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	! كبیطخ ينبجعی ال-
 
 عمجت طسو ةرم لوأل يبیطخل اھتیؤر دعب يتدج اھتلاق
 اھل درسأ تأدبو اًریثك كلذ ينقیاض ،ةلئاعلل ریبك
 مل اھنأ الإ ھعم ةداعسلا لكب يندعیو ينبحی مكو ھتازیمم
 : ةلئاق تفدرأو ًادبأ عنتقت
 . كجاوز ةوطخب يعرستت ال-
 
 ةایملا درُبت ال اھنألو ریصع بوك اھدعب يتدج ھل تدعأ
 ناك ، ةیراخفلا يناوألا نم اھبرُش لضُفت لب ةجالثلا يف
 هدیب ھعفد ھنم ةفشر لوانت املف ةدوربلا طسوتم ریصعلا
 توصب يل لاقو ھھجو ىلع قیضلا رھظأو ةلواطلا ىلإ
 : عومسم
 ! فویضلا ىلإ هدیربت نود ریصعلا نومدقت لھ-
 

 اھنأك يل ةطیسب ةماستباب ىوس درت ملو يتدج ھتعمس
 فقوم درجم ھنأ ترعش نكل ، لیلق ذنم يل ھتلاقام دكؤت

 ةحاسم رمألل لعجأ ملو ، ءيش ھنم دصقی ال ھنم ّيوفع
 مھدحأ ىلع مكحلا لیحتسملا نمف يریكفت نم ةریبك
 . !  فقوم درجمل
 
 جاوزلا تاصوحف ءارجإ ىلع  رصأ نارقلا دقع لیُبق
 ضعبب اھیلع لوصحلاب موقی انتدلب يف عیمجلا نأ مغر
 ھنكل ، تقولا عیضنو ىقشن الیك ىفشملا لخاد نم لاملا
 : لاق مزح لكبو



 كعنمت ةلكشم يأ كانھ نأ جاوزلا دعب ئجافتأ نأ فاخأ-
 ! باجنالا نم
 
 يرست ةدوربب ترعشف يردص ىلع ھتلمُج تعقو
 مث ةدیدش ةبوعصب يقیر تعلتبا ، ةمدصلا نم يدسجب
 : تلق

 ... ينعت لھ كدصق مھفأ مل=
 
 : ةمارصب لاقو ةدحب ينعطاق
 اذھف أطخ ھبوشی ال وتلل ھتلقام ... ھینعأ ام ينعأ-
 هذھك ةلكشم فشتكنو جوزتن نأ طقف يلیخت ، انلبقتسم
  . ةبطخلا ضف مأ لضفأ قالطلا لھ
 
 نكل ةجردلا هذھل تسیل نكل ًادج اًحیرص ھتدھع ينأ ملعأ
 يتلاو تاصوحفلا ءارجإ تررقو ھمالكب تعنتقا لعفلاب
 ریخب رخآلا وھ ناك كلذك ریخب يرومأ لك نأ ترھظأ
 ةعقوملا ةقرولا ىلع لوصحلا دعب ىفشملا نم انجرخ ،
 بارغتساب ّيلإ رظن ، تفقوت ةأجف نكل هاشغت ةماستبالاو
: 
 ؟ ِكاھد اذام-
 
 : تلقو يدی نم ةبطخلا متاخ علخب تمق ءودھلا ىھتنمب

 كتحارص ببسب كعم يتلكشم نأ دقتعأ ةیادبلا يف تنك=
 ينأ يھو ربكأ ةلكشملا نأ تفشتكا ِنكل ، ًانایحأ ةحراجلا
 ةلكشم تلح ول اذام ، مداصلا كمالكب كعم نامألا تدقف



 ينتربخأ موی كثیدح ، ؟ يب يمرتس لھ انجاوز دعب
 ول امبر ، ةحاقولا دح اًحراج ناك تاصوحفلا ءارجإب
 ينترعشأ امل انتحص ىلع طقف نانئمطالا دیرن يل تلق
 كتاملك نیب ةرفش يل تلسرأ اھموی كنكل ، ھب ترعش امب
 وأ اھجوزتتف حلصت نأ امأ باجنالل ةلآ ىوس تسل ينأ
 ھنع ثحبأس اذل نامألا ينتدقفأ ، ! اھب يمرتف دسفت
  . رخآ ناكمب
 
 اھیف هرواحأ يتلا ىلوألا ةرملا تناك دقف درلا عطتسی مل
 انأو يتدج تیبل ةرشابم تبھذ ، ةحراجلا ھتقیرط سفنب
 : يفتك ىلع تبرت يھو تلاق ، ثدح امب اھربخأ
 . ءيش لك ىلع � دمحلا-
 

 ، اھبجعی ال ھنأ يل تسمھ موی تدصق اذام اھتلأس
 : تلاقو تمستبا

 ھنیعب ًاققدُم عیمجلا ىلع هرظنب لوجی أدب لخد نأ تقو=
 ىأر نیح باجعالا ھھجو ىلع ادب دقو مھلیصافت يف
 تیبلا يف ءزج لك صحفتی أدب سلج مث ، كتالاخ تانب
 ةشورفم رصحلا ىأر نیح قیضلا ھھجو ىلع ادب دقو
 نم ھقیض اھدعب ىدبأو ، داجسلا لدب ضرألا ىلع
 ریغ هرعاشم ءادبا يف ةدیدشلا ھتحارص ،  ریصعلا
 نأ ھمھی مل ، ةیاغلل حراج ھعم نم رعاشمل ثرتكم
 تلع يتلا باجعإلا ةرظنو ةمسبلا كلت ِتیأر ول نیراغت
 يتیبل ھتارظن نم نزحأ نأ ھمھی مل ، نھھاجت ھھجو



 ھیأر ءادبا ًادمعتم ھعمسأو سلجأ ينوك ھمھی مل ، قیتعلا
  . يجارحإب
 
 ىلع ھعقو مداصلا حراجلا مالكلا دصق يھ ةحاقولا ةمق
 . ةحارص اھنأ ةجحب سوفنلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	. كسورع بحأ ال-
 

 سباع ٍھجوب  رھشأ ضعبب يجاوز لیُبق يمأ اھتلاق
	: ةحرم ةربنب تلق ، بضغلا نم ُلخی ال ٍتوصبو
  ؟ تاومحلا ةمس هذھ لھ=

 
 تبضغف ، رثكأ ال حزمت اھنأ دقتعأ انأو تكحضو اھتلق
	: لوقت يھو رثكأ
 . اھب كجاوز مامتإ دیرأ الو اھدیرأ ال-

 
 نم ًاعیرس ُتضھنف ، يتفرغ نم ةجراخ تضمو اھتلاق
	: تباجأ ، كلذ ببس نع اھلأسأو اھب قحلأل يناكم
 ال ءایشألا نم ریثكلا يف يیأر ذخأت ال يل ثرتكت ال يھ-
 يأ نود ينم كتذخأ اھنأكو رعشأ ، ًالیلق الإ ينفتاُھت
 . لجرلا كاذ اھل تبجنأ نم ينأ يل ریدقت

 انأ امأ اھتیبو اھلھأ كرتتس ... انھ يتأتس ةاتفلا يمأ ای=
  .. ككرتأ مل انھ انأ اھف
 
 مھفتت ملو اھبلق يف تلعتشا دق ةریغلا نأ ودبیو  قلُعت مل
 . يتاملك ىنعم
 بحتام رایتخا يف ةاتفلل ةیرحلا هذھ نأ اھتربخأ ول تددو
 لثم لعفت الو اھتبجنأ ةاتفلا مأف ينتبجنأ امك اھنأو ،

 ایندلا تماقل لمجلا هذھ لثمب اھتربخأ ول نكل ، اھعینص
  . دعقت ملو



 مأ يأك يھف  اھرظن ھجو نم حیحص يمأ مالك امبر
 اھتاراج نم عمست امك ةأجف اھنبا اھنم ذخُؤی نأ فاخت

 ،  حاوزلا دعب مھیلاھأ نع ءانبألا ضعب داعتبا نع
 ، دعب ًادیج يمأ فرعت مل يھف كلذل ھبتنت مل امبر يتبیطخ
 ول ينأ امك تافاسملا دُعب ببسب  دطوتت مل ةقالعلا
 ال اھسفن يمأ نأ ىرخألا يھ تلاق امبر رمألاب اھتربخأ
 تلواح اذل ،  ةلكشملا ربكتو قیضب اھلماعتو اھل متھت

 يفً ةقثو يتبیطخل ًابحو يمأل ًءاضرا ءودھب ةلكشملا لح
ً ةحارلو ةبیطلاو بحلاب ضبنی بلق نالمحت امھنأ امھیتلك
 .  ةفورعم تاعازن نم ةیدبأ
 
 نم ًائیش لمحأ يتبیطخ ةرایزل بھذأ ةرم لك يف تأدب
 مالكلا نع فكت ال يمأ نأ اھربخأو اھبُحت يتلا ىولحلا

 لمحبو اھب ءانتعالاب اًمئاد ينیصوتو اھنساحم نع
 روفو كلذل يتبیطخ حرفتف ، ةبسانملا ایادھلاو ىولحلا
 اذإف ، اھیلإ ًادو برقتلاو اھنع لاؤسلل يمأب لصتت يباھذ
 دوتو اًریثك اھبُحت يتبیطخ نأ اھربُخأ يمأ تیب ُتلخد ام
 امئاد اھتیؤر ىلع داتعتو اھیلع فرعتتل ًاعیرس جوزتن ول
 يتبیطخ نع لاؤسلل فتاھلا ذخأتام ناعرسو يمأ جھتبتف
  . اھبً ةحرف
 امھنیب ةقالعلا دیطوت يف دھتجأ انأو اذكھ رمألا رمتسا

 نع ھب امھربخأ تنك ام لك راصو اًریثك اتبرقت ىتح
 . ةقیقح رخآلا ةبحم
 لح نأ امك ، اھب اًمیظع ًابح ثعبی سوفنلا يف ةملكلا رثأ
  . سوفنلا ىلع رحاس ٌعقو ھل جوضنلاو دولاب تالكشملا



	 ! سردلا ءانثأ مانت كتنبا-
 

 اھنأو ةصاخ اھتنبا لدعم نع لاؤسلل باھذلا مألا تررق
 نأ تعقوت ، تقولا لاوطل اھسورد ىلع ةبكنُم اھارت
 ةملعملا تقلأ نكل اھتنبا قوفتل باحرتلاب تاملعملا اھلباقت
 اھقیر علتبتل ، دیدش ٍبضغب ةلمجلا هذھ اھھجو يف
	: ةلئاستم ةبوعصب
 . تقولا لاوطل ركاُذت يھ ؟ كلذ فیك-
 : بجعتب ةملعُملا اھتباجأ

 اھلدعم ىلع كلذ رھظل ِتُلق امك ناك ولف ... دقتعأ ال=
  ؟ تارابتخالا يف

 
 اھتنبال اھسفن لخاد تدعوتو اًریثك طابحالا اھباصأ
 ةاتفلل ةملعملا تھجتا امنیب ، اھعدخت يتلا ةلساكتملا
 بلُقت تأدبو اھسأر بناجب باتكلا تلوانتو ةمئانلا

	. ؟ مألا لوقت امك لعفلاب ةاتفلا ركاُذت لھ دكأتتل ھتاحفص
 دجُوام ىلع اھمأ تعلطأو ةدشب اھبلق اھملآو تأجافت
 يكبت يھو ًاعیرس لحرت مألا لعج امم ، باتكلا لخاد
 : تبتك ثیح ةاتفلا تارابع ركذتتو
 ھصیمق ببسب يبأ عم رجاشتت مویلا لاوطل يمأ مویلا-
 . ّھیكِب موقت يھو قرتحا يذلا
 عنُص يمأ تیسنف سولجلل يمأ ةراجلا تعد ءاسملا يف-
 . اھنم ھتبلط يذلا كیكلا



 يل مدُقت مل يمأ نأ الإ لیللا فصتنُم رورم مغرو نآلا-
 اھل يكحت يتلاخ عم ةلیوط ةملاكمب اھلاغشنال دعب ءاشعلا

  .  اھعم يدلاو ةلماعم ریغت نع
 . تبكسنا دق ةوھقلا نأل يمأ يدلاو ّفنع مویلا حابص-
 نم ھصقنل ماعطلا يدلاو كرت يبأ لھأ عم ءادغلا ىلع-
 . ذیذل ماعطلا نأ مغر اھجارحإ طرف نم يمأ تكبف حلملا
  . ًادبأ اھلثم حبُصأ الأ ىنمتأ ةیبصعلا ةدیدش يمأ-
 نیب ًایموی ثدحت يتلا تالكشملا لكب اًءولمم باتكلا ناك
 يھتنتو رمت تالكشُم درجُم اھنأ عیمجلا دقتعی ، ةرسألا
 نأ نود ًابلس اورثأت لافطأ ةركاذ يف ةروفحم تیقب امنیب
  . ھبتنن

 
 تداع املف اھتنبال لضفُملا كیكلا عنُص اھموی مألا تررق
 نع تلختو ، اھب اھمأ مامتھال ةدشب تحِرف ةاتفلا
 ، تقولا اذھ ةلغتسُم اھتنبا عم ركاُذتل ةلیوطلا اھتاملاكُم
 ٍببسل اھمأ ىلع خارصلاب اھدلاو ّمھ نیح يلاتلا مویلا يف
 ةفرغل تلخدو راجشلا نم مألا تبحسنا تیبلا لخاد ام
 ضعب نیولتب نمقی نأ اھنم تبلط دقو اھتمضو اھتنبا
 تنقیت موی دعب ٌموی ، تلعفو ةاتفلا تمستباف تاموسرلا
 اھجوز ىتحف رومألا ةجلاعم يف ةئطخملا تناك اھنأ مألا
 نأل ةئداھ ودبت ھتلماعُم تأدبو اًریثك ھبضغ لق دق
 هدیزت تناك ةوفھ لك دنع درلاو راجشلا يف ھل اھتلدابم
	 . يھ اھدنع نم ءيش لك ریغت ، ًابضغ دادزیف ًادانع

 



 اھربُختل اھتنبا نع لأستل ةسردملا تراز دحاو رھش دعب
 ، اھتالدعم تلدبت ، اًریثك تقوفت اھتنبا نأ اھسفن ةملعملا

 ، ةیوطنم تناك امدعب تایتفلا عم اھتاقالع نم تداز
	: تبتك دقو اھتدجوف باتكلا تحتف
 نأ ىنمتأ ... اًریثك ينبحت يمأ ... ًادج ةمیظع يمأ-
  . اھلثم حبصا

 
 لواُحن نأ وھ بیلح نم هانبكسام ىلع ءاكبلا نم مھألا
	 . دیزملا بكسنی الأ نیھبتنُم هراثآ حسمن نأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	؟ يأر تایتفلل لھ-
 

 اھیمدق صمخأ نم اھنبا سورع صحفتت ةامحلا تسلج
 اھتاملك تھجو دقو  رخف يف تلاق مث ، اھسأر ىلعأ ىتح
 : سورعلل
 ال ءيش لك نم ةزھاج ھتقش ... دالبلا جراخ ينبا لمعی-
 . ًاعیرس جاوزلا ماقیو سورعلا ىوس انصقنی

 
	: بجعت يف سورعلا مأ درتل

 مكنأ ةراجلا انتربخأ دقف .... ؟ ملاس مأ ای وھ نیأو=
  ... يتنبا ةیؤرل ًاعیمج نورضحتس

 
	: لوقت يھو ةامحلا تكحض

 نإف اھتیؤرل ينلسرأ ... اًمامت يیأر يف قثی ينبا-
 مالكلا ةلیلق ةبدأتم يھ املاط ھبجعتس اًمتحف ينتبجعأ
 ةیاھن ةبطخلا ددحنلف ، لصأ تنب ةملعتم لاعفألا ةئداھ
 . ًالثم عوبسألا اذھ
 : اھتفرغل لوخدلاب اھتنبال تراشأ دقو سورعلا مأ تلاق

 ىتح فراعتلل سولجلاو ھئیجمب الإ لوبقلا عیطتسن ال=
 . اًضیأ يتنبا يأر فرعأ
 

 : لوقت يھو اھتیاھن ىتح اھیتفش تولو ةامحلا ھجو سبع
  ؟ يأر تایتفلل لھو-
 : ءودھ يف مألا تباجأ



 بجیف دبألل دقع وھ فافزو لفح درجم جاوزلا سیل=
 كنبال نیدیرت امكف ، نیفرطلا نم عانتقاو اضرب متی نأ
 هرن مل نحن اھو اًضیأ هانمتتام انتنبال دیرن ةقولخ ةاتف

 . ! ىتح
 
 اھتنبا بسانی نل اذھك سیرع نأ اًمامت ةقثاو سورعلا مأ

 جاوزلا مامتال ًایفاك ھسورع  يف ھمأ يأر ربتعی املاط
 اھیلع رخآلا وھ فرعتی امثیر يئدبم يأر ناك ولف
 ىلع ًءانب نكل لوبقم رمألاف تانولاصلا تاجاوز ةعیبطك
 لكشلا اذھب اًمئاد ھتایح يرست عبطلابف ھمكح نود اھمكُح
  ؟ كلذ نم ھتیصخش نیأ ، اًریثك يناُعت اھتنبا لعجیس امم
 
 لوقت يھو مھریكفت ةركنتسم اھناكم نم ةامحلا  تماق
 ىلع اھنعجشی اھلھأو ةمئالم ریغ ةاتفلا نأ اھسفن لخاد
 اھنم اھنبا ذخأتسو رومألا مامز ةبحاص نوكت نأ
 نم مھنم ضفرلا نأ ىلع هللا ركشت ! هذھ اھتقیرطب
 .  ةیادبلا

 اھلبقتسیل نزحلاب رھاظتی ٍھجوبو دیعس بلقب تیبلل تداع
 : ربصلا غرافب اھتدوع رظتنا يذلا اھنبا
  ؟ ةبطخلاو ةحتافلا ةءارقل ًادعوم ِتذخأ لھ-
 دمحلا ... يدلو ای میظع ءایربك مھیدل .... انب اوقفاوی مل=
  . مھنم ضفرلا نأ �
 



 ةاتفلا ىأر ھنأً ةصاخ ھتلاق امل اًریثك نبالا ھجو ضعتما
 اھتیبل ةدئاع يھو اھئایح لامجو اھباجحب عوبسأ ذنم
 : ثیدحلا مألا لمكتل ، ةجوز اھانمتف

 يھ ةقیقحلاو ... كتلاخ ةنبا ىوس كبسانت ال ... ينقدص=
  . اھریغ نم كب ىلوأ
 
 . اھیأر ىلع ةقفاوملاب ًابیجم لفسأل ھسأر سكن
 
 ةاتفلا ىنمتت ةنسحلا قالخألا لماكب ةاتف لجرلا دیری امك
 . رارقلا بحاص ةیصخشلا حضاو قولخ لجر اًضیأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 .   رارمتسالا دیرأ ال اذل ، اًمئاد ينلداجت يتبیطخ-
 

 ھعم لداجتت يتلا ھتبیطخ نم ًءاتسم ھمأل بیطخلا اھلاق
 ھلیضفتب اھربخأ وأ اًرمأ اھنم بلط املك نایحألا بلغأ

 تادادعتسا نم كلذ ىلإ امو ثاثألا يف ةنیعم ناولأل
	: ةلئاق ھتئدھت مألا تلواح ، جاوزلا
 . اذكھ رومألا ذخُؤت ال-
 ؟ ًاذإ ذخُؤت فیكو=
 ملو كفرعت مل ، ةبطخلا ىلع دحاو رھش ىوس رمی مل-
 . دعب اھفرعت

  . لادج نود ذفُنتف ةملكلا لوق دیرأ=
 

 ةلكشملا لح ىلع ترصأ اذل ئطخم اھنبا نأ مألا تفرع
	 . كلذ دعب ریثكلا كرادتل ةمكِح لكب
 ىلإ مھتوعدب تماقو ءاقدصألاو لھألا ىلع تلصتاف
 باھذلاب هربُخت اھنبا ةفرغل تلخد مث مویلا ءاسم ءاشعلا

 ءاتسا ، ًالیل نیرئازلا مودقل تابلطلا نم ریثكلا راضحال
 : قیضب لاقو اًریثك
 نإ يعم شاقنلا نود يمأ ای ةأجف اذكھ نیررُقت فیك=
  ؟ ال مأ جورخلا يننكمی ناك
  ؟ كمأ تابلط ضفر دیرت لھ ... ينلداُجت ال-

 
 نم ھجاتحتام ضعب زیھجتل خبطملل تلخدو ھتكرت مث
 راضحإل تیبلا نم لعفلاب جرخ ، تابورشملاو ىولحلا



 نود ھمأ ھتلعف امم ًابضغ لعتشی ھلخادو ھتبلطام
	. ھتدارإ وأ ھتحارل ثارتكالا

 
 تیبلا نم جرخی نأ ھمأ ھیلإ تراشأ عیمجلا رضح نیح
 ءادبإب ّمھ املف ، هدوجو يف ةكرحلا تادیقم اھتاقیدص نأل
 الو يولعلا قباطلل دوعصلا وأ ھتفرغ يف ثكمی نأ ھیأر
	: ةدحب ھتعطاق جرخی
  ؟ كمأ جارحإ دیرتأ ... ينلداجت ال-

 
 ھب تقحلف ھل قیدص دنع باھذلاو جورخلل لعفلاب دعتسا
 ًالدب يولعلا قباطلل دعصی نأ ھنم تبلطو بابلا دنع ھمأ
	: ھباوج عامس نود تفدرأ مث باھذلا نم
 نإ كمأ بناجب ىقبت نأ دیرت الأ ... ينلداُجت ال-
 !كتجاتحا

 
 هذھ نم دیدش رجضب باھذلا ىلع رصأ ةرملا هذھ ھنكل
 ھنم تعمتسا ولف ھقیاضیام لك ھیلع ضرُفت يتلا ةقیرطلا

	. ةیادبلا نم كلذ دارأ ھنأ تملعل ثیدحلاب ّمھ نیح
 تراشأ دقو هراظتنا يف ھمأ دجیل لیللا فصنم يف داع
 لك اًركنتسم اھل ًابتاعم بھذ ، اھعم سولجلل يتأی نأ ھیلإ
 ًاعم رخألا بیترتل ًالوأ ھعم شاقنلل اھثارتكا مدعو اھلاعفأ
 . اذكھ رومألا ضرف نم الدب
 : تلاقف سردلا مھف ھنأ تفرعو مألا تمستبا

 ءيش لك اھیلع ضرفت ... كتبیطخ كعم ھیناعت ام اذھ=
 لادِج تنأ ھبسحت شاقنلا تلواح نإف ... لادِج نود



 تنأ تلعف امك يھ كرجھتس ةیاھنلا يف نكل ... اھرجھتف
 مدع نم تمئس كنأل تبھذو ينتكرت .. يل ٍبلط رخآ يف
 كشقانت نأ تحت اًمامت يھ اذكھ ، كیأر ءادبإب كل حامسلا

 . تعمتسا ول كعنقیس بئاص يأر اھل امبر
 

 باھذلاب ّمھو اھسأر ّلبقو ىزغملا مھف دقو اھل رظن
 اھمأ ةحیصنب ًاذخآ ءودھب ھتبیطخ عم ثدحتیل  ھتفرغل
	: تلاقف

 الو ةحارلاب نیفرطلا الك رعشی نأ بجی بحلا رمتسیل=
 . تارارقلا مارتحاو شاقنلاو مھافتلاب الإ ةحارلا يتأت

 
 ریدقتلاو مارتحالا اھمھأ سُسأ ىلع ةمئادلا تاقالعلا ىنُبت
 ةقطنمل لوصولاب ًاعم نیفرطلا ةحار ىلع لمعلاو
	. امھیلكل ةبسانم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	. ةیقبلا مث ًالوأ يبأ-
 

 ، اھتبطخ دعب لماكلاب ھتنبا ةیجازم ریغت بألا ظحال
 ، ءاكبلا دح ةنیزح نوكت ةعاسو ةدیعس اھاری ةعاس
 مھیلإ ثیدحلا وأ مھب طالتخا نود ةدیحو سلجت ةعاس
 ناكتسا اھلاح تتَُھب  اھتقارشإ تأفطنا اھانیع ، داتعملاك
 ءاكبلا نم قھشت يھو اھیلع ةلیل تاذ لخد ىتح ، اًمامت
 : تلاق اھلأس املف
 نیحلصت الو ةئیس ِتنأ يل لاق اننیب فالخلا ّلح املك-
 نكی مل ًائیش نأكو ينثداُحی يلاتلا مویلا يف مث ةجوزك يل
 دعب انجاوز وھ اھو يكرتب تقولا لاوطل ينددُھی ... !
  . ةبیرق رھشأ ةدع
 اھكرتو هردص ىلإ بألا اھّمض امیف اھءاكب لمُكت تحار
 نأ اھربُخت يھو اھفتك ىلع تبرلاب تأدب يتلا اھمأل
 يف رضحی نأ ةلاسرب ھل لسرأ مث ، رمألا ىلوتیس اھدلاو
 ھبحت مك ملعی ھنأً ةصاخ ھعم ثدحتیل مھعم ءاشعلل دغلا
 . ھتنبا
 

 اھرُعی مل لخد املف ًءاسم يناثلا مویلا يف بیطخلا رضح
 اھھجو ملاعم تلدبتف ، فالخ نم مھنیبام ببسب ةیمھأ يأ
 نأ اھدلاو بلط ، اھدلاو مامأ يساقلا ھفرصت اھنزحأو
 ةناصر لكل لاق مث ، سولجلل يتأتو ریصعلا رضُحت
 : بیطخلا ىلإ زیكرت لكب اًرظان ءودھو
 



 ةیكاب ةسردملا نم تداع يتنبا رمع نم ةسداسلا يف-
 عیمجلا اھلكش ىلع كحضو اًضرأ اھتعفد اھل ةلیمز نأل
 مویلا يف تبھذو اھعومد تحسم ، دحأ اھدعاسی نأ نود
 جرحلاب رعشت الیك ةسردملا كلت نم اھلقنب تُمقو يناثلا
 دحأ اھفعض ردُقی مل ھنأً ةصاخ دیدج نم فعضلا وأ
  . عیمجلا كحض لب اھدیب ذخأیو
 
 : ًالئاق فدرأ مث
 بھذأو يلمع يھُنأ تنك ةعماجلا اھلوخد نیح-
 هوركمل ضرعتت الوً ةیوس دوعنل يھتنت امثیر اھراظتنال
 اھللُدأو فوخلا لك اھیلع فاخأ انأف دحأ اھل ضرعتی وأ
 باصتف ةدراب ءاوھ ةمسن اھب رمت نأ ىشخأ ، لالدلا لك
 . ىذأب اھبلق باُصی نأ اھیلع هاشخأ ام لكو ، ماكزب
 
 
 : ًالئاق اھدلاو لمكأف ، هدصقم مھف دقو بیطخلا ھعطاقف
 لجر ةیاھنلا يف يتأیل اھرمُع لاوطل يتنبا ززُعأ مل-
 رسكیو ، ةلیل لك عمدلاب اھنیع فرُذیو اھبلق يذُؤی

 نحنو اذھ ، يمامأ اھیلع وسقیو اھجرُحیو اھرطاخ
 . ؟ جاوزلا دعب اذامف ةبطخلاب
 ًادبأ درلل تاملكلا ھفعُست ملو ةبوعصب ھقیر اھبیطخ علتبا
. 
 
 : ًالئاق هدصقیام تعقوت يتلا ھتنبال رظن مث
 . اًروف ةلبدلا يعلخا-



 لكب لاقف كلذ لعفی الأ فاطعتسا ةرظن اھینیع يف ىأر
 : مزح
 نكل ءيش ىلع اھیف كمغُرأ يتلا ىلوألا ةرملا اھنأ ملعأ-
  . ًادبأ كقحتسی ال لیحرلاب كددھیو كتمیق فرعی ال نم
 
 ھتنبا نأ اًمامت يعی وھو ةسلجلا هذھ يف ءيش لك ىھنأ

 نم اًریخ تقو ضعبل يكبت نكل تقولا ضعبل نزحتس
 امبرو لب اھردُقی ال لجر عم ًالماك اًرمع نزحت نأ
 . ! ھل ولحی امتقو اھكرتی
 
  " ھلالد دعب لالد الو بألا زِعك زع ال"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	. تامكارتلا-
 رھشب نارقلا دقع لیُبق ةبطخلا ضف يتبیطخ تررق
 يلھأ بضغ راثأ امم ، ًادج ةطیسب ةلكشم رثا دحاو
 يئاقدصأ ينعجشو ، ةدیدج سورع نع ثحبلاب اوأدبو
 اھبلق نیھأس يتلوجر تناھأ امك اھنأو ةوطخلا كلت ىلع
 يھ اھنأو ّيداع رمأ اھقارف نأ اھرعُشأل ىرخأب طبترأو
 تمق عوبسأ لالخو لعفلاب ،  انأ سیلو ترسخ نم
 . ةریمس ىعدت ىرخا ةاتف ةبطخب
 ، ءاشعلل اھلھأو ةریمس ينتعد  لوألا عوبسألا يف
 اًمامت دعوملا تیسنو يقافر ةبحصب تسلج اھمویو
 يتدوع دعب الإ يفتاھل اًضیأ ھبتنا ملو اًریثك يب تلصتاو
 : قیض يف تلاق يلاتلا مویلا يف اھتثداح املف ، اًرخأتم
 لاوطل كفتاھ ىرت مل فیكو ؟ ماھ ًادعوم ىسنت فیك-
 ؟ ينثداحت ملو مویلا
 : يتداعك ءودھب اھتبجأ

 . ءيش ال نم لكاشملا نیلعتفت اذامل ... لوغشم تنك=
 !؟ لعفلاب ةلكشم اھارت الأ-
 . ھبتنا ملو تیسن ال=
 رمألا ھیفتت مدعو راذتعالاو يلھأب لاصتالا كیلع ناك-
 . اذكھ

 
 رمو اھموی ءاسم مھترایزب تمقو اھمالكب ًالیلق تركف
	. ریخ ىلع رمألا

 



 اھتكرتف ةبعص ةدامل رابتخا اھیدل ناك يناثلا عوبسألا يف
 ًادج ةرتوتم اھنألو لطعتت الیك نیمویل اھثداحأ ملو ركاذت
	: اھتثداح ناحتمإلا دعبو ،
 ؟ كناحتما ناك فیك-
 . دیج=
 ؟ كبام-
 ؟ نیمویل ينثداحت مل ّمل=
 . ناحتمالا نم كفوخل ءاتسم كجازم نأ ملعأ-
 نأ ، ينئدھت نأ ، ّيلع نوھت نأ ضرتفملا نم سیلأ=
 نم يفوخ نیب ينكرتت مأ لؤافتلا ضعبو ةقثلا ينحنمت
 ؟ كلامھإ نم يئایتسا نیبو ناحتمالا
 ! طقف نیئدھت كتكرت نكل لامھإلا دصقأ مل-
 . نزحلا تقو يعم كنأ رعشأل طقف ةنأمط جاتحأ تنك=
 . قح ِكعم-

 
 ىرخأ رومأ نع ثدحتت تأدبو  ثیدحلا ىرجم ُتّریغ
	. نكی مل ءيش نأكو

 
 ضعبل يرایتخا نأشب اھتثدح ثلاثلا عوبسألا يف
 ناك ھنأ ينتربخأو اًریثك تقیاضتف انتقشب تاروكیدلا

	: لیصافتلا هذھ يف اھتكراشمو اھیأرب ذخألا ّيلع
 . لضفألا يرایتخاب ِكل ةأجافم نوكت نأ تددو-

 
 لك يف اھیأر ذخأ انأ تررقو لداجت ملو رمألا تلبقتف

	. كلذ دعب ةریبكو ةریغص



  : يل لوقت ةلكشم لك يف تناك
 ّھلح لواحنل ينجعزی امع اًمئاد ثیدحلاب ًادج انأ ةعنتقم=
 دق كببسب تامكارت يلخادبو رمتسن نأ بحأ ال ، ًاعم
  . ثیدحلا لضُفأ اذل ، انتقالع وفص ركُعت

 
 اندحأ جعزی امع ثیدحلا ةیساسألا انتدعاق هذھو انجوزت
	. ًاعم ّھلح لواحنل رخآلا فرطلا نم

 
 مغر ينكرتت ةقباسلا يتبیطخ لعج ام طقف اھنیح تفرع
 ينتربخأ اھنأ ركذأ الف تامكارتلا ، بح نم اننیب ناك ام
 اھنع لغشنأ تنكام اًریثك ، اھجازم ریغت ببس نع ةرم
 ءيش ھتننظف يلامھإ ةقیقحب ينھجاُوت مل اھنكل لمعلاب

 دعب الإ ركذتأ ملو اھدالیم دیع تیسن موی ىتح ، ّيداع
 ببس نع عوبسألا اذھ لاوطا يھ ينربخت مل عوبسا

 اھسفن تألم ،  ، ءيش ال لوقت اھتلأس املكو اھنزح
	 .  انقرتفا اذل لمتحت دعت مل ىتح يھاجت تامكارتلاب

 
 ةیوق تناك امھم تاقالعلا قرُفتو حورلا لكأت تامكارتلا
	 . سفنلا قیض نع ثبلاو ثیدحلا نم دب ال اذل
 
 
 
 
 

	



	. أجلملا ةاتف-
 ةدراب ةلیل نم ًءاسم ةنماثلا يفو دحاو ٍرھشب يجاوز دعب
 املو ، يقلق راثأ امم ةیلاوتم تاقد بابلا ّقد مسلاك
 !ةئیھلا ةثر ةلفط تدجو بابلل ةیرحسلا نیعلا نم ترظن
 : ئداھ توصب تلق ،
 ؟ تنأ نم-
 : ًادرب شعتری فئاخ توصب تلاق

 . يحتفا ِكوجرأ ... ةلیمج انأ ... انأ=
 

 يلزنم ةقرسل مھدحأ نم خف نوكت نأ ًادج ةفئاخ تنك
 دعب الإ دوعی نلو مویلا حابص رفاس يجوز نأ ةصاخ
 يبلق تلعج سراقلا دربلا اذھ يف اھتلاح نكل ، مایأ
 اھتلخدأو دیدش ٍرذحب بابلا تحتف ، اھب ةفأر ضفتنی

 يدترت ًادج ةریغص تناك ، ىرخأ ةرم تقلغأو ًاعیرس
 اھدسج ىتح رتست الو درب نم يقت ال ةفیفخ سبالم
	: جرح نم ولخی ال نزح يف تلاق ، لیحنلا

 الو ماتیألا راد نم تبرھ ِنكل ... ةذاحش تسل ... ةفسآ=
 حتفی مل نكل باوبألا نم ریثك ىلع تقرط ، ةدوعلا دوأ
 كوجرأ اذل ، ينعبتت امبر ةبیصم نم فاخ عیمجلا ، دحأ
  . طقف حابصلا ىتح انھ ءاقبلا دیرأ
  ؟تبرھ ّمل-
 ةوسقب ينلماعتو موی لك يف ينبرضت سجرن ةذاتسألا=
 ينھركت انأ امأ فطلب تایقابلا لماعت اھنأ عم ةدیدش
  . اًریثك

 



 ًادیج اھتفظنو ماعطلا ضعب اھل تمدقو اھلاح يننزحأ
 يفوخ نم اھتلیل منأ ملو ، مانتل شارفلا اھتلخدأو اھترثدو
 مون يف تحار ةنیكسملا نكل اھعبتی نم كانھ نوكی نأ

	. ةرتف ذنم منت مل اھنأك قیمع
 يعم لظت نأ اھنم تبلطف ًادیدش رطملا ناك حابصلا يف
 ، ةبیرقلا رجاتملا ىدحا نم سبالملا ضعب اھل تبلطو
 مث ، ءيشب ثبعت الو ءيش بلطت ال ًادج ةئداھ تناك
 ، ، يتدعاسمل اھنم ةلواحم يف تیبلا بتُرت تأدب اھتدجو
 : اھفتك ىلع تبرأ انأو قفرب اھیلإ ترظن
 . يعم سولجلاب نیبغرت لھ-
 : تلاقو اھتحرف نم تزفق

 ریثكلا يدل نوكیل ىرخأ راد يف يكرتب نیموقت كتیل=
 . ءيش لكب كتدعاسمب موقأسو ، تاقیدصلا نم

 
 باھذلا تررقف اھدوجوب لبقی نل يجوز نأ ملعأ تنك
 نع ةاتفلا ينتربخأ امدعب رمألا ةقیقح ملعأل ماتیألا رادل
 تلاق امك وأ اھتاقیدص بحت اھنأو اھناكمو رادلا مسا

 دیرت الو ةذاتسالا كلت هركت نكل رادلا يف اھتاوخأ مھنع
 سلجت تایبرملا ىدحإ تدجو يلوخد دنع ، ًادبأ ةدوعلا
 نع اھتلأسو ةریدملل ةرشابم اھدعب تلخدف ةدشب ةیكاب
 میدقت يناكمإبو اًطباض لمعی يخأ نأ اھتربخأو رمألا

 ، ماتیألا ىلع ةوسقلا نأشب ةھج ىلعأل اھدیعصتو ىوكش
 سجرن ةذاتسألا ىلع تدانو ءودھلا ينم تبلطف
 ، يعم ةلیمج دجاوت نأشب اھتربخأ امدعب اھعم ينتكرتو
	: مدن يف سجرن تلاق



 . يتنبا ةلیمج-
 : راكنتسا يف تلقو تلاق امل تمدُص
 اھرضُحتو اھتنبا ىلع مألا وسقت لھ .. ؟ كلذ فیك=
 ! ماتیأ رادل
 ھجاوأ نأ بعصلا نم ناك اذلو ، ّيعرش بأ اھل سیل-
 مل ةلیوط تارتفل رادلاب يتماقا ببسبو ، اھب عتمجملا
 بصأ اھتیأر املك ينكل ، ءيش ةلیمج نع يلھأ ملعی

 اھنأل اھبرضأو اھفنعأف اھب يتلعف ىلع يمدنو يبضغ
 ينطروو كلمأ ام زعأ ينبلس يذلا ریقحلا كاذ ةلالس نم
 . بھذو ةاتفلا كلتب

 
	: ىمعألا اھبلق نم زازئمشالا ينباصأ

 هذھ ىلع كمدنو كبضغ نیبصت لھ ؟ اھبنذ امو=
 نیصخشل ةنبا اھنأ ىوس اھبنذ نكی مل يتلا ةئیربلا
 اھب فرتعی مل مھدحأ مھبولق يف ةمحرلا تمدعنا
 ؟ دوحجلا اذھام ، ! ةایحلا دیق ىلع يھو اھتمتی ىرخألاو

 
 ، مانأ ال ينلعج يببسب ھنأ ملعأ انأو مایألا هذھل اھئافتخا-
 ، تلحر نیح الإ يبلقب يراوتملا اھبحو اھتمیق فرعأ مل
	. ناكم لك يف اھنع تثحبو ةنونجملاك تحبصأ

 مث ِكنم برھلا ةجردل ةوسقب اھیلماعت ...؟ نیحزمت لھ=
  . اھنع نیثحبت
 يتاباسح عجارأ ينلعجو يبلق عجوأ يمامأ نم اھئافتخا-
 قیطأ ال انأف اھعم ھلعفأ ام مغرف اھل يتلماعم نأشب
 . ينع اھباھذ



 
 مل اھمأ نضحل اھتداعإو ةلیمج ذخأل تیبلل تدع نیح
 نكل اھدعب اًریثك ثحبلا تلواح ، تلحر دقف ًادبأ اھدجأ
 تفرع يتلا اھمأ نع ًادیعب تعاض دقف ىودج نود
 ءيشلا ةمیق فرعن ال انایحأف ، ناوألا تاوف دعب اھتمیق
 لثمف ، ىرخأ ةرم ھتدواعم عیطتسن الف ھعایض دعب الإ
 ىلع ةرم نیترم مدنلا ىوس قحتست ال سجرنلا كلت
	. اھبلقب تلعفام ىلع ةرمو اھدیب تلعفام

 
 يدجاوت لالخ داع دق ناك يجوز نأ كلذ دعب حضتا نكل
 اھیف لماعی ماتیأ رادب  اھعدوأف ةاتفلا ةیاكح فرعو رادلاب
 رمألاب ينربخأو اًمامت اھب لفكتو ةمحرو فطلب لافطألا
 ةرتف نم اھترایز ىلع تموادو يبلق نئمطیل رھشأ دعب

 امبر كلذ دعب اھنع عمسأ ملف سجرن نع امأ ىرخأل
 امبرو ةلیمج نع ثحبت امبرو تجوزتو اھلھأل تداع
 ول امبرف قحتستام تلان اھنأ مھملا رخآ لمعب تقحتلا
 ةوسق نم اھدھع قباسل تداعل اھئاقب تنمضو اھتربخأ
	.  اھعم
 
 
 
 
 
 
 



	. لھألا تالخدت-
 

 تلواح ، انجاوز نم ةدحاو ةنس دعب لاصفنالا انررق
 تمئس نكل ةرتفلا كلت لاوط اھلمحت دھجلا لك ًادھاج
 نھنأ ىتح ،  يتاوخأ ببسب لكاشملا اھلاعتفاو اھدانع
 دیدشلا مھلخدتب مھمھتت اھھجاوأ نیحو اھرورغ نیكتشی
 لماعتتو ءودھ لكب فقت تناك انقالط موی ،انتایح يف
 تعقوتام سكع ىلع قالطلا تاءارجا عم داح دوربب
 نكل ىرخأ ةرم لواحت وأ ًالثم راھنت نأ تننظ دقف اًمامت
	 . ًادج ةقرشمو لب ةئداھو ةتباث تناك
 لاقثألا عیمج نأ رعشأ انأو يتقش ىلإ اھموی تدع
 يرارق ىلع  يتاوخأ  ينتدیأ ، ينع تلحر لكاشملاو
 ، اھجوز تیب ىلإ تخأ لك تلحر مث يأرلا معن ھنأو
 ينلأسی مل  ةیلاتلا عیباسألاو  مایألا رورم عم ھنأ بیرغلا
 ىتم الو ؟ تجرخ نیأ الو ؟ نھتداعك تلكأ اذام مھدحأ

 ةنسلا لالخ ندتعا امك نھادحإ ينرزت ملو ؟ تدع
 ءادبإب انودعاسیو ًایموی انترایز ندتعی ناك-  ةیضاملا
 ركاذتل اندنع نھلافطأ نیقُبیو ھیلع مدقنام لك يف يأرلا
 لمحتو لافطألا ةیبرت ىلع بردتتو يتجوز نھل
 نبوانتیو اندنع نھجاوزأو نرھسی مث نمو ةیلوؤسملا
 موی ىتح ، ! نآلا نھ نیأف - انیلع عوبسألا لاوطل
 ةیدھ راضحا ينم بلطت يتخأ تلصتا دقو تضرم
 فتاھلا تقلغأ مث نمو يلاع لدعمب تحجن يتلا اھتنبال
 يتلا يتجوز تركذت ، يتوص ةربن ریغتل ھبتنت نأ نود
 يتوص ةفجر وأ لمع نم يتوص قاھرا ظحالت تناك



 اًحیحص ناك اھمالك لك نأ يل حضتا فسألل ، دربلا نم
 ةایح يأ انل دعت مل ىتح يتایح يف اًریثك اولخدت دقل

 رعشت نیحو باوبألا لك مھل حیتأ تنك ، ةیصخش
 يداعبا دیرت يتلا لصألا ةلیلقب اھتعنأ قیضلاب يتجوز
 نم دوعنل اًرذتعم اھیلإ بھذأ نأ اھنیح تررق ، نھنع
 . اھبحو اھمامتھال قوش يلكو دیدج
 لكب اھلھأ ينلبقتسا روھش انقالط ىلع ّرم دقو تبھذ موی
 تضفرو يتلباقمب ًادبأ  حرفت مل اھنكل مارتحاو ّيقر
 :ةلئاق ًایئاھن ةدوعلا
 ، انعمجی تیب ةماقإ لواحأ انأو يتقاط لماك تذفنتسا-
 الو يرعاشم مرتحت ملو صرفلا نم ریثكلا كتحنم
 ذختا نم ةیاھنلا يف كنأ ىتح ، ًادبأ انتایح ةیصوصخ
 يب ھبأت ملو ھیلع نھ كنعجشو لاصفنالا رارق
 تقو دوعت يكل امئاد اًحوتفم بابلا سیلو ، يرعاشمبو
  . كأطخ مھفت نأ

 . دیدج نم لواحنلف...؟! ءافجلا اذھام=
 لك كل عفشی يذلا بحلا كاذ يلخادب دعی مل ، عیطتسأ ال-
 درجمل لصألا ةلقب امئاد يل كتعن ىوس ركذأ ال ، كتالز
 تناك ، انتیب لخاد ةیصوصخلا ضعب يف قحلا يبلط
 ةیناثلا ةبترملا يف يتأت انتایح لیصافت لكل يتارایتخا

 بھ نم لكل ةحاتم انلیصافت قدأ تناك ، نھتارایتخال
 يیأرل كئاغلإب نھمامأ يردق نم صقنت تنك ، بدو
 نھتقیرطو يل نھمالك لك نع كیھان ، نھیأرب ذخألاو
 كبایغو كروضح يف ينصخیام لك ىلع مكحلا يف يعم
 تیھنأ ةفسآ ، ينع حضاولا ىذألا درل كنم ةملك نود



 ىلع تویبلا ىنُبت، ةدوعلا عیطتسأ ال انأو ًاقباس ءيش لك
  . انعمجی تیب ال اذل يبلقب كبح بضن دقو بحلا
 اھتالواحم لك دعب ًاقباس اھتكرت امك دبأللو اھموی ينتكرت
 ریست ال فسألل ، لكاشم لاعتفا اھتقو اھنظأ تنك يتلا
 تقولا لاوطل ةحاتم صرفلا تسیل ، انتدارإ قفو ةایحلا

 اذھ ةقاطف رخآلا فرطلا هاجت انئاطخأ انفرع ول ىتح
 ھب انیمر امك انب يمریو ام ةظحل يھتنتس اًمتح فرطلا
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	. تانبلا باجنا-
 
 
 اھوتل تنبلا تبجنأ يتلا ھتجوز  ىلع  جوزلا لخد
 : لاقو ةبعتملا ھتجوزل رظن مث ةداح ةرظنب تنبلا قمرو
  ... قلاط ِتنأ
 
 نأ لبقو ةفرغلا نم جورخلاب ّمھو اعیرس هرھظ رادأ مث
 لبق ھتیب نم جورخلاب اھربخأ ھفلخ نم بابلا قلغی

 . جرخو بابلا قلغأ مث ءاسملا يف ھتدوع
 جورخ نم بجعتت ةلورھم اھمأ تءاجو ادیدش ًءاكب تكب
 ... ادیدش ًءاكب يكبت اھتنبإ تدجوف اعیرس اھجوز
 ؟!ثدح اذام-
 .. اھرایھنا لماك يف يھو اھمأ ىلإ ترظن

 . تنب تبجنأ ينأل ينقلط=
 نم ئدھت لھ لعفت اذام ِردت ملو اھیدخ ىلع مألا تمطل

 اھثیدح اھتنبا لمكتل ، اھترسح ىلع مطلت مأ اھتنبا عور
 ..ةیكاب قھشت يھو
 .. ھتیب نم لیحرلاب ينرمأ=
 
 يھو تجرخ لعفلابو ةرسحلاو ةمدصلاب ھبشأ رمألا ناك
 ةریخأ ةرظن تقلأ امدعب اھمأ ىلع ةدنتسم اھتلفط لمحت

 . رھشأ ةعست ىوس اھب سلجت مل يتلا اھتقش ىلع



 اھتامح تفقو ةلئاعلا تیب باب ىلإ تلصو املو تلزن
 . ءاملا نم ًءاعو مھفلخ نم تبكسو ملسلا ىلع
 لیكولا معنو هللا يبسح تلاقو الا اموی اھنیع لفغت مل
 يح بأ ةمیتی ایندلا ىلإ تءاج يتلا كلتل اھتایح تسركو
 . قزری
 مل نكل روكذلا ىوس بجنت ال ةأرما نم وھ جوزت امنیب
 املكف ھتجوزو ھتنبا بنذب ھبقاعی هللا نأكو ًادبأ حرفی
 اھنزح نم ھتدلاو تیفوت دقو ًاتیم لفطلا يتأی ادلو بجنأ

 ضرعت امدعب ھتكرت  ھتجوز ىتح  اھنبا لاح ىلع
  . شارفلا هدعقأ میلأ ٍثداحل
 
 اھیلایلو اھرمب تاونس اھولتت  روھش اھعبتت مایألا تضم
 اھدعب بھذیل ةملؤملا تایركذلاب ریثكلا اھراھنو ةكلاحلا
 ةیرقلا ءانبأ دحأ اھیلإ هذخأ يتلاو نینسملا رود ىدحإ ىلإ

 مھنیب سنولا دجی ھلعل  دالبلا ةمصاع يف دجوت ثیح
  . ھب ّلح ام ىسنیو
 نومدنھیو مھسفنأ نوبتری عیمجلا ىأر ةعمجلا موی
 ءالآ ةبیبطلا ةرایزل صصخملا مویلا كاذ يف  مھسبالم
 مھترایزل مھل ًایعوبسأ ًادعوم تددح ةیسفن ةبیبط يھو
 رثإ ھتیسفن ترمدت نم دیب ذخألاو مھیلع نانئمطإلاو
  . رادلا ھلوخد
 نم اًریبك ًانحص اھدیب كسمت ةقرشم ھجولا ةمساب تلخد
 فتلإ ، ةرایز لك يف مھل اًصیصخ ھعنصت يتلا كعكلا
 يھ كحضتو اًریثك نوكحضی اوذخأو اھلوح عیمجلا



 مھتنذأتساف هرمأل تھبتناف لمأتی ًادیعب وھ سلج امنیب
 ... ھیلإ تبھذو
 .. انھ ًادیدج ودبت... يسفنب كعكلا اذھ تعنص...لضفت=
 
 .اھصحفتی امنأكو اًریثك اھعلاطی لظو ةملكب هوفتی مل

 ناك نا ... ءيش يف ينم ةدعاسم دیرت لھ ... كب اذام=
 .. رمألا كیلع نوھأس ينربخأف كردص جعزیام كلانھ
  كدالوأ دحأ كنزحأ لھ
 
 ... هردصك مومھلاب لقثم ھناسلو وھ در
  يدحو شیعأ انأ... ال-
 ...ةیناح ةرظنب ھفتك ىلع يھ تتبر
  ... ةفسآ انأ=
 ... عمدلاب اھنیع تقرورغاو ةدراش ترظن مث

 نیسحتب مھتدعاسم لجأل طقف يتآ ينأ نونظی مھعیمج=
 انأف ... يسفن ةدعاسمل مھیلإ يتآ ينأ نوملعی الو مھتیسفن
 نمز ذنم يمأ قلط ھنأ ىوس ھنع فرعأ ال ٍبأل ةمیتی
 يمأ ينمرحت مل .. بألا نانح معط يتایح يف قوذتأ ملف
  ... ءيش لك نم وھ ينمرح نكل .. طق ءيش نم
 
 نأ ًادھاج لواح يذلا يضاملا ركذت دقو ًایكاب رجفنا
 ... وفعلا بلطت نیعب اھیلإ رظنو هاسنی
  يحلاصلا میلس ءالآ كمسا-
 



 يھو اھب ھتفرعم نم تلُھذ دقو اھناكم نع يھ تضفتنا
 ... لوألا اھمسإ ىوس دحأ اھنع فرعی ال يتلا

 ؟ يمسإ تفرع فیك=
  
 میلس انأ ... ةیناثلا اھتخسن ِتنأ امنأكو يمأ نیھبشت-
  يحلاصلا
 ملو اھب تلح يتلا ةمدصلا نم اًضرأ عقت نأ تداك
 مل نكل ھنع ثحبلا تلواح املاطف باسح اًموی اھل بسحت
 ىوس ھنع ملعت نكت مل اھنأ امك اھمأ حرجت الئل عطتست
 ةاتف ةمض ةلیوط ةمض ھتمض ، اھیلإ ردقلا ھقاسف ھمسا
  ... ةرم لوأل اھدلاو ىرت

 كب ءاج اذامو تنك نیأ نكل ىضم دق امع كلأسأ نل=
 ؟! كب ّلح اذام ..  انھ ىلإ
 
 كسمی لاز الو ھنیع نم ةعمد ترفو اھیلإ رظنلا قرطأ
 ... ًءایحتسا اضرأ رظن مث اھدیب
 ينمرح ةوبألا نم كتمرح امكف ... نمزلا باقع يب ّلح-

 اھتحرف زع يف كمأ تملظ امكو اھتسرامم نم هللا
 شارفلا يندعقأو يتوربج زع يف هللا ينبقاع كباجنإب
 تقو يف اھتكرتو ةمغرم اھتیب نم كمأ تجرخأ امكو
 اھسفن تقلطو يتیب نم ةیناثلا يتجوز تجرخ اھتدش
 تلخب يذلا يلام امأو  يتدش تقو يف ينكرتتل نوناقلاب
 يمأ ىتح ... ءيش مویلا ھنم كلمأ الف ھب ِكیلع قافنالاب
 مھدحأ عم شعأ مل يذلا يدالوأ ىلع اھترسحب تتام
  . سمألاب ھتلعفام مویلا يب ّلح ... ًادحاو اًموی



 
 نم اھیف اھمأ ھتعرزامو اھفطعبو نونحلا اھترطفب تكب
 ... ریخلا

 يبأ لظتس نكل ... ينم َتلكنت كنأ ًادبأ يمأ ينربخت مل=
 نكل امئاد كروزأس ... رھدلا دبأ كل ثدحام يفكیو
 بناجب لظأس ...اًموی ينلمھت مل يتلا يمأ فنك يف لظأس
 جاوزلا ىلع اریثك اھماغرإل اھلھأ تكرت يتلا ةأرملا كلت
 يل نوكت نأ تراتخاو يتیبرت تراتخا اھنكل ىرخأ ةرم
 لجأل ءيش لك تلمعو ةمصاعلا ىلإ تلزنو بألاو مألا
 تنأ اھتملظ يتلا ةأرملا كلت ، يتابغر ةیبلتو يداعسإ
 . ّياوس ةایحلا هذھ يف اھیدل سیلو
 
 دیعی نأ ، ةریثك تاعفص ھعفصی نأ الیفك اھثیدح ناك
  . مویلا ملُظی سمألاب ملظ امك ھنأكو امئاد هاركذ ءایحإ
 ةدھاج تعس اًملأ اھب ظقوت الئل ءيش نأشب اھمأ ربخت مل 
 كلذب اھنأ نظت يھو امئاد هروزت يھ تلظو ھنایسنل
 ىلع اًمدنو ًافسأ يكبی ةرم لك يف ناك امنیب هدعست
 . هدی ھتفرتقاام
 
 
 
 
 
 
 



	. رمعلا ةحرف-
 
 فاخیو برحلا ماقت نیح تناك ىلو نمز ذنم ھنأ لاقی
 رھظ ىلع مھعضوب نوموقی عضرلا مھلافطأ ىلع سانلا
 لمحیف ، لیخلا حارس نوقلطی مث ًادیج مھطبرو لیخلا
 ىلإ امإو ھب ينتعت ةرسأ ىلإ امإ هردق ىلا لفطلا لیخلا

 ھعاتبت ةرسأ ىلإ امإو  اھب لفطلا تومی ةفراج ءارحص
  . نمث يأب ةساخنلا قوس يف
 لكشب لیھصلاب أدبو ناصح فقو رطمم موی ءاسم يف
 اعرسم بابلا حتف يذلاو دمحأ جاحلا  راد مامأ تفلم
 لجرلا ھب كسمأ - فوخلا وأ عوجلا ھلعل-ًایكاب ًالفط دجیل
 بابلا قلغأو هرادل ناصحلاو لفطلا لخدأوً اركاش ًایكاب
 . ةلیللا تضمو ثدحی اذام ةراملا نم دحأ مھفی مل ،
 ناصحلا يطتمی دمحأ جاحلا جرخ يلاتلا مویلا حابص يف
 يتلا ضرألا يف ةحالفلا ثیح ھلمع ىلإ ًابھاذ ھسفن
 زوجع ھب ترم ةدوعلا قیرط يفو ، ھیبأ نع اھثرو
 اھدافحأو يھ اھموی توق ىتح كلمت ال اھنأ هربختل ةریقف
 اذھ يف لوصحم نم ھعمجام لك اھیلإ ىطعأف ىماتیلا
 ھعیبل قوسلل ھب بھذی نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو مویلا
 ھلقع نازتا يف نوكشی اوأدبو ھتلعف سانلا ھیلع ركنتسا ،
 . هرادل داعو
 ناك دقو ھضرأل اًھجتم ھتداعك جرخ يلاتلا مویلا يف
 مث رصعلا ىتح مھیضارأ يف نولمعی اھنیح  نوحالفلا
 قزر ىلع اولصحتیل قوسلا يف لوصحملا عیبل نوبھذی
 باھذلا ررقف بعتلا ھیلع ّلح ةریھظلا دنع ھنكل، عساو



 قوسلا ناك ھباھذ دنعو طیسب ٍقزرب ءافتكالاو قوسلل
 ھنم ىرتشاو لجر ءاجف ًادج نیلیلقلا نم الا ایلاخ لازال
 عاب دق دمحا جاحلا نأكو يلاغ ٍنمثب ھتعاضب لك
 قوسلا نم ىرتشاو بھذو، ةلماك مایأ ةدع لوصحم
 لفطلا كلذلو ھتجوزلو ھل ةوسكلا ىتحو بارشلاو ماعطلا
 نم ٍدیدش ٍبجعت يف ھتیب ىلا داعو ناصحلا ماعط ىتحو
 . ناریجلا
 ھتحصو ھلاح نع لأسیل راجلا هءاج ءاسملا يف
 جاحلا دالوأ عیمج يفوت دقف- مایألا هذھ ھعم ثدحیامو
 مھودجی ملو يراجلا رھنلا يف اوطقس نیح ماع لبق دمحأ
 يبصلا ىتحو هایملا ھجو ىلع ثثجلا تفط نیح الا
 ھتدالو نم نیموی دعب يفوت عوبسا ذنم دلو يذلاو ریخألا
 جاحلا كحضف- ھضرأل ًابھاذ ھبكری يذلا رامحلا تامو
 ينضوع ھتبلطام لكب ينضوع هللا ينضوع ًالئاق دمحأ

 دعب مایأ يف ھتجھبو رمعلا ةحرف ينادھأو ھتدقفام لك نع
  . ةیلاوتملا عئاجفلا ىلع ربصلا
  ؟! فیك :شاھدناب راجلا لاق
 تلأسو اریثك اًریثك تیكب رطملا ةلیل : دمحأ جاحلا درف

 يتجوز تلخدفً ةحرفو ًاقزرو ًادالوأ انضوعی نأ هللا
 عیضرلا ةافو مغر بیلحلاب رطمی لازال اھیدث نأ تلاقو
 ركذتت يھو يكبت تأدبو اھنم بیلحلا عطقنی ملو مایأ ذنم
 فیك تلاق كضوعیس اھل تلقف باصم نم انیلع ّلح ام
 !؟



ً اعیضر دجأل بابلا تحتفف ةدشب لھصی اناصح انعمسف
 ھیعضرأ تلقو اھیلع تلخدف يوق ًاناصح ھلمحی  ًایكاب
 ؟! اذھ ام : ةبجعتم ترظنف
 ھنأل كبیلح بضنی ملو انیلإ هللا ضوع اذھ : اھل تلق
 رامحلا نع هللا انضوعو ...ً ادلو هذختنلف لفطلا اذھ قزر
 . رطملا موی اذھ ناك .. يوق ناصحب
 ثدحام تركذت لوصحملا عمجأ امنیبو يلاتلا مویلا يف
 تبلطام ينتیطعأ امك برای :الئاق هللا تیجانو تیكبف
 . كدابع نم دبع بلطل ينرخسف
 اھموی توق كلمت ال ةریقف اًزوجع تدجو يتدوع نیحو
 اھتیطعأف اھدعاسأل اھقیرط يف ينرخس هللا نأ تملعف
 فاج زبخ ىوس ءيش لك نم انتیب غارف مغر يدلام لك
  . لیلق ءامو
 لیلقلا ىوس عمجأ ملو بعتلا ّيلع ّلح مویلا حابص يفو
 ءاجف قوسلل تبھذو يلیلقب تیضتراف لوصحملا نم
 مویلا هللا ھقزر دقو كلملا سرح نم انأ : لاقو لجر
 لوا يل لاقو قوسلل ينلسرأف نمز ذنم هانمتی يذلا دلولاب
 ناكً ایأ رانید ةئمب لوصحملا لك ھنم يرتشا هدجت عئاب
 يف اًریثك غلبملا اذھ دعی ناك- لیلق ناك ناو ىتح ھعمام
 . - تقولا اذھ
 

 ھضوعو هللا قزر نم ھندب رعشقا امدعب راجلا كحض
 يف دقفام لك هللا هاطعأف ءيش لك دقف يذلا لجرلا اذھل
 دقف امدعب ىنمتام لكب هرمع ةحرف نوكتل دحاو عوبسا
  . ءيش لك



 
 
	. ھیلإ تلصو ام لك رس اھنأ ملعت ال-
 
 ءانثأ ةعماجلل رواجملا عراشلا كاذب تررم املك تنك
 دقو سلجت ةاتفلا سفن تدجو ریتسیجاملا ةلاسر ریضحت
 يھ تلغشنا امنیب لیدانملا سایكأ ضعب اھمامأ تعضو
 دعب ةرمو ةیادبلا يف متھأ مل ، اھدیب قاروأ يف ةباتكلاب
 ...!؟ بتكت اذام ىُرت ًالوضف رمألا ينداز ةرم
 ... تلقو لیدانم اھنم يرتشأل تفقو
 ... نیلعفت اذام-
 ... رظنت نأ نود تباجأ

 ... يمأ ةدوع لبق يسردملا بجاولا ءاھنا لواحأ=
 ؟! كمأ نیأو-
  ملالسلا حسمت ةرواجملا تویبلا ىدحإ يف=
 ؟! ةسردملا ىلا نیبھذت لھ-
  سردن نأ ىلع يمأ ترصأ يبأ ةافو دعبف ... معن=
  ؟! تاوخأ ِكیدلأ-
  ... روكذلا نم نینثاو.. ثانالا نم ةثالث معن=
  ؟! مھ نیأ-
 لزنملا لامعأ دعتو راغصلا عم سلجت ىربكلا يتخا=
 يف ملاس يخأ لمعی امنیب ...راھنلا رخآ يف دوعن امثیر
 حسم يف میھاربا لمعیو تارایسلا شرو ىدحإ
  . تارایسلا
 



 دیزملا اھیطعا نأ تلواحو اریثك اھعم ثیدحلا تلمكتسا
 اھنأ اھثیدح نم تفرع نكل . ادبأ لبقت مل اھنكل دوقنلا نم
 . يئادتبالا ثلاثلا فصلا يف يحلا ةسردم يف سردت
 اھتیأر اھنع تلأسو ةسردملا ىلا تبھذ يلاتلا مویلا يف
 عیمجلا رفنی امبر وأ ءاقدصأ يأ اھیدل سیل اھدحو سلجت
 ةمیدق ودبت اھسبالم نأ ىتح ، ةملعملا ينتربخأ امك اھنم
 مغرلا ىلع ، اھتالیمزك يصخش فورصم يأ كلمت ال
 كلذ يننزحا اھتسارد يف ةیكذو ادج ةزیمتم اھنوك نم
 نأ اھنم تبلطو لاملا ضعب ةریدملا ىلإ تمدقف اریثك
 ةیلاثم ةبلاط اھرابتعاب لبقملا مویلا يف ةاتفلا هذھ مركت
 اھصقنیامو مالقألاو رتافدلا ضعب لمشت ةیدھ اھیلإ مدقتو
 مدعو اھسفن ةفعل كلذو ، دیدج بوث عم اھتسارد يف
 امك كلذ يف ةریدملا عنامت مل ، مھدحأ نم ةقدصلا اھلبقت
  .اھنم تبلط امك اھناونعب اضیأ ينتدمأ اھنأ

 نم ریبك ءزج يلخادبو يلزنم ىلا اھموی تدع
 لوانتن امنیبو ، كلذب اریثك حرفتس اھنأ يروعشل  ةحارلا
 فرعا نأ تلواح ماریام ىلع يجوز نكی مل  ءاشعلا
 ادحأ نأ ول امك تعقوت ثدحتی مل نكل اذكھ ھنزحی اذام
 - ماوعأ ةعبرأ رخأت يذلا- باجنالا نأشب ھثدح ھلھأ نم
  . نزحأ الیك ينربخی نأ دیری الو
 لزنم ىلا تبھذ ةعماجلا ىلا يباھذ لبقو يلاتلا مویلا يف
 غلبم رھش لك يف اھیلإ مدقأس ينأ اھتدلاو تربخأو ةاتفلا
 هذھ نأ اھل يدیكأت عم اھتنبا ةسارد لجأل لاملا نم
 مألا تحرف ، ةیلاثم ةبلاط اھنوكل ةسردملا نم ةزئاج
 ٍتاونس لاوطل يدعو ىلع انأ تیقبو ةحنملا هذھب اریثك



 ریخلا ناك ةریثك ةداعس يف تاونسلا هذھ تشع ، ةریثك
 ثانالا نم نینثا تبجنأ ، هدصقا باب لك نم ّيلإ يتأی
 ھتعبتو ریتسیجاملا ىلع تلصح ، روكذلا نم مھلثمو
 تلدبت ةرركتم تارم ھلمع يف يجوز ىقرت ، هاروتكدلاب

 امنیب ، كلذ فیك يجوز ملعی نكی ملو اریثك اریثك انتایح
 تنبلا هذھ ىلا اھب موقا يتلا ةقدصلا رس ھنأ ملعا تنك
  . دیزملا اھیلا تمدق املك انددزا املكو
 دعت بطلا ةیلك  يف يبالط نیب سلجت اھارأ مویلا
 الو اھتلوفط ذنم اھعم ينأ ملعت ال اًزیمتوً اقوفت نھرثكأ
  . يتایح يف ھیلإ تلصوام لك رس اھنأ ملعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	! ءاسن علد-
 
 ةداعلا ریغ ىلع ھلمع نم اًركبم داع نیح جوزلا اھلاق
 فظنت ملو ھتلفط راوجب ةمئان تلازال ھتجوز دجوف
 اھظقوی ًابضاغ لخدف ، ! ءادغ عنصت مل امك تیبلا
 : لوقت يھو ریرسلا نم تضفتناف

 . ًاعیرس كماعط رضحأس=
 
 : بضغلا ةربن سفنب لاق
 اذام ! ةمئان ِتلزال ِتنأو دوعأل مویلا لاوطل لمعأ انأ-
  ؟ حابصلا ذنم نیلعفت
 
 : فدرأ مث
 . تقولا ضعب يلھأ دنع بھذأس-
 : ءودھ يف تلاق

 ضعب ءاضقو يمأ ةیؤرل يلیصوتب ُمق كلضف نم=
   .  كانھ تقولا
 ضعب تعمج نأ الإ اھنم نكی ملو ةفرغلا نم جرخ مث
 باب ىلع تفقوو اھفتك ىلإ اھلفط تلمحو ، اھتنباو اھبایث
 . اھلھأل اھلیصوتب موقیو ثیدح نود وھ يتأیل ةقشلا
 

 ةیداع ةرایز يف اھنأكو ءيش نع مھربُخت مل تلخد نیح
 : تلاق كلت اھبایث ةبیقح نع اھمأ اھتلأس نیحو



 هذھ يضقأ تلقف ىرخأ ةظفاحم يف لمع يجوز ىدل-
 . دوعی امثیر مكدنع مایألا
  

 قیض نم ھب رمیام ببسب ھلھأل بھذی ملو تیبلل وھ داع
 عم ثیرتلا اھعم عطتسی مل لمعلا يف ةدیدش طوغضو
 ّمھو ًءاسم ظقیتسا نیحو ةرشابم مونلل لخدو ، ھتجوز
 ھناكم نع اًعرسُم ماق ، تقولا ةیؤرل ھفتاھ لوانتب
 ھعم لمح امدعب ھتجوز رضُحیل بھذو ھسبالم ىدتراو
 هوحن تعرسأ لخد نیح ، اھلھأ تیبل كیكلا نم ةبلع
 : ةلئاق
  ؟ ىرخألا ةظفاحملل كباھذ ءاغلا مت لھ-
 
 : لوقی وھو مستباف مھفالتخاب مھربُخت مل اھنأ مھفف

 نآلا تئجو انھ راھنلا يقاب نیضقت كتكرت اذل معن=
  ؟ نآلا ةلفطلا لاح فیك ، كباحطصال
 
 تلظف ًالیل اھترارح تعفترا دق تناك ةلفطلا نأ ةقیقحلا
 رعشی ملو اًحابص تمانو لیللا لاوطل اھضرُمت اھمأ

 اھدنع امب اھمایق مدع ببس اذھ ناكو كلذ لكب اھجوز
 سایقم دجو جوزلا ظقیتسا املف ، ةیلزنم تابجاو نم
 ةلواطلا ىلع ءاملا نم ءانإو تادامكلا ضعبو ةرارحلا
 . ھتجوزل عرسأو كلذ مھفف ریرسلا بناجب
 



 مھفلا ءوس نع رذتعی وھو اھسأر ّلبق لزنملل ةدوعلا دعب
 ، اھلھأ ملع نود مھنیب مھلكاشمب اھظافتحا ىلع اھركشیو
 : تلاقو ًاعیرس كلذ تمھفتف

 ةلكشم كیدل نأ تفرعف ًادج ًابضاغ تنك كتدوع نیح=
 يتأتس كنأ ملعأ انأو ًالیلق أدھتل كمالكل تلثتما اذل لمعلاب
  . رمألا مھفت نیح اًرذتعم
 . ِكل فسآ-
 ، تیبلا باب دنع لمعلا تاطوغض كرتت نأ كیلع نكل=
 ناكم وھ انھف، لخادلاو جراخلا نیب لصفلاب موقت نأ

 . ءيش لك نم كتحار
 
 ردابی ئطُخی نیح يذلا اھجوز عبط ًادیج ملعت يھ
 يمعی بضغلا نأ ةركف اًضیأ يعت اھنكل ، راذتعالاب
 ةقیقحلا ىریل ًالوأ ءودھلا ھل تدارأ اذل ًانایحأ رصبلا

 ھسفن كلامت لواحی اًمئاد وھ ، ھسفنب لمشلا عمجیو ھلوح
 لصولا عیطتسی فالخ ثدحام اذا ىتح عاطتسملا ردق
  . سوفنلا يف ىقبت بئاوش نود
 رذتعی نمل جاتحی جاوزلاف اًمئاق تیبلا ىقبی دولاو مھافتلاب

 ، عیمجلا نع ًادیعب اھتیب رارسأ ظفحت نمو أطخلا دنع
 سوفنلا عیمج نوكت دحاو ٍفقس تحت اوداعام اذا ىتح
  . ضغبلاب اھنحش وأ بضغلا نع ًادیعب ةئداھ
 
 
 
	



 
 . لمعلا يف يتریدم نم جوزتأس- 
 
 عم ترفاسو ةیعماجلا يتسارد ءاھتنا دعب تجوزت
 يف ةیدرو ةایحلا تناك ، برعلا دالب جراخ يجوز
 مل عمتجمو ةفاقث ىلع فرعتأ ينوك ىلوألا روھشلا
 . ھتفرعم يل قبسی

 ىضمام لك نع اھدعبام لك فلتخا يتلا ةلیللا كلت ىتح
 نطولا ضرأل يتدوعب ينعنقی وھو يجوز لخد ثیح
 ةدشب تضفر ،طقف ةیفیصلا تازاجالا يف هراظتناو
 لظی نأ دیرأ الو يجوز نوكی ثیح يناكم نأ ھتربخأو
 ةقیقحب ينحراصی نأ رطضاف ، ناكم يف انم ًالك
 : ةرم لوأل  رمألا
 . لمعلا يف يتریدمب ةیفطاع ةقالع ىلع انأ-
 مالكلا عطتسأ مل ، ةمدص نم اھاوقأ امو ةمدص تناك
 دق جھوتملا بحلا نأكو اننیب ءيش يأ نع عافدلا الو
  : ًالئاق اھدعب فدرأف ، ةأجف أفطنا
 بجی نكل لوألا بحلا ِتنأف كنع لاصفنالا دیرأ ال-
 ةیقرتلاو انھ اھجاوز نم نكمتأ ىتح نطولل كتدوع
 . لضفأ ةایح شیعنو انلخد دیزیل ىلعأ بصنمل
  : ًالئاق فدرأو ةھینُھ تكس مث
 ... نأ بجیو نیترمل جاوزلاب حمسی ال انھ نوناقلا-
 
 نأش ًاقبسم ملعأ تنك دقف كلذ نم رثكأل ھعامس عطتسأ مل
 ةلوھسلا هذھب ينع ھیلختل قالطلا ھنم تبلطف ، رمألا اذھ



 ول ىتح ىلعأ بصانمل لوصولا يف ھتبغر ءاضرالو
 :عزفب لاقف ، يتراسخ ةبیرضلا تناك
 . يرومأ بترأ امثیر طقف تقؤم رمألا كقارف قیطأ ال-
 . اھعم كدحو كتایح امإو ًایوس انتایح امإ=
 
 ھنأ تمھفف دری ملف ةیاغلل بعص ناك باوجلا نأ ودبی
 عدوأ انأو يتبیقح ترّضحو يناكم نم تمقو اھراتخا
 : اھنیح ينفقوتسا ، ءيش لك
  ؟ ةعاسلا هذھ يف نیأ ىلإ-
 . يل ةقیدص ىلإ=
 

 نأكو يعم يتأی نأ ھسفن فلكی ملو يتبیقحب تجرخ
 دراب حبصأف اھرعاشم تجلث دق اھب میقن يتلا دلبلا ةدورب
  . ! مدلا
 ھتریدم تیب ىلإ ىلوألا ھتھجو تناك يناثلا مویلا يف
 اھبوشی الً ةایح آدبیو اھجوزتیل انلاصفنا ربخب اھغلُبی وھو
 دیدش تاصنا يف ھل عمتست ھتریدم تناك ، لكاشم يأ
 يھ اھراتخا ھنأو راوح نم اننیب راد ام اھیلع درسی وھو
 ھمامأ يمساب يدانت يھو اھناكم نم اھدعب تماقف ،
 ينآر نیح ةغلاب ةمدص ھھجو ىلعو ھناكم نم ضفتناف
 : تلاق مث ، لخادلا نم جرخأ

 ةبرغ يف ھتجوز نع ىلخت كلثم لذن عم شیعأ فیك=
 ةصرف لوأ عم داكلاب ، اھیلع اھریغ لّضفو نطولا
 لضفألل ضكرتو كرھظ فلخ يب يمرتس ينم لضفأ
.  



 
 ّيلإ ةدوعلا وھ لواحو ينطول ةدوعلا يف اًریثك ينتدعاس
 ھعم تدقف دقف ثدحام يطخت عطتسأ مل نكل اًرارم
 تاءارجإ انممتأو ، يسفن ىلع ھنمآ فیكف نامألا
 امدعب ھتفیظو رسخف وھ امأ ، ةدیدج ةایح أدبأل لاصفنالا
 ةقادص يعم تدطو اھنأ ھفرعی الامف ، كلذ يھ تلعف
 يلصألا ھندعم فرعتل ةیفطاع ةقالع يف اھعم لخد ذنم
  . اھبلق قحتسی ًالجرو اًجوز دیرت تناك دقف
 رسخف ھئاقب نمضی ام باسح ىلع ءيش لك يف بغر
 .هءاقب نمضام مھلوأو ءيش لك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	. لمع نع يثحبا-
 امدعب ھنودب يتایح اموی لیختأ مل اریثك يجوز تببحأ

 هاوس يل ىقبی ملف ينوعطاقف ھنم جاوزلل يلھأ تبراح
 ةلثتمملا تابلطلا ةلیلق ةبیطلا ةعیطملا ھل تنك هللا دعب

 ثحبت  عراوشلا ىلإً اموی  تلزن يتلا كلت ُتنك، هرماوأل
 لمعلا دیری الو فیراصملا لمحتی دعی مل ھنأل لمع نع
 ءابعأ ھعم لمحتت نأ ةأرماك اھبجاو ناو بعت دق ھنأو
 ىوس دجأ ملف ةیعماج ةداھش لمحا ينأ مغرو ةشیعملا
 تدعف  ذفانملا يف عیبلا وأ تالحملاب ةفاضنلا لامعأ
 .... ھیلإ ةیكاش ةیكاب اھموی

  يتداھشب ادباً المع دجأ مل=
 ؟! اھنودب لمع نع يثحبت ملأ-
 ... يناكم نم اھنیح تضفتنا

  ؟!اھنودب=
 نع يلزانت كدالوا لكأیس نیأ نم ... اھنودب معن-
  ناك لمع يأ نع يثحباو كئایربك
 
 تددو ، تمصأ ينلعجی نأب ًایفاك ھثیدح ناك دقف درأ مل

 نینثاو لمعب لمعی نأ لجرك هرود نأ لوقأ ول ھنیح
 لقأ مل نكل كلذ ىلع رداق ھنأ مادام ةمیرك ةایح انل رفویل

  . يلافطأ ماما يتناھا نمً افوخ اھنیح
 سرادملا ىدحا ىلا لعفلاب لوزنلا تررق يلاتلا مویلا يف
 نم للقی ال اذھو ةفاظن ةلماعك اھب تلمعو ةرواجملا

 ىدحا ىلا لقتنا ةسردملا ماودلا ءاھتنا دعبو ادبأ ينأش



 فظنا وأ ملالسلا حسمأ وأ ةقش فظنأل ةرواجملا تویبلا
 يلزنم يفكی يفاضإ لمع ىلع لصحا نأ مھملا رویطلا
 دوعأو سمشلا قورش لبق ایموی جرخأ تنك ، يدالوأو
 يدالوأ ةیبرتو يتیب تایجاح لمكأل اھبورغ دعب لزنملل
 نأ دعب عبطلاب مھتابلط ىلع لمعلاو مھعم ةركاذملاو
 ىلا لوزنلل ھیلع تلصحام فصن ذخأ دق يجوز نوكی
 ناك ھنأ امك . رجفلا عولط عم الا دوعی الو ىھقملا
 نكل راھنلا فصتنم يف دوعیو حابصلا يف ایموی جرخی

 ىلع فرصی ال ھنأ ھملعنام لك لعافب ناك اذام ملعن ال
 .ً ادحاوً اشرق لزنملا
 يتحص تأدب ىتح لاحلا اذھ ىلع اننیب ةایحلا ترمتسا
 تیلختو ةفاظن ةلماعك لمعلاب تیفتكاف موی دعبً اموی مدعنت

 ةناھالاو برضلا نم ينمحری مل ھنكل لزانملا لمع نع
 ناك امف مھدوع دتشا دق يدالوأ ناك ، كلذ ببسب ایموی
 لك عم لاملا ذخأو لمعلل لوزنلا مھنم بلط نأ الإ ھنم
 . موی
 ھعشجل مھدلاو اوھركو يفعضل ينوھرك دق يدالوأ ناك
 مھسفن ىلع دامتعالا مھنكمی مھنا اونقیا تقولا عمو
 تكرت امك ينأكو فوخلاو سؤبلا ةایح نع اولصفناف
 امك ھنأ انتایح يف ةدیحولا ةقیقحلاف يدالوأ ينكرت يلھأ
 . نادت نیدت
 تاذ انیلع اولخد ىتح تاونسل مھنود انلاح ىلع انیقبو
 .... اخراص ھقنع نم هدلاوب يریبك كسمأ دقو موی

  ؟! اذھ نم كلأسأل طقف مویلا كتئج... كفاخأ دعأ مل=
 



 لمعی ھنأ حضتیو ينبا رمع نم هرمع برتقی باش لخد
 لوھذلا رخآلا وھ ھباصا يذلاو ناكملا سفن يف ينبا عم
 كرتی نأ ھنم ابلاط ينبا ىلإ عرسأو يجوز ىأر نیح
 .. يجوز
  اذكھ ھب كسمت ال... يدلاو كرتا ملاس ای ھكرتا-
 
  ؟! يدلاو ةملكب ينعی اذام ھتلأسف تعمسام اھنیح مھفأ مل
  ؟! انھ يرجیام ةقیقح مھفأ الو يدلاو اذھ معن-
 انناھأو انلذا دقو يدلاو وھ كدلاو نأ يرجیام ةقیقح=
 لھ ةمیرك ةایح كمألو كل رفوی يكل تاونسلا هذھ لكل
 نھو فیك ىرت لھ؟! اھلكش حبصأ فیك يمأ ىرت

 مكیطعیو اھلام وھ ذخأیل كانھو انھ مدخت يھو اھدسج
  هایإ
 
 درلا عطتسی ملو برقع ھعدل يذلاك فقی يجوز ناك
 ملو لمعلل لوزنلا ينم بلط ذنم جوزت ھنأ ةقیقحلاف
 ، وھ امك ھلمع يف رمتساو ھجاوز نأشب عبطلاب انربخی
 نكت ملف اھنع امأ ، مھیلإ بھذی ناك الیل ھباھذ نیحو
 تناك انجاوز لبق نم اریثك اھیلا بھذی ةأرما ىوس
 ةمیرك ةایح اھل أیھو كلذ دعب اھجوزتف ، تارھاعلا ىدحا
 ينبقاعی ھنأكو ةلیلذ ةایح يل أیھ فرشلاو ةفعلا تاذ انأو
  .اھرھع ىلع اھئفاكیو يتفع ىلع
 دیدج لمع ىلا لقتنا نیح كلذ فشتكا دق ينبا ناك
 ماقف ةراح ةقادص مھنیب تبشنو باشلا اذھ ىلع فرعتو



 مھلزنم يف ءادغلا ىلع ھتوعدب ةرم تاذ باشلا كاذ
 . رمألا ةقیقح فرعو هدلاول اروص دجوف
 ةّرملا ةقیقحلاب انأ ينھجاویل طقف ءاج دق ھنأكو ينبا بھذ
 يتلاك تنكف انأ امأ . ءيشل ثرتكی الو ھبأی ال ھیبأف

 ءاكبلا يقح نم لھ اھنیح ِردأ مل اھتمرب ةایحلا ينتعفص
 لكل يتعاضا عم قحلا اذھ تعیض ينأ مأ يلاح ىلع
 قلخو يئانبأ قوقح ةعاضاو يتمصو يفعضب يقوقح
 ھتدصحام اذھ نأ مأ ، يتیبلسب مھیف ةیبلسلا رعاشملا
  . لجرلا اذھ ببسب يلھأل يتعطاقمب
 ضرتفملا نم ناك يذلا لیحرلا تررق طقف اھموی لوقت
 قافنالا نع يجوز عنتما نأ ذنم نمز ذنم ھب موقأ نأ

 بعتو ردغ لكل ةیادب اھنأ مھفا نأ اھنیح بجی ناك انیلع
 نأ اھنیح تررق ، ھتحص لماكب اھنیح ناك ھنأل
 يكبتل نینسملا رود ىدحا ىلا بھذتو اھتبیقح  لمحت

 اھسفن نم تلعج اھنأ ىلع يكبتل ، اھدیب ھتنجام ىلع
 مل نكل ، نمز ذنم ھنع بھذت نأ بجی ناك يناجل ةیحض

 هدنع اھذخأیل اھئانبا دحأ بھذ ىتح عوبسأل كانھ سلجت
 . مھلجأل ھتنفأ يذلا اھرمع نع اھضوعیو
 رثا ھتقش يفً اتیم ھیلع روثعلا مت دقف اھجوز نع امأ

 نفعتم الزعنم ادیحو ھتایحب تدوأ ردخملا نم ةعرج
  . عیمجلا ھكرت امدعب ةحئارلا
 
 
 
 



	. ةیحض اًموی نكأ مل-
 ىرخأ ةأرماب جوزتم بأ ھنم بحلا ولخی تیب يف تیبرت

 ةریبك ةیلوؤسم لمحت مأو، ادبأ انلاح لأسی الو يمأ ریغ
 اھلمھأو اھیلع ىرخأ اھجوز لّضف امدعب اھقتاع ىلع
 تلأس اھنأ ركذأ ملف ، اھرعاشم نم امامت تدرجت ىتح
 بألا بح ينضوعتل ّيلإ تبرقت وأ يرابخأ نع اموی
 لاغشنالا ةجحب ىرخألا يھ تباغ ھتلعفام لك لب بئاغلا
 نود اھرماوأل عایصنالا ىلع ينتبر ، تیبلاو لمعلاب
 طق رمأ يف يیأر ذخأت مل ، امامت يتیصخش تغلف ةشقانم
 ةعماجلا يلوخد نیح ىتح ، ادبأ ينایكب رعشأ ملف
 نأ ىتح نود بلطلا تیبلف بدألا سردأ نأ تراتخا
 وأ ریكفتلا ةیرح الصأ يل قبسی مل، انأ دیرأ اذام ركفأ
  .كلذ تدتعاو يأرلا ءادبا
 اباش ودبیو يل اسیرع نالف مدقتب ينتربخأ موی تاذ
 مث نمو ةبطخلل اداعیم تددح اھنأو لصألا بیط مرتحم
 تلاقام ثدح لعفلابو لیجأتلل يعاد الف اعیرس جاوزلا
 امك اذكھ ریست يتایحف ضفر يأب اھنیح انأ رعشأ ملو
 جوزلل عایصنالا ينعی جاوزلا نأ ينتربخأ، يمأ دیرت
 جایتحا يأ بلط مدعو ھتیب تابلطو ھتابلطب مایقلاو
 ال ىتح دیریام بلجیو كلذ ددحی نم طقف وھ يصخش
 ھب ينترمأام تلعف لعفلاب ، كتابلط نم ارجض كرجھی
 ءيش يا يف يیأر بلط مدع ىلع وھ داتعاف ریكفت نود
 مدع ىتح ىلع ةشقانم نود اھذیفنتو رماوألا ءالما ىلع
 الف يلایلل لزنملا جراخ تیبی تاب ھنأ ىتح  مامتھالا
 نیماعل ، يمأ ينتربخأ امك لاؤسلا ھقیاضی ال يك ھلأسأ



 ةلیل يفو ، بجنن مل اننا ىتح لاحلا هذھ ىلع ھعم نیلماك
 ھیلإ ينمضی ول ىنمتأ تنكو ةصراقلا دربلا يلایل نم
  ...الئاق فتھ ءفدب
  الفط يل بلجت ىرخأب جاوزلا دیرأ
  ... ءودھ لكب ھتبجأ

  بیبطل باھذلا اننكمیو ریخ لمحلا رخأت امبر
 ... ينباجأ
  اذھب حمسیال لاحلا نیرت امكو ةفلكتل جاتحی اذھ
 ..ظوحلم نزح يف ھل تلق
  ادبأ ّيلا يتأت ال تجوزت نا نكل دیرت امك
 
 نع عجارتف ّيلع قفشأ ھنأ ودبی نكل اھنیح يلوقل ھبأی مل
 ریغلا ةعیطملا ةبیطلا ةجوزلا انأ امك اھیف تنك ةرتفل كلذ
 ھتدراطم وأ مامتھا وأ تابلط يأ يف ادبأ ھل ةفلكم
 ةسالسب رمت رومألا لك لعجأ يلاح يف تنك لب ةلئسألاب

 رومألا ةئدھت لواحأ لكاشملا قالتخال رطضا ناو ىتح
 دواع ىتح اریثك لمحتی مل ھنكل ، تیبلا ىلع ظافحلل
 متیل رطضم وھو العف جاوزلا ىلع ھمادقإب ينربخأو
 ھنیب لوحت يتلا ةیداملا لاوحألا ةبوعصل اننیب قالطلا
 رمألا تكرتو درأ مل يتداعك ، نیتیب ىلع قافنإلا نیبو
  . لعفلاب قالطلا متو يمأل امامت
 ةریصق تسیل ةرتفل شارفلا ينتدعقأ ةدیدش ةمدص تناك
 يحورو ابعتم يبلق ناك دحأ عم لماعتا نأ ادبأ دوأ ملف
 ردغلا ىوس يل مدقی ملو ریثكلا ھیلإ تمدق دقف ةدھجم
 يمأ اھیف فأرت يتلا يلوألا ةرملا تناك ، نالذخلاو



 ةلاحلا كلت نم ينجرختل ّيلا برقتت تأدبو يلاحل
 تأدب ، لبق نم ةھباشم ةبرجتب ترم اھنأ امیسالو
 جاتحن اذام جرخن نیأ خبطن اذام ءيش لك يف يننواعت
 مامتھالاب رعشأ ينتلعج اھنكل ةطیسب رومألا ودبت دق
  . ينأشب
 وھ بجنی مل نكل لبق نم جوزت سیرع يل مدقت ةرتف دعب
 مل ھتجوز نكل جالع ةلحرل جاتحی رمألا ناكو رخآلا
 تلت ھنأشب يمأ ينتربخأ نیح ، قالطلا تبلطو لبقتت
 ...ةلئاق اھمالك
  رمألاب كیأرام
  يتنأ كیأرام ... يمأ ملعأ ال ... اھتبجأ
 رارقلا ةبحاص ِتنأو كتایح هذھ ال ....ةدحب ينتعطاق
 نیمكحتو ھعم سولجلل داعیم دیدحتب موقنس يعمسا...
 ثالثو نیتنثاو ةسلج رمألا بلطت ناو ىتح ھیلع كسفنب
  . ضفرلا ىتح وا ةقفاوملا دح يعنتقت نأ مھملا
 ناكو ةفیظن ھتئیھ اقبل ھثیدح ناكو ھعم تسلج لعفلاب
 اریثك متھی نكی ملف قباسلا يجوز يفدھدقتفأام اذھ
 اذھ ىلع تقفاو ينأ مھملا ، ھتفاظن ىتح وا هرھظمل
 لك يف ينكراشی لجر امامت ةدیدج ةایح أدبأل لجرلا

 ادج طیسبلا ىتح انتایح رومأ لك يف يیأر ذخأی ءيش
 يتأی طیسب ءيش ولو يسفنل راتخا نأ رارصإلا لك رصی
 يأر يدل ىرخأ ةیصخش يلخادب نا  تنقیأ ، ھب يل
 متھأ ریغتا تأدب ينأ تظحال ىتح تاذلاب روعشو نایكو
 ، ھمامتھاب موی نع اموی ةقارشا دادزا يرھظمل رثكأ
 ءيش لك يف ننفتأ ينلعج تقولا بلغأ يعم هؤاضق



 يتاجایتحال متھاو اقح يتثونأب ينرعشأ خبطلاو بیترتلا
 ةعیطملا ىثنألا نیب اطیلخ ھل تنكف ، ھتاجایتحا لبق
 يأرلا تاذ ىثنألا نیبو ریثكلا ھلمحت ال يتلا ةلقاعلا
 امل هؤاضرإ امئاد دوت يتلا ثیدحلا يف ةبدأتملا نیزرلا
 ... ينلأس موی تاذ ، ةایح نم اھل ھمدق
 ... كلذب يل تحمس الھف كقالط نأشب لبق نم كلأسأ مل
 هدر نكل ، ھلك رمألا ھل تدرسو ةیحض تنك ينأ ھتربخأ
 كلذب تببست نم انأ ةیحض تسل ينأب لاق دقف ابیرغ ناك
 مامتھا ينم دجی ملف لضفألل يرییغت ھسفن فلكی مل وھو
 ھلأسأ ال ھجراخ تیبی ىتح وا لزنملا جراخ بیغی ھنوكب

 امئاق دعبلاو تمصلا ناك الصأ ءيش نع الو ھتایح نع
 مدقو ربص ھنأ هانعمف ةرتفل يعم شاع ھنأ ةركفو امئاد
 تنك انأ لعفأ مل نكل ھیقبیام ينم ىری نأ ةصرف يل
 ریثأتلا نأ اضیأ ينربخا ، ةیحضلا رود صمقتا امئاد
 ناام نكل تاریثكلا ھب شیعت ھب يمأ تببست يذلا يبلسلا
 ىلع اومغرا يتلا ةیلخادلا مھتیصخش نیدتری نجوزتی
 يسفن فلكأ ملو تلھستسا ينكل مھرمع لاوطل اھئافخإ
 . يلخاد يف ىتح ثحبلا

 بجی مامتھالا ، ادج اقحم ھتدجو رمألا يف تركف نیح
 اضیأ تاجایتحالا كرتشم نوكی يأرلا لدابتم نوكی نأ
 الف ، رارمتساب ةقالعلا دیدجت انضعبل اھمدقن نأ بجی
 عفان لباقم نود ءيش لك میدقتو عایصنالا يف ينافتلا
 رومألا ریخ امئاد تناك ، عفان ریثكلا بلطو درمتلا الو
 لبق نم اھشعأ مل ةداعس شیعأ طقف نآلا . اھطسوأ
 دقف هدیرأ امع ينضوعی صخشب ينقزر هللا نأ ةصاخو



 لجرلاف ، هدجأل نكأ مل عئاض صخش ينونكم نم جرخأ
 لضفأ جارخإ يف رود ھل أطخلا نم موصعم ریغ اضیأ
 بیطلا ملكلاو بحلاو مامتھالاب هاثنأ نم نكمیام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ةبرغلا نینس دعبام-
 
 
 
 رفس دعب نطولا يف اًریخأ رارقتسالا يجوز ررق امدعب
 اھلالخ ربك اًماع نیرشعو ةسمخ نم رثكأل ماد جیلخلل
 نینسلاو رمعلا طاسب يمدق لفسأ  نم بحسناو ، يئانبأ
 ةقالع ىلع يجوز نأ اًرخؤم تفشتكا ، رعشأ نأ نود
  يل ةبیرق ينتأجاف امدعب نسلا ةریغص ةاتفب ةیفطاع
 ىشُغی داك ، يھاقملا ىدحا يف ةاتفلا كلت عم هروصب

 امبُر ھتھجاوم تررقو يسفن تكلامت نكل اھنیح ّيلع
 : لاق دورب لكبو ھنكل ، أطخ كانھ
 . يتبیطخ يھ ، معن-
 : ًالئاق فدرأ ، هدصقی امل ةكردُم ریغ يناكم تسلج
 يف رُمعلا نینس لك دعب يلامب عتمتسأ نأ يقح اذھ-
 . ةایحلا ىلع ةلبقُم ةینیرشع ةاتف عم ةبرغلا
 
 : ينقراُفت مل عومدلاو تلق

 بیشلا ينباصأ ، ھلمكأب اًرُمع كترظتنا نم ، انأو=
 وھ اذھأ ، نیماع لك رھش ىوس كارأ ال رئازلاك تنأو
  ؟ لدعلا
 
 ھتوطخ لامكإ ىلع اًرقُم ةینانألاب ينمھتی وھو اھنیح ماق
 . طقف ھلامل ھب تلبق يتلا كلت نم جاوزلل



 
 انل دوجو ال نأك اًمامت يدالوأو ينلمھأو اھدعب جوزت
 ةاتفلا نأ ودبیو يقالط ةقرو ھلاسرإب انأجافت مث ، ھتایحب

 . ! هذھك ةلعِف ىلع مدقأ ىتح امامت ھترحس
 
 نم تومأ تدكو يب تفقوت ةایحلا نأ اھنیح ترعش
 ىلع نورُصی اوحبصأو يدالوأ لخدت نكل ، رھقلا
 تاقادصلا نیوكت ىلع تدتعاف ، ًایموی هزنتلل يباحطصا
 يتقو مظعُم ذخأی ّيریخ ٍلمع يف نھعم تكرتشا مث

  . ىربكلا ھتمدص نم يُفشو يبلق درب  ىتح
 ، ماوعأ ةعبرأب ينربكی يتقیدصل خأ ينآر كلذ لالخ
 هاروتكدلا ریضحتو ةساردلا يف ھتایح لاوط لغشنا
 جاوزلل ّيلإ مدقت ، ًادبأ جوزتی ملف دالبلا جراخ لمعلاو
 : نیلئاق يدالوأ بحرف

 دنسلاب يرعشت ملو انلجأل نیحُضت ِتنأو كتایح لاوط=
 كقح اذھ اذل ، ةریثكلا انلاقثأ ِكنع لمحی جوز دوجو وأ
  . ةینانأ رثكأ انحبصأل انضفر ولو
 
 ىثُنأ ينوكب ينرعشأ يذلا بیبحلا كاذ نم تجوزت
 موقأ ءيش لقأ حدمی لجر ، مامتھالاو بحلا قحتسأ
 ينوك ھعم ىسنأف ينیوقیف يتوق طاقنب ينربُخی ، ھلعفب
 هراوجب دحاولا مویلا ،  ام اًموی ةیحض وأ ةفیعض تنك
 نیل ناسللا فیطل نونح ھنأو ةصاخ اھلك يتایح نینسب
 ناكو ھب تررم ام لك يناسنأ ، ھجولا شوشب عبطلا



 اًریثك هوبحأو يئانبأ بحأ دقو يتایح يف يل هللا ضوع
. 
 
 دقف اھلجأل لوألا يجوز انكرت يتلا ةاتفلا كلت نع امأ
 ، ھلاومأ لك اھل بتك امدعب علُخلاب ھنع يلختلا تررق
 ىقبی نأ مھنم بلطو میدقلا انتیب يف يئانبأل داع دقو
 ةریبك تناك ھتمدص نأل هوحماس ، حامسلا ًابلاط مھعم
 ھنم يعایضبو ًایناث انب ھلعفام ىلع ھمدنو الوأ ھتجوزب
 رثإ ةلیلق رھشأ دعب يفوت دقف ًالیوط ھنزح مدی ملو ،ًاثلاث
  . لتقم يف ھبلق باصأ ام
   
 نأو لعفام سنج نم ھمُلظ ىلع ملاظلا بقاُعی نأو دبال
 رعشی نأو دبال امك ، هریغ ھب رعشأ ام لثمب رعشی
  . هللا دنع هرجأ بستحام اذا ھل هللا ضوعب مولظملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !؟ دعب يبجُنت ملأ-
 
 
 قفتا ادج ًایدیلقت جاوز ناك لب بح نع انجاوز نكی مل
 نم لوألا ماعلا يف ، اننیب جاوزلا متو ھیلع لھألا

 فالتخال امیسال اننیب  ةریثك تافالخلا تناك انجاوز
 ةرم لك يف تناك نكل انمً الك ةایح ةقیرطو انراكفا
 ماعلا يف ، اعیرس رخآلا رفغیو رذتعیو اندحأ لزانتی
 رخأت نع رمتسملا مھلاؤسو لھألا تالخدت تأدب يناثلا
 لوألا لفطلا نبجنأ يعم نجوزت نم عیمجف باجنإلا
 مھفن ىتح كلذ لیجأت انررق اننأ امئاد دری وھ ناك
 دادزاو ، ةلبقملا انتاونس يف رمألا اذھب ركفن مث انضعب
 نم جاوزلاب ھیلع نوطغضی ھلھأف ماع دعبً اماع لخدتلا
 ّيلع نوطغضی يلھأو رظتنملا لفطلا مھل بجنتل ىرخأ
 تناك ،! مقعلاب باصملا انم نم رركتملا مھلاؤس يف
 دقف جوزلا معن وھ ناك ، اھلمحتن نأ نم ىسقأ مایألا
 مل ول ىتح يعم ىقبیس ھنأ مھربخأو اعیمج مھل فقو
 ىلعً احسام دولاو بحلا لكب ّيلإ يتأیو ًادبأ بجنن
 ِتنأ ِكاوس ينمھی ال ينیقدص : لوقی وھو يسأر
 .ً.ادبأ ِكب طرفا نلو يتنباو يتجوز
 هللا يجانی ھتداجس ىلع هدجأ ارجف توحص املك ِنكل
 يكبأف انوعو ادنس انل نوكی لفطب انقزری نأ ًایكاب
 نم ةرظن اھنیع يف تیأر ةقیدص تیقتلا املك ،ھئاكبل
 ملأ : لأستو ةغرافلا ينطب ىلإ رظنت يھو يلاحل ةقفشلا
 لھألا عم عمتجن نیح ، يلاحل يكبأف !؟ دعب يلمحت



 وھ ناك نإ لمحلا رخأتب ببستملا مكیف نم عیمجلا لأسی
  كبابش ناعیر يف تلزال هریغ عم كتایح يئدباو ھیكرتاف
 مارح اذھ ىرخأب جوزتی ھیكرتاف ِكیف بیعلا ناك ناو
  . يبلق ىلع دربی نأ هللا ةیجار ةیكاب يتیبل دوعأف ِكیلع
 ھنم دجأ ملو  ماوعأ ةسمخ انجاوز ىلع ىضم دقو مویلا

 لھألا عم اریثك لماعتلا تللقو  ریخلا لك ىوس
 ، يبلق يف اًرئاغ اًحرج مھدحأ حتفی الئل ءاقدصألاو
 ىدحإ ةلاسرب تئجوف انضعب عم اندوجوب تیفتكاو

 عمجت يتلا روصلا نم ریثكلا ّيلإ تلسرأ دقو يتاقیدص
 مھفأ ىتح ءودھلا تلواح ، ىرخأ ةأرما عم يجوز
 امك ًءاسم ةعساتلا يف اھتلیل داع ، عرستأ الو ًادیج رمألا
 ھیلع رُدت ةیفاضإ تاعاس لمعلل ةرتفلا هذھ يف داتعا
 : ءودھ لكب ھتلأس ، لاملا نم دیزملاب
 ؟ كموی ناك فیك-
 تاعاسل لمعلا يف ركفأ ينأ ىتح ًادج ریثك لمعلا=
 . ةیفاضإ
 : تفدرأ مث دورب يف تمستبا
 ! ةسماخلا ذنم كباھذب ينوربخأف لمعلا يف كب تلصتا-
 
 : حضاو مثعلتب لاق مث ةدیدش ةبوعصب ھقیر علتبا

 . مونلل بھذأس ًادج بعتُم=
 
 كلذ نم رثكأل لمحتلا عطتسأ ملو يناكم نم تضفتنا
  ! روصلا كلت نع ھلأسأ انأو فتاھلا ھتیطعأف
 



 يف رمألا حضویل ينم برتقاو راكنالا عطتسی مل
 : قارفلا لحی نأ نود ھحرشل ھنم ةلواحم
 . يتجوز يھ ِكنخأ مل انأ=
 
 ينم توص نود يكبأ تنك ينع اًمغر يعومد ترمھنا
 لك نیب طبرأو يمامأ رمت رمعلا نینس ىرا انأو
 وھو مئادلا ھلاغشناو ةریثكلا ھتاملاكمو ةبیرغلا ھتافرصت

 ملو تاونسلا هذھ يف ّلق يذلا ھبتار ىتحو نھذلا دراش
 . اموی ھلأسأ
 
ً افك ّمضو لفسأل ھسأر سكن دقو يتئدھت ًالواحُم فدرأ

 : فك ىلع
 دقو اھجوز يفوت امدعب تاونس ةثالث ذنم اھتجوزت=
 ةوبألاب رعشأ ول دوأ تنك نیلفط اھل كرتو يقیدص ناك
 ءاھتنا دعب مھعم اھیضقأ يتلا تاعاسلا هذھ يف مھعم
 . ةسماخلا يف يماود
 ملو يرمع نینسب انأ تیحضأ ..ً.اقح اریثك ينتكحضأ-
 كباجنا ةلاحتسا نع تملع دقو لوالا انماع ذنم ككرتأ
 هذھ نوكتو عیمجلا نم مالكلا لك تلمحتو كعم تیقب ؟
 نعو ينع اذامف ؟!ةوبألاب رعشتل ىرخأب جوزتت يتیاھن
 كراوجل ءاقبلا لجأل اھنم يسفن تمرح يتلا يتمومأ

 اھموی نم ينربخت مل اذامل .. كروعش حرجأ الأ لجأل
 ؟ قیرط يف انم الك بھذیو
 . كب ظافتحالا دوأ امئاد تنك=



 الإو يقح ةسرامم نم ينمرحتو كتینانأ سرامت دصقت-
 .ًائیش رسخت الیك رمألا تیفخأ امل
 
 بلطو يلھأ تیبل باھذلا لبق ریخألا انثیدح اذھ ناك
 لسرأ نیموی دعب ھنأ ةقیقحلاو ، ءودھ يف لاصفنالا
  . انقالط ةقرو اھعمو ةبیقح يف يسبالم
 ھتملعام نكل كلذ لعفی نأ لھسلا نم ناك فیك ملعأ ال
 قحتسی مل لجر عم يرمع نم ىضمام تعیض ينأ اقح
 .! اموی هرعاشم ىلع يفوخ الوً اموی ھل يصالخإ
 عم سیل نكل دیدج نم يتایح أدبأ نأ طقف اھنیح تررق
 سرامأل ماتیألا رود ىدحإب لمعلا تررق امنإو لجر
 ًالوأ يبلق ةاوادمل يدیب اھنم يسفن تمرح يتلا يتمومأ
  . اذھ لك نع ينضوُعی نمب يقتلأ اًموی امبرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 ؟ كرمُع نم اًماع نیثالث اھفكی ملأ-
 
 براقألا دحأ قیرط نع ةقولخ ةلیمج ةأرما نم ُتجوزت
 يلیصافت قدأبو يب دیدشلا اھمامتھال اًریثك اھتببحأ ،
 لزنملا يف ءاقبلا لیُطأ تحبصأ تقولا عم يننأ ىتح
 تبلط املُك انجاوز نم ةرتف دعب نكل ، يتداع سكع ىلع
 اھباصأ ىرغُصلا يتخأو يمأ ةرایزب موقن نأ اھنم
 ، اھنع مھلضُفأو اھنم رفنأ اذكھ ينأب ينتمھتاو قیضلا
 اھروھُش يف لماح اھنأو ةصاخ- اھئاضرإ لواحأف
 ٍلامعأب يلاغشنال ءيجملا نع يمأل رذتعأو - ىلوألا
 ةزھاج تابجولا يمأ دُعت تحبصأف ، لمعلا يف ةمكارتُم
 ةسلجلا نم يتجوز بحسنتف انتیب يف انتكراشمل يتأتو
 ضھنتف ، لیحرلل يمأ نذأتستف قاھرإلاو بعتلاب ةللعتُم
 مھل باطو ذل ام دادعإو اھلھأ لابقتسال يتجوز اھدعب
 امل نزحتو اھتحرف اھیلع دسُفأ الیك ةالابماللاب رھاظتأف
   . لمحلل ةرضم نم ھیف
 تحبصأو اھتارایز نع يمأ تعطقنا تقولا رورم عم 
 تارتف ىلع اھترایزب انأ موقأو  طقف فتاھلاب ينثداُحت
 ةرایز نع عوبسأل عطقنت مل يتلا يتجوز نود ةدعابتُم
 مالآل اھعم ءاقبلا يتجوز حاحلاو تقولا عم مث  ، اھلھأ

 نع ىرخألا يھ يمأ تعطقناف ، اًمامت تعطقنا اھلمح
 . لاؤسلا
 تحبصأو ھفات ببسل  يتجوزو انأ ترجاشت موی تاذ
 : لوقت يھو اھنع لاغشنالاو لامھالاب ينمھتت



 ، يعم لكاشملا لاعتفا ىلع كنیُعت نم كمأ يھ دیكأتلاب-
  ؟  كرمع نم اًماع نیثالث اھفكی ملأ ، اھدحو اھل كدیرت
 مل يمأ نأو ةصاخ اھمالك نم ةمیظع ةشھد ينتباصأ
 رمتسملا يتجوز رمذت مغر ریخلاب ىوس اھركذت نكت
 : لمُكت تفدرأ ، اھنم
 يك راجشلا نع فكن ال اننأ اھدعسأو اھدنعل بھذا ایھ-
 . اھبلق حاتری
 
 : يتوص ىلع ودبت ةمدصلاو تُلق

 ! يمأ اھنإ ؟ ةجھللا هذھب نیثدحتت فیك ؟ نیلوقت اذام=
 
 

 نیب انتلفط تلمحو ينتكرتو ةدیدش ةیرخسب تكحض
 ينأو تاملكلا سفن ددُرت يھو ةفرغلل تلخدو اھیدیب
 اھتاملك عمسأ تنك،  يل نمأت نأ اھل فیكف دحاج لصألاب
 لك ةدیعب اھنا مغر يمأل ةیھاركلا نم اھبلق ھلمحی امو
 نكل ، يمأ تیبل تبھذو يبایث تعمج مث ، اھنع دعبلا
 تیبلا تكرتو يمأ تلحر دقف قلغُم بابلا نأ تأجافت
 كلت نع تلحرف ھجاوز دعب اھكرت ًانبا ھیف ّتبر يذلا
 اھنع ُتثحب ، ! اھل قاعلا كاذب اھركُذت يتلا تایركذلا
 تجوزت يتلا يتخأ الو يھ ال اھدجأ مل نكل اًریثك
 ىلع مئاھلا امك تنك ، دالبلا جراخ اھعم يمأ تذخأو
 تعفر اھدعبو ، يمأ ترسخ دقو ایندلا هذھ يف ھھجو
 تذخأ امدعب تبھذو يتنبا تذخأو قالط ةیضق يتجوز
 ناك نیأ يردأ الو ءيش لك انأ ترسخو اھقوقح لماك



 ؟ يمأ نم اھاوكشو اھراذعأو اھتاملكل تلثتما نیح يلقع
 يتخأو ةلمرألا يمأ قح يف دحلا اذھل ًادحاج تنُك فیك ،
 ھتیب مكحی ًالجر نكأ مل ةیادبلا ذنم ينأل ، ؟ ةمیتیلا
 عمسی مل ًالجر تنك ينتیلو ھقح قح يذ لك يطعیو
  .ءيش لك ترسخو ناك ام ناك نكل ىعفأ بلقب ةأرمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . ينم اھب ىلوأ اھمأ لھأ-
 
 ةلاحتسال يجوز ينقلط امدعب لمرأ ٍلجر نم تجوزت

 لثتماف يكرتو ىرخأب جاوزلاب ھیلع ھلھأ حاحلإو يلمح
 تیفُوت لجرب يتدع رھشأ دعب تجوزتو ، ينقلطو مھل

 تمُطف يتلا ھتنبا ةیاعر ّيلإ ىلوأف اھتدالو دعب ھتجوز
 مل ةعیضر اھنألو ، اھتدالو نم دحاو ٍ رھش دعب اھمأ نم
 لیُبقو اًریثك يسفنل متھأ تنكف مامتھإلا قح اھب متھأ نكأ

 دعب بیلحلا اھئاطعإو اھسبالم رییغتب موقأ يجوز ةدوع
 . لیوطٍ عوج
 
 نع اھیف فكأ مل تاونس سمخل اذكھ انلاوحأ ترمتسا
 اًریثك اھبُحی يجوز نأ درجمل ةلماعُم ىسقأب ةاتفلا ةلماعُم
 ھتربخأ ول میحجلاب اھدعوتأ تنكو ، ينم رثكأ اھب متھیو
 نأب هللا انقزر ةأجفو ، ثدحتت الو فاخت تناكف ءيشب

 دقو ًالیحتسم رمألا ناك امدعب يجوز نم ٍلفطب تلمح
 نم ثلاثلا رھشلا ةیادب يف ، ةزجعُم ةباثمب رمألا ناك
 ىلع يتردق مدعو دیدشلا يبعتب يجوز تربخأ لمحلا

 : ةریحلا ھھجو تلع دقو لاق ، ھتنبا ةمدخ
 . يتنبا قارف قیطأ ال نكل كلذ ملعأ-
 
 : بعتلا ھطلاخی مساح ٍتوصب تلق
 . اھب ىلوأ اھمأ لھأ ، اًریثك ينبعتت كتنبا-



 ملستسا نأ ثبلام مث رمألا ةیادب يف اًریثك ينضراع
 ةلیطل مھدنع ثكمی حبصأو ، مھل اھعدوأو عقاولا رمألل
 حبصأف اًریثك ھتبتاع ، لیللا رخآ ىوس هارأ الو ھموی
 يبعتل يب متھیل يتدالو بُرق اھدنع ھتاقوأ نم للُقی
 . اھنیح دیدشلا
 اھدعبو ًاتیم ينینج تضھجأ نماثلا يرھش ةیاھن نكل
 بیبطلا رطضاو ةأجف ةدیدش تافعاضمب تبُصأ

 ىفشملا نم اھدعب يجوز ينجرخأ ، محرلا لاصئتسال
 : يل لاق دقو يلھأ تیبل يب بھذو
  . قلاط ِتنأ ، ينم يب ىلوأ كلھأ=
 
 لواحو يب هردغ نع اًریثك تثدحتو اھموی اًریثك تیكب
 ، رمألا مھفو فالخلا لحل لخدتلا يلاوخأو يمامعأ
 لھأل اھلاسراو ةاتفلا هاجت دیدشلا يتنعتب يجوز مھربخأف
 ىلوأ ھنأل طقف يلمح لالخ نوكیل الإ قفاو ام ھنأو اھمأ
 تنكام لكبو اھمأ نم تمرُح يتلا ةبیبحلا ھتنباب قحأو
 اھباھذ روف ءيش لكب ھتنبا ھتربخأ - ةنیكسملاب ھلعفأ

 نكل لماح ينأل طقف ھتمذ ىلع يناقبأ دقو ، -  اھمأ لھأل
 وھ ررق دقف ًادبأ ةیرذلا نم ينامرحب هللا ينبقاع دقو نآلا
  . ءيش يب ھعمجی الأ رخآلا
 اھب لفكتو ةلفط لوعت ةلمرأ نم ةرشابُم اھدعب جوزتو
 هللا ضوع دقو اھجوزلو اھل مأوتك مھتلماعف ھتنبا عم
 نونح مأ ریخب ةوسق نم اھب ھتلعف امعو اھمأ نع ةاتفلا

 نزحلا لكأی ةشمھُم يلھأ تیب يف تیقب امنیب  فوطع
 ، يل هللا معن ىلع تظفاح ينتیلو موی لك يبلق مدنلاو



ٍ جوزبو ةیرذلاب هللا ينمركأل ةریغصلا تیعار ول امبر
  . يتایح لاوطل يتمقن ببس تناك يبلق ةوسق نكل بحُم
 

 
 
 
 
 . هللا دمحب تمت*
 
 
 
 
 
	


