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 ٖـــــــدا٤إ

 ؛كل َمْن تعّثر في ُخطاهإلى 
 أمل لك باعثَ  ليكهنَ 

 ..لــَــاألم دانِ ــفق دــعن
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 ــــــ١ــــَكدَــــــ

(ة و لددددددد  بلدددددددو و دددددددحبو ومدددددددغ ملسو هيلع هللا ىلصالحسدددددددج الة والردددددددرة والددددددددرم  لددددددد  ر دددددددػ   )
 وااله..وبعج:

 فقج اقتزت  شة   تعال  أن يتقّلب اإلندان في ىحه الحياة بيغ نعيٍع وبؤس:
تعددب واددقا ة يتدددله ىزددابيا فددي يسذددي بدديغ  دديػليا فددي يدددخ ور ددا ة وتددارة  فتددارة  
 يختصع برخػرىا فإذا بجخاٍح يرحبيا أنيٌغ وبكا ! وأ خى 

وىشددا تشتددان اإلنددداَن لحطدداُ  فتددػٍر أو ملددلة قددج ترددل بددالبعس إلدد  حددّج الزددجخ أو 
 فقجان األمل!

 والشاس أمام ىحا السلل أو فقجان األمل ثرث شػائف:
ار اليدةسدددة فصائفدددة تدددخكغ إلددد  الددددكػن واال تددددرمة وشائفدددة تدددشفس  دددغ كاىليدددا  بددد

 واالنكدارة وشائفة تتأرجح بيغ ىؤال  وىؤال ..
والكدددّيذ الفصدددغ ىدددػ الدددح  يبحدددث لشفددددو  دددغ بػا دددث ل مدددلة تدددػق  العددددائع وتذدددحح 

جدددحوة  -مدددغ ججيدددج -اليسدددعة يددددتصيع بيدددا مجابيدددة تقلبدددا  الددددمغة وُتحيدددي فدددي نفددددو 
 األمل.

ُُ  لد   ديخ ىدؤال  ومغ أبخز ما يبعدث األمدل فدي الشفدػس وةسدّجىا بسدا  الحيداة الػ  قدػ
ة بدددل اتخدددحوا مدددغ ىدددحا الددحيغ ابُتلدددػا فدددي أ دددسا يع أو أبردددارىع أو أجدددادىع..فلع يخشعدددػا

 بدددخوا بيدددا إلددد  قسدددة السجدددجة فكدددانػا مشددداراٍ  ييتدددج  بيدددا الددددائخون فدددي  االبدددتر  ُ دددفش ا
 متاىا  ىحه الحياة.

يددا تكددػن وقفددت  لدد  جػانددب مددغ حيدداة ىددؤال ة فخأيددت مددغ الخيددخ أن أ ددجليا ىشددا  لعل
إضدددا اٍ  تددددجفع  جلددددة الحيدددداة إلددد  األمددددامة وتبعددددث األمددددل فدددي نفددددػٍس تػاددددظ أن تفقددددج 

 األمل!
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 وقددج تشػ ددت اخردديا  ىددحا البحددث: فسشيددا اخردديا  إ ددرمية واخردديا   خبيددةة
: فسشيددا إ اقددا  كددلٍّ  وا تلفددت إ اقددا  وتػز ددت تلددظ الذخردديا  مددا بدديغ رجددا  وندددا ة

تلددظ الذخردديا  كافددة  أنيددا  ة والجددامع بدديغجدددجية.. ددسعية وا اقددا  برددخةة وا اقددا  
العدةسددددددة تحدددددّج  اإل اقددددددةة وتخكدددددت برددددددسة فدددددي الحيدددددداةة وكاندددددت م دددددداال  ُيحتدددددح  فددددددي 

   !!مم(مم أعلى من القِ )هِ و جق مغ قا : إنياواإل خارة 
وأود أن أادددديخ ىشددددا إلدددد  أنشددددي لدددددت معشيدددددا فددددي ىددددحا البحددددث بعقيددددجة أو مددددحىب ىددددحه 

 ة قيددخ )إرادة فــها العــادة(أقددف فقددى  لدد  مددا ُمشحْتددو مددغ  الذخرددية أو تلددظة وانسددا
  ُملِيسدددددة لدددددحو  االحتياجدددددا  اخرددددديا -بحددددده -إل اقدددددة وتحدددددّج  الردددددعانة فكاندددددتا

  ل  حّج  ػا .     واأل حا 
البحددث إلدد  قدددسيغ: تشاولددت فددي القدددع األو  اخردديا  ُملِيسددة مددغ ىددحا  وقددج قدددست

وجعلدددت القددددع ال ددداني لذخرددديا  اخرددديةة أربع  ذدددخة اإل دددرمية وا دددُتز بدددالعدددالع 
دا اخرديةأربع  ذدخة ُملِيسة مغ العدالع الرخبدية وا دُتز بد ة ورتبدت اخرديا  كدل أيز 

 األقجم فاألقجم..اإلمكان:  قدع حدب التقجم الدمشي قجر
وتجدددجر اإلادددارة إلددد  أنشدددي أثشدددا  تتبعدددي لسدددا ُكتدددب  دددغ ىدددحه الذخرددديا  وقفدددت  لددد  

فجعلتيددا اخردديا ة  و ددجدىا  ددتال تبددار والتأمددلة جددجيخة با ُملِيسددة اخردديا  أ ددخى 
 -مددغ ججيدددج -البحدددث  لعليددا تدددتشيس أ ددحان اليسدددعة كددي يشيزددػا فددي ملحدده ب ددخَ 

 أو َكلل.  بعجما أ ابيع مغ يأسٍ 
اإل ددرمية  -ذخردديا تلددظ ال فقددج تتبعددت ك يددخ ا مسددا ُكتددب  ددغ: البحددثمرددادر وأمددا 

( ثدددع قسدددت بجمجدددو ٔ)اإللكتخونيدددة  لددد  العجيدددج مدددغ الردددفحا  والسػاقدددع -مشيدددا والرخبيدددة
م مددددع مقرددددػد ىددددحا الكتددددانة وأثبددددت فددددي نيايددددة  دددديا تو  كددددي يددددتر  وتيحيبددددو وضددددبى

                                                           

مدددغ   يدددجٍ  أو قخةدددبُ  ىدددحه الذخرددديا  معا دددخ ك يدددخ مدددغف ػاقدددع والردددفحا  سالخجدددػل إلددد  تلدددظ ال مدددغ بدددأس( ال ٔ)
 ة مسا نججه متشاثخ ا  ل  الذبكة العشكبػتية..السػقع اتلظ الرحيفة أو ىح تبت  شوة كَ  رخنا
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لسػاقدع والردفحا  التدي رجعدت إلييداة وزد  الحجيث  غ كل اخردية جانب دا مدغ تلدظ ا
ددَة  -بعددس الذخردديا  فددي - لدد  ذلددظ الخجددػل إلدد  مددا تيدددخ لددي مددغ مخاجددع أثبت يددا ثس 
ا.   أيز 

أو السػاقدددع والفيدددجيػىا   السردددادر (روابدددى)إلددد  أندددو بالزدددرى  لددد  وةجدددجر التشبيدددو 
والفيددجيػىا  بذددخف تددػفخ االترددا   قددل القددارا مبااددخة إلدد  ىددحه السرددادريددا يشتالتددي أثبت  

   )اإلنتخنت(. ذبكة بدد
والستأمل ىشا يجج أن َمْغ ابُتلد  فردبخ  لد  ابترئدو  ػضدو    يدخ اة ومدا ُ دلب أحدٌج 

 ملسو هيلع هللا ىلص()قدددددا :  دددددسعت الشبدددددي( )عدددددغ أندددددذ بدددددغ مالدددددظف نعسدددددة  إال أبجلدددددو    يدددددخ ا مشيددددداة
يخةدج: (ة ٔ")و فردبخة  ػضدتو مشيسدا الجشدةيقػ :"إن   قدا : إذا ابتليدت  بدج  بحبيبتْيد

 . يشيو
فسا  ل  السدخ  إال أن يردبخ وةعسدل وةكدّجة وةشصلده فدي حياتدو بعدةسدٍة وا دخارة دون 

 الستشبي: يقػ ة وكسا ()مغ   أتيو السجدُ تػقٍف أو ضجٍخ  فيشالظ ي
 وتأتي  ل  قجر الكخام السكارمُ       لي قجر أىل العدم تأتي العدائعُ 

أو   دػا  أادان ذلدظ فدي الدجنيا ه واجتيدادهةجدجّ   لد  جدد ّ وججيخ بالدحكخ أن اإلنددان مَ 
ة ألن  (ٕفددددددي الددددددجنيا وا  ددددددخة) يقددددددػ     تعددددددال  ال يزدددددديع أجددددددخ مددددددغ أحدددددددغ  سددددددر 

" بحانو:  (.ٖ)"ِإن ا اَل ُنِزيُع َأْجَخ َمْغ َأْحَدَغ َ َسر 

                                                           

شددددددػق الشجدددددداةة دار ة ٙٔٔص ٚ( جدددددددٖ٘ٙ٘(  ددددددحيح البخددددددار : كتددددددان السخضدددددد ة بددددددان فزددددددل مددددددغ ذىددددددب برددددددخهة ح)ٔ)
 (.ىدٕٕٗٔاألول )

أمددا ة و فدي ا  ددخة -بذددخوشو -الشعدديع السمديعفددي الدجنياة و  الكددب السدداد  والدحكخ الحدددغ :السدددلعبدو  ومسدا ُيجدددى ( ٕ)
 فقى.. يخ السدلع فجداؤه دنيػ  

 (ٖٓ) ػرة الكيف: مغ ا ية( ٖ)
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فالعسدددَل العسدددل..حت  تتدددخ  لدددظ بردددسة فدددي ىدددحه الحيددداة  فدددإن  دددعػد ُ دددّلع السجدددج ال 
ا  لييددا" أبددػ  ة يقددػ يتحقدده بسجددخد األمددانّية "ومددغ لددع يدددد اددين ا فددي ىددحه الددجنيا كددان زائددج 

 ذابي:الالقا ع 
 فخالحُ  بيغَ  الجىخِ  أبجَ  الجبا     يعْر   عػدَ  ال يحب   غْ ومَ 

افام  قلبظ باألمدلة و  يقدػ  الخافعدي: ة فدجنيا  مدغ ُ دشعظ أندت..ة ا دشع لشفددظ مجدج 
ا فددإن لددع تدددد اددين   ةتػجددجه بشفدددظليدددت دنيددا  يددا  دداحبي مددا تجددجه مددغ  يددخ ة بددل مددا 

ا  لدد  الددجنيا لدد  ا يا فقددج وجددجتَ يا مسددا وجددجتَ وان لددع تددج يا أحدددغ  ةلددجنيا كشددت أنددت زائددج 
 وفي نفدظ أو  حجود دنيا  وب خ حجودىا. ةظوما وججتْ 

ودنيددا  (ةٔ)سدةلسلَ وقدج تكدػن دنيددا بعدس الشدداس حانػت دا  دريخ اة ودنيددا ا  دخ كالقخةددة السُ 
د امتدج فدي الدجنيا فكدان أما دنيا العطديع فقدارة بأاسليداة واذا انفدخ  ةبعزيع كالسجيشة الكبيخة

 (.ٕالجنيا) ىػ
أ ددأ    تعددال  أن يدددّجد  صاندداة وةليسشددا راددجناة وأن يتقبددل مشدداة وةكتددب لشددا الشجدداة 

  في الجنيا وا  خةة إنو ىػ الدسيع العليع. 
  صية حامج أبػ الشػر                                                                               

  مٕٕٓٓػيػني -ىدٔٗٗٔاػا 
 

 
 
 
 

                                                           

 ( أ  الرريخة.ٔ)
 (.مٕٓٓٓ-ىدٕٔٗٔألول )اة دار الكتب العلسيةة ٜٙةٛٙص ٕوحي القلع للخافعي: جد (ٕ)
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 ايكضِ األٍٚ

 إضا٤ات َٔ ايعامل اإلصالَٞ
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 :أبٛايعال٤ املعزٟ( 1)

 (فًٝضٛف ايغعزا٤ ايهفٝف)

اة فخحددلولددع يسشعددو ذلددظ مددغ فقددج برددخه فددي  ددرخهة     فددي شلددب  أن يرددشع لشفدددو مجددج 
وألددف وقددخض الذددعخ فددي  ددرخهة وبرددجادة  والرذقيددة لددب وأنصاايددة وشددخابلذالعلددع إلدد  ح

وتددخ  لشددا ثددخوة مددغ الحكسددة والفلدددفة والددخأ  ال تدددا  تذددرل نيغ كتاب دداة مددا يقددخن مددغ ثسددا
..ة وتخدددخل  لددد  يجيدددو أئسدددة وقزددداة وتددددت يخ  جدددب األدبدددا  وا جدددان الذدددعخا  البددداح يغ

نرددار  ورؤ ددا  فددي العلددع م ددل أبددي زكخةددا التبخةددد  وأبددي السكددارم األبيددخ  وأبددي تسددام األ
   (.ٔ)و يخىعوأبي شاىخ األنبار  وأبي القا ع التشػ ي 

ادان  دةدخ الفزدل ادائع الدحكخ وافدخ العلدع  ايدة فدي الفيدعة  قا   شو ياقػ  الحسػ :
دد ا بددالشحػة جيددج الذددعخ جددد  الكددرمة ادديختو ترشددي  ددغ  ددفتو وفزددلو يشصدده ا حاذق دد الس 

 .(ٕ)بدجيتو
ىر مددغ حافطتددو العجيبددة التدد  وجددا  فددي دائددخة السعدداُر اإل ددرمية: وةحدده لشددا أن نددج

مدددغ أن يطيدددخ فددد  بثددداره ىدددحا التشدددػل وتلدددظ الجرايدددة  -ر دددع ذلدددظ الدددشقز الِخلقددد  -مكشتدددو
 (.ٖالػا عة بالعلػم الت  قلسا فاقو فييا أحج)

فقددج برددخه وىددػ فددي و  ة الشعسددان فددي  ددػرةاةبسعددخ  (مٖٜٚ-هٖٖٙ) ددشةولددج أبددػ العددر  
 جر ة وبددجأ يقددخض الذددعخ فددي الحاديددة  ذددخة مددغ ددغ الخابعددة  نتيجددة إ ددابتو بسددخض الُجدد

 سدددخهة وكدددان يقدددػ : ال أ دددُخ مدددغ األلدددػان إال األحسدددخ ألندددي لبددددت فدددي الجدددجر  ثػب دددا 
ا بالعُ   رفخ ال أ ُخ  يخه.مربػ  

                                                           

(ةٖٔٗةٜٖٖفي  الع السكفػفيغ ألحسج الذخبا ي: ص( ٔ)    م(.ٜٙ٘ٔمصبعة نيزة مرخة األول ) )بترُخ
 م(.ٖٜٜٔ -ىد ٗٔٗٔبيخو ة األول ) -ة دار الرخن اإل رميٜٕ٘ص ٔمعجع األدبا  لياقػ  الحسػ : جد (ٕ)

 ة لإلبدجال الفكدخ ةة نذدخ مخكدد الذدارقٖ٘ٚص ٕمدغ السدتذدخقيغ: جدد جسا دةد دائخة السعداُر اإل درمية لمػج (ٖ)
 م(.ٜٜٛٔ-ىدٛٔٗٔاألول )
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لدع تدػىغ  دةسدة السعدخ ة  - لد  ادجتيا وقددػتيا -مبكدخةومحشة فقج البرخ فدي  دغ 
فدددي  زدددجهة ولدددع تسشعدددو مدددغ شلدددب العلدددعة فردددُخ نفددددو إلددد  شلدددب العلدددعة  ولدددع تفدددتّ 

والحدددجيثة فقدددخأ القدددخبن الكدددخةع  لددد  يدددج أبيدددو و لددد   بنلردددة واألدن والقدددخ درا دددة فشدددػن الو 
 جسا ة مغ اللرػةيغ والشحاة بدسعخة الشعسان.

ليتلقددد    إلددد  حلدددبوكدددان لحكائدددو ونبػ دددو أابدددخ األثدددخ فدددي تذدددجيع أبيدددو  لددد  إر دددالو 
الدح  كدان  بدالشحػ    بدغ  بدج  بدغ  دعج العلع  ل   جد مدغ  لسائيداة وىشدا  التقد 

 اعخ الستشبي وتػثقت  رقتو بو.ية ومغ  رلو تعُخ راوةة لذعخ الستشب
لذ إلدد  شددخابُ لددع يقددف اددير السعددخة  شددج حلددب بددل إن اددرفو بددالعلع واألدن انصلدده بددو 

 الذام  ليخو  ضسأه مغ العلع فدي  ددائغ الكتدب السػقػفدة بيداة كسدا و دل إلد  أنصاايدةة
 وةحف  ما فييا.وتخدد  ل   دائغ كتبيا يشيل مشيا 

تستددع السعددخ  بحافطددة قػةددةة فكددان بيددة فددي الددحكا  السفددخفة حتدد  إنددو كددان يحفدد  مددا و 
 قخأ  ليو مخة واحجة وةتلػه كأنو حفطو مغ قبل.يُ 

خوى أن بعددس أىددل حلددب  دسعػا بددو وبحكائددو وحفطددوة  لد   ددرخ  ددشوة فددأرادوا أن ُيد
حفطدو  لد  قافيتدوة بيدت مدغ يستحشػه فأ دح كدل واحدج مدشيع يشذدجه بيت داة وىدػ يدخد  ليدو ب

ه مددغ أاددعارة فدداقتخح  لددييع أن يشذددجوه أبيات ددا وةجيددبيع بأبيددا  حتدد  نفددج كددل مددا حفطددػ 
وىددػ يجيددب  لددييع حتدد   ددبقيع  قافيتيدداة فطددل كددل واحددج مددشيع يشذددجهمددغ نطسددو  لدد  

ا.  جسيع 
داة  -حيشنحٍ -وكان  سخهتػفي أبػه  وبعدج وفداة أبيدو  داوده الحشديغ إلد  أربعدة  ذدخ  ام 

إلد  التفكيدخ فدي االرتحدا  إلد   -وىدػ األ سد  -لخحلة فدي شلدب العلدعة ودفعدو شسػحدوا
برددجادة فا ددتأذن أمددو فددي الدددفخ فأذنددت لددو بعددج أن اددعخ  برددجق  دمددو  لدد  الدددفخة 

 م.ٚٓٓٔ-ىدٜٖٛ ام فذج رحالو إلييا في 
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اتخدح قدخار ا بدالعػدة إلد  فة .. لد  فدؤاد أبدي العدر  فدي بردجادتكالبت  ػا ف اليسػم 
وفداة أمدوة وىددػ الحدجث الدح   يدخ ك يدخ ا مددغ  وفدي شخةده  ػدتددو جدا ه نبدأمددقى رأ دو  
 مجخى حياتو.

ا الْ  تددال قلددب الفتدد  العذددخةشي الكىيددهة ورثدد  أمددو بقردديجة تىدديس لػ ددة وحدن ددا ووجددج 
 وأ   مشيا قػلو:

 بان دنيانامغ أ  دنيا ِ  ال بار    في الجنيا إذا انقصعت    أ بانُ 
ا ربدددو  لددد   فقدددج مزددد  العدددر ة وابدددتر  أبدددي وبدددالخ ع مدددغ محشددد دددا حامدددج  راضدددي ا قانع 

 الدخا  والزخا ة وربسا وجج في البر  نعسة تدتحه ثشا  بارئو فقا :
 أنا أحسج    ل  العس       كسا يحسجه  يخ   ل  البرخ

مدددغ الذدددعخ والحكسدددة تدددخ  لشددا ثدددخوة حتددد   لددد  الددجرس والتدددأليه أبدددػ العدددر   كددف و 
ثددددع ..ة بذددددا خ الفر ددددفة وفيلدددددُػ الذددددعخا  كددددان جددددجيخ ا بددددأن ُيلقددددبفوالفلدددددفة والددددخأ ة 
 .(ٔ)(مٚ٘ٓٔ-هٜٗٗاانت وفاتو  شة)

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=٘ٓٙeٕccٙ-bdٓٔ-ٜٗeٙ-ٜٚٙٛ-bcٕٔٙ٘bٖٛaٜٛ                                            :انطخ (ٔ)
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-ٕ٘ 
http://www.tٚdi.net/vb/showthread.php?t=ٔٚٔ 
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=ٔٚٗ٘ٗٔٗ 

ا: تججيج ذكخى أبي العر  لصو حديغة مؤ دة ىشجاو  للتعليع وال قافة.  وانطخ أيز 

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=506e2cc6-bd01-49e6-9768-bc1625b83a98
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=171
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=171
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1745414
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1745414
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 :َصطف٢ صادم ايزافعٞ( 2)

 األصِ( ايعزب١ٝ أدٜب)
فاتخددددح مددددغ أ ددديب الخافعددددي برددددسع فددددي أذنيددددو لددددع يدددددتصع بدددددببو أن يكسددددل تعليسددددوة 

 ةذدددار إليدددو بالبشدددانيُ ا مخمػق دددا أديب ددد حتددد  أ دددبحالسحشدددة مشحدددة فأادددّب  لددد  شلدددب العلدددع 
ال يدددا  العلسددا  والبدداح ػن يشيلددػن  وتددخ  لشددا ثددخوة  لسيددة ةوُلقِّددَب بسعجدددة األدن العخبددي

   مغ معيشيا!
م فددي محافطددة القليػبيددةة و دداش حياتددو فددي ٓٛٛٔولددج مرددصف   ددادق الخافعددي  ددشة

يعسددل فددي التجددارة  ألمددو كددان جددجهو والجتددو  ددػرةة األ ددل كػالددجهة  ششصدداة وكانددتمجيشددة 
 بيغ مرخ والذام.

مددغ أبيددو أو  مددا ا ددتسع إلدد  تعدداليع الددجيغة وجسددع القددخبن حفط ددا وىددػ  دداحبشا ا ددتسع 
 ج لفدددد لددددع يددددج ل السجر ددددة إال بعددددجما جدددداوز العااددددخة بدددددشة أو اثشتدددديغةو دون العااددددخةة 

وفددي الدددشة ة مجيشددة دمشيددػر التددي كددان والددجه يعسددل فييددا قاضددي االسجر ددة االبتجائيددة فددي 
دددا دددبعة  ذدددخ و دددشو يػمندددٍح  -دة االبتجائيدددةالتدددي ندددا  فييدددا الذددديا أ دددابو مدددخض  - ام 

يعداني مشدو  ضدلوقدخ ا وفدي أذنيدو  ة)التيفػئيج( فسا نجدا مشدو إال وقدج تدخ  فدي أ ردابو أثدخ ا
  سخه.مغ الدسع وىػ لع يجاوز ال رثيغ حت  فقج حا ة 

عكددف  لدد  ف وكانددت بددػادر ىددحه العلددة ىددي التددي  ددخفتو  ددغ إتسددام تعليسددو بعددج االبتجائيددةة
  فا دددتػ بيا وراح يصلدددب لردددةوالدددجه الحافلدددة التدددي تجسدددع ندددػادر كتدددب الفقدددو والدددجيغ والة مكتبددد

السدةددجة وكانددت  لتددو  ددبب ا با ددج بيشددو وبدديغ مخالصددة الشدداسة فكانددت مكتبتددو ىددي دنيدداه التددي 
رندددو وُ دددّسارهة ثدددع أدمدددغ الشطدددخ كدددحلظ فدددي مكتبدددة  ددديا نا دددوة وأىليدددا  دددحبو و ُ ونا ةيعيذددديا

الذددير القرددبي ومكتبددة الجددامع األحسددج  فددي ششصدداة وكانددت لددو جددػال  مددع كتددب الحددجيث 
حفدد  نيددب البر ددة وىددػ دون العذددخةغة حفطددو فددي القصددار بدديغ ششصددا و اة ا ون ددخ  واألدن اددعخ  
العخةددان أن الخافعددي احتددال مددخة أن    ددعيج بددل ذكددخ  ةا مشيدداا إلدد  وضيفتددو وبيب ددوشلخددا ذا ب دد
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فأ دددح يرسردددع بخىدددة فدددإذا ىدددػ يقدددخأ لشفددددو مدددغ ة فتدددأب   ليدددو القدددػ بأ دددلػبو  دددغ معشددد   يعبدددخ
 يجه! ا مغ كتان السخرز البغ  ِ ذااختو باب  

مددغ  ولددع تكددغ تلددظ ال قافددة التخاثيددة ىددي كددل حدد  الخافعددية بددل كددان لددو برددخ بسددا جددجّ 
 لدددػم إنددددانية لدددجى الردددخنة وقدددج  دددُخ الفخنددددية معخفدددة حددددشةة وقدددخأ بيدددا  دددجة  دددشػا  

 بعس ما اتفه لو مغ كتب العلع واألدن.
وىكدددحا ندددخى أن الخافعدددي يتكدددع فدددي ثقافتدددو  لددد  التدددخاث العخبدددي اإل دددرمية وأندددو إلددد  

الددددحوبان ا بسددددا لددددجى ا  ددددخةغة ولكشيددددا اإلحاشددددة التددددي ال تفزددددي إلدددد  بددددخ  ذلددددظ أحدددداف  ُ 
والتبعيددةة وانسددا ىددي اإلحاشددة التددي تسددشح العقددل قددػة وشاقددة و اريددة يعددػد بيددا إلدد  تخاثددو 

 ما يكػن بريخة . اة وأحجّ أوفخ ما يكػن نذاش  
ثسداني   سدخهة يقدخأ كدل يدػم مدغوقج ضل  ل  دأبو في القخا ة واالشدرل إلد  ب دخ يدػم  

 نو و ل إل   اية. ا ا  ال يكل وال يسل كأنو في التعليع ااٍد ال يخى أ
ة وأ دح يشذدخ ولدع يكدغ قدج تجداوز العذدخةغ مدغ  سدخهحياتو األدبية اا خ اة  الخافعيبجأ 

خل الجدددد  األو  مدددغ ادددعخه ومقاالتدددو فدددي السجدددر  التدددي كاندددت تردددجر بندددحا ة وقدددج أ ددد
إلدددد   مة ثدددع تدددره الجددددبن ال دددداني وال الدددثة ومدددغ ىشدددا د دددل الخافعددديٖٜٓٔديػاندددو  دددشة 

 .يةمجا  الذيخة األدب
فشددددل إلددد  الش ددخ محددداوال  إ دددادة  ةبالذدددعخ  سددا كدددان فدددي مبتجئددو قدددّل اىتسددام الخافعددديثددع 

ددا ة قخبنيددة إلدد  مكانيددالرددة الال فجعددل ىجفددو الددح  يدددع  إليددو أن يكددػن ليددحا الددجيغ حار  
دا مدغ روحدوة يخّدىدا  يجفع  شو أ بان الدةد  والفتشدة والزدر ة وةدشفر فدي ىدحه اللردة روح 

 شيدداة فددر يجتددخا  لييددا مجتددخاة وال يشددا  مشيددا نائددلة وال يتشددجر بيددا إلدد  مكانيدداة وةددخد 
 ثدددع إندددو يخيدددل إلددديّ  حتددد  إندددو قدددا :  دددا خ إال انبدددخى لدددو يبدددجد أوىامدددو وةكذدددف د يلتدددوة

ددد ا فدددي مػقدددف ردددػ  بع دددت للدددجفال  دددغ القدددخبن ولرتدددو وبياندددوة فأندددا أبدددج  ا أندددي ر دددػ  لُ دائس 
 الجير تحت الدرح.
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تدب تعبدخ  دغ ىدحه األ دخاض ُ دج  مدغ  يدػن األدن فدي مجسػ دة مدغ الكأديبشدا اتب 
كتددب فددي تددارةر بدان العددخن وا جدداز القددخبن والبر ددة الشبػةدددةة ة فالعذددخةغ مصلددع القددخن 

ا مدددغ فشدددػن الش دددخ لدددع يددددبقو إليدددو أحدددجة وىدددػ فدددغ الخ دددالة  اوأضددداُ إلددد  العخبيدددة فشدددد ججيدددج 
ن األحسددخ وأوراق الددػردة ر ددائل األحدددان والدددحا :األدبيددة وذلددظ مددغ  ددر  كتبددو ال رثددة

 ..ومغ اإلنتال الستسيد للخافعي كتاباه: تحت راية القخبن ووحي القلع
 دددر  فتدددخة حياتدددو األدبيدددة التدددي تخبدددػ  لددد   سدددذ وثرثددديغ  دددشة الخجدددل  ا دددتصاللقدددج 
مددا  مسيدددة فددي تددارةر والكتددب أ ددبحت  ر مجسػ ددة كبيددخة وميسددة مددغ الددجواوةغ إنتددال

حفداوة بالردة مدغ  لسدا  العخبيدة وأدبائيدا قدّل نطيخىداة حتد  الخافعي  ولق ة األدن العخبي
   بدددجه قائر :"أ دددأ    أن يجعدددل للحددده مدددغ لددددانظ  ددديف ا يسحددده  اتدددب إليدددو اإلمدددام

 وا خ مقام حدان في األوائل".الباشلة وأن يميسظ في األ
خافعدددي لسحسدددج حيددداة الونطدددخ ا لحيددداة الخجدددل ال خةدددة فقدددج ُكتبدددت  شدددو  دددجة مؤلفدددا  مشيدددا: 

ومردددصف   دددادق الخافعدددي فدددارس تحدددت رايدددة القدددخبن للدددجكتػر   رجدددب   دددعيج العخةدددانة
ا للددددجكتػر مرددددصف  ا إ ددددرميد ومفكددددخ   اا  خبيدددددومرددددصف   ددددادق الخافعددددي كاتب دددد البيددددػمية
   و يخىا.. الذكعة

 
ة إذا  دػد  نفددظ  لد  الخ داوة فددتججىا ر دػة أا دخ مسدا تتردػر مغ أقػا  الخافعي:

ة واذا  ػدتيدا  لد  الدبردة فيدي   الردربة فددتججىا أقدد  مدغ الحجدخواذا  ػدتيا  ل
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تخلددج إلدد  الخاحددة إال ون فلددغ  أمددا إذا  ػدتيددا  لدد  العسددل الددجة أقددخن مددا تكدددػن للسددػ 
 .إذا د ػتيا

دددداو  ماٍ  لددددشعٍع مخبددددػ ةة ال قددددة بددددا  أزكدددد  أمددددل : مددددغ أقػالددددو أيز  يجعددددُل ل  الُيسددددػم ُمقددددجِّ
ة إال ة التددي ميسددا  ددرخ حجسيدداتلددظ الشافددحة الرددريخة مددلاأل  ليددو أوفدد   سددلة والتػكددل

 .وا عة في الحياة انيا تفتح بفداق  أ
ا دددتيق  الخافعدددي لردددرة الفجدددخة ثدددع جلدددذ م ٖٜٚٔمدددايػالعاادددخ مدددغ  ثشددديغفددي يدددػم اإلو 

يتلػ القدخبن وادعخ بدألع فدي معجتدو فتشداو  دوا ة ثدع  داد إلد  مردره ومزدت  دا ة ثدع 
أىدل الدجار لشججتدو وجدجوه قدج  لكشو  قى فدي البيدػ  لد  األرضة ولسدا ىدبّ  نيس و ار

ودفددغ فددي اليددػم نفدددو بعددج  ددرة الطيددخ إلدد  جددػار أبػةددو فددي  !أ ددلع الددخوح إلدد  بارئيددا
 .(.ٔ)مقبخة العائلة بصشصا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٕٖٖٚٓ=https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?tانطخ:                                                         (ٔ)
https://bearabi.com/ٕٜٓٔ/ٕٓ/ٖٔ/%dٛٝbٜٝdٛٝbٛٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝaٔ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٗٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛٓ-
%dٛٝae%dٜٝٛٗٝdٜٜٝٔٝdٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٖ/ 

ا: حياة الخافعي لسحسج  عيج                                                                                                                 م(. ٜ٘٘ٔالعخةانة السكتبة التجارةة الكبخىة ال ال ة) وانطخ أيز 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33027
https://bearabi.com/2019/02/13/%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%80-%d8%ae%d9%84%d9%91%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a3/
https://bearabi.com/2019/02/13/%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%80-%d8%ae%d9%84%d9%91%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a3/
https://bearabi.com/2019/02/13/%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%80-%d8%ae%d9%84%d9%91%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a3/
https://bearabi.com/2019/02/13/%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%80-%d8%ae%d9%84%d9%91%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a3/


 

- 16 - 
 

 ط٘ سضني:( 3)

 (قاٖز ايظالّ)
الكدددددخةعة كدددددي يددددددتصيع القدددددخبن كىيددددده األ دددددخة أن يحفددددد  الفتددددد  ال شيدددددا ااندددددت أقرددددد  أم

وان وقددف حطددو  شددج تددروة القددخبن  لدد  اة اددخ ي  ا أو قاضددي   اااللتحدداق بدداألزىخ ريردديخ فقيي دد
 لفتدد الكددغ و  ةك يددخةغ مسددغ ىددع  لدد  ادداالتوالحددا  كددان السقددابخ وفددي السدد تع فددر ضدديخة كسددا 

ة التعلددديع فدددي األزىدددخ حكايدددة أ دددخىة إذ تسدددخد  لددد  أحدددرم األىدددلة وكدددحلظ أحدددػا  ااندددت لدددو
 الدػربػن بفخندا. جامعة وىي إل  واحجة مغ أ خق جامعا  العالعوو ل 

مدغ مرا دة  واحدج  دبدة  دريخة تقدع  لد  بعدج كيلدػ متدخي ولج  سيج األدن العخبي فد
 والددجه حددديغ  لدديّ لددع يكددغ و ة مٜٛٛٔبسحافطددة السشيددا فددي الخابددع  ذددخ مددغ نددػفسبخ  ددام

الددو ثرثددة ميدددػر الحددا ة وكددان  ذددخكة الدددكخبسػضددف ال كددان  ددابعيع فددي  ة ذددخ ولددج 
ددا ذىددب بعيشيددوة فعدداش فددي ضددرم  التختيدب "شددو" الددح  أ ددابو رمددج فعالجددو الحدرق  رج 

 وىػ في الخابعة مغ  سخه.

 
حف  القدخبن الكدخةع قبدل  دغ العاادخةة وبعدج ذلدظ بدأربع  دشػا  بدجأ  رحلتدو الفت  أتع 

ا إل  األزىخ شلب ا للعلع الكبخى  شجما  افخ إل  القاىخة  ..متػجي 
ي لحطدددة امتحاندددو التدددي قاليدددا أحدددج السذددداير للردددب -قبدددل يدددا أ سددد جسلدددة: ألدددع تكدددغ 

ستا ددب مددغ ال لدددلة  ليددو إذ تػالددت  الذددي  الػحيددج الددح   ددجموة -للقبددػ  فددي األزىددخ
 ..األيام: ي كتابوليا  سيج األدن العخبي بأ لػبو العحن ففّر 
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الفتدددي الكىيددده فدددي بجايدددة حياتدددو بالقددداىخة  دددشػف ا مدددغ الستا دددبة بجايدددة مدددغ  واجدددوقدددج ل
ا لفتدددخا  شػةلدددةة ال يؤ بالسددددكغ إىسدددا  أ يدددو لدددو وتخكدددو  إال أ دددػا   ادددي  نددددواوحيدددج 
وانتيدددا  بردددعػبة  ومدددخور ا بذدددطف العدددير وضددديه ذا  اليدددجةة حذدددخا  الليدددل وقػارضدددو

مشا ددبة   يددخا تبخىددا التددي تلقدديغ الخق وُشدد عوحػاادديي عتأقلسددو مددع ادديػر األزىددخ ومتددػني
الدددشػا  األربددع التددي قزدداىا بددداألزىخ   ددجّ حتدد  إنددو ة وال تشبددع بسدددتقبل زاىددخ لعرددخل

 اأنيا أربعػن  ام ا!
  ددددشة فتحددددت الجامعددددة السرددددخةة أبػابيدددداة فسددددا أن رددددبيّ ذلددددظ كلددددو فددددي  زددددج ال لددددع يفددددتّ 

ددفددانتدددب إلييدداة إال  مٜٛٓٔ رأى أن جددػل  حيددثوّفددخه مددغ شعامددو واددخابوة  مر  كددا اجفع جشيي 
 في الػججان ال يسكغ تعػةزو. الكغ جػل العقل يتخ  فخا   و السعجة مقجور  ليوة 

قبددل فددػجع بسددػاد لددع يرددادفيا مددغ حيددث ة فييددا تغ شددو بالجامعددة وشددخق التددجرةذافتُدد
وأ ددداتحة مردددخةػن وأجاندددب يحاضدددخون  دددغ الحزدددارة  فدددي األزىدددخة ف سدددة  لدددػم مردددايخة

خةة القجيسددددة وأ رميددداة وةذددددخحػن الردددلة بدددديغ اللردددة السرددددخةة القجيسدددة واللرددددا  السرددد
 العخبية.اللرة مشيا و  الدامية
ددد  ددداحبشااددده  و دددى أ دددحان الصدددخابيرة لكشدددو لدددع يدددػدل أىدددل العسدددائعة  اججيدددج   اشخةق 

ددددشييغة لكشدددو فدددػجع بتعشدددت مذدددايخو فدددي األزىدددخة إذ ر دددب فدددي ددددع  للجسدددع بددديغ الحُ ف
 !امغ اللجشة التي كانت تعُخ الفت  الستسخد جيج   االمتحان و ى تعسج

أرحدددبة إذ أو دددع و ب دددخ  فدددتح لشفددددو  دددبير   فقدددج شدددج الخ دددػنة شدددو حكايدددة  لدددع تشتدددوِ و 
م ٜٗٔٔ ددشةجكتػراه الددة ال دديسا بعددج حرددػلو  لدد  اكبيددخ   ايت  تفددػق فددي الجامعددة وحدداز ِ دد

ة حيشيددددا بددددأو  شالددددب أبددددي العددددر  السعددددخ ة واحتفددددت الددددداحة ال قاريدددد : ددددغ وفددددي بح دددد
مدددددغ الجامعدددددة السردددددخةةة ال ددددديسا أندددددو فاقدددددج للبردددددخة وضلدددددت الدددددجكتػراه يحردددددل  لددددد  

 أحسددددج« الجخةددددجة»تشبددددأ  دددداحب و  دددداحبشاة التكخةسددددا  السرددددخةة والعالسيددددة تتددددػال   لدددد  
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أندت أبدػ »:ة وقدا «مدغ مردخ مػضدع فدػلتيخ مدغ فخنددا»بأن شو حديغ  ديكػن  لصفي الديج
 .«العرئشا
الدددفخ  فخ ددةلددو ُأتيحددت   شددجماة التحددػ  الكبددخى فددي حيدداة شددو حددديغة جددا   نقصددثددع 
د ولع يكغ شخةقفخنداة و إل   مدغ خاقيدل واجدو العجيدج مدغ العبدالػرودة إذ  اإلد  فخنددا مفخوا 

 صابدا   دجة إلد  الجامعدة السردخةة كدي تػافده  لد  ابتعاثدو  ة وأر دل..أجل ىحه البع دة
الددح  يتصلددب وجددػد  البرددخ وجانددفقو  لفخنددديةللرددة ا ددجم إجادتددو  حجددةب  بددالخفسفقػبلددت 

الفخنددددديةة وشلددددب مددددغ  ععّلددددتُ  ا ددددتصال تددددحليل ذلددددظة فانتدددددب لسجر ددددةٍ  لكشددددوو  مخافدددده لددددوة
وة خافقدددليا  مُ نػ ةتحسدددل ىدددػ مددددو ألقخاندددوة  الجامعدددة أن تسشحدددو الخاتدددب نفددددو الدددح  تسشحدددو

 .فخنداوجا   السػافقة  ل  ابتعاثو إل   وبالفعل كان لصو ما أراد
ددا ىشددا  تددويواجو إلدد  فخندددا  حددديغ شددو ددافخ    ددانيحيددث الك يددخ مددغ العمبددا ة  أيز 
رددة سددو للّ خافقددو  شددوة و ددعػبة التػا ددل مددع السجتسددع الججيددجة وضددخورة تعلّ ي مُ مددغ تخّلدد

ليدددددانذ لدددد  ة إلدددد  أن ُكلددددل ذلددددظ كلددددو بحرددددػلو  ..بخايددددلصخةقددددة والكتابددددة بالرتيشيددددة 
الددجكتػراه ال انيددة  لدد   وحرددػلو ةمٜٚٔٔ ددامفددي بددارةذ  ا دان مددغ جامعددة الدددػربػن 
حرددل  لدد  دبلددػم فددي كسددا ة مٜٛٔٔ ددشةنفددديا  جامعددةالفددي الفلدددفة االجتسا يددة مددغ 

 !مٜٜٔٔ ام الحزارة الخومانية
ػزان التدددي كاندددت  يدددخ معددديغ لدددو  لددد  مدددغ الدددديجة  ددد أثشدددا  وجدددػده فدددي فخنددددا تددددولو 

 .مٜٚٔٔمغ  ام أ دصذالتا ع مغ اسا  مذػاره العلسية وكان ذلظ في إ
ثددع  ة..ا للتددارةر فددي الجامعددة السرددخةةتددع تعييشددو أ ددتاذ  إلدد  مرددخ و شددو حددديغ   ددادو 

تقّلددج  ددجة مشا ددب مشيددا:  سددادة كليددة ا دانة ووزارة السعدداُر التددي نجددح مددغ  رليددا 
"التعليع كالسا  الح  نذدخبو واليدػا  الدح  نتشفددو"ة كسدا نجدح فدي جعدل : تشفيح اعارهفي 

 .ا للجسيعالتعليع متاح  
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جدددائدة الجولدددة التقجيخةدددة فددد  األدن  دددجة جدددػائد مشيدددا:  سيدددج األدن العخبدددي  لددد   حردددلو 
جددائدة مددغ لجشددة األمددع الستحددجة ة و قددردة الشيددل الكبددخى وىدد  أرفددع و ددام فدد  مرددخة و العخبددي

 وذلظ قبل وفاتو بيػم واحج. مٖٜٚٔلحقػق اإلندان  ام

 
أنشدي أ سد ة حتد  فدي األوقدا  اان دائس ا يقػ :"لع أترُخ في يدػم مدغ األيدام  لد  

 يخندي ىدػ  غْ َمد كشدت أ دخخ مدشيعة وأ تذدعخ أنّ  تي  يخني فييدا الدبعس بيدحه العاىدةال
 !األ س  ولدت أنا"

 ة بعدددج حيددداة مليندددة باإل دددخار والتحدددج مٖٜٚٔ دددشة دددغ  السشدددا شدددو حدددديغ رحدددل و 
إليددام كددان مرددجر ف الدددػربػنةجامعددة بددجأ  مددغ القخةددة وانتيددت بددػزارة السعدداُر مددخور ا ب

 (.ٔللسبرخةغ و يخىع  ل  حّج  ػا )
 :)فيجيػ(  سيج األدن العخبيلقا  مع 

https://www.youtube.com/watch?v=sU-ULahGxKA 

 
 
 
 

                                                           

 ٜٕٛٚٓٙ.ٔ-ٙٓ-ٔٔ-ٖٕٔٓ/https://www.emaratalyoum.com/life/culture                                                  :انطخ( ٔ)
                                                  http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٕٜٕٔٓ&ZID=ٔٚٚ 

https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=ٜٜٗ 
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-ٕ٘ 

                                                      م(. ٕٜٜٔوانطخ الديخة الحاتية لصو حديغ في كتان األيام بأجدائو ال رثةة مخكد األىخام للتخجسة والشذخة األول )

https://www.youtube.com/watch?v=sU-ULahGxKA
https://www.youtube.com/watch?v=sU-ULahGxKA
https://www.emaratalyoum.com/life/culture/2013-11-06-1.620798
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=130292&ZID=177
https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=499
https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=499
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
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 عبدايعشٜش بٔ باس:( 4)

 ٘(ُـّأَ نفٝف صٓعِتِ٘  )عاِي

دا أمدام شسػحدو العلسدية فجدّج فدي شلددب فقدج الذدير بردخه  دريخ اة     فلدع يقدف ذلددظ  ائق 
دددا  ولدددع تسشعدددو إ اقتدددو مدددغ تقّلدددج العجيدددج مدددغ السشا دددبة  مخمػق ددداةالعلدددعة حتددد   دددار  الس 

   .ال يدا  شرن العلع يشيلػن مشياسؤلفا  التي وتأليه الك يخ مغ ال
بسجيشدددة الخةددداضة م ٜٓٔٔ-هٖٖٓٔ دددشة (رحسدددو  )بدددازولدددج الذدددير  بدددجالعدةد بدددغ 

ددا وضددعف برددخه ثددع فقددجه ىدددٖٙٗٔثددع أ ددابو مددخض فددي  يشيددو  ددام مبرددخ اوكددان   تسام 
 .وىػ في العذخةغ مغ  سخه هٖٓ٘ٔ شة
 الحسددج ال  لدد  ذلددظة االبددتر  الددح  أ ددابو أن قددا :ىددحا فعددل الذددير  لدد   كددان ردّ و 

 الدجنيا والجددا  الحددغ فدي ا  دخةةوأ أ    جدّل و در أن يعّػضدشي  شدو بالبرديخة فدي 
ةة فأثابددو   تعددال   طدديع اسددا أ ددألو  ددبحانو أن يجعددل العاقبددة حسيددجة  فددي الددجنيا وا  ددخ 

مددغ و ػضددو بقددػة حفددٍ  و ددخ ة بجييددٍة وحددّجة ذكدداٍ  فكددان   لدد   ددبخه واحتدددابوة األجددخ
 . رخهأىل أحف  

فدددي مخحلدددة الصفػلدددةة فكدددان ال يتدددحكخ ادددكل والدددجه وال يعدددُخ قدددج تدددػفي وىدددػ  هوالدددجوكدددان 
ّنددو لددع يدددتصع السذددي إال بعددج إنذددأ الذددير فددي مخحلددة الرددبا ضددعيه البشيددة حتدد  و مرمحددوة 

أن بلددد  ال ال دددة مدددغ  سدددخهة واادددتيخ فدددي مخحلدددة الذدددبان بدددالتقػى والسددددار ة إلددد  الخيدددخا ة 
   .السدجج باإلضافة إل  الكخم والجػدة وكان يقزي معطع وقتو في

القدددخبن فحفددد  يقلدددل مدددغ ىستدددو و دةستدددوة   دددغ شلدددب العلدددعة أو شدددو ىدددحا االبدددتر  لدددع يُ 
د امجدج   امزد  فدي شلدب العلدع جدادد ة والكخةع قبل  غ البلدػ  مدغ  ا لردفػةفدي ذلدظة مرزم 

 .العلسا  الرالحيغو الفقيا  
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ددددا ودور ا بددددارز ا فددددي مددددووقددددج ذكددددخ ابددددغ بدددداز أن أل اتجاىددددو للعلددددع )رحسيا  ( أثددددخ ا بالر 
تح  ددو وتذددج  مددغ أزره وتحزددو  لدد   -كسددا قددا  -خ ي وشلبددو والس ددابخة  ليددوة فكانددتالذدد
 واجتياد. جّ تسخار في شلب العلع والدعي بكل جاال 
ة ةعدددج الذدددير ابدددغ بددداز مدددغ أربدددان الفرددداحة والعدددالسيغ باللردددةة  ا دددة  لدددع الشحدددػو 

كلساتددددوة فيددددػ ذو بيددددان ومحاضددددخاتو و  ووتبددددخز فردددداحتو فددددي كتابتددددو ومحادثتددددو و صبدددد
مذددخق وأدا  لرددػ  جسيددلة وىددػ  دديل العبددارة  ددحن األ ددلػنة تتدددع  باراتددو وكتاباتددو 

 باإليجاز واإلحكام والبيان.
الدددددارقة  عقرددددتو مدددد ومّسددددا يددددجّ   لدددد  ُحدددددغ  لقددددوكددددان رحسددددو   دمددددث األ ددددرقة و 

قفدد  اوبجأ  القرة في أحج األيام بعج  رة الفجخ  شجما أحدّذ فزديلة الذدير بدأّن أحدج  
قددج  اباادددتانيد  إلدد   دداحة بيتددوة فددأ بخ أوالده بددحلظة فلّسددا بح ددػا فددي الددداحة وجددجوا رجددر  

بصلددب الذدددير مددغ الصّبددار أن يعدددّج  فػجنددػاد ددل إلدد  البيددتة فلّسدددا جددا وا بددو إلددد  الذددير 
ددللدددارق ش دداعام  ة وبعددج أن انتيدد  مددغ الصعددام  ددألو الذددير  ددغ الدددبب ا  ألّنددو كددان جائع 

الدددددخقةة فأجابدددددو الخجددددل أّن والدددددجه يحتددددال لعسليدددددٍة جخاحيددددٍة فدددددي فدددددي الددددح  جعلدددددو يفّكددددخ 
كلفددة  ذددخة بالُ رةدداٍ ة وكددان ال يسلددظ إاّل  سدددة بالُ رةدداٍ ة ولددحلظ فّكددخ تباادددتانة ب

ٍُ أ خى وار داليا إلد  والدجهة وبعدج أن  دسع مشدو الذدير اتردل بأحدج في   خقة  سدة بال
لدددب مشدددو أن يتردددل بالسدتذدددف  الددددح  ة وشلردددة ىدددحا البااددددتانيشربدددو الدددحيغ يجيدددجون 

عالب ريو والج الدارقة وةدتفددخ  دغ  دحة األمدخة فلّسدا تحّقده الصالدب مدغ األمدخ وجدج يُ 
 ةالدددج الددددارق لعدددرل و ر بدددالتبّخل بكدددّل مدددا يلددددم سدددا يقدددػ ة فقدددام الذددديريأن الخجدددل  دددادق 

وبعدج ىدحا السػقدف  دُلح حدا  ذلدظ الددارق وأ دبح مدغ ة ضداريةإرةداٍ   سائةوأ صاه  سدد
فكددان  مدداماإلج لددع يتحّسددل الخجددل فْقدد شددرن الذددير رحسددو  ة و شددج وفدداة الذددير ابددغ بدداز

ن الذددير أو أحددج ُيرسدد   ليددو فددي كددّل يددػم ثددرث مددخاٍ ة وكّلسددا د ددل السدددجج ورأى شددر
 ج و يو  مغ اّجة األلع والحدن  ل  فقجانو.قَ أبشائو فَ 
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العجيدددج مدددغ السشا دددب مشيدددا: رئا دددة ىيندددة كبدددار العلسدددا  فددددي  - ر دددع إ اقتدددو -تدددػل  الذدددير
 زددػةة ورئا ددة السجلددذ التأ يدددي و رئا ددة اللجشددة الجائسددة للبحددػث العلسيددة واإلفتددا ة و السسلكددةة 

رئا دددة السجسدددع الفقيدددي و رئا دددة السجلدددذ األ لددد  العدددالسي للسدددداججة و لخابصدددة العدددالع اإل دددرمية 
 زدددػةة السجلدددذ األ لددد  للجامعدددة و اإل دددرمي بسكدددة السكخمدددة التدددابع لخابصدددة العدددالع اإل دددرمية 

 زددػةة اليينددة العليددا للددج ػة اإل ددرمية فددي السسلكددةة وحرددل ابددغ و اإل ددرمية بالسجيشددة السشددػرةة 
 م.ٕٜٛٔىد السػافهٕٓٗٔة اإل رم  شةباز  ل  جائدة السلظ ريرل لخجم

 
الفػائددددج الجليددددة فددددي السباحددددث و ومددددغ أىددددع مؤلفاتددددو مجسددددػل فتدددداوى ومقدددداال  متشػ ددددةة 

التحدددحيخ مدددغ و ة التحقيددده واإليزددداح لك يدددخ مدددغ مددددائل الحدددب والعسدددخة والدةدددارةو الفخضددديةة 
 العقيجة الرحيحة وما يزادىا..و ر التان مػجدتان في الدكاة والريامة و ة جلالب

  ددددغ  سددددخ يشدددداىدم ٜٜٜٔالسػافدددده مددددايػ هٕٓٗٔالسحددددخم فدددديتددددػّفي الذددددير رحسددددو   و 
ددددا  سددددو يقزدددداىا فددددي الجددددج واالجتيدددداد والعسددددل الرددددالح وشلددددب العلددددع وتعلتدددددعة وثسددددانيغ  ام 

فلددددع تقددددف إ اقتددددو  والدددج ػة إلدددد    وقزددددا  حددددػائب السدددددلسيغ ومدددددا جتيع والػقددددُػ معيددددعة
 (.ٔ  و فخ لو وأ كشو فديح جشاتو)رحسو حائر  أو  مبة في شخةقوة 

                                                           

 ٜٜٗ=https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID                                         :انطخ( ٔ)
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ٕٕٜafٖaٙ-dٕٗe-ٗٔbc-ٛbٓ٘-eeٖٕٙٗٔٔٗٛfc 
https://mawdooٖ.com/%DٛٝBٖٝDٜٝٛA%DٛٝBٔٝDٛٝAٜ_%DٛٝAٚٝDٛٝAٛٝDٜٝٛٙ_%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٕ#cite_note-HyowMvruLw-ٗ 

ا:   ه(.ٜٔٗٔ) لعبج الخحسغ بغ يػ ف الخحسةة بغ باز اإلنجاز في تخجسة اإلمام  بجالعدةدوانطخ أيز 

https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=499
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=229af3a6-d24e-41bc-8b05-ee63411428fc
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=229af3a6-d24e-41bc-8b05-ee63411428fc
https://mawdoo3.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2#cite_note-HyowMvruLw-4
https://mawdoo3.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2#cite_note-HyowMvruLw-4
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 جنِ: ٞأّ ايضعد حمُد عً( 5)

 (ات ايعغزيكزا٤متٓض إداسات يف ا  نفٝف١)
ىددددي أم الدددددعج    لددددي نجددددعة الذدددديخة الحافطددددة السحفطددددة الستقشددددة السعسددددخةة أادددديخ 
امددخأة معا ددخة فددي قددخا ا  القددخبن الكددخةعة وضلددت شددػا  نرددف قددخن تسددشح إجازاتيددا فددي 

 لجسػل شرن العلع مغ ات  أنحا  العالع.القخا ا  
م بقخةددة البشجارةددة بسحافطددة ٕٜ٘ٔالحدداد   ذددخ مددغ يػليددػ  ددشة  ُوِلددج  أم الدددعج فددي  

السشػريدددة بسردددخة وقدددج فقدددج  البردددخ فدددي إحدددجى  يشييدددا وىدددي فدددي الددددشة األولددد  مدددغ 
  سخىا ثع فقج  برخىا بالكلي ة.

القدددخبن كدددامر  فدددي مجر دددة حددددغ ندددحرىا أىليدددا لحفددد  القدددخبن الكدددخةع و جمتدددو فحفطدددت 
حفطيدا لكتدان  بعدج أن أتسدتة و باإل دكشجرةة وىدي فدي الخامددة  ذدخ مدغ  سخىدا  بح

كاندددت تػ دددف بددددذيخة أىدددل زمانيددداة و العدددر    تػجيدددت إلددد  الذددديخة نىيددددة بشدددت أبدددػ
وشلبددت مشيددا تعل ددع القددخا ا  العذددخة فػافقددت الذدديخة نىيدددة ولكشيددا ااددتخشت  لييددا أال 

اة فػافقددددت أم الدددددعج  لدددد  اددددخف ادددديختيا التددددي كانددددت معخوفددددة برددددخامتيا تتدددددول أبددددج  
 وقدػتيا  ل  الديجا .

تددت وىددي الذدديخة نىيدددة ر ددع ك ددخة مددغ شلبػىددا للدددوال مددغ األاددابخة وماولددع تتدددول 
ا للقخبن الكخةع و جمتو.  بكخ في ال سانيغ مغ  سخىا  انقصا  

إتسددام ىددحه  -بس ابختيددا وانقصا يددا ددد وجددل ثددع   مددغ تػفيدده ب -ا ددتصا ت أم الدددعج
السيسة الذخةفة وحرلت مغ اديختيا نىيددة  لد  إجدازة فدي القدخا ا  العذدخة وىدي فدي 

 ال ال ة والعذخةغ مغ  سخىا.
ددا مددغ حفدد  القددخبن وقخا تددو ومخاجعتددو  تقددػ  أم الدددعج  ددغ حفطيددا للقددخبن:  ددتػن  ام 

رتيا وجدأىدا ومدا تتذدابو ريدو و ادين اة فأندا أتدحكخ كدل بيدة وأ دُخ  دػ مشدجعلتشي ال أند  
دداة ال  مددع  يخىدداة وكيىيددة قخا تيددا بكددل القددخا ا ة أاددعخ أنشددي أحفدد  القددخبن كا ددسي تسام 
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أتخيددل أن أنددد  مشددو حخف ددا أو أ صددع ريددوة فأنددا ال أ ددُخ أ  اددي  ب ددخ  يددخ القددخبن 
ددا أوو والقددخا ا ة  ددا أو أحفددد  اددين ا  يددخ القددخبن الكددخةع ومتػندددو  لددع أدرس  لس  أ ددسع در  

 ر أ ُخ اين ا ب خ.ففي  لػم القخا ا  والتجػةجة 
ا وتستدددج إلددد  ال انيدددة وكاندددت الذددديخة  تبدددجأ دروس الشددددا  والبشدددا  مدددغ ال امشدددة  دددباح 

ضيددددخ اة ثددددع تبددددجأ دروس الخجددددا  حتدددد  ال امشددددة مدددددا   ال يقصعيددددا  ددددػى أدا  الرددددلػا  
 مغ اال تسخار.. وتشاو  وجبا   ىيفة لتتسكغ

 
الػفددا  بذددخف الذدديخة نىيدددةة فقددخر  الدددوال بعددج أن تقددجم ليددا لددع تدددتصع أم الدددعج 

ي القدخا ا ة وكدان مدغ أاديخ مشحتدو أم الددعج إجدازة فد غْ الذير   فخةج نعسدانة وىدػ َمد
 .كىيف اوكان ة القخا 

تقددػ  أم الدددعج  ددغ قرددة زواجيددا: لددع أ ددتصع الػفددا  بالػ ددج الددح  قصعتددو لذدديختي 
دكدان م لدي و يقدخأ  لدي  القدخبن بدالقخا ا ة  فخةدج الذدير  نىيدة بعجم الدوالة كدان  ا كىيف 

وحفددد  القدددخبن الكدددخةع فدددي  دددّغ مبكدددخةة در  دددت لدددو  سدددذ  دددشػا  كاملدددةة وحددديغ أاسدددل 
 القخا ا  العذخ وأ ح إجازاتيا شلب يج  للدوال فقبلت.

اة وتُ  عّلدده قائلددة: الحسددج الة وا ددتسخ زواجيسددا أربعدديغ  ددشة كاملددة لددع تشجددب فييددا أوالد 
داة ربسدا لدػ أنجبدت النذدرلت بداألوالد  دغ  أاعخ بأن    د وجل يختدار لدي الخيدخ دائس 

 القخبن وربسا نديتو.
) دددل  وبيشيدددا وبيشإلددد  الشبي) دددل     ليدددو و دددلع(ة و  أم الددددعج  دددشج  لددددلةتستدددج  

قارئ دداة   ددبعة و ذددخون    ليددو و ددلع( بخوايددة حفددز  ددغ  ا ددع مددغ شخةدده الذدداشبية 
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ا ا  العذددخ مددغ شخةدده الذدداشبية والددج رة  ددغ: الذدديخة نىيدددة بشددت أبددي حيددث تلقددت القددخ 
العددرة  ددغ  بددجالعدةد  لددي كحيددل...  ددغ   سددان و لددي و بددج  بددغ مدددعػد وأبددي بددغ 
اعدددب وزةدددج بدددغ ثابدددتة وأ دددح ىدددؤال   دددغ الشبي) دددل     ليدددو و دددلع( الدددح  تلقددد   دددغ 

 . بحانو وتعال  جبخةل  غ رنِّ العدة
القددخبن ونيددل إجددازا  القددخا ا   ددشُػ اددت  مددغ جسيددع األ سددار تددخدد  لييددا لحفدد  

والتخررددددا  والسدددددتػةا  االجتسا يددددة والعلسيددددةة وكانددددت رحسيددددا   تخرددددز لكددددل 
شالددب وقت ددا ال يتجدداوز  ددا ة فددي اليددػم يقددخأ  لييددا مددا يحفطددو فترددحح لددو قخا تددو حتدد  

و إجددددازة مكتػبددددة يخدددتع القددددخبن الكدددخةع بإحددددجى القدددخا ا ة وكلسددددا انتيدددد  مدددغ قددددخا ة مشحتددد
ومختػمدددة بخاتسيدددا تؤكدددج فييدددا أن ىدددحا الصالب) دددادم القدددخبن( قدددخأ  لييدددا القدددخبن كدددامر  

ا دقيق داة فكاندت رحسيدا   الدديجة الػحيدجة فدي  ةوفده القدخا ة التدي تسشحدو إجازتيدا  حيح 
ة فددددي وقتيدددا التددددي يددددافخ إلييددددا القددددخا  وحفطدددة القددددخبن  مدددغ أجددددل الحرددددػ   لددد  إجدددداز 

 .عذخالقخا ا  ال
ا فدددي القددخا ا  العذدددخ يبدددجأ وكددان أا دددخ مددا يددددعجىا أن منددا  اإلجدددازا  التدددي مشحتيدد

الحفدا  و لسدا  مدغ  العجيدج بدخ  با سياة ثع ا دع اديختيا السخحػمدة نىيددة ليستدج  شجىا
ابددددغ ك يددددخة و حسدددددةة و أبددددػ سخوة ة و نددددافعو القددددخا ا  بسددددغ فددددييع القددددخا  العذددددخة ) ا ددددعة 

 لددددددف( إلدددددد  أن يشتيددددددي بالخ ددددددػ  و ةعقددددددػنة و أبددددددػجعفخة و ابددددددغ  ددددددامخة و الكدددددددائية و 
 السرصف ) ل     ليو و لع(.

وكاندددت رحسيدددا   مدددغ أرفددده السعلسددديغ بصربيددداة وتقدددػ   دددغ ترميدددحىا: أتدددحكخ كدددل واحدددج 
زا  بددالقخا ا  العذددخ شددا  مددغ أ صيتددو إجددازة بقددخا ة واحددجةة وىشددا  مددغ أ ددحوا إجددافي :مددشيع

ومدغ بدوة الخداص الدح  أحدتف  بدو معدية وال أ دلسو ألحدج ميسدا كاندت ثقتدي  اتسيمختػمة بخ
والذدددير أحسدددج ة الذدددير   إ دددسا يل السقدددجم مؤلدددف كتدددان" ػدة الحجدددان" أاددديخ ترميدددحىا:

وفزدديلة الذددير مفتدداح الدددلصشية وقددج أجازتددو بددالقخا ا  العذددخ وحفددز مددغ الصيبددةة ة نعيشددع
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ػن إجددازة فددي حفدد  باإل ددكشجرةةة والددحيغ ال يعُصدد والعجيددج مددغ أ دداتحة وادديػر معيددج القددخا ا 
 القخبن إال وةزعػن ا سيا في أو  الدشج.

 ددددافخ  أم الدددددعج رحسيددددا   إلددددد  الددددجيار السقج ددددة ألدا  فخةزدددددة الحددددب وتددددع ذلدددددظ 
بسددددا جة أحدددج ترميدددحىاة كشدددػل مدددغ ردِّ الجسيدددلة وأقامدددت فدددي األراضدددي الحجازةدددة  دددشة 

العجيددج مددغ لقددخا ا  السختلفددة لعذددخا  الحفددا  مددغ شحددت إجددازا  فددي اااملددةة وىشددا  مَ 
الددبرد اإل ددرمية: الدددعػديةة باادددتانة الدددػدانة فلدددصيغة  ددػرةةة تذددادة أفراندددتانة 
و يخىددداة وقدددج مشحدددت إجازتيدددا لصالبدددة  دددعػدية لدددع تتجددداوز الددددابعة  ذدددخة مدددغ  سخىددداة 

ا وكانت فخحة بيا  .ججد

 
  جمتدوة تػفيدت أم الددعج فدي فجدخالقدخبن الكدخةع و بعج حيداة حافلدة بداإلقخا  ومجار دة و 

التا ددددع مددددغ أاتددددػبخ  ددددشة  ة السػافددددهىدددددٕٚٗٔ ددددشةمددددغ ادددديخ رمزددددان الدددددادس  ذددددخ 
ددداة وقدددج اددديعت جشازتيدددا مدددغ مددددجج ابدددغ ٕٙٓٓ ا وثسدددانيغ  ام  م  دددغ  سدددخ نددداىد واحدددج 

 (.ٔ لجون باإل كشجرةةة رحسيا   رحسة وا عة وأ كشيا فديح جشاتو)
 :تعال  للذيخة رحسيا   فيجيػمقصع 

https://www.youtube.com/watch?v=rDnoٗdXlGis 

 

 

                                                           

                                                                             http://www.alwaei.com/shabab/site/index.php/ٔ/kano/ٕٓ٘/#.XtXjٕzrXLIU :انطخ( ٔ)
https://www.goodwayinlife.com/forum/archive/index.php/t-ٖ٘ٔٛ.html 
https://alqabas.com/article/ٕٜٜٚٓ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٜٝٛA%DٛٝAE%DٛٝAٜ-%DٛٝAٖٝDٜٝٛ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٛٝAF-%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA-
%DٛٝBٓٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚ 
https://archive.islamonline.net/ٜٖٛٛ 

https://www.youtube.com/watch?v=rDno4dXlGis
https://www.youtube.com/watch?v=rDno4dXlGis
http://www.alwaei.com/shabab/site/index.php/1/kano/205/#.XtXj2zrXLIU
https://www.goodwayinlife.com/forum/archive/index.php/t-5138.html
https://www.goodwayinlife.com/forum/archive/index.php/t-5138.html
https://alqabas.com/article/279059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://alqabas.com/article/279059-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://archive.islamonline.net/8938
https://archive.islamonline.net/8938
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 إمساعٌٝ املضعٛدٟ:( 6)

 )نفٝف ٜبدع أرٚع ايًٛسات ايتغه١ًٝٝ(
ددد الخةذدددة وةخ دددع  ُحدددخم نعسدددة البردددخ مكانيدددة أن يسددددظ ادددخزا فدددي إىدددل فكدددخ  يػم 

إال أن تدخدد ر تسلدظ أماميدا ة فدتخدخل أ سالدو متقشدةة و الصبيعدة التدي ال يخاىداو  األاخاص
 !؟في دىذة:  بحان  

لقددج فعليددا الفشددان السرخبددي إ ددسا يل السدددعػد ة ونجددح فددي تحقيدده مددا يددخاه الك يددخون 
 دددغ ر دددسيا  ه مدددغ أن يبدددجل لػحدددا  تذدددكيلية يعجددددمددددتحير  وتسكدددغ بسددددا جة أ دددتاذ

دددددا ادددددخز مبردددددخة  و شدددددجما تددددددػقظ األقدددددجار وتقدددددف أمدددددام لػحاتدددددو  دددددُػ تذدددددعخ حتس 
ػانح رجدددل فقدددج بردددخه وىدددػ فدددي بالزددد لة أمدددام ىدددحه الحالدددة مدددغ اإلبدددجال الكامشدددة فدددي جددد

 مغ  سخه.عااخة ال
اني بالفزدددل ريسدددا و دددل إليدددو مدددغ اددديخة محدددالسددددعػد  أل دددتاذه  بدددج اإللدددو الخ يدددجيغ 

الذدخز الكىيده أن يخ دع انصرق دا مدغ وانتذار  ألنو الح  ر در دا لدو أندو با دتصا ة 
 قػا ج  ا ة مغ ابتكاره.
كان لدج   اىتسدام بدالفغ التذدكيلي لكشدو اىتسدام  داد  كفدغ مدغ  ةيقػ  السدعػد : نعع

الفشدددػنة وبعدددج أن بدددجأنا تشفيدددح الفكدددخة وبقػا دددج  ا دددة وبتعددداون مدددع أ دددتاذ  الخمحددداني 
ة وأن اإلرادة قدددادرة   لددد   دددشع كدددل ادددي ة ووجدددج  ااتذدددفشا أن األمدددخ لددديذ مددددتحير 

لتحدج ة تحدج  اإل اقدة  لد  وجدو الخردػصة لىحه الفخ ة تشا دب اخرديتي التػاقدة 
فالخ دددع التذدددكيلي ىدددػ فدددغ قدددج ال يددددتصيع الميدددام بدددو حتددد  بعدددس السبردددخةغ فسدددا بالدددظ 

 !بذخز كىيه؟
دا مدغ أ  جيدة فدي بدرده لسػىبتدو اال دت شائية  دػى  وأاج السددعػد  أندو لدع يتلده د س 

لفدددة تدددأجيخ قا دددة إلقامدددة أحدددج اذه وأ دددختوة حتددد  إندددو  دددان  ك يدددخ ا فدددي تدددجبيخ كُ د دددع أ دددت
 معارضو في مرخ.
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ىدحا ة و البدج أن تكدػن ىشدا  فكدخة أو مػضدػل للػحدة: ريقدػ   غ كيىيدة ا دتعجاده للخ دعوأما 
ما أحجده أناة ثدع أناقذديا مدع أ دتاذ  كدي نقدػم بعدج ذلدظ بدالتخصيى ودرا دة األبعداد اليشج دية 

 الشطخ إل   يخ ذلظ مغ قػا ج الخ ع التي ال يسكغ العسل مغ دونيا.و صػف 

 
يلي السرخبددددي  بددددج يقددددػ  الشاقددددج التذددددك الشقددددج  للػحددددا  السدددددعػد  تحليددددلوحددددػ  ال

 الس يدددخ أن مدددغ يقدددف أمدددام لػحدددا  السددددعػد  ال يردددجق أنيدددا لفشدددان :اللصيددده الدكدددخ  
يددددػ كائشدددا  وأمكشددددة أو تخدددير ة ف :ة فشرددداحبو فددددي رؤةتدددو ل اددديا  مددددغ حػلدددواىيددده

ددا يتجلدد  فددي أبيدد  الرددػرة « السشددارة»ريرددػر يدددافخ بخةذددتو إلدد  مددخاار ترددػةخ ا دقيق 
ةجددددع البشايدددة ومدددا يحػشيدددا ثدددع يردددػرىا فدددي انعكا ددديا السدددائية وبدددحلظ يشقدددل الردددػرة و 

بجقدددة تخفددد   لددد  ذو  الشطدددخة و لددد  نفدددذ السشدددػا  يددددتحث ذااختدددو البردددخةةة فيخ دددع 
ة مدددغ قردددبة ششجدددة ومددددجج الكتبيدددةة فتجىذدددشا الجقدددة فدددي تفا ددديل الخؤةددد بخو دددة بدددان

 ..رأبػان ونػافح وبرف وأاجا
إذ إن ىدددحه اللػحدددة  :بسشطدددار ججيدددج « دددخون»وفدددي تػقدددف تدددأملي يدددخى الدكدددخ  لػحدددة 

تدددتجسع  شا ددخ  ددجةة فقددخص الذددسذ بلػنددو األبدديس الخىيدده وضددػ  الذددسذ بلػنددو 
القخمددد  الفدداتحة وجدددحول الذددجخة بلػنيددا األ دددػد الخىيددهة والررددشان كأنيسدددا راحددة اليدددج 

ددد كدددل ىدددحه األلدددػانة واألرض بلػنيدددا األبددديس الك يدددهة بلػنيسدددا األ دددػد ا تخلدددف انصبا  



 

- 29 - 
 

ددا حميميدددخوب ددلددجى الخائددي بأنددو يددخى   قى ب لددة فػتػ خاريددة ولددع يخ ددع اة كأنددو الددتُ ا مذخر 
يدددخى الجسدددا  بحىشدددو فيػ دددلو إلددد   ةلكشدددو  بقدددخ   كىيدددهإنيدددا يدددج فشدددان  !وأ  يدددج؟ة باليددج

 ا.ا افاف  الستلقي شازج  
السدددعػد  جددا  إلدد  الخ ددع وىددػ : إن الشاقددج التذددكيلي الددجكتػر   السدددعػد وةقددػ  

طددا  شفػلتددو التددي كددان يبرددخ  رليدداة لقددج فقددج برددخه يختدددن مذدداىج مختلفددة مددغ لح
وقبليددا كددان دقيدده السرحطددة ة أ ددػام ذددخة  بالتددجرةبة و ددان الشددػر  ددغ مقلتيددو وىددػ ابددغ

ا بفدظ األجيددة الكيخبائيدة واإللكتخونيدة وتخكيبيداة والتددا  ىدحه اليػايدة ا يخ الحخكدة ادرػف  
ا حػلددوة ولعددل ىددحه الخبددخا  ا بددالبحخ وتأمددل كددل مددػف  رترزمددو حتدد  ا نة كسددا كددان ادد

ا دددتصا ت أن تشدددتب ىدددحه اللػحدددا  الفشيدددة  الصفػليدددة حيشسدددا تسخ دددت بالسعخفدددة والتدددجرةب
 ة فدبحان   العطيع!!(ٔ)الجالة

 فيلع وثائقي  غ السدعػد :
https://www.youtube.com/watch?v=iٚ-i٘EM_ncU&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 /l.htmٖ٘ٙٚٙhttps://www.akhbarona.com/culture                                                                           :انطخ (ٔ)
https://hafaculture.wordpress.com/ٕٜٓٔ/ٓٚ/ٖٔ/%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝba%dٛٝbٔٝdٛٝaٛٝdٜٝٛa-%dٛٝa٘ٝdٛٝbٖٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝbٜٝdٜٝٛa%dٜٝٛٗ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝbٖٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛٝaf%dٜٝٛa-%dٛٝaٖٝdٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٜٝٛ-%dٜٝٛa%dٛٝaٛٝdٛٝaf%dٛٝbٜ-%dٛٝaٖٝdٛٝbٔ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i7-i5EM_ncU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i7-i5EM_ncU&feature=emb_logo
https://www.akhbarona.com/culture/35676.html
https://hafaculture.wordpress.com/2019/07/13/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a3%d8%b1/
https://hafaculture.wordpress.com/2019/07/13/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%b9-%d8%a3%d8%b1/


 

- 31 - 
 

 طارم ايٛادعٞ:( 7)

 ٝشفظ ايكزإٓ ناًًَا(يٜكًب صفشات املصشف بأصٓاْ٘ )

ة يعدددان  مدددغ ضدددسػر فدددي بالسسلكدددة العخبيدددة الددددعػدية ادددان مدددغ أبشدددا  مشصقدددة  دددديخ
العزددر  وانحشددا  فددي العسددػد الفقددخ ة قددجماه قصعددة واحددجةة يشددام  لدد  بصشددو و ددجرهة 
ددا  لدد  بصشددو وجشبيددوة وةذددخن بأ ددشانو وةأاددل بفسددو فددي مكددان مختفددع قلددير   وةسذددي زحف 

ةددتخجم الجدػا  ة و لقدخبن الكدخةع وةقلدب  دفحاتو بأ دشانويحفد  اومع ىحاة  غ األرضة 
و دائل التػا ددل االجتسدا ي بالزددرى  لد  الحددخُو بأنفدو ولدددانوة وةددتقغ وةددتفيج مددغ 

الحا دددب ا لدددية وةتػا دددل مدددع  لسدددا  الذدددخةعة باإلنتخندددتة ولجيدددو اددديادا  مدددغ بعدددس 
 . لسا  السسلكةة وأملو أن يربح معلس ا للقخبن الح  يحفطو كامر  

دددا كدددامر  لتحدددديوا دددترخق   ةىددددٕٖٗٔالتحددده شدددارق بحلقدددة التحىدددي   دددام غ أدائدددو ام 
 القخبن بالتلقيغ وأتع حفطو بعج أربعة أ ػام.  َ فِ وحَ  ةالرػتي

 
ألندددو يتحدددجث وىدددػ   قددا  معلسدددو: إندددو كدددان يعدداني مدددغ  دددعػبة فدددي مخددارل الحدددخُو

ة وأتقدددغ حفددد  كليدددا مددددتلٍه  لددد  بصشدددوة لكشدددو تسكدددغ مدددغ الترلدددب  لددد  تلدددظ السعػقدددا 
اني األدبيددة والبر يددة فددي والسعددالقددخبن ودرس أ ددبان الشدددو  وأتقددغ قػا ددج اللرددة العخبيددة 

 الكخةع. القخبن
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دقيقدة لرنتقدا  مدغ  خفدة نػمدو إلد  مكدان درا دتو  سدذ  ذدخة  نحدػ شارق  ةدترخق و 
 !جماه ال تدتصيعان أن تتحسل وزنوقة فبالسشد  بدبب تشقلو متقلب ا

عكدددف  لددد  حفددد  كتدددان   تعدددال ة لإل اقدددة فور دددع ىدددحه السعانددداة لدددع يدتددددلع شدددارق 
مدددع العلسدددا  كدددي يشيدددل مدددغ  لسيدددعة إلددد  أن انتقدددل إلددد  جدددػار ربدددو بعدددج رحلدددة  والتػا دددل

 دددغ  سدددخ يشددداىد  سددددة وثرثددديغ  مٕٙٔٓملؤىدددا الردددبخ والكفددداحة وكدددان ذلدددظ فدددي  دددام
 (.ٔ) ام ا

 https://www.youtube.com/watch?v=wT_YٕeLdAuk                       وثائقي  غ الػاد ي:فيلع 

 عـُـار بـَُٛقـط:( 8)

 )قاٖز املضتشٌٝ(
 سدددددار بدددددػقذة ادددددان  دددددعػدى يحسدددددل لقدددددب قددددداىخ السددددددتحيلة فيدددددػ إليدددددام ورمدددددد 
ا  للرددسػدة تػقدددع األشبدددا  أال يعددير أا دددخ مدددغ  ددشتيغ  ألندددو مردددان بسددخض ندددادر جدددجد

ا مدددغ بددديغ ىدددحا السدددخض ادددلر  كليددددا فددد  مليدددػن ادددخزة وةددددبب ثرثددديغ  يرددديب واحدددج 
 جسيع أنحا  الجدع ما جا العيشيغ واللدان ولكغ   تعال  أمج ف   سخه.

ال ددددداني والعذدددددخةغ مدددددغ أاتدددددػبخ  ولدددددج  دسددددددار بددددددغ ىديد ددددددع بددددددغ  دبددددددج   بددػقدددددددذ فدددددي
 وحردددددل  لددددد   دشددددددةةثدددددرث  ذددددخة أتدددددع حفددددد  الدقدددددخبن الدكدخةددددددع و دسددددددخه و مة ٜٙٛٔ ددددشة

ندػةدددة مدددغ الدسدعديدددج الدعدلدسدددي بدجددددجة الدتدابدددع لجامعدددة اإلمددام محدسدددج بدددغ  دعدددػد الد داالذدديادة 
%(ة ثددددع حرددددل  لدددد  بدكدالدػرةدددددػس فدددددي ا دان ٜٙبدشدددبدددددة) مستددددازاإل ددددرمية بتدقدجيدددددخ 

 لددد  السخكدددد األو   لددد   وحردددلقددددددددع إ دددرم مددددغ كدلديددددة ا دان والعددددلػم اإلنددددانيةة 

                                                           

 /ٖٖٗٔ٘ٗ/https://twasul.info                                                                                                                                      :انطخ( ٔ)
https://www.alqiyady.com/%DٜٝٛٛٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAٜ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٖٝDٛٝBٗٝDٜٝٛٚٝDٛٝBٔ-%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٛٝDٛٝAF%DٜٝٛA%DٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٙ-
%DٛٝAA%DٛٝB٘ٝDٛٝAF%Dٜٕٝٛ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚ-%DٜٖٝٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٙ-%DٜٝٛA%DٜٝٛٔٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚ-
ٕٕٔٚٛٗ.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=wT_Y2eLdAuk
https://twasul.info/451433/
https://www.alqiyady.com/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-212784.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing
https://www.alqiyady.com/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-212784.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing
https://www.alqiyady.com/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-212784.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing
https://www.alqiyady.com/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-212784.html?utm_source=flipboard.com&utm_medium=referral&utm_campaign=flipboard_sharing
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سدتددددداز مدددع مدختدبدددددة الذددددُخ الدسدلددددظ  دبدددددج العددةددددد بدجدددددجة بتدقدجيدددددخ  ددددام مدمددددتػى جامعددددة 
 ىد.ٜٕٗٔ/ٕٛٗٔللعام الجامعي األول 

 
يقدددػ   سدددار: واجيدددت العجيدددج مدددغ الردددعان والعخاقيدددل وكاندددت درا دددت  فددد  الػاليدددا  

إلدددد  الرددددف ال الددددث فدددد  مددددجارس  اديددددة  يددددخ  -حيددددث ولددددجُ   –الستحددددجة األمخةكيددددة 
قيغة وبسجدددخد و دددػل  إلددد  وششددد  لدددع تقبلشددد  أيدددة مجر دددةة بدددل  لددد  مخّرردددة للسعدددا

العكددذ اقتخحددػا انزددسام  إلدد  مددجارس الستخلفدديغ  قلي دداة لكششدد  أاسلددت بعددجىا تعليسدد  
 بشطدددام االنتددددانة وفددد  إحدددجى  دددشػا  درا دددت  شخدنددد  مػضدددف مكتدددب مدددجيخ جامعدددة

كاندددت مدددغ أ زدددا  ىيندددة التدددجرةذ فددد  الجامعدددة  كبدددخى مت  الالسلدددظ  بدددج العدةددددة و دددجْ 
 بددارا  كانددت  لدد ّ إالددحيغ تػّقعددت مددشيع العددػن والسدددا جة ولكددشيع ا ددتيانػا بدد  ووجيددػا 

محصسة لحلسد ة إال أنشد  ا دتيشت بيدع وقػةدت  دةستد ة وبعدج السػاجيدة والردبخ بدجأ  
واألو   ةاألمدددػر تدددديخ فددد  مجخاىدددا الصبيعددد ة فكشدددت مدددغ أوائدددل الستفدددػقيغ فددد  السجر دددة

 .. ل  الجفعة ف  الجامعة
لدجدشددددة اإل دددرم والدجرا ددددا   زدددػ وقدددج  سدددل  سدددار فدددي العجيدددج مدددغ السجددداال ة فيدددػ 

وكداتدددددب  دحدددددفي ة والدبدحدددددػث باالتحددددداد الدددعدددددػد  لدخةداضدددددة ذو  االحتياجددددا  الخا ددددة
خةددددددجة جددددددجة رئديددددددذ الدقددددددددع الدخةداضددددددي بدجدة و رةداضددددددي واجتسدددددا ي فدددددي جدخةددددددجة الدسدجيدشددددددة

الدسدددذُخ الدعدددام  دددل  مدػقدددع قددددخون ة و مدقدددجم ومدعدددج بدخامدددب تدلدفددةدػنديدددةاة و اإل بارةددة  ددابق  
 لدسدذدددددُخ الدعدددددامة واوالسدتذددددار اإل رمددددي لذددددبكة أثيددددخ اإلبددددجال اإل رميددددةة ادبدددددان كددددػم
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الخددداص    اإل رمدددي بسذدددخول تيدددديخنػ السددددة و  ددددل  مدػقددددع الدذدبدكددددة اإل رميدددةالددددابه 
السددجيخ اإلقليسددي لقشدداة السلتقدد  ة و بددحو  االحتياجددا  الخا ددة التددابع للرخفددة التجارةددة بجددجة

دسدكدافدحددددددة الدتدج ديددددددغ جسعيدددددة  دزددددددػ مدتدعدددددداون فدددددية و الفزدددددائية بسشصقدددددة مكدددددة السكخمدددددة
إلقددددا  مدحداضدددددخا   دددددغ اإل اقددددة واإلرادة ة وةقددددػم بوالدسدخدددددجرا  بدسدشصدقدددددة مدكدددددة السكخمددددة

ادار  فدي الديددػم العدالسي لإل اقدة ة و ػ دية السجتسع بدحدقدػق ذو  االحدتددياجا  الخا دةوتد
فدددي جدسدعديدددة األشدفدددا  الدسدعداقديدددغ بدجدددجة بدخ دايدددة  داحدبدددة الدددسدددػ الدددسلكي األميددخة  دلديدددا  

 .بشت  دبدج   بغ  دبدج العدةد

 
كتددان: قدداىخ السدددتحيلة الددح  ألددف وقددج متدددول و شددجه شفددل ا ددسو يػ ددفة و سددار 

ن الكددددخةع بوضددددح  سددددار مددددجى حبددددو للقددددخ وأ ةي ريددددو قرددددة حياتددددو وتحجيددددو اإل اقددددةيحكدددد
ن يتددحوق شعددع الدددجػد فددي الرددرة ولددػ للحطددة واحددجة ثددع يعددػد أنددو يتسشدد  أوتعلقددو بددو و 

 .(ٔ)!ابج  أل  الكخ ي الح  ال يفارقو إبعجىا 
 https://www.youtube.com/watch?v=fXlrLPٓPAyk                                 أفرم وثائمية  غ  سار:

 https://www.arageek.com/bio/ammar-bogos#lg=ٔ&slide=ٓ 
  https://www.youtube.com/watch?v=ٛlٔqwVBsNlٛ 

                                                           

 ٕٕٚ=http://www.altholothia.com/news.php?action=show&id                                                            :انطخ( ٔ)
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٜٔٓ٘&ZID=ٔٚٚ 
https://www.youmٚ.com/story/ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٜٔ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛٝDٛٝBٜ-
%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAٚٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٖٝDٛٝBٜٝDٜٝٛٛٝDٛٝAF%Dٜٜٝٛ-
%DٛٝBٜٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛٓ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٛٝBٔ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٖٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٜٝٛA%Dٜٝٛٗ/ٕٛٔٛٔٓ 

https://www.youtube.com/watch?v=fXlrLP0PAyk
https://www.arageek.com/bio/ammar-bogos#lg=1&slide=0
https://www.youtube.com/watch?v=8l1qwVBsNl8
http://www.altholothia.com/news.php?action=show&id=227
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=130359&ZID=177
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=130359&ZID=177
https://www.youm7.com/story/2012/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/821810
https://www.youm7.com/story/2012/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/821810
https://www.youm7.com/story/2012/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/821810
https://www.youm7.com/story/2012/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/821810
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 َٗٓد أبٛ د١ٜ:( 9)

 َهفًٛفا( أصبضثِ )اخرتع يًُهفٛفني 
ذىددب برددخه وُبتددخ  قجمددو اليسشددي نتيجددة حددادث أثدديعة وىددػ فددي ال انيددة والعذددخةغ مددغ 

ومدددع ذلدددظ تحدددجى الردددعانة ووا دددل مدددديخة حياتدددو  بعدددج أ دددبػ يغ مدددغ زواجدددوة  سدددخهة
 حت  أ بح مغ أايخ السختخ يغ.

تخدددخل فدددي ثدددع مة ٜٚٛٔىدددػ السختدددخل الددددعػد  ميشدددج  ليدددل أبدددػ ديدددةة ولدددج فدددي يشدددايخ
 جامعة السلظ فيج للبتخو  والسعادن تخرز ىشج ة فيدةا .

 
يعتبددخ ميشددج أبددػ ديددة مددغ أنذددى السختددخ يغ الدددعػدييغ الددحيغ ليددع برددسا  مددؤثخة فددي 
الردعيج العلسدي واالجتسدا ي فدي مجدا  اال تددخال ر دع  درخ  دشو حيدث ادار  فددي أو  
فخةددده  لسدددي  دددعػد  لردددشا ة السددددخ ا  الشػوةدددة بسجيشدددة السلدددظ  بدددج العدةدددد للعلدددػم 

لسدددي وادددخكو لإللكتخونيدددا  الستخرردددةة والتقشيدددةة وأنذدددأ مخكدددد ا لإلنتدددال اإل رمدددي الع
وأنذأ أابدخ ادبكة مػاقدع  لد  اإلنتخندت للعلدػم الفيدةائيدة باللردة العخبيدةة كسدا أنذدأ الفدخل 

فددددي  لددددث لدددد  السخكددددد ال احرددددل و الدددددعػد  فددددي الجسعيددددة الجوليددددة لصددددرن الفيدةددددا ة 
السخكدددددد األو  فدددددي مددددددابقة و مة ٖٕٓٓ دددددشة  مددددددابقة الكيسيدددددا   لددددد  مددددددتػى السسلكدددددة

ددددا الفيدةددددا   لدددد  مدددددتػى السسلكددددة ة ة والسخكددددد ال الددددث فددددي مدددددابقة مٕٗٓٓ ددددشة  أيز 
ة وأّلددف ثرثددة كتددب ميسددة فددي مٕٗٓٓ ددشة  الفيدةددا   لدد  مدددتػى دو  مجلددذ التعدداون 

ة وةقددددجم مٕٙٓٓ ددددام مجدددا  العلددددػمة وادددار  فددددي تأ دددديذ جسعيدددة  ددددعػدية للسختدددخ يغ
 ػد  ل قافة اال تخال..دورا  في االبتكارا  واال تخا ا  ضسغ السخكد الدع
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بددخا ة ا تدددخال با دددسوة ومدددغ ا تخا اتددو: قفددداز يحدددػ  لردددة  اثشتددديغ و ذدددخةغميشدددج  ددجل 
دا ذا نيايددة مسرشصدة تددا ج األشفدا  والدحيغ يعدانػن إلد   ةادار اإل مددغ  دػ ة وا تدخل قلس 

اليدج  لد  الكتابدة  لد   دصخ مددتميعة وا تدخل  دسا ة أذن تشبدو مدغ يددتخجميا ارتعاش 
 وضعية جلػ و  اشنة.إذا كانت 

" أشلدددده  لييددددا ا ع) ددددقخ العخوبددددة( تكدددددخ حدددداجد  ػا ددددةومددددغ أادددديخ ا تخا اتددددو "
متفػقدددة  لددد  العسددده الدددح  و دددلت و متدددخا  تحدددت السدددا ة  ٕ٘٘ٙالردددػص العدددالسي بعسددده

إنددو فددي  ددر   :ة وقددا متددخ ٓٓ٘ٙ سقيدداجى إليددو الرػا ددة اليابانيددة ادديشكا  البددال  مدد
مددخة وكددان  (ٕٖٕ)التددي كددان يختددخل فييددا الرػا ددة  ددسع كلسددة مدددتحيل األربددع الدددشػا 

وكددان يدددجل كددل كلسددة مدددتحيل يدددسعيا فيددػ  ةب خىددا مددغ ميشددجس يابدداني للرػا ددا 
 يعذه التحج .

م  ددخل ميشددج أبػديددة إلحزددار بعددس األ ددخاض لعائلتددو ٕٛٓٓفددي ال الددث مددغ أبخةددل
لسكددان بمددغ إال أنددو حيشسددا كددان فتعصلددت  دديارتو وأوقفيددا فددي جانددب الصخةدده ضاندددا بددأن ا

يردددلح  ددديارتو ا دددصجمت بدددو وبدددديارتو إحدددجى الدددديارا  الصائذدددة فدددي حدددادث مدددخور  
فددددي الددددجما  تدددددببت فددددي إ ددددابتو بددددالعس   كسددددا أدى إىسددددا   مددددخول أدى إلدددد  إ ددددابةٍ 

األشبدددا  إلددد  بتدددخ  ددداقو اليسشددد  إذ إن الصبيدددب السكلدددف أىسدددل  ددداقو لسدددجة شػةلدددة ولدددع 
سددا أدى إلدد  إ ددابتيا بالرخ خةشددة فرددار البتددخ واجب ددا مددع أنددو ميتعامددل معيددا كسددا يجددب 

ددداة وقدددا : إنشدددي لدددع أذُر  ذدددخةغ  ادددان باإلمكدددان تفاديدددوة ود دددل فدددي  يبػبدددة لسدددجة يػم 
دمعدددة واحدددجة بعدددج ا دددتيقاضي مدددغ الريبػبدددةة وقدددج  دددجر  شدددػان فدددي إحدددجى الجخائدددج  دددغ 

شدج: ديدة( فقدا  ميالحادث نردو)حادث مدخول يحكدي نيايدة السختدخل الددعػد  ميشدج أبدػ 
ا ة لكدغ..مدغ الحادثدة لسدا يحسلدو مدغ  دلبية إن ىحا العشػان كان أ عب  ليّ   داد  ميشدج 

 بعج الحادث إل  نذاشو بذكل أقػى وأا خ تخكيد ا.
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العجيددج مددغ  بإلقددا  -بعددج الحددادث - شددجما قددامفاجددأ السختددخل الدددعػد  كددل مددغ حػلددو 
وأ ددح  ددجة ا تسددادا  دوليددة مددغ  ددجة ة دا ددل السسلكددة و ارجيددا جساىيخةددةا  السحاضددخ ال

 .جيا  أوروبية
ة قبدل الحدادث كاندا  ا ديغ بدالسكفػفيغ ينو قدا : إن ب دخ ا تدخا يغ لدومغ العجيب أ

ت أل خفيددا لػمددا مددا كشدد فييسددا أ صددا  ا بعددج الحددادثة وااتذددفتُ وأنددا أو  مددغ ا ددتعسليس
األو  القلددع الخدداص بددالسكفػفيغة وال دداني ا تددخال يخاددجني إلدد  أ خاضددي  فقددج  برددخ !

في السشد   ألنشي إذا د لت السشدد  أضدع كدل  دخض مدغ أ خاضدي فدي مشصقدة مختلفدة 
أن يجعدل  يددتصيع -البلػتدػث دغ شخةده - غ مكانيا فدي البيدتة فجعلدت جدػاليتسام ا 

ا  وذلدددظ بالزدددرى ادددل أ خاضدددي تدددخن فدددي البيدددتة فأ دددبحت أجدددج أ خاضدددي  بدددخ الجدددػ 
  ل  كل  خض مشيا فيخن برػ  قػ  فأتجو إل  مرجر الرػ  ألججه.    

جيخ بيددا أن تليددب بددجا ل أليبددت حيدداة ميشددج بعددج الحددادث الحسدداس لددجى الك يددخةغة وجدد
ة ولسيشدج ابشددة أ دساىا مجددج ..بل أفزددلىدا الحسدداس لسػا دلة اإلبددجال لسددتقؤ ادل مددغ يقخ 

 في رفع راية اإل رم والسدلسيغ. -بإذن   -تفاؤال  بيا وبأنيا  تكػن  بب ا
و ددتع الحلقددة بقػلددو: إن كشددت فقددج  إحددجى  دداقّي أحددج البددخامب  لدد   ضدديف اميشددج حددل 

ندددل نطارتددو الدددػدا  وقددام بتحصيسيددا بيددجه قددائر : ثددع  فأنددا أقددف  لدد  جبددل مددغ الصسددػح
دداأ ة ورمدد  بيددا(ني وقلبددي مشيسددا نددػرإن يأ ددح   مددغ  يشددّي نػرىسددا ففددي لدددا) فددي  رض 

 .(ٔ)رادةاإللظ ت ائه إذا كشت تس يعػقظإاارة حميمية إل  أنو لغ 
 https://www.youtube.com/watch?v=vSqvzUdVٖ_k            :قرة إ اقة ميشجيحكي فيجيػ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Np_hQddvacc         :فيجيػ بعشػان قرة نجاح ميشج أبػ دية

 
                                                           

 https://sites.google.com/site/starsbraved/mkhtrwn/mhnd-aabw-dyte                                                                                :انطخ( ٔ)

ا: إنسا نحغ..جػقة العسيان   م(.ٕٔٔٓلتخكي الج يلة مجار ة ال ال ة)وانطخ أيز 

https://www.youtube.com/watch?v=vSqvzUdV3_k
https://www.youtube.com/watch?v=Np_hQddvacc
https://sites.google.com/site/starsbraved/mkhtrwn/mhnd-aabw-dyte
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 إٜٓاظ حمُد:( 11)

 دنتٛراٙ( ثالخ دردات)َٓعٗا ايغًٌ َٔ اهلٓدص١ فشصًت ع٢ً 
 الدددجكتػرة إيشددداس   أو  دكتدددػرة مردددخةة معاقدددة تحردددل  لدددي الساجددددتيخ والدددجكتػراه 

 في فلدفة االقتراد الجولي مغ أوروبا..
 سليددددة دون ع  ذددددخة  دددب أجخةددددت ليدددداو   ة أ ددديبت بذددددلل ربدددا ي و سخىددددا  ددددتة أاددديخ

وأحاشتيددددا والددددجتيا   ة فأيقشددددت أن الحددددل الػحيددددج لحالتيددددا ىددددػ مرددددادقة مخضدددديا  ة ى جددددجو 
لكدددغ ضخوفيدددا   ة بدددج ػ  كليدددة اليشج دددةإيشددداس حلسدددت و   ة بخ ايدددة  دددحية وتعليسيدددة فائقدددة

 . والتحقت بكلية التجارة الخارجية  ة الرحية حالت دون ذلظ
فددي فلدددفة و قددب تخخجيددا  ددافخ  إلددي أوروبدداة وحرددلت  لددي الساجدددتيخ والددجكتػراه 

إجددادة  فددي :تددػراه إضددافيتيغا مشحتيددا لجشددة السشاقذددة درجتددي دكاالقتردداد الددجولية وأدبيددد
تحردددل  لدددي الدددجكتػراه فدددي م دددل كػنيدددا أو  مردددخةة ل ةسدددةاإلرادة والعد و  السجخةدددةة اللردددة

 ضخوفيا الرحية القا ية.
وبعددددج  ػدتيددددا إلددددي مرددددخ نالددددت العجيددددج مددددغ ادددديادا  التقددددجيخ والددددجرولة وتقددددجمت 
المتحدان الخارجيدة لتلتحده بالددلظ الجبلػما دي لكددغ الطدخُو كاندت ضدجىاة ور دع ذلددظ 

 لع تدتدلع لإلحباف.
 ددددتة   سدددخ  ال يتعدددج تقدددػ  الدددجكتػرة إيشددداس: أ دددبت بذدددلل أشفددددا  ربدددا ي وكدددان 

 دددبع  ذدددخة  ة أجخةدددت لددديأاددديخة ومشدددح ذلدددظ الػقدددت بدددجأ  رحلدددة العدددرل التدددي لدددع تشتدددوِ 
 سليددددة جخاحيددددة مددددغ أابددددخ وأ صددددخ العسليددددا ة مشيددددا ت بيددددت  طسددددة  ددددشا ية بددددالعسػد 
الفقخ ة و سلية جخاحية بدالحػض والخكبدةة و يخىدا فدي القدجمة إلدي  يدخ ذلدظة فدر يػجدج 

وكاندت كليدا مجدخد  دحابا  بدر جدجو ة لدحلظ كدان الحدل  جد  فدي جددج  بدجون جخاحدة
وىددددحه الطددددخُو الرددددعبة  ةل األمددددخ الػاقددددع والخضددددا بقزددددا   مرددددادقة مخضددددي وتقب دددد

 .أادبتشي فزيلة الربخ  لي األلع
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والددجتي العطيسددة  ددشج  األابددخ فددي حيدداتية حيددث كانددت رحسيددا   بددجير  لعسددػد  وكانددت 
كانددددت و  لددددي انتطددددامي فددددي السجر ددددةة  أ ددددخر ُ  طددددخُوىددددحه الة ومددددع ..الفقددددخ  السرددددان

السخحلددددة ال انػةددددة أابددددخ  مبددددة واجيتشددددي  ددددر  رحلددددة تعليسددددية فأحيان ددددا كددددان يشتيددددي اليددددػم 
 التي  تخخجشي مغ الفرل. (الجاده)ي وةتع تشطيه الفرل وأنا بانتطارالجرا 

انػةدددة وتزددديه الدددجكتػرة إيشددداس: حلسدددت بااللتحددداق بكليدددة اليشج دددةة وفدددي السخحلدددة ال 
ا تدددخ  ادددعبة رةاضدددة حجي دددةة وحردددلت  لدددي مجسدددػل كبيدددخ يدددؤىلشي لتحقيددده حلسدددية 
ولكددغ الرددجمة الكبددخ  كانددت  ددجم قبددػلي بكليددة اليشج ددة بدددبب ضخوفددي الرددحيةة وىشددا 

لدددع تتخكشدددي فخةددددة لإلحبددداف وأقشعتشدددي با تيدددار كليدددة التجدددارة فلعبدددت والدددجتي دور ا كبيدددخ اة 
وتددع  ةحلسددي  ددػن االلتحدداق بالدددلظ الجبلػما ددي الخارجيددة اددعبة إدارة أ سددا  وتحػةددل

قبددػلي فددي كليددة التجددارة جامعددة حلددػان وأثشددا  الجرا ددة كددان العسددل بالدددلظ الجبلػما دددي 
ة وحرددددلت  لددددي بنددددحا يخاودنددددي شددددػا  الػقددددتة فجر ددددت الكسبيددددػتخ ولددددع يكددددغ مشتذددددخ ا 

 لدي نشدي أ ذده الجرا دة  دافخ  إلدي أوروبدا  قدب تخخجدي للحردػ  ألو ة ايادة مبدخمب
 الساجدتيخ والجكتػراه.

 
 صدددي تفدددػقي فدددي البحدددث العلسدددي فدددي أوروبدددا أَ و : قائلدددة جكتػرة إيشددداسالدددوتكسدددل 

ا قػةدا للسذخفيغ واأل اتحة فددا جوني وذللدػا لدي الردعان حتدي حردلت  لدي  دافع 
 .جدتيخ والجكتػراه السا



 

- 39 - 
 

 وةددػم مشاقذددة الددجكتػراه حزدددخ  أمدد ة وبعددج  خضددي للخ دددالة جددا   السفاجددأة  لدددي
األولددد  فدددي  :دكتدددػراه ثدددرث درجدددا   لددددان رئددديذ اللجشدددة  شدددجما أ لدددغ حردددػلي  لدددي

 العدةسددة واإلرادة كددامخأة  خبيددة تحددج  اإل اقددة و ددجمت أ ددػار العددادا  والتقاليددج و ددافخ 
للخددارل شلب ددا للعلددعة وال انيددة إلتقددان  اللرددة السجخةددة بسرددصلحاتاا العلسيددةة أمددا الددجكتػراه 

وفددي ذلددظ اليددػم قالددت لددي والددجتي جسلددة ضلددت محفددػرة فددي ة االقترددادل ددة فكانددت فددي ال ا
أ دددبحِت ة لقدددج مصسنشدددة بعدددج حردددػلظ  لدددي الدددجكتػراه  ذااختدددي وىدددي: ا ن أمدددػ  وأندددا

 فخخ ا للجسيع ورفعت ا ع مرخ بالخارل.
بعج حردػلي  لدي الدجكتػراه تقدجمت المتحدان الخارجيدة أللتحده بالددلظ الجبلػما دي و 

ولددع أتسكددغ مددغ  ه(الددجاد)لتحخةددخ ة وةددػم امتحددان الذددفػ  تددأ خ ونجحددت فددي االمتحددان ا
وقدج يشدجىر الدبعس مدغ ذلدظ ولكشدي أقدػ   ةالحىان إلي االمتحدانة وضدال حلدع  سدخ  

ن إ ددداقتي ال تسشعشددي مدددغ ذلددظة وأذكدددخكع أن امددغ حقدددي أن أحلددع كسدددا أاددا ة و  :للجسيددع
 (.ٔمتحخ )روزفلت تػلي حكع أمخةكا أربع فتخا  متتالية وىػ  لي كخ ي 

 
ة السؤقدددددت بالسدتذدددددار  دددددجلي مشردددددػر رئددددديذ الجسيػرةدددددإيشددددداس  التقدددددْت وقدددددج ىدددددحاة 

 .(ٕبا ومذكر  السعاقيغ في مرخ)و م و خضت تجخبتيا في أور ٖٕٔٓ شة
                                                           

 ٖٜٕٖٙٔ/https://www.dostor.org                                                                                                                       :انطخ( ٔ)
https://www.vetogate.com/ٕٜٚ٘ٙ٘/%dٜٕٝٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٛٝaٜ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٛٝaa%dٜٖٝٛٝdٛٝbٗٝdٜٝٛٔ-
%dٛٝaٖٝdٛٝbٖٝdٛٝbٔٝdٛٝaٚٝdٛٝbٔ-%dٜٝٛٗٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٚٝdٛٝaٙٝdٜٝٛٚٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٛٝdٛٝbٔٝdٛٝaٙٝdٜٝٛa%dٛٝbٖ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝac%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٜٝٛa%dٛٝaٜ-
%dٜٝٛٔٝdٜٝٛa-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚٝdٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaٚٝdٛٝaf%dٜٝٛa%dٛٝaٜ-%dٛٝaf%dٜٖٝٛٝdٛٝaa%dٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٛٝaٜ-%dٛٝa٘ٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙٝdٛٝaٚٝdٛٝbٖ-
%dٜٝٛ٘ٝdٛٝad%dٜٝٛ٘ٝdٛٝaf-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaf%dٛٝbٖٝdٛٝaa%dٜٝٛٛٝdٛٝbٔ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝac%dٛٝaf%dٜٝٛa%dٛٝaf-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛa-%dٛٝae%dٛٝaf%dٜٝٛ٘ٝdٛٝaٜ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝb٘ٝdٛٝbٔٝdٜٝٛa%dٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝaf%dٛٝaٜ-ٛٔ-%dٜٝٛٔٝdٛٝae%dٛٝbٔ-%dٜٝٛٗٝdٛٝbٓٝdٜٝٛٛٝdٜٜٝٛ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚ%dٛٝad%dٛٝaa%dٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝaa-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝae%dٛٝaٚٝdٛٝb٘ٝdٛٝaٜ 

 ٕٜٖٛٛٙ/https://www.elwatannews.com/news/details                                                                                                    :انطخ( ٕ)
 

https://www.dostor.org/329316
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https://www.elwatannews.com/news/details/369882
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 دّبٌ: مجع١( 11)

 رصاي١ دنتٛراٙ عٔ املهفٛفني( عّدأ)نفٝف 
سدددذ تدددام لسدددجة  فقددج والدددجه وىدددػ ال يددددا  فدددي السيدددجة ثدددع ألدددّع بددو مدددخض أ دددابو بذدددلل ادددبو 

مددغ  سددخهة ولكشددو تدددلح بدددرح الرددبخ  برددخه وىددػ فددي الخابعددة  ذددخ فقددجلدد  بابتُ و  ددشػا ة 
م  ٕ٘ٔٓوالعدةسددة ووا ددل مددديختو التعليسيددة التددي ُكللددت بحرددػلو  لدد  درجددة الددجكتػراه  ددشة

 في الربخ والعدةسة واإل خار.بو ليربح قجوة وم اال  ُيحتح  
 :دددددأندددددا ا ن أ سدددددل يقدددددػ  دبدددددل جتسا يدددددة بسجر دددددة الدددددديجة  ائذدددددة الجرا دددددا  اا للمجر  
 .حج  قخى محافطة الرخبيةإالخججية قخةة في ولج  ة وقج  جادية بشا  بصشصااإل
وأ ددابش   حخكتديخ  لدي  دبت بسدخض فدي قدجمي أثّدوفجدأة أُ  ة سدخ   دامتدػفي أبدي و  
مدجة الددشػا  الخسدذ األولدية وفدد   معدي حا السدخضىددوضدل  ةتدام فد  الحخكدةادبو ذدلل ب

تعسدل أجيدخة وكاندت أمدي ة يأ تدي التد  كاندت تددا ج أمد  فد  ر دايت ىحه ا ونة تدوجدْت 
ار  بدددي ىشدددا وىشدددا  فدددي جسيدددع السدتذدددىيا   دددتحسلدددت السددددنػلية كاملدددة و ف فددد  الحقدددػ 

 لسحاولة  رجي والحسج ال تع افائي بعج  سذ  شػا  مغ ىحا السخض.
جان مددددغ  سددددخ  أد  إلددددي فقدددد فددددي الخابعددددة  ذددددخوأنددددا أ ددددبت بسددددخض فددددي  يشددددي ثددددع 

بعددج ة رنقصددة تحددػ  فددي حيدداتي ىددحا التػقيددتوكددان ة ةبرددخ  بعددج إجددخا  أا ددخ مددغ  سليدد
وبعددج أن كددان حلسددي الحرددػ   لددي  ةانتقلددت إلددي مددجارس السكفددػفيغ اأن كشددت مبرددخ  

دبلدددددػم تجدددددارة تحدددددػ  حلسدددددي وأندددددا كىيددددده إلدددددي أن أحردددددل  لدددددي درجتدددددي الساجددددددتيخ 
 والجكتػراه.

ااتذددددددفت أن فقددددددجان  البرددددددخ أد لشدددددد   ددددددالع الشددددددػر ورأيددددددت ببردددددديخت  وقلبدددددد  لقددددددج 
مبرددخة فددخ ع أنشدد  لددع أتستددع باللعددب   ّ مددا ال يددخاه أ - لدديّ  سددا أنعددع   بددوم -وحػا دد 
ر ددت بددجا ل  ن الصاقددة الخبانيددة والخوحيددة التدد  زُ فددإ  الذددارل م ددل أ ددجقائ ة والجددخى فدد

ددتحقيدده السعجدددا  واددعخ  حباانددت كفيلددة  مشدددت بمددغ الشددػر و  ايشيدددا بددأنش  د لددت  الس 
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وفدددد  كددددل  ددددام أحقدددده إنجددددازا  لددددع أاددددغ أحلددددع  العسددددخيسددددخ وىأنددددحا  ةبحكسددددة   وقزددددائو
 .بتحميقو وأنا مبرخ

اإل جاديددة ثددع ال انػةددة بسجر ددة الشددػر بدةدةشيددا و انتييددت مددغ السخحلددة االبتجائيددة بصشصددا 
 ةدان قددددددع التدددددارةر بجامعدددددا للسكفدددددػفيغ باإل دددددكشجرةة ثدددددع السخحلدددددة الجامعيدددددة بكليدددددة 

 اإل كشجرةة.
دد: حرددلت  لدد  الساجدددتيخ فدد  مػضددػل  مػضددػلة وكددان بتقددجيخ مستدداز اابددغ  دددااخ مؤر  

 ددشة ة وقددج  سلددت قبددل ذلددظ سيددان فددي السذددخق اإل ددرميالحزددار  للعُ  الددجورالددجكتػراه  ددغ 
قبددل ىددحه الخ ددالةة  ددافخ   رليددا للقدداىخة  ذددخا  ب ددخ مػضددػل ر ددالة دكتددػراه فددي  ونرددف

 ااتذددفت أن مػضدػل ر ددالت  مػجددػد بددالعشػانثددع واجدخا ا  ك يددخة ..السدخا  وااددتخةت السخاجددع
 !بحلتو وضال  با ة فرجمت حيشيا وحدنت  ل  السجيػد الحى نفدو
  جبتشددد  فكدددخةأ سيدددان الحزدددارىة و وىدددجان  إلددد  البحدددث  دددغ دور العُ   لددديّ    مدددغ  ثدددع 

و دددت بت للجسيدددع أن ة إلددد  السكتبدددة اإل دددرميةلبشدددة  وادددعخ  أنيدددا  تزددديه السػضدددػل
مدددغ أحدددج وانسدددا ادددار  فددد  وضدددع  الكىيددده لددديذ  الدددة  لددد  السجتسدددع وال يشتطدددخ ادددفقة

 -م ٕٕٙ/ىددددد  ٙ٘ٙ-ىددددد ٔ)مددددغالفتددددخة  وذلددددظ فدددديسدددد  فدددد  مختلددددف العلددددػم التددددخاث العل
الجرا ددة  ددغ الددجور الددحى لعبددو العسيددان فدد  تلددظ الفتددخة فدد  الشددػاح   توكذددف ةم(ٕٛ٘ٔ

 االجتسا ية واالقترادية والعلػم الشقلية.
بذددكل كبيددخ فدد  الحزددارة اإل ددرمية القجيسددةة وبالبحددث  أ دديعأن الكىيدده الجرا ددة  أاددج و 

فددد   لدددػم القدددخبن والحدددجيث والفقدددوة ووجدددج  الك يدددخ مدددغ بدددخل  غْ السكفدددػفيغ َمددد غِمدددأن وجدددج  
ة فزدددر   دددغ مذددداركتيع فددد  و يخىدددا والفلددددفة والحددددان والصدددب الشدددابريغ فددد   لدددػم األدن

 . ل  القتا  والجياد بعزيع مغ اقخارا  الحخن وانػن الجولةة بل وجج  ترسيس  
 ددت  فدد   ايددة الرددعػبة فأنددا حرددلت  لدد  الخ ددالة بعددج مػضددػل الخ ددالة  كددانلقددج 

 ددشػا ة ومػضدددػل الخ دددالة ىدددػ األو  مدددغ نػ ددوة والسعلػمدددا  ندددادرة وال تػجدددج كتدددب أو 
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  لدددع أ تددددلع واشلعدددت شدددلكشو بددديغ الددددصػرة مدددا مخاجدددع تتحدددجث  دددغ دور العسيدددان إال 
 لدددد  منددددا  السخاجددددع فدددد  دار الكتددددب ومعيددددج السخصػشددددا  ومعددددخض القدددداىخة الددددجول  

 .الخ الة بيحا الذكلل خخ لتولع أتخ  مكتبة إال وبح ت فييا و ػر األزبكية 

 
حتدد  بعدج أن جدداوز  ػالدجت  التدد  ضلدت تعسدل أجيددخة فد  األراضد  وىشدا أديدغ بالفزددل الكبيدخ ل

د تدػفخ نفقدا   رجد  ودرا دت  ولدع تبخدل  لد ّ ن أأجدل   سخىا  مدغ مغ خسديغالو  ةمداخال  ايػم 
معدي وكدان دائسدا  يذدجعش  وقدام  ردجيهةالن و األمحسػد الدحى كدان لد  بس ابدة    ألة وكحلظ ما

ندو يحفد  ر دالت   دغ ضيدخ إقخا ة الكتب والسخاجدع واألبحداثة حتد  و بسجيػد  خاف  ف  الجرا ة 
ددا قلددبة  شيددا فدد  البحددث والجرا ددة ولددع تذددعخن  انذددرال    -وال تدددا  -زوجتدد  التدد  تحسلددتوأيز 

  ل  أاسل وجو. وأحسج بالتقريخ وتيتع بأبشائ  جياد ايػم  
 فالكتدددان بالشددددبة لددد  كددداليػا  ة ادددل  دددام ناأنتطدددخ معدددخض الكتدددة أندددا  ااددده للكتدددبو
 .(ٔ)حى نحتاجو ليعصيشا الصاقة لشعيرال

 :(قخار لجشة الحكع والسشاقذةفيجيػ)
  https://www.youtube.com/watch?v=LBXnugMTsٛE 

 

 
                                                           

 ( انطخ: ٔ)
https://m.alwafd.news/%DٛٝAA%DٛٝAD%DٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٜٝٛٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٓٝDٜٝٛٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA/ٕٔٓٓ٘ٓ٘-
%DٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٜ-%DٛٝAF%DٛٝAٛٝDٜٜٝٔٝDٜٝٛٗ-%DٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ-%DٛٝAٖٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٗ-
%DٛٝBٔٝDٛٝBٖٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٜ-%DٛٝAF%DٜٖٝٛٝDٛٝAA%DٜٝٛٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚ-%DٛٝBٜٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝBٔ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٙٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔٝDٜٜٝٛ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙ-%DٜٝٛٔٝDٜٜٝٛ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٕٝٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛ%BٖٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٜٝٛ 

https://www.youtube.com/watch?v=LBXnugMTs8E
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
https://m.alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1005205-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89
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 ٚقاص أمحد:( 12)

 )َربَر نُبٝٛتز باصتدداّ أْف٘(

وقددداص أحسدددج ادددان بااددددتانية معددداق فدددي يجيدددو ورجليدددو وال يتحدددخ  إال  لددد  كخ دددي 
بدددالكسبيػتخ وبخامجدددو دفعدددو إلددد  تحدددج  إ اقتدددو متحدددخ ة ور دددع ذلدددظ فدددإن تعلقدددو الذدددجيج 

ومحاولددددة تجاوزىددددا  لدددد  قددددجر مددددا يدددددتصيعة مبتددددجئ ا با ددددتخجام لػحددددة مفدددداتيح الكسبيددددػتخ 
بأ دابع قجمددو مددخور ا بكددػل يدجه وو ددػال  إلدد  أنفددو حيددث ا دتقخ وقدداص  لدد  ىددحا الخيددار 

 .(اإلنتخنت)ع مػاقع  ل  ابكةسومر االح  جعل مشو مبخمج  

 
 شدددجما رأى مجسػ دددة مدددغ أ دددجقائو يددددتخجمػن الكسبيدددػتخ تاقدددت  يقدددػ  وقددداص: إندددو

نفدددو إليددو وبددجأ يفكددخ فددي كيىيددة ا ددتخجاموة مزدديف ا أنددو ااددتخى جيدداز ا وبددجأ يتددجرن  لدد  
ا ددتخجام لػحددة السفدداتيح بأ ددابع قجمددو أوال  ثددع بكددػل يددجه اليسشدد  إال أن ىددحه السحدداوال  

نفددو وبعددج محدداوال  وتددجرةب ادداق فذددلت فددي تحقيدده السددخادة مسددا اضددصخه إلدد  ا ددتخجام أ
 تسكغ مغ اال تساد  ل  ىحا الخيار.

ولددددع تكددددغ معزددددلة وقدددداص فددددي كيىيددددة تددددجرةب نفدددددو  لدددد  ا ددددتخجام لػحددددة مفدددداتيح 
الكسبيددػتخ بأنفددو فحدددب وانسددا برددعػبة الحخكددة حيددث إنددو معدداق وال يدددتصيع الددديخ إال 

مجيشدة الىدػر إلد    ل  كخ ي متحخ ة مسدا جعدل تشقلدو مدغ مشدلدو الكدائغ فدي أحدج أزقدة
جرس ريددو أمدددخ ا اددجيج السددخارة لددو ولعائلتددو التدددي  انددت معددو الك يددخ حتددد  يددالسعيددج الددح  

 يرل إل  ىحا اإلنجاز.
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يقػ  والدج وقداص: إندو وأمدو  انيدا الك يدخ ألجدل مددتقبل وقداصة وان تيينتدو للخدخول 
 وجدػد  ديارةمغ السشد  كانت ومازالدت أمدخ ا  دديخ ا ريدو  دعػبة بالردة ال  ديسا مدع  دجم 

 .يدائس ا متأ خ ا  غ  سل شيمشا بة لو ولػضعو الرحي مسا جعل
بعددج  دداميغ مددغ درا ددة  لددػم الكسبيددػتخ أ ددبح وقدداص مددؤىر  لبخمجددة مػاقددع  لدد  و 

 لدددو وبدددجأىا بتأ ددديذ مػقدددع لدددوادددبكة اإلنتخندددتة وىدددػ يدددداو  ىدددحه السيشدددة حاليددددا مدددغ مشد 
 مغ د ع ماد  ومعشػ . أ جب أ جقا ه وأقاربو الحيغ يقجمػن لو ما يلدم

:  شدومدغ تجداوز إ اقتدو؟  دؤا  أجدان   ولكغة كيه تسكغ وقاص أحسدج وقداص قدائر 
بدددجأ  بترييدددخ قشا ددداتي ورفزدددت اال تددددرم إل ددداقتي أمدددام شسدددػحي فأ دددانشي    لددد  

البجايددة كانددت  ددعبة ومؤلسددة وا ن أجلددذ لدددا ا  أ سددل  لدد  فتحقيدده ىددحا اليددجُة 
 الكسبيػتخ دون مذكلة.

 
يعسددددل بأنفددددو وىددددحا أمددددخ مدددددتحيل إال أن  :وقدددداص قددددػ  جاوةددددج  ددددان أحددددج أ ددددجقا ي

 رقددام ذ لي يشدد مػ ددػ ةوقدداص جعددل مشددو أمددخ ا مسكش دداة أ تقددج أن ا ددع وقدداص  دديج ل 
 ..الميا ية  اجر  أم بجر  

وقددداص الدددح  يتحدددجث اإلنجليدةدددة بردددػرة مقبػلدددة ال تريدددب االبتددددامة  دددغ وجيدددو إن 
يبعددددث بخ دددالة لسدددغ ىددددع  لددد  حالدددو يقددددػ  فييدددا: ال تددددج ػا ر دددع كدددل مددددا يعانيدددو وكأندددو 
 (.ٔاإل اقة تترلب  ل  اإلرادة)

                                                           

 ٖٖٕٚٚ=https://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t                                                                   :انطخ( ٔ)
 

https://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t=23377
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 بٛراى نٛراٟ بٛالت:( 13)

 (بايٛالٜات املتشد٠ األَزٜه١ٝ صبٛى فٝططبغزن١ نفٝف ٜعٌُ  )

بالعسدل  -الدح  فقدج حا دة البردخ فدي  درخه -جس البخمجيا  التخكي بػرا  كدػرا يفتخخ ميش
بالػاليددا  الستحددجة األمخةكيددةة ليكددػن أو  تخكددي بددػ  فددي واليددة كاليفػرنيددا  فددي مقددخ اددخكة ردديذ

 اىيه يعسل في الذخكة مالكة مػقع التػا ل االجتسا ي الذييخ.
حا ددة البرددخ وىددػ فددي الداد ددة مددغ  سددخهة وأاسددل درا ددتو فددي العا ددسة فقددج بددػرا  

و أنقددخة حتددد  الرددف ال الدددث ال ددانػ ة ثدددع  ددافخ إلددد  الػاليددا  الستحدددجة ال ددتكسا  درا دددت
( ونجددح حيشيددا فددي إشددار مذدد الحرددػ   لدد  مشحددة لجرا ددة فددي خول )الصددرن الزدديُػ

 ىشج ة البخمجيا  في جامعة ميامي.
وأثشددا  درا ددتو بالرددف األ يددخ مددغ الجامعددة تقددجم للعسددل فددي اددخكة مػقددع التػا ددل 

ا إيجابي ددا مددغ إدارة الذددخكة  ددافخ بددػال  بسفددخده  االجتسددا ي ردديذ بددػ ة و قددب تلميددو ردد
 الػاليا  الستحجة إل   خبيا.مغ اخق 

ا  و قددب نجاحددو فددي تجدداوز اال تبددارا  الذددفيية والتحخةخةددة التددي  اضدديا مددع  ذددخ 
بددػ  ليردبح أو  تخكدي كىيده يعسددل  العسدل فدي رديذ  راا الُ مدغ الستقدجميغ بدجأ بددػ 

 ميشجس بخمجيا  في مقخ الذخكة األمخةكية الذييخة.

 
حجيدددددج السػاقدددددع لسددددددا جة الصدددددرن وقددددداد بدددددػال  مجسػ دددددة  سدددددل لتصدددددػةخ بخندددددامب لت

السكفددددػفيغ فددددي الجامعددددة التددددي درس بيددددا  لدددد  الػ ددددػ  إلدددد  أ  مكددددان يخ بددددػن فددددي 
 الحىان إليو دون الحاجة إل  مدا جة.
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إلد  تصدػةخ مشردة تجسدع كدل الصدرن الفاقدجيغ لحا دة البردخ فدي  را اسا ييجُ بػ 
 تخكيا الخا بيغ في إحخاز تقجم في السجا  العلسي.

معددو قدا  السيشددجس التخكدي الكىيده: إن الفزددل األابدخ فددي نجاحدو يعددػد  وفدي مقابلدة
إلددد  والجتدددوة وقدددا :  شدددجما حزدددخ  والدددجتي لسخا دددع حفدددل تخخجدددي مدددغ الجامعدددة ذىبدددُت 

بدػ ة وأ بختيدا للسدخة  ال تمباليا وأنا أرتدج   دتخة  لييدا الذدعارا  الخا دة بذدخكة رديذ
  ذلدظ الػقدت كاندت تطدغ أنشدي األول  أنش  قج حرلُت  ل  وضيفدة بالذدخكةة فيدي حتد

 الزلُت أبحُث  غ  سل.
لييدا  در  دورة  ُ وأاار بدػال  إلد  أندو تددول بالدجكتػرة مشردػره بدػال ة التدي تعدخّ 

تعليسيدددة  ا دددة بدددالعُد  لددد  الشدددا ة وذكدددخ بدددػال  أندددو القددد  ردود فعدددل متشػ دددة مدددغ 
 السحيصيغ بو بدبب زواجو بفتاة ُمبرخة.

ابشيدا بأندو مردجر فخدخ للعائلدةة وقالدت: لقدج كشدت واثقددة  والدجة السيشدجس بدػرا و دفت 
ة عاألميددا  العاديددا  بتشذددنة أبشددائي مددغ أنددو  دديشجح فددي حياتددوة وقسددت بتشذددنتو كسددا تقددػم

ا كبيخ ا للدفخ إل  الخارل وقج ا تصال اجتياز الرعب.  ولقج بح  بػرا  جيج 
التددي واجييددا فددي  وأاددج والددجه أو ددػن بددػرا  بددػال  أن ابشددو ترلددب  لدد  كافددة السذدداال

حياتدددو ولدددع يعكدددذ ىدددحه السذددداال بدددأ  ادددكٍل  لددد  أفدددخاد  ائلتدددوة ورأى أن ابشدددو بدددػرا  
 نعسة كبيخة أنعع   بيا  ليو.

وأادددار إلددد  أن ابشدددو قدددا  لدددو كلسدددة تلخدددز حكايتدددو بأاسليدددا وىدددي: والدددج  العدةدددد ال 
تحدددن ألجلددي  فأنددا يسكششددي أن أقددػم بكافددة األ سددا  التددي تقددػم أنددت بيددا ريسددا  ددجا قيددادة 

 (.ٔديارة)ال
 

                                                           

 : انطخ( ٔ)
https://www.turkeyalaan.net/ٕٕٓٓ/ٕٓ/ٕٓ/%dٛٝaa%dٛٝbٜٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٔ-%dٛٝbٜٝdٜٝٛٗٝdٜٜٝٛ-%dٛٝad%dٜٖٝٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛa%dٛٝaٜ-%dٛٝaٖٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٗ-
%dٛٝaa%dٛٝbٔٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛa-%dٜٖٝٛٝdٜٝٛٔٝdٜٝٛa%dٜٝٛٔ-%dٜٝٛa%dٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٗ-%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛٙٝdٛٝaf%dٛٝbٖ/ 

https://www.turkeyalaan.net/2020/02/20/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%83%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
https://www.turkeyalaan.net/2020/02/20/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%83%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/


 

- 47 - 
 

 مجاٍ درٜز:( 14)

 (ٚايعشمي١اإلراد٠ ب)نفٝف أبصز 

 ةة اقدددددداإلىددددددػ واحددددددج مددددددغ ذو  االحتياجدددددا  الخا ددددددة الددددددحيغ تحددددددجوا  جسدددددا  درةددددددخ
وا دددتصال أن يتفدددػق  لددد  أقخاندددو بعدةسدددة تسلؤىدددا ال قدددة فدددي الدددشفذ والصاقدددة اإليجابيدددةة 

 سدددل بذدددخكة حردددل  لددد  الدددجكتػراه وألدددف كتاب دددا و فكاندددت الشتيجدددة أن أبردددخ بددداإلرادةة و 
 اتراال .

ة السقػلددددة التددددي تخ ددددخت فددددي ذىددددغ جسددددا  "اإل اقددددة فددددي الفكددددخ وليدددددت فددددي الجدددددج"
دددا  يدددخ مكتدددخث بالردددعان التدددي واجيتدددو شيلدددة  فأثبتيدددا فدددي السيدددجان ليجشدددي ثسارىدددا تبا  

 مداره التعليسي والسيشي.
تشقددل الذددان الجدائددخ  إلدد  مشدداشه  ددجة مددغ الددػشغ إلاسددا  درا ددتوة فكانددت البجايددة 

قددل إلدد  مجر ددة شتخ قبددل أن يبج ػلددو االبتجائيددة بسدددقى رأ ددو ببلجيددة البددخل بػاليددة معدددك
اددبان السكفددػفيغ بػاليددة وىددخان  ددخن الددبردة ليػا ددل تكػةشددو فددي السددخحلتيغ االبتجائيددة 
ا إلددد  مكدددان إقامتدددو لسػا دددلة تعليسدددو ال دددانػ  وةحردددل  لددد   والتكسيليدددةة ليعدددػد مجدددجد 

 ايادة البكالػرةا فييا.
معددة  بدج الحسيددج قدل إلدد  مجيشدة أ دخى  ددخن الجدائدخة حيدث بددجأ مدديختو فدي جاانتثدع 

ىشدددددا  حردددددل  لددددد  اددددديادة جامعيدددددة فدددددي  لدددددػم اإل دددددرم واالتردددددا ة و بدددددغ بددددداديذة ا
 وبالزبى في تخرز االترا  والعرقا  العامة.

جامعددة الجدائددخ فددي العا ددسةة حيددث وا ددل درا ددتو وحرددل  إلدد  عددجىاب الخحددا اددج 
ددا  ا تبددارهفددي تخرددز االترددا  السؤ ددداتي ب  لدد  ادديادتي الساجدددتيخ والددجكتػراه  فخ  
 مغ فخول  لػم اإل رم واالترا .

و أنطسددة اإل ددرم ا لددي وانتددال البخمجيددا  لددع يكددغ مجددخد يقددػ : التصددػر الددح   خفْتدد
لددددية بدددل ىددددػ فزدددا  لإلبددددجال والتسيدددد والتكيدددده مدددع  ددددعػبا   مفتددداح للشجدددداح بالشددددبة
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ددددداة والتكشػلػجيدددددا  دددددسحت لدددددي ادددددخاص السكفدددددػفلالحيددددداة بالشددددددبة  با دددددترر   يغ  سػم 
دددددا  الحا دددددب لدددددف وضدددددائفمخت دددددا وثيق  وبخمجياتدددددوة بدددددل إن  سلدددددي اليدددددػم مدددددختبى ارتباش 

 با تخجام الحا ػن.

 
اددّه درةددخ شخةقددو نحددػ الشجدداح بخصددػا  ثابتددة فدداقتحع  ددالع االتردداال  حيددث يعسددل 

ةحددداو  نقدددل تكػةشدددو و معددددكخة  شدددةترددداال  الجدائدددخ الحكػميدددة فدددي مجيبسجيخةدددة ادددخكة ا
 يا.عسل بإل   جمة السؤ دة التي يعلسية األااديسي ومكتدباتو ال

طػمدة تقشيدة وبذدخةة متكاملدة(ة  جر لدو كتدان تحدت  شدػان: )اإلدارة اإللكتخونيدة: مش
ليزدداُ بددحلظ إلدد  مجسػ ددة مددغ السقدداال  العلسيددة   مٕٕٓٓ ددشة شبعتددو األولدد  وكانددت

 ذخ  في كتب جسا ية ومجر   لسية.والجرا ا  التي  به أن نُ 
أن اإلرادة تبقدد  يؤكددج الذددان جسددا  درةددخ فددإن  لدد  الددخ ع مددغ معاركددو فددي الحيدداة و 

ددا ىددي مفتدداح الشجدداح..ة و  نشددا مصددالبػن بالعسددل الجدداد وامددتر  ثقافددة العسددل واإلبددجال أدائس 
 (.ٔالشاجعة)و بالكيىية الشاجحة  ع الحخص  ل  ا ترر  التكشػلػجياالحميقي م

 
 
 

                                                           

  :انطخ( ٔ)
https://www.independentarabia.com/node/ٜٖٛٔٙ/%DٛٝAA%DٛٝAD%DٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-
%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٚٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAA/%DٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗ-%DٛٝAF%DٛٝBٔٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜ-
%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%DٜٖٝٛٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ-%DٛٝAC%DٛٝBٕٝDٛٝAٚٝDٛٝAٙٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٛٝAٖٝDٛٝAٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝBٔ-
%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAF%DٛٝAٜ 

https://www.independentarabia.com/node/89316/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/89316/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/89316/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/89316/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 ايكضِ ايجاْٞ

 ايعامل ايػزبٞ َٔ إضا٤ات
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 بٝتٗٛفٔ:( 1)     

 )أّيف أرٚع َكطٛعات٘ املٛصٝك١ٝ ٖٚٛ أصِ(
 ىددحا اددعار الفشددان العطدديع بيتيددػفغ ال حيدداة مددع اليددأس وال يددأس مددع الحيدداةة كددان

تحددج  اإل اقددة وا ددتصال أن يدددصخ ا ددسو فددي التددارةر متحددجي ا كددل السبددج يغ الددح  
 في مجالو.

م( في ألسانياة وكدان والدجه يعسدل مرشي دا بكشيددة البلدجةة وكدان ٓٚٚٔولج بيتيػفغ  ام)
أو  أ سالدددو  بيتيدددػفغ وحبدددو السفدددخف للسػ ددديقاة فقدددجم ابشدددومػ بدددة تشسيدددة فدددي  فزدددلال ولددد

 السػ يمية و سخه ثساني  شػا  فقى.
اددان والددجه يعلسددو السػ دديقا واللعددب  لدد  البيددانػ  ددريخ اة وةجبددخه بقدددػة  لدد  التددجرةب 

 و ل لدغ الحادية  ذخةة وكان ال يتعلع اين ا  يخ السػ يق . الستػا لة حت 
 شددددجما و ددددل إلدددد  الخابعددددة  ذددددخ مددددغ  سددددخه حرددددل  لدددد  وضيفددددة  دددداُز األر ددددغ 
السدددا ج بإحددجى الكشددائذة وكانددت وضيفتددو تتزددسغ العسددل كعدداُز للياربددديػرد بسدددخح 

كبيدددخ القرددخ لتدددجرةب السرشددديغ  لددد   ذددبة السددددخحة وىدددحا يدددج   لدد  السددددتػى الفشددد  ال
 الحى و ل إليو.

تحتددػى مؤلفددا  بيتيددػفغ فددي األوركدددتخا  لدد  تدددع  دديسفػنيا ة و سددذ مقصػ ددا  
  بددد سّ  لدد  البيددانػ وأ ددخى  لدد  الكسددانة وألددف  يخىددا مددغ السقصػ ددا  ل وبددخاة حتدد  ُ دد

 "مصػر السػ يقا الكر يكية".
يفقددج أ لدد  مددا بعددج ىددحا الشجدداح البدداىخ الددح  و ددل إليددو ونبدد  ريددو مبكددخ اة بددجأ بيتيفددػن 

دا فدي العقدج ال الدثة وىدػ  لجيو وما  شع مػىبتوة بدجأ يفقدج  دسعو تدجرةجيداة حتد  فقدجه تسام 
 .قز  أا خ مغ  ذخةغ  ام ا وىػ أ عة و والعذخةغ مغ  سخه بعةفي الدا

ة وامتشدددع  دددغ العدددُد فددد  مدددغ الددددمغ مدددجة انعدددد  بيتيدددػفغ  دددغ الحيددداة الخارجيدددة
يرددل يأ ددو أن الحفددر  العامددةة وأ ددابو اليددأس حتدد  قددا  أحددج أ ددجقائو: إنددو كدداد 
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ة وأحددب الكػنتيدددا تخةدددا ولكشيددا رفزددتو بدددبب إ اقتددو وأمزدد  حياتددو ..إلدد  االنتحددار
 ا. دب  بر زوال و اش 

 
فدددي  ر دددع تأثيخىدددا القدددػ   لدددع يدتددددلع إل اقتدددوو  ليأ دددو بيتيدددػفغ لدددع يدتددددلعومدددع ىدددحا 

نفددددددديتو و رقتددددددو مددددددع الحيدددددداة الخارجيددددددةة فددددددألف أقددددددػى مقصػ اتددددددو وىددددددػ أ ددددددع وىددددددي 
 السقصػ ا  األا خ ايخة في  الع السػ يقا الكر يكية.

"أبددػ الددديسفػنيا "ة وكددان أفزددل م ددا   لدد  القددػة   ددس  بيتيددػفغ بعددج ذلددظ بددد
وحزدخ جشازتدو الك يدخ مدغ ة مٕٚٛٔتدػفي  دامقدج بة في تحج  اإل اقةة و والرر

ددإالشدداسة فقددج قيددل  أاددخاص فددي مجيشددة فييشددا   ذددخة مددغ بدديغ كددل اواحددج   اّن اخر 
بددددحلظ و ة وذلددددظ بدددددبب الذددددعبّية الكبيددددخة التددددي كددددان يتستّددددع بيددددا  حزددددخوا جشازتددددو

ا تتست مدديخة ىدحا السػ ديقار العبقدخ  الدح  أذىدل الجسيدع بسػ ديقاه الخائعدة التدي 
 (.ٔ)ألفيا وىػ أ ع

 
 

                                                           

 ٚٚٔ=http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٔٓٗ٘&ZID                                                                          :انطخ( ٔ)
https://www.lٕtat.com/%DٛٝAٚٝDٛٝAE%DٛٝBٔ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAE%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٔ/٘-%DٛٝBٗٝDٛٝAE%DٛٝB٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA-
%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٖٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-
%DٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٛٝBٜٝDٜٝٛA- 
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/ 
http://www.tٚdi.net/vb/showthread.php?t=ٔٚٔ 

http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=130345&ZID=177
https://www.l2tat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/5-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-
https://www.l2tat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/5-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-
https://www.l2tat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/5-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-
https://www.l2tat.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/5-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=171
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=171
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 يٜٛط بزاٌٜ:( 2) 

 )األع٢ُ ايذ٣ أضا٤ احلٝا٠ يًُهفٛفني(

فددي  دددغ مبكددخة اخرددية الفخندددي لدددػةذ  يابرددستكاندددت ليددا مددغ الذخردديا  التددي 
يددددلة وىددددػ نطددددام كتابددددة وقددددخا ة  ددددالسي يدددددتخجمو األاددددخاص ابخايددددلة مصددددػر كتابددددة بخ 

 السكفػفػنة أو الحيغ يعانػن مغ ضعف حاد في البرخ.
مة ثددع ٕٗٛٔبخايددل للسكفددػفيغ فددي  ددام شخةقددةضددع مة وو ٜٓٛٔ ددشةبخايددل لددػةذ لددج و 

ي مكددػن مددغ وىددػ كتددان تددارةخ -قددام بتعددجيليا وتػ دديعيا بعددج ذلددظة وُنذددخ كتابددو األو 
 م.ٜٕٛٔفي  ام -ثرث مجلجا 

ػ فدي ال ال دة مدغ  سدخه فقدج بردخه وىدو ولج بخايل فدي مجيشدة  دريخة فدي ادخق بدارةذة 
 يشيدددو بالخصدددأ بػا دددصة  ردددا م بدددت بيدددا م قابدددان فدددي ورادددة والدددجهة  ىحدددجإ شدددجما فقدددج 

لبخايدددل مدددع جدددخاح مدددتسكغ فدددي  ا دددالب الصبيدددب السحلدددي العددديغ وضدددسجىاة ورتدددب مػ دددج  
بدددارةذ لكدددغ العددديغ كاندددت متزددددخرة بالكامدددل وازداد  إ دددابتيا لتعدددج  العددديغ األ ددددخى 

اة وببلػ و الخامدة كان قج فَ   البرخ كليدا في كلتا  يشيو. جَ قَ أيز 
االىتسدددام والعشايددة والتذدددجيع مسددغ حػلددوة وكدددان ىددحا  يدددخ مددألُػ فدددي  الرددبيتلقدد  

ذلدددظ الػقدددتة حيدددث  دددان  فاقدددجو البردددخ مدددغ  دددػ  السعاملدددة والخدددجما ة وتعلدددع لدددػةذ 
أبيدددخ معلسيدددو فدددي مجيشتدددو و التشقدددل فدددي أنحدددا  قخةتدددو با دددتخجام  ردددا مدددغ  دددشع والدددجهة 

 تلق  التذجيع للحرػ   ل  تعليع أا خ.ان يكبعقليتو الفحة و 
ة وحرددل  لدد  مشحددة تعليسيددة إلدد  معيددج للسكفددػفيغ اليددافعيغ فددي مجيشتددو الفتدد تعلددع 

في بارةذة ولكغ األوضال فدي السعيدج كاندت  دينة حيدث لدع يكدغ يحردل الصدرن فدي 
العقددانة دددا  معدداملتيع كشددػل مددغ العددادة  لدد  أا ددخ مددغ الخبددد والسددا ة وأحيان ددا كانددت تُ 

ا في دروس السػ يق .  وكان بخايل شالب ا متفػق ا في السعيج و رػ  
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غ الجيدددة األ دددخى ادددان يػجدددج فدددي السعيدددج بلدددة تكتدددب  لددد  الدددػرق مدددغ جيدددة فتبدددخز مددد
ىدددحا الشطدددام كدددان لدددو الك يدددخ مدددغ الددددلبيا  إذ لدددع و  دددبعو لقخا تيددداة أوةلسدددديا الكىيددده ب

ددا  سليدددا لشذددخ الكتددبة وكددان  الشطددامة  يددحاكتاب ددا ب أربعددة  ذددخ لسعيددجايػجددج بيكددغ نطام 
 وقخأىا بخايل جسيعيا.

قدددجم لسدددجيخه و بدةدددارة لسعيدددج السكفدددػفيغ فدددي بدددارةذة  قدددام ضدددابى فدددي الجدددير الفخندددديثدددع 
ا للكتابددة با ددتخجام اللرددة البددارزة السعتِسدد   قددج ابتكددخ  تجة كليدددا  لدد  الددشقىة وكانددابتكددار ا ججيددج 

ىددحه الصخةقددة بجايددة كددي يدددتصيع بيددا الجشددػد التخاشددب ريسددا بيددشيع فددي األمددػر الدددخةة بددجون 
أقرداىا اثشتدا تقدػم  لد  إبدخاز أادكا  مدغ الشقداف  لد  ورق  دسيظ لكدرمة وىدي إلد  االحاجة 

  ذخة نقصة لكل مشيا داللة كرميةة وقج ربىا مشا بة للسكفػفيغ في اال تعسا .
 ةالعسدل  لد  ا تدخال شخةقدة كتابدة ججيدجة بجأف ةفيع تلظ الكتابةواجو بخايل  عػبة في 

مددغ وانتيد   ة ددت نقداف إلد شتددي  ذدخة نقصدة اث فقدام بتخىديس العدجد األقردد  للشقداف مدغ
دددا  سددددة  ذدددخة وكدددان  سدددخه مٕٗٛٔ دددامذلدددظ  ا دددتخجم بخايدددل فدددي نطامدددو الججيدددج و ة  ام 

ةل ددت نقدداف فقدددى كخمددػز ل الدددح  تدددبب فددي كددده وا دددتخجم دبػس)م قددان( والددجه  حددخُو
دددا بتػ ددديع نطدددام كتابتدددثدددع ة بدددخاز الدددشقىإا دددتخجمو فدددي  ةبردددخه كػ ددديلة للكتابدددة و قدددام الحق 

ة مٜٕٛٔخايدددل فدددي  دددامب صخةقدددةة وُنذدددخ أو  كتدددان باليذدددسل رمدددػز الخةاضددديا  والسػ ددديق
 أ  اىتسام!! لع تػِ  نطام بخايل ولكغ الحكػمة الفخندية

 
تقدددػم بدددالعُد  لددد  البيدددانػ فدددي أحدددج أابدددخ  بخايدددل فدددي أحدددج األيدددام كاندددت إحدددجى تلسيدددحا و 

ونيددددس  بددددارةذ ولسددددا انتيددددت مددددغ العددددُد  ددددفه ليددددا الحاضددددخون بإ جددددان اددددجيجة مدددددارح
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دد لدددت  فاقتخبددت مددغ الجسيددػر وقالددت: ة ددغ تقددجيخىع ألدا  ىددحه التلسيددحة معبددخةغ االجسيددع وقػف 
سشددي  ددغ شخةدده كددل ىددحا التقددجيخة ولكددغ الددح  يدددتحقو ىددػ الخجددل الددح   ل أ ددتحه أنددا التددي
ة ا  دددغ الجسيدددعا بعيدددج  ا مشدوة دددوىدددػ ا ن يخقدددج  لددد  فدددخاش السدددخض وحيدددج   الخدددارقة ااتذدددافو
 ع نطام كتابتو ليذسل رمػز السػ يقا.يػ  ا جىا بتبخايل الح   تقرج

حسلدددة تعزدددج لدددػةذ بخايدددل وتؤةدددج وتدددج ع شخةقتدددو وكدددان مدددغ  والسجدددر  فبدددجأ  الجخائدددج
أ ددجقاؤه أ ددخل و  (ٔ)أن ا تخفددت الحكػمددة الفخندددية بااتذددافو السك فددة الج ايددة نتيجددة ىددحه

مدخا  فدي ثدرث  قدا  ليدع بخايدل والدجمػل تسد   يشيدو: لقدج بكيدتف الجسيلدة يبلرػنو األ بار
 ةللسكفدددػفيغ الكتابددة برددخ ة وال انيددة  شددجما ااتذددفت شخةقددة فقددج  أوليددا  شددجما :حيدداتي

 .تحىب  با  وىحا يعشي أن حياتي لع ال ال ةة وىحه ىي السخة
مدددغ  ال ال دددة واألربعددديغبعدددج أن بلددد  م تدددػفي بخايدددل بسدددخض الددددخشان ٕ٘ٛٔ دددام وفدددي
وأ دبح ا دع بخايدل الدح  فقدج  يشيدو فدي حدادث مدؤلع  شػان دا لتلقدي العلدع والسعخفدة  سدخهة 

 .ُحخمػا نعسة البرخ غْ مغ جانب مَ 
مختلفددةة وقددج أدرجتددو بخايددل فددي جسيددع أنحددا  العددالع بأاددكا   تع االحتفددا  بإنجددازا وةددىددحاة 

 (.ٕ)في كل العرػر خ امختخل تأثي مائة أا خ السػ ػ ة البخةصانية في قائسة
     بخايل:لػةذ وثائقي  غ فيلع 

                  https://www.youtube.com/watch?v=ٔQGٕhheoZco 

 
 

                                                           

 ..بعاميغ بعج وفاتواال تخاُ تع ىحا إن  :( وقيلٔ)
 ٗٗ٘ٚٔ=http://www.mawhopon.net/?p                                                                              :  انطخ( ٕ)

https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=ٜٜٗ 
http://asdmag.net/archives/ٜٖٗٚٔ 
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-ٕ٘ 

ا: ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجانة و طسا  قيخوا اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول .  وانطخ أيز 

https://www.youtube.com/watch?v=1QG2hheoZco
http://www.mawhopon.net/?p=17544
https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=499
https://www.mawhiba.org/Ar/DigitalLibrary/Articles/Pages/Details.aspx?ItemID=499
http://asdmag.net/archives/94713
http://asdmag.net/archives/94713
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
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 أدٜضٕٛ:تَٛاظ ( 3) 

    صاسب األيف اخرتاع( )األصِ 

مة وأ دديب فددي شفػلتددو بددالحس  ٚٗٛٔمختددخل ورجددل أ سددا  أمخةكددي اددييخ ولددج  ددشة
داة وبدالخ ع مدغ ذلدظ  القخمدةة التي أد  إل ابتو بالردسع ولدو مدغ العسدخ اثشدا  ذدخ  ام 

 م.ٖٜٔٔ شة قجم أديدػن للعالع الك يخ مغ اال تخا ا  حت  وفاتو
مشحشدددددي الردددددسع فخ دددددة التفدددددخ  للقدددددخا ةة واالبتعددددداد  دددددغ  يقدددددػ   دددددغ  دددددسسو: لقدددددج

 الزػضا  وال خثخةة وأ صاني القجرة  ل  التخكيدة وجشبشي أن أ سع ماال يفيج.
ة ىددحه «شخةقددة ال يعسددل بيددا السرددباح ألددف أنددا لددع أفذددلة أنددا بكددل بددداشة وجددج »

الددح  حدداو  ألددف مددخة قبددل أن يرددل إلدد  ا تددخال السرددباح الكيخبددائية  ديدددػن أالسددا  
دددا لتحدددج  الفذدددلة ولدددػ ا تددددلع لو   ذدددشا فدددي ضدددرم خبسدددا الدددح  تعدددج قردددة حياتدددو نسػذج 

 دامذ نتخبى بيغ الذسػل ومرابيح الكيخو يغ.

 
ل  الفذددل إلدد  درجددا  حدداال  ( بددخا ة ا تددخال بعددج أن حددػ   ٖٜٓٔديدددػن)أوقددج  ددج 
 ُ ل ع التارةر. عج  لييا 

تدددع شدددخده شفدددر  مدددغ السجر دددة  ألندددو كدددان يددددسع بردددعػبة وقدددج أُ صدددي ورقدددة تؤكدددج أندددو 
أ ب  مغ أن يدتعلع أ  ادي  فدي السجر دةة ونطدخ ا ألندو لدع يكدغ يجيدج القدخا ة والكتابدة فلدع 

ابشددظ  بقددخ   لددحا »إن فحػاىددا أن  لددو: يعددُخ محتددػى الػرقددة وأ صاىددا لػالجتددو التددي قالددت
 «!س في السشد  حت  ال يحبى أقخانو في السجر ة مغ  بقخةتويجب أن يجر 
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ة أ ددخ  ..ابتدددست الحيدداة للصفددل الرددريخ بفزددل أمددو  فددػرا  كددل رجددل  طدديع امددخأة 
ا كبيدخ ا مدغ ُكتدب ا لعلسدا  والس قفديغ حدػ  العدالع  ل  أن تعلِّسو بشفددياة واادتخ  لدو  دجد 

ة والجتددو أن بسدددا جوا ددتصال ع يددتعلع فددي السددجارس كبميددة أقخانددوة لددو ة أتع قخا تيددا كليددافدد
خةكددددية وقددددخأ اليػنددددان والخومددددانة كسددددا درس التددددارةر اإلنجليددددد  واألم ر لدددد  تددددارة يصلددددع

 .روايا  اكدبيخ جسيعيا
ن يتريدددخ مجدددخى حيددداتي لدددػ لدددع تكدددغ تلدددظ السدددخأة : كدددان مدددغ السسكدددغ أ دددغ أمدددو يقدددػ 
 ددبحت مددا أ دبحتة كانددت ىددي أفلػالىددا مدا ُوجددج  ودونيددا مدا تعلسددت وبفزدليا أمدية 

جليددددا أجليددددا  سلددددت ومددددغ أجليددددا نجحددددت ومددددغ أة ومددددغ  ددددانعتي ومليستددددي ومجر ددددتي
  ذت ألقجم ليا ولإلندانية  رارة فكخ  و سلي وكفاحي!

 إلر ددا   ددامر  ثددع  لدد  مدتغ القصددارا ة  بددائع  ددحف حياتدو سدل أديدددػن فددي بجايددة 
واضددب فددي أوقددا  فخا ددو  لدد  درا ددة بليددة  سددل جيدداز التلرددخاُة وبالتددالي و  البخقيددا ة

بدجأ  لددلة ا تخا دا   ي دخ  وجدو البذدخةةة بدجأ  ة ثدع أ بح  ل  درايدة بعلدػم الكيخبدا 
ليددددا   شددددجما مخضددددت والجتددددو وكانددددت تحتددددال إلدددد  إجددددخا  جخاحددددة  اجلددددة فددددي الليددددلة أج 

طددرم الددح  قددخر أديدددػن االنترددار  ليددوة الصبيددب حتدد  تذددخق الذددسذ بدددبب حلددػ  ال
ونجددح فددي ا تددخال السرددباح الكيخبددائي بعددج أن  دداض تجددارن فااددلة لتػليددج الكيخبدددا ة 

 يددددخ ناجحددددة  ائلوكددددان يرددددف التجددددارن بأنيددددا فقددددى و ددددولكشددددو لددددع يعتددددُخ بالفذددددلة 
 ال تخال الح  يحلع بو.إل  اللػ ػ  

ددددا مدددددغ يزددددي  العددددالع بالكيخبدددددا فدددددي أن  م( نجددددح ٜٚٛٔوفددددي  ددددام) ددددغ أيز  ة وتسك 
ددداة مشيدددا)ٖٜٓٔ)تددددجيل دددا وىدددػ لدددع يتجددداوز الدددد ال ة والعذدددخةغ مدددغ ا ( ا تخ ٕٕٔ( ا تخا     
مشيددددددا التلرددددددخاُ ا لددددددية وبصارةددددددة تخدددددددةغ للددددددديارةة والفػنددددددػ خاُة والسشدددددداز  و  سددددددخهة 

 الخخا انية.. و يخىا.
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د د اومّسا ُيزاُ إل  كػندو ُمختِخ   د اناجح  ج كدان رجدل فدي أمدػر أ دخى  فقد اأّندو َبدَخل أيز 
ق   دد اأ سددا  ندداجحة وُمدددػِّ ال تخا اتددوة ومددغ الجددجيخ بالددحكخ أّن حيدداة إديدددػن كانددت  اناجح 

 .ةالعرقا  التجارةّ و الذخكا  ملينة بالسذارةع حيث كان يستلظ العجيج مغ 
مددا ريددو مددغ معددجا   ة احتددخق معسلددو بكددل..كددان أديدددػن دائددع التفدداؤ  وال قددة بددالشفذو 

جدداوز  قددج وكددان م وُقددجر   دددائخه بددأا خ مددغ مليددػنيغ مددغ الددجوالرا ةٜٗٔٔوبال   ددشة
ىدحه كارثدة حقددا ولكشيدا ال تخلدػ  لدوجتدو وابشدو:فإذا بو يقدػ  الدابعة والدتيغ مغ  سخهة 

دا مدغ أ صدائية اددكخ ا ال فقدج الدتيع الحخةده جُ مدغ نفدع   يدج  ومددالي ولكشدو  لردشي أيز 
     ندتصيع ا ن أن نبجأ مغ ججيج بر أ صا !فشحغ 

 
: أنددا لددع أفعددل أ  اددي   ددجفة ولددع أ تددخل أ  مددغ ا تخا دداتي بالرددجفة بددل ومددغ أادديخ أقػالدد

 %ٔ ون  لييدددا أذىلشدددا أنفددددشاة الشجددداحبالعسدددل الذددداقة إذا فعلشدددا كدددل األاددديا  التدددي نحدددغ قدددادر 
ة ا مددددا  العطيسددددة ترددددشع األاددددخاص العطسددددا ة نقصددددة ضددددعفشا واجتيدددداد يددددج% جَ ٜٜمػ بددددة و

 (.ٔال تدرم فالصخةه السحجدة للشجاح تكػن بإ ادة السحاولة بعج كل فذل)االكبخى ىي 
 https://www.youtube.com/watch?v=PtbsٕDzpRaU               وثائقي  غ أديدػن:فيلع 

                                                           

 http://www.al-jazirah.com/ٕٕٓٓ/ٕٕٓٓٓٔٔ٘/ar٘.htm                                                                        :انطخ (ٔ)
https://www.almrsal.com/post/ٕٓٙٓٗٛ 
https://vb.ٖdlat.com/showthread.php?t=ٖٚٚٙٔ 
https://www.annajah.net/%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝB٘-%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-
%DٛٝBٓٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAE%DٛٝAٚٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜ-
%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛٝDٛٝAA%DٛٝBٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘-article-ٕٕ٘٘ٚ 

ا: ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجانة و طسا  قيخوا  اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول . وانطخ أيز 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptbs2DzpRaU
http://www.al-jazirah.com/2020/20200115/ar5.htm
https://www.almrsal.com/post/206048
https://www.almrsal.com/post/206048
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=77613
https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=77613
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
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 ًٖٝني نًٝز:( 4)

ُّا٤ ايبهُا٤ ايعُٝا٤  أعذٛب١ ايشَإ(..)ايص
دون الشددا ة بدل إن األمخةكيدة مدغ لع يقترخ تحج  إ اقدة البردخ  لد  الخجدا  فقدى 

ىيلددديغ كيلدددخ ضدددخبت الس ددددل األ لددد  فدددي تحدددج  اإل اقددددة وىدةستيدددا بالزدددخبة القاضددددية 
 ة فقددددج ترلبددددت  لدددد  إ دددداقتيْ «معجدددددة اإلندددددانية»الحجيجيددددة حتدددد  تددددع تلقيبيددددا بددددد واإلرادة 

ددا كلسدددا  البرددخ والدددسعة و ددشعت لشفددديا مكانددة  الددجة فددي ذااددخة اإلندددانيةة تدددداد بخةق 
 تقادمت الدشػن وتعاقبت الذيػر واأليام.

ولددددج  األديبدددددة والسحاضدددددخة والشاادددددصة األمخةكيدددددة ىيلدددديغ كيلدددددخ فدددددي مجيشدددددة تددددددكسبيا 
م(ة وتعددػد أ ددػ   ائلتيددا إلدد  ألسانيدداة ولددع تػلددج ىيلدديغ ٓٛٛٔػاليددا  الستحددجة  ددام)بال

 سيدددا  أو  دددسا ة ولكدددغ بعدددج والدتيدددا بشحدددػ  ددداميغ أ ددديبت بسدددخض اّخردددو األشبدددا  
 بالتيان الدحايا والحس  القخمدةةة أفقجىا الدسع والبرخ مع ا.

 
ضلددددت تتػا ددددل مددددع و أ ددددخ  ىيلدددديغ  لدددد   ددددجم اال تدددددرم ليددددحه السحشددددة القا دددديةة 

 ادددارةةالتدددي  لستيدددا لردددة اإل« مارتدددا واادددشصغ»ا  دددخةغ مدددغ  دددر  ابشدددة شبا دددة العائلدددة 
 إاارة تتػا ل بيا مع  ائلتيا.« ٓٙ»و شجما بلرت الدابعة أ بح لجييا

تع ا تيار السعلسة بن  دػليفان التدي كاندت فدي العذدخةغ مدغ  سخىدا لتكدػن معلسدة ثع 
رقدة إندددانية فخةدجة مددغ نػ يدا دامددت نحدػ نرددف قددخن ىيلديغ ومػجيتيدداة ولتبدجأ معيددا  

 مغ الدمان.
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حرددلت بن  لدد  تفددػةس مددغ العائلددة لشقددل ىيلدديغ إلدد  بيددت  ددريخ فددي حجيقددة السشددد   
لدددتعلع الفتددداة السجللدددة بصخةقدددة ججيدددجةة فبدددجأ  التػا دددل معيدددا  دددغ شخةددده كتابدددة الحدددخُو فدددي 

 -مدد ر   -ب السددا   لدد  يددجىافكددان  ددك افيددا وتعليسيددا اإلحددداس باألادديا   ددغ شخةدده الكددفة
 علع ومعخفة األايا  السحيصة بيا.ة وىكحا بجأ  الت..السا  ل يج   

 
السدددةة وتسكشدددت مدددغ درا دددة الجرخاريدددا « ٜٓٓ»وبعدددج مدددخور  دددام واحدددج تعلسدددت ىيلددديغ

 بػا صة  خائى  شعت  ل  أرض الحجيقةة كسا در ت  لع الشبا .
جيددة را شييلددج كاتدداة التددي كانددت ةالشخو م(  خفددت ىيلدديغ بقرددة الفتدداة ٜٓٛٔوفددي  ددام)

 سا  بكسا  لكشيا تعلست الكدرم فكاندت القردة مردجر إليدام ليدا فصلبدت مدغ معلستيدا 
تعليسيددا الكددرمة واددخ ت بن فددي ذلددظ مدددتعيشة بسددشيب كادومددا  ددغ شخةدده لسددذ اددفاه 

 ا  خةغ وحشاجخىع  شج الحجيث وشبا ة الحخوُ  ل  كفيا.
خا ة األبججيدددة الخا دددة بدددالسكفػفيغة وأ دددبح بإمكانيدددا وفدددي العاادددخة تعلسدددت ىيلددديغ قددد

االتردددا  بدددا  خةغ  دددغ شخةقيددداة وفدددي مخحلدددة تاليدددة ا دددصحبت السعلسدددة بن تلسيدددحتيا 
ددا لسعيددج«  ددارة فددػلخ»ىيلدديغ إلدد  معلسددة قددجيخة تددج    « ىػار ددػمان»اانددت تعسددل رئيد 

جييا  لدد  للرددع فددي بػ ددصغة وبددجأ  السعلسددة الججيددجة ميسددة تعليسيددا الكددرمة بػضددع يدد
انقزدت فتدخة و فسيا أثشدا  حدجي يا لدتحذ بجقدة شخةقدة تدأليه الكلسدا  باللددان والذدفتيغة 

شػةلدددة قبدددل أن يردددبح با دددتصا ة أحدددج أن يددددتػ ب األ دددػا  التدددي تردددجرىا الصفلدددة 
ددا للجسيددع فددي بددادا األمددخة فبددجأ  ىيلدديغ  ددخا يا مددغ  ىيلدديغة فلددع يكددغ الرددػ  مفيػم 
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  تجيددج نفددديا بإ ددادة الكلسددا  والجسددلة مدددتخجمة أجددل تحددديغ الشصدده واللفدد ة وأ ددح
أ ددددابعيا اللتقدددداف اىتدددددازا  حشجددددخة السجّر ددددة وحخكددددة لدددددانيا واددددفتييا وتعددددابيخ وجييددددا 

 أثشا  الحجيث.
ا  ام ا بعج  ام ريسدا يعدج مدغ أ طدع اإلنجدازا  الفخديدة  تحدغ لف  ىيليغ وازداد وضػح 

امبخدل للفتيددا ة وكانددت فددي سعيددج كددفددي تددارةر وتأىيددل السعدداقيغة ثددع التحقددت بعددج ذلددظ ب
معلستيدا بن  دػليفانة تجلدذ إلد  جػارىدا فدي الفردل الجرا دي   -بصبيعة الحدا  -معيتيا

م( بعدجما حردلت  لد  ٜٗٓٔلتشقل ليا السحاضخا ة وتخخجت ىيلديغ فدي الجامعدة  دام)
 بكالػرةػس العلػم وىي في الدخابعة والعذخةغ مغ  سخىا.

عدة  دمدت  لد  تكدخةذ كدل جيػدىدا للعسدل مدغ أجدل بعجما تخخجت ىيليغ في الجام
ثدددع ة ة السعددداقيغ قدددجر إمكانيددداالسكفدددػفيغة واددداركت فدددي التعلددديع وكتابدددة الكتدددب ومددددا ج

فانيالدددددت  لييدددددا الصلبدددددا  إللقدددددا  السحاضدددددخا  وكتابدددددة السقددددداال  فدددددي تيا ذا دددددت اددددديخ 
 الرحف والسجر .

ع وتسكشددددت مددددغ تعّلددددوفددددي أوقددددا  فخا يددددا كانددددت ىيلدددديغ تخدددديى وتصددددخز وتقددددخأ ك يددددخ اة 
لجرا ددة « رادكليدده»الددباحة والرددػص وقيدادة العخبددة ذا  الحرددانيغة ثدع التحقددت بكليدة 

العلدددػم العليددداة فجر دددت الشحدددػ وبدان اللردددة اإلنجليدةدددةة كسدددا در دددت اللردددا : األلسانيدددة 
والفخندددية والرتيشيددة واليػنانيددةة ثددع قفددد  قفدددة ىائلددة بحرددػليا  لدد  درجددة الددجكتػراه فددي 

 في الفلدفة.جكتػراه الػم ثع العل
بلددددت  لدددد  اإلرادة والتحددددج  وحددددب مددددغ أقددددػا  ىيلدددديغ كيلددددخ التددددي تشبددددع  ددددغ نفددددذ جُ 

 -فدددي حميقدددة األمدددخ -ع لددديذ بذدددي ة فكلشددداسالحيددداة: إن العسددد  لددديذ بذدددي ة وان الرددد
 ُ سي و ع  غ الجرئل الخالجة في ىحا الكػن العطيع.
ددددداة وال تفكدددددخ فدددددي إ فاقدددددا  اليدددددػمة ولكدددددغ اىدددددتع  وقػليدددددا: كدددددغ مشذدددددخح الردددددجر دائس 

 بالشجاحا  التي ربسا تأتي في الرج القخةب.
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إنشددا إذا قخرنددا فددي أذىانشددا أن ىددحا العددالع تافددو يددديخ جداف ددا بددر  ايددةة : ومددغ كلساتيددا
فإندددو يبقددد  كدددحلظ ولدددغ تتبدددج   دددػرتو بيشسدددا إذا ا تقدددجنا أن ىدددحا العدددالع لشدددا  ا دددة وأن 

   . خور ا يدةجنافإن ىحا اال تقاد  تستع بيساالذسذ والقسخ يتعلقان في الفزا  لش
« السعاقددة التددي ىدمددت العػائدده»و« أ جػبددة الدمددان»و ددف الددبعس ىيلدديغ كيلددخ بددد 

ة فقدددج تخصدددت «تددددا  معجددددة الدددجىخ التدددي ا ُتبدددخ  مدددغ  جائدددب الدددجنيا فدددي زمانيدددا وال»و
ىيلددددديغ كدددددل الحدددددػاجد والعػائددددده بفزدددددل  دميدددددا وم ابختيدددددا وجدددددجىا الدددددجائب الستػا دددددل 

 .ستشامي في الكفاحلا

 
ددا لددػ أ فلشددا األدوار السيسددة والفا لددة والسددؤثخة لسعلستيددا بن  ولكددغ ىددحا اإلشددخا  يكددػن ناقر 

  ػليفان وألبػ  ىيليغة فيؤال  لعبػا أدوار ا بصػلية في تحقيه السعجدة.
وبدددالخ ع مدددغ الردددعػبا  الجسدددة فدددي تعلددديع ىيلددديغ فدددإن والدددجييا لدددع يكتىيدددا بسدددا يددددس  

وتعلدديع القددخا ة والكتابددةة بددل وا ددر االىتسددام الح يددث والتػ ددع العسيدده  «محددػ األميددة»
بكدددل ادددي  يسكدددغ أن تجر دددو ابشتيسددداة حتددد  إن ىيلددديغ در دددت مختلدددف السدددػاد بسدددا فدددي 
ذلددظ أدن اكدددبيخ و يددخهة والفشددػن الجسيلددة م ددل السػ دديق : درا ددة وحزددػر ا وا ددتسا  ا 

ا.  وا تستا  
تددددػنة يرددددل إلدددد  متشدددداو  يددددجىا وملسددددذ اانددددت ىيلدددديغ تقددددػم بالتيددددام كددددل اددددي  مك

أ ددابعياة وقددج ألقددت السحاضددخا  فددي بردىددا و ارجيدداة وزار  مرددخ فددي أوا ددى القددخن 
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 الشبدددػ  وتحدددج العذدددخةغة والتقدددت  سيدددج األدن العخبدددي الدددجكتػر شدددو حدددديغة رريقيدددا فدددي 
 .إ اقة البرخ
« قرددددددة حيدددددداتي العجيبددددددة»ىيلدددددديغ كيلددددددخ قرددددددة حياتيددددددا فددددددي كتددددددان بعشددددددػان اتبددددددت 

خجع كذدددفت فدددي  دددفحاتو  دددغ جاندددب مدددغ قردددة كفاحيدددا ونبػ يددداة وتُدددو م(ة ٕٜٓٔ) دددشة
 ألىسيتو. مخا  جة الكتان إل  العجيج مغ اللرا  وأ يج شبعو 

حرددددددلت ىيلدددددديغ  لدددددد  أو ددددددسة ونياادددددديغ والتقددددددت كددددددل رؤ ددددددا  الػاليددددددا  الستحددددددجة و 
األميخكيددددددة فددددددي  رددددددخىاة والعجيددددددج مددددددغ الذخردددددديا  البددددددارزة السذدددددديػرة فددددددي جسيددددددع 

 سيان.السجاال ة وأبرخ  العالع بسذاال العُ 
فتح لشدا أبدػان أ دخىة لكدغ مذدكلتشا ت ج في وجيشا أحج أبػان الدعادة تتقػ  ىيليغ:  شجما يػ 

 تح لشا مغ أبػان.أنشا نزيع وقتشا ونحغ نشطخ بحدخة إل  البان السرلهة وال نلتفت لسا فُ 
 انيددددة وثسددددانيغسث ندددداىدم( ود ددددت ىيلدددديغ كيلددددخ الحيدددداة  ددددغ  سددددخ ٜٛٙٔوفددددي  ددددام)

ددا فددي كيىيددة الترلددب  لدد  أقددػى العمبددا  وتجاوزىدداة  دداة بعددجما قددجمت لإلندددانية درو    ام 
 وأاج  أن إرادة اإلندان أقػى مغ كل السحغ وضخُو الحياة.

جدددجيخ بدددالقخا ةة ألندددو يخ دددع رحلدددة اإلنددددان مدددغ « قردددة حيددداتي»وأ يدددخ اة فدددإن كتابيدددا 
 دددالع السجيدددػ  إلددد   دددالع اإلدرا ة كسدددا يتزدددسغ   دددالع الطدددرم إلددد   دددالع الشدددػرة ومدددغ

ا في العدةسة واإلرادة و   (.ٔالرسػد)القػة و درو  
 https://www.kutub-pdf.net/downloading/xlKsTr.html                   قرة حياتي العجيبة: :رابى كتان

 https://www.kutub-pdf.net/downloading/xJCPe.html       لػ أبرخ  ثرثة أيام لد ىيليغ كيلخ: :اتان

 https://www.youtube.com/watch?v=ٓzCKzQtI-bQ                       وثائقي  غ ىيليغ كيلخ:فيلع 
 

                                                           

 https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=fٛbٙٔcٙٚ-ٖٜٗa-ٗdٕd-ٛٛٛa-dٛdٕٓٛٗٗٓeٖٖ                                   :انطخ (ٔ)
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/ٕٚٛ-ٕٓٔٚ-ٓٔ-ٓٛ-ٓٛ-ٕ٘-ٕ٘ 

ا: ىكحا ىدمػا اليأ  س لدلػى العزيجان.وانطخ أيز 

https://www.kutub-pdf.net/downloading/xlKsTr.html
https://www.kutub-pdf.net/downloading/xJCPe.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zCKzQtI-bQ
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=f8b61c67-439a-4d2d-888a-d8d084240e33
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/278-2017-01-08-08-52-52


 

- 63 - 
 

 فزاْهًني رٚسفًت:( 5)

 (مُلكَعد)ايز٥ٝط األَزٜهٞ ا
الذدددد   الػحيددددج الددددحى يجددددب أن نخدددداُ مشددددو ىددددػ الخددددُػ نفدددددوة ىددددحه أادددديخ مقػلددددة 

خانكليغ روزفلددتة وىدد  للػاليددا  الستحددجة األمخةكيددة فدد اني وال رثدديغ لددخئيذ األمخةكدد  الدددل
   . بخ   غ  يا يتو ف  فتخاتو الخئا ية األربع مقػلة

تخددخل مددغ كليددة ىارفددارد ثددع التحدده بكليددة الحقددػق و مة ٕٛٛٔمددغ مػاليددج  ددامروزفلددت 
راددح نفدددو لسجلددذ الذدديػر  ددغ واليددة نيػةددػر  ونجددح فددي ذلددظة ثددع و بجامعددة كػلػمبيدداة 
 ة وكيل وزارة البحخةة األمخةكية.أ شج  إليو ميس

دداة ور ددع ذلددظ فقددج واجددو تدددعة وثرثدديغ  مة وكددان  سددخهٕٜٔٔأ دديب بالذددلل  ددشة  ام 
ددا لددداقيو جعلددو يدددديخ و األمددػر بذددجا ة وم ددابخة وترددسيعة  ددا شددػةر  مشطس  مددارس  رج 

وضدل يحقدده شسػحاتدو وةددديخ فدي حياتددو بكدل جددج و دددم  ةبػا دصة حسدداال  مدغ الرددلب
ا للػاليا  الستحجة األمخةكيةم رئٕٖٜٔ ام إل  أن انتخب  .  يد 

 
وكدددان أو   مةٜ٘ٗٔفددداز بانتخابدددا  الخئا دددة أربدددع فتدددخا  متتاليدددة حتددد  تدددػفي  دددشة 

 رئيذ أمخةكي تػضع  ػرتو  ل  البخةج وىػ  ل  قيج الحياة.
بسجدددددددخد فدددددددػز فدددددددخانكيغ روزفلدددددددت بدددددددأو  فتخاتدددددددو الخئا دددددددية للػاليدددددددا  الستحدددددددجة األمخةكيدددددددة 

ادديجتو أمخةكددا  اقتردداد  الددحى يعددج أ ددػأ كددداد ضددخن أمخةكددا الكددداد العطدديعم( ٕٖٜٔ) ددام
كدددددل  فدددديفدددد  تارةخيدددداة وىدددددػ  بددددارة  دددددغ ركددددػد كبيدددددخ وانكسدددداش فددددد  الشذدددداف االقتردددددادى 
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ددا كبيددخ ا و يددخ فالسجدداال  واألنذددصة وبذددكل مدددتسخ  لدد  مددجى شػةددلة  ذدديج  أمخةكددا ارتفا  
اسدا ضدخبت حالدة  ةةضدعف القدجرة الذدخائيتقّلدز اإلنتدال بددبب و مدبػق ف  نددب البصالدةة 

اإلفدرس الك يددخ مدغ الذددخكا  والسؤ ددا  التدد  تع دخ  فدد   دجاد الددجيػن لدجيياة و لددف ذلددظ 
ا كبيخ ا ف  حخكة التجارةة وفقج  العسلة ندبة كبيخة مغ قيستيا.   انخفاض 

ولددة دجددا  روزفلددت بديا ددة جعلددت الجسيددع يذدديج لددو أنددو أحددجث شفددخة نػ يددة وأ ددذ 
مدددغ كبدددار االقتردددادييغ والخبدددخا ة  ةباال دددتعانة بسجسػ دددة معاوندددجأ فبدددة حجي دددةال أمخةكدددا

ػضعػا الحلػ  ل زمدة السردخرية وانقداذ البشدػ ة باإلضدافة إلد  إ دجاره قدخارا  بإنذدا  ف
اسددددا قددددخر  مؤ دددددا  ر ايددددة اجتسا يددددة للسددددجنييغ السزددددارةغ مددددغ الكددددداد االقترددددادىة

قددانػن  وأ ددجرإنذددا  إدارة اإل اثددة الفيجراليددة لتقددجيع السدددا جة لسددغ ىددع فدد  فقددخ اددجيجة 
 .  اإل رح الرشا   الػشش 

أ دددرخ رئددديذ للػاليدددا  الستحدددجة األمخةكيدددة وقدددت تػليدددو الحكدددعة حيدددث روزفلدددت  ادددان 
دا اان  سخه ػةدة إنقداذ ة وكاندت لجيدو إرادة فػالذيدة وا دتصال بإدارتدو القاثشديغ وأربعديغ  ام 
 محقه. لكية الخا ة والسذخو ا  الحخة مغ دمارأنطسة السِ 

إن الكخ ددي لددع يذددكل حدداجد ا لددو  ددغ تحقيدده شسػحددوة بددل كددان حددافد ا قػةدددا لددو  حيددث  
اان روزفلت يقػ : مغ السشصقدي أن تجدخن شخةقدة مداة فدإذا فذدلت ا تدُخ بدحلظ  دخاحة 

 (.ٔالتجخبة)وجخن شخةقة أ خىة ولكغ وقبل كل اي  يجب أن تخػض 
 https://www.youtube.com/watch?v=IapmٙFAٙLKU               روزفلت: غ  فيلع وثائقي

 

                                                           

   :انطخ (ٔ)
https://www.youmٚ.com/story/ٕٜٓٔ/٘/ٕ٘/%DٛٝBٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٕٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٛٝAA-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAٙٝDٛٝAF-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٔ%DٛٝAٛ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٜٝٛٙٝDٛٝAٚٝDٛٝAٔ-%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ-
%DٛٝAC%DٛٝBٜٝDٜٝٛٗ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٖٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%DٜٝٛA%Dٜٝٛٙ-
%DٜٝٛA%DٛٝAD%DٛٝBٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٙ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAٚٝDٛٝBٜٝDٛٝAF%DٛٝAٜ-%DٛٝAC%DٜٝٛٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAC/ٕٗ٘ٙ٘ٓٚ 

                                                                                https://www.khotwa.org/?p=ٜٛٚ 
               http://disabilityhorizons.ae/ٕٓٔٛ/ٕٓ/%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٙ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-

%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝba%dٜٝٛa%dٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝac%dٛٝbٔٝdٜٜٝٛ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaa%dٛٝaٚ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Iapm6FA6LKU
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/4256507
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/4256507
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/4256507
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC/4256507
https://www.khotwa.org/?p=879
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
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 دٚغالظ بادر:( 6)

 )َبتٛر ايضاقني .. ٜغارى يف احلزب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ(

يجدة لدحلظ الحاديدة والعذدخةغ مدغ  سدخهة ونتشيار بخةصاني تحصسدت شائختدو وىدػ فدي 
 م.ٖٜٔٔوذلظ في  ام بتخ األشبا  كلتا  اقيو

 ددددتعسا  العكدددداز مددددجى ابدددت لددددو  دددداقان ا ددددصشا يتان وأ بددددخه األشبددددا  أنددددو ملدددددم بارُ 
و ولكشدد ةاز حتدد  أ ددبح يقددػد الددديارا بإرادتددو القػةددة تسددخن وا ددترش   ددغ العكددالحيدداةة و 

 !اان يحلع بالصيخان
الحدددخن العالسيدددة ال انيدددة انزدددع إلددد  القدددػا  الجػةدددة البخةصانيدددة بردددفة و شدددج نذدددػن 

شيددارة وتخقددد  إلددد  أن أ دددبح قائدددج  دددخن وقددج أثبدددت ججارتدددو وكفا تدددو فدددي القتدددا  حتددد  
و فو أحدج الصيدارةغ بقػلدو: مافعلدو دو درس بأرجلدو اال دصشا ية لدع أ دتصع أن أنجدده 

 أنا بأرجلي التي وىبشي الخاله إياىا!

 
لسددان بعددج إ ددقاف شائختددو وااددتيخ بيددشيع بسحاوالتددو العجيددجة لليددخن ر ددع ا تقلددو األ

إلد  أن معدتقر   درابقدي بد فقجانو إلحجى رجليو اال دصشا يتيغ فدي تحصدع الصدائخةة
إلدددد   دددداد ثددددع مة ٜ٘ٗٔبخةددددلإفددددي ل الجددددير األمخةكددددي األو  َبددددمددددغ قِ  تددددع تحخةددددخه
وفددي  ..ةيػنيددػادديخ تددع مشحددو اددُخ قيددادة جدددخ الشرددخ فددي لشددجن فددي و بخةصانيددا 
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دددا وتدددػفي  دددشةإم جعلتدددو السلكدددة ٜٙٚٔ ددام م بأزمدددة قلبيدددة  دددغ ٕٜٛٔليدابيدددث فار  
 (.ٔ) سخ ناىد اثشيغ و بعيغ  ام ا
 https://www.youtube.com/watch?v=ٛyaPiTrHALٛ                   فيلع وثائقي  غ دو رس بادر:

 صهٛرٚنٛدٚفا: أٚيػا( 7)

 )ًٖٝني نًٝز ايزٚص١ٝ(

أوكخانيداة وفقدج  و دي شفلدة حا دتي إحدجى قدخى م فدي ٜٗٔٔولج  أولرا فدي  ديه  دام 
مة وفدددي العاادددخة مدددغ  سخ ددددا ٜٜٔٔالددددسع والبردددخ  لددد  إثدددخ إ دددابتاا بدددجا  الددددحايا  دددام

الردددع فددددي مجيشدددة  ددداركُػ وفيادددا ا دددتعاد  القدددجرة  لدددد   د لدددت مجر دددة  ا دددة باألشفدددا 
ة ..وفدده شخةقددة بخايدددل بددارزةبفزددل لرددة تجسيدددع األ ددابع واألحددُخ ال مددع ا  ددخةغ التػا ددل

 ةاإلجددددازة الجامعيددددةحرددددلت  لدددد  و الذدددداادة ال انػةددددةة حرددددلت  لدددد  وبإ ددددخارىا و دةستيددددا 
 م.ٜٔٙٔالجكتػراه في العلػم التخبػةة  امونالت درجة 

 
كانددت تعددير حيدداة فإن حيدداة  ددحه السددخأة السػ بددة تعددج بحددج ذاتاددا مجسػ ددة إنجددازا  قيسددةة 

تدجيخ ادنػناا بشفدداا وتددتقبل بخحابدة  دجر ك يدخ ا مدغ األ دجقا   وحيدجة   ةشبيعية فدي مػ دكػ
والسعجبددديغ بكفاحادددا وارادتادددا القػةدددة التدددي ال تعدددُخ السددددتحيلة وكاندددت لدددجياا مكتبدددة  شيدددةة 

                                                           

  :انطخ( ٔ)
                  https://eferrit.com/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝBٔٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ-

%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAB%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAC%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٛٝDٛٝBٜٝDٛٝAٜ/ 
                                                                               https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=ٔٚٗ٘ٗٔٗ                   

https://www.youtube.com/watch?v=8yaPiTrHAL8
https://eferrit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9/
https://eferrit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9/
https://eferrit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9/
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1745414
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خز معداق بددأن  دل ونسدػذل لكدل ادلسجداال  الخا دة بالردعة وحياتادا مَ وتدداع بشذداف فدي ا
وكانددت أولرددا تؤكددج با ددتسخار أن األاددخاص .ة الرددعان وةتحددجا ا. ػاجددوال يفقددج األمددل وأن ي

 السعاقيغ ليدػا  الة  ل  السجتسع إذا ُأحدغ تجرةباع وتأ يلاع.
مدددغ العلسدددا  واألدبدددا  الددددػفييت مدددشاع الكاتدددب  اكبيدددخ   اا  تعخفدددت  دددجد  يدددوفدددي ال رثيش

الكبيدخ مكددديع  ددػركي الددح  كتددب ر ددالة إلدد  أولرددا قددا  فياددا: أتددحكخ  كلسددا أتددحكخ رمددد ا 
للصاقددة والحيػةددةة  لدد  الددخ ع مددغ كددل العػائدده الجدددجية فددإن اخردديتظ يددا أولرددا تس ددل 

 لي رمد ا لقجرة العقل  ل  فعل السدتحيل.
ة لقج ازداد   بخة أولرا و  ثقافتاا ك يدخ ا مدغ الدخحر  التدي قامدت بادا  دارل مجيشدة  داركُػ

فقددج زار  قرددخ الصرئددع فددي مػ ددكػ والستحددف التددارةخي ومتحددف الحيددػانة واددا ج  بيددجياا 
 رو ة السقتشيا  في  حه الستاحف وجسا  الصبيعة واألاجار والبحيخا .

تتخيدل الشداس الدحيغ و ة حيداة الشداس فدي السجيشدة بكدل شاقتادا أن تتردػر أولردا حاولت
تعددخراعة و شددجما تخةدددج ترددػر الرددػ  البذدددخ  تدددسع ذلددظ الردددػ  بددأشخاُ أ دددابعاا 

تذددددعخ فالذددددػارل  وةسكشاددددا بالتددددالي أن تتخيددددل األشفددددا  و ددددع يتخاازددددػن ضدددداحكيغ فددددي
 ..لاا بدعادة ال حجّ 

سعادددددج األبحددددداث التخبػةدددددة بالسدددددخأة الردددددسا  العسيدددددا  األ دددددتاذة وىدددددي  -قامدددددت أولردددددا
)ايدددده أدر  فددددي كتددددان بعشػان: مددددحكخاتيابكتابددددة  -السعدددداقيغ فددددي مػ ددددكػل اددددخاص 

مة وحطددي با تسددام بددال  فددي األو دداف ٜٚٗٔ ددامىددحا الكتددان  لردداوأ ددجر  أو ة العددالع؟(
 .(ٔ)ة وىػ كتان ججيخ باالقتشا  والقخا ةالعلسية

 https://iaٖٛٓٔٓٙ.us.archive.org/ٗ/items/ktpٕٜٓٔ-bsknٔ٘ٚ٘ٙ/ktpٕٜٓٔ-bsknٔ٘ٚ٘ٙ.pdf     رابى الكتان:

                                                           

  :انطخ (ٔ)
                                                                                               https://almanalmagazine.com/%dٜٝٛ٘ٝdٜٝٛٙ-  

%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝad%dٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝaٜ/%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٜ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٚٝdٛٝaٔ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٜٝdٜٝٛ٘ٝdٜٝٛa%dٛٝaٚٝdٛٝaٔ-%dٛٝaٖٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٗ%dٛٝba%dٛٝaٚ-%dٛٝbٖٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛٛٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٜٖٝٛٝdٜٝٛٛ/ 

https://ia803106.us.archive.org/4/items/ktp2019-bskn15756/ktp2019-bskn15756.pdf
https://almanalmagazine.com/%d9%85%d9%86-%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%ba%d8%a7-%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%88/
https://almanalmagazine.com/%d9%85%d9%86-%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%ba%d8%a7-%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%88/
https://almanalmagazine.com/%d9%85%d9%86-%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%ba%d8%a7-%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%88/
https://almanalmagazine.com/%d9%85%d9%86-%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%ba%d8%a7-%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%88/
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 نزٜضيت بزإٚ:( 8)

 )َغًٍٛ .. ٜزصِ بكدَ٘ ايٝضز٣(
نجددددع  شددددو  جددددد  مردددداب ا بذددددلل دمددددا يم ٕٖٜٔااتددددب ور ددددام أيخلشددددج ة ولددددج  ددددشة

قجمدددو  مشدددو يتحدددخ  وىدددػ اردددريخ أن جدددد   الصفدددل الوىدددػ ااتذدددف  وبعدددج مدددجةة ..جددددج 
 .حه القجم  تكػن  بب ايختو ونجاحوولع يكغ يعلع أن ىة اليدخى 

وةقتخحددػن  لدد  والجتددو أن تزددعو فددي  اةبددالستخلف  قلي ددػنو اددان الجسيددع مسددغ حػلددو يرددف
 بابشيا! األم رفزت ىحه الفكخة وتسدكتة ولكغ مخكد ر اية وتتفخ  لتخبية بمية أبشائيا

 
فددي أ دخة فقيددخةة وتعّلددع القدخا ة والكتابددة والخ ددع بقجمدو اليدددخى حيددث كددان كخةدددتي نذدأ 

ذلددظ  مددغ  ددر وا ددتصال ة جمددو ثددع يذددخل فددي الكتابددة أو الخ ددعيعقددج القلددع بدديغ أ ددابع ق
 !وأحا يدو خه غ مذا  أن يعبخ

تحددجث ريددو  ددغ شفػلتددو السبكددخة  ليدددخىة: قددجمي اكتددانأّلددف  ددتة كتددب مددغ أادديخىا 
والدددجور الكبيدددخ لػالجتدددو فدددي مدددديخة حياتدددو العلسيدددة واألدبيدددةة وذكدددخ ريدددو بعدددس العبدددارا  

 !السؤلسة  غ  جده و كػنو في و ى ىحا العالع الستحخ 
بدددع ونذدددخ  شدددجما كدددان فددد  شُ ة و كخةددددتي بدددخاون لىدددحا الكتدددان يس دددل الدددديخة الحاتيدددة و 

لردةة وتحػلدت  ة ذدخ  إلد  حدػالي أربدعت ىدحه الدديخة خجسدوتُ  الخابعة والعذخةغ مغ  سدخهة
دددا إلددد  فددديلع تحدددت اال دددع نفددددو وقدددج حددداز  دددا الفددديلع جدددائدة األو دددكارة ولدددوىدددحا الحق   أيز 

 ..ثرثة دواوةغ اعخةة
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فزدخن أرول األم لدة فدي ولع يدتدلع لطخوفدوة ة اليأس مغ جحورهبخاون  حصعلقج 
 العدةسدددةو  اإل ددخارملدددي  ب بكتدددان مفتددػحكانددت حياتدددو أاددبو و الرددبخ وقدددػة اإلرادةة 

حتدد  و ددل إلدد  مددا  ة وال يخفدد  الددجور البددارز الددح  لعبتددو أمددو فددي حياتددووالتحددج 
 (.ٔ)و ل إليو

 رابى الكتان:
 https://www.noor-book.com/%DٜٖٝٛٝDٛٝAA%DٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٜٕٝٛٝDٛٝAF%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٛٝBٖٝDٛٝBٔٝDٜٜٝٛ-pdf 

 ئقي  غ بخاون:فيلع وثا
https://www.youtube.com/watch?v=ٕdRdWJfv-cM&fbclid=IwARٖDrMBkJvKٕk٘gRvٓm-
mCyyQoٓlR_ٗٓmoKpMjhnٛFPuoٔoMeyfeٜٚIEgkE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ٔ٘ٛٚٓ٘=https://www.vb.eqlaٖ.com/showthread.php?t                                                                  انطخ:( ٔ)
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/ 
https://abunawaf.com/ٔٔٓٙٔ٘-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٕٝٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛa%dٛٝaٖٝdٛٝbٖ-
%dٜٝٛٛٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛٙٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad/ 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2dRdWJfv-cM&fbclid=IwAR3DrMBkJvK2k5gRv0m-mCyyQo0lR_40moKpMjhn8FPuo1oMeyfe97IEgkE
https://www.youtube.com/watch?v=2dRdWJfv-cM&fbclid=IwAR3DrMBkJvK2k5gRv0m-mCyyQo0lR_40moKpMjhn8FPuo1oMeyfe97IEgkE
https://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=507851
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
https://abunawaf.com/110615-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
https://abunawaf.com/110615-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
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 صتٝفٔ ٖٛنٝٓر:( 9)

 ( ٚاإلصزار ايعشمي١ ايكدر٠ ع٢ً احلزن١ ٚايهالّ ٚيهٓ٘ مل ٜفكد َدَكَف)

مددغ أبددخز  لسدددا  الفيدةددا  الشطخةدددة  لدد  مددددتػى العددالعة درس فدددي جامعددة أاددددفػرد  
أاسددددل درا ددددتو فددددي جامعددددة و وحرددددل مشيددددا  لدددد  مختبددددة الذددددُخ األولدددد  فددددي الفيدةددددا ة 

لدددو أبحددداث نطخةدددة فدددي  لدددع الكدددػن و اسبخةدددجل وحردددل  لددد  الدددجكتػراه فدددي  لدددع الكدددػنة 
وأبحددددداث فدددددي العرقدددددة بددددديغ ال قدددددػن الددددددػدا  والدددددجيشاميكا الحخارةدددددةة ولدددددو درا دددددا  فدددددي 

 التدلدل الدمشي.
ئيع أحدددج أ دددجقاوكاندددت  ائلتدددو كسدددا و دددفيا  مةٕٜٗٔفدددي أاددددفػرد  دددامىدددػكيشب ولدددج 

فكددانػا يتشدداولػن شعدداميع برددستة وكددان كددل فددخد مددغ  ة ائلددة  خةبددة األشددػار السقددخبيغ
 !حه العائلة  ارق ا في قخا ة كتانى

وفدددي الحاديدددة والعذدددخةغ مدددغ  سدددخه ُأ ددديب بسدددخض  ردددبية وىدددػ مدددخض التردددلب 
ة وىدػ مدخض مسيدت ال دوا  لدوة وذكدخ األشبدا  أندو لدغ يعدير أا دخ مدغ ALS))الجانبي

ال انيدة والدددبعيغة لكدغ السددخض  خض و داش إلد  أن تجدداوزاىدج السدد دشتيغة ومدع ذلددظ ج
دددا  يدددخ قدددادر  لددد  الحخ جعلدددو م ا تسام  ة وقدددج ا دددتصال أن يتفدددػق  لددد  أقخاندددو مدددغ كدددةقعدددج 

 لسددا  الفيدةددا  ر ددع أن أيددجييع كانددت  ددليسة وةدددتصيعػن أن يكتبددػا السعددادال  السعقددجة 
يجدددخ   -تردددجق ال بصخةقدددة -الصػةلدددة  لددد  الدددػرقة وكدددان ىدددػكيشب جدددخوا حدددداباتيعوةُ 

 .ىحه الحدابا  في ذىشو
م أ دددددبح ٜ٘ٛٔومددددع تصدددددػر مخضدددددو وبدددددبب إجخائدددددو  سليدددددة للقرددددبة اليػائيدددددة  دددددام

ىددػكشب  يددخ قددادر  لدد  الشصدده أو تحخةددظ ذرا ددو أو قجمددوة أ  أ ددبح  يددخ قددادر  لدد  
دددداة فقامددددت اددددخكة إنتددددل بتصددددػةخ نطددددام حا ددددػن  دددداص مترددددل بكخ دددديو  الحخكددددة تسام 

و الددتحكع بحخكدددة كخ دديو والتخاشددب با ددتخجام  ددػ  مػلدددج يدددتصيع ىددػكيشب مددغ  رلدد
إلكتخونددي وا ددجار األوامددخ  ددغ شخةدده حخكددة  يشيددو ورأ ددوة حيددث يقددػم بددإ خال بيانددا  
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وجدددددػد البخندددددامب و دددددػن فزدددددل وبة ق ا فدددددي الجيددددداز تس دددددل كلسدددددا  وأوامدددددخمخدندددددة مددددددب
ا لددو  ددا سأ  غوضددسّ ة الكتابددة بسعددج   دةددخفددي  با ددتسخ ىددػكيش السدددا جيغ كبيددخ ا مددغ جد 

 ..األوراق العلسية
دددا زوجتدددو)جيغ وايلدددج( التدددي و  دددا بعائلدددة متسيددددة و رػ   ةعتبدددخ ىدددػكيشب نفددددو محطػض 

دددا فدددي التحدددج  والردددبخ ةعدددجمة و ٜ٘ٙٔتدوجيدددا  دددام السدددخض ومقاومدددة  ىدددػكيشب نسػذج 
 !وانجاز ما  جد  شو األ حا 

 
بدددالتدامغ مدددع  دددالع الخةاضددديا  روجدددخ  -مٜٔٚٔ دددام ةأ دددخل  دددتيفغ ىدددػكيشب نطخةددد

ت بددت رةاضددي ا و بددخ نطخةددة الشدددبية العامددة أليشذددتايغ بددأن ال قددػن الدددػدا  أو  -بشددخوز
الشجددػم السشيددارة بالجاذبيددة ىددي حالددة تفخديددة فددي الكددػنة أ  أنيددا حددجث لددو نقصددة بجايددة 

 في الدمغ.
كددددذ كددددل م أن ال قددددػن الدددددػدا  ترددددجر إاددددعا  ا  لدددد   ٜٗٚٔوأثبددددت نطخة ددددا  ددددام

)إاددددعال ىددددػكيشب( وا ددددتعان اإلاددددعال با سوالشطخةددددا  السصخوحددددة بنددددحا  و ددددسي ىددددحا 
 بشطخةا  ميكانيكا الكع وقػانيغ الجيشاميكا الحخارةة.

)جيع ىارتدددل مدددغ جامعدددة كاليفػرنيدددا( نطخةدددة الرحدددجود للكدددػن التدددي شدددػر مدددع معاوندددو
إضددافة إلدد   ددجم  يددخ  مددغ الترددػر القددجيع للحطددة االنفجددار الكبيددخ  ددغ نذددأة الكددػنة 

 تعارضيا مع أن الكػن نطام مشتطع ومرله.
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م وحقددده أرقددام مبيعدددا  ٜٛٛٔنذددخ  ددتيفغ ىدددػكيشب كتابددو: مدددػجد تددارةر الددددمغ  ددام
م نذدددخ مقالدددة بعشدددػان: الكدددػن الػليدددج وال قدددػن الددددػدا ة ٖٜٜٔواددديخة  اليدددةة وفدددي  دددام

نددددخة م نذدددخ ٕ٘ٓٓم كتابدددو: الكدددػن فدددي قذدددخة جدددػزة وفدددي  دددامٕٔٓٓونذدددخ فدددي  دددام
 ججيجة مغ كتابو: مػجد تارةر الدمغ  لتكػن أبدى للقخا .

  شفددا  لتقددجيع اددخح مبدددى  ددغ الكددػن بصخةقددةلر  ابشتددو الخوائيددة فدد  كتابددة كتددب اددا
 ددباح يدددػم األربعددا  الخابدددع  بتددػفي  ددتيفغ ىدددػكيشة وقدددج مٕٚٓٓ ددامفدددي  وذلددظ روائيددة

دد ددتة و ددبعيغ   ددغ  سددخ ندداىدم ٕٛٔٓ ذددخ مددغ مددارس ة فكددان م دداال  ُيحتددحى فددي ا ام 
 (.ٔ)وقػة اإلرادة والتحج  اإل خار

 أفرم وثائمية  غ ىػكيشب:
https://www.youtube.com/watch?v=CxTjykhiPJٓ 
https://www.youtube.com/watch?v=UvxFvCXiTEٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٜٕٚٓ=http://www.mawhopon.net/?p                                                                                :انطخ (ٔ)
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/ 
https://www.arrajol.com/content/ٕٔٙٚٛٙ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝAC%DٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٔ/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٛٝDٛٝAC%
DٛٝBٔٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٕٝٛٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٛٝDٛٝAٖٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٛٝDٛٝAD%DٜٝٛٛٝDٛٝAٚ-%DٛٝBٜٝDٛٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAٔ-
%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘ 

ا: ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.وانطخ   أيز 

https://www.youtube.com/watch?v=CxTjykhiPJ0
https://www.youtube.com/watch?v=CxTjykhiPJ0
https://www.youtube.com/watch?v=UvxFvCXiTE4
https://www.youtube.com/watch?v=UvxFvCXiTE4
http://www.mawhopon.net/?p=2097
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
https://www.arrajol.com/content/167826/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
https://www.arrajol.com/content/167826/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
https://www.arrajol.com/content/167826/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
https://www.arrajol.com/content/167826/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
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 دٕٛ دَٚٝٓٝو بٛبٞ:( 11)

 يف نتاّبا.. جبفٔ عٝٓ٘ ايٝضز٣(أ)

م  شدددجما كدددان فدددي ال ال دددة ٜٜ٘ٔحافي وكاتدددب فخنددددي مذددديػرة تعدددخض فدددي  دددامِ ددد
دا وجدج أندو ال يددتصيع مغ  سخه واألربعيغ  لجلصدة حدادةة و شدجما ا دتيق  بعدج  ذدخةغ يػم 

 بددارة  الحالددةأن يددخمر بجفددغ  يشددو اليدددخىة وىددحه  فقددى كددان بإمكانددوو ة والحخكددة الكددرم
قدج أ ديب بالذدلل فدي ف غ الل معطع أجدا  الجددع وبقدا  العقدل فدي حالدة و دي كامدلة 

 .الجلصةفسو وةجيو ورجليوة و اش  شتيغ بعج إ ابتو بتلظ 
جفشددددو  شددددج  رِ مْ خَ وبددددالخ ع مددددغ ذلددددظ ألددددف بددددػبي كتابددددو: بحلددددة الرددددػص والفخااددددةة ِبدددد

 !يقػم بشصه الحخوُ األبججية ببى  الػ ػ  للحُخ الرحيح مغ مدا ج
 لددد  قدددّػة  بحلدددة الردددػص والفخاادددة كتابدددو:يخّكدددد الفخنددددي جدددػن دوميشيدددظ بدددػبي فدددي 

اإلرادة الكامشددة لددجى اإلندددانة ودورىددا فددي تخّصددي الس  ددي التددي يجددج نفدددو  ارق ددا فييددا 
لتدددأقلع مدددع الػقدددائع والسددددتجّجا  ميسدددا فدددي رحلدددة حياتدددوة وضدددخورة البحدددث  دددغ  دددبل ل

رددالح مددع الددحا  والعددالعة لتشيةة وذلددظ فددي مدددع  لعقددج نددػل مددغ ااانددت قا ددية أو مزدد
ا   التحّدخ والتبااي والخثا .  غوتقّبل األمػر كسا ىي بعيج 

 
حيددث كددان  ا دا ددل  خفتددو بالسدتذددف ةلسددجة ثددرث  ددا ا  يػميددد تومدددا ج اددان بددػبي يلتقددي

ددد ايسلييددد دددندددز الكتدددان حخف    ايالحدددخُو بالتختيدددب إلددد  أن يددددتػقفبش دددخ  ةقدددػم السددددا جتإذ  ةاا حخف 
عيشددو اليدددخى ىددي العزددػ الػحيددج الددح  ف -يجددب تدددجيلو ح الدد حددُخبخمذددة  دديغ واحددجة للبددػبي 
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ر األمددخ نفدددو لتحردديل األحددُخ التاليددة – يسكشددو الددتحّكع بددو ػن  لدد  حرددليددج يوبعددج جَ  ةثددع ُيكددخ 
 !وىكحا..جسل واضحة السةة ثع مقاشع

ةددخى و للعدديغة  إ ساضددة( ألددف ٕٓٓ) ددفحة نتددال( ٖٚٔ)مددغ وجددا  الكتددان السؤلددف
يطددددل حبدددديذ  -حتددد  وان كددددان يدددددتصيع الحخكددددة -دوميشيدددظ فددددي كتابددددو أن كددددل إندددددان

لدة حو  جدده  دغ الحخكدة ببوةذدبّ جدجه مالع تكدغ لجيدو اإلرادة الحجيجيدة لتحقيده مدا يخةدجة 
 ه في  سا  بارةذ.بخوحو م ل الفخااة تحلّ  ػص تقيجهة ور ع ذلظ يذعخ 

ا مذداىج مدغ حياتدو و  ةرف لشا بػبي تجخبتو مع ىدحه الحالدة السخضدية الشدادرة مددتعيج 
نفددددوة وةعيدددج ااتذددداُ بدددارةذ فدددي  يالدددو ليخاىدددا بردددػرة مختلفدددةة بيدددا الساضدددية يػا دددي 

 ةذعخ دوميشيظ بأن روحو تحخره مغ كل قيػد العجد والذلل.و 
الكتددان وحددخره بالكامددل دا ددل  قلددوة وقددام بإمرئددو حخف ددا حخف ددا ليكددػن ألددف بددػبي لقددج 

دداة و ددجر الكتددان فددي فخن لكددغ مة و ٜٜٚٔ ددشة مددارسالدددادس مددغ  دددا فددياإلمددر  دقيق 
 !!(ٔبعج ثرثة أيام مغ نذخ الكتان) ةفجأمؤلف الكتان تػفي 

 https://www.bookleaks.com/files/ketab/ketabٖ/ٕٛٙ.pdf                                     رابى الكتان:

وقددج أ ددخل السخددخل الددديشسائي جػليددان اددشابل فدديلع: قشددال الرددػص والفخااددةة السقتددبذ 
 م.ٕٚٓٓمغ الكتان  ام
 https://www.actionz.tv/video/see.php?vid=ٔbٕ٘٘ٗٚٛٗ                              رابى الفيلع:

 https://www.youtube.com/watch?v=wvjyٕo_wٓcs                   فيلع وثائقي  غ دوميشيظ:

 
 

                                                           

 /http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability                                                                                               :انطخ( ٔ)
https://abunawaf.com/ٔٔٓٙٔ٘-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛa%dٜٝٛٙ-%dٜٕٝٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛa%dٛٝaٖٝdٛٝbٖ-
%dٜٝٛٛٝdٛٝb٘ٝdٜٝٛٙٝdٛٝbٜٝdٜٝٛٛٝdٛ%aٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad/ 
https://www.vb.eqlaٖ.com/showthread.php?t=٘ٓٚٛ٘ٔ 

ا: ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.  وانطخ أيز 

https://www.bookleaks.com/files/ketab/ketab3/286.pdf
https://www.actionz.tv/video/see.php?vid=1b5547842
https://www.youtube.com/watch?v=wvjy2o_w0cs
http://elmosoah.com/great-personalities-despite-disability/
https://abunawaf.com/110615-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
https://abunawaf.com/110615-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
https://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=507851
https://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=507851
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 دٜفٝد ٖارمتإ:( 11)

 )ايطبٝب ايهفٝف(

أن يددجرس الصددبة وكددان كددل الددحيغ يعخفػنددو حتدد  أ ددختو أمشيددة ىددحا األمخةكددي اانددت 
 يعتقجون أنو يدتحيل  ليو ذلظ.

مة وبعددجىا تقددجم بصلددب االنتدددان إلدد   ذددخ ٕٜٚٔأنيدد  ديفيددج درا ددتو ال انػةددة  ددام 
اليا  شبيةة وتع الخفس مغ تدع كليدا ة لكشدو بعدج وقدت قرديخ تلقد  ر دالة بالسػافقدة 

 مغ جامعة تسبلة وبجأ ديفيج معخكة التحج ..
دروس التذدددددخةح التسييجيدددددة  لددددد  مذدددددكر   ا دددددة تتعلددددده بدددددوة فيدددددػ وان انصدددددػ  

ل أن يردددددػص بيجيدددددو السحسيتددددديغ بقفدددددازةغ مدددددغ السصددددداف دا دددددل الج دددددث لدددددتلسذ ا دددددتصا
ددا  مػاضدع األ زدا  الكبيدخة وتعدُخ ىينتيداة فدإن التعدُخ  لد  األ زدا  األ درخ حجس 

 واألا خ تدتخ ا م ل الزفائخ العربية ا تػجب ا تخجام يجيو العارةتيغ.
أ دددابعو حا دددتيا وىدددحا مدددا أقحسدددو فدددي  دددباق لدددتعلع األاددديا  الزدددخورةة قبدددل أن تفقدددج 

بدددبب مرمدددة محلددػ  الفػرمالجىيددج الددح  يدددتخجم فددي السختبددخ لػقايددة نسدداذل الكائشددا  
 مغ الفداد.

أ دددبح  لدددي ديفيدددج أن يعتسدددج فدددي درا دددة  لدددع األنددددجة  لددد  أ ددداتحتو وزمرئدددو فدددي و 
فددخ   لددد  شخةقددة تذدددبو شخةقدددة ذ ر دددػم حُ و ددف مايخوندددو تحددت السجيدددخة و لدد  تلّسددد

 أ اتحتو.بخايل أ جىا لو 
السخاجددددع التددددي يحتددددال إلييددددا فددددي  لدددد  راح ديفيددددج يددددشطع مكتبددددة  ا ددددة بددددو تحتددددػ  و 

جلت درا ددتوة وزودتدددو مجسػ دددة مدددغ متصػ ي)جسعيدددة التددددجيل للسكفدددػفيغ( بأادددخشة َ ددد
ا مدغ الكتددب السقدخرة  لدد  ديفيدجة ومدا كدداد ديفيدج يبااددخ  دشتو الصبيددة   لييدا ثرثديغ مجلددج 

متابعددة  ددت يددتسكغ مددغ  يْ َكددلِ حددا  مينددػس مشيدداة فَ ي ال انيددة حتدد  وجددج نفدددو  ارق ددا فدد
 لَ َقددمحاضددخا  فددي اليددػم الػاحددجة قددام بتدددجيل السحاضددخا  كليددا  لدد  بلددة واحددجةة ثددع نَ 
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ة لكددغ ىددحا األ ددلػن كددان ..األاددخشة إلدد  بيتددو لتدددجيل ملخرددا  ليددا  لدد  بلددة ثانيددة
كددان فددي يتصلددب قخابددة الدددا تيغ لتدددجيل ملخددز محاضددخة مددغ  ددا ة واحددجةة أ  أنددو 

 ا إلتسام واجباتو الجرا ية السشدلية.. ا ة يػميد  ةاجة إل  اثشتي  ذخ ح
حتد  جدا   لكدغ بدخوح ال تعدُخ اليدأسة مدخ  األيدام والددشػن و  معاناة وجيج متػا دلة

م الدددح  تددددلع ريدددو ديفيدددج اددديادة الدددجكتػراه فدددي الصدددبة ر دددع إ دددابتو ٜٙٚٔمدددايػ ٕٚيدددػم
 ةبعلدددع الصدددب ادددي  مددددتحيلة لكدددغ اإلرادبدددالعس  ور دددع تػقدددع الك يدددخةغ أن تخرردددو 

 .و جم اليأس ىسا الجافع لإلبجال

 
ذا   (جسعيدددة التددددجيل للسكفدددػفيغ)ور بزدددعة أ دددابيع  لددد  تخخجدددو احتفلدددتوبعدددج مدددخ 

 مدا  بسشا بتيغ ميستيغ:
ددددا  لدددد  تأ دددديذ الجسعيددددةة األولدددد   وقددددػل حددددجث وال انيددددة مددددخور  سدددددة و ذددددخةغ  ام 

دا ميدجان الصدبة وأاداد رئديذ الجسعيدة  طيع فدي تارةخيداة إذ اقدتحع أادج  ر اياىدا شسػح 
ألنددو أضيددخ انترددار الددخوح البذددخةةة ثددع   بجيفيددج وىددػ يقددجم إليددو جددائدة مؤ دددة الجسعيددة

 ددددل الددددح  ضددددخبو لشددددا ديفيددددج بددددأن إيسانشددددا باإلمكانددددا   يددددخ قددددا : إنشددددا نذددددعخ بيددددحا السَ 
 (.ٔ)ا وبأن الحسا ة ترشع السعجد  دَ ج  جَ السحجودة للشاس جسيعيع قج تَ 

 
                                                           

 ٜٚ-ٚٚالكخةباني: ص( انطخ: كيه أ بحػا  طسا ؟ للجكتػر  عج  عػد ٔ)
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 إٜزٜو ُٜٚٗٝٓاٜز:( 12)

 ) أٍٚ نفٝف ٜتضًل دبٌ إٜفزصت(

فقددج برددخه وىددػ ة رةاضددي أمخةكددي ومرددامخ ومؤلددف ونااددى ومتحددجث تحفيددد   إيخةددظ وةييشسددايخ   
أ سدد   اددخزأ ددبح أو   وقددػة اإلرادة اإل ددخار والتحددج ولكشددو بفددي الخابعددة  ذددخ مددغ  سددخهة 
ددا أربعددة وتدددعيغ م ة وكددان مددغ بديغ ٕٔٓٓ( وذلددظ فددي  دامٔيردل إلدد  قسددة جبدل إيفخ ددت) اخر 

تدلقػا تلدظ القسدة فدي أربعدة أيدام مدغ الجاندب الشيبدالي مدغ الجبدلة وقدج تدػفي ثرثدة متددلقيغ  لد  
 .األقل في ىحا السػ عة اثشان  ل  الجانب الشيبالي وواحج في أراضي التبت

ومددددجىر للرايددددة بالشدددددبة يقددددػ  انددددب كارمددددا  بيددددخ تدددددله الجبددددا : ىددددحا  سددددل مددددحىل 
لستدددددله أ سدددد  حيددددث و ددددل إلدددد  القسددددةة فرالبيددددة الشدددداس يجددددجون  ددددعػبة حتدددد  فددددي 

 .  معدكخ القا جةة نا يظ  غ القسةالػ ػ  إل
 

 
 

القسدددع الددددبعة فدددي تددددّله أاسدددل ة و الذدددييخة (تدددايع) بقردددة و دددرُ فدددي مجلدددةإيخةدددظ  تدددع تكدددخةع
الجبدا  ولكشدو كددان الستددله الػحيددج مدغ متدددلقي مائدة و سددديغ  حيدث انزددع إلد  مٕٕٓٓخ دبتسب

أ ددذ إيخةددظ مشطسددة "العددير بددر  ػائدده" وىددي مشطسددة  يددخ  مٕ٘ٓٓفددي  ددام ة و الكىيدده بيددشيع
 (.ٕ)وتحقيه أىجافيع يعتخصي تحجيات ل  مغ جسيع أنحا  العالع  اربحية تدا ج أاخا   
-https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/ٕٓٔٛ/ٕٔ/ٔٔ/-%DٛٝAٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔٝDٜٝٛA%Dٜٖٝٛ      رابى فيجيػ:

%DٜٝٛٛٝDٜٝٛA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٜٝٛٙٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBA%DٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔ-
%DٜٖٝٛٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛA%Dٜٝٛٔ-%DٛٝAA%DٛٝBٖٝDٜٝٛٗٝDٜٕٝٛ-%DٜٕٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝBٔٝDٛٝBٖٝDٛٝAA-
%DٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛ٘-ٕٓٓٔ 

                                                           

 دغ  دصح البحدخة وىدػ أحدج  تددعة كيلدػ متدخا  جبل إيْفِخ ْت أ ل  جبل  ل  وجو األرضة حيث يختفع حدػالي (ٔ)
 الجبا  التي تتكّػن مشيا  ر ل جبا  اليسرياة  ل  حجود الريغ ونيبا  واسالي اليشج.

                                                                                                                     ٕٛٙٔٗٛٔ/https://www.dostor.org :           انطخ( ٕ)

https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2018/12/11/-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2018/12/11/-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2018/12/11/-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2018/12/11/-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2018/12/11/-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2001
https://www.dostor.org/2184168
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 ْٝهٛالظ فٛدٝضٝو:                                    ( 13)

  (بال ٜدٜٔ ٚال ردًني..)أعٗز َتشدٟ اإلعاق١

ال أ دتصيع أن أ ددافحظ باليددج لكشددي قددج أشلددب مشددظ أن تزددسش ة  شددجما يدددتيدا بشددا 
الشاس ال يجب أن ُنقله أنفدشا بسدا يقػلدػن فالسذدكلة ليددت فدي مطيدخى لكدغ السيدع ىدػ 
جددددػىخ ة قددددج أاددددػن بددددر يددددجيغ أو  دددداقيغ لكشدددد  أحددددب الحيدددداة ومددددؤمغ بددددإرادة   وبددددأن 

 ةوقجرتددوة الخددُػ يسكددغ أن يكددػن إ اقدد الشجدداح ال حددجود لددو مددا دام ىشددا  أمددل فدد   
فدد  حياتشددا إذا تسكددغ مشددا فددر تجعلددو يشددا  مشددظ وتأاددج أن    معددظ فدد  كددل وقددت  ةابيددخ 

 وفي كل حا ..ىكحا  بخ نيكػالس فػجيديظ.        
م بأ ددددتخالياة ولددددج بددددر يددددجيغ وال ٕٜٛٔ ددددشة لددددج فػجيددددديظ فددددي الخابددددع مددددغ ديدددددسبخوُ 

فلية بددجال  مددغ الددداقيغ يدددتصيع تحخةكيددا وا ددتررليا فددي رجلدديغة ولجيددو زوائددج  طسيددة  دد
 حػائجو. بعس قزا 

 
م لددددع تدددددسح الحكػمددددة األ ددددتخالية ل شفددددا  السعدددداقيغ بالددددحىان إلدددد  ٜٜٓٔفددددي  ددددامو 

السددددجارس العاديددددةة فلددددع يددددحىب نيكددددػالس إلدددد  تلددددظ السددددجارسة ولددددع تددددجفع الحكػمددددة أيددددة 
إاسددددا  تعليسددددوة فقددددخر والددددجاه أن مدددددا جا  ماليددددة لشيكددددػالس أو لػالجيددددو حتدددد  يدددددتصيع 
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يتحسر قدػة الطخُو إليجداد مردارةه مدجرس  داص البدشيعة بيدجُ ا دتكسا  تعليسدو 
للسدخحلتيغ االبتجائيددة وال انػةدةة ثددع لددع يتحسدل والددجاه السرددارةه الباىطدة للجامعددةة وقددخرا 
البحدددث  دددغ دا دددع لدددوة وبعدددج مدددخارة بحدددث تكفلدددت إحدددجى السؤ ددددا  الخا دددة بسددددا جة 

 س ال تكسا  تعليسو. نيكػال
حداو  االنتحدار  ألندو ادعخ بأندو وحيدجة ولكدغ أبػةدو  شجما كان في ال امشة مغ  سدخه 

 اانا معجدة حياتو وقاال لو: إن الحياة ا تياران إما السحاولة أو اليأس والفذل.
ددا نذدديص ا  قامددت والجتددة بالبحددث  ددغ شخةقددة  سليددة تذددجعو بيددا  لدد  أن يرددبح اخر 

دددددا بالحيػةدددددةة ة الخا دددددة ووجدددددج  الحدددددل فدددددي أحدددددج األفدددددخاد مدددددغ ذو  االحتياجدددددا  مفعس 
وحرلت  ل   ػر ليحا الخجدل الددعيج وىدػ يتعامدل مدع مذداالو الك يدخة بدر دة تامدة 

وىددددحا مددددا حددددجث  ة لدددد  أن يكددددػن م ددددل ىددددحا الذددددخز ذلددددظ اددددجعوو  وبأ ددددلػن يددددديخة
 بالفعل.

 إاسدا  تعليسدو فقدج ا دتصال ونيكػالس اان فخةج فد   دفاتةة فعلد  الدخ ع مدغ إ اقتدة
أاسدددل تعليسدددة الجدددامع  ة فالدددجور األابدددخ فددد  حياتدددو ابسددددا جة والجيدددو اللدددحيغ كدددان ليسددد

فددد  االقترددداد وادارة األ سدددا  والعقدددارا ة كسدددا  :وحردددل  لددد  ثدددرث اددديادا  جامعيدددة
 .سشحيع كػر ا  تجرةبيةس للصلبة وةا تصال أن يجرّ 

ومدددغ ىػاياتدددة الددددباحة ولعدددب كدددخة القدددجم والجػلدددف وركدددػن الخيدددل والقدددخا ة والكتابدددة 
 ف  الجقيقة. ثرث ا وأربعيغ كلسة لي الكسبيػتخ حيث يدتصيع أن يكتب 

 ونيكػالس ىػ االبغ األابدخ لػالجيدو ولدو أ دت وأر يردرخانوة و لد  الدخ ع مدغ إ اقتدو
ا أنددو أقددل مددشيعة وقددج ذكددخ ذلددظ فقددا : إن والددجىّ   املددو لددع  والددجاه كإ ػتددو ولددع يذددعخاه أبددج 

ددددا: إن أنددددت أاددددفقت  لدددد  نفدددددظ  ا بالذددددفقةة وكددددان والددددجى يقددددػ  لدددد  دائس  يذددددعخان  أبددددج 
كاندددت  ميسدددا -بيدددا فدددي حيددداتي ضدددخُو أمدددخّ  ةإن أيددد : يذدددفه الشددداس  ليدددظة وأضددداُ



 

- 81 - 
 

وىدػ قدادر  لد  كدل ادي ة ولدغ يتريدخ ادي  فدي حياتشدا إال  فدإن   أابدخ مشيدا -قا ية
 بإرادة  .

 
بدددّث األمدددل فددد  نفدددػس الشددداس و ا دددة السعدددػقيغ يقدددام نيكدددػالس بجػلدددة حدددػ  العدددالع ل

ةددخأس نيكددػالس ة و وولكددغ فدد  ذاتدد جدددجه أوة بددت أن قيسددة اإلندددان ليدددت فدد  اددكلو و 
دددا رئددديذ  واحدددجة مدددغ أابدددخ السؤ ددددا  األىليدددة الخا يدددة لإل اقدددة فدددي أمخةكددداة وىدددػ أيز 
لذدددخكتيغ مدددغ أابدددخ الذدددخكا  السيتسدددة بسجدددا  االقترددداد فدددي بلدددجه أ دددتخالياة كسدددا يعتبدددخ 
مدددغ أبدددخز الذخرددديا  الشذدددصة فدددي مجدددا  د دددع األادددخاص ذو  اإل اقدددةة حيدددث زار 

تعشددددد  بذدددددأن السعددددداقيغة ولدددددو العجيدددددج مدددددغ  دولدددددة فييدددددا مؤ ددددددا   ذدددددخةغأا دددددخ مدددددغ 
السحاضخا  والشجوا  التدي يعدخض فييدا تجخبتدو السحىلدة فدي تحدج  اإل اقدةة وةبدث مدغ 

  رليا األمل في قلػن السعاقيغ.

 
ومددغ أجسددل مددا قددا : لددج  إيسددان قددػ  وال أ ددُخ اليددأس أو السلددلة وقددخر  أال تقددف 

لبذدخ لدجييع لددت وحدج  ذا إ اقدة فجسيدع اإ اقتي  ائق ا أمدامي لتريخندية وتعلسدت أنشدي 
فددالخُػ إ اقددة والخجددل إ اقددة والتددخدد إ اقددةة والكسددا  ال وحددجهة ولكددغ األمددل  إ اقددا :
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وال قدددة واإلرادة ىدددي األاددديا  األ ا دددية التدددي يجدددب أن يحردددل  لييدددا الذدددخز الددددػ  
مدددغ فدددي حياتدددوة وىدددحه األاددديا  ال فدددخق فييدددا بددديغ معددداق و يدددخهة وىدددي أاددديا  ال ُتذدددتخ  

قة وأقدددػ : مدددا مدددغ إ اقدددة  دددػى فدددي القلدددب والتفكيدددخ وشخةقدددة االددددػقة يقػلدددػن: إندددو معددد
اة ال تشطدددخ إلددد  الحيددداة بسشطدددار أ دددػد  الحيددداةة  دددأجخن مائدددة مدددخة حتددد  أنيدددس مجدددجد 

حدب الحياة..أحدب الحياة..الحيداة حت  ال تدخى كدل ادي  حػلدظ أ دػدة قدل فدي نفددظ: أُ 
اة و شجما نقخر أن نكػن  عجا     تأتي الدعادة إليشا.جسيلة جج 

يعددير نيكددػالس السعددخُو بدددد)نيظ فيددػتتر( مددع زوجتددو فدد  كاليفػرنيدداة ومددغ أشددُخ 
 مػاقفو أنو ألبذ زوجتو  اتع الدفاُ بفسو..

 
 خائددب ومددغ  يعددخض ريددو  دديختو الحاتيددةة ة: حيدداة بددجون حددجودوقددج ألددف كتاب ددا  ددساه 

 (.ٔيؤمغ بالسعجدا )نو يحتف  بدول مغ أححية في  دانتو ألنو أ نيكػالس
 رابى الكتان:

https://www.saٚeralkutub.com/%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚ-
%DٛٝAD%DٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝAF/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y_XGٜYٙVZZU                                             فيجيػ:رابى 

 

                                                           

  :انطخ( ٔ)
                                https://small-projects.org/%dٜٕٝٛٝdٛٝb٘ٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٙٝdٛٝac%dٛٝaٚٝdٛٝad-

%dٜٝٛٙٝdٜٝٛa%dٜٖٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٗٝdٛٝaٚٝdٛٝbٖ-%dٜٝٛٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝac%dٜٝٛa%dٛٝbٖٝdٜٝٛa%dٜٖٝٛ/ 
                                                                             https://almolok.ahladalil.com/tٖٖٖٓ٘-topic 

https://www.annajah.net/%DٜٕٝٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝB٘-%DٜٝٛٙٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAD-%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝBٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛA%DٛٝBٔ-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-
%DٛٝBٓٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝAٚٝDٛٝAA-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAE%DٛٝAٚٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٜ-
%DٜٝٛٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛٝDٛٝAA%DٛٝBٚٝDٜٝٛٔٝDٛٝAٚٝDٛٝAA-%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAD%DٜٝٛA%DٛٝAٚٝDٛٝAA%DٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘-article-ٕٕ٘٘ٚ 

https://www.sa7eralkutub.com/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/
https://www.sa7eralkutub.com/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/
https://www.youtube.com/watch?v=Y_XG9Y6VZZU
https://small-projects.org/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%83/
https://small-projects.org/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%83/
https://small-projects.org/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%83/
https://almolok.ahladalil.com/t30533-topic
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
https://www.annajah.net/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-article-25257
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 يٝشٟ فٝالصهٜٛش:( 14)

ُٚصفت بأقبض اَزأ٠ يف ايعامل( ( 
"ليدد  رير دكػةد" بعدج نذدخ  أبذع امدخأة فدي العدالعة ىدحا ىدػ اللقدب الدح  اادتيخ  بدو

لسقدداشع مرددػرة ليددا  لدد  مػقددع "اليػتيددػن"  -كسددا ترددفيع -بعددس الستيكسدديغ الزددعفا 
 إلثارة الدخخةة واال تيدا  بيا.

 
يدددا بذددديخة م  فدددي واليدددة تكدددداس األمخةكيدددة قبدددل مػ دددج والدتٜٜٛٔولدددج  ليدددد   دددام 

دددا ندددادر ا يج   )مترزمدددة بخوجيخةدددا أو مدددخض الذددديار( الدددح  يجعدددل  ددداحبو تحسدددل مخض 
يبددددجو أابددددخ  ددددشدا بك يددددخة كسددددا أن لددددو تددددأثيخ ا  لدددد  العزددددر  والددددجما  والقلددددب والعيشدددديغ 

ددا يسشددع مددغ ااتدددان الددػزن مسددا  دى إلدد  ضددعف  سليددة الشسددػ وكددحلظ يددؤ والعطددامة وأيز 
 ضعف في األندجة الجا لية.

فددإن والددجتيا ا ددتسخ  فددي ترددحيتيا ترحيددة جيددجة  وبددالخ ع مسددا واجيتددو ليددد  مددغ أمددخاض 
لتبقييدددا  لددد  قيدددج الحيددداةة وكدددان والدددجاىا يعامرنيدددا وكأنيدددا لدددع تردددب بدددأ  مدددخضة وكاندددا 
حخةردديغ  لدد  أن تحطدد  ليددد  بحيدداة شبيعيددةة وقددج جعليددا د ددع والددجييا تتراضدد   ددغ 

و ليا مغ قِ   ل األشفا  في السجر ة.بَ ال اال تيدا ا  التي كانت تػج 
تقػ  والدجتيا: لقدج أ بخندا األشبدا  بأنيدا قدج ال تدتسكغ مدغ  دير حيداة شبيعيدة بذدكل كامدل 

م  لرددددرخ وربسددددا لددددغ تددددتسكغ مددددغ السذددددي والكددددرمة وكشددددت أاددددتخ  ليددددا مربددددذ تخددددز الددددج  
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ددددا بإ ددددابة أحددددج  يشييددددا فجددددأة بددددالعس  فددددي أمددددخ لددددع يدددددتصع  زاد حجسيدددداة و  معاناتيددددا أيز 
 األشبا  تفديخه  شجما تحػ  لػن  ج ة  يشيا اليسش  مغ البشي إل  األزرق.

إلددد  الجامعدددة بدددجأ الكدددرم  شيدددا يتدايدددجة وأ دددبحت مشبدددػذة مسدددغ  ليدددد    شدددجما و دددلت
رة الددػحرة لعددالعة السْدددحػليدداة وُو ددفت بالعجيددج مددغ األو دداُة مشيددا: أبذددع امددخأة فددي ا

ة القاتلدددة لكدددل ىدددحه التعليقدددا  الددددلبية حدددجىع باالنتحدددار..ة ولدددع تلتفدددتالذدددبحة وأو ددداىا أ
 وقبلت التحج ! وقخر  أن تخد بصخةقتيا

كددددل ىدددددؤال  بيددددا  لدددد   لتددددخدوضددددعت ليددددد  أماميددددا أىددددجاف ا و ددددسست  لددددد  تحميقيددددا 
محاضدخاتيا فدي التحفيددة وكدان ىدحا بدجأ   مدغ  سخىدا والعذدخةغال انيدة في فالسدتيدئيغة 

أو  ىددجُ تحققددوة ثددع نذددخ  كتددابيغ بعشددػان: ليددد  الجسيلددةة وكددغ جسددير  .. كددغ أنددتة 
وكددددددان ىددددددحا ثدددددداني أىددددددجافياة وتخخجددددددت ليددددددد  مددددددغ الجامعددددددة فددددددي تخرددددددز الجرا ددددددا  
واالتراال ة وكدان ىدحا اليدجُ ال الدثة وأ دبح لدجى ليدد  الك يدخ مدغ السعجبديغ وقامدت 

رزقشدددي  تقددػ  ليددد : لقددجة سددل للترلددب  لددد  الخددُػ والعمبددا غ ورش العبعسددل العجيددج مدد
ا لي لتحقيه ىحه األىجاُربي بأ طع نعسة في حياتي وىي مخضي  !  إذ كان دافع 

 
ددداة ٕٛوىدددي ا ن حدددػالي واحدددجة وُةدددحكخ أن ليدددد  ولدددج  بدددػزن كيلدددػ جدددخام  كيلدددػ جخام 

تحددددت الستابعددددة والجرا ددددة التددددي ال تدددددا   -ةقددددػ  األشبددددا  الددددحيغ أدىذددددتيع حالددددة ليددددد  و 
إنيددا  لدد   -مخترددػن فددي جامعددة تكددداس غ بخنددامب درا ددا  جيشيددة يذددُخ  ليددوضددس

الخ ع مغ حالتيدا الصبيدة الشدادرة التدي لدع يردب بيدا إال اخردان  يخىدا فدي العدالع فيدي 
   .ال تدا  قادرة  ل  الدوال والحسل بذكل شبيعي
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وبخا ددددة ة اإليجددددابيفددددي قددددجرتيا  لدددد  التفكيددددخ الفزددددل رير ددددكػةد لػالددددجييا شدددددب وتَ 
أ بخىدا والدجاىا ة فقدج حيشسا كاندت تتعدخض للسزدايقة فدي السجر دة أو الددخخةة فدي الذدارل

مخفػ ددة الددخأس تعامددل الجسيددع بلصددف برددس الشطددخ  ددغ مبتدددسة أن تددحىب إلدد  السجر ددة 
ا  شدددددػ  وىدددددي الشرددددديحة التدددددي التدمدددددت بيدددددا رير دددددكػةدة الصخةقدددددة التدددددي يعاملػنيدددددا بيدددددا

 (.  ٔ)حياتيا
 رابى فيلع وثائقي:

https://www.youtube.com/watch?v=pgPٙbnwKgGM 

 رابى فيجيػ:
https://www.ted.com/talks/lizzie_velasquez_how_do_you_define_yourself?language=ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  :انطخ( ٔ)
http://disabilityhorizons.ae/ٕٓٔٛ/ٕٓ/%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٙ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝba%dٜٝٛa%dٛٝbٔٝdٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝac%dٛٝbٔٝdٜٜٝٛ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝaa%dٛٝaٚ/ 
http://www.alriyadh.com/ٚٚٗ٘ٔ٘ 
https://alwan.elwatannews.com/news/details/ٕٕٗٗٙٚٙ/%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAD%DٛٝAF%DٛٝAB%DٛٝAٜ-%DٛٝAٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙٝDٛٝAA%DٛٝAF%Dٜٜٝٛ-
%DٛٝBٗٝDٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘-%DٛٝBٔٝDٛٝAD%DٜٝٛٗٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛA%DٛٝBٕٝDٜٝٛA-
%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٙ-%DٛٝAٖ%DٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝBٔٝDٛٝAٖٝDٛٝAٜ-%DٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٜ-
%DٛٝBٜٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ 

https://www.youtube.com/watch?v=pgP6bnwKgGM
https://www.youtube.com/watch?v=pgP6bnwKgGM
https://www.ted.com/talks/lizzie_velasquez_how_do_you_define_yourself?language=ar
https://www.ted.com/talks/lizzie_velasquez_how_do_you_define_yourself?language=ar
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://disabilityhorizons.ae/2018/02/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7/
http://www.alriyadh.com/774515
http://www.alriyadh.com/774515
https://alwan.elwatannews.com/news/details/4467226/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://alwan.elwatannews.com/news/details/4467226/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://alwan.elwatannews.com/news/details/4467226/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://alwan.elwatannews.com/news/details/4467226/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ًَشل

١ُِٗ أخز٣ عدصٝات ًَُ 
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 ُٛح:عُزٚ بٔ اجَل( 1)

 (ايغٗٝد األعزز ايذٟ ٜطأ بعزدت٘ يف اجل١ٓ)
مددغ العددخل   العددخن وأاددخافيعة وكددان يعددان ا مددغ  ددادو ة ملسو هيلع هللا ىلص(أحددج  ددحابة الشبددي)ىددػ 

أ ددددخ  لدددد    لددددحا فيددددػ مددددغ أ ددددحان األ ددددحارة ومددددع ىددددحا الذددددجيج فددددي إحددددجى  دددداقيو
 حجة ر ع مذقة و صػرة السػقف! في  دوة أُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(السذاركة مع الشبي

ردددإ  إندددي )ملسو هيلع هللا ىلص(: لشبددديأحدددج ر دددع  خجدددو الذدددجيج قدددائر  ل ددددوة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ذددديج مدددع الخ دددػ ف
دا ي دددا ربدددو: الليدددع ارزقشدددي ة وتػجدددو نحدددػ القبلدددة رجدددػ أن أشدددأ بعخجتدددي ىدددحه فدددي الجشدددةأل

وا تذدديج معددو ولددجه فخزقددو   الذدديادةة  اةبيلظ وال تخدنددي إلدد  أىلددي  ائب ددالذدديادة فددي  دد
 ..أحج  دوةد في  ّر 
و بدج   بدغ  سدخو بدغ حدخام والدج جدابخ بدغ  بدج  فدي كفدغ  بغ الجسػح ُكفغ  سخوو   

جددجا لددع يتريددخا مكانيسدداة فػُ  ريددخا مددغفددخ  شيسددا ليُ واحددجة وكددان الددديل قددج  ددخن قبخىسددا فحُ 
خحددددو فددددجفغ كددددحلظة خح فػضددددع يددددجه  لدددد  جُ اأنسدددا ماتددددا بدددداألمذة وكددددان أحددددجىسا قددددج ُجدددد

فددخ ر دلت فخجعدت كسددا كاندتة وكدان بديغ يددػم أحدج وةدػم حُ ميصدت يدجه  دغ جخحددو ثدع أُ فأُ 
 .(ٔ) شيسا  ت وأربعػن  شة!

 
 
 
 
 

                                                           

م(ة و دديخ أ ددرم ٜٜٗٔ-ىددد٘ٔٗٔة دار الكتددب العلسيددةة األولدد )ٜٗٔص ٗراجددع: أ ددج الرابددة البددغ األثيددخ: جددد (ٔ)
 ٗم(ة واإل دددابة البدددغ حجدددخ: جددددٜ٘ٛٔ-ىدددد٘ٓٗٔالخ دددالةة ال ال دددة)ة مؤ ددددة ٕ٘٘-ٕٕ٘ص ٔالشددبر  للدددحىبي: جدددد

 ىد(.٘ٔٗٔبيخو ة األول )–ة دار الكتب العلسية ٛٓ٘-ٙٓ٘ص
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 قايٕٛ:( 2)

 صِ()إَاّ ايكزا٤ األ
 الردسعةة وكدان أ دع ادجيج القدخبن الكدخةع ا خّ أاداخ ُقد أحدجلع يسشعدو  دسسو أن يكدػن 

واأل جدب أنددو كدان يشطددخ إلدد  ادفتي القددارا وةددخد  ليدو اللحددغ والخصددأة واليدػم يقددخأ  ددجد 
 .ابيخ مغ أ ل إفخةميا بقخا ة قالػن األ ع

جدجه  بدج    مدغ  دبي  ىػ أبػ مػ    يد  بغ ميشاة وأ لو مدغ الدخومة وكدان جدجّ 
ُلقدددب بقدددالػنة وىدددي كلسدددة روميدددة تعشدددي: جيدددجة والدددح  ة الخصدددانالدددخوم أيدددام  سدددخ بدددغ 
أ  جيددجة  ةقددالػن : ادديخو نددافعة فقددج كددان إذا قددخأ  ليددو يقددػ  لددو َأْشَلددَه  ليددو ىددحا اللقددب

ابددغ الجدددر :  ددألت الددخوم  ددغ ذلددظ فقددالػا: نعددعة  يددخ أنيددع نصقددػا  يرشفددو بلرتددوة قددا 
  ل   ادتيع. اااف   القاُ لي

ة اوا دددتز بدددو ك يدددخ   ومائدددةة وقدددخأ القدددخبن  لددد  ندددافع مدددخا  ك يدددخةةولدددج قدددالػن  دددشة  ذدددخةغ 
قخا تدو  يدخ مدخةة وكتبتيدا فددي  قددخأ   لد  ندافع وقيدل: إندو كدان ربيدب ندافعة َوُرِو   شدو قػلدو:

 دصػانة ! اجلدذ إلد  أادع تقدخأ  لديّ  لدو: اتابية وقج بلد  مدغ ك دخة قخا تدو  لد  اديخو أن قدا 
وداللدة  لد  حدب  مدغ اديخو بالقدجرة  لد  التعلديعة لدووىدي اديادة ة حت  أر ل إليظ مدغ يقدخأ

 ا.يتقجمػا في حياتو وةربحػا ايػ    اإلمام نافع لترميحه ور بتو أن
قيدل لقدالػن: كدع قدخأ    دغ اديخوة قدا  الشقداش: بالتعليع لع يشقصدعقالػن  مع ااترا و 

 ا خةة إال أني جالدتو بعج الفخا   ذخةغ  شة.  ل  نافع؟ قا : ما ال أحريو
 وقددج انقصددع قددالػن إلقددخا  القددخبن وتعليسددو ةالحددحا  وقددخأ قددالػن  لدد   يددد  بددغ وردان

فقدددج  ددداش نحدددػ مائدددة  دددشة كذددديخوة َوَبُعدددَج  ددديتو وتدددػل   وتعلددديع العخبيدددة وشدددا   سدددخهة
 مشرب ايخو بعجه.
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وأحسدج بدغ يدةدج  : ابشداه أحسدج وابدخا يعة وأبدػ نذديى   بدغ ىدارونةترميحه مغ أايخو 
الكدددائية وابددخا يع بددغ    سددج بددغ  ددالح السرددخ ة وابددخا يع بددغ الحددديغالحلددػانية وأح

 السجنية وا سا يل بغ إ حاق القاضي و يخىع.
فيدع قدخا القدخا  وةَ يُ  نقل معطع مدغ تدخجع لدو أندو كدان أ دعة قدا  ابدغ حداتع: كدان أ دع

 اددان قددالػن اددجيج الرددسع بددغ الحدددغ اليدددشجاني:  صددأىع ولحددشيع بالذددفةة وقددا   لدديّ 
ادفتي القدارا فيدخد  ليدو اللحدغ  كدان يشطدخ إلد ة و رفعت  ػتظ إل   ايدة ال يددسعفلػ 

 والخصأ.
قدددارا فإندددو  ادددان قدددالػن أ دددع ال يددددسع البدددػقة واذا قدددخأ  ليدددو قدددا  أبدددػ   البردددجاد :

تددػفي ة و  شددو إن الرددسع أ ددابو فددي ب ددخ  سددخه بعددج أن ُأِ ددَحْ  القددخا ة :وقيددل ةيدددسعو
 .(ٔ)رحسو    شة  ذخةغ ومائتيغ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ومخاجعيدداة دار  سددار بدداألردنة ٘ٔ( انطددخ: الجدددخ السددأمػن إلدد  روايددة قددالػن للددجكتػر تػفيدده إبددخا يع ضددسخة: صٔ)
 م(.ٜٕٓٓال انية)
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 سضين ٖداٖد:( 3)

 بعد ايجُاْني( ادضتر)سصٌ ع٢ً امل

اددددكر  مددددغ  عددددجوضددددعف بالبددددجن تُ مددددغ أمددددخاض يا ومددددا يرددددحبال اددددظ أن الذدددديخػ ة   
 ولكددغالسدددتسخة  ملينددة بالعسددل والكفدداح بعددج رحلددةإذا جددا   ة وبخا ددة أاددكا  اإل اقددة

ة وىددددحا مددددا ..رؤةددددة مرددددايخةلددددو اإلرادة التددددي ال تعددددُخ اليددددأس العدةسددددة القػةددددة و   دددداحب
          تجدج في اخرية حدشي ىجاىج!

وقاددخ  تحددجى الجسيددعة حيددث ا مددػاشغ مددغ أرةدداُ محافطددة الذددخقيةقرددة كفدداح بددجأ 
 لدد   وانتاددت بحرددػل ارادة قػةددة دةسددة و  ولجيدد توكانددوة الطددخُو الرددعبة التدد  واجاتدد

اة ثددع  وكدددان ذلدددظ كلدددو بعدددج  درجدددة الساجددددتيخ بتقدددجيخ مستددازةالليدددانذ بتقدددجيخ جيدددج جدددجد
 إحالتو للتقا ج.
 تيشدحتد   ُ  يفد   سلد ت لد  دبلدػم السعلسديغ وتدجرج تحردلكشدت قدج يقػ  ىجاىج: 

روادتشددي فكددخة ا ددتكسا  درا ددتي الجامعيددة بعددج  ة ثددعالقسددح التعليسيددة بسشيددا لددإلدارة امددجيخ  
ة كدددان لدددج  فدددخا  كبيدددخة وحاولدددت مدددختيغ ولدددع أوفددده لكدددغ مٜٜٛٔإحدددالتي للسعددداش  دددام

الرددددحف  أكشددددت أقددددخ  م ٕٗٔٓ دددداموذا  يددددػم مددددغ فددددي قلبددددية  امكان دددد جددددجاليددددأس لددددع ي
لخقع السددجون  لدددي ا  ددغ التعلدديع السفتددػح الجدددامعية ربددادر  باالترددا  بددافػجددج  إ رن دد

ىدددل يحددده لدددي  دددت و دددبعػن  دددشةة  أندددا  سدددخ   :ددددألتوف ةادددخز  اإل دددرنة رد  لددديّ 
دد :فقددا  ؟لتحدداق بالكليددةاال  ترددلت الدددا ةاكشددت أ تقددج أنددو  امددل الدددػةتر ألنددي ة اشبع 

تعدددالي ):وقدددا  ةدان جامعدددة ششصدددااليدددة ا  أندددا  سيدددج الكليدددةة :يلددد اة فقدددا  ردددخ  ال ال دددة 
 .(بكخة وىا  ورقظ

ا فدددي الكليدددة  القصدددار وقدددجمت فدددي الكليدددةة وكشدددت مذددديػر  بدددادر  فدددي الردددباح مددددتقرد ر
بقددع اللردة ا يددانذ بجرجدة جيدج جدج  بيغ الصلبة بحكع  شية والحسج ال حردلت  لدي الل

فدددحىبت إلدددي جامعدددة  لحردددػ   لدددي الجرا دددا  العليدددا لددد  اجعشي ادددمدددا وىدددحا العخبيدددةة 
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الجرا ددا  العليددا ودفعددت السرددخوفا ة وكشددت أجددج إاددادة كبيددخة مددغ ب ددجلت و السشرددػرة 
 األ اتحةة والحسج ال حرلت  لي درجة الساجدتيخ في أقل مغ  ام.

ددداة  حددددش   جا دددج مدددغ قخةدددة التلددديغ مخكدددد مشيدددا البدددال  مدددغ العسدددخ ثرثدددة وثسدددانيغ  ام 
 لجشددة السشاقذددة والحكددع التدد   قددج  بجامعددة السشرددػرة والقسددح محافطددة الذددخقيةة مشحتدد

 ستددددداز فددددد  الخ ددددددالةمدرجدددددة الساجددددددتيخ بتقددددددجيخ  مٕٕٓٓ/٘/ٖٓالسػافدددددده الددددددبتيدددددػم 
 رز ".أَ  دبْ شػان" فشيا  الترػةخ ف  اعخ الخُ بع شوم السقجمة

 
تسكددغ  : إنددوقددا  حدددش   جا ددج الددحى يعددج أابددخ شالددب يحرددل  لدد  درجددة الساجدددتيخ

 فدد  اللرددة العخبيددة  توفدد  أقددل مددغ  ددشةة وا تددار ر ددال تولخ ددال تجسيددع السددادة العلسيددةمددغ 
العبا دد  ال ددان  الددحيغ لددع يشددالػا ادداخة و ددػ الذددا خ" نرددخ بددغ  العرددخ اددعخا أحددج  ددغ 

 رز .أَ  دبْ أحسج البرخ " الذايخ بالخُ 

 
الجرا دددة فددد  الكبدددخ  وتاكسدددا  مدددغ محاولتدددوالالعجيدددج مدددغ الردددعػبا   وواجددد وأندددذكدددخ و 
 وال يػجدددج مددددتحيل مدددع األمدددلة وأندددأندددو وأوضدددح  دددجرهة بدددو لدددع يزددده  كلدددو ذلدددظ لكدددغ
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وةصسدح فدي الحردػ  ة فد  أقدل مدغ  دام بجرجدة مستداز  ل  الساجدتيخ وفخػر بحرػل
 ه.. لي الجكتػار 

 :  لدد  الذددبان أن يسحددػ كلسددةر ددالة إلدد  الذددبان قددائر   ىجاىددجووجددو الددجكتػر حدددش    
ة وان   ال يزددديع ةإليدددوة فاالجتيددداد لدددو ثسدددخ  مددددتحيل مدددغ قامػ دددو وةحقددده مدددا يردددبػ

 .(ٔ)أجخ مغ أحدغ  سر  
 https://www.youtube.com/watch?v=ovApC_iSٚto                           :قخار لجشة الحكع والسشاقذة  

 https://www.youtube.com/watch?v=DbIyٖofٜxRs:                    ىجاىج لقا  تليفدةػني مع   

 :عبداهلل باْع١ُ( 4)

 (َٔ عذا٥ب ايكطا٤ ٚايكدر)

حدددجه الترلدددب  لددد  و يددددتصيع  والقدددػةة حتددد  إندددو م ددداال  للحيػةدددةادددان فدددي مصلدددع ادددبابو   
 لدد   أفقددجه القددجرة ربددا ياددلل بكدددخ فددي الخقبددة نددتب  شددو  أ دديبثددع  أربعددة أاددخاصة

دا الحخكة  أن لد  فلدع يجددل أو يددخىة بدل رضدي بقزدا    تعدال  و ددم بعدجىا  ةتسام 
           بج  بانعسة! اإل رمي يذترل بالج ػة إل   ة فكان الجا ية

م كشدت ٖٜٜٔفدي  دامةحكدي قردتو ريقدػ : و ة مٜٗٚٔسكدة السكخمدة  دامب بانعسةُولج 
ن أاسدددددل درا دددددتي فدددددي أرض الحدددددخميغ بمدددددا  ك يدددددخة مشيدددددا أ  شدددددج ا كدددددأ  ادددددان و ادددددابد 
وكشددت فددي  ددحة جيددجة أبشدا ة حردل بعددجىا  لدد  وضيفددة شيبدة وأتدددول وةكددػن  شددج  وأ

ن أضددددخن أربعددددة أ اوكشددددت مدددددتعجد ة وأمددددارس الخةاضددددة ومشيددددا لعبددددة الكاراتيددددو فددددي جددددجة
 .جرجةىحه الل  إالعارية بي اة و لت أ سل ليع حداب   أاخاص وال

                                                           

 ( انطخ:ٔ)
https://www.youmٚ.com/story/ٕٕٓٓ/٘/ٖٔ/%DٛٝAٖٝDٜٖٝٛٝDٛٝAٛٝDٛٝBٔ-%DٛٝBٚٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛ-
%DٛٝAٛٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٗ%DٛٝBٔٝDٜٕٝٛٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ-%DٜٝٛA%DٛٝAD%DٛٝB٘ٝDٜٝٛٗ-%DٛٝBٜٝDٜٝٛٗٝDٜٜٝٛ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAC%DٛٝBٖٝDٛٝAA%DٜٝٛA%DٛٝBٔ-%DٛٝAٛٝDٛٝAA%DٜٕٝٛٝDٛٝAF%DٜٝٛA%DٛٝBٔ-
%Dٜٝٛ٘ٝDٜٝٛ٘ٝDٛٝAA%DٛٝAٚٝDٛٝBٕ-%DٜٝٛٛٝDٜٝٛA%DٛٝBٖٝDٛٝAA%DٛٝBٜٝDٛٝAF-
%DٜٝٛٗٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝB٘ٝDٜٝٛٛٝDٜٝٛٗ/ٖٗٛٓٓٙٗ 

https://www.youtube.com/watch?v=ovApC_iS7to
https://www.youtube.com/watch?v=DbIy3of9xRs
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
https://www.youm7.com/story/2020/5/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4800364
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وفددي يددػم مددغ األيددام كددان  ةفددي الدددباحة وىددحه الخةاضددة أمار دديا كيػايددة اوكشددت متسيددد  
 ةال و  مددا أد ددغ :تددج غ الدددجائخ يددا  بددج  ؟ قلددت لددوأنددت  فدددألشي: يحددجثشي والددج 

ددة كددحبت  لدد  والددج ة وأنددا فددي واقددع األمددخ أد ددغ وكددان  ةو  ال أد ددغ اةوحلفددت أيز 
إن كشدددت يدددا  بدددج    :الػالدددج وكدددان ردّ  ةلددد  الػاحدددجة بعدددج مشتردددف الليدددلإالػقدددت يذددديخ 

أيقطشددي ام وبعددجىا رفعددت  ددػتي  لدد  والددج  وذىبددت ألندد..ة و تددج غ   يكدددخ رقبتددظ
 .نستو لررة الفجخ لكشي ما  ليت 

وفدددي الردددباح ذىبدددت إلددد  السجر دددة وأندددا متددديقغ أندددي  دددُػ أ دددػد إلددد  البيدددت وىشدددا  
 بأربعدة أيدامة كدان يدػم ال رثدا  قبدل اال تبدار ةىخبت مغ السجر ة ومعدي بعدس الذدبان

كشدا نخصدى أن نقزدي  ةوذىبشدا إلد  الذدالييا  ة دانػ  الو  الردف األوكشت أدرس فدي 
حرددددل الحددددادث فددددي  ةكددددي ال يعلددددع بأمخنددددا األىددددل لكددددغ قددددجرة   فددددػق كددددل اددددي ا وقت دددد

السددددبح  شدددجما قسدددت بدددالقفد لكدددي أ دددل إلددد  مددددافة أشدددػ  وأثشدددا  القفدددد جدددا  جددددسي 
 لددد  الخقبدددة وانكددددخ  رقبتدددي وبقيدددت تحدددت السدددا  ربدددع  دددا ةة وتحدددت السدددا  اددداىج  

يددددا  ددددجقة فددددي وقددددت تة المددددخأة  جددددػز أ صياددددخةى حيدددداتي لحطددددة بلحطددددة ومشيددددا  ددددػر 
مدغ السدا  ج دة ىامدجة أ خجدػني و  ةلدج ا بايا يأمام  يشي وىدي تخفدع يدج تياااىج ة ابه

 وانتقلت إل  السدتذف .
إن اإلنددددان الردددحيح إذا انقصدددع األاددددجيغ  دددغ مخدددو أربدددع دقدددائه يسدددػ   :الصدددب يقدددػ 

قدا  وفدي السدتذدف   ةوأندا جلددت تحدت السدا  ربدع  دا ة ةو دت دقدائه يسدػ  كدامر   ادما يد 
ألن الفقدددخا  ال ال دددة والخابعدددة والخامددددة   ندددو لدددع يسدددتألددديذ لدددو  دددرل والحسدددج ال : األشبدددا 
 !ال :يقػ  نجخ  لو العسلية والبعس :البعس يقػ ..وا تلف األشبا  ةتكدخ 
ددد دددبعة  ذدددخ  وبعدددج وأ بخندددي بعدددس ا فدددي الخقبدددة ت العسليدددة ووجدددجوا  دددجيج  ةدددجخ أا يػم 

وجلددددددت فدددددي  ة دددددخشان لددددديأيدددددام مسكدددددغ أن يحدددددجث األشبدددددا  أندددددي لدددددػ جلددددددت ثرثدددددة 
مشيدددا جخةدددت اثشتدددي  ذددخة  سليدددةة ا: أَ وكانددت فتدددخة  دددعبة جددجد  ةالسدتذددف  أربدددع  دددشػا 
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أجددددا  مدددغ أنحدددا   تقلدددونُ  ة دددا ةإحدددجى  ذدددخة  وأقدددل  سليدددة ة دددت  سليدددا  فدددي الخقبدددة
 .مغ الخئة جد  اوأ حوا  ةجدسي لتخكيبيا في الخقبة

أتددددشفذ وفتحددددػا فتحددددة فددددي الحلدددده إلدددد  الخئددددة لكددددي  الأتكلددددع و  الأادددديخ ضللددددت تدددددعة و 
ة مشيدداخددخل أتددشفذ مددغ ىددحه الفتحددة واليددػا  ية تدددعة أادديخ ال أتكلددع و أتددشفذ باألادددجيغ
ة حجيدج فدي رأ دي ولدو مددساران مدغ الجدانبيغ فدي الدخأس وركبػا لي اجّ مع الل ربا ية 

ىددحا  ةمدددسار يددج ل فددي رأ ددي مددغ اليسدديغ الدد  اليدددار..عددةولددع أر فددي  سددخ  تلددظ الػاق
نددي إوالصددب يقددػ   ةأربددع مددخا  كشددت أادداىج السددػ  ةكيدده بعقددان ا  ددخةف قددان الددجنيا 

 والحسج ال الح  نجاني. ةميت
ثرثسائدددة  اإلبدددخة  دددعخ اإبدددخ   أاددديخثرثدددة  وا دددتخجمت فدددي أثشدددا  إحدددجى العسليدددا  لسدددجة

وكشددت أحدددديا تدددج ل م دددل الشدددار فدددي  ةومددددا    ا دددباح   ا دددتخجميا يػميددددأ ةرةددا   دددعػد 
ا مددغ أنفددي إلدد  الددبصغ وفددي إحددجى السددخا  كددانػا يددج لػن أنبػب دداة بصشددي وأتددألع مشيددا ك يددخ  

مغ أجل األالة وفي يػم مغ األيدام أد لدت السسخضدة األنبدػن بقدػة وتألسدت مدغ بصشدي 
دددد ا  وأ صددددػني %(٘)نجاحيددددا ةو سلددددت  سليددددة ندددددب اك يددددخ   اوبعددددج  ددددا ة ندفددددت دم  تدددددع 

 ة ددددخزةلددددي اثشتدددديغ وثرثدددديغ  ا دددداشػ و  اةجددددجد ا ألن الشدةدددده كددددان حددددادد   قخبددددة دموثرثدددديغ 
قلددت مددغ السدتذددف  إلدد  مدتذددف  ب ددخ إلجددخا   سليددة نُ  العسليددة وىشددا والحسددج ال نجحددْت 

ػني  خفددة لفددة نرددف مليددػن رةددا   ددعػد  وبالفعددل أجخةددت جسيددع الفحػ ددا  وأد لددبكُ 
قدددددالػا إن نددددددبة  ألشبدددددا مدددددغ ا  تفددددددارالو شدددددج ا ةالعسليدددددة جدددددخواالعسليدددددا  ولكدددددغ لدددددع ي

 !سكغ أن تسػ فسغ السوما قجرنا نعسليا  (%ٔ)نجاحيا
ىددحا   بعددجمذددلػال   لددتلددع يكددغ لحددالتي أ   ددرل إال العددرل الصبيعددي فقددى وضل اوشبيددد
وكانددددت أمددددي  ةوىددددحا أمددددخ   والحسددددج ال رن العددددالسيغ ةونجدددداني   مددددغ السددددػ الددددوة 

 كػن كفارة لظ.ييا  بج    د  أن  :تقػ  لي خ اجداىا    ي
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ووالددج  وأبشددا   ددالتي واإل ددػان  -أمددي لدديّ إوأحددب الشدداس  -أمدديوةقددػم  لدد   ددجمتي 
 .وأمي ىي اليػا  الح  أتشفد واألىل واألحبان وك يخ مغ األ جقا  لكغّ 

 
بعددجما أاخمشددي   بعسددخ ثددان وىددحه نعسددة مددغ البجايددة  كانددتفددي الددج ػة إلدد    و  وقددج بددجأ ُ 

 أن يػفقشي في مجا  الج ػة. تعال  اكخ الشعسةة وأ أ    او  يخةج مش ة 
بددل ىشددا  حدددخا  واألمشيددة تتسشدد  أادديا  ليدددت  شددج  لكددغ  ةشيددا أم دددت لددج ّ ليوأنددا 

 :ثرثة أايا  وىشا ةالحدخة تتسش  أايا  كانت  شج  وفقجتيا
لرددرة وىددحه مردديبة ن لوك يددخ مددغ الشدداس أ ددحا  تدداركػ  ةأ ددجج ال  ددججةأتسشدد  أن 

األمشيددة  لدد  جيدداز ىددحه والحسددج ال تحققددت  ةب ورق السرددحفأقّلددأن وال انيددة ة  طيسددة
أىدددل الخيددددخ  خومدددا قّردددد ةحدددديغ أقلدددب السرددددحف بدددالكرم  لددد  الجيدددداز (الدددرن تدددػن)

سشدد  أال تدددو  وأت وأنددا أترددفح بكددل يدددخ و ددخور ةبرددشع ىددحا االبتكددار السخرددز لددي
فدي األ يداد والسشا دبا  إلد   دجر  وال ال دة أتسشد  أن أضدع أمدي ة ىحه الشعسة العطيسة

انتبيػا يدا إ دػاني ال ة فدمدع والدجييع ون خ قدادر وك يدخ مدغ الشداس مقرد  يدخوأندا  ةو يخىا
 !!انتبيػافوتكػن  ليكع حدخة  ُتدتبج لنر تتػلػا الشعع 

 ةووقدف معدي وقفدة جدادةا أ دابشية َسدا لِ  جيب د اتدأثخ  والدج   تأثخوفي الشياية أقػ : لقج 
  وقدددجره ومكتدددػن  ليشدددا  لكشدددو قزدددا ىدددحاة  ردددجيقووالدددج   شدددجما د دددا  لدددّي مدددا كدددان 

 اة فلششتبو يا إ ػان قبل فػا  األوان.جسيع  
بانعسددددددة بددددددالدوال فددددددي ربيددددددع  بددددددج  ىددددددحاة وقددددددج مددددددّغ   تعددددددال   لدددددد  الجا يددددددة الذددددددير 

السعلسدددة فدددي مجر دددة لتحىدددي   -إن ابشتدددو :يقدددػ  والدددج الفتددداةة مٕٓٔٓفبخايدددخ -هٖٔٗٔاألو 
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ىددي مددغ ا تددار  ور بدت فددي  بددج   دون فددخض أو و دداية وبإ ددخار وارادة  -القدخبن الكددخةع
واليدددجُ مدددغ ة  دددػى مباركدددة ىدددحا الخبددداف األ دددخ  السقدددجس يال م يدددل ليسددداة فلدددع يكدددغ أمدددام

ة وىددػ مددا أدى إلدد  إلدد   ا فددي الددج ػة يجتيددجا  ددػةد أن يعيشيددا  لدد  ذكددخ   وأن  إ ددخارىا
 .أن يتع الدوال دون اخف

شفدددية وأنددا أرى فددي ب ياددُخ  لدد  تخبيددة أبشددائأد ددػ   أن أُ : بانعسددة جا يددةوةقددػ  ال 
 !مشوة أال وىي الحخكة تما حخم يذرةت

 
إن (:"ملسو هيلع هللا ىلصقدددا )ذدددخى مدددغ    دددد وجدددل بأندددو يحبشدددا نحدددغ  شدددجنا بُ : ومدددغ أقدددػا   بدددج  

د  رضددي فلدو الخضدداةابددترىعة فسدغ  ا طدع الجددا  مددع  طدع الددبر ة وان   إذا أحدب قػم 
 (.ٔ)"ومغ  خى فلو الدخى

 https://www.youtube.com/watch?v=IeٔjkٛXٙeKٓ                                     :لقا  مع بانعسة 
 

 

 

 

 

                                                           

 ٜٕٓٙ=https://alrashedoon.com/?p                                                             ( انطخ: ٔ)
 https://www.okaz.com.sa/article/ٖٜٖٜٔ٘ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie1jk8X6eK0
https://alrashedoon.com/?p=2690
https://www.okaz.com.sa/article/315939
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 أٜٓغتأٜ:( 5)

 (عباقز٠ ايكزٕ ايعغزٜٔ ٜصر أسدَٛصٛف بايػبا٤..)

: إندو لدغ يدشجح اتب معلع اللرة اإل خةمية فدي  دجلو الجرا دي: إندو ال يردلح لذدي ة وقدا 
 في حياتوة ومع ىحا  ار أايخ  لسا  الفيدةا  في القخن العذخةغ!

ألبدػةغ يشحدجران مدغ  ائلدة فقيدخة يعسدل معطدع  مٜٚٛٔفدي ألسانيدا  دامألبدخ  أيشذدتايغ ُولج 
ندو كدان فاادر  درا ديداة وكدان معخوف دا بأ ُو دفوقدج أفخادىا با ة متجدػليغ فدي القدخى والسدجنة 

دداة وكددان السجر ددػن يقػمدددػن  بأنددو  بدديّ  - فددي  ددرخه -بدديغ أ ددجقائو وكددانػا يتجاىلػنددو دائس 
ذلدددظ مسدددا ا دددتشجوا إليدددو فدددي ذىشّيددداة و  بأندددو متدددأ خػه و دددفو بتعشيفدددو با دددتسخار بددددبب  بائدددوة 

   .ثساني  شػا   غّ حت  الكتابة و القخا ة معخفة  ه فيخ تأ ّ 
ومقدجرة ادرف ا كبيدخ ا بجرا دة  لدػم الصبيعدة  وأبدجى ةأيشذدتايغس ألدع ييدع مدغ ىدحا وبالخ 

مدددادة اليشج دددة اإلقليجيدددة وىدددي ودرس بسفدددخده   لددد  إدرا  السفدددا يع الخةاضدددية الردددعبةة
خ  دددار أادددي  دددخاراإلو  ةعدةسدددالومدددع مدددخور الػقدددت وب فدددخل قدددجيع مدددغ فدددخول اليشج دددةة

   . لسا  الفيدةا  في العالع
غ الحردددددػ   لددددد  مدددددتسكدددددغ ة و الدػةددددددخةة دددددافخ إلددددد   ػةددددددخا وحردددددل  لددددد  الجشددددددية 

 تعتبددخ مقدداال   لسيددة أربددعغ جامعددة زةددػررة وفددي العددام نفدددو كتددب م مددٜ٘ٓٔ ددامالددجكتػراه 
 اللبشة األول  للفيدةا  الحجي ة.

انتقددل إلدد  بددخا  ثددع مة ٜٜٓٔ ددام الدػةدددخةة رمعددة زةددػر تاذ ا فددي جاأيشذددتايغ أ ددُ دديغ 
التدددي أ دددبحت أ ددداس الشطخةدددة  ن أفكدددارهو شدددجما و دددل بدددخا  بدددجأ يكدددػّ  مٜٓٔٔ دددامفدددي 

دددددتيلظ ت ااتذددددف أن واجباتددددو الجامعيددددة الخ ددددسية ولكددددغ  ددددخ ان مددددا..ة العامددددةالشدددددبية 
 ة ثددع ددشةفييددا ر ومكددث و دداد إلدد  زةددػر  مٕٜٔٔفددي  ددام الجامعددة األلسانيددةرددادر ف وقتددو

 مجيخ الميرخ في بخليغ. قبل مشرب
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مددغ أ ا دديا   لددع حقدده أيشذددتايغ العجيددج مددغ االاتذددافا  العلسيددة التددي تعتبددخ لقددج و 
أىدددع الشطخةدددا  فدددي مدددغ  أ دددبحتالتدددي  ةالشطخةدددة الشددددبيىدددا ومدددغ أبخز  الحجي دددةالفيدةدددا  
ثيخ الكيخوضددػئية وكددحلظ تحجيددج العرقددة بدديغ وااتذدداُ مػجددا  الجاذبيددة والتددأة التددارةر

 وانيالددت الفيدةددائييغ وقددج ااددتيخ فددي األو دداف العلسيددة بأنددو مددغ أ طددعة .الصاقددة والسددادة.
وقت ددا  مشددو تأ ددح نيدداأنددو تجاىددل الك يددخ مشيددا ألا ة إال سحاضددخ ال إللقددا  ليددو العددخوض 

 .. ل  حدان  سلو ابيخ ا
 ا ددددتسخ فددددي إنجدددداز أبحاثددددوة و جددددائدة نػبددددل فددددي الفيدةددددا أيشذددددتايغ نددددا   مٕٜٔٔ ددددام فدددديو 

ا. م  غ  سخ ناىدٜ٘٘ٔإبخةل  امٛٔفي فيػ تُ إل  أن  وااتذافاتو   تة و بعيغ  ام 
ة وأن قددجراتظ فددر تُ  وتؤكددج حيدداة أيشذددتايغ أنددو ميسددا تكلددع أ  اددخز  لدد  لددِه لددو بدداال 

ا)  (.ٔال قة بالشفذ ىي التي تجعل مشظ إندان ا ناجح 
 https://www.youtube.com/watch?v=LDIZfCQjtKY                        فيلع وثائقي  غ أيشذتايغ:

 نِٝ بٝو:   ( 6) 

 ايبغزٟ()دٛدٌ 
ايع ال يدتصيع تددخةح ادعخهة وال يددتصيع ارتدجا  مربددو أو ادخا  أ  ادي  مدغ أ  

 دددغ رأيدددو فدددي  تعبيدددخ يسكشدددو العسدددل أو الددددفخ أو الادددخزة وةقدددػم والدددجه بيدددحا كلدددوة وال
 الصقذ أو الديا ة أو ال قافةة إنو ببداشة متخلف  قليدا.

ومددع ذلددظ فيددػ يحفدد  أ ددسا  الػاليددا  الستحددجة وأ ددسا  مددجنياة وأرقددام الخمددػز البخةجيددة 
لكدددل السدددجن األمخةكيدددةة وأ دددسا  الصدددخق الخابصدددة بيشيدددا ورمػزىدددا وأرقاميدددا وأشػاليددداة ىدددػ 
يعدُخ كددل اددي   ددغ تددارةر الددجو  وتدارةر الخؤ ددا  وتددػارةر مدديردىع و ددائرتيع..ة ىددػ 

                                                           

 /https://www.thaqfya.com/great-success-stories-wonderful-inspiring-stories                                                                       :انطخ( ٔ)
http://tgntٖlm.blogspot.com/ٕٖٓٔ/ٓٗ/blog-post.html 

 https://www.arageek.com/bio/albert-einstein 

ا: ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان.  وانطخ أيز 

https://www.youtube.com/watch?v=LDIZfCQjtKY
https://www.thaqfya.com/great-success-stories-wonderful-inspiring-stories/
http://tgnt3lm.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
http://tgnt3lm.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
https://www.arageek.com/bio/albert-einstein
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ةدددخبى بددديغ كدددل السعلػمدددا  فدددي  قلدددو بردددػرة لدددع يفيسيدددا يقدددخأ مندددا  الردددفحا  يػميددددا و 
األشبا   ل  اإلشدرقة وةددتصيع تحػةدل أ  تدارةر  دابه إلد  يدػم األ دبػل السػافده لدو 

 وبدخ ة فائقة!!
ه فدددي أجددددا  بدددالسرة مدددغ بيشيدددا فقدددجان م وكدددان يعددداني مدددغ تلّيدددُٜٔ٘ٔولدددج كددديع  دددشة

   شددج مدديرده أنددو يعدداني حدمددة األ رددان التددي تددخبى بدديغ نرددفي السددرة وأ لددغ األشبددا
ددداة بدددل اقتدددخح أحدددج أربعدددة  ذدددخ  شدددج بلػ دددو مدددغ تخلدددف  قلدددي حدددادة وتػقعدددػا مػتدددو   ام 

 األشبا  إ زا و لعسلية جخاحية في السر. 
ا مددغ القددخا ة أو الكددرمة وأو ددػ أ بددخ األشبددا  والجيددو أنددو لددغ يددتسكغ أبددو  بإر ددا   ىعج 

تشذددنتو فددي البيددتة  أبددػاه التػ ددية ا تددار ور ددع ىددحه ة ابددشيع الرددريخ إلدد  مؤ دددة  قليددة
الردددريخ  دددداحب الدددخأس الدائددددج لجيدددو دمددددا  رائدددعة وبفزددددل  ابددددخ ة أن ولددددجىس اوأدركددد

جيدددػد والجيدددو أتيحدددت لكددديع الفخ دددة لتشسيدددة مػا بدددو السحىلدددةة فدددالخأس الكبيدددخ ال يدددداو  
الددحكا  أو القددجرة  لدد  االحتفددا  بالسعلػمددا ة لكشددو يددػفخ مددداحة تخدددةغ أابددخ لذددخز 

 !  معالجة محتػةا   ذخة بالُ كتانقادر  ل

 
الحيداة:"إن كدل إنددان مختلدف بصبيعتدوة و ليدظ أن تعامدل الشداس  وكان مبجأ كديع فدي

ألددف كتددان  ددغ ضيددخ اثشددي  ذددخ  اسددا تحددب أن يعدداملػ "ة إن لجيددو القددجرة  لدد  حفدد 
قسددة فددي السعخفددةة  ددشفو العلسددا  كعددالع ا ددت شائي يتستددع بددحااخة جبددارةة فيددػ  عددجّ قلددب وةُ 
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مؤلفددا  وةشدددتػن تذخاددل مددغ ىددحه الكتددب و كتددان بذددكل احتخافددية تدددعة بالُ يحفدد  
 وتذارلذ ديكشد ووةليام اكدبيخ باإلضافة إل  كتب ديشية.

يقددددػ  والددددجه الددددح  يعددددير معددددو فددددي مجيشددددة " ددددػلت ليددددظ  دددديتي" بالػاليددددا  الستحددددجة 
كددددديع تعسدددددرن مشفردددددلتيغ  دددددغ بعزددددديساة فيدددددػ يددددددتصيع قدددددخا ة  األمخةكيدددددة: إن  يشددددديْ 
اليسشدد  بعيشدددو اليسشددد ة وفدددي  وبدددخ ة  ارقدددةة يقدددخأ الردددفحة نفددددو  ددفحتيغ فدددي الػقدددت

ة لتشصبددددع ىدددداتيغ الرددددفحتيغ فددددي السددددر ى الرددددفحة اليدددددخى بددددالعيغ اليدددددخ  ذاتددددو الػقددددت
اددددددالشقػش  لدددددد  الحجددددددخة وال يدةددددددج ذلددددددظ  ددددددغ  ذددددددخ ثددددددػانة والذددددددي  السددددددجىر أنددددددو 

بالذددددخز العدددداد  الددددح  ال يدةددددج  ىددددا مقارنددددة  ؤ %( مددددغ الكتددددب التددددي يقخ ٜٛيدددددتػ ب)
 %( في الستػ ى.ٓ٘ا تيعابو  ل )

الذدددخز الدددح  ا تبدددخ معلػمدددا  كددديع  دددغ الحدددخن العالسيدددة ال انيدددة قدددا   شدددو: إندددو 
 ام ا)ثسانية و سديغ  م  غ  سخ ناىدٜٕٓٓة وقج تػفي  شةجياز كسبيػتخ حيّ 

ٔ.) 
 رابى فيلع وثائقي:

https://echoarabi.net/%DٜٖٝٛٝDٜٝٛA%Dٜٝٛ٘-%DٛٝAٛٝDٜٝٛA%Dٜٖٝٛ-%DٛٝAC%DٜٝٛٛٝDٛٝAC%Dٜٝٛٗ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٜٝٛٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٓٝDٛٝAٚٝDٜٖٝٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٜ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝAF/ 

 

 

 

                                                           

 ٚٚٔ=http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=ٖٖٜٔٓٔ&ZID                                                                                   :انطخ( ٔ)
https://gctpnews.org/ar/ٔٓ-%dٜٝٛ٘ٝdٛٝbٗٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٚٝdٜٝٛa%dٛٝbٔ-%dٛٝaa%dٛٝad%dٛٝaf%dٜٝٛٛٝdٛٝaٚ-
%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝa٘ٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٕٝٛٝdٛ%aٜ-%dٜٝٛٛٝdٛٝad%dٜٝٛٛٝdٜٝٛٗٝdٜٝٛٛٝdٜٝٛٚٝdٛٝaٚ-%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٜٜٝٛ-%dٜٕٝٛٝdٛٝb٘ٝdٛٝb٘/ 
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%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٛٝDٛٝBٗٝDٛٝBٔٝDٜٝٛA-%DٜٝٛٛٝDٛٝB٘ٝDٛٝAٚٝDٛٝAD%DٛٝAٛ-%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝBٓٝDٛٝAٚٝDٜٖٝٛٝDٛٝBٔٝDٛٝAٜ-
%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝAD%DٛٝAF/ 

https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=130319&ZID=177
https://gctpnews.org/ar/10-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b5%d8%b5/
https://gctpnews.org/ar/10-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b5%d8%b5/
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https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
https://echoarabi.net/%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF/
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 ١ُـــاخلات

 إل  الشتائب التالية:بعج الػقُػ  ل  جانب مغ  يخ ىؤال  أ لز 
لخضددددا فو كيدددده يذددددا ة ومددددا  لدددد  العبددددج إال ايرددددخّ  اإلندددددان  ددددشعة   تعددددال ة -ٔ

 و  بحانو وتعال .السجد والخحسا  مش  حت  يكػن أىر  لتشدّ     ربوقزابوالتدليع 
ألذنة  ددسع بددا وألبرددخة ل كددهّ  مددا بدديغ ىددحا البحددث تشػ ددت إ اقددا  اخردديا  -ٕ

ومدددع ىدددحاة لدددع يخزدددعػا ة .ليدددجيغ والدددخجليغ.ل لدددداقيغة أو فقدددجٍ ل بتدددخٍ أو ادددلل بالبدددجنة أو 
ةلتلددظ ا ة فأ ددبحػا قسددةالواتخددحوا مشيددا نقصددة انصددرق إلدد   ةيعتحددجوا إ اقدداتبددل  لطددخُو

 أ ػة ل  حا  و يخىع  ل  حّج  ػا .
الػقددُػ  لدد   دديخ ىددؤال  يحيددي األمددل فددي الشفددػسة وةجددجد الشذدداف ال ددتنشاُ  -ٖ

 أفزل.العسل والتصلع إل  حياة 
دددا فدددي حيددداة الك يدددخ مدددغ  لعبدددْت  -ٗ مدددغ  كابدددج فعاندددت و ة الذخرددديا األم دور ا رئيد 

 .اأن وقج كان. أجل أن يكػن لػلجىا
كىيدده  فقددج وقفشددا  لدد حددحُ كلسة)مدددتحيل( مددغ قػاميدددشا  أن نمددغ الزددخور   -٘

وكىيددده يقدددتحع مجدددا  الصدددبة وكىيفدددة تسدددشح إجدددازا  فدددي القدددخبن الكدددخةعة  أ دددبح وزةدددخ اة
 ة ومشيع الخ ام وميشجس البخمجيا !يتدله جبل إفخ توب خ 

والسذدلػ  الدح  أ دبح رئديذ دولدة وىشا  األ ع الح   جل أا خ مدغ ألدف ا تدخالة 
وفاقدددج اليدددجيغ ة ال انيدددة ومبتدددػر الدددداقيغ الدددح  ادددار  فدددي الحدددخن العالسيدددةلفتدددخا  أربدددعة 

امدخأة فدي العدالع أابخىدا الح  حداز لقدب أاديخ متحدج  اإل اقدةة والسلمبدة بدأقبح والخجليغ 
 ددا  العليددا بعددج ال سددانيغ بددجأ رحلددة الجرا وىشددا  مددغ محاضددخاتياة الجسيددع وأنرددتػا إلددي

    مغ  سخه وحقه ما أراد!
 وب خ د ػانا أن الحسج ال رن العالسيغ       
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 املصادر ٚاملزادع

رجعدددت إلددد  إضدددافة إلددد  السػاقدددع والردددفحا  اإللكتخونيدددة الس بتدددة فدددي ثشايدددا البحث..فقدددج   
 السرادر والسخاجع التالية:

   .م(ٜٜٗٔ-ىد٘ٔٗٔأ ج الرابة البغ األثيخة دار الكتب العلسيةة األول ) -ٔ
 ىد(.٘ٔٗٔبيخو ة األول ) –اإل ابة البغ حجخة دار الكتب العلسية  -ٕ
 ه(.ٜٔٗٔ) اإلنجاز في تخجسة  بجالعدةد بغ باز لعبج الخحسغ بغ يػ ف الخحسةة -ٖ
 م(.ٕٔٔٓنحغ..جػقة العسيان لتخكي الج يلة مجار ة ال ال ة)إنسا  -ٗ
 م(.ٕٜٜٔمخكد األىخام للتخجسة والشذخة األول )لصو حديغة  األيام -٘
 تججيج ذكخى أبي العر  لصو حديغة مؤ دة ىشجاو  للتعليع وال قافة. -ٙ
 م(.ٜ٘٘ٔال ال ة)حياة الخافعي لسحسج  عيج العخةانة السكتبة التجارةة الكبخىة  -ٚ
   .م(ٜ٘ٛٔ-ىد٘ٓٗٔ يخ أ رم الشبر  للحىبية مؤ دة الخ الةة ال ال ة) -ٛ
 (.ىدٕٕٗٔدار شػق الشجاةة األول ) حيح البخار ة  -ٜ

  طسا  قيخوا اليأس لفايد فخحة دار ال قافةة الصبعة األول . -ٓٔ
ر الكتدددددان  طسدددددا  ومذددددداىيخ معددددداقػن  يدددددخوا مجدددددخى التدددددارةر ألحسدددددج الذدددددشػانية دا -ٔٔ

 م(.ٕٗٓٓالعخبية ال انية)
 م(. ٜٙ٘ٔفي  الع السكفػفيغ ألحسج الذخبا ية مصبعة نيزة مرخة األول ) -ٕٔ
 .ايه أ بحػا  طسا ؟ للجكتػر  عج  عػد الكخةباني -ٖٔ
 م(.ٖٜٜٔبيخو ة األول ) -دار الرخن اإل رمية معجع األدبا  لياقػ  الحسػ   -ٗٔ
مددددغ السدتذددددخقيغة نذددددخ مخكددددد الذددددارقة  سجسػ ددددةاإل ددددرمية لمددددػجد دائددددخة السعدددداُر  -ٗٔ

 م(.ٜٜٛٔ-ىدٛٔٗٔلإلبجال الفكخ ة األول )
   .ىكحا ىدمػا اليأس لدلػى العزيجان -٘ٔ
 م(.ٕٓٓٓ-ىدٕٔٗٔوحي القلع للخافعية دار الكتب العلسيةة األول ) -ٙٔ



 

- 112 - 
 

 زظـــــايفٗ

 ٖ...................................................................:دا٤ــــــــــإٖ
 ٗ...................................................................:١ــــــــدَــَك

 ٛ........................................:إضا٤ات َٔ ايعامل اإلصالَٞ-ايكضِ األٍٚ
 ٜ...............................أبػالعر  السعخ )فيلدُػ الذعخا  الكىيه(: -ٔ
 ٕٔ...........................مرصف   ادق الخافعي)أديب العخبية األ ع(: -ٕ
 ٙٔ................................................شو حديغ)قاىخ الطرم(: -ٖ
 ٕٓ..............................أمد و(: وتْ  بجالعدةد بغ باز) الع كىيه  شع -ٗ
 ٖٕ...........اىيفة تسشح إجازا  في القخا ا  العذخ(:نجع) يأم الدعج    ل -٘
 ٕٚ................إ سا يل السدعػد )اىيه يبجل أرول اللػحا  التذكيلية(: -ٙ
(لشارق الػاد ي)يقلب  فحا  السرحف بأ شانو  -ٚ  ٖٓ....:يحف  القخبن كامر 
 ٖٔ...........................................: دسدار بدُػَقدذ)قاىخ السدتحيل( -ٛ
 ٖٗ.........................:ميشج أبػ دية)ا تخل للسكفػفيغ ثع أ بح  مكفػف ا( -ٜ

 ٖٚ..:إيشاس  )مشعيا الذلل مغ اليشج ة فحرلت  ل  ثرث درجا  دكتػراه( -ٓٔ
 ٓٗ.....................:ر الة دكتػراه  غ السكفػفيغ(  جّ أ جسعة دّبل)اىيه  -ٔٔ
 ٖٗ............................:وقاص أحسج)مبخمب كسبيػتخ با تخجام أنفو( -ٕٔ
 ٘ٗ........................:(الستحجة الػاليا بذخكة ريذ بػ  ب) كىيه يعسل بػرا  كػرا  -ٖٔ
 ٚٗ.............................:جسا  درةخ)اىيه أبرخ باإلرادة والعدةسة( -ٗٔ

 ٜٗ........................................:إضا٤ات َٔ ايعامل ايػزبٞ-ايجاْٞايكضِ 
 ٓ٘.......................:بيتيػفغ)أّلف أرول مقصػ اتو السػ يمية وىػ أ ع( -ٔ
 ٕ٘......................:لػةذ بخايل)األ س  الحى أضا  الحياة للسكفػفيغ(  -ٕ
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 ٘٘...........................:ا تخال( تػماس أديدػن)األ ع  احب األلف -ٖ
 ٛ٘....................:ىيليغ كيلخ)الرّسا  البكسا  العسيا ..أ جػبة الدمان( -ٗ
 ٖٙ...............................:(جقعَ السُ  فخانكليغ روزفلت)الخئيذ األمخةكي -٘
 ٘ٙ..........:ال انية(ذار  في الحخن العالسية ي..دو رس بادر)مبتػر الداقيغ -ٙ
 ٙٙ............... كػروكػدوفا)ىيليغ كيلخ الخو ية(:.................. أولرا -ٚ
 ٛٙ..............................:..يخ ع بقجمو اليدخى(اخةدتي بخاون)مذلػ  -ٛ
 ٓٚ......(:واإل خار َفَقج القجرة  ل  الحخكة والكرم ولكشو لع يفقج العدةسة) تيفغ ىػكيشب -ٜ

 ٖٚ....................:لف كتاب ا..بجفغ  يشو اليدخى(أجػن دوميشيظ بػبي) -ٓٔ
 ٘ٚ........................................:ديفيج ىارتسان)الصبيب الكىيه( -ٔٔ
 ٚٚ.....................:إيخةظ وةييشسايخ) أو  كىيه يتدله جبل إيفخ ت( -ٕٔ
 ٛٚ.........:متحج  اإل اقة..بر يجيغ وال رجليغ(نيكػالس فػجيديظ)أايخ  -ٖٔ
 ٕٛ.........................:ليد  رير كػةد)ُو فت بأقبح امخأة في العالع( -ٗٔ

١ُِٗ ًَُ  ٘ٛ................:....................................ًَشل: عدصٝات أخز٣ 
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 ٜٙ...........:( باقخة القخن العذخةغ يريخ أحجأيشذتايغ)مػ ػُ بالغبا .. -٘
 ٜٚ.................................................:ايع بيظ)جػجل البذخ ( -ٙ
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