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 وعثاُء الثكافة

 

 

 

 آلِه وعلى اهلل، رسىل على والسالم والصالُة ، هلل احلند

 .. وااله ومن وصحبه

 ووف قفلل  وم هلل   بحؾقهلل  الثؼ فقلل  الحقلل ةُ  فتسللتؿ ُ  : بؼااذ أِاا 

 مشلت ك  خطلقط إللك تـتفك حتك ووطث ئف   وحسـف    وخالف تف 

 واللللتالقح   والؿشللل رك  اللللقطل ملللـ فصلللقٌ   تتؼلللامف    غ لًبللل 

 ..!الػؽ ي

                     تسلللللؿقتف  آث كللللل  متـقطللللل   مؼللللل ٓت ملللللـ مجؿقطللللل  وهـللللل 

 الحلايُ   د  كؿل  مشفقرة وطث   لؾسػ  أا فؽؿ  الثؼ ف (  )وطث  

   وسلؿقه  ُحسلـف  ب غؿ   الثؼ ف  قصقر فؽذلؽ طؾقف   الصحقح

 القاقعل   وطث ئفل  ملـ كقطل  تشؽؾ   وشقائب مؽارات فقف  تبؼك
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 وعثاُء الثكافة

   والصللا  القضللقح مت طللُب  إقللال  ويف..!  الشللاياة وأتع بفلل 

 اجتق زهل  بعلا إٓ   ب لسلع دة تفـلل ٓ ففلل   والؿج دلل  والتصاي

 إكلف وي ضل ،  يحبلف لؿ  وإي كؿ اللُ  وفؼـ ... والؿع ك ة التعِب  جس َ 

 . الـصق  وكعؿ الؿقلك كعؿ

 طسق  مح يؾ

  ١٢١٢-هل ٢٤٤١
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 وعثاُء الثكافة

 مشكلة..!اصطناع  فنوُن /1

***** 

إمقُر كؿ  تؾقُح يف إفؼ  جقاة ومـس ب   وكلٌؾ يف فؾلؽ   ط ملؾ 

كلف دائب  ومجتفا مث ب   يمدي م افت ضلف الل طؾقلف  أو مل  يعتؼلا أ

لؽللـ   لـسللب  قؾللؼ  أو ح للل  اكت لل ب  َسللؾقتف ومحللتٌؿ طؾقللف أداؤ،  

محللاودة  أو لحظلل  غضللب  تخللؾ بلل لتقازا  أو ارتبلل   يف البـقلل  

 الااخؾق   تباأ مس لؽ التؽاي   وتشغقب ت إكػس   وكؿ  ققؾ:

 ٓ ُتعؾؿُ  س ي ةٌ لفقى الـػقِس 

 

 طَ ضًا كظ ُت وِخؾُت أين أسؾؿُ  **

 

 

فللقظـ الع مللُؾ الؿجتفللا أو الؿسللقط   أا إمللقَر مـػؾتلل   أو دوا 

السقط ة  أو يستش ف مقج  تجايا ط صػ    ٓ يؿؽـ مقاجفتفل  



  

4 

 

 وعثاُء الثكافة

قايؿ   ٓ سقؿ  لؿـ يعقش طؾك كظ يل  )للقس يف بلسؾقب تؼؾقاي 

 اإلمؽ ا اباع مؿ  ك ا(..!!

فقػؽلل  يف إحللااث لخبطلل  جايللاة  او تسللجقؾ مققللػ يشللتت   

 وذلؽ طؾك الـحق الت لل :

وأا الؿللـف   أو الللاائ ة  أو الشلل ك  أو  :دػااىي وآااى ِش  /1

الللاطقة يف خطلل   وُتحلل   لفلل  الؿؽ ئللا الذاتقلل    فقجللب التللقؼظ 

 كتب ، .وآ

والخالا متب طاوا   والعؿل   متش كسلقا   :ؤشم ق َىجذ /2

وكلا الجؿقع ك كقا طؾك ائلتالف  او يؿؽلـ جؿعفلؿ طؾلك ق طلاة 

طؿل لفؿ واففل مفؿ  وهلق صؾب   وتـ سك تب يـ البش   واخلتالف أ

 .سـ  الخؾؼ
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 وعثاُء الثكافة

 فقفؿ   القطل وإذك   لؾعؾؿ  رّدهؿ فقجب ؤحش س وجلهٍة: /3

 قـللقات تقجللا اا املل ! وبقابتللف    ص يؼللف مللـ آ يحصللؾ ٓ وهللذا

 طؾقلف يلـؼض اا يقشلؽ َمخلقف  امل  ومـ فس  ففذا مقازي  لؾعؾؿ

 ..  مـ ذلؽ بؽثق أيس وإم  تصقرهؿ  يف كذا فق ديف 

 العلقدة القاجب وأا وٌحٕ فظ جه سػ، ووٌحٕىع جٕ صع: /4

 فسلقح  مؽ كل  وللقس   ضلقؼ  حجل ة ملع والتع مؾ آو   لؾؿ بع

 اإلصلالحل والتـلقع الاطقيل  التعاديل  يحتل     إص اف مت امل

 ..قضق  لؾقد يػسا ٓ جؿ  وإخ   ط    تـسقؼ مع واإلغ ثل 

.  ٕا امقرك  حسـ   وشغؾـ  مـتظؿ  لؿ ذا وٌحجذَذ جفىُه : /5

والقجللف الللذي تع فللف خقلل  مؿللـ ٓ . والؿقلل ، ج ريلل  طؾللك الجؿقللع
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 وعثاُء الثكافة

يظفل  يف آرض الػسل د( )إين أخ ف اا يبا  ديلـؽؿ  أو اا  تع فف

 سقرة غ ف .

 والخحالف: /6
ُ
 جؿ طتـل   وفل     أزمل ا مـلذ بـ  أض  ٕكف وبخ

    ولؽللـفؿ يػسلل وا هللذا آخللتالف طؾللك هللقاهؿ بقضللتـ وداهللؿ

وسجقتفؿ  ف لخالف طـاهؿ مـصٌب طؾك تؿّقز آخ يـ وتل كفؿ 

ٓطؿلل لفؿ  وطللا  مشلل ورتفؿ يف كللؾ شللت  وكؼللض اسللتباادهؿ 

الؿسللتايؿ   والتللل طجللزت التؼـقلل  الحايثلل  طللـ حؾللف آداري 

 ..ومع لجتف

 جهّة: /7
ُ
اإلجل دة والتجايلا   مـلف اسلُت وح اذا سقؿ  ٓ وٌشأٌ

ورسؿ مػ هقؿ جاياة يف العؿؾ الاطقي  وكلكف  بؿث ب  آكؼالب  

الذي ُيػّس  ب لؿؽقاة  والزطزطل   وحلب آسلتحقاذ  وٓ حؼقؼل  
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 وعثاُء الثكافة

الؿح فظ  طؾك مس ر هش  وكبذ كؾ مصؾح لذلؽ كؾف آ مح ول  

 )إا هذا لشت ي اد( سقرة ص. ومجّاد ومصحح 

8/  
ُ
أو  الؿشلل ريع  يف تعثلل  طللـ الـلل جؿ وٌااذوخٍٍ: وإلفااالط

فقضك إداري   أو تعققـ لؽؾ مـ هب ودب  ورفض كلؾ مسل لؽ 

التحاي   بحق  يػؽ  أحاهؿ يف تصاي  مشل كؾف اللك آخل يـ  

 صػق الؿقضػقـ والع مؾقـ .لتطقب لف الحق ة   ويعؽ  

 وٌظٕىْ: /9
ُ
والتعقيؾ طؾقف  طؿال وأدا  واكطالق  قل    وػحّ د

)) إا يتبعقا إٓ الظـ واا الظـ ٓ يغـل ملـ الحلؼ شلق   ((  تع لك

وهلذا الشلخص الظـّل ا  للـ يصلػق للف يلق   ( . ١8)سقرة الـجؿ 

 ولـ يفاأ لف ب  ...!
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 وعثاُء الثكافة

 لذح: /11
ُ
أخ يـ   ويالحظقا طؾقفؿ  فنذا م   يعظقا وٌٕصخ

ُكصللحقا وُذكلل وا ب لؿسللؾؽ إرشللا يف العؿللؾ الللاطقي  ضللّجقا 

وتض يؼقا  واطتب وا الـ صح ك قاا مػت ي   أو ُمشّف ا  أو متجل وزا  

وحلاي  )ب يعلُت رسلق  )الايـ الـصقح (  واكطؿست كؾ مع لؿ

   والسال . الل طؾك الـصح لؽؾ مسؾؿ(.
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 وعثاُء الثكافة

 الوقوُف يف املكان اخلطأ،،،!/ 2

***** 

رغؿ تغ ريا العؾؿ  وزخ رف الشلف دات  وثلقرة الؿعؾقمل ت  إٓ 

أكـ  ٓ كزا  كخبط خبط طشقا   وكتجف لؾؿس ر الخ صت  مؿ  يعـل 

 القؽؿ أمثؾ  وشقاها: وجقد هقة ببـ التعؾقؿ والقطل 

 كلكف! والخالط    الت فقف بؿش ها آ تسؾق فال التؾػ ز  تش ها 

 م ل ت الغ يزة غؾبت! وُيجاي   وُيغ ي ُيث ي غق ه  يقجا ٓ

 !الؿجؾاات   

  أو اسل ار ُتػشلقف  بغقل   دكققيل   ُلع طل  ٕجؾ أصاق    تخس

 حؼ  !
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 وعثاُء الثكافة

    رأيتللؽ ملل ات تغسللؾ سللق رتؽ  وٓ تحتلل   أكظؿلل  الؿلل ور

 وتحسـ هـاامؽ  وٓ تب لل بلخالقؽ  !

 الػ تحل  سلقرة  (( الؿسلتؼقؿ الص اط اهاك )) يق   كؾ ك دد  .

اكػسـ  كؾ  فــ قض! مب يـ    وسبال مختؾػ   ُصُ صًا كسؾؽ ثؿ

 .يق  

 غقل َ  صعل    سلػ ة تتخلذه  او فُتؾؼقف   لايؽ  الؽتب تتؽاس 

 العؾؿ. بش ف مب  

 متؽ ث يـ   لؽ أطاا  يصـع مجتؿعق   الطقيؾ اكؼب ضؽ! 

 الحقلل ة مؽ سللب اجللؾ وتػؼللا كثقلل ا  فتـلل   كثقلل ا  تلكللؾ  !...

 :ققؾ م لؽ وقا رأس هق وقتؽ
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 وعثاُء الثكافة

 بحػظف ُطـقَت  م  أكػُس  والققُت 

 

 وُأراً، أسفَؾ م  طؾقؽ يضقعُ  **

 

 

  ُ الاطقيلل  لقسللت مؾؽلل  لػللالا  والؿقللااا الثؼلل يف لللقس  السلل ح

ط سللللًا ٕشللللخ ص  فلللل حت   قللللارات الـلللل س وكثلللل تفؿ 

 وتـقطفؿ   ! ف لس ح  كبق ة  والؿع ف  أكك ُيح ط بف   ؟!

 أطؼلؾ أا) ملع الؿع تبل   بؽث ة فتػّؽؽفؿ كثق يـ  اخّؾ  تجؿع 

 أطذرهؿ لؾـ س( كؿ  ق   الحؽؿ    ! الـ س

 كعؿل     تبذ  او خام   تؼا  فال الؿسؾؿقـ  لؿآسل تتللؿ !ٓ 

 ..ج ف   ذابؾ  دمقع ولؽـ التؿ سقح  دمقع كؼق 
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 وعثاُء الثكافة

  ٌ ب لبؽل  ملـ ُيػجلُع  ولسقَف ُيقللعُ  ..ولؼا أرى أاَّ البؽ َ  سػ ه

وهللذا محؿللقٌ  طؾللك مللـ ٓ يتػ طللؾ  أو يحقلللف إلللك مـػعلل  

 ..وخام 

 معللللف يؼسللللق ف يللللًا الـلللل س فَقػ يلللل اِ  صللللايؼ ا  يجتؿللللع 

 ..طققبـ  مـ وأيــ !   ال يؼ معف الؼؾب ويجػ

 لس َكَؽ ٓ تذكْ  بف طقرَة ام ئٍ 

 

ـُ  **  فؽؾَؽ طقراٌت ولؾـ ِس ألس

 

 

 الؼ آا   ل وط  تؼػ وٓ آلؽت وكق   الصقرة ل وط  تؼػ! 

  فقؽبل  جسلؿؽ بلال  الؿػقلاة  الثؼ فل  آ شلت  كلؾ ملـ تلكؾ

 طؼؾ  !

 ٓ ب َس ب لؼق  مـ صقٍ  ومـ ِطَظؿِ 

 

 جسُؿ البغ   وأحلال  العصل فق ِ  **
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 وعثاُء الثكافة

 كػسلؽ   تؼّؾُب طش ات الؿقاقلع لسل ط ت صقيؾل   وٓ تؼؾلب

بعضلللفؿ الـللل س  ويؽللل ، أا  ي اقلللُب .لتع لجفللل  ملللـ أدوائفللل 

 ..طؾقفؿ وص ي ي اقبق،   هؾ لايؽ 

 الؿع مؾلل   فؾؿلل ذا تؽلل ر، لارجلل   مللـ الؾللقا هللذا يؽلل ، هللق

 ..آمال 

 ويشقـ يسق  لؿ  تؽ سف  تب ح ٓ   مفقل  ص ق ت لايؽ.. 

  متلخ   والاوا  سقالقػ  والحؼ طؾقف ٓ لف   والفؿل   الؿقطُا

قلؾ لؿ ّجلل . لؾاكق   والخق  مسقف  ! فؽقلػ ت تؼلل حقـ لذ

 .ف ٍد رجقَت الؿح ٓبغق  اجت ..مع لل آمقر

  ُـ صللقاُ  الـلل س ومعلل يبفؿ  فقسللق  يف كػللس آتجلل ،    ملل   يعلل ي

 .ؾ اذا كـت أسق  بال كقر ووطلققؿ  العؼ
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 وعثاُء الثكافة

 طـ حؼ إبقيـ الؽبق يـ   ويتؼ طُس  الزمال   خام  يف يتػ كك

 .أيـ كعقش كحـقمـ مقروثـ  الشعبل الجؿقؾ: س اج ب ح 

  ُوكسللقت أكللؽ يف زمللـ طؾللك إبـلل   لقؽقكللقا مثؾللؽ   تضللغط

) الـلل س  جايللا  يختؾللػ طللـ الؿ ضللل التؾقللا ويف الحؽؿلل 

  زم كفؿ أشبف مـفؿ ب ب ئفؿ (.ب

   كتحاث طـ الػسل د وكـؽل ، بلقالمـل  والسلـتـ   وكلقد للق صفل

 الؿجتؿع مـف   ولؽــ  ٓ كس طا يف ذلؽ    !!

 وم  كؾُّ ه ٍو لؾجؿقؾ بػ طؾٍ 

 

 وم  كؾُّ فع   لف بؿتؿؿِ  **
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 وعثاُء الثكافة

 لؾـ س  وتلبك أا يصححقا لؽ  لؽلكؽ وافل  العؼلؾ  صحح ت

كلاطقا  كلٌؾ  ..وكثق  مـ الـ س يحؿلؾ اطتؼل د   ت   الذك  

 .َمـ ذا الذي ياري بؿ  فقف مـ جفِؾ .. ياطل صحَ  العؼؾِ 

  الصلل امُ  آداريلل  تـػلل  الـلل س  والت اخللل يسللؾطفؿ  وإسللّا

 .ؿ وك   فال إف اط وٓ تػ يطإد    التقسط وال

 تؼػ يف الؿؽ ا الصحقح  تح   بحز   وفؽل  بعؼالكقل    لؽل

واملللتط الؿبللل درة  وسلللؾ الل السلللااد  واطؾلللؿ اكلللؽ مسللل ق  

))واتؼللقا يقملل  ت جعللقا فقللف الللك  مح سللب  ف لؿعلل د الللك الل

سللت جع ولللـ يـػعللؽ آ طؿللؾ صلل لح   الل((سللقرة البؼلل ة.

 .وص يؼ مستؼقؿ  والسال 

 هل٢٤41/6/١
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 وعثاُء الثكافة

 االمتخانات...!/ سهزاُت 3

***** 

غِ ِؼٍ، ِٓ أسوع ِ  دفظ 
ْ
 :وص

ـَ الِؼػلل ر الُجلل ِد.. تبللزُغ كبعللُ  الؿلل ِ  الَؼلل اِح.. فبلل غؿ الجللاب  وِملل

 والجػلل ف  والغللؿ والؽآبلل  تـبع الزهلل ات الؿسللتط ب ت  وتبللزغ

وملل  أصقللب  وسللَط رَهللؼ  وتتػلل ع مللـ خللال  شللاة وضللغقص ت 

آمتح كلل ت بعـػقاكفلل   وتققللا تُطللؾ  الثؿلل   إبلل ا الؽللا والتعللب 

ُسللع َره   وتشللحذ مخ لَبفلل   وتجعؾـلل  يف قؾللٍؼ وضللقؼ  وكلل ب   

 لؽلكف  كؿ  ققؾ:

 إذا رأيَت كققَب الؾقِ  ب رزةً 

 

َـّ أا الؾقَ  يبتسؿُ  **  فال تظـ
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 وعثاُء الثكافة

 أرٌ  وقؾللللؼ وتقثللللب  يثؿلللل  غ لبلللل  ثؿلللل را ٓ ُيسللللتف ا بفلللل    

تتلهلللب  وشلللب ب طلللزائُؿ تشلللتعؾ  وبقلللقٌت ُتسلللتـػ   وملللاارس 

مل  اللذي حلاث؟! إكلف كل بقس  يتفّؿؿقا   !! وأحق كًا َيسؼؿقا 

 آمتح ك ت بؼّضف وقضقضف  وحؾق، ومل ،  ومح سلـف ومـ كلا،.. 

ومع ذلؽ تؾقح لؾؿتلمؾ طاة زه ات وف ائا  هل بؿث ب  الؿجتـَلك 

القاسع  والـت ج الؿحؿقد  الذي لق طؼؾـل ، ٕدركـل  طظلؿ التغقل   

ض الظ وف الؼل ه ة والؿػ وضل  طؾقـل      فليل   الذي تحاثف بع

معللاودات ي للقب الط لللب مـفلل  كلوبلل  الؿسلل ف  وضػلل ، بلهؾللف أو 

 بح جتف ...

 فللؼت طص ه  واستؼ  بف  الـلقى

 

 كؿ  ق َّ طقـًا ب إليل ِب الؿسل ف  ُ  **
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 وعثاُء الثكافة

 وِٓ رٌه :

 وٌىػٍ :1
ُ
أهؿقُ  العؾؿ وآصالع  وطقائا آستذك ر   / صهش 

لؾجا والتشقف  وحب آرتؼ    وتج وز الؿحـ وصلقر الؿقرث  

الضللعػ والتؽ سللؾ   ! واكعؽ سلل ت ذلللؽ طؾللك العؼللؾ ارتؼلل ً  

وففؿًا وسع . ومـ القطل أيضًا أا ٓ يلخلذك  امتحل ا اللاكق  طلـ 

))هق اللذي خؾلؼ الؿلقت والحقل ة  آمتح ا إخ وي الشايا  !

 لقبؾقكؿ أيؽؿ أحسـ طؿال (( سقرة الؼؾؿ .

 والخااالق :/ 2
ُ
قلل    فللال حقلل  الفللاو  الـ شللت يف آح صهااش 

تـز  السؽقـ  طؾلك أصػ لـل  فقلمث وا  صَخب وٓ اذى او تح ش  

 .الؿـ ز  والـق  الؿبؽ   فال تسؿع لفؿ ص يخًا وٓ ِركزا
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 وعثاُء الثكافة

 وإلجم ْ :3
ً
الؿتقلاة مـ هؿ وجا وسف   حق  الحػلظ  / صهش 

 ل الؿسللتايؿ.الؼلل صع  والؿللذاك ة الصلل رم   وآطتؽلل ف العؾؿلل

 ُتـلل   آ طؾللك جسلل  مللـ ..بُصلل َت ب ل احلل  الؽبلل ى فؾللؿ ت هلل 

 ولؿ  س ؾ الؿؽتشػ الع لؿل اديسلقا طلـ العبؼ يل  قل   التعِب..

 قـ (  !جب ط   ٪98 و   إلف   ٪١)

 والٔضب ط:4
ُ
 وكبلذ بؼلقة  إمقر وأخذ ب لجا  الؿعتـق  / صهش 

 ب لؽتب  وآلتص   ب لؿب ح ت  آهتؿ   وقؾ  والتس هؾ  الؾعب

 الؼل اا ويف. لؾتسلقيػ ق بلؾ والغقل  الؿب شل  إهؿ طؾك والت كقز

 .البؼ ة سقرة ((بؼقة آتقـ كؿ م  خذوا))

 وآغ سػة :5
ُ
ُتحؿلا آ يف صل   الخقل  وصؾلب  ٓ وهل / صهش 

الجـ   والتؿ س الؿع لل  ٓكلف ٓيؿؽلـ البـل   بل لـَػس البطلت  او 
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 وعثاُء الثكافة

 او السلعل ك لؿشلؾق  والؿعلق    !التؼا  بخطلقات السلؾحػ ة  

ولللذلؽ ِطقللَب طؾللك الؿتؽ سللؾ تؿـّللل العؾللؿ  وهللق ثؼقللؾ  وطؾللك 

 الـقم ا صؾب العال  وهق متلخ    !! كؿ  ققؾ:

 تسللـل أ ُّ القلقِا جؿالً 

 

**  ًٓ  يؿشل روياًا ويجقت أو

 

 

 والهحّاا َ:6
ُ
 وحسللـ الحللز   رسلل ئؾ تعطقـلل  التللل / صهااش 

 آهتؿل    ملـ وحؼلف حجؿلف آمتح ا فـعطل وآطااد  الت تقب

 أمقركلل  تجلل ، والتللقؼظ الؿبؽلل   آسللتعااد طؾللك أبـ  كلل  وك بللل

 وقض ي ك .

 وٌٕج ح :7
ُ
الؿسلتحقؾ   واختل ا  الؿصل طب   وكسل ُ  / صهش 

التللل تحسسللؽ ب ٓكشلل اح والسللع دة  فتؽبلل  الفؿلل   وتتصلل طا 
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 وعثاُء الثكافة

 العزيؿ   ويػلقض القجلااا ب لؼلارة طؾلك العؿلؾ والؿقاصلؾ    !

 وكؿ  ق   الؼ ئؾ:

 فآف  الط لب أا يضج ا ** اصؾْب وٓ تّضجْ  مـ مطؾٍب 

 طؾك صؾقب الصخ  قا أث ا  أم  ت ى الحبَؾ بطق  الؿاى

 

 وإلجنا ص وٌغاشَغ:8
ُ
أسلبقط ا أو أقلؾ  صلـعت مـلؽ  / صهش 

كؿقذج  ق درا طؾك التقه  واختص ر الؿس ف   وفؾتل ة اللقطل  مل  

ودرايل  معؾقمل ت    وللذلؽ بقـ محػقض ت  وحذ  مػفقم ت  

ق   العالم  الطـط وي رحؿف الل: لق أاَّ هؿؿ أبـ ئـ  يف آمتح ك ت 

 .صق  السـ   ٕخ جـ  ط لؿ   ٓ اقق  : كؾ شف   بؾ كؾ سـ ...

 :ققؾ وكؿ 
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 وعثاُء الثكافة

ـٌ ي  صع ُب لـ تؼف يـل  ممم

 

 ص رمل ق صٌع وطزمل حايُا  **

 

 

 وٌىلث :9
ُ
ـّ  حق  / صهش  إحص ً    ويحصقكف الطالب  بف َيِض

ويح فظقا طؾقف أشاَّ الؿح فظ    فقتعؾؿقا مع م ور إي   طظؿل  

الققت  وأكف أغال م  استثؿ ، اإلكس ُا  وجا فقف  وطؿ ، ب لؿعل لل 

وأرا، أسللفَؾ ملل   ..والققللُت أكػللس ُملل  ُطـقللَت بحػظللف  ت والطقبلل

 طؾقؽ يضقُع  !

ؾُّ للل أا أضلقع ) إين ٓ يحلوقا ق   ابـ طؼقؾ الحـبؾل رحؿف الل: 

وأا ذللؽ آسلتغال  أثؿل  الثؿل ر الحسل ا   س طً  ملـ طؿل ي ( 

 ؿلل  يللافع الللـػس إلللك تحصللقؾ الؿزيللا والجللقاه  والجؿلل ا  م

 .ثق ا كثق اوآطتـ   ب لققت ك
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 وعثاُء الثكافة

 وٌحغُري:11
ُ
وأين امؾؽ مـ الاوافع والؽقامـ الخػق    / صهش 

م  تحؿؾـل طؾلك تجل وز العل دات السل    والسلؾقك ت الؿت هؾل   

وأجللاد مللـ كشلل صل  وأطؾللل مللـ هؿتللل  فلللصؾؼ الؽسللؾ  وأدفللع 

الـق   وأتخػػ مـ زمال  السقالقػ  وضق ع أكػس مل يف الحقل ة  

وهللق الققللت   وتعظللقؿ شلللا العؾللؿ وآصللالع  ورؤيلل  ثؿ رهلل  ! 

ذلؽ كحـ كؿؾؽ آل  التغققل   ولؽــل  ٓ كسلتعؿؾف  إٓ لؾطلقارئ ول

الؿؾج لل   ! فؽقللػ لللق فعؾـ هلل  أكثلل  أي مـلل  وأحقالـلل    لتحسللـت 

أمقرك  كثق ا  وط لجـ  قصقرك  وتؼصلق ك    وتشلؽ  وزارة الت بقل  

والتعؾلللقؿ يف بالدكللل  الؿب ركللل  طؾلللك جفقدهللل  يف بللل  اللللقطل 

لف   وتقجقفف  الـػسل والت بقي  ب ٓمتح ك ت   وتؼـق  آستعااد 
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 وعثاُء الثكافة

ففؿ أسس لإلبااع   وطؿا لؾشحذ وآكطال    بقركت الجفقد  

 وسادت الخطقات ..!

 بالٌد لف  فضٌؾ وجفا وكعؿ ٌ 

 

 وم  زالت إكاا  مـف  تعط ُ  **

 

 

أصقللللب إمـقلللل ت ٕبـ ئـلللل  الطللللالب  الؾفللللؿ وفؼفللللؿ لللللايـفؿ 

 والسال .  وبؾاهؿ

 هل٢/٢٤41/4
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 وعثاُء الثكافة

 اعتذر،، أخطأُت عليك ..!/ 4

***** 

 طذرًا إلقَؽ فنّا السلقَ  خل لطـل

 

 وأورث الحؿُؼ إسل اط  وشلـآك  **

 

 أكَت الؽ يُؿ الذي م  جّػ مـبُعف

 

 وٓ يلللللزا  يقاسلللللقـ  ويفقاكللللل  **

 

 

 

كؾؿلللٌ  ح كقلللٌ  مػعؿللل  بللل لقد والتسللل مح  وآطتللل اف )أطتلللذر(   

ب لذكب  والتلسػ طؿ  ج ى   قلّؾ ملـ يلتؾػظ بفل   ويتجل وز بفل  

غ ور الـػس وكب ي  ه    وتْ كـ  لف   زاد مـ ت اكؿ آختالفل ت  

وجػ   العالق ت  )وتلز ( إخال    حتك ب ت بعضـ  كلكف مَؾلؽ 

والتطل و   ودوا  ااد( )آطتيصقب وٓ يخطت  فق بل كػسف طؾك 

قؾ هذ، الؽؾؿ  بؽلؾ صلا   الـزاه    ! وهذا شت مـؽ  طجقب  

واكبس ط  وتلكا اكؽ ست تػع بف  ولـ تذ  ولـ )تفقا( ف ٓطتذار 
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 وعثاُء الثكافة

مـ شقؿ الؽب ر كؿ  يؼل    ولؽلـ اخ جفل  بصلا  وبلاوا تب يل   

ويف وقتف   وسؾ ص حبؽ الصػح والسلؿ ح  فقرا هل  )مؽ سلب 

   ومـ ذلؽ : جؿ (  وطقائا مفؿ 

 طؾلك ق ئؿل  وأكفل  وٌبشاشَة: وٌطبُؼاة إٓطك جأعُظ /1

 .والعـلللػ والؾطلللػ والـسلللق ا  واإلحسللل ا والخطلللل  الصلللقاب

 :أخالله وِى سَ بحىوضؼه وجزبهُ وٌٕ ط وغب /2
 ((... حسلـ  لؾـل س وققلقا))  وبقـفؿ بقـؽ( حؿقؿل) سق ج وبـ  

 . البؼ ة سقرة

 ٓ خقَؾ طـا  تفلايف  وٓ مل ُ  

 

 فؾقسعِا الـطُؼ إا لؿ يسلعِا الحل ُ   **
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 وعثاُء الثكافة

وب  مػ هقؿ ت بقي  ودطقيل   :طشح ٔضػة وٌغشوس ووٌحىرب /3

ٓ تتلتك مع )السؾق  الؿسلتعؾل(. ويف الحلاي  الؿشلفقر ))ومل  

 تقاضع احا لل  إٓ رفعف الل ((.

 ٓ تخل لػفؿ  او :شؼىس وجلّ هري بأٔه ووداذ ِإهُ /4

 .تت فع طؾقفؿ

وجعؾلللف الػقصلللؾ يف كلللؾ الحلللقارات  :جغاااىَذ و اااك  /5

والخصقم ت  وأا اطتذاري كقع مـ تققق  الحؼ وإيث ر الصقاب  

 بحق  أا أرواحـ  كؾـ  تتق  لؾحؼ الؿبقـ السقي .

واهتلااؤ، ملـ الل  ومـحلف  :وإلٔغا ْ ِآ أخط  ا  جؼٍُ /6

)) سلصلل ف طللـ آيلل تل الللذيـ الؽثقلل  مللـ التقفقللؼ والػتقحلل ت

 آرض بغق  الحؼ (( سقرة إط اف .يتؽب وا يف 
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 وعثاُء الثكافة

 وأا :(لذعاُة) باأٌ حيظاً ال والػحُ دٌ والِٕ  أْ /7

 .ج ا وهؾؿ دوكف هق مؿـ والؽبق  تؾؿقذ،  مـ يتعؾؿ قا آست ذ

 . الحؼقؼقل  والثؼ فقل  آجتؿ طقل  الؿشل رك  مـظقم  ُتبـك وب لت لل

 مؽ كتللللف  وإبلللل از :والخااااش والٔغاااا ْ دااااك صااااُ ٔة /8

يؼؾبف كقػ يش    وهـ  مـ آثل ر والـتل ئ   يايف  بقـ الحؼ وجعؾ

م  ٓ يخػك  ولذلؽ لؿ  صـع رسقلـ  صؾك الل طؾقلف وسلؾؿ  شلبف 

ذلؽ مع سقاد بـ غزي  رضل الل طـلف  يف غلزاة بلار  تللث  واكتػلع  

فؼا ق   لؿ  ج حلف رسلق  الل ب لؼلاح : أوجعتـلل وقلا بعثلؽ الل 

لل طللـ بطـللف  ثللؿ قلل  : بلل لحؼ  فلقللاين. قلل  : فؽشللػ رسللق  ا

م  حؿؾؽ طؾك هلذا يل  ". ق  : ف طتـؼف وقبَّؾ بطـف. فؼ  : "استؼا"

فؼلل  : يلل  رسللق  الل  حضلل  ملل  تلل ى  فؾللؿ آمللـ الؼتللؾ   "سللقاد؟
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 وعثاُء الثكافة

فلردت أا يؽقا آخَ  العفا بؽ أا يؿسَّ جؾاي جؾلَا . فلاط  للف 

 رسق  الل بخق   وق   لف خقً ا.

الؿجتؿعلل ت الؿتخؾػلل   وغقلل  يف ) ثؼ فلل  آطتللذار( وإكؿلل  تؼللؾ 

القاطقلل   والتللل ٓ تللزا  تغشلل ه  أخللال  الجلل هؾقـ  مللـ تػشللل 

وتلل أيس  )سللق دة التعصللب( الجفللؾ   واكتشلل ر إمقلل  الثؼ فقلل   و

الؿـغؾؼللللقـ  وتحبقللللب الجؿللللقد  ورفللللض التطللللقر والتجايللللا 

بلل لغ ور  وتصللقر اا التقاضللع مذللل   واا  )القلللع(والـؿلل     ! و

   مؿ  راكلَؿ مشلؽالتـ  آجتؿ طقل  والثؼ فقل   ! الؽب ر ٓ يخط قا

وفتح ثغ ة يف جاار )تسجقؾ مقاقػ(  ولذلؽ يجب طؾك إك ب  

لـمسس لفذ، الثؼ ف  الؿفلارة  والتلل ُيـظل  القفل  طؾلك )مساود(  

اكف  ضعػ وجف ل   وطجز ولققك   ويتـ سقا صبقع  آكس ا  واكف 
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 وعثاُء الثكافة

 و يلللتل بػظلل ئع   !!كلل ئـ غقلل  معصللق   قللا يعثلل   او يتجلل وز  ا

ويعت ف بتؼصق ،   ويتلسلػ )الؿب درة(  وم  أجؿؾ اا يلخذ زم   

مؿـ أس   لف  وهق طالم  ارتؼ ئف اخالقق   وفلقرة حق ئلف  وجؿل   

 صبعلللف  وأكلللف  مجللل كػ لؾؽبللل   محلللب لؿؽللل ر  إخلللال      

 )) الحقللللل   ٓ يللللللتل آ بخقللللل  ((. ويف الحلللللاي  الصلللللحقح

)) إكؿللل  ُبعثلللت ٓتؿلللَؿ مؽللل ر   ؿوقللل   صلللؾك الل طؾقلللف وسلللؾ

 إخال ((..

ويجب طؾك الط ف آخ  قبق  العذر  اذا صحت الـق   وحصلؾ 

يف الققلللت  وتغؾقلللب ج كلللب السلللالم  والؿحبللل   ٓ سلللقؿ  بلللقـ 

 الؿتح بقـ وإصاق      كؿ  ققؾ :

ـِ الػعُؾ الذي س   واحاا  فنا يؽ

 

 فلفع لف الالتل سَ را ألقُف  **
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 وعثاُء الثكافة

 : والبقت الؿشفقر

 وإذا الحبقُب أتك بذكب واحاٍ 

 

 ج  ت مح سـف بللِػ شػقعِ  **

 

 

وقا تعتذر والحؼ معؽ  بسبب حلاة يف البقل ا  أو قلقة يف الحلؼ  

كللل ا إوللللك الت اخلللل  لؾؽسلللب والتللللثق  والج ذبقللل   ٓسلللقؿ  

 ..والؿس ئؾ محؾ اجتف د  ولقست قطعق ت محؽؿ     والسال 

 هل٢٤41/٢8/1
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 وعثاُء الثكافة

 ..والفتوى...!الكزاُء/ 5

***** 

 ربَّ فتقى ضحؽُت مـف  وأخل ى

 

 سِخ  الؼؾُب مـ ِحَجك اإلكسل اِ  **

 

 

هللذ، إيلل   بسللبب الطػلل ة التؼـقلل   )كثلل ُة الػتلل وى( لللؿ يعللا سلل ًا 

والفَقس اإلطالمل لاى أك س  واستغال  الجفؾ  والؿ تزق  لؿثؾ 

ذلللؽ آكػتلل ح  والؿتلل ج ة ب لللايـ   ! ولؽللـ مؿلل  هللق معؾللق  

ومستػقض  اكف ٓ يػتل إٓ َمـ طِؾؿ و)تؿؽـ( وتلارب  وأضلحك 

ك  )) ف سللقا أهؾ الذمـ أرب ب الذك  الؿش هق  كؿ  ق   تع لك : 

وهل يف مـزل  ملـ الخطلقرة  ْؿ ٓ تعؾؿقا (( سقرة إكبق   .إا ُكـْتُ 

والتؾلللبس ب إلثؿ مؿللل  يعـلللل تقققفللل   حقللل  التقققلللع طؾلللك الل  

والؿسلل س ب لشلل ع الؿطفلل    فللنذا كلل ا التقققللع طؾللك الؿؾللق  
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 وعثاُء الثكافة

والسالصقـ ب لؿؼ   الذي ُيحسب للف  فؽقلػ بل لتقققع طؾلك مؾلؽ 

قل    -مققعلقا طلـ البل ري تعل لك ففؿ  الؿؾق  سبح كف وتع لك  

خؾؼف  فؾقـظل   محؿا بـ الؿـؽار رحؿف الل : )الع لؿ بقـ الل وبقـ

فال تمخذ الػتق  مثال مـ غق  متخصص  ولق  كقػ ياخؾ بقـفؿ( .

كطبقب او مفـاس  أو جققللقجل   )َطـ ا السؿ  ( بؾغت شف تف 

)حسلللـ او صللل حب وضقػللل  شللل طق  تغللل ي بللل لقطل  كؼللل رئ 

او صلل حب وقللػ ومسلل جا  او ذي لحقلل  متالطللب الصللقت(  

  ب لشللل ائع  او سلللػقف معلللتؿ   جللل ئ طؾلللك الل وطؾلللك ديـلللف  !

 قلل  ! وسللؾقكف    ديـللف يف الللقِرع العلل لؿ  الػؼقللف مللـ تمخللذ وإكؿلل 

 )) إكؿلل  يخشللك الل مللـ طبلل د، العؾؿلل   (( سللقرة فلل ص .لك: تعلل 
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هلذا العؾلؿ وكؿ  ق   ابـ سق يـ وابلـ الؿبل ر  رحؿفؿل  الل:) إاَّ 

ـٌ  ف كظ وا طؿـ تلخذوَا ديـؽؿ (.  دي

 وهمٓ  الحذا  ُيعَ فقا ب لت لل :

1/  
 
ربها  دسوط

َ
وضفل  لفلؿ  :ِٕحشش ، وػ ه  وٌٕ ط وخ

ـُ اإلتؼلل ا  والؿفلل رة العؾؿقلل   وحضللقر الللالقؾ   بجللال   حسلل

 وخشق  الل.

 واحتقت :ووٌىػٍ و ِزق ػًٍ ل ِث ِصٕفة، وحب /2

 .الؿتؽ ر والسطق الش ئع  الـؼؾ ولقس الؿ تع  الجايا

 فقف  اتضح :ػٍُّة ِؤمتشوت خالي ِٓ ٍِم  ، حبىخ /3

ف دة واإلض ف    وُحؽؿت مـ خال  العؾؿ   الح ضل يـ واإل الاق 

 والب حثقـ الؿفتؿقـ.
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 ِمذِة /4
 
اكُتشػ مـ خاللف   تؿؽلـ الؿلتؽؾؿ   :حم ضشوت

الـللقاز   وطُقللف العؾؿللل  قؾلل  اكشلل ئقتف وتخؾقطللف  حذقللف يف تؽققللػ

 والؿستجاات .

5/  
 
سطع بف  فؼفف ال زيـ  وكب تف الؿتقـ    :إػالُِة ِش سو ت

ولػظتف الاققؼ   ولؿ تؽـ جعجعتف دلقال طؾقف  او زيف الشل طل  او 

لحقتف الطقيؾ  او الؿخضب   ك فق  يف شف دة الـ س طؾقلف  وسلطقع 

 طؾؿف وفضؾف.  !

رحللالت  أو  أو كلاوات أو لؼل  ات طبل  :وٌؼٍُّاة جت سبا  /6

حؿالت الح  والعؿ ة  اتضح مـ خاللف   حق زة العؾؿ أو طامف  

 وامتال  الػؼف  أو فؼااكف.
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 التخصللص طؾللك داللل  :ػٍُاا  شااشػُة شااه د  محااالْ /7

   الاققؼل  الؿعل ين صلقا ومفل  العؾؿ  ُطب ب خ ض وأكف الش طل 

 ذللؽ وشػع الـت ئ   ٕبفك وتقصؾ وك قش  وحؾؾ ودقؼ  وحؼؼ

 ف لشلف دة وإٓ كلال   او تصلـقػ او درس مـ تؿؽـف  طؾك بب ه ا

 كػسلللللف  يعللللل ل  حتلللللك أصلللللؿ  صللللل حبف  تبؼلللللل الصلللللؿ   

)الؿتؾلبس بؿل  للؿ يعلَط  ويف الصحقحقـ ق   صؾك الل طؾقف وسؾؿ

 ..كالبس ثقبل زور ((

 وكؿ  ققؾ:

 فاْع طـؽ الؽت بَ  لست مـف 

 

 ولق سقدَت وجفؽ ب لؿاادِ  **
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صلـ ئع شل طق   تـتشل  هلذ، إيل   يـبغلل ومـ هلذا الؿـطؾلؼ ثؿل  

آكتب ، لف   وطا  القثق  بظ ه ه  لػفؿ الش ع  والعؿؾ السايا  

 ومـ ذلؽ:

 .بػؼف   لقسقا ولؽـ   أصقاتفؿ ص بت مش هق   ق ا  /٢

 ولؽلـ وقضل ي ،  لإلسلال  الغق ة يؿؾؽقا   حؿ سققا خطب   /١

  فحسب  مـتف هؿ هذا

ذلللؽ  وحؾللقا معضللالت كػسللق   رقلل ة شلل طققا   ب طللقا يف  /4

 ولؽـ الػتقى معضؾ  لفؿ  ٓكعاا  أل  الش طق  .

وا أحللال    لفللؿ طؾللؿ ب لؿـ ملل ت  ولللقس ب لشلل طق ت مػسلل  /٤

 والػؼفق ت.
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مؼللامقا بلل ام  ديـقلل  مللـ أصبلل   وطؾؿلل   فؾللؽ وصللحػققـ   /1

وصبل ئعققـ  ويشلؽ وا لجفلاهؿ اللاطقي  وٓ صلؾ  لفلؿ ب لػؼلف 

 .الش طل  ومس ئؾ الحال  والح ا  

وطلل ظ مللمث وا  يؼػللقهؿ الؿاليللقـ طبلل  الػضلل ئق ت والـللت   /6

والؿستحسللـ لفللؿ حتللك ٓ تسللؼط هقبللتفؿ اا ٓ يشللغؾقا أكػسللفؿ 

 .يت   ٕهؾف الؿتؼـقـبعؾؿ الػتقى  واا 

ولذلؽ م  يـبغل آغت ار ب لزي الش طل  ولبس الؿش لح  وصق  

الؾحك  فنا ثؿ  أك س تس هؾقا يف ذلؽ  وأصبحقا اكث  ج أة طؾك 

الشلل ائع  وخ ضللقا يف الحللال  والحلل ا    ! وقللا كلل ا ابللـ طؿلل  

))ي ياوا أا يجعؾقا مـ ضفقرك  جسلقرا إللك  رضل الل طـف يؼق 

 ستـؽ ا كث ة اإلفت     !م جفـؿ ((

 والل الؿقفؼ     
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 ...!الينن يف احلزب دروُظ/ 6

***** 

 م تعل  وٓ محض   شً ا لقست أكف  إٓ   وشممف  الح وب كَؽا مع

 وتـبفلؽ   أحق كلًا فقائا مـف  ُتجـك بؾ إحقا   كؾ طؾك مقحش 

 والشل طل  العسلؽ ي القطل وتؿـحؽ ٕخ ى  وتحػز  ٕمقر 

 ....!وإضااد ب ٕحب ب وتع فؽ

((  كثقل ا خقل ا فقف الل ويجعؾ شق   تؽ هقا أاْ  فعسك)) تع لك ق  

 .الـس   سقرة

 والتلل  (الؿجقلاة الحلز  ط صلػ ) آث ر كعقش إي   هذ، يف وكحـ

  وحؿ يلل ً   القؿـقلل  الجلل رة مللـ صؾبلل  الؿؿؾؽلل   بالدكلل  لفلل  اتجفللت

 أهلاافف  لتحؼقلؼ والؿتجفل     اإليل اين لؾخطل  وصلااً  لحاوده  
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 ه  َ  وتؽس  الػج ة  ب لُضال  تعصَػ  أا الل ك جق والتل الل  بنذا

 ....!الؿؽ ة الصػقيقـ آم   وتحصا الؿ دة  ال وافض

 إحللا  القاحللا طؾللك وآطتؿلل د آسللتعااد دوا  طؾللك وتحؿؾـلل 

 مل  لفلؿ وأطلاوا))  تعل لك قل   الظل لؿقـ  وق ه  الؿممـقـ  كصق 

 . إكػ   سقرة((  ققة مـ استطعتؿ

 : هـ  الؿستػ دة الاروس ومـ

1 / 
ُ
 الـصلق  مـف ٕكلف الـصل  واسلتـزا  :وهلل إىل وٌٍجاى  صذق

 فل ثبتقا ف ل  لؼقلتؿ إذا))  وتعل لك سلبح كف وحلا، والؼل ه  والؿعقـ

 . إكػ   سقرة((  تػؾحقا لعؾؽؿ كثق اً  الل واذك وا

 وأكلف ال بل ين  آسلتؿااد ملـ كقع العسؽ ي  الؿقاقػ طـا والذك 

 العزيلز اإللف وطقا   الؽ يؿ الب ري بؿاد إٓ ققة  وٓ لفؿ حق  ٓ

 .الحؽقؿ
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 . طؿ اا آ  سقرة(( لؽؿ غ لب فال الل يـص كؿ إا)) 

 الػلتح الؿلقلك سما  الجقي   ب لض ب ت الػ ح غؿ ة يف كـسك فال

 . السـ  أهؾ وتؿؽقـ والـص 

2 / 
ُ
 مضلح  وجلقشٍ  حؽقؿل  ققل دة حلق  :ووالجحّا ع وٌحىدذ

 ويف واحلا  خـلا  يف أكفلؿ الجؿقلع شلع  حقل  ملتالحؿ  ووصـ

 الط يلللؼ  ُبـقللل ت طلللـ كت فلللع تجعؾـللل  وضللل وف خطقللل ة  حؼبللل 

 لؾفلؿ وكتػل غ.... إخل ى الث كقيل  والؼضل ي  الحقل ة  ومشؽالت

 .إطظؿ والؿؼصا إوحا 

 الخؾقجللل  الصللػ تقحقللا  (الحللز  ط صللػ ) يف ذلللؽ طؾللك وزد

 ال وحقل  اإلسلالمق  وري دتفل  الؿؿؾؽل  طب  ط بل  تح لػ وصـع

 إسلالمل ط بل ٓجتؿ ع الػ ص  إطط   يعـل مؿ  الؿتقـ   والع بق 

 .الل بنذا ق د 
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 مل )  فقلتس كلالوس قل   كؿل  :جذَاذ  عُ عُة صُغة/ 3

 (! اخ ى بقس ئؾ ولؽـ لؾسق س   استؿ ار إٓ الح ب

 للؿ إملس فللحالف التغققل   طؾقـل  تقجلب أا  السق سل  ولؽـ

 بعضلفؿ اكؽشلػ فؼلا أطلاا   ب تقا وإصاق   سبؼ  كؿ  يعقدوا

! الحللقثققـ    طصلل ب  الللقؿـ يف إيلل اا لللذراع وتؼ يبللف   لألسللػ

 ملـ وأشب هف تج هف ح سؿ وتح   جاياة  مقاقػ اتخ ذ فقجب

 ...! الغ دريـ

4 / 
ُ
 تحؿؾـل  والتلل   الؿجتؿلع غ للب يف :وآحص ػذ  وجلذ سوح

 وتػضلقؾ بل لل  والتعؾؼ والغػؾ   الؾفق وكبذ آستعااد  تؿ   طؾك

 سلقرة((  بؼقة آتقـ كؿ م  خذوا))  تع لك ق     الػ ق  طؾك الَقحاة

 . وإط اف البؼ ة
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5 / 
ُ
 الؼت لقل   قاراتؽ الح وب تؽشػ م  غ لب  :وآحجذد وٌبٕ  

 ومشل ريع آست اتقجق ت  يف الـظ  تعقا وتجعؾؽ صب    وماى

 لذلؽ  الؿجـايـ وتفق   والسؾؿ  الح ب

 وتحل لػ اإلقؾقؿلل  إي اا وتغق  إخق ة  التطقرات مع سقؿ  ٓ

 ..!وآكعزا  ب لقحاة الخؾق  وشعقر معف   أم يؽ 

6 / 
ُ
 للف للقس مػتل س  الػ رسل  الجقار وأا : ٌألػذو  وٌحفطٓ

 ملـ السلـق   اللبالد واخت ا  الع ب  التف   وخططف ذم   وٓ طفٌا 

 ذمؿفلل   وشلل ا  لفلل   والتؿؽللقـ الشللقعق  إقؾقلل ت دطللؿ خللال 

 ح صل ، لؿل  سـقات قبؾ رفسـج ين ق   وكؿ .. طؼقاتف  وتحقيؾ

: ق   السـق   البالد يف التشقع تـش وا وأكؽؿ بذلؽ  العؾؿ   بعض

 ...!خق  طؿؾ ذلؽ
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 ط ب ويضطفاوا   إي اا يف الجؿع  بصالة هؿ يسؿحقا ٓ بقـؿ 

 . الؿستع ا والل اضطف د  أبشع " إهقاز"

7 / 
ُ
 والققلقف والتؿ سلؽ  وإملـ ب لتقحا :وٌذوخٍُة وٌُمظة

 أشلللؽ   وبللل  الضعضلللع   أو لؾـقلللؾ يفلللاف اختللل ا   أي دوا

 فل لتقؼظ والقافلايـ  العؿل   ماليلقـ فقلف والبؾلا سقؿ  ٓ الفزيؿ  

 آمـلقا اللذيـ أيفل  يل ))  تعل لك ق   وحؽؿ   حذر والتـبف مطؾقب 

 . الـس   سقرة((  حذركؿ خذوا

ـٌ  متللقـ  بجفللا الؿؿؾؽلل  تضللطؾع " الحلل  مقسللؿ" ويف  طؾللك فعللق

 بتقفقلؼ إملقر وتؿضلل   الحشلقد طؾك الح  يف وطقـ   الحاود

 طؾلك وح صلف الشلعب ويؼظل  الل  حػظفؿ الؼق دة بجفقد ثؿ الل 

 . وديـف وحاتف
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 بللالد الؿؿؾؽلل  تبؼللك وتطللقرات ضلل ووف مللـ يحصللُؾ  ومفؿلل 

 بقحلاتف  والؼقيل  بلايـف   والؿمّمـ  الل  مـ الؿحػقض  الح مقـ 

 التل ري  أثبلت وقلا   وآختل ا  الضلعػ طؾلك العصق  وقق دتف  

 َوُيَتَخطَّلُػ  آِمـً  َحَ ًم  َجَعْؾـَ  َأكَّ  َيَ ْوا َأَوَلؿْ )  وتقفقؼف الل بحؿا ذلؽ

ـْ  الـَّ ُس   سلقرة(  َيْؽُػلُ واَ  اللِ  َوبِـِْعَؿل ِ  ُيْمِمـُلقاَ  َأَفبِ ْلَب صِؾِ  َحْقلِِفؿْ  ِم

 ( .67) العـؽبقت

 ح فُظفل  واللُ  ُجـل ٌ  مَع لؿٌ 

 

 والـَسؿِ  ب لطْقب ط بٌؼ  ومـزٌ   **

 

 

 والِعظؿِ  ب لُحسـ مـظُ ه  وزاا... مبسُؿف  ص َب  قا التل البالدُ  هل

 ُمغتـَؿِ  كؾُّ  مـف  تضّقعَ  حتك...بؼعتِف  أكح  ِ  يف اللُ  وب ر َ 

 ووصـللف ديـللف يبقللع مؿللـ :ووآحمٍباان ٌٍّٕاا فمن سعاا ٌة/ 8

 الخطلل  مللـ يفللقا سلل بؼ  وكلل ا قؾقللؾ  الللاكق  مللـ بعلل ض ومبللاأ،
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! ذللللؽ   ملللـ يصلللّعاوا صللل ئػققا  اإلسلللالمققـ وأا   اإليللل اين

 يعقدوا أا فنم  والحق ة  ب لسق س  جفال  بلكفؿ لفؿ إم  فتؽشػ

 وٓ)) والؿح سلب   اللذ  مصلق هؿ سلقؽقا أو   السؾقؿ لؾؿ كب

 يف وسللؾؿ طؾقللف الل صللؾك قلل   كؿلل   ((كػسللف طؾللك إٓ جلل اٍ  يجـلل

 . الصحقح الخب 

 جقاد إكف   وسق دتـ  طزك  طؾقـ  وأدا    وقق دتـ  بالدك  الل حػظ

 .... ك يؿ

 هل٢٤/٢٢/٢٤47

 

 

 

 

 



  

47 

 

 وعثاُء الثكافة

 مكاييل....! عشزُة/ 7

***** 

فُقع ضلقا طـلف  ! او يؽذبقكلف  يسطُع الحؼ سطقطًا ٓ حا لف    

   او يسللّطحقكف ويبسللطقكف   فللنذا ملل  كػعفللؿ  جّؾللق، بؿـلل ئ  ف قعلل

وهق وإا ك ا ملـ صبقعل  اللاو   وشفب ٓهب   تؽ د تض  ب لعقـ 

الؽبلل ى تجلل ، الؿسللؾؿقـ  آ اا بعللض مثؼػقـلل  ووسلل ئؾ اطالمـلل  

تتقرط فقف  طـ قصلا او بغقل ،  الؿفلؿ أكفل  تحل كل الؿسلتؽب يـ 

 الللذيـ يصللّؿقا آذاكفللؿ طللـ الحؼلل ئؼ  وأطقللـفؿ طللـ البلل اهقـ 

حتك لقخقلؾ للؽ أكفلؿ ٓ يػ قلقا بلقـ حلؼ وب صلؾ  او يتعؿلاوا 

 إٓ كؿ  ققؾ: آلب س  فؿ  ققؿ  العؼؾ حقـ ذ 

 اذا استقت طـا، إكقاُر والظَؾؿُ  ** وم  اكتػ ُع أخل الاكق  بـ ض ،ِ 
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يُعللا ديللاكفؿ  فؾللؿ تعجللب فعجقللب مسللؾؽ أول للؽ الؼللق   وإاْ 

 مؽق لقـ وثالث   بؾ طش ة مؽ يقؾ    اجّؾقف  ك ٔتل :

 وللق وغ ئبل  حضل ت  واا مقجلقدا لسلت بؿعـك وٌحج هً: /1

 تػققللللت ولللللق وخ سلللل ا كجحللللت  ولللللق ومفؿللللال تػ طؾللللت 

 .واكتسحت 

حق  ٓ يـػع سطقع حؼؽ  وٓ جال  ب اهقـلؽ   وٌبهح ْ : /2

لؽ آتف مل ت  وُيـػلك وٓ صا  كقتؽ  بؾ ُيػت ى طؾقؽ  وتؾػؼ 

) وٓ تبخسقا الـ س أشق  هؿ (  كؾ فضؾؽ ومزاي      ق   تع لك

 سقرة هقد.

أو طؿال  متقاضع   مقطظ  كقكف يعاو ٓ فاور  وٌحغطُخ: /3

ملخقذا  أو يحسـف كؾ أحا   ! أو م بع ضقؼ يف مؽ ا ٓ يؼ أ مـ 
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 والعؾللللؿ بضلللل ط  مزجلللل ة  والشللللف دة مـخقللللل   ! الصللللحقػ  

))وٓ فقبخسقكؽ جفل را  ويظؾؿقكلؽ ضلحك وكفل را ويف الؼل اا 

يج مـؽؿ شـآا قق  طؾك اا ٓ تعالقا اطالقا هق اق ب لؾتؼقى (( 

 سقرة الؿ ئاة.

ٓ يؽتػلللقا بتج هؾلللؽ  بلللؾ يح صلللقا طؾلللك  وٌحؼُّاااة: /4

آست ث ر ب لؿشفا   والػ طؾق  فقف  ويح صل وكؽ إطالمقل  بحقل  

ص غق، هلق الؿجلا الؿبلقـ  والحلؼ  ٓ تبزغ آ طـ ص يؼفؿ   وم 

 .الجؾل  

ؿ رسلل  اإلرهلل ِب فؽ يلل  وثؼ فقلل   وأكللَؽ ضللا وم وٌرتوَااغ: /5

الللقطل والتـللقر   والبؾللا ومؼاراتللف وص ق تللف   بحقلل  يجعؾقكللؽ 
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تتـػس الفقا  الؿؾقث  وتستعط  الـػ   الؿزيػ  ويحقللقا دوا 

 .هقا  طط   او كؼ ش مجتؿعل ك فعح ي  واسع   او 

إٓ حللقـ أرا  ورقلل  رابحلل  لللل  او  احت مللؽ ٓ وٌٕفؼُااة : /6

سٓتُار طؾقـ  مص لح  او ستصل ف شل ا محتقمل   وحقـؿل  تـؼضلل 

الؿفؿل  سللقجعؾقكؽ يف مسلتـؼع التفؿللقش والؿصل درة   ويـسللقا 

 .طؾؿؽ وفضؾؽ وك رزمقتؽ

لؿػ هقؿ مشفقرة ك لتحض   وآستطع   الؿاين    والجحضو : /7

الصف يـ  وإم يؽ ا   ويتب كقا طؾقفؿ وطؾلك يستطقبقا فعؾف مع 

وأكف  تشقيف لإلسال    وضق ع لاطقتف وحؽؿتف  واذا مل   مع داتفؿ

اصطؾقـ  بفؿ  راغقا روغ ك  طظقؿ   ولؿ تسؿع لفؿ حس  وٓ ِركزا 

وحقـف  تلار  اا ال حؿل  والعلا  قلقاكقـ  م ٕم  وم  الذي حاث
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ملـ الؿتصلفقـقـ لقسلت لؾعل ب وٓ لؾؿسلؾؿقـ  يقزطفل  شل ذم  

والػؽلل  الللايؿؼ اصل ومؾػلل ت حؼللق  ..والؿـلل فؼقـ وآفلل ققـ

آكسلل ا ٓ ُتللذك  آ يف بؾللااكفؿ  او حللقـ يتضلل ر اتبلل طفؿ فؽلل ا 

أم  إسالمققا مضطفاوا  فال يـطبؼ طؾقفؿ الحؼ اإلكسل ين   كفج 

هؿ قلق  صل غقا (( سلقرة  )) اتقاصقا بف بؾ   وٓ الؼ كقا الاولل

 ..بعض بـل جؾاتفؿ يػ يفؿ ك ٓطاا وتجا الذاري ت.

 يف وتجعللؾ هػقتللؽ  وُتعّظللؿ زلتللؽ  تؽّبلل  حقلل  وإلعاام ط: /8

 والفلللاف الشلللـقع   الؿسلللتعظؿ  اللللذكقب او الؽبللل ئ   مصللل ف

 سؿعتؽ.. وتشقيف جؿ هق    وسؾبؽ الـ س  ام   اسؼ صؽ

 وٓ مبللاأ ٓ وسلل ط ت ب لؿبلل دئ  يتشللاققا حقـللًا وٌحمٍااب:/ 9

او الؿح كؿل  الػؽ يل    فلنذا مل  أللزمتفؿ  والـؼل ش لؾحلقار أصؾ
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بلصللقلفؿ او مؼللام تفؿ حلل دوا وتؾقكللقا  وبلل تقا قّؾبلل  ك لح بلل   ٓ 

 .ُيع ف لف  لقا وٓ صعؿ 

) وإذا يف الحللقار والخصللقم  كؿلل  يف الحللاي   وٌحجٕااٍ: /11

حتللك ٓ تخلل ج بحللؼ وٓ تػؼللف ب صللؾ  وي تػللع خ صللؿ فجلل  ( 

آمللل  طؾلللك الـللل س  والل الصلللقت  للللتعؿ الضلللب بق   ويؾتلللبس 

الؿستع ا. وكلا الجعجع  والصقت الع لل غط   لؾػؽ  الصلائ 

وهؽذا هؿ صاى لألفؽل ر الغ بقل   والل خقص مـفل  طؾلك  الب لل 

الخصقص  ٓ يـتؿقا لؿبلاأ وٓ أصلق    وٓ يسلتطعؿقا طاالل  

او إكص ف  وتج دا  ثلؿ تل اهؿ بؿثلؾ هلذ، الؿؽ يقلؾ الؿتـقطل     ! 

 والسال    

 هل٢٤41/1/٢
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 / احمللل الزياضي االموز..!8

***** 

ح د البص  والبصق ة  قا امتؾؽ سالح الـظ  الػ تؽ  وبقايف ت س 

الصللا الؿـقللع  ومعللف مخ لللب الـبللؾ الاققؼلل   يؼطلل  وطقلل  وحللذق  

وفؼ ه   لؽلكف يخقض مع ك  طسؽ ي   او يـ قش مقضقط  فؽ ي  

شللا  يَ  قللَؾ وقللا ق ؿال  او يخطللط لؿشلل وع تـؿللقي زاخلل  مؽللت

يؿف  التحؾقالت  ويضبط التلقاري  ...  كالُمف  ويلِس   بلسؾقبف 

مخض    ويحّاث معؾقم تف مـ حقـ ٔخ   َهل ِ  كبقل   ولؽلـ يف 

أطؿ قف كااوة ش ب متقثب...  يخّطلت الؿلاربقـ  ويحلؾ اكغلال  

الجف ز آداري   ويؽشػ طقار الػسل د ال ي ضلل  وخطلط ب لقل  

وأبعلا ملـ ذللؽ  ؼـق ت ال ي ضل  الحايثل    قايؿ  ٓ تتؽقػ مع ت



  

54 

 

 وعثاُء الثكافة

يحؾلللؾ شخصلللق ت الالطبلللقـ  ويؽتشلللػ ملللقاهبفؿ وأسلللب ب 

ولؽللـ   حقـؿلل  تلل ا،  تفؿ  ومللـ يصللؾح ومللـ ٓ يصللؾح اخػ قلل 

يصؾل  فصالتف صالة الع مل الض رب يف الِؼا  والتخؾػ وإمقل  

...! يف حللقـ اكللف يؼلل أ طشلل ات الصللحػ والتحؾللقالت ال ي ضللق   

ت او غ بق    ويح و  دفع قصقر، الؾغقي  بتعؾؿ لغ ش قق  ك كت 

ويلذهب اللك البقلت  خطتفؿ   آخ يـ  لقلمـ فقزهؿ او يؽتشػ

العتقؼ  فلال يـعتلؼ ملـ جفل ٓت الع مل   وخ افل ت التل ئفقـ طبل  

ويل دد ك لع مل   و باطل  محاثل   او تـسلؽ ضلاللل دط   ب صلؾ  ا

كتقللب لؾـسللؽ  لؽلكللف طلل جز طللـ فللتح) الل يتؼبللؾ (  والؿفلل جقـ 

صللغق   او مط لعلل  كشلل ة لؾصللالة الؿؽتقبلل   او سللما  متخصللص 

ويلكؾ ملـ اللاكق  ويجؿلع الؿل    طؾلك أي وجلف كل ا  فؼلا  بصق 



  

55 

 

 وعثاُء الثكافة

يجؿع الح ا   ويستحؾ الؿقبؼل ت وهلق ٓ يشلع   او يسلق  طؾلك 

 كظ يلللللللللللل .... كللللللللللللؾ كؿلللللللللللل  يلكللللللللللللؾ الـلللللللللللل س 

ق   او يف بؽوه ج  لؽت ب ربف  ٓ يػتحف آ يق  الجؿع  اذا ف ز ب لت

لش شل ت مت بعلل  يف حللقـ أكلف قلا تسللّؿ  امل   ا الؿـ سلب ت الايـقل  

ل ي ضللللق  والـؼللللاات ويللللتحػظ الحؽللللؿ ا ومحؾللللال وراصللللاا 

وحقـؿل  يـلز  ضللقػ  طؾلك فضل ئق  مػ لقدة  ي فعفلل   وآلؿ حل ت 

ٓشؽ أكف أم  محزا جاًا    ! وإملّ  مـلف   ويؽسبف  شف ة ذائع  

  فؼللط  وكلللكفؿ لللؿ يللـِؿ الللقفؿ تعلل صل الشلل ائع بؿسللؿك آسللال

روا، ابلـ م جل  مسلؾؿ (( )) صؾب العؾؿ ف يض  طؾلك كلؾ حاي  

ولؿ يعقا بعلا  أا اللايـ شل كف طظلقؿ  ويجلب تعؾلؿ  بسـا حسـ.

إصق  إولق  لف  وم ٓ يسع الؿسؾؿ جفؾف   ! ولؽـ لألسلػ   
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مفتؿقا ب لاكق  وزيـتف  ولعبف  ولفقهل   واهؿؾلقا جلاه  ورفقعفل  

)) اا الل يحلب وكبقؾف  ومع لقف     وهذا خالف الحلاي  الـبلقي

طـلا يتخـلا  العؼلؾ  ٓمقر واش افف   ويؽل ، سػسل فف ((مع لل ا

 والؿالهل   !! بعضفؿ حق  السػس ف  والؿف ز 

 أدكك الك ش ف مـ آكس اِ  ** لقٓ العؼق  لؽ ا أدكك ضقغؿ

 

ص ق تف العؼؾقل   وقاراتلف الػ ئؼل  اختزلفل  يف الؽل ة كظل ا وتقجقفل  

 وثؼ فتف واكتؿ ئف  غؿ  بسلقط.وتاققؼ  وتحؾقال    ويف ديـف وطؾؿف 

ويف كظ ك  أكف م  ُأتل آ مـ جف  طؼؾف  واضط اب فؽ ،   واكلف للق 

فؽ  ودقؼ طؾلك السلؾقؿ  ٓدر  ذا   واا صلح  العؼلؾ والتػؽقل  

علال واإلبلااع  واا الجسلؿ حتلك للق مل ض   فلال ممذك  ب لجا وال
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يض ، ذلؽ كؿ  ق   الػقؾسقف الققكل ين أرسلطق : )طؾلُؾ إففل    

 أشاُّ مـ طؾؾ إجس   (.

 وق   الؿتـبل:

 يفللقا طؾقـلل  أا ُتصلل ب ُجسللقُمـ 

 

 وتسؾَؿ أطل اٌض لـل  وطؼلقُ   **

 

 

كحـ هـ  ٓ كؼضل طؾك مب ح ت ب لتح يؿ  آ اذا ألفلت طلـ ذكل  

الل  ولؽللـ يحزكللؽ  تبايللا إوقلل ت  وحلل   السلل ط ت  ومسلل  

العؼق   وصؿس البص ئ   والتخؾػ طـ الؿعل لل  وايثل ر الؿلالذ  

 وطلللا  آكتصللل ر طؾلللك اللللـػس  ٕكلللف آكتصللل ر الحؼقؼلللل    !

ولؽللـ يخؾللا بعضللـ  الللك هللقا،  ويلل كـ الللك ذاتللف فتقغللؾ بللف يف 

الف لتؾلؽ الؿب ح ت حتك تجل ، لؾؿؽ وهل ت ف لؿح مل ت  فلنت
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كعؿ الل ب تت مستفؾؽ  فقؿ  يضل   العؼق  الث قب   وإفف   الـ قاة 

 وربؿللللللللل  مللللللللل  يغضلللللللللب البللللللللل ري طلللللللللز وجلللللللللؾ  

يبقللت كعؼللؾ إحصلل ئل ح سللقبل  ضلل بط  لألسللؿ   والؿقاهللب 

والفقاي ت واللاورات بؽلؾ أكقاطفل      وٓ يعل ف سلق ة رسلقلف 

 إطظللللؿ وسللللقا ولللللا اد  إكلللل   طؾقللللف الصللللالة والسللللال  

لللقس مثللؾ ذلللؽ ملسلل ة فؽ يلل  وأخالققلل  وثؼ فقلل   ! يظللؾ اكثلل  ا

اهتؿ مـ  بَسَؼط الؿت ع  وُيسّخػ العؼؾ  وُيزيػ القطل  وتختػلل 

القمضلل  الحؼقؼقلل   والقؼظلل  السللؾقؿ   التللل تحؿللل العؼللؾ مللـ 

 آكػلللللللللللللللللللللالت وآكلللللللللللللللللللللزٓ  والتبللللللللللللللللللللل ب  

حتك م لف ك سلف لؾؽل ة ودطؿفل  وسلػ اتف  البعقلاة  وكسلل فؼقل ا 

 مـللللف  او أرمؾلللل  يف الحللللل  او طلللل مال كسللللقح  غ يبلللل   داكقلللل 
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)) أفحسبتؿ اكؿ   مباأ طبثق  الحق ة واستغ اقف  مطؾؼ   أبطؾف الؼ اا

 خؾؼـ كؿ طبث  وأكؽؿ إلقـ  ٓ ت جعقا (( سقرة الؿممـقا .

مذمل   وتسلخقػ  الققلت فضق ع مب ح   التحؾقالت اذا) إض   :

 !! حّؾ  واإلثؿُ  لذاُتف  ذهبت.. قّضقتف  طقش ٍ  أهـ  إاّ العؼؾ مف ك ( 
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 / ِٓ غُبة وٌىػٍ وىل جغُُب ...!9
***** 

 ومـ ٓ يِع صبع الزمل ا وُحسلـف... يظلؾ طؾلك أوح للف يتؼؾلب...!

ك كللت الؿجتؿعلل ُت وٓتللزا  تتخللبُط مللـ جلل ا  غقبلل  الللقطل   

وتت اجع فؽ ي  وحض ري  وديـق  وطؾؿق  بسلبب ذللؽ  ولؽـفل  للؿ 

مػل تقح الخل وج  وٓ مـ فلذ التغققل   وللذلؽ رضلقت تؽـ تالقل 

وتحؿؾلللت  ملللع ت ديفللل  وشلللـ ط  مللل  آللللت القلللف  ! فلللال طؾؿللل   

وإملللّ  إشلللـع حقـؿللل   يسلللتقؼظقا  او مػؽللل وا يصلللححقا  

يتصلل طا الؿقضللقع  وتؽبلل  البؾقلل  مللـ غقبلل  الللقطل الللك مؿ رسلل  

 تغققبلللللللف  مؿلللللللـ يلللللللاطقا الػفلللللللؿ أو حقللللللل زة مزاهللللللل ، 

فقسقغقا الؿخ لػ ت   ويػتقا ب ٕب صقؾ  ويجقزوا الخ افل ت   
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كذا حقـؿ  يقسا إم  إلك غق  أهؾلف   فقؼلقد ال كلب الجفل    او 

يتسلللـؿ الؿـللل ب  ملللـ ٓ طالقللل  للللف ب للللاطقة  وي سلللؿ اإلطلللالَ  

الؿلجقروا   اللذيـ هؿفلؿ معل وف  ومؼصلاهؿ مؽشلقف  ملع 

ك تلب أقلال  ب لقل  بض ط  مزج ة  ووطل مػؼقد  وطؾؿ متف فت  و

وصحػل ملجقر لبطـف  وشق  يستحؾل التف ي   يؿتفـ الؿااهـ  

وخطقلب صل رخ بلال  ومػؽل  بلال فؽل  فؼقلف غقل  فؼقلفو وطق لف   

فؾلؿ يؽتلػ هلمٓ  بج يل ة  ومعؾؿ بال رس ل  وهلافمضؿقا    

غقب  القطل  حتك ضؿقا القف  وطضاوه  بعؿؾق  تغققب القطل  ! 

التقاصللؾ آجتؿلل طل فتحللت إبللقاب ومللـ الؿمسللِػ أا مقاقللع 

 لفلللمٓ    ووجلللاوا بغقلللتفؿ يف التسلللطقح والتجفقلللؾ والتقجقلللف.

والؽلل ذب مللـ  أف ضللؾ الـلل س    والج هللؾ  فلل ٕغالط سللؾقؿ    
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والتػ هلل  إتؼلل ا ٓ حللا  الـلل سسللؿ ح  العالملل    والث ث ر أفصللح 

 .لف    وهؾؿ ج ا

 الخؾقللُع!!دطلل وى يسللتحل الشللقط ُا مـفلل ... ويبلل أ مللـ سللػ لتف  

يؼللق  لؾخالئللؼ : اا الشللؿس لللؿ تطؾللع بعللا  رغللؿ  مغّقللب الللقطل

وهجف  الس صع  وأكف يؼ أ مع الؾقؾ البفقؿ  وأا إخبل َر الضلعقػ  

صحقح  ك لبار  والخ افل  ب هل ا مـقل   والب صلؾ سلــ مبل ورة  

 اات مستحسلللللـ   وإمللللل  طؾلللللك مللللل ي ا  والبلللللاع تجايللللل

  .فؽلللللللللؾ واملللللللللأل بطـلللللللللؽ ف لحقللللللللل ة صقبللللللللل  هـق للللللللل 

وم  كلا الؿسلؾؿقـ ي ـلقا ملـ رمل ح الجفلؾ  وأطؿلاة التخؾلػ  

ووققد التغققب  ورك ئز الجؿقد  التلل أسلفؿت بارجل  كبقل ة يف 

 رحؾلل  الت اجللع الحضلل ري والػؽلل ي  الللذي كشللؼك مللـ تبع تللف 



  

63 

 

 وعثاُء الثكافة

ٰولا أئؿ  ووجاوا  وتػؼفقا حتك تج وزوا طص هؿ   فلكبتقا وطقل  

ؽلـ يف جلقدة التغققلب  حسلـ   وآخل وا كل كقا أئؿل  وفضلال   ول

ورط ي  مـل بع التجفقلؾ وآسلتغػ    حتلك فؼلاك  دوركل   وتسلؾط 

 طؾقـللللللللللل  أطلللللللللللااؤك   وأسللللللللللللك  ففلللللللللللؿ اإلسلللللللللللال  

-إا القطل شت آخ   غق  مج د الؼ ا ة والتعؾؿ  وجؿع الؽتلب  

إذ هق استعااد ذهـلل لتجل وز مل  يف  -واا ك كت هذ، بعض أدواتف

الؿحقطلل  ب إلكسلل ا طبلل  الؿعؾقملل ت  والػفللؿ الللاققؼ لؾظلل وف 

خقلل   فسللقح  وأدوات سللؾقؿ   تتـلل ه مللع الجف للل  والتسللطقح  

 ..والتزيقػ او الؿزاياة

ومع اتسل ع الح كل  التعؾقؿقل  يف بالدكل  الغ لقل   تؽبل  الؿسلمولق  

طؾللك رجلل ٓت التعؾللقؿ والعؾللؿ والثؼ فلل   أا يؼقمللقا بللاورهؿ يف 
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  اللقصـ  واقتػل   صحقة العؼؾ  وإحق   القطل بلهؿق  العؾؿ وبـل 

مؼقم ت الـفض   وطا  ال ض  ب لاوا والخ اف   ٓ سقؿ  واللاطُؿ 

مقفلللقر  والخقللل ات مسلللبغ   يف بلللالد الخقللل  والعطللل    والعؾلللؿ 

 والـفض   وفؼ الل الجؿقع وسادهؿ .

 أططقين وطقًا  أططؽؿ أمً  رائاة..! والسال    . إض   :
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 الكيف.. وطينة اخلبال..!/ 10

***** 

ب لضقؼ  وخ لطتف الؽآبل   فل كطؾؼ طؾلك أدراجلف  كل لؿغؿك  شُع 

طؾقف  يؾلتؿس ثغل ات إملؾ  ويؽػؽلػ بقل ر  السلع دة  فلذهب 

يؼؾب الش ش ت بحث  طـ الؿتع   ف أى كقػ الؿؿثؾقا  يحتسلقا 

أكقاس الخؿ ة   متؿظف يـ بحسـ سع دتفؿ  واكشل احفؿ الغقل  

 الؿـلل ئ     ! محللاود  ! وأكفللؿ بؾغللقا الؿعلل لل  او كلل لقا رؤوس

واطجبلل     ! اتصللؾ العلل لؿ  واشللتا الػسلل د  وتعقلؿللت الللاكق   

السلق ح   فصل ت ٓ تـلز  بؾلاا او فـلاق   آ تل ا ت و)تلم كت( 

لعؾفلل  )بلل ٕلقاا(  لللؽ تؾللؽ الؼللقاري  السللقدا   او الؿزركشلل  

جللؾ فـلل د  الللاكق  تبقللع  تسللتفقيؽ  فتظـفلل  طصللق ا مب حلل     !
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وتسؿع طلـ تسل هؾ شلب بل يف  حؿ ه  الل   ؿقر آ هذ، البالدالخ

طللقالؿ السللق ح  والؿلل ح  وأكفلل  جللز  مللـ الؿتعلل  الضلل وري   او 

الؽقلللػ الجؿقلللؾ  او الج طللل ت ال وحقللل   لقطلللق  آسلللتؿت ع  

  كؿ  ق   ابق كقاس : وتطقب ال حؾ  والسؿ ة 

 معتؼل ً  واشل بف  طامتؽ ذا دع

 

 والجساِ  ال وح بقـ تػصؾ صػ ا  **

 

 

!    واإلدمل ا والـاامل  الحسل ة بل ب لؽـف  الؾذاذة قصا وإا وهق

   وهق مـ حذاقف  يف الج هؾق :إطشك ق   كؿ 

ةٍ   َوَكلللٍس َشلل ِبُت َطؾللك َلللذَّ

 

 َوُأخ ى َتااَويُت ِمـف  بِف  **

 

 لَِؽل َيعَؾَؿ الـ ُس َأّكل امُ ؤٌ 

 

 َأَتقُت الَؿعقَشلَ  ِملـ ب بِفل  **
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 ملللللامـ   ٓ يسلللللؾك بسلللللقاه     !فؿتعتفللللل  تصلللللّق  طشلللللقؼف  

 لللقس مللـلللذا ففللل خلل وج اللل وح الللك طلل لؿ كلل رثل وبلل ئل ألللقؿ  

اطالمققا ُيح كقا ق ك  هؿ مـ الغ ب   السع دة والؿتع  يف شت  

قا يعتؼلاوا اكفل  ح يل  وشع ا   يظـقا اكف مػت ح آبااع  ومثؼػل

وٓطبقا جؿعلتفؿ جؾسل  أكلس بلآخ يـ فجل مؾقهؿ    شخصق   

 سللق حق   ٓ كعؿلؿ ولؽلـ شلل مؿلل  تؼلاوا  اكفل  صبل ئعوسلق ح يع

وأّا الخؿل   وهؾ تـ سقـ  قطعقل ت شل يع تـ  م لذي حؾ بـ   يـؼؾ 

املل  يثقلل   تلل ب والسللـ  وإجؿلل ع الؿسللؾؿقـ  مح ملل  بللـص الؽ

وقضللق  تللقحل ب لفزيؿلل  ومح كلل ة الػسلل    ومللـ تشللبف  الللذهق  

)) إكؿ  الخؿ  والؿقس  وإكصل ب الـص ص يح  بؼق  ففق مـفؿ  

وإزٓ  رجس ملـ طؿلؾ الشلقط ا فل جتـبق، لعؾؽلؿ تػؾحلقا (( 
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وكػك تع لك الػالح والػلقز لؿتع صقفل   ولعـلف ملع  سقرة الؿ ئاة .

 تسللللع  اخلللل يـ  شلللل ركقا يف ج يلللل ة تصللللـقعف  وت ويجفلللل   

وجعؾ جزا ، ح م كف يف أخ ة مـف   وسؼقف ملـ )صقـل  الخبل  (  

صحقح مسؾؿ  طـ ج ب  رضل الل طـف  طـ الـبل صؾك الل كؿ  يف 

)) إا طؾللك الل طفللاًا لؿللـ شلل ب الؿسللؽ   أا طؾقللف وسللؾؿ قلل  : 

يسؼقف مـ صقـ  الخبل    ققلؾ ومل  صقـل  الَخبل  ؟ قل  : طلَ   أهلؾ 

  ر أو قلللللللللللل   ُطصلللللللللللل رة أهللللللللللللؾ الـلللللللللللل ر ((الـلللللللللللل

أي الؿسللتؼذر الخلل رج مللـفؿ  والخبلل   أصللال يطؾللؼ طؾللك العـلل   

والشلللؼ   والـؼصللل ا  وهلللل أملللقر مقروثللل  ملللـ كلللؾ  والسلللؿ

الؿسللؽ ات ! فؿللـ خبلل   يف الللاكق  وكؽللا  الللك خبلل   الحطؿلل  

فللك حلل لفؿ  وتلللمؾقا كتلل ئ  متع صقفلل   كقللػ اكت ورهؼفلل  ومؼتفلل  
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خ اب صحل طؾك اس ي طؾك سؾقكل   والك اي حا ك ا مآلفؿ 

التلل مـ الشؼ   والعـت وتبايلا السلع دة  )أكقا ( ويـض ف القف  

 ..ق  سقيك كقا يؾفثقا بحث  طـف  ولؽـ يف ص يؼ ض   غ

 وكتقجُ  الؽقػ السؼقؿ خب ل ٌ 

 

 يف الاكق  وإخ ى بال كؼص اِ  **

 

 

بلف ملـ كلؾ مؽل ا  وِحؿلؿ )مؾتلػ( يتـ و  صقـَ  الخب    والسعق  

فلي ح ل  تؾؽ  وأي شؼ   وبمس اكتفك  الـق اا تغش ، بال هقادة !

 الؿخلللللللللارات )معللللللللل ق ( القللللللللف شللللللللل رب الخؿلللللللل ة  و

الذيـ زيـ لفؿ سق  أطؿ لفؿ  ف طتؼاوا حسلـف  ولط فتفل   تؼؾقلاا 

ت اخقل  لؾغ ب  وتؿ شق  مع الػس    واصغ   لقسل ئؾ آطلال   و

أقق  ذلؽ وقا تقرط فقف  بعلض شلب بـ    لؾفقى  وكسق ك  لؾش ع 
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او السػ  بال ح جل   او ابتعل ث مـػؾلت  او مل   )السق ح ( بسبب 

! فقج  الك م اتع تؾؽ إم كـ  فقس كـف  حتلك تـتفلل بلف زاخ    

 الللللللللك ملللللللل  ٓ يحؿللللللللا طؼبلللللللل ،     والل الؿسللللللللتع ا  !

وددت اذا لللؿ يتعظللقا شلل ط  وطؼللال  اا يت مؾقهلل  طؾللك الؿسللتقى 

)سلللؼقط( آجتؿللل طل والصلللحل والـػسلللل  ومللل  تقرثلللف ملللـ 

الشخصق   وكبذ الـ س لؾؿسلؽ  الخؿل ر  وكقكفل  ص يؼل  ٓسلؼ   

ك لتؾقػ الؽباي  وإضع ف إطص ب وآرتع ش  وبعض  فت ك 

اكللقاع السلل ص ك ت  وهللا  الجفلل ز الؿـلل طل لؾجسللؿ  كؿلل  يؼللق  

إصب    فضال طـ فؼااا السع دة وال اح  الـػسلق   والتعؾلؼ بفل   

الؽبقللل ة )الب للل ( اللللك اا يصللل ب صللل حبف  ب ٓدمللل ا  فقؼلللع يف 
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  الع ب اإلثؿ  يؼلق  وسؿتف الؿفجقرة  وٓ حق  وٓ ققة آ ب لل

 أحاهؿ :

 كذا  اإلثؿ تػعؾ ب لعؼق ِ  ** ش بت اإلثؿ حتك ضؾ طؼؾل

 

كؿلل  يف بعللض إخبلل ر  وملل  ذا  آ )بللل  الخب ئلل ( وقللا سللؿقت 

 لؽقكفلللللل  مػتلللللل ح كللللللؾ بؾقلللللل   وك فللللللذة لؽللللللؾ رزيلللللل    !

فحللذار فحللذار مللـ آغتلل ار بلل لط ح الػضلل ئل العبثللل  وتسللؾط 

والؿلل وجقـ لؾسللق ح  والتبسللط طؾللك رجلل ٓت الؿلل   والػسللؼ  

)) وي يلا ففلؿ كؿل  جؾلتفؿ أيل  الؼ اكقل   حس ب الايـ والخؾؼ 

 الذيـ يتبعقا الشفقات اا تؿقؾلقا ملقال طظقؿل  (( سلقرة الـسل   .

ثؿ إا الجق السق حل والػض ئل  مشحقا بؿػل تـ الـسل    وتبل ج 
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الغقا  وتالل الجلقاري  بحقل  ٓ تؽتؿلؾ آ بحضلقر الشل اب  

وأصقات الؿع زف والؼق ا  فتحؾق آسؿ ر  وتغ ي الشلب ب  ٓ 

سقؿ  وهل تب  مـ سـقات صقيؾ  بفذا الشلؽؾ  ملـ حلقـ ضفلقر 

إصب   الػض ئق   وقبؾف  ك كت مـ خال  ت وي  أش ص  الػقايق  

التل ك كت تتبل د  سل ا  اللك اا تػشلت  فجل   اللاش  واكتشلػ 

فقلل  لل كللؿ مللـ ص قلل ت الـللت  فعللؿ الػسلل د والػجلل  بلل ا وبحلل ا   

اهلارت  وطـ صل  أفـقللت  وطؼلق  قضللت  وأملقا  ضللقعت    ! 

صؾبلل  لللتؾؽؿ آكللقاس الؿعتؿلل   التللل يظللـ حسللـف   وهللل سللق   

 ...مـتف ، الك سق  ووب     والل الؿستع ا
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 أحال وأصوُأ ما يف الفكز الكَبلي...!/ 11

***** 

وتعقـ وتبـل  وفلؼ كؿ هق رائع التااطل الك تجؿع ت قبؾق  تخا  

رويلل  شلل طق  ووصـقلل  متزكلل   ٓسللقؿ  وقللا ربللط اإلسللالُ  الايلل  

ب لع قؾ  أي الؼبقؾ   كؿل  يف حلاي  أبلل ه يل ة رضلل الل طـلف  يف 

)) وقضللك أا العؼللؾ طؾللك طَصللبتف  ((  جـللقـ املل أة بـللل لحقلل ا 

وش ور رسقلـ  الؽ يؿ الؼب ئؾ  واحتػك بف   وجعؾ طؾقفؿ ط فل   

وٓ تللزاُ  بالدكلل  الؿب ركلل  تللقلل الؼب ئللؾ كللؾ تؼللاي  وكؼبلل     ! 

واحت ا    وقا تجؿعت وتلسست هل ملـ قب ئلؾ متػ قل  طؾلك يلا 

الؿؾؽ الؿمسس طباالعزيز بـ طبا ال حؿـ آ  سعقد رحؿف الل   

 حتللللك ب تللللت بللللالًدا واحللللاة مؾتحؿلللل   حػظفلللل  اللُ وصلللل كف  .
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لسما    ! ثؿ وذلؽ لـ يتؿ إٓ يف أجقا  مـ التؼ رب والتقاصؾ وا

إاَّ التقاصللَؾ صبقعلل  إكسلل كق  ٓ يـػللؽ طـفلل  الؿلل    ويشللع  معفلل  

)) وجعؾـ كؿ شعقب  وقب ئلؾ لتعل رفقا (( سلقرة  ب لؼقة وآلتح   

 الحج ات .

ف إلسالُ  لؿ يؾغ الؼبقؾل   ولؽلـ هلذبف  ورشلاه   وجعؾفل  تحلت 

الـطلل   آسللالمل العلل     فللنذا حصللؾت اتصلل ٓت واجتؿ طلل ت 

  فؾفلل  مح سللـ تحؿللا ويشلل د بفلل  مللـ ديلل ت ودملل    مـظؿلل  

 وم وا ت   ولذلؽ يحؾق فقف  ويطقب م  يؾل:

إسللالمل   يسللفؿ يف تؼؾقللؾ الػ قلل   مؼصللا وهللق / وٌحجّااغ:1

والتب طا  بحق  ٓ يحصؾ تج ف وتش ذ   وهلذا شلؽؾ هل   ملـ 

)) وتعلل وكقا طؾللك البلل  فؾسللػ  الؼبقؾلل  وتطؾع تفلل   قلل   تعلل لك : 
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وهذا التجؿع ٓ يؾغلل التجؿلع تحلت رة الؿ ئاة . والتؼقى (( سق

 مظؾ  القصـ  وٓ يؾغل الثؼ ف  الع م  لؾقصـ وت اثف وفؽ ،   !!

  وت بقلل  طؾللك  ٔرائفللؿ وتبجقللؾ لعؼللقلفؿ  تـؿقلل  / وٌحشاا وس:2

التع وا الػؽ ي بؿ  يفؿ الؼبقؾ  وتطقي هل   وحلؾ مشل كؾف   وقلا 

مللـ حقلل  مجؾللس  ك كللت الؼب ئللؾ سلل بؼ  بؿث بلل  الللاو  الحايثلل 

لؾحللؾ  واإلقللاا  وآسللتـػ ر  والتعلل وا يف الللزاد والبـلل    قلل   

 )) وأم هؿ شقرى بقـفؿ (( سقرة الشقرى .تع لك

ٓ سللللقؿ  يف الؿؾؿللل ت الحؼقؼقلللل   ولللللقس يف  / وٌحؼ ضاااذ:3

 العصللللللللبق ت الج هؾقلللللللل   كؿلللللللل  قلللللللل   الج هللللللللؾ آو :

 يف الـ ئبل ت طؾلك مل  قل   ب ه كل  ..ٓ يسللقا أخ هؿ حقـ يـلابفؿ

 )) للللللقس مـللللل  ملللللـ دطللللل  إللللللك طصلللللبق  (( !ويف الحلللللاي  
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أملل  يف الللـف  اإلسللالمل   فقسللللقا ويسللتثبتقا  هللؾ الـصلل ة يف 

ولذلؽ مـ صقر التع ضا ال ائع    محؾف   أ  لشـ ر وتع ٍد وفس د 

 حؿلللؾ الؿسلللمولق  يف ذللللؽ كؿللل  تؼلللا  .اإلط كللل  يف الايللل   وت

دفع الظؾؿ  وإط ك  الؿحتل ج  وتخػقلػ آٓ  الػؼقل  والؿش رك  يف 

يؼقلفل  قلق  )) وللقٓ رهطلؽ ل جؿـل  (( والغ ر    ! ق   تعل لك

 شعقب طؾقف السال   تخقف  مـ ققمف   !

هق مؼام  الؿحب  والتآلػ  وصـ ط  آخ    اللذي  / وٌحذ ب:4

)) إكؿللل  الؿممـلللقا اخلللقة (( سلللقرة  طّظؿلللف آسلللال  وأشللل د بلللف

وأوللك الـل س بسلـ ذللؽ سل دة الـل س وزطؿل وهؿ  الحج ات . 

 يغضقا ويغػ وا  ويتقددوا كؿ  ق   الؼ ئؾ :
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 وٓ احؿُؾ الحؼَا الؼايؿ طؾقفؿُ 

 

 ولقس رئقُس الؼق  مـ يحؿؾ الحؼاا **

 

 

 يسلتحؼ كل ب  او حاث  او مققػ لؽؾ تحسب  / وٌحٕغُك:5

 لتضللقؼ مقحللا  رأي طللـ والصللاور الؿفلل    وتقزيللع آجتؿلل ع 

 يختل ر ط جؾل   ب كتخ بل ت ذللؽ ويسلتط ب     الخلالف كط ق ت

 صلـاو   وأملقـ ومؼل ر وأملقـ  رئلقس  لف تـسقؼل  مجؾس فقف 

 ..معؼقل   زمـق  بػت ة وُيحاد ش كؾف  وم 

تقج  صبقعق  لؾتجؿع والتحل ب  اا يحصلؾ ك وهق / وٌرتودُ :6

البقت القاحلا  والػ يلؼ القاحلا  لؿل  بقلـفؿ ملـ اخلقة ت احؿ بقـ 

)) ارحؿقا مـ يف آرض ي حؿؽؿ مـ  آسال  والتؼ رب وال حؿ
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كؿ  يف الحاي  الؿشفقر .وحلاي  الجسلا القاحلا يف السؿ  (( 

 كذلؽ مشفقر.

حقلل  سللقعؼب ذلللؽ تللزاور وسللما  وتػؼلللا  / وٌحىوصااً:7

حللاي  الصللحقح لألحللقا  ومشلل رك  يف إفلل اح وإتلل اح ويف ال

)) مـ ط د م يضل   طـا الت مذي وغق ، ق   طؾقف الصالة والسال  :

او زار أخ  لف يف الل ك دا، مـ د اا صبَت وص ب مؿش    وتبقأت مـ 

 الجـ  مـزٓ ((.

والؿ اد صـ ديؼ اللاي ت واللام    ومل  قلا يضلؿ  / وٌحّىًَ:8

ضلق ف   لذلؽ ك لؾؼ  ات السـقي  ولقل لل الؿع يلاة  ومـ سلب ت ال

بل  مقثققل   ت ط هل  بصلا  والتل يـبغل اا تاار مـ مجل لس مـتخ

وغ لب  تتقحا الؼب ئؾ لفذ، الصـ ديؼ والاي ت  لؽــ  كلمؾ  وطـ ي  
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اا تحؼؼ م  هق اكب  مـ ذللؽ  وتتحلق  اللك صلـ ديؼ اسلتثؿ ري   

 .تخا  أبـ   الؼبقؾ  وثؼ ف  الؿـطؼ  

 وتقاصلللقا بللل لحؼ وتقاصلللقا)) تعللل لك لؼقللللف / وٌحٕ صاااخ :9

 التـ صح  ورائف  مـ سقحصؾ إكػ    يتقٓه  وحقـؿ  ((ب لصب

 وقلا الااخؾقل   الشل قا وإصلالح الؿـ ك   وإزال  الػض ئؾ  ك فع

 مسللللؾؿ  صللللحقح يف كؿلللل ((  الـصللللقح  الللللايـ)) ققلللللف صللللح

وطشلللق تف  قللل    قبقؾتلللف للللف الؿسلللؾؿ يـصلللح ملللـ وأوللللك وخقللل 

وٓ ارتقل ب ))وأكذر طشق تؽ إقل بقـ (( سلقرة الشلع ا . تع لك

اكف سقعؼب ذلؽ اكضب ط اجتؿ طل  ٓ سقؿ  طـلا اتحل د إطقل ا  

وسؿق الؿشقخ  الك حا الؿف ب  والتللثق   كؿل  صلـع سلقا إوس 
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سعا بـ معل ذ رضلل الل طـلف يف قصل  اسلال  ققملف  وتطلقي  بـلقد 

 ..يف غزوة بار  وكذلؽ الخـا   العؼب 

 وأسقأ م  يف الػؽ  الؼبؾل م  يؾل :

 ٕصلل اف والتحللاي والطغقلل ا  الغؾبلل  بفللاف / وٌحؼٕصااش:1

 وفعؾـل  وق ركل   اجتؿعـل  وأكـل  والخلقال    الػخ  وإضف ر اخ ى 

 ولقسلتذك  م فلقض    مـبقذ وهذا    آخ ى الؼب ئؾ تػعؾف م لؿ

 واحا  والؿآ  واحا  ! كؿ  ققؾ: آد  لبـل الؿخ ج اا الجؿقع

 الـَّ ُس مـ جف  التؿثقلؾ أكػل  ُ 

 

 أبللللقهؿ آد   وإ  حللللقا ُ  **

 

 فنا يؽـ لفؿ مـ اصؾفؿ كسٌب 

 

 يػ خ وا بف  ف لطقـ والؿ  ُ  **
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 قصلاوا مل  وأكفلؿ الباايل   مـ الـق  تشقش بسبب / وآؼ ٔذ  :2

 .والضاي  والـاي  الع قؾ   صبعف مـ مققػ وتسجقؾ التع كا  آ

 الجقللا  والت تقلب التـسلقؼ يـعلا  حقـؿل  وذللؽ / وٌحخ صاُ:4

 تطػلق وآجتؿل طل  إخلقي اللقطل ذات ال اشاة الؼق دة وتـتػل

 حلا ٓ م ضلقي  وتحؼقؼل ت وخصقم ت  مج دٓت السطح طؾك

 !الؿبللائل   والحضللقر آجتؿلل ع هللاف الؼبقؾلل  فتخسلل ! لفلل    

أص اف دوا آخل يـ  وتؼ يلب  تشغقؾ طؾك الؼ ئؿ / وٌحذضب :5

أفخ ذ  واستبع د اخ ى  ففذا هلق الػؽل  الحزبلل والشلؾؾق   التلل 

مللـ شلل كف  اا تػسللا  وتؼطعـلل  وصللالت  ! بللؾ القاجللب إشلل ا  

والتلآزر  الجؿقع  واشلع رهؿ ب لتؽتلؾ القاحلا  وفضلقؾ  التعل وا 

 ..واا الؽؾ محت ج القف
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ويسللتلث  كللؾ  والؿـطللؼ  الشلل ع يحؽللؿ ٓ حقـؿلل  / وٌحخاا ٌ :6

متحاث ب أيف  وُيعجب بـػسف  وب لت لل ك ق  لؿقااا آخلتالف  

وتتؼطللع كؼلل ط آتػلل     بللؾ كبقللت مللـ اصللح ب التـ زطلل ت  ويف 

 الؼ اا )) وٓ تـ زطقا فتػشؾقا وتذهب ريحؽؿ ((سلقرة إكػل   .

 وم  يـػع الؼبقؾ  بعا ذه ب ال يح يقم ذ  وال يح هل الؼقة.

السؾط  وآسلت ث ر بل لؼ ار والحلاي   ٓ حب  أي / وٌحضػُ:7

سقؿ  مـ أك س تظـ اا لف  فضال طؾك أخقاتفل   بسلبب العؾلؿ  او 

ؾ يف ذللؽ هللق آكتخلل ب الؿل    او الـسللب والؿـصلب   والػقصلل

 ..والشقرى

 ملـ التؼؾقلؾ ومح ولل  ب ٕكسل ب  الؿػل خ ة اي / وٌحٕ عب:8

ُيبلل لغ يف إصللق  و الج هؾقلل   مللآث  فُتحقلل  آخلل ى  الجفلل ت



  

83 

 

 وعثاُء الثكافة

والؿع دا  وُتحتؽ  الؿزايل  لفلؿ وٓتبل طفؿ  وهلذا خطل  محلض  

)) إا أكل مؽؿ طـلا  فؼا ق   تع لك يف آي  التع رف  الس لػ  اللذك 

واطتبلل  صللؾك الل طؾقللف وسللؾؿ ذلللؽ مللـ أطؿلل    الل أتؼلل كؿ ((

لقـتفقـ أققا  يػتخ وا بآبل ئفؿ "الج هؾق   وقا ج   طـا ابل داود 

وحسلـف إلبل ين .كلذا هلل  "كـ أحؼ  طـا الل مـ الُجعالاأو لقؽق

غ لب  مؼ صا الػؽ  الؼبؾل  إم  أا تؽقا إيج بق  أو سؾبق   والع قؾ 

بؽلؾ حلل    يميلا السللؾق  اإليجل بل لؾؼبقؾلل   اللذي ٓ يشللتت وٓ 

يػ    بلؾ طلال  وبـل   وكؿل    يخلا  إمل  واللقصـ  وتسلؿح بلف 

ر التػ   والعـصل ي    حػلظ الل دولتـ  الؿب رك   وت فض كؾ صق

 البالد والعب د  ووق ك  الش ور وإش ار      والسال .

 



  

84 
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 األلفاظ..! فيلضوُف/ 12

***** 

أو الؿتػؾسػ الؽالمل  فل لؼ آكشل ئق ت  ومبلاع الؿبل رات   ! 

وحالوة التـظق   أو رفع طصل   الؽال الذي ٓ هؿ لف سقى اشتف   

آكتؼلل د  وسللؾ رمللح التعؼقبلل ت أحق كلل    بؿلل  يػتللت الط قلل ت  

دوا أي أثلل  طؿؾللل مقللااين ويحطللؿ الجفللقد   ويػـللل الحؿلل س  

ولقس هق راقؿ الحؽؿ   أو مـشلت الػؽل ة  صل حب الؾػلظ  مػقا 

بحقلل   إوحللا  واإليجلل ز الؿػحللؿ  والؿؼلل   إسللا إحؽللؿ  

بلؾ قلقا   خا  تـظق ا وفؽل ا وصلـ ط  وإطلااداي سؿ ويخطط  وي

 .ِمؾس ا  ومتحاث كؼ د ه اج

 أقّؾللقا طؾللقفؿ ٓ أبللًا ٓبللقؽؿُ 

 

 مـ الؾق  أو ساوا الؿؽ ا الذي سلاوا **
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ت رًة بسؿ الـؼا  وت رًة متِفؿ   وت رة ك صح  ومشػؼ   وغقل  راغلب 

وقا يؽقا محلؾ تـلار أخل يـ وسلخ يتفؿ   يف الظفقر والب وز 

ص   حايثلف  وكثل ت تعؾقؼ تلف  وملـ كُثل  لغطلف  كثل  سلؼطف   اذا

 ػقض ب لؾس ا الك درج  اللال سلؽقت الؿفؿ أكف يث ث  ب لؽال   وي

وكلكف ت بلك طؾلك الؽلال  والتػؾسلػ فقلف  بحق  لق سؽت لفؾؽ 

 طؾك السلؽقت والصلؿت  رغلؿ اا الصلؿتوتشؼقؼف  ولؿ يت ب 

طؾلؿ او كلؾ حل     ٓ با لف اا يتحاث طؾلك حؽؿ   وقؾقٌؾ ف طؾف 

وهذا بؾقى اجتؿ طق  وفؽ ي   قلا تبتؾلك  جفؾ  وطك او لؿ يار  

 وهلل كلذلؽ بؾلقى تـؿقيل   بف  الؿـ صؼ والتجؿع ت والـاوات 

ؿل وغقل ،) العل ب وكؿ  ق   الؼصلق كؿ   إققا  ولقس إفع   

تحؾللؾ الؼضلل ي  بؿق لل ت الصللػح ت الـتقلل ..!  ضلل ه ة صللقتق (...
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والقاقع لؿ وتزدحؿ تعؾقؼ ت القاتس ب لشؽؾ الؿذهؾ الؿفق     

تـظق يقا بارجل  ك فقل  وص فحل  احق كل   !  يسط  ٕحاهؿ كؼط  

   مللـ دفللع تـؿقلل   او ردع ب صللؾ  أووٓ رصللقا لـلل  مقللااين يللذك 

 ويف الحللاي  ؼ  وكصلل ة مظؾللق   او حللؾ مشللؽؾ    !إحؼلل   حلل

 أخ جللل ،.حؾللل  (( ))الـللل س ك بلللؾ م ئللل  ٓ تؽللل د تجلللا فقفللل  را

يتجؾك احق ك  يف صقرة خطقب  بال فعل    او معؾلؿ بلال اقتلاا   او 

وقلا اشلتات  ك صح بال مب درة  او مصلؾح بلال تضلحق  ومشل رك 

يثل ي بلف إملل  ..الشؽ ي  مـ صلـٍػ هؽلذا كؿل  ققلؾ: هلذا طل لؿٌ 

ويضللقػ هللمٓ  مللع مشللؽؾتفؿ  أا فؾسللػتفؿ جقفلل     والـصلل ُب 

 محب  الؽال   والج أة طؾك الـؼا تفاف إٓوتعؾقؼ تفؿ خ ق    ٓ 

ومع ضفقر الـلت ووسل ئؾ التقاصلؾ آجتؿل طل   طؾك كؾ ح   
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والتل أث ت حق تـ   ب ز الـل طؼقا والؿـظل وا والؿتشلاققا  دوا 

جلللاوى وطؿلللؾ وتـػقلللذ  وهلللق مللل  تعقشلللف بعلللض الؿجتؿعللل ت 

السلل خط   والب حثلل  طللـ التجايللااو آرتؼلل   ولتـؿقلل   لللقس لفللؿ 

آ مـ تؾؽ القس ئؾ   سخط وغضب  واحتؼل ا وصل اخ   تح  

ففؽللذا  ) أسللؿُع جعجعلل   وٓ أرى صحـلل  (: كؿلل  تؼللق  العلل ب

بعض مثؼػقـ   يؽتػل ب لص اخ اإلكش ئل  والػؾسػ  الؽالمق   وقا 

كسللقت لؾػؾسللػ  حقـؿلل  كللتفؿفؿ بفلل   ولؽــلل  كؼصللا اإلف ضلل  بللال 

ملـ  والفل وب       والؽال  بال فعلإض ف   والث ث ة طؾك كؾ ح 

ضقع الحؼلق   حتك تػقت الػ ص  وت الؿقااا الك ب ح  إلػ ظ.

)ٓ خقل  وقا ق   إحـػ بـ ققس رحؿف الل:  وتختػل الؿب درة  

يف قق  بال فعؾ  وٓ يف مـظ  بال مخب   وٓ يف مل   بلال جلقد  وٓ 
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واطتؼا اكف ٓ يصا  مـطؼ آكس ا إٓ ب لعؿؾ  (يف صايؼ بال وف  

وآكام ج آجتؿ طل  ٓ سقؿ  لؿـ هق محب لبؾا،  غقلقر طؾلك 

وتتللخ  اسلتج ب  الـل س أحق كل   مص لحف  ح يص طؾك مسلتؼبؾف 

ٕا التػ طؾ آلؽتل وين  ضعػ مش رك  الؿؾؼل والؿؼت ح  بسبب

ولتجل وز هلذ، الؿشلؽؾ  آجتؿ طقل    والجقالل ب ت زاه ا زاخ ا

 لل:الثؼ فق   طؾقـ  آلتج   الك الت 

وكسل  حل جز  :/ حم وٌة والٔحم ي ِٓ وٌمىي وىل وٌؼ1ًّ

 التخػل والخجؾ والعجز مفؿ  كؾػ الثؿـ.

وأكـل   :/ وٌحىػُة بأهُّة والفؼ ي ووآّ سعة وٌغٍىوُة2

 اللللللك مصلللللؾح فعللللل    أحلللللقج مـلللللف اللللللك قلللللقا  مفلللللذار 
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وقللق  بعللض الؿللمرخقـ يف مللاح طـ صلل  اجتؿ طقلل  : كلل ا رجللؾ 

 لت سؿ مثؾ هذا الـؿقذج ال ائع .ط م   ٓ رجؾ خ ص  ح فز 

 :/ جأِااً وآاإهن وٌٕبااىٌ ك و ااشون وإلصااالد3ٍ
)) كللال ٓ يخزيللؽ الل والللاطقي كؼللق  خايجلل  رضللل الل طـفلل  

أباا  إكؽ لتصؾ ال حؿ  وتحؿؾ الَؽؾ  وَتؼ ي الضقػ  وتؽسب 

وتحقيلؾ ذللؽ الجفلا اللك  وتعقـ طؾك كقائب الحؼ ((الؿعاو   

 مؾ .مـظقم  اجتؿ طق  متؽ 

باوره  يف الحلس  :/ لُ َ وآؤعغ ت وٌرتبىَة ووخلريَة 4

 الؿقااين  وتـؿق  روح العؿؾ الجؿعل  وصا  الؿش رك .
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 لىي وػ5ًّ
َ
وأا التلايـ غ لبل  مل   :/ وعحشؼ س أْ وإلعالَ

يؼلل ا ب ٕطؿلل   الصلل لح ت  فللال ققؿلل  لألقللقا  الؿجلل دة مللـ 

 تقفقؼ....بصؿ ت العؿؾ  ورك ئز التطبقؼ.. . والل ولل ال

 .فضحتف شقاها آمتح اِ  ..مـ تحؾك بغق  م  هق فقف إض   :

 هل٢٢/٢٢/٢٤41
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 ...!والشجاجة االصفنجة بني /13

***** 

الؼؾب مسلتقدع سل  آكسل ا  وصلالحف وكلقر، وهاايتلف   ! فلنْا 

صؾح قؾبف صؾحت ب قل الجقارح  وإا اكتؽس طؿلت الـؽسل  يف 

والؼؾلللؼ والسللل ور  مصلللار البللل ققـ  وحتلللك السلللع دة والحلللزا  

يؼظتف   او  م  تـطؾؼ وتب ز  تـطؾؼ وتب ز مـ الؼؾلب والقجلااا  

يجؿلؾ الؼؾلب ويطقلب فتطقلب سل ئ   ثؿ تس ي يف ب قل إطض   

 وكؿ  ققؾ: إطض   

 والذي كػسف بغق  جؿ  ٍ 

 

 ٓ ي ى يف القجقد شق   جؿقال **

 

 

صلؾح  )) أٓ وإا يف الجسلا مضلغ   اذا صلؾحتويف الصحقحقـ 

 الجسا كؾلف  وإذا فسلات فسلا الجسلا كؾلف  أٓ وهلل الؼؾلب ((
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حقـؿ  يتعبل الؼؾب ب إليؿ ا وخص   الخقل  والحلب  يشل   طؾلك 

الحق ة مطؿ ـ  ه دئ   وٓ تعصػ بف الشبف ت  أو تـ للف الشلفقات  

بش ط أا ٓ يشغؾ كػسف بف  او تلمؾف   كؿ  ق   آم   الحؽقؿ ابلـ 

ح  تؾؿقللذ، الػللذ شللؿس الللايـ ابللـ الؼللقؿ تقؿقلل   رحؿللف الل  ك صلل

) ٓتجعللؾ قؾَبللؽ رحؿللف الل بعللا أا أورد إيلل ادات اكثلل  مـفلل .... 

لاليلل ادات والشللبف ت مثللَؾ آسللػـج   فقتشللّ بف  فللال يـضللح آ 

بف    ! ولؽـ اجعؾف ك لزج ج  الؿصؿت   تؿ  الشبف ت بظ ه هل  

وإٓ فللنذا وٓ تسللتؼ  فقفلل   فق اهلل  بصللػ ئف  ويللافعف  بصللالبتف  

كؼلؾ  أش بَت قؾبؽ كؾ شلبف   تؿل  طؾقفل  صل ر مؼل ا لؾشلبف ت (

 (٢٤٢ص٢)مػتلللللل ح دار السللللللع دة جذلللللللؽ ابللللللـ الؼللللللقؿ يف

وأفلل د أكللف اكتػللع بفلل  اكتػ طلل  طظقؿلل  ٓ سللقؿ  يف فحللص إفؽلل ر  
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والشبف ت الع رض   وذلؽ ك ا يف زمـ مص در الؿع فل  طـلاهؿ  

ػ أا  والؿعؾقمل ت متصؾ  ب لؽتب والؿس جا وإسػ ر   فؽق

ث ئ ة  والػضل ئق ت غ زيل   والشلبف م وجل   والتع سل ت مؾؿعل   

وب تت إفؽ ر الاخقؾ   والؿشبف ت العؾقؾ   محؿقل  يف جقالؽ  

وتسللل م   اكثللل  إوقللل ت  ف لقاجلللب أخلللذ الحقطللل  والحلللذر  

كؿل  يؼلق  شلق  آسلال   )ب لؼؾقب الزج جقل (  والتع مؾ معف  

الصػ    وتلافعف  الصلالب   فتلذهب ذه بل  ٓ يبؼلل بحق  يع يف  

ـ لللؽ مللـ حسللـ تللايـ  وصللا  أثلل ا  وٓ يتلل   هؿسلل   مللع ملل  ه

بخلالف الؼؾلب اإلسللػـجل  اللذي يتشل ب الشللبف ت  وإخبل ت  

كتش ب اإلسػـ  لؾؿ    فال يض  آ بفل   وٓ يلتؽؾؿ  آ والشل  

وٓ سلع  فلال يـػعلف كثل ة اصلالع   والتؾبقس حااؤ، وركقـلف   معف 
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محػقض ت  ٕا الشبف خط ف   وإفؽ ر مغ ي   وكؿ مـ شلخص 

ُأخذ مـ هذا الج كب  حق  أوغؾقا يف الشبف ت تحؾلقال وتعؾلقال  

ولللؿ يتعلل مؾقا معفلل  بصللػ    كللبعض أربلل ب الؽللال   وفالسللػ  

التعؾقؾ والؿج دٓت  وطؼالكققـ  صغقا يف قااس  العؼق   الك أا 

 وٓ حق  وٓ قلقة آ بل لل  رصقا فقف  ب تقا حق ى  مـ ج ا  م  تق

ولذا كـصح أبـ  كل  الصلغ ر  وملـ للايفؿ الـبلقغ العؾؿلل  واللـفؿ 

الؿعللل يف  اا ٓ يػتحلللقا لؾلللـػس طؾلللقفؿ ملللااخؾ  وٓ يجعؾلللقا 

لؾشللقط ا طؾللقفؿ حب ئللؾ  وأا يتعلل مؾقا ب لؼؾللب الزجلل جل  الللذي 

 يػحص ويصا بؼقة وصػ    ويؿل ر تؾلؽ الشلبف اللك الخل رج   !

ٓ سقؿ  وقلا اضلحقـ  يف طصل  تػسلق  الشلبف ت  وخلااع الػتقل ا 

والػتقلل ت بفلل   ! وأا ذلللؽ مللـ أسللب ب الللقطل وبؾللقغ القؼللقـ  
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 فقتؾؼػف  الشب ب مع هش ش  يف العؼقاة  وضعػ يف السؾق   فقؼع

ومـ الؿمسػ أا بعض الشل طققـ  يف الح ج  ويبتؾك ب لتشقيش 

والػؾسػ   باطقى تحؼقلؼ يزيـ ٕول ؽ الػتق  مط لع  كتب الػؽ  

آيؿ ا وكقؾ الج دة يف الؿـف    وقا خشل صؾك الل طؾقف وسلؾؿ 

طؾك طؿ  رضل الل طـف لؿ  راى يف يايلف قطعل  ملـ التلقراة  وقل   

)) أمتفقكللقا يلل  بلـ الخطلل ب  والل لللق كل ا مقسللك حقلل   ملل  للف: 

والتفلللق  : التشلللؽؽ وٓ كقصلللل بلللذلؽ  وسلللعف إٓ اتبللل طل (( 

لك الشؽ والتشؽؽ  وملـ ثلؿ الحقل ة  ! بلؾ كلاطق اللك ٓفض ئف ا

ت سق  آطتؼل د  وحػلظ الـصلقص  والتب طلا طلـ تؾؽلؿ الؽتلب 

والتقلل رات  حتللك يسللتؼقؿ الللـف   ويصللح التللايـ  وتحلل ز الثؼ فلل  

وطـائذ ٓ ب س مـ آصالع  لؾؽشػ والـؼا  ! ٕكف ٓ  إصقؾ   
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ّجقا مللـ يصللؾح لفلل  كللؾ احللا  وقللا اصللطؾك بح هلل  أقللقا   وضلل

 ..والل الؿقفؼ  وٓ زالت محػقض  تؾؽ الت اجع ت بؾقائف   

 هل٢٢/٢٤41/٢9
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 ..!االحاديث يف التشكيك مصادر/ 14

***** 

مـ بالي  السق   التخؾػل  والؿ حؾل  الت اجعقل  يف حقل ة إمل   اا 

لؾشلل ع الؿجقللا  كللؾ ت اجللع  ُيؾحللؼ ب لللايـ الـؼقصلل   واا ُيـسللب

وكؿ  تحل رت أوربل  ملـ سلقط ة اللايـ طؾقفل   وتبقـلت  وهقاا  

الحللؼ   كللذلؽ يجللب طؾللك أمتـلل  قػللق ذلللؽ  كؿلل  تؼللق  جؿفلل ة 

العؼالكقللقـ والتـللقي يقـ الصللح فققـ والؿفلل جبـ والػـقللقـ  هللذ، 

)) كب ت كؾؿل  تخل ج ملـ أفلقاهفؿ إا يؼقللقا إٓ  إي   وقبؾف  

طؾك إسالمـ   ( )أوصق  وب ت جف ُ  أمتـ  كذب  (( سقرة الؽفػ .

وملـ ذللؽ حؿؾلتفؿ طؾلك   يـ لخطقط كفضلتـ  ومؼقم تفل  ومـظّ 

السللـ  وبعللض الؼضلل ي  الحايثقلل   وضلل ورة إخضلل طف  لؾعؼللؾ 
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  فؼا أص ع ))مـ يطع ال سق وتج هؾقا و)الؿؽتشػ ت( الحايث   

)) وملل  اتلل كؿ ال سللق  فخللذو،  وملل   وققلفالل (( سللقرة الـسلل  .

وصللح ققلللف طؾقللف الصللالة  الحشلل  .  كؿ طـللف فلل كتفقا (( سللقرةكفلل

 أي السللـ     !)) أٓ إين أوتقللت الؼلل اا ومثؾللف معللف (( والسللال  : 

ومارسلل  التشللؽقؽ  امتللااد لؿارسلل  طؼالكقلل  قايؿلل   ابتللاأت 

بطقائلللػ )الؿعتزلللل (  واكتفلللت او تطلللقرت ب ف طللل  صفطللل وي 

وإفغ ين ومحؿا طبا، يف العص  الحاي    ! وٓ يزا  تتقالا مـ 

 اهقؿك لااطقلل  الغزالللل والت ابللل ود. طللاك ا ابلل  ٔخلل   حللقـ 

)متحّجل وا(  ولقس اهؾ السـ  ضا العؼلؾ  أو أكفلؿ  واشب هفؿ  

كال   بؾ إكفؿ طؼالكققا بحلاود  ففلؿ ٓ يطؾؼلقا للف العـل ا  وٓ 

 يجعؾقكف يستؼؾ بـػسف طلـ كلقر اللـص  وسلطقع الـؼلؾ  لعؾؿفلؿ
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والتػؽللل  والتلملللؾ  التعللل رض بقـفؿللل   وآيللل ت العؼلللؾ)ب كعلللاا ( 

لؽـ الؿج زفقـ هـ   تؿ دوا بف  قب  مشفقرة يف الؼ اا بجال  طج

وقاسق،  الك درجل  مح كؿل  الـصلقص الـؼؾقل   والتعقيلؾ طؾلك 

العؼلللؾ بلللال ضلللقابط دققؼللل   فققعلللقا يف الحللل ج  ملللـ حقللل  رد 

وللذلؽ اذا تلمؾلَت  أو آضط اب الؿـفجلل الؿسلقت الـصقص  

 ؿ ك ٔتل :مص دَرهؿ وصـقَففؿ  وجاتف

يؼاسللقا العؼللؾ تؼايسلل  مطؾؼلل    / ػمالُٔااىْ ِباا ٌغىْ:1

يجعؾفللؿ ي فعقكللف فللق  حللا،  متجلل وزيـ بللف الـؼللؾ والللـص  فللنا 

ط رضف شت  احتؽؿقا القف ولقس الك الـؼؾ  وتؾلؽ جـ يل  كبل ى  

ٕكللف ب لبسلل ص   ربـلل  خلل لؼ العؼللؾ  والؿللقحل  أكللك لفلل  اا تؽللقا 

ب لـؼؾ  فؽقػ يتع رض ا   إكؿ  التع رض يف طؼق  البشل   وسلق  
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ٓكلف ٓ يؿؽللـ للـص صلحقح  أا يتعل رض مللع  ؿ والتػؼلف  الحؽل

طؼؾ ص يح  وطؾك هذ، الؿسل ل   بـلك شلق  آسلال  ابلـ تقؿقل   

  تؾؿقلذ، وفقف ق  ) در  تع رض العؼؾ والـؼؾ (وألػ كت بف الذائع 

 شؿس الايـ ابـ الؼقؿ رحؿف الل  يف الؽ فق  الش فق  :

 واق أ كت َب العؼؾ والـؼؾ الذي

 

 م  يف القجقد لف شبقف ث ين **

 

 

ومؿـ تقرط يف هذا الؿسؾؽ بعض أئؿ  الؽلال   كل لػخ  الل ازي 

والغزالل والجلقيـل  قبلؾ اا يتلقب بعضلفؿ  فؿلثال الل ازي كل ا 

ووضلع شل وص  تعجقزيل  يف قبلق  إدلل  يؼا  العؼؾ طؾك الـؼلؾ  

 :ققلف اشتف  مـ وهق الـؼؾق  
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  وأكث  سعل الع لؿقـ ضلللالُ   ..كف يللللُ  إقللللللاا  العؼلللق  طؼ ُ  

  ووبل ُ   أذى دكق كللللللل  وح صؾ ..جسقمـ  مـ وحش  يف وأرواحـ 

  فقللف ققللؾ جؿعـلل أا سللقى ..طؿ كلل  صللقَ   بحثـلل  مللـ كسللتػا ولللؿ

)لسل ا الؿقلزاا وفقلف قل   الحل فظ ابلـ حجل  رحؿلف الل يف  وق لقا

 لؿ  احتػك ب لعؼؾ حػ وة  تج وز بفل  ملـف  آطتلاا   ( ٤/٤١6

لف تشؽقؽ ت طؾك مس ئؾ مـ دط ئؿ اللايـ تلقرث الحقل ة  وكل ا 

يقرد شبف الخصؿ باق  ثؿ يقرد مذهب أهؾ السلـ  طؾلك غ يل  ملـ 

 الَقه   (!!

 الشلل يع  طؾللق  تجايللا يزطؿللقا / جتذَااذَىْ ِٕذشفااىْ:2

 للللّ  مللـ الؿحلل ذي   يف ووقعللقا السللبقؾ  فضللؾقا بفلل   وآرتؼلل  

 يف التقسلع او الؼ صعل   ضقاه هل  مصل دم  او ردهل   او الـصقص



  

112 

 

 وعثاُء الثكافة

 وتخ يػ تلللف البـللل   جؿللل  : كحلللق وآستحسللل ك ت   الؿصللل لح

ؿسلللؾؿ  ال كؽللل ح تجلللقيز،: كحلللق ملللـ الؿشلللفقرة  التجايايللل 

الؿقاصـللل   واب حتلللف الؼلللبالت بلللقـ لؾؿسلللقحل  تجسلللقاا لؿبلللاأ 

الجـسقـ  وزطؿلف أا الحجل ب خل ص بؿـطؼل  الجقلب والصلار 

 متـقط    !! يػ تفحسب  يف تخ 

بارايلل  وبغقلل  درايلل   يحلل كؿقا  / صااذفُىْ طٍطااىْ:3

إفؽ ر  ويجعؾقا مـ أكػسفؿ سؾط  تحؽؿ وتؼ ر  تبقح وتؿـلع  

وأكثلل  ص وحلل تفؿ قللص ولصللؼ  ٓ تـتؿللل الللك مقلل ديـ إفؽلل ر  

والتلصللقؾ العؾؿللل الؿتللقـ  وإكؿلل  تخؾللقط  وشللت مللـ التفقيللؾ 

والتخقيػ والتخ يػ والتاجقؾ  حتك تصقب أهااففؿ  مـ كحق 

وكؼا إح دي   ولقس فقفؿ مشتغؾ بل لعؾؿ   مح كؿ  الـصقص 
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ر   ! بؾ هلق آكتػل خ فضال طـ اا يؽقا مـ مـسقبل السـ  وأث 

وإكلف لؿلـ طج ئلب الحقل ة  اا تصلبح السلــ كلل لؽأل  الصلحػل  

الؿبل ح  والؿتل ع الؿشل ع  لؽللؾ كل صؼ وكل طؼ   وللذلؽ ٓ يللممـ 

ف  فلل ا هللمٓ  آ بؿلل  يؿؾقللف سلل دتفؿ مللـ فالسللػ  الغلل ب وطؾؿ ئلل

صلل دققا طؾللك صللح  إح ديلل  ب لؿع مللؾ التج يبقلل   صللاققا 

وأذطـللقا  وآ ط كللاوا واسللتفزأوا  ومللـ اطت اضلل تفؿ: اح ديلل  

الذب ب  وشل ب ألبل ا اإلبلؾ وابقالفل   ! وبل غؿ مصل دق  بعلض 

 .الؿع مؾ طؾقف   إٓ أا بعضفؿ ٓ يزا  يف ريب  

   الغ بقلل الؿـجللزات خللارتفؿ / إعااالُِىْ ِٕهضِااىْ :4

 الللاطقة مقاصللؾ  فلللرادوا والذاتقلل   الػؽ يلل  ب لفزيؿلل  واحسللقا

ف ت   وَح ا  سؼقؿ  يتـ ه وطزة  وسؾق  مـفز   بتجايا متؽقػقـ 
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آسللال   وأكللػ العؼقللاة والؽ املل    مللـ كحللق مللـ يسللؿقكف رائللا 

التـللقي   رف طلل  الطفطلل وي واتب طللف  الللذيـ اكؿلل طقا يف التسللقيغ 

 .ط يؼ اكفزامق  ومسػ ؽ  الغ بل  بوالت وي  لؾػ

 او مشقش  تؾٍؼ  او خطق   اكح اف ذوو / وح ب ِحذ ٍِىْ:5

ط  او ق ا ات مسلبؼ   اطتؿلات طؾلك الػؽل  الشلققطل او ه ب فؽ 

العؾؿ ين او الؼقمل   او أخااا ل واي ت س قط   وقصلص م جـل   

صللـعت مللـفؿ أضللاادا لللايـفؿ وٕمللتفؿ   فقلللتقا لقجعؾللقا مللـ 

إح ديللل   واا لفلللؿ الؼلللارة يف الـؼلللا أقالمفلللؿ حؽؿللل  طؾلللك 

والتحؾقللؾ   ويـضلل ف الللك ذلللؽ معلل داتفؿ لللبعض آسللالمققـ  

 الذي يجعؾفؿ يـظل وا بعلقـ العؿلك او الغشل وة امل   مل  يطل ح  
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ومؼام تفؿ فـق  او سق سق  او ت بقي   او تف يجقل   وٓ طالقل  لفلؿ 

 ب لعؾؿ الش طل ومس ئؾف  وتحؼقؼف   !

 التلل وب امجفؿ  قـقاتفؿ خال  مـ ْ:/ ِحذذثىْ ِأجىسو6

شلل  السللػف وك والػضلل ئؾ  آسللال  إقصلل   ط تؼفلل  طؾللك أخللذت

وال ذائؾ  وب  السلؿق  والشلبف ت الؿزطزطل  لإليؿل ا والعؼ ئلا 

مـ كحق مع رضل  بعلض إح ديل  لؾعؼلؾ البشل ي  وطلا  ذكل  

 ذللللللؽ يف الؼللللل اا  او التللللل وي  أا آيؿللللل ا بللللل لؼ اا كللللل ف 

احؽ   الش يع  التػصقؾق  ك كلت يف السلــ  وللقس متج هؾقـ جؾ 

يف الؼلل اا كصللػ  الصللالة والزكلل ة والحلل  والصللق   والؿعلل مالت 

ومللـ الؿمسللػ كللؾ هللذ، إصللـ ف  ودقلل ئؼ الحللاود وشللبفف   

تحتضـفؿ قـقات فض ئق  مع وف   تغلذيفؿ وتشلت يفؿ  لقؿ رسلقا 
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وفؼلف طؿؾق  الفا  والتضلؾقؾ والتؾبلقس  بسلؿ آسلال  والعاالل   

الش يع   والحؼقؼ  أكف ٓ طا  وٓ فؼف وٓ ش يع   ففلؿ يختل روا 

م  ي ياوا  ويثبتقا م  ي يلاوا  إللك أا يبتؽل وا إسلالمًا جايلاا  

وهذ، إصـ ف قا حلذر وتـبلل صلؾك الل  يتـ غؿ والفقى الغ بل  

)) أٓ هللؾ طسللك رجللؾ يبؾغللف الحللاي   طؾقللف وسللؾؿ بفللؿ يف ققلللف

يؽتف فقؼق  : بقــ  وبقـؽؿ كتل ب الل  فؿل  طـل  وهق متؽت طؾك أر

وجاك  فقف حالًٓ استحؾؾـ ،  وم  وجلاك  فقلف ح املًا ح مـل ،  وإا 

 روا، الت ملللذي وغقللل ،.مللل  حللل   رسلللق  الل كؿللل  حللل   الل ((. 

)) أٓ يقشؽ رجؾ شبع ا طؾك أريؽتف يؼق  : طؾلقؽؿ بفلذا وققلف 

جلاتؿ فقلف ملـ الؼ آا  فؿ  وجاتؿ فقلف ملـ حلال  فللحؾق،  ومل  و
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كػ ك  الل ش هؿ  ورد كقلاهؿ  ح ا  فح مق، ((.. والل الؿقفؼ ...

 ..يف كحقرهؿ 

 ففق أضؾ مـ حؿ ر أهؾِف ! ..َمـ را  جـ  مـ غق  كفؾفِ  إض    :
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 اجملتنع املدني والكيه الوطنية...!/ 15

***** 

 ولألوصلل ا يف قؾبللل كؿقلل ُ 

 

 يضللقُع كسلل ئؿ  ولفلل  كطقلل ُ  **

 

 الؾذاذُة يف صلب ك وتلس ين 

 

 فؼا ص بت وقا ص ب السؿق ُ  **

 

ـُ مـ ام اٍ   ويف بؾاي ماائ

 

 وكلللقٌر زاهللل  وكلللاًى وخقللل ُ  **

 

 بالُد محؿا أضحت مـ راً 

 

 بفللل  يؾلللا الؿثللل ب  والبصلللق ُ  **

 

 

) ممسس ت تطقطق  غق  حؽقمق   الؿجتؿع الؿاين ُيطؾؼ وي اد بف:

وققلؾ هلق  والاولل  ( بلقـ إسل ة ج   الع   وغق  ربحق  تؿأل الؿ

)الفق للل ت والؾجللل ا والجؿعقللل ت الخامقللل  والتطقطقللل  بصلللػتف  

طـ ص  ف طؾ   طؾك ك ف  إصعاة الثؼ فقل  والخق يل  وآقتصل دي  

وهلللافف  آكسللل ا وآسلللتثؿ ر فقلللف  وآرتؼللل    وآجتؿ طقللل  (
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وإكؿ  ط فـ ، لؼؾل  آدرا  بؿعـل ،  وكلارة اسلتعؿ   هلذا   ..باور،

 اللللقصـ الع بلللل  ! وإا كللل ا يف العشللل  السلللـقات الؿصلللطؾح يف

آخقلل ة  بللاا ُيطلل   يف وسلل ئؾ آطللال   وبلل ت بعللض الؿثؼػللقـ 

طؿؾقللل  التـؿقللل   وحلللؾ يتحلللاث طـلللف وأهؿقتلللف وأثللل ، يف دفلللع 

ولقس هق ك بت  غ بقل    اسلتلث  بفل  الغل ب  بلؾ كل ا  الؿشؽالت 

 يع تف مقجللقدا ومع وفلل  يف آسللال   بللؾ إا آسللال  يف اكثلل  تشلل

طؾللك إطؿلل   الخامقلل   يسللتقطب الػلل د والؿجتؿللع  ويحللض

وقا تجؾك ذللؽ ملـ باايل  اللاطقة  وملـ حلقـ مل  ق للت  الـػعق  

خايج  رضل الل طـف  لؾـبل صؾك الل طؾقلف وسلؾؿ  طـلام  خل ف 

)كللال ٓ يخزيللؽ الل أبللاا  إكللؽ لتصللؾ مللـ كللزو  الللقحل  ق لللت 

 الضللقػ  وَتؼلل ي الؿعللاو   وتؽسللب الَؽللؾ  وتحؿللؾ  اللل حؿ 
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 القللق  الؿػطلل وا ذهللب))  وحللاي  ( الحللؼ كقائللب طؾللك وتعللقـ

ولقعؾؿ أا الاو  تؼق  طؾلك ثلالث مؽقكل ت كفضلقي    (( ب ٕج 

 وتافع بؼقتف  وكؿ ئف  وح يتف   وهل ك لت لل :

 الحؽقم ... /٢

 الؼط ع الخ ص... /١

 الؿجتؿع الؿاين... /4

ومـ الؿمسػ اا الؿـطؼ  الع بق   لؿ تتجف اللك هلذا الؿضلؿ ر آ 

 يشلقع  ولؽللـ ثؿلل  ققلقد طؾللك التلسللقسملمخ ًا  وبللاا الؿصللطؾح 

والؿؿؾؽ  مشؽقرة  باأت تتجف الك آهتؿل    بفلذ،  والػع لق ت 

ولجـلللل  التـؿقلللل   سلللل ت  وتقسللللعت يف العؼللللا إخقلللل  الؿمس

ؾؿجتؿلع الؿلاين  آجتؿ طق  إحاى تؾلؽ الجفل ت  والؿـضلؿ  ل
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وكعتؼللا أكـلل  شلل ك   يف طؿؾقلل  الللافع ب لتـؿقلل  والـفللقض وبـلل   

 الللللللللقطل  وتعزيللللللللز الللللللللتالحؿ  وآكتؿلللللللل   الللللللللقصـل...

وذلؽ مـ خال  مققعف  وب امجف  التـؿقي  والخامق   ومـ خال  

وأمل  اهلؿ  ع الؼط طل ت الحؽقمقل  الؿختؾػل ...طؼا الش اك ت مل

 ..لؿاين  تل ُيعـك بف  الؿجتؿع االؼقؿ ال

 والٔحّااا  : /1
ُ
 وللللقس والتػللل ين والخامللل  ب لعؿلللؾ صاااذق

  .اإلطالمق والجعجع  إزي   او ب لشع رات

 وٌؼًّ:2
ُ
الؿؽقك  مـ طـص يـ  محب  العؿؾ  وإتؼ كف   / ثم فة

)) إا الل يحب اذا طؿلؾ أحلاكؿ طؿلال أا  ويف الحاي  الصحقح

ٓ سقؿ  وهل تستفاف الشب ب ملـ الجـسلقـ  وتسلتثؿ   يتؼـف ((.

 يف العـص  البش ي .
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 ومحّؼااٍ وجؼُّااك وٌىدااذ : /3
ُ
 تعلل لك قلل   وٌااحالدُ

  جؿقعلل  وٓ تػ قللقا (( سللقرة ا  طؿلل اا.الل بحبللؾ واطتصللؿقا))

فال مج   لؾـزاط ت والخصقم ت يف ضؾ وحلاة تلـعؿ بفل  اللبالد  

.)) فلصللبحتؿ طؼقللاة وشلل يع وققلل دة حؽقؿلل   اكتفجللت آسللال  

 بـعؿتف إخقاك (( سقرة ا  طؿ اا.

 والخىٌ:/4
ُ
مـ خال  دطؿ آطؿل   الح فقل  وإسل   وٌحى فً

  الؿـتج  والؿش ريع الصغق ة  وآهتؿ   ب ٕصػ   وإيت  .

 وإلجي بُة وٌفشدَة : /5
ُ
 :صقر ولف  بٕ  

  .والؾقائح إكظؿ  احت ا  -

 .الؿجتؿعل التػ طؾ -

 .التطقطل العؿؾ -
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  .الحق ة طؿ رة -

 والفىاا س وٌذخٍُااة: /6
ُ
فبالدكلل  بحؿللا الل مؾتزملل  لؾللـف   ٔبااز

آسالمل  ويشقع فقفل  آتجل ، السلؾػل  ملـ حلقـ دطلقة الشلق  

الؿجاد محؿا بـ طبا القه ب  وتعفلا آمل   محؿلا بلـ سلعقد 

 بحؿ يتفللل   والتحللل لػ التللل ريخل بلللقـ اإلمللل مقـ رحؿفؿللل  الل.

ققؿ  كب ى  يجب طؾقـ  الؿح فظل  طؾقفل   وردع كلؾ فؽل ة وهذ، 

مللـ شلل كف  التشللقيش او احللااث اختلل ا  مضلل د  يؽللار الصللػَق 

 والقحاة وآلت   .

 وإٓجضوت ووآىحغب ت: /7
ُ
 وبلف لؾجؿقلع  مؾلؽ ٓكلف مح َة

 .الخام ت وتـس ب الحق ة  تستؿ 
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 وآغؤوٌُة: /8
ُ
 وواقع   ش ط  بف كؾػ م  او مفـتف  تج ، حتًّ

  .الؿس كقـ ورحؿ  الؿحت جقـ  ودطؿ ب لػؼ ا  العـ ي  حق  مـ

 وخلٍااىق:/ 9
ُ
 مللـ خقلل  إا))  واكضللب ص  وطؿللال ادا  وٌؼ ِااً

 ٕمقـ (( سقرة الؼصص.ا الؼقي استلج ت

بحق  تحسـ الـظل ة القلف  ٓ  والسجم   ب ٌؼًّ وآهٍٕ: /11

 والؿـتج ..!سقؿ  وبعض الؿـ شط معـق  ب ٕس  الػؼق ة 

 إفؽللل ر يف آبتؽللل ر تشلللجع ففلللل والبحىااا س وٌؼمٍاااٍ: /11

 .وغق ه  التطقطق  آطؿ   يف والتجايا
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 والٔح ج وحملٍاٍ: -12
ُ
كلذوي الؿفلـ والحل ف  فلال  جشجُغ

يجللقز اهؿلل لفؿ او طللزلفؿ   يؼللق  فللقلتق )خبز وصـللل خقلل  مللـ 

  ..بسؽقيت إجـبل (

 ِؼ دٌااة والِاآ وٌ الثااٍ: -13
ُ
الؿشلل ر القفلل  يف  حتمُااك

))مـ أصلبح ملـؽؿ آمـل  يف  الحاي  الصحقح طـا الت مذي وفق ،

ِس بف  مع ه يف جسا،  طـا، ققت يقمف  فؽلكؿل  حقلزت للف اللاكق  

ففللذ، الؿمسسلل ت تسللفؿ يف حللؾ مشللؽالت الػؼلل  بحللذافق ه ((. 

والبط ل   وتخػقػ مع ك ة الشب ب  وتعؿؾ طؾلك صلقا أوقل تفؿ   

يف بالدك  العزيزة واتخلذت خطلقات سل يع  وقا ضف  هذا التقجف 

 لؾتطقي  والؿع لج    ودطؿ هذ، الؿمسس ت.

 حػظ اللُ بالدك  وقق دتـ    وبؾغـ  كؾ خق  ومـ     والل الؿقفؼ...



  

116 

 

 وعثاُء الثكافة

 الزغيُف اليابط...! /16

***** 

قصُ  طقش  باأت بؿـ ٓ يجا، إٓ أحق ك   وُحل   لطقػلف وم قؼلف  

الصالة والسال   ُتعؼا لف إلقيل  ملـ كلؾ ثؿ ب ت سقا الاكق  طؾقف 

مؽ ا  ولع لؿ م ت فؼ ا وَطقزا  وب ت طؾلك الطلقى  ٓ يجلا ملـ 

فافع بف جقطلً  شلاياة  وواصلؾ   ولث ل  تقس  لف  يغذيف ويمويف 

مسللؾؽف يف العؾللؿ والطؾللب  ول بؿلل  رحللؾ  ولللقس لللف مللـ زاد  إٓ 

 ومـ لطقػ قق  بعضفؿ:  ال غقػ الق بس

 بللل ل غقػ القللل بسِ الجلللقُع ُيلللافع 

 

 فعال  ُأكث  حسل تل ووس وسلل **

 

 والؿقُت أكصػ حقـ س وى قسؿ ً 

 

 بلللقـ الخؾقػللل  والػؼقللل  البللل ئسِ  **

 

 ؾؼلل ، هلذ، إيلل    ملـ جلل ا  الحلل وبوٕسل ة مسللؽقـ  ب قسل  ٓ ت

 ؼذ ج ئع   بؾ أس ة  بؾ شعب   بل تال غقػ الق بس  يـ والحص ر 



  

117 

 

 وعثاُء الثكافة

 بعضللللـ  يف الؼؿ ملللل ت فؾؿلللل ذا يؾؼقللللف  طؾللللك ال هللللؼ والعـللللت 

(( سلقرة ))وآت كؿ مـ كؾ مل  سل لتؿق،اكتبف  ٓ يصقبـ  م  أص بفؿ 

وهذا ال غقػ يختصل  للؽ فؾسلػ  الحقل ة والشلبع  وأا  إب اهقؿ .

يعلقش أكثل  ملـ  سق  او الؿبتلذ   !البطـ سقسؽت ولق ب لشت الق

مؾق ر مـ فؼ ا  الع لؿ طؾك أقؾ ملـ دوٓر يقمقل   ويف العل لؿ كحلق 

 خلط الػؼل    وتتسلع جقلقب الػؼل  يف ثالث  مؾقل ر يعقشلقا تحلت

م ت الـفضلل  والتـؿقلل  لُقؿـللع مللـ مؼللا لؿلل ذا  العلل لؿ اإلسللالمل

ثل وات  وغلزارة ويشغؾ بؿ  دوا ذلؽ  رغؿ ضلخ م  ال والسق دة 

 ولؽـ: الؿقارد 

أو أا  س وآستسلال   وال ضلك ب للاوا ذلؽ ٓ ياطقك  إللك القلل

قاكفؿ مللـ الػؼلل ا   فقبطلل وا يف الللـعؿ  وٓ يتج هللؾ إغـقلل    إخلل
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بلؾ يجلب طؾقـل  تلققق    يمدوا حؼفل   وربؿل  ُرمقلت وُأتؾػلت كلال

ٓ  اا ُيػ ض بل لؼقةالـعؿ   والؿؼ وم  وآكتف ض  ضا واقع ي اد 

التضلحق  لؾقصلق  سقؿ  ويف أبـ ئـ  الطؿقح وآستعااد لؾلتعؾؿ و

فلب فال تخلش أبـ ئفل  تؾتوبؿ  أا أمً  ٓ تلزا  طلزائؿ  الك الؿع لل

وقلا تبلاأ الـفلقض ملـ العلقش القل بس  مـ فشلؾف  وضلق طف   !!

حقـؿ  كقف ، لػؼ ا  اف يؼق   الذيـ بل ت بعضلفؿ ب للاطؿ والغلذا   

وزي ا او سػق ا او صبقب   وخلامقا ديلـفؿ واوصل كفؿ  كؿل  رأيـل  يف 

ا تج ب  الاكتقر السؿقط رحؿف الل الخق ي  يف أدغ   اف يؼقل   فؾؼل

 أسلللس وبـلللك  وأطجلللز إصلللح   والشلللب ب بجفلللا، وجفللل د، 

ال غقػ الق بس قا يؽقا خق ا لـ  ولؽ  حقـؿ  تػؼف أا اإلفل اط يف 

 التلللـعؿ مؼتؾللل  مقجعللل   وصللل رف  للللؽ طلللـ معللل   ومـللل رات 
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 وقلا رفلع الل بلف أققامل   وجعؾفلؿ ف لبطـ يسؽت بلدكك مسلؽت 

ػ   ووبل    ! ومـتفلك اللـعؿ الزائلاة إللك َسل فق  كثق  مـ طبل د، 

 وقا تخ ج طؾؿ ؤك  مـ ض وف ال غقػ الق بس ..!

وج   آب ؤك  وأجاادك  مـ حقل ة ق سلق   قبلؾ طؼلقد  وكل ا للذاتفؿ 

تؽؿللـ يف طللقش يلل بس ي قؼقكللف ب لؿلل    حتللك حصللؾت التـؿقلل   

وف ضت الخق ات يف هذا القصـ الؿعط     بػضؾ الل  ثؿ بجفلقد 

  هؿ وإيؿلللل كفؿ..قق دتللللف ورج لللللف الؿخؾصللللقـ   جلللل ا  صللللب 

لللق تػؽلل  اإلكسلل ا   لعؾللؿ أا ملل  طـللا الل خقلل  لؿللـ آمللـ واتؼللك  

قلا تبلاأ قصل  الـجل ح ب غقلػ يل بس   وراقب الل يف كؾ شلموكف 

وتـتفل ب غقػ ي بس حقـؿ  يػؼف اإلكس ا فؾسلػ  الحقل ة  وأكفل  ٓ 

تعـللل شللق   يف جـللب الل  فقللمث  الؼـ طلل   وي ضللك ب لؼسللؿ   وٓ 
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وكؾؿ  تقاضع اإلكس ا  اكق   ويحس بشؼ   أخ يـ اليـ فح طؾك 

ورضللل بؼسللؿ الل لللف  فتح الل طؾقللف مللـ اكللقار الؿع فلل   ومـ فللذ 

))ومللـ يتللؼ الل يجعللؾ لللف مخ جلل  اللل ز   ملل  ٓ يخطلل  لللف ببلل    

والعجقللب أا  مللـ حقلل  ٓ يحتسللب (( سللقرة الطللال . وي زقللف 

تعللقش طؾقللف  ال غقللَػ القلل بس لللؿ تـتللف حؽ يتللف  فللال تللزا  أمللؿ ت

وأخ ى تبؽل ألؿًا لػ قتف  وث لث  تتؽب  طؾقف  ج ا  م  هل فقف ملـ 

 يل  بطل ت معقشلتف  (( )) وكؿ أهؾؽـل  ملـ ق ال ف هق  والطغق ا  

تضللقر جقطللًا كثقلل  مللـ فؼفلل   اإلسللال    ولللؿ  سللقرة الؼصللص.

يحظللقا ولللق ب غقللػ يلل بس  مللـفؿ طبللا القهلل ب الؿلل لؽل الللذي 

 أكشا:

 الؿلللل   صقبلللل ٌ بغللللااُد داٌر ٕهللللؾ 

 

 ولؾؿػ لقس داُر الضـؽ والضقِؼ  **
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 ضؾؾللت حقلل اَا أمشللل يف أزقتفلل 

 

 كلكـل مصحٌػ يف بقت زكلايِؼ  **

 

 

ولؿ  ق ر الخ وَج إلك الش    ودطف الـ س  وٓ يلاروا بح للف ملـ 

تعػػللف  فؼلل  : والل لللق أططلل ين أهللؾ بغللااد رغقػلل  او رغقػللقـ  ملل  

القلل بس حقـؿلل  تضللطؾع بللف ويعظللؿ شلللُا ال غقللػ  خ جللت مـفلل   

إوص ا تج ، شعقبف  الؿـؽقب   بؾ ت خص ثؿـف  وتاكقف ملـ كلؾ 

فتؽقا لف لذاذة مؿقزة  ومتع  كل درة   فؼق  ب قس  أو أرمؾ  مـفؽ   

 !!) خبلللز وصـلللل  خقللل  ملللـ كعلللؽ آجـبلللل ( قللل   فلللقلتق : 

وك ا يؾذ يف الس بؼ مع كقب الش ي  ملع يبسلف وتغقل ،   وللق للؿ 

 هففففللللللللللللف صبلللللللللللل   اخلللللللللللل ى  تؽللللللللللللـ معللللللللللللف أ

وٕا ال غقلللػ طؿلللؼ رز  الشلللعقب  يسلللؿك ال غقلللػ والخبلللز 
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 العللقش  يف طللاة مللـ البؾللااا   فبلل ت هللق قللقا  العللقش وأس سللف 

 فؽللللللؿ أسللللللعا مللللللـ إكسلللللل ا  وشللللللؼل بللللللف آخلللللل وا  !

ففؾ وطقـ  أا ال غقػ الق بس قا يؽقا لقـ  وم قؼ  يف زم ا ي بس  

 وال غقلللللللللػ الؾلللللللللقـ قلللللللللا تقلللللللللبس معلللللللللف الحقللللللللل ة 

السلللؾق  والتقجلللف  وأكلللف مؾتؼلللك صللل   ف للل   وصقائلللػ   لػسللل د

 والسال .
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 / صؤاُل الدهز...!17

***** 

لسـ  بؿعزٍ  طـ ط لؿ يتؼصاك   ويح وُ  ف َض سقط تف طؾقـ   وٓ 

يزا  يعبل  بللمـ دولـل   ويشل طـ اسلتبااد بعضلف   ٓسلقؿ  وقلا 

وٓ حب ه  الل بؿققع است اتقجل  وث وات ب ذخ   ومػ خ  ٓ تعلا 

وللذلؽ يسلل  بعلض خصلقمـ  وأبـ ئـل  : أيلـ كحلـ طلـ  تحصك 

 ذلللللللللؽ التلللللللل ري    وكقللللللللػ أث كلللللللل  فقللللللللف ورسللللللللؿـ ، 

طؾللك حللا قللق  الؼ ئللؾ وهللق ه شللؿ ال فلل طل رحؿللف الل الشلل ط  

 الؿص ي الؿع وف :

 وآلؿـلللللل وآللللللَؿ كلللللؾَّ حللللل   

 

 سماُ  الاه  أيلـ الؿسلؾؿقك  **

 

 



  

124 

 

 وعثاُء الثكافة

الؿشللفا  ولللق بح كلل  ولؿلل ذا ٓ كسللتؽؿُؾ الؿسللق ة  وكعللقُد إلللك 

أم  الغق ب الط غل والفج اا الؿتقالل   محاودة  فـحـ خق  أم  

 ففللق إيحلل ٌ  بلل ل ققد  وشللاة الغػؾلل   وال ضللك ب لفزيؿلل  والتبعقلل  

ـُ ك ا لـ  م ٍض كسقـ ،!! ..است شَا الغ ُب ب لؿ ضل فلرشا،   وكح

شب بـ  أطظُؿ مـت  كعتـل بف  وكخس  ٕجؾف  ولقست بخسل رة  بلؾ 

 هلللل التجللل رة ال ابحللل   وآسلللتثؿ ر الحضللل ري الحؼقؼلللل    !

فبللآ مللـ أا كـشللت حللاائؼ بلل لؿاليقـ  أو مطلل طؿ أو مـتجعلل ت 

ومالطب مبل لغ فقفل    كؼلق  بنكشل   مع هلا بـل    ومصل كع كؿل    

ومح ضـ طال   لتؾؽؿ إجق    وتصؼؾ فقف  مع ين الفؿ  والجلا 

ا   وتستـق  ب لسلـ   وتتعؿلؼ تست شا فقف  ب لؼ آ والبذ  والتػ ين  

يف التاب  والعؿؾ  ٓ تغقب وٓ تغػؾ  بؾ تحض  وتػؽ  وتتػ طؾ  
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)) خلللذوا ملل  آتقـللل كؿ بؼلللقة (( سلللقرة البؼللل ة  كؿلل  قللل   تعللل لك:

مـ حؼ كلؾ ملـ قل أ التل ري  اإلسلالمل والع بلل  أا وإط اف .

يـاهش لؾح   التل وصؾـ  إلقف   وأكف ٓ يؿؽـ لع قلؾ تصلايؼ مل  

ث   ! ٕا إملل  يف تخؾللل طللـ دورهلل  ال يلل دي ومسلل قلقتف  يحللا

 الاطقي  والت ريخق   أم   ط لؿ ي ـ مـ مع و  اإلفلالس ال وحلل 

أضللحقـ  م تعلل  لألزملل ت وصللـع الؿشلل كؾ  وقللقدا لؾـزاطلل ت  

وكسفؿ يف التػؽؽ  وخذٓا بعضـ  بعض    فال يؿؽلـ ال ضل  بؿل  

ؾقب قلا ذبؾلت   أو يج ي مـ مآٍس وكؽب ت إٓ أا يؽقا هـ   ق

ؾف  طؼق  تسطحت  وكػقس ألفقت وُشغؾت  وآث ت هقى دواخ

  الالطبلل  مصللار وب تللت أوراقفلل  الؼقيلل طللـ مصللق ه  ومسللتؼبؾف  

طؾلك إملل  أا تعلل وتسللتقؼظ  وت اجلع ديللـ  ضل ر وضلعػ لفلل  
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 ربف   وتعزف طؾك وت  القحاة الحؼ  وآستعااد لؿل  هلق قل د  !

ؼبؾ طؾك تطلقرات فظقعل   ت يلا جعلؾ فؿ  يؾقُح خطق   والع لؿ م

 الؿسلللللللؾؿقـ حطبللللللل  لؽلللللللؾ حللللللل وبفؿ وتخبطللللللل تفؿ   !

)) ٓ ُيؾاغ الؿممـ  ق   طؾقف الصالة والسال  يف الحاي  الؿشفقر

فؽؿ لاغـ  م ات  واصطؾقـ  م ل ت  وتج طـل  مـ جح ٍ م تقـ (( 

وهلذا للف دٓٓت خطقل ة   ففلؾ  فلال تلقؼظ وٓ اكتبل ،  ب ٔٓف   

 ؿلل  هللذا الؿسللؾؽ ؟! لللـ كتؼللا  طـللف ولللـ كتلللخ  ارتضللقـ  دي

اا العاو لقغ لل يف التبعقل  وسق سل  التسلؾط  إذا رأى ملـ خصلؿف 

 دوا  آسلللللللللللتف ك   وال ضلللللللللللك بللللللللللل لقاقع الؿ يللللللللللل   

 إذ ٓ ي يحللللللف ذلللللللؽ  بللللللؾ يافعللللللف الللللللك صؾللللللب الؿزيللللللا 

ٓ حؾ إٓ ب لعقدة الصل دق  لؾـبلع الصل يف  وكبلذ اللاكق   فؿ ذا بعا 
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آكضؿ   والتع ضا  والحلز  وآسلتعااد  ومع فل  والـزاط ت  و

آطلللاا  ملللـ إصلللاق    وامتطللل   سلللبؾ الـفضللل  وآرتؼللل    

والتص لح مع الؿحؾ  وطا  الثؼ  ب لؿـ فؼقـ وإشل ار  فؿل  ُأتقـل  

)) هؿ العاو ف حلذرهؿ (( سلقرة إٓ مـ ج كبفؿ  ففؿ مـ ق   الل 

وكص ،  فؾلـ يلذ  او يـفلز  ثؿ دوا  الثؼ  يف مقطقد الل  الؿـ فؼقا.

قـ  كص  الؿممـقـ (( )) وك ا حؼًا طؾ مستؿسؽ بحبؾ الل وش طف

وهللذا الؿقطللقد كلل ف يف آصؿ ـلل ا  وسلل ئؼ الللك  سللقرة اللل و .

)) فلال تفـلقا وٓ تحزكلقا العؿؾ  وم ح لؽؾ صقر الحزا والؽآبل  

 وأكلللللتؿ إطؾلللللقا إا ُكـْلللللُتْؿ ملللللممـقـ (( سلللللقرة ا  طؿللللل اا.

ف لؿفؿ أا كعؿؾ وكجا  متقكؾقـ طؾك الل  راجلقـ مقطلقد،  فػلل 

العؿؾ التقفقؼ وآكشل اح  وكؿل  قل   ف اكسلقس بقؽلقا: )طجؾل  
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والعؿللؾ يسللبؼف تلمللؾ وتخطللقط   الحللظ ٓ يللافعف  إٓ العؿللؾ(..!

وتقحا واجتؿل ع  واسلتغال  الػل ص والثغل ات  وحقـفل  كؽلقا 

 واطلللللللللقـ لعصللللللللل ك   ملللللللللاركقـ حجلللللللللؿ طلللللللللاوك     !

إٓ كـللل  ملللقتك غقللل  مبللل لقـ  مسلللتحؼقـ لؾلللق  والث يلللب  والل و

 الؿستع ا    !

ويعظللؿ الللاوُر اإلصللالحل والـفضللقي بللاو  محقريلل  مع وفلل   

كبالدك  الؿؿؾؽ  الع بق  السعقدي  مفبط القحل  وم  وضلعف اللُ يف 

يللاه  مللـ مؼقملل ت  ومللـ خللال  ممسسلل تف  ال ابطلل  والتعلل وا 

قللل  التلللل تحظلللك بفللل  بلللقـ أشلللؼ ئف  اإلسلللالمل   والؿؽ كللل  العؾ

 الع ب وهل أهؾ لذلؽ   ...
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ـٍ  أفضللَؾ  الل بعللقاِ  فصلل رت  الؼضللق ِت  جللؾُّ  بِفلل  ُيـلل طُ ... مللقص

للغؾِ   يف جفللاا تلللُ   ولللؿ... وحؽؿلل ٍ  طللالٍج  يف جفللًاا تللل  فؾللؿ والشُّ

 بذ ِ  أو مقاكَح 

 بقركت جفقدهؿ  وص بت مس طقفؿ   والل الؿقفؼ .
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 الثكافة..!/ أحزاُر 18

***** 

يعجللُب بؽتلل ٍب أو مققللػ ثؼلل يف  فق يللُا ف ضللف طؾللك آخلل يـ   

ولؽللـفؿ ٓسللتؼاللفؿ الثؼلل يف   يعقلللقا طؾللك آصللالع  وأدوات 

 الػفلللللؿ اللللللذاتل   وهلللللمٓ  هلللللؿ إحللللل ار والؿسلللللتؼؾقا .. 

ف لل   تلل فض أا ُتصلل غ طؼقلفلل  وفللؼ مـظقملل  فؽ يلل  محللادة  ٓ 

! ولللذا هللق مصللطؾح يؾللا يف تؿؽـفلل  مللـ الحللقار وإخللذ واللل د !

الؿجتؿعللل ت الع تقللل   والؿعؾبللل  او الؿؼقلبللل   وذات الؼـ طللل ت 

)كسلللؼ او ب مجتفللل  وفلللؼ  او التلللل يؽللل د ف ضلللف )الؿػ وضللل (  

وأملل  الؿـػتحلل  فقعاوكللف شللؽال مللـ التطللقر الػؽلل ي    محللاد(

وآجتؿلل طل   ٕكفلل  قللا شللّبت طللـ الطللق   وجلل زت الجسلل   
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 الؿػ هؿللللللللل    !وبؾغلللللللللت طـللللللللل ا الحلللللللللقار وجلللللللللقه  

ولللذلؽ هللؿ مسلل ٌر كخبللقي يؿقللؾ لؾتبسللط والسللع  وآكطللال   

ويضقُؼ ب لؼقا والحاود والساود   ! ويعتؼلا أا ٓ شلج ة ثؼ فقل  

  يف ضلؾ ققاطلا ك بت   ملع بق ل  خشلـ   وأا ٓ بـقل  حضل ري  رائؼل 

بخللالف مللـ طللااهؿ  فخللط واحللا  ولللق تعلل ج   فؽ يلل  مفت ئلل   

 بقللت واحللا ولللق ضلل   بلهؾللف  !وخطللك واحللاة ولللق تعثلل ت  و

التزيقلػ وآسلت زا  يـتفل بفؿ الؿط ُف الثؼل يف إللك مسلتـؼع ت 

آلل  مسلتلج ة ُتؿلأل )طؼؾلف اللذهبل(  وكلا آكسل َا أو  والتغققب 

ومتلك مل  اكتبلف أدر  أكلف مضلحق  طؾقلف   كقػؿ  ي يلا الؿؼقللب  

د ولللقس لللف طالقلل  ب لثؼ فلل   إٓ آجتلل ار وآستـسلل خ  والتلل دا

)مايـلل  ولللذلؽ أحلل اُر الثؼ فلل  قللا يؼصللقا  ويقدطللقا  ك لببغلل   
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وهؿ داخؾ مجلتؿعفؿ   فقحسلقا بل لتفؿقش والغ بل   إغ اب( 

واإلبعل د  ٓسللتح ل  تؽلقػفؿ مللع ذلللؽ القاقلع التلل ريخل والثؼلل يف 

بؿـظللقرهؿ  ! ٕكفللؿ بنيجلل ز أحلل ار يف فؽلل هؿ وتصللقراتفؿ . 

او آكح اف طـ الـف    ولاليض ح لقس معـك الح ي  هـ  التحؾؾ

وبـ   خطقط ط تق   تجاف ب ٕط جقلب وآغل لقط  والخل ابقط  

وإكؿ  الؿؼصا حؾ قققد متؽؾػل    بؾ وفؼ ققؿـ  الايـق  والقصـق  . 

تخا  إطل دي  وكزع أغال  م جػ   ٓ محؾ لف  يف ال بقع الثؼ يف 

 ت وتؽقا لف  اكؽس رات وتااطقتخا  الؿثؼػقـ الحؼقؼققـ..  وٓ

الللذي كلل ا سللبب  يف )تعطقللؾ العؼللؾ(  خطقلل ة لللقس مللـ أهقكفلل  

اكح اف الؿش كقـ وصق ورتفؿ الك جفـؿ   حقـؿل  قاسلقا ثؼ فل  

)) وقلل لقا لللق كـلل  كسللؿع أو كعؼللؾ ملل  كـلل  يف أبلل   الب صؾلل    ! 
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وقللا اطتل ف سلل داتفؿ إبلل ا  أصلح ب الجحللقؿ (( سلقرة الؿؾللؽ.

ؾؿقا طؼللقلفؿ صللحقة العؼللق  بصللح  الللايـ الجايللا  لؽللـ سلل

بخلللالف إحللل ار  لؾسلللػف   ملللـفؿ  ف سلللت ققا اسلللت ق ق  جؾقللل  

 إسقي     ويؿؽـ ض ب كؿ ذج لفؿ ك لت لل :

 ./ متج وز لحاود قط ،  ط ب  بػؽ ، لؽؾ حسـ ومػقا٢

 ./ ق أ كت ب  فعّؾؼ وحّشك  وٓحظ بؽؾ وطل ودق ١

 ./ كِفؿ آصالع  يؼ أ يف كؾ فـ  ويؼتـل كؾ مػقا ومؿتع4

ويعؾلؼ  آجتف دات طـا، لقست قطعقل ت  للذا ففلق ي اجعفل / ٤

 .طؾقف  بال خقف وٓ تقجس

/ محلل ور جقللا  ومحللب لؾحللقار  ويػللتح قـللقات اتصلل   مللع 1

 .الجؿقع 
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/ يعبل  طلـ رأيللف السلؾقؿ بؽلؾ شللج ط  وتقثلب  ويـل فح ٕجللؾ 6

 .قضقتف الثؼ فق 

/ مـصٌػ مـ طؼؾف وكػسف وأيالقجقتف  بحق  ٓ يسلؿح بعؼؾقل  7

 صلللقغ  طؾلللك خلللالف كفجلللف العؾؿلللل واصالطلللف الؿسلللتبح   !م

/ مسللتؼٌؾ كثقلل ا طللـ ضللغط مجتؿعللل  أو تلشللق ة إطالمقلل   أو 8

 .مصؾح  حزبق 

/ يققللُا شللؿعً  يف ضللال  دامللس  ويػللقض بسللؿ  يف خضللؿ كآبلل  9

 .مستقلق 

/ شلللل ٌ  ٕسللللت ر التحللللاي  ومزحللللزٌح ل كلللل   الجفلللل ٓت ٢٢

بؼللقؿ ديـللف ووصـللف  والخ افلل ت الؿتقارثلل  ولقسللت بشللت ومعتللز 

وأتققع أا مجتؿعلًا يؽلقا بعلض أفل اد،  ويافع بؼار م  يستطقع .
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)وإكبل ت بؿثلؾ ذللؽ الـسلؼ  كل ف يف بل وز، )كخبتف الثؼ فقل (  او 

 فقف  وبؾقغف غ ي ت كفضتف وتطقر،  ! القطل(

 واإلطلللال   (الؿؼقلبللل  الثؼ فللل ) ملللـ إيللل   هلللذ، الـللل س مؾلللت

 الصللللل اح  وصلللللـ ط  لؾتجايلللللا  إواا وحللللل ا الؿصلللللطـع 

 وٓ مػلل وض  حصلل ر وسللط الػؽلل   ٓيتـلل مك ٕكللف والؿصللااقق  

  وللق أضلحك الؿعلا والتغؾقلػ الج هز  التعؾقب مع اإلبااع يشع

ففل هل الؼـلقات يف تـل فس صلخ ب  والصلحػ تغؾلل   )مؾقك ( 

 م اجؾفلللل  بحللللالوة السللللبؼ الصللللحػل  واإلثلللل رة الخ صػلللل  

رمزيللل  تلللقحل فلل لؿفؿ أكلللؽ تجعلللؾ لشخصللقتؽ او ممسسلللتؽ 

 ب لتح ر وآسلتؼال   قلا وضلعت أصل ر  وخؾعلت إغلال   

ومللـ هـلل  يتقالللا إحلل ار  ويـشللل أقللقا  هؿفللؿ آتسلل ع العؼؾللل  
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ف لزم ا بجلؾ معطق تلف معفلؿ  وإك سلل غ لبل   والبح  الؿع يف 

ضللاهؿ   وهللذ، مللـ صبلل ئع الصلل اع الؽللقين  بللقـ الؿتضلل دات 

بلال مؽلارات  او يلـجح فؽل  بلال  والؿتـ زطقـ  أا ٓ تثبت طؼقاة

 مشقشلللللللل ت  او تسللللللللقد حضلللللللل رة بللللللللال خصللللللللق    !

 طقاملللؾ التثبقلللت وآسلللتؼ ار واللللاطؿوقلللا يؽلللقا ذللللؽ ملللـ 

 وكؿ  ققؾ: وآكض ج   !

 طااتل لفؿ فضلٌؾ طؾلل ومـّل 

 

 فال أبعا ال حؿـ طـلل إط ديل  **

 

 وهؿ ك فسقين ف كتسبت الؿع لق  ** هؿ بحثقا طـ زلتل ف جتـبتف 

 

 والل الؿقفؼ    والسال ...
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 / اخزِج من عشلتك...!19

***** 

َيزيـللؽ الللقطل  ويغشلل   اإليؿلل ا  وتتللقف  لللايؽ الؿقهبلل   ويف 

ومللع ذلللؽ تؿلل رُس آكعللزا    جعبتللؽ إمؽ كلل ت ٓ يسللتف ا بفلل  

بـؽفلل  )شلل ي الخؾللقة(  تخػللك ورا  إسللت ر  وتؼبللع محتسللق وت

 تصلـػفؿ كؿل  يحؾلق للؽ  صايؼ أو صايؼقـ    تؼسلؿ الـل س أو

أو ٓ أقلؾ ملـ  ومـ لؿ يؽـ معـ  أو يشقا بـ   ففق ضاك  وخصؿـ  

يف حلقـ قلا تؽلقا احق كل  يف مسل رب  تج هؾ دور، وبخسلف حؼلف 

   صل خب  او حايؼل  غـل    او مشلؽؾ طش الزوجق   م  بقـ سق

 وٓ هؽذا تمتك البققت ملـ أبقابفل   م  هؽذا تاار آمقر   ط ئؾق 

 الط يؼلل  ُتؿلل رس العؿؾقلل  الـؼايلل  آجتؿ طقلل   ؟! ولللقس بفللذ،
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بؾ القاجُب كػُّ الؾس ا  والخل وج ملـ آكعلزا   وركلقب لجل  

ولل ـ تؽلقا طل مال ذا  الحققاا  واإلسف   بؼلار الط قل  والعؿلؾ  

تؼصللق  وخؾللؾ  خقلل  مللـ أا تؽللقا مـعللزٓ ك قللاا  تؼللا  أوسللؿ  

 شلؿع  ملـ تحل   دوا اي  او كق شقـ الجقدة واإلتؼ ا   آبااع 

 ألؿ تسؿع قق  حس ا رضل الل طـف: او راي  جا واستعااد    !

 لـ  يف كؾ يق  مـ معاٍ 

 

 قت ٌ  أو سب ٌب أو هج  ُ  **

 

 

 ففلللللللق قلللللللق  مؾتحلللللللػ بػعلللللللؾ وطؿلللللللؾ وتحللللللل     !

وقل   طلـ   ة.: )) خذوا م  أتقـ كؿ بؼقة (( سلقرة البؼلويف الؼ آا 

فؼ لقا ربـ  رب السؿقات  ))إذ ق مقاأهؾ الؽفػ الػتق  الؿممـقـ: 

بقـؿل  صل حبـ  لف يف كلؾ قضلق  رأي   وإرض (( سقرة الؽفػ .
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 سل كف   ويف كؾ مط وح حؾ  ٓ يت   العؾؿ ٕهؾف  وٓ الاطقة لػ

بللؾ كلل صؼ شللبف رسللؿل يف سلل ئ  إحللااث  وٓ التلل ري  لقط تللف 

يؾ   ..فقاطحبل مـ ك قا متػقفٍؼ  دوا تح   او طؿؾ  والؿقاقػ 

يطقل   ..وللؿ يبلِؼ يف اللاكق  مسل حَ  ط ملؾٍ  أي وهق جفلقُ  بح ر ال 

) كؾؿ  طؿؾلت وقا ق   جقرج ب ك ردشق:  بجفؾ وهق فقف  يصقُ  

جللا والـجلل ح  والصللعقد ف لعؿللؾ مػتلل ح الأكثلل  طشللت أكثلل (   

وإا الخقللل ات الؿؽـلللقزة يف داخؾلللؽ  حؼفللل  البقللل ا  لالطللل لل 

آكللزوا    واإلضفلل ر  فللال يصللؾح التخػللل يف زمللـ القضللقح  او 

 وآطلللللاا  يف كلللللؾ مؽللللل ا  او التبللللل صم  واللللللاكق  زاحػللللل  

 خقاكلؽ تخلقض يف كلؾ شلت  او تلقزعثؿ تلتل مـظ ا مػت   طؾك إ

 ٓ يصللح ذلللؽ  وٓ يسللقغ   ! الؿفلل   مللـ مؽلل ا سللحقؼ    !
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والسلللق   الصلللحقح  والسلللب   السلللؾقؿ  هجللل  العزلللل   وكبلللذ 

ركللللب  آسللللتخػ    وآكللللام ج مللللع العلللل مؾقـ  والللللاخق  يف

الؿس رطقـ الؿب دريـ    فؼا ق   تع لك: س رطقا وس بؼقا   وق   

 رسللللللللللقلـ  الؽلللللللللل يؿ: بلللللللللل دروا ب ٕطؿلللللللللل    اللللللللللل 

فؼقؿتللؽ تؽؿللـ يف العؿللؾ والؿشلل رك   ولللقس كؼلل دا مـزويلل   أو 

ك صح  مؽتبق   تتؽؾؿ ولؿ تط لع أو تؼلػ  وتعلقش الؼضلق   فتؼلع 

 ل ويلل    !يف أخطلل   لسللبب الجفللؾ والتب طللا  وضللعػ ال ؤيلل  وا

 ومثؾؽ يػؼف ذلؽ ويعقف  والل يقفؼـ  جؿقع     والسال ..
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 / دعشنُة اخلطاِب االصالمي..!20

***** 

   السلـ  اهلؾ وغ ب  الؿحـ  وتقالل إم   طؾك إزم  اشتااد مع

 ق سلق   تؽلقا وربؿل  جايلاة  آبلتال  مـ فصق  إفؼ  يف تؾقح

 الؿب ركلل   وآث رهلل  آسللالمق  الللاطقة ُمـجللزات مللـ كثقلل اً  تطلل  

سلل كح  وغـقؿل  ت ريخقل  لألطل دي والتقلل رات  ف صل  ُتعتبل  والتلل

سلؿقمفؿ طؾلك كلؾ مل  هللق  الؾقب القل  والعؾؿ كقل  والؼقمقل   لقبثلقا

)الحل دي طشل  وقا باأ ذلؽ مـ قايؿ  وب لتحايا بعا  إسالمل  

 الحللاث لؾـقللؾ مللـ الللاطقة وإخقلل ر واسللُتثؿ  مللـ سللبتؿب (  

وبل ت بعلض الـل س يف رطلب ملـ  والجؿع  والؿش ريع الخق ي   

وأا وبعلا ك بتل  )داطلش(  الجؾقؾ   ! التايـ ومش ريعف وتطؾع تف
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الخ رجقللل  الؿتط فللل   يسلللتغؾ بعلللض كتللل ب الصلللح ف  ذللللؽ  

فلال تعجلب  هـ للؽ  ويح ولقا تقريط بعض الخطقط اإلسالمق 

كللؾ بقللت )يف مللـ قللق  بعللض الصللحػققـ قبللؾ أسللبقطقـ تؼ يبلل   

واللل ئقس داطشللل  وفؽ هلل  معشللعش يف العؼللق  السللعقدي (  ! 

إم يؽلل يف خط بللف إخقلل  طللـ التطل ف  لللؿ يللذك  إٓ التطلل ف 

اإلسللالمل فؼللط  مؿلل  أسللخط الؿـظؿلل ت إم يؽقلل  اإلسللالمق    

ومللع تج يؿـلل   ورفضللت هللذ، العـصلل ي  الؿػضللقح  ال خقصلل  

ف ٓ يصلللح حؿلللؾ للللااطش  وإداكتـللل  لتط ف تفللل  وغؾقهللل   إٓ أكللل

والللزج ب ٕخقلل ر يف .. والسللــ طؾللك فؽ هلل  الؿظلل ه  اإلسللالمق  

ٕا ذلللؽ ضؾللؿ  وجؿللع مح سللـ الللاطقة يف كط قفلل    صللـاوقف  

 )) اطالقا هق أق ُب لؾتؼقى (( سقرة الؿ ئلاة. مح     والل يؼق 
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وملل   )) وزكللقا ب لؼسللط س الؿسللتؼقؿ (( سللقرة اإلسلل ا .ويؼللق  

وص ئػ  ب غق  هؿجق  خ رجق   ٓ تؿثؾ داطش إٓ فصقؾ مـح ف  

اإلسالَ  الصحقح  ! أوضحت الب اهقـ أكف  مخت قل  ملـ جفل ت 

ط لؿق   لتشقيف آسال   وإطلالا الحل ب طؾقلف  وتـػقلذ مشل ريع 

 استعؿ ري  لؾغ ب  !

وقلللا أداكلللت بالدكللل  العزيلللزة بؿـفجفللل  وطؾؿ ئفللل  هلللذا الػؽللل  

ودطقتفل  ورسل لتف  الؿـح ف  واتسؿت ب لقسطق  كؿ  هق دأبفل  

...! وصللللاحت دروس الؿشلللل ي  يف كبللللذه  والتحللللذي  مـفلللل   

ملللـ أيلللـ لفلللؿ اللللاطؿ والؿؼللل ات  والؿطبقطللل ت   والسلللما :

وإسؾح   والؿالبس ال اقق  الػ خ ة  والتل تقحل بلكفؿ كق ك ت 

ث بتلل  طؾللك آرض  ٕا طصلل ب ت الحلل وب  ح بفلل  كلل  وفلل   يف 
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 أفللال يحؿللؾ ذلللؽ الـؼلل د حللقـ أكفللؿ ٓ يؿؾؽللقا سللالح  جقيلل  

ومللـ إمثؾلل  القاقعقلل  هـلل  يف  الشلل ك قـ طؾللك الت يلل  والعللا  

 تع صقفؿ إطالمق  واجتؿ طق  وثؼ فق  مع قض ي  اإلسال  م  يؾل :

 وٌذػىٌ:1
ُ
وأكف يجـح إلك التؽػقل   وصل ف الـل س  / وخلط ب

طـ الج دة  ٓ سلقؿ  اذا ُبلقـ الحلؼ  وجلقه  ب لؽبل ئ  وبق كفل   أو 

 ملل ت ومخ ص هلل   بحقلل  يـتفللقا إلللك تؿققللع الللايـ  كؿلل  الؿح

 .حصؾ لبعض الؿمسس ت الايـق  يف الخ رج  

 وخلريَااة:2
ُ
والتللل تتبـ هلل  الجؿعقلل ت الخق يلل    / وآشاا سَغ

أدرجت طؾك ق ئؿ  آتف    وبعضف  يح ولقا الزج بلف يف مسلتـؼع 

اإلرهلل ب    ! ويؿلل رس الضللغط طؾللك أصللح بف   لقللتؿ الحصلل ر 

 قؿ   !والتحج
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 وٌشاااب بُة: 3
ُ
الؿؼامللل  يف الؿلللاارس وإكايللل  / وٌاااربوِن

والؿح ضللـ الت بقيلل  آخلل ى  ولؽللـ لألسللػ  وبلل غؿ دورهلل  

اإلصالحل والتقطقي الػؽ ي  إٓ أكفؿ يتفؿقكف  ب لس ي  وتعؿلا 

الؿـ كػ   وذات أجـاة  مـ بذة  أو أكف  مختطػ     فلال مقجلف  وٓ 

ومسللمول    مللع أا كللؾ ذلللؽ يللتؿ تخطللقط راشللا  او إدارة ف طؾلل  

بنش اف وزارتل التعؾقؿ والشموا اإلسالمق  وآجتؿ طق   بحؿلا 

 الل وتقفقؼف .

 جشبُة وآاشأ : 4
ُ
وبل غؿ الحؿلالت الالذطل  يف تؿ يل  / دمىي

مشلل ريع آخللتالط  فللال تسللؾؿ أيضللًا مللـ تضللققؼ  واتفلل   قبللؾ 

 .الش وع يف العؿؾ   وهؾؿ ج ا
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 وجلّؼة :5
ُ
اإلشع طق  إسبقطق   الؿسؿقح بف     وهق / ِٕرب

 والتل تتقح الؼلار آفلقح ملـ التقاصلؾ والتللثق  يف الجؿل هق    !

ٕكـ  ٓ كؿؾؽ سقا،  يف حقـ اكفؿ يسقط وا طؾك كؾ شت   ولؽـلف 

ٓ يخؾق مـ رشؼ ت التصـقػ الحزبلل  او اتف ملف بعلا  الؿسل ي ة 

 .لؼض ي  العص 

6 / 
ُ
وسللؿ تف وفضلل ئؾف يف  طللـ الؿتللايـوٌزهُٕااة :  وٌصااىس 

الـ س   ! ومح ول  تؽاي  ذلؽ  ب سلؿ سلقرة جايلاة  جقه هل  

التخؾلػ والـؼقصل  والعللقج  ! وأا التلايـ كف يتللف ذللؽ  ٓ سللقؿ  

حقـ إص ار ح مؾف طؾك الســ  وتلقخل إتبل ع  وللزو  الصل اط 

الؿستؼقؿ  ! فُقعق  بضا ذللؽ  ويؾؿلز ب لتشلاد  ومـ بلذة اإلسلال  

 الصحقح  !
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 وٌمشوْ:/ 7
ُ
والتـصقص دائؿًا طؾك اكغالقف  وتخؾػف   وأا  دٍِك

بعض الؿتط فقـ ك ا يف حؾؼ  كذا وكذا  وتخ ج مـ حؾؼل  كلذا  

حتك ي س  لاى ال أي الع    أا تؾؽلؿ الحؾؼل ت مػ خل  لؾتشلاد 

والتـطللع  وهللق ضؾللؿ بللّقـ  وملل  ال سللقم ت السلل خ ة مللـ الحؾللؼ 

 .سق  والشخصق  الؿتايـ  آ ج ري  يف هذا ال

وكلؾ  مع أا هذ، الحؾؼ م خصل  وبنشل اف وزاري مـضلبط...!!

 قجقللف يػسلل  طؾللك الضللا  ويحؿللؾ مح مللؾكؼللا أو تصللحقح وت

ومـ السخػ الؿضلحؽ مل  ُكسلب ملمخ ًا لبعضلفؿ: أا  داطشق  

 إضللللحق  وذبللللح الؿسللللؾؿقـ لفلللل  اخلللل اج لللللـػس داطشللللل 

 وأخللل  يؼلللق : تـػلللقس طلللـ الغ يلللزة العـؼقللل  داخلللؾ اإلكسللل ا

)) ذللؽ  تعل لكوهذا شلؽؾ ملـ آسلتفزا  بشلع ئ  الل  وقلا قل   
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 ومـ يعظلؿ شلع ئ  الل فنكفل  ملـ تؼلقى الؼؾلقب(( سلقرة الحل .

 .والؿعـك أا همٓ  بال تؼقى وٓ رادع  وٓ طؼؾ

 وٌشِاىص:8
ُ
ملـ اللاط ة الػضلال   وإطلال  الؿشل هق    / سصذ

ط تف  حتك وتتبع زٓتفؿ  واستغال  حبؾ اإلره ب الطقيؾ وتؿطق

زج ببعضللفؿ فقللف  وهللؿ مـللف بلل ا   وإلحلل   الطلل ح آسللالمل 

 )) إيل كؿ القسطل بتق رات الغؾق  وقا قل   صلؾك الل طؾقلف وسلؾؿ

فؿ رس همٓ  الخصق  ملـف  الغؾلق يف اللاكق    ق يف الايـ((والغؾ

حتللك يف مقلل ديـ الثؼ فلل  وإدب والخالفلل ت  تجلل ، خصللقمفؿ 

الصحػق  الت فف   وخال ملـف  العلا  وإدب  لـصلبح يف مقل ديـ 

مـ التفل رش والتحل يش والؿـ بلذة  ! وملـ الؿمسلػ قلا يؽلقا 

ذلؽ يف بؾا واحا أو أس ة واحاة  أو ممسس  واحاة  وغػؾـ  طلـ 
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طلل  قضلل ي  القحللاة والتـؿقلل  والتعلل وا الؿشللت    والتصللاي لؾخ

فؿتللك يـللتف  الجؿقللع مللـف  العااللل   ويـظلل وا بعللقـ  الحؼقؼللل 

البصق ة  ويع فقا مؽ ك  اإلسال  يف حق ة إم   ورسقخ مب دئف ؟! 

والتل ٓ يؿؽـ الؿت ج ة بف  مـ خلال  فصلقؾ أو طؿقلؾ أو رققلع  

تؽشللػت مـلل هجفؿ وألللقاكفؿ  وبلل كقا يف لحللـ الؼللق   وأا الللايـ 

 مـفؿ ب ا ...!

    بالد والعبللل د  وكػ كللل  كلللؾ اكحللل اف وغ ئؾللل  حػلللظ الل الللل

 ...والسال 

 هل٢٤46/1/٢٢
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 منصٌف من فزنضا..!/ 21

***** 

ـُ ب إلحـ  فتختػل الؼقُؿ  وتـاثُ  إخالُ   وٓ يبؼك  تختؾُط الؿح

 ذا صلل حبف  مللقروث مللاجـ  وقـ طلل تلؾؿبلل دئ ب ققلل   ٓ سللقؿ  إ

فؿل  يبل ح بعضلـ  أا وحقـ ذ تعتؿ الحقل ة  ويػؼلا إملؾ   مؽبقت .

يػ ح ب كػ اج   ويس  بشلؿع  تشلؼ بفلقؿ الؾقلؾ  وتختل   سلاف 

اإلكص ف مع طزتف وكارتلف      وإكف  مع م ور إي   ستتسع.الظال

جؿقؾ  وأصح بف قالئؾ يف ط لؿ التلقحش والحقلػ  والعلا  ملع 

اكتؼ ئقتف  إٓ أكف رائع ومـف  م تع: أم ك  بف ديــ  حتلك ملع أطلاائـ   

)) وٓ رفقعلل  يف الؿللـف  والتع مللؾ : )ق طللاة ق آكقلل (  ت حتللك بلل

اطالقا هق أق ب لؾتؼلقى (( يج مـؽؿ شـآُا قق  طؾك أٓ تعالقا  
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الػ كسق   طؿلؾ )ش رلل إيباو( استفااف صحقػ   سقرة الؿ ئاة .

مااا مستـؽ   وطقاقبف طؾك اإلسال  والاطقة وإقؾق ت الؿسؾؿ  

كصل ة رسلقلـ  واللاف ع طـلف: ولقس هؽلذا تؽلقا  واسع .سقؽقا 

ٕا العقاقب وخقؿ   والتااطق ت خطق ة  ولقت أا الغ ب يحت   

 اللللايـ اإلسلللالمل ك حت املللف لؾصلللفققكق  وأفؽ رهللل  ورمقزهللل .

ملللع اإلداكللل  القاضلللح   إٓ أكـللل  كعتؼلللا أا السلللؾق  السق سلللل 

 واإلطالمللللل الغ بللللل بلللل ت مللللـ أدوات التطلللل ف الؿفقجلللل .

) مقشلقؾ فقلاو (  ف كسل   يلاطك هـ  ك تلب وصلحػل يسل ري ملـ

رئقس دولتف : لَؿ هل ج  يـطؼ ب لعا   ويت سؿ اإلكص ف: لقخ صب

) طؾقـ  أا كؽقا ط دلقـ   إذا كـ  ضلا اإلرهل ب  ولسلـ   همٓ  ؟!

ملـ كبلل اإلسلال   ضا اإلسال    فؿل  معـلك السلخ ي  وآسلتفزا 
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هلؾ  "اوإيبل -شل رلل "لؼا قؿت بسما  مح ِري صحقػ  محؿا 

أحللب أا أسلل   السللقا اللل ئقس : مللـ  الـبللل محؿللا إره بًقلل ؟كلل ا 

  الللللذي بللللاأ  ألللللقس كحللللـ إطالمقلللل  وطسللللؽ ي  مللللـ بللللاأك هؿ

 بـش  صقر مسق   لـبقفؿ . الً :أو

: 
ً
إرس   ص ئ ات لؼتؾ أبـ ئفؿ يف الع ا   كؿل  قل   مؽتلب  وث ُٔ

حؼللق  اإلكسلل ا يف بغللااد إا أطللااد الؼتؾللك الؿللاكققـ إب يلل   يف 

 قتؾلك داطلش. "أضلع ف أضلع ف"قي ج ا  الؼصػ الجالع ا  

 وكسللل أا يضللقَػ تللاخالتفؿ يف ملل لل وبعللض مـلل صؼ أف يؼقلل !

شؽً ا إلكص ف ذلؽ الؽ تب  وكاطق ماليلقـ ملـ طؼلال  الغل ب  

سل  التطل ف يف اكتشل ف ) مقشلقؾ فقلاو (  أا يػؽ وا بؿثؾ ص يؼ 

ـُ ال حؿللل  والحلللب  ومعللل داة هلللمٓ  لفلللؿ...! وأا اإلسلللالَ  ديللل
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والتعلل يش: ولؽللـ مللع مللـ يتعلل يش بصللا   ويحتلل   إديلل ا 

الغ ب يحتلؾ ويظؾلؿ ويلبطش  وآتػ قق ت  وٓ يخقا وٓ يغار.

ح يل  التعبقل  الؿػصلؾ  طؾلك وياطؿ  ثؿ يط لبـ  ب حت امف واحت ا  

وف كس  أا تتاخؾ يف م لل ولقبق  وسقري   وتاطؿ وتؼتؾ  مزاجف!

ؼقا لفل   وهلق مل  فطلـ للف كقػ ش  ت  ثؿ ت يا أخ يـ أا يصػ

 الؽ تب الؿـصػ بؼقلف :

  وطؾقـل  أا  هقٓ  لؿ يلتقا إلقـ  ي  سق دة الل ئقس كحلـ ذهبـل  لفلؿ

مل اٌت قالئلؾ يػؽل    كتققع ردود أفعل لفؿ   وأا كتحؿلؾ الـتل ئ ..

فقف  الغ بققا بفلذ، الط يؼل   ويحلاثقا تسل ؤٓت داخؾقل : لؿل ذا 

الللقفؿ؟! هللذا إذا ثبللت أكفللؿ حصللؾ كللؾ ذلللؽ  وملل  الللذي ج كلل  

 مسلللللللللؾؿقا حؼقؼللللللللل   وإٓ ف لشلللللللللؽق  ققيلللللللللف هـللللللللل .
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أتؿـلك أا يحت ملقا حللؼ هلذا الؽ تللب يف التعبقل  والتػؽقلل   وأا ٓ 

أو ت هلب )بل ج إيػلؾ  أو خؾلق  غقاكتـل مقا(  كسؿع بف معتؼال يف 

 وتع صػ أو تلسؾؿ !

حػظ الل إسالمـ  وبالدك  والؿسؾؿقـ يف كؾ مؽ ا ...والل 

 لتؽالا  والسال .الؿستع ا وطؾقف ا
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 املؤلف يف سطىر

 فتخي آل إبزاهيه فايع بن محشة. د

 

 اإلسلللالمق  الاراسللل ت بؼسلللؿ الؿسللل طا الحلللاي  أسلللت ذ   

 . بتف م  الش يع  قسؿ ورئقس

 ثلالث لؿلاة الطلالب وشلموا.. الؼبلق  وكقلؾ مـصب شغؾ 

 .هل٢٤47 سـ  إلك هل ٢٤41 سـ  مـ سـقات

 بؿح يؾ إيت   وجؿعق  الثؼ فق  الؾجـ  طضق . 

 ؿ  طؾؿق  بحقث ثالث لف  . مـشقرة السـ  يف محؽَّ

 مـف  والاطقة الحاي  يف مصـػ  (7٢) مـ أكث  وصـػ : 

  ُرمض ا مقاطظ يف السؾقاا صالئع . 

  الؼ ى أ  مـ كسؿ ٌت . 
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  ُـ   الؿح ب  وهتـ الؿـ ب  شَج

  الػفؿ أزم . 

 إسالف لألئؿ  طؾؿق  مقاقػ 

  ُالػفؿ وماارج العؾؿ ساللؿ  

  الجف بذة لف يعقش م . 

  التؽػق ي الػؽ  مخ ص . 

  ُ العؾؿل الشت ت أدوي . 

  والؿعل لل والب كل     الـصل  مـف : متـقط  أربعقـق ت سؾسؾ .

 .اإللفق  والســ والبؾسؿق    .والثب تق 

 وك ضؿ ك تب وهق  
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  : وٌشؼشَة وٌذوووَٓ وِٓ
  ُ مشلل ط -ومللــ وصللـ - الـقللؾ تقهجلل ت - الحللز  ط صللػ 

 .الل بنذا ففزمقهؿ -مح يؾق ت -ومػ خ 

 البخل ري تل اجؿ طؾك الس ري الؽقكب : الؿـظقم ت ومـ- 

 لؿعل  كظلؿ اإلسلع د ومـل ئ  - الػؽ  كخب  كظؿ الـف  وَسؾس  

 . الؿقفؼ والل.  وغق ه  آطتؼ د

 

 

 

 

 



  

158 

 

 وعثاُء الثكافة

 

 

 

 .............................................................................................. 1 

 3 .................................................................... ..!مشكلة اصطناع فنوُن/ 1

 9 ................................................................. !اخلطأ،،، املكان يف الوقوُف/ ٢

 16 ....................................................................... ...!االمتخانات سهزاُت/ ٣

 25 ................................................................... ..! عليك أخطأُت اعتذر،،/ 4

 32 ........................................................................... ...!والفتوى..الكزاُء/ 5

 39 .................................................................. ...!الينن يف احلزب دروُظ/ 6

 47 ......................................................................... ....!مكاييل عشزُة/ 7

 53 .................................................................... ..!االموز الزياضي احمللل/ 8

 60 .............................................................. ...!تػييبى اىل الوعي غيبة من/ 9

 65...................................................................!اخلبال وطينة.. الكيف/ 10

 73 ....................................................... ...!الكَبلي الفكز يف ما وأصوُأ أحال/ 11

 84 .......................................................................... ..!األلفاظ فيلضوُف/ 12

 91 ............................................................... ...!والشجاجة االصفنجة بني/ 13

 97 ........................................................ ..!االحاديث يف التشكيك مصادر/ 14

 108 ........................................................ ...!الوطنية والكيه املدني اجملتنع/ 15

 123 ............................................................................ ...!الدهز صؤاُل/ 17

 130 ........................................................................... ..!الثكافة أحزاُر/ 18

 137 ..................................................................... ...!عشلتك من اخزِج/ 19

 

file:///C:/Users/Hazeem/Downloads/وعثاء%20الثقافة.docx%23_Toc74132320


  

159 

 

 وعثاُء الثكافة

 

 141 ...............................................................!االصالمي اخلطاِب دعشنُة/ 20

 150 ....................................................................... ..!فزنضا من منصٌف/ 21

 155 ................................................................................ صطور يف املؤلف

 

 

 


