
 احلاجة إىل الفتوى الشجاعة

 افشقخ جعػر ادفاجر

, ثؿ بغ أهؾفا وؽرهؿ, ما مـ صعرة مـ افشعائر ـاكت مقداكًا فمراء ادختؾػة بغ أهؾفا أكػسفؿ

وهق االشؿ افذي ـان مـ ؿبؾ أن , (يقم ظاصقراء)افذي اختذ ظـقاكًا , مثؾ إحقاء ذـرى يقم ـربالء

وُتـقشقت مـاشبة , ثؿ صار ظؾاًم خمتصًا بافذـرى وصعائرها.يتبؾبس بققم شقد افشفداء خمتصًا بافققم

دون ؽره مـ , (ظاصقراء)بحقث مل كعد كعرف داذا اختص افعاذ مـ ادحرم باشؿ , االشؿ األصع

 .ظاذ افشفقر األحد ظؼ األخرى

افتل راؾؼ أول إحقاء مجاهري كعرؾف , يؼص ظؾقـا أهؾ افتاريخ افؽثر ظـ افػتـ افعـقػة ادتالحؼة

/ ذم افؼرن افرابع فؾفجرة, (بغداد)مـ  (افرصاؾة)افشقعل وأهؾ  (افؽرخ)بغ أهؾ , فؾذـرى

وما . إلحقاء افذـرى ظذ ضريؼتفؿ مـ ـؾ ظام (افؽرخ)وذفؽ ـؾام ظاد أهؾ . احلادي ظؼ فؾؿقالد

بؽؾ ظـػفا . وما تزال هذه افػتـ تتجدد ذم أيامـا هذه. ـان يـتج ظـفا مـ هنب وؿتؾ وختريب بافغ

ؾضاًل ظـ أؾغاكستان , اهلـد وباـستان وبـغالدش: ذم بؾدان صبف افؼارة اهلـدية افؽزى, ودمقيتفا

إن إحدى أصفر مدهنا احتضـت أهؿ تطقر ذم ضريؼة , افتل ـان مـ حظفا ذم تاريخ هذه افشعرة

يؽشػ ما هق ـامـ ذم ضبع . ؾؽلكام ـتب ظذ احلدث افؽربالئل أن يستؿر ذم افزمان. إحقاء افذـرى

 .افبؼ مـ مقؾ فؾعـػ افصبقغ بافدم

ذم أوفّقات هذا افرؿـ رأيـا اخلالف واالختالف بغ مـ يتػؼقن . ـان دـطؼتـا دورها ذم هذا ادعسك

وفؽـ ـان ؾقف مـ . خالف مل يؽـ ؾقف دم. وفؽـفؿ يتخؾػقكػل وشقؾتف وشبقؾف, ظذ أصؾ اإلحقاء

ذفؽ افذي صجر بغ افشقخ ظبد احلسغ صادق . احلقػ ما يضعف أدكك ؿؾقاًل مـ مستقى افدم

بغ مـ يميد افشقخ ويميد , واكؼسؿ افـاس وراء هذيـ. وافسقد حمسـ األمغ رمحات اهلل ظؾقفام

ؽطتا ظذ ما ـان يتؿتع بف  افرجالن مـ . وهق خالف حمؿقد فقال ما صابف مـ ظـػ وؿسقة. افسقد

. وما اكطقت ظؾقف كػسامها مـ ؽرة ظذ مؼاصد افؼيعة, ظؾؿ جؿ

ذم , وربام اهلـدية, اإليراكقة- افطريؼة افعراؿقة (افعراق)هؿ مـ اشتقرد مـ . ومعؾقم أن آل صادق

يصؾ إػ حد فطؿ افصدور ورضب افظفقر بافسالشؾ , بام ؾقفا مـ متثقؾ وتػجع, إحقاء افذـرى

بدظة خترج ظـ , األمر افذي رأى ؾقف افسقد األمغ بحؼ, ورضب افرؤس بافسققف واددى, ادعدكقة

وووع ذم شبقؾ تقجقف رأيف ـتبًا وبحقثًا صحـفا باألدفة وافزاهغ ظذ صحة ما , حدود افؼع

وفسـا كعرف فؾشقخ صادق ردًا ظذ ـالم .ظذ ضريؼتف افشامؾة وافدؿقؼة افشفرة, ذهب إفقف

ودـف وهق افشاظر افؽبر ترك افعـان مشـعًا ظذ افسقد ذم . ومذهب افسقد األمغ يؽاؾئف ذم مـفجقتف

: ومـ ذفؽ ؿقفف خماضبًا زوج ابـتف افسقد حمؿد جقاد ذف افديـ. ـؾ مـاشبة

إذا درج افصقػ مثؾ افشتاء 

وأكت افـئل ظـ ادؼؾتغ 

ؾؾقست شعادك مثؾ افـساء 

دا بغ جـبّل وافساظديـ 



: إػ أن يؼقل

دمدين إذن تارـًا مذهبل 

ـؿـ شـ حتريؿ كدب احلسغ 

ؾؾست ادؾقم ظذ مذهبل 

إذا ما كسبت فف ـؾ صغ 

ؾال . وال مراء ذم أن هذا ـالم طامل جدًا مـ افشقخ بحؼ أخقف. يعـل بافبقتغ األخريـ افسقد األمغ

وهق افذي تشفد فف ـتبف افؽثرة حتك افققم بام أواف وحؼؼ . صؽ بلن افسقد مل يؽـ تارـًا مذهبف

وال صؽ ثافثًا بلن حتريؿ ما ـان جيري , وال صؽ ثاكقًا بلكف مل حيرم كدب احلسغ ظذ اإلضالق. وكاؾح

وافؼصة ضقيؾة كؽتػل , فقس جمرد كدب, وما يزال حتك افققم, بتقجقف مـ افشقخ صادق (افـبطقة)ذم 

. مـ ذـراها هبذا افؼدر

هؿ , وخرجقا هبا ظـ ـؾ ما هق مؼبقل, إػ مداها (افشام)فؽـ افذيـ أوصؾقا ادعرـة افـاصبة ذم 

حتك أضؾؼقا , ؾفمالء  ما إن تؾؼقا أصداء افسجال افدائر ظـدكا. (افعراق)خطباء ادـز احلسقـل ذم 

فق تقّؾر وشقؾة مـ وشائؾ افتشـقع اخلايل مـ افقرع , مـ ظذ مـابرهؿ محؾة ؿاشقة ظذ افسقد األمغ

: حتك فؼد ؿال ؿائؾفؿ, إال ارتؽبتفا

وإذا مررت بجّؾؼ 

ؾاتػؾ بقجف أمقـفا ادتزكدق 

أن اخلطقب افشفر افسقد صافح  (افعراق)ذم جـقب  (افعامرة)وفؼد حدثـل بعض أهؾ مديـة 

بام , خطابًا ـؾف كقؾ مـ افسقد, وـاكت ادعرـة آكذاك ذم أوج احتدامفا, خطب بافـاس ذم ادديـة,احلع

, ؾؾام وصؾ اخلز إػ مسامع افشقخ حبقب آل إبراهقؿ رمحات اهلل ظؾقف. ذم ذفؽ افبقت ادذـقر أظاله

وذم بؾدـؿ . ذم بؾدـؿ ُمّزق افؼرآن, يا أهؾ افعامرة): ؿال فؾـاس ذم مسجد, وـان يقمذاك يؼقؿ ؾقفا

. يشر إػ ما ـان ارتؽبف أحد ادبؼيـ افزوشتاكت ذم ادديـة ؿبؾ شـقات (ُصتؿ افسقد حمسـ األمغ

ألن محؾة افتبشر ـاكت حمؿقة بافبـادق , إذ وؿػ ومزق افؼرآن ظؾـًا أمام افـاس ادذهقفغ اخلائػغ

ؾقجد أن احلسقـقة افؽبرة خافقة فقس ؾقفا , وذم افققم افتايل جاء افسقد احلع إػ جمؾسف. االكؽؾقزية

وهل افتل ـان حيتشد ؾقفا وذم افساحة ادجاورة هلا ظؼا األفقف مـ ادستؿعغ إػ ـالم , أحد

, (ما ؽؾبـل إال هذا افعامع): وترك احلع ادديـة متزمًا مغتاطًا وهق يؼقل. اخلطقب افساحر افبقان

. وفؽـ افسجال طؾ ظافؼًا ذم افعراق فسـقات. واكتفت ادسلفة حمؾقًا ظـد هذا احلد

بغ ما , بغ ما هق شـّة حسـة وما هق شـّة شقئة, ادؾتبس بغ األتباع واإلبداع, هذا افتاريخ افعـقػ

بغ ما هق صحقح وما هق مؽذوب؛ يشؽؾ مساحة صاذة ذم افشعائر , هق مؼبقل وما هق مردود

وما ذاك ذم . ألهنا وحدها مل ختضع فدراشة األـػاء واجتفاداهتؿ صلن ـؾ ما شقاها, ادعؿقفبفا ظـدكا

دور أهؾ افعؾؿ األحرار ذوي ادـاهج , ممارشة صعبقة وما تزال, مـذ أن تلشست, رأيـا إال ألهنا ـاكت

وفذفؽ ؾنكف يستحؼ بافػعؾ أن يؿحص ويستخرج أصقؾف , وأـاد أؿقل معدوم, افصؾبة ؾقفا وئقؾ

. مـ مزيػف



, بقصػفا تعبرًا ال فبس ؾقف, فؼد اـتشػ اجلؿفقر وحده افؼقة اهلائؾة وادتجددة ذم افذـرى احلسقـقة

ؾغاص ؾقفا حتك افـفاية ومـ دون , ظـ أشؾقب وهنج ذم افتحريض وادؼارظة, وذم ؽاية افقوقح

واـتشػ اخلطباء احلسؾقن افؼقة ادافقة اهلائؾة وادتجددة أيضًا ذم إحقاء افذـرى . أدكك حتّػظ

وضبعًا ال يؿؽــا أن . ؾغاصقا ؾقفا هؿ أيضًا حتك افـفاي, بقصػفا مصدرًا ممتازًا وهقـًا فؾرزق,كػسفا

ألهنؿ . كتقؿع أو أن كطافب همالء وال أوفئؽ بلن يتحروا مـ افصحة وافدؿة ذم ما يؼقفقن أو يؼبؾقن

تؾبل حاجة , فقسقا ممهؾغ فذفؽ ؾضاًل ظـ أن اخلطباء ادحسؾغ هؿ دائاًم بحاجة إػ مادة إواؾقة

وذم شبقؾ ذفؽ ظؿدوا إػ االختالق وافتزويؼ وافتؼقيؾ وافتفقيؾ دوكام .ادـز افـاصط ضقل افسـة

, تتؿتع بحققية مدهشة, صعرة مـ افشعائر, ـام ختبت افغابة, هؽذا كشلت ظـدكا. وازع أو رؿقب

فؽـ افؼسؿ األـز مـ مادهتا ؿادم مـ خارج ـؾ األصقل افدؿقؼة ادرظقة , وظؿؼ مجاهري ـبر

. بؽامؾ افدؿة ذم مجقع افشعائر األخرى

ؿد ظؿؾقا , مـذ رابعفؿ اإلمام ظع بـ احلسغ زيـ افعابديـ, مما ال ريب ؾقف أن األئؿة ظؾقفؿ افسالم

ـؾ بؼدر ما يؿـحف إياه هامش . بؽؾ وشقؾة متاحة هلؿ ظذ إبؼاء ذـرى يقم ـربالء حقة ذم افـػقس

ؾؽان مـفؿؿـ حيث افشعراء ادقافغ ظذ كظؿ افشعر افػاجع فقـتؼ بغ . احلرية افذي يتحرك ؾقف

واشتـفاض افـاس وحتريؽ , وافشعر ـام هق معؾقم ـان أؾضؾ وشقؾة فـؼ األؾؽار. افـاس

ـام ـاكقا يستـشدوهنؿ صعرهؿ ذم جمافس يعؼدوهنا ذم صفر ادحرم . افقجدان وظدوى ادشاظر

بؾ ـاكت تؼترص , حؼًا إهنا مل تؽـ حاصدة بلفقف افـاس ـام هل جمافسـا افققم. خصقصًا هلذا افغرض

فؽـ افغاية افـتلشقسقة مـفا واوحة ال حتتاج إػ . وحتك أضػاهلؿ وكسائفؿ, ظذ مقافقفؿ ادخصغ

وهؽذا يؿؽـ افؼقل أن جمافسـا احلسقـقة افققم هل ذم أشاشفا وأصقهلا . ـبر إظامل ؾؽر واجتفاد

ومـبعفا ابـة تؾؽ ادجافس افتل ـان يعؼدها بعض أئؿتـا ظؾقفؿ افسالم هًا وراء األبقاب 

افثابتة افصدور ظـفؿ ذم افسؽقب واحلث ظذ إحقاء , ـؾ هذا ؾضاًل ظـ ظؼات افـصقص.ادغؾؼة

. ذـرى يقم ـربالء

. هذا ـؾف ذم ما يعقد إػ أصؾ اإلحقاء وأشاشف

تػال افشعبل بافذـرى مل يػس مـذ افؼرن افرابع = ؾؿـ ادمـد أن االحـأما ذم ما يعقد دراشؿف

يعؾؼقن ادسقح  (بغداد)مـ  (افؽرخ)حقث ـان أهؾ . احلادي ظؼ فؾؿقالد ظذ افؼؾ/ فؾفجرة

ومثؾ . ويـظؿقن مسرات حزيـة فؾغرض كػسف. افسداء ظذ جدران ادساجد واألزؿة صعارًا فؾحزن

مػاـفة )ويصػ فـا ابـ ضقفقن افصاحلل ذم . ذم افػسة كػسفا أو بعدها بؼؾقؾ (محص)هذا كجده ذم 

. افسادس ظؼ فؾؿقالد/ ذم افؼرن افعاذ فؾفجرة, (دمشؼ)وصػًا كادرًا دسرة حزيـة ذم  (اخلالن

وهق ما يشر , ـان ظؿاًل صعبقًا خافصاً , ومـ صبف ادمـد أن اإلحقاء ومراشؿف ذم ـؾ هذه احلاالت

وإن ــا ال كستطقع أن كغػؾ هـا دور افشعراء ذم إيؼاد حزن . مرة أخرى إػ افعؿؼ افشعبل فؾؿامرشة

وأبرز همالء ذم ادـطؼة افشامقة ديؽ اجلـ احلؿيص افذي ترك فـا جمؿقظة مـ أروع وأؾجع . فؾـاس

. ثؿ أبق افعالء ادعري, ادراثل ذم اإلمام افشفقد ظؾقف افسالم

/ فؽـ االكعطاؾة افؽزى وادستؿرة ذم ضريؼة األحقاء حصؾت ذم أوائؾ افؼرن افعاذ فؾفجرة

وفؽـفا . (أؾغاكستان)افتل تعد افققم مـ  (هراة)وـاكت مـ كصقب مديـة . افسادس ظؼ فؾؿقالد



هق افسؾطان حسغ بايؼرا , ـاكت يقمذاك ظاصؿة فدوفة حؽؿفا آخر شؾطة مـ أحػاد تقؿقرفـؽ

. (م1506/هـ911:ت)افتقؿقري 

ؿد حدث ذم بقئة ثؼاذم ؽر , أن ما أضؾؼفا ظؾقف بحؼ اكعطاؾة ـزى ذم هذا ادجال, ادػاجئة هـا

 (واظظ ـاصػل)افشفر بؾؼب , وـان بطؾفا ؾؼقفًا حـػّقًا هق ـامل افديـ ابـ ظع احلـػل. صقعقة

 (م1504/هـ910:ت)

ـام ـان واظظًا , ؾؼقفًا حـػّقًا ـام ظرؾـا صقؾّقًا مـ أتباع افطريؼة افـؼشبـدية (واظظ ـاصػل)ـان 

, أفػ شبعة وثالثغ ـتاباً . ذا اضالع واشع ذم مجقع مقاديـ ادعرؾة ادعارصة فف, مقهقبًا ذم هذا افػـ

رووة افشفداء ذم مؼاتؾ )أصفرها ظذ اإلضالق ـتاب . ظامتفا ذم افػؼف احلـػل وافتصّقف وافقظظ

ذم , فؽـ أـثره خمصص فقاؿعف ـربالء, وهق ـتاب يػصؾ تاريخ األئؿة ظؾقفؿ افسالم. (أهؾ افبقت

. هد كثري ؾارد مرصع بافشعر وافـصقص افعربقة

حتك فؼد أصبحت . صدي بعقد بغ افشعقب افـاضؼة بافػراشقة (رووة فشفداء)ـان فؽتاب 

ظؿؾفؿ ؿراءة افؽتاب . وذم هذا افسقاق كشلت مفـة جديدة هلا رجاهلا. تالوتف صغؾ افـاس افشاؽؾ

رووة )بافػارشقة . (ؿارئ افرووة)وصار همالء يعرؾقن بـ. ذم ادجافس ادعؼقدة هلذا افغرض

يـطؼقكف , خلطباء ادـز احلسقـل( افعراق)وما يزال هذا االشؿ هق افدائر ظذ األفسـ ذم  (خقان

. (روز خقن)افتل يؾػظقهنا ـحرف افزاي ؾتغدو , بافضاد افػارشقة

بؾ ويؼال أكف ـان مـ . (إيران)أن حدث ظشقة ؿقام افدوفة اصػقية ذم , ـان مـ حظ افتطقر اهلام

وفذفؽ ؾؼد ـان مـ افطبقعل أن . ومـ ادفقئات فؼبقل افـاس فسقاشتفا, ظقامؾ كجاح هذه افدوفة

. تتؾؼػف وترظك كتائجف بؾ وتدؾعفا إػ أؿىص ما يؽقن

ؾافؼارئ اخلبر , جيتقز افشؽؾ وافطريؼة فقصؾ إػ ادضؿقن, هـاك مؾؿح آخر ذم هذا افتطقر

ال صؽ ذم أكف . يقم ـربالء (أحداث)يالحظ أكف أواف ُبعدًا جديدًا إػ , افققم (رووة افشفداء)فـ

, مـ ذفؽ مثاًل رواية يقردها تؼقل. وخصقصًا مـ كزظتف افصقؾقة, ؿادم مـ اخلقال اخلصب دمفػف

وؿال فف إن جقشًا مـ اجلـ ممـ أشؾؿ ظذ يد أبقف أمر , إن رئقس اجلـ طفر فإلمام افشفقد ؿبؾ مؼتؾف

وهذا . ؾلبك احلسغ إال أن يؿيض ؿضاء اهلل. يـتظر إصارة مـف فقؿحؼ أظداءه, ادممـغ ظؾقف افسالم

مثؾ مؼتؾ أيب . افسابؼة ظذ ـتاب ـاصػل, َكَػس ال كجده ذم افؽتب ادقثقؿة ادعـقة بادقوقع كػسف

وافؾفقف ذم ؿتذ افطػقف البـ , خمـػ واإلرصاد فؾشقخ ادػقد وحتػ افعؼقل أليب صعبة احلراين

. ضاووس

ثؿ افظروف افسقاشقة وافثؼاؾقة افتل , وممفػف (رووة افشفداء)إكف ـان مـ تلثر ـتاب : اخلالصة

ثؿ . ذم ادجافس ادخصصة هلا (افتعزية)أكف أوالً كشلت مفـة جديدة هل ؿراءة , اكتؼ ؾقفا بغ افـاس

ـان مـ أرباب هذه ادفـة أن أخذوا يـسجقن ظذ مـقال افؽتاب وُيعٍؿؾقن خقاهلؿ ذم تقفقػ 

األخبار افغريبة ابتغاء تضؿغ جمافسفؿ ما حيرك مشاظر افـاس وما يؾبل افرؽبة ظـدهؿ بؽؾ ظجقب 

بطؾ . وهـا ال يػقتـا أن كذـر أن مجاظة مـ ادمفػغ شامهت مسامهة مذـقرة ذم هذا افباب. وخارق

افذي اختص بافؽتابة ذم ما يؾبل حاجة أهؾ , همالء مـ دون مـازع افعراؿل افسقد ظبد افرزاق ادؼرم



مـ دون أن يؼقفقا فـا إل ى مـ يسـد هق , وفطادا شؿعـا همالء يسـدون أخبارهؿ إفقف, ادـابر

.  افعجائب وافغرائب افتل دأب ظذ حشق ممفػاتف هبا

ظؾقـا أن كذـر أن هذا افتطقر ؿد اكحرص ددة ؽر  (افتعزية)ذم ختام هذا افتاريخ فـشلة وتطقر جمافس 

اكتؼ بنظة إػ افعراق ومـفا اشتقرده , وبعد خروج افعثامكقغ مـ األؿطار افعربقة. ؿصرة ذم إيران

ومـفا اتـؼ إػ . مع ما ـان ؿد جد ظؾقف مـؾطؿ وتطبر ومتثقؾ, مشايخ آل صادق إػ بؾدهؿ افـبطقة

. بؼقة ادـاضؼ ذات األؽؾبقة افشقعقة مـ فبـان

ظذ افرؽؿ مـ أن افسؿة افشعبقة افؽاشحة هلذا افتطقر ؿد جعؾت مـ افعسر ظذ أي إكسان مفام 

ؾنكـا كجد افؽثريـ مـ ـبار افعؾامء وافؽّتاب , أن يؼػ ذم ضريؼف ظذ ما ؾقف مـ مآخذ واوحة, ـان

افذي , ذم ضؾقعة همالء ورائدهؿ افسقد حمسـ األمغ. يضعقن ـتبًا خمصصة فـؼد ادراشؿ وتصقيبفا

وتؾؼك بصز وتسؾقؿ افعامل . وـتب ذم هذا افسبقؾ واحدًا مـ أصفر ـتبف, صـ ظؾقفا حربًا صعقاء

أن يؼدم كؿقذجًا شؾقاًم  (ادجافس افسـقة)وؿد حاول ذم ـتابف . أذس افردود, افذي يمدي واجبف

ادجافس افػاخرة ذم مآتؿ )وظؼب ظؾقف افسقد ظبد احلسغ ذف افديـ ذم ـابف . دادة مقثؼة ومؼـعة

وافشقخ حبقب آل إبرهقؿ ذم ـتابف ( افـصقص اجلؾقة ذم مآتؿ افعسة افذـقة)و  (افعسة افطاهرة

ؿرراءة دؿقؼة يؽتشػ بدون مشؼة أن همالء مل , وافذي يؼرأ مؼدمات هذه افؽتب. (ذـرى احلسغ)

يؽقكقا يمدون ظؿاًل تبؾقغقًا ظػقيًا بؾ ـان ذم ظؿؼ ؿصد ـؾ مـفؿ ترصقد وتصقيب مراشؿ إحقاء 

ذـرى شقد افشفداءوحتريرها مما ظؾؼ هبا خالل هذا افتطقرافعشقائل مما ال يتـاشب مع ادـفج 

. افسديد واألصقل ادرظقة ذم إؿامة افشعائر افديـقة وإحقائفا

ثؿ تاله افشفقد مطفري بؽتابف  (ؿقماً )وذم إيران ووع ادرحقم افدـتقر ظع ذيعتل ـتابف ادعروف 

مـ حقث أن ـاًل مـفام ُيعـك بعزل ادادة افداخؾقة , وافؽتابان مـ مـفج متؼارب (ادؾحؿة احلسقـقة)

. أو ما جيري ذم ادراشؿ ادراؾؼة هلا, أو ادشؽقك بصحتفا ذم ما ُيتذ ظذ افـاس ذم ادجافس احلسقـقة

فؽــا كسجؾ هـا بعد أن اشتؼرأكا أهؿ وأصفر ما ـتب ذم هذا ادقوقع أن ـؾ هذه األظامل مل تسك 

وما ذاك ذم ما كرى . وال ظذ ادامرشة افشعبقة ومراشؿفا, ال ظذ ادـز احلسقـل وخطبائف, تلثرًا يذـر

يـتؿقان إػ ظادغ خيتؾػتـ ذم , إال ألن ظؿؾ ادػؽر مـ جفة وظؿؾ اجلؿفقر مـ جفة أخرى

. مـازظؿفا ومـاهجام وأهداؾفام

: ؾـحـ كقاجف ذم هذه احلافة افشائؽة ووعًا صاذًا يتؿقز بلكف يتحرك ظذ خطغ متقازيغ, إذاً 

مستقى أهؾ افػؽر وافتلمؾ ادتؿسؽغ باألصقل ادتثبتغ افذيـ يعؿؾقن ظذ ربط : األول -

 .وؾؼًا فؼقاظد مـفجقة حمددة, افقطقػة افؼظقة بؿصادرها ادعؿقل هبا

, مستقى اجلؿفقر افذي مـ ضبعف وديدكف أن يتطؾب دائاًم اخلارق وؽر ادلفقف: افثاين -

يرؾده ويروقف ما برع ذم تقفقػف خلطباء ادـز احلسقـل وما برع ذم تقفقػف هلمالء أمثال واظظ 

 .ـاصػل وافسقد ظبد افرزاق ادؼرم

ؾؿـ ادؿؽـ أن يبؼك هذا ادستقيان شائريـ بشؽؾ , إذًا بؼقت األمقر تسر ظذ هذا ادـقال

أظـل فـ كرى ذم ادـظقر . وال يتباظدان مـػرجغ, متقاِز إػ ما ال مفاية مـظقرة ؾال يؾتؼقان

مـ مقؿع , يتحرون افدؿة ذم ما يتؾقن ظؾقـا, جقاًل جديدًا مـ اخلطباء ادتثبتغ



افؼدرةادـفجقة ظذ افتؿققز بغ افصحقح وادختَؾؼ بغ ما هق مـ مصادر حتقز اجلد األدكك 

وـذفؽ مـ ؽر ادتقؿع أن ُترؾع افصداؿقة , ظذ األؿؾ مـ افثؼة وبغ ما هق بقـاالختالق

وإن تؽـ افػتقى افشجاظة فؾسقد ظع . ظـ ادامرشة افشعبقة وخطبائفا ألشباب واوحة

. وتصؾح متفقدًا خلطقات تافقة, اخلامـئل ذم حتريؿ افتطبر تضع األمقر ظـد بداية جديدة

 .بدايًة ال تبّؼ بخر, ؿؾت ـؾ هذا حماوالً تصقيب شجال بدأ مرة أخرى


