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 يهخص

 

 

 يخاب ملػىن يخبت الكيُان بسِ يضه 

 يدمل الٌثحر مً الاؾغاع والسكايا ومً يجضه 

 ؾىف يؿيُغ غلي الػالم الؿكلي 

  ؟قهل ؾيىجر ؾام في الػثىع غلي الٌخاب

 مً احل جدغيغ حيل الػكاعيذ
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 ..بذاية انرحهة ..انفصم االول 
 

 ً ان يؿحر ؾام بجىاع ؾاوؽ مؼ بؼوؽ قجغ اليىم الخالي وغلي ابىاب املضيىه 

الُىيل الغزامي الابيٌ وغلي حاهبي الُغيو اؾىاع  ىوبؿضاصي غلي املمصخ

املضيىه الػاليت في َغيهھم الي الؿابت املخغمه مً احل عخله البدث غً 

الٌخاب امللػىن ختي يؿخُيؼ ؾام ان يجض بالٌخاب شخئ ما يىنل مكػُى 

حيل الػكاعيذ ولم يدبهي  الساجم الاؾىص الظي يغجضيه هىان ويخدٌم في

ًان يجب  امامه ؾىي زالر اقھغ قهِ نبل اهخھاء الھضهه  بيىه وبحن هىان و

 غليه ان يجض الٌخاب في انهغ ونذ نبل اهخھاء الھضهه 

جىنل ؾام امام البىابه الٌبحره الكىالطيت للمضيىه وهظغ هدى الخغاؽ وھم 

  :ھمؿا ناُي زم يؿلهىن  الابىاب زلكت بػض ان زغج ھى وؾاوؽ وبؿضاص

ًي زاهيا ايخھا املضيىه الػظيمه  هللا ال يػلم اخض ؾحر  -  متي ؾىف اعا

  :لؿام ناُقخىھض بؿضاصي و  

 ھل يؿمذ ؾيضي بؿإاُ   -

 ناُ:قىظغ له ؾام و  

 جكًل يا بؿضاصي   -
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ملاطا لم يغؾب ؾيضي ومىالي ؾام في ازظ الخغؽ والجىض مػىا في ھظه  -

 الغخله  الكانت والسُغه 

  ناُ:قىظغ له ؾام وابدؿم و  

اهذ نلذ يابؿضاصي اهھا قانت وزُغه واها ال اعؾب في ان يخػغى حىىصي   -

 للهخل 

 لًٌ يامىالي ملاطا لم جكخذ البىابه الي الؿابت املخغمه  مً صازل املضيىه    -

  ناُ:قىظغ له ؾاوؽ و 

 ؾىف هظھب الي الؿابت املخغمه غً َغيو مضيىت السخغه   -

 :صيبؿضا هاُق 

   ؟وملاطا  - 

 قهاُ ؾام:

الهىا اطا طھبىا الي الؿابت املخغمه غً َغيو البىابت قلً وػىص زاهيا الا اطا  -

 اؾخضغاها  اخض الن الؿابت املخغمه مدغم الػىصه مىھا مغه ازغي  

  ناُ:قىنل بؿضاصي يىظغ خىله زم  

 وإطن ييل ؾىظھب الي اهجلترا ختي هضزل مضيىه السخغه ؟   -

  :ياخٍا ؾامقهاُ 

 بالؿياعة   -
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  ناُ:قطخَ ؾاوؽ وهظغ لھم بؿضاصي في بالھه زم  

 ال حسسغ مجي يامىالي اها خها ال اغغف ييل ؾىظھب    -

 قهاُ ؾاوؽ: 

 الاوي ؾىف هيخهل الي نلب لىضن   -

زم هظغ ؾام هدى اؾىاع املضيىه مغه ازغي زم هظغ هدى انضنائت وونل 

ميؼ بجىاع بػًھم البػٌ وحكبٌذ بجىاع بؿضاصي وؾاوؽ ختي انبذ الج

ايضيھم حميػا مػا زم ازخكيا الثالزت في ملر البهغ وهخج غً ازخكائھم صزان 

 ابيٌ يثيل ونىث اهكجاع  يكبه اهكجاع ئَاع الؿياعه .

ظھغ الثالزت قجاءه مً الػضم في طلَ املمغ الًيو الهؿحر زلل الكاعع 

بػٌ نىاصيو الهمامه  الغئيـ ولم يًٌ ھىاى شخئ غلي حاهبي الُغيو ؾىي 

 والجه السلكيت 

للمباوي مً حه اليؿاع واليمحن وظل الثالزت يؿحرون في املمغ في زُىاث 

  ناُ:زابخه ختي  جىنل ؾاوؽ امام اخض نىاصيو الهمامه و 

ھظا ھى مضزل مضيىه السخغه ؾىف اقخذ ؾُاء الهىضوم زم جضزل اهذ  -

 اوال  يابؿضاصي زم ؾام زم اها في الىھايت 

عقؼ ؾاوؽ عأؾت الي اغلي ليخأيض مً غضم وحىص اخض يىظغ هدىھم زم جهضم 

مً الهىضوم وقخذ الؿُاء ونكؼ غلي الكىع بؿضاصي وبػض لخظاث هظغ ؾام 
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يميا ويؿاعا زم نكؼ صازل الهىضوم وقػغ اهه يؿهِ في بئر سخيو واهه 

ًاهذ  لما اهؼلو ايثر  يجزلو ومً اؾكله نُؼ مً الهاج الؿازً حضا ًو

ؿغغت جؼصاص ايثر وايثر ويكػغ بأعجكاع الخغاعه ايثر ويكخض املٍان ظلمه ال

ويؼصاص املٍان ييو ختي قػغ ؾام اهه مؼ اؾخمغاع الاهؼالم ؾىف يُبو 

املٍان غليت وبػض ايثر مً صنيهت مً الاهؼالم صازل ھظا الاهبىب املظلم بضاء 

 ب الھىاء يدؿغب الي اهل ؾام مغه ازغي وبضاء قػاع الكمـ يًغ 

وحه ؾام وؾهِ غلي الاعى وهظغ بجىاعه هدى اليمحن وحض بؿضاصي زم بػض 

 لخظاث  ونبل ان يىھٌ ؾام ؾهِ بجىاعه ؾاوؽ 

ونل ؾام غلي نضميه وهظغ خىله قىحض ممغ ييو وامامه خائِ ؾض 

غيو َىيل  هدى اليؿاع وغلي اليمحن خائِ ؾض ق   هاُ:َو

 :ؽ ؾاو  هاُؾىف وؿحر في ھظا الاججاه احباعي  ق  -

 قهاُ ؾام:اهذ اُو مغه جأحي ھىا يا ؾام اليـ يظلَ   -  

 وػم    -

 قهاُ بؿضاصي :

 اهه املضزل السلكي لكاعع الخىحن الاخمغ اليـ يظلَ    -

 قهاُ ؾاوؽ :
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وػم اهه يظلَ لًٌ يجب ان هدترؽ حيضا قٍل اھالي مضيىه السخغة مً  -

 السخغة  الاقغاع 

 لؿام قهاُ بؿضاصي  

ىحن الاخمغ به الٌثحر مً املخاالث الخجاعيت الجميله واملهاھي  ان قاعع الخ -

 والكىاصنت الغانيت لٌىھا حميػا جسو السخغه  

 قهاُ ؾاوؽ :

 ؾىف هظھب الي قاعع ؾىميا    -

 قهاُ ؾام:

 ابى الجً ؟   -

 قهاُ بؿضاصي :

 وػم ھىاى قاعع واخض وقىضم واخض نؿحر للجان في ھظه املضيىه    -

 قهاُ ؾاوؽ :

 ىف هخجه اليه صون الخىنل في اي مٍان ؾ  -

 :غىضما بضاء ؾاوؽ في الخدغى واجبػت ؾام قهاُ بؿضاصي  

 اليـ مً الظلم ان ال يىحض ؾىي قاعع واخض لىا في ھظه املضيىه الٌبحره   -

ظل ؾام وبؿضاصي يؿحران زلل ؾاوؽ الظي يػلم حيضا الُغيو صازل 

يو الي قاعع الخىحن الاخمغ مضيىه السخغه ختي زغج الثالزت مً املمغ الً



 
 

~ 9  ~  
 

املؼصخم بالبكغ الظيً يغجضون غبائاث ؾىصاء واعييت الكاعع طاث الدجاعه 

الهؿحره التي حكبه املغبػاث واملباوي الهؿحره املٍىهه مً َابو واخض ولھا 

ًان ھىاى الػضيض مً املخاالث الخجاعيت التي  لىن واخض وھى اللىن الاؾىص  و

ى بھا الٌثحر مً  املىخجاث التي ال يػلمھا ؾام لھا واحھه مً الؼحاج يػغ 

ًان ھىاى  قٍان ھىاى مدل مٌخىب غليه بالسِ الاخمغ ) بان اهضعؾىن (  و

الػضيض مً الػبائاث الؿىصاء التي جؼيً الىحھه  الؼحاحيت للمدل قىظغ 

 وناُ لؿام :ؾاوؽ هدى املخل 

يغجضون اهه اقھغ واقسم مدالث بيؼ مالبـ السخغه قجميؼ السخغه  -

 الػباءه  الؿىصاء 

 وفي ازىاء الُغيو وحض ؾام مدل ازغ مٌخىب غليه ) بالي ماحل(  

ًاهذ زاويه جمام مً اي مػغوياث   لًٌ واحه املخل 

  :لؿاوؽ قهاُ ؾام

 ماطا يبيؼ ھظا املخل    -

  ناُ:قىظغ ؾاوؽ و 

اھا اهه مدل لػب اَكاُ يبيؼ الػاب سخغيه لًٌ ناخبت عحل ؾاخغ  -

 م يػض  ناصع غلي نىؼ الالػاب مىظ ايثر مً غكغه اغىام عجىػ ول
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وظل ؾام وؾاوؽ وبؿضاصي يؿحران وؾِ امليضان الطسم ووؾِ الخكىص 

ًان ھىاى الػضيض  كاُ مً غائالث السخغه و الٌثحره مً البكغ السخغه والَا

ًاهذ  الانؼام ھم زضام املهاھي  جىنل ؾام امام اخض املهاھي  مً املهاھي و

  ناُ:و 

 ھيا بىا هضزل ھظ املهھي وكغب شخئ ما    -

  ناُ:قىظغ له ؾاوؽ و 

 ال يجب ان يغاها اخض ھىا قٍل مً خىلىا سخغه اقغاع    -

  ناُ:قطخَ ؾام و 

 اهذ مػَ امللَ ؾام الانكاوي ال جهلو   -

ًان له بىابه مً الؼحاج والقخه  زم غبر ؾام الُغيو في اججاه املهھي الظي 

 بالًىء 

) مهھي الخىحن الاخمغ ( وظل ؾاوؽ يدباصُ الىظغ مؼ  الاخمغ مٌخىب غليا

  :له يبؿضاص هاُبؿضاصي في  ؾًب قضيض ق

 ال قأن لي بما خضر ال جىظغ الي ھٌظا   -

زم غبر بؿضاصي الُغيو هدى املهھي وصلل الي الضازل زلل ؾام مً الباب 

الؼحاجي زم صلل زلكھم ؾاوؽ وغلي وحھه غالماث الؿًب قٍان املهھي 

َىلي وغلي اليمحن مىًضه مؿخضيغه ػحاحيت وخىلھا زالر يغاسخي  له قٍل
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ًان ھىاى الػضيض مً التربحزاث الؼحاحيت وغلي  مً الؼحاج املهىي بل 

ًان ھىاى باع مً الؼحاج املؼزغف بالىعص الاخمغ وغليت ههل  الجاهب الازغ 

جىحن غمالم بالىن الاخمغ وامام الباع  غضص يبحر مً الٌغاسخي الؼحاحيت 

ٌبحره ويهل زلل الباع عحل َىيل عقيؼ له اهل صنيو و قاعب والخيت ال

ويغجضي هظاعه ھالليت الكٍل وله قػغ نهحر اؾىص وظل هظغه مػلو هدى 

ؾام وعقانت غىضما اججه ؾام هدى املىًضه الىخيضه الساليت وؾِ الؼخام 

الكضيض في املهھي وحلـ غليھا وظھغث غالماث الخعجب غلي وحھه الغحل 

 :بهىث احل ناُالبـ الخغب التي يغجضيھا ؾام وعقانت زم مً  م

ان املهھي مسهو للسخغه قهِ وال يخىحب صزُى الجان الي ھىا ... ھيا  -

 ازغحى  خاال 

ًان يغجضي مالبـ نكغاء اللىن  قىظغ له اخض الانؼام الػاملحن في املهھي و

ان وھى حكبه الجلباب الُىيل وله اهل يبحره واطن يبحره وغيىان واؾػخ

  :يخجه هدى ؾام  وفي يضه نُػت مً الهماف الباليت وبضاء يمسر املىًضه

ازغؽ يا عقيل الا حػلم مً ھظا اهه ؾام الانكاوي ملَ مملٌه الانكاوي  -

اغظم  وانىي الجان وانىي السخغه غلي الاعى قھى يمخلَ سخغ البكغ 

 وسخغ الجان 
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وحھه مالمذ الغغب  قتراحؼ عقيل غامل الباع زُىه للسلل وظھغ غلي

والضھكت وبضاء يخهبب غغنا زم زغج مً زلل الباع واججه هدى مىًضه 

ؾام وھى يھغوُ وقخذ يضه وزغج مىھا زالر اًىاب مً الخٌيال مػلهت في 

  ناُ:الھىاء وويؼ الاًىاب غلي  املىًضه و 

اعحى املػظعه والػكى حالله امللَ وھظه الخٌيال ھضيه جغخاب بؿيُه مً   -

 املخل 

الهؼم  ناُهظغ ؾام هدىه وظل يىظغ هدى الىاؽ التي نمخذ قجاءه غىضما 

ًأهه صازل مهبره ال خياه قيھا  اؾمه وانبذ الهمذ يؿيُغ غلي املٍان و

وغيىن حميؼ مً في املٍان جدبػت زم بػض لخظاث اهدبه الىاؽ ان ؾام يىظغ 

ًان يكػله بكٍل َبيعي لًٌ الػيى  ن مً هدىھم قبضاء الجميؼ يػىص الي ما

ًاهذ جدبؼ ؾام وحؿغم  الىظغ هدىه     :ؾام لػامل الباع ناُخحن الي ازغ 

 قٌغا حؼيال لَ لٌىىا ال وكغب السمغ    -

  ناُ:قغقؼ غامل الباع الاًىاب وازخكذ و 

 ھل يدب ؾيضي شخئ ما ؟  -

 قهاُ ؾام:

 هاُزالر اًىاب مً غهحر البرج  -
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مػلهحن في  هاًُ البرجقكخذ غامل الباع يضه وظھغ مً الػضم زالر اًىاب م

الھىاء زم بضاء في ويؼ الاًىاب امام ًل واخض مىھم زم اههغف وھى يىدجي 

 :له  ناُلؿام ويبدؿم قىظغ  ؾام هدى الهؼم و 

 ييل غغقخجي ؟   -

 :الهؼم  هاُق

ان ازباع ؾيضي ومىالي ؾام اهدكغث مثل الىاع في الھكيم مىظ ان اجممذ  -

لَ هىان واهخهاعى غليه في مػغيه الخل الخاؾػت الػكغ ختي خغبَ مؼ امل

الٌبحر واهخهاعى  غليه في اململٌه الؿغبيت اهَ اقھغ ملىى الجان واقھغ 

 ؾاخغ في مجخمؼ السخغ 

  :بهىث خاص مىكػل والٌالم يسغج مً بحن اؾىاهه ناُقىظغ له ؾام بدضه و  

 ؟ لم اؾألَ ماطا حػغف غجي؟ لٌجي ؾألخَ ييل غغقخجي  -

  اُ:نقخلػثم الهؼم و 

ؾيضي اهذ حػلم ان السخغه يؿخػيىىن بالجان والجان يىهل الازباع لھم  -

وما يدضر في املمالَ وهدً الانؼام غبيض وزضم غىض السخغه وهسضم في 

البيىث واملهاھي وحؿغب الي اطوي الٌبحره بػٌ الٌالماث زم ان ھىاى بػٌ 

ًان يغؾب في ان يغا ى قػغقخَ يا الجان حكبه في نىعجَ  امام ؾيضي الهه 

  ناُ:مىالي  قىظغ له ؾام و 
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 ما اؾم ؾيضى ؟  -

 :الهؼم  هاُق 

بازخىم ياؾيضي وھى قاعسخي الانل لٌىه يػيل ھىا في اهجلترا وناخب  -

 قهاُ ؾام:ھظا املهھي  اهه عحل َيب حضا وال يدب ئطاء اخض  

ًان يغؾب ؾيضى في عؤيتي ؟ -  وملاطا 

حميػا وونؼ في خب مىالي وشجاغخَ  اهه ؾمؼ غىَ الٌثحر مثلما ؾمػىا -

يب الهلب يما يكاع  ونىجَ قأهذ مػكىم ًل الانؼام الهَ نىي وحباع َو

غىَ زم اهَ انىي ؾاخغ غلي الاعى وال يًاھيَ اخض في السخغ وانبدذ 

 الان املثل الاغلي لٍل  السخغه 

زم اهھاع غلي عأؽ الهؼم يل يض قضيض الطسامه حػلت يؿهِ غلي الاعى 

ام هدى الغحل الظي نكؼ الهؼم ونُب خاحبيت قىظغ له الغحل قىظغ ؾ

ًأهه طبابت ناُو    :للهؼم وھى يًغبه  بهضمه ويبػضه غً املىًضه و

 ازغؽ ايھا الهؼم الثرزاع واههغف مً امام مىًضه امللىى    -

  ناُ:زم ابدؿم واهدجي امام ؾام و 

 خضزَ غجي  زاصمَ املُيؼ بازخىم يامىالي اظً ان ھظا الهؼم الثرزاع  -

قىظغ له ؾام وظل يخأمل الغحل الههحر املمخلحئ الانلؼ ناخب الكاعب 

 :له  ناُوالالخيت  الٌبحره وهظغ في غيييت الهؿحره الًيهت زم 



 
 

~ 05  ~  
 

 وػم ؾمػذ غىَ لٌجي اعؾب في ان حػغقجي اهذ بىكؿَ    -

  ناُ:قأبدؿم و 

نل اها بازخىم ؾاخغ يػيل امخلَ ھظا املهھي وانخاث مىه قاعسخي الا  -

  ناُ:لًٌ اغيل  ھىا مىظ ايثر مً غكغون غاما  قأبدؿم ؾام و 

 وملاطا جغيذ بالص قاعؽ ؟   -  

بدثا غً الغػم يا مىالي ولًٌ صغجي اعخب بجالله امللَ وانضم لَ يػٌه  -

 مً احىص  الاهىاع واقسغھا لً جهضم الخض ؾحر امللىى  

 قهاُ ؾام:

اء الُغيو زم ؾيىهغف غما نغيب ال صاعي يابازخىم قىدً وؿتريذ مً غى -

 غجي في مجخمؼ السخغ  هاُلٌجي اعؾب في ان جدضزجي غً ماي

  ناُ:قؼاصث ابدؿامه بازخىم و 

ان مجخمؼ السخغ مجخمؼ نؿحر يامىالي مھما يثر غضص السخغه وان   - 

ونل الي املاليً قجميػىا وػغف بػًىا البػٌ غلي الانل السخغه الاهجلحز 

لًٌ ًل سخغه الاعى يػغقىن ممالَ الجان  يػغقىن بػًھم البػٌ

ويػغقىن مملٌه الانكاوي التي ونػذ في يض امللَ هىان زم حاء ؾام 

ًان  الانكاوي ليدغع اململٌه مً يض غضوه وناجل ابيه  هىان واهخهغ غليه و

 اهخهاعى غليه قغخه قضيضه في نلىب ًل السخغه 
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  ناُ:قىظغ له ؾام في حعجب و  

 ملاطا ؟  -

ًان يجبر السخغه غلي جهضيم الهغابحن له ختي يمضها بالجً  الن - هىان 

ليسضمىا ولًٌ  بػض اهخهاعى غليه ؾىف هخدغع مً نبًه هىان الظالم  

 قهاُ ؾام:

 وماطا يهىلىن غجي ايًا   -

يهىلىن غىَ اهَ انىي ؾاخغ غلي وحه الاعى الهَ جمخلَ سخغ البكغ  -

تي السخغ الاؾىص وجمخلَ سخغ ًله مً  سخغ الكلَ والىجىم والُالؾم خ

  ناُ:الجان ايًا  قىظغ له ؾام و 

 قٌغا لَ يابازخىم حؿخُيؼ ان جىهغف الان   -

 ھل يأمغوي ؾيضي بصخئ نبل ان اههغف   -

 ال   -

 ھل ؾيمٌث ؾيضي مػىا يىم او يىمحن   -

 قهاُ ؾام: 

 ملاطا حؿأُ ھظا ليـ مً قأهَ   -

 :بازخىم  هاُق 
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ملُيؼ بازخىم يمخلَ قىضم نؿحر مخىايؼ اؾمه الػكى يامىالي قساصمَ ا -

الخىحن  الاخمغ وإطا عؾب مىالي في املبيذ يىم او يىمحن ؾىف احكغف حضا 

  ناُ:بخلَ الؼياعه  قىظغ له ؾاوؽ في حعجب و 

 ھل اهذ ناخب قىضم الخىحن الاخمغ   -

 وػم ياؾيضي ولٌجي لً احكغف بمػغقه قسامخٌم   -

 اها ؾاوؽ    -

  :لقهاح بازخىم مھل

 املؿدكاع امللٍي ململٌه الانكاوي مغخبا بَ يا ؾيضي   -

  :ؾام ناُواهدجي في جغخاب بؿاوؽ  زم  

 وھظا بؿضاصي الهائض الػام للهىاث    -

 :بازخىم لبؿضاصي هاُق

اهبائَ وشجاغخَ ونخالَ الكغؽ في مػغيه الخل الٌبحر انبذ يخؿجي بھا  -

اليىا صائما قىدً يما حػلم هھخم ًل اَكاُ الجان نبل الٌباع والازباع جهل 

 بمػغقت ازباع الابُاُ  امثالَ 

 :زخىمابــ لقهاُ بؿضاصي  

 اهَ زاصم مُيؼ يا بازخىم واها مؿغوع مىَ    -

 :زخىم اب هاُق
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  ناُ:وھظا انصخي ما اجمىاه يا ؾيضي بؿضاصي  زم هظغ هدى ؾام و   -

 ھل اطھب الي الكىضم وابضاء في ججھحز الجىاح امللٍي   -

  ناُ:أبدؿم ؾام و ق

 اطھب يا بازخىم   -

 :بازخىم له  هاُق

ؾىف اخًغ لجالله امللَ غغبت ملٌيه زانت الي ھىا ختي جدًغى الي   -

 الكىضم 

 قهاُ ؾام: 

 زخىم اها وعقاقي هدب الؿحر غلي الانضام اال صاعي يا ب  -

 جدذ امغ حالله امللَ املػظم ؾام الانكاوي   -

الثالزت يىظغون هدى بػًھم البػٌ وعقل  زم اهدجي واههغف غىھم وظل

  ناُ:و  هاُؾام  الهليل مً غهحر البرج

 لم ايً اغلم ان الاهباء ونلذ الي البكغ   -

 قهاُ ؾاوؽ : 

 واها نلذ لَ ال يجب ان يػغف اخض بىحىصها ھىا   -

 قهاُ ؾام:

ًأهَ يىذ حػغف ان السخغه يػغقىهجي    -  و
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  :وبؿضاصي في نىث واخضقهاُ ؾاوؽ 

 الُبؼ يامىالي ب  -

  :ؾاوؽ ناُزم  

ل السخغه يؿخػيىىن بالجان مً ًل  - اهَ ملَ غلي انىي ممالَ الجان ًو

املمالَ  ليػاوهىھم في اغمالھم قٌيل ال يػغف مجخمؼ السخغه بامللَ 

 الجضيض غلي اململٌه

 قهاُ ؾام:  

 وملا الخيُه مً زضم غىضها   -

ؾىف يدبػىا اخضھم صون ان  الن البكغي َماع وأطا غغف اخض اهَ ھىا -

وكػغ قٍل السخغ يغؾبىن في الاؾديالء عي الٌخاب امللػىن انىي يخب 

السخغ ومً املإيض ان  ظھىعى ھىا في مضيىه السخغ ؾىف يثحر الدؿائالث 

 الٌثحره والكٍىى خىلَ  قكغب ؾام ًىب الػهحر 

  :ياخٍا ناُو 

ل اها اؾخُيؼ ان ازكي مجخمؼ السخغ بأيمله بهىلجاو - ي ياؾاوؽ ًو

السخغه حػغف  ھظا حيضا ومً املإيض ان ال يىحض ؾاخغ واخض غلي الاعى  

 يؿخُيؼ مىاحھتي  

 قهاُ ؾاوؽ :
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   هاُھظا امغ مإيض ومكغوؽ مىه يامىالي لًٌ ملاطا هكخذ باب للهيل وال  -  

وھى يىھٌ مً غلي الٌغسخي ويترى غلي املىًضه زالر نُؼ  قهاُ ؾام

  :طھبيت

 ي الكىضم وؿتريذ وهبيذ ليلخىا زم هكٌغ في اي اججه ؾىف هظھب  ھيا بىا ال  -

 قهاُ ؾاوؽ :

يجب ان هبيذ في قىضم ؾىميا في قاعع ؾىميا وھظا ايثر امان قٍل  -

السخغه ال يؿخُيػىن صزُى الكاعع وهدً ال هأمً مٌغ البكغ وال جيسخي ان 

ًاهذ قاعع  ؾىميا مً احل ان هبيذ في الكىضم ھىاى نبل ان هضزل  وحھخىا 

 قهاُ ؾام:الي ھظا املهھي  

 ھيا بىا يا ؾاوؽ الي قىضم الخىحن الاخمغ وال جخكىه بٍلمه ازغي   -

زغج ؾام مً املهھي وزلكت ؾاوؽ وبؿضاصي وظل الثالزت يؿحران وؾِ 

ل السخغه جىظغ هدى ؾام في حعجب وزىف قضيض   الكىاعع  والؼخام ًو
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 ..اخلذعة  ..انفصم انثاين   
 

ناص ؾاوؽ الُغيو الي قىضم الخىحن الاخمغ وبجىاعه ؾام وبؿضاصي وؾِ 

الؼخام الكضيض في قاعع الخىحن وغيىن الىاؽ جدبؼ ؾام ومً خحن الي ازغ 

يدؿغب الي اطن ؾام بػٌ الٌالم مثل ) ھاھى ؾام الانكاوي ( وبضاء ؾام 

ر ما يكػغ بالهلو مً هظغاث الىاؽ له قھى لم يػخاص غلي الكھغه لًٌ ايث

الازباع قھى اهخھي مً الخغب ليله امـ وفي  هاًُان يهلهت ھى ؾغغت اهخ

ًان مجخمؼ السخغه ًله يػغف نهت املػغيه  نباح اليىم الثاوي مً الخغب 

ًان يكػغ بصخئ ما ؾحر مغيذ في الغحل الظي يضعي بازخىم لًٌ الكًُى  و

ه واهه حػله يخهغب مىه ايثر وبضاء يدؿغب الي نلبت ان الؿغوع جملَ مى

قهٌ الخيُه والخؼع بؿبب الؿغوع لٌىه ايخكي بالهمذ ولم يغؾب  في 

 ههاف ما يضوع في زلضه مؼ ؾاوؽ او بؿضاصي 

جىنل ؾاوؽ وؾام وبؿضاصي امام مبجي ضسم وؾِ ميضان الخىحن الاخمغ 

ًان املبجي صائغي جماما وقضيض الاعجكاع له  املؼيً بخمثاُ لخىحن مً الغزام و

  :بؿضاصي  هاُلىن اؾىص ق

 اهه يكبه َائغ الغر   -

 قهاُ ؾام: 
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الم    -  اها ال اعاه يكبه اي َائغ غلي الَا

 قهاُ بؿضاصي :

 الكُغهج في غالم البكغ  َاولهانهض   -

زم بضاء ؾاوؽ في الخدغى وزلكت ؾام وبؿضاصي واججه الي الؿالم الغزاميت 

ًاهذ مؼيىت ببػٌ الاػھاع غلي الجاهبي  الؿىصاء الامػت ونػض الؿاللم و

الؿاللم زم جىنل امام باب قضيض الطسامه مً الخضيض املكؿُى املغنؼ 

بالظھب واملاؽ زم ظھغ عحل يغجضي مالبـ ؾىصاء حكبه الجلباب وغلي 

عأؾه نبػت مؿخضيغه نؿحره ؾىصاء وقخذ  الباب بػض ان اهدجي جديه للملَ 

 وعقانت 

ًان مؿخضي غ وفي املىخهل صلل ؾام وعقانت الي البھى الٌبحر للكىضم و

هاقىعه نؿحره مؿخضيغه وفي مىخهل الىاقىعه جمثاُ لخىحن اخمغ مجىذ واملاء 

يسغج مً قم الخىحن والاعيياث مً الغزام الابيٌ قاھو البياى وفي نضع 

ًان ھىاى بىَ الاؾخهباُ للكىضم باللىن الاؾىص ويهل زلل البىَ  املضزل 

ىص وعابُه غىو ؾىصاء زالر انؼام يغجضون نميو ابيٌ وحاييذ بضله اؾ

ًان ھىاى غضص يبحر مً املهاغض  ونبػت مؿخضيغه ؾىصاء وغلي اليمحن 

الطسمه املغيدت مً الجلض الابيٌ وامام ًل مهػض مىًضه مؿخضيغه 

ًان ھىاى اعيٌه يبحره مً الجلض الابيٌ وبجىاعھا  نؿحره وغلي اليؿاع 
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مً الجلض يغسخي ضسم مً الجلض الابيٌ وغلي يؿاع الاعيٌه يغسخي ازغ 

ًان يهؼ ؾلم خلؼووي مؿخضيغ مً الغزام الابيٌ له  الابيٌ وزلكھم 

 جغبؼيً مً الظھب 

ًان ھىاى زالر  السالو وغلي الؿالم سجاص اخمغ وبجىاع بىَ الاؾخهباُ 

 مهاغض لٍل  مىھا باب قضيض الطسامه مً الظھب السالو 

خىايؼ اهدبه ؾام الي نىث الؿيض بازخىم الظي عخب بھم في قىضنت امل

  ناُ:واغتزع للملَ  اهه قىضم بؿيِ ال يليو بجاللخه زم 

 لٍل مىٌم ؾغقت زانت في الُابو الاُو ... جكًلى حميػا   -

ناص بازخىم الُغيو الي املهػض واهكخذ الباب الظھبي وصلل ؾام وعقانت 

وبازخىم الي الضازل وظل ؾام يدباصُ الىظغ مؼ عقانت ختي ونل الي الُابو 

ھىاى ممغ َىيل مكغوف بسجاص اخمغ وناص بازخىم الُغيو الي  الاُو قٍان

  ناُ:الؿغقت امللٌيت وجىنل بازخىم  امام الباب و 

 ھظا ھى الجىاح امللٍي   -

  ناُ:وقخذ بازخىم الباب السكبي وجىنل ؾام وهظغ هدى ؾاوؽ وبؿضاصي و  

 اطھبا الان واؾتريدى غلي ان هخهابل غلي الؿضاء في حىاحي   -

وبؿضاصي عأؾيھما باملىاقهت وصلل ؾام الي ؾغقخت واججه ؾاوؽ   قھؼ ؾاوؽ

 وبؿضاصي زلل بازخىم الظي ناصھم الي ؾغقخھم 
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ًاهذ  ًاهذ ؾغقت ؾام مؿخضيغه ولم جسخلل يثحرا غً البھى في الاؾكل لٌىھا 

انؿغ حجما مً البھى ومكغوف غلي الاعى سجاص اخمغ وفي نضع الؿغقت 

غؾيان مً السكب مؿُي بالجلض الاخمغ غلي مضقأه يبحره وامام املضقأه ي

ًان يىحض اعيٌه يبحره مً الجلض الاخمغ  يمحن ويؿاع املضقأه وغلي اليؿاع 

ًان  وغلي يؿاع الاعيٌه يغسخي وغلي يمً الاعيٌه يغسخي ازغ ويؿاع الؿغقت 

يىحض غلي الجضاع بغواػ زكبي مكؿُى يدمل لىخت لؿيضه بضيىه جهل 

ًاهذ وؾِ خضيهت يبحره وفي يضھا  ػھغه خمغاء وجغجضي قؿخان ابيٌ و

الجضعان مؼيىت بالػضيض مً الخمازيل لبػٌ الخيىاهاث وعأي جمازيل نؿحره 

لھا لھا احىده  مغقغقت   ملسلىناث لم يخػغقھا ؾام مػلهت مً الؿهل ًو

زم الخظ ؾام وحىص باب حغاع يؿاع املضقأه قأججه اليه ومض يضه هدى 

بضواع زكيل وبػض زاهيت واخضه مً الترصص   مهبٌ الباب الظھبي وبضاء يكػغ

لل املهبٌ واهكخذ الباب وصلل الي الضازل واقخػلذ الاهىاع مً جلهاء 

ًاهذ ؾغقت مؿخضيغه في نضع الؿغقت قغاف ضسم مً عيل الىػام  هكؿھا و

ًان يىحض مغايا ييبره في حجم الاوؿان لھا  وله غمضان طھبيت وغلي اليؿاع 

قه بسجاص اخمغ اللىن واججه ؾام هدى الكغاف بغواػ زكبي والاعى مكغو 

وحلـ غليه لخظاث زم بضاء يكػغ بضواع زكيل قأؾخلهي غلي الكغاف 

وقػغ بهىه زكيت مثل الٌھغباء جغقؼ يضه الي اغلي عأؾه وباغضث ؾانيت غً 
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بػًھم البػٌ وظھغث ؾالؾل مً الخضيض لھا اَاع مؿخضيغ الخل خُى 

غ في مهضمه الؿالؾل الخضيض الخل نضم ؾام اليمجي واَاع مؿخضيغ از

خُى نضم ؾام اليؿغي وجم جهيض يضيه بىكـ الُغيهت وبضاء ؾام يكػغ 

بًػل قضيض وخاله مً الاغياء الخام وبضاء يكػغ بغغكت زكيكت حؿغي في 

ًان الُغف  حؿضه وان حلضه ًله يدترم ولم ؾيخُيؼ املهاومه او الخغيه و

عبػت للكغاف وخاُو ؾام املهاومه الازغ مً الؿالؾل مغبٍى في الاغمضه الا 

ًأن نىجه ًلھا طھبذ مؼ الغيذ وبػض لخظاث  وقَ الهيىص لٌىه لً يؿخُيؼ و

وبػض ان ھضاء ؾام ويل غً املهاومه ظھغ صزان ابيٌ يثيل في املغايا 

بجىاع ؾام قىظغ ؾام هدى املغايا وهدى الضزان الظي بضاء يسخكي جضعيجيا 

يغجضي غباءه ؾىصاء وفي يضه اليمجي غهاه  وظھغ مٍان الضزان بازخىم وھى

  ناُ:السخغيه وابدؿم  و 

 هأؾل حاللخَ لخهيضى بھظا الكٍل املھحن   -

ًاص ان يسغج مً خلهت هديجه الاغياء الكضيض  قهاُ ؾام   :بهىث 

 ؟ بي ايھا املسىث؟ ايً طھبذ نىحي قػلذماطا   -

  ناُ:قطخَ بازخىم ضخٌه مجلجله و 

الجان امثالَ نىاھم مىهىف غلي الخلهت  اهه َلؿم يكهض ملىى -

 املؿخضيغه في  الؿالؾل الخضيضه 



 
 

~ 26  ~  
 

قىظغ ؾام هدى الؿالؾل قىحض َلؿم مً الاعنام والخغوف مٌخىبه بسِ 

  ناُ:زخىم و ابــ اخمغ في  مىخهل الخلهت قىظغ ل

 ؾىف امؼنَ   -

  :بازخىم هاُق 

نىجھم ًلھا  الُلؿم يجػل ملىى الجان غاحؼيً غً الخغيه جماما ويؿلب -

ًان يجب غلي ان ايخب الُلؿم غلي ؾالؾل مً  اما اهذ قىهكَ بكغي و

الخضيض الوي اطا يخبخھا قىم نهل الؿغقت يما قػلذ مؼ عقانَ ؾىف 

جسغج مً الضائغه وجهبذ زاعج هُام مكػُى الُلؿم وحػىص لَ نىجَ اما 

بھظا الكٍل قىهكَ البكغي لً يؿخُيؼ ان  يٌؿغ الخضيض بػض ان قهذ 

 نىجَ ًلھا 

 ؟ماطا جغيض  -

 اقياء يثحره ياغؼيؼي يثحره حضا   -

زم مض بازخىم نضمه زاعج املغايا زم نضمه الازغي وباقي حؿضه ختي زغج مً 

 :له  ناُاملغايا  ًلھا وونل امام ؾام و 

ل السخغه ھىا لىا مهالر مؼ امللَ هىان واهذ نمذ بدكٌيل وػاعه  - اها ًو

غمالىا وؾلبذ مىا الٌثحر مً اغىاهىا مً الجً للسخغ ونكذ الىػعاه امام ا



 
 

~ 27  ~  
 

ونخلذ الٌثحر مً  السخغه وانبذ في ًل بيذ ؾاخغ مهخُى وباقي اقغاص 

 قهاُ ؾام:اؾغجه يؿػىن في الاهخهام مىَ  

الىػاع لً جهخل ؾىي السخغه الاقغاع الظيً يهىمىن بأغماُ قغيغه   -

   هللاحؿًب 

 ناُ له :قهغر بازخىم في وحھه ؾام و 

 مً أطن لَ بهخل الىاؽ و   -

 مً نخل يهخل واهخم جهخلىن البكغ وجهضمىن الهغابحن لىىان املؿغوع   -

ًل شخئ مباح في الخغب وھىالء البكغ ماھم الا ضخايا خغب مً احل   -

 املجض 

اهخم حميػا جبدثىن غً املجض الصسصخي الؼائل مً ههبَ خايم غلي   -

ً الجان  ماقئذ لًٌ غالم السخغه اهذ خايم غلي الجان قهِ انخل م

 ليـ لَ اي غالنت بالسخغه وليـ لَ غليھم ؾلُان 

ًان طييل انخل  - يل الاقعي واجغى عأؾھا ان الجً ؾمؼ َلب الاؾخضغاء و

 يجب ان  يىكظ الُلب والا يدغم امام اهذ وامثالَ قالؿبب في قؿاص الاعى 

ب في يض اهَ لً جكھم مىظىمه الٍىن وجغاييبت اهىا مجغص اصواث واؾبا -

 السالو يكتن  بىا الػباص ويسخبر 

  ناُ:قهاَػت ؾام و 
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اياى ان جخدضر غً الخي الهيىم اهه بغئ مىَ ومً اقػالَ امثالَ امثاُ  -

 عب الػاملحن وما وؾىؾىا لھم  هللاالكياَحن  الظيً يهىلىن اهىا هساف 

ان الخضيث مػَ ممخؼ حضا ياؾام لًٌ ھىاى امىع ايثر اھميت يجب غلي   -

 ان اهكظھا 

 قهاُ ؾام: 

 ھىاى حيل غمالم ؾيأحي لييخهم مىَ   -

  ناُ:قىظغ له بازخىم و  

 ال اظً ان ھىاى اخض في اململٌه يػغف وحھخَ  -
 
والا يىذ اجيذ  جدضيضا

ومػَ الخغؽ لًٌ اظً اهَ في عخله زانت حضا والان احب غلي اؾئلتي 

 اوال ما الظي احي بَ الي  ھىا ؟

 ؟ھظا ليـ مً قأهَ   -

وھى يىحه غانت السخغيه هدى نضع ؾام الغانض ناُ له قىظغ له بازخىم و 

  :غلي  الكغاف

احب غلي اؾئلتي قأها املَ الػضيض والػضيض مً الىؾائل التي ججػلَ   -

 جخٍلم 
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غلي اقػالَ ھظه وؾىف امخي الـ بيخَ ووؿلَ ًله  بازخىمؾىف جىضم يا -

ل مً يدبػَ وانؿم  بغأؽ ابي اهجي ؾىف امخي مً غلي ظھغ الاعى اهذ ًو

  ناُ:قاعع الخجن  الاخمغ مً غلي ظھغ الاعى  قطخَ بازخىم و 

 اطا اؾخُػذ السغوج مً ھىا اوال اقػل ماقأث .والان اها اعؾب في مػغقت -

؟ نبل ان انخلَ واعيذ املجخمؼ السخغي ًله مً ماالظي احي بَ الي ھىا

ػُيجي الكھغه لي ي اقػالَ الخمهاء ايھا الكاب املخؿترم قهخلَ ؾىف

وبالُبؼ ؾىف يكغح يثحرا امللَ هىان اطا غلم اهجي نخلخَ ، ولٍل الـ بازخىم

 وؾىف جىھاُ الھضايا غلي  يثحرا  ويمضوي بأنىي الجان 

 اهذ جدلم   -

 ليـ امامي الٌثحر مً الىنذ ختي اييػت مػَ   -

انترب بازخىم مً ؾام وويؼ َغف غهاه السخغيه في مهضمه عأؽ ؾام 

ج مً عأؽ ؾام زيِ اؾىص عقيؼ في اججاه َغف الػها زم ابخػض وزغ 

وھى يًؼ َغف الػها غلي عأؾه ھى ويسغج مً الػها زيِ  ناُبازخىم و 

 اؾىص عقيؼ ويضزل في عأؽ  بازخىم 

اها سخبذ ًل ػيغياجَ ايھا امللَ املػظم وؾىف انغاءھا الان ووػغف ؾغ  -

 وؾغوع  صزىلَ  مضيىه السخغ بضون خغاؾت وبٍل ؾُغؾه
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وبضاء يخألم بازخىم بكضه زم ھضاء وقخذ قمه وعقؼ عأؾت الي اغلي وقخذ 

كىلخه وقبابه ختي ط عاغيت بجاهبه وبضاء يغي لهُاث يثحره مً خياه ؾام َو

ونل الي طايغجه  وھى يؿمؼ نهت الٌخاب امللػىن ويىىي ان يكض الغخاُ في 

 عخله للبدث غىه 

زغي وھى في خاله حعجب وصھكت ممؼوحه  غاص بازخىم الي خالخه الاولي مغه ا

  ناُ:بالكغح الكضيض و 

الٌخاب امللػىن .... خها اهَ نيض زمحن ياؾام لًٌ طيغياجَ ال يىحض بھا  -

 شخئ غً  اهَ وحضث الٌخاب وال يىحض بھا شخئ غً جدضيض مٍان الٌخاب 

 ولً ججضه ابضا ايھا املسخل   -

إيض اهَ حػغف وحھخَ حيضا لًٌ مً املإيض اهَ في بضايه الغخله ومً امل -

مضيىه السخغه ال جإصي الي اي مٍان ؾىي ... ھظا ؾحر مػهُى ان الٌخاب 

امللػىن في الؿابت  املخغمه واهذ يىذ في َغيهَ الي الؿابت اليـ يظلَ 

 جدضر احيب 

 اهَ مسخل   -

ال ان اؾخيخاجي صخيذ اهذ يىذ في َغيهَ الي الؿابت املخغمه للبدث غً  -

 والان ازبروي غً مٍاهه في الؿابت ايً يهؼ بالخدضيض في الؿابت ؟  الٌخاب

 ال اغغف   -
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 :بهىث مثل الغغض  ناُقهاح في وحه ؾام و  

 ؾىف جخدضر قأث ام ابيذ ؾىف جخدضر ھل حؿمػجي   -

ابخػض بازخىم غً ؾام وجدغى بجؿضه الههحر البضيً غضه زُىاث 

 للسلل وھى يكٌغ  ويهُى 

 .. وػم اهه الخل الىخيض ييل احػامل مػَ ..  -

 وناُ لؿام :زم ظھغ في يض بازخىم يغباى له زالر قغوع مً الجلض الغقيؼ  

ان ھظا الٌغباى ؾىف يجػل حؿضى البكغي يخألم بكضه والُلؿم  -

ًامللر في ظاملٌخىب غليت  ؾىف يجػل الججي املىحىص بضازلَ يخمؼم وي وب 

 الُػام 

الؿًب الكضيض خيىما انترب مىه واحؿػذ خضنت ؾام واعحؿم غلي وحھه 

بازخىم وعقؼ يضه في الھىاء وأهھاُ غليه بالٌغباى غلي حؿضه جمؼم غلي ازغ 

الًغبه الضعع السام بؿام ونميهت زم جىالذ الًغباث التي مؼنذ نضع 

ؾام وجهانذ حلض نضعه مً قضه الًغباث وظل ؾام يهغر ويأن مً 

ًأن قضه الًغباث مً الٌغباى املسخىع وونل نغاز ه الي ابػض مضي و

ُ غظام ا الكغاف ويؿأُ غً مٍان  ؾالقت جخكخذ وبازخىم يلخل مً خى

الٌخاب وؾام يإيض له اهھا ؾيىھي خياه بازخىم وغائلخه ًلھا وظل بازخىم 

ًامله يىھاُ بالًغب غلي حؿض ؾام الظي جمؼم وجكخذ  نغابت الؿاغت 
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ختي قهض ؾام  وبضاءث الػظام جظھغ مىه هديجه الًغب الٌغباى املسخىع 

  :بازخىم له ناُالىعي و 

 ؾىف احػلَ حؿتريذ الان غلي ان هخهابل زاهيا غما نغيب   -

زم اججه بازخىم الي املغايا واقاع بػهاه السخغيه هدىھا وجدىلذ الي شخئ 

الػج وغبر بازخىم مً زاللھا الي الجاهب الازغ زم غاصث املغايا الي َبيػخھا 

 مغه ازغي 

غايا وھى يىظغ هدى ؾام في ؾًب قضيض زم اههغف مً وظھغ بازخىم في امل

 الجاهب  الازغ للمغايا 

ًامله وؾام في ؾيبىبخه وعأؾت هدى اليمجي والػغم مدؿانِ مً  مغث ؾاغت 

حبھخه زم بضاء يؿديهظ مً هىمه وفي جثانل بضاء يكخذ غيىه ويىظغ خُى 

غه في يضه الؿغقت زم بضاء يالخظ ان الُلؿم املٌخىب غلي الخلهت املؿخضي

بضاء يسخكي قكھم ان نُغاث الػغم املدؿانِ مً حبھخه ھي التي نامذ 

بأػاله الُلؿم املٌخىب بالىن الاخمغ قبهو غلي الُلؿم زم بضاء يٌدذ 

الُلؿم بجبھخه وهجخذ زُه ؾام في ازكاء الُلؿم مً غلي الخلهت 

ؿغ الضائغيه في يضه اليؿغي وقػغ ان حؼء بؿيِ مً نىجه انبذ في يضه قٌ

الخضيض وانبدذ يضه اليؿغي خغه وبضاء في اػاله الُلؿم مً يضه الثاهيه 

بضاء يٌدذ الُلؿم مً غلي الخلهاث املهيض بھا نضمه وبػض ان جدغع مً 
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الُالؾم قػغ ان نىجه او حؼء بؿيِ حضا مً نىجه غاصه له قٌؿغ 

الخضيض وحلـ غلي َغف الكغاف وظل يبدث غً نىلجاهه بىظغه في اعحاء 

قت ختي وحضه بجىاع الكغاف غلي الاعى زم اجخه قٌغه لييخهم مً الؿغ 

بازخىم قأزظ الهىلجان وازكاه اؾكل الىؾاصه ونيض هكؿه مغه ازغي 

 بالخضيض وظل عانض غلي ظھغه غلي الكحراف في اهخظاع  بازخىم 

ولم يُُى اهخظاعه قبػض ههل ؾاغت ظھغ بازخىم في املغايا وجأيض ؾام اهه 

لَ جظھغ بالخػب والاغياء وبػض لخظاث ا لً يمىث بازخىم ولظيؿغ املغاي اطا

زغج بازخىم مً املغايا وونل بحن يضي ؾام وفي يضه الٌغباى وظل يؿأُ 

ؾام في ھضوء غً مٍان الٌخاب وؾام يهُى له ال اغغف وظل ؾام يغانب 

ًاث بازخىم قٍان ييخظغ ان يبخػض  غً املغايا ختي يؿخُيؼ نخله صون ان  خغ

 ھغب الي املغايا يكلذ وي

ازغج بازخىم الٌغباى مً بحن َياث مالبؿه وابدؿم لؿام ابدؿامه الػحه 

وانترب مىه وقػغ ؾام ان الكغم نض خاهذ ومض يضه ببُئ قضيض الي اؾكل 

ًان اؾغع مىه  الىؾاصه وازغج الهىلجان بؿغغت قضيضه لًٌ بازخىم 

جان وھى ويغب ؾام بالٌغباى غلي يضه قأهٌؿغث يض ؾام وؾهِ الهىل

 يسغج مىه قػاج اخمغ يغب الخائِ ومغ 
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بجىاع بازخىم وبالٍاص جكاصا الهاغهت مً الهىلجان واهكجغث الخائِ غلي 

 ازغ الًغبه  وجىازغث قظايا الخائِ في ًل مٍان في الؿغقت 

نكؼ ؾام مً قىم الكغاف في اججاه الهىلجان والخهذ الهىلجان بضيه 

م غهاه السخغيه ووحه يغبه قضيضه الازغي وفي طلَ الىنذ ازغج بازخى 

لھا لىن ازًغ هدى ؾام مً غهاه وجكاصا ؾام الًغبه بأعجىبه قھي مغث 

بجىاع اطن ؾام بؿىتي متراث زم ھب ؾام وانكا غلي نضميه ووحه نىلجاهه 

هدى بازخىم وزغج مىه قػاع اؾىص اللىن وعقؼ بازخىم في هكـ اللخظه 

بل الكػاغحن مؼ بػًھم البػٌ غهاه وزغج مىھا قػاع ازًغ اللىن وجها

وهخج غىھما اهكجاع ھائل جدُمذ غلي ازغه باقي الؿغقت وجىازغث قظايا 

الاقياء املخدُمه في اعحاء الؿغقت ًلھا مما صقؼ ؾام الي الاهبُاح غلي 

الاعى واؾماى غيييه وبػض لخظه قخذ ؾام غيييه ليجض بازخىم يػبر املغايا 

مىه قػاع اخمغ جدُمذ غلي ازغه املغايا قىحه نىلجاهه هدى املغايا وزغج 

 لًٌ  بػض ان غبر بازخىم وهجا بدياجه 

ًان حؿض ؾام ًله يجزف صماء مً ازغ الخػظيب بالٌغباى السخغي وحلضه 

ؾهِ وانبدذ الػظام باعػه وحلض وحھه ؾهِ مً الجاهب الايمً ومً 

ت حبھخت وظھغ الخم الاخمغ وحؼء مً غظام الجمجمه وزغج ؾام مً الؿغق

ًان يكػغ  وھى يترهذ ويكػغ باالغياء الكضيض ولً يؿخُيؼ ان يدغى نضمه و
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بضواع قضيض وان عبؼ نىجه قهِ ھى الظي غاص له وفي زُىاث مترهده غبر 

الؿغقت الثاهيه الي املمغ الُىيل وظل يؿحر وؾِ املمغاث ختي  وحض ؾغقت 

مغ وفي وقخذ الباب وصزل الؿغقت ليجض ؾاوؽ يهل وؾِ صائغه بالىن الاخ

خاله قلل جام قؿهِ ؾام غلي الاعى وبضاء في اقغاؽ ما في حىقت مً قضه 

ًاهذ انىي مً  الاعھام والخػب زم بضاء يىُو ببػٌ الٍلماث السخغيه التي 

ًان مٌخىب غلي الؿالؾل املهيض  ان حؿضه يخدملھا هديجه الُلؿم الظي 

م مثل بھا وهديجه الٌغباى السخغي وبضاء يىكجغ الضماء مً حؿض ؾا

ًان ختي اهھي الُلؿم وازخكذ الضائغه املسجىن بضازلھا ؾاوؽ  البر

وؾهِ ؾاوؽ بجىاع ؾام وھى في خاله مً الاغياء الكضيض لٌىه اقًل 

خاُ مً ؾام الهه لم يػظب بٌغباى سخغي مثل ؾام وفي جغهذ ؾاغض 

ؾاوؽ ؾام غلي الىھىى مً غلي الاعى وزغج الازىان مً الؿغقت الي املمغ 

وصھـ ؾام غلي السجاصه الخمغاء الُىيله وھى مؿدىض غلي   الُىيل

 :له ناُؾاوؽ و 

 يجب ان جسلو بؿضاصي ايًا   -

 اها اغغف ايً ؾغقخه ھيا بىا   -

وناص ؾاوؽ الُغيو وھى يدمل ؾام غلي يخكت بػض ان ونؼ ؾام في خاله 

ًان حؿضه ًله يجزف صماء مً ًل مٍان وونل ؾاوؽ الي ؾغقت  اؾماء و
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ل الي الؿغقت ووحض بؿضاصي وؾِ الؿغقت يهل وؾِ صائغه بؿضاصي وصل

  :لؿام بػض ان ويػه غلي الاعى هاُخمغاء وفي خاله قلل جام ق

مىالي ان بؿضاصي مسجىن بُلؿم بكغي لً يؿخُيؼ اخض ان يدل  -

 الُلؿم ؾىي  بكغي 

لما جهضم في الهغاءه  قكخذ ؾام غيىه في جثانل وبضاء يهغاء شخئ ما في ؾغه ًو

اهخكسذ غيىه اليمجي وػصاص الاهخكار والىعم ويىكجغ الضماء مً وحھه  ًلما

ًان بػض ان انبذ حؿضه ھؼيل ويػيل وههكه  ونضع ؾام مثل خممم البر

الججي انبذ في خاُ ؾهغاث مىث قلً يدخمل حؿضه البكغي او ههكت 

الججي نغاءه اي َلؿم لٌىه غاقغ وناوم ختي اهھي حػىيظه قَ الُلؿم 

حه ؾام الايمً ختي ازخكذ غيىه جماما وجدغع بؿضاصي واهخكش ههل و 

الظي جهضم هدى ؾام وخمله غلي يخكه وخمل ؾاوؽ غلي الٌخل الازغ 

قٍان ؾاوؽ ھى الازغ في خاله ال يغزا لھا ولً يؿخُيؼ الؿحر زُىه واخضه  

ًأهه يلكظ اهكاؾه الازحره   و

يٌ في زغج بؿضاصي خامال غلي يخكه ؾام والٌخل الازغ ؾاوؽ وظل يغ 

املمغ الُىيل بحن الؿغف ختي ونل غلي اغخاب الؿلم الخلؼووي ووحض زالر 

عحاُ مً  الانؼام يدملىن ؾيىف مً هاع قكخذ بؿضاصي قمه وزغج مىھا هاع 

خاميه اخغنذ الانؼام واقخػلذ الانؼام هاعا وعيٌ الانؼام في اججاھاث 
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اؾكل الؿلم  يثحره والىاع في احؿاصھم وھبِ بؿضاصي الؿلم ووحض بازخىم

يكحر بػهاه السخغيه هدى الؿلم الخلؼووي قخدىلذ الاعى مً اؾكل 

بؿضاصي الي َحن الػج واعجكؼ الُحن الي ههل ؾام بؿضاصي واصعى بؿضاصي 

اهه ًلما جدغى ًلما ابخلػت الُحن ايثر والخظ ان ھىاى ايثر مً اعبػت 

والاعى سخغه اهًمى مؼ بازخىم اؾكل الؿلم قأقاع بانبػت هدى الؿلم 

الُيييه وهُو بٍاملاث زم جدىلذ الي اعى صسغيه وھبِ بؿضاصي الضعج 

بؿغغت الغيذ زم ويؼ ؾاوؽ وؾام حاهبا غلي الاعى وھم في خاله اؾماء 

جامه وهظغ هدى الىاقىعه واقاعه بأنبػت هدى جمثاُ الخىحن قبضاء الخىحن في 

يب غهيھم هدى الخدغى وبضاء السخغه الاعبػت املىًمحن الي بازخىم في جهى 

بؿضاصي وزغج مً غهيھم السخغيه اقػت زًغاء وػعناء وجكاصا بؿضاصي 

يغباجھم بٍل مھاعه زم ظھغ بحن يضيه ؾيل مً الىاع واججه هدى اخض 

السخغه بؿغغه الغيذ ختي ان الؿاخغ لم  يالخظ ان بؿضاصي جدغى وقهل 

  ناُ له :عأؾه غً حؿضه زم اججه هدى الخىحن و 

 سخغه في الخاُ ايھا الساصم انخل ھىالء ال  -

قُاع الخىحن هدى السخغه وهكث هاعا هدىھم اخترم غلي ازغھا السخغه غضا 

  :بازخىم  الظي زغج مً البھى الي الكاعع وھى يهغر ويهيذ في الىاؽ نائال
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ان امللَ ؾام في الضازل لهض ونؼ ؾام الانكاوي يم مىٌم له جاع غىض ؾام   -

 ضغىه يكلذ مً بحن ايضيٌم الانكاوي  ھيا ياعحاُ ال ج

وھجمذ الػكغاث مً السخغه الي صازل البھى وبازخىم يهيذ قيھم 

ويدثھم غلي الهخاُ ونل الخىحن يىكث هاعه في ًل مً يضزل الي البھى 

وبؿضاصي قاھغا ؾيكت ويخدغى بحن السخغه بؿغغت الغيذ ولم يؿخُيؼ اي 

ث مً السخغه اهه ؾاخغ ان يغي الغيذ وھي جخدغى ولظلَ لً يضعى الػكغا

 نخل وجم قهل عأؾه غً حؿضه الا  بػض ان جخضخغج عأؾه غلي الاعى 

وبضاء يكػغ بؿضاصي بالخػب عؾم نىجه التي ؾاغضجه غلي الهخاُ ختي الان 

ًان مسجىن به بؿضاصي ھى  غٌـ ؾاوؽ الظي اهھاع لًٌ الُلؿم الظي 

ؾىف يؿهِ الازغ ازغ غليه بكٍل يبحر وبضاء يكػغ ان حؿضه يىھاع واهه 

اوي  هاُفي اي لخظه قاججه هدى ؾام وؾاوؽ وخملھم غلي يخكيت واهخهل اهخ

 وغبر زلكه الػكغاث مً السخغه  الكاھغيً غهيھم السخغيه 

اع زلل بؿضاصي الخىحن  ظھغ بؿضاصي وؾِ ميضان الخىحن الاخمغ َو

املخدغى الغزامي وھى يدغم الػكغاث مً السخغه ختي ونلذ الي الخىحن 

غها اخض السخغه حػلخه يخكخذ ويخدُى الي عماص قىنل بؿضاصي  يغبه مً

وؾِ امليضان وهظغ خىله ووحض اهه ال يىحض مكغ وانبذ مداٍ بػكغاث 

ًان بهل   السخغه مً ًل حاهب و
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بؿضاصي في املىخهل ومً خىله في قبه صائغه السخغه قاھغه غهيھم 

 :بهىث مغجكؼ ناُ له السخغيت  ومً بيىھم بازخىم الظي 

هدً ال هغؾب في نخلَ يابؿضاصي قهِ ؾلمىا ؾام الانكاوي واطھب الي  -

الاوي اهخهاُ خاُ ؾبيلَ  قاهذ مدانغ الان وال يىحض مكغ ويما عأيذ ان 

 ھىا ال يجضي هكػا 

قىظغ بؿضاصي هدى جمثاُ الخىحن الػمالم وؾِ امليضان واقاعه بأنبػت 

   :بأغلي نىثناُ له هدىه قخدغى  الخىحن و 

 ل ًل السخغه الان انخ  -

قكخذ الخىحن قمه وهكث هاع قضيضه اخترم غلي ازغھا الػكغاث والػكغاث 

مً السخغه وؾاص املىنل الھغج وانبذ السخغه يغيًىن في ًل مٍان 

اوي مؼ ؾاوؽ وؾام  هاُوالىاع حكخػل في احؿاصھم واهخهل بؿضاصي اهخ

زم يغع الكانضيً للىعي غضه متراث هدى مسغج قاعع الخىحن الاخمغ 

الاوي غضه مغاث ختي ونل غلي اغخاب قاعع ؾىميا وزلكت الػكاعاث ناُ:

مً السخغه يغؾبىن في الخهُى غلي ؾام ومً قىم اخض املباوي الهؿحرة 

ًان يهل عحل نهحر الهامه عقيؼ له قػغ ابيٌ َىيل واهل َىيل يكاھض 

هدى  صزُى بؿضاصي غلي ابىاب قاعع ؾىميا قغقؼ يضه مً قىم املبجي واقاع

بؿضاصي زم ظھغ زلل بؿضاصي خائِ اػعم اخاُ بيىه وبحن السخغه زم 
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ازخكي الغحل وظھغ امام بؿضاصي وؾاغضه غضه زُىاث ختي اؾخُاع 

الضزُى الي قاعع ؾىميا زم هظغ الغحل هدى الخائِ الظي نىػت قىحض 

 :لھم  ناُالسخغه اؾخُاغى يؿغ الخائِ  وقَ الخػىيظه لٌىه ابدؿم و 

يؼ اخض مىٌم صزُى قاعع ؾىميا مىظ الل غام ان حػىيظه الن يؿخُ -

زم هظغ  ،انىي مً ان يالب امثالٌم يٌؿغوھاالخمايه   املخاَه بالكاعع 

 هدى بؿضاصي وؾام وؾاوؽ ووحض الثالزه في خاله اؾماء جمام  غلي الاعى 
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 ..ييشا..انفصم انثانث   
 

ازغي وبضاء يكخذ غيييه في جثانل قضيض وھى  بضاء بؿضاصي يؿخػيض وغيت مغه

يكػغ بضواع وهظغ خىله وحض هكؿه في ؾغقت بؿيُه مغبػت الكٍل وامامه 

مىًضه زكبيت ويغسخي وھى عانض غلي قغاف مً الهل نؿحر بػٌ الكحئ 

وبجىاعه يهل عحل  نهحر الهامه له قػغ ابيٌ قىظغ بؿضاصي له وجدهو 

  ناُ:مىه زم 

 ا ايھا العجىػ  ميكا ھل ماػلذ خي  -

  :مضاغبا  ناُقأبدؿم ميكا و 

 واههظجَ مً املىث   -

  ؟ايً ؾام وؾاوؽ  -

 ؾام في ؾغقخه وؾاوؽ بالباب   -

 ناُزم جدغى الغحل هدى الباب واصزل ؾاوؽ وونل بجىاع بؿضاصي و  

  :ؾاوؽ له

 غلي ؾالمخَ يابؿضاصي   هللاالخمض   -

  ناُ:قىظغ له بؿضاصي و 

 ھل اهذ بسحر   -
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بسحر وغلمذ مً ميكا اهَ اههظث خياحي وخياه ؾام مً املىث  وػم  -

 وصاقػذ غىا 

 صغَ مً ھظا الخضيث وازبروي مىظ متي واها غلي ھظا الخاُ   -

 مىظ يىمحن واها ايًا اؾخػذ وعي ليله امـ   -

 لٌجي ماػلذ اقػغ بالًػل   -

 اهه مً جأزحر الُلؿم ؾىف يؼوُ زالُ ؾاغاث  -

 وييل خاُ ؾام   -

 لھم قهاُ بؿضاصي :اوؽ هدى ميكا زم هظغ الازىان هدى بؿضاصي قىظغ ؾ 

 ھل انابه اي مٌغوه    -

 قهاُ ؾاوؽ :

ان ؾام جم جهيضه بُلؿم زام بامللىى مما حػلت قضيض الًػل وجم  -

حػظيبت بٌغباى  سخغي حػل ههكه الججي يخكخذ وھى الان يدخًغ  قھب 

  :بهىث مثل الغغض ناُبؿضاصي مً الكغاف و 

 ل يدخًغ ان ؾام لً يمىث ھل حؿمػجي ياؾاوؽ لً يمىث ابضا  يي  -

 :ميكا  هاُق

اھضاء يابؿضاصي اهذ حػلم اهجي يىذ َبيب نبل ان اقتري ھظا الكىضم واها  -

 اقغف  غلي غالج ؾام بىكسخي 
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 ناُ له :قىظغ بؿضاصي في غحن ؾاوؽ و  

 ييل غغقذ اهه حػظب   -

حؿانِ وانبدذ الػظام باعػه مً ازغ الجغوح في حؿض ؾام ان الجلض  -

وظاھغه زم ان قَ الُالؾم السانت بي وبَ اهھٌخه بكضه ولً يػض حؿضه 

يخدمل املؼيض وههكت  الججي جكخذ وجمؼم ولً يخدمل ايثر مً يىم او يىمحن  

ًأهه حؼع هسله يؿهِ  زم    ناُ:قجلـ بؿضاصي غلي الكحراف و

 ييل يدضر ًل ھظا   -

  :ميكا هاُق 

الكضيض ان ؾام ماػاُ في الؿيبىبه لليىم الثاوي وحغوخه ماػالذ مؼ الاؾل  -

ججزف بكضه وعجؼ ًل غلىم الجان الُبيت والاصويه في الخأم الجغوح هظغا 

لُبيػت حؿضه السانت قأهذ حػلم ان ههكه بكغي وههكت حجي ولً اجىنؼ 

 قهاُ بؿضاصي :ان يظل غلي نيض الخياه  ايثر مً يىم او ازجن غلي الايثر  

 يجب ان هجض خل لًٌ ايً ؾام الان يجب ان اعاه   -

  :ميكا هاُق 

 اؾترح الان وؾىف احػلَ جغاه   -

 اؾترح نبل ان اعي ؾام  لً  -
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قهاص ميكا الُغيو الي زاعج الؿغقت الي ممغ َىيل ييو به الػضيض مً 

الؿغف هدى اليؿاع وغلي اليمً َغابؼيً نهحر يُل غلي البھى الهؿحر 

ميكا  وزلكت ؾاوؽ وبؿضاصي ختي ونل الي اخض الؿغف  للكىضم وظل يؿحر

  ناُ:ونبل ان يكخذ الباب 

 يجب الا جكؼع مً قٍل ؾام    -

قىظغ له بؿضاصي وقخذ الباب بهىه بػض ان اػاح ميكا بيضه في ؾًب وصزل 

الؿغقت ليجض ؾام يغنض غلي قغاف مخىايؼ مً الهل في ؾغقت مغبػت 

يھا بػٌ الًمضاث الؿاعنت في الكٍل مً السكب وبجىاعه مىًضه غل

ىب ماء هظيل ويغسخي واخض بجىاع  الضماء وصخً به ماء امتزج بالضماء ًو

الكغاف وحؿض ؾام الىديل يغنض مثل السغنت الباليت وخُى نضعه يماصه 

وخُى ػعاغت الايمً يماصه وههل وحھه مىخكش بكضه وازخكذ غيىه مً 

نيت جمؼم الجلض مىھما  قضه الاهخكار يهاخب الاهخكار ػعنت قضيضه وؾا

 وانبدذ الػظام باعػه مً ازغ الخػظيب 

ؾالذ صمىع بؿضاصاي وحلـ غلي عيبديه ومض يضه في عقو هدى يض ؾام وعؾم 

  ناُ:غلي  يضه نبله نؿحره والضمىع جىھمغ مىھما وظل نابٌ غلي يضيه و 

ث حػىيظه يؿغ الُلؿم مً احل ان جىجيجي أًل ھظا خضر لَ الهَ نغ   -

وؽ يم اهذ غظيم ايھا امللَ يم اهذ يبحر خها ييل جدملذ ًل اها وؾا
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ھظا مً احل عحالَ ان الخػظيب وخضه لً يكػل قيَ ًل ھظا بل نغاءه 

الخػىيظه ھي التي ؾخهخلَ مً احل اههاط خياه  عحالَ وهدً لً وؿخُيؼ ان 

 هدميَ ايھا امللَ املػظم.... ؾامدجي يامىالي 

وھى يىھٌ  ناُزم هظغ هدى ؾاوؽ و  واهكجغ بؿضاصي في البٍاء بكضه 

  :ويمسر صمىغت

ؾىف اخمل ؾام الان ووػىص الي اململٌه ويكغف غلي غالحه ًل اَباء   -

اململٌه وان  ونل الامغ الي زُل اَباء مً البكغ واخًاعھم الي اململٌه 

 ؾىف اقػل  

 وھى يخجه هدى باب الؿغقت للسغوج ويدبػه بؿضاصي وميكا قهاُ ؾاوؽ 

ا قٌغث قيه اُو الامغ ويىذ غلي وقَ ان ايخي بدياحي مً احل ھظا م -

 ؾام لًٌ  يجب ان حكاھض مكھض نؿحر نبل ان جخسظ اي نغاع 

واججه ؾاوؽ وزلكت بؿضاصي وميكا الي الؿلم السكبي ونػض الثالزه الضعج 

 :ؾاوؽ ناُختي  ونل الي باب مً الكىالط و 

 حىاح الىاع   -

باب الظي اهكخذ غلي مهغغيت وصلل الثالر وھي ًلمه الؿغ السانت بكخذ ال

الي صازل وايدكل بؿضاصي اهه قىم ؾُذ املبجي وانترب بؿضاصي مً الؿىع 
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وهظغ هدى اُو َغيو قاعع ؾىميا ووحض الاف مإلكت مً السخغه جدانغ 

  ناُ:ًل مضازل ومساعج قاعع  ؾىميا قىظغ هدى ؾاوؽ و 

 ؾىف امىث قضاء لؿام    -

 :ميكا  هاُق

 ؾاوؽ ؾىف همىث قضاء له لًٌ بػض مىجىا ماطا ؾيدضر لؿام واها و   -

 ماطا جههض    -

 قهاُ ؾاوؽ :

يههض اهىا اطا زغحىا هدً الثالزه مً ھىا ملىاحه حيل السخغه ؾىمىث  -

صون ان  هخدغى ؾىتي واخض بؿام وبھظا الكٍل ؾىف هٍىن ؾلمىا ؾام لھم  

 قهاُ بؿضاصي :

 عع ؾىميا ؾىف هجمؼ ًل الجً املىحىص في قا  -

 :ميكا  هاُق 

ال يىحض اخض في الكاعع ؾىاها الن الجً ال يدًغ ھىا الا في الغبيؼ يما   -

 حػلم لهًاء  الاحاػاث قهِ 

  :بػهبيت قضيضهقهاُ بؿضاصي  

 اها وؾام الي اململٌه ختي وان جمؼنذ اونالي ًلھا   يؾىف اهخهل اهح  -

  :صي وؾاوؽميكا وھى يخجه هدى باب السغوج وزلكت بؿضا هاُق
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ولً جسغج مً قاعع ؾىميا قبر ؾىف جخمؼم اونالَ وأوناُ احضاصى   - 

الاوي يدضر صازل الكاعع قهِ وليـ مً الاهخهاُ قاهذ حػلم ان ، واخض

 زاعحه او مىه الي  الساعج 

ھبِ ميكا الؿالم السكبيت واؾلو الباب زلكت زم اججه اللي املمغ بحن 

إصي الي البھى الهؿحر السكبي زم الؿغف واوػُل يؿاع وھبِ الضعج امل

اججه يميا هدى ؾغقت الجلىؽ وھي ؾغقت مغبؼ الكٍل في نضع الؿغقت مضقاه 

يبحره وامام املضقأه مىًضه يبحره َىيله زكبيت وخىلھا اخض غكغ يغسخي 

مً السكب والجضعان  السكبيت مؼيىه ببػٌ عؤؽ الخيىاهاث واملكاغل 

ؾىصاء زهيله جذجب الًىء  يھا ؾخائغملٍان وهاقظه الؿغقت غلالتي جىحر ا

 جمام ختي اهَ حكػغ واهذ صازل الؿغقت اهَ في ظالم الليل 

حلـ ميكا غلي عأؽ املائضه وحلـ بؿضاصي بجىاعه غلي اليمحن وحلـ 

  ناُ:ؾاوؽ غلي  اليؿاع في مىاحه بؿضاصي زم 

 اطن هدً مدانغون ھىا   -

  :ميكا هاُق 

 عع ويػلمىن ان ؾام غلي نيض الخياه ان السخغه لً يؿخُيػى صزل الكا  -

 قهاُ ؾاوؽ :وماطا يدضر اطا ابلـ اخض السخغ هىان بىحىص ؾام ھىا    -
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ان ًل الجً في حيل هىان ولً يدبهي اخض مىھم لسضمه اي ؾاخغ اَمئن  -

لً يهل  له السبر ولً يؿخُيؼ اغظم ؾاخغ ان يساَب ملَ مً الجً 

 مباقغ والا نخل

 ھظه الؿھىله لًٌ ييل اهسضغىا ب  -

يما نلذ السضاع الن بازخىم عحل نهحر وايػل بٌثحر مً ؾام لًٌ  -

الخيله التي  صزل غليىا بھا هجخذ واها خؼعث ؾام مً ان هدبؼ ھظا الغحل  

  ناُ:قاهكػل بؿضاصي و 

وانبذ ؾام ھى املسُئ الان اليـ يظالَ ولًٌ اخب ان اَمئىَ لهض  -

خل الاعھام والخػب مً احل ان يخي بىكؿه وخياجه وھى في اقض مغا

يصدر زُائه ويىهظى ياؾاوؽ واهذ بىكؿَ لً حؿخُيؼ جدمل ؾىي 

َلؿم واخض اما ھى قخدمل جكخيذ  غظامه وحلضه ونىه الُلؿم الظي 

 قػلذ قيت ًل ھظا جدغنَ اطا نغائذ غليَ 

 اها لً انُى ان ؾام مسُحئ لًٌ انُى اهىا حميػا اهسضغىا   -

  وما هكؼ الهُى الان  -

  :ميكا هاُق 

 بؿضصي مػه خو يجب ان هجض خل في اؾغع ونذ   -
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قهاُ زم اججه هدى املٌخبه الهؿحره بجىاع املضقأه وظل يبدث غً يخاب ما   

 بؿضاصي :

 ؾىف ايؼ زُت للھغوب مً ھىا والػىصه بؿام الي اململٌه    -

 :بؿًب قهاُ ؾاوؽ 

السخغه  اي زُه ؾخهىلھا ؾىف جإصي بدياه ؾام الي الھالى ان  -

مدانغيً الكاعع مً ًل قبر واها لً اؾمذ بؿهٍى ؾام في ايضيھم يما 

 ؾهِ ابىه في يض  اغضاءه ختي لى ونل الامغ الي نخلَ اهذ يا بؿضاصي  

  ناُ:قىظغ له بؿضاصي و 

واهذ ھٌظا جدٌم غلي ؾام باملىث اما اطا هجخذ زُت الھغوب قمً  -

 املخخمل ان  يػيل 

ى يجلـ غلي الٌغسخي ويًؼ امامه يخاب ضسم وھ ناُقهاَػھم ميكا و 

اؾىص ويكخذ  يضه في الھىاء ويظھغ قمػت ؾىصاء غلي قمػضان مً الكًه 

  :ويًػت بجىاع الٌخاب

 اهخھي الجضاُ والان اؾمػاوي حيضا   -

 :الازحر لھم  ناُاهدبه بؿضاصي وؾاوؽ الي ميكا و  

وظل يخابؼ ھظا الٌخاب يخدضر غً حؿض البكغ والجً في هكـ الىنذ    -

  ناُ:ببهغه بػٌ الؿُىع وبػض لخظه نمذ 
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ان الٌالم مػهض حضا لًٌ ؾىف اخاُو جبؿيِ الامغ لٌم ان حؿض ؾام   -

البكغي يىھاع وههكت الججي في خاله اخخًاع واطا اؾخُػىا مػالجه ههكت 

 قهاُ بؿضاصي :الججي اوال ؾىف يككي  الجؿض البكغي في زىاوي مػضوصه  

 وييل يدضر ھظا   -

بهغاءه بػٌ الُالؾم غلي الجؿض قأطا جم قكاءه ؾىف هجػله يؿُـ في  -

ًامل  الؼغكغان وبسىع الجاوا وبػٌ املىاص الازغي ؾدخُلب مجي يىم 

للترييب وبھظا يٍىن  الىهل حجي قكي جماما وبػضھا بثىاوي ؾىف يككي 

 الجؿض البكغي  

  قهاُ ؾاوؽ :

 اها مىاقو  

  :بؿضاصي ناُو 

  :ميكا هاُواها ايًا  ق  -

لًٌ يجب ان حػغقا حيضا ان ھظه الُالؾم قضيه الهىه وؾىف ججػل  -

قهاُ وب يما يؼوب امللر في املاء ولً يخدملھا اخضيم  ظحؿض مً يهغاءھا  ي

 بؿضاصي :

 اها ؾىف اجدمل مھما خضر   -

  :ميكا هاُق
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وب ظاملىيىع مػهض يابؿضاصي وله بػض ازغ ؾحر نىه الخدمل ان الجؿض ي -

وييخھي  بػض نغاءه ؾُغيً مً الُالؾم والُالؾم ًلھا زمؿت غكغ ؾُغا  

  ناُ:قىظغ ؾاوؽ له و 

 جههض جهُى ان مً ؾيهغاء ؾىف يمىث بػض ؾُغيً ازىحن   -

  :ميكا  هاُق

 وػم  -

زم حؿغب الي اطن الجميؼ نىث نغار قضيض يأحي مً ؾغقه ؾام قأزخكي 

غقت ؾام بػض انل مً زاهيت واخضه الثالزه في ملر البهغ وظھغو حميػا في ؾ

وميكا يًم الٌخاب هدى نضعه ووحضو ؾام يغنض في بغيه مً الضماء 

ويخهايئ صماء بؿؼاعه مً قمه وھى في خاله الاؾماء وحلض ؾام يدترم وبضاء 

يظھغ غلي وحھه بػٌ الخهيداث والخغوم  الكضيضه التي بضائذ جىدكغ في 

 ًل حؿضه  

  :ميكا هاُق

ججي يمىث وان ماث ؾيمىث الجؿض البكغي لً يػض امامىا ان ههكه ال  -

 ُ   :ونذ  قأزظ ؾاوؽ الٌخاب مً يض ميكا وقخذ الٌخاب وھى يهى

 ايً ھى ھظا الُلؿم امللػىن ختي انغاءه واهجي ؾيضي    -  -

  ناُ:قأنترب مىه ميكا و 
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 اھضاء يا ؾاوؽ ھىاى زُه للهغاءه   -

 :قهاُ بؿضاصي 

 ماھي جدضر    -

 :ميكا  هاُق

اهخم حػلمىن ان الجً حؿضه يككي بؿغغت الًىء ومؼ ھظا الُلؿم  -

ؾىف يككي في زالُ ههل صنيهت او انل ولظلَ ؾىف يبضاء بؿضاصي 

بالهغاءه ؾُغ واخض وبػض ان يىھاع يبضاء ؾاوؽ في نغاءه الؿُغ الثاوي 

وازىاء نغاءه ؾاوؽ ؾيٍىن بؿضاصي اؾخػاص غاقيخت وغاص الي َبيػخه مغه 

 ضاء في نغاءه الؿُغ الثالث وھٌظا ختي  ييخھي الُلؿم ازغي قيب

قخباصُ ؾاوؽ وبؿضاصي الىظغ الي بػًھم البػٌ زم ازظ بؿضاصي الٌخاب 

  ناُ:مً ؾاوؽ  واغُاه الي ميكا و 

 اقخذ الٌخاب غلي الُلؿم   -

قخذ ميكا الٌخاب وهاوله الي بؿضاصي الظي انترب مً ؾام وونل امام 

  :ميكا  ناُوهظغ ًل مىھم الازغ الي ؾام زم  الكغاف  وبجىاعه بؿضاصي

يىذ اوص ان اقترى مػٌم لٌجي حجي عجىػ لً اجدمل نغاءه ًلمه واخضه   -

 مً ھظا  الُلؿم  

 قهاُ بؿضاصي :
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 ال غليَ يا ميكا قيٌكي اهَ وحضث الػالج   -

  ناُ:زم بضاء بؿضاصي في الهغاءه و  

زىباع اعقيماهضُ بايغيباث ايما باھىضوع ماعييىاؽ لىقيجان عوماهضيؼ ال   -

 ليؿاهما

وبضاء قػغ بؿضاصي يدؿانِ مؼ اُو ًلمه واخترم حلضه ًله واهكهػذ 

الػحن اليؿاع مً بؿضاصي واهٌؿغث نغون بؿضاصي وػاب ػعاغت الايمً مؼ 

ازغ ًلمه في الؿُغ وؾهِ غلي الاعى لًٌ ؾاوؽ ازظ الٌخاب مً يضه 

  :ناُنبل ان يؿهِ وبضاء ؾاوؽ في الهغاءه  و 

ًاعقاهاع   - لحن حغاهضا مايىيكا ھاعبىلحن  مان اميضاع جغوػلحن اقيىاع بغًو

خاميضاع باًىمؼ اُو ًلمه هُو بھا ؾاوؽ اعجكؼ حؿض ؾام وانبذ مػلو 

ًان حؿض ؾام يظھغ  في الھىاء وجم حؿليل حؿض ؾام بھاله ػعناء وبالٍاص 

وؾهِ بضازلھا اما ؾاوؽ الظي اخترم حؿضه ًله وجم قهؼ غيىه اليمجي 

ػعاغت الايؿغ وجكخذ نغهه جماما واهٌؿغ قٌه مؼ ازغ ًلمه في الُلؿم ونبل 

ًان بؿضاصي اؾخػاص غاقيخه وغاص الي خالخه الاولي مغه ازغي  ان يؿهِ 

وبٍامل نىجه قأزظ بؿضاصي الٌخاب مً ؾاوؽ وبضاء في نغاءه الؿُغ 

ُ حؿض الثالث وبضاء يىھاع حؿضه مؼ ًل ًلمه وبضائذ الھاله الؼعناء خى 

ؾام حكخض ايثر وايثر ختي انبدذ يخله يبحره مً الًىء  الاػعم مػلهت في 
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الھىاء وازخكي حؿض ؾام جماما بضازلھا وبػض اهخھاء نغاءه الُالؾم ؾهِ 

حؿض ؾام غلي الكغاف بغقو وازخكي الًىء الاػعم واؾخػاص بؿضاصي 

وظل  وؾاوؽ وغيھم وخاالجھم الاولي مغه ازغي زم جسكيا في نىع بكغيه

الجميؼ بهغه مػلو غلي ؾام الغانض  في الكغاف يما ھى بٍل ازاع الجغوح 

 قهاُ ؾاوؽ :والٌضماث ولً يخؿحر 

 ماطا خضر لً يخؿحر قحئ   -

 :بؿضاصي هاُق 

 ولم يؿديهظ ولم يؿترص وغيت   -

  ناُ:قطخَ ميكا و 

ال جخعجل ان ؾام يخب له الىجاه غلي ايضيٌم اهظغ اليه حيضا وؾخجضون  -

الضماء جىنكذ ولم يػض يجزف وھظا يضُ غلي ان ههكت الججي اؾخػاص  ان

 نىجه بيؿبت زمؿىن في  املائه 

 قهاُ بؿضاصي : 

 قهاُ ميكا:ومتي يككي جماما    -

ًامل وبػضھا  - ؾىف اغمل غلي جغييبه الؼغكغان وؾىف جأزظ مجي يىم 

ًأهه جم شخىه مً حضيض يما يكػل البك غ في ؾيػىص  امللَ بٍامل نىجه و

 الھىاجل املخمىله
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اههطخي اليىم الثاوي بأيمله وميكا في مػمله الُبي يهىم بُھي جغييبه  

ًان  ًان لھا عائدت هدىت هكاطه ملئذ الكىضم ًله بيىما  ؾاوؽ ؾغيبت 

مً السكب صازل ؾغقت ؾام وامام الكغاف وبؿضاصي يجلؿان غلي يغؾيان 

الباب وصزل ميكا مؼ اُو يىظغان له صون ان يخكىه اخض بٍلمه واخضه اهكخذ 

  ناُ:يىء لكجغ اليىم الثالث وغلي وحھه ابدؿامه  غغيًت و 

 لهض اهخھيذ مً الترييبت ھيا اخملى ؾام وھيا بىا   -

قأججه ؾاوؽ وبؿضاصي وخملى ؾام بحن ايضيھم وزغحى مً الؿغقت وناص 

ميكا الُغيو الي ؾغقت ازغي زكبت زاليت جمام مً اي ازار غضا خىى 

ًان ھىاى )ه خىى الا يبحر يكب بغميل مً السكب ؾخدمام وبجىع الخىى 

   :لھم ناُالطسم ( زم اقاع ميكا لھم  بىيؼ ؾام صازل الخىى و 

 ازلػى له ًل مالبؿت   -

وبضاء ؾاوؽ وبؿضاصي في زلؼ ًل مالبـ ؾام وويػىه في الخىى الظي 

  :ملھ ناُيكبه  خىى الاؾخدمام زم اججه ميكا الي ) البرميل السكبي ( و 

 ؾاغضووي في جكغيـ مدخىي البرميل الي الخىى   -

ًاهذ غباعه  وخمل الثالزت البريميل واقغؾا مدخىياجه بالٍامل صازل الخىى و

غً ماصه زًغاء الػحه لھا عائدت يغيھا زم ابخػضا الثالزت غً الخىى وظل 

هظغھم مػلو بضازله وھم يىظغون هدى حؿض ؾام الظي بضاء يخالقا 
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ضُ مىه حؿض له لىن اخمغ مكخُى الػًالث ووحه مكلُذ جضعيجيا وظھغ ب

ونغون يبحره ؾىصاء وغحن طاث قو َىلي واهياب باعػه وؾام بغػ قيھا 

الكػغ بؿؼاعه ونضم حكبه نضم الخهان قكخذ بؿضاصي قمه  وهظغ هدى 

  ناُ:ميكا و 

 ان ؾام ازخكي وظھغ حجي   -

  ناُ:قطخَ ميكا و 

البكغيه اهما هدً مً هغي ههكت الججي ال ان ؾام ماػاُ مدخكظ بهىعجه  -

هديجه الترييبه وبػض زغوحه مً الخىى ؾيػىص لهىعجه البكغيه ولً 

 وؿخُيؼ ان هغي  ههكه الججي 

قىظغ بؿضاصي وؾاوؽ الي ؾام الغانض في خىى الاؾخدمام والخظ الجميؼ 

ان حؿض ؾام بضاء يخطسم ويٌبر ايثر وايثر والهغون جٌبر وانبذ حؿضه 

 ولىهه  الاخمغ انبذ قضيض الخمغه  ايثر نىه

  :وھى ماػاُ يىظغ الي ؾام قهاُ ؾاوؽ 

 الي متي ؾيظل في ھظه املاصه    -

   :ميكا هاُق

 زمؿت صنائو ازغي    -

 قهاُ بؿضاصي :



 
 

~ 57  ~  
 

 قهاُ ميكا:وھل ؾيىجر الامغ    -

اجمجي طلَ قھى الخل الىخيض امامىا واجىنؼ الىجاح الن الُلؿم هجر وجم  -

 قهاُ ؾاوؽ :الججي   قكاء  ههكت

 ابهت غھضه ھى الامل الىخيض لضيىا لىجاه اململٌه ميكا ؾغىصه امللَ الي   -

 قهاُ بؿضاصي :والسغوج مً ھىا قىدً مدانغون  

 الايٌكي ھظا الىنذ    -

 قهاُ ميكا:

 ھيا ؾاغضاوي في ازغاج ؾام مً الخىى والػىصه به الي ؾغقخه   -

الخىى واججه به الي الؿغقت وويػى وبضاء الثالزت في خمل حؿض ؾام مً 

ًان حؿضه الججي بأيمله  ؾام غلي الكغاف الهؿحر املهىىع مً الهل و

  :بؿضاصي  هاُيظھغ امام اغيىھم ق

 الا يجب ان يسخكي حؿضه الججي الان    -

  :وھى يلهي بميككت في وحه بؿضاصيقهاُ ميكا

 وكل حؿض ؾام اوال   -

ام وبػض الاهخھاء مً الخجكيل وبضاء بؿضاصي وؾاوؽ في ججكيل حؿض ؾ

غاص ؾام الي نىعجه البكغيه وحؿضه البكغي بٍل الجغوح وازاع الاهخكار 
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غلي وحھه والخغوم  غلي حلضه وحؿضه وماػاُ قانض الىعي  قىظغ ؾاوؽ 

  ناُ:مليكا و 

 اها ال اقھم ماػاُ قانض الىعي وحؿضه البكغي يما ھى   -

 ناُ له :غىهت واخٌم نبًخه و قاججه بؿضاصي هدى ميكا ونبٌ غليه مً  

 ماطا قػلذ في ؾام يا ميكا الٍلب جدضر والا نخلخَ    -

 ناُ له :قاججه ؾاوؽ وخغع ميكا مً نبًه بؿضاصي و 

اھضاء يابؿضاصي ان ميكا مػىا ويكغف غلي غالج ؾام وقػل ًل مافي  -

 وؾػت ختي  الان

 ؿضاصي ميكا وھى يًؼ يضه خُى غىهت يخدؿؿت بػض ان جدغع مً نبًت ب

ًل مااغغقت ان الُلؿم لككاء ههكت الججي وجغييبت الؼغكغان لككاء ما   -

جبهي مً ههكت الججي بأيمله ومً املكترى ان الىهل حجي قكي جماما الان 

واهه في مغخله  الاقانت وبػض ان يؿخػيض وغيت ًل حغوخه في الجؿض البكغي 

 قهاُ بؿضاصي :ؾخسخكي  

 ھظه الخظه ايھا املسخل وملاطا ال يؿترص وغيت ختي   -

 قهاُ ميكا: 

 ال اغلم   -

 قهاُ ؾاوؽ : 
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 ومً الظي يػلم يا ميكا    -

  ناُ:قترصص ميكا زم 

صغىه يؿتريذ الان وغىض خلُى املؿاء ان لم يػىص الي خالخه ؾىف احض   -

 :له وھى يخجه هدى باب الؿغقت ونبل ان يسغج  قهاُ بؿضاصيخال ازغ  

ص ؾام وغيت نبل خلُى الظالم والا ؾدىام اليىم مً الاقًل لَ ان يؿتر  -

 في نبرى  ياميكا 

اههطخي الىھاع ًله وؾام في الؿيبىبه يما ھى وبؿضاصي وؾاوؽ وميكا 

لؿان في ؾغقت الُػام خُى مىًضه زكبيت َىيله لھا اخض غكغ يغسخي يج

ضسم مً السكب وامام ًل مىھم غضص يبحر مً اَبام جدمل الكايه 

واللخىم والاعػ وفي مىخهل املائضه  قمػضان يبحر مً الكًه له اعبػت اػعع 

 ناُ له :يدمل ًل ػعاع قمػت ؾىصاء  قىظغ بؿضاصي في صخً ميكا و 

 يا ميكا  ماطا جأًل   -

  :في زجل قهاُ ميكا

 بػٌ الغور والػظام    -

 :بؿضاصي له في جھٌم 

لً جيسخي ايام الدؿُى مثل الٌالب واهذ في اعى البكغ جأًل الػظام   -

 والغور  
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  :في ؾًب قهاُ ميكا

اغخاصث مػضحي غلي اًل الػظام والغور ولً اؾخُيؼ اًل شخئ ازغ ؾىاه   -

 قهاُ بؿضاصي :

الكباب ان جخلبـ الٌالب الظًىع وجغيٌ زلل الٌالب  يما حػىص ايام -

الاهثي لخػاقغھم اليـ يظالَ ياميكا ھھھھه ان ميكا نطخي  ههل غمغه 

يغيٌ زلل  الٌالب الاهثي وأهار الكئران ليػاقغھم بػض ان يخلبـ حؿض 

 الكئران الظًىع  

  :بؿًب وھى يًغب بيضه املىًضه قهاُ ؾاوؽ

للملَ وقػل ًل مافي ان ميكا حجي مسلو  يكاى سسغيه مىه يابؿضاصي -

خياه امللَ واطا غاص امللَ لىا ؾىف يخىحب غليىا قٌغه ال وؾػت الههاط 

 أھاهخت 

قىظغ له بؿضاصي في انخًاب زم ويؼ وحھه صازل الصخً وايمل باقي 

َػامه وبػض لخظاث ؾمؼ الجميؼ نىث زُىاث انضام غلي الضعج السكبي 

سكبي ووحضو ؾام يھبِ الضعج وھى في خاله ال قأججه الجميؼ هدى الؿلم ال

يغزا لھا وماػاُ وحھه مىخكش وحؿضه به الٌثحر مً الجغوح قخهضم مىه 

ؾاوؽ وبؿضاصي وغاوهىه غلي الھبٍى ختي ونلى به الي اخض املهاغض 
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ؾاوؽ بهىث   ناُالسكبيت وحلـ غليھا والجميؼ يىظغ له في حعجب زم 

  :مىسكٌ يملئه الدكىجاث والبٍاء

 غلي هجاجَ يا مىالي  هللاالخمض   -

والضمىع جىھمغ مً  ناُزم حلـ بؿضاصي اؾكل نضم ؾام ونبل يضه و  

  :غيييه

ؾامدجي يامىالي قأها لم اؾخُيؼ خمايخَ يما ييبغي واها مً انؿم  -

 بدمايخَ ختي  ازغ هكـ في غمغي 

  ناُ:قىظغ له ؾام بػحن مىخكسه و  

ؾامدىوي اهجي حؿببذ في ًل ھظه املخاغب اها مً يغؾب في ان حػكى غىت و  -

ًاصث اعواخَ جؼھو بؿبب الؿُغؾت والؿغوع الظي جملٌجي ؾامدجي  و

 يابؿضاصي واهذ  ياؾاوؽ 

  ناُ:قىظغ له ؾاوؽ و  

غلي  هللاال صاعي لھظا الخضيث يامىالي واملھم اهَ قكيذ جماما والخمض  -

 هجاجَ  والبريه في ميكا  

  ناُ:قىظغ له ؾام و 

 اهذ ؟ مً  -
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قجلـ ؾاوؽ وبؿضاصي وميكا امام امللَ ؾام وبضاء بؿضاصي في زغص الههت 

 بأيملھا 

مىظ ان جدغع مً الُلؿم في ؾغقت قىضم الخىحن الاخمغ وختي اؾخػاص ؾام 

  ناُ:وغيت قىظغ  ؾام لھم و 

اب مً احلي وجكخذ غظامٌم غكغاث املغاث واهخم ظجدملخم ًل ھظا الػ -

 حلي  جهغائىن  الُلؿم مً ا

 قهاُ ؾاوؽ :

 واهذ جدملذ ايثر مً ھظا لىجاه عحالَ   -

 قهاُ ؾام: 

 اهخم ازلو واشجؼ اجباعي واها مضيً لٌم بدياحي   -

  ناُ:قىظغ له بؿضاصي و  

 هدً اجباغَ يامىالي وانؿمىا غلي خمايخَ ختي ازغ هكـ   -

 قهاُ ؾام: 

 ا  اقػغ ان وحھي غاص الي َبيػخت وان نىحي غاصث لي الي خض م  -

 :بؿضاصي وھى مبدؿم  ناُقىظغ ؾاوؽ وبؿضاصي في وحه ؾام و 

ان وحه حاللخَ غاص الي َبيػخت ونابو غھضه والجغوح في حؿضى   -

 ازخكذ جماما 
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 ناُ له :قىظغ ؾام هدى ميكا و 

قٌغا لَ ياميكا قأهذ اشجؼ وانىي الجان الهَ جدملذ مؿإليه غالج  -

باء    ملَ وامھغ  الَا

 قهاُ ميكا:

 زاصمَ املُيؼ يامىالي  اها  -

 ناُ له :زم اججه بؿضاصي هدى ميكا ويمه الي نضعه ونبل عاؽ ميكا و  

ؾامدجي ياميكا غلي سساقتي قأها يىذ قضيض الهلو غلي ؾام ولً اجهبل   -

 قٌغه مىجه  

  :مضاغبا ناُقىظغ له ميكا و 

 اهذ َُى غمغى سسيل يابؿضاصي واها اغخضث غلي طلَ   -

  :ناُقطخَ بؿضاصي و  

 واها اخبَ حضا يا ميكا واهذ حػلم ھظا    -

  :ؾام ناُزم 

 ھل يىحض مغايا ھىا   -

قكخذ ميكا يضه وزغج مً الھىاء بغواػ يبحر ملغايا يبحره وويػه امام امللَ 

 ؾام 
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وظل ؾام يىظغ هدى املغايا الي وحھه وحؿضه الظي جم قكاءه جماما وغاص الي 

   ناُ:خالخه  الُبيػيت زم 

 ػغ ببػٌ الخػب  لٌجي اق  -

 قهاُ ميكا:

 مؼ بؼوؽ الكجغ ؾحزوُ ًل ھظا الخػب    -

 قهاُ ؾام:

 وايً نىلجاوي   -

قىظغ ؾاوؽ هدى بؿضاصي الظي هظغ هدى ميكا زم ازغج ميكا الهىلجان 

 مً بحن  َياث مالبؿت وعيؼ امام امللَ ونضم الهىلجان له 

قيخه وبضاء يكػغ مؼ اُو يىء لكجغ اليىم الجضيض بضاء ؾام في اؾترصاص غا

ًان يمخلَ  بهىه حباعه حؿغي في حؿضه وقػغ اهه امخلَ نىه ايبر بٌثحر غما 

زم اعجضي صعغت الاؾىص املىهىف غليه جىحن بالىن الظھبي واعجضي غلي 

مػهميه الضعوع وغلي ؾانيتالضعوع زم خمل نىلجاهه في يضه واعجضي غلي 

ى الهؿحر للكىضم عأؾه زىطه ؾىصاء وازخكي مً الؿغقت وظھغ في البھ

قىحض بؿضاصي وؾاوؽ بٍامل مالبؿھم الخغبيت  وصعوغھم الؿىصاء وغلي 

 :مليكا  ناُاجم الاؾخػضاص للغخيل قىظغ لھم زم 
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ًل الكٌغ لَ ياميكا ولً اوؿاى ابضا وغما نغيب ؾىف اعؾل لَ الظھب  -

الظي يٌكي لبىاء قىضم يكبه قىضم الخجن الاخمغ بضُ مً ھظا الكىضم 

وؾىف اغُي  اوامغي ببىاء بيذ لَ في مملٌه الانكاوي ختي جٍىن  الهؿحر

 صاع لَ حؿتريذ قيھا 

زم نام ًل مً ؾاوؽ وبؿضاصي بخىصيؼ ميكا وزغج الثالزت مً الكىضم  

 الهؿحر السكبي
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 .. اتورهب..انفصم انرابع  

 

زغج ؾام وعقانت مً الكىضم السكبي الهؿحر الي قاعع ؾىميا وغبر الُغيو 

غخاب قاعع الخىحن الاخمغ ووحض الل ؾاخغ يهل امامه ختي ونل الي ا

 :لھم  قهاُ ؾامقاھغا غهاه  السخغيه في وحھه 

 اليىم جضقػىن زم السياهه يامػكغ السخغه   -

وعقؼ نىلجاهه وزغج مىه قاغا ازًغ هدى السخغه قخدىلى الي عماص غلي 

ًان بازخىم يهل بػيضا وؾِ امليضان قأقاع ؾام بهىلجا هه ازغ الكػاع و

 هدىه وانابه 

وحػىيظه الخلجيم وناح غليت مىاصيا وعماص السخغه املخترنت يدؿانِ قىم 

 ناُ له :عأؾه وجهضم  مىه زم نبٌ غليه مً غىهت و 

 نلذ لَ واها في الؿغقت مهيض بالؿالؾل اهجي ؾىف امؼنو اعبا    -

 ناُ له :زم عقؼ غىه حػىيظه الخلجيم وحؿض بازخىم يغحػل عغبا وزىقا و 

لػكى ياحالله امللَ ان الكيُان نىع لي اهجي اؾخُيؼ ھؼيمه ؾام ا  -

 الانكاوي 
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قىظغ له ؾام واقاع بهىلجاهه هدى نضع بازخىم قاعجكؼ في الھىاء وحػلو 

مً نضميه  زم بضاء ؾام في زلؼ مالبـ بازخىم غىه ختي انبذ غاعيا جمام 

 وظل بازخىم يهُى  الػكى يامىالي الؿماح مً قيم امللىى 

ظھغ في يض ؾام ؾيل بالىن الاػعم ونُؼ ؾام بازخىم اليؿغا زم اهكجغ زم 

الضماء مً نضمه وجىازغث الضماء غلي وحھه ؾام ومالبؿت زم نُؼ ؾام يض 

بازخىم اليمجي زم ؾانت اليمحن وبازخىم يهغر مً قضه الالم ويُلب الػكى 

والؿماح زم ازظ ؾام زهله مً قػغ بازخىم ويػھا غلي الهىلجان 

 ه الي الؿماء وزغج مً الهىلجان وعقػ

قػاع ازًغ وؾغيػا ما جدُى الكػاع الي الل اقػاع يُحر في الؿماء في 

  ناُ:اججاھاث  مسخلكت قىظغ له ؾام و 

والان ؾىف اهھي خياه الــ بازخىم حميػا مً غلي ظھغ الاعى  وظھغ في   - 

 ناُ:ي اللىن قىظغ ؾام الي الًىء و هالالؿماء يىء بغج

ذ غائلخَ ًلھا يابازخىم حؼاء غلي اقػالَ وجُاولَ غلي امللىى لهض ماج  -

 والاؾياص 

ًان مػلو في الھىاء زم اقاع ؾام  بازخىمماث  وؾهِ غلي الاعى بػض ان 

بالهىلجان هدى بازخىم وزغج مىه قػاع اػعم وجدُى بازخىم الي نغناع 
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اء نؿحر قضھؿت ؾام بدظائه زم مسر ؾام بيضه وحه ومالبؿت مً ازغ الضم

 واقاع بهىلجاهه هدى وحھه ومالبؿت قأزخكذ الضماء  جماما 

ناص ؾاوؽ الُغيو زاعج قاعع الخىحن الاخمغ ختي ونل الي هھايت مضيىه 

ُى الُغيو لً يخدضر اخض خُى ما قػلت ؾام بؿاخغ بازخىم  السخغه َو

غ اهه ججغص مً اوؿاهيخت ونخل بازخىم اقغ نخله وان ههكه قػلًٌ ؾام 

ًان يخهغف وييخهم الن الجان ال يػغقىن الاغؼاع قأي شخئ الججي ھى ال ظي 

 يمؿھم بكغ يهخلىهه صون نبُى اي  اغؼاع

غبر ؾام زلل ؾاوؽ املمغ الًيو بحن حبلحن في هھايت مضيىه السخغه ختي 

زغج الي ؾاخت يبحره زًغاء وامامه غلي مغما البهغ مجمىغت يبحره مً 

 قهاُ ؾام:الاشجاع  الٌبحره الػاليت 

  ؟ايً ؾيخجه  -

 :ؾاوؽ وھى يكحر الي الاشجاع  ُقها 

الي جلَ الاشجاع اهھا بضايه الؿابت املخغمه وؾىف هظھب الي الػغاقت   -

 ليؿئلھا غً  مٍان الٌخاب 

  :وھى يؿخٌمل الؿحر هدى الاشجاع في زُىاث ؾغيػت قهاُ ؾام 

 ال اظً اهىا ؾىجض في الؿابت املخغمه اقياء قضيضه السُىعه  -

 ُ ؾاوؽ :قها
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 ال يامىالي اهھا ازُاع بؿيُه ال صاعي للهلو  -

اؾخٌمل ؾام عخله الؿحر الي الاسجاع الػاليت مؼ عقانت مغوعا بااملؿاخاث 

الكاؾػت السًغاء ختي صزل الي الاشجاع الػاليت الٌثيكت واهسكًذ 

 وؿبه الاياءه نليال هديجه  حكابَ اوعام الصجغ مؼ بػًھا البػٌ 

 :قهاُ بؿضاصي

 ان الجى ھىا قضيض الخغاعه   -

 :ناُقىظغ له ؾام زم هظغ هدى الاشجاع و  

 ان الاشجاع جذجب اقػت الكمـ   -

 :وھى يكحر هدى اليؿاع هاُزم ؾمؼ نىث زغيغ ماء ق 

 ھىاى هھغ في ھظا الاججاه ھيا بىا وؿحر بمداطاه الىھغ   -

ان هھغ وظل ؾام وعقانت يخجھا هدى اليؿاع ختي ونل الجميؼ الي الىھغ وً 

ييو نؿحر واوعام الصجغ الانكغ الؼابل مدؿانِ مً خىله قكغب ؾام 

مً الىھغ وقػل ؾاوؽ وبؿضاصي مثله زم اؾخٌمل الجميؼ الؿحر بمداطاه 

الىھغ ختي ونل الجميؼ الي ؾاخت يبحره بھا الٌثحر مً الػكب الازًغ 

ب وبػٌ الاشجاع املخىازغه ھىا وھىاى واوػُل ؾاوؽ يمحن في اججاه الؿغ 

وظل الجيمؼ يؿحر وؾِ الػكب الازًغ ختي ظھغ امامھم ؾلؿله مً 

الاشجاع الطسمه غلي اليمحن واليؿاع وبيىھم ممغ َىيل ييو قبضاء 
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ؾاوؽ في غبىع املمغ وزلكت ؾام وبؿضاصي وبػض لخظاث مً الؿحر غلي 

الانضام ظھغ امامھم عحل نهحر بضيً لؼ قػغ اقػـ يهُل مً الاعى 

 ناُ له :ضم مىه ؾاوؽ و بػٌ الىباجاث  قخه

 اهذ ياھظا   -

قىظغ له الغحل زم اههغف غىه صون ان يخكىه بٍلمه واخضه قىظغ ؾاوؽ 

هدى ؾام زم خاُو الخام بالغحل الههحر ناخب الاهل الٌبحره والاطن 

 ناُ له :الٌبحر والػيىن الىاؾػت  و 

 ھل اهذ مً الانؼام   -

 ناُ:قىظغ له الغحل و 

 وما قأهَ اهذ   -

 :بؿضاصي  قهاُ

 جأصب ياعحل اهذ في خًغه امللَ ؾام   -

 :وھى يىهغف غىھم غضه زُىاث ناُقىظغ لھم الغحل زم  

 امللىى ال جأحي الي ھىا ًل ؾايً الؿابت مً املجغمحن املىبىطيً   -

وھى يؿحر بجىاعه في ناُ له قخهضم له ؾام واقاع هدى بؿضاصي بالخىنل و 

  :َغيو  مخػغج وزلكت ؾاوؽ وبؿضاصي



 
 

~ 70  ~  
 

ياعحل اها امللَ ؾام الانكاوي وفي عخله بدث غً غغاقت حؿًٌ الؿابت   -

 املخغمه  

قخىنل الغحل الههحر بػض ان ؾمؼ اؾم ؾام وجأمل وحه ؾام حيضا زم 

  ناُ:

 قهاُ ؾام:اهذ ابً الانكاوي    -

 وػم   -

 :الهؼم  هاُق 

جَ ان ابىى ھى مً هكاوي الي ھىا واطا يىذ حؿعي في ان انىم بمؿاغض -

 قيجب غليَ  ان جضقؼ زمً املؿاغضه  

  ناُ:قىظغ له ؾام و 

 ييل هكاى ابي الي ھىا واهذ مً الانؼام   -

  ناُ:قىظغ له الهؼم و  

 ھل ؾخضقؼ زمً مؿاغضحي لَ    -

 قهاُ ؾام:

 ؾىف اصقؼ الثمً الظي يغييَ  -

 قىظغ له الهؼم بػض ان جىنل غً الؿحر وهظغ هدى بؿضاصي وؾاوؽ 

  :له قهاُ ؾام
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 ال جهلو اهھم ابدباعي   -

 :الهؼم  هاُق 

 اطن ھيا بىا الي املجُز  -

غم مخػغحه وحباُ ومىدىياث يثحره  وناص الهؼم الُغيو بحن اشجاع غاليت َو

ختي ونل الي عبىه زًغاء يخىؾُھا مجُز مً السكب نؿحر الدجم مغبؼ 

وغبر  الكٍل يكبه الٍىر السكبي وامام املجُز بىابه نؿحرة قكخذ البىابه

املمغ املخػغج وؾِ خضيهت نؿحرة بھا الٌثحر مً الاػھاع الىاصعه والؿغيبت  

ًان غلي حاهبي الُغيو املخػغج املإصي الي  وزلكت ؾام وؾاوؽ وبؿضاصي و

الباب الامامي للمجُز هباجاث ؾغيبت لم يغاھا ؾام في خياجه ابضا قٍان ھىاى 

ًان ھىاى هباجاث له عأؽ ضسم يكبه الُماَم لٌىھا لھا اؾى ان خاصه و

ايًا هباجاث مثل اللبالب لٌىھا يسغج مىھا عؤؽ نؿحرة ؾىصاء حكبه خباث 

ًان ھىاى اػھاع ػعناء  الكانىليا وغلي الجاهب الازغ مً الُغيو املخػغج 

ًان يلخل خىله قغوع اشجاع  وؾىصاء اللىن وغلي الباب الغئيسخي للمجُز 

لھا اؾىان خاصه مثل وهباجاث حكبه غباص الكمـ لٌىھا انؿغ حجما و 

 :ناُاؾىان اؾماى الهغف وجهضم الهؼم وقخذ الباب وصلل الي الضازل و 

 جكًلى حميػا  -
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مما حػل  ؾام يىدجي بكضه ختي يؿخُيؼ غبىع الباب الهؿحر واجبػت زلكت 

 ؾاوؽ وبؿضاصي 

جىنل ؾام وبؿضاصي وؾاوؽ وؾِ ناله نؿحره مً السكب والجضعان 

ًان يىحض ؾلم خلؼووي مً السكب والاعى مً السكب في نضع  املضزل 

وغلي اليمحن مضقئه نؿحره والىاع مكخػله وقىم الىاعإهاء  يبحر به قحئ ما 

 يؿلي صازل الاهاء الاؾىص 

وبجىاع املضقئه يغؾيان نؿحران الدجم مً السكب وغلي الجاهب الازغ 

ًان يىحض  مىًضه زكبيت نؿحره وخىلھا زمؿت يغاسخي مً السكب  جهضم 

 :ناُؼم وحلـ خُى املىًضه و اله

 لھم  جكًلى بالجلىؽ  -

ًاهى اقبه بالػماالنت صازل  قجلـ ؾام وبؿضاصي وؾاوؽ خُى املىًضه و

  :ؾام ناُھظا املجُز  الهؿحر زم 

 ييل هكاى ابي الي ھىا واهذ لؿذ جدذ ؾلُاهه  -

 :الهؼم هاُق

لكجي بمغانبخھا ال  - ًان يكَ ًان ابيَ يخجؿـ غلي ؾيضه اؾمھا حيىا ًو هه 

في ازلهھا له وغىضما طھبذ اليه ونلذ له اهھا مسلهت لَ ولً جخدغى مً 
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املجُز يما امغجھا  زاف ان  اقصخي ؾغه وانُى اهه يػكو بكغيه قامغ 

  :له قهاُ ؾامالهاضخي بىكحي الي ھىا  

 ومىظ متي واهذ ھىا ؟  -

 هه مىظ ايثر مً حؿػت غكغ غاما واها سجحن الؿابت املخغمه امللػى   -

 :له ناُقىظغ له ؾام و  

 خان مىغض زغوحَ مً الؿابت املخغمه     -

 ناُ له :قىظغ له الهؼم في حعجب و 

 ماطا جهُى    -

 قهاُ ؾام:

ؾىف اؾخضغيَ زاعج الؿابت وجسغج مىھا وجأزظ خغيخَ لًٌ يجب غليَ  -

 اوال ان  حؿاغضوي في ان احض الػغاقت 

ي امللَ ؾام ونبل الاعى مً بحن قىظغ له الهؼم زم نكؼ قغخا وسجض بحن يض

 ناُ له :نضميه  و 

 اها مضيً لَ بدياحي يامىالي اها في نمه الؿغوع والكغخه   -

  ناُ:قأبدؿم ؾام و  

 ال صاعي لٍل ھظا   -

  ناُ:قىنل الهؼم و  
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 اهخظغ لخظاث يامىالي   -

وطھب هدى الاهاء املىيىع غلي الىاع وازظ مً قىم املضقئه بػٌ اًىاب 

نىؼ الكاي وازغج مً اخض الاعقل املىيىغت قىم املضقاءه صخً وبضاء في 

 :ناُيبحر به شخئ  اؾىص يكبه الٌػَ زم نضمه للمَ ؾام ولغقانت و 

ھظا الكاي نىػخه بيضي وھظه الٌػٌه ايًا ھي اُو ججغبه لي في نىاغت  -

 الٌػَ  املخلي جكًل يامىالي اجمجي ان جىُى اعجابَ 

مجي ان يمىث نبل ان يتزونھا لٌىه ابدؿم قىظغ ؾام هدى الٌػَ الاؾىص وج

للهؼم وقػغ بالخغج الكضيض وامخلٌخه عؾبت يبحره في اؾػاص الهؼم قأزظ 

ًاهذ مثل الدجغ ال جىٌؿغ بحن  ًىب الكاي ونُػت مً الٌػَ لٌىھا 

اؾىاهه ومظانھا انابه بالؿثيان قىيؼ باقي الٌػٌه غلي الُاوله وقغب 

هل امامه وغيىاه  الىؾػخان جدملهان الكاي زم هظغ هدى الهؼم قىحضه ي

  :والضھكه غلي وحھه الهؼمناُ له قيه وقمه مكخىح غلي ازغه و 

 ھل هالذ اعجابَ يامىالي    -

  :مجاملهناُ له قطخَ ؾام و 

 اهھا لظيظه وقھيه للؿايت لٌجي ال اميل الي اًل الخلىي يثرا   -

  ناُ:قطخَ الهؼم بهىث مغجكؼ و  
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ؾام ؾىف يسغحجي مً ھىا اهه خلم باليؿبه لي   اها لم انضم ان امللَ  -

  ناُ:قىظغ له ؾاوؽ و 

 :الهؼم  هاُان امللَ وغضى وؾىف يكي بىغضه  ق  -

 :في جلػثم قهاُ ؾاوؽ واهذ ياؾيضي ھل اعجبخَ الٌػٌه    -

 اه وػم اهَ َبار ماھغ لًٌ ماؾمَ    -

 :الهؼم هاُق

 اؾمي بھاجىع   -

  :بؿضاصي ناُمً الكاي زم وعقل ؾاوؽ وؾام وبؿضاصي الهليل  

 ھل حػغف ايً حؿًٌ الػغاقت    -

 :بھاجىع في انخًاب هاُق

ان ؾٍان الؿابت ًلھا يػغقىن الٍىر الظي حؿًٌ قيه لٌىھا قغيغه حضا وال  -

ذ ًلمه واخضه جغؾب في ازظ نُػت طھبيت مهابل نالجخدضر مؼ  اخض واطا 

 :له  قهاُ ؾامالٍلمه  

 غغاقت في ھظا الؼمان لٌىجي ؾمػذ اهھا انىي   -

 :الهؼم  هاُق 

 غغاقهلمىن غلم الخىجيم لٌىھا انىي وػم ان الٌثحر مً الجان والانؼام يػ -

 في ھظا  الؼمً 
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 قهاُ بؿضاصي : 

 لًٌ ملاطا جم هكيھا الي ھىا   -

 :الهؼم وھى يجلـ غلي اخض املهاغض  هاُق 

قإم قهام بىكيھا   ًاهذ في نهغ اخض امللىى مً الجان وجيبأث له بيبىءه   -

 قهاُ ؾام:

 مااؾم ھظا امللَ   -

 :الهؼم هاُق 

 ال اجظيغ حيضا لًٌ غلي مااظً ان اؾمه هىان    -

 قهاُ بؿضاصي :

 ھل حػلم اي شخئ غً الىبىءه   -

ًاملجاطيب وجهُى اهه ؾىف يسؿغ الخغب  - وػم ؾمػخھا مغه جخدضر 

 ويمىث غلي يض  قاب نىي له نضعاث زانت 

لي بػًھم البػٌ زم عقل ؾام الهليل مً الكاي وويؼ قىظغ الجميؼ ا

 :ناُالٍىب غلي  املىًضه و 

 اطن ھيا بىا البيذ الػغاقت   -

قىظغ له الهؼم وهظغ هدى ًىب الكاي الظي قغبه ؾام بأيمله زم ويؼ 

  ناُ:ؾام قىم  ؾام و 
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 وييل اجأيض اهَ لً جسلل وغضى لي    -

 :قهاُ ؾاوؽ 

 ھم ان امللىى ال يسلكىن وغض  -

 :ناُقىظغ له الهؼم و  

ًاطب    -  وييل انضم ابً عحل 

 :ناُقهغر بؿضاصي في وحھه و 

 جأصب يا ملػىن واهذ جخدضر غً امللىى  -

 :الهؼم  هاُق 

الػكى يامىالي لًٌ ابىى زلل وغضه معي وبضُ مً ان يمىدجي مجُز  -

 واعى في  مملٌخه يما وغضوي هكاوي الي ھىا 

  :له قهاُ ؾام 

 يمان جُلبت ؾىف جأزظه  اي   -

 :لؿام قهاُ بؿضاصي 

 يامىالي اجغى ھظا املسخل ھيا بىا هسغج هبدث هدً غىھا    -

  :الهؼم هاُق

 مً الان لً يؿخُيؼ اخضيم الابخػاص غجي ابضا    -

  ناُ:قىظغ له ؾام والجميؼ في حعجب و 
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لهض ويػذ لٌم في الكاي مكغوب سخغي يجػلٌم جكهضون نىايم ًلھا  -

ياؾىؽ واهذ يا بؿضاصي صائما في نىع بكغيه الن امللَ ال يغؾب في  واهذ

 قهاُ ؾاوؽ :عؤيخٌم غلي  خهيهخٌم وؾىف جٍىن بكغي مً الان  

 ماطا جهُى يامسخل    -

  :الهؼم هاُق

اهَ  اهذ وبؿضاصي انبدخم بكغ وجم الخسلو مً الجؼء الججي وؾىف  -

الي الابض واهذ يا ؾام  حػيل باقي غمغى ًله سجحن ھظه الهىعه البكغيه

ؾىف يمىث ههكَ  الججي حالُ ؾاغاث نليله وجهبذ بكغي غاصي حضا  

 :ناُقىظغ له ؾام و 

 ماطا قػلذ يا مجىىن   -

 :الهؼم هاُق 

ازظث الًمان الٍافي لسغوجي مً الؿابت املخغمه  والان بػض ان اصلَ غلي   -

ه ونبل ان َغيو الػغاقت ؾىف جهُى َلب الاؾخضغاء وبػض ظھىع البىاب

اغبر ؾىف الهي جدذ نضمَ زالر ػحاحاث نؿحره اطا قغبخھا ؾخػىص الي 

 :قهاُ ؾامابو غھضى اهذ وعحالَ  وحؿخػيض نىاى مغه ازغي  ؾ

 وھم ھل ؾيػىصو مغه ازغي الي خاالجھم الُبيػت    -

 :الهؼم هاُق
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 وػم  -

 :قهاُ بؿضاصي  

 ؾىف انخلَ واخهل غلي الؼحاحاث    -

 :الهؼم  هاُق

لً حؿخُيؼ ان ججض الؼحاحاث في اي مٍان والان اجسظو الهغاع بؿغغت ان  -

 الىنذ يمغ  والىنذ ليـ في نالخٌم 

 :قهاُ ؾام

 اوقو غلي َلبَ  -

قسغج ؾام زلل الهؼم مً املجُز واججه هدى عبىه ازغي وبػض مؿاقت ميل 

  ناُ:او ازىان  جىنل الهؼم امام هھغ يبحر و 

ل الي هھايخه ؾخجض ًىر الػغاقت  قىظغ له ؾىف جغيب الىھغ وغىضما جه  -

  ناُ:ؾام و 

 اغُيجي الؼحاحاث ختي هخسلو مً السخغ ياملػىن   -

 :الهؼم  هاُق 

 اقخذ بىابه الاؾخضغاء اوال   -

بػٌ الٍلماث زم ظھغث بىابه مً الىاع امام الهؼم زم  ناُقىظغله ؾام و 

نبؼ وهىالھا ازغج الهؼم مً بحن مالبؿه زالر ػحاحاث نؿحره في حجم الا 
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لؿام زم نكؼ مً زالُ البىابه وقخذ ؾام الؼحاحه الاولي وقغب مدخىياجھا 

زم قػغ ان نىجه غاصث له مغه ازغي وبػض ان قغب ؾاوؽ وبؿضاصي 

املكغوب وازخكي السخغ قػغ الازىحن ان  نكاجھم الجىيه غاصث لھم وغاص 

  ناُ:لھم نىجھم قىظغ ؾاوؽ هدى ؾام و 

 ظا الهؼم امللػىن غلي قػلخه  ًان يجب ان يمىث ھ  -

  :وھى يطخَ قهاُ ؾام

  هللااهه الان في حبل الظالم اما املىث والخياه قھي في يض   -

  ناُ:قطخَ ؾاوؽ وبؿضاصي و  

 لهض زضغخه يامىالي   -

 قهاُ ؾام:

اهه ؾبي يىذ اهىي ان ازغحه خها مً الؿابت املخغمه لًٌ قػلخه معي  -

الهه ؾبي وسخي ان َلب الاؾخضغاء ال ومػٌم حػلخجي اقُاٍ ؾًبا مىه و 

 واهذ في الؿابه  املخغمه يجب ان ازغج اوال مً ھىا زم انُى الُلب هاُي
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 ..انعرافة ..انفصم اخلايص   
 

  :بؿضاصي لؿام ناُونل الثالزت غلي قاَئ الىھغ لخظاث زم  

ًان َلب الاؾخضغاء الي  - في  هاُوييل ؾىسغج هدً مً ھىا يامىالي اطا 

 الؿابت 

غ له ؾام وؾاوؽ وضخَ الازىان بهىث مغجكؼ ختي اصمػذ غحن ؾام قىظ

  :ؾام لبؿضاصي ناُمً قضه  الطخَ زم 

 لً جسغج مً ھىا يابؿضاصي ابضا   -

قىظغ لھم بؿضاصي في خحره زم نمذ وغلي وحھه مالمذ الؿًب لسسغيت 

 :ؾام هاُ له امللَ مىه  ق

ن ؾٍان الؿابت اھضاء وال حؿًب يابؿضاصي ؾىف هسغج يما صزلىا ا  -

صزلىھا بخػىطه السجً وال يؿخُيؼ اخض مىھم السغوج الا بُلب الاؾخضغاء 

 اما هدً قضزلىاھا غلي  انضامىا وؾىف هسغج مىھا يما صزلىاھا 

  ناُ:قأبدؿم بؿضاصي وهظغ له ؾاوؽ و 

 ھل اعجاح نلبَ الان   -

  :وھى مبدؿمقهاُ بؿضاصي  

 مػىا ان نلبي صائما في عاخت الن امللَ ؾام   -
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 :له وھى يكحر الي ناعب نؿحر هدى اليمحن قهاُ ؾام 

 ھيا بىا الي ھظا الهاعب ختي ههل نبل خلُى الظالم   -

واججه الثالزت الي املغسخي وعيب ؾام وؾاوؽ الهاعب الهؿحر السكبي وبضاء 

بؿضاصي في خل الخبل املغبٍى بالهاعب زم نكؼ بضازله ونبٌ غلي املجضاف 

وؾاوؽ يجلؿان في مهضمه املغيب يىظغان الي املاء  وبضاء في الخجضيل وؾام

ي هالاؾكلھم واقػت الكمـ التي بضاءث جخدُى الي اللىن البرجالكطخي مً 

 والاشجاع السًغاء  الػاليت واملؿاخاث السًغاء الٌبحره غلي حاهبي الىھغ 

  :لؿاوؽ ناُجىھض ؾام زم 

 ؾاوؽ : قهاُخھا الػغاقت لىىان  نالھل ؾمػذ الىبإه التي   -

ًاهذ جههضى اهذ بھظا الٌالم    -  وػم واظً اهھا 

  :وھى قاعص الظھً قهاُ ؾام

لًٌ ييل ؾيدضر ھظا واها لم احض الٌخاب بػض زم مً املخخمل ان جٍىن  -

 قهاُ ؾاوؽ :الػغاقت  هكؿھا ججھل مٍان الٌخاب  

 مً املإيض اهىا ؾىجض خل ازغ اطا لم هجض الٌخاب وؾىف جٌؿب الخغب   -

ن مىاحه حيل مً الػكاعيذ يػض اهخداع ياؾاوؽ قأها نابلذ حيل مً ا -

  هللاالػكاعيذ  في حبل الظالم ولم يىجيجي اخض مىھم ؾىي 

 ال جهلو يامىالي ؾىجض الٌخاب وؾىيخهغ غلي هىان اهجي اقػغ بھظا   -
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 اجمجي ياؾاوؽ   -

 زم هظغ ؾام هدى الؿماء قىحض ان اليل نض خل غليھم قىظغ هدى بؿضاصي 

 ناُ له :و 

 متي ؾىهل يابؿضاصي   -

  :وھى يكحر الي الامامقهاُ بؿضاصي  

 الكاَئ بضاء يظھغ امامىا يا مىالي   -

هظغ ؾام الي الامام قىحض الكاَئ بضاء يظھغ امامه غلي بػض هو ميل 

قبضاء في اعجضاء السىطه والضعع وججھؼ ھى ؾاوؽ للجزوُ وبػض ان ونل 

ظغ خىله ليجض الًباب يملئ املٍان وصزان الهاعب الي الكاَئ نكؼ ؾام وه

يثيل يغجكؼ غً الاعى مؿاقت ههل متر ختي اهه ال يغي الاعى مً قضه 

الاصزىه ويىء الهمغ يىػٌـ غلي وحھه وبػٌ الاشجاع الغقيػت الجاقت 

ًان يهؼ  الساليت جماما مً اي اوعام غلي حىبي الُغيو وغلي مغمي البهغ 

بؿضاصي وؾاوؽ وهظغ ؾام هدىه الاشجاع ًىر الػغاقت قخهضم ؾام وزلكت 

ه بؿالؾل  قىحض مػلو غليھا بػٌ الھياًل الػظميه النؼام يثحره مغبَى

مً خضيض مً اعحلھا وبػٌ الخيىاهاث امليخه غلي الاعى زم في هھايت 

الاشجاع وحض نغص نؿحر ال يخجاوػ اعجكاغت غً الاعى ايثر مً زالزحن ؾم 

ھظا الهغص الي ؾيضه عجىػ جغجضي له قػغ يثيل وغيىن واؾػت قخدُى 
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حلباب اؾىص ممؼم ولھا قػغ ابيٌ يسغج مً اؾكل الػمامه الؿىصاء التي 

جغجضيھا ولھا غيىان بيًاء مثل الثلج وجدمل في يضھا حؼع شجغه نؿحر 

 :لھا ناُجخػٌؼ غليه قخىنل ؾام امام الػغاقت  و 

 مً اهتي؟  - 

  :ُ السكبيبهىث قيُاوي ؾليظ وھي جخهضم هدى املجز هاُ:ق 

 اها مً جبدث غىھا   -

قىظغ ؾام لغقانت زم جهضم زلل الؿيضه هدى الٍىر السكبي الاؾىص وغبر 

الؿياج زم املمغ املخػغج في جلَ الخضيهت طاث الاغكاب الهكغاء الؼابله ومً 

خىله احؿاص خيىاهاث ميخه غلي الاعى وبػٌ الػمضان الُىيله املػلو 

مليخه وغىضما ونل الي باب الٍىر السكبي غليھا قغو اعهب وبػٌ الكئران ا

 وحض غلي الباب عأؽ نِ ميذ  ويؼ غلي الباب 

صلل ؾام الي الضزل زلل الػغاقت وزلكت ؾاوؽ وبؿضاصي الي ؾاخت 

الٍىر الهؿحر الىتن ومً خىلھم غلي الجضعان مكاغل يثحره وبػٌ الهُِ 

ًان ھىاى امليخه املػلهت مً ؾهل الٍىر وجخضلي مً عؤؾھا وفي نضع الٍ ىر 

مىنض هاع وغليه اهاء يبحر اؾىص وبضازلت زالر نُِ ؾىصاء يخم ؾليھم 

وبجىاع املىنض ونكذ العجىػ ممؿٌه بمػلهت  يبحره ضسمه جهلب ما بضازل 

 قهاُ ؾام:الاهاء وظھغھا لؿام والغحاُ 
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 اها امللَ...  -

 ث له ناُ:وناَػخه الػغاقت صون ان جىظغ هدىه و  

غلي ههل مملٌه وجغؾب في اؾترصاص باقي مملٌه ابيَ  ؾام الانكاوي ملَ -

 اليـ  يظالَ 

  ناُ:قىظغ له ؾام و  

 وػم واها ابدث غً الٌخاب امللػىن   -

  :ذ لهنالقىظغث الػغاقت هدىه و 

يثحر مً الجان والبكغ يبدثىن غىه لًٌ يجب ان جٍىن هيخَ َيبه   -

 للخهُى غلي  الٌخاب 

يؿغ قىيه هىان واهخهغ غليه خاب ختي ااوي اعؾب في الخهُى غلي الٌ -

 الجان مً ظلمه وقغوعه   وازلو

 ذ  يجب ان جسخبر الاُو  نالقطخٌذ الػغاقت و 

 قهاُ ؾام:

  ؟ييل  -

ذ له وھي جدكمم ًل حؼء مً حؿضه وجلخل خىله نالقىظغث له الػغاقت و  

 :مثل الخيت
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ًاء لًٌ يىههَ ال  - خسلي جكىح مىَ عائدت الصجاغت والانضام والهىه والظ

 غً الترصص  قأهذ صائما مترصص في ًل نغعاجَ  

 قهاُ ؾام:

 ھظا يظب   -

 :ذ له نالقأبخػضث غىه غضه زُىاث للسلل و  

ؾىف جسغج مً ھظا الٍىر وجىاحه زالر ازخباعاث يجب غليَ ان جأزظ  -

الهغاع الؿليم في ونذ نهحر واطا هجخذ ؾىف ججض هكؿَ امامي ھىا 

 تي اصلَ غليه  وبػضھا ؾىف جضقؼ  زمً الٌخاب خ

   :لھا ناُقىظغ ؾام هدى عحاله و 

 وعحالي ؟   -

 ذ هالق

 عحالَ ؾىف جيخظغ ھىا ختي حػىص   -

  :ذ لههالهظغ لھا ؾام زم هظغ هدى ؾاوؽ وبؿضاصي ق 

 ال جترصص وواحه ابكؼ نغعاجَ   -

جهضم ؾام هدى باب الٍىر ومض يضه هدى مهبٌ الباب وقخدت زم زغج مىه 

بػض لخظه بضاء الًىء يدؿغب الي غيييت قىظغ الي مٍان قضيض الظالم و 
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خىله وحض اهه في مجُز ياؾميىا ويغجضي نميو اػعم وبىُاُ حيجز اؾىص 

 واملجُز مظلم قىظغ في ؾاغت يضه  وحضھا الىاخضه بػض مىخهل الليل 

ًان يهل ؾام وؾِ املضزل الامامي للمجُز وفي مىاحه الؿلم املإصي الي 

ؾغقت املػيكت وغلي يميىه املُبش وؾغقت البياهى الُابو الثاوي وغلي يؿاعه 

زم بضاء يؿمؼ انىاث جأحي مً الُابو الثاوي انىاث نغار مٌخىم وأھاث 

ًأن ھىاى مً يخألم قىظغ هدى الاغلي وويؼ يضه غلي جغابؼيً  مٌخىمه و

الؿلم السكبي ونػض الضعج في زُىاث زهيله ختي ونل الي ممغ َىيل 

ًان غلي  اليؿاع زالر ؾغف قظل يخدبؼ الهىث ختي ونل بالُابو الثاوي و

الي باب الؿغقت الثاهيت وويؼ اطهه هدى الباب وؾمؼ انىاث الهغار املٌخىم 

قكخذ الباب وصلل الي الضازل بؿغغت لىجضه ياؾميىا قىحضھا غاعيت جماما 

في اخًان شسو ما ال يػغقت قأقھغ ؾيكت وبؿغع قضيضه قهل عأؾه غً 

ملكغف الخغيغ املىحىص غلي الكغاف ولكذ حؿضه زم سخبذ ياؾمىا ا

حؿضھا الػاعي به زم هظغث هدى ؾام والجؿض مغمي غلي الاعى وبضاءث في 

 :ذ له نالالهغار  وحلؿذ الهغقهاء بػيضا غىه و 

ييل اجيذ الي ھىا ... ؾام اها لم اقػل شخئ اهه ھى مً اغخضي غلي ھى مً  -

 احبروي  غلي طلَ اهذ حػلم اهجي خبيبخَ اهذ  

 ناُ:قىظغ لھا ؾام و 
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 اهتي زضغت مً الػغاقت ولؿذ خهيهت اهتي مجغص وھم   -

قىظغث له ياؾمىا صون ان جكھم شخئ واعحؿم غلي وحھھا غالماث الضھكت 

  :ذ لهالهوغضم  الاؾديػاب ق

 اھضاء يا ؾام ال جهخلجي اعحىى اها خبيبخَ ياؾميىا اليـ يظلَ   -

في الانتراب مىه غضه زُىاث ث ياؾميىا أقأزخكي الؿيل مً يض ؾام وبض

 :لھا  ناُوھي جبٍي  وجخىؾل اليه ختي ال يهخلھا وؾام يىظغ لھا في حعجب زم 

ًي يثحرا وجمؼنذ   - اغلم اهَ وھم وزضغت وال وحىص لٍي لٌجي اقخهذ الي عؤيا

 اونالي مً الكىم اليٍي 

ث في أا خُى غىهت وهظغث في غيىه زم بضقأنتربذ مىه ايثر ولكذ ػعاغيھ

جهبيله نبالث خاعه وغكىائيه وھمجيت وغىيكت وؾام مؿمٌ الػيىحن 

مؿدؿلم لھا وبضون ان يكػغ ؾام بضاء يظھغ لھا ػيل َىيل له ؾً مضبب 

مثل الغمذ يترانو الؼيل في الھىاء زم انترب مً مإزغه غىو ؾام ونبل ان 

يُػىه في مإزغه غىهت قھهذ ياؾميىا وجخظذ غيىاھا وزغج الضم مً 

غث هدى زهغھا قىحضث ؾيل ؾام مؼعوع قيھا زم صقػھا ؾام قمھا وهظ

 بػيضا غىه وؾهُذ غلي الاعى وجدىلذ الي عماص يخالغب  به الغياح 

 :ؾام لىكؿه وھى يىظغ خىله والي الؿغقت  ناُو  
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ًان يجب غلي ان انخلَ مً البضايت عؾم اهجي اغلم حيضا اهَ  - اهه الترصص 

ًاهذ نىعه حكبھحن  ياؾميىا لٌجي لً اؾخُيؼ  ان انخل خبيبتي ختي وان 

 مؼيكت مىھا 

زم اججه وزغج مً باب الؿغقت الي ظالم قضيض وبضاء يدؿغب الي اهكت عائده 

ويًغب وحھه عياح زلجيه زكيكت وبػض لخظاث بضاء يدؿغب الي غيييه الثلج 

 قػاع الهمغ  وبضاء يغي ماخىله 

ىله قحئ ؾىي الثلج  ونل ؾام غلي قاَئ زالي جمام مً البكغ وال يىحض خ

 املدؿانِ ومياه مخجمضه وزلج يثيل اؾكل نضميه 

جهضم ؾام غضه زُىاث الي الامام وھى ال يضعي ايً ھى وماطا يكػل ختي 

نمؼ نىث شسو ما يأن قخدبؼ الهىث ختي وحض شسو ما مضقىن بحن 

الثلج ويأن بكضه قبضاء يىكٌ غىه الثلج ختي جبحن وحه الصسو وحػغف 

ھا يدله ابىه ؾيال قؿاغضھا وازغحھا مً الثلج ووحه غليه ؾام اه

 نىلجاهه هدىھا قظھب الثلج غً حؿضھا وغاص 

حؿضھا الي صعحه خغاعجه الُبيػت مغه ازغي وبػض لخظاث اؾترصث يدله 

قهاُ وغيھا مغه  ازغي وونكذ بحن يضي ؾام وقٌغجه غلي اهه اههظ خياجھا 

  :لھا ؾام

 ما الظي احي بٍي الي ھىا ؟  -
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 :ذ له لهاق 

ان الهاضخي هكاوي في اعى الامىاث بضُ مً الؿابت املخغمه ختي يخسلو  -

ًاهذ جهل امامه يثحرا  ًان صائما يٌغه امي الهھا جدب الػضُ و مجي هھائيا قھى 

 وجٌكل  ظلمه امام الانكاوي 

زم ؾمؼ نىث ػمجغه جأحي مً بػيض وجأيض اهھا انىاث طئاب قأقھغ ؾيكت 

وجهضم هدى ؾام اعبػت طئاب يبحره في حجم الكيل وهظغ هدى مهضع الهىث 

 لھا قغو ابيٌ  وغيىن المػت في ظالم اليل 

وانتربذ الظئاب مىه بكضه ونىػى خىله صائغه وھجم غليه الظئب الاُو 

ػىه ؾام  ونخله وؾهِ الظئب زم ؾمؼ نىث يدله جهُى للظئاب  انخلى  َو

 ؾام اھجمى حميػا غليه الان 

م يؼمجغون ومؿَ اخضھم ػعاع ؾام بحن قٌيه قھجم الجميؼ غليه وھ

والازغ مً نضمه قُػً الاُو وقهل عأؽ الثاوي والثالث قخذ قٌه غلي ازغه 

وھجم غلي ؾام مً نضعه قؼعع ؾام ؾيكت في قم الظئب زغج مً الجه 

الازغي وبػض ان ماث الظئب  وابػضه ؾام غىه وحض يدله جغيٌ في اججاه 

 امي  وجهُى  يجب ان جمىث يما نخلذ

مدضزا  قهاُ ؾامقغقؼ ؾام ؾيكت وقهل عأؽ يدله وجدىلذ الي عماص   

 هكؿت
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اهتي ايًا زياُ لٌىَ مً اغضائي قٍان يجب غلي ان ال انىم بأههاطى مىظ  -

البضايت لٌىجي جغصصث يثحرا واههظجَ ايغاما للػؼيؼه ؾيال عؾم اهجي اغلم اهَ 

جغصص والػغاقت مػھا ًل  وھما وال وحىص  لٍي قأجسظث الهغاع الساَئ بػض

 الخو قالترصص ھى مكٍلتي 

اهكخدذ مً الؿماء صوامه يبحره حكبه الغياح وابخلػذ ؾام وبضاء يكػغ ان 

ًل قحئ يضوع مً خُى وقجاءه انخضم باالعى ووحض هكؿت يهل وؾِ 

ؾغقت مً الدجاعه وامامه غلي الخائِ حيىا امه مهيضه بؿالؾل مً الخضيض 

ل بجىاعھا امللَ هىان وفي يضه يغباى ؾليظ وامه جبٍي مً يضھا ونضميھا ويه

وجهغر قأقھغ ؾام ؾيكت وظل يدباصُ الىظغ بحن هىان وامه وبػض لخظاث 

ػىھا بؿيكت وقهل عاؾھا غً حؿضھا وهىان يهل امامه  جهضم هدى امه َو

يىظغ له قأبخػض ؾام غضه زُىاث للسكلل وظل هظغه مػلو غلي هىان لٌىه 

الضهيا مً خىله بكضه وغىضما غاص الًإ مغه ازغي  لم يخدغى زم اظلمذ

وحض هكؿه يهل وؾِ ًىر الػغاقت وؾاوؽ وبؿضاصي يجلؿان غلي مهاغض  

  :بؿضاصي ناُزكبت قھب الازىان واججھى هدى ؾام و 

  ناُ:ھل اهذ بسحر يامىالي  قھؼ ؾام عأؾت و   -

 ال جهلو  وػم بسحر  -
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لٌبحر وجهغر وجهُى  للمغه زم هظغ هدى الػغاقت التي جهل امام الاهاء ا 

  :ذ لهنالالسمؿحن بػض املائه جككل الترييبت زم هظغث هدىؾام و 

  :لھا هاُاھا لهض غاص البُل ؾغيػا  ق  -

 ھل هجخذ    -

  :ذ لههالق

 بالُبؼ هجخذ لًٌ ملاطا نخلذ امَ في الازخباع الازحر    -

  هاُ:ق

ًان مً املكترى ا  - ن يھاحمجي الن هىان اقض اغضائي وغىضما ظھغث امامه 

وغىضما امخىؼ غً مھاحمتي جأيض لي ان السُغ والػضو الخهيهي لي ھى 

 :ذ الػغاقت هالالصسو املدكبه في  نىعه حيىا  ق

مػَ ًل الخو والان يجب غليَ ان جضقؼ زمً الخهُى غلي املػلىمه    -

 :لھا قهاُ ؾام

 وما ھى الثمً    - 

 :ذ هالق

للكباب مغه ازغي ولٌىَ يما  اهجي اخاُو ان انىؼ جغييبه ججػلجي اغىص -

 جغي ال  اهجر في نىػھا وامللىى امثالَ يجيضون نىؼ ھظه الترييبه  

 قهاُ ؾام:
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 قھمذ جغؾبحن في الخهُى غلي الترييبه    -

  :ذ لههالق

 في اؾغع ونذ  -

واججه ؾام هدى الاهاء وبضا في اقغاؾت بىاؾُه السخغ الساعج مً نىلجاهه 

والاغكاب مً الػغاقت وبضاء في َھي الترييبت وبضاء في اخًاع بػٌ الاصواث 

امام الػغاقت وبػض ههل ؾاغت بضاء ؾام في قٌ مدخىياث الاهاء صازل 

  ناُ:ػحاحه يبحره وهاولھا  للػغاقت و 

 ھاھي الترييبه   -

قخىاولخھا الػغاقت صقػت واخضه وؾهُذ غلي الاعى وھي جهغر مً قضه 

م زم بضاء قػغھا يىمى بؿؼاعه الاالم وازظث ويؼ الجىحن وھي جهغر وجخأل

ويهبذ يثيل وجبضُ حلضھا وانبذ هاغم مكضوص وبػض لخظاث وبػض ان 

اههغف الالم غىھا اؾخػاصث الػغاقت وغيھا وونكذ امام ؾام وؾاوؽ 

ًان في قضه الاهبھاع بجمالھا قٍان لھا بكغه بيًاء مثل  وبؿضاصي الظي 

ىيل الثلج وقضيضه الىػىمه وقػغ مثل زيٍى الظھب الس الو ويثيل َو

حضا يهل الي الاعصاف وحؿض ممكىم وهھىص يبحره مكضوصه وغيىن  ػعناء 

 ػعنه البدغ واهل نؿحر وقم مؿخضيغ نؿحر مثل زاجم ؾليمان 
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ذ وھي جطخَ مً قضه نالقأججھذ الػغاقت هدى املغايا وهظغث الي هكؿھا و  

   :الكغخه

 اهجي احمل بٌثحر مما جسيلذ    -

  :هذ لنالزم هظغث لؿام و 

 قٌغا لَ يامىالي امللَ    -

 :لھا  هاُق

 والان ازبريجي ييل احض الٌخاب   -

 :ذ له هالق 

ؾىف جظھب الي مضيىه الُالؾم وجبدث غً عحل اؾمه يمىاع وھى   -

 خاعؽ وخامي  الٌخاب وؾىف يؿلمَ الٌخاب غىضما حؿأله غىه 

  قهاُ ؾام: 

   ؟يؿلمجي الٌخاب اوملاط  -

  :ذ لههالق

 ٌخاب ملً يؿأُ غىه ويُلبه  الن مھمخه ھي ان يؿلم ال -

 :لھا  قهاُ ؾام

 وييل اطھب الي مضيىه الُالؾم اها ال اغغف ايً جهؼ   -

 :ذ لهنالقىظغث له و  
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 اهھا مػلىمه ازغي حضيضه ويجب ان جضقؼ الثمً   -

 وما الثمً ھظه املغه   -

  :في صالُ وعنت وھي جهبله ذ لهنالقخهضمذ مً ؾام و  

خغي الظي يجػلجي في زلىص الي ابض ايؿحر الخياه  طلَ املكغوب الس  -

 الابضيً 

قىظغ لھا ؾام وقخذ يضه وظھغ بضازلھا شخئ ما يكبه الٌھغباء زم ازخكذ 

وظھغ في يل يضه ػحاحه نؿحرة في حجم غهله الانبؼ وازظجھا الػغاقت 

 وقغبخھا ًلھا زم  بضائذ حكھغ بالم قضيض وبػض لخظاث مً الالم

 :ذ له نال 

 اوال  يجب ان ازخبر املكغوب   -

 :لھا  هاُق

  ؟ييل جسخبريىه  -

  :ذهالق 

 ؾىف جكهل عأسخي غً حؿضي   -

لًٌ الؿيل غبر  الكاجىهقىظغ له ؾام زم قھغ ؾيكت ويغب غىو الجميله 

 مً زالُ الػىو ولم يسضقھا او يجغخھا 
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قىظغ لھا ؾام في حعجب زم نام بُػىھا غضه َػىاث في نضعھا لًٌ  مؼ ًل 

ًان يسغج الؿيل مً حؿضھا صون  ان يترى اي حغح او  اي ازغ  َػىه 

  :ذنالقىظغث له و 

 يٌكي ھظا لهض جأيض لي اهجي ازظث املكغوب الصخيذ   -

 :لھا  قهاُ ؾام 

 ييل اطھب الي ھىاى ايخھا الجميله الكاجىه    -

  :ذ لههالق

ؾىف جخجه الي ازغ الؿابت وجهػض حبل الؼلؼاُ وجهغاء َلؿم قخذ البىابه  -

 وحػبر  الي اعى الُالؾم 

 :لھا هاُق 

 ال يىحض لھا َلؿم قأها اغغف ًل الُالؾم   -

  :ذ لهنالقىظغث له وضخٌذ ضخٌه قاجىه و  

 اصقؼ زمً الُلؿم وجدهل غليه    -

 قهاُ ؾام:

 ًل شخئ غىضى بثمً   -

 :ذ له هالق 
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اها اغلم اهَ ال حؿخُيؼ ان جسغحجي مً ھىا نبل ان جسغج اهذ ولظلَ  -

لؿابت املخغمه واها ؾىف اجضبغ امغي ؾىف جكخذ  لي بىابه جىهلجي الي مضزل ا

 لھا  قهاُ ؾاممً ھىاى  

  ؟ييل  -

  :ذ لههالق 

معي َلؿم يكَ الغابِ الىھمي املىحىص غلي املضزل واملسغج مً الؿابت   -

املخغمه واطا نغاءث الُلؿم ؾىف يىٌكل امامي املسغج واغبر مىه الي 

 غيتي مضيىه السخغه ومً ھىاى ؾىف اجبضع امغي واًىن خهلذ غلي خ

 :لھا  قهاُ ؾام 

 لٍي ماقئتي   -

زم جمذ بٌالم ؾحر مكھىم واهكخدذ امام الػغاقت بىابه مً الىاع قأنتربذ 

الػغاقت مً البىابه وهظغث بضازلھا وانبذ ههل حؿضھا وعأؾھا صازل 

  :ذ لهنالالبىابه والىهل الثاوي  زاعحھا زم غاصث الي ؾام و 

ًان يجب غلي ان اجأي  -  ض بػض ما خضر مؼ بھاجىع اهه املسغج قػال 

زم اججھذ هدى مىًضه يبحره واخًغث وعنت ونلم  مً الھىاء بكػل السخغ 

 :ذ له نالويخبذ له  َلؿم وهاولذ ؾام الىعنه و 

 



 
 

~ 99  ~  
 

 ھظا ھى الُلؿم الظي يكخذ لَ البىابه الي اعى الُالؾم   -

 زم غبرث مً البىابه واوؿلهذ البىابه زلكھا 
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 ..املؤايرِ..م انطادش  انفص 
 

زغج ؾام وعقانت مً الٍىر السكبي وناص ؾاوؽ الُغيو هدى الكماُ وغبر 

مػھم الٌثحر مً الھًاب والخالُ واملؿاخاث السًغاء الىاؾػت ختي ونل 

بھم الي ؾلؿلت  مً الجباُ وانبذ الجميؼ يؿحر وؾِ ممغاث ييهت بحن 

اؾدىض غلي حباُ قاھهت الاعجكاع  حلـ ؾام بجىاع اخض الصسىع و 

  ناُ له :نىلجاهه قىظغ له بؿضاصي و 

 ماطا بَ يامىالي   -

  :وھى يىظغ الي الؿماء اُ ؾامقه 

 ان الكمـ اقغنذ وهدً وؿحر َىاُ الليل   - 

 قهاُ ؾاوؽ :

 ؾىف وؿتريذ نليال مً غىاء الُغيو ووؿخٌمل الؿحر غىض املؿاء  - 

ًان ھىا ى ايثر مً زم الخظ ؾام وحىص ؾغبان يثحره جهل خىله وفي الؿماء 

  هاُ:مائه  ؾغاب يُحر قىم عؤؾھم ق

 ما نهت ھظه الؿغبان   -

  :بؿضاصي ناُقىظغ ؾاوؽ وبؿضاصي هدى الؿماء في صھكت و  

 مً املإيض اهھا َيىع مھاحغه   -
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اع به بػيضا  زم انترب اخض الؿغبان مً ؾام وزُل مىه الهىلجان َو

اع زلكت قخدُى ًل مً ؾام وبؿ ضاصي الي قخدُى ؾاوؽ الي ؾغاب َو

اع ًل مىھم زلل  ؾاوؽ والؿغاب اللو   نهىع َو

ظل ؾام وعقانت في مُاعصه الؿغاب بحن الجباُ والھًاب وقغوع الاشجاع 

الػاليت قٍان الؿغاب يُحر بؿغغت قضيضه مما يضُ غلي اهه مسخىع وليـ 

لما انترب مىه ؾام ھغب الؿغاب في اججاه مػايـ قٍان  ؾغاب خهيهي ًو

 الُحران واملغاوؾت قضيض املھاعه في

ازترم الؿغاب املمغ الكانل بحن ؾلؿله حبليه وزلكت ؾام وعقانت وفي ملر 

البهغ ازخكي الؿغاب غً اغيىھم وونل ؾام قىم اخض الجباُ يىظغ خىله 

حيضا زم جىنل بؿضاصي وؾاوؽ بجىاع ؾام وجدُى ؾام الي نىعجه 

 بؿضاصي  ناُ:البكغيه وجدُى بؿضاصي  وؾاوؽ زم 

 ب ازخكي الؿغا  -

 قهاح ؾاوؽ وھى يكحر الي اخض نمم الجباُ  

 ھاھى ھىاى   -

اع ًل مىھم زلل الؿغاب الظي هظغ  وجدُى ؾاوؽ وبؿضاصي الي نهىع َو

هدىھم زم  ھغب الي الؿماء وظل ؾام يغانب املكھض مً بػيض وھمـ 

 :لىكؿه نائال 
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 ختي عأيىاه ان ھظا الؿغاب يغيض ان هدبػت الي مٍان ما قھى ظل في اهخظاعها   -

اع زلكھم وظل الجميؼ يُحر زلل الؿغاب  زم جدُى ؾام الي نهغ َو

الؿغيؼ ولم يؿخُيؼ اخض ان يلخو به ختي جىنل امام اخض الٌھىف الجبليت 

 زم صلل الي الضازل  وصلل زلكت ؾاوؽ وبؿضاصي زم اجبػھم ؾام 

صزل ؾام وعقانت الٌھل املظلم وؾهِ الجميؼ غلي الاعى وجدىلى الي 

 عجھم  الخهيهت مغه ازغي وھم في خاله اؾماء جامه نى 

قخذ ؾام غيىت في جثانل ووحض هكؿه صازل نكو خضيضي ضسم يخضلي مً 

ؾهل الٌھل وفي الاؾكل بغيه ماء بھا الٌثحر مً الخماؾيذ وحضعان 

الٌھل بھا الٌثحر مً املكاغل ومؼيىه بخمازيل حجغيه ملخاعبحن يغجضون 

يىف وغلي الجه الازغي مً الٌھل في الاؾكل مالبـ الخغب وفي ايضيھم ؾ

ًان ھىاى قاَحئ نؿحر ومىًضه يبحره زكبيت وزلل املىًضه  امام البريه 

يغسخي زكبي ضسم مكؿُى مً الاعبؿيَ يكبه غغف امللىى وخُى 

ًان يهل الٌثحر مً الؿغبان وزمؿت انؼام يغجضون  الٌغسخي واملىًضه 

م حػغيى للٌثحر مً الخػظيب مالبـ باليت ممؼنه ويخطر مً مالمدھم اهھ

هديجه الجغوح الٌثحره في احؿاصھم ووحىھھم زم هظغ ؾام خىله صازل 

الهكو قىحض بؿضاصي وؾاوؽ في خاله اؾماء قاججه هدىھم وبػض غضه 
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مداوالث في  ئقانخھم هجر ؾام واؾخػاص ًل مىھم وغيت مغه ازغي وفي 

  :ؾاوؽ ناُصھكت 

 ماطا خضر   -

 اُ بؿضاصي :قهقھؼ ؾام عأؾه هكيا 

 اها اقػغ اوي ھؼيل حضا مثل السغنت الباليت   -

 قهاُ ؾام:

 واها ايًا اقػغ ان نىحي ًلھا طھبذ ولم يدبهي ؾىي نىحي البكغيه  - 

ظل الجميؼ صازل الهكو يىظغون خىلھم وخاُو ؾام ان يٌؿغ الخضيض 

ًاهى في خاله يػل قضيضه  لٌىه قكل  وخاُو ؾاوؽ وبؿضاصي لٌىھم 

  ناُ:ه و قىظغ ؾام ل

 ًل ما اجظيغه اهىا يىا هُاعص طلَ الؿغاب ختي صزلىا ھظا الٌھل    -

  :بػض ان جىنل غً مداوالجه في يؿغ الهكو الخضيضيقهاُ ؾاوؽ 

 لً يىٌؿغ ولى بػض الل غام   -

  ناُ:قىظغ له بؿضاصي و  

 مً املإيض اهيىا قهًىا نىاها وونػىا في قش حضيض    -

 قهاُ ؾاوؽ :
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ًأهىا ماطا يدضر لىا مىظ  - ان زغحىا وهدً وؿهِ في الكسىر مثل الُيىع و

 ؾبائا    هللااقض زلو 

   :له قهاُ ؾام

 اھضائى ختي وؿخُيؼ الخكٌحر والھغب مً ھىا    -

  قهاُ بؿضاصي :

كاُ   -  وييل ؾىسغج مً ھىا بػض ان انبدىا ايػل مً الَا

 قهاُ ؾاوؽ :

 مً املإيض اهىا صازل مٍان مُلؿم يكهض الجً نىاه  - 

 :لؿاوؽ قهاُ بؿضاصي 

 ومً الظي احي بىا الي ھىا وال جهُى لي اهه الؿغاب امللػىن  -

 قهاُ ؾام:

ًان يؿخضعحىا الي ھىا لًٌ لخؿاب مً يػمل ھظا الؿغاب ؟   - ان الؿغاب 

 قهاُ ؾاوؽ :

او يجىػ ان الؿغاب ھظا ھى اخض اغضائىا او شسو ازغ غغف بغخلخىا  -

 وؾىف يهىم  بأؾخؿالُ امللَ ؾام 

 قهاُ ؾام: 

ًاهذ شسهيخه قيجب ان وػغف مىه اوال ماطا يغيض   -  مھما 
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ًامه وؾام وعقانت صازل الهكو الخضيضي املخضلي مً ؾهل  ومغث ؾاغت 

الٌھل وھم في خحره ويىظغون هدى الانؼام والؿغبان ويداُو بؿضاصي 

 الخىانل مؼ الانؼام 

ويخدضر مػھم ويؿألھم غً ؾيضھم الظي احي بھم الي ھىا لًٌ صون ان 

ًأهھم جمازيل ي  خكىه الانؼام  بٍلمه واخضه و

بػض ؾاغت ازغي ظھغ صازل الهكو ابغيو يبحر به ماء وزالر اَبام مً 

الاعػ قىظغ الثالزه هدى الُػام زم انترب ؾام مً ابغيو املاء وقغب ختي 

  :ؾاوؽهاُ له اعجىي زم غاص الي  حلؿخه الاولي زاهيا ق

 مىالي ما الػمل الان    -

  :في ھضوء ناُو  قىظغ له ؾام

 ؾىف هيخظغ ختي يسغج غليىا الصسو الظي اخًغها الي ھىا    -

 قهاُ بؿضاصي :

 هت ويؿخػض الان ختي ياًلىا اقػغ اهه غمالم مً الػمال  -

 :في ؾًب  ناُقىظغ له ؾاوؽ و  

والػمالم ؾحرؾل لىا ؾغاب يؿغم نىلجان امللَ ختي هدبػت الي ھىا وههؼ  -

 في  الاؾغ 

 :بؿضاصي هاُق
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 مػَ خو مً املإيض اهه شسو ازغ   -

ومغث ؾاغاث يثحره وھم في الهكو الخضيض صون ان يخدضر مػھم اخض 

ختي ؾلبھم الىػاؽ وبػض مغوع ؾاغت اؾديهظ الجميؼ ليجضو الخاُ يما 

ًاهذ الضهيا ظالم ام ان ھى وانبذ ؾام قانض  اخؿاؾت بالؼمً وال يػلم اطا 

صي يكهض اغهابه وبضاء يهغر الكمـ اقغنذ زاهيا غليھم وبضاء  بؿضا

ويىاصي غلي مً نام بسُكھم صون حضوي  زم هظغ ؾام هدى الُػام واججه 

  ناُ:هدى الصخىن وويؼ يضه في الصخً و 

لھم  ان الُػام ؾازً يما ھى وھظا يػجي اهىا همىا ؾاغت او ههل  -

 الؿاغت ال ايثر

جم ويؼ زم هظغ هدى املىًضه في الاؾكل قىحض الؿغبان والانؼام ازخكى و 

الٌثحر مً الُػام والكايھت جٌكي حيل بأيمله وبػض لخظاث ظھغث يدله 

مً الػضم وهظغث هدى الهكو الخضيضي واعحؿم غلي وحه ؾام والجميؼ 

الضھكت واججھذ هدى الٌغسخي زلل  املائضه وحلؿذ غليت وبضائذ في جىاُو 

 قهاُ ؾاوؽ :الُػام 

 بت املخغمه  وؿيذ جماما اهىا هكيىا جلَ الخكغه الي الؿا  -

  :لھا ناُقهاح بؿضاصي بأغلي نىجه و 

ي لهض قىھتي ؾمػخھم    -  اهتي غاع غلي ؾيال وابًى
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 :ذ لھمنالقىظغث لھم بُغف غيييھا وايملذ َػامھا و 

اهجي ملٌه غلي الؿابت املخغمه ولً يضزل اخض او يسغج مً الؿابت صون  -

طن مجي اها وھي غلمي ختي جلَ الػغاقت زغحذ مً الؿابت بػض ان ازظث الا 

 الان ججلـ في اقسم  قىاصم مضيىه السخغه وجخمخؼ بجمالھا 

 :لھا  قهاُ ؾام 

ال اظً ان مىحي ھى ًل ماجخمىيه يايدله ومً املإيض ان السُه جبضلذ والا  -

 يىتي  نخلخيجي واها في الؿيبىبه  

  :ذ لهنالقهكهذ يدله بيضھا و 

 اؾخيخاج عائؼ   -

 :ؾاوؽ هاُق

 زُخيَ  اَلػيىا غلي -

ذ يدلت وھي جغقل الهليل مً الػهحر بػض ان اهھذ َػامھا وحؿدىض هالق

 بظھغھا غلي  مؿىض الٌغسخي 

ال جىحض زُِ ًل ما في الامغ اهجي ونػذ في ؾغام ؾام الانكاوي وبػض ان  -

 قهاُ ؾاوؽ :غلمذ  مً الانؼام اهه ھىا نغعث ان اجؼوج مىه  

 اهٍي مجىىهه  -

  :ذ يدلههالق  
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 اقو غلي الؼواج مجي يا ؾام  ھل جى   -

  :لھا قهاُ ؾام

وما قائضه الؼواج واها صازل الهكو وهىان يؿيُغ غلي اململٌه الىؾُي  -

 بجيل  الػكاعيذ  

  :ذ لههالق

اَمئا قبػض ان اجىهب ملٌه غلي مملٌه الانكاوي ؾىف اجىاُػ غً  -

ت ووػيل في اململٌه الىؾُي واململٌه الؿغبيت لىىان وايخكي باململٌه الكغني

 ؾالم اها وابجي  او بىتي 

 :لھا  ناُقطخَ بؿضصي و  

 اهٍي جھؼي يايدله    -

  :ذ يدله لههالق

اهظغ خىلَ با بؿضاصي واهذ حػغف مً قيىا في مىيؼ نىه ومً قيىا في  -

مىيؼ يػل اهجي نغعث ان اهجب مً ؾام الانكاوي واؾخىلي غلي الهالصه 

ل ازبذ امام الجميؼ ان ابجي ھى التي في نضعه ويغجضيھا ابجي وبھظا الكٍ

والهه نؿحر ؾىف اًىن اها امللٌه ختي يخم الخاؾػت الىعيث الكغعي للبالص 

غكغ مً غمغه بهغاخه اها اجمجي ان اهجب مىَ بيذ يا ؾام ختي جتزوج مً 
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ابً غمي ويسخكي وؿل الانكاوي مً  غلي وحه الاعى ويدٌم وؿلي ووؿل 

 مً احلھا  ابي اململٌه التي اؾخدهھا وماث 

  قهاُ ؾام:

 وييل ؾيدضر ھظا   -

 :ذ له نالقطخٌذ يدلت و  

اهه خضر بالكػل ياغؼيؼي قبمجغص صزىلَ ھىا الي الٌھل املُلؿم ھظا  -

ازخكي ههكَ الججي وانبدذ بكغي وبؿضاصي وؾاوؽ انبدى ايػل 

مً الًػيل اما اها قمعي نالصه جدميجي مً ھظا املٍان املُلؿم ويبهيجي 

ؼ مسخىم سخغي في املاء التي قغبخھا يا ؾام وبػض ؾاغت غلي نىحي وجم وي

واخضه ؾىف جلھث زلكي مثل الٍلب غلي نضميَ ويضيَ بػض ان يػمل 

الا  ن مػاقغهجغيض بػض الا مكػُى السخغ في اخكائَ وجهؼ في ؾغامي ولً 

 معي اها  

   :لھا ناُقطخَ ؾام و 

 ؾىف هغي يايدله ؾىف هغي   -

 :ذ له هالق
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اطا اؾخُػذ ان حكبؼ عؾباحي وججػلجي انغر مثل  اَمأن ياؾام لً انخلَ -

الىخىف في البريه ؾىف ابهي غلي خياجَ سجحن ھىا ومً خحن الي ازغ انىم 

 بؼياعجَ ختي  جُكحئ لھيب حؿضي املكخػل 

بام وباقي الُػام  زم اههغقذ يدلت وصزل مجمىغه مً الانؼام عقػى الَا

اع هدى الهكو الخضيض زم انترب مً البدحره اخض الانؼام وعقؼ يضه واق

قؿهِ  بؿضاصي وؾاوؽ في خاله اؾماء زم زغج مً يض الهؼم قػاع ازًغ 

واججه الكػاع هدى يض ؾام وجم جهيض يضه بھظا الكػاع زم نام الهؼم بكخذ 

باب الهكو واقاع هدى ؾام قاعجكؼ في الھىاء وزغج مً الهكو وؾهِ 

ء وظل ؾام مػلو في جدذ انضام الهؼم زم عقػت الهؼم مغه ازغي في الھىا

الھىاء وجهضم امام الهؼم وغبر ممغاث يثحره صازل الٌھل ختي صزل به 

ؾغقه مغبػت الكٍل وغلي حضعاهھا مجمىع مً املكاغل ومىًضه زكبيه 

وبػٌ الؿيىف والغماح غلي الجضعان زم ؾهِ ؾام غلي الاعى وزغج 

ھىص مثل الهؼم مً الؿغقت وصزلذ غليه يدله في نىعه بكغيه لؿيضه لھا ه

البُيش وقػغ اقض ؾىاص مً الليل وغيىن غؿليت هاعيت وقم نؿحر وقكخان 

عقيػخان وبكغه بيًاء وحؿض ممكىم واعصاف مخىؾُه وجغجضي نميو 

زم ونكذ امام ؾام واقاعث بيضھا له نهحر ابيٌ يٌكل غً قسظيھا 

 :ذ له نالقىنل غلي  نضميه وانبذ في مىاحھخھا و 
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نضعي يمخلئ بالؿًب مىَ ياؾام الهَ الؿبب في مىث امي لًٌ يجب  -

غلي ان اجدملَ ختي اخهل غلي الػغف زم انخلَ واها لً اجدمل ان اعاى 

زم اؾخضاعث له وويػذ يضھا  ،اهذ حػاقغوي لظلَ ؾىف اغُيَ ظھغي و 

قأنترب ؾام مً اخض الغماح املىحىصه غلي الخائِ وازظ غلي املىًضه 

 الغمذ بھضوء  وعقانت وانترب مىھا 

  :ذ لهنالو 

 يٌكيجي اهجي ؾىف الض َكل مىَ   -

وھى يبخػض  لھا ؾام هاُعأؾھا ونغزذ يدله ققؼعع ؾام الغمذ بأيمله في 

 غىھا غضه زُىاث للسلل 

عؾم ان نىحي طھبذ هديجه املٍان املُلؿم لًٌ غلم السخغ ماػاُ في عاسخي  -

ػىيظه الخمايت وبػض ان قغبذ املاء وقػغث بأن َػم املاء به شخئ نغاءث ح

 مً الاغماُ  واملكاعيب السخغيه ولظلَ لً يإزغ سخغى غليا يايدله 

ؾهُذ يدله غلي الاعى والضماء جسغج مً عأؾھا وقمھا وجىظغ له في حعجب  

 واؾلمذ الغوح 

زغج ؾام مً الؿغقت خامال اخض الؿيىف  املػلهت غلي الخائض قىحض اخض 

ناُ يؿغا وويؼ الؿيل غلي غىهت و الانؼام يهل  غلي الباب قهيضه بيضه ال

  :ھمؿاله 
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 يجب ان جىهظ ؾاوؽ وبؿضاصي وجسغحجي مً ھىا والا طبدخَ   -

قخدغى الهؼم مؼ ؾام ختي ونل الي الهكو الخضيضي وبأقاعه واخضه مً 

يض الهؼم  اعجكؼ حؿض بؿضاصي وؾاوؽ في الھىاء ختي ونل الي ؾام زم هظغ 

   ناُ:ؾام لھم و 

 لهض نخلذ يدله  -

  بؿضاصي :قهاُ  

ًان ايبر زُاء   -  ًان يجب ان جهخل مىظ البضايه وهكيھا ھىا 

 قهاُ ؾاوؽ :

 يجب ان هسغج مً ھىا خاال   -

وبضاء ؾام وعقانت في حؿلو بػٌ املغجكػاث والغيٌ صازل املمغاث في 

َغيو السغوج مً الٌھل وفي جلَ الازىاء ايدكل اخض الؿغبان مىث يدله 

ًان جدلو قىم عاؽ ؾام ومً قهغر وبضاء يُاعص ؾام وعقانت و  باقي الؿغبان 

مػت ويىهغون عاؽ ؾام وبؿضاصي ويىبكىن مسالبھم في عؤؾھم ووانل 

الجميؼ الغيٌ ختي ونل ؾام الي مسغج الٌھل ويغبذ اقػت الكمـ 

 هاُوحھه وقػغ ان نىجه غاصث له مغه ازغي  زم جظيغ الهىلجان ق

 :لبؿضاصي 

 ؾىف اصزل ابدث غً الهىلجان   -
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 :وؾاوؽضاصي قهاُ بؿ

 ؾىف جمىث يامىالي  -

  ناُ له :زم زغج اخض الانؼام وفي يضه الهىلجان وعيؼ امام ؾام و  

 مىالي ان ھظا الهىلجان يسهَ   -

 ناُ له :قىظغ ؾام له بضھكت و 

 قٌغا لَ لًٌ ملاطا حؿاغضوي واهذ مً اجباع يدله  - 

 :الهؼم  هاُق 

ىا هٌغھھم والؿيضه اهىا انؼام هسضم الؿاصه مً الجً والسخغه ختي وان ي -

ًاهذ حػاملىا مػامله ؾيئه للؿايت وحػ بىا يثحرا غلي انل زُاء واها ظيدله 

 وباقي الانؼام قغخىا  قغح قضيض ملىجھا  

 :ؾام هاُ له ق

 قٌغا لَ مغه ازغي  وجمجي غلي   -

  :الهؼم هاُق 

 ًل ما اعؾب قيه يا مىالي ھىزغوجي مً ھىا   - 

 ناُ له :قىظغ له ؾام و 
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لَ بىابه الي حبل الظالم قاهذ حػلم اهىا ھىا وؿخُيؼ ان هكخذ ؾىف اقخذ  -

بىابه الي الاعاضخي امللػىهه قهِ وؾىف امىدَ َلؿم جهغاءه قىع ونىلَ 

 الي ھىاى وؾىف  جسغج مً حبل الظالم الي مضيىه لىضن  

  ناُ:قطخَ الهؼم و 

 قٌغا لَ يا مىالي ھل اؾخُيؼ ان ازضم مىالي في اي شخئ ازغ    -

 قهاُ ؾام:

 ه  قٌغا لَ ل -

  :للهؼمقهاُ بؿضاصي  

 ھل حؿخُيؼ ان جضلىا غلي حبل الؼلؼاُ  - 

 :الهؼم وھى يكحر الي الجبل الظي امامه هاُق 

 ھظا ھى حبل الؼلؼاُ   -

 :له  قهاُ ؾام

 قٌغا لَ مغه ازغي   -

زم ويؼ ؾام الهىلجان بحن مالبؿه وجمخم بٌالم ؾحر مكھىم واهكخدذ 

م وعنت نؿحره زم ابدؿم له وغبر الهؼم بىابه مً الىاع وويؼ في يض الهؼ 

البىابه واوؿلهذ زلكت زم  جدُى ؾام الي نهغ وقػل بؿضاصي وؾاوؽ مثله 

اع الي نمه حبل الؼلؼاُ   َو
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غاص ؾام وعقانت الي نىعجھم الاولي وبضاء ؾام في نغاءه الُلؿم الظي خهل 

زم  غليت مً الػغاقت زم ظھغث صوامه يبحره قىم عؤؾھم وابخلػخھم حميػا

 ازخكذ الضوامه  مغه ازغي .
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 ..املذيُة ..انفصم انطابع   
 

ؾهِ ؾام وعقانت غلي اعى صسغيه وحلـ ؾام غلي يضيه وعيبديه لخظاث 

زم ونل غلي نضميه وهظغ خلىه قىحض ؾاوؽ وبؿضاصي بجىاعه ومً خىلھم 

ًاهذ جخٍىن مً َابو واخض وغلي اليمحن واليؿاع  مضيىه مھضمه لھا مىاُػ 

ًاهذ ھىاى نبت الػضيض م ً املىاُػ املھضمه  طاث اللىن الاؾىص وفي الاغلي 

 طھبيت حؿُي املضيىه بأيملھا

الھضوء والؿٌيىه يملئ اعحاء املٍان وجأيض ؾام ان املضيىه زاليت ومھجىعه  

  ناُ:مىظ  الاف الؿىحن قىظغ هدى ؾاوؽ و 

 ال اظً ان ھىاى اخض يػيل ھىا    -

  :وھى يىظغ خىلهقهاُ ؾاوؽ 

 املإيض ان الصسو الظي هبدث غىه سجحن ھظه املضيىه املھجىعه  مً  -

وھى يكحر هدى اخض الههىع الطسمه الؿىصاء طاث الابغاج  قهاُ بؿضاصي

 :الظھبيت  الػاليت والهباب الظھبيت 

 ھىاى نهغ في اَغاف املضيىه   -

ؾام وھى يخهضم هدى الُغيو املإصي الي  ناُقىظغ الجميؼ هدى الههغ و  

 :الههغ 
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 ھيا بىا الي ھىاى   -

ناص ؾام املجمىع في َغيو مخػغج ييو صاھؿا جدذ نضمه غكب انكغ 

ًأهھا  ًان لھا عهحن مغجكؼ و ونىث َهُهت بػٌ الخها جدذ انضامھم 

انىاث مضاقؼ مً قضه الھضوء والؿٌيىه وغلي حاهبي الُغيو بػٌ املىاُػ 

الاعى مؿاقت  املھضمه وقىاھض الهبىع والاصزىه والابسغه مغجكػه غً ؾُذ

ههل متر جهغيبا زم اوػُل ؾام وعقانت هدى اليؿاع وانبذ الُغيو ايثر 

 ييها ختي انبذ الجميؼ يؿحر زلل بػًھم  البػٌ 

وغىضما اهخھي الُغيو وحض ؾام وعقانت اهكؿھم يهكىن امام َغيو يخكغع 

مىه زالر َغم وحميؼ الُغم جإصي الي بىابت قىالطيت طاث لىن قطخي وھي 

 لههغ  الاماميه بىابه ا

  ناُ:قخىھض ؾام و 

 اي َغيو ؾىف وؿلٌه    -

 :وبؿضاصي قهاُ ؾاوؽ 

 ال هضعي    -

 :وھى يدىھض قهاُ ؾام

 اهه امغ مدحر خها قجميؼ الُغم جإصي الي بىابه الههغ   -

 قهاُ ؾاوؽ : 
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ؾىف اؾلَ اها الُغيو الايؿغ وبؿضاصي الُغيو الايمً واهذ يا مىالي  -

 حؿلَ  الُغيو الاوؾِ  

 اُ ؾام:قه

 اجكهىا   -

ل مىھم اجسظ َغيهت الي بىابه  وجدغى ؾام في اججاه الُغيو الاوؾِ ًو

الههغ الكىالطيه ختي يٌدككى اي َغيو ھى الصخيذ وبػض ايثر مً صنيهت 

مً الؿحر غلي الانضام جىنل ؾام امام َغيو يخكغع مىه زالر َغم جإصي 

وبؿضاصي يظھغان  الي البىابه الكىالطيه للههغ وبػض لخظاث وحض ؾاوؽ

مً الُغيو الايؿغ والايمً  وايدككى حميػا ان الُغم الثالزه جإصي الي 

 هكـ ههُه البضايه 

  :لھم ناُقطخَ ؾام و 

 اهھا الؿميه .... سخغ البهغ وزضغت البهغ    -

 قهاُ ؾاوؽ :

 لًٌ الؿميه جإزغ في البكغ قهِ ال جإزغ غلي الجان    -

 قهاُ ؾام:

 لػىن ًل ھظا بكًل الٌخاب امل - 

  قهاُ بؿضاصي : 
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 وما الػمل يامىالي   -

 قهاُ ؾام:

لىا غلي الخي الهيىم الظي ال يمىث ووؿلَ  - الخل بؿيِ ؾىف ههُى جًى

 الُغيو  الاوؾِ 

لىا غلي الخي الهيىم الظي ال يمىث وجهضم ؾام  هاُق الجميؼ زلل ؾام جًى

ب الُغيو وبػض صنيهت جىنل ؾام امام الباب الكىالطي للههغ وصقؼ البا

بيضه وصلل ؾام وعقانت الي الضازل مغوعا بدضيهت قبت مھجىعه وبػٌ 

الخمازيل الغزاميه الؿىصاء مللىى الجان املھضمه وبػٌ الاشجاع الههحره 

الجاقت واجسظ َغيو ييو بحن الاشجاع املإصي الي الباب الغئيـ للههغ زم 

 جىنل امام الباب السكبي طي الًلكخحن 

كخذ الباب مً جلهاء هكؿه وصلل ؾام وعقانت الي الػمالنخان وبػض لخظه اه

الضازل قىحض ؾاخه يبحره لھا اعييه مً الغزام الابيٌ الباھذ وبػٌ 

الاغمضه املؼيىه بالظھب السالو وبػٌ الىىاقظ السكبت الػمالنت ووؾِ 

ًان ھىاى عحل يغجضي حلباب ممؼم اؾىص له قػغ اؾىص َىيل  الؿاخه 

ًاملىحي  يهل الي الاعى وغيىان واؾػخا ن واهل َىيل  وعقيؼ ووحه قاخب 

  ناُ:قىظغ له ؾام و 

 الؿالم غلي مً اجبعي الھضي    -
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  ناُ:قىظغ له الغحل و 

 ماطا جغصيض    -

 قهاُ ؾام:

 ابدث غً عحل اؾمه يمىاع    -

 الغحل وماطا جغيض مىه   هاُ:ق

 قهاُ ؾام:

 اعيض الٌخاب امللػىن الظي يخبه الكيُان بسِ يضه  -

  :الغحل هاُق 

اها مً جبدث غىه والٌخاب في خىطحي ويىذ سجحن ھظه املضيىه مىظ ايثر  -

مً مائه  وزمؿىن غام اخغم الٌخاب بأمغ مً غبض الجباع ابً ػع الظي 

 لػىجي لخمايت يخابه 

 قهاُ ؾام: 

 وھل ؾىف حػُيجي الٌخاب  - 

  ناُ:قىظغ له الغحل و  

ُو شسو اها مٍلل بأن اغُي الٌخاب الي اُو مً يؿأُ غىه واهذ ا -

 يؿخُيؼ  الىنُى الي ھىا 
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زم اقاع الغحل هدى الاعى قأھتزث بكضه واوكهذ الاعى وزغج مً باَىھا 

مىًضه مً الكًه غليھا يخاب ضسم له ؾالف مً حلض البكغ قأنترب ؾام 

مىه وونل امامه ومض يضه هدى الٌخاب وانيبه بهضمه يبحره مثل الٌھغباء 

ھاله ؾىصاء حػلذ بؿضاصي  الكضيضه حػلخه يهغر بكضه وظھغ خلىه

وؾاوؽ ال يؿخُيػان الانتراب مىه زم ازخكي الغحل بػض ان ملـ ؾام 

الٌخاب وبػض لخظاث ازخكذ الھاله وؾهِ ؾام غلي الاعى وقىم نضعه 

الٌخاب واججه بؿضصي وؾاوؽ هدىه وبػض غضه مداوالث في ايكانت ؾام  

 :اصي ؾاوؽ وبؿضناُ له هھٌ وھى يترهذ زم ازظ هكـ غميها و 

 قهاُ ؾام:ھل اهذ بسحر يامىالي   -

 الٌخاب ًله  غالملهض اهخهل الي طھجي   -

  :بؿضاصي ناُقىظغ بؿضاصي وؾاوؽ هدى بػًھم البػٌ زم  

 قهاُ ؾام:وھل وحضث خل لھؼيمه الساجم الاؾىص    -

ؾىف ههىؼ زاجم الؼمغص الاخمغ وبه وؿيُغ غلي ًل ممالَ الػكاعيذ  -

 بال نيمه ويهبذ  الساجم الاؾىص 

 قهاُ بؿضاصي :

ًان زاجم الؼمغص الاخمغ بھظه الهىه ملاط لم يهىػت غبض الجباع بً  - لًٌ اطا 

 ػع مً  البضايه 
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 :ؾاوؽ هاُق 

الن الؼمغص الاخمغ املُلىب زام بالجً وليـ الؼمغص الاخمغ الظي يػغقت   -

 البكغ  

  قهاُ بؿضاصي :

 ال اقھم شخئ  -

 :ؾاوؽ هاُق

يخم نىػت غلي يض الجً املاحىسخي ويهىػىه مً ان الؼمغص الاخمغ املُلىب  -

الؼيبو الاخمغ الظي يجضوهه في مهابغ الكغاغىت وحميؼ الجً املاحىسخي 

واليھىصي يؿاغض  الغوخاهحن والسخغه في ايجاص املهابغ الكغغىهيه مً احل 

 الؼيبو الاخمغ  

  قهاُ بؿضاصي :

 وييل ؾىف هجض الؼمغص الاخمغ   -

  قهاُ ؾاوؽ :

 ؽ غىض حبل املاحى  -

 قهاُ ؾام: 

 ؾىف هخىحه الان الي حبل املجىؽ مً احل الؼمغص الاخمغ  - 

 "وانسيرد االمحر" ضاو  رابع أَتظروَا يع اجلسء ان
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