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مقدمة
ي٘مقًمقن  :إن اًم٘مراءة هل احلٞم٤مة ..وإهن٤م احلٞم٤مة احل٘مٞم٘م٦م ،ومٝمل ذًمؽ اًمن اًمذي هيٌؽ طمٞم٤مة
ؾمٕمٞمدة واومرة راىمٞم٦م ،عم٤م دمد ومٞمٝم٤م ُمـ يٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ،واشمً٤مع اًمٕم٘مؾ ،وشمٕم٤مفمؿ اعمٕمروم٦م ،وذظمر
اًمث٘م٤موم٦م ،واخلؼمة ذم احلٞم٤مة.
ي٘مقل ؾمٚمامن قمقدة:
"اًمقىم٧م اًمذي يتقىمػ ومٞمف اإلٟمً٤من قمـ اًم٘مراءة ،هق اًمقىم٧م اًمذي يٛمقت ومٞمف"
وي٘مقل هم٤مًم٥م ظماليكم:
"احلٞم٤مة ضم٤موم٦م وُمريٕم٦م سمال ىمراءة ،وم٤مًم٘مراءة هل اخلٌز اًمٞمقُمل اًمذي ٓ يٛمٙمـ أن شمًتٛمر احلٞم٤مة
ُمـ دوٟمف"
هٙمذا شمٙمقن احلٞم٤مة ذم ٟمٔمر ُمـ ي٘مدروهن٤م ويٕمرومقن ىمٞمٛمتٝم٤مً ،مٙمٜمٝم٤م ذم وضمدان أُمتٜم٤م وذايمرهت٤م
وقمزا
اعم٤موٞم٦م ،مل شمٙمـ جمرد طمٞم٤مة شمٕمٞمِمٝم٤م وحي٘مؼ أومراده٤م ُمٕمٜمك اًمقضمقد ومٞمٝم٤م ،سمؾ يم٤مٟم٧م جمدً ا ً
وؾمٞم٤مدة وري٤مدة وىمقة أهٚمتٝم٤م ًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤ممل ،وإٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب ،وإرؾم٤مء ُمٜم٤مسم٧م احلْم٤مرة واًمت٘مدم،
وسمًط ُمٕم٤ممل احلري٦م واًمٕمداًم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
هذا اعمجد اًمذي ومرـمٜم٤م ومٞمف وأوٕمٜم٤مه ،يقم أن ومرـمٜم٤م ذم اًم٘مراءة وآـمالع وهمرام اًمٙمت٥م ،وهق
ذاشمف ذًمؽ اعمجد اًمذي ُهق ُمٜم٤م ،أو ُىمٚمدٟم٤م ومٞمف ،ومٜم٤مًم٧م أُمؿ اًمٖمرب ُم٤م ٟمٚمٜم٤مه سم٤مُٕمس ،أو ُم٤م
وهٌتٜم٤م إي٤مه اًم٘مراءة ذم اًمزُمـ اعم٤ميض ُمـ حتي وارشم٘م٤مء ،وسٟم٤م اًمٞمقم ٟمتٌ٤ميمك قمغم قمز شمٚمٞمد،
وٟمٜمٌٝمر سم٠مُمؿ مل شمٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م إٓ أهن٤م قمٔمٛم٧م أُمر اًم٘مراءة ،سمٕمدُم٤م يمٜم٤م ٟمحـ ؾم٤مدهت٤م ورواده٤م،
واؾمتٓم٤مع رضم٤مًمٜم٤م وقمٔمامؤٟم٤م أن ييسمقا ذم ُمٞمداهن٤م أقمٔمؿ اعمثؾ واًمِمقاهد ذم قمِم٘مٝم٤م واهلٞم٤مم هب٤م،
وحت٘مٞمؼ أرىمك اإلٟمج٤مزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،قمؼم وًمقضمٝم٤م واًمٕمٜم٤مي٦م سمدروهب٤م.
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وإٟمٜم٤م اًمٞمقم ٓ ٟمٌٙمل قمغم هذا اعمجد اًمْم٤مئع ،وٓ ٟمٜمٕمٞمف سمٕمد ىمرون ُمْم٧م ،وإٟمام ٟمدرك وٟمقىمـ
أن ُمـ ؾمٛم٦م احلٙمامء اًمٕم٘مالء ذي اهلٛم٦م واًمٕمزيٛم٦م ،أن يٕمٛمٚمقا قمغم إقم٤مدة هذا اعمجد ،وي٘مقُمقا
سمدورهؿ اإلصالطمل ذم إطمٞم٤مئف ُمرة أظمرىً ،متٕمقد ًمٜم٤م صٌٖمتٜم٤م وأص٤مًمتٜم٤م ،وٟم٘مٌض سم٠ميديٜم٤م قمغم
ُم٤م وم٘مدٟم٤مه ُمـ قمز وؾم١مدد وؿمٛمقخ.
ُمٜمٝمج٤م شمِم٥م قمٚمٞمف أضمٞم٤مًمٜم٤م،
ىمديامً ،متٙمقن
ً
ٓسمد ُمـ إطمٞم٤مء ُم٤مرد اًم٘مراءة ذم رسمقع أُمتٜم٤م يمام يمٜم٤م ً
وٟمٓمٌع سمف قم٘مقًمٜم٤م ،وٟمٖمذي سمف مهٛمٜم٤م وقمزائٛمٜم٤م ،طمتك ٟمٗمٚم٧م ُمـ إؾم٤مر هذا اًمْمٞم٤مع واًمت٠مظمر
واًمتخٚمػ واًمٔمالم ،وٟمًتٗمٞمؼ ُمـ همٗمٚم٦م ـم٤مًم٧م وداُم٧م وظمٞمٛم٧م سمجٝم٤مًمتٝم٤م ذم دي٤مرٟم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م.
شمٓمقف سمؽ هذه اًمًٓمقر ذم قم٤ممل اًم٘مراءةً ،متٕمرف أهن٤م اًمًٌ٥م ذم ِقمٔمؿ اإلٟمً٤من ،واًمٓمريؼ
إُمثؾ إمم ىمقة اًمدول ،وؾمٞم٤مدة اعمجتٛمٕم٤مت ،سمؾ شمدرك أهن٤م اًم٘مٞمٛم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل وم٘مدٟم٤مه٤م،
وظم٤مصٛمتٝم٤م قم٘مقًمٜم٤م وضم٤مومتٝم٤م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ،ومّم٤مرت أُمتٜم٤م ذم ُم١مظمرة اًمريم٥م ،وذيقل إُمؿ ،وًمـ
شم٘مقم ًمٜم٤م ىم٤مئٛم٦م إٓ سم٤مٟٓمّمٞم٤مع ٕول ٟمداء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ظم٤مـم٥م سمف ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف( :اىمرأ)
إن اًم٘مراءة ومٞمٜم٤م إذنً ..مٞمً٧م هقاي٦م أو ُمتٕم٦م أو ؿمٖمٗم٤م ،وإٟمام يم٤مٟم٧م ومٞمٜم٤م ُمٜمٝمجٜم٤م وقم٘مٞمدة وديـ،
وـمريؼ ٟمرشم٤مد سمًٞمٓمتف ًم٘مقشمٜم٤م وقمزشمٜم٤م ومتٞمزٟم٤م وارشم٘م٤مئٜم٤م ،ويمؿ يٕمؽميٜم٤م اًمٞم٠مس وإؾمك ،وٟمحـ
ٟمرى إُمؿ ُمـ طمقًمٜم٤م شمً٤مسم٘م٧م إمم دوطمتٝم٤م ،ومٕمٔمٛم٧م اًمٙمت٥م ،وؿمٖمٗم٧م سم٤مًم٘مراءة ،وه٤مُم٧م
سم٤معمٕمروم٦م ،طمتك شمّمدروا اًمدٟمٞم٤م ،وص٤مروا أقمغم ُمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٦م وىمٞمٛم٦م وىمٞم٤مدة ًمدوم٦م احلٞم٤مة.
يمثػما ،وآن إوان ٟٓمتٗم٤مو٦م وصمقرة قمغم هذا اًمتٌٚمد
يمثػما وقمجزٟم٤م ً
يمثػما وأمهٚمٜم٤م ً
ًم٘مد ىمٍمٟم٤م ً
اعمريع ،واًمت٠مظمر اعمِملم ،واًمٔمٚمامت اًمتل سٟم٤م ٟمتخٌط ذم أدراضمٝم٤م ُمِمتتلم ،آن إوان أن
ُٟمٛمًؽ سم٤مًمٙمت٥م ،وٟمّم٤مطم٥م اًم٘مراءة ،وٟمدُمـ اعمٕمروم٦م ،وٟم٘مٞمؿ اعمٙمتٌ٤متً ،متٙمقن دًمٞمٚمٜم٤م ذم طمػمة
احلٞم٤مة.
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و يمؿ ُمـ ظم٤مُمٚمقن شم٤مومٝمقن ٓ ىمٞمٛم٦م هلؿ ،يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة هل اعم٤مرد اجلٌ٤مر اًمذي ضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ قمٔمامء
وقمٌ٤مىمرة وىم٤مدة وأئٛم٦م ي٘مقدون اًمدٟمٞم٤م وييب هبؿ اعمثؾ ذم اٟمٗمرادهؿ وإٟمج٤مزهؿ ،وُم٤م يم٤من هلؿ
ؾمٌٞمؾ همػمه٤م ضمٕمٚمٝمؿ يتٗمردون سمف قمغم أىمراهنؿ ،وضمٕمٚمٝمؿ إمم اًمٞمقم أطمٞم٤مء ُيذيمرون طمتك ًمق ُمر
قمغم ووم٤مهتؿ ُمئ٤مت اًمًٜملم ..أرأي٧م يمٞمػ يم٤مٟم٧م هل احلٞم٤مة؟
وي٠ميت اًمٞمقم هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمٓمؼ سمف إطمً٤مد ىمٌؾ ىمٚمٛملً ،مٞمْمؿ هذه اعمٕم٤مين ،وي٘مػ قمغم
شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م ،ويذيمر هبذا إُم٤مٟم٦مً ،مٜمًتٕمٞمد اًمقوم٤مء هل٤م ،واًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌٝم٤م ،ومحؾ ُمًػمهت٤م ،وومقق
هذا وذاك ،ومٝمق ؾمٚمقة ًمٕمِم٤مق اًم٘مراءة ،وحمٌل اًمٙمت٥م ،يٕمرومقن ُمٜمف قمٔمٞمؿ ٟمٗمٕمٝم٤م ،وضمٚمٞمؾ
أصمره٤م ،وىمٞمٛم٦م صحٌتٝم٤م ،وروقم٦م اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ،وشم٠مصمػمه٤م اًمٗم٤مقمؾ قمغم احلٞم٤مة واعمًت٘مٌؾ.
وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ؾمٜمٕمرف أن اًم٘مراءة هل قمٜمٍم اًم٘مٞم٤مدة ،وإيمًػم اًم٘مقة ،واعم٤مدة اًمًحري٦م ،اًمتل شمٌٜمل
ً
ُمدهِم٤م ىمقي اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر ،سمّمػم اًمرأي واحلٙمٛم٦م ..سمؾ ٟمِمٞمد هب٤م جمتٛمٕم٤م
هب٤م إٟمً٤م ًٟم٤م ُمتٗمق ًىم٤م
قمٔمٞمام راىم ًٞم٤م ؿم٤مه ً٘م٤م ،وأُم٦م يمريٛم٦م ُمت٘مدُم٦م ُمٝمذسم٦م ،يٖمرد هب٤م اًمٙمقن ،وشمِمدوا هب٤م اًمريمٌ٤من.

حامت إبراهيم سالمة
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ملاذا تأخرنا وتقدموا؟
ي٘مقل أطمدهؿ:
أذيمر ُمٜمذ قمدة ؾمٜمقات طمٞمٜمام يمٜم٧م أٟم٤م وزوضمتل ذم اعمؽمو ،ويمٜم٧م اىمرأ ذم يمت٤مب ويمذًمؽ
زوضمتل ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومت٤مة أُمريٙمٞم٦م دمٚمس سمجقار زوضمتل وختتٚمس اًمٜمٔمر إًمٞمٜم٤م ،صمؿ مهً٧م ذم
أذن رومٞم٘مٝم٤م سمٙمٚمامت ..وسمٕمد ُم٤م ٟمزوهلام ىم٤مًم٧م زم زوضمتل :أرأي٧م إمم هذه اًمٗمت٤مة اًمتل يم٤مٟم٧م
دمٚمس سمجقاري؟
ٟم٤مدرا ُم٤م شمراه هٜم٤م!
ىمٚم٧مُ :م٤مذا قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مًم٧م :يم٤مٟم٧م شم٘مقل ًمّمدي٘مٝم٤م قمٜم٤م :رائع! أن هذا رء ً
ورهمؿ روقم٦م مجٚمتٝم٤م ووصٗمٝم٤م ،إمم أهن٤م ووٕم٧م يده٤م قمغم ضمراطمٜم٤م ،وذيمرشمٜم٤م سمجٝمٚمٜم٤م ،ويم٠مهن٤م
شمًخر ُمـ طم٤مًمٜم٤م وسمالدٟم٤م اًمتل أمهٚم٧م اًم٘مراءة ،وهمٗمٚم٧م قمـ اًمرىمل واًمت٘مدم.
ىمٛم٧م ُمٜمذ ؾمٜمقات سمرطمٚم٦م إمم شمٜمزاٟمٞم٤م وذم ـمريؼ قمقديت إمم ُمٍمٕ ،ضمٚمس سمْمٕم٦م أي٤مم سملم
قمكم أن أحتٛمؾ صمامن ؾم٤مقم٤مت ُمْمٜمٞم٦م ُمـ اًمًٗمر ،أىمْمٞمٝم٤م ذم ضمقف
إهؾ وإصدىم٤مء ،يم٤من ّ
اًمٓم٤مئرة اًمتل حتط رطم٤مهل٤م ؾم٤مقمتلم -شمراٟمزي٧م -ذم يمٞمٜمٞم٤م واًمًقدان ،صمؿ شمتقضمف سمٕمده٤م إمم
ًم٘م٤مهرة ،إٟمف وىم٧م ـمقيؾ ،آُمؾ أن شمٚمٗمحٜمل ومٞمف ؾمٜم٦م ُمـ اًمٜمقم ،ومال أؾمتٞم٘مظ إٓ ذم هن٤مي٦م
اًمرطمٚم٦م ..وًمٙمـ ٓ وػم ،ومحتك ًمقمل ي٠مت اًمٜمقم ،وم٢من ُمٕمل ُم٤م يًٚمٞمٜمل ذم إوىم٤مت اًمٗم٤مرهم٦م
اعمٛمٚم٦م.
إٟمف اًمٙمت٤مب اًمذي أمحٚمف ُمٕمل دوُم ً٤م ذم أؾمٗم٤مري ،ومٝمق ظمػم زاد وصديؼ وُم١مٟمس ذم إؾمٗم٤مر
واًمٖمرسم٦م اعمقطمِم٦م ،وطمٞمٜمام شمراين أقمد ًمقازم رطمٚمتل ،دمدين ٓ أهتؿ سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب ىمدر
اهتامُمل سم٤مًمٙمت٤مب ،ومٝمق أول زاد ُأقمٜمك سمف ًمدؾمف ذم طم٘مٞمٌ٦م اًمًٗمر ،وًمٞم٧م ُم٤م صحٌتف ُمٕمل ذم
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رطمٚمتل ًمتٜمزاٟمٞم٤م يمت٤مسم ً٤م واطمد ًا!  ..إٟمف قمدد يمٌػم ُمـ اًمٙمت٥م .ظمٞمؾ إزم أٟمٜمل ؾم٠مىمرأه٤م مجٞمٕم ً٤م ،وأٟمٜمل
ذاه٥م ذم رطمٚم٦م ًمٚم٘مراءة ،وًمٞمس ذم رطمٚم٦م قمٛمؾ.
يم٤من ُمراومِ ِ٘م ّل حيٛمٚمقن طم٘مٞمٌ٦م واطمدة ،إٓ أٟم٤م وم٠ممحؾ طم٘مٞمٌتلمُ ،مـ يمثرة ُم٤م ؿمحٜم٧م ُمـ اًمٙمت٥م
اًمتل أؿمٕمر سم٤مـمٛمئٜم٤من ٕهن٤م ذم صحٌتل ،وُمـ يراين ئمـ أٟمٜمل ذاه٥م ًمٚمدراؾم٦م أو اهلجرة ،أو
ًمٕمٛمؾ سمح٨م أو يمِمػ قمٚمٛمل يمٌػم ،ورهمؿ قمٚمٛمل سم٠مٟمٜمل ًمـ أىمرأ إٓ اًمٜمذر اًمٞمًػم ُمـ صٗمح٤مت
سمٕمْمٝم٤م ،إٓ أٟمٜمل دمِمٛم٧م قمٜم٤مء محٚمٝم٤م ،ومٝمل ؾمٌٞمؾ اعمتٕم٦م واًمًٕم٤مدة ،وأؿمٕمر ذم صحٌتٝم٤م أهن٤م زاد
وذظمر ،ظم٤مص٦م يمت٥م إدب ُمٜمٝم٤م.
رطمٚم٧م ُمـ شمٜمزاٟمٞم٤م إمم يمٞمٜمٞم٤م ،وهٜم٤مك ريمٌ٧م اًمٓم٤مئرة اعمتقضمٝم٦م ًمٚم٘م٤مهرة ،وطمٞمٜمام دظمٚمتٝم٤م وضمدت
يمثػم ًا ُمـ اعمٍميلم واًمًقداٟمٞملم ،وم٤مؾمؽماطم٧م ٟمٗمز وسمدأ إطمً٤مد سم٤مًمقطمِم٦م يزول ،وًمٙمـ
هٜم٤مك إطمً٤مؾم ً٤م همػمه سمدأ يٜمٛمق ويتٕم٤مفمؿً ،م٘مد وضمدت ُم٘مٕمدي سمجقار ومت٤مة أوروسمٞم٦م.
يم٤مٟم٧م اًمٗمت٤مة ؿم٘مراء مجٞمٚم٦م ،يٛمٙمـ أن شمن اًمٜمٔمر وشمِمٖمؾ اًمٗمٙمر ،وًمٙمـ يم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أدقمك
ًمٚمدهش أيمثر ُمـ مج٤مهل٤م ،أو حتقل سمجامهل٤م إمم ُمٜمحك آظمر همػم احلًـ واخلالسم٦م ،سمؾ ضمٕمٚمٜمل
أؾمتّمٖمر ٟمٗمز وأؾمت٘مؾ سمٕمزيٛمتل اًمتل يمٜم٧م أفمٜمٝم٤م ىمقي٦م ،وم٢مذا هل أُم٤مم اًمٗمت٤مة صٖمػمة وئٞمٚم٦م،
إن اًمٗمت٤مة شم٘مرأ يمت٤مسم٤م شم٘مٌض قمٚمٞمف سمٞمدهي٤م ،ويم٠مهن٤م متًؽ سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ.
إهن٤م ُمًتٖمرىم٦م ه٤مئٛم٦م ذم اًم٘مراءة ٓ ،شمذه٥م قمٞمٜمٞمٝم٤م يٛمٜم٦م أو ينةُ ،م٤م هذه اًمّمالسم٦م اًمٗمقٓذي٦م ،ذم
اًم٘مراءة وقمِمؼ اًمٙمت٤مب؟!ً ،م٘مد ُمرت مخس ؾم٤مقم٤مت وهل ٓ شمٕمٌ٠م سمٛمـ طمقهل٤م وُم٤م طمقهل٤م وٓ
شمرى همػم اًمٙمت٤مب ،وأُم٤مم هذه اًمٗمؽمة اًمٓمقيٚم٦م ٓ ،أذيمر أٟمٜمل ذم يقم ُمـ إي٤مم واصٚم٧م اًم٘مراءة
سمٛمثؾ هذا اًمقىم٧م يمام ومٕمٚم٧م هذه اًمٗمت٤مة ،اًمتل ومجرت ذم ٟمٗمز يٜم٤مسمٞمع اًمٖمػمة ،ومال أراين إٓ وىمد
أظمرضم٧م يمت٤مسم ً٤م ُمـ طم٘مٞمٌتل ٕؾم٤مسم٘مٝم٤م ذم هذا اًمتحديٟ ،مٕمؿ ٓسمد أن أؾم٤مسم٘مٝم٤م وأؾمٌ٘مٝم٤م ٕريض
ٟمٗمز سم٠مٟمٜمل أىمقى ُمٜمٝم٤م ،وأقمِمؼ ًمٚمٙمت٥م ،سمؾ شمزايد قمٜمدي هذا اًمِمٕمقر ًمٞمتحقل إمم ساع سملم
اًمنمق واًمٖمرب ،وًمـ أشمرك اًمٖمرب إٓ سيٕم ً٤م جمٜمدًٓ ،وواصٚم٧م أىمرأ وأىمٚم٥م اًمّمٗمح٤مت،
8
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صٗمح٦م شمٚمق أظمرى ،صمؿ أؾمؽمق سمٕمض اًمٜمٔمرات إًمٞمٝم٤م ٕرى ُمٜمٝم٤م أي سم٤مدرة ًمٚمٝمزيٛم٦م واًمٞم٠مس،
وًمٙمٜمل يمٚمام ٟمٔمرت أضمده٤م قمغم طم٤مهل٤م ه٤مئٛم٦م ُمًتٖمرىم٦م ذم اًم٘مراءة ،طمتك ظمٞمؾ إزم أهن٤م وم٤مرىم٧م
احلٞم٤مة ،وأن ُمِمٝمده٤م أُم٤مم اًمٙمت٤مب ،يمٛمِمٝمد ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم وهق ُمتٙمئ قمغم قمّم٤مشمف،
ومجٝمٚمتف اجلـ ويمِمٗمتف إرو٦م.
صمؿ ه٤م هل شمٗمٕمؾ سمٕمض احلريم٤مت ،وشمّمدر سمٕمض آٟمٗمٕم٤مٓت ،اًمتل شمِمػم إمم اؾمتٛمرار احلٞم٤مة
ومٞمٝم٤م ،إهن٤م شمٌتًؿ ًمٚمٙمت٤مب وُمـ إيمٞمد أهن٤م ىمرأت ٟمّم ً٤م أو وم٘مرة أقمجٌتٝم٤م ،ومرؾمٛم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م
هذه اًمًٌامت..
يمٞمػ زم إذن أن أص٤مرع هذه اًمتل ٓ متؾ؟ إن قمزُمٝم٤م ضمًقر ٓ أؾمتٓمٞمع همٚمٌتف ،يمٞمػ زم أن
أىميض اًمً٤مقم٤مت اًمٓمقال ُمتجٛمد ًا أُم٤مم اًمٙمت٤مبُ ،مٝمام يم٤من طمٌل وقمِم٘مل ًمف؟! إٟمٜمل وسمٙمؾ
أؾمػ أقمٚمٜم٧م هزيٛمتل وأرومع اًمراي٦م اًمٌٞمْم٤مء أُم٤مم هذا اًمّمٛمقد اًمرهٞم٥م ،وًمٙمـ هزيٛمتل مل
شمٙمـ سم٤مهلزيٛم٦م اًمٞم٤مئً٦م اعمحٌٓم٦مٟٕ ،مٜمل شمٕمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م يمٞمػ أصؼم قمغم اًم٘مراءة ،ويمٞمػ يٙمقن
اًمٙمت٤مب صدي٘م ً٤م وأٟمٞمً ً٤م وضمٚمٞمً ً٤م ،سمؾ وُمٕمِمقىم ً٤م ٓ أسمٍم ُمٕمف ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمٕم٤ممل..
يمام أٟمٜمل قمروم٧م عم٤مذا شم٠مظمرٟم٤م وشم٘مدم اًمٖمرب!.
١مظمرا قمٚمٛم٧م وىمرأت أن يمؾ دار ذم سمالد اإلٟمجٚمٞمز ومٞمٝم٤م ُمٙمتٌ٦م ،وٓ خيٚمق سمٞم٧م إٟمجٚمٞمزي ُمـ
ُم ً
هذه اعمٙمتٌ٦مً ،مٙمـ اعمدهش أٟمٜمل قمٚمٛم٧م أهنؿ أظمذوا هذه اًمٕم٤مدة ُمـ سمالد إٟمدًمس ،ضم٤مءهؿ
هذا اًمًٚمقك ُمـ اعمًٚمٛملم ،طمٞمٜمام قمٛمروا هذه اًمدي٤مر وومتحقه٤م وضمٕمٚمقه٤م ُمٜم٤مرة حلْم٤مرة زاهٞم٦م
أو٤مءت فمٚمامت أوروسم٤م.
ىمديام ،أن شمٙمقن ذم سمٞمقهتؿ ُمٙمتٌ٦م شمٕمٛمره٤م اًمٙمت٥م ،ضم٤مهٚمقن
ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م هذه هل قم٤مدة اعمًٚمٛملم ً
يم٤مٟمقا أم قمٚمامء ٓ هيؿ ،وم٤معمٝمؿ أن شمٙمقن اعمٙمتٌ٦م يم٤مئٜم٦م ؿم٤مخم٦م ىم٤مئٛم٦م.
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ومم٤م يذيمر ذم هذا اًمِم٠من إٟمدًمز ،أن قم٤معم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء اطمت٤مج يق ًُم٤م إمم يمت٤مب ومٚمؿ يّمؾ إًمٞمف،
ُمٕمروو٤م ًمٚمٌٞمع سمٞمد اًمدٓل ذم ؾمقق ىمرـمٌ٦م ،ومزاد ذم صمٛمٜمف ًمٞم٠مظمذه،
صمؿ ُمرت سمف أي٤مم ووضمده
ً
مه٤م زاد اًمرضمؾ مخً٦م دراهؿ ،طمتك قمجز
ومزامحف رضمؾ يٌدو قمٚمٞمف اًمثراء ،ويمٚمام زاد ذم اًمثٛمـ در ً
ُمٜمٙمنا وم٘م٤مل ًمف :سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمف،
اًمٕم٤ممل وأظمذ اًمرضمؾ اًمٙمت٤مب ،ومٚمام ص٤مر ذم يده ضم٤مءه اًمٕم٤ممل
ً
وًمٙمٜمل حمت٤مج إًمٞمف ،ومٝمؾ شمٕمػمين إي٤مه ًمٞمٚم٦م أىمرؤه ومٞمٝم٤م وأرده إًمٞمؽ؟!
وم٘م٤مل اًمرضمؾ :واهلل ُم٤م زم سمف طم٤مضم٦م وٓ أدري ُم٤مذا ومٞمف؟ وًمٙمـ أقمجٌٜمل ؿمٙمٚمف ،وذم ُمٙمتٌ٦م سمٞمتل
ومراغ ًمٙمت٤مب سمحجٛمف ،ومخذه هدي٦م ُمٜمل إًمٞمؽ.
ًم٘مد دظمؾ اًمرضمؾ ُمزا ًدا ُمـ أضمؾ أن يٙمٛمؾ ُمٙمتٌ٦م سمٞمتف اًمتل هق ضم٤مهؾ سمام ومٞمٝم٤م ،ظم٤مض ُمٚمحٛم٦م
هذا اعمزاد وأومًد قمغم اًمٕم٤ممل ومرطمتف سمقضمقد اًمٙمت٤مبُ ،مـ أضمؾ أن يتٛمؿ مج٤مل ُمٙمتٌتف.
وىمٌؾ أن أُمدح اًمٕم٤ممل ذم طمرصف قمغم اًمٙمت٤مب ،أُمدح ذًمؽ اًمٖمٜمل اًمذي طمرص قمغم دمٛمٞمؾ
ُمٙمتٌتف.
ومامذا ًمق أقمدٟم٤م هذه اًمًػمة ذم سمٞمقشمٜم٤م ،ومتٙمقن اعمٙمتٌ٦م أهؿ أؾم٤مؾمٝم٤م وأريم٤مهن٤م؟!

ذهوة الكتب
ي٘مقل أٟمتقين روسمٜمز:
"اًمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مس يِمؽمون اًمٙمت٥مً ،مٙمٜمٝمؿ ٓ يتٕمدون ىمراءة اًمٗمّمؾ إول"
يمٌػما ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،وًمٕمؾ أسمرزه٤م وأظمٓمره٤م هل ؿمٝمقات اًمٜمً٤مء
شمٚمٕم٥م اًمِمٝمقات ً
دورا ً
وؿمٝمقة اعم٤مل وؿمٝمقة اعمٚمؽ واجل٤مه ،ويًتخدم اًمٜم٤مس دو ًُم٤م ًمٗمظ اًمِمٝمقة ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل
واًمٕمٛمؾ اًم٘مٌٞمح واًمٌمء اعمِملمً ،مٙمٜمف ذم طم٘مٞم٘متف يٛمٙمـ اؾمتخداُمف ذم ضمقاٟم٥م إجي٤مسمٞم٦م قمديدة
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وأقمامل ٟم٤مومٕم٦م حمٛمقدة ،ومٝمٜم٤مك ؿمٝمقات ُمرهمقب ومٞمٝم٤م وُمدقمق إًمٞمٝم٤م ،ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس شمتحقل
سمٕمض اخلّم٤مل واًمٕمٌ٤مدات واًمٕم٤مدات اًمٓمٞمٌ٦م ذم طمٞم٤مهتؿ إمم ؿمٝمقة!
ومٝمٜم٤مك ُمـ يِمتٝمل ىمراءة اًم٘مرآن ،وهٜم٤مك ُمـ يِمتٝمل اًمّمقم ،وهٜم٤مك ُمـ يِمتٝمل اإلٟمٗم٤مق ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل.
وًمٕمؾ ُمـ سمٕمض اًمِمٝمقات اإلجي٤مسمٞم٦م اًمتل ُشمّمٞم٥م سمٕمض اعمث٘مٗملم أو هم٤مًمٌٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ
يدريمقن أو يٕمقن ،ؿمٝمقة اًمٙمت٥م ،أو ؿمٝمقة دمٛمٞمع اًمٙمت٥مٟ ،مٕمؿ ٓ ..شمتٕمج٥م ..ومتجٛمٞمع
اًمٙمت٥م يتحقل إمم ؿمٝمقة قم٤مرُم٦م ًمدى سمٕمض اعمث٘مٗملم ،ؿمٝمقة يٌٚمغ أصمره٤م ذم اًمٜمٗمس أيمثر ُمـ
ؿمٝمقة مجع اعم٤مل أو ؿمٝمقة اًمٜمً٤مء!.
مج٤مع اعم٤مل قمغم مجٕمف ،واحلرص
وراهمٌق اًمٙمت٥م وقم٤مؿم٘مقه٤م ي٘مٌٚمقن قمغم مجٕمٝم٤م أيمثر مم٤م ي٘مٌؾ ّ
قمغم يمٜمزه ودمٛمٞمٕمف.
وئمؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ جيٛمع اًمٙمت٥م وحيِمد اعمجٚمدات ،ويًتػ إؾمٗم٤مر ،ويّمػ احلقار،
صٗمرا أو حت٧م اًمّمٗمر سمٙمثػم!.
وإذا ٟمٔمرت ًم٘مراءشمف وطمجؿ اـمالقمف ًمقضمدشمف ً
رسمام يٌدأ إُمر سم٤معمٞمؾ ًمٚم٘مراءة وطم٥م اعمٓم٤مًمٕم٦م ،صمؿ يٜمت٘مؾ ًمٞمّمػم دا ًءا ،ويتحقل هلذه اًمِمٝمقة،
ؿمٝمقة مجع اًمٙمت٥م ،ومٞمٜمٍمف إًمٞمٝم٤م سمدًٓ ُمـ اًم٘مراءة واعمٓم٤مًمٕم٦م.
أظمؼمشمٜمل إطمدى اًمٜمً٤مء قمـ صدي٘م٦م هل٤م متتٚمؽ ُمٙمتٌ٦م ه٤مئٚم٦م ،وم٘م٤مًم٧م هل٤م ُم٤مزطم٦مُ :م٤م ؿم٤مء اهلل ٓ
ىمقة إٓ سم٤مهلل دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م قمٜمديمؿُ( ،مش سم٤ميـ قمٚمٞمؽ يٕمٜمل) وم٘م٤مًم٧م :قمٚمٛمٜمل أيب ذاء
اًمٙمت٥م ،وٟمز أن يٕمٚمٛمٜمل يمٞمػ اًم٘مراءة؟ ويم٤مٟم٧م اًمٜمٝم٤مي٦م أن حتقًم٧م ُمٙمتٌتٝم٤م إمم ىم٤مقم٦م ظم٤مص٦م،
أصٌح٧م ُمٙم٤من شمٜمزه ًمٚمٗمتٞم٤مت وأٟمتج٧م ُمٜمف ُمنموع يم٤مومٞمف سمّمحٌ٦م اعمٙمتٌ٦م ظم٤مص سم٤مًمٗمتٞم٤مت.
وٓ أظمٗمٞمؽ قمزيزي اًم٘م٤مرئ ،إٟمٜمل ست واطمدً ا ُمـ ه١مٓء اًمذيـ اسمتٚمقا هبذه اًمِمٝمقة،
ومٍمت أسف قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مزم ،وأٟمذر ًمتحّمٞمٚمٝم٤م ىمقيت ووىمتل ،اسمتٚمٞم٧م هب٤م ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ
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صٌ٤مي وؿمٌ٤ميب ،ويم٤من واًمدي رمحف اهلل يمٚمام ـمٚمٌ٧م ُمٜمف ُم٤مٓ ٕؿمؽمي يمت٤م ًسم٤م يً٠مًمٜمل :هؾ ىمرأت
ُم٤م قمٜمدك ُمـ يمت٥م؟ وإذا ُم٤م طمدصمتف أُمل ذم ذًمؽ ىم٤مل هل٤م :ومٚمٞم٘مرأ ُم٤م ًمديف أوٓ ،ويم٤من حي٤مول
يمثػما أن ي٘مٜمٕمٜمل سم٠من اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م اًمتل أشمًٚمٛمٝم٤م ذم إزهر ،أومْمؾ يمت٥م ُشم٘متٜمك و ُشم٘مرأ ،صمؿ
ً
أعمح إزم يق ًُم٤م أن ُمٜمٝمجل اًم٘مرائل ظم٤مـمئ خمتؾ ٟم٤مىمص وٓ يثٛمر سمِمئ وم٘م٤مل زم :يمٞمػ شم٘مرأ؟ إٟمٜم٤م مل
ٟمٙمـ ٟم٘مرأ يمام شم٘مرأ اًمٞمقم ًمٚمٛمتٕم٦م اًمٚمحٔمٞم٦م ،صمؿ ٟمؽمك اًمٙمت٤مب وٟم٘مٌؾ قمغم همػمه! يمٜم٤م ٟم٘مرأ ًمٜمتٕمٚمؿ.
وىمد صدىمتف ومٞمام ي٘مقل ،ومل أيمـ ٕفمـ ظمداقمف زم طمتك أٟمٍمف قمـ ؿمٝمقيت وهنٛمل ذم ذاء
اًمٙمت٥مٟٕ ،مف ومٕمال يم٤من يٌٝمرين سمام حيٗمظ ًمٙمثػم ُمـ اعم٘م٤مـمع واًمٜمّمقص إدسمٞم٦م ًمٕمدد واومر ُمـ
يمٌ٤مر أدسم٤مء قمٍمه ،يمٓمف طمًلم واًمٕم٘م٤مد واًمراومٕمل.
وأذيمر وأٟم٤م ذم ومققم٦م ؿمٌ٤ميب -أوًمف -يمٜم٧م أشمٜم٤مومس وسمٕمض أصدىم٤مئل ُمـ حمٌل اًم٘مراءة ذم دمٛمٞمع
يمٌػما
اًمٙمت٤مب ،وص٤مرت سمٞمٜمٜم٤م ذم ذًمؽ ُمٜم٤مومً٦م ؿمديدة ،وشمقهمٚم٧م ذم رهمٌ٤مشمٜم٤م طمتك ص٤مرت ُم٤مر ًدا ً
ٓ يٛمٙمـ إي٘م٤مومف ،ويمٜم٤م ٟمتٗمٜمـ ذم اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اًمتل ٟمحّمؾ هب٤م قمغم اًمٙمت٥م ،طمٞمٜمام ُيٕمٞمٞمٜم٤م
اعم٤مل ،ومٙمٜم٤م ٟمذه٥م إمم سمٕمض إزهريلم اًم٘مداُمك ذم ىمريتٜم٤م ،وٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م حيتٗمٔمقن سمف ُمـ
ىمديام ،ويمٜم٧م أذه٥م ًمٌٕمض إئٛم٦م واخلٓمٌ٤مء ذم ىمريتل ،وأـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م
يمت٥م يم٤مٟمقا يدرؾمقهن٤م ً
زاد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل شمٙمررت ـمٌٕم٤مهت٤م ،وأهداين أطمدهؿ ُمرة يمت٤مب اًمؽمهمٞم٥م
واًمؽمهٞم٥م ُمـ أرسمع جمٚمدات ،ويمٜم٧م سمف ؾمٕمٞمدً ا ؾمٕم٤مدة ٓ شمقصػ ،وطمٗمل سمف طمٗم٤موة ُمـ
طمّمؾ قمغم يمٜمز صمٛملم!.
ويمٜم٧م يمذًمؽ أذه٥م ًمٚمٛمٙمتٌ٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،وأؾم٠مهلؿ قمـ اًمريمـ اخل٤مص سم٤مًمٙمت٥م اًمتل
يرظمّمقن صمٛمٜمٝم٤م وجيرون قمٚمٞمٝم٤م قمرووٝمؿ اخل٤مص٦م ،وأدُمٜم٧م اًمذه٤مب إمم (ُمٙمتٌ٦م إهة)
اًمتل يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمئ٦م ُمع سمداي٦م شمٓمٚمٕم٤ميت اعمٕمرومٞم٦م ،واًمتل أُمدشمٜم٤م سمزاد ىمٞمؿ ويمٌػم ُمـ اًمٙمت٥م اًمٗمريدة
اًمرائٕم٦م ،اًمتل ُم٤م يمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ًمٖمٚمق صمٛمٜمٝم٤م أو ًمٜمدرة وضمقده٤م.
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وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر طمرص٧م قمغم ذاء جمٚم٦م إزهرُ ،مع سمداي٦م يمؾ ؿمٝمر هجريٕ ،هن٤م يم٤مٟم٧م
شمّمدر يمت٤م ًسم٤م هدي٦م ُمع يمؾ قمدد ُمـ أقمداده٤م ،ومجٕم٧م ُمـ ورائٝم٤م يمت ًٌ٤م قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مومٕم٦م ،وأسمح٤م ًصم٤م
ـمٞمٌ٦م ه٤مدوم٦م ٓ ،ؾمٞمام شم ٚمؽ اًمتل ـمٌٕم٧م ذم قمٝمقد اًمديم٤مشمرة أمحد قمكم اخلٓمٞم٥م ،واًمديمتقر حمٛمد
رضم٥م اًمٌٞمقُمل ،واًمديمتقرة حمٛمد قمامرة ،ويم٤من يمؾ إٟمً٤من يتحدث أُم٤مُمل قمـ يمت٥م ًمديف ،أو
ي٠ميت قمغم ًمً٤مٟمف ذيمر يمت٤مب ،أهنل طمديثف قمـ يمؾ رء ،وأريمز قمغم ُم٤م ذيمر ُمـ اًمٙمت٥م ،وم٢من
يم٤مٟم٧م ًمديف ٓ ،أشمريمف طمتك يٕمٓمٞمٜمل إي٤مه٤م ،وإن يم٤من ٓ يتذيمر أيـ ُمٙم٤مهن٤م ،أقمٞمٜمف وأطم٤مول ُمٕمف
طمتك يتذيمره٤م ٕطمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،ومتْم٤مف ٕظمقاهت٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمذظمر هب٤م ُمٙمتٌتل ،اًمتل ٓ
شمٕمرف ُمتك وأيـ ؾم٠مًمتٗم٧م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ يمت٥م وجمٚمدات ٕىمرأ ٟمّمٗمٝم٤م أو رسمٕمٝم٤م ،أو طمتك ؾمدؾمٝم٤م
أوقمنمه٤م ،ووضمدت ٟمٗمز سمٕمد ذًمؽ ُمٜمٝمٛمٙمً٤م ذم اجلٛمع واًمتحّمٞمؾ واًمؽمشمٞم٥م واًمتًتٞمػ ،سمٞمٜمام
أمهٚم٧م اًمرهمٌ٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أمجع اًمٙمت٥م ،وُمـ يقُمٝم٤م أدريم٧م أن مجع اًمٙمت٥م
ُمٝمتام هب٤م أيمثر ُمـ اهتامُمل سم٤مًم٘مراءة.
أؾمػما هلذه اًمِمٝمقة ،وست ً
ؿمٝمقة ،وأٟمٜمل أصٌح٧م ً
دائام هٙمذا ٟمجد أصح٤مب اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م وحمٌل اًمٙمت٥م وآـمالع ،رسمام يتٝمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس
ً
سم٤مجلٜمقن وومً٤مد احل٤مل وهمراسم٦م اًمٓمٌ٤معٕ ،هنؿ ٓ يدريمقن ؿمٞم ًئ٤م قمـ ضمٜمتٝمؿ وُمٕمٜمك ُمتٕمتٝمؿ اًمتل
هيٞمٛمقن ومٞمٝم٤م.
وطمؼ ًمٚمٜم٤مس أن يتٕمجٌقا ُمـ طم٤مهلؿ طمٞمٜمام يروهنؿ يٕمزومقن قمـ ُمتع احلٞم٤مة ُمـ اًمرطمالت
واًمٗمًح٤مت واعمرح واًمتًٙمع واًمٚمٝمق واًمقٓئؿ وآٟمٗم٤مق واًمتًقق وهمػمه٤م ُمـ ُمتع اًمدٟمٞم٤م
اًمتل متٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس ،ويرون أصح٤مسمٜم٤م يٕمزومقن قمٜمٝم٤م إمم صحٌ٦م اًمٙمت٥م وإؾمٗم٤مر
واعمجٚمدات!
ويمؿ شمّمٞمٌٝمؿ اًمدهِم٦م طمٞمٜمام يروهنؿ وهؿ يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ُمتٕم٦م؟! وهل ذم أقمٞمٜمٝمؿ وقم٘مقهلؿ
طمرُم٤من أو ضمٜمقن أو همٌ٤مء أو شمٞمف أو َسمٚمف!.
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اعمٗمٙمر اجلًقر (أٟمقر اجلٜمدي) يم٤مٟم٧م إضم٤مزشمف ُمـ اًمٕمٛمؾ يقم اخلٛمٞمس ،وهق اًمٞمقم اًمذي يم٤من
هيجع ومٞمف إظمقاٟمف وأشمراسمف ،ذم رطمالت ظم٤مرج اًم٘م٤مهرة يًٕمدون ويٜمتِمقنً ،مٙمٜمف يم٤من ذم ؾمٕم٤مدة
أظمرى وضمٜم٦م خمتٚمٗم٦م ،طمٞمٜمام يم٤من يّمٕمد إمم اًم٘مٚمٕم٦م وي٘مرأ اًمّمحػ واعمراضمع اًمتل شمٕمز هب٤م دار
اًمٙمت٥م ذم سم٤مب اخلٚمؼً ..م٘مد يم٤من يّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م رطمٚم٦م ؿم٤مق ُمْمٜمٞم٦مً ،مٙمٜمف يًتٕمذهب٤م وهق يِمٕمر
سم٠مٟمف يٖمرق ذم اؾمتخراج اًمٜمّمقص ،وهق ومرح ُمٖمتٌط طمٞمٜمام يِم٤مهد هذه اعمجٚمدات واًمّمحػ
اًمتل ُمر قمٚمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ مخًلم قم٤م ًُم٤م ،ويٜمٔمر أصح٤مهب٤م ويٕمٞمش ُمٕمٝمؿ ويِمؿ رائحتٝم٤م وشمراهب٤م.
شمنم ْب هب٤م دم اإلٟمً٤من،
واحلؼ أن إدُم٤من اًم٘مراءة واًمٙمت٥م يٕم٤مدل مت٤م ًُم٤م إدُم٤من اعمخدرات اًمتل َ
وٓ يًتٓمٞمع اًمٙمػ قمٜمٝم٤م أسمدً ا ،ويمام يٜمٗمؼ ُمريض اعمخدرات يمؾ ًمديف ُمـ ُم٤مل ًمٚمحّمقل
قمٚمٞمٝم٤م ،ومٙمذًمؽ ُمدُمـ اًمٙمت٥م ًمق يم٤من ًمف ُمؾء إرض ذه ًٌ٤م ٕٟمٗم٘مف قمٚمٞمٝم٤م وٓ يٌ٤مزم!.
وُم٤م أيمثر ُم٤م يْمحؽ اعمرء ُمـ شمّمقير شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ ًمٚمٕم٘م٤مد طمٞمٜمام ىم٤مل قمٜمفً :مق دظمؾ اًمٕم٘م٤مد
اجلٜم٦م وسمح٨م قمـ اًمٙمت٥م ومل جيده٤م ًم٘م٤مل :ضمٜم٦م سمدون يمت٥م يمٞمػ شمٙمقن ضمٜم٦م؟!
يمام ٓ شمتٕمج٥م طمٞمٜمام شمًٛمع قمـ أطمدهؿ أن ُمٙمتٌتف وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ يمت٥م ،ىمد شمٙمقن قمٜمده ذم ُمٙم٤مٟم٦م
ً
ُمٜمدهِم٤م طمٞمٜمام يرى أطمدهؿ طمزيٜمً٤م
أسمٜم٤مئف وأهشمف وزوضمف وأهمغم اًمٜم٤مس ًمديف! ويمؿ يٙمقن اعمرء
يٗمٙمر ذم اعمقتٟٕ ٓ ،مف ىم٤مدم إًمٞمف وذائؼ أعمف وىمرقمف ،وًمٙمـ ٕٟمف ؾمٞمحرُمف ُمـ يمتٌف ويؽميمٝم٤م
يتٞمٛم٦م ُمـ سمٕمده ٓ ،دمد ُمـ حيٌٝم٤م وحيٜمقا قمٚمٞمٝم٤م يمامن يم٤من حيٜمق هق قمٚمٞمٝم٤م.
وهق ٟمٗمس اإلطمً٤مس اًمذي يِمٕمر سمف جمٜمقن اًمٙمت٥م ،طمٞمٜمام يٌٍم ذم اًمًقق ُمٙمتٌ٦م ٕطمد اًم٘مراء
واعمث٘مٗملم ،يٌٞمٕمٝم٤م أسمٜم٤مؤه ويٗمرـمقن ومٞمٝم٤م سمٕمد ُمقشمف ..إهنؿ مت٤مُم٤م يم٠موًمئؽ اًمذيـ يٌٞمٕمقن آصم٤مر
سمالدهؿ ًمألهمراب وإضم٤مٟم٥م ،وٓ حي٤مومٔمقن قمغم شمراصمٝمؿ اًمذي يٕمٜمل جمدهؿ ويٛمثؾ ومخرهؿ
سمؾ ذومٝمؿ.
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اًمٕمالىم٦م سملم اًمٙمت٥م وحمٌٞمٝم٤م ُمـ اًمٌنم قمالىم٦م ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٙمثػمون ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞمتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝم٤م
سمجٝمؾ واٟمده٤مش وشمٕمج٥م ،ومال ي٘مدروهن٤م يٙمٗمرون سم٠مؿمقاىمٝم٤م.

مكتبة أبي
ي٘مقل سمٞمتنم:
"إن اعمٙمتٌ٦م ًمٞمً٧م ُمـ يمامًمٞم٤مت احلٞم٤مة و ٓ ُمـ ًمقازُمٝم٤م و ٓ حيؼ إلٟمً٤من أن يريب أوٓده سمدون
أن حيٞمٓمٝمؿ سم٤مًمٙمت٥م"
وي٘مقل اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر:
"ٟمريد أن يٜمِم٠م اًمٓمٗمؾ وهق يِمٕمر أن اًم٘مراءة ُمثؾ اًمٜمقم واًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚمٕم٥م رء
يتٙمرر يمؾ يقم"
ٓ ؿمؽ أن اًمٙمت٥م اًمتل وضمدهت٤م ذم سمٞمتٜم٤م ُمٜمذ ـمٗمقًمتل وصٌ٤مي ،واًمتل يم٤مٟم٧م آظمر ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ
ُمٙمتٌ٦م أيب وهمٗمٚم٧م قمٜمٝم٤م أقملم اًمٚمّمقص وأي٤مدهيؿ ،يم٤من هل٤م أيمؼم إصمر ذم طمٌل ًمٚم٘مراءة وقمِم٘مل
ًمٚمٙمت٥م وهنٛمل ًمٚمٛمٕمروم٦م ،سمؾ يم٤مٟم٧م اعمٖمٜم٤مـمٞمس اًمذي ؿمدين إمم أسمقاب اًمث٘م٤موم٦م ودروهب٤م ُمٜمذ
يمٌػما واحلٗم٤موة هب٤م
طمداصمتلً ،م٘مد قمرومتٝم٤م يقم قمرومتٝم٤م ؿمٞمئ٤م قمٔمٞمام ومخٞم ًام ..ومٛم٘م٤مُمٝم٤م ذم سمٞمتٜم٤م يم٤من ً
يم٤مٟم٧م ؿمديدة ،واًمتِمجٞمع قمغم ىمراءهت٤م دؤوسم ً٤م ُمتقاص ً
ال  ،واحلدي٨م قمٜمٝم٤م يٌٝمر إؾمامع ويقًمد
إًمٞمٝم٤م سمذور اًمِمقق.
إن أيمثر إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ واًمٕمٌ٤مىمرة واًمٜم٤مهبلم ،مل جيٚمٌقا ٟمٌقهمٝمؿ أو يٙمتًٌقه إٓ قمؼم هذه
اعمٙمتٌ٤مت اًمتل يم٤من يٛمٚمٙمٝم٤م آسم٤مؤهؿ وشمٕمٛمر هب٤م سمٞمقهتؿ  ،وهق ُم٤م يدومٕمٜم٤م ًمالهتامم سم٠مُمر هذا اًمريمـ
اًمريملم اًمذي ٟمًٞمٜم٤مه ذم سمٞمقشمٜم٤م وأهمٗمٚمٜم٤م وضمقده قمغم ضمدراٟمف ،ومِم٥م اًمٜمشء قمغم اجلٝم٤مًم٦م
واًمتخٚمػ وأًمػ اًمرضمٕمٞم٦م واًمٔمالم ،وُم٤م قمدٟم٤م ٟمًٛمع ُمـ أطمدهؿ ُم٤م يمٜم٤م ٟمًٛمع سم٤مُٕمس :ىمرأت
ذم ُمٙمتٌ٦م أيب ،شمٕمٚمٛم٧م ُمـ ُمٙمتٌ٦م أيب.
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ًم٘مد يم٤من هٜم٤مك ُمـ أسم٤مء ُمـ يم٤من ُيِمجع قمغم اًم٘مراءة  ،وي٘مػ سمقًمده قمغم ُمٙمتٌتف ويٕمرومف سمام ذم
سمٓمقهن٤م ُمـ يمٜمقز صمٛمٞمٜم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من يدرك أن جمرد وضمقد اعمٙمتٌ٦م ذم اًمٌٞم٧م ،يمٗمٞمؾ سمحد ذاشمف
دون طم٨م أو شمِمجٞمع أن خيٚمؼ ذم اًمٜم٤مؿمئ٦م أًمٗم٦م ُمع اًمٙمت٥م ،ويٜمٛمل ومٞمٝمؿ طم٥م آـمالع وقمِمؼ
اًمٙمت٥م واًمتٕمرف قمغم اًمث٘م٤موم٦م واًمتزود ُمـ اعمٕمروم٦م.
وُم٤م أروع ذًمؽ اًمِم٤مب اًمذي هؿ سم٤مًمزواج ،ويم٤من ي٘مقم سمتجٝمٞمز ؿم٘متف اًمتل ُي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م ُمع ذيٙم٦م
اًمٕمٛمر ،ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ضمٕمؾ اعمٙمتٌ٦م أول اهتامُمف ُمـ أصم٤مث اًمٌٞم٧م ،وأومرد هل٤م طمجرهت٤م
اخل٤مص٦م ىمٌؾ طمجرة اًمًٗمرة واعمٕم٤مش!.
وهل صم٘م٤موم٦م ووقمل ٓ يتٛمتع سمف إٓ اًم٘مٚمٞمٚمقن.
ًم٘مد أيمد قمٚمامء اًمٜمٗمس أن أطمد أهؿ أؾمٌ٤مب شمرهمٞم٥م اًمٓمٗمؾ ذم اًم٘مراءة ،واًمتل ؾمٛمٞم٧م سم٤مًم٘مدوة
اًم٘م٤مرئ٦م ،طمٞمٜمام يٙمقن اًمٌٞم٧م قم٤مُمر ًا سمٛمٙمتٌ٦م وًمق صٖمػمة ،شمْمؿ اًمٙمت٥م واعمجالت اعمِمقىم٦م ،ويم٤من
أومراد إهة ٓ ؾمٞمام إب وإمُ ،مـ اًم٘م٤مرئلم واعمحٌلم ًمٚم٘مراءة ،وم٢من اًمٓمٗمؾ ؾمقف ُحي٥م
اًم٘مراءة واًمٙمت٤مبٟٕ ،مف طمٞمٜمام يرامه٤م ي٘مرآن ؾمقف ي٘مٚمدهؿ ويٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب وشمٌدأ قمالىمتف
ُمٕمف.
إن إمه٤مل اًمٙمت٤مب واعمٙمتٌ٦م ذم حمٞمط إهةٟ ،م٤مسمع ُمـ قمدم إيامن أومراده٤م سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اعمٕمرومٞم٦م ،وأهن٤م
ٟمقاة اًمتحي وـمريؼ اًمرىمل ،واًمًٌٞمؾ إُمثؾ عمًت٘مٌؾ إضمٞم٤مل.
وىمد أصمٌ٧م شم٤مريخ اًم٘مراءة أن اًم٘مدوة ومٞمٝم٤م قمٜمٍم ه٤مم وظمٓمػم ذم شمدري٥م اًمٜم٤مؿمئ٦م و إضمٞم٤مل قمغم
اًم٘مراءة ،وإذا ُم٤م أردٟم٤م درؾم ً٤م قمٛمٚمٞم ً٤م واىمٕمٞم ً٤م ذم ذًمؽ ،ومٚمٞمس أرومع ومٞمف مم٤م طمدث ًمٚمٓمٌٞم٥م اًمديمتقر
(ٟمجٞم٥م حمٗمقظ) ص٤مطم٥م يمت٤مب (طمٞم٤مة ـمٌٞم٥م) ورائد قمٚمؿ أُمراض اًمٜمً٤مء واًمقٓدة ذم ُمٍم
واًمٕم٤ممل اًمٕمريب.
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وًمؽ أن شمٕمٚمؿ ،أن هذا اعم٘م٤مم اًمٕمٚمٛمل ،وهذه اعمٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ،يم٤مٟم٧م ٟمت٤مضم ً٤م ًمٚمٔمروف اًمتل
أطم٤مـم٧م سمف وؿمجٕمتف ،ومقاًمده يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙمتٌ٦م يمٌػمة ،طمقت يمتٌ ً٤م يمثػمة ذم ُمٞم٤مديـ ؿمتك،
وأسمرزه٤م ُيمت٥م اًمديـ ،اًمتل ـم٤مًمٕمٝم٤م ٟمجٞم٥م ذم أوىم٤مت ومراهمف ،وشمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م آداب اعمٜم٤مفمرة
واإليامن سم٤محلري٦م ًمٙمؾ ذي ومٙمر ،يمام يم٤من أسمقه ُمِمؽميم ً٤م ذم ؿمتك اًمّمحػ اًمٞمقُمٞم٦م واعمجالت
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٕم٘مد سمٛمٜمزهلؿ ضمٚمً٤مت ذم ىم٤مقم٦م آؾمت٘مٌ٤مل ،يدور ومٞمٝم٤م احلقار سملم أزواج
أظمقاشمف ،ويتٜم٤موًمقن خمتٚمػ اعمقوققم٤مت ،ومٙم٤من أطمدهؿ يتٚمق اًمّمحٞمٗم٦م سمّمقت قم٤مل وشمدور
سمٕمده٤م اعمٜم٤مىمِم٤مت.
وحيٙمل اًمديمتقر (ٟمجٞم٥م) ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ ومٞم٘مقلُ ( :م٤م أذيمره ٕيب أٟمف يم٤من يريدين أن أىمرأ ًمف
ىمٌٞمؾ ٟمقُمف إصح٤مطم ً٤م ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،وينمح زم ُم٤م خيٗمك قمكم أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ُمـ دىم٤مئؼ
اعمٕم٤مين ،ويم٤مٟم٧م أُمل شمًتٔمٝمر يمثػم ًا ُمـ أي٤مت ،وشمٗمن زم ُم٤م يٖمٛمض ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وومٞمام سملم
اًمث٤مُمٜم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ قمٛمري ،اؿمتد ؿمٖمٗمل سم٤مًم٘مراءة ،ومٚمؿ أيمـ أدع ُمـ ُمٙمتٌ٦م أيب يمت٤مسم ً٤م إٓ
ـم٤مًمٕمتف ،يمام أين يمٜم٧م أطمرص قمغم ىمراءة ُم٤م ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ٟمنمات دم٤مري٦م ،شمٌلم أؾمٕم٤مر اًم٘مٓمـ
وطمريم٦م إوراق اعم٤مًمٞم٦م ،وم٢مذا اؾمتٕمَم قمكم ومٝمؿ رء ُمٜمٝم٤م اؾمتٕمٜم٧م سم٠ميب قمغم طمؾ ُم٤م يٕمؽموٜمل
ُمـ همٛمقض).
يمؾ هذه اًمٕمقاُمؾ وُم٤م إًمٞمٝم٤م ،ىمد وضمٝمتف ٟمحق اًمث٘م٤موم٦م واًم٘مراءة وطم٥م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،ومٝمل
شمِمجٞمع ودومع ىمقي صٜمع ُمٜمف قم٘مٚمٞم٦م ُم٤مهرة ُمتٗمقىم٦م.
أُم٤م (ًمقيس قمقض) ومٚمٜم٤م أن ٟمٕمرف أن ُمٙمتٌ٦م واًمدة اًمًٌٞمٓم٦م اًمٞمًػمة ،يم٤مٟم٧م هل آٟمٓمالىم٦م أو
اًمٌقاسم٦م اًمتل دظمؾ ُمٜمٝم٤م إمم قم٤ممل اعمٕمروم٦م ،ويم٤مٟم٧م اعمحٗمز آيمؼم واًمٜمقاة اًمتل شمٙمقن ُمٜمٝم٤م هذا
اعمث٘مػ واعمٗمٙمر اًمٙمٌػم ،ورهمؿ يمقهن٤م ُمٙمتٌ٦م سمًٞمٓم٦م يًػمة ٓ شمتٕمدى يمتٌٝم٤م اعم٤مئ٦م يمت٤مب ،إٓ أهن٤م
يم٤مٟم٧م ص٤مطمٌ٦م اًمٗمْمؾ ومٞمام ص٤مر اًمٞمف سمٕمد ،وم٘مد ذيمره٤م ذم ُمذيمراشمف وحتدث قمٜمٝم٤م سم٢مقمج٤مب ،عم٤م
يم٤مٟم٧م شمْمٛمف ُمـ ٟمقادر وأقمامل صمٛمٞمٜم٦م ُمـ صٗمقة اًمٗمٙمر اإلٟمً٤مين ُمٚمٙم٧م قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف طمٞمٜمام يم٤من
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ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦مً ،م٘مد وٛم٧م ُمـ أقمامل احلٙمامء واًم٘مدُم٤مء شمرمج٤مت قمديدة وضمٞمدة ،وىمرأ ومٞمٝم٤م
اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت واًمؽممج٤مت واًمٙمت٥م اًمِمٞم٘م٦م اًمتل اٟمت٘م٤مه٤م واًمدهً ،مٞمدومع قمـ ٟمٗمًف ُمٚمؾ
احلٞم٤مة وؾم٠مم اًمٗمراغ طمٞمٜمام يم٤من يٕمٛمؾ سم٤مًمًقدان.
يمام يم٤من اًمديمتقر واًمٌ٤مطم٨م اًمٞم٤مسم٤مين اعمًٚمؿ (أُملم ُم٤ميمقشمقُمٞمزشم٤مين) ُمـ أروع إُمثٚم٦م واًمِمقاهد
قمغم ُم٤م ضمٚمٌ٧م ًمف ُمٙمتٌ٦م واًمده ُمـ ؾمٕم٤مدة ٟمٗمًٞم٦م ،وشمٖمػم يمٌػم ذم ُمً٤مر طمٞم٤مشمف ،وًمد أُملم ذم سمٞم٧م
سمقذي ُمقًمع سم٤مًم٘مراءة وحم٥م ًمٚمٌح٨م واًمٙمت٥م وهق ُم٤م ؾم٤مهؿ ذم شمٖمٞمػم ُمً٤مر طمٞم٤مشمف  ،ويم٤من
واًمده وضمده ُمـ رهٌ٤من اًمٌقذي٦م ،واـمٚمع واًمده قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمدي٤مٟم٤مت ،ويم٤مٟم٧م ُمٙمتٌتف
وخٛم٦م يمٌػمة شمْمؿ اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل أوم٤مدشمف ذم ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف اعمٌٙمرة  ،وذم ؾمـ اًمت٤مؾمٕم٦م
قمنم شمٕمرف قمغم اإلؾمالم وىمرأ صٗمح٤مت ُمـ اًم٘مرآن ،وسمٕمد ىمراءة ُمتقاًمٞم٦م عمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
ؿمٕمر أُملم سم٘مقة اًمديـ اإلؾمالُمل ووٕمػ دي٤مٟمتف اًمٌقذي٦م ،يمام يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة وسمٕمد هزيٛم٦م
اًمٞم٤مسم٤من ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ،يٕمٞمش ومؽمات ـمقيٚم٦م ُمْمٓمر ًسم٤م يٌح٨م قمـ رء صم٤مسم٧م وأسمدي ،وىمد
أراد أن يٙمتِمػ ه وُمدظمؾ هذه اًم٘مقة اًمتل يتٛمتع هب٤م اإلؾمالمً ،م٘مد ؾم٤مىمف اإلقمج٤مب
سم٤مإلؾمالم امم اًمتٕمٛمؼ ومٞمف وشمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ،وىمراءة أي رء يتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمالم وىم٣م ذم شمٕمٚمؿ
اًمٕمرسمٞم٦م وُمٌ٤مدئ ديٜمٝم٤م ،ىمراسم٦م مخس ؾمٜمقات ،يم٤من يمؾ يقم ي٘مرأ صٗمح٦م أو صٗمحتلم ،طمتك
يمٌػما وسم٤مطم ًث٤م ىمق ًي٤م ُمرُمق ًىم٤م ًمف
زادت ىمٜم٤مقمتف سم٤مإلؾمالم ومل يٌؼ إٓ اقمتٜم٤مىمف ،وأؾمٚمؿ وأصٌح داقمٞم٦م ً
ُم١مًمٗم٤مشمف وأقمامًمف اًمٌ٤مرزة ،صمؿ يم٤من ًمف سمٕمد ذًمؽ ُمٜمٝمجف اًمٗمٓمـ ذم اًمدقمقة ،طمٞم٨م أًمػ يمتٌ٤م ذم
اًمت٤مريخ واًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م ،هبدف ضمذب همػم اعمًٚمٛملم وسمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ ًمإلقمج٤مب
سم٤مإلؾمالم.
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع اًمرضمؾ أن ي٘مقم سمدور يمٌػم ذم ظمدُم٦م آؾمالم ٓ ي٘مقم سمف همػمه ،يمام قمؼم قمـ ذًمؽ
سمٕمض شمالُمذشمف.
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يمؾ هذا اًمتحقل اًمٙمٌػم ذم طمٞم٤مة هذا اًمرضمؾ وُم٤م ص٤مر اًمٞمف ،يم٤من سمٗمْمؾ ُمٙمتٌ٦م واًمده اًمتل شمٕمٚمؿ
ُمٜمٝم٤م وهنؾ ُمـ ومٞمْمٝم٤م ويم٤مٟم٧م هل اًمٓمريؼ اهل٤مدي ًمٜمقر آؾمالم!.
يٕمجٌٜمل أوًمئؽ اًمذيـ جيٕمٚمقن ُمـ اعمٙمتٌ٦م ضمزءا أصٞمال مم٤م يزيـ سمٞمقهتؿ ،يٗمٕمٚمقن هذا طمتك وًمق
يم٤مٟمقا ضمٝمالء ٓ شم٘مدير ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م.
وم٢من جمرد طمٗم٤مفمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،هق طمٗم٤مظ قمغم صٌٖمتٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ،اًمذيـ ٟمٕمٔمؿ ِ
اًمٕمٚمؿ
واًم٘مراءة ،ويم٤مٟم٧م أول يمٚمٛم٦م ذم يمت٤مسمٜم٤م اإلهلل (اىمرأ)
يتً٤مسمؼ اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م إمم اىمتٜم٤مء يمؾ ُم٤م يزيـ سمٞمقهتؿ ُمـ إؾم٤مس اًمٗم٤مظمر ،واًم٘مٓمع اًمٜم٤مدرة،
واًمٚمقطم٤مت اًمٖم٤مًمٞم٦م ،واًمٗمرش أهة ،واعمتٙمآت اعمرحي٦مً ،مٙمٜمٝمؿ يٖمٗمٚمقن قمـ اعمٙمتٌ٦م اًمتل
يٛمٙمـ هل٤م أن شمٗمجر ُمـ ذريتٝمؿ ٟمقاسمغ ُمـ اًمٕمٚمامء ،عمجرد هذا اًمتٕمٚمٞمؼ اًمرُمزي.
أظمٚمقا ُمٙم٤مٟمً٤م ذم سمٞمقشمٙمؿ ًمٚمٛمٙمتٌ٤مت ،وأفمٝمروا ومٞمٝم٤م أرومػ اًمٙمت٥م ،طمتك وًمق يمٜمتؿ همػم ُمث٘مٗملم،
وم٢مهن٤م ىمٌؾ أن شمثٛمر ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ذم أسمٜم٤مئٙمؿ ،وم٢مهن٤م مجٞمٚم٦م وسم٤مهٞم٦م وُمزهٞم٦م.
ًمدي ذم سمٞمتل ُمٙمتٌ٦م ىمٞمٛم٦م ورومٞمٕم٦م ،وهب٤م أؾمٗم٤مر مجٕمتٝم٤م ُمـ سم٤ميمر صٌ٤مي ،ومٝمل متثؾ صٗمح٦م
شم٤مرخيل وأي٤مم طمٞم٤ميتً ،مٙمٜمل ًمألؾمػ ٓ أفمٝمره٤م ذم اًمٌٞم٧م ظمق ًوم٤م ُمـ قمدوان إـمٗم٤مل ،اًمذيـ ٓ
يًؽمحيقن طمتك خيرسمقن يمؾ رء ،ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمقا طمرص آسم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف ،إذ جيدون ذم ذًمؽ
ُمتٕم٦م يمٌػمة ،طمٞمٜمام يٜم٤مًمقن ُم٤م صٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ أو ُمٜمع قمٜمٝمؿ ،وضمٕمٚمقا ُمٜمف ومريً٦م ممزىم٦م ،وأٟم٤م
ٓيٛمٙمـ أسمدً ا أن أحتٛمؾ أن أرى يمت٤م ًسم٤م زم ممز ًىم٤مٕ ،ن هذه اًمٚمحٔم٦م هل اًمٚمحٔم٦م اًمتل يتٛمزق ومٞمٝم٤م
ىمٚمٌل!.

دعوهم وشرتون الكتب
مل يٙمـ ُمٍموف اًمٕم٘م٤مد ذم صٖمره ،يزيد قمغم مخً٦م ُمٚمٞمامت ذم اًمٞمقم ،أي مخً٦م ىمروش ذم
إؾمٌقع يتًٚمٛمٝم٤م ُمـ واًمده يمؾ يقم مخٞمس ،مل يٙمـ يِمؽمي هب٤م ُم٠ميمقٓ أو وم٤ميمٝم٦م يمام يٗمٕمؾ
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أصح٤مسمف ،أو يذه٥م هب٤م إمم ُمٚمٕم٥م اًمٌٝمٚمقان إن زارت ُمديٜمٝمؿ ذم أوىم٤مت زي٤مرهت٤م ،وإذا دمٛمع
ًمديف صمٛمـ اًمٙمت٤مب اؿمؽماه ًمً٤مقمتف ،ومل يؽمدد أو يٕمٓمل اًمٕمٓم٤مر ىمرؿملم سمٕمد ىمرؿملم ،طمتك يتؿ
اًمثٛمـ اعمٓمٚمقب ،وهبذه اًمٓمري٘م٦م اؾمتٓم٤مع اًمٕم٘م٤مد أن ي٘مرأ اًمٕم٘مد اًمٗمريد ،وصمٛمرات إوراق
واعمًتٓمرف ،واًمٙمِمٙمقل واعمخالة ،وُم٘م٤مُم٤مت احلريري وسمٕمض اًمدواويـ ،ومل شمٙمٚمٗمف هذه
اعمٙمتٌ٦م اًمتل اؿمؽماه٤م ذم صٌ٤مه أىمؾ ُمـ ضمٜمٞمف واطمد!.
وًمٙمـ هذه اًمٙمت٥م اًمتل اؿمؽماه٤م ،مل شمٙمـ هل يمؾ ُم٤م ىمرأه ذم ومؽمة اًمتٚمٛمذة وُم٤م سمٕمده٤م ،وإٟمام
يم٤مٟم٧م ًمف ـمرىمف إمم يمت٥م أظمرى همػم ـمريؼ اًمنماء ،طمٞم٨م يم٤من ي٘مرأ ذم اًمٙمت٥م اًمتل يم٤من أسمقه
ي٘مرأ ومٞمٝم٤م.
يتٛمٜمك أطمدٟم٤م ذم طمٞم٤مشمف وقمغم ـمري٘م٦م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م ،أن يرزق سمّمٜمدوق ُمٚمٞم ًئ٤م سم٤مًمذه٥م ،أو ومٞمف
يمٜمز ُمـ اجلقاهر واحلكمً ،مٙمـ ُمٙمًٞمؿ همقريمل رزق سمّمٜمدوق ُمـ ٟمقع آظمر ٓ ،ي٘مؾ ٟمٗم٤مؾم٦م
قمـ صٜم٤مديؼ اًمٙمٜمقز اًمتل متتٚمئ سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وم٤مؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف أن يٙمقن ُمـ قمٔمامء
اًمدٟمٞم٤م! .
يم٤من همقريمل ومتك أؿمٕم ًث٤م ـمقيال ٟمحٞم ًٗم٤م قمريض اًمٙمتٗملم أصٗمر اًمًحٜم٦م ،صٌل ُمنمد سم٤مئس
ومْمٗم٤مو٤م ،مل يٙمـ يدور سمخٚمد أطمد أسمدً ا وهق يرى هذا اًمّمٌل
شمٕمٞمس صٕمٚمقك ،يرشمدي ُمٕمٓم ًٗم٤م
ً
هبذه اهلٞمئ٦م أن يتقىمع ًمف ُمًت٘مٌال ذم اًمديٜم٤م ،مل يٙمـ أطمد يتقىمع أن شمٙمقن ًمف ُمٙم٤مٟم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو
ؾمٌٞمال ًمٞمٙمقن ُمـ قمٔمامئٝم٤م ،أو ئمـ أن هذا آؾمؿ ؾمٞمٕمؼم طمدود وـمٜمف إمم يمؾ أوـم٤من اًمٕم٤ممل،
يم٠مطمد أهؿ وأقمٔمؿ اًمٙمت٤مب اًمث٤مئريـ اًمذيـ ظمدُمقا اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
وًمد قم٤مم  1868ذم روؾمٞم٤م وُم٤مت أسمقه سم٤مًمٙمقًمػما وهق ذم اًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمره ،صمؿ ُم٤مشم٧م أُمف ىمٌؾ
أن يٌٚمغ اًمٕم٤مذة ،وقم٤مش ُمع ضمده اًمذي يم٤من ىم٤مؾم ًٞم٤م همٚمٞم ًٔم٤م قمٚمٞمف طمتك ـمٚم٥م ُمٜمف طمٞمٜمام سمٚمغ
اًمٕم٤مذة أن هيجرهً ،مٞمًت٘مٌؾ ىمًقة احلٞم٤مة وهق ذم هذا اًمًـ اًمّمٖمػم ،ويرمتل ذم أطمْم٤من
اجلقع واًمتنمد واًمٌ١مس وىمًقة اعمٕمٞمِم٦م.
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سمدأ اًمٕمٛمؾ ذم حمؾ أطمذي٦م ،واٟمت٘مؾ ًمٞمٕمٛمؾ همً٤مل صحقن قمغم سم٤مظمرة ،ويم٤من ذم هذه اًمٌ٤مظمرة
قمغم ُمققمد ُمع اًم٘مدر اًمذي همػم طمٞم٤مشمف ،وووع ُمٜمٝم٤م أول ظمٓمقاشمف ٟمحق اعمجد اعمخٌ٠م ًمف ،وم٘مد
ً
ـمٌ٤مظم٤م اؾمٛمف ُمٞمخ٤مئٞمؾ ؾمٛمقري ،واًمذي أي٘مظ ومٞمف طم٥م اًمٙمت٥م
يم٤من ُمٕمٚمٛمف قمغم اًمٌ٤مظمرة
وقمِمؼ اًم٘مراءة ،وم٘مد يم٤من هذا اًمٓمٌ٤مخ يٛمتٚمؽ صٜمدو ًىم٤م ُمٚمٞم ًئ٤م سم٤مًمٙمت٥م ،حيٛمٚمف ُمٕمف أيٜمام ؾم٤مر
وذه٥م ،واؾمتٓم٤مع ؾمٛمقري اًمٓمٌ٤مخ أن يٜمٛمل ذم اًمٗمتك اًمّمٖمػم طم٥م اًمٙمت٥م واًم٘مراءة ،وُمـ
هذا اًمّمٜمدوق شمٗمتح٧م أوم٤مق اًمٙمؼمى ًمٚمّمٌل اًمّمٖمػم ،ويم٤من اًمتحقل اًمرهٞم٥م هلذا اًمٗمتك
اعمنمد اًمتٕمٞمسً ،مٞمّمػم ومٞمام سمٕمد ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٤مب وإدسم٤مء اًمروس.
ومٞم٤م شمرى ًمق ىم٤مسمؾ همقريمل صٜمدو ًىم٤م ُمـ اًمذه٥م ،هؾ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن جيٕمؾ ُمٜمف ُم٤م ضمٕمٚمف
صٜمدوق ؾمٛمقري؟ وهؾ يمٜم٤م ؾمٜمًٛمع سمف اًمٞمقم أو ٟم٘مرأ ًمف ،أو يٙمقن ًمف هذا اًمت٠مصمػم اًمٙمٌػم سم٠مدسمف
ذم سمالده واًمٕم٤ممل أمجع؟!
سم٤مًمتِمجٞمع وطمده شمًتٓمٞمع أن حتقل ُمً٤مر وًمدك وشمً٤مهؿ ذم اًمتخٓمٞمط عمًت٘مٌٚمف ،يٙمٗمٞمؽ وم٘مط
طمٞمٜمام شمراه يٛمٞمؾ عمقهٌ٦م ُم٤م ،أن حتٗمزه قمٚمٞمٝم٤م وشمٔمٝمر إقمج٤مسمؽ ٓهتامُمف هب٤م ،وشمٌح٨م سم٠مي وؾمٞمٚم٦م
يمٞمػ شمزج سمف ذم قم٤معمٝم٤م وؾمٌؾ اطمؽماومٝم٤م واًمقًمقغ ومٞمٝم٤م؟
إن سمٕمْمٝمؿ يٜمٝمر أسمٜم٤مءه إن رآه يامرس ًمٕمٌ٦م أو هقاي٦م ٓ شمروٞمف وًمق أٟمف شمري٨م ىمٚمٞمال وشمٗمٙمر
هبدوء ًمقضمد أهن٤م ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن ـمري٘م ً٤م ومًٞمح ً٤م ًمٜمٌقغ وًمده وؾمٕم٤مدشمف ذم احلٞم٤مة ..وإن ُمـ
أؾمٕمد اًمٚمحٔم٤مت اًمتل ي٘مدره٤م أسم٤مء اًمقاقمقن ..شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يرون ومٞمٝم٤م أسمٜم٤مءهؿ يٛمٞمٚمقن
ًمٚم٘مراءة وي٘متٜمقن اًمٙمت٥م.
إهنؿ ُمـ ومرط ؾمٕم٤مدهتؿ يدومٕمقهنؿ إمم قم٤ممل اًمٙمت٥م دومٕم ً٤م ،إليامهنؿ اًمِمديد سم٠مصمره٤م اًمٙمٌػم ذم
شمٜمقير اًمٕم٘مقل وشمٜم٘مٞم٦م إومٝم٤مم وص٘مؾ اًمٜمٗمقس وإصمراء اًمقضمدان ،وىمدرهت٤م اًمٗم٤مئ٘م٦م قمغم شمقومػم
ُمٕم٤ممل اًمٜمج٤مح واًمتٗمقق ذم احلٞم٤مة.
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وي٠مشمٞمٜم٤م اًمديمتقر طمًلم ومقزيً ،مٞمٕمؽمف ًمٜم٤م أن شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل وضمده٤م ذم ُمٙمتٌ٦م واًمده،
يم٤مٟم٧م هل اًمنمارة إومم اًمتل أصم٤مرت طمٌف اًمٙمٌػم ًمٚم٘مراءة وهل يمت٥م سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ
يمت٥م اًمدراؾم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م إمم ٟمٗمًف ًم٘مد وضمد يمت٤مب سمدائع اًمزهقر ذم أظمٌ٤مر اًمدهقر ٓسمـ إي٤مس،
وجمالت اعم٘متٓمػ واهلالل ويمت٤مب قمج٤مئ٥م اهلٜمد سمره وسمحره وضمزائره ًمٞمزرك سمـ ؿمٝمري٤مر،
واًمذي حيتقي قمغم ُمٖم٤مُمرات اًمٌحريـ اًمٕمرب واًمٗمرس ،ومٞمام يِمٌف طمٙم٤مي٤مت اًمًٜمدسم٤مد ،ووضمد
ىمّم٦م شمٖمريٌ٦م سمٜمل هالل واًمٔم٤مهر سمٞمؼمس وإُمػمة ذات اهلٛم٦م ،ومحزة اًمٌٝمٚمقان ،يمام وضمد ذًمؽ
اًمٙمت٤مب اًمذي أضمرى قمؼماشمف ُمدراراٟ :مقر اًمٕملم ذم ُمِمٝمد احلًلم ويمت٤مب أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م
وىمّم٦م احلًـ اًمٌٍمي وؾمٗمره سمحث٤م قمـ زوضمتف اًمتل هجرشمف إمم سمالده٤م سمجزائر اًمقاق واق
وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م اًمٌ٤مهرة واًم٘مّمص اًمِمٞم٘م٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم طمٌف ًمٚم٘مراءة.
وحتقًم٧م اًم٘مراءة قمٜمده إمم همرام قم٤مرم ،ويم٤من واًمده يِمجٕمف قمغم ذًمؽ ،وم٢مٟمف عم٤م اٟمت٘مؾ امم اعمرطمٚم٦م
اًمث٤مٟمقي٦م ،وضمد ُمع زُمٞمؾ ًمف ذم اعمدرؾم٦م يمت ًٌ٤م اٟمجٚمٞمزي٦م سمجٚمدة محراء شمتّمدر أهمٚمٗمتٝم٤م صقر
ُمٚمقٟم٦م ،وم٠مسمدى ًمقاًمده رهمٌتف ذم ذائٝم٤م واحلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مصٓمحٌف إمم ُمٙمتٌ٦م إعم٤مين ديٛمر
سمٛمٌٜمك ومٜمدق ؿمؼمد اًم٘مديؿ ،وم٤مؿمؽمى ُم٤م يم٤من يتٛمٜم٤مه ،ومل يٜمت٘مؾ إمم اًمدراؾم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م طمتك ىمد ىمٓمع
يمٌػما ذم ىمراءة شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل وضمده٤م ذم ُمٙمتٌ٦م أسمٞمف.
ؿمق ًـم٤م ً
وأُم٤مم هذا اًمققمل احلٙمٞمؿ واًمذيم٤مء اًمٕمٛمٞمؼٟ ،مجد قمغم اًمّمقرة إظمرى ،آسم٤مء يٕم٤مدون اًم٘مراءة
ويٜمٝمرون أسمٜم٤مءهؿ ًمق أٟمٗمؼ أطمدهؿ ُمٍموومف ذم ذاء يمت٤مب أو جمٚم٦م ،ويٕمدوٟمف شمٌزير ًا أو هوم ً٤م
ومٞمام ٓ ٟمٗمع ومٞمف ،وهق همٌ٤مء ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ،ومح٤مىم٦م ٓ شمٕمدهل٤م مح٤مىم٦م ،طملم يٍمومقن أسمٜم٤مءهؿ قمـ
ـمريؼ اًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمري واًمٕم٘مكم وؾمٌٞمؾ اًمث٘م٤موم٦م اًمتل هتٌٝمؿ ذم احلٞم٤مة ىمدرات متٞمزهؿ قمـ أشمراهبؿ!.
وًمٕمؾ هذا ُم٤م أي٘مٜمف وومٓمـ إًمٞمف ذًمؽ اًمت٤مضمر اًمٜمٌٞمف واًمد إدي٥م اًمٙمٌػم إؾمت٤مذ (قمٌد اًمقه٤مب
ُمٓم٤موع) واًمذي يم٤من شم٤مضمر ًا يٕمٞمش ذم قم٤ممل اعم٤مل وي٘مٞمس يمؾ رء سم٤معمٙمً٥م واخلً٤مرة ومٞمٌٞم٧م
قمغم دم٤مرة ويّمٌح قمغم دم٤مرة .
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وهذا وأُمث٤مًمف رسمام شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ اعم٤مدة ،وٓ يرون ؿمٞمئ ً٤م ذم طمٞم٤مهتؿ وٓ ي٘مٞمًقٟمف إٓ سم٤معم٤مل
وًمٚماملً ،مٙمٜمف يم٤من ذيمٞم ً٤م ي١مُمـ سم٘مدرة اًم٘مراءة ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٕم٘مؾ وشمٙمقيـ وًمده قمغم اًمّمقرة اًمتل
يرضمقه٤م ًمف ذم ظمٞم٤مًمف.
ومٗمل ـمٗمقًم٦م إؾمت٤مذ يم٤من أصدىم٤مءه يًت٠مضمرون اًمٙمت٥م واعمجالت ُمـ اعمٙمتٌ٤مت طمتك ي٘مرؤوهن٤م
ويِمٖمٚمقن هب٤م ومراهمٝمؿ ،وادمف هق ُمٕمٝمؿ إمم هذه اهلقاي٦م ،وًمٙمٜمف يم٤من يٙمره اإلقم٤مرة ،وحي٥م أن
ي٘متٜمل اًمٙمت٥م ويٛمتٚمٙمٝم٤م ،ومل يٙمـ ؾمٌٞمؾ ًمذًمؽ إٓ أن يْمحل سمٛمٍموومفً ،مٞمِمؽمي ُم٤م يروق ًمف
ُمٜمٝم٤م ،وهق ُم٤م أدى إمم ٟمٗم٤مذه واًمتج٤مئف ٕظمٞمف طمتك يًتٚمػ ُمٜمف ،وإمم أُمف طمتك شمٕمقوف ُم٤م أٟمٗم٘مف
ذم ذاء اًمٙمت٥م.
وعم٤م قمٚمؿ واًمده سمذًمؽ ،مل يٜمٝمره يمام ومٕمؾ يمثػم ُمـ آسم٤مء زُمالئف ،وإٟمام ؿمجٕمف قمغم ذًمؽ وأقمٓم٤مه
شمٍمحي ً٤م ًمٞم٠مظمذ ُمـ ُمقزع اًمّمحػ اًمذي ي٠مشمٞمف يمؾ صٌ٤مح ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمٙمت٥م اًمدوري٦م اًمتل
شمقزع ُمع اًمّمحػً ،مٞم٘مقم هق سمٛمح٤مؾمٌ٦م اعمقزع قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،وىمد رومع هبذا قمٌئ٤م ُم٤مًمٞم٤م قمٜمف
ويم٤من ومٕمٚمف شمِمجٞمٕم ً٤م ىمق ًي٤م قمغم اًم٘مراءة واي٘م٤مظ ُمقاهٌٝم٤م ذم ذاشمف.
ًم٘مد أؾمٝمؿ هذا اًمقاًمد اًمرؿمٞمد ذم حتديد ُمً٤مر وًمده ذم احلٞم٤مة ،ويم٤من هذا اًمتِمجٞمع هق اًمٌداي٦م
يمٌػما حي٥م اًمٙمثػمون ىمٚمٛمف ويٜمتٔمرون ُم٘م٤مٓشمف.
احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمّمٌح ومٞمام سمٕمد أدي ًٌ٤م ويم٤مشم ًٌ٤م ً
وًمق أٟمف ومٕمؾ يمام ومٕمؾ اًمٖمػمً ،مرسمام اختذ آسمـ ـمري٘م ً٤م آظمر همػم ـمريؼ اًم٘مراءة ،وأصٌح ذم احلٞم٤مة
ؿمٞمئ ً٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مٕدب واًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ،ومل يٙمـ ىمد أـمؾ قمٚمٞمٜم٤م وأُمتٕمٜم٤م سمٌٞم٤مٟمف اًمٕمذب
وىمٚمٛمف اًمرطمٞمؿ!.
وم٤مشمرك وًمدك يِمؽمي اًمٙمت٥م وؿمجٕمف قمغم اىمتٜم٤مئٝم٤م وأي٘مظ ذم ىمٚمٌف طمٌٝم٤م ،ومٕمًك أن يٙمقن ذم
اعمًت٘مٌؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمذيمقر ًا.
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حكامنا والكتب
ىمديام ذم ُمٍم ،يم٤مٟم٧م طمٞمٜمام شمتجٝمز ًمٕمرؾمٝم٤مٓ ،سمد أن يقوع ذم
هؾ شمتخٞمؾ أن اًمٕمروس ً
ضمٝم٤مزه٤مٟ ،مًخ٦م ُمـ يمت٤مب اعمزين ذم اًمٗم٘مف ،اًمذي ذطمف اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء ،و زاد طمجٛمف قمـ
( )550صٗمح٦م ،شمؼم ًيم٤م وسمٜم٤مء هلذه احلٞم٤مة اجلديدة قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ واًمٜمقر واًمٕمالىم٦م
اًمّمحٞمح٦م ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ويم٤من يمذًمؽ يمت٤مب صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمف ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة ذم اًمٜمٗمقس،
ومٝمق ذم أهمٚم٥م سمٞمقت ُمٍم ،ويتجٛمع اًمرضم٤مل ذم اعمً٤مضمد وإٟمدي٦م ًم٘مراءشمف واًمتؼمك سمف ،طمتك
ـمٖمك قمغم اًمٌٕمض ضمٝمال أن حيٚمػ سمف وي٘مقل ًمؽ :واًمٌخ٤مري يمذا ،واًمٌخ٤مري ُم٤م ومٕمٚم٧م يمذا،
وُم٤مزاًم٧م ُمقضمقدة قمغم أًمًٜم٦م يمثػم ُمـ اعمٍميلم إمم اًمٞمقم ،سمؾ سمٚمغ سم٤معمٍميلم أهنؿ يم٤مٟمقا
ي٘مرؤوٟمف ذم احلروب ًمٚمتؼمك وـمٚم٥م اًمٜمٍم قمغم إقمداء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم !.يمام طمدث أي٤مم
اخلديقي اؾمامقمٞمؾ ذم طمرب احلٌِم٦م!.
ىمديام شم٘مدر يمٚمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب واًم٘مراءة ،ومل يٙمـ اعمٍميقن
ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م ً
وطمدهؿ ذم هذه اعمحٛمدة ،طمتك ذم ومؽمات اجلٝمؾ ،يم٤مٟم٧م شمٕمتز سمٌٕمض اًمٙمت٥م ،وشمٜمزهل٤م ُمـ
طمٞم٤مهت٤م ُمٜمزًم٦م اًم٘مداؾم٦م ،وطمٞمٜمام شمؿ اًمتٗمريط ذم طم٥م اًمٙمت٤مب ،ؾم٤مد اجلٝمؾ واًمت٠مظمر واًمريمقد ،سمؾ
إٟمؽ ًمق سمحث٧م ذم أؾمٌ٤مب وقمقاُمؾ اًمت٠مظمر واًمؽماضمعً ،مقضمدت اإلقمراض قمـ اًم٘مراءة،
واًمتخكم قمـ اًمٙمت٤مب ،أطمد أهؿ هذه اًمٕمقاُمؾ اًمتل أدت ًمؽماضمع هذه إُم٦م.
وُمع أول اًمٚمحٔم٤مت واعمالطمؿ اًمتل سمدأت ومٞمٝم٤م شمٙمقيـ ٟمقاة هذه إُم٦م ،يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة وشمٕمٚمٞمؿ
اًمٙمت٤مسم٦م رضورة طم٤مرضة ..اٟمٔمر وشم٠مُمؾ هذا اًمٌمء اًمٕمجٞم٥م اعمذهؾ! رضمؾ ي٘مٞمؿ دوًم٦م وي٘مقد
طمر ًسم٤م ،ويتقمم يمؼم ساع قمٜمٞمػ سمٞمٜمف وسملم ـمٖم٤مة ىمقُمف ،طمتك ومّمٚم٧م سمٞمٜمٛمٝم٤م اًمًٞمقف ،صمؿ ي٘متؾ
ُمـ ىمتؾ وي٠مه ُمـ أه ،ويٕمرض قمغم ُمـ أراد أن يٗمدي ٟمٗمًف ُمـ إه ،أن ُيٕمٚمؿ اًم٘مراءة
واًمٙمت٤مسم٦م ًمـ(ُ )10مـ أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم.
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وإين ٕشمٕمج٥م يمٞمػ مل شم٘مػ قم٘مقل اًم٘مرؿمٞملم أُم٤مم هذا اًم٘مرار اخلٓمػم ُمقىمػ اعمت٠مُمؾ،
ومٞمدريمقن أن اًمرضمؾ ومٕمال مل يٙمـ زقمٞمام أو ُمتًٞمدً ا أو ُمٜم٤مز ًقم٤م ًمًٚمٓم٤مهنؿ ،وأٟمف ومٕمال مل يٙمـ إٓ
ً
وخمٚمّم٤م.
وُمٜم٘مذا
وزقمٞمام
ٟمٌ ًٞم٤م
ً
ً
ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي حتت٤مج ومٞمف احلرب ًمٚمامل واعمت٤مع واًمٗمداء ،وأضمقر اجلٜمد وحتّمٞمؾ اًم٘مقت،
وشمٓمٌٞم٥م اجلرطمك وآٟمٗم٤مق قمغم أه اًمِمٝمداء ،ي٠ميت هذا اًم٘م٤مئد اًمٗمذ ومػميمؾ يمؾ ذًمؽ سم٘مدُمف،
ويٜمٔمر ًمتٕمٚمٞمؿ اًمّمٖم٤مر وجيٕمؾ ُمٜمف ومداء إؾمػم!.
إن قمدوهؿ إذن ًمف ُسمٕمد ؾمحٞمؼ ،ورؤي٦م قمٛمٞم٘م٦م ،إٟمف يريد أن يّمٜمع دوًم٦م ،وي٘مٞمؿ أُم٦م ىمقي٦م ومتٞم٦م
قم٤معم٦م ىم٤مرئ٦م ،سمؾ يم٤من أومم هبؿ أن ي٘مٗمقا ُمتٗمٙمريـ ُم٤مذا يٗمٕمؾ حمٛمدً ا ،وهق إُمل اًمذي ٓ ي٘مرأ
وٓ يٙمت٥م؟ ُمـ أيـ أشم٤مه هذا اإلدراك سم٘مٞمٛم٦م اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م؟ يمؾ هذه ُمٕم٤من يم٤من يٛمٙمـ أن
هتدهيؿ حل٘مٞم٘م٦م اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ واًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مقٓ احل٘مد واًمٕمٜم٤مد اًمذي
يٕمٛمل اًمٌّم٤مئر ..صمؿ ًمٜمرضمع إمم اًمقراء سمره٦م ًمٜم٘مقل :يم٤من إومم هبؿ أن يدريمقا ذًمؽ طمٞمٜمام يم٤من
أول ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف ُمـ أُمر اًمرؾم٤مًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم( :اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ)
هٙمذا يم٤مٟم٧م أُمتٜم٤م ،اًمديـ واًمٜم٤مس واحلٞم٤مة واعمجتٛمع واحلرب واًمًٚمؿ واًمٗم٘مر واًمٖمٜمك ،يمٚمٝم٤م
طم٤مٓت يم٤من يّم٤مطمٌٝم٤م إيامن ىمقي سم٤مًمٙمت٤مب ،وشمدقمق اًمٙمت٤مب وشمراومؼ اًمٙمت٤مب ..سمؾ ومقق هذا
يم٤من اًمزقمامء واًمًالـملم يٕمِم٘مقن اًمٙمت٥م ،ومحٞمٜمام شم٘مرأ شم٤مريخ اًمرؿمٞمد وؾمػمة ضمده واسمٜمف
اعم٠مُمقن ،دمد يمال ًُم٤م يٗمقق اخلٞم٤مل ،ذم طم٥م اًمٙمت٥م وقمِمؼ اعمٙمتٌ٤مت ،وذم إٟمدًمس يم٤من قمٌد
اًمرمحـ اًمٜم٤مس ُمقًم ًٕم٤م سم٤مًمٙمت٥م واًم٘مراءة وىمٞمؾ :إٟمف مجع ( )400.000يمت٤مب ٟمٗمٞمس ،وذيمر
اًمذهٌل قمٜمف :أٟمف مجع ُمـ اًمٙمت٥م ُم٤ممل جيٛمٕمف أطمد ُمـ ىمٌٚمف وٓ سمٕمده ،ويم٤من سم٤مذٓ ًمٚمذه٥م ذم
اؾمتجالب اًمٙمت٥م ُمـ اًمٌالد اًم٘مريٌ٦م ،و جيد ًمذة ذم ذائٝم٤م ،سمؾ ىمٞمؾ :إن ُم٤م يم٤من يٛمتٚمٙمف ُمـ
اًمٙمت٥م يم٤من يٗمقق ُم٤م متتٚمٙمف ُمٙمتٌ٤مت أوروسم٤م ،وهلذا يم٤من قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤مس ،وإذا أردت أن
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شمٕمرف ُمـ هق قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤مس وم٤مذه٥م ًمٚمٌح٨م قمـ ذًمؽ آؾمؿ اًمذي أرقم٥م أوروسم٤م يمٚمٝم٤م
أي٤مم طمٙمٛمف ..رسمام ٕٟمف يم٤من ىم٤مر ًئ٤م ُمّم٤مطم ًٌ٤م ًمٚمٙمت٥م اًمتل هل اًم٘مقة احل٘مٞم٘مٞم٦م.
وىمد ورث قمٜمف وًمده احلٙمؿ اعمًتٜمٍم هذه اخل٤مصٞم٦م وهذا احل٥م وهذا اإليامن!.
وم٘مٞمٝم٤م سم٤معمذاه٥م ،إُم٤م ًُم٤م ذم ُمٕمروم٦م إٟمً٤مب،
ي٘مقل قمٜمف اسمـ اخلٓمٞم٥م« :ويم٤من -رمحف اهلل -قم٤معمً٤م ً
٤مقم٤م ًمٚمٙمت٥م ،مم ِّٞم ًزا ًمٚمرضم٤مل ُمـ يمؾ قم٤ممل وضمٞمؾ ،وذم يمؾ ُِم ٍ
دمرد
مج ً
طم٤موم ًٔم٤م ًمٚمت٤مريخَّ ،
ٍم وأوانَّ ،
ًمذًمؽ وهتٛمؿ سمف؛ ومٙم٤من ومٞمف طمج٦م وىمدوة وأص ً
ال ُيقىمػ قمٜمدهش .وي٘مقل قمام وصٚم٧م إًمٞمف
إٟمدًمس ذم قمٝمده ُمـ اًمرىمل واًمتحي« :وإًمٞمف اٟمتٝم٧م إهب٦م واجلالًم٦م ،واًمٕمٚمؿ وإص٤مًم٦م،
وأصم٤مر اًمٌ٤مىمٞم٦م ،واحلًٜم٤مت اًمراىمٞم٦مش
ِ
ُمٙمتٌ٤مت اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك
أٟمِم٠م احلٙمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٙمتٌ٦م إُمقي٦م ،شمٚمؽ اًمتل ُشم َٕمد أقمٔمؿ
قمغم اإلـمالق ،ويم٤مٟم٧م ُشمٜم٤مومس ُمٙمتٌ٦م ُىم ْر ُـم ٌَ٦م وُمٙمتٌ٦م سمٖمداد ،وىمد دومع آٓف اًمدٟم٤مٟمػم جلٚم٥م
قمامل وفمٞمٗمتٝمؿ اًمقطمٞمدة هل مجع اًمٙمت٥م
أقمٔمؿ اًمٙمت٥م إًمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل ،ويم٤من ًمف َّ
ُمـ ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وُمـ همػم سمالد اعمًٚمٛملم ،وم٢مذا ضم٤مءوا سمٙمت٤مب
ذم اًمٗمٚمؽ أو اًمٓم٥م أو اهلٜمدؾم٦م أو همػمه٤م ُمـ أي سمٚمد همػم إؾمالُمل ُشم ِ
وو َّؿ إمم
رضم َؿ قمغم اًمٗمقر ُ
يمثػما ،وضمٕمؾ هل٤م َأ ْر ِو َىم ً٦م
اعمٙمتٌ٦م إُمقي٦م ،وىمد َّ
وؾمع احلَٙمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤مس ذم اعمٙمتٌ٦م ً
قمٔمٞمٛم ً٦م طمتك شمًتققم٥م يمثرة احلْمقر ُمـ اعمًٚمٛملم.
ويم٤من احلٙمؿ اعمًتٜمٍم –رمحف اهلل -يِمؽمي اًمٙمت٥م ُمٝمام سم٤مًمغ اًمٜم٤مس ذم أؾمٕم٤مره٤م ،وىمد أطمي
ذم ُمٙمتٌتف هذه اًمٜمًخ َ٦م إومم ُمـ يمت٤مب إهم٤مين ًمألصٗمٝم٤مين (وهق اًمٙمت٤مب اًمِمٝمػم ذم إدب)
وأصٗمٝم٤من هذه أن ُمـ ُمدن إيران ،وم٠ميـ إيران ُمـ إؾمٌ٤مٟمٞم٤م أن؛ وم٤مًمرضمؾ مل شمٙمـ شم٘مػ أُم٤مُمف
اًمتخقم وٓ احلدود!
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حمٗمزا قمغم اًم٘مراءة وم٘مط ،وإٟمام يم٤من ذم ٟمٗمًف قم٤معمً٤م ُمٓمٚمٕم٤م ىم٤مرئً٤م ،وؿم٤مرك
ومل يٙمـ مج٤م ًقم٤م ًمٚمٙمت٥م ً
ذم قمٚمقم قمٍمه ىم٤مرئً٤م وقم٤م ًعم٤م وُمث٘م ًٗم٤م .وم٠مشم٘مـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م طمتك أن سمٕمض اًمِمٞمقخ ؾمٛمٕمقا
ُمٜمف احلدي٨م اًمٜمٌقي.
وي٘مقل اًمديمتقر طمًلم ُم١مٟمس ذم يمت٤مسمف ( ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمس)  ”:وىمد قمثرٟم٤م
حلٙمؿ وُمالطمٔم٤مشمف ،ويم٤من اًمٕمٚمامء سمٕمده يٕمتؼمون هذه اعمالطمٔم٤مت
سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ظمط ا َ
أصقٓ شمٕمتٛمد .ومل ي٘متٍم قمغم قمٚمقم اًمٕمرب سمؾ قمٜمك سمٙمؾ اًمٕمٚمقم ،وحت٧م إذاومف شمرضمؿ ىم٤مؾمؿ
سمـ أصٌغ اًمٌٞم٤مين ،وطمٗمص سمـ اًمؼم ،يمت٤مب اًمت٤مريخ هلػموؿمٞمقش ُمـ اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،وشمرمجقا ًمف
يمت٤مب ديً٘مقرديقس ذم اًمٓم٥م ُمـ اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م .ويم٤من يرؾمؾ اًمٜم٤مس إمم ؿمتك اًمٌالد ويٓمٚم٥م
إًمٞمٝمؿ أن يٙمتٌقا دراؾم٤مت قمام زاروه ُمـ إىمٓم٤مر وحيتٗمظ هبذه اًمدراؾم٤مت ذم ُمٙمتٌف".
ُم٤م أروع اًمدٟمٞم٤م طمٞمٜمام هيتؿ احل٤ميمؿ سم٤مًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر وٟمنم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،ويٙمقن طمٌٞم ًٌ٤م
يمثػما ُمـ اخلػم وآسمداع واًمرىمل
ًمٚمٛمٗمٙمريـ واًمٕمٚمامء وإدسم٤مء ٓ ،ؿمؽ ان اًمدٟمٞم٤م وىمتٝم٤م ؾمتثٛمر ً
واحلْم٤مرة ،سمؾ ؾمٞمتقضمف اعمجتٛمع يمٚمف شمقضمٝم٤م آظمر ٟمحق اًمري٤مدة واًمّمدارة واًمتٗمقق واًمٜمٝمقض.
وٟمحـ دائام ُم٤م ٟمٕمٙمػ قمغم طمْم٤مرشمٜم٤م وشمراصمٜم٤م وأُم٤مضمدٟم٤م ًمٜم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٕمؼمة ،وٟمثٌ٧م ًمٚمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م
يمؿ يم٤مٟمقا قمٔمامء ،ويمؿ يم٤مٟمقا ٟمٌالء ٟمجٌ٤مء ،ؾمٌ٤مىملم ًمٙمؾ ومْمؾ وُمٙمرُم٦م.
ٟمحـ اًمٞمقم ٟمتٕمج٥م وٟمٜمدب طمٔمٜم٤م وٟمحـ ٟمتذيمر وٟمروي قمالىم٦م اًمٖمرسمٞملم سم٤مًمٙمت٤مب وقمٜم٤ميتٝمؿ
سمٛمٙمتٌ٤مشمف ،ويمٞمػ أٟمف ص٤مر ذم طمٞم٤مهتؿ ؿمٞم ًئ٤م اصٞمال ٓ يًتٖمٜمقن قمٜمف ،وٟمروي وٟمردد ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ
إيامهنؿ اًمٙمٌػم سم٠مٟمف أىمٍم اًمٓمرق ًمٚمتٗمقق قمغم إظمريـ.
ٟمٗمٕمؾ هذا وٟمحـ ٟمٜمدب طمٔمٜم٤م اًمٕم٤مصمر ،وضمٝمٚمٜم٤م اًمٕمٛمٞمؼ ،وشم٘مّمػمٟم٤م اعمٗمرط ،وهم٤مب قمٜم٤م أٟمٜم٤م
أطمٗم٤مد أُم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مدس اًمٙمت٤مب ،وهتٞمؿ سم٤معمٕمروم٦م ،وشمٕمٔمؿ أُمر اًمث٘م٤موم٦م إمم طمد ٓ هن٤مي٦م ًمف.
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ٟمٕمؿ هذا هق ُم٤موٞمٜم٤م وشمراصمٜم٤م ورضم٤مًمٜم٤م ،اًمذي حي٤موًمقن اًمٞمقم أن يِمقهقا صقرهتؿ ذم يمؾ
ُمٞمدان ،ويريدون ًمٜم٤م أن ٟمتؼمأ ُمٜمٝمؿ ،وٟمٜمٗمض أيديٜم٤م ُمـ ؾمػمهتؿ ،سمؾ وٟمخجؾ أن ٟمٜمتً٥م
إًمٞمٝمؿ ،وٟمدقمل أٟمٜم٤م ومروقمٝمؿ وأهنؿ ضمذورٟم٤م.
اؾمٛمٕمقا ي٤م أهؾ اًمث٘م٤موم٦م ،وي٤م رواد اعمٕمروم٦م ،اؾمٛمٕمقا واٟمٔمروا وأسمٍموا وأظمؼموا اًمٕمٛمٞم٤من ومٞمٜم٤م
يمٞمػ يمٜم٤م ويمٞمػ يم٤مٟم٧م طمْم٤مرشمٜم٤م وأؾمالومٜم٤م ُمع اًمٙمت٥م.؟
ي٘مقًمقن ويروون قمـ اعم٠مُمقن اًمٕمٌ٤مد :أٟمف يم٤من يٕمٓمل ًمٚمٛمؽممجلم زٟم٦م ُم٤م يؽممجقن ُمـ اًمذه٥م
اخل٤مًمص ،وم٤مًمذي يؽمضمؿ يمت٤م ًسم٤م ي٠مظمذ صم٘مٚمف ذه ًٌ٤م ،ومل شمٙمـ اًمٙمت٥م يقُمٝم٤م شمٙمت٥م قمغم أوراق يمام
هق طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم ،وإٟمام قمغم ؾمٕمػ اًمٜمخؾ واًم٘مامش وأطمٞم٤من قمغم ىمٓمع احلج٤مرة ،وهذا يدًمٜم٤م قمغم
إضمر اًمٙمٌػم اًمذي يم٤من يٜم٤مًمف اعمؽممجقن واعمٗمٙمرون.
وضم٤مء ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء قمـ اجل٤مطمظ "أٟمف دظمؾ اًمٌٍمة ُمرة ،صمؿ ظمرج ُمٜمٝم٤م سمثروة يمٌػمة سمٕمد
ومؽمة ىمّمػمة ،ومً٠مًمف ُمٞمٛمقن سمـ ه٤مرون :أًمؽ سم٤مًمٌٍمة وٞمٕم٦م؟ ومتًٌؿ اجل٤مطمظ وىم٤مل :أهدي٧م
يمت٤مب احلٞمقان إمم حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزي٤مت وم٠مقمٓم٤مين مخً٦م آٓف ديٜم٤مر ،وأهدي٧م يمت٤مب
اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم إمم اسمـ أيب داود ،وم٠مقمٓم٤مين مخً٦م آٓف ديٜم٤م ،وأهدي٧م يمت٤مب اًمزرع واًمٜمحؾ إمم
إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمٌ٤مس اًمّمقزم ،وم٠مقمٓم٤مين مخً٦م آٓف ديٜم٤مر ،وم٤مٟمٍموم٧م قمـ اًمٌٍمة ويم٠من زم ومٞمٝم٤م
وٞمٕم٦م ٓ حتت٤مج إمم دمديد أو شمًٛمٞمد".
ومٛمـ ُمـ إُمؿ يم٤من طمٙم٤مُمٝم٤م هيٞمٛمقن سم٤مًمٙمت٥م هذا اهلٞم٤مم ،وذم أي أُم٦م يم٤من اعم١مًمٗمقن يٖمتٜمقن
هذا اًمٖمٜمك؟ أٓ إٟمٜم٤م طم٘م٤م يمٜم٤م ؾم٤مدة اًمٙمت٥م.
ي٘مقل اًمنضم٤مين :إن ُمٗمت٤مح ىمٞم٤مم هذه إُم٦م هق يمٚمٛم٦م :اىمرأ… ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مقم إُم٦م ُمـ همػم
ىمراءة.
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صندوق مسوري
يتٛمٜمك أطمدٟم٤م ذم طمٞم٤مشمف وقمغم ـمري٘م٦م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م ،أن يرزق سمّمٜمدوق ُمٚمٞم ًئ٤م سم٤مًمذه٥م ،أو ومٞمف
يمٜمز ُمـ اجلقاهر واحلكمً ،مٙمـ ُمٙمًٞمؿ همقريمل رزق سمّمٜمدوق ُمـ ٟمقع آظمر ٓ ،ي٘مؾ ٟمٗم٤مؾم٦م
قمـ صٜم٤مديؼ اًمٙمٜمقز اًمتل متتٚمئ سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وم٤مؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف أن يٙمقن ُمـ قمٔمامء
اًمدٟمٞم٤م!.
يم٤من همقريمل ومتك أؿمٕم ًث٤م ـمقيال ٟمحٞم ًٗم٤م قمريض اًمٙمتٗملم أصٗمر اًمًحٜم٦م ،صٌل ُمنمد سم٤مئس
ومْمٗم٤مو٤م  ،مل يٙمـ يدور سمخٚمد أطمد أسمدً ا وهق يرى هذا اًمّمٌل
شمٕمٞمس صٕمٚمقك ،يرشمدي ُمٕمٓم ًٗم٤م
ً
هبذه اهلٞمئ٦م ،أن يتقىمع ًمف ُمًت٘مٌال ذم اًمديٜم٤م ،مل يٙمـ أطمد يتقىمع أن شمٙمقن ًمف ُمٙم٤مٟم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو
ؾمٌٞمال ًمٞمٙمقن ُمـ قمٔمامئٝم٤م ،أو ئمـ أن هذا آؾمؿ ؾمٞمٕمؼم طمدود وـمٜمف إمم يمؾ أوـم٤من اًمٕم٤ممل،
يم٠مطمد أهؿ وأقمٔمؿ اًمٙمت٤مب اًمث٤مئريـ اًمذيـ ظمدُمقا اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
وًمد قم٤مم  1868ذم روؾمٞم٤م وُم٤مت أسمقه سم٤مًمٙمقًمػما وهق ذم اًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمرة ،صمؿ ُم٤مشم٧م أُمف ىمٌؾ
أن يٌٚمغ اًمٕم٤مذة ،وقم٤مش ُمع ضمده اًمذي يم٤من ىم٤مؾم ًٞم٤م همٚمٞم ًٔم٤م قمٚمٞمف طمتك ـمٚم٥م ُمٜمف طمٞمٜمام سمٚمغ
اًمٕم٤مذة أن هيجرهً ،مٞمًت٘مٌؾ ىمًقة احلٞم٤مة وهق ذم هذا اًمًـ اًمّمٖمػم ،ويرمتل ذم أطمْم٤من
اجلقع واًمتنمد واًمٌ١مس وىمًقة اعمٕمٞمِم٦م.
سمدأ اًمٕمٛمؾ ذم حمؾ أطمذي٦م واٟمت٘مؾ ًمٞمٕمٛمؾ همً٤مل صحقن قمغم سم٤مظمرة ،ويم٤من ذم هذه اًمٌ٤مظمرة،
قمغم ُمققمد ُمع اًم٘مدر اًمذي همػم طمٞم٤مشمف ،وووع ُمٜمٝم٤م أول ظمٓمقاشمف ٟمحق اعمجد ا ُعمخٌ٠م ًمف ،وم٘مد
ً
ـمٌ٤مظم٤م اؾمٛمف ُمٞمخ٤مئٞمؾ ؾمٛمقري ،واًمذي أي٘مظ ومٞمف طم٥م اًمٙمت٥م
يم٤من ُمٕمٚمٛمف قمغم اًمٌ٤مظمرة
وقمِمؼ اًم٘مراءة ،وم٘مد يم٤من هذا اًمٓمٌ٤مخ يٛمتٚمؽ صٜمدو ًىم٤م ُمٚمٞم ًئ٤م سم٤مًمٙمت٥م حيٛمٚمف ُمٕمف أيٜمام ؾم٤مر
وذه٥م ،واؾمتٓم٤مع ؾمٛمقري اًمٓمٌ٤مخ أن يٜمٛمل ذم اًمٗمتك اًمّمٖمػم طم٥م اًمٙمت٥م واًم٘مراءة ،وُمـ
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هذا اًمّمٜمدوق شمٗمتح٧م أوم٤مق اًمٙمؼمى ًمٚمّمٌل اًمّمٖمػم ،ويم٤من اًمتحقل اًمرهٞم٥م هلذا اًمٗمتك
اعمنمد اًمتٕمٞمسً ،مٞمّمػم ومٞمام سمٕمد ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٤مب وإدسم٤مء اًمروس.
إٟمؽ شمٙمقن ذم أؾمٛمك درضم٤مت اًمًٕم٤مدة ،طمٞمٜمام دمد يمت٤م ًسم٤م ممت ًٕم٤م شمٌٍم ومٞمف ُم٤م جيذسمؽ ويٗمٞمدك،
وشمٚمٛمس ومٞمف ىمدرة ىمقي٦م قمغم إظمراضمؽ ُمـ قم٤معمؽ اعمحٌط اًمٙمئٞم٥م ،إمم قم٤ممل آظمر هتٞمؿ ومٞمف طم٤معمً٤م
ُمٜمتِم ًٞم٤م!.
ومٞم٤م شمرى ًمق ىم٤مسمؾ همقريمل صٜمدو ًىم٤م ُمـ اًمذه٥م ،هؾ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن جيٕمؾ ُمٜمف ُم٤م ضمٕمٚمف
صٜمدوق ؾمٛمقري؟ وهؾ يمٜم٤م ؾمٜمًٛمع سمف اًمٞمقم أو ٟم٘مرأ ًمف ،أو يٙمقن ًمف هذا اًمت٠مصمػم اًمٙمٌػم سم٠مدسمف
ذم سمالده واًمٕمالم أمجع؟!
ي٘مقًمقن قمـ همقريمل أٟمف يم٤من ىم٤مر ًئ٤م هنام ،وًمٕمٚمٝم٤م اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل ذيمرشمٜمل سمرضمؾ ُمـ أومذاذٟم٤م وهق
اإلُم٤مم اًمٚمٙمٜمقي 1وم٘مد يم٤من حي٥م اًم٘مراءة واعمٓم٤مًمٕم٦م وجيد ذم ذًمؽ ُمتٕم٦م يمٌػمة ،سمؾ يم٤مٟم٧م ُمٓم٤مًمٕم٦م
اًمٙمت٥م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ،وًمٕمٚمف ختٓمك طم٤مًم٦م اًمٜمٝم٤مُم٦م اًمتل ىمٞمٚم٧م
قمـ همقريمل ،إمم أن شمٙمقن اًم٘مراءة هل اهلقاء اًمذي يتٜمٗمًف وحيٞمك سمف.
ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه حمٛمد طمٗمٞمظ اهلل  :ىم٤مل ـ أي اًمٚمٙمٜمقي ـ ُمرار ًا :إين عم٤م أيمقن ُمريْم ً٤م ومٛمـ قمالُم٤مت
صحتل ؿمقىمل إمم ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اًمٕمٚمقم.
وىم٤مل أيْم ً٤م :ورأي٧م سمٕمٞمٜمل طملم شمقومٞم٧م واًمدشمف اعم٤مضمدة ومج٤مءوا ـ أي اًمٜم٤مس ـ قمٜمده ٕداء
اًمتٕمزي٦م ،ومقضمدوه ُمِمٖمقٓ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م ومٕمجٌقا ُمٜمف ،ومٚمٚمف اعمِمتٙمك ُم٤م ضم٤مء قمٜمده أطمد إٓ
شمٕمج٥م وىم٤مم سمحػمة اًمٜمٗمس!.

ُْ اإلهام الشيد هحوس عثسالحي تي هحوس عثس الحلين األًصاضي اللكٌْي الٌِسي أتْ الحسٌاخ الفطًجي هحلي ،فرط الوتأذطيي،
ًّازضج الوحققيي الوٌصفييّ ،الوحسث ،الفقيَ ،األصْلي ،الوٌطقي ،الوتكلن ،الوإضخ ،الٌظاض ،الثاحج ،الٌاقس

31

القراءة ..المجد الذي أضعناه

يم٤من ـ رمحف اهلل ـ يتحٛمؾ اعمِم٤مق واعمت٤مقم٥م ويًٝمر اًمٚمٞم٤مزم ذم ؾمٌٞمؾ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وظمدُمتف ،ويمام
يتحٛمؾ طمرارة اًمِمٛمس واًمٕمٓمش ُمـ أضمؾ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ،ويم٤من دائ ًام يٜمِمد أؿمٕم٤مر اإلُم٤مم
اًمًٌٙمل :
ؾمـٝمـري ًمتٜم٘مٞمـح اًمٕمٚمـقم أًمـذ زم** ُمـ وصؾ هم٤مٟمٞم٦م وـمٞم٥م قمٜم٤مىمل
ومت٤ميكم ـمرسم ً٤م حلؾ قمقيّم٦م** ذم اًمذهـ أسمٚمغ ُمـ ُمداُم٦م ؾم٤مىمل
ويدل قمغم ؿمٖمٗمف سم٘مراءة اًمٙمت٥م أيْم ً٤م ،أٟمف ظمّمص ضمزء ًا ُمـ وىمتف عمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م،
ومٙم٤من جيٚمس عمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمـ سمٕمد اعمٖمرب إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾُ ،مـ دون وىمٗم٦م
اًمٕمِم٤مء وٓ يٛمؾ سمذًمؽ.
ويمام يم٤من طمريّم ً٤م قمغم اعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتّمٜمٞمػ ،يم٤من طمريّم ً٤م يمذًمؽ قمغم اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م اًمٜم٤مدرة ذم
خمتٚمػ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمـقن ُمــ اعمخٓمقـم٤مت واعمٓمٌققم٤مت ،ويالطمظ ذًمؽ قمٜمد اعمّم٤مدر اًمتل
قمقل قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمٚمٙمٜمقي ذم يمتٌف ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف ،وم٘مد اؾمتخدم يمثػم ًا ُمـ اعمّم٤مدر
واعمراضمع اًمتل ٓ شمقضمد إٓ سمِمؼ إٟمٗمس.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة" :وىمد ي٘مع ذم َظم َٚمد سمٕمض ذوي اهلٛمؿ اًم٘م٤مسة واًمٕمزائؿ
اخل٤مئرة أن حيٛمٚمقا هذه اعمٓم٤مًمٕم٦م ُمـ اًمِمٞمخ اًمٚمٙمٜمقي قمغم ُمثؾ (ُمٓم٤مًمٕمتٝمؿ) اًمتل يٗمٕمٚمقهن٤م،
وهل شم٘مٚمٞم٥م اًمٌٍم ذم أوراق اًمٙمت٤مب طملم ذائف أو أصمٜم٤مء اىمتٜم٤مئف! وًمٙمـ اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم
يم٤من إذا يٓم٤مًمع اًمٙمت٥م وإؾمٗم٤مر َيٗمٚمٞمٝم٤م َوم ْٚمٞم٤م ،ويٜمخٚمٝم٤م ٟمخال ويًتخرج ُمٜمٝم٤م ُمٙمٜمقن اًمٕمٚمؿ
وقمقيّمف و هم٤مًمٞمف ،ويدل قمغم ذًمؽ أووح دًٓم٦م ضمقدة شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمتل حتٗمؾ سم٤مًمٜم٘مقل اًمٜم٤مدرة
واًمٜمّمقص اًمٜم٤مرضة ،ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء ،وىمد يم٤مٟم٧م ًمديف ُمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕم٦م قم٤مُمرة
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همٜمٞم٦م ذم يمؾ ومـ وقمٚمؿ ،شمٌدو وخ٤مُمتٝم٤م واؾمتٞمٕم٤مهب٤م ُمـ شمقاًمٞمٗمف اًمتل شمٓمٗمح سم٤مًمٜم٘مقل قمـ يمت٥م ٓ
شمزال ُمٖمٛمقرة ذم قم٤ممل اعمخٓمقـم٤مت ىمؾ ان يًٛمع هب٤م أو يٕمرف قمـ وضمقده٤م رء".

1

الكتب يف القلب
ي٘مقل ٟمجٞم٥م حمٗمقظ:
"إن أيمؼم هزيٛم٦م ذم طمٞم٤ميت هل طمرُم٤مين ُمـ ُمتٕم٦م اًم٘مراءة سمٕمد وٕمػ ٟمٔمري"
قمجٞم٥م أُمر هذه اًمٙمت٥م ،اًمتل شمنق ًم٥م اإلٟمً٤من ،وشمًت٘مر ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وُمٕمزهت٤م ذم ىم٤مقمف ،يمام
شمًت٘مر أهؿ إؿمٞم٤مء ذم طمٞم٤مشمف ،طمتك وهق ذم أقمز حمٜمف وأؿمد فمالُم٤مشمف ،يٕمٔمؿ طمٜمٞمٜمف إًمٞمٝم٤م ،وئمؾ
دائام قمٚمٞمٝم٤م ،سمؾ شمّم٤مرع ذم ُمِم٤مقمر هذا اًم٘مٚمؼً ،مت٠مظمذ ٟمّمٞم ًٌ٤م رسمام يٗمقق أو يقازي ٟمّمٞم٥م
ىمٚم٘مف ً
اًمرهمٌ٦م ذم آـمٛمئٜم٤من قمغم إهؾ واًمقًمد.
وذم حمٜم٦م اًمًجـ اًمتل يتجرد ومٞمٝم٤م اعمرء ُمـ يمؾ رء ،وٓ يٌ٘مك ذم ىمٚمٌف طمرص قمغم أي ؿمئ،
ؾمقى ؾمالُم٦م ٟمٗمًف اًمتل حي٤مسه٤م اًمْمٞمؼ وإمل ،أو ؾمالُم٦م إهؾ واًمقًمد اًمذيـ يٕمجز قمـ
رؤيتٝمؿ ورقم٤ميتٝمؿ وهق سمٕمٞمد قمٜمٝمؿ.
ي٠ميت ه١مٓء اعمث٘مٗمقن ،سم٠مقمج٥م اًمٕمج٤مئ٥م ،وأهمرب اًمٖمرائ٥م ،وهؿ يْمٞمٗمقن اًمٙمت٥م إمم ىم٤مئٛم٦م
إقمزاء ،اًمذيـ ي٘مٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ ،ويثػمون اهتامُمٝمؿ ،واًمِمٖمػ هبؿ وآـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ ذم
همرسمتٝمؿ ودمردهؿ قمٜمٝمؿ.
ٟمٕمؿ ًم٘مد قمِم٧م هذا اًمِمٕمقر ،وؾم٤مورين يق ًُم٤م هذا اًم٘مٚمؼ ،طمٞمٜمام مهٛم٧م سم٤مًمًٗمر ًمٚمٕمٛمؾ ذم دول
اخلٚمٞم٩م ،ومٙم٤من أو ُم٤م أوصٞم٧م سمف أهكم ُمٙمتٌتل ،أن يّمقٟمقه٤م ،وحيٗمٔمقه٤م ويرقمقهن٤م،
طم٤مرضا ،ويم٠مٟمٜمل أىمقل هلؿ سمٚمً٤من
ويتٕمٝمدوهن٤م سم٤مًمتٜمٔمٞمػ واًمتٜمٔمٞمؿ ،يمام ًمق أٟمٜمل يمٜم٧م ُمقضمق ًدا
ً
طم٤مزم ٓ :دمٕمٚمقا يمتٌل شمِمٕمر سمٛمرارة آهمؽماب اًمتل أؿمٕمر هب٤م.
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ًم٘مد يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝم٤م طمٜملم قمٔمٞمؿ ،وطم٥م ٓ يٌ٤مرى.
يمٜم٧م أمتثؾ ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٥م وىمٞمٛمتٝم٤م ذم ٟمٗمقس أصح٤مهب٤م ،طمٞمٜمام ىمرأت قمـ أهة اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
رمحف اهلل اًمتل ومرت ُمـ اًمتت٤مر ،ومل حتٛمؾ ُمٕمٝم٤م إٓ اًمٙمت٥م ،وسمٕمض اعمت٤مع اًمٞمًػم ذم قمرسم٦م دمره٤م
اًمدواب.
ىمرأت قمـ اعمح٤مُمل اإلٟمجٚمٞمزي سمرودزم ،اًمذي ضم٤مء إمم ُمٍم ًمٞمداومع قمـ اًمثقار ،قمرايب وروم٤مىمف،
ويم٤من ُمـ وٛمـ إوراق اًمتل شمريمٝم٤م سمرودزم ُمـ هذه إي٤مم ،ظمٓم٤مب ُمـ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده
ٕهشمف ،طمٞم٨م يم٤من ذم اًمًجـ ،ومامذا ي٤مشمرى يم٤من ذم هذا اخلٓم٤مب؟
واخلٓم٤مب ُمقضمف ٓسمـ اإلُم٤مم ،وذم سمدايتف يتحدث قمـ ؾمٙمـ ضمديد اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف إهة
ومٞم٘مقل« :وم٢من ؿم٤مء اهلل يٙمقن ُمٌ٤مر ًيم٤م ،ويٙمقن ُمتً ًٕم٤م وٟمٔمٞم ًٗم٤م ،وأرضمق أن ختؼموين قمـ ُمقىمٕمف
وهٞمئتف ،وقمدد اعمحالت اًمتل ومٞمف ،يكم ذًمؽ طمدي٨م قمـ ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل ـمرف اًمِمٞمخ اًمٌ٤مضمقري
وطمً٤مب ُمٕم٘مد ،وطمدي٨م ُم٘مٜمَّع قمـ رضمؾ ٓ يًٛمٞمف اإلُم٤مم ،ويّمٗمف سم٠مٟمف (اعم٘مٞمؿ سمِم٤مرع اًمِمٞمخ
ؾمالُم٦م) صمؿ يٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽً ،مٚمحدي٨م قمـ احلامر اًمتل متٚمٙمف إهة (إذا شمٍمومتؿ ذم احلامر ومال
يٙمقن سم٠مىمؾ ُمـ قمنميـ سمٜمتق) -وهل قمٛمٚم٦م شمريمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م ذم ُمٍم آٟمذاك -وأفمـ أٟمف
يً٤موي أيمثر إذا يمٜمتؿ ُمٚمتٗمتلم إًمٞمف ذم إيمؾ واًمنمب واًمٜمٔم٤موم٦م ،وُمع ذًمؽ ختؼموٟم٤م سمام يرد
قمٚمٞمف وٟمٕمٓمٞمٙمؿ اًمرأيش.
وُمـ احلامر يٜمت٘مؾ اإلُم٤مم ًمٚمحدي٨م قمـ اًمٙمت٥م ،ومام أسمٕمد اًمِم٘م٦م سملم آصمٜملم ،يمام ذيمر اًمٙم٤مشم٥م
صالح قمٞمًك ذم يمت٤مسمف هقاُمش ُمـ دومؽم اًمقـمـ ،طمٞم٨م حتدث اإلُم٤مم قمـ يمت٤مب «طم٤مؿمٞم٦م اسمـ
قم٤مسمديـش (مخً٦م أضمزاء يم٤مٟم٧م ذم اًمدوٓب ،وأفمـ ضمز ًءا ُمٜمٝم٤م يم٤من قمغم اًمؽماسمٞمزة ،اشمريمقا اجلزء
إول وه٤مشمقا سم٘مٞم٦م إضمزاء ،وإذا وضمدشمؿ ُمٜمٝم٤م هم٤مئ ًٌ٤م ،ومٞمٛمٙمـ أٟمف ـمرف اًمِمٞمخ داهمر).
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طمدي٨م آظمر قمـ يمت٤مب «إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦مش وصم٤مًم٨م قمـ «ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦مش وشمٗم٤مصٞمؾ
قمـ مهقم احلٞم٤مة اًمّمٖمػمة..
وذم هن٤مي٦م اخلٓم٤مب ،وم٘مرة يقيص ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم أهشمف ،ومٞم٘مقل" :واًمذي أوصٞمٙمؿ سمف دائام،
وشمقصقا سمف اجلامقم٦م -يمٜم٤مي٦م قمـ اًمًٞمدة طمرُمف -هق احلذر ُمـ اًمً٤مرىملم واخلقٟم٦م ُمـ اًمٜمً٤مء
واًمرضم٤مل ،ويٚمزم أن يٙمقن حمؾ ٟمقم اجلامقم٦م ،ذم ُمٙم٤من سمٕمٞمد قمـ اًمٓمريؼ ،ويٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم حمؾ
ٟمقُمٝمؿ ،اًمِمٜمٓم٦م واًمّمٜمدوق ودوٓب اًمٙمت٥م ،ويمؾ ُم٤م خي٤مف قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٝم٤مر ،يٙمقن ذًمؽ اعمحؾ
ُمٖمٚمقىم٤م ُمع اًمتحٗمظ قمغم اعمٗمت٤مح ،وشمٙمقن إىم٤مُمتٝمؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر ذم «أوو٦مش أظمرى همػم اًمتل ومٞمٝم٤م هذه
إؿمٞم٤مء ،واؿمؽموا زم ٟمتٞمج٦م أوىم٤مت ُمـ طمً٤مب ؾمٜم٦م 1300هـ (1883م) ،وأهقمقا سمنماء
ىمامش اًمٗم٤مٟمال سمٛمٕمروم٦م ُمـ يٕمرف ومٞمف ،وومّمٚمقا زم ضمالسمٞم٦م وظمٞمٓمقه٤م سم٤مًمنقم٦م قمٜمد «حمٛمد
قمٌداًمٜمٌلش أو همػمه وأرؾمٚمقا «اًمقىم٤مئعش  -أي ضمريدة «اًمقىم٤مئع اعمٍمي٦مش وهل اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
ًمٚمحٙمقُم٦م اعمٍمي٦مُ ،مٜمذ ذًمؽ احللم وطمتك اًمٞمقم ُمـ سمٕمد يقم  20ذي احلج٦م يمام اظمؼمشمٙمؿ
ؾم٤مسم ً٘م٤م".
وأُم٤مم هذا اخلٓم٤مب اًمؽماصملُ ،مـ رضمؾ ؾمجلم ،يٓمٛمئـ قمغم أهشمف ويقصٞمٝمؿ ،يم٤مٟم٧م اًمٙمت٥م
طم٤مرضة وُمٝمٛم٦م ،وُمـ أضمؾ وأهؿ اًمقص٤مي٤م وإُم٤مٟم٤مت اًمتل يٚمٗمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م ،ويقضمف قمٜم٤ميتٝمؿ هب٤م،
وًمٞمس شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل ذم طمقزهتؿ وم٘مط ،سمؾ يرؿمدهؿ طمتك إمم اًمٙمت٥م اًمتل أقم٤مره٤م
ٕصدىم٤مئف ،وإهؿ ُمـ ذًمؽ ،أن واًمدشمف ،أو مج٤مقم٦م اًمِمٞمخ شمراقمل احلذر ُمـ «اخلقٟم٦م
واًمً٤مرىملمش قمغم ُمت٤مقمٝمؿ ،وأوًمف هذه اًمٙمت٥م.
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الكتب يف احملن
ًمٕمؾ أؾمٕمد اًمٜم٤مس طمٔم٤م سمٛمقهٌ٦م اًم٘مراءة هؿ اًمًجٜم٤مءٕ ،هن٤م شمًتٓمٞمع أن خترضمٝمؿ ُمـ فمالم
اًمًجـ وقمتٛمتف ،طمٞمٜمام جيدون ُمٕم٤ممل احلري٦م وسمري٘مٝم٤م سملم اًمًٓمقر واًمقرىم٤مت ،وهل ُمِم٤مقمر
وأطم٤مؾمٞمس ٓ يِمٕمر هب٤م إٓ قمِم٤مق اًمٙمت٤مب.
وسمخّمقص اًمًجـ واًمًجٜم٤مء ،وم٘مد أفمٝمرت اًمتج٤مرب ،أٟمف ومؽمة ظمّمٌ٦م ًمتٕمٚمٞمؿ وٞمقومف
وشمدريٌٝمؿ قمغم اًم٘مراءة اًمتل يٛمٙمٜمٝم٤م وسمٙمؾ شم٠ميمٞمد أن حتقهلؿ إمم أٟم٤مس آظمريـ ص٤محللم إجي٤مسمٞملم
سمٜم٤مئلم ًمٚمٛمجتٛمعٕ ،ن اًمًجـ يمام يزقمٛمقن قمٜمف :شم٠مدي٥م وهتذي٥م وإصالح ،ختٞمؾ هذا اًمِم٤مب
اًمًجلم اعمنمد اًمذي اهتؿ سم٤مًمنىم٦م واًمًٓمق ذم ؾمجقن أُمريٙم٤م ،طمٞمٜمام اؾمتٓم٤مقم٧م اًم٘مراءة أن
حتقًمف ُمـ جمرد ًمص إمم أقمٔمؿ وأيمؼم ُمّمٚمح إٟمً٤مين وزقمٞمؿ ديٜمل ذم طمٞم٤مة أُمريٙم٤م !.ويم٤مٟم٧م ًمف
ضمٝمقده ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمًقد وطم٘مقق اإلٟمً٤من ،وشمّمحٞمح ُمً٤مر اًمدقمقة آؾمالُمٞم٦م ُمـ
آٟمحراف واخلٓم٠مً ..م٘مد يم٤من هٜم٤مك ُمثؾ طمل ًمٜم٤مسمٖم٦م أُمريٙمل اؾمتٓم٤مقم٧م اًم٘مراءة ظمٚمػ
وزقمٞمام ُمرُمق ًىم٤م ،إٟمف (ُم٤مًمٙمقمل إيمس)
يمٌػما
اًم٘مْمٌ٤من أن حتقل ُمً٤مر طمٞم٤مشمف ودمٕمؾ ُمٜمف
ً
ً
ُمّمٚمح٤م ً
اًمذي قم٤مش ذم اًمٗمؽمة اًمتل شم٠مضمج٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمٜمٍمي٦م إُمريٙمٞم٦م ود اًمًقد ذم أؾمقأ طم٤مٓهت٤م،
ىمًٞمً٤م و ٟم٤مؿم ًٓم٤م ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م ٕيمؼم ُمٜمٔمٛم٦م ًمٚمًقد ،يم٤مٟم٧م قم٤مئٚمتف ُمٕمذسم٦م ُمٜمٙمقسم٦م،
وم٘مد يم٤من واًمده
ً
طمٞم٨م ىمتؾ اًمٌٞمض واًمده وأرسمٕم٦م ُمـ إظمقشمف ،وأطمرىمقا ُمٜمزهلؿ ،وقم٤مًم٧م أُمف ؾمٌٕم٦م ُمـ أظمقشمف
يمثػما سمًٌ٥م ٟمِم٤مط زوضمٝم٤م ،وأدظمٚم٧م اعمّمح اًمٕم٘مكم إلص٤مسمتٝم٤م
وقمٛمٚم٧م ظم٤مدُم٦م ،وٓىم٧م قمٜمتً٤م ً
سم٤مهنٞم٤مر قمّمٌل ،وشمقزع وإظمقشمف قمغم اعمالضمئ ،وقم٤مش طمٞم٤مة اًمتًٙمع واجلريٛم٦م ،و ـمرد ُمـ
اعمدرؾم٦م وقمٛمره  16ؾمٜم٦م ،ودظمؾ اًمًجـ قم٤مم 1946م ،ويق ًُم٤م ُم٤م يٙمت٥م إًمٞمف أظمقه
"ومٞمٚمٌػمت" سم٠مٟمف اهتدى إمم ديـ ضمديد يدقمق ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م واًمًٛمق إظمالىمل ،وٟمّمحف أٓ يدظمـ
وٓ ي٠ميمؾ حلؿ اخلٜمزير ،ومتٜمك ًمق أٟمف هيتدي إًمٞمف ،وهق إُمر اًمذي مل يتقان (ُم٤مًمٙمقمل) ذم ىمٌقًمف
وم٠مقمٚمـ إؾمالُمف ،ويم٤من ذم اًمًجـ ُمٙمتٌ٦م وخٛم٦م حتقي قمنمة آٓف جمٚمد ىمديؿ وٟم٤مدر ،ومؽمدد
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يمثػما ُمـ اًمٙمت٥م
قمٚمٞمٝم٤م وًمزُمٝم٤م ًمٞمٜمٝمؾ ُمـ ُمٕم٤مرومٝم٤م ،ومٙم٤من ي٘مرأ  15ؾم٤مقم٦م ذم اًمٞمقم  ،ىمرأ ومٞمٝم٤م ً
وذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت ،ذم إدي٤من واًمٗمٚمًٗم٦م واًمت٤مريخ وهمػم ذًمؽ مم٤م حتٛمٚمف ُمٙمتٌ٦م اًمًجـ ذم
سمٓمقن يمتٌٝم٤م ،وقمٜمدُم٤م ُشمٓمٗم٠م إٟمقار ذم اًمٕم٤مذة ُمً٤مء ،يم٤من ي٘مرأ قمغم وقء اعمّمٌ٤مح اًمذي ذم
اعمٛمر طمتك اًمّمٌ٤مح ،وم٘مرأ ىمّم٦م احلْم٤مرة وشم٤مريخ اًمٕم٤ممل.
يم٤من اًمًجـ ًمف يمام ي٘مقًمقنُ( :مرطمٚم٦م اقمتٙم٤مف قمٚمٛمل ،اٟمٗمتح٧م ومٞمف سمّمػمشمف قمغم قم٤ممل ضمديد)
وارشمٗمع ُمـ طمٞم٤مة اًمتًٙمع إمم طمٞم٤مة اًم٘مراءة و اًمث٘م٤موم٦م ،ومتتع سمٛمٝم٤مرة اخلٓم٤مسم٦م ،ودقم٤م زُمالءه ذم
اًمًجـ ًمإلؾمالم واًمتٛمًؽ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ ،وم٤مؾمتج٤مب ًمف اًمٙمثػمون ،ومّمدر اًمٕمٗمق قمٜمف سمٕمد ؾمٌع
ؾمٜمقات ُمـ حمًٌف !.أصٌح (ُم٤مًمٙمقمل) ُمـ أيمؼم اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة اعمًٚمٛملم ذم أُمريٙم٤م وسمٓم ً
ال ُمـ
ورُمزا عمٜم٤مهْم٦م اًمٕمٜمٍمي٦م واًمتًٚمط اًمٙمٌػم ُمـ اًمٌٞمض قمغم اًمًقد ،يمؾ ذًمؽ
أسمٓم٤مل اًمًقد
ً
سمٗمْمؾ اًم٘مراءة ظمٚمػ اًم٘مْمٌ٤من اًمتل أهٚمتف هلذه اًمزقم٤مُم٦م واًمدور اًمٙمٌػم .إن ىمّم٦م (ُم٤مًمٙمقمل)
ُمدقم٤مة ًمإلقمج٤مب واًمت٠ميمٞمد قمغم دور اًم٘مراءة ذم ارشم٘م٤مء اإلٟمً٤من وشم٘مقيؿ ؾمٚمقيمف ،واًمًٚمٓم٦م اًمتل
متٜمع اًم٘مراءة وحتجٌٝم٤م قمـ اًمًجٜم٤مء ،إٟمام هل ؾمٚمٓم٦م ضم٤مهٚم٦م ،حترم اإلٟمً٤من ُمـ أؾمٌ٤مب اؾمت٘م٤مُمتف
وؾمٕم٤مدشمف ،أو هل ُمًتٌدة ضم٤مئرة ختِمك اًم٘مراءة ،وحتذر ُم٤م شمًٌٌف ُمـ وقمل يي سمًٚمٓم٤مهن٤م
وييب قمروؿمٝم٤مٕ !.هن٤م اًمٜمقر اًمذي يٌدد فمالُمٝم٤م اًمذي شمريده أن خيٞمؿ قمغم اًمٕم٘مقل
واًم٘مٚمقب ،ومال شمرى وٓ شمتحرك ًمٖم٤مي٦م ،وٓ هتتدي ًمٚمحري٦م اًمتل هل اًمًٕم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م
ًمإلٟمً٤من!
وهذا طم٤مل اًمًجلم إُمريٙمل ..أُم٤م طم٤مل اًمًجلم اعمٍمي ،ومٙم٤من ُمـ أُمره قمج ًٌ٤م طملم طمدصم٧م
ذم طم٘مف هذه اًمٗمٙم٤مه٦م اًمتل يروهي٤م إؾمت٤مذ حمٛمقد اًمًٕمدين طمٞمٜمام يم٤من ذم اًمًجـ ،ويم٤من يذه٥م
ًمٚمٛمٙمتٌ٦م اًمتل مل يٙمـ يًٛمحقا ومٞمٝم٤م إٓ سمٌٕمض اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م وقمٞمقن اًمؽماث،
طمٞم٨م اؾمتٚمٗم٧م ٟمٔمره وضمقد أضمزاء ُمـ يمت٤مب ىمّم٦م احلْم٤مرة ًمٚمٛم١مًمػ إُمريٙمل (ول وايريؾ
يمثػما ،وًمٙمٜمف يريد ذم ؿمقق قم٤مرم أن يتٓمٚمع إمم إضمزاء إظمرى ًمٞم٘مرأ
ديقراٟم٧م) ومًٕمد سمف ً
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ومٞمٝم٤م ومً٠مل قمٜمٝم٤م وم٘مٞمؾ ًمف :إن ؾمجٞمٜم٤م آظمر ىم٤مم سم٤مؾمتٕم٤مرهت٤م ..وُمرت أي٤مم ـمقال ويمٚمام ؾم٠مل قمٜمٝم٤م
ىمٞمؾ ًمف  :إهن٤م ُم٤مزاًم٧م سمحقزة هذا اًمًجلم ،وعم٤م ؾم٠مل قمٜمف ىمٞمؾ ًمف :إٟمف ؾمجلم خمدرات  ..مم٤م
دومع اًمًٕمدين أن يِمؽ ذم إُمر ،وأظمذ يتً٤مءل ُم٤م قمالىم٦م اًم٘مراءة وىمّم٦م احلْم٤مرة سمًجلم
خمدرات؟! ٓسمد ُمـ زي٤مرشمف واًمقىمقف قمغم أُمر هذا اعمث٘مػ اًمٕم٤مؿمؼ اًمذي اؾمتٌد سم٠مضمزاء
اًمٙمت٤مب ..وذم اًمزٟمزاٟم٦م ( )17ذه٥م ًمزي٤مرشمف ًمٞمجد ؾمجلم اعمخدرات ىمد اؾمتٕم٤مر جمٚمدات يمت٤مب
ىمّم٦م احلْم٤مرة ٓ ًمٞم٘مرأه٤م ،وإٟمام ًمٞمٜم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يمقؾم٤مدة حت٧م رأؾمف!.
واًمًجـ واًمٜمٗمل ىمريٜم٤من ذم اًمٕم٘م٤مبً ،مٙمـ اًمٜمٗمل قمغم ىمً٤موشمف وُمرارشمف ٓ ،حيرم اإلٟمً٤من ُمـ
اًمٙمت٥م ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٙمت٥م ومٞمف ومرص٦م ًمٜمًٞم٤من آُٓمف وهمرسمتف قمـ وـمٜمف،
وهق ُم٤م طمدث ُٕمػم اًمِمٕمراء (ؿمقىمل)
ُم١مظمرا قمـ طمٞم٤مة أُمػم اًمِمٕمراء رمحف اهلل ،طمٞمٜمام وىمٕم٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إوممُ ،م٤مضم٧م
ىمرأت
ً
اًمدٟمٞم٤م واوٓمرسم٧م ،واٟمْمٛم٧م شمريمٞم٤م ًمألعم٤من ،ومٕمٛمدت إٟمجٚمؽما ًمإلـم٤مطم٦م سمٜمٔم٤مم احلٙمؿ ذم ُمٍم
اعمقازم ًمٚمًٚمٓم٤من ،وم٠مقمٚمٜم٧م اٟمتٝم٤مء طمٙمؿ اخلديقي قمٌ٤مس طمٚمٛمل اًمث٤مين ،وأصدرت طمٙمؿ اًمٜمٗمل
قمغم يمؾ اعم٘مرسملم ُمٜمف ُمـ رضم٤مًمف وطم٤مؿمٞمتف ،ويم٤من ُمـ ه١مٓء اعم٘مرسملم اًمِم٤مقمر اعمرُمقق أمحد
ؿمقىمل أُمػم اًمِمٕمراء ،اًمذي يم٤من شمرسمٞم٦م اًم٘مٍم ،وؿم٤مقمر اًمٕمرش ،ويٜمٔمر إًمٞمف اجلٛمٞمع قمغم أٟمف
ؿم٤مقمر اًمٌالط اعمٚمٙمل ،وُمـ صمؿ اقمتؼمه اإلٟمجٚمٞمز ُمـ أهؿ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل ٓسمد أن يّمٞمٌٝم٤م أُمر
اًمٜمٗمل ظم٤مرج اًمٌالد ،وم٠مُمروه سم٤مًمرطمٞمؾ إمم إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ،ومجٛمع قم٤مئٚمتف ،واصٓمح٥م ُمٙمتٌتف وؾم٤مئر
ُمراوم٘مف ،وهم٤مدر ُمٍم إمم سمرؿمٚمقٟمف ،وم٤مؾمت٘مر هب٤م وأدظمؾ أوٓده ذم اعمدارس اعمرُمقىم٦م ،واؾمت٘مر سمف
احل٤مل واًمٕمٞمش ،واٟمدُم٩م ذم اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م سمف ،وهٜم٤م وأُم٤مم هذا اًمٗمراغ ذم جمتٛمع ودٟمٞم٤م همريٌ٦م
قمٚمٞمف ،يم٤مٟم٧م ومرص٦م ؾم٤مىمتف ًمٞمٕمٙمػ قمغم دراؾم٦م يمت٥م إدب اًمٕمريب ،وم٤مؾمتققم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤ممل يٙمـ
ىمد اؾمتققم٥م ُمـ ىمٌؾ ،وـم٤مًمٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م طمتك أٟمف يم٤من ي٘مقل" :إٟمف ًمٞمس ذم إدب اًمٕمريب يمت٤مب مل
أؾمتققمٌف ظمالل اًمًٜمقات اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ُمٜمٗمٞم٤م ذم إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ،وؾم٤مقمدين قمغم ذًمؽ ـمٌٞمٕم٦م اجلق
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اًمٚمٓمٞمػ اًمذي يِمٌف ضمق اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ومج٤مل اعمٜم٤مفمر اًمتل حت٤ميمل وقاطمل إؾمت٤مٟم٦م ذم
رؿم٤مىمتٝم٤م وٟمٔم٤مُمٝم٤م.
ي٘مقل (ؿمقىمل) وهق يتحدث ذم طمقاره سمٛمجٚم٦م اهلالل قم٤مم 1929م قمـ شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،وأصمره٤م
قمغم شمٙمقيٜمف إديب ،وٟمٌقهمف اًمِمٕمري" :ذم هذا اجلق وذم هذا اًمقؾمط اًمٙمريؿٟ ،مِم٠مت ٟمِم٠مة
أظمرى ذم إدب اًمٕمريب واؾمت٠مٟمٗم٧م دراؾمتل ًمف سمٕمٜم٤مي٦م واهتامم ،وشمقومرت قمغم ري٤مو٦م اًمذهـ ذم
صمٛمرات اًم٘مرائح اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمثقره٤م وُمٜمٔمقُمٝم٤م ومحّمٚم٧م قمغم صمروة مل أومز هب٤م ُمـ ىمٌؾ"
ويرى سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم أن هذه اًمرطمٚم٦م ،يم٤مٟم٧م اًمًٌ٥م اًمٙمٌػم ذم شمٓمقير ؿمٕمر ؿمقىمل وروائف،
وضمٜمقطمف إمم ُمٜم٤مطمل أظمرى مل هتدم اًم٘مديؿ أو شمتؼمأ ُمٜمف ،وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م إو٤موم٦م ضمديدة هلذا
اًمِم٤مقمر اًمٕمٛمالق ،وم٢من ُم٤م ىم٤مًمف ذم ُمٓم٤مًمع ؿمٌ٤مسمف ويم٤من ُمًتٛمدا ُمـ سمٞمئ٦م صقومٞم٦م ديٜمٞم٦م يمٜمٝم٩م
اًمؼمدة وؿمٕمر اعمديح ،أوٞمػ ًمف ـمرح آظمر ضمديد ذم ُمراطمؾ ٟمْمقضمف وشم٘مدُمف اًمٕمٛمري ،طملم
يمت٥م ذم ؾمـ اًمًتلم ،ؿمٕمره اًمٖمراُمل واًمقضمداين واًمٕم٤مـمٗمل اًمرائع ،وصقر همراُمٞم٤مت
يمٚمٞمقسم٤مشمرا وطمٞم٤مهت٤م وصقر ضمٜمقن ىمٞمس وهٞم٤مم ًمٞمغم!.
ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م هذه اًمرطمٚم٦م أو هذا اًمٜمٗمل اًم٘مني قمـ وـمٜمف وىمقُمف اًمتل ينت ًمف وطمدة ،يم٤مٟم٧م
هل احل٤مدث إظمٓمر ذم طمٞم٤مة ؿمقىمل قمغم أدسمف وومٜمف وإسمداقمف وؿمخّمٞمتف يمٚمٝم٤م !.ويم٠من
آؾمتٕمامر هبذا اًمٕم٘م٤مب ىمد ظمدم إدب واًمِمٕمر ،وزان وأص٘مؾ سمٔمٚمٛمف وصٚمٗمف وـمٖمٞم٤مٟمف..
سمٞم٤من أُمػم اًمِمٕمراء.

خلف القضبان
أىمر جمٚمس ُم٘م٤مـمٕم٦م (يم٤مٓسمري٤م) ذم ضمٜمقب إيٓم٤مًمٞم٤م ُم١مظمر ًا ُمنموع ىم٤مٟمقن ي٘م ّٚمؾ ُمدة اًمًجـ
ُم٘م٤مسمؾ قمدد اًمٙمت٥م ي٘مرأه٤م اًمًجلم ؾمٜمقي ً٤م ،ذم ظمٓمقة إلظمالء اًمًجقن اعمٙمتٔم٦م ذم اًمدوًم٦م،
وشمِمجٞمع اًمققمل واًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ..وسمحً٥م ُم٤م ٟم٘مٚم٧م اًمّمحػ وم٢من ىمراءة  ٦١يمت٤مسم ً٤م ذم اًمٕم٤مم
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اًمقاطمد يٜم٘مص  48يقُم ً٤م ُمـ ُمدة احلٙمؿ  ،أي أن ىمراءة يمت٤مب واطمد يٕمٜمل ظمٗمض  ٣أي٤مم ُمـ
اعم٘مررة ًمٚمًجلم ..وي٠مُمؾ اعمٛمثؾ اًمث٘م٤مذم ًمٚمٛم٘م٤مـمٕم٦م أن شمزيد هذه اخلٓمقة ُمـ ُمٕمدٓت
اعمدّ ة ّ
اًم٘مراءة ،يمام ي٠مُمؾ أن شمً٤مهؿ ذم اًمقىم٧م ذاشمف ،ذم ظمٗمض آيمتٔم٤مظ داظمؾ اًمًجقن ،وذيمر سم٠من
اًمًجٜم٤مء ؾمػماىمٌقن ًمْمامن قمدم اًمتالقم٥م هبذا اًم٘م٤مٟمقن وأٟمف ُمـ اعمتق ّىمع أن خت ّٗمػ اعمٌ٤مدرة
اعمًت٘م٤مة ُمـ دمرسم٦م سمرازيٚمٞم٦م ُمِم٤مهب٦م ُمـ أقمداد اًمًجٜم٤مء ذم إيٓم٤مًمٞم٤م اًمتل شمٕمتؼم ؾمجقهن٤م صم٤مين أيمثر
أومٙم٤مرا ُمذهٚم٦مً ،متِمجٞمع ؿمٕمقهبؿ قمغم
اًمًجقن إوروسمٞم٦م ايمتٔم٤مفم ً٤م !.إن اًمٖمرسمٞملم يٌتٙمرون
ً
اًم٘مراءة اًمتل شمزيد اًمققمل ،وشمٜمٛمل اإلدراك ،وشمً٤مهؿ ذم رىمل احلْم٤مرة وشمَ٘مدم اعمجتٛمع ،وٓ
أقمٚمؿ ُمتك ٟمٜمِمٖمؾ سمٛمثؾ هذه إومٙم٤مر اًمتل شمً٤مهؿ ذم هنْم٦م إُم٦م؟ وُمتك ٟم١مُمـ سم٠من اًم٘مراءة
ؾمٌٞمؾ أيمٞمد ٟٓمتِم٤مًمٜم٤م ُمـ وطمؾ اًمتٌٕمٞم٦م واًمْمٕمػ واًمْمٞم٤مع.؟!
ويمؿ ؾمٕمدت طمٞمٜمام ىمرأت قمـ حم٤موًم٦م قمرسمٞم٦م ذم شمقٟمس أرادت أن حت٤ميمل اًمتجرسم٦م اإليٓم٤مًمٞم٦م
ًمزي٤مدة اعمٕمروم٦م ،وشمٜم٘مٞم٦م اًمققمل وُمٙم٤مومح٦م اًمتٓمرف داظمؾ اًمًجقن ..طمٞم٨م ُمٜمح٧م يمؾ ؾمجلم
يمت٤م ًسم٤م ي٘مرأه وأـمٚم٘م٧م محٚم٦م قمغم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل حت٧م ؿمٕم٤مر "ُمـ طمؼ اًمًجلم أن
ي٘مرأ" هتدف إمم مجع آٓف اًمٙمت٥م وشمقزيٕمٝم٤م قمغم يم٤موم٦م اًمًجقن اًمتقٟمًٞم٦م ،حل٨م اعمً٤مضملم قمغم
اعمٓم٤مًمٕم٦م وشمٜمٛمٞم٦م ُمٚمٙم٦م اًم٘مراءة ،وىمد وضمدت اًمدقمقة ُم١مازرة ؿمٕمٌٞم٦م ،وحتقًم٧م إمم محٚم٦م وـمٜمٞم٦م
أيدهت٤م ُمٜمٔمامت اعمجتٛمع اعمدين وإطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وشمؿ مجع أيمثر ُمـ  10آٓف يمت٤مب.
وإذا يم٤من اًمٖمرب يرهم٥م ذم شمث٘مٞمػ اعمًجقٟملم وشمِمجٞمٕمٝمؿ قمغم اًم٘مراءة طمتك يٚملم ؾمٚمقيمٝمؿ
وشمتٝمذب ُمداريمٝمؿ ،وم٢من ؾمجقٟمٜم٤م ذم سمٕمض ومؽماشمٜم٤م وقم٘مقدٟم٤م اعمٔمٚمٛم٦م ،يم٤مٟم٧م حترُمٝم٤م ودمرُمٝم٤م ومٞم٤م
ويؾ ُمٕمت٘مؾ أو ُمًجقن يْمٌط ذم ظمٌ٤مئف يمت٤مب.
وًمٕمكم أشمذيمر ُم٤م ىمرأشمف قمـ اًمّمحٗمل اًمٙمٌػم إؾمت٤مذ (مج٤مل سمدوي) طمٞمٜمام يم٤من ُمٕمت٘م ً
ال ذم ُمٓمٚمع
ؿمٌ٤مسمف ذم احل٘مٌ٦م اًمٜم٤مسي٦م اعمِم١موُم٦م ،طمٞم٨م روى أن اعمٕمت٘مٚملم يم٤مٟمقا ممٜمققملم ُمـ اًم٘مراءة أو
اًمٙمت٤مسم٦م وٓ جيرؤون قمغم رء ُمٜمٝم٤م إـمال ًىم٤م ،وُمـ يْمٌط ًمديف أي ُمٙمتقب يٕم٤مىم٥م سمِمدة ي٘مقل:
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رهمؿ أٟمٜمل مل أيمـ صحٗم ًٞم٤م ،يمٜم٧م ـم٤مًم ًٌ٤م سم٤مًمث٤مٟمقي آٟمذاك ،ودومٕمٜمل طمٌل ًمٚم٘مراءة أن أسمح٨م قمـ
أي رء ُمٙمتقب طمتك وًمق قمغم اجلدران طمتك أىمرأهً ،مٚمدرضم٦م اًمتل ضمٕمٚمتٜمل أمجع ىمّم٤مص٤مت
ُمـ اًمّمحػ ،يم٤مٟمق يٌٞمٕمقن ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م أىمراص اًمٓمٕمٛمٞم٦م داظمؾ اعمٕمت٘مؾ ،و أذيمر أٟمٜمل مجٕم٧م يمٛمٞم٦م
يمٌػمة ُمـ هذه اًم٘مّم٤مص٤مت اعمٚمقصم٦م سم٤مًمزي٧م واًمؽماب ،ويمٜم٧م أمجٕمٝم٤م ومٞمام يِمٌف سمجريدة صٖمػمة،
وٟمٔمؾ ٟمتٜم٤موهب٤م ذم اًم٘مراءة ًمٞمال طمتك ٓ يراٟم٤م أطمد اعمًئقًملم قمـ اًمًجـ ،هذه اًم٘مّم٤مص٤مت ُمـ
ورق اًمّمحػ يم٤مٟم٧م متثؾ ًمٜم٤م يمٜمز اعمٕمروم٦م ،يمٜم٤م ٟمٕمرف ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء يمثػمة ومم٤م يثػم اًمٕمج٥م أٟمٜمل
ؾمٓمقرا ُمٌتقرة
قمروم٧م سمٛمقت اًمٗمت٤من (أٟمقر وضمدي) ُمـ دمٛمٞمع هذه اًم٘مّم٤مص٤مت ،وم٘مد ىمرأت
ً
عم٘م٤مل يمتٌف اعمرطمقم أؾمت٤مذٟم٤م (قمغم أُملم) ،يٜمٕمل ومٞمف اًمٗمٜم٤من اًمراطمؾ ،وُم٤م زاًم٧م يمٚمامشمف أطمٗمٔمٝم٤م
طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م ..طمٞم٨م يمت٥م ي٘مقل  :قم٤مش ؿمٌ٤مسمف يمل يِمؽمي اعمجد ،صمؿ ىم٤مل اًمٌ٤مئع ٓ
يٙمٗمل ،صمؿ قم٤مد ومٚمؿ جيد اًمٌ٤مئع ومل جيد اًمديم٤من ،وٓ شمتخٞمؾ يمٞمػ يمٜم٤م ٟم٘مرأ اجلريدة اًمّمٖمػمة
واًمًٌٞمٓم٦م ،ومرهمؿ ُم٤م هب٤م ُمـ زي٧م ورائح٦م اًمٓمٕمٛمٞم٦م وُمٚمقصم٦م سم٤مٕشمرسم٦م ،إٓ أٟمٜم٤م يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر ىمدوم
اًمٚمٞمؾ وٟمح٤مول ىمراءهت٤م طمتك حت٧م اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م ظمق ًوم٤م ُمـ سمٓمش رضم٤مل اًمًجـ".
وًمٕمؾ اًمديمتقر (ٟمجٞم٥م اًمٙمٞمالين) هق أروع ُمـ ؾمجؾ عمحٜم٦م اًم٘مراءة ظمٚمػ اًم٘مْمٌ٤من ،ومٗمل
ُمذيمراشمف أهة ي٘مقل " :يم٤مٟم٧م ًمٞم٤مزم اًمِمت٤مء سم٤مردة ـمقيٚم٦م ،ويم٤مٟم٧م مم٤م ذم ضمٕمٌتٜم٤م ُمـ أطم٤مدي٨م،
وومٙمرٟم٤م أن ٟمًتٖمؾ هذه اًمً٤مقم٤مت ذم اًم٘مراءةً ،مٙمـ يمٞمػ ؟ إن اًمزٟمزاٟم٦م هم٤مرىم٦م ذم فمالم داُمس،
ويٛمٜمع ُمٜم ًٕم٤م سم٤مشمً٤م إو٤مءة أي ٟمقع ُمـ اًمٜم٤مر أو اًمٜمقر داظمٚمٝم٤م ،واهتديٜم٤م إمم طمٞمٚم٦م سمدائٞم٦م ىمررٟم٤م
شمٜمٗمٞمذه٤م رهمؿ اعمخ٤مـمر ،ومٙمٛمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ زي٧م اًمٓمٕم٤مم هب٤م ومتٞمؾ ُمـ اًم٘مٓمـ أو اخلٞمقط اًمًٛمٞمٙم٦م،
شمًتٓمٞمع أن شمقومر ًمٜم٤م ؿمٕمٚم٦م صٖمػمة شمِمٌف اًمِمٛمٕم٦م ،وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مرأ ذم وقئٝم٤م ،وىمٛمٜم٤م سمتٜمٗمٞمذ
اعمنموع وهق ٓ حيت٤مج إٓ إمم همٓم٤مء قمٚمٌ٦م ورٟمٞمش "ـمالء إطمذي٦م" صٖمػمة ٟمٛمٚم١مه٤م سمٌْمع
ؾمٜمتٞمٛمؽمات ُمٙمٕمٌ٦م ُمـ اًمزي٧م صمؿ ٟمِمٕمؾ اًمٗمتٞمؾ ،وًمٙمل ٓ يراٟم٤م ظمٗمر اًمٚمٞمؾ ذم اًمٗمٜم٤مء اخل٤مرضمل،
يم٤من ٓ سمد أن ٟمًد اًمٜم٤مومذة مت٤مُم ً٤م سمٕمدد ُمـ ؾمؽماشمٜم٤م اًمزرىم٤مء طمتك ٓ ئمٝمر اًمٜمقر ،وُمع ذًمؽ وم٘مد
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ؾمٛمٕمٜم٤م طم٤مرث اًمٚمٞمؾ يٍمخ ذم اًمٗمٜم٤مء :اـمٗمل اًمٜمقر ي٤م دور ، 2آه إذن ٓ وم٤مئدة ،إذا دم٤مهٚمٜم٤م
إواُمر ،وم٢من ذًمؽ ؾمقف جير قمٚمٞمٜم٤م اًمت٠مدي٥م واجلٚمد ،هلذا أـمٗم٠مٟم٤م اًمٜمقر واؾمتجٌٜم٤م ًمألُمر  ،ويم٤من
رأيل أن ي٘مقم اإلظمقة اعمًئقًملم قمٜم٤م سم٤مًمتٗم٤مهؿ ُمع اًمٕمًٙمر طمقل هذا اعمقوقع  ،وٓ سم٠مس ُمـ
أن ٟمدع هلؿ ُمٌٚمٖم٤م ؿمٝمر ًي٤م ُمـ اعم٤مل ،طمتك يٖمٛمْمقا أقمٞمٜمٝمؿ قمـ هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ،وىمد ٟمجح٧م
اخلٓم٦م ،واؾمتٓمٕمٜم٤م سمذًمؽ أن ٟمًتٗمٞمد ُمـ اًمً٤مقم٤مت اًمٓمقيٚم٦م اعمٝمدورة ،اًمتل شمِمٙمؾ ضمز ًءا ُمـ
رواضم٤م
أقمامرٟم٤م ،وىمد اٟمدجم٧م ذم هذه اًمٗمؽمة ذم ىمراءة شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،وهق ُمـ أيمثر اًمتٗم٤مؾمػم
ً
سملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةً ،م٘مد طمٗمٔم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ويمٜم٧م أقمٞمد
ىمراءشمف ُمـ وىم٧م ٔظمر ،هذا طمًـً ،مٙمٜمف ٓسمد أن أريمز سمٕمد ذًمؽ ذم ومٝمؿ أي٤مت وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م
وأطمٙم٤مُمٝم٤م ،وم٤مًم٘مرآن ٓ ؿمؽ هق اعمدرؾم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٛمًٚمؿ ،وهق اًمٜمّمقص اًمتل ٟمريد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م
ذم واىمع احلٞم٤مة ،وٓ يٛمٙمـ أن يٙمتً٥م اعم١مُمـ صٗم٦م اًمداقمٞم٦م احل٘مٞم٘مل ،إٓ إذا قمرف شمٗمًػم
وهن٤مرا سمٜمٝمؿ وؿمٖمػ ،ويمٜم٧م أىمٚمؼ
اًم٘مرآن ،ومٝمق اعم١مهؾ إؾم٤مد ًمف ،يمٜم٧م أىمرأ اًمتٗمًػم ًمٞمال
ً
عمجرد اًمتٗمٙمػم ذم أٟمف رسمام شمقاضمٝمٜمل قم٘مٌ٦م أو أص٤مب سمٛمرض أو أودع احلٞم٤مة ،ىمٌؾ أن أٟمتٝمل ُمـ
أُمرا سم٤مًمغ إمهٞم٦م أيمثر ُمـ أي رء آظمر ذم احلٞم٤مة
اًمتٗمًػمً !.م٘مد سمدا ذًمؽ ذم هذه اًمٗمؽمة ً
واحلٛمد هلل وم٘مد اؾمتٓمٕم٧م أن أٟمجز ذًمؽ ذم طمقازم ؾمت٦م ؿمٝمقر ويمٜم٧م ذم هم٤مي٦م اًمًٕم٤مدة"!.
وهٙمذا شمًتٓمٞمع اًم٘مراءة أن شمٜم٘مؾ اًمًجلم ُمـ قم٤ممل اًمٙمٌ٧م واًم٘مٝمر اًمذي يٕمٞمِمف ،إمم قم٤ممل آظمر
يٛمتٚمئ سم٤مًمًٕم٤مدة وإُمؾ واًمرهمٌ٦م ذم اًمٕمٞمشً ٓ ،مٙمل خيرج إمم دٟمٞم٤م اًمٜم٤مس ويتٜمًؿ قمٌػم احلري٦م،
وإٟمام ًمٙمل يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م أن يٙمٛمؾ ىمراءة يمت٤مب هتٞمؿ سمف ٟمٗمًف !.إن ُمٚمٙم٦م اًم٘مراءة ُمتٗمِمٞم٦م
ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ،وهؿ يريدون ًمٚمًجٜم٤مء أٓ شمٗمقهتؿ هذه اعمتٕم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،واًميورة
احلٞم٤مشمٞم٦م اًمتل حتٞمل اًمٕم٘مقل وشمٜمػم إذه٤منٕ ،هنؿ يدريمقن أن اًمًجـ احل٘مٞم٘مل ذم احلٞم٤مة طمٞمٜمام
ُحيرم اًمٕم٘مؾ ُمـ ٟمٕمٛم٦م اًمققمل واًمتٗمٙمػم واًمٜمْم٩م واًمٌّمػمة !.وًمٕمٚمف اًمًجـ اًمٙمٌػم اًمذي يٖمِمك
قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل وًمألؾمػ.
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األدب و املواجهة!
هؾ شمٕمٚمؿ أن إهائٞمؾ شم٘مقم سمٛمٜمٝمجٞم٦م ُمدروؾم٦م ،ذم ختري٩م أضمٞم٤مل طم٤مىمدة ؾم٤مظمٓم٦م قمغم اًمٕمرب
واعمًٚمٛملم؟! هؾ شمٕمٚمؿ أن هذه اعمٜمٝمجٞم٦م اعمدروؾم٦م ،شمتخذ ُمـ إدب أىمقى أؾمٚمحتٝم٤م إلرؾم٤مء
هذه اًمّمقرة ،وشمِمٙمٞمؾ قم٘مقل اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٚمٞمٝم٤م؟ طمٞم٨م يّمدرون ؾمٚمًٚم٦م ًمٚمّمٖم٤مر ُمٜمذ قم٤مم
1950م ،شمٖمرس احل٘مد واًمٙمره ،وشمٜمٛمل روح اعمٖم٤مُمرة اًمٕمًٙمري٦م ،وشمٕمزيز اًمٕمداء ًمٚمٛمًٚمٛملم،
سمؾ يٜمٗمتحقن هبذه اًمًٚمًٚم٦م قمغم اًمٕم٤ممل ،ومٞمؽممجقهن٤م إمم مخس ًمٖم٤مت أوروسمٞم٦م ،ويقزقمقهن٤م
سم٤معمج٤من قمغم اًمٓمٗمؾ اًمٞمٝمقدي إورويب!.
إن إهائٞمؾ شم١مُمـ سم٤مًم٘مٚمؿ وإدب ودوره اًمٗمريد ذم صٞم٤مهم٦م اًمٕم٘مقل وإهل٤مُمٝم٤م ُم٤م شمريده ُمـ
هم٤مي٤مت ،وًمٞمس هذا ُم٤م شمٗمٕمٚمف ُمع إـمٗم٤مل وطمدهؿ ،وإٟمام هق ٟمٗمس ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ُمع اًمٙمٌ٤مر ،طمٞم٨م
ُمٜم٤مص٤م ُمـ ريمقسمف واُمتٓم٤مئف طمتك
شمدرك ؾمحر إدب ذم شمِمٙمٞمؾ قم٘مقل اًمِمٕمقب ،ومل دمد
ً
دمٛمؾ سم٤مـمٚمٝم٤م ،وإهي٤مم ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل سمح٘مٝم٤م اعمزيػ ،شم٠مُمؾ ُم٤م طمدث ًمٚمٙم٤مشم٥م اعمٌدع (قمٌد اعمٜمٕمؿ
اًمّم٤موي) ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م اًمتل يروهي٤م ًمٜم٤م ومٞم٘مقل( :ىمٌؾ ٟمحق صمالصملم قم٤م ًُم٤مُ ،أشمٞمح زم إقم٤مدة
ايمتِم٤مف دور إدب ذم اًمٍماع اًمدوزم ،وىمدرة رواي٦م قمغم أن شمٗمٕمؾ ذم اهلٜمد ُم٤م ٓ شمًتٓمٞمع
اصمٜمت٤من وقمنمون ؾمٗم٤مرة قمرسمٞم٦م ،وُمٙمتٌ٤من أطمدمه٤م جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،يم٤من يؽمأؾمف د.
يمٚمقومٞمس ُم٘مّمقد ،وأظمر عمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م.
يمٜم٧م ذم زي٤مرة إلطمدى يمؼمى ُمزارع اًم ٌُـ ذم ضمٜمقب اهلٜمد ،طملم يم ّٚمػ ص٤مطم٥م اعمزرقم٦م اًمثري،
ُ
اسمٜمتف اًمِم٤مسم٦م سمٛمراوم٘متل ،وزُمٞمؾ صح٤مذم ومٚمًٓمٞمٜمل ،حيٛمؾ اجلٜمًٞم٦م إردٟمٞم٦م ذم ضمقًم٦م سم٤معمزرقم٦م،
وذم أصمٜم٤مء اجلقًم٦م ؾم٠مًم٧م اًمٗمت٤مة قمـ اًمٌالد اًمتل ٟمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل هل٤م صدي٘مل :أٟم٤م ُمـ ومٚمًٓملم،
وم٤مشمًّٕم٧م طمدىمت٤م اًمٗمت٤مة ،وشمً٤مءًم٧م سمدهِم٦م :أيـ شم٘مع شمٚمؽ اًمٗمٚمًٓملم؟! طم٤مر صدي٘مل ذم
ومرؾمٛم٧م هل٤م ظم٤مرـم٦م ومقق اًمرُم٤مل ،وأذت إمم ُمقىمع
اًمنمح ،ورطم٧م أطم٤مول ُمً٤مقمدشمف،
ُ
ومٚمًٓملم قمغم اخل٤مرـم٦م ،وإذا سم٤مًمٗمت٤مة شمٍمخً ..ٓ :مٕم ّٚمؽ شم٘مّمد إهائٞمؾ؟! وقمٜمدُم٤م ؾم٠مًمتٝم٤مُ :مـ
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ىمرأت رواي٦م ًمٞمقن أوري ،أي (ؾمٗمر اخلروج) ،إهن٤م إيمثر
أيـ ؾمٛمٕم٧م سم٢مهائٞمؾ؟ ىم٤مًم٧م:
ُ
ىمرأت ًمٚمٙم٤مشم٥م ذاشمف رواي٦م (وا ىمدؾم٤مه) ،آٟمذاك مل
ُمٌٞم ًٕم٤م ذم اهلٜمد ،سمٞمٕم٧م ُمٜمٝم٤م ُماليلم اًمٜمًخ ،صمؿ
ُ
شمٙمـ إلهائٞمؾ ؾمٗم٤مرة سم٤مهلٜمد ،ومٞمام شمٗمًح ٟمٞمقدهلل صدره٤م ٓطمتْم٤من ُمٙمت٥م عمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير
اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ،ي٘م يض رضم٤مًمف ُمٕمٔمؿ وىمتٝمؿ طمقل ُمًٌح ومٜمدق (أوسمروى) سمٜمٞمقدهلل؛ ًمٞمٙمحٚمقا
قمٞمقهنؿ -قمغم طمد شمٕمٌػمهؿ -سمٛمِم٤مهد ٟمً٤مء ذق أوروسم٤م اًمالئل يٛمْملم يقُمٝمـ سم٤معمًٌح،
سم٤مٟمتٔم٤مر قمقدة أزواضمٝمـ (اخلؼماء إضم٤مٟم٥م) ُمـ أقمامهلؿ.
(ؾمٗمر اخلروج) ًمألدي٥م إُمريٙمل اًمٞمٝمقدي (ًمٞمقن أوري) ،ومٕمؾ إلهائٞمؾ ُم٤م مل شمٗمٕمٚمف يمؾ
ؾمٗم٤مرات اًمٕمرب ،ويمؾ ُمٙم٤مشم٥م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ويمؾ ُمٙم٤مشم٥م ُمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م).

1

سمؾ سمٚمغ ُمـ ومرط اهتامُمٝمؿ سم٤مٕدب أن ص٤مروا يؽممجقن رواي٤مت إدسم٤مء اًمٕمرب اًمذيـ هؿ
أقمداؤهؿ!
حيدصمٜم٤م (ٟمجٞم٥م حمٗمقظ) يمٞمػ طمرص اًمٞمٝمقد قمغم شمرمج٦م أقمامًمف؟ ومٞم٘مقل( :ؾمٛمٕم٧م أن سمٕمض
اإلهائٞمٚمٞملم اهتٛمقا سم٠مقمامزم ىمٌؾ اًمّمٚمحُ ..مٕمٔمؿ أقمامزم اًمروائٞم٦م ،شمرمجٝم٤م اإلهائٞمٚمٞمقن ذم
زُمـ احلرب ،قمٜمدُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك أي٦م قمالىم٦م شمرسمٓمٜم٤م هبؿً ،مٞمً٧م أقمامزم أٟم٤م وطمدي ،وإٟمام أقمامل
أدسم٤مء اًمٕمرب ،وُم٤م شمرضمؿ سمٕمد اًمّمٚمح ٓ ي٘م٤مس سمام شمرضمؿ ىمٌٚمفُ ،مـ طمٞم٨م اًمٙمؿ وطملم شمؿ
اًمّمٚمح ،ضم٤مءشمٜمل اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م وسمٕمثقا حي٤مؾمٌقٟمٜمل)

2

شم٠ميت هذه اًمٕمٜم٤مي٦م ،ذم اًمقىم٧م اًمذي أمهٚمٜم٤م ومٞمف إدب ،وشمراضمع آهتامم سم٤مًمٙمت٤مب واًمث٘م٤موم٦م
واعمٕمروم٦م ،وسمٕمد أن يم٤من إدب هق اًمرائد اًمذي يِمٙمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م يمتٌف وجمالشمف هل٤م
اًمّمدارة ذم اعمٌٞمٕم٤مت ،ويم٤من إدسم٤مء هؿ اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ًمدى اًمِمٌ٤مب ،دمردٟم٤م قمـ هذه اًمٖم٤مي٦م
ىمديام قمـ
ًمتٜمِمٖمؾ إضمٞم٤مل سم٤مإلٟمؽمٟم٧م وصم٘م٤موم٦م اًمتٞمؽ آوي ،وىمد يمٜم٧م شمً٠مل اًمِم٤مب اعمٍمي ً
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هقايتؽ ،ومٞم٘مقل :إدب ،وإذا ؾم٠مًمتف قمام يريد عمًت٘مٌٚمف؟ ومٞم٘مقل أدي ًٌ٤م ،وإذا ؾم٠مًمتف ُمـ حت٤ميمل
وشم٘مٚمد أو ُمـ هق ُمثٚمؽ إقمغم اًمذي ي١مصمر ومٞمؽ؟ ومٞم٘مقل ًمؽ :اًمٕم٘م٤مد أو اًمراومٕمل أو اعم٤مزين أو
اًمزي٤مت ،سمؾ يم٤من اًمِمٌ٤مب وىمتٝم٤م ي٘مٚمدون إدسم٤مء ذم هٞم٠مهتؿ وُمِمٞمتٝمؿ وـمري٘م٦م ُمالسمًٝمؿ،
ويم٤مٟم٧م اعمجالت إدسمٞم٦م ،هل٤م اًمّمدارة ذم اًمتًقيؼ وآٟمتِم٤مر ،وشمٌدد يمؾ هذا اعم٤ميض سمقاىمع
خمتٚمػ وهمري٥م وسمٕمٞمدً ا يمؾ اًمٌٕمد قمـ أي طمٗم٤موة سم٤مًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن.
إن ضمقاٟم٥م اًم٘مّمقر وا ًمْمٕمػ ذم اًمتٞم٤مر اإلؾمالُمل أشم٧م قمٚمٞمف وهددت ُمًت٘مٌٚمف ،ظم٤مص٦م إذا
يم٤مٟم٧م هذه اًمٕمقاُمؾ هل قمقاُمؾ اًم٘مقة ،واًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اعمٜم٤موئقن سمٙمؾ ىمقة وضمدارة ،طمٞم٨م
دمدهؿ ُمتٗمقىمقن ذم اإلقمالم ،ويٛمتٚمٙمقن اًم٘مٜمقات واإلقمالُمٞملم ،وسمراُم٩م اًمتقك ؿمق اعم١مصمرة ذم
اجلٛمٝمقر ،يمام يٛمٚمٙمقن اًمِمٕمراء ذم اًمٗمّمحك واًمٕم٤مُمٞم٦م ،ويٛمٚمٙمقن إدسم٤مء اًمذيـ يٙمتٌقن
اًم٘مّمص واًمرواي٤مت ،وحيتٚمقن اعمٜم٤مومذ اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،مم٤م طمدا سمٙمثػم ُمـ قمٚمامء اًمدقمقة ،أن
يقصقا ؿمٌ٤مب اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م ،سم٤مىمتح٤مم هذه اعمٞم٤مديـ واًمتٗمقق ومٞمٝم٤مٕ ،صمره٤م اًمٗمٕم٤مل قمغم
ُمًتٜمٙمرا سم٘مقًمف( :عم٤مذا ٓ يقضمد سملم
اًمٕم٘مقل وإذواق ،سمؾ شمً٤مءل أطمد اًمدقم٤مة
ً
اإلؾمالُمٞملم ؿم٤مقمر ُمثؾ قمٌد اًمرمحـ إسمٜمقدي أو أمحد وم١ماد ٟمجؿ؟ سمؾ سم٤مًمغ ذم اًمتٕمٌػم قمـ
همْمٌف سم٘مقًمف :عم٤مذا ٓ يقضمد سملم اإلؾمالُمٞملم اُمرأة ُمثؾ ٟمقال اًمًٕمداوي.؟)

رواوات مؤثرة
ٓ زًم٧م أذيمر رواي٦م (قمامًم٘م٦م اًمِمامل) ٕديٌٜم٤م اًمٙمٌػم اًمديمتقر (ٟمجٞم٥م اًمٙمٞمالين) ويمٞمػ
اؾمتٛمتٕم٧م هب٤م؟ ويمٞمػ يم٤من شم٠مصمػمه٤م قمغم ٟمٗمز وُمِم٤مقمري قمٛمٞم ً٘م٤م؟ ومجٕمتٜمل ُمٜم٤مؾمٌ٦م سم٠مطمد
اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم أومري٘مٞم٤م ،واعمً١مول سمقاطمدة ُمـ يمؼمى اعمٜمٔمامت اإلؾمالُمٞم٦م،
وىمٚم٧م ًمف :عم٤مذا ٓ شمؽممجقن رواي٦م قمامًم٘م٦م اًمِمامل سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ،أو اًمٚمٖم٦م اعمحٚمٞم٦م ذم ٟمٞمجػمي٤م طمتك
ي٘مرأه٤م اًمٜمٞمجػميقن؟ أٟم٤م واصمؼ أهنؿ ًمق ىمرؤوه٤م ،ومًقف يٙمقن هل٤م شم٠مصمػمه٤م اًمٌ٤مًمغ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ،
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وؾمٞمٙمقن هل٤م ُمردوده٤م اهل٤مئؾ ذم يمِمػ ـمٌٞمٕم٦م اإلؾمالم ،وإيْم٤مح روطمف اًمًٛمح٦م ،واًمتٌّمػم
سم٤مٕظمٓم٤مر اًمتل حتٞمؼ هبذا اًمٌٚمد اعمًٚمؿ.
وًمٙمـ يٌدو أن اًمققمل سم٘مٞمٛم٦م إدب وشم٠مصمػم اًمرواي٦م ،مل ي٠مظمذ ُمٙم٤مٟمتف ذم يمثػم ُمـ إومٝم٤مم
واًمٕم٘مقل سمٕمد! وقمٜمدي أن رواي٦م شمتحدث قمـ ؾمٛم٧م اإلؾمالم ،وشمٕمرض أظمالىمف ذم أؾمٚمقب
ىمّميص ممتع ،ىمد شم١ميت صمامره٤م أيمثر ُمـ يمت٤مب سمحثل يتحدث قمـ ذات اعمقوقع!.
ؼما حت٧م قمٜمقانٟ( :منمت روايتل وم٠مؾمٚمؿ  30أًمػ ىم٤مرئ) ،طمٞم٨م
ٟمنمت صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ ظم ً
يمِمػ رئٞمس ىمًؿ طمقار إدي٤من ذم اجلٛمٕمٞم٦م اًمدقمقي٦م اًمٙمٜمدي٦م ،وـمٌٞم٥م اًمٕمٞمقن اًمديمتقر (قمٌد
اهلل سمراون) قمـ ىمرب آٟمتٝم٤مء ُمـ شمرمج٦م ُم١مًمٗم٤مشمف إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمٕمد أن ؾمجٚم٧م ُمٌٞمٕم٤مت
اٟمتِم٤مرا واؾم ًٕم٤م ذم إوؾم٤مط إُمريٙمٞم٦م واًمٙمٜمدي٦م.
ىمٞم٤مؾمٞم٦م ،وطم٘م٘م٧م
ً
ويم٤مٟم٧م رواي٦م (اًمّمحٞمٗم٦م اًمث٤مُمٜم٦م) واًمتل أهدى ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م ًمٚمرئٞمس إُمريٙمل إؾمٌؼ (سم٤مراك
أوسم٤مُم٤م) ىمد شمّمدرت ُمٌٞمٕم٤مت اًمٙمت٥م طمً٥م اإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ،ذم اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م،
وشمؿ شمداوهل٤م ذم أهمٚم٥م وأؿمٝمر اعمٙمتٌ٤مت آًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وأوم٤مد اًمديمتقر (سمراون) أن اًمرواي٦م
ىمّمّم٤م ُمتًٚمًٚم٦م ،شمقوح اًمّمقرة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،وٟم٘م٤مط اًمتٗم٤مهؿ
شمْمٛمٜم٧م
ً
و آظمتالف سملم اإلؾمالم وإدي٤من إظمرى ،وأٟمف سمٛمجرد اٟمتٝم٤مء اًم٘م٤مرئ ُمـ ىمراءة اًمرواي٦م،
يٙمقن ىمد يمقن صقرة طمًٜم٦م قمـ اًمديـ اإلؾمالُمل ،وأووح سمراون :أن أيمثر ُمـ  30أًمػ
ىم٤مرئ ًمٚمرواي٦م ،وطمً٥م اإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ،ىمد أقمٚمٜمقا إؾمالُمٝمؿ سمٕمد ىمراءهتؿ ًمٚمرواي٦م.
وذيمر :أن ُم١مًمٗم٤مشمف ٟم٤مًم٧م إقمج٤مب ٍ
قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،وأن
هذا هق ُم٤م دومٕمف إمم شمرمجتٝم٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،طمتك شمّمٌح ُمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع.
وٓ ؿمؽ أن اًمٕمدد وخؿ ويمٌػم ،وهق ٟمٗمس اًمٕمدد اًمذي طم٘م٘مف ومٞمٚمؿ اًمرؾم٤مًم٦م عمّمٓمٗمك اًمٕم٘م٤مد
طمٞمٜمام قمرض سمدور اًمًٞمٜمام إُمريٙمٞم٦م ،واحلؼ أٟمف ٓ يٕمرف روائل أصمر ذم اًمٕم٘مٚمٞم٦م إوروسمٞم٦م ذم
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اًمٕمٍم احلدي٨م يمام أصمر (سمراون) اًمذي أقمٚمـ إؾمالُمف ..وًمٕمؾ إؾمالُمف هق اًمًٌ٥م ذم قمدم
ؿمٝمرشمف ،وطمدي٨م اإلقمالم قمٜمف ،ومرضمؾ ي١مصمر ذم هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم ؿمخص ٓ يًتٝم٤من سمفً ،م٘مد
أو٤مف ًمإلؾمالم وظمدُمف ،وومٕمؾ ُم٤م مل يًتٓمع ومٕمٚمف أؾم٤مـملم اًمٕمٚمامء وٟمقاسمغ اًمدقم٤مةٟٕ ،مف اختذ
ُمـ إدب اًمروائل ـمري ً٘م٤م ًمٚمت٠مصمػم ومٞمٛمـ ي١مُمٜمقن سمرؾم٤مًم٦م إدب ذم هنْم٦م اًمِمٕمقب.
اًمٗمرٟمًٞمقن يٕمٔمٛمقن اًمرواي٦م وحيتٗمقن هب٤مٕ ،هن٤م شمّمقر جمتٛمٕمٝمؿ ،ظم٤مص٦م إذا ضمًدت
ُمِمٙمالشمف ،وصقرت أٟملم ـمٌ٘م٤مشمف اعمٕمذسم٦م ،ضم٤مء ذم صحٞمٗم٦م اًمنمق إوؾمط سمت٤مريخ
ؼما حت٧م قمٜمقان( :سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م ُمرور  150قم٤م ًُم٤م قمغم صدور رائٕم٦م (ومٞمٙمتقر
2013/11/7م ،ظم ً
ً
اطمتٗم٤مٓ سم٤مًمذيمرى ً 150مّمدور
هقهمق)  200ومرٟمز يتٜم٤موسمقن ًمٞمقُملم قمغم شمالوة (اًمٌ١مؾم٤مء)
رواي٦م اًمٌ١مؾم٤مء ًمٚمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر اًمٗمرٟمز (ومٞمٙمتقر هقهمق) ( ،)1885 - 1802ؾمٞم٘مقم 200
ً
يم٤مُمال ،سمّمقت قم٤مل ،ذم واطمد ُمـ أىمدم اعمٌ٤مين
رضمؾ واُمرأة سمتالوة ُمتّمٚم٦م ًمٜمص اًمرواي٦م
اعمٝمجقرة سمٛمديٜم٦م شمقًمقز ،ضمٜمقب اًمٌالد.
هتدف آطمتٗم٤مًمٞم٦م ،إمم اًمتذيمػم سمراهٜمٞم٦م اًمرواي٦م ،اًمتل شمٌدو يم٠مهن٤م شمّمٚمح ًمٚم٘مراءة ذم يمؾ زُمـٓ ،
ؾمٞمام اًمٕمٍم احل٤مزم اًمذي يٜمتنم ومٞمف اًمٌ١مس ذم إوؾم٤مط اًمٗم٘مػمة ،وشمتّم٤مقمد ومٞمف ُمٕمدٓت
اجلريٛم٦م ،وشمتٙمرر إؾمئٚم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م اعم١مًمػ طمقل ذقمٞم٦م احلٙم٤مم واًم٘مقاٟملم وُمٗمٝمقم
ٟمٔمرا ٕٟمف يٜمًجؿ ُمع
اًمٕمداًم٦م ،وىمد ضمرى اظمتٞم٤مر ُمٙم٤من اًمٕمرض ذم ُمٌٜمك (ٓ ؿم٤مسمٞمؾ) اعمتداقمل ً
أضمقاء اًمرواي٦م ،وجيٛمع حت٧م ؾم٘مٗمف اعمنمديـ اًمٌ١مؾم٤مء اًمذيـ ٓ جيدون ؾم٘م ًٗم٤م يٌٞمتقن حتتف ،ودقم٤م
اعمٜمٔمٛمقن اعمقؾمٞم٘مٞمقن واًمرؾم٤مُمقن واًمراىمّمقن واعمٛمثٚمقن واحلقاة وطمتك اًمٓمٌ٤مظملم ،ؾمقاء
أيم٤مٟمقا حمؽموملم أو هقاة ،عمراوم٘م٦م اًمتالوة ،سمام يتٜم٤مؾم٥م وأطمداث اًمرواي٦م اخل٤مًمدة ،قمغم ُمدار 3
أي٤مم!.
وطمٗم٤موة ومرٟمً٤م سم٤مٕدب وإدسم٤مء يمٌػمة وىمديٛم٦م ،ومحٞمٜمام سمٚمغ هقضمق اًمثامٟملم ُمـ قمٛمره ،اطمتٗمٚم٧م
ومرٟمً٤م سمٕمٞمد ُمٞمالده اطمتٗم٤مٓ ىمقُم ًٞم٤م ً
ه٤مئال ،وأىمٞمؿ ىمقس ًمٚمٜمٍم ذم اًمِم٤مرع اًمذي ي٘مع ومٞمف اًمٌٞم٧م،
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وراطم٧م اًمقومقد اًمِمٕمٌٞم٦م شمٕمؼم اًم٘مقس أُم٤مم اًمٙم٤مشم٥م اًمٙمٌػم ًمتحٞمتف ،وهق ي٘مػ سمنموم٦م ُمًٙمٜمف،
شمٖمرورق قمٞمٜم٤مه سم٤مًمدُمع ،وهق يرى أيمثر ُمـ ٟمّمػ ُمٚمٞمقن ومرٟمز ،يٕمؼمون أُم٤مم سمٞمتف حتٞم٦م ًمف ،ذم
طملم اهن٤مًم٧م قمغم اًمٌٞم٧م اًمّمٖمػم ،سم٤مىم٤مت اًمزهقر ُمـ يمؾ أٟمح٤مء ومرٟمً٤م ،وصدر ىمرار سم٢مقمٗم٤مء
اسمتٝم٤مضم٤م هبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م
مجٞمع شمالُمٞمذ اعمدارس واعمٕم٤مهد ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اعمدرؾمٞم٦م اعمقىمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ،
ً
اًمٕمٔمٞمٛم٦م!.
وزار رئٞمس جمٚمس اًمِمٞمقخ ،إدي٥م اًمٙمٌػم ذم سمٞمتف ُمٝمٜم ًئ٤م سمٕمٞمده اًمثامٟملم ،صمؿ دقم٤مه حلْمقر
ضمٚمً٦م ظم٤مص٦م ؾمتٕم٘مد ًمتٙمريٛمف ذم اًمؼمعم٤من سمٕمد أؾمٌقع ،وطملم دظمؾ اًمِم٤مقمر اًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مقم٦م
اعمجٚمس ،وىمػ مجٞمع إقمْم٤مء يّمٗم٘مقن سمحرارة ؿمديدة حتٞم٦م ًمألدي٥م اًمٙمٌػم اًمذي أؾمٛمقه
ؿم٤مقمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ووٛمػمه وىمٚمٌف! وسمٕمد سمْمٕم٦م ؿمٝمقر ُمـ هذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،صدر ىمرار
ُمـ سمٚمدي٦م سم٤مريس ،سمتٖمٞمػم اؾمؿ هذا اًمِم٤مرع ُمـ إيٚمق إمم ؿم٤مرع ومٞمٙمتقر هقضمق!
وىمٌؾ هذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م سمٌْمع ؾمٜمقات ؿمٝمدت سم٤مريس ُمٜم٤مؾمٌ٦م أظمرى أيمثر أمهٞم٦م ،وهل قمقدة
اًمِم٤مقمر اًمٕمٔمٞمؿ إمم سمالده قم٤مم 1869م سمٕمد  19قم٤م ًُم٤م ذم اعمٜمٗمك ،ممٜمق ًقم٤م ُمـ اًمٕمقدة إمم سمٚمده،
سمًٌ٥م أومٙم٤مره اجلٛمٝمقري٦م ،وُمِم٤مريمتف ذم اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م ود اإلُمؼماـمقر ٟم٤مسمٚمٞمقن اًمث٤مًم٨م ،صمؿ
أظمػما واوٓمر إلقمالن اجلٛمٝمقري٦م ،ومٖم٤مدر هقضمق سمرويمًؾ سم٤مًم٘مٓم٤مر يقم
اؾمتًٚمؿ اإلُمؼماـمقر ً
 4ؾمٌتٛمؼم  ،1869وسمٚمغ اًم٘مٓم٤مر حمٓم٦م اًمِمامل سمٌ٤مريس ُمً٤مء ٟمٗمس اًمٞمقم ،ومام إن وصٚمٝم٤م طمتك
أطم٤مط سمف ـمقوم٤من ُمـ اًمٌنم ،اوٓمر هقضمق ٕن خيٓم٥م ومٞمٝمؿ أرسمع ُمرات ،را ًدا حتٞمتٝمؿ ًمف ،ومتتؿ
واًمدُمقع شمٚمٛمع ذم قمٞمٜمٞمف (ًمٙمؿ حيٌٜمل هذا اًمِمٕم٥م وأطمٌف) ،وىم٤مل عمـ اؾمت٘مٌٚمقه هبذا اًمٓمقوم٤من
ُمـ احل٥م واًمتٙمريؿً :م٘مد رددشمؿ زم ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ،صمٛمـ قمنميـ قم٤م ًُم٤م قمِمتٝم٤م ذم اعمٜمٗمك!
ومحٚمتف اجلامهػم قمغم إقمٜم٤مق ،شمريد أن شمذه٥م سمف إمم ُم٘مر سمٚمدي٦م سم٤مريس ،ومرومض ً
ىم٤مئال :يمال أهي٤م
إصدىم٤مء ،وم٢مين مل أطمي ًمزقمزقم٦م ُمريمز اجلٛمٝمقري٦م اعم١مىمت٦م ..وإٟمام ٕؤيده٤م!)
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رسمام شمتٕمج٥م ُمـ شم٠مصمر اًمِمٕمقب إوروسمٞم٦م سم٤مٕدب وإدسم٤مء ،اًمذيـ يتٛمٙمٜمقن ُمـ شمٖمٞمػم احلٞم٤مة
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م سم٠مومٙم٤مرهؿ ورواي٤مهتؿ ،اًمتل شمٕمد وىمق ًدا داومٕم٤م ًمٚمثقرات اًمتل طمدصم٧م
ومٞمٝم٤م ،ويمذًمؽ إذا أردت أن شمٕمرف عم٤مذا ٓ شمت٠مصمر ؿمٕمقسمٜم٤م سمام شمت٠مصمر سمف أوروسم٤م وؿمٕمقهب٤م؟ وعم٤مذا ٓ
يٙمقن ًمألدب وأهٚمف ذم طمٞم٤مهت٤م ُمٙم٤مٟم٦م أو ٟمٗمقذ ،سمحٞم٨م يًتٓمٞمع أن يقضمف ويقىمظ ويٜمٝمض..
ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقىمـ أن هٜم٤مك ومر ًىم٤م إُم٤م ذم اًمِمٕمقب أو ذم إدسم٤مء ،وسمٕمْمٝمؿ يري أن اًمٗمرق ذم
إدسم٤مء ٓ ذم اًمِمٕمقبٕ ،ن إدي٥م هٜم٤مك ي٘ميض قمٛمره ذم ٟمْم٤مل وضمٝم٤مد وقمراك ُمع اًمدٟمٞم٤م
واًمٜم٤مس ،وُمع إوه٤مم وإسم٤مـمٞمؾ وإو٤مًمٞمؾ( ،وُم٤م ذق ُمنمق ،أو همرب ُمٖمرب ذم دقمقة
وـمٜمٞم٦م أو اضمتامقمٞم٦م ،إٓ قمغم هدى ُمـ وطمل إدي٥م ،وٓ اؾمتًٌؾ ضمٌ٤من أو اؾمت٘مٌؾ ؿمج٤مع،
إٓ سمتحريض ُمـ قمٌ٤مرة وم٤مه هب٤م ؿم٤مقمر أو يم٤مشم٥م أو ظمٓمٞم٥م)
(يمام أن اًمٙم٤مشم٥م إورويب ٓ يٜمِمئ ىمّم٦م ،إٓ سمٕمد أن يدرس آراء اعمٗمٙمريـ ذم اًم٘مديؿ
واحلدي٨م ،وسمٕمد أن يٜمٔمر ذم ُمِمٙمالت قمٍمه ٟمٔمرة اًمٌ٤مطم٨م اعمتٕمٛمؼ ،ومٞمٕمرف ُم٤م حيٞمط سمف ُمـ
اعمٕمْمالت اًمذوىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ،ومٞمٙمقن ًم٘مّمتف ُمٖمزى ُم٠مظمق ًذا ُمـ أزُم٤مت
اًمٜمٗمقس واًم٘مٚمقب)

1

العار الثقايف
ٓ ؿمؽ أٟمٜمل أقمتؼم ُم٤م حيدث اًمٞمقم وُم٤م يّمٞم٥م يمثػم ُمـ ومتٞم٤مٟمٜم٤م وومتٞم٤مشمٜم٤مُ ،مـ ىمٌٞمؾ (اًمٕم٤مر
اًمث٘م٤مذم) اًمذي ٓ يٖمتٗمر ،واًمذي جي٥م أن ٟمًتٗمٞمؼ ُمٜمف ،وٟمٕمل ظمٓمقرشمف.
سمؾ أيم٤مد أقمده ُمـ سم٤مب اًمٖمزو اًمٗمٙمري ،اًمذي يريد أن يٍمومٜم٤م قمـ شمراصمٜم٤م وومٙمرٟم٤م اًمذي أو٤مء
جم٤مهؾ اًمٔمالم ذم ضمٜمٌ٤مت اًمدٟمٞم٤م ،وٟمقر اًمٕم٘مقل ،وصٜمع أقمٔمؿ طمْم٤مرة ذم ًمٕم٤ممل ،وأظمرج أؾمٛمك
رضم٤مل قمرومتٝمؿ اًمٌنمي٦م.

48

القراءة ..المجد الذي أضعناه

إهن٤م طم٘م٤مئؼ وشم٤مريخ وٓ يٜمٙمره٤م إٓ طم٤مىمد أو طم٤مؾمد.
يمثػما أن أرى ُمقضم٤مت ضم٤مروم٦م ُمـ اًمِمٌ٤مب واًمِم٤مسم٤مت ،ي٘مٌٚمـ سمِمٖمػ يمٌػم ،ورهمٌ٦م
يٕمز قمكم ً
ُمٚمح٦م ،وؿمقق قم٤مرم ،وهٞم٤مم ٓ طمدود ًمف ،قمغم ىمراءة اًمرواي٤مت وىمّمص اخلٞم٤مل ،سمٞمٜمام يؽميمقن
شمراث أُمتٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي يٗمقح سم٤مًمٕمٚمؿ ،وي٘مٓمر سم٤مًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ،واًمٗمٝمؿ واًمققمل واًمٜمقر
واخلؼمة واًمدراؾم٦م واإلوم٤مدة اًم٘مٞمٛم٦م.
ٟمٕمؿ هذا ُم٤م حيدث اًمٞمقم ،جيتٛمع اًمِمٌ٤مب قمغم ىمراءة اًمرواي٤مت ،ويتً٤مسم٘مـ ذم اىمتٜم٤مئٝم٤م و ُيٕمد
اعمث٘مػ احل٘مٞم٘مل ُمـ ىمرأ ُمٜمٝم٤م أيمؼم يمؿ وأيمثر قمد ًدا ..وي٠ميت أطمدهؿ ذم ُمٕمرض اًمٙمت٤مب ًمٞمحِمد
ُم٤مًمف ومٞمِمؽمي يمثػما ُمـ هذه اًمرواي٤مت ،وٓ دمد ذم قمنمات ُم٤م مجع يمت٤م ًسم٤م يقطمد اهلل ،أو يٕمرف
سمديٜمف أو يروي ىمّمص ىمرآٟمف.
ومٞمٚمام أو
رسمام يِمٕمر اًمِم٤مب سمجامل اًم٘مّم٦م اًمتل ختٚمؼ ًمف قم٤معمً٤م ُمث٤مًم ًٞم٤م يٕمٞمش ومٞمف ،مت٤م ًُم٤م يمام يِم٤مهد ً
طمٚم٘م٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦مً ،مٙمـ هؾ اؾمتٗم٤مد قمٚمام؟ هؾ ارشم٘مك ؾمٚمقيم٤م؟ هؾ هتذب ـمٌ٤م ًقم٤م؟
ٓ شمٔمـ أين أضمٝمؾ دور اًمرواي٦م ذم شمقضمٞمف اعمجتٛمع وشمرؿمٞمده ،وأمهٞمتٝم٤م ذم اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمًٚمقك
واًم٘مٞمؿً ،مٙمٜمٝم٤م أسمدً ا ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ؾمٌٞمال وطمٞمدً ا هلذا إُمر ،طمٞمٜمام يٙمقن سملم أيديٜم٤م شمراث
وخؿ قمٔمٞمؿ ُمكمء سم٤معمدهِم٤مت واعمٕم٤مرف اًمتل شمدهش إًمٌ٤مب وشمًٕمد اًمٕم٘مقل وٓ شم٘مدر
سمثٛمـ ،واًمتل شمّمقغ اًمٜمٗمس واًمروح قمغم أومْمؾ ُم٤م يراد هل٤م ُمـ ُمدارج اًمٙمامل.
ؿملم يمٌػم أن أريب أسمٜم٤مئل قمغم طم٥م اًمرواي٤مت وىمراءهت٤م وطمٗمٔمٝم٤م ومتثٞمٚمٝم٤م ،واًم٘مرآن سملم أيديٜم٤م
ُمٝمجقر ٓ جيد ُمـ ي٘مرأه ،ويٕمتؼم سمآي٤مشمف ،وشمدرس ىمّمّمف وأطمداصمف!
وه١مٓء اًمذيـ ي٘مرؤون اًمرواي٤مت وحيٗمٔمقن شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ،ويتّمقرون ذم ظمٞم٤مهلؿ ؿمخّمٞم٤مهت٤مً ،مق
أشمٞم٧م ًمتً٠مهلؿ قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وُم٤م ومٞمف ُمـ ىمّمص اًمّم٤محللم وإٟمٌٞم٤مء ،أقمت٘مد أهنؿ ًمـ
جيٞمٌقك سمٌمء ،أو أن سمٕمْمٝمؿ ًمـ جيٞمٌؽ سمٌمءٕ ،ن سمٕمٞمدون قمـ قم٤ممل اًم٘مرآن.
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أرى يمثػما ُمـ اًمِمٌ٤مب يتً٤مسم٘مقن ًم٘مراءة رواي٦م ُمٕمٜمٞم٦م ُمـ رواي٤مت (أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ) صمؿ
جيتٛمٕمقن عمٜم٤مىمِمتٝم٤م وشم٠مُمؾ ُمالُمح اجلامل واًمٕمٌ٘مري٦م ذم ؾمٓمقره٤م ،وًمق ؾم٠مًمتٝمؿ قمـ قمٜمقان
ًمٙمت٤مب ُمـ يمت٥م اًم٘مّمص اًم٘مرآين ،ومٚمـ يٜمٓم٘مقا سمام يٗمٞمد.
يمؾ هذه اعمِم٤مقمر سم٤مًمْمٞم٤مع واًمتٗمريط واًمٕم٤مر ،أطمًً٧م هب٤م وأٟم٤م أىمرأ ًمٙم٤مشمٌ٦م ذم إطمدى اًمّمحػ
ُم٘م٤مٓ حت٧م قمٜمقان (اىمرأ رواي٤مت) وهل شم٘مقل" :إن اًمرواي٦م هل اًمتل دمٕمؾ اإلٟمً٤من إٟمً٤مٟمً٤م،
وختٚمؼ ومٞمف اعمحٌ٦م واجلرأة وآؾمتٞمٕم٤مب ورقم٤ميتف ًمٚمٌنم ،صمؿ شم٘مقل" :ذم اًمّمٞمػ اعم٤ميض يمٜم٧م
أشمٜم٤مىمش ُمع وًمدي ذم ُمً٠مًم٦م ُم٤م ،ويم٤من رأيف ىم٤مـمٕم ً٤م ،ويم٤من ُمتٕمجٌ ً٤م ُمـ أٟمٜمل ٓ أؿم٤مريمف اًمرأي.
ٟمٔمرت إًمٞمف واسمتًٛم٧م ،ىمٚم٧م ًمف :ي٤م وًمدي اىمرأ رواي٤مت ،ؿمٕمرت ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أٟمٜمل ًمـ
أؾمتٓمٞمع سمح٥م إم أن أذح ًمف عم٤مذا أختذ هذا اعمقىمػ أو هذا اًمرأيً ،مٙمـ اًمرواي٤مت ىم٤مدرة
قمغم أن شمدظمٚمف ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وأومٙم٤مرهؿ ،وهؿ يًتٓمٞمٕمقن  -أسمٓم٤مل اًمرواي٤مت  -أن ينمطمقا
ًمف ُم٤م قمجزت أٟم٤م قمـ إيّم٤مًمف ًمف".
وأٟم٤م ـمٌ ًٕم٤م ٓ أٟمٙمر اًمدقمقة ًم٘مراءة اًمرواي٦م ،وٓ أٟمٙمر دور اًمرواي٦م ،وًمٙمٜمل حيز ذم ٟمٗمز أن ٟم٘مٞمؿ
ُمٝمجقرا يٕمٚمقه اًمؽماب
هل٤م يمؾ هذه اهل٤مًم٦م وهذا اًمتٕمٔمٞمؿ ،وٟمؽمك ُمـ ظمٚمٗمٜم٤م ذًمؽ اًمؽماث اًمٗمخؿ
ً
وهق اًمذي يٛمٙمـ ًمف أن يٚمٝمٛمٜم٤م يمؾ ُم٤م ٟمريد ُمـ اًمرواي٦م وأيمثر ،ويمؿ يمٜم٧م أمتٜمك هلذه اعمرأة ،أن
شمٜمّمح وًمده٤م سم٘مراءة اًم٘مرآن وشمٗم٤مؾمػمه وُمٕم٤ميِم٦م ىمّمّمف ،وشم٠مُمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ هم٤مي٦م وحتد
وإقمراض واٟمت٘م٤مم وطمٚمؿ وصؼم وقمٓم٤مء وومدائٞم٦م وقمٌ٤مدة وىمٜم٤مقم٦م وؾمٛمق ورومٕم٦م.
يتٕم٤مفمؿ أمل اًمٜمٗمس وأٟم٤م أرى ؿمٌ٤م ًسم٤م يٕمرومقن سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أطمداث صمالصمٞم٦م ٟمجٞم٥م حمٗمقظ ورواي٤مت
دوؾمتقيٗمًٙمل ،وٓ ي٘متٜمقن يمت٤م ًسم٤م واطمدً ا ذم ؾمػمة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ! ويٕمرومقن قمٜمف
يمٞمػ دقم٤م ويمٞمػ صم٤مر ويمٞمػ طم٤مرب؟!
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يمثػما أن ٟمحٗمظ أسمٓم٤مل اًم٘مّمص واًمرواي٤مت ،وٟمٕمرف شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مهتؿ ،سمٞمٜمام ٓ ٟمٕمرف
يًقؤين ً
ؿمٞمئ٤م قمـ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ،وٓ ٟمدرك ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مهتؿ اًمتل أهٚمتٝمؿ هلذه
اًمٌنمى!
سمؾ إٟمٜمل أىمقل :إن أي سمٞم٧م شمٕمٚمق ومٞمف اًمرواي٤مت قمغم يمت٥م اًمديـ ،هلق سمٞم٧م يٗمرط أصح٤مسمف ذم
هقيتٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ ،وٓ يدريمقن ُمٕمدن اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مدة ،اًمتل حت٘مؼ هلؿ اًمًٕم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م
واعمٕمروم٦م اعمرضمقة.
وُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م راىمٞم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ،وم٢مهن٤م ىمد ٓ ُشمٚمٝمؿ ىم٤مرئٝم٤م أي رء ُمـ ُمٕم٤مين
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،سم٘مدر ُم٤م يٚمٝمؿ اًمديـ واًمؽماث اإلؾمالُمل اًمٙمٌػمٕ ،هن٤م حلٔم٤مت شمِمقي٘مٞم٦م وًمٞمً٧م
ىمٞمؿ شمتغم وقم٘مٞمدة شمدرس وؾمٚمقيمٞم٤مت حتتؿ آًمتزام هب٤م يمام هل ًمٚمؽماث اًمديٜمل ..وًمٕمٚمف إُمر
اًمذي أقمٚمٜمتف اًمٙم٤مشمٌ٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم ٟمٗمس اعم٘م٤مل طمٞمٜمام ىم٤مًم٧م " :إهن٤م شمِمٕمر سم٤مًمٖمْم٥م واحلزن طمٞمٜمام
يمثػما ضمدً ا ،وحيٗمٔمقن أؾمامء اًمِمخّمٞم٤مت ،ومجال يم٤مُمٚم٦م ُمـ رواي٤مت
شمرى
ً
أؿمخ٤مص٤م ي٘مرؤون ً
ىمرؤوه٤مً ،مٙمـ شمٍموم٤مهتؿ ٓ شمٌم سمذًمؽ أسمدً ا إهن٤م ؿمخّمٞم٤مت شم٘مرأ وشمٕمرفً ،مٙمـ اًمت٠مصمػم ٓ
يتج٤موز اًمدُم٤مغ وٓ يّمؾ إمم اًم٘مٚم٥م"!
وُمـ اعمْمحؽ أٟمٜم٤م اًمٞمقم ٟمرى قمغم رأس هرم اًمرواي٦م وىمٛمتٝم٤م أدي٥م ينق اًمرواي٤مت ويٜمًٌٝم٤م
ًمٜمٗمًف ،وٟمراه يزيػ طم٘م٤مئؼ اًمت٤مريخ ويِمقه أسمٓم٤مًمف ،طمتك يٙمقن طمدي٨م اعمديٜم٦م ووٞمػ
اًمٗمْم٤مئٞم٤مت ،وٟمجؿ اًمّمحػ واعمجالت ،وم٠مي رىمل هذا وأي ؾمٛمق ٕرسم٤مب اًمرواي٤مت؟!
إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر أٟمٗمًٝمؿ ي١ميمدون أن اًمذي صٜمع ُمٜمٝمؿ أدسم٤مء وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ يمت٤مب جمٞمدون ،وسمذر
ذم ىمرائحٝمؿ سمذور اخلٞم٤مل ،إٟمام هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأدسمف وآي٤مشمف ،وىمّمّمف اًمرائٕم٦م.
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أهي٤م اًمِمٌ٤مب اًمتٗمتقا ًمؽماصمٙمؿ ومج٤مًمف وروقمتف وُمٕم٤مرومف ،وآُمٜمقا وصم٘مقا أٟمٙمؿ ؾمتجدون ومٞمف اعمتٕم٦م
واًمتِمقيؼ واجلامل وصقر اًمٙمامل ،سمؾ ؾمتجدون ومٞمف اعمٕمروم٦م واًمث٘م٤موم٦م ،اًمتل شمرومع اإلٟمً٤من،
وشمرشم٘مل سم٤مخلٚمؼ ،وشمًٛمق سم٤مًمٜمٗمس.
وظمت٤مُم٤م أضمدد اًمتٜمقيف سم٠مٟمٜمل ٓ أطم٤مرب اًمرواي٦م ،وٓ أطم٤مرب أدب اًمرواي٦م ،وأٟمٜمل ُم١مُمـ هب٤م
يم٤مُمؾ اإليامن ذم شمقضمٞمف اًمٕم٘مقل ًمق يم٤مٟم٧م ه٤مدوم٦م سمٜم٤مءة ،وًمٙمٜمل ُمٗمزوع أن شمًٞمٓمر قمغم ومٙمرٟم٤م
وُمزاضمٜم٤م وهقاٟم٤م ،سمٞمٜمام شمراصمٜم٤م ُمٝمٛمؾ ُمٝمجقر!.

اقرأ خلصومك
سمٕمض احلرومٞملم اًمٜمّمقصٞملم ُمـ اعمتديٜملم يٕمؽمض طمٞمٜمام جيدين اؾمتِمٝمد ومٞمام أيمت٥م سم٠مطمد
ُمٗمٙمري وأدسم٤مء اًمتٜمقيرُ ،مـ اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمِمٞمققمٞملم وهمػم اعمٚمتزُملم ،أو اًمذيـ يم٤من هلؿ ُمقىم ًٗم٤م
قمدائ ًٞم٤م أو رؤي٦م ُمٜم٤مهْم٦م أو ذو ًىم٤م خمتٚم ًٗم٤م ًمٚمتقضمف اًمديٜمل اعمح٤مومظ.
يمثػما ذم اًمٕمديد ُمـ يمت٤مسم٤ميت إدسمٞم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦مٕ ،هنؿ
واحلؼ أٟمٜمل أقمتٛمد قمغم ه١مٓء اًمٜم٤مس ً
رضسمقا ومٞمٝم٤م سمًٝمؿ واومر ،وهلؿ ومٞمٝم٤م آصم٤مر ُمٕمتؼمة ،وضم٤مءت ومؽمة ُمـ اًمزُم٤من يم٤مٟم٧م هلؿ دوم٦م
اًمتقضمٞمف واًمت٠مصمػم اًمٗمٙمري وإديب واًمث٘م٤مذم ذم ُمٍم.
وسمٕمض ه١مٓء احلرومٞملم طمٞمٜمام يراين أيمت٥م اؾمؿ ـمف طمًلم أو شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ ،يزوم سمِمٗمتٞمف
ُمتٝمٙمام :أٟم٧م شم٘مرأ ًمتقومٞمؼ احلٙمٞمؿ وـمف طمًلم؟!
ويقزم سمٕمٞمٜمٞمف وي٘مقل
ً
وٓ أقمرف سم٠مي ـمري٘م٦م يٗمٙمر ه١مٓء؟!
ومٝمؾ يّمح ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل :إٟمف ٓ جي٥م اًمتدومئ٦م سم٤مًمٜم٤مرٕ ،هن٤م يم٤مٟم٧م ُشمٕمٌد ُمـ دون اهلل؟!
هؾ ُمٕمٜمك إذا يم٤من ضم٤مري يم٤مومر ،أٟمٜمل يم٤مومر ُمثٚمف قم٤مسمد ًمألوصم٤من؟
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إن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ٓ شمٕمدوا إٓ اجلػمة وم٘مط ،يمذًمؽ ُم٤م اًمذي يٛمٜمع أن آظمذ ُم٤م ي٘مدُمف
اًمٙم٤مشم٥م ُمـ اخلػم ،وأشمرك ُم٤م ي٘مدُمف ُمـ اًمًقء؟!
سمٕمض ه١مٓء اًمٜم٤مس احلرومٞملم حيت٤مضمقن أن يٜمِمٓمقا قم٘مقهلؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وومؼ روح اإلؾمالم،
وأن يًتٗمٞم٘مقا ُمـ هذه اجلٝم٤مًم٦م وهذا اًمٕم٘مؿ اًمذي ي٘مٌٕمقن ومٞمف.
وهٜم٤م ُٟمح٥م أن ٟم٘مقل هلؿ :إن هذا آٟمٖمالق ًمٞمس ُمـ روح اإلؾمالم وٓ ـمٌٞمٕمتف ،وإٟمام هل
ضمٝم٤مًم٦م ،شم٘مقم قمغم أهقاء أٟم٤مس ٓ سمٍم هلؿ ووم٘مف وٓ وقمل ،وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م " :احلٙمٛم٦م
و٤مًم٦م اعم١مُمـ ومحٞم٨م وضمده٤م ومٝمق أطمؼ هب٤م"

1

وىم٤مل قمكم « :اًمٕمٚمؿ و٤مًم٦م اعم١مُمـ ومخذوه وًمق ُمـ أيدي اعمنميملم وٓ ي٠مٟمػ أطمديمؿ أن
أيْم٤م أٟمف ىم٤مل« :احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ يٓمٚمٌٝم٤م وًمق ذم
ي٠مظمذ احلٙمٛم٦م ممـ ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمفش ،وقمٜمف ً
أيدي اًمنمط" 2وهق ُم٤م ومٕمٚمف اعمًٚمٛمقن طمٞمٜمام شمنمسمقا يمت٥م اًمً٤مسم٘ملم ُمـ إُمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم
همػم ُمٚمتٝمؿ واؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م وأىم٤مُمقا هب٤م طمْم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م.
طمرضم٤م ذم شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم قمغم يد اًمٙمٗم٤مر
وٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٗمًف ،مل جيد
ً
ومداء هلؿ ُمـ إه.
وهق يمذًمؽ ي٘مقل" :أصدق يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ؿم٤مقمر ،يمٚمٛم٦م ًمٌٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م :أٓ يمؾ رء ُم٤م ظمال اهلل
سم٤مـمؾ ويمؾ رء ٓ حم٤مًم٦م زائؾ"
وه١مٓء اًمٜم٤مس وإن يم٤مٟم٧م هلؿ أُمقر ٓ شمً٤مٟمد احلؼ ذم يمثػم ُمـ أومٙم٤مرهؿ ،إٓ أهنؿ رضسمقا
سم٠مىمالُمٝمؿ ذم ُمٞمدان اإلٟمً٤مٟمٞم٤مت وإدب اًمرصلم ،سم٘مدر يٌٝمر اًمٕم٘مقل ،ومٚمامذا ٟمٙمٗمر سمٙمؾ
ظمػمهؿ ًمٌٕمض أومٙم٤مرهؿ؟!
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ًمٞمس هذا ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م إي٤مه اإلؾمالم ،وًمٞمس هذا ؾمٚمقك اًمًٚمػ اًمّم٤محللم ،ومرضمؾ يمًالُم٦م ُمقؾمك
مل يٙمـ ُمًٚمام ،ويم٤مٟم٧م ًمف ُمٞمقل اؿمؽمايمٞم٦م شمٖمريٌٞم٦م ،ويم٤من ي٘مقل سمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر اًمتل رسمام
خت٤مًمػ ديٜمٜم٤م ،وٟمحـ وده ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ اًمرضمؾ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،يم٤مٟم٧م ًمف أـمروطم٤مت وأومٙم٤مر
ضمٞمدة ذم اًمتٓمقير واًمت٘مدم واًمٜمٛمق واحلْم٤مرة ..ومام يٛمٜمع أن أؾمتٗمٞمد ُمٜمف وأىمتٌس ُمـ يمالُمف؟
وُمـ ىم٤مل :إٟمٜمل طمٞمٜمام أىمتٌس ُمـ يمالُمف ،أٟمٜمل ست ُمثٚمف قمغم همػم ُمٚم٦م اإلؾمالم ،أو ُمقاوم ً٘م٤م ًمف
ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقل؟!
ًمٞمس هذا احلٙمؿ ُمـ اًمٕمدل وآٟمّم٤مف.
وًمؽ أن شمتخٞمؾ أن هذه اًمٕم٘مقل اًمْمٕمٞمٗم٦مً ،مٞمً٧م وًمٞمدة اًمٞمقم ،وإٟمام هل ُمـ ىمديؿ ،طمٞم٨م
شمدهش طمٞمٜمام شمرى واطمدً ا يم٤مإلُم٤مم اًمٖمزازم اعمتقذم قم٤مم  505هـُ ،يٕم٤مين ُمـ هذا اًمّمٜمػ ُمـ
اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم ،طمٞم٨م ي٘مقل ذم اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل:
"إذ فمٜم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء أن ذًمؽ اًمٙمالم إذا يم٤من ُمدوٟم ً٤م ذم يمتٌٝمؿ ،وممزوضم ً٤م سمٌ٤مـمٚمٝمؿ،
يٜمٌٖمل أن هيجر وٓ يذيمر ،سمؾ يٜمٙمر قمغم يمؾ ُمـ يذيمره إذ مل يًٛمٕمقه أوًٓ ُمٜمٝمؿ ،ومًٌؼ إمم
قم٘مقهلؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م أٟمف سم٤مـمؾٕ ،ن ىم٤مئٚمف ُمٌٓمؾ ،يم٤مًمذي يًٛمع ُمـ اًمٜمٍماين ىمقًمف ٓ " :إًمف إٓ
اهلل ،قمٞمًك رؾمقل اهلل " ومٞمٜمٙمره وي٘مقل " :هذا يمالم اًمٜمّم٤مرى " ،وٓ يتقىمػ رسمام يت٠مُمؾ أن
اًمٜمٍماين يم٤مومر سم٤مقمتٌ٤مر هذا اًم٘مقل ،أو سم٤مقمتٌ٤مر إٟمٙم٤مره ٟمٌقة حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٢من مل
يٙمـ يم٤مومر ًا إٓ سم٤مقمتٌ٤مر إٟمٙم٤مره ،يٜمٌٖمل أن خي٤مًمػ ذم همػم ُم٤م هق سمف يم٤مومر مم٤م هق طمؼ ذم ٟمٗمًف ،وإن
يم٤من أيْم ً٤م طم٘م ً٤م قمٜمده ،وهذه قم٤مدة وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مقل ،يٕمرومقن احلؼ سم٤مًمرضم٤مل ٓ ،اًمرضم٤مل سم٤محلؼ.
واًمٕم٤مىمؾ ي٘متدي سم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم " قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م " ريض اهلل قمٜمف ،طمٞم٨م ىم٤مل ٓ :شمٕمرف
احلؼ سم٤مًمرضم٤مل سمؾ اقمرف احلؼ شمٕمرف أهٚمف"
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صمؿ شم٠ميت ؿمٌف أظمرى يثػموٟمؽ هب٤م ،طمٞمٜمام شمردهؿ إمم احلؼ ومٞم٘مقًمقن :إن ُمـ ي٘مرأ هذه اًمٙمت٥م
وهل١مٓء اًم٘مقم ،ىمد يت٠مصمر سمٙمؾ أىمقاهلؿ ُمع ُمرور اًمقىم٧م ،وهق ىمقل سم٤مـمؾ ،وم٠مقمالم اإلؾمالم
يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٖمزازم ذسمقا ُمٜم٤مه٩م اًمٗمالؾمٗم٦م ،واؾمتققمٌقا ُم٘م٤مصده٤م ،طمتك ييسمقهؿ
سمٛمٕم٤موهلؿ ذم قمٚمقُمٝمؿ ،ويٜمٍموا قمٚمٞمٝم٤م ًمقاء اًمديـ ،وذيٕم٦م اهلل ،ومل يرد أسمدً ا أهنؿ شم٠مصمروا
واٟمحرومقا ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم وضمف اخلّمقص يم٤من إُم٤مم اًمًٚمٗمٞم٦م وجمدد اًمديـ!.
وم٤مًمراؾمخقن ذم اإليامن واًمٕمٚمؿ هلؿ أن ي٘مرؤوا وي٘متًٌقا ُم٤م يِم٤مؤون ٕن قمٚمٛمٝمؿ وومٝمٛمٝمؿ
ؾمٞمحٛمٞمٝمؿ ،ي٘مقل اًمديمتقر اًم٘مرو٤موي" :يًتٓمٞمع اعمًٚمؿ احلؼ أن ي٘متٌس ُم٤م يراه طم٘م٤م ُمـ
اعمٜمٝم٩م اًمِمٙمل ًمديٙم٤مرت ،وُمـ ُمث٤مًمٞم٦م هٞمجؾُ ،مـ ُم٤مدي٦م ُم٤مريمس ،وُمـ ووٕمٞم٦م يمقٟم٧م ،وُمـ
ٟمِمقئٞم٦م دارون ،وُمـ حتٚمٞمؾ ومرويد ،وُمـ جمتٛمٕمٞم٦م دوريم٤ميؿ ،وُمـ واضمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ،وُمـ
شمٓمقيري٦م ؾمٌٜمن ،وُمـ طمدؾمٞم٦م سمرهمًقن ،وُمـ سمرهمامشمٞم٦م ضمٞمٛمس ،وُمـ قم٘مالٟمٞم٦م راؾمؾ ،وُمـ
شمِم٤مؤُمٞم٦م ؿمٌٜمجٚمر ،وُمـ شمٗم٤مؤًمٞم٦م شمقيٜمٌل ،وُمـ وضمقدي٦م ؾم٤مرشمر ،ي٠مظمذ ُمـ ه١مٓء وهمػمهؿ ُم٤م
يالئٛمف ،ويدع ُم٤مٓ يالئٛمف"
يمٜم٧م ىمديام أختذ ُمقىمٗم٤م ؾمٚمٌٞم٤م أُم٤مم ٟمققمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٙمت٥م ،وأىمػ أُم٤مُمٝم٤م ُمٝمام وىمٗم٧م ،ومال أضمد
رهمٌ٦م ذم اىمتٜم٤مئٝم٤م واحلرص قمٚمٞمٝم٤م ،إٟمٜمل أقمتؼم مم٤م طمٌ٤مين اهلل سمف ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م واًمٗمْمؾ ،أٟمٜمل شمٖمٚمٌ٧م
قمغم سمٕمض ُمِمٙماليت اًمٜمٗمًٞم٦م ،وست أؾمتٓمٞمع اًم٘مراءة عمـ أسمٖمْمٝمؿ وُمـ خيتٚمٗمقن ُمٕمل
ومٙمر ًي٤م ،وم٘مد يمٜم٧م ذم قمٝمد اًمّمٌ٤م آٟمػ أن أىمرأ ٕي يم٤مشم٥م أو ُم١مًمػ ٓ أؤُمـ سمف وٓ أشمقاومؼ ُمع
ومٙمرهً ،مٙمٜمٜمل ُمع ُمرور اًمزُمـ ،ص٤مرت ًمدي اعم٘مدرة أن أومّمؾ سملم قمقاـمٗمل وأهقائل وسملم
طمٌل ًمٚم٘مراءة واعمٕمروم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمث٘م٤موم٦م ،أي٤م ُم٤م يم٤من ُمٜمٌٕمٝم٤م ،سمؾ واًمتٚمذذ سمام يمت٥م ه١مٓء
ُمـ قمٞمقن اإلسمداع ممـ أظم٤مًمٗمٝمؿ أو أسمٖمض أومٙم٤مرهؿ.
أي أٟمٜمل ست واحلٛمد هلل ُمـ اعمٜمّمٗملم.
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و أول ُمـ شمًتحؼ آقمتذار ُمٜمل هل اعمرأة ،وم٘مد يمٜم٧م ذم ؿمٌ٤ميب ٓ يٛمٙمـ أسمدا أن أىمرأ ُٓمرأة،
وٓ أقمرف عم٤مذا هذه اًمٕمٜمٍمي٦م وُمـ أيـ ضم٤مءين هذا اًمتٕم٤مزم؟ ًمٙمٜمٜمل سمٕمد ذًمؽ ىمرأت هلـ
ُٕمٞمٜم٦م اًمًٕمٞمد ،وُمٝم٤م قمٌد اًمٗمت٤مح وص٤مومٞمٜم٤مز يم٤مفمؿ وؾمٙمٞمٜم٦م وم١ماد وؾمٜم٤مء اًمٌٞمز ،طمتك اًمٙم٤مشمٌ٦م
ٟمقال اًمًٕمداوي يمٜم٧م أىمرأ هل٤م وٓ أضمد همْم٤مو٦م.
يمٜم٧م دائام أمتثؾ ٟمّمٞمح٦م اًمِمٞمخ حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي طمٞمٜمام ىم٤مل ٕطمد شمالُمٞمذه :اىمرأ يمؾ رء
واومٝمؿ يمؾ رء ،وٓ شمٗمتل ذم أي رء!.
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومٞمام ؾمٌؼ طم٤مًم٦م واطمدة أؾمتٓمٞمع ومٞمٝم٤م ىمراءة ُمـ أسمٖمْمٝمؿ وأسمٕمض شمقضمٝم٤مهتؿ ،وهل
طمٞمٜمام أىمرأ يمتٌٝمؿ ٕؾمتخرج ُمٜمٝم٤م ُمً٤موئٝمؿ ٕٟم٘مدهؿ ومٞمٝم٤م ،وأقمده٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وأؿمٜمع هب٤م ومٞمام
أيمت٥م وأظمٓم٥م وأطم٤مرض.
يمٜم٧م ذم ومققم٦م اًمّمٌ٤م ٓ يٛمٙمـ أسمدً ا أن أصدق ًمق ىم٤مل زم أطمدهؿ :إٟمؽ ؾمت٘مرأ ًمٕمٚمامين أو
ؿمٞمققمل أو ُمٚمحد ،يمٜم٧م وىمتٝم٤م أقمتؼم هذا ضمريٛم٦م يمؼمى وذٟمٌ٤م ٓ يٖمتٗمرً ،مٙمٜمٜمل ختٓمٞم٧م ذًمؽ
آٟمٖمالق يمٚمف ،وقمؼمت طمدوده ٕوم٤مق أرطم٥م وأوؾمع!.
ًم٘مد أقمج٥م ـمف طمًلم سم٠ممحد زيمل سم٤مؿم٤م ويم٤من شمٓمرسمف حم٤مرضاشمف ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م طملم
يمثػما ُم٤م يم٤من يًٛمٕمف ُمٜمف ،ويم٤من يم٤من ذم هذا اًمقىم٧م
اٟمتً٥م إًمٞمٝم٤م ـم٤مًمٌ٤م ذم صٗمقومٝم٤م ،يم٤من يٕمجٌف ً
ذًمؽ إزهري اًمذي ٓ يٕمرف إٓ اًمٍمف واًمٜمحق واًمتقطمٞمد واعمٜمٓمؼ واًمٗم٘مف وإصقل،
ُمٌٖمْم٤م
يم٤مره٤م ًمف
وؿم٤مء اهلل أن يٚمت٘مل سمزيمل سم٤مؿم٤م سمٕمد اومتت٤مح اجل٤مُمٕم٦م سم٠مي٤مم ،وم٤مٟمٍمف قمٜمف
ً
ً
حليشمف ،وذيمر همالُمف إؾمقد اًمذي يم٤من يّمح٥م ـمف ويدظمؾ ُمٕمف ىم٤مقم٦م اًمدروس طمٞمٜمام ُمٜمٕمف
أمحد زيمل سم٤مؿم٤م ،ومٚمام طمدصمف ـمف طمًلم ىم٤مل ًمف زيمل سم٤مؿم٤م :وُم٤مذا شمريد ُمـ اؾمتامع اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من
اهلل مل يرد ًمؽ أن شمًٛمٕمف وطمدك!.
وهٜم٤م ىم٤مل ـمف" :هٜم٤مًمؽ هززت ًمف يمتٗمل ،وظمرضم٧م ُمـ همرومتف"
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صمؿ ي٘مقل ـمف وهٜم٤م اًمِم٤مهد واإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ذم ُم٘م٤مًمٜم٤م" :يمٜم٧م ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم أؾمٛمع ًمدروس
ويم٤مره٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م "
هذا اًمرضمؾ راو ًٞم٤م قمٜمٝم٤م
ً
ًم٘مد شمٕمٚمٛم٧م ُمـ اًمٕم٘م٤مد اًمذي يم٤من ي٘مرأ ًمٚمجٛمٞمع وًمٙمؾ إصٜم٤مف طمتك اًمت٤مومٝملم يم٤من ي٘مرأ هلؿ
ويم٤من رده طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ ذًمؽٕ :قمٚمؿ يمٞمػ يٙمت٥م ويٗمٙمر اًمت٤مومٝمقن؟
ًمٙمٜمٜمل واحلؼ ي٘م٤مل ،يٛمٙمـ أن أىمرأ عمـ أسمٖمْمٝمؿ ًمٙمٜمٜمل ٓ يٛمٙمـ أسمدأ أن أىمرأ ًمٚمت٤مومٝملم ومقىمتل
وضمٝمدي وقمٞمٜمل ٓ يٓمٞم٘مقن ذًمؽ أسمدً ا.

اجلمال الذي فقدناه
مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن أيمثر ُم٤م طمرم ُمٜمف هذا اجلٞمؾ هق اعمجالت واًمّمحػ اًمث٘م٤مومٞم٦م إصٞمٚم٦م اًمتل
يم٤مٟم٧م شم٘مدم اًمث٘م٤موم٦م اعمٗمٞمدة وإدب اًمرومٞمع ،واعمٕمروم٦م اهل٤مدوم٦م اعمًتٜمػمة.
وذم اًمت٘مٚمٞم٥م ذم طمٞم٤مة إدسم٤مء واًمٕمٚمامء اًمٙمٌ٤مر ُمـ اجلٞمؾ اعم٤ميضٟ ،مجد أن اًمّمحػ ًمدهيؿ يم٤مٟم٧م
ُمـ أهؿ اعمّم٤مدر اًمتل يًت٘مقن ُمٜمٝم٤م صم٘م٤مومتٝمؿ مت٤م ًُم٤م يم٤مًمٙمت٥م ،إن مل شمٙمـ أهؿ وأومْمؾ ،وقمغم ىمدر
ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب ،إٓ أن اًمّمحٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م حتٛمؾ ُمذاىم٤م ظم٤مص٤م ذم اإلىمٌ٤مل قمٚمٞمٝم٤م واًمتٝم٤مم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،سمؾ
يم٤مٟم٧م شمّمٚمٝمؿ سم٤محلٞم٤مة اًمٗمٙمري٦م ويمؾ ضمديد يٓمرح ومٞمٝم٤م.
أذيمر ُمرة أن ؾمٞمدي اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر حمٛمقد قمامرة ،يم٤من يت٤مسمٕمٜمل سم٤مًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اًمتل أىمرأه٤م ،وًمٙمٜمف ذم إطمدى اعمرات أقمٓم٤مين رزُم٦م يمٌػمة ُمـ صحٞمٗم٦م راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل،
واًمتل شمْمؿ أيمثر ُمـ  30قمد ًدا ،ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ُم٤م هذا وُم٤مذا أومٕمؾ هب٤م هؾ أىمرأ اجلرائد وأشمرك
اًمٙمت٥م؟!!
مل أومٝمؿ اًم٘مّمد ،ومل أىمػ قمغم اًم٘مٞمٛم٦م ،واؾمتخٗمٗم٧م سم٤مًمٕمٓم٤مء ،رهمؿ إحي٤مءاشمف زم سم٠مهن٤م ىمٞمٛم٦م يمٌػمة،
ُمّمدرا ُمٝمام ًمٚمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م اعمتٜمققم٦م ،اًمتل شمٌٝم٩م اًمٜمٗمس وشمًٕمد
ومٚمام ىمٚمٌ٧م اًمّمحٞمٗم٦م ،وضمدهت٤م
ً
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اًم٘مٚم٥م ،سمؾ يم٤مٟم٧م يم٤مًمًٌت٤من اجلٛمٞمؾ ،اًمذي يْمؿ أؿمٙم٤مٓ وأٟمقاقم٤م ُمـ اًمزهقر اًمٌديٕم٦م اعمختٚمٗم٦م
اًمٚمقن واًمرائح٦م.
وعم٤م شمٕمروم٧م قمغم ؾمػمة ؿمٞمخٜم٤م اًمديمتقر حمٛمقد قمامرة اًمتل يمتٌٝم٤م ىمٌؾ رطمٞمٚمف ،ىمرأت يمٞمػ يم٤مٟم٧م
اًمّمحػ إهرام واًمرؾم٤مًم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمّمحػ إدسمٞم٦م ،ذات شم٠مصمػم سم٤مًمغ ذم شمٙمقيـ صم٘م٤مومتف؟
وىمد يم٤من يٜمتٔمره٤م سمِمٖمػ سم٤مًمغ وهق ومتك ي٤موم ًٕم٤م ،ويٜمٗمرد هب٤م ُمع ٟمٗمًف قمغم ؾمٓمح اًمدار ،هيٞمؿ ذم
ُمٕم٤مرومٝم٤م ويٕمٞمش ُمع يمت٤مهب٤م اًمٙمٌ٤مر يم٤مًمٕم٘م٤مد واًمزي٤مت وـمف طمًلم وهمػمهؿ ُمـ إدسم٤مء اًمٕمٔم٤مم،
ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمٕم٤مرك إدسمٞم٦م ،اًمتل يم٤مٟم٧م ختٚمؼ احلامس واًمِمٖمػ سم٤معمت٤مسمٕم٦م وآٟمتٔم٤مر احل٤مر ،عمـ
يٜمتٍم ُمـ اًمٗمري٘ملم قمغم ص٤مطمٌف.
يم٤مٟم٧م يمؾ هذه إضمٞم٤مل شمرى اًمّمحػ قمغم هذا آهتامم وشمرضمق ُمٜمٝم٤م هذا اًم٘مّمد!.
وم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمدوري٦م ُمـ أهؿ وأسمرز ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمس ،وهق ُم٤م شمقومره اًمّمحػ واعمجالت طمٞمٜمام
شمٜمتٔمره٤م وشمٙمقن ُمٕمٝم٤م قمغم ُمققمد ًمؽمى ُم٤م اجلديد اًمذي يٜمتٔمره قم٘مٚمؽ وذوىمؽ ُمٜمٝم٤م ،وقمغم
رهمؿ ٟمدرة زُم٤مٟمٜم٤م سمٛمثؾ هذه اهلٌ٤مت واًمٕمٓم٤مءات اعمٕمرومٞم٦م ،وأؾمٚمقب اًمث٘م٤موم٦م اًمدوري٦م اًمتل متتع
هب٤م اجلٞمؾ اًمً٤مسمؼ.
إٓ أن احلؼ ي٘م٤مل :إن صحٞمٗم٦م آوم٤مق قمرسمٞم٦م اًمتل يم٤من يرأس حتريره٤م إؾمت٤مذ اًمّمحٗمل اًمٙمٌػم
اًم٘مدير سمدر حمٛمد سمدر ،ىمد قمقو٧م ومٞمٜم٤م هذا اجل٤مٟم٥م ،وضمٕمٚمتٜم٤م ٟمٕمٞمش ُم٤م يم٤من يٕمٞمِمف اعمحٌقن
ًمٚمث٘م٤موم٦م ىمديام ،وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمرضمؾ ومٓمٜمً٤م طمٞمٜمام ّٟمقع اًمّمحٞمٗم٦م وـمٕمٛمٝم٤م سم٠مًمقان اًمث٘م٤موم٦م اعمختٚمٗم٦م،
وسم٤مًمٗمٕمؾ وًمٞمس هٜم٤مك شمِمٌٞمف آظمر ،وم٢مٟمؽ طمٞمٜمام شم٘مرأه٤م شمِمٕمر سم٠مٟمؽ أُم٤مم ُم٤مئدة يمٌػمة قمٚمٞمٝم٤م وومٞمٝم٤م
يمؾ ُم٤م شمِمتٝمل ُمـ أًمقان اًمٓمٕم٤مم اعمحٌ٥م ًمٚمٜمٗمس.
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ًم٘مد ىمرأٟم٤م قمؼم هذه اًمّمحٞمٗم٦م ٕقمالم ُمـ اًمقـمٜمٞملم ،سمؾ ىمرأٟم٤م ومٞمٝم٤م جمٚمدات يمٌػمة ودراؾم٤مت
ُمٝمٛم٦م ،يم٤من يٜمنمه٤م إؾمت٤مذ شمٌ٤مقم٤م ُمتًٚمًٚم٦م ،ومٚمؿ ٟمِمٕمر ُمٕمٝم٤م سم٠مي ُمٚمؾ ،سمؾ يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر صدوره٤م
سمِمٖمػ طمتك ٟمًتٙمٛمؾ ُم٤م يمٜم٤م وىمٗمٜم٤م طمٞم٤مًمف.
ويمذًمؽ ٟمٗمس احل٤مل طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م شمّمدر جمٚم٦م إزهر وذم صحٌتٝم٤م يمت٤مب هدي٦م ،يمٜم٤م ٟمتً٤مسمؼ
ًمنمائٝم٤م ،طمتك ٟم٘متٜمل هذه اًمٙمت٥م واعمٌ٤مطم٨م اًمٜم٤مدرة اًمتل شمٗمٞمدٟم٤م.
أطمٞم٤مٟم٤م شم٘مع ذم يدي سمٕمض إقمداد اًم٘مديٛم٦م ُمـ اًمّمحػ اًم٘مقُمٞم٦م إهرام واجلٛمٝمقري٦م وأظمٌ٤مر
اًمٞمقم ،وم٠مىمٚم٥م ذم صٗمح٤مهت٤م اًمث٘م٤مومٞم٦مٕ ،رى إؾمامء اًمِم٤مه٘م٦م اًمتل رطمٚم٧م قمـ طمٞم٤مشمٜم٤م ،ويم٤مٟم٧م
شمٙمت٥م يمت٤مسم٤مت رائٕم٦م ممتٕم٦م.
أُم٤م جمٚم٦م اًمٚمقاء اإلؾمالُمل ومحدث وٓ طمرج ،قمغم ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م قمٚمؿ وُمٕمٚمقُم٤مت ىمٞمٛم٦م أصمػمة ُم٤م
زًم٧م إمم اًمٞمقم أديـ هل٤م سم٤مًمٙمثػم واًمٙمثػم.
سمؾ اؾمتٓم٤مع ومٝمٛمل هقيدي وقمٌد اًمقه٤مب ُمٓم٤موع ،أن يقضمدا ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ٟمٗمس اًمِمٖمػ اًم٘مديؿ
سم٤مًمّمحػ ،وم٘مد يم٤من أٓف يٜمتٔمرون ُم٘م٤مٓهتؿ وأـمروطم٤مهتؿ ذم آهرام ،وظم٤مص٦م سمريد
اًم٘مراء ،اًمذي يم٤من إؾمت٤مذ ُمٓم٤موع يٌدع ومٞمف ،وي٠مه اًمٚم٥م سمام ي٘مدم ُمـ ُمِمٙمالت طمٞم٤مشمٞم٦م
واىمٕمٞم٦م ،وردود ىمٞمٛم٦م طمٙمٞمٛم٦م ،وومٝمٛمل هقيدي يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر ُم٘م٤مًمف يقم اًمثالصم٤مء ،ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٜمتٔمر
وضمٌ٦م ًمذيذة.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اعمجالت اًم٘مديٛم٦م ذات هدف قمٔمٞمؿ يرُمل إمم شمث٘مٞمػ اجلٞمؾ سم٤مًمٗمٙمر اًمٜمػم
واًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمؽماث ،وطمٗمظ اًم٘مٞمؿ وشمرسمٞم٦م اًمقضمدان ،وًمق سمحث٧م اًمٞمقم قمـ جمٚم٦م
أو صحٞمٗم٦م ومٙمري٦م أدسمٞم٦م ،وم٢مٟمؽ ٓ شمِمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ رائح٦م واطمدة يمرهي٦م ،وهل اًمٕمٛمؾ قمغم شمٖمري٥م
هذا اجلٞمؾ ،وآٟمحراف سمف قمـ ومٙمره وأص٤مًمتف وهقيتف ،ومال هيٛمٝم٤م صم٘م٤موم٦م وٓ ُمٕمروم٦م وٓ شمذوق
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وٓ اـمالع ،سم٘مدر ُم٤م يٛمٝمام آٟمحالل قمـ اًم٘مٞمؿ وإومٙم٤مر ،اًمتل ختٚمؼ اقمتزاز اًم٘م٤مرئ سمؽماصمف
وطمْم٤مرشمف.
وًمٕمؾ اًمٗمؽمة اًمتل يم٤مٟم٧م متر هب٤م ُمٍم ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ آطمتالل آٟمجٚمٞمزي ،هل اًمتل
وضمٝم٧م هذه اًمّمحػ هذا اًمتقضمٞمف ،ودومٕمتٝم٤م قمغم ـمريؼ اًمتحدي هلذا اًمٕمدو اعمؽمسمص اًمٖم٤مدر
سمٚمٖمتٝم٤م وشمراصمٝم٤م وهقيتٝم٤مً ،مٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم أطمقج واهلل ُم٤م ٟمٙمقن عمثؾ هذه اًمّمحػ واعمجالت اًمتل
هتذب اجلٞمؾ ،وشمقضمد ومٞمف ُمٕم٤مين إص٤مًم٦م اعمٗم٘مقدة ،سمؾ أطمقج ُم٤م ٟمٙمقن هلذا اًمٜمقع ُمـ إدسم٤مء
واحلٙمامء اًمذيـ يٕمرومقن ُم٤م جي٥م أن ي٘مدم مم٤م يٛمتع اًم٘مراء ويث٘مػ اًمٜم٤مؿمئ٦م ،ويٛمتٕمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مومع
واعمٗمٞمد ُمـ شم٤مريخ أُمتٝم٤م وشمراصمٝم٤م اًمٕمريؼ.
حيٙمل اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ سمدوي ذم ُمذيمراشمف ،أن اعمجالت يم٤من هل٤م اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ذم شمٙمقيٜمف
إديب واًمث٘م٤مذم ُمٜمذ صٖمره ومٞم٘مقل:
" أظمذت ؾمـ 1928م ذم ىمراءة اعمجالت إدسمٞم٦م ،ويم٤من ؿم٘مٞم٘مل إيمؼم وهٌ٦م ي٠ميت سمٙمؾ ُم٤م
اؿمؽماه ُمـ أقمداده٤م ـمقال اًمٕم٤مم اًمدراد ذم اجل٤مُمٕم٦م (يمٚمٞم٦م احل٘مقق) ًمتٙمقن ىمق ًشم٤م ًمٚم٘مراءة إسم٤من
قمٓمٚم٦م اًمّمٞمػ ،وهذه اعمجالت هل  :اًمًٞم٤مؾم٦م آؾمٌققمٞم٦م واًمٌالغ إؾمٌققمل ،وجمٚم٦م اجلديد
وص٤مطمٌٝم٤م اعمرصٗمل ،ومٙمٜم٧م أىمرأ ُم٘م٤مٓت عمحٛمد طمًلم هٞمٙمؾ سم٤مؿم٤م وـمف طمًلم وقمٌ٤مس
اًمٕم٘م٤مد وقمٌد اًم٘م٤مدر اعم٤مزين"

مثقفون جيهلون دونهم !
يمثػما طمٞمٜمام أرى ؿم٤م ًسم٤م ىم٤مرئً٤م ُمٕمدوم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شمئـ ٟمٗمز طمٞمٜمام
أطمزن ً
يمثػما ذم اًمرواي٤مت
أؿم٤مهد ومت٤مة ُمث٘مٗم٦م شمٙمت٥م وشم٘مرأ ،إٓ أهن٤م وم٘مػمة ذم ُمٕمروم٦م ديٜمٝم٤م ،إهنؿ ي٘مرؤون ً
وإؿمٕم٤مر واعمنطمٞم٤مت ،ويدُمٜمقن ؾمٓمقر اخلٞم٤مل ،ويٕمِم٘مقن صقر اًمدًٓم٦م واإلسمداع،
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وهيٞمٛمقن ُمع اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٜمٔمري٤متً ،مٙمٜمٝمؿ أُم٤مم ديٜمٝمؿ وشمراصمف وصم٘م٤مومتف ذم قمجٛم٦م رهٞمٌ٦م ظم٤مًمٞم٦م
اًمقوم٤مض.
ٓ ؿمؽ أن وٕمػ اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م أو إُمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ،رء ُمٗمجع ذم طمٞم٤مشمٜم٤م وىمرائحٜم٤م ،ورء
شمٜمدى ًمف اًمٜمٗمقس سم٤مٕؾمك واحلزن ،ومام ُمٕمٜمك أن يٕمٙمػ اًمِم٤مب أو اًمِم٤مسم٦م قمغم شمراث
دوؾمتقيٗمًٙمل وؿمٙمًٌػم ،ويؽميمقن شمراث اسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أو اًمٖمزازم واسمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين؟!
ُم٤م ُمٕمٜمك أن يٕمرف اًم٘م٤مرئ واًم٘م٤مرئ٦م يمؾ اًمٜمٔمري٤مت ،ويتٕمروم٤من قمغم يمثػم ُمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت ،سمٞمٜمام
اًمديـ آظمر رء يٚمٗم٧م اٟمٌ٤مهٝمام ومتٞمؾ إمم ُمٕمرومتف رهمٌتٝمامً ،مٞمٔمال سمٛمٕمزل قمـ أصقًمف وصمقاسمتف
وأريم٤مٟمف واًمدراي٦م سمتٕم٤مًمٞمٛمف؟!
ُشمرى ًمق ضمئ٧م سم٠مطمد ه١مٓء اًمِمٌ٤مب وؾم٠مًمتف قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ومٝمؾ يٕمرف؟ أو
ؾم٠مًمتف قمـ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ومٝمؾ يٕمرومٝمؿ؟ أو ؾم٠مًمتف قمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع ومٝمؾ جيٞم٥م
سمٌمء؟! إن إُمر ًمٞمس جمرد ىمٚم٦م ُمٕمروم٦م سم٤مًمديـ ،وإٟمام ىمد وصؾ إُمر جلٝمؾ وم٤موح ،ويم٤مرصم٦م
يمؼمى هتدد قمالىمتٜم٤م سمديٜمٜم٤م ،إن وٕمػ اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمّمٞمٌ٦م سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس ،ومٝمل ٓ شمدومع
اجل٤مهٚملم ًمٚمٗمتقى ذم اًمديـ سمٖمٌ٤مء ومحؼ وم٘مط ،وإٟمام حتٗمزهؿ قمغم اًمتٗمريط ومٞمف ،وقمدم اًمتٛمًؽ
سم٘مٞمٛمف وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمؽماصمف ،وهل اًمٖم٤مي٦م اًمتل يّمٌق إًمٞمٝم٤م اعمتآُمرون قمغم طمْم٤مرشمٜم٤م ووضمقدٟم٤م.
وىمد يقضمد هٜم٤مك ُمـ ي٘مرأ ذم اًمديـ ،ويٕمرف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ،وُمع هذا شمراه أظمٌ٨م اًمٜم٤مس
وأذهؿ ،وًمٙمـ هذا ًمٞمس سمحج٦م قمغم اًمنموع ذم اجلٝمؾ سمديٜمٜم٤م واإليٖم٤مل ذم هجره ،ورسمام
يٙمقن أُمث٤مل هذا طم٤مًم٦م ومريدة ؿم٤مذة ،إذ ٟمجد اًمٙمثػميـ ُمـ ٟمٗمٕمتٝمؿ ُمٕمرومتٝمؿ سمديٜمٝمؿ ،ومٝمذسم٧م
أظمالىمٝمؿ ،ومجٚم٧م ـمٌ٤مقمٝمؿ وأؾمٕمدت طمٞم٤مهتؿ وزيم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ.

61

القراءة ..المجد الذي أضعناه

وُمـ اًمٕمجٞم٥م سمؾ ُمـ اعمٗم٤مرىم٤مت اعمدهِم٦م ،أن اًمٙمثػميـ ُمـ ه١مٓء اعمث٘مٗملم ،شمراهؿ أُم٤مم هذا
اجلٝمؾ اًمٗم٤موح سمديٜمٝمؿ ،أول وأضمرأ ُمـ يٗمتل ذم ىمْم٤مي٤مه ،وجيتٝمد ذم قم٘م٤مئده وأطمٙم٤مُمف،
ويم٠مهنؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمف ،فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ أن اًمديـ رء سمًٞمط وؾمٝمؾ ،يٛمٙمـ ومٝمٛمف واحلدي٨م ومٞمف
سمٛمجرد اًمرأي و(اًمٗمٝمٚمقة) واًمذيم٤مء ،وأٟمف ًمٞمس (طمًٌ٦م سمرُم٦م) طمتك يتحرج ُمـ احلدي٨م ومٞمف..
وسمٕمْمٝمؿ ي٠مظمذ اًمروح اًمٕم٤مُم٦م واًمٜمٖمٛم٦م اًمتل يردده٤م اإلقمالمً ،متٙمقن ُمٜمٓمٚمؼ احلدي٨م ذم اًمديـ
واًمٗمٝمؿ إُمثؾ ٕسمجدي٤مشمف.
يمام أرى اعمقهقسملم ُمـ اًمِمٌ٤مب واًمِم٤مسم٤مت ذم ُمٕمروو٤مهتؿ ذم اًمٗمٞمس سمقك ،يٜمنمون يمؾ يقم
يمثػما ُمـ اإلسمداع ،وٓ يقضمد سمٞمٜمٝم٤م رء ُمـ آسمداع اًمديٜمل ،أو إؿمٕم٤مر واًم٘مّمص واعم٘م٤مٓت
ً
اًمتل شم١مصؾ ًم٘مٞمٛمف!.
ٟمحـ ٓ ٟمرومض ىمراءة ُم٤م هتقاه اًمٜمٗمس ُمـ اًمٗمٜمقن ،وقمِمؼ دواويـ اًمِمٕمر واعمنطمٞم٤متً ،مٙمٜمٜم٤م
ٟمرومض سم٘مقة أن يقهمؾ اعمرء ذم ُمٕمروم٦م يمؾ رء إٓ ديٜمف ،اًمذي هق أقمغم اعمٕم٤مرف ،وشمراصمف اًمذي
هق أمجؾ أداب واًمٕمٚمقم ،سمؾ رومض هذا اًمتقضمف اًمٕم٤مم ،اًمذي أوهؿ اعمٌدقملم وأهمرى
اعمث٘مٗملم ،وسملم هلؿ أن اعمث٘مػ هق ُمـ ىمرأ يمؾ رء إٓ اًمديـ ،وأن اًم٘مراءة ذم اًمديـ ،رسمام شمٙمقن
حمّمقرة ُم٘مّمقرة قمغم اًمِمٞمقخ وم٘مط ،مت٤مُم٤م يمزهيؿ اًمذي ٓ يرشمديف همػمهؿ.
يمثػما ُمـ إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر اًم٘مداُمك ،يم٤من يٕمٚمٜمقن دو ًُم٤م أن اًمًٌ٥م إصٞمؾ ذم شمٙمقيٜمٝمؿ إديب
إن ً
إٟمام يم٤من يٕمقد حلٗمٔمٝمؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي أصمرى ًمٖمتٝمؿ وىمقم ًمً٤مهنؿ ،وسمٕمْمٝمؿ يم٤من وُم٤مزال
حيٗمظ شمٚمؽ اعمتقن اًمتل يم٤من يتٚم٘م٤مه٤م ذم اًمٙمت٤مشمٞم٥م ،حمٗمقرة ذم ذهٜمف ٓ يٜمً٤مه٤م أسمدً ا ،وم٠ميـ هؿ
أن ُمـ ؿمٌ٤مب اًمٞمقم ،اًمذي ٓ ي٘مرب اعمّمحػ ،وٓ يٕمرف يمت٥م اًمًٜمـ؟!
إن اعمث٘مػ احلؼ يدرك دو ًُم٤م أٟمف ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م عمٕمروم٦م ديٜمف ،طمتك يٕمرف يمٞمػ يتٕم٤مُمؾ ُمع رسمف
وظم٤مًم٘مف؟ ومٞمحقز رو٤مءه ويتجٜم٥م ؾمخٓمف ،وحي٤مًمٗمف شمقومٞم٘مف وؾمداده.
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طمٙمك زم سمٕمض اًمِمٌ٤مب اعمث٘مػ ،أٟمف عم٤م شمزوج فمؾ جي٤مُمع زوضمتف قم٤م ًُم٤م يم٤مُمال ،ومال يٖمتًؾ سمٕمد
اجلامع إٓ إذا أٟمزل ،فمٜمً٤م ُمٜمف أن اإلٟمزال ذط آهمتً٤مل ،وأٟمف ُم٤م دام مل يٜمزل ،ومال طم٤مضم٦م إذا
ًمٚمٖمًؾ ،ويم٤من يذه٥م ُمع هذا ًمٚمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن ودظمقل اعمً٤مضمد ،ومل هيتد ًمٚمحٙمؿ إٓ
ذايمرا ىمقًمف صغم
طمٞمٜمام ؾمٛمع سمٕمض اًمِمٞمقخ ُمّم٤مدوم٦م ذم اًمتٚمٗم٤مز وهق يتحدث قمـ هذا إُمرً ،
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :إذا اًمت٘مك اخلت٤مٟم٤من وضم٥م اًمٖمًؾ)ً ..م٘مد طمدث هذا ُمع ؿم٤مب ُمث٘مػ وي٘مرأ،
ومام سم٤مًمٜم٤م سمٛمـ يٕمزف قمـ اًمث٘م٤موم٦م مجٚم٦م ؟!
وإذا يمٜم٤م اًمٞمقم ٟمٕم٤مين ُمـ اًمتٓمرف اًمٗمٙمري ،واإلره٤مب اًمٕم٘مدي ،ومذًمؽ يرضمع أوٓ إلمه٤مًمٜم٤م
ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ،وشمٖم٤موٞمٜم٤م وإهمٗم٤مًمٜم٤م قمـ ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وشمًٚمٞمح اًمٜم٤مؿمئ٦م هب٤م ،طمتك ٓ
جيدون ُمـ يٕمٌ٨م سمٕم٘مقهلؿ ،ويًتٖمؾ ومٞمٝمؿ هذا اجلٝمؾ ومٞمقضمٝمٝمؿ إمم ُم٤مٓ حيٛمد قم٘مٌ٤مه!.
ُمرو٤م قمّمٞم ًٌ٤م يتٗمِمك ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م وأوـم٤مٟمٜم٤م ،ويٜمذر
إن اجلٝمؾ سم٤مًمديـ أو إُمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ،سمدأ ً
سمٙم٤مرصم٦م رهٞمٌ٦مً ،مٕمؾ أوهل٤م وأمهٝم٤م وأضمًٛمٝم٤م ،ظمٚمؼ أضمٞم٤مل ٟم٤مؿمئ٦م وٕمٞمٗم٦م اعمٕمروم٦م سم٤مهللُ ،مٕمدوُم٦م
اًمّمٚم٦م سمجٜم٤مسمف ،ضم٤مهٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم ديٜمٝم٤م وُمٌ٤مدئف ..إن ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم هذا اًمزُم٤من ،أصٌح
ومريْم٦م ُمٝمٛم٦م ،حتت٤مج ًمٙمؾ ُمث٘مػ أن ييب ومٞمٝم٤م سمًٝمؿ ُمـ هذا اجلٝم٤مد ،وطمٔمف ُمـ هذا
اًمٜمْم٤مل ،طمتك ٟمدقمؿ ريم٤مئز هذا اًمديـ ،و ُٟمثٌٞم٧م أريم٤مٟمف ذم رسمقع طمٞم٤مشمٜم٤م.

العالج بالقراءة!
ؾمٞمٔمؾ اًمٙمت٤مب هق اًمتحدي إظمٓمر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمدول اعمت٘مدُم٦م ،وىمد يم٤مدت اًمٙمٚمٛم٦م اعمًٛمققم٦م
شمٓمٖمك قمغم اًمٙمٚمٛم٦م اعمٙمتقسم٦م ،وًمٙمـ ُمع فمٝمقر اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ،قم٤مدت اًمٙمت٤مسم٦م عمٜمّم٦م
اًم٘مٞم٤مدة ،وؾمٞمٌ٘مك اًمٙمت٤مب هق اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٛمٕمروم٦م ،واًم٘مراءة شمزيد ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمِمٗمقي٦م
واًمتقىمػ قمـ اعمٕمروم٦م اًمٚمٖمقي٦م يٕمٜمل اًمتقىمػ قمـ إومٙم٤مر واًمتقىمػ قمـ اعمٕمروم٦م ،ومقراء يمؾ
يمٚمٛم٦م ومٙمرة!.
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وهٜم٤مك دراؾم٦م طمقل ًمٖم٦م اًمٗمالطملم ،وًمٖم٦م اًمٕمٌ٤مىمرة واعمٗمٙمريـ ضم٤مء ومٞمٝم٤م :إن اًمٗمالح يٛمتٚمؽ
 600يمٚمٛم٦م يتٕم٤مُمؾ هب٤م ذم طمٞم٤مشمف ،وًمٙمـ وضمدوا ً
رضمال ُمثؾ شمنمؿمؾ يًتخدم  30.000يمٚمٛم٦م،
ُمٗمٙمرا وٓ
وُمٕمٜم٤مه٤م  30.000ومٙمرة وآقمتامد قمغم اًمٚمٖم٦م اًمِمٗمقي٦م وطمده٤م ٓ ،يٙمقن قم٤معمً٤م أو
ً
ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م ،وًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُ م٘مقًم٦م ذم هذا اًمِم٠من وهل( :شمٗم٘مٝمقا ىمٌؾ أن شمًقدوا) وىم٤مل
اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ( :وسمٕمد أن شمًقدوا) ،أي ٓسمد ُمـ آؾمتٛمراري٦م ٕن اًمذايمرة
شمْمٛمحؾ ،سمؾ صمٌ٧م قمٚمٛم ًٞم٤م أٟمف يمٚمام اؾمتٛمر اًمِمخص ذم اًم٘مراءة ،شم٘مؾ ومرص٦م إص٤مسمتف سمٛمرض
(اًمزه٤ميٛمر)؛ ٕن قمٚمامء اًمٜمٗمس ىم٤مًمقا :إن اعمدريم٤مت اًمٚمٖمقي٦م شمّمؾ ًمٚمٛمخ ذم اجلٝم٦م اًمٞمنى ذم
ُمٜمٓم٘م٦م اًمٚمٖم٦م ،واعمٕمٚمقُم٤مت واعمدريم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ ،شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٞم٦م شمثٌٞم٧م شم١ميمد اًمذايمرة وشمٜمٛمٞمٝم٤م،
ويمٚمام ىمرأت يمٚمام ٟمٛم٧م أيمثر وشم٘مؾ ومرص (اًمزه٤ميٛمر) ،طمتك أن ُمـ حتدث ًمف ضمٚمٓم٦م ،جيرون ًمف
أيْم٤م أن اًم٘مراءة
قمٛمٚمٞم٦م شمٜمِمٞمط ًمٖمقي يم٤مًمٓمٗمؾ مت٤م ًُم٤م ،مم٤م يً٤مقمد قمغم زوال اجلٚمٓم٦م ،سمؾ صمٌ٧م ً
شم٘مٚمؾ وشمزيؾ آيمتئ٤مب.
وهٜم٤م أشمذيمر اًمِمٞمخ (ع ج) وأشمٕمج٥م يمٞمػ مل متحق اًم٘مراءة واعمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤م سمف ُمـ زه٤ميٛمر شمٜم٤مؾمك
سمًٌٌف ُم٤م أقمٓمٞمتف ُمـ يمتٌل؟! وقمذرا أظمل اًم٘م٤مرئ ومال أريد أن أىمٓمع أومٙم٤مرك ،وٓ شمٚمٛمٜمل ٕن
يمتٌل اًمتل أظمذت ُمٜمل شمٚمح سمخ٤مـمري دو ًُم٤م يمٚمام ذيمرت يمٚمٛم٦م اًمزه٤ميٛمر ..همٗمر اهلل ًمٚمِمٞمخ
وؾم٤محمف.

1

إن اًمٜمًٞم٤من جيت٤مح ذائح قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اعمًٜملم اًمذيـ دم٤موزوا اًمًتلم واًمًٌٕملم ،وأٟمً٥م قمالج
هلؿ هق ُمداوُم٦م اًم٘مراءة ،طمتك ٓ يدمهٝمؿ اًمٜمًٞم٤من ،وم٤مٓـمالع اعمًتٛمر دمٕمؾ اًمٙمٚمامت ُم٤مصمٚم٦م ذم
يمثػما ُمـ آهتامُم٤مت واًمٖم٤مي٤مت
ذهـ اًم٘م٤مرئ ،وُمع اًمتقؾمع اًمذهٜمل واُمتداد اًمث٘م٤موم٦م ،جيد ً
اهل٤مدوم٦م اًمتل شمِمٖمٚمف وشمٜمِمط طمٞم٤مشمف!.
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(إن ُمـ أقمٔمؿ ُمٞمزات اًم٘مراءة ،طمٞمٜمام شمٙمق ن هقاي٦م ٟمتٕمٚمؼ هب٤م ،أهن٤م حتقل دون ذًمؽ اًمٜمًٞم٤من،
يمثػما ُم٤م
اًمذي ُيّمٞم٥م سمٕمض اعمًٜملم سمًٌ٥م اًمتّمٚم٥م اًمنمي٤مين ذم اًمدُم٤مغ ،وهذا اًمٜمًٞم٤من ً
يٕمرىمؾ اًمتٗمٙمػم اعمثٛمر ،وجيٚم٥م آؾمتٝمزاء سم٤معمًـ ،ويقطمل إًمٞمف اًمْمٕمػ واهلزيٛم٦م ،ومٞمزداد
ؾمق ًءا واٟمحٓم٤م ًـم٤م ،وم٢مٟمٜم٤م ُم٤م دُمٜم٤م ٟم٘مرأ يمؾ يقم ،شمٌ٘مك اعمٕم٤مين ُم٤مصمٚم٦م ذم أذه٤مٟمٜم٤م سمِمٌٙم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت،
ُمثٛمرا ،طمتك وًمق سمٚمغ اعم٤مئ٦م ُمـ اًمٕمٛمر ،أُم٤م اًمذيـ ٓ ي٘مرؤون أو ٓ
شمٔمؾ اًمذايمرة طمٞم٦م واًمتٗمٙمػم ً
جيٕمٚمقن اًم٘مراءة هقايتٝمؿ ،وم٢من اًمتّمٚم٥م اًمنمي٤مين ي١مدي قمٜمدهؿ إمم اًمٜمًٞم٤من ،ويم٤من ُم٤م قمرومقه
ُمـ اًمٙمٚمامت ً
ىمٚمٞمال وم٢من هذه اًم٘مٚم٦م ئمٝمر أصمره٤م ذم شمٗمٙمػمهؿ ،إذ إٟمٜم٤م ٟمٗمٙمر سم٤مًمٙمٚمامت)

1

إن اًمٕمالىم٦م اجلدًمٞم٦م سملم اًمٗمٙمر واًمٚمٖم٦م وأهيام أؾم٤مس ًممظمرُ ،م٤م زاًم٧م ىم٤مئٛم٦م ،وم٤مًمِمخص إصؿ
ٓ يتٕمدى ُمًتقى شمٗمٙمػمه ُمًتقى اًمتٗمٙمػم احل٤مد ،وٓ يٜمٛمق وٓ يؽمىمك ذم ومٙمره ،واًمٕمالىم٦م
سملم اًمٚمٖم٦م واًمتٗمٙمػم ،أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٜمٗمس اًمٚمٖمقي سم٘مقهلؿ :إن هٜم٤مك قمالىم٦م سملم اًم٘مدرة قمغم
ىمرارا وًمٞمً٧م
اًمتٗمٙمػم واًمٚمٖم٦م ،وهٜم٤مك دراؾم٤مت شم٘مرر أن اًمِمخص اًمذي ٓ يًتٓمٞمع أن يتخذ ً
ًمف رؤي٦م ،هق ؿمخص ُمْمٛمحؾ اًمث٘م٤موم٦م ،وشمًتٓمٞمع أن شمقضمٝمف طمٞمثام أردتٕ ،ن اعمٕم٤مرف هل
إؾم٤مس ذم اخت٤مذ اًم٘مرار.
هؾ شمتخٞمؾ أن يٙمقن هذا اًمٕمٚمؿ احلدي٨م ..قمٚمؿ ٟمٗمس اًم٘مراءة أو اًمٕمالج سم٤مًم٘مراءة ،واًمذي
ىمديام
أصٌح اًمٕم٤ممل اًمٞمقم ي٘مره ويامرؾمف ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت اعمروٞم٦م ىمد شمٜمٌف إًمٞمف اًمٗمراقمٜم٦م ً
وؾمٓمروه قمغم طمٗمري٤مهتؿ وضمدران ُمٕم٤مسمدهؿ؟!
ًم٘مد أيمد هذا قمٚمامء أصم٤مر ..وذيمروا أن اعمٙمتٌ٤مت ذم أهمٚمٌٝم٤م ،يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمٕم٤مسمد وشمًتخدم ذم
قمالج يمثػم ُمـ احل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م ،يمام يذيمر شمراصمٝمؿ أُمثٚم٦م وُم٘مقٓت شمٕمؼم قمـ هذا ،يم٤مًمتل
ذيمرت ذم اعمٙم٤من اعمخّمص ًمٚمٛمٙمتٌ٦م ذم ُمٕمٌد اًمٙمرٟمؽ( ..هٜم٤م قمالج اًمروح)!.
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وُمـ سمٕمد اًمٗمراقمٜم٦م يم٤من أومالـمقن ،واًمذي أؿم٤مر إمم شم٠مصمػم اًم٘مراءة اًمٕمالضمٞم٦م ،ويم٤من أـمٌ٤مء روُم٤م
يٜمّمحقن ُمّم٤ميب احلروب سم٤مًم٘مراءة ذم يمت٥م اعمٚمٝم٤مة اًمٙمقُمٞمدي٦م وهمػمه٤م.
يمثػما ُمـ
أُم٤م اًمٕمرب اعمًٚمٛمقن اًمذيـ هؿ أُم٦م اًم٘مراءة ،ومٚمؿ يٖمٗمٚمقا هذا اجل٤مٟم٥م ،طمٞم٨م قم٤مجلقا ً
اعمرى اًمٜمٗمًٞملم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وسمٞمٜم٧م ٟمّمقصف اًمنميٗم٦م أٟمف ومٞمف ؿمٗم٤مء وقمالج (وٟمٜمزل ُمـ
اًم٘مرآن ُم٤م هق ؿمٗم٤مء ورمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم) 1ويم٤من ُمٞمدان اًمرىمٞم٤م سمآي٤مت اًم٘مرآن ًمٚمٛمٍموقملم
واعمٚمٌقؾملم وأصح٤مب اجلروح وأٓم ..إمم أن ضم٤مء اًمٕم٤ممل اًمرود (ٟمٞم٘مقٓس روسم٤ميمـ) ذم
ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ويٕمد أول ُمـ ووع اًمٚمٌٜم٤مت إومم ومٞمام يٕمرف سمٕمٚمؿ ٟمٗمس اًم٘مراءة.
وىمد ختٓمك اًمٖمرب ُمراطمؾ اًمتحٗمٞمز قمغم اًم٘مراءة واًمدقمقة هل٤م ،إمم ُمرطمٚم٦م اًمٙمِمػ اًمٕمٚمٛمل
سم٘مدرهت٤م اًمٕمالضم ٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ احل٤مٓت اعمروٞم٦م ،وم٘مد ٟمنمت جمٚم٦م (اًمٜمٞمقيقرك) ُم٘م٤مًم٦م ًمٙم٤مشمٌ٦م
قمرو٧م قمالضمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة ذم ُمدرؾم٦م احلٞم٤مة سمٚمٜمدن ،طمٞم٨م ُشم٘مدم اعمدرؾم٦م عمرشم٤مدهي٤م قمـ ـمريؼ
اًمتدري٥مُ ،مـ ىمٌؾ ُمتخّمّملم عمقاضمٝم٦م وٖمقط احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م واًمٕمٛمؾ واحلقارات اًمٕمٛمٞم٘م٦م،
ُمع اؾمتِم٤مريلم ٟمٗمًٞملم واًمٕمالج سم٤مًم٘مراءةً ،م٘مد سمدأ ـمري٘مٝم٤م اًمٕمالضمل ُمٕمٝمؿ سمً١ماهلؿ هل٤مُ :م٤م
اًمذي يِمٖمؾ سم٤مًمؽ هذه اًمٚمحٔم٦م؟ وسمٜم٤مء قمغم إضم٤مسمتٝم٤م قمغم اًمً١مال وأؾمئٚم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م أظمرى،
طمّمٚم٧م قمغم اًمقصٗم٦م اًمٕمالضمٞم٦م اًمتل ؾمتِمؽمهي٤م ُمـ اعمٙمتٌ٦م ً
سمدٓ ُمـ اًمّمٞمدًمٞم٦م ،وومقضمئ٧م سم٠مهن٤م
جمٛمققم٦م يمت٥م ،مل شم٘مرأه٤م أسمدً ا يمقهن٤م ظم٤مرج اهتامُمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة ،اًمقصٗم٦م ُيمتٌ٧م سمٜم٤مء قمغم شمِمخٞمص
طم٤مًمتٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ،واعمثػم ذم إُمرُ ،مالطمٔمتٝم٤م ٓزدي٤مد ىمدرهت٤م قمغم حتٛمؾ أمل قمْمقي
ُشمٕم٤مٟمٞمف ظمالل أؿمٝمر ُمـ اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمقصٗم٦م اعمٙمتٌٞم٦م!.
قمٚمام ضمديدً ا ،ىمراءة يمت٤مب رء ًمف
شم٘مقل إطمدى اًمٙم٤مشمٌ٤مت " :إن اًمٕمالج سم٤مًم٘مراءة ص٤مر اًمٞمقم ً
شم٠مصمػم خيتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر ،ومٝمق يٕمٛمؾ يمٛمًٙمـ ًمٚمٌٕمض ،وًمٚمٌٕمض أظمر يٕمٓمل ُمٗمٕمقل
ىمٓمٕم٦م طمٚمقى قمغم ـمٗمؾ ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أُمر اجلٜمقد اعمِم٤مريملم ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم
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ووضمد أن اًمِمخص اًم٘م٤مرئ ًمف ىمدرة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع وٖمقـم٤مت اًمٕمٛمؾ
سم٤مًم٘مراءة سمٕمد قمقدهتؿُ ،
واًمتحٙمؿ سم٤مًمٕمالىم٤مت سمِمٙمؾ أومْمؾ ،وأٟمف يتٛمتع سمّمح٦م قم٘مٚمٞم٦م أيمثر ُمـ همػمه ،وأن ىمراء اًمرواي٦م
صحٞمح٤م ذم سمٕمض اعمقاىمػ ،وإن مل يًٌؼ هلؿ
يٙمتًٌقن ظمؼمة دمٕمٚمٝمؿ يتٍمومقن شمٍم ًوم٤م
ً
اًمتٕمرض هل٤م ُمـ ظمالل حم٤ميم٤مهتؿ ًمتٍموم٤مت أسمٓم٤مل اًمرواي٦م"
يم٤من إـمٌ٤مء ذم أوروسم٤م يّمٗمقن اًمٙمت٥م ذم (روؿمت٤مت) ـمٌٞم٦م ًمٚمخ٤مرضملم ُمـ ضمحٞمؿ احلرب
اًمٕم٤معمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م أيمثر اًمٙمت٥م ُمٌٞم ًٕم٤م هل يمت٥م اًمٗمٙم٤مه٦م وإدب اًمً٤مظمر ،إمم طمد آؾمتٕم٤مٟم٦م
سمٙمت٤مب ؾم٤مظمريـ ُمـ أُمث٤مل (ضمقرج سمرٟم٤مرد ؿمق) إلًم٘م٤مء حم٤مرضات ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م،
وذًمؽ ذم حم٤موًم٦م حلٛمؾ ضمرطمك احلرب قمغم ٟمًٞم٤من أو شمٜم٤مد دم٤مرهبؿ اعم١معم٦م ،وـمٌ ً٘م٤م ًم٘م٤مُمقس
ُمٓمٌققم٤م أول ُمرة
(أويمًٗمقرد) آٟمجٚمٞمزي فمٝمر ُمّمٓمٚمح (سمٞمٌٚمٞمقصمػمايب) قمٚمؿ ٟمٗمس اًم٘مراءة،
ً
ظم٤مرضم٤م
قم٤مم 1920م ،وذم رواي٦م يمريًتقومر ُمقرزم (اعمٙمتٌ٦م اعمًٙمقٟم٦م) اًمتل شمّمقر قم٤معمً٤م يم٤من
ً
ًمتقه ُمـ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،شمّمقر قمالىم٦م مح٘م٤مء شمرسمط سملم ومتك إقمالٟم٤مت ووريث٦م إلطمدى
اإلُمؼماـمقري٤متُ ،مع وضمقد ُم١ماُمرة ُمـ ضم٤مٟم٥م أعم٤مٟمٞم٤م ًمتٗمجػم ُمقيم٥م اًمرئٞمس إُمريٙمل..
وي٠ميت (ُمٞمٗمٚمـ) سم٤مئع يمت٥م ذم هذه اًمرواي٦م ،واًمذي يامرس ـم٥م اًمٕمالج سم٤مًمٙمت٥م ،وي٘مقل:
" ُمتٕمتل شمتٛمثؾ ذم وصػ اًمٙمت٥م ًمٚمٛمرى ،قمٜمدُم٤م ي٠مشمقن إمم هٜم٤م ويٕمرسمقن قمـ اؾمتٕمدادهؿ
ٍ
إٟمً٤من ُمددت ًمف
إلظمٌ٤مري سم٠مقمراض أُمراوٝمؿ ،وٓ يقضمد قمغم وضمف إرض أيمثر اُمتٜم٤مٟمً٤م ُمـ
يمت٤م ًسم٤م يم٤مٟم٧م شمتقق إًمٞمف روطمف ،ومل يٙمـ يٕمرف سمف"

()1

يمثػما ُمـ
إن ًمٚم٘مراءة ومقائد قمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمٗمس اإلٟمً٤من ،واًمذيـ ٓ ي٘مرؤون يٗمقشمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ ً
اًمٗمقائد واعمٜم٤مومع اهل٤مُم٦م ،وىمد ذيمر اعمختّمقن سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م ُمثؾ:
 -1زي٤مدة ُمٕمدل اًمذيم٤مء ..وم٤مًمذيـ ي٘مرؤون ًمدهيؿ ُمٕمدل ذيم٤مء أقمغم وُمٕمٚمقُم٤مت قم٤مُم٦م أيمثر.
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 -2حتًلم اًمذايمرة ..قمٜمدُم٤م شم٘مرأ جي٥م أن شمتذيمر شمرشمٞم٥م اًمِمخّمٞم٤مت وظمٚمٗمٞم٤مهتؿ ،سمج٤مٟم٥م
إطمداث اًمتل حتدث ذم ـمري٘مٝمؿ ،وم٤مًمدُم٤مغ ي٘مٞمؿ ٟم٘م٤مط اؿمتٌ٤مك قمّمٌٞم٦م ًمٙمؾ ذايمرة ضمديدة
شمٜمِمئٝم٤م ،وي٘مقي اًمذيمري٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وهذا يً٤مقمد قمغم اؾمتدقم٤مء اًمذيمري٤مت قمغم اعمدى اًم٘مّمػم.
 -3اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتقشمرُ ..مٝمام يم٤من يقُمؽ قمّمٌ ًٞم٤م ،أو قمالىمتؽ سم٤مٔظمريـ ُمتقشمرة ،وم٢من ىمراءة
رواي٦م ضمٞمدة أو ظمٞم٤مًمٞم٦م ،شمً٤مقمدك قمغم اًمتخٚمص ُمـ اًمتقشمر وشمتٞمح ًمؽ آؾمؽمظم٤مء.
 -4اهلدوء ..سمج٤مٟم٥م آؾمؽمظم٤مء ،وم٢من ىمراءة اًمٙمت٥م دمٚم٥م ًمؽ اًمًالم واهلدوء اًمداظمكم،
وم٘مراءة اعمقاوٞمع اًمديٜمٞم٦م ،ختٗمض ُمـ وٖمط اًمدم وشمِمٕمر سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.
 -5حتًلم اًمؽميمٞمز ..طمٞم٨م شمً٤مقمد اًم٘مراءة قمغم اًمؽميمٞمز سمٕمٞمدً ا قمـ اعمِمتت٤مت اًمٞمقُمٞم٦م.

أرجوكم ال تقرؤوا
هؾ شمتٕمج٥م ُمٜمل ًمق ىمٚم٧م ًمؽ يق ًُم٤م ٓ :شم٘مرأ ،أو شمٜمدهش طمٞمٜمام شمراين أىمقل ًمٚمٜم٤مس :إن اًم٘مراءة
ص٤مرت ُمّمٞمٌ٦م ومال شم٘مرؤوا! وأٟم٧م اًمذي شمٕمٚمؿ قمٜمل دو ًُم٤م ،أٟمٜمل ُمـ أوائؾ ُمـ يدقمقن إمم
اًم٘مراءة ،ويرسمٓمقن ُمًت٘مٌؾ أُمتٜم٤م وشم٘مدُمٝم٤م وقمزه٤م سم٤مُمتٓم٤مئٝم٤م.
وًمٙمٜمل أىمقل ًمؽ :إذا رأي٧م قمكم أو ُمٜمل يق ًُم٤م ؿمٞمئ٤م همري ًٌ٤م ،ومال شمتٕمج٥م طمتك شمٕمرف اًمًٌ٥م،
وأن شمدرك أن هٜم٤مك قمٚم٦م ىمقي٦م ،ورء ُم٤م وراء اًمٙمقاًمٞمس ،ضمٕمٚمٜمل أظم٤مًمػ ُم٤م أدقمق إًمٞمف ًمٞمؾ
هن٤مر!.
وأٟم٤م اًمٞمقم أقمٚمٜمٝم٤م وأىمقل ًمّمٜمػ ُمٕملم ُمـ اًمٜم٤مس :أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوا! ٕن ىمراءشمٙمؿ ؾمتٙمقن
وسم٤مٓ قمغم قم٘مقًمٙمؿ وقمغم ُمـ طمقًمٙمؿ ٓ ،شم٘مرؤوا إذا يمٜمتؿ ُمـ هذا اًمٜمقع اًمذي ي٘مرأ سمٕمٞمٜمف ٓ
سمٕم٘مٚمف ،يًجؾ ذم ذهٜمف ُم٤م يراه سمال شمٌٍم وٓ ومٝمؿ وٓ شمٕم٘مؾ وٓ متحٞمص وٓ ُم٘م٤مسمٚم٦م ،يًتٓمٞمع
هب٤م أن يتٌلم اًمّمحٞمح ُمـ اخلٓم٠م ،واًمًٚمٞمؿ ُمـ اًمً٘مٞمؿ اعمٕمٚمقلٕ ،ن احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م واعمٕمٚمقُم٦م
صحٞمح٤م ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أن سمٕمض اًمًٓمقر دمٛمٕم٧م ذم
اعم١ميمدة ،أٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م يٙمت٥م يٙمقن
ً
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يمت٤مب ،أو صٗم٧م قمغم اًمقرق ،أهن٤م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ اخلٓم٠م ،وُمـ هٜم٤م ًمزم ًمٚم٘م٤مرئ أن يٙمقن ذو
قم٘مؾ واقمل طمّمٞمػ ذيمل ُمدرك ،يًتٓمٞمع أن يًتٔمٝمر اخلٓم٠م وي٘مع قمغم اًمزيػ ُمـ أول عمح٦م
وأول ؾمٓمر.
ُم١مظمرا يمت٤مب (طمٙم٤مي٤مت اجلقاري) ًمٚمّمحٗمل ؾمٕمٞمد أسمق اًمٕمٜملم ويم٤من اًمرضمؾ يتحدث
ىمرأت
ً
قمـ أصمر اجلقاري وٟمٗمقذهـ ذم طمٞم٤مة اًم٘مّمقر وطمٞم٤مة اخلٚمٗم٤مء ،وذم اًمّمٗمح٤مت إومم ًمٚمٙمت٤مب
شمٕمرض هل٤مرون اًمرؿمٞمد ،وذيمر هٞم٤مُمف اعمٗمرط سم٤مجلقاري ،ووًمٕمف وقمِم٘مف هلـ وهبـ ،صمؿ ًمٙمل
يٙمقن ُمٜمّم ًٗم٤م ذيمر أن هذا اًمرضمؾ هق أهمرب ظمٚمٞمٗم٦م قمرومتف ظمالوم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،واًمذي يم٤من
ىمٛم٦م ذم اًمتٜم٤مىمض ،ومٝمق اًمذي أصمر قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مٞمؿ ذم اًمٚمٞمؾ ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م ،ويم٤من يٌٙمل ُمـ ُمقاقمظ
اًمزه٤مد وي٘مرب اًمٕمٚمامء إًمٞمف ،وحي٩م قم٤مُم٤م ويٖمزو قم٤مُم٤م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٖمرق ًمِمقؿمتف ذم دٟمٞم٤م
اجلقاري طمٞم٨م جيٛمع ُمٜمٝمـ ذم ىمٍمه أقمداد يمٌػمة ،ويٜمٖمٛمس ذم اًمٚمٝمق واعمتٕم٦م ،وي٘مٌؾ قمغم يمؾ
ُم٤م يثػم قمقاـمٗمف وؿمٝمقاشمف احلًٞم٦م.
واوح٤م ُمـ هذا اًمٙمالم أن يم٤مشمٌٜم٤م ٓ يٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ،وٓ يٕمرف ُمـ أيـ ويمٞمػ ي٠مظمذ
ويٌدو
ً
اًمت٤مريخ؟ ويمٞمػ يٛمٞمز صحٞمحف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف؟ يمؾ هذا ٕٟمف ُمـ أشمٌ٤مع اًم٘مراء اًمًٓمحٞملم اًمذيـ
ي٘مرؤون دون شمٌٍم ومتحٞمص ودراؾم٦م ووقملٕ ،ن يمؾ إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم ؿمٝمقات ه٤مرون
اًمرؿمٞمد وشمّمقيره أٟمف ُمـ أهؾ اعمتٕم٦م واًمٚمٝمق ،إٟمام ىمّمٝم٤م يمت٤مب إهم٤مين ،وهق يمت٤مب ؾم٤مىمط
ُمٜمحرف ،مل يؽمك ٟمٌٞمال ُمـ اعمًٚمٛملم إٓ وزج سمف ذم قم٤ممل اًمٚمٝمق واعمتٕم٦م وُمً٤مظمر اًمٗمًقق،
ًمٞمِمقه أقمالم اعمًٚمٛملم ،ويّمقر ًمٚمدٟمٞم٤م أن هذه إُم٦م أُم٦م هلق وُمتع وؿمٝمقات ،ومل شمٙمـ أسمدً ا أُم٦م
ضمد وضمٝم٤مد واضمتٝم٤مد ،طمتك اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام مل يًٚمٛمقا ُمـ ذه وزوره ،وًمق رضمع اًم٘م٤مرئ إمم
اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اعمٕمتٛمدة ،عم٤م وضمد ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذا اهلزل ذم دٟمٞم٤م اًمرؿمٞمد ،وًمقضمده ُمـ أقمٔمؿ
ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م وأىمرهبؿ وأقمرومٝمؿ وأظمِم٤مهؿ وأشم٘م٤مهؿ هلل شمٕم٤ممم.
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وُمـ هٜم٤م شم٠ميت اًم٘مراءة اًمقاقمٞم٦م اًمٌّمػمة يمٞمػ سم٤مهلل قمٚمٞمؽ يٜمًجؿ ذم قم٘مٚمؽ ويًت٘مٞمؿ ذم ذهٜمؽ
أن يٙمقن هٜم٤مك رضمال ي٘مٞمؿ اًمٚمٞمؾ يمٚمف سمامئ٦م ريمٕم٦م ،ويٌٙمل ُمـ ُمقاقمظ اًمزه٤مد وي٘مرب اًمٕمٚمامء،
إًمٞمف صمؿ هق هم٤مرق ُمقطمقل ذم دٟمٞم٤م اًمؽمف واًمِمٝمقات إمم هذا احلد اعمذهؾ.؟!
واًمرضمؾ ُم١مًمػ وصٜمػ ًمٚمٜم٤مس يمت٤مسم٤م ،وسمدٓ ُمـ أن هيتدي ًمٚمٗمٝمؿ اًم٘مقيؿ ،ظمرج سمٜمتٞمج٦م
ُمٕمقضم٦م ممجقضم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م وهل أن ه٤مرون اًمرؿمٞمد يم٤من رضمال ُمتٜم٤مىمْم٤م!.
وهذا ُم٤م دقم٤مين أن أىمقل اًمٞمقم ويمكم إسار :أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوا إذا يمٜمتؿ ىمد أًمٖمٞمتؿ قم٘مقًمٙمؿ
وأومٝم٤مُمٙمؿ وسمّم٤مئريمؿ أُم٤مم اًم٘مراءة ،وشمٕم٤مُمٚمتؿ ُمع أي يمت٤مب قمغم أٟمف وطمل ُمـ اًمًامء ٓ ي٘مٌؾ
اًمٜم٘م٤مش واجلدال واًمِمؽ واًمت٠مُمؾ ،أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوا إذا يم٤من هذا ُمٜمٝمجٙمؿ وشمٚمؽ
ـمري٘متٙمؿٕ ،ن اًم٘مراءة وىمتٝم٤م ؾمتزيديمؿ والًٓ وفمالُم٤م وإومٙمً٤م وضمٝمال ٓ ،شم٘مرؤوا قمٚمقُم٤م أيمؼم
ُمـ قم٘مقًمٙمؿ وُمٕم٤مرومٙمؿ ،وحتروا دا ًئام سم٤مًمً١مال ًمدى يمؾ قم٤ممل سمّمػم.
ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ":أومال يتدسمرون " و مل ي٘مؾ أومال ي٘مرؤون ،وهق ومرق ه٤مئؾ وسمقن ؿم٤مؾمع.

قراروس الطعموة
ُم٤م زًم٧م أشمذيمر سم٘مقة ودىم٦م ،طمٞمٜمام يمٜم٧م أضمتٛمع وإظمقيت اًمٙمٌ٤مر قمغم ـمٕم٤مم آومٓم٤مر ،وُم٤م أن
ٟمٜمتٝمل ُمـ ىمرـم٤مس (اًمٓمٕمٛمٞم٦م) طمتك يٌ٤مدر أطمدهؿ سمٗمرد هذا اًم٘مرـم٤مس ،وىمراءة ُم٤م ومٞمف قمغم
ُمً٤مُمٕمٜم٤م ،طمتك شمٕمٚمٛم٧م ُمـ إظمقيت هذا اًمٗمٕمؾ ،ويمٜم٧م أىمٚمدهؿ ومٞمف وم٠مىمرأ أوراق اًم٘مراـمٞمس
يمٚمام اؿمؽمي٧م ـمٕم٤م ًُم٤م ،أو مهٛم٧م سم٤مإلومٓم٤مر ُمع سمٕمض إطمٌ٦م وإصدىم٤مء.
يم٤مٟم٧م ًم٘مراءة ىمراـمٞمس اًمٓمٕمٛمٞم٦م أًمٗم٦م همريٌ٦م ،وطمالوة سم٤مهرة ذم اًمٜمٗمس ،جيده٤م اًم٘م٤مرئ قمام
جيده٤م ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمٛم٦م اًمثٛمٞمٜم٦م ،ويم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل ٟم٠مظمذه٤م ُمـ ىمرـم٤مس
اًمٓمٕمٛمٞم٦م ،شمتثٌ٧م ذم اًمذهـ وٓ يٛمٙمـ أسمدً ا أن ٟمٜمً٤مه٤م ،ويم٠مٟمف ضم٤مء حمٛمال سمٖمذاء اًمٕم٘مقل ىمٌؾ
همذاء اًمٌٓمقن!.
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طمتك وًمق يم٤مٟم٧م هذه اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م ىمرـم٤مس اًمٓمٕمٛمٞم٦م شم٤مومٝم٦م ،وم٢مهن٤م شمتحقل سم٘مدرة ىم٤مدر
ذات ىمٞمٛم٦م وٟمٗم٤مؾم٦مٕ ،هن٤م اظمتٚمٓم٧م هبذا اًمزي٧م اعمٜمحدر ُمـ أىمراص اًمٓمٕمٛمٞم٦مً ،مٞمزيٜمٝم٤م سمّمقرة
أصمرا ُمـ آصم٤مر اًمٗمراقمٜم٦م اًم٘مدُم٤مء.
هبٞم٦م ،ويم٠مهن٤م ورىم٦م ُمـ أوراق اًمٌ٤مردي اًم٘مديٛم٦م ،اًمتل حتٙمل ً
وًمٕمٚمؽ شمّمدىمٜمل ًمق أىمقل ًمؽ ،إن ىمراـمٞمس اًمٓمٕمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مم اًمقطمٞمد اًمذي دمد ومٞمف
صٗمح٤مت جمٚم٦م روز اًمٞمقؾمػ ىمٞمٛمتٝم٤م وُمٙم٤مهن٤م ،ويم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اجلٝمٜمٛمٞم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،اًمتل شمقزع
قمـ ـمري٘مٝم٤م أومٙم٤مره٤م اعمزي٘م٦م اًمً٤مىمٓم٦م قمغم مج٤مهػم اًمِمٕم٥م اعمٍمي ،وم٢مذا يم٤من ٓ يًٕمٗمف ذاءه٤م
وىمراءة صٗمح٤مهت٤م ،ومٚمتٙمـ أُم٤مُمف جم٤مٟمٞم٦م ذم ىمراـمٞمس اًمٓمٕمٛمٞم٦م.
رء وطمٞمد يم٤من حيزٟمٜمل ُمـ هذه اًم٘مراـمٞمس ،قمغم ىمدر ُم٤م يمٜم٧م أهب٩م هل٤م وآٟمس هب٤م ،وذًمؽ
طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م شم٠ميت صٗمح٤مهت٤م ُمـ يمت٤مب ديـ يٛمتٚمئ سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،أو يمت٤مب ومخؿ ُمـ
يمت٥م اًمؽماث ،يم٤مًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م أو ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أو قمٞمقن إظمٌ٤مر ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م.
ي٤مًمف ُمـ طمزن ُم١مرق طمٞمٜمام شمرى اًمٕملم سم٤مئ ًٕم٤م ضمٚم ًٗم٤م ،يٌ٘مر سمٓمقن اعمراضمع اًمٕمٔم٤مم ويٛمزق
صٗمح٤مهت٤مً ،متٙمقن ىمراـمٞمس يٌٞمع ومٞمٝم٤م ؾمٚمٕمتف ،هؾ شمتخٞمؾ أن ٟمٙمقن أُم٦م يٛمزق ومٞمٝم٤م يمت٤مب إطمٞم٤مء
قمٚمقم اًمديـ أو زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٞمٌ٤مع ومٞمٝم٤م ،ومٚمتٜمزل قمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مٛم٦م ُقمٚمقي٦م ،طمٞمٜمام هي٤من ومٞمٜم٤م
وسمٞمٜمٜم٤م هذا اًمثراث اًمٕمٔمٞمؿ ،طمٞمٜمام يٗمرط ومٞمٝم٤م اجلٝمالء ًمٞمْمٕمقه ذم أيدي اجلٝمالءً ،مٜمراه ٟمحـ
سمٕمد ذًمؽٟ ،مرى صٗمح٤مشمف ُمنمسم٦م ي٤مًمزي٧م ،ومٜمٌٙمل قمٚمٞمٝم٤م وٟمرصمل طم٤مهل٤م وٟمت٠ممل عمّمػمه٤م.
وُمـ ٟمقادر ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد يمِمؽ ىمقًمف:
طمريّم٤م قمغم أن ُشم٘مرأ قمٚمٞمف يمؾ ورىم٦م شم٠مشمك إًمٞمٝمؿ ،صمؿ دار اًمزُم٤من دورة وشمؿ شمٕمٞمٞمٜمف ذم
إٟمف يم٤من
ً
ُمًجد ُمٙم٤من قم٤ممل يمٌػم ومْم٤مق سمف سمٕمض مجٝمقر اعمًجد ،ومٙمٞمػ ي٠ميت ظمري٩م صٖمػم ُمٙم٤من قم٤ممل
يمٌػم!؟ ومٞم٘مقل :وُمع أول درس ًمف وم٢مذا سم٠مطمدهؿ يً٠مًمفُ :م٤مهل أي٦م اًمتل هب٤م ظمؼمان وأُمران
وهنٞم٤من وسمِم٤مرشم٤من؟ ومتذيمرت ورىم٦م اًمٓمٕمٛمٞم٦م وم٠مُمٝمٚمتف طمتك هن٤مي٦م اًمدرس ومٚمام اٟمتٝمك اًمدرس ىم٤مل
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أيـ اًمً٤مئؾ؟ وم٘مٚم٧م ًمف ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم( :و َأوطمٞمٜمَآ إِ َمم ُأم ُمقؾمك َأ ْن َأر ِو ِٕم ِٞمف َوم٢مِ َذا ِظم ْٗم ِ
٧م َقم َٚم ْٞم ِف
ْ َْ
ْ
ِّ ُ َ
َوم َ٠م ًْم ِ٘م ِٞمف ِرم ا ًْمٞمؿ و َٓ َخت َِ٤مرم و َٓ َ ْحت َزٟمِك إِٟمَّ٤م رادوه إِ ًَمٞم ِؽ وضم ِ
لم){1ويم٤من ىمد ىمرأ هذه
٤مقم ُٚمق ُه ُِم َـ اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
َ ُ ْ َ َ
َ
َ ِّ َ
اعمٕمٚمقُم٦م ذم ورىم٦م ـمٕمٛمٞم٦م ،ومٙم٤من ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م ذم مجع اًمٜم٤مس طمقًمف.
ي٘مقل أطمد اعم١مًمٗملم" :ذم أصمٜم٤مء طمـديثل ُمع أطمد رواد اًمٜمِمـر قمــ ـمري٘مـ٦م شمًقيؼ اًمٙمت٥م
صٗمٕمتٜمل قمٌ٤مرشمف اًمٕمٗمقي٦م( :ي٤م أؾمت٤مذ ُمًتحٞمؾ اًمٙمت٤مب خينً ،مق ُمٕمرومٜم٤مش ٟمًقىمف اًمٙمتـ٥م
سمـ٤مًمٙمٞمٚمق ًمٌتـقع اًمٓمٕمٛمٞمـ٦م؟!) ..ومٌٕمٞمـدا قمــ أٟمـؽ شمـرى سمٕمٞمٜمـؽ قمّم٤مرة أومٙم٤مرك وإهل٤مُم٤مشمؽ ىمد
اظمتٚمٓم٧م سمزي٧م اًمٓمٕمٛمٞم٦م إؾمقدً ،مٞم٘مدم ًمٚمٜم٤مس ذم ىمرـم٤مس حمٙمؿ ظمِمٞم٦م أن يتً٤مىمط ُمٜمف سمٕمض
طمٌ٤مت اًمٓمٕمٛمٞم٦م اعمٚمتٝمٌ٦م ًمٞمٙمقن ُمّمػمه سمٕمد دىم٤مئؼ إمم ؾمالت اًم٘مامُم٦مً ،مٙمٜمل يمٜم٧م أيمثر شمٗم٤مؤٓ
قمٜمدُم٤م شمذيمرت أن أسمرز اعم٘م٤مٓت وإظمٌ٤مر اًمتل ىمرأهت٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ىمراـمٞمس اًمٓمٕمٛمٞم٦م ،سمؾ إن
هٜم٤مك ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمرأ ُمٜمٝم٤م أيمثر مم٤م ىمرأ ُمـ اًمٙمت٥م واًمّمحػ اًمٞمقُمٞم٦م ،واًمٖمري٥م أن هبذه
اًم٘مراـمٞمس ؾمحر ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤موُمتف ومتجـد قمٜمـدك ومْمـقل ؿمديد ًم٘مراءة ُم٤م حتقيف هذه اًمقرىم٦م
اعمتِمٌٕم٦م سم٤مًمزي٧م وسم٤مًمٗمت٤مت اًمذي شمٌ٘مٞمـف اًمٓمٕمٛمٞم٦م ،وهبذه اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٌ٘مري٦م يٙمقن اًمٜم٤مذ ىمد
ٟمجح ذم اًمؽموي٩م ًمٚمٙمت٤مب اًمذي اقمتغم رومقف اعمٙمتٌ٤مت ًمًٜمقات دون أن يٓمرق سم٤مسمف أطمد،
وأقمت٘مد أهن٤م وؾمٞمٚم٦م ؾم٤مطمرة خلؼماء اًمتًقيؼ إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اؾمتخدام وؾم٤مئٚمٝمؿ سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ
دون اًمتٓمرق هلذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م ذائٕم٦م اًمّمٞم٧م ،ذيمرين ذًمؽ سمخؼم ىمرأشمف ىمٌؾ ؿمٝمقر أن
هٜم٤مك سم٤مئ ًٕم٤م ًمٚمٓمٕمٛمٞم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م اًمنمىمٞم٦م ىمد ذاع صٞمتف وص٤مر ُم٘مّمدً ا ًمٚمًٞمدات ذم يمؾ صٌ٤مح،
ويم٤من اًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أٟمف ي٘مقم سمٕمٛمؾ ىمراـمٞمس اًمٓمٕمٛمٞم٦م ذم أوراق ىمْم٤مي٤م حمٙمٛم٦م إهة ،اًمذي
ٟمجح ذم آؾمتحقاذ قمغم  ۰۲۲أًمػ ورىم٦م ُمٜمٝم٤م ،وضمدت ُمـ ظمالل ذًمؽ أن ىمرـم٤مس اًمٓمٕمٛمٞم٦م
وشم٠مصمػما ذم ىمٚمقب وقم٘مقل اعمٍميلم ،ويم٠مٟمٜم٤م ٟم٘مدم همذاء ًمٕم٘مقهلؿ ُمع همذاء
هق إيمثر ٟمٗمق ًذا
ً
اًمٌٓمقن اًمذي اقمت٤مدوا قمٚمٞمف يمؾ صٌ٤مح ،سمؾ إٟمؽ ؾمتٜمجح ذم شمًقيؼ يمت٤مسمؽ سمؼماقمـ٦م إذا
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اؾمتٓمٕم٧م أن شمتٕم٤مىمد ُمع صـ٤مطم٥م (قمرسمٞمـ٦م ومـقل) ..ومٗمل اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ صٌ٤مح يمؾ يقم ،دمد قمٜمده
صٗمقة اعمجتٛمع ُمـ ُمقفمٗملم وُمًتِم٤مريـ وحم٤مُملم وُمٝمٜمدؾملم وـمالب ،ىمـد ىمّمـدوا قمرسمتف
واىمٗملم ُمزدمحلم ذم اٟمتٔم٤مر إومٓم٤مرهؿ اعمٕمت٤مد سم٤مًمٌدل اًمرؾمٛمٞم٦م واًمٕمٓمقر اًمٗمخٛم٦م ،سمؾ دمد أطمدهؿ
دائام إفمٝم٤مره قمٜمدُم٤م شمراه يٜم٤مدي قمغم اًمٌ٤مئع سمٕمٗمقي٦م ُمٓمٚم٘م٦م:
ُمتجر ًدا ُمـ (سمرؾمتٞمجف) اًمذي حي٤مول ً
زود سمّمؾ وعمقن هٜم٤م ي٤م سم٤مؿم٤م! ومٙم٤من ًمزا ًُم٤م قمٚمـل أن أقمتذر ًمذًمؽ اًمٜم٤مذ اًمٕمٌ٘مري اًمذي فمٜمـ٧م
سمـف فمــ اًمًقء ،وم٘مد وضمدت ًم٘مرـم٤مس اًمٓمٕمٛمٞم٦م ؾمحرا ٓ حتقيف أرومػ اعمٙمتٌ٤مت أو أضمٜمح٦م
اعمٕم٤مرض".

1

كتب ونريان!
ُمرا ٓ حيتٛمٚمف اًم٘مٚم٥مً ،مٙمٜمٜمل اؾمتٓمٕم٧م
يم٤من ُمِمٝمد اًمٜمػمان وهل شمٚمتٝمؿ يمت٥م صدي٘مل قمٛمال ً
اًمِمٕمقر سمف واإلطمً٤مس سمٛمرارشمف ،حلٌل ًمٚمٙمت٥م وُمٕمزهت٤م ذم ىمٚمٌل ،وىمد أىمدم قمغم هذا اًمٕمٛمؾ
رهمؿ أٟمٗمف ،طمٞمٜمام اوٓمرشمف سمٕمض اًمٔمروف ،ذم سمٕمض اًمٗمؽمات اًمزُمٜمٞم٦م اعم٤موٞم٦م ،أن حيرق سمٕمض
اًمٙمت٥م اًمتل ٓ شمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م أوٓ ي٘مٌٚمٝم٤م اًمزُم٤من.
وأظمؼمين صديؼ آظمر :أٟمف مل يٙمـ يًتٓمٞمع أن يرد قمغم اؾمتٗمزازات إظمقشمف ذم ظمالوم٤مهتؿ ُمٕمف
وهؿ صٖم٤مرٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا هيددوٟمف دو ًُم٤م سمحرق يمتٌف إن أهم٤مفمٝمؿ ،أو أوهمؾ ذم يمٞمدهؿ،
عمٕمرومتٝمؿ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم ٟمٗمًف ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف إٓ أن يؽماضمع ويتً٤مُمح ،أُم٤مم هذا اًمتٝمديد اًمذي ٓ
يتحٛمٚمف ىمٚمٌف وٓ قم٘مٚمف وٓ أي رء ذم ضمًدهً ،مٕمِم٘مف ًمٙمتٌف!.
ًمٕمؾ اًمٜمػمان هل أوصمؼ اًمٓمرق ،وأهع اًمًٌؾ اًمتل شم٘مٗمز إمم قم٘مٚمؽ ،إذا ُم٤م أردت اًم٘مْم٤مء قمغم
يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م ،ومٛمجرد إمه٤مًمف أو شمٜمحٞمتف ٓ يِمٗمل ىمٜم٤مقمتؽ سمً٘مقـمف ،وًمٞمس هٜم٤مك همػم اًمٜم٤مر
يمٛمّمػم يًؽميح ًمف قم٘مٚمؽ ويريض ىمٜم٤مقمتؽ.
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ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٜمػمان ـمري٘م٤م وُمٜمٗمذا وٟمج٤مة عمـ يٛمتٚمٙمقن يمت ًٌ٤م ٓ شمرى قمٜمٝم٤م إٟمٔمٛم٦م وشمٕم٤مىم٥م ُمـ
ي٘متٜمٞمٝم٤م ،وشمٚمًٌف هتٛم٦م ظمٓمػمة إن وضمدوه٤م ذم سمٞمتف وقمغم رومقف ُمٙمتٌتف ،سمؾ دمد ذم سمٕمض
اًمٌٚمدان ،أن سمٕمض اًمٙمت٥م يمٗمٞمٚم٦م أن دمٚم٥م ًمّم٤مطمٌٝم٤م وُم٘متٜمٞمٝم٤م طمٙمؿ اإلقمدام ًمق وضمدوه٤م ذم
ُم٘متٜمٞم٤مشمف.
وأُم٤مم هذا اعمّمػم اعمقطمش شمٕمد اًمٜم٤مر ُمـ أٟمجح اًمٓمرق ًمٚمٝمروب ُمـ ؿمٌح هذه اًمٕم٘مقسم٦م ،وهذا
اعمآل اخلٓمػمٕ ،هن٤م ٓ ُشمٌ٘مل ُمـ ؾمٓمقره٤م وًمق طمر ًوم٤م واطمدً ا يٛمٙمـ أن جير قمغم ص٤مطمٌف وسم٤مٓ
ُمتقىمٕم٤م !.ومال اإلظمٗم٤مء يٜمٗمع ،وٓ اًمدومـ ي٘مٜمع!.
وإذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر طمٚمقل اخل٤مئٗملم واًمْمٕمٗم٤مء ًمٙمتٌٝمؿ ،وم٢مهن٤م يمذًمؽ يم٤مٟم٧م طمٚمقل إىمقي٤مء اًمذيـ
يتّمقرون أن اًمٚمٝم٥م ي٘ميض قمغم اًمٗمٙمر وحيج٥م وقءه ،وهل ٟمٔمرة ىم٤مسة وٕمٞمٗم٦م ،وم٘مد
أطمرق هتٚمر يمت٥م اعمٗمٙمريـ اًمذيـ ٓ يرى قمٜمٝمؿ ،وذم اًمٜمٛمقذج اإلؾمالُمل أطمرق اعمراسمٓمقن
يمت٤مب اًمٖمزازم ،واعمقطمدون يمت٥م اسمـ رؿمد.
وأؾمٚمقب احلرق ُم٤م هق إٓ قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٌػم وظمٞم٤مل واهؿ ،يٛمٜمل اًمٜمٗمس سمام هتقاه ُمـ اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م
وقمغم أومٙم٤مره٤م ،وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ رء يزول ،وٓ شمتحقل إومٙم٤مر أسمدا إمم رُم٤مدُ ،مٝمام قمٔمؿ
اًمٚمٝم٥م واشمًٕم٧م ظمٜم٤مدىمف!.
يمٜم٤م ٟمًتٕمٔمؿ أن حيرق اًم٘مرآن ذم قمٝمد قمثامن ريض اهلل قمٜمف ،طمٞمٜمام اؾمتخرج اعمّمحػ اجل٤مُمع
وأطمرق ُم٤م دوٟمف ،وٕن احلرق ؾمٚمقك سمِمع قمٜمٞمػ ،وٓ يٙمقن إٓ ضمزاء ًمألؿم٘مٞم٤مء ،ومٚمؿ ٟمًتًغ
إُمر طمتك ضم٤مء ؿمٞمخٜم٤م ذم يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ًمٞم٘مقل ًمٜم٤م ( :سمؾ اًمًٜم٦م احلرق ذم اًم٘مرآن) وقمٚمٞمف
يمٚمام وضمدت ُمّمحٗم٤م سم٤مًم ًٞم٤م ٓ يٛمٙمـ إطمٞم٤مءه ظمِمٞم٧م قمغم آي٤مشمف ُمـ آُمتٝم٤من وم٠مىمقم سمحرىمف سمٜمٗمس
راوٞم٦م وقم٘مؾ ىم٤مٟمع.
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وإذا يم٤من ه١مٓء اعمٌٖمْمقن ىمد ىمدروا قمغم هذه اًمٙمت٥م وأؿمٕمٚمقا ومٞمٝم٤م اًمٜمػمان ،وم٢من هٜم٤مك ذم
ىمّمص اعمحٌلم ُمـ ىمدرت قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٥م ،ويم٤مدت أن شمتًٌ٥م ذم طمرىمٝمؿ وطمرق سمٞمقهتؿ ،ذم
صقرة خمتٚمٗم٦م ُمٕم٤ميمً٦م ًمًٚمقك اعمٌٖمْملمً ،مٞمٙمقن طم٤مهلؿ قمغم طمد شمٕمٌػم اًم٘م٤مئؾ :وُمـ احل٥م ُم٤م
ىمتؾ!
يم٤من شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ هيرب سمٙمتٌف إدسمٞم٦م اًمتل ٓ يرى قمٜمٝم٤م واًمدهً ،مٞم٘مرأه٤م حت٧م اًمنير ذم
قمتٛم٦م اًمٔمالم ،ويّمٓمح٥م ُمٕمف ؿمٛمٕم٦م شميضء ًمف ُم٤م أُم٤مُمف ُمـ صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب وؾمٓمقره،
وُمرة أص٤مسمف اًمٗمزع طمٞمٜمام ٟم٤مداه واًمداه ًمٞمتٜم٤مول اًمٖمذاء ،ومخرج ُمن ًقم٤م ُمـ حت٧م اًمنير ،وشمرك
ؿمٛمٕم٦م يم٠مهن٤م أؾمد ٟم٤مئؿ ،أو ٟم٤مر حت٧م اًمرُم٤من شمقؿمؽ أن يٙمقن هل٤م رضامً ،م٘مد شمرك اًمِمٛمٕم٦م ذم
صحٌ٦م اًمٙمت٥م ،وسمٕمد يًػم ُمـ اًمقىم٧م ،ؾمٛمع ضمٚمٌ٦م وأصقا ًشم٤م ذم اًمِم٤مرع ،ودقم٤موات إلـمٗم٤مء
احلريؼ ،ومل يتٌ٤مدر ًمألهة أسمدً ا أن احلريؼ ذم سمٞمتٝمؿ ،وذم احلجرة اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م اًمّمٖمػم ُمـ
وىم٧م يًػم ،ويم٠من اًمِمٛمٕم٦م ىمد قمز قمٚمٞمٝم٤م أن شمٔمؾ وطمٞمدة ،ومٖمْمٌ٧م وأطمرىم٧م اًمنير واُمتدت
ٟمػماهن٤م حلرق احلجرة يمٚمٝم٤م ،وٟم٤مل سمًٌ٥م ذًمؽ قمٚم٘م٦م ؾم٤مظمٜم٦م ٓ يٜمً٤مه٤م أسمدً ا.
ٟمٗمس اعمِمٙمٚم٦م طمدصم٧م ٕٟمٞمس ُمٜمّمقر ،طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م أُمف متٜمٕمف أن ي٘مرأ يمت ًٌ٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ظمق ًوم٤م قمغم
وٕمػ سمٍمه أن يزيد ،وطمدث ُمرة أن همٚمٌف اًمٜمقم ،ومٜم٤مم ًمٞمحرق اعمّمٌ٤مح اًمٖم٤مزي ؿمٕمر رأؾمف
ورُمقش قمٞمٜمٞمف ،وُمرة ؾم٘مط اعمّمٌ٤مح واٟمٙمن ،ويم٤مدت شم٘مع طمري٘م٦م ذم يمتٌف ويمراريًف
وُمالسمًف.
وهذا طمزء ُمـ شم٤مريخ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜم٤مر واًمٙمت٥م! أو سملم اًمٜم٤مر وقمِم٤مق اًم٘مراءة.

اقتنوا كتب املوت
قمـ ٟمٗمز وذم ُمٙمتٌتل ،هٜم٤مك ىمًؿ ظم٤مص سمٙمت٥م اعمقت وأظمرة ،واًم٘مؼم وقمذاسمف وٟمٕمٞمٛمف
يمثػما
وأهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ..يمت٥م ُمؼمزة واوح٦م ىمريٌ٦م داٟمٞم٦م ٕن يدي شمٚمتجئ إًمٞمٝم٤م ً
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وهٙمذا جي٥م ًمٚم٘مراء أن يٗمٕمٚمقا ذم ُمٙمتٌ٤مهتؿ ،وم٤معمٙمتٌ٦م اًمتل ختٚمق ُمـ يمت٥م اعمقت واًمتذيمػم سم٠مُمر
أظمرةُ ،مٙمتٌ٦م هم٤مومٚم٦م ؾم٤مهٞم٦م و٤مئٕم٦م ٟم٤مىمّم٦م ،شمٗمت٘مد أهؿ قمٜم٤مسه٤م ذم ظمٚمؼ إٟمً٤من خمٚمص
طمٙمٞمؿ شم٘مل ُمتجرد ..واًمٞمد اًمتل شم٘مٍم ذم شمٜم٤مول يمت٥م اعمقت واًمٕملم اًمتل شمٌخؾ سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م،
إٟمام هل ضمقارح وحؽ قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وأهمراه٤م ذم همٗمٚمتٝم٤م.
اىمرأ ُم٤م ؿمئ٧م أن شم٘مرأ ًمِمقسمٜمٝم٤مر ودوؾمتقومٞمًٙمل وومقًمتػم وروؾمق ويم٤مومٙم٤م وداٟمتل وسمقؿمٙملم..
ًمٙمـ ٓ شمٜمس أن شم٘مرأ ًمٚم٘مرـمٌل ذم يمت٤مسمف اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك واًمدار أظمرة ،ويمت٤ميب اًمروح
وطم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ،و يمت٥م ذيمر اعمقت واًم٘مٌقر وصٗم٦م اجلٜم٦م وصٗم٦م
اًمٜم٤مر ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،ويمت٤مب :أهقال اًم٘مٌقر وأطمقال أهٚمٝم٤م إمم اًمٜمِمقر ،ويمت٤مب اًمتخقيػ ُمـ
اًمٜم٤مر ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،و يمت٤مب ذح اًمّمدور سم٠مطمقال اعمقشمك واًم٘مٌقر ًمٚمًٞمقـمل ،و يمت٤مب
إصمٌ٤مت قمذاب اًم٘مؼم واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،ويمت٤مب اًمٌحقر اًمزاظمرة ذم قمٚمقم أظمرة
ًمٚمًٗم٤مريٜمل ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ووٕمٝم٤م قمٚمامء اعمًٚمٛملم ..واًمتل ٓ شمٜمس أن حترص
قمغم اىمتٜم٤مئٝم٤م حم٘م٘م٦م طمتك شمتٌلم ًمؽ درضم٦م إطم٤مدي٨م؛ ومٌٕمْمٝم٤م حمِمق سم٠مطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م أو
ُمقوققم٦م.
ٟمٚمٛمس ذم اًم٘مراء وذم قم٤ممل اًم٘مراءة ،أن ه١مٓء اًمذيـ يدُمٜمقن اعمٓم٤مًمٕم٦م ،ي٘مرؤون يمؾ رء
وشمًتٛمتع أقمٞمٜمٝمؿ سمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م ذم ؿمتك اعمج٤مٓتً ..مٙمـ أطمدهؿ مل يٗمٙمر يق ًُم٤م أن ي٘متٜمل
يمت٤مسم٤م قمـ اعمقت ،أو ي٘مرأ ؾمٗمرا ُيذيمره هبذا اًم َٕم َ٤ممل وُم٤م ومٞمف ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب أو ٟمٕمٞمؿ وؿم٘م٤مء..
وهل اًمّمٗمح٤مت اًمتل ٓ ؿمؽ ًمق ىمرأه٤م ،ؾمتٖمػم ُمـ ُمً٤مر ٟمٗمًف وطمٞم٤مشمف ،ودمٕمؾ ٟمٔمرشمف ًمٚمدٟمٞم٤م
ُمٖم٤ميرا قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمفٟ ..مٔمرة يِمقهب٤م يمثػم ُمـ
ٟمٔمرة خمتٚمٗم٦م ،واًمتٕم٤مُمؾ ُمع أُمقره٤م شمٕم٤مُمال
ً
اًمزهد واإلظمالص واًمتجرد واحلٙمٛم٦م.
اًم٘مراءة قمـ اعمقت رضورة ًمٙمؾ إٟمً٤من ،سمؾ ٓ أسم٤مًمغ قمـ ىمٚم٧م أٟمف جي٥م أن يٙمقن ًمٜم٤م ورد ُمـ
يقُمٜم٤م ًمٚم٘مراءة قمـ اعمقت ،طمتك ي٘مػ سمٜم٤م قمغم يمثػم ُمـ طم٘مٞم٘متٜم٤م اًمتل شمٖمٞم٥م قمٜم٤م أو ٟمٖمٞم٥م قمٜمٝم٤م،
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واًمتل حيدث سمًٌ٥م همٞم٤مهب٤م يمؾ أمل وفمٚمؿ ذم هذه احلٞم٤مة ،وُمـ هٜم٤م أدرك اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف قمٔمؿ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وأصمره٤م ذم شم٘مقيؿ اًمٜمٗمس واقمتدال اًمِمخّمٞم٦م
وٟمج٤مة اًمذات ُمـ طمٔمقظ اًمِمٞمٓم٤من ،ومٚمؿ ي٠مُمر أو حي٨م قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط ،وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م ُمٞمزان اًمرضم٤مل
وُم١مذ شمٗم٤موٚمٝمؿ ،ومرسمام يٙمقن اًمرضمؾ قمغم يمثػم ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦مً ،مٙمـ شم٘مٞمٞمٛمف وُمٞمزاٟمف
يّمٞمٌف ظمٚمؾ يمٌػم إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمقت ذايمرا ،وًمٕمؾ هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي يقوح ًمٜم٤م هذا إُمر
ومٕمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمً٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :م٤مت رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومجٕمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يثٜمقن قمٚمٞمف ،ويذيمرون
ُمـ قمٌ٤مدشمف ،ورؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ؾم٤ميم٧م  ،ومٚمام ؾمٙمتقا ىم٤مل رؾمقل اهلل  -صغم
يمثػما مم٤م
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " :هؾ يم٤من يٙمثر ذيمر اعمقت ؟ ىم٤مًمقا  :ل ىم٤مل  " :ومٝمؾ يم٤من يدع ً
يِمتٝمل ؟  .ىم٤مًمقا  ٓ :ىم٤مل ُ" :م٤م سمٚمغ ص٤مطمٌٙمؿ يمثػما مم٤م شمذهٌقن إًمٞمف "

1

ٓ ؿمؽ أن اعمقت هق أيمؼم طم٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًمقضمقد ،وهق أيمؼم رء يثػم ىمٚمؼ اإلٟمً٤من وهتٞمؿ ذم
أُمره فمٜمقٟمف وختٞمالشمف ،يمام أٟمف أيمؼم ُمققمٔم٦م هتد يمؼمي٤مء اًمٓمٖم٤مة وهمرور اعمتٙمؼميـ وفمٚمؿ
اعمتجؼميـ ،وهق أقمٔمؿ ُم١مصمر يًتٓمٞمع أن ي٘متؾ ٟمقازع اًمنور ذم اًمٜمٗمقس يمٚمام ٟمًٞم٧م أو همٗمٚم٧م
وضمٜمح٧م ًمٚمًقء وإهقاء ،وهق أي اعمقت قمغم ىمدر خم٤مومتف واًمٗمزع ُمٜمفٓ ،سمد ُمـ ذيمره ذم
طمٞم٤مشمٜم٤م ومتثٚمف ذم أذه٤مٟمٜم٤م سملم احللم واحللم ،طمتك شمًٚمؿ ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمـ اعمخ٤مـمر واعمٗم٤مؾمد اًمتل شمدب
إًمٞمٝم٤م..
هذا اعمقت اًمذي يًتقي ومٞمف اجلٛمٞمع رهمؿ أٟمقومٝمؿ ،ومٞمذوىمف إُمػم واًمٖمٗمػم واًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح
واًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم واًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ واًمٔم٤ممل واعمٔمٚمقم واًمٖم٤مًم٥م واعمٖمٚمقب.
ٟمجد قمغم إرض رضمٚملم ٓ يٓمٞمؼ سمٕمْمٝمام سمٕمْم٤م ،صمؿ شمٌتٚمٕمٝمؿ إرض ذم أطمْم٤مهن٤م طمتك
يتِمٙمؾ ُمٜمٝمام ُم٤مدهت٤م وشمراهب٤م اًمذي ٟمٓم٠مه سم٠مىمداُمٜم٤م وهلل در اًم٘م٤مئؾ :
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ظمٗمػ اًمقطء ومام أفمـ أديؿ إرض إٓ ُمـ هذه إضمً٤مد!
ومام هذا اًمٕمج٥م وُم٤م هذا اخلٗمض واًمرومع ،وُم٤م هذا اًمدوران اعمخٞمػ؟ اًمذي يٚمٗم٧م إمم طم٘م٤مرة
اًمدٟمٞم٤م ووآًمتٝم٤م وظمً٦م همروره٤م وومٜم٤مء ُمتٕمتٝم٤م!.
طمٞمٜمام أىمرأ ..أـمٚم٥م اعمتٕم٦م واعمٕمروم٦م ،وأـمٚم٥م اًمٗم٤مئدة واجلديد ،وأـمٚم٥م اًمث٘م٤موم٦م واًمتٛمٞمز ،ومٚمامذا
إذن ٓ أـمٚم٥م اعمققمٔم٦م سم٘مراءايت ،وهل أُمر رضوري ي٘مػ سم٤مإلٟمً٤من قمغم طم٘مٞم٘م٦م احلٞم٤مة وُمآًمف
ومٞمٝم٤م ،اًم٘مراءة ذم يمت٥م اعمقت شمٜمٗمل قمٜمؽ اًمٖمرور ومتأل ىمٚمٌؽ سم٤مًمقضمؾ واخلِمقع ،ودمٕمٚمؽ إمم
اهلل و٤مرع وإمم قمٗمقه آُمؾ ،وإمم رو٤مه ُمً٤مرع ُمٜمٞم٥م ،اٟمٔمر إزم وىمد ظمٚمٕم٧م قمـ ٟمٗمز رداء
اًمٖمرور واًمٕمج٥م ،واعمٞمؾ إمم اًمٜمزاع قمغم اًمدٟمٞم٤م واًمتًٞمد ومٞمٝم٤م ،طمٞمٜمام ىمرأت هذا إصمر اعم١مصمر ،إذ
حيٙمك أن رضمٚملم شمٜم٤مزقم٤م و خت٤مصام ذم أرض ،وم٠مٟمٓمؼ اهلل قمز وضمؾ ًمٌٜم٦م ُمـ طم٤مئط ُمـ شمٚمؽ
إرض وم٘م٤مًم٧م :ي٤م هذان ومٞمؿ شمتٜم٤مزقم٤من ؟ و ومٞمؿ شمتخ٤مصامن؟ إين يمٜم٧م ُمٚم ًٙم٤م ُمـ اعمٚمقكُ ،مٚمٙم٧م
يمذا و يمذا ؾمٜم٦م صمؿ ُم٧م و ست شمرا ًسم٤م ،ومٌ٘مٞم٧م يمذًمؽ أًمػ ؾمٜم٦م صمؿ أظمذين ظمزاف ـ يٕمٜمل
ومخ٤مر -ومّمٜمع ُمٜمل إٟم٤م ًء ،وم٤مؾمتٕمٛمٚم٧م طمتك شمٙمنت صمؿ قمدت شمرا ًسم٤م ومٌ٘مٞم٧م أًمػ ؾمٜم٦م ،صمؿ
أظمذين رضمؾ وميب ُمٜمل ًمٌٜم٦م ،ومجٕمٚمٜمل ذم هذا احل٤مئط ،ومٗمٞمؿ شمٜم٤مزقمٙمام و ومٞمؿ خت٤مصٛمٙمام ؟

اللوم علونا ابتداء
ؿمخّم٤م أو مج٤مقم٦م أو ديٜم٤م أو
ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م ،طمٞمٜمام شمث٤مر زوسمٕم٦م أو إؿم٤مقم٦م ،أو يتٜم٤مول اإلقمالم
ً
ومٙمرة ُمـ إومٙم٤مر سمتٝمٛم٦م ُمـ اًمتٝمؿ ،هت٥م اجلامهػم ٟمحق اعمٙمتٌ٤مت ،وصٗمح٤مت آٟمؽمٟم٧م،
شمٌح٨م وشم٘مرأ وشمٕمرف صمؿ شمتٌلم وحتٙمؿ.
ًمٙمـ هؾ يٙمقن ٟمٗمس اًمتٗم٤مقمؾ ُمع مج٤مهػمٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م؟
ًمألؾمػ ٕٓ ..ن أهمٚم٥م ؿمٕمقسمٜم٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ،شمًت٘مل ومٝمٛمٝم٤م ووقمٞمٝم٤م ُمـ
اًمتٚمٗم٤مز واإلقمالم ،ويتخٞمٚمقٟمف أٟمف ىمريـ ًمقطمل اًمًامء اعمّمدق اعم٘مدس؟!
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وىم٤مرا،
سمؾ ًمألؾمػ أؾمػٟ ،مجد هذا اإلقمالم
ً
ُمقضمٝم٤م وٓ يًٞمٓمر قمٚمٞمف إٓ ُمـ ٓ يرضمقن هلل ً
ويٜمتٛمقن إمم ُمذاه٥م شمٖمريٌٞم٦م قمٚمامٟمٞم٦م ويً٤مري٦م ٓ ،حتؽمم شمرا ًصم٤م وٓ ديٜم٤م وٓ هقي٦م.
ً
وصٖم٤مرا،
يمٌ٤مرا
اعمًٚمٛمقن ذم اًمٖمرب يروون ًمٜم٤م أن ىمٓم٤مقم٤مت يمٌػمة ُمـ اًم٘مراء ،ؿمٌ٤مٟم٤م
ً
وؿمٞمقظم٤مً ،
ي٘مٌٚمقن قمغم اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ،شمريد أن شمتٕمرف قمغم اإلؾمالم ،طمٞمٜمام شمث٤مر قمٚمٞمف إىم٤مويؾ،
و ُشم َِمـ قمٚمٞمف اًمٖم٤مرة ،وشمٙمقن هٜم٤مك ٟمت٤مئ٩م إجي٤مسمٞم٦م ،أيمثر سمٙمثػم ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل هدف
إًمٞمٝم٤م اعمٖمروقن.
ويمٜم٤م ٟمتٛمٜمك ُمـ مج٤مهػمٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م أن شمٙمقن قمغم هذا اعمًتقى ،طمٞمٜمام شمًَٚمط
اعمٜمحرومقن قمغم شمراصمٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ ورُمقزهؿ وصمقاسم٧م ديٜمٝمؿ ،ومٞمً٤مرقمقن ًمٚمٛمٕمروم٦م واًمتٌلم
وآؾمتٜم٤مرة ،وٓ يؽميمقن أٟمٗمًٝمؿ ومريً٦م ًمٚمجٝمؾ واخلرف واًمتْمٚمٞمؾ ،وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمٞمد
اًمرظمٞمّم٦م اًمتل دم٤مذم احل٘مٞم٘م٦م واإلٟمّم٤مف.
ومج٤م طمقل سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ ،واهت٤مم سمٕمض
وذم إي٤مم إظمػمة أصم٤مر سمٕمض اعمًٚمًالت ًمٖم ًٓم٤م ً
اًمرُمقز سمام هؿ ُمٜمف سمراء ،يم٤من آظمره٤م اًمٕمدوان قمغم ؿمخّمٞم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ومٙمٞمػ يم٤من شمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمع
هذا احلدث؟
هؾ أهع اًمٜم٤مس إمم اعمٙمتٌ٤مت وصٗمح٤مت اإلٟمؽمٟم٧م يتٌٞمٜمقن ُمـ هق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؟ أوؾم٤مىمٝمؿ هذا
اجلدل عمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م؟ ًمػمى أطمدهؿ ٟمٗمًف سمٕمدُم٤م يتٙمِمػ ًمف احلؼ ،يمؿ يم٤من ُمٖمٞم ًٌ٤م ُمٖمٗمال
ُمْمحقيمً٤م قمٚمٞمف طمٞمٜمام اؾمتج٤مب ًمإلقمالم ،وصدىمف ذم يمثػم مم٤م يٜمٓمؼ سمف وي٘مقل.
وسمٕمْمٝمؿ يريد أن يٕمرف اًم٘مقل اًمٗمّمؾ ذم اجلدل اًمدائر طمقل ىمْمٞم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ،وًمٙمٜمف ٓ
يّمؾ إمم رءٟٕ ،مف ٓ حي٥م اًم٘مراءة واعمٕمروم٦م وذاء اًمٙمت٥م وزي٤مرة اعمٙمتٌ٤مت ،وُمـ صمؿ ٓ
يٕمرف ُمـ ىمْمٞم٦م إٓ ُم٤م أصمػم طمقهل٤م ُمـ ؿمٌٝم٦مً ،متِمٞمع اًمتٝمٛم٦م وشمتٛمٙمـ اًمِمٌٝم٦م ،وهذا ُمّمػم أُم٦م
ٓ شم٘مرأ وٓ شمٌٜمل صم٘م٤مومتٝم٤م قمغم اًمٙمت٤مب ،وًمٙمـً ..مٕمؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم احلديث٦م ،ىمد أشم٤مطم٧م
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يمثػما ُمـ إظمٓم٤مء اعمِم٤مقم٦م ،وُمـ هٜم٤م
ًمٚمٛمخ٤مًمػ ىمٚمٞمؾ احلٞمٚم٦م ،أن يرد و ُي ِّ
ٕمرف و ُيٌلم ويقاضمف ً
يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م واًمٕمقض اًمٙمٌػم ،وإيّم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م اعمٝمٛم٦م ،عمـ ٓ يٓمٞم٘مقن اًمٜمٔمر ذم اًمٙمت٥م
وإسمح٤مث ،وم٢مذا دظمٚم٧م سم٤مطم ًث٤م ذم اًمٞمقشمٞمقب ،وضمدت ُم٤م يّمحح ًمؽ اخلٓم٠م وي٘مٞمؿ ًمؽ اًمٕمقج،
دون أن دمِمؿ ٟمٗمًؽ قمٜم٤مء اًم٘مراءة وإره٤مق اًمٕملم!.
أُم٤م اًمٖمري٥م ُمـ سمٕمض إصدىم٤مء ذم اًمّمٗمح٦م اًمزرىم٤مء ،طمٞمٜمام أىمٞمٛم٧م هذه احلٛمٚم٦م قمغم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،رأيتف يٌح٨م ذم اإلٟمؽمٟم٧م قمغم يمؾ يمٚمٛم٦م وُم٘مٓمع وُم٘م٤مًم٦م أؾم٤مءت ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويٜمنمه٤م
قمغم صٗمحتف ،واًمٖمري٥م أٟمف يٕمروٝم٤م ويم٠مٟمف ي٘مقل ًمٚم٘مراء :هٜم٤مك ومٕمال ُمـ يرى أٟمف ُمـ اًمْم٤مًملم
واًمقو٤مقملم!.
وىمقم آظمرون يٜمنمون اًمِمٌٝم٤مت قمـ اًمرضمؾٕ ،ن ًمدهيؿ ٟمٔمري٦م ُم٘مدؾم٦م ي١مُمٜمقن هب٤م ذم احلٞم٤مة
ويروهن٤م ذم ُم٘م٤ميٞمًٝمؿ أىمدس إىمداس ،وهل أن اًمٌنم همػم ُمٕمّمقُملم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمنم ،ومٚمامذا
شمداومٕمقن قمٜمف يم٠مٟمف ُمالك أو ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،وأٟم٤م ٓ أقمرف ُم٤م هذا اعمٜمٓمؼ؟ إٟمٜم٤م ٟمٕمرف أن
اًمرضمؾ ُمـ اًمٌنم ،وًمٙمٜمف مل خيٓمئ ومل يرد قمٜمف أٟمف أظمٓم٠م ذم رء ،ومٝمؾ أهٞمؾ اًمؽماب قمٚمٞمف عمجرد
أٟمف سمنم ،و ُأظمٓمئف سم٤مًم٘مقة ،هؾ هذا هق اًمدًمٞمؾ واحلج٦م اًمتل أٟمتٍم هب٤م وأىمٞمٛمٝم٤م قمغم اًمرضمؾ
واعمداومٕملم قمٜمف!.
وه٥م أن سمٕمض اعمخٓمئلم اؾمتِمٝمد سمٙمالم اًمرضمؾ ذم همػم ُمقـمٜمف ،وسمٖمػم ومٝمؿ ُمٜمف ،ومٝمؾ يتحٛمؾ
اًمرضمؾ وزر هذا اجلٝمؾ وقمٜم٤مء هذا احلٛمؼ؟ يم٤من اعمتِمددون دو ًُم٤م يذيمرون اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ويروون
آراءه وي٘مرؤون يمتٌف ،ومٝمؾ ُمٕمٜمك هذا أٟمف أؾم٤مس ؿمدهتؿ طمٞمٜمام يروون ُم٤ممل ي٘مّمده أو يريده؟
وه١مٓء هؿ اًمًٚمٗمٞم٦م طمقًمٜم٤م ٓ هؿ هلؿ ًمٞمؾ هن٤مر ،وٓ رؾم٤مًم٦م هلؿ ذم احلٞم٤مة ،إٓ ؾمحؼ اًمّمقومٞم٦م
دون اًمتٛمٞمٞمز سملم ُوالهل٤م ُمـ هداهت٤م ،واعمتًٜمٜمقن ومٞمٝمؿ ُمـ اعمٌتدقملم ،ومٝمؾ هؿ هبذا يٕمؼمون قمـ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞمٜمام يًتِمٝمدون سم٠مىمقاًمف ذم ذم اًمّمقومٞم٦م ،وهق اًمذي ورد قمٜمف اطمؽمام أيب طم٤مُمد

81

القراءة ..المجد الذي أضعناه

اًمٖمزازم واسمـ قمٓم٤مء اهلل اًمًٙمٜمدري ص٤مطم٥م احلٙمؿ ،وهمػمهؿ يمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمّمقومٞم٦م
وأقمالُمٝم٤م.
هؾ ُمـ اعمٜمّمػ أن أؾمتِمٝمد سمٛم٘مٓمع ُمرئٞم٦م ًمّمقذم ىمٌقري ُمـ أهؾ اًمٌدعٕ ،ؾم٠مًمف قمـ رأيف ذم
ُم١مظمرا ،وضمٕمٚمف ُمث٤مٓ ًمرأي اًمٕمٚمامء ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.؟!
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،يمام ومٕمؾ سمٕمض أصدىم٤مئٜم٤م
ً
ُم٤مذا يٜمتٔمر صدي٘مٜم٤م ُمـ ىمٌقري أن ي٘مقل ىمقًمف ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؟ وهق اًمذي ؿمـ قمٚمٞمٝمؿ طمر ًسم٤م ٓ
هقادة ومٞمٝم٤م ،ويم٤مومح سمدقمٝمؿ ،وومْمح ذيمٞم٤مهتؿ ،ويم٤من هلؿ وذم روقمٝمؿ ،أيمؼم قمدو سمٕمد
اًمِمٞمٓم٤من إن مل يٙمـ ىمٌٚمف!.
إن ـمرق اإلٟمّم٤مف ٓ هيتدي إًمٞمٝم٤م إٓ اًمٕم٘مالء اًمذيـ يٜمِمدون احل٘مٞم٘م٦م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ ُمٕمٞمٜمٝم٤م
إيمٞمد ،أُم٤م هذا اًمتٝمٞمٞم٩م وهذا اخلقض اًمٗم٤مرغ ،ومال ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ يٕمقد قمغم ص٤مطمٌف سمٌمء إٓ
اخلنان واًمْمالل!.
وشمٌ٘مك يمٚمٛم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م وهل :إن اًمالئٛم٦م اًمٙمؼمى ٓ شم٘مع قمغم ُمـ هي٤مضمؿ شمراصمٜم٤م ويًحؼ
رُمقزٟم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مع قمغم ضمٝم٤مًمتٜم٤م وىمٚم٦م ُمٕم٤مرومٜم٤م وقمزوومٜم٤م قمـ اًمٗمٝمؿ واًم٘مراءة واًمققمل واًمتٌٍم
واًمدراي٦مً ،مٜمؽمك أٟمٗمًٜم٤م ومريً٦م ووحٞم٦م ًمٖمٚمقاء اعم٤ميمريـ وشمْمٚمٞمؾ اعمؽمسمّملم!.
وًمٙمـ رهمؿ هذه اًمتّمقر اًمقاىمٕمل اًم٘م٤مشمؿٟ ٓ ،مٕمدم اخلػم أسمدً ا سملم مج٤مهػم اًم٘مراء ،وم٘مد أظمؼمين
صديؼ أٟمف ًمف صدي ً٘م٤م يٕمٛمؾ ذم اًمٗمج٤مًم٦م ،أسمٚمٖمف أن هٜم٤مك إىمٌ٤مل يمٌػم وُمٚمحقظ قمغم يمت٥م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،طمتك أهن٤م ٟمٗمذت ُمـ يمثػم ُمـ اعمٙمتٌ٤مت ،وهٜم٤م ٓ يًٕمٜم٤م إٓ اًم٘مقل سم٠من اًمًحر اٟم٘مٚم٥م قمغم
اًمً٤مطمر ،وُمـ يم٤من ضم٤مهال سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ؾم٤مرع إمم اًمتٕمرف قمٚمٞمف ،ويمؾ ي٘ملم أٟمف ًمـ جيد ذم شمراث
اإلُم٤مم إٓ يمؾ ُم٤م يٌٝم٩م اًمٜمٗمس وحيٛمس ًمٚمٛمٕمروم٦م ويزيؾ اجلٝم٤مًم٦م ويدومع اًمتٝمٛم٦م.
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القراءة الواعوة
اًم٘مراءة ٓ شم٘مقم قمغم طمِمق اًمدُم٤مغ مت٤م ًُم٤م يمام حيِمق اإلٟمً٤من ُمٕمدشمف ،وًمٙمـ اعمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،هق قمٛمٚمٞم٦م
اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم ومٞمام شم٘مرأ ،قمٚمٞمؽ أن شمٓمقي اًمٙمت٤مب ضم٤مٟم ًٌ٤م وشمت٠مُمؾ ومٞمام ىمرأت ُم٤مذا شمًتٗمٞمد،
وُم٤مذا هيديؽ قم٘مٚمؽ ومٞمام قمروم٧م ،وُم٤م اًمٗمٙمرة اجلديدة اًمتل شمقًمدت ًمديؽ ُمـ ىمراءشمؽ؟
اًم٘مراءة اعمتٕمجٚم٦م ٓ ،يٛمٙمـ أسمدً ا أن متٜمح ص٤مطمٌٝم٤م سمّمػمة ٟم٤مومذة ،يدرك هب٤م طم٘م٤مئؼ إُمقر
وُم٤مهٞم٦م إؿمٞم٤مء ٓ ،سمد أن شمدظمؾ اعمٕم٤مين إمم ىمٚمٌؽ وطمًؽ وشمؽمسمع ذم وضمداٟمؽ ،طمتك شمتٙمقن
يمثػما مم٤م ظمٗمل قمٚمٞمؽ ،وشمتقصؾ هب٤م إمم اًمٕمديد مم٤م يم٤من سمٕمٞمدً ا
هذه اًمٌّمػمة اًمتل شمتٙمِمػ هب٤م ً
قمـ إدرايمؽ ..ويمام ىمٞمؾ :إن طمر ًوم٤م ذم ىمٚمٌؽ ،ظمػم ُمـ أًمػ طمرف ذم يمت٤مسمؽ ..وهق اعمٕمٜمك
اًمذي ٟم١ميمد قمٚمٞمف هٜم٤م ،طمٞم٨م ٟمريد أن يٚمتحؿ اًمٙمت٤مب سمؽ ،وشمٚمتحؿ أٟم٧م سمحروومف ويمٚمامشمف
ٍ
وأومٙم٤مره ،ومٞمحدث ٟمق ًقم٤م ُمـ آٟمدُم٤مج واًمت٠مصمػم ،شمتِمٙمؾ سمف ٟمٗمًؽ اًمتل شمتحقل إمم ٍ
ُمٜمتج٦م
آًم٦م
ًمٚمجديد ُمـ إومٙم٤مر وأراء واإلسمداع ..وهق ٟمٗمس اًمتٗمٙمػم واًمت٠مُمؾ اًمذي وضمده اعم٠مُمقن يق ًُم٤م
ذم وًمده طمٞمٜمام ؾم٠مًمف ُم٤مذا شم٘مرأ؟ وم٘م٤مل:
أىمرأ ُم٤م يِمحذ اًمٗمٓمٜم٦م وي١مٟمس اًمقطمِم٦م !.وم٘م٤مل اعم٠مُمقن :احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ ذم سمٜمل ُمـ يري
سمٕملم سمّمػمشمف ،أيمثر مم٤م يرى سمٕمٞمٜمل رأؾمف !.ويم٤من أومالـمقن يٜمت٘مل اًمٜم٤مهبلم ُمـ شمالُمٞمذه
دروؾم٤م ظم٤مص٦م ،ويٜمٓمؼ ذم أول اًمدرس سمٙمٚمٛم٦م صمؿ يًٙم٧مُ ،مثؾ يمٚمٛم٦م اًمزهد ،أو
ويٕمٓمٞمٝمؿ
ً
ؾمٓمرا واطمدً ا ٓ أيمثر ُمـ ذًمؽ..
يمٚمٛم٦م اًمٕمٗم٦م ،أو يمٚمٛم٦م اًمِمج٤مقم٦م ،صمؿ يًٙم٧م ،ويٙمقن اًمدرس ً
يم٤من يًٙم٧م ًمٞمدرب اًمتالُمٞمذ قمغم اًمتٗمٙمػم اعمًت٘مؾ اعمجرد قمـ إؾمت٤مذ!.
حلرومٞملم أو
وىمد يتحقل همٞم٤مب اًمتٗمٙمػم إمم ُم٠مؾم٤مة ويم٤مرصم٦مٟ ،مجده٤م أيمثر ُم٤م ٟمجده٤م ذم أوًمئؽ ا َ
اًمٜمّمقصٞملم ،اًمذيـ اُمتألت هبؿ ؾم٤مطم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ،ي٘متًٌقن ٟمّمقص اًمديـ دون
ومٝمؿ ًمروح اإلؾمالم وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،ومٞمْمٚمقن أيمثر مم٤م هيدون ،إهنؿ حيٗمٔمقن اعمتقن،
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ويت٘مٜمقن احلقار ،وٓ يقضمد ذم أقمامىمٝمؿ ذًمؽ اًمتالطمؿ واًمققمل اًمذي يدريمقن سمف طمٙمٛم٦م
اًمديـ ذم أواُمره وٟمقاهٞمف وأطمٙم٤مُمف وشمٕم٤معمٞمف.
هؿ مت٤م ًُم٤م يمذًمؽ اًمذي ي١مدي صالشمف سم٘مٞم٤مُمٝم٤م وىمٕمقده٤م وطمريم٤مهت٤م ..سمٞمٜمام اخلِمقع واًمتٗمٙمر
هم٤مئ٥م ُمٜمٕمدم ذم أقمامىمفً ،متٙمقن صالة سمال روح دمٝمد اجلًد وٓ شمّم٘مؾ اًمٜمٗمس أو شمّمٝمر
اًمقضمدان!.
قمٚمام ،وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ اًمٌٞم٧م ًمق
وىمديام رأى طمٙمٞمؿ همال ًُم٤م طمًـ اًمقضمف ،ومٚمام اؾمتٜمٓم٘مف ،مل جيد قمٜمده ً
ً
يم٤من ومٞمف ؾم٤ميمـ!
ويم٤من هٜم٤مك راهٌ٤من يًػمان ذم يقم ُمٓمػم ،ورأي٤م ذم اًمٓمريؼ ومت٤مة طمًٜم٤مء حت٤مول قمٌقر اًمِم٤مرع،
ومال شمًتٓمٞمع ُمـ يمثرة اًمقطمؾ وؿمدة اعمٓمر ،ومحٛمٚمٝم٤م اًمراه٥م اًمِمٞمخ وأٟمزهل٤م قمغم اجل٤مٟم٥م
أظمر ..وسمٕمد وصقل اًمراهٌلم إمم ُم٘مّمدمه٤م ،ىم٤مل اًمراه٥م اًمٗمتك ًمٚمراه٥م اًمِمٞمخ :يمٞمػ
حتٛمٚمٝم٤م ،وعمس اعمرأة طمرام؟
وم٘م٤مل اًمراه٥م اًمِمٞمخ :أٟم٤م محٚمتٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م صمؿ اٟمتٝمٞم٧م ُمٜمٝم٤م ،سمقوٕمٝم٤م ذم اجل٤مٟم٥م أظمر ،أُم٤م
أٟم٧م ومام زًم٧م حتٛمٚمٝم٤م طمتك أن؟!
وهق ٓ ؿمؽ ضمقاب حيٛمؾ ؾمخري٦م ُمـ اًمذي ي٘مػ قمٜمد اًمٜمّمقص ،وٓ ي٘مٞمؿ وزٟم٤م ًمٚمٛم٠مؾم٤مة
اًمتل يٛمٙمـ أن شمقاضمٝمٝم٤م ومت٤مة شم٘مػ وطمٞمدة ذم هذا اجلق اعمزقم٩م.
إن ً
ومٕمال وإن يم٤من حمر ًُم ٤م ذم ٟمٔمر اًمراه٥م اًمّمٖمػم ،إٓ أٟمف شمقاومؼ ُمع ُم٘مّمد اًمديـ ُمـ طمٗمظ
ظمٓمرا قمٚمٞمٝم٤م ،وإيذا ًء عمّمػمه٤م ًمق
اًمٕمرض ًمٗمت٤مة شمٕمثرت ذم ـمري٘مٝم٤م ،اًمذي أوؿمؽ أن يٙمقن
ً
اؾمتٖمؾ قمجزه٤م ُمريض هٜم٤م أو هٜم٤مك!.
ي٘مقًمقن :إن اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمقٟم٤مين (يٛم٘مرـمس) ظمٚمع قمٞمٜمٞمف ًمئال يِمٖمٚمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتٗمٙمػم
واًم٘مراءة قمـ اًمت٠مُمؾ!.
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ويم٤من (ومٞمث٤مهمقرث) أىمؾ ُمٜمف ومٔم٤مقم٦م ،طمٞم٨م يم٤من ي٘ميض ًمٞمٚمف ذم اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ ذم أطمداث
يقُمف ..وإذا يمٜم٤م اًمٞمقم ٟمٓم٤مًم٥م سم٤مًم٘مراءة اًمقاقمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمريد ًمٚم٘م٤مرئ أن يٙمقن يمٝمذا أو ذاك،
ٍ
وشم٠مُمؾ يقازن اًمٜمٔمر!.
وإٟمام ٟمٓم٤مًم٥م سمتٗمٙمػم يٕم٤مدل اًم٘مراءة
(وُمـ ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مين اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم اًم٘مراءة:
اًم٘مراءة دُمع أزه٤مر ..واًمتٗمٙمػم :شم٠مًمٞمػ ـم٤مىم٦م
اًم٘مراءة مجع ظمرزات واًمتٗمٙمػم ٟمٔمٛمٝم٤م ذم قم٘مد..
اًم٘مراءة :مجع أزه٤مر وطمِم٤مئش ،ووؿ طمجر يمريؿ إمم طمجر يمريؿ..
سمٞمٜمام اًمتٗمٙمػم :اظمتٞم٤مر اًمّم٤مًمح واظمتٞم٤مر اعمٜم٤مؾم٥م واؾمتٌٕم٤مد اًمٗم٤مؾمد واؾمتٌٕم٤مد همػم اعمٜم٤مؾم٥م..
اًم٘مراءة :وؿ قم٘مٞمؿ إمم قم٘مٞمؿ ،واًمتٗمٙمػم ىمدرة قمغم آؾمتٞمالء ..طمتك ُمـ اًمٕم٘مٞمؿ ..اًم٘مراءة
يمت٤مب وطمٗمٔمف زي٤مدة ٟمًخ٦م ُمٓمٌققم٦م ُمٜمف ..واًمتٗمٙمػمٟ :مٗمخ احلٞم٤مة ذم اًمّمقرة ،ورد احلٞم٤مة
ًمٚمٛمٞم٧م ..يمثرة اًم٘م٤مرئلم ذم إُم٦م ،زي٤مدة ُمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕم٦م ومٞمٝم٤م ..وقم٘مؾ ُمٗمٙمر واطمد :سم٤مقم٨م
وه٤مدي ًمٚمٓمريؼ.
وطم٤مومز ًمٚمٝمٛمؿ،
اًمروح ،وٟمقر اًمٔمالم،
ٌ
ٌ
إذن وم٤مًم٘مراءة اعم٠مُمقر هب٤م :ومٝمؿ قمٛمٞمؼ ُمًتققم٥م)..

1

اًم٘مراءة سمال شم٠مُمؾ يم٤مٕيمؾ سمٖمػم هْمؿ ..رسمام شمٕمجز قمـ اًمتٗمٙمػم ُمرة وُمرشملمً ..مٙمـ طم٤مول أن
دمٝمد ٟمٗمًؽ ذم اؾمتحْم٤مر سمّمػمشمؽ ُمع سمٍمك ،ورسمام شمٕمجز قمـ اًمٗمٝمؿ ُمرة أو ُمرشملم ًمٙمـ
طم٤مول أن ٓ شم٘مرأ ؿمٞم ًئ٤م دون ومٝمؿ ..يروى قمـ سمٕمض طمٙمامء اعمًٚمٛملم أٟمف ىمرأ يمت٤م ًسم٤م أيمثر ُمـ
ضمدارا وشم٘مع ،ومٕمد قمٚمٞمٝم٤م
صمالث ُمرات ومٚمؿ يٗمٝمٛمف ،ومٞمئس ُمٜمف وشمريمف ،ومرأى ظمٜمٗمً٦م شمتًٚمؼ
ً
اًمقىمقع ومزاد قمغم صمالصملم ُمرة ومل شمٞم٠مس ،طمتك متٙمٜم٧م سمٕمد ذًمؽ ُمـ شمًٚم٘مف ،وآٟمتٝم٤مء إمم طمٞم٨م
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أرادت وم٘م٤ملً :مـ أرى أن شمٙمقن هذه اخلٜمٗمً٦م أصمٌ٧م ُمٜمك وأىمقى قمزيٛم٦م ،ومرضمع إمم اًمٙمت٤مب
وم٘مرأه طمتك ومٝمٛمف!
وإذا يم٤من (ُم٤مريمقس ؾمٞمزيرو) ي٘مقل( :سمٞم٧م سمال يمت٥م يمجًد سمال روح)
وم٠مٟم٤م أىمقل ىمراءة سمال شمٗمٙمػم ..هل ضمًد سمال روح..
ىم٤مل اًمًٌ٤مقمل 1رمحف اهلل ٓ( :يٜمٛمق اًمٕم٘مؾ إٓ سمثالث :إداُم٦م اًمتٗمٙمػم ،وُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اعمٗمٙمريـ،
واًمٞم٘مٔم٦م ًمتج٤مرب احلٞم٤مة) ،وشم٠ميت أروع ُمٞمزات وظمّم٤مئص اًمتٗمٙمػم ،أٟمف يٜم٘مؾ اًمٗمرد ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م
واًمت٘مٚمٞمد إمم آؾمت٘مالًمٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم ،وىمد ىمٞمؾ( :أٟم٤م أومٙمر ،إذن أٟم٤م ُمقضمقد)
اًمتٗمٙمػم ُمٚمٙم٦م جي٥م اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م ذم قم٘مؾ اإلٟمً٤منٕ ،هن٤م اعمٞمزة اًمتل ُمٞمزه اهلل هب٤م قمغم
ؾم٤مئر اًمٙم٤مئٜم٤مت واعمخٚمقىم٤مت ..ومٝمل ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،إن ُم٤مرؾمٝم٤م اًمٗمرد واهتؿ هب٤م وأقمٓم٤مه٤م طم٘مٝم٤م
أًمػ اًمٕم٘م٤مد رمحف اهلل يمت٤مسمف اًمِمٝمػم (اًمتٗمٙمػم ومريْم٦م إؾمالُمٞم٦م) واهلل شمٕم٤ممم
قم٤مش ؾمٕمٞمدً ا ،وىمد ّ
(و َُم٤م َي َّذيم َُّر إَِّٓ ُأ ْو ًُمق ْا إَ ًْم ٌَ ِ
٤مب) 2وهؿ
أقمٓمك اًمتٗمٙمػم طم ًٔم٤م
قمٔمٞمام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ :
ً
أصح٤مب اًمٕم٘مقل اًمٜمػمة اعم ٗمٙمرة ،سمؾ أُمر اهلل قمز وضمؾ سميورة آهتامم سم٤مًمتٗمٙمػم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم
ذم أيمثر ُمـ آي٦مًَ ( :م َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َشم َت َٗمٙم َُّر َ
ون).3
سمؾ ضمٕمؾ ُمٜمف قمٌ٤مدة يًتٓمٞمع اعم١مُمـ هب٤م أن يٙمقن ىمري ًٌ٤م ُمـ ظم٤مًم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ،ومٝمق قمٌ٤مدة ُمـ
اًمٕمٌ٤مدات اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌد إمم رسمف ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ا ًَّم ِذي َـ َي ْذ ُيم ُر َ
ون اهللَّ ِىم َٞم٤م ًُم٤م َو ُىم ُٕمق ًدا َو َقم َ َغم
ض رسمٜمَ٤م ُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م هذا سم ِ
ِ
ُضمٜمُ ِ
قهبِ ْؿ َو َي َت َٗمٙم َُّر َ
٤مـم ًال ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َوم ِ٘مٜمَ٤م
َ َ
اًمً َام َوات َوإَ ْر ِ َ َّ َ
ون ِذم َظم ْٚم ِؼ َّ
اب اًمٜم ِ
َّ٤مر)
َقم َذ َ
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اقرأ حبذر
ىمرأت يق ًُم٤م ًمِمٞمخٜم٤م اًمديمتقر اًم٘مرو٤موي ىمقًمفُ" :مٙمتٌتل اخل٤مص٦م حتتقي قمغم ُمراضمع ًمٙمثػم ُمـ
اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦مً ،مٙمٜمل أىمرأه٤م سمحذرٕ ،ين أقمٚمؿ أن اًمٖمزو اًمٗمٙمري ىمد أٟمِم٥م ومٞمٝم٤م أفم٤مومره،
وهل ذم ادم٤مه٤مت همريٌ٦م اعمٜمزع واًمقضمٝم٦م واًمّمٌٖم٦م ....إًمخ"...
يمثػما يمٚمٛم٦مً :مٙمٜمل أىمرأه٤م سمحذر ..وهق سم٤مب يمٌػم يٜمٌٖمل
ًمٙمٜمٜمل إن وأُم٤مم هذا اًمٜمص أشم٠مُمؾ ً
ًمٚم٘م٤مري أن يٗمٝمٛمف ويٕمٞمف وي٘مػ طمٞم٤مًمف ،ومٚمٞمس يمؾ ُمٙمتقب ذم اًمدٟمٞم٤م أو جمٛمق ًقم٤م ذم يمت٤مب شم٘مرأه
شمٓمٛمئـ ًمف وشم١مُمـ سم٘مداؾمتف ،وشم٠مُمؾ أن يٛمٜمحؽ اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م اًمتل شمٓمٚمٌٝم٤م ،أو شمٕمت٘مد أٟمف
يِمٌع هنٛمؽ ويروي همٚمتؽ اًمتل شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتزود ُمٜمف!.
ُ
وم٘مٌؾ أن شمتنب إًمٞمؽ اًمث٘م٤موم٦م ،يٛمٙمـ سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م أن يتنب إًمٞمؽ إحل٤مد أو اًمنمك أو
اًمتً٤مهؾ أو اًمالُمٌ٤مٓة أو اًمِمؽ أو اجلرأة أو اخلٓم٠م أو اهلزل أو اعمٞمققم٦م وآٟمحالل أو اًمريٌ٦م
ذم يمثػم ُمـ اًمثقاسم٧م وإصقل.
سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م وين إذا مل شم٘مرأ سمحذر ،يٛمٙمـ ًمٗمٙمرك أن يٜمحرف قمـ ضم٤مدة اًمّمقاب ويٛمٞمؾ قمـ
أومٙم٤مرا ختتٚمػ أو خت٤مًمػ هقيتؽ وصم٘م٤مومتؽ وقم٘مٞمدشمؽ وطمْم٤مرشمؽ..
احلؼ إمم اًمٌ٤مـمؾ ،وي١ميد
ً
وًمٕمؾ هذه ُمِمٙمٚم٦م يمثػم ُمـ اعمتٖمرسملم طمٞمٜمام أوهمٚمقا ذم يمت٥م اعمًتنمىملم واهمؽمومقا ُمٜمٝم٤م وأىمٌٚمقا
قمٚمٞمٝم٤م إىمٌ٤مل اًمذسم٤مب قمغم طمٚمق اًمٓمٕم٤مم دون أن يتًٚمحقا سمّمٗم٦م احلذر ،سمؾ دون اًمتًٚمح سم٤مًم٘مراءة
قمـ اإلؾمالم ٟمٗمًف ،ىمراءة حتٛمٞمٝمؿ ُمـ هذا اًمْمالل.
يمتٌ٧م ُمرة قمـ شمٚمؽ اًمٗمت٤مة اًمتل ومرطم٧م أُمٝم٤م سم٠مهن٤م شم٘مرأ وحت٥م اعمٕمروم٦م وأهن٤م ًمٞمً٧م قمغم همرار
زُمٞمالهت٤م وُمـ ذم ؾمٜمٝم٤م ُمـ اًمٗمتٞم٤مت ،فمٚم٧م اًمٗمت٤مة شم٘مرأ وإم حتٗمز وشمِمجع ،طمتك يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مُم٦م
اًمٙمؼمى ،طمٞمٜمام وضمدت إم اسمٜمتٝم٤م شمتحدث قمـ اإلحل٤مد وشمتٌٜمك أومٙم٤مر اعمٚمحديـً ..م٘مد ؾم٘مٜم٤م
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اعمث٤مل وٟمحـ ٟمد قمق ًمٚمرىم٤مسم٦م قمغم اًم٘مراءة ،ذم اٟمت٘م٤مء أسمٜم٤مئٜم٤م وٓ ٟمؽميمٝمؿ مهال وومريً٦م ًمٙمؾ ومٙمر
أصمٞمؿ.
دائام ُم٤م أمتثؾ ٟم٘مد إصقًمٞملم حلج٦م اإلؾمالم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم طمٞمٜمام ٓطمٔمقا أٟمف سم٘مل ووم ًٞم٤م
ً
َنمب اًمٗمٚمًٗم٦م ًمدرضم٦م َص ُٕم٥م قمٚمٞمف شم٘مٞم١مه٤م".
ًمٚمٗمٚمًٗم٦م طمتك ووم٤مشمف وم٘م٤مًمقا قمٜمفُ" :مٕمٚمٛمٜم٤م شم َ َّ
وًمٕمؾ اًم٘مراءة احلذرة ُمٜمٝم٩م ٟمٌقي!.
ؾم٠مل أطمدهؿ أطمد اًمِمٞمقخ اًمٙمٌ٤مر وم٘م٤مل :هؾ جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٘مرأ ذم يمت٥م إدي٤من إظمرى همػم
اإلؾمالم ُمـ سم٤مب طم٥م آؾمتٓمالع واًمتٕمرف قمغم اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى؟
ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم رده ٓ :يٜمٌٖمل ىمراءة اًمتقراة وٓ اإلٟمجٞمؾ وٓ همػمه٤م؛ ٕهن٤م ىمد شمقرث ؿمٙمً٤م
وؿمٌٝم٦م ،و ىمد روي قمٜمف ﷺ أٟمف عم٤م رأى قمٛمر ي٘مرأ ذم رء ُمـ اًمتقراة ىم٤مل :أذم ؿمؽ ي٤م اسمـ
اخلٓم٤مب؟ ًم٘مد ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦مً ،مق يم٤من ُمقؾمك طم ًٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مقمل.
اعم٘مّمقد :أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مرأ اًمٙمت٥م إظمرى ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وهمػمه٤م ،إٓ ُمـ
شمدقمق احل٤مضم٦م إمم ىمراءشمف ،يم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ يريدون أن يردوا قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ يمتٌٝمؿ،
وم٢مذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمذي يرد قمٚمٞمٝمؿ ويٌلم أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ ،أن يراضمع يمتٌٝمؿ طمتك يرد قمٚمٞمٝمؿ
ُمٜمٝم٤م ،ومال سم٠مس قمٜمد احل٤مضم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمةٟ .مٕمؿ".
ًم٘مد أسم٤مح وم٘مط ًمٚمٕمٚمامء أن خيقوقا هذا اعمٞمدانٕ ،هنؿ ُمًٚمحقن سمّمػمون سمام حي٤مك ظمٚمػ
اًمًٓمقر ،وقم٘مقهلؿ ًمٞمً٧م سم٤مًمٕم٘مقل اهلٞمٜم٦م اًمتل يٛمٙمـ ظمداقمٝم٤م واًمْمحؽ قمٚمٞمٝم٤م واًمتٖمرير هب٤م،
وٟمحـ هٜم٤م ٟم١ميمد أٟمؽ طمتك ًمق ىمرأت سمحذر ،ومٚمـ شمْمٛمـ أن شمٕمٚمؼ سمؽ ؿمٌٝم٦م ُمـ اًمِمٌفٟٕ ،مؽ
ٓ أروٞم٦م ًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ واًمققمل!.
يمٜم٧م ُمٜمذ ٟمِم٠ميت يمٜم٧م أوع ٟمّم٥م قمٞمٜمل وصٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي طمٞمٜمام ىم٤مل:
"اىمرأ يمؾ رء واومٝمؿ يمؾ رء وٓ شمٗمتل ذم أي رء"
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ُمًٚمح٤م سم٤مًمٕمٚمؿ
يمثػما أُم٤مم هذه اًمٜمّمٞمح٦م ،ظم٤مص٦م إذا مل أيمـ
ً
ًمٙمٜمٜمل أُم٤مم ؾمٛم٦م احلذر ىمد أشمراضمع ً
يمثػما ُمـ اًمزًمؾ.
اًمذي حيّمٜمٜمل وي٘مٞمٜمل ً
ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم رده ٓ :يٜمٌٖمل ىمراءة اًمتقراة وٓ اإلٟمجٞمؾ وٓ همػمه٤م؛ ٕهن٤م ىمد شمقرث ؿمٙمً٤م
وؿمٌٝم٦م ،واًمرؾمقل روي قمٜمف ﷺ أٟمف عم٤م رأى قمٛمر ي٘مرأ ذم رء ُمـ اًمتقراة ىم٤مل :أذم ؿمؽ ي٤م اسمـ
اخلٓم٤مب؟ ًم٘مد ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦مً ،مق يم٤من ُمقؾمك طم ًٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مقمل.
اعم٘مّمقد :أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مرأ اًمٙمت٥م إظمرى ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وهمػمه٤م ،إٓ ُمـ
شمدقمق احل٤مضم٦م إمم ىمراءشمف يم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ يريدون أن يردوا قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ يمتٌٝمؿ،
وم٢مذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمذي يرد قمٚمٞمٝمؿ ويٌلم أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ أن يراضمع يمتٌٝمؿ طمتك يرد قمٚمٞمٝمؿ
ُمٜمٝم٤م ومال سم٠مس قمٜمد احل٤مضم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمةٟ .مٕمؿ".
ًم٘مد أسم٤مح وم٘مط ًمٚمٕمٚمامء أن خيقوقا هذا اعمٞمدانٕ ،هنؿ ُمًٚمحقن سمّمػمون سمام حي٤مك ظمٚمػ
اًمًٓمقر ،وقم٘مقهلؿ ًمٞمً٧م سم٤مًمٕم٘مقل اهلٞمٜم٦م اًمتل يٛمٙمـ ظمداقمٝم٤م واًمْمحؽ قمٚمٞمٝم٤م واًمتٖمرير هب٤م،
وٟمحـ هٜم٤م ٟم١ميمد أٟمؽ طمتك ًمق ىمرأت سمحذر ومٚمـ شمْمٛمـ أن شمٕمٚمؼ سمؽ ؿمٌٝم٦م ُمـ اًمِمٌفٟٕ ،مؽ
ٓ أروٞم٦م ًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ واًمققمل!.
يمٜم٧م ُمٜمذ ٟمِم٠ميت يمٜم٧م أوع ٟمّم٥م قمٞمٜمل وصٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي طمٞمٜمام ىم٤مل:
"اىمرأ يمؾ رء واومٝمؿ يمؾ رء وٓ شمٗمتل ذم أي رء"
ُمًٚمح٤م سم٤مًمٕمٚمؿ
يمثػما أُم٤مم هذه اًمٜمّمٞمح٦م ظم٤مص٦م إذا مل أيمـ
ً
ًمٙمٜمٜمل أُم٤مم ؾمٛم٦م احلذر ىمد أشمراضمع ً
يمثػما ُمـ اًمزًمؾ.
اًمذي حيّمٜمٜمل وي٘مٞمٜمل ً

قراءة األحرار
ـم٤مًم٥م سمٕمْمٝمؿ طمدي ًث٤م سمتدريس ُم٤مدة اًمتٗمٙمػم ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت وحتّمٞمؾ يمؾ ُم٤م يٕملم
قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م ،وهق ُم٤م أدرك اًمٖمرب ىمٞمٛمتف ومٌذًمقا ومٞمف ضمٝمدهؿ ،طمٞم٨م ٟمجد سمٚمدً ا ُمثؾ ومٜمزويال،
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شمٗمرض طمٙمقُمتٝم٤م ؾم٤مقمتلم قمغم اًمٓمالب ذم ُم٤مدة أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ،ودرسمقا قمغم
شمدريًٝم٤م أيمثر ُمـ ُ 100.000مٕمٚمؿ ،وووٕمقا هل٤م ُم٘مرر وص٤مهمف أطمد أيمؼم وأؿمٝمر
اعمتخّمّملم ذم هذا اعمٞمدان ،وهق ٟمٗمس اعم٘مرر اًمذي اؾمتٕم٤مٟم٧م سمف يمؾ ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م وأؾمؽماًمٞم٤م
ويمٜمدا وأيرًمٜمدا وٟمٞمقزٟٓمدا.
(وٟمجد سمٕمض اعمٗمٙمريـ ُمـ يم٤من يتجف إمم شمٖمٚمٞم٥م اًمتٗمٙمػم قمغم اًم٘مراءة ،وسمٕمْمٝمؿ يتجف إمم
شمٖمٚمٞم٥م اًم٘مراءة قمغم اًمتٗمٙمػم ،وُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أٟمف ٓسمد ُمـ ختّمٞمص وىم٧م ًمٚم٘مراءة ووىم٧م
ًمٚمتٗمٙمػم ..ويٛمٙمـ أن شمٖمٚم٥م اًم٘مراءة ذم اًمٌداي٦م ،طمتك هنٞمئ ًمٕم٘مقًمٜم٤م ُم٤مدة اًمتٗمٙمػم ،وم٤مًمٓم٤مطمقن ٓ
شمّمٜمع ؿمٞم ًئ٤م دون وضمقد رء شمٓمحٜمف)
ومم٤م يٜمً٥م ًمٕمكم قمزت سمٞمجقومٞمتش رمحف اهلل ىمقًمف( :اًم٘مراءة اعمٌ٤مًمغ ومٞمٝم٤م ٓ دمٕمٚمٜم٤م أذيمٞم٤مء ،سمٕمض
اًمٜم٤مس يٌتٚمٕمقن اًمٙمت٥م وهؿ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ سمدون وم٤مصؾ ًمٚمتٗمٙمػم ،وهق رضوري ًمٙمل ُهيْمؿ
اعم٘مروء ،و ُيٌٜمل و ُيتٌٜمل و ُيٗمٝمؿ ،قمٜمدُم٤م يتحدث إًمٞمؽ اًمٜم٤مس ،خيرضمقن ُمـ أومقاهٝمؿ ىمٓم ًٕم٤م ُمـ
هٞمجؾ و ه٤ميدجير أو ُم٤مريمس ،ذم طم٤مًم٦م أوًمٞمف همػم ُمّم٤مهم٦م ضمٞمدً ا قمٜمد اًم٘مراءة ،وم٢من اعمً٤ممه٦م
اًمِمخّمٞم٦م رضوري٦مُ ،مثٚمام هق رضوري ًمٚمٜمحٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمداظمكم واًمزُمـً ،مٙمل حتقل رطمٞمؼ
إزه٤مر اعمتجٛمٕم٦م إمم قمًؾ)
ي٘مقل اًمٗمٞمٚمًقف اإلٟمجٚمٞمزي ضمقن ًمقك( :إن اًم٘مراءة ٓ متد اًمٕم٘مؾ إٓ سمٛمقاد اعمٕمروم٦م اًمٌحت٦م،
ًمٙمـ اًمتٗمٙمػم هق اًمذي جيٕمؾ ُم٤م ٟم٘مرأه ُمٚمٙمً٤م ًمٜم٤م)
ومم٤م ىم٤مًمف ظم٤مًمد حمٛمد ظم٤مًمد رمحف اهلل ذم وص٤مي٤مه اًمٕمنم (اىمرأ ذم همػم ظمْمقع !.إن ًمٚمٙمٚمٛم٦م
اعمٓمٌققم٦م ؾمٚمٓم٤م ًٟم ٤م قمٔمٞمام ،وُم٤ممل حتتٗمظ سمثٌ٤مت رؿمدك؛ واؾمت٘مالل قم٘مٚمؽ وأٟم٧م شم٘مرأ،
ومًتحٛمٚمؽ قمغم أضمٜمحتٝم٤م سمٕمض اًمٙمٚمامت أهة ،وشمٚم٘مك سمؽ إمم ُمت٤مه٤مت ،يّمٕم٥م اًمٕمثقر
قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م!.
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وم٤مىمرأ ىمراءة إطمرار ٓ ،ىمراءة اًمٕمٌٞمد.
اىمرأ؛ ًمتٙمتِمػ ٟمٗمًؽ ٓ ًمتٗمت٘مد ٟمٗمًؽ.
اىمرأ ًمتتٌلم اًمٓمريؼً ٓ ،متّمػم ذرة شم٤مئٝم٦م ومقق اًمٓمريؼ
اىمرأ وٟم٤مىمش ُم٤م شم٘مرأ ،واطمٗمتظ سم٤مؾمت٘مالًمؽ اًمٗمٙمري ،وٓ دمٕمؾ إقمج٤مسمؽ سم٤مًمٙم٤مشم٥م ،يٜمًٞمؽ
أٟمؽ إٟمً٤من ُمثٚمف ،وأن ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن حت٧م ؾمٓمح دُم٤مهمؽ يمٜمقز شمٗمقق يمٜمقزهٓ ..
شمًتًٚمؿ ًمٙمؾ ُم٤م شم٘مرأ ،وٓ شمًتًٚمؿ إلهمراء اًمٙمٚمٛم٦م ومثٛم٧م يمٚمامت شم٘مرر ُمـ همػم أن شمدري
ُمّمػمك يمٚمف ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٙمٚمامت اجل٤محم٦م ،أص٤مسمؽ ُمٜمٝم٤م رض يمثػم ..واًمٙمت٤مب اًمذيـ
يٙمتٌقن أومٙم٤مرهؿ سم٠مؾمٚمقب ؾم٤مظمر آه ،ه ُمٕمٝمؿ ذم أٟم٤مة.
ومٜمحـ ٓ ٟم٘مرأ ًمٜمزيد ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م ،وٟمٜمٛمل ُمٕم٤مرومٜم٤م ومحً٥م ،سمؾ ٟم٘مرأ ٕن اًم٘مراءة شمٚمٝمٛمٜم٤م وشمٓمؾ سمٜم٤م
قمغم أومٙم٤مر قمذراء ،شمٜمتٔمرٟم٤م ًمٜمٙمِمٗمٝم٤م وٟمْمٞمٗمٝم٤م إمم شمراث اًمٗمٙمر آٟمً٤مين ..ويم٠مي ُمـ خمؽمع
أوطمك سمف عمخؽمقمفُ ،مثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات اًمٜم٤مسمْم٦م ..ويمؿ ُمـ روائع ومٙمري٦م أهلٛمٝم٤م يم٤مشمٌقه٤م ،طملم
اؾمتج٤مؿم٧م مح٤مؾمتٝمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٌ٤مرة ُمْمٞمئ٦م ،ىمرؤوه٤م أو طمريم٧م رصٞمدهؿ اًمٗمٜملً ،مٗمت٦م ُمـ
ًمٗمت٤مت اًمٗمٙمر اخلالق !.يم٠من هذه اًمٕمٌ٤مرة أو هذه اًمٚمٗمت٦م قمّم٤م اعم٤ميًؽمو ٓ ،شمٙم٤مد شمتحرك ،طمتك
يٜمٓمٚمؼ اًمٕم٤مزومقن ذم قمزف حلٜمٝمؿ اعمحٗمقظ!.
يًػما يدومع هب٤م إمم وقمٞمؽ..
يمثػما ُمـ اًمرؤى واًمتج٤مرب ،شمٜمتٔمر
ً
قم٤مرو٤م ً
إن ذم قم٘مٚمؽ اًمٌ٤مـمـً ،
ىمد يٙمقن هذا اًمٕم٤مرض يمٚمٛم٦م شمًٛمٕمٝم٤م أو ُمِمٝمدً ا شمراه ،أو قمٌ٤مرة شمًتقىمٗمؽ ذم يمت٤مب ..ومال شم٘مرأ
وأٟم٧م هم٤مومؾ ؾم٤مه ..سمؾ ـم٤مًمع ذم ي٘مٔم٦م ،وشمٗمتح وُمت٤مسمٕم٦م ..وهلء سمّمػمشمؽ ًمتتٚم٘مك ُم٤م شمٗمٞمئف
اًمٙمٚمٛم٦م اعمًٓمقرة ُمـ طمٙمٛم٦م وإهل٤مم ..وإذا ىمرأت ،ومٗمٙمر.
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ًم٘مد رضب اهلل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ُمثال – أوًمئؽ اًمذيـ ُطمرُمقا ٟمٕمٛم٦م اًمٗم٘مف واًمتٗمٙمػم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:
(..ضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َهل ُ ْؿ َؾم ْٛم ًٕم٤م َو َأ ْسم َّم ً٤مرا َو َأ ْوم ِئدَ ًة َوم َام َأ ْهمٜم َٰك َقمٜم ُْٝم ْؿ َؾم ْٛم ُٕم ُٝم ْؿ َو َٓ َأ ْسم َّم ُ٤مر ُه ْؿ َو َٓ َأ ْوم ِئدَ ُ ُهتؿ ُِّمـ
َ
1
ر ٍء)..
َ ْ
دائام وطمقل قم٘مٚمؽ ذم يمؾ ادم٤مه؛ وم٢مٟمؽ ٓ شمدري أي قمٛمالق
ومٕمش
ُمٗمٙمرا ،ومٙمر إذن ،وومٙمر ً
ً
راسمض حت٧م وٚمققمؽ ..ومٙمر ٓ ًمتٙمقن ؾم٘مرا ًـم٤م أو شمقم سمـ أو آومٖم٤مين ،وإن يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ
ُمٗمٙمرا ،وأن شمٙمقن ًمؽ
أن شمٙمقٟمف !.ومٙمر ٕٟمؽ إٟمً٤من وُمـ رضورات إٟمً٤مٟمٞمتؽ ،أن شمٙمقن
ً
وضمٝم٦م ٟمٔمرك ،دم٤مه قم٤معمؽ ،ودم٤مه يمؾ ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة).
وًمٙمل ٟمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمػم ،وٟمح٤مول ُمـ ظمالًمف إجي٤مد ـمري٘م٦م ًمٚم٘مراءة احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٚم٘مل
سم٤مًمٚمقم قمغم اًم٘م٤مرئ وطمده ،وإٟمام يِم٤مريمف اًمٙم٤مشم٥م واعم١مًمػ ذم سمٕمض هذا ،طمٞمٜمام ُيٕم ِّ٘مد اًمًٝمؾ
و ُيّمٕم٥م اًمٞمًػم ،ومٞمحت٤مج اًمٕم٘مؾ هٜم٤م إمم قمٛمٚمٞم٦م إضمٝم٤مد ُشمٜمٗمره ٓ ُمـ اًمتٗمٙمػم وطمده ،وإٟمام ُمـ
اًم٘مراءة يمٚمٝم٤م ..وهق اًمذي طمرص٧م قمٚمٞمف إطمدى اًم٘م٤مرئ٤مت طمٗم٤م ًفم٤م ُمٜمٝم٤م قمغم ُمٚمٙم٦م اًمتٗمٙمػم
واًمتٗم٤مقمؾ طمٞم٨م شم٘مقل:
(إٟمٜمل أسمح٨م ذم اًمٙمت٤مب قمـ ًمٖم٦م ؾمٚمً٦م ٟم٤مقمٛم٦م ،سم٢مُمٙم٤مهن٤م أن شمتًٚمؾ إمم وضمداين وقم٘مكم
وشمٗمٙمػمي ،ومتجؼمين قمغم اًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ،شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م ،اًمتل شمقًمد اًمِمٖمػ إلمت٤مم اًم٘مراءة ،وم٠مٟم٤م
ود إسمراز اًمٕمْمالت اًمٚمٖمقي٦م ،اًمتل يتٌٕمٝم٤م سمٕمض اًمٙمت٤مب ذم اؾمتخدام اعمّمٓمٚمح٤مت اعمٕم٘مدة)
وهل ص٤مئٌ٦م ذم اظمتٞم٤مره٤م ٕهن٤م شمريد أن شمٗمٝمؿ وشمٗمٙمر وشمت٠مُمؾ ،وٓ شمريد ٕي يمت٤مب أو يمٚمٛم٦م أو
ىمٚمؿ أن يٍمومٝم٤م قمـ هذه اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة اًمتل شم٘مقده٤م ًمٚمتٗمٙمػم وآؾمتٗم٤مدة واعمتٕم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م..
وًمٕمؾ اًمروائل إُمريٙمل (ويٚمٞم٤مم ؾمت٤ميرون) ىمد قمؼم قمـ ذًمؽ طمٞمٜمام ىم٤مل(:إن اًمٙمت٤مب اجلٞمد
يمثػما ذم اؾمتٞمٕم٤مسمف ..إٟمف اًمٙمت٤مب اًمذي
هق ذاك اًمذي ُيٕمٓمٞمؽ اًمٕمديد ُمـ اًمتج٤مرب ،وٓ جيٝمدك ً
جيٕمٚمؽ شمٕمٞمش أيمثر ُمـ طمٞم٤مة وأٟم٧م شم٘مرأه)
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طمريّم٤م أؿمد احلرص قمغم اًمٙمت٤مب اًمذي يٗمٞمده وٓ
وىمد يم٤من احلٙمٞمؿ ُمتٜمقع اًم٘مراءةً ،مٙمٜمف يم٤من
ً
هيتؿ أسمدا سم٤مًمٙمؿ ،وإٟمام سمحثف اًمدؤوب يم٤من ذم اًمٙمٞمػ ،وم٘مد ىم٤مل ذم طمقاره اعمٜمِمقر سم٤معمّمقر قم٤مم
44م " ًمٕمؾ ُمـ أُمتع اًمٙمت٥م اًمتل ىمرأهت٤م يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمٌح٨م ذم ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمؿ ،وأٟم٤م
ممـ يٛمٞمٚمقن إمم اًم٘مراءة سمٌطء يمٌػم ،وىمد أىمرأ صٗمح٦م واطمدة ُمـ يمت٤مب صمؿ أىميض ؾم٤مقم٦م ذم شم٠مُمؾ
ُم٤م ىمرأت واًمتٗمٙمػم ومٞمف ،وىمد ٓ أىمرأ ذم اًمِمٝمر أيمثر ُمـ يمت٤مب واطمد هلذا اًمًٌ٥م ،وأىمرب
اًمٙمت٥م إمم ٟمٗمز هل يمت٥م اًمت٠مُمؾ واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ،وأٟم٤م ٓ أىمرأ ُمٜمٝم٤م إٓ اًم٘مّمص اًمٕم٤معمٞم٦م
اعمٛمت٤مزة دون همػمه٤م ،وًمً٧م ممـ حيت٤مضمقن إمم ُمٙم٤من ظم٤مص أىم٠م ومٞمف ،وم٘مد أىمرأ وأٟم٤م ؾم٤مئر ذم
اًمٓمريؼ ،أو ضم٤مًمس ذم اعم٘مٝمك ،أو قمٜمدُم٤م أرىمد ذم هيري ٕٟم٤مم.

القراءة واألخالق
اىمرأ ُم٤م ؿمئ٧م أن شم٘مرأ
اؿمؽمي سمامًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ اًمٙمت٥م
حتدث هٜم٤م وهٜم٤مك سمام ىمرأت وُم٤م قمروم٧م وُم٤م أطمٓم٧م.
ًمٞمٕمرف اجلٛمٞمع سم٠مٟمؽ يمٝمػ اًمٙمت٥م ،وُمٜمٌع اًمث٘م٤موم٦م ،وُمقئؾ اعمٕمروم٦م ،وظمزيٜم٦م إؾمٗم٤مر ،وم٢مذا ُم٤م
طم٤مر أطمدهؿ يق ًُم٤م ُم٤مذا ي٘مرأ؟ وم٢مٟمف ٓ يً٠مل همػمك!.
وإذا ُم٤م أوٜم٤مه اًمٌح٨م قمـ يمت٤مب ٓ ،جيده إٓ قمٜمدك ،شمٗمٕمؾ يمؾ هذا طمتك ست ُمٕمٚمؿ
اًمث٘م٤موم٦م ،وقمراب اًم٘مراء ،وؿم٤مرة اعمث٘مٗملم.
وًمٙمـ وأُم٤مم يمؾ هذه اهل٤مًم٦م ،هؾ ؾم٠مًم٧م ٟمٗمًؽ يق ًُم٤م ُم٤م أصمر هذه اًمٙمت٥م ومٞمؽ؟
وهؾ همػمت اًم٘مراءة ُمـ ذاشمؽ ؿمٞمئ٤م؟
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ُم٤م أصمره٤م ذم أظمالىمؽ وـمٌ٤مقمؽ وصٗم٤مشمؽ ،هؾ همػمت ُمٜمؽ ؿمٞمئ٤م؟ هؾ هدشمؽ إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م؟
هؾ قمٚمٛمتؽ يم٤مرم آظمالق؟ هؾ ارشم٘م٧م سمروطمؽ وذوىمؽ وُمٕم٤مُمالشمؽ ُمع اًمٜم٤مس؟
إن اًم٘مراءة إذا مل شمٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذا ،ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م وٓ وزن وٓ ُم٘م٤مم!.
أشمٕمج٥م ٕدي٥م يٙمت٥م اًمرواي٤مت إدسمٞم٦م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اًمراىمٞم٦م اًمتل متس ؿمٖم٤مف اًمٜمٗمس واًمروح،
طمتك أن اًمِمٌ٤مب يٕمدوٟمف سمٓمؾ إدسم٤مء وىم٤مئدهؿ وإُم٤مُمٝمؿ ،يٜمٔمرون ًمف سم٢ميمٌ٤مر ويٕمدوٟمف ىمدوة
خيٓمقن ظمٓم٤مه٤م.
يمؾ هذه اًمٔمٜمقن شمٕمٌ٨م سمٕم٘مؾ اًمٜم٤مفمر وظمٞم٤مًمف ،وشمٗمرض قمٚمٞمف ُم٤م شمريده ُمـ وهؿ.
طمتك إذا ُم٤م يمٚمٛم٧م هذا إدي٥م أو حت٤مورت ُمٕمف ،وضمدت قمج ًٌ٤م ،طمٞم٨م دمده ؾمٚمٞمط اًمٚمً٤من،
ىمذر اًمٕمٌ٤مرةٟ ،مجس اًمٗمٙمرة ،يٜمٓمؼ سم٠مسمِمع اًمٙمٚمامت ،وهيذي سم٠مؾمخػ اًمٜمٙم٤مت ،اًمتل ٓ ومْمٞمٚم٦م
ومٞمٝم٤م وٓ اطمؽمام وٓ ذف ،طمتك يؽميمؽ ذم طمػمة ُمـ أُمركً ،متتً٤مءل :يمٞمػ هلذا إدي٥م
اًمذي ىمرأ يمثػما ُمـ اًمٙمت٥م ،واًمذي يٗمؽمض ًمف أن يٙمقن ُمالئٙمل اًمروح ،أن يٙمقن ُمّمٓمٌ ًٖم٤م
هبذا اًم٘مذارة ُمتٚمقٟمً٤م هبذا اًمٕمٗمـ؟!
ًمتٙمتِمػ احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى أن اًمٙمت٥م ًمٞمً٧م سم٤معمٕمجزة اًمتل شمرشم٘مل سم٠مظمالق اًمٜم٤مس ،ومٝمل وؾمٞمٚم٦م
ًمٚمراهمٌلم ،وُمد ًدا ي١مهؾ ـمالب اًم٘مٞمؿ وإظمالق.
وُمـ يقُمٝم٤م شمٞم٘مٜم٧م أن اًم٘مراءة اًمتل ٓ هتدي ص٤مطمٌٝم٤م ًمألظمالق ،وٓ هتذب اًمروح ،سم٤مـمٚم٦م ٓ
ىمٞمٛم٦م هل٤م!.
سمؾ أدريم٧م أن اًمٙمت٥م ُمٝمام مجٕم٧م ُمـ طمِمقده٤م ويمدؾم٧م ُمـ صٗمقومٝم٤م ،وم٢مهن٤م إذا مل شمٕمٚمؿ
ص٤مطمٌٝم٤م ُمٕمٜمك اًمرىمل واًمًٛمق ،ومام أرظمّمٝم٤م وأسمخًٝم٤م وأهزهل٤م!.
واًمذيـ ي٘مرؤون ًمٚمٛمتٕم٦م وم٘مط ٓ ،شمٕمدو اًم٘مراءة ًمدهيؿ أن شمٙمقن ؿمٝمقة يم٠مي ؿمٝمقةً ،مٙمٜمٝم٤م أسمدً ا
ٓ شمٙمقن ُمٜم٤مط شمرسمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؿ وهتذي٥م!.
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أُم٤م اًمذيـ ي٘مرؤون ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس وشمرسمٞم٦م اًمقضمدان وإصالح اًمٓمٌ٤مع واؾمت٘م٤مُم٦م اًمذوق،
ومٝم١مٓء هؿ ُمـ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اًم٘مراءة احل٘مٞم٘مل ،ويدريمقن ُمٖمزاه٤م اًمذي أىمٞمٛم٧م ًمف.
وإوم٤مدة اًمٜمٗمس مم٤م شم٘مرأ ،وإمه٤مل اًمٙمت٥م طمٞمٜمام ٓ شمٗمٞمد اًمٜمٗمس ذم رء ،هق اعمٕمٜمك اًمذي أدريمف
أديٌٜم٤م اًمٙمٌػم إسمراهٞمؿ قمٌد اًم٘م٤مدر اعم٤مزين ذم طمّم٤مد اهلِمٞمؿ ،وهق يريد أن يِمؽمي ٟمًخ٦م ُمـ
ديقان اعمتٜمٌل:
ظمػما أن حيٞم٤م اعمتٜمٌل ذم
"ويمٜم٧م يمٚمام ٟمزقمتٜمل ٟمٗمز أن أؿمؽميف أىمقلُ :م٤م رضورة ذًمؽ ،أًمٞمس ً
ٟمٗمزُ ،مـ أن يٕمٞمش قمغم رف ذم اعمٙمتٌ٦م؟ أشمرى اًمٖم٤مي٦مُ ،مـ إدب هل اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م؟ ٓ
وًمٞمً٧م هل أن يٙمقن اعمرء يمثػم احلٗمظ ،أو ُمدُمـ اًم٘مراءة مل ٓ يٜمتٗمع سمف ،وطمً٥م اعمرء ُمـ
اًمٙمت٥م أصمره٤م ذم ٟمٗمًف ،وومٕمٚمٝم٤م ذم هتذيٌٝم٤م ورومع ُمًتقاه٤م وومٙمره٤م ،وخلػم ًمف أن ي٘مرأ ويٜمًك
أيْم٤مُ ،م٤م داُم٧م اًمٗم٤مئدة ىمد طمّمٚم٧م ،واًمٜمٗمس إذا يم٤مٟم٧م ظمّمٌ٦م ُمًتٕمدة،
ًمٗمظ ُم٤م ىمرأ ،سمؾ ُمٕمٜم٤مه ً
شمٜمٛمل اًمٌذرة اًمتل همرؾم٧م ومٞمٝم٤م ،وًمٞمس يٛمٜمع اعم٤مء أن اًمٌذرة حت٧م اًمؽماب ُمدومقٟم٦م".

القراءة املمرضة
ٓ ٟمٕمرف ذم طمٞم٤مشمٜم٤م إٓ أن اًم٘مراءة شم٘مقد إمم اًمٜمٝمقض ،وحت٘مؼ اًمت٘مدم ،وشمٜمِمد آرشم٘م٤مء ،ومٕمغم
ُمًتقى إومراد واعمجتٛمٕم٤مت وإُمؿ ،إذا ؾمٚمؽ اجلٛمٞمع ـمري٘مٝمؿ ًمٚم٘مقة واًمتٓمقر واًمت٘مدم ،وم٢من
اًم٘مراءة ُمـ أهؿ وأصمٛمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل حت٘مؼ هلؿ هذه اًمٖم٤مي٦م ،وإُمؿ اًمتل ٓ شم٘مرأ ،هل أُمؿ
ضم٤مهٚم٦م ٓ ،شمٜم٤مل ؿمٞمئ٤م ُمـ قمز اًمدٟمٞم٤م وومخ٤مر إي٤مم!.
ذا
ًمٙمٜمٜم٤م أُم٤مم هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمًٚمٛم٦م ،واًمتل ٓ ضمدال ومٞمٝم٤م ،يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل :إن اًم٘مراءة شمّمػم ً
قمغم سمٕمض مم٤مرؾمٞمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ،وذًمؽ طمٞمٜمام شمٌٚمغ ذم طمٞم٤مهتؿ طمد اإلدُم٤من ،اًمذي
يتٜم٤مؾمقن ُمٕمف صحتٝمؿ ،وراطم٦م أضمً٤مدهؿ ،وهدوء أٟمٗمًٝمؿ ،ومتٍمومٝمؿ قمـ اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ،وشمٚمٌٞم٦م
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ُمتٓمٚمٌ٤مهت٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمؽميض واًمؽمويحٕ ،هن٤م ؾمٞمٓمرت قمغم هقاهؿ ،وص٤مرت ذم
أضمقاومٝمؿ ؿمٝمقة ٓ يًتٓمٞمٕمقن آٟمٍماف قمٜمٝم٤م ،واًمٙمػ قمـ ُمتٕمتٝم٤م وًمذهت٤م!.
وًمً٤من طم٤مهلؿ قمغم ُم٤م ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ:
ومٚمق ىمد ذىم٧م ُمـ طمٚمقاه ـمٕمام * * ٔصمرت اًمتٕمٚمؿ واضمتٝمدشم٤م
ُمٓم٤مع * * وٓ دٟمٞم٤م سمزظمرومٝم٤م ُومتٜمت٤م
ومل يِمٖمٚمؽ قمٜمف هقى
ٌ
ٍ
روض * * وٓ دٟمٞم٤م سمزيٜمتٝم٤م يمٚمٗمت٤م
وٓ أهل٤مك قمٜمف أٟمٞمؼ
وم٘مقت اًمروح أرواح اعمٕم٤مين * * وًمٞمس سم٠من ـمٕمٛم٧م وٓ ذسمت٤م
ومقافمٌف وظمذ سم٤مجلد ومٞمف * * وم٢من أقمٓم٤ميمف اهلل اٟمتٗمٕمت٤م
ُم١مظمرا يمت٤مب ىمٞمٛم٦م اًمزُمـ قمٜمد اًمٕمٚمامء ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة رمحف اهلل
ـم٤مًمٕم٧م
ً
طمرص٤م قمٔمٞمام ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٙمت٤مب وآهتامم
شمٕم٤مممً ،م٘مد أسمٍمت ذم اًمٙمت٤مب
ً
سم٤مًم٘مراءة يٙم٤مد يٗمقق اخلٞم٤مل ،أو أن يِمٙمؾ رض ًسم٤م ُمـ إؾم٤مـمػم.
ويم٤من مم٤م ورد ومٞمف قمـ قمِمؼ اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚم٘مراءة واعمٓم٤مًمٕم٦مُ ،م٤م ٟم٘مٚمف شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم
ُمرض  ،وم٘م٤مل زم اًمٓمٌٞم٥م:
روو٦م اعمحٌلم طمٞم٨م ىم٤مل " :طمدصمٜمل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل :اسمتدأين ٌ
إن ُمٓم٤مًمٕمتؽ ويمالُمؽ ذم اًمٕمٚمؿ يزيد اعمرض ،وم٘مٚم٧م ًمف ٓ :أصؼم قمغم ذًمؽ  ،وأٟم٤م أطم٤ميمٛمؽ
وهت وىمقي٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م ومدومٕم٧م اعمرض؟ وم٘م٤مل :سمغم.
إمم قمٚمٛمؽ ،أًمٞمً٧م اًمٜمٗمس إذا ومرطم٧م ُ ّ
وم٘مٚم٧م ًمف :وم٢من ٟمٗمز ُشمن سم٤مًمٕمٚمؿ ومت٘مقى سمف اًمٓمٌٞمٕم٦م وم٠مضمد راطم ً٦م.
ظم٤مرج قمـ قمالضمٜم٤م".
وم٘م٤مل :هذا
ٌ
وطمؼ ًمف أن يٌٚمغ طم٤مل اعمرض طمٞمٜمام ٟم٘مرأ وٟمٕمرف ُم٤م ىم٤مًمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ اسمـ قمٌد اهل٤مدي
ٟمٗمًف شمِمٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وٓ شمروي ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م ،وٓ متؾ
رمحف اهلل ذم اًمٕم٘مقد اًمدري٦م ٓ ":شمٙم٤مد ُ
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وىمؾ أن يدظمؾ ذم قمٚم ٍؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ذم ٍ
ُمـ آؿمتٖم٤مل ،وٓ شمٙمؾ ُمـ اًمٌح٨مّ ،
سم٤مب ُمـ أسمقاسمف إٓ
و ُيٗمتح ًمف ُمـ ذًمؽ اًمٌ٤مب أسمقاب ،ويًتدرك أؿمٞم٤مء ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ قمغم طمذاق أهٚمف ".
وطمٞمٜمام ي٘مرأ اًم٘م٤مرئ هذه أصم٤مر يتٕمج٥م ،وًمٙمٜمف ُمع شمٕمجٌف ي١مُمـ أن هذه احل٤مل اظمتص هب٤م
اًمًٚمػ اًمٙمريؿ وطمدهؿ دون همػمهؿ ،وأهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ُمآصمر قمٍمهؿ وطمده ،وًمٙمـ هٜم٤مك ذم
زُم٤مٟمٜم٤م اعمٕم٤مس ُمـ يم٤من ُمثٚمٝمؿ وُمـ سمٚمغ ُمـ اًمٕمٞم٤مء واعمرض سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م ،قمغم همرار ُم٤م سمٚمٖمقا!.
ومٗمل ؾمػمة إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد أسمق احلًـ اًمٜمدويٟ ،مرى يمٞمػ يم٤من هنٛمف ذم اًم٘مراءة
واعمٓم٤مًمٕم٦م ،طمٞم٨م سمٚمغ اجلد وآضمتٝم٤مد ذم اًمٓمٚم٥م واًمدراؾم٦م ،ويم٤من ىمٚمٞمؾ آيمؽماث سمّمحتف
وأؾمٌ٤مب راطمتف ،ومٚمح٘متف إُمراض ،طمتك أن أطمد ؿمٞمقظمف سمٚمٖمف طم٤مًمف ومٙمت٥م إًمٞمف ي٘مقل:
" إن ًمٙمؾ قمٛمؾ ُمدى ،وًمٙمؾ أُمر هم٤مي٦م وهن٤مي٦م ،وىمد شمٕمدي٧م ذم قمدم ايمؽماصمؽ سمٕم٤مومٞمتؽ اًمتل
هل ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌده.
قمكم! ىمد ؾم٤مءين ٟمٌ٠م أُمراوؽ اًمتل أهٚمٙمتؽ وضمٕمٚمتؽ ضمٚمٞمس سمٞم٧م و رهلم ومراش ،وهؾ ذًمؽ
إٓ جلقرك قمغم ؾمٜمـ اهلدى وؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد ،ود ؾمٜم٦م ُمـ أٟم٧م اسمٜمف وؾمٌٓمف"..
وأُم٤مم هذا اإلومراط ذم اًم٘مراءة إمم هذا احلد اعمٝمٚمؽ اعمٛمرضٟ ،متذيمر اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م يمٚمٞم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م
احل٤مرض ،وٟمرضمق أن شمٌٚمغ اًم٘مراءة ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٙمثػميـ ُمٜم٤م وًمق ُمرة ذم اًمِمٝمر أو إؾمٌقعً ،مٙمٜمٜم٤م
هجرٟم٤مه٤م وأمهٚمٜم٤مه٤م ومت٠مظمر ريمٌٜم٤م وسٟم٤م ذم ذيؾ إُمؿ ،ومدائام ٟمحـ هٙمذا ٟم٘مع سملم اإلومراط
واًمتٗمريط.

الذون رعنوا آباءهم
يمثػما قمـ اعمّمػم اعم١ممل اًمذي شمتٕمرض ًمف يمت٥م اعم١مًمٗملم أو اعمث٘مٗملم واًم٘مراء واًمتل شمٙمقن
يمتٌ٧م ً
قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٕمزة أسمٜم٤مئٝمؿً ،م٘مد يم٤من أيمثر رء حيزن ه١مٓء ذم طمٞم٤مهتؿ أهنؿ ؾمٞمٗم٤مرىمقهن٤م سمٕمد
يمثػما هق :عمـ أشمرك هذه اًمٜمٗم٤مئس واًمٙمت٥م
ُمقهتؿ ،سمؾ ئمؾ اًمً١مال اًمذي حيػم أطمدهؿ وي١مرىمف ً
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اًمتل هل طمٌٞمٌ٦م إمم ٟمٗمز سمٕمد ُمقيت؟ وهؾ هٜم٤مك ُمـ شمٕمز قمٚمٞمف يمام شمٕمز قمكم ،وُمـ جيد طمٜمٞمٜمٝم٤م
يمام أضمده ذم أقمامىمل؟
واحلؼ أن يمثػميـ ُمٜمٝمؿ ىمد وىمع ُم٤م حيذروٟمف ،وشمٌددت يمتٌٝمؿ وو٤مقم٧مٕ ،ن ذريتٝمؿ خت٤مصؿ
اًمث٘م٤موم٦م ،وشمرى اًمٙمت٥م قمٌئ٤م قمغم أصم٤مث اًمٌٞم٧م ،وؿمٞم ًئ٤م جيٚم٥م اًمٙمآسم٦م واًمْمٞمؼٕ ،ن ٟمٗمقؾمٝمؿ مل
شمذق طمالوة اًم٘مراءة ،وٟمِمقة اعمٕمروم٦م ،وُمـ صمؿ يٗمرـمقن هب٤م أو حيرىمقهن٤م أو يٛمزىمقهن٤م جلٝمٚمٝمؿ
سم٘مٞمٛمتٝم٤م..
وقمـ شم٘مٞمٛمل ًمٚمحدث ٓ ..أقمرف عم٤مذا شمّمقر زم ٟمٗمز أو يرشمًؿ ذم ظمٞم٤مزم ،أن ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ
اًمٖمٚمٞمظ ،إٟمام هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٖمدر اًمٗم٤مطمش سم٤مٔسم٤مء ،وقم٘مقىمٝمؿ سمٕمد ُمقهتؿ ،وظمٞم٤مٟم٦م ًمذيمراهؿ
وقمٝمدهؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ،وأٟمف صقرة وخٛم٦م ُمـ صقر اًمٕم٘مقق هلؿ سمٕمد اًمٗمٜم٤مء ،طمٞمٜمام شمٗمرط ذم
رء يم٤من حيٌف أسمقك ويٕمٔمٛمف وهتٗمق إًمٞمف ٟمٗمًف.؟! سمؾ أسمٚمغ ُمـ هذا وأقمٛمؼ ،وم٢من ظمٞم٤مٓيت شمِمط
ٕؿمٕمر ُمع هذا اًمّمٜمٞمع أٟمف ـمٕمٜم٦م هم٤مدرة ٟمقضمٝمٝم٤م ٔسم٤مئٜم٤م ،طمٞمٜمام ومرـمٜم٤م ذم يمتٌٝمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م يق ًُم٤م
ُمٝمج٦م أرواطمٝمؿ.
طم٤مول إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي وهق يٗمتش ذم آصم٤مر اًمراطمٚملم ُمـ إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ ،أن يذيمر ًمٜم٤م
ـمروم٤م ُمـ ه١مٓء ،ويمؿ يم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة أن اًمديم٤مشمرة زيمل ُمٌ٤مرك شمٌددت يمتٌف وٓ أطمد يٕمرف
ُمّمػمه٤م ،واًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مدر سمآٓف إؾمٗم٤مر ،ويم٤من جيٚمس أطمٞم٤م ًٟم٤م قمغم إرض يمام يم٤من ئمٝمر
ذم يمثػم ُمـ صقره ،واًمٙمت٥م ُمـ طمقًمف هٜم٤م وهٜم٤مك ،وًمٙمٜمٝم٤م ذهٌ٧م واٟمدصمرت رسمام إمم ؾمقر
إزسمٙمٞم٦م أو اعمحرىم٦م ،أو همػممه٤م ُمـ ُمّم٤مئر اًمٜمٝم٤مي٦م واهلالك!
وأٟم٤م أشمٕمج٥م ُمـ هذا ،ومذريتف وأطمٗم٤مده اًمٞمقم يٌ٤مهقن سمف وجيتٝمدون ذم إطمٞم٤مء اؾمٛمف وأدسمف،
ويٜمٔمٛمقن إسمح٤مث واعمً٤مسم٘م٤مت طمقًمف وطمقل يمتٌف ،أًمٞمس ُمـ إومم هبؿ أن خيؼموٟم٤م قمـ
ُمّمػم هذا اإلرث اًمذي و٤مقم٧م سمْمٞم٤مقمف أضمؾ ذيمرى هلذا اجلد اًمٕمٛمالق.؟!
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يم٤من إؾمت٤مذ (حمٛمد سمراٟمؼ) ُمـ ُم١مًمٗمل ىمّمص إـمٗم٤مل ويمت٥م اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م ،ويم٤من
يق ًُم٤م ذم مجع ُمـ اعمٗمٙمريـ واًمٙمت٤مب ،وم٠مسمدى طمػمشمف ذم إهداء ُمٙمتٌتف إلطمدى اهلٞمئ٤مت سمٕمد
ُمقشمفٕ ،ن أسمٜم٤مءه ُمـ هن٩م آظمر ذم اًمدراؾم٦م ،وٓ حيٗمٚمقن سم٤مٕدب وشمراصمف ويمتٌف ،وٓ سم٤مًمٚمٖم٦م
وُمراضمٕمٝم٤م ،ويّمػ إؾمت٤مذ اجلٜمدي هذه اعمٙمتٌ٦م وص ًٗم٤م قمج ًٌ٤م ومٞم٘مقل:
"يم٤مٟم٧م ُمٙمتٌ٦م طم٤مومٚم٦م ىمٞمٛم٦م متتد إمم أوائؾ اًم٘مرن ،وُم٣م إؾمت٤مذ سمراٟمؼ وُمْم٧م ُمٙمتٌتف وٓ
أقمٚمؿ إمم أيـ؟" يمام شمٕمج٥م إؾمت٤مذ اجلٜمدي طمٞمٜمام يم٤من يٕمد دراؾم٦م قمـ إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م (حمٛمد
ُمتخّمّم٤م ذم قمٚمقم اًمديـ واًمروح وًمف دائرة ُمٕم٤مرف ،وهذا يٕمٜمل
ومريد وضمدي) واًمذي يم٤من
ً
أن اًمرضمؾ يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙمتٌ٦م يمثٞمٗم٦م وخٛم٦م ،وطمٞمٜمام زار سمٞمتف سمٕمد ؾمٜمقات ُمـ رطمٞمٚمف ،مل جيد ؿمٞم ًئ٤م
ُمـ هذا اًمؽماث ،ومال ُمذيمرات وٓ ُمًقدات يمت٥م وٓ ىمّم٤مص٤مت وٓ رء قمـ أي رء!.
ويٌدو أن اًمقرصم٦م ؾم٤مرقمقا سم٤مًمتخٚمص ُمـ يمتٌف سمٕمد رطمٞمٚمف.
اًمتٗمريط ذم اًمٙمت٥م ضمريرة ٓ يرشمٙمٌٝم٤م إٓ ضمٝمٚم٦م ،سمؾ هل أيمؼم إقمامل اًمتل شمرى ومٞمٝم٤م اجلٝمؾ
يزهق سمٜمٗمًف ،ويٕمٔمؿ ُمـ ىمدره ،ويتٞمف شمرسم ًٕم٤م ذم هذه اًمٕم٘مقل اًمقاهٞم٦م اًمتل همدر فمالُمٝم٤م سمؽماث
أسم٤مء.
ىم٤مم (سمرٟم٤مردؿمق) يق ًُم٤م سمزي٤مرة ُمٕمرض ًمٚمٙمت٤مب اعمًتٕمٛمؾ ،ومٙم٤مٟم٧م ُمٗم٤مضم٠مة ُمذهؾ حمزٟم٦م طملم
ُمٕمروو٤م ًمٚمٌٞمع وقمٚمٞمف شمقىمٞمٕمف ،وم٤مؿمؽماه٤م
وضمد ٟمًخ٦م ُمـ يمت٤مب يم٤من أهداه إمم أطمد أصدىم٤مئف
ً
وأهداه٤م إًمٞمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ًمٞمٚم٘مٜمف درؾم ً٤م ذم آطمتٗم٤مء واًمقوم٤مء.

القارئ اجلبار
إذا يم٤من اًمزقمٞمؿ (ؾمٕمد زهمٚمقل) ىمد وصػ إؾمت٤مذ اًمٕم٘م٤مد سم٤مًمٙم٤مشم٥م اجلٌ٤مر ،وم٢مين أصٗمف ذم هذا
اعم٘م٤مم سم٤مًم٘م٤مرئ اجلٌ٤مرٟ !.مٕمؿ ..ومٝمق اًم٘م٤مرئ اعمقؾمققمل ،اًمذي مل يٙمتػ سمٛمج٤مل ُمـ اعمج٤مٓت،
أو قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ،أو ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن ،إٓ ويم٤من ًمف سمف اـمالع وُمٕمروم٦م ..وُم٤م يم٤من هلذا اًم٘مٚمؿ
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اًم٘مقي أن يٌٚمغ هذا احلجؿ اًمٙمٌػم ُمـ اًم٘مقة واعمت٤مٟم٦م واًمّمالسم٦م واعمٜمٕم٦م ،إٓ وشمٙمقن وراءه ىمراءة
ىمقي٦م قمٜمٞمٗم٦م ،متده سم٤مًمقىمقد اًمالزم ،خلٚمؼ اجلديد ُمـ إومٙم٤مر وأراء واإلسمداقم٤مت!.
ومذات يقم وذم ًم٘م٤مء سم٤معمجٛمع اًمٚمٖمقي ،ضمٚمس إًمٞمف أطمد قمٚمامء اًمزيقًمقضمٞم٤م ،ويم٤من يردد ُمـ طملم
ٔظمر هذه اًمٙمٚمٛم٦م يمٚمام أراد أن يتحدث ذم رء ومٞم٘مقل(:قمٜمدٟم٤م ذم اًمزيقًمقضمٞم٤م)! ومٗمقهت٤م اًمٕم٘م٤مد
ُمرة ،ومٚمام يمرره٤م ،اٟمٗمجرت سمرايملم اًمٖمْم٥م ،وىم٤مل ًمف اًمٕم٘م٤مد سمثقرة ه٤مئٚم٦م :قمٜمديمؿ يٕمٜمل إيف ي٤م..
هؾ شمريد أن شم٘مقل :إٟمٜمل ٓ أومٝمؿ أطمًـ ُمٜمؽ ذم اًمزيقًمقضمٞم٤م؟!
وي٘مقل إؾمت٤مذ إدي٥م (قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي) ٓ( :أقمٚمؿ أطمدً ا ىمرأ أيمثر ُمٜمل همػم إؾمت٤مذان اًمٕم٘م٤مد
وحمٛمد يمرد قمكم)!.
رسمام طمؼ ًمٚمٕم٘م٤مد أن ٟمٗمرده دون همػمه سم٤محلدي٨م قمـ قمالىمتف سم٤مًم٘مراءة وارشمٌ٤مـمٝم٤م سمحٞم٤مشمفٟٕ ،مف
ص٤مطم٥م اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمديدة ،واعمّمٜمٗم٤مت اًمٕمٛمٞم٘م٦م ،واًم٘م٤مرئ اًمٜمٝمؿ اًمذي رأى ذم اًم٘مراءة طمٞم٤مة
أقمامرا ومقق قمٛمره ،وظمؼمات ومقق ظمؼماشمف :طمٞم٨م ىم٤ملً( :مً٧م
شمْم٤مف ومقق طمٞم٤مشمف ،وشمْمٞمػ ًمف ً
قمٛمرا ذم شم٘مدير احلً٤مب ..وإٟمام أهقى
أهقى اًم٘مراءة ٕيمت٥م ،وٓ أهقى اًم٘مراءة ٕزداد ً
اًم٘مراءةٕ ،ن قمٜمدي طمٞم٤مة واطمدة ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ،وطمٞم٤مة واطمدة ٓ شمٙمٗمٞمٜمل ،وٓ حترك يمؾ ُم٤م ذم
وٛمػمي ُمـ سمقاقم٨م احلريم٦م ..واًم٘مراءة دون همػمه٤م ،هل اًمتل شمٕمٓمٞمٜمل أيمثر ُمـ طمٞم٤مة واطمدة
ذم ُمدى قمٛمر اإلٟمً٤من اًمقاطمدٕ ،هن٤م شمزيد هذه احلٞم٤مة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمؼ ،وان يم٤مٟم٧م ٓ شمٓمٞمٚمٝم٤م
سمٛم٘م٤مدير احلً٤مب ..ومٙمرشمؽ أٟم٧م ومٙمرة واطمدة ..ؿمٕمقرك أٟم٧م ؿمٕمقر واطمد ..ظمٞم٤مًمؽ أٟم٧م
ظمٞم٤مل ومرد إذا ىمٍمشمف قمٚمٞمؽ.
ؿمٕمقرا آظمر ،أو ٓىمٞم٧م
وًمٙمٜمؽ إذا ٓىمٞم٧م سمٗمٙمرشمؽ ومٙمرة أظمرى ،أو ٓىمٞم٧م سمِمٕمقرك
ً
سمخٞم٤مًمؽ ظمٞم٤مل همػمك ،ومٚمٞمس ىمّم٤مرى إُمر أن اًمٗمٙمرة شمّمٌح ومٙمرشملم ،أو أن اًمِمٕمقر يّمٌح
ؿمٕمقريـ ،أو أن اخلٞم٤مل يّمٌح ظمٞم٤مًملم.
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يمال ..وإٟمام ُشمّمٌح اًمٗمٙمرة هبذا اًمتالىملُ ،مئ٤مت إومٙم٤مر ذم اًم٘مقة واًمٕمٛمؼ وآُمتداد ..واعمثؾ
إقمغم قمغم ذًمؽ حمًقس ذم قم٤ممل احلس واعمِم٤مهدة ،وحمًقس ذم قم٤ممل اًمٕمٓمػ واًمِمٕمقر..
ومٗمل قم٤ممل اعمِم٤مهدة جيٚمس اعمرء سملم ُمرآشملم ومال يرى إٟمً٤م ًٟم٤م واطمدً ا أو إٟمً٤مٟملم اصمٜملم ،وًمٙمٜمف يرى
قمنمات ُمتالطم٘م٤مت ذم ٟمٔمره إمم هم٤مي٦م ُم٤م يٌٚمٖمف اًمٜمٔمر ذم يمؾ ادم٤مه).

() 1

سمؾ يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة قمٜمده هل اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمحٞم٤مة ،سمؾ هل هدف احلٞم٤مة ،وم٢مذا مل شمٙمـ ومال
طمٞم٤مة ..ىم٤مل ًمف إؾمت٤مذ (ـم٤مهر اًمٓمٜم٤مطمل) يق ًُم٤م :إن سمٜم٤مء ضمًٛمؽ وُم٤م أراه ُمـ ىمقة صحتؽ
وُمث٤مسمرشمؽ قمغم اًمٕمٛمؾ ذم اًمِمٞمخقظم٦م ،يٌنم سم٠مٟمؽ ؾمتّمؾ إمم ؾمـ اعم٤مئ٦م وشمزيد ،ومامذا يٙمقن
ؿمٕمقرك وىمتئذ وُم٤م اًمٙمت٤مب اًمذي شم١مًمٗمف؟
وم٠مضم٤مب :إٟمٜمل ٓ أمتٜمك أن أصؾ إمم ؾمـ اعم٤مئ٦م يمام يتٛمٜم٤مه همػمي ،وإٟمام أمتٜمك أن شمٜمتٝمل طمٞم٤ميت
قمٜمدُم٤م شمٜمتٝمل ىمدريت قمغم اًمٙمت٤مسم٦م واًم٘مراءة ،وًمق يم٤من ذًمؽ همدً ا!.
صمؿ حتدث قمـ أيمؼم أُم٤مٟمٞمف ذم طمٞم٤مشمف ،واًمتل مل شمٙمـ ذم اعم٤مل أو اجل٤مه أو اعمٜمّم٥م ،وإٟمام يم٤مٟم٧م ذم
شم٠مًمٞمػ يمت٤مب قمـ اإلُم٤مم اًمٖمزازم وومٚمًٗمتف ،وىمد قمٙمػ قمغم اًم٘مراءة قمٜمف سمٕمٛمؼ ذم ُمراطمٚمف
إظمػمةً ،مٞمْمع قمٜمف هذا اًمٙمت٤مبً ،مٙمٜمف رطمؾ ىمٌؾ أن يٌدأ ومٞمف!.
اٟمٙم٥م اًمٕم٘م٤مد قمغم اًم٘مراءة ُمٜمذ اًمّمٖمر ،وىمرأ يمؾ ُم٤م وىمع حت٧م يده سمٜمٝمؿ يمٌػم ،وم٘مد ىمرأ اًمٕم٘مد
ويمثػما ُمـ اًمدواويـ ىمٌؾ أن يٌٚمغ
اًمٗمريد ،واعمًتٔمرف ،واًمٙمِمٙمقل ،وُم٘م٤مُم٤مت احلريري،
ً
اًمٕم٤مذة ُمـ قمٛمره ،يمام ىمرأ سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ً
أقمامٓ أدسمٞم٦م يمثػمة ،ومٙم٤مٟم٧م صم٘م٤مومتف اًمٖمزيرة ُمًتٛمدة ُمـ
يمثػما ووؾمع ُمداريمفً ،م٘مد أقمٓمتف اًم٘مراءة يمؾ رء ،وأقمٓم٤مه٤م هق
احلْم٤مرشملم ،وهق ُم٤م ؾم٤مقمده ً
يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ،طمتك يم٤من أؿمٝمر اًم٘مراء ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ.
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صٖمػما ،ويم٤مٟم٧م ًمٔمروف اًمٜمِم٠مة أصمره٤م ذم شمقًمد هذا احل٥م ذم ٟمٗمًف ،وم٘مد
ارشمٌط اًمٕم٘م٤مد سم٤مًمٙمت٤مب
ً
يم٤من واًمده ُمـ أٟمّم ٤مر احلريم٦م اًمٕمراسمٞم٦م ،ويم٤من اًمٕم٘م٤مد يرى ذم سمٞم٧م أسمٞمف جمٚم٦م إؾمت٤مذ وهمػمه٤م ُمـ
جمالت قمٌد اهلل اًمٜمديؿ ،وُمٕمٝم٤م أقمداد ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أسمق ٟمْم٤مرة واًمٕمروة اًمقصم٘مك ،وٟمنمات اًمثقرة
اًمتل يم٤مٟم٧م شمقزع ذم اخلٗم٤مء.
أظمٌ٤مرا ذم ؾمػم اًمٙمت٤مب اًمذيـ يّمدرون هذه اًمّمحػ وٓ ؾمٞمام
ويم٤من يًٛمع قمغم اًمدوام
ً
اًمٜمديؿ ..مم٤م دومٕمف أن حي٤ميمٞمف وهق صٖمػم سم٢مقمداد جمٚم٦م اؾمٛمٝم٤م (اًمتٚمٛمٞمذ) قمغم همرار جمٚم٦م
(إؾمت٤مذ) اًمتل يّمدره٤م اًمٜمديؿ ،صمؿ ي٘مقل :إن هذه اًمٔمروف اىمؽمٟم٧م هب٤م رهمٌ٦م ُمٚمح٦م ذم اًم٘مراءة
واًمٙمت٤مسم٦م ،ويم٤من يرى واًمده ي٘مرأ يمت٥م اًمٗمرائض واًمٕمٌ٤مدات وسمٕمض يمت٥م اًمت٤مريخ ،وٓ ؾمٞمام
شم٤مريخ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،وشمراضمؿ إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم ،ومل ي٘متٍم إُمر قمغم واًمده ،وإٟمام يم٤من يرى
أظمقاًمف ي٘مرؤون يمت٥م اًمتّمقف وإدب اًمديٜمل ،وٓ ؾمٞمام يمت٥م اًمٖمزازم ،وحمٞمل اًمديـ سمـ
قمريب ،وهمػمهؿ ُمـ اعمتّمقوم٦م اعمت٠مظمريـ ،صمؿ يّمحٌف واًمده إمم جمٚمًفُ ،مع ؿمٞمقخ ومٞمام سملم
إرسمٕملم واًمًٌٕملم يًٛمرون ُمٕمف ذم اعمٜمدرة ،وي٘مْمقن أوىم٤مهتؿ ذم احلدي٨م قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م
وإهة احل٤ميمٛم٦م ،وىمد أوم٤مدشمف هذه اجلٚمً٤مت وم٤مئدة يمؼمى ،يم٤من أمهٝم٤م ُمٕمرومتف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد
دورؾم٤م
اجلداوي ،ويم٤من ُمـ أدسم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء ،اًمذيـ قم٤مسوا مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين ،وأظمذوا قمٜمف
ً
ذم احلٙمٛم٦م واًمٖمػمة اًم٘مقُمٞم٦م ،وهق رضمؾ يذيمره اًمٕم٘م٤مد سم٠مٟمف ىمقي اًمذايمرة ،وواؾمع احلٗمظ ُمـ
اعمٜمٔمقر واعمٜمثقر ،يًتٔمٝمر ُم٘م٤مُم٤مت احلريري وسمديع اًمزُم٤من ودواويـ اًمِمٕمراء اًمٗمحقل ،وًمديف
دائام وٓ يًٙمتقٟمف ُمرة
ىمدرة قمغم ُمٜم٤مزًم٦م مخً٦م أو ؾمت٦م ُمـ إدسم٤مء ذم وىم٧م واطمد ،ومٞمًٙمتٝمؿ ً
واطمدة ،ويم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اًمٕم٘م٤مد هبذا اًمرضمؾ طمً٥م ىمقًمف ،هل إطمدى اًمدواومع اًم٘مقي٦م اًمتل
طمٗمزشمف ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م واإلىمٌ٤مل قمغم ىمراءة اًمٙمت٥م واًمدواويـ.
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وُمـ هذه اجلٚمً٤مت ،يم٤مٟم٧م اٟمٓمالىم٦م اًمٗمتك اًمٞم٤مومع ٟمحق اًم٘مراءة واعمٓم٤مًمٕم٦م ،اًمتل أطمٌٝم٤م طمٞمٜمام
رأى اهتامم ُمـ طمقًمف هب٤م ..وهل سمٛمث٤مسم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمِمجٞمع ذاشمٞم٦م ،وشمقضمٞمف همػم ُمٌ٤مذ شمتقق إًمٞمف
اًمٜمٗمس ،طمٞمٜمام شمرى اعمٜم٤مخ ُمـ طمقهل٤م ُمّمٌق ًهم٤م سمف.
ًم٘مد ورث اًمٕم٘م٤مد ـمٌٞمٕم٦م آٟمٓمقاء قمـ أُمف وأسمٞمف ،ومٚمؿ يٙمـ يٛمؾ اًمقطمدة وإن ـم٤مًم٧م ،ويًتٓمٞمع
أن ي٘ميض إي٤مم اًمٓمقال ذم سمٞمتف وطمٞمدً ا وهق ُم٤م يتٕمذر قمغم همػمه ُمـ أشمراسمف ،وًمٙمٜمف وُمع هذه
ً
آٟمٓمقائٞم٦م ،مل يٙمـ ً
قم٤مـمال ،وإٟمام يم٤من يِمٖمؾ ٟمٗمًف سم٤مًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ..وذم صٌ٤مه وُمع
وم٤مرهم٤م
دظمقًمف ًمٚمٛمدرؾم٦م ،يم٤من هٜم٤مك ديم٤من سمجقاره٤م يٌٞمع اًمٙمت٥م ُمع أصٜم٤مف اًمٕمٓم٤مرة واحلٌقب
وًمقازم أهؾ اًمريػ وُمـ هذه اًمٙمت٥مُ ،م٤م يم٤من يرشمٗمع إمم مخً٦م ىمروش أو إمم قمنمة ىمروش
يم٤معم٘م٤مُم٤مت واًمدواويـ.
صمؿ يمؼم اًمٕم٘م٤مد ويمؼمت ُمٕمف هقاي٦م اًم٘مراءة إمم طمد اًمتٖمقل( ،وم٤مؿمتٝمر سمًٕم٦م اـمالقمف ويمثرة ىمراءشمف
ٟمققم٤م ُمـ أٟمقاع اًمٙمت٥م إٓ ىمرأه ،ويم٤مٟم٧م ىمراءشمف هيٕم٦م دىمٞم٘م٦م،
عمختٚمػ اًمٙمت٥م ٓ ،يؽمك ً
ويٗمْمؾ ىمراءة يمت٥م ومٚمًٗم٦م اًمديـ ويمت٥م اًمت٤مريخ اًمٕم٤مم واًمت٤مريخ اًمٓمٌٞمٕمل ،وشمراضمؿ اًمٕمٔمامء
ودواويـ اًمِمٕمر ،ويم٤من ي٘مقل( :إٟمٜمل أىمرأ هذه اًمٙمت٥م وأقمت٘مد أن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ُمتٞمٜم٦م ،وإن
يم٤مٟم٧م شمٗمؽمق ذم اًمٔم٤مهر ،إذ شم١مدي مجٞم ًٕم٤م إمم شمقؾمٞمع أومؼ احلٞم٤مة أُم٤مم اإلٟمً٤من ،ومٙمت٥م اًمٗمٚمًٗم٦م
اًمديٜمٞم٦م شمٌلم إمم أي طمد متتد احلٞم٤مة ىمٌؾ اًمقٓدة وسمٕمد اعمقت ،ويمت٥م اًمت٤مريخ اًمٓمٌٞمٕمل شمٌح٨م ذم
أؿمٙم٤مل احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م وأٟمقاقمٝم٤م اعمتٕمددة ،وشمراضمؿ اًمٕمٔمامء ُمٕمرض ٕصٜم٤مف قم٤مًمٞم٦م ُمـ احلٞم٤مة
اًم٘مقي٦م اًمٌ٤مرزة  ،واًمِمٕمر هق شمرمج٤من اًمٕمقاـمػ ،وم٠مٟم٤م ٓ أىمرأ ُمـ اًمٙمت٥م إٓ ُم٤م ًمف ُمً٤مس سمن
احلٞم٤مة)
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جنة بال كتب؟!
ٓ يٕمرف اًمٕم٤ممل ُمثؾ اجل٤مطمظ ذم قمِم٘مف وهٞم٤مُمف سم٤مًمٙمت٥م ،طمتك أهن٤م يم٤مٟم٧م ؾمٌ ًٌ٤م ذم هاليمف وًم٘مد
ىمٞمؾ:
ُمـ احل٥م ُم٤م ىمتؾ
ًم٘مد ذاع اؾمؿ اجل٤مطمظ يم٠مي٘مقٟم٦م قمرسمٞم٦م ذم قم٤ممل اًمٙمت٥م ٕن وًمٕمف مل يٙمـ شمروم٤م ُمٕمرومٞم٤م أو اضمتامقمٞم٤م.
ومٕمالىمتف سم٤مًمٙمت٤مب طم٤مًم٧م طمتك دون ُمقاضمٝمتف ٕقمٌ٤مء احلٞم٤مة رهمؿ وم٘مره .وأيمًٌتف ُمٞمال ًمٚمتحرر
ُمـ شم٘م٤مًمٞمد اعمجتٛمعً ،مٞمِمؼ ؾمٌٞمٚمف ًمٚمٛمٕمروم٦م سمٕمٞمدا قمـ إـمر اجل٤مهزة .طمٙمك قمٜمف أسمق هٗم٤من
اًمِم٤مقمر ىم٤مئال :مل أر ىمط وٓ ؾمٛمٕم٧م ُمـ أطم٥م اًمٙمت٥م واًمٕمٚمقم أيمثر ُمـ اجل٤مطمظ ،وم٢مٟمف مل ي٘مع
سمٞمده يمت٤مب ىمط إٓ اؾمتقرم ىمراءشمف يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من ،طمتك إٟمف يم٤من يٙمؽمي ديم٤ميملم اًمقراىملم ويٌٞم٧م
ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر .وعم٤م ص٤مر اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م اًمٗم٤مظمرة قمٜمقاٟم٤م ًمٚمروم٤مهٞم٦م ،طمرص اجل٤مطمظ قمغم أن شمقضمٝمف
سمّمػمة اًم٘م٤مرئ اًمٗمذً ،مٞمًٕمك ظمٚمػ اًمٜمٗمٞمس ُمـ اًمٕمٚمقم وأداب واحلٙمٛم٦م .وم٢مذا ُقمرو٧م قمٚمٞمف
طمتك إوراق اعم٘مٓمٕم٦م اًمتل ٓ يرى همػمه ومٞمٝم٤م وم٤مئدة ،وم٢مٟمف يم٤من يٓمٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ،وي١مدي هل٤م
ُم٘م٤مسمال .وعم٤م ؾمخر ُمٜمف أصح٤مسمف يقُم٤م ،ىم٤مل :أٟمتؿ مح٘مك واهلل ،إن ومٞمٝم٤م ُم٤مٓ يقضمد إٓ ومٞمٝم٤م،
وًمٙمٜمٙمؿ ضمٝم٤مل ٓ شمٕمرومقن اًمٜمٗمٞمس ُمـ اخلًٞمس! طمتك ُمقشمف يم٤من شمٕمٌػما قمـ اًمقًمع سم٤مًمٙمت٥م،
ومٛمـ قم٤مدشمف أٟمف يْمع اعمجٚمدات يم٤محل٤مئط ُمـ طمقًمف صمؿ جيٚمس ًمٞم٘مرأ .وعم٤م أصٞم٥م سم٤مًمٗم٤مًم٩م وقمجز
قمـ احلريم٦م وىمع قمٚمٞمف جمٚمد ومامت.
وٟمؽمك ذًمؽ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمزُمـ اًمذي وممً ،مٜمجد ضم٤مطمٔم٤م آظمر ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ٓ ،يٜمتٛمل
ًمٚمٖمرب وًمٙمٜمف يم٤من ُمٗمخرة اًمنمق ،إٟمف اًمٕمٛمالق اًمذي وصٗم٤مه سم٤مًم٘م٤مرئ اجلٌ٤مر ،طمٞم٨م يم٤من
يتٜمدر سمام وصٗمف سمف احلٙمٞمؿ وختٞمٚمف ًمف ذم سمٕمض يمتٌف ،سم٠مٟمف دظمؾ اجلٜم٦م وذه٥م يٓمقف ذم
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أرضم٤مئٝم٤م ،قمًك أن يرى وضمٝم٦م ُمٙمتٌ٦م ي٘مػ أُم٤مُمٝم٤م ،ويت٠مُمؾ قمٜم٤مويـ اًمٙمت٥م ومٞمٝم٤م ،ومٚمام ـم٤مل سمف
اعمٓم٤مف ومل جيد ُمٙمتٌ٦م وٓ يمت ًٌ٤م وجر ُمٜمٝم٤م وـمٗمؼ ي٘مقل ُ :م٤م هذا ؟ ..ضمٜم٦م سمال يمت٥م؟
وقمٚمؼ قمغم هذا سم٘مقًمف( :إن احلٙمٞمؿ ص٤مدق ذم ختٞمٚمفٟٕ ،مٜمل ومٕمال ٓ أؾمتٓمٞمع أن أقمٞمش ذم ضمٜم٦م
ٓ أـمٚمع ومٞمٝم٤مٟ ..مٕمؿ ٓ أـمٚمع ومٞمٝم٤م وًمٞمس ُمـ اًميوري أن أىمرأ ،وم٤مًم٘مراءة هل إطمدى صقر
آـمالع)
ًم٘مد سمدأ ي٘مرأ ذم يمؾ رء ،ويم٤من أصدىم٤مؤه طمٞمٜمام ضم٤مء إمم اًم٘م٤مهرة ،يتٌ٤مدًمقن اًم٘مراءة ،ويذهٌقن
ًمدار اًمٙمت٥م طمتك يٜمًخقن اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م !.ويم٤من أول يمت٤مب أًمٗمف قمـ ظمقاـمره وُمذيمراشمف
ُمٓمروطم٤م ذم إؾمقاق ،ؾمٌع أو صمامن ؾمٜمقات ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف أطمد ،طمتك سمدأ يٙمت٥م ذم اًمّمحػ
ً
وأىمٌؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وقمغم همػمه٤م مم٤م يمت٥م سمٕمد ذًمؽ ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ،يم٤من ي٘مرأ ذم اًمٕمٚمؿ وإدب
واًمت٤م ريخ واًمٗمٚمؽ واًمٓم٥م ويمؾ رء ،وذم طمقاره ُمع اإلقمالُمٞم٦م (أُم٤مين ٟم٤مؿمد) أؿم٤مر هل٤م أن هذا
اًمدوٓب اًمذي قمغم يً٤مره ومٞمف  100يمت٤مب قمـ احلنمات ي٘مرأه٤م ويٜمٔمر ومٞمٝم٤م!.
وحيٙمل شمٚمٛمٞمذه اًمٜمجٞم٥م اًمٙم٤مشم٥م اًمٙمٌػم اًمراطمؾ (أٟمٞمس ُمٜمّمقر) ذم يمت٤مسمف (ذم ص٤مًمقن اًمٕم٘م٤مد
يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م أي٤مم) أٟمف أراد ذات يقم أن يثٌ٧م ًمٚمٕم٘م٤مد ،أٟمف مل ي٘مرأ يمؾ رء وٓ يٕمرف يمؾ رء
وظمّمقص٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقضمقدي٦م ،وهل ختّمص أٟمٞمس ُمٜمّمقر ،وىم٤مم ُمتٌ٤مه ًٞم٤م سمذيمر أؾمامء
ً
اًمٙمت٥م اًمتل ىمرأه٤م اًمٗمٞمٚمًقف إعم٤مين ُم٤مرشمـ هٞمدضمر ،ومً٠مًمف اًمٕم٘م٤مد :يمؿ يمت٤م ًسم٤م ًمف قمٜمدك؟ وم٘م٤مل
أٟمٞمس :يمؾ اًمٙمت٥م اًمتل شمرمج٧م إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م ومه٤م يمت٤مسم٤من ،ومْمحؽ اًمٕم٘م٤مد وٟم٤مدى ظم٤مدُمف
وىم٤مل :ه٤مت اًمٙمت٥م اعمٚم٘م٤مة قمغم اًمنير ،ومٙم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة ،سم٠من ضم٤مء اخل٤مدم سمًٌٕم٦م يمت٥م
ًمٚمٗمٞمٚمًقف إعم٤مين ،ووحؽ اًمٕم٘م٤مد ًمٞم٘مقل :يمؾ رء ُمقضمقد هٜم٤م ي٤م ُمقٟٓم٤م ،إٟمٜمل أـمٚم٥م
اًمٙمت٥م وهل ذم اعمٓمٌٕم٦م!.
يرى اًمٕم٘م٤مد سم٠من (اًمٙمت٥م ٓ شمٖمٜمل قمـ دم٤مرب احلٞم٤مة ،ويمذًمؽ ٓ شمٖمٜمل اًمتج٤مرب احلٞم٤مشمٞم٦م قمـ
اًمٙمت٥مٟٕ ،مٜم٤م ٟمحت٤مج ىمً ًٓم٤م ُمـ اًمتجرسم٦م ًمٙمل ٟمٗمٝمؿ طمؼ اًمٗمٝمؿ ،أُم٤م أن اًمتج٤مرب ٓ شمٖمٜمل قمـ
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اًمٙمت٥م ،ومذًمؽ ٕن اًمٙمت٥م هل دم٤مرب آٓف ُمـ اًمًٜملم ذم خمتٚمػ إُمؿ واًمٕمّمقر ،وٓ
يٛمٙمـ أن شمٌٚمغ دمرسم٦م اًمٗمرد اًمقاطمد ،أيمثر ُمـ قمنمات اًمًٜملم)
يمام يم٤مٟم٧م ًمف ٟمٔمرة إجي٤مسمٞم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمٙمررة ذم اعمقوقع اًمقاطمد ،ومل جيٕمٚمف شمِم٤مسمف اعمقوقع
يٕمرض قمـ اًمٌ٘مٞم٦م سمحج٦م أٟمف ىمرأ ُمثٚمف ىمٌؾ ذًمؽ ،وهل ومٚمًٗم٦م شم١مُمـ سم٤مظمتالف وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر
ومت٤ميز إومٙم٤مر وشمٜمققمٝم٤م ،واظمتالف رؤيتٝم٤م اًمتل دمٚم٥م اًمٗم٤مئدة ُمٝمام يم٤مٟم٧م يًػمة ،ومٝمق ٓ ئمـ
أن هٜم٤مك يمت ًٌ٤م ُمٙمررة ٟٕ ،مف يٕمت٘مد أن اًمٗمٙمرة اًمقاطمدة إذا شمٜم٤موهل٤م أيمثر ُمـ يم٤مشم٥م وأيمثر ُمـ
يمت٤مب ،أصٌح٧م أًمػ ومٙمرة ،ومل شمٕمد ومٙمرة واطمدة ،ويم٤من يتٕمٛمد أن ي٘مرأ ذم اعمقوقع اًمقاطمد،
أىمقال يمت٤مب قمديديـ ،ويِمٕمر سم٤معمتٕم٦م واعمٜمٗمٕم٦م ُمـ ىمراءة اعمقوققم٤مت اعمتٕمددة ،ومٙم٤من ي٘مرأ قمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ذم طمٞم٤مة ٟم٤مسمٚمٞمقن ،أيمثر ُمـ أىمقال صمالصملم يم٤مشم ًٌ٤م ،ويثؼ أن يمؾ ٟم٤مسمٚمٞمقن ُمـ ه١مٓء هق
همػم ٟم٤مسمٚمٞمقن اًمذي وصػ ذم يمت٥م أظمرى.
وٓ يٗمقت اًمٕم٘م٤مد أن يتحدث قمـ شم٠مصمػم اًمٙمت٥م ذم اإلٟمً٤من سم٠مٟمقاقمٝم٤م ومٞم٘مقل :أُم٤م شم٠مصمػم يمؾ ٟمقع
ُمـ أٟمقاع اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،ومٝمق أن اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤م اًمْمٌط
واًمدىم٦م ،وشمٗمٞمدٟم٤م اعمٕم٤مرف اعمحدودة اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمٜم٤مس ،واًمٙمت٥م إدسمٞم٦م شمقؾمع
دائرة اًمٕمٓمػ واًمِمٕمقر ،وشمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ احلٞم٤مة واجلامل ،واًمٙمت٥م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م شمٜمٌف اًمٌّمػمة
وُمٚمٙم٦م آؾمت٘مّم٤مء ،وشمتٕمدى سم٤مًم٘م٤مرئ ُمـ اعمٕمٚمقم إمم اعمجٝمقل ،وشمٜمت٘مؾ سمف ُمـ اًمٗمروع إمم
إصق ل ..ويمؾ ُمـ هذه إٟمقاعٓ ،زم ًمتث٘مٞمػ اإلٟمً٤من وشمٕمريػ ضمقاٟم٥م هذا اًمٕم٤ممل اًمذي
يٕمٞمش ومٞمف وأٟم٤م أومْمٚمٝم٤م قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م إدسمٞم٦م ،وم٤مًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،وم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م.
وطمقل اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمريد ىمراءشمف ،وم٘مد أؿم٤مر اًمٕم٘م٤مد إمم أن اًم٘م٤مرئ ٓ يًتٓمٞمع
حتديد طمجؿ وُم٘مدار اًمٗم٤مئدة اًمتل جيٜمٞمٝم٤م ُمـ ىمراءة اًمٙمت٤مب ،ومرب يمت٤مب ي٘مرأه اًم٘م٤مرئ وجيتٝمد
أصمرا
ذم ىمراءشمف صمؿ ٓ خيرج ُمٜمف سمٌمء ،ويمت٤مب آظمر ىمد يتّمٗمحف جمرد شمّمٗمح ،ومٞمؽمك ومٞمف ٟمٗمًف ً
يمٌػما وقمٛمٞم ً٘م٤م ،ذم يمؾ رأي ُمـ آرائف ،وذم يمؾ ادم٤مه ُمـ ادم٤مه٤مت ذهٜمف.
ً
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وي٘مدم ٟمّمٞمح٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمذي يّمٞمٌف اًمٗمتقر ُمـ اًم٘مراءة ومٞم٘مقلُ ٓ :شمٙمره ٟمٗمًؽ قمغم اًم٘مراءة،
ودع اًمٙمت٤مب ذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل شمِمٕمر ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمتقر وآؾمتث٘م٤مل ..صمؿ يتحدث قمـ اًمٙمت٤مب اعمٗمٞمد
واعم١مصمر ،ويٌلم أن اًمٙمت٤مب اعمٗمٞمد هق اًمذي يزيد ُمـ ُمٕمروم٦م ىم٤مرئف ،وىمدرشمف قمغم اًمٕمٛمؾ
ضمديرا سم٤مٓهتامم إن ُوضمد ،واإلٟمً٤من ٓ يٕمرف
واإلدراك وشمذوق احلٞم٤مة ،ويٙمقن هذا اًمٙمت٤مب
ً
إٓ ًمٞمٕمٛمؾ أو ًمٞمِمٕمر ،واعمٕمروم٦م اًمتل ٓ قمٛمؾ وراءه٤م وٓ ؿمٕمقر ،ومخػم ُمٜمٝم٤م قمدُمٝم٤م ،وقمغم هذا
إؾم٤مس ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمرق سملم ُم٤م يّمٚمح ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمتٝمذي٥م وسملم ُم٤مٓ يّمٚمح.

أقرأ وال أدتفود
ؾم٠مًمٜمل سمٕمض اعمحٌلم ًمٚم٘مراءة ،واًمقاضمديـ ذم أٟمٗمًٝمؿ طم٥م إٟمس سم٤مًمٙمت٥مُ :م٤مًمٜم٤م ٟم٘مرأ وٓ
ٟمتذيمر ُم٤م ٟم٘مرأٟ ،مِمٕمر أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٗمٞمد ُمـ ضمٝمدٟم٤م ُمع اًمٙمت٥م سمٌمء.
يمثػما وأفمٜمٜمل ًمق شمذيمرت يمؾ ُم٤م ىمرأتً ،مٍمت اًمٞمقم
وىم٤مل أطمدهؿ سم٤مئً٤م ي٤مئً٤مً :م٘مد ىمرأت ً
ؿمٞم ًئ٤م ه٤مئال ،وقمدوين ُمـ يمٌ٤مر اعمث٘مٗملم ،وًمٙمـ ًمألؾمػُ ،م٤م إن أٟمتٝمل ُمـ اًمٙمت٤مب ،طمتك شمٓمػم
قمغم طمػمهتؿ،
ُمـ ذايمريت يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ىمرأهت٤م ومٞمف ..طمتك أٟم٤م وىمٌؾ أن يٕمرض احلٞم٤مرى ّ
ويً٠مًمقٟمٜمل قمـ قمالج ًمدائٝمؿ ،يمٜم٧م أشمٕمج٥م وأُمقج طمػمة ،ذم هذا اًمٕم٤مؿمؼ اعمٜمٝمقم ًمٚمٙمت٥م،
ؾمٓمرا واطمدً ا ،وأشم٠ميمد ُمًتٞم٘مٜمً٤م أٟمف مل
اًمذي يدور سمٞمٜمف وسمٞمٜمل طمدي ًث٤م وم٠مؿمٕمر ُمٕمف ويم٠مٟمف مل ي٘مرأ
ً
يٌٞمض وضمٝمف سمّمٗمح٦م يمت٤مب ذم يقم ُمـ إي٤مم.
واحلؼ أٟمٜمل أقمد ُم٤م ظمّمٜمل سمف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال قمٓمٞم٦م
يمثػما ُمـ هقد سمنماء اًمٙمت٥م ،اًمتل شمتزاطمؿ وشمؽمايمؿ،
وُمٜمح٦م ،وم٘مد يم٤من واًمدي يٜمزقم٩م ً
وشم٘م٤مسمٚمٝم٤م ىمراءة وٕمٞمٗم٦م واـمالع هزيؾ ،ومٙم٤من رمحف اهلل ي٘مقل زم طم٤مز ًُم٤م ضم٤مز ًُم٤م :يمٜم٤م ىمديام ٓ
ٟمِمؽمي يمت٤مسم٤م ضمديدً ا طمتك ٟمٜمتٝمل ُمـ اًمذي ذم أيديٜم٤مٟ ،محٗمظ ُم٤م ومٞمف ،وٟمٚمتٝمؿ إسمداقم٤مشمف ،وٟمتٖمٜمك
سمدرره ،وٟمردد ُم٤م ه٤مُم٧م سمف أرواطمٜم٤م ذم فمالًمف.
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وًمٕمؾ أيب وضمٞمٚمف يم٤مٟمقا قمغم ظمٓمك اًمٕم٘م٤مد وي٘مٚمدوٟمف ُمـ ُمٜمٝمجف اًم٘مرائل ،ويٕمٛمٚمقن سمٜمّمٞمحتف
طمٞمٜمام ىم٤مل:
"أن شم٘مرأ يمت٤مسم ً٤م ضمٞمد ًا صمالث ُمرات ..ظمػم ًمؽ ُمـ أن شم٘مرأ صمالث يمت٥م ضمديدة"
وذم اًمٖمرب ىم٤مل دو سمقومػم :اىمرأ ىمٚمٞمال و ًمٙمـ اؾمتققم٥م يمؾ يمٚمٛم٦م ىمرأهت٤م.
وي٘مقل أوًمٞمٗمر ؾمٛمٞم٨م :قمٜمدُم٤م أىمرأ يمت٤م ًسم٤م ًمٚمٛمرة إومم أؿمٕمر أين ىمد يمًٌ٧م صدي ً٘م٤م ضمديدً ا ،و
ىمديام.
قمٜمدُم٤م أىمرأه ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م أؿمٕمر أين أًمت٘مل صدي ً٘م٤م ً
وي٘مقل أُملم ُمٕمٚمقف :إذا ىمرأت ىمراءة ومٕمٚمٞم٦م أرسمٕملم يمت٤م ًسم٤م طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ظمالل قمنميـ قم٤م ًُم٤م،
ومٌقؾمٕمؽ ُمقاضمٝم٦م اًمٕم٤ممل.
وي٘مقل أرٟمقًمد شمقيٜمٌلً :مٞمً٧م اًمٕمؼمة ذم يمثرة اًم٘مراءة  ،سمؾ ذم اًم٘مراءة اعمجدي٦م.
وُمع إي٤مم أدريم٧م هذا اًمٜمّمح ،وست أقمٛمؾ سمف ،طمتك مجٕمٜمل اًم٘مدر يق ًُم٤م سمٗم٘مٞمف ُمـ وم٘مٝم٤مء
وهمقرا ُمـ ٟمّمٞمح٦م أيب طمٞم٨م ىم٤مل زم:
اًمث٘م٤موم٦م ،ومٌ٤مدرين سمٜمّمٞمح٦م أؿمد دىم٦م ووقم ًٞم٤م
ً
اطمرص دو ًُم٤م أن ُشمٚم٘مل قمغم اًمٜم٤مس يمؾ ُم٤م طمٗمٔم٧م وىمرأت ُمـ قمٚمؿ وُمٕمروم٦م ،طمدث سمف
إىمران ،اهمري سمف اعمج٤مًمس ،زيـ سمف اعمح٤مومؾٕ ،ن ذًمؽ أدقمك إمم صمٌقشمف ذم ذايمرشمؽ ..صمؿ
رضب زم اًمٜم٤مصح ُمث٤مٓ سم٤مًمٗمحقل ُمـ قمٚمامء إزهر ،طمٞمٜمام يم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ ذم اًمٙمت٥م،
ومال يٚمٌثقن إٓ وخيرضمقن سمف قمغم اًمٜم٤مس واًمٓمالب واًمدارؾملم حيدصمقهنؿ سمف ،وم٢مذا مل جيدوا
أطمدا ،ظمٚمٕمقا قمامئٛمٝمؿ ،وووٕمقه٤م أُم٤مُمٝمؿ وطمدصمقه٤م سمام زظمرت سمف أدُمٖمتٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ،
ٓؿمؽ أن ُمـ يراهؿ وهؿ حيدصمقن اهلقاء ئمٜمٝمؿ ُمـ مجٚم٦م اعمج٤مٟملم ،وًمٙمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ
مجٚم٦م إذيمٞم٤مء ،وُمـ هٜم٤م قمٔمؿ ؿم٠من اًمٕمامئؿ.
ٟمّمٞمح٦م صم٤مًمث٦م ،قمٚمٞمؽ أن شمٕمٛمؾ هب٤م أهي٤م اًمراهم٥م ذم اًمٗم٤مئدة واًمتذيمرة وصمٌ٤مت اًمٕمٚمؿ ،ورؾمقخ
اعمٕمروم٦م ،اٟمٔمر إمم أي يمت٤مب شم٘مرأه ،ؾمتجد ذم سمدايتف وىمٌؾ ُم٘مدُمتف ،صٗمح٦م سمٞمْم٤مء أو صٗمحتلم،
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قمٚمٞمؽ أن شمدون وشمًجؾ ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمف قمٞمٜمؽ واؾمتٚمذشمف ىمرحيتؽُ ،مـ ومٜمقن اًم٘مقل
ومجٞمؾ اًمٌٞم٤من ،ىمٞمد سمرىمؿ اًمّمٗمح٦م يمؾ ومٙمرة أقمجٌتؽ ،أو طمٙمٛم٦م قمٚمٛمتؽ ،أو رأي٤م أهلٛمؽ ،أو
سمٞمتً٤م ُمـ اًمِمٕمر أهبرك ،أو ُمٗمر ًدا ضمد قمٚمٞمؽ.
وطمٞمٜمام شمٜمتٝمل ُمـ اًمٙمت٤مب ،راضمع هذه اعمقاـمـ قمؼم صٗمح٤مهت٤م سم٠مرىم٤مُمٝم٤م اعمًجٚم٦مً ،مٞمًٝمؾ قمٚمٞمؽ
احلّمقل قمغم أهمٜمك ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب ،واإلوم٤مدة ُمـ ظمالصتف اًمٕمذسم٦م ،ورطمٞم٘مف اًمٗمقاح.
صمؿ اٟمٔمر يمٞمػ أحتٗمٜم٤م سمٕمض اًمٌّمػميـ سمخؼماهتؿ طمٞمٜمام دًمقٟم٤م قمغم وم٤مئدة اًمٜم٘م٤مش واحلقار ..ومام
اًمذي يٛمٜمٕمؽ إذن أن شمٜمت٘مل ُمـ أصدىم٤مئؽ ُمـ حي٥م أن يًٛمع ُمٜمؽ وحت٥م أٟم٧م أن شمٜم٤مىمِمف ومٞمام
ىمرأت ،ومال ؿمؽ أن اًمٜم٘م٤مش وم٤مئدشمف قمٔمٞمٛم٦م ذم شمثٌٞم٧م اًمٕمٚمؿ ،وـمٌع اعمٕمٚمقُم٦م ،سمؾ واإلوم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م
ومٞمام يٕمروف أظمرون ُمـ ُمٕم٤مرومٝمؿ وظمؼماهتؿ.
ىمديام ،يٛمٙمـ ًمؽ زم أن أؤيمد ًمؽ ،أهن٤م ُمـ
هبذه اًمٜمّم٤مئح اًمتل ؿم٤مءت إىمدار أن أشمٕمٚمٛمٝم٤م ً
اًمٞمقم ًمق ص٤مرت ـمري٘متؽ وطمرومتؽ ،ومٚمـ متر قمٚمٞمؽ صٗمح٦م ُمـ يمت٤مب ،إٓ وىمد قمٍمت
ومقائده٤م وطمٗمٔم٧م ومرائده٤م ..وم٤مسمدأ واٟمٓمٚمؼ.

التكرار وفود احملتار
شمّمدُمٜم٤م سمٕمض اًمٙمت٥م ومال ٟمتج٤مه أن ٟمٕمؽمف سم٘مٌحٝم٤م ورداءة ٟمٔمٛمٝم٤م عم٘م٤مم أصح٤مهب٤م ،وقمٚمق
يمٕمٌٝمؿ ،ذم حمراب اًمٗمٙمر وإدب.
يمٜم٧م أرُمل اًمٙمت٤مب و ُأقمرض قمٜمفُ ،مٙمتٗمٞم٤م سم٤مًمّمٛم٧م ،وٓ أضمٝمد ٟمٗمز أسمدً ا ذم سمحثٝم٤م قمـ قمٚم٦م
هذا اًمٜمٗمقر ،هؾ هق ُمٜمل وُمـ وٕمػ ىمدرايت ،وىمٚم٦م قمٚمٛمل ووئٞمؾ إُمٙم٤مٟم٤ميت ،أم ُمـ اعم١مًمػ
وىمٌح ُم٤م يمت٥م ،وقمًػم ُم٤م ؾمٓمر؟
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صمؿ يم٤من هٜم٤مك ُمٜمحك آظمر طمٞمٜمام أي٘مٜم٧م أن اًم٘مراءة أذواق ،ومام ُمٚمٚمتف يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد أقمج٥م
همػمي ُمـ اًم٘مراء ،وىمد رأي٧م يمثػما ُمـ ه١مٓء ،وهؿ يِمٞمدون سمٙمت٥م ويمت٤مب ،يمٜم٧م أىمػ أُم٤مم
ؾمٓمقرهؿ ،يم٤مٕقمجٛمل اًمذي ٓ يٗم٘مف ؿمٞمئ٤م ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب.
وذم أشمقن هذه احلػمة ،أقمٚمٛمٜمل سمٕمض إطمٌ٦م أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٙمت٤مب ٓ ،شمًؼم همقره ،وٓ
شمدرك قمٛم٘مف ،إٓ سم٢مقم٤مدة اًم٘مراءة ويمثرة اًمتٙمرار ..وٓ أٟمًك هذا اًمٞمقم اًمذي أُمًٙم٧م ومٞمف
سمرواي٦م اًمٕمٗمـ ،طمتك و٤مىم٧م هب٤م ٟمٗمزّ ،
ويمؾ وقمٞمل ،وٟمٗمر شمريمٞمزي ،ومٓمرطمتٝم٤م ضم٤مٟمٌ٤م ،وأظمذت
أشمً٤مءل :يمٞمػ عمٗمٙمر يمٌػم يمامًمؽ سمـ ٟمٌل ،أن يٙمت٥م هبذا إؾمٚمقب اعمٜمٗمر اعمٛمؾ؟ فمٚمٚم٧م ذم
هذه احلػمة طمتك أظمؼمين أطمد اإلظمقة ،أن يمت٤مسم٤مت ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ٓ ،شم٘مػ قمغم مج٤مهل٤م طمتك
وشمٙمرارا ،ويم٠من هٜم٤مك ه وُمٗمت٤مح ،إذا وىمٗم٧م قمٚمٞمف ،شمٙمِمٗم٧م ًمؽ اًمٖمٞمقب،
ُمرارا
ً
شمٕمٞمد ىمراءهت٤م ً
وسم٤مٟم٧م ًمؽ إهار.
وأقمؽمف أٟمٜمل ىمٚمٞمؾ اًمّمؼمُ ،مٚمقل اًمٓمٌع ،ومال شم٠مهين إٓ اًمٕمٌ٤مرة اًمًٝمٚم٦م ،واًمتٕمٌػم اًمرؿمٞمؼ،
وًمً٧م ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ يٜم٤موٚمقن ٓؾمتجالء اعمٕمٜمك ،ويٙم٤مومحقن ًمتحٚمٞمؾ اًمٖمقاُمض ،ومٜمٗمز
ىمّمػم ذم هذا اًمًٌٞمؾ ،وروطمل ٓ شمتًع خلقض هذه اًمرطمٚم٦م اعمْمٜمٞم٦م ،وًمٕمكم أىمقل :إن هٜم٤مك
همٜم٤مء قمـ هذه اعمّم٤مقم٥م ،سمٙمت٤مسم٤مت شمرومع ًمقاء اًمقوقح وذاع اًمًٝمقًم٦م ،ورهمؿ أٟمٜمل
ُمتخّمص ذم دراؾم٦م اًمؽماث ُمٜمذ صٖمري سمحٙمؿ دراؾمتل إزهري٦م ،إٓ أٟمٜمل ممـ هيٞمٛمقن
سم٤مًمًٝمقًم٦م واًمٚمٞمقٟم٦م ذم إؾمٚمقب واًمتٕمٌػم.
يمثػما طمٞمٜمام أضمد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمٙمٌ٤مر ُمـ يقاومؼ طم٤مًمف طم٤مزم ،ذم ًمٗمظ يمت٤مب صٕم٥م،
أؾمٕمد ً
واؾمتٜمٙم٤مر أؾمٚمقب هم٤مُمض ُمٕم٘مد ،وًمٕمؾ شمٚمؽ اًمًٕم٤مدة شمٕمٞمٜمٜمل أن أهرب ُمـ اهت٤مم ٟمٗمز،
وإداٟم٦م ذائ٘متل.
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ٟمٕمؿ ُم٤م يمٜم٧م أشمقىمع أن أضمد ًمدى أىمرب اًمٜم٤مس ًمٚمراومٕملُ ،م٤م يمٜم٧م أضمد ذم ٟمٗمز ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة
يمت٤مسم٤مشمف ،وُم٤م يمٜم٧م أؾمتٓمٞمع اًمتٕمٌػم ،أُم٤مم ُم٤م أرى وأؾمٛمع ُمـ ؿم٤مرات اإلقمج٤مب واإلهب٤مر سمٌٞم٤مٟمف
اًمذي ٓ يداٟمٞمف ومٞمف أطمد.
ي٘مقل حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٕمري٤من ،شمٚمٛمٞمذ اًمراومٕمل وصدي٘مف:
"ُمْم٧م ؾمٜمقات وؿمدوت ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ؿمدوت ،وإذا سمّمديؼ يدومع إزم يمت٤مب (رؾم٤مئؾ
إطمزان ،واؾمتٝمقاين قمٜمقان اًمٙمت٤مب ،ومتداوًمتف أىمٚم٥م صٗمح٤مشمف ٓ ،أيم٤مد أومٝمؿ مجٚم٦م إمم مجٚم٦م،
طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم ىمّمٞمدشمف طمٞمٚم٦م ُمرآشمف ،وم٢مذا ؿمٕمر قمذب خي٤مًمط اًمٜمٗمس ،ويٜمٗمذ ذم رومؼ إمم
اًم٘مٚم٥م؛ وإذا أٟم٤م أقمٞمده٤م ُمرة وُمرة ،ومال أدع اًمٙمت٤مب طمتك أؾمتٔمٝمر اًم٘مّمٞمدة.طمٌ٥م إمم هذا
اًمِمٕمر اًمً٤مطمر أن أقمقد إمم اًمٙمت٤مب ،وم٠مىمرأه ذم روي٦م وُمٝمؾً ،مٕمٚمٜمل أن أؾمتدرك ُم٤م وم٤مشمٜمل ُمـ
ُمٕم٤مٟمٞمف؛ وأذظمر ًمٜمٗمز ىمق ًة ُمـ ؾمخر سمٞم٤مٟمف ،وصدق قمقاـمٗمف؛ وقمدت إًمٞمف أىمرؤه ىمراءة اًمِمٕمر،
أومٝمٛمف سمٗمٙمري وؿمٕمقري ،وأٟمٔمر ومٞمف سمٕمٞمٜمل وىمٚمٌل؛ وم٢مذا اًمٙمت٤مب يٙمِمػ زم قمـ ُمٕمٜم٤مه.
وأطمٌٌ٧م اًمراومٕمل ُمـ يقُمئذ ،ومرطم٧م أشمتٌع آصم٤مره ذم اًمّمحػ واًمٙمت٥م ٓ ،يٗمقشمٜمل ُمٜمٝم٤م رء
يمٜم٧م أضمٝمد ضمٝمد ًا ُمديد ًا ذم ومٝمؿ يمت٤مسم٦م اًمراومٕمل؛ ٕين مل يٙمـ زم قمٝمد سمٛمثٚمٝم٤م ومٞمام
وأؿمٝمدً ،م٘مد ُ
أىمرأ ،وُم٤م يمٜم٧م أىمرأ ُمـ ىمٌؾ إٓ إلزضم٤مء اًمٗمراغ ،أًمتٛمًف ذم ذًمؽ اًمٜمقع اهللم ُمـ أدب
اًم٘مّمص واًمّمحػ؛ قمغم أٟمٜمل يمٜم٧م إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ،أطم٥م اًمِمٕمر ،أىمرؤه وم٠مومٝمؿ ُم٤م أىمرأ،
ذًمؽ ُم٤م أقم٤مٟمٜمل قمغم ومٝمؿ اًمراومٕمل ،صمؿ اإلقمج٤مب سمف ُمـ سمٕمد ،صمؿ أٓ يٕمجٌٜمل إٓ ُمثؾ ُم٤م
يٙمت٥م"
إٟمف اًمتٙمرار إذن واجلٝمد واًمتٕم٥م ،طمتك يٚملم ًمؽ اًمّمٕم٥م ،ويًٝمؾ ًمؽ اًمٕمًػم ،وئمٝمر ًمؽ
ويٜمجكم هذا اعمخٌقء ُمـ ىمقة اًمٌٞم٤من ،وضمً٤مرة اًمٌالهم٦م.
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هؾ شمذيمر ُمٕمل ذًمؽ احلٙمٞمؿ اًمذي يم٤من ي٘مرأ يمت٤مسم٤م طمتك أقمٞم٤مه ومرُم٤مه ضم٤مٟم ًٌ٤م ..صمؿ ٟمٔمر أُم٤مُمف وم٢مذا
سمخٜمٗمً٤مء شمّمد اجلدار ،ويمٚمام صٕمدت وىمٕم٧م ،وفمٚم٧م يمذًمؽ طمتك سمٚمٖم٧م حم٤موٓهت٤م صمالصملم
ُمرة وٟمجح٧م ،وم٘م٤مل ًمٜمٗمس :أقمجزت أن أيمقن ُمثؾ هذه اخلٜمٗمً٤مء ،ذم صؼمه٤م وإساره٤م،
وم٠مومٝمؿ هذا اًمٙمت٤مب؟ وشمٜم٤موًمف ُمرة أظمرى ،وأقم٤مد اًم٘مراءة شمٚمق اًم٘مراءة ،طمتك ومٝمؿ واؾمتققم٥م.

أنواع القراء و القراءة
ُمـ اًمقاضم٥م أن ٟمتٕمرف قمغم أٟمقاع اًم٘مراء ،وأؿمٙم٤مل اًم٘مراءة ،اًمتل يٙمقن ُمٜمٝم٤م اإلجي٤ميب
واًمًٚمٌل ،وًمؽ وطمدك أهي٤م اًم٘م٤مرئ أن شمٜمٔمر وشم٘م٤مرن وختت٤مر ًمٜمٗمًؽ ،ذم أي ادم٤مه شمرى ذاشمؽ
وـمٌٞمٕمتؽ وىمراءشمؽ.
" ًمٚم٘م٤مرئ يمثػم ُمـ إؿمٙم٤مل واعمًتقي٤مت ،شمت٠مرضمح قم٤مدة سملم اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م ،وهٜم٤م ؾم٠مرصد
ًمٚم٘مراء ،اًمتل ُمت ّثؾ اًمنميؽ اًمًٚمٌل اًمذي ىمد ُيرسمؽ اًمٙم٤مشم٥م
ؾمٌٕم٦م ُمـ إؿمٙم٤مل اًمًٞمئ٦م ّ
سمتٗم٤مقمالشمف اعمحٌٓم٦م أو شمداظمالشمف اًمً٤مذضم٦م:
إول :وهق "اًم٘م٤مرئ اعمؽمصد" اًمذي ٓ هيتؿ سم٤معمحتقى اًمذي يٜمتجف اًمٙم٤مشم٥م ،وًمٙمٜمف يٜمِمٖمؾ
يمثػما قم٤مدة سمٗمٙمر وصم٘م٤موم٦م وُمٕمت٘مد واؾمؿ وأصؾ اًمٙم٤مشم٥م.
ً
اًمث٤مين :وهق "اًم٘م٤مرئ إٟم٤مين" اًمذي ُيريد ُمـ اًمٙم٤مشم٥م أن يتٜم٤مول إومٙم٤مر واعمقوققم٤مت اًمتل
شمتٜم٤مؾم٥م ُمع قم٘مٚمف وُمزاضمف.
ٜمّم٥م ٟمٗمًف
اًمث٤مًم٨م :وهق "اًم٘م٤مرئ اًمرىمٞم٥م" اًمذي حيً٥م ؾمٙمٜم٤مت وطمريم٤مت اًمٙم٤مشم٥م ،و ُي ّ
وطمٙمام ىم٤مؾم ًٞم٤م ود يمؾ ُمـ خيتٚمػ ُمٕمف ُمـ اًمٙمت٤مب.
حم٤مؾم ًٌ٤م دىمٞم ً٘م٤م
ً
روج
اًمراسمع :وهق "اًم٘م٤مرئ اًمٙمرشمقن" اًمذي يٌح٨م قمـ اًمٙمت٤مسم٤مت اًمً٤مذضم٦م واًمت٤مومٝم٦م ،و ُي ّ
إلٟمّم٤مف اًمٙمت٤مب ،و ُي٘مدم هلؿ اًمدقمؿ سم٤معمج٤من.
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اخل٤مُمس :وهق "اًم٘م٤مرئ اًمديٙمقر" اًمذي يتٌ٤مهك سمتٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل شمٖمص هب٤م ُمٙمتٌتف اًمٙمٌػمة،
واًمتل مل ي٘مرأ ُمٜمٝم٤م يمت٤م ًسم٤م واطمدً ا ،ومٝمل جمرد ديٙمقر ،مت٤م ًُم٤م يم٠مومٙم٤مره وىمٜم٤مقم٤مشمف اًمديٙمقري٦م اًمتل ٓ
حتٛمؾ قمٛم ً٘م٤م أو وقم ًٞم٤م.
اًمً٤مدس :وهق "اًم٘م٤مرئ اعمتقضمس" اًمذي يرشم٤مب وخي٤مف ُمـ إومٙم٤مر واًمرؤى اجلديدة اًمتل
ىمد ُحتٓمؿ "شم٤مسمقه٤مشمف" وُمتٌٜمٞم٤مشمف اًمتل ٓ ي٘مٌؾ اعمً٤مس هب٤مً ،
ومْمال قمـ شمٖمٞمػمه٤م.
اًمً٤مسمع :وهق "اًم٘م٤مرئ اعم١مدًم٩م" اًمذي ُيٖم ّٞم٥م قم٘مٚمف وفمٜمف وٓ يٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م واعمقوققمٞم٦م،
سمؾ مهف اًمقطمٞمد ورهمٌتف اجل٤محم٦م ،هق ظمدُم٦م إيديقًمقضمٞم٤م اًمتل ي١مُمـ هب٤م.
ًمٚم٘مراء يمثػمة ،وًمٙمٜمٜمل ايمتٗمٞم٧م سمًٌٕم٦م ُمٜمٝم٤م ،وأقمرف أٟمؽ  -قمزيزي اًم٘م٤مرئ -
إؿمٙم٤مل اًمًٞمئ٦م ّ
ًمٚم٘مراء".
متٚمؽ ىم٤مئٛم٦م ـمقيٚم٦م شمٖمص سمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ إؿمٙم٤مل اًمًٞمئ٦م ّ
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صمؿ أظمذ اًمٙم٤مشم٥م يرصد أؿمٙم٤مل اًم٘مراءة واًم٘مراء آجي٤مسمٞملم ،ويم٠مٟمف يرسمٞمٜم٤م ويٌٍمٟم٤م سمًٚمقيمٞم٤مت
اًم٘مراءة يميورة ٓسمد أن يٜمِم٠م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرئ ىمٌؾ اًمٜمٔمر واعمٕمروم٦م.
واًم٘مراء يمذًمؽ خمتٚمٗمقن وُمتٗم٤موشمقن
ًمٚم٘مراءة ،أوضمف قمدة وأًمقان خمتٚمٗم٦م وُمًتقي٤مت ُمثػمة،
ّ
وُمتٕمددون ،وٓ يٛمٙمـ شم٠مـمػمهؿ ذم وضمف واطمد أو شمّمٜمٞمػ واطمد أو ٟمقع واطمد.
طمٞمٜمام ؾمئؾ اًمٗمٞمٚمًقف واًمٙم٤مشم٥م اًمٗمرٟمز اًمِمٝمػم ومقًمتػم «1778 - 1694ش قمٛمـ ؾمٞم٘مقد
اًم٘مراء احل٘مٞم٘مٞمقن
اجلٜمس اًمٌنمي ،أضم٤مب” :اًمذيـ يٕمرومقن يمٞمػ ي٘مرؤون“ .وًمٙمـُ ،مـ هؿ ّ
اًمذيـ يٕمتؼمون اًم٘مراءة ُمٜمٝم٩م ومٙمر وأؾمٚمقب طمٞم٤مة ،سمؾ وأؾم٤مس شم٘مدم إُمؿ؟.
اًم٘مراء
ىمراء قمغم اإلـمالق“ ،ىم٤مئٛم٦م ىمّمػمة ،ؾم٠مرصد ومٞمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ،ه١مٓء ّ
”أروع ؾمٌٕم٦م ّ
اًمرائٕمقن:
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إول” :اًم٘م٤مرئ اًمٜم٤مىمد“ اًمذي يٛمٚمؽ رأي ً٤م ووقمٞم ً٤م ٟم٤مىمد ًا طمقل يمؾ ُم٤م ي٘مرأ ،ومٝمق يم٤مشم٥م ُمتحرر
ُمـ ؾمٓمقة اًمٙم٤مشم٥م ،وٓ يثؼ إٓ سمٗمٙمره وومٝمٛمف.
اًمث٤مين” :اًم٘م٤مرئ اعمدُمـ“ اًمذي يت٠مسمط يمت٤مسمف ًُمػماوم٘مف ذم أي ُمٙم٤من ،ومٝمق ي٘مرأ ذم اًمٌٞم٧م واعمٙمت٥م
واحلدي٘م٦م واعم٘مٝمك واعمٙمتٌ٦م واًمٌ٤مص وذم يمؾ ُمٙم٤من ،وم٤مًمٙمت٤مب هق صدي٘مف إصمػم.
اًمث٤مًم٨م” :اًم٘م٤مرئ اعمٖم٤مُمر“ اًمذي يٕمد اًم٘مراءة رطمٚم٦م ممتٕم٦م وُمٖم٤مُمرة ُمدهِم٦م ،ومٞمخت٤مر شمٚمؽ
اًمٙمت٥م اًمتل ُشمٌحر سمف ذم حمٞمٓم٤مت اًمٗمٙمر ُ
وحت ّٚمؼ سمف ذم ؾماموات اًمدهِم٦م.
وجيٞمد اظمتٞم٤مر اعمحتقى اًمذي ُيٜم٤مؾم٥م
اًمراسمع” :اًم٘م٤مرئ إٟمٞمؼ“ اًمذي يٕمرف ضمٞمد ًا ُم٤م ي٘مرأُ ،
ومٙمره وُمزاضمف وطم٤مضمتف ،وهق ىم٤مرئ ُيت٘مـ اًم٘مراءة سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝمجٞم٦م وسم٠مؾمٚمقب ُمٜمٔمؿً ،مٞمحّمؾ
قمغم آؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ُمـ يمؾ ُم٤م ي٘مرأ.
اخل٤مُمس” :اًم٘م٤مرئ اًمٌ٤مطم٨م“ قمـ يمؾ إضمقسم٦م واحلٚمقل ًمٙمؾ إؾمئٚم٦م واعمِم٤ميمؾ اًمتل يقاضمٝمٝم٤م
ذم طمٞم٤مشمف ،وم٤مًم٘مراءة سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف سمح٨م ُمًتٛمر وحت٘مٞمؼ قمٛمٞمؼ.
اًمً٤مدس” :اًم٘م٤مرئ اًمدىمٞمؼ“ اًمذي يٛمٚمؽ ُمقهٌ٦م ومذة ذم ىمقة اعمالطمٔم٦م وآيمتِم٤مف وىمدرة
وم٤مئ٘م٦م قمغم إصم٤مرة إؾمئٚم٦م واًمِمٙمقك ،ومٝمق ىم٤مرئ ٓ هيدأ أسمد ًا ،واًم٘مراءة ؿمٖمٗمف اًمقطمٞمد ومهف
اًمٚمذيذ.
اًمً٤مسمع” :اًم٘م٤مرئ احل٤ممل“ اًمذي يٕمتؼم اًم٘مراءة ضمن ًا ُمتٞمٜم ً٤م يّمٚمف ًمْمٗم٤مف احل٘مٞم٘م٦م واحلري٦م،
وهذا اًم٘م٤مرئ قمٛمٚم٦م ٟم٤مدرة ذم ؾمقق اًم٘مراءة.
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الُمحب ال وفرط
وإذا يم٤من احلدي٨م هٜم٤م قمـ اًمنماء ،ومالسمد أن ي٘مٗمز إمم اًمذهـ ُم٤م ذيمروه قمـ سمديٚمف وهل
وهت سملم اًمٜم٤مس
اإلقم٤مرة ،وم٘مد "يم٤من سمذل اًمٙمت٥م وإقم٤مرهت٤م ُؾمٜم٦م حمٛمقدة سملم ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿَ ،
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ُمقاقمظ وٟمّم٤مئح حتذر ُمـ طمٌس اًمٙمت٥م .ومم٤م يروى قمـ اًمزهري أٟمف ىم٤مل :إي٤ميمؿ وهمٚمقل
احلدي٨م ،ىمٞمؾ :وُم٤م همٚمقل احلدي٨م؟ ىم٤مل :طمٌس اًمٙمت٥م.
ويمت٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل عمحٛمد سمـ احلًـ ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل :اًمٕمٚمؿ يٜمٝمك أه َٚمف أن
ظمػما وًمق سم٤مًمدقم٤مء.
يٛمٜمٕمقه أه َٚمف .ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمًتٕمػم أن يِمٙمر ًمٚمٛمٕمػم ذًمؽ وجيزيف ً
إٓ أن اًم٘مٞمٛم٦م اعمٕمٜمقي٦م ،واعم٤مدي٦م أطمٞم٤مٟمً٤مً ،مٌٕمض اًمٙمت٥م واعمًقدات اًمتل ُدوٟم٧م سمخط اعم١مًمػ،
ضمٕمٚمتٝم٤م قمرو٦م ًمٚمْمٞم٤مع وقمدم آًمتزام سمرده٤م ٕصح٤مهب٤م .وم٠مومرز اًمٜم٘م٤مش اًمدائر سملم ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ
وحمٌل اًمٙمت٥م وأرسم٤مب اعمٙمتٌ٤مت اخل٤مص٦م صمالث وضمٝم٤مت ٟمٔمر ،يم٤من هل٤م اًمٗمْمؾ ذم ٟمِم٠مة وإهمٜم٤مء
ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف سمـ"آداب اإلقم٤مرة" :ومريؼ أول آصمر إقم٤مرة اًمٙمت٥م وقمدم رد أي ـم٤مًم٥م يٓمٚمٌٝم٤م
طمتك وإن يم٤مٟم٧م ٟمٗمٞمً٦م ،ىمرسم٦م هلل شمٕم٤ممم ،وطمرص٤م قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿ.
وي١ميد ه١مٓء شمقضمٞمف ًمًٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل ُمٗم٤مدهُ :مـ سمخؾ سمٕمٚمٛمف اسمتكم سمثالث :إُم٤م أن
يٜمً٤مه وٓ حيٗمٔمف ،وإُم٤م أن يٛمقت وٓ يٜمتٗمع سمف ،وإُم٤م أن شمذه٥م يمتٌف .وومريؼ صم٤من َىم ّٞمد اإلقم٤مرة
طمرص٤م قمغم اؾمؽمضم٤مع اًمٙمت٥م؛ يم٢مقمٓم٤مء وامن أو رهـ ،أو اًمتٕمٝمد سمرد اًمٙمت٤مب ،أو
سمنموط،
ً
احلّمقل وم٘مط قمغم ٟمًخ٦م قمقض اعمخٓمقـم٦م إصٚمٞم٦م.
أُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مًم٨م ومٗمْمؾ قمدم اإلقم٤مرة ُمٓمٚم ً٘م٤م ،إُم٤م سمخال سم٤مًمٙمت٥م وحمٌ٦م هل٤م ،أو ٕن اًمراهمٌلم
ومٞمٝم٤م ًمٞمًقا ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وٓ ُي١مُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ .واؿمتٝمر ُمـ هذا اًمّمٜمػ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف:
إسمراهٞمؿ سمـ اًمٗمرس ،ويم٤من سمحقزشمف ُمّمٜمٗم٤مت ويمت٥م ٟم٤مدرة ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،ومل يٙمـ
قم٤ميٜم٧م اعمقت أًم٘مٞمتٝم٤م ذم اًمٌحر.
يًٛمح سم٢مقم٤مرهت٤م طمتك ورد قمٜمف ىمقًمف :إذا
ُ
سم٤معم٘م٤مسمؾ جل٠م سمٕمْمٝمؿ إمم احلٞمٚم٦م ٓىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م سمثٛمـ سمخس وقمدم رد اعمًتٕم٤مر ُمٜمٝم٤م ،ومٙم٤من
اإلُم٤مم اًمٜمحقي اسمـ اخلِم٤مب إذا اؾمتٕم٤مر يمت٤مسم٤م صمؿ ـمقًم٥م سمف ي٘مقل :دظمؾ سملم اًمٙمت٥م ومال أىمدر
قمٚمٞمف ،وإذا طمي ؾمقق اًمٙمت٥م وص٤مدف يمت٤مسم٤م صمٛمٞمٜم٤م ،هم٤م َوم َؾ ص٤مطمٌف وىمٓمع ُمٜمف ورىم٦م ًمٞم٠مظمذه
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سمثٛمـ سمخس ،ومجٛمع سمذًمؽ قمددا ٓ يقصػ ُمـ اًمٙمت٥م أوىمٗمٝم٤م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف.
قمغم ه٤مُمش اجلدل طمقل اإلقم٤مرةٟ ،مَٛم٧م أًمقان ُمـ اًمتٕمٌػم إديب اًمتل حي٨م ىمًط ُمٜمٝم٤م قمغم
وحيذر اًم٘مًط أظمر ُمـ ذًمؽ حمٌ٦م أيْم٤م ًمٚمٕمٚمؿ.
إقم٤مرة اًمٙمت٥م حمٌ٦م ًمٚمٕمٚمؿُ ،
وسملم هذه وشمٚمؽ يًتِمػ اعمرء شمٕمٚم ً٘م٤م ومريدً ا سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اعمٙمتقسم٦م ،وؾمٕم ًٞم٤م ًمالرشمقاء سمٙمؾ أًمقان
اعمٕمروم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م .وهق إُمر اًمذي ًمٗم٧م اٟمتٌ٤مه ويؾ ديقراٟم٧م ذم ُم١مًمٗمف اًمِمٝمػم (ىمّم٦م
احلْم٤مرة) طملم ىم٤مل:
" ومل يٌٚمغ اًمِمٖمػ سم٤مىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م ذم سمٚمد آظمر ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل ،اًمٚمٝمؿ إٓ ذم سمالد اًمّملم ذم قمٝمد
ُمٜم٩م هقاٟم٩مُ ،م٤م سمٚمٖمف ذم سمالد اإلؾمالم ذم اًم٘مرون اًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم".
طمرص٤م قمغم ومريْم٦م ٟمنم اًمٕمٚمؿ وشم٘م٤مؾمؿ اعمٕمروم٦م وًمق سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م احلٞم٤مة ،شمٗمت٘م٧م إذه٤من قمـ
و
ً
ُمٕمٚمام طمْم٤مر ًي٤م ،وصمٛمرة ًمٚمرىمل اًمٗمٙمري واحلس اإلٟمً٤مين اًمذي
ومٙمرة اًمقىمػ اًمتل شمٕمد سمحؼ ً
متتٕم٧م سمف أُم٦م اًمٙمت٥م واعمٙمتٌ٤متُ .حييص اعم١مرظمقن واعمٝمتٛمقن سم٤مًمقىمػ اإلؾمالُمل قمنمات
اعمٙمتٌ٤مت ودور اًمٕمٚمؿ ،وآٓف اعمجٚمدات واعمخٓمقـم٤مت اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم شمقومػم اعمٕمروم٦م
ًمٚمٓمالب .ومٙم٤من اعمرء جيٛمع ويٌح٨م ويٙمقن ُمٙمتٌ٦م ،ويدومع أُمقآ ـم٤مئٚم٦م ًم٘م٤مء يمت٥م ٟمٗمٞمً٦م ،صمؿ
يقىمػ طمّمٞمٚم٦م ؿمٖمٗمف سمرُمتٝم٤م ًمتٙمقن ٟم٤مومذة صم٘م٤مومٞم٦م ًمٚمجٛمٞمع .وم٠مٟمِمئ٧م ُمٙمتٌ٤مت ذم اجلقاُمع
واعمًتِمٗمٞم٤مت واًمزواي٤م ،وشمٜم٤مومس ذوو اًمًٚمٓم٦م واجل٤مه ذم ختٚمٞمد ذيمراهؿ سم٢مطمداث اعمٙمتٌ٤مت
اًمقىمٗمٞم٦م ذم يمؾ أرضم٤مء اًمٌالد ،ووىمػ اًمٙمت٥م قمغم ُمدارس وُمً٤مضمد ُمع شمقومػم دظمؾ ُم٤مدي
صم٤مسم٧م ًمٚمتٙمٗمؾ سمٛمّم٤مريٗمٝم٤م ،وسمٚمٖم٧م ُمـ اًمْمخ٤مُم٦م وآٟمتِم٤مر طمد اٟمٍماف اًمٜم٤مس قمـ ذاء
اًمٙمت٥م ،طمتك أٟم٤م أسم٤م طمٞم٤من اًمٜمحقي يم٤من إذا رأى ُمـ يِمؽمي يمت٤مسم٤م ي٘مقل ًمف " :اهلل يرزىمؽ قم٘مال
شمٕمٞمش سمف ،أٟم٤م أي يمت٤مب أردشمف اؾمتٕمرشمف ُمـ ظمزاٟم٦م إوىم٤مف".
وُمـ ـمرائػ اًمِمٕمر ذم هذا اعمٞمدان..
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ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:
إين طمٚمٗم٧م سمرب اًمٌٞم٧م واحلرم  ...هؾ ومقىمٝم٤م طمٚمٗم٦م شمرضمك ًمذي ىمًؿ؟
أن ٓ أقمػم يمت٤مسم ً٤م ومٞمف زم أرب  ...إٓ ً
أظم٤م صم٘م٦م قمٜمدي وذا يمرم
وىم٤مل آظمر ُمٕمتذر ًا قمـ اُمتٜم٤مع إقم٤مرشمف:
ًمّمٞمؼ وم١مادي ُمٜمذ قمنميـ طمج٦م  ...وصٞم٘مؾ ذهٜمل واعمٗمرج قمـ مهك
قمزيز قمغم ُمثغم إقم٤مرة ُمثٚمف  ...عم٤م ومٞمف ُمـ قمٚمؿ ًمٓمٞمػ وُمـ ٟمٔمؿ
مجقع ٕصٜم٤مف اًمٕمٚمقم سم٠مهه٤م  ...وم٠مظمٚمؼ سمف أن ٓ يٗم٤مرىمف يمٛمك
وقم٤مشم٥م أطمدهؿ طم٤مسمس دومؽمه:
همدرت سمحٌس دومؽمٟم٤م  ...وقمٝمدي سم٤مٕدي٥م صم٘مف
وًمً٧م أطم٥م ًمألدسم٤م  ...ء أن يت٠مدسمقا هىمف!
ويمت٥م سمٕمض إدسم٤مء إمم صديؼ ًمف يٓم٤مًمٌف سمرد دومؽمه:
ُم٤م سم٤مل يمتٌل ذم يديؽ رهٞمٜم٦م  ...طمًٌ٧م قمغم يمر اًمزُم٤من إول
وم٠مذن هل٤م ذم آٟمٍماف وم٢مهن٤م  ...يمٜمز قمٚمٞمف إذا اومت٘مرت ُمٕمقزم
وًم٘مد شمٕمٜم٧م طملم ـم٤مل ُم٘م٤مُمٝم٤م  ...ـم٤مل اًمثقاء قمغم رؾمقم اعمٜمزل
ىم٤مل أطمدهؿ :
أٓ ي٤م ُمًتٕمػم اًمٙمت٥م دقمٜمل  ....وم٢من إقم٤مريت ًمٚمٙمت٥م قم٤مر
وحمٌقيب ُمـ اًمدٟمٞم٤م يمت٤ميب  ...ومٝمؾ أسمٍمت حمٌقسم ً٤م يٕم٤مر !
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وأٟمِمد سمٕمْمٝمؿ :
أهي٤م اعمًتٕمػم ُمٜمل يمت٤م ًسم٤م ...ارض زم ُمٜمف ُم٤م ًمٜمٗمًؽ شمرى
ٓ شمرى رد ُم٤م أقمرشمؽ ٟمٗمال...وشمرى رد ُم٤م اؾمتٕمرشمؽ ومرو٤م
إذا يمٜم٧م اُمرأ طم٘م٤م صدي٘مل  ...ومال حتً٥م يمت٤ميب يًتٕم٤مر
إذا ظمرج اًمٙمت٤مب ومال يٕمقد  ...وُمـ يرضمق اؾمتٕم٤مدشمف مح٤مر
أٓ طمٌذا سمذل وضمق ُد  ...قمال أين سمٙمتٌْل ٓ أضمقد
وم٢من اعم٤مل ي٠ميت سمٕمد ُقمدم  ...وإن ظمرج اًمٙمت٤مب ومال يٕمقد
وأٟمِمد أسمق اًمٙمرم مخٞمس سمـ قمكم سمـ أمحد احلقزي ًمٜمٗمًف ذم إقم٤مرة إضمزاء :
يمتٌل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٌذوًم٦م
أيدهيؿ ُمثؾ يدي ومٞمٝم٤م
ُمتك أرادوه٤م سمال ُمٜم٦م
قم٤مري٦م ومٚمٞمًتٕمػموه٤م
طم٤مؿم٤مي أن أيمتٛمٝم٤م قمٜمٝمؿ
سمخال يمام همػمى خيٗمٞمٝم٤م
أقم٤مرٟم٤م أؿمٞم٤مظمٜم٤م يمتٌٝمؿ
وؾمٜم٦م إؿمٞم٤مخ ٟمٛمْمٞمٝم٤م
ومداقمٌف أطمدهؿ را ًدا:
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يمت٥م أصح٤ميب متٚمٙمتٝم٤م
آظمذه٤م ُمٜمٝمؿ وأظمٗمٞمٝم٤م
ُمتك أشمقين يًتٕمػموهن٤م
قم٤مديتٝمؿ طمتك خيٚمقه٤م
ىمد أيمٚم٧م أؿمٞم٤مظمٜم٤م يمتٌٜم٤م
وؾمٜم٦م إؿمٞم٤مخ ٟمحٞمٞمٝم٤م
اًمًٙمـ:
ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٕمػم يمت٤م ًسم٤م إٓ سمِ َر ْه ٍـ قمغم اًمٙمت٤مب اعمٕم٤مر ىم٤مل ّ
« ـمٚمٌ٧م ُمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن اًمّم٤مئغ يمت٤م ًسم٤م ،وم٘م٤مل :ه٤مت رهٜمً٤م ،ومدومٕم٧م إًمٞمف ُمّمح ًٗم٤م رهٜمً٤مش
وأٟمِمد قمكم سمـ أيب سمٙمـر اًم ّٓمرازي :
َّ
شمٙمثـرن قمتـ٤مسمـل
يـ٤م ُمًتٕمٞمـر يمتـ٤مسمـل * * ٓ
ٍ
ٍ
ِ
إّٓ
صمٞمـ٤مب
ومْمـ٦م أو
سمـرهــ وصمٞمـؼ * * ُمــ
وأٟمِمد أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمثامن اجلٜمزي :
ّ
ْ
وظمـؾ احلٞمـ٤مء
ومخـذ * * قمٚمـك ذاك رهٜمـً٤م
قمـرت يمتـ٤مسمـً٤م
إذا ُمـ٤م أ َ
ومـ٢مٟمّـؽ ًمـؿ شم ِ
ُمًتٕمٞمـرا * * وًمٙمـ ْـ ًمتَـذ ُيم َـر ُمٜمـف إداء
َتٝمـؿ
ً
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