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 ثكً ِّ اىؿظٍَ اىؿظًٌ
 

 ٌٔل اىكٕؽاء
 

  ..اىعٍؽ ىيه اىؾم أُنأ ػيله كثؿا 
  ..كوؿؼ أٌورهً ثعهٍذه  ..اىعٍؽ ىيه اىؾم ػيق اىؼيق ثلؽرده 

كصؿل ثأٌؿق  ..كالُخ ىلوده اىىٕةب  ..اىعٍؽ ىيه اىؾم ذىخ ىٍْٕذه اىؿكةب 
  ..اىكعةب 

كاىضجةؿ  ..ُهةر اىضةرًةت كاأل ..اىؾم دكجعه اىجعةر اىـاػؿات  ..اىعٍؽ ىيه 
  ..اىؿاقٌةت 

كأمهؿق كفٌيه ٔيى ٌَ  ..أظٍؽق قجعةُه كظالكة ٌعةٌؽق دـداد ٌٓ اىذهؿار 
  ..مهؿ ٌؽرار 

 
ٌعٍؽ ثَ ٔجؽ  ..كاىؿظٍح اىٍكؽاة  ..كاىىالة كاىكالـ ٔيى اىٍِٕح اىٍهؽاة 

  ..ِّ ٔيٌه كٔيى آىه أفٌو اىىالة كأدً اىذكيًٌ 
  ..كاألػوات  أٌة ثٕؽ أًهة األػوة

كصٕيهً ًؼذيفوف في أمهةىهً  ..ػيق ِّ دٕةىى اىؼيق ٌَ أوو كاظؽ 
  ..كأظواىهً 

كاىجؼٌو كاىهؿًً  ..كٌِهً كاألثٌي كاألقود  ..ٌِهً اىغِي كٌِهً اىفلٌؿ 
  ..اىفةصؿ اىفةقؽ  ..ٌِهً اىذلي اىٕةثؽ  ..كاىنةنؿ كاىيبًٌ  ..

  ..كاىهةفؿ اىعةكؽ  ..كٌِهً اىىةىط اىـاهؽ 
ىهَ هؤالء صٌٍٕةن ًذفلوف في أُهً ًكٕوف قٌٕةن ظسٌسةن ىذعىٌو غةًح 

  ..هي اىكٕةدة  ..كاظؽة 
كاىُةىت اىؾم ًلٌي اىكٌَِ  ..فةىذةصؿ اىؾم ًٌٍي ُهةرق في اىذضةرات 

  ..كاىٍوّف اىؾم ًجعر َٔ أرفٓ اىٍؿدجةت  ..ثٌَ اىٍؽارس كاىضةٌٕةت 
نو هؤالء إٍُة  ..جِي ٌِـالن فةػؿان أك ً ..كاىؿصو اىؾم ًذـكج اٌؿأة ظكِةء 

  ..ًجعسوف َٔ اىكٕةدة 
 ..كًِْؿكف إىى اىٍعؿٌةت  ..ثو كاىنجةب كاىفذٌةت اىؾًَ ًكذٍٕوف األغٌِةت 

  ..إٍُة ًجعسوف َٔ اىكٕةدة 
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غةًةت دكٕى اىِفوس  ..كوفةء اىِفف  ..كراظح اىجةؿ  ..قٕح اىىؽر 
  ..ىذعىٌيهة 

كًـدظً اىِةس في َؿًق  ..ؿ َالثهة فٕضجةن ىهؾق اىكٕةدة اىؾم ًهس
  ..اىوووؿ إىٌهة 

هو ظىو أظؽ ٌَ هؤالء ٔيى اىكٕةدة اىذي ًؿصوهة  ..كىهَ اىكؤاؿ اىهجٌؿ 
  !؟

 هو هو في أُف كفؿح ظلٌلي ىٌف فٌه دىِٓ كال دْةهؿ ؟ 
  :أنسؿ هؤالء نٍة كةؿ أظؽهً  -كِّ  -نال ثو 

 ٌف ًؽركف ٌة ثي ٌة ىلٌخ األُػػةـ إال رأكا ٌِي اثذكةٌةن كى
ّهؿ االُنؿاح ىيِػػةس ظػذى ًذٍِػػوا أُهً في زٌةثي   أي

 ىو دركا أُي مػلي ظـًَ ًةؽ في وؽرق فكٌط اىؿظةب 
 ىذِةءكا ٔػِي كىً ًلؿثوُي زً زادكا ُفػػػورهً ثةغذٌةثي 

 فهػأُي آدي ثأًْٔ ذُت ىو دجؽت دٕةقذي ىيىػػعةب 
 اىٍىػػةب  ههؾا اىِةس ًُيجوف اىٍِةًة ىيؾم ثٌِهً صيٌو

  ..كأكؿ ٌَ ًفلؽ اىكٕةدة هو ٌَ اىذٍكهة ثٍٕىٌح ِّ دٕةىى 
كإف أّهؿكا االُنؿاح  ..فأوعةب اىٍٕةوي في اىعلٌلح ىٌكوا قٕؽاء 

  ..كاىفؿح 
  ..فإُهً ًجذكٍوف كًٌعهوف  ..كال دغذؿ ثْةهؿ ٔجٌؽ اىنهوة 
  ..كىهَ كيوثهً ٔيى غٌؿ ذىم 

 ذهػػة نٍؿاصو اىِػػػٌؿاف ككِّ ىو مةهؽت هةدٌم اىىؽكر رأً
 كككودهة اىنهوات كاىعكؿات كاالٍـ ال دؼجو ٌؽل األزٌػػػةف 

 أركاظهً في كظنح كصكوٌهً في نؽظهة ال في رًى اىؿظػػٍَ 
 ٌة قٌٕهً إال ىٌُت اىٌٕل في اىؽٌُػة كىو أفٌى إىى اىِػػػٌؿاف 

 هؿثوا ٌَ اىؿؽ اىؾم ػيلوا ىه فجيوا ثؿؽ اىِفف كاىنٌُػػػةف 
 ؿض ٌة اػذةركق هً ىِفوقهً فلؽ اردٌوا ثةىؾؿ كاىعؿٌػػةف ال د

 ىو قةكت اىؽٌُة صِةح ثٕوًح ىً ًكق ٌِهة اىؿب ذا اىهفػػػؿاف 
 ىهِػػهة كِّ أظلػؿ ِٔؽق ٌَ ذا اىضِةح اىلةوؿ اىُػػػٌؿاف 

 َجٕخ ٔيى نؽر فهٌف دِةىهة وفوان أهؾا كػٍ في اإلٌهػػػةف 
 أقفة ٌَ اىعؿٌػػػػػػةف كِّ ىو أف اىليوب قيٌٍح ىذلُٕخ 

 ىهِهة قهؿل ثعت ظٌةدهة اىؽٌُة كقوؼ دفٌق ثٕؽ زٌػػػػػةف 
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 ثةىيه ٌة ٔؾر اٌؿئ هو ٌؤٌَ ظلة ثهؾا ىٌف ثةىٌلْػػػػػػةف 
 دةىيه ىو مةكذم صِةت اىًٌِٕ َيجذهػة ثِفةاف األزٍػػػػػػةف 

  ..كىهَ ىيه دٕةىى أكواـ ٔةموا ٌٔل قٕؽاء 
ٍهً ثٍِةصةده  ..أذاكهً ِّ ًَٕ ٌعٌجذه  ٌٕ  ..كٌَهؿ قؿااؿهً ثٍؿاكجذه  ..كُ

  ..كزًَ رؤكقهً ثذٌضةف ٌوٌدده 
  ..فؾاكوا ًٌُٕ اىضِح كجو أف ًؽػيوهة 

  ..فييه درهً ٌَ أكواـ ٔؿفوا َؿًق اىكٕةدة فكيهوق 
إىى هؾا اىٌٕل فهةف ًؽٔو نٍة  ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ امذةؽ اىِجي 

كُـؿ  ..إُي أقأىم اىفوز ِٔؽ اىلٌةء  اىيهً :ِٔؽ اىذؿٌؾم كغٌؿق كًلوؿ 
  ..كاىِىؿ ٔيى األٔؽاء  ..كٌؿافلح األُجٌةء  ..كٌٔل اىكٕؽاء  ..اىنهؽاء 

أك امذةكخ ُفكه إىى  ..إذا ًةؽ وؽر أظؽهً ثٍىٌجح  ..أكىبم اىكٕؽاء 
  ..ظةصح 

كقأؿ رثه ٌَ ػٌؿ  ..كقضؽ ثِفف كاصيح  ..ثكٍ في ّيٍح اىيٌو ًؽان قةايح 
  ..نو ُةايح 

ال دنذجه ٔيٌه اىيغةت  ..كٔيً ثأُه كاكف ثٌَ ًؽم ٌيم  ..كأظكَ اىَْ ثؿثه 
  ..كال ًذجؿـ ثهسؿة اىكةايٌَ كدِوع اىٍكبوالت  ..كال دؼذيٍ ِٔؽق األووات  ..

 ..نةُوا أكؿى اىؽاػيٌَ  ..كفذط رثهً أثواب ٌغفؿده  ..إذا صَ ٔيٌهً اىيٌو 
  ..فهً اىٍؤٌِوف ثآًةت ِّ ظلةن 

ة ًؤٌَ ثآًةدِة اىؾًَ إذا ذنؿكا ثهة ػؿكا قضؽان كقجعوا ثعٍؽ رثهً كهً إٍُ [
دذضةفى صِوثهً َٔ اىٌٍةصٓ ًؽٔوف رثهً ػوفةن كٍَٕةن  *ال ًكذهجؿكف 

فال دٕيً ُفف ٌة أػفي ىهً ٌَ كؿة أٌَٔ صـاء  *كٌٍة رزكِةهً ًِفلوف 
ة أٌ *أفٍَ نةف ٌؤٌِة نٍَ نةف فةقلة ال ًكذوكف  *ثٍة نةُوا ًٍٕيوف 

 *اىؾًَ آٌِوا كٍٔيوا اىىةىعةت فيهً صِةت اىٍأكل ُـال ثٍة نةُوا ًٍٕيوف 
كأٌة اىؾًَ فكلوا فٍأكاهً اىِةر نيٍة أرادكا أف ًؼؿصوا ٌِهة أٌٔؽكا فٌهة 

كىِؾًلِهً ٌَ اىٕؾاب  *ككٌو ىهً ذككوا ٔؾاب اىِةر اىؾم نِذً ثه دهؾثوف 
  .. ]األدُى دكف اىٕؾاب األنجؿ ىٕيهً ًؿصٕوف 

  ..اىجؼةرم كٌكيً  ركل
ويى ِّ نةف اىؿصو في ظٌةة اىِجي  : رًي ِّ ِٔهٍةَٔ ٔجؽ ِّ ثَ ٍٔؿ 

 .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًإذا رأل رؤًة كىهة ٔيى رقوؿ ِّ  ٔيٌه كقيً
كنِخ  .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًفذٌٍِخ أف أرل رؤًة فأكىهة ٔيى رقوؿ ِّ 
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ويى ِّ ٔيٌه يى ٔهؽ رقوؿ ِّ كنِخ أُةـ في اىٍكضؽ ٔ ..غالٌةن مةثةن 
فؾهجة ثي إىى اىِةر فإذا  ..فؿأًخ في اىِوـ نأف ٌيهٌَ أػؾاُي  .. كقيً

 ..كإذا فٌهة أُةس كؽ ٔؿفذهً  ..كإذا ىهة كؿُةف  ..هي ٌُوًح نُي اىجبؿ 
ىً  :فلةؿ ىي  ..فيلٌِة ٌيم آػؿ  :كةؿ  ..أٔوذ ثةىيه ٌَ اىِةر  :فضٕيخ أكوؿ 

هة ٔ ..دؿع  ويى ِّ فلٌىذهة ظفىحي ٔيى رقوؿ ِّ  ..يى ظفىح فلىىذي
  ..ىو نةف ًىيي ٌَ اىيٌو  ..ًُٕ اىؿصو ٔجؽ ِّ  :فلةؿ  .. ٔيٌه كقيً

  ..فهةف ٔجؽ ِّ ثٕؽهة ال ًِةـ ٌَ اىيٌو إال كيٌالن 
ٌَ ٔجؽ ِّ ثَ ٍٔؿ  :كةؿ ِٔه ٌوالق ُةفٓ    ..نجؿ ق

ىودؿ فلةؿ فٌٍة ركاق اىذؿٌؾم ثىالة ا ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ أٌؿ اىِجي 
  .. (إف ِّ كدؿ ًعت اىودؿ فأكدؿكا ًة أهو اىلؿآف  ) :كأويه في اىىعٌعٌَ 

اقذٍٓ إىى هؾا  ..كًضٍٓ ِّ ىٍَ ًىيي اىودؿ ثٌَ ٍُٕذي اىؽٌُة كاٍػؿة 
كةؿ  ) : ويى ِّ ٔيٌه كقيًاىؾم ركاق اىذؿٌؾم كةؿ  ..اىعؽًر اىعكَ 

دأب اىىةىعٌَ كجيهً كإف كٌةـ اىيٌو كؿثح إىى ِّ ٔيٌهً ثلٌةـ اىيٌو فإُه 
  .. (كٌِهةة َٔ اإلزً كدهفٌؿ ىيكٌبةت كٌُؿدة ىيؽاء َٔ اىضكؽ 

كٌٓ ذىم ًهٍيهة نسٌؿ ٌَ  ..أف والة اىودؿ هي أقهو اىٕجةدات  ..كاىٕضت 
  ..اىِةس 

  ..ىو إف إُكةُةن ويى اىٍغؿب 
  ..كىو ظؽزخ رصالن ثفٌو والة اىٌعى 

  ..دؿ أفٌو والة اىو
فإف  ..ًىيٌهة أظؽ ٔنؿة رنٕح  ويى ِّ ٔيٌه كقيًكٌٓ ذىم نةف اىِجي 

زليخ ٔيٌم فىيهة دكٓ رنٕةت فإف مٌلخ فىيهة قجٕةن أك ػٍكةن أك ويهة 
  ..فإف دهةقيخ ُفكم َٔ ذىم فىيهة كىو رنٕح كاظؽة  ..زالزةن 

  ..ِّ أنجؿ رنٕح كدهذت ِٔؽ ِّ ٌٍَ ويوا اىيٌو 
  ..ةس إذا كيِة والة اىيٌو َّ ثأُه ال ثؽَّ أف ًلوـ كجو اىفضؿ كثٕي اىِ

  ..اىؾًَ أظكِوا ٔالكذهً ثؿثهً  ..فهَ ٌَ هؤالء اىكٕؽاء 
  ..فإذا ُـىخ ثم ظةصح 

كاقذَٕ ثةىٍيم  ..كٔفؿ كصهم في اىذؿاب  ..فىفَّ كؽٌٌم في اىٍعؿاب 
  ..اىغالب 

  ..كاثم ثٌَ ًؽم رثم  ..كاوؽؽ في ىضبم 
  ..كوؽؽ اىعةصح كاالٔذؾار  ..أل ِّ ٌِم اىؾؿ كاالُهكةر فإذا ر
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ََّ ٔيٌم ثةُنؿاح اىىؽر  ..ننف ِٔم اىٌؿ    ..كٌ
  ..كدعٌة ظٌةة اىٍٍُبٌَِ  ..فِٕؽهة دؾكؽ ىؾااؾ اىىةىعٌَ 

  ..كاإلُةثح إىٌه  ..كفي اىليت فةكح ال ًكؽهة إال ٌعجح ِّ كاإلكجةؿ ٔيٌه 
  :ًؼه ذنؿ اىعةفِ اثَ ٔكةنؿ في دةر

أف رصالن فلٌؿان نةف ىه ثغو ًهةرم ٔيٌه ٌَ دٌنق إىى اىـثؽاُي كةؿ هؾا 
  :اىؿصو 

فؿنت ٌٕي ذات ٌؿة رصو فٍؿرُة ٔيى ثٕي اىُؿًق ٔيى َؿًق غٌؿ 
 ..ال ػجؿة ىي فٌهة  :فليخ ..ػؾ في هؾق فإُهة أكؿب  :ٌكيونح فلةؿ ىي

كاد ٌٍٔق كفٌه فكيهِةهة فةُذهٌِة إىى ٌهةف كٔؿ ك ..ثو هي أكؿب  :فلةؿ
فِـؿ كدنٍؿ كصٍٓ  ..أٌكم رأس اىجغو ظذى أُـؿ  :كذيى نسٌؿة فلةؿ ىي

 ..ففؿرت ٌَ ثٌَ ًؽًه كدجِٕي  ..ٔيٌه زٌةثه كقو قهٌِةن ٌٕه ككىؽُي 
 ..كإٍُة أرًؽ كذيم  :فلةؿ هو ىي  ..ػؾ اىجغو ثٍة ٔيٌه  :فِةمؽده ِّ ككيخ 

إف رأًخ أف  :ثٌَ ًؽًه ككيخفةقذكيٍخ  ..فؼوفذه ِّ كاىٕلوثح فيً ًلجو 
فلٍخ أويي فأردش ٔيي اىلؿآف  ..ٔضو  :دذؿنِي ظذى أويي رنٕذٌَ فلةؿ

 ..هٌة افؿغ  :فجلٌخ كاكفةن ٌذعٌؿان كهو ًلوؿ ..فيً ًعٌؿُي ٌِه ظؿؼ كاظؽ 
أٌَ ًضٌت اىٌٍُؿ إذا دٔةق كًهنف " :فأصؿل ِّ ٔيى ىكةُي كوىه دٕةىى

فً اىوادم كثٌؽق ظؿثح فؿٌى ثهة  فإذا أُة ثفةرس كؽ أكجو ٌَ "اىكوء
ثةىيه ٌَ أُخ  :فذٕيلخ ثةىفةرس ككيخ ..اىؿصو فٍة أػُأت فؤادق فؼؿ وؿًٕةن 

فأػؾت  :كةؿ .أُة رقوؿ اىؾم ًضٌت اىٌٍُؿ إذا دٔةق كًهنف اىكوء :؟ فلةؿ
  .اىجغو كاىعٍو كرصٕخ قةىٍةن 

ـع إىى ف ..إذا ظـثه أٌؿ كًةؽ وؽرق  ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ نةف اىِجي 
  ..اىىالة 

صٕيخ  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ كةؿ  ..كنةف ًلوؿ أرظِة ثةىىالة ًة ثالؿ 
  ..كؿة ٌِٔي في اىىالة 

  ..كنةف ىيىةىعٌَ ٌٓ اىىالة مأف ٔضٌت 
ََّ ٔيٌه اىيٌو  :كةؿ أثو وةىط اثَ أػخ ٌةىم ثَ دًِةر    ..نةف ػةىي إذا ص

 ..ُة قةصؽ ثةىيٌو إذ غيجِي اىِوـ ثٌٍِة أ :ككةؿ أثو قيٌٍةف اىؽاراُي ًلوؿ 
ػًيم  ..ظجٌجي أدؿكؽ ٌِٔةؾ :فؿنٌذِي ثؿصيهة ككةىخ  ..فإذا أُة ثعوراء  ٍى كاىػ

ًلْةف ًِْؿ إىى اىٍذهضؽًَ ؟ ثؤقةن ىٌَٕ آزؿت ىؾة ُوـ ٔيى ىؾة ٌِةصةة 
فٍة هؾا  ..كىلي اىٍعجوف ثٌٕهً ثٌٕةن  ..كً فلؽ دُة اىفؿاغ  ..اىٕـًـ 
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أدؿكؽ ٌِٔةؾ ؟؟ كأُة أرثى ىم في اىؼؽكر ٌِؾ  ..ؿةى ٌِٔي اىؿكةد ؟ ظجٌجي كك
  ..ػٍكٍةاح ٔةـ ؟ 

ظذى دـًِخ ىهً  ..كفةركوا اىنهوات  ..ِّ أنجؿ دٕت هؤالء في اىىيوات 
  ..اىعور في اىضِةت 

إف اىؾًَ ًذيوف نذةب ِّ كأكةٌوا اىىالة كأُفلوا ٌٍة رزكِةهً قؿا كٔالٌُح  [
ٌوفٌهً أصورهً كًـًؽهً ٌَ فٌيه إُه غفور مهور ى *ًؿصوف دضةرة ىَ دجور 

[ ..  
  ..كصؽت أُهً أثٕؽي اىِةس ٍٔة ًغٌت رثهً  ..كأًٍِة صةىكخ هؤالء اىكٕؽاء 

  ..كٌألت ٌعجذه ُفوقهً  ..كُٓ ػوؼ ِّ كيوثهً 
ىهَ ذىم ىً ًِكهً أُه مؽًؽ  ..ككةثوي اىذوب  ..ٔيٍوا أف ِّ غةفؿي اىؾُت 

  ..ب دكٌق اىعكة..اىٕلةب 
كىِٕذه ال  ..كإذا غٌت ىَٕ  ..كرظٍذه كقٕخ نو ميء  ..إذا رًي رظً 

  ..ًلوـ ىهة ميء 
  ..غالـ  ..في ًوـ ػٌجؿ  .. رًي ِّ ِٔهركل اىجؼةرم َٔ ٔجؽ ِّ ثَ ٌكٕود 

ٌَ اىٍغةًُ ىً  ..كاىؾم ُفكي ثٌؽق إف اىنٍيح اىذي غيهة ًوـ ػٌجؿ  ..نال 
  ..ُةران  ىذنذٕو ٔيٌه ..دىجهة اىٍلةقً 

ه ثةىىغةر    ..كال ًضؿ اىٕجؽ إىى اىٍٕةوي اىهجةر إال دكةهيي
 ..أُه كةؿ كهو ًهيً اىذةثٌَٕ  رًي ِّ ِٔهككؽ ركل اىجؼةرم َٔ أُف 
  :ًلوؿ ىهً  ..كظكجم ثهً ٔجةدة ككرٔةن 

إف نِة ىِٕؽهة  ..هي أدؽ في أٌِٔهً ٌَ اىنٕؿ  ..إُهً ىذٍٕيوف أٍٔةالن 
  ..ٌَ اىٍوثلةت ًِٕي اىٍهيهةت  ويى ِّ ٔيٌه كقئًيى ٔهؽ رقوؿ ِّ 

رًي ِّ إىى أثي ٌوقى األمٕؿم  رًي ِّ ِٔهكنذت ٍٔؿ ثَ اىؼُةب 
  :نذةثةن كةؿ ىه فٌه  ِٔه

ككؽر ٌة ٍٔو  ..فذفهؿ فٌٍة إًُٔ ِّ ٔيٌم  ..كإذا أظججخ أف دعلؿ ٍٔيم 
  ..ككؽر ٔلوثذه في اىؾُوب  ..اىىةىعوف كجيم 

كٔىى آدـ رثه  ] :فلةؿ ِٔه  ..ِّ ثآدـ اىؾم فٕو ثأنيح أنيهة إٍُة فٕو 
  .. [فغول 

  ..ٌَ أصو قضؽة أثى أف ًكضؽهة  ..كإٍُة ىَٕ إثيٌف كصٕيه مٌُةُةن رصٌٍةن 
كصٕو ٌِهً كؿدة كػِةزًؿ ٌَ أصو ظٌذةف أوةثوهة ًوـ  ..كىَٕ اىٌهود 

  ..اىكجخ ككؽ ُهوا أف ًىٌؽكا فٌه 
  ..كنؿاٌذهة  ..كٌيههة  .. فذفهؿ في ًٌُٕ اىضِح
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  ..فإذا فهؿت في هؾا نيه ٔؿفخ ُفكم 
  ..إال أف ًذغٍؽؾ ِّ ثؿظٍذه كثٕفوق  ..كٔيٍخ أف ٍٔيم ىَ ًغِي ِٔم مٌبةن 

ىط فإذا ثةىٍعؿٌةت ًذكةهو - األػوة أًهة –كنً ٌَ اىِةس    : كةؿ ُي
  .. كاىِةس ًفٕيوف أنجؿ ٌٍة أفٕو ..أُة ٌة فٕيخ إال مٌبةن ًكٌؿان 

  .. [كدعكجوُه هٌِةن كهو ِٔؽ ِّ ًٌْٔ  ] :كِّ دٕةىى ًلوؿ 
 ..فذكةهو ثةىٍٕةوي كاىٍؼةىفةت  ..كٌَ هةُخ ٍْٔح رثه في ُفكه 

  ..فيٌٕيً أُه ٌة ًٌؿ إال ُفكه 
  ..كًفٕيوف ٌة ًؤٌؿكف  ..كأف ىيه دٕةىى ٔجةدان ال ًٕىوف ِّ ٌة أٌؿهً 

  ..ان كػوفةن كأنسؿ دٕجؽ ..كهً أنسؿ ٌِة ٔؽدان 
ركل اىجؼةرم كٌكيً أف في اىكٍةء ثٌذةن ًكٍى ثةىجٌخ اىٍٍٕور ًؽػيه نوَّ 

كال ًٕودكف إىى ًوـ  ..ًوـ قجٕوف أىف ٌيم فٌىيوف زً ًؼؿصوف ٌِه 
  ..اىلٌةٌح 

أُه كةؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًكوٌط فٌٍة ركاق أثو داكد كاىُجؿاُي َٔ اىِجي 
ذف ىي أف أظؽث َٔ ٌيم ٌَ ٌ ) : الاهح ِّ ٔـ كصو ٌَ ظٍيح اىٕؿش ٌة ثٌَ أي

  .. (معٍح أذُه إىى ٔةدله ٌكٌؿةي قجٍٕةاح ٔةـ 
  :كةؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًكوط ِٔؽ اىذؿٌؾم كغٌؿق أف رقوؿ ِّ 

ًِٕي  )إف اىكٍةء أَخ  ..كأقٍٓ ٌة ال دكٍٕوف  ..إُي ألرل ٌة ال دؿكف  )
 ..ٌِهة ٌوًٓ أرثٓ أوةثٓ  ٌة ..كظق ىهة أف دبٍ  (زليخ ٌَ مؽة ٌة فوكهة 

ىٌعهذً  ..كِّ ىو دٕيٍوف ٌة أٔيً  ..إإل كٔيٌه ٌيم كآً صجهذه قةصؽان ىيه 
  .. (كىؼؿصذً إىى اىىٕؽات دضأركف إىى ِّ ٔـ كصو  ..كىجهٌذً نسٌؿان  ..كيٌالن 

  :كةؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًكأػؿج اىٍؿكزم ثإقِةد ظٌكِه اثَ نسٌؿ أف اىِجي 
ٌة ٌِهً ٌيم دلُؿ ٌِه  ..ٕةىى ٌالاهحه دؿٔؽ فؿااىهً ٌَ ػٌفذه إف ىيه د )

  ..إال ككٕخ ٔيى ٌيم ًىيي  ..دٌٕح ٌَ ٌِٔه 
ـى ػيق ِّ اىكٍةكات كاألرض  ىً  ..كإف ىيه ٔـ كصو ٌالاهحه قضود ىيه ٌؾ ًو

  ..ًؿفٕوا رؤكقهً كال ًؿفٕوف إىى ًوـ اىلٌةٌح 
  ..ؿفٕوُهة إىى ًوـ اىلٌةٌح كال ً ..كٌالاهحه رنوع ىً ًؿفٕوا رؤكقهً 
  ..كال ًِىؿفوف ِٔهة إىى ًوـ اىلٌةٌح  ..كوفوؼه ىً ًِىؿفوا َٔ ٌىةفهً 

قجعةُم ٌة ٔجؽُةؾ ظق  :كإذا رفٕوا كُْؿكا إىى كصه ِّ دٕةىى كةىوا 
  .. (ٔجةددم 
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فإف اقذهجؿكا فةىؾًَ ِٔؽ رثم ال ًكذهجؿكف َٔ ٔجةدده  [ :كِّ دٕةىى ًلوؿ 
  .. ]ه ًكضؽكف كًكجعوُه كى

 ..كةٌوا ٔيى أكؽاـ اىؼوؼ  ..كىٍة ًْٔ هؤالء اىكٕؽاءي رثهً ظق اىذًٌْٕ 
في قجٌو أف ًيلوا رثهً  ..كدؿنوا ىؾة ٌٔنهً  ..فؼةفوا ٌَ كًالت اىؾُوب 

  ..كهو راض ِٔهً 
  .. رًي ِّ ِٔهٌةٔـ ثَ ٌةىم 

  ..أوو كىذه في اىىعٌعٌَ كأقوكهة ىهً ٌَ ٌضٍوع ركاًةدهة 
  ..ٌذـكج في اىٍؽًِح  ..ٌةٔـ مةثةن ٌَ اىىعةثح  نةف

  ..كأغؿاق ثضةرًح ىؿصو ٌَ األُىةر  ..كقوس ىه اىنٌُةف ًوٌةن 
هٍة  ..فؼال ثهة َٔ أٌَٔ اىِةس  فيً ًـؿ ًـًَ نالن  ..كنةف اىنٌُةف زةىسى
  ..ٌِهٍة ىىةظجه ظذى زٌُة 
 ..ُفكه  فجهى كظةقت ..دؼيى ِٔه اىنٌُةف  ..فيٍة فؿغ ٌةٔـ ٌَ صؿٌه 

 ..كأظةَخ ثه ػٌُبذه  ..كًةكخ ٔيٌه ظٌةده  ..كػةؼ ٌَ ٔؾاب ِّ  ..كالٌهة 
  ..ظذى أظؿؽ اىؾُت كيجه 

  :كككف ثٌَ ًؽًه كوةح ٌَ ظٌؿ ٌة ًضؽ ككةؿ  ..فضةء إىى َجٌت اىليوب 
  ..فُهؿُي  ..إف األثٕؽ كؽ زُى  ..ًة رقوؿ ِّ 

ًة  :ةء ٌَ مله اٍػؿى فلةؿ فض .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًفأٔؿض ِٔه اىِجي 
  ..فُهؿُي  ..زٌُخ  ..رقوؿ ِّ 

  ..فةقذغفؿ ِّ كدت إىٌه  ..كًعم ارصٓ  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 
  ..فيً ًُق وجؿان  ..فؿصٓ غٌؿ ثٌٕؽ 

  ..ًة رقوؿ ِّ َهؿُي  :ككةؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفٕةد إىى اىِجي 
  ..ذغفؿ ِّ كدت إىٌه ارصٓ فةق ..كًعم  :فلةؿ رقوؿ ِّ 

  ..ًة رقوؿ ِّ َهؿُي  :زً صةء فلةؿ  ..فؿصٓ غٌؿ ثٌٕؽ  :كةؿ 
كٌة ًؽرًم ٌة اىـُى ؟  ..كًيم  :ككةؿ  .. ويى ِّ ٔيٌه كقيًفىةح ثه اىِجي 

..  
  ..كأػؿج  ..زً أٌؿ ثه فُؿد 

  ..فُهؿُي  ..ًة رقوؿ ِّ ، زٌُخ  :زً أدةق اىسةٌُح ، فلةؿ 
  ..كٌة ًؽرًم ٌة اىـُى ؟  ..م كًي :فلةؿ 

ؿد  ..كأٌؿ ثه  ُي   ..كأػؿج  ..ف
  ..فيٍة أنسؿ ٔيٌه  ..كاىؿاثٕحى نؾىم  ..زً أدةق اىسةىسحى 
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ه  ويى ِّ ٔيٌه كقيًقأؿ رقوؿ ِّ  ٌى ًة رقوؿ ِّ  :أثه صِوف ؟ كةىوا  :كو
  ..ٌة ٔيٍِة ثه ثأقةن  ..

ٌٍ  :فلةؿ    ..ه فيً ًضؽ ٌِه رًط ػٍؿ أمؿب ػٍؿان ؟ فلةـ رصو فةقذِههه كم
 هو دؽرم ٌة اىـُى ؟  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 

  ..أدٌخ ٌَ اٌؿأة ظؿاٌةن ، ٌسوى ٌة ًأدي اىؿصو ٌَ اٌؿأده ظالالن  ..ًُٕ  :كةؿ 
 فٍة دؿًؽ ثهؾا اىلوؿ ؟  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 

  ..أرًؽ أف دُهؿُي  :كةؿ 
  ..فؿصً ظذى ٌةت  ..أٌؿ ثه أف ًؿصً ف ..ًُٕ  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ 

ٔيى ٌوًٕه ٌٓ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفيٍة ويوا ٔيٌه كدفِوق ٌؿَّ اىِجي 
  ..ثٕي أوعةثه 
رصيٌَ ٌَ أوعةثه ًلوؿ أظؽهٍة ىىةظجه  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفكٍٓ اىِجي 

:  
صً اىهالب  ..أُْؿ إىى هؾا  صً رى   ..اىؾم قذؿ ِّ ٔيٌه كىً دؽٔه ُفكه ظذى ري
 ..ظذى ٌؿ ثضٌفح ظٍةر  ..زً قةر قةٔح  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفكهخ اىِجي 

  ..كؽ أظؿكذه اىنٍف ظذى اُذفغ كاردفٕخ رصالق 
 أًَ فالف كفالف ؟  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 

  ..ًة رقوؿ ِّ  ..ُعَ ذاًف  :كةال 
  ..فهال ٌَ صٌفح هؾا اىعٍةر  ..اُـال  :كةؿ 
 ٌَ ًأنو ٌَ هؾا ؟  ..غفؿ ِّ ىم  !!ًة ُجي ِّ  :كةال 

آُفة أمؽُّ ٌَ أنو  ..ٌَ ٔؿض أػٌهٍة  ..ٌة ُيذٍة  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 
كاىؾم ُفكي ثٌؽق  ..ىلؽ دةب دوثح ىو ككٍخ ثٌَ أٌح ىوقٕذهً  ..اىٌٍذح 

  ..إُه اٍف ىفي أُهةر اىضِح ًِغٍف فٌهة 
كهذم اىكذؿ اىؾم ثٌِه  ..ًُٕ ككٓ في اىـُى  ..ىٍةٔـ ثَ ٌةىم  ..فُوثى 
  ..كثٌَ رثه 

  ..كثلٌخ اىعكؿات  ..ذهجخ اىيؾات  ..فيٍة فؿغ ٌَ ٌٕىٌذه 
  ..ىهِه دةب دوثح ىو ككٍخ ثٌَ أٌح ىوقٕذهً 

 وجؿكا كيٌال فةقذؿاظوا دااٍة ًة ٔـة اىذوفٌق ىإلُكةف 
 كاىؿب ىٌف ًٌٌٓ ٌة ًذعٍو اىٍذعٍيوف ٌَ أصيه ٌَ مةف 

 ؾانؿة اىعجٌت ًلوؿ ًة ثَ فالف كًؾنؿ اىؿظٍَ كاظؽهً ٌ
 هو دؾنؿ اىٌوـ اىؾم كؽ نِخ فٌه ٌجةرزا ثةىؾُت كاىٕىٌةف 

 فٌلوؿ رب أٌة ٌِِخ ثغفؿة كؽٌة فةُم كاقٓ اىغفؿاف 
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 فٌضٌجه اىؿظٍَ ٌغفؿدي اىذي كؽ أكويذم إىى اىٍعو اىؽاُي 
أُِة ُُيت ٌَ نو ٌَ ككٓ في  رًي ِّ ِٔهكال ًِٕي نالٌِة َٔ ٌةٔـ 

ىهَ اىؾم ُؿًؽق هو أف ال دذٍهَ  ..ف ًُةىت ثإكةٌح اىعٌؽ ٔيٌه نجٌؿة أ
ككؽ أػجؿ اىِجي  ..اىٍٕىٌح ٌَ اىليت ظذى ًأىفهة كال ًعؽث ٌِهة دوثح 

  :َٔ أظواؿ اىليوب فلةؿ نٍة في وعٌط ٌكيً  ويى ِّ ٔيٌه كقيً
فأم كيت أمؿثهة ُهخ فٌه  ..دٕؿض اىفذَ ٔيى اىليوب نةىعىٌؿ ٔودا ٔودا 

ظذى دىٌؿ ٔيى  ..كأم كيت أُهؿهة ُهخ فٌه ُهذح ثٌٌةء  ..وداء ُهذح ق
  ..كيجٌَ 

  ..فال دٌؿق فذِح ٌة داٌخ اىكٍةكات كاألرض  ..ٔيى أثٌي ٌسًو اىىفة 
نةىهوز ٌضؼٌةن ال ًٕؿؼ ٌٕؿكفةن كال ًِهؿ ٌِهؿا إال ٌة  ..كاٍػؿ أقود ٌؿثةدان 

  ..أمؿب ٌَ هواق 
فذكةرع  ..دضف إذا ككٕخ في اىٍٕىٌح فأًَ ديم اىليوب اىجٌٌةء اىذي دؿ

  ..إىى اىذوثح كاإلُةثح 
  ..في اىؽٌُة كاٍػؿة  ..فإف اىذكةهو ثةىؾُوب هو َؿًق اىكوء كاىؼؾالف 

  ..ذنؿ اثَ اىضوزم في ذـ اىهول 
ذنؿ  ..كًذذجٓ اىنهوات  ..أُه نةف ثجغؽاد رصو ًُيق ثىؿق في اىٍعؿٌةت 

  ..كزصؿ فيً ثِـصؿ  ..فيً ًؽنؿ 
فةَيٓ داػو اىجٌخ فؿأل اثِح اىِىؿاُي  ..صذةز ًوٌةن ثجةب رصو ُىؿاُي فة

  ..فذٕيق ثهة كيجه 
 ..كٌة ىلٌخ وةظجذي في اىؽٌُة  ..كظةف اىوكخ  ..كؽ صةء األصو  :فلةؿ ىي 

  ..قذيلى ػٌؿان ٌِهة في اٍػؿة  :فليخ  ..كأُة أرًؽ أف أىلةهة في اٍػؿة 
  ..ال أرًؽ إال هي  :فلةؿ 
  ..كأُخ ٌكيً كهي ُىؿاٌُح  ..ال قجٌو ىم إىى ذىم  :كيخ 

كأؤٌَ ثٌٕكى  ..فإُي أرصٓ َٔ دًَ ٌعٍؽ  :فنهق ثأٔيى ووده ككةؿ 
  ..كاىىيًٌت األًْٔ 

فجهى كأػؾ ًنهق  ..ٌة ِٔؽ ِّ ػٌؿ كأثلى  ..كال دهفؿ  ..فىعخ ثه ادق ِّ 
  ..ظذى ٌةت 

  ..فذوىى أهو اىٍةرقذةف أٌؿق 
فؽػيخ ٔيٌهة كصٕيخ  ..فوصؽدهة ٌؿًٌح  ..ديم اىٍؿأة كٌٌٌخ أُة إىى 

  ..أظؽزهة ِٔه 
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  :فيٍة ٔيٍخ ثٍوده وةظخ ككةىخ 
كأُة أمهؽ أف ال  ..كأرًؽ أف أىلةق في اٍػؿة  ..أُة ٌة ىلٌخ وةظجي في اىؽٌُة 

  ..كأُة ثؿًبح ٌَ دًَ اىِىؿاٌُح ..كأمهؽ أف ٌعٍؽان ٔجؽق كرقوىه  ..إىه إال ِّ 
  ..كامذؽَّ ثهةهة  ..فجهخ ..وهة فِهؿهة أث

فيً ديجر  :كةؿ  ..ػؾهة إىٌهً فال أقةنَ ٌَ فةركخ دًِهة  :فلةؿ أثوهة 
  ..كٌةدخ  ..ثٕؽ ذىم إال ًكٌؿان 

  ..ككقةكس اىنٌُةف  ..ُٕوذ ثةىيه ٌَ اىؼؾالف 
ىهَ ٔةكجح  ..كأَؿثخ األذُةف  ..كنً ٌَ اٌؿأة كرصو ديؾذت ٌِهٍة اىٌِٕةف 

  ..كال ًْيً رثم أظؽان  ..كٔؾابي اىٌِؿاف  ..ىهواف ذىم اىؾؿي كا
 ..كػذً ثؼةدٍح األدلٌةء  ..فٍَ اقذلةـ ٔيى دًَ ِّ ٔةش ٌٔل اىكٕؽاء 

  ..كرافق األُجٌةء  ..كظنؿ ٌٓ األدلٌةء 
إف اىؾًَ كةىوا رثِة ِّ زً اقذلةٌوا دذِـؿ ٔيٌهً اىٍالاهح أال دؼةفوا كال  [

ُعَ أكىٌةؤنً في اىعٌةة اىؽٌُة  *دعـُوا كأثنؿكا ثةىضِح اىذي نِذً دؤؽكف 
ُـال  *كفي اٍػؿة كىهً فٌهة ٌة دنذهي أُفكهً كىهً فٌهة ٌة دؽٔوف 

  .. ]ٌَ غفور رظًٌ 
ظذى  ..فٕيخ ثٌَ اىِةس ردجهً  ..صذهةدهً كاىكٕؽاء كوـ نسؿ في اىؽٌُة ا

أوجعوا ال ًلةقوف ِٔؽ ِّ ثأمهةىهً كأظضةٌهً كإٍُة ًؿدفٕوف ِٔؽ ِّ 
  ..ثأٍٔةىهً 

ق  نةف ًٍني  .. رًي ِّ ِٔهأف ٔجؽ ِّ ثَ ٌكٕود  ..ركل اإلٌةـ أظٍؽ كغٌؿي
َـّ فٍؿا ثنضؿة فأٌؿق اىِجي أف ًىٕؽهة كًعذ ويى ِّ ٔيٌه كقيًٌٓ اىِجي 

  ..ىه ٔودان ًذكوؾ ثه 
 ..فأػؾ ًٕةىش اىٕود ىلُٕه  ..فؿكى اثَ ٌكٕود كنةف ػفٌفةن ُعٌو اىضكً 

فإذا هٍة قةكةف دكٌلذةف  ..فأدخ اىؿًط فعؿنخ زوثه كننفخ قةكٌه 
  ..وغٌؿدةف 

  ..فٌعم اىلوـ ٌَ دكح قةكٌه 
ًٌ دٌعهوف ؟ : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ اىِجي   !ٌَ دكح قةكٌه ؟ .. !ٌ

  ..كاىؾم ُفكي ثٌؽق إُهٍة أزلو في اىٌٍـاف ٌَ أظؽ 
  ..كٌؽاكٌح اىىٌةـ  ..إُه َوؿ اىلٌةـ  ..ٌة اىؾم أزليهٍة في اىٌٍـاف 

  ..ٌة ظٍيذه قةكةق إىى ظؿاـ 
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ٌوا  ..كأهٍيوا ثواَِهً  ..أٌة غٌؿ اثَ ٌكٕود ٌٍَ زًِوا ّواهؿهً  ٌٌ ث
ويى ِّ ٔيٌه ةقً فلؽ كةؿ فٌهً أثو اىل ..زٌةثهً كقٌودكا كيوثهً 

إُه ىٌأدي اىؿصو اىًٌْٕ اىكٌٍَ ًوـ اىلٌةٌح  ) :نٍة في اىىعٌعٌَ  كقيً
اكؿءكا إف مبذً  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًزً كةؿ  ..ال ًـف ِٔؽ ِّ صِةح ثٕوًح 

  .. ]فال ُلًٌ ىهً ًوـ اىلٌةٌح كزُةن  [
 ..ىيؾات كازداد اُؼؿاَةن في ا ..كإف اإلُكةف نيٍة أٔؿض َٔ َةٔح ٌوالق 

كقيٍ ٔيٌه اىٌٌق  .ُـع ِّ ٌِه أقجةب اىكٕةدة  ..كادجةٔةن ىينهوات 
فٓ ِٔه ذىم إال ثةىذوثح إىى ِّ كاىؿصوع إىٌه  ..كاىهٍوـ    ..كال ًؿي

ًُٕ ٌٍْٔح ال ًٌُٕهة ِّ إال ىٍَ  ..كىؾة اىٍٕؿ  ..ىٍةذا ؟ ألف اُنؿاح اىىؽر 
  .. ]أىً ُنؿح ىم وؽرؾ  [ىه ىؾا اٌذَ ِّ ثهة ٔيى رقوىه ككةؿ  ..ًعت 

ٌة في  ..كىو ٔيً اىٕةوي كاىٕةوٌح  ..كأكؿ ٔلوثةت اىٍٕةوي ًٌق اىىؽر 
ىٕيٍوا أف اىؾم  ..كاالُنؿاح كاىعجور  ..اىٕفةؼ كاىُةٔح ٌَ اىيؾة كاىكؿكر 

 ..إًٔةؼي ٌة ظىو ىهً ٌَ ىؾة ٌٕىٌح ٔةثؿة  ..فةدهً ٌَ ىؾة اإلًٍةف 
  ..فٌالن ٍٔة ًهوف ًوـ اىلٌةٌح 

كًٌةء في  ..إف ىيعكِح ُوران في اىليت  : رًي ِّ ِٔهكةؿ اثَ ٔجةس 
كإف ىيكٌبح ّيٍح  ..كٌعجح في كيوب اىِةس  ..كقٕح في اىؿزؽ  ..اىوصه 

كثغٌح في كيوب  ..ككهِةن في اىجؽف  ..كقوادان في اىوصه  ..في اىليت 
  ..اىؼيق 

ده ثةىيٌو ظكَ كصهه ٌَ نسؿت وال : رًي ِّ ِٔهككةؿ صةثؿ ثَ ٔجؽ ِّ 
  ..ثةىِهةر 

فٍَ ًؿد ِّ أف ًهؽًه ًنؿح وؽرق ىإلقالـ كٌَ ًؿد أف  [ :كوؽؽ ِّ إذ كةؿ 
ًٌيه ًضٕو وؽرق ًٌلةن ظؿصةن نأٍُة ًىٕؽ في اىكٍةء نؾىم ًضٕو ِّ 

  .. ]اىؿصف ٔيى اىؾًَ ال ًؤٌِوف 
ؿ ىهً كأهو اىٌال ..فأهو اىهؽل كاإلًٍةف ىهً اُنؿاح اىىؽر كادكةٔه 

 ..كدٕةقح اىٍٕؿ  ..كاُفؿاط األٌؿ  ..كاىهؿثح كاىنلةء  ..ًٌق اىىؽر كاىجالء 
كال دُٓ ٌَ أغفيِة كيجه َٔ ذنؿُة كادجٓ هواق كنةف أٌؿق  [ :ككؽ كةؿ ِّ 

  .. ]فؿَةن 
أك َيت اىكٕةدة كاألُف في  ..إف اىٍيو اىؽااً اىؾم ًِـىه ِّ ثٍَ ٔىةق 

 ..كًِغه ٔيٌهً ٌٔنهً  ..اىٍٕىٌح دٌُةهً  ىٌٌٌق ٔيى أهو ..غٌؿ رًةق 
  .ظذى ًذعوؿ ٌة ًكٕوف كراءق ٌَ ٌذٓ إىى ٔؾاب ًذٕؾثوف ثه 
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  ..ىٍةذا 
 ..كمؿثهً ىيؼٍؿ  ..كٌواكٕذهً ىيفعنةء  ..ىٍةذا ًذعوؿ قٍةٔهً ىيغِةء 

  ..كُْؿهً إىى اىعؿاـ 
  ..كظـف ثٕؽ أف نةف فؿظح  ..ىٍةذا ًذعوؿ هؾا إىى ًٌق ثٕؽ أف نةف قٕح 

ال ًٍهَ أف دكذلًٌ  ..ىٍةذا ؟ ألف ِّ دٕةىى ػيق اإلُكةف ىوٌّفح كاظؽة 
  .. ]كٌة ػيلخ اىضَ كاإلُف إال ىٌٕجؽكف  [ ..ظٌةده ىو امذغو ثغٌؿهة 

فإذا اقذٍٕو اإلُكةف صكؽق كركظه ىغٌؿ اىوٌّفح اىذي ػةىق ألصيهة دعوىخ 
  ..ظٌةده إىى صعًٌ 

ال  :ُٕيه فضأة فيٍة رأل ذىم كةؿ  ىو أف رصالن ًٍني في َؿًق فةُلُٓ
ٌنهيح أقذٍٕو اىليً ثؽؿ اىِٕو زً كًٓ ُٕيه دعخ رصيه كأراد اىٍني 

  ..أُخ ٌضِوف ألف اىليً وِٓ ىيهذةثح كىً ًىِٓ ىيٍني  :ىليِة ىه 
ال ٌنهيح أنذت ثعؾااي زً دِةكؿ ظؾاءق  :كنؾىم اظذةج كيٍةن فيً ًضؽ فلةؿ 

أُخ ٌضِوف ألف اىعؾاء إٍُة وِٓ ىوٌّفح  :ىه ىليِة  !!كثؽأ ًضٌؿق ٔيى اىورؽ 
  ..كاظؽة هي اىٍني كىً ًىِٓ ىيهذةثح 

فٍَ  ..كنؾىم اإلُكةف ػيق ىوٌّفح كاظؽة هي َةٔح ىيه كٔجةدده 
  ..اقذٍٕو ظٌةده ىغٌؿ هؾق اىوٌّفح فال ثؽَّ أف ًٌو كًنلى 

كىو ُْؿت في ظةؿ ٌَ اقذٍٕيوا ظٌةدهً ىغٌؿ ٌة ػيلوا ىه ىوصؽت في 
  ..دهً ٌَ اىفكةد كاىٌٌةع ٌة ال ًوصؽ ِٔؽ غٌؿهً ظٌة

  ..ىٍةذا ًهسؿ االُذعةر في ثالد اإلثةظٌح كاىفضور 
  ..ىٍةذا ًِذعؿ في أٌؿًهة قِوًة أنسؿ ٌَ ػٍكح كٔنؿًَ أىف مؼه 

 ..كفي اىكوًؽ  ..ككو ٌسيه في فؿُكة  ..ككو ٌسو ذىم في ثؿًُةٌُة 
  ..كغٌؿهة ..كإًُةىٌة 

  ..كا ػٍوران ًنؿثوف ؟ نال اىؼٍور نسٌؿة أىً ًضؽ ..ىٍةذا 
  ..أىً ًضؽكا ثالدان ًكةفؿكف ؟ نال اىجالد كاقٕح 

 أك ٌِٕوا ٌَ اىـُى ؟ 
  ..أـ ظٌو ثٌِهً كثٌَ اىٍالٔت كاىٍالهي 

  ..أك أكفيخ في كصوههً اىعةُةت كاىجةرات 
كأثىةرهً  ..ًذليجوف ثٌَ ٌذٓ أٌِٔهً  ..ثو هً ًفٕيوف ٌة مةءكا  ..نال 

  ..فؿكصهً ك
 ىٍةذا ًٍيوف ٌَ ظٌةدهً ؟  ..إذف ىٍةذا ًِذعؿكف 
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  ..ىٍةذا  ..كًؼذةركف اىٍوت  ..ىٍةذا ًذؿنوف اىؼٍور كاىـُى كاىٍالهي 
  .. ]كٌَ أٔؿض َٔ ذنؿم فإف ىه ٌٌٕنح ًِهةن  [اىضواب كاًط 

دأنو ٌٕه  ..كقفؿق كإكةٌذه  ..دالظله اىٌٍٕنح اىٌِم في ذهةثه كٌضٌبه 
  ..كدنؿب 

  ..دالزٌه في ُوٌه كًلْذه  ..دلوـ ٌٕه كدلٕؽ 
أىلى ِّ ٔيٌه  ..كٌَ أٔؿض َٔ ِّ كدهجؿ  ..دٌِغه ٔيٌه ظٌةده ظذى اىٍوت 

 [ىٍةذا ؟  .. ]قِيلي في كيوب اىؾًَ نفؿكا اىؿٔت  [كةؿ ِّ  ..اىؿٔت اىؽااً 
ىٌٍَ ثٍة أمؿنوا ثةىيه ٌة ىً ًِـؿ ثه قيُةُةن كٌأكاهً اىِةر كثبف ٌسول اىْة

[ ..  
ٌَ ٍٔو  [اىٍلجيوف ٔيٌه ثليوثهً فهً اىكٕؽاء  ..أٌة اىٕةرفوف ىؿثهً 

وةىعة ٌَ ذنؿ أك أُسى كهو ٌؤٌَ فيِعٌٌِه ظٌةة ٌَجح كىِضـًِهً أصؿهً 
  .. ]ثأظكَ ٌة نةُوا ًٍٕيوف 

  ..ظؽزِي أظؽ اىؽٔةة أُه ذهت ىيٕالج في ثؿًُةٌُة 
ال ًهةد ًؽػيه  ..ٌةت هِةؾ فأدػيخ إىى ٌكذنفى ٌَ أنجؿ اىٍكذنف :كةؿ 

 أُخ ٌكيً ؟  :فيٍة دػو ٔييَّ اىُجٌت كرأل ٌْهؿم كةؿ  ..إال نجٌؿ أك كزًؿ 
  ..ًُٕ  :كيخ 

هو ًٍهَ أف دكٍٕهة  ..هِةؾ ٌنهيح دعٌؿُي ٌِؾ ٔؿفخ ُفكي  :فلةؿ 
 ٌِي ؟ 

  ..ًُٕ  :كيخ 
ككؽ  ..كمهةدة ٔةىٌح  ..ككٌّفح ٌؿٌوكح  ..أُة ِٔؽم أٌواؿ نسٌؿة  :فلةؿ 

كقةفؿت إىى ..ككاكٕخ اىـُى  ..مؿثخ اىؼٍور اىٍذِؤح  ..صؿثخ صٌٍٓ اىٍذٓ 
 ..كٌيو ٌَ هؾق اىٍذٓ  ..ال أزاؿ أمٕؿ ثٌٌق دااً  ..كٌٓ ذىم  ..ثالد نسٌؿة 

كفهؿت في االُذعةر ٔؽة  ..ظذى ٔؿًخ ُفكي ٔيى ٔؽة أَجةء ُفكٌٌَ 
أُخ ثٍسو هؾا اىٍيو  أال دنٕؿ ..ىٌف فٌهة ٌيو  ..ٌؿات ىٕيي أصؽ ظٌةة أػؿل 

  !كاىٌٌق ؟
 ..كقوؼ أذىم ٔيى ظو اىٍنهيح  ..ثو أُة في قٕةدة دااٍح  ..ال  :فليخ ىه 

  ..كىهَ أصجِي 
ُْؿ إىى اٌؿأة ظكِةء أك  :أُخ إذا أردت أف دٍذٓ ٌٌِٔم فٍةذا دفٕو ؟ كةؿ 

  ..ٌِْؿ صٌٍو 
ٌوقٌلى  أقذٍٓ إىى :فإذا أردت أف دٍذٓ أذٌُم فٍةذا دفٕو ؟ كةؿ  :كيخ 

  ..هةداح 
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أك أذهت  ..أمً ُٔؿان  :فإذا أردت أف دٍذٓ أُفم فٍةذا دفٕو ؟ كةؿ  :كيخ 
  ..إىى ظؽًلح 

 إذا أردت أف دٍذٓ ٌِٔم ىٍةذا ال دكذٍٓ إىى ٌوقٌلى ؟  ..ظكِةن  :كيخ ىه 
  ..ال ًٍهَ ألف هؾق ٌذٕح ػةوح ثةألذف  :فٕضت ٌِي ككةؿ 

ا ال دِْؿ إىى ٌِْؿ صٌٍو ؟ فٕضت أنسؿ فإذا أردت أف دٍذٓ أُفم ىٍةذ :كيخ 
كال ًٍهَ أف ًذٍذٓ ثهة األُف  ..ال ًٍهَ ألف هؾق ٌذٕح ػةوح ثةىٌَٕ  :ككةؿ 

..  
  ..كويخ إىى ٌة أرًؽق ٌِم  ..ظكِةن  :كيخ ىه 

 أُخ دعف ثهؾا اىٌٌق كاىٍيو في ٌِٔم ؟ 
  ..فؿصم  ..فٍم  ..في أُفم  ..دعف ثه في أذُم  :كيخ  ..ال  :كةؿ 

  ..في وؽرم  ..ال أظف ثه في كيجي  :ةؿ ك
ال  ..كاىليت ىه ٌذٕح ػةوح ثه  ..أُخ دعف ثهؾا اىٌٌق في كيجم  :كيخ 

ألُم  ..كال ثؽَّ أف دٕؿؼ اىنيء اىؾم ًٍذٓ اىليت  ..ًٍهَ أف ًذٍذٓ ثغٌؿهة 
ىكخ دٍذٓ كيجم  ..كُْؿؾ كزُةؾ  ..كمؿثم ىيؼٍؿ  ..ثكٍةٔم ىيٍوقٌلى 

  ..ٌةء كإٍُة دٍذٓ هؾق األٔ
 فهٌف أٌذٓ كيجي ؟  ..وعٌط  :ككةؿ  ..فٕضت اىؿصو 

كدكضؽ ثٌَ ًؽم  ..كأف ٌعٍؽان رقوؿ ِّ  ..ثأف دنهؽ أف ال إىه إال ِّ  :كيخ 
فإُم ثؾىم دٌٕل في راظح  ..كدنهو ثسم كهٍم إىى ِّ  ..ػةىلم 

  ..كاٍَبِةف كقٕةدة 
ـٌ اىؿصو رأقه ككةؿ  كقوؼ أقيً  ..كادعي ىي  ..أُِٔي نذجةن َٔ اإلقالـ  :فه

..  
ًة أًهة اىِةس كؽ صةءدهً ٌؤْح ٌَ رثهً كمفةء ىٍة  [ :كوؽؽ ِّ إذ كةؿ 

كو ثفٌو ِّ كثؿظٍذه فجؾىم  *في اىىؽكر كهؽل كرظٍح ىيٍؤٌٌَِ 
  .. ]فيٌفؿظوا هو ػٌؿ ٌٍة ًضٍٕوف 

كًجعسوف َٔ اىكٕةدة في غٌؿ  ..فٕضجةن ألكواـ ًيذٍكوف األُف كاالُنؿاح 
أـ ظكت اىؾًَ اصذؿظوا اىكٌبةت أف ُضٕيهً نةىؾًَ  [ :كِّ ًلوؿ  ..َؿًلهة 

  .. ]آٌِوا كٍٔيوا اىىةىعةت قواء ٌعٌةهً كٌٍةدهً قةء ٌة ًعهٍوف 
  ..في اىٍعٌة كاىٍٍةت  ..كٌٔل األملٌةء  ..ففٌؿؽ ِّ ثٌَ ٌٔل اىكٕؽاء 

 ..كقٕةدده  ٍْٔخ ىؾده ..ثو إف اىٍعكَ نيٍة ازداد إظكةُةن في اىؽٌُة 
أظكَ إىٌه في  ..كٌكهِه  ..ككٌّفذه  ..ككىؽق  ..كأظكَ ِّ إىٌه في رزكه 

  ..نو ميء 
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كو ًة ٔجةد اىؾًَ آٌِوا ادلوا رثهً ىيؾًَ أظكِوا في هؾق  [ :كةؿ دٕةىى 
  .. ]اىؽٌُة ظكِح كأرض ِّ كاقٕح إٍُة ًوفى اىىةثؿكف أصؿهً ثغٌؿ ظكةب 

  ..في وعٌط ٌكيً  ذنؿ أوعةب اىكٌؿ كأوو اىلىح
كذو أثوق في ٌٕؿنح  ..اىىعةثي اىضيٌو  رًي ِّ ِٔهأف صةثؿ ثَ ٔجؽ ِّ 

 ..كػيف دًِةن نسٌؿان  ..كػيف ِٔؽق قجٓ أػوات ىٌف ىهَ ٔةاو غٌؿق  ..أظؽ 
  ..ٔيى ّهؿ هؾا اىنةب اىؾم ال ًـاؿ في أكؿ مجةثه 

ًِ ..فهةف صةثؿ دااٍةن قةهً اىفهؿ  كاىغؿٌةء  ..ه كأػواده ٌِنغو اىجةؿ ثأٌؿ دى
  ..ًُةىجوُه وجةظةن كٌكةءن 

كنةف ىنؽة  ..في غـكة ذات اىؿكةع  ويى ِّ ٔيٌه كقيًػؿج صةثؿ ٌٓ اىِجي 
كىً ًضؽ صةثؿ ٌة ًنذؿم ثه  ..فلؿق ٔيى صٍو نيٌو ًٌٕف ٌة ًهةد ًكٌؿ 

  ..فكجله اىِةس كوةر هو في آػؿ اىلةفيح  ..صٍالن 
فأدرؾ صةثؿان ًؽٌب ثه  ..ًكٌؿ في آػؿ اىضٌل  قيًويى ِّ ٔيٌه ككنةف اىِجي 

ٌةىم ًة  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ اىِجي  ..كاىِةس كؽ قجلوق  ..صٍيه 
 صةثؿ ؟ 

  ..ًة رقوؿ ِّ أثُأ ثي صٍيي هؾا  :كةؿ 
ويى ِّ فأُةػه صةثؿ كأُةخ اىِجي  ..أُؼه  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ اىِجي 
أُِٔي اىٕىة ٌَ ًؽؾ أك اكُٓ ىي ٔىة ٌَ  :كةؿ زً  ..ُةكذه  ٔيٌه كقيً

  ..فِةكىه صةثؿ اىٕىة ..مضؿة 
  ..أككٌح ٌَ ذهت  ..فٍة زاال ًذـاًؽاف ظذى ثةىغة ثه أرثٌَٕ درهٍةن 

  ..كىهَ أمذؿط ٔيٌم أف أثلى ٔيٌه إىى اىٍؽًِح  ..ًُٕ  :فلةؿ صةثؿ 
  ..ًُٕ  : ويى ِّ ٔيٌه كقيً ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ 
ٌٌى صةثؿ إىى ٌِـىه كأُـؿ ٌذةٔه ٌَ ٔيى  ..ة كويوا إىى اىٍؽًِح فيٍ

كرثٍ اىضٍو ِٔؽ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًاىضٍو كٌٌى ىٌىيي ٌٓ اىِجي 
  ..اىٍكضؽ 

  ..ًة رقوؿ ِّ هؾا صٍيم  :كةؿ صةثؿ  ويى ِّ ٔيٌه كقيًفٍة ػؿج اىِجي 
  ..درهٍةن كزدق  أٍٔ صةثؿان أرثٌَٕ ..ًة ثالؿ  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًفلةؿ 

  ..أدؿاُي ٌةنكذم ٍػؾ صٍيم 
ًِٕي أُة ىً أنَ أَةىجم ثؼفي اىكٕؿ ألصو أف آػؾ اىضٍو كإٍُة ألصو أف 

  ..أكؽر نً أٌُٔم ٌَ اىٍةؿ ٌٕوُح ىم ٔيى أٌورؾ 
  ..كٌَ ًذق ِّ ًضٕو ىه ٌؼؿصةن كًؿزكه ٌَ ظٌر ال ًعذكت 
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  ..وف اىكؿكر كقٕح اىىؽر ًيذٍك ..إذا رأًخ ٌكيٌٍَ ٔلالء  ..كإُم ىذعـف 
في ثٌخ أك  ..أك ٌـاكىذه  ..أك اىعؽًر ِٔه  ..ثةالصذٍةع ٔيى ٌنةهؽة ٌعؿـ 

ق  ..ثكذةف  ـٌ   ..أك في صيكح ٔيى َؿًق أك مةَئ  ..أك ٌذِ
  ..كال دغنةهة اىؿظٍح  ..في ٌضةىف ال دلؿثهة اىٍالاهح 

  ..كأُففو ٌهذبجح  ..كًذفؿكوف ِٔهة ثىؽكر ًٌلح 
كنأُهً كؽ اصذٍٕوا ٔيى ٌجةح أك َةٔح  ..ٌهً ىجٕي هؾا اىٍِهؿ كًـًَ ثٕ

..  
كدجعر ِٔهً في  ..كال ربه ًعةقجهً  ..كنأف ىٌف ىهً إىه ًؿاكجهً 

  ..ٌضةىف اىؾنؿ فال دضؽهً 
  ..زً ًوـ اىلٌةٌح ًهفؿ ثٌٕه ثجٕي كًيَٕ ثٌٕهً ثٌٕةن 

 ) :كاىعةنً  فٌٍة ركاق اىذؿٌؾم ويى ِّ ٔيٌه كقيًككؽ كةؿ أثو اىلةقً 
كًىيوا  ..زً دفؿكوا كجو أف ًؾنؿكا ِّ  ..فأَةىوا اىضيوس  ..أًٍة كوـ صيكوا 

أم زأر  )إال نةُخ ٔيٌهً ٌَ ِّ دؿة  .. ويى ِّ ٔيٌه كقئًيى ُجٌه 
  .. (كإف مةء غفؿ ىهً  ..إف مةء ِّ ٔؾثهً  (كٔلوثح 

هَ ظفٌؽات ػؽًضح  ..إذا رأًخ فذٌةت ٌكيٍةت  ..كإُه ىٌنذٌؽ ظـُم أنسؿ 
 ..كؽ ٌَهؿ ِّ كيوثهَ ٌَ اىنؿؾ  ..كأػوات ظفىح كٔةانح  ..كفةٍَح 

  ..كظفِ فؿكصهَ ٌَ اىفضور  ..كأٌِٔهَ ٌَ اىؼٌةُح 
ىً دؿٌكع  ..كدفٌو ٔيٌهَ ثةىكذؿ كاىٕةفٌح  ..كؽ قيً ىهَ األقٍةع كاألثىةر 

 ..ىجهة فةصؿ ىً ًغذ ..كىً دفضٓ في أثٌهة كال كىؽهة  ..إظؽاهَ في ثيؽهة 
  ..كىً ًٕذًؽ ٔيٌهة نةفؿ 

في  ..كدِكةؽ كراء مهوة  ..كٌٓ نو هؾق اىًِٕ دضؽ إظؽاهَ دذكهٓ قوؽ 
  ..أك وؽاكح فةصؿة  ..أك ٌضيح  ..هةدف 

  ..في اىيجةس كاىٍْهؿ  ..كدؼةىف رثهة ثذليٌؽ اىهةفؿات 
ة في أنسؿى ٌَ ُْؿه ..كدليٌجهة ىيٍضالت  ..ككؽ ًهوف ُْؿهة إىى اىلِوات 

  ..كظٌور ٌضةىف اىىةىعةت  ..اىكور كاًٍةت 
أك  ..أك دـًِه ىهة وؽًلةدهة  ..كدَْ اىٍكهٌِح أف اىكٕةدة فٌٍة دفٕيه 

  ..أك مةب غةدر  ..ًعذةؿ ثه ٔيٌهة ذات فةصؿ 
  ..كال ًيجر نو ذىم أف ًِليت ٔيٌهة ملةءن كًٌلةن 

ؽ ..كاىٕجؽ ظذى ىو ظىو مٌبةن ٌَ ٌالذق فذٍذٓ ثهة  ًٕ فإُه  ..ثذعىٌيهة  كق
كدذعوؿ هؾق اىٍالٌذ إىى أقجةب  ..كًؾهت ِٔه ذهوىه  ..ال ًيجر ظذى ًٍيهة 

  ..ًٌق كٌيو كدٕةقح 
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ذنؿ اثَ اىضوزم في نذةثه اىٍِذًْ أف اىٍكيٌٍَ غـك ظىِةن ٌَ ظىوف 
  ..فعةوؿكق كأَةىوا اىعىةر كدٍِٓ ٔيٌهً  ..كنةف ظىِةن ٌٌِٕةن  ..اىؿكـ 

اٌؿأة ٌَ ُكةء اىؿكـ فؿآهة رصو ٌَ اىٍكيٌٍَ اقٍه  كأزِةء ظىةرهً أَيخ
  ..اثَ ٔجؽ اىؿظًٌ 

 نٌف اىكجٌو إىٌم ؟  :فؿاقيهة  ..كدٕيق كيجه ثهة  ..فأٔضجذه 
  ..كدىٕؽ إىيَّ  ..أف دذِىؿ  :فلةىخ 

  ..فذٌِىؿ كدكيو إىٌهة 
كُكي أف  ..كػٍؿ ًنؿثهة  ..ٌكهٌَ َّ أف اىكٕةدة في اٌؿأة ًِهعهة 

كًلؿأ  ..ٍْٕى هي ٌىةظجذه ىهؤالء األػٌةر ًىوـ كًىيي اىكٕةدة اى
  ..كًضةهؽ 

  ..فيٍة فلؽق اىٍكيٍوف اغذٍوا ىؾىم غٍةن مؽًؽان 
  ..زً َةىخ ثهً األًةـ كىً ًكذٌُٕوا فذط اىعىَ فؾهجوا 

 ..فيٍة نةف ثٕؽ ٌؽة ٌٌؿ فؿًق ٌِهً ثةىعىَ فذؾانؿكا اثَ ٔجؽ اىؿظًٌ 
  .. !و اٍف ؟كٔيى أم ظةؿ ه ..فذكةءىوا ِٔه 
  ..فأَوَّ ٔيٌهً  ..ًة اثَ ٔجؽ اىؿظًٌ  :فِةدكا ثةقٍه 

 فأًَ كؿآُم كٔيٍم ؟ ٌة فٕيخ والدم ؟  ..كؽ ظىيخ ٌة دؿًؽ  :فلةىوا 
 [ :كوىه دٕةىى  ..كال أذنؿ ٌِه إال آًح كاظؽة  ..ىلؽ أُكٌخ اىلؿآف نيه  :فلةؿ 

ذرهً ًأنيوا كًذٍذٕوا  [ :كةؿ ِّ  ]رثٍة ًود اىؾًَ نفؿكا ىو نةُوا ٌكيٌٍَ 
  .. ]كًيههً األٌو فكوؼ ًٕيٍوف 
اىذي ًٌٓ َؿًلهة  ..كاىيؾة األثؽًح  ..فهؾق هي اىكٕةدة اىعلٌلٌح 

  ..اىهسٌؿكف 
  ..هؾق هي اىكٕةدة اىذي ًٌٕل ثهة اىٍؿء ظٌةة اىٍٍُبٌَِ 

  ..فلؽ ٔؿفخ َؿًلهة  ..إف نِخ دؿًؽ اىكٕةدة  ..فٌة ٌَ فلؽ اىكٕةدة 
كاىوكوع  ..َ ػؽاع إثيٌف اىؾم ًوقوس ىم ثةىِْؿ إىى اىٍعؿٌةت كاظؾر ٌ

  ..كاألُف كاىعجور  ..ًٌٍِم ثةىٍذٕح كاىكؿكر  ..في اىنهوات 
 ..كًعىو ٌة في اىىؽكر  ..فٍة هي إال قةٔح ظذى ًجٕسؿ ٌة في اىلجور 

  ..كًِْؿ نو ٔجؽ ٌة كؽٌخ ًؽاق  ..كدذكةكل أكؽاـ اىؼالاق في اىلٌةـ ىيه 
  ..أف اىكٕؽاء إذا ذنؿكا دؾنؿكا كأيً ث

كنةف في قهو  ..فؾاؾ إثؿاهًٌ ثَ أدهً نةف أثوق ٌَ ٌيوؾ ػؿاقةف 
 [ ..ٌة ىيهو ػيلخ  ..ًة إثؿاهًٌ  :فىةح ثه وةاط ًوٌةن فلةؿ ىه  ..كغفيح 
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فؼف ٌَ رثم كأٌٔؽ  .. ]أفعكجذً أٍُة ػيلِةنً ٔجسةن كأُهً إىٌِة ال دؿصٕوف 
  ..اهًٌ ٌَ قةٔذه كأوجط ٌَ اىٕجةد فذةب إثؿ ..اىـاد ىلجؿؾ 

فلفـ في ثٌخ في  ..نةف قةركةن كةَٓ َؿًق  ..كذاؾ اىفٌٌو ثَ ٌٔةض 
أىً ًأف ىيؾًَ آٌِوا أف دؼنٓ  [ :فكٍٓ كةراةن ًلؿأ كوىه دٕةىى  ..ّيٍح اىيٌو 

كيوثهً ىؾنؿ ِّ كٌة ُـؿ ٌَ اىعق كال ًهوُوا نةىؾًَ أكدوا اىهذةب ٌَ كجو 
فجهى  .. ]ؽ فلكخ كيوثهً كنسٌؿ ٌِهً فةقلوف فُةؿ ٔيٌهً األٌ

زً كىؽ اىٍكضؽ ٌَ قةٔذه كدةب  ..رٌبً كؽ آف  ..رٌبً كؽ آف  :اىفٌٌو ككةؿ 
  ..كاقذٕؽَّ ىيلةء رثه 

  ..كذاؾ زاذاف اىهِؽم اإلٌةـ اىٍعؽث نةف وةظت ىهو كَؿب 
  .ٌة أظكَ هؾا اىىوت ىو نةف ثلؿاءة نذةب ِّ دٕةىى 

د ٔيى األرض فهكؿق زً أقؿع فأدرنه كصٕو ًجهي ثٌَ فلةـ ك ًؿب ثةىٕو
  ..ًؽم ٔجؽ ِّ ثَ ٌكٕود 

 ..نٌف ال أظت ٌَ كؽ أظجه ِّ  :كثهى ككةؿ  ..فةٔذِله ٔجؽ ِّ ثَ ٌكٕود 
  ..كوةر إٌةٌةن في اىٕيً  ..زً الزـ زاذاف اثَ ٌكٕود ظذى دٕيً اىلؿآف 

نؿب اىِجٌؾ كًىعت نةف في مجةثه ً ..كذاؾ اىلِٕجي اإلٌةـ اىٍعؽث 
  ..األظؽاث 

  ..ككٕؽ ٔيى اىجةب ًِذْؿهً  ..فؽٔى أوعةثه ًوٌةن 
  ..فٍؿ مٕجح ثَ اىعضةج اإلٌةـ اىٍعؽث ٔيى كاىِةس ػيفه ًهؿٔوف 

 ٌَ هؾا ؟  :فلةؿ اىلِٕجي 
  ..مٕجح  :كٌو 
 كأًل مٕجح ؟  :كةؿ 

  ..ٌعؽث  :كةىوا 
ًِٕي ٌة دٌخ ٌعؽزةن  ..ي ظؽزِ :فلةؿ ىه  ..فلةـ إىٌه كٔيٌه إزار أظٍؿ 

  ..فعٌؽزِي 
  ..ٌة أُخ ٌَ أوعةب اىعؽًر فأظؽزم  :فلةؿ ىه 

 دعؽزِي أك إَِٔم ؟  :فأمهؿ قهٌِح ككةؿ
رًي َٔ أثي ٌكٕود  ..َٔ رثٕي  ..ظؽزِة ٌِىور  :فةىذفخ إىٌه مٕجح ككةؿ 

إذا ىً دكذًط فةوِٓ ٌة  : ويى ِّ ٔيٌه كقيًكةؿ رقوؿ ِّ  :كةؿ  ِّ ِٔه
  ..مبخ 
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كدؾنؿ ٌة ًعةرب  ..كافق ٌِه كيجةن وةفٌةن  ..فيٍة قٍٓ اىلِٕجي هؾا اىعؽًر 
ه ٌِؾ قٌَِ    ..ثه رثَّ

فلةـ إىى صٌٍٓ ٌة نةف ِٔؽق ٌَ اىنؿاب  .كرٌى قهٌِه كرصٓ إىى ٌِـىه 
  ..فهؿاكه 

كٌٌى ٌَ ككذه كىــ  ..زً اقذأذف أٌه ثةىكفؿ إىى اىٍؽًِح ىُيت اىٕيً 
  ..ظذى ظفِ ِٔه كأوجط ٌَ نجةر اىٕيٍةء اىٍعؽزٌَ  ..ٌةىم ثَ أُف 

  ..ىهِهة وةدفخ كيجةن ظٌةن  ..كقجت هؽاًذه ٌؤْح ٔةثؿة 
كظٌور  ..كاظؿص ٔيى ٌضةىكح اىىةىعٌَ  ..فأدـ ذنؿ رثم ٔيى صٌٍٓ أظواىم 

ٌة ال ًووف  ..كىؾة اىٍٕؿ  ..فإف ىيؾنؿ ٌَ مؿح اىىؽر  ..دركس اىٕيً كاىؽًَ 
..  

 ..كأذؿؼ ثٍِٕذه ٔيٌم  ..كأذؿؼ ثذلىٌؿؾ كذُجم  ..م رثم فةثًم ثٌَ ًؽ
  :ككو 

 ًة ٌػِـؿ اًٍػةت كاىفػؿكةف ثػٌِي كثٌِػم ظػؿٌح اىلؿآف 
 امؿح ثه وػؽرم ىٍٕؿفح اىهؽل كأىػً ثه كيجي ٌَ اىنٌُػةف 

 ًكػػؿ ثه أٌؿم كاكي ٌآرثي كأصٍؿ ثه صكؽم ٌَ اىٌِؿاف 
 أزرم كأويط مةُي كاظٍُ ثه كزرم كأػيه ٌُذي كامؽد ثه 

 كاننف ثه ًؿم كظلق دوثذي أرًثط ثه ثٌٕي ثال ػكؿاف 
 َهؿ ثه كيجي كوٌفً قؿًؿدي أصٍو ثه ذنؿم كأًٔو ٌهةُي 

ؿ ثه كرٔي كأظٌي صِةُي  ؼ هٍذي نٌسً  كاكُٓ ثه ٍَٕي كمٌؿً
 أقهؿ ثه ىٌيي كأًّ صوارظي أقًجو ثفٌي دٌؤهة أصفةُي 

 كيجي ٌَ األًغةف أٌـصه ًة رثي ثيعٍي ٌٓ دٌي كاغكو ثه 
ردِي كػيلذِي كهؽًذِي ىنؿاآ اإلًٍةف   أُخ اىؾم ووَّ

 أُخ اىؾم ٔيٍذِي كرظٍذِي كصٕيخ وؽرم كأي اىلؿآف 
 أُخ اىػؾم أَػٍٕذِي كقلٌذِي ٌَ غػٌؿ نكت ًؽ كال دنػةف 

 كصجؿدِي كقذؿدِي كُىؿدِي كغٍؿدِي ثةىفٌو كاإلظكةف 
 ظٌؿة اىؼؾالف أُخ اىػؾم آكًذػػِي كظجودِي كهػؽًذِي ٌَ 

 كزرٔػخ ىي ثٌَ اىليوب ٌودة كاىػُٕفى ٌِػم ثؿظٍػح كظِةف 
 كُنػؿت ىي في اىٕةىٌٍَ ٌعةٌؽان كقذؿت َٔ أثىػػةرهً ٔىٌػةُي 

ح مةإةن ظػذى صٕػيخ صٌٍٕهػً إػػواُي  ًٌ  كصٕيخ ًذنؿم في اىجؿ
 كِّ ىو ٔيػػٍوا كجٌط قؿًؿدي ألثى اىكػالـ ٔيػيَّ ٌػَ ًيلػةُي 

 ِي كٌػٌيوا وعػجذي كىجؤت ثٕػؽ نػؿاٌػح ثهػػواف كألٔؿًوا ٔ
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ػٍخى ٔػَ قلُي كَٔ َغٌةُي   ىهَ قذؿت ٌٕػةًجي كٌسػةىػجي كظيي
 فػػػيم اىٍعةٌؽ كاىٍؽااط نيهة ثؼواَػػػؿم كصوارظي كىكةُي 

ػهَ ًػؽاف  ًو ٌػة ىػي ثنهػؿ أكٌيً ػػ ٕي  كىلػؽ ٌِِخ ٔييَّ رٌبً ثأُ
ظػق ظهٍذػم اىذي آدٌذػِي ظػذى مػؽ  دت ثِػورهة أرنػةُي فوى

هة إًٍةُي   إلف اصذجذِي ٌَ رًةؾ ٌػػػٕوُح ظػػػػػػذى ًلوم أًؽي
ػذؼؽٌِم في اىػؽصػى أرنػةُي  قجعِػم ثهػػؿة كٔنٌػح كىى  ألي

 كألذنؿُػم كةاٍػةن أك كػةٔؽان كألمػهػؿُم قػةاؿ األظٌػػةف 
ََّ َٔ اىػػػجؿًح ًػٌيذي كألمهػػػػوٌف إىٌم صهؽ زٌةُي   كألنذٍ

 ٌَ اىٍليذٌَ نػالهػػٍة ٌَ ػنٌػح اىػػؿظٍػَ ثةنٌذػةف كألصٕي
ٌَ ٔػَ اىفػضػور ِٔػةُي   كألصٕيَ رًةؾ أنجؿ هًػٍػذي كألكجٌػ

 كألٌَِٕ اىِفف َٔ مهوادهػػػة كألصٕػيَ اىػـهؽ ٌػَ أٔػػواُي 
 كألظكٍَ َٔ األُةـ ٌُةٌٕي ثعكػػػػػةـ ًأس ىً دنجه ثِةف 

 ؽ فػػالُح كفػػالف كألكىؽُم في صٌٍٓ ظوااضػػي ٌَ دكف كىػ
ٌَ ثِػورق مٌػُػةُي  ظػًؿكػػ  كألديوفَّ ظؿكؼ كظٌم في اىػؽصى كألي

 ..كاىعنؿ ٌٓ األدلٌةء  ..كٌوت اىنهؽاء  ..اىيهً إُة ُكأىم ٌٔل اىكٕؽاء 
  ..اىيهً إُة ُكأىم ٌَ اىؼٌؿ نيه  ..كٌؿافلح األُجٌةء 
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