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 ثك٥ ِّ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظ٥ٌ
 

 ذ٠ؿًةت دةات
 

 ..كٝةث٢ ا٣ذوب  ..ا٣ع٧ؽ ٤٣ه ٗةٚؿ ا٣ؾ٩ت 
 ..ال إ٣ه إال هو إ٣ٌه ا٧٣ىٌؿ  ..مؽًؽ ا٣ٕٞةب ذم ا٣ُوؿ 

كثؿظ٧ذه ٩ضى ٦وقى كٝو٦ه  ..ا٣ع٧ؽ ٤٣ه ا٣ؾم ًٞوؿ ٤٣نيء ٨٠ ١ٌٚوف 
 ..٨٦ ٚؿٔوف 

٠نٙ ا٣ٌؿ ٨ٔ  كثؿظ٧ذه ..ا٣ع٧ؽ ٤٣ه ا٣ؾم ٠ةف ٥ٕ٩ ا٧٣ضٌت ٣٪وح ٧٣ة دٔةق 
 ..ًو٩ف إذ ٩ةداق 

كرد ًوقٙ ثٕؽ َوؿ ٌٗةب إ٣ى ًٕٞوب  ..كقجعةف ٨٦ ٠نٙ ا٣ٌؿ ٨ٔ أًوب 
.. 

كأمهؽ أف ٦ع٧ؽان ٔجؽق كرقو٣ه  ..كأمهؽ أف ال إ٣ه إال ِّ كظؽق ال مؿًٟ ٣ه 
 ..و٤ى ِّ كق٥٤ كثةرؾ ٤ٌٔه ٦ة ذ٠ؿق ا٣ؾا٠ؿكف األثؿار  ..

  ..ك٦ة دٕةٝت ا٢ٌ٤٣ كا٣٪هةر 
 :ٕؽ أ٦ة ث

  ..ك٦نةٔؿ كه٧كةت  ..ٚهؾق ذ٠ؿًةت 
 ..كأذجؿ ثهة ا٧٣ؾ٩جوف  ..أٌٚى ثهة ا٣ذةاجوف 

 ..أذؿؼ ثهة ٠هوؿ هؽه٥ ٦ؿ ا٣ك٪وات  ..هي ذ٠ؿًةت  ..٥ٕ٩ 
 ..كمجةب ٣ٕجخ ثه٥ ا٣نهوات 

 ..كٚذٌةت ك٨٘٣ ٚي ا٤٧٣ؾات 
كٌخ  ..٦ؿت كا٩ٌٞخ  ..هي ذ٠ؿًةت    ..كا٩ذهخ ك٩ي

ٌؽت كأظ ..١٣٪هة قض٤خ ك٠ذجخ  ٔي                                   ..ىٌخ ك
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ٥ٕ٩.. 
  ..كأذؿاٚةت ٦٪ٌت كراٗت  ..هؾق ذ٠ؿًةت دةات 

  ..كد٪ؤخ ا٣نهوات  ..ٚي ز٨٦ ٠سؿت ٌٚه ا٧٣٘ؿًةت 
  ..ٚٞةرٚوا ا٧٣ٕةوي كاٍزةـ  ..كز٣خ ث١سٌؿ ٨٦ ا٣٪ةس األٝؽاـ 

 ..وم ٤ٌٔه٥ مٌُة٩ه٥ كٝ ..ٌٕٚٙ إ٧ًة٩ه٥ 
٩جئ ٔجةدم أ٩ي أ٩ة ا٣٘ٛور ا٣ؿظ٥ٌ  } :٨٧٣ ًؤ٨٦ ثٞو٣ه دٕة٣ى  ..إ٩هة ذ٠ؿًةت 

} ..  
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  .. {كأف ٔؾاثي هو ا٣ٕؾاب األ٥ٌ٣  } :٧٠ة ًؤ٨٦ ثٞو٣ه 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  ..أ٩ه ًٛؿح ثذوثح ا٣ذةاج٨ٌ إ٣ٌه  ..هؾق أػجةر أٝواـ أػجؿ رثه٥ 
  ..كمؽة ظةصذه٥ إ٣ٌه  ..ه٥ ٦ٓ ٗ٪ةق ٔ٪

 :كٝؽ ٩ةداه٥ ثٞو٣ه  ..ك٠ٌٙ ال ًٛؿح ثذوثذه٥ 
ًة ٔجةدم إ٥١٩ دؼُبوف ثة٢ٌ٤٣ كا٣٪هةر كأ٩ة أٗٛؿ ا٣ؾ٩وب ص٧ٌٕةن ٚةقذ٘ٛؿك٩ي 

 ..أٗٛؿ ٥١٣ 
 :ك٩ةداه٥ ٩جٌه٥ ثٞو٣ه 

كًجكٍ ًؽق ثة٣٪هةر ٣ٌذوب  ..إف ِّ ًجكٍ ًؽق ثة٢ٌ٤٣ ٣ٌذوب ٦كيء ا٣٪هةر 
 ..ظذى د٤ُٓ ا٣ن٧ف ٨٦ ٦٘ؿثهة  ..٦كيء ا٢ٌ٤٣ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أكؿ هؤالء ا٣ذةاج٨ٌ 

 ..ك٠ٙ ثىؿق  ..كرؽ ٧ْٔه  ..ثٕؽ٦ة ٠جؿ ق٪ه  ..٩ض٤ف إ٣ٌه  ..مٌغ ٠جٌؿ 
  ..كهو ًع١ي ذ٠ؿًةت مجةثه 
 .. رًي ِّ ٔ٪ه٩ض٤ف إ٣ى ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ 

 .. ٚي دؼ٤ٛه ٨ٔ ٗـكة دجوؾ ..كهو ًع١ي ذ٠ؿًةده 
  ..  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٠ة٩خ آػؿ ٗـكة ٗـاهة ا٣٪جي 

ا٣٪ةس ثة٣ؿظ٢ٌ كأراد أف ًذأهجوا أهجح  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤آذف ا٣٪جي 
  ..ٗـكه٥ 

  ..ظذى ث٤ٖ ٔؽد ا٣ضٌل زالز٨ٌ أ٣ٛةن  ..كص٧ٓ ٦٪ه٥ ا٣٪ٛٞةت ٣ذضهٌـ ا٣ضٌل 
  ..كذ٣ٟ ظ٨ٌ َةثخ ا٣ْالؿ ا٣س٧ةر 

 ..كٔؽك ٝوم ٔ٪ٌؽ  ..كقٛؿ ثٌٕؽ  ..ٚي ظؿ مؽًؽ 
 ..ك٥٣ د٨١ أق٧ةؤه٥ ٦ض٧ؤح ٚي ٠ذةب  ..ك٠ةف ٔؽد ا٧٣ك٨ٌ٧٤ ٠سٌؿان 

 : - ا٣ىعٌع٨ٌ ٚي ٧٠ة –ٝةؿ ٠ٕت 
كأ٩ة أٝؽر ميء ٚي ٩ٛكي ٤ٔى  ..ٝؽ ص٧ٕخ راظ٤ذ٨ٌ  ..كأ٩ة أًكؿ ٦ة ٠٪خ 

  ..ا٣ضهةد 
 ..كٌَت ا٣س٧ةر  ..كأ٩ة ٚي ذ٣ٟ أو٘ي إ٣ى ا٣ْالؿ 

  ..ٗةدًةن ثة٣٘ؽاة  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤رقوؿ ِّ  ظذى ٝةـ ..٥٤ٚ أزؿ ٠ؾ٣ٟ 
 ..ز٥ أ٣عٜ ثه٥  ..أ٤ُ٩ٜ ٗؽا إ٣ى ا٣كوؽ ٚأمذؿم صهةزم  :٤ٞٚخ 

 ..ٚؿصٕخ  ..ٕٚكؿ ٤ٔي ثٕي مأ٩ي  ..ٚة٤ُ٩ٞخ إ٣ى ا٣كوؽ ٨٦ ا٣٘ؽ 
 ..ٕٚكؿ ٤ٔيَّ ثٕي مأ٩ي أًٌةن  ..أرصٓ ٗؽا إف مةء ِّ ٚأ٣عٜ ثه٥  :٤ٞٚخ 
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 ..٥٤ٚ أزؿ ٠ؾ٣ٟ  ..ةء ِّ أرصٓ ٗؽا إف م :٤ٞٚخ 
  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كدؼ٤ٛخ ٨ٔ رقوؿ ِّ  ..ظذى ٦ٌخ األًةـ 

  ..كأَوؼ ثة٧٣ؽً٪ح  ..ٚض٤ٕخ أ٦ني ٚي األقواؽ 
  ..أك رصالن ٝؽ ٔؾرق ِّ  ..ٚال أرل إال رصالن ٧٘٦ووةن ٤ٌٔه ٚي ا٣٪ٛةؽ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ٚٞؽ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٦ة رقوؿ ِّ  ..ً٪ح ٥ٕ٩ دؼ٤ٙ ٠ٕت ٚي ا٧٣ؽ

  ..٦ٌى ثأوعةثه ا٣سالز٨ٌ أ٣ٛةن 
ٚإذا هو ًٛٞؽ رصالن وة٣عةن  ..٩ْؿ ٚي كصوق أوعةثه  ..ظذى إذا كو٢ دجوؾ 

  ..٨٧٦ مهؽكا ثٌٕح ا٣ٕٞجح 
 !٦ة ٢ٕٚ ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ ؟ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٌٚٞوؿ 

 ..كا٣٪ْؿ ٚي ٌُٔٛه ػ٤ٛه ثؿداق  ..ًة رقوؿ ِّ  :ٚٞةؿ رص٢ 
 ..كِّ ًة ٩جي ِّ ٦ة ٧٤ٔ٪ة ٤ٌٔه إال ػٌؿان  ..ثبف ٦ة ٤ٝخ  :ٚٞةؿ ٦ٕةذ ث٨ صج٢ 

 ..  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚك١خ رقوؿ ِّ 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :ٝةؿ ٠ٕت 
كأٝج٢ راصٕةن إ٣ى  ..ٗـكة دجوؾ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٧٤ٚ٥٤ة ٌٝى ا٣٪جي 

كأقذ٨ٌٕ ٤ٔى ذ٣ٟ ث٢١  ..ث٧ةذا أػؿج ثه ٨٦ قؼُه  ..٤خ أدؾ٠ؿ صٕ ..ا٧٣ؽً٪ح 
 ..ذم رأم ٨٦ أه٤ي 

  ..ٔؿٚخي أ٩ي ال أ٩ضو إال ثة٣ىؽؽ  ..ظذى إذا كو٢ ا٧٣ؽً٪ح 
ٚجؽأ ثة٧٣كضؽ ٚى٤ى ٌٚه  ..ا٧٣ؽً٪ح  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚؽػ٢ ا٣٪جي 

  ..ز٥ ص٤ف ٤٣٪ةس  ..ر٠ٕذ٨ٌ 
  ..كًع٤ٛوف ٣ه  ..ٌه ُٚٛٞوا ًٕذؾركف إ٣ ..ٚضةءق ا٧٣ؼ٤ٛوف 

 و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞج٢ ٦٪ه٥ رقوؿ ِّ  ..ك٠ة٩وا ثٌٕح كز٧ة٨ٌ٩ رصالن 
  ..كك٢٠ قؿااؿه٥ إ٣ى ِّ  ..كاقذ٘ٛؿ ٣ه٥  ..ٔال٩ٌذه٥ 

و٤ى ِّ ٤ٌٔه ٩ْؿ إ٣ٌه ا٣٪جي  ..٧٤ٚة ق٥٤ ٤ٌٔه  ..كصةءق ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ 
٥ ا٧٣ٌ٘ت  .. كق٥٤ ٥ دجكُّ   ..ز٥ دجكَّ

  ..دٕةؿ  :ز٥ ٝةؿ ٣ه 
  ..٧٤ٚة ص٤ف ث٨ٌ ًؽًه  ..ٚأٝج٢ ٠ٕت ٧ًني إ٣ٌه 

 أ٥٣ د٨١ ٝؽ اثذٕخ ّهؿؾ ؟ ..٦ة ػ٤ٟٛ  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ ٣ه 
 ..ث٤ى  :ٝةؿ 
 !٧ٚة ػ٤ٟٛ ؟ :ٝةؿ 
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 ..إ٩ي كِّ ٣و ص٤كخ ٔ٪ؽ ٌٗؿؾ ٨٦ أه٢ ا٣ؽ٩ٌة  ..ًة رقوؿ ِّ  :ٚٞةؿ ٠ٕت 
  ..أٌُٔخ صؽالن ك٣ٞؽ  ..٣ؿأًخ أ٩ي أػؿج ٨٦ قؼُه ثٕؾر 

 ..أ٩ي إف ظؽزذٟ ا٣ٌوـ ظؽًر ٠ؾب دؿًى ثه ٤ٔي  ..ك١٣٪ي كِّ ٣ٞؽ ٧٤ٔخ 
  ..٣ٌوم٨١ ِّ أف ًكؼُٟ ٤ٔي 

  ..إ٩ي ألرصو ٌٚه ٔٛوى ِّ ٔ٪ي  ..دضؽ ٤ٔيَّ ٌٚه  ..ك٣ب٨ ظؽزذٟ ظؽًر وؽؽ 
  ..كِّ ٦ة ٠ةف ٣ي ٨٦ ٔؾر  ..ًة رقوؿ ِّ 

  ..ًكؿ ٦٪ي ظ٨ٌ دؼ٤ٛخ ٔ٪ٟ كال أ ..كِّ ٦ة ٠٪خ ٍٝ أٝول 
  ..ز٥ ق١خ ٠ٕت 
 :كٝةؿ  ..إ٣ى أوعةثه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚة٣ذٛخ ا٣٪جي 

 ..ظذى ًٌٞي ِّ ٌٟٚ  ..٥ٞٚ  ..ٚٞؽ وؽ٥١ٝ ا٣عؽًر  ..أ٦ة هؾا 
ال ًؽرم ٦ة  ..٦ه٧و٦ةن ١٦ؿكثةن  ..كػؿج ٨٦ ا٧٣كضؽ  ..ٚٞةـ ٠ٕت ًضؿ ػُةق 

 ..ًٌٞي ِّ ٌٚه 
 :كًٞو٣وف  ..كأػؾكا ٤ًو٦و٩ه  ..دجٕه رصةؿ ٦٪ه٥  .. ٧٤ٚة رأل ٝو٦ه ذ٣ٟ

 ..إ٩ٟ رص٢ مةٔؿ  ..ٝج٢ هؾا  ..كِّ ٦ة ٧٤ٕ٩ٟ أذ٩جخ ذ٩جةن ٍٝ 
ث٧ة أذؾر إ٣ٌه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أٔضـت أال د١وف أذؾرت إ٣ى رقوؿ ِّ 

  ..ا٧٣ؼ٤ٛوف 
 ..ٌٚ٘ٛؿ ِّ ٣ٟ  ..ز٥ ًكذ٘ٛؿ ٣ٟ  ..هال أذؾرت ثٕؾر ًؿًى ٔ٪ٟ ٌٚه 

 :ٝةؿ ٠ٕت 
 ..ظذى ه٧٧خ أف أرصٓ ٚأ٠ؾب ٩ٛكي  ..٥٤ٚ ًـا٣وا ًؤ٩جو٩٪ي 

 ه٢ ٣ٞي هؾا ٦ٕي أظؽ ؟  :٤ٞٚخ 
  ..٢ٌٞٚ ٣ه٧ة ٦س٢ ٦ة ٢ٌٝ ٣ٟ  ..رصالف ٝةال ٦س٢ ٦ة ٤ٝخ  ..٥ٕ٩  :ٝة٣وا 
  ..كهالؿ ث٨ أ٦ٌح  ..٦ؿارة ث٨ ا٣ؿثٌٓ  :٨٦ ه٧ة ؟ ٝة٣وا  :٤ٝخ 

 ..٣ي ٌٚه٧ة أقوة  ..ان ٚإذا ه٧ة رصالف وة٣عةف ٝؽ مهؽا ثؽر
 ..كال أ٠ؾب ٩ٛكي  ..كِّ ال أرصٓ إ٣ٌه ٚي هؾا أثؽان  :٤ٞٚخ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..كٕٝؽ ٚي ثٌذه  ..٠كٌؿ ا٣٪ٛف  ..ظـً٪ةن  .. رًي ِّ ٔ٪هز٥ ٦ٌى ٠ٕت 

ا٣٪ةس ٨ٔ ٠الـ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ظذى ٩هى ا٣٪جي  ..٥٤ٚ ٧ًًي كٝخ 
 ..ٌه ٠ٕت كوةظج

 :ٝةؿ ٠ٕت 
  ..ٚال ٧٤١ً٪ي أظؽ  ..ٚض٤ٕخ أػؿج إ٣ى ا٣كوؽ  ..كدٌ٘ؿكا ٣٪ة  ..ٚةصذ٪ج٪ة ا٣٪ةس 
  ..ظذى ٦ة ه٥ ثة٣ؾ٨ً ٩ٕؿؼ  ..كد٪١ؿ ٣٪ة ا٣٪ةس 
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  ..ظذى ٦ة هي ثة٣عٌُةف ا٣ذي ٩ٕؿؼ  ..كد٪١ؿت ٣٪ة ا٣عٌُةف 
  ..ظذى ٦ة هي ثةألرض ا٣ذي ٩ٕؿؼ  ..كد٪١ؿت ٣٪ة األرض 

كال  ..صٕال ًج١ٌةف ا٢ٌ٤٣ كا٣٪هةر  ..ض٤كة ٚي ثٌوده٧ة ًج١ٌةف ٚأ٦ة وةظجةم ٚ
 ..كًذٕجؽاف ٠أ٩ه٧ة ا٣ؿهجةف  ..٤ًُٕةف رؤكقه٧ة 

ٚأمهؽ ا٣ىالة ٦ٓ  ..١ٚ٪خ أػؿج  ..كأ٦ة أ٩ة ١ٚ٪خ أمت ا٣ٞوـ كأص٤ؽه٥ 
  ..كال ٧٤١ً٪ي أظؽ  ..كأَوؼ ٚي األقواؽ  ..ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 

  ..كآدي ا٧٣كضؽ ٚأدػ٢ 
 ..ٚأق٥٤ ٤ٌٔه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كآدي رقوؿ ِّ 

 ه٢ ظؿؾ مٛذٌه ثؿد ا٣كالـ ٤ٔي أـ ال ؟  :ٚأٝوؿ ٚي ٩ٛكي 
أٝج٢ إ٣ي  ..ٚإذا أٝج٤خ ٤ٔى والدي  ..ٚأقةرٝه ا٣٪ْؿ  ..ز٥ أو٤ي ٝؿًجةن ٦٪ه 

..  
  ..أٔؿض ٔ٪ي  ..كإذا ا٣ذٛخُّ ٩عوق 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..الـ د٤ؽ اٍالـ كاٍ ..ك٦ٌخ ٤ٔى ٠ٕت األًةـ 

  ..كهو ا٣ؿص٢ ا٣نؿًٙ ٚي ٝو٦ه 
  ..ٔؿٚه ا٤٧٣وؾ كاأل٦ؿاء  ..ث٢ هو ٨٦ أث٤ٖ ا٣نٕؿاء 

 ..ظذى د٧٪وا ٣ٌٞةق  ..كقؿت أمٕةرق ٔ٪ؽ ا٧ْٕ٣ةء 
  ..كال ً٪ْؿ إ٣ٌه  ..ال أظؽ ٧٤١ًه  ..ث٨ٌ ٝو٦ه  ..ٚي ا٧٣ؽً٪ح  ..ز٥ هو ا٣ٌوـ 

 :٩ـؿ ثه ا٦ذعةف آػؿ  ..خ ٤ٌٔه ا١٣ؿثح كًةٝ ..إذا امذؽت ٤ٌٔه ا٣٘ؿثح  ..ظذى 
 ..ٚجٌ٪٧ة هو ًُوؼ ٚي ا٣كوؽ ًو٦ةن 

  ..إذا رص٢ ٩ىؿا٩ي صةء ٨٦ ا٣نةـ 
  ..٨٦ ًؽؿ ٤ٔى ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ  :ٚإذا هو ًٞوؿ 

ٚ٪ةك٣ه وعٌٛح ٨٦ ٤٦ٟ  ..ٚأدةق  ..ُٜٚٛ ا٣٪ةس ًنٌؿكف ٣ه إ٣ى ٠ٕت 
 ..ٗكةف 

 ..!!٨٦ ٤٦ٟ ٗكةف 
٧ٚةذا ًؿًؽ  ..كاهذ٥ ثه ٤٦ٟ ا٣٘كةق٪ح  ..ا٣نةـ إذان ٝؽ كو٢ ػجؿق إ٣ى ثالد 

 !!ا٤٧٣ٟ ؟
 ..ٚذط ٠ٕت ا٣ؿقة٣ح ٚإذا ٌٚهة 

 ..إ٩ه ث٤٘٪ي أف وةظجٟ ٝؽ صٛةؾ كأٝىةؾ  ..ًة ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ  ..أ٦ة ثٕؽ 
  ..ٚة٣عٜ ث٪ة ٩واقٟ  ..ك٣كخ ثؽار ٦ٌٌٕح كال هواف 
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٧َٓ ٚيَّ أه٢  ٝؽ ..إ٩ة ٤٣ه  : رًي ِّ ٔ٪هٝةؿ  ..٧٤ٚة أد٥ ٝؿاءة ا٣ؿقة٣ح 
  ..ا١٣ٛؿ 

  ..هؾا أًٌةن ٨٦ ا٣جالء كا٣نؿ 
 ..ٚأم٤ٕه ز٥ أظؿٝهة ٌٚه  ..ز٥ ٦ٌى ثة٣ؿقة٣ح ٚوران إ٣ى ا٣ذ٪ور 
  ..ك٥٣ ٤ًذٛخ ٠ٕت إ٣ى إٗؿاء ا٤٧٣ٟ 
ذط ٣ه ثةب إ٣ى ثالط ا٤٧٣وؾ  ٚي ًؽٔو٩ه إ٣ى ا١٣ؿا٦ح  ..كٝىور ا٧ْٕ٣ةء  ..٥ٕ٩ 

 ..كا٣ىعجح 
  ..كا٣وصوق دٕجف ٚي كصهه  ..كا٧٣ؽً٪ح ٨٦ ظو٣ه دذضه٧ه 

 ..ًك٥٤ ٚال ًؿد ٤ٌٔه ا٣كالـ 
  ..كًكأؿ ٚال ًك٧ٓ ا٣ضواب 

  ..ك٦ٓ ذ٣ٟ ٥٣ ٤ًذٛخ إ٣ى ا١٣ٛةر 
 ..أك دٕجٌؽق ٣نهوده  ..ك٥٣ ٤ًٛط ا٣نٌُةف ٚي زٔـٔذه 

  ..كأظؿٝهة  ..أ٣ٞى ا٣ؿقة٣ح ٚي ا٣٪ةر 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

ك٠ٕت ٤ٔى هؾا ا٣عةؿ  ..كا٩ٌٞى مهؿ ٠ة٢٦  ..ةـ ك٦ٌخ األًةـ دذ٤وهة األً
.. 

 ..كا٣ٌٌٜ ًـداد ز٤ٞه  ..كا٣عىةر ًنذؽ ػ٪ةٝه 
٧ٌي  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚال ا٣ؿقوؿ    ..كال ا٣وظي ثة٣ع٥١ ًٌٞي  ..ًي

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..٧٤ٚة ا٠ذ٤٧خ أرثٕوف ًو٦ةن 

ٌُٚؿؽ ٤ٌٔه  ..ًأدي إ٣ى ٠ٕت   و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚإذا رقوؿ ٨٦ ا٣٪جي 
 ..ا٣جةب 

 :ٚإذا ا٣ؿقوؿ ًٞوؿ ٣ه  ..٤ٕ٣ه صةء ثة٣ٛؿج  ..ٌٚؼؿج ٠ٕت إ٣ٌه 
  ..ًأ٦ؿؾ أف دٕذـؿ ا٦ؿأدٟ   و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤إف رقوؿ ِّ 

 أـ ٦ةذا ؟  ..أ٤َٞهة  :ٝةؿ 
  ..ك٨١٣ أذـ٣هة كال دٞؿثهة  ..ال  :ٝةؿ 

  ..ه٤ٟ ا٣عٞي ثأ :ٚؽػ٢ ٠ٕت ٤ٔى ا٦ؿأده كٝةؿ 
  ..١ٚو٩ي ٔ٪ؽه٥ ظذى ًٌٞي ِّ ٚي هؾا األ٦ؿ 

 ..إ٣ى وةظجي ٠ٕت ث٧س٢ ذ٣ٟ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كأرق٢ ا٣٪جي 
 :ٚٞة٣خ  ..ٚضةءت ا٦ؿأة هالؿ ث٨ أ٦ٌح 
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ٚه٢ دأذف ٣ي أف أػؽ٦ه  ..إف هالؿ ث٨ أ٦ٌح مٌغ ٠جٌؿ ًٌٕٙ  ..ًة رقوؿ ِّ 
 ؟..

 ..ك٨١٣ ال ًٞؿث٪ٟ  ..٥ٕ٩  :ٝةؿ 
  ..كِّ ٦ة ثه ٨٦ ظؿ٠ح ٣نيء  ..ًة ٩جي ِّ  :٧٣ؿأة ٚٞة٣خ ا

 ..٦٪ؾ ٠ةف ٨٦ أ٦ؿق ٦ة ٠ةف  ..ًج١ي ا٢ٌ٤٣ كا٣٪هةر  ..٦ة زاؿ ١٦ذبجةن 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

ظذى وةر ًؿاصٓ إ٧ًة٩ه ..كامذؽت ا٣ضٛوة ٤ٌٔه ..ك٦ؿت األًةـ ز٤ٌٞح ٤ٔى ٠ٕت 
.. 

  ..٥٤١ً ا٧٣ك٨ٌ٧٤ كال ٧٤١ًو٩ه 
 ..ٚال ًؿد ٤ٌٔه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ًك٥٤ ٤ٔى رقوؿ ِّ ك

 ؟!ك٨٦ ًكذنٌؿ  ..!!ٚإ٣ى أ٨ً ًؾهت 
 : رًي ِّ ٔ٪هٝةؿ ٠ٕت 

كأظت  ..كهو اث٨ ٧ٔي  ..ذهجخ إ٣ى أثي ٝذةدة  ..٧٤ٚة َةؿ ٤ٔيَّ ا٣جالء 
  ..ٚذكورت ا٣ضؽار ٤ٌٔه  ..ٚإذا هو ٚي ظةاٍ ثكذة٩ه  ..ا٣٪ةس إ٣يَّ 

  ..٤ٌٔه ٚك٧٤خ  ..كدػ٤خ 
  ..ٚوِّ ٦ة رد ٤ٔي ا٣كالـ 

 أد٥٤ٕ أ٩ي أظت ِّ كرقو٣ه ؟ ..ًة أثة ٝذةدة  ..أ٩نؽؾ ِّ  :٤ٞٚخ 
  ..ٚك١خ 
 أد٥٤ٕ أ٩ي أظت ِّ كرقو٣ه ؟ ..ًة أثة ٝذةدة  :٤ٞٚخ 

 ..ٚك١خ 
 أد٥٤ٕ أ٩ي أظت ِّ كرقو٣ه ؟ ..ًة أثة ٝذةدة  ..أ٩نؽؾ ِّ  :٤ٞٚخ 
 ..٥٤ ِّ كرقو٣ه أٔ :ٚٞةؿ 

ال ًؽرم أهو  ..٨٦ اث٨ ٧ٔه كأظت ا٣٪ةس إ٣ٌه  ..ق٧ٓ ٠ٕت هؾا ا٣ضواب 
 ٦ؤ٨٦ أـ ال ؟

  ..كٚةًخ ٌٔ٪ةق ثة٣ؽ٦وع  ..٥٤ٚ ًكذُٓ أف ًذض٤ؽ ٧٣ة ق٧ٕه 
  ..ز٥ اٝذع٥ ا٣عةاٍ ػةرصةن 

  ..كص٤ف ٌٚه  ..كذهت إ٣ى ٦٪ـ٣ه 
  ..كال ٝؿًت ًؤا٩كه  ..ال زكصح دضة٣كه  ..٤ًٞت َؿٚه ث٨ٌ صؽرا٩ه 

و٤ى ِّ ٤ٌٔه ٨٦ ظ٨ٌ ٩هى ا٣٪جي  ..كٝؽ ٦ٌخ ٤ٌٔه٥ ػ٧كوف ٤ٌ٣ح 
 ا٣٪ةس ٨ٔ ٠ال٦ه٥  كق٥٤

.. 
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*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ز٤ر  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٩٥٤ـ٣خ دوثذه٥ ٤ٔى ا٣٪جي  ..كٚي ا٤ٌ٤٣ح ا٣ؼ٧ك٨ٌ 

 ..ا٢ٌ٤٣ 
  : رًي ِّ ٔ٪هةٚٞة٣خ أـ ق٧٤ح 

 ..٨ ٦ة٣ٟ أال ٩جنؿ ٠ٕت ث ..ًة ٩جي ِّ 
 ..ك٧ً٪ٕو٥١٩ ا٣٪وـ قةاؿ ا٤ٌ٤٣ح  ..إذا ًع٥١٧ُ ا٣٪ةس  :ٝةؿ 

  ..آذف ا٣٪ةس ثذوثح ِّ ٤ٌٔ٪ة  ..ا٣ٛضؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٧٤ٚ٥٤ة و٤ى ا٣٪جي 
  ..ٚة٤ُ٩ٜ ا٣٪ةس ًجنؿك٩ه٥ 

 :ٝةؿ ٠ٕت 
  ..ك٠٪خ ٝؽ و٤ٌخ ا٣ٛضؿ ٤ٔى قُط ثٌخ ٨٦ ثٌود٪ة 

 ..ٝؽ ًةٝخ ٤ٔي ٩ٛكي  ..ِّ دٕة٣ى ٚجٌ٪ة أ٩ة صة٣ف ٤ٔى ا٣عةؿ ا٣ذي ذ٠ؿ 
  ..كًةٝخ ٤ٔيَّ األرض ث٧ة رظجخ 

و٤ى ٚال ًى٤ي ٤ٔيَّ رقوؿي ِّ  ..٨٦ أف أ٦وت  ..ك٦ة ٨٦ ميء أه٥ إ٣ٌي 
ٚال ٧٤١ً٪ي  ..ٚأ٠وف ٨٦ ا٣٪ةس ثذ٤ٟ ا٧٣٪ـ٣ح  ..أك ٧ًوت  .. ِّ ٤ٌٔه كق٥٤

  ..كال ًى٤ي ٤ٔيَّ  ..أظؽ ٦٪ه٥ 
 ..ٚجٌ٪٧ة أ٩ة ٤ٔى ذ٣ٟ 

  :٤ٔى صج٢ ق٤ٓ ثأ٤ٔى ووده ًٞوؿ  ..إذ ق٧ٕخ ووت وةرخ 
  ..أثنؿ  .. !ًة ٠ٕت ث٨ ٦ة٣ٟ 

  ..كٔؿٚخ أف ٝؽ صةء ٚؿج ٨٦ ِّ  ..ٚؼؿرت قةصؽان 
  ..كاٍػؿ وةح ٨٦ ٚوؽ صج٢  ..كأٝج٢ إ٣يَّ رص٢ ٤ٔى ٚؿس 

  ..ك٠ةف ا٣ىوت أقؿع ٨٦ ا٣ٛؿس 
ثيَّ ١ٚكوده إًةه٧ة ٩ـٔخ ٣ه زو ..٧٤ٚة صةء٩ي ا٣ؾم ق٧ٕخ ووده ًجنؿ٩ي 

  ..ثجنؿاق 
  ..كِّ ٦ة أ٤٦ٟ ٌٗؿه٧ة 

  ..٤ٚكجذه٧ة  ..كاقذٕؿت زوث٨ٌ 
 ..ٚذ٤ٞة٩ي ا٣٪ةس ٚوصةن  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كا٤ُ٩ٞخ إ٣ى رقوؿ ِّ 

  ..ٚوصةن 
  ..٣ٌه٪ٟ دوثح ِّ ٤ٌٟٔ  :ًٞو٣وف  ..ًه٪بو٩ي ثة٣ذوثح 

  .. ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤و٤ٚك٧٤خ ٤ٔى رقوؿ ِّ  ..ظذى دػ٤خ ا٧٣كضؽ 
ؿَّ اقذ٪ةر كصهه  ..كهو ًجؿؽ كصهه ٨٦ ا٣كؿكر  ظذى ٠أ٩ه  ..ك٠ةف إذا قي

 ..ُٕٝح ٧ٝؿ 
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  ..أثنؿ ثؼٌؿ ًوـ ٦ؿَّ ٤ٌٟٔ ٦٪ؾ ك٣ؽدٟ أ٦ٟ  :ٚٞةؿ ٣ي 
 أـ ٨٦ ٔ٪ؽ ِّ ؟   ..أ٨٦ ٔ٪ؽؾ ًة رقوؿ ِّ  :٤ٝخ 
  ..ز٥ دال اًٍةت  ..ث٢ ٨٦ ٔ٪ؽ ِّ  ..ال  :ٝةؿ 

  ..كخ ث٨ٌ ًؽًه ٧٤ٚة ص٤
كإ٣ى  ..إف ٨٦ دوثذي أف أ٩ؼ٤ٓ ٨٦ ٦ة٣ي وؽٝح إ٣ى ِّ  !ًة رقوؿ ِّ  :٤ٝخ 

  ..رقو٣ه 
  ..ٚهو ػٌؿ ٣ٟ  ..أ٦كٟ ٤ٌٟٔ ثٕي ٦ة٣ٟ  :ٚٞةؿ 
كإف ٨٦ دوثذي أال أظؽث  ..إف ِّ إ٧٩ة ٩ضة٩ي ثة٣ىؽؽ  !ًة رقوؿ ِّ  :٤ٞٚخ 

  ..إال وؽٝةن ٦ة ثٌٞخ 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  ..كأ٩ـؿ ٚي ذ٣ٟ ٝؿءا٩ةن ًذ٤ى  ..دةب ِّ ٤ٔى ٠ٕت كوةظجٌه  ..٥ٕ٩ 
 :ٚٞةؿ ٔـ كص٢ 

ًح  } ٔى ة ي قى ًٚ وقي  ٕي جى ًؾ٨ًى ادَّ ةًر ا٣َّ ٩ٍىى اأٍلى ةًصًؿ٨ًى كى هى ا٧٣ٍي ًجٌيً كى ى ا٣٪َّ ٤ى ٔى هي  ةبى ا٤٣َّ ٍؽ دى ٞى ٣ى
ًؿً ٚى وبي  ٤ي ٝي ٖي  ً ـً ًى ةدى  ة ٠ى ًؽ ٦ى ٍٕ ًة ٨ٍ٦ً ثى ٍكؿى ٕي هي ًثًه٥ٍ ا٣ٍ ًه٥ٍ ًإ٩َّ ٌٍ ٤ى ٔى ةبى  ٥َّ دى ٥ٍ زي ٜو ٦ًٍ٪هي

ًظ٥ٌه  كؼه رى ؤي ة *رى ٍرضي ًث٧ى ًه٥ي اأٍلى ٌٍ ٤ى ٔى ٍخ  ٝى ة ًى ا  ى ًإذى ذَّ وا ظى ٛي ً٤ٌ ًؾ٨ًى ػي ًح ا٣َّ الزى ى ا٣سَّ ٤ى ٔى كى
ًه زي  ٌٍ ًه ًإالَّ ًإ٣ى أى ٨٦ًى ا٤٣َّ ٤ٍضى ٍف ال ٦ى وا أى ُّ٪ ّى ٥ٍ كى هي كي ٛي ٩ٍ ًه٥ٍ أى ٌٍ ٤ى ٔى ٍخ  ٝى ة ًى ٍخ كى جى ظي ةبى رى ٥َّ دى

ًظ٥ٌي  ابي ا٣ؿَّ وَّ وى ا٣ذَّ هى هي وا ًإفَّ ا٤٣َّ وثي ذي ٌى ًه٥ٍ ٣ً ٌٍ ٤ى  .. {ٔى
 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

ث٢ ًجؽؿ  ..٠ال  ..ك٨٦ ٚؿح ِّ ثة٣ذةاج٨ٌ إ٣ٌه أ٩ه ال ً٘ٛؿ قٌبةده٥ ٍٚٞ 
 :ٝةؿ ٔـ كص٢  ..قٌبةده٥ ظك٪ةت 

ًه إً  } ٓى ا٤٣َّ وفى ٦ى ٔي ٍؽ ًى ًؾ٨ًى ال  ا٣َّ هي ًإالَّ كى ـى ا٤٣َّ ؿَّ ًذي ظى فى ا٣َّ ٍٛ وفى ا٣٪َّ ٤ي ذي ٍٞ ًى ال  ؿى كى هةن آػى ٣ى
ة٦ةن  زى ٜى أى ٤ٍ ًى ٟى  ٣ً ٢ٍ ذى ٕى ٍٛ ًى  ٨ٍ ٦ى وفى كى ٩ي ـٍ ًى ال  ًٌٜ كى الن  *ًثة٣ٍعى ٧ى ٔى ٢٧ًى  ٔى ٨ى كى آ٦ى ةبى كى ٨ٍ دى ًإالَّ ٦ى

ةفى ا٤٣َّ  ٠ى ةتو كى ٪ى كى ةًدًه٥ٍ ظى بى ًٌٌ هي قى ؿي ا٤٣َّ ٌؽً جى ًي ٟى  ًب ك٣ى أي ٚى ة٣ًعةن  ًظ٧ٌةن وى وران رى ٛي ٗى ةبى  *هي  ٨ٍ دى ٦ى كى
ةثةن  ذى ًه ٦ى ى ا٤٣َّ وبي ًإ٣ى ذي ًى هي  ًإ٩َّ ٚى ة٣ًعةن  ٢٧ًى وى ٔى كٚي ا٣جؼةرم أف ظ٥ٌ١ ث٨ ظـاـ  .. {كى

 :ٚٞةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أٝج٢ ٤ٔى رقوؿ ِّ  رًي ِّ ٔ٪ه
 .. ٨٦ وؽٝح أك ..أرأًخ أ٦وران ٠٪خ أدع٪ر ثهة ٚي ا٣ضةه٤ٌح  ..أم رقوؿ ِّ 

 أٌٚهة أصؿ ؟  ..أك و٤ح رظ٥  ..ًٔذةٝح 
 .. (أق٧٤خ ٤ٔى ٦ة أق٤ٛخ ٨٦ ػٌؿ  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ رقوؿ ِّ 

 ..ِّ أ٠جؿ 
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كا٣عك٪ةت أًةـ ا٣ضةه٤ٌح دسجخ  ..كا٣كٌبةت دجؽؿ ظك٪ةت  ..ا٣ؾ٩وب د٘ٛؿ 
 !٧ٚةذا ثٞي  ..٣ىةظجهة ثٕؽ ا٣ذوثح 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ا٣ؾم كقٕخ رظ٧ذه ٢٠ ميء  ..هو ا٣ذواب ا٣ؿظ٥ٌ 

 ..ا٣ؿصة٨ٌٔ ا٣ذةاج٨ٌ  ..٨١٣ رظ٧ذه ٝؿًجح ٨٦ ا٧٣عك٪٨ٌ 
ؿكا ذ٠ؿكا  ..ا٣ؾ٨ً إذا أذ٩جوا اقذ٘ٛؿكا  ً٠ٌ  ..كإذا ذي

كا٣ؽاهٌح  ..٨١٣ ا٧٣ن٤١ح ا١٣جؿل  ..٤ٌٚكخ ا٧٣ن٤١ح ٚي كٝوع ا٣ؾ٩ت 
 ..ا٧ْٕ٣ى 

 ..ٚال ًعؽث ٦٪ه دوثح  ..ه٢ ثؼُؿق ز٥ ًذكة ..هي أف ًأ٣ٙ ا٧٣ؿء ا٣ؾ٩ت 
 ..كِّ رظ٥ٌ ثٕجةدق 

 ..رظ٧ذه أقؿع ٨٦ ٌٗجه 
 ..ك٦٘ٛؿده أٔض٢ ٨٦ ٔٞوثذه 

 ..٨٦ آثةاه٥ كأ٦هةده٥  ..هو كِّ أرظ٥ ثٕجةدق 
  :ٚي ا٣ىعٌع٨ٌ 

دي إ٣ٌه ثٕؽ  ..٧٣ة ا٩ذهى ٨٦ ظؿب هوازف  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أف ا٣٪جي  أي
 ..ز٥ ص٧ٕوا ٚي ١٦ةف  ..ك٩كةاه٥ ثأَٛةؿ ا١٣ٛةر  ..ا٧٣ٕؿ٠ح 

أـ  ..ٚإذا ا٦ؿأة ٨٦ ا٣كجي  ..إ٣ٌه٥  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚة٣ذٛخ ا٣٪جي 
 ..ك٤ٚؾة ٠جؽهة  ..دجعر ٨ٔ ك٣ؽهة  ..دضؿ ػُةهة  ..ز٤١ى 

 ..كامذٌؽ ٦ىةثهة  ..كَةر وواثهة  ..ٝؽ اًُؿب أ٦ؿهة 
ًذٛضؿ ٨٦ ١ًةد زؽًهة  ..د٪ْؿ ٚي كصوهه٥  ..دُوؼ ٤ٔى األَٛةؿ ا٣ؿًٓ 

  ..اظذجةس ا٤٣ج٨ ٌٚه 
ك٣و ٤٠ٛهة  ..كدن٧ه م٧ح  ..د٧ٌه ٧ًح  ..دذ٧٪ى ٣و أف ٤َٛهة ث٨ٌ ًؽًهة 

 ..ذ٣ٟ ظٌةدهة 
  ..ٚجٌ٪٧ة هي ٤ٔى ذ٣ٟ 

 ..كٔةد وواثهة  ..٧٤ٚة رأده صٙ د٦ٕهة  ..إذ كصؽت ك٣ؽهة 
كث١ةءق  ..كٝؽ رظ٧خ صؤه كدٕجه  ..كا٩ُؿظخ ث٨ٌ ًؽًه  ..ز٥ ا١٩جخ ٤ٌٔه 

  ..أػؾت د٧ٌه كدٞج٤ه ..جه ك٩ى
  ..كأ٧ٞ٣ذه زؽًهة  ..ز٥ أ٣ىٞذه ثىؽرهة 

  ..ك٥ْٔ ا٣٪ىت  ..كٝؽ أً٪ةهة ا٣ذٕت  ..ٚ٪ْؿ ا٣ؿظ٥ٌ ا٣نٌٜٛ إ٣ٌهة 
 ..كامذؽ ٦ىةثه ك٦ىةثهة  ..كٝؽ َةؿ موٝهة إ٣ى ك٣ؽهة 

 ..كٚضٌٕذهة ثو٣ؽهة  ..كا١٩كةرهة  ..٧٤ٚة رأل ذ٣هة 
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  :ا٣ذٛخ إ٣ى أوعةثه ز٥ ٝةؿ 
كف هؾق أدي  ًٕ٪ي ٣و أم٤ٕ٪ة ٩ةران كأ٦ؿ٩ةهة أف  ..َةرظح ك٣ؽهة ٚي ا٣٪ةر  ..ؿى

 ..أدؿكف أ٩هة دؿًى  ..دُؿح ك٣ؽهة ٌٚهة 
كٔىةرة  ..كهو ٤ٚؾة ٠جؽهة  ..٠ٌٙ دُؿظه ٚي ا٣٪ةر  :ٕٚضت ا٣ىعةثح ا١٣ؿاـ 

 ..كد٘ك٢ كصهه ثؽ٦ؤهة  ..كدٞج٤ه  ..كهي د٤س٧ه  ..٠ٌٙ دُؿظه ..٤ٝجهة 
 ..٠ٌٙ دُؿظه 

  ..كا٣وا٣ؽة ا٣نٌٛٞح  ..هي األـ ا٣ؿظ٧ٌح ك
كهي دٞؽر ٤ٔى أف ال  ..ال دُؿظه ٚي ا٣٪ةر  ..ًة رقوؿ ِّ  ..كِّ  ..ال  :ٝة٣وا 

 ..دُؿظه 
  ..أرظ٥ ثٕجةدق ٨٦ هؾق ثو٣ؽهة  ..٤٣ه  ..كِّ  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..٨ آثةا٪ة كأ٦هةد٪ة رث٪ة أرظ٥ ث٪ة ٦ ..٥ٕ٩ 

 ..أ٩ه ٔؿض ا٣ذوثح ٤ٔى ٢٠ أظؽ  ..ك٨٦ قٕح رظ٧ذه 
  ..أك َ٘ى كدضجؿ  ..٦ه٧ة أمؿؾ ا٣ٕجؽ ك٠ٛؿ 

 ..كثةب ا٣ذوثح ٦نؿع ث٨ٌ ًؽًه  ..ٚإف ا٣ؿظ٧ح ٦ٕؿكًح ٤ٌٔه 
كرؽ  ..كا٩ع٪ى ّهؿق  ..٠جؿ ق٪ه  ..ا٣ؾم  ..كا٩ْؿ إ٣ى ذاؾ ا٣نٌغ ا٣هؿـ 

  ..٧ْٔه 
 ..كهو صة٣ف ث٨ٌ أوعةثه ًو٦ةن  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ أٝج٢ ٤ٔى رقوؿ ِّ

 ..كهو ًٌؽ٥ٔ ٤ٔى ٔىة  ..كٝؽ قٍٞ ظةصجةق ٤ٔى ٌٔ٪ٌه  ..ًضؿ ػُةق 
ٚٞةؿ ثىوت  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ظذى ٝةـ ث٨ٌ ًؽٌم ا٣٪جي  ..صةء ٧ًني 

 ..دىةرٔه اٍالـ 
  ..هة مٌبةن ٥٤ٚ ًذؿؾ ٦٪ ..أرأًخ رصالن ٢٧ٔ ا٣ؾ٩وب ٤٠هة  ..ًة رقوؿ ِّ 

  ..إال أدةهة  ..أم وٌ٘ؿة كال ٠جٌؿة  ..كال داصح  ..كهو ٚي ذ٣ٟ ٥٣ ًذؿؾ ظةصح 
 ٚه٢ ٣ؾ٣ٟ ٨٦ دوثح ؟  ..٣و ٌٝك٧خ ػٌُبذه ث٨ٌ أه٢ األرض ألكثٞذه٥ 

 ..ٚإذا مٌغ ٝؽ ا٩ع٪ى ّهؿق  ..ثىؿق إ٣ٌه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚؿٚٓ ا٣٪جي 
  ..كاًُؿب أ٦ؿق 

 ..كأه١٤ذه ا٣نهوات كاٍالـ  ..ٔواـ ٝؽ هؽق ٦ؿ ا٣ك٪٨ٌ كاأل
 ٚه٢ أق٧٤خ ؟ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ ٣ه 

  ..كأ٩ٟ رقوؿ ِّ  ..ٚأمهؽ أف ال إ٣ه إال ِّ  ..أ٦ة أ٩ة  :ٝةؿ 
ٌٚض٤ٕه٨ ِّ  ..كدذؿؾ ا٣كٌبةت  ..د٢ٕٛ ا٣ؼٌؿات  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 

 ..٣ٟ ػٌؿات ٤٠ه٨ 
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  ..ؿاد٪ي كٚض ..كٗؽرادي  :ٚٞةؿ ا٣نٌغ 
 ..٥ٕ٩  :ٚٞةؿ 

  ..ِّ أ٠جؿ  ..ِّ أ٠جؿ  ..ِّ أ٠جؿ  :ٚىةح ا٣نٌغ 
 ..٧ٚة زاؿ ١ًجؿ ظذى دوارل ٔ٪ه٥ 

إق٪ةدق صٌؽ ٝوم ،كٝةؿ  :ركاق ا٣ُجؿا٩ي كا٣جـار ، كٝةؿ ا٧٣٪ؾرم  :ا٣عؽًر 
 .اث٨ ظضؿ هو ٤ٔى مؿط ا٣ىعٌط 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ح ٚي ا٣ذواث٨ٌ كذ٠ؿ اث٨ ٝؽا٦

ٚةصذ٧ٓ  ..٣عٞه٥ ٝعٍ ٤ٔى ٔهؽ ٦وقى ٤ٌٔه ا٣كالـ  ..أف ث٪ي إقؿاا٢ٌ 
  ..ا٣٪ةس إ٣ٌه 

 ..ادع ٣٪ة رثٟ أف ًكٌٞ٪ة ا٣ٌ٘ر  ..ًة ٥ٌ٤٠ ِّ  :ٚٞة٣وا 
 ..كه٥ قجٕوف أ٣ٛةن أك ًـًؽكف  ..كػؿصوا إ٣ى ا٣ىعؿاء  ..ٚٞةـ ٦ٕه٥ 

 ..كا٩نؿ ٤ٌٔ٪ة رظ٧ذٟ  ..ٟ اقٞ٪ة ٌٗس ..إ٣هي  :ٚٞةؿ ٦وقى ٤ٌٔه ا٣كالـ 
 ..كا٧٣نةًغ ا٣ؿ٠ٓ  ..كا٣جهةا٥ ا٣ؿدٓ  ..كارظ٧٪ة ثةألَٛةؿ ا٣ؿًٓ 

 ..كا٣ن٧ف إال ظؿارة  ..٧ٚة زادت ا٣ك٧ةء إال دٞنٕةن 
 ..اقٞ٪ة  ..إ٣هي  :ٚٞةؿ ٦وقى 

٠ٌٙ أق٥١ٌٞ ؟ ك٥١ٌٚ ٔجؽ ًجةرز٩ي ثة٧٣ٕةوي ٦٪ؾ أرث٨ٌٕ ق٪ح  :ٚٞةؿ ِّ 
 ..ٚجه ٦٪ٕذ٥١  ..ؼؿج ٨٦ ث٨ٌ أّهؿ٥٠ ٚ٪ةد ٚي ا٣٪ةس ظذى ً ..

ا٣ؾم ًجةرز ِّ ٦٪ؾ  ..ًة أًهة ا٣ٕجؽ ا٣ٕةوي  :ٚىةح ٦وقى ٚي ٝو٦ه 
 ..ٚجٟ ٦٪ٕ٪ة ا٧٣ُؿ  ..اػؿج ٨٦ ث٨ٌ أّهؿ٩ة  ..أرث٨ٌٕ ق٪ح 

٥٤ٕٚ  ..٥٤ٚ ًؿ أظؽان ػؿج  ..ذات ا٨ٌ٧ٌ٣ كذات ا٣ن٧ةؿ  ..ٚ٪ْؿ ا٣ٕجؽ ا٣ٕةوي 
 ..أ٩ه ا٤ُ٧٣وب 

اٚذٌعخ ٤ٔى رؤكس  ..إف أ٩ة ػؿصخ ٨٦ ث٨ٌ هؾا ا٣ؼ٤ٜ  :ٚٞةؿ ٚي ٩ٛكه 
كد٦ٕخ  ..ٚة١٩كؿت ٩ٛكه  ..كإف ٕٝؽت ٦ٕه٥ ٦٪ٕوا ألص٤ي  ..ث٪ي إقؿاا٢ٌ 

  ..ٌٔ٪ه 
 ..كقٌؽم  ..إ٣هي  :كٝةؿ  ..ٚأدػ٢ رأقه ٚي زٌةثه ٩ةد٦ةن ٤ٔى ٕٚة٣ه 

كأػؾ  ..ٚةٝج٤٪ي  ..كٝؽ أدٌذٟ َةإةن  ..كأ٦ه٤ذ٪ي ..ٔىٌذٟ أرث٨ٌٕ ق٪ح 
  ..ذه٢ إ٣ى ػة٣ٞه ًج

 ..ٚأ٦ُؿت ٠أٚواق ا٣ٞؿب ..ظذى اردٕٛخ قعةثح ثٌٌةء  ..٥٤ٚ ًكذذ٥ ا١٣الـ 
 ..ك٦ة ػؿج ٨٦ ث٨ٌ أّهؿ٩ة أظؽ  ..قٌٞذ٪ة  ..إ٣هي  :ٕٚضت ٦وقى كٝةؿ 

 ..ًة ٦وقى قٌٞذ٥١ ثة٣ؾم ثه ٦٪ٕذ٥١  :ٚٞةؿ ِّ 
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 ..أر٩ي هؾا ا٣ٕجؽ ا٣ُةآ  ..إ٣هي  :ٚٞةؿ ٦وقى 
أأٌٚعه كهو ًٌُٕ٪ي  ..إ٩ي ٥٣ أٌٚعه كهو ًٕىٌ٪ي  ..ًة ٦وقى  :ٚٞةؿ 

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

 ..ٗٛؿ ِّ ٣ه  ..٥ٕ٩ 
 :ك٧٣ةذا ال ً٘ٛؿ ٣ه ا٣ٕـًـ ا٣ؿظ٥ٌ كهو ا٣ؾم ٝةؿ 

ًه إً  } ًح ا٤٣َّ ٍظ٧ى وا ٨ٍ٦ً رى ُي ٪ى ٍٞ ًكًه٥ٍ ال دى ٛي ٩ٍ ى أى ٤ى ٔى وا  ٚي ٍقؿى ًؾ٨ًى أى ةًدمى ا٣َّ جى ًٔ ة  ًى  ٢ٍ هى ٝي فَّ ا٤٣َّ
ًظ٥ٌي  وري ا٣ؿَّ ٛي ٘ى وى ا٣ٍ هي هي ٧ًٌٕةن ًإ٩َّ وبى صى ٩ي ؿي ا٣ؾُّ ًٛ ٍ٘ هي  *ًى وا ٣ى ٍق٧٤ًي أى ٥ٍ كى ١ي ٌثً ى رى وا ًإ٣ى ٩ًٌجي أى كى

كفى  ؿي ٍ٪ىى ٥َّ ال دي ابي زي ؾى ٕى ٥ي ا٣ٍ ١ي ٌى ٍأًد ًى ٍف  ٍج٢ً أى ٝى  ٥ٍ ٨ٍ٦ً  *٨ٍ٦ً ١ي ٌٍ ؿى ًإ٣ى ـً ٩ٍ ة أي ٨ى ٦ى ٍظكى وا أى ٕي ًج ادَّ كى
ٝى   ٥ٍ ٨ٍ٦ً ١ي ٌثً كفى رى ؿي ٕي ٍن ٥ٍ ال دى ٩ٍذي أى حن كى ذى ٍ٘ ابي ثى ؾى ٕى ٥ي ا٣ٍ ١ي ٌى ٍأًد ًى ٍف  ة  *ٍج٢ً أى ًى فه  ٍٛ وؿى ٩ى ٞي ٍف دى أى

ةًػًؿ٨ًى  ٨٧ًى ا٣كَّ ٍ٪خي ٣ى ًإٍف ٠ي ًه كى ٍ٪ًت ا٤٣َّ ي صى ًٚ خي  ٍَ ؿَّ ٚى ة  ى ٦ى ٤ى ٔى ى  دى ٍكؿى ٍو  *ظى وؿى ٣ى ٞي ٍك دى أى
٨ٌى  ًٞ ذَّ ٍ٪خي ٨٦ًى ا٧٣ٍي ١ي ا٩ًي ٣ى ؽى هى هى فَّ ا٤٣َّ ٍك  *أى ةن  أى ؿَّ فَّ ٣ًي ٠ى ٍو أى ابى ٣ى ؾى ٕى ل ا٣ٍ ؿى وؿى ًظ٨ٌى دى ٞي دى

ٍعًكً٪٨ٌى  وفى ٨٦ًى ا٧٣ٍي ٠ي أى ٍ٪خى  *ٚى ٠ي ٍؿتى كى ١ٍجى اٍقذى ة كى ٍثخى ًثهى ؾَّ ١ى ٚى ةًدي  ًى ٟى آ ٍد ةءى ٍؽ صى ٝى ى  ٤ى ثى
ًؿ٨ًى  ًٚ ة ٥ٍ ٦ي  *٨٦ًى ا١٣ٍى هي وهي صي ًه كي ى ا٤٣َّ ٤ى ٔى وا  ثي ؾى ًؾ٨ًى ٠ى ل ا٣َّ ؿى ًح دى ة٦ى ٌى ًٞ ـى ا٣ٍ ٍو ًى ةه كى دَّ ٍكوى

ًؿ٨ًى  ٌجً ١ى ذى ٍسولن ٧٤ٍ٣ًي ٥ى ٦ى َّ٪ هى ي صى ًٚ فى  ٌٍ ٣ى ًدًه٥ٍ  *أى ةزى ٛى ٍوا ًث٧ى ٞى ًؾ٨ًى ادَّ هي ا٣َّ ي ا٤٣َّ ٌضً ٪ى ًي ال  !كى
وفى  ٩ي ـى ٍع ًى  ٥ٍ ال هي وءي كى ٥ي ا٣كُّ هي كُّ ٧ى و٤ى ِّ كوط ٔ٪ؽ ا٣ذؿ٦ؾم أف ا٣٪جي   .. {ًى

 :ٝةؿ ِّ دٕة٣ى  :ٝةؿ  ٤ٌٔه كق٥٤
دٔود٪ي كرصود٪ي ٗٛؿت ٣ٟ ٤ٔى ٦ة ٠ةف ٦٪ٟ كال أثة٣ي  ًة اث٨ آدـ إ٩ٟ ٦ة )
..  

  ..ًة اث٨ آدـ ٣و ث٤٘خ ذ٩وثٟ ٔ٪ةف ا٣ك٧ةء ز٥ اقذ٘ٛؿد٪ي ٗٛؿت ٣ٟ كال أثة٣ي
ًة اث٨ آدـ ٣و أ٩ٟ أدٌذ٪ي ثٞؿاب األرض ػُةًة ز٥ ٣ٌٞذ٪ي ال دنؿؾ ثي مٌبةن 

 .. (ألدٌذٟ ثٞؿاثهة ٦٘ٛؿة 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  ..٥ ًأدٌه ثٞؿاب األرض ٦٘ٛؿة ٩ٕ
 ..ٚال ًٕةص٤ه ثة٣ٕٞوثح  ..أ٩ه ًؿل ٔجؽق ًٕىٌه  ..ك٨٦ رظ٧ح ِّ دٕة٣ى 

كًُؿظه  ..٣ٌؿدق إ٣ٌه  ..كا٧٣ىةات كاٍالـ  ..ث٢ ٝؽ ًجذ٤ٌه ثةأل٦ؿاض كاألقٞةـ 
 ..ث٨ٌ ًؽًه 

 ..َة٣جةن ٠نٙ ا٣ٌؿ كرٚٓ ا٣جالء  ..ٌٚٞؿع أثواب ا٣ك٧ةء ثأ٩واع ا٣ؽٔةء 
 ..٦٪ٌجةن ٣ؿثه أكاثةن  ..جؽ ٧٤٠ة ٠ةف ػةاٛةن دواثةن كا٣ٕ

 ..ك٢ٌٚ ِّ أكقٓ ٤ٌٔه  ..٠ة٩خ رظ٧ح ِّ أٝؿب إ٣ٌه 
 ..ك١ًنٙ ٔ٪ه ثالءق  ..ًكذضٌت ِّ دٔةءق 
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دٕؿؼ إ٣ى ِّ ٚي  :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ركل ا٣ذؿ٦ؾم أف ا٣٪جي 
 ..ا٣ؿػةء ًٕؿٟٚ ٚي ا٣نؽة 
مةثةن ٨٦ أظك٨  ..م ٔؿٚذه أز٪ةء دراقذه ا٣ضة٦ٌٕح كال أ٩كى ذ٣ٟ ا٣نةب ا٣ؾ

١٣٪ه ٠ةف ٨٦  ..ًذٛضؿ ا٣نجةب كا٣ىعح ٨٦ صوا٩جه  ..٨٦ رأًخ ٦٪ْؿان كٝوا٦ةن 
 ..ٔة٦ح ا٣نجةب 

 ..ا٩ُٕٞخ ا٣ٕالٝح ثٌ٪٪ة ثٕؽ دؼؿصه 
 ..كذات ًوـ 

كال دكأ٣٪ي ٧٣ةذا  ..أ٩ة ال أقذٌُٓ زًةردٟ  :ادى٢ ثي ك٤َت ٦٪ي زًةرده كٝةؿ 
 ..ٝةؿ هؾق ا٣ٕجةرات ثىوت ظـ٨ً  !صبذ٪ي ٔؿٚخ ا٣كجت  إذا !

ز٥ أدػ٤٪ي  ..ٚذط ٣ي أػوق ا٣ىٌ٘ؿ  ..َؿٝخ ا٣جةب  ..كوٙ ٣ي َؿًٜ ٦٪ـ٣ه 
 ..إ٣ى ٗؿٚح وةظجي 

ص٢ ألص٢ ..ثضة٩جه ١ٔةز  ..ٚإذا هو ٤ٔى قؿًؿ أثٌي  ٤جف ٚي ا٣ٌؿً ًي كصهةز 
٤ٞى ٤ٔى ٦ ..أ٦ة هو ٚضكؽ ٦ذهة٣ٟ  ..ك٦ض٧ؤح ٨٦ األدكًح  ..ا٧٣ني 

 ..١٣٪ه ٥٣ ًكذُٓ  ..ظةكؿ صةهؽان أف ًٞٙ ٤ٔى ٝؽ٦ٌه ٤٣كالـ  ..ا٣كؿًؿ 
  ..أداٚٓ ٔجؿادي  ..ص٤كخ ٔ٪ؽ رأقه 

ٔٛوان ٥٣ أ٥٤ٔ ث٧ؿًٟ ٨٦ ٝج٢ ، ك٨١٣ ٦ةذا أوةثٟ ؟ أ٥٣ دذؼؿج ٨٦  :٤ٝخ ٣ه 
  ..كدنذؿم قٌةرة  ..ا٤١٣ٌح ؟ أ٥٣ د٨١ دعؽز٪ي أ٩ٟ قوؼ دذـكج ، كدج٪ي ٦٪ـالن 

 ..٥ٕ٩ ، ك٨١٣ ظؽث ٦ة ٥٣ ٨١ً ٚي ظكجة٩ي  :ٝةؿ 
ك٦ٌخ ٤ٔيَّ  ..دؼؿصخ ٝج٢ أمهؿ ٦ٕؽكدة ، ك٤٧ٔخ ٚي كٌّٛح ٦ؿ٦وٝح 

  ..ال ١ًؽر وٛوهة إال وؽاع ً٪ذةث٪ي أظٌة٩ةن  ..األًةـ 
 ..كًىةظجه ًٕٙ ٚي ا٣٪ْؿ  ..ز٥ ثؽأ ا٣ىؽاع ًنذؽ 

٧٤ٚة  .. ظذى امذٌؽ ذ٣ٟ ٤ٌٔي ٚي أظؽ األًةـ ، ٚؾهجخ إ٣ى أظؽ ا٧٣كذنٌٛةت
ز٥ ٤َت إصؿاء أمٕح دٌٝٞح ٤ٔى ا٣ؿأس  ..ٝةث٤٪ي ا٣ُجٌت ، ٢٧ٔ ٣ي ا٣ذعة٢ٌ٣ 

.. 
ال ظوؿ كال  :كهو ًؿدد  ..أػؾ ٤ًٞت أكراٝهة ث٨ٌ ًؽًه  ..٧٤ٚة أصؿًخ األمٕح 

 ..ٝوة إال ثة٤٣ه 
 ..ز٥ رٚٓ ق٧ةٔح ا٣هةدٙ ، كاقذؽٔى ٦ض٧ؤح ٨٦ ٠جةر األَجةء 

كًذعؽزوف  ..كًذأ٤٦وف وور األمٕح  ..عة٢ٌ٣ كثؽؤكا ص٧ٌٕةن ٤ًٞجوف ٩ذةاش ا٣ذ
 ..ثة٤٣٘ح اإل٩ض٤ٌـًح ، كًكةرٝو٩٪ي ا٣٪ْؿ 

ظكؽ ٤ٌٔه  ..٦ٌخ ٝؿاثح قةٔح ٤ٔى هؾا ا٣عةؿ    ..كأ٩ة ٚي ظةؿ ال أي
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ظجح أك ظجذةف ٨٦ ٦ك٨١  :ا٧٣كأ٣ح ظ٤ٌهة قه٢  ..ك٠٪خ أٝوؿ ٚي ٩ٛكي 
 !!ا٣ىؽاع ٦ٓ ُٝؿة ٨ٌٕ٤٣ ، كً٪ذهي ٢٠ ميء 

 :إ٣ي أظؽه٥ كٝةؿ  كٚضأة ا٣ذٛخ
٤ٔى أ٩ٟ ٦ىةب ثورـ ٚي رأقٟ ،  !ا٣ذٞةرًؿ كاألمٕح دؽؿ  ..اق٧ٓ ًة ٚالف 

ؼٌٛح ، كهو اٍف ًٌٍ٘ ٤ٔى ٔؿكؽ ا٨ٌٕ٣ ٨٦ ا٣ؽاػ٢ ،  ظض٧ه ًـداد ثكؿٔح ٦ي
 ..ٚذىةب ثة٧ٕ٣ى  ..ٚذ٪ٛضؿ ٔؿكؽ ا٨ٌٕ٣  ..كٚي أم ٣عْح ٝؽ ًـداد ا٣ٌٍ٘ 

 !!..٧وت ز٥ د ..ز٥ دىةب ث٪ـًٙ داػ٤ي ٚي ا٣ؽ٦ةغ 
 ..وعخ ثأ٤ٔى وودي 

كأ٩ة ٚي هؾق ا٣ك٨ ؟  ..٠ٌٙ كرـ ؟ ..٦ذى ؟ ..٠ٌٙ ؟ ..٦ةذا ؟  !!..ًة د٠ذور 
 ..ال ظوؿ كال ٝوة إال ثة٤٣ه  ..قؿَةف ؟ !..أٔوذ ثة٤٣ه ..

كال ثٌؽ ٨٦ ٔالصه ثكؿٔح ؛ ا٤ٌ٤٣ح ٩ؽػ٤ٟ ا٧٣كذنٛى  ..٥ٕ٩ ، كرـ  :ٝةؿ 
٩ـ٢ً صـءان ٨٦ ٥ْٔ ا٣ض٧ض٧ح ك٩ؼؿج ك٢٧١٩ ا٣ذع٤ٌالت ا٣الز٦ح ، كٚي ا٣ىجةح 

 ..ا٣ورـ ز٥ ٩ٌٕؽ ا٥ْٕ٣ ٦ؿة أػؿل 
ٕهة  !ز٥ ٦ٌؽ إ٣يَّ أكراؽ ا٤٧ٕ٣ٌح  ٌٝ   ..كػؿصخ  ..ٚؿٌٚخ دوٌٕٝهة  ..ألك

أـ أرصٓ إ٣ى ..إ٣ى ا٣جٌخ  !أ٨ً أذهت ؟ ..كأد١ٛؿ  ..كأ٩ة أداٚٓ ٔجؿادي 
 .. كثٕؽ د١ٌٛؿ قؿًٓ ٝؿرت أف أذهت إ٣ى ٦كذنٛى آػؿ ..ا٧٣كذنٛى ؟ 

أصجؿ٩ي ا٣ُجٌت ث٧ة أػجؿ٩ي ثه  ..كثٕؽ٦ة أصؿًخ ٣ي ا٣ذع٤ٌالت كاألمٕح 
 ..ك٤َت ا٧٣كةرٔح ثإصؿاء ا٤٧ٕ٣ٌح  ..وةظجه 

ٚعٌؿ إ٣يَّ ٚي ا٧٣كذنٛى  ..ادى٤خ ثوا٣ؽم  ..١ٚة٩خ ا٣ىؽ٦ح ٤ٌٔي أهوف 
.. 

 ..٧٤ٚة رآ٩ي ٚـع ٨٦ كصوـ كصهي  ..مٌغ ٠جٌؿ دضةكز ا٣كج٨ٌٕ 
كا٣ٛعووةت دؽؿُّ ٤ٔى  ..أ٩ي أم١و ٨٦ وؽاع داا٥ د٥٤ٕ ًة أثي  :٤ٞٚخ ٣ه 

  ..كصود كرـ ٚي ا٣ؿأس كال ثٌؽ ٨٦ إصؿاء ٤٧ٌٔح ٔةص٤ح 
  :ق٧ٓ أثي هؾق ا٧٤١٣ةت ٚىةح 

  ..ال ظوؿ كال ٝوة إال ثة٤٣ه 
إذان ٩ؿق٤ٟ إ٣ى  ..إ٩ة ٤٣ه كإ٩ة إ٣ٌه راصٕوف  :كهو ًؿدد  ..ز٥ ص٤ف ٤ٔى األرض 

  ..أػٌٟ ٚي أ٦ؿ١ًة 
٧٤١ةت كهو ًذؾ٠ؿ ٦ٕة٩ةده ٦٪ؾ ق٪ح ٠ة٤٦ح ٦ٓ أػي األ٠جؿ ا٣ؾم ٝةؿ هؾق ا٣

٥٠ رأًخ أثي ًج١ي ٚي ا٣هةدٙ كهو  ..ًٕة٣ش ٦٪ؾ ق٪ح ٨٦ ٦ؿض ا٣كؿَةف 
  ..٥٠ ٠ةف ًؽٔو ٣ه آػؿ ا٢ٌ٤٣  ..٧٤١ًه 
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كهو ًؿل أكالدق ٧ًودوف  ..أػؾت أ٩ْؿ إ٣ى أثي كد٦ؤه دضؿم ٤ٔى ػؽًه 
كأػي األ٠جؿ  ..٨ٌ ٚي ظةدث قٌةرة ٚأػي ػة٣ؽ دوٚي ٝج٢ ق٪ذ ..ث٨ٌ ًؽًه 

 ..كأ٩ة ٚي أكؿ َؿًٜ ال دٕؿؼ ٩هةًذه  ..ًىةرع ا٧٣وت ٚي أ٦ؿ١ًة 
  ..قةٚؿت إ٣ى أ٦ؿ١ًة 

  ..٤٧ٔوا ٣ي ا٣ٛعووةت ثكؿٔح  ..كو٤٪ة إ٣ى ا٧٣كذنٛى 
  ..كٚي ا٣ىجةح أدػ٤و٩ي ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٌةت 

ى هٌبح ُٝٓ ٚؿكة رأقي ٤ٔ ..كثٕؽ أف ػؽر٩ي  ..ظ٤ٜ ا٣ُجٌت مٕؿ رأقي 
ز٥  ..ككًٓ ا٥ْٕ٣ ثضة٩جه  ..ظذى ٩ـع أٔالهة  ..ز٥ ثؽأ ً٪نؿ ا٣ض٧ض٧ح  ..دااؿًح 

  ..أػؿج ا٣ورـ 
  ..كا٤٧ٕ٣ٌح دكٌؿ ٤ٔى ٦ة ًؿاـ  ..٦ٌخ قةٔح كقةٔذةف 

ز٥ دوٝٙ ا٣ؽـ ٚي ا٣نؿا٨ًٌ  ..اًُؿب ا٣ؽـ ٚي ٔؿكؽ ا٣ؽ٦ةغ  ..كٚضأة 
 أصـاء ثٕي –ػُبةن  - ٚةًُؿب ا٣ُجٌت كظٌؿؾ ..كأوةثذ٪ي ص٤ُح ٚي ا٣ؽ٦ةغ 

 .. صك٧ي ٨٦ األًكؿ ا٣ضـء ٚي ٩ىٛي م٢٤ ٚأوةث٪ي .. ا٧٣غ
كأٔةد ٥ْٔ  ..٧٤ٚة رأل ا٣ُجٌت ذ٣ٟ أ٩هى ٦ة دجٞى ٨٦ ا٤٧ٕ٣ٌح ثكؿٔح 

ٍ ا١٧٣ةف  ..كُٗى ثة٣ض٤ؽ ٚوٝه  ..ا٣ض٧ض٧ح إ٣ى ١٦ة٩ه  ٌٌ   ..كػ
 .. (إٍف ٔةشى  )ز٥ ظ٤٧و٩ي إ٣ى ٗؿٚح ا٣ٕ٪ةًح ا٧٣ؿ٠ـة ا٣ػ 

ز٥ أوةثذ٪ي  ..ؽ ا٤٧ٕ٣ٌح ٚي ٌٗجوثح دة٦ح ٧٣ؽة ػ٧ف قةٔةت ١٦سخ ثٕ
ٚع٤٧و٩ي قؿًٕةن إ٣ى ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٌةت كٚذعوا  ..ص٤ُح ٚي ا٣ؿص٢ ا٣ٌكؿل 

 .. (إٍف ٔةشى  )ز٥ أٔةدك٩ي إ٣ى ٗؿٚح ا٣ػ  ..وؽرم كٔة٣ضوا ا٣ض٤ُح 
وجخ ث٪ـًٙ مؽًؽ ٚي ا٣ؿاح  ظ٤٧و٩ي  .. ..!!اقذٌٞؿت ظة٣ذي أرثٓ قةٔةت ز٥ أي

ز٥  ..إ٣ى ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٌةت كٚذعوا وؽرم ٦ؿة أػؿل كٔة٣ضوا ا٣٪ـًٙ  قؿًٕةن 
  .. (إٍف ٔةشى  )أٔةدك٩ي إ٣ى ٗؿٚح ا٣ػ 

٦ٛةصآت ال آػؿ  ..ظة٣ح ٦ذ٤ٞجح  ..أ٦ؿاض ٦ذذةثٕح  ..ًةؽ ا٣ُجٌت ثأ٦ؿم ذرٔةن 
 ..٣هة 

أظف ا٣ُجٌت ثنيء ٨٦ اال٩ذٕةش  ..اقذٌٞؿت ظة٣ذي أرثٕةن كٔنؿ٨ً قةٔح 
أصؿل  ..أة ثؽأت درصح ظؿارة صكؽم دؿدٛٓ ثن٢١ ٦ؼٌٙ كٚض ..كا٣كؿكر 

ٚة٠ذنٙ أف ا٥ْٕ٣ ا٣ؾم اقذؼؿج ا٣ورـ ٨٦  ..ا٣ُجٌت ٚعىةن قؿًٕةن ٤ٔيَّ 
  ..!!دعذه ٝؽ أوةثه ا٣ذهةب مؽًؽ 

كأ٣ٞو٩ي ٤ٔى  ..ز٥ ظ٤٧و٩ي ٠ة٣ض٪ةزة  ..اقذؽٔى ا٣ُجٌت ٚؿًٜ ا٤٧ٕ٣ٌةت 
 ..قؿًؿ ٚي ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٌةت 
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 .. أ٤٦ٟ ٨٦ أ٦ؿم مٌبةن ال ..ثؽأت أ٩ْؿ إ٣ٌه٥ 
 ..كأػؾت أردد ٦ذٌؿٔةن  ..ث١ٌخ  ..رٕٚخ ثىؿم إ٣ى ا٣ك٧ةء 

ز٥ رٕٚخ ثىؿم إ٣ى ا٣ك٧ةء  ..رب إ٩ي ٦ك٪ي ا٣ٌؿ كأ٩خ أرظ٥ ا٣ؿاظ٨ٌ٧ 
 :ك٤ٝخ 

كإف  ..ٚأقأ٣ٟ ا٣ؿظ٧ح كا٧٣٘ٛؿة  ..إف ٠ة٩خ هؾق ٔٞوثح  ..ًة أرظ٥ ا٣ؿاظ٨ٌ٧ 
 ..٥ْ ٣ي األصؿ كا٣ضـاء ٠ة٩خ ثالء ٚةرزٝ٪ي ا٣ىجؿ ٤ٔى ا٣جالء كٔ

كٗؽان  ..كذهجخ ٝودي  ..كِّ ٣ٞؽ ٧ْٔخ ٠ؿثذي ..ز٥ ذ٠ؿت هةدـ ا٤٣ؾات 
 ..ًىجط ا٣ذؿاب ٚؿامي 

كي ٦ٕؽكد  ..١ٔؿم ٦عؽكد  ٛى  ..كصك٧ي ٧ٔة ٝؿًت ًأ٤٠ه ا٣ؽكد  ..ك٩ى
 ..كاردٛٓ ا٣ج١ةء كَةؿ ا٣٪ؽـ  ..آق إذا ز٣خ ًوـ ا٣ٌٞة٦ح ا٣ٞؽـ 

  ..ج٪ي ٤ٔى ا٣ىٌ٘ؿ كا١٣جٌؿ ك٤ًي إذا ٝؽ٦خ ٤ٔى ٨٦ ًعةق
كد٪ٌٞي ا٤٣ؾات ٠أ٩هة  ..كد١سؿ اٍهةت كاٍالـ  ..ًوـ دـؿ ثة٣ٕىةة األٝؽاـ 

 ..أظالـ 
كإ٧٩ة  ..ال ألص٢ ا٣ذ٧ذٓ ثهة  ..كد٧٪ٌخ ا٣جٞةء ٚي ا٣ؽ٩ٌة  ..٥ٕ٩ ث١ٌخ  ..ز٥ ث١ٌخ 

 ..ألو٤ط ٔالٝذي ثؿثي ص٢ صال٣ه 
ز٥ ا٩ذـع ٚؿكة  ..م دؼؽًؿان ٔة٦ٌةن كأ٦ؿ ثذؼؽًؿ ..أٝج٢ ا٣ُجٌت إ٣يَّ  ..كٚضأة 

ز٥ أٔةد ا٣ض٤ؽ  ..كأػؿج ا٥ْٕ٣ ككًٕه صة٩جةن  ..ا٣ؿأس ا٣ذي دُ٘ي ا٥ْٕ٣ 
 ..كثٕؽ قةٔةت  .. !!ٚوؽ ا٣ؽ٦ةغ ٨٦ ٌٗؿ ٥ْٔ 

٨  ..أٚٞخ ٨٦ إ٧ٗةاي  ٌٌ قأ٣خ  .. !أ٨ً ا٥ْٕ٣ ؟ ..دعككخ رأقي ٚإذا هو ٣
٧ْٟ ًجٞى ٔ٪ؽ٩ة ٔ :ٚٞةؿ ٣ي ث٢١ ثؿكد  !!أ٨ً ثٌٞح رأقي ؟ :ا٣ُجٌت 

 .. !!كثٕؽ قذح أمهؿ دٕةؿى إ٣ٌ٪ة ٣٪ٌٕؽق ١٦ة٩ه  ..٣ذ٧ٌٕٞه 
كهةأ٩ؾا أ٩ذْؿ ا٩ذهةء  ..١٦سخ ٚي أ٦ؿ١ًة مهؿان كاظؽان ز٥ رصٕخ إ٣ى ا٣ؿًةض 

 .. !!األمهؿ ا٣كذح ألقذٌٕؽ ثٌٞح رأقي 
 ..٦٪٧٘كةن ٚي أ٦ؿ ٦ٕةمي  ..كٝؽ ٠٪خ ٚي ٤ٛٗح ٨ٔ ظٌةدي 

 ..ًىةن ٤ٔى ا٣عٌةة ا٣ؽ٩ٌة ظؿ ..٩ةقٌةن ا٧٣وت كا٣ج٤ى 
 ..أل٦ة ا٣ٌوـ ٚٞؽ ك٣ؽت ٨٦ صؽًؽ 

ٛي ٨٦ ا٣ن٢٤ كاقذُةع ا٧٣ني  ..ك٦ٌخ األًةـ    ..كمي
  ..كثٕؽ قجٕح أمهؿ صبذه زااؿان ٚإذا كصهه ٦ذه٢٤ ٦كؿكر 

  ..ك٩ةك٣٪ي ثُةٝح ًؽٔو٩ي ٌٚهة إ٣ى زكاصه 
 ..كا٣ؽال٣ح ٤ٌٔه  ..كأٔؿٚه ا٣ٌوـ ٨٦ أظؿص ا٣٪ةس ٤ٔى ٢ٕٚ ا٣ؼٌؿ 
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 ..كا٧٣كةٔؽة ٚي َجةٔح ا١٣ذت كدوزًٕهة  ..كا٣ؽٔوة إ٣ٌه 
  ..ك٩ضؽة ا٣ٛٞؿاء  ..ث٢ كٚي اإلظكةف إ٣ى ا٣ٌٕٛةء 

 ..إ٣ى ٌٗؿ ذ٣ٟ ٨٦ كصوق ا٣ؼٌؿ 
بَّ ٦ع٪ح ٚي ٌَهة ٦٪عح   ..كري

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..ه٥ ٨٦ أظت ا٣ؼ٤ٜ إ٣ى ِّ  ..ا٣ذةاجوف 

  ..٣ذواث٨ٌ كِّ أػجؿ أ٩ه ًعت ا
  ..١٣٪ه ًج٘ي ا٧٣ٕذؽ٨ً ا٣ْة٨ٌ٧٣ 

  ..ك٥٠ ٨٦ ٔةصو ٧ًكي كًىجط ًةظ١ةن 
  ..كا٧٣الا١ح دجٌ٘ه  ..كرثه ٨٦ ٚوٝه ٤ًٕ٪ه 

  ..كا٣٪ةر دنذةؽ إ٣ٌه  ..كا٣ىة٣عوف ًؽٔوف ٤ٌٔه 
 ..كق٥٤ ٣ه ٤ٞٔه ك١ٚؿق  ..أد٥ ِّ ٣ه ق٧ٕه كثىؿق 

  ..ف كوةر ٨٦ أ٩ىةر ا٣نٌُة ..ٚجةرز رثه ثة٣ٕىٌةف 
 ..كًذذجٓ ا٣نهوات كا٣ؾ٩وب  ..ًٕىي كال ًذوب 

  ..ً٪٥ٕ ِّ ٤ٌٟٔ كدٕىٌه ث٪٧ٕه  ..ٔضجةن 
 ..أك ٦ؿًٌةن ٦ضهؽان  ..هت أ٩ٟ ٠٪خ ٦ن٤والن ٦ٕٞؽان 

 !١ٌٚٙ ١ًوف ظة٣ٟ ؟ ..أك ٦ك٤وب ا٣ك٧ٓ كا٣جىؿ 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

ٚإذا رص٢ ٝؽ ث٤ٖ  ..٧٤ٚة أٝج٤خ إ٣ٌه  ..دػ٤خ ٤ٔى ٦ؿًي ٚي ا٧٣كذنٛى 
 ..كأظك٪ه٥ ٝوا٦ةن  ..٨٦ أ٩ٌؿ ا٣٪ةس كصهةن  ..٨٦ ا٧ٕ٣ؿ أرث٨ٌٕ ق٪ح 

 ..إال رأقه كثٕي رٝجذه  ..٨١٣ صكؽق ٤٠ه ٦ن٤وؿه ال ًذعؿؾ ٦٪ه ذرة 
ًة مٌغ أدرؾ  :ٚىةح ثي كٝةؿ  ..ٚإذا صؿس ا٣هةدٙ ًؿف  ..دػ٤خ ٗؿٚذه 

 ..٣هةدٙ ٝج٢ أف ً٪ُٞٓ االدىةؿ ا
 ..ٚؿٕٚخ ق٧ةٔح ا٣هةدٙ ز٥ ٝؿثذهة إ٣ى أذ٩ه ككًٕخ ٦ؼؽة د٧ك١هة 

أرصٓ ا٣ك٧ةٔح  ..ًة مٌغ  :ز٥ ٝةؿ  ..كا٩ذْؿت ٤ٌٝالن ظذى أ٩هى ١٦ة٧٣ذه 
 ..١٦ة٩هة 

 ٦٪ؾ ٦ذى كأ٩خ ٤ٔى هؾا ا٣عةؿ ؟ :ز٥ قأ٣ذه  ..ٚأرصٕذهة ١٦ة٩هة 
 ..ٌؿ ٤ٔى هؾا ا٣كؿًؿ كأ٩ة أق ..٦٪ؾ ٔنؿ٨ً ق٪ح  :ٚٞةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ٚإذا ٌٚهة ٦ؿًي  ..كظؽز٪ي أظؽ ا٣ٌٛالء أ٩ه ٦ؿ ث٘ؿٚح ٚي ا٧٣كذنٛى 

 ..كًب٨ أ٩ٌ٪ةن ًُٞٓ ا٤ٞ٣وب  ..ًىٌط ثأ٤ٔى ووده 
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  ..ٚإذا هو صكؽق ٦ن٤وؿه ٤٠ه  ..ٚؽػ٤خ ٤ٌٔه  :ٝةؿ وةظجي 
 ..كهو ًعةكؿ اال٣ذٛةت ٚال ًكذٌُٓ 

 :ٚٞةؿ  ..ا٧٧٣ؿض ٨ٔ قجت وٌةظه ٚكأ٣خ 
 ..كثٕؽ ٢٠ كصجح ٗؽاء أك ٔنةء  ..كد٤ٙ ٚي األ٦ٕةء  ..هؾا ٦ىةب ثن٢٤ دةـ 

 ..ًىٌجه ٔكؿ ه٥ٌ 
  ..كا٣ؿز  ..ص٪جوق أ٢٠ ا٤٣ع٥  ..ال د٧ُٕوق َٕة٦ةن زٌٞالن  :٤ٞٚخ ٣ه 

كِّ ال ٩ؽػ٢ إ٣ى ثُ٪ه إال ا٣ع٤ٌت ٨٦  ..أدؽرم ٦ةذا ٧ُٕ٩ه  :ٚٞةؿ ا٧٧٣ؿض 
 ..ؿ األ٩ةثٌت ا٧٣وو٤ح ثأ٩ٛه ػال

 ..٣ٌه٥ٌ هؾا ا٣ع٤ٌت  ..ك٢٠ هؾق اٍالـ 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ال ًذعؿؾ ٦٪ه ميء أثؽان  ..كظؽز٪ي زة٣ر أ٩ه ٦ٌؿ ث٘ؿٚح ٦ؿًي ٦ن٤وؿ أًٌةن 
 ..ٚؽػ٤خ ٤ٌٔه  ..ٚإذا ا٧٣ؿًي ًىٌط ثة٧٣ةر٨ً  :ٝةؿ 

 ..كهؾا ا٧٣ؿًي ٦٪ؾ قةٔةت  .. ٚؿأًخ أ٦ة٦ه ٣وح ػنت ٤ٌٔه ٦ىعٙ ٦ٛذوح
 ..ٚإذا ٚؿغ ٦٪ه٧ة أٔةده٧ة  ..٧٤٠ة ا٩ذهى ٨٦ ٝؿاءة ا٣ىٛعذ٨ٌ أٔةده٧ة 

 ..ك٥٣ ًضؽ أظؽان ًكةٔؽق  ..أل٩ه ال ًكذٌُٓ أف ًذعؿؾ ٤ٌٞ٣ت ا٣ىٛعح 
  ..ا٤ٝت ا٣ىٛعح  ..٣و ق٧عخ  :ٝةؿ ٣ي  ..٧٤ٚة كٝٛخ أ٦ة٦ه 

  ..ا٧٣ىعٙ كأػؾ ًٞؿأ ز٥ كٌصه ٩ْؿق إ٣ى  ..ٚذه٢٤ كصهه  ..٤ٞٚجذهة 
كمؽة ٦ؿًه كظك٨  ..٦ذٕضجةن ٨٦ ظؿوه ك٤ٛٗذ٪ة  ..ٚة٩ٛضؿت ثة٠ٌةن ث٨ٌ ًؽًه 

 ..وعذ٪ة 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..هؾا ظةؿ أك٣بٟ ا٧٣ؿًى 
 ..ًة ٦ٕةٚىن ٨٦ األدكاء كاألكراـ  ..ٚأ٩خ ًة ق٧ٌ٤ةن ٨٦ األ٦ؿاض كاألقٞةـ 

 ..دؼنى ا٣٪٥ٞ كال  ..ًة ٨٦ دذ٤ٞت ٚي ا٣٪٥ٕ 
أ٣ٌكخ ٧ٕ٩ه ٤ٌٟٔ  ..ثأم ميء آذاؾ  ..٦ةذا ٢ٕٚ ِّ ثٟ ٚٞةث٤ذه ثة٣ٕىٌةف 

 كأٌٚة٣ه ٤ٌٟٔ ال دعىى ؟ ..دذؿل 
 ..أف دوٝٙ ث٨ٌ ًؽم ِّ ٗؽان  ..أ٦ة دؼةؼ 

 ..كأكقٓ ٤ٌٟٔ ٚي رزٟٝ  ..ًة ٔجؽم أ٥٣ أوط ٣ٟ ٚي ثؽ٩ٟ  ..ٌٚٞوؿ ٣ٟ 
 :ٌكأ٣ٟ ا٣ضجةر ٚ ..ٚذٞوؿ ث٤ى  ..كأق٥٤ ٣ٟ ق٧ٕٟ كثىؿؾ 

  ..كدٕؿًخ ٣ٌ٘جي ك٧ٞ٩ي  ..٥٤ٚ ٔىٌذ٪ي ث٪٧ٕي 
 ..كدٕؿض ٤ٌٟٔ ذ٩وثٟ  ..ٕٚ٪ؽهة د٪نؿ ٚي ا٧٣أل ٌٔوثٟ 

 ..كأ٥ْٔ ػُؿهة  ..٦ة أمؽ مؤ٦هة  ..ٚذجةن ٤٣ؾ٩وب 
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  ..كآػؿهة ٚ٪ةء  ..كأكقُهة ثالء  ..أك٣هة ٔ٪ةء 
 ..كه٢ أػؿج أثة٩ة ٨٦ ا٣ض٪ح إال ذ٩ت ٨٦ ا٣ؾ٩وب 

 ..وـ ٩وح إال ا٣ؾ٩وب كه٢ أٗؿؽ ٝ
 ..كه٢ أه٤ٟ ٔةدان كز٧ود إال ا٣ؾ٩وب 
  ..كٔض٢ ٣ٞوـ مٌٕت ٔؾاثه٥  ..كه٢ ٤ٝت ٤ٔى ٝوـ ٣وط دًةره٥ 

 ..كأ٩ـؿ ثٛؿٔوف ا٣ٕؾاب ا٣وث٢ٌ  ..كأ٦ُؿ ٤ٔى أثؿهح ظضةرة ٨٦ قض٢ٌ 
 ..إال ا٧٣ٕةوي كا٣ؾ٩وب 

٨ٍ  } :ٝةؿ ِّ  ٥ٍ ٦ى ٧ًٍ٪هي ٚى ٩ًٍجًه  ة ًثؾى ٍؾ٩ى ػى اٌلن أى ١ي ٨ٍ  ٚى ٥ٍ ٦ى ٦ًٍ٪هي ةًوجةن كى ًه ظى ٌٍ ٤ى ٔى ة  ٤ٍ٪ى ٍرقى أى
هي  ةفى ا٤٣َّ ة ٠ى ٦ى ة كى ٪ى ٍٝ ؿى ٍٗ ٨ٍ أى ٥ٍ ٦ى ٦ًٍ٪هي ٍرضى كى ة ًثًه اأٍلى ٪ى ٍٛ كى ٨ٍ ػى ٥ٍ ٦ى ٦ًٍ٪هي حي كى عى ٌٍ ٍدهي ا٣ىَّ ؾى ػى أى

وفى  ٧٤ًي ٍْ ًى  ٥ٍ هي كى ٛي ٩ٍ وا أى ة٩ي ٨ٍ١ً ٠ى ٣ى ٥ٍ كى هي ٧٤ًى ٍْ ٌى ٣ً} .. 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ؾثخ ثؾ٩جٟ ٚي ا٣ؽ٩ٌة  ..ال دٕضت ك ٔي  ..إذا 

 ..أك اثذ٤ٌخ ٚي ك٣ؽؾ  ..٧ٚؿًخ ٚي ثؽ٩ٟ 
 ..أك ًةؽ ٤ٌٟٔ رزٟٝ  ..أك ػكؿت ٚي دضةردٟ 

  ..ك٥٣ ًكذضت ٦٪ٟ ا٣ؽٔةء  ..أك ٠سؿ ٤ٌٟٔ ا٣جالء 
 ..كأظةَخ ثٟ ا٧٣ذةٔت  ..ٚذذةثٕخ ٤ٌٟٔ ا٧٣ىةات 

ٍرًض  } :ٝةؿ ِّ  ي اأٍلى ًٚ كا  ًكٌؿي ًى  ٥ٍ ٣ى كى وا ٨ٍ٦ً  أى ة٩ي ًؾ٨ًى ٠ى حي ا٣َّ جى ًٝ ة ٔى ةفى  ٙى ٠ى ٌٍ كا ٠ى ؿي ْي ٪ٍ ٌى ٚى
وًثًه٥ٍ  ٩ي هي ًثؾي ٥ي ا٤٣َّ هي ؾى ػى أى ٚى ٍرًض  ي اأٍلى ًٚ ةران  آزى ةن كى وَّ ٝي  ٥ٍ ؽَّ ٦ًٍ٪هي مى ٥ٍ أى وا هي ة٩ي ٍج٤ًًه٥ٍ ٠ى ٝى

اؽو   ًه ٨ٍ٦ً كى ٥ٍ ٨٦ًى ا٤٣َّ هي ةفى ٣ى ة ٠ى ٦ى   .. {كى
 ..ٚجةدر إ٣ى ا٣ذوثح ٨٦ ذ٩وثٟ 

 ٩ةن ق٤ٛة قودت ٌٚه ا٣ىعٛةكا٩ؽب ز٦ة
 ك٥٣ دـؿ ٦ٕذ١ٛػةن   ٤ٔى ا٣ٞجٌط ا٣ن٪ٓ

 ٥٠ ٤ٌ٣ح أكدٔذهة ٦ػآز٧ػةن أثؽٔذهة
 ٣نهوة إَٔذهة ٚي ٦ؿٝؽ ك٦ٌضٓ

 ك٥٠ ػُى ظسسذهة ٚي ػـًح أظؽزذهة
 كدوثح ١٩سذهة ٤٧٣ٕت ك٦ؿدٓ

 ك٥٠ دضؿأت ٤ٔى رب ا٣ك٧ةكات ا٤ٕ٣ى
 ك٣ػ٥ دؿاٝجه كال وؽٝخ ٧ٌٚة دؽٔي

 كاق١ت مآثٌت ا٣ؽـ ٚة٣جف مٕةر ا٣٪ؽـ
 ٝج٢ زكاؿ ا٣ٞؽـ كٝج٢ قوء ا٧٣ىؿع

ؾ ٦الذ ا٧٣ٞذؿؼ  كاػٌٓ ػٌوع ا٧٣ٕذؿؼ ك٣ي
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 كأه هواؾ كا٩عؿؼ         ٔ٪ه ا٩عؿاؼ ا٤ٞ٧٣ٓ
 ٌٚة ػكةر ٨٦ ث٘ى ك٨٦ دٕؽل كَ٘ى

 كمت ٩ٌؿاف ا٣وٗى     ٥ُٕ٧٣ أك ٧ُ٦ٓ
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

كً٪هو٩هة ٨ٔ  ..أ٩ٛكه٥ ٤ٔى ا٣ُةٔةت ًىٌجؿكف  ..ك٣ٞؽ ٠ةف ا٣ىة٣عوف 
  ..كًض٤ٕوف ٦ؤؽ ا٣ؿاظح ا٣ض٪ةت  ..ا٧٣عؿ٦ةت 

 أدْ٪ه٥ ٔةصـ٨ً ٨ٔ ذ٣ٟ ؟ ..ًكذٌُٕوف أف ًـ٩وا  ..٥ٕ٩ 
كأق٧ةٔه٥ ثك٧ةع  ..كًكذٌُٕوف أف ٧ًذٕوا أٌٔ٪ه٥ ثة٣٪ْؿ إ٣ى ا٧٣عؿ٦ةت 

  ..ك١ًسؿكا أ٦وا٣ه٥ ثة٣ؿثة  ..األٗ٪ٌةت 
  !؟..ا٣ؾم ٧ً٪ٕه٥ ٧ٚة  ..ًكذٌُٕوف ذ٣ٟ ٤٠ه 

 !٥ٕ٩ ٦ة ا٣ؾم ٧ً٪ٕه٥ ؟
 ..كًٞةقوا ا٣ٕؾاب األ٥ٌ٣  ..إ٩ه٥ ًؼنوف أف ًذضؿٔوا ٨٦ ا٣ع٥ٌ٧ 

 ..كًنذؽ ٌٗت ا٣ضجةر  ..ًؼنوف ٨٦ ًوـ دـًٖ ٌٚه األثىةر 
  ..ًؼةٚوف ًو٦ةن ٠ةف مؿق ٦كذٌُؿان 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..كا٣ىالة كا٣ٌٞةـ  ..كه ا٣ذٕجؽ ٠ةف اإل٦ةـ أظ٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢ ١ًسؿ ٤ٔى ٩ٛ

 !٦ذى دؿدةح ؟ ..ًة أثًخ  :ٚٞةؿ ٣ه اث٪ه ٔجؽ ِّ ًو٦ةن 
 ..إذا كًٕخ أك٣ى ٝؽ٦ي ٚي ا٣ض٪ح  ..أردةح  :أثو ٔجؽ ِّ  :ٚٞةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ا٣ٌٕ٪٨ٌ كاوجؿ قةٔح ٣ـ٦ةف *ٚةص٧ٓ ٝواؾ ٧٣ة ه٪ةؾ ك٧ٗي 

 ٦ح ّٛؿ كاظؽة دؿل ثض٪ةف *ٝال   ٦ة هةه٪ة كِّ ٦ة ًكول
 صؽ ا٣ؿظ٢ٌ ٤ٚكخ ثة٣ٌْٞةف  *ًة ٗةٚال ٧ٔة ػ٤ٞخ ٣ه ا٩ذجه  

 ٝ٪ٕوا ثؾا ا٣عِ ا٣ؼكٌف ا٣ٛة٩ي  *قةر ا٣ؿٚةؽ كػ٤ٛوؾ ٦ٓ األ٣ى 
 ٚذجٕذه٥ كرًٌخ ثة٣عؿ٦ةف  *كرأًخ أ٠سؿ ٨٦ دؿل ٦ذؼ٤ٛةن  

 ذك ه٧ح ٤َجةن ٣هؾا ا٣نةف  *كِّ ال ًؿًى ثهؾا دةات  
 ميء قول ا٣ذٞول ٦ٓ اإل٧ًةف  *٦ة ً٪ضي ا٣ٛذى ٨٦ رثه كِّ 

 ك٣كوؼ د٥٤ٕ ظ٨ٌ ً٪١نٙ ا٣ُ٘ة    ٦ةذا و٪ٕخ ك٠٪خ ذا إ١٦ةف
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

أك قؼؿًح  ..ثٕؽ ا٣ذوثح ٨٦ ثالء  ..ك٤ٔى ا٣ذةات أف ًىجؿ ٤ٔى ٦ة ٝؽ ًىٌجه 
 ..كًذع٢٧ ذ٣ٟ ٚي ذات ِّ  ..كاقذهـاء 
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كال ًـاؿ  ..ز٥ األ٦س٢ ٚةأل٦س٢  ..٪ةس ثالء األ٩جٌةء ز٥ ا٣ىة٣عوف ٚإف أمؽ ا٣
 ..ا٣جالء ثة٧٣ؤ٨٦ ظذى ًؽٔه ٧ًني ٤ٔى األرض ك٣ٌف ٤ٌٔه ػٌُبح 

 ..كال ً٘ذؿ ث١سؿة ا٣وا٨ٌٕٝ ٚي ا٧٣ٕةوي 
 ..كال ٤ًذٛخ إ٣ى ا٣هة٨ٌ١٣ ٚي ا٣نهوات 

 ..ٚأوجط أ٠جؿ ه٥ أظؽه٥ مهوة ٚؿصه  ..٨٧٦ اقذ٘واه٥ ا٣نٌُةف 
  ..٧ٚه كثُ٪ه أك 

ًه  } :كِّ ًٞوؿ  ًج٢ًٌ ا٤٣َّ ٨ٍ قى ٔى وؾى  ُّ٤ ًٌ ًي ٍرًض  ي اأٍلى ًٚ  ٨ٍ ؿى ٦ى ٠ٍسى ٍٓ أى ًُ ًإٍف دي  .. {كى
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ٚهي ا٣عٌةة ا٣ذي ػ٤ٞخ ألص٤هة  ..أ٦ة ا٣عٌةة ثٕؽ ا٣ذوثح 
 ..كأكصؽؾ ِّ ٣هة 
 ..أ٩ٟ ٔؽكه ٤٣ه  ..ْح ٦٪هة إذا ٠٪خ دنٕؿ ٚي ٢٠ ٣ع ..ٚأم ٣ؾة ٤٣عٌةة 
 ..كاٝٓ ٚي ا٧٣عؿ٦ةت  ..٦ذذجٓ ٤٣نهوات 

كهو ا٣ؾم  ..كإذا ٦ؿًخ ٚهو ًنٌٟٛ  ..كرثٟ ا٣ؾم ٧ًُٕٟ كًكٌٟٞ 
 ..٧ًٌذٟ ز٥ ًعٌٌٟ 

 ..كذرة ٨٦ ذرادٟ  ..٢٠ مٕؿة ٨٦ مٕؿادٟ  ..ث٢ 
 ..ال دذعؿؾ إال ثإذ٩ه 

 ..ك٨٦ وؽؽ ٤٣ه ٚي دوثذه 
ًأ٦ؿ ثة٧٣ٕؿكؼ كً٪هى ٨ٔ  ..د هؾا ا٣ؽ٨ً دعوؿ ثٕؽهة إ٣ى ص٪ؽم ٨٦ ص٪و

 ..ا٧٣٪١ؿ 
 ..كًع٢٧ ه٥َّ اإلقالـ 

ًجكٍ أظؽه٥ ًؽق ٌٚجةًٓ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٣ٞؽ ٠ةف أوعةب رقوؿ ِّ 
 .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٦٥٤ع٧ؽان 

 ..ز٥ ًكذنٕؿ أ٩ه ثهؾق ا٣جٌٕح أوجط ص٪ؽًةن ٢٧ًٕ ٣هؾا ا٣ؽ٨ً 
 ..م ذ٠ؿ اث٨ إقعةؽ كأو٢ ا٣ٞىح ٚي ا٣جؼةر

 ..٧٣ة د٨١٧ ٚي ا٧٣ؽً٪ح  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أف ا٣٪جي 
ًؽٔوف ا٣٪ةس إ٣ى  ..ثؽأ ًجٕر أوعةثه إ٣ى ٦ة ظو٣ه ٨٦ ا٣ٞؿل كا٣ودًةف 

 ..اإلقالـ 
 ..ٚجٕر أظؽ ا٣ىعةثح إ٣ى كادم ٧ٕ٩ةف ٝؿب ا٣ُةاٙ 

ال ٤ًٕٞوف ٨٦  ..ٚإذا أٔؿاب ٚي ثوادًه٥  ..٧٤ٚة كو٢ ذ٣ٟ ا٣ىعةثي إ٣ٌه٥ 
 ..إال إث٤ه٥ كٗ٪٧ه٥ ا٣عٌةة 

 ..ٚأٔؿًوا  ..كأثةف ٣ه٥ ا٣ؽ٨ً  ..ٚؽٔةه٥ إ٣ى ِّ 
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 ..٣ٌ٪ْؿ ٚي ػجؿ هؾا ا٣٪جي  ..ٚة٤ُ٩ٜ رص٢ ٦٪ه٥ إ٣ى ا٧٣ؽً٪ح 
 ..ظذى كو٢ إ٣ى ا٧٣ؽً٪ح  ..ا٤ُ٩ٜ ا٣ؿص٢ ٤ٔى ٩ةٝذه 

أ٨ً اث٨ ٔجؽ  ..أ٨ً اث٨ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت  :كأٝج٢ ًىٌط ث٨ٌ ا٣٪ةس  ..ز٥ دػ٤هة 
 ..ا٤ُ٧٣ت 

 ..ٚذوصه إ٣ٌه  ..ه رص٢ ٤ٔى ا٧٣كضؽ ٚؽ٣
إذ أٝج٢  ..صة٣كةن ٦ٓ أوعةثه ًو٦ةن  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚجٌ٪٧ة رقوؿ ِّ 

 ..كٝؽ ص٢ٕ مٕؿق صؽ٤ًذ٨ٌ  ..األٔؿاثي ا٣ض٤ؽ 
 :كٝةؿ  ..ز٥ دػ٢ ا٧٣كضؽ  ..٤ٕٞٚه  ..ٚأ٩ةخ ثٌٕؿق ٤ٔى ثةب ا٧٣كضؽ 

 أ٥١ً اث٨ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت ؟ :كوةح ثة٣٪ةس 
 .. "\أ٩ة اث٨ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت  "\ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ ٚٞةؿ رقوؿ ِّ

 ٦ع٧ؽ ؟  :ٚٞةؿ 
  .. "\٥ٕ٩  "\:ٚٞةؿ 
ٚال  ..ك٤٘٦ِ ٤ٌٟٔ ٚي ا٧٣كأ٣ح  ..إ٩ي قةا٤ٟ  !ًة اث٨ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت  :ٚٞةؿ 

  ..دضؽف ٚي ٩ٛكٟ ٤ٔي 
 .. "\ال أصؽ ٚي ٩ٛكي ٚك٢ ٧ٔة ثؽا ٣ٟ  "\ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 
 ..ِّ  :ا٣ك٧ةء ؟ ٝةؿ  ٨٦ رٚٓ :ٚٞةؿ 

 ..ِّ  :٨٧ٚ ثكٍ األرض ؟ ٝةؿ  :ٝةؿ 
 ..ِّ  :٨٧ٚ ٩ىت ا٣ضجةؿ ؟ ٝةؿ  :ٝةؿ 
آ٤٣ه  ..ك٩ىت ا٣ضجةؿ  ..كثكٍ األرض  ..ٚأقأ٣ٟ ثة٣ؾم رٚٓ ا٣ك٧ةء  :ٝةؿ 

 ثٕسٟ إ٣ٌ٪ة رقوالن ؟ 
  .. "\ا٤٣ه٥ ٥ٕ٩  "\ :ٝةؿ 
كأف ٩ؼ٤ٓ هؾق  ..ؿؾ ثه مٌبةن آ٤٣ه أ٦ؿؾ أف ٩ٕجؽق ال ٩ن ..ٚأ٩نؽؾ ِّ  :ٝةؿ 

 األ٩ؽاد ا٣ذي ٠ةف آثةؤ٩ة ًٕجؽكف ؟ 
  .. "\ا٤٣ه٥ ٥ٕ٩  "\ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ رقوؿ ِّ 

  :ٚؿًٌح  ..ز٥ ص٢ٕ ًؾ٠ؿ ٚؿااي اإلقالـ ٚؿًٌح 
 آ٤٣ه أ٦ؿؾ أف ٩ى٤ي ػ٧ف و٤وات ؟

 آ٤٣ه أ٦ؿؾ أف ٩ـ٠ي أ٦وا٣٪ة ؟
 آ٤٣ه أ٦ؿؾ أف ٩ىوـ ؟

   ..ا٤٣ه٥ ٥ٕ٩  :ًٞوؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كا٣٪جي  ..الـ كًٕؽد ٚؿااي اإلق
  :ظذى إذا ٚؿغ ٝةؿ 
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 ..كإ٩ي أمهؽ أف ال إ٣ػه إال ِّ  ..ٚأ٩ة ٧ًةـ ث٨ ز٤ٕجح أػو ث٪ي ث١ؿ ث٨ قٕؽ 
كأصذ٪ت ٦ة  ..كقأؤدم هؾق ا٣ٛؿااي  ..كأمهؽ أف ٦ع٧ؽان ٔجؽق كرقو٣ه 

  ..ال أزًؽ كال أ٩ٞه  ..٩هٌذ٪ي ٔ٪ه 
  ..راصٕةن إ٣ى ثٌٕؿق  ..ةرصةن ٨٦ ا٧٣كضؽ ز٥ ا٩ىؿؼ ػ

إف ًىؽؽ ذك ا٣ٌٕٞىذ٨ٌ  "\ :ظ٨ٌ ك٣ى  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ رقوؿ ِّ 
  "\ًؽػ٢ ا٣ض٪ح  ..

  ..كا٤ُ٩ٜ ٤ٌٔه ظذى ٝؽـ ٤ٔى ٝو٦ه  ..ٚأ٤َٜ ٔٞة٣ه  ..ز٥ أدى ثٌٕؿق 
  ..ٚةصذ٧ٕوا ٤ٌٔه 

  ..ثبكخ ا٣الت كا٣ٕـل  :١ٚةف أكؿ ٦ة د٥٤١ ثه أف ٝةؿ 
  ..كا٣ضؾاـ  ..كا٣ض٪وف  ..ادٜ ا٣جؿص  ..٦ه ًة ٧ًةـ  :ٚٞة٣وا 

كأ٩ـؿ  ..إف ِّ ٝؽ ثٕر رقوالن  ..إ٩ه٧ة ٦ة ًٌؿاف كال ً٪ٕٛةف  ..ك٥١٤ً  :ٝةؿ 
كأف  ..كإ٩ي أمهؽ أف ال إ٣ػه إال ِّ  ..٤ٌٔه ٠ذةثةن اقذ٪ٞؾ٥٠ ثه ٧٦ة ٠٪ذ٥ ٌٚه 

ق ث٧ة أ٦ؿ٥٠ ثه ك٩هة٥٠ ٔ٪ه كإ٩ي ٝؽ صبذ٥١ ٨٦ ٔ٪ؽ ..٦ع٧ؽان ٔجؽق كرقو٣ه 
..  

 ..كًكذ٪ٞؾه٥ ٨٦ ا٣٪ةر  ..ًؽٔوه٥  ..٧ٚة زاؿ ثٞو٦ه 
  ..كٚي ٝو٦ه أظؽ ٠ةٚؿ  ..ظذى ٦ة ٗةثخ ا٣ن٧ف ذ٣ٟ ا٣ٌوـ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ٚي ٩نؿ ا٣ؽ٨ً  ..٦س٢ هؾق ا٣ع٧ةس  ..ٚه٢ ٩ضؽ ٔ٪ؽ ا٣ذةاج٨ٌ ا٣ٌوـ 

  ..ك٦٪ةوؿة ٨ٔ ا٧٣ؤ٦٪٨ٌ 
كا٣ؽٔوة إ٣ى ا٣نهوات  ..٨٦ دةات ٠ةف ٚي صةه٤ٌذه رأقةن ٚي ا٧٣٪١ؿات  ٥٠

..  
راصالن  ..أوجط ذًالن ثٕؽ أف ٠ةف رأقةن  ..كوالظه كاقذٞة٦ذه  ..١٣٪ه ثٕؽ دوثذه 

 ..ثٕؽ أف ٠ةف ٚةرقةن 
 !!صجةر ٚي ا٣ضةه٤ٌح ػوار ٚي اإلقالـ ؟ !!ٔضجةن 

كال د٥ٌ٤ٕ صةه٢ ..كال إوالح  ..ال ٚي دٔوة  ..ال ً٪ٛٓ اإلقالـ كال ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 
  ..أك ٩ىط ٗة٢ٚ  ..
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  ..ظةقت ٩ٛكه أمؽ ا٧٣عةقجح  ..ك٨٦ ٥ْٔ ٝؽر رثه ٚي ٤ٝجه 
 ..كٔةدجهة أ٥ْٔ ا٧٣ٕةدجح 

 :ٝةؿ زًؽ ث٨ أر٥ٝ 
  ..كًنذؿم َٕة٦ةن ٢٠ ًوـ  ..٢٧ًٕ  ..٠ةف ألثي ث١ؿ ا٣ىؽًٜ ٤٧٦وؾ 
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  ..ٚذ٪ةكؿ أثو ث١ؿ ٦٪ه ٧ٞ٣ح  ..ـ ٚأدةق ٤ٌ٣ح ثُٕة
ك٥٣ دكأ٣٪ي  ..٦ة٣ٟ ٠٪خ دكأ٣٪ي ٢٠ ٤ٌ٣ح ٨ٔ ا٣ُٕةـ  :ٚٞةؿ ٣ه ا٤٧٧٣وؾ 

 ..ا٤ٌ٤٣ح 
 ؟..٨٧ٚ أ٨ً صبخ ثهؾا  ..ظ٤٧٪ي ٤ٔى ذ٣ٟ ا٣ضوع  :ٝةؿ 
 ..كال أظك٨ ٠هة٩ح  ..ٚذ١ه٪خ ٣ه٥  ..٦ؿرت ثٞوـ ٚي ا٣ضةه٤ٌح  :ٝةؿ 

 ..ٚإذا ٔؿس ٣ه٥  ..٦ؿرت ثه٥  ٧٤ٚة أف ٠ةف ا٣ٌوـ ..ٚؤؽك٩ي ثأصؿة 
 ..ٚأُٔو٩ي هؾا ا٣ُٕةـ 

 ..٠ؽت ده١٤٪ي  ..أؼ ٣ٟ  :ٚٞةؿ أثو ث١ؿ 
 ..كص٤ٕخ ال دؼؿج  ..ٚض٢ٕ ًذٌٞأ  ..ٚأدػ٢ ًؽق ٚي ظ٤ٞه 

 ..إف هؾق ال دؼؿج إال ثة٧٣ةء  :٢ٌٞٚ ٣ه 
 ..كًذٌٞأ  ..ٚؽٔة ثُكخ ٦ةء ٚض٢ٕ ًنؿب 

 ..ظذى ر٦ى ثهة 
 !!٢٠ هؾا ٨٦ أص٢ هؾق ا٧ٞ٤٣ح ؟ !!ًؿظ٧ٟ ِّ  :٢ٌٞٚ ٣ه 

  ..٣و ٥٣ دؼؿج إال ٦ٓ ٩ٛكي ألػؿصذهة  :ٚٞةؿ 
  :ًٞوؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ق٧ٕخ رقوؿ ِّ 

  (٢٠ صكؽ ٩جخ ٨٦ قعخ ٚة٣٪ةر أك٣ى ثه  )
 ..ٚؼنٌخ أف ً٪جخ ميء ٨٦ صكؽم ٨٦ هؾق ا٧ٞ٤٣ح 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
٤ٚه ٚي ٦عةقجح  ..٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب  ..األكاب ا٣ٕةثؽ  ..أ٦ة مهٌؽ ا٧٣عؿاب 
 ..ا٣٪ٛف مأف ٔضٌت 
 :ذ٠ؿ وةظت ا٣ع٤ٌح 

٣ٌجٌٕه كًض٢ٕ ا٧٣ةؿ ٚي  ..أف ٧ٔؿ ثٕر إ٣ٌه أ٦ٌؿق ٚي ا٣نةـ زًذةن ٚي ٝؿب 
 ..ثٌخ ٦ةؿ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 

  ..ٚض٢ٕ ٧ٔؿ ًٛؿٗه ٤٣٪ةس ٚي آ٩ٌذه٥ 
  ..ةهة ثضة٩جه ٤ٝجهة ز٥ ٔىؿهة كأ٣ٞ ..ك٠ةف ٧٤٠ة ٚؿٗخ ٝؿثح ٨٦ ٝؿب ا٣ـًخ 

١ٚةف ا٣ىٌ٘ؿ ٧٤٠ة أ٣ٞى أثوق ٝؿثح ٨٦ ا٣ٞؿب  ..ك٠ةف ثضوارق اث٨ وٌ٘ؿ ٣ه 
 ..أػؾهة ز٥ ٤ٝجهة ٚوؽ رأقه ظذى ًُٞؿ ٦٪هة ُٝؿة أك ُٝؿدةف 

 ..٢ٕٛٚ ذ٣ٟ ثأرثٓ ٝؿب أك ػ٧ف ٚة٣ذٛخ إ٣ٌه ٧ٔؿ ٚضأة 
 :ؿ ٝة ..٥ٕ٩  :اده٪خ ؟ ٝةؿ  :ٚٞةؿ  ..ككصهه ظك٨  ..ٚإذا مٕؿ ا٣ىٌ٘ؿ ظك٨ه 

 ..٧٦ة ًجٞى ٚي هؾق ا٣ٞؿب  :٨٦ أ٨ً ؟ ٝةؿ 
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ال  ..إ٩ي أرل رأقٟ ٝؽ مجٓ ٨٦ زًخ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ ٨٦ ٌٗؿ ٔوض  :ٚٞةؿ ٧ٔؿ 
 ..كِّ ال ًعةقج٪ي ِّ ٤ٔى ذ٣ٟ 

 ..ز٥ صؿق ثٌؽق إ٣ى ا٣عالؽ كظ٤ٜ رأقه 
 ..ػوٚةن ٨٦ ُٝؿة كُٝؿد٨ٌ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ألكاث٨ٌ ا٣ؼةم٨ٌٕ ا ..هؾا ظةؿ ا٧٣ذ٨ٌٞ 

 ..أ٦ة ا٧٣ذهة١٣وف ٚي ا٣نهوات 
 ..كظكؿة ٔ٪ؽ ٧٦ةده٥  ..ٚه٥ ٚي مٞوة ٚي ظٌةده٥ 

وا  } ٍػًؿصي ًؽًًه٥ٍ أى ًٍ و أى ُي ةًق حي ثى الًا١ى ا٧٣ٍى ٍوًت كى اًت ا٧٣ٍى ؿى ٧ى ٗى ي  ًٚ وفى  ة٧٣ًي َّْ ل ًإًذ ا٣ ؿى ٍو دى ٣ى كى
وًف  ابى ا٣ٍهي ؾى ٔى ٍكفى  ـى ٍض ـى دي ٍو ٌى ٥ي ا٣ٍ ١ي كى ٛي ٩ٍ  .. {أى

 
  :ٝةؿ  ..ظؽز٪ي أظؽ األَجةء 

دػ٤خ إ٣ى ٗؿٚح ا٣ٕ٪ةًح ا٧٣ؿ٠ـة ٚي ا٧٣كذنٛى ، ك٣ٛخ ا٩ذجةهي مةب 
ظة٣ذه ػُؿة صؽان  .. (اإلًؽز  )ٚي ا٣ؼة٦كح كا٣ٕنؿ٨ً ٨٦ ٧ٔؿق ٦ىةب ث٧ؿض 

.. 
  ..ٚعٌؿت أ٦ه  ..ادى٤خ ثأه٤ه  ..٧٤٠ذه ثؿٜٚ ٚأصةب ث٧٤١ةت ٌٗؿ ٦ٛهو٦ح 

 ؟..قأ٣ذهة ٨ٔ ظةؿ اث٪هة 
  ..٠ةف ظة٣ه ٤ٔى ٦ة ًؿاـ ، ظذى دٕؿؼ ٤ٔى د٤ٟ ا٣ٛذةة  :خ ٚٞة٣
 ه٢ ٠ةف ًى٤ي ؟  :٤ٝخ 

  .. ( !! )١٣٪ه ٠ةف ً٪وم أف ًذوب كًعش ٚي آػؿ ٧ٔؿق  ..ال  :ٝة٣خ 
  ..ٚإذا هو ًٕة٣ش ق١ؿات ا٧٣وت  ..اٝذؿثخي ٨٦ ا٣ٛذى ا٧٣ك٨ٌ١ 

  .. ال إ٣ه إال ِّ :٢ٝ  ..ال إ٣ه إال ِّ  :اٝذؿثخ ٨٦ أذ٩ه ك٤ٝخ 
ا٣ؽ٦وع دك٢ٌ ٨٦  ..ا٧٣ك٨ٌ١ ًعةكؿ ث٢ٌ١ صوارظه  ..ثؽأ ًٌٜٛ كً٪ْؿ إ٣ٌي 

  ..كصهػه ًذٌ٘ؿ إ٣ى ا٣كػواد  ..ٌٔ٪ٌه 
  ..ال إ٣ه إال ِّ  :٢ٝ  ..كأ٩ة أردد 

 ..آق  ..أرًؽ ٦ك١٪ةن ٣أل٥٣  ..آق  ..أ٥٣ مؽًؽ  ..آق  ..آق  :ثػؽأ ًذ٤١ػ٥ ثىوت ٦ذُٞٓ 
  ..آق 

  ..ال إ٣ه إال ِّ  :٢ٝ  :كأٝوؿ ثؽأت أداٚٓ ٔجؿادي 
 :١٣٪ه ٝةؿ  ..قٌ٪ُٞهة اٍف  ..ٚؿظخ  ..ثؽأ ًعؿؾ مٛذٌه ثىٕوثح 

  ..ال أقذٌُٓ  ..أرًؽ وؽًٞذي  ..ال أقذٌُٓ  ..ال أقذٌُٓ 
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أػؾت  ..٥٣ أد٧ة٣ٟ ٩ٛكي  ..ًذالمى  ..ا٣٪جي ًذ٪ةٝه  ..األـ د٪ْؿ كدج١ي 
  ..أث١ي ثعؿٝح 

  ..أرصوؾ ٢ٝ ال إ٣ه إال ِّ  :ك٣ح ٔةكدت ا٧٣عة ..أ٦ك١خ ثٌؽق 
 ..كًنهٜ  ..ز٥ ثؽأ ًنهٜ  ..ال أقذٌُٓ  ..ال أقذٌُٓ  .. :كهو ًؿدد 

ٙ ا٣٪جي  ٌٝ كارد٧خ  ..ا٩هةرت األـ  ..ز٥ ٦ةت  ..ا٤ٞ٩ت كصه ا٣ٛذى أقودان  ..دو
  ..كدىؿخ  ..دىؿخ  ..٤ٔى وؽرق 

 ..أك ظـ٩هة ك٩عٌجهة  ..كأ٩ى ً٪ٕٛه وؿاػهة 
 ٥ٕ٩.. 

َة٧٣ة اٗذؿ  ..كال ٤٦ؾاده  ..٥٣ د٪ٕٛه مهواده  ..ا٣ٛذى إ٣ى رثه  ٝؽ ٦ٌى
 ..ز٥ هو ا٣ٌوـ دضة٣كه ٚي ٝجؿق أ٧ٔة٣ه  ..كص٧ةؿ قٌةرده كزٌةثه  ..ثنجةثه 

 ..٦ة أٗ٪ى ٔ٪ه٥ ٦ة ٠ة٩وا ١ًكجوف  ..كدعٌٍ ثه إٔٚة٣ه 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..م ث٤ٖ ٨٦ ٧ٔؿق قذح ٔنؿ ٔة٦ةن ا٣ؾ ..ثؾ٣ٟ ا٣نةب  ..ٝةرف ظةؿ هؾا ا٣نةب 
 ..كً٪ذْؿ إٝة٦ح والة ا٣ٛضؿ  ..٠ةف ٚي ا٧٣كضؽ ًذ٤و ا٣ٞؿآف 

ز٥ ٩هي ٣ٌٞٙ ٚي ا٣ىٙ  ..رد ا٧٣ىعٙ إ٣ى ١٦ة٩ه  ..٧٤ٚة أ٧ٌٝخ ا٣ىالة 
.. 

 ..ٚإذا ثه ًٞٓ ٤ٔى األرض ٚضأة ٧٘٦ى ٤ٌٔه 
 ..ظ٤٧ه ثٕي ا٧٣ى٨ٌ٤ إ٣ى ا٧٣كذنٛى 

 :ٝةؿ  ..٨ً ظة٣ذه ٚعؽز٪ي ا٣ؽ٠ذور ا٣ضجٌؿ ا٣ؾم ٔة
دي إ٣ٌ٪ة ثهؾا ا٣نةب ٦ع٧والن ٠ة٣ض٪ةزة  ٧٤ٚة ٠نٛخ ٤ٌٔه ٚإذا هو ٦ىةب  ..أي

  ..٣و أوٌت ثهة ص٢٧ ألردده ٦ٌذةن  ..ثض٤ُح ٚي ا٤ٞ٣ت 
 ..كًودع أ٩ٛةس ا٣عٌةة  ..٩ْؿت إ٣ى ا٣نةب ٚإذا هو ًىةرع ا٧٣وت 

 ..كد٪نٌٍ ٤ٝجه  ..قةرٔ٪ة إ٣ى ٩ضؽده 
كذهجخ إلظٌةر ثٕي األصهـة  ..ؼ ًؿاٝت ظة٣ذه أكٝٛخ ٔ٪ؽق َجٌت اإلقٕة

 ..٧٣ٕة٣ضذه 
  ..ٚإذا ا٣نةب ٦ذ٤ٕٜ ثٌؽ َجٌت اإلقٕةؼ  ..٧٤ٚة أٝج٤خ إ٣ٌه ٦كؿٔةن 

 ..كا٣نةب ًه٧ف ٚي أذ٩ه ث٧٤١ةت ..كا٣ُجٌت ٝؽ ا٣ىٜ أذ٩ه ث٥ٛ ا٣نةب 
 ..٣عْةت ..ٚوٝٛخ أ٩ْؿ إ٣ٌه٧ة 

  ..٤ًذٛخ ٣ضة٩جه األ٨٧ً كظةكؿ صةهؽان أف  ..كٚضأة أ٤َٜ ا٣نةب ًؽ ا٣ُجٌت 



 

 ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿًٛي /٤ٌٌٛ٣ح ا٣نٌغ د دةاتذ٠ؿًةت 

ح 
ٛع

و
28

 

كأمهؽ أف ٦ع٧ؽان ٔجؽق  ..أمهؽ أف ال إ٣ه إال ِّ  :ز٥ ٝةؿ ث٤كةف ز٢ٌٞ 
ك٩ع٨  ..كًؿثةت ا٤ٞ٣ت دؼذٛي ..ك٩جٌه ًذالمى  ..كأػؾ ١ًؿرهة  ..كرقو٣ه 

  ..ك٦ةت ا٣نةب ..ك٨١٣ ٌٝةء ِّ ٠ةف أٝول ..٩عةكؿ إ٩ٞةذق
 ..كذُٓ ا٣وٝوؼ ٤ٔى ٝؽ٦ٌهظذى ٥٣ ً ..ٔ٪ؽهة ا٩ٛضؿ َجٌت اإلقٕةؼ ثة٠ٌةن 

٣ٌكخ هؾق أكؿ ٦ؿة دؿل ٌٚهة  ..٦ة ٣ٟ دج١ي ..ًة ٚالف  :ٕٚضج٪ة ك٤ٝ٪ة ٣ه 
 ..٨١٣ ا٣ُجٌت اقذ٧ؿ ٚي ث١ةاه ك٩عٌجه ..٦ٌذةن 

 ٦ةذا ٠ةف ًٞوؿ ٣ٟ ا٣ٛذى ؟ :ػٙ ٔ٪ه ا٣ج١ةء قأ٣٪ةق  ..٧٤ٚة 
ُجٌت ٥٤ٔ أ٩ٟ ا٣ ..كدأ٦ؿ كد٪هى ..دؾهت كدضيء  ..٧٣ة رآؾ ًة د٠ذور  :ٚٞةؿ 

 :ٚٞةؿ ٣ي  ..ا٧٣ؼذه ثه 
أ٩ة ٦ٌخ ال  ..ال ًذٕت ..ال ًذٕت ٩ٛكه ..٢ٝ ٣ىةظجٟ َجٌت ا٤ٞ٣ت ..ًة د٠ذور 

  ..كِّ إ٩ي أرل ٦ٕٞؽم ٨٦ ا٣ض٪ح اٍف  ..٦عة٣ح 
 ..ِّ أ٠جؿ 

حي  } الًا١ى ًه٥ي ا٧٣ٍى ٌٍ ٤ى ٔى ؿي  َـّ ٪ى ذى وا دى ة٦ي ٞى ٥َّ اٍقذى هي زي ة ا٤٣َّ ٪ى ثُّ وا رى ة٣ي ٝى ًؾ٨ًى  ال  ًإفَّ ا٣َّ وا كى ٚي ة ؼى الَّ دى أى
كفى  ؽي ٔى و ٥ٍ دي ٍ٪ذي ًذي ٠ي ًح ا٣َّ َّ٪ كا ًثة٣ٍضى ٍثًنؿي أى وا كى ٩ي ـى ٍع ة  *دى ٌى ٩ٍ ةًة ا٣ؽُّ ٌى ي ا٣ٍعى ًٚ  ٥ٍ ٠ي ةؤي ٌى ٍك٣ً ٍع٨ي أى ٩ى

وفى  ٔي ؽَّ ة دى ة ٦ى ٌهى ًٚ  ٥ٍ ١ي ٣ى ٥ٍ كى ١ي كي ٛي ٩ٍ ًهي أى ٍنذى ة دى ة ٦ى ٌهى ًٚ  ٥ٍ ١ي ٣ى ًة كى ًػؿى ٍٍ ي ا ًٚ الن  *كى ـي ٩ي
ورو رى  ٛي ٗى  ..أقأؿ ِّ أف ًؼذ٥ ٣٪ة ص٧ٌٕةن ثة٣ىة٣عةت   .. {ًظ٥ٌو ٨ٍ٦ً 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..هؾا هو ا٣ٛؿؽ ث٨ٌ ا٧٣ٌُٓ كا٣ٕةوي 

ًػًٌه  } ..كا٣ٛؿؽ ا٣عٌٞٞي ًذج٨ٌ  ٍؿءي ٨ٍ٦ً أى ؿُّ ا٧٣ٍى ًٛ ًى ـى  ٍو ًثًٌه  *ًى أى ًه كى ً٦ٌ أي ًذًه  *كى ةًظجى وى كى
ً٪ًٌه  ثى ٢ًٌ ا٦ًٍؿئو ٦ً٪ٍ  *كى ً٪ًٌه ١٣ًي ٍ٘ ًي ٍأفه  ًبؾو مى ٍو٦ى ًى  ٥ٍ ةه  *هي ؿى ًٛ ٍك ًبؾو ٦ي ٍو٦ى ًى وقه  صي حه  *كي ةًظ١ى ًى

ةه  ٍجًنؿى ٍكذى ةه  *٦ي ؿى جى ٗى ة  هى ٌٍ ٤ى ٔى ًبؾو  ٍو٦ى ًى وقه  صي كي ةه  *كى ؿى ذى ٝى ة  هى ٞي ٍؿهى ةي  *دى ؿى ٛى ٥ي ا١٣ٍى ٟى هي ًب ك٣ى أي
ةي  ؿى ضى ٛى  .. {ا٣ٍ

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

 ..أ٩ٛكه٥ ٨ٔ ا٣نهوات أ٦ة ا٣ؾ٨ً وٌجؿكا 
ةري  ..ك٦٪ٕوهة ٨٦ ا٧٣عؿ٦ةت  ٩ٍهى ة اأٍلى ٍعًذهى ٍضًؿم ٨ٍ٦ً دى ةتو دى َّ٪ ه٥ رثه٥ ثضى ؽى ٔى ٚٞؽ كى

.. 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..د٤ٟ ا٣ض٪ح ا٣ذي ص٤ٕهة ِّ ٣ٕجةدق ا٧٣ؤ٦٪٨ٌ ٩ـالن 
 .. كال ػُؿ ٤ٔى ٤ٝت ثنؿ ..كال أذف ق٧ٕخ  ..كأكدٔهة ٦ة ال ٨ٌٔ رأت 

 ٚوأضجةن ٣هة ٠ٌٙ ٩ةـ َة٣جهة ؟
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 ك٠ٌٙ ٝؿت دك٩هة أ٨ٌٔ ا٧٣نذة٨ٌٝ ؟
 ٠ال كال ق٧ٕخ ثه األذ٩ةف*ٌٚهة ا٣ؾم كِّ ال ٨ٌٔ رأت

 ؿ ٣ه دٕة٣ى ِّ ذك ا٣ك٤ُةف *٠ال كال ٤ٝت ثه ػُؿ ا٧٣سة
 *كث٪ةؤهة ا٤٣ج٪ةت ٨٦ ذهت كأػػػؿل ٌٚح ٩ؤةف ٦ؼذ٤ٛةف

 *ه ا٣ٌٕٞةفكٝىورهة ٨٦ ٣ؤ٣ؤ كزثؿصؽ أك ٌٚح أك ػة٣
 ظىجةؤهة در كًةٝوت ٠ؾاؾ ٣ٍيء ٩سؿت ٠٪سؿ ص٧ةف

 كدؿاثهة ٨٦ زٔٛؿاف أك ٨٦ ا٧٣كٟ ا٣ؾم ٦ة اقذ٢ ٨٦ ٗـالف
 ـ كٌَت ا٧٤١٣ةت كاالظكةف*ق١ة٩هة أه٢ ا٣ٌٞةـ ٦ٓ ا٣ىٌة

 كمواَيء األ٩هةر ذم ا٣ضؿًةف*كػٌة٦هة ٦٪ىوثح ثؿًةًهة
 قجعةف ٧٦ك١هة ٨ٔ ا٣ٌٌٛةف*أ٩هةرهة ٚي ٌٗؿ أػؽكد صؿت

 ٨٦ دعذه٥ دضؿم ٧٠ة مةؤكا ٦ٛضؿة ك٦ة ٤٣٪هؿ ٨٦ ٩ٞىةف
 ٔك٢ ٦ىٛى ز٥ ػ٧ػػػػػؿ ز٥ أ٩هةر ٨٦ اال٣جةف

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ك٣عوـ ٌَؿ ٩ة٥ٔ كق٧ةف*كَٕة٦ه٥ ٦ة دنذهٌه ٩ٛوقه٥

 كا٣ٌُت ٦ٓ ركح ك٦ٓ رًعةف*٣ع٥ كػ٧ؿ كا٣٪كة كٚوا٠ه
 و٣ؽافثأ٠ٙ ػؽاـ ٨٦ ا٣*كوعةٚه٥ ذهت ًُوؼ ٤ٌٔه٥

 ٣ه٥ ظٌةة ٦ة ثهة ٦وت كٔةٌٚح ثال ق٥ٞ كال أظـاف
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أف ا٣٪جي  ..كركل ٦ك٥٤ 
 ..ٌٚىجٖ ٚي ا٣٪ةر وج٘ح  ..ًؤدى ثأ٥ٕ٩ أه٢ ا٣ؽ٩ٌة ٨٦ أه٢ ا٣٪ةر ًوـ ا٣ٌٞة٦ح 

 ؟؟..ثٟ ٥ٌٕ٩ ٍٝ  ؟؟ ه٢ ٦ؿ..ه٢ رأًخ ػٌؿان ٍٝ  ..ًة ث٨ آدـ  :ز٥ ًٞةؿ 
  ..ال كِّ ًة رب  :ٌٚٞوؿ 

ك٨٦ ا٣عٌةة ٗةًح  ..هؾا ا٣ؿص٢ ا٣ؾم ذاؽ ٨٦ ا٣ؽ٩ٌة أ٥ْٔ ٧ٕ٩ذهة  ..٥ٕ٩ 
 ..٣ؾدهة 

 ..٧ٗكح كاظؽة ٧ٗكهة ٚي ا٣٪ةر  ..أ٩كةق ٢٠ ٥ٌٕ٩ ا٣ؽ٩ٌة 
 ..كدضؿع ٨٦ زٝو٦هة  ..كوةرع ظٌةدهة  ..١ٌٚٙ ثه إذا دؿدل ٚي در٠ةدهة 

 ..كٗؿؽ ٚي ظ٧ٌ٧هة 
 .. {اػكبوا ٌٚهة كال د٧٤١وف  } :٢ٌٞٚ ٣ه  ..ث٢ ٠ٌٙ ثه إذا اقذ٘ةث ٌٚهة 

؟ أك أٗ٪ٌح ق٧ٕهة ..ٚةظنح ارد١جهة  ..ه٢ ًؾ٠ؿ ٚي د٤ٟ ا٣عةؿ  ..ثة٤٣ه ٤ٌٟٔ 
 ؟ ..؟ أك أ٦واؿ ص٧ٕهة ..؟ أك ػ٧ؿ مؿثهة ..
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ٔى  } :ث٢ ًٞةؿ ٣ه٥  ..٠ال  اءه  وى كا قى ٍىًجؿي ٍك ال دى كا أى ةٍوًجؿي ٚى ة  ٍوهى ٍكفى اٍو٤ى ـى ٍض ة دي ٧ى ٥ٍ ًإ٩َّ ١ي ٌٍ ٤ى
وفى  ٤ي ٧ى ٍٕ ٥ٍ دى ٍ٪ذي ة ٠ي   .. {٦ى

 : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 
٨٦ أه٢ ا٣ض٪ح ٌٚىجٖ وج٘ح ٚي  ..كًؤدى ثأمؽ ا٣٪ةس ثؤقةن ٚي ا٣ؽ٩ٌة 

 ..ا٣ض٪ح 
 ؟؟..؟؟ ه٢ ٦ؿ ثٟ مؽة ٍٝ ..ه٢ رأًخ ثؤقةن ٍٝ  ..ًة ث٨ آدـ  :ٌٚٞةؿ ٣ه 

 ..كال رأًخ مؽة ٍٝ  ..ثي ثؤس ٍٝ  ٦ة ٦ؿَّ  ..ال كِّ ًة رب  :ٌٚٞوؿ 
 ..٧ٗكح كاظؽة ٧ٗكهة ٚي ا٣ض٪ح  ..أ٩كةق ٢٠ ثؤس ا٣ؽ٩ٌة  ..٥ٕ٩ 

  ..كد٤ٞت ٚي أظٌةف ظورهة  ..إذا مؿب ٨٦ أ٩هةرهة  ..١ٌٚٙ ثه 
 ..كصة٣ف أ٩جٌةءهة  ..كق٨١ ٚي ٝىورهة 

 :ز٥ ٝةؿ ٣ه٥  ..ث٢ ٠ٌٙ ثه إذا ٩ْؿ إ٣ٌه رثه كهو ٌٚهة 
 ..ز٥ ً٪ْؿكف إ٣ى كصه رثه٥ ص٢ صال٣ه  ..ه٢ رًٌذ٥  ..ًة أه٢ ا٣ض٪ح 

 ..أك ظكؿة مهوة دؿ٠هة  ..ه٢ ًؾ٠ؿ مؽة َةٔح أداهة 
 ..كال دج٤ى زٌةثه  ..ال ًٛ٪ى مجةثه  ..ث٢ هو ٚي ٥ٌٕ٩ داا٥  ..٠ال 

 .. {٣ه٥ ٦ة ًنةءكف ٌٚهة ك٣ؽً٪ة ٦ـًؽ  } :ٝةؿ ِّ 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..٦ـًؽ ك٣ؽً٪ة  ..٥ٕ٩ 
و٤ى ِّ ٝةؿ رقوؿ ِّ  :ٝةؿ  رًي ِّ ٔ٪ه٧ةركل ا٣ذؿ٦ؾم ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 

أف أد٩ى أه٢ ا٣ض٪ح ٦٪ـ٣ح ٨٧٣ ً٪ْؿ إ٣ى ص٪ة٩ه كأزكاصه ك٧ٌٕ٩ه  ٤ٌٔه كق٥٤
 ..كػؽ٦ه كقؿرق ٦كٌؿة أ٣ٙ ق٪ح 

 ..ثة٤٣ه 
 ظٞة ثهؾا ٣ٌف ثة٣ٌْٞةف*٦ة ٔؾر ا٦ؿئ هو ٦ؤ٨٦ ..   

 *٥ ٤َجذهة ث٪ٛةاف األز٧ةفدة٤٣ه ٣و مةٝذٟ ص٪ةت ا٣ػػ٪ٌٕ
 دض٤ى ٤ٔى وؼؿ ٨٦ ا٣ىواف*ص٤ٌخ ٤ٌٟٔ ٔؿااف كِّ ٣و
 ً٪هةؿ ٦س٢ ٩ٞى ٨٦ ا١٣سجةف*رٝخ ظوامٌه كٔةد ٣وٝذه

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..أقأؿ ِّ دٕة٣ى أف ًؿزٝ٪ة ا٣ذوثح كاإل٩ةثح ٚي األ٦ور ٤٠هة 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ه٪ة أرثٓ ٦كةا٢ ٦ه٧ح دذ٤ٕٜ ثة٣ذوثح  ..ؼذةـ كٝج٢ ا٣

 :ا٧٣كأ٣ح األك٣ى 
 ..أف ا٧٣ٕةوي ا٣ذي دضت ا٣ذوثح ٦٪هة دذٛةكت 
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  ..ا٣نؿؾ ثة٤٣ه  ..ٚأ٠جؿهة كأ٧ْٔهة 
كًكذٌ٘ر ثةألك٣ٌةء ٚي ٠نٙ  ..٨٧٠ ًؽٔو ٌٗؿ ِّ ٚي ٌٝةء ا٣عةصةت 

  ..أك ًٞٙ ٔ٪ؽ ا٣ٞجور قةاالن أه٤هة ا٣عةصةت  ..ا١٣ؿثةت 
ـً  } :ِّ ًٞوؿ ك ٍو ًى ى  هي ًإ٣ى ًضٌتي ٣ى ٍكذى ًى ٨ٍ ال  ًه ٦ى كًف ا٤٣َّ و ٨ٍ٦ً دي ٔي ٍؽ ًى  ٨ٍ َّ٢ُّ ٧٦ً ًى ٨ٍ أى ٦ى كى

وفى  ٤ي ًٚ ة ٗى ةًاًه٥ٍ  ٔى ٨ٍ دي ٔى  ٥ٍ هي ًح كى ة٦ى ٌى ًٞ وا  *ا٣ٍ ة٩ي ٠ى اءن كى ؽى ٍٔ ٥ٍ أى هي وا ٣ى ة٩ي ةسي ٠ى ًنؿى ا٣٪َّ ا ظي ًإذى كى
ًؿ٨ًى   ًٚ ة ًدًه٥ٍ ٠ى ةدى جى ًٕ  .. {ًث

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
أك  ..ٚي األصكةد أك ٤ٔى األكالد  ..د٤ٌٕٜ ا٣ذ٧ةا٥ ا٣نؿ٠ٌح  :ك٨٦ ا٣نؿؾ 

  ..٣ؽٚٓ ا٨ٌٕ٣ أك ٌٗؿهة  ..ٚي ا٣كٌةرات كا٣جٌوت 
ٜ د٧ٌ٧ح ٚٞؽ أمؿؾ  ) :٧ٌٚة ركاق أظ٧ؽ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ  َّ٨٦ ٤ٔ) .. 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :٣ع٤ٙ ثٌ٘ؿ ِّ دٕة٣ى ا :ك٨٦ ا٣نؿؾ 

كال  ..كال ثجؿ٠ح ٚالف  ..كال ثة٣نؿؼ  ..كال ثةأل٦ة٩ح  ..ٚال ًضوز ا٣ع٤ٙ ثة١٣ٕجح 
٢٠  ..كال ثةٍثةء كاأل٦هةت  ..كال ثضةق ا٣و٣ي  ..كال ثضةق ا٣٪جي ..ثعٌةة ٚالف 

 ..ذ٣ٟ ظؿاـ 
٨٦ ظ٤ٙ ثٌ٘ؿ ِّ ٚٞؽ "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ركل أظ٧ؽ أ٩ه 

 .. "\ؿؾأم
ال إ٣ه  :١ٚٛةرده أف ًٞوؿ  ..ك٨٦ صؿل ٤ٔى ٣كة٩ه ميء ٨٦ هؾا ثٌ٘ؿ ٝىؽ 

٨٦ ظ٤ٙ  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤إال ِّ، ٧٠ة ركل ا٣جؼةرم أف ا٣٪جي 
 .. (ال إ٣ه إال ِّ  :ٚٞةؿ ٚي ظ٤ٛه ثة٣الت كا٣ٕـل ٢ٌٞ٤ٚ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..ك٨٦ أ٠جؿ ا٣ؾ٩وب 

 ..٧ٕةؿ ا٣كعؿ كا١٣هة٩ح كا٣ٕؿاٚح اقذ
 ..كٝؽ ًى٢ إ٣ى ظؽ ٠ٛؿ  ..أ٦ة ا٣كعؿ ٚإ٩ه ٨٦ أ٠جؿ ا١٣جةاؿ 
 ..كال ًضوز ا٣ؾهةب إ٣ى ا٣كعؿة 

٨٦ أدى ٠ةه٪ةن أك ٔؿاٚةن "\ :٧٠ة ٚي ا٧٣ك٪ؽ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 
٩ـؿ ٤ٔى ٦ع٧ؽ  ..و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ "\ٚىؽٝه ث٧ة ًٞوؿ ٚٞؽ ٠ٛؿ ث٧ة أي

٨٦ أدى ٔؿاٚةن ٚكأ٣ه ٨ٔ ميء ٥٣ دٞج٢ ٣ه والة  ) :ة ركاق ٦ك٥٤ كٝةؿ ٧ٌٚ
 .. (أرث٨ٌٕ ٤ٌ٣ح 

أك االدىةؿ هةدٌٛةن  ..ك٨٦ ذ٣ٟ ا٤٣ضوء إ٣ى أثؿاج ا٣عِ ٚي ا٣ضؿااؽ كا٧٣ضالت 
ه٥  ..٤ٔى ثٕي ٨٦ ًؽٔي ٦ٕؿٚح ا٣ٌ٘ت   ..٢٠ ذ٣ٟ ظؿاـ  ..أك قؤا٣ي
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*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..دؿؾ ا٣ىالة  ..ب ث٢ ٨٦ ا١٣ٛؿ ك٨٦ أ٠جؿ ا٣ؾ٩و

ث٨ٌ ا٣ؿص٢ كث٨ٌ ا١٣ٛؿ أك "\ :٧ٌٚة ركاق ٦ك٥٤  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 
 .. "\ا٣نؿؾ دؿؾ ا٣ىالة 

ٚهؾا ًٞذٌي أ٩ه د٪ُجٜ ٤ٌٔه أظ١ةـ  ..كإذا ظ٧١٪ة ٤ٔى دةرؾ ا٣ىالة ثة١٣ٛؿ 
 ..ا٧٣ؿدؽ٨ً 

ج  ـكَّ ًي ٞؽ ٣ه كهو ال ًى٤ي ٚة٣٪١ةح ث ..ٚال ًىط أف  ٔي كإذا دؿؾ  ..ة٢َ ٚإف 
ٞؽ ٣ه ٚإف ١٩ةظه ً٪ٛكغ كال دع٢ ٣ه ا٣ـكصح  ٔي   ..ا٣ىالة ثٕؽ أف 

  ..كال ًؽػ٢ ١٦ح  ..كإذا ذثط ال دؤ٢٠ ذثٌعذه أل٩هة ظؿاـ 
  ..ك٣و ٦ةت أظؽ ٨٦ أٝةرثه ٚال ظٜ ٣ه ٚي ا٧٣ٌؿاث 

 ..كإذا ٦ةت ال ً٘ك٢ كال ٨ٛ١ً كال ًى٤ى ٤ٌٔه كال ًؽ٨ٚ ٦ٓ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 
  ..ة٦ح ٦ٓ ا١٣ٛةر كًعنؿ ًوـ ا٣ٌٞ
  ..كال ًع٢ أله٤ه أف ًؽٔوا ٣ه ثة٣ؿظ٧ح كا٧٣٘ٛؿة أل٩ه ٠ةٚؿ  ..كال ًؽػ٢ ا٣ض٪ح 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ك٨٦ أ٠جؿ ا٧٣ٕةوي 

وا  } :ٝةؿ دٕة٣ى  ..كهو أ٥ْٔ ا٣ؾ٩وب ثٕؽ ا٣نؿؾ كا٣ٞذ٢  ..ا٣ـ٩ة  ثي ؿى ٍٞ ال دى كى
حن كى  ةًظنى ٚى ةفى  هي ٠ى ى ًإ٩َّ ٩ى ـًٌ ًجٌالن ا٣ ةءى قى  .. {قى

ٚٛنة ا٣ذجؿج كاالػذالط  ..كٚي ٔىؿ٩ة ٚذعخ ٠سٌؿ ٨٦ أثواب ا٣ٛةظنح 
  ..كأٚالـ ا٣ٛعل  ..ك٦ضالت ا٣ؼ٪ة 

 ..كقذؿؾ كٔى٧ح ٨٦ ٔ٪ؽؾ  ..ٚ٪كأ٣ٟ ا٤٣ه٥ رظ٧ذٟ ك٣ُٟٛ 
كظضؿان  ..كاص٢ٕ ثٌ٪٪ة كث٨ٌ ا٣عؿاـ ثؿزػةن  ..كدعى٨ ٚؿكص٪ة  ..َهؿ ٤ٝوث٪ة 

  ..٦عضوران 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 :ك٨٦ ا٧٣ٕةوي 
ًة أًهة ا٣ؾ٨ً آ٦٪وا ادٞوا ِّ كذركا ٦ة  } ..أك أ٢٠ ا٣ؿثة  ..أ٢٠ أ٦واؿ ا٣٪ةس 

ثٞي ٨٦ ا٣ؿثة إف ٠٪ذ٥ ٦ؤ٦٪٨ٌ ، ٚإف ٥٣ د٤ٕٛوا ٚأذ٩وا ثعؿب ٨٦ ِّ كرقو٣ه 
} .. 

  .كهؾا ٠ةؼ ٚي ثٌةف م٪ةٔح هؾق ا٣ضؿ٧ًح ٔ٪ؽ ِّ ٔـ كص٢ 
٨ٕ٣ آ٢٠ ا٣ؿثة ك٦و٤٠ه ك٠ةدجه  :٧ٌٚة ركاق ٦ك٥٤  ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤و٤كٝةؿ 

 .. "\ه٥ قواء  :كمةهؽًه كٝةؿ 



 

 ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿًٛي /٤ٌٌٛ٣ح ا٣نٌغ د دةاتذ٠ؿًةت 

ح 
ٛع

و
33

 

ا٣ؿثة زالزح  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كوط ٚي ٦كذؽرؾ ا٣عة٥٠ أ٩ه 
كقجٕوف ثةثةن أًكؿهة ٦س٢ أف ً٪١ط ا٣ؿص٢ أ٦ه ، كإف أرثى ا٣ؿثة ٔؿض ا٣ؿص٢ 

 "..\ا٧٣ك٥٤ 
دره٥ رثة ًأ٤٠ه ا٣ؿص٢ كهو ٥٤ًٕ أمؽ ٨٦  ) :أظ٧ؽ كوط ٚي ٦ك٪ؽ اإل٦ةـ 

 .. "\قخ كزالز٨ٌ ز٩ٌح 
 ..ٚةدٞوا ِّ كذركا ٦ة ثٞي ٨٦ ا٣ؿثة إف ٠٪ذ٥ ٦ؤ٦٪٨ٌ 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
  ..أك دٕةَي ا٧٣ؼؽرات  ..مؿب ا٧٣ك١ؿات  :ك٨٦ ا٧٣ٕةوي 

 ٔـ كص٢ ٔهؽان ٨٧٣ إف ٤ٔى ِّ ) :٧٠ة ٔ٪ؽ ٦ك٥٤  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 
ًة رقوؿ ِّ ك٦ة ٌَ٪ح  :ٝة٣وا  "\ًنؿب ا٧٣ك١ؿ أف ًكٌٞه ٨٦ ٌَ٪ح ا٣ؼجةؿ 

  "..\ٔؿؽ أه٢ ا٣٪ةر أك ٔىةرة أه٢ ا٣٪ةر  "\ :ا٣ؼجةؿ ؟ ٝةؿ 
٨٦ ٦ةت ٦ؽ٨٦ ػ٧ؿ  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٩ه  ..كوط ٔ٪ؽ ا٣ُجؿا٩ي 

 .. "\٣ٞي ِّ كهو ٠ٕةثؽ كز٨ 
ٚأ٤َٞوا ٤ٌٔهة ا٣جٌؿة كا٣ٕؿؽ  ..كدٕؽدت أق٧ةؤهة  ..١ؿات كٝؽ د٪ؤخ ا٧٣ك

 ..كٌٗؿى ذ٣ٟ  ..كا٣ن٧جة٩ٌة 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

  :ق٧ةع ا٣٘٪ةء  :ك٨٦ ا٧٣ٕةوي 
١ٌ٣و٨٩ ٨٦ أ٦ذي  "\:٧٠ة ٔ٪ؽ ا٣جؼةرم ٤ٕ٦ٞةن  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٝةؿ 

  "..\ ...أٝواـ ًكذع٤وف ا٣عؿ كا٣عؿًؿ كا٣ؼ٧ؿ كا٧٣ٕةزؼ 
١ٌ٣و٨٩ ٚي هؾق األ٦ح  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كوط ٔ٪ؽ ا٣ذؿ٦ؾم أ٩ه 
كذ٣ٟ إذا مؿثوا ا٣ؼ٧ور كادؼؾكا ا٣ٌٞ٪ةت كًؿثوا  ..ػكٙ كٝؾؼ ك٦كغ 

 .. "\ثة٧٣ٕةزؼ 
 ..ٚي أمٌةء ٠سٌؿة ٠ة٣كةٔةت  ..ك٧٦ة زاد ا٣جالء ٚي ٔىؿ٩ة دػوؿي ا٧٣وقٌٞى 

كِّ  ..كأصهـة ا٣هةدٙ  ..ا٧١٣جٌودؿ ك ..كأ٣ٕةب األَٛةؿ  ..كاألصؿاس 
  .ا٧٣كذٕةف 

ٍخ  } ..كًضت ٩ىٌعح أه٤هة  ..كٌٗؿ ذ٣ٟ ٨٦ ا٧٣ٕةوي  ٍػًؿصى حو أي َّ٦ ؿى أي ٌٍ ٥ٍ ػى ٍ٪ذي ٠ي
ًؿ  ٍ٪١ى ٨ً ا٧٣ٍي ٔى ٍوفى  ٍ٪هى دى كًؼ كى ؿي ٍٕ كفى ًثة٧٣ٍى ؿي ٍأ٦ي ةًس دى َّ٪٤٣ً} .. 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٧٣كأ٣ح ا٣سة٩ٌح 
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ٝةؿ ٣ه  ..ٕي ا٣٪ةس إذا أراد أف ًذوب ٨٦ ٦ٕىٌح ق٧ةع ا٣عؿاـ ٦سالن أف ث
أك  ..ال ًىط أف دذوب ٦٪هة كأ٩خ ٥ٌٞ٦ ٤ٔى ٦ٕىٌح ا٣ذؽػ٨ٌ  ..ا٣نٌُةف 

 ..ا٣ذكةه٢ ثة٣ىالة 
 ..أك ال دذٕت ٩ٛكٟ  ..ٚإ٦ة أـ دذوب ٦٪هة ٤٠هة 

٦ٓ  ..٨١٧ٌٚ أف دٞج٢ ا٣ذوثح ٨٦ ا٣ـ٩ة  ..ٚإف ٢١٣ ذ٩ت دوثح  ..كهؾا ثة٢َ 
 ..ك٨١٣ ٤ٌٔه أف ًضذهؽ ٚي ا٣ذوثح ٨٦ ا٣ؾ٩وب ٤٠هة  ..كصود ٦ٕةص أػؿل 

ال ًٕ٪ي أف ا٣ذوثح  ..كا٥٤ٔ أف ا٣وٝوع ٚي ا٣ؾ٩ت ٦ؿة أػؿل ثٕؽ ا٣ذوثح ٦٪ه 
ث٢ ًكةرع إ٣ى دوثح أػؿل  ..ال  ..ث٤ُخ كأف ا٣ٕجؽ ًٌأس كًٕود إ٣ى ا٧٣ٕةوي 

.. 
٦ة ٨٦ رص٢ ًؾ٩ت  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أف ا٣٪جي  ..كوط ٚي ا٣ك٪٨ 

ز٥  (ذ٩جةن ز٥ ًٞوـ ٌٚذُهؿ ز٥ ًى٤ي ر٠ٕذ٨ٌ ز٥ ًكذ٘ٛؿ ِّ إال ٗٛؿ ِّ ٣ه 
كا٣ؾ٨ً إذا ٤ٕٚوا ٚةظنح أك ٧٤ّوا أ٩ٛكه٥ ذ٠ؿكا ِّ  ) :ٝؿأ هؾق اًٍح 

ٚةقذ٘ٛؿكا ٣ؾ٩وثه٥ ك٨٦ ً٘ٛؿ ا٣ؾ٩وب إال ِّ ك٥٣ ًىؿكا ٤ٔى ٦ة ٤ٕٚوا 
 .. (كه٥ ٧٤ًٕوف 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٧٣كأ٣ح ا٣سة٣سح 

 ..مؿكط ا٣ذوثح ػ٧كح 
 ..اإلٝالع ٨ٔ ا٣ؾ٩ت ٚوران  :أك٣هة 

 ..ا٣٪ؽـ ٤ٔى ٦ة ٚةت  :كزة٩ٌهة 
 ..ا٣ٕــ ٤ٔى ٔؽـ ا٣ٕودة  :كزة٣سهة 
 ..أك ٤َت ا٣جؿاءة ٦٪ه٥  ..إرصةع ظٞوؽ ٨٦ ٧٤ّه٥  :كراثٕهة 

  :أ٦ة ا٣ؼة٦ف ٚهو 
كال دأ٨٦ ٦ذى  ..ٚال دٞج٢ ٔ٪ؽ ا٧٣وت  ..ا٧٣ه٤ح أف د١وف ا٣ذوثح ٚي كٝخ 

 ..ً٪ـؿ ثٟ 
  ..كال دٞج٢ ٔ٪ؽ ٤َوع ا٣ن٧ف ٨٦ ٦٘ؿثهة 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ا٧٣كأ٣ح األػٌؿة 

 ..٦ٛةرٝح ١٦ةف ا٧٣٪١ؿ  ..٨٦ أه٥ ٔوا٢٦ ا٣سجةت ٤ٔى ا٣ذوثح 
 .. أك ًؽٔو٩ٟ إ٣ٌه ..ث٢ ك٦ٛةرٝح األوعةب ا٣ؾ٨ً ًؾ٠ؿك٩ٟ ثه 

 :كٚي ا٣ىعٌع٨ٌ 
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ظذى ٝذ٢ دكٕه  ..كٝذ٢ األثؿًةء  ..ا٣ؾم د٤ُغ ثة٣ؽ٦ةء  ..ٝىح ذ٣ٟ ا٣ؿص٢ 
كهو  ..ه٢ ًٞج٢ ِّ دوثذه  ..ٚنٟ  ..ز٥ ثؽا ٣ه أف ًذوب  ..كدك٨ٌٕ ٩ٛكةن 

 ..ك٦ـؽ ا٣جٌوت  ..كر٢٦ ا٣٪كةء  ..ا٣ؾم ًذ٥ األَٛةؿ 
 ..ٚأدةق  ..ٚؽؿ ٤ٔى رص٢ ٔةثؽ راهت  ..ٚكأؿ ٨ٔ أ٥٤ٔ أه٢ األرض 

 إ٩ه ٝذ٢ دكٕح كدك٨ٌٕ ٩ٛكةن ٚه٢ ٣ه ٨٦ دوثح ؟ :ٚٞةؿ 
ظذى  ..كأ٠سؿ ا٣ٛكةد  ..ٚإذا رص٢ ٝؽ ٥٤ّ ا٣ٕجةد  ..ٚؿٚٓ ا٣ؿاهت ثىؿق إ٣ٌه 

 ..٣ٌكخ ٣ه دوثح  ..ال  :ٚٞةؿ ا٣ؿاهت  ..ك٠جؿ ذ٩جه  ..ٝكى ٤ٝجه 
 ..٢٧١ٚ ثه ٦ةاح  ..كٝذ٤ه  ..ٌٚ٘ت هؾا ا٣ؿص٢ 

 ..هت ك٦ٌى ٨٦ ث٨ٌ ًؽم ا٣ؿا
 ..ٚكأؿ ٨ٔ أ٥٤ٔ أه٢ األرض  ..ز٥ ثؽا ٣ه أف ًذوب 

ؿَّ ٤ٔى رص٢ ٔة٥٣   ..ٚأدةق  ..ٚؽي
 ٚه٢ ٣ه ٨٦ دوثح ؟ ..إ٩ه ٝذ٢ ٦ةاح ٩ٛف  :ٚٞةؿ 

 !!ك٨٦ ًعوؿ ثٌ٪ٟ كث٨ٌ ا٣ذوثح ؟ ..٥ٕ٩  ..٥ٕ٩  :ٚٞةؿ ا٣ٕة٥٣ 
ِّ  ٚةٔجؽ ..ٚإف ثهة أ٩ةقةن ًٕجؽكف ِّ  ..ا٤ُ٩ٜ إ٣ى أرض ٠ؾا ك٠ؾا  ..ك٨١٣ 

 ..٦ٕه٥ 
  ..ٚإ٩هة أرض قوء  ..كال دؿصٓ إ٣ى أرًٟ 

ٚؼؿ  ..٩ـ٣ف ثه ا٧٣وت  ..ظذى إذا ا٩ذىٙ ٚي ا٣ُؿًٜ  ..ٚة٤ُ٩ٜ ا٣ؿص٢ ا٣ذةات 
 ..وؿًٕةن ٦ٌذةن 

  ..ك٦الا١ح ا٣ٕؾاب  ..ٚةػذى٧خ ٌٚه ٦الا١ح ا٣ؿظ٧ح 
 ..٦ٞجالن ث٤ٞجه إ٣ى ِّ  ..صةء دةاجةن  :ٚٞة٣خ ٦الا١ح ا٣ؿظ٧ح 

 ..إ٩ه ٥٣ ٢٧ًٕ ػٌؿان ٍٝ  :الا١ح ا٣ٕؾاب كٝة٣خ ٦
 ..ٚض٤ٕوق ثٌ٪ه٥ ظ٧١ةن  ..ٚأدةه٥ ٤٦ٟ ٚي وورة آد٦ي 

 ..ٚإ٣ى أًذه٧ة ٠ةف أد٩ى ٚهو ٣ه  ..ٌٝكوا ٦ة ث٨ٌ األر٨ًٌ  :ٚٞةؿ 
 ..كإ٣ى هؾق أف دٞؿثي  ..ٚأكظى ِّ إ٣ى هؾق أف دجةٔؽم 

 ..ٚوصؽكق أد٩ى إ٣ى األرض ا٣ذي أراد  ..ٚٞةقوق 
 ..الا١ح ا٣ؿظ٧ح ٚٞجٌذه ٦

 ..كاػؿج ٨٦ أرًٟ ٚإ٩هة أرض قوء  ..ٚةرؽ ث٤ؽؾ  :ٚة٩ْؿ ٠ٌٙ ٝةؿ ٣ه ا٣ٕة٥٣ 
 ..ال ثؽ أف ًٛةرؽ أ٦ة٨٠ االػذالط  ..ك٠ؾ٣ٟ ٨٦ ٠ةف ًؿًؽ أف ًذوب ٨٦ ا٣ـ٩ة 

 ..أك ٨٦ أ٢٠ ا٣ؿثة  ..أك ٨٦ ق٧ةع ا٣٘٪ةء  ..ك٨٦ أراد أف ًذوب ٨٦ دؿؾ ا٣ىالة 
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ال ثؽ أف ًٛةرٝوا ٢٠ ٦ة ًٌٕ٪ه٥ ٤ٔى  ..٢٠ هؤالء  ..أك ًذوب ٨٦ أ٩واع ا٣نؿؾ 
  ..د٤ٟ ا٧٣ٕةوي 

أف ًٞك٥ ٣٪ة ٨٦ ػنٌذه ٦ة ًعوؿ ثه ثٌ٪٪ة كث٨ٌ  ..أقأؿ ِّ ثأق٧ةاه ا٣عك٪ى 
كإقؿاٚ٪ة  ..كأف ً٘ٛؿ ٣٪ة ذ٩وث٪ة  ..ك٨٦ َةٔذه ٦ة ًج٤٘٪ة ثه ص٪ذه  ..٦ٕىٌذه 

كأف ًذٞج٢  ..٨٧ٔ قواق كث٤ٌٛه  ..كأف ً٘٪ٌ٪ة ثعال٣ه ٨ٔ ظؿا٦ه  ..ٚي أ٦ؿ٩ة 
كو٤ى كق٥٤ ٤ٔى ا٣٪جي األ٦ي  ..إ٩ه ق٧ٌٓ ٦ضٌت  ..كً٘ك٢ ظوثذ٪ة  ..دوثذ٪ة 
 كآ٣ه كوعجه أص٨ٌٕ٧ كا٣ع٧ؽ ٤٣ه رب ا٣ٕة٨ٌ٧٣ ..٦ع٧ؽ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 :٠ذجه 
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