
 رارق                         
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 ءادھألا                                       

 

 ِكل أرقأس اھل تلقو تئج هرم تاذ يتلا ىلا
 .. لاقم

 اھتئجافف ِھبولسأبو ِھب ترھبناُ ھتعمس امدنعو
  لاقملا اذھ بتك نم انأ اھل ُتلقو رثكأ

 

 يمأ                              

 

 مھلالخ نمو ينومعدو ينوعجش يتاوللا ىلا
 ھباتكلاب ُتیرمتسأو يتوق ُتیدمتسأ
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 يتاوخأ                             

 

 كلمیام ىلغأ يناطعا يذلا لجرلا كلذ ىلا
  Tدُم ةریمأ ينلعجو

           

 يبأ                               

 

 عیمجب ةدعاسملا يل مدق يذلا يدنس ىلا
 يب رختفیل بحلاو معدلاو اھعاونا

 

 يجوز                            
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 ھمدقملا                     
 دمضأس ،دحا كلميال يذلا فیعضلا كلذ دناسأس ،اھأرق نم لكل ءاود يتاملك لعجأس....هبتاك حبصأس

  میتیلا كلذ حارج

 بيرغلا دیحولا كلذل اما نوكتل قافالا يتاملك غلبت ىتح فقوتا نلو بتكاو بتكأس

 ....هفرعا ال يذلا

 هب سنأتسأف يباتك يف هسفن دجو طقف وھف
 يبراق فادجمو ،  يئاتش ئفدو، يطوقس ةزاكع انا،يرارق ةبحاص انا

  ....يحورب متھي نمو ينأش يلُعي نم انا ، يسفن ةنیكسو ،يلیل ءودھو

 ديدج موي رجف يف ديدج نم قرشتس يملاع نم سمشلا بیغت امنیح

 يلخاد هلیمجلا ءایشالا قلخا نم انا
 يلوح نمل اھحنم عیطتسا ىتح

 .....ریثكلل ءاود نوكتس يتاملكبو  يرارقب قثاً اریثك يسفنب قثا تارملا تائم كلذل
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 ،،جاوزلا رارق  ،،                        

 

  طابترالاب عيرس رارق ذختت دق نیعم صخشب ديدشلا باجعالا وا هیفطاع هقالعب راھبنالا ةظحل يف

   كتایح يف ىقبيو كبناج ىلا صخشلا هذھ دوجو نمضت يتلا هوطخلا اھرابتعأبو

 .......كتایح ریغي نا نكمملا نم عيرسلا رارقلا اذھ نكلو

  اھیلا مدقي ال هسدقم هكارش جاوزلا، هیف لاجعتسالا مدعو بناوجلا لك نم هسردت نا كیلع

 عقوتت ااملثم تایحضتلاو تالزانتلا مدقتو ذخأت املثم يطعت نا بجي جاوزلا يف نییئوفكلا الا

  جاوزلا نم ىلوألا تاونسلا يفً اتصاخو لباقملا يف كل مدقي نا ككيرش نم

 هكرتشم ةایح اوقلخیل امھتایح ةقيرط رییغت يف نیفرطلا رطضیس

 لجا نم مھتابغرو مھمالحا ضعب نع اولختي نایحألا ضعب يف نكممو

  كيرشلا ءاضرإ

 ......مھألا

 ؟؟هقثلاب ريدج انا لھ اذھك رارق ذاختا لبق كسفن لأسا

 اھتاحومطو اھملاعو اھلھأ كرتتس يتلا هأرملا هذھل يفو نوكأس لھ

 ؟؟اھب يفتكاو اھنوصأس لھ يلجأ نم
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 هذھ ةایح برخت الف قثاو نكت مل اذاو مدقتف كئافو نم قثاو تنك اذا

 هقیمع هساردو ينأت ىلا جاتحي جاوزلا رارق كعم اھملظت الو ةاتفلا

 هلفحو لیمج ناتسف ءادترا درجم سیل جاوزلا ىثنالا اھتياً اضيا يتناو

 هریبك هیلؤسم جاوزلا يتزيزعايال..طقف كتاقيدص ماما يھابتلاو فافز

 هذھك هیلؤؤسم لمحتب هريدج ِتنا لھ

 همات هعانق كيرشلا اذھب نیعنتقم كلقعو كبلق لھ امامت هدعتسم لھ

 لمحتو هفادھأ قیقحت ىلع رداق صخش هنأبو ؟هب نینمؤت لھ؟

 ةیقب ءاضقب مازتلالل دادعتسا ىلع ِكنا نم هدكأتم ِتنا لھ ؟هیلؤسملا

 تقولا رادم ىلع هنا كلقعب يعضو ةایحلا ىدم صخشلا اذھ عم كتایح

 .هددعتم قرطب امكنم لك ریغتیس
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 ،،يضاملا حبش ،،                             

 

  يضاملا ىسنيوً امدق يضمي نا اادھاج ناسنالا لواح امھم

 نم دبال يضاملا ىلع يضقي نا وھ دارأ ول ىتح عیطتسي ال نكلو

 يف ثدح امب كریكذت يف نورمتسیس نيذلا صاخشألا ضعب دوجو

 ......يضاملا

 كل رھظیس هنم صلختلا تلواح امھم كیضام نیبو كنیب عارص ثدحیس

 لھسلا نم سیل ناكم لك يف كدراطي حبشلا لثم نوكیس ىرخأ هرم

 سانلا نم هعمستام لمحتتو بعتتس اھاحضو هلیل نیب هنم صلختت ناا

 لعفت نا كیلع حبشلا اذھ نم صلختتل لیحتسملا لعفتو ربصتس

 يضقتل كدھج لذبا ، كب نيرخالا رظن ةھجو ریغتل كنع لاقي ام سكع

 نا تدرا نا هیضاملا كلاعفال هسكاعملا هديدجلا كلاعفأب كیضام ىلع

  كسفن نم ریغتل كعسوب ام لعفأف ىرخأ هرم مارتحالا ةرظن ىرت

 هیلع رصتنتس كحبش ىلع يضقتسو رباثو ربصا طقف عیطتست تنا

 ......نكلو امتح
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 لمتحأف هئیسلا كتاداع ىلع يضقتو كسفنو كتایح نم ریغت مل نا

 نیعب ىتحو كلوح نم نیعأب ریغص ىقبت نا لمتحأو ءازھتسالا ةرظن

 انبراجت نم ملعتنل انقلُخ نحن، كسفن

 حبصنل تاربخلا بستكنل ةایحلا تارثع نم هرثع لكب ىوقأ حبصنلو

 امبر هتارثع نم ملعتي نم يكذلا تاربخلاو قالخألاو هوقلا نم هروطسأ

 ملعتیسً امتح نكلو ثلاثلا ىتحالو يناثلا الو لوألا سردلا نم ملعتيال

  يضاملا حبش ىلع يضقيو تاربخلا بسكيو

 .ومنلاو ملعتلل هدیعس هصرف هیضاملا ثادحالا لعجنل
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 كاوس دحا اھفرعيال يتلا كلت ىتح هئیسلا كتاداع براح            
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 ،،نایسنلا ،،                     
 
  كیلع رمیس كتایحب نورمي نيذلا صاخشألا ءالؤھ لك نیب نم

 مونلل تبھذ املك كلخاد ظقیتسي نایسنلل لباق ریغ صخش

 ةآرملا يف كھجول ترظن املك كماما هارت

 همسا نم فرح لوا تبتك ملق تسمل املك

 كلخاد أبتخي صخش

 رابغلا تارذك.... داع هتضفن املك صخش

 اھعمدیل نیعلا لخدي

 كاوشا تاذ ءادوس ةدرو كبلق يف عرز صخش

 كاوشا اھروذج ءانھلاو هداعسلا حمالم فرعتال اھنال ءادوس

  مواقت ملو نایسنلا لواحت مل نا

 هلتاق هبونب موي تاذ تومتسف

 ؟فعضلا كب قیلي لھ؟؟ملستستس ااقح لھ
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 صاخشا نوتومي امدنع ىتح ىسني هنال ناسنا يمُس ناسنالا

 ...ااادبا مھاسنن نل اننا نضنس انبلق ىلع نيزيزع

 رشبلا عبط وھ اذھو ةایحلا رمتستسو ىسننس عیباسأ ةدع دعب نكلو

 انراكفا ىلا عمتسي ناسنالا لقعف عیطتسي نل هنا دقتعا امھم ىسني

 اھقبطيو

 لبقتسیس نطابلا انلقعف صخشلا اذھ نایسن عیطتسنال انلق ول االثمف

  اھققحيو همولعملا هذھ

 تامل نایسنلا الول انیلع قبطنت اھلعجنو تارارقلا قلخن  اندیب نحن

 .يضاملا ىلع مدنلاو نزحلاو مومھلا ةرثك نم ناسنالا
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  ......يضاملل ااااركش               

 رخاً اصخش ينم عنص يذلا              

 فلتخم ينولعج نيذلا صاخشأللً اركش              

 .حاجنلا يل عنص مھءوسف               
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 ،،ملقو  هقرو   ،،                           

 

 

 صاخشالا كماما لعجاو نیعم فدھ كماما لعجا

 عیطتستسً امتحو عیطتست نل اولاق نيذلا

 زایتمأبو ... بولطملا حاجنلا قیقحت

 كتاردقب ءزھتسا نم ىدحتو كسفن ىدحت

 عیمجلا لھذتو هلھذم هجیتنلا نوكتسو

ً الوا نكلوً الھس سیل رمالا نا ملعا

 )ملقو هقرو( كسما

 ملقو هقرو نم رثكا بلطتيال كجالعو بطلا نم عون هباتكلا نال

 كاوس دحا هأرقي نلو دحال لاقيال ام ةباتكو كدرفمب سولجلاو

 لب هبھوم ىلا جاتحتالو هیعماج تاداھش ىلا جاتحتال هباتكلا

 هعاجشل جاتحت

 كسفن ةھجاومو

 حاجنلاو يطختلا عیطتسن ىتح ملقو هقرو ماما
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 كسفن ةھجاوم كیلعف ديدج نم ءدبلاو

 ملقو هقرو ماما

 قيرحلا نم صلختت يكل ىرخا بوردل ةایحلا كذخاتال ىتح

 امامت يلخادلا

 !معن

 نازحالاو حورجلا كلت هقرو ىلع هیمرا

 هیلتقا ، قرولا ىلع میقیل كبلق رداغي هیبتكت ءيش لكف يبتكا

 كلتقي نا لدب

 هلعتشملا نارینلا ئفطي ربحلا هدحو
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 لجؤي نل يلیحرو لیحرلا تررق

 دوعأ نلو لیحرلا تررق

  مايأب الا ينركذي ال ناكم نم لحرأس

 هبعص تاظحل....همیلأ لایلو هنيزح

 .دوعا نلو لحرأس
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 ،،  هنم ملعتتس كنال ملألا هركتال    ،،                   

 

 ....تقولا لك كلمي هنال دیج ملعم ملالا هدحو

 هنایسن دونام ىسنن انلعجي يذلا تقولا

 هتاجاتنتسا ىسقاو هتمكح اننقليو انبذعیف

 ناوالا تاوف دعب هملعتن  سرد لباقم انرمع نم ریثكلا عفدنف

 مدان ریبك صخش الا ءرملا اھنم جرختيال هسردم ملالاف

 هرغصن نا لدب انرغصي ملالا لعجن اذاملف

 انیلع رطیسیل هحاسم هیطعنالو

  هنم ملعتن هصرف همدختسنل لب

 هتیحض ال هتداس نوكنو

 ناسنا ةایح لكب رمت هلحرم .ملالا

 هتافلخمو ملالل ملستسيو فعضي نم كلانھف

 رارصاو ةدارا هيدل نم كلانھو ئیش هنم ملعتيالو
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 تزع ةداعاو تافصو عابطا نم ءاطخا نم هیلع وھام رییغت ىلع

 هناحبس( هللا ةمحر نكلو انتحص نم ذخايو ریبك نزحلاف سفنلا

 ربكا)ىلاعتو

 بكترنالو انءاوغا ىلع ناطیشلا ءرجتي نل هللا ىلا انبرقت ولف

 )ىلاعتو هناحبس(هللا بحب ئیلم نوكیس انبلق نال ءاطخالا

  مارحلا لامعالاو شحاوفلا هركو

 . هللا برقب هلیمج ةایحلاف
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  هرمث ملألا  

 نصغ ىلعً ارامث عضيال هللاو

 فیعض

 اھلمح ىلع ردقيال
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 ،،كحرج نم حماس،،                                 

 

 ریكفتلاب رمتسنال ىتح لضفا انتایح حبصتل نكلو مھبً ابح مھحماسن ال

  ماقتنالاب ریكفتلاو دقحلا نع فكن ىتحو هبآكو نزحب شیعنو مھحرجب

 نا نوقحتسي لھف بلقلاو حورلا داوس نم اانسفنا ذقننل مھحماسن

  مھببسب دوسا انبلق لوحتي

 مھألا نكلو انحاجن لجا نمو انسفنا لجا نم حماسنس

 نیبو اننیب حماسنس ىرخأ هرم اھب اوبعلیل انتایحل مھتداعأ نود حماسن

 مھل حرجلا ةداعأب ریكفتلا ىلع فكنل، انسفنا

 نایسنلا ةمعن اناطعا هللاو ىسني هنال ناسنا يمُس ناسنالا

 .....انحرج نم ىسننل

 جرخو انتایح ىلع دئاز ئیش وھ صخشلا اذھ ربتعنو انتایح شیعنل

 اھنم

 انتایحب ناكم هل كلمنال اننأل اھنم جرخ

 ......انجازمبو انتدارأب جرخ
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 يحمو هجورخ انلضف اننكلو انتایحل هتداعأ هلوھس لكب عیطتسن اننأل

 هتايركذ لك

 ءوسلا نورضتنيو حرجلاب ظافتحالا نولضفي هيرثكالا فسألا عم نكلو

 هبشي فرصتلا اذھف صخشلا اذھ طوقس نورضتني مھحرج يذلل ثدحي

 )هئادعا توم رظتنيو مسلا لوانتي يذلا(

 رخالا فرطلا امنیب مویلا يف هرم فلا هسفن ممسي ریكفتلا اذھب هنال

 مالسب شیعي

 اذھك حرج هنم عقوتت ملو زيزع صخشل حرج نایسن بعص رمالا ملعا

 لفط صخشلا اذھ ربتعنل هبعصلا همھملا هذھ يطخت لجا نم نكلو

 هلعفيام كرديالو يعاو ریغ لفطل حرج ركذتن ىقبن نا نكمملا نم لھف

 انلعجت يتلا لولحلا اامئاد انسفنال مدقنل ىعوالاو ربكألا نحن نكنل

  مالسو هحارب شیعن

 ......اذھ لك نم مھالاو

 وھف هللا تاردقب نمؤنالو ماقتنالا ءارو ىعسن اذامل هیھالالا هبوقعلا دجوت

  قحتسي امب رخالا فرطلا بقاعیس
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 مھل ثدحیس امب تمشتنالو حماسنو ىسننو هللا دیب انروما عدوتسنل

 .ام اموي انل ثدحیس هنال
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 وفعلا رأثلا فرشأ                        

 

 

 

 

 

 

 



23 

 ،،زنك ةعانقلا،،                                

 

 ركشن الو انيدل امب عنتقن ال اادج نیعامط رشبلا نحن نكلو زنك هعانقلا

 ملعلا عم انل سیل يذلا ئشلل رظننً امئاد انيدل يتلا معنلا ىلع هللا

 انل تسیل يتلا ءایشألا نم ریثكب لمجا يھ اندیبو انكلم يتلا ءایشألا

 انل سیل امب فوخلاب شیعلا لضفنو راتخن اذامل ملعا ال نكلو

  انل يتلا ءایشألا لامج لمھنو

 ......ااقح هبيرغ رشبلا ةعیبط

  هل سیل يذلل رظني نكلو ئیش لك كلمي

 ؟؟هینانالا هذھام

 لك نم ضارغأ نم تامعن نم صاخشا نم انيدل امب عنتقنال اذامل

 اننأل نانتمالاب رعشن نا بجي كلمتام ىلع كدسحي نم كلانھف ئیش

  ءایشألا هذھ لك كلمن

 انيدلام ىرنال نایحألا ضعب يف لخادلا نم اادج دیعس كلعجي نانتمالاو

 انل سیل امب نیلغشنم اننأل

 اھب عتمتساو ، كل كلم يھ يتلا ءایشألا ىلع زكر



24 

 .اادیج ااھیلع ظفاحو اھیلع هللا ركشاو
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 ،،هداعسلا رس مركلا ،،                        

 

 هلوح نم عم ميرك ناسنالا نوكي امدنع

 ءابرغلا ىتحو ،ءاقدصألا،لھالا

 مھدحال هدعاسملا مدق هنال هریبك هداعسب رعشیس

  هيونعم وا هیلام هدعاسملا هذھ تناك ءاوس

 ..ً.ادبا ددرتت الف هدعاسملا ميدقت ىلع رداق تنك اذا

 فرطلا دنع همیق تاذ نوكتس نكلو هطیسب هدعاسملا هذھ تناك امھم

 رخالا

 طقف اذھ سیلو ریثكلا هجو ىلع هماستبالا مسرتس

 رثكأ دصحت رثكا يطعت املكف

 لزنملا اياوز دحا يف اھنكرنو اھمدختسنال ءایشأ كلمن نایحألا ضعب يف

 اذاملف هدشب اھانمتي انریغف اھمدختسن دعن مل يتلا سبالملا ضعب وا

 ؟دعاسن ال

 تناكف انتایح ىلع يباجيإ ریثأت اھل نوكتس هدعاسملا هذھ هبسانملابو

 )ددعتملا بلصتلا( ضرمب هباصم هضيرم هأرما كلانھ
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 هعست لالخ أیش نورشعو هعست يطعت نا اھیلع جلاعملااھل لاقف

ً اموي نورشعو

 هأرملا هذھ تحبصأف هجلاعملا يف اھدعاسیس لمعلا اذھ اھل لاقو

 اھتلاح تحبصأ هجلاعملا نم 24 لا مویلا يفو ئیش موي لك يطعت

 يطعت هرم لك يف لمالاو هداعسلاب رعشت تناك اھنال هزاتمم هيدسجلا

 دحال ئیش

 لوطال سانلا نم ددع ربكا ىلا هصرفلا كل تحیتا املك ریخلا لعفأف

 .سفنلا نع اضرلاو هداعسلاو حاجنلا كئازج نوكي فوسو هنكمم هرتف
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ً اریخ عنصا

 .تنا بیغت امنیح توميال يذلا دیحولا ئشلا هنال
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 ،ً،الیمجً اقارف،،                               

 

 ؟؟ءامسلل كيدي يتعفر امدنع نيركذت لھ

 ؟نیئیسلا صاخشألاو ءوسلا ِكنع دعبي نا لجو زع هللا نم يبلطتل

 ؟؟؟نالا هقارف ىلع نیكبتً اذا ااذامل

 كیتأيو كتایح نع نیئیسلا صاخشألا دعتبي نا يتدرا نم يتنا سیلا

 ریخلا

  ِكتاوعدلو ِكل باجتسا هللا نالاو

 كنع هدعباو

ِ  ِكل نسحاو لضفا وھ نم يتأیل

 كرسخي نا فاخيو ِكیلع ظفاحيو قدصب كبحي نم يتأیل

 صخش ىلع فقوتتال ةایحلا

 دحا قارف دعب توميال ناسنالاو

  ِكقحتسي نم يتأیسو االیمج ااقارف

 انقراف صخش دعب نم شیعلا عیطتسنال ةركف

 هفاخسلا ةياغ يف هركف درجم يھ
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 بھذ امل ریخ هب ناك ولف

 .انتایحب نوقبي نم مھ طقف نوقداصلا
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 ،،ءاطخألا،،                              

 

 ......وھ ببسلاو ءاطخألا نم هلتك مدا ينب نا فورعم

 هئیسلا لامعالاب موقن انلعجتف انلخاد هدوجوملا ءوسلاب هرامالا سفنلا

 امامت سكعلا ىلع أطخ اذھ نا روعشلا نود

  أطخ انلوح نم لكو حصلا اننا نظن

 ؟؟لقعلا اناطعا هللا اذامل نكل

 ول يذلا میظعلا زاھجلا اذھ مدختسنال اذامل هفیظو هل لقعلا اذھ سیلا

 لاحلا نسحأبو بتارملا ىلعأب انحبصال هانمدختسا

 لعجنو انب مكحتي نم وھ ناطیشلا لعجنو ابناج هكرتن اامئاد اذامل

 هنا دقتعي أطخ لمعب موقي امدنع ناسنالاف انیلع رطیست انفطاوع

 ....يفخم رمالا اذھ ىقبیس

 ةرثك نیح دعب ولو أطخلا يفخيال هللا نا امامت سكعلا ىلع نكلو

 نییئیسلا صاخشألا ىتح رشبلل هكوحضا كنم لعجت ءاطخألا

 طقف كئاطخا نوركذتيو مھتحابق نوسنيو هكئالم هئجف نوحبصیس
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 انیلع نولعي مھلعجن انم ئیس لعفب اذامل ؟ هصرفلا هذھ مھیطعن اذامل

 يقترنل طقف هظحللاب ركفن الو اھدعب ثدحیس اذامب ركفنل أطخن نا لبق

ً الوا انسفنا ىدحتنل رارق نیبحاص حبصنل

 ً.ایناث ریغتن نل اننأب اولاق نيذلا سانلاو
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 ،،هحیصنلا ىلا عامتسالا،،                           

 

 ریغت هحیصنلا هذھ امبر نيرخالا حئاصنل عامتسالا نع ىضاغتن اذامل

 ....هنع ىنغ يف نحن قيرط نع اندعبتو لضفالل انتایح

 ...... ءاوح اي

 ةایحلا كردت اھنال اامیظع اامدن نیمدنتس ِكتدلاو ةحیصن نع يضاغتتال

 لوقت نا لیحتسملا نم عایضلل اندوقي يذلا امو انب قیليام فرعتو رثكا

 يما حئاصن ركذتأ نایحألا ضعب يف انتحلصمل نكي ملو أیش مالا

 ....ااریثك مدنأف

 ضعب يف ءاقدصألا ىتحو دجلا لمحم ىلع اھحئاصن ذخا مل ينال

 قيدص دعب امیف مدننو عمتسن نل فسألا عم نكلو اننوحصني نایحألا

 هرسخن مارح انتحلصم ىلع فاخي اذھك

 .نیحلاصلا ءاقدصألا كرتنو ءوسلا باحصأ ءارو بھذن نحن نكلو ردان هنال

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 اذھ لعف ىلع مدنتس كتدلاو لوقت امدنع                 

 ااامتح مدنتس.. هبتنا                         
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 ،ً،اوفع رظتنت الو اااركش لق،،                    

 

 هیباجيا هقاط ناسنالا يطعي لیمج روعش نانتمالا

 رومألا رغصال ىتح ااركش لق، كدعاسي صخش لكلً اركش لق

 ىتح ااركش لق، يتایحب مكنال ااركش كتایحب نيذلا صاخشألل لق

  كوحرجو كولذخ نيذلا صاخشألل

 مكلضفب رخا ااصخش تحبصأ ينال ااركش مھل لق

 لاجملا اوحسفتل اوتبھذ مكنال ااركش رارقو ةدارإ بحاصو ىوقا صخش

  يتایح نوروني مكنم لضفألا صاخشألل

 قحتسي ئیش لعف هنا روعشلاب رخالا فرطلل هجھبلا يطعتل ااركش لق

 نانتمالاو ركشلا

 حابص لك يف ااركش لق طیسب ئیشلا اذھ ناكول ىتح

 ( رثكا هللا كیطعیل ئیش لكل نتمم نك ةایحلا دیق ىلع تلزام كنال

 )مكنديزال متركش نئلو

 .ااوفع رظتنت الو ااركش لق
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 قحتسي نملً اركش لق                

 ریثأت الب هریغص هملك اھنا نظتالو               

ً الیمج لعف وا لاق نم لك نا ول               

ً اركش هل لوقي نم دجو                

 ملاعلا يف لامجلا تاحاسم تعستال               
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 همارك كسفنل عنصأ

 

 هبرق ىلا ىعست ال هبح كيذؤي يذلا صخشلا

 هيدانت ال كاري مل هنأك كبنج نم رمي يذلا صخشلا

  هلجا نم غرفتتال اامئاد كنع لغشنملا صخشلا

 كجاتحي امدنع هل دوعتال أطخ لوا نم ككرتيو كب يمري يذلا صخشلا

 كتقو نم الو كبح هحنمتال صالخإلاو بحلا كلدابيال يذلا صخشلا

 هلبقتست ال هغارف تقو يتأي امدنع كل تقولا كلمي ال يذلا صخشلا

 هب لاصتالا لواعت ال هغارف نم دكأتم هتناو كیلع دريال يذلا صخشلا

 ةیناث

 ....همارك كسفنل عنصا

 صخش ىلع فقت ال اایندلاف كتمیقو كردق فرعيال نم كرتاو

 نسحالاو لمجالاب كضوعیل دحا كنم ذخأي  اف
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 رھاظتف كلذك نكت مل ناو اعاجش نك  

 قرفلا دحا ظحالي نلف
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 ةایحلا هذھ يف بيرغ ءيش ال      

 هديرت صخش لحري                   

 لمجأ صخش يتأيو               

 

 

 

 

 

 



39 

 

 ،،هدحاو ةایحالا كلمتال،،                        

 

 ةایح كيدل هنأكو فرصتت اذامل دحاو رمعو هدحاو ةایح الا كلمتال تنا

 هياھن ال ام ىلا هرمتسم ةایحلا نا كنم ً انض كئایشا لك لجؤتو هیناث

 ةایح كيدل نا كردت نیح أدبت هیناثلا كتایح نال همویب موي لك شع

 موي لك حنما كتایح يف موي رخا ناك ول امك موي لك شع  هدحاو

 ةئیطب تاوفلا ةعيرس ةایحلا ةصرف ف كتایح مايأ لمجا نكیل هصرفلا

  هدوعلا

ً ادغ شیعلل هصرف كيدل سیل امبرفً اادغل ءيش لجؤت ال

 كتایحب اھدوجو نم نتماو اھبحت مك كمال ربع ، كلھال كبحب فرتعا

 هللا ىلا برقت ، اھبحت مك اھل لوقتل اادغ هصرفلا كل حیتت نل امبر

 رذتعا ، هيادھلاو نارفغلا هنم اایجار كل موي رخا هنأك ىلاعتو هناحبس

 ....اادغ رذتعت يكل هصرف كلتمت نل امبر مھل تأسا نيذلا سانلل

  كلوح نم دعسا ، بحتام لعفا
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 اھب ينتعت نا بجي كیلع قحلا اھل كسفن نال كسفن دعست نا مھالاو

 ىقبت نا يف كتداعس نم ذخأتو كرمع نم عیضتال هدیعس اھلعجت

 كناكمب فقاو تناو ىنمتت

 اھانمتي كریغف كتایح نم رمذتتالو رباث ،لمعا

 امك انتایح انلبقت املكف كيدل يتلا ءایشألا ةمیقب رعشا كيدل امب لبقا

 .كتایحب موي رخا هنأك شع ىستتالو لابلا ةحارب رعشن يھ
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 ،،كترخال لمعاو رشبلا كرتا،،                      

 

 نم انتایحب اھب رمن يتلا هديدعلا فقاوملاو ةایحلا يف انبراجت لالخ نم

 ...دحاو ءيش فشتكن نا ضرتفملا

 ....وھو

 بحلا انم قحتسي هدحو وھ )ىلاعتو هناحبس( هللا ریغ بحنال نا انیلع

 امھم رشبلا نال  ءيشب رصقن الو هھاجت انتابجاو لكب موقن ناو هدابعلاو

 مھتیطعاو مھل تیفوو قدصب مھتببحا امھمو فقاوم نم مھل تلعف

 اوركذتيو كبح لكو كتانسح لك وحمیس ریغص فقومب كلمتام ىلغا

 طقف فقوملا اذھ

 ردقب هدحاو هنسح تلعفو ءاطخألا مظعاو رئابكلا ربكا تبكترا اذا هللا اما

  هلمنلا

  طقف ریغصلا أطخلا نوركذتي نيذلا رشبلا سكع كل هللا اھركذیس

 رشبلا بح لدب هبرقو هللا بح ركذتن نا بجیف
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 ىتح وا قيدصل هلوقتو بھذتو رس مكيدل وا هلكشم يف نوعقت امدنعف

 كلھا

 !نكلو كعم نوفطاعتيو كل نوعمتسیس

 كرس نوحضفيو كنوریعیس مكنیب ثدحي مھافت ءوس لوأب

  كرس ظفحیسو كتلكشم لحیس   كمھ تیكشو تسلج ول امنیب

 هملكلاب ءارقفلا ةدعاسمب ریخلا لعفب ، نارقلا ةئآرقب هللا نم اوبرقت

  رافغتسالاو يبنلا ىلع ةالصلاب ،هبیطلا

 نودب مھعم لماعتن نكلو سكعلا ىلع رشبلا رجھن نا ينعي ال اذھو

 .هغلابم
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 ةایحلا كترثعب املك                    

 ميركلا نارقلاب اھبتر                   
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 كدض ءيش لك لوحتي دق               

  هللا عم نكف كعم هللا ىقبيو               

 كعم ءيش لك نوكي             
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 ،،سفنلاب هقثلا،،                             

 

 نم هقثاو ينوك دقنلل يتضرعت ناو ىتح هب نیموقتام لكب هقثاو ينوك

 ءيش لكو كلمع ،كلامج ، كتاوطخ ، كسفن

 مییقتلل هجاحب ِتسل ِكنال هيأر يطعيو ِكمیقي نا دحا نم يرظتنتال

ً اتصاخو كتیصخش يمدھتال مدھ اھمدعو ءانب يھ هقثلا

 ىثنالا

 كلامجب يقث ، هقثلا نم يفكيام اھیطعت ال نا ِكسفن قحب ملظلا نم

 نودب ىثنالا قلخُت نا لیحتسملا نمف لامجلا كلذ يكلمت مل ول ىتحو

 كسفنب كتقث ىلع رثؤي لامجلا يلعجتال صاخلا اھلامج

 هقث لكب يشمأو هبوسحم كتاوطخ يلعجا ...كسأر يعفرا

 يقث طقف بتارملا ىلعال لوصولاو لیحتسملا لعف نیعیطتست

 هقث لكب اامدق يضماو كتارارقو كتاوطخب

 يف هرمتسم كماد امو ، اھتقثب هأرملا لامجف ااادبا ضوعتال هقثلا

  اامدق يضملا
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 دحب اذھو هقثلا نم ديزملا ىلع نیلصحتسو نسحتلا يف نيرمتستس

 .حاجن هتاذ
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 صقرلا ينقتت مل ناو يصقرا             

 هبعل يأ يبعلا               

 نیبغرت امك كرعش يحرس             

 ءيش يأ نودب هیكرتا وا             

 ءاوھلا هبعادي يك             

 لاوحألا لكب هلیمج يتنا             
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 ،،ىمعالا بحلا،،                           

 

 ءامسلا يف قلحن رویطلاو هشارفلاك نيرئاط انلعجي لیمج ءيش بحلا

 .....نكلو

 نملو سفنلل هيذا امناوً ابح سیل اذھ ىمعا بح ىمسُيام كلانھ

 هلئاعلا لبق نم ضوفرم وا نكمم ریغ بحلا اذھ نا رعشن امدنع كلوح

ً اروف يلختلا انیلع عمتجملاو

 رسختسً البقتسمف كلوح نم لكل يلابت ملو هیف تيرمتسا ول ىتحف

 طقف كسفن يف ركفتال ينانا نكت الف كلوح نم ةداعس ديرت تنك اذا

 هعومجم ةراسخ لباقم دحاو صخش بسكتال اااضيا كلوح نمب ركف

  كتحلصمو كتداعس نوديري نيذلا صاخشألا نم

 .....اااضياو

 هلجا نم فورظلا يدحتو هیحضتلا قحتسي بح كلانھ

 كيذؤي الو كلوح نم يذؤيال امدنع

 .......مسلاك بح كلانھ نكلو
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 لبقتسم هل نوكي لیحتسمو هرارمتسا لیحتسم نوكيو كتایح يذؤي

 لیحتسم هعم كعامتجا ملعتو اادیج اذھ ملعت تناو

 يماما تيأر .، .اذھ لك ملعت تناو هیف رمتست نا نونج همسا نكلو

 ترسخو تلشف اھلكو ىمعالا بحلا صصق نم ریثكلا

 ریغ هجیتنلا تناك اذام اھبیبح عم نكتل اھتلئاع نم تبرھ يتلا االثمف

 اھتومب تببستو اھلھأ تعمس تھوش

 ، هعم بورھلاو قالطلا اھنم بلطو هجوزتم هأرما بحب عقو يذلا كلذ وا

 نظت اذام هتتشتم هتلئاع تلعجو جوزتم لجر بحب تعقو يتلا كلت وا

 اااادبا اوبحي مل ءالؤھ لك ؟هلعاف اھنا

 ااقالطا بحلاب اوعقي ملو

 )ىمعالا بحلا ( ىمسُم تحت مھو هنا

 ردق رییغت ديرت ىتح تنا نم بیصنو همسق ءيش لك ااضيا هینانا هذھو

 ؟)ىلاعتو هناحبس(هللا

 ااادج ينتبجعا هلمج يتقيدص يل تلاق هرم تاذ

 مھتداعس يھنيو يلوح نم يذؤیس ءيش يف رمتسا اذامل تلاق

 ؟رمتسا اذاملف هكرت يتعاطتسأب ءيشلا اذھو
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ً ادیج اھولمأت

 متاخب يھتنيو ءاقدصألاو لھالا نم كرابُم نوكي يذلا يقیقحلا بحلا

 .عیمجلا ماما فافز ناتسفو
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 ًالیمجً اارجھ يبر                    

 هيذؤم هطلاخم نم ریخ                    
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 ،،هريرشلا يتیصخش ىلع يضقأس،،                      

 

 سولجلا لضفي ىضوفلا بحيال لیمجلا ءداھلا  ءيربلا لوألا يفصن

 هعسوبام لك لعفي اادبا دحا ةيذا ديريال عیمجلل ریخلا بحي ءودھب

 ةداعس لجا نم هتداعسب يحضي نا دعتسم هنا ىتح هلوح نم داعسال

 ااریثك هسفنب قثيو هریغ

 يناثلا يفصن اما

 هسفنب الا ركفي ال دحال ریخلا بحيال ينانالا يوضوفلا نونجملا

 نم قثاو ریغ اامئاد لكاشملاب عقي هتحلصم فرعيالو هتاوطخ بسحيال

 هسفن

 !!نیتیصخش انم صخش لك ةایحب معن

 هیصخشلا نایحألا ضعب يفو اھديرن يتلا هیصخشلا راتخن نم نحنو

 ىلوألا هیصخشلا ىلع رطیست )هريرشلا(هیناثلا

 اادج هئیس ءایشأ لعفن انلعجت رعشن نا نود

 ...ً.اقح فیخموً ادج بعرم رما هنا
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 ؟؟انا نم يسفن لأساو ةآرملا ماماً اریثك فقا

 هبوبحملا هئيربلا هبیطلا ةاتفلا انا لھ

 نوكأ نا ديرا ال ينكلو اھلوح نم لك يذؤت يتلا هئیسلا ةاتفلا انا ما

 هيدایقلا يھ هبیطلا يتیصخش لعجا نا لواحاو هئیس

  نیتیصخشب شیعت نا بعص رما هنا

 اھب موقت يتلا لاعفألا بعوتستال نوكت نمو تنا نم فرعتالو

  هئیسلا كلاعفا ماما مودصم فقت

 لبق اھیلع يضقاو هريرشلا كتیصخش نم صلختلل ضفتنا اذكھ فقتال

 انا ( كسفن نیبو كنیب لقو ااروف اھنم كسفن ذقنا كیلع يضقت نا

 هذھب كلقع يذغ ) هذھك هیصخش يب قیلت الو بیطو حلاص صخش

 ينحنت نا كاياو اامیكح نك هريرشلا كتیصخش نم صلختتسو راكفألا

  رمالا ناك امھم

 .ىرخأ هرم كسأر عفرت يك هصرفلا كیتأتال امبرف
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  لواحت هفیعضلا يسفن نا              

 هيوقلا يسفن مزھت نا            

 هفیعضلا اھتيا انھ نم يجرخا اایھ           

 قالطنالا يف بغرت هيوقلا يسفن ف          
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 ،،سفنلا حالصا،،                         

 

 لشفتس كنال دحا رییغت وجرتالو رظتنتال

 نا لبق ، رییغتلا ديري هنأب عنتقي لخادلا نم هتاذ نم ریغتي ناسنالا

 .....الوأ كسفن رییغتب مق ، كلوح نم رییغتب لغشنت

 كسفن نم ریغتل رارصأبو اادھاج لمعا

 كحالصا رون نال اھتيادھو كسفن حالصأب مق ، هئیسلا كتاداع نمو

  كلذ وھ ررقي نا لبق دحا نم رییغتلا بلطتال كلوح نم ىلع سكعنیس

 اھلاح نیسحتو هسفن ةدعاسم عیطتسي نم طقف وھ ناسنالا نال

 ةایحلا هرییغت ديرتام رییغتو ديرتام ققحتسو هدارأ بحاصو يوق نك

  طقف انئاطخا نم سیلو انلوح روديام لك نم سورد ذخأنل براجت

 بناوجلا ىرنل لھالاو ءاقدصألا عم ثدحت يتلا فقاوملا نم امناو

 باب نم سیل انتیصخش ىلا اھفیضنل براقالاو ءاقدصألا لكل هنسحلا

  هیتاذلا هیمنتلا باب نم نكلو دیلقتلا

 لضفالل اھرییغتو
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 دافتست نا نودب كتوفي ءيش لعجتال هملك لكو فقوم لك نم ملعتنل

 هنم

 ......كسفن حالصأل قلطنا

  كوبحي نيذلا كب اوحرفیل كلوح نم ئجافتل

 كنوھركي نيذلا كنم اوضاتغيو

 .......مھالاو

 كسفن عم ناھرلا حبرتل

 .كرییغت نم اوسأي نيذلا عمو
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 نم لضفا رمتسملا نیسحتلا                

 !!لجؤملا لامكلا               
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 ،،جیجض،،                               

 

 خارصلاو جیجضلا ةرثك عمو يلوح نم نيرخالا توص عافترا عم

 ، ينعمسیل يتوص ولعي هعم ثدحتا اناو يراوجب نم عامس عیطتسا ال

 هعمسال هتوص ولعيو

 ...ً.ایجراخ جیجضلا ناك نا اذھ

 .....يلخاد جیجضلا ناك اذا ما

ً اتمص تدز جیجضلا داز املكف يلقعو يردص يف ىضوفلاو

  يحور جیجض ةرثكل يتوص عمسا ال اناو يتوص عفرا نا يل فیكف

 يحور بترتتو أدھت ىتح تمصا طقف

 ....... يلخادلا بارخلا اذھ دعب نم

  جاعزالا ةياغ يف رما وھ ناسنالا دنع يلخادلا جیجضلاف

 وھو هیلا عامتسالا بنجت بعصلا نمو ناسنالا ریكفت قيرط نع جتنيو

 ) فیعض تنا عیطتست نل  ، حجنت نل(ددري
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 نل لاح يفو يلخادلا جیجضلا اذھ ببسب سانلا نم ریثكلا يناعیف

 يف مومسلا ثعبي يذلا يلخادلا توصلا اذھ فاقيإ ناسنالا عیطتسي

 .مومسلا هذھ نم صلختلاو هیباجيأب ركفي فیك ملعتي نا هیلع سفنلا
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 ،،لیلعلا مسجلا يف میلسلا لقعلا،،                  

 

 يف میلسلا لقعلا فیك لأستس ءيشلا ضعب هبيرغ هلمج اھدجت امبر

 ؟؟؟اذاملو لیلعلا مسجلا

ً امئاد نكلو صاخشألا ضعبل يأر وا هيرظن درجم سیلو هقیقح اھنا معن

  لماك ریغ هنا رعشيو صقن هیف لیلعلا ناسنالا نوكي

 ىتحً ادھاج لمعي نيرخالا ىلع هقوفتو هتاذ تابثال ىعسي هنا ظحالنف

 هلخادب يذلا صقنلا لمكي

 )رابج هھاع يذ لك( اولاق امدنع اذھ اوظحال برعلا ىتحو

 فصوي ال ءاكذو هرابج هركاذ هل نوكت نیعم ضرم وا هھاع هيدل يذلاف

 بوھوم نوكي يعیبطلا ناسنالا ىدل هدوجوم ریغ تازیمم هل نوكيو

 الام لعفي نكلو ىريال وھ بوھوم ىمعالا ناسنالا ىرنً امئادً الثمف

 )ىلاعتو هناحبس( هللا نم هبھوم اھنا هلعفي نا ریصبلا ناسنالا عیطتسي

 وا ضيرم صخشل اورظنت الف لمجالاب ضوعیل ءيش ذخأي اامئاد  اف

 ال  اف تنا هكلمت ال ام كلمي هنال فطعلا وا راغصتسالا نیعب هھاع هيدل

 ً ادبا هدابع ىسني
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 يف همحري نا ديريو هبحي هنال ضرملا اذھو هھاعلا هذھ هل لعج هللا نا

 يذلا مالكلا نمو سانلا فطع نم ایندلا يف بعتیس حیحص هرخالا

  هسفن ضرملا نم بعتيو هعمسي

 لجختال هھاع كيدل وا ضيرم تنك اذا هرخالا يف هضوعیس هللا نكلو

 ربصاً امامت سكعلا ىلعً ادبا اھنم

 كبلق حرفیسو

 ءایبنألا عیمجف ربكا هحرفلا نوكتس هتركشو هللا تدمحو تربص املكف

 اوربص نكلو رقفلاو ضرملاو ءالبلا هللا مھاطعا )مالسلا مھیلع(

 ركشاو كل هللا اھاطعأ يتلا بھاوملاب عتمتوً ادبا فعضتال لانتسو ربصا

 .موي تاذ حرفتسً ادبا هدابع ىسني ال هللاو اھیلع هللا
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 ،،عقاولا نم بورھلا،،                            

 

 ىلع هتردق مدعو ناسنالا فعض ىلع لديً ادج ءيس رما بورھلا

 تاعاسل مونلا لالخ نم برھتي هنا ظحالنف هعقاوو هلكاشم ةھجاوم

 مانیل هلوح رودي امب كرديال هلعجت يتلا هيودالا ضعب ذخا وا هليوط

 هلكشملا لحنتس مونلا لالخ نم نظت ااقح لھ نكلو  لوطأ تاعاس

 هعاجشو هیلؤسم كيدل سیلو فیعضو لشاف كنا لوقأ نا يل حمسا

 كعقاو هجاو سكعلا ىلع ، ااربا كعقاو نم برھتال كلكاشم هجاوتل

 نا ررق هدارأ بحاص نك هبسانملا لولحلا دجتل ثحبا كفواخم هجاو

 هملؤم تايركذ نایسن عیطتستال كنال برھت لھ وھ امك عقاولا شیعت

 موقت هقيرطلا هذھب اامامت سكعلا ىلع ؟؟ ىسنتس بورھلاب نظت لھ

  نایسنلا رارق لیجأتب

  لشفلا نم برھت كنا ما

 ......حاجن لشفلا دعب امف

 حاجنلا رارق كلخاد عرزاو كلشف هجاو
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 هجاوو نزحلاو بائتكالا روعش نم صلختو هیباجيالا راكفالاب كلقع يذغ

  هیباجيا ب قلطنا عقاولا ةجاوم يف ددرتتالو كعقاوو كلكاشمو كسفن

 ااادبا حاترت كلعجي نلو هلكشملا لحي نل مونلا يتقدف

 ااافیعض وا اايوق نوكت نا راتخت نم تنا ةایحلا يفف

 .رارقلا بحاص تنا
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 لكاشملا لح ىلا لبسلا رصقا نا               

 نوكت دقو حوضولاو هھجاوملا وھ             

 بورھلا نم محرا اھنكل هیساق هھجاوملا          

  هنكًلاملؤم حوضولا نوكي دقو            

 لھاجتلا نمً اررض لقا           

 

 

 

 

 



65 

 

 ،،هیجوزلا تافالخلا لح،،                            

 

 يتأت لكاشملاف تافالخلا نم هیجوزلا ةایحلا اولخت نا لیحتسملا نم

 يف يعیبط ءيش يھو رظنلا تاھجو فالتخاو هریغلاو بحلا رثا نم

 ةبوعصو هیمویلا تاطوغضلا ببسبً ااضياً اتداع ثدحتو نیجوزلا ةایح

 لب موي لك ديازتت انلكاشم لعجن نا بئاصلا نم سیل ااضيا نكلو ةایحلا

 جوزلا ااتصاخو نیجوزلا نیب هقالعلا مدھت اھترثك نال اھتجلاعم انیلع

 هیجوزلا تافالخلاف هریثكلا لكاشملا ببسب هتجوز نم روفنلل هضرعت

  قاطي ال هلعجتو ماعطلا دسفت هترثك ماعطلا يف حلملاك

 تافالخلا نم للقتو اھجوز بسكت نا عیطتست يتلا يھ هأرملا

  لكاشملا ىدافتتو

 هلیلدتو هب ءانتعالاو نانحلا لالخ نم لفطلا لثم هبیكرت ةعیبط لجرلاف

 لمحتتلاف لكاشملا تقلتخاو تدناع اذا اما هديرت ءيش لك اھل لعفي

 نا اما هارملا دیب ءيش لك مارتحا مدعو للم نم لامھا نم هنم هارتام

 شیعت ررقت نا اماو للدملا اھلفط اھجوز لعجتو هداعسب شیعلا ررقت
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 رسختو اھجوز رسخت لباقملا يفو فقوت الب هديازتم لكاشمو هساعتب

 الو بذعلا كبارش حبصیل ركسلا ةعطق هل ينوك ،هب يمتھا ءيش لك

 هماركلا لخدت هنیبو كنیب يلعجت

  هتجوزو لجرلا نیب همارك دجوت الف

 مدا علض نم ءاوح هللا قلخ

 اھلك ءاوح وھ مدا نأف مدا نم ءزج ءاوح تناك اذأف

 هأرملا دعسيام رثكأف كتجوزلً ادیج عمتسم نك لجرلا اھيأً ااضيا تناو

  اھتامامتھا اھكراشتو اھثيداحال عمتستو يغصت امدنع وھ

  نيرخالا ماما حيدمو ئجافم قانعو هبسانم ریغ نم هيدھً اضياو

 .حجانلا دیعسلا جاوزلا رس مامتھالا
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 ،،هروخف ينوك،،                             

 

 تاحاجن نم هتققح امب هروخف هعنصأ امب هروخفً اریثك يسفنب هروخف انأ

...... 

  نآلا هیلع انا امب تحبصا امل اھالولف يتاوفھو يئاطخأ نم ىتح هروخف

 ....حاجنلا ققحت امل لشفلا الول

 امل اھالولف اھترثع هرثع لكبو اھتطقس يتلا يتاطوقس لكب هروخف انأ

 ...هوقلا هذھبو هبالصلا هذھب تحبصا

 نییقیقحلا ءاقدصالا يقتنأ ينولعج مھنأل يل يئاقدصا ةنایخب هروخف انأ

 ......مھیلع دامتعألا عیطتسأ نيذلا

 قیقحتو لعف نم ينقاعا يذلا يضرمب ىتح هروخف انأ نوملعت لھ

 رفغیل الأ ينالتبأ اموً اریثك ينبحي هللا نا تملع هلالخ نم نكلو ریثكلا

 .....هتانج ينلخديو يئاطخأ يل

 يمدق تحت هنجلا نألو ىثنأ تدلو ينأل هروخف انأ

 امل اھالولف حورجو تابیخ نم ُهل تضرعتام لكب ، كلما ام لكب هروخف

 ....اذكھ تحبصأ
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 انأ ينیتور الو يتادقتعم هبشي دحا الً ادج يسفنل يمتنا ينتدجو

 دحألً اموي حبصت نا نكمي ال يتلا يئایشأ ةباثمب

 رعاشملا لك ىلع ولعت همارك يسفنل نأو

 ......لضفألا تسل دیكأتلاب

 هصاخلا يتقيرطبو يسفنل لمجأ وھام عنصأ يننكلو

 ولو يسفن لذا نأ قحتسي دحأ ال نأ يسفن ةزعو يتمارك ينتملع

  هلجأ نم هظحلل

 الو قحتسي دحأ بح يف طرفأل الو دحأ هركألً ایفاضأً اتقو كلمأ ال انأف

  دحأ بقارأل

 ينیضري جضنو يعوب هشیعأ يسفنل لیلقلا الا يل تقو ال راصتخأب

 .....يبر يضريو

 عم يتفاسم ىلع ظفاحأ يلوح نم صاخشألا عم ءودھب شیعأ

 كلذ نال  باوصلا  لعفأف هياغلل حيرم رمأ اذھو نيرخالا عم يتاقالع

 يسفنل قلخأ موي لك ينا وھ دیجلا يلً انتمم ضعبلا لعجي فوس

 كلمتال هركاذ يضاملل عوجرلل ال ءاطخألل ال اھناونع نوكي هديدج هركاذ

 .ءاطخألل ناكم كلمتال عاجوألاو تابیخلل هحاسم
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 ،،َكل سیلو َكعم شیعأ،،                      

 

 

 ةایح يف هلیمج هفاضأ وھ كيرشلافً اعم انوكي نأ امھل هللا بتك

 يشیعتو ئیش لكو ِكتاحومطو ِكسفن ِكرتت نأ سیلو  رخألا

 .... طقف ُهل

 قولخ ناك امھمو قوثوم كيرشلا ناك امھمً اریثك يقثتال

 لكب ِكنع ىلختيو هنایخلا ُهقورع يف يرجت مدآ فنص ىقبیف

 ..... هطاسب

 يذأتتو يمدصنت ال ىتح ِكنع ىلختي ناً امئاد هدعتسم ينوك

 ً اریثك

 ً اریثك نیمدنتف يسمغنتو ِكبح لكو ِكرعاشم لك يطعتالو

 

 ...ِكتایح لك سیلو ِكتایح نم ءزج  لجرلا يلعجا
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 يموي دادزاوً الھسوً الھا ءاج نأف ِكمویل ةلیمج هفاضإ هیلعجا

  فغشو بحوً الامج

ً ائیش ينصقني الو يعیبط يموي ىقبي باغ نإو

 .....كبحأ ينأ درجمل يقوقحب   هیحضتلا يف لبقأ نل

 

 ىثنأك يتاذل همارتحا ينیفكي ، بحلا شیعن انك نا ينمھي ال

 يدؤت هلزنم يف ةمداخ تسیل و قوقح اھل ، هتایح يف

 ..تابجاولا

 ىتح  ،نزتم لقع و ، ّيھلا ٌلامج و  ، ةداھش ىلع لصحا مل

 يلھأ كرتا ملو طقف همداخ يناري لجر ماما يسفن يمرأ

 . يتاذ مرتحي الو يدوجو ردقي ال صخش لجأ نم يملاعو
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 !!ىتأ دق اھ

 !! ىوھلا عاب يذلا كاذ

 اضرلاب ُرعشي َداع امو

 !اضرلا ينمً المأتم

 ؟؟ىسألا ُتیسـن ُنظت لھ

 ..اھل دُعو بھذأ ایھ

 ..اھلجأ نم ينتلذخ يتلا َكلت

 !!اھل ينم ةيدھ نآلا تحبصأ اھل لُقو

 ..ىرأ ام صخرأ اھتيدھأ ينأل اھل رذتعأو

 ..ىوھلا ُتیسنو َكتكرت ينقدص ، اضرلا ينم لمأتت ال

 .....ىرج امع هفسأ ُتسلو
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 لجر اھرتسیل ةروع تسیلو لجر اھلمكیل ةصقان تسیل ىثنألا

 .رخآلا فصنلا يبرتو عمتجملا فصن دلت نم يھ
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 ،، ىثنالا ءودھ،،                             

 

 

 يف ىثنألا ىقبتو ديري نم يتأيو ديري نم بھذي نا وھ ءودھلا

 مداقل حرفت الو ةرداغمل نزحتال رارقتسا ةلاح

 اھيدل امب عنتقتو  هللا دیب اھرما ملستو هللا ىلع لكوتت امدنع

 لبقتسملا مومھو يضاملا مومغ اھلغشي ال اھسفنل شیعتو

 .....وھ ءودھلا

 ءاوتحألا، نامالا ىسرم ، مالسلا ةنيدم اھل لاقُي ىثنأ

 

 يف فعض وأ ،ثيدحلا ىلع ةردقلا مدع ينعي ال ءودھلا

 ةردقملاو يعولاو ةوقلا ىلع لدي وھف سكعلاب لب ،ةیصخشلا

 تافصلا لمجأ نم وھو ،بسانملا تقولا يف ثدحتلا ىلع

 ناسنإلا اھب ّىلحتي نأ نكمي يتلا
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 ،زیكرتلا نزاوتلاو ءودھلا يل ققحت لمأتلا و ةولخلا نم تاظحل

 قيرطلا ةلصاومل ةلئاھ ةوق يسفن يف عفدت و

 بھذ نم توكسلاف هضف نم مالكلا ناك اذأف

 ربصلاو هوقلا ينعي لب تاذلا ىلع ءاوطنألا ينعي ال ءودھلا

 هارتس ءودھلا كلميال يذلاف هبعصلا فقاوملا يف مكحتلاو

 ءدھي امدنعو ضعبلا ُهمالك حرجي امم ُهلابب رطخي ئیش لك لوقي

 ریخ كمالك ناك اذإ الإ مالكلاب قطنت ال ُهلاق ام لك ىلع مدنتي

 ِكلقع قبسي ِكناسل ِكرتت الف .تمصلا نم

 

 ملو لدو لجو لق ام مالكلا ریخو بابذلا هلخدي ال قبطملا مفلا

 ةلیلق ينوكو ءودھلا يمزتلا ف هلمم ىثنأ ينوكت ال ىتحو لمي

 ىدمو ُهتمیق يفرعاو ِكمالك ينزوأ يملكتت نا لبقو  مالكلا

 .لباقملا صخشلا ىلع ُهریثأت
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 ،،دعبلا مغر كسمت،،     

 

 

 اذھ ُهنا مغر صخشب نوكسمتي مھارأ تایتفلا نم ریثكلا

 اھكرت وأ اھلذخ ُهنا مغر دبألل ةاتفلا هذھ ةایح نم جرخ صخشلا

 .... يناعت

  ُهحرج ىركذ ىلع شیعت ىقبت نأ لضفت اھنكلو

 هقالع ُهدعب نم شیعت نأ اھسفنل حمستالو اھتایح فقوتت ثیحب

 ىتح اھل نومدقتي نيذلا صاخشألا  نم رییثكلا ضفرتو ىرخأ

 .....صخشلا اذھ ىركذ وحمتال

  يتزيزعاي هبسانملاب

 ......ً.ادج ءاقمح يتنأ

 ُهتایح شاع وھ ُهنيركذتت يتلزام يذلا صخشلا كلذ نأل

 .....نمز ذنم ِكاطختو
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 هنأ يقث ِكركذتأ تلزامو ِكنایسن عیطتسأ ال ِكل لاق نأ ىتحو

 .....لاجرلا دنع تاملكلا لھسأ امف بذكي

 ِهذھ ركذتن ىقبنو ِهب رثأتنو  مھمالك قدصن نحنو  نوملكتي

 عبنت نل اھنأل ُهتاملك ىسن هارن يذلا تقولا يفً امئاد تاملكلا

  ُهقامعأ نم

 ....ىثنألا يتزيزع

 يھامً ادیج نیملعت يتنأو ِهب يشبنتو ميدق باتك  يحتفتال

 .....باتكلا اذھ ةياھن

  بھذ امل ریخ ِهبول يضامب ریكفتلا يف ِكسفن يبعتت اذامل

 ديدج نم قشعي ِكبلقل يحمسأو يعتمتو يشیع

 .لضفألا ِكل ديري ُهنأل صخشلا اذھ ِكنع دعبأ هللا امبر
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 ،،هئراق ينوك،،                          

  

 راوحلا نینقتت هفقثم ةدیس بتكلل هقشاع هدیج هئراق ينوك

 ينوك هغللا اھرسكت الو فورحلا اھمزھتال هأرمأ ينوك لدجلاو

 هدیصقلا هبشت هأرمأ نیقحتست امك

 ثيدحلا اھعم لميالو يھتنيال هئراقلا هأرملا

 َكعمستل زیكرتلا نم ریثكلاو َكل ُهلوقتل ریثكلا اھيدل

 بلقلا لبق لقعلا اھبغري أرقت ةاتف

 نكمُي قیمع رحب هءارقلا لایخلا يمنتو روعشلا يذغت هءارقلا

  ركفلاو كولسلا روطت هءارقلا يعولا ُهنم لھني نأ ءرملل

 وحن رفس اھارا امك هءارقلا  هرمثم هیباجيا بناوج ِكیطعتو

  هفرعملاب ءلتممو عساو ملاع وحن رفس تاذلا ريوطت

 ءاوھلاك  هءارقلا حبصت ُهتایح لك ریغتت  هءارقلاب قلعت نم

   اھلالخ نم سفنتي ُهل هبسنلاب
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 ،، اھنع ينغتست ال دعاوق 9،،

 

 

 فرلا ي رسكإ فرلا شماھ ىلع ِككرتي  يذلإ : ىلوألا ةدعاقلا

  يضمأو ُهسأر ىلع 

 

 هنم عشبأ لامھإ ـب لامھإلا يلباق : ةیناثلا ةدعاقلا -

 

  لاعفألا ـب يزكر ، مالكلاب يذخأت ال : ةثلاثلا هدعاقلا - 

 

 مویلا ـف جاتحي ام صخش ِكسفن ـف ينبأ : ةعبارلا ةدعاقلا -

  أجلم بعصلا

 

 يھ ةراسخلا نإ هعانق ِكسفنب يكرتإ : ةسماخلا ةدعاقلا -

  هنجلاو هیفاعلا ةراسخ
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 الإ كنزح عزني ردقي دحم نأب هنمؤم يقبأ : ةسداسلا ةدعاقلا -

  كتدارإو ِتنا

 

 يدعبأ,كسفن ءاضرإ وھ كّمھ لك يلخ : ةعباسلا ةدعاقلا -

  سانلا ءاضرإ نع دعُبلا مامت

 

  هیحمأ .. كردقي فرعيام يللا : ةنماثلا ةدعاقلا -

 

 ِكبراجت نم يملعتت مل اذإ : ةریخألاو ةعساتلا ةدعاقلا -

 .لبقتسملا يف ِكل ثدحيام لك يلھاتستف هقباسلا 
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 ًءا¥ب الو اًفطع بلطأ مل ، ءيش يأ ¤نم ُتبلط ينأ ركذتأ مل "

 نأ جاتحأ تن¦ ، يعم ایندلا لتاقت نأ ىتح الو ،  يلجأ نم

 .. رث¦أ ال ، يعم ¤بلقب رعشأ

 ىتح هلصاوملاو مالستسألا مدعب ..... يلجأ نم َكتیحضتب

 ...يیلع لصحت

 نم َكعنمت ِهذھ فورظ يأ ، فورظلا ةجحب َتیسانت كنكلو

 ..... يلجأ نم هبراحملا

 فورظلا ثدحت امدنع ُهندعم رھظي يقیقحلا بحلا

 حبصأ ىتح تبراحو تیقب ولو ،ً ادبأ ينبحت مل َتنأف َتیلخت ولف

 .. عیمجلا مامأ َكلالحو ككلُم

  يقیقحلا بحلا وھ اذھ

 .... عیمجلا مامأ كمتاخب ينجوتت نأ
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                                 The End 

 

Noor Hassan 


