشتؾ ىىعمبشىىعبنىىؾربشىىؽبجيىىةبشؾ ىىعبشدلشىىةب

 تىىاصبدضيبعىىيلر بتتجىىوبنحؾنىىلمب ىىؼبادىىلضرنلبن ذىىػبأاىىدن مبشىىؽبأنيىىلبإغلنىىةبنبد ىىل  بحتىىس
ب.بمتحاواتوأمخ ا  التخبضة والتعمضع،الجلةمبشؽبأحدبن جيلقبن تإبليسيلبأشاب

تكىىىؾنبعىىىيلر باىىىلاا مبأرظىىىحقب كش ىىىلمبض ىىىإبناىىىتبن ؾ ىىى مبتؾ تشىىىلبنألعىىىؾأمب ابسىىىلب
(بوشذهخأنبنشتذىاب)بقتهخاحا فمبب كلنبتيلحطايايلبن رحي مبحسلبحدثب شل.ب ،نب زمبنال
 ىىىإباىىىاضبن ظايىىى مب شزىىى   بن خشىىىلأبالىىىسب"يعشههه  ز  شهههخ السال هههذ فههه  الحبهههل" 
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ب (بلهػر   )مبضب، ػبنجبىاهبالىسبن تؾ ىف.ب ىتؼب شىلبذ ىػمبضنذنبنحىؽبصبالدائ  آرىاباحىل 
 . ءببل احلصضىؾبشلإ)الػد (   إ

بصاح  شا الدائ :
ب) اهلل شخي  لقاوة مغ ويغ؟(

لمدهائ  مب لنبايى بالهجلش،عىؤنلبأعىستوبششى،بأنبغىلدرقببأجسل وأوفهعكلنبذ ػب
 اىىاحباىى، ػبن خبىىابضرحىى باشىىلبنحىىؽبنإلنشىى ؽمبضأربانىىلهببلقههاوة، ضأرباتىوببحنىىلبعىىشاؾدهبإ ىىس

ب شلبشؽبن احلص.ببحشانلمب حجلدشلبإ سبجلناوب إبن ساتدبنألشلشإمببتدبأنبأراله
ضتزلريديلمب ذاحببلقاوةضعح توباؽبج انؼيةبن ظاي بإ سببمزضفشااسدقبإ سب

 هحلظ أصهبحت عبهج م)ن ستتسىدبوالهجليلمبالقائهج ىإبحىلبشىإءمب حنىاح بشىؽبتؾىىلمبأنىلب
ردسغ ججيج،  جاوخ الدائ ، الح  لع أستخجم معه تجخبة ركػب الجسهل، إوسها جشبهًا 

.بضشىؽبىشىلبدرلشىىلب ىإبشدىى ا ب(يسيشهه  مهغ يدههار  دتهى أسههتصضع أن أتبهيغ مبإلهى جشههخ
 ضننبشىىىئ ب يىىىؾبلقهههاوةضحؿاىىىةبجدلىىىد مبشىىىؽبرحلتشىىىلمبشتيسسىىى ؽبنىىىؾصبىىىىد شلبن سجيىىىؾلب

ب.المقاوة
اشدبن دلالقبنألض سبشؽبنىالحبلىؾمبن دىب مبأطىلبرحبشىلبن سيسىؾنبالىسبشدلشىةب

شىىؽبن ستشىلنا بن تىإبحلنى بتعىياب ىإبعىالمبدنشىتمبشىلباىدنبتلىػبنألاىدندبن كب ىا بلقهاوة، 
ن تإبحلن بتسألبنألشكشةمبضن تىإبتؾجيى بجسيتىل بنحؾنىلمب ىإبعىااةب ل اىة.ببم()الفػاوضذ

بأر ان ب إب)ب)المػر ( ىجؼبحلشلؾىلبالس ب.ن سظلؾص الػد (ن ،يبحل 
مبحد بشلب سلس بشؽبأشتلقبن حدلقمبن ،يبسؤال وادج فقطكلنب ، ػبن حذدب

(بمتخهت طاال بعسيكل مبذنبرنى ؽب)بناحسالبلأناحبؽتذت مبضتاتثامبالإبشدستإمبن ،ل
بيقػل:حلنبن دؤنلبضب

ب(بما  قتكع عخبضة دكػمة ف  الصخي ؟)
 الذغالوة( وكان ردوا: يسشلب)

 .(متحانوحغ  تاعيغ ا )
 ىىؼبنتلىى ببتىىدبذ ىىػبإال باؾيىىلبن شدىىلءمبضنىىانخبن رىىبيةمبضىسيسىىلقبن كاىىلربشىىؽب

أنشىلءبذ ىػبتاىدمبنحؾنىلبعكلنبن سدلشةمب دلدبن ياجبضن ساجبضنؾنىلءبغ ىابشح ؾ ىة.ب ىإب
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ن ،يبأحدىؽبإعىتؿال شلمبضأنز شىلببالسجرسة،بواضخمبض دبالسشلبؼيسلببتدبأنوباألستاذ شبػر
ب إبن سكلنبن ستدب شلبشداال مبحسااب زيل تشل.

(مبن ى،يبأنيكشىلبضأنيىػبالصهخد )السفتهخ  ذ ىػب ماألستاذ/ شبػرالسبن اؾربعىلسشلب
برالشها باألسهتاذؾنلباتلػبن سيسىة.ب ىلمبأكتل شلمبضالسشلبحيفبنرباباليومبضالسبشؽبحلا

ضأشىؽبالىسبحانعىتوببقبيمهة(،)جسع دو ب ولهضذ الهجواليخ البالجواليخبادرل وب إبأحدب
بن رالحب دبادنمبضأذنب إبن شىلسبن سىؤذنمببىحنب دضها عمهى  اتا بعلات ؽب لدشت ؽمبإذبأن 

بكخ،صهههالة الذهههنخاطشىىىلب ىىىإبأدنءبنىىىلؾنتشلمبن تىىىإبحلنىىى بشىىىؽبا شيىىىلبضبتىىىدىلبنبالرهههالة،
لب ىىإبمباشىىدبعىىادنلب ىىاتضبشىىؽبشالطتيىىمزههشضة ومستعههةضأعىىد شلبن دىىتلربالىىسبنىىاحةب

ب.مدتقبل دضاتشا
شتحلنىىىلقب ىىىىإبض تيىىىىلبن سحىىىىددب يىىىلمب ىىىىإب تىىىىا بتخللتيىىىىلبإكسىىىىللبشجايىىىىلقبنالبتىىىدب

بتدببلسجيشة األ ضس،مبأنشلءبن اجؾ بمزشضةن تإبنلحبتيلبشكلاد بضبمب السالرياإنلاتإب
بعىيلرتوبن تىإب ىؼباحدىؽبنىيلنتيلمبمحهمةبظاياىةببلقاوةإ سبمػسى ضنؾلب مبضحيىفبأن 

ضحيىفبأن ىلبأشزى شلب(، ،) يغ كهادقم  والهجلش،شخيه  الةهػاءتتظل باشىلبشىا بأرىا مب ىإب
  لةبأرا ب إبن تانءمبى،هبن سا مبض يتبا ؽبن جاللمبضحيىفبتىؼبإعىتل شلبادىيلر بأرىا مب

بلقاوة.شؽب
ن جدلىدمبشخدوها نحسلب ىإببمجيشة األ ضس،تدرج باشلبن خظؾصبحتسبادنلبإ سب

مبأنيكتيىىلببالاىىلبشىىؽبن ىىى،حايلقبخهههػاشخًا مكدههػرة.بضنحسىىلباىى ؽبجؾننحشىىلبأوراإ اإلجا ههة
ب.بآ ماً  مبضبتضبن ؾ  أشجاواً مبن سسلؾء بالسػجعة

بسههبعة(ب7ضبتىىدبشىىاضربأعىىبؾ بحلشىىلبشىىؽبتىىحري باؾدتشىىلمبدعىىؾنباىى ؽبلىىديبشبلىى ب)
عىتؾ  توبن ى،يبنبوأجهخ  مبمدهتحقات حلنى بباىلر باىؽبب)الجشضه يحظ الجشضه(،بجشيةات

.متحاوات(، )ا  مغ إدارة التعمضع  األ ضس بنغ ابشلب س ببوبشؽباسلث
 هشا ودجل الدتار، عديد  القار ء،)
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