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 الفصل األول

 

 

 ًخٕ ٓ٘ظظَ ؿخُٔخً ك٢ ؿَكظٚ ٣طخُغ ك٢ أكي حٌُظذ ػ٘يٓخ ىهَ ػ٤ِٚ ٝحُيٙ ٝهي

:  ػ٤ِٚ ، كزخىٍ حالرٖ أرخٙ رخُٔئحٍ ًظآدريص ػالٓخص حُلِٕ ٝحإل

ٔظخءحً ٌٌٛح ٣خ ٝحُي١ حُؼ٣ِِ ؟ - ُٓ  ٓخ٢ُ أٍحى ٗخكزخً ٝ

. ا٢٘ٗ هِن ؿيحً ػ٠ِ ٛخكز٢ كخٓي ..  آٙ ٣خ ر٢ُ٘ -

ِٚ ٣خ أرظ٢ ؟ -  ٝٓخ ر

ِٚ حُٞك٤يس - ٓخطض  اً إ ُٝؿظٚ هي (ٓالً  ) أٗض طؼِْ اُٗٚ ٤ُْ ُُٚ أكي ٟٓٞ حر٘ظ

إ حر٘ظُٚ  ٝرؼي ػ٣َٖ٘ ػخٓخً ٠ٓض ٣ؤط٢ حُطز٤ذ ح٥ٕ ٤ُئًي ُُٚ .. أػ٘خء حُٞالىس 

ٟٝؼق ػَٔ  حُٞك٤يس هي طلوي ك٤خطٜخ ه٣َزخً رٔزذ طؼّطَ ػَٔ اكيٟ ٤ًِظ٤ٜخ

! حألهَٟ 

ِٚ ٓظٔخثالً  : أؿِن ٓ٘ظظَ حٌُظخد ح١ٌُ ًخٕ ر٤يٙ ٜٝٗٞ ٖٓ ٌٓخٗ

 ٝٓخًح ٤ٓلؼَ ح٥ٕ ؟ -

ً٘ض  إ كخُظُٚ ٣َُػ٠ ُٜخ ، كظ٠ ا٢٘ٗ هزَ ٓخػش ٖٓ ح٥ٕ...  ال أػَف ٣خ ٓ٘ظظَ -

ٌَٗ ٖٓ  ػ٘يُٙ ك٢ حٍُِٔ٘ َٝٝٛ حألَٓ ا٠ُ اُٗٚ ر٠ٌ ١ِٝذ ٢٘ٓ إٔ أٓخػيُٙ رؤ١

! حألٌٗخٍ 

 ٤ًٝق ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٔخػيُٙ ٣خ أرظخٙ ؟ -

حألَٓ ٣ُوِو٢٘ ًؼ٤َحً ٝأٗؼَ إٔ ٍأ٢ٓ طٞهق ػٖ ..  ال أػَف كوخً ٣خ ر٢ُ٘ -

 !حُظل٤ٌَ

 ٝٓخ ٍأ١ حُطز٤ذ ك٢ أَٓٛخ ؟ أػ٢٘ َٛ إ ٛ٘خى أَٓ ك٢ إٔ طؼ٤ٖ ٌٛٙ حُلظخس ؟ -

ح٠ُؼ٤لش  ك٢ كخٍُش ٝحكيس ، ٢ٛٝ إٔ طَُكغ ح٤ٌُِش حُٔؼطِش ٝطُزيٍّ حألهَٟ..  ٗؼْ -

! ر٤ٌِظٚ  رٞحكيسٍ ٤ِٓٔش ، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ اُٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٗوٚ ٓظزَع

 : ٠٘ٓ ٓ٘ظظَ ه٤ِالً ػْ حُظلض ٗلٞ أر٤ٚ ٝهخٍ 

!  ٓؤًٕٞ أٗخ ًُي حُٔظزَع -

...... ٓخ ح١ٌُ طوُٞٚ ؟ أٗض ٓخُُض ٗخرخً ٝ .. ؟ ٌُٖ ٣خ ر٢ُ٘ ! ٓخًح -

 : هخ١ؼُٚ ٓ٘ظظَ هخثالً 

س ٝحُل٣ٞ٤ش حُظ٢- ّٞ ط٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ حُؼ٤ٖ ر٤ٌِش ٝحكيس   ٝأل٢٘ٗ ٗخد إً كؤٗخ أِٓي حُو

. ًٔخ ٓظؼ٤ٖ طِي حُلظخس إ ٗخء هللا 

ِٚ ..  ٌُٖ ٣خ ر٢ُ٘ - ؟ !اًح ً٘ض طٔظط٤غ اه٘خػ٢ رٌٜح حٌُالّ كَٜ ٓظُو٘غ ٝحُيطَي ر



. ٤ٌٕٓٞ ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ ربًٗٚ طؼخ٠ُ !  حطَى ٌٛح حألَٓ ٢ُ ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ -

 ٝك٢ حُٜزخف ًخٗض أَٓس حُلخؽ أرٞ ٓ٘ظظَ هي حؿظٔؼض كٍٞ طِي حُٔخثيس

حُٔظٞحٟؼش ٝر٤٘ٔخ ًخٗض حألّ طٜذ حُ٘خ١ ك٢ حألًٞحد ٛخٍ ُٝؿٜخ ٣َٔى ُٜخ 

ِٚ ح٠٣َُٔش  هٜش  ريأص أّ ٓ٘ظظَ رخُظلخػَ ٓغ كخُش.. ٤ُِٓٚ ح٤ٌُٖٔٔ ٝكخُش حر٘ظ

 هالٍ ٣ُخٍحص حألد طِي حُلظخس هخٛش اٜٗخ هي ًٛزض ٣ُِخٍطٜخ ٍٝإ٣ظٜخ ػيّس َٓحص

  . ح٠ُ ر٤ض ٛخكزٚ أر٢ ٓالً– أر٢ ٓ٘ظظَ –

 

طٞهلض ػٖ ٛذ حُ٘خ١ ٝٛخٍص طٔٔق ىٓٞػٜخ حُظ٢ كخُٝض ؿخٛيسً إٔ طُول٤ٜخ 

ّٔخّ ؿيحً ... ُْ طٔظطغ  ٌُٜ٘خ َٛلش حإلكٔخّ ًٝحص هِذ ٍه٤ن ٝك ُٓ ُوي ًخٗض 

. ٓ٘ظظَ ٣٘خرٚ ٝحُيطٚ ًؼ٤َحً ك٢ ٌٛٙ حُٜلش رخٌُحص  ًٝخٕ

: حٓظـَ ٓ٘ظظَ طلخػَ ٝحُيطٚ ٓغ ه٤٠ش ٓالً كزخىٍٛخ هخثالً 

!  ٝأٗخ ٓؤًٕٞ حُٔظزَع ٣خ أّ ٓ٘ظظَ -

ٓخ ح١ٌُ طوُُٞٚ ٣خ ُٝي١ ؟ ...  ٓخًح -

ٝال  ٖٝٓ ػْ ا٢٘ٗ رٜلٍش طخٓش ٝػخ٤ُش.. !  َٝٛ أطَى حُلظخس طٔٞص ٌٌٛح ٣خ أٓخٙ -

.. ! أظٖ حٕ حُظزَع ربكيٟ ٤ًِظ٢ ٤ٓئػَ ػ٢َِّ رخُيٍؿش حُظ٢ طو٤لي ٌٌٛح 

كخُٝض حألّ ُٝظؼِوٜخ حٌُز٤َ رٔ٘ظظَ إٔ طؼ٤٘ٚ ػٔخ ػِّ ػ٤ِٚ ٓلخُٝشً 

. اه٘خػُٚ رؤٕ هللا ُٖ ٣ظَى ٌٛٙ حُلظخس ٤ََٓٝٓ ُٜخ ٖٓ ٣ٔخػيٛخ 

 : هخٍ ٓ٘ظظَ 

 ُٝٔخًح ال إًٔٞ أٗخ ٖٓ أٍُِٓٚ هللا إلٗوخً طِي حُلظخس ؟ -

: ػْ ٓخ ًخٕ ٓ٘ٚ اال إٔ أًَٔ ًالُٓٚ ر٣ِٔي ٖٓ حُؼوش رخُ٘لْ 

ِٙ   اًح ٓٔق ُِي هِزي ٤َِٟٔٝى ٣خ أُٓخٙ ػ٠ِ طَى حُلظخس ح٤ٌُٔٔ٘ش ٝٝحُيٛخ- رٌٜ

ٍُػظٔخٛخ ك٢ّ  حُ٘يّس كب٢٘ٗ ال ٣ٔٔق حُي٣ٖ ح١ٌُ ٍر٤ظٔخ٢ٗ ػ٤ِٚ ٝال حألهالم حُظ٢

! أهق ألطلَؽ  إٔ أطَى ٍؿالً ِٓٔٔخً ٣ـٞٙ ك٢ رلَ حُوِن ٝحُل٤َس ٌٌٛح ٝأٗخ

: ٛ٘خ أ١َهض حألّ رَأٜٓخ ا٠ُ حألٍٝ ػْ ٗظَص ا٠ُ حرٜ٘خ ٝهخُض 

ِٞ رٔخ ػِٓض ػ٤ِٚ ٣خ ُٝي١ ، ٤ُٝللظي هللا أٗض ٝطِي حُلظخس -  . آ

 

ٚ حألد َٓٔػخً ٗلٞ ؿٜخُ حُٜخطق ٤ُِف حُزَٟ٘ ُٜخكزٚ ، ٝكؼالً أهزَُٙ  ـّ  اط

 رخألَٓ ٝرٔخ ػِّ ػ٤ِٚ ُٝيُٙ حألًزَ ٓ٘ظظَ ، ٝأهٌ ٓٞػي ٣ُِخٍطٚ ٛٞ ٝحر٘ٚ

. ُإلطلخم ػ٠ِ حألٍٓٞ حُوخىٓش 



 ًخٕ حَُؿَ ٝحر٘ظٚ هي ٤ّٛجخ ٗل٤ٜٔٔخ الٓظوزخٍ ح٤٠ُل٤ٖ ًٝخٗض ٓالً ط٘ظَ ا٠ُ

: حُٔخػش رظَهذ ، ٓؤُض ٝحُيٛخ هخثِش 

كٜٔض  ؟ أال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ هي..  َٛ اٗي ٓظؤًي ٣خ أر٢ إ حألَٓ ًٔخ َٗكظُٚ ٢ُ -

! ؟.. هٜيُٙ هطؤً 

ٛيّه٢٘٤ اُٗٚ هخٍ إ حرُ٘ٚ ٓ٘ظظَ هي ػِّ ػ٠ِ ..  ٓخًح طو٤ُٖٞ ٣خ ٓالً -

. حُظزَع ر٤ٌِظٚ ٤ٓٝؤط٢ ٤ُوٍٞ ُِي ًُي ر٘لٔٚ 

٢ٗ ٣ٞٓخً ، كٖٔ أ٣ٖ ػَك٢٘ ٝٛخٍ ُي٣ٚ..  ٌُٖ ٣خ أر٢ - ََ ًُي  إ ًُي حُ٘خد ُْ ٣َ

حُؼِّ ػ٠ِ ٓٔخػيط٢ ؟ 

ّْٔ حألد ػْ هخٍ  : طز

 َٝٛ حُٔٔخػيس طلظخؽ ا٠ُ إٔ ٣َحى ٝط٣َٚ ؟ َٛ ٣َ٣ي إٔ ٣وطزِي أّ ٣ٔخػيِى ٣خ -

! كظخس 

ّٜض ٓالً  ٟلي حإلػ٘خٕ ٝهطغ ٟلٌٜٔخ ٛٞص ١َهش هل٤لش ػ٠ِ حُزخد ، حطـ

.. رَٔػش ُلظلٜخ 

! طل٠َ .. أٛالً رخُؼْ ..  آٙ -

رؼي  رخىُٜخ حرٞ ٓ٘ظظَ حُٔالّ ٝىهَ ا٠ُ حُز٤ض أٓخ ٓ٘ظظَ كوي ًخٕ ٤ٔ٣َ هِق أر٤ٚ

ح٤٠ُٞف  إٔ أُو٠ حُظل٤ش ػ٠ِ ٓالً حُظ٢ ٤ّٗؼظٚ ر٘ظَٛخ ا٠ُ إٔ ىهَ ا٠ُ ؿَكش

. ك٤غ ًخٕ ٝحُيٛخ ٣٘ظظَٛٔخ 

َّٔص ٓالً ك٢ ٌٓخٜٗخ ػ٘ي حُزخد حَُث٢ٔ٤ ُِيحٍ ٢ٛٝ طُلخ٢ً ٗلٜٔخ   : طٔ

 !ح١ٌُ ٣يكغ ٌٛح حُ٘خد ح٤ُْٓٞ رؤٕ ٠ُ٣ّل٢ رل٤خطٚ ٝٗزخرٚ ٖٓ أؿ٢ِ ؟  ٓخ-

 

 ك٢ كو٤وش حألَٓ ًخٕ ٓ٘ظظَ ٗخرخً ِٓظِٓخً ٝٝهٍٞحً ك٤غ أُٗٚ طَر٠ ك٢ أك٠خٕ

ٗلّٞ   ك٢أٍٝػٞٙٝحُي٣ٚ ح٣ٌُٖ ًخٗخ ٗي٣ي١ حالُظِحّ رظؼخ٤ُْ ى٣٘٘خ حُل٤٘ق ٌٝٛح ٓخ 

 أٝالىٛٔخ ٝهخٛش ُٝيٛٔخ حألًزَ ٓ٘ظظَ ػ٠ِ ػٌْ ٓالً حُظ٢ ًخٗض طو٢٠

ٝال  أؿِذ أٝهخطٜخ ُٞكيٛخ اً إ ٝحُيٛخ ٝرلٌْ ػِٔٚ ًخٕ رؼ٤يحً ػٜ٘خ رؼٞ ح٢ُ٘ء

أٓخّ ؿٜخُ  طَحٙ االّ ٓٔخءحً ػ٠ِ ٓخثيس حُؼ٘خء أٓخ رخه٢ حألٝهخص كٌخٗض طو٤٠ٜخ

ػ٘يٓخ ط٘ظَ ا٤ُٜخ رؤٜٗخ  حُظِلخُ ٌٝٛح ٓخ أػَّ ػ٠ِ طَٜكخطٜخ ًؼ٤َحً كؤٜٗخ طٞك٢ ا٤ُي

.. !  اكيٟ رطالص حُ٘خٗش رؤٗخهظٜخ ًٝالٜٓخ ٝكظ٠ ٟلٌظٜخ

ِٙ رؼ٤يحً ٝٛٞ ٣ـِْ ػ٠ِ طِي حأل٣ٌٍش أٓخّ ٓالً  ٌٛح ٓخ ؿؼَ ٓ٘ظظَ ٣َٔف رلٌَ

 َٛ كؼالً ا٢٘ٗ ٓؤطو٠ِّ ػٖ أكي أْٛ أػ٠خء ؿ٢ٔٔ إلؿَ: ٓظٔخثالً ٓغ ٗلٔٚ 

! ؟.. ٌٌٛح كظخس 



ََّ ٓ٘ظظَ ٛخٓظخً ١ٞحٍ طِي حُـِٔش ٝٛٞ ٣لٌَ ر٤َٜٔ ٌٛٙ حُلظخس ػ٘يٓخ هخ١ؼُٚ  ظ

 : ٝحُيٛخ هخثالً 

حُوَحٍ ح١ٌُ حطوٌطٚ َٝٛ ٛٞ ٜٗخث٢  ـ ٓخ ري ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ ُٔخًح ال طوزَٗخ ر٘لٔي ػٖ

أّ اٗي ٓخ طِحٍ ٓظَىىحً ك٤ٚ ٣خ ر٢ُ٘ ؟ 

ًال ٣خ ػْ ، ٛيّه٢٘ أٗخ ال أ٣ٍي االّ إٔ طؼ٤ٖ أٗض ٝ حر٘ظي .. ـ ًال 

أطزَع  رٔؼخىسٍ ٍَٝٓٝ ىحثْ ربًٕ هللا ، ٌُُي هٍَص ٝرٌَ ػوش ٝىٕٝ أ١ طَىى إٔ

ّ٘ش ِٓ . أريحً  ُٜخ ر٤ٌِظ٢ ٝأظٖ أُٗٚ ٝحؿز٢ حَُ٘ػ٢ ٤ُْٝ ك٤ٚ أ١ طل٠َُّ أٝ 

.. ـ رخٍى هللا ك٤ي ٣خ ُٝي١ 

. ُْ ٣ٔظطغ أرٞ ٓالً إٔ ٣ٌَُٔ ًالٓٚ كِوي ه٘وظُٚ حُؼزَس ُلَحٍس حُٔٞهق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 

 

ِٙ ا٠ُ حُٔي٣٘ش حُٔـخٍٝس ُٔي٣٘ظْٜ  ؿخء ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٣٘يُّ ك٤ٚ ٓ٘ظظَ حَُكخٍ ٓغ ٝحُي

ُٝيٛخ ر٤ي٣ٖ   حُؼ٤ِٔش ٛ٘خى ، ٝٛخ ٢ٛ حألّ حُلٕ٘ٞ ط٘يُّ ػ٠ِ ٣ي١ٟك٤غ ٓظـَ

 : َٓطـلظ٤ٖ ٝػ٤٘٤ٖ رخ٤ًظ٤ٖ ٢ٛٝ طَىى 

. هللا رؤٕ ٣ؼ٤يى ُ٘خ رخُٔالٓش  ٓؤىػٞ.. ـ ُٝي١ حُـخ٢ُ 

ٛخ رخ٣٥ش ح٣ٌَُٔش  َّ َّٜية ٖٓ ٍٝع ٝحُيطٚ ًًٝ ٤ٜ٣ز٘خ  هَ ُٖ )كخٍٝ ٓ٘ظظَ إٔ ٣ُ

ٍِ ، (اال ٓخ ًظذ هللا ُ٘خ  ٢ٛٝ طلظ٠ٖ ُٝيٛخ  ،  ٝٛ٘خ رٌض حُٞحُيس رٜٞص ػخ

ٌَ ٛـ٤َ ٤ٓلخٍهٜخ ألٍٝ َٓس   ...!ٝط٢ٛٞ ُٝؿٜخ رٚ ًٝؤُٗٚ ١ل

 

ََّ حالػ٘خٕ ٤ٓخٍس حألؿَس ُظُؤِّٜخ ا٠ُ ٍِٓ٘ أر٢ ٓالً ، ٝٛ٘خى ٝؿيحٙ ٛٞ  حٓظو

ح٤ُٔخٍحص  ٝحر٘ظٚ ػ٠ِ أطْ حالٓظؼيحى ُِٔلَ ٝكؼالً أطـٚ حألٍرؼش ٗلٞ ٌٓخٕ ٝهٞف

. حٌُز٤َس حُوخٛش ر٘وَ حُٔٔخك٣َٖ ا٠ُ حُٔيٕ حألهَٟ 

 ٝرؼي إٔ حطوٌّ ًَ ْٜٓ٘ ٌٓخُٗٚ ك٢ طِي ح٤ُٔخٍس حُظ٢ ٓظظـٚ رْٜ ا٠ُ حُٔي٣٘ش

ٝهظُٚ ٌٛح  حُٔ٘٘ٞىس ًخٕ ٓ٘ظظَ هي أهَؽ ًظخرخً ـ ًخُؼخىس ـ ٤ُوَأُٙ ريٍ إٔ ٣و٢٠

٤ٓخٍس ٛـ٤َس  ٛزخءحً ، ك٤غ اُٗٚ ُْ ٣ؼظي ػ٠ِ ط٤٤٠غ ٌٌٛح كَٛش ٓٞحء أًخٕ ك٢

. أٝ ًز٤َس أٝ ك٢ هطخٍ ، كبٕ أ٤ُٗٔٚ ك٢ حُط٣َن ٤ٌٕٓٞ حٌُظخد 

ٌُِٔخٕ  ًخٕ ٝحُيُٙ ٝٝحُي ٓالً ٓ٘ـٞالٕ ك٢ حُلي٣غ أٓخ ٓالً كٌٔخٜٗخ ًخٕ ٓوخرَ

! ح١ٌُ ؿِْ ك٤ٚ ٓ٘ظظَ ٓٔخ ٤ّٛؤ ُٜخ كَٛش حُ٘ظَ ا٤ُٚ ١ٞحٍ حُط٣َن 

كٌِٔخ ٍكغ ٓ٘ظظَ رَُٜٙ ٝؿيٛخ طَٓوُٚ ر٘ظَحص طـؼَ ىهّخص هِزٚ طظِح٣ي ٣ٝي٣ٚ 

 !طَطـلخٕ 

 

 : هخ١ذ ٗلُٔٚ هخثالً 

! ـ ٤ًق رَي ٣خ ٓ٘ظظَ ٓغ ٌٛح حُٔؤُم ٤ًٝق ٓظُوَؽ ٗلٔي ٓ٘ٚ ؟

َّْ ٓ٘ظظَ رؤٕ ح٤ُ٘طخٕ ٍ حُٔؤُم رؼي ه٤َِ ا٠ُ ٌِٓ٘ش ًز٤َس ػ٘يٓخ أك ّٞ ريأ  طل

ٓخٗغ ُي٣ٜخ  ٣ـٍٞ ك٢ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ـِْ ك٤ٚ حالػ٘خٕ أ١ ٛٞ ٝٓالً ٝإ حأله٤َس ال

َٓ ! حُط٣َن  ٖٓ إٔ طزو٠ طَٓوُٚ ر٘ظَحٍص ٓلَٓش ٤١ِش حُٔخػخص حُزخه٤ش ٖٓ ّٞ ط

٣٘ؼَ ٝحُيٙ ٝٝحُي   طـؼُِٚ ٣ظوِٚ ٓٔخ ٛٞ ك٤ٚ ريٕٝ إٔسا٠ُ هللا إٔ ٣ؼط٤ٚ كٌَ

.. ٓالً رؤ١ ٢ٗء 



كٜٞ ال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٌِٜٔخ أٝ ٣ٔؤُٜخ ػٖ ٗظَحطٜخ طِي ٝٝحُيُٙ ٝٝحُيٛخ 

!! ٣ـِٔخٕ روَرٜٔخ ٝهي ٗـِٜٔخ حُلي٣غ ػٖ ٓخ ٣يٍٝ كُٜٞٔخ 

ِٚ كٌَ ٝؿ٣َزش   ٗخكؼشسٝٛ٘خ ـ ٝرؼي حُظَٞٓ رخهلل ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ـ هلِص ا٠ُ ٍأٓ

. ك٢ ٗلْ حُٞهض 

ط٘ظَ ا٤ُٚ  كظق كو٤زش ٓلَٙ ٝٓيّ ٣يُٙ ا٤ُٜخ كؤهَؽ ٜٓ٘خ ٍٝهش ٝهِْ ٝريأ ٣ٌظذ ٝٓالً

.. ؿ٤َ ٓزخ٤ُش 

 :رؼي إٔ حٗظ٠ٜ ٖٓ حٌُظخرش ١ٟٞ حٍُٞهش ػْ ِّٜٓٔخ ا٣ّخٛخ هخثالً 

؟ !أال أِٛق إٔ إًٔٞ هّطخ١خً ٓخَٛحً .. ا٠ُ هّط٢  ـ اٗظ١َ

 :حرظٔٔض ٓالً ٝٓيّص ٣يٛخ ُظؤهٌ حٍُٞهش ، ٝريٕٝ إٔ ط٘ظظَ كظلظٜخ ٝريأص طوَأ 

 

 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

.. أٍؿِٞى ٣خ ٓالً 

هللا  ط١ًٌَ رؤِٗي كظخس ٝرؤ٢٘ٗ ٗخد ٜٝٓٔخ طٌٖ ١ز٤ؼش ٗظَحطي ٌٛٙ ٢ُ كبٜٗخ أٓخّ

ٓش " طؼظزَ  ََّ طيػ٢  ألٗٚ ٖٓ ٝحؿزِي حَُ٘ػ٢ إٔ طـ٢٠ّ حُزَٜ كظ٠ ال" ٓل

. ٤ُِ٘طخٕ أ١ ٣َ١ن ٣يهَ ٓ٘ٚ 

 : ٝأه٤َحً ط١ًٌَ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

                            ((ٝهَ ُِٔئٓ٘خص ٣ـ٠٠ٖ ٖٓ أرٜخٍٖٛ  ))

 

 

 أهٞى حُٔوِٚ

 ٓ٘ظظَ

 

 

 

 

 



،  ُْ طؼي ٓالً هخىٍسً ػ٠ِ ٍكغ رَٜٛخ ٖٓ ػ٠ِ حٍُٞهش رؼي إٔ هَأص طِي حٌُِٔخص

ح٥ٕ  ُوي ٗؼَص هزَ ًَ ٢ٗء رؤٕ ًَحٓظٜخ هي ُؿَكض ػ٠ِ ٣ي ًُي حُ٘خد ٝرؤٜٗخ

. ٤ًُِشً أٓخُٓٚ 

 كِوي ًخٗض ٓالً ٝألٍٝ َٓس طٔٔغ ٓؼَ ٌٛح حٌُالّ رَ ٝألٍٝ َٓس ططَم.. ٗؼْ 

ٌّ َٓر٤ش َٝٓٗيس ٝال! أٓٔخػٜخ طِي ح٣٥ش   ك٤غ ال ٝحُيٌ ك٣َٚ ِٝٓظِّ ٝال أ

٣وَ  ٛي٣وش ٗخٛلش ، ًَ ح١ٌُ طؼَكٚ ٖٓ ٌٛح حُؼخُْ ٛٞ حُلٖ ٝحُل٘خٕٗٞ ، رَ ُْ

طَطي١  ُٜخ حكي ك٢ ٣ّٞ ٖٓ حأل٣خّ ٌٛح كالٍ ٌٝٛح كَحّ ٟٓٞ إ ٝحُيٛخ هي ؿؼِٜخ

 : ٌٛٙ حُوطؼش ٖٓ حُؤخٕ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ألُٗٚ ًٝٔخ هخٍ ُٜخ 

! طَكٞ حُٔلٍٞ   طوخ٤ُيٗخ-

إٔ  ٝح٥ٕ ٣ؤط٢ ٌٛح حُ٘خد ٤ُٜلؼٜخ ـ رٌٜٙ حٌُِٔخص ـ ٛلؼشً ه٣ٞش ؿؼِظٜخ طل٠َ

ط٢َٓ ٗلٜٔخ ٖٓ ح٤ُٔخٍس ػ٠ِ إٔ طزو٠ ؿخُٔشً أٓخُٓٚ ٝٛٞ ٣٘ظظَ ٜٓ٘خ ٍىكؼَ ػ٠ِ 

. ًِٔخطٚ 

 ٌٛح ٓخ ًخٗض طلٌَ رٚ ٓالً ، أٓخ ٓ٘ظظَ كِوي أؿِن حٌُظخد ح١ٌُ ًخٕ ٣طخُؼٚ

ِٙ ٗلٞ ٗخكٌس ح٤ُٔخٍس ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٠ُ حَُٔٝؽ حُو٠َحء حُظ٢ ٓألص  ٝأٗخف رزَٜ

ُٓ٘ٚ  حُط٣َن ٍٝحف ٣َىى رؼٞ حُوٜخثي حُي٤٘٣ش حُظ٢ ًخٕ ٣لزٜخ ًؼ٤َحً ٓلخُٝشً 

حُـَٔ إٔ  ُظـ٤٤َ حُـٞ ح١ٌُ ٛخٍ هخٗوخً رخُ٘ٔزش ُُٚ ٝٛٞ ٣٘ظظَ ػ٠ِ أكَ ٖٓ

. طظٞهق طِي ح٤ُٔخٍس ٓؼِ٘شً ػٖ ُْٜٝٛٞ 

رٜخ ط٤َ٘  ُٝٔخ أطؼزٚ حُ٘ظَ ٖٓ حُ٘خكٌس أ١َم رَأٓٚ ٤ُ٘ظَ ا٠ُ ٓخػظٚ ح٤ُي٣ٝش كبًح

رَُٜٙ ٤َُٟ كخٍ  أهٌ ٗلٔخً ػ٤ٔوخً ػْ ٍكغ. ا٠ُ روخء ٜٗق ٓخػش طو٣َزخً ٍُِٞٛٞ 

ٝؿِٔض ٝؿٜٜخ  حُلظخس رؼي هَحءطٜخ ُظِي حَُٓخُش كبًح رٜخ هي هل٠ض ٍأٜٓخ

 !ريٓٞػٜخ

 

ّْ ٗلٔٚ   :ك٤ٜ٘خ ريأ ٓ٘ظظَ ٣ٌِ

ؿَكُض ك٤ٜخ ًَحٓظٜخ ٖٓ ىٕٝ إٔ أٗؼَ   َٛ ًُ٘ض هخ٤ٓخً ٓؼٜخ ا٠ُ حُيٍؿش حُظ٢-

! أّ اٜٗخ ىٓٞع حُ٘يّ ؟.. 

 

 

 

 

 



الفصل الثالث 

 

 

 ٛخ ْٛ حألٍرؼش هي ُِٗٞح ٖٓ ح٤ُٔخٍس حٌُز٤َس ٓٔظو٤ِّٖ ٤ٓخٍس ٛـ٤َس ُألؿَس

. ٤ُظـٜٞح ٗلٞ أكي حُل٘خىم ك٤غ ٤ٓو٤ٕٔٞ ك٤ٚ ٤١ِش كظَس حؿَحء حُؼ٤ِٔش 

خ ًخٕ حُٞهُض ٓظؤهَ ٝحُل٘يم ح١ٌُ هٜيٝٙ ًخٕ ٌٓظظخً رخُِ٘الء كوي أٗخٍا٤ُْٜ  ّٔ ُٝ

ٍٕ ه٣َذ ٣ٌْٜٔ٘ حٓظجـخٍٛخ  ٛخكذ ًُي حُل٘يم رؤٕ ٛ٘خى ٗوش ٛـ٤َس ك٢ ٌٓخ

... ُؼيّس أ٣خّ 

ًخٕ  ٝكؼالً طْ ا٣ٜخُْٜ ا٠ُ طِي حُ٘وش رؼي ٓ٘خه٘خص كخىّس ر٤ٖ ٓ٘ظظَ ٝأر٤ٚ ك٤غ

حُلظخس حُ٘خرش  رطِ٘خ ٣َكٞ ٌٛٙ حُلٌَس ُٔخ ُٜخ ٖٓ حكَحؽ رخُ٘ٔزش ُُٚ ُٞؿٞى طِي

ٓؼٜخ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ اُٗٚ ال  ٓؼْٜ ٌُٖ أرخٙ أه٘ؼٚ أه٤َحً رؤٜٗخ ٤ُٔض ُٞكيٛخ رَ إ أرخٛخ

. ٣ٞؿي ٛ٘خى أ١ اكَحؽ ك٢ حُٟٔٞٞع 

. َٝٛ حألٍرؼش ا٠ُ حُ٘وّش ، ًخٕ ك٤ٜخ ؿَكظخٕ ٛـ٤َطخٕ ٝٛخُش ُِـِّٞ 

: هخٍ أرٞ ٓالً ٝٛٞ ٤٘٣َ ا٠ُ اكيٟ حُـَكظ٤ٖ 

ُٖ ٌٛٙ حُـَكش ٝأٓخ أٗض ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ كٔظٌٕٞ ٌٛٙ ُي ٝألر٘ي حُؼ٣ِِ  . ـ ٓ٘ؤهٌ ٗل

حٌُآرش  الكع حُؼالػش إ ٓالً ١ٍٞ ٌٛٙ حُلظَس ٛخٓظش ال طظليع ٝهي ريص ػالٓخص

! ٝحُلِٕ ٝحٟلش ػ٠ِ ٓالٓلٜخ 

َّٖ ٝحُيٛخ ًٌُٝي ٛخكزُٚ إ ٓوخٝكٜخ ٖٓ حُؼ٤ِٔش هي ريأص طظَٜ ٝهخٛش اْٜٗ  ظ

 ح٥ٕ ك٢ حُٔي٣٘ش حُظ٢ ٓظـ١َ ك٤ٜخ طِي حُؼ٤ِٔش ، أٓخ ٓ٘ظظَ كٌخٕ ٣ؼَف ٜٓيٍ

ك٢  ًُي حُلِٕ ٝطِي حٌُآرش حُظ٢ هلِص ا٠ُ ٓالً كخٍ حٗظٜخثٜخ ٖٓ هَحءس ٍٓخُظٚ

 !ٝٓش إطِي ح٤ُٔخٍس حُٖٔ

 

 ًخٕ ٣ظ٠٘ٔ ُٞ طٌٖٔ ٖٓ ط٤ٟٞق حألَٓ ُٜخ ٝط٤ٟٞق حُٔزذ ح١ٌُ ىػخٙ ا٠ُ ًُي

حُظَٜف ، ًخٕ ٓ٘ظظَ ٍؿْ أِٓٞرٚ حُوخ٢ٓ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٌُ٘ٚ ك٢ ٗلْ 

ًٝ هِذ ٍه٤ن ال ٣ظلَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓززخً ٍث٤ٔ٤خً ك٢ كِٕ أ١ ٗوٚ  حُٞهض

. ًُي حُ٘وٚ كظخس ٣ظ٤ٔش حألّ ٠٣َٓٝش ٓؼَ ٓالً  ٝهخٛش اًح ًخٕ

إ ٛ٘خى  ًخٕ حُظؼذ ٝحإلٍٛخم رخى٣خً ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٓٔخ كيح رْٜ ا٠ُ حُّ٘ٞ ٓزٌَحً اً

ًوطٞس أٓخ٤ٓش  ٣ٞٓخً ٗخهخً ٣٘ظظَْٛ ك٤غ ٤ٓظْ حُزيء رخُللٞٛخص ٌُال حُطَك٤ٖ

. هزَ أؿَحء حُؼ٤ِٔش 



 ٓغ أٍٝ حُلـَ حٓظ٤وع ٓ٘ظظَ ػ٠ِ ٛٞص ح٥ًحٕ ح١ٌُ طؼخ٠ُ ك٢ أٍؿخء طِي

.. حُٔي٣٘ش ، ٜٗٞ ٝٛٞ ٣َىى حُٜالس ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ٝأ٣وع ٝحُيٙ ٢ِّٜ٤ُ 

ِٚ رؼي ًَ ك٠٣َش ٛخٍ ٣َىى            طٟٞؤ ٓ٘ظظَ ٠ِّٛٝ ًٍؼظ٢ حُلـَ ًٝؼخىط

 ػْ كظق حُوَإٓ ٤ُظِٞ رؼٞ ًِٔخص هللا ٓزلخٗٚ (حَُِٛحء ػ٤ِٜخ حُٔالّ  طٔز٤لش )

.. ٝطؼخ٠ُ 

حٓظَٔ رخُوَحءس كظ٠ ٓٔغ ٛٞص كًَش ك٢ حُ٘وش ، ٗظَ ا٠ُ حُٔخػش كٞؿيٛخ 

ٝحُيٙ  ط٤َ٘ا٠ُ حُٔخرؼش ٛزخكخً ، أؿِن حُوَإٓ ٝهزُِّٚ طزًَخً ٝطوي٣ٔخً ، ٗظَ ا٠ُ

 : هخٍ ك٢ ٗلٔٚ ... كٞؿيٙ هي ٍؿغ ا٠ُ حُّ٘ٞ رؼي إٔ أىّٟ ٛالطٚ 

! طٌٕٞ ٌٛٙ حُلًَش ُِؼْ كخٓي أٝ هي طٌٕٞ ُٔالً  ـ هي

طليع  ٍىّى حالْٓ ػيّس َٓحص ػْ.. ٝػ٘يٓخ َٝٛ ا٠ُ أْٓ ٌٛٙ حُلظخس ح١َم ه٤ِالً 

: ٓغ ٗلٔٚ َٓس أهَٟ 

ُوي ٓززُض ُٜخ أُٔخً ًز٤َحً ٣ّٞ أْٓ ٣ٝـذ إٔ ... ـ ٤ٌٔٓ٘ش ٌٛٙ حُلظخس 

ٟق ُٜخ ًَ ٢ٗء  ّٝ . أ

حً ٖٓ حُٔطزن ، ٗظَص ا٤ُٚ ػْ ّٞ  هَؽ ٖٓ حُـَكش كٞؿي ٓالً أٓخُٓٚ هي هَؿض ط

ٓ٘ض ه٤ِالً ريٕٝ أ١ ًِٔش ٝؿِٔض ػ٠ِ أكيٟ حألٍحثي ك٢ حُٜخُش ٝر٤يٛخ ًٞد 

. حُ٘خ١  ٖٓ

ٍىّص  ىهَ حُـَكش ٝأُو٠ حُٔالّ ، ٝرٍٜٞص ٟؼ٤ق رخٌُخى ٣ُٔٔغ... طزؼٜخ ٓ٘ظظَ 

: ٓالً حُظل٤ش ، رخىٍٛخ ٓ٘ظظَ 

! ـ َٛ ٢ُ إٔ أػَف ٓزذ ٌٛح حُلِٕ حُٔلخؿت ؟

 :أؿخرض رليّس 

طٔؤٍ ٣خ ٓ٘ظظَ  َٝ ! ـ أ

ـ َٛ أٗخ حُٔزذ ؟ 

ي ؟ّ ىػ٢٘ ٝٗؤ٢ٗ ٓٞحء ً٘ض ك٣ِ٘ش أ...ـ أٍؿٞى ّٔ ! ٓؼ٤يس كَٜ حألَٓ ٣ٜ

َْ ال ٢ٜ٘ٔ٣ ٣خ ٓالً ؟ أٗخ ال أكذ إٔ إًٔٞ ٓززخً ألُْ أ١ أكي  ُِ . ٛيّه٢٘٤ ..ـ ٝ

! ـ اٗي هخ٢ٓ ٣خ ٓ٘ظظَ 

هخُض ٓالً ٌٛٙ حٌُِٔخص ٝهي اؿٍَٝهض ػ٤٘خٛخ رخُيٓٞع ٠ٜٗٝض ٓلخُٝشً ٓـخىٍس 

... حُـَكش 

 : ٗخىحٛخ ٓ٘ظظَ 

حُٟٔٞٞع ك٢ِ حُلن أٗخ  هل٢ ٝحٓٔؼ٢٘٤ ، كٔؼِٔخ أري٣ِض ٍأ٣ِي ك٢.. ـ أٍؿِٞى 

. أ٠٣خً إٔ أُري١ ٍأ٢٣ ك٤ٚ 



 : طٞهلض ٓالً ٝٗظَص هخثِش 

ـ ٝٓخ ٛٞ ٍأ٣ي ؟ 

أل٢٘ٗ  أٗخ ٓخ ًظزُض ُِي طِي حٌُِٔخص حػ٘خء ؿِٞٓ٘خ ك٢ ح٤ُٔخٍس االّ .. ـ ٛيّه٢٘٤ 

! ٝؿيطي ك٢ هطَ ٣ٝـذ إٔ أٓخػيى ٝاالّ ُليع ٓخ ال ٣ُلٔي ػوزخٙ 

ـ ٝٓخ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع ؟ 

ريح٣ش  ػ٘يٓخ الكظُض حِٗي طَٓو٢٘٘٤ رظِي حُ٘ظَحص ُْ أٛظْ ك٢... ـ حٓٔؼ٢ ٣خ ٓالً 

ح٤ُٔخٍس ٗؼَُص  حألَٓ ٌُٖ ػ٘يٓخ حٓظَٔص حُلخُش طِي ٤١ِش ٝؿٞىٗخ ٓؼخً ك٢ طِي

أريحً ٝال أُهل٢  ك٤ٜ٘خ رؤٕ حألَٓ ؿ٤َ ١ز٤ؼ٢ ٝرؤٕ طِي حُ٘ظَحص ؿ٤َ حػظ٤خى٣ش

ٝحٍطزٌض أًؼَ ػ٘يٓخ  ػ٤ِي كِوي حٍطزٌض أل٢٘ٗ ٝألٍٝ َٓس أهغ ك٢ ٓٞهٍق ًٌٜح

! هلض ٛٞص ح٤ُ٘طخٕ 

ٓخ ح١ٌُ طوٜيٙ ؟ ! ـ ٛٞص ح٤ُ٘طخٕ 

. ـ اٜٗخ حُٞٓٞٓش ٣خ ٓالً 

ـ ٖٝٓ هخٍ ُي ًُي ؟ 

! هخٍ ٢ُ ًُي  (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)ـ حٍَُٓٞ 

ُٔخًح طظٌِْ رخألُـخُ ٝحُٔزٜٔخص ، ُٔخًح ال طٌٕٞ ... ـ ٓخ ري ٣خ ٓ٘ظظَ 

ٝحٟلخً ٣َٛٝلخً ؟ 

ُ٘خ  كِوي هخٍ.. ـ ٤ُٔض أُـخُ ٝال ٓزٜٔخص رَ أٗخ ٝحٟق ٣َٛٝق ك٤ٔخ أ٣ٍي هُٞٚ 

ح٤ُ٘طخٕ  ٓخ ٖٓ ٍؿَ هال ربَٓأس االّ ًخٕ : )) (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)ٍٍٓٞ هللا 

!  (ػخُؼٜٔخ 

ـ كٔ٘خً ٝٓخ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وُُٞٚ ُي ح٤ُ٘طخٕ ك٤ٜ٘خ ؟ 

ٗظَحص ٓالً ٢ٛ ٗظَحص اػـخد ٝٓٞىّس ٝكذ  )ـ أ٤ًي اُٗٚ ٤ٓلخٍٝ اكٜخ٢ٓ رؤٕ 

٢ٗ ا٠ُ ( ََّ  ُٝٞ أػط٤ٚ ٓـخٍ أًؼَ ُالٓظٔخع ا٠ُ كي٣ؼٚ حُٔؼٍٔٞ ًُي كؤُٗٚ ٤ٓـ

ٌُُي َُٛص أرلـغ ػٖ ... حُظل٤ٌَ رؤٍٓٞ أهَٟ ٤ٟٝؼش َٝٓكٟٞش َٗػخً 

ػ٤ِٚ  أُرؼي رٜخ ٗظَحطــــِي ػ٢٘ ٝرـخُظخ٢ُ أُرؼـي ًُي حُٔوِٞم حُلو٤َ ار٤ِْ ٣َ١وــش

َّْ أٗخ ٓخ هلض ػ٠ِ ٗل٢ٔ أًؼَ ٓٔخ هلُض ػ٠ِ ٤َِٜٓى  .. حُِؼ٘ش ، ٖٝٓ ػ

. ٛيّه٢٘٤ 

ـ ٝٓخ رٚ ١َ٤ٜٓ ؟ َٝٛ أُػظزَ ٌٓٗزش ُٞ أٓؼ٘ض حُ٘ظَ ك٢ ٗخد أٗؼ٢َٗ رطؼْ 

. حُل٤خس 

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٓلخٝالً ػيّ حُظؤػَ رٌالٜٓخ 



 حُ٘ظَس ا٠ُ حُ٘خد كَحّ ٝأػ٢٘ رٜخ حُ٘ظَس حُٔوٜٞىس ك٢ٜ ٓلَٓش.. ـ ٓالً 

! ؟ كٔذ ح٣٥ش حُظ٢ ًًَطٜخ ُي ك٢ حَُٓخُش ، ػْ ٓخًح طوٜي٣ٖ رٌالٓي حأله٤َ ٌٛح

 أٗخ أػ٢ ٓخ أهٍٞ اً ًخٕ ًَ ٢ٗء هزَ إٔ أٍحى ؿخٓيحً .. ـ ٛيّه٢٘ ٣خ ٓ٘ظظَ 

ٍط٘خ ك٤ٚ أٗض ٝأرٞى ٗؼَص ُُ  ٤ُْٝ ك٤ٚ أ١ ١ؼْ أٝ ٌٓحم ٝرؼي ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ 

ُٓض ٜٓ٘خ .. رؤٕ ك٤خط٢ ٛخٍ ُٜخ ١ؼْ هخٙ  َِ . اٜٗخ حُٔؼخىس حُظ٢ ًُ٘ض هي ُك

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٝهي ٝهق ٓٔظؼيحً ُظَى حُـَكش 

.. ! ٌٛح حألَٓ ال ٣ُزٍَ أريحً ٗظَحطِي طِي رَ ٣ِ٣ي حألَٓ طؼو٤يحً .. ـ أٝالً 

ـ ٤ًق ًُي ؟ 

ػخى١  كخُ٘ظَس ا٠ُ ٗخد.. ـ ألٕ ًالِٓي ٌٛح ٣ُؼزض حٌُٗذ ػ٤ِي ٝال ٣زَإِى أريحً 

ى ك٢ ىحهِي ٓ٘خػَ حُؼخ١لش ؟ َّ ! ٢ٛ ٓلَٓش ك٤ٌق اًح ًخٕ ًُي حُ٘خد ٣ل

 :ٓؤُظُٚ ٓالً رظٞطَّ 

! ؟.. ـ ٝػخ٤ٗخً 

ٝإ ًخٗض ًِٔش ٓئُٔش ٢ٌُ٘ ٓؤهُٜٞخ ُِي ألٗوٌِى ٖٓ ٜٓخثي .. ـ ػخ٤ٗخً 

 أِٗض رخُ٘ٔزش ٢ُ أهض ٓلظخؿش.. ح٤ُ٘طخٕ ٝألٟٝق ٓ٘خػ١َ حُٜخىهش حطـخِٛي 

ٝأٓخ  أًؼَ ٖٓ ٌٛح ال ٣ٞؿي ٢ٗء ،... ا٠ُ ٓٔخػيط٢ كَحكوظٜخ ُظوي٣ْ طِي حُٔٔخػيس 

٣ِّلش ٤ُٝظيِ  ُٓ طؼَك٤ٖ كو٤وش  حُٔؼخىس حُظ٢ طظ٤ٖ٘ اِٗي ٌِٓظ٤ٜخ كؤٜٗخ ـ ٓغ حألٓق ـ 

 !حُٔؼخىس 

 

 هَؽ ٓ٘ظظَ ٖٓ حُـَكش رؼي ٌٛح حُلي٣غ طخًٍخً ٓالً  طزلَ ك٢ ٓو٤ِظٜخ

: طٔخءُض ٓغ ٗلٜٔخ رؼي إٔ الكظض إ حُ٘خ١ هي رَى ٝأٛزق رال ١ؼْ ..رؼ٤يحً 

ًؤهض  س ؟ َٝٛ كؼالً اُٗٚ ٣٘ظَ ١٢ُـ ٓخًح ٣وٜي رخُٔؼخىس ح٣ُِٔلش ٝحُٔؼخىس حُلو٤ن

! كو٢ ؟
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، ك٢ ظ٤َٜس ًُي ح٤ُّٞ ًخٕ حألٍرؼش ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حُٔي٣٘ش إلؿَحء حُللٞٛخص 

 اؿَحثٜخ ُٔالً ٝٓ٘ظظَ ٓؼخً هخّ حُطز٤ذ ربػطخثْٜ ٓيّس أٓزٞع ًخَٓ ٝرؼيُٙ  ٝرؼي

.. كو٢ ٣ٌٖٔ اؿَحء حُؼ٤ِٔش 

ٟق ًؼ٤َحً ٖٓ حألٍٓٞ ُٔالً ّٞ هزَ إٔ  ٍأٟ ٓ٘ظظَ إ ٌٛٙ كَٛش أٍِٜٓخ هللا ُُٚ ٤ُ

. طـ١َ حُؼ٤ِٔش ٤ٌُِٜٔخ 

حُـيحء،  رؼي طًَْٜ حُٔٔظ٘ل٠ حطـٜٞح ٗلٞ أكي ٓطخػْ طِي حُٔي٣٘ش ُظ٘خٍٝ ٝؿزش

ٓ٘ظظَ إٔ  ٝٓخ إ حٗظ٠ٜ حُـ٤ٔغ ٖٓ ط٘خٍٝ حُطؼخّ كظ٠ ١ِذ ٝحُي ٓالً ٖٓ أر٢

رظِي حألٍٓٞ  ٣٘خ١َُٙ ُؼذ حُز٤ِخٍى ٍٝؿْ إ حأله٤َ ًخٕ ال ٣ٜٟٞ إٔ ٣و٢٠ ٝهظٚ

كؤطـٚ ٗلٞ ٛخُش  حُٜز٤خ٤ٗش االّ اُٗٚ ٍأٟ ٖٓ حُٔلَؽ إٔ ٣َكٞ ىػٞس ٛي٣وٚ ،

ًَ ٖٓ ٓ٘ظظَ  رو٠... حُز٤ِخٍى ك٢ ًُي حُٔطؼْ ح٠ُوْ ٜٓ٘خػخً َُأ١ ٛخكزٚ 

٢ٛٝ ط٠َد  ٝٓالً ؿخ٤ُٖٔ ًٝخٗض ٓالً طلخٍٝ إٔ طزيٝ ١ز٤ؼ٤ش ٌُٖ كًَظٜخ

ًَٔ ًُي  رخًُ٘ٞش ػ٠ِ حإلٗخء ح١ٌُ أٓخٜٓخ ؿؼَ ٓ٘ظظَ ٣٘ؼَ رخٟطَحرٜخ كلخٍٝ

: حُٜٔض حُٔوِن روُٞٚ 

ـ َٛ ٓخُُض ػ٠ِ ٍأ٣ي ٣خ ٓالً ؟ 

! ُْ أكْٜ ... ـ ٓخًح طوٜي 

ِٚ ٢ُ ٛزخف ٌٛح ح٤ُّٞ روٜٞٙ  .. ـ ُوي كٌَُص ك٢ ًالٓي ح١ٌُ هِظ

روٜٞٙ ٓ٘خػَِى طـخ٢ٛ كٞؿيطٜخ  (ٛٔض ٓ٘ظظَ ه٤ِالً ػْ طخرغ ًالٓٚ  )

.. ال ٛلش ُٜخ ٝؿ٤َ كو٤و٤ش  ٓ٘خػَ

ِٙ حُط٣َوش ٣خ ٓ٘ظظَ ؟  ـ ُٔخًح طلٌْ ػ٠ِ ٓ٘خػ١َ حُٜخىهش طـخٛي رٌٜ

هِِض  ٛالّ .. ـ ٛيّه٢٘٤ ٣خ ػ٣ِِط٢ أٗخ ال أٗظَ ا٠ُ ٓ٘خػَِى رٔ٘ظخٍ ِٓز٢ ٌُٖ 

٢ُ ٓظ٠ ريأص ٓ٘خػَِى طِي حطـخ٢ٛ ؟ 

ا٠ُ  أ١ ك٢ حَُٔس حأل٠ُٝ حُظ٢ ؿجض رٜخ ٓغ ٝحُيى.. ـ ٌٓ٘ أٍٝ ُلظش ٍأ٣ظي ك٤ٜخ 

أ٢ٓ ..  ُوي ػ٘ض ٣خ ٓ٘ظظَ ٝك٤يس ال أػَف ٓخ ٓؼ٠٘ حُل٘خٕ ٝال حُلذ.. ُِٓ٘٘خ 

! ٝأر٢ ال أٍحٙ ١ٞحٍ ٢ٓٞ٣ االّ ػ٠ِ ٓخثيس حُؼ٘خء! ٓخطض ٌٓ٘ ٝالىط٢ 

طِي  ال أػَف أكيحً ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس ؿ٤َ أُٗخّ ٣ِٓل٤ٖ ٣ؤهٌٕٝ أىٝحٍحً ًخًرش ك٢

.. حُ٘خٗش حُظ٢ رخطض ِٓٞط٢ حُٞك٤يس 



 ً٘ض أًَٙ حُيٍحٓش ٌٓ٘ حَُٔحكَ حأل٠ُٝ ُٜخ ٝٓخ حٕ كخطلض ٝحُي١ رلٌَس طَى

! حُٔيٍٓش كظ٠ ٝحكن ريٕٝ إٔ ٣ٜ٘ل٢٘ رٌِٔش ٝحكيس 

 ٗؼْ ُوي طًَض حُيٍحٓش ٢ُٝ ٖٓ حُؼَٔ اػ٘خ ػَ٘ ٓ٘ش ٌٝٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٝا٠ُ ٌٛٙ

ُْ  أطليع ٓغ ٗل٢ٔ ٝأكذ أٗخٓخً ٣ِّٓل٤ٖ.. حأل٣خّ ٝأٗخ أػ٤ٖ ر٤ٖ أٍرؼش ؿيٍحٕ 

 ٝػ٘يٓخ ٍأ٣ظي ٗؼَص رؤ٢٘ٗ ٝؿيص ٖٓ ٓؤرؼُٚ ٢ٔٛ ٝك٢ِٗ ٖٝٓ! أُظوْٜ أريحً 

... آٙ ٣خ ٓ٘ظظَ ٛيّه٢٘ .. ٤ُٓزيٍ أ٣خ٢ٓ ا٠ُ ؿٍ٘ش كو٤و٤ش 

: هخ١ؼٜخ ٓ٘ظظَ هخثالً 

 ٛ٘خى أٍٓٞ ًؼ٤َس ٣ـذ إٔ ٗظ٘خهٖ ك٤ٜخ ؿ٤َ ُـش حُلذ ٌٛٙ.. ـ حٓٔؼ٢ ٣خ ٓالً 

كخألكالّ  كؤٕ حُلذ ٤ُْ ًٔخ طظ٣ٍٜٖٞ أريحً ٝحُٔؼخىس ًٌُي،... حُظ٢ طظليػ٤ٖ رٜخ 

رؤُٗٚ  ٝحُِٔٔٔالص حُظ٢ ػِ٘ض ٓغ هٜٜٜخ ٝأكيحػٜخ ؿؼِظي ط٘ظ٣َٖ ا٠ُ حُلذ

االّ طِي حُظ٢  ٤ُْ االّ ًُي حُ٘ؼٍٞ ح١ٌُ ٣َر٢ حُلظخس رلظ٠ أكالٜٓخ، ٝحُٔؼخىس ٤ُٔض

!! طـٔغ حُلظخس رلخٍّ أكالٜٓخ 

 ًخٕ ًالّ ٓ٘ظظَ ؿ٤َ ٓلّٜٞ رخُ٘ٔزش ُٔالً رَ اٜٗخ ٛخٍص طَٟ ًَ ًِٔش ُٓ٘ٚ 

.. ٓلخُٝش ُـَكٜخ ٝاٛخٗظٜخ 

: هخُض ُُٚ ٓلخُٝش اهلخء ٓ٘خػَٛخ حُٔـَٝكش 

ـ أػَف اٗي اٗٔخٕ ٓئٖٓ ٝٓظي٣ّٖ ٌُٖ َٛ حُٔئٕٓ٘ٞ ال ٣ؼَكٕٞ حُلذ ؟ 

 : أؿخد ٓ٘ظظَ ٓزظٔٔخً 

! ـ َٝٛ حإل٣ٔخٕ االّ حُلذ ؟

ـ ٓخًح طؼ٢٘ ؟ 

ػٖ  ػ٘يٓخ ٓؤُُٚ أكيْٛ (ػ٤ِٚ حُٔالّ )ـ أُٗٚ ٤ُْ ه٢ُٞ رَ هٍٞ حإلٓخّ حُٜخىم 

 (َٝٛ حإل٣ٔخٕ االّ حُلذ ) : (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٓٞهق حإل٣ٔخٕ ٖٓ حُلذ كوخٍ 

ِٚ ٣يُّ٘خ ػ٠ِ ُِٓ٘ش ػظ٤ٔش ُِلذ ك٢ ٍأ١ حإلٓخّ حُٜخىم  ٝحُلي٣غ ػ٠ِ ٝؿخُط

ٛٞ حإل٣ٔخٕ  كٌؤٗٚ ٣َ٣ي حُوٍٞ رؤٕ حإل٣ٔخٕ ٛٞ حُلذ ًِٚ ٝإٔ حُلذ (ػ٤ِٚ حُٔالّ)

َّٔحإلٓخّ رٚ حإل٣ٔخٕ .. ًِٚ  .. ٌُٖٝ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼَف ٌٛح حُلذ حُوي٢ٓ ح١ٌُ ٣ُل

 ٗؼَص ٓالً رؤٕ ٓ٘ظظَ ٣لخٍٝ حُظَٜد ٖٓ ٓئحُٜخ كؼخٝىص حُٔئحٍ ٌُٖٝ ر٤ٜـش

 :أهَٟ 

ـ أُْ طؼَف حُلذ ١ٞحٍ ك٤خطي ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

. ـ رَ أٗخ ٌٓ٘ ٛـ١َ ػَكُض ٌٛٙ حٌُِٔش َُٝٛص أػ٤ٖ ٓؼٜخ ُلظشً رِلظش

ٖٝٓ ٢ٛ طِي حُظ٢ رخىُظٜخ ًُي حُلذ ؟ .. ـ ٤ًٝق 



 أُْ أهَ ُِي رؤِٗي ط٘ظ٣َٖ ا٠ُ حُلذ رؤُٗٚ كو٢ ًُي حُ٘ؼٍٞ ح١ٌُ.. ـ حٗظ١َ 

 ػ٘يٓخ أهٍٞ رؤ٢ٗ ػَكض... أِٗض ػ٠ِ هطؤ ٣خ ٓالً !! ٣َرط٢٘ رخُـْ٘ ح٥هَ 

حُلذ  حُلذ ٝػ٘ظٚ رٌَ أرؼخىٙ ال ٣ؼ٢٘ اُٗٚ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى كظخس طزخى٢ُ٘ ًُي

ٍحً ُٔخ أ٣ٍي هُٞٚ ..  ّٞ كَحّ ػ٤ِ٘خ  حُلذ ٗؼٍٞ ؿ٤َٔ ،.. أٍؿِٞى ٢ًٗٞ أًؼَ طٜ

!  كو٢ ٓخى٣ش ح١ٍَإٔ ٗلَُٜٙ رظِي حأل

 ..  رـَءس ٝاٛظٔخّ رخُؾٛ٘خ أكَٔ ٝؿٚ ٓالً ػ٘يٓخ ٝؿيص حٕ ٓ٘ظظَ ٛخٍ ٣ظٌِْ 

 :أًَٔ ٓ٘ظظَ ر٘زَس أًؼَ كيّس طؼِٖ ػٖ حَُكٞ 

ُٚ ا٣خى حُظِلخُػٖ حُلذ ٢ٛ ٓؼِٞٓخص هخ١جش ألٕ ٛئالء  ّٔ  (حُلّ٘خ٤ٖٗ  )ـ إ ٓخ ػِ

رل٘خ٤ٖٗ أٛالً اٗٔخ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣زؼٞح ْٜٓٔٞٓ ٝهخًٍٝحص أكٌخٍْٛ  ٝح٣ٌُٖ ْٛ ٤ُٔٞح

حُز٣َجخص ٓؼِِي ٝألِٗي رظِي حألكٌخٍ حُـَر٤ش َِٛص ٓؼِْٜ طظ٤ٖ٘ إٔ  ا٠ُ حُلظ٤خص

 ٝحُؼ٘ن ًِٔخص ال ٣ٌٖٔ حٓظؼٔخُٜخ االّ ر٤ٖ حُلظ٠ ٝحُلظخس ٌٝٛح ط٣ٞ٘ٚ حُلذ

ٓالً ٛٞ  ٝحإلٓالّ ح١ٌُ ٗ٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ ٣خ... ٍُِٜٞس حُلو٤و٤ش ٌُٜٙ حٌُِٔش حُطخَٛس 

ٙ ٖٓ حُلذ ّٞ ُٖ حُٔلزش حُٜخىهش ، ال ٣ؼـزُٚ ٌٛح حُِٕٞ حُٔ٘ ٝرخألكَٟ ٌٛح  ى٣

كذ حُٜ٘ٞس ح٤ُٟٞؼش ٝحُـخ٣خص ... حُظي٤ْٗ ُطٜخٍس حُلذ 

  .ٓظي٤ٗشحٍ

 

ٍّ حُلذ    ألٗٚ ػالهش ر٤ٖ أٍٝحف ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٣َٗق حُوخطٔش ، ٝح٣َُ٘ؼشٓخ

. حإلٓال٤ٓش ٓؼخ٤ُش ك٢ ؿ٤ٔغ أكٌخٜٓخ ك٤ـذ إٔ طٌٕٞ ٓؼخ٤ُش ك٢ كزٜخ أ٠٣خً 

ـ اًحً ٤ًق ٣ٌٖٔ طؼ٣َق حُلذ كٔذ ٍأ٣ي ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

ـ أ١  ـ حُلذ ٛٞ ًُي حُ٘ؼـٍٞ حألٍٝ ٝحُِٜش حأل٠ُٝ حُظ٢ طظٌٕٞ ر٤ٖ حُؼزـي ٍٝرّـٚ

 ر٤ٖ حُٔوِٞم ٝهخُوٚ ـ ٌُُي هُِض ُِي رؤ٢ٗ ٗؼَص رخُلذ ٌٓ٘ ٛـ١َ أل٢٘ٗ

 ً  حكُٔٔض روٞس ػظ٤ٔش طَرط٢٘ رَر٢ كَُٜص أكزُٚ رَ حػ٘وُٚ كظ٠ َُٛص ٓـَٓخ

 ِٚ . ر

ـ َٝٛ ٣ؼ٢٘ أُٗٚ ال ٣ٞؿي ك٢ هِزي ؿ٤َ كذ حَُد ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

ً ... ـ ُْ أهَ ًُي  ٤ِٓٔخً  ٌُٖ ُٞ ًخٕ كز٘خ حألٍٝ هلل ٤ٌٕٓٞ ًَ كذ رؼي ًُي ُكزّخ

٤ًق ؟ : ٝهي طٔؤ٢٘٤ُ .. ١خَٛحً ػل٤لخً 

أػ٘وٚ  ػ٘يٓـخ أكززض هللا ٛـَُص أرلـغ ػٖ ًَ ٖٓ ٣ؼ٘ـن هللا ًٔــخ: كؤهـٍٞ ُِي 

 ِٚ . ٝرخُظخ٢ُ كِْ أكذ ك٢ ك٤خط٢ االّ ٓئٓ٘خً ٓلزّخً هلل ػخٍكخً رلوّ

أٓخِٓي ، أط٠٘ٔ إٔ  كؤٗخ ح٥ٕ..ً حُٔئٖٓ ٣ٌٕٞ هِزٚ ٍه٤وخً ٝػخٗوخً ٓلزخ.. ٗؼْ ٣خ ٓالً 

ْٜٓ٘ ٝإٔ طٌٕٞ ر٢٘٤  أٓخػيْٛ ٝأطليع ٓؼْٜ ٝأٓٔغ... أكذ ؿ٤ٔغ ٛئالء حُ٘خّ 



لز٤ٖ هلل ُٓ ُٓط٤ؼ٤ٖ ُُٚ ك٢ أٍٓٞ  ٝر٤ْٜ٘ ػالهش ٓلزش ٝٝى ػ٠ِ ١َٗ إٔ ٣ٌٞٗٞح  ٝ

. ى٣ْٜ٘ ٝى٤ُٗخْٛ 

ٍأ٣ظ٢٘  ٝأٍؿغ ا٠ُ ٓ٘خػَِى حطـخ٢ٛ كؤِٗض طو٤ُٖٞ اِٗي ٌٓ٘ حُِلظش حأل٠ُٝ حُظ٢

 ِٚ  )ًٌُي رَ اُٗٚ  ٝأٗخ أهٍٞ أٗٚ ٤ُْ (كزخً  )ك٤ٜخ ٗؼَِص رٌُي حُ٘ؼٍٞ ح١ٌُ أ٤ٔٓظ

ىحهِي ٝح٤٠ُن  ؿخءص ٗظ٤ـش حُلٜخٍ ح١ٌُ ًِ٘ض طؼ٤٘٤٘ٚ ك٢ (ِٗٝس ػخرَس 

ُْ طِظِوْٜ أريحً االّ  ٝحُٞكيس ، كؤٗض ر٘لِٔي هِِض رؤِٗي ٓخ ً٘ض طؼَك٤ٖ ؿ٤َ أُٗخّ

حُٞحهغ ٝهي ٣ٌٕٞ أٍٝ  ػزَ ٗخٗش حُظِلخُ ٝكـؤس طـي٣ٖ ٗخرخً أٓخٓي ػ٠ِ أٍٝ

اكٔخٓخطي ٝطٍٜٞحطي ٖٓ  ٗخد طِظو٤ٖ رٚ كؼالً ٤ُْٝ ك٢ حألكالّ كظلُٞض ًَ

... !! حُ٘خد ح١ٌُ ٛٞ أٗخ  أٍٝ حُو٤خٍ ا٠ُ أٍٝ حُٞحهغ كظِ٘٘ض اٗي طلز٤ٖ ًُي

ٓظٞحٟغ أّ  ٓخ ح١ٌُ ػَكظِٚ ػ٢٘ ٌٓ٘ أٍٝ ِٝٛش ، َٛ أٗخ: ٝٛ٘خ أٓؤُي ٌٛح حُٔئحٍ 

؟ ط٢ٌِٔ ٣خ ٓالً..ٓظٌزَ ؟ ٓـٕ٘ٞ أّ ػخهَ ؟ ٓؼوق أّ ؿخَٛ؟ ٛخ

 

: ٣ٌَٝٔ ٓ٘ظظَ  (طٜٔض ٓالً ريٕٝ أ١ ؿٞحد  )

 ـ أِٗض ُْ ط١ِّ٤ٔ ك٢ طِي حُِلظش ؿ٤َ ٓالٓل٢ حُظخ٣َٛش ، رَ كظ٠ ُْ طؼَك٢

أال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ .. ك٤ٜ٘خ ُٔخًح ًـُ٘ض ٜٓٔٔخً ػ٠ِ ٓٔخػيطي ٝأل١ ؿَٝ 

ك٤ٌق ٗؼَِص رٌُي حإلكٔخّ ريٕٝ إٔ ! ى١ٞ٤ٗ أٝ ٗو٢ٜ ٓؼالً ؟ ُـَٝ

    كٌٜٙ ٣خ ػ٣ِِط٢ ًٔخ هُِض ُِي  !طؼَك٢ أ١ ٢ٗءػ٢٘ ٟٓٞ ٢ٌِٗ حُظخ١َٛ ؟

ََ ك٤ٜخ حُلٜخٍ حُ٘ل٢ٔ  (ِٗٝس  ) طَيّه

٣٘ظظَ  ح١ٌُ ًِ٘ض طؼ٤٘٤٘ٚ ًٌُٝي كخُظيهَ حألًزَ ًخٕ ٖٓ هزَ ح٤ُ٘طخٕ ح١ٌُ ًخٕ

ح٤ُٖ٘ٔ ـ ٖٓ   ٓخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ١ٞحٍ ٌٛٙ أؿٞحء حإلؿٞحءحُلَٛش رؼيٓخ ٤ٛؤ ُِي ٖٓ

 ػ٤ِي ريٕٝ ٝٛخّحأل هالٍ طِي حُ٘خٗش ـ كؤٗظوَ ٌٝٓ٘ أٍٝ كَٛش ا٠ُ ططز٤ن ٌٛٙ

ٝكخٍّ حألكالّ ًٔخ  إٔ ط٘ؼ١َ ، ػ٘يٓخ أِٝٛٔي رؤٗي ٝؿيِص حُلز٤ذ حُٞحهؼ٢

! ٣ليع ك٢ حُِٔٔٔالص ٝحألكالّ 

 ـ اًحً ٣خ ٓ٘ظظَ ط٣َي إٔ طوٍٞ ٢ُ رؤٕ ٌٛٙ حُٔ٘خػَ ٓـَى ِٗٝس ػخرَس ٓظ٘ظ٢ٜ

٣ٞٓخً ٓخ ، اًحً ٓظ٠ ٣ٌٕٞ حُلذ ٛخىهخً ٝكو٤و٤خً ال طظيهَ ك٤ٚ حُِ٘ٝحص أٝح٤ُ٘خ٤١ٖ 

! ؟

 إ حإلٗٔخٕ ٓـزٍٞ ٌٓ٘: ـ ٓئحٍ ْٜٓ ٝؿ٤َٔ ك٢ ٗلْ حُٞهض ، حٓٔؼ٢ ٣خ ٓالً 

ِٚ أًؼَ ًِٝٔخ (حٌُٔخٍ  )كطَطٚ ػ٠ِ حٓظلٔخٕ  ًخٕ  كٌِٔخ ًخٕ ح٢ُ٘ء ًخٓالً أكززظ

رخٌُٔخ٤٣َ ،  حُؼَٔ ًخٓالً اله٠ حالٓظلٔخٕ ٝحُوزٍٞ ، ٤ُْٝ حُلذ ٤ٗجخً ؿِحكخً ٣ٌُخٍ

ح١ٌُ ٣٘ظؾ ٖٓ  ٝال ٣٘٘ؤ ٜٓخىكشً ٖٓ ؿ٤َ ٓزذ رَ ًٔخ هِض أُٗٚ حُ٘ؼٍٞ حَُحثغ



حُٞحهؼ٤ش ٓ٘ـي إ أٍٝ  حٗـٌحر٘خ ُأل٤ٗخء حٌُخِٓش كبًح ٗظَٗخ ُِلذ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش

ٙ ػٖ أ١ ٗوٚ ٝألٗٚ  ألُٗٚ ؿخ٣ش حٌُٔخٍ (هللا  )ٝأًؼَ ٖٓ ٣ٔظلن كز٘خ ٛٞ  ِّ ٝحُٔظ٘

كز٘خ ٖٓ رؼي هللا ٓزلخٗٚ  حٌُخَٓ حُٔطِن ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣ُلذ ، ػْ ٖٓ ٣ٔظلن

كخطٜلٞح رٜلخطٚ حٌُخِٓش  ٝطؼخ٠ُ ْٛ أ٤ُٝخإٙ حُٜخُلٕٞ ألْٜٗ ػ٘وٞٙ ٝأكزّٞٙ

ً .. ٝٛخٍٝح ٝؿٚ هللا ك٢ حألٍٝ  ٛخٍ ػخٗوخً ُٜٝخً رٍَٓٞ هللا  كظـي٣ٖ إ كالٗخ

كٜخٍ  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٝؿٔخٍ ٣ٞٓق  ، ٝػخ٤ٗخً أكّذ ًٔخٍ (٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝحُٚ)

 ً  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ؿٌرظُٚ ٗو٤ٜش حإلٓخّ ػ٢ِ  ٣ظـ٠٘ رٌُي حُـٔخٍ حإل٢ُٜ ، ٝػخُؼخ

حُٜلخص ٣ٝٔيكٜخ ، ٍٝحرؼخً ػ٘ن حَُِٛحء  ٝٗـخػظٚ ٝػيحُظٚ كَحف ٣ظَْٗ رٌٜٙ

ٝحُطٜخٍس ٓٔخ ال ٗـيُٙ ك٢ حَٓأس أهَٟ ، ٝآهَ  ألٜٗخ ٖٓ حُؼلّش (ٓالّ هللا ػ٤ِٜخ)

.. ٍٝك٢ كيحٙ  (حإلٓخّ حُٜٔي١  )٣ٝٞٓق آٍ دمحم  طؼِّن هِزٚ رطخّٝٝ أَٛ حُـ٘ش

 ِٚ  .ٝٓظ٤ٔخً رٚ  كٜخٍ ًحثزخً ك٢ كز

 

  : (٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝحُٚ)٣ٝئًي ًال٢ٓ ٌٛح ٛٞ هٍٞ حٍَُٓٞ 

ُٔخ ٣ـًٌْٝ ٖٓ ٗؼٔٚ ، ٝأكز٢ٗٞ ُلذ هللا ، ٝأكزّٞح أَٛ ر٤ظ٢ ُلز٢  أكزّٞح هللا ))

أهَؽ ٌٛح حُلي٣غ ؿٌٔغ ٖٓ أثٔش حُلي٣غ ٍٝٝحطٚ ٖٓ حُل٣َو٤ٖ ُٝٞ طٔؼّ٘خ  ٝهي( (

٣ـؼَ كزُٚ  (٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝحُٚ)ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ح٣َُ٘ق َُأ٣٘خ إ حٍَُٓٞ 

... آظيحىحً ُلذ هللا ٣ٝـؼَ كذ أَٛ ر٤ظٚ حٓظيحىحً ُلزٚ ح١ٌُ ٛٞٗخرغ ٖٓ كذ هللا 

 ػ٤ِٚ)ٝهي ١ٍٝ ػٖ حإلٓخّ حُٜخىم  (كذ هللا  )اًحً ٣زو٠ حُٜٔيٍ حألٍٝ ٛٞ 

ٝحُظؼز٤َ ػٖ حُوِذ (( حُوِذ كَّ هللا ، كال طٌُٖٔ كَّ هللا ؿ٤َ هللا  : )) (حُٔالّ

ّ  ))ٛ٘خ رؤٗٚ  ََ ـِوش ال ٣يهِٜخ  ٛٞ طؼز٤َ ىه٤ن ؿيحً ، كبٕ حُلَّ ((َك ُٓ ٓ٘طوش آٓ٘ش ٝ

كذ آهَ ؿ٤َ كذ هللا االّ إٔ ٣ٌٕٞ  ؿ٣َذ كٌٌُي حُوِذ كَّ هللا ح٥ٖٓ ال ٣يهُِٚ 

 ..ُِي هزَ ه٤َِ  ًُي حُلذ ك٢ حٓظيحى كذ هللا ًٔخ ًًَصُ 

 

٣ٌٕٞ  ٌُُي كظ٠ كزّ٘خ ُٖٔ كُٞ٘خ ٖٓ ح٥رخء ٝحألٜٓخص ٝحألهٞس ٝحألهخٍد ٣ـذ إٔ

حالطـخٙ  أ١ إٔ ٗلزْٜ ك٢ هللا أٓخ إ ًخٗٞح ٤ٔ٣َٕٝ ك٢ ((كذ هللا  ))ٜٓيٍٙ ٛٞ 

ك٣ٌٍٖ ك٢ كزّ٘خ  حُٔؼخًْ أ١ ك٢ ٣َ١ن ح٤ُ٘طخٕ ـ ٝحُؼ٤خً رخهلل ـ كؼ٤ِ٘خ إٔ ٌٕٗٞ

ك٤ٜ٘خ إٔ ٗوِّٚ ٖٓ كـْ  ٝٝىّٗخ ُْٜ ٓخىحٓٞح ٖٓ حُٔزـ٤٠ٖ ػ٘ي هللا طؼخ٠ُ ك٤ـذ

.. حُلذ ٝحُٞى ُْٜ ا٠ُ إٔ ٣ؼٞىٝح ا٠ُ ىٍد هللا 



  ٣٘خء ، ٝال إٔ ٣ٔيّ ػالهخطٚٓخك٤ِْ ُِٔئٖٓ إٔ ٣ََٓ ػٞح١لٚ ًٔخ ٣٘خء ، ٝأ٣ٖ

حُؼالهخص  ٤ُٓٝٞٚ ًٔخ ٣َ٣ي ، ٝاٗٔخ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ـؼَ كزُٚ هلل ٛٞ حُلخًْ ك٢ ٌٛٙ

.. ٝح٤ٍُٔٞ رٌَ٘ ىه٤ن إ ًخٕ ٛخىهخً ك٢ كزٚ هلل 

 ! ـ ٌُٖ أال طَٟ ٣خ ٓ٘ظظَ إ حهالٙ حُلذ هلل ٢ٗء ٛؼذ 

كطَس حإلٗٔخٕ ١ٝز٤ؼظٚ كبُٗٚ ًٝٔخ هِض أٗض ك٢ ريح٣ش  هخٛشً اًح ٗظَٗخ ا٠ُ

كذ حُـٔخٍ ٝحٌُٔخٍ ، ًٔخ إ هللا كطَ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ  حُلي٣غ رؤٗٚ ٓـزٍٞ ػ٠ِ

٣ـٔغ حإلٗٔخٕ ر٤ٖ ٌٛٙ حُلطَس ٝر٤ٖ ُِّٝ اهالٙ كزّٚ  كذ أ٤ٗخء ًؼ٤َس ، ك٤ٌق

! هلل ؟

: حرظْٔ ٓ٘ظظَ ػْ أؿخد 

ٌَّ ُِلطَس ، ال  ٝاٗٔخ ٛٞ !أريحً .. ـ إ اهالٙ حُلذ هلل ٣خ ٓالً ٤ُْ رٔؼ٠٘ حُظ٘

ك٘لذ ..  رٔؼ٠٘ طٞؿ٤ٚ حُلذ ٝحٌَُٙ ٖٓ هالٍ ٓخ ٣لذ هللا طؼخ٠ُ ٝٓخ ٣ٌَٛٚ

. ح٣ٌُٖ أكزْٜ هللا ٝأكزٞٙ ٝٗزظؼي ػٖ ح٣ٌُٖ ػٜٞح هللا ٝأؿ٠زٞٙ 

حُـِء  (رلخٍ حألٗٞحٍ  )ٝأه٤َحً حٓٔؼ٢ ٌٛح حُ٘ٚ حَُحثغ ح١ٌُ هَأطٚ ك٢ ًظخد 

 حُٔزؼٕٞ ٝكلظظٚ ػ٠ِ ظَٜ هِذ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٝٝٛق ٍُٜٞس

ك٤ٔخ  ًخٕ )): حُؼالهش حُٔظزخىُش ر٤ٖ هللا طؼخ٠ُ ٝػزيٙ حُٔوِٚ ٝا٤ُي ٌٛح حُ٘ٚ 

حألٍٝ ا٢ٗ  ٣خ ىحٝٝى أرِؾ أَٛ : (ػ٤ِٚ حُٔالّ  )أٝك٠ هللا طؼخ٠ُ ا٠ُ ىحٝٝى 

كز٤ذ ٖٓ أكز٢٘ ٝؿ٤ِْ ٖٓ ؿخ٢ُ٘ٔ ، ٝٓئْٗ ُٖٔ آْٗ ر١ًٌَ ، ٝٛخكذ 

ٖٓ ١ِز٢٘ رخُلن ٝؿي٢ٗ ، ٖٝٓ ١ِذ ؿ١َ٤ ُْ ٣ـي٢ٗ ... ُٖٔ ٛخكز٢٘ 

 كخٍك٠ٞح ٣خ أَٛ حألٍٝ ٓخ أٗظْ ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٍَٝٛخ ، ِّٝٛٔٞح ا٠ُ ًَحٓظ٢!

( . (ٝآ٢ٗٞٔٗ أإٌْٗٔ ٝأُٓخٍُع ا٠ُ ٓلزظٌْ ... ٜٝٓخكزظ٢ ٝٓـخُٔظ٢ ٝٓئحٗٔظ٢ 

أؿٍَٝهض ػ٤٘خ ٓالً رخُيٓٞع ٢ٛٝ طٔظٔغ ا٠ُ ًُي حُوطخد حإل٢ُٜ ٝطِي 

 ..حَُرّخ٤ٗش  حٌُِٔخص

 

 ٝطّٔ٘ض ُٞ إ ٓ٘ظظَ ٣ٔظَٔ ك٢ كي٣ؼٚ ٌٛح كِوي ٗؼَص إ ٌٛٙ حٌُِٔخص حأله٤َس

ٝطظٌٝم  حُظ٢ ٍىىّٛخ ٓ٘ظظَ ٢ٛ ٗيحء ٖٓ هللا ُٜخ ُجٖ طيهَ كظ٤َس هيٓٚ ٝؿالُٚ

! كالٝس حُلذ حإل٢ُٜ رؼي ٓ٘ٞحص ٖٓ حُـلِش ٝح٠ُالٍ 

. ُوي ٗؼَص ٝألٍٝ َٓس رؤٕ هِزٜخ طؼِّن رخُوخُن رؼي إٔ حرظؼي ػُ٘ٚ ًَ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ 

 أٓخ ٓالً كِوي حٓظـِض ًٛخد ٓ٘ظظَ.. هخّ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٣زلغ ػٖ حَُؿ٤ِٖ 

... هللا ...هللا .. ٝروخثٜخ ُٞكيٛخ كٜخٍص طَىى ٖٓ أػٔخم هِزٜخ آْ حُلز٤ذ حُـي٣ي 

هللا 
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 ٝهالٍ ٌٛٙ حُلظَس الكع ٝحُي ٓالً... ٠ٓض أ٣خّ ٝٛخٍ ٓٞػي حُؼ٤ِٔش ٣وظَد 

! طـ٤َحً ًز٤َحً ١َأ ػ٠ِ ِٓٞى حر٘ظٚ 

ًخالُظِحّ  كِوي ٛخٍص ه٤ِِش حُـِّٞ أٓخّ ؿٜخُ حُظِلخُ ًٔخ الكع طـ٤َحص أهَٟ

ٓٔؤٍُش  رط٣َوش ُزْ حُلـخد ٝحُـِّٞ كظَحص ٣ٞ١ِش ٝكيٛخ ًٝؤٜٗخ طلٌَ ك٢

! ٓٔظؼ٤ٜش 

 ك٢ حُلو٤وش ًخٗض ٓالً طلٌَ ًؼ٤َحً رٌالّ ٓ٘ظظَ ح١ٌُ ٓخ إ ٝؿي كَٛش كظ٠

. ٛخٍ ٣ليػٜخ رلوخثن ًؼ٤َس ٣ؼَف طٔخّ حُٔؼَكش اٜٗخ ؿخِٛشً رٜخ 

ٍِٝٓ  كيَّػٜخ ٣ٞ١الً ػٖ حُلـخد ٝٝؿٞد حالُظِحّ رٚ َٗػخً ، ٝرؤُٗٚ ٣ٞٛش حَُٔأس

ٗؼَٛخ  ُؼلّظٜخ َٝٗكٜخ كزؼيٓخ ًخٗض ال طٜظْ ٓٞحء ظَٜص هِٜظ٤ٖ أٝ ػالػش ٖٓ

حُـٜش أٝ  َٗحٛخ ح٥ٕ ًؼ٤َس حُظللٚ ُلـخرٜخ ُجالً طٌٕٞ ٗؼَس هي هَؿض ٖٓ ٌٛٙ

 !طِي 

 

ٍَ ُْ ٣ظٌِْ ػُ٘ٚ ١ٞحٍ ٌٛٙ حأل٣خّ ...  ًخٗض ٓالً طظ٠٘ٔ إٔ طُوزَ ٓ٘ظظَ ػٖ أٓ

 كِطخُٔخ طٌِّْ ػٖ ٓؼ٠٘ حُلذ حُلو٤و٢ ٝػٖ ٓؼ٠٘ ٌٛٙ حُل٤خس ٝػٖ حألهالم

حُؼِّش  ٝحُلـخد ٝٝؿٞد ٓلخٍرش ح٤ُ٘طخٕ ٝحُٜٟٞ ٌُُ٘ٚ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ظٌِْ ُٜخ ػٖ

ٓـٞىٙ  ٝحُلٌٔش ٖٓ ػزخىس هللا كِطخُٔخ ٗخٛيطٚ ٓالً ٝٛٞ ٢ِّٜ٣ ٣ُٝط٤َ ك٢

ٝهَحءس حُوَحٕ  طٚ ُِوَحٕ ، كٌْ ًخٕ ٣َف هِزٜخ ك٤ٜ٘خ ٗلٞ حُٜالسآة٣ٌٝؼَ ٖٓ هَ

! ك٢ ك٤ٖ أٜٗخ ُْ طـَد ُٝٞ َُٔس ٝحكيس إٔ طئى١ طِي حألػٔخٍ 

.. رَ ُْ ٣لَٟٜخ أكي ػ٠ِ إٔ طئى١ ٓخ ٣ئى٣ٚ ٓ٘ظظَ ح٥ٕ 

 ًخٕ حأله٤َ ٣ؼَف إ ٓالً طـَٜ ٌٛٙ حألٍٓٞ حُٜٔٔش ٌُُ٘ٚ ًخٕ ٣٘ظظَ إٔ

ٝرؤٜٗخ  طٜخٍكُٚ ٢ٛ رٌٜح حألَٓ كظ٠ ٣ظؤًي ٖٓ اٜٗخ ريأص طوظَد ٖٓ هللا كؼالً 

. ريأص ط٘ظَ ُِل٤خس ر٘ظَسٍ أهَٟ ، ٗظَسٍ ػخهزش طـؼِٜخ طُزَٜ حألٍٓٞػ٠ِ كو٤وـظٜخ

 

رٔخ  ٝاً ُْ ٣زَن ػ٠ِ ٓٞػي حُؼ٤ِٔش ٟٓٞ ٤ٓٞ٣ٖ كبٕ ٓالً هٍَص إٔ طُوزَ ٓ٘ظظَ

 ٣ـٍٞ ك٢ هخ١َٛخ ، ٝكؼالً كل٢ ٓٞػي ٛالس حُٔـَد ك٤غ ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣ٔظؼي

 ُِٟٞٞء هَؿض ٓالً ٖٓ ؿَكظٜخ رؼي إٔ ٓٔؼض ٛٞص ٓخء حُل٘ل٤ش ٣ـ١َ ، 

 ط٘ظظَ إٔ ٣ٌَُٔ ٓ٘ظظَ ٟٝٞءٙ ، اُظلض ٝٛٞ ٣َىى رٍٜٞص هخكض  ٝٝهلض



ٝٓخ ( (أٓؤُي طٔخّ حُٟٞٞء ٝطٔخّ حُٜالس ٝطٔخّ ٍٟٞحٗي ٝحُـ٘ش  حُِْٜ ا٢ٗ ))

ٖٓ طَى٣ي ٌٛح حُيػخء حُٔٔظلذ كظ٠ الكع ٝهٞف ٓالً ػ٘ي رخد  ًخى إٔ ٣٘ظ٢ٜ

: حُظل٤ش ػ٤ِٜخ كَىّص رؤكٖٔ ٜٓ٘خ ػْ هخُض  ؿَكظٜخ كؤُو٠

ٌَ ٣ل٢َٗ٤ أ٣ٍي إٔ أط٘خهٖ ك٤ٚ ٓؼي ٣خ ٓ٘ظظَ  . ـ ك٢ رخ٢ُ أٓ

ٌُٖ أال ٣ٌٖٔ حالٗظظخٍ كظ٠ حٗظ٢ٜ ٖٓ ٛالط٢ ؟ ... ـ ػ٠ِ حَُكذ ٝحُٔؼش 

: أ١َهض ٓالً ه٤ِالً ػْ هخُض 

. ُٖٝ أأهٌ ٖٓ ٝهظي حٌُؼ٤َ ... ـ اُٗٚ روٜٞٙ حُٜالس 

... حٓؤ٢ُ ٓخريح ُِي .. ـ كٔ٘خً 

 هخٍ ٓ٘ظظَ ٌٛٙ حُـِٔش ٝٛٞ ٣ْٜ رخُيهٍٞ ا٠ُ ؿَكش حُـِّٞ ، ٝطزؼظُٚ ٓالً

: ٓؤُٜخ هخثالً .. ٝؿِٔض ػ٠ِ حأل٣ٌٍش حُٔوخرِش ُأل٣ٌٍش حُظ٢ ؿِْ ػ٤ِٜخ ٛٞ 

ـ ٓخ ٛٞ حألَٓ ح١ٌُ ٣٘ـِي روٜٞٙ حُٜالس ؟ 

.. ـ اٗٚ ال ٣َ٘ٔ حُٜالس كلٔذ ، رَ ٣َ٘ٔ ٓؼ٠٘ حُؼزخىس ػ٠ِ حإل١الم 

ٝأ١ ٌِٓ٘ش طٞحؿ٤ٜٜ٘خ ك٢ ٌٛٙ حٌُِٔش ؟ .. ـ ٝٓخ رٜخ حُؼزخىس 

ـ ُٔخًح أٍحى هللا ّٓ٘خ إٔ َٗؼزيُٙ رخُٜالس ٝحُّٜٞ ٝهَحءس حُوَحٕ ٝؿ٤َٛخ 

 أال ٣ٌل٢ إٔ ٗلزٚ ٝٗلذ ٖٓ ٣لزٚ ؟ أال ٣ٌل٢ ُِلظخس إٔ طظلـذ ُِٝلظ٠ إٔ.. 

ّٞ حُزَٜ ؟ أال ٣ٌل٢ ُألّ إٔ طوّٞ رظَر٤ش أٝالىٛخ طَر٤شً كٔ٘ش ُٝألد إٔ ٣ؤط٢  ٣ـ

حُلالٍ ألٝالىٙ ٓـظ٘زخً حَُٔهش ٝحُـٖ ٝحُويحع ؟  رخَُُم

 ُٔخًح ٣ـذ إٔ ٣ِظِّ حإلٗٔخٕ رٌٜٙ حألٍٓٞ ٝكٞم ٌٛح إٔ ٢ُِّٜ٣ ٣ّٜٝٞ ٣ٝلؾ

!! ؟... ٣ٝوَأ حُوَحٕ ٣ٝيكغ حًُِخس ٝؿ٤َٛخ 

 كُٜٔض هٜيى ، أِٗض طظٔخء٤ُٖ ػٖ حُلٌٔش ٝحُٔزذ ك٢ اُِحّ.. ـ ٗؼْ ٣خ ٓالً 

ٛق ؟ .. حإلٗٔخٕ رخُؼزخىحص ٝٝؿٞد حُو٤خّ رٜخ 

. رخ٠ُز٢ .. ـ ٗؼْ 

ُي أهٔخّ  ٓٞف أريأ ٓؼِي ريح٣شً ِٜٓش إ ٗخء هللا ك٤غ ٓؤػيّى... ـ كٔ٘خً  

... حُؼخري٣ٖ ، كْٜ ػالػش 

! ٣ؼزيٕٝ هللا ٍٛزشً ُٓ٘ٚ ٝهٞكخً ٖٓ ػوخرٚ / حُؤْ حألٍٝ 

. ٣ؼزيٕٝ هللا ١ٔؼخً ك٢ ػٞحرٚ ٢ٛٝ ؿّ٘ش حُوِي / ٝحُؤْ حُؼخ٢ٗ 

٣ؼزيٕٝ هللا ٤ُْ ١ٔؼخً ٝال هٞكخً ٝاٗٔخ ُكزّخً رٚ / ٝحُؤْ حُؼخُغ 

. ٝحػظَحكخً رلوّٚ 



َُرّٚ  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ًٝٔؼخٍ ػ٠ِ حُؤْ حأله٤َ ٛٞ ٓ٘خؿخس أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ 

 ُْ أػزيى هٞكخً ٖٓ ػوخري ٝال ١ٔؼخً ك٢ ػٞحري ٢ٌُ٘ٝ ٝؿيطي.. ا٢ُٜ  )) :رخُوٍٞ 

( . (أٛالً ُِؼزخىس كؼزيطي 

رٜخ ٝال  ٣وٜي ٛ٘خ أُٗٚ كظ٠ ُٞ ُْ طٌٖ ؿ٘ش ٣ُؼ٤ذ هللا (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٝحإلٓخّ ػ٢ِ 

حُؼٞحد ٌٝٛح حُؼوخد  ٗخٍ ٣ؼخهذ هللا ك٤ٜخ ٖٓ ال ٣ؼزيٙ ، كظ٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٌٛح

هي ػزيُٙ ألُٗٚ  (حُٔالّ ػ٤ِٚ)رَ ٝكظ٠ ُٞ ُْ ٣ٞؿذ هللا حُؼزخىس ػ٠ِ هِوٚ ٌُخٕ 

ُِْ ال ؟. .٣ُؼزيأكزٚ ٝػَكٚ كٞؿيُٙ أٛالً ألٕ  ٝٛٞ حُُٔ٘ؼْ ٝحُٞحٛذ ٝحُوخُن  ٝ

.... ٝحَُحُم 

 أٓخ رخُ٘ٔزش ألَٓ هللا ُْٜ رؼزخىطٚ كٜٞك٢ هُٞٚ رَرْٜ،ٌٝٛح رخُ٘ٔزش ُؼالهش حُ٘خّ 

  ((ٝٓخ هِوُض حُـٖ ٝحألْٗ االّ ٤ُؼزيٕٝ  )): طؼخ٠ُ 

ً  )): ٝك٢ حُلي٣غ حُوي٢ٓ ٣وٍٞ طؼخ٠ُ   كوِوُض  كٞىىص إٔ أػَف ًُ٘ض ًِ٘حً ٓول٤خ

ف ٢ٌُحُوِن  ََ ( . ( أُػ

َٝٓس أهَٟ ٤٘٣َا٠ُ  ((٤ُؼزيٝٙ  ))اًحً َٓس ٤٘٣َ هللا ا٠ُ حُٔزذ ٖٓ حُوِن ٝٛٞ 

 كٔخ ٝؿٚ حُظَحر٢ ر٤ٖ ٓؼَكظٚ ٓزلخٗٚ ٝر٤ٖ ((٤ُؼَكٞٙ  ))ٗلْ حألَٓ ٝٛٞ 

؟ ػزخىطٚ

 

: هخُض ٓالً ٝهي ريص ٓظلٔٔش ُإلؿخرش 

... ـ أظٖ اُٗٚ ال ٣ٌٖٔ ُإلٗٔخٕ إٔ ٣ؼَف هللا االّ اًح ػزيٙ 

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٓزظٔٔخً 

. ـ رَ اٗٚ ال ٣ٌٖٔ ُإلٗٔخٕ إٔ ٣ؼزي هللا االّ اًح ػَكٚ 

. أٟٝق ٢ُ حألَٓ ٍؿخءحً .. ـ ٓخًح طوٜي 

ٝػي  ـ حػ٢٘ إ حُؼخري٣ٖ ْٛ ح٣ٌُٖ ػَكٞح هللا كؼزيٝٙ ، كٜ٘خى ٖٓ ػَف إ هللا

 ٗٞع حٌٝٛ رخُ٘خٍ ًؼوٞرش ٤ًَُِٖ٘ٔ رٚ كوخف ٖٓ طِي حُؼوٞرش ٝاطـٚ ا٠ُ حُؼزخىس

٣ؼزيُٙ ٣ٝط٤ؼُٚ   ٝآهَ ػَف إ هللا ٤ُٓؼ٤ذ رخُـ٘ش ُٖٔ ٣ط٤ؼٚ كؤهٌحُٔؼَكش،ٖٓ 

آهَ ٖٓ حُٔؼَكش ،  ٓظ٤٘ٔخً ىهٍٞ طِي حُـ٘ش ٍٝحؿزخً ك٢ ًُي حُؼٞحد ٌٝٛح ٗٞع

ٝحأل٤ُٝخء حُٜخُل٤ٖ  ٝٛ٘خى ٖٓ ػَف هللا كّن ٓؼَكظٚ ًخألٗز٤خء ٝحأل٤ٛٝخء

أْٜٗ ٣ـذ إٔ ٣ؼزيٝٙ كظ٠  كؤهٌٝح ٣ؼزيٕٝ هللا ألْٜٗ ػَكٞٙ كّن ٓؼَكظٚ كٞؿيٝح

 . (ػزخىس حألكَحٍ  )ٝط٠ٔٔ  ٌٝٛٙ ٢ٛ أك٠َ حُؼزخىحص.. ٝإ ُْ ٣ؤَْٓٛ رٌُي 

ـ َٝٛ ٛ٘خى ٖٓ ػزي هللا ىٕٝ ٓؼَكظٚ ؟ 

.. ـ ال ١زؼخً 



ًِْٜ هي .. ـ اًحً َٛ ًَ ح٣ٌُٖ ٣ِّٜٕٞ ٣ٜٕٝٞٓٞ ٣ٝلـٕٞ ٣ٝيكؼٕٞ حًُِخس 

! ػَكٞح هللا ؟

! ألٕ ٛ٘خى  ٖٓ ٣وّٞ رٌٜٙ حألػٔخٍ ٤ُْ هلل رَ ُِ٘خّ .. ـ أ٠٣خً ال 

ـ ٤ًق ٌٛح ؟ 

ـ اُٗٚ حَُٔحث٢ ٣خ ٓالً ، كٜٞ ُْ ٣ؼَف هللا أريحً ٌُُي ُْ ٣لزٚ ُْٝ ٣وق 

! ػوخرٚ ٝال ٣َؿٞ ػٞحرٚ 

ـ ٝٓخًح ٗؼ٢٘ رخَُٔحث٢ ؟ 

ح٥ه٣َٖ  ـ اُٗٚ ح١ٌُ ٣َُحث٢ رؤػٔخُٚ أٓخّ حُ٘خّ كَ٘حٙ ٣وّٞ ٣ٝوؼي ك٢ ٛالطٚ ١َُ٤ُ

ىطْٜ ٝحكظَحْٜٓ ٤ُٝؼظزَٝٙ ّٞ اٗٔخٗخً  اُٗٚ ٢ِّٜ٣ كظ٠ ٤َُٟ٣ْٜ ػُ٘ٚ ٤ٌُٝٔذ ٓ

!! ٓظي٣ّ٘خً ٛخثٔخً ٤ِٜٓٝخً 

ش ػزخىس هللا ٍٝحف ـّ ٣ظوٌ ٖٓ  ٌٝٛح كٌُٔٚ كٌْ ٖٓ أَٗى رخهلل كَحف ٣ؼزي حُ٘خّ رل

! حُٜالس ٝؿ٤َٛخ كـش ٣ًٍٝؼش ٤ُلُٞ ٖٓ هالُٜخ رَٟخ ٖٓ كُٞٚ ال أًؼَٝال أهَ 

حُٜالس  ٝاًح هخٓٞح ا٠ُ: " ٝهي ٍٝى ًًَ حَُٔحث٢ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ روُٞٚ طؼخ٠ُ 

ًُٔخ٠ُ ٣َُحثٕٞ حُ٘خّ   " !هخٓٞح 

 

ا٠ُ  ٣ؤط٢ أٗخّ ٣ّٞ حُو٤خٓش أػٔخُْٜ ًخُـزخٍ ك٤ؤَٓ هللا رْٜ: ١ٍٝٝ ك٤ٔخ ٓؼ٘خٙ 

!  ً٘خ ٗؼَٔ ُـ٤َ هللا: حُ٘خٍ كظظؼـذ حُٔالثٌش ٝطٔؤُْٜ ػٖ ًُي ك٤وُٕٞٞ 

ُٗزٚ ٝحٟلش ُٜخ  : هخُض ٓالً ٝهي ٛخٍص حألٍٓٞ 

رَ  ٤ُْ حُْٜٔ إٔ ٗٔظٌؼَ ٖٓ حُٜالس ٝحُّٜٞ ٝرخه٢ حُؼزخىحص.. ـ اًحً ٣خ ٓ٘ظظَ 

. ك٢ ًَ ٌٛٙ حألػٔخٍ رؤٕ طٌٕٞ هخُٜشً هلل طؼخ٠ُ الؿ٤َٙ  (ح٤ُّ٘ش  )حُْٜٔ 

أػَف  ـ أكِٔ٘ض ، كٔخ حُلخثيس إ ًُ٘ض أ٢ِٛ ٝأإى١ رو٤ش حُٞحؿزخص ٝأٗخ أٛالً ال

..! هللا 

حُوي٢ٓ  كخُ٘وطش حُٜٔٔش ك٢ حُؼزخىس  ا٢٘ٗ ػَكظٚ كؼزيطٚ ألٗٚ ًٝٔخ ؿخء ك٢ حُلي٣غ

ٓزلخٗٚ  ٝٓؼَكظ٢ هلل طظْ ربهالٙ ح٤ُ٘ش ُُٚ ( ( أُػَف ٢ٌُهِوُض حُوِن  )).. 

. ٤ُْٝ ُـ٤َٙ 

٣ؼ٢٘ ا٢٘ٗ أإى١ ٛالط٢ ٓٞحء ٍآ٢ٗ اٗٔخٕ أٝ ُْ ٢َٗ٣ ٝٓٞحء ًخٕ ٛ٘خى أكي 

 كبٕ هللا ٣طِّغ ػ٢ِّ ك٢ ًَ ٝهض ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ.. أػ٘خء حُٜالس أٝ ُْ ٣ٌٖ  ٓؼ٢

٢ٌُٔ هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  . كِظٌٖ ٛالط٢ ُٝٗ

٣ٍِ٘  ٝرؼي ٌٛح ٣خ ٓالً ٣ـذ إٔ ٗظلٌَ ك٢ أَٓ ْٜٓ ، ٝٛٞ إ هللا ًخٕ ٣ٔظط٤غ إٔ

.. ٝال ٣ٍُِ٘ ؿ٤َٛخ  ((ٝٓخ هِوض حُـٖ ٝحألْٗ اال ٤ُؼزيٕٝ  ))ح٣٥ش 



! ٣ٝظًَ٘خ  (حُؼزخىس  )أ١ّ اٗٚ ًخٕ ربٌٓخٗٚ إٔ ٣ؼط٤٘خ ٓزذ حُوِن ٝٛٞ 

ك٤ٜ٘خ ٤ُؼزي ٖٓ ٣ؼزي ٤ٌُٝلَ ٖٓ ٣ٌلَ كل٢ حُٜ٘خ٣ش ٣ؼيُّ ُِؼخري٣ٖ حُـ٘ش 

رَ أٟٝق  ٌُُ٘ٚ ػِ ٝؿَ ُْ ٣ؤَٓٗخ رخُؼزخىس ٝحًظل٠ رٌُي كو٢ ،.. ٌُِٝخك٣َٖ حُ٘خٍ 

ُ٘خ إ ٛ٘خى ػٞحرخً ُٖٔ ٣وّٞ رخُؼزخىس ٝحُطخػش ٝػوخرخً ُٖٔ 

.. ٣ظٜخٕٝ رٜخ ٣ٌَٝ٘ٛخ 

ّ ٝطل٠َّ ػ٤ِ٘خ ُْٝ ٣ظًَ٘خ ٌٌٛح رَ ٝػيٗخ رخُـ٘خٕ ٝٛٞ  َّ أ١ّ اُٗٚ طٌ

ٍٖ ػٖ إٔ ٣ؼيٗخ رؤ١ ٢ٗء ألُٗٚ حُوخُن ٝحُوخىٍ ٝحُـ٢٘ ػٖ أ١ أكي كؼزخىحط٘خ  ٓٔظـ

ً ال ط٣ِيُٙ ٤ٗجخً ًٝلَٗخ ال ٣٘وٚ ٖٓ   .. هِحث٘ٚ ٤ٗجخ

ا٤ُ٘خ  رَ ؿؼَ ُ٘خ أٍٓٞ طلزذ.. ٍٝؿْ ًُي ُْ ٣َى ُ٘خ ح٠ُالٍ ُْٝ ٣ؤَٓٗخ ٣ٝظًَ٘خ 

ػزخىطٚ ٝط٘ل٤ٌ أٝحَٓٙ ، ٝأٟٝق ُ٘خ ك٢ حُٔوخرَ ٓخ ٣ِ٘ٔ٘خ ٖٓ ػوخد ُُْٞ َٟٗن 

ٍٖ ػٖ ط٤ٟٞق ٓخ ٤ٓاله٤٘خ ٖٓ ػوٞرش كٜٞ هخىٍ  ُظِي حألٝحَٓ ٝٛٞ أ٠٣خً ٓٔظـ

 .. !ػ٠ِ ٓؼخهزظ٘خ ىٕٝ طؼ٣َل٘خ رٌُي حُؼوخد 

 

ـ اًحً ُٔخًح أٟٝق ُ٘خ ٌٛٙ حألٍٓٞ ؟ 

!  ػ٠ِ ػزخىٙ كٜٞ أػطق ػ٠ِ حُؼزي ٖٓ أٓٚ (حُٞىٝى حُؼطٞف  )ـ ألُٗٚ ٣خ ٓالً 

َّ ٓوِٞم  . ٝٛٞ ح٣ٌَُْ حَُك٤ْ ح١ٌُ رِـض ٍكٔظٚ ًَ ٢ٗء ، ٝٝٓؼض ً

ُٝٞ  ٕ ٗؼزيُٙ ألٝرؼي ٌٛح أكال ٣ٔظلن إٔ ٌَٗ٘ٙ ؟ ٝرؼي ٌٛح أال ٣ٌٕٞ ٓٔظلوخً 

ك٢  رظؤى٣ش حُٜالس ح٤ٓٞ٤ُش ؟ ٝحٗظ١َ ا٠ُ ػطق هللا ٍٝكٔظٚ ًَٝٓٚ رل٤غ ٣وٍٞ

ا٤ُ٘خ ٌَٗ حُ٘ؼٔش ٣ٝوزَٗخ  ، كٜٞ ٣لزذ((ُجٖ ٌَٗطْ أل٣ُيٌْٗ  )): ًظخرٚ حُؼ٣ِِ 

ُٖ حُٔظل٠ِٕٞ ! ػ٤ِٚ ٤ُْٝ ٛٞ حُٔظل٠َ ػ٤ِ٘خ  رؤٗ٘خ ُٞ ٌَٗٗخٙ ٣ِ٤ٓيٗخ ًٝؤٗ٘خ ٗل

: هخُض ٓالً ٝهي هل٠ض ٍأٜٓخ ٓلخُٝشً اهلخء ىٓٞػٜخ 

كٌٜح أر٢ ُْ ٣ٌِّق ٗلُٔٚ .. ـ اُٗٚ كؼالً أػطق ػ٤ِ٘خ ٖٓ آرخث٘خ ٣خ ٓ٘ظظَ 

ََّ ُػالٙ  َٓسً ٝحكيس إٔ ٣ـِْ ٓؼ٢ ٣ٝؼ٢ِّ٘ٔ ٓخال أػَكُٚ ٖٓ أٍٓٞ ى٢٘٣ ، كبًح رٚ ؿ

. رؼطلٚ ٝك٘خٗٚ ٣ََٓ ٢ُ ٖٓ ٣ؼ٢ِ٘ٔ ٣ٝؼَك٢٘ رٚ ٓزلخٗٚ 

طزَػي  ٗؼْ ٣خ ٓ٘ظظَ ُوي أٍِٓي هللا ٢ُ ٤ُْ ُظـؼ٢ِ٘ أٓظَٔ ك٢ حُل٤خس ٖٓ هالٍ

  أػ٠خء ؿٔٔي رَ أْٛ ٖٓ ٌٛح اُٗٚ أٍِٓي ٢ُ ُظُل٢ٜ٘ٔ ٓؼ٠٘ ٢ٌُٟٙٛ رؤكي

ٝٗ٘خّ  َٛ ُ٘ؤًَ َٝٗ٘د.. ُظُل٢ٜ٘ٔ ُٔخًح أٝؿيٗخ هللا ػ٠ِ ٌٛٙ حألٍٝ .. حُل٤خس 

. أّ ُٜيٍف أهَ أٍحىُٙ هللا ّٓ٘خ ػ٘يٓخ ٝٛز٘خ ٌٛٙ حُل٤خس ..

ُٓض ك٘خٕ حألّ ٝػطلٜخ ٢ٌُ٘٘ ُْ.. ًْ أٗض ػطٌٞف ٣خ ٍّدِ  َِ أُكَّ  كَؿْ ا٢٘ٗ ُك

االّ  ػطلي ٝك٘خٗي ، ٍٝؿْ ا٢٘ٗ ه٤٠ُض ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش ٖٓ ػ١َٔ ك٢ ؿلٍِش ػ٘ي



كؤٍِٓض ٢ُ ٖٓ ٣ُوَؿ٢٘ ٖٓ ..اٗي ُْ ط٘ؤ ٓؼخهزظ٢ ُْٝ ط٢٘ٔ٘ ٍؿْ ٤ٔٗخ٢ٗ ُي  

.. إٔ أرَُٜٙ ٣خ ٍّدِ  حُظِٔخص حُظ٢ ًُ٘ض أػ٤ٜ٘خ ا٠ُ حٍُ٘ٞ ح١ٌُ أٍىط٢٘

 ٝح٥ٕ ٣خ ٓ٘ظظَ ٛالّ ريأص رٜالطي حُظ٢ طؤهَص رٔزز٢ ٝٛالّ ٓٔلض ٢ُ إٔ

 كؤٗخ ال أػَف.. أ٢ِّٛ ٓؼي ح٤ُّٞ ٝٓظٌٕٞ أٍٝ َٓس أهق ك٤ٜخ ر٤ٖ ٣ي١ هخُو٢ 

٢ًُِّ أَٓ إٔ طؼ٢ِ٘ٔ ا٣خٛخ  . ٤ًق أإى٣ٜخ ٝ

...  ح٥ٕ ُٟٞٞءحًٛز٢ ٍ.. ـ كٔ٘خً ٣خ ٓالً 

 :ٛٔض ٓ٘ظظَ ه٤ِالً ػْ هخٍ 

ـ ٌُِ٘ي ال طؼَك٤ٖ حُٟٞٞء أ٠٣خً ؟ 

ٝكلظض  حٕ أٓخ٢ٓأال ٣خ ٓ٘ظظَ ُوي ٍأ٣ظي أٗض ٝٝحُيى أًؼَ ٖٓ َٓس طظٞٝ.. ـ ال 

! كخالً  حُٟٞٞء ًٌُٝي كلظُض ٓخ أهٍٞ ك٤ٚ ، حٗظظ٢َٗ ه٤ِالً ٓؤطٟٞؤ ٝآط٢

ر٤ٔيٛخ  أَٓػض ٓالً ُظظٟٞؤ ٝحُيٓٞع ال طلخٍم ػ٤٘٤ٜخ كٜخ٢ٛ رؼي ىهخثن ٓظِظو٢

. ٝٓٞالٛخ ك٢ أٍٝ ُوخء ٖٓ هالٍ طِي حُٞهلش حُـ٤ِِش 

 ػخىص رؼي حٗظٜخثٜخ ٖٓ حُٟٞٞء كٞؿيص إ ٓ٘ظظَ هي أهَؽ ٓـخىس ٝحُيُٙ 

: حُٔوٜٜش ُِٜالس ٝكَٜٗخ هِق ٓـخىطٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ ُٜخ 

٘خ  ٌٛح ٓخ.. ـ إ حَُٔأس ػ٤ِٜخ إٔ ط٢ِٜ هِق حَُؿَ ٤ُْٝ رـخٗزٚ أٝ أٓخٓٚ  ّٔ ػِ

.. ا٣خٙ حُ٘خٍع حُٔويّ 

ػْ  ٛخٍ ٓ٘ظظَ ٣َ٘ف ُٜخ أْٛ حألٍٓٞ حُٔظؼِوش رخُٜالس هزَ إٔ ٣َ٘ػخ رظؤى٣ظٜخ ،

 ٝهق ٓٔظوزالً حُوزِش ٝٛخٍ ٣َىى رٍٜٞص ٓٔٔٞع ًٝخٗض ٢ٛ طَىى ٓؼُٚ ، ٝٓغ

 ًَ ًِٔش طٜؼي ا٠ُ حُوخُن ًخٗض ٛ٘خى ىٓؼش طٍِ٘ ٖٓ ػ٤ٜ٘خ ٓؼزَّس ػٖ كَكش

.. حُِوخء 

 ٗؼَص ٢ٛٝ طوق ر٤ٖ ٣ي١ هللا رؤٗٚ ح٥ٕ كو٢ ٛخٍ ٍح٤ٟخً ػٜ٘خ ٝح٥ٕ كو٢

،  ٤ٓزخىُٜخ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ  ًُي حُلذ حإل٢ُٜ ح١ٌُ ٣لَٜ ر٤ٖ حُؼزي ٍٝرٚ

أكزي  ): طّٔ٘ض ك٤ٜ٘خ ُٞ اٜٗخ طٔظط٤غ إٔ طَٜم رٌَ ٓخ أطخٛخ هللا ٖٓ هٞس ُظوٍٞ ُٚ

  .(٣خ ٍّدِ 

 

 

 

 

 حُلَٜ حُٔخىّ                               

 



ًخٗض ٓالً ر٤ٖ كظَس ٝأهَٟ ط٘ؼَ رخألُْ حُ٘خطؾ ػٖ َٓٝ ٟٝؼق ٤ًِظ٤ٜخ ، 

ٝحُيٛخ ٝٝحُي ٓ٘ظظَ ًٌُٝي ٓ٘ظظَ ٣لخُٕٝٞ طٜيثظٜخ ٣ٝئًيٕٝ ُٜخ رؤٕ ًَ  ًخٕ

.. ح٥الّ ٓظ٘ظ٢ٜ رؼي أؿَحء حُؼ٤ِٔش  ٌٛٙ

أُٗٚ .. أُْ ال ٠٣خ٤ٛٚ أُْ .. أٓخ ح٤ُّٞ كوي ريص ٓظؤُٔش أًؼَ ٖٓ ١ً هزَ 

ح٥الّ  ٤ُْ ٝؿغ حَُٔٝ رَ اٗٚ ٝؿغ حُ٘يّ ٝأُْ حُلَٔس ، اُٗٚ ٠٣خ٢ٛ ٣ٝلٞم ًَ

.. ! كؤٝؿخع حَُٝف ٤ُٔض ًؤٝؿخع حُـٔي أريحً .. 

 ك٢ طِي ح٤ُِِش حُظ٢ طلِٜٜخ ػٖ ٣ّٞ حُؼ٤ِٔش ٓخػخص ٓليٝىس كو٢ ًخٗض كظخط٘خ

... ٓٔظِو٤ش ػ٠ِ ٣ََٓٛخ طٌِّْ ٗلٜٔخ ىٕٝ إٔ ٣ٔٔؼٜخ أكي 

 ؿيحً ٓظ٤ٌٖٗٞ ػ٠ِ ٣ََٓ حُؼ٤ِٔخص ك٤غ ٓظٌٕٞ ٍٝكي ر٤ٖ.. ـ آٙ ٣خ ٓالً 

! ر٤ٖ حُٔٞص ٝحُل٤خس ! حألٍٝ ٝحُٔٔخء 

ٝػ٘يٓخ طو٤ِض حٍُٜٞس طِي أؿٜ٘ض رخُزٌخء ٝريٕٝ إٔ ط٘ؼَ ٛخٍص ططِن 

.. ٓظٌٍَس ٝط٠َد رَأٜٓخ ػ٠ِ ٓويٓش ح٣ََُٔ  ٤ٛلخص

ٌَ ٢ُ ٓخًح ٓؤهٍٞ َُر٢ ؿيحً إ حٗظوِض ا٠ُ ؿٞحٍٙ ؟ آٙ ٣خ ٗل٢ٔ ًْ هيػظ٢٘  ! ـ ٣ٝ

م ٍهزظٜخ رٌٍحػ٤ٚ ، ريأص رخَُٜحم ٝحُؼ٣َٞ  ّٞ ٗؼَص ٓالً إ حُٔٞص ٛخٍ ٣ط

 :٢ٛٝ طوٍٞ 

 

!! آٙ ٣خ ٢ِ٣ٝ ! ٓخٓل٢٘ .. أػُق ػ٢٘ .. ـ حٍك٢٘ٔ ٣خ ٍد 

كٌخٗخ  ىهَ ٝحُيٛخ َٓٔػخً ا٠ُ حُـَكش رؼي إ ٓٔغ َٛحهٜخ ، أٓخ ٓ٘ظظَ ٝٝحُيُٙ 

! ٣ولخٕ هخٍؽ حُـَكش ٣٘ظظَحٕ ٓؼَكش ٓزذ ٌٛح حَُٜحم 

: ًٍٞ ٝحُيٛخ ٗلٞٛخ ٓلخٝالً طٜيثظٜخ 

! ٓخ ري ؟ أؿ٤ز٢٘٤ رخهلل ػ٤ِي .. ـ ٓالً 

ٍكغ حُـطخء ػٖ ٝؿٜٜخ كبًح رخُيٓٞع هي ؿِٔض ٝؿٜٜخ ح١ٌُ ُطٔظٚ كظ٠ ٛخٍ 

! أكَٔ حُِٕٞ 

! طؼـذ حألد ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظَ ، ُْ ٣ؼَف ٓخًح ٣وٍٞ 

ّٔض ٝؿٜٜخ ر٤ٖ ٤١خص حُٞٓخىس  أٓخ ٢ٛ كِوي ٛٔظض رؼي إٔ حٗظزٜض ا٠ُ ٗلٜٔخ ، ٟ

 ٓلخُٝشً اهلخء كخُظٜخ ٝىٓٞػٜخ ػٖ أر٤ٜخ ح١ٌُ كخٍٝ ؿخٛيحً ٓؼَكش حألَٓ ٌُٖ

! ريٕٝ أ١ ٗظ٤ـش 

هَؽ ا٠ُ حالػ٤ٖ٘ ح٣ٌُِٖ ًخٗخ ٣٘ظظَحٕ ك٢ حُوخٍؽ ٝهي أهـُِٚ حُٔٞهق كٜٞػخؿِ 

 .ػٖ ٓؼَكش ٓخ ٣ؼظ١َ حر٘ظٚ 

 



: ٓؤُٚ ٛخكزٚ ػٖ حألَٓ كؤؿخد 

٣لِٜ٘خ  ـ أظٖ إٔ هٞف ٓالً ٖٓ ٗظخثؾ حُؼ٤ِٔش ٝهخٛشً اٜٗخ حهظَرض ؿيحً ٜٓ٘خ ٝال

! ػٜ٘خ ٟٓٞ ٌٛٙ ح٤ُِِش ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٜخ طَٔ رلخُش ٖٓ حُٜٔظ٣َخ 

ٖٓ  هخٍ ر٢٘ء! طؼـذَّ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٌٛٙ حُط٣َوش حُظ٢ ٣ظٌِّْ رٜخ حُٞحُي ػٖ حر٘ظٚ 

: حُؼٜز٤ش 

حُٔٞص  اٜٗخ كخُش ط٤ٜذ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٤٘ٔخ ٣يٗٞ ْٜٓ٘! ٓخًح طوٍٞ ٣خ ػْ ! ـ ٛٔظ٣َخ 

.. كخُش ٖٓ طؤ٤ٗذ ح٤ٔ٠َُ ٝحُ٘يّ .. أٝ ػ٘يٓخ ٣وخكٕٞ ٖٓ ىّٗٞٙ 

َّٜ طـخٙ  ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣لخٍٝ ك٢ ٌٛٙ حٌُِٔخص إٔ ٣ُلْٜ أرخ ٓالً رؤُٗٚ ٓو

! حر٘ظٚ ، ٌُٖ حأله٤َ هي طـخَٛ حألَٓ ُْٝ ٣ُزِي أ١ حٛظٔخّ ُلي٣غ ٓ٘ظظَ 

 ٗظَص ٓالً ا٠ُ حُٔخػش ًخٗض ط٤َ٘ ا٠ُ حُؼخُؼش رؼي.. ًخٕ حُٞهض ٤ٔ٣َ رز٢ء 

ٖٓ  كخُّ٘ٞ هي ١خٍ.. ٓ٘ظٜق ح٤َُِ ، ٗؼَص أٜٗخ رلخؿش ا٠ُ إٔ طظٌِْ ٓغ ٓ٘ظظَ 

: ػ٤٘٤ٜخ طٔخٓخً ، طٔخءُض 

رؼ٤ِٔش  هي ٣ٌٕٞ حُّ٘ٞ ١خٍ ٖٓ ػ٤٘٤ٚ ٛٞ ح٥هَ ُِظل٤ٌَ! ـ َٛ ٛٞ ٓٔظ٤وع ح٥ٕ ؟

. حُؼ٤ِٔش  ٣ّٞ ؿي ك٢ٜ ال طٌَ٘ هطَحً ػ٢َِّ كو٢ كٜٞ ٣ُٔؼَّ حُطَف ح٥هَ ٖٓ

 ًخٕ! ٝك٢ حُلو٤وش ًخٕ ٓ٘ظظَ هي أٛخرٚ حألٍم ٛٞ ح٥هَ ٝال ٣٘ؼَ رؤ١ ٗؼخّ 

َّ رٔخ أٛخد ٓالً ك٢ أٍٝ ح٤َُِ  .. ٣لٌ

ٓٔغ ٛٞص ٝهغ أهيحّ ك٢ حُ٘وش ، هَؽ َٓٔػخً ٗظَ ا٠ُ ىحهَ ؿَكش حُـِّٞ 

 ٣ـي أكيحً ، حطـٚ ٗلٞ حُٔطزن ٝؿي ٓالً هي أٓ٘يص ٍأٜٓخ ػ٠ِ ٓخثيس حُطؼخّ كِْ

: حُٟٔٞٞػش ك٢ ٢ٓٝ حُٔطزن 

 

.. ـ حُٔالّ ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ 

َٛ أٗض ٓٔظ٤وع ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ .. ـ ٝػ٤ٌِْ حُٔالّ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ 

! ُوي أٛخر٢٘ حألٍم ١ٝخٍ حُّ٘ٞ ٖٓ ػ٢٘٤ .. ـ ٗؼْ ٣خ ٓالً 

رَأ٣َي ُٔخًح ؟ .. ـ ٝأٗخ ًٌُي 

ٝأِٗض ؟ ! ٌٛح ٓزذ أٍه٢ .. ـ ُوي أهِو٢٘ َٛحهِي ؿ٤َ حُطز٤ؼ٢ 

 (طٌِؤص ٓالً رخإلؿخرش ػ٘يٓخ طًٌَص ٓٞهلٜخ ًحى  )أٗخ .. ـ أٗخ 

٢ .. ـ ٓخ رِي ٣خ ٓالً  ّٔ َٛ ٣وِوي أَٓ حُؼ٤ِٔش ؟ ! طٌِ

! ـ ؿيحً 

 . ((هَ ُٖ ٤ٜ٣ز٘خ اال ٓخ ًظذ هللا ُ٘خ  ))ـ 

... ٌُٖ .. ـ أٗخ أػَف ًُي ٣خ ٓ٘ظظَ 



ـ ٌُٖ ٓخًح ؟ 

! ـ إ ٗظ٤ـش حُؼ٤ِٔش  أٓخ حُ٘ـخف كؤػ٤ٖ ػَٔحً آهَ ، أٝ حُلَ٘ كؤٓٞص 

. ٢ًٗٞ ٓظلخثِش .. ـ ال طو٢ُٞ ٌٛح 

 ـ ا٢٘ٗ أطؼٌد ٣خ ٓ٘ظظَ ، ١َ٤ٟٔ ٣ئٗز٢٘ ، ٓخًح ٓؤهٍٞ ُوخُو٢ ُٞ ٓؤ٢ُ٘ ػٖ

! حُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ش حُظ٢ ٠ٓض ٖٓ ػ١َٔ 

رخٌَُ٘  ك٤ّٞ أْٓ كو٢ ريأص رخُٜالس ، ٝهزِٜخ رؤ٣خّ ه٤ِِش ريأص رخُظِحّ حُلـخد

.. حُٜل٤ق ٝ 

: هخ١ؼٜخ ٓ٘ظظَ هخثالً 

طِي  ـ أُْ طؼظَك٢ ر٘لِٔي هزَ أ٣خّ رؤٕ هللا أٍكْ حَُحك٤ٖٔ ؟ أٝ ُْ طٔظ٘ؼ١َ

طوظَك٢ طِي  حَُكٔش ًُٝي حُؼطق ؟ ُٔخًح أٗض هخثلش اًحً ٣خ ٓالً ؟  ػْ اٗي ُْ

ألُٗٚ ال .. رؼٞحهزٜخ  رَ اِٗي ًِ٘ض ؿخِٛشً .. حٌُٗٞد ١ٞحٍ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص ػٖ هٜي 

ٟق ُِي حألٍٓٞ ، ٝح٥ٕ رؼي إٔ ػَكض رٜخ ّٞ ١َّٜ ك٢ طؤى٣ظٜخ  ٣ٞؿي ٖٓ ٣ ُْ طو

... ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حُظٞرش رخألْٓ حُو٣َذ أٝ حُزؼ٤ي 

حُْٜٔ اِٗي ُْ طٌخر١َ ُْٝ طُؼخٗي١ رَ حٓظـلَِص هللا ٝحٓظوزِِض ٛيح٣ظٚ ، 

ػ٠ِ كؼِظٚ  كؤٗض ح٥ٕ ٖٓ حُظخثز٤ٖ إ ٗخء هللا ، كخُظٞرش طٜق ٖٓ حُؼزي ػ٘يٓخ ٣٘يّ

هٔض رٌٜٙ حألٍٓٞ  ٣ٝٔظـلَ هللا ٜٓ٘خ ٣ٝؼيٙ ػ٠ِ ػيّ ٓؼخٝىطٜخ َٓسً أهَٟ ، ٝأٗضِ 

.. ٛخٍص ىٓٞػي ال طلخٍهي  ٝكٞم ٌٛح (حُ٘يّ ٝحالٓظـلخٍ ٝٓؼخٛيس هللا  )حُؼالػش 

د ٖٓ حَُد  َّ َّٜ حُوِذ ٣ٝو  .كخُزٌخء ٣خ ٓالً ٣ط

 

.. كخٗخُٙ ٣خ ػ٣ِِط٢ ! ٝرؼي ٌٛح أكال ٣ـلَ هللا ُِي ؟

ٗلْ  كال طظ٢ّ٘ رَرِي ٓٞءحً اُٗٚ ٣َ٣يٗخ ك٤٘ٔخ ٗوخف ػوخرٚ إٔ َٗؿٞ ٓـلَطٚ ك٢

  ((ال ٤٣ؤّ ٖٓ ٍٝف هللا اال حُوّٞ حٌُخكَٕٝ  ))حُٞهض ألٗٚ 

إ  )):  ٝأِٗض ح٥ٕ هي طُزِض ا٠ُ هللا ٖٓ ًٗٞري ٣ٝوٍٞ هللا ك٢ ٓلٌْ ًظخرٚ حُؼ٣ِِ

، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ اُٗٚ ٓزلخٗٚ ُْ ( (هللا ٣لذ حُظٞحر٤ٖ 

 ألِٗي أٛزلِض ٖٓ حُظٞحر٤ٖ ٝحُٔظط٣َٜٖ.. ٣ـلَ ُِي كلٔذ رَ اُٗٚ ح٥ٕ ٣لزي 

 .ك٤ٜ٘جخً ُِي ٣خ ٓالً كُٞى رَٟخ هللا ٝٓلزظٚ 

 

 

 

 



 الفصل السابع

 

 

 ريأ حُطز٤ذ ربػطخثٚ.. ىهَ ٓ٘ظظَ ؿَكش حُؼ٤ِٔخص روٍِذ ػخرض ٝاٍحىس ه٣ٞش 

 ػْ ىهَ حأل١زخء ح٥هَٕٝ طِي حُـَكش ألؿَحء ػ٤ِٔش (حُز٘ؾ حُؼخّ  )حُٔويٍّ 

. حٓظجٜخٍ اكيٟ ح٠ٌُِ ٖٓ ؿٔيٙ 

حٗظٜخء  ًخٗض ٓالً طٜ٘ي ٌٛٙ حُلخُش ك٤غ اٜٗخ ٓغ ٝحُيٛخ ٝٝحُي ٓ٘ظظَ ٣٘ظظَٕٝ

.. ػ٤ِٔش حالٓظجٜخٍ ُظزيأ ػ٤ِٔش حٍُِع 

. ك٤غ ٤ٓظْ ٍُع ٤ًِش ٓ٘ظظَ حُٔٔظؤِٛش ك٢ ؿْٔ ٓالً ريٍ ٤ًِظٜخ ٗزٚ حُٔؼطِش 

هزَ حٗظٜخء حُؼ٤ِٔش رلظَس ه٤ِِش أُىهِض ٓالً ا٠ُ حُـَكش حُٔـخٍٝس ٤ُزيأ 

. حُظوي٣َ حُظخّ ُٜخ ٢ٛ حألهَٟ 

. طْ حٓظجٜخٍ ح٤ٌُِش ٖٓ ؿْٔ ٓ٘ظظَ ٝحٗظٜض حُؼ٤ِٔش رٔالّ ٝح٥ٕ ؿخء ىٍٝ ٓالً 

ًخٗض  (حُز٘ؾ  )حٓظألص حُـَكش رخأل١زخء ٝهزَ إٔ طلوي ٓالً ٝػ٤ٜخ طلض طؤػ٤َ 

ٜخ ا٣ّخٙ ٓ٘ظظَ  ّٔ : طَىى ٓخ ػِ

ٌَ ُزِٞؿ٢ .. ا٢ُٜ إ ُْ أًٖ أٛالً ُزِٞؽ ٍكٔظي  ))  ألٜٗخ.. كبٕ ٍكٔظي أٛ

( . (ٝٓؼض ًَ ٢ٗء 

! حُٞحُيحٕ ك٢ حُوخٍؽ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣٘ظظَ ٗظ٤ـش كٌِّس ًزيٙ 

 :ٗخىٟ حُطز٤ذ 

ـ أ٣ٖ ٝحُي ٓ٘ظظَ ؟ 

: ؿخء حُٞحُي َٓٔػخً 

٤ًق كخٍ حر٢٘ ؟ ... أٌٗح  ٛخ.. ـ ٗؼْ ٣خ ىًظٍٞ 

. ُوي حٓظؼخى ٝػ٤ٚ طٔظط٤غ ٍإ٣ظٚ ح٥ٕ .. ـ حُلٔيُ هلل 

ًح  ىهَ حُٞحُي ٝػ٤٘خٙ ٓـٍَٝهظخٕ رخُيٓٞع ٝٛٞ ٣لخ٢ً ُٝيٙ ًٝؤُٗٚ ٣ُلخ٢ً ١لالً 

! هْٔ ٓ٘ٞحص 

ـ ٤ًق كخُي أ٣ٜخ حُزطَ حُ٘ـخع ؟ 

 ٓخ ح١ٌُ ٣ـ١َ ُٚ ؟ ٓخ ٌٛٙ! ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣٘ؼَ رؤُْ ٗي٣ي ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهؼٚ 

 ح٠َُرخص حُٔئُٔش حُظ٢ طيم ك٢ ؿٔٔٚ ؟ اٗٚ ٣٘ؼَ رخٍطـخف ٍٝػ٘ش ر٤ٖ كظَسٍ 

ِٙ كظٔ٘ؼٚ ٖٓ ٓٞحِٛش كظق  ٝأهَٟ ، ٝؿ٘خٝسٍ ًخُٔلخرش حُٔٞىحء طل٢٤ رزَٜ

 !ػ٤٘٤ٚ 

 



: طٌِّْ ٓغ ٗلٔٚ 

حء حُٔويٍ  َّ ! ٌُٖ ؟.. ـ هي ٣ٌٕٞ ٌٛح ؿ

 :ٟٛٔض ٓ٘ظظَ ٝٛٞ ٣٘ؼَ إ حألُْ ٣ِىحى ٤ٗجخً ك٤٘جخً ،طٔخءٍ ٓغ ٗلٔٚ َٓس أهَ

٣َٓٞ  أ٤ًي إ حألَٓ ١ز٤ؼ٢ ٝٛٞ ٣لَٜ ٌَُ.. ال .. ـ َٛ أُهزَ حُطز٤ذ رخألَٓ 

. ٣وَؽ ٖٓ ٛخُش حُؼ٤ِٔخص 

.. طًَٚ ٝحُيٙ ٝحطـٚ ح٠ُ ك٤غ ٣وق حر٢ ٓالً ٓ٘ظظَحً ٗظ٤ـش حر٘ظٚ

.. رؼي حًؼَ ٖٓ ٓخػش ٓٔغ ٓ٘ظظَ ٝهغ أهيحّ أىحٍ رزَٜٙ ٤ُ٘ظَ ٖٓ حُوخىّ 

 ُوي.. حُـ٘خٝس ٓخُحُض ك٢ ػ٤٘٤ٚ ، ٗؼْ اٗٚ ٣َٟ ح٥ٕ رٌَ٘ أٟٝق رؼٞ ح٢ُ٘ء 

.. ٤ِٓ حُوخىّ ، اٗٚ أرٞٙ 

.. حُلٔيُ هلل ، ٗـلض حُؼ٤ِٔش ٝٓالً رو٤َ ح٥ٕ ، آٙ .. ـ ُٝي١ ٓ٘ظظَ 

. حُلٔيُ هلل ػ٠ِ ٓالٓظٜخ ٝٓالٓظي أ٣ٜخ حُـخ٢ُ 

ال  حألُْ! ٠٠ٓ ٣ّٞ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش ، ٓالً طِىحى طلٔ٘خً أٓخ ٓ٘ظظَ كؤَُٓٙ ؿ٣َذ 

ٗلٔٚ ال  رَ ٣ِىحى ك٢ ًَ ُلظش ، اٗٚ ال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وٍٞ ٤ٗجخً ألٗٚ ٛٞ.. ٣لخٍهٚ 

! ٣ؼَف ٓخ ح١ٌُ ٤ٜ٣زُٚ 

! ٌُٖ أٌٌٛح ؟... هي طٌٕٞ آػخٍ حُؼ٤ِٔش 

. الكع ٝحُيٙ ٌٛح حألَٓ حُٔوِن ، هٍَ إٔ ٣ظٌِْ ٓغ حُيًظٍٞ ر٘ؤٕ ُٝيٙ ٝكخُظٚ طِي 

َٛ أٛخد أر٢٘ ٌَٓٝٙ ؟ .. ـ ىًظٍٞ 

ـ ُٔخًح طوٍٞ ٌٛح ٣خ ٍؿَ ؟ 

! ـ ىًظٍٞ إ كخُظٚ ال طظلٖٔ ، رَ ٢ٛ طِىحى ٓٞءحً 

 ًخٕ حُطز٤ذ حَُٔ٘ف ػ٠ِ كخُش ٓ٘ظظَ ٓخ ُحٍ ٗخرخً ٝؿي٣ي حُؼٜي رخُٜٔ٘ش ،

: حٍطزي رؼٞ ح٢ُ٘ء ٝهخٍ 

ٓؤهزَٙ رخألَٓ .. ـ ٓؤهزَ حُطز٤ذ ح١ٌُ أؿَٟ ُٚ حُؼ٤ِٔش ، اٗٚ حُيًظٍٞ ٓؼي 

. كخالً 

! ؿخء حُيًظٍٞ ٓؼي ٝٓخ إٔ ٝهؼض ػ٤٘خٙ ػ٠ِ ٓ٘ظظَ كظ٠ طـ٤َص ٓالٓق ٝؿٜٚ 

د ٓ٘ٚ ْٝٛٔ ك٢ أًٗٚ  َّ : طو

.. َٛ طٔٔؼ٢٘ ؟ أٗخ حُيًظٍٞ ٓؼي ..ـ ُٝي١ ٓ٘ظظَ 

: أؿخرٚ ٝحُي ٓ٘ظظَ 

! أٍؿٞى ٓخػي ُٝي١ .. ـ اٗٚ ك٢ كخُش اؿٔخء ٣خ ىًظٍٞ 



 ١ِذ حُطز٤ذ ٖٓ ٝحُي ٓ٘ظظَ حُوَٝؽ ٖٓ حُـَكش ٝٗخىٟ ػ٠ِ حَُٔٔٝ ح١ٌُ

ػ٠ِ ٓوَرٍش ٓ٘ٚ ٝطٌِْ ٓؼٚ رؼٞ حٌُِٔخص ، أَٓع حَُٔٔٝ رخُوَٝؽ ػْ ٣وق 

. ىهِٞح حُـَكش ٝأؿِوٞح حُزخد هِلْٜ .. ٝٓؼٚ هٔٔش أ١زخء  ٍؿغ

 ػَف ٝحُي ٓ٘ظظَ إ ُٝيٙ هي كيػض ُُٚ ٠ٓخػلخص هط٤َس ؿَحء حُؼ٤ِٔش ، ٌُ٘ٚ

ٙ رز٘ض ٗلش ؿ٤َ طَى٣يٙ ُزؼٞ حٌُِٔخص  ّٞ  .. ا٢ُٜ أكلع ُٝي١ .. ُْ ٣ظل

. ٣خ ٍد

ٛخ ٛٞ ح٤ُّٞ حُؼخُغ ٖٓ حٗظٜخء حُؼ٤ِٔش ، حُطز٤ذ ٣ؤًٕ ُٔالً رخُو٤خّ 

َّٔ٘ض كخُظٜخ ًؼ٤َحً  ُْٝ  ًخٗض ىحثٔش حُٔئحٍ ػٖ كخٍ  ٓ٘ظظَ.. ٝح٢ُ٘ٔ رؼي إٔ طل

! ٣ٌٖ ٝحُيٛخ ٣ـ٤زٜخ ؿ٤َ حٗٚ رو٤َ 

حُـَكش  ٝرؼي إٔ إًٔ ُٜخ حُطز٤ذ رخ٢ُ٘ٔ ه٤ِالً ١ِزض ٖٓ ٝحُيٛخ إٔ ٣َحكوٜخ ا٠ُ

.. حُظ٢ ٣٘خّ ك٤ٜخ ٓ٘ظظَ 

ك٢  َٛ ٣وزَٛخ رخُلو٤وش ؟ َٛ ٣وزَٛخ رؤٕ ٓ٘ظظَ.. ُْ ٣ؼَف حألد ٓخًح ٣وٍٞ ُٜخ 

! كخُش هطَس ؿيحً 

 هٍَ إٔ ٣ُول٢ حألَٓ ػٜ٘خ ٌُٖ اَٛحٍٛخ ػ٠ِ حٌُٛخد ا٤ُٚ ؿؼُِٚ ٣ٔظؼَ.. ال 

.. ألَٓٛخ ٣َٝحكوٜخ ا٠ُ طِي حُـَكش 

ِو٠ ػ٠ِ ًُي ح٣ََُٔ رلخُظٚ طِي كظ٠  ُٓ ىهِض ٓالً ٝٓخ إٔ أرَٜص ٓ٘ظظَ 

٠ًٍٝض ٗلٞٙ ، ٓلزض ح٢ٌَُٓ ٝؿؼِظٚ روَد ٣ََٓٙ ، ؿِٔض ٝريٕٝ  ىُٛ٘ض

.. ٝػ٢ ٛخٍص طز٢ٌ

ـ آٙ ٓخًح ؿَٟ ُي ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

 ًخٕ ٝحُيٙ ٣وق روَرٚ! ًخٕ ٝؿٜٚ أٛلَ حُِٕٞ ًٝؤٗٚ ال ٣لظ١ٞ ػ٠ِ هطَس ىّ 

ٓٔخ  ر٠ٌ ٝحُيٛخ ٛٞ ح٥هَ ألٕ حُلو٤وش ٢ٛ أًزَ.. ٝال ٣ظٌِْ رـ٤َ ُـش حُيٓٞع 

.. طَحُٙ ٓالً 

!! حُلو٤وش إ ٓ٘ظظَ هي ٣لوي حُل٤خس رؼي ٓخػخص 

 .ًخٕ حأل١زخء هي طًَٞح حُـَكش رؼي إٔ ٣ؤٓٞح ٖٓ كخُظٚ 

 

: هخٓض ٓالً ٖٓ ٌٓخٜٗخ َٝٛػض ٗلٞ ٝحُي ٓ٘ظظَ ٢ٛٝ طَٜم 

.. أٓظلِلي رخهلل ، ٓخ رٚ  ٓ٘ظظَ ؟ ُٔخًح كخُظٚ ٌٌٛح .. ـ أهز٢َٗ ٣خ ػْ 

! أهز٢َٗٝ .. ُٝٔخًح طز٢ٌ أٗض ٝأر٢ ؟ ٓخ ح١ٌُ طولٞٙ ػ٢٘ 

..  أهزَٛخ ٝحُيٛخ رٔخ كَٜ ُٔ٘ظظَ ، رَ ٝأهزَٛخ رؤٗٚ ح٥ٕ ر٤ٖ حُٔٞص ٝحُل٤خس

! ٣ٌٖٔ  ال.. َٛ ٤ٓلوي ٓ٘ظظَ حُل٤خس رٔززٜخ .. ًخٗض ٓالً ال طٜيّم ٓخ طٔٔغ 



 طَى حَُؿالٕ.. حطـٜض ٗلٞٙ ٝؿِٔض روَرٚ ٢ٛٝ ط٘ظَ ا٤ُٚ ٓ٘ظظَس ُٓ٘ٚ كًَش 

. حُـَكش كٔخ ػخىح ٣لظٔالٕ ٌٛح حُٜٔ٘ي حُٔئُْ 

: ًخٗض ٓالً ٗزٚ ٜٓ٘خٍس ، كخألَٓ ٤ُْ رخ٤ُّٜٖ ، ريأص طَىى 

.. حُٔٞص ٤ُْ ُي ! ـ أؿِْ أ٣ٜخ حُلخٍّ 

 ًخٗض ال طلوٚ ٓخ طوٍٞ ، ّٝؿٜض ٗظَٛخ ا٠ُ حُ٘خكٌس ٝٛخٍص ط٘ظَ ُِٔٔخء ،

... ٗؼَص رخ٤ٌُٔ٘ش رؼٞ ح٢ُ٘ء 

 رؼي إٔ ىهُِض ك٠َس كزي ١ٝخػظي ، ٤ُْ ٢ُ ح٥ٕ اال إٔ ح١ِذ ٓ٘ي.. ـ ا٢ُٜ 

 رلن حإل٣ٔخٕ ح١ٌُ ٣ٌِٔٚ ٓ٘ظظَ ري ٝرلن أ٤ُٝخثي ح٣ٌُٖ ػ٘وْٜ ٓ٘ظظَ ألؿِي ،

حؿؼُِٚ ٣ؼٞى ا٠ُ ٝػ٤ٚ ك٢ ..ٝرلن حُلذ ح١ٌُ ٣ٌِٔٚ ٓ٘ظظَ ُٞؿٜي ح٣ٌَُْ ٣خ هللا 

 ُٚ ّٔ َّٓ ا٤ُي ..ٌٛٙ حُِلظخص ، كؤٗخ ٓلظخؿش ا٠ُ إٔ أًِ .. أٍؿٞى ٣خ ا٢ُٜ ، أطٞ

. أٍؿغ ٓ٘ظظَ ا٠ُ ٝػ٤ٚ 

 أُِٗض.. ًخٗض ٓظ٤و٘ش إ ٍكٔش هللا ٓظِٜ٘ٔخ ٤ٓٝل٤ن ٓ٘ظظَ ُٝٞ ُِلظخص 

ِو٠ أٓخٜٓخ ُؼُِّٚ ٣ظلَى  ُٔ ! رَٜٛخ ٖٓ حُٔٔخء ٝٛخٍص ط٘ظَ ا٠ُ حُـٔي حُ

اٜٗخ طُٔٔغ ٤ٗجخً ، ٗؼْ طُٔٔغ أ٤ٖٗ ، اٗٚ ٛٞص ٓ٘ظظَ ، ريأص طْٜٔ رٍٜٞص .. آٙ 

 :ٟؼ٤ق 

 

َٛ طٔٔؼ٢٘ ؟ .. ـ ٓ٘ظظَ 

ًٝؤٜٗخ .. كظق ٓ٘ظظَ ػ٤٘٤ٚ ٝحرظْٔ ًؼخىطٚ ، ٌُٜ٘خ ح٤ُّٞ حرظٔخٓشٌ رخٛظش 

! حرظٔخٓش حُٔٞص 

ِٚ ىٓٞػٜخ ، ٛٔٔض هخثِش  : كخُٝض ٓالً حٕ طظٔخٓي ٝال ط٣َُ

٢٘ أ٣ٜخ حُؼ٣ِِ ... ـ ٓ٘ظظَ  ّٔ ! هَ أ١ ٢ٗء .. ًِ

. ٓالً .. ٣خ .. ٓالٓظي .. ػ٠ِ .. هلل .. ـ حُلٔيُ 

٣خً أ٣ٜخ حُـخ٢ُ ، اىُع هللا ٣خ .. ـ أٌَٗى  ّٞ ًُٖ ه أٌَٗى ٣خ ٓ٘ظظَ ، 

 كبٗٚ ٣ٔٔغ ىُػخء.. ال ط٤ؤّ أٍؿٞى أىػٞٙ .. ٓ٘ظظَ رؤٕ طَؿغ ُي ٛلظي 

. ح٠ُٔط٣َٖ ُٖٝ ٣َىّى هخثزخً 

: الكض ىٓؼشٌ ك٢ ػ٤٘ٚ ُٝٔخ أرَٜطٜخ ٓالً ٛخكض 

! ـ أطز٢ٌ ٣خ ٓ٘ظظَ ؟

: أؿخرٜخ رٍٜٞص ٓظوطغٍ ٓو٘ٞم ٝهي ُِٗض ىٓٞػٚ ػ٠ِ هيّٙ 

كٔخ رخ٢ُ ال أر٢ٌ ! ٝال أى١ٍ ا٠ُ ٓخ ٣ٌٕٞ ١َ٤ٜٓ .. ٝٓخ٢ُ ال أر٢ٌ .. ـ أر٢ٌ 

! ... ؟



ىػخء  ًخٗض ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ اػظخى ٓ٘ظظَ ػ٠ِ طَى٣يٛخ رؼي ٛالس ح٤َُِ ٢ٛ ٖٓ

: حر٢ كِٔس حُؼٔخ٢ُ ، ػْ أًَٔ رٜؼٞرش ٗي٣يس 

 أر٢ٌ ُٔئحٍ.. أر٢ٌ ٤٠ُن ُلي١ .. أر٢ٌ ُظِٔش هز١َ .. ـ حر٢ٌ ُوَٝؽ ٗل٢ٔ 

ػ٠ِ  كخٓالً ػو٢ِ.. أر٢ٌ ُوَٝؿ٢ ٖٓ هز١َ ُػ٣َخٗخً ٤ًُالً .. ٌَٓ٘ ٤ٌَٗٝ ا٣خ١ 

! ظ١َٜ 

: ٛ٘خ ٖٝٓ ؿ٤َ إٔ ط٘ؼَ ٍٓض ٓالً ر٘لٜٔخ ٗلٞ ٣ََٓٙ ٢ٛٝ طَٜم 

. ـ ٣خ ٤ُظ٢٘ ّٓض ُْٝ أٍ كخُي ٌٛح 

ٍكؼض ٗلٜٔخ ػْ ٗظَص كِٔلض حُٜٔلق ح٣َُ٘ق حُوخٙ رٔ٘ظظَ ٝح١ٌُ ًخٕ 

حُوَحءس ك٤ٚ أػ٘خء ٌٛٙ حُلظَس أٓخ ح٤ُّٞ كخُٜٔلق ٟٓٞٞع ػ٘ي ٍأٓٚ ٝال  ىحثْ

.. ػ٠ِ كظلٚ  ٣وٟٞ

 أهٌص ٓالً ًُي حُٜٔلق ر٤ي٣ٖ طَطـلخٕ ٝريأص طوَأ ٝحُيٓٞع ال طلخٍم ػ٤٘٤ٜخ

.. 

... بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ، حَُكٖٔ حَُك٤ْ 

.. ٛٔظض ٝٛخٍص طيػٞ هللا ك٢ ٗلٜٔخ 

ـ أٗض حَُد ح٣ٌَُْ ٝأٗض أٍكْ حَُحك٤ٖٔ ، كزَكٔظي حُظ٢ ٝٓؼض ًَ ٢ٗء 

ػزيى ٓ٘ظظَ ٣خ ٍد ، رؼي إٔ أػ٤خ َٟٓٚ حأل١زخء كِظٌٖ أٗض ١ز٤زُٚ ٣خ هللا  أٍكْ

 .

: طٌِّْ ٓ٘ظظَ 

ًِٔخص  ـ ُٔخًح طٞهلِض ػٖ حُوَحءس ؟ اهَأ١ أٍؿِٞى كؤٗخ رؤٗي حُلخؿش ا٠ُ ٓٔخع

. حُوخُن حُلز٤ذ 

ٛخٍص ٓالً طوَأ ٝٓ٘ظظَ ٣ٔظٔغ ، ٗؼَ رؤٕ طِي حٌُِٔخص ٛخٍص طٍِ٘ ك٢ 

 ٗؼْ كِوي أكْ رَحكٍش ػـ٤زش ، ٗظَ ا٠ُ حُ٘خكٌس ك٤غ حُٔٔخء.. ًخُؼالؽ  ٛيٍٙ

 ِٚ  ًٖ ه٣ٞخً ٣خ ٓ٘ظظَ كؤٕ ٍري: حٍُِهخء ، ٓٔغ ٛٞطخً هل٤خً ٖٓ أػٔخم ٗلٔ

. ٤ٓ٘ل٤ي 

 كِوي حٗوطؼض ىٓٞػٚ ٝٛخٍ ٝؿٜٚ ٣ٔظؼ٤ي ُٞٗٚ.. الكظض ٓالً ٌٛح حُظـ٤َ 

. حُطز٤ؼ٢ ًٝؤٕ حُيّ ػخى ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ حُـ٣َخٕ ك٢ ػَٝهٚ 

٣٘ل٢  ه٠ض طِي ح٤ُِِش ا٠ُ ؿخٗذ ٣ََٓٙ طوَأ حُوَإٓ ٝطيػٞ ٝطزظَٜ ا٠ُ هللا رؤٕ

. ٓ٘ظظَ ٣ٝؼ٤ي ا٤ُٚ ٛلظٚ ٝػخك٤ظٚ 



 ٝك٢ حُٜزخف ؿخء حُطز٤ذ ٝأهٌطُٚ حُيٛ٘ش ُٔخ ٍأٟ ًُي حُظـ٤٤َ حُؼـ٤ذ ك٤غ إ

ك٢ ٤ٛجٍش  حُيًظٍٞ ٓؼي ٝرخه٢ حأل١زخء هي ٣ؤٓٞح ٖٓ كخُش ٌٛح حُ٘خد أٓخ ح٤ُّٞ كبُٗٚ 

! أهَٟ طٔخٓخً 

٣٘خٓٞح  ًخٕ حإلٍٛخم ٝحُظؼذ رخى٣خٕ ػ٠ِ ٝؿٞٙ حُلظخس ٝحَُؿ٤ِٖ ، ك٤غ اْٜٗ ُْ

. ١ٞحٍ ح٤ُِِش حُلخثظش 

: ٓؤٍ حُطز٤ذ ٝحُيٙ 

ـ َٛ ٓخ ٣ِحٍ ك٢ كخُش حُـ٤زٞرش ؟ 

ً .. ـ ال أظٖ ًُي ٣خ ىًظٍٞ  ك٤غ  كِوي حٓظ٤وع ٤ُِش أْٓ أًؼَ ٖٓ َٓس ١ِٝذ ١ؼخٓخ

! هخٍ رؤٗٚ ٣٘ؼَ رخُـٞع 

ّْ حُطز٤ذ رخالٍط٤خف ُٔٔخع ٌٛح حٌُالّ ، حطـٚ ٗلٞ ٓ٘ظظَ ٝهخّ رزؼٞ  أك

: حُللٞٛخص ػْ هخٍ 

حٓظَٔص  أُٗٚ ٣ٔظؼ٤ي ػخك٤ظٚ ٝٛخٍ ؿٔٔٚ ٓٔظؼيحً ألهٌ حُؼالؽ ٝإ.. ـ حُلٔيُ هلل 

اهَحؿٚ ٖٓ  كخُظٚ ك٢ حُظلٖٔ ٌٌٛح كٌٜح ٣ؼ٢٘ اٌْٗ رؼي ػالػش أ٣خّ ٓظٔظط٤ؼٕٞ

. حُٔٔظ٘ل٠ إ ٗخء هللا 

 . ((حُلٔي هلل .. حُلٔي هلل  )): هخٍ حُـ٤ٔغ ٝهي ؿَٔطْٜ حُلَكش ُٔٔخع ٌٛح حُوزَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن

 

 

ٓ٘ظظَ  ػخى حألٍرؼش ا٠ُ رِيطْٜ حُٜـ٤َس رؼي إٔ طيهِض حُؼ٘خ٣ش حإل٤ُٜش ك٢ كلع

حء حُؼ٤ِٔش َّ . ٖٓ إٔ ٣وطلُٚ حُٔٞص رؼيٓخ كيَع ُٚ ٖٓ ٠ٓخػلخص ٗي٣يس ؿ

 أهٌ ٝحُي ٓ٘ظظَ ٣َٔى ُِٝؿظٚ ٓخ ؿَٟ ُُٞيٛٔخ ٤ًٝق إ حأل١زخء ػـِٝح ػٖ

ُْ ط٤ؤّ  حُظ٢ ((ٓالً  ))ػالؿٚ ُٝٞال اٍحىس هللا ٍٝكٔظٚ ٝكط٘ش ٝا٣ٔخٕ طِي حُلظخس 

رخ٢ٗ َّ ـ ًِٔخص  ًٔخ كؼَ حأل١زخء رَ َٜٓص ا٠ُ ؿخٗذ ٓ٘ظظَ طؼخُـٚ رخُيٝحء حُ

ٌّٜ٘خ ُٔخ آظطخع ٓ٘ظظَ ٖٓ حؿظ٤خُ  حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ حُظ٢ ط٘ل٢ ًَ حألٝؿخع ٝطٔ

. طِي حَُٔكِش رٔالٓش 

ًخٗض أّ ٓ٘ظظَ طٜـ٢ ُِٝؿٜخ ٢ٛٝ طٔٔي ر٤ي ٓ٘ظظَ ٝطز٢ٌ ، هخُض رؼي إٔ 

: ُٝؿٜخ حُلي٣غ  أًَٔ

إٔ  ـ ٤ًق ر٢ ُٞ ً٘ض هي كويطي ٣خ كٌِّس ًزي١ ؟ َٝٛ كؼالً ؿَٟ ٓخ ؿَٟ ُي ىٕٝ

! إًٔٞ ٓؼي ٣خ ر٢ُ٘ ؟

: أؿخرٜخ ٓ٘ظظَ ٓوزاّلً ٣يٛخ 

رؤ٢٘ٗ  ُوي ً٘ض ر٤ٖ كظَسٍ ٝأهَٟ أٓٔغ كي٣غ حأل١زخء ٓغ ٝحُي١... ـ آٙ ٣خ أٓخٙ 

١ٍ  ال أٓظط٤غ إٔ أٛق ٗؼ١ٍٞ ُِي ك٢ طِي حألػ٘خء ،! ٓؤٓٞص ال ٓلخُش  ّٞ طٜ

ي حُوزَ رؼي ٓخػخص  ّٔ ٗؼٍٞ  أُٗٚ ! ٗوٚ ٣وُٕٞٞ ُٚ ٓظٔٞص رؼي ُلظخص ٠٤ٓٝ

خٙ  ّٓ .. ٤ٍٛذ ٣خ أ

ّٔض حُٞحُيس أرٜ٘خ ا٠ُ ٛيٍٛخ ٝٛخٍح ٣ز٤ٌخٕ  ٣خ  ٓخػي هللا هِزي :ًخٗض طَىى .. ٟ

. ر٢ُ٘ ، أكي٣ي رَٝك٢ ٣خ ٓ٘ظظَ 

: ٍكغ ٓ٘ظظَ ٍأٓٚ ٓلخٝالً ٓٔق ىٓٞػٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ 

 ٍؿْ ًَ حإل٣ٔخٕ ح١ٌُ ٣ٔأل هِز٢ ٍٝؿْ ػ٢ِٔ رؼيٍ هللا.. ـ أطؼ٤ِٖٔ ٣خ أ٢ٓ 

ٍٝكٔظٚ ٍٝؿْ ا٢٘ٗ ـ ٝحُلٔيُ هلل ـ أك٠َ ٖٓ ًؼ٤َ ؿ١َ٤ ٖٓ حُ٘زخد رل٠َ 

َّٜحً أٗي.. طَر٤ظٌٔخ ٢ُ  كٖٔ  اال ا٢٘ٗ ً٘ض أٍٟ ٗل٢ٔ ـ ك٢ طِي حُِلظخص ـ ٓو

ػزخىطٚ  حُظو٤َٜ ٝىػُٞص هللا إٔ ٣ُٔيَّ ك٢ ػ١َٔ ألػَٔ ٛخُلخً ٝأ٤١ؼُٚ ٝأًُؼَ ٖٓ

حُط٣ِٞش حُظ٢  ، كِوي أكُٔٔض رؤٕ حُِحى ح١ٌُ ٓؼ٢ ه٤َِ ؿيحً رخُ٘ٔزش َُِكِش

ٌِٝٓظٚ ٓلخٝالً  كبًح ً٘ض أٗخ ـ ح١ٌُ ػَكض ٣َ١ن حُٜيٟ ٌٓ٘ ٛـ١َ! طٞحؿ٢ٜ٘ 

رٌٜٙ حٍُٜٞس  حؿظ٘خد ًَ ٓؼ٤ٜش ٝػَٔ ًَ ٓخ ٢َٟ٣ حَُد ـ ٝحؿُٜض حُٔٞص



ٝح٠ُالٍ  هخثلخً َٓػٞرخً ك٤ٌق رؤُٝجي ح٣ٌُٖ ه٠ٞح ٓ٘ٞحص ػَْٔٛ رخُـ٢

ٝحالرظؼخى ػٖ حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ ؟ 

٤ًق ٤َٕٓٝ حُٔٞص ٤ًٝق ٤ٓٞحؿٜٞٗٚ ٝأ١ ٗؼٍٞ ٤ُٓوخُؾ هِٞرْٜ ك٢ طِي 

 !حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ حُلَحٍ ٜٓ٘خ ؟ حُِلظش

 

ُ كي٣غ ُٝيٙ  : هخٍ أرٞ ٓ٘ظظَ ٝهي ٗيَّٙ

رٜٔخ  ـ إ حُوٞف ٝحَُٛزش ك٢ حُِلظخص حأله٤َس ٖٓ ك٤خس حإلٗٔخٕ ٛٔخ أَٓحٕ ٣َٔ

ـ ٣٘ؼَ  ك٢ طِي حُِلظخص ـ ُلظخص هَٝؽ حَُٝف... حُٜخُق ٝحُطخُق ٓؼخً ٣خ ر٢٘ 

حُِلظخص  حإلٗٔخٕ رؤُْ ٗل٢ٔ ٝأُْ ؿٔي١ ، كخألُْ حُ٘ل٢ٔ ألٗٚ ٣ُيٍى ك٢ ٌٛٙ

َّٜ ك٢ ًَ ٢ٗء ٣ٝ٘ؼَ رؤُٗٚ  حأله٤َس أ٤ٔٛش ػَٔ حُو٤َ ٣ُٝيٍى طٔخٓخً أّٗٚ ٓو

ّٓش ا٠ُ حُؼَٔ  حُظلض ا٠ُ حُي٤ُٗخ أًؼَ ٖٓ ح٥هَس ك٢ أ٣خّ ك٤خطٚ ٝٛٞ ح٥ٕ رلخؿش ٓخ

ٓلخٍم حألَٛ ٝحألكزش ك٤غ  حُٜخُق ح١ٌُ ُْ ٣ؼِٔٚ ، ًٌُٝي طؤُٔٚ ٝٛٞ ٣َٟ اُٗٚ 

! ال ػٞىس 

 أٓخ حألُْ حُـٔي١ ح١ٌُ ٣٘ظؾ ٖٓ هَٝؽ حَُٝف ٖٓ حُـٔي كؤٗٚ ٣ؼظزَ أًزَ أُْ

 ٣٘ؼَ رٚ حإلٗٔخٕ ، ك٤غ إ أُْ حُـَف ٓغ اٗٚ ٤ٜ٣ذ ػٜذ ٝحكي ٖٓ حُـْٔ االّ 

 الٓخً ًز٤َس ، ك٤ٌق ك٤ٖ طُ٘ظِع حَُٝف ٖٓ ًَ ػَم ٝػٜذ َٓسً آاُٗٚ ٣ٔزذ 

! ٝحكيس ؟

ُٓ٘ٚ  ٝٛ٘خ ٣ؤط٢ حُلَم ٝحٟلخً ر٤ٖ حُٜخُق ٝحُطخُق كبٕ ًخٕ حُ٘وٚ ح١ٌُ طُ٘ظِع

كبٕ ٍٝكٚ  ٍٝكٚ ٓئٓ٘خً ٛخُلخً ٓط٤ؼخً هلل ٓٞح٤ُخً أل٤ُٝخثٚ ٝٓظزَثخً ٖٓ حػيحثٚ

٠ِٛ هللا ) ٌٛح ٓخ أٟٝلُٚ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا! ٓظوَؽ ًوَٝؽ حُ٘ؼَس ٖٓ حُؼـ٤ٖ 

ِٜٓشً أريحً  أٓخ حإلٗٔخٕ حُؼخ٢ٛ ٝحُـخكي كخٕ هَٝؽ ٍٝكٚ ُٖ طٌٕٞ (ُٚ آػ٤ِٚ ٝ

ح١ٌُ ٝٛلظٚ ُي ـ أُْ  رَ ٤ٓؼخ٢ٗ رخإلٟخكش ا٠ُ أُُٔٚ حُ٘ل٢ٔ ، ًُي حألُْ حُـٔي١

 .أُْ  حٗظِحع حَُٝف ٖٓ ًَ ػَم ٝػٜذ ـ ٝٛٞ أُْ ال ٠ُ٣خ٤ٛٚ

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع

 

 

حُٔلَس ،  ريأ ٝحُي ٓالً ٣الكع حُظـ٤٤َ حٌُز٤َ ح١ٌُ ١َأ ػ٠ِ ِٓٞى حر٘ظٚ رؼي طِي

٢ٛٝ ِٓظِٓش  ُوي ٛـَص حُظِلخُ ٜٗخث٤خً ٝٛخٍص طؤ١ٝ ا٠ُ حُلَحٕ ٓزٌَسً ؿيحً 

.. رٌخكش ٝحؿزخطٜخ حُي٤٘٣ش حُظ٢ ػِٜٔخ ا٣خٛخ ٓ٘ظظَ 

: ٝك٢ اكيٟ حأل٤ٔٓخص هخُض ٓالً ُٞحُيٛخ 

ى َّ ا٤ُْٜ  ـ أ٤ُْٝ ٖٓ حُٞحؿذ ٣خ أر٢ إٔ ٗوّٞ ر٣ِخٍس ػخثِش حُؼْ أرٞ ٓ٘ظظَ ٝٗ

ال أٍحى  حُـ٤َٔ ؟ إ ح١ٌُ كؼِٞٙ ٓؼ٘خ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُؼيُّ ك٠ِٚ ٍٝؿْ ًُي كؤٗخ

كيحثْ  طظَٜ رخُؼْ أر٢ ٓ٘ظظَ أٝ طلخٍٝ إٔ طٔؤٍ ػ٘ٚ ٝػٖ أهزخٍٙ ، أٓخ ٛٞ

! حالطٜخٍ ٝحُٔئحٍ ػٖ أكٞحُ٘خ 

ََ ا٤ُٜخ ٝحُيٛخ رؼي إٔ أًِٔض كي٣ؼٜخ هخثالً  : ٗظ

ـ أال ط٣َٖ اٗي ال طظليػ٤ٖ االّ ػْٜ٘ ٣خ ٓالً ؟ كظ٠ اِٗي ٤ِٔٗض إٔ ُِي 

ِٓ٘ي  أرخً ٣ـذ إٔ طزخى٤ُٚ ك٘خِٗي ٝٓ٘خػَِى كٌٔ٘ ٣ّٞ حُؼ٤ِٔش ا٠ُ ح٤ُّٞ ُْ أٓٔغ

! ؿ٤َ حُلي٣غ ػٖ أك٠خٍ ػخثِش أر٢ ٓ٘ظظَ ٝاكٔخْٜٗ ا٤ُ٘خ 

 ًخٕ ٝحُي ٓالً ٣ظليع رؼٜز٤ش ٝحٓظ٤خء ؿؼَ ٓالً طٔظـَد حألَٓ ، كِوي ٍأص

 ٝحُلو٤وش إ كخٓي! ٝحُيٛخ هي ّٟوْ حُٟٔٞٞع ًؼ٤َحً ٝأػطخٙ أًزَ ٖٓ كـٔٚ 

! ٛخٍ ٣٘ؼَ إ حر٘ظٚ ُْ طؼي حر٘ظٚ رَ اٜٗخ ٛخٍص ط٘ظ٢ٔ ُؼخثِش أر٢ ٓ٘ظظَ 

 ٌٛح ٓخ ًخٕ ٣َحٝى حُٞحُي روٜٞٙ طَٜكخص ٝٓ٘خػَ حر٘ظٚ حُظ٢ طـ٤َّص ًؼ٤َحً 

 اٗي ُْ طلٖٔ ))ٝك٢ ًَ طَٜف ًخٗض طوّٞ رٚ ًخٕ ٣٘ؼَ رؤٜٗخ ط٣َي إٔ طوٍٞ ُٚ 

( !! (ٝٓ٘ظظَ ٛٞ ح١ٌُ ٍرّخ٢ٗ .. طَر٤ظ٢ 

ِٚ ٝحُيٛخ ٌُٖ حأله٤َ  ك٢ حُلو٤وش إ ٓالً ُْ طٌٖ طوٜي أ١ ٢ٗء ٓٔخ ًخٕ ٣لٌَ ر

حُؼخثِش  هي ٓألص ٝٓخّٝ ح٤ُ٘طخٕ ٍأٓٚ كٜخٍ ٣٘ؼَ رخُـ٤َس ٝحالٓظ٤خء ٖٓ طِي

! حُظ٢ َٓهض ٓ٘خػَ حر٘ظٚ 

. الًص ٓالً رخُٜٔض ُْٝ طظليع ر٢٘ء رؼي إٔ ٍكٞ ٝحُيٛخ حهظَحكٜخ ًُي 

أّ  رؼي أ٣خّ هالثَ ػِٓض ػخثِش أر٢ ٓ٘ظظَ ػ٠ِ ٣ُخٍس ر٤ض أر٢ ٓالً ٝهخٛشً إ

 ٓ٘ظظَ ًخٗض ٗي٣يس حُ٘ٞم َُإ٣ش ٓالً رؼي إٔ ٓٔؼض ٖٓ ُٝؿٜخ ُٝٝيٛخ ػٖ ٓخ

. كؼِظٚ طِي حُلظخس إلٗوخً ك٤خس ٓ٘ظظَ 

 ٝك٢ حُٞهض حُٔليى.. أطَٜ ٝحُي ٓ٘ظظَ رٜخكزٚ ٝحطلن ٓؼٚ ػ٠ِ ٓٞػي ح٣ُِخٍس 

. ِٝٛض حُؼخثِش ا٠ُ ٍِٓ٘ أر٢ ٓالً ك٤غ حٓظوزِْٜ حأله٤َ حٓظوزخالً ال رؤّ رٚ



ك٤ٜخ  ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣ظٞهغ إٔ طوّٞ ٓالً رلظق حُزخد ُْٜ ًٔخ كيع ك٢ أٍٝ َٓس ُحٍ

! ُِْٜٓ٘ ٌُٖ ُْ ٣ٌٖ ُٔالً أ١ حػَ ٌٛٙ حَُٔس 

ص ػَ٘ ىهخثن طو٣َزخً ػ٠ِ ك٠ٍٞ ح٤٠ُٞف  َّ ٓ ..

: ٓؤُض أّ ٓ٘ظظَ 

.. ـ أ٣ٖ كظخط٘خ ٓالً ؟ أٗخ ٓظ٘ٞهش َُإ٣ظٜخ 

 :أؿخد أرٞ ٓالً 

.. ٓالً .. كخالً ٓؤٗخى٣ٜخ ، ٓالً .. ـ ٗؼْ 

! ىهِض حُلظخس ٝأُوض حُٔالّ ، ٝهي ريص َٓطزٌش رؼٞ ح٢ُ٘ء 

 كٌْ ٛٞ حُلَم ر٤ٖ كـخد.. ٍى حُـ٤ٔغ حُظل٤ش ًٝخٗض أّ ٓ٘ظظَ ك٢ كخُش ىٛ٘ش 

! ٓالً ك٢ أٍٝ َٓس ٍأطٜخ ك٤ٜخ ٝر٤ٖ كـخرٜخ ٝٓظَٛخ ح٥ٕ 

 طزيٝ.. اٜٗخ طَطي١ حُلـخد حٌُخَٓ ُْٝ ٣ظَٜ ٜٓ٘خ االّ هَٙ حُٞؿٚ ٝحٌُل٤ٖ 

. ًٔالٍى رل٤خثٜخ ٝٓظَٛخ ٝأىرٜخ 

 أٓخ ٓ٘ظظَ كٜخٍ ٣وخٍٕ ـ ٝحُلَكش طـَٔٙ ـ ر٤ٖ ٣َ١وش ًالٜٓخ ٟٝلٌظٜخ ك٢ طِي

. ح٣ُِخٍس ٝر٤ٖ ٓخ طزيٝ ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ ٖٓ ٍُحٗش ٝٛيٝء ٝٝهخٍ 

ؿِٔض ٓالً روَد ٝحُيس ٓ٘ظظَ ٝٛخٍطخ طظليػخٕ ػٖ أٍٓٞ حُل٤خس ، كخٍٝ 

حُٔ٘خًٍش ك٢ حُلي٣غ رؼي إٔ اٗظِٜ كَٛش حٗ٘ـخٍ حَُؿ٤ِٖ رخُلي٣غ ػٖ  ٓ٘ظظَ

: حألهزخٍ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝأٍٓٞ أهَٟ ، كّٞؿٚ ًالٓٚ ا٠ُ ٓالً هخثالً  آهَ

ـ ٤ًٝق كخُِي ح٥ٕ ٓغ حُٟٞغ حُـي٣ي ؟ َٝٛ طؼخ٤ٖٗ ٖٓ ٌٍِٓ٘ش ؟ 

كيػظ٢٘  أريحً ٣خ ٓ٘ظظَ ، حُلٔيُ هلل كٌَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ٣َحّ ، ٝحُٔؼخىس حُظ٢.. ـ ال 

.. ٌُٖ .. ػٜ٘خ ٓخروخً َُٛص حٓظ٘ؼَ ١ؼٜٔخً ح٥ٕ 

.. ـ ٌُٖ ٓخًح ؟ ط٢ٌِٔ ٣خ ٓالً 

 ـ ٓخُُُض أٗؼَ إ ٛ٘خى ٝهض كَحؽ ٣ـذ إٔ حٓظـِٚ ، كخُلو٤وش ا٢٘ٗ ٓخ طًَضُ 

 َُٝٛص أه٢٠ ٓخ كخط٢٘ ٜٓ٘خ ك٢ حُٔ٘ٞحص... حُٜالس ٌٓ٘ إٔ كيّػظ٢٘ ػٜ٘خ 

... طٔخٓخً  حُٔخ٤ٟش ، أٓخ حُوَإٓ ك٤ٓٞ٤خً أهَأ ؿِأ٣ٖ ُٓ٘ٚ طو٣َزخً ، ٝحُظِلخُ ٛـَطُٚ 

! ٕ كٌٜح ٛؼٌذ ػ٢َِّ آ٢ٌُ٘ ال أٓظط٤غ إٔ أه٢٠ ًَ ٝهظ٢ رخُٜالس ٝهَحءس حُوَ

٠ِٛ ) ٝكظ٠ ٍٍٓٞ هللا... ـ ٤ُْ ػ٤ِي كو٢ ، رَ اُٗٚ ٛؼٌذ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٣خ ٓالً 

حُٜالس ٝػزخىس  ػ٘يٓخ ٛخٍ ٣َُٛن ٗلٔٚ رو٤خّ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ ٓؼخً ك٢ (هللا ػ٤ِٚ ٝحُٚ

 : هللا كظ٠ طٍٞٓض هيٓخٙ ػخطزٚ هللا رخُوٍٞ 

ٝحُظؼزّي  ، كبٕ ه٠خء حُٞهض ًِٚ رخُٜالس( (! أُِٗ٘خ ػ٤ِي حُوَإٓ ُظ٘و٠ ١ٚ ، ٓخ))

ٌَ ٛؼذ ٣َٛن حُـٔي ٝحُوِذ ٓؼخً ٌُح هخٍ حإلٓخّ ػ٢ِ    : (حُٔالّ ػ٤ِٚ)ٛٞ أٓ



َّ حألريحٕ كظو٤َٝح ُٜخ ١َحثق حُلٌٔش  ) َّ ًٔخ طٔ  (إ حُوِٞد طٔ

؟  (١َحثق حُلٌٔش  )رـ  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ـ ٝٓخًح هٜي 

 ـ حُط٣َق ٛٞ حُـي٣ي ، ًُي إ ٌَُ ؿي٣ي ٌُّس ٌٜٝٗش هخٛش ٣ُٝؼظزَ حألِٓٞد

ٍرٔخ  حُـي٣ي ٓلًَخً ػ٠ِ اىحٓش حُؼَٔ ر٘٘خ١ أًزَ ، أٓخ حألِٓٞد حَُط٤ذ ٝحُوي٣ْ

ُٔؤّ ٝحَُِٔ ٝحُ٘لٍٞ  . ٣ـَ ا٠ُ حُ٘لْ حُ

 ك٢ إٔ ٗوظخٍ ُوِٞر٘خ ١َحثق حُلٌٔش كوٜي (ػ٤ِٚ حُٔالّ)كؼ٘يٓخ أٍٗيٗخ ػ٢ِ 

. رٌُي إٔ ٗوظخٍ ُٜخ ًَ ؿي٣ي كظ٠ ال طَٔ ٝال طظؼذ 

ّْٔ ٝهظ٢ ر٤ٖ أػٔخٍ حٍُِٔ٘ ٝر٤ٖ حُؼزخىس  ـ ُوي كخُٝض ٣خ ٓ٘ظظَ إٔ أٟغ ؿيٝالً ٣و

 .

ـ رَ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٝهض هخٙ ُِظ٣َٝق ػٖ حُ٘لْ كظ٠ ال ط٢ِّٔ حُؼَٔ 

.. ٝال حُؼزخىس 

ر٤٘ٔخ  أ١ إ ٝهض حُظ٣َٝق ٌٛح ٤٠٤ٓق ا٤ُي ١خهش أًزَ ُِو٤خّ رؼِٔي ٝػزخىطي ،

ٝحُؼزخىس كبٕ  اًح أٓظَٔ كخُي ٌٌٛح ُٝلظَس ٣ٞ١ِش ٖٓ حُِٖٓ ال ٣ٞؿي ؿ٤َ حُؼَٔ

َ ، ٝهي ٣ٔٞء حألَٓ ك٤وَ حُؼَٔ ٝطوَ ُٔ حُؼزخىس ريٍ إٔ  ؿٔيى ٤ٓظؼذ ٝهِزي ٤ٓ

! طِىحى 

ـ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ حُظ٣َٝق ػٖ حُ٘لْ ؟ 

 كطزؼخً ال ٣ٌٖٔ حُظ٣َٝق ػٖ أٗلٔ٘خ رؤٍٓٞ.. ـ ٗؼْ ٣خ ػ٣ِِط٢ ٌٛح ٓئحٍ ْٜٓ 

ٓلَٓش ، كٖٔ َٗحث٢ حُظ٣َٝق إٔ ٣ٌٕٞ هخ٤ُخً ٖٓ حُٔلخٓي ٝح٠ُٔخٍ ٝحُزخ١َ 

.. ٝحُلَٓش 

ًٌُٝي ٣ـذ إٔ ٣وِٞ حُظ٣َٝق ٖٓ حإلَٓحف ٝحالٓظـَحم ح١ٌُ ٣ٔظِٜي حُٞهض 

! رؤؿٔؼٚ 

ٝرخُ٘ٔزش ُلخُظي كبٗي طٔظط٤ؼ٤ٖ حُظ٣َٝق ػٖ ٗلٔي رـ٤ٔغ أٗٞحع حُظ٣َٝق 

... حَُٔ٘ٝػش 

! ـ ٓخًح طوٜي رؤٗٞحع حُظ٣َٝق حَُٔ٘ٝػش ؟ ُْ أكْٜ 

ّٛ٘لُٚ  ًٔخ (حُل١ٌَ ٝحُل٢٘ ٝحُـٔي١ ٝح٤ُٔخك٢  )ـ ُِظ٣َٝق أٍرؼش أٗٞحع طو٣َزخً 

 ..ػِٔخء حُ٘لْ 

 

 أٓخ حُل١ٌَ ك٤ظْ ٖٓ هالٍ حٓظـالٍ حُٞهض رظـ٣ٌش حُلٌَ رخُٔطخُؼش ٝحُوَحءس

 ٝحًظٔخد حُٔؼِٞٓخص ، ٝهخٛش اٗي ٣خ ٓالً هي طًَِض حُٔيٍٓش ك٢ ٖٓ ٓزٌَ ،

ش رؤكٌخٍ ػَٜٛخ٣١ؼ٢٘ حٗي رلخؿش ُال١الع ٝحُوَحءس ُظٌٕٞ ّٔ ِ ُٓ   كظخس ٓؼولش 



 رَ ٝكظ٠ ح٣ٌُٖ ِٝٛٞح ا٠ُ ىٍؿش َٓٓٞهش... ٝػخٍكش رؤٍٓٞ حُؼِْ ٝحُي٣ٖ ٓؼخً 

 ك٢ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ٓٞحء حُٔؼَكش حألًخى٤ٔ٣ش أٝ حُي٤٘٣ش ك٤ٔزوٕٞ رلخؿش ا٠ُ

 :حًظٔخد أًؼَ ٝٓؼَكش أًزَ ، ًٝٔخ هخٍ حُ٘خػَ 

 

! هَ ١ٌُِ ٣يّػ٢ ك٢ حُؼِْ ٓؼَكٍش      ػَكض ٤ٗجخً ٝؿخرض ػ٘ي أ٤ٗخُء 

 ٝحُظ٣َٝق حُل١ٌَ ال ٣وظَٜ ػ٠ِ هَحءس حٌُظذ رَ ٛ٘خى حُٔـالص حُٔ٘ٞػش

حُل٠خث٤خص  ٝحُٔل٤يس ٝحُٜلق ح٤ٓٞ٤ُش ًٌُٝي حُزَحٓؾ حُؼوخك٤ش حُظ٢ ٗ٘خٛيٛخ ػزَ

ٜٗـَ حُظِلخُ ٜٗخث٤خً رَ  ًخُٔٔخروخص حُؼوخك٤ش ٝحُي٤٘٣ش ، كخُظي٣ّٖ ٣خ ٓالً ال ٣ؼ٢٘ إٔ

حالٓظلخىس ُٞ حٓظطؼ٘خ حُظلٌْ  أُٗٚ ٓالف ًٝ كي٣ٖ ٗٔظط٤غ حالٓظلخىس ُٓ٘ٚ أٗيّ 

رخإلٟخكش ا٠ُ حُزَحٓؾ أهزخٍ  حُٜل٤ق ك٤ٔخ ٗ٘خٛيٙ ػزَ ٌٛٙ حُ٘خٗش ، كٜ٘خى

حُؼخُْ ًٌُٝي حالًظ٘خكخص  ٝطوخ٣ٍَ طـؼِ٘خ ٓٞحًز٤ٖ ٥هَ حألكيحع ك٢ ٌٛح

 ً ه٘ٞحص ِٓظِٓش طلخٍٝ رغ أًزَ  ٝحُظطٍٞحص ك٢ ط٤خٍ حُؼِْ حُلي٣غ ، ٝٛ٘خى أ٠٣خ

ػيى ٖٓ حُٔلخَٟحص حُي٤٘٣ش ٝحُظٞػ٣ٞش ُوطزخء 

حُٔ٘زَ ـ ؿِحْٛ هللا ه٤َحً ـ ٗٔظط٤غ إٔ َٜٗ٘ ْٜٓ٘ ًؼ٤َحً ٖٓ حُلٌْ 

. ٝحُٔٞحػع ٝحُوٜٚ حُ٘خكؼش ٝ حُط٣َلش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ 

 أٓخ حُظ٣َٝق حُل٢٘ كٖٔ هالٍ ٓٔخٍٓظي ألٗٞحع حُلٖ ًلٖ حُطزن أٝ كٖ حُو٤خ١ش

.. ٝحُظط٣َِ ًٌُٝي كٖ حَُْٓ ٝحٌُظخرش ٝؿ٤َٛخ 

 أٓخ حُظ٣َٝق حُـٔي١ ك٤ٌٕٞ ػٖ ٣َ١ن ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ًَ ٛزخف أٝ رؼي كظَس

ًٔذ  حُو٤ُِٞش ـ أ١ رؼي حُظ٤َٜس ـ ك٢ٜ ط٣ِي ٖٓ حُ٘٘خ١ ٝحُل٣ٞ٤ش ٝطٔخػيٗخ ك٢

. ١خهش اٟخك٤ش طٔخػيٗخ ػ٠ِ أػٔخُ٘خ 

 ٝأه٤َحً حُظ٣َٝق ح٤ُٔخك٢ رؤٕ ططِز٢ ٖٓ ٝحُيى حٛطلخري ر٤ٖ كظَس ٝأهَٟ

 ٣ُِخٍس حُؼظزخص حُٔويٓش أٝ حألٓخًٖ ًحص حُطز٤ؼش حُوالرش أٝ ٣ُخٍس حألهخٍد

 ٝحألٍكخّ كٌَ ٌٛٙ حألٍٓٞ طٔخػي ك٢ ًَٔ حَُٝط٤ٖ ح٢ٓٞ٤ُ ٝط٣ِي ٖٓ حُطخهش

. ٝحُ٘٘خ١ ٝطوظَ أٝهخص حُلَحؽ رٔخ ٛٞ ٗخكغ ٝٓل٤ي 

: هخُض ٝحُيس ٓ٘ظظَ ٓلخُٝش آ٘خى ٍأ١ ُٝيٛخ 

ـ ًْ ؿ٤َٔ ٣خ ٓالً إٔ ططِز٢ ٖٓ ٝحُيى اك٠خٍى ا٤ُ٘خ ًِّٔخ ٗؼَص رخُٞكيس 

 ٝحُلَحؽ ؟

 

 أظَٜص ٓالً ٍَٓٝٛخ ٌُٜح حالهظَحف ٝحٍط٤خكٜخ حُ٘ي٣ي ٌُٜ٘خ ٝٓخ إٔ هلِص ا٠ُ

: رخُٜخ ػٜز٤ش ٝحُيٛخ ٝحٓظ٤خإٙ ٖٓ حُلٌَس كظ٠ حػظٌٍص رخُوٍٞ 



 ـ ال أظٖ اُٗٚ ربٌٓخ٢ٗ ٣ُخٍطٌْ ٣خ هخُظ٢ ، كٞحُي١ ٓ٘ـٍٞ ؿيحً ُٖٝ ٣ٔظط٤غ

! اك٠خ١ٍ ا٤ٌُْ ًِٔخ أٍىص 

: هخٍ ُٜخ ٓ٘ظظَ 

 ـ ٓؤٍَٓ ا٤ُي رؼٞ حٌُظذ ٓغ ٝحُيط٢ إ ؿخءص ٣ُِخٍطي ك٢ حَُٔس حُوخىٓش

 ًٌُي ٓؤٍَٓ.. ُظوَأ٣ٜخ ك٢ أٝهخص كَحؿي ٝأٍؿٞ إٔ طٌٕٞ ٗخكؼش ٝٓل٤يس ُي 

. ٓؼٜخ أ١َٗش ٓٔـِش ألكيع حُٔلخَٟحص إ ٗخء هللا 

ُٜخ  ٌَٗطُٚ ٓالً ًؼ٤َحً ًٝخٗض كَكظٜخ ًز٤َس ُٔخ ٤ٓويُٓٚ ٓ٘ظظَ ٖٓ هيٓش ؿ٤ِِش

 ك٢ كُٜٜٞخ ػ٠ِ طِي حُٞٓخثَ حُظ٢ ٓظ٣ِي ٖٓ ٓؼخٍكٜخ ٝػِٜٞٓخ ٝٓظٔخػيٛخ

. ًؼ٤َحً ك٢ اٗـخٍ ٝهض حُلَحؽ رؤٍٓٞ ٗخكؼش طُي٤ٜٗخ أًؼَ ٖٓ حُوخُن ؿَ ٝػال

ُظِي  ػخىص حُؼخثِش ا٠ُ ُِٜٓ٘خ رؼي طِي حأل٤ُٔٓش ، ًٝخٗض أّ ٓ٘ظظَ َٓطخكش ؿيحً 

! ٓ٘ظظَ  ح٣ُِخٍس ٝطٌِّٔض ٓغ ٗلٜٔخ روٜٞٙ آٌخ٤ٗش هطزش طِي حُلظخس ألرٜ٘خ
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.. ٠ٓض ػالػش أَٜٗ طو٣َزخً ػ٠ِ ٣ُخٍس حُلخؽ ٣ًَْ ٝػخثِظٚ ُز٤ض كخٓي 

! ُٝوي ريح هالٍ ٌٛٙ حُلظَس أَٓ ؿ٣َذ ػ٠ِ ٓ٘ظظَ 

ٍَ كظخٗخ ٗخٍى حٌُٖٛ ، كٌَُٙ ًؼ٤َ حَُٜٝد ، ًِٝٔخ كخٍٝ إٔ ٣زلغ ػ٘ٚ ٝؿيُٙ  ٛخ

! ػ٘ي ٓالً 

ك٢  َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ رؤ٢٘ٗ هي ٝهؼضُ .. ٓخ حألَٓ ؟ ٛخٍ ٓ٘ظظَ ٣ٔؤٍ ٗلٔٚ ًؼ٤َحً 

! كزخثَ ح٤ُ٘طخٕ ؟

 كَؿْ ٌٛٙ حٍُٜ٘ٞ حُظ٢ َٓص ػ٠ِ طِي ح٣ُِخٍس االّ إ ٓ٘ظظَ ٓخ ٣ِحٍ ٣ظًٌَ

 رَ ٝحألًؼَ ٖٓ ٌٛح إ ٍٛٞطٜخ ٓظؼِوش ك٢... ٓالٓلٜخ ًِٝٔخطٜخ ٝطَٜكخطٜخ 

! ًٛ٘ٚ ٝال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔلٞٛخ ٜٓٔخ كخٍٝ 

 ٌُٖٝ أ١ ٍٛٞس ٢ٛ حُظ٢ طؼِوض ك٢ ًٛ٘ٚ ؟ أ٢ٛ ٍٛٞس طِي حُلظخس حُظ٢ ٍآٛخ

حُلظخس  ألٍٝ َٓس ٝحٓظٜـٖ ٝحٓظلوَ كخُظٜخ ٝٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ ك٤ٜ٘خ ؟ أّ ٢ٛ ٍٛٞس

٢ٛٝ رٌُي  حُظ٢ ٍآٛخ رؼي ػٞىطْٜ ٖٓ حُٔلَ ٣ُٝخٍطٚ ٓغ ػخثِظٚ ُٜخ ك٢ ُِٜٓ٘خ

حألىد ٝرظِي حُؼلّش ٝحُل٤خء ؟ 

ط٣َي  طِي حٍُٜٞس حُظ٢ ال.. ١زؼخً اٜٗخ حٍُٜٞس حأله٤َس رؼي ًُي حُظـ٤٤َ حٌُز٤َ 

! إٔ طلخٍهٚ أريحً 

طظَٜ  كـ٤ٔغ حٌُِٔخص! أؿِن حٌُظخد رؼي إٔ ٍأٟ أُٗٚ ال ٣لْٜ ٓ٘ٚ ًِٔش ٝحكيس 

!!! ٓالً ... أٓخُٓٚ ًٝؤٜٗخ ًِٔش ٝحكيس ال ؿ٤َٛخ 

ٝحطـٚ  أىحٍ رزَٜٙ ك٢ أٍؿخء حُـَكش ، ٟٝغ حٌُظخد ػ٠ِ حُطخُٝش.. هخّ ٝحهلخً 

: ٗلٞ ٣ََٓٙ ، ٠ٍٓ ر٘لٔٚ ػ٠ِ كَحٗٚ ، ريأ ٣وخ١ذ ٗلٔٚ رٍٜٞص هل٢ 

ُٖٝ  ـ ٓخ ري ٣خ كظ٠ ؟ أُْ طٌٖ ىحثٔخً طَىى رؤٕ ح٤ُ٘طخٕ ٓٞف ُٖ ٣٘خٍ ٓ٘ي أريحً 

! ٣ليػي ػٖ أ١ كظخس ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ ؟

! ػْ ٛخٍ ٣ـ٤ذ ٗلٔٚ ًٖٔ أٛخرٚ حُـٕ٘ٞ 

 رَ.. حألَٓ ٤ُْ ر٤ي١ ، ُُٔض أٗخ ٖٓ أكٌَ رٜخ ! ـ ال أػَف ٓخ ر٢ ٣خ ٓ٘ظظَ 

. ٛ٘خى هٞس هخٍؽ اٍحىط٢ ٢ٛ حُظ٢ طـَ طل١َ٤ٌ ٗلٞٛخ 

ـ ٝرَأ٣ي أ١ هٞسٍ ٌٛٙ ؟ 

س ا٣ٔخٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ ؿؼِظ٢٘ أُػـذ رٜخ ا٠ُ.. ـ ٛيّه٢٘ ال أػَف  ّٞ ٌٛٙ  أظٜ٘خ ه

ٓخ ؿٌرظ٢٘ االّ  ٗؼْ كؤٗخ! حُيٍؿش ، طِي حُوٞس حُظ٢ ؿؼِظٜخ طظزغ حُٜيٟ رٌٜٙ حَُٔػش 

. ك٤ٖ طزيُّض رخٌُخَٓ 



َٓس  ُٝٞ ًخٕ طل١َ٤ٌ رٜخ ٗظ٤ـش ٜٗٞس أٝ ِٗٝس الٓظٜٞح٢ٗ أَٓٛخ ك٤ٖ ٍأ٣ظٜخ أٍٝ

حكظوَطٜخ ك٢  ُوي حٗظويطٜخ ك٤ٜ٘خ رَ.. رٌُي حُٔ٘ظَ ريٕٝ كـخد ٝرظزَؽ ًخَٓ 

حُلظَس حُظ٢  ىحه٢ِ ، ُْٝ طليػ٢٘ ٗل٢ٔ رخُ٘ظَ ا٤ُٜخ ُٝٞ َُٔس ٝحكيس ١ٞحٍ

. ه٤٠٘خٛخ ٓؼخً 

ًْ أٗخ ٓ٘ظخٌم  (ٛٔض ه٤ِالً ٝأهٌ ٗلٔخً ػ٤ٔوخً ػْ أًَٔ  )أٓخ ح٥ٕ 

... َُإ٣ظٜخ ٝحُظليع ا٤ُٜخ ٝٓؼَكش أهزخٍٛخ 

ِٚ رؤُْ  ... أ١ِن كَٔسً أهَٟ ػْ ٛخٍ ٣َىى ٓغ ٗلٔ

، ٤ُظ٢٘  ٤ُظ٢٘ ُْ أٍٛخ... َٓ٘ٝع حُظزَع ... ٤ُظ٢٘ ُْ أهزَ رٌُي حَُٔ٘ٝع ... ـ آٙ 

! ك٢ طِي حُؼ٤ِٔش  ٤ُظ٢٘ ٓضُّ ... ُْ أكيػٜخ ، ٤ُظ٢٘ ُْ أٍُٛخ َٓس ػخ٤ٗش ك٢ ُِْٜٓ٘ 

 حُٜخطق ٗؼْ! ًخٕ ٖٓ ٗيس حُظؤػَ ال ٣لوٚ ٓخ ٣وٍٞ ، ٝكـؤس هلِص ا٤ُٚ كٌَس 

! ٓخًح ٓؤهٍٞ ُٜخ ؟ ٝإ ٍىّ ػ٢َِّ ٝحُيٛخ .. ٓؤطَٜ رٜخ ٌُٖ 

ِٚ رـ٠ذ ٝػٜز٤ش  : ػخى ا٠ُ ٝػ٤ٚ ٝٛخٍ ٣ظٌِْ ٓغ ٗلٔ

ٌَ ُِي أ٣ظٜخ.. ـ آٙ ٓ٘ي أ٣ظٜخ حُ٘لْ  ٍٍ ٓلَٓش ، ٣ٝ ٤ُٖ ٢ُ رؤٓٞ ّٞ خٍس  َِٛص طٔ ّٓ حأل

! رخُٔٞء 

: ؿخءُٙ ٌٛٞص أهَ ُْ ٤ُٔ٣ِ ٜٓيٍٙ رخىة حألَٓ ًخٕ ٣وٍٞ ُٚ 

٤ُْ االّ  اُٗٚ ٤ُْ أَٓحً ٓلَٓخً ، كبٗي ٓظٔؤٍ ػٖ أهزخٍٛخ.. ـ أطَٜ رٜخ ٣خ ٓ٘ظظَ 

! ح٥ه٣َٖ  ٓخ ري ٣خ كظ٠ ، اٜٗخ ٖٓ حألٍٓٞ حُٔٔظلزش إٔ طٔؤٍ ػٖ أكٞحٍ! 

 حٓظـخد ٓ٘ظظَ ٌُٜح حُٜٞص ، حطـٚ ٗلٞ حُٜخطق ، ٍكغ حُٔٔخػش ٝٛخٍ ٣ُي٣َ

حُوَٙ ػ٠ِ ٍهْ ُِٜٓ٘خ ٝٓغ ًَ كًَش ٣٘ؼَ رؤٕ ىهخص هِزٚ طًَٞ ٗلٞ 

اٗٚ ٤ُْ ٛٞص .. حٓظَٔ حُٜخطق رخ٤َُٖٗ ٝأه٤َحً ٓٔغ ٛٞص ٣ليّػٚ ...  حُٔـٍٜٞ

 ٖٓ ٣ٌٕٞ ٣خ طَٟ ؟ !رَ ٤ُْٝ ٛٞص ٝحُيٛخ  ٓالً ،

 

 ٓخ ح١ٌُ طلؼُِٚ ؟ َٛ كؼالً حٓظـزض ُ٘يحء... ٓ٘ظظَ  : (ح٤ٔ٠َُ  )اُٗٚ ٛٞص 

ال  أٗض طؼَف ؿ٤يحً اٗي! ح٤ُ٘طخٕ ؟ ٤ًق طٜيّم رؤٕ ٓخ طلؼِٚ ح٥ٕ ٤ُْ رلَحّ 

ُِظُطلت ٗخٍ حُ٘ٞم حُظ٢  ط٣َي ٖٓ ٌٛٙ حٌُٔخُٔش اال ٓٔخع ٛٞطٜخ ُظ٘ؼَ رخَُحكش ٝ

 (حُٜٟٞ  )اال  اٗي طظزغ ٗيحء هِزي ٣خ ٓ٘ظظَ ٝٓخ ٗيحء حُوِذ! حٗظؼِض ك٢ هِزي 

 : كؤٍؿغ ا٠ُ ٝػ٤ي ٝطًٌَ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

ِٚ ٠ٜٗٝ حُ٘لْ ػٖ حُٜٟٞ كبٕ حُـ٘ش ٢ٛ حُٔؤٟٝ  ٝأٓخ ٖٓ هخف ٓوخّ )) ( . (ٍر



 أػخى ٓ٘ظظَ ٓٔخػش حُٜخطق ر٤ي٣ٖ َٓطـلظ٤ٖ ، ٍؿغ َٓٔػخً ا٠ُ ؿَكظٚ ، أؿِن

حُزخد هِلٚ ٝؿِْ ػ٠ِ حألٍٝ ، أٓ٘ي ظَٜٙ ػ٠ِ حُزخد هٞكخً ٖٓ إٔ ٣لظلٜخ 

! أكي

ٟٝغ ٍأُٓٚ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ ٝٛخٍ ٣ز٢ٌ ٝٛٞ ٣ِؼٖ ٗلٔٚ َٓس ٣ٝوخ١ذ هللا َٓسٌ 

: أهَٟ 

 ٤ًق طـَأص ػ٤ِي ٣خ ٍر٢ ؟ ٤ًق هخُلض أَٓى ٝحطزؼُض ٟٛٞ ٗل٢ٔ... ـ ٣خ ٢ِ٣ٝ 

٤ًق ٤ًق ؟؟ .. 

 ًخٕ ٌٛح حُٔٞهق ٖٓ أٛؼذ ٝأكَؽ حُٔٞحهق حُظ٢ َٓص رٚ ١ٞحٍ ك٤خطٚ رَ كظ٠

! أٛؼذ ٖٓ ًُي حُٔٞهق ح١ٌُ ؿٔؼٚ رٔالً ك٢ طِي ح٤ُٔخٍس 

 ألٍٝ َٓس ٣ٜ٘خع رَٔػش ألَٓ حُ٘لْ ٝح٤ُ٘طخٕ ، ُوي اطليح ٟيّٙ ُٝٞال ٝؿٞى

... ٤َٟٔٙ ح١ٌُ أٗوٌُٙ ك٢ آهَ ُلظش ٌُخٕ هي ٝهغ ك٢ ٗزخى ح٤ُ٘طخٕ 

ٜخ َٓحً ريٕٝ ػِْ أكي  ّٔ حُ٘ٞم  ٝٓخًح ٤ٓوٍٞ ُٜخ ٝٗلُٔٚ ٛخثـشٌ رٌُي! ك٤ٌق ٣ٌِ

 !حُِٔظٜذ 

 

ٓظٌٕٞ ًَ ًِٔش ٓ٘ٚ ٜٓيٍٛخ حُؼخ١لش ٝحُٜٟٞ ، طًٌَ هُٞٚ طؼخ٠ُ  

ّٖ َٓحً اال إٔ طوُٞٞح هٞالً ٓؼَٝكخً  ))  ٍٍ ٓؼَٝف ٣ٌٖٔ إٔ  كؤ١ ((ٝال طٞحػيٝٛ هٞ

! حُؼخ١ل٢  ٣وُٞٚ ُٜخ ٝٛٞ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٖٓ حالٟطَحد ٝحُظٞطَ

 ٓٔق ىٓٞػٚ ، هخّ ٝهي حٓظؼخى ػوِٚ ، طٟٞؤ ٝحطـٚ ٢ِٜ٤ُ ٛالس حُٔـَد رؼيٛخ

حء ٓخ ًخٕ ٤ُٓويّ َّ ػ٤ِٚ  كظق حُوَإٓ ٝٛخٍ ٣وَأ ٝىٓٞػٚ طـ١َ ك٤خءحً ٖٓ هللا ؿ

! ٖٓ ٓؼ٤ٜش 

ٝرؼي إٔ أًَٔ هَحءس ػيّس ٛللخص ٖٓ حُوَإٓ حطـٚ ٗلٞ حُٜل٤لش حُٔـخى٣ش 

.. ٝريأ ٣وَأ ٓ٘خؿخس حُوخثل٤ٖ  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ُرٍٞآٍ دمحم 

ٍؿخث٢  ا٢ُٜ أطَحى رؼي حإل٣ٔخٕ ري طُؼٌر٢٘ ؟ أّ رؼي كز٢ ا٣خى طُزؼي٢ٗ ؟ أّ ٓغ ))

كخٗخ ُٞؿٜي  َُكٔظي ٝٛللي طل٢َ٘ٓ ؟ أّ ٓغ حٓظـخٍط٢ رؼلٞى ط٢ُِ٘ٔٔ ؟

ُِِ٘وخء ُٝيط٢٘ أ٢ُٓ ؟ أّ ُِؼ٘خِء ٍرظ٢٘ ؟ ك٤ِظٜخ ُْ ...ح٣ٌَُْ إٔ طو٤ز٢٘  ٤ُض ٗؼ١َ أ

( (!! طَُر٢ّ٘  طِي٢ٗ ُْٝ

حُٜل٤لش  ٛ٘خ ٛخٍ رٌخإٙ ٗي٣يحً ، هخف إٔ ٣ُلظ٠ق أَٓٙ ر٤ٖ أكَحى ػخثِظٚ ، أؿِن

... كٔخ ػخى رخٓظطخػظٚ أًخٍ حُٔ٘خؿخس 

ََ ٣َىى ًِٔخص حالٓظـلخٍ ٝحُظٞرش كظ٠ حٓظِْٔ ُِّ٘ٞ  . حطـٚ ا٠ُ كَحٗٚ ، ظ
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٘٘ي ٝهي ػال ٛٞص  ُٔ حٓظ٤وع ٓ٘ظظَ ك٢ اكيٟ حُٜزخكخص ػ٠ِ ٛٞص حُ

! حُظٔـ٤َ ٢ٛٝ طٜيف ك٢ أٍؿخء حُز٤ض  حُٔٞٗلخص آُش

؟  ٓخ ح١ٌُ ٣ليع! هَؽ ٖٓ ؿَكظٚ كبًح رخ٣ُِ٘ش ٝحُزخُٞٗخص طٔأل أًٍخٕ حٍُِٔ٘ 

 حطـٚ ٗلٞ ؿَكش حُـِّٞ ك٤غ طـظٔغ حُؼخثِش أُو٠ حُٔالّ ّٝٝؿٚ ًالٓٚ ا٠ُ

: ٝحُيطٚ

! ـ ه٤َحً إ ٗخء هللا ٣خ أّ ٓ٘ظظَ 

 :هخٓض أُٓٚ ٝهزِّظُٚ ٢ٛٝ طوٍٞ 

.  ًَ ػخّ ٝأٗض رو٤َ ٣خ كز٤ز٢ -

! ٌُٖ َٛ ح٤ُّٞ ػ٤ي ٝأٗخ ال أػَف .. ـ ٝأِٗض رؤُق ه٤َ ٣خ أٓخٙ 

 :هخّ أٛـَ أهٞطٚ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ 

! ح٤ُّٞ ػ٤ي ٤ٓالىى ٣خ ٓ٘ظظَ -

ٌٛٙ  ٌُٖ َٛ ٓخُُِض طظ٣ًٌَٖ ٣خ أ٢ٓ ؟ ُوي ًزَص ػ٠ِ.. آٙ ٗؼْ ! ـ ػ٤ي ٤ٓالى١ 

! حأل٤ٗخء 

. ـ أَٗض ك٢ ٗظَٗخ ، أٗخ ٝٝحُيى ، ٓخُُض ًُي حُُٞي حُٔيَُ 

. ـ أٌَٗى أ٣ظٜخ حُـخ٤ُش 

حهظَرض ٝحُيطٚ ٓ٘ٚ أًؼَ ٟٝٝؼض ٤ٗجخً ك٢ ٣ي٣ٚ ٝهزِّظٚ ػخ٤ٗشً ، ًٔخ هخّ 

. ؿ٤ٔغ أهٞطٚ رؼَٔ ٗلْ ح٢ُ٘ء ، رخًٍٞح أله٤ْٜ حألًزَ ٝهيّٓٞح ُُٚ حُٜيح٣خ 

 اُٗٚ ٓغ ح٤ُّٞ ٣ٌَُٔ ػالػش ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخً ٤ٓٝيهَ ٣ّٞ ؿي ك٢ حُٔ٘ش حَُحرؼش

 .ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ 

 *   *   *

٤ِٔٓس  ىهَ ٓ٘ظظَ ؿَكظٚ ٝريأ رلظق حُٜيح٣خ ، ًخٗض ًِّٜخ ؿ٤ِٔش ٌُٖٝ ٛ٘خى ٛي٣ش

! ؿيحً ؿؼِض هِزُٚ ٣يمُّ ٣َٓؼخً 

حُلو٤وش  ك٢.. ًخٗض ًظخرخً ػٖ حُِٝحؽ حُٔزٌَ ك٢ ٗظَ حإلٓالّ .. اٜٗخ ٛي٣ش حألّ 

ٝؿٚ ٌٛٙ  ًخٗض أّ ٓ٘ظظَ ط٘ؼَ رؤكخ٤ْٓ ٍٝؿزخص حرٜ٘خ ، كخُٜخ كخٍ أ١ أّ ػ٠ِ

. حألٍٝ 

 ًخٗض طظ٠٘ٔ إٔ ٣ظٌِْ ٓؼٜخ ٣ٜٝخٍكٜخ رَؿزظٚ ك٢ حُِٝحؽ ٖٓ ٓالً ٝحُظ٢ ٢ٛ

. ٍؿزظٜخ أ٠٣خً رؤٕ ٣َطز٢ ُٝيٛخ حألًزَ رٌٜٙ حُلظخس حُٔظ٤ِٔس 



اً ًخٕ  !ٝألُٗٚ اٗٔخٕ ٓئٖٓ ًخٕ ٣ـِذ ػ٤ِٚ حُل٤خء ًِٔخ أٍحى إٔ ٣ُٜخٍف ٝحُيطُٚ 

ٌٛح  رخىٍص ٢ٛ رلظق ٌٛح حُٟٔٞٞع ٖٓ هالٍ.. ىحثٔخً ٣لخٍٝ اهلخء ٓ٘خػَٙ

 حٌُظخد ح١ٌُ ٣٘ـغ حُ٘خد حُٔئٖٓ ػ٠ِ حُِٝحؽ ٓزٌَحً ٢ً ال ٣زو٠ ٤ٍٖٛ

! حُٞٓخّٝ ٝحألكالّ ح٤ُٔجش 

حُوز٤َ  ًخٕ ٓ٘ظظَ ا٠ُ ٌٛٙ حُِلظش ُْ ٣لٌَ رؤَٓ هطزش ٓالً أٝ أ١ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح

أٓٚ ىٍٓخً ُٖ  أٓخ ح٥ٕ كِوي ػِّٔظُٚ ! ًخٕ ًَ ُٛٔٚ إٔ ٣لخٍد ح٤ُ٘طخٕ ٝحُٜٟٞ ... 

ُِ٘خد حُِْٔٔ  ٣٘ٔخٙ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ٝٛٞ إ حإلٓالّ ى٣ٖ ٓٔخكش ٍٝكٔش ٝال ٠َٟ٣

 )أال ٝٛٞ ٣َ١ن  َُٔ٘ٝػش ، رَ كظق ُُٚ ٣َ١وخً ٜٓٔخً ٝؿ٤ٔالً حإٔ ٣ٌزض ٍؿزخطٚ 

! َُٝٓطُٚ حُوز٤ؼش  ٖٓ هالُُٚ ٣ُـِن ًَ حألرٞحد أٓخّ ار٤ِْ حُِؼ٤ٖ (حُِٝحؽ 

: ٍٝؿْ ًَ ٌٛح طَحؿغ ٓ٘ظظَ ػٖ ٌٛٙ حُلٌَس ـ ػ٠ِ حألهَ كخ٤ُخً ـ هخٍ ك٢ ٗلٔٚ 

حً ٖٓ ّٞ  ـ حُظخَٛ ٖٓ ٌٛٙ حُٜي٣ش إ أ٢ٓ ط٣َي٢ٗ إٔ أطِٝؽ ٍؿْ ا٢٘ٗ طوَؿُض ط

 ٝالً إحُـخٓؼش ٝال ٣ٞؿي ُي١ّ ػَٔ ٓليّى ٝػخرض أٓظط٤غ ٖٓ هالُٚ إٔ إًٔٞ ْٓ

ال ٣ٌٖٔ إٔ أطِٝؽ ح٥ٕ أٝ كظ٠ إٔ أهطذ ، كٌَ .. ال ! ػٖ ُٝؿش ٝأ١لخٍ 

! الف حُيٗخ٤َٗ آطلظخؽ  هطٞس

.. ٝك٢ حُٔٔخء ريأ أهٞطٚ ٣ٔؤُٞٗٚ ػٖ ٍأ٣ٚ رـٜيح٣خْٛ 

: ًٝخٕ ٓ٘ظظَ ٣ـ٤زْٜ رلَفٍ ٍَٝٓٝ ٝػ٘يٓخ َٝٛ حُيٍٝ ا٠ُ حألّ هخُض 

َٛ أػـزظي ٛي٣ظ٢ ؟ .. ـ ٝأٗخ ٣خ هَس ػ٢٘٤ 

ص ػ٠ِ اػَ ٌٛح حُٔئحٍ ٝؿ٘ظخٙ ُْٝ ٣ؼَف رٔخًح َّ  ٗؼَ ٓ٘ظظَ رخُل٤خء ٝحكٔ

! ٣ُـ٤ذ ٝحُيطٚ ٖٓ ٗيّس حُل٤خء ٝحُوـَ

ؽ ُٝيٛخ أٓخّ اهٞطٚ ح٣ٌُٖ ال ٣ؼَكٕٞ ١ز٤ؼش طِي  َِ ُْ ط٘ؤ حألّ إٔ طُل

. حُٜي٣ش ، ٌُُي ُْ طِق أًؼَ ك٢ ١ِذ حإلؿخرش 

 رؼي اطٔخّ حُؼ٘خء هخّ ٓ٘ظظَ هزَ حُـ٤ٔغ ٝىهَ ؿَكظٚ ، أٗخٍ أرٞ ٓ٘ظظَ ا٠ُ

 ُٝؿظٚ رؤٕ طوّٞ هِق ٓ٘ظظَ ٝطٌِٔٚ ػ٠ِ حٗلَحى كٍٞ ٟٓٞٞع حُٜي٣ش ك٤غ إ

. حألد ًخٕ ٣ؼَف ًَ ٢ٗء ػٖ حألَٓ 

حٓظـخرض حألّ ُطِذ ُٝؿٜخ كخطـٜض ٗلٞ ؿَكش ُٝيٛخ ١َٝهض حُزخد ، أؿخد 

 :ٓ٘ظظَ 

 

. حُزخد ٓلظٞف .. ـ حىهَ 

حرظٔٔض  !ىهِض كٞؿيطُٚ ٓٔظِو٤خً ػ٠ِ كَحٗٚ ، كِع ػ٘يٓخ ٍآٛخ ٝريح ػ٤ِٚ حُظٞطَ 

ِٚ ػ٠ِ ح٣ََُٔ  : ٝحُيطٚ ػْ هخُض رؼي إٔ ؿِٔض روَر



! ـ ٓخ ري ٣خ كظ٠ ؟ َٛ طٔظقِ ٖٓ أٓي ؟

.. ال ١زؼخً ٣خ أٓخٙ ، ٌُٖ .. ـ ال 

 ُوي ًزَص ٣خ! ـ ٌُٖ ٓخًح ٣خ ُٝي١ ؟ َٛ طظٖ رؤٕ أٓي ٓظظًَي ٌٌٛح ك٢ ك٤َطي 

ٝكخطٜٔخ  ر٢ُ٘ ََٝٛص ٍؿالً ٣ُؼظٔي ػ٤ِٚ ٝأرٞى ٝأٓي ٣ظٔ٘خٕ إٔ ٣َ٣خى ػ٣َٔخً هزَ

 !

. كٔخُُظٔخ ك٢ ٗزخرٌٔخ .. ـ ال طو٢ُٞ ٌٛح ٣خ أ٢ٓ أٍؿِٞى 

! أٗض ٣ـذ إٔ طظِٝؽ  (ريٕٝ ُق ٝىٍٝحٕ  )ـ حٓٔغ ٣خ ر٢ُ٘ 

! ـ ٓخًح ؟ ٣ـذ 

: ٝهزَ إٔ ٣ٌَٔ هخ١ؼظٚ هخثِش 

إٔ  ٖٝٓ أك٠َ حُٔٔظلزخص.. ـ ال طلزٌّ ح٣َُ٘ؼش إٔ ٣زو٠ حُ٘خد رؼَٔى رال ُٝحؽ 

. ٣ظِٝؽ حُ٘خد ٓزٌَحً ، كظ٠ ال ٣وغ ك٢ حُٔلَٓخص ال ٓٔق هللا 

! أٗخ ٝهلل حُلٔي ال ط٢ٜ٘ٔ ٌٛٙ حألٍٓٞ .. ـ ٌُٖ ٣خ أٓخٙ 

ػ٤ِٚ  ٠ِٛ هللا)حُِٝحؽ أَٓ ْٜٓ ْٜٝٓ ؿيحً ٌُُي ٝٛلُٚ حٍَُٓٞ .. ـ ٣خ ٓ٘ظظَ 

ٝػؼَحص  ٝهخٛشً ُِٔئ٤ٖ٘ٓ كٜٞ ٣و٤ْٜ ٖٓ ُالّص( ٜٗق حُي٣ٖ ) رؤٗٚ  (ُٚآٝ

ك٤ٖ ٣ظِٝؽ  ًؼ٤َس ، أُْ طٔٔغ رظِي حَُٝح٣ش ػٖ كخٍ ار٤ِْ ٤ًق أٗٚ ٠٣ؾ ٣ٝوٍٞ

اٗي رِٝحؿي ٓٞف طؼْٜ ى٣٘ي ٖٓ  ٣ؼ٢٘ (٣خ ٣ِٝٚ ، ػْٜ ٢٘ٓ ى٣٘ٚ  ): حُلظ٠ 

ػ٤زخً ٣خ ُٝي١ كظ٠ طٔظقِ ٓ٘ٚ ، اُٗٚ  َٗ ًُي حُٔوِٞم ػ٤ِٚ حُِؼ٘ش ، ٝحُِٝحؽ ٤ُْ

ُّٓ٘ش ٍٍٓٞ هللا ُٓ٘ظ٢ : )) ح١ٌُ هخٍ  (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ) ُّٓ٘ش حُل٤خس رَ  حٌُ٘خف 

ُّٓ٘ظ٢ ك٤ِْ . ( (٢٘ٓ  كٖٔ ٍؿذ ػٖ 

! ٢ٌُ٘ ال أِٓي ٖٓ كطخّ حُي٤ٗخ ٤ٗجخً ... ـ ٗؼْ ٣خ أ٢ٓ أٗخ أػَف ٌٛح 

اًحً ُٔخًح طلَٔ ُُٚ ًَ ٌٛح حُْٜ ؟  (ُكطخّ حُي٤ٗخ)ـ ٛخ أٗض طوٍٞ اُٗٚ 

ٓؼ٢  ـ أٗخ ال أٛظْ ُِٔخٍ ٣خ أٓخٙ ٌُٖ ٖٓ ٢ٛ حُظ٢ ٓؤطويّ ُٜخ ٝط٠َٟ إٔ طؼ٤ٖ

ٝكخ٢ُ ٌٌٛح ؟ 

أٛي٣ظُٚ ُي  آٔغ ٣خ ر٢ُ٘ اهَأ ٌٛح حٌُظخد ح١ٌُ... ـ ر٘خص حُلالٍ ًؼ٤َحص ٣خ ٓ٘ظظَ 

ٍأ٣ي أهز٢َٗ  ٝٓظـي ك٤ٚ حٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ ٓٔخ ٛٞ هخٍف ػ٘ي ، ٝرؼيٛخ إ ؿ٤َّص

رخُي  كظ٠ أ٤ُّٛت ٗل٢ٔ ألًٛذ ٝأهطذ ُي ٝإ ًخٗض ٛ٘خى كظخس هخٛش ك٢

! كؤهز٢َٗ رٜخ ٝٓظـي٢ٗ ٍٖٛ حإلٗخٍس 

 ! ًحطٜخٗؼَ ٓ٘ظظَ رزؼٞ حَُحكش ػ٘ي ًالّ ٝحُيطٚ ٓؼٚ ٌُٖ ٓوخٝكٚ ٓخُحُض ٢َٛ 

ٌَّ هخثالً  : ك

                   .ـ كٔ٘خً ٓؤهَأ حٌُظخد ، ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ ه٤َحً ٢ُ 



ك٤ٚ  ٝٓٔخ ُلض ٗظَُٙ .. ه٠٠ ٓ٘ظظَ ٤ُِظُٚ طِي رخُوَحءس حُٔظؤ٤ٗش ك٢ ًُي حٌُظخد 

حُ٘زخد  ًؼَس حألكخى٣غ ٝحَُٝح٣خص حُٞحٍىس ػٖ حٍَُٓٞ ٝآُٚ حٌَُحّ ك٢ ط٘ـ٤غ

هللا ػ٤ِٚ  ٠ِٛ)ػ٠ِ حُِٝحؽ ٝأًؼَ حألكخى٣غ طؤػ٤َحً ك٢ ٗلٔٚ ًخٕ هٍٞ ٍَُِٓٞ 

(. (ٖٓ حُظ٣ِٝؾ  ٓخ ر٢ُ٘ ر٘خء ك٢ حإلٓالّ أكذُّ ا٠ُ هللا ػِ ٝؿَ: )) ٝٛٞ  (ٝآُٚ

٤ُِٜ٣ٜٔخ  إ ًٍؼظ٤ٖ )) : (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ًٔخ أٗٚ طؤػَ ًؼ٤َحً روٍٞ حإلٓخّ حُٜخىم 

( . (ٍؿَ ٓظِٝؽ ، أك٠َ ٖٓ ٍؿَ ٣وّٞ ٤ُِٚ ٜٝٗخٍُٙ أػِد 

هزَ  أٓخ حُلي٣غ ح١ٌُ ٓخ إٔ هَأُٙ كظ٠ ؿ٤َّ ٍأ٣ٚ ك٢ حُلخٍ ٝط٠٘ٔ حُِٝحؽ ح٤ُّٞ

حرٌْ ، : )) (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)ؿي ٛٞ هٍٞ ٍٍٓٞ هللا  ِّ ٝأٍحًٍ  َٗحًٍْ ُػ

حرٌْ  ِّ كخُؼِحد ـ أ١ ؿ٤َ حُٔظِٝؿ٤ٖ ـ ( (ٓٞطخًْ ػ

! ٣ٌْٜٓ حٍَُٓٞ ك٢ ك٤خطْٜ رَ كظ٠ رؼي ٓٔخطْٜ 

 ك٢ ك٤خطْٜ ْٛ أًٍٍ حألٓٞحص ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٍٍٓٞ (ؿ٤َ حُٔظِٝؿ٤ٖ  )كخُٔٞط٠ 

. هللا ح١ٌُ ال ٣٘طن ػٖ حُٜٟٞ إ ٛٞ اال ٝك٢ٌّ ٣ٞك٠ 

ًض ٓ٘خػَٙ ح٣٥ش حُوَآ٤ٗش حُظ٢ طوٍٞ  َّ ِٚ إٔ هِن ٌُْ )): ًٔخ ك ٖٓ  ٖٝٓ آ٣خط

٣٥خٍص  ُظٌٔ٘ٞح ا٤ُٜخ ٝؿؼَ ر٤ٌْ٘ ٓٞىسً ٍٝكٔش ، إ ك٢ ًُي... أٗلٌْٔ أُٝحؿخً 

(. (ُوّٞ ٣ظلٌَٕٝ 

 ٝرؼيٛخ طًٌَ ًالّ ٝحُيطٚ ػٖ إ ػٜٔش ى٣٘ٚ طٌٕٞ رخُِٝحؽ ، ٤ًٝق اٜٗخ ٓظوق

. ٓؼٚ كخٍ اطوخً هَحٍٙ روطزش أ١ كظخس ٣َ٣يٛخ 

 هَؽ ٖٓ حُـَكش طٟٞؤ ٝػخى! ٛ٘خ أؿِن حٌُظخد ػ٘يٓخ َٝٛ طل٤ٌَٙ ا٠ُ ٓالً 

 .ألىحء ٛالس ح٤َُِ رؼي إٔ ٗخّ حُـ٤ٔغ 

 

*  *  * 

: ٝك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ؿخء ٝحُيٙ ا٤ُٚ ، أُو٠ حُظل٤ش ٝٓؤُٚ هخثالً 

حً ػ٠ِ ٍأ٣ي ؟  َّ ِٜ ُٓ ـ َٛ حطوٌص هَحٍى ٣خ ر٢ُ٘ أّ ٓخُُض 

: ًخٕ ٓ٘ظظَ ٝٝحُيُٙ رٔؼخرِش حُٜي٣و٤ٖ ، ٌُُي ٓخٍع ٛخكز٘خ رخإلؿخرش 

! ُوي كٌَص ٝحطوٌص حُوَحٍ .. ـ ٗؼْ ٣خ أر٢ 

ـ ه٤َ إ ٗخء هللا ؟ 

. ـ ٓؤطِٝؽ رؤًٕ هللا ٝػٖ ه٣َذ إ أٍحى هللا ًُي 

. ـ أكٔ٘ض ٣خ ٓ٘ظظَ 

... ! ـ ٌُٖ ٣خ أر٢ 

. ال طظَىى .. ـ ٓخًح ؟ طٌِْ ٣خ ُٝي 



! ـ أه٠٘ إٔ ٣ٌِل٘خ ٌٛح حألَٓ ٜٓخ٣ٍق ًؼ٤َس طَٛن ًخِٛ٘خ 

ـ َٛ ُي ػوش رخهلل ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

َْ رخهلل  . ـ ِٝٗؼ

ًَّ ػ٤ِٚ ٣خ ر٢ُ٘ ٝطًٌَ هٍٞ حإلٓخّ حُٜخىم  طَى  ٖٓ) : (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ـ اًحً طٞ

ٝإ  ) :حُظ٣ِٝؾ ٓوخكش حُلوَ كوي أٓخء حُظٖ رخهلل ، ك٤غ ٣وٍٞ هللا ػِ ٝؿَ 

، ػْ  (٣ٌٞٗٞح كوَحء ٣ُـْٜ٘ هللا ٖٓ ك٠ِٚ 

ظّو٢ هللا ٝٓط٤غ ألَٓٙ ٌُُي ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظًَي هللا ريٕٝ ُٓ  اٗي ٗخد ٓئٖٓ ٝ

ً  ): ٓٔخػيس كِوي هخٍ ك٢ ٓلٌْ ًظخرٚ  ٣َُٝهُٚ ٖٓ  ٖٝٓ ٣ظِّن هللا ٣ـؼَ ُٚ ٓوَؿخ

ؼ٤٘ش  (ك٤غ ال ٣لظٔذ  ُٓ ، ٝح٥ٕ َٛ ٛ٘خى كظخس 

ط٣َيٗخ إٔ ٗوطزٜخ ُي ؟ 

: ٝريٕٝ أ١ طَىى هخٍ ٓ٘ظظَ 

! اٜٗخ ٓالً .. ـ ٗؼْ 

 : ٟلي حألد ػْ هخٍ 

! ـ ٓزلخٕ هللا ، أٗض ٝأٓي ٓظ٘خرٜخٕ كظ٠ ك٢ حالهظ٤خٍ 

ـ َٛ ٛل٤ق ٣خ أرظ٢ اٜٗخ حهظخٍص ٓالً أ٠٣خً ؟ 

َْ حالهظ٤خٍ حهظ٤خًٍٔخ ، ٓؤكيى ح٤ُّٞ ٓٞػيحً ٓغ .. ـ ٗؼْ ٣خ ُٝي١  ِٝٗؼ

. أر٤ٜخ ألٍُْٝٛ رٚ 

ٍأ١ ٓالً  ال طٔظؼـَ ، أط٠٘ٔ إٔ طٌٛذ أ٢ٓ ا٤ُْٜ أٝالً ٝطؤهٌ.. ـ ال ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ 

حٌُٛخد ُِظليع  كبٕ كِٜض ٓٞحكوظٜخ ال طزو٠ اال ٓٞحكوش ٝحُيٛخ ٝك٤ٜ٘خ ٣ٌٔ٘ي

. ٓٞحكوظٜخ  كؤٗخ ال أ٣ٍي إٔ أُٓزذ ُي حإلكَحؽ ك٢ كخُش ػيّ.. ا٤ُٚ 

أ٣ٖ ًًخإى ٣خ ٓ٘ظظَ ، إ ٓالً طظ٠٘ٔ إٔ طٌٕٞ هخىٓظي ال ! ـ ٓخًح ؟ ال طٞحكن 

! ُٝؿظي 

ٌٛح ًخٕ ٓخروخً ، أٓخ ح٥ٕ ٝرؼي ٌٛٙ حُلظَس ال حػَف ٓخًح .. ـ ال ٣خ أر٢ 

! ؿَٟ كوي طٌٕٞ حألٍٓٞ هي طـ٤َص ، هللا أػِْ 

. ـ حطَى ٌٛٙ حألكٌخٍ ٝال طظ٘خثْ ، ًٖ ٓظلخثالً ٣خ ُٝي١ 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني عشر

 

 

 كَكض أّ ٓ٘ظظَ أٗي حُلَف ػ٘يٓخ أهزَٛخ ُٝؿٜخ رٔٞحكوش ُٝيٛٔخ ػ٠ِ حُِٝحؽ

 ٝكَكض أًؼَ ػ٘يٓخ ػَكض إٔ ُٝيٛخ هي حهظخٍ ٖٓ حهظخٍطٜخ ٢ٛ أ٠٣خً ، أَٓػض

 أهٌص ٜٓ٘خ ٓٞػيحً ٣ُِخٍطٜخ رؼي إٔ.. ٗلٞ حُٜخطق ٝأىحٍص ٍهْ ٍِٓ٘ ٓالً 

. ٓؤُظٜخ ػٖ أهزخٍٛخ ٝأهزخٍ حُٞحُي 

 ٝك٢ حُٔخػش حُٔخىٓش ػَٜحً ًخٗض أّ ٓ٘ظظَ هي ِٝٛض ٍِٓ٘ ٓالً ، حٓظوزِظٜخ

. كظخط٘خ حٓظوزخالً كخٍحً كِوي ٠ٓض ػيّس ٍٜٗٞ ػ٠ِ حُِوخء حأله٤َ 

: هخُض ٓالً رٜٞص ٓظؤػَ 

طظ٢ِٜ ر٢  ـ ٓخ ًُ٘ض أظِ٘ي ط٢٘٤ٔ٘ ٌٌٛح ٣خ هخُظ٢ كزؼي ُوخءٗخ حأله٤َ ك٢ ُِٓ٘٘خ ُْ

! االّ َٓس ٝحكيس رخُٜخطق 

أٝٓغ  ـ ُِي ًَ حُلن ٣خ ٓالً ٢ٌُ٘ ًُ٘ض أٗظظَ إٔ طظ٢ِٜ أِٗض روخُظي كبٕ ٝهظيِ 

. ٖٓ ٝهظ٢ رٌؼ٤َ 

 ...ًْ أط٠٘ٔ إٔ أًٍُْٝ أٝ أطَٜ رٌْ ٌُٖ .. ـ آٙ ٣خ هخُش 

 

!  ػْ أ١ِوض ٓالً كَٔس ٣ٞ١ِش طًٌَص ٖٓ هالُٜخ ٓٞهق ٝحُيٛخ طـخٙ ٌٛٙ حُؼخثِش

.. ك٠ِّض حٌُٔٞص ! كَٜ طوزَ أّ ٓ٘ظظَ ػٖ ًُي حُٔٞهق ؟ ١زؼخً ال 

؟ !ـ ال أػَف كؼالً ٣خ ٓالً ٤ًق طظل٤ِٖٔ ٌٛٙ حُٞكيس 

حُٞك٤يس  ـ َٛ طٜيّه٤ٖ ٣خ هخُظ٢ ُٞ هُِض ُِي إٔ ٍر٢ّ ٛخٍ رخُ٘ٔزش ٢ُ ٛٞ حُِٔٞس

..  ك٢ ك٤خط٢ 

َْ رخهلل  . ـ ِٝٗؼ

٢ٛٝ  ـ ٛل٤ق ا٢٘ٗ ٓخ إٔ كظلُض ػ٢٘٤ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس كظ٠ كويُص أهَد اٗٔخٗش ٢ُ

كظ٠  رَ.. كِْ أػَف ك٤ٜ٘خ ٟٓٞ أر٢ ح١ٌُ أرؼي٢ٗ ػٖ ًَ حٗٔخٕ ٓٞحٙ  (أ٢ٓ  )

 )إٔ  ٌُٖ ٍؿْ ًَ ٌٛح أٗؼَ ح٥ٕ! أُِٛٚ ٝأَٛ أ٢ٓ ُْ ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼَك٢٘ ػ٤ِْٜ 

! ٛٞ أ٢ِٛ ًَٝ هَحرظ٢  (هللا 

هخُض  ىٓؼض ػ٤٘خ حَُٔأس ٢ٛٝ طٔٔغ ٌٛٙ حُلظخس طظٌِْ رٌٜح حٌُالّ حٌُز٤َ ٝحُٔئػَ،

: أّ ٓ٘ظظَ ٢ٛٝ طلخٍٝ حُيهٍٞ ك٢ حُٟٔٞٞع 

ٍَ هخٙ ٣خ ػ٣ِِط٢  .. ـ ُوي ؿجض ح٤ُّٞ ألٓ

! ـ هخٙ 



! ـ ؿجُض ألٍٟ ٍأ٣ي ك٢ حر٢٘ ٓ٘ظظَ 

!! ـ ٓ٘ظظَ ؟

ِٚ ٖٓ هٔٞس حأل٣خّ طلخٍٝ ؿخٛيسً إٔ طظ٘خ٠ٓ ًُي  ًخٗض ٓالً ٍؿْ ًَ ٓخ طَٔ ر

 ٗؼْ كٌٔ٘ إٔ ٍأص إ أرخٛخ ال ٣ط٤ن ٓٔخع ٌٛح حإلْٓ ٢ٛٝ طلخٍٝ رٔخ! حإلْٓ 

. طِٔي ٖٓ هٞس إٔ ال طًٌَُٙ أٓخٓٚ 

: هخُض أّ ٓ٘ظظَ ٓزظٔٔش 

؟ ... ؟ ٓخ ٍأ٣ِي رؤر٢٘ ًِٝؽ .. ُٔخًح َٗى ًِٛ٘ي ٌٌٛح ! ـ ٓخ رِي ٣خ ٓالً 

! ـ ُٝؽ 

كٔخًح طو٤ُٖٞ ؟ .. ـ ُوي ؿجض ح٤ُّٞ هخ١زشً ا٣خِى ُُٞي١ 

... ُٔخًح أٗخ رخٌُحص ؟ أه٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح هَحٍِى أِٗض .. ـ ٌُٖ ٣خ هخُظ٢ 

.. ـ ٛيّه٢٘٤ ٣خ ػ٣ِِط٢ ، اُٗٚ ٛٞ ٖٓ أ٢ٍِ٘ٓ 

رٌٜح  ٗؼْ ًخٗض طظ٠٘ٔ إٔ طَطز٢! ًخٗض حُيٛ٘ش ٝحالٍطزخى رخى٣ظخٕ ػ٠ِ كظخط٘خ 

ال  حُ٘خد ٌٓ٘ أٍٝ َٓس ٍأطُٚ ك٤ٜخ ، ٌُٖ رؼي ٍَٓٝ حأل٣خّ ٛخٍص ط٘ؼَ اٜٗخ

.. ُٔخ ٣ٌُِٔٚ ٖٓ ٛلخء حَُٝف ١ٜٝخٍس ح٣ََُٔس .. طٔظلن ٌٛح حإلٗٔخٕ 

: هطغ طل٤ٌَٛخ َٓس أهَٟ ٛٞص أّ ٓ٘ظظَ ٢ٛٝ طوٍٞ 

أِٗض  ـ أػَف رٔخًح طل٣ٌَٖ ح٥ٕ ، ٌُٖ ٣خ ٓالً ُوي طـ٤َص حألٍٓٞ ًؼ٤َحً َٝٛص

. حهظ٤خٍ ٓ٘ظظَ حُٞك٤ي 

هخُض !   رخُٔؼخىس ٝحُ٘٘ٞس ُٔٔخػٜخ طِي حٌُِٔخص ٌُٜ٘خ طًٌَص ٤ٗجخً ٓخٓالًٗؼَص 

: رؤُْ 

! ـ آٙ ٣خ هخُظ٢ ُٞ ًخٕ حألَٓ ر٤ي١

. إ أَٓ أر٤ِي َٜٓ إ ٗخء هللا .. ـ ال ػ٤ِي ٣خ ٓالً 

 !ٛٔظض ٓالً ٢ٛٝ طظو٤َ ٓالٓق ٝحُيٛخ ػ٘ي ٓٔخع حُوزَ 

 

 هخٓض أّ ٓ٘ظظَ ٢ٛٝ طيػٞ هللا إٔ ٣ظْٔ حألَٓ ػ٠ِ ه٤َ ٝحٕ ٣ـٔغ َٗٔ حرٜ٘خ

ٍٟخُٙ ٓزلخٗٚ  رٌٜٙ حُلظخس ، أٓخ ٓالً كٔخ ًخٕ ٜٓ٘خ االّ إٔ ىػض هللا إٔ ٣لؼَ ٓخ ك٤ٚ

 .ٝٓخ ك٤ٚ ٛالف أَٓٛخ ٝأَٓ ًُي حُ٘خد 

 

 

 

 



 الفصل الثالث عشر

 

 

ِٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ  ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٖٓ ٍإ٣ش أّ ٓ٘ظظَ ُٔالً هخّ ُٝؿٜخ ر٣ِخٍس ٛخكز

: ٝٛ٘خى ىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٌٛح حُلي٣غ 

.. ـ أٗض طؼَف ٣خ ٛخكز٢ هيٍى ك٢ هِز٢ 

. ـ أٌَٗى ٣خ ٣ًَْ 

ٍَ ٓخ  ٢ًُِّ أَٓ ح٤ُّٞ إٔ أأهٌ ٓٞحكوظي ػ٠ِ أٓ . ـ حٌَُ٘ هلل ٣خ أرخ ٓالً ، ٝ

ـ ه٤َ إ ٗخء هللا ؟ 

 ـ أطَ٘ف أٗخ ٝحر٢٘ ًَٝ ػخثِظ٢ إٔ ٣لَٜ حُوَد ر٤٘٘خ أًؼَ ٖٓ هالٍ ١ِذ ٣ي

. حر٘ظي ٓالً ألر٢٘ ٓ٘ظظَ 

 ً ص ػ٤٘خٙ ٖٓ حُـ٤ع ، ُْ ٣ظلَٔ ٌٛح حٌُالّ هخّ ٝحهلخ َّ ػ٠ِ  ٛٔض كخٓي ٝهي أكٔ

: ٓيَّ ٣يُٙ ا٠ُ ٛخكزٚ هخثالً .. هي٤ٓٚ ٓلخٝالً اٜٗخء حُلي٣غ 

! ـ ٓؤكٌَ رخُٟٔٞٞع 

: طلخؿؤ أرٞ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٌٛح حُظَٜف حُـ٣َذ كوخّ ٝٓيَّ ٣يُٙ ٛٞ ح٥هَ هخثالً رؤُْ 

ُٓٔؼظ٘خ ٣ٌٔ٘ي  ـ حُٔيّس ٓلظٞكش أٓخٓي ، إ ً٘ض ط٣َي حُٔئحٍ ػّ٘خ ٝػٖ أهاله٘خ ٝ

. هللا  ًُي ا٠ُ إٔ طلَٜ حُٔٞحكوش إ ٗخء هللا أٗخ أٗظظَ حَُى ، ك٢ أٓخٕ

٣ُـخ١ُ  ٌُٖ ُٔخًح ٛٞ ٣لؼَ ًُي ؟ ُٔخًح.. ٗؼَ أرٞ ٓالً رخُوـَ ٖٓ ٓٞء طَٜكٚ 

حُٜؼزش ؟ أُْ  ؟ أُْ ٣ولٞح ٓؼُٚ ك٢ طِي حأل٣خّ !ءٌٛٙ حُؼخثِش رٌٜح حُـِحء ح٢ُٔ

ٌٌٛح ك٢ ك٤ٖ اْٜٗ  ٣٘وٌٝح ك٤خس حر٘ظٚ حُٞك٤يس ؟ اًحً ُٔخًح ٢ُٔ٣ء حُظَٜف ٓؼْٜ

! ٣َ٣يٕٝ حُظوَد ٓ٘ٚ ٤ُْ االّ 

أٓجِش ًؼ٤َس ًخٕ ٛٞص ح٤ٔ٠َُ ٣طَكٜخ ػ٠ِ كخٓي ٌُٖٝ ٣ؤط٢ ٛٞص ح٤ُ٘طخٕ 

 اْٜٗ أىحٍٝح ىٓخؿٜخ ٝؿِٔٞٙ.. اْٜٗ ٣َ٣يٕٝ حهظطخف حر٘ظي حُٞك٤يس : ُٚ  ٤ُوٍٞ

اْٜٗ ...اْٜٗ ! ٝؿؼِٞٛخ طُ٘ؼَى رؼيّ طَر٤ظٜخ طَر٤شً ٛل٤لش ٝرؤٗي ٓوَٜ ٓؼٜخ 

 اْٜٗ... 

 

: ٛخف ٝهي ٟٝغ ٣يُٙ ػ٠ِ ٍأٓٚ 

ؿؼِٞٛخ  ٤ُْ ُي١ ؿ٤َٛخ ، ٤ُظْٜ ُْ ٣ٔخػي٢ٗٝ ، ٤ُظْٜ! ـ ُٖ أٓٔق ُْٜ رٌُي أريحً 

حُز٤ض ٖٓ  ٤ًق ٓؤكخٍهٜخ ؟ ٤ًق ٤ٌٕٓٞ... ! طٔٞص هزَ إٔ أٍحٛخ طز٤ؼ٢٘ ٌٌٛح 

٤ًق ؟؟ ..٤ًق ... ىٜٝٗخ 



ٍَ آهَ  ٍرّخٛخ  ُوي.. ًخٕ ٝحُيٛخ ٣٘ؼَ رؤٜٗخ ٌُِٓٚ ٝكيُٙ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ َُؿ

أكيع  حٗظَٟ ُٜخ أؿَٔ حُٔالرْ ٝأؿِٜٔخ أٓخّ.. ًٝخٕ ٓؼ٤ٚ ًِّٚ ألؿِٜخ 

كِوي طًَض  حألؿِٜس ٝأٍهخٛخ ، كِْ ط٠ـَ ٣ٞٓخً أٝ طِٞٓٚ أٝ طؼظذ ػ٤ِٚ ، أٓخ ح٥ٕ

حُل٤خس  طًَض حُٔالرْ حُلخهَس ٝحألؿِٜس حُٔظ٘ٞػش ، طًَض طِي.. ًَ ٢ٗء 

٣خ ! ٤ٓٝـؼِٜٞٗخ طظًَُٚ ٛٞ ح٥هَ! رٔززْٜ ْٛ .. ٝٛخٍص طؼ٤ٖ ك٤خسً أهَٟ 

أرٞ ٓالً  ظَ ح٤ُ٘طخٕ ٣ّٞٓٞ ُٚ ١ٞحٍ طِي ح٤ُِِش ، ًخٕ! ٣خ ٍُِٜٞ .. ُِلخؿؼش 

.. ٗخ٤ٓخً إٔ حَُٝف طلظخؽ ا٠ُ ؿٌحء ًٔخ إٔ حُـٔي ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٌحء 

ًخٕ ٣ظٖ أُٗٚ رظـ٣ٌظٜخ .. ُوي ٠ٔٗ إٔ ٣ُـ١ٌّ ٍٝف كظخطٚ ٣َُٝر٢ّ ٗلٜٔخ 

 أكٖٔ حُـٌحء ٝرظَك٤ٜٜخ رظِي حألىٝحص حُلي٣ؼش ٝرِزٜٔخ أك٠َ ٝأٍه٠ حُٔالرْ

حألػ٠خء  ُْ ٣ؼَف إ حُظَر٤ش ٢ٛ طَر٤ش حُ٘لْ ٝحَُٝف ال طَر٤ش! كؤُٗٚ ٍرّخٛخ 

 .ٝحُـٔي

 

 *  *  *

 

 ٝك٢ حُٜزخف ًخٕ كخٓي هي هٍَ إٔ ال ٣ٌٛذ ا٠ُ حُؼَٔ ٌُٜح ح٤ُّٞ ألٗٚ ٣٘ؼَ      

ِٚ ػٜ٘خ .. رخُظؼذ ٝحإلٍٛخم  . ٓؤُظٚ ٓالً ػٖ حُٔزذ كِْ ٣ٌُِٜٔخ ٝأىحٍ رٞؿٜ

 ! (أؿخ٢ٗ حُٜزخف  )اطـٚ ٗلٞ حُظِلخُ ٝٗـَّ ًُي حُـٜخُ ٝؿِْ ٣ٔظٔغ ُـ 

ِٚ ٌٛح كٜٞ ال ٣ؼَف ٖٓ ًُي حُـٜخُ ؿ٤َ  َٗ٘س حألهزخٍ  )طؼـزض ٓالً ٖٓ طَٜك

 !! )

 طًَظُٚ ًٝٛزض ا٠ُ ؿَكظٜخ ، ٌُٖ ٛٞص حُـ٘خء ريأ ٣َطلغ ٤ٗجخً ك٤٘جخً ، ٗؼَص

 ُوي طًَض ٓٔخع حألؿخ٢ٗ! اٜٗخ ه٘ؼ٣ََس ط١َٔ ك٢ ؿ٤ٔغ ريٜٗخ ! ر٘ؼٍٞ ؿ٣َذ 

حُلظَس  ٢ٛٝ ح٤ُّٞ ٝألٍٝ َٓس رؼي طِي (كَحّ  )ٌٓ٘ ٍٜٗٞ ٌٓ٘ أرِـٜخ ٓ٘ظظَ رؤٜٗخ 

! أكٔض رؤٜٗخ ط٣َي حُظو٢ء .. ططَم ٓٔخٓؼٜخ طِي حٌُِٔخص ح٤ُ٘طخ٤ٗش 

 َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ ا٢٘ٗ َُٛص أًَٙ ٓٔخع حألؿخ٢ٗ ا٠ُ ٌٛٙ: طٔخءُض ٓغ ٗلٜٔخ 

!! حُيٍؿش ؟ أٗخ حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ٢ٗء ٢٘٤ُِٜ٣ ػٜ٘خ ، أؿيٝ ح٤ُّٞ ًخٍٛشً ُٜخ 

 ٛخٍص طلٔيُ هللا ػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘ؼٔش ، ٢ٛٝ طظًٌَ ٓخ ًخٕ ٣وُٞٚ ٓ٘ظظَ ُٜخ رٌٜح

 اٗي ٓظ٤ٌَٖٛ حُـ٘خء ٣خ ٓالً ػ٘يٓخ طٔ٘ؼ٤ٖ ٗلٔي ػٖ حالٓظٔخع: حُوٜٞٙ 

ٓظؼظخى  ا٤ُٜخ ُلظَسٍ ٓخ ، ألٕ حُ٘لْ ًخُطلَ حُٜـ٤َ ػ٘يٓخ طؼٞى٣ّٜ٘خ ػ٠ِ ٢ٗء

: ًٝٔخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ ! ػ٤ِٚ ٝٓظ٘وخى ُِي ُٝٞ رؼي ؿٜخٍى ٣ٞ١َ 

ُْ طظًَٚ حُ٘لْ ًخُطلَ ِ إ  ! ّٗذ ػ٠ِ       كّذِ حَُٟخع ٝحٕ طلطٔٚ ٣٘لط



.. حٌُِٔخص  ٝٛخ ٢ٛ ٗلٜٔخ ح٤ُّٞ ط٘وخى إلٍحىطٜخ حُو٣ٞش ٝهي ٛخٍص طٌَٙ ٓٔخع طِي

. اٜٗخ ٗؼٔش ػظ٤ٔش 

 كظلض! ُْ طظلَٔ ٓالً ٓٔخع ٛٞص ًُي حُٔطَد ٍؿْ اُٗٚ ًخٕ حُٔل٠َّ ُي٣ٜخ 

..  رخد ؿَكظٜخ ٝحطـٜض ك٤غ ٣ـِْ ٝحُيٛخ ، كخُٝض حُظٌِْ ٓؼٚ ٌُٖ ٓخ ٖٓ كخثيس

: حطـٜض ٗلٞ حُظِلخُ كول٠ض ٛٞطٚ ػْ هخُض ُٚ 

ِٙ حألؿخ٢ٗ طـؼِي ال.. ـ حٓظ٤ٔلي ػٌٍحً ٣خ أرظ٢  طٔٔغ  ٢ٌُ٘ أ٣ٍي إٔ أًِٔي ٌٝٛ

.. ٛٞط٢ 

! ـ ٓخ ح١ٌُ ط٣َي٣٘ٚ أ٣ظٜخ حُلظخس حُٞهِلش ؟

 إ ٛ٘خى كَم ًز٤َ ر٤ٖ حُيحٍ حُظ٢ طٌٜٔ٘خ.. ـ أر٢ أٍؿٞى كو٢ أٓٔؼ٢٘ ُلظخص 

! حُٔالثٌش ٝحُيحٍ حُظ٢ طَطخىٛخ ح٤ُ٘خ٤١ٖ

إ ( : ))ػ٤ِْٜ حُٔالّ)ٝأَٛ ر٤ظٚ  (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)كِوي ؿخء ػٖ حٍَُٓٞ 

( . (حُٔالثٌش  حُيحٍ حُظ٢ ٣ُٔٔغ ك٤ٜخ حُـ٘خء ال ٣ُٔظـخد ك٤ٜخ حُيػخء ٝال طيهُِٜخ

رلًٍَش  رؼي ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ ًخٗض طوَؽ ٖٓ هِزٜخ حُٜخىم هخّ ٝحُيٛخ ٖٓ ٌٓخٗٚ

هخّ رًَِٜخ  ًخٗض ٛلؼش ه٣ٞش ؿؼِظٜخ طٔو٢ أٍٟخً  ػْ.. ٣َٓؼش ٓيَّ ٣يُٙ ٠٤َُرٜخ 

: رويٓٚ ، ٝٛٞ ٣َٜم رٜٞص ٤ٗطخ٢ٗ 

. ـ ُْ أػي أكظَٔ أِٓٞري حُٞهق ، طزخً ُِي ُٝظِي حُؼخثِش 

د َّ  ٓلزٜخ ٖٓ ٗؼَٛخ ٝأٝهلٜخ ػ٠ِ هي٤ٜٓخ ٝٛٞ ٓخ ٣ِحٍ ٣ُٔٔي ر٘ؼَٛخ ، ه

! ٍأٜٓخ ٖٓ حُـيحٍ ٝٛخٍ ٠٣َرٜخ رٚ كظ٠ كويص حُٞػ٢ 

ِوخس أٓخٓٚ رال كَحى  ُٓ  طًَٜخ ٝحطـٚ ٗلٞ رخد حُيحٍ ٝٛٞ.. ٗظَ ا٤ُٜخ ٢ٛٝ 

: ٣َٜم ًخُٔٔؼٍٞ 

 !٤ُظِي طٔٞط٤ٖ .. ـ ٤ُظِي طٔٞط٤ٖ 

 

 حألُْ! ًخٗض حُيٓخء ط٤َٔ ٖٓ ٍأٜٓخ ػ٘يٓخ أكخهض ، ك٤ٜ٘خ طًٌَص ٓخ كيع 

! ٣ٜيع رَأٜٓخ ٝحُيّ ٤ٔ٣َ ٖٓ أػ٠ِ ؿز٤ٜ٘خ ىٕٝ طٞهق

ََ أرخٛخ   رلؼض ػ٘ٚ ك٢.. أىحٍص رٞؿٜٜخ ك٢ أٍؿخء حُـَكش ـ ٢ٛٝ طَطـق ـ ُْ ط

 كخُٝض حالهظَحد ٖٓ ؿٜخُ حُٜخطق ،! ُوي طًَٜخ ٝهَؽ .. ًَ حٍُِٔ٘ كِْ طـيٙ 

.. ٍكؼض حُٔٔخػش ٝأىحٍص حَُهْ ح١ٌُ ال طؼَف ؿ٤َٙ .. ِٝٛض ا٤ُٚ

! ٍكؼض حُٔٔخػش أّ ٓ٘ظظَ ٝٓخ إٔ ٓٔؼض ٓالً ٛٞطٜخ كظ٠ ريأص رخُزٌخء 

: أّ ٓ٘ظظَ رؼي إٔ ػَكض ٛٞص حُٔظليػش  ٛخكض

ٓخ رِي ؟ َٛ كيع ٌَٓٝٙ ؟ ! ـ ٓالً 



: أؿخرض ٓالً رٜٞص ٓظوطغ 

! أٗخ رلخؿش ا٠ُ ٓٔخػيطي ، ٍأ٢ٓ ٣ِ٘ف ىٓخً ىٕٝ طٞهق ... ـ هخُظ٢ 

! ٓخًح ؟ ٓؤًٕٞ ػ٘يى كخالً : ٛخكض أّ ٓ٘ظظَ 

٣لؼَ  ؿخء ٓ٘ظظَ ػ٠ِ أػَ ٤ٛخف أٓٚ ، ٓؤُٜخ ػٖ حألَٓ كؤهزَطٚ ، ُْ ٣ؼَف ٓخًح

 :ًٍٞ ٗلٞ حُزخد ٛخكض رٚ أٓٚ .. ك٤ٜ٘خ 

! ـ ٓخًح ٓظلؼَ ؟

! ـ ٓؤًٛذ ا٤ُٜخ ١زؼخً 

. ـ حٗظظ٢َٗ ٓآط٢ ٓؼي 

 ًٍذ حالػ٘خٕ ٤ٓخٍس حألؿَس ٓظـٜخٕ ٗلٞ ُِٜٓ٘خ ٝٓخ إٔ ٝٛال كظ٠ ٝؿيح رخد

: حٍُِٔ٘ هي طَُى ٓلظٞكخً ، ىهَ ٓ٘ظظَ َٓٔػخً ٝٛٞ ٣َٜم رال ٝػ٢ 

ٓالً أ٣ٖ أِٗض ؟ ... ـ ٓالً 

 ًخٗض! ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى أكي ىحهَ حُٜخُش ، ٍأٟ حُيٓخء ػ٠ِ حُلخث٢ ٝػ٠ِ حألٍٝ 

 ٓالً طٔٔغ ٛٞطٚ ٢ٛٝ ك٢ ؿَكظٜخ رؼي حٕ أهٌ ٜٓ٘خ حُِ٘ف ًَ ٓؤهٌ ، حٍطيص

 كـخرٜخ رٜؼٞرش رؼي إٔ ٍرطض ؿز٤ٜ٘خ روطؼش هٔخٕ ٓلخُٝش هطغ ٣ِٗق حُيّ ،

كظلض رخد حُـَكش ر٤ي٣ٖ َٓطـلظ٤ٖ ، هَؿض ٝؿخءص ػ٤٘خٛخ رؼ٢٘٤ ٓ٘ظظَ ، 

حطـٜض 

 أٓخ ٛٞ كِوي ٝهق ٛخٓظخً ، ًخٗض.. ٗلُٞٙ ٝهي ؿِٔض حُيٓٞع ٝؿٜٜخ حُٔالث٢ٌ

ـٔخً ػ٤ِٜخ ، ٠ًٍض  ُٓ طظويّ ٗلٞٙ ٝٓخ إٔ ِٝٛض روَرٚ كظ٠ ٓوطض أٍٟخً 

كزؼي ًَ ! حطـخٜٛخ ٝٛٞ ٓخُحٍ ٝحهلخً رال كَحى ًٝؤُٗٚ ال ٣ٜيم ٓخ ٣َٟ  ٝحُيطٚ

إٔ  حُلظَس ٖٓ حُلَحم ٛٞ ٣َحٛخ ح٥ٕ رٌٜح حُٔ٘ظَ ٝرٌٜح حُٔٞهق ػْ ال ٣ٔظط٤غ طِي

! ٣وظَد ٜٓ٘خ 

: ٝأه٤َحً حٓظَؿغ هٞحٙ هخثالً 

إٔ  ٓؤًٛذ ألك٠َ ٤ٓخٍس أؿَس ا٠ُ رخد حُيحٍ ٝأِٗض كخ٢ُٝ رؤ١ ٣َ١وش.. ـ أٓخٙ 

. طـؼ٤ِٜخ طٔظؼ٤ي ٝػ٤ٜخ 

ٗض حُلظخس ٢ٛٝ طز٢ٌ صكٞاٍَٛٝ ٍح٠ًخً ٗلٞ حُوخٍؽ ٝٓخ ًخٕ ٖٓ أٓٚ اال إٔ 

 : طٔظـ٤غ رخُيػخءٝ

َّ رِي ٣خ كظخط٢ حُـخ٤ُش ؟ ٓخ ح١ٌُ أٛخري أ٣ظٜخ حُؼ٣ِِس ؟  ـ ٓخ ح١ٌُ ك

 رؼي ػَ٘ ىهخثن طو٣َزخً ًخٕ حالػ٘خٕ هي أٝٛالٛخ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٝٛ٘خى طِوض

. حُؼالؽ ٖٓ حُطز٤ذ ح١ٌُ كخٍٝ ؿخٛيحً ح٣وخف حُِ٘ف ٝطؼو٤ْ حُـَف ػْ ٍرطٚ 



 ًخٕ ٓ٘ظظَ ١ٞحٍ كظَس حُؼالؽ ٝحهلخً هخٍؽ حُـَكش ٣٘ظظَ رظَهذ ، هَؿض أٓٚ

: رخىٍٛخ رخُٔئحٍ 

َٛ طلٔ٘ض ؟ .. ـ ٛخ ٣خ أٓخٙ 

. حُلٔي هلل .. ـ ٗؼْ 

: ٝك٢ ٌٛٙ حألػ٘خء هَؽ حُطز٤ذ ٖٓ حُـَكش ّٝٝؿٚ ًالٓٚ ا٠ُ أّ ٓ٘ظظَ هخثالً 

ـ َٛ أِٗض ٝحُيطٜخ ؟ 

. ٗؼْ ٣خ ىًظٍٞ .. ـ ٗؼْ 

. ـ كٔ٘خً أٍؿٞ حالٛظٔخّ رٜخ أًؼَ ك٢ٜ طلظخؽ ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُؼ٘خ٣ش 

 ىهَ حالػ٘خٕ رؼي ًُي ا٠ُ حُـَكش ٝٓخ إٔ ٍأطٜٔخ ٓالً كظ٠ كخُٝض حُٜ٘ٞٝ

. حُـِّٞ حإلطٌخء ٝحطـٜض ا٤ُٜخ أّ ٓ٘ظظَ ٝٓخػيطٜخ ػ٠ِ 

: هخُض ٓالً ٢ٛٝ طٔٔي ر٤ي أّ ٓ٘ظظَ ٓلخُٝشً حالٓظ٘خى ػ٤ِٜخ 

! َٓسَ أهَٟـ ال أػَف ٤ًق أًٌَْٗ ، كٜخ أٗظْ ط٘وٌٕٝ ك٤خط٢ 

 :أّ ٓ٘ظظَ أؿخرظٜخ 

ٖٝٓ ٗلٖ ؟ ! حٕ ط٣ٌَٖ٘.. ـ ٓخ ٌٛح حٌُالّ ٣خ ٓالً 

أُٔ٘خ ػخثِظِي ؟ 

: هخٍ ٓ٘ظظَ َٝٗحٍس حُـ٠ذ طظطخ٣َ ٖٓ ػ٤٘٤ٚ 

ـ ٖٓ هخّ ر٠َرِي ؟ 

: ٣ٝؼ٤ي ٓ٘ظظَ حُٔئحٍ رؼٜز٤ش  (طٜٔض ٓالً ىٕٝ اؿخرش  )

ـ أهز٢٘٣َ رَرِي ، َٛ ٛٞ أرٞى ؟ 

! ـ ٗؼْ ٣خ ٓ٘ظظَ اُٗٚ ٛٞ 

هزَ ؟ ٓخ  ـ ُٝٔخًح كؼَ ًُي ؟ ُٔخًح ٌٛٙ حُؤٞس ٌٝٛح حُـزَٝص ؟ ُْ ٗؼٜيُٙ ٌٌٛح ٖٓ

! ح١ٌُ طـ٤َّ 

: أؿخرض ٓالً ٝهي طألألص ىٓؼظخٕ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ 

! أٗخ حُظ٢ طـ٤َص ٌٝٛح ٓخ ال ٣ط٤وُٚ أر٢ .. ـ أٗخ ٣خ ٓ٘ظظَ 

: ٝريأص طَٔى ُْٜ حُوٜش ٝٓخ إٔ حٗظٜض كظ٠ رخىٍطٜخ أّ ٓ٘ظظَ رخُوٍٞ 

 طَٜكي ٌٛح ًخٕ ك٤ٚ ٢ٗء ٖٓ حُـَأس ػ٠ِ.. ـ  َٛ ط٣َي٣ٖ حَُٜحكش ٣خ ٓالً 

 ػْ إ ٓؼظْ! ٝٓخ ًخٕ ٣ـذ إٔ طظَٜك٢ ًٌُي ٝٛٞ ك٢ ٌٛٙ حُؼٜز٤ش .. ٝحُيى 

 ح٥رخء ٣خ حر٘ظ٢ ال ٣ظلِٕٔٞ إٔ ٣ٜ٘لْٜ أر٘خإْٛ رَ إ رؼ٠ْٜ ٣٘ؼَٕٝ رّٜلش

س رخإلػْ  ِّ ! أٍحء أر٘خثْٜ ٌُْٜ٘ ال ٣ؼظَكٕٞ رؤهطخثْٜ طِي ك٤غ طؤهٌْٛ حُؼ



 ـ ٛيه٢٘٤ ٣خ هخُظ٢ أٗخ ُْ أٍٙ رظِي حُؼٜز٤ش ٖٓ هزَ رَ ػ٘يٓخ طٌِٔض ٓؼٚ

 روٜٞٙ حُـ٘خء ُْ أًٖ أػَف ك٤ٜ٘خ إ هِزُٚ هي كَٔ ػ٢ِّ ًَ ٌٛح حُزـٞ

ٓخروخً  ٝحُلوي رل٤غ اُٗٚ ًخٕ ٣َ٣ي أ١ كَٛش طٌّٔ٘ٚ ٖٓ َٟر٢ ٓغ اٗٚ ُْ ٣لؼِٜخ

! رَ ٌٛٙ أٍٝ َٓس ك٢ ك٤خطٚ ٠٣َر٢٘ ك٤ٜخ 

ٟٝؼض ٓالً ٣يٛخ ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٝٛخٍص طز٢ٌ رلَهش ك٢ ك٤ٖ ًخٗض أّ ٓ٘ظظَ 

.. طلخٍٝ طٜيثظٜخ 

 : هخٍ ٓ٘ظظَ 

ـ ٣ـذ إٔ ُٗؼ٤يى ا٠ُ حٍُِٔ٘ كخالً ٝاالّ ٤ٓظلخهْ حُٔٞهق ا٠ُ 

. ٣ـذ حٕ ط٢ٌٗٞ ٛ٘خى هزَ ػٞىطٚ .. أًؼَ ٖٓ ٌٛح 

: أٌٓٔض ٓالً رؼ٤خد أّ ٓ٘ظظَ ًخُطلِش حُٜـ٤َس ٢ٛٝ طوٍٞ 

اُٗٚ ..اروٞح ٓؼ٢ ، ٤ٓوظ٢ِ٘ إ طًَظ٢ٗٞٔ .. ـ أٍؿًْٞ ال طظ٢ًَٗٞ ُٞكي١ ٓؼٚ 

! ٛخٍ ٢ٌَ٘ٛ٣ ٝال ٣ط٤ن ٍإ٣ظ٢ 

: هخٍ ُٜخ رٍٜٞص ٓو٘ٞم .. ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣ٔٔغ طِي حٌُِٔخص ٝهِزٚ ٣ظوطغ أُٔخً 

أِٗض  ـ ُٞ ًخٕ حألَٓ ر٤ي١ ٣خ ٓالً ٓخ طًَظي ُلظش ٝحكيس ٓؼُٚ رؼي ح٥ٕ ، ٌُٖ

ؿخٛيحً إٔ  اُٗٚ أرٞى ٝال ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُظيهَ ر٤ٌ٘ٔخ ٝهخٛش أُٗٚ ٣لخٍٝ.. طؼَك٤ٖ 

! ٣زؼيى ػ٘خ ًٔخ هَأ أر٢ ًُي ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٣ّٞ أْٓ 

 : هخُض ٓالً ٢ٛٝ طٔٔق ىٓٞػٜخ 

...! ـ ٓخًح ؟ ُْ أكْٜ 

ُوي ٗؼَ أر٢ إ ٝحُيى حٓظؼٞ ًؼ٤َحً ػ٘يٓخ طٌِْ ٓؼٚ .. ـ ٗؼْ ٣خ ٓالً 

! رٟٔٞٞع ١ِذ ٣يِى ، كظ٠ اٗٚ ١َى أر٢ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس 

 :ٛخكض ٓالً 

! ـ ١َىُٙ 

 :هخُض أّ ٓ٘ظظَ 

ّٔخّ ؿيحً كخألَٓ ال  ـ ال ط٠ّوْ حُٟٔٞٞع ٣خ ر٢ُ٘ ، ًَ ٓخ ك٢ حألَٓ إ أرخى ك

٣ٔظلن حالٓظ٤خء ٓطِوخً ، حُْٜٔ ح٥ٕ إٔ طَؿغ ٓالً 

. هزَ ػٞىس ٝحُيٛخ ٤ٓٝلؼَ هللا ٓخ ك٤ٚ ًَ حُو٤َ ربًٗٚ طؼخ٠ُ 

٣ََٓٛخ  ٝرؼي ٓخػش طو٣َزخً ػخى ٝحُيٛخ ا٠ُ حُيحٍ ٝرلغ ػٜ٘خ كٞؿيٛخ ٗخثٔش ػ٠ِ

 !ٌٌٛح ًخٕ ٣ظٖ .. ٝهي ػخُـض ٗلٜٔخ ر٘لٜٔخ 

 

 *  *  *



 رؼي ٍَٓٝ ػيّس أ٣خّ ػخٝى ٣ًَْ ٣ُخٍس ٛخكزٚ ٌُٖ ٌٛٙ حَُٔس ك٢ ٓوَ ػِٔٚ

 : ٝكخٍٝ إٔ ٣ؤهٌ ُٓ٘ٚ حُوَحٍ حُٜ٘خث٢ كوخرِٚ أرٞ ٓالً رخُوٍٞ 

ٕ ٗلٔٚ ، اٗٚ ال ٣ِٔي ٤ٗجخً ٝا٢ٗ .. ٛخكز٢  ـ أػظٌٍ ٣خ ّٞ إ حرٌْ٘ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ٌ

ؼيّ ٓؼَ ٓ٘ظظَ  ؿ٤َ ُٓ ؽ حر٘ظ٢ ُ٘خد كو٤َ رَ  ّٝ ! ٓـزَ ػ٠ِ إٔ أُ

 :هخٍ أرٞ ٓ٘ظظَ ٓلخٝالً ؿؼَ حألَٓ ١ز٤ؼ٢ 

 

 ٝرؼي أَٜٗ ٤ٌٕٓٞ! كو٢ هطزش ٣خ ٍؿَ .. ـ ٗلٖ ح٥ٕ ال ٣َٗيٛٔخ إٔ ٣ظِٝؿخ 

ؽ ٌٛٙ حُٔ٘ش ٖٓ َّ  حر٢٘ هي كَٜ ػ٠ِ ٝظ٤لش إ ٗخء هللا كؤٗض طؼَف اٗٚ طو

... حُـخٓؼش ٝحُٔٔظوزَ أٓخٓٚ ٓلظٞف 

ؽ حر٘ظ٢ ك٤ٌٕٔٞ حُِٝحؽ  ّٝ ـ ال ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ ، ا٢٘ٗ ػ٘يٓخ أهٍَ إٔ أُ

! ٣َٓؼخً ريٕٝ كظَس هطٞرش ًٝالّ كخٍؽ 

. ٌَٗ ٛخكزٚ ٝهَؽ ! هخّ أرٞ ٓ٘ظظَ هزَ إٔ ٣ظٌٍَ ًُي حُطَى 

 ٝػ٘ي ػٞىطٚ ا٠ُ حٍُِٔ٘ َٓى حُوٜش ُِٝؿظٚ حُظ٢ حٓظخءص ًؼ٤َحً ٝرٌض ػ٠ِ

: ٤َٜٓ طِي حُلظخس ك٤غ هخُض ُِٝؿٜخ 

ػ٠ِ  ـ ٛيّه٢٘ ٣خ ٣ًَْ أٗخ هِوش ألؿِٜخ ٤ُْٝ ألؿَ ٓ٘ظظَ كؤر٘٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٜ

.. ٣ٔظلوٜخ  ٖٝٓ ٠٣ٖٔ إ أرخٛخ ٤ٓؼط٤ٜخ ُٖٔ! ر٘ض حُلالٍ ، ٌُٖ ٢ٛ ٖٓ ُٜخ ؟

! ٌٛح إ هٍَ كؼالً ط٣ِٝـٜخ 

ُٖ ٓئٕٓ٘ٞ ٣خ حَٓأس  حُزَ٘ ،  ٓئٕٓ٘ٞ رؤٕ هللا ال ٣لؼَ االّ ٓخ ك٤ٚ ِٜٓلش.. ـ ٗل

س ٝٛٞ ٣لؼَ ٓخ ٣٘خء  ِّ . كِ٘يع حألَٓ َُد حُؼ

حٌُالّ  ٗوِض حُٞحُيس ًَ ٓخ ىحٍ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ ا٠ُ أرٜ٘خ ح١ٌُ ٓخ إٔ ٓٔغ ٌٛح

ُٖ ٤ٜ٣ز٘خ  هَ: كظ٠ أه٘ؼٜخ رؤٕ ًالّ أر٤ٚ ٛل٤ق ٓجش رخُٔجش ، ػْ ٍىّى ٓغ ٗلٔٚ 

 ...اال ٓخ ًظذ هللا ُ٘خ 

 

! ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣لخٍٝ إٔ ٣زيٝ أٓخّ ٝحُيطٚ ٛخىثخً ًٝؤٗٚ ٣ؼَف ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ٓٔزوخً 

: هخّ ٝىهَ حُـَكش ٝٛ٘خى ٛخٍ ٣ليّع ٗلٔٚ 

ٍَ  ـ أٗخ كو٤َ ٝال أِٓي ٖٓ حألٓٞحٍ ٝحألٓالى ٤ٗجخً ٝٛٞ ٖٓ كوٚ إٔ ٣ِٝؽ أر٘ظٚ َُؿ

! ؿ٢٘ 

 :ػْ ٛخٍ ٣ظٌِْ رٍٜٞص ٓو٘ٞم ٓظوطغ 



إ ًُي حُـ٢٘ ٤ُٓٔؼي حر٘ظٚ ؟ َٛ  ٍؿَ ؿ٢٘ ، ٌُٖ ٖٓ ٠٣ٖٔ ُٚ.. ـ ٗؼْ ؿ٢٘ 

ؿ٤يحً اٜٗخ ٓوظ٘ؼش ر٢ ٝٓظٌٕٞ ٓؼ٤يس  حُٔخٍ ًَ ٢ٗء ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس ؟ ٛٞ ٣ؼَف

.. ٓؼ٢ 

اًحً ُٔخًح ٣لؼَ رٜخ ًُي ؟ إ ًخٕ ٣لزٜخ ُٔخًح ال ٣ـؼِٜخ طؼ٤ٖ ٓغ ٖٓ 

ُٔخًح ٣لؼَ ح٥رخء رز٘خطْٜ ٌٌٛح ؟ .. حهظخٍطٚ ٢ٛ 

ٕٝ  أ٣ٖ ٤ٌٓٛزٕٞ ٖٓ ػٌحد هللا ؟ ُٔخًح ٤ٔ٣َٕٝ ٍٝحء ٗيحء ح٤ُ٘طخٕ ؟ أ٣ٖ َّ ٤ٓل

س ٝػٌحرٚ ؟ أ٣ٖ ؟ أ٣ٖ ؟ ِّ !! ٖٓ حٗظوخّ ٍد حُؼ
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 ٛخ ٢ٛ حأل٣خّ ٝحألَٜٗ ط٢٠ٔ ، ًخٗض أّ ٓ٘ظظَ ططَ ػ٠ِ حرٜ٘خ ٛزخف ًَ ٣ّٞ

 ا٠ُ ح٥ٕ ٛٞ... طليّػُٚ ٝط٘ي ٖٓ ػ٣ِٔظٚ كٟٞؼٚ ًخٕ ٓظٞطَحً رؼٞ ح٢ُ٘ء ... 

 ٢ٛٝ ٓخُحُض طِق ك٢ ٓٔؤُش ُٝحؿٚ ٌُٖ ح٣َُخف ًخٗض ال طؤط٢ رٔخ! ريٕٝ ػَٔ 

! ط٘ظ٢ٜ حُٔلٖ 

٤ُٔظ٣َق  ٝك٢ أكي حأل٣خّ ىهَ ٝحُي ٓ٘ظظَ ٝٛٞ ك٢ ؿخ٣ش حُلَف ٝٓخ إٔ ؿِْ ه٤ِالً 

 كظ٠ ُفَّ ُؼخثِظٚ هزَ كٍٜٞ ٓ٘ظظَ ػ٠ِ ػَٔ ك٢ أكي أًزَ حُٜٔخٗغ ك٢

.. رالىْٛ 

ِٚ ك٢ ًُي حُٜٔ٘غ كظ٠ طوخ٠ٟ ٓ٘ظظَ ٍحطزخً ٓغ ِٞ َٜٗ ٝحكي ػ٠ِ ػِٔ ٔ٣ ُْٝ 

ٌٓخكؤس ٓـ٣ِش ٖٓ ٓي٣َ حُٜٔ٘غ ُٔخ ٍأٟ ػ٠ِ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٤ٓٔخء حُظوٟٞ 

. ٝحإلهالٙ ك٢ حُؼَٔ  ٝحُٜالف

 ِٚ .. ؿخء ٓ٘ظظَ ا٠ُ أٓٚ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ٝهي الكض ٓالٓق حٍَُٔٝ ػ٠ِ ٝؿٜ

... حٓظوزِظٚ ًخُؼخىس رٞؿٜٜخ حُزخْٓ 

.. ـ ٓخػيى هللا ٣خ ر٢ُ٘ 

ـ ٝٓخػيِى ٣خ أٓخٙ ، َٛ أط٠ أر٢ ٖٓ حُؼَٔ ؟ 

ٛ٘خى أَٓ  َٛ! ـ ُٔخًح طٔؤٍ ػ٘ٚ ، أٗض طؼَف اُٗٚ ٣ؤط٢ رؼي ٓـ٤جي رٔخػش طو٣َزخً 

ٓخ ٣خ ػ١ِ٣ِ ؟ 

! ـ ٗؼْ ٛ٘خى 

ـ ه٤َ إ ٗخء هللا ؟ 

 ـ أ٣ٍيُٙ إٔ ٣ٌٛذ ٣ّٞ ؿي ٤ُوخرَ أرخ ٓالً ، ٣ٝوزَٙ ا٢٘ٗ كِٜض ػ٠ِ ػَٔ رَ

. ٝحٓظِٔض حَُٔطذ ح١َُٜ٘ ٝٛٞ أػ٠ِ َٓطذ رخُ٘ٔزش ُزخه٢ حُٔٞظل٤ٖ 

 أًػٖ أرٞ ٓ٘ظظَ ُطِذ ُٝيٙ ٝػخٝى ٣ُخٍس ٛخكزٚ ُْٝ طٌٖ اؿخرظٚ ٌٛٙ حَُٔس

!! طوظِق ػٖ حَُٔس حُٔخروش 

ِٚ  هَؽ أرٞ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٍِٓ٘ ٛخكزٚ ٝهي هٍَ إٔ ال ٣ؼخٝى ١ِذ ٣ي طِي حُلظخس الر٘

 .رؼي ٌٛٙ حَُٔس أريحً 
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ٝهي  ؿِْ ٓ٘ظظَ ٣ُوِّذ ٛللخص ًُي حٌُظخد ح١ٌُ أٛيطُٚ ا٣خٙ أٓٚ ك٢ ػ٤ي ٤ٓالىٙ

ٌَّ ٓغ ٗلٔٚ هخثالً  أػَف إ  ال: ٠٠ٓ ػ٠ِ طِي حُلخىػش ٓ٘ش ٜٝٗق طو٣َزخً ، ك

! حُلظَس ؟ ًخٗض أ٢ٓ ٓخُحُض ط٣َي٢ٗ إٔ أطِٝؽ أّ اٜٗخ ؿ٤َّص ٍأ٣ٜخ رؼي ًَ ٌٛٙ

ِٚ ٌٛٞص ٗظؾ ػٖ ١َم رخد ؿَكظٚ ، اٗظزٚ ًٖٔ ٣ٜ٘ٞ ٖٓ  هطغ ًالٓٚ ٓغ ٗلٔ

! َٓػٞرخً  حُّ٘ٞ

ٖٓ ؟ ٖٓ حُطخٍم ؟ : ٛخف 

! أٗخ ٣خ ٓ٘ظظَ ، ػ٘ي١ هزَ ٓؼ٤ي : أؿخرٚ ٛٞص ٝحُيُٙ 

ه٤َ إ ٗخء هللا ؟ : هخٍ ٓ٘ظظَ رِٜلش رؼي إٔ كظق حُزخد 

ُوي هٍَ ػٔي كخٍّ حُؼٞىس ا٠ُ أٍٝ ح١ُٖٞ رؼي ًَ ٌٛٙ .. ـ ًَ حُو٤َ ٣خ ُٝي١ 

! ح٤ُٖ٘ٔ 

: طِِٜض أٓخ٣ٍَ ٓ٘ظظَ ٝٛٞ ٣ٔٔغ ٌٛح حُوزَ ، ٛخف ٝٛٞ ال ٣ٜيم ٓخ ٣ٔٔغ 

... َٛ طِٔف ٣خ أر٢ ! ـ ٓخًح ػ٢ٔ كخٍّ 

حً ٝهي  ّٞ ـ ال ٛيّه٢٘ ٣خ ر٢ُ٘ اٜٗخ حُلو٤وش ، ُوي حٗظ٤ٜض ٖٓ ٜٓخطلظٚ ط

ًّي ٢ُ ٌٛح حُوزَ  . أ

 (حُٞك٢  حُؼالػ٢ )اً ًخٗٞح ٣ٌِٕ٘ٞ .. ًخٕ كخٍّ ٖٓ أػِ حألٛيهخء ٣ٌَُْ ٝكخٓي 

. رؼالهظْٜ حُل٤ٔٔش طِي 

 أطَٜ أرٞ ٓ٘ظظَ رٜخكزٚ ٤ُوزَٙ رٔـ٢ء ػخُؼْٜ ٝح١ٌُ كِٜظٚ حُـَرش ػٜ٘ٔخ ،

 ٍكغ حُٜخطق حرٞ ٓالً ٝطزخىٍ حُٔالّ ٓغ أر٢ ٓ٘ظظَ ٓلخ٤ُٖٝ ط٘خ٢ٓ أكيحع

هخٍ أرٞ ٓ٘ظظَ رٜٞطٚ ... حُوطزش ٝٓخ طزؼٜخ ٖٓ ًَٔ هِٞد ٝؿَف ٓ٘خػَ 

: حُل٤ٖ٘  حُ٘ـ٢

ـ َٛ طؼَف ٣خ أرخ ٓالً إ كخٍّ ٤َٓؿغ ػٖ ه٣َذ ؟ 

ٌَ ٓؼ٤ي ! ٣خ هللا ! ٣خ هللا ! ـ ٖٓ ؟ كخٍّ  . اٗٚ ُوز

ّْ حَُ٘ٔ ًٔخ ً٘خ ٖٓ هزَ إ ٗخء هللا  . ـ ٗؼْ ٣خ كخٓي ٤َٓؿغ كخٍّ ٤َٓٝؿغ ُ

حُؼالهش  ٝٛ٘خ كخٍٝ أرٞ ٓالً إٔ ٢ُٜ٘٣ حٌُٔخُٔش رؤ١ ٣َ١وش ًخٗض رؼي إٔ طو٤َ حٕ

!! ٓظَؿغ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ػخثِش أرٞ ٓ٘ظظَ 

. أهلَ حُٜخطق ٝكخٍٝ إٔ ال ٣لٌَ االّ رَإ٣ش ًُي حُٜي٣ن حُلز٤ذ كخٍّ 



 ُوي ًخٕ كخٍّ ٓلزٞرخً ُيٟ حُـ٤ٔغ ًزخٍحً ٝٛـخٍحً ، ك٤غ ًخٕ ٣ظٔظغ ر٘و٤ٜش

 ه٣ٞش ُٝط٤لش ك٢ حُٞهض ًحطٚ ، ٓخكَ ا٠ُ حُوخٍؽ ٤ٌَُٔ ىٍحٓش حُٔخؿٔظ٤َ

 ٝحُيًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ حإلٓال٤ٓش ًٝخٕ ٣ٔظِي هيٍس ًز٤َس ػ٠ِ حُوطخرش ٝٗظْ

حُيًظٍٞحٙ  حُ٘ؼَ ًٝظخرش حُٔوخالص حألىر٤ش ، ٌُُي ٓخ إ أًَٔ ىٍحٓظٚ ٝأهٌ ٜٗخىس

رالى حُـَد  كظ٠ ٛخٍ أٓظخًحً ُِؼِّٞ حإلٓال٤ٓش ك٢ اكيٟ حُـخٓؼخص حُؼَر٤ش ك٢

 . رخُ٘زخد ٝٓ٘خًِْٜ طؼ٠ٍ٘ٝث٤ْ طل٣ََ ُٔـِش 

 

 ؿخء ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ أهزَْٛ كخٍّ رٔٞػيٙ ٝٛٞ ٣ّٞ ػٞىطٚ ألٍٝ ح١ُٖٞ َٓسً 

! ٝك٢ أ١ ٝهض رخ٠ُز٢ ! ٌُ٘ٚ ُْ ٣وَ ُْٜ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظوزِٞٙ .. أهَٟ 

ح٤٠ُق   ٤ُِٜ٘ٓٔخ الٓظوزخٍ ًُيأحٌُُي ًخٕ ًَ ٖٓ أر٢ ٓ٘ظظَ ٝأر٢ ٓالً هي ٢ّٛ 

. حُؼ٣ِِ ٝٛٔخ ك٢ كخُش ٖٓ حإلٗظظخٍ ٝحُظَهذ 

ٝك٢ طٔخّ حُٔخػش حُؼخَٗس ٛزخكخً ًخٕ كخٍّ ٣وق ػ٠ِ أٍٝ ح١ُٖٞ رؼي كَحم 

أًؼَ ٖٓ ػٔخٕ ٓ٘ٞحص ٝٓخ حٕ ُٔٔض هيٓخٙ طِي حألٍٝ كظ٠ ٓـي هلل ٗخًَحً  ىحّ

ّْ ٣ُٝوزَّ طَحرٜخ ٝٛٞ ٣َىّى ٝحُيٓٞع هي ؿِٔض ٝؿٜٚ  ٝأهٌ ٘٣ :

... ٝٓخ أ٤١ذ ٤ْٔٗ ٛٞحثي ! ـ ٓخ أؿَٔ حُؼٞىس ا٤ُي ٣خ ٢٘١ٝ 

... حطـٚ ا٠ُ ٍِٓ٘ أكي أهخٍرٚ ك٢ طِي حُزِيس ٖٝٓ ٛ٘خى أطَٜ رؤر٢ ٓ٘ظظَ 

 :ٝىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٌٛح حُلي٣غ 

 

ُّ ػ٤ِي ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ  .. ـ حُٔال

. ـ ٝػ٤ٌِْ حُٔالّ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ 

؟ !ـ أُْ طؼَك٢٘ 

! ُْ أٓٔغ ٛٞطي ٖٓ هزَ .. ـ ػٌٍحً 

! َٛ ٤ٔٗض ٛٞط٢ ٣خ ٣ًَْ ... ـ َٛ ٣ٌٖٔ ًُي ؟ ٢ٌُ٘ حطِٜض ري هزَ ػالػش أ٣خّ 

! كخٍّ ... اٗي ... ـ َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ اٗي 

ُِْ ال ٣خ ٣ًَْ ؟  ـ ٝ

َّ ػٖ ًَ َٓس ط٢ٌِ٘ٔ ك٤ٜخ  ! ـ ٌُٖٝ ٛٞطي طـ٤

الف ح٤ٌُِٞٓظَحص آكٌَ َٓس أُكيّػي ٝحُٔٔخكخص ر٤٘٘خ .. ـ حُٔزذ ر٢٤ٔ 

! حُلز٤ذ  ك٤ِٜي ٛٞط٢ ٟؼ٤لخً ٝٓظوطؼخً ، أٓخ ح٤ُّٞ كؤٗخ أُكيػي ٖٓ ىحهَ ح١ُٖٞ

! ٌُٖٝ ٓظ٠ ؟ ُٔخًح ُْ طؤِص ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٓزخَٗسً ٣خ ٍؿَ ! ـ ٓخًح ؟ َٛ ِٝٛض 



 ـ رَٜحكش ُوي هلض إٔ أطـٚ ا٠ُ ُِٓ٘ي ك٤ِػَ أرٞ ٓالً أٝ أطـٚ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ

 ٝأ١ِذ.. ٝكالً ٌُٜٙ حٌُِٔ٘ش كؤٗخ ح٥ٕ ك٢ ر٤ض هخُظ٢ أّ ٓخُْ ! كظِػَ أٗض 

. ٌٓ٘ٔخ إٔ طؤط٤خ كخالً أل٢ٗ رؤٗي حُ٘ٞم َُإ٣ظٌٔخ 

ٍٕ ٌٕٝٗٞ ػ٘يى أ٣ٜخ حُلز٤ذ ، ٓؤطَٜ رلخٓي كخالً  .. ـ ػٞح

ػ٢ِّ ٣خ  ال ٣خ ٛي٣و٢ ، ٓؤطَٜ أٗخ رٚ ٝأهزَُٙ رٔخ أهزَطي ، كال طظؤهَ... ـ ال 

. ا٤ُْٜ  ٛخكز٢ ٝال ط٠ٔ٘ إٔ طـِذ ٓؼي ؿ٤ٔغ أكَحى ػخثِظي كب٢ٗ رؤٗي حُ٘ٞم

ِٙ ٓ٘ظظَ ػ٘ي رخد ٍِٓ٘ أّ ٓخُْ  ... ٝرؼي ٍرغ ٓخػش طو٣َزخً ًخٕ أرٞ ٓ٘ظظَ ٓغ ُٝي

ّْ  ١َم حرٞ ٓ٘ظظَ حُزخد ر٤ي٣ٖ طَطـلخٕ ، كظق حُزخد ٗخد ك٢ ٓوظزَ حُؼَٔ ، ِٓ

هي  ػ٤ِٚ حالػ٘خٕ ٝأىهِٜٔخ ا٠ُ ىحهَ حٍُِٔ٘ ، ٝك٢ ؿَكش حُـِّٞ ًخٕ كخٍّ

 ؿِْ ٝاُظق كُٞٚ ًَ ٖٓ هخُظٚ ٝأر٘خإٛخ ، ٝٓخ إٔ ىهَ أرٞ ٓ٘ظظَ كظ٠ ٝهق

..  كظق ًٍحػ٤ٚ الٓظوزخٍ ٛخكزٚ ٝهي ه٘وظُٚ حُؼزَس.. كخٍّ ٝهي طـ٤َص ٓالٓلٚ 

ِٚ ػ٠ِ ٛخكزٚ ٝٛٞ ٣ز٢ٌ ًخألّ حُؼ٠ٌِ  ! ٠ٍٓ أرٞ ٓ٘ظظَ ر٘لٔ

ِٚ ٝأهٌح ٣٘لزخٕ ىٕٝ إٔ ٣ظٌِٔخ ًًَخٕ   ٜٓ٘ٔخ هي ٟٝغ ٍأٓٚ ػ٠ِ ًظق ٛخكز

 !رٌٍِٔش ٝحكيس 

 

 ر٠ٌ ؿ٤ٔغ ٖٓ ك٢ حُـَكش ُلَحٍس.. ًخٗض ُـش حُيٓٞع أهٟٞ ٖٓ ُـش حٌُِٔخص 

.. حُٔٞهق ػْ اُظلَض كخٍّ ا٠ُ حُ٘خد حُوخىّ ٓغ ٛخكزٚ 

 :هخٍ ٝٛٞ ٣ٔٔق ىٓٞػٚ ٣ٝٔي ٣يٙ ٗلٞ ًُي حُ٘خد 

! َٛ أٗض ٓ٘ظظَ ؟-

ِٚ ٗلٞ كخٍّ ٝٛٞ ٣َىى رٍٜٞص ٗـ٢ ك٣ِٖ   : ٠ٍٓ ٓ٘ظظَ ٛٞ ح٥هَ ر٘لٔ

! أٗخ ٛٞ ... ػٔخٙ  ـ ٗؼْ ٣خ

! طًَظي ١لالً ! ـ ُوي ًزَص ٣خ ُٝي 

 : حرظْٔ ٓ٘ظظَ ٝٛٞ ٣ٔٔق ىٓٞػٚ هخثالً 

! ك٤ٜ٘خ حرٖ حُٔخىٓش ػَ٘  ً٘ضُ ! ـ ٤ُْ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٣خ ػْ 

 :ٟلي كخٍّ ػْ هخٍ 

ٓظزو٠ ك٢ ٗظ١َ ًُي حُطلَ ح١ٌُ ٣٘ظظَ هي٢ٓٝ ألكَٔ ا٤ُٚ -

! حُز٣ٌٞٔض ٝ حًُ٘ٞٞالطٚ  

 ٟلي حُـ٤ٔغ ٝؿِٔٞح ٣ظزخىُٕٞ ًِٔخص حُ٘ٞم حُظ٢ ط٤ُِّٔ ٓخػش حُِوخء ، ٝرؼي

إ  ىهخثن َٝٛ أرٞ ٓالً ح١ٌُ ُْ ٣ٔظطغ إٔ ٣ُٔٔي ٗلٔٚ ػٖ حُزٌخء ٛٞ ح٥هَ ٓخ



حُـْٔ هي  ٝهؼض ػ٤٘خٙ ػ٠ِ ٛخكزٚ ح١ٌُ ؿ٤َطٚ أ٣خّ حُـَرش ًؼ٤َحً ، كٜخٍ ٗل٤َ

.. ٓأل ح٤ُ٘ذ ٍأٓٚ ُٝل٤ظٚ 

َّ َٗٔ حألٛيهخء حُؼالػش ًٔخ ًخٕ ٓخروخً ، ٝرؼي كي٣غ ٣ٞ١َ ٓؤٍ  ٝأه٤َحً حُظؤ

: كخٍّ ٛي٣وُٚ ٣ًَْ 

ـ ُٔخًح ال أٍٟ رخه٢ أكَحى حألَٓس ٓؼي ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ ؟ 

! ـ اْٜٗ ٤ٜ٣جٕٞ حٍُِٔ٘ الٓظوزخُي ح٤ُّٞ ػ٠ِ حُؼ٘خء 

ٓؤهٜٔٔخ  ـ ًخٕ رٞى١ّ ًُي ٛيّه٢٘ ، ٢ٌُّ٘ ال أٓظط٤غ ح٤ُّٞ ٝحأل٣خّ حُوخىٓش ًؼ٤َس

ٓالً ؟  ٤ًق كخٍ حُٜـ٤َس... ٌُٖٝ ٛل٤ق ٣خ كخٓي ! ر٤٘ي ٝر٤ٖ أر٢ ٓالً 

! ُٝٔخًح ُْ طـِزٜخ ٓؼي ؟ ًْ حٗظوُض ا٠ُ ٍإ٣ظٜخ 

: حرظْٔ كخٓي ٝهخٍ 

 ُٝوي أٍحىص حُٔـ٢ء ٓؼ٢ َُإ٣ظي ٢ٌُ٘.. ـ اٜٗخ ُْ طؼي ٛـ٤َس ٣خ ٛخكز٢ 

 ..أهزَطٜخ اٗي ٓظٍِٝٗخ ػٖ ه٣َذ 

 

ٗؼْ إ ٗخء هللا ، ٓؤه٢٠ ٌٛح حألٓزٞع ػ٘ي هخُظ٢ حُـخ٤ُش أّ ... ـ ٗؼْ 

٢ٗ ًؼ٤َحً رؤ٢ٓ ٍكٜٔخ هللا  َّ  ٝحألٓزٞع حُؼخ٢ٗ ٓؤه٤٠ٚ ٓؼي.. ٓخُْ ك٢ٜ طًٌُ

 .ٝحُؼخُغ ٓغ أر٢ ٓ٘ظظَ ربًٗٚ طؼخ٠ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس عشر

 

 

 ه٠٠ كخٍّ أٓزٞػٚ حألٍٝ ك٢ ر٤ض هخُظٚ ًٔخ أهزَ ٛخكز٤ٚ ٝرؼيٛخ حطـٚ ٗلٞ

. ٍِٓ٘ ٛخكزٚ كخٓي ٤ُو٢٠ حألٓزٞع حُؼخ٢ٗ ٛ٘خى ًٔخ ٝػيٙ 

 ػ٘يٓخ َٝٛ كخٍّ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ًخٕ كخٓي ٝحر٘ظٚ ك٢ ًخَٓ حالٓظؼيحى الٓظوزخٍ

٤ٟلْٜ حُؼ٣ِِ ، رؼي ٍٝٛٞ ح٤٠ُق ريهخثن ًخٗض ٓالً هي أػيّص حُؼ٤َٜ 

ٝىهِض طلِٜٔٔخ ٢ٛٝ رٌخَٓ كـخرٜخ ٝهي أهٌطٜخ حُِٜلش َُإ٣ش ػٜٔخ  ٝحٌُؼي

.. كخٍّ  حُـخ٢ُ

.. هخّ كخٍّ ٝحهلخً ٝهي رَُٜٙ ٓ٘ظَ طِي حُلظخس 

 ًخٗض ػالٓخص حُظؼـذ رخى٣ش ػ٤ِٚ ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٝهي ًزَص ٝأٛزلض كظخس

. ٗخٟـش ًٝٔخ ٛٞ حُظخَٛ اٜٗخ كظخس ٓؼولش ِٝٓظِٓش ك٢ ٗلْ حُٞهض 

 : هخُض ٢ٛٝ طويّّ ُٚ حُؼ٤َٜ 

.. حُلٔيُ هلل ػ٠ِ ٓالٓظي ٣خ ػْ -

! ُوي طـ٤َِص ًؼ٤َحً أ٣ظٜخ حُـخ٤ُش !! ٓخ ٗخء هللا .. ـ أٛالً رِي ٣خ ٓالً 

ُّْ رخُوَٝؽ ٖٓ حُـَكش  . ريح حُل٤خء ٝحٟلخً ػ٠ِ ٓل٤ّخٛخ ٢ٛٝ طٜ

 : هخٍ أرٞ ٓالً 

ص ٤ٖ٘ٓ ١ٞحٍ ػ٠ِ ٓلَى ٣خ ٍؿَ  َّ كِٔخًح ط٣َي إٔ .. ـ ُوي ٓ

! ٣ٌٕٞ ًَ ٢ٗء رخه٤خً ػ٠ِ حُلخٍ ح١ٌُ طًَظُٚ ػ٤ِٚ 

 ٟلي حَُؿالٕ ٝه٤٠خ طِي ح٤ُِِش رخألكخى٣غ حُيحكجش ٝحُـ٤ِٔش ٝربػخىس ٍٛٞ

. حُٔخ٢ٟ ٣ًًَٝخص حُ٘زخد ٝحُؼِٝر٤ش 

ص ػالػش أ٣خّ ػ٠ِ طٞحؿي كخٍّ ك٢ ٍِٓ٘ ٛخكزٚ ٝك٢ اكيٟ حُٜزخكخص  َّ ٓ

َّ ١ؼخّ حألكطخٍ ىهَ كخٍّ حُٔطزن ٝحٓظـَ حُلَٛش  ٝر٤٘ٔخ ًخٗض ٓالً طل٠

: رخىٍٛخ هخثالً ... أٍٓٞ ًؼ٤َس طيٍٝ ك٢ رخُٚ ٣ٝزلغ ُٜخ ػٖ اؿخرش  ٤ُٔؤُٜخ ػٖ

ـ َٛ ٢ُ إٔ أٓؤٍ ػٖ أ٤ٗخء ٓخُحُض ؿخ٠ٓش رخُ٘ٔزش ٢ُ ٣خ ٓالً ؟ 

. أٗخ رخُويٓش .. ـ طل٠َّ ٣خ ػْ 

ـ ا٢٘ٗ أٍحى ح٤ُّٞ ٝهي حُظِٓض رظؼخ٤ُْ حُي٣ٖ حُل٤٘ق رخَُؿْ ٖٓ ا٢٘ٗ 

ٌِلش  )طًَظِي ًِٝ٘ض ٓخُُِض ك٢ ٖٓ حُؼخ٤ٗش ػَ٘ أٝ حُؼخُؼش ػَ٘ أ١ ًِ٘ض ك٤ٜ٘خ  ُٓ
ٛق ..  َٗػخً ٍٝؿْ ٌٛح ُْ ط٢ٌٗٞ هي ؿَرِض ُزْ حُلـخد أٝ حُٜالس ٝح٤ُٜخّ (

! ؟



. ـ ٗؼْ رخ٠ُز٢ 

 ـ ٝأػَف إ حُٔزذ ك٢ ًُي ٛٞ ٝحُيِى ، كظ٠ ا٢٘ٗ ًُ٘ض ىحثٔخً أٜٗلُٚ رؤٕ

! االّ اُٗٚ ًخٕ ٣َكٞ ٣ٝظؼٌٍ رؤِٗي ٓخُُِض ٛـ٤َس .. ٣ؼِٔي طؼخ٤ُْ حإلٓالّ 

 ٝحُلو٤وش ا٢٘ٗ هزَ إٔ أػٞى ا٠ُ أٍٝ ح١ُٖٞ ًُ٘ض أطو٤َّ رؤ٢٘ٗ ٓؤؿي ػ٘ي

 ػٞىط٢ طِي حُلظخس ٗلٜٔخ ىٕٝ إٔ ٣لخٍٝ ٝحُيٛخ طٞػ٤ظٜخ أٝ اٍٗخىٛخ ٢ٌُ٘ٝ

 كٖٔ ٛٞ ح١ٌُ! ٝحألػـذ ٖٓ ٌٛح اُٗٚ ٓخ٣ِحٍ ػ٠ِ كخُٚ ! ٝؿيطي ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي 

! اُظِّ رٜيح٣ظي ٝاٍٗخىِى ٝأِٗض ال ط٤ٌِٖٔ ؿ٤َٙ ؟

 : حرظٔٔض ٓالً ٝهخُض 

ـ َٛ أهٍٞ ُي حُلو٤وش ٝطؼي٢ٗ إٔ طزو٠ َٓحً ر٤٘٘خ ؟ 

! ـ ٝٓخًح طؼَك٤ٖ ػٖ ػِٔي كخٍّ 

... ـ ًَ ه٤َ 

ّٟل٢ ٢ُ حألَٓ  .. ـ اًحً ٝ

ريأص ٓالً طَٔى هٜظٜخ ُلخٍّ ٌٓ٘ طًَٜخ ٛز٤ش ٛـ٤َس ا٠ُ حَُٔكِش حُظ٢ 

.. ا٤ُٜخ ٝٓخ ٣َحُٙ ػ٤ِٜخ ٖٓ طـ٤َحص ًؼ٤َس  ِٝٛض

ريص ػ٠ِ كخٍّ ػالٓخص حَُٟخ ٝحالٍط٤خف رؼي إٔ ػَف ٓخ ًخٕ ٣ٜزٞ ا٠ُ 

! ٓؼَكظٚ 

 : هخٍ ُٜخ ٓزظٔٔخً 

.. ـ كبًحً ٓ٘ظظَ ًخٕ حُٔزذ ك٢ ٛيح٣ظي 

 :هخُض ٝهي ريص َٓطزٌش رؼٞ ح٢ُ٘ء 

! حُـِٔش ٓ٘ي كظؼٍٞ ػخثَطٚ  ـ أٍؿٞى ٣خ ػْ ، اكٌٍ إٔ ٣ٔٔغ أر٢ ٌٛٙ

ـ ُٔخًح ؟ 

! كؼالً ال أػَف .. ـ ال أػَف 

: هخٍ كخٍّ ٓ٘يٛ٘خً 

ِٚ ٌٛح حَُؿَ ؟ أال ٣لَف إٔ طظـٚ حر٘ظٚ ٗلٞ حُط٣َن حُٜل٤ق! ـ ػـ٤ذ   ٓخ ر

 ػْ ا٢٘ٗ ٣خ ٓالً أ٣ٍي إٔ أكيػي رٟٔٞٞع! ٝط٤َٔ ك٢ ٣َ١ن حُلن ٝحُٜيح٣ش ؟

! آهَ ٌٝٛٙ كَٛظ٢ ٓخىحّ أرِٞى ٓخ ٣ِحٍ ٗخثٔخً 

.. ـ طل٠َ ٣خ ػْ 

ـ أُْ طلخ٢ُٝ إٔ طظ٢ٌِٔ ٓغ أر٤ي كٍٞ ٟٓٞٞع حُٜالس ؟ 

! ـ ُْ أكْٜ هٜيى 



د إٔ ٣وق أٓخّ حُوخُن ػِ- َِّ ّٕ أرخى ـ ًٔخ ٛٞ ٝحٟق ـ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ُـ ٝؿَ  ا

! ٤ُئى١ ك٠٣َش حُٜالس ُٝٞ َُٔس ٝحكيس ك٢ ك٤خطٚ 

ألؿيُٙ  ُوي طًَظٚ ػ٠ِ ٌٛح حُلخٍ ٖٓ حُالٓزخالس ، ٝح٥ٕ ٝرؼي ًَ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ أػٞى

َُٜٓحً ػ٠ِ ٓؼ٤ٜش حُوخُن ػِ ٝؿَ  ٝؿٞى١  كخ٤ُّٞ ٛٞ حَُحرغ ٖٓ.. ٓخُحٍ 

ٝحػ٤ش ٝٓيًٍش  ُٔخًح ال ط٤ٌِٔٚ ٣خ حر٘ظ٢ ٝأٗض كظخس!! ٓؼٌْ ُْٝ أٍٙ ٢ِٜ٣ أريحً 

ؿ٤يحً ُٔخ ٣٘ظؾ ٖٓ طَى حإلٗٔخٕ ُٜالطٚ ؟ 

 ُوي كخُٝض َٓس ٝحكيس إٔ أُكيػُٚ روٜٞٙ ُكَٓش حُـ٘خء ، كال.. ـ آٙ ٣خ ػْ 

! ُوي َٟر٢٘ ٝٗؾَّ ٍأ٢ٓ ٝط٢ًَ٘ أِٗف ػْ هَؽ ! طظٍٜٞ ػ٘يٛخ ٓخًح كؼَ ر٢ 

! ـ َٛ َٝٛ كخٓي ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٖٓ حُظِْ ؟ ٣ظِْ ٗلٔٚ ٣ٝظِْ ٖٓ ٓؼٚ 

٣ٔظوزَ  ُوي أٍىُص إٔ أُكيػي ر٘لْ حُٟٔٞٞع كؤٗض ٛخكزٚ ٝهي.. ـ ٛيّه٢٘ ٣خ ػْ 

٢ُ  ٓ٘ي أًؼَ ٖٓ أ١ ٗوٚ آهَ ، حٜٗلُٚ ٝأٍٗيُٙ ا٠ُ ٣َ١ن حُلن كٔخ ػخى

َ ٟٝؼٚ ٓغ حٌُٗٞد ٝحُؼ٤ٜخٕ  ّٔ . هيٍس ػ٠ِ طل

 ـ أٗض طؼَك٤ٖ ٣خ ٓالً إ أرخى ٣ٌز٢َٗ رٌؼ٤َ ٝأٗخ ٌُٜح حُٔزذ أكظَٓٚ حٗي

 حالكظَحّ كٜٞ رٔؼخرش أه٢ حألًزَ ٌٝٛح ٓخ ؿؼ٢ِ٘ ال أطـَأ ك٢ حُٔخ٢ٟ ػ٠ِ

ٓوخُذ  ٓلخطلظٚ رٌٜح حألَٓ ، ٌُٖ ح٤ُّٞ ٣ُلظّْ ػ٢َِّ حُٞحؿذ حَُ٘ػ٢ إٔ أٗوٌٙ ٖٓ

ٖٓ  ح٤ُ٘طخٕ ٝأهيّ ُٚ ٓخ أِٓي ٖٓ أىُش ٝرَح٤ٖٛ طُؼزض ك٠خػش ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ

َّ ٝػال  . حالرظؼخى ػٖ هللا ؿ

ظط٣َٜٖ  ُٔ كن ك٢ اه٘خػٚ ٝؿؼِٚ ك٢ ًٍذ حُظٞحر٤ٖ ٝحُ ّٞ . ـ ٓؤىػٞ ُي ٣خ ػْ إٔ ط

ٝك٢ ٗلْ طِي ح٤ُِِش هٍَ كخٍّ ٓلخطلش ٛخكزٚ رخُٟٔٞٞع ٌُٖ هزَ ًُي ًٛذ 

حُٔٞم ٝحٗظَٟ هِْ كزَ ُح٢ٛ حُِٕٞ ٝؿخ٢ُ حُؼٖٔ ٟٓٞٞع ك٢ ػِزش ًٛز٤ش  ا٠ُ

رظـ٤ِلٜخ رٌَ٘ ؿ٤َٔ ٝؿٌّحد ٍٝؿغ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٤َُٟ ٛخكزٚ رخٗظظخٍٙ ،  ػْ هخّ

: اُوخء حُظل٤ش ٓؤُٚ أرٞ ٓالً  ٝرؼي

..! ـ أ٣ٖ ً٘ض ٣خ ٍؿَ ؟ ُوي هِوُض ػ٤ِي ؿيحً 

.. ـ كٌَص إٔ أٗظ١َ ُي ٛي٣ش طؼز٤َحً ػٖ كز٢ 

 :ٟلي أرٞ ٓالً ٝهخٍ ُٚ 

ح١ُٖٞ رؤٕ ط٘ؼ٢َٗ روي١ٍ  ـ أال طٌل٢ حُٜيح٣خ حُظ٢ كِٔظٜخ ٢ُ ػ٘ي ػٞىطي ا٠ُ

؟ .. !ػ٘يى ٝرلزي ٢ُ 

! ال طٌل٢ .. ـ ال 



حُ٘ٞم  ػْ هخّ كخٍّ رظوي٣ْ حُٜي٣ش ُٜخكزٚ ح١ٌُ ؿٌرُٚ ٓ٘ظَٛخ ًؼ٤َحً ٝريح ػ٤ِٚ

ّٝؿٚ .. ُٔؼَكش ٓخ ريحهِٜخ ، كظلٜخ ىٕٝ إٔ ٣٘ظظَ ٝىُٖٛ ػ٘يٓخ ٍأٟ ٓلظٞحٛخ

 : ًالٓٚ ُلخٍّ 

 

! ـ ٌُُ٘ٚ ؿخ٢ُ حُؼٖٔ ٣خ كخٍّ 

.. ـ ال ٣ـِٞ ػ٤ِي ٢ٗء ٣خ أه٢ 

. أٌَٗى ٖٓ ًَ هِز٢ .. ـ كؼالً اٗٚ ٍحثغ ، أٌَٗى ٣خ أؿ٠ِ ٝأػِ ٛي٣ن 

: حرظْٔ كخٍّ حرظٔخٓش ك٣ِ٘ش ػْ هخٍ 

ك٤ٌق رخ١ٌُ ٝٛزي ! ـ ٢ٌُ٘ ُْ أٛذ ُي ٟٓٞ هِْ كَٜص ط٢ٌَٗ٘ رٌٜح حٌَُ٘ 

ٝحُؼخك٤ش ،  ٌٛٙ حُِ٘ؼَْ ؟ ٝأٜٛٔخ ٗؼٔش حُل٤خس ٝٗؼٔش هيٍس حُؼ٤ٖ ٝٗؼٔش حُٔالٓش ًَ

ؿ٤يس ٌٝٓخٗش  ٝكٞم ٌٛح كؤٗض طِٔي ِٓ٘الً ؿ٤ٔالً ٝحر٘ش ػل٤لش ٝٓئىرش ٝٝظ٤لش

... ٓلظَٓش ر٤ٖ حُ٘خّ ٝ 

 : هخ١ؼٚ أرٞ ٓالً هخثالً 

ٓخ ح١ٌُ ط٣َي هُٞٚ ؟ - 

ـ ا٠ُ ٓظ٠ ٣خ ٛخكز٢ ٓظزو٠ ؿ٤َ ِٓظلض ا٠ُ ٌٛٙ حُ٘ؼْ ٝحُٜيح٣خ ؟ 

: طـ٤َص ٓالٓق أرٞ ٓالً ٝطٌِْ رط٣َوش ٓظَٔىس 

ـ ٖٝٓ هخٍ ُي رؤ٢ٗ ؿ٤َ ِٓظلض ا٤ُٜخ ؟ 

ُي  ـ ُٞ ً٘ض ِٓظلظخً ا٤ُٜخ ٌَُ٘ص ٖٓ ٝٛزي ا٣خٛخ ًٔخ ٌَٗط٢٘ ح٥ٕ ػ٠ِ ٛي٣ظ٢

. ٓغ اٜٗخ ٛي٣ش طخكٜش رخُ٘ٔزش ١ٌُِ ٝٛزي ا٣خٙ ٍد حُؼِس 

! ٌُٖ ك٢ هِز٢ ... ـ أٗخ أٌَٗٙ 

طُـيم  ُٞ ًخٕ حٌَُ٘ ك٢ حُوِذ كو٢ ُٔخ َٛصَ !! ٓخ ٌٛح حٌُالّ ... ـ رَري ٣خ ٍؿَ 

ٖٓ ٝٛزي  ػ٢َِّ ًِٔخص حٌَُ٘ ٝحالٓظ٘خٕ هزَ ه٤َِ ُٔـَى إٔ ٝٛزظي حُوِْ ر٤٘ٔخ

! حُل٤خس رؤٗؼٜٔخ طٌَُ٘ٙ روِزي كو٢ 

ـ ٤ًٝق ط٣َي٢ٗ إٔ أٌَُٗٙ اًحً ؟ 

 إٔ طوق ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ح٣ٌَُٔظ٤ٖ ُظئى١.. ـ إٔ طظَٜ ُُٚ كزي ٝآظ٘خٗي ١ٝخػظي 

 )ٛالسً ال طؤهٌ ٖٓ ٝهظي االّ ُلظخص ، كخ٤ُِٔحٕ حُلو٤و٢ ٌَُ٘ حُزخ١ٍ ٢ٛ 

ك٢  ٌُُي ًخٗض ٍٓٞس حُلخطلش ٢ٛ حٍُٔٞس حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طُوَأ (حُٜالس 

ٍد  حُلٔيُ هلل )ًَ ك٠٣َش ك٤غ إ أٍٝ ؿِٔش ٖٓ ٌٛٙ حٍُٔٞس رؼي حُزِٔٔش ٢ٛ 

  : ُوخُوٚ  ٝٝحٌٟق ٖٓ ٓؼ٘خٛخ رؤٗ٘خ ػ٘يٓخ ٗوُٜٞخ كؤٗ٘خ رٔؼخرش ٖٓ ٣وٍٞ (حُؼخ٤ُٖٔ 

حُٜالس كؤٗي  ٌُٜٝح كبٕ ً٘ض طئى١ (حٌَُ٘ ُي ٣خ ٍر٢ ػ٠ِ ٓخ أٗؼٔظُٚ ػ٢ِّ  )



ٓٞحء ًخٕ ك٢  طئى١ حٌَُ٘ ٝإ ً٘ض ؿ٤َ ٓئٍى ُٜخ كِٖ ٣وزَ هللا ٓ٘ي أ١ ٌَٗ

.. هِزي أٝ ك٢ أ١ ػَٔ طوّٞ رٚ 

إ  حُٜالس ػٔٞى حُي٣ٖ : )) (ُٚ آ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ )أُْ طٔٔغ هٍٞ ٍٍٓٞ هللا 

ىّ ٓخ ٓٞحٛخ  ٍُ ىّص  ٍُ ( . (هُزِض هُزَ ٓخ ٓٞحٛخ ، ٝإ 

ريأ أرٞ ٓالً ًٝؤٗٚ هي طلخػَ ٓغ حُٟٔٞٞع ك٤غ هخٍ ُٜخكزٚ ٝٛٞ ٓطَم 

 :حَُأّ

أٗخ ا٠ُ  أٗخ أكْٜ هٜيى ٛيّه٢٘ ، رَ ا٢٘ٗ أطٔخءٍ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ُٔخًح.. ـ ٗؼْ 

إ هللا ُٞ  ٌُٖ أػٞى ٝأهٍٞ..! ح٥ٕ ُْ أؿَد حُٜالس ُٝٞ َُٔس ٝحكيس ك٢ ك٤خط٢ 

... ُْ ٣ٌٖ ٍح٤ٟخً ػ٢٘ ُؼخهز٢٘ رخَُٔٝ أٝ حإلكالّ أٝ 

حُ٘ز٢  كخُي ًلخٍ حٌُلخٍ ك٢ ُٖٓ... !! اٗي طٔظؼـَ حُؼوٞرش إً ... ـ ٓزلخٕ هللا 

٣خ أرخ ٓالً  ك٤ٌق طوٍٞ ًُي! رَ ك٢ ُٖٓ ؿ٤ٔغ حألٗز٤خء  (ُٚ آ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ )

حُلخٍؽ ٛٞ ح٤ُ٘طخٕ  ٓغ ا٢٘ٗ ح٥ٕ حٓظط٤غ إٔ أإًي رؤٕ ح١ٌُ ٣و٘ؼي رٌٜح حٌُالّ... 

ٔٚ ػ٠ِ أّ.. حُِؼ٤ٖ ال ؿ٤َٙ  ًِ ِٚ ٝطَُى٣ٚ ٣َٛؼخً  ألٗي إ ٤ِٛض ٓٞف طَُ ! ٍأٓ

. ٝػ٤ٜخٗي  ٌُُي ٛخٍ ٣و٘ؼي رٌٜح حٌُالّ كظ٠ طزو٠ ك٢ ًٗٞري

ػ٠ِ  ـ إً ُٔخًح رَأ٣ي ٓخ٣ِحٍ هللا ٣ُـيم ػ٢ِّ ٍؿْ ػ٤ٜخ٢ٗ ، أ٤ُْٝ ُُٚ هيٍس

ٍٝ ػ٢٘  ! ٛخ ... ؿ٤ٔغ ػزخىٙ ؟ ُٔخًح ال ٣ؼخهز٢٘ إ ًخٕ ؿ٤َ ٍح

هللا ُي  ـ أٝالً ٛ٘خى ػيّس أٍٓٞ هي كيػض ك٢ ك٤خطي ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ط٘ز٤ٜخً ٖٓ هزَ

ٓخ طِٔي  ًٞكخس ُٝؿظي حُظ٢ أكززظٜخ أًؼَ ٖٓ ٗلٔي ًٝ٘ض ٓٔظؼي إٔ ط٠ُل٢ رٌَ

ٖٓ أؿِٜخ كؤ٣ٖ ٢ٛ ح٥ٕ ؟ 

ك٢  ًَ ٌٛح ٝأٗض ٓخ طِحٍ.. ػْ َٓٝ حر٘ظي ُٜٝٝٛٞخ ُلْ حُٔٞص ُٞال اٍحىس هللا 

ى  َّ ! ؿلٞىى ٝطٌز

ٍٝ ػ٘ي ..  ػْ إ حٓظَٔحٍ حُِ٘ؼَْ ٝحٍَُٔٝ ٝحُٜلش ٣خ أه٢ ٤ُْ ٓؼ٘خٙ إ هللا ٍح

..! كٌْ ٖٓ ِٓٞى ظخ٤ُٖٔ ٝٓظـز٣َٖ ًخٕ هللا ٣ِ٣يْٛ أٓٞحالً ٝر٤٘٘خً ٝهٞس 

 ً ٍٝ ػْٜ٘ ؟ ػْ َٛ ٣ؼ٢٘ إ حُلوَحء ٝح٠َُٟٔ ْٛ ؿ٤ٔؼخ ٖٓ  كَٜ ٣ؼ٢٘ ٌٛح اُٗٚ ٍح

ٍٝ ػْٜ٘ ؟! حُٔـ٠ٞد ػ٤ِْٜ  ... ١زؼخً ال ! ٝإ هللا ؿ٤َ ٍح

! كخُٜ٘ق حألٍٝ حرظالْٛ هللا رخُو٤َ ٖٓ أٓٞحٍ ٝر٤ٖ٘ ٝه٘خ٤١َ ٓو٘طَس 

 : ٝحُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ حرظالْٛ هللا رخَُ٘ ٖٓ كوَ َٝٓٝ ٝؿ٤َٙ ، ٣وٍٞ طؼخ٠ُ 

(( َِ َُْو٤ْ ح َٝ  َِّ َّ٘ ًُْ رِخُ َْٗزُِٞ َٝ ِص  ْٞ َٔ ُْ ٍْ ًَحثِوَشُ ح َُّ َْٗل ًُ  َٕ َؿؼُٞ َْ ا٤ََُِْ٘خ طُ َٝ اًحً ٓخ أٗض ( (كِظَْ٘شً 

حرظالء  ك٤ٚ ح٥ٕ ٖٓ ٛلش ٟٝٝغ حؿظٔخػ٢ ؿ٤ي ٝٓٔؼش ؿ٤يس هي ٣ٌٕٞ ٌٛح

هخٍ أ٤َٓ  ًٝٔخ!! ٝحهظزخٍ ٖٓ هللا ٤َُحى َٛ طٌَ٘ أّ طِىحى ؿلٞىحً ١ٝـ٤خٗخً 



ٓزلخٗٚ ٣ظخرغ ػ٤ِي  ٣خ حرٖ آىّ اًح ٍأ٣ض ٍري )) : (ػ٤ِٚ حُٔالّ)حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ 

( . (! ٗؼُٔٚ ٝأٗض طؼ٤ٜٚ كبكٌٍٙ 

كٞهللا ُوي  حُلٌٍ ، حُلٌٍ ، )): أ٠٣خً ٝٛٞ ٣لٌٍّ ٖٓ حٗظوخّ هللا  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٝهخٍ 

(. (! ٓظَ كظ٠ ًؤُٗٚ ؿلَ 

.. كٌٜح رخ٠ُز٢ ٛٞ حُـٞحد ػ٠ِ ٓئحُي 

حإلٓخّ  إ هللا ٣ٔظَ ػ٠ِ ػزيٙ كظ٠ ًٝؤُٗٚ ؿلَ ُٚ ًٗٞرٚ ٝحُلو٤وش ٢ٛ ٓخ ٣ٟٞلٜخ

طلٌٍ  ك٢ ٣ٌٖٛ حُلي٣ؼ٤ٖ ٝٛٞ اٗي ٣ـذ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش إٔ (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ػ٢ِ 

: ًٝٔخ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس حألٗؼخّ! هللا ال إٔ طؤٓ٘ٚ 

خ )) َٓ ُٔٞحْ  خ َٗ َّٔ حدَ ً ُكََِ َٞ ْْ أَْر ِٜ ِٚ كَظَْلَ٘خ َػ٤َِْ ٝحْ رِ َُ خ أُٝطُٞحْ  ًِّ َٔ ُكٞحْ رِ َِ ٢ٍَْٗء َكظ٠َّ اًَِح كَ  َِّ ًُ

ُْٛ ٌَْٗخ َٕ  أََه ُٞٔ ِِ ْز ُّٓ  ُْٛ ـْظَشً كَبًَِح   ( !(رَ

 

هللا  ٢ٛٝ إٔ ٣ؤهٌى (ػ٤ِٚ حُٔالّ)كٌٜٙ ٢ٛ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٣لٌٍٗخ ٜٓ٘خ حإلٓخّ ػ٢ِ 

ٍّ ٝال ! ًل٤َ  كـؤسً ٖٓ ر٤ٖ أِٛي ٝٓخُي كظَٟ ٗلٔي ٝك٤يحً أٓخّ هللا ريٕٝ ٓلخ

 ك٤غ ٣وٍٞ ػٖ طِي (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٝا٤ُي كي٣غ آهَ ٤ُٔي حُزِـخء أر٢ حُلٖٔ 

ٍٍ  ٣خ حرٖ آىّ حكٌٍ حُٔٞص ك٢ ٌٛٙ حُيحٍ هزَ إٔ ط٤َٜ ا٠ُ )): حُِلظش حُؼظ٤ٔش  ىح

( !  (طظ٠٘ٔ ك٤ٜخ حُٔٞص كال طـيٙ 

خى  ـّ ٘خ ىٍٓخً ر٤ِـخً ك٢  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ػْ ٌٛح ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ حُٔ ّٔ ٣ؼِ

ا٣خى  ا٢ُٜ ك٤ٌق ٢ُ رظل٤َٜ حٌَُ٘ ١ٌَٗٝ )): حٌَُ٘ ك٤٘ٔخ ٣ُ٘خؿ٢ هللا رخُوٍٞ 

(. (! كٌِٔخ هِض ُي حُلٔي ٝؿذ ػ٢ِّ ٌُُي إٔ أهٍٞ ُي حُلٔي! ٣لظوَ ا٠ُ ٌَٗ 

خى  ـّ ٘خ حإلٓخّ حُٔ ّٔ اٗ٘خ ُٞ  (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ٝك٢ ٌٛٙ حٌُِٔخص حَُحثؼش ٣ؼِ

 ك٤ٌق ط٣َي ٣خ كخٓي إٔ! ه٤٠٘خ حُؼَٔ ًِٚ رٌَ٘ هللا كٔ٘زو٠ ٓو٣َٜٖ اطـخٛٚ 

ٌَٗٙ ُٚ  طٌَُ٘ٙ روِزي كو٢ ٝآخٓي حُٔؼّٜٞ ٣ٔظـلَ هللا ألُٗٚ ٣٘ؼَ رخُظو٤َٜ ك٢

ػ٤ِٚ )كؤُٗٚ  ٍٝؿْ ًُي! ٍؿْ اُٗٚ ٣ٞٛق رخُٔـخى ٌُؼَس ٓـٞىٙ ٝػزخىطٚ ٌَٝٗٙ 

ٝح٥الء حُظ٢ ٝٛزٜخ ُ٘خ  ٣٘ؼَ رؤٕ ٌٛح ه٤َِ ك٢ كن هللا ٝك٢ ٓوخرَ حألٗؼخّ (حُٔالّ

َّ ٝػال  .. ؿ

 ػْ أال طٔظل٢ ٣خ ٍؿَ ٖٓ ٍري ح١ٌُ ٣وزَى رؤٗي اًح ٌَٗطٚ ك٣ِ٤ٔيى ًُٝي

ْْ )): روُٞٚ  ٌُ ٣يََّٗ ُِ ْْ ألَ طُ َْ ٌَ َٗ ْْ َُجِٖ  ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًْ طَؤًََّ اِ َٝ
َِ٘ي٣يٌ   َّٕ َػٌَحر٢ِ َُ ْْ اِ طُ َْ لَ ًَ َُجِٖ  أٗخ أٌَُٗٙ ك٢ : ٝأٗض طؤط٢ ٝرٌَ ؿَأس ُظوٍٞ  ،(  (َٝ

... !! هِز٢ كٌٜح ٣ٌل٢ 



كظ٠  حٍَُٓٞ حُٔؼّٜٞ حُطخَٛ ح٣َُ٘ق حُوخ٢ُ ٖٓ أ١ َُُ ٤ٓي ُٝي آىّ ٣ؼزي هللا

ىص ٝؿٞٛ٘خ حٌُٗٞد ٝأػوِض ظٍٜٞٗخ ح٥ػخّ ّٞ  طظٍّٞ هيٓخٙ ٝٗلٖ ح٣ٌُٖ ٓ

!! ٝحُٔؼخ٢ٛ ٌَُٗ٘ٙ ك٢ هِٞر٘خ كو٢ 

ٝٗظٞد  كزخَُؿْ ٖٓ آٜخُ٘خ ًَ ٌٛٙ حُلظَس ٝػيّ ٓزخَٗط٘خ رخُؼوخد ُؼِّ٘خ َٗؿغ

ِٚ حُظ٢ ًًَص ك٢  طـي حُٞحكي ٓ٘خ ٣ٔظٌؼَ ٛالس ٣ئى٣ٜخ ٤ٌَُ٘ هللا ك٤ٜخ ػ٠ِ ٗؼٔ

شَ ّللّاِ الَ )): حُوَإٓ روُٞٚ  َٔ حْ ِْٗؼ إِ طَؼُيُّٝ َٝ
 ٌْ ِك٤ ٍَّ  ٌٍ َّٕ ّللّاَ َُـَلُٞ َٛخ اِ ٞ ُٜ (. (طُْل

ػزٍي  ػالهش طزخى٤ُش كٌِٔخ أٗؼْ هللا ػ٠ِ (حُ٘ؼٔش  )ٝ  (حٌَُ٘  )ٝحُؼالهش ر٤ٖ 

ِٚ ًٔخ  حٓظيػظُٚ حُ٘ؼٔش ا٠ُ حٌَُ٘ ، ًِٝٔخ ٌَٗ حُؼزي ٍرٚ ُحىٙ هللا طؼخ٠ُ ٖٓ ٗؼٔ

٣ظْ حُٜؼٞى ا٠ُ  ؿخء ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ٣ُٝخىس حُ٘ؼْ طٔظيػ٢ ٣ِٓي حٌَُ٘ ٌٌٝٛح

. هللا طؼخ٠ُ 

ٝحُـٍَٝ  أٓخ اًح طِو٠ حإلٗٔخٕ حُ٘ؼٔش ٖٓ ؿ٤َ ٝػ٢ ، كؤٜٗخ طٍٞػُٚ حُزطَ ٝح٣َُخء

 (.(، إٔ ٍآٙ حٓظـ٠٘  إ حإلٗٔخٕ ٤ُطـ٠ ))ٝحُطـ٤خٕ 

 

٣ّٞ  ٣ؼظَف ر٘ؼْ هللا ك٢ ىػخثٚ (ػ٤ِٚ حُٔالّ)أال طَٟ ٤ًق إٔ حإلٓخّ حُل٤ٖٔ 

رؤٗي ٍر٢ ،  حُِْٜ ا٢ٗ أٍؿذ ا٤ُي ، ٝأٜٗي رخَُرٞر٤ش ُي ، ٓوَحً  )): ػَكش رخُوٍٞ 

، ٝهِوظ٢٘ ٖٓ  ٝإٔ ا٤ُي َٓى١ّ ، حرظيأط٢٘ ر٘ؼٔظي هزَ إٔ إًٔٞ ٤ٗجخً ًٌٍٓٞحً 

حُيٍٛٞ ٝح٤ُٖ٘ٔ كِْ  حُظَحد ػْ أٌٓ٘ظ٢٘ حألٛالد آٓ٘خً ٣َُذ حُٕٔ٘ٞ ٝحهظالف

ٝحُوَٕٝ حُوخ٤ُش ، ُْ  أٍُ ظخػ٘خً ٖٓ ِٛذ ا٠ُ ٍكْ ك٢ طوخىّ حأل٣خّ حُٔخ٤ٟش

أثٔش حٌُلَ ح٣ٌُٖ ٗو٠ٞح  طُوَؿ٢٘ َُأكظي ر٢ ُٝطلي ٢ُ ٝاكٔخٗي ا٢ُّ ك٢ ىُٝش

َّٔط٢٘  ػٜيى ًٌٝرٞح ٍِٓي ، ٌُ٘ي أهَؿظ٢٘ ١ٌُِ ٓزن ٢ُ ٖٓ حُٜيٟ ح١ٌُ ُُٚ ٣

ُٛ٘ؼي  ٝك٤ٚ أٗ٘ؤط٢٘ ، ٖٝٓ هزَ ًُي ٍإكض ر٢ رـ٤َٔ 

 ٝٓٞحرؾ ٗؼٔي كؤرظيػض هِو٢ ٖٓ ٢٘ٓ ٠ُ٘ٔ٣ ٝأٌٓ٘ظ٢٘ ك٢ ظِٔخٍص ػالع ر٤ٖ ُلْ

ٍّ ٝؿِي  خً ٣ّٞٓخً ، ٝكلظظ٢٘ ك٢ حُٜٔي... ٝى ّٓ ١لالً ٛز٤خً  ػْ أهَؿظ٢٘  ا٠ُ حُي٤ٗخ طخ

ًٝلِظ٢٘  ، ٍُٝهظ٢٘ ٖٓ حُـٌحء ُز٘خً ٣َّٓخً ، ٝػطلض ػ٢ِّ هِٞد حُلٞحٟٖ

ظ٢٘ ٖٓ ح٣ُِخىس ّٔ ٝحُ٘وٜخٕ  حألٜٓخص حَُٝحكْ ، ًٝألط٢٘ ٖٓ ١ٞحٍم حُـخٕ ِٝٓ

 ...

 كظ٠ اًح أطٔٔض ػ٢ِّ ؿ٤ٔغ حُ٘ؼْ َٝٛكض ػ٢٘ ًَ حُِ٘وَْ ُْ ٣َٔ٘ؼي ؿ٢ِٜ

كؤٕ  ُٝؿَأط٢ ػ٤ِي إٔ ىُِظ٢٘ ا٠ُ ٓخ ٣وَر٢٘ ا٤ُي ٝٝكوظ٢٘ ُٔخ ٣ُُِل٢٘ ُي٣ي ،

 ىػٞطي أؿزظ٢٘ ٝإ ٓؤُظي أػط٤ظ٢٘ ، ٝإ أ١ؼظي ٌَٗط٢٘ ٝإ ٌَٗطي ُىط٢٘



زي١ٍء ٓؼ٤ي ُٓ ك٤ٔي  ، ًَ ًُي أًخالً ألٗؼٔي ػ٢ِّ ٝاكٔخٗي ا٢ُّ ، كٔزلخٗي ٖٓ 

ُٔض آالإى كؤ١ ٗؼٔي ٣خ ا٢ُٜ أك٢ٜ ػيىحً  ٓـ٤ي ، ٝطويّٓض أٓٔخإى ٝػظ

٢ٛٝ ٣خٍّد أًؼَ ٖٓ إٔ ٣ُل٤ٜٜخ ! أّ أ١ ػطخ٣خى أهّٞ رٜخ ٌَٗحً ؟ !ًًَٝح ؟

( . (أٝ ٣زِؾ ػِٔخً رٜخ حُلخكظٕٞ  حُؼخىّٕٝ

 ًخٕ كخٓي ٣ٔظٔغ ا٠ُ ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ ٍٝىص ك٢ ًظخد ٓلخط٤ق حُـ٘خٕ ٝكلظٜخ

 كخٍّ ػٖ ظَٜ هِذ ٝهي أىٍى كخٓي ألٍٝ َٓس ك٢ ك٤خطٚ إ ٌٛٙ حألٍٓٞ حُظ٢

..!! ٍٝىص ك٢ حُيػخء ٢ٛ ِٗؼْ ٝٛيح٣خ هي ؿلَ ػٜ٘خ ًَ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ 

هللا إٔ  هخّ ٖٓ ٌٓخٗٚ ريٕٝ إٔ ٣ظٌِْ ًِٔش ، أٓخ كخٍّ كؤطـٚ ا٠ُ كَحٗٚ ٝٛٞ ٣يػٞ

 .٣ٜي١ ٛخكزٚ ٣ٝ٘وُِٚ ا٠ُ ٓخكَ حُٜيح٣ش ٝحإل٣ٔخٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع عشر

 

 

 ه٠٠ كخٍّ ًُي حألٓزٞع ك٢ ٍِٓ٘ ٛخكزٚ أر٢ ٓالً ػْ أطـٚ رؼي ًُي ٤ُو٢٠

... حألٓزٞع حُوخىّ ك٢ ٍِٓ٘ أر٢ ٓ٘ظظَ 

ِٙ ح٣ُِخٍس ك٤غ اُٗٚ ٣٘ؼَ رؤٕ ٣ًَْ أهَد ا٠ُ ٗلٔٚ ٖٓ كخٓي ُٔخ !  ًخٕ ٓظِٜلخً ٌُٜ

٣ًَْٝ كِوي  ٣ٌِٔٚ حأله٤َ ٖٓ أكٌخٍ طوظِق طٔخٓخً ػٖ أكٌخٍٙ ٤ُٓٝٞٚ ، أٓخ كخٍّ

ٍٍ ًؼ٤َس  . ًخٗخ ٣ظ٘خرٜخٕ ك٢ أٓٞ

 حٓظوزِض حُؼخثِش ٤ٟلٜخ رظَكخد ًز٤َ ، ًخٕ ٣٘ؼَ ٝٛٞ ٓؼْٜ ًؤُٗٚ ٓغ ػخثِظٚ

 كٌْ ٖٓ َٓس ٗؼَ رخُل٤ٖ٘ ا٠ُ ػخثٍِش ًز٤َس ط٠ٔٚ ٝطُ٘ؼَٙ رخُلذ.. حُلو٤و٤ش 

كيح رٚ  ٛٞ حُٞك٤ي ألر٣ٞٚ ح٣ٌُٖ كخٍهخ حُل٤خس ٝٛٞ ك٢ ريح٣ش ٗزخرٚ ٓٔخ.. ٝحُل٘خٕ

ك٢ ىحهَ رِيٙ  ُِٔلَ ٝأًخٍ حُيٍحٓش هخٍؽ حُزالى رؼي حُٞكيس حُظ٢ ًخٕ ٣٘ؼَ رٜخ

ُٝؿظٚ ػخهَحً ال  ، ٝٛ٘خى ك٢ رالى حُـَرش طِٝؽ ٌُٖ ٗخءص اٍحىس هللا إٔ طٌٕٞ

! ٣ٌٜٔ٘خ حإلٗـخد 

حً رِٝؿظٚ ؿيحً كؤُٗٚ ُْ  ِّ ٝألٗٚ ًخٕ ٓئٓ٘خً ربٍحىس حُوخُن ٝٓوِٜخً ٝٓؼظ

ِٙ حُيحثْ رخُل٤ٖ٘ ا٠ُ حأل١لخٍ .. ٣٘ؤ حٓظزيحُٜخ أٝ حُِٝحؽ رـ٤َٛخ ٍؿْ ٗؼٍٞ

 ًخٕ أٝالى ٣ًَْ ٓؼيحء ؿيحً رٞؿٞى كخٍّ ٓؼْٜ ٝهخٛشً ٓ٘ظظَ ك٤غ اٗٚ هي طؼِن

ِٚ ٌٓ٘ ٛـَٙ  . ر

 ٝك٢ اكيٟ حأل٤ٔٓخص ٝر٤٘ٔخ ًخٕ حألػ٘خٕ ٣ـِٔخٕ ُٞكيٛٔخ ك٢ ؿَكش حُـِّٞ

: طليع كخٍّ ٓغ ٓ٘ظظَ هخثالً 

! ٓغ أُٗٚ هي ٣ٌٕٞ ٓئحالً ٓلَؿخً ؟.. ـ َٛ ٢ُ إٔ حٓؤُي 

! ـ طل٠َ ٣خ ػْ 

! ـ ُٔخًح ُْ طظِٝؽ رؼي ؟

 َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أهزَُٙ : حٍطزي ٓ٘ظظَ رؼٞ ح٢ُ٘ء ػْ طٔخءٍ ٓغ ٗلٔٚ 

! أكيْٛ ػٖ أَٓ هطزظ٢ ُٔالً ؟ ال أظٖ ًُي 

: كخٍٝ إٔ ٣ـؼَ حألَٓ ١ز٤ؼخً ؿيحً كؤؿخد 

... ـ ٓخُحٍ حُٞهض ٓزٌَحً ػ٠ِ حُظل٤ٌَ رٌٜح حألَٓ ٣خ ػ٢ٔ 

ـ أٗض طؼَف ٣خ ٓ٘ظظَ رؤ٢٘ٗ ٓظوٜٚ ك٢ أٍٓٞ حُ٘زخد ٝٓ٘خًِْٜ ٝا٣ـخى 

ُْٜ ٖٓ حُٔ٘ظخٍ حإلٓال٢ٓ ُٝوي ٍأ٣ض ٖٓ هالٍ ىٍحٓخط٢ رؤٕ طؤهَ  حُلٍِٞ

! ٌٛح حُؼَٔ أَٓ ٢ٓء ُِـخ٣ش  حُِٝحؽ ا٠ُ



ٚ ّٔ حٌُؼ٤َ  طًٌَ ٓ٘ظظَ ك٢ ٌٛٙ حألػ٘خء ًُي حٌُظخد ح١ٌُ أٛيطٚ ُُٚ ٝحُيطٚ ٝح١ٌُ ػِ

رخُٔجش  كٜٞ ح٥ٕ ٣يٍى ؿ٤يحً ٓخ ٓؼ٠٘ ًالّ كخٍّ رَ ٣ٝؼَف رؤٗٚ ٛل٤ق ٓجش.. 

ٛٔض  ٌُ٘ٚ ًخٕ ٣لخٍٝ حُظَٜد ٖٓ طًٌَ حُٔخ٢ٟ رؤ١ ٣َ١وش ، كوخٍ ُلخٍّ رؼي

: ه٤َٜ 

! ـ ٢ٌُ٘ ُُٔض ًز٤َ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٣خ ػْ 

ًخٕ ..ٛخ ؟ حُؼظذ ػ٠ِ أر٣ٞي ... ـ ٓخًح ؟ أُٝٔض ك٢ حُوخٓٔش ٝحُؼ٣َٖ٘ ح٥ٕ 

.. ٣ـذ إٔ ٣زلؼخ ُي ػٖ ر٘ض حُلالٍ هزَ ٌٛح حُؼَٔ 

! ٖٓ ٣ٔٔؼي ال ٣ٜيّم اٗي هي أًِٔض ىٍحٓظي ك٢ ىٍٝ حُـَد .. ـ ٌُٖ ٣خ ػ٢ٔ 

! ـ ٢ٌُ٘ ىٍٓض ٛ٘خى حُؼِّٞ حإلٓال٤ٓش ٣خ ٓ٘ظظَ ُْٝ أىٍّ حُؼِّٞ حُـَر٤ش 

 ٛٔض ٓ٘ظظَ ُْٝ ٣َى كِوي ًخٕ ٣ظ٠٘ٔ حٕ ٣َٔى ُلخٍّ ٓخ كيع ُُٚ ػ٘يٓخ هٍَ

 ٌُ٘ٚ هٍَ ػيّ حُوٞٝ ك٢ ًُي حُلي٣غ أريحً ألٗٚ ٣ٔزذ ُٚ.. حُِٝحؽ ٖٓ ٓالً 

 :ٝأه٤َحً هخٍ .. حألُْ حُ٘ي٣ي 

 

ً ! ـ ط٣َي حَُٜحكش ٣خ ػْ ؟  ُوي ًٛزض أ٢ٓ َُإ٣ش كظ٤خص ًؼ٤َحص ٝطويّٓض كؼ٤ِخ

ً ... ُوطزظٜٖ  ٝأك٤خٗخً  ٌُٖ ُْ ٣لَٜ ح٤ُٜ٘ذ آٌٗحى ، ًخٕ حألَٛ ٣َك٠ٕٞ أك٤خٗخ

ّٖ ٣َك٠ٖ ألٓزخد ٗو٤ٜش ، حُْٜٔ ا٢٘ٗ ٗؼَص ك٤ٜ٘خ إ هللا ُٛ ُْ ٣ؤًٕ  أهَٟ 

! رِٝحؿ٢ رؼي 

! ُْ طؼـزي أ١ كظخس ١ٞحٍ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ .. ـ ٝأٗض 

أٛالً  ـ ك٢ حُـخٓؼش ُْ طٌٖ ٛ٘خى أ١ كظخس طؼـز٢٘ ، رَ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أكٌَ رخُِٝحؽ

ك٢ُٜٞ  ًخٕ ال ٢ٜ٘ٔ٣ االّ ىٍحٓظ٢ ٝك٢ُٜٞ ػ٠ِ حُٜ٘خىس ػْ حُؼَٔ ، ٝرؼي.. 

َّ ػ٢ِّ ًؼ٤َحً ك٢ ٟٓٞٞع حُِٝحؽ ًٝٛزض  ػ٠ِ ٌٛٙ حُلَٙ ٛخٍص أ٢ٓ طٜ

! ر٘لٜٔخ ُِوطزش ًٔخ أهزَطي ٌُٖ ريٕٝ ؿيٟٝ 

ٌٛح  ًخٕ ٓ٘ظظَ ٛخىهخً ك٢ ًالٓٚ كِوي ًٛزض ٝحُيطٚ ا٠ُ هطزش أًؼَ ٖٓ كظخس ٌُٖ

كي٣ؼٚ ٓغ  ًِّٚ كَٜ رؼي هطزظٚ ُٔالً حُظ٢ ُْ ٣ؤِص ػ٠ِ ًًَ حٜٓٔخ ٓطِوخً ١ٞحٍ

! كخٍّ 

 ًخٕ حأله٤َ ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣ؼَف ٓ٘خػَ ٓ٘ظظَ طـخٙ ٓالً رؼي ٓخ ػَكُٚ ٜٓ٘خ ػٖ

ك٤ٜ٘خ ػٖ  ٌُٜ٘خ ُْ طوزَٙ..حُـٜي ح١ٌُ رٌُُٚ ٓ٘ظظَ ألؿَ ٛيح٣ظٜخ ا٠ُ ٣َ١ن هللا 

ُٔ٘ظظَ ك٢  هخٍ كخٍّ.. ٓلخٝالص حُلخؽ ٣ًَْ حُٔظٌٍَس ك٢ هطزظٜخ إلر٘ٚ ٓ٘ظظَ

: ٓلخُٝش ُٔؼَكش ٓخ ٣َ٣ي حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ 



ـ َٛ طي١ٍ ٣خ ٓ٘ظظَ ، ُوي ىُٛ٘ض ػ٘يٓخ ٍأ٣ض ٓالً أٍٝ َٓس رؼي ٍؿٞػ٢ ٖٓ 

! ٓل١َ 

٣ُزي١  حٍطزي ٓ٘ظظَ أٗيّ حالٍطزخى ػ٘يٓخ ٓٔغ ٌٛح حالْٓ ٌُُ٘ٚ كخٍٝ ؿخٛيحً إٔ ال

: كو٤وش ٓ٘خػَٙ كوخٍ 

ـ ُٝٔخًح ىُٛ٘ض ٣خ ػْ ؟ 

 ٌُٖ ٤ُْ ٌٛح ٓخ أى٢٘٘ٛ رَ ٛٞ.. ـ ُوي ًزَص ٌٛٙ حُلظخس ٝٛخٍص ؿ٤ِٔش ؿيحً 

 ٛخكز٢ ح١ٌُ ال (حر٘ش كخٓي  )٢ٗء آهَ ، كِْ أًٖ أطٍٜٞ رؤ٢٘ٗ ٓؤٍؿغ ألؿي 

ٍحثغ كٜٞ  إ كـخرٜخ! ٣ؼَف ٖٓ حُي٣ٖ ٤ٗجخً هي حُظِٓض رظؼخ٤ُْ حُي٣ٖ رٌٜح حٌَُ٘ 

.. ٤٠٣ق ُـٔخُٜخ ؿٔخالً آهَ 

ُْ ٣ظلَٔ ٓ٘ظظَ إٔ ٣ٔٔغ ٌٛح حُٞٛق ٖٓ كخٍّ طـخٙ ٓالً ، كوخٍ ٝهي حٓظ٘خ١ 

: ؿ٠زخً 

! ٝال طوَ رؤٗي ٓؼـذ رٜخ .. ـ ًلخى ٝٛلخً ُِلظخس ٣خ ػْ 

 :حرظْٔ كخٍّ ػْ هخٍ 

.. ٝالىطٜخ ًٔخ حهظَُص ُي حٓٔي  ـ أٝالً اٜٗخ حُُٔٞٞىس حُظ٢ حهظَُص أٗخ حٜٓٔخ ك٤ٖ

ٛـ٤َس ٝحكظَٓظٜخ أٗي حإلكظَحّ ٢ٛٝ  ك٢ٜ ٤ُٔض االّ حُطلِش حُظ٢ أكززظٜخ ٢ٛٝ

!! ػٜ٘خ ؟ ٛخ  ًز٤َس ، ػْ ٓخُي ؿ٠زض ٌٌٛح ػ٘ي طليّػ٢

 ٗؼَ كخٍّ رؤُٗٚ ٤َٜٓ ا٠ُ حُلو٤وش حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٜخ ُٞال إ ٓ٘ظظَ ٛخٍ أ٠ًً

: ٓ٘ٚ ٌٛٙ حَُٔس كوخّ ٝهي أؿِن حُٟٔٞٞع رخُوٍٞ 

! ـ ُوي طؤهَ حُٞهض ًؼ٤َحً َُٝٛص أٗؼَ رخُ٘ؼخّ 

ُْ ٣يع ٓ٘ظظَ كخٍٓخً ٣لَٜ ػ٠ِ أ١ ٓؼِٞٓش ٓ٘ٚ ٌُٖ ظُّ٘ٚ ٛخٍ ٣ِىحى 

ُّْ رخُو٤خّ ٛٞ ح٥هَ  روٜٞٙ ٓ٘خػَ ٓ٘ظظَ طـخٙ طِي حُلظخس ، طٔظْ كخٍّ ٝٛٞ ٣ٜ

: إٔ طَى ٓ٘ظظَ حُـَكش  رؼي

 ٓؤً٘ق ٓخ طٌّ٘ٚ ُظِي حُلظخس ، ٝإ ًخٕ ظ٢ّ٘ ك٢.. ـ ُٖ طَٜد ٢٘ٓ ٣خ ٓ٘ظظَ 

... ٓلِٚ كِٖ أطًٌَٔخ كظ٠ أؿٔغ ر٤ٌ٘ٔخ رؤًٕ هللا طؼخ٠ُ 

رؼيٓخ  كؼالً ٌٛح ٓخ ًخٕ كخٍّ ٣ظٔ٘خٙ ٖٓ ًَ هِزٚ ، إٔ ٣ـٔغ ر٤ٖ ٓ٘ظظَ ٝٓالً

... ٍأٟ ٜٓ٘ٔخ أػ٘خء طؼخ٣٘ٚ ٓغ ٤ًِٜٔخ 

كِوي ُلض حٗظزخُٛٚ ٗيّٙ ا٣ٔخٜٗٔخ ، ًخٗخ ٣و٤٠خٕ ح٤َُِ رخُٜالس ٝحُظٜـي 

 ٣ٝو٤٠خٕ حُٜ٘خٍ ك٢ حُؼَٔ ٝحُؼزخىس ًْٝ ٢ٛ ٍحثؼش طِي حُؼخثِش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ

ٌَ ٓئٖٓ ٝحَٓأس ٛخُلش ػل٤لش كؤ٤ًي إ حألر٘خء!طظٌٕٞ ٜٓ٘ٔخ ُٞ طِٝؿخ   ؟ ٍؿ

. ٤ٌٕٓٞٗٞ أرَحٍحً ٛخُل٤ٖ 



 ٌٌٛح ًخٕ كخٍّ ٣لٌَ ٣ٝوط٢ ٝٛٞ ٓظ٤وٖ رؤٕ ٤٘ٓجش هللا كٞم ًَ ٤٘ٓجش ، أٓخ

رٌٜٙ  ُٔخًح حٜٗخٍ! ٓ٘ظظَ كِْ ٣ٌٖ ٣ظٍٜٞ اٗٚ ٣ـخٍ ػ٠ِ ٓالً ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش 

 حَُٔػش ؟

 

 : هخٍ ك٢ ٗلٔٚ 

! ـ ُٞ ا٢٘ٗ ٛزَُص ه٤ِالً ُؼَكض ُٓ٘ٚ حٌُؼ٤َ ػٖ أهزخٍٛخ 

ِٚ ، ال  ألرو٠  ال أ٣ٍي إٔ أػَف ػٜ٘خ ٤ٗجخً ،.. ػْ ػخى كطَى ٌٛٙ حُلٌَس ٖٓ رخُ

! ٌٛح أك٠َ .. ٌٌٛح رؼ٤يحً ػٜ٘خ ٝػٖ أهزخٍٛخ 

! ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣وخف إٔ طؼٞى ٓ٘خػَ حُ٘ٞم طِي حُظ٢ ال طُزو٢ ػ٤ِٚ ٝال طٌٍ 

! ٌُٖ ٓخ ح١ٌُ ؿؼَ كخٍّ ٣ظٌِْ ػٜ٘خ ؟ َٛ ٣ٌٕٞ هي ٗي ك٢ أ١َٓ ٝأَٓٛخ ؟

 ٌٛح ٓخ ًخٕ ٣لٌَ رٚ ٛخكز٘خ ك٢ طِي! ػَف رخألَٓ كَٜ ٣ٌُٔ٘ٚ ٓٔخػيط٢ ؟ ٝإ

 .ح٤ُِِش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن عشر

 

 

ػ٠ِ  كل٢ أػ٘خء حؿظٔخػْٜ! ك٢ حُٜزخف ًخٕ كخٍّ هي هٍَ اهزخٍ حُؼخثِش رؤَٓ ٛخّ 

: ٓخثيس حإلكطخٍ هخٍ كخٍّ ٓٞؿٜخً ًالٓٚ ُٜخكزٚ 

ـ ٓخ ٍأ٣ي ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ إٔ ٗوّٞ رِ٘ٛش ػخث٤ِش ا٠ُ ٗٔخٍ حُزالى ؟ 

 : هخٍ ٛخكزٚ ٝهي أػـزظٚ حُلٌَس 

ُٖ رلخؿش كؼالً ا٠ُ ٓخ ٍأ٣ي ٣خ أّ ٓ٘ظظَ ؟ .. طـ٤٤َ حُـٞ  ـ حهظَحف ٓٔظخُ ك٘ل

.. أريص حُِٝؿش حٍط٤خكخً الهظَحف ح٤٠ُق ًٌُٝي حألٝالى 

 : أًَٔ كخٍّ 

.. ـ ٓؤهّٞ ربهزخٍ كخٓي كظ٠ ٤ُٜ٣ت ٗلٔٚ ٛٞ ٝٓالً ٌُِٛخد ٓؼ٘خ 

 طـ٤َص حُٔالٓق ػ٘ي طٌِٔش كخٍّ الهظَحكُٚ ٌٛح ، هخٍ ٓ٘ظظَ ٝٛٞ أًؼَ ٖٓ

! طـ٤َص ٓالٓلٚ 

! أػ٢ٌٍٗٝ .. ـ أظٖ رؤ٢٘ٗ ال أٓظط٤غ حٌُٛخد 

 :ٛخف كخٍّ 

! أٗض رخٌُحص ٣ـذ إٔ طٌٛذ ! .. ـ ٓخًح ؟

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٝهي حٓظـَد ًالّ كخٍّ 

! ـ ُٝٔخًح أٗخ رخٌُحص ؟

ٌّؤ كخٍّ ك٢ حُزيح٣ش ـ كوطظُٚ ػ٠ِ ٝٗي حُلَ٘ ـ ػْ هخٍ  : طِ

ظِؼذ ُِـخ٣ش ُٓ ٝاٗي  ـ ألٗي طزيٝ ًج٤زخً ؿيحً ٣خ ٓ٘ظظَ ، كؼِٔي ك٢ ًُي حُٜٔ٘غ 

. رلخؿش ا٠ُ اؿخُس ُٔيس أٓزٞع ػ٠ِ حألهَ 

ًخٕ ٝحُيحٙ ٣ؼَكخٕ ٓزذ حػظٌحٍٙ ػٖ حٌُٛخد ، كٜٞ ال ٣َ٣ي ٍإ٣ش ٓالً ٝال 

 .ٝحُيٛخ

 : هخُض ٝحُيطٚ 

! أٗخ ٓؤه٘ؼٚ .. ـ ىػٞح أَٓ ٓ٘ظظَ ٢ُ 

: ٝكؼالً كٔخ إٔ ىهَ ٓ٘ظظَ ؿَكظٚ كظ٠ ُلوظٚ ٝكظلض حُٟٔٞٞع ٓؼٚ 

! ـ أٗخ أػَف ٣خ ٓ٘ظظَ ُٔخًح ال ط٣َي حٌُٛخد 

. ُ٘ـِن حُٟٔٞٞع .. ـ أ٢ٓ أٍؿِٞى 

. ـ ُٔخًح ؟ ُٔخًح ال طٌٕٞ ٌٛٙ كَٛش أٍِٜٓخ هللا إلػخىس حُؼالهش ر٤٘٘خ 

! أٍؿِٞى اك٢٘٤ٜٔ .. ـ ٢ٌُ٘ ال أ٣ٍي اػخىس طِي حُؼالهش ٣خ أٓخٙ 



ُوي  ٌُٖ ٣خ ر٢ُ٘.. ـ أٗخ أػَف اٗي هخثق ٖٓ ٓٞحؿٜظي ُٔالً رؼي ًَ ٌٛٙ حُلظَس 

. ٛزََص ًؼ٤َحً ٝأظٖ إٔ حُٞهض كخٕ ُظ٘خٍ ػٔخٍ ٛزَى 

! ؟..ـ ٝأ١ ػٔخٍ ٌٛٙ ٣خ أٓخٙ

ـ هي ٣ٌٕٞ ٝحُيٛخ أريٍ ٍأ٣ٚ هالٍ ٌٛٙ حُلظَس أٝ هي ٣زيُٚ اًح ٍآى ك٤ٔخ 

 أٍؿٞى ٣خ.. أٗض ػ٤ِٚ ح٥ٕ ٖٓ ٜٓ٘ذ ٝظ٤ل٢ ٓٔظخُ ٌٝٓخٗش حؿظٔخػ٤ش ؿ٤يس 

! ٓ٘ظظَ ىَْع حألٍٓٞ طـ١َ ًٔخ ٣َ٣ي هللا ٤ُْٝ ًٔخ ط٣َي أٗض 

،  هَؿض حألّ ٖٓ حُـَكش ٝهي أه٘ؼض ُٝيٛخ رخٌُٛخد ًٝخٕ حُـ٤ٔغ ٣٘ظظَ حُ٘ظ٤ـش

: هخُض ٝهي ٝؿٜض ًالٜٓخ ُلخٍّ 

 .ـ ٤ٌٓٛذ ٓ٘ظظَ ٝٓظٌٕٞ ٓلَس ؿ٤ِٔش إ ٗخء هللا 

 

: ١خٍ كخٍّ ٖٓ حُلَف ٝحطـٚ ٗلٞ حُٜخطق ٝأىحٍ ٍهْ ٍِٓ٘ كخٓي 

... حُٔالّ ػ٤ٌِْ .. ـ أُٞ 

ٖ كخٍّ ؟ .. ـ ٝػ٤ٌِْ حُٔالّ ٍٝكٔش هللا  َٓ
ٗؼْ ٣خ ٛخكز٢ ، حٓٔغ أٗض ٓيػٞ ٓغ حر٘ظي ٌُِٛخد ك٢ ٓلَس ا٠ُ ٗٔخٍ .. ـ ٗؼْ 

. حُزالى 

ـ ٌُٖ ٓغ ٖٓ ؟ 

. ـ أٗخ ٣ًَْٝ ٝػخثِظٚ ٝأٗظٔخ ١زؼخً 

: هخ١ؼُٚ كخٍّ رخُوٍٞ ... ـ ٌُٖ ٣خ كخٍّ 

ـ ال طظؼٌٍ ٣خ ٍؿَ ، ُٖ طٔظط٤غ ٍكٞ ىػٞط٢ ُٖٝ طـؼ٢ِ٘ أٍكَ ٖٓ ح١ُٖٞ 

! ُػالٕ ٓ٘ي  ٝأٗخ

كٔ٘خً ، ٓظ٠ ٓ٘٘طِن ؟ .. ـ كٔ٘خً 

   .ـ رؼي ؿي إ ٗخء هللا ك٢ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٛزخكخً 

 

 *  *  *

 ك٢ طِي حُٔخػش ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ ًخٕ حُـ٤ٔغ هي ط٤ٜؤ ُِٔلَ ، هخى ٓ٘ظظَ ٤ٓخٍطٚ

 حُؼخث٤ِش ا٠ُ ٍِٓ٘ أر٢ ٓالً رؼي إٔ اطَٜ رْٜ حأله٤َ ٝأهزَْٛ رؤٗٚ ٝأر٘ظٚ

. ؿخ٣ِٖٛ 

 ٝك٢ طٔخّ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ًخٗض ٤ٓخٍس ٓ٘ظظَ طوق أٓخّ ٍِٓ٘ كخٓي ، هَؽ

 حإلػ٘خٕ رؼي إٔ ٍِٗ كخٍّ الٓظيػخثٜٔخ ، ٛؼي حألد ا٠ُ ح٤ُٔخٍس ٝٛؼيص ٓالً

. هِلٚ ، أُو٤خ حُظل٤ش ٝحٗطِن حُـ٤ٔغ ك٢ ٓلَطْٜ طِي 



 ١ٞحٍ ٓخػخص حُط٣َن ًخٕ ٓ٘ظظَ ٛخٓظخً ُْٝ ٣٘زْ رٌِٔش ٝحُلي٣غ ًخٕ ًِّٚ

... ُألٛيهخء حُؼالػش 

. كِوي ًخٗٞح ك٢ ؿخ٣ش حُٔؼخىس رؼي إٔ ؿٔغ هللا ِْٜٗٔ ٖٓ ؿي٣ي 

: كخٍٝ أرٞ ٓالً إٔ ٣ظ٘خ٠ٓ ٓخ كؼُِٚ ر٣ٌَْ ُٝٝيٙ هخٍ ٓٞؿٜخً ًالُٓٚ ُٔ٘ظظَ 

! ـ ٓخُي ال طظليع ٣خ ٓ٘ظظَ ، ٗخًٍ٘خ ك٢ حُلي٣غ ٣خ ٍؿَ 

.. كٌٜح ٣َُر٢ٌ٘ ؿيحً ! ـ حػ٢ٌٍٗ ٣خ ػْ ، ال أٓظط٤غ حُظٌِْ ٝأٗخ أٓٞم ح٤ُٔخٍس 

َٛ أٗض كي٣غ حُؼٜي رخ٤ُٔخهش ؟ .. ـ ُٔخًح 

. ـ ٗؼْ رخ٠ُز٢ 

ـ ٓظ٠ حٗظ٣َض ٌٛٙ ح٤ُٔخٍس ؟ 

. ـ هزَ ٣َٜٖٗ طو٣َزخً 

 رؼي ٓخػخص ٣ٞ١ِش ٝٗخهش َٝٛ حُـ٤ٔغ ا٠ُ حُٔي٣٘ش حُٔوٜٞىس ، ًخٕ حُٞهض

ٝك٢ حػ٘خء  ًؼ٤َحً رَإ٣ش حُـزخٍ ٝٗالالص ح٤ُٔخٙ ، َٝٓ حُـ٤ٔغه٣َزخً ٖٓ حُـَٝد 

ًٛذ ٓ٘ظظَ ٝكخٍّ ُِزلغ ًُي 

ػٖ ٍِٓ٘ ًز٤َ ٠٣ْٜٔ ؿ٤ٔؼخً ٝرؼي رلغ ٤ُْ رخُط٣َٞ ٝؿيح ٟخُظٜٔخ ، 

٣ُُِٕ٘ٞ حألؿَحٝ ا٠ُ ىحهَ ًُي حٍُِٔ٘ حُـ٤َٔ ح١ٌُ ٣طَ ػ٠ِ رل٤َس  ٝٛخٍٝح

.. ًز٤َس 

كٞهض  ٝرؼي إٔ أهٌٝح هٔطخً ه٤ِالً ٖٓ حَُحكش طٟٞؤ حُـ٤ٔغ ٤ُظـٜٞح ٗلٞ حُٜالس

 ٍٍ : حُٔـَد هي كخٕ ، هخٍ كخٍّ رٍٜٞص ػخ

ـ ٓخ ٍأ٣ٌْ ٣خ ٗزخد إٔ أ٢ُِّٛ رٌْ ٛالس ؿٔخػش ؟ 

ص ػ٤٘خٙ ؿ٠زخً ٖٓ كخٍّ ، هخٍ َّ ك٢  كَكٞح رٌٜح حالهظَحف ٓخ ػيح كخٓي ح١ٌُ حكٔ

! َٛ ٣َ٣ي اؿزخ١ٍ ػ٠ِ حُٜالس : ٗلٔٚ 

 ٝك٢ كو٤وش حألَٓ ُْ ٣َى كخٍّ إٔ ٣ٔزذ ُٜخكزٚ ٌٛح حإلكَحؽ رَ اُٗٚ هي ٠ٔٗ

َِّ َٓسً ك٢ ك٤خطٚ  ! طٔخٓخً إٔ أرخ ٓالً ُْ ٣ٜ

 رؼي ىهخثن ٖٓ ٌٛح حالهظَحف أىٍى كخٍّ ٓخ ٓزّذ ُٜخكزٚ ٖٓ اكَحؽ ػ٘يٓخ ٍآٙ

ِٚ ٝأٗؼِٜخ ػْ هَؽ ك٢ حُلي٣وش ٤ُظ٠٘ٔ  ! هي أهَؽ ٤ٌٓخٍس ٖٓ ؿ٤ز

 ٝهق حُـ٤ٔغ ًزخٍحً ٝٛـخٍحً هِق كخٍّ ك٢ ؿٞ ا٣ٔخ٢ٗ ٍحثغ أٗٔخْٛ طؼذ حُٔلَ

. ٝرُؼي حُط٣َن 

 ًخٗض ٓالً طظ٠٘ٔ إٔ ٣وق أرٞٛخ ٓؼْٜ ر٤ٖ ٣ي١ حُوخُن ٤ُئى١ طِي حُل٠٣َش ،

ٝٓخ .. أهٌص كَٔس ٣ٞ١ِش ػْ حطوٌص ٌٓخٜٗخ ر٤ٖ ٝحُيس ٓ٘ظظَ ٝأهظٚ حُٜـَٟ 



ريأ كخٍّ رؤىحء حألًحٕ رٌُي حُٜٞص حُ٘ـ٢ كظ٠ طًٌَص ٓالً ٝهٞكٜخ ألٍٝ  إٔ

... ! ُِٜالس ك٤غ ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣وَأ ٢ٛٝ طَىى رؼيُٙ  َٓس

 ٠ٓض هٔٔش أ٣خّ ػ٠ِ ٝؿٞىْٛ ك٢ طِي حُٔ٘طوش ح٤ُٔخك٤ش ٝٓخطِحٍ أٓخْٜٓ هٔٔش

... أ٣خّ أهَٟ 

ِٚ طِي حُٔي٣٘ش ٖٓ ١ز٤ؼش هالّرش  ًخٕ حُـ٤ٔغ ٣٘ؼَ رخُلَف ٝحٍَُٔٝ ُٔخ طظٔظغ ر

ا٤ُْٜ هيٍس  ٝٓخكَس ، ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ ٣ٌٛزٕٞ ا٤ُٚ ك٢ طِي حُٔي٣٘ش ًخٗض طظـٔي

. حُوخُن ػ٠ِ حإلريحع ٝحُـٔخٍ 

 ًخٕ كخٍّ ٝٓ٘ظظَ ال ٣٘لٌخٕ ػٖ حُظليع كٍٞ حُويٍس حإل٤ُٜش ك٢ حُوِن ٝر٤ٖ

حُ٘خٛوش  كظَس ٝأهَٟ ًخٕ ٤ُ٘٣َ أكيْٛ ا٠ُ اكيٟ حُٔ٘خظَ حُؼـ٤زش ُظِي حُـزخٍ

 : ٝحُٞى٣خٕ حُؼ٤ٔوش ٝحُٜوٍٞ حُٔظَحًزش روُٞٚ 

.. ـ ٓزلخٕ هللا 

 !اٗظَٝح ا٠ُ اريحع هِن هللا ٝػظ٤ْ هيٍطٚ 

 

 

*  *  * 

 ك٢ ظ٤َٜس ح٤ُّٞ حُٔخىّ ًخٕ ًَ ٖٓ كخٍّ ٝٓالً ٝحألم حألٛـَ ُٔ٘ظظَ هي

ٝك٢ ٌٛٙ حألػ٘خء .. حؿظٔؼٞح كٍٞ ١خُٝش ٓٔظي٣َس ٟٝؼض ك٢ كي٣وش حٍُِٔ٘ 

ٓ٘ظظَ ا٠ُ حُلي٣وش كالَكع حُؼالػش ْٝٛ ٣ـِٕٔٞ كٍٞ طِي حُطخُٝش ، كخٍٝ  هَؽ

 : ٣ظـخِْٜٛ ٌُٖ كخٍّ حٓظـَ ٌٛٙ حُلَٛش ك٘خىحٙ  إٔ

 

.. ٝحؿِْ ٓؼ٘خ  طؼخٍ! ٓ٘ظظَ .. ـ ٓ٘ظظَ 

 ٛخٍص ىهخص هِزٚ! حطـٚ ٓ٘ظظَ ٗلْٞٛ كٜٞ ال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظَٜد ٌٛٙ حَُٔس 

. طِىحى ػ٘لخً ًِٔخ حهظَد ْٜٓ٘ ، أُو٠ حُظل٤ش ٝؿِْ ٛخٓظخً 

: أًِٔض ٓالً حُلي٣غ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ كخٍّ 

ـ ٝٓخ٢ٛ ١ز٤ؼش ػِٔي ك٢ رالى حُـَد ٣خػْ ؟ 

. ـ أٗخ ٓوظٚ ك٢ كَ ٓ٘خًَ حُ٘زخد حُِْٔٔ ٛ٘خى 

 :هخُض ٓزظٔٔش 

كظ٠ طٌٛذ ُظلِّٜخ ك٢  ـ ٌُٖ ٗزخر٘خ ٛ٘خ رلخؿش ا٤ُي أ٠٣خً ، كٔ٘خًِ٘خ ٛ٘خ ُْ طُلَ

! حُـَد 

: ٟلي كخٍّ ػْ هخٍ 



ُِٜٓل٤ٖ ، .. ـ ًالٓي ٛل٤ق  ٌُٖ حُ٘زخد ٛ٘خ ٣ٞؿي ٖٓ ٣ٜ٘لْٜ ٖٓ ػِٔخء ٝ

ٌَ ْٛ ح٣ٌُٖ أهٌٝح ػ٠ِ ػخطوْٜ ه٤٠ش حإلٛالف ٝحُٜيح٣ش ، ك٘زخر٘خ أٓخ  ٛ٘خى كو٤ِ

ُٙ حألكٌخٍ حُـَر٤ش ا٠ُ َّ ُٗزٚ طخثٚ ، ٝك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس طـ أٍٓٞ ال  حُِْٔٔ ٛ٘خى 

. ٣َط٤٠ٜخ حإلٓالّ أريحً 

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٓلخٝالً حالٗظَحى ك٢ حُلي٣غ 

كخُٞحؿذ  ـ إ حُؼَٔ ك٢ حُـَد ك٢ كيّ ًحطٚ ٣ُٔؼَ ٍٓخُش ػظ٤ٔش هخٛش ُِٔؼول٤ٖ

طؼخٓالطْٜ  ػ٤ِْٜ إٔ ٣٘وِٞح ٍٓخُش حإلٓالّ ا٠ُ ٛ٘خى رٍٜٞس ٛل٤لش ٖٓ هالٍ

حإلٓالّ ك٢ هِٞرْٜ  ٓغ حُـَر٤٤ٖ ٝٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔـظَر٤ٖ رؤٕ ٣لخُٝٞح اروخء كذ

أ١لخُْٜ ٝأٝالىْٛ ٖٓ  ٝطؼ٣َلْٜ رٞحؿزخطْٜ ٛ٘خى ، ٤ًٝق ٣ٌْٜٔ٘ حُٔلخكظش ػ٠ِ

. هطٍٞس ؿِٝ أكٌخٍ حُـَد ُْٜ 

 : هخُض ٓالً 

ٌَّ هطٍٞس ك٢ حُـَد كو٢ رَ اٜٗخ ٛخٍص  ـ إ أكٌخٍ حُـَد ال طُ٘

... طـِٝٗخ ك٢ ػوَ ى٣خٍٗخ ٖٓ هالٍ حُل٠خث٤خص ًٌُٝي حالٗظ٤َٗض 

 :هخٍ كخٍّ 

ـ كؼالً ٣خ ٓالً ، ٌُٖ حُوطٍٞس حُوٜٟٞ طزو٠ ٓظًَِس ٛ٘خى ك٢ 

!! ٤ُٞٛٞى ٝٓؼ٤الطٜخ ٖٓ حُٔيٕ حُٔظلٍَس 

 :هخُض ٓالً 

 ـ أىػٞ هللا ُي ٣خ ػْ ٖٓ ًَ هِز٢ ، إٔ ط٘ـق ك٢ ا٣ٜخٍ ٍٓخُظي 

.. ألر٘خث٘خ حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٛ٘خى ُظُ٘وٌْٛ ٖٓ رَحػٖ حُؼوخكش حُٔ٘لِّش 

 ًخٕ ٓ٘ظظَ ٣ٔظٔغ ُٔالً ىٕٝ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ ػ٘يٓخ طظليع ، ٌٛح ٓٔخ ؿٌد حٗظزخٙ

ُٗزٚ ٓظؤًي ٖٓ ظُ٘ٞٗٚ حُظ٢ طوخُؾ أكٌخٍٙ  ! كخٍّ ٝؿؼِٚ ٣ٌٕٞ 

 .ك٢ ٌٛٙ حألػ٘خء ؿخءص أهض ٓ٘ظظَ ُظُ٘خى٣ْٜ كٞهض حُـيحء هي كخٕ 
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 ُْ ٣زَن ُٞؿٞىْٛ ك٢ حُٔ٘طوش حُ٘ٔخ٤ُش ٟٓٞ ٤ٓٞ٣ٖ ٝكخٍّ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣لَٜ

! ػ٠ِ َٓحىٙ رٍٜٞس هطؼ٤ش 

ََ ٓ٘ظظَ هي كخٍٝ حُظليّع ٓغ ٓالً  كَؿْ حُؼٔخ٤ٗش أ٣خّ حُظ٢ ه٠ٞٛخ ٛ٘خى ٌُُ٘ٚ ُْ ٣

! ُٔلَىٛٔخ أريحً 

. أٓخ ٓالً كٌخٗض ٢ٛ حألهَٟ طزيٝ ١ز٤ؼ٤ش ؿيحً 



ٝك٢ ح٤ُّٞ هزَ حأله٤َ ٖٓ ٝؿٞىْٛ هٍَص ٓالً إٔ طٔؤٍ ٓ٘ظظَ ػٖ ٓزذ 

.. ! طـخِٜٛخ  ٓلخُٝش

ًخٕ ؿخُٔخً ػ٠ِ ٍٓخٍ حُ٘خ١ت ٣٘ظَ ا٠ُ حُْ٘ٔ ٢ٛٝ طَ٘ف ػ٠ِ حُٔـ٤ذ ، 

 ا٠ُ ٛٞص ٓالً ط٘خى٣ٚ ، هخّ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٍآٛخ طوظَد ٗلٞٙ ، ػخى هِزٚ ٓؼَريحً  حٗظزٚ

: ِٝٛض ػ٘يٙ ػْ ٗظَص ا٤ُٚ هخثِش ! ٝهي ٓأل ٛيٍُٙ ٟـ٤ـخً 

... ـ حُٔالّ ػ٤ٌِْ 

. ـ ٝػ٤ٌِْ حُٔالّ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ 

ـ ُوي حٗظِٜص كَٛش ٝؿٞىى ُٞكيى ٛ٘خ ألٓؤُي ػٖ ٌٛح حُظـ٤َ حُؼـ٤ذ طـخ٢ٛ 

 !

: كخٍٝ ٓ٘ظظَ اهلخء حٍطزخًٚ ، أَٓٛخ رخُؼٞىس هخثالً 

! حٍؿؼ٢ ا٠ُ حٍُِٔ٘ كخالً ، كوي ٣َحِى ٝحُيِى ٣ٝؼَٔ ُ٘خ ٌِٓ٘ش .. ـ ٓالً 

خ ٍأطٚ ٣ظَٜد ٜٓ٘خ رٌٜح حٌَُ٘ حُـ٣َذ ، هخُض رٍٜٞص ٓو٘ٞم  ّٔ : طؤُٔض ٓالً ُ

 ؟ أٗض طؼَف ؿ٤يحً ا٢٘ٗ ُْ!ـ ُٞ أػَف ٓخًح كؼُِض ُي كظ٠ طؼخ٢ِ٘ٓ ٌٌٛح 

! ٛيّه٢٘ .. أٍك٠ي رَ ٝحُي١ ح١ٌُ ٍكٞ كٌَس ُٝحؿ٘خ 

: هخٍ ٓ٘ظظَ ٝهي ريح ٛخىثخً رؼٞ ح٢ُ٘ء 

.. ٢ٌُّ٘ ُُٔض ؿخٟزخً ِٓ٘ي أريحً ٣خ ٓالً .. ـ أٗخ أػَف ًُي 

ُْ طٔؤ٢ُ٘  ـ اًحً ُٔخًح ال ط٣َي إٔ طظٌِْ ٓؼ٢ ؟ ُٔخًح طُي٣َ ٝؿٜي ػ٢٘ ٌٌٛح ؟ ُٔخًح

.. حأله٤َ  ػٖ أكٞح٢ُ ٟٝٝؼ٢ ٓغ ٝحُي١ ٍؿْ ٍَٓٝ ٓ٘ظ٤ٖ ًخِٓظ٤ٖ ػ٠ِ ُوخث٘خ

... ُٔخًح ال طظليع ٓؼ٢ ًخُٔخرن ػٖ حإل٣ٔخٕ ٝحُلذ حإل٢ُٜ ٝحُٔؼخىس حُلو٤و٤ش ٝ

 : هخ١ؼٜخ ٓ٘ظظَ هخثالً 

! ـ حُٟٞغ طـ٤َّ ٣خ ٓالً ، أٍؿٞى حك٢٘٤ٜٔ 

ـ َٛ ٣ؼ٢٘ ًُي اٗي َٛص ط٢ٌَ٘ٛ ٝال ط٣َي ٍإ٣ظ٢ ؟ 

ُٔخًح طل٣ٌَٖ ٌٌٛح ؟ ! أريحً .. ـ أريحً 

س  َّ . ـ طؼخَِٓي ٓؼ٢ ٣ٞك٢ ٢ُ رٌٜٙ حُلو٤وش ، ٝٓؤطلِٜٔخ رخَُؿْ ٖٓ اٜٗخ ٓ

 ٛخٍ ٓ٘ظظَ ٣ٔٔغ ٛٞص رٌخثٜخ ٢ٛٝ طظٌِْ رٌٜٙ حٌُِٔخص ُْ ٣ظلَٔ ٓٔخع ًُي

٣ُوزَٛخ  حُٜٞص حُٔـَٝف ، ٗؼَ رٔويحٍ حألُْ ح١ٌُ ٣ٔززُٚ ُٜخ ، هٍَ أه٤َحً إٔ

! رخُلو٤وش 

ٓالً  ا٢٘ٗ أؿخٛي ٗل٢ٔ ٣خ... ـ حٓٔؼ٢ ٣خ ٓالً ، ا٢٘ٗ ك٢ طلي١ّ ٝؿٜخى ػظ٤ٔ٤ٖ 

هخٍ ٍٍٓٞ هللا  ٝؿٜخى حُ٘لْ أٗيُّ ٝهؼخً ٖٓ ؿٜخى حألػيحء ، اٗٚ حُـٜخى حألًزَ ًٔخ

! أريحً  كؤِٗض رخُ٘ٔزش ٢ُ ح٥ٕ ُِٔض ًخُٔخرن (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)



.. كال طظ٢٘ رؤ٢٘ٗ ٓٔظخٌء ِٓ٘ي ػ٘يٓخ ال حٗظَ ح٤ُي ِ ٌُٖٝ ٢ُ أٓزخر٢ 

! أٍؿِٞى ِحػ٢٘٣ٌٍ 

ك٢  ًخٕ ٣ظٌِْ ٝٝؿُٜٚ ٓخُحٍ ؿٜش حُزلَ ، ٗؼَص ٓالً رؼي إٔ كٜٔض هٜيُٙ رؤُٗٚ 

 . (كخُ٘لْ ؿ٘ي ٖٓ ؿ٘ٞى ح٤ُ٘طخٕ  )َٛحع كو٤و٢ ٓغ ٗلٔٚ 

 : هخُض ُُٚ رؼوش 

ـ اًحً ٣ـذ حٕ ٗ٘ظظَ حُلَؽ ٓؼخً ٣خ ٓ٘ظظَ ، ٤ٌٕٓٝٞ 

. ه٣َزخً إ ٗخء هللا 

 ًخٗض طلخٍٝ إٔ طٞح٤ٓٚ ك٢ ًالٜٓخ ٌٛح ، ٝطلخٍٝ إٔ طوزَٙ رؤٜٗخ ٓظزو٠ ك٢

. حٗظظخٍٙ ا٠ُ إٔ ٣ؤَٓ هللا رخؿظٔخػٜٔخ 

: طًَظُٚ ٝٓخٍص ٓزظؼيس ػ٘ٚ ، أٓخ ٛٞ كِوي ٍىّى رؼي إٔ ٓٔغ ؿِٔظٜخ حأله٤َس طِي 

.. ٤ُظِي طوطؼ٤٘ٚ ٜٗخث٤خً .. ـ ُٔخًح ٣خ ٓالً ؟ ُٔخًح طَُؿؼ٤ٖ حألَٓ ٢ُ 

ؿِْ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ ٝىٓٞػٚ طظٔخه٢ أٜٗخٍحً ، هلٞ ٍأٓٚ ا٠ُ حألٍٝ ٝٛخٍ 

ا٢ُٜ حٓظؼ٢ِ٘ٔ  : (ػ٤ِٚ حُٔالّ)ًِٔخص ٖٓ ىػخء ًخٕ كلظُٚ ػٖ حُٔؼّٜٞ  ٣َىى

 اًح ًخٕ ػ١َٔ.. طٔؤ٢ُ٘ ؿيحً ػُ٘ٚ ٝحٓظلَؽ أ٣خ٢ٓ ك٤ٔخ هِوظ٢٘ ُُٚ ، ٍر٢  رٔخ

! َٓطؼخً ٤ُِ٘طخٕ كؤهز٢٘٠ ا٤ُي 

 حَُٜحػخص حُ٘ل٤ٔشًٝخٕ ٓ٘ظظَ هخثلخً ٖٓ إٔ ٣و٢٠ رو٤ش أ٣خٓٚ ك٢ ٌٛٙ حُلَد 

كِوي ..  ٝهي ٣زو٠ ك٢ أَٓ ٤١ِش ك٤خطٚ ٓٔخ هي ٤ُٔ٘٣ٚ ح٥هَس.. ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٤ُ٘طخٕ 

 . ((١ٍٞ حألَٓ ٢ُٔ٘٣ ح٥هَس  ))ػِّٔٚ ٍٍٓٞ هللا ٝأَٛ ر٤ظٚ إ 

 ٟٝغ ٣ي٣ٚ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝٛٞ ٣ز٢ٌ ٣ٝ٘ظلذ ًخُطلَ حُٜـ٤َ ، أىحٍص ٓالً ٝؿٜٜخ

ٗلٞٙ ٢ٛٝ طَحهزٚ ٖٓ رؼ٤ي ٍأص كخُظٚ طِي ، رٌض ٢ٛ حألهَٟ ػْ ٍكؼض رَٜٛخ 

 :ا٠ُ حُٔٔخء ٢ٛٝ طوٍٞ 

ُٖ ٗ٘ظظَ أَٓى ،.. ـ ا٢ُٜ  . ك٤ي ٣خ ٍد  كال طُو٤ّذ ظ٘٘خ ٛخ ٗل

: ٝك٢ حُط٣َن اُظوض رلخٍّ ح١ٌُ ٓؤُٜخ .. ٓخٍص ربطـخٙ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٣وط٘ٞٙ 

ـ أُْ طُ٘خٛي١ ٓ٘ظظَ ؟ 

 : هخٍ ُٜخ ! ٗظَص ا٤ُٚ كَأٟ أػَ حُزٌخء ٝحٟلخً ػ٠ِ ػ٤٘٤ٜخ 

ـ ٓخ ري ٣خ 

! ٓالً ؟ أطز٤ٌٖ 

 :أؿخرض رؤُْ 

ٝإ ً٘ض طٔؤٍ ػٖ ٓ٘ظظَ كؤُٗٚ ٛ٘خى ٝأٗخٍص .. ـ ال٢ٗء ٣خ ػْ 

... ا٤ُٚ ػْ حرظؼيص 



اطـٚ كخٍّ ٗلٞ ٓ٘ظظَ ٝٓخ إٔ ٍآٙ كظ٠ حٓظـَد كخُظُٚ ٝؿِٞٓٚ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ 

 :حهظَد ٓ٘ٚ ، ٟٝغ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق ٓ٘ظظَ ػْ هخٍ ! ٟٝغ ح٤ٌَُُ  ك٢

! ٣ٞ١الً ٣خ كظ٠  ـ ُوي رلؼض ػ٘ي

 : هخّ ٓ٘ظظَ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٝٛٞ ٣ٔٔق ىٓٞػٚ ، ٛخف كخٍّ 

ٓخ رٌٔخ ؟ ! ـ أطز٢ٌ أٗض أ٠٣خً 

 : هخٍ ٓ٘ظظَ ٝهي حٓظٜـٖ كي٣ؼٚ 

! ـ ٖٓ ٍأ٣ظٚ ٣ز٢ٌ ؿ١َ٤ ٣خ ػْ 

... ـ ُوي حُظو٤ُض ٓالًحً هزَ ه٤َِ 

 : ٌٓض ه٤ِالً ػْ أًَٔ 

.. ـ َٛ اٌٗٔخ طؼخ٤ٗخٕ ٖٓ ٌٍِٓ٘ش ٓخ ؟ طٌِّْ رَري ٣خ ٓ٘ظظَ 

 :٠٘ٓ ٓ٘ظظَ ٝٛٞ ٣ٔٔي ر٤ي كخٍّ ٣ٝوٍٞ 

َْ حألَٓ ٣خ ػٔخٙ  ! ـ حٗ

: ػْ هخٍ ٝٛٞ ٣٘ظَ ُؼ٢٘٤ ٓ٘ظظَ ..ٝهق كخٍّ ٌٓخٗٚ ٝهي حٓظ٘غ ػٖ ح٤َُٔٔ 

! ٛق .. ـ أٗض طَؿذ رخُِٝحؽ ٜٓ٘خ 

 :ػْ هخٍ ! حرظْٔ ٓ٘ظظَ ألٍٝ َٓس ك٢ ٌٛٙ حُٔلَس 

ٌُٖ ! أٓظط٤غ إٔ أإًي اٗي هز٤َ كؼالً رؤٍٓٞ حُ٘زخد  ح٥ٕ.. ـ ٛق ٣خ ػْ 

حألَٓ ػ٠ِ حألهَ ح٥ٕ ، ٝأػيى ػ٘يٓخ ٗؼٞى ٖٓ ٌٛٙ  حٓظلِلي رخهلل إٔ ط٠ٔ٘

 .ٓؤهزَى ك٤ٜ٘خ رٌَ ٢ٗء  حُٔلَس ا٠ُ ٓي٣٘ظ٘خ
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! حٓظ٤وع ٓ٘ظظَ ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٝٛٞ ٣٘ؼَ رخٍط٤خف ُْ ٣ؼٜيُٙ ٓٔزوخً 

َّ ٝػال هي ؿِٔض  ًٝؤٕ طِي حُيٓٞع حُظ٢ ًٍكٜخ أٓخّ حُزلَ ٓ٘خؿ٤خً رٜخ هخُوُٚ ؿ

حُـ٤ٔغ  حُلِٕ ػٖ هِزٚ ٝأرؼيص حُظٞطَ ػٖ أػٜخرٚ ، هَؽ ا٠ُ حُلي٣وش كَأٟ إ

هخٍ ..  هي حٓظ٤وع ٝٛخْٛ ٣ظ٘خُٕٝٞ اكطخٍْٛ كٞم ك٘خثٖ طِي حُلي٣وش حُو٠َحء

ْ رخُـِّٞ ٓؼْٜ  ّٜ ٣ ٞٛٝ : 

.. حُٔالّ ػ٤ٌِْ ؿ٤ٔؼخً -

! ٍىّ حُـ٤ٔغ حُٔالّ ْٝٛ ٣ِلظٕٞ حُظـ٤َ ح١ٌُ ريح ٝحٟلخً ػ٤ِٚ ٌٛح ح٤ُّٞ 

: ١ِذ ٖٓ أٓٚ إٔ طٜذ ُُٚ ًٞرخً ٖٓ حُ٘خ١ ػْ هخٍ 

! ـ ػ٘ي١ ٌُْ ٓلخؿؤس 

 : طٔخثَ حُـ٤ٔغ 



! ه٤َ اٗ٘خء هللا -

أكي  ـ رٔخ إ ح٤ُّٞ ٛٞ آهَ أ٣خّ ٓلَط٘خ حُـ٤ِٔش ٌٛٙ ، كِوي هٍَص إٔ أٓظؤؿَ

! حُوٞحٍد حٌُز٤َس ٖٓ ٤ٓ٘خء حُٔي٣٘ش ٝأأهًٌْ ك٢ ٍكِش رل٣َش 

 : ٛخكٞح ٝهي أػـزظْٜ حُلٌَس ًؼ٤َحً 

! ـ كٌَس ٍحثؼش 

حٌُز٤َ  ـ ٝرؼيٛخ ٌٓ٘ٛذ ا٠ُ ًَِٓ حُٔي٣٘ش كؤٗظْ ٓيػٕٞٝ ُِـيحء ك٢ ًُي حُٔطؼْ

! أكززظْ ًُي  ٝرؼيٛخ ٌٓ٘ٛذ ا٠ُ هخػش حإلٌُظ٤َٗٝخص إ.. ح١ٌُ ٍأ٣٘خٙ هزَ أ٣خّ 

 : هخٍ كخٍّ ٓخُكخً 

٠ ح٤ُّٞ أّ ٓخًح ؟-  ّٔ ! ٓخ ٌٛٙ حُظـ٤َحص ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ َٛ أٛخرظي حُل

 .ٟلي حُـ٤ٔغ ٝٛخٍٝح ٣ٔخُكٕٞ ٓ٘ظظَ رلَفٍ ٍَٝٓٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع عشر

 

 

 رؼي طِي حُٔلَس ح٤ُٔخك٤ش حُظ٢ حٓظَٔص ػَ٘س أ٣خّ ًخِٓش ًخٕ أؿِٜٔخ ٝأكالٛخ

.. ح٤ُّٞ حأله٤َ 

ٝحُٔؼخىس  ط٤ّٜؤ حُـ٤ٔغ ُِؼٞىس ا٠ُ ٓي٣٘ظْٜ ، ٝهي ٓخى ٣َ١ن حُؼٞىس ؿٞ ٖٓ حَُٔف

حُظ٢  ، ًخٕ أهٞس ٓ٘ظظَ حُٜـخٍ ٣َىىٕٝ رؼٞ حُٔٞٗلخص حُي٤٘٣ش ٝحألٗخ٤ٗي

ًٝخٕ  ( ػ٤ِْٜ حُٔالّ) ٝأَٛ ر٤ظٚ  (ُٚ آ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ )طظـ٠٘ رلذ حٍَُٓٞ 

 )حُؼالػش  ٓ٘ظظَ ٝٝحُيطٚ ًٌُٝي ٓالً ٣َىىٕٝ طِي حألٗخ٤ٗي ٓغ حُٜـخٍ ٝحًظل٠

. رخُظٜل٤ن ٝحُِٔحف  (كخٍّ ٣ًَْٝ ٝكخٓي 

: هخٍ أرٞ ٓالً ُٔ٘ظظَ رؼي حٗظٜخثْٜ ٖٓ طَى٣ي اكيٟ حُٔٞٗلخص 

ـ أُْ طوَ اٗي ال طٔظط٤غ حٌُالّ أػ٘خء ح٤ُٔخهش ؟ 

 : هخٍ ٓ٘ظظَ رٜٞص ٓخُف 

ُٔخًح : ُوي َُٛص كخثَحً ٓؼي ٣خ ػْ أٛٔض كظوٍٞ ٢ُ - 

٢ُ  هَ.. كؤُٗخٍى أهٞط٢ ك٢ حإلٗ٘خى طؼظَٝ ػ٢ِّ ٝطٔظٜـٖ كؼ٢ِ ! طزيٝ ك٣ِ٘خً 

! رَري ٓخ ح١ٌُ ٤َُٟ٣ي كظ٠ أكؼِٚ 

 ٌٌٝٛح كِوي ًخٕ ٣َ١ن حُؼٞىس ٣وظِق طٔخٓخً ػٖ.. حٗطِوض ح٠ُلٌخص ػخ٤ُش 

. ٣َ١ن حٌُٛخد ُٔخ هي أٛخد حُ٘لّٞ ٖٓ حٍط٤خف ٗي٣ي ريح ٝحٟلخً ػ٠ِ حُـ٤ٔغ 

ٌَ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ ٝػخى كخٍّ ا٠ُ ٍِٓ٘ أر٢ ٓ٘ظظَ ًٝخٗض ٓالً هي حػظَٟض  ٍؿغ ً

: ػ٤ِٚ رخُوٍٞ 

! كؤ٣ٖ هٔٔظي حُؼخىُش ؟.. ـ ٤ٌٕٓٞ ٌٓٞػي ُي٣ْٜ أًؼَ ٖٓ ٌٓٞػي ُي٣٘خ 

 :هخٍ ٓزظٔٔخً ٝٛٞ ٣ٞىػٜٔخ 

. ٓل١َ رؤًٕ هللا  ٓؤٌٓؼٚ ُي٣ٌْ هزَ.. ططِز٢٘ٗٞ ٣ٞٓخً ٣خ ٓالً -

 ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُْ ٣ظٌٖٔ ٓ٘ظظَ ٖٓ حٌُٛخد ا٠ُ ػِٔٚ ُ٘يّس حإلٍٛخم ح١ٌُ

 أٛخرٚ ٖٓ ١ٍٞ حُط٣َن ٝطؼذ ح٤ُٔخهش ، كٔخ إٔ ٠ِّٛ ك٠٣َش حُلـَ ٝأىّٟ

. طؼو٤زخطٜخ كظ٠ ػخى ُِّ٘ٞ ػخ٤ٗش 

 ٝر٤٘ٔخ ًخٕ ٓخ ٣ِحٍ ٓٔظِو٤خً ػ٠ِ كَحٗٚ كظ٠ ٗؼَ ر٢٘ء هي ٝهغ ػ٠ِ ٍأٓٚ هخّ

!  ٤ُ٘ظَ كٞؿي كخٍّ ٝحهلخً رـخٗذ ح٣ََُٔ ٝر٤يٙ ٝٓخىس ػخ٤ٗش ٣لخٍٝ َٟرُٚ رٜخ

 :هخٍ ٍحكؼخً ٛٞطٚ 

...! ـ أُْ ٣لٖ حُٞهض ُالٓظ٤وخظ ٣خ كظ٠ ؟ ٛخ 



! ُٞ ط٘ؼَ رخُظؼذ ح١ٌُ أٗؼَ رٚ .. ـ آٙ ٣خ ػْ 

. ـ ٤ٛخ حٓظ٤وع ُظظ٘خٍٝ كطٍٞى ، كؼ٘ي١ ًالّ ًؼ٤َ ٓؼي 

! ػَف ٓ٘ظظَ ٓخ ٣َ٣ي كخٍّ حُظليع رٚ 

٣ُوِّذ  ًخٕ.. ٝرؼي ط٘خُٝٚ ُِلطٍٞ ، ىهَ ؿَكظٚ كٞؿي إ كخٍٓخً ٓخ ٣ِحٍ ك٤ٜخ 

 : ٛللخص حٌُظذ حُٔٞؿٞىس ك٢ ٌٓظزش ٓ٘ظظَ كِٔخ حٗظزٚ ا٠ُ ٓـ٢ء حأله٤َهخٍ ُُٚ 

! ـ أؿِن حُزخد هِلي 

 اٜٗخع ٓ٘ظظَ ألَٓ كخٍّ كؤؿِن رخد حُـَكش ػْ ؿِْ ػ٠ِ ح٣ََُٔ ، حُظلض ا٤ُٚ

: كخٍّ هخثالً 

ـ َٛ ٢ُ إٔ أػَف ٓخ ح١ٌُ كَٜ ُي ك٢ ح٤ُّٞ حأله٤َ ٖٓ حُٔلَس ؟ 

! ـ َٛ ٌٛح ًَ ٓخ ط٣َي ٓؼَكظٚ ٣خ ػْ 

! ٤ٛخ .. ـ طٌِّْ ٣خ كظ٠ 

ٖٓ أُْ  ا٢٘ٗ طِي ح٤ُِِش َُٜٓص ك٢ حُظل٤ٌَ رٔخ ٓززظُٚ ُٔالً.. ـ حُلو٤وش ٣خ ػ٢ٔ 

رؤٜٗخ ؿخءص  ػْ كٌَص.. ٝكِٕ أػ٘خء كي٣ؼ٢ ٓؼٜخ ػ٘ي حُزلَ ك٤غ ٍأ٣ظ٢٘ ٛ٘خى 

ف ػٖ ٗلٜٔخ ُٝظوَؽ ٖٓ ٝكيطٜخ حُوخطِش ك٢ ًُي ّٝ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٣وِٞ  ا٠ُ ٛ٘خ ُظَ

ٝحُيٛخ ٓؼٜخ ٤ًٝق اٜٗخ  كٌَُص ًؼ٤َحً ك٤ٔخ ًخٕ ٣ظَٜكُٚ .. اال ٜٓ٘خ ٖٝٓ أر٤ٜخ 

لظخؿش ح٥ٕ ُٝٞ ٢ُ٘ء ر٢٤ٔ ٖٓ حٍَُٔٝ ، ًٌُٝي كٌَُص ك٢ ا٢٘ٗ ١ٞحٍ أ٣خّ  ُٓ

ٝأهٞط٢ ُْ ٣٘ؼَٝح رٌِّس حُٔلَس  كظ٠ إ ٝحُي١َّ .. حُٔلَس ًُ٘ض ٓظٞطَحً ًٝج٤زخً 

أؿؼَ ح٤ُّٞ حأله٤َ ٛٞ أك٠ِ أ٣خّ  ٌُُٝي ٝألؿٌِْ ؿ٤ٔؼخً هٍَص إٔ.. رٔزز٢ 

 !حُٔلَس ، ٝأط٠٘ٔ إٔ إًٔٞ هي ٗـلض ك٢ ًُي

 

ٍحثوخً  ـ ط٣َي حَُٜحكش ٣خ ٓ٘ظظَ ، ًخٕ كؼالً أك٠ِ أ٣خّ حُٔلَس ، كِوي ًخٕ ِٓحؿي

! ؿيحً ُٝوي ٗؼَُص رؤٕ ٓالً ُْ طلَف االّ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ 

! ـ َٛ كؼالً ٌٛح ٓخ أكٔٔظُٚ ٣خ ػْ ؟ أػ٢٘ َٛ ًخٗض طزيٝ ٓؼ٤يس 

! ـ أُْ طوَأ ٌٛح حُ٘ؼٍٞ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٣خ كظ٠ 

كظ٠  َٝٛ ٢ُ حُـَأس إٔ أٗظَ ا٠ُ حُـٜش حُظ٢ طـِْ ك٤ٜخ ٢ٛ! ػ٤٘٤ٜخ ... ـ ٓخًح 

! أطـَأ رؼي ًُي ٝأٗظَ ا٠ُ ػ٤٘٤ٜخ 

رؼٞ  ُٔخًح ًَ ٌٛح حُظَلْٔ ٖٓ طِي حُلظخس ؟ أٍٟ اٗي ك٢... ـ ٛل٤ق ٣خ ٓ٘ظظَ 

! حألك٤خٕ طلخٍٝ طـخِٜٛخ ٝال أٛيّم رؤٗي طَؿذ رخُِٝحؽ ٜٓ٘خ ًٔخ هِض ٢ُ

 كٌٜٙ ٢ٛ ٍؿزظ٢ ٌٓ٘ ٓ٘ظ٤ٖ ٠ٓض... ـ أٓخ رخُ٘ٔزش َُؿزظ٢ ك٢ حُِٝحؽ ٜٓ٘خ 

ٖٓ  أٓخ ٓٔؤُش حُظلْٔ ٜٓ٘خ أٝ.. ٝٓخُحُض طِي حَُؿزش ٣خ ػْ ُْٝ طظـ٤َ أريحً 



ِٙ ٓٔؤُش ٓؼويس ال أظ٘ي هخىٍحً ػ٠ِ ك٢ٜٔ إ  حُلي٣غ ٓؼٜخ أٝ كظ٠ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ كٌٜ

! كَٔطٜخ ُي 

ٓخ ٓؼ٠٘  أطلْٜ.. ٓخ ري ٣خ كظ٠ ؟ أٗخ كخٍّ ! ٓخًح ؟ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ كٜٔي .. ـ ٓخًح 

! َٛ كٜٔض.. كخٍّ ح١ٌُ ال طول٠ ػ٤ِٚ كًَخص حُ٘زخد أريحً ... كخٍّ 

 : ٟلي ٓ٘ظظَ ٖٓ ٣َ١وش ًالّ كخٍّ ػْ هخٍ 

! ٣ٞ١َ ٌُٖ حُٔٔؤُش طلظخؽ ا٠ُ َٗف..ٛيّه٢٘ ـ ُْ أهٜي إٔ أٗظوٚ ٓ٘ي ٣خ ػ٢ٔ

ٌٕ ٛخؿ٤ش .. ـ هي أٓظط٤غ ٓٔخػيطي ٣خ كظ٠  ٢ًُِّ آًح ! ٤ٛخ طٌِْ ، 

رَٔٝ  ريأ ٓ٘ظظَ ٣َٔى ُلخٍّ هٜظٚ طِي ٝهي ريأٛخ ٌٓ٘ حُِلظش حُظ٢ أهزَُٙ أرخٙ

ِٙ ػ٘يٓخ.. ٓالً ًٝخٕ ُْ ٣ظؼَف ػ٤ِٜخ رؼي  ٍآٛخ  ػْ ٛخٍ ٣ظليع ُُٚ ػٖ ٓ٘خػَ

..!! أٍٝ َٓس ٤ًٝق اٜٗخ ُْ طؼـزُٚ أريحً 

ٝحُلذ  كيّػٚ رؼي ًُي ػٖ حُلٞحٍحص حُظ٢ ىحٍص ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘خ كٍٞ حُي٣ٖ ٝحإل٣ٔخٕ

.. حُٜخىم حُؼل٤ق ٤ًٝق ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ػالهظ٘خ رخهلل

 ا٠ُ إٔ َٝٛ  ا٠ُ ٓخ رؼي حُؼ٤ِٔش ك٤٘ٔخ ُحٍٛخ ٓغ ػخثِظٚ ك٢ ُِٜٓ٘خ ٤ًٝق إ

ٌ٘ طِي حُِلظش هي طـ٤َص طـخٜٛخ طـ٤َحً ؿ٣ٌٍخً  ُٓ ! ٓ٘خػَٙ 

 : هخٍ ك٤ٜ٘خ 

 

ٝٗظَُص ا٤ُٜخ كظ٠ ٗؼَُص  ٌٓ٘ إٔ ىهِض ػ٤ِ٘خ حُـَكش ك٢ ًُي ح٤ُّٞ... ـ آٙ ٣خ ػْ 

ك٢ حُيه٤وش ٛخٍ ٣يم   َٟرش72إٔ هِز٢ ٛخٍص َٟرخطٚ طِىحى كزيٍ إٔ ٣ٌٕٞ 

!  َٟرش ك٢ حُيه٤وش حُٞحكيس 160

، ٝػ٘يٓخ  ٝطليّػ٘خ ٣ٞ١الً .. كخُُٝض إٔ إًٔٞ ١ز٤ؼ٤خً ، ًِّٔظٜخ ٝٓؤُظٜخ ػٖ أكٞحُٜخ 

! ػيص ا٠ُ حٍُِٔ٘ ُْ أٓظطغ إٔ أْٗ طِي ح٤ُِِش 

ً .. َُٛص أكٌَ ًؼ٤َحً  ، حٓظَٔ كخ٢ُ ٌٛح َٜٗ طو٣َزخً  ٝأٗخ ُْ  ٗؼْ ػالػٕٞ ٣ٞٓخ

.. ! ٗؼَُص ر٘ٞم ًز٤َ ٗلٞٛخ ، طٔخءُض َٛ ٣ٌٖٔ إٔ إًٔٞ هي .. أٍٛخ 

 :ٛٔض ٓ٘ظظَ ٝطؤٝٙ ، هخٍ ُُٚ كخٍّ 

ٝٓخًح كَٜ رؼي ًُي ؟ .. أًَٔ ٣خ ػ١ِ٣ِ ٛخ -

 ـ ُوي طيهَ ح٤ُ٘طخٕ ٣خ ػْ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ٍؿْ اٗٚ ١ٞحٍ ًُي حَُٜ٘ ُْ أٗؼَ

ح٤ُّٞ  ٌُٖ ٤ُْ ًظل١َ٤ٌ رٜخ ًُي.. رٞؿٞىُٙ هَر٢ ، ٛل٤ق ا٢٘ٗ ً٘ض أكٌَ ك٤ٜخ 

 !

 ًٝٔخ أظٖ إ ح٤ُ٘طخٕ ك٤ٜ٘خ هي ٤ٓطَ ػ٢َِّ رخٌُخَٓ ، كِوي ط٤٘ٔض إٔ أَٛم

.. ألُٓٔغ حُؼخُْ ًِٚ رؤ٢ٗ 



ـ رؤٗي ٓخًح ؟ 

! ـ ٓ٘ظخٌم َُإ٣ظٜخ 

س  )ـ َٝٛ طٞهق  َّ ُٓ ! ا٠ُ ٌٛح حُلي ؟ (أرٞ 

! ُوي ّٝٓٞ ٢ُ إٔ أطَٜ رٜخ ٛخطل٤خً ... ـ ال 

َٝٛ كؼِض ؟ : ٛخف كخٍّ 

! ال ٣خ ػْ ، كِوي أٗو٢ٌٗ ١َ٤ٟٔ ـ رل٠َ هللا ـ ك٢ حُِلظخص حأله٤َس .. ـ ال 

! أًَٔ ... ـ أكٔ٘ض 

  ُ٘ل٢ٔ ، رَ ا٠ُ ح٥ٕر٘يس حإلكظوخٍر٤ٌُض ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ًؼ٤َحً ، ٗؼَُص رخُ٘يّ ٝ

!  ًِٔخ طًٌَص ًُي حُٔٞهق ٛخحكظوَ

.. ـ ٌُ٘ي ُْ طظَٜ رٜخ 

.. ! ُص ألَٓ ار٤ِْ ؿ٢ـ ٢ٌُ٘ حٙ

 ـ َٛ طؼِْ ٣خ ٓ٘ظظَ ُٞ اٗي اطِٜض رٜخ ك٤ٜ٘خ ٝٛخٍكظٜخ رٔ٘خػَى حطـخٜٛخ

! ُٔوطَض ٖٓ ٗظَٛخ ا٠ُ حألري 

 :هخٍ ٓ٘ظظَ ٓظؤُٔخً 

ػَكٞح رٔخ ًُ٘ض أ١ٞٗ  ـ رَ ُٔوطُض ك٢ ٗظَ ٍر٢ّ ٝٗظَ ٗل٢ٔ ٝٗظَ أ٢ِٛ ُٞ

. كؼِٚ 

 :هخٍ كخٍّ ٝهي َٟد ػ٠ِ ٍأّ ٓ٘ظظَ ٓخُكخً 

!! ـ ُٝٔوطَض ٖٓ ٗظ١َ أٗخ أ٠٣خً 

: هخٍ ٓ٘ظظَ رلِٕ 

! أٗخ أطؤُْ ٝأٗض طِٔف .. ـ آٙ ٣خ ػْ 

َْ ًُي حألُْ ٣خ ٓ٘ظظَ  كٌَ ٗخد ك٢ ػَٔى ٣َٔ رٔخ ٍَٓص رٚ أٗض .. ـ اٗ

أٗخٓٞح  ٝأكٔي هللا إ ُي ٤َٟٔحً ٓظ٤وظخً ، كٔخًح ٣وُٕٞٞ َُرْٜ أُٝجي ح٣ٌُٖ..

! ٟٔخثَْٛ رَ أٓخطٞٛخ 

 إ أ١ ٗخد ٖٓ ٗزخد ح٤ُّٞ ُٞ ًخٕ ٌٓخٗي ُٔخ طَىى ُلظش ك٢ اهخٓش ػالهش ٓغ

 ٝهخٛش إ حُلَٛش ًخٗض ٓخٗلش ُي ، كخُٜخطق طٔظط٤غ.. حُلظخس حُظ٢ ٣ٜٞحٛخ 

 رُٜٔٞش إٔ ط٘وُِٚ ا٠ُ ؿَكظي ُظظَٜ رٜخ ك٢ أ١ ٝهض ١خُٔخ حٕ ٝحُيٛخ ال ٣ؤط٢

! حٍُِٔ٘ اال ٤ُالً 

 ْٝٛ ٣ظلٕٞٛٞ ك٢.. ٌٝٛح ٓخ ٣لؼُِٚ ٗزخر٘خ ٌٛٙ حأل٣خّ ريٕٝ هـَ أٝ ك٤خء 

 حطٜخالطْٜ طِي رٌِٔخص كو٤َس ٣٘يٟ ُٜخ حُـز٤ٖ ك٢ ٓز٤َ حإل٣وخع رخُلظ٤خص



 حُٔخًؿخص حُِٞحط٢ ٣ُٜيّهٖ طِي حٌُِٔخص حُٔؼُٔٞش ٤ُوؼٖ رؼي ًُي ك٢ ٤ٌٓيس

! ح٤ُ٘طخٕ 

ؽ ُٜخ ًُي حُـٜخُ  ّٝ ٣ِ٣ٝي ٖٓ  (حُٜخطق  )رَ إ أًؼَ حُؼالهخص حُٔلَٓش ح٤ُّٞ ٣َ

ٍ ًُي حُ٘خد ح١ٌُ ؿٌرظٚ اكيٟ حُلظ٤خص ٣ظَٜ رٜخ ّٞ ٤ُٔٔغ ٛٞطٜخ  كيَّطٜخ ، كظٜ

ٓخًح ٣ٌٖٔ إٔ  ٝطزو٠ ٢ٛ ـ ريٕٝ حٓظل٤خء ـ طظـّ٘ؾ ك٢ ٛٞطٜخ ٝطظيَُ ػ٤ِٚ ،

! ٣لَٜ ُٚ 

 .. ٓظؼٍٞ طِي حُؼخ١لش أًؼَ ٝأًؼَ ك٤زيأ حٌُالّ حُـ٢ُِ ح٤ُٖ٘ٔ 

: ًٝٔخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ 

 ُّ ٌّ كٔٞػيٌ كِوخء ... ٗظَسٌ كخرظٔخٓشٌ كٔال كٌال

. ٌٝٛٙ ٢ٛ حُلٌٔش ٖٓ ُكَٓش حُؼالهخص ك٢ حُٜخطق 

هخٍ ..ىٓؼض ػ٤٘خ ٓ٘ظظَ ك٤ٖ ٝؿي إ كخٍّ ٣وخٍُٗٚ ٓغ أُٝجي حُ٘زخد حُٔ٘ل٤ِّٖ 

: ٝحُؼزَس طو٘وٚ 

ـ ٌُٖ ٛيّه٢٘ ٣خ ػْ ، أٗخ ال أٗظَ ُٔالً ًٔخ ٣٘ظَ أُٝجي حُ٘زخد ُلظ٤خطْٜ 

. حُٔخًؿخص 

.. أٗخ ُْ أهٜي إٔ !! ـ ٌُٖ ٓخ ري ٣خ ٓ٘ظظَ 

 : هخ١ؼُٚ ٓ٘ظظَ 

.. أػَف ٣خ ػْ ، ٌُٖ أٍؿٞى إٔ طظلْٜ كو٤وش ٓ٘خػ١َ طـخٜٛخ -

ٓظَٛخ ٝكـخرٜخ ؿؼال٢ٗ أط٠٘ٔ .. كؤٗخ ٓخ أكززظٜخ االّ إل٣ٔخٜٗخ ٝػلّظٜخ 

 هَرٜخ ، ؿؼال٢ٗ أط٠٘ٔ إٔ طٌٕٞ ٓالً ٣ٌَٗش ك٤خط٢ حُظ٢ ٓؤكظوَ رٜخ ٤١ِش

. ػ١َٔ 

ٝؿ٤خر٢  ا٢٘ٗ أ٣ٍيٛخ ٓالًخً طللظ٢٘ ك٢ ك١ٍٞ٠.. كؤٗخ ال أ٣ٍيٛخ ُؼزشً ر٤ي١ أريحً 

 .، أ٣ٍُيٛخ أُٓخً ٛخُلش طَُر٢ّ ٢ُ أٝالى١ 

 

 : هخٍ ُُٚ كخٍّ ٝهي أٓٔي ر٤يٙ 

حػَف إ كزٜخ آظيحى .. ػخرَحً  أٗخ أػَف إٔ كزّي ُٜخ ٤ُْ ِٗٝس ٝال ٗؼٍٞحً -

ًُي هزَ حُٜيح٣ش كؤ٤ًي اٜٗخ ًخٗض  ُلذ هللا ُٝٞ ًخٕ ِٗٝس ألكززظٜخ ك٢ ٟٝؼٜخ

! أًؼَ اػخٍس ٢ٛٝ ك٢ ًُي حُٟٞغ 

ٗخد  ٌُٖ حُلو٤وش حُظ٢ هي طٌٕٞ ؿخٛالً ُٜخ ٢ٛٝ ٓخ طُٔزذ ُي ٌٛح حألُْ ٢ٛ إ أ١

هِزُٚ  ك٢ ػَٔى ١ٝٔٞكي ٣ٝظؼَف ػ٠ِ كظخس ٓؼَ ٓالً رؼلظٜخ ٝا٣ٔخٜٗخ ٤ٓظؼِن

! رٜخ ، كخَُٔأس حُؼل٤لش طلَٝ ٗلٜٔخ ػ٤ِي ٗجض أّ أر٤ض 



ػ٘يٓخ  كؤٗخ ػ٘يٓخ ً٘ض ٗخرخً ٝٓخكَص ا٠ُ حُوخٍؽ ٝأُظو٤ض ٛ٘خى ر٣َْٔ ـ ُٝؿظ٢ ـ

طٔؼَ  ٍأ٣ظٜخ ألٍٝ َٓس ك٢ أكي َٓحًِ حُ٘زخد رٌخَٓ كـخرٜخ ٝأىرٜخ ـ ًخٗض

١ِٝزظٜخ ُِِٝحؽ  اًٗٔٞؿخً ٍحثؼخً ُِلظخس حُِٔٔٔش ك٢ حُزالى حُـَر٤ش ـ طؼِّن هِز٢ رٜخ

.. كٞحكوض 

 ٌٌٝٛح ٣خ ٓ٘ظظَ كخَُٔأس حُٔئٓ٘ش حُِٔظِٓش طلَٝ ٗلٜٔخ ٝٗو٤ٜظٜخ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ

. ، ٝال أكي ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ِٞٓي ػ٠ِ ٓ٘خػَى اطـخٜٛخ أريحً 

))  ٤ُْ االّ ٝكظ٠ ُٞ هِ٘خ اٜٗخ طلُٞض ا٠ُ ((اػـخرخً  ))ػْ إ ٓ٘خػَى ًخٗض 

رو٤ض  ٝحُي٤َُ اٗي ُْ طظؼيٟ كيٝى هللا أريحً رَ(( كٌذ ك٢ هللا )) كٜٞ ( (كذ 

ٍ ًُي حُ٘ؼٍٞ ا٠ُ َٓٝ َّٞ حُؼ٘ن  ِٓظِٓخً رٜخ ٝكظ٠ ػ٘يٓخ كخٍٝ ح٤ُ٘طخٕ إٔ ٣ُل

ٓزلخٗٚ  ـ ٝحُؼ٤خً رخهلل ـ كبٗي ٝرل٠َ ا٣ٔخٗي ١ٝخػظي هلل ٝكزي حُوخُٚ ُُٚ 

َٓٝ  ٍك٠ض ًُي حُ٘يحء ح٤ُ٘طخ٢ٗ كال طظٍٜٞ اٗي ٝهؼض رخُؼ٘ن أريحً ألٕ

حُؼ٘ن ٣خ ٓ٘ظظَ ٛٞ ٓخ ٣ـؼِي طظؼيٟ كيٝى حُوخُن ٖٓ أؿَ حُٔؼ٘ٞم كظَطٌذ 

 000ٝطَحٙحُٔلَٓخص ٝحُٔؼخ٢ٛ ٖٓ أؿَ إٔ طِظو٢ رٌُي حُٔؼ٘ٞم أ

ٝحُٔؼَكش   ألٗي ً٘ض ٓظِٔق رٔالف حإل٣ٔخٕ- ٝحُلٔي هلل -ًَٝ ٌٛح ُْ ٣لَٜ ُي 

ٝ ٓ٘خػَى ٝػٞح١لي ٝطـؼِٜخ ١خَٛسً ٤ِٓٔش رؼ٤يس ّٝ ػٖ  كِوي ػَكض ٤ًق طَ

ٜٗق   ، ُٝٞ إٔ ٗزخر٘خ ح٠ُخثغ ح٤ُّٞ ٣ٌِٕٔٞ ُٝٞؿخٓلشحُظو٤الص ح٤ُ٘طخ٤ٗش حٍ

ٕ  ح ك٢ حُلٔخى ٌٌٛح كخُـَٜ ٛٞ ح١ٌُ ًٍذ حُ٘خّ ٝؿؼِْٜٝٓؼَكظي ُٔخ طخٛٞ ّٞ ٣ـط

! ك٢ حُلٔخى ٝحُلَحّ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش 

ف ػ٠ِ أٍٓٞ َّ ًّي ىحثٔخً ػ٠ِ ُِّٝ حإل١الع ٝحُظؼِْ ٝحُظؼ ُٖ ٗئ حُي٣ٖ  ٌُُٝي ٗل

 ٝهَحءس حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص ًحص حُؼزَ ٝحُٔٞحػع كظ٠ ٣لَٜ ُيٟ حُ٘زخد

! ٝػ٢ كو٤و٢ ُألٍٓٞ ٝكظ٠ ال ٣ٔوطٞح أٓخّ أٍٝ كظ٘ش ٣ٞحؿٜٜٞٗخ 

 ..ٗؼَ ٓ٘ظظَ رخٍط٤خف ًز٤َ ٌُالّ كخٍّ ح١ٌُ ٗيَّ ٖٓ ػ٣ِٔظٚ 

 

  َٓى هٜظٚ ٤ًٝق إ ٝحُي ٓالً ٍكٞ حُوطزش ٍؿْ اُلخف ٝحُيَٙٝٗع ٣ٌَٔ

:   ، هخٍ ٓ٘ظظَ ٓلخٝالً اٜٗخء ًالٓٚؿيًٟٝٝٛخرٚ ا٤ُٚ َٓس َٝٓط٤ٖ ٌُٖ ريٕٝ 

 ـ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٝأٗخ أكخٍٝ ٤ٔٗخٜٗخ ٝطـخِٜٛخ ، َُٛص أؿِْ ك٢ ح٤َُِ أرغّ 

 كِوي ٓٔؼض ٖٓ أكي حُوطزخء ((ٛالس ح٤َُِ  ))ك٢ِٗ ٌٝٗٞح١ ا٠ُ هللا ٖٓ هالٍ 

 ٝكؼالً كِوي َُٛص أإى٣ٜخ.. اٜٗخ أك٠َ ػالؽ ُِ٘زخد ح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٓؼَ كخُظ٢ 

كظ٠  ىٕٝ حٗوطخع ًُٝ٘ض أٗؼَ رؤ٢ٗ َُٛص ٤ٗجخً ك٤٘جخً أ٠ٔٗ طِي حُلظخس كؼالً ،

. ٤ُٔٗض ٓالٓلٜخ ٜٗخث٤خً ُْٝ أطًٌَ ٟٓٞ ١ِؼظٜخ ًحص ح٤ُٜزش ٝحُٞهخٍ 



ًُي  ٝحٗ٘ـُِض رؼي ًُي رخُؼَٔ ك٢! ُْ ٣ؼي ح٤ُ٘طخٕ ٣ّٞٓٞ ٢ُ ػٖ أَٓٛخ ٤ٗجخً 

... ٝ  حُٜٔ٘غ ٝرخُؼزخىس ٝحُوَحءس حُظ٢ اُىحىص ػٖ ١ً هزَ رٌؼ٤َ كظ٠ ؿجَض أٗض

ـ ٝٓخًح ؟ 

! ـ ٝأػيص أكِح٢ٗ 

ـ ٌُٖ أال طَٟ اٗٚ حهظزخٍ ُي ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 

خٙ .. ـ رَ أٗخ ٓظؤًي ٖٓ ًُي  ّٔ ! اُٗٚ حهظزخٍ ٝحهظزخٍ ٛؼذ ٣خ ػ

! ـ ٌُ٘ي ٣ـذ إٔ ط٘ـق ك٤ٚ كظ٠ طلَٜ ػ٠ِ كظخطي ك٢ حُٜ٘خ٣ش 

.. حالرظالء  ٖٓ هالٍ ٗـخك٢ ك٢ ٌٛح ((ٍٟخ هللا  ))ـ أٗخ ال أ٣ٍي ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٟٓٞ 

. أىُع ٢ُ ٣خ ػ٢ٔ ك٢ ٛالطي 

ٓ٘ٚ  أل٢ٗ أٍحٛخ ٢ٛ ًٌُي ٓظؼِوش ري ؿيحً ، ٌٛح ٓخ طؤًيصُ .. ـ ٓؤىػٞ ُي ُٜٝخ 

!   ، ىٓٞػٜخ ًخٗض طلٜق ػٖ ٓ٘خػَٛخك٤َسػ٘يٓخ هخرِظٜخ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ػ٠ِ حُذ

! ٢ٌُ٘ أٍحٛخ أهٟٞ ٓ٘ي .. اٜٗخ ك٢ حهظزخٍ أ٠٣خً 

: أ١َم ٓ٘ظظَ رَأٓٚ هـالً ، كوخٍ ُٚ كخٍّ ٓزظٔٔخً 

ـ ال طٜيّم ٣خ كظ٠ ، إ هِز٤ٌٔخ ـ أٗظٔخ ٓؼخً ـ ػخَٓحٕ رلذ هللا ٝٛٞ 

... ٓزلخٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣وظزَ كزٌٔخ ُُٚ كخُٔئٖٓ ٓزظ٠ِ ٣خ ر٢ُ٘ 

ػْ ال ٣ؤط٢ ًَ ٢ٗء رخ٤ُّٜٖ أريحً ٝحُي٤ُٗخ ٢ٛ ٓلَ حرظالء ٣خ ٓ٘ظظَ ، 

ًخٕ  ٝأَٟد ُي ٗل٢ٔ ٓؼالً ػخ٤ٗخً كزخَُؿْ ٖٓ إٔ ك٢ُٜٞ ػ٠ِ حُلظخس حُظ٢ أكززض

ٓ٘ٞحص ١ِٞحٍ  ٛخ أٗض طَٟ اٗ٘خ ا٠ُ ح٥ٕ ٝرخَُؿْ ٖٓ ٍَٓٝ! ٌُٖ ... ٜٓالً ؿيحً 

! ػ٠ِ ُٝحؿ٘خ ٓخ ِٗحٍ رال أ١لخٍ 

حُلذ  ألٗ٘خ ٣ـذ إٔ ٗظؼَٝ ُالرظالء كظ٠ ٣ظ٤ِّٔ: ُٔخًح ؟ كٔؤهٍٞ ُي : هَ ٢ُ 

! حُٜخىم هلل ٖٓ حُلذ حٌُخًد 

ًُٞح إَٔ ٣َوُُُٞٞح)): أُْ طٔٔغ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ََ ُّ إَٔ ٣ُظْ َذ حَُّ٘خ ِٔ َٕ  أََك ْْ اَل ٣ُْلظَُ٘ٞ ُٛ َٝ َّ٘خ  َٓ آ

*ٖ ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َُوَْي كَظََّ٘خ حَُّ َٝ  َّٖ َٔ ٤ََُْؼَِ َٝ يَهُٞح  َٛ  َٖ ٣ ٌِ ُ حَُّ َّٖ ّللاَّ َٔ ْْ ك٤َََِْؼَِ ِٜ ِِ َٖ  هَْز ر٤ِ ًِ ٌَخ ُْ (. (ح

: ٛٔض كخٍّ ر٠غ ػٞح٢ٗ ػْ هخٍ 

ك٢  ـ اًحً أٗض ٣خ ٓ٘ظظَ ً٘ض طظـ٘ذ حُلي٣غ ٓغ ٓالً أٝ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ كظ٠ ال طوغ

ٝحُي٤َُ  كؼالً ٣خ ٓ٘ظظَ إ كذ هللا ك٢ هِزي ٣لٞم ًَ كذ! حُلَحّ أٝ حُٔلٌٍٝ 

ٓ٘خػَى  اٗي ً٘ض ك٢ طِي حُٔلَس طلخٍٝ اٍٟخءُٙ ك٢ ًَ ُلظش ٝطيّٝ ػ٠ِ

ٝٝهلض  ًَ ٌٛح طًَظُٚ ٍٝحء ظَٜى... طـخٙ ٓالً ٝٗٞهي ا٤ُٜخ ُِٝلي٣غ ٓؼٜخ 

ػَ٘حص  ٛخٓيحً أٓخّ حُظ٤خٍ ُٔيّس ػَ٘س أ٣خّ ًخِٓش ٝك٢ ًَ ٣ّٞ ًخٗض ٛ٘خى

٤٘ٛجخً ُي ٣خ ... حُلَٙ طـخِٛظٜخ ؿ٤ٔؼخ كو٢ ُظُؼزض هلل كزي ٝٛيهي ٝٛلخء هِزي



 ٗخىٍس طللشً حُٔئٖٓ طٔؼِٕٞ  ٓ٘ظظَ ٌٛح حإل٣ٔخٕ حُؼ٤ٔن ، اٗي ٝأٓؼخُي ٖٓ حُ٘زخد

 ..ك٢ ُٓخٗ٘خ حُٜؼذ ٌٛح 

 

 :هخٍ ٓ٘ظظَ 

ٝأط٠٘ٔ ..أط٠٘ٔ إٔ إًٔٞ ٣خ ػْ ك٢ ٗظَ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ًٔخ ٝٛلظ٢٘ كؼالً -

 ٝرلٌْ ػِٔي حُٔظٞحَٛ ٓغ ٓ٘خًَ حُ٘زخد إٔ طٜق ُٖٔ ك٢ ٓؼَ كخُظ٢ ٌٛح

حإل٣ٔخٕ  كٜيّه٢٘ ُٞالٛخ ُٔخ ػزض ((حُٔيحٝٓش ػ٠ِ ٛالس ح٤َُِ  ))حُؼالؽ حَُحثغ 

إٔ طوق ـ  رَ ُٔخ اُىحى ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ، اٗٚ ٗؼٍٞ ال ٣ٞٛق.. ك٢ هِز٢ ٌٌٛح 

ا٢ُٜ إ : " ُُٚ  ر٤ٖ ٣ي١ هللا ـ ك٢ ح٤ُِخ٢ُ حُلخٌُش ٝحُ٘خّ ؿ٤ٔؼْٜ ٤ّٗخّ ُظوٍٞ

٢َّٗٓ كٌٖ أٗض ح٤َُٜ٘ ٢ُ ..  حُو٠خء ٝحُويٍ ٢٘٤ُّ٘ٔ٣ ٝإ حُٜٟٞ رٞػخثن حُٜ٘ٞس أ

 ٢ٗ ََ ِّٜ " . كظ٠ ط٢َٜٗ٘ ٝطُز

 ًخٗض ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ ٍىّىٛخ ٓ٘ظظَ ػ٠ِ أٓٔخع كخٍّ ٢ٛ ٓوطغ ٖٓ ىػخء

٣وَأ ىػخء  ك٢ ٣ّٞ ػَكش ، ًٔخ اُٗٚ ًخٕ ًؼ٤َحً ٓخ (ػ٤ِٚ حُٔالّ  )حإلٓخّ حُل٤ٖٔ 

رؼي  (حُٔالّ ػ٤ِٚ)حُل٣ِٖ ًٌُٝي ىػخء أر٢ كِٔس حُؼٔخ٢ُ ُإلٓخّ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ 

.. ٛالس ح٤َُِ 

 ٛل٤ق إ ىػخء أر٢ كِٔس حُؼٔخ٢ُ ًخٕ ٣ٞ١الً ٢ٌُ٘ ُْ أًٖ أٗؼَ: هخٍ ٓ٘ظظَ 

 ٝرٌُي ٣خ ػْ.. رؤٗٚ ًٌُي ، ًُ٘ض أًٝد ك٢ ًِٔخطٚ ىٕٝ ٗؼ١ٍٞ رخُٞهض أريحً 

 ط٣ِي٢ٗ هٞس ٝػ٣ِٔش ػ٠ِ حُظٞرش.. ًخٗض طِي حٌُِٔخص ٓ٘ي١ ُٝػ١ٌٍ أٓخّ هللا 

 ٝحالٓظـلخٍ ٝط٘ؼ٢َٗ رخُوَد ٖٓ هللا ٝرؤٗٚ ؿلَ ٢ُ ٝهَزَِ كز٢ ٝأٌٖٓ ُٞػظ٢

. ًٝخٗض ط٣ِي٢ٗ طٞؿٜخً ٝػ٘وخً ُُٚ ٓزلخٗٚ 

 : هخٍ كخٍّ ُٔ٘ظظَ ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُلي٣غ حُط٣َٞ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ 

ظ٢٘ ح٢ُ٘ء حٌُؼ٤َ ح١ٌُ ٓؤٓظل٤ي ُٓ٘ٚ ؿيحً   أُهْٔ- ّٔ  ٖٓ هالٍ)رؤٗي ٣خ ٓ٘ظظَ هي ػِ

. ك٢ كَ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓ٘خًَ ٗزخر٘خ ح٠ُخثغ  (طـَرظي ٌٛٙ 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األخير

 

 

َْ أٗٚ ٝػي  ٌٓ٘ حُٜزخف ًخٕ كخٍّ ٣ٔظؼي ُالطـخٙ ٗلٞ ٍِٓ٘ أر٢ ٓالً كٜٞ ُْ ٣٘

 ِٙ . ٓالً رخٌُٔٞع ػ٘يْٛ ٣ٞٓخً اٟخك٤خً هزَ ٓلَ

 هَؽ ٖٓ ؿَكظٚ حُظ٢ هٜٜٜخ ٣ًَْ ُُٚ ٓظـٜخً ٗلٞ ؿَكش حُـِّٞ ك٤غ حُـ٤ٔغ

 ٛ٘خى ُظٞى٣ؼٚ ، ٝهزَ إٔ ٣يهَ ؿَكش حُـِّٞ ٓٔغ ٛٞص أّ ٓ٘ظظَ ط٘خى٣ٚ ٢ٛٝ

 :طوق ػ٘ي رخد حُٔطزن 

 :اُظلض كَآٛخ ٝحهلش ٝط٤َُ٘ ا٤ُٚ هخثِش ..أه٢ كخٍّ -

! ، ػ٘ي١ ًالّ ٓؼي  هزَ إٔ طيهَ ا٠ُ حُـَكش.. أٍؿٞى -

 :هخُض رٍٜٞص ٗـ٢ .. اطـٚ كخٍّ ٗلٞٛخ ٝهي الكع ػالٓخص حُلِٕ ػ٤ِٜخ 

 ٛيّه٢٘ ٣ٜؼذ ػ٤ِ٘خ كَحهي كِوي ً٘ض ٝحكيحً ّٓ٘خ ٝال طِحٍ ،.. حألم حُؼ٣ِِ  أ٣ٜخ-

. ُٝوي حكزي حألٝالى ًؼ٤َحً ٤ٓٝلِٕ حُـ٤ٔغ َُك٤ِي 

أًِٔض  أ١َم كخٍّ هـالً ٖٓ ٌٛح حُؼ٘خء ٝٛٞ ٣َىى ًِٔخص حٌَُ٘ ٝحإلٓظ٘خٕ ، ػْ

: أّ ٓ٘ظظَ هخثِش 

َٛ ُي إٔ طُٔي١ ألهظي أّ ٓ٘ظظَ هيٓش ٓٞف ُٖ ط٘ٔخٛخ .. ـ ٝهزَ إٔ طَكَ 

! ١ٍٞ ك٤خطٜخ 

. طل٢ِ٠ ٣خ أهظخٙ ، أٗخ هخىٌْٓ ٣خ أّ ٓ٘ظظَ .. ـ آٙ 

. ًِ٘خ هيّ ٝػز٤ي هلل .. ـ أٓظـلَ هللا ٣خ أه٢ 

ـ ٓخًح ٛ٘خى ٣خ أّ ٓ٘ظظَ ؟ َٛ ٣ٞؿي ٢ٗء ال ٓٔق هللا ؟ 

 ـ اُٗٚ روٜٞٙ ٓ٘ظظَ ، ُوي طًَظٚ ًٝخٕ ك٢ ػَٔ حُٔخىٓش ػَ٘ طو٣َزخً ٝػيصَ 

.. ٖٓ حُٔلَ ٝٛٞ ك٢ ػَٔ حُوخٓٔش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٝٛٞ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ظِٝؽ ًٔخ طَٟ 

 : حرظْٔ كخٍّ ٝهخٍ 

ٓغ كخٓي روٜٞٙ  ط٣َُي٢٘٣ إٔ أطليع! ػَكُض ٓخ ٣يٍٝ ك٢ ُهِيى ٣خ أُه٤ّش -

! ٛق .. حر٘ظُٚ ٓالً ٝٓٔؤُش هطٞرظٜخ ُٔ٘ظظَ

 !  ؟٤ًق ػَكض... ـ ٌُٖ 

 : ٟلي كخٍّ هخثالً 

ٝأٓخ ػٖ كي٣ؼ٢ ٓغ !  أٓخ ػٖ ٤ًل٤ش ٓؼَكظ٢ رخألَٓ كٜٞ َٓ ال أٓظط٤غ حُزٞف رٚ-

ا٤ُْٜ ٖٓ أؿَ ٌٛح  كخٓي روٜٞٙ ٟٓٞٞع ٓ٘ظظَ كٜيّه٢٘٤ أٗخ ًحٛذ ح٤ُّٞ

! حُٟٔٞٞع 



: هخُض أّ ٓ٘ظظَ ٝهي ُٔق كخٍّ حُيٓٞع ك٢ ػ٤٘٤ٜخ 

 (حُٔالّ ػ٤ِٚ)ـ ُوي هَأص ك٢ ًظخد ٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش كي٣ؼخً ػٖ حإلٓخّ ٠ٓٞٓ حٌُخظْ 

رظَ ػَٕ  ػالػش ٣ٔظظِٕٞ )): ػٖ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ك٢ ط٣ِٝؾ أه٤ٚ حُِْٔٔ ٣وٍٞ ك٤ٚ 

ؽ أهخٙ حُِْٔٔ ، أٝ أهيٓٚ ، ّٝ َّ االّ ظِٚ ، ٍؿَ ُ ( (أٝ ًظْ ُُٚ َٓحً  هللا ٣ّٞ ال ظ

أٗض أِٓ٘خ ٖٓ رؼي هللا  كؼ٠ٔ إٔ طٌٕٞ أكي ٛئالء حُؼالػش ٣خ أه٢ كخٍّ ، ٓظٌٕٞ

ٝأظٖ إٔ أرخ ٓالً ٝرلٌْ حُٜيحهش حُظ٢ طـٔؼٌٔخ ٓؼخً ٝرلٌْ  ..ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

. ػ٠ِ حإله٘خع كؤُٗٚ ٤ٓظلْٜ حألَٓ ٣ٝٞحكن  هُيٍطي حٌُز٤َس

ٌٍ ٝحكي  . ـ اٜٗخ أ٤٘ٓظ٢ ٣خ أّ ٓ٘ظظَ ، إٔ أٍٟ ٓالً ٝٓ٘ظظَ ٝهي ؿٔؼٜٔخ ِٓ٘

طيهِي  ُوي ٛزَ ٓ٘ظظَ ًؼ٤َحً ٝػ٠ٔ هللا إٔ ٣ـؼَ ك٢! ـ ٣ٔٔغ هللا ٓ٘ي ٣خ أه٢ 

! ه٤َحً ٜٝٗخ٣شً ٓزخًٍش ٌُٜح حُٜزَ 

ٓلخُٝش  ـ ٝأٗخ أظٖ ًُي إ ٗخء هللا ، ٌُُي أٗخ ٓظلخثَ ؿيحً ٝٓؤطًَٞ ػ٠ِ هللا ك٢

. اه٘خػٚ 

ح٣ٌُٖ  ـ إ حهظ٘غ أرٞ ٓالً كؼالً ٝكِٜض حُوطزش ػْ حُِٝحؽ كٔظٌٕٞ ٣خ أه٢ ٖٓ

ٖٓ  )):  (ػ٤ِْٜ حُٔالّ  )ٝأَٛ ر٤ظٚ  (٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هخٍ ػْٜ٘ حٍَُٓٞ 

ؿُٚ هللا ٖٓ كٍٞ ّٝ حُؼ٤ٖ ًٝخٕ ُٚ  ػَٔ ك٢ ط٣ِٝؾ كالٍ كظ٠ ٣ـٔغ هللا ر٤ٜ٘ٔخ ُ

ّْ رٜخ ػزخىس ٓ٘ش  ( . (رٌَ هطٞس هطخٛخ ًِٝٔش طٌِ

 : حرظْٔ كخٍّ ػْ هخٍ 

. ـ أىػٞ ٖٓ هللا إٔ ٣ٞكو٢٘ ألًٕٞ ػ٘ي كٖٔ ظٌْ٘ ر٢ 

 رؼيٓخ ٝػي كخٍّ أّ ٓ٘ظظَ رخُظيّهَ ح٣َُٔغ ال٣ـخى كَ ُو٤٠ش ُٝيٛخ ىهَ ؿَكش

 ً ِٚ ٝهي  حُـِّٞ ٝٛخٍ ٣ُِّْٔ ػ٤ِْٜ ٓزظيثخً رخُٜـخٍ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٓٔظخء٣ٖ ؿيّح ُلَحه

ٓلخٝالً اهلخء  ٝىّػٞٙ رخُيٓٞع ٝحُوُزالص حُلخٍس كظ٠ َٝٛ ا٠ُ ٓ٘ظظَ ح١ٌُ هخٍ

: ىٓٞػٚ 

! ـ أٗخ ُٖ أٝىّػي ح٥ٕ ٣خ ػْ أل٢٘ٗ ٓؤٍحكوي رؼي ؿي ا٠ُ حُٔطخٍ ًٔخ حطلو٘خ 

 :ػْ هخٍ أرٞ ٓ٘ظظَ 

٣ّٞ ؿي ُظُوزَٗخ رٔٞػي  ِٓ٘ظو٢ ٛ٘خى ٣خ كخٍّ رؼي إٔ طظَٜ ر٘خ! ـ ٝأٗخ ًٌُي 

... اهالع حُطخثَس 

! ك٤غ حُٔطخٍ .. ـ ٌُٖٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ اٌٗٔخ ٣ـذ إٔ طَحكوخ٢ٗ ا٠ُ حُؼخٛٔش 

 :أؿخد ٓ٘ظظَ رَٔػش 

. ح٤ُٔخٍس ٓٞؿٞىس ! ـ ٝٓخًح ٣ؼ٢٘ ًُي ؟

! ٝحُٔخثن ٓٞؿٞى : ػْ َٟد ػ٠ِ ٛيٍٙ ٝهخٍ 



كخٍّ  رؼي ًُي ٍحكوٞح.. حرظْٔ حُـ٤ٔغ ٝهي حهظِطض حرظٔخٓظْٜ طِي ريٓٞع حُلَحم 

آهَ ٣ّٞ  ا٠ُ حُزخد ٝهي هخّ ٓ٘ظظَ رب٣ٜخُٚ ر٤ٔخٍطٚ ا٠ُ ر٤ض كخٓي ك٤غ ٤ٓو٢٠

 .هزَ ٓلَٙ ٛ٘خى 

 

 *  *  *

 ه٠٠ كخٍّ طِي ح٤ُِِش ٓغ ٛخكزٚ أر٢ ٓالً رخُظليع ك٢ أٍٓٞ ٓوظِلش ٌُُ٘ٚ ُْ

! ٣ظطَم ا٠ُ حألَٓ ح١ٌُ ؿخء ٖٓ أؿِٚ 

ٓغ  ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ك٤غ ُْ ٣ٌٛذ ك٤ٚ أرٞ ٓالً ا٠ُ ػِٔٚ ألؿَ ه٠خء ًُي ح٤ُّٞ

. ٤ٟلٚ ، ًخٕ كخٍّ ػخُٓخً ػ٠ِ اه٘خع ٛخكزٚ رٔخ ٣َّٝ حُظليع ك٤ٚ 

 :هخٍ ُُٚ ٝٛٔخ ٣ظ٘خٝالٕ حُ٘خ١ 

ٍَ ٣٘ـ٢ِ٘ ًؼ٤َحً  ـ ٓؤٓظـَ طٞحؿي ٓالً ك٢ ؿَكظٜخ ألٓؤُي ٣خ .. كخٓي ػٖ أٓ

ـ ٝٓخ ٛٞ ٣خ ٛخكز٢ ؟ 

ـ ٓخ ٓزذ ٍك٠ي ُٔ٘ظظَ ػ٘يٓخ طويّّ ُوطزش ٓالً ؟ 

َٛ ؿِٔٞح ىٓخؿي أٗض أ٠٣خً ؟ ... ـ أٝٙ 

؟ !هز٢ِ  (ؿِٔٞح ىٓخؿٚ  )ػْ ٖٓ ٛٞ ح١ٌُ ! ـ ٓخًح ؟ ؿِٔٞح ىٓخؿ٢ 

! حر٘ظ٢ .. ـ ٓالً 

..  ـ اطِّن هللا ٣خ ٍؿَ ، َٛ ألْٜٗ أٗوٌٝٛخ ٖٓ ح٠ُالُش ٝؿؼِٞٛخ طُزَٜ حٍُ٘ٞ

! ك٤ٌٕٞٗٞ ًٔخ ٝٛلظْٜ 

َٛ ا٢٘ٗ ؿؼِض حر٘ظ٢ طؼ٤ٖ ك٢ ٟالُش ًَ طِي حُٔ٘ٞحص .. ـ ٓخًح طوٜي ٣خ كخٍّ 

؟ 

ٟق أًؼَ كؤٗض طلْٜ ٓخ أػ٢٘ ؿ٤يحً ! ٗؼْ ... ـ ُألٓق ٣خ كخٓي  ّٝ ! ٝال ىحػ٢ إٔ أ

أ١َم كخٓي رَأٓٚ ا٠ُ حألٍٝ ىٕٝ ٍى ، ٝأًَٔ كخٍّ ًالٓٚ رٜٞص ال ٣وِٞ 

: ٗزَس حألُْ ٝحُؼظخد  ٖٓ

َّٜ ٓؼي ٣ًَْ ك٢ ٢ٗء كظ٠ طلخٍرُٚ ٌٌٛح ؟ ُوي ٝٛذ ُي ك٤خس ُٝيُٙ   ـ ػْ ٓظ٠ ه

ٓخًح ُٞ  ..هَ ٢ُ ٣خ كخٓي! رال ػٖٔ ػْ طَىّ ا٤ُٚ حُـ٤َٔ رٌٜح حُـلٞى ٝػيّ حُؼَكخٕ 

ًخىص طٞى١  ًخٕ ٣ًَْ هي كوي ُٝيُٙ ك٢ طِي حُؼ٤ِٔش رؼيٓخ كَٜ ُُٚ ٖٓ ٠ٓخػلخص

! كٔخ ح١ٌُ ًخٕ ٤ٓوز٠ُٚ ٓ٘ي ك٤ٜ٘خ ؟! رل٤خطٚ 

ُوي ؿخُف ٛخكز٘خ ًؼ٤َحً ٣خ كخٓي ك٤ٖ ٝحكن ػ٠ِ طؼ٣َٞ ُٝيٙ ُوطَ حُٔٞص 

.. أؿَ آؼخىى ٝاٗوخً حر٘ظي  ٖٓ



 ٍرّي ال ط٣َي ٌَُٗٙ ٖٝٓ ٣ُويّ ُي حُٔٔخػيس ٤ُْ كو٢! إ أَٓى ػـ٤ذ ٣خ ٍؿَ 

ح٤ُ٘طخٕ  ٓخ ري ٣خ كخٓي َٛ ًٍذ! ال طٌَ٘ٙ رَ طلخٍٝ اٛخٗظٚ ٝارؼخىٙ ػٖ ىٍري 

! ٍأٓي ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ؟

ُوي حكظَُٓض كخٍم حُؼَٔ ح١ٌُ ر٤٘٘خ ًُٝ٘ض ىحثٔخً أٛـ٢ ا٤ٌُٔخ ٝأًُػٖ 

! ح٤ٌَُ  ألًَٓٔخ أٗض ٣ًَْٝ ألٌٗٔخ طٌزَح٢٘ٗ رٌؼ٤َ ، ٌُٖ ح٥ٕ ٣خ أه٢ كِوي ١لق

 : هخٍ كخٓي ٓلخٝالً طٜيثظٚ 

ـ ٓخ ري ٣خ كخٍّ ، ُٔخًح ط٠ّوْ حألٍٓٞ ؟ 

 : أؿخد كخٍّ ٓلخٝالً ح٤ُٔطَس ػ٠ِ أػٜخرٚ 

.. ـ أٗخ ال أٟوْ حألٍٓٞ أريحً 

هَ ٢ُ ٣خ أرخ ٓالً ٓخ ٢ٛ ػ٤ٞد ٓ٘ظظَ حُظ٢ ىػظي ا٠ُ ٍك٠ٚ ؟ 

 ـ ك٢ ًُي حُٞهض أ١ ػ٘يٓخ طويّ ُوطزش ٓالً ًخٕ ال ٣ِٔي ٤ٗجخً ، كولُض ػ٠ِ

. ٓٔظوزَ حر٘ظ٢ ٓؼٚ 

ِٙ ؟ ! ـ ٣ؼ٢٘ ٍك٠ظُٚ رٔزذ كَوَ

... ـ طو٣َزخً 

 ٍكٜٔخ ))هَ ٢ُ ػ٘يٓخ هزِض ري أّ ٓالً .. ـ َٛ ٌٛح ٓزذ ُػوالث٢ ٣خ ٛخكز٢ 

ٓخًح ًخٕ ػ٘يى ؟ ( (هللا 

ْْ )): ػْ أُْ طٔٔغ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ٌُ ٘ ِٓ  ٠ َٓ ُلٞح حأْل٣ََخ ٌِ أَٗ َٝ  ْْ ًُ ْٖ ِػزَخِى ِٓ  َٖ ُِِل٤ خ َّٜ حُ َٝ
حء ََ ٌُُٞٗٞح كُوَ ْْ إِ ٣َ ٌُ خثِ َٓ اِ َٝ   ٌْ ٤ِِ ٌغ َػ ِٓ ح َٝ  ُ ّللاَّ َٝ  ِٚ ِِ ٖ ك٠َْ ِٓ  ُ ُْ ّللاَّ ِٜ ِ٘ ـْ ، ٝرؼيٛخ طؤط٢ ( (٣ُ

! أٗض ُظَكٞ ًُي حُ٘خد كو٢ ألُٗٚ كو٤َ 

طٞحؿي  كِوي ٗؼَص ك٤ٜ٘خ رؤ٢٘ٗ ٓلظخؽ ا٠ُ.. ـ ٤ُْ ٌٛح حُٔزذ حُٞك٤ي ٣خ كخٍّ 

طؼٞىص  ٝهخٛش ا٢٘ٗ هي! ٓالً ٓؼ٢ كخُٞهض ٓخُحٍ ٓزٌَحً ُِٝحؿٜخ ٝطًَٜخ ا٣خ١ 

 ً أريحً ، ٌُُي ً٘ض  ػ٠ِ طٞحؿيٛخ ٓؼ٢ ٌٓ٘ ٝكخس ٝحُيطٜخ ٍكٜٔخ هللا ُْٝ أكخٍهٜخ ٣ٞٓخ

. هخثلخً ٖٓ ٓؼخٗخس حُٞكيس ٢ُٛٞ طِٝؿض ٝطًَض حٍُِٔ٘ 

 كخ١ٌُ أػَكٚ إ حر٘ظي ًخٕ ػَٔٛخ ك٢ كيٝى! ـ ٌٛح ٤ُْ ٓزذ ٓؼوٞالً أ٠٣خً 

َّ ػ٠ِ ىهُٜٞخ  حُؼ٣َٖ٘ أٝ أًؼَ ػ٘يٓخ طويّّ ٓ٘ظظَ ُوطزظٜخ ، ٣ؼ٢٘ اٗٚ ًخٕ هي ٓ

؟ ... ! ك٤ٌق طوٍٞ ٓخُحٍ حُٞهض ٓزٌَحً ُظ٣ِٝـٜخ! ٖٓ حُظ٤ٌِق أكي ػَ٘ ٓ٘ش 

 ؿخء ك٢ حٌُظذ حُٔٞػٞهش.. ػْ حٓٔغ ٌٛح حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٝأػط٢٘ ٍأ٣ي ك٤ٚ 

كوخٍ  (ٝآُٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ)ٜٝٓ٘خ ًظخد رلخٍ حألٗٞحٍ اُٗٚ ٍِٗ ؿزَحث٤َ ػ٠ِ حُ٘ز٢ 

حُ٘ٔخء رُِٔ٘ش حُؼَٔ  إ حألرٌخٍ ٖٓ: ٣خ دمحم إ ٍري ٣ُوَثي حُٔالّ ٣ٝوٍٞ  )): 

أكٔيطٚ حُْ٘ٔ ٝؿ٤َطٚ ح٣َُق ،  ػ٠ِ حُ٘ـَ كبًح أ٣٘غ كال ىٝحء ُُٚ االّ حؿظ٘خثٚ ٝاال



ىٝحء ُٜٖ اال حُزؼٍٞ ـ أ١ حألُٝحؽ ـ  ٝإ حألرٌخٍ اًح أىًٍٖ ٓخ طُيٍى حُ٘ٔخء كال

( . (ٝاالّ ُْ ٣ُئٖٓ ػ٤ِٜٖ حُلظ٘ش 

ِٚ .. ! ٛخ ٣خ ٛخكز٢   ٓخ ٍأ٣ي ؟ ٌٛٙ ط٤ٛٞش ٖٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ا٠ُ ٍُٓٞ

ط٣ِٝـٜخ  ح٣ٌَُْ ٤ُُوزَ رٜخ أر٘خء أٓظٚ رؤٕ حُلظخس اًح ٛخٍص رُِٔ٘ش حُ٘ٔخء ك٤ـذ

 ... (كظ٘ش  )ٝاالّ كوي ط٘لَف ا٠ُ ٣َ١ن ح٤ُ٘طخٕ ٌٝٛح ٓخ أٓٔخٙ هللا رخُـ 

ّٖ حر٘ظ٢ ٖٓ حُٜخُلخص ًٔخ طَٟ ٣خ كخٍّ   ٝال أظٜ٘خ ٓٞف ط٘لَف ا٠ُ! ـ ٌُ

! ٣َ١ٍن آهَ أريحً 

: حرظْٔ كخٍّ ٝهخٍ 

ًخٗض  أٝالً ٣خ كخٓي ٢ٛ ٓخ! ـ ٓزلخٕ هللا ح٥ٕ َٛص طؼظَف رؤٜٗخ كظخس ٛخُلش 

رؼي هللا  ٝأٗض طُيٍى طٔخٓخً اُٗٚ ًخٕ ٛخكذ حُل٠َ! ًٌُي هزَ إٔ طِظو٢ رٔ٘ظظَ 

حُظ٢ ً٘ض أٗض  ١زؼخً ك٢ ٛيح٣ش حر٘ظي ٝاٛالكٜخ رؼيٓخ أكٔيطٜخ ك٤خس حُلٖ ٝحُطَد

! ٖٓ ٤ٛؤٛخ ُٜخ 

 ػْ َٛ طؼَف رؤٕ حر٘ظي ًخٕ ٖٓ حُُٜٔٞش إٔ ط٘لَف ُٞال ا٣ٔخٕ ًُي حُ٘خد

 ٝهٞكٚ ٖٓ هللا كِٞ إ ٗوٜخً ؿ٤َٙ ًخٕ ٌٓخُٗٚ الٓظـَ ؿَٜ ٓالً ٝػخ١لظٜخ

! حُ٘ي٣يس ٗلٞٙ ٝألٍطٌذ كَحٓخً ٓؼٜخ ٝحُؼ٤خًُ رخهلل 

 :هخٍ كخٓي ٓظٔخثالً 

.. ٓخًح طوٜي ! ـ ٓخًح ؟ ػخ١لظٜخ حُ٘ي٣يس ٗلٞٙ 

كؤٗض أًؼَ ٗوٚ ٣ؼَف إ ٓالً هي طؼِوض ! ـ ال ط٢٘ٔٛٞ رؤٗي ال طؼَف 

ٌٓ٘ أٍٝ َٓس ٍأطُٚ ك٤ٜخ ك٤ٖ ػَكض رؤُٗٚ ١ٞ٘٣ ٓٔخػيطٜخ ، ًخٗض ٓٔظؼيس  رٔ٘ظظَ

 طلؼَ ًَ ٢ٗء ألؿَ اٍٟخثٚ كظ٠ ُٞ ًخٕ ًُي ح٢ُ٘ء كَحٓخً أٝ ٢ُٔ٣ء ا٠ُ إٔ

 ٓٔؼظٜخ ، ك٢ٜ ًخٗض ك٢ ٟٝغ ال ط٤ُِّٔ ك٤ٚ ر٤ٖ حُوطؤ ٝ حُٜٞحد أٝ حُلالٍ

. ٝحُلَحّ أريحً 

ِٚ ٝرٜلش ٓخ ٣وُٞٚ كخٍّ  ) ػْ أًَٔ حأله٤َ  (ٛٔض كخٓي ًٝؤُٗٚ اػظَف روطج

: هخثالً 

: ٍ ُيٝ؟ أٗخ حم!ـ َٛ طؼَف ٣خ كخٓي ٓخ ٢ٛ ػوٞرش ٖٓ ٣لخٍٝ طؤه٤َ ُٝحؽ حر٘ظٚ 

!! ػوٞرظٚ ؿْٜ٘ ٝرجْ ح٤َُٜٔ 

: ػْ أًَٔ كخٍّ رؤُْ 

ـ  اطّن هللا ٣خ ٍؿَ ٝال ٣ّٞٓٞ ُي ح٤ُ٘طخٕ ، كؤٕ ٌٛح حُٔوِٞم ـ ار٤ِْ حُِؼ٤ٖ-

كٜٞ ٣َُ٣ي إٔ طـ١َ  !٤ُْ ٖٓ ِٜٓلظٚ أريحً إٔ ٣ـٔغ هللا ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ك٢ حُلالٍ 

اًح روٞح ريٕٝ ُٝحؽ  ًٔخ اٗٚ ٣ؼَف رؤٕ حُ٘زخد!! حألٍٓٞ ٗلٞ حُلَحّ ىحثٔخً 



حُلٔخى ٌٝٛح رخ٠ُز٢ ٓخ  ٝرٌُي ٓظؼْ حُلظٖ ًٌُٝي! ٓظٌٕٞ ح٤ُٔطَس ػ٤ِْٜ أَٜٓ 

اًح ؿخءًْ ٖٓ طَٟٕٞ ى٣٘ٚ  )) :ك٢ هُٞٚ (٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)أٗخٍ ا٤ُٚ حٍَُٓٞ 

ؿٞٙ ، ٝاالّ طلؼِٞٙ طٌٖ كظ٘شٌ ك٢ ّٝ ٍَ  ُٝهِوٚ كِ ، كٜ٘خ ٠٣غ ( (حألٍٝ ٝكٔخىٌ ًز٤

ُْٝ ٣وَ ؿ٤٘خً أٝ  (هِٞهخً ٝٓظي٣٘خً )َُِؿَ حٌُلئ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ  حٍَُٓٞ ٤١َٖٗ

...  ؿ٤ٔالً أٝ

 ٝحُلو٤َ ٤ٓزو٠ كو٤َحً ا٠ُ! ػْ ٖٓ ٠٣ٖٔ ُي إٔ حُـ٢٘ ٤ٓزو٠ ًٌُي ١ٍٞ ػَٔٙ ؟

! ٜٗخ٣ش ك٤خطٚ 

 ٖٝٓ ٠٤ٖٓٔ ُي رؤٜٗخ ٓظ٘خٍ حُٔؼخىس ٓغ حُٔخٍ ٝحٌُٔخٗش حَُٔٓٞهش كوي ٣ٌٕٞ

! حُِٝؽ ؿ٢٘ حُٔخٍ كو٤َ حألهالم 

٣ُـيم  أٓخ إ ًخٕ ؿ٢٘ حألهالم ٝ حُي٣ٖ كٔظؼ٤ٖ حَُٔأس ٓؼٚ ك٢ ٓؼخىس طخٓش ُٔخ

طظلَٔ كوَ  ػ٤ِٜخ ٖٓ أهالهٚ ٝػُِٔٚ ، كوي طٔظط٤غ حَُٔأس ٝهخٛش حُٜخُلش إٔ

! ٝحٓظؼزخىُٙ ُٜخ   ُٝؿٜخ ٝهِّش ًحص ح٤ُي ٌُٜٝ٘خ ال طٔظط٤غ إٔ طظلَٔ ٓٞء أهالهٚ

حَُٔأس اًح  أٓخ اًح هِض رؤٜٗخ ؿخ٤ُش ػ٘يى ٝط٣َي ٖٓ ُٝؿٜخ إٔ ٣ويٍّ ػٜٔ٘خ كؤػِْ إ

أُٗٚ  (حُٔالّ ػ٤ِٚ)ًخٗض ٛخُلش ال طُويٍّ رؼٖٔ كل٢ حُلي٣غ ػٖ حإلٓخّ حُٜخىم 

ٌَ  كؤٓخ ٛخُلظٜٖ ك٤ِْ هطَٛخ ـ أ١ ه٤ٔظٜخ ـ حٌُٛذ .. )): هخٍ  ٝحُل٠ش ، ٢ٛ ه٤

(. (ٖٓ حٌُٛذ ٝحُل٠ش 

ال  ٝأه٤َحً أهٍٞ ُي ٣خ ٛخكز٢ ٓخ هخُٚ حكي حُٔل٣ٌَٖ رؤٕ حَُٔأس حُلخِٟش ًظخد

.. ٣وَأُٙ اال حُٔئٕٓ٘ٞ 

 كٔٞف ال طٔظط٤غ إٔ طؼ٤ٖ اال (كخِٟش)ٝحر٘ظي ٝرٔخ اٗي حػظَكض ر٘لٔي رؤٜٗخ 

 ُٝٞ اٗي أػط٤ظٜخ ُـ٤َ ٌٛح حُ٘خد.. ٓغ اٗٔخٕ ٓئٖٓ ٣ُويٍّ ا٣ٔخٜٗخ ٝػلّظٜخ 

!! كٔظٌٕٞ هي ظِٔظٜخ ٝكٌٔض ػ٤ِٜخ رخُٔـٖ حُٔئرّي ٤١ِش ك٤خطٜخ 

 ِٚ : هخٍ أرٞ ٓالً ك٢ ٓلخُٝش ُظز٣ََ ٓٞهل

؟ ... ـ ٌُٖٝ أُْ ٣ُ٘ـغ حإلٓالّ ػ٠ِ إ حُلظخس ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ َٜٓ 

! ٝٓ٘ظظَ ُْ ٣ٌٖ ٣ِٔي ك٤ٜ٘خ ٤ٗجخً 

حَُٔأس  ًَِٓ ُللع ًَحٓش (حَُٜٔ  )ـ أٝالً ٣خ أرخ ٓالً إ حإلٓالّ ٓؼِٔخ ٟٝغ 

غ ػ٠ِ هِّش حٍُٜٔٞ ًُٝي ك٢ ـّ كي٣غ  ٝطز٤خٕ هيٍٛخ كٜٞ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٗ

  (ُٚآ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ)ٍَُِٓٞ 

 . ((.. ه٤َ ٗٔخء أٓظ٢ أٛزلٜٖ ٝؿٜخً ٝأهِّٜٖ َٜٓحً  )): 

َّٜ  ٝػخ٤ٗخً إ ٓ٘ظظَ ُْ ٣ٌٖ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٖٓ حُلوَ ، كِٞ اٗي ً٘ض ٝحكوض ُٔ

! حُظَٜ  هللا حٌُؼ٤َ ٖٓ حألٍٓٞ هخٛشً اًح ًخٗض ١ِزخطي ػوالث٤ش ال طوْٜ



 ٝػخُؼخً ٛخ ٛٞ ٓ٘ظظَ ح٥ٕ ٣ِٔي ٓخ ٗخء هللا كٜٞ ٣ٔظِْ أػ٠ِ َٓطذ ٣ٌٖٔ إٔ

حُز٘خء  ٣ظوخٟخٙ أ١ ٓٞظق ك٢ ٌٛٙ حأل٣خّ ، ًٔخ إ ُي٣ٚ ٤ٓخٍس ٝأٍٟخً ٤ٓزيأ ك٢

! كٔخًح ط٣َُي أًؼَ ٖٓ ٌٛح ؟.. ػ٤ِٜخ ػٖ ه٣َذ 

هللا  ٝكظ٠ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ظظَ هي ِٓي ٌٛٙ حألٍٓٞ كٌخٕ حأل٠ُٝ ري إٔ طٔظقِ ٖٓ

طُزو٢ حر٘ظي  أٝالً ٖٝٓ ٗلٔي ػخ٤ٗخً ٝإٔ ط٠غ ػوٞرش هللا أٓخّ ػ٤٘٤ي ٝأٗض طلخٍٝ إٔ

 ..ٌٌٛح رال ُٝحؽ ٓغ اُٗٚ ٜٗق حُي٣ٖ 

 

: هخّ كخٍّ ٝٛٞ ٣وٍٞ 

ٌَّ رخألَٓ ؿ٤يحً ٣خ كخٓي ٝإ رو٤ض ػ٠ِ ػ٘خىى ٌٛح ، كؤٗي ٓظلٌْ ػ٠ِ ػالهظ٘خ  ـ ك

ألٗي ظِٔض  رخُٔٞص ، ٝػ٠ِ ٗلٔي رخُوِٞى ك٢ ٗخٍ ؿْٜ٘ ك٤غ ال ٣٘لغ حُ٘يّ أريحً 

. حر٘ظي ٝٗلٔي ٓؼخً 

 ك٢ طِي ح٤ُِِش حطَٜ كخٍّ رؤر٢ ٓ٘ظظَ ٝأهزَُٙ رؤُٗٚ كـِ ػ٠ِ حُطخثَس حُظ٢

ػ٘يى  ٌٕٓ٘ٞ أٗخ ٝٓ٘ظظَ: ٓظوِغ ك٢ حُٔخػش حُظخٓؼش ٛزخكخً ، هخٍ ُُٚ أرٞ ٓ٘ظظَ 

 ك٢ حُٔخػش حُٔخرؼش ٝحُٜ٘ق كخُط٣َن ا٠ُ حُؼخٛٔش ٣ٔظـَم أًؼَ ٖٓ ٓخػش

.. طو٣َزخً 

 ٝك٢ حُٞهض حُٔليى ٓٔغ ٛٞص ٤ٓخٍس ٓ٘ظظَ طوق أٓخّ حُيحٍ كوخّ رظٞى٣غ ٓالً ،

ٌَّ ؿ٤يحً رٔخ طليػ٘خ رٚ ٤ُِش: ػْ ك٠ٖ ٛخكزُٚ ٝهي ْٛٔ ك٢ أًُٗٚ رخُوٍٞ  .. أْٓ  ك

. أ٣ٍي ٝأٗخ ك٢ رالى حُـَُرش إٔ أٓٔغ أهزخٍحً طُلَف حُوِذ 

حُؼالػش  هَؽ كٞؿي حإلػ٤ٖ٘ ٣٘ظظَحٗٚ ك٢ ح٤ُٔخٍس ، ٛؼي ٝأُو٠ حُظل٤ش ػْ حٗطِن

ُلظش  ٝٛ٘خى ُْ ٣لظَٔ ٓ٘ظظَ أُْ.. ك٢ حُط٣َن ا٠ُ حُؼخٛٔش ك٤غ حُٔطخٍ 

.. حُلَحم ٌٛٙ 

 ؿِْ ك٤ٜخ.. ك٠ٖ كخٍّ ٝىٓٞػُٚ هي ٓزوض حٌُِٔخص ٝىّػٚ ٝأطّـٚ ٗلٞ ح٤ُٔخٍس 

طخًٍخً  ٣٘ظظَ ٓـ٢ء ٝحُيٙ كٜٞ ال ٣َُ٣ي ٍإ٣ش كخٍّ ٝٛٞ ٣ٜؼي ا٠ُ طِي حُطخثَس

 .ح١ُٖٞ ٝحألكزخد 

 

 *  *  *

 ٠٠ٓ ػ٠ِ ٓلَ كخٍّ َٜٗ طو٣َزخً ، ًخٗض ٓالً ك٢ ٌٛٙ حُلظَس طاُلكع طـ٤َحص

! ُوي هٍَ أه٤َحً إٔ ٢ُِّٜ٣ ! ًؼ٤َس ػ٠ِ ٝحُيٛخ 

رَ ٝاُٗٚ ٛخٍ ٣ٌُؼَ ٖٓ حُٜالس ك٢ ٓلخُٝش ُو٠خء ٓخ كخطٚ ١ٞحٍ ه٤ٖٔٔ ٓ٘ش 

.. ٠ٓض 



 كِوي ١ِزض.. ٗؼَص ٓالً رؤٕ ٌٛٙ حُظـ٤َحص ٓخ٢ٛ االّ رظؤػ٤َ ًِٔخص كخٍّ رٚ 

ُٓ٘ٚ إٔ ٣ٌِٔٚ روٜٞٙ حُٜالس ٌُٖٝ ٤ًق حهظ٘غ ٝحُيٛخ رؼي ًَ ٌٛح حُؼ٘خى ؟ 

 ًخٗض كَكش ٓالً ال طٞٛق ٢ٛٝ طَٟ إ ٝحُيٛخ ٛخٍص كخُظٚ طظـ٤َ ٣ٞٓخً رؼي

 ٛخٍ ٣ُلٖٔ ٖٓ ٓؼخِٓظٜخ ًٝؼ٤َحً ٓخ ٣لخٍٝ ٓٔخُكظٜخ ٝك٢.. ٣ّٞ ٗلٞ حألكٖٔ 

! رؼٞ حألك٤خٕ ٣طِذ ٜٓ٘خ إٔ طوظخٍ أ١ ٌٓخٕ ٤ُؤهٌٛخ ا٤ُٚ 

 :ٝك٢ اكيٟ طِي ح٤ُِخ٢ُ هخٍ ُٜخ رؼي أًخٍ ٝؿزش حُؼ٘خء 

ُٞ ٗوّٞ ؿيحً ر٣ِخٍس ر٤ض ػٔي أر٢ ٓ٘ظظَ ؟  ـ ٓخ ٍأ٣ي ٣خ ٓالً

! ـ ٓخًح ؟

ُْ طو٢ُٞ ٍأ٣ي ؟ .. ـ ٛخ 

! حألَٓ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ُي .. ـ كٔ٘خً كٔ٘خً ٣خ أر٢ 

! ال ، ٓ٘ـؼِٜخ ٓلخؿؤس .. ٓؤطَٜ ح٥ٕ ر٣ٌَْ ٝأهزَٙ رخألَٓ ٌُٖ .. ـ كٔ٘خً اًحً 

! ُْ طؼَف ٓالً ٓخًح طوٍٞ كخُٔلخؿآص ٛخٍص ًؼ٤َس ٌٛٙ حأل٣خّ 

ًخٗض  ٝكؼالً ك٢ ٓٔخء ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٍحكوض ٝحُيٛخ ا٠ُ ىحٍ حُؼْ ٣ًَْ ، ٝٛ٘خى

.. ! ٓلخؿؤس كؼالً ُـ٤ٔغ أكَحى حُؼخثِش 

كظَس  ًخٕ أرٞ ٓالً ٣زيٝ ٗوٜخً آهَ ، ٓٔخ كيٟ رٔ٘ظظَ ٝٝحُيٙ إٔ ٣ظزخىال ر٤ٖ

ـّذ ٝحالٓظـَحد  ! ٝأهَٟ ٗظَحص حُظؼ

ُٗزٚ ٓظؤًيس ٖٓ إٔ كخٍّ هي كؼِٜخ ًِّْٝ ٛخكزٚ رخُٟٔٞٞع  ٌُٖٝ أّ ٓ٘ظظَ ًخٗض 

رَأٜٓخ ٗلٞ ٓالً  هخُض ٛخٓٔش ٢ٛٝ ط٤َٔ!! ، ٓٔخ ؿؼِٚ ٣زيٝ ٗوٜخً آهَ طٔخٓخً 

 :

!! ـ أال ط٣َٖ رؤٕ ٝحُيى هي طـ٤َ طٔخٓخً ؟

 :أؿخرض ٓالً ٢ٛٝ طلخٍٝ إٔ طولٞ ٛٞطٜخ 

! .. ٛخٍ ِٓظِٓخً رٌَ ٢ٗء  ٝأٜٛٔخ حُٜالس  ـ ٤ُٔض أهالهٚ كو٢ ٣خ هخُظ٢ ، ُوي

. ٓلخٝالً ٛيح٣ظٚ  أظٖ إ ػ٢ٔ كخٍّ هي ًُِّٔٚ 

. ـ ال طظ٢ّ٘ ًُي ، رَ طؤًي١ ٖٓ إ كخٍّ هي ًُِٔٚ كؼالً 

ٝأهٞطٚ  ٝك٢ طِي حألػ٘خء هخٓض أّ ٓ٘ظظَ ا٠ُ حُٔطزن ُٝلوظٜخ ٓالً ، أٓخ ٓ٘ظظَ

ح٢٘١ُٞ ح١ٌُ هخٝ  كوي ًخٗٞح ٣ـِٕٔٞ أٓخّ حُظِلخُ ٓ٘٘ي٣ّٖ ُٔؼَكش ٗظ٤ـش حُل٣َن

. ٓزخٍحس ٜٓٔش رٌَس حُويّ ٓغ أكي حُٔ٘ظوزخص حألؿ٘ز٤ش 

: حٓظـَ كخٓي حٗ٘ـخٍ حُـ٤ٔغ كظليّع ٓغ ٛخكزٚ هخثالً 

ح٤ُّٞ   ٌُُٝي كٜخ أٗخ( اهطذ الر٘ظي ٝال طوطذ الر٘ي )ـ ٣وُٕٞٞ ٣خ أرخ ٓ٘ظظَ 

! أط٤ظي ألهطذ ُٝيى ٓ٘ظظَ ألر٘ظ٢ ٓالً 



! كظق ٣ًَْ ػ٤٘٤ٚ أًؼَ ك٢ ٓلخُٝش ُِظؤًي ٖٓ إ ح١ٌُ أٓخٓٚ ٛٞ ٛخكزٚ كخٓي كؼالً 

: هخٍ ٝٛٞ ؿ٤َ ٜٓيّم ُٔخ ٣ٔٔغ 

! كؤظ٢٘٘ ُْ أٓٔغ ؿ٤يحً ! أٍؿٞ اػخىس ٓخ طل٠ِّض رٚ هزَ ه٤َِ .. ـ أرٞ ٓالً 

 : هخٍ كخٓي ٓزظٔٔخً 

 ً ! ًٔخ كؼِظٜخ ري ٓخروخً  ـ أٍؿٞ إٔ ال طـؼِٜخ ٝحكيسً رٞحكيس ٝطَُؿؼ٢٘ هخثزخ

َٛ أٗض ٓظؤًي ٓٔخ طوٍٞ ؟ .. ـ ٌُٖ ٣خ ٛخكز٢ 

َٛ طٞحكن ػ٠ِ ُٝحؽ حر٘ي ٖٓ حر٘ظ٢ أّ ال ؟ .. ـ أرٞ ٓ٘ظظَ 

: هخٍ أرٞ ٓالً ٌٛٙ حُـِٔش ٝهي ريح ؿخىّحً ك٢ ًالٓٚ ، كزخىٍٙ أرٞ ٓ٘ظظَ رخُوٍٞ 

. ؟ ٝأٗض طؼَف إ ٌٛٙ أ٤ُ٘ٓظ٢ ٌٓ٘ ُٖٓ !ـ ٤ًٝق ال أٝحكن ٣خ ٛخكز٢ 

٢ٛٝ ح٥ٕ أ٤ُ٘ٓظ٢ أ٠٣خً ، كٔظ٠ ٤ٌٕٓٞ اػالٕ حألَٓ إ ٗخء هللا ؟ .. ـ كٔ٘خً 

! أٗخ ٓٔظؼي .. ـ ػ٠ِ ٍحكظي ٣خ ٛخكز٢ ، أط٣َي إٔ ُٗؼِٖ ػُ٘ٚ ح٤ُّٞ 

! ـ ٝأٗخ ًٌُي ، رؼي حُؼ٘خء ٓ٘ؼِٜٔخ ٓلخؿؤس ُِـ٤ٔغ 

: ٝرؼي إٔ اٗظ٠ٜ حُـ٤ٔغ ٖٓ ط٘خٍٝ حُؼ٘خء هخُض أّ ٓ٘ظظَ الر٘ظٜخ حُٜـ٤َس 

.. ه٢ٓٞ ٝٓخػي١ ٓالً ك٢ ٍكغ حألٝح٢ٗ ٖٓ حُٔخثيس ألهّٞ أٗخ رٜذ حُ٘خ١ - 

 :هخٍ ُٝؿٜخ ٓوخ١ؼخً ا٣خٛخ 

! ػ٤َٜحً كخ٤ُِِش ٤ُِش كَف  حط٢ًَ حُ٘خ١ ح٤ُّٞ ٤ٌُٖٝ.. ال ٣خ أّ ٓ٘ظظَ -

 :طؼـزض حَُٔأس ٖٓ ًالّ ُٝؿٜخ ح١ٌُ أًَٔ هخثالً 

رٌْ ط٘ظَٕٝ ا٢ُّ ٌٌٛح ، ُٓ٘ؼِٖ ح٤ُِِش هطٞرش ٓ٘ظظَ  ٓخ! ال طٔظـَرٞح ؿ٤ٔؼٌْ -

 !ٝٓالً 

 

ٓخًح ٣خ أّ  حرظْٔ أرٞ ٓالً ٝٛٞ ٣لخٍٝ إٔ ٣ـؼَ حألَٓ ١ز٤ؼ٤خً ؿيحً ػْ هخٍ ٓخُكخً  ـ

أال ٣ٞؿي ُي٣ٌْ ػ٤َٜ ؟ .. ٓ٘ظظَ 

! ٌُٖ ...  ، ٣ٞؿي ٟـ رَ

. طؤًي١ ٖٓ إ ًالّ ُٝؿي ٠ٓز١ٞ ٓجش رخُٔجش .. ـ ٌُٖ ٓخًح 

ٗؼَص أّ ٓ٘ظظَ رؤٜٗخ ٓظط٤َ ٖٓ حُلَف رؼيٓخ طؤًيص ٖٓ ٛلش حُوزَ ، 

! ٤ٌٕٓٞ ًَ ٢ٗء ؿخِٛحً كخالً : ربطـخٙ حُٔطزن ٢ٛٝ طوٍٞ رِٜلش  أَٓػض

!! أٓخ ٓ٘ظظَ ٝٓالً كِْ ٣ٌٞٗخ ٜٓيّه٤ٖ ُٔخ ٣يٍٝ كُٜٞٔخ 

َحً أٓخّ ؿٜخُ حُظِلخُ ىٕٝ كَحى  ّٔ ظٔ ُٓ ! رو٠ ٓ٘ظظَ 

 :هخٍ ُٚ ٝحُيٙ رٜٞص ٣ِٔجٚ حُلَف ٝحُٔؼخىس 

ـ أال طوّٞ ُظٌَ٘ ػٔي ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ 



! هخّ ٓ٘ظظَ ٝهزَّ ٣ي كخٓي ٤ُؼٞى ٣ٝـِْ ك٢ ٌٓخٗٚ 

حُلخٍؿش  أٓخ ٓالً كِوي طَٜكض ًٝؤٜٗخ ُْ طٔٔغ ٤ٗجخً ، حٓظَٔص ك٢ ٍكغ حُٜلٕٞ

هيٓخٛخ كِْ  ٖٓ حُٔخثيس ٝهي ٗؼَص رؤٕ ٣ي٣ٜخ طَطـلخٕ ٝهِزٜخ ٣ولن ر٘يّس ، أٓخ

! ط٘ؼَ رٜٔخ ك٢ طِي حُٔخػش 

حطـٜض ٗلٞ حُٔطزن كخٓظوزِظٜخ أّ ٓ٘ظظَ ٝهي أهٌص ٜٓ٘خ حُٜلٕٞ ٟٝٝؼظٜخ 

 :حُطخُٝش ػْ ك٠٘ظٜخ ٢ٛٝ طز٢ٌ ٝطوٍٞ  ػ٠ِ

. ٤ٓظلون حألَٓ  ٝأه٤َحً ٣خ كز٤زظ٢.. ٓزَٝى ٣خ ٓالً  -

 :هخُض ٓالً ٝحُيٛ٘ش ٓخُحُض رخى٣شً ػ٤ِٜخ 

ٓـَى كِْ كؤٓظ٤وع ُٓ٘ٚ ألؿي ًَ ٢ٗء ٓخ ٣ِحٍ  ـ أهخف ٣خ هخُظ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح

! ًٔخ ًخٕ 

أُْ طٔٔؼ٢  ال ٣خ ٓالً ُوي أَٓ هللا ك٢ إٔ ٣ـٔؼٌٔخ ٓؼخً ٝطلض ٓوٍق ٝحكي ،.. ـ ال 

. ٓالً  ٝحُيى ؟ ُوي ًخٕ ؿخىحً ك٢ كي٣ؼٚ ، ُوي طـ٤َ أرٞى ًؼ٤َحً ٣خ

اٗٚ  ٝػ٘يٛخ ٗؼَص ٓالً رؤٜٗخ ك٢ كو٤وش ، ٗؼْ كبٕ ٝحُيٛخ ُْ ٣ظـ٤َ ح٥ٕ ، رَ

! ًٌُي ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ َٜٗ 

. ٝكظ٠ ٍأ٣ٚ ك٢ ٓ٘ظظَ هي طـ٤َ ٝٛخ ٛٞ أه٤َحً ٣ٞحكن ػ٠ِ ُٝحؿٜخ ٓ٘ٚ 

! ًخٗض ٛيٓش كؼالً ، ٌُٜ٘خ ؿ٤ِٔش 

 ػخىص ٓالً ٝػخٗوض أّ ٓ٘ظظَ ٌُٜ٘خ ٌٛٙ حَُٔس أ١ِوض حُؼ٘خٕ ُيٓٞػٜخ حُظ٢

ُٖ ك٤ٚ ٛٞ ٖٓ: أؿَهض ٝؿٜٜخ ، ٢ٛٝ طَىى   أكٔيى أُق كٔي ٣خ ٍر٢ ، كٌَ ٓخ ٗل

 .ك٠ِي ٝػطخثي ، حٌَُ٘ ُي ٣خ ٍرخٙ 

 

 *  *  *

.. رؼي أٓزٞع طو٣َزخً ٖٓ ٌٛٙ حُلخىػش حطَٜ ٓ٘ظظَ رلخٍّ ٤ُوزَُٙ رخألَٓ 

 ً  ٍكغ كخٍّ حُٜخطق ٝٓخ إٔ ٓٔغ ٛٞص ٓ٘ظظَ كظ٠ ػَكُٚ ٍؿْ ًٞٗٚ ًخٕ ٛٞطخ

 :  ٟؼ٤لخً رؼٞ ح٢ُ٘ء ُزُؼي حُٔٔخكخص ، هخٍ ٓ٘ظظَ رؼي طزخىٍ حُٔالّ ٝحُظل٤خص

! ـ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ػ٘يٗخ ك٢ ريح٣ش حَُٜ٘ حُوخىّ ٣خ ػْ 

ٌُٖٝ ُٔخًح ؟ ! ػ٘يًْ ... ـ ٓخًح 

.. ـ ألٗي ٣ـذ إٔ طل٠َ كلَ ػوي هَِح٢ٗ 

ٌُٖٝ ػ٠ِ ٖٓ ؟ ! ـ ػوي هَِحٗي 

... ـ ػ٠ِ ٓالً 

! ـ َٛ أٗض ؿخى ك٤ٔخ طوُٞٚ ٣خ ٓ٘ظظَ ؟ إ ً٘ض طِٔف ٓؼ٢ كٔٞف أػخهزي ٣خ كظ٠ 



! ٛيّه٢٘ ... ـ أٗخ ؿخى ٣خ ػْ 

 ٝرؼي هٔٔش ػَ٘ ٣ّٞ طو٣َزخً ٖٓ طِي حٌُٔخُٔش ًخٕ كخٍّ ُي٣ْٜ ٝهي كَف رٚ

 حُـ٤ٔغ ٝكَكٞح أًؼَ ػ٘يٓخ ػَكٞح رؤٕ هللا هي أٗؼْ ػ٤ِٚ رظلو٤ن ٍؿزظٚ كؤٕ

 ُٝؿظٚ ح٥ٕ كخَٓ ك٢ حَُٜ٘ حُؼخ٢ٗ ٌٝٛح ٓخ ؿؼُِٚ ال ٣ٔظط٤غ اك٠خٍٛخ ٓؼٚ

. هٞكخً ػ٤ِٜخ ٖٓ طؼذ حُط٣َن ٝرُؼي حُٔلَ 

 ٛخ ٛٞ كخٍّ هي ط٤ٜؤ ٤ُؼوي هَحٕ ٓ٘ظظَ ػ٠ِ ٓالً ، ًخٗض كَكش حُـ٤ٔغ ال

 طٞٛق ، ٝرؼي إٔ أػطض ٓالً حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُِٝحؽ ٖٓ ٓ٘ظظَ ٝرؼي إٔ هَأ

 ً ًالٓٚ  حُـ٤ٔغ ٍٓٞس حُلخطلش ط٤ٔ٘خً ٝطزًَخً ، كخٍٝ كخٍّ إٔ ٣ِٔف ًؼخىطٚ ٓٞؿٜخ

 : ا٠ُ ٓ٘ظظَ 

ػ٘يٓخ ؿجظٔخ ا٠ُ ٌٛٙ  أٗخ ح١ٌُ حهظَُص آٔي ٝ آْ ػَٝٓي.. ـ آٔغ ٣خ كظ٠ 

ً .. حُل٤خس  . ُُٞئًخ حُوخىّ ربًٕ هللا  كٜخٍ ك٣َخً ر٢ إٔ حهظخٍ ر٘ل٢ٔ حٓٔخ

 : هخٍ ٓ٘ظظَ ٝهي ريح ؿخىّحً 

ٚ ًٔخ ٗجض  ػْ اٗي ط٘ظظَ! حػ٢ٌٍٗ ... ـ ال ٣خ ػْ  ّٔ ُٓٞٞىحً ك٢ حُط٣َن ، ك٤ٜ٘خ ٓ

 ! ً ! ُُٞي١ ٌٓ٘ ح٥ٕ ٝال أ٣ٍي إٔ ٣ظيهَ أكي ك٢ طـ٤٤َُٙ  أٓخ أٗخ كِوي حهظَُص حٓٔخ

 : هخٍ كخٍّ 

! ٛخ ؟ ػْ ٓخًح ط١ٞ٘ ط٤ٔٔظٚ ؟ َُٟ٘ .. ! َٛ ٌٛح ؿِحث٢ ٣خ ٍؿَ - 

 : هخٍ ٓ٘ظظَ 

! ُٖٝ أٍؿغ ػٖ هَح١ٍ ٌٛح أريحً  ((كخٍّ  ))ٓؤ٤ٔٓٚ - 

 ٟلي حُـ٤ٔغ ، كوخّ كخٍّ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٝهي ه٘وظٚ حُؼزَس ٝحطـٚ ٗلٞ ٓ٘ظظَ ح١ٌُ

س ٝٛٞ ٣وٍٞ  ّٞ : ػخٗوُٚ رو

. ـ ُٖ أ٠ٔٗ ٝهلظي ٓؼ٢ ٣خ ػْ أريحً 

 :هخٍ كخٍّ ٝهي حؿٍَٝهض ػ٤٘خٙ ريٓٞع حُلَف 

ٝحُلذ حإل٢ُٜ ح١ٌُ طلٔالٗٚ ك٢ هِز٤ٌٔخ حُطخ٣َٖٛ  ـ إ حُل٠َ ًِّٚ ٣َؿغ ُإل٣ٔخٕ

٣شً ٛخُلشً طٌٕٞ ػٞٗخً ٝٓ٘يحً ٌُٔخ ك٢  أٗض ٝػَٝٓي ، ٤٘ٛجخً ٌُٔخ ٍّ ٍُٝهٌٔخ هللا ً

 : ػْ طال هُٞٚ طؼخ٠ُ  حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ،

 . ((٣لظٔذ  ٖٝٓ ٣ظن هللا ٣ـؼَ ُٚ ٓوَؿخً ٣َُٝهٚ ٖٓ ك٤غ ال  ))

 

 

 

 النهاية


