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 ثكً ِّ اىؿظٍَ اىؿظًٌ
 

 ظؽااق اىٍوت
 

 ..ٌةىم ًوـ اىؽًَ  ..اىؿظٍَ اىؿظًٌ  ..اىعٍؽ ىيه رب اىٕةىٌٍَ 
اىعٍؽ ىيه اىهةدم  ..اىعٍؽ ىيه اىؿظًٌ اىذواب  ..اىعٍؽ ىيه اىهؿًً اىوهةب 

 إىى
 ..ٌـًو اىنؽااؽ كنةمف اىٍىةب  ..اىىواب 

فٍة قأىه  ..ة اىٌٍُؿ ٌضٌت دٔو ..كنةمف اىغً  ..اىعٍؽ ىيه فةرج اىهً 
 ..قةاو فؼةب 

فكجعةُه  ..أػؾ ثِواوي صٌٍٓ اىؽكاب  ..ًكٍٓ صهؿ اىلوؿ كػفي اىؼُةب 
 ..ٌَ إىه ًٌْٔ 

 ٔيٌه ..هو رثِة ال إىه إال هو  ..كال ًؿاـ ىه صِةب  ..كال ًٌةهى  ..ال ًٍةزو 
 ..كإىٌه اىٍؿصٓ كاىٍذةب  ..دونيِة 

 ..كقجعةف ٌَ اُفؿد ثةىلهؿ كاالقذٌالء 
 ..كاقذأزؿ ثةقذعلةؽ اىجلةء 

 ..كأذؿ أوِةؼ اىؼيق ثٍة نذت ٔيٌهً ٌَ اىفِةء 
 ..كأمهؽ أف ال إىه إال ِّ 

 ..أٌة ثٕؽ 
 ظؽااق اىٍوت ؟

دِذْؿ اىجٕر كاىِنور كأف  ..ديم اىلجور اىذي غٌجخ فٌهة أصكةد دعخ اىذؿاب 
 ًِفغ في

 ..اىىور 
 ..ال اىؾم ًٕيً اىكؿ كأػفى كال ًٕيً ثعةىهً إ ..اصذٍٓ أهيهة دعخ اىسؿل 

 ًُٕ.. 
 ..إُه اىٍوت 

 ..أًْٔ دعٌؽو دعؽل ِّ ثه اىِةس أصٌٍَٕ 
ٌضةب كاىوزراء  ..اىٍيوؾ كاألٌؿاء  كاألغٌِةء  ..كاىنؿفةء كاىوًٕةء  ..كاىعي

 كاىفلؿاء
.. 
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كو فةدرؤكا َٔ أُفكهً  }نيهً ٔضـكا أف ًسجذوا أٌةـ هؾا اىذعؽم اإلىهي 
 اىٍوت

 {ٌَ إف نِذً وةدك
 أًَ اىضِود ؟ أًَ اىٍيم ؟ أًَ اىضةق ؟

 أًَ األنةقؿة ؟ أًَ اىلٌةوؿة ؟
 أًَ اىـٍٔةء ؟

 أدى ٔيى اىهػو أٌؿ ال ٌؿد ىه ظذى كٌوا فهأف اىلػوـ ٌة نةُوا
ًيمو نٍة ظهى َٔ ػٌةؿ اىٌُف كقِةف ٌى يمو كٌَ  ٌي  كوةر ٌة نةف ٌَ 

ِةؤق أف ًأدوق فٕؿض ٔيٌه أث ..كامذؽ ٌؿًه  رًي ِّ ِٔهٌؿض أثو ثهؿة 
 ..فأثى  ..ثُجٌت 

ىٌٌؿدهة إف نةف وةدكةن  ..أًَ َجٌجهً ؟  :فيٍة ُـؿ ثه اىٍوت وؿخ ثأثِةاه ككةؿ 
.. 

 ..ٌة ردكا ركظه إىٌه  ..ككِّ ىو صةءق أَجةء اىؽٌُة 
كُعَ أكؿب إىٌه ٌِهً  *كأُذً ظٌِبؾ دِْؿكف  *فيوال إذا ثيغخ اىعيلوـ  }

 كىهَ
فأٌة  *دؿصٕوُهة إف نِذً وةدكٌَ  *ِذً غٌؿ ٌؽًٌَِ فيوال إف ن *ال دجىؿكف 
 إف نةف ٌَ

 *كأٌة إف نةف ٌَ أوعةب اىٌٌٍَ  *فؿكح كرًعةف كصِح ًٌُٕ  *اىٍلؿثٌَ 
 فكالـ ىم ٌَ
 *فِـؿ ٌَ ظًٌٍ  *كأٌة إف نةف ٌَ اىٍهؾثٌَ اىٌةىٌَ  *أوعةب اىٌٌٍَ 
 إف *كدىيٌح صعًٌ 

 .. { فكجط ثةقً رثم اىًٌْٕ *هؾا ىهو ظق اىٌلٌَ 
 ..إُه اىٍوت 

 ..كٌٌذً اىجٌَِ كاىجِةت  ..كٌفؿؽ اىضٍةٔةت  ..هةدـ اىيؾات 
ةدً  جى ًٕ جٌؽي نػػٌو اى ة دى ًى وسي نٌو اىًجػالًد   كاىٍػػِة ضي  اىٍػػِةًة دى

ودو كٔةدً  ٍي َى ٌػػَ زى ٍي ًُ ؿكفو أراهة     ٌسوى ٌة  ٌَ ٌػػَ كي ػػ ِةىى ذى  ىى
ًؿ أ وادً هو دؾٌنٍؿتى ٌَ ػال ٌَ ثِي األٍوػ   ػفى ٍَ  ٍهًو اىًلجةًب كاأل

ادً  ة      قةفى أٍرثةًب فةًرسو كاىٌكوى ال ٌَ ثِي قى  هٍو دؾٌنٍؿتى ٌَ ػى
ٓي األٔؿاًض كاألصِةًد ؟ ة      في اىٍػػٌِ ٍى ٌٍ يى َى قي َى ؟ أً دي أً َى داكي  !أً

ك َى كةري هي أً ِي كدي كاٍث ٍؿي ُي َى  َى ذك األكدةدً   أً  في كهةٌةفي أً
دكا نيهً ًظٌةضى اىٍػػِ رى ًَ اإلًؿادً كى ٔى ٍىًؽركا  ًى ًٌ ىً  ة    ز ًى  ة
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ة؟ ًى كٌخى اىٍػػِة ُى ـٍ  خى أ ٌٍ ةقى ِى كٌخى اىًفؿاؽى ىألٍكالًد ؟       أدى ُى  أ
حو كاًُفؿادً  ظنى كى ٌؿو كى َى ذي ٌ ورى إٍذ أُخى فٌهة         ثى جي كٌخى اىلي ُى  أ

ػ ٍُ ـي اىٍٍةت كإٍذ أ و ًى ـو  ٍو ًى ضٌتي اىٍِةدم   أم  ٍة دي ِةدل فى  ػخى دي
ٍو  ًى ؤادً أٌم  نة كاىفي ًَ اىعى ٔى ى  ٍؿكى مى دى ٍفػػكي ُى  ـو ًوـ اىًفؿاًؽ كإٍذ 

ٌؽ اىًضهةدً  ًع في أمى ـٍ ٌِ ػ  ػخى ٌػَ اى ٍُ ـي اىفؿاًؽ كإٍذ أ ٍو ًى ـو  ٍو ًى  أٌم 
ةدً  ٌى وًق كاألص ٌؿ اىٌوصي ٍػَ ظي ًُ ٍيػػ ًى ـي اىٌىؿاًخ كإٍذ  ٍو ًى ـو  ٍو ًى  أٌم 

ػػيي  ضوان   ػةًفلةًت اىلي َى مى ث ِؽي ًى ٌمى  يى ٔى  وًب كاألٍنجةدً ثػةًنٌةتو 
ٍؾًرٍفػ ًى ًَ ك َى ثةىٌؿٌُ ٍث ضػةكى ذى ـادً     ًى ٍى ٌيى اى فٌيي فى ؤةن دى ٌي َى دي  ػ

كوًؼ إىى ِّ ـي اىوي ـو ًٍو ٍو ًى ـي اىًعكةًب كاإلٍمهةدً     أٌم  ٍو ًى  ك
ـً اىٌنؽادً  ْة ًٕ اًىهة اى ة     ًر كأٍهوى ٌِ يى اى ٔى ؿكر  ٍى ـو ًوـ اى ٍو ًى  أٌم 

الًص ٌَ  ـي اىؼى ٍو ًى ـو  ٍو ًى ةأٌم  ٌِ ؾاًب كاألٍوفةدً     اى ٕى ٍوًؿ اى  ًر كهى
ٌوادً  جوًرٌػػَ كي ًٍ في اىلي ًٍ كن وًرٌَ أهًو ٌيمو ن جي  نً كنً في اىلي
ٌهةدً  جوًر ٌػػَ زي ًٍ كنً في اىلي ٌة ن ٍُ جوًرٌَ أهًو دي ًٍ كنً في اىلي  ن

ًَ اإلًؿادً  ٔى ٍىًؽركا  ًى ًٌ ىً  ة      ز ًى دكا نيهً ًظٌةضى اىٍػػِة رى  كى
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

ٔيى ٌَ أكةـ أك قةر  ..كنأس دؽار  ..كٌَ دأٌو في اىٍوت ٔيً أُه أٌؿ نٌجةر 
 ًؼؿج ..

 ..ثه اىٕجةد ٌَ اىؽٌُة إىى صِح أك ُةر 
كُكٌةف أصٍو  ..كاُعالؿ األصكةـ  ..كىو ىً ًهَ في اىٍوت إال اإلٔؽاـ 

 اىيٌةىي
 ..كاألًةـ 

 ..كألوعةب اىًٌِٕ ٌغٌؿان  ..ىهةف كِّ ألهو اىيؾات ٌهؽران 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..فةىٍوت ثةب كنو اىِةس داػيه  ..كىٌكخ اىٍنهيح في اىٍوت 
 ..كاىؽاهٌح اىٍْٕى  ..ىهَ اىٍنهيح اىهجؿل 

 ..ٌة اىؾم ًهوف ثٕؽ اىٍوت 
 .. {في ٌلٕؽ وؽؽ ِٔؽ ٌيٌم ٌلذؽر  *صِةت كُهؿ  }أفي 

ًوـ ًكعجوف في اىِةر ٔيى كصوههً ذككوا ٌفَّ  *ًالؿ كقٕؿ  }أـ في 
 .. {قلؿ

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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كًٕؽكف اىٍوت صكؿان  ..فةىىةىعوف ًنذةكوف إىى ىلةء رثهً  ..كألصو ذىم 
 ًٕجؿكف ٔيٌه
 ..إىى اٍػؿة 

 ..ًفؿظوف ثةىٍوت ٌة داـ ًلؿثهً إىى رثهً  ..ًُٕ 
 ..ذنؿ ثٕي اىٍؤرػٌَ 

فلةـ ٔجؽ اىواظؽ ثَ زًؽ كنةف  ..أغةر ٔيى زغؿ ٌَ زغور اإلقالـ  أف اىٕؽك
 ػٌُت اىجىؿة

ككوف ٌة في اىضِح ٌَ  ..فعر اىِةس ٔيى اىجؾؿ كاىضهةد  ..ككأْهة 
 زً كوف ..ًٌُٕ 

 :ككةؿ  ..اىعور اىٌَٕ 
 غػػةدة ذات دالؿ كٌؿح

 ػيلخ ٌَ نو ميء ظكَ
 أدؿل ػةَجهة ًكٍٕهة

 ًة ظجٌجةن ىكخ أهول غٌؿق
  دهوَُ نٍَ صٌؽ إىىال

 ًضؽ اىواوف فٌهة ٌة اكذؿح ال فٍة ًؼُت ٌسيي ٌَ قهة
 ٌَت فةىيٌخ ِٔهة ٌُؿح

 إذ دؽًؿ اىهأس َوران كاىلؽح
 ثةىؼوادًٌ ًذً اىٍفذذط

 ٌِذهى ظةصذه زً صٍط
 إٍُة ًؼُت ٌسيي ٌَ أىطَّ 

كرػىخ ٔيٌهً أُفكهً ..كاردفٓ ثهةء ثٌٕهً  ..فةمذةؽ اىِةس إىى اىضِح 
 .. في قجٌو ِّ

 ..هي أـ إثؿاهًٌ اىجىؿًح  ..فوزجخ ٔضوز ٌَ ثٌَ اىِكةء 
 :ككةىخ 

 !أدٕؿؼ اثِي إثؿاهًٌ  ..ًة أثة ٔجٌؽ 
 ..كأُة أثؼو ثه ٔيٌهَ  ..إىى ثِةدهً  ..اىؾم ًؼُجه رؤقةء أهو اىجىؿة 

فهؿر ٌة  ..كؽ كِّ أٔضجذِي هؾق اىضةرًح ككؽ رًٌذهة ٔؿكقةن الثِي إثؿاهًٌ 
 ذنؿت ٌَ

 ..ىٕيه ًنذةؽ  .. أكوةؼ
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 :فلةؿ أثو ٔجٌؽ 
 إذا ٌة ثؽت كاىجؽر ىٌيح دٍػػػه   رأًخ ىهة فٌػػػال ٌجٌِة ٔيى اىجؽر

 كدجكً َٔ زغؿ ُلى نػػػأُه    ٌَ اىيؤىؤ اىٍهِوف في وػػؽؼ اىجعؿ
 فيو كَبخ ثةىِٕو ٌِهة ٔيى اىعىى  ألزهػػؿت األظضةر ٌَ غٌؿ ٌة كُؿ

 غىَ ٌَ اىؿًعةف ذم كرؽ ػٌػؿكىو مبخ ٔلؽ اىؼىؿ ٌِهة ٔلؽده    ن
 كىو دفيخ في اىجعؿ ظيو ىٕةثهػة     ىُةب ألهو اىجؿ مؿب ٌَ اىجعػػؿ

 أثى ِّ إال أف أٌوت وجػػةثح      ثكةظؿة اىٌٌَِٕ ٌَجػػػػػح اىِنؿ
 ..كنجؿكا ..فةًُؿب اىِةس 

 :ككةىخ  ..ككةٌخ أـ إثؿاهًٌ 
 ..صح إلثؿاهًٌ زك ..كؽ كِّ رًٌخ ثهؾق اىضةرًح  ..ًة أثة ٔجٌؽ 

فهو ىم أف دـكصهة ىه في هؾق اىكةٔح ؟ كدأػؾى ٌِي ٌهؿهة ٔنؿة آالؼ 
 ..دًِةر 

 ..فٌهوف مفٌٕةن ىي كألثٌه في اىلٌةٌح  ..ىٕو ِّ أف ًؿزكه اىنهةدة 
 ..فأرصو كِّ أف دفوزكا فوزان ٌٍْٔةن  ..ىبَ فٕيخ  :فلةؿ ٔجؽ اىواظؽ 

 ..اهًٌ ًة إثؿ ..ًة إثؿاهًٌ  :فىةظخ اىٕضوز 
 ..ىجٌم ًة أٌةق  :ككةؿ  ..ٌَ كقٍ اىِةس  ..فوزت مةب ٌُؿ 

كٌهؿهة أف دجؾؿ  ..زكصح ىم  ..أرًٌخ ثهؾق اىضةرًح  ..أم ثِيَّ  :فلةىخ 
 ٌهضذم في

 ؟ ..قجٌو ِّ 
 ..أم كِّ ًة أٌةق  :فلةؿ 

 ..زً صةءت ثٕنؿة آالؼ دًِةر  ..فؾهجخ اىٕضوز ٌكؿٔح إىى ثٌذهة 
 ..زً رفٕخ ثىؿهة إىى اىكٍةء  ..ٔجؽ اىواظؽ  فوًٕذهة في ظضؿ

 ..أُي زكصخ كىؽم ٌَ هؾق اىضةرًح  ..اىيهً إُي أمهؽؾ  :ككةىخ 
 ..فذلجيه ٌِي ًة أرظً اىؿاظٌٍَ  ..ٔيى أف ًجؾؿ ٌهضذه في قجٌيم 

 ..هؾا ٌهؿ اىضةرًح ٌِي ٔنؿةي آالؼ دًِةر  ..ًة أثة ٔجٌؽ  :زً كةىخ 
ـ ثه كصهـ اىغـاة في قجٌ  ..و ِّ دضهَّ

 ..كقالظةن ظكِةن  ..كامذؿت ىوىؽهة فؿقةن صٌؽان  ..زً اُىؿفخ 
 ..كأػؾت دٕؽ األًةـ ىؿظٌيه 

 ..كنيٍح دكٍٕهة  ..كهي دودٔه غي نو ُْؿة دِْؿهة 
 ..كاىٍضةهؽكف ًٕؽكف اىٕؽة ىيؼؿكج 
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 ..كاىٍضةهؽكف ظوىه ًذكةثلوف  ..فيٍة ظةف ككخ اىِفٌؿ ػؿج إثؿاهًٌ ًٕؽك 
 ..{ ..إف ِّ امذؿل ٌَ  }:ً ًلؿؤكف كاىلؿاء ظوىه

 كٌَجةن ًٌُت ثه اىٍودى ..دفٕخ إىٌه نفِةن  ..فيٍة أرادت فؿاؽ كىؽهة 
 ..كنأٍُة هو كيجهة ًؼؿج ٌَ وؽرهة  ..زً ُْؿت إىٌه  ..

 :زً كةىخ 
 ..كدٌُت ثهؾا اىٌُت  ..فةىجف ثهؾا اىهفَ  ..إذا أردت ىلةء اىٕؽك  ..ًة ثِيَّ 

 .. ٌلىؿان في قجٌيه كإًةؾ أف ًؿاؾ ِّ
 ..كدودٔه  ..كأػؾت دنٍه  ..كنذٍخ ٌَ ٔجؿدهة  ..زً ًٍذه إىى وؽرهة 

 ..كدلجيه 
إال ثٌَ ًؽًه ًوـ  ..فال صٍٓ ِّ ثٌِي كثٌِم  ..اذهت ًة ثٌِي  :زً كةىخ 
 ..اىلٌةٌح 

 ..ظذى غةب ٌٓ اىضٌل  ..كاىٕضوز دذجٕه ثىؿهة  ..فٌٍى إثؿاهًٌ 
 ..أقؿع إثؿاهًٌ إىى اىٍلؽٌح  ..كثؿز اىِةس ىيلذةؿ  فيٍة ثيغوا ثالد اىٕؽك

 ..كدِةفف اىجُةؿ  ..كرٌٌخ اىِجةؿ  ..فةثذؽأ اىلذةؿ 
 ..ككةدو كذةؿ األثُةؿ  ..فلؽ صةؿ ثٌَ اىٕؽك كوةؿ  ..أٌة إثؿاهًٌ 

 ..ظذى كذو أنسؿ ٌَ زالزٌَ ٌَ صٌل اىٕؽك 
 ..كهؾا ًٌؿثه  ..هؾا ًُِٕه  ..أكجو ٔيٌه صٍٓ ٌِهً  ..فيٍة رأل اىٕؽك ذىم 

 كهؾا
فلذيوق  ..ظذى ػةرت كواق كككٓ ٌَ فؿقه  ..كًلةدو  ..كهو ًلةكـ  ..ًؽفٕه 

.. 
 ..كهــ اىهةفؿكف  ..كاُذىؿ اىٍكيٍوف 

 ..زً رصٓ اىضٌل إىى اىجىؿة 
 ..كاألَفةؿ  ..كاىٕضةاـ  ..اىؿصةؿ  ..فيٍة كويوا اىجىؿة ديلةهً اىِةس 

 ..ة في اىلةدٌٌَ دؽكر ٌِٔةه ..كأـ إثؿاهًٌ ثٌِهً 
 !ًة أثة ٔجٌؽ  :كةىخ  ..فيٍة رأت ٔجؽ اىواظؽ 

دت ٔيي فأٔـل ؟  هو كجو ِّ هؽًذي فأهِة ؟ أـ ري
 ..ثو كجو ِّ هؽًذم  :فلةؿ ىهة 

 ..كأرصو أف ًهوف اثِم اٍف ٌٓ اىنهؽاء ًؿزؽ 
 :فىةظخ كةايح 

فخ إىى كاُىؿ ..كدلجو ُكهي ٌِي  ..اىؾم ىً ًؼٌت فٌه ِّي  ..اىعٍؽ ىيه 
 ثٌذهة كظؽهة
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 ..فذأدي إىى فؿمه فذنٍهة  ..ًنذؽ موكهة  ..ثٕؽٌة فةركخ كىؽهة  ..
 كإىى زٌةثه

 ..ظذى ُةٌخ  ..فذليجهة 
 :فيٍة نةف اىغؽ 

 :صةءت أـ إثؿاهًٌ إىى ٌضيف أثي ٔجٌؽ ككةىخ 
 ..ثنؿاؾ  ..ثنؿاؾ  ..اىكالـ ٔيٌم ًة أثة ٔجٌؽ 

 ؟..ٌة ػجؿؾ  ..هًٌ ال زىخ ٌجنؿة ثةىؼٌؿ ًة أـ إثؿا :فلةؿ 
 ..في ركًح ظكِةء  ..رأًخ اىجةرظح كىؽم إثؿاهًٌ  :فلةىخ 

 ..كٔيى رأقه دةج ًذألأل  ..كهو ٔيى قؿًؿ ٌَ اىيؤىؤ  ..كٔيٌه كجح ػٌؿاء 
 كإنيٌو ًـهؿ

.. 
جو اىٍهؿ  ..أثنؿم  ..ًة أٌةق  :كهو ًلوؿ  فخ اىٕؿكس  ..كؽ كي  ..كزي

 ًُٕ.. 
فكٕوا إىٌه كجو أف  ..ٌهؿب ٌَ ُـكؿ اىٍوت  أًلِوا أُه ال ..هؤالء أكواـ 
 ًكٕى إىٌهً

.. 
كثؾىوا ٌهضهً رػٌىح في قجٌو ِّ  ..أظٌجوا ىلةء ِّ فأظٌت ِّ ىلةءهً 

 ..دٕةىى 
 فٍة هو اىضـاء ؟

 *كال دعكجَ اىؾًَ كذيوا في قجٌو ِّ أٌوادةن ثو أظٌةء ِٔؽ رثهً ًؿزكوف  }
نؿكف ثةىؾًَ ىً ًيعلوا ثهً ٌَ فؿظٌَ ثٍة آدةهً ِّ ٌَ فٌيه كًكذج

 ػيفهً أال ػوؼ
ًكذجنؿكف ثٍِٕح ٌَ ِّ كفٌو كأف ِّ ال ًٌٌٓ  *ٔيٌهً كال هً ًعـُوف 

 أصؿ اىٍؤٌٌَِ
اىؾًَ اقذضةثوا ىيه كاىؿقوؿ ٌَ ثٕؽ ٌة أوةثهً اىلؿح ىيؾًَ أظكِوا  *

 ٌِهً كادلوا أصؿ
 ًٌْٔ}  .. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

 ..ذىم اىفوز اىهجٌؿ  ..ً كِّ ُٕ
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 ..فٌجٌي كصوههً  ..فؿظوا ثٍة ٌةدوا ٔيٌه   ..إذا أككفهً رثهً ثٌَ ًؽًه 
 كًؿفٓ

 ..درصةدهً 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

فال ًيذفذوف  ..كًهؽدكف ثةىٍوت  ..ثو نةف اىىةىعوف ًفذِوف في دًِهً 
 ..إىٌه 

 ..هي اىٍوت ٔيى ٌة ًؿًي ِّ  ..ؽة ٔيى غةًح كاظ ..ُفوقهً وةٌؽة 
دٍودَ  ًة أًهة اىؾًَ آٌِوا ادلوا ِّ ظق دلةده كال } :فهً نٍة كةؿ ِّ ىهً 

 .. {إال كأُذً ٌكيٍوف 
 ..كال دٍودَ إال كأُذً ٌكيٍوف  ..ًُٕ 

ىً  ..ٔيى صؾع ُؼيح ىٌلذيوق  رًي ِّ ِٔهىٍة رثٍ اىهفةر ػجٌت ثَ ٔؽم  -
 كىً ..ًفـع 
 :ثو أػؾ ًِْؿ إىٌهً كًلوؿ  ..ًضـع 

إىى ِّ أمهو  ىلؽ صٍٓ األظـاب ظوىي كأىجوا كجةايهً كاقذضٍٕوا نو ٌضٍٓ
كىكخ أثةىي ظٌَ أكذو  غؿثذي زً نؿثذي كٌة أروؽ األٔؽاء ىي ِٔؽ ٌىؿٔي

كذىم في ذات اإلىه كاف ًنأ  ٌكيٍة ٔيى أم صِت نةف في ِّ ٌىؿٔي
ػو قٕؽ ثَ أثي ككةص ٔيى ٌيم كىٍة د - ًجةرؾ ٔيى أكوةؿ ميوو ٌٍـع

نٍة دعجوف  ..اىٍوت  صبذم ثلوـ ًعجوف :وؿخ في كصهه ككةؿ  ..اىفؿس 
 ..أُذً اىعٌةة 

كدذكةثق قهةـ اىهفةر إىى  ..كفي ٌٕؿنح أظؽ ًهسؿ اىلذو ثةىٍكيٌٍَ  -
 .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًرقوؿ 

 :ًؿفٓ وؽرق كًلوؿ  رًي ِّ ِٔه فهةف أثو َيعح
 ..ُعؿم دكف ُعؿؾ  ..ًىٌجم قهً  ًة رقوؿ ِّ ال

 ..ًُٕ ٌة داـ أف اىٍوت في رًة اىؿظٍَ فٍؿظجةن ثةىٍوت 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..كاٍزةـ كاىٍيؾات  ..ثو نةُخ اىٍٕةوي كاىنهوات 
فٌؼذةركُه  ..فٌهؽدكف ثةىٍوت  ..فال ًيذفذوف إىٌهة  ..دٕؿض ٔيى اىىةىعٌَ 

 فؿثهً ..
 ..هً ٌَ نو ميء أًْٔ ِٔؽ

 :ذنؿ اثَ نسٌؿ كغٌؿق 
 ..ثٕر صٌنةن ىعؿب اىؿكـ  رًي ِّ ِٔهأف ٍٔؿ ثَ اىؼُةب 
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هو ٔجؽ ِّ ثَ ظؾافه  ..مةب ٌَ اىىعةثح  ..كنةف ٌَ ًٍَ هؾا اىضٌل 
 .. رًي ِّ ِٔه

كٔضت كٌىؿي ٌيمي اىؿكـ ٌَ زجةت  ..كَةؿ اىلذةؿ ثٌَ اىٍكيٌٍَ كاىؿكـ 
 ..اىٍكيٌٍَ 
 ..ٔيى اىٍوت كصؿأدهً 

 ..فأٌؿ أف ًعٌؿ إىٌه أقٌؿ ٌَ اىٍكيٌٍَ 
كاىلٌود في  ..األغالؿ في ًؽًه  ..ًضؿكُه  ..فضةءكا ثٕجؽ ِّ ثَ ظؾافح 

 ..كؽٌٌه 
 ..فأككفوق أٌةـ اىٍيم 

 ..فذعؽث كٌىؿ ٌٕه فأٔضت ثؾنةاه كفُِذه 
 ..كأَيلم ٌَ األقؿ  ..دِىؿ  :فلةؿ ىه 

 ..ال  :فلةؿ ٔجؽ ِّ 
 ..كأٌُٔم ُىف ٌيهي  ..دِىؿ  :ؿ فلةؿ كٌى

 ..ال  :فلةؿ 
 ..كأمؿنم في اىعهً ٌٕي  ..كأٌُٔم ُىف ٌيهي  ..دِىؿ  :فلةؿ 

كٌيم اىٕؿب كاىٕضً  ..كٌيم آثةام  ..كِّ ىو أٌُٔذِي ٌيهم  :فلةؿ ٔجؽ ِّ 
 ٔيى ..

 ..أف أرصٓ َٔ دًِي َؿفح ٌَٔ ٌة فٕيخ 
 ..أذف أكذيم  :ككةؿ  ..فغٌت كٌىؿ 

 ..اكذيِي  :كةؿ 
 ..كٔيق ٔيى ػنجح  ..فأٌؿ كٌىؿ ثه فكعت 

 ..أف ًؿٌوا اىكهةـ ظوىه كال ًىٌجوق  ..كأٌؿ اىؿٌةة  ..كصةء كٌىؿ 
 ..كًِذْؿ اىٍوت  ..كهو ًأثى  ..كهو في أزِةء ذىم ًٕؿض ٔيٌه اىِىؿاٌُح 

 ..فيٍة رأل كٌىؿ إوؿارق 
 ..أٌؿ أف ًٌٍوا ثه إىى اىعجف 
كأٌؿ أف ًٍِٕوا ِٔه اىُٕةـ كاىنؿاب  ..اىعجف  ففهوا كزةكه كٌٌوا ثه إىى

 فٍِٕوهٍة ..

.. 
 ..ظذى إذا نةد أف ًهيم ٌَ اىٍْأ كاىضوع 

 ..كىعً ػِـًؿ  ..أظٌؿكا ىه ػٍؿان 
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 ..كِّ إُي ألٔيً أف ذىم ًعو ىي في دًِي  :كةؿ  ..فيٍة رآهٍة ٔجؽ ِّ 
 كىهِي ال

 ..فيً ًلؿب اىُٕةـ  ..أرًؽ أف ًنٍخ ثي اىهفةر 
 ..فأٌؿ ىه ثُٕةـ ظكَ  ..أػجؿ كٌىؿ ثؾىم ف

 ..زً أٌؿ أف دؽػو ٔيٌه اٌؿأة ظكِةء دذٕؿض ىه ثةىفةظنح 
 ..كصٕيخ دذٕؿض ىه كهو ٌٕؿض ِٔهة  ..فأدػيخ ٔيٌه 

 ..كهي دذٍةًو أٌةٌه كال ًيذفخ إىٌهة 
 :ػؿصخ غٌجى كهي دلوؿ  ..فيٍة رأت اىٍؿأة ذىم 

 ..م أهو ثنؿ أـ ظضؿ ال أدر ..كِّ ىلؽ أدػيذٍوُي ٔيى رصو 
 ..كهو كِّ ال ًؽرم ِٔي أأُة أُسى أـ ذنؿ 

 ..فأغيي فٌهة اىـًخ  ..أٌؿ ثلؽر ٌَ ُعةس  ..فيٍة ًبف ٌِه كٌىؿ 
 ..زً أككف ٔجؽ ِّ ثَ ظؾافح أٌةٌهة 

ظذى أىلوق في هؾا اىـًخ  ..كأظٌؿكا أظؽ األقؿل اىٍكيٌٍَ ٌوزلةن ثةىلٌود 
 كغةب ..

 ..كَفخ ْٔةٌه دذليت في فوؽ اىـًخ  ..ت كٌة ..صكؽق في اىـًخ 
كٔؿض ٔيٌه  ..فةىذفخ كٌىؿ إىى ٔجؽ ِّ  ..كٔجؽ ِّ ًِْؿ إىى اىْٕةـ 

 ..اىِىؿاٌُح 
 ..فأثى 

 ..كأٌؿ ثُؿظه في اىلؽر  ..فةمذؽ غٌت كٌىؿ 
 ..كدٌٕخ ٌِٔةق  ..ثهى  ..كمٕؿ ثعؿارة اىِةر  ..فيٍة صؿكق إىى اىلؽر 

 :ككةؿ  ..ففؿح كٌىؿ 
 ..كأٌِعم  ..كأٌُٔم  ..ىؿ دذِ

 ..ال  :كةؿ 
 ..ىٍةذا ثهٌخ  ..إذان  :كةؿ 

 ..أثهي ألُه ىٌف ىي إال ُفف كاظؽة ديلى في هؾا اىلؽر  :فلةؿ ٔجؽ ِّ 
 ..فذٍوت 

ٌسو هؾق  ..كىلؽ كددت كِّ أف ىي ٌةاح ُفف نيهة دٍوت في قجٌو ِّ 
 ..اىٍودح 

 كجو رأقي كأػيي ِٔم ؟ :فلةؿ ىه كٌىؿ 
 ..كَٔ صٌٍٓ أقةرل اىٍكيٌٍَ ِٔؽؾ  :ةؿ ىه ٔجؽ ِّ فل
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 ..ًُٕ  :كةؿ 
 ..زً أَيله ٌٓ األقؿل  ..فلجو رأقه 

 !!ىيه درق  !!ٔضجةن 
 ..كال دٍودَ إال كأُذً ٌكيٍوف  ..أًَ ُعَ اىٌوـ ٌَ ٌسو هؾا اىسجةت 

أك  ..ألصو دراهً ٌٕؽكدات  ..ٌَ ًذِةزؿ َٔ دًِه  ..إف ٌَ اىٍكيٌٍَ اىٌوـ 
 دذجٓ

 ..زً ًؼذً ىه ثةىكوء كاىٌٕةذ ثةىيه  ..أك اىوىوغ في اىٍيؾات  ..اىنهوات 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..كٌَ ٔؽؿ ِّ دٕةىى أف اىٕجؽ ًؼذً ىه في اىغةىت ٔيى ٌة ٔةش ٔيٌه 
ػذً ىه  ..كاىىؽكةت كاىىٌةـ  ..فٍَ نةف في ظٌةده ًنذغو ثةىؾنؿ كاىلٌةـ 

 ..ثةىىةىعةت 
 ..ػني ٔيٌه أف ًٍوت ٔيى ٌة أذةد ٔيٌه  ..ٌَ دوىى كأٔؿض َٔ اىؼٌؿ ك

 ..نةف اىىةىعوف ًكذٕؽكف ىيٍوت كجو ُـكىه  ..كألصو هؾا اىفؿؽ اىًٌْٕ 
 ..في اىذـكد كرفٓ اىؽرصةت  ..ثو ًغذًِ أظؽهً آػؿ األُفةس كاىيعْةت 

 ..ىُةٔةت كًنذغو ثة ..كًِهى َٔ اىٍِهؿ  ..كًأٌؿ ثةىٍٕؿكؼ  ..فذضؽق ًضةهؽ 
 إىى آػؿ

 ..ُفف ًذِفكه 
 ..زجخ اىىعٌعٌَ كغٌؿهٍة 

 ..ثٕؽٌة رصٓ ٌَ ظضح اىوداع  ويى ِّ ٔيٌه كقيًأف اىِجي 
 ..كهو في نيٍح ًذهيٍهة  ..ًوٌةن ثٕؽ ًوـ  ..صٕو ٌؿض اىٍوت ًنذؽ ٔيٌه 

 كُْؿة ًِْؿهة
 ..ًودع هؾق اىؽار  ..

 ..األػؿل كأًلَ اىِليح ىيؽار  ..كىٍة امذؽت ٔيٌه اىعٍى 
 ..أراد أف ًودع اىِةس 

 ..فٕىت رأقه 
 ..فضٍٕهً  ..زً أٌؿ اىفٌو ثَ اىٕجةس أف ًضٍٓ اىِةس في اىٍكضؽ 

  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفةقذِؽ 
 :زً ظٍؽ ِّ كأزِى ٔيٌه زً كةؿ  ..ظذى ركى إىى اىٍِجؿ  ..إىٌه 

 ..أٌة ثٕؽ 
 ..إُه كؽ دُى ٌِي ػيوؼ ٌَ ثٌَ أّهؿنً  ..أًهة اىِةس 

 ..كىَ دؿكُي في هؾا اىٍلةـ فٌهً 
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 ..فهؾا ّهؿم فيٌكذلؽ ٌِه  ..أال فٍَ نِخ صيؽت ىه ّهؿان 
 ..فهؾا ٌةىي فيٌأػؾ ٌِه  ..كٌَ نِخ أػؾت ىه ٌةالن 

 ..فهؾا ٔؿًي فيٌكذلؽ ٌِه  ..كٌَ نِخ مذٍخ ىه ٔؿًةن 
 ..كال ًلوىَ كةاو إُي أػنى اىنعِةء 

 ..ٌَ ػيلي كال  ..أال كإف اىنعِةء ىٌكخ ٌَ مأُي 
 ..إف نةف ىه ٔيي  ..كإف أظجهً إىي ٌَ أػؾ ظلةن 

 ..كىٌف ألظؽ ِٔؽم ٌْيٍح  ..أك ظييِي فيلٌخ ِّ ٔـ كصو 
كثؽأت اىعٍى  ..كٌٌى إىى ثٌذه .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًزً ُـؿ رقوؿ ِّ 

 كهو ًذعةٌو ..دأنو صكؽق 
 ..ٔيى ُفكه كًؼؿج إىى اىِةس كًىيي ثهً 

 ..ٌَ ًوـ اىضٍٕح  ..اىٍغؿب ظذى ويى ثأوعةثه 
 ..فوًٕوا ىه فؿامةن فةُُؿح ٔيٌه  ..ككؽ امذؽت ٔيٌه اىعٍى  ..زً دػو ثٌذه 

 ..كّو ٔيى فؿامه دهوم اىعٍى صكؽق 
 ..كهو ٔيى فؿامه  ..زً زلو ثه ٌؿض اىٍوت 

ويى ِّ ٔيٌه كصٕيوا ًِذُؿكف إٌةٌهً  ..كاصذٍٓ اىِةس ىىالة اىٕنةء 
 ..ىٌىيي ثهً  كقيً

ًعةكؿ اىِهوض ٌَ  ..كؽ هؽق اىٍؿض  ويى ِّ ٔيٌه كقيًقوؿ ِّ كر
 فأثُأ ..فال ًلؽر  ..فؿامه 
 ..ٔيٌهً 

 ..اىىالة  ..اىىالة  :فضٕو ثٕي اىِةس ًِةدم 
 أويى اىِةس ؟ :إىى ٌَ ظوىه ككةؿ   ويى ِّ ٔيٌه كقيًفةىذفخ اىِجي 

 ..هً ًِذْؿكُم  ..ًة رقوؿ ِّ  ..ال  :كةىوا 
 ..دٍِٕه ٌَ اىِهوض  ويى ِّ ٔيٌه كقيًارة صكؽق فإذا ظؿ
 ..كهو إُةء نجٌؿ  ..وجوا ىي ٌةء في اىٍؼٌت  :فلةؿ 

 ..فوؽ صكؽق  ..كصٕيوا ًىجوف اىٍةء اىجةرد ٌَ اىلؿب  ..فىجوا ىه اىٍةء 
 ..صٕو ًنٌؿ ىهً ثٌؽق  ..كمٕؿ ثنيء ٌَ اىِنةط  ..فيٍة ثؿد صكؽق 

 فأككفوا اىٍةء ِٔه
.. 

 ..ٔيى ًؽًه ىٌلوـ أغٍي ٔيٌه فيٍة ادهأ 
 :أف كةؿ  ..فهةف أكؿ قؤاؿ قأىه  ..زً أفةؽ  ..فيجر ٌيٌةن 

 أويى اىِةس ؟
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 ..هً ًِذْؿكُم  ..ًة رقوؿ ِّ  ..ال  :كةىوا 
 ..كصٕيوا ًىجوف ٔيٌه اىٍةء  ..فةغذكو  ..ًٕوا ىي ٌةء في اىٍؼٌت  :كةؿ 

 ..فأغٍي ٔيٌه  ..أراد أـ ًلوـ  ..ظذى إذا مٕؿ ثنيء ٌَ اىِنةط 
 :أف كةؿ  ..فهةف أكؿ قؤاؿ قأىه  ..زً أفةؽ  ..فيجر ٌيٌةن 

 أويى اىِةس ؟
 ..هً ًِذْؿكُم  ..ًة رقوؿ ِّ  ..ال  :كةىوا 
كصٕيوا ًىجوف اىٍةء  ..فوًٕوا ىه اىٍةء  ..ًٕوا ىي ٌةء في اىٍؼٌت  :كةؿ 

 اىجةرد ٔيى
 ..ادهأ ٔيى ًؽًه ىٌلوـ  زً ..ظذى أمةر ىهً ثٌؽق  ..كأنسؿكا اىٍةء  ..صكؽق 

 فأغٍي
 ..ٔيٌه 

 ..كدؽٌٓ أٌِٔهً  ..دٌُؿب أفبؽدهً  ..كأهيه ًِْؿكف إىٌه 
 ..كاىِةس ٔهوؼ في اىٍكضؽ ًِذْؿكُه 

 ..زً أفةؽ  ..فيجر ٌغٍى ٔيٌه ٌيٌةن 
 ..هً ًِذْؿكُم ًة رقوؿ ِّ  ..ال  :أويى اىِةس ؟ كةىوا  :فلةؿ 

 ..فإذا اىعٍى كؽ هؽده هؽان  ..في صكؽق  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفذأٌو 
 ..ذاؾ اىضكؽ اىٍجةرؾ 

 ..كصةهؽ ىؿب اىٕةىٌٍَ  ..اىؾم ُىؿ اىؽًَ 
 ..كٌَ اىعٌةة مؽدهة  ..اىؾم ذاؽ ٌَ اىٕجةدة ظالكدهة  ..ذىم اىضكؽ 

 ..ٌَ َوؿ اىلٌةـ  ..اىضكؽ اىؾم دفُؿت ٌِه اىلؽٌةف 
 ..ٌَ ػنٌح اىؿظٍَ  ..كثهخ اىٌِٕةف 

 ..ككةدو  ..كصةع  ..ٔؾب في قجٌو ِّ 
اىذفخ  ..كدٍهَ اىٍؿض ٌِؽ صكؽق  ..ظةىه  ويى ِّ ٔيٌه كقيًىٍة رأل 

 :إىٌهً ككةؿ 
 ..ٌؿكا أثة ثهؿ فيٌىٌوً ثةىِةس 

ويى ِّ ٔيٌه في ٌعؿاب اىِجي  ..كًذلؽـ أثو ثهؿ  ..فٌلًٌ ثالؿ اىىالة 
 فٌىيي ثةىِةس .. كقيً

 ..ه كظـُه كال ًهةدكف ًكٍٕوف كؿاءده ٌَ مؽة ثهةا ..
 ..كاُذهخ والة اىٕنةء 
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كًضذٍٓ اىِةس ثٕؽهة  ..فٌىيي ثهً أثو ثهؿ  ..زً اصذٍٓ اىِةس ىىالة اىفضؿ 
 ..ىيىيوات 

ٔيى فؿامه   ويى ِّ ٔيٌه كقيًكرقوؿ ِّ  ..أًةٌةن  ..كًىيي أثو ثهؿ ثهً 
.. 

ويى ِّ كصؽ رقوؿ  ..فيٍة نةُخ والة اىْهؿ أك اىٕىؿ ٌَ ًوـ االزٌَِ 
 ػفح في يٌه كقئً

ةن  ..صكؽق  ٌٌ  ..فأقِؽاق َٔ ًٌٍِه كًكةرق  ..فؽٔة اىٕجةس كٔي
 ..دؼٍ رصالق في األرض  ..زً ػؿج ًٍني ثٌِهٍة 

 ..فإذا اىىالة كؽ أكٌٍخ  ..كننف اىكذؿ اىؾم ثٌَ ثٌذه كثٌَ اىٍكضؽ 
 ..كاىِةس ًىيوف 

 ..فِْؿ إىٌهً  ..فؿأل أوعةثه وفوفةن في اىىالة 
 ..كأصكةده َةهؿة  ..كصوق ٌجةرنح 

 ..ٌِهً ٌَ كُٕخ ًؽق  ..ٌة ٌِهً أظؽه إال ككؽ أوٌت في قجٌو ِّ 
 ..كٌِهً ٌَ ٌألت اىضؿاظةت صكؽق  ..كٌِهً ٌَ فلبخ ٌِٔه 

 ..كصةىكهً  ..كصةهؽ ٌٕهً  ..َةىٍة ويى ثهؤالء األػٌةر 
 ..كأًةـ وةٌهة كوةٌوهة  ..نً ىٌيح كةٌهة ككةٌوهة 

 ..كأػيىوا ٌٕه اىؽٔةء  ..الء نً وجؿكا ٌٕه ٔيى اىج
 ..كهضؿكا األظجةب كاألكَةف  ..األهو كاإلػواف  ..نً فةركوا ىِىؿة دًِه 
 ..كٌة ثؽىوا دجؽًالن  ..كٌِهً ٌَ ًِذْؿ  ..ٌِهً ٌَ كٌى ُعجه 

اىذي َةىٍة موكهً إىى  ..إىى ديم اىؽار  ..زً هةهو اىٌوـ ًفةركهً 
 ..قهِةهة 

 ..فيٍة رآهً في والدهً 
 ..ظذى نأف كصهه فيلح ٌَ كٍؿ  ..ً دجك

 ..كثؽأت دىةرٔه قهؿات اىٍوت  ..كٔةد إىى فؿامه  ..زً أرػى اىكذؿ 
 :كةىخ ٔةانح 

 ..كهو ًٍوت كِٔؽق كؽح فٌه ٌةء  ويى ِّ ٔيٌه كقيًرأًخ رقوؿ ِّ 
 فٌؽػو ًؽق في اىلؽح زً ًٍكط

 ..ات إف ىيٍوت قهؿ ..ال إىه إال ِّ  :زً ًلوؿ  ..كصهه ثةىٍةء 
ىٌف  :فٌيذفخ إىٌهة كًلوؿ  ..كانؿب أثذةق  :كصٕيخ فةٍَح دجهي كدلوؿ 

 ٔيى أثٌم نؿب
 ..ثٕؽ اىٌوـ 
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 ..كأدٔو ىه ثةىنفةء  ..فضٕيخ أٌكط كصهه 
 ..ٌٓ صجؿًو كٌٌهةاٌو كإقؿافٌو  ..ثو أقأؿ ِّ اىؿفٌق األٔيى  ..ال  :فلةؿ 

ٕو ًؿدد نيٍةت ًودع ص ..كامذؽت ٔيٌه اىكهؿات  ..زً ىٍة ًةؽ ثه اىِفف 
 ..ثهة اىؽٌُة 

 ..ثو نةف ًذهيً فٌٍة أهٍه 
 :كًعؾر ٌَ وور اىنؿؾ كًلوؿ 

 .. "ىَٕ ِّ اىٌهود كاىِىةرل ادؼؾكا كجور أُجٌةاهً ٌكةصؽ  "
 .. "امذؽ غٌت ِّ ٔيى كوـ صٕيوا كجور أُجٌةاهً ٌكةصؽ  "

كٌة ٌيهخ  ..اىىالة اىىالة  " : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكنةف ٌَ آػؿ ٌة كةؿ 
 .. "أًٍةُهً 
 ..ًُٕ  ..  ويى ِّ ٔيٌه كقيًزً ٌةت 

 ..كظجٌت رب اىٕةىٌٍَ  ..كإٌةـ اىٍذلٌَ  ..قٌؽ اىٍؿقيٌَ  ..ٌةت 
 ..كال آذل أظؽان ثهيٍح  ..ٌةت كىٌف أظؽ ًُةىجه ثٍْيٍح 

 ..كال غٌجح كال آزةـ  ..ىً ًذؽُف ثأٌواؿ ظؿاـ 
 ..راصٌةن  كىٕفو رثه ..ثو نةف إىى ِّ دأٌةن 

 ..كًِهى َٔ اىنؿؾ كاألكزةف  ..ًأٌؿ ثةىىالة كٔجةدة اىؿظٍَ 
ىلؽ صةءنً رقوؿ ٌَ أُفكهً ٔـًـ ٔيٌه ٌة ِٔذً ظؿًه ٔيٌهً ثةىٍؤٌٌَِ  }

 رؤكؼ
 ..  {رظًٌ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ًكذٕؽكف ىيٍوت  .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًكنؾىم نةف اىىةىعوف ٌَ ثٕؽق 

 ..إلنسةر ٌَ اىُةٔةت ثة
 ..كاىٍكةرٔح إىى اىلؿثةت 
رصوا رظٍح  ..إذا فضأهً اىٍوت  ..كظكَ أفٕةىهً  ..كهً ٌٓ نسؿة أٍٔةىهً 

 ..رثهً 
 ..كىً ًؿنِوا إىى أٍٔةىهً  ..كػةفوا ٌَ ٔلةثه 

 ..اىؼيٌفح اىؿامؽ  ..ٍٔؿ ثَ اىؼُةب 
 ..ىح اىٍضوس كأَفأ ٌُؿاف دك ..كصةهؽ ىؿب اىٕةىٌٍَ  ..اىؾم ُىؿ اىؽًَ 

 ..ظلؽ ٔيٌه اىهةفؿكف 
 ..أثو ىؤىؤة اىٍضوقي  ..كنةف ٌَ أنسؿهً ظلؽان 
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صٍٓ رظى كهي  ..كنةف ًىِٓ اىؿظةء  ..كنةف ٔجؽان ُضةران ظؽادان في اىٍؽًِح 
 آىح ىُعَ

كهي ظضؿاف ٌىفعةف ًوًٓ أظؽهٍة فوؽ اٍػؿ كًُؿح اىعت  ..اىنٌٕؿ 
 كدؽار ..ثٌِهٍة 

 ..فٌُعَ  ..ثةىٌؽ 
 ..هؾا اىٕجؽ ًذعٌَ اىفؿص ىالُذلةـ ٌَ ٍٔؿ  أػؾ

 :فيلٌه ٍٔؿ ًوٌةن في َؿًق فكأىه ككةؿ 
 !ظؽزخ أُم دلوؿ ىو أمةء ىىِٕخ رظى دُعَ ثةىؿًط ؟

 ..فةىذفخ اىٕجؽ ٔةثكةن إىى ٍٔؿ 
 ..ألوَِٕ ىم رظى ًذعؽث ثهة أهو اىٍنؿؽ كاىٍغؿب  ..ثيى  :ككةؿ 

 :ككةؿ  ..فيذفخ ٍٔؿ إىى ٌَ ٌٕه 
 ..ىٕجؽ دؤؽُي ا

فهو إف ََٕ  ..ٌلجٌه في كقُه  ..زً ٌٌى اىٕجؽ كوِٓ ػِضؿان ىه رأقةف 
 ثه ٌَ هؾق اىضهح

 ..كأػؾ ًُيٌه ثةىكً  ..كإف ََٕ ثه ٌَ اىضهح األػؿل كذو  ..كذو 
 ..ًلذو إٌة ثلوة اىَُٕ أك اىكً  ..ظذى إذا ََٕ ثه 

 ..اىٍكضؽ فةػذجأ ىٍٕؿ في زاكًح ٌَ زكاًة  ..في ّيٍح اىيٌو  ..زً صةء 
 ..فيً ًـؿ هِةؾ ظذى دػو ٍٔؿ إىى اىٍكضؽ ًِجه اىِةس ىىالة اىفضؿ 

 ..فهجؿ  ..كدلؽـ ثهً ٍٔؿ  ..زً أكٌٍخ اىىالة 
 ..فيٍة اثذؽأ اىلؿاءة 

 ..ثسالث َِٕةت  ..ٔةصيه  ..كفي َؿفح ٌَٔ  ..ػؿج ٔيٌه اىٍضوقي 
 ..كاىسةىسح دعخ قؿده  ..ككٕخ األكىى في وؽرق كاىسةٌُح في صِجه 

 ..كككٓ ٔيى األرض  ..فىةح ٍٔؿ 
 ..كنةف أٌؿ ِّ كؽران ٌلؽكران  :كهو ًؿدد كوىه دٕةىى 

 ..كدلؽـ ٔجؽ اىؿظٍَ ثَ ٔوؼ كأنٍو اىىالة ثةىِةس 
 ..كًَُٕ اىٍكيٌٍَ  ..أٌة اىٕجؽ فلؽ َةر ثكهٌِه ًنق وفوؼ اىٍىيٌَ 

 ..ًٌٍِةن كمٍةالن 
 ..ٌةت ٌِهً قجٕح  ..ظذى ََٕ زالزح ٔنؿ رصالن 

فةكذؿب ٌِه رصو  ..زً ككف مةهؿان قهٌِه ٌة ًلذؿب ٌِه أظؽ إال َِٕه 
 كأىلى ٔيٌه رداءن 
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 ..غيٌْةن 
 ..فَُٕ ُفكه  ..كٔيً أُهً كؽركا ٔيٌه  ..فةًُؿب اىٍضوقي 

و ٍٔؿ ٌغنٌةن ٔيٌه إىى ثٌذه  ًٍ  ..كاُُيق اىِةس ٌٕه ًجهوف  ..كظي
 ..ظذى نةدت أف دُيٓ اىنٍف  ..كّو ٌغٍى ٔيٌه 

 :أف كةؿ  ..زً نةف أكؿ قؤاؿ قأىه  ..ُْؿ في كصوق ٌَ ظوىه  ..أفةؽ  فيٍة
 ..ًُٕ  :أويى اىِةس ؟ كةىوا 

 ..ال إقالـ ىٍَ دؿؾ اىىالة  ..اىعٍؽ ىيه  :فلةؿ 
 ..كأراد أف ًلوـ ىٌىيي فيً ًلؽر  ..زً دٔة ثٍةء فذوًأ 

 ..كدكةُؽ إىٌه ىٌضيف  ..فأػؾ ثٌؽ اثِه ٔجؽ ِّ فأصيكه ػيفه 
 ..خ صؿاظه دِـؼ دٌةن فضٕي

 ..فٍة دكؽ اىضؿح  ..كِّ إُي ألًٓ أوةثٕي  ..كةؿ ٔجؽ ِّ ثَ ٍٔؿ 
 ..فىيى اىىجط  ..فؿثُِة صؿظه ثةىٍٕةاً 

 ..ًة اثَ ٔجةس اُْؿ ٌَ كذيِي  :زً كةؿ 
 ..زً كذو ُفكه  ..زً ََٕ ٌٕم رهُةن  ..َِٕم اىغالـ اىٍضوقي  :فلةؿ 

ىً ًضٕو كةديي ًعةصِي ِٔؽ ِّ ثكضؽة اىؾم  ..اىعٍؽ ىيه  :فلةؿ ٍٔؿ 
 ..قضؽهة ىه كٍ 

 ..فكلةق ٌةءن ٌؼيوَةن ثذٍؿ  ..ىٌِْؿ إىى صؿظه  ..زً دػو اىُجٌت ٔيى ٍٔؿ 
 ..فؼؿج اىٍةء ٌَ صؿكظه 

 ..فأقلةق ىجِةن  ..فَْ اىُجٌت أف اىؾم ػؿج دـ كوؽًؽ 
ٌـكخ  فٕيً اىُجٌت أف اىُِٕةت كؽ ..فؼؿج اىيجَ ٌَ صؿظه اىؾم دعخ قؿده 

 ..صكؽق 
 ..فٍة أِّم إال ٌٌذةن اىٌوـ أك غؽان  ..أكص  ..ًة أٌٌؿ اىٍؤٌٌَِ  :فلةؿ 

 ..كىو كيخ غٌؿ ذىم ىهؾثذم  ..وؽكذِي  :فلةؿ ٍٔؿ 
 :زً كةؿ 

ًِٕي اىوكوؼ  ..الفذؽًخ ثه ٌَ هوؿ اىٍُيٓ  ..كِّ ىو أف ىي اىؽٌُة نيهة 
 ثٌَ ًؽم

 ..ِّ دٕةىى 
 ..فضـاؾ ِّ ػٌؿان  ..ذىم كإف كيخ  :فلةؿ اثَ ٔجةس 

أف ًٕـ ِّ ثم اىؽًَ  .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًأىٌف كؽ دٔة رقوؿ ِّ 
 إذ ًؼةفوف ..كاىٍكيٌٍَ 
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 ثٍهح ؟
 ..كّهؿ ثم اإلقالـ  ..نةف إقالٌم ٔـان  ..فيٍة أقيٍخ 

زً ىً دغت َٔ ٌنهؽ مهؽق رقوؿ ِّ  ..فهةُخ هضؿدم فذعةن  ..كهةصؿت 
 ٌَ .. ويى ِّ ٔيٌه كقيً

 كذةؿ اىٍنؿنٌَ ؟
 ..زً كجي كهو ِٔم راضو 

جي كهو ِٔم راض  ..ككازرت اىؼيٌفح ثٕؽق   ..ككي
 ..ٌٌىؿ ِّ ثم األٌىةر  ..زً كىٌخ ثؼٌؿ ٌة كىي اىِةس 

 ..كُفى ثم اىٕؽك  ..كصجة ثم األٌواؿ 
 ..فهٌِبة ىم  ..زً ػذً ىم ثةىنهةدة 

 ..أصيكوُي  :فلةؿ ٍٔؿ 
 ..أٔؽ ٔييَّ نالٌم  :ٔجةس  كةؿ الثَ ..فيٍة صيف 

 ..فيٍة أٔةد ٔيٌه 
 ..كِّ إف اىٍغؿكر ٌَ دغؿكُه  :كةؿ 

 أدنهؽ ىي ثؾىم ِٔؽ ِّ ًوـ ديلةق ؟
 … اىعٍؽ ىم اىيهً : ككةؿ .. ٍٔؿ ففؿح .. ًُٕ :فلةؿ ثَ ٔجةس 

 ..كًودٔوُه  ..زً صةء اىِةس فضٕيوا ًسِوف ٔيٌه 
 ..كصةء مةب 

زً  .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًوعجخ رقوؿ ِّ  ..ٌٌَِ أثنؿ ًة أٌٌؿ اىٍؤ :فلةؿ 
 زً ..كىٌخ فٕؽىخ 

 ..مهةدة 
 ..ال ٔييَّ كال ىي  ..كددت أُي ػؿصخ ٌِهة نفةفةن  :فلةؿ ٍٔؿ 

 ..ردكا ٔيي اىغالـ  :فلةؿ ٍٔؿ  ..فإذا إزارق ًٍف األرض  ..فيٍة أدثؿ اىنةب 
 ..كأدلى ىؿثم  ..فإُه أُلى ىسوثم  ..ارفٓ زوثم  ..ًة اثَ أػي  :كةؿ 

 ..كًغٍى ٔيٌه  ..كصٕو ًذغنةق اىهؿب  ..زً امذؽ األىً ٔيى ٍٔؿ 
 ..غني ٔيى أثي فأػؾت رأقه فوًٕذه في ظضؿم  :كةؿ ٔجؽ ِّ ثَ ٍٔؿ 

ًٓ رأقي في األرض زً غني ٔيٌه فأفةؽ كرأقه في  :فلةؿ  ..فأفةؽ 
 ..ظضؿم 
 ..ًٓ رأقي ٔيى األرض  :فلةؿ 
 ..ض إال قواء ًة أثذةق كهو ظضؿم كاألر :فليخ 
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 ..ىٕو ِّ دٕةىى أف ًؿظٍِي  ..اَؿح كصهي ٔيى اىذؿاب  :فلةؿ 
 ..فأقؿٔوا ثي إىى ظفؿدي  ..فإذا كجٌخ 

 ..أك مؿ دٌٕوُه َٔ ركةثهً  ..فإٍُة هو ػٌؿ دلؽٌوُي إىٌه 
 ..زً ًةؽ ثه اىِفف  ..إف ىً ًغفؿ ىه  ..ككًو ألٌه  ..كًو ىٍٕؿ  :زً كةؿ 
 كامذؽت

 .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًزً ٌةت  ..اىكهؿات ٔيٌه 
 ..كدفِوق ثضةُت وةظجٌه 

 ..ىهَ ٌسيه في اىعلٌلح ىً ًٍخ  ..ٌةت ٍٔؿ ثَ اىؼُةب  ..ًُٕ 
 ..كدرصةت رفٌٕةت  ..كؽـ ٔيى أٍٔةؿ وةىعةت 

 ..كثهةؤق ٌَ ػنٌذه اىؿظٍَ  ..وةظجه في كجؿق كؿاءده ىيلؿآف 
 ..َ درصذه كًؿفٓ صهةدق ٌ ..دؤُكه والده في كظنذه 

 ..ىهِه اقذؿاح في آػؿده َوًالن  ..دٕت في دٌُةق كيٌالن 
 ..ٌَ اىٕنؿة اىٍجنؿًَ ثةىضِح  ويى ِّ ٔيٌه كقيًثو كؽ ٔؽق اىِجي 

 :كةؿ ًوٌةن  ويى ِّ ٔيٌه كقيًثو كؽ ركل اىجؼةرم أف اىِجي 
 :خ فلي ..فإذا اٌؿأة دذوًأ إىى صةُت كىؿ  ..ثٌِة أُة ُةاً رأًذِي في اىضِح 

 ..فؾنؿت غٌؿده فوىٌخ ٌؽثؿان  ..ىٍٕؿ  :ىٍَ هؾا اىلىؿ ؟ كةىوا 
 .. !!أٔيٌم أغةر ًة رقوؿ ِّ  :فجهى ٍٔؿ ككةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ًُٕ.. 

 ..أًلِوا ثِـكؿ اىٍوت فةقذٕؽكا ىيلةاه في نو ىعْح  ..ههؾا اىىةىعوف 
فيٍة  ..امذؽ ٔيٌه اىهؿب  .. ثَ إدرًف ىٍة ُـؿ اىٍوت ثةىٕةثؽ اىـاهؽ ٔجؽ ِّ

 اػؾ
 ..ثهخ اثِذه  ..ًنهق 

فلؽ ػذٍخ اىلؿآف في هؾا اىجٌخ أرثٕح آالؼ  ..ال دجهي  ..ًة ثٌِذي  :فلةؿ 
 ..ػذٍح 

 ..نيهة ألصو هؾا اىٍىؿع 
ة ٔةٌؿ ثَ ٔجؽ ِّ ثَ اىـثٌؿ  ٌٌ ًٕؽ أُفةس  ..فيلؽ نةف ٔيى فؿاش اىٍوت  ..أ

 اىعٌةة
 ..ىه ًجهوف كأهيه ظو ..

كُفكه  ..قٍٓ اىٍؤذف ًِةدم ىىالة اىٍغؿب  ..فجٌٍِة هو ًىةرع اىٍوت 
 ..دعنؿج في ظيله 
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 ..كًْٔ نؿثه  ..ككؽ أمذٌؽ ُـٔه 
 ..!!ػؾكا ثٌؽم  :فيٍة قٍٓ اىِؽاء كةؿ ىٍَ ظوىه 

 ..إىى أًَ ؟  :كةىوا 
 ..إىى اىٍكضؽ  :كةؿ 

 !!كأُخ ٔيى هؾق اىعةؿ  :كةىوا 
 ..أقٍٓ ٌِةدم اىىالة كال أصٌجه  !! .. قجعةف ِّ :كةؿ 

ًٌ ٌةت في  ..فىيى رنٕح ٌٓ اإلٌةـ  ..فعٍيوق ثٌَ رصيٌَ  ..ػؾكا ثٌؽم  ز
 ..قضودق 

 ..ٌةت كهو قةصؽ  ..ًُٕ 
 ..ػذً ىه ثؿًةق  ..كوجؿ ٔيى َةٔح ٌوالق  ..فٍَ أكةـ اىىالة 

 اوجؿ ىٍؿ ظوادث اىؽهؿ   فيذعٍؽف ٌغجح اىىجؿ
 ذذهة  كاذػؿ ىٌوـ دفةًو اىؾػؿكاٌهؽ ىِفكم كجو ٌٌ

 فهأف أهيم كؽ دٔوؾ فيً دكٍٓ كأُخ ٌعنؿج اىىؽر
 كنأُهً كؽ هٌبوؾ ثٍة ًذهٌأ اىهيهى ٌَ اىُٕؿ

 كنأُهً كؽ كيجوؾ ٔيى ّهؿ اىكؿًؿ كّيٍح اىلجؿ
 ًة ىٌخ مٕؿم نٌف أُخ ٔيى ّهؿ اىكؿًؿ كأُخ ال دؽرم

 أـ ىٌخ مٕؿم نٌف أُخ إذا غكيخ ثةىهةفور كاىكؽر
 خ مٕؿم نٌف أُخ إذا كًٓ اىعكةب وجٌعح اىعنؿأـ ىٌ

 ٌة ظضذم فٌٍة أدٌخ كٌة كوىم ىؿثم ثو كٌة اىٕؾر
 أال دهوف أػؾت ٔؾرؾ أك أكجيخ ٌة اقذؽثؿت ٌَ أٌؿ

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ٔيى فؿاؽ األٍٔةؿ اىىةىعةت  ..ثو نةف اىىةىعوف ًذعكؿكف ِٔؽ اىٍٍةت 

 ..كدهسٌؿ اىعكِةت  ..اىعٌةة ىيذـكد في رفٓ اىؽرصةت  كًودكف ىو َةىخ ثهً
 :فلٌو ىه  ..فجهى  ..اظذٌؿ ٔجؽ اىؿظٍَ ثَ األقود 

 ..أُخ  ..كأُخ  !!ٌة ًجهٌم 
 ..كاىـهؽ كاىؼٌوع  ..ًِٕي في اىٕجةدة كاىؼنوع 

ًٌ ىً ًـؿ ًذيو ظذى ٌةت  ..أقفةن ٔيى اىىالة كاىىوـ  ..أثهي كِّ  :فلةؿ   ..ز
 :أػؾ ًجهي كًلوؿ  ..ىؿكةمي فإُه ىٍة ُـؿ ثه اىٍوت أٌة ًـًؽ ا

 ٌَ ًىيي ىم ًة ًـًؽ إذا ٌٌخ ؟ كٌَ ًىوـ ىم ؟
 ..زً دنهؽ كٌةت  ..كٌَ ًكذغفؿ ىم ٌَ اىؾُوب 

 ..ألرثةب اىذٕجٌؽ كاألقؿار  ..هؾق ٌنةهؽ االظذٌةر 
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 ..فيوا رأًذهً دضةفوا َٔ دؼء فؿمهً في األقعةر 
 ..يوب كاألثىةر ًؼةفوف ًوٌةن دِليت فٌه اىل

 ..ككؽ أرًوا ٌَ ًٕيً اىكٌؿ كأػفى  ..فؽفِوا دعخ اىسؿل 
 ..كٌة ِٔؽ ِّ ػٌؿ كأثلى  ..هؾا هو اظذٌةر اىٍؤٌٌَِ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..كال ٔجؽ كأٌٌؿ  ..كال غِي كفلٌؿ  ..اىٍوت ال ًفؿؽ ثٌَ نجٌؿ كوغٌؿ 

 هةركف اىؿمٌؽ
 ..ذاؾ اىؾم ٌيم األرض كٌألهة صِودان 

أٌُؿم في اىهِؽ أك في  :فٌلوؿ ىيكعةثح  ..ذاؾ اىؾم نةف ًؿفٓ رأقه 
 أك ظٌر ..اىىٌَ 
 ..فوِّ ٌة دٍُؿًَ في أرض إال كهي دعخ ٌيهي  ..مبخ 

هيوؿ  ..هةركف اىؿمٌؽ   ..ػؿج ًوٌةن في رظيح وٌؽ فٌٍؿ ثؿصو ًلةؿ ىه ثي
ه :فلةؿ هةركف   ..يوؿ ِْٔي ًة ثي

ويى ِّ أًَ آثةؤؾ كأصؽادؾ ؟ ٌَ ىؽف رقوؿ ِّ  !!ًة أٌٌؿ اىٍؤٌٌَِ  :كةؿ 
 إىى أثٌم ٔيٌه كقيً

 ؟
 ..ٌةدوا  :كةؿ هةركف 

 ..ديم كىورهً  :؟ كةؿ ..فأًَ كىورهً  :كةؿ 
 ..هؾق كجورهً  :كأًَ كجورهً ؟ كةؿ  :كةؿ 

هيوؿ  كىورهً  فٍة ُفٕذهً ..كهؾق كجورهً  ..ديم كىورهً  :فلةؿ ثي
 في كجورهً ؟

 :كةؿ  ..زدُي ًة ثهيوؿ  ..وؽكخ  :كةؿ 
 فيٌخ كجؿؾ ثٕؽ اىٍوت ًذكٓ *أٌة كىورؾ في اىؽٌُة فواقٕح 

 :فلةؿ  ..زدُي  :فجهى هةركف ككةؿ 
 :ًة أٌٌؿ اىٍؤٌٌَِ 

ٍؿت اىكٌَِ فهةف ٌةذا ٔي  هت أُم ٌيهخ نِوز نكؿل ك
كأؿ ثٕؽق َٔ نو هؾا  ؟ أىٌف اىلػجؿ غػةًح نػو ظيو كدي

 ..ثيى  :كةؿ 
كىً دًٍي ٔيٌه أًةـ ظذى ُـؿ  ..كاُُؿح ٔيى فؿامه ٌؿًٌةن  ..زً رصٓ هةركف 

 ثه اىٍوت
.. 



 

 ٌعٍؽ ثَ ٔجؽ اىؿظٍَ اىٕؿًفي /ىفٌٌيح اىنٌغ د اىٍوتظؽااق 

ح 
فع

و
22

 

 :ثلوادق كظضةثه  ..وةح  ..كٔةًَ اىكهؿات  ..فيٍة ظٌؿده اىوفةة 
ال ًهةد ًعىي  ..كدركٔهً  ..ثكٌوفهً  ..فضةؤكا ثهً  ..اصٍٕوا صٌومي 

 ٔؽدهً إال ِّ
 ..ه كأٌؿق نيهً دعخ كٌةدد ..

 :زً كةؿ  ..ثهى  ..فيٍة رآهً 
 ..ارظً ٌَ كؽ زاؿ ٌيهه  ..ًة ٌَ ال ًـكؿ ٌيهه 

 ..فيٍة ٌةت  ..زً ىً ًـؿ ًجهي ظذى ٌةت 
 ..اىؾم ٌيم اىؽٌُة كأكدع ظفؿة ًٌلح  ..أػؾ هؾا اىؼيٌفح 

 ..كىً ًكةنِه ُؽٌةؤق  ..ىً ًىةظجه فٌهة كزراؤق 
 ا ىه فؿامةكىً ًفؿمو ..ىً ًؽفِوا ٌٕه َٕةٌةن 

 ..ٌة أغِى ِٔه ٌيهه كٌةىه 
 أًَ اىضِود أًَ اىؼٌو كاىؼوؿ *قو اىؼيٌفح إذ كافخ ٌٌِذه 

 دِوء ثةىٕىجح اىٍلوًَ ىو ظٍيوا *أًَ اىهِوز اىذي نةُخ ٌفةدعهة 
 أًَ اىعؽًؽ كأًَ اىجٌي كاألقو *أف اىضٌوش اىذي أروؽدهة ٔؽدان 

 ٍوت كاىوصوإال أُةخ ٔيٌه اى *ال دِهؿف فٍة داٌخ ٔيى أظؽ 
 

 ..أٌة ٔجؽ اىٍيم ثَ ٌؿكاف 
فأٌؿ  ..كًٌٌق ٔيٌه اىِفف  ..صٕو ًذغنةق اىهؿب ..فإُه ىٍة ُـؿ ثه اىٍوت 

 ثِوافؾ
 ..فةىذفخ فؿأل غكةالن فلٌؿان في دنةُه  ..غؿفذه ففذعخ 

ًة  ..ًة ىٌذِي نِخ ُضةران  ..ًة ىٌذِي نِخ غكةالن  :فجهى ٔجؽ اىٍيم زً كو 
 ىٌذِي

 ..زً ٌةت  ..ًة ىٌذِي ىً أًؿ ٌَ أٌؿ اىٍؤٌٌَِ مٌبةن  ..نِخ ظٍةالن 
 ..ٔضجةن 

 غيت اىؿصةؿ فٍة أغِذهً اىليو *ثةدوا ٔيى كيو األصجةؿ دعؿقهً  
 فأكدٔوا ظفؿان ًة ثبف ٌة ُـىوا *كاقذِـىوا ثٕؽ ٔـ َٔ ٌٕةكيهً  

 أًَ األقؿة كاىذٌضةف كاىعيو *ُةداهً وةرخ ٌَ ثٕؽ ٌة كجؿكا 
 ٌَ دكُهة دٌؿب األقذةر كاىهيو *نةُخ ٌٍِٕح   أًَ اىوصوق اىذي

ٍِٓ ثأقهٍهً   ىٍة أدذم قهةـ اىٍوت دِذىو *أًَ اىؿٌةة أىً دي
 أًَ األَجةء ٌة اغِوا كال اىعٌو *أًَ األظجح كاىضٌؿاف أصٍٕهً 
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 ثو قيٍوؾ ىهة ًة كجط ٌة فٕيوا *ٌة قةٔؽؾ كال كاقةؾ أكؿثهً 
 ذكةـ اىٍةؿ كؽ مغيواكنيهً ثةك *ٌة ثةؿ ذنؿؾ ٌِكٌةن كٌُؿظةن 

 ًغنةؾ ٌَ صةُجٌه اىؿكع كاىوهو *ٌة ثةؿ كجؿؾ كظنةن ال أٌُف ثه 
 كال ًٌٍؿ ثه ٌَ ثٌِهً رصو *ٌة ثةؿ كجؿؾ ال ًأدي ثه أظؽ 

 ديم اىوصوق ٔيٌهة اىؽكد ًلذذو *فأفىط اىلجؿ ِٔهً ظٌَ قةءىهً  
 وافأوجعوا ثٕؽ َوؿ األنو كؽ أني  *كؽ َةؿ ٌة أنيوا دهؿان كٌة مؿثوا

 فؼيفوهة ٔيى األٔؽاء كاردعيوا *كَةىٍة نِـكا األٌواؿ كادػؿكا 
 ففةركوا اىؽكر كاألهيٌَ كاُذليوا *كَةىٍوا مٌؽكا دكران ىذعىِهً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ًُٕ.. 

كال كزراء  ..كال أهو ًهؿٌوف  ..إىى دكر ىٌف فٌهة ػؽـ ًؼؽٌوف  ..اُذليوا 
 ..ًِةدٌوف 

كٌة  ..كدؼةوٍهً وعةافهً  ..كهً فٌهة أٍٔةىهً دضةى ..اُذليوا إىى دكر 
 رثم ثْالـ

 ..ىيٕجٌؽ 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

كٔةفةهً في  ..كقٓ ِّ ٔيٌهً في أرزاكهً ..كهِةؾ فؿًق ٌَ اىِةس 
 ..أثؽاُهً 

 ..فغفيوا َٔ االقذٕؽاد ىيٍوت ظذى ثةغذهً 
ٍة ٔةًِوا اىٍوت َيجوا في ..كأػؾهً ٔيى كجٌط فٕيهً  ..فجؽد مٍيهً 

 ..اىؿصوع ىيؽٌُة 
كإرًةء  ..كٍُة إلوالح األظواؿ  ..كال أهو كال ٌٔةؿ  ..ال ىذضةرة كال ٌةؿ 

 اىلوم
 ..اىٍذٕةؿ 

ؿصٕوف  ًي  ..كىهَ كؽ ظهً اىؼةىق اىًٌْٕ أُهً إىٌهة ال 
 ..اىالهوف اىٌٌٍٕوف  ..أكىبم اىٕىةة كاىٍؾُجوف 

 ..هً في اظذٌةرهً ٔؾاب كدهوًو فهةف ى ..غيت ٔيٌهً ظجهً ىؽٌُةهً 
 كظٌو ثٌِهً كثٌَ

 ..اىؼةىق اىضيٌو 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :ذنؿ اىلؿَجي 
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َ ثؽٌُةق اُنغو  ..أف أظؽ اىٍعذٌؿًَ  ٌٍ ىٍة ُـؿ ثه  ..كغٌؿق َوؿ األٌو  ..ٌ
 ..اىٍوت 

 ..كامذؽ ٔيٌه اىهؿب 
 :كًلوىوف  ..ًودٔوُه  ..اصذٍٓ ظوىه أثِةؤق 

 ..فأٔةدكهة ٔيٌه  ..كًىٌط  ..فأػؾ ًنهق  ..كو ال إىه إال ِّ 
 :فىةح ثهً ككةؿ 

 ..كاىجكذةف اىفالُي ازرٔوا فٌه نؾا  ..اىؽار اىفالٌُح أويعوا فٌهة نؾا 
ًٌ ىً ًـؿ ًؿدد ذىم ظذى ٌةت  ..كاىؽنةف اىفالُي اكجٌوا ٌِه نؾا   ..ز

 ..ٌةت  ..ًُٕ 
 ..كدؽكـ ٔيٌه ظكؿده  ..ٍة كرزذه ًذٍذٓ ثه ..كدؿؾ ثكذةُه كدنةُه 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :كذنؿ اثَ اىلًٌ 

ٌنؿ ثال إىه إاٌل ِّ ِٔؽ اظذٌةرق فضٕو ًؿٌدد  ..أف أظؽ دضةر اىٕلةر   :ذي
ؽ  ..هؾق اىلُٕح رػٌىح  ٌٌ ظذى  ..كهؾا نؾا  ..كهؾا نؾا  ..كهؾا ٌنذؿل ص

 ..ػؿصخ ركظه 
 ..كهو ٔيى هؾا اىعةؿ 

 ..ثٕؽٌة ٌنى ٔيٌه ٌذهجؿان  ..زً دفَ دعخ اىسؿل 
 ..فٍة ُفٕوق في كجؿق كال قةنِوق  ..كنسؿ اىٌٕةؿ  ..كؽ صٍٓ األٌواؿ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :كةؿ اثَ اىلًٌ 

 ..فيٍة ظٌؿق ُـعي ركظه  ..كاظذٌؿ رصو ٌٍَ نةف ًضةىف مؿاب اىؼٍور 
 ..كو ال إىه إال ِّ  ..ًة فالف  ..ًة فالف  :ككةؿ  ..اكجو ٔيٌه رصو ٌٍَ ظوىه 

 ..كزلو ىكةُه  ..كديجؽ ىوُه  ..فذغٌؿ كصهه 
 ..كو ال إىه إال ِّ  ..ًة فالف  :فؿدد ٔيٌه وةظجه 

 :فةىذفخ إىٌه كوةح 
ًٌ اقلِي  ..ال  ًٌ اقلِي  ..امؿب أُخ ز  ..امؿب أُخ ز

 ..ة ظذى فةًخ ركظه إىى ثةرًه ..كٌة زاؿ ًؿٌددهة 
 {كظٌو ثٌِهً كثٌَ ٌة ًنذهوف نٍة فٕو ثأمٌةٔهً ٌَ كجو } ..ُٕوذ ثةىيه 

. 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :كذنؿ اىىفؽم 
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ًٍني كال  ..كنةف إذا قهؿ كُةـ  ..أف رصالن نةف ًنؿب اىؼٍؿ كًضةىف أهيهة 
 ..ًٕلو 

 ..فهةف ًِةـ في اىكُط كًنؽ رصيه ثعجو ني ال ًلٓ 
 ..فأٌكهه اىعجو  ..كقلٍ ٌَ اىكُط  ..فلةـ ًٍني  ..ىٌيح كُةـ فكهؿ 

 فجلي ٌٕيلةن 
 ..ظذى أوجط ٌٌذةن  ..ٌِهكةن 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :كذنؿ في أٍُوذج اىـٌةف 

كال ًهةد ًؼؿج  ..ٌفذوُةن ثنؿب اىؼٍؿ  ..أف ٌعٍؽ ثَ اىٍغٌر نةف رصالن فةقلةن 
 ٌَ ثٌخ
 ..اىؼٍةر 

 ..كػةرت كواق  ..كُـؿ ثه اىٍوت  ..ٌؿض  فيٍة
هو ثلي في صكٍم كوة ؟ هو دكذٌُٓ اىٍني  ..قأىه رصو ٌٍَ ظوىه 

 ؟..
 ..ىو مبخ ٌنٌخ ٌَ هِة إىى ثٌخ اىؼٍةر  ..ًُٕ  :فلةؿ 

 أٔوذ ثةىيه أفال كيخ أٌني إىى اىٍكضؽ ؟ :فلةؿ وةظجه 
 :ككةؿ  ..فجهى 

كٌة صؿت ٔةددي ثةىٍني  ..ا غيت ذىم ٔييَّ ىهو اٌؿئ ٌَ دهؿق ٌة دٕود
 ..إىى اىٍكضؽ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :ككةؿ اثَ أثي ركاد 

 فعٌو ثٌِه ..فضٕو ٌَ ظوىه ًيٌلِوُه ال إىه إال ِّ  ..ظٌؿت رصالن ِٔؽ اىٍوت 
 ..كًؾنؿكُه ثةىيه  ..كًهؿركف  ..فضٕيوا ًٌٕؽكف ٔيٌه  ..كزليخ ٔيٌه  ..كثٌِهة 

 كهو
 ..ؿب مؽًؽ في ن

زً  ..هو نةفؿ ثال إىه إاٌل ِّ  :وةح ثهً ككةؿ  ..فيٍة ًةؽ ٔيٌه اىِفف 
 مهق كٌةت

.. 
 ..فإذا هو ٌؽٌَ ىيؼٍؿ  :قأىخ أهيه َٔ ظةىه  ..فيٍة دفِةق  :كةؿ 

 ..ُٕوذ ثةىيه ٌَ قوء اىؼةدٍح 
 ..كرأس اىفواظل  ..ثو ُٕوذ ثةىيه ٌَ أـ اىؼجةار 
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كٌَ مؿب اىؼٍؿ في  ..ً ًنؿثهة في اٍػؿة كٌَ مؿب اىؼٍؿ في اىؽٌُة ى
 اىؽٌُة نةف ظلةن 

 ًة رقوؿ ِّ كٌة ٌَِح اىؼجةؿ ؟ :كٌو  ..ٔيى ِّ أف ًكلٌه ٌَ ٌَِح اىؼجةؿ 
 ..ٔىةرة أهو اىِةر  :كةؿ 

 ..إال أف ًذوب كجو ٌوده 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..نؿثح كثالء  فيهً ِٔؽ اىٍوت ..أٌة أهو اىٍٕةزؼ كاىغِةء 
 :ذنؿ اثَ اىلًٌ 

 ..فيٍة امذٌؽ ثه ُـع ركظه  ..أف رصال ٌَ أهو اىغِةء كاىٍٕةزؼ ظٌؿده اىوفةة 
 ..فضٕو ًؿدد أثٌةدةن ٌَ اىغِةء  ..كو ال إىه إال ِّ  :كٌو ىه 

 دِذِة :فضٕو ًؿدد األىعةف كًلوؿ  ..كو ال إىه إال ِّ  ..:فأٔةدكا ٔيٌه اىذيلٌَ 
 ..دِذِة  ..

ة ًيٌعَ كًغِي  ..ظذى ػؿصخ ركظه ٌَ صكؽق  ٌٍ  ..كهو إُ
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..كاىؽاهٌح اىٍْٕى  ..أٌة أهو اىضؿًٍح اىهجؿل 
 ..كأٔؽاء اىؿظٍَ  ..فهً أُىةر اىنٌُةف 

 ..كإػواف اىهةفؿًَ  ..كػىوـ اىٍؤٌٌَِ 
 ..اىٌِؿاف  كًذليجوف ٌٕهً في..اىؾًَ ًعنؿكف ٌٓ فؿٔوف كهةٌةف 

 ..دؿؾ اىىالة  ..كثٌَ اىؿصو كثٌَ اىهفؿ أك اىنؿؾ  ..هً دةرنو اىىالة 
 ..كظةىهً ِٔؽ اىٍوت كثٕؽق أدهى كأفْٓ 

 :ذنؿ اثَ اىلًٌ 
فيً ًيجر أف ُـؿ ثه اىٍوت  ..نةف وةظت ٌٕةص كدفؿًٍ  ..أف أظؽ اىٍعذٌؿًَ 

 ففـع ٌَ ..
 كًيلِوُه ال إىه إال ..ؿكُه ثةىيه كأػؾكا ًؾن ..كاُُؿظوا ثٌَ ًؽًه  ..ظوىه إىٌه 

 ِّ.. 
 :ككةؿ  ..وةح ثأٔيى ووده  ..فيٍة ثؽأت ركظه دِـع  ..كهو ًؽافٓ ٔجؿاده 

 !!ال إىه إال ِّ  :أكوؿ 
 !!كٌة أٔيً أُي ويٌخ ىيه والة  !!كٌة دِفِٕي ال إىه إال ِّ ؟

ًٌ ٌةت   ..ز
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..أكؿ َؿًق اٍػؿة  ..وت هؾا هو اىٍ
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 ..كٌة ثٕؽق أفْٓ كأنجؿ 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..فهي أدهى كأػُؿ  ..أٌة أظواؿ أهو اىلجور 
هو اىٌوـ في كجؿق  ..كىكةف فىٌط  ..ككصه وجٌط  ..فهً ٌَ صكؽ وعٌط 

 ..ًىٌط 
 ..كٔيى ِّ كةدـ  ..ٔيى أٍٔةىه ُةدـ 

 ..في صِةزة ثٕي أهيه فيٍة أقيٍه إىى اىؽًؽاف  ..ـ ػؿج ٍٔؿ ثَ ٔجؽ اىٕـً
 كدقه في

 :اىذفخ إىى اىِةس فلةؿ  ..اىذؿاب 
 :أًهة اىِةس 

 أفال أػجؿنً ثٍة كةؿ ىي ؟ ..إف اىلجؿ ُةداُي ٌَ ػيفي 
 ..ثيى  :كةىوا 
 :إف اىلجؿ كؽ ُةداُي فلةؿ  :فلةؿ 

 أال دكأىِي ٌة وِٕخ ثةألظجح ؟ ..ًة ٍٔؿ ثَ ٔجؽ اىٕـًـ 
 .ثيى  :كيخ 
 ..كأنيخ اىيعً  ..كٌىىخ اىؽـ  ..كٌـكخ األثؽاف  ..ػؿكخ األنفةف  :كةؿ 

 أال دكأىِي ٌة وِٕخ ثةألكوةؿ ؟
 .ثيى  :كيخ 
كاىٌٕؽًَ ٌَ  ..كاىؾرأٌَ ٌَ اىٌٕؽًَ  ..ُـٔخ اىهفٌَ ٌَ اىؾرأٌَ  :كةؿ 

 ..اىهذفٌَ 
 ..ٌَ ٌَ اىكةكٌَ كاىؿنجذ ..كاىفؼؽًَ ٌَ اىؿنجذٌَ  ..كاىورنٌَ ٌَ اىفؼؽًَ 

 كاىكةكٌَ
 .ٌَ اىلؽٌٌَ 

 :زً ثهى ٍٔؿ فلةؿ 
 ..كٔـًـهة ذىٌو  ..أال إف اىؽٌُة ثلةؤهة كيٌو 

 ..فةىٍغؿكر ٌَ اغذؿَّ ثهة  ..كظٌهة ًٍوت  ..كمجةثهة ًهؿـ 
 ..أًَ قهةُهة اىؾًَ ثِوا ٌؽااِهة 

 ٌة وِٓ اىذؿابي ثأثؽاُهً ؟
 كاىؽًؽافي ثْٕةٌهً كأكوةىهً ؟

 ..كفؿشو ٌٌِؽة  ..ىؽٌُة ٔيى أقؿةو ٌٍهؽة نةُوا في ا
 ..كأهوو ًهؿٌوف  ..ثٌَ ػؽـ ًؼؽٌوف 
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 ..كاُْؿ إىى دلةرب كجورهً ٌَ ٌِةزىهً  ..فإذا ٌؿرت فِةدهً 
هً ٌة ثلي ٌَ غِةق ؟ ٌَّ  كقو غِ

هً ٌة ثلي ٌَ فلؿق ؟  كقو فلٌؿى
ا كَٔ األٌَٔ اىذي نةُو ..اىذي نةُوا ثهة ًذهيٍوف  ..َٔ األىكَ  ..قيهً 

 إىى اىيؾات
 ..ثهة ًِْؿكف 

 ..كاألصكةد اىِةٍٔح  ..كاىوصوق اىعكِح  ..كقيهً َٔ اىضيود اىؿكٌلح 
 ٌة وِٓ ثهة اىؽًؽاف ؟

 ..كٌعخ اىٍعةقَ  ..كٔفؿت اىوصوق  ..كأنيخ اىيعٍةف  ..ٌعخ األىواف 
 ..كٌـكخ األمالء  ..كأثةُخ األٌٔةء  ..كنكؿت اىلفة 

 كٌهِوزهً ؟ أًَ صٍٕهً..أًَ ػؽٌهً كٔجٌؽهً 
ٍؿمة   ..كال كًٕوا هِةؾ ٌذهبةن  ..كِّ ٌة زكدكهً فى

 كدعخ أَجةؽ اىسؿل في اىفيوات ؟ ..أىٌكوا في ٌِةزؿ اىؼيوات 
 أىٌف اىيٌو كاىِهةر ٔيٌهً قواء ؟

 ..كفةركوا األظجح كاألهو  ..كؽ ظٌو ثٌِهً كثٌَ اىٍٕو 
 ..كدؿددت في اىُؿؽ أثِةؤهً  ..كؽ دـكصخ ُكةؤهً 

 ..اىلؿاثةت دًةرهً كدؿازهً  كدوزٔخ
 ..اىٍذًِٕ ثيؾده  ..اىغي اىِةًؿ فٌه  ..كٌِهً كِّ اىٍوقٓ ىه في كجؿق 

 :زً ثهى ٍٔؿ ككةؿ 
 ..ًة قةنَ اىلجؿ غؽان 

 .. !ٌة اىؾم غؿؾ ٌَ اىؽٌُة 
 ..أًَ ثؼورؾ  ..أًَ ٌَجم  ..أًَ ركةؽ زٌةثم 

 ..نٌف أُخ ٔيى ػنوُح اىسؿل 
 ..اىؽكد اىًجيى  ىٌخ مٕؿم ثأم ػؽًم ًجؽأ

كٌة  ..ىٌخ مٕؿم ٌة اىؾم ًيلةُي ثه ٌيم اىٍوت ِٔؽ ػؿكصي ٌَ اىؽٌُة 
 ًأدٌِي ثه ٌَ

 ..زً ثهى ثهةءن ..رقةىح رثي 
 ..رظٍه ِّ  ..كٌةت  ..زً اُىؿؼ فٍة ثلي ثٕؽ ذىم إال صٍٕح 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
ٍوف  ٌٕ  ..أهوي اىلجور إٌة ٌٕؾثوف أك ٌِ
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فَ ٔؽة أمؼةص ث هؾا إىى اىضِح كهؾا إىى اىِةر  ..و ىٕيه في اىلجؿ اىواظؽ دي
.. 

يَّ  ػى  ..إف األٌؿ أٔضت ٌَ ذىم ..ثو ًة أي
ٕؾثوف أك ًٍِٕوف  ًي  ..ىٕو دعخ كؽٌٌم اٍف أكواـ 

 ..ثو ىٕو دعذم في غؿفح ُوٌم أكواٌة ٌعجوقٌَ في ظفؿ ٌَ صهًِ 
 ..ًٕؿًوف ٔيى اىِةر ثهؿة كٔنٌةن 

 ..كاألرض كؽ دٌٌق ِٔهً  ..فةىِةس نسٌؿ  ٌَ ًؽرم
 فأًَ اىلجور ٌػَ ٔهؽ ٔةد *وةح هؾم كجورُة دٍأل اىؿظت  

ٍطء ٌة أَّ أدًً األرض   إال ٌػػػَ هؾق األصكةد *ػفف اىوى
بَّ كجؿ كؽ وػػةر كجؿان ٌؿاران    ًةظمو ٌَ دـاظً األًؽاد *ري
 ٌػػَ كؽًً اىـٌةف كاٌٍةد *كدفٌَ ٔيى رفػػػةت دفٌَ  

 إال ٌػػَ راغت في ازدًةد *ٕت نيهة اىعٌةة فػال أٔضت د
 فأم ٌٔل وفة كٌة نٌؽرق اىٍوت ؟
 أم كؽـ قٕخ كٌة ٌٔسؿهة اىٍوت ؟

 أٌة أػؾ اٍثةء كاألصؽاد ؟ أٌة قيت اىعجٌت ككُٓ اىوداد ؟
 كأًذً األكالد ؟ ..أٌة أرٌو اىِكواف 

ٓي   ٔـاءه فٍة ًىِٓ صةزعي كدٌٓ األقى أثؽ ًةا
ٓي  ثهى اىِةس ٌَ  كجو أظجةثهً فهو ٌِهً أظؽه راص

ٓي   فؽىى اثَ ٔنؿًَ في كجؿق كدكٕوف وةظجهة راف
ٓي  ً ٌهضذه راغٍةن نٍة ٌٌؽ راظذه اىجةا كٌيً  ًي

 كىو أف ٌَ ظؽث قةىٍة ىٍة ػكف اىلٍؿ اىُةىٓ
 كنٌف ًوٌكى اىفذى ٌة ًؼةؼ إذا نةف ظةوؽق اىـارع

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ٌَ اىضِةف أك ظفؿة ٌَ ظفؿ اىٌِؿاففةىلجؿ ركًح 

 كإُه ىيفٌىو اىؾم ثه ًِهنف اىعةؿ فال ًنذجه
 فإف ًمي ػٌؿان فةىؾم ٌَ ثٕؽق أفٌو ِٔؽ رثِة ىٕجؽق

 كإف ًهَ مؿان فٍة ثٕؽ أمٌؽ كًو ىٕجؽ َٔ قجٌو ِّ وؽ
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :ركل اإلٌةـ أظٍؽ في ٌكِؽق 
إىى صِةزة   ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ ػؿصِة ٌٓ رقوؿ ِّ  َٔ اىجؿاء ثَ ٔةزب

 فضيف رقوؿ ِّ ..



 

 ٌعٍؽ ثَ ٔجؽ اىؿظٍَ اىٕؿًفي /ىفٌٌيح اىنٌغ د اىٍوتظؽااق 

ح 
فع

و
31

 

 ..نأف ٔيى رؤكقِة اىٌُؿ  ..كصيكِة ظوىه  ..ٔيى اىلجؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيً
 ..كهو ًيعؽ ىه 

 ..ُٕوذ ثةىيه ٌَ ٔؾاب اىلجؿ  :كيِة  ..دٕوذكا ثةىيه ٌَ ٔؾاب اىلجؿ  :فلةؿ 
 ..ُٕوذ ثةىيه ٌَ ٔؾاب اىلجؿ  :كيِة  ..اىلجؿ  دٕوذكا ثةىيه ٌَ ٔؾاب :كةؿ 
 ..ُٕوذ ثةىيه ٌَ ٔؾاب اىلجؿ  :كيِة  ..دٕوذكا ثةىيه ٌَ ٔؾاب اىلجؿ  :كةؿ 

 :زً كةؿ 
 ..كإكجةؿ ٌَ اٍػؿة  ..إف اىٕجؽ اىٍؤٌَ إذا نةف في اُلُةع ٌَ اىؽٌُة 

 ..نأف كصوههً اىنٍف  ..ثٌي اىوصوق  ..ُـؿ إىٌه ٌالاهح ٌَ اىكٍةء 
 ..كظِوط ٌَ ظِوط اىضِح  ..ٕهً نفَ ٌَ أنفةف اىضِح ٌ

 ..ظذى ًضيكوا ٌِه ٌؽ اىجىؿ 
 :فٌلوؿ  ..ظذى ًضيف ِٔؽ رأقه  ..زً ًضئ ٌيم اىٍوت ٔيٌه اىكالـ 

 ..أػؿصي إىى ٌغفؿة ٌَ ِّ كرًواف  ..أًذهة اىِفف اىٌُجح 
 ..أػؾهة  فإذا ..فٌأػؾهة  ..نٍة دكٌو اىلُؿة ٌَ فٌيً اىكلةء  ..فذؼؿج دكٌو 

 ىً
 ..في ذىم اىهفَ  ..ظذى ًأػؾكهة فٌضٕيوهة  ..ًؽٔوهة في ًؽق َؿفح ٌَٔ 

 كفي ذىم اىعِوط
 ..كصؽت ٔيى كصه األرض  ..كًؼؿج ٌِهة نأٌَت ُفعح ٌكم  ..

 :إال كةىوا  ..فال ًٍؿكف ٔيى ٌأل ٌَ اىٍالاهح  ..فٌىٕؽكف ثهة 
 ٌة هؾا اىؿكح اىٌُت ؟

أظكَ أقٍةاه اىذي نةُوا ًكٍوُه ثهة في ث ..فالف ثَ فالف  :فٌلوىوف 
 ..اىؽٌُة 

 ..فٌفذط ىهً  ..فٌكذفذعوف ىه  ..ظذى ًِذهوا ثهة إىى اىكٍةء اىؽٌُة 
 فٌنٌٕه ٌَ نو
ِذهى ثه إىى اىكٍةء  ..إىى اىكٍةء اىذي ديٌهة  ..قٍةء ٌلؿثوهة  ًي ظذى 

 ..اىكةثٕح 
 ..كق إىى األرض كأٌٔؽ ..انذجوا نذةب ٔجؽم في ٔيٌٌَ  :فٌلوؿ ِّ ٔـ كصو 

 فإُي ٌِهة
 ..كٌِهة أػؿصهً دةرة أػؿل  ..كفٌهة أٌٔؽهً  ..ػيلذهً 

 ..فذٕةد ركظه في صكؽق 
 :فٌلوالف ىه  ..فٌضيكةُه  ..فٌأدٌه ٌيهةف 
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 ..رثي ِّ  :ٌَ رثم ؟ فٌلوؿ 
 ..دًِي اإلقالـ  :ٌة دًِم ؟ فٌلوؿ  :فٌلوالف ىه 
ويى هو رقوؿ ِّ  :؟ فٌلوؿ  ٌة هؾا اىؿصو اىؾم ثٕر فٌهً :فٌلوالف ىه 

 ..  ِّ ٔيٌه كقيً
 ..كوؽكخ  ..فآٌِخ ثه  ..كؿأت نذةب ِّ  :كٌة ٔيٍم ؟ فٌلوؿ  :فٌلوالف ىه 

كأىجكوق  ..فةفؿموق ٌَ اىضِح  ..أف وؽؽ ٔجؽم  :فٌِةدل ٌِةد في اىكٍةء 
 ..ٌَ اىضِح 

 ..كافذعوا ىه ثةثةن إىى اىضِح 
ؽَّ ثىؿق  ..كًفكط ىه في كجؿق  ..كٌَجهة  ..فٌأدٌه ٌَ ركظهة   ..ٌى

َي اىوصه  َي اىسٌةب  ..كًأدٌه رصو ظك  ..ٌَت اىؿًط  ..ظك
 ..هؾا ًوٌم اىؾم نِخ دؤؽ  ..أثنؿ ثةىؾم ًكؿؾ  :فٌلوؿ 

 ..ٌَ أُخ ؟ فوصهم اىوصه ًضئ ثةىؼٌؿ  :فٌلوؿ ىه 
ثٌُبةن َٔ  ..نِخ كِّ قؿًٕةن في َةٔح ِّ  ..أُة ٍٔيم اىىةىط  :فٌلوؿ 

 ٌٕىٌح ِّ
 ..فضـاؾ ِّ ػٌؿان  ..

 ..أًهة اإلػوة كاألػوات  ..ًُٕ 
 ..أُة ٍٔيم اىىةىط  :ًلوؿ ىه 

 ..أُة ثؿؾ كوؽكذم  ..أُة والدم كووٌم 
 ..أُة ظضم كٍٔؿدم  ..أُة ثهةؤؾ كػنٌذم 

 ..كظجم ىيؿظٍَ  ..أُة كؿاءدم ىيلؿآف 
 ..اىٕـًـ اىضجةر  كػوفم ٌَ ..كووٌم في اىِهةر  ..أُة كٌةٌم في األقعةر 

 ..أُة َيجم ىيٕيً ..أُة ثؿؾ ىواىؽًم 
 ..أُة صهةدؾ في قجٌو ِّ  ..أُة دٔودم إىى ِّ 

 ..هؾا اىوصه اىىجوح ًجنؿق  ..فإذا رأل اىٕجؽ اىٍؤٌَ 
كُْؿ إىى  ..فٌه فؿش ٌَ اىضِح  ..كاىذفخ ظوىه فؿأل كجؿق كؽ أوجط كاقٕةن 

 ىجةقه فإذا
 ..هو ٌَ اىضِح 

فٌؽٔوا رثه  ..ؾا اىًٌِٕ ال ًكةكم مٌبةن ثضةُت ٌة ًِذْؿق في اىضِح ٔيً أف ه
 :كًلوؿ 

 ..ظذى أرصٓ إىى أهيي كٌةىي  ..رب أكً اىكةٔح 
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 :كةؿ 
كإكجةؿ ٌَ  ..إذا نةف في اُلُةع ٌَ اىؽٌُة  ..كإف اىٕجؽ اىهةفؿ أك اىفةقق 

 ..اٍػؿة 
 ..ٌٕهً اىٍكوح  ..ُـؿ إىٌه ٌَ اىكٍةء ٌالاهح قود اىوصوق 

 ..ظذى ًضيف ِٔؽ رأقه  ..زً ًضئ ٌيم اىٍوت  ..فٌضيكوف ٌِه ٌؽ اىجىؿ 
 :فٌلوؿ 

 ..أػؿصي إىى قؼٍ ٌَ ِّ كغٌت  ..ًة أًذهة اىِفف اىؼجٌسح 
 ..فٌِذـٔهة نٍة ًِذـع اىكفود ٌَ اىىوؼ اىٍجيوؿ  ..فذفؿؽ في صكؽق 

 ..كنو ٌيم في اىكٍةء  ..فٌيِٕه نو ٌيم ثٌَ اىكٍةء كاألرض 
ظذى ًضٕيوهة  ..ىً ًؽٔوهة في ًؽق َؿفح ٌَٔ  ..فإذا أػؾهة  ..ة فٌأػؾه

 في ديم اىٍكوح
 ..كًؼؿج ٌِهة نأُذَ رًط صٌفح كصؽت ٔيى كصه األرض  ..

 :إال كةىوا  ..فال ًٍؿكف ثهة ٔيى ٌأل ٌَ اىٍالاهح  ..فٌىٕؽكف ثهة 
 ٌة هؾا اىؿكح اىؼجٌر ؟

 ..ةف ًكٍى ثهة في اىؽٌُة ثأكجط أقٍةاه اىذي ن ..فالف ثَ فالف  :فٌلوىوف 
زً كؿأ  ..فال ًفذط ىه  ..فٌكذفذط ىه  ..ظذى ًِذهى ثه إىى اىكٍةء اىؽٌُة 

 رقوؿ ِّ
ال دفذط ىهً أثواب اىكٍةء كال ًؽػيوف اىضِح ظذى   } : ويى ِّ ٔيٌه كقيً

 ًيش اىضٍو في
 .. {قً اىؼٌةط 

فذُؿح  ..اىكفيى في األرض  ..انذجوا نذةثه في قضٌَ  :فٌلوؿ ِّ ٔـ كصو 
 ركظه َؿظةن 

كٌَ ًنؿؾ ثةىيه فهأٍُة ػؿ ٌَ اىكٍةء فذؼُفه اىٌُؿ أك دهوم  } :زً كؿأ  ..
 ..  {اىؿًط في ٌهةف قعٌق  ثه

 :فٌلوالف ىه  ..فٌضيكةُه  ..كًأدٌه ٌيهةف  ..فذٕةد ركظه في صكؽق 
 ..ال أدرل  ..هةق  ..هةق  :ٌَ رثم ؟ فٌلوؿ 

 ..ال أدرل  ..هةق  ..هةق  :وؿ ٌة دًِم ؟ فٌل :فٌلوالف ىه 
ال أدرل  ..هةق  ..هةق  :ٌة هؾا اىؿصو اىؾم ثٕر فٌهً ؟ فٌلوؿ  :فٌلوالف ىه 

.. 
 ..كال ديوت  ..ال درًخ  :فٌلوالف 
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كافذعوا ىه ثةثةن  ..فةفؿموا ىه ٌَ اىِةر  ..أف نؾب  :فٌِةدل ٌِةد ٌَ اىكٍةء 
 إىى
ٌٌق ٔيٌه كجؿق ظذى دؼذيف فٌه كً ..كقٍوٌهة  ..فٌأدٌه ٌَ ظؿهة  ..اىِةر 

 ..أًالٔه 
 ..ٌِذَ اىؿًط  ..كجٌط اىسٌةب  ..كًأدٌه رصو كجٌط اىوصه 

نِخ ثُيء   ..هؾا ًوٌم اىؾم نِخ دؤؽ  ..أثنؿ ثةىؾم ًكوءؾ  :فٌلوؿ 
 َٔ َةٔح ِّ

 ..قؿًٕة في ٌٕىٌح ِّ فضـاؾ ِّ مؿان 
 ..أُة ٍٔيم اىؼجٌر  :فٌلوؿ  ..ٌَ أُخ ؟ فوصهم اىوصه ًضئ ثةىنؿ  :فٌلوؿ 

 ..أُة ٍٔيم اىؼجٌر  ..ًُٕ 
 ..أُة َوافم ٔيى اىلجور  ..أُة ظيفم ثغٌؿ ِّ  ..أُة ككؤم في اىنؿؾ 

 كمؿثم ىيؼٍور
.. 

 ..كقٍةٔم ىيغِةء  ..كأنيم ىيؿثة  ..أُة ككؤم في اىـُة  ..ثو 
 ..كصؿأدم ٔيى رب اىٕةىٌٍَ  ..أُة دهجؿؾ ٔيى اىِةوعٌَ 

 ..!!كهو دغِي اىعكؿات  ..ؾا اىٕجؽ ِٔؽهة ًذعكؿ ه
 ..!!كهو دِفٕه اىٕجؿات  ..كًنذؽ ُؽٌه 

كأُخ دِْؿ إىى اىٍعؿٌةت ؟ كدواكٓ اىفواظل  ..أًَ نةف هؾا اىجهةء 
 كاىنهوات ؟

ىعخ ثعفِ فؿصم  ُي  ..كوٌةُح قٍٕم كثىؿؾ  ..نً 
 ..فيَ دِضو ٌَ اىٕؾاب  ..فةثًم اىٌوـ أك ال دجًم 

 .. {  دىجؿكا قواء ٔيٌهً إٍُة دضـكف ٌة نِذً دٍٕيوفاويوهة فةوجؿكا أك ال }
 ..أف ٌة ًيلةق ثٕؽ اىلجؿ أمؽ كأثلى  ..ِٔؽهة ًوكَ هؾا اىٕجؽ 

 ..رب ال دلً اىكةٔح  :فٌلوؿ 
ىو ًؿب ثهة صجو نةف  ..في ًؽق ٌؿزثح  ..أثهً  ..أوً  ..زً ًلجي ىه أٍٔى 

 ..دؿاثةن 
فٌٌؿثه ًؿثح أػؿل  ..ٌؽق ِّ نٍة نةف زً ًٕ ..ظذى ًىٌؿ دؿاثةن  ..فٌٌؿثه ًؿثح 

.. 
 ..فٌىٌط وٌعح ًكٍٕه نو ميء إال اىسليٌَ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أًهة األػوة كاألػوات  
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 ..أُجه ٔيى دكٓ ٌكةاو هةٌح دذٕيق ثةىضِةاـ كاىلجور  ..ككجو اىؼذةـ 
 :اىٍكأىح األكىى 

 ..كال ًلؽـ  ..اظؽة أف اىٍوت إذا صةء فال ًؤػؿ ىعْح ك
 .. {كٌة نةف ىِفف أف دٍوت إال ثإذف ِّ نذةثةن ٌؤصالن  } :كةؿ ِّ 

 ..كال أًَ قٌٍوت  ..كال أظؽ ًٕيً ٌذى ًٍوت 
نؿ أف كزًؿان صيٌو اىلؽر   ..نةف ِٔؽ داكد ٔيٌه اىكالـ  ..ذي

 ..وةر كزًؿان ِٔؽ قيٌٍةف ثَ داكد  ..فيٍة ٌةت داكد 
 ..صةىكةن في ٌضيكه في اىٌعى  ..الـ ًوٌةن فهةف قيٌٍةف ٔيٌه اىك

 ..كِٔؽق هؾا اىوزًؿ 
 ..فؽػو ٔيٌه رصو ًكٌيً ٔيٌه 

 ..كًعٌؽ اىِْؿ إىى هؾا اىوزًؿ  ..كصٕو هؾا اىؿصو ًعةدث قيٌٍةف 
 ..ففـع اىوزًؿ ٌِه 
 :ككةؿ  ..كةـ اىوزًؿ كقأؿ قيٌٍةف  ..فيٍة ػؿج اىؿصو 

 ..ؿج ٌَ ِٔؽؾ ؟ اىؾم ػ ..ٌَ هؾا اىؿصو  !ًة ُجي ِّ 
 كؽ كِّ أفـِٔي ٌِْؿق ؟

 ..كًؽػو ٔييَّ  ..ًذىور ثىورة رصو  ..هؾا ٌيم اىٍوت  :فلةؿ قيٌٍةف 
 :ككةؿ  ..كثهى  ..ففـع اىوزًؿ 

إىى  ..أف دأٌؿ اىؿًط فذعٍيِي إىى أثٕؽ ٌهةف  ..أقأىم ثةىيه  ..ًة ُجي ِّ 
 اىهِؽ

.. 
 ..فأٌؿ قيٌٍةف اىؿًط فعٍيذه 

دػو ٌيم اىٍوت ٔيى قيٌٍةف ًكيً ٔيٌه نٍة نةف  ..اىغؽ  فيٍة نةف ٌَ
 ..ًفٕو 

 فيٍةذا نِخ دعؽ اىِْؿ إىٌه ؟ ..كؽ أفـٔخ وةظجي ثةألٌف  :فلةؿ ىه قيٌٍةف 
ككؽ أٌؿُي  ..إُي دػيخ ٔيٌم في اىٌعى  ..ًة ُجي ِّ  :فلةؿ ٌيم اىٍوت 

 ِّ أف أكجي
 ..ركظه ثٕؽ اىْهؿ في اىهِؽ فٕضجخ أُه ِٔؽؾ 

 فٍةذا فٕيخ ؟ :قيٌٍةف  كةؿ
 ..ذهجخ إىى اىٍهةف اىؾم أٌؿُي ثلجي ركظه فٌه  :فلةؿ ٌيم اىٍوت 
 ..فوصؽده ًِذْؿُي 

 ..فلجٌخ ركظه 
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 كو إف اىٍوت اىؾم دفؿكف ٌِه فإُه ٌالكٌهً زً دؿدكف إىى ٔةىً اىغٌت }
 .. {كاىنهةدة فٌِجبهً ثٍة نِذً دٍٕيوف 

ًؼؿج ٌَ كجؿق ظذى ًِفغ في اىىور كال  ..كٌَ ٌةت فإُه ال ًؿصٓ ٌَ ٌوده 
 ًوـ اىلٌةٌح

.. 
فلؽ  ..ًؿصٓ ثٕؽ ٌوده  ..فٍَ ادٔى أف أظؽان ٌَ األاٍح أك األكىٌةء أك األُجٌةء 

 كةؿ
 ..كوةر ٌَ أُىةر اىنٌُةف  ..ثأًْٔ اىجهذةف 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :اىٍكأىح اىسةٌُح 

 ..ب كاىكِح أف ٔؾاب اىلجؿ كٌٍُٕه زةثخ ثةىهذة
اىِةر ًٕؿًوف ٔيٌهة غؽكان  *كظةؽ ثآؿ فؿٔوف قوء اىٕؾاب  } :كةؿ دٕةىى 

 كٔنٌةن 
 .. {كًوـ دلوـ اىكةٔح أدػيوا آؿ فؿٔوف أمؽ اىٕؾاب 

قِٕؾثهً ٌؿدٌَ زً ًؿدكف إىى ٔؾاب ًٌْٔ  } :ككةؿ دٕةىى َٔ اىٍِةفلٌَ 
} 
سةُي ٔؾاب في كاى ..اىٕؾاب األكؿ في اىؽٌُة  :كةؿ اثَ ٌكٕود كغٌؿق  ..

 زً ..اىلجؿ 
 ..ًؿدكف إىى ٔؾاب ًٌْٔ في اىِةر 

ثو كؽ وؿح اثَ  ..فهي نسٌؿة  ..أٌة األظةدًر في إزجةت ٔؾاب اىلجؿ كٌٍُٕه 
 اىلًٌ

 ..كثٌَ ًؽم أنسؿ ٌَ ػٍكٌَ ظؽًسةن في ذىم  ..كغٌؿق أُهة ٌذوادؿة 
فلةؿ  .. ٌؿَّ ثلجؿًَ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفٍِهة ٌة في اىىعٌعٌَ أف اىِجي 

 إُهٍة ىٌٕؾثةف كٌة :
ًٕؾثةف في نجٌؿ أٌة أظؽهٍة فهةف ال ًكذذؿ ٌَ اىجوؿ كأٌة اٍػؿ فهةف 

 (ًٍني ثةىٌٍٍِح 
.. 

نةف ًلوؿ في   ويى ِّ ٔيٌه كقيًكٌِهة ٌة في اىىعٌعٌَ أف اىِجي 
 اىيهً ) :دٔةاه في اىىالة 

 .. ( ..إُي أٔوذ ثم ٌَ ٔؾاب اىلجؿ 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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 :اىٍكأىح اىسةىسح 
كاإلًٍةف ثةىغٌت ٌَ  ..ال دلةس ثةىٕلو  ..أف ٔؾاب اىلجؿ كٌٍُٕه أٌور غٌجٌح 

 أهً وفةت
ذىم اىهذةب ال رًت فٌه هؽل ىيٍذلٌَ  *اىً  } :نٍة كةؿ دٕةىى  ..اىٍؤٌٌَِ 

 .. {اىؾًَ ًؤٌِوف ثةىغٌت *
أف ٔؾاب اىلجؿ هو ٔؾاب  كٌٍة ًِجغي أف ًٕيً :كةؿ اثَ اىلًٌ رظٍه ِّ 

 فهو ..اىجؿزخ 
جؿ  ..ُةىه ُىٌجه ٌِه  ..ٌَ ٌةت كهو ٌكذعق ىيٕؾاب  لجؿ  ..كي ًي فيو  ..أك ىً 

 أنيذه
أك غؿؽ  ..أك ويت  ..كُكف في اىهواء  ..أك أظؿؽ ظذى وةر رٌةدان  ..اىكجةع 

 في اىجعؿ
 ..كوو إىى ركظه كثؽُه ٌَ اىٕؾاب ٌة ًىو إىى اىٍلجور  ..
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :اىٍكأىح اىؿاثٕح 
ٌة ًلٓ ٌَ  ..كاىِكةء ػةوح  ..ٌَ اىٍعؿٌةت اىذي دلٓ ٌَ ثٕي اىِةس 

 اىٕوًو كاىٌِةظح
 ..كاىىؿاخ 

 ..ىٌف ٌِة ٌَ ًؿب اىؼؽكد  :  ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ  ..ففي اىىعٌعٌَ 
 كدٔة ..كمق اىضٌوب 

 ..ثؽٔول اىضةهيٌح 
دلةـ  ..اىِةاعح إذا ىً دذت كجو ٌودهة  ) :ويى ِّ ٔيٌه كقيً كةؿ ..كفٌهٍة 

 .. (كدرع ٌَ صؿب  ..كٔيٌهة قؿثةؿ ٌَ كُؿاف  ..ًوـ اىلٌةٌح 
كىٌجنؿ ثةألصؿ اىًٌْٕ  ..أف ًىجؿ كًعذكت  ..فٕيى ٌَ أوٌت ثٍوت ظجٌت 

 ففي..ٔيى وجؿق 
م اىٍؤٌَ ٌة ىٕجؽ :ًلوؿ ِّ دٕةىى  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًاىىعٌعٌَ كةؿ 

 إذا كجٌخ ..ِٔؽم صـاء 
 ..إال اىضِح  ..زً اظذكجه  ..وفٌه ٌَ أهو اىؽٌُة 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :اىٍكأىح اىؼةٌكح 

دكف  ..كًهوف كىؽق ٌَ اىـًةرة االٔذجةر كاالدٕةظ  ..زًةرة اىلجور ٌنؿكٔح 
 كىؽ اىذجؿؾ
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 ..ثةىٍلجور أك االُذفةع  ..أك ثذؿثح اىلجؿ  ..ثةىلجؿ 
ويى ِّ ألُه ىً ًسجخ َٔ اىِجي  ..كال ًضوز أف ًؼىه ًوٌةن ٌٌِٕةن ىيـًةرة 

 أُه ػىه ٔيٌه كقيً
ٌَ أظؽث في أٌؿُة هؾا ٌة  ) : ويى ِّ ٔيٌه كقيًأًةٌةن ىيـًةرة ، ككؽ كةؿ 

 . (ىٌف ٌِه فهو رد 
ىً ًسجخ إذ  ..كهؾق ٌَ اىجؽع  ..كثٕي اىِةس ًلؿأ اىفةدعح ِٔؽ زًةرة اىلجور

 ِٔه
ثو نةف ًؽٔو  ..أُه كؿأ مٌبةن ٌَ اىلؿآف ِٔؽ اىلجور  ويى ِّ ٔيٌه كقيً

 .ىألٌوات كًكذغفؿ ىهً 
ال دنؽ  ) : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكال ًضوز اىكفؿ ىـًةرة كجؿ ٌَ اىلجور ، ىلوىه 

 اىؿظةؿ إال إىى
 ٌذفق (اىٍكضؽ اىعؿاـ ، كٌكضؽم هؾا ، كاىٍكضؽ األكىى  :زالزح ٌكةصؽ 

 .ٔيٌه 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :اىٍكأىح اىكةدقح 
 :ٌَ اىٍؼةىفةت كاىجؽع في اىضِةاـ 

ٓي  •  دًِهً في ثةىهفةر دنجه كهؾا ، اىلجؿ أك اىضِةزة ٔيى اىـهور كً
 ككؽ ، كمٕةاؿهً

 .ركاق أظٍؽ  ..ٌَ دنجه ثلوـ فهو ٌِهً  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ 
ثةىوكوؼي كاىىٍخ  ..أركاح اىنهؽاء أك غٌؿهً  ٔيى اىعؽاد كنؾىم •

 ىٍؽة دكٌلح دؿظٍةن 
 ..كإٍُة ًهذفى ثةىؽٔةء كاالقذغفةر ىهً  ..فهؾق ثؽٔح ٌِهؿة  ..ٔيٌهً 

 ؛ ىغٌؿهة أك ىيؾنؿل ، األظٌةء كال ثو ألٌوات وورو  دٕيٌقي  ًضوز ال كنؾىم •
ال كجؿان ال دؽع وورة إال ٍَكذهة ، ك :ىٕيي  ويى ِّ ٔيٌه كقيً ىلوىه

 ركاق ٌكيً ..ٌنؿفةن إال قوًذه 
. 

 :كٌَ اىٍؼةىفةت 
 .. اىضٍةٔي اىذهجٌؿ أك ثةىذهيٌو اىضِةزة دنٌٌٓ أزِةء اىىوت رفٓ •

 ًؽٔو أف كاىٍنؿكع
 .اىٍؿء كًؾنؿ ِّ ٌٓ ُفكه 
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 ًسجخ كىً .. كجؿق في اىٌٍخ كًٓ ثٕؽ أك .. اىلجؿ في األذاف كنؾىم •
 اىِجي َٔ ذىم

ويى ِّ ككؽ كةؿ  .. رًي ِّ ِٔهًكال َٔ أوعةثه  قيًويى ِّ ٔيٌه ك
 ..ىٌف ٌِه فهو رد  ٌَ أظؽث في أٌؿُة هؾا ٌة :  ٔيٌه كقيً

 دفَ ثٕؽ أك .. اىضِةزة والة ثٕؽ اىضٍةٔي اىؽٔةء : اىجؽع ٌَ كنؾىم •
 ثو .. اىٌٍخ

 ..اىٍنؿكع أف ًؽٔو نو كاظؽ ٌٓ ُفكه 
كاألوو أف ًؽفَ اىٌٍخ  .. دةثوت في اىٌٍخ دفَ اىٍؼةىفةت كٌَ •

 ٌَ ..ثهفِه في اىلجؿ 
أك ..إال إذا دٔخ اىعةصح إىى دفِه في دةثوت نذلُٓ اىضكً ٌسالن  ..غٌؿ دةثوت 

 نةف
يــ ثؽفِه ثذةثوت كال ًكذٌُٓ أوعةب اىضِةزة اىٍؼةىفح  ًي  ..ُْةـ اىؽكىح 

 فٌؽفَ
 .ثةىذةثوت 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :ٕح اىٍكأىح اىكةث

في ظؽكد ٌة كرد اىنؿع  ..فٕو اىلؿثةت ٌَ اىعي كإهؽاءي زواثهة ىيٌٍخ صةاـ 
 ثفٕيه

ـً اىواصت  ..كاألًعٌح  ..كاىىؽكح  ..كاىٍٕؿة  ..كاىعش  ..نةىؽٔةء ىه .. كوو
 ٍَٔ ٌةت

 .كٔيٌه ووـ كاصت 
أٌة كؿاءة اىلؿآف أك اىىالة ثٌِح أف ًهوف زواثهة ىيٌٍخ فال دضوز ؛ ألُهة ىً 

 . ويى ِّ ٔيٌه كقيًاىِجي  َدؿد ٔ
 .كنؾىم ٌَ اىجؽع اقذبضةر كةرئ ًلؿأ اىلؿآف ىألٌوات في اىٍآدً 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :اىٍكأىح اىسةٌِح 

كدِفٌؾ  ..كقؽاد دًوُه  ..كجو دوزًٓ اىذؿنح ًضت إػؿاج دهةىٌف دضهٌـ اىٌٍخ 
 ..كوٌذه 

ُفف اىٍؤٌَ ٌٕيلح  ) :أػؿصه أظٍؽ  فٌٍة ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ كةؿ 
 . (ثؽًِه ظذى ًلٌى ِٔه 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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 :اىٍكأىح األػٌؿة 
 ..كاىٍىٌجح اىٍْٕى  ..كهي اىٍكأىح اىهجؿل 

أك ًكأؿ أهيهة  ..نٍَ ًُوؼ ٔيى اىلجور  ..كهي اىنؿؾ اىواكٓ ِٔؽ اىلجور 
 ..اىعةصةت 

 ..ًلٌوف اىعةصةت  ..دى كأذلةد أف األكىٌةء اىٍو
ةده  } :كِّ ًلوؿ  جى ًٔ ًه  كًف اىيَّ ٍَ دي ًٌ وفى  ٔي ٍؽ َى دى ًؾً ًٍ  ًإفَّ اىَّ وهي ٔي ةٍد ًٍ فى هي ةىي سى ٌٍ أى

َى  ةًدًكٌ ًٍ وى ذي ٍِ ًٍ ًإٍف ني هي وا ىى ًضٌجي ٍكذى ٌى ٍي  فى
}  .. 

ةد اىلجور ًُوفوف ثهة  جَّ ٔي عوف ثهة  ..كًكذيٍوف أرنةُهة  ..كثٕي   ..كًذٍكَّ
يوف  قةايٌَ  ..كًلفوف أٌةٌهة ػةمٌَٕ  ..كًكضؽكف ىهة  ..أٔذةثهة كًلٌجً
 ٌَ ..ظةصةدهً 

 ..أك ظىوًؿ كىؽ  ..مفةء ٌؿًي 
 !! ..صبذم ٌَ ثيؽ ثٌٕؽ فال دؼٌجِي  !ًة قٌؽم  :كرثٍة ُةدل اىـااؿي وةظت اىلجؿ 

ٍَ ال } :كِّ ًلوؿ  ٌى ًه  كًف اىيَّ ٍَ دي ًٌ و  ٔي ٍؽ ًى  ٍَ ٍَّ ًٌ وُّ  ًى ٍَ أى ٌى ًض  كى ٍكذى ـً ًى ٍو ًى ى  هي ًإىى ٌتي ىى
وفى  ةًفيي ًٍ غى ةًاًه ٔى ٍَ دي ٔى  ًٍ هي ًح كى ٌى ة ٌى  .. { اٍىًل

ٌَ ٌةت كهو ًؽٔو ٌَ دكف ِّ  ) : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكفي اىجؼةرم كةؿ 
ا دػو اىِةر   .. (ٌُؽن

 أك فالُةن  ..كال دغذؿ ثٍة ًنةع أف فالُةن اىفلٌؿ دٔة ِٔؽ اىلجؿ اىفالُي فةغذِى 
 ..أك رزؽ ثوىؽ  .. اىٍؿًي دٔة فنفي

 ..كًعؿـ ثِةء اىٍكةصؽ ٔيى اىلجور 
 ..ثو ال دضوز اىىالة في اىٍكضؽ إذا نةف فٌه أك في قةظذه أك كجيذه كجؿ 

أال كإٌف ٌَ نةف كجيهً  ) :فٌٍة ركاق ٌكيً   ويى ِّ ٔيٌه كقيً ىلوىه
 نةُوا ًذؼؾكف كجور أُجٌةاهً

 . (ةصؽ فإُي أُهةنً َٔ ذىم أال فال دذؼؾكا اىلجور ٌك ..كوةىعٌهً ٌكةصؽ 
 :ففي وعٌط ٌكيً  ..ٔيى أم مهو نةف  ..ثو ًعؿـ اىجِةء ٔيى اىلجور 

 ُهى اىِجي
،  ..أف ًضىه اىلجؿ كأف ًلٕؽ ٔيٌه ، كأف ًجِى ٔيٌه  ويى ِّ ٔيٌه كقيً

 كاىٍنؿكع أف ًؽفَ اىٌٍخ
 .جؿ كال ًـًؽ اردفةٔه َٔ اىن ..زً ًٕةد ٔيى اىلجؿ اىذؿاب اىؾم أػؿج ٌِه 
ال دؽع  :ىٕيي  ويى ِّ ٔيٌه كقيًنٍة ًعؿـ ثِةء اىلجةب ٔيى اىلجور ىلوىه 

 وورة إال ٍَكذهة ،
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 .ركاق ٌكيً  ..كال كجؿان ٌنؿفةن إال قوًذه 
 ..كأف ًلٕؽ ٔيٌه  ..ُهى اىِجي أف ًضىه اىلجؿ  : رًي ِّ ِٔهككةؿ صةثؿ 

 كأف ًجِى ٔيٌه
 .ركاق ٌكيً  ..

 ككؽان       أك اثذِى ٔيى اىٌؿًط ٌكضؽان كٌَ ٔيى اىلجؿ قؿاصةن أ
 فػػإُه ٌػػضؽد صهةران        ىكَِ اىٌهود كاىِىػػةرل

 نً ظؾر اىٍؼذةر َٔ ذا كىَٕ      فةٔيه نٍة ركل أهو اىكَِ
 ثو كؽ ُهى َٔ اردفةع اىلجؿ        كأف ًـاد فٌه فوؽ اىنجػػؿ
 كنو كجؿ ٌنؿؼ فلؽ أٌؿ          ثأف ًكول ههؾا وط اىؼجؿ

 فةُْؿ إىٌهً كؽ غػػيو كزادكا     كرفٕوا ثِةءهة كمػػةدكا
 ثةىنٌؽ كاٍصػػٌؿً كاألظضةًر       ال قٌٍة في هؾق األٔىةرً 

 كىيلِػػةدًو ٔيٌهة أككػؽكا       كنً ىواء فوكهة كؽ ٔلؽكا
 كُػػىجوا األٔالـ كاىؿاًةت       كافذذِوا ثةألًْٔ اىؿفػٍةت

 فٕو أكىي اىذكٌٌت كاىجعةاؿٍ     ثو ُعؿكا في قوظهة اىِػعةاٍؿ  
ًٍ     كادؼؾكا إىههً هػػواهػً  كاىذٍكوا اىعةصةت ٌَ ٌودةه

 ..قجعةف ِّ 
كال ًكذٌُٕوف ىهً ُىؿا كال  *أًنؿنوف ٌة ال ًؼيق مٌبة كهً ًؼيلوف  }

كإف دؽٔوهً إىى اىهؽل ال ًذجٕونً قواء ٔيٌهً  *ًِىؿكف  أُفكهً
ؾًَ دؽٔوف ٌَ دكف ِّ ٔجةد أٌسةىهً إف اى *أدٔودٍوهً أـ أُذً وةٌذوف 

أىهً أرصو ًٍنوف ثهة أـ  *فةدٔوهً فيٌكذضٌجوا ىهً إف نِذً وةدكٌَ 
ًكٍٕوف ثهة  ىهً أًؽ ًجُنوف ثهة أـ ىهً أٌَٔ ًجىؿكف ثهة أـ ىهً آذاف

 إف كىٌي ِّ اىؾم ُـؿ اىهذةب *كو ادٔوا مؿنةءنً زً نٌؽكف فال دِْؿكف 
ًَ دؽٔوف ٌَ دكُه ال ًكذٌُٕوف ُىؿنً كال كاىؾ *كهو ًذوىى اىىةىعٌَ 

كإف دؽٔوهً إىى اىهؽل ال ًكٍٕوا كدؿاهً ًِْؿكف  *أُفكهً ًِىؿكف 
 ..  {إىٌم كهً ال ًجىؿكف 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أقأؿ ِّ أف ًؼيه دوظٌؽُة ىه كظؽق ال مؿًم ىه 

 ..كأف ًهؽم ًةؿ اىٍكيٌٍَ 
 ..كٔيى ٌة ًؿًٌم ٌلجيٌَ  ..ٔةٌيٌَ اىيهً اصٕيِة ثُةٔذم 

 ..كدوفِة كأُخ راضو ِٔة ًة أرظً اىؿاظٌٍَ 
 ..كآٌِة ٌَ اىفـع األنجؿ ًوـ اىؽًَ 
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