
! وٓ وؤرٟ... أسؿٛن 

 

 .ـــ حٌذوظٛسس ك١ٕٓ ف١خك 

 .ـــ ٔؼُ ، أٔخ ٟ٘ 

 .ػٍٝ ٚؿٗ حٌغشػش ... ـــ حٌّذ٠ش حألعظخر كغ١ٓ ؽخوش ٠شغذ فٟ ِمخرٍظه 

 .ـــ كغٕخ ، أخزشٖ إٟٔٔ عآطٟ كخال 

 (هشلض ػٍٝ رخد حٌّذ٠ش ، ٚدخٍض ، فؤٌف١ض هز١زخ ؽخرخ ؿخٌغخ ِؼٗ)

 .ـــ حٌغالَ ػ١ٍىُ ٠خ أعظخر ؽٛوض 

 (٠ٕظش اٌٝ حٌطز١ذ حٌؾخد). ـــ أ٘ال ٚعٙال ٠خ دوظٛسس ك١ٕٓ 

 . ـــ أػشفه رخٌذوظٛسس ك١ٕٓ ف١خك ، هز١زش أهفخي ، طُ طؼ١١ٕٙخ ِئخشح 

 ّٟ  :ػُ ٠ٕظش حألعظخر ؽٛوض اٌ

 .ـــ ٚ٘زح حٌذوظٛس فخسط وّخي ، سث١ظ لغُ حٌـشحكش فٟ حٌّغظؾفٝ 

 :٠ِٛت وً ِٕخ اٌٝ ح٢خش ػالِش حٌظشك١ذ ، ٠ٚشدف حألعظخر ؽٛوض 

 .ـــ دوظٛسس كٕخْ ، لذ ِنٝ أعزٛػخْ وخِالْ ػٍٝ ٚؿٛدن ِؼٕخ 

 :أوظفٟ رب٠ّخءس خف١فش ، ف١شدف حألعظخر ؽٛوض ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ فٟ رؼل حألٚسحق حٌّزؼؼشس ػٍٝ ِىظزٗ

 .ـــ غ١ش إٟٔٔ ال أوخد أٌلع ٕ٘خ أٞ أد٠ٚش طُ فشفٙخ ٌٍّشمٝ رخعظؾخسس ِٕه ، أٚ كظٝ أٞ هٍذ رخٌظل٠ًٛ ٌمغُ آخش 

وً حٌلخالص وخٔض حعظؾخسحص ػخد٠ش ، ٚرؼنٙخ حكظخؽ . رٌه ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن أٞ كخٌش طغظذػٟ رٌه ٠خ ع١ذٞ  (فٟ ػمش)ـــ 

 .وؾفخ فمّض رٗ فٟ ك١ٕٙخ ، ٚ٘زح وً ِخ ٕ٘خٌه 



 !دوظٛسس ك١ٕٓ ، اْ حٌّغظؾفٝ رطش٠مظه ٘زٖ ٌٓ طذس أٞ سرق  (مشد رمنزظٗ ػٍٝ حٌّىظذ  )ـــ 

. حعّق ٌٟ ٠خ أعظخر ؽخوش ، ٌٚىٓ ٘زح حألِش ال ٠ؼ١ٕٕٟ ، فىّخ طؼٍُ أٔخ هز١زش ٌٚغض ع١ذس أػّخي  (ٚلذ أػخسص ػزخسطٗ غ١ظٟ)ـــ 

 .ِٚٓ ٘زح حٌّٕطٍك فؤٔخ أكشؿ ػٍٝ طؤد٠ش ػٍّٟ وّخ ١ٍّ٠ٗ ػٍٟ م١ّشٞ 

 ... .ٔلٓ ٌغٕخ فٟ ِئعغش خ١ش٠ش ٠خ دوظٛسس ، ٠ٚـذ ػ١ٍٕخ ؿٕٟ أسرخف ِؼ١ٕش كظٝ ٠ّىٕٕخ  (ٚلذ حعظفضٖ والِٟ )ـــ 

 !ظٕٕض أْ حٌّغظؾف١خص طُزٕٝ ٌؼالؽ حٌٕخط! أكمخ؟! ؿٕٟ أسرخف (ِمخهؼش فٟ طٍمخث١ش)ـــ 

 (طفٍض ِٓ حٌطز١ذ فخسط حرظغخِش)

 .حعّؼٟ ٠خ دوظٛسس ، ٠ـذ ػ١ٍه أْ طٍظضِٟ رمٛح١ٔٓ ٚلٛحػذ حٌّغظؾفٝ  (ِظـخ٘ال طؼ١ٍمٟ)ـــ 

 !ٌٚىٕٟ ٌُ أخخٌفٙخ لو (ِٕفؼٍش)ـــ 

 !لً ؽ١جخ أ٠ٙخ حٌطز١ذ (٠ٍظفض ٌٍطز١ذ فخسط)! ٠خ اٌٟٙ إٌّٟٔٙ فزشح ِٓ ػٕذن  (رٕفخد فزش)! ـــ رً فؼٍِض 

 ...فٟ حٌٛحلغ ، أٔخ أإ٠ذ  (ٚلذ رخغظٗ رطٍزٗ)ـــ 

 :ٚلذ خؾٟ ِّخ وخْ حٌذوظٛس فخسط ػٍٝ ٚؽه لٌٛٗ ، فمخهؼٗ ِٛؿٙخ حٌىالَ اٌٟ 

، ك١ٌٛٗ ٌمغُ " ِطٍمخ"ٚاْ ٌُ طغّق حٌلخٌش . ـــ حعّؼ١ٕٟ ٠خ دوظٛسس ، ٠ـذ ػ١ٍه أْ طقشفٟ دٚحء ٌىً ِش٠ل ٠ؤطٟ ا١ٌه 

 .آخش 

 !ٚاْ ٌُ طغظذع حٌلخٌش حٌظل٠ًٛ؟ (فٟ طلذ ٚحمق)ـــ 

 .حؿؼ١ٍٙخ وزٌه ، فٙزح دٚسن  (ٚلذ حٔفـش رخٌؼزخسس وخٌمٕزٍش  )ـــ 

 ٚاْ ٌُ أفؼً ؟ (ٚلذ أدسوض إٟٔٔ ٚفٍض اٌٝ ٔمطش حٌالػٛدس)ـــ 

 !حػظزشٞ ح١ٌَٛ ٘ٛ آخش ٠َٛ ػًّ ٌه (فٟ كضَ ٚلطؼ١ش)ـــ 

 ...ٌٚىٓ ٠خ أعظخر ؽٛوض  (٠ظذخً حٌطز١ذ فخسط)ـــ 



 .ـــ سؿخء ، ال طظذخً ٠خ دوظٛس ، ٘زح أِش ادحسٞ ال ػاللش ٌه رٗ 

 .٠ّىٕه حالٔقشحف ح٢ْ ٠خ دوظٛسس  (٠ٕظش اٌٟ فٟ ػذَ حوظشحع )ـــ 

ٚػضِض ػٍٝ ػذَ حٌؼٛدس اٌٝ طٍه حٌّغظؾفٝ ِخ ك١١ض ، .     ٚفؼال حٔقشفض وّخ أِشٟٔ حألعظخر ؽٛوض ، ٌٚىٓ رؾىً ٔٙخثٟ 

خ   !  ٚوخْ ِخ ػضِض. ٚاْ خال حٌؼخٌُ ِٓ حٌّغظؾف١خص ٌُٚ ٠زك االَّ٘

******************** 

وخْ ِٓ حٌّفظشك أْ ٠غّٛ٘خ ِغظؾفٝ حالعظؼّخس ، أكّذ هللا أْ " . حٌؾفخء"      ِنض عظش أؽٙش ِٕز أْ غخدسص ِغظؾفٝ 

ر١ذ أُٔٙ ٌُ ٠ـزشٟٚٔ ػٍٝ اؿشحء . حٌظٟ أػًّ ف١ٙخ كخ١ٌخ ، ١ٌغض أفنً كخال " حٌؾشٚق"فل١ق أْ ِغظؾفٝ . أخشؿٕٟ ِٕٙخ 

ٚر١ّٕخ وخٔض طذٚس طٍه حٌخٛحهش فٟ رٕٟ٘ ، هفمض أطـٛي ر١ٓ حأللغخَ . كظٝ حٌٍلظش ... ٠خخٌف م١ّشٞ حألخاللٟ أٚحٌّٕٟٙ 

 .حٌّخظٍفش 

 !ـــ حٌذوظٛسس ك١ٕٓ

 .حٌذوظٛس فخسط... ٘ٛ ... أٌظفض ٚسحثٟ ألؿذٖ 

 (عىض ٚلذ ػـضص ػٓ حخظ١خس حٌىٍّش حٌّٕخعزش ، فٍُ أوٓ أطٛلغ أرذأ سإ٠ظٗ ٕ٘خ )... ـــ حٌذوظٛس فخسط ، ِخ ٘زٖ حٌّقخدفش 

 !غ١ش حٌّظٛلؼش  (ِزظغّخ )ـــ 

 !رخٌنزو (ػٍض ٚؿٟٙ حرظغخِش ٚلذ رذأص أعظٛػذ حٌّٛلف ؽ١جخ ِخ)ـــ 

حٌفشق حٌٛك١ذ ٘ٛ إٟٔٔ ٌُ إُِٔق خ١خس حٌزمخء أٚ حٌشك١ً . فٟ ٔفظ ح١ٌَٛ حٌزٞ غخدسِص ف١ٗ " حٌؾفخء"ـــ فٟ حٌلم١مش ، غخدسص 

 .وّخ كذع ِؼه 

 ً٘ فُقٍَض ارح ؟ (غ١ش ِقذلش)ـــ 

 .فخٌٛمغ فٟ حٌّؾفٝ وخْ ال ٠لظًّ حٌزظش . ٌُ آعف ٌٙزح حألِش وؼ١شح ، رمذس ِخ أعفض ٌؼذَ ِغخدسطٟ عخرمخ  (٠ِٛت رشأعٗ )ـــ 

 ً٘ أفُٙ ِٓ والِه أْ ِخ ؿشٜ ِؼٟ وخْ عززخ فٟ فقٍه ؟ (فٟ ك١شس)ـــ 



 .ٔؼُ ... ـــ رطش٠مش غ١ش ِزخؽشس 

 ٚو١ف رٌه؟ (فٟ ح٘ظّخَ ٚحمق)ـــ 

فٍطخٌّخ أػخسص ٘زٖ حإلؿشحءحص كف١ظظٟ  ، ٚوؼ١شح ِخ فشكض رن١مٟ ِٓ . ـــ ٚحفمظه حٌشأٞ فٟ وً ِخ لٍظٗ ٠ِٛٙخ ٌألعظخر ؽخوش 

: ٚفخس حٌشد حٌزٞ أٌمخٖ غخٌزخ ٘ٛ. رً إٟٔ هخٌزض فٟ غ١ش ِشس طؼذ٠ً ٘زٖ حٌمٛح١ٔٓ ٌٚىٓ دْٚ ؿذٜٚ . طٍه حألعخ١ٌذ حٌٍّظ٠ٛش 

ٚسرّخ وخْ حٌفخسق " . ح٘ظُ فلغذ رشثخعش حٌمغُ حٌّٕٛه ره. أه ٌغض ِطخٌزخ رخٌم١خَ رٙزٖ حإلؿشحءحص ! ِٚخ ٠ن١شن أٔض ؟"

ر١ٓ كخٌٟ ٚكخٌه ، ٘ٛ إٟٔٔ ٌُ ٠غزك ٚطؼشمض ٌّٛلف ِّخػً ٌٍزٞ طؼشمضِّ ٌٗ ، ِٓ حإلؿزخس ػٍٝ حطخخر اؿشحء ِؼ١ٓ ٠خخٌف 

ِٓ ؿٙش . ٚسرّخ ٠شؿغ رٌه ٌىٟٛٔ سث١ظ لغُ ِٕز ػؾش عٕٛحص خٍض ، أٞ ِٕز وٕض فٟ حٌخخِغش ٚحٌؼؾش٠ٓ . حٌن١ّش حٌّٕٟٙ 

 !ٌىؼ١ش ِٓ حألهزخء ، كظٝ ؿجض أٔض" ِمزٛال"أخشٜ فبْ حألِش لذ رخص ػخد٠خ ، أٚ ػٍٝ حأللً 

 ـــ أطمقذ إٟٔٔ وٕض أٚي ِٓ ٠ؼخسك ٘زٖ حإلؿشحءحص؟

 .ـــ ٔؼُ 

 !٘زح أِش ٠ذػٛ ٌٍؼـذ! ـــ ِؼمٛي

ػخء  (ِقللخ)ـــ  ٚوخْ . ػٍٝ أٞ كخي ، ر٘زض اٌٝ حٌّذ٠ش رٌه ح١ٌَٛ فٟ ِلخٌٚش ؿذ٠ذس ِٕٟ ٌظؼذ٠ً حألٚمخع . رً أٗ ِؼ١ش ٌٍشِّ

 .فزؼذ أْ غخدسص ِزخؽشس ، حكظذَ حٌّٛلف ر١ٕٕخ ٚوخْ أْ فُقٍض فٟ حٌٕٙخ٠ش . ِٛلفه حٌمؾش حٌظٟ لغّض ظٙش حٌزؼ١ش 

 !أٔخ فؼال ال أدسٞ أأػظزس ِٕه أٚ إٔ٘جه ؟ (فٟ ك١شس )ـــ 

 .حٌؼًّ حٌـذ٠ذ " ٔفظ"أػظمذ أْ حٌظٕٙجش عظىْٛ أفنً ٌى١ٍٕخ ، خخفش رؼذ كقٌٕٛخ ػٍٝ  (٠زظغُ فٟ حٔؾشحف)ـــ 

 .فل١ق  (ِزظغّش)ـــ 

 .حعّلٟ ٌٟ ٠خ دوظٛسس ، فّٕخٚرظٟ طزذأ خالي دلخثك  (٠ٕظش فٟ عخػظٗ)ـــ 

 .ـــ رخٌطزغ ، طفنً 

 (٠غ١ش حطـخٖ ِىظزٗ ، فؤعشع رٕذحثٗ ٚوؤٕٟٔ طزوشص ؽ١جخ )



 .ـــ دوظٛس فخسط 

 .ـــ ٔؼُ 

 .ـــ أؽىشن ػٍٝ ِٛلفه حٌٕز١ً 

 .ػٍٝ حٌشكذ ٚحٌغؼش ٚال ؽىش ػٍٝ ٚحؿذ  (٠زظغُ فٟ كزٛس )ـــ 

 

******************* 

وخْ ٠ؼخًِ رخلٟ حألهزخء .    أطخف ٌٟ حٌؼًّ ِغ فخسط حٌظؼشف ػ١ٍٗ أوؼش ، فخوظؾفض وُ ٘ٛ أغخْ سحثغ ِٚظٛحمغ ٚٔز١ً 

كظٝ . ٚ٘زح ػٍٝ ػىظ ِؼظُ سإعخء حأللغخَ ح٢خش٠ٓ حٌز٠ٓ وخٔض طغٍذ ػ١ٍُٙ هزخع حٌؼـشفش ٚحٌظؼٕض . رّٕظٙٝ حألدد ٚحٌشلٟ 

أروش إٟٔٔ . أٔٗ وخْ ٌزمخ فٟ طقل١لٗ ألخطخء حألهزخء خخفش وزخس حٌغٓ ُِٕٙ ، ٌؼٍّٗ رش٘خفش كغُٙ ع١ّخ ٚأٔٗ هز١ذ ؽخد 

فخدفض ِشس خطؤً هز١خ فٟ أكذ حٌظمخس٠ش ٌٛحكذ ِٓ حألهزخء حٌمذحِٝ حٌىزخس فٟ حٌغٓ ، فخعظل١١ض ِٕخلؾش حألِش ِؼٗ ٌىٟٛٔ 

فىخْ أْ ػشمض حألِش ػٍٝ سث١ظ لغُّٙ ٚ٘ٛ فخسط ، فؤرٙشٟٔ رخٌلً حٌزٞ حلظشكٗ . هز١زش ؽخرش ِٚغظـذس ػٍٝ حٌّغظؾفٝ 

: 

 ـــ ِخ سأ٠ه أْ ٔظزغ هش٠مش حٌلغٓ ٚحٌلغ١ٓ سمٟ هللا ػّٕٙخ ؟

٘زح ٔخ١٘ه ػٓ ِٛحلفٗ حٌؼـ١زش ِغ حٌّشمٝ ، ٚرخٌظلذ٠ذ ِغ .   ٚوخْ ِخ حلظشف ، ٚحوظؾف حٌطز١ذ خطؤٖ رٕفغٗ ٚلخَ رظقل١لٗ 

فىخْ ٠خقـ ؿٍغش أعزٛػ١ش ِغ ِغ وً ِش٠ل ِٓ ٘ئالء ، ٠ظلذع ِؼٗ ف١ٙخ . حٌز٠ٓ ٠ّىؼْٛ فٟ حٌّغظؾفٝ ٌفظشحص ه٠ٍٛش 

وّخ وخْ ٌٗ ٌفظش ٌط١فش . ٠ٚذػٛ ٌٗ رخٌؾفخء ، رً ٠ٚغؤٌٗ ػٓ أكالِٗ ٚهّٛكخطٗ حٌظٟ ٠غؼٝ ٌظلم١مٗ ِظٝ ِخ خشؽ ِٓ حٌّؾفٝ 

١ِّٚضس ، فمذ حطفك ِغ رم١ش سإعخء حأللغخَ ِٓ حألهزخء ػٍٝ ؿّغ ِزٍغ رغ١و ِٓ حٌّخي ، ٌالكظفخي رؤ٠خَ ١ِالد حٌّشمٝ ِٓ 

وخْ فخسط هز١زخ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٗ ِٚلزٛرخ ، ٠ٚئِٓ رؤْ ٌىً أغخٔخ دٚسح فٟ حٌل١خس ال . رخد ادخخي حٌغشٚس ػٍٝ لٍذ حٌّغٍُ 

 . ٌزح ، أملٝ دحثُ حٌلشؿ ػٍٝ طؤد٠ش ٚحؿزٗ رّٕظٙٝ حٌظفخٟٔ ٚحإلخالؿ . ٠غظط١ؼٗ ٚال ٠مذس ػ١ٍٗ غ١شٖ 



    ٚكشفض أٔخ رذٚسٞ ػٍٝ أْ أطؼٍُ ِٕٗ ٌٚىٓ ػٓ رؼذ ، فىٕض أوظفٟ رّالكظخطٗ ح١ِٛ١ٌش حٌظٟ ٠مٌٛٙخ ٌٟ ؽفخ٘ش أٚ ٠شعٍٙخ 

 !ٌلغٓ حٌلع... ٌٚىٓ حألِش ٌُ ٠ٕظٗ ػٕذ ٘زح حٌلذ . ػٍٝ حٌزش٠ذ حإلٌىظشٟٚٔ 

 

******************* 

   وٕض لذ أ١ٙٔض ِٕخٚرظٟ ، فؼذص اٌٝ ِىظزٟ ألسحؿغ طمخس٠ش ح١ٌَٛ لزً طغ١ٍّٙخ ، فبرح رٟ أؿذ ٍِفخ رخعُ حٌطز١ذ فخسط وّخي ، 

ِٚخ اْ فظلظٗ ٚلشأص ِخ ! ٚػـزض ٌزٌه فٍُ طىٓ حٌؼخدس أْ ٠شحؿغ حألهزخء ٍِفخص سإعخء حأللغخَ" . ٌٍّشحؿؼش"ِٚىظٛد ػ١ٍٗ 

 : ف١ٗ كظٝ حكّشص ٚؿٕظٟ ، فمذ وخْ فٟ حٌٍّف ٚسلش ِىظٛد ف١ٙخ 

 ً٘ طمز١ٍٓ حٌضٚحؽ رٟ ٠خ ك١ٕٓ؟

                                                            حٌطز١ذ حٌزٞ ٠لذٖٚ حألًِ ،

                                                                                                                       فخسط وّخي

 

******************** 

 :  ٚفٟ حٌّغخء ، خٍٛص رؤخظٟ كٕخْ ، حٌظٟ طىزشٟٔ رؼخَ ، ٚكى١ض ٌٙخ ِخ ؿشٜ ، فّخ وخْ ِٕٙخ اال أْ أخزص طمفض فٟ كزٛس

 !ِٚخرح فؼٍض رؼذ أْ لشأطٙخ ؟ (طغظؼ١ذ سرطخس ؿؤؽٙخ)! ٠زذٚ أٔٗ ؽخد سل١ك ٚك١ٟ ، ٚاال وخْ كذػه ِزخؽشس! ـــ ٠خٌٍشِٚخٔغ١ش

 !ـــ سرّخ ٌٛ ٘ذأص ل١ٍال ، كى١ض ٌه ِخ ؿشٜ

 !وٍٟ آرحْ فخغ١ش ٠خ أخظٟ حٌقغ١شس (طـٍظ أخ١شح ػٍٝ أكذ حٌّمخػذ ، ٚطٕظش اٌٟ رخ٘ظّخَ )ـــ 

 !ـــ أعشػض رخٌّغخدسس هزؼخ ، فمذ خؾ١ض أْ أٌمخٖ ، فؤطٍؼؼُ ٚال أدسٞ ِخ ألٛي

 ِٚخرح عظم١ٌٛٓ ٌٗ غذح ارح ؟ (ِظشلزش )ـــ 

 .ـــ أخزش٠ٕٟ أٔض أٚال ػٓ سأ٠ه ، فمذ كذػظه ػٕٗ وؼ١شح 



وّخ أْ حٌطش٠مش حٌظٟ ػشك رٙخ حٌضٚحؽ سِٚخٔغ١ش ٚسل١مش ؿذح . ـــ أسحٖ أٔٗ ٠غظلك فشفش ٠خ ك١ٕٓ ، فٙٛ ؽخد ِلظشَ ٚسحلٟ 

! 

 ! ـــ ٠خ اٌٟٙ ، أٌٓ طىفٟ ػٓ حٌظؼ١ٍك ػٍٝ حٌطش٠مش ؟

 .رً إٟٔ عؤخزش ِلّٛدح كظٝ ٠ظؼٍُ ِٕٗ ! ـــ أوف؟

 !ال أٔقله رزٌه ، فشرّخ ٠لشؿ ػٍٝ ططز١مٙخ ٠ٚظمذَ ألخشٜ (ِّخصكش)ـــ 

 !ال أػظمذ رٌه ، فمذ ؿؼٍظٗ ٠ٕذَ ػٍٝ حٌضٚحؽ (مخكىش)ـــ 

 رخٌّٕخعزش ، و١ف ػشك ِلّٛد ػ١ٍه حٌضٚحؽ ؟! ـــ ٠خ ٌٍّغى١ٓ

 .ِٚٓ لخي أٗ فؼً ؟ ٌمذ أسعً ٌٟ أخظٗ ٘خٌش طغؤٌٕٟ  (فٟ خ١زش أًِ )ـــ 

 !٠زذٚ أٔٗ ؽخد سل١ك ٚك١ٟ ، ٚاال وخْ كذػه ِزخؽشس (طمٍذ٘خ)ـــ 

 !ٔنله أٔخ ٚكٕخْ ِؼخ

************************ 

 !ـــ دوظٛسس ك١ٕٓ ، أ٘ال ره 

 !أ٘ال ِٚشكزخ! ـــ حٌذوظٛس فخسط

 ... ؿجض ٌظغٍُ طمش٠ش حألِظ حٌزٞ (فٟ طشدد ٚحمق)ـــ 

 :٠غىض ل١ٍال ٚلذ رذص ٔظشحطٗ ٚوؤٔٗ ٠طٍذ حٌٕـذس ، فؤٔمذطٗ رغئحٌٟ 

 ـــ أؿجض ٌظظغٍُ حٌظمش٠ش أَ ٔظخثـٗ ؟

 .رً ٔظخثـٗ  (أؿخد ِزظغّخ ٚلذ فُٙ ِخ أسِٟ ا١ٌٗ  )ـــ 

 :ك١ٕٙخ حكّش ٚؿٟٙ حكّشحسح ؽذ٠ذح ، ٚحرظغّض حرظغخِش خـٌٛش ، ٚأهشلض فٟ ك١خء ، فغؤٌٕٟ 



 ـــ طشٜ ً٘ حٌٕظخثؾ ا٠ـخر١ش أَ عٍز١ش ؟

ٚحوظف١ض رٙزٖ حٌؼزخسس )!  حٌفش٠ذس... ٌُ ٠غزك ألكذ أْ ػشك ػٍٝ حٌضٚحؽ رٙزٖ حٌطش٠مش  (أؿزض فٟ ٔزشس طىخد طىْٛ ّ٘غخ  )ـــ 

 :فخعظغً ٘ٛ حٌّٛلف ٚأسدف . (، فٍُ أس كخؿش ٌىٍّخص أخشٜ 

 !ـــ أأػظزش ٘زح ارح رخدسس ِٛحفمش؟

 !ٚحوظفٝ ٘ٛ... ٚحوظف١ض رؤْ أِٚؤص رشأعٟ 

******************* 

 ـــ ِخ سأ٠ِه ٠خ ك١ٕٓ أْ ٔؾظشٞ ٘زٖ حٌىؼىش ٌلفً خطزظٕخ ؟

 !ـــ أٙخ سحثؼش ٠خ فخسط ، ِٛحفمش هزؼخ

 .ـــ ػٍٝ رشوش هللا ارْ 

 !ـــ عٕؾظشٞ ٚحكذس فلغذ ؟

 . أٔخ ٚأٔض ٚكٕخْ ٚأرٟ ٚأِٟ ٚػّه : ـــ أػظمذ أٔٙخ طىفٟ فٕلٓ عظش أفشحد

 :أٌظفض اٌٝ أخظٟ كٕخْ 

 ـــ ِخرح طش٠ٓ ٠خ كٕخْ ؟

 .ـــ أسٜ أْ فخسعخ ِلك ، ٚحكذس طىفٟ 

 :فٟ حعظغالَ أسدفضُ 

 .ـــ ارْ ٔلنش ِؼٗ هزمخ ِٓ حٌلٍٜٛ 

 .فٍٕىظف رٙزح حٌمذس ، أوؼش ِٓ رٌه ٠ىْٛ اعشحفخ  (ٚوؤٔٗ ٠لغُ حٌّٛلف  )ـــ 

 .ػخرغش ... ٕٚ٘خ عىضُّ ِٚن١ٕخ فٟ هش٠مٕخ ، ِٚن١ض ِؼُٙ 



 (عطش أم١ف ف١ٗ ٚؿٗ حالخظالف ر١ٓ طفى١ش حألد ٚفخسط )

 !أوً ٘زح ألٕٔخ ٌُ ٔؾظش اال وؼىش ٚحكذس ؟ (ٚلذ أٌفخٟٔ ػخرغش )ـــ 

 !وخْ أرٟ ٠شحٖ وشِخ ، ٚطغ١ّٗ أٔض اعشحفخ . ـــ رً ألٔه ٚففض ؽشحءٔخ ٌؼخ١ٔش اعشحفخ 

 .ـــ ٔؼُ ٘ٛ اعشحف ، فٙزٖ حٌىؼىش وز١شس وفخ٠ش ، رً أخ طىف١ٕخ ٚطض٠ذ 

 !حؽظشٜ أرٟ ألِٟ ٠َٛ خطزظّٙخ ػالػش أفٕخف ِخظٍفش ِٓ حٌلٍٜٛ ، وٛٔٙخ ِٕخعزش طلذع ٌّشس ٚحكذس فٟ حٌؼّش  (ِلظـش)ـــ 

ٚحٌظقذق رٗ . أسٜ أٔٙخ ٚاْ طىٓ ١ٌٍش فخٌؼّش ، فخإلعشحف اعشحف ، هخٌّخ أٔٗ ٠ف١ل ػٓ حٌلخؿش  (ِلخٚال حخظ١خس ػزخسحطٗ)ـــ 

 .فٟ ٘زٖ حٌلخي أٌٚٝ ، ٚوزٌه ِشحػخس حٌؾشحء ػٍٝ لذس حٌلخؿش رخدة رٞ رذء 

ٌزح ،   .     ِغ أْ وخْ والَ فخسط رذح ِٕطم١خ ، ٌىٕٗ ٌُ ٠لع رمزٛي فٟ ٔفغٟ ، خخفش ك١ٓ ألخسٔٗ رّغٍه أرٟ ٚفّٙٗ ٌٍىشَ 

 . حوظف١ض رب٠ّخءس خف١فش ٚحرظغخِش رخ٘ظش 

********************* 

٠ىف١ٕخ ِخ أمؼض ِٓ حٌفشؿ ؿشحء ِؼخ١٠شن ِٚمخسٔخطه غ١ش حٌغ٠ٛش . ـــ  أسؿٛن ال طؼٛدٞ ٌظٍه حٌّمخسٔخص حٌـٛفخء ٠خ ك١ٕٓ 

 ... .ٚػمٟ رٟ ك١ٓ ألٛي ٌه رؤْ فخسط ؽخد سحثغ ١ِّٚض ِٚخظٍف ػٓ رخلٟ ِٓ ػشمٛح ػ١ٍه حٌضٚحؽ ، ٚ . طٍه 

 .ٌٚىٕٗ ال ٠فظؤ ٠ظؼخسك ِغ ِخ حػظذطٗ ِٓ هزغ أرٟ ٚآسحثٗ ٠خ كٕخْ  (ِمخهؼش)ـــ 

رً ِخ أسحٖ أٔخ ٠خ ك١ٕٓ رؼذ ِخ ؽٙذطٗ ِٓ ِٛحلف ، ٘ٛ أٔه أٔض ِٓ طضؽ رؤرٟ فٟ وً فغ١شس ٚوز١شس  (طٙض سأعٙخ ٔخف١ش )ـــ 

ٚطؼمذ٠ٓ ِمخسٔخص ال هخثً ِٓ ٚسحثٙخ ، فؤرٟ ٌٓ ٠ىْٛ وؤٞ ؽخد ، ٚحألُ٘ أْ أٞ ؽخد ٌٓ . ر١ٕه ٚر١ٓ أٞ ؽخد ٠ظمذَ ٌٍضٚحؽ 

 !٠ىْٛ أرذح وؤرٟ

 !ـــ ٚ٘زح ٘ٛ ٌذ حٌّؾىٍش ٠خ كٕخْ

 ـــ ِخرح طمقذ٠ٓ ؟

 .ٚرّخ إٔٔخ فٟ ع١خق حٌلذ٠غ ػٓ فخسط ، فؤٔخ أس٠ذ ِٕٗ أْ ٠ىْٛ ِؼً أرٟ . وؤرٟ ... ـــ أٔخ أسغذ أْ أطضٚؽ ِٓ ؽخد ٠ىْٛ 



رخإلمخفش اٌٝ وٛٔٗ هٍزخ فٟ غ١ش ِلٍٗ ، فٍىً أغخْ ؽخق١ظٗ حٌّظفشدس ٚوّخ أْ . ٌٚىٓ ٘زح ِغظل١ً ٠خ ك١ٕٓ  (ِغظٕىشس )ـــ 

 .ألرٟ ١ِّضحص سحثؼش ، فٍفخسط وزٌه 

 .ـــ فل١ق ، ٌٚىٕٙخ ال ططخرك ١ِّضحص أرٟ ٠خ كٕخْ 

 ! ـــ ١ٌٚظ ِٓ حٌّفظشك أْ ططخرمٙخ

 ...ـــ ٌٚىٓ 

ٚأٔخ ٠خ ك١ٕٓ أكذ أرٟ . اْ ٘زح ٘ٛ حٌٛمغ حٌطز١ؼٟ ، فمذ خٍمٕخ هللا ِخظٍف١ٓ فٟ ١ِّضحطٕخ ٚػ١ٛرٕخ ٚهزخػٕخ ... ـــ ٠خ كز١زظٟ 

غ١ش إٟٔٔ رض أٌلع ِئخشح أٔه طشفؼ١ٓ أرٟ فٟ أكخ١٠ٓ وؼ١شس اٌٝ ِقخف . ولزه ٌٗ ، ٚلذ الكظض ؽذس طؼٍمه رٗ ِز وٕخ فغخسح 

! فىٕض وؼ١شح ِخ طزشس٠ٓ أخطخءٖ ، ٚطٕمز١ٓ ف١ٙخ رلؼخ ػٓ ح١ٌّّضحص رخٌمٛس! ففٟ ٔظشن، وً حٌشؿخي ٠خطجْٛ اال أرخٔخ ! حٌّالثىش 

ٚرىً فشحكش أٔخ ٌُ أوٓ أرذح أإ٠ذ أرٟ فٟ ٘زح . حٌزٞ وُٕض كخمشس ف١ٗ ، الكظض أٔه أؽذص ف١ٗ رؤرٟ " ِٛلف حٌىؼىش"فّؼال ، 

الع١ّخ ٚأْ حألِش طؼذٜ حٌىؼه ! اعشحفخ فٟ غ١ش ِلٍٗ: ػٍٝ كذ طؼز١شن ، رً وٕض أسحٖ وّخ ٠شحٖ فخسط طّخِخ " حٌىشَ"

ر١ذ . فمذ وخْ ٚحٌذٔخ ٠غذق ػ١ٍٕخ ِٓ حألهؼّش ٚحٌٙذح٠خ ٚحٌّالرظ ، ِخ ٠ف١ل ػٍٝ كخؿظٕخ فٟ أك١خْ وؼ١شس . ٚحٌلٍٜٛ ِغ أرٟ 

ٌٚىٓ ٘زح ال ٠ؼٕٟ ٠خ أخظٟ أْ فخسعخ رخ١ً ، ٚأّخ ٘ٛ وش٠ُ رذسؿش . أْ وخْ ٠شٜ ٘زح ِٓ حٌٛحؿذ ٚحٌىشَ ٚحٌظٛعؼش ػٍٝ حألً٘ 

".١ٌٕفك  رٚ عؼش ِٓ عؼظٗ: "ٚوّخ لخي طؼخٌٝ . طخظٍف ػٓ دسؿش وشَ أرٟ ، ٚفٟ وً خ١ش 
1

 

    فخٌلم١مش ٠خ ك١ٕٓ حٌظٟ طؤر١ٓ أٔض اال اغفخٌٙخ ٘ٛ أْ أرٟ ِّٙخ وخْ سحثؼخ ، فٙٛ فٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخف رؾش ، ٚحٌزؾش ٠خطجْٛ 

حعظّؼٟ اٌٝ ٠خ أخ١ظٟ ، ٠ـذ ػ١ٍه أْ طظخٍقٟ ِٓ ٘زح حٌُٛ٘ حٌزٞ طلٛي  (طغظىًّ ٚلذ رذص أوؼش كضِخ ٚؿذ٠ش). ٠ٚق١زْٛ 

ٌٚىٓ ٘زح ال ٠ٕفٟ رلخي ٚؿٛد سؿخي سحثؼ١ٓ رقٛسس . ف١ٍظ ٕ٘خن سؿً وؤرٟ رىً ففخطٗ حٌّلززش ٚحإل٠ـخر١ش . اٌٝ ٘خؿظ 

ٌمذ . أسؿٛن ٠خ ك١ٕٓ ، كخٌٟٚ أْ طظخطٟ ٘زح حٌؾؼٛس ٌجال طظٍّٟ فخسط ٚٔفغه . ِخخٌفش ٌٍقٛسس حٌظٟ حػظذط١ٙخ ِٓ أر١ٕخ 

 !م١ؼِض حٌىؼ١ش ِٓ حٌفشؿ رغزذ ٘زح حٌظفى١ش حٌلخٌُ حٌؼقٟ ػٍٝ حٌظلم١ك

 ! أٌُ ٠غزك أْ ػمذص ِمخسٔخص ر١ٓ أرٟ ٚصٚؿه ِلّٛد ؟ (فٟ ك١شس )ـــ 

                                                             
1
 (7: اآلية):  سورة الطالق  



ٍْن )ـــ  اال أْ حألِش ٌُ ٠ؼُذ أرذح وٛٔٗ خخهشح ػخرشح ، .  رىً فشحكش ، ٔؼُ كذع ٚػمذص ػذس ِمخسٔخص فٟ حٌغخرك  (ططشق ٌؼٛح

 .ٚ٘ىزح ، ٌُ ٠ظلٛي حألِش ٌٙخؿظ أرذح وّخ ٘ٛ حٌلخي ِؼه ٠خ ك١ٕٓ . ٚوٕض عشػخْ ِخ أهشدٖ ٌؼٍّٟ رؼذَ ؿذٚحٖ 

فل١ًٕخ أفىش فٟ والَ كٕخْ ٚألظٕغ رٗ ، ٚأػظضَ .      حٔظٙٝ حٌلٛحس ر١ٕٕخ ، ٚغخدسص كٕخْ اٌٝ ر١ض صٚؿٙخ ، ٚؽشد رٟ أٔخ حٌفىش 

ٌٚىٕٟ ال أٌزغ أْ أسوٓ ٌفىشٞ حٌمذ٠ُ ٚا٠ّخٟٔ حٌؼ١ّك رشٚػش أرٟ ، ٚسغزظٟ حٌّغظ١ّظش فٟ . طٕف١زٖ فٟ أٚي ٌمخء ٌٟ ِغ فخسط 

 ...ٚػذص أؿظش حٌزوش٠خص وؼخدطٟ ! ِؼً أرٟ... أْ ٠ىْٛ فخسط ِؼٍٗ 

************************ 

طٛفٟ ٚأٔخ فٟ حٌؼؾش٠ٓ ِٓ حٌؼّش ، ػؾش عٕٛحص ِنض ٌٚىؤٔٗ سكً .    اْ كٕخْ ِلمش ، فمذ وٕض ؽذ٠ذس حٌظؼٍك رؤرٟ ِٚخصٌض 

وخْ أخٟ ٚكز١زٟ ٚفذ٠مٟ ٚسف١مٟ ٚٔخفلٟ ِٚؼٍّٟ ِٚٛؿٟٙ ، ٚفٛق وً ٘زح : وخْ وً ؽٟء رخٌٕغزش ٌٟ. رخألِظ حٌمش٠ذ 

 !  ٚأخز لٍزٟ ِؼٗ... ٚػٕذ ٚفخطٗ ، ؽؼشص أٔٗ سكً .أرٟ ... 

طٛف١ض أِٟ ػمذ ٚالدطٟ رم١ًٍ ؿشحء ِشك أف١زض رٗ ، !     آٖ ٌٛ ٠ؼٍُ فخسط و١ف ح٘ظُ رٕخ أرٟ ٚحكظٛحٔخ رؼذ سك١ً أِٟ 

وخْ ٚحٌذٞ ٠ؼًّ هز١زخ ، فىخْ ٠ز٘ذ اٌٝ . غذح ؽذ٠ذ حٌمشد ِٕخ ٚؽذ٠ذ حٌلشؿ ػ١ٍٕخ . فؼىف أرٟ ػٍٝ سػخ٠ظٕخ أٔخ ٚكٕخْ 

. ٚفٟ حٌطش٠ك ، وخْ ٠مشأ ػ١ٍٕخ حألروخس ٚحألدػ١ش ٚحألٚسحد ٌٕلفظٙخ ِؼخ . حٌّغظؾفٝ فزخكخ رؼذ أْ ٠ٛفٍٕخ اٌٝ حٌّذسعش 

ػُ ٠غخػذٔخ لز١ً حٌّغشد فٟ . ٚػٕذِخ ٠شؿغ ِٓ ػٍّٗ  ٚٔظغذٜ ِؼخ ، ٕٔقشف أٔخ ٚأخظٟ ٌٍذسط ٚحٌّزحوشس ، ٠ٚشطخف ٘ٛ ل١ٍال 

فىٕخ . ٚفٟ حٌّغخء ، وخْ ٠ؤخزٔخ إلكذٜ حٌّىظزخص حٌّٛؿٛدس فٟ ِذ٠ٕظٕخ ، ِٚخ أوؼش٘خ . أٞ دسط أٚ ِخدس حعظؾىٍض ػ١ٍٕخ 

ِٓ حٌىظذ " ٌز ٚهخد"ٚٔؼٛد فٟ وً ١ٌٍش ِل١ٍّٓ رّخ . ّٔنٟ حٌغخػخص حٌطٛحي ٔظطٍغ اٌٝ حألسفف فٟ كّخط ٌٚٙفش 

 . ٚحٌّـالص 

فمذ كذع ِشس أْ مشرظٕخ اكذٜ حٌّؼٍّخص ظٍّخ ، فخطـٕٙخ اٌٝ حإلدحسس .    كظٝ فٟ خنُ ػٍّٗ ، رظٕخ ؿضءح ال ٠ظـضأ ِٓ ك١خطٗ 

ٚأروش . ٠ِٛٙخ ، طلذع أرٟ ِغ حٌّذسعش رّٕظٙٝ حٌلضَ . فخعظؤرْ ِٓ ِذ٠شٖ عخػش . فظشس حالعظشحكش ٚحطقٍٕخ رؤرٟ فٟ ػٍّٗ 

فٙٛ ٠غّغٟ روشٜ . حإلٔغخْ روشٜ ٠خ أعظخرطٕخ حٌفخمٍش ، ٚخخفـــش اْ وخْ ِذسعخ : "أْ اكذٜ حٌؼزخسحص حٌظٟ لخٌٙخ ٌٙخ وخٔض 

 ! "فٟ لٍٛد هٍزظٗ ِذٜ حٌل١خس ، ٌٙزح حكشفٟ ػٍٝ أْ طظشوٟ فٟ ٔفٛط هٍزظه روشٜ ه١زش



.     وخْ ألرٟ دٚس كظٝ فٟ كـخرٕخ ، فمز١ً رٍٛغٕخ أٔخ ٚكٕخْ عٓ حٌلـخد ، ؿّؼٕخ أرٟ ٚأخز ٠لذػٕخ ػٓ فنٍٗ ٚأفنخٌٗ 

! فل١ق أٔٗ ٌُ ٠ـزشٔخ ػٍٝ حسطذحثٗ ، فٛلغ والِٗ حٌشل١ك حٌّٛصْٚ ِٛلؼخ كغًٕخ فٟ لٍٛرٕخ ، ٚوخْ أْ طلٛي اٌٝ فؼً رؼذ أ٠خَ

ٚوخْ ِنشد حٌّؼً رط١ذ لٍزٗ ٚخٍمٗ حٌلغٓ عٛحء . وّخ كشؿ أرٟ دحثّخ ػٍٝ غشط حٌّؼخٟٔ حإلعال١ِش ٚحإلٔغخ١ٔش حٌشحل١ش 

 .فٟ ٔطخق ػٍّٗ أٚ ر١ٓ أفشحد أعشطٕخ 

فىخْ أرٟ ٠غظغً . وّخ حػظذٔخ أْ ٔغ١ّٙخ أٔخ ٚكٕخْ "  أكخد٠غ حٌغذحء"     ِٓ حألِٛس حٌظٟ ال أفظؤ أروش٘خ ٚأؽظخق ا١ٌٙخ ٟ٘ 

ٌُٚ طىٓ طٍه حألكخد٠غ . ٚلض طلن١ش حٌغذحء ١ٌظلذع ِؼٕخ ٚا١ٌٕخ ، فغذص طٍه حألٚلخص ِٓ أِظغ ِخ لن١ٕخ ِغ أرٟ ػٍٝ حإلهالق 

فىٕخ طخسس ٔظلذع ػٓ ٠ِٕٛخ حٌّذسعٟ ، ٚطخسس أخشٜ ٠شٚٞ ٌٕخ لقش ِٓ لقـ . ِخققش ٌّٛمٛع ِلذد أٚ ٘ذف ِؼ١ٓ 

فٍُ ٠ىٓ أرٟ ِٓ رٌه حٌٕٛع حٌّلذ . ٚأك١خٔخ أخشٜ وخْ ٠ظلفٕخ رمققٗ أ٠خَ وخْ هخٌزخ فٟ حٌؼخ٠ٛٔش . حٌقلخرش أٚ حٌظخس٠خ 

أٚحٖ . رً وخْ ٚلٛسح ٚ٘خدثخ ، ٚوخْ ػخؽمخ ٌألدد ِٕز فغشٖ . ٌٍّغخِشحص ٚحالعظىؾخفخص ، وّخ ٟ٘ ػخدس حٌؾزخد فٟ رٌه حٌغٓ 

 !٠خ أرض ، فخٌزوش٠خص ال طٕظٟٙ ٚحٌزٞ فُمذ ١٘ٙخص أْ ٠ؼٛد

ٚأملٝ .      طؼٍمض رؤرٟ أوؼش ِٓ كٕخْ رىؼ١ش ، ٚوزشص ألؿذ ٔفغٟ ظٍٗ حٌزٞ ال ٠فخسلٗ ، فىٕض أطٛق ٌقلزظٗ ٚحٌـٍٛط ِؼٗ 

فٍُ أٌزغ أْ رذأص ".  ٘خؿظ حٌّمخسٔش"أِخ حإلؽىخي حٌٛك١ذ حٌزٞ ٔظؾ ػٓ طؼٍمٟ رٗ فٙٛ . أرٟ عززخ فٟ ؽغفٟ رخٌمشحءس ٚحألدد 

فؤٌف١ض ٔفغٟ أوظذ لٛحثُ ال ٔٙخ٠ش ٌٙخ ِٓ حٌقفخص ٚحٌّؼخ١٠ش حٌظٟ . رؼذ ٚفخطٗ رّمخسٔش أٞ ؽخد ٠ؼشك ػٍٟ حٌضٚحؽ رؤرٟ 

ر١ذ لذ ػٍّض أْ أكذح ٌٓ ٠ىْٛ وؤرٟ ،  ! أْ أكذح ٌُ طٕطزك ػ١ٍٗ ٘زٖ حٌقفخصٚح أْ طظخ١ًَ ٌٚه.أسغذ رٙخ فٟ ؽش٠ه حٌل١خس 

 ٚوً . أرٟ خقخي حٌظٟ غذص ِلززش اٌٝ لٍزٟ وخٔض حٌخقخيفىً ! ٠ٛحفمٙخ حٌظٟ ٌُ طـذ ِٓ إٟٔٔ أر١ض حٌظخٍٟ ػٓ ؽشٚهٟ

، فزض أكذ ِخ ٠لذ ، ٚأرغل ِخ ٠زغل ،  ٖ فٟطّؼٍضٟٔ حٌشؿٌٛش وٍٙخ حِغ.   ٔفغٟ ، أرغنٙخ أرٟ ٠ِٛخٔفشص ِٕٙخ حٌظٟ حٌطزخثغ

، ِٚخ ِشكٍش طؼٍمٟ رؤرٟ ٚسإ٠ظٗ حٌّؼً حألػٍٝ  :  ٘زٖ حٌّشكٍش ص ٚرخص ِٓ حٌقؼذ ػٍٟ أْ أطـخٚ.دْٚ أٞ طفى١ش أٚ طشدد 

طشٜ ً٘ عؤعظط١غ أْ أطغٍذ ػٍٝ ٘زح حٌٙخؿظ ِغ فخسط ، أَ أٔٗ ع١ىْٛ عززخ فٟ ٘ذَ ِخ ر١ٕٕخ ! طال٘خ ِٓ ِشكٍش حٌّمخسٔخص 

 !وّخ كقً عخرمخ ِغ غ١شٖ

********************** 

 !ـــ ٚحٌذطه ع١ذس ٌط١فش ؿذح ٠خ فخسط ، وُ أغزطه ػ١ٍٙخ 

 ! ٚاْ وٕض أك١خٔخ أخؾخ٘خ ك١ٓ أطزوش حٌـخٔذ حٌلخصَ ِٓ ؽخق١ظٙخ (٠نله)!ـــ إٟٔ أكّذ هللا ػٍٝ ٚؿٛد٘خ فٟ ك١خطٟ 



 !ـــ ٚو١ف ٘ٛ ؿخٔزٙخ حٌلخصَ ؟

 .ـــ ػٕذِخ وٕض فغ١شح ، وخٔض أِٟ طؼخلزٕٟ أك١خٔخ ، ارح ِخ حسطىزض طقشفخ خخهجًخ أٚ غ١ش الثك 

 ـــ ِؼً ِخرح؟

 .ـــ ِؼً طؤخشٞ خخسؽ حٌّٕضي أٚ خشٚؿٟ ِغ أفلخرٟ دْٚ ارالغٙخ 

 ـــ ٚو١ف ػخلزظه ٚحٌذطه ٚلظٙخ؟

طقٛسٞ . ٚ٘ٛ ػمخد حػظَزشطُٗ ال ؽٟء ٔظ١ش حٌمٍك حٌزٞ عززظٗ ٌٙخ . كشِظٕٟ ِٓ حٌّقشٚف ٌؼالػش أ٠خَ فلغذ  (ِزظغّخ)ـــ 

 .أٔٙخ هٍزض ِٓ رؼل حٌـ١شحْ ـــ ؿضحُ٘ هللا خ١شح ـــ أْ ٠غخػذٚ٘خ فٟ حٌزلغ ػٕٟ ، خخفش أْ أرٟ وخْ ِغخفشح ٚلظٙخ 

 .رخٌٕغزش ٌٕخ أٔخ ٚكٕخْ ، ٌُ ٠لقً أْ ػخلزٕخ أرٟ لو  (ِغظغشرش)ـــ 

 !ِؼمٛي؟ (ِغظغشرخ)ـــ 

 .وخْ ٠ئِٓ أْ حٌؼمخد ال هخثً ِٓ ٚسحثٗ ، ٚأٔٗ ٠ٛسع فٟ ٔفظ حٌطفً ِؾخػش حٌغخو ٚحٌزي  (ِئوذس)ـــ 

. فشرّخ طف١ذ ٘زٖ حٌطش٠مش ِغ رؼل حألهفخي ، ٚطغظؼقٟ ِغ حٌزؼل ح٢خش . أسٜ فٟ ٘زح رؼل حٌّزخٌغش  (٠مطذ كخؿز١ٗ )ـــ 

 .ٕٚ٘خن ِٓ حٌٕخط ٚكظٝ  ِٓ حألهفخي ِٓ ال ٠شطذع اال رخٌؼمخد 

 . سرّخ ، ٌٚىٕٕٟ أفنً هش٠مش أرٟ  (فٟ غ١ش حلظٕخع وؼخدطٟ وٍّخ ٔخلؾٕخ أِشح ػٓ أرٟ )ـــ 

فظؼٍمٟ رؤرٟ ؿؼٍٕٟ . ٚغذص ٘زٖ ػخدطٗ وٍّخ طٕخلؾض ِؼٗ فٟ أِش ٠ظؼٍك رؤرٟ ، ٚخخٌفظٗ أٔخ فٟ حٌشأٞ .      ٠ئػش فخسط أال ٠شد 

وٕض أفش ػٍٝ طؤ١٠ذ ٚؿٙش ٔظش أرٟ أٚ ِٛلفٗ دْٚ أدٔٝ طفى١ش . ػ١ٕذس ، كظٝ اْ وخْ فخسط ػٍٝ كك فٟ رؼل حألك١خْ 

ٌٚىٓ ِالِلٗ ال طىخد . ٚرخص ٘زح حألِش ٠ضػؾ فخسط ، وّخ أِغٝ ٚحملخ أٔٗ ٠ئػش حٌغىٛص ٚحٌظـخً٘ فٟ وً ِشس . أٚطشدد 

طخٍٛ ِٓ أِخسحص حٌن١ك ، ٌذسؿش إٟٔٔ وٕض أطغخءي أك١خٔخ ػّخ ارح وخٔض عظؤطٟ ػ١ٍٗ ٌلظش حٔفـخس ، أٚ أْ حٌظـخً٘ ٚحٌظّش٠ش 

 !ع١غذٚحْ ِٕٙـٗ

**************************** 



 .ـــ أٔخ ال أدسٞ ِخ خطذ ك١ٕٓ رخٌنزو ٠خ كٕخْ ؟ أٙخ رزغخهش ال طىف ػٓ حٌّمخسٔش ر١ٕٟ ٚر١ٓ أر١ىّخ 

ـــ ك١ٕٓ وخٔض ؽذ٠ذس حٌظؼٍك رؤرٟ رقٛسس ال طظخ١ٍٙخ ، كظٝ إٟٔ ال أرخٌغ ك١ٓ ألٛي أٙخ لنض ؿً ك١خطٙخ ر١ٓ حٌذسحعش أٚ 

 !حٌمشحءس أٚ ِغ أرٟ 

 ـــ ًٚ٘ الكع ٚحٌذن ٘زح حٌظؼٍك ؟

 .ـــ رال ؽه 

 ـــ ِٚخرح وخٔض سدس فؼٍٗ؟

ٚخخفش فٟ كخٌظٕخ ، ك١غ . ـــ وخْ أرٟ ٠شحٖ أِشح ػخد٠خ ؿذح ، فال طٕغٝ أْ طؼٍك حالرٕش رٛحٌذ٘خ ،  ٠ؼظزش هز١ؼ١خ فٟ ٔظش أٞ أد 

حٌـضء حألُ٘ ٘ٛ أْ ٘خؿظ حٌّمخسٔش ٌُ ٠ىٓ ؿضءح ِٓ ك١خس  (طغىض ١ٕ٘ٙش ٚطشدف)! طٛف١ض ٚحٌذطٕخ رؼذ ٚالدس ك١ٕٓ ِزخؽشس

أِخ لزً رٌه ، فٍُ ٠ؼذ٘خ أكذ ِؾىٍش ػٍٝ حإلهالق ، ك١غ ٌُ ٠زُذ ٌٙخ أٞ . ك١ٕٓ كظٝ طٛفٟ أرٟ ، ٚرذأص طفذ ػشٚك حٌضٚحؽ 

 !طٛحرغ عٍز١ش

 .ـــ فّٙض

كظٝ أٗ . ـــ ٚألوْٛ فش٠لش ِؼه ٠خ فخسط ، فمذ حعظغً أرٟ طؼٍمٙخ ٌقخٌلٙخ ، فىخْ ٠ؾـؼٙخ ػٍٝ حٌمشحءس ٚحٌىظخرش وزٌه 

ٚٚػذطٗ أْ طمَٛ رىظخرش لققٙخ . أخزش٘خ ِشس رؤٔٗ ٠ٕٛٞ وظخرش سٚح٠ش طؾخسوٗ ٟ٘ ف١ٙخ ، ٌىٕٙخ أفشص أْ ٠ظُ ٘ٛ سٚح٠ظٗ 

 .ٚسٚح٠ظٙخ حٌخخفش 

 ـــ ًٚ٘ وظذ حٌشٚح٠ش؟

ـــ ٔؼُ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ظّٙخ ، ٚال أدسٞ أطؼّذ ٘ٛ أْ ٠ظشوٙخ دْٚ أْ ٠ظّٙخ ، أٚ أْ وؼشس طذل١مٗ ِٚشحؿؼظٗ حٌّزخٌغ ف١ّٙخ ِٓ ٚؿٙش 

 .ػٍٝ أٞ كخي ، فمذ ٚفٝ ك١ٕٕخً ٚ٘ٛ ػٍٝ فشحػ حٌّٛص أْ طظّٙخ ٚطخظخس ٌٙخ ػٕٛحٔخ !  ٔظشٞ ّ٘خ حٌٍزحْ ِٕؼخٖ؟

 ـــ ًٚ٘ أطّظٙخ ؟

 .ال ، ِغ حألعف  (رٕزشس كض٠ٕش)ـــ 



 !ـــ ِؼمٛي

ـــ ٌمذ أػــــخس ٘زح حألِش حعظغشحرـــٟ أٔخ حألخشٜ فٟ حٌزذح٠ش ، فمذ طٛلؼظٙخ ػٍٝ ؽذس طؼٍمٙخ رؤرٟ ِزخدسس ألٞ ِّٙش ٠ّٕلٙخ 

 .ا٠ــخ٘خ ، وؼٙذٞ رٙخ ٚلض ك١خطٗ 

 فّخرح طغ١ش الكمخ؟! ـــ لٍض فٟ حٌزذح٠ش

ـــ ٌمذ فخدف ٚسأ٠ض ك١ٕٓ ٚلذ ِنض ػذس ؽٙٛس ػٍٝ ٚفخطٗ طمٍذ فٟ أٚسحلٗ ، ٚطظقفق سٚح٠ظٗ ، ٌٚىٕٙخ ِخ فظؤص طـٙؼ 

. ػُ حٔظٙٝ حألِش رؤْ أػخدص وً ؽٟء اٌٝ ِىخٔٗ ٚٔٙنض !"  وُ أكزه"أٚ " حؽظمض ٌه "رخٌزىخء ، ٚطّظُ رىٍّخص ِٓ لز١ً 

ٚال أعظزؼذ أْ طىْٛ لخِض . ٚلذ أٌف١ظٙخ طمَٛ رٕفظ حٌؼًّ ِٓ ػذس أػٛحَ ِنض ٚحٔظٙٝ حألِش آٔزحن طّخِخ وّخ حٔظٙٝ أٚي ِشس 

 !رّلخٚالص أخشٜ فٟ أٚلخص ِظزخ٠ٕش

وّخ رخص ِٓ . ـــ أػظمذ أٔٙخ طـذ فؼٛرش وز١شس فٟ حٌظؤلٍُ ِغ ٚفخطٗ ، ٚٚؿٛد٘خ لش٠زش ِٓ أٞ ؽٟء ٠ظؼٍك رٗ ١ٙ٠ؾ حٌزوشٜ 

 ! ٚحملخ أْ طؼٍمٙخ ٘زح حٔؼىظ فٟ ِمخسٔخطٙخ حٌؼـ١زش ِؼٟ 

 .ػٍٝ حألغٍذ ٘زح ِخ كذع  (ِئوذس)ـــ 

ال ٠ـذ )... ٌٚىٕٕٟ رقشحكش . ال س٠ذ أْ ٚحٌذوُ وخْ لٛٞ حٌلنٛس فٟ ك١خطىُ ، ِٚٓ حٌقؼذ ػذَ حٌظؼٍك رزوشحٖ  (ِزظغّخ)ـــ 

  .(حٌىٍّخص حٌّٕخعزش

اْ أعٛأ حٌّؾخػش حٌظٟ لذ طّش ربٔغخْ ، ٟ٘ أْ ٠ؾؼش أْ ؽخق١ظٗ طُّلٝ رغزذ . أفُٙ ِخ طّش رٗ ٠خ فخسط  (طِٛت ا١ٌٗ)ـــ 

 .ِمخسٔظٗ رآخش ، خخفش اْ وٕخ رقذد حٌلذ٠غ ػٓ حٌضٚحؽ ٕ٘خ 

 !؟(٠ؼـض ػٓ ا٠ـخد حٌىٍّخص حٌّٕخعزش ِشس أخشٜ ، ف١ئػش حٌقّض)... أٙخ طغخٔذٖ كظٝ ٚاْ وخْ ػٍٝ  (رلشلش ٚأٌُ )ـــ 

 ـــ ػٍٝ خطؤ ، أ١ٌظ وزٌه؟

 ـــ طّخِخ ، أطزوش٠ٓ ِٛلف حٌىؼىش رحن؟

 .ـــ ٔؼُ أروشٖ 



وزٌه ، طلذػٕخ ِٓ ػذس أ٠خَ ػٓ ؿذٜٚ . ـــ ٌمذ رذح ػ١ٍٙخ حاللظٕخع رىالِٟ ، ٌٚىٕٙخ أرض اال أْ طزذٞ حٌّؼخسمش ٚطظٙش حٌلضْ 

ألوْٛ ٚحملخ ، أٔخ ال أِخٔغ أْ ٔخظٍف فٟ ٚؿٙخص حٌٕظش  (٠ؾ١ش ربفزؼٗ)! ػمخد حألهفخي ، فؤرض اال أْ طئ٠ذ ٚؿٙش ٔظش أر١ٙخ 

 .ٚأّخ ِخ ٠نخ٠مٕٟ فٟ ِٕخلؾخص ك١ٕٓ أِشحْ 

 ـــ ِٚخ ّ٘خ؟

ـــ حألٚي أْ خالفٟ ِؼٙخ دحثّخ ِخ ٠فغذ ٌٍٛد لن١ش ، ع١ّخ ٚأْ ؿٍٗ ٠ظؼٍك رؤر١ٙخ ، ِّخ ٠ـؼٍٙخ طقش ػٍٝ سأ٠ٙخ ٚطن١ك 

ٚسرّخ ٠ىْٛ حألُ٘ ٘ٛ إٟٔٔ وؼ١شح ِخ أٌّق ِٓ ٔظشحطٙخ ٚهش٠مش طؼز١ش٘خ ، أٔٙخ ٟ٘ ٔفغٙخ طئِٓ رخطؤ ٚؿٙش حٌٕظش . رخخظالفٟ 

 !٘خؿظ... أػظمذ أْ حألِش رذأ ٠ظلٛي اٌٝ . ٘زٖ أٚ رحن ، ٚوؤْ ؽ١جخ فٟ دحخٍٙخ ٠ّٕؼٙخ أْ طؼظشف 

رقشحكش ،  . (٠ِٛت فخسط ػالِش حٌّٛحفمش)أطّٕٝ أال طؼشف ك١ٕٓ رؤٟٔ أخزشطه رزٌه . ـــ ٚ٘زح ٘ٛ عش خالفٟ حٌّغظّش ِؼٙخ 

 !أطؼشف أْ حٌغزذ حٌشث١غٟ ٚسحء طؤخش صٚحؽ ك١ٕٓ ٘ٛ ػمذ٘خ ٌظٍه حٌّمخسٔخص؟! لذ طؼذٜ حألِش ػاللظه أٔض ٚك١ٕٓ 

٘ٛ ؽٟء ال ٠طخق اْ ؽجض حٌلم١مش ، فٙزح حٌٕٛع حألؿٛف ِٓ حٌّمخسٔخص . ال أسٜ فٟ ٘زح ِخ ٠ذػٛ ٌٍؼـذ  (٠ِٛت فٟ حلظٕخع)ـــ 

 !٠ؼطٟ حإلٔغخْ حٔطزخػخ رؤٔٗ ال ؽٟء

فل١ق أٔٗ طمذَ ٌٙخ حٌىؼ١ش ، ٌٚىٕه أٚي ِٓ طظُ ! ٚأص٠ذن ِٓ حٌز١ض ؽؼشح ٠خ فخسط ، فؤٔض طؼذ أٚي خخهذ ٌٙخ. ـــ أٔض ِلك 

 .ِؼٗ اؿشحءحص حٌخطزش 

 !ـــ رقشحكش ال أدسٞ ، أ٠ىْٛ ٘زح ِزؼؼخ ٌٍفخش أٚ دحػ١خ ٌٍشػخء

 .ٌمذ طىٍّٕخ وؼ١شح أٔخ ٟٚ٘ رٙزح حٌؾؤْ  (رـذ٠ش). أػظمذ أٔٗ و١ٍّٙخ  (مخكىش)ـــ 

 !ٚاالَ ٚفٍظُ؟ (فٟ ح٘ظّخَ)ـــ 

رً إٟٔ طـخٚصص حألِش رظلز٠ش٘خ أْ ِؼً . ٌمذ أخزشطٙخ رخطٛسس ِخ طّش رٗ ! وخٌؼخدس ... اٌٝ كخثو ِغذٚد  (فٟ ٔزشس ِلزَطش)ـــ 

 !٘زٖ حٌخالفخص ٚحٌّمخسٔخص لذ طٙذد ػاللظىّخ

 ـــ ِٚخرح وخْ سد٘خ؟



ٚال أخف١ه إٟٔٔ حعظزؾشص رٙزح ٘ٛٔخ ِخ ، فمذ رخص ِٓ ػخدطٙخ حٌشد ٚحٌٙـَٛ . ـــ ٌُ طمً ؽ١جخ ، ٚاْ رذح ػ١ٍٙخ رؼل حاللظٕخع 

 .وٍّخ طلذػٕخ فٟ ٘زح حٌؾؤْ 

 ـــ أطؼظمذ٠ٓ أْ ٕ٘خن أِال فٟ أْ طظخٍـ ك١ٕٓ ِٓ طٍه حٌٙٛحؿظ؟

 !ٌٚىٕٟ آًِ رٌه. ال أعظط١غ أْ أػذن رؾٟء ال أمّٕٗ  (ِطشلش)ـــ 

 .ـــ ٚأٔخ 

 !أطؼشف أْ ٕ٘خن أِشح آخش ٠ـؼٍٕٟ أعظزؾش رمشد حٌفشؽ؟ (فٟ كّخعش)ـــ 

 ِٚخ ٘ٛ ٠خ طشٜ؟ (ِزظغّخ)ـــ 

 (طغىض ١ٕ٘ٙش)... ـــ أٔٙخ اٌٝ ح٢ْ ِظّغىش رخٌخطزش ، ٚ٘زح ٠ؼٕٟ أٔٙخ 

 ـــ ٠ؼٕٟ ِخرح ٠خ كٕخْ؟

ٚألوْٛ ِٕقفش ٌُ ٠لذع وزٌه أْ طّغه رٙخ أكذ  (ٚطشدف). ـــ أٔٙخ طش٠ذن ، فٍُ ٠لذع أٔٙخ فّذص ِغ أكذُ٘ هٛي ٘زٖ حٌّذس 

 .وً ٘زح حٌظّغه 

 . ال أدسٞ اْ وٕض عؤعظط١غ حٌقّٛد أوؼش ِٓ رٌه  (فٟ كضْ ِؾٛد رل١شس)ـــ 

 !أٌٙزٖ حٌذسؿش ؟ (ٚلذ ػال ٚؿٙٙخ أِخسحص حٌلضْ ٚخ١زش حألًِ )ـــ 

فل١ٕٓ ال طفظؤ طزوشٖ فٟ وً ِٛمٛع ٚػٕذ وً . ٚأوؼش ٠خ كٕخْ ، ١ٌٚض حألِش طٛلف ػٕذ حٌّمخسٔخص (فٟ خ١زش أًِ ٚحملش )ـــ 

إٟٔ أك١خٔخ أخؾٝ ِٕخلؾش رؼل حألِٛس ِؼٙخ خؾ١ش حٌذخٛي فٟ أكذ ِغظٕمؼخص حٌخالف ٚحٌّؾخدحص حٌىال١ِش حٌظٟ ال . خالف 

 .هخثً ِٓ سٚحثٙخ 

 

 . إٟٔ أسؿٛ ِٕه أْ طقزش ػ١ٍٙخ ٚطؼط١ٙخ فشفش أخشٜ  (فٟ سؿخء)ـــ 



إٟٔ أؽؼش أك١خٔخ أٔٙخ طخؾٝ خ١خٔش روشحٖ ، ارح ِخ ٟ٘ أرذص ! ـــ حٌّؾىٍش أٔٙخ ال طشٜ حألِش ٘خؿغخ رً ٚحؿزخ طـخٖ ٚحٌذ٘خ

 !ِخخٌفش ٌطزغ وخْ ٌٗ أٚ ٚؿٙش ٔظش طّغه ٘ٛ رٙخ

ػك رٟ ٠خ فخسط ك١ٓ ألٛي ٌه ، اْ ك١ٕٓ ال طؼخٟٔ ِٓ ِؾىٍش حالػظشحف رخٌخطؤ ، فٟ كخي ظَٕٕض رٌه ، هخٌّخ وخْ  (ِئوذس)ـــ 

 . ر١ذ أٔٗ اْ وخْ خطؤ أرٟ ، فٟٙ طـذ ٌٗ أٌف ِزشس ِٚزشس . حٌخطؤ خطؤ٘خ 

 " .لذع١ش ّٔٛرؽ حألد"ـــ ٔغظط١غ حٌمٛي ارْ أٔٙخ طؼ١ؼ فٟ ٘خؿظ 

 !ِغ حألعف (ِئ٠ذس)ـــ 

 ِٚخرح طمظشك١ٓ أٔض كال ٌٙزٖ حٌّؾىٍش؟ (ِظغخثال)ـــ 

 .ٚوُ أطّٕٝ أْ ٠ـؼٍٙخ كٛحسن ِؼٙخ طؤخز حألِش رـذ٠ش أوزش . ـــ ٌطخٌّخ وخْ حٌلٛحس ٚحٌقشحكش كال ٌىؼ١ش ِٓ حٌّؾىالص 

 !أِخ أٔخ فؤطّٕٝ أال ٠فنٟ اٌٝ حٔفـخس لخطً (٠طشق فٟ لٍك)ـــ 

*********************** 

 !ٌّخرح طزذٚ ؽخسدح ح١ٌَٛ ػٍٝ غ١ش ػخدطه ٠خ فخسط ؟ (أٔظش ا١ٌٗ فٟ ك١شس)ـــ 

ٌٚىٓ ِٓ حٌٛحمق أٔه ِؾغٌٛش  (٠ٕظش اٌٝ حٌظمخس٠ش حٌّظشحفش أِخِٟ). ـــ رقشحكش ٠خ ك١ٕٓ ، أسدص حٌظلذع ِؼه فٟ أِش ُِٙ 

 .ح٢ْ رّشحؿؼش حٌظمخس٠ش 

أسدص فلغذ أْ أٌفض حٔظزخ٘ه إٟٔٔ  (أسدف فٟ ٘ذٚء ). ال اهاللخ ، حٔظ١ٙض ٌظٛٞ ، ٚ٘زح آخش ٍِف  (أُص٠ق حٌظمخس٠ش ؿخٔزخ)ــــ 

ٚوٍٙخ . ٚأػٕخء ِشحؿؼظٟ ٌٍّفخص ػذد ِٓ حٌّشمٝ حٌز٠ٓ ِشٚح ػٍٝ ألغخِىُ ، ٚؿذص حٌىؼ١ش ِٓ حألخطخء حإلِالث١ش فٟ ٍِفخطُٙ 

 .فل١ق أْ حألخطخء ٌُ طىٓ ؿٛ٘ش٠ش ٌٚىٕٙخ طظً أخطخء . وّخ أسٜ ِٓ طٛل١ؼخطه ٕ٘خ ، لذ ِشص ػ١ٍه  (أٔظش اٌٝ حٌٍّفخص)

عؤٔظزٗ ٌٙزح حألِش حٌّشس حٌمخدِش ، فزقشحكش ١ٌظ ِٓ ػخدطـــٟ ِشحؿؼش ِخ ! حػزس٠ٕٟ ٠خ ك١ٕٓ (٠ـ١ذ فٟ ٔفظ حٌؾشٚد )ـــ 

 .أوظذ 



ٌُٚ أدسن إٟٔٔ رزٌه لذ أٌم١ض لٕزٍش ِٛلٛطش طٙذد رخالٔفـخس فٟ أٞ ٌلظش رً .      أٌم١ض ػزخسطٟ حٌظخ١ٌش رظٍمخث١ش ٚػذَ حوظشحع 

 !فٍُ ٠ىٓ ػٕذٞ أدٔٝ فىشس ػٓ حٌّٛمٛع حٌزٞ وخْ ٠ٕٛٞ فخسط أْ ٠لذػٕٟ رٗ!  رخٌزحص فٟ طٍه حٌٍلظش 

 .طمش٠شح أٚ ِالكظش أٚ غ١شٖ : ـــ وخْ أرٟ ٠لؼٕخ دحثّخ ػٍٝ ِشحؿؼش أٞ ؽٟء ٔىظزٗ ِّٙخ وخْ طخفٙخ 

 :فلذق رٟ فخسط ١ٌٕٙٙش ، ٚرذح وؤّٔخ ٠لخٚي طّخٌه أػقخرٗ ، ػُ أسدف فٟ غ١ع ِىظَٛ. ٚ٘ىزح أؽؼٍُض حٌفظ١ً دْٚ أْ أدسٞ 

 .ـــ  ٌىٓ فٟ ٘زح ا٘ذحس ٌىؼ١ش ِٓ حٌٛلض ، خخفش ٚأْ ١ٌظ وً ِخ ٠ىظزٗ حٌّشء ٠خنغ ٌزحص حأل١ّ٘ش 

" . حٌذلش ٟ٘ أُ٘ ؽٟء" ٌىٓ أرٟ وخْ ٠ؼذ ٘زح حألِش سث١غ١خ ، ٌٚطخٌّخ سدد ػزخسطٗ حٌخخٌذس  (أعظشعً فٟ خخهشطٟ رظٍمخث١ش)ـــ 

 ! طقٛس أٔٗ وظذ حٌىؼ١ش ِٓ حٌمقـ حٌظٟ ٌُ ٠ظّىٓ ِٓ ٔؾش٘خ ٌىؼشس ِخ وخْ ٠ذلك ٠ٚشحؿغ ، ٠ٚشحؿغ ٠ٚذلك

خغخسس ، ٌٛ أدسن ٚحٌذن أال ػًّ ٠خٍٛ ِٓ حٌؼ١ٛد ٚحألخطخء ، ٌىّٕخ ح٢ْ ٔغظّظغ رمشحءس سٚح٠ش خالرش ِٓ  (رٕزشس ِلزَطش )ـــ 

 !طؤ١ٌفٗ 

 !رخٌّٕخعزش ، ِخ ٘ٛ حٌّٛمٛع حٌزٞ أسدص ِٕخلؾظٟ ف١ٗ؟ (ٚوؤٟٔ طزوشص ؽ١جخ)! سرّخ (ِزظغّش )ـــ 

 .فٟ حٌلم١مش ٘ٛ حٌّٛمٛع حٌزٞ ٔلٓ رقذدٖ ح٢ْ  (٠زظغُ فٟ طشدد)ـــ 

 ـــ أطمقذ حٌظمخس٠ش ِٚشحؿؼظٙخ؟

 !أرخن (ٚوؤٔٗ ٠طٍك سفخفش)... ــــ ال ، لقذص 

 !أرٟ ، ِٚخ ٘ٛ حألِش حٌزٞ طشغذ فٟ ِٕخلؾظٗ ٠ٚظؼٍك رؤرٟ؟ (ِظؼـزش)ـــ 

 . ـــ أسدص أْ ٔظٕخلؼ كٛي حٌّمخسٔخص حٌؼذ٠ذس حٌظٟ طؼمذ٠ٕٙخ ر١ٕٟ ٚر١ٕٗ ٠خ ك١ٕٓ 

ٚسغُ ػٍّٟ رخطؤٖ ٚػذَ .    ٌٚغزذ ِخ أػخسص كف١ظظٟ فشحكش فخسط ، ٚسغزظٗ فٟ ِٕخلؾش ِخ سأ٠ظٗ أٔخ كمخ ال ؿذحي ف١ٗ 

فىخْ أْ سددص ػٍٝ . ؿذٚحٖ وّخ حػظخدص أْ طخزشٟٔ كٕخْ ، فبْ ع١شس أرٟ ظٍض كظٝ ح٢ْ خطًخ أكّش ، ػٍٝ حأللً رخٌٕغزش ٌٟ 

 !فخسط رٕزشس دفخػ١ش سغزش ِٕٟ فٟ اغالق رخد حٌٕمخػ لزً أْ ٠زذأ 

 ...ـــ اْ أرٟ ٘ٛ ِؼً حألػٍٝ ٠خ فخسط ، ِٚٓ كمٟ أْ أػمذ ِخ ؽجض ِٓ حٌّمخسٔـخ



أه رؼمذ ٘زٖ حٌّمخسٔخص حٌّـلفش ، طظ١ٍّٓ ٚحٌذن  (٠غظطشد فٟ ٘ذٚء)! ال ، ٘زح ١ٌظ ِٓ كمه (ِمخهؼخ فٟ كضَ)ـــ 

أه كظٝ ال طمز١ٍٓ أْ ٔخظٍف أٔخ ٚأٔض فٟ ٚؿٙش حٌٕظش ، ٌّـشد أْ ٚؿٙش حٌٕظش حٌّخخٌِفش ٟ٘ ٚؿٙش . ٚطظ١ٍّٕٕٟ ِؼٗ ٠خ ك١ٕٓ 

 ! ٘زح ػذح أٔه ال طٕفى١ٓ طظلذػ١ٓ ػٕٗ ، كظٝ فخس ٚحٌذن ع١ذ وً ؿٍغش أٚ ِٛلف أٚ كذ٠غ. ٔظش أر١ه 

 !أال طش٠ذٟٔ أْ أروش أرٟ فٟ أكخد٠ؼٕخ ؟ (ِمخهؼش فٟ ٔزشس ٘ـ١ِٛش)ـــ 

اْ ٕ٘خن فشلخ وز١شح ٠خ ك١ٕٓ ر١ٓ أْ طزوشٞ أرخن ، ٚ٘ٛ كك ال أس٠ذ ٚال أعظط١غ ، رً ال أٍِه  (ٚلذ أػشص كف١ظظٗ رٙـِٟٛ)ـــ 

وً ِخ أس٠ذٖ ِٕه ٘ٛ أْ  (ِلخٚال طّخٌه ٔفغٗ). غزٕه ا٠خٖ ، ٚر١ٓ أال ٠ىْٛ ٌه كذ٠غ غ١شٖ ، ٚحػظشحمٟ ػٍٝ حٌؼخ١ٔش ال حألٌٚٝ 

ٌٚىٓ و١ف أوٛٔٗ ٚأٔض ٌُ . فشفش ٚحكذس فلغذ ، ألوْٛ حٌشؿً ٚحٌضٚؽ حٌزٞ أس٠ذٖ ٌه ٚطش٠ذ٠ٕٗ ٌٕفغه ... طّٕل١ٕٟ فشفش 

 .طّٕل١ٕٟ أٞ فشفش ألػشفه رٕفغٟ ، رً ٌُٚ طّٕلٟ ٔفغه حٌفشفش ٌٍظؼشف ػٍٟ 

ف ٠خ فخسط؟ (حؽظؼً حٌغنذ فٟ دحخٍٟ ِغ ػزخسطٗ حألخ١شس)ـــ   !أفخسص حٌّؾىٍش ح٢ْ ِؾىٍش طؼشُّ

اْ ِخ طؼخ١ٕٔٗ ٠خ ك١ٕٓ ٠ظـخٚص طمذ٠ش روشٜ ٚحٌذن ، ١ٌقً اٌٝ  (ٚلذ رذأ فزشٖ ٠ٕفذ خخفش ِغ ػقز١ظٟ حٌظٟ أخزص طضدحد)ـــ 

أه رٙزٖ حٌّمخسٔخص ٚ٘زح . رً اْ ٘زح حألِش ال ػاللش ٌٗ رخٌلذ أٚ حٌظؼٍك ِٓ لش٠ذ أٚ رؼ١ذ . كذ حٌظؼٍك حٌٙخؿغٟ رّٕٛرؿٗ 

ٚألوْٛ فش٠لخ ِؼه فمذ ممض رسػخ  (طخرغ فٟ كضَ). حٌظفى١ش ، طلقش٠ٓ حٌشؿخي فٟ سؿً ٚحكذ ، ٚطّل١ٓ ؽخق١خطُٙ ِلٛح 

 !رىً ٘زٖ حٌّمخسٔخص حٌظٟ ال طٕظٟٙ ، ٚوُ ٚددص ِشحسح ٚطىشحس أْ أكذػه ػٓ ٘زح حألِش

 ٌّٚخرح ٌُ طفؼً هخٌّخ أٔه طشحٟٔ ِش٠نش رخٌٙٛحؿظ؟ (رلذس)ـــ 

فمذ ظٕٕض فٟ . ٌُ ألً أه ِش٠نش رخٌٙٛحؿظ ، أٔخ أٔخلؼ اعمخهه حٌّغظّش ٌّٕٛرؽ ٚحٌذن  (ِلخٚال حٌلفخظ ػٍٝ ٘ذٚثٗ)ـــ 

ٌىٓ حألِش طـخٚص حٌلذ حٌّؼمٛي ، خخفش ٚأٔٗ . حٌزذح٠ش ، أٔٗ حعظلنخس هز١ؼٟ ٌٍشؿً حٌزٞ وخْ ِؼٍه حألػٍٝ ، ٚطفّٙض رٌه 

ٌزٌه أٔخ ِنطش ٌّقخسكظه ح٢ْ ٚرٙزٖ . فخس ِؼخس خالفخص ٚؽمخق ر١ٕٕخ ، ٠ٕظٟٙ دحثّخ رظغ١ٍّٟ حٌقخِض ػٍٝ ِنل 

 ! الع١ّخ ٚأٔٗ رخص ؿ١ٍخ أْ حألِش طؼذٜ حٌظؼٍك ١ٌغذٚ ٘خؿغخ خط١شح ٠ٙذد ػاللظٕخ . حٌقٛسس ، لزً أْ ٠زٍغ حٌغ١ً حٌضرخ 

 !ٚسغُ ػٍّٟ رّخ ٠شِٟ ا١ٌٗ فخسط ، اال إٟٔٔ أر١َْض اال أْ أعؤٌٗ ٘زح حٌغئحي حٌزٞ أٔٙٝ وً ؽٟء

 !ـــ االَ طشِٟ رخٌنزو ٠خ فخسط ؟



 !رخخظقخس ٠خ ك١ٕٓ ، ٠ـذ ػ١ٍه أْ طظخٍقٟ ِٓ ٘زٖ حٌؼمذس (لخي فٟ ػقز١ش ٚلذ ػٍُ أٟٔ آرٝ حٌّٛحؿٙش  )ـــ 

 !ـــ أطؼٕٟ إٟٔٔ ِؼمذس ؟

ٚأٔٗ ِغ رٌه ٠شفل أْ ٠ٕغخق اٌٝ ط١خس .      طـخً٘ فخسط وٍّخطٟ ػّذح ، فمذ رذح ٚحملخ أْ حٌغنذ لذ أخز ِٕٗ ِؤخزٖ 

 :حٌغنذ حٌزٞ فشمظٗ ػ١ٍٗ رؼقز١ظٟ ٚ٘ـِٟٛ ، فؤسدف فٟ ٔزشس كخعّش ٚ٘خدثش ٚكخثشس فٟ آْ ٚحكذ

 !ـــ أطّٕٝ فلغذ ٌٛ أػشف ٘ذفه ِٓ ٚسحء طٍه حٌّمخسٔخص ٚحألكخد٠غ حٌّظٛحفٍش ػٓ ٚحٌذن ، أطش٠ذ٠ٓ ِٕٟ أْ أوْٛ ِؼً أر١ه؟

 ! ٠خ ١ٌض (رّٕظٙٝ حٌؼف٠ٛش)ـــ 

فؤهشق ل١ٍال ، ػُ !     حسطغّض ػٍٝ ٚؿٙٗ أِخسحص حإلكزخه ٚحٌلضْ ، الع١ّخ ٚأٔٗ ٌُ ٠ظٛلغ ٘زٖ حإلؿخرش ٚال رحن حٌٙذف

 :حعظطشد ٍِم١خ رذٚسٖ لٕزٍظٗ حٌٕخعفش 

 !ـــ أٔخ آعف ؿذح ٠خ ك١ٕٓ ، ٌٚىٕٕٟ ال أعظط١غ رٌه

 ال طغظط١غ ِخرح؟ (ٚوؤٕٟٔ ٌُ أعظٕزو ِخ ٠ؼٕٟ ، فغؤٌظٗ فٟ د٘ؾش)ـــ 

 ! ِؼً أر١ه... ـــ أْ أوْٛ ِؼٍٗ 

 :أٔظش ا١ٌٗ ِّظمؼش ف١شدف 

ـــ فٟ حٌزذح٠ش ٠خ ك١ٕٓ ظٕٕض أْ حٌٙذف ِٓ ٘زٖ حٌّمخسٔخص ٚحٌّـخررخص ، سرّخ ٠شؿغ اٌٝ سغزظه فٟ فٟ حلظشحف أفىخس ؿذ٠ذس 

أال ٠خ ١ٌظه ! ر١ذ أْ حألِش صحد ػٓ كذٖ ، ٚ٘خ أٔض ح٢ْ طقخسك١ٕٕٟ رشغزظه.  ٚارذحػ١ش رطش٠مش غ١ش ِزخؽشس ٚػٍٝ ٌغخْ ٚحٌذن 

ٚوٍّخ ػشفض ػٕٗ أوؼش حصددص كزخ ٌٗ . إٟٔ ٠خ ك١ٕٓ أُِؿً أرخن ، ٚأوٓ ٌٗ وً حكظشحَ ٚطمذ٠ش ! عؤٌظ١ٕٟ ِٓ حٌزذح٠ش فقخسكظه

ٚأٔخ . ٌٚىٕٕٟ أٍِه فٟ رحص حٌٛلض ٠خ ك١ٕٓ ؽخق١ظٟ حٌّغظمٍش ٚحٌّخظٍفش ، ٚحٌظٟ ال ؽه طظخر١ٓ ػٓ ؽخق١ش ٚحٌذن . ٚاؿالال 

ٚرٌه سغزش ِٕٟ فٟ أْ طقزق ك١خطٕخ ِؼخ أؿًّ . كش٠ـ وً حٌلشؿ ػٍٝ افالكٙخ ٚطط٠ٛش٘خ ، ِخ حعظطؼض اٌٝ رٌه عز١ال 

ال أعظط١غ أْ أوْٛ ... ٚكظٝ ٌٛ أسدص رٌه ٠خ ك١ٕٓ ، فبٕٟٔ رىً رغخهش ال أعظط١ؼٗ ! ٚأوؼش ػشحء ، ال ألوْٛ ٔغخش ِٓ أر١ه

 .ػ١ٍه أْ طغظٛػزٟ ٘زٖ حٌلم١مش ، ألْ ِخ ػذح٘خ ُٚ٘ ٌٓ ٠ىْٛ ! أغخًٔخ آخش



ٚرمذس ِخ ٚددص ٌٛ أػط١ض ٔفغٟ فشفش ألفىش ٚأصْ حألِٛس ، ٚؿذطُّٕٟ ألٛي فٟ عشػش ٚػقز١ش . ؽؼشُص ك١ٕٙخ أٟٔ ِغظٕضفش 

 :، ٚدْٚ أدٔٝ دسؿش ِٓ حٌظفى١ش 

 !ـــ ارْ ف١ٍّل وً ِٕخ اٌٝ كخي عز١ٍٗ 

   حطغؼض كذلظخٖ وّٓ فؼمظٗ فخػمش ، ٚرذح أٔٗ ٌُ ٠ظٛلغ أرذح أْ ٠ىْٛ ٘زح حلظشحكٟ أٔخ ٌّؾىٍظٕخ ــ اْ ؿخص طغ١ّظٗ حلظشحكخ  ــ 

 : فغىض ١ٕ٘ٙش ، ػُ أهشق ٚلخي فٟ طـُٙ 

 ـــ أ٘زح ٘ٛ سدن حألخ١ش؟

 :حرظٍؼض س٠مٟ ٚغّغّض ، ٚلذ ؽؼشص أْ وً ؽٟء كٌٟٛ طزؼؼش ، فٍٓ ٠فشق ِض٠ذ رؼؼشس 

 !ـــ  ٔؼُ

 :فٕٙل ِٓ ِىخٔٗ لخثال

 ! ـــ ٌه ِخ طش٠ذ٠ٓ ارْ ٠خ دوظٛسس ك١ٕٓ

ٚخشؽ ِٓ حٌغشفش ٚأغٍك حٌزخد خٍفٗ رٙذٚء ، ٌُ . ٚخشؽ ِٓ حٌغشفش ٚأغٍك حٌزخد خٍفٗ رٙذٚء ، ٌُ ٠ْخَف ف١ٗ ؽؼٛس حٌغنذ 

 .ٚوخْ اغاللٗ حٌزخد ا٠زحًٔخ ، رفشحق ر١ٕٟ ٚر١ٕٗ ، كظٝ ك١ٓ . ٠ْخَف ف١ٗ ؽؼٛس حٌغنذ 

********************** 

    ِنض ػالػش أؽٙش ػٍٝ فغخ خطزظٟ أٔخ ٚفخسط ، ِٚخٔضحي ٍٔظمٟ فٟ حٌّغظؾفٝ ِٓ ك١ٓ ٢خش ، ٌٚىٓ حٌٍمخء غ١ش حٌٍمخء ، 

أه رٙزٖ حٌّمخسٔخص ... اْ ِخ طؼخ١ٕٔٗ ٠ظـخٚص حٌظؼٍك ! "فشٔخ غش٠زٟ ح١ٌَٛ رؼذ أْ وٕخ كز١زٟ حألِظ. ٚحٌلذ٠غ غ١ش حٌلذ٠غ 

أ٠ىْٛ ! أخزص وٍّخص فخسط طظشدد فٟ سأعٟ !" ٚ٘زح حٌظفى١ش ، طلقش٠ٓ حٌشؿخي فٟ سؿً ٚحكذ ، ٚطّل١ٓ ؽخق١خطُٙ ِلٛح 

ٌٚىٓ ً٘ ِخ رذحخٍٟ طـخٖ أرٟ ٘ٛ ! ًٚ٘ ٠زخٌغ حإلٔغخْ ك١ٓ ٠لذ ٚحٌذ٠ٗ أوؼش ِٓ أٞ ؽخـ آخش؟! ِلمخ فٟ أٟٔ لذ رخٌغض ؟

أطىْٛ كٕخْ ِلمش فٟ أْ ِخ أػخ١ٔٗ ٘ٛ ٘خؿظ أوؼش ِٓ ! إٟٔ ال أوخد أطٛلف ػٓ روشٖ كظٝ أػٛد ألروشٖ ػخ١ٔش ! ِـشد كذ؟

 !وٛٔٗ كزخ ٚطؼٍمخ ؟



ً٘ كمخ ! ِخ رشكض ػزخسطٗ طٍه طظشدد فٟ ػمٍٟ !" فشفش ٚحكذس فلغذ... وً ِخ أس٠ذٖ ِٕه ٘ٛ أْ طّٕل١ٕٟ فشفش     "

ًُّ ِخ أػشفٗ ػٕٗ ٘ٛ ِخ ؽٙذطٗ رؼ١ٕٟ ِٓ ! ٔؼُ ، وخْ فخسط ِلمًخ ، فؤٔخ ٌُ إِٔلٗ لو فشفش أْ ٠ؼشفٕٟ رٕفغٗ! ظٍّظٗ؟ ؿ

إٟٔ ك١ٓ أفىش ح٢ْ رخألِش ، أوظؾف إٟٔٔ ال أوخد أػشف ػٕٗ اال حٌم١ًٍ ! ِٛحلف ، ٚ ِخ عّؼظٗ ِقخدفش ِٓ أكخد٠غ ٕ٘خ إٔٚ٘خن

 !، سغُ أْ خطزظٕخ حِظذص ػٍٝ ِذحس ػخَ وخًِ

ٌٚىٓ أْ ٠قً رٟ !      لخٌض أخظٟ اْ حٌزؾش ٠خطجْٛ ٠ٚق١زْٛ ، ٚ٘خ أٔخ رؼذ ػخؿضس ػٓ حإللشحس رؤخطخء أرٟ كظٝ حٌٍلظش

أِؼمٛي ٠خ ك١ٕٓ أْ طىْٛ أخظه أػٍُ رٕزً ! حٌظؼٍك ٌٍذسؿش حٌظٟ طّٕؼٕٟ ِٓ سإ٠ش ١ِّضحص فخسط ، ٘زح ٘ٛ ِخ ال أعظط١غ فّٙٗ 

. اْ كٕخْ ٌُ طٍمٗ اال ِشحص ِؼذٚدحص ، ر١ذ أْ ط١ىُ حٌّشحص ػٍٝ لٍظٙخ وخٔض وخف١ش ٌظمذسٖ ٚطلظشِٗ ! ٚسٚػش خط١زه ِٕه 

 !ٚإٟٔ ك١ٓ أطزوش ِٛحلفٗ ، أؿذ حٌلك وً حٌلك ِؼٙخ

أٔٝ ٌٟ أْ أٔغٝ حرظغخِظٗ ! أٚ ِغخٔذطٗ ٚدػّٗ ٌّشمخٖ!      أّٔٝ ٌٟ أْ أٔغٝ ِٛلفٗ ِغ حألعظخر ؽٛوض فٟ ِغظؾفٝ حٌؾفخء

رً أٔٝ ٌٟ أْ أٔغٝ ِٛلفٗ حٌٕز١ً ِغ أخظٟ ! كظٝ حٌطش٠مش حٌظٟ ػشك ػٍٟ حٌضٚحؽ رٙخ وخٔض الفظش ١ِّٚضس ! حٌٛدٚد ٚسلظٗ

وخْ ِلّٛد ِغخفشح ك١ٕٙخ ، ٌُٚ أؽؼش رٕفغٟ اال ٚأٔخ أطقً ! كٕخْ ك١ٓ أفخرظٙخ حٌلّٝ ،ٚلذ طـخٚصص حٌغخػش ِٕظقف ح١ًٌٍ

ِٚخ ٟ٘ اال دلخثك كظٝ ؿخء ػٍٝ حٌفٛس ٚحفطلزٕخ اٌٝ حٌّؾفٝ رً ٚأؽشف . رفخسط ٚأعظٕـذ رٗ ، ٚلذ حخظٕك فٛطٟ رخٌذِٛع 

رحن ، ٚحٌزٞ كشؿ ف١ٗ أْ ٠ط١ذ خخهشٞ ، سغُ أْ حٌلك " حٌىؼىش"أٔٝ ٌٟ أْ أٔغٝ ِٛلف ... ٚأٔٝ . ػٍٝ حٌؼالؽ رٕفغٗ 

 ! وخْ ِؼٗ ، فخؽظشٜ ٌٟ ٚحكذس أخشٜ خق١قخ فٟ حألعزٛع حٌظخٌٟ ٌخطزظٕخ 

ػ١ٍه ! ال أعظط١غ أْ أوْٛ أغخًٔخ آخش! "        ؿؼٍض أطٕمً ِٓ ِٛلف ٢خش كظٝ ٚفٍض ٌٍلظش حٌلخعّش ، ٌلظش ٌمخثٕخ حألخ١ش

ِغض وٍّخطٗ ؽغخف لٍزٟ ، رؼذ أْ كطّظٕٟ ٚلظٙخ ، فمذ وخْ ِخ ." أْ طغظٛػزٟ ٘زٖ حٌلم١مش ، ألْ ِخ ػذح٘خ ُٚ٘ ٌٓ ٠ىْٛ 

،  ِٛلفٗ أطفُٙ ٌُ !إٟٔ أٔخ حٌظٟ كطّظٗ ، ٚؿشكض ؽخقٗ ٚسؿٌٛظٗ ، ك١ٓ أسدطٗ أْ ٠ىْٛ وؤرٟ! لخٌٗ فخسط ِٕطم١خ ٚٚحلؼ١خ

ٌُٚ أدسن إٟٔٔ أٔخ ِٓ أفخرٙخ فٟ ِمظً ، رط١ؾٟ . حٌش٠ق  ِٙذ فٟ رؼاللظٕخ ٠ٍمٟ وٕض أسحٖ ٚلظٙخ ،! رً ٌُ أسد أْ أطفّٙٗ

ٌٚىٓ أ١ٌظ ٘زح ِٓ كمٗ ! ٔؼُ ، أػظمذ رٌه! أألٔٗ سفل أْ ٠ىْٛ وؤرٟ ؟! ٌٚىٓ ٌّخرح حٔظخرٕٟ ٘زح حٌؾؼٛس ٠خ طشٜ؟!  ٚطغشػٟ

أٌُ ٠ىٓ ٘زح ! أٌُ طغؤٌٟ ٔفغه ِشس ، ِخرح ارح لشس فخسط ِمخسٔظه رؤِٗ ؟! أ١ٌظ ِٓ كك وً أغخْ أْ ٠ىْٛ ٔفغٗ؟! ٠خ ك١ٕٓ ؟

دِشص وً لذ ! ٌّخرح طشم١ٓ ٌٗ ارْ ِخ ال طشم١ٕٗ ٌٕفغه ؟! ١ٌضػـه ٠ٚز٘ذ رٍزه ، ٚأٔض حٌفظخس حٌّغظمٍش حٌّؼظذس رٕفغٙخ ؟

 ! وً ؽٟء... ؽٟء 



    خطش ٌٟ ػٕذ٘خ فظق حٌقٕذٚق ، حٌزٞ وخْ ٠لظفع ف١ٗ أرٟ رىظخرخطٗ حألدر١ش ، ػغٝ أْ أؿذ فٟ كٕخْ روش٠خطٗ ػضحء ِٚالرح 

ٚف١ش ... ِٚشص رخٍذٞ ِشس ػخ١ٔش ٚف١ظٗ ! ٚلؼض ِشس أخشٜ ػٍٝ سٚح٠ش أرٟ حٌظٟ رذأ٘خ ٌُٚ ٠ظّٙخ. ِٓ لغٛس روش٠خطٟ ح٢ْ 

ٌٚىٓ ال طّغٟ حٌفىشس حٌشث١غ١ش رغٛء ، ! ٚغ١ّشٞ فٟ حٌؾخق١خص ٚحألكذحع ِخ أكززض! ػذٌٟ ف١ٙخ ِخ ؽجض ٠خ ك١ٕٓ: "أرٟ

! أسحد أرٟ ِٕٟ أْ أطُ حٌشٚح٠ش حٌظٟ رذأ٘خ ٘ٛ. ، وخٔض ٘زٖ ١٘ىٍّخطٗ حألخ١شس ٌٟ " فٟٙ حٌشعخٌش حٌظٟ أرغٟ طٛف١ٍٙخ ٠خ حرٕظٟ

! لذ ِنٝ ػ١ٍٙخ ح٢ْ ػؾش عٕٛحص ، ِٚخصٌض أؿذ ٔفغٟ ػخؿضس فٟ وً ِشس أْ أطّٙخ. وخٔض ٘زٖ ٚف١ظٗ ػٍٝ فشحػ حٌّٛص 

أػشف أْ كذ أرٟ ! وخْ ٘زح ٘ٛ عزذ طشددٞ دِٚخ! فٟ حٌلم١مش ، أخؾٝ أال طقً اٌٝ حٌذسؿش حٌظٟ ٠ش٠ذ٘خ أرٟ ِٓ حإلطمخْ

ٌٚىٕٙخ ! أػظشف ٚلذ فخص أٚحْ حالػظشحف! ٔؼُ ، أػظشف ح٢ْ رزٌه. ٌٍّشحؿؼش ٚحٌظذل١ك وخْ ِزخٌغخ ف١ٗ فٟ وؼ١ش ِٓ حألك١خْ 

ٚ٘ىزح ، ؿؼٍض ػزخسس ٚحكذس طشْ فٟ أرٟٔ ٚأٔخ ألٍذ ففلخص . ٚف١ظٗ ٠خ ك١ٕٓ ، ٠ٚـذ ػ١ٍه أْ طلشفٟ ػٍٝ طٕف١ز٘خ 

ِٚخ اْ رذأص فٟ لشحءطٙخ كظٝ وذص أفمذ ػمٍٟ ، فمذ وخٔض سٚح٠ش أرٟ !" . ٠ـذ ػ١ٍه ٠خ ك١ٕٓ أْ طظّٟ ِخ رذأ ٚحٌذن: "حٌشٚح٠ش

 ! ٚوخْ ِخ ػضِض... فؼضِض ػٍٝ أِش ! أٔخ ٚفخسط... طؼشك ٌٍذ حٌخالف حٌزٞ ٔؾؤ ر١ٕٕخ 

************************* 

، أهشق فخسط رشأعٗ ك١ٓ طزوش ط١ه حٌؼزخسس ، ٚحعظغظٍُ ٌذلخثك ه٠ٍٛش ِٓ حٌظفى١ش ! " ٌه ِخ طش٠ذ٠ٓ ارْ ٠خ دوظٛسس ك١ٕٓ   " 

! طشٜ ً٘ أخطؤص ٠خ فخسط ك١ٓ ٌُ طؼطٙخ فشفش أخشٜ؟! ٘ٛ ٚك١ٕٓ... ، حٌظفى١ش حٌزٞ ٌُ ٠ٕمطغ ػٕٗ ِٕز فغخض خطزظّٙخ 

سرّخ ، اال أٔٙخ وخٔض غخمزش ك١ٕٙخ ، ٚ٘ىزح ٘ٓ حٌٕغخء ك١ٓ ٠غنزٓ أٚ ٠لضْ ، ٌٚزٌه ! ٌٚىٕٙخ ٟ٘ ِٓ حخظخسص حٌفشحق ؟

رً ِخرح ػٓ ِٛحلفٙخ ! و١ف غخد ػٓ رخٌٟ ِٛلفٙخ حٌزٞ ؿزرٕٟ ا١ٌٙخ أٚي ِشس؟! أٚفخٔخ ٔز١ٕخ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ رخٌشفك رٙٓ

ِخ أعشع ِخ طغ١ذ ػٓ رخٌٕخ ٔلٓ حٌزؾش عخػخص حٌفشف ٚعو ! حألخشٜ حٌظٟ ؿؼٍظٕٟ أطّغه رٙخ سغُ م١مٟ رّمخسٔخطٙخ حٌظخٌّش

 ! ع٠ٛؼخص حألٌُ

وُ خٍزض ٌزٟ رشدٚد٘خ حٌّفلّش !     سأ٠ظٙخ رً ٚأػـزض رٙخ أٚي ِشس ، ك١ٓ دخٍض كـشس حألعظخر ؽٛوض عخِلٗ هللا 

وخْ ٘زح حٌّٛلف ٚكذٖ وف١ال رؤْ ٠ذفؼٕٟ ألػشك ػ١ٍٙخ حٌضٚحؽ ، ر١ذ إٟٔٔ أسدص أْ أطؼشف ػ١ٍٙخ أوؼش ! ٚحػظذحد٘خ  رٕفغٙخ

ٚأٌف١ظٙخ ػٕذ كغٓ ظٕـــٟ ، فىٕض وٍّخ ػشفظٙخ أوؼش ، حٔـزرض ا١ٌٙــخ ! وخِشأس ٚوبٔغخٔش ٚوـل١ٕٓ ، أوؼش ِٓ وٛٔٙخ ِـشد هز١زش

 !خٍزض ٌزٟ هاللظٙخ فٟ حٌلذ٠غ ٚطفظق ِذحسوٙخ ، ٌٚطخٌّخ أػـزظٕٟ طمخس٠ش٘خ حٌّٕغمش حٌّّٕمش! أوؼش ٚأوؼش



لذ لشأص ِشس أْ حٌٕخط حٌز٠ٓ ٠ظؼخٍِْٛ ِغ .     أوؼش ِخ ٌفض حٔظزخٟ٘ فٟ ؽخق١ظٙخ ٘ٛ كزٙخ حٌؾذ٠ذ ٌألهفخي ٚػطفٙخ  ػ١ٍُٙ 

إٟٔ ال أعظط١غ ٔغ١خْ رٌه حٌطفً س٠ٚذ رٚ ! حألهفخي رىؼشس ، طخظٍف ٔظشطُٙ اٌٝ حٌل١خس ، وّخ ٠قزلْٛ أوؼش طزغّخ ِٓ غ١شُ٘

فىخٔض ك١ٕٓ طخقـ عخػش وً ٠َٛ رؼذ أْ ٠ٕظٟٙ . ٚحٌزٞ وغشص لذِٗ ، ٚلنٝ فٟ حٌّؾفٝ ػذس ؽٙٛس . حٌغزغ عٕٛحص 

حٌلخفع ٌٍـ١ًّ اال أْ صحس حٌّؾفٝ ِغ ٚحٌذطٗ " حٌش٠ٚذ"فّخ وخْ ِٓ رٌه . دٚحِٙخ ٌظـٍظ ِؼٗ ٚطلىٟ ٌٗ حٌمقـ ٚحٌلىخ٠خص 

أطزوش ك١ٕٙخ ! رؼذ ؽٙش ِٓ خشٚؿٗ ، خق١قخ ١ٌٙذٞ ك١ٕٓ رخلش ِٓ حٌٛسٚد ، ِٚـّٛػش ِٓ حٌىظذ حٌم١ّش ػشفخٔخ رخٌـ١ًّ 

زَض ؿذح ِٓ لذسطٗ ػٍٝ ِؼشفش ٔٛػ١ش ، رً ٚأعّخء حٌىظذ حٌظٟ طفنٍٙخ َـّ فؤخزش٘خ حٌقغ١ش س٠ٚذ أٔٗ ! ِالِق ك١ٕٓ ، فمذ طؼ

 !َكشؿ ػٍٝ كفع أعّخء حٌىظذ حٌّفنٍش ٌذ٠ٙخ ، ك١ٓ كذع ٚأخزشطٗ رٙخ فٟ ِؼشك كذ٠ؼّٙخ ِؼخ

أخزشطٕٟ فخد٠ش . عخِٟ ٚع١ّش ، ك١ّٕخ حمطشص فخد٠ش ٌٍخشٚؽ ٌمنخء أكذ حٌّقخٌق :   ٚأروش ح٢ْ سػخ٠ظٙخ ألرٕخء أخظٟ فخد٠ش 

ال س٠ذ أٔٙخ وخٔض ! الكمخ أْ حٌطف١ٍٓ طؼٍمخ رل١ٕٓ وؼ١شح ، ٚوخْ ال ٠ٕفىخْ ٠غؤالْ ػٕٙخ ٠ٍٚلخْ فٟ ص٠خسطٙخ ر١ٓ حٌف١ٕش ٚحألخشٜ

 !سحثؼش فٟ حٌظؼخًِ ِغ حألهفخي

فخألد حٌزٞ ٠شػٝ رٕخطٗ ٠ٚلظ٠ٛٙٓ ٠ٚىظٕفٙٓ رىً حٌّلزش ٚحٌلشؿ ، !    لذ وٕض فخدلخ ك١ٓ أخزشص ك١ٕٓ رؤٕٟٔ أؿً أرخ٘خ

ٚوُ ٚددص ٌٛ طؼط١ٕٟ فشفش ألػزض ٔـخكٟ وضٚؽ ٌٙخ ، وّخ ٔـق ٚحٌذ٘خ ِٓ لزً فٟ أْ . ٌـذ٠ش رىً طمذ٠ش ِٚلزش ٚحكظشحَ 

 !ٚلذ ؿخء حألٚحْ ٚفخص... ٌٚىٓ ١٘ٙخص ٠خ فخسط ! ٠قزق خ١ش أد

************************** 

 ػض٠ضٞ فخسط ،

! ! ٚاْ وٕض ــ ٌٛ ؽجض حٌلم١مش ــ أٔؤٜ رٕفغٟ ػٓ حألٌٚٝ ٚأطٛق ٌٍؼخ١ٔش!     أوظذ ٌه ح١ٌَٛ ال ألعظذس ػطفه أٚ أفً ِخ حٔمطغ

فمذ طـخٚصص حٌلذٚد ك١ٓ أسدص ِٕه أْ طىْٛ أغخٔخ آخش ! ٚأّخ طغظط١غ حػظزخس سعخٌظٟ ٘زٖ ا١ٌه حػظزحسح ػٍٝ ِخ رذس ِٕٟ

ر١ذ ! ٌمذ حوظؾفض كمخ ػمذ فغخٕخ ٌخطزظٕخ ، إٟٔٔ ٌُ أػطه أٞ فشفش  ٌظؼشفٕٟ رٕفغه! غ١ش ٔفغه ، ٚاْ وخْ ٘زح حإلٔغخْ أرٟ

ًٚ٘ ٕ٘خن ِخ ٘ٛ أكغٓ ِٓ حٌّٛحلف ٌظلىٟ ػٓ حإلٔغخْ ٚطشعُ فٛسطٗ ! ػشفظه ِٓ ِٛحلفه... إٟٔٔ أهّجٕه رؤٕٟٔ ػشفظه 

ٚػشفظه سل١مخ ك١ٓ ؽخ٘ذص ! ػشفظه ٠خ فخسط ؽّٙخ ك١ٓ دحفؼض ػٕٟ ػمذ سك١ٍٟ ِٓ ِغظؾفٝ حٌؾفخء! فٟ أفذق ِؼخ١ٔٙخ؟

ٚػشفظه ِش٘ف حٌلظ ك١ٓ ! ٚػشفظه ؽّٙخ ك١ٓ لذِض حٌؼْٛ ألخظٟ كٕخْ فٟ طٍه ح١ٌٍٍش ح١ٌٍالء! ٚؽٙذص طفخ١ٔه ِغ حٌّشمٝ



ٌىٕٕٟ أػظشف ٌه ! ػشفظه فٟ وً ٘ئالء ٚأوؼش! أر١ض ؿشف ِؾخػشٞ ، ٚآػشص حٌظلذع ِغ كٕخْ ػٓ ِٛمٛع حٌّمخسٔش رحن

 !أٟٔ ٌُ أػشفه رؼذ وفخسط ، فمذ أػّخٟٔ طؼٍمٟ رؤرٟ أْ أسٜ حٌقٛسس وخٍِش

ٚطزوش أٟٔ فظخس وخْ أرٛ٘خ ٌٙخ وً ! ٚاْ وخْ ٚالرذ ِٓ حٌّالِش ، فال طٍّٕٟ اال ل١ٍال.     وُ أطّٕٝ أْ طٍظّظ ٌٟ حٌؼزس ٚال طٍّٕٟ 

ٚفذلٕٟ ارح ِخ لٍض ٌه أْ وً حٌّمخسٔخص حٌظٟ ػمذطٙخ وخٔض طٍمخث١ش رً ! ؽٟء ، ٚػٕذِخ طشوٙخ ٚسكً أخز ِؼٗ وزٌه وً ؽٟء

ٚحٌلم١مش ٠خ فخسط ٟ٘ إٟٔٔ ٌُ أوٓ . لٍَض إٟٔٔ أِلٛ رظ١ىُ حٌّمخسٔخص ؽخق١خص حٌشؿخي حٌز٠ٓ طمذِٛح ٌٟ . ٚرذ١ٙ٠ش رخٌٕغزش ٌٟ 

ِٚخ ٌزؼض أْ حخظٍض أهشحف حٌّؼخدٌش ك١ٓ ظٙشص أٔض فٟ ك١خطٟ ! أسٜ سؿال غ١ش أرٟ ، فىً حٌشؿخي ح٢خش٠ٓ رخطٛح ػٕذٞ عٛحء

ٚرٌه كظٝ أػطٟ حٌفشفش ٌقٛسس . كخٌٚض وؼ١شح أْ أكخفع ػٍٝ فٛسس أرٟ فٟ ٔفغٟ ، ٚأْ أص٠لٙخ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ ؿخٔزخ . 

ٚأِغٝ ٠شٚحدٟٔ ؽؼٛس ال . وٕض أؽؼش رخٌزٔذ ٌّـشد حٌّلخٌٚش ! أخشٜ ٚسؿً آخش ١ٌلظً ِىخٔخ اٌٝ ؿخٔزٗ ، ٌٚىٕٕٟ ٌُ ألِذس

٘زح اْ ٌُ ٠ىٓ لذ . كظٝ لٍزٟ ٚػمٍٟ أكغغض أّٔٙخ فخسح ٍِىخ ٌٗ رؼذ ِّخطٗ . ٠غخدسٟٔ ، ٚ٘ٛ إٟٔٔ ِذ٠ٕش ألرٟ رىً ِخ أٍِه 

أػٍُ رؤٕٟٔ سرّخ خنض فٟ طفخف١ً لذ ال طّٙه أٚ طؼٕٟ ٌه أٞ ؽٟء ، ٚأّخ لٍظٙٗ ِؼزسس ! أخزّ٘خ ِؼٗ ٚطشوٕٟ خخ١ٌش حٌٛفخك

 !ِشس أخشٜ... ا١ٌه ٌٚؼٍٕخ ٔـظّغ 

******************* 

فىخْ " . ؿٍغش طفخُ٘"أخزشٟٔ أٔٗ رؼذ لشحءطٗ ٌٍشعخٌش ٠ٛد أْ ٔـٍظ .    وُ وٕض عؼ١ذس ك١ٓ دخً فخسط ػٍٟ ِىظزٟ رخألِظ 

 !ِخ أسحد

****************** 

وً ِخ ٠خطش . غ١ش إٟٔٔ ٌغزذ ِخ أؿذ ٔفغٟ ػخؿضح ػٓ لٛي ِخ أس٠ذ . ـــ فل١ق إٟٔٔ ِٓ هٍذ حالؿظّخع ح١ٌَٛ ِؼه ٠خ ك١ٕٓ 

 .فٟ رخٌٟ ح٢ْ ٘ٛ سغزظٟ حألو١ذس فٟ حعظّشحس ػاللظٕخ ، ٚأْ ٔزذأ ِٓ ك١غ حٔظ١ٕٙخ أٚ أ١ٕٙٔخ اْ أسدٔخ حٌذلش 

إٟٔ أػذن أْ أطٛلف ػٓ ٘زٖ  (أعىض ١ٕ٘ٙش ػُ أسدف فٟ ٘ذٚء). ال رؤط ٠خ فخسط ، فؤٔخ أػشف ِخ طش٠ذ لٌٛٗ  (ُِطّجَِٕش)ـــ 

 ...أِخ رخٌٕغزش ٌزوش أرٟ فـ. حٌّمخسٔخص ِخ حعظطؼض ، ٚأسؿٛ أْ طؼ١ٕٕٟ ػٍٝ رٌه رخٌظ٠ٕٛٗ أٚ حإلؽخسس ِظٝ ِخ ؿخٚصص حٌلذ 

 !حعظّشٞ فٟ حٌلذ٠غ ػٕٗ اْ ؽجض (ِمخهؼخ)ـــ 

 .ظٕٕض أٔخ ٘زح حألِش ٠نخ٠مه  (ِغظغشرش)ـــ 



ِخ مخ٠مٕٟ ٘ٛ أْ ٠لظً ٘زح حٌّٛمٛع ؿً أكخد٠ؼٕخ ِٕٚخلؾخطٕخ ، رل١غ ال ٠ّٕلٕخ فشفش حٌلذ٠غ  (ِٛملخ)ِطٍمخ ،  (ٔخف١خ)ـــ 

 !أٚ حٌٕمخػ كٛي أِٛس ِٚٛحم١غ أخشٜ

 :٠ؾ١ش ٌٙخ ر١ذٖ ِغظؤرٔخ ، ٠ٚٛمق

فبٕٟٔ ك١ٕٙخ ٌٓ أوْٛ حٌضٚؽ . ـــ إٟٔ ال أعظط١غ أْ أؿزشن أٚ كظٝ أْ أهٍذ ِٕه أال طزوشٞ ٚحٌذن ، أٚ طّظٕؼٟ ػٓ روشٖ 

 ! حٌزٞ طشطن١ٕٗ ٌٕفغه ، ٚال حٌشؿً حٌزٞ أسمخٖ ٌٕفغٟ

 :أِغه فخسط ػٓ حٌىالَ ، ٚوخْ ِٓ حٌٛحمق أْ ٕ٘خن ؽؤٔخ آخش ٠نخ٠مٗ ، فؤمفض فٟ ؽٟء ِٓ حٌظشدد 

 ـــ ً٘ ٕ٘خن أِش آخش عخءن ِٕٟ؟

 :  ٚوؤٕٟٔ أصكض ػٓ وخٍ٘ٗ ّ٘خ رغئحٌٟ ا٠خٖ 

ـــ حٌلم١مش أْ ِخ أس٘مٕٟ ِٓ أِشٞ ػغشح ، ٘ٛ أِٔه فشص وٍّخ حخظٍفٕخ ِؼخ ، طٍـج١ٓ اٌٝ ٚؿٙش ٔظش ٚحٌذن فٟ وً لن١ش ٚأٞ 

 ! ٚؿٙش ٔظش ك١ٕٓ حٌظٟ عؤطضٚؿٙخ... ٚأٔخ ك١ٓ أٔخلؼ ِؼه أِشح ، فغشمٟ ٘ٛ أْ أػشف ٚؿٙش ٔظشن أٔض . ِٛمٛع 

 أرٟ؟... ٌىٓ ِخرح ارح طٛحفمض ٚؿٙش ٔظشٞ ِغ ٚؿٙش ٔظش   (ِغظفّٙش)ـــ 

 !ال رؤط فٟ رٌه ، هخٌّخ وخْ ٘زح حالعظؼٕخء ال حٌمخػذس (ِطّجّٕخ)ـــ 

 !ٚو١ف عظؼشف اْ وخْ ِخ أػشمٗ ٚؿٙش ٔظشٞ أٔخ أَ ٚؿٙش ٔظش أرٟ ؟ (ِزظغّش فٟ ِىش)ـــ 

 ! عؤػشف (فٟ ػمش)ـــ  

 ٚو١ف رٌه؟ (فٟ ك١شس )ـــ 

أِخ !  رٙخ ، طى١ٔٛٓ ِظٛلذس ِٚظلّغش ، وّٛلفه ِغ حألعظخر ؽٛوض ِؼالأٔضـــ أه ك١ٓ طؼشم١ٓ ٚؿٙش ٔظشن حٌظٟ طئ١ِٕٓ 

 .ك١ٓ طؼشم١ٓ ٚؿٙش ٔظش ٚحٌذن ، فىؤٔه طمشس٠ٓ كم١مش و١ٔٛش رذ١ٙ٠ش ، ال طظفخػ١ٍٓ ِؼٙخ رٕفظ حٌلشحسس 

 



 :طٛسدص ٚؿٕظٟ ٌُٚ أؿذ ِخ ألٌٛٗ فخوظف١ض رخالرظغخَ ، فخعظىًّ فخسط كذ٠ؼٗ

ألْ حٌؼاللش حٌظٟ أسغذ فٟ طى٠ٕٛٙخ ِؼه ٟ٘ ! ـــ إٟٔ أس٠ذن أْ طظفّٟٙ ِٛلفٟ ٠خ ك١ٕٓ ٚأْ طؼشفٟ إٟٔٔ ٌٓ أوْٛ أرذح وؤر١ه

ٚأٔخ ِذسن . ٚحػٍّّٟ أال أكذ ٠نخٟ٘ حألد ٚحألَ فٟ كٕخُٔٙ ٚػطفُٙ ػٍٝ أرٕخثُٙ ! ػاللش حٌضٚؽ رضٚؿظٗ ، ١ٌٚظ حألد رخرٕظٗ

رً ع١ظً صٚؿخ ٚعىٕخ . أْ حٌضٚؽ ِطخٌذ رخٌؼطف ػٍٝ صٚؿظٗ ٚحٌلٕٛ ػ١ٍٙخ ٚحكظٛحثٙخ ، غ١ش أْ ٘زح ال ٠لٌٛٗ رلخي اٌٝ أد 

 !ٚسكّش ٌضٚؿظٗ ، طّخِخ وّخ أسحد هللا ِٕٗ ٌٚٙخ

 !ال أدسٞ ِخ ألٛي... إٟٔ  (ٚلذ ػٍض ٚؿٟٙ حرظغخِش حٌشمخ)ـــ 

 .لٌٟٛ أٔه ِٛحفمش أْ ٔغظىًّ ٘زٖ حٌل١خس ِؼخ  (٠ٕظش اٌٟ فٟ كٕخٔٗ حٌزٞ حفظمذطٗ ه٠ٛال)ـــ 

 .ِخ وظزض ٌه ٘زٖ حٌشعخٌش اال رظٍه ح١ٌٕش  (ٚلذ حكّشص ٚؿٕظٟ)ـــ 

  (٠طشق ل١ٍال ػُ ٠شدف وّٓ طزوش ؽ١جخ). حطفمٕخ ارح  (فٟ كّخعش)ـــ 

 ـــ رخٌّٕخعزش ، ً٘ أوٍّض سٚح٠ش ٚحٌذن؟

 !أٔخ ال أروش إٟٔٔ أخزشطه ػٕٙخ! ٚو١ف ػشفض رؤِش حٌشٚح٠ش ؟ (ٚلذ أػخس عئحٌٗ ػـزٟ )ـــ 

 .لذ أخزشطٕٟ كٕخْ  (ِٛملخ)ـــ 

 !دحثّخ ِخ وٕض أسٜ فٟ كٕخْ كخفظش أعشحس سحثؼش (ِظٙىّش)ـــ 

 !خخفش ف١ّخ ٠ظؼٍك ره (ِئوذح)ـــ 

 .كغٕخ  ف١ٍىٓ ارح ، عؤخزشن رخٌظفخف١ً وٍٙخ . (أعىض ل١ٍال ػُ حعظؤٔف فٟ ؿذ٠ش). ال ؽه ػٕذٞ فٟ رٌه  (مخكىش)ـــ 

 !وٍٟ آرحْ فخغ١ش ٠خ دوظٛسس ك١ٕٓ  (فٟ ح٘ظّخَ)ـــ 

اال إٟٔٔ ٌغزذ ِخ أؽؼش رخٌش٘زش وٍّخ خطش . ـــ لذ لشسص أخ١شح أْ أطُ حٌشٚح٠ش ، ٚرذأص رخٌفؼً فٟ لشحءس حٌـضء حٌزٞ وظزٗ أرٟ 

 !فٟ رخٌٟ أٟٔ عؤوًّ ػّال رذأٖ أرٟ ، ِٚخ أٌزغ أْ أؽه فٟ لذسطٟ ػٍٝ اطمخٔٗ رٕفظ حٌقٛسس حٌظٟ وخْ ١ٌمَٛ رٙخ ٌٛ وخْ ك١خ



 ـــ ارْ ٚحٌذن لذ وظذ حٌشٚح٠ش ٌُٚ ٠غؼفٗ حٌٛلض ١ٌظّٙخ ، فؤٚفخن رزٌه ، فل١ق؟

 .ـــ ٔؼُ 

 ـــ لذ أخزشطٕٟ كٕخْ أْ ٚحٌذن وخْ سحغزخ فٟ أْ طىظزخ أٔض ٚ٘ٛ سٚح٠ش ِؼخ؟

ٚسرّخ وخْ ِشؿغ طٍه حٌشغزش ٘ٛ رحص حٌؾؼٛس حٌزٞ . ـــ فل١ق ، ٌٚىٕٕٟ سفنض رٌه ، ٚأسدص ألرٟ أْ ٠غظىًّ سٚح٠ظٗ وٍٙخ 

 . ٠ىظٕفٕٟ ح٢ْ ، ٠ٚىخد ٠ّٕؼٕٟ ِٓ حعظىّخي حٌشٚح٠ش 

 !ـــ أطمقذ٠ٓ رزٌه حٌؾؼٛس خؾ١ظه ِٓ أال ٠قً حٌؼًّ ٌذسؿش حإلطمخْ ، حٌزٞ لذ ٠شطن١ٙخ ٚحٌذن ؟

 :أِٚت رشأعٟ ، ف١غظؤٔف ٘ٛ

 ِظؼّذح ، ٌظى١ٍّٙخ أٔض ؟ ٠ظّٙخ سرّخ ٌُ أٔٗ رخٌه فٟ ٠خطش ـــ أٌُ

 أطظٓ رٌه كمخ؟ (فٟ ك١شس ٚؽشٚد)ـــ 

 ، ػُ طظلذع حٌشٚح٠ش ؟رخٌّٕخعزش   (٠غىض ل١ٍال ػُ ٠شدف). ٘زح ِخ أسحٖ أٔخ  (فٟ ػمش )ـــ 

 !أظٓ أٔٙخ ِٛؿٙش ٌٟ رقٛسس غ١ش ِزخؽشس (مخكىش )ـــ 

 :٠زظغُ فخسط ِٓ طؼ١ٍمٟ ، فؤسدف أٔخ 

 ...ـــ وخْ ٠ظلذع ف١ٗ ػٓ رطً ٠ظٛق اٌٝ حٌّؼخ١ٌش فٟ ؽش٠ىش ك١خطٗ ، ٚال ٠فظؤ ٠مخسٔٙخ رــ 

 !دػ١ٕٟ أخّٓ ، ٠مخسٔٙخ رؤِٗ ، أ١ٌظ وزٌه؟ (ِمخهؼخ)ـــ 

 !أٌُ ألً ٌه أٔٙخ ِٛؿٙش ٌٟ؟ (أمله ٚأِٚت رشأعٟ )ـــ 

أِخ ٚلذ  (٠غظشعً فٟ ؿذ٠ش )! ح٢ْ ٚلذ ػشفظه ، ٚؽٙذص ِمخسٔخطه حٌؼـ١زش ، فزٍٝ ، ٟ٘ ال ؽه ِٛؿٙش ٌه  (ِزظغّخ)ـــ 

 !روشص ٘زٖ حٌٕمطش ٠خ ك١ٕٓ ، فىٍٟ ٠م١ٓ أٟٔ ٘زٖ حٌشٚح٠ش عظغذٚ طـشرش ػش٠ش ؿذح رخٌٕغزش ٌه ربرْ هللا 

 ـــ أألْ حٌزطً ِش رظـشرش طؾخرٗ طـشرظٟ؟



فىؼ١شح ِخ طىْٛ حٌىظخرش ، ٚعشد . ـــ رخٌنزو ،  فٙزٖ حٌشٚح٠ش ِٓ ؽؤٔٙخ اػخٔظه ػٍٝ طخطٟ ٘خؿظ حٌّمخسٔش اْ ؽخء هللا 

 .حٌخٛحهش رخٌزحص ِفظخكخ ٌّٛحؿٙش ٚكً وؼ١ش ِٓ حٌّؾىالص 

 !آٖ ، و١ف ٌُ طخطش فٟ رخٌٟ ٘زٖ حٌفىشس ِٓ لزً ، فخسط أٔض ػزمشٞ (ٚلذ ٌّؼض فٟ رٕٟ٘ فىشس )ـــ 

 !ٌطخٌّخ إِٓض رزٌه فٟ أػّخلٟ (فٟ ص٘ٛ  )ـــ 

 !٠خ ِغشٚس (ِزظغّش )ـــ 

 ِٚخ ٟ٘ حٌفىشس ؟  (رـذ٠ش )ـــ 

 !أٙخ ِفخؿؤس ، عظؼشفٙخ فٟ ك١ٕٙخ (فٟ ِىش)ـــ 

 !ـــ ٘ىزح ارح

 !رؼذ ِنٟ ػذس ؽٙٛس... ٚأخ١شح ملىٕخ ِؼخ فٟ كزٛس 

********************* 

     ع١ذحطٟ ٚعخدطٟ حٌن١ٛف حٌىشحَ ،

      حٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسكّش هللا ٚرشوخطٗ ،

وّخ ٠غشٟٔ أْ أػزش " . ِغخرمش حٌىزشٜ ٌٍشٚح٠ش حٌؼشر١ش ٌٍّشأس"      رذح٠ش ، أؽىش ٌىُ دػٛطىُ حٌىش٠ّش ٚلزٌٛىُ رخٔنّخِٟ ٌٍـ 

ٌىُ ػٓ ِذٜ فخشٞ ٚحِظٕخٟٔ  رفٛص سٚح٠ش أرٟ رخٌـخثضس حألٌٚٝ  ، ٚرٌه ِٓ أفً خّغّخثش سٚح٠ش طُ طشؽ١لٙخ ٌذخٛي 

 . حٌّغخرمش 

ٚحٌشٚح٠ش حٌظٟ ٔلٓ رقذد٘خ ِٓ طؤ١ٌف أرٟ حٌطز١ذ ٚحألد٠ذ ف١خك .    حعّلٛح ٌٟ أْ أػشفىُ رٕفغٟ ، أٔخ ك١ٕٓ ف١خك ٌطفٟ 

طشٚٞ حٌشٚح٠ش ــ رؼذ حٌظؼذ٠ً حٌزٞ أمف١ظٗ ػ١ٍٙخ ـــ ػاللش .  ٚلذ لّض رظٕم١لٙخ ٚحٌظؼذ٠ً ف١ٙخ وّخ أٚفٝ سكّٗ هللا . ٌطفٟ 

٘زٖ حٌفظخس لذ طٛف١ض ٚحٌذطٙخ ِٕز وخٔض هفٍش فغ١شس ، ٚغذح ٚحٌذ٘خ . فظخس رؤر١ٙخ رذأص ِٕز حٌطفٌٛش ٚحِظذص كظٝ رؼذ ِّخطٗ 

طزذأ حٌّؤعخس رؼذ سك١ٍٗ ، ك١غ طٛحؿٗ حٌفظخس حٌىؼ١ش ِٓ حٌظلذ٠خص ، خخفـــش ف١ّخ ٠ظؼٍك رؤِش . أغٍٝ ِخ طٍّه ٚوً ِخ طٍّه 



ِخ ٟ٘ ٘زٖ حٌظلذ٠خص ٚحألصِخص ؟ ٚو١ف حعظطخػض حٌزطٍش . حٌضٚحؽ  ٠ٚشؿغ رٌه اٌٝ طٍه حٌؼاللش حٌٛه١ذس ر١ٕٙخ ٚر١ٓ أر١ٙخ 

ٌزٌه ال أٚد . حٌظغٍذ ػ١ٍٙخ ؟ ٚاالَ آٌض أكذحع حٌشٚح٠ش ؟ وً ٘زٖ حألعجٍش ٚغ١ش٘خ وؼ١ش ، طـذْٚ اؿخرخطٙخ أػٕخء لشحءطىُ ٌٍشٚح٠ش 

آًِ أْ طغظّظؼٛح ٚطغظف١ذٚح رمشحءطٙخ ، ع١ّخ ٚأْ حٌشٚح٠ش طؼىظ . حالعظفخمش فٟ ؽشف طفخف١ٍٙخ ، ٌجال أفغذ لشحءطٙخ ػ١ٍىُ 

 . ٚأوظفٟ ٕ٘خ رٙزح حٌمذس ، ٚأسكذ رؤعجٍظىُ .  طـشرش ٚحلؼ١ش 

 :    طشفغ اكذٜ حٌغ١ذحص ٠ذ٘خ ٌٍغئحي ، فظؾ١ش ٌٙخ ك١ٕٓ أْ طظفنً

ـــ دوظٛسس ك١ٕٓ ، أؽشص فٟ وٍّظه أٔه طظ١ّٕٓ ِٓ حٌمشحء أْ ٠غظف١ذٚح ٠ٚؼظزشٚح ِٓ طـشرش حٌزطٍش ، فًٙ ٔفُٙ ِٓ ٘زح حٌظ٠ٕٛٗ 

 أْ حٌشٚح٠ش طلًّ ٔزشس ٚػظ١ش ؟

ِٚٓ حٌّؼٍَٛ أْ ف١غش . ٚأّخ طؼظّذ حٌشٚح٠ش فٟ حألفً ف١غش حٌّظىٍُ ، فزطٍش حٌمقش ٟ٘ حٌظٟ طشٚٞ حألكذحع . ـــ ال ، اهاللخ 

 .حٌّظىٍُ ٟ٘ ِٓ أوؼش حٌق١غ حٌٍغ٠ٛش حٌظٟ طغُٙ فٟ وغش حٌلخؿض ر١ٓ حٌىخطذ ٚحٌمخسة ، ٚطؼًّ ػٍٝ طمش٠ذ حٌّغخفخص ر١ّٕٙخ 

 :طِٛت حٌغ١ذس رشأعٙخ ٚطغظطشد 

ً٘ !  ـــ ِٓ ؿٙش أخشٜ ، وْٛ ٘زٖ حٌظـشرش فش٠ذس ِٓ ٔٛػٙخ ، أػٕٟ إٔٔخ ال ٔؾٙذ وً ٠َٛ فظخس طغظىًّ سٚح٠ش أر١ٙخ رؼذ ٚفخطٗ

 ٌه أْ طخزش٠ٕخ  و١ف وخْ ٚلغ ِؼً ٘زٖ حٌظـشرش ػ١ٍه ؟

 (ٕٚ٘خ ٠ذخً فخسط حٌّئطّش ، رؼذ أْ ؿخء ِظؤخشح)

ٚلذ وخْ ٚلؼٙخ ػٍٝ ٔفغٟ وز١شح ، رً أٙخ غ١شص ِٓ ك١خطٟ ٚهش٠مش . ـــ أٚفمه حٌشأٞ فٟ أٔٙخ طـشرش فش٠ذس ِٓ ٔٛػٙخ 

 .ٚطّىُٕض رفنً هللا ػُ رفنٍٙخ ِٓ حعظؼخدس حٌؼاللش ِغ ؽخـ ػض٠ض ػٍٝ ٔفغٟ وٕض ػٍٝ ٚؽه أْ أفمذٖ . طفى١شٞ 

 ـــ ٚو١ف رٌه ؟

 (٠قغٟ فخسط حٌغّغ)

ٚفٟ حٌّمخرً فبْ ٌٗ ففخًص ر١ِّش ، ٚأفىخسح ؽخرس . ـــ ٌمذ ػٍّظٕٟ ٘زٖ حٌشٚح٠ش أْ ٌىً أغخْ خقخال سحثؼش ، ٚفىشح ١ِّضح 

ػالٚس ػٍٝ أْ ففخطٗ . ٚإٔٔخ ِّٙخ طقٛسٔخ حٌشٚػش فٟ ؽخـ رؼ١ٕٗ ، فبْ ٘زح ال ٠نفٟ ػ١ٍٗ حٌىّخي رلخي . ٚغش٠زش 

فخٌٕفظ حإلٔغخ١ٔش أػّك ِٓ أْ طلقش . حإل٠ـخر١ش ال طـؼً ِٕٗ حٌّؼ١خس حٌزٞ ٠ظُ ػٍٝ أعخعٗ ِمخسٔش ٚ طم١١ُ غ١شٖ ِٓ حٌزؾش 



طّخِخ وّخ ٠ٛسػٕخ رغل . طٍه حٌقفخص حٌظٟ كززٙخ ا١ٌٕخ فٟ وؼ١ش ِٓ حألك١خْ اؿالٌٕخ ٌزٌه حٌؾخـ . فٟ ففخص ؽخـ ٚحكذ 

 . أؽخخؿ آخش٠ٓ ، ِمَض ففخطُٙ 

 : ٠ؾ١ش ٌٟ ِٕظُ حٌلفٍش رؤْ حٌٛلض حٌّخقـ لذ حٔظٙٝ حٌٛلض ، فؤسدف 

 :ـــ ٚأخظُ رمٛي حٌؾخػش 

 ػ١ٓ حٌشمخ ػٓ وً ػ١ذ و١ٍٍش                                                                                  ٚػ١ٓ حٌغخو طزذٞ حٌّغخ٠ٚخ

 !٠قفك حٌـ١ّغ طقف١مخ كخسح

********************** 

 ؽخـ ػض٠ض ، أ١ٌظ وزٌه؟ ِٓ ٘ٛ ٠خ طشٜ رٌه حٌّلظٛظ؟ (ِزظغّخ)ـــ 

 .وٕض ألخزشن ، ٌٛال أٔه طؼشفٗ كك حٌّؼشفش  (ططشق فٟ ك١خء)ـــ 

 ـــ ً٘ ٘ٛ ٠خ طشٜ ٔفظ حٌؾخـ حٌزٞ ع١َؼمذ لشحٔٗ ػ١ٍه حألعزٛع حٌّمزً ؟

 .٘ٛ رؼ١ٕٗ  (ِزظغّش فٟ الشحس)ـــ 

 .ح٢ْ حهّؤْ لٍزٟ  (٠ظٕفظ حٌقؼذحء)ـــ 

 .ػُ طمزً  ػ١ٍٕخ كٕخْ . ٔنله ِؼخ 

 !ـــ وٕض سحثؼش ٠خ ك١ٕٓ

 .ـــ ؽىشح ٌه ٠خ كز١زظٟ 

 .ـــ ١٘خ رٕخ ، ػ١ٍٕخ أْ ٕٔطٍك ح٢ْ ٌٕغظىًّ طـ١ٙضحص ػشعىّخ 

 .طغزمٕخ كٕخْ اٌٝ خخسؽ حٌمخػش 

 !لذ خؾ١ض أال طلنش فٟ حٌٕٙخ٠ش! ـــ فل١ق ، ٔغ١ض أْ أعؤٌه ٌّخرح طؤخشص ٘ىزح ٠خ فخسط ؟



فّخ كذع ٘ٛ أْ أكذ . أػظزس ِٕه ػٍٝ طؤخشٞ  (٠غظشعً فٟ ؿذ٠ش )! ِؼمٛي أْ أفٛص فشفش ر٘ز١ش وٙزٖ  (ِزظغّخ)ـــ 

 .حألهزخء حػظزس ح١ٌَٛ ٌّشمٗ حٌؾذ٠ذ ، فخمطشسص اٌٝ حٌّىٛع عخػش امخف١ش ، اٌٝ أْ أطٝ حٌطز١ذ حٌّٕخٚد رؼذٞ 

 !ـــ هخٌّخ أٔٗ ٔذحء حٌٛحؿذ أ٠ٙخ حٌطز١ذ ، فمذ عٍّض ِٕٟ ٘زٖ حٌّشس

 ! حٌلّذ هلل ػٍٝ ٔؼّش حٌغالِش  (ِزظغّخ)ـــ 

 !ـــ ٘ىزح ارح

فمذ الكظض أٔه ؿؼٍض فظخس ٟ٘ حٌزطٍش ٚلذ أخزشط١ٕٟ ! رخٌّٕخعزش ٠خ ك١ٕٓ ، ً٘ غ١شص أرطخي حٌشٚح٠ش ؟ (ٚوؤٔٗ طزوش أِشح )ـــ 

 !آٔفخ أٔٗ وخْ ؽخرخ

 !ٚ٘زٖ ٟ٘ حٌّفخؿؤس حٌظٟ أػذدطٙخ ٌه. ـــ ٔؼُ ، أمف١ض رؼل حٌظغ١١شحص ، فمذ أرْ ٌٟ أرٟ فٟ ٚف١ظٗ 

 !ـــ أٙخ فؼال  ِفخؿؤس سحثؼش ، ِٚخ ٘ٛ حعُ حٌشٚح٠ش ارْ؟ أخزشطٕٟ كٕخْ أْ أرخن ٌُ ٠ؼٕٛٔٙخ لو 

 .ـــ عؤخزشن ٌٚىٓ خّٓ أٚال 

 ، أ١ٌظ وزٌه ؟" أرٟ"ٌٚىٓ ٠خخٌـٕٟ ؽؼٛسأْ حٌؼٕٛحْ ٠لًّ وٍّش . ـــ رقشحكش ، ال ٠خطش فٟ رخٌٟ ؽٟء ح٢ْ 

 "!وؤرٟ... أسؿٛن ، وٓ : "حٌؼٕٛحْ ٠لظٛٞ كمخ ػ١ٍٙخ ، فمذ لشسص طغ١ّش حٌشٚح٠ش! أكغٕض ٠خ فخسط  (مخكىش)ـــ 


