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اٟص٣ع ٠ٟه كاٟمالة كاٟؿالـ ِ٠ى رؾوؿ ِّ كبّع
 ١ّ٥أٜدػ ا٦ٟاس ًصػلوف ِ٠ى اٟوٍائٕ كًجؿابٚوف إٌٟها
ٖ٣ا ًُّ ٤ِ ٤٠كٌٍٗة فآػة إال كًجؿاب٘ إٌٟها اٍالؼ
كٟٝػػػ ٤ه٦ػػػاؾ كٍػػػائٕ فػػػآػة كٍػػػائٕ رباٌ٥ػػػة ِػهػػػها ِّ ثّػػػاٟى ِ٠ػػػى
ٙػػاؿ   : إذا أراد ِّ بّبػػع طٌػػػان
اّٟػػا ٤ٌ٣ٟال ًوٖػػ٘ إٌٟهػػا إال ٢ػػ ٤أشػػ
اؾجّ٠٣ه ٙب٢ ٞوثػه ٖؿػلٟه ررػ٢ ٞػ ٤اٟٚػوـ ٢ػا  :اؾػجّ٠٣ه ًػا رؾػوؿ ِّ ؟!
ٙاؿ ً وٖٚه ِّ ِؼ كر ٞإٟى ا ٞ٣ّٟاٟماٟس ٙب٢ ٞوثه خًٚ ١بوه ِ٠ى ذٟٛ
 (1) كٟهغا ٜاف اٟماٟصوف ًجصؿػكف ِ٠ى ٖواثها
كاَ٥ػ إٟى رؾوؿ ِّ  كهو ًصعث ألصابه ًِ ٤ػوـ اٌٟٚا٢ػة كًظبػػه ١أف
 ٤٢أ٢جه ؾبّوف أٟٗان ًعط٠وف اٟز٦ة بٌٔػ شؿاب كال ِغاب
ٌّٖز اٟمصابة بهغا اٟٗو ٞا ١ٌَّٟكًٗٚؼ ِٝافة ب٢ ٤صم  ٤ؾػًّان
ًبادر ا٣ٟو ٕٙكً٦جهؼ اٟٗػلة ٙب ٞأف ثٗوت
أدع ِّ اف ًصّ٦٠ػػي ٢ػػ٦هٙ ١ػػاؿ  :ا أ٥ػػت ٢ػػ٦ه ١ه
كًٚػػوؿ  :ا ًػػا رؾػػوؿ ِّ ا
كًٗوز بها ِٝافة خ ٘٠ًٔ ١اٟباب كًٚاؿ  ٤٣ٟبّػعق  :ؾػب ٛٚبهػا ِٝافػة
ٜ ١ّ٥ا٥وا ًٌّقوف شاٟة ؾباؽ ٖي ر ٌُ٣أبواب اٟظٌػ
ثهػـ إٟػى ٢ؿػابٚة ارطٌػار ٖػي ٌ٢ػعاف ا٣ّٟػ ٞاٟمػاٟس
كأ٥ت ثػل ٗ٥ؿػ ٛال
إ
ٖصاؾ ٗ٥ؿ ّٞ٠ٖ ٛذ٥وب ٛهي اٟؿب كثػغٜػ أكٟكػ ٛاٟػغًٜ ٤ػػههِّ ١
ًٖ ١٠ؿجّ٠٣هٖ ١ي طٌػ أبعان ٙاؿ ِّ ثّاٟى ِ ٤ا٦٣ٟاٖ: ٤ٌٚ
﴿ كٟو أرادكا اٟظػكج رِعكا ٟه ِػعة كٟٝػٜ ٤ػػق ِّ ا٥بّػاخهٖ ١دػبًه ١كٌٙػٞ
اّٙعكا  ُ٢اٟٚاِعً﴾ ٤
كٙع ارجهعت ٖي ر ُ٣بّػن اٟوٍػائٕ ذات اررػور ا٣ٌَّٟػة ك٥دػثهػا ٖػي
هػػغق اٟورٙػػات ٖ٣ػػا ٜػػاف ٌٖهػػا ٢ػػ ٤لػػواب ٖهػػو ٢ػػ ٤ثوٌٖػػ٘ ِّ كإشؿػػا٥ه
كٖو٠ه ك٢ا ٜاف ٌٖها  ٤٢طًل ٖهو ٗ٥ ٤٢ؿي كاٟقًٌاف كأ٥ا ثائػ إٟػى
ِّ ك٢ؿجٔٗػ ٦٢ه كٙاب٠ٟ ٞج٦بٌه كا٦ٟمس كفاٜػ كداع  ٤٣ٟأفار ك٥مس
أؾلؿ ِّ أف ً ُٗ٦بها ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠كا٣ٟؿ٣٠ات آ٤ٌ٢
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ٖي ٢ؿاء ٠ٌٟة فاثٌة رف رػس اٟهاثٕ
رّٖت اٟؿ٣اِة ٖإذا هو لوت ِبع ِّ
ِ ١ّ٥بع ِّ ٙع ثظػج  ٤٢اٌ٠ٟٝة ٖػي اّٟػاـ ا٣ٟاهػي  ,كاًّٚ٥ػت اّٟالٙػة
بٌ٦٦ا ٦٢غ ذ ٟٛاٟصٌ٤
ػي كاٟزؿػػ١
٢ػػا إف ؾػػّ٣ت لػػوثه  ,شجػػى اؾػػجّادت ذاٜػثػػي ذاؾ اٟورػػه اٟبهػ إ
ا٣٣ٟج٠ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فبابان
 شٌاؾ ِّ ًا ِبع ِّ ٢ػشبان  ٌٕٜشا٢ ٟٛا أطبارؾ ٢اٙايّ٦ي بموت هٌّٕ :
 ثغٜػث٦ي ًا فٌض ؟  ١ّ٥ك ٌٕٜأ٥ؿاؾػع ٦٢ػػه ثزػػاكب ٦ٟٝ ,ػػه ٙػػاؿ بمػػوت هػػٌّٕ :
ٟػػً ١جٗاِػػ٢ ٞػػُ ِبػػاراثي  ,كٟػػً ١بػ ُ
أرًػػعؾ أف ثؼكر٥ػػي ٖػػي اٟبٌػػت هػػػكرم هػػاق! أ٥ػػا ال أؾػػجًٌُ زًارثػػ ٛال
ثؿل٦ٟي ٣ٟاذا! إذا ركج٦ي ِػٖت اٟؿب !
ٙػػاؿ هػػغق اّٟبػػارات بمػػوت طاٖػػت شػػؼً٦ٟٝ ٤ػػه ٜػػاف ب٦بػػػة رػػادة كلػػٕ ٟػػي
يػً٘ ٦٢ؼٟه يػٙت اٟباب ٖجس ٟي أطوق اٟمٌٔػ
 أًِ ٤بع ِّ؟ ِبع ِّ ٖي ا٣ٟز٠ؽ ثٗوٞ٢قػى اٟمػػٌٔػ أ٢ػا٢ي  ,كٖػػجس بػاب ا٣ٟز٠ػػؽ٣٠ٖ,ػا دط٠ػػت ا٣ٟز٠ػؽ ُدهقػػت
اٟػرػٞ
٢اذا أرل!! ِبع ِّ ِ٠ى ؾػػًػ أبػٌن بزا٥بػه ِٝػاز كرهػاز ًُ٠ػبؽ ٖػي إ
رر ٞا٣ٟقي ك٢ز٣وِة  ٤٢اردكًة أ٢ا هو ٖزؿع ٚ٠٢ى ِ٠ى اٟؿػًػ
ػشبان كٙع شاكؿ راهعان أف ً٠ِ ٕٚى ٙعٌ٢ه ٠ٟؿالـ
ٙاؿ ٟي ُ ٢إ
 شٌاؾ ِّ ًا فٌض شٌاؾ ِّ ٦ٗ٠ٜاؾ كأثّب٦اؾ ال  ١ٟثجّب٦ي ٖي فيء ِٗوان  ١ٟأِ ١٠ب٣ػهٙ ٤٢ ٛبػ ٞكٟٝػ٢ ٤ػاذاألػابٛ؟ ٢ػػاذا شػعث ٟػػ ٛ؟ أٟػ ١ثجظػػػج ٢ػػ ٤اٌ٠ٟٝػة؟ أٟػػ ١ثٝػ ٤ثصػػعخ٦ي أ٥ػػٛ
ؾوؼ ثجؼكج  ,كؾوؼ كؾوؼ
 , ١ّ٥ -ك٢ ٤ٟٝا شعث ٖ ٤ًٝ ١ٟي شؿبا٥ي
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ثظػرت  ٤٢اٌ٠ٟٝة ٙب ٞأفهػ ّ٢عكدة ٣ٜا ثّ , ١٠كألاب٦ي ٢ا ًمٌ اٟقػباب
ِادة  ٤٢اٟؼهو كاٟٗػح باٟجظػج كبعأت ٢قػوار اٟصٌػاة اٟزعًػعة ٖجصػت ٜجػاب
كرشت اؾج٣جُ بج ٌ٠ٚلٗصاثه كأش ١٠بلًا٢ه اٟؿٌّعة
٢ؿجٚب٠ي ا٣ٟؼهػ ُ
ك٢وت ارًاـ اٟؿٌّعة ؾػًّة ال ًٝعر لٗوها إال لعاع بؿٌى ٜػاف ً٦جػاب٦ي
ٖي بّن اركٙػات ك٢ػُ ٢وػي ارًػاـ بػعأ هػغا اٟمػعاع ًػؼداد فػعة كأ٣ٟػان
 ٤ٟٝاردكًة ا٣ٟؿ٦ٝة ٜا٥ػت ٠ٌٜٗػة باٟٚوػاء ٌِ٠ػه ك٢وػت ارًػاـ ِ٠ػى هػغا
ثّػود رأؾػي ِ٠ػى هػغا اٟمػعاع شجػى لػػت أ٥ؿػاق ٖػي ٜدٌػػ ٢ػ٤
اٟصاؿ كٙع
إ
ارشٌاف  ُ٢فعثه كأ٣ٟه
ٟٝػػ ٤فػػعة هػػغا اٟمػػعاع بػػعأت ثػػؼداد كثػػؼداد كبػػعأ ًمػػاش ذٟػػ ٛهػػّٕ ٖػػي
ِ٠ي ٖي إشعل اٌ٠ٟاٟي ٖغهبت إٟى ٙؿ ١اًٟػوارئ
افجع ذٟٛ
اَ٦ٟػ شجى
إ
إ
ٖي أشع ا٣ٟقجؿٌٗات فػاٌٜان ٣٢ػا ألػاب٦ي ٢ػ ٤لػعاع كهػّٕ ٖػي اَ٦ٟػػ
ٖ٣٠ا ٙاب٦٠ي اًٟبٌ ا٣ٟظجك٣ِ,ػٟ ٞػي اٟجصاٌٟػ ٞكارفػّة اٟالز٢ػة ,خػٙ ١ػاؿ
ٟي :
 ٥صجاج إٟى إرػاء أفّة ًٌّٚ٢ة دٌٚٙة ٟػأؾ , ٛكهغا ٌٓػػ ٢جػوٖػ شاٌٟػانٖي ا٣ٟؿجقٗى اذهػ إٟػى ٢ؿجولػٕ طػاص كاِ٣ػ ٞهػغق ارفػّة
إٟي بها كشاكؿ أف ًٝوف ذ ٟٛؾػًّان !
خ ١اررُ
إ
طػرػػت ًج٦ٝ٠٣ػػي اٟورػػ ٞثػػارة كاالؾػػجٔػاب ثػػارة أطػػػل هػػغا اًٟبٌ ػ ! ٣ٟػػاذا
ًجّب٦ػػي هٝػػغا؟ ٜػػاف ارشػػػل أف ًًٌّ٦ػػي ٢ؿػػ٦ٝان ٠ٟمػػعاع أك ًٙػػػة ّ٠ٟػػٌ٤
كً٦جهػػػي ار٢ػػػػ كرّ٠ػػػت أفػػػاكر ٗ٥ؿػػػي  :هػػػ ٞأه٣ػػػ ٞاًٟبٌػػػ كأفػػػّجه
دكاء بظ٣ؿػػة رًػػاالت ًؿػػ ٤ٝهػػغا اٟمػػعاع كأذهػ ٠ٟبٌػػت كأ٥ػػاـ ؟ أـ
كأفػػجػم
ن
أِ٣ػػ ٞارفػػّة اٟجػػي ي٠بهػػا كأَ٥ػػػ ِ٠ػػى ٢ػػاذا ً٦جهػػي ار٢ػػػ ٦ٟٝػػي ٢ػػُ ٜػػٞ
هغق اٟظوايػ ذهبت إٟى ذاؾ ا٣ٟؿجولػٕ كأرػًػت ارفػّة خػ ١ررّػت إٟػى
ًعم أكراٙان ال أٖه ١فٌكان  ٤٢ر٢وزها
اًٟبٌ  ,أش ٞ٣بٌ٤
إ
 ثٗوً ٞا دٜجور هغق ارفّة اٟجي ي٠بتٟبؽ اًٟبٌ َ٥ارة ؾٌٝ٣ة ِ٠ػى ٌٌِ٦ػه أطػغ ً٠ٚػ اركراؽ بػًٌ ٤عًػه ثٌٔػػ
إٟي كٙاؿ :
كرهه كؾّ٣جه ًٚوؿ:ال شوؿ كال ٙوة إال با٠ٟه خ ١رُٖ بمػق
إ
 اؾجػح ار٠ؽبقػ ًا دٜجور طٌػان إف فاء ِّ؟
إ
 -طٌػان إف فاء ِّ طٌػان
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إٟي! خ ١رُٖ ؾ٣اِة اٟهػاثٕ ,كبػعأ باالثمػاؿ ِ٠ػى
كٍ ٞلا٢جان ال ًػُٖ بمػق
إ
٢ز٣وِة ٜ ٤٢بار اريباء ًً ٠شوػوره٢ !!١ػا هػي إال دٙػائ٘ شجػى ارج٣ػُ
ِ٦ػػعق ؾػػجة أك ؾػػبّة ٢ػػ٦ه ١بػػعؤكا رٌّ٣ػػان ً٠ٚبػػوف ٥جػػائذ اٟجصاٌٟػػً ٞجػػل٠٢وف
لور ارفّة كًجصعخوف بأ٠ٟة اإل٥زٌ٠ؼًة  ,كًؿارٙو٦٥ي اَ٦ٟػ
٢وت ٙػابة ؾاِة ِ٠ى هغق اٟصاؿ كأ٥ا ٖي شاؿ ال أشؿع ٌِ٠ه
ً٣ػػػ ٖػػي ِ٠ٚػػي فػػػًى ذٜػًػػاثي أطػػغت أؾػػجّػض ؾػػز ٞشٌػػاثي بػػٞ
بػػعأ
إ
٢ؿػػػجٚب٠ي ثػػػػل ٢ػػػا بػػػاٟهً ١ج٦اٙقػػػوف؟ ٢ػػػا بػػػاؿ اًٟبٌػػػ اهػػػجٜ ١ػػػ ٞهػػػغا
االهج٣اـ
خ ١رشت أي٣كٗ٥ ٤ؿػي كأٙػوؿ ٟهػا:هػالالء اريبػاء ًُٝبػػكف ا٣ٟؿػائ ٞدائ٣ػان
٦٢ ٜٞهً ١ػًع أف ًؿجّػض ٙػواق ثصاٌٟػ ! ٞأفػّة ! ارج٣اِػات ! كا٣ٟؿػلٟة
ش٠هػػا ؾػػه:ٞشبػػة أك شبجػػاف ٢ػػ ٤اؿاب٦ػػعكؿه ٢ػػُ ًٙػػػة ّ٠ٟػػٌ,٤كً٦جهػػي ٜػػٞ
فيء!!
ٍ٠٠ػػت أَ٥ػػػ إٟػػى اريبػػاء ٢صػػاك نال أف أٖهػػ ١فػػٌكان ٣٢ػػا ًٚوٟػػوف,ك٦ٟٝػػي ٢ػػُ
ثػٌٜؼم اٟقعًع  ١ٟأٖهػ٣٠ٜ ١ػة كاشػعة بػعأت ٚ٥افػاثه ١ثهػعأ كثهػعأ خػ١
طٌ ١اٟم٣ت ٌِ٠ه١
طػج أشعه ٤٢ ١اٌّٟادة كثبّة آطػ ٖداٟح شجى ً ١ٟب٘ إال اخ٦اف
ٙاؿ ٟي أشعه٣ا :
 اؾً ُ٣ا ِبع ِّ ! أ٥ت أٜبػ  ٤٢أف ٚ٥وؿ  ٟٛأشوػ كاٟعؾ!! طٌػ إف فاء ِّ ًا دٜجور ٢اذا ثٚمع؟!ٖٚاؿ بلؾ٠وب شازـ:
 اٟجٚارًػ كارفّة ثعؿ! ِ٠ى كرود كرـ ٖي رأؾ , ٛشز٣ه ًػؼداد بؿػػِةُ٢ظٌٗػػة  ,كهػػو اٍف ًوػػٔى ِ٠ػػى ِػػػكؽ اّٟػػٌ٢ ٤ػػ ٤اٟػػعاط , ٞكٖػػي أم
ٟصَة ً ٤ٝ٣أف ًػؼداد هػغا اٟوػٔى ٖجٗ٦زػػ ِػػكؽ اّٟػٌ٢ ٤ػ ٤اٟػعاطٞ
ٖجماب با٣ّٟى خ ١ثماب ب٦ؼًٕ داط٠ي ٖي اٟع٢اغ خ ١ث٣وت!!
ّ٥ػ ١ؾػٝت ٟٝػ٣٠ٜ ٤جػه ارطٌػػة بػعأت ثجػػدد ٖػي أذ٥ػي
خ ١ؾٝت اًٟبٌػ
ث٣وت ث٣ػوت ًػا ٠ٟهػوؿ ٢ػا أٙؿػى هػغق ا٣٠ٟٝػة ٢ػا أفػع كّٙهػا ِ٠ػى
اٗ٦ٟؽ أ٢وت  ١ّ٥أ٢وت  ٤ٟٝفػبابي ركاثبػي كٌٍٗجػي أ٢ػي أبػي
أ٢وت!!
لصت بلِ٠ى لوثي
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ًا دٜجور!! ٢اذا؟ ٌٜػٕ؟ ٢جػى؟ كرـ؟ ٌٜػٕ كرـ؟ ٢جػى ٍهػػ ِ٦ػعم؟
٢ا ؾببه؟ كأ٥ا ٖي هػغق اٟؿػ٤؟ أِػوذ با٠ٟػه؟ كرـ؟ ؾػػياف؟ ال شػوؿ كال
ٙوة إال با٠ٟه
ث٣ػػ
بع ِ ٤٢الرػه بؿػػِة ٜ ,ػ ٞدٌٚٙػة بػٜ ٞػ ٞخاٌ٥ػة
إ
  , ١ّ٥كرـ كال إٌٟؿػػػت ٖػػػي لػػػاٟص ٛا٠ٌ٠ٟػػػة ٥ػػػعط ٛ٠ا٣ٟؿجقػػػٗى ك٣ٝ٥ػػػ ٞاٟجص٠ػػػٌالت
ا٠ٟالز٢ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ,كٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
اٟمباح – إف فاء ِّ – ٗ٥جس رأؾ ٛك٥ظػج اٟورـ
ٙاؿ اًٟبٌ هغق ا٣٠ٟٝات ب ٞٝشؼـ كبػكد
ٙاٟها كهو ً٣ؿس َ٥ارثه كًَ٥ ٠ٚػق ٖي أكراؽ بًٌ ٤عًه
أ٢ا أ٥ا ٖ ١٠أ ٤ٜأؾج ُ٣إٌٟػه بػلذ٥ي ٖٚػى بػ ٞأٍػ ٤أف رؿػعم ٠ٜػه ٙػع ثصػوؿ
ٖي ث ٛ٠اٟؿاِة إٟى أذف ثؿ ُ٣كثّي
اؾج٣ػ اًٟبٌ ٖي ٜال٢ه
ٟؿت اٟوشٌع اٟغم ثزػل ٟه ٢د ٞهػغق اٌ٠٣ّٟػة أ٥ػاس
 البػ كاشجؿٜدٌػكف أرػًت ٟهُ ١
كفٗوا بإذف ِّ كأ٥ت فاب ٢ال ٤٢كِا,ٞٙال ًصجػاج
إٟػي أ٢ػا
٢د ٛ٠إٟى ثمػبٌػ كثدبٌػت كالػ ٞاًٟبٌػ ٣٠ٜاثػه كهػو ًَ٦ػػ
إ
أ٥ا ٖٚع ٜا٥ت ٌِ٦ام راشَجٌٖ ٤ي ٌٌِ٦ه ّ٥ػ٦ٜ ١ػت أَ٥ػػ إٌٟػه بجػٌٜػؼ
فعًع
أ٢ػا ٜال٢ػػه ٖٚ :ػع اطجً٠ػػت ِباراثػػه ارطٌػػة بّباراثػػه اركٟػػى كٟػً ١دبػػت ٖػػي
ذاٜػثي ٜ ٤٢ال٢ه إال  :كرـ ؾػياف ٌِ٠٣ة
ِ٠ي ا٣ٟوت أخ٦اء اٌ٠٣ّٟة؟ ٢اذا ؾجّٗ ٞأ٢ػي؟ أبػي اٟػغم
٢اذا ٟو ٜج ِّ
إ
راكز اٟؿبٌّ٤؟ إطوا٥ي ؟ أطواثي اٟمٔار؟
ؾػل٢ػ ِ٠ػى اٟمػػاط؟ ٌٜػٕ؟ كٌٜػٕ؟
ب ٌٕٜ ٞؾلدط ٞاٟٚبػػ كشػعم؟ ٌٜػٕ
إ
أً ٤ثظًًٌاثي كفهاداثي اٟػؼكاج اٟوٌٍٗػة اٟزعًػعة ٌٜػٕ ًصمػ ٞهػغا
ٖزلة أؾك٠ة ٜدٌػة ثجػدد ٖي داط٠ي رّ٠ج٦ي أؾبس ٖي بصػػ ٢ػ ٤ارٖٝػار ال
ؾاشٟ ٞه
أطغت ألػخ ٖي داط٠ي ً :ػا شؿػػثا ِ٠ػى ٢ػا ٖػيػت ٖػي ر٦ػ ِّ ًػا ٌٟج٦ػي
ٙع٢ت ٟصٌاثي اٍطػة
 ٜٞا٣ٟجُ اٟجي ٦ٜت أرّ٣ها كا٣ٟػاٜؼ اٟجي ٦ٜت أؾّى ٟها ثغه ٖزػلة
هٝغا بعكف ٚ٢ع٢ات ٢ا أٙمػ هغق اٟصٌاة كِّ ٢ا ٦ٜت إال ٖي ٓػكر
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أثجبُ اٟقهوات كأكا ُٙا٠ٟغات كرهٙ ١٦ع ؾػّػت كارٓػالؿ ٙػع
٦ٜ ٌٕٜت إ
٥مبت كاٟؼباٌ٥ة ٙع أِعت؟!
ٌ٠ٙال أبٝت ٜدٌػان كإف أٖػشت أًا٢ان أشؼ٥ت أِوا٢ان
ثبان ٟهغق اٟعٌ٥ا إف أهصٝت
ن
يوًال
ٌ٠ٙال أفٚت
كإف ٢جّت
ن
ن
أفع اّ٣ٟاثبة
كأطغت أِاث ٗ٥ؿي اٟظايكة
إ
رب
رب رش٣اؾ ًا إ
آق ٢ا أيوؿ شؼ٥ي ٓعان رش٣اؾ ًا إ
كٖزلة ٙاؿ اًٟبٌ :
 هػػػغق أكراؽ اٌ٠٣ّٟػػػة ! كٙػػػُ ٌِ٠هػػػا,شجػػػى ٥صزػػػؼ ٟػػػ ٛؾػػػػًػان  ,ك٦٥هػػػيإرػاءات إدطا ٟٛإٟى ا٣ٟؿجقٗى!!
بٌٚت كار٣ان أَ٥ػ إٌٟه ٖٚاؿ:
ُ
 طغ! ٢ا باٟٛ؟ ُطغ ال  ٤ٟأك٠ِ ُٙى فيء! ٌٜػػٕ؟ ٟػػ ٤ثوٙػػُ !! ٢ز٦ػػوف أ٥ػػت؟! ا٣ٟمػػ٠صة ٟػػ ٛكٌٟؿػػت ٦ٟػػا كا٣ٟوػػػةِ ٌٛ٠ال ِ٦ٌ٠ا ال ثَ ٤أ٦٥ا ٖارٓوف ٥بصح ِ ٤رأس ٥جؿػ٠ى بػإرػاء ٌِ٠٣ػة
ٌٖه!! ار٢ػ هاـ كطًٌػ
 ال  ٤ٟأك٠ِ ُٙى فيء ِ٣و٢ان ال ٥ؿجًٌُ إٟؼا٢ػ ٛكٟٝػ ٤كٙػُ ِ٠ػى هػغق اٟورٙػة شجػى ٥ظ٠ػيأطغت اٟورٙة ٖإذا ٌٖها:
٢ؿالٌٟج٦ا ٟ ٛ٦٢و شعث ٥ ٟٛؼًٕ ٗ٢ار
طػرت بًوع إرادثي كاطجٌارم ٢ ٤٢ؿجقٗى اٟض
أٙػ أ٥ا ا٣ٟو ُٙأد٥اق أ٥ي
ُ
إ
كّٙت اٟورٙة كا٥مػٖت
كٟٝػػػػ ٤أًػػػػ ٤أذهػػػػ ؟! إٟػػػػى اٟبٌػػػػت كأطبػػػػػ أ٢ػػػػي كأبػػػػي ؟ أـ أررػػػػُ إٟػػػػى
ا٣ٟؿجقٗى؟ أـ أذه إٟى ٢ؿجقٗى آطػ ال شوؿ كال ٙوة إال با٠ٟه
بّع ثٌٗٝػ ؾػًُ ٙػرت أف أذه إٟى ٢ؿجقٗى آطػ
كٖي ٙؿ ١اًٟوارئ:
 اٟؿالـ ًِ ١ٌٝ٠ا دٜجور أ٥ا أفٝو  ٤٢لعاع ٖػي اٟػػأس ًمػاشبه هػّٕٖي اَ٦ٟػ كبّع اٟٝقٕ اٟؿػًُ كِ ٞ٣ارفّة اٟالز٢ة ٙاؿ اًٟبٌ :
 ٥صجاج إٟى أفّة ًٌّٚ٢ة دٌٚٙة ٟػأؾ , ٛكهػغا ٌٓػػ ٢جػوٖػ شاٌٟػان ٖػيا٣ٟؿجقٗى اذه إٟػى ٢ؿجولػٕ طػاص كاِ٣ػ ٞهػغق ارفػّة خػ١
إٟي بها كشاكؿ أف ًٝوف ذ ٟٛؾػًّان !
اررُ
إ
ٙاٟها اًٟبٌ خ ١ؾٝت
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٥ؼٟت إٟى اٟؿٌارة كأطغت أكراؽ ارفّة خ ١لّعت بها إٌٟه
 ِزبان !!  ٌٕٜركت بهغق اٟؿػِة !! ٣ٟاذا  ١ٟثّ ٞ٣ارفّة ؟! ٙع ِ٠٣جها ٙب ٞأف آثٌ ٛكها هي بًٌ ٤عًٛأطغ اًٟبٌ ًٗ ٛٝر٢وز هغق اركراؽ
أ٢ا أ٥ا ٖٚع ر٠ؿت ِ٠ى اٟٝػؾي ال ثٝاد ثص٦٠٣ي ٙع٢ام
٦ٟٝي ٦ٜت أٜدػ خباثان  ٤٢ا٣ٟػة اركٟى
ذٜػت ِّ ثّاٟى ؾبصاف ِّ كاٟص٣ع ٠ٟه كالإٟه إال ِّ كِّ أٜبػ أؾػجٔٗػ
ِّ أؾجٔٗػ ِّ ثغٜػت كلٌجه  الب٣ِ ٤ه ِبع ِّ بِ ٤باس :كاِ٠ػ ١أف ٢ػا
ألابًٝ ١ٟ ٛػٌٟ ٤ظًكػ ,ٛك٢ػا أطًػلؾ ٟػًٝ ١ػٌٟ ٤مػٌب , ٛكاِ٠ػ ١أف ا٦ٟمػػ ٢ػُ
ِ٠ي كاي٣ل٥ت ٗ٥ؿي
اٟمبػ,كأف  ُ٢اّٟؿػ ًؿػان هاف ار٢ػ
إ
٢اذا ؾٌصعث؟! كرـ! ٟؿت اركؿ كال أٍ٦٦ي ارطٌػ
أ٢ي أبي أطوثي ؾٌبٝوف ًو٢ان أك ًو ٤ٌ٢خ٦ً ١ؿوف
ٖزلة رُٖ اًٟبٌ ؾ٣اِة اٟهاثٕ كاؾجعِى ٢ز٣وِة ٜ ٤٢بػار اريبػاء إٟػى
يوًال
ٌِادثه راءكا َ٥ػكا ٖي اركراؽ ثصعخوا
ن
٦ٜػػت أ٥جَػػػ طبػػػان ٗ٢ؼِػػان ٦ٟٝػػي ٟػػ ١أهػػًػب ٜدٌػػػان ِٚ٠ػػت أ٢ػػػم با٠ٟػػه بػػعأت
إٟي ٣ٟاذا أ٥ا باٟػغات ألػاب بػا٣ٟػض اٟظبٌػح؟ ا٦ٟػاس ٜدٌػػكف
اركهاـ ثّود
إ
خ ١لػطت بٗ٦ؿي :أِوذ با٠ٟه ك٣ٟاذا أرؼـ بغ ّٟٞ !ٟٛذاؾ اًٟبٌ ٙع أطًل
لعاع ِارض كً٦جهي ار٢ػ
ُّ
ٖاٟجٗت إٟى اًٟبٌ كؾلٟجه:
ياٟت ٖجػة اال٥جَار
بقػ ٢ا اٟظبػ؟!
 هاقإ
ٌ٠ٙال البػ
رد ب٦بػة شاز٢ة  :ا٥جَػ
ن
إ
دكا٢جي ك٢وى ًج ٌ٣٠بٔ٠ة أِزٌ٣ة  ُ٢ز٢الئه
خ ١ثػ٦ٜي ٖي إ
 ١ٟث٣ن ؾاِة شجى ا٥جهوا ٚ٥ ٤٢افاثه ١خ ١طػج اركؿ ٖاٟدا٥ي ٖاٟداٟح
إٟي اًٟبٌ خٙ ١اؿ:
اٟجٗت
إ
اؾً ُ٣ا ِبع ِّ!
أ٥ت فاب ٢ال ٤٢ك ٜٞفيء بٚواء ِّ كٙعرق اٟجٚػارًػ كارفػّة ثػعؿ! ِ٠ػى
ِ٠ػػى كرػػود كرـ ٖػػي رأؾػػ,ٛشز٣ػػه ًػػؼداد بؿػػػِة ٢ظٌٗػػة,كهػػو اٍف ًوػػٔى
ِ٠ى ِػكؽ ا ٤٢ ٤ٌّٟاٟعاط ٞكٖي أم ٟصَة ٙع ًؼداد هغا اٟؤى ٖجٗ٦زػػ
ِػػػكؽ اّٟػػٌ٢ ٤ػػ ٤اٟػػعاطٖ ٞجمػػاب بػػا٣ّٟى خػػ ١ثمػػاب ب٦ؼًػػٕ داط٠ػػي ٖػػي
اٟع٢اغ
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خ ١ث٣وت!!
ػع أف ثػػعط ٞاٍف إٟػػى ا٣ٟؿجقػػٗى كا٠ٌ٠ٟػػة ثػػعطٓ ٞػٖػػة اٌ٠٣ّٟػػات
ٟػػغا ال بػ إ
ك٥ؼً ٞرؼءان  ١َِ ٤٢اٟز٣ز٣ة خػ٥ ١ظػػج اٟػورـ كبّػع ذٟػٌّ٥ ٛػع اَّٟػ٢ ١ػػة
أطػل
خ ١ؾٝت اًٟبٌ
ِ٠ي أهوف  ٤٢اركٟى ثٚب٠ت اٟظبػ بهعكء ثّزػ
أ٢ا أ٥ا ٖٚع ٜا٥ت اٟمع٢ة
إ
٦٢ه اًٟبٌ خ ١رّٖت ؾ٣اِة اٟهاثٕ كاثم٠ت بواٟعم
راء كاٟعم
فػػٌض ٜبٌػػػ ثزػػاكز اٟؿػػبٌّ٢ ٤ػػ ٤ا٣ّٟػػػ أشوػػػق اٟؿػػائ٘ َٖ٦ػػػق اٌ٠ٟٝػػ ٞال
ًؿاِعق ِ٠ى اٌٟٚادة  ١ٜثّ كارجهع ٖي اٟجػبٌة كا٦ّٟاًة رؼاق ِّ طٌػان
٣ٟا رآ٥ي أبي ٖؼع  ٤٢كروـ كرهي كالٗػار ٌِ٦ي كٙاؿ كهو كا: ٕٙ
٢ا اٟغم راء ب ٛإٟى ه٦ا ك٣ٟاذا ركت ك
٠ٙت ٟه ً :ا أبي ثّ ١٠أ٥ي أفٝو  ٤٢لػعاع دائػ ١كذهبػت إٟػى ٢ؿجقػٗى
كِ٠٣وا ٟػي اٟٗصولػات خػ ١ركػت إٟػى هػغا ا٣ٟؿجقػٗى كبّػع اٟٗصولػات
بع  ٤٢إرػاء ٌِ٠٣ة ِار٠ة ٖي اٟػأس
أطبػك٥ي أف ِ٦عم كرـ ٖي اٟػأس كال إ
ثص٣ال ٦٢ي لاح بي:
ؾ ُ٣أبي هغق ا٣٠ٟٝات ٖٝاف أٞٙ
ن
كرـ كرـ ال شوؿ كال ٙوة إال با٠ٟه خ ١ر٠ؽ ِ٠ى اررض كهو ًػدد:
إ٥ا ٠ٟه كإ٥ا إٌٟه رارّوف إذان ٥ػؾٟ ٛ٠جّاٟذ  ُ٢أطٌػٖ ٛػي أ٢ػًٝػا ال شػوؿ كال
ٙوة إال با٠ٟه ٙاؿ هػغق ا٣٠ٟٝػات كهػو ًجػغٜػ ّ٢ا٥اثػه ٦٢ػغ ؾػ٦ة ٜا٠٢ػة ٢ػُ
أطي ارٜبػ ِبع اٟػش ٤٣اٟغم ًّاٟذ ٖي أ٢ػًٝا ٢ ٤٢ػض اٟؿػياف
 ١ٜرأًت أبي ًبٝي ٖي اٟهاثٕ كهو ً٣٠ٝه
ٜػػٜ ١ػػاف ًػػعِو ٟػػه آطػػػ اٌ٠ٟػػ ٞكٖػػي اٟمػػ٠وات ٜػػاف شػػؼف أبػػي ٌِ٠ػػه ٍػػاهػان
طالة إذا رأل أكالد ِبع اٟػػش ٤٣اٟمػٔار ًؿػلٟوف ِػ ٤أبػٌه : ١رػعم أًػ ٤بابػا
٣ٟاذا ٢ا ِ٦ع٥ا أب ٢د ٞبٌٚة بٌٚة اركالد
أطغت أَ٥ػ إٟػى أبػي كد٢وِػه ثؿػٌ٠ِ ٞػى طعًػه كهػو ًػػل أكالدق ً٣وثػوف
بػػًٌ ٤عًػػه ٖػػلطي طاٟػػع ثػػوٖي ٖػػي شػػادث ؾػػٌارة ٙبػػ ٞؾػػ٦جٌ ٤كأطػػي ِبػػع
اٟػشً ٤٣مارع ا٣ٟوت ٖي أ٢ػًٝا كأ٥ا ٖي أكؿ يػً٘ ال ثّػؼ ٥هاًجه
كشػاكؿ أف ًجز٠ػع كهػو ًؿػلٟه ِػ ٤طًػورة ا٣ٟػػض
اٟجٗت أبي إٟى اًٟبٌ
ِ ٤ٟٝايٗة اربوة ٜا٥ت أٙول ٖبعأت اٟع٢وع ثؿٌٌ٦ٌِ ٤٢ ٞه
ٙاؿ اًٟبٌ :ال ثصؼف ًا أبا ِبع ِّ ار٢ػ ؾه ٞإف فاء ِّ اي٣ك٤
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ٙػػاؿ أبػػيً:ػػا دٜجػػور ٥ػًػػع أف ثًٌّ٦ػػا اركراؽ كاٟٗصولػػات اٟظالػػة بّبػػع ِّ
كؾوؼ ًؿاٖػ إٟى أ٢ػًٝا ًّاٟذ ه٦اؾ  ُ٢أطٌه
كاٖػػػ٘ اًٟبٌػػػ ِ٠ػػػى ذٟػػػ ٛأطػػػغ أبػػػي اركراؽ كث٣ػػػت اٟصزػػػوزات بؿػػػػِة
كؾاٖػت إٟى أ٢ػًٝا  ُ٢أطي ِبع اّٟؼًؼ
كل٦٠ا إٟى ا٣ٟؿجقٗى ٢ؿاء ِ٠٣وا ٟي اٟجصٌ٠الت كاٟٗصولات اٟالز٢ة
 ٜٞفيء ث ١بؿػِة
كٖي اٟمباح أدط٠و٥ي ٓػٖة اٌ٠٣ّٟات  ١ٜهػي ٓػٖػة ٗ٢ؼِػة أرهػؼة ه٦ػا
كه٦اؾ ؾٝا ٤ٌٜكٚ٢مات ك٢قارط ٜل٥ي ٖي ٢قػشة
كروق كار٣ة كأٌِ ٤ثَ٦ػ إ ٌٟٛبج٠هٕ ٜل٣٥ا ثػًع أف ثٗجػؾٛ
أًػػعم اريبػػاء ثػػل ٕٟاٟػػع٢اء ال أثمػػػؼ ٖػػي ٗ٥ؿػػي بػػ ٞهػػً ١جمػػػٖوف ٖػػي
ش٣ال ه ٠ِ ٤٢ى اٟؿػًػ ا٣ٟجصػػؾ إٟػى
٣ٌٜٗا فاءكا ش٠٣و٥ي ا  ١ّ٥ش٠٣و٥ي
ن
ؾػًػ اٌ٠٣ّٟات
بؿ ِّ ١ال إٟه إال ِّ ذٜػت ِّ ذٜػان ٜدٌػان
بٌٚت أ٥جَػ بعاًة اٌ٠٣ّٟة كأثلٖ ٞ٢ي كروق  ٤٢شوٟي
رّٖت ًعم إٟى رأؾي أثصؿؿه ٢ؿً ٤ٌٝا رأؾي!! ٌٕٜؾٌٝوف شاٟػ ٛبّػع
 ٌٞ٠ٙك ٕٙا٣٣ٟػهوف ً٦جَػكف ًَهػػ أف اًٟبٌػ اٟػغم ؾٌبافػػ اٌ٠٣ّٟػة
ً ١ٟم ٞبّع ٖزلة ٖجس باب ٓػٖة اٌ٠٣ّٟات كدط ٞرر ٞال ثػل ٦٢ه إال ٌٌِ٦ػه
لاٖص٦ي ب ًٕ٠خ ١أفار إٟى أشعهٖ ١زلء بإبػة ٜبٌػة ا إم كِّ ٜبٌػة ه خ١
يّ ٤بها ٖظغم ٖٝاف آطػ ِهعم باٟعٌ٥ا دط٠ت ٖي ٌٓبوبة ثا٢ة
ش ٘٠اًٟبٌ فّػ رأؾي خًٙ ١ػُ ٖػػكة رأؾػي ِ٠ػى هٌكػة دائػًػة خػ ١بػعأ
ً٦قػػػ َِػػ ١اٟز٣ز٣ػػة شجػػى ٥ػػؼع أِالهػػا ككهػػُ اَّٟػػ ١بزا٥بػػه كٟػػًٝ ١ػػ٤
شز ١هغا ا ١َّٟلٌٔػان ٜاف بصز ١اٟمص ٤اٟمٌٔػ
خ ١اطػج اٟورـ كٜاف أٜبػ  ٤٢اٟبٌوة بٌٞ٠ٚ
ار٢ور ثؿٌػ ِ٠ى ٢ا ًػاـ
كٖزػػلة اهػػًػب اٟػػعـ ٖػػي ِػػػكؽ اٟػػع٢اغ خػػ ١ثوٙػػٕ اٟػػعـ ٖػػي اٟقػػػاًٌ٤
كألابج٦ي رً٠ة ٖي اٟع٢اغ
كشػػؾ – طًكػان – ارِمػاب ا٣ٟجمػ٠ة بػا٣ٟظٌض ٖللػاب٦ي فػٞ٠
ٖاهػب اًٟبٌػ
إ
٥مٗي ٖي اٟزؼء ارًؿػ  ٤٢رؿ٣ي
ٖ٣٠ا رأل اًٟبٌ ذ ٟٛأ٥هى ٢ا ثبٚى  ٤٢اٌ٠٣ّٟة بؿػِة كؾارع إٟى إررػاع
كطٌى اٝ٣ٟاف
َِ ١اٟز٣ز٣ة إٟى ٝ٢ا٥ه كًٓى باٟز٠ع ٖوٙه
إ
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خػػػ ١ش٠٣ػػػو٥ي ٢ػػػ٠ِ ٤ػػػى ؾػػػػًػ اٌ٠٣ّٟػػػة كأٟٚػػػو٥ي ٖػػػوؽ اٟؿػػػػًػ ا٣ٟجصػػػػؾ
كؾاٙو٥ي إٟى ٓػٖة ا٦ّٟاًة ا٣ٟػٜؼة اٟجي ًؿ٣و٥ها ٓػٖة اؿاإف ِاشه
ٝ٢دت بّع اٌ٠٣ّٟة ٖي ٌٓبوًة ثا٢ة ٣ٟعة ط٣ؽ ؾاِات
كٖزػػلة ألػػابج٦ي رً٠ػػة ٖػػي اٟػرػػ ٞاٌٟؿػػػل ٖص٠٣ػػو٥ي ؾػػػًّان إٟػػى ٓػٖػػة
اٌ٠٣ّٟات كٖجصوا لعرم ككهّوا ٟي ٖ٠جػان لٌٔػان ِ٠ػى أشػع فػػاًٌ ٤ا٠ٟٚػ
اؾجٚػت شاٟجي أربػُ ؾػاِات خػ ١ألػبت
خ ١أِادك٥ي إٟى ٓػٖة اؿا إف ِاش ه
إ
ب٦ؼًٕ فعًع ٖي اٟػئة !!
ش٠٣ػػو٥ي ٣٠ٟػػػة اٟداٟدػػة – أك ٠ّٟهػػا اٟػابّػػة – إٟػػى ٓػٖػػة اٌ٠٣ّٟػػات كٖجصػػوا
لعرم ٢ػة أطػل كَٗ٥وا اٟػئة  ٤٢اٟعـ كِاٟزوا ا٦ٟؼًٕ خػ ١أِػادك٥ي إٟػى
ٓػٖػػػة اؿاإف ِػػػاشه هػػػاؽ اًٟبٌػػػ بػػػل٢ػم ذرِػػػان أ٢ػػػػاض ٢ججابّػػػة شاٟػػػة
ػجٚػت شػػاٟجي أربػػُ كِقػػػً ٤ؾػػاِة أشػػؽ
٢ج٠ٚبػػة ٗ٢ار ػ ت ال آطػػػ ٟهػػا اؾػ إ
اًٟبٌ ػ بقػػيء ٢ػػ ٤اال٥جّػػاش كاٟؿػػػكر كٖزػػلة بػػعأت شػػػارة رؿػػعم ثػثٗػػُ
بق٢ ٞٝظٌٕ
أرػل اًٟبٌ ٖصمػان ؾػػًّان
ِ٠ػي ٖاٜجقػٕ بّػع اٟٗصػك اٟػع ٌ٘ٙأف اَّٟػ١
إ
بػع ٢ػ ٤إطػارػه
اٟغم اؾػجظػج اٟػورـ ٢ػ ٤ثصجػه ٙػع ألػابه اٟجهػاب فػعًع كال إ
كثّ٣ٌٚه ٙب ٞأف ًالدم إٟى ثؿٖ ١٣ي اٟع٢اغ!!
اؾػػجعِى اًٟبٌ ػ ٖػًػػ٘ اٌ٠٣ّٟػػات خػػ ١ش٠٣ػػو٥ي ٜاٟز٦ػػازة كأٟٚػػو٥ي ِ٠ػػى
ؾػًػ ٖي ٓػٖة اٌ٠٣ّٟات
بعأت أَ٥ػػ إٟػٌه ١ال أ٠٢ػ٢ ٛػ ٤أ٢ػػم فػٌكان ك٠ٜػت أ٢ػػم إٟػى ِّ ٓ٠ب٦ػي
اٟبٝػػاء ٖبٌٝػػت ثٌ٦٣ػػت أف أرل أ٢ػػي كأبػػي رٙبػػ ٞأًػػعًه٣ا بػػ ٞكِّ كأٟػػد١
رب إ٥ػي ٢ؿػ٦ي اٟوػػ
أرر٠ه٣ا ٙب ٞأف أكدع اٟعٌ٥ا دِوت ِّ كاؾجٔدت به  :إ
كأ٥ت أرش ١اٟػاش ٤ٌ٣خ ١رّٖت بمػم إٟى اٟؿ٣اء ك٠ٙت ً :ا أرشػ ١اٟػػاش٤ٌ٣
إف ٜا٥ت هغق ِٚوبة ٖلؾلؿ ِّ اٗٔ٣ٟػة كاٟػش٣ػة كإف ٜا٥ػت بػالء ٖػارز٦ٙي
اٟمػػبػ ِ٠ػػى اٟػػبالء كَِػػٟ ١ػػي اررػػػػ كاٟزػػؼاء خػػ٠ٓ ١ب٦ػػي اٟبٝػػاء ٖلطػػػغ
ا٣٣ٟػهػػوف ًمػػٌصوف بػػي بٔ٠ػػة أِزٌ٣ػػة ٟػػ ١أٖهػػ٢ ١ػػا ًٚوٟػػوف ٦ٟٝػػي ٦ٜػػت
أِ ١٠أ٥هً ١م٣جو٦٥ي ٓاٟبت ٗ٥ؿي كثمبػت
ذٜػت هادـ ا٠ٟغات كثٗٝػت ٖي ا٥صالؿ ا٠٣ٟغات
يا٣ٟا ؾظػت بي اٟعٌ٥ا شجى ذهبت أًا٢ي
٣٠ٜا ٥مص٦ي ا٦ٟالصوف ٠ٙتٙ ٤ِ:ػً أثوب ك٢ا ثبت
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ٓػ٥ي ٌٖ٣ا ٢وى فبابي كر٣ػاؿ ؾػٌارثي كخٌػابي ك٥ؿػٌت االؾػجّعاد
ٙع إ
٠ٟصٌاة ارطػل كِّ ٟٚع َِ٣ت ٜػبجي كذهبػت ٙػوثي كٓػعان ًمػبس اٟجػػاب
ٖػافػػي ٌٟج٦ػػي ٦ٜػػت ٢ػػٙ ٤ػ إػواـ اٌ٠ٟػػ ٞاٟػػغً ٤أيػػار ذٜػػػ ا٦ٟػػار ِػػ٦ه ١ا٦ٟػػوـ
كأياؿ افجٌاٙه ١إٟى اٟز٦اف اٟموـ
ٖ٦ص٠ت أرؿاده ١كثٌٔػت أٟوا٥ه١
ثٗٝػت ٖي اٟصقػ كاّ٣ٟاد كثغٜػت شًٌٚ ٤وـ ارفهاد
كً٠ػػي إف ٖػػي اٌٟٚا٢ػػة ٟصؿػػػات كإف ٖػػي اٟصقػػػ ٟؼٖػػػات كِ٠ػػى اٟمػػػاط
ِدػات كِ٦ع اٌ٣ٟؼاف ِبػػات كا٠َٟػً ١و٢كػغ ٍ٣٠ػات كاٟٝجػ ثصػوم أطٗػى
اَ٦ٟػات كاٟصؿػة ا٣َّٟػى ِ٦ػع ِػػض اٟؿػٌكات ٖػًػ٘ ٖػي اٟز٦ػة ًػثٚػوف
اٟعررات كٖػً٘ ٖي اٟؿٌّػ ًهبًوف اٟػعرٜات ك٢ػا بٌ٦ػي كبػٌ ٤هػغا إال أف
ًٚاؿ ٖ :الف ٢ات
رب اررّو٥ي ٌٖٚاؿ  :ا٣ّٟػ ٖات
كأطقى أف ألٌس :إ
ِزبان ٣٠ٟوثى رّ٣وا ٖ٣ا أ٠ٜوا اٟغم رّ٣وا كب٦وا ٢ؿا٦ٜه٣ٖ ١ا ؾػ٦ٝوا
ثبان ٟهغق اٟعٌ٥ا أكٟها ِ٦اء كآطػها ٖ٦اء شالٟهػا شؿػاب كشػا٢هػا ِٚػاب
ثٗٝػت ٖي شاٟي
ٖإذا ِ٣ػم ٢صعكد كٗ٥ؿي ّ٢عكد كرؿ٣ي بّع ا٣٣ٟات  ُ٢اٟعكد
آق إذا زٟت ًوـ اٌٟٚا٢ة اٟٚعـ كارثُٗ اٟبٝاء كياؿ ا٦ٟعـ
كً٠ي إذا ٙع٢ت ِ٠ى ً ٤٢صاؾب٦ي ِ٠ى اٟمٌٔػ كاٟٝبٌػ
ًػػوـ ثػػؼؿ باّٟمػػاة ارٙػػعاـ كثٝدػػػ اٍهػػات كاٍالـ كثٚ٦وػػي ا٠ٟػػغات ٜل٥هػػا
أشالـ خ ١بٌٝت  ١ّ٥بٌٝت كثٌ٦٣ت اٟبٚاء ٖي اٟعٌ٥ا ال ررػ ٞاٟج٣جػُ بهػا
كإ٣٥ا رل٠س ِالٙجي بػبي ر ٞرالٟه
كٖزلة
أٙب ٞاًٟبٌ ٥صوم ٖلردت أف أؾلٟه ِ ٤ا٣ٟػض ك٣ٟاذا هغق ا٣ٟوػاِٗات
إٟي كإ٣٥ا أ٢ػ بجظعًػم ثظعًػان ِا٢ان
ٖ٠ً ١٠جٗت
إ
ٖ٣٠ا ٓبت ِ ٤اٟعٌ٥ا ؾ ٞؾٝا٦ٌٜه ك٢قاريه
خ ١ا٥جؼع ٖػكة اٟػأس اٟجي ثًٔي ا ١َّٟكأطػػج اَّٟػ ١ككهػّه را٥بػان خػ١
أِاد اٟز٠ع ٖوؽ اٟع٢اغ ٌٓ ٤٢ػ َِ!!١
اؾػػجٔػٙت اٌ٠٣ّٟػػة ؾػػاِات كبّػػعها ش٠٣ػػو٥ي كأٟٚػػو٥ي ِ٠ػػى ؾػػػًػ ٖػػي
ٓػٖػػة اؿ ا إف ِػػاشه أٖٚػػت ٢ػػ ٤إٓ٣ػػائي ٖػػإذا اررهػػؼة ثصػػٌى بػػي ٢ػػٜ ٤ػػٞ
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هغا ٌٟٚاس اٟجٗ٦ؽ كهغا ٌٟٚػاس اٟوػٔى كاٟداٟػح ٟوػػبات ا٠ٟٚػ
را٥
كاٟػابُ كا٣٣ٟػهوف ًصًٌوف بي  ٜٞ ٤٢را٥
ثّزبت  ٤٢هغق ا٦٣ٟاٍػ أً ٤أ٥ا بٌٚت كار٣ان
خ ١ثغٜػت أ٥ي ٖي أ٢ػًٝا كأ٥ي ٙع ٦ٜت ٖي ٓػٖة اٌ٠٣ّٟات
رّٖػػت ًػػعم كثصؿؿػػت رأؾػػي ٖػػإذا هػػو ٟػ إػٌ ٤أًػػ ٤اَّٟػػ١؟! بػػار٢ؽ ٜػػاف
ٝ٢ج٣ال بٌٝت ؾلٟت اًٟبٌ  :أً ٤بٌٚة رأؾي ؟!!
رأؾي
ن
ٖٚاؿ ٟي ب ٞٝبػكد ً ٛ٣َِ :بٚػى ِ٦ػع٥ا ٟجّ٣ٌٚػه كبّػع ؾػجة أفػهػ ثػرػُ
إ٦ٌٟا ٌّ٦ٟعق ٝ٢ا٥ه ٝ٢دت أًا٢ان ثصت ا٦ّٟاًة ا٣ٟػٜؼة خ ١أطػرت ٦٢ها
ٝ٢دت ٖي أ٢ػًٝا فهػان
ٜا٢ال خ ١ررّت إٟى اٟػًاض
ن
كها أ٥غا أ٥جَػ ارفهػ اٟؿجة رؾجٌّع بٌٚة رأؾي !!
خ ١ؾٝت ِبع ِّ كهو ًعاُٖ ِبػاثه كش٘ ٟه أف ًبٝي
أ٢ا أ٥ا
ٖاؾجّ٣ت ٦٢ه هغق ا٣٠ٟٝات كأ٥ا ٖػي أفػع اّٟزػ ٢ػ ٤ث٠ٚػ اٟؼ٢ػاف ِ٠ػى
بهػي اٟورػه ًج٠ٚػ بػٌ ٤ا٣ٟػاؿ
أه٠ه ٖبّع ٢ا ٜاف فابان ٗ٢جوؿ اّٟوػالت
إ
اٟوٌٖػ كاٟوٌٍٗة كاٟمصة كاّٟائ٠ة ا٣ٟػ٢وٙة ك خ ١هػو اٍف ِ٠ػى هػغا
اٟصاؿ
ٖؿبصاف ًٚ ٤٢وي كال ًُٚوى ٌِ٠ه
٢ا أشٚػ هغق اٟعٌ٥ا شٚان إف اٍطػة هي دار اٟٚػار
ك٢وت ارًاـ كأ٥ا أزكرق  ٤٢شٌٍ ٤طػ
ك ُ٢اّٟالج َّ
ٌ٠ِ ِّ ٤٢ه ُ
ٖقٗي  ٤٢اٟق ٞ٠كاؾجًاع ا٣ٟقي
ٖاًّٚ٥ػػت ِ٦ػػه ٢ػػعة خػػ ١اثمػػ ٞبػػي كأطبػ٥ػػي أ٥ػػه ؾٌؿػػاٖػ إٟػػى أ٢ػًٝػػا
الؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجّادة بٌٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
رأؾه كبّع رروِه ركجه زائػػان ٖػإذا كرهػه ٢جه٠ػٖ ٞػػح ٢ؿػػكر كٙػع أ٣ٜػٞ
ِّ ٌِ٠ه ٣ّ٥جػه كاؾػجّاد بٌٚػة رأؾػه ك٥ػاك٦ٟي بًاٙػة ًػعِو٥ي ٌٖهػا إٟػى
زكاره
أ٢ػػا شػػاؿ اٟقػػاب اٍف ٖهػػو ٢ػػ ٤اٟمػػاٟصٌ ٤بػػ٢ ٞػػ ٤اٟػػعِاة إٟػػى ِّ ثّػػاٟى
اٟغًً ٤ظع٢وف اٟعً ٤ب٢ ٞٝا ًٝ٠٣وف
إف َ٥ػت إٟى ا٣ٟؿا ٤ٌٜكرعت أ٥ه ًِ ٞٗٝعدان ٢ػ٦هً ١جػوٟى ر٣ػُ اٟؼٜػوات
كإٗ٥اٙها ٌِ٠ه ١ب ٞإف ٟه باِان ٖي ث٦ؿٌ٘ ا٣ٟصاهػات ٟبّن اٟعِاة

)(2ه َ يه .ب  ْ .ه
)(3ه ذ هؤي هفٓهٌذ ه .كت.به ٕ .خهفإوىٓهالههػىٓهبًه
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كا٣ٟؿاِعة ٖي يباِػة اٟٝجػ كثوزًّهػا إٟػى ٌٓػػ ذٟػ٢ ٛػ ٤كرػوق اٟظٌػػ ﴿
ّٖؿى أف ثٝػهوا فٌكان كًزٌّٖ ِّ ٞه طٌػان ٜدٌػان ﴾
أؾلؿ ِّ ثّاٟى ٟي كٟه ك ٟٛكٟز ٌُ٣ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠اٟدبات ِ٠ى دً٦ه آ٤ٌ٢
كبّع:
أًها ارخ اٟٝػً١
أًجها ارطت اٟٝػً٣ة
ال أدرم  ٌٕٜأبعأ  ّٛ٢اٟٝالـ
كال أدرم ه ٞؾجٚب٦٢ ٞي أـ ال
ِ٠ػي شػ٘ ا٦ٟمػس كاٟجورٌػه ك
بع  ٤٢ا٣ٟمارشة ٖل٥ت أخ ٢ؿػٟ ١٠ػٛ
ك ٤ٟٝال إ
إ
كِّ ٢ػػا ٜجبػػت إٌٟػػ ٛهػػغق ا٣٠ٟٝػػات إال ر٦٥ػػي أش ػ ٟػػ٢ ٛػػا أش ػ ٗ٦ٟؿػػي ٢ػػ٤
اٟظٌػ ٖلشؿ ٤بي ا ٤َٟكال ثّز ٞبج٣ؼً٘ أكراٙي
أ٥ت ِبع ٠ٟه ثّاٟى ث ٕٚبًٌ ٤عًه ً ٜٞػوـ ط٣ػؽ ٢ػػات كٜػ ٞذرة ٢ػ ٤ذرات
رؿ ٛ٣ب ٞكٗ٥ ٜٞؽ  ٤٢أٗ٥اؾػ ٛال ًجصػػؾ إال بػإذف طاٟٚػٖ ٛهػ ٞؾػلٟت
ٗ٥ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٛ
ًو٢ان ِ ٌٕٜ :الٙجي ّ٢ه ؟!!
ه ٞهو راض ِ٦ي أـ ال ؟!!
 ٌٕٜؾٌٝوف اٚ٠ٟاء ًوـ اٌٟٚا٢ة ؟!
أ٥ت كشعؾ اٟغم ثؿجًٌُ أف ثزٌ ِ ٤هغق ارؾك٠ة
كاالفجٔاؿ باًٟاِات كا ٤ِ ٕٟٝا٣ٟصػ٢ات هػو ؾػبٌ ٞاٟولػوؿ إٟػى رهػى
ِّ ثّاٟى ب ٞهو ؾبٌ ٞدطوؿ اٟز٦ة
ٙاؿ  ٜٞ  : أ٢جي ًعط٠وف اٟز٦ة إال  ٤٢أبى !  : ٌٞٙكً ٤٢ػلبى ًػا رؾػوؿ
)(2
ِّ ؟! ٙاؿ  ٤٢أياِ٦ي دط ٞاٟز٦ة  ,كِ ٤٢ما٥ي ٖٚع أبى 
هغق هي اٟولػٌة اركٟػى ٣ٟػ ٤أراد أف ًٝػوف ٢ػ ٤أهػ ٞاٟز٦ػة أف ًػو ٤ٙأ٥ػه
ٖي هغق اٟعٌ٥ا ِابػ ؾػبٌ ٞكأف اٟػعار اٍطػػة هػي دار اٟٚػػار كأف اٟػبالء ٙػع
ً٦ؼؿ به ٖي أم ٟصَة كأف اٗ٦ٟؽ إذا طػج ٖٚع ال ًّود إٌٟه
كال ًٔجػ ب٣اٟػه كلػصجه كٙوثػه كال بزاهػه ك٦٢مػبه ٖإ٣٥ػا هػغق أشػالـ ٙػع
ثؼكؿ ٖي يػٖة ٌِ٤
ٙاؿ اٟقٌض ):(3
دِا٥ي اب ٤رشع ٜبار اٟجزار ًو٢ان ٟؼًارة كاٟعق ا٣ٟػًن
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بجٌ٠ػٕ ٖػي ٜبػعق كؾػػياف
ؾلٟت اٟوٟع ِ٢ ٤ػض أبٌه ٖٚػاؿ  :هػو ٢مػاب إ
ٖي أرػؼاء أطػػل ٢ػ ٤رؿػعق ٟٝػ ٤اًٟبٌػ ٟػً ١ظبػػق بػغ ٟٛك٥صػٟ ٤ػ٥ ١ظبػػق
أًوان ٖهو ال ًعرم ِ٢ ٤ػهه فٌكان
دط٠ػػت ِ٠ػػى هػػغا اٟجػػارػ ٖػػإذا هػػو ِ٠ػػى اٟؿػػػًػ اربػػٌن ِ٣ػػػق ٟػػً ١جزػػاكز
اٟؿجًٌ ١ٟ ٤ج ٤ٝ٣ا٣ٟػض ٦٢ه بّع كال ًؼاؿ رؿ٣ه ٌ٥قًان إٟى شع ٢ا
لاٖص٦ي خ ١أ٢ػ أكالدق باٟظػكج
إٟي كٙاؿ :
ٖ٣٠ا طػروا كبٌٚت أ٥ا كهو ٍ ٞؾاٜجان خ ١بٝى كاٟجٗت
إ
آق ًػػا فػػٌض ثبػػان ٟهػػغق اٟػػعٌ٥ا ٦٢ػػغ أف ِػٖػػت ٗ٥ؿػػي كأ٥ػػا أر٣ػػُ ار٢ػػواؿ
كأِػػعها ِػػعان كأٓػػا٢ػ ٖػػي ٢ظج٠ػػٕ اٟجزػػارات ٜػػ٦ٜ ١ػػت اثّػػ ٖػػي ذٟػػٛ
كأ٥قِٔ ٤ِ ٞبادة ربي ٜػ٣٥ ١ػت ِػ ٤اٟمػالة بؿػب اٟؿػهػ ِ٠ػى ار٢ػواؿ
ك٢جابّة اٟقػٜات ك٠ٗٓ ١ٜت ِػٙ ٤ػػاءة اٟٚػػآف كبظ٠ػت ِػ ٤اإلٗ٥ػاؽ ِ٠ػى
ا٣ٟؿا ٤ٌٜكارًجاـ
كِّ ًا فٌض
٣٠ٜا شعخج٦ي ٗ٥ؿي باالهج٣اـ بعً٦ي كاالٟجٗات إٟى آطػثي
٠ٙت ٟها ٌٟ :ؽ بّع ب ٞإذا بٔ٠ت اٟؿجٌ ٤أًٌِػت ٗ٥ؿػي ثٚاِػع كافػجػًت
٢ؼرِة كأ٣ٙت ٖي راشة كِبادة شجى ا٣ٟوت
خػ ١هػا أ٥ػغا ًٗزّ٦ػي ٢ػا ٥ػػؼؿ بػي ٢ػ ٤ا٣ٟػػض كأؾػلؿ أكالدم ِػ ٤ا٣ٟػػػض
ٌٖٚوٟػػوف  :هػػو اٟجهابػػات ًؿػػٌػة كاهػػًػابات ٖػػي اٟهوػػ ١كأ٥ػػا أٍػػ ٤ار٢ػػػ
ِ٠ى ٌٓػ ذٟٛ
خ ١بٝى اٟػر ٞكٙاؿ :
هػػػ ٞرأًػػػت أكالدم هػػػالالء اٟػػػغًً ٤ػػػعِوٟ ٛ٥ؼًػػػارثي كًَهػػػػكف اٟقػػػٗٚة
كاٟػش٣ة بي بار٢ؽ ر٠ؿوا ِ٦عم ٖجَاهػت با٦ٟوـ ٌٟظػروا ِ٦ي
ٖ٣٠ا ٍ٦وا أ٥ػي ٙػع ٣٥ػت بػعؤكا ًج٣٠ٝػوف ِػ ٤ثزػاراثي كًصؿػبوف أ٢ػواٟي
ك ١ٜؾٌ٦اؿ  ٜٞكاشع ٦٢ه ٤٢ ١اٟجػٜة ك ٌٕٜؾٌج٣جُ با٣ٟاؿ
خ ١ارثّٗت ألواثه ١كاطجم٣وا ِ٠ى ِ٣ارة ٜبٌػة ٟي ٙػاؿ اركؿ ٥ :بٌّهػا
ك٥عط ٞخ٦٣ها ٖي اٟجػٜة كٙاؿ اٍطػ  :بػ٥ ٞالرػهػا كلػاح اٟداٟػح :بػ ٞثٝػوف
٥ ٤٢مٌبي كارثّٗت ارلوات ثبان ٟهً ١ظجم٣وف ٖي ٢اٟي كأ٥ا شي بػٌ٤
أٍهػه١
خ ١بعا ً٦وح ِ٠ى ٗ٥ؿه كٟؿاف شاٟه ًػدد٢ ﴿ :ا أٓ٦ػى ِ٦ػي ٢اٌٟػه  ه٠ػٛ
ِ٦ي ؾً٠اٌ٥ه ﴾ ﴿ رب اررّوف ٠ّٟي أِ ٞ٣لاٟصان ٌٖ٣ا ثػٜت ﴾

هغق هي اٟولٌة اركٟى  ٤٣ٟأراد أف ًٝوف  ٤٢أه ٞاٟز٦ة
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أ٢ا اٟولٌة اٟداٌ٥ة :
ٖػػإف أهػػ ٞاٟز٦ػػة إذا هػػاؽ لػػعر أشػػعه ١ب٣مػػٌبة أك افػػجاٙت ٗ٥ؿػػه إٟػػى
شارة بؿى ٖي ٍ٣٠ة اً ٌٞ٠ٟعان ؾائ٠ة كؾزع بٗ٦ؽ كار٠ة كؾلؿ ربه ٢ػ٤
طٌػ ٥ ٜٞائ٠ة كأشؿ ٤ا ٤َٟبػبه كِ ١٠بل٥ه كا ٕٙبًٌ ٤عم ٠٢ػ ٛال ثقػجبه
ٌِ٠ػػه أ٠ٟػػات كال ثظػػج٠ى ِ٦ػػعق ارلػػوات كال ًجبػػػـ بٝدػػػة اٟؿػػائ ٤ٌ٠كث٦ػػوع
ا٣ٟؿػػكوالت إذا رػػ٠ِ ٤ػػٌه ١اٌ٠ٟػػ ٞكٖػػجس ربهػػ ١أبػػواب ٗٔ٢ػثػػه ٜػػا٥وا أكؿ
اٟعاطٖ ٤ٌ٠ه ١ا٣ٟال٦٢وف ب ًات ِّ شٚان ﴿ إ٣٥ا ًػال ٤٢ب ًاث٦ػا اٟػغً ٤إذا ذٜػػكا
بها طػكا ؾزعان كؾبصوا بص٣ع ربه ١كه ١ال ًؿجٝبػكف  ثجزػاٖى ر٦ػوبه١
ِ ٤ا٣ٟوارُ ًعِوف ربه ١طوٖان كيّ٣ان ك٣٢ا رز٦ٙاهٚٗ٦ً ١وف ٖ ال ثّ٠ػ١
ٗ٥ؽ ٢ا أطٗي ٟهٙ ٤٢ ١ػة أٌِ ٤رؼاء ب٣ا ٜا٥وا ًّ٠٣وف ﴾
كٙػػع أ٢ػػػ ا٦ٟبػػي  بٌٚػػاـ اٌ٠ٟػػ ٞكلػػالة اٟػػوثػ ٖٚػػاؿ   : إف ِّ كثػػػ ًص ػ
)(4
اٟوثػ ٖلكثػكا ًا أه ٞاٟٚػآف 
كًز٣ػػُ ِّ ٣ٟػػً ٤مػػ٠ي اٟػػوثػ بػػٌ٣ّ٥ ٤جػػي اٟػػعٌ٥ا كاٍطػػػة ٙػػاؿ ٠ِ  : ػػٌ١ٝ
بٌٚاـ اٖ ٌٞ٠ٟإ٥ه دأب اٟماٟصٌٙ ٤ب ١ٝ٠كإف ٌٙاـ اٙ ٌٞ٠ٟػبة إٟػى ِّ ك٦٢هػاة
)(5
ِ ٤اإلخ ١كثٌٗٝػ ٠ٟؿٌكات كً٢ػدة ٠ٟعاء ِ ٤اٟزؿع 
أف لالة اٟوثػ هػي أؾػه ٞاّٟبػادات ك٢ػُ ذٟػً ٛه٠٣هػا ٜدٌػػ ٢ػ٤
كاّٟز
ا٦ٟػػاس ٟػػو أف إ٥ؿػػا٥ان لػػ٠ى أ٣ٟػػػب ٖ٦٠ٚػػا ٟػػه ً :ػػا ٖػػالف ٟػػ ١ال ثمػػ٠ي ؾػػ٦ة
أ٣ٟػب؟! ٖؿل٦ٟا  ١ٜ :رّٜة ؾ٦ة أ٣ٟػب؟
ٖ٦٠ٚا ٟه  :هي رّٜجاف ٖٚاؿ  :ؾوؼ ألٌ٠ها رّٜة كاشعة !!
٦٠ٟٚا ٟه  :ال ًزوز ل٠ها رّٜجٌ ٤أك ال ثم٠ها
كٜػػغ ٟٛلػػالة اٟوػػصى كؾػػ٦ة اٟٗزػػػ كؾػػ٦ة اّٟقػػاء كلػػالة االؾػػجظارة
أ٠ٙها رّٜجاف أ٢ا لػالة اٟػوثػ ٖهػي أٖوػ ٞا٦ٟواٖػ٠ِ ٞػى اإليػالؽ ك٢ػُ
ذ ٟٛطٗٗها رب اّٟا٠ِ ٤ٌ٣ٟى ا٦ٟاس ٌٖزػوز أف ثمػٌ٠ها رّٜػة ٖمػ٠ها كٟػو
رّٜػػػة كاشػػػعة ثٚػػػػأ ٌٖهػػػا ؾػػػورة ﴿ ٙػػػ ٞهػػػو ِّ أشػػػع ﴾ ٢ػػػا ثؿػػػجٔػؽ ٦٢ػػػٛ
دٌٚٙجٌ٤
 ١ّ٥ثم٠ي رّٜة كاشعة كثٝج ِ٦ع ِّ  ٤٣٢ل٠وا اٖ ٌٞ٠ٟإذا رػيء إٟػى ِّ
ًوـ اٌٟٚا٢ة بلؾ٣اء ٙواـ اٖ ٌٞ٠ٟي ث ٛ٠ا٠ٌ٠ٟة ثزػع اؾػ٢ ٛ٣ػ ٤بٌػ٦ه ١كأ٥ػت
٢ا لٌ٠ت إال رّٜة كاشعة ٌٖٝػٕ ٟػو زدت كلػٌ٠ت خػالث رّٜػات أك ط٣ؿػان أك
ؾبّان هغا أٖو ٞك ٤٢زاد ٖ٠ه اٟؼًادة ِ٦ع ِّ

كٌٟؽ فػيان أف ثمٌ٠ها ٙبػ ٞاٟٗزػػ بػ ٞلػ٠ها بّػع اّٟقػاء ٢بافػػة أك ٙبػٞ
ا٦ٟوـ كٜاف ا٦ٟبي  إذا شؼبه أ٢ػ أك هاؽ لعرق ٖؼع إٟى اٟمالة
كٜاف ًٚوؿ أرش٦ا بها ًا بالؿ كٙاؿ  رّ٠ت ٙػة ٌِ٦ي ٖي اٟمالة
ٙاؿ أبو لاٟس اب ٤أطت ٢ا ٟٛبػ ٤دً٦ػار
كٜاف ٠ٟماٟصٌ ُ٢ ٤اٟمالة فلف ِزٌ
ٜ :اف طاٟي ٢ا ٟٛب ٤دً٦ار إذا رٌ٠ِ ٤ه ا ٌٞ٠ٟدط ٞإٟى ٓػٖة بٌجه كأٌٓ٠ِ ٘٠ػه
اٟباب كال ًظػره إ٦ٌٟػا إال أذاف اٟٗزػػ ٖبٝػػت ًو٢ػان إٟػى أٟػٖػة كاطجبػلت ٖػي
إشعل زكاًاها ٖي ٍ٣٠ة اٖ ٌٞ٠ٟعط ٞطاٟي كٖػش ؾزادثه كلػٕ ٙعٌ٢ػه
ٌِ٠هػػا ٖ٣٠ػػا رٖػػُ ًعًػػه ٌٟٝبػػػ ٓ٠بػػه اٟبٝػػاء ٖبٝػػى خػػ ١أطػػغ ًبٝػػي كًؿػػجٔٗػ
كًبجهػػ ٞخػػٙ ١ػػبن ِ٠ػػى ٟصٌجػػه كٙػػاؿ :ا٠ٟهػػ ١إذا رّ٣ػػت اركٟػػٌ ٤كاٍطػػػً٤
ٖصػـ فٌبة ٢ا٠ِ ٟٛى ا٦ٟار كأطغ ًػددها كًبٝي
كاِ ١٠أطٌػان أف اإلٜدػار ٢ػ ٤اٟمػالة كاٟؿػزود ٠ٟػه ثبػارؾ كثّػاٟى ٢ػ ٤أؾػباب
دطوؿ اٟز٦ة
ِػػ ٤ربٌّػػة بػػ ّٜ ٤ػ ٙ ػػاؿ ٦ٜ :ػػت أبٌػػت ٢ػػُ رؾػػوؿ ِّ  ٖ , ثٌػػه بوهػػوئه
كشارجه ٖٚ ,اؿ ٟي :ؾ٠ٖٚ , ٞت :أؾل٢ ٟٛػاٖٚجٖ ٛػي اٟز٦ػة ٖٚ ,ػاؿ :أك
ٌٓػ ذ ٟٛ؟ ٠ٙت  :هو ذاؾ ٖٚ ,اؿ ٖ  :لِ٦ي ِ٠ػى ٗ٥ؿػ ٛبٝدػػة اٟؿػزود 
)(6

)(6ه َ يهلسيل ه
)(7ه َ يه .تىلذْ ه
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ٙاؿ  ٤٢ : ل٠ى ٖي ًوـ ك٠ٌٟة اخ٦جػي
ك ٤٢ذ : ٟٛلالة اٟؿ ٤٦كاٟػكاث
ِقػة رّٜة ب٦ي ٟػه بٌػت ٖػي اٟز٦ػة  :أربّػان ٙبػ ٞاَٟهػػ  ,كرّٜجػٌ ٤بّػعها ,
كرّٜجٌ ٤بّع أ٣ٟػب  ,كرّٜجٌ ٤بّػع اّٟقػاء  ,كرّٜجػٌٙ ٤بػ ٞلػالة أٟػعاة ا
)(7
اٟٗزػ ه
اٟولٌة اٟداٟدة :
إف  ٤٢أَِ ١لٗات أه ٞاٟز٦ة هي أف كٌٍٗة أشعه ١ارؾاؾٌة ٖػي هػغق
اٟصٌاة هػي ِبػادة ِّ كاٟػعِوة إٌٟػه كا٣ّٟػٟ ٞهػغا اٟػعً ٤ك٥مػس ا٦ٟػاس
كار٢ػ باّ٣ٟػكؼ كا٦ٟهي ِ ٤اٝ٦٣ٟػ كبمػاشة
بّن ا٦ٟاس إذا ؾ ُ٣اٟصعًح شوؿ اٟعِوة إٟى ِّ ٍ ٤أف اٟعِوة ٚ٢مػورة
ِ٠ى  ٤٢أِٗػى ٟصٌجػه كٙمػػ خوبػه خػٙ ١ػاؿ ٟػ : ٛأ٥ػا أش٠ػ٘ ٟصٌجػي كأؾػبٞ
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي
ػائال بٌ٦ػػه كبػػٌ ٤اٟػػعِوة إٟػػى ِّ ثّػػاٟى ك٥مػػس
كأدطػػ ٤كرّػػ ٞهػػغق ار٢ػػور شػ ن
اٚ٣ٟمػً ٤كهغا طًل  ٤٢كؾاكس اٟقًٌاف

 ١ّ٥ال أٝ٥ػ أف ارلٖ ٞي اٟعاٌِة أف ًٝوف ٢ؿج٣ٌٚان ً٢بٚان ٣ٟػا ًػعِو إٌٟػه
كٟٝػػػ ٤ال ًّ٦ػػػي هػػػغا أف ًجػػػػؾ اٟػرػػػ ٞاًٟاِػػػات بؿػػػب كٙوِػػػه ٖػػػي بّػػػن
اّ٣ٟالي ك ّٟٞث ٛ٠اّ٣ٟالي أف ثٔوص ٖي بصػ اٟصؿ٦ات
بٙ ٞع ًؿجًٌُ اٚ٣ٟمػ أف ًم ٞإٟى أفظاص ال ًؿػجًٌُ أف ًمػ٠ه ١اٟعاٌِػة
ا٣ٟؿجٖ ١ٌٚل٥ت كإف ٦ٜت ٚ٢مػان إال أ ٛ٥ثؿجًٌُ أف ثعِو ثارؾ اٟمالة إٟػى
أف ًم٠ي ٖجػؾ اٟمالة ٜٗػ
أ٥ػػت ثؿػػجًٌُ أف ث٦مػػس ٢ػػًٚ ٤ػػُ ٖػػي اٟٗػػواشـ أف ًجػػوب ٦٢هػػا ث٦مػػس ٢ػػ٤
ًجّػض رِػاض ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠بلف ً ٤ِ ٕٝذٟٛ
بٙ ٞع ًزاٟؽ اٟعاٌِة ا٣ٟؿج ١ٌٚبّن ا٦ٟػاس كال ًّ٠ػ ١أ٥هػً ١ػل٠ٜوف اٟػبػا
أك ًّٚوف ٖي اٟٗواشـ أك ًجػٜوف اٟمػالة ر٥هػً ١جَػاهػكف بػاٟظٌػ أ٢ػاـ
اٟماٟصٌ ٤أ٢ػا ٢ػ ٤رأكق ٢ػد٠هٖ ١ػال ًجمػّ٦وف أ٢ا٢ػه بقػيء بػًٝ ٞقػٗوف
أ٢ا٢ه أكراٙه ١كًَهػكف  ٜٞفيء أ٢ا  ٌٕٜث٦مصه ١كثعِوهٖ ١هغا
ًٝوف بلؾا ٌٟفجى ٜإهعاء ارفػية ا٦ٟاّٖة إٌٟه ١كدِوة بّػن اٟػعِاة
إٟى ٢زاٟؿ ١ٝأشٌا٥ػان كا٦ٟمػٌصة اٟٗػدًػة ٟهػ ١كٌٓػػ ذٟػ ٛكال ثٚػ ٞأ٥ػا ٌٓػػ
٠٢جػػؼـ ٌٖٝػػٕ أدِػػو كأ٥مػػس ؟! ٖػػإف كٌٍٗػػة اٟػػعِوة إٟػػى ِّ كٌٍٗػػة رباٌ٥ػػة
كاؾّة ٜدٌػة ارؾػا ٌٟال ثػؼاؿ ثصجػاج إٟػى ِػا ٤ٌ٠٢ك٦٠ٜػا ذكك طًػل كٜػٞ
ب٦ي آدـ طًاء
ٖ٣ػػػًّ ٤ػػػٌ اّٟالػػػٌ ٤بّػػػع
كٟو ٖ ًٌّ ١ٟػي ا٦ٟػاس ٢ػ٤
٢ص٣ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ؟!
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٢ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ٥
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ٙاؿ اٟقٌض :
طػرػػت ٢ػػ ٤ا٣ٟؿػػزع ًو٢ػػان ٖزػػاء٥ي فػػاب ٌِ٠ػػه آخػػار اّ٣ٟمػػٌة كٙػػع اؾػػودت
ِ٠ػي ٙػاؿ
فٗجاق ٜ ٤٢دػة اٟجعطٌّٖ ٤زبت ٣ٟا رأًجه ٢اذا ًػًع ٖ٣٠ا ؾ١٠
إ
أ٢واال ٟب٦اء ٢ؿزع أٌٟؽ ٜغ ٟٛ؟
ً :ا فٌض أ٥ج ١ثزّ٣وف
ن
٠ٙت  :ب٠ى
ٖ٦اك٦ٟي ٍػٖػان ٚ٠ٔ٢ػان كٙػاؿ  :هػغا ٢ػاؿ رّ٣جػه ٢ػ ٤أ٢ػي كأطػواثي كبّػن
ٖٗجصت اَٟػؼ ٖإذا ٌٖه ط٣ؿة آالؼ رًاؿ كأ ٘ٗ٥هغا
اّ٣ٟارؼ خ ١ذه
ا٣ٟاؿ ٖي ب٦اء ا٣ٟؿزع كاٌٟوـ ال ًغٜػ ِّ ٖي ذ ٟٛا٣ٟؿػزع ذاٜػػ كال ًج٠ػو
اٟٚػػػآف ٙػػارئ كال ًمػػ٢ ٞمػػ ٞإال كٜػػاف ٖػػي ٌ٢ػػؼاف ذاؾ اٟقػػاب ٢دػػ ٞأرػػػق
ٖهٌ٦كان ٟه

)(8ه َ يهلسيل ه
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كٟػػو أف هػػغا اٟقػاب اؾجؿػػٟ ١٠جظػػغً ٞاٟقػػًٌاف كٙػػاؿ  :أ٥ػػا ِػػاص ٖػػإذا ثبػػت
بعأت أطعـ اٟعً ٤كأب٦ي ا٣ٟؿارع ٟٗاثه أرػ ٌَِ ١كٙع ٙاؿ ٢  : ػ ٤دِػا
إٟى هعل ٜاف ٟه  ٤٢اررػػ ٢دػ ٞأرػور ٢ػ ٤ثبّػه ال ًػٚ٦ك ذٟػ٢ ٛػ ٤أرػوره١
)(8
فٌكان 
 كأِػػؼ اخ٦ػػٌ٢ ٤ػػ ٤اٟقػػباب  -اٚ٣ٟمػػػً - ٤ه٣ػا ٦٢ػػغ ؾػػ٦وات إذا أٙبػػ ٞفػػهػر٢واف أك ٢وؾػ ١اٟصػذ رٜبػا ٖػي ؾػٌارة كأطػغا ّ٢ه٣ػا أدكات طالػة بإلػالح
أًِػػاؿ اٟؿػػباٜة كاٟٝهػبػػاء خػػ ١ثورهػػا إٟػػى ٝ٢ػػة ك٢ػػػا ِ٠ػػى رٌ٣ػػُ دكرات
اٌ٣ٟػػػاق اٟجػػػي ٖػػػي يػًػػػ٘ اٟصزػػػاج كاّ٣ٟج٣ػػػػً ٤كألػػػ٠صان أًِاٟهػػػا طع٢ػػػة
إلطوا٥ه ١ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠كال أشع ًّػؼ ِ٦ه٣ا ذٟٛ
كشعخ٦ي أشع اٟعِاة أ٥ه يػؽ ٌِ٠ه اٟباب ٖي آطػ اٌٞ٠ٟ
ٙاؿ اٟقٌض ٖ :ظػرت ٖؼِان ٖإذا فاب ٌِ٠ػه آخػار اٟجٚمػٌػ كاّ٣ٟمػٌة ٖؿػلٟجه :
٢اذا ثػًع ؟!
ٖٚاؿ ّ٢ :ي ٖي اٟؿٌارة اخ٦اف  ٤٢ا٣ّٟػاؿ اٟه٦ػود أؾػ٣٠ا ِ٠ػى ًػعم كٙػع
أشوػثه٣ا إٟ ٌٟٛج٦ٚ٠ه٣ا اٟقهادة كثزٌ ِ ٤أؾك٠جه٣ا !!
ٙاؿ اٟقٌض ّٖ :زبت ك٠ٙت  ٌٕٜدِوثه٣ا ؟
ٖٚاؿ  :ال زٟت أثابّه٣ا باٟٝج كارفػية شجى أؾ٣٠ا
 كشعخ٦ي أشع اّٟاٖ ٤ٌ٠٢ي ٝ٢ج ٠ٟعِوة كاإلرفاد أف فػابان ٢ػعط٦ان كِ٦ػعقّ٢اص أطػ ك ُ٢ذٖ ٟٛإف هغا اٟقاب إذا أٙب ٞر٢واف ر ُ٣ثبػِات ٢ػ ٤اٟجزػار
خػػػ ١افػػػجػل آالؼ ارفػػػػية كش٠٣هػػػا إٟػػػى ٝ٢اثػػػ اٟػػػعِوة ٟجوزًّهػػػا طػػػالؿ
٥قػػاياثهٖ ١ػػي ر٢وػػاف يا٣ٟػػا افػػجٝى اّٟػػا٠٢وف ٖػػي ٝ٢اثػػ اٟػػعِوة
كاإلرفاد ٠ٙ ٤٢ة ا٣ٟجّاكّ٢ ٤ٌ٥ه ١كًٚؿٟ ١ي أشعه : ١أف بّػن ا٣ّٟػاؿ
اٟٗٝار ٌٟؽ بٌ٦ػه كبػٌ ٤اإلؾػالـ إال أف ًجٗػػغ ٟػه فػظك أؾػبوِان أك أؾػبوٌِ٤
ًػػلثي بػػه إٟػػى ٝ٢ج ػ اٟػػعِوة ٟصوػػور ا٣ٟصاهػػػات كال ًزػػع اٝ٣ٟج ػ ٢جّاك٥ػػان
ًهج ١ب٣د ٞهغا
ب ٤٢ ١ٜ ٞطاد٢ة ٜاٖػة ٢ا ٥قى ألصابها ٖي دِوثها كال أهعكا ٟها ٜجابػان
كال فػًًان ِ ٤اإلؾالـ ٖبٌٚت ِ٠ى ٜٗػهػا كٜػ٢ ١ػ ٤فػاب ٖارػلق ا٣ٟػوت
كهو ثارؾ ٠ٟمالة أك ٠ِ ١ٌٚ٢ى ٜبٌػة  ٤٢اٟٝبائػ رف اٟعِاة ٢ا اؾػجًاِوا
اٟولوؿ إٌٟه كألصابه ٢ا ٥قًوا ٖي ٥مٌصجه
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كٜػػػ٢ ١ػػػٖ ٤جػػػاة ثػػػػل زٌ٢الثهػػػا ٖػػػي ا٣ٟعرؾػػػة ًجبػػػاد ٤ٟاٟمػػػور ارفػػػػية
ا٣ٟصػ٢ػػػػة بػػػػ ٞكأرٙػػػػاـ اٟهواثػػػػٕ ا٣ٟقػػػػبوهة ك٢ػػػػُ ذٟػػػػ ٛإذا ياٟب٦اهػػػػا
ب٦مػػٌصجهٙ ٤اٟػػت  :أ٥ػػا اشجػػاج إٟػػى ٢ػػ٦ً ٤مػػص٦ي أ٥ػػا ٚ٢مػػػة إذا ألػػبصت
٠٢جؼ٢ة ٥مصجه٤
ِزبان
٢ا أؾّع اٟقًٌاف بؿ٣اع هغق ا٣٠ٟٝات
 ٌٕٜدط ٞاإلؾالـ إٟى أٖػًٌٚا كاٟه٦ع كاٟمٌ !! ٤شجى لار ٖي اٟه٦ع ٢ائػة
ٌ٠٢وف ٢ؿ ١٠كٖي اٟمٌٙ ٤ػًبان  ٤٢ذ ٤٢ ٟٛدِا هالالء ؟
إ٥هػػ ١أٙػػواـ ٢ػػِ ٤ا٢ػػة ا٦ٟػػاس ٌٟؿػػوا ي٠بػػة ِ٠ػػ ١كال أئ٣ػػة ٢ؿػػارع كال
ثظػروا ٌ٠ٜ ٤٢ات فػٌِة
أٙػػواـ ذهبػػوا ٠ٟجزػػارة ٖػػعِوا ا٦ٟػػاس ٖلؾػػ٣٠وا ِ٠ػػى أًػػعًهٖ ١ظػػػج ٢ػػ٤
هالالء ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠اٟه٦ود كاٟمٌ ٤ٌٌ٦كارٖارٙة ِ٣٠اء كدِاة كأرػ هػعاًجه١
ركٟك ٛاٟجزار
ٟٚع ؾلٟت ٢ػاران ِعادان  ٤٢ا٣ّٟاؿ اٟٗٝػار اٟػغًٖ ٤ػي ٢صًػات اٟب٦ػؼً ٤أٙػوؿ
رشػػعه٦٢ : ١ػػغ ٢جػػى كأ٥ػػت ٖػػي هػػغق اٟػػبالد ٌٖٚػػوؿ ٦٢ :ػػغ ط٣ػػؽ ؾػػ٦وات
كؾبُ ؾ٦وات ٖلٙوؿ  :ه ٞأًِاؾ أشع فػًًان أك ٜجابان ِ ٤اإلؾالـ ٦٢غ ركت
إٟى ه٦ا ؟! ٌّٖجمػ ٠ٙبي بٚوٟػه :ال ٜػ ٞا٦ٟػاس ً٠٣كػوف ؾػٌاراثه ١بػاٟوٙود
كًغهبوف
ًا أطي ٙع ثٝوف ٚ٢مػان بٙ ٞع ثؿج ُ٣إٟى ارٓا٥ي كٙع ثعط ٤كٙػع ثٚػُ
أكال ك آطػان
ٖي اّ٣ٟالي ك ٤ٟٝأ٥ت ٢ؿ١٠
ن
كٙع ٙاؿ  ٟٛا٦ٟبي  : بٔ٠وا ِ٦ي كٟو آًة  أٖال ثصٌٗ آًة ثبٔ٠ها
كثوزًُ بًاٙات ارذٜار أ٢ػور ال ثصجػاج إٟػى
إف ثوزًُ ارفػية ك٥قػ اٟٝج
ِ٦٢ ٤٢ ١٠ا إذا ؾاٖػ أطغ ّ٢ه ٢ز٣وِة  ٤٢ارفػية ا٦ٟاّٖػة خػ ١إذا كٙػٕ
ٖػػي ٢صًػػة كٙػػود كهػػُ ٖػػي اٟبٚاٟػػة بّوػػها كاٟػػبّن اٍطػػػ ٖػػي ٢ؿػػزع
ا٣ٟصًػػة أك كزِهػػا ِ٠ػػى اٟؿػػٌارات اٟواٗٙػػة ا٦ٟػػاس ٖػػي اًٟػًػػ٘ البػػع أف
ًؿجّ٣وا إٟى فيء ٖ٦ٌّ٢ ٤ٝان ٟه٠ِ ١ى ؾ٣اع اٟغٜػ كاٟظٌػ
٢ػػ٦٢ ٤ػػا إذا رأل ٜجابػػان ٥اّٖػػان افػػجػل ٦٢ػػه ٌ٣ٜػػة خػػ ١كزِهػػا ٖػػي ٢ؿػػزعق أك
أهعاها ٟؼ٢الئه ٖي ا ٞ٣ّٟأك يالبه ٖي ا٣ٟعرؾة
كأ٥ا بٝال٢ػي هػغا ال أؾػوغ اٟوٙػوع ٖػي اّ٣ٟالػي أك أِجػغر ِػ ٤ألػصابها
كٟٝػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٤

ذٜػ إف ّٗ٥ت اٟغٜػل كال ً٦بٔي أف ثصوؿ اّ٣ٟمٌة بػٌ ٤لػاشبها كبػٌ ٤طع٢ػة
هغا اٟعً٤
أبػػو ٢صزػػ ٤اٟدٗٚػػي  ررػػ٢ ٞػػ ٤ا٣ٟؿػػٜ ٤ٌ٣٠ػػاف ٙػػع ابج٠ػػى بقػػػب اٟظ٣ػػػ
كيا٣ٟػػا ِو ٙػ ٌِ٠هػػا كًّػػود كًّا ٙػ كًّػػود بػػ ٜ ٞػاف ٢ػػ ٤فػػعة ثّٚ٠ػػه
باٟظ٣ػ ًولي كٟعق كًٚوؿ :
ثػكم َِا٢ي بّع ٢ػوثي ِػكٙهػا
إذا ٢ػػت ٖػػادٖ٦ي إٟػػى ر ٦ػ ٜػ٢ػػة
أطػػػػػػاؼ إذا ٢ػػا ٢ػػت أف ال أذكٙهػػػػػا
كال ثعٖ٦ػػػػػػي ٖػػي اٟٗػػالة ٖإ٦٥ػػػػػي

خ ١أطغ ً٦ادم بلِ٠ى لوثه
ٖلرابجه إ٢ػأة ؾّع ٢ :اذا ثػًع ؟
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ٖ٣٠ػػا ثػػعاِى ا٣ٟؿػػ٣٠وف ٠ٟظػػػكج ٟٚجػػاؿ اٟٗػػػس ٖػػي ّ٢ػٜػػة اٟٚادؾػػٌة طػػػج
ّ٢هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ١أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
٢صزػػ ٤كش٣ػػ ٞزادق ك٢جاِػػه كٟػػً ١ػػ٦ؽ أف ًص٣ػػّ٢ ٞػػه ط٣ػػػان دؾػػها بػػٌ٤
٢جاِه ٖ٣٠ا كل٠وا اٟٚادؾٌة ي ٠رؾجٚ٢ ١اب٠ة ؾّع ب ٤أبي كٙاص ٙائػع
ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠كبعأت ا٣ٟػاؾالت بٌ ٤اٟزٌقػٌ٦ِ ٤ػع٢ا كؾػوس اٟقػًٌاف ربػي
٢صزٖ  ٤اطجبل ٖي ٝ٢اف بٌّع كفػب اٟظ٣ػ ٖ٣٠ا ِ ١٠بػه ؾػّع ٓ وػ
ٌِ٠ه كشػ٢ه ٢ػ ٤دطػوؿ اٟٚجػاؿ خػ ١أ٢ػػ بػه ٌٖٚػع باٟؿالؾػ ٞكأٓ٠ػ٘ ٌِ٠ػه
ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
طٌ٣ة
ٖ٣٠ا ابجػعأ اٟٚجػاؿ كؾػ ُ٣أبػو ٢صزػ ٤لػهٌ ٞاٟظٌػوؿ كلػٌصات اربًػاؿ ٟػ١
ًً٘ أف ًمػبػ ِ٠ػى اٌٟٚػع كافػجاؽ إٟػى اٟقػهادة بػ ٞافػجاؽ إٟػى طع٢ػة
هغا اٟعً ٤كبغؿ ركشه ٠ٟػه ثّػاٟى ّ٥ػ ١كإف ٜػاف ِالػٌان كإف ٜػاف ٢ػع٤٢
ٙائال:
ط٣ػ إال أ٥ه ٢ؿً ١٠ص ِّ كرؾوٟه ٖلطغ ًجصؿػ ِ٠ى شاٟه كًجػ١٥
ن
ٜٗػػػػى شؼ٥ػػػػان أف ثػػػػعش ١اٟظٌػػػػٞ
كأثػػػػؾ ٢قػػػعكدان ِ٠ػػػػػػػي كخاٌٙػػػػػػػا
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٦ٟٚى
٢مػػارًُ ٢ػػ ٤دك٥ػػي ثمػػ ١ا٦٣ٟادًػػا
إذا ٣ٙت ِ٦ا٥ي اٟصعًػع كٓٚ٠ػػػت
كٙػػع ثػٜػػو٥ي ٗ٢ػػػدان ال أطػػا ٌٟػػػػػػػػا
كٙع ٦ٜػت ذا ٢ػاؿ ٜدٌػػ كأطػػػػػوة
ٖػرػػػػػػػػػت أال أز كر اٟصواٌ٥ػػػػػػػػػػػػػػا
إلف
إ
ٖ٠٠ػػه ِهػػع ال أشٌػػػػػٕ بّهػػػػػػعق

ٖٚاؿ ٖٝ :ػي اٌٟٚػع ٢ػ ٤رر٠ػي كأًٌِ٦ػي اٟبٚ٠ػاء ٖػػس ؾػّع ٖلٙاثػٖ ٞػإف
رز٦ٙي ِّ اٟقهادة ٖهو ٢ا أرًع كأف بٌٚت ٖ٠ِ ٛ٠ي ِهع ِّ كٌ٢داٙػه أف
أررُ شجى ثوّي اٌٟٚع ٖػي ٙػع٢ي كأطػغ ًػروهػا كً٦افػعها شجػى ٖٝػت
ٌٙػػعق كأًِجػػه اٟبٚ٠ػػاء ٖ٠ػػبؽ درِػػه كًٓػػى كرهػػه بػػاٗٔ٣ٟػ خػػٗٙ ١ػػؼ
ٜارؾع ِ٠ى ٍهػ اٟٗػس كأٟٚػي ٗ٥ؿػه بػٌ ٤اٟٗٝػار ًػعاُٖ ِػ ٤هػغا اٟػعً٤
كًصا٢ي
ِٗ٥ ٘٠ؿه باٍطػة ك٠ًٗ ١ٟس إبٌ٠ؽ ٖي ثدبًٌه ِ ٤طع٢ة هغا اٟعً ٤ش٣ػٞ
ِ٠ى اٟٚوـ ً ّ٠بػٙابه ١بػٌ ٤اٟمػٌٗ ٤بػ٢صػه كؾػالشه ثّزػ ا٦ٟػاس ٦٢ػه
كهػ ١ال ًّػٖو٥ػه كٟػً ١ػػكق ٖػي ا٦ٟهػار ك٢وػى أبػو ٢صزػًٚ ٤اثػ ٞكًبػػغؿ
ركشه رطٌمة ٖي ذات ِّ ٢ ١ّ٥وى أبو ٢صز٤
أ٢ا ؾّع ب ٤أبػي كٙػاص ٖٚػع ٜا٥ػت بػه ٙػػكح ٖػي ٖظغًػه ٖ٠ػ٦ً ١ػؼؿ ؾػاشة
اٟٚجاؿ ٦ٟٝه ٜاف ًػ ٙاٟٚجاؿ  ٤٢بٌّع ٖ٣٠ا رأل أبػا ٢صزػِ ٤زػ ٢ػٙ ٤ػوة
ٜػػ اٟبٚ٠ػاء كأبػو ٢صزػٖ ٤ػي
ٙجاٟه كٙاؿ  :اٟوػب هػب أبػي ٢صزػ٤
كاٟٝػػ ُّ
ُّ
اٌٟٚػػع كاٟبٚ٠ػػاء ٖػػي اٟصػػبؽ !! ٖ٣٠ػػا ا٥جهػػى اٟٚجػػاؿ ِػػاد أبػػو ٢صزػػ ٤إٟػػى
ؾز٦ه ككهُ رر٠ه ٖي اٌٟٚع ك٥ؼؿ ؾّع ٖورع ٖػؾه ًّػؽ ٖٚاؿ ٢ :ا هغا
؟
ٖغٜػكا ٟه ٙمة أبي ٢صزٖ ٤ػهػي ِ٦ػه كأيٚ٠ػه كٙػاؿ :كِّ ال ر٠ػعثٖ ٛػي
اٟظ٣ػ أبعان ٖٚاؿ أبو ٢صز : ٤كأ٥ا كِّ ال فػبت اٟظ٣ػ أبعان
)(9
ٖ٠٠ه در أبي ٢صز٤
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اٟولٌة اٟػابّة :
ررال  ٤٢هّٗاء ا٦ٟػاس ٜػاف ٟػه ِ٠ػى أشػع ار٢ػػاء
ذٜػ ابٜ ٤دٌػ ٖي ثارًظه أف
ن
٢اؿ ٜدٌػ ٖ٣اي٠ه كّ٦٢ه شٚه ك٣٠ٜا ياٟبه به آذاق كأ٢ػػ ٓ٣٠ا٥ػه بوػػبه
ٖافجٝاق إٟى ٙائع اٟز٦ع ٖ٣ا زادق ذ ٟٛإال ّ٦٢ان كرصودان
ٙاؿ هغا اٟػر ٞا٣ٟؿ:٤ٌٝ
ٖ٣٠ا رأًت ذً ٟٛكؿت  ٤٢ا٣ٟاؿ اٟغم ٌِ٠ػه كدط٦٠ػي ٓػ٢ ١ػ ٤رهجػه ٖبٌ٣٦ػا
أ٥ا ٜغ ٟٛكأ٥ا شائػ إٟى  ٤٢أفجٝي
إذا ٙاؿ ٟي رر : ٞأال ثلثي ٖال٥ان اٟظٌاط أ٢اـ ا٣ٟؿزع
ٖ٠ٚت ٢ :ا ِؿى أف ًم ُ٦طٌاط  ٤٢هغا اَٟا ١ٟ؟ كأٌِاف اٟعكٟة ٟػًًّٚ ١ػوا
ٌٖه
ٖٚاؿ  :اٟظٌاط هو أ ًُٙكأطوؼ ِ٦عق  ٤٢رٌ٣ػُ ٢ػ ٤افػجٌٝت إٌٟػه ٖاذهػ
 ٛ٠ّٟأف ثزع ِ٦عق ٖػران
٢صجٗال ٖي أ٢ػق ٖػغٜػت ٟػه شػارجي ك٢ػاٟي ك٢ػا ٌٟٚػت
ٙاؿ ٖٚ :معثه ٌٓػ
ن
 ٤٢هغا اَٟاٖٚ ١ٟاـ كأٗٙػ ٞدٜا٥ػه ك٢وػى ً٣قػي بزػا٥بي شجػى كلػٞ
إٟى بٌت اٟػر ٞكيػ٦ٙا اٟباب ٖٗجس اٟػر ٞاٟباب ٔ٢وػبان ٖ٣٠ػا رأل اٟظٌػاط
ٖؼع كأٜػ٢ه كاشجػ٢ه
ٖٚاؿ ٟه اٟظٌاط  :أِى هغا اٟوٌّٕ شٚه
ٖلٝ٥ػ اٟػر ٞكٙاؿ ٌٟ :ؽ ٟه ِ٦عم فيء
أذ٥ت !!
ٖماح به اٟظٌاط كٙاؿ  :ادُٖ إٟى هغا اٟػر ٞشٚه كإال
ا
ٜا٢ال
ٖجٌٔػ ٟوف اٟػر ٞكدُٖ إٟي شٚي
ن
خ ١ا٥مػٖ٦ا
كأ٥ا ٖي أفع اّٟز  ٤٢هػغا اٟظٌػاط ٢ػُ رخاخػة شاٟػه كهػّٕ بٌ٦جػه ٌٜػٕ
اٚ٥اد ذ ٟٛاٟٝبٌػ ٟه
خ ١إ٥ي ِػهت ٌِ٠ه فٌكان  ٤٢ا٣ٟاؿ ًٖٚ ١٠بٞ
كٙاؿ ٟ :و أردت هغا ٟٝاف ٟي  ٤٢ا٣ٟاؿ فيء ال ًصمى
إٟي ٖلٟصصت ٌِ٠ه
ٖؿلٟجه ِ ٤طبػق كذٜػت ٟه ثّزبي ٦٢ه ٖ٠ً ١٠جٗت
إ
ك٠ٙت ٣ٟ :اذا هعدثه بلف ثالذف ؟!
٠ٙت  :ال بع كِّ أف ثظبػ٥ي
ٙاؿ ٙ :ع أطغت ٢اٖ ٟٛاذه
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ٖٚاؿ  :إف ؾب ذ ٟٛأ٥ه ٜاف ِ٦ع٥ا ٙبػ ٞؾػٖ ٤ٌ٦ػي روار٥ػا ثػٜػي ٢ػ ٤أِػاٟي
اٟعكٟة كهو فاب شؿػ ٤رٌ٣ػ٣ٖ ٞػػت بػه ذات ٠ٌٟػة ا٢ػػأة شؿػ٦اء ٙػع طػرػت
 ٤٢اٟص٣اـ كٌِ٠ها خٌاب ٢ػثّٗة ذات ٣ٌٙة
ٖٚاـ إٌٟها كهو ؾػٝػاف ٖجّ٠ػ٘ بهػا ًػًػعها ِ٠ػى ٗ٥ؿػها ٌٟػعط٠ها ٦٢ؼٟػه
كهي ثلبى ٌِ٠ه كثمٌس بلِ٠ى لوثها كثٚوؿ:أ٥ا ا٢ػأة ٢جؼكرػة كهػغا ررػٞ
ًػًع٥ي ِ٠ى ٗ٥ؿي كًعط٦٠ي ٦٢ؼٟه كٙػع ش٠ػٕ زكرػي بػاًٟالؽ أف ال أبٌػت
ٖػػي ٌٓػػػ ٦٢ؼٟػػه ك٢جػػى بػػت هػػا ه٦ػػا يٚ٠ػػت ٦٢ػػه كٟص٦ٚػػي ِػػار ك٢غٟػػة ال
ثٔؿ٠ها ارًاـ
ٙػػاؿ اٟظٌػػاط ٣ٖٚ :ػػت إٌٟػػه ٖػػلٝ٥ػت ٌِ٠ػػه كأردت طػػال ص ا٣ٟػػػأة ٢ػػ ٤بػػًٌ ٤عًػػه
ٖوػب٦ي بؿٖ ٤ٌٝي ًعق ٖقذ رأؾي كأؾاؿ د٢ي
كٓ ٠ا٣ٟػأة ِ٠ى ٗ٥ؿها ٖلدط٠ها ٦٢ؼٟه ٙهػان
ٖػرّت ٖٔؿ٠ت اٟعـ ِ٦ي كِمبت رأؾي كلصت با٦ٟاس ك ٠ٙت
إف هػػغا ّٖػػ٢ ٞػػا ٙػػع ِ٣٠ػػجٖٚ ١و٢ػػوا ّ٢ػػي إٌٟػػه ٝ٦٦ٟػػػ ٌِ٠ػػه ك٥ظ٠ػػك ا٣ٟػػػأة
٦٢ه ٖٚاـ ا٦ٟاس ّ٢ي ٖهز٦٣ا ٌِ٠ػه ٖػي دارق ٖدػار إ٦ٌٟػا ٖػي ر٣اِػة ٢ػ٤
ٓ٣٠ا٥ػػه بلًػػعه ١اّٟمػػي كاٟؿػػٝاً ٤ٌٜوػػػبوف ا٦ٟػػاس كٙمػػع٥ي هػػو ٢ػػ٤
بٌ٦هٖ ١وػب٦ي هػبان فػعًعان ٢بػشػان شجػى أد٢ػا٥ي كأطػر٦ػا ٢ػ٦٢ ٤ؼٟػه ك٥صػ٤
ٖي ٓاًة اإلها٥ة كاٟغؿ
ٖػرّػػت إٟػػى ٦٢ؼٟػػي كأ٥ػػا ال أهجػػعم إٟػػى اًٟػًػػ٘ ٢ػػ ٤فػػعة اٟورػػُ كٜدػػػة
اٟع٢اء ٖ٣٦ت ِ٠ػى ٖػافػي ٖ٠ػً ١لطػغ٥ي ا٦ٟػوـ كثصٌػػت ٢ػاذا ألػ ُ٦شجػى
اٚ٥غ ا٣ٟػأة ً ٤٢عق ٖي اٟ ٌٞ٠ٟجػرػُ ٖجبٌػت ٖػي ٦٢ؼٟهػا شجػى ال ًٚػُ ٌِ٠هػا
 ٤٢زكرها اًٟالؽ ٖلٟه٣ت أف أؤذف ٠ٟمبس أخ٦اء اٟٝ ٌٞ٠ٟػي ًَػ ٤أف اٟمػبس
ٙع يٌٖ ُ٠ظػرها ٦٢ ٤٢ؼٟه ٖجغه إٟى ٦٢ؼؿ زكرها
ٖمّعت ا٦٣ٟارة كبعأت أؤذف كأرُٖ لوثي
كرّ٠ػػت أَ٥ػػػ إٟػػى بػػاب دارق هػػ ٞأرل ا٣ٟػػػأة طػرػػت خػػ ١أ٠٣ٜػػت ارذاف ٖ٠ػػ١
ثظػج خِ ١ؼ٢ت ِ٠ى أ٥ه إف ٟػ ١ثظػػج أ٣ٙػت اٟمػالة شجػى ًجصٚػ٘ اٟظبٌػح أف
اٟمػػباح ٙػػع طػػػج ٖبٌ٣٦ػػا أ٥ػا أَ٥ػػػ هػػ ٞثظػػػج ا٣ٟػػػأة أـ ال إذ ا٢ػػج ت اًٟػًػػ٘
ٖػؾا٥ان
كرراال
ن
كهًٚ ١وٟوف  :أً ٤اٟغم أذف هغق اٟؿاِة ؟ كًَ٦ػكف إٟى ٦٢ارة ا٣ٟؿزع
ٖمصت به : ١أ٥ا اٟغم أذ٥ت كأ٥ا أرًع أف ًٌّ٦و٥ي ٌِ٠ه
ٖٚاٟوا :ا٥ؼؿ ! ٖ٦ؼٟت
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ٖٚػػاٟوا :أرػ اٟظٌٗ٠ػػة ٖٗؼِػػت كؾػػلٟجه ١با٠ٟػػه أف ًؿػػّ٣وا اٟٚمػػة ٖػػلبوا
كؾػػاٙو٥ي أ٢ػػا٢ه ١كأ٥ػػا ال أ٠٢ػػ٢ ٛػػٗ٥ ٤ؿػػي فػػٌكان شجػػى أدط٠ػػو٥ي ِ٠ػػى
اٟظٌٗ٠ة
ٖ٣٠ا رأًجه راٟؿان ٖي ٚ٢اـ اٟظالٖة ارثّعت  ٤٢اٟظوؼ كٖؼِت ٖؼِان فعًعان
ٖٚاؿ  :ادف ٖع٥وت
ٖٚػػاؿ ٟػػيٌٟ :ؿػػ ٤ٝركِػػ ٛكٌٟهػػعأ ٠ٙبػػ ٛك٢ػػا زاؿ ًاليٗ٦ػػي شجػػى اي٣ل٥ػػت
ٗ٥ؿي كذه طوٖي
ٖٚاؿ ٟي:أ٥ت اٟغم أذ٥ت هغق اٟؿاِة ؟
ٖ٠ٚت ً ١ّ٥ :ا أٌ٢ػ ا٣ٟال٤ٌ٦٢
ٖٚاؿ ٢ :ا ش٠ِ ٛ٠٣ى أف أذ٥ت ٖي هغق اٟؿاِة ؟ كٙع بٚي  ٤٢ا ٌٞ٠ٟأٜدػػ
٣٢ػػا ٢وػػى ٦٢ػػه ؟ ٖجٔػػػ بػػغ ٟٛاٟمػػائ ١كا٣ٟؿػػاٖػ كا٣ٟمػػ٠ي كثٗؿػػع ِ٠ػػى
ا٦ٟؿاء لالثه٤
ٖ٠ٚت ً :ال٦٦٢ي أٌ٢ػ ا٣ٟال ٤ٌ٦٢شجى أٙك ٌِ٠ه طبػم؟
ٖٚاؿ  :أ٥ت آٖ ٤٢غٜػت ٟه اٟٚمة ٖٔو ٓوبان فعًعان
كأ٢ػ بإشوار ذ ٟٛاٟػر ٞكا٣ٟػأة ٖلشوػا ؾػًّان
ٖبّح با٣ٟػأة إٟػى زكرهػا ٢ػُ ٥ؿػوة ٢ػ ٤رهجػه خٚػات خػ ١أٙبػ٠ِ ٞػى ذٟػٛ
اٟػرٖٚ ٞاؿ ٟهٟ ١ٜ:ػ٢ ٛػ ٤اٟػػزؽ ؟ كٜػ٦ِ ١ػعؾ ٢ػ ٤ا٣ٟػاؿ ؟ كٜػ٦ِ ١ػعؾ ٢ػ٤
اٟزوارم كاٟؼكرات ؟ ٖغٜػ ٟه فٌكان ٜدٌػان ٖٚاؿ ٟه  :كًصػ ٛأ٢ػا ٜٗػاؾ ٢ػا أّ٥ػ١
ِّ بػػه ٌِ٠ػػ ٛشجػػى ا٥جهٝػػت شػ٢ػػة ِّ كثّػػعًت ِ٠ػػى شػػعكدق كثزػػػأت ِ٠ػػى
اٟؿً٠اف ؟! ك٢ا ٜٗاؾ ذ ٟٛشجػى ِ٣ػعت إٟػى ررػ ٞأ٢ػػؾ بػاّ٣ٟػكؼ ك٥هػاؾ
ِ ٤اٝ٦٣ٟػ ٖوػبجه كأه٦جه كأدٌ٢جه؟! ٖٟ ٤ًٝ ١٠ه رواب
ٖل٢ػ به ٖزّٖ ٞي رر٠ه ٌٙع كٖي ِٚ٦ه ٓ ٞخ ١أ٢ػ به ٖلدطٖ ٞي ٌٜؽ
كهغا اٟػرً ٞمٌس كًؿجٌٔح كًّ ٤٠اٟجوبة كاإل٥ابة كاٟظٌٗ٠ة ال ً٠جٗت إٌٟه
خ ١أ٢ػ اٟظٌٗ٠ة به ٖوػب باٟؿٝا ٤ٌٜهػبان فعًعان شجى ط٣ع
خ ١أ٢ػ به ٖلٟٚي ٖي در٠ة ٖٝاف ذ ٟٛآطػ اّٟهع
خ ١أ٢ػ اٟظٌٗ٠ة لاش اٟقػية أف ًصجاط ِ٠ى ٢ا ٖي دارق  ٤٢ار٢ػواؿ اٟجػي
ٜاف ًج٦اكٟها  ٤٢بٌت ا٣ٟاؿ
خٙ ١ػاؿ ٟػي ٣٠ٜ :ػا رأًػت ٝ٦٢ػػان لػٌٔػان أك ٜبٌػػان كٟػو ِ٠ػى هػغا – كأفػار إٟػى
لاش اٟقػية – ٖلِ٦٣٠ي ٖإف اثٗػ٘ ارج٣اِػ ٛبػي كإال ّٖال٢ػة ٢ػا بٌ٦ػي
كبٌ ٛ٦ارذاف ٖلذف ٖي أم كٙت ٜاف أك ٖي ٢د ٞكٙج ٛهغا

ٖ٠ٚت  :رؼاؾ ِّ طٌػان خ ١طػرت
ٖ٠هغا  :ال آ٢ػ أشع  ٤٢هالالء بقيء إال ا٢جد٠ػوق كال أ٥هػاهِ ١ػ ٤فػيء إال
ثػٜوق طوٖان  ٤٢اٟظٌٗ٠ة اّ٣ٟجوع ك٢ا اشجزت أف أؤذف ٖي ٢د ٞث ٛ٠اٟؿاِة
إٟى اٍف كاٟص٣ع ٠ٟه
كارطت اٟٝػً٣ة
أًها ارخ اٟصبٌ
إف ا٣ٟقػػجا ٤ٌٙإٟػػى اٟز٦ػػة كاٟػػػآبٌٖ ٤ػػي دطوٟهػػا ال ًؿػػٝجوف ِػػٝ٦٢ ٤ػػػ
رأكق
بػػً ٞؿػػٝ٠وف فػػجى اًٟػػػؽ ك٢ظج٠ػػٕ ارؾػػا ٌٟإلزاٟػػة اٝ٦٣ٟػػػات ك٦٢الػػصة
أه٠ها
ٖػػلً ٤أكٟكػػ ٛاٟػػغًً ٤ػػػكف اٝ٦٣ٟػػػات كال ث٦قػػى ٗ٥وؾػػه ١إلٝ٥ارهػػا كرب٣ػػا
أٝ٥ػػػكا ٢ػػػة أك ٢ػػػثٌ٣٠ٖ ٤ػػا ٟػػً ١جٚبػػ٢ ٞػػ٦هً ١كؿػػوا ٢ػػ ٤اإللػػالح كأٟٚػػوا
اٟؿالح كٌٟؿلً ٤ٟوـ اٌٟٚا٢ة ِ ٤ذٟٛ
ك٢ػػا ٜدػػػت اٝ٦٣ٟػػػات بػػٌ ٤ا٦ٟػػاس ٖػػي أؾػػواٙه ١كبٌػػوثه ١ك٢عارؾػػه١
كأ٢ا ٤ٜأِ٣اٟه ١إال بؿب أ٥هٜ ﴿ ١ا٥وا ال ً٦ػاهوف ِػٝ٦٢ ٤ػػ ّٖ٠ػوق ٟبػكؽ
٢ا ٜا٥وا ًّٗ٠وف ﴾

اٟولٌة اٟظا٢ؿة :
)(10ه َ يه بههل.جي,هٌَُهصحٕ ه
)(11ه َ يهلسيل ه
)(12ه َ يههبُهد َدَ,فٓه ى.ديهلف .ه
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كٙع ٙاؿ رؾوؿ ِّ   : ال ًصٚػػ أشػعٗ٥ ١ٜؿػهٙ ,ػاٟوا ً :ػا رؾػوؿ ِّ ٌٜػٕ
ًصٚػػػ أشػػع٥ا ٗ٥ؿػػه؟! ٙػػاؿً :ػػػل أ٢ػػػان ٠ٟػػه ٌِ٠ػػه ٌٖػػه ٚ٢ػػاؿ خػػ ١ال ًٚػػوؿ ٌٖػػه,
ٌٖٚوؿ ِّ ٟه ًوـ اٌٟٚا٢ة ٢ :ا  ّٛ٦٢أف ثٚوؿ ٖي ٜغا كٜغا ؟
)(10
ٌٖٚوؿ طقٌة ا٦ٟاس ٌٖٚوؿٖ:إًام ٦ٜت أش٘ أف ثظقى 
كاِ ١٠أف ٙوٟه  ٤٢  : رأل ٝ٦٢ ١ٝ٦٢ػػان ٌٌٖٔ٠ػػق بٌػعق ٖ ,ػإف ٟػً ١ؿػجًُ
ٖب٠ؿا٥ه ٖ ,إف ٟػً ١ؿػجًُ ٖب٠ٚبػه  ,كذٟػ ٛأهػّٕ اإلً٣ػاف ً (11) قػٜ ٞ٣ػٞ
٢ؿ ١٠ك٢ؿ٣٠ة كأ٥ت  ٤٢ا٣ٟؿ ٤ٌ٣٠ب ٞإف اٟؿاٜت ِ ٤إٝ٥ار اٝ٦٣ٟػػ ًظقػى
ٌِ٠ه أف ًٝوف فػًٝان ٟٗاِ٠ه ٖػي اإلخػٙ ١ػاؿ   : إذا ِ٠٣ػت اٟظًٌكػة ٖػي
اررض ٜػاف ٢ػ ٤فػهعها ٖٝػههػا – كٙػػاؿ ٢ػػة  :أٝ٥ػهػا – ٣ٜػٓ ٤ػاب ِ٦هػػا
)(12
كٓ ٤٢اب ِ٦ها ٖػهٌها ٜاف  ٤٣ٜفهعها 
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٢ ٤٢صبة ِّ ثّاٟى ٠ٟماٟصٌ ٤اٟغً ٤ه ١أه ٞاٟز٦ة أف ِّ ًزٟ ُ٣هػ ١بػٌ٤
ؾّادثي اٟعٌ٥ا كاٍطػة
كاِ ١٠أف ا ٞ٠٣ٟاٟعائ ١اٟغم ً٦ؼٟه ِّ بِ ٤٣ماق أك ي ٠اٟؿّادة ٖػي ٌٓػػ
رهاق ًوٌ٘ ِ٠ى أه ٞاّ٣ٟمػٌة دٌ٥ػاه ١كًػٔ٦ك ِ٠ػٌهٌِ ١قػه ١شجػى
ًجصوؿ ٢ا ًؿّوف كراءق ٢ ٤٢جُ إٟى ِغاب ًجّغبوف به
ٖ٣٠اذا ؟!
٣ٟػػاذا ًجصػػوؿ ؾػػ٣اِه٦ٔ٠ٟ ١ػػاء ك٢ػػواّٙجهٗ٠ٟ ١صقػػاء كفػػػبه٠ٟ ١ظ٣ػػػ
كَ٥ػه ١إٟى اٟصػاـ ٣ٟاذا ًجصوؿ هغا إٟى هػٌ٘ بّػع أف ٜػاف ؾػّة كشػؼف
بّع أف ٜاف ٖػشة ٣ٟاذا ؟
اٟزػػواب كاهػػس رف ِّ ثّػػاٟى ط٠ػػ٘ اإل٥ؿػػاف ٟوٌٍٗػػة كاشػػعة ال ًٝ٣ػػ ٤أف
ثؿج ١ٌٚشٌاثه ٟو افجٔ ٞبٌٔػها ﴿ ك٢ا طٚ٠ت اٟز ٤كاإل٥ؽ إال ٌّٟبعكف ﴾
ٖ٣٠ا اؾجّ ٞ٣اإل٥ؿاف رؿعق كركشه ٌٟٔػ اٟوٌٍٗة اٟجي ط ٘٠رر٠هػا ثصوٟػت
ػال ً٣قػػي ٖػػي يػًػػ٘
ػاال ِ٠ػػى ذٟػػٟ : ٛػػو أف ررػ ن
شٌاثػػه إٟػػى رصػػٌ , ١كطػػغ ٢دػ ن
ٖا٠ّ٥ ًُٚ٥ه ٖزلة ٖ٣٠ا رأل ذٙ ٟٛاؿ  :ال ٢ق٠ٝة أؾجّ ٞ٣ا ١٠ٟٚبعؿ اّ٦ٟػٞ
خ ١كهُ ٣٠ٙه ثصت رر٠ه كأراد ا٣ٟقي ٦٠ٟٚا ٟه  :أ٥ت ٢ز٦وف رف ا ١٠ٟٚلػُ٦
ٝ٠ٟجابة كً ١ٟم٣٠ٟ ُ٦قي
كٜغٟ ٟٛو اشجاج ٣٠ٙان ٖ٠ػً ١زػع ٖٚػاؿ:ال ٢قػ٠ٝة أٜجػ بصػغائي !! خػ ١ث٦ػاكؿ
شػػغاءق كبػػعأ ًزػ إػػق ِ٠ػػى اٟػػورؽ!! ٦٠ٟٚػػا ٟػػه :أ٥ػػت ٢ز٦ػػوف رف اٟصػػغاء إ٣٥ػػا لػػُ٦
ٟوٌٍٗة كاشعة هي ا٣ٟقي كً ١ٟمٝ٠ٟ ُ٦جابة
كٜػػػغ ٟٛاإل٥ؿػػػاف ط٠ػػػ٘ ٟوٌٍٗػػػة كاشػػػعة هػػػي ياِػػػة ِّ كِبادثػػػه ٖ٣ػػػ٤
اؾجّ ٞ٣شٌاثه ٌٟٔػ هغق اٟوٌٍٗة ٖال بع أف ًو ٞكًقٚى
كٟو َ٥ػػت ٖػي شػاؿ ٢ػ ٤اؾػجّ٠٣وا شٌػاثهٌٟٔ ١ػػ ٢ػا طٚ٠ػوا ٟػه ٟورػعت ٖػي
شٌػػاثه٢ ١ػػ ٤اٟٗؿػػاد كاٟوػػٌاع ٢ػػا ال ًورػػع ِ٦ػػع ٌٓػػػه ١هػػال ثؿػػلٟت ّ٢ػػي :
اإلباشٌة كاٟٗزور ؟
٣ٟاذا ًٝدػ اال٥جصار ٖي بالد
َّ
٣ٟاذا ً٦جصػ ٖي أ٢ػًٝا ؾ٦وًان أٜدػ  ٤٢ط٣ؿة كِقػً ٤أ ٕٟفظك ؟
ك٢ ٞٙد ٞذٖ ٟٛي بػًًاٌ٥ا ك٢ ٞٙد٠ه ٖي ٖػ٥ؿا كاٟؿوًع كٌٓػها !
٣ٟاذا ً٦جصػكف؟!
أً ١ٟزعكا ط٣وران ًقػبوف؟ ٜال ب ٞاٟظ٣ور ٜدٌػة
أً ١ٟزعكا بالدان ًؿاٖػكف؟ ٜال ب ٞاٟبالد كاؾّة
أـ ّ٦٢وا  ٤٢اٟؼ٥ا؟
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أـ شٌ ٞبٌ٦ه ١كبٌ ٤ا٣ٟالِ كا٣ٟالهي
ٜػػال بػػ ٞهػػ٠ًّٗ ١ػػوف ٢ػػا فػػاءكا ًج٠ٚبػػوف بػػٌ٢ ٤جػػُ أٌِػػ٦ه ١كأبمػػاره١
كٖػكره١
إذف ٣ٟاذا ً٦جصػكف ٣ٟاذا ً٠٣وف  ٤٢شٌاثه١؟!
٣ٟاذا ًجػٜوف اٟظ٣ور كاٟؼ٥ا كا٣ٟالهي كًظجاركف ا٣ٟوت ٣ٟاذا ؟؟
اٟزواب كاهس ﴿ ك ٤٢أِػض ِ ٤ذٜػم ٖإف ٟه ٌّ٢قة هٝ٦ان ﴾
ثالشٚه ١اٌّ٣ٟقػة اٟوػٖ ٛ٦ػي ذهػاب أشػعه ١ك٢زٌكػه كؾػٗػق كإٙا٢جػه
ثلّ٢ ٜٞه كثقػب ثٚوـ ّ٢ػه كثّٚػع ثالز٢ػه ٖػي ٥و٢ػه كًَٚجػه ثػٔ٦ك
ٌِ٠ه شٌاثه شجى ا٣ٟوت
ك ٤٢أِػػض ِػ ِّ ٤كثٝبػػ أٟٚػى ِّ ٌِ٠ػه اٟػِػ اٟػعائٙ ١ػاؿ ِّ ﴿ :ؾػٚ٠٦ي
﴾ ٣ٟػاذا؟ ﴿ ب٣ػا أفػػٜوا با٠ٟػه ٢ػا ٟػ٦ً ١ػؼؿ بػه
ٖي ٠ٙوب اٟغًٜٗ ٤ػكا اٟػِػ
ؾً٠ا٥ان ك٢لكاه ١ا٦ٟار كبكؽ ٢دول اَٟا﴾ ٤ٌ٣ٟ
أ٢ا اّٟػارٖوف ٟػػبه ١اٚ٣ٟب٠ػوف ٌِ٠ػه ب٠ٚػوبهٖ ١هػ ١اٟؿػّعاء ﴿ ٢ػ٣ِ ٤ػٞ
لاٟصان  ٤٢ذٜػ أك أ٥دى كهو ٢ػال٦٠ٖ ٤٢صٌٌ٦ػه شٌػاة يٌبػة ك٦ٟزػؼً٦ه ١أرػػه١
بلشؿ٢ ٤ا ٜا٥وا ًّ٠٣وف ﴾
ٙاؿ اٟقٌض :
ذهبت ّ٠ٟالج ٖي بػًًاٌ٥ا
ٖعط٠ت إٟى ٢ؿجقٗى  ٤٢أٜبػ ا٣ٟؿجقٌٗات ه٦ػاؾ ال ًٝػاد ًعط٠ػه إال ٜبٌػػ
ِ٠ي اًٟبٌ كرأل َ٢هػم ٙاؿ :أ٥ت ٢ؿ١٠؟
أك كزًػ ٖ٣٠ا دطٞ
إ
٠ٙت ١ّ٥ :
ٖٚػاؿ  :ه٦ػاؾ ٢قػ٠ٝة ثصٌػ٥ػي ٦٢ػغ ِػٖػت ٗ٥ؿػي هػٝ٣ً ٞػ ٤أف ثؿػّ٣ها
٦٢ي؟
٠ٙت ١ّ٥ :
ٖٚػػاؿ :أ٥ػػا ِ٦ػػعم أ٢ػػواؿ ٜدٌػػػة ككٌٍٗػػة ٢ػ٢وٙػػة كفػػهادة ِاٌٟػػة كٙػػع
رػبت ر ٌُ٣ا٣ٟجُ فػبت اٟظ٣ور ا٣ٟج٦وِة ككاّٙت اٟؼ٥ا كؾاٖػت إٟى بػالد
ٜدٌػة ك ُ٢ذ ٟٛالأزاؿ أفّػ بوٌ٘ دائ ١ك ٤٢ ٞ٠٢هغق ا٣ٟجُ
ِػهت ٗ٥ؿي ِ٠ى ِعة أيباء ٗ٥ؿٌٌ٤
كٖٝػت ٖي اال٥جصار ِعة ٢ػات ٠ّٟي أرع شٌاة أطػل ٌٟؽ ٌٖها ٞ٠٢
أال ثقّػ أ٥ت ب٣د ٞهغا ا ٞ٠٣ٟكاٟوٌ٘؟!

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة

ٟٗوٌ٠ة اٟقٌض د٢ /ص٣ع بِ ٤بع اٟػش ٤٣اّٟػًٗي

لٗصة 32

ٖ٠ٚت ٟه  :ال ب ٞأ٥ا ٖي ؾّادة دائ٣ػة كؾػوؼ أدٟػ٠ِ ٛػى شػ ٞا٣ٟقػ٠ٝة
كٟٝػػ ٤أرب٦ػػي أ٥ػػت إذا أردت أت ث٣جػػُ ٌٌِ٦ػػ٣ٖ ٛػػاذا ثّٗػػ ٞ؟ ٙػػاؿ  :أَ٥ػػػ إٟػػى
ا٢ػأة شؿ٦اء أك َ٦٢ػ رٌٞ٣
٠ٙت ٖ :إذا أردت أف ث٣جُ أذٌ٥ػ٣ٖ ٛػاذا ثّٗػ ٞ؟ ٙػاؿ  :أؾػج ُ٣إٟػى ٢وؾػٌٚى
هادئة
٠ٙت ٖ :إذا أردت أف ث٣جُ أ٣ٖ ٛٗ٥اذا ثّٗ ٞ؟ ٙاؿ  :أفًِ ١ػان أك أذه إٟى
شعًٚة
٠ٙت ٟه  :شؿ٦ان إذا أردت أف أف ث٣جُ ٌِ٣ٟ ٛ٦اذا ال ثؿج ُ٣إٟى ا٣ٟوؾٌٚى؟
ّٖز ٦٢ي كٙاؿ  :ال ً ٤ٝ٣رف هغق ٢جّة طالة بارذف
٠ٙت ٖ :إذا أردت أف ث٣جُ أ٣ٟ ٛٗ٥اذا ال ثَ٦ػ إٟى َ٦٢ػ ر ٌٞ٣؟
ّٖز أٜدػ ٦٢ي كٙاؿ  :ال ً ٤ٝ٣رف هغق ٢جّة طالة با ٤ٌّٟكال ًٝ٣ػ ٤أف
ًج٣جُ بها ار٠ٙ ٕ٥ت ٟه  :شؿ٦ان كل٠ت إٟى ٢ا أرًعق ٛ٦٢
أ٥ت ثصؽ بهغا اٟوٌ٘ كاٖ ٞ٠٣ٟي ٌِٛ٦؟
ٙاؿ  :ال !! ٠ٙت  :ثصؽ به ٖي أذ ٛ٥؟! ٖي أٛٗ٥؟! ٖٛ٣؟! ٖػرٛ؟!
أشؽ به ٖي ٠ٙبي ٖي لعرم
ٙاؿ  :ال بٞ
إ
٠ٙت:أ٥ت ثصؽ بهغا اٟوٌ٘ ٖي ٠ٙب ٛكاٟ ٠ٟٚه ٢جّة طالػة بػه ال ًٝ٣ػ٤
ر٥ػ ٛبؿػ٣اِٛ
أف ًج٣جُ بٌٔػها كال بع أف ثّػؼ اٟقيء اٟغم ً٣جػُ ا٠ٟٚػ
٣٠ٟوؾػػٌٚى كفػػػب٠ٟ ٛظ٣ػػػ كَ٥ػػػؾ كز٥ػػاؾ ٟؿػػت ث٣جػػُ ٠ٙبػػ ٛكإ٣٥ػػا ث٣جػػُ
هغق ارِواء!!
ّٖز اٟػر , ٞكٙاؿ  :لصٌس ٖ ٌٕٝأ٢جُ ٠ٙبي ؟!!
٠ٙت  :بلف ثقهع أف ال إٟػه إال ِّ كأف ٢ص٣ػعان رؾػوؿ ِّ كثؿػزع بػًٌ ٤ػعم
طا ٟٛٚكثقٝو بد ٛكه ٛ٣إٟى ِّ ٖإ ٛ٥بغ ٟٛثٌّـ ٖي راشػة كاي٣ك٦ػاف
كؾػػّادة ٖهػػؼ اٟػرػػ ٞرأؾ ػه كٙػػاؿ  :أًِ٦ػػي ٜجبػػان ِػػ ٤اإلؾػػالـ كادع ٟػػي
كؾوؼ أؾػ ١٠خػ ١أ٠٣ٜػت ِالرػي كؾػاٖػت كّٟػ ٞاٟػرػًٝ ٞػوف أؾػ ١٠بّػع
ذٟٛ
كلعؽ ِّ إذ ًٚوؿ ً ﴿ :ا أًها ا٦ٟػاس ٙػع رػاءث٢ ١ٝوَِػة ٢ػ ٤ربٝػ ١كفػٗاء
٣ٟا ٖي اٟمعكر كهعل كرش٣ة ٣٠ٟال ٞٙ  ٤ٌ٦٢بٗو ِّ ٞكبػش٣جػه ٖبػغٟٛ
ٌٖٗ٠ػشػػػوا هػػػو طٌػػػػ ٣٢ػػػا ًزّ٣ػػػوف ﴾ ّٖزبػػػان رٙػػػواـ ً٠جؿػػػ٣وف ار٥ػػػؽ
كاال٥قػاح كًبصدوف ِ ٤اٟؿّادة ٖي ٌٓػ يػًٚهػا كِّ ًٚػوؿ  ﴿ :أـ شؿػ
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اٟػػغً ٤ارجػشػػوا اٟؿػػكٌات أف ٥زّ٠هػػٜ ١اٟػػغً ٤آ٦٢ػػوا كِ٠٣ػػوا اٟمػػاٟصات ؾػػواء
٢صٌاه ١ك٣٢اثه ١ؾاء ٢ا ًص٣ٝوف ﴾
ٖٗػؽ ِّ بٌٌِ ٤ـ اٟؿّعاء كٌِـ ارفٌٚاء ٖي ا٣ٟصٌا كا٣٣ٟات
ػي فػػاب ًو٢ػػان ٖجل٠٢ػػت كرهػػه ٖػػإذا هػػو كرػػه ٠َ٢ػػ١
ٙػػاؿ اٟقػػٌض  :رػػاء إٟػ إ
ٖؿلٟجه ِ ٤شارجه ٖؿٝت ٜػرت ٌِ٠ه اٟؿالاؿ ًٖ ١٠ػجَ٥ ١٠ٝػػت
ٝ٢جك
إٌٟه ٖإذا د٢وِه ثؿٌٌ٦ٌِ ٤٢ ٞه ٖؿلٟجه ٣ٟ :اذا ثبٝي؟
ٖٚاؿ  :ال أؾجًٌُ اٟجٗ٦ؽ  ٤٢فعة اٟوػٌ٘ كا٠٣ٟػ ٞأفػّػ كِّ ًػا فػٌض أف
ربال ًٝػج ١أٗ٥اؾػي ٟػ ١أِػع أثص٣ػ ٞا٦ٟػاس كال ارلػعٙاء بػٞ
ِ٠ى لعرم
ن
أ٢ػػي كأبػػي كأطػػوثي ٟػػ ١أِػػع أيٌػػ٘ اٟز٠ػػوس ّ٢هػػ ١هػػصٝي ٢زا٠٢ػػة
كؾػػػػكرم ثَػػػاهػ ٖزكػػػت إٌٟػػػٟ ٛجّػػػاٟز٦ي باٟػٌٙػػػة أك ثػػػع٦ٟي ِ٠ػػػى ٢ػػػ٤
ًّاٟز٦ي خ ١اشجبؽ لوثه كل٣ت
ٖؿلٟجه  :هغا اٟوٌ٘ ال بع أف ٟه ؾببان ٖ٣ا اٟؿب ؟ ٖٚاؿ  :ال أدرم
ٖ٠ٚت ِ ٌٕٜ :الٙج ٛبػبٛ
ٖٚاؿ  :ؾٌكة كاؾٙ ُ٣مجي ٠ٙت  :هاثها
ٖٚػػاؿ ٣ٟ :ػػا ٜػػاف ِ٣ػػػم أربػػُ ِقػػػة ؾػػ٦ة ذه ػ أبػػي إٟػػى أ٢ػًٝػػا ٠ٟعراؾػػة
ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغهبت
ّ٢ػػه كأه٦٠٣ػػي أبػػي ه٦ػػاؾ بػػٌ ٤ا٣ٟػػػاٙك كارؾػػواؽ كأ٥ػػا ٖػػي ث٠ػػ ٛاٟؿػػ٤
ا٣ٟبٝػة
ٖ٣٠ػػا أثػػ ١أبػػي دراؾػػجه ؾػػ٦جٌِ ٤ػػع٥ا ٓ٠ػػى اٟػًػػاض ًٖ٠بػػت أف ًٌّػػع٥ي إٟػػى
أ٢ػًٝػػا ر٣ٜػػ ٞاٟعراؾػػة ٖػػػٖن ٖعرؾػػت ٖػػي اٟؿػػ٦ة اٟداٟدػػة ا٣ٟجوؾػػًة
كثّ٣ػػعت أف أرؾ ػ ٖػػي رٌ٣ػػُ ا٣ٟػػواد كأِػػعت اٟؿػػ٦ة كثّ٣ػػعت أف أرؾ ػ
ٖلِػعت اٟؿػػ٦ة خاٟدػة كثّ٣ػػعت أف أرؾػ أًوػػان ٖ٣٠ػا رأل أبػػي ذٟػ ٛأرؾػػ٦٠ي
إٟى أ٢ػًٝا ر ٞ٣ٜدراؾجي كٜػاف اٗ٣ٟػػكض أف أ٥هػي اٟعراؾػة ٖػي أربػُ
ؾ٦وات رثظػج  ٤٢اٟدا٥وًة ٦ٟٝي أ٥هٌجها ٖي ثؿُ ؾ٦وات
 ١ٟثب٘ ّ٢مٌة ِ٠ى كره اررض إال ّٖ٠جها ه٦اؾ ر٦٥ي ٦ٜت أرًع أف أث٣جػُ
بقبابي بٚعر ٢ا أؾجًٌُ
خِ ١عت إٟى اٟػًاض كبعأت أدرس ٖي اٟزاّ٢ة كأ٥ا ال أزاؿ ِ٠ػى اّ٣ٟالػي
ِ٠ػي أٗ٥اؾػي ًوػٌ٘
اٟٝبٌػة كاٟمٌٔػة  ٤ٟٝهغا اٟوٌ٘ اٟقعًع بػعأ ًٝػج١
إ
ِ٠ي شٌاثي ٠٠٢ت  ٜٞ ٤٢فيء  ٜٞفيء رػبجه
إ
 ٤ٟٝاً ٞ٠٣ٟالز٦٢ي !!
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ٙاؿ هغا اٟٝالـ ٠ٜه كهو ًعاُٖ ِبػاثه كًبٝي
ٖؿلٟجه  :ه ٞثم٠ي ؟ ٙاؿ  :ال
٠ٙت  :أكؿ ِالج ٟهغا اٟه ١هو أف ثم٠س ِالٙج ٛباٟغم ٠ٙب ٛبًٌ ٤عًه ً٠ٚبػه
٣ٜا ًقاء ٖصاٌٖ ِ٠ػى اٟمػالة ٖػي ا٣ٟؿػزع ك٢وِػعم ّ٢ػ ٛبّػع ؾػبّة
أًاـ
ك٢وت ارًاـ
كبّع أؾبوع راء٥ي بٌٔػ اٟورػه اٟػغم ٖارٙجػه ٌِ٠ػه كأكؿ ٢ػا رآ٥ػي ِػا٦ٚ٥ي
كٙػاؿ  :رػػؼاؾ ِّ طٌػػان كِّ ًػػا فػٌض إ٦٥ػػي ٖػػي ؾػّادة ٢ػػا ذٙجهػا ٦٢ػػغ ثؿػػُ
ؾ٦وات ٖؿلٟجه ِ ٤اٟوػٌ٘ كا٠٣ٟػ ٞكاالٜجكػاب ٖػإذا هػو ٙػع زاؿ ِ٦ػه ٠ٜػه
كلعؽ ِّ إذ ٙاؿ ً ٤٣ٖ ﴿ :ػد ِّ أف ًهعًػه ًقػػح لػعرق ٟمؾػالـ ك٢ػً ٤ػػد
أف ًو٠ه ًزّ ٞلػعرق هػٌٚان شػرػان ٜل٣٥ػا ًمػّع ٖػي اٟؿػ٣اء ٜػغً ٟٛزّػِّ ٞ
اٟػرؽ ِ٠ى اٟغً ٤ال ًال٦٢وف ﴾
ٙاؿ اٟقٌض :
راء٥ي فظك ًو٢ان كٙاؿ :
ًػػا فػػٌض أطػػي ٢مػػاب بؿػػصػ كأرًػػعؾ أف ثػػع٦ٟا ِ٠ػػى أشػػع ًٚػػػأ ٌِ٠ػػه فػػٌكان ٢ػػ٤
إٟي ٖإذا
اٟٚػآف كًػٌٙه باٟػٌٙة اٟقػٌِة ًٖ٠بت أف أٙاب ٞأطاق ٖ٣٠ا راء
إ
ا٣ٟػًن ٝ٢جك اٟوره هائ٘ اٟمعر ٢وًػب اٟصاؿ
ٖؿلٟجه ٢ ٤٢اذا ثقجٝي؟
ٖٚاؿ:أ٥ا ٢ؿصور!!
ٖؿلٟجه ٢ :ا ِال٢ات ؾصػؾ؟!
ٖٚاؿ :أفّػ بوٌ٘ دائً ١الز٦٢ػي ا٠٣ٟػ ٞكاالٜجكػاب ٠٠٢ػت ٢ػٜ ٤ػ ٞفػيء
كٜػهػػت ٢ظاًٟػػة ا٦ٟػػاس شجػػى أ٢ػػي كأطػػوثي ٟػػ ١أِػػع أثص٣ػػ٢ ٞزاٟؿػػجه١
زكرجي ٜدػت ا٣ٟقا ٜٞبٌ٦٦ا ٖغهبت إٟى أه٠ها ٦٢غ ؾػ٦ة أكالدم أ٢ػ٢ ٞػ٤
٢زاٟؿجه ١خ ١داُٖ ِبػاثه كؾٝت
ٖ٠ٚت ٟه  :ك٣ٟاذا ثزؼـ بل٢ ٛ٥ماب بؿصػ ٢ ّٟٞا ألاب ٛهػو ِٚوبػة ٢ػِّ ٤
ثّػػاٟى ِ٠ػػى بّػػن ّ٢الػػٌّٟ ٛػػ ِّ ٞاي٠ػػُ ٌِ٠ػػ ٛكأ٥ػػت ثّمػػٌه ٖ٦ػػؼع ٦٢ػػٛ
ا٥قػاح اٟمػعر كِّ ًٚػوؿ  ﴿ :ك٢ػا ألػاب٢ ١ٝػ٢ ٤مػٌبة ٖب٣ػا ٜؿػبت أًػعً١ٝ
كًّٗو ِٜ ٤دٌػ ﴾
ِ٠ي اٟػٌٙة اٟقػٌِة
ٖٚاؿ  :ال أ٥ا ٢ؿصور ٖلٙػأ
إ
٠ٙت  :شاؾ ٗ٥ؿ ٛكرا ٛ٠٣ِ ٙكأبقػ باٟظٌػ

ِ٠ي
ٖٚاؿ  :ال ب ٞأ٥ا ٢ؿصور ٖاٙػأ
إ
ِ٠ي ث٦اكٟت ٜلس ٢اء بزا٥بي خٙ ١ػأت اٟٗاثصة كٗ٥دت ٌٖه
ٖ٣٠ا أٜدػ
إ
خ٠ٙ ١ت ٟه  :افػب ٙع ٙػأت ِ!!ٌٛ٠
ٖقػب ا٣ٟاء كطػج
كبّػػع ًػػو ٤ٌ٢اثمػػ ٞبػػي أطػػوق كٙػػاؿ ً :ػػا فػػٌض أبقػػػؾ ٙػػع ٗ٥ػػُ ِّ بج٠ػػٛ
اٟٚػاءة ّٖزبت!! ك٠ٙت ٌٕٜ :؟
ٙاؿ ٙ :ع ٜاف أطي بار٢ؽ ِ٦ػع أ٢ػي كأطػوثي يػواؿ اٌٟػوـ كٖػي ا٣ٟؿػاء
أشوػػ زكرجػه كأكالدق كِّ ًػػا فػٌض إف أ٢ػػي كزكرجػه ثػػعِوف ٟػ ٛكرػػؼاؾ ِّ
طٌػان ِ٠ى ٖ ٛاٟؿصػ ّٖزبت كِّ  ٤٢ذ ٟٛكي٠بػت ٦٢ػه أف ًصوػػ ٢ػُ أطٌػه
إٟي ٖ٣٠ا شوػا ؾلٟت ا٣ٟػًن:هاق ًا ٖالف كرعت اٟؿصػ؟!
إ
أٖال٢ان
فٌكان
طٌّ٠ة ك٢ظعرات
آطػ كرعت
ٙاؿ  :ال ك ٤ٟٝكرعت
٠ٙت  ٌٕٜ :؟!!
ٙاؿ ٣ٟ :ا ذهبت ٦ِ ٤٢عؾ شاؾبت ٗ٥ؿي كثل٠٢ت ٖي اًٍة ﴿ ك٢ػا ألػاب١ٝ
٢ػػ٢ ٤مػػٌبة ٖب٣ػػا ٜؿػػبت أًػػعًٖ ﴾ ١ٝلطػػغت أث٣٠ػػؽ ٢وهػػُ اٟظ٠ػػٖ ٞػػإذا أ٥ػػا
ٟؿت شػًمان ِ٠ى اٟمالة أبعان إهاٖة إٟى أ٥ي ٦٢ػغ ز٢ػ٢ ٤ػع ٤٢اَ٦ٟػػ إٟػى
ارٖػػالـ اٟظٌّ٠ػػة ٖ٣ػػٜ ٤دػػػة ٢قػػاهعثي ٟهػػا أبٔوػػت زكرجػػي كأكالدم
كلار اٟوٌ٘ ًالز٦٢ي ٖبػعأت أثّػايى ا٣ٟظػعرات إلزاٟػة هػغا اٟوػٌ٘ ِ٦ػي
ٖؼاد ٓ٣ي ٓ٣ان ك٦ٜت أٍ ٤أ٥ي ٢ؿصور ٟقعة هغا اٟوٌ٘
ٖزّ٣ت هغق ارٖػالـ كأشػٙجهػا خػ ١أطػغت ٢ػا ثبٚػى ِ٦ػعم ٢ػ ٤ا٣ٟظػعرات
كأٌٟٚجها ٖي ا٣ٟػشاض كلببت ٌِ٠ها ا٣ٟاء كأِ٦٠ت اٟجوبة ٠ٟه ثّاٟى
رػبال ٜػاف ٖػوؽ لػعرم
ٖوِّ ًا فٌض ٢ا ٜعت أّٖ ٞذ ٟٛشجػى فػّػت ٜػلف
ن
كا٥ؼاح ِ٦ي
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اٟولٌة اٟؿادؾة :
أهػػ ٞاٟز٦ػػة ٙػػوـ ؾػػ٣ت ٗ٥وؾػػهِ ١ػػ ٤اٟجّ٠ػػ٘ ب٣صب ػة اٟظ٠ػػ٘ إٟػػى اٟجّ٠ػػ٘
ب٣صبة اٟظاٟ٘
ًصػػػبه ١ربهػػػ ١كًصبو٥ػػػه ربهػػػ ١أشػػػ إٟػػػٌه٢ ١ػػػ ٤أه٠هػػػ ١كأ٢ػػػػواٟه١
كأٗ٥ؿه١
يا٣ٟا ثٚ٠٣وا إٌٟه ٖي ارؾصار كبٝوا  ٤٢طقٌجه ٖي ا٦ٟهار
افجاٙت ٌِو٥ه ١إٟى رؤًجه كثًّٚت ٠ٙوبه٢ ١َِ ٤٢ ١صبجه

ٌٖ٠جػػػػ ٛثص٠ػػػػو كاٟصٌػػػػاة
٢ػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كٌٟت اٟغم بٌ٦ي كبٌٛ٦
ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢ػ
إذا لس  ٛ٦٢اٟود ٖاٟٞٝ
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ٤

كٌٟجػػػ ٛثػهػػػى كار٥ػػػاـ
ٓوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
كبٌ٦ػػي كبػػٌ ٤اّٟػػا٤ٌ٣ٟ
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
ك ٜٞاٟغم ٖوؽ اٟجػػاب
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
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افػػجاٙت ٗ٥وؾػػهٟ ١ػؤًػػة ربهػػ ١شجػػى اؾػػجصٚوا اَ٦ٟػػػ إٌٟػػه ًػػوـ اٌٟٚا٢ػػة
ٖبقػه ِّ ١بغ ٟٛكٙاؿ ﴿ كروق ًو٢كغ ٥اهػة  إٟى ربها ٥اٍػة ﴾
ٖ ٤٢ ٤ٝهالالء كاشغر أف ثٝوف  ٤٣٢ثّٚ٠ت ٗ٥وؾه ١باّٟق٘ ا٣ٟصػـ
ٖٚع ثص ا أك ثصبٌ ٤ه أشعان ر٥ه ٙواـ  ٌٞ٠ٟلػواـ ٦٠ٟهػار أك شػاٌٖ ٚ٠ٟػػآف
أك داع إٟى ِّ ٖهغق ا٣ٟصبة ٠ٟه كلاشبها ٢لرور ٌِ٠ها كا٣ٟجصابوف ٖي
ِّ ًػػػوـ اٌٟٚا٢ػػػة ًٝو٥ػػػوف ِ٠ػػػى ٦٢ػػػابػ ٢ػػػ٥ ٤ػػػور ًٔػػػبًهٌ٠ِ ١هػػػا ار٥بٌػػػاء
كاٟقهعاء
كٙػػع ثصػػ فظمػػان ا أك ثصبٌ٦ػػه ه ٟز٣ػػاؿ كرهػػه أك رٙػػة ٜال٢ػػه أك ثٔ٦زػػه
كدالٟػػه دكف اَ٦ٟػػػ إٟػػى لػػالشه كياِجػػه ٠ٟػػه ٖهػػغق ا٣ٟصبػػة ٌٟٔػػػ ِّ كال
ثؼًػػعؾ ٢ػػ ِّ ٤إال بّػػعان كٙػػع هػػعد ِّ ألػػصابها ٖٚػػاؿ  ﴿ :ارطػػالء ًو٢كػػغ
بّوهٟ ١بّن ِعك إال ا٣ٟج ﴾ ٤ٌٚكٙاؿ  ﴿ :كًوـ ًّن اَٟػا٠ِ ١ٟػى ًعًػه
ؾبٌال ً ا كً٠جا ٌٟج٦ي  ١ٟأثظغ ٖال٥ان
ط٠ػٌال
ًٚوؿ ًاٌٟج٦ي اثظغت  ُ٢اٟػؾوؿ
ن
ن
طغكال ﴾
ٟٚ ع أه٦٠ي ِ ٤اٟغٜػ بّع إذ راء٥ي كٜاف اٟقًٌاف ٟم٥ؿاف
ن
بػػ ٞإف هػػالالء ا٣ٟجصػػابٌ ٤اٟػػغً ٤ارجّ٣ػػوا ِ٠ػػى ٢ػػا ًٔوػػ ِّ ًّػػغبوف ًػػوـ
اٌٟٚا٢ة كً٠ٚ٦ػ شػبه ١إٟػى ِػعاكة ٣ٜػا ٙػاؿ ثّػاٟى  ﴿ :خػً ١ػوـ اٌٟٚا٢ػة
ًٗٝػ بّو ١ٝببّن كً ٤ّ٠بّو ١ٝبّوان ك٢لكا ١ٜا٦ٟار ﴾
كإف  ٤٢أٜبػ أؾباب كٙوع هغا اّٟق٘ ا٣ٟصػـ
اَ٦ٟػ إٟى ارٖػالـ اٟهابًػة اٟجػي ًظػج٠ى ٌٖهػا اٟػرػاؿ با٦ٟؿػاء شجػى ًٚػُ
ٖي  ٠ٙا٦ٟاٍػ إٌٟها أف االطجالط أ٢ػ ِادم ٌٖبعأ ٖي اٟبصح ِػّ٢ ٤قػوؽ
أك ّ٢قوٙة
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كأَِ ٤٢ ١ذ ٟٛإذا ٜا٥ت هغق ارٖالـ ٣٢ا ًٌٖ ُٚها ٢قاهع اٟص كأٟػاـ
كا٣٠ٟؿػػات كاٟٚػػبالت ٖػػإذا رآهػػا اٟقػػباب كاٟٗجٌػػات شػٜػػت ٖػػٌه ١اٟؿ ػا٤ٜ
كأٍهػت اٟباي ٤ك٥ؼِت اٟصٌاء كٙػبت اٟبالء
كٜغ ٤٢ ٟٛرأل لور اٟٗزور ك٢قاهع ا٣ٟزوف ٖال بع أف ث٦عُٖ ٗ٥ؿػه إٟػى
ثٌ٠ٚعها ٖي  ٜٞشٌٖ ٤ي اٟؿوؽ كِ٠ى ٖػافػه كٖػي ٝ٢جبػه كال ًػؼاؿ
اٟقًٌاف ًعِوق إٌٟها ٟغ٣ٟ ٟٛا أ٢ػ ِّ ثّػاٟى بصٗػٌ اٟٗػػكج ِػ ٤اٟؼ٥ػا أ٢ػػ
ٙبػ ٞذٟػ ٛبٔػن اٟبمػػػ ٖٚػاؿ ؾػبصا٥ه ﴿ ٙػ٣٠ٟ ٞػػالًٔ ٤ٌ٦٢وػوا ٢ػ ٤أبمػػاره١
كًصَٗوا ٖػكره ١ذ ٟٛأزٜى ٟه ﴾ ١كٖي اٟصػعًح   :اّٟػٌ ٤ثؼ٥ػي كز٥اهػا
)(13
اَ٦ٟػ 
ك ٤٢أؾباب اٟجّ ٘٠بهغا اّٟق٘
االؾػػج٣اع إٟػػى ارٓػػا٥ي كٙػػع ٙػػاؿ ابػػ٢ ٤ؿػػّود  " : ا٦ٟٔػػاء رٌٙػػة اٟؼ٥ػػا "
ًّ٦ي يػًٚه ككؾٌ٠جه
ِزبان هغا ًٚوٟه اب٢ ٤ؿّود ٣ٟا ٜاف ا٦ٟٔاء ً ٤٢ ُٚاإل٢اء ا٠٣٣ٟوٜػات ًػوـ
ٜػػاف ا٦ٟٔػػاء باٟػػعؼ كاٟقػػّػ اٟٗمػػٌس ًٚػػوؿ رهػػي ِّ ِ٦ػػه  :هػػو رٌٙػػة اٟؼ٥ػػا
ٖ٣اذا ًٚوؿ ٟو رأل ز٢ا٦٥ا كٙػع ث٦وِػت ارلػوات كارٟصػاف كألػبصت ارٓػا٥ي
ثؿٖ ُ٣ي اٟؿٌارة كاًٟائػة كاٟبػ كاٟبصػ كٖ ١ٜي ارٓا٥ي  ٤٢فػػكر ٖ٣ػا
ًغٜػ ٌٖها إال اٟص كأٟػاـ كاّٟق٘ كاٟهٌاـ
ٓن اٟبمػ ؟
ٓ٦ى ٖي اٟصح ِ٠ى
با٠ٟه ِ ٌٛ٠ه ٞؾّ٣ت ٌ٦ٔ٢ان إ
إ
أك ٜٗاٟة ارًجاـ ؟
أك اٟمالة ٖي ا٣ٟؿزع ؟
أك اٟجوبة ؟
٢ا ؾ٦ّ٣ا ِ ٤فيء ٢ػ ٤ذٟػ ٛبػٜ ٞػ ٞإ٥ػاء ب٣ػا ٌٖػه ً٦وػس ا٢ػج ٠ٙػ هػغا
ا٦ٔ٣ٟػػي باٟقػػهوات كثّ٠ػػ٘ با٠٣ٟػػغات ٖبػػعأ ًٗ٦ػػ٘ ٣٢ػػا ِ٦ػػعق كً٠ػػْ ٖػػي
٠ٙػػوب اٟقػػباب كاٟٗجٌػػات كًػػعِوه ١إٟػػى اٟوٟػػوغ ٌٖ٣ػػا كٟػػْ ٌٖػػه كإذا كٟػػْ
اٖ ٠ٟٝي إ٥اء أشعٌٔ٠ٖ ١ٜؿ٠ه ؾبّان إشعاه ٤باٟجػاب
إف ثّ ٘٠اٟقاب بقاب ٢د٠ه كاٖججاف اٟٗجاة بٗجاة ٢د٠ها ٟهو اٟظًػ ارٜبػ
كاٟظً ارَِ١
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ك٢ػػ ٤ثؿػػاه ٞبػػاَ٦ٟػ اٟصػػػاـ أكّٙػػه ذٟػػٖ ٛػػي أشػػع اٟظًػػػً ٤إ٢ػػا ِقػػ٘
ا٦ٟؿػػاء أك ِقػػ٘ ا٣ٟػػػداف كال ًػػؼاؿ اٟقػػًٌاف بػػه شجػػى ًٚػػُ ٖػػي اٟٗاشقػػة
ٌِاذان با٠ٟه
ذـ ِّ هغق اٟٗاشقة اٟقػٌّ٦ة كرّ٠هػا ٙػً٦ػة اٟقػػؾ كاٟٚجػٖٚ ٞػاؿ ﴿ :
كٙع َّ
كاٟغً ٤ال ًعِوف  ِّ ُ٢إاٟهان آطػ كال ًٚج٠وف اٗ٦ٟؽ اٟجػي شػػـ ِّ إال بػاٟص٘
كال ًؼ٥وف ﴾ خ ١ذٜػ ِّ ثّاٟى ِغاب اٟؼ٥اة ًوـ اٌٟٚا٢ة ٖٚاؿ ﴿ :كًّٗ ٤٢ػٞ
ذ ٘٠ً ٟٛأخا٢ان ً وإِ ٟه اّٟػغاب ًػوـ اٌٟٚا٢ػة كًظ٠ػع ٌٖػه ٢ها٥ػان  إال
 ٤٢ثاب ﴾
كٖ ٤٢ ١ٜجاة هٌّت فػبابها كٖوػصت أه٠هػا أك ٙج٠ػت ٗ٥ؿػها بؿػب ٢ػا
ثؿٌ٣ه اّٟق٘ كٖ ٤٢ ١ٜجى أفٔ ٞأًا٢ه كؾاِاثه كأهاع أٗ٥اس شٌاثػه
ٌٖ٣ػػػا ًؿػػػٌ٣ه اّٟقػػػ٘ ك٥صػػػٖ ٤ػػػي ز٢ػػػٜ ٤دػػػػت ٌٖػػػه أ٣ٟػًػػػات كث٦وِػػػت
اٟقهوات
كثػػؾ اٗ٣ٟؿػػعكف ٖػػي ٦ٙػػواثه ١ك٢زالثهػػ٢ ١ظايبػػة اّٟٚػػوؿ كارٖهػػاـ
كٟزكوا إٟى ٢ظايبة أٟػائؼ كإخػارة اٟصػػاـ ٖللػبس اٟقػباب كاٟٗجٌػات شٌػارل
بٌ٢ ٤زالت ثٔػم كفهوات ثؿػم ك٦ٙوات ثّػم كأٖالـ ثؼً ٤كثزػئ
كدكاء ذ٠ٜ ٟٛه اٟمصبة اٟماٟصة كٓن اٟبمػ كاٝ٦ٟػاح اٟصػالؿ ك٢ػٞء كٙػت
ثزػػ إٟػى هػغق
اٟٗػاغ ب٣ا ً ُٗ٦كال ف ٛأف اٟػٖاهٌة اٟؼائعة كٚ٥ك اإلً٣اف إ
اٟجواٖه
ٙاؿ اٟقٌض :
ٜػػاف ابػػِ ٤ػػٟ ١ػػي ًؿػػٖ ٤ٝػػي إشػػعل اٟػػعكؿ ا٣ٟزػػاكرة اٟجػػي ًَهػػػ ٌٖهػػا
اٟؿػػٗور كٜػػاف هػػغا اٟػرػػٌ٦ٓ ٞػػان ٣ّ٦٢ػػان كٜبػػػ أكالدق كب٦اثػػه ٖ٣٠ػػا كلػػ٠ت
إشعل ب٦اثه إٟى ا٣ٟػش٠ػة اٟزاٌّ٢ػة ي٠بػت ٦٢ػه أف ًقػجػم ٟهػا ؾػٌارة ث٦جٚػٞ
بهػػا ٣ٌٜٗػػا فػػاءت ٖٔوػػ كٙػػاؿ :اٟؿػػٌارة ٗ٢جػػاح فػػػ كٙػػع ًجّػػػض ٟػػٛ
اٟٗؿاؽ كثزّ ٛ٠ثظج ٤ًٌ٠باٟػراؿ ٖي اٟقارع كإدارة ا٣ٟػكر كٌٓػ ذ ٟٛكأ٥ػا
كإطواٚ٥ ١ٟ ٛ٥مػ ّٛ٢
ٖللػت اٟٗجاة كبٝت شجى افجػل ٟها اٟؿٌارة كبعأت ثغه كثز ٣ٌٜٗا
فاءت ٖ٣٠ا ا٥هت ؾ٦ة  ٤٢اٟزاّ٢ة كراءت ا٠ًّٟة
ٙاٟت ربٌها  :أرًع أف أٙوي اإلرازة ٖي بػًًاٌ٥ا  ُ٢لعًٚاثي ٟعراؾة أ٠ٟة
اإل٥زٌ٠ؼًة !!
ّٖز ارب ا٣ٟؿ ٤ٌٝكٙاؿ ٖ :ي بػًًاٌ٥ا !! ال هػكرة ٟغٟٛ
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ٖللػت ٌِ٠ه كثباٜت
ٖٚاؿ ٟها  ١ّ٥ :ثغهبٌ ٤ك ٤ٟٝأذه  ّٛ٢أ٥ا أك أطوؾ
ٖٔوبت كٙاٟت :أ٥ا كاخٚة ٖي ٗ٥ؿي كال ً ٤ٝ٣أف أثّػض ٝ٣ٟػكق ٖلبى
ٌِ٠هػػا ٦ٟٝهػػا ثّػػػؼ دكاءق بٝػػت كأ٠ٗٙػػت ِ٠ػػى ٗ٥ؿػػها ٖػػي ٓػٖجهػػا
كأهػبت ِػ ٤اًّٟػاـ كاٟقػػاب شجػى رؽ ٟهػا ٠ٙبػه كدّ٢ػت ٌِ٦ػه كٙػاؿ :
أطػرػػي ٢ػػِ ٤ؼٟجػػ ٛكؾػػوؼ ثؿػػاٖػً ٤إٟػػى بػًًاٌ٥ػػا ٖٗػشػػت اٟٗجػػاة كبػػعأت
ثز٣ػػُ شٚائبهػػا كثػث ػ ٢البؿػػها ٟٝػػ ٤ارب ٖػػي هػػغق ا٣ٟػػػة يٗػػس ِ٦ػػعق
شال شاز٢ان ٖ٣اذا ّٖ ٞ؟
ا ٌٟٞٝكِ ١٠أ٥ه ال بع أف ًزع ن
رُٖ ارب ؾ٣اِة اٟهاثٕ كاثم ٞبلشع أٙاربهً ١ؿٖ ٤ٝي ٢عً٦ة ثٚػُ ِ٠ػى
يػً٘ ٝ٢ة اٝ٣ٟػ٢ة اثم ٞبه كٙاؿ ٟه ً :ا ٖالف !! ه ٞثغٜػ ٖالف اب٦٣ِ ٤ػا
اٟغم ًؿٖ ٤ٝي طٌ٣ة ٖي اٟبػ ؟
ٙاؿ لاشبه  ١ّ٥ :كهػو ال ًػؼاؿ ِ٠ػى شاٟػه ٖػي اٟبػػ ًػِػى أٟػ ١٦كِ٦ػعق
إب ٞكًقجٔ ٞببٌُ اٟؿ ٤٣كاإلٙى ٖؿلٟه لاشب٦ا  :ه ٞثؼكج ؟
ٙػػاؿ  :ال ك٢ػػً ٤ؼكرػػه كهػػو إِػابػػي ٖػػي اٟمػػصػاء ال ًٚػػػ ٟػػه ٙػػػار ًػشػػٞ
بظٌ٣جه  ٜٞشٌ٤
ٖٚاؿ  :شؿ٦ان أ٥ا آت إٟى ٝ٢ة بّع ًػو ٤ٌ٢كؾػوؼ أثٔػعل ِ٦ػعؾ كأرًػعؾ أف
ثعِو ٖال٥ان ٌٟجٔعل ٦ّ٢ا
ٙاؿ  :شؿ٦ان خ ١كدِه كأ ٞٗٙاٟهاثٕ
كراء ارب إٟى اب٦جه كٙاؿ  :ؾوؼ ٥غه ٣ّ٠ٟػة باٟؿٌارة خ ١ثؿاٖػً ٤إٟػى
بػًًاٌ٥ا باًٟائػة ِ ٤يػً٘ ً٢ار رعة
كؾارت اّٟائ٠ة ٖي أ٢اف اٟٞ
ٖ٣٠ا ٜاف ًوـ اٟؿٗػ رّ٣وا اٟصٚائ
ٖ٣٠ػػا ا٥جمػػٕ بهػػ ١اًٟػًػػ٘ إٟػػى ٝ٢ػػة ثورػػه ارب إٟػػى ٢عً٦ػػة لػػاشبه كٙػػاؿ
ٌ٠ٙال ٖي بٌت ٖالف ك٥جٔعل خ ٞ٣ٝ٥ ١اٟؿٗػ
ره٠ه ٥ :ػثاح
ن
كل ٞإٟى بٌت لاشبه ٖػعط٠ت ا٦ٟؿػاء ِ٦ػع ا٦ٟؿػاء كدطػ ٞهػو ِ٦ػع اٟػرػاؿ
يػوًال خػِ ١ػػض ٌِ٠ػه أف
كاٟجٚى بماشبه راِي اإلب ٞكاٖ ١٦ٟٔجصعث ّ٢ه
ن
ًؼكره اب٦جه !! ٖواٖ٘ ٖوران خ ١دِوا ٢لذك٥ان فػٌِان كِٚع اٝ٦ٟاح
خ ١طػج ارب ك ٞٚ٥شٚائ اٟب٦ت اّٟػكس  ٤٢ؾٌارثه إٟى ؾٌارة زكرها
خ ١لػاح بله٠ػه ٌٟظػرػوا ٖظػرػت زكرجػه بليٗاٟهػا كطػرػت اٟب٦ػت اٟػٌٚٙػة
ثٗ٦ن ًعًها ٓ ٤٢بار ا٦٣ٟؼؿ كثجلٖٕ  ٤٢ذبابه كشقػاثه
ٖ٣٠ا رٜبت  ُ٢أبٌها زؼ إٌٟها بقػل زكارها َٖ٦ت أ٥ه ً٣ؼح
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٦ٟٝه بعا رادان كأ٢ػها با٦ٟؼكؿ  ُ٢زكرها ٖلبت كبٝت كثّٚ٠ت بل٢ها
ٖجوره ارب إٟى اٟؼكج كٙاؿ  :زكرج ٛاّٟػكس ثؿجصي أف ثلثي ٟجػّٛ٢ ٜ
ٖجّاؿ أ٥ت كطغها
ػعٟال كٖػػجس بػػاب اٟؿػػٌارة كش٠٣هػػا
ٖ٦ػػؼؿ اٟػرػػٖ ٞػشػػان ٢ؿجبقػػػان ٢جٔ٦زػػان ٢جػ ن
ّ٢ػػه خػػ ١أرٜبهػػا ٖػػي ؾػػٌارثه كفػػ٘ اٟمػػصػاء كٓػػاب بػػٌٜ ٤دبػػاف اٟػ٢ػػاؿ
ك٢وى بها إٟى طٌ٣ة اٟؿّادة
أ٢ػػا ارب ٖٚػػع ٜػػاف شاز٢ػػان ثٔ ٠ػ ِ ٠ػى بٝػػاء ارـ كثوؾػػالثها كررػػُ ببٌٚػػة
اّٟائ٠ة إٟى ب٠عق
ك٢وػػى أؾػػبوع ٖاثمػػ ٞارب بمػػاشبه اٟػػغم ٖػػي ا٣ٟعً٦ػػة كؾ ػلٟه ِػػ ٤أطبػػار
لػػهػق اٟزعًػػع كاب٦جػػه ٖٚػػاؿ ٙ :ػػع رأًجه٣ػػا ٖػػي اٟؿػػوؽ ٙبػػً ٞػػو ٤ٌ٢كه٣ػػا
بظٌػ
ك٢وػػت ارًػػاـ كاٟقػػهور كارب ًجٚ٠ػػى ارطبػػار ٢ػػ ٤لػػاشبه هاثٌٗػػان ٖ٣٠ػػا
٢وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ؾ٦ة اثم ٞبه لاشبه كبقػق بلف اب٦جه ٙع رزٙت بٔالـ
كبّع فهور ذهبت اّٟائ٠ػة ٟؼًػارة اب٦ػجه ١ككلػ٠وا إٟػى ٢عً٦ػة لػاشبه١
كالًصبوق ّ٢ه١
كفٚوا اٟمصػاء ك٢قوا بٌ ٤اٟٝدباف كبعؤكا ًبصدوف ِػ ٤اب٦ػجه ١كطٌ٣جهػا
كبٌ٣٦ا هػً ١بصدػوف إذ أٙب٠ػوا ِ٠ػى طٌ٣ػة ِ٦ػع بابهػا ا٢ػػأة شا٢ػ ٞكبزا٥بهػا
يٗ ٞلٌٔػ ٖ٣٠ا اٙجػبوا ٖإذا هي اب٦جهٖ ١ػشبت كشٌت
كلاشت بؼكرها كراء كأٜػ٢ه١
ٖٝاف زكارها  ٤٢هغا اٟػر ٞطٌػان ٟها  ٤٢راّ٢جها ك ٤٢بػًًاٌ٥ا
٢ ُ٢الشَة أف ثؼكًذ اٟب٦ت بٌٔػػ رهػاها ال ًزػوز ك٦ٟٝػي أكرت هػغق اٟصادخػة
ٟبٌاف ِاٙبة اٟجػؼ كاٟٗػاغ ِ٠ى اٟقباب كاٟٗجٌات
كٙػػع ًػػؼً ٤اٟؿػػًٌاف ٗ٠ٟجػػى أك ٗ٠ٟجػػاة أ٥ػػه رٌ٣ػػ ٞرػػغاب كأف اًٟػػػؼ اٍطػػػ
ّ٢ز ػ بػػه ٖػػإذا ٢قػػى ٖػػي ارؾػػواؽ أك هػػاش ٛاٟػٖػػاؽ ٍػػ ٤أ٥ػػه ًٗ٠ػػت
ارَ٥ار كًٗج ٤اٟوا ٕٙكا٣ٟار ٌٖعّٖه ذ٠ٟ ٟٛجّػض كاٟجبغؿ كًصجػاؿ ٌِ٠ػه
ألصاب اٟقهوات شجى ًّبدوا بػه ا أك بهػا ه ٖػإذا ٙوػوا فػهواثه٦٢ ١ػه ا أك
٦٢ها ه ذهبوا ًبصدوف ِٖ ٤ػًؿة أطػل
ٙاؿ اٟقٌض :

أٌٟٚػػت ٢صاهػػػة ٖػػي أشػػع ا٣ٟؿػػارع ٖ٣٠ػػا طػرػػت ٢ػػ ٤ا٣ٟؿػػزع ٖػػإذا فػػاب
كَ٢هػق ٢ظٌٕ
ً٦جَػ٥ي ِ٦ع ؾٌارثي رؿ٣ه ٥صٌ ٞككرهه فاش
ٖ٣٠ا رأًجه ٖؼِت ك٠ٙت ٟه ٢ :اذا ثػًع ؟!
ٖٚاؿ ٟي  :أ٥ا ًا فٌض ٙػرت أف أثوب
َٖ٦٦ت أ٥ه ؾٌجوب  ٤٢ثهػًػ ا٣ٟظػعرات أك ًٙػُ اًٟػًػ٘ أك اٟٚجػ ٞإذ أف
َ٢هػق ٙع ًوشي بغٟٛ
٦٦ٟٝي ؾلٟجه ك٠ٙت  :ثجوب ٢ ٤٢اذا ؟
ٖٚاؿ ٔ٢ ٤٢ :ازٟة اٟٗجٌات ؟!
ّٖزبت ٦٦ٟٝي ؾٝت ك٠ٙت ٟػه ٢قػزّان ّ٥ :ػ ١اٟص٣ػع ٠ٟػه ِ٠ػى أف كٖٚػٛ
ِّ ٠ٟجوبة
ٙائال  :ك ٤ٟٝه٦اؾ أ٢ػ ً٦ّ٦٣ي  ٤٢اٟجوبة !!
ٖماح بي
ن
٠ٙت ٟه ٢ :ا هو ؟
ٖٚػػاؿ  :إذا ٢قػػٌت ٖػػي اٟؿػػوؽ اٟب٦ػػات ٢ػػا ًجػ٦٦ٜػػي ًٔػػاز٦٦ٟي ٖػػي ٜػػٞ
زاكًة !!
ٖجل َّ ٌٕٜ ٞ٢طعِه اٟقًٌاف
ّٖزبان ٣ٟؿ ١٠ا أك ٢ؿ٣٠ة ه ًؿجٔوًه اٟقًٌاف بَ٦ػػة أك ٣٠ٜػة كهػو ًّ٠ػ١
أ٥ه ؾوؼ ًصاؾ ِ٠ػى اٟظًػػات كاَ٦ٟػػات ك٢ػ ٤أَِػ ١لػٗات أهػ ٞاٟز٦ػة
اٟمبػ ِ ٤اٟقهوات ٟغا ًٚاؿ ٟهً ١وـ اٌٟٚا٢ة  ﴿ :ؾػالـ ِ٠ػٌ ١ٝب٣ػا لػبػث١
ِٖٚ ١ّ٦بػى اٟػعار ﴾ أ٢ػا أهػ ٞا٦ٟػار ٌٖٚػاؿ ٟهػ ﴿ : ١أذهبػج ١يٌبػاثٖ ١ٝػي
شٌاث ١ٝاٟعٌ٥ا كاؾج٣جّج ١بها ٖاٌٟوـ ثزؼكف ِغاب اٟهوف ﴾
ٖه ٞثٝوف  ٤٢اٟمابػً ٤ِ ٤اٟقهوات ٟجٗوز بز٦ات ا١ٌّ٦ٟ
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اٟولٌة اٟؿابّة :
اشػص ِ٠ى ثّ٠ػ ١أشٝػاـ اٟػعً ٤كثّ٣ٌ٠هػا كهػغق ِبػادة ٌَِ٣ػة بػ ٞهػي
كٌٍٗة ار٥بٌاء اٟغً ٤ه ١أرُٖ أه ٞاٟز٦ة ٦٢ازؿ كٟقػؼ ا ١٠ّٟكِ٠و ٢ػثبجػه
ٙاؿ ِّ ٦ٟبٌه  ﴿ :ك ٞٙرب زد٥ي ِ٣٠ػان ﴾ ك٢ػا أ٢ػػ ِّ رؾػوٟه بً٠ػ االزدًػاد
 ٤٢فػيء إال ٢ػ ٤ا٠ّٟػ ١ك٢ػَ٥ ٤ػػ ٖػي شػاؿ أٜدػػ ا٦ٟػاس كرػع ِ٦ػعه٢ ١ػ٤
اّٟؼكؼ ِ ٤ا ١٠ّٟكثّ٣٠ه كشوػور ٢زاٟؿػه كٙػػاءة ٜجبػه ٢ػا أٓػػؽ ٜدٌػػان
٦٢هٖ ١ي ٟزذ اٟزه ٞكاٟؿٗاهة

)(14هلتفلهػيًٕ ه
)(15هلتفلهػيًٕ ه
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أك٦ٗٙي ٢ػة فاب ًعرس ٖي ا٣ٟػش٠ة اٟزاٌّ٢ة كٙاؿ٦ِ :عم ؾػالاؿ ! ٠ٙػت:
ِ٠ػي
٢ا ؾالا ٟٛ؟ ٖٚاؿ  :إذا أردت أف أل٠ي ا٦ٟاٖ٠ة ٜاٟوثػ كاٟوصى هً ٞز
إ
أف أثوهل أـ أل٠ي ٌٓ ٤٢ػ يهارة ؟!
ّٖزبػػت ٢ػػ ٤ؾػػالاٟه كٍ٦٦ػػت أ٦٥ػػي ٟػػ ١أٖهػػ ١كي٠بػػت ٦٢ػػه إِػػادة اٟؿػػالاؿ
ٖلِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادق ٣ٜػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
هو !!
ٖ٠ٚت :يبّان ًز ِ ٌٛ٠أف ثجوهل ِ٦عؾ فٖ ٛي هغا ؟!!
ٖٚاؿ  :هغق اٟمالة ثبػع ٦٢ي ٖ٣٠اذا أثوهل ٟها ؟!
كٙاؿ اٟقٌض :
أٌٟٚت ٣٠ٜة ٖي أشع ا٣ٟؿارع شوؿ أشٝاـ اًٟهػارة اٟٝبػػل كاٟمػٔػل ٖ٣٠ػا
طػرػت أ٢ؿػػ ٛبػػي فػػاب رػػاّ٢ي كٙػػاؿ  :ذٜػػػت ًػػا فػػٌض أف ٢ػػ ٤اؾػػجٌ٢ ٌٚػػ٤
بؿب االشجالـ ٖإ٥ه ً٠ؼ٢ه أٟؿٞ
٥و٢ه كهو ر٦
٠ٙت ٟه  ١ّ٥ :لصٌس
ٖمػاح بػي كٙػاؿ  :هػ ٞاٟػغم ً٠ؼ٢ػه كهػوء ٖٚػى ٜوهػوء اٟمػالة أـ ٓؿػٞ
ٜا ٞ٢؟!
٠ٙت  :بػ٠ً ٞؼ٢ػه ٓؿػٜ ٞا٢ػ٣ًّ ٞػ ١رؿػعق ٠ٜػه با٣ٟػاء ٖػإف ٟػًّٗ ١ػٟ ٞػ١
ًػثُٗ شعخه كباٟجاٟي ال ثمس لالثه
ٖٚػػاؿ  :كِّ ٦٢ػػغ ؾػػ٦وات إذا الػػابج٦ي ر٦ابػػة ٖػػي ا٦ٟػػوـ اٜجٌٗػػت باٟوهػػوء
ٜوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء
اٟمالة ك ١ٟأِ ١٠بوروب أٟؿٖ ٞي هغق اٟصاٟة إال اٍف !!
كال ِز أف ثػد ٢د ٞهغق ارؾك٠ة ٖػي ز٢ػٙ ٤ػ٣٠ِ ٞػاؤق كٜدػػ رهاٟػه بػٞ
ٙع أطبػ ا٦ٟبي  أف ِ ٤٢ال٢ات اٟؿاِة أف ً ٞٚا ١٠ّٟكًٝدػػ اٟزهػٖٗ ٞػي
اٟصعًح   :إف  ٤٢أفػػاط اٟؿػاِة أف ًػٖػُ ا٠ّٟػ ١كًٝدػػ اٟزهػ ,(14)  ٞكٙػاؿ
)(15
 :إف بًٌ ٤عم اٟؿاِة رًا٢ان ًػُٖ ٌٖها ا ١٠ّٟكً٦ؼؿ ٌٖها اٟزه ٞ
كَ٥ ٤٢ػ ٖي ٢زاٟؽ ٜدٌػ  ٤٢ا٦ٟاس اٌٟوـ كرػع أ٥هػا ثقػٔ ٞبّ٣مػٌة ٢ػ٤
ؾ٣اع أك َ٥ػ ٢صػـ أك بل٢ور ثاٖهة كأشادًح ال ثٌٗع ٖي دً ٤كال دٌ٥ا
ٙاؿ اٟقٌض :
ػال ٖٝدػػػ ًٟٔهػػ ١شجػػى
ر٠ؿػػت ٢ػػػة ٖ ػي ٢ز٠ػػؽ ٌٖػػه أٜدػػػ ٢ػػ ٤أربّػػٌ ٤ررػ ن
ارثّٗت ألواثه ١ك٢وى ٙػابة ؾاِة ِ٠ى ذٟٛ

)(16ه َ يه .تىلذْهَ .ح.كلهَ .يفظه,ً.هٌَُه ٔثه سه ه
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ِ٠ي كٜاف اٟغم بزا٥بي  ٤٢أٜػابػهٖ ١اٟجؿػ٣ت
ٖصاكٟت إؾٝاثهٖ ١ق٘
إ
٦٢ه أف ًؿٝجهٖ ١ماح بهٖ ١ؿٝجوا
ٖ٠ٚت ٟه: ١
٦٢ػػغ أف ر٠ؿػػ٦ا كأ٥ػػج ١ثجصػػعخوف ٖػػي أ٢ػػور ال أدرم هػػ ٞثٝج ػ ٖػػي لػػصٌٗجة
ؾالاال
اٟصؿ٦ات أـ اٟؿٌكات ك ٤ٟٝأؾل١ٟٝ
ن
 ١ٝ٠ٜثصَٗوف ؾورة ﴿  ٞٙهو ِّ أشع ﴾ ؟
ٖجماًصوا ١ّ٥ ١ّ٥ :
ٖ٠ٚت ٢ :ا ٦ّ٢ى ﴿ ِّ اٟم٣ع ﴾ ؟
ٖؿٝجوا رٌّ٣ان ٖ٠ٚت :ثصَٗوف ؾورة ا٘٠ٟٗ؟
ٙاٟوا ١ّ٥ ١ّ٥ :
﴾ ؟! ٖؿٝجوا
ٖ٠ٚت ٢ :ا ٦ّ٢ى ﴿ ٓاؾ٘ إذا كٙ
ٖ٠ٚت ٟ :و أ ١ٝ٥أخ٦اء ر٠وؾٙ ١ٝػػأث ١ثٗؿػٌػ آًػة أك فػػح شػعًح أك ثّ٣٠ػج١
ش٣ٝان  ٤٢أشٝاـ اٟعًٟٝ ٤اف طٌػان  ١ٟٝكأٙوـ
كٙع ٙاؿ أبو اٟٚاؾػ :  ١أً٣ػا ٙػوـ ر٠ؿػوا ٖليػاٟوا اٟز٠ػوس خػ ١ثٗػٙػوا
ٙب ٞأف ًغٜػكا ِّ كًم٠وا ِ٠ى ٥بٌػه  إال ٜا٥ػت ِ٠ػٌه٢ ١ػ ِّ ٤ثػػة ا أم
)(16
خلر كِٚوبة ه إف فاء ِغبه ١كإف فاء ٓٗػ ٟه ١
كاّٟز  ٤٢أٙواـ ًقٔ٠وف ٢زاٟؿه ١ب٣ا ال ًٌٗػع ٖػإذا ث٠ٝػ٢ ١ػًٌٗ ٤ػعه١
أك ًٚ٠ي ٌِ٠ه٣٠ٜ ١ة أِػهوا ِ٦ه كفّػكا باٞ٠٣ٟ
كافػػجاٙوا إٟػػى االفػػجٔاؿ بٌٔػػػ ذٟػػ٢ ٛػػ ٤اٟجواٖػػه كًظقػػى ِ٠ػػى هػػالالء أف
ًٝوف بهػ ١فػبه ٣٢ػٙ ٤ػاؿ ِّ ٖػٌه ﴿ : ١كإذا ذٜػػ ِّ كشػعق افػ٣لزت ٠ٙػوب
اٟغً ٤ال ًال٦٢وف باٍطػة كإذا ذٜػ اٟغً ٤٢ ٤دك٥ه إذا هً ١ؿبقػكف ﴾
ذٜػ طاٟع ب ٤لٗواف – كهػو أشػع اٟبٔ٠ػاء اردبػاء – ٜػاف ًّ٣ػػ ٢زاٟؿػه بجػغاٜػ
ارطبار كاٟجارًض كاردب
ٖٚػػػاؿ ٟػػػه ررػػػً ٞو٢ػػػان  :أًهػػػا ارٌ٢ػػػػ ٢ػػػا ٟػػػي إذا رأًػػػج ١ٝثجػػػغاٜػكف ارطبػػػار
ِ٠ي ا٦ٟوـ ؟!
كثجعارؾوف اٍخار كثج٦افعكف ارفّار ٠٠٢ت ككُٙ
إ
ٖٚاؿ ٟه طاٟع  :ر ٛ٥ش٣ار ٖي لورة إ٥ؿاف
إف اٟػػغم ه٣ػػه ٖػػي دٌ٥ػػاق ارٜػػ ٞكاٟقػػػب كا٦ٟػػوـ كًجٔاٖػػِ ٞػػ ٤ي٠ػ
ّ٥ػػ ١إ
ا٠ّٟػػػ ١كثّ٠ػػػ ١اٟػػػعً ٤هػػػو أفػػػبه باٟػػػعكاب كأٙػػػػب إٟػػػى اٟظػػػػاب شٌاثػػػه
٢صعكدة كأٗ٥اؾه ّ٢عكدة كأكٙاثه هائّة
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ٖا٥جبه أف ث٣وي شٌاث ٛؾعل
كٟج ٤ٝأ٥ت ا٣ٟبادر إٟى إٖادة ا٦ٟاس ٖي ٢زاٟؿه ١أشوػ ّ٢ػٜ ٛجابػان ٥اّٖػان
كاٙػأ ٌِ٠ه٦٢ ١ػه كٟػو ٣ٟػعة ِقػػ دٙػائ٘ ثؼٜػوف بهػا ٢ز٠ؿػ ١ٝكثًهػػكف
ٗ٥وؾ١ٝ
ٙاؿ إبػاهٌ ١اٟجٌ٣ي :
أثٌت أبا ًوؾٕ اٟٚاهي أِودق ٖي ٢ػض ٢وثه ٖورعثه ٣ٔ٢ى ٌِ٠ه
ٖ٣٠ا أٖاؽ ٙاؿ ٟي ً :ػا إبػػاهٌ ١أًه٣ػا أٖوػ٠ٟ ٞصػاج ٖػي ر٢ػي اٟز٣ػار أف
رارال أك راٜبان
ًػٌ٢ها اٟػرٞ
ن
ٖ٠ٚت  :راٜبان ٖٚاؿ :أطًلت
٠ٙت ٢ :افٌان ٙاؿ  :أطًلت
٠ٙت ٌٖ ٞٙ :ها رهي ِّ ِ!! ٛ٦
رارال كأ٢ا ٢ا ال ًوٙػٕ
ٙاؿ  :أ٢ا ٢ا ًو٦ِ ٕٙعق ٠ٟعِاء ٖارٖو ٞأف ًػٌ٢ه
ن
ِ٦عق ٖارٖو ٞأف ًػٌ٢ه راٜبان
ٖ٠ٚت  ِّ ُٗ٥ :بّ ٛ٣٠كرؼاؾ ِ٦ي طٌػان خ٣ٙ ١ت ٦ِ ٤٢عق
ٖ٣ا بٔ٠ت باب دارق شجى ؾّ٣ت اٟمػاخ ٌِ٠ه كإذا هو ٙع ٢ات رش٣ه ِّ
كٙاؿ اٌٟٚٗه اٟواٟزي:
دط٠ت ِ٠ػى أبػي اٟػًصػاف اٟبٌػك٥ػي كهػو ًزػود بٗ٦ؿػه كٙػع شقػػج ٗ٥ؿػه
كهاؽ به لعرق ٖجغٜػ كهو ٖي ث ٛ٠اٟصاٟة ٢ؿلٟة ٖي ا٣ٟوارًح ٦ٜت ٙػع
شعخجه بها ٖٚاؿ ٟي:
٠ٙ ٌٕٜت ٟي ًو٢ان شؿاب اٟزعات  ٤٢رهة ارـ؟!
ٖ٠ٚت ٟه  -إفٗاٙان ٌِ٠ه  : -أٖي هغق اٟصاٟة ؟!
ٖٚاؿ ٟي ً :ا هغا !! أكدع اٟعٌ٥ا كأ٥ا ِا ١ٟبهغق ا٣ٟؿػلٟة أال ًٝػوف طٌػػان ٢ػ٤
أف أ٢وت كأ٥ا راه ٞبها ؟!
ٖلِعت ٌِ٠ه ث ٛ٠ا٣ٟؿلٟة ٖصَٗها
خ ١طػرت ٦ِ ٤٢عق ٖ٣٠ا لػت ٖي اًٟػً٘ ؾّ٣ت اٟمػاخ ٌِ٠ه
ٖاثٌّ بهغق اٟه ١٣اٌ٠ّٟة كاب٠ِ ٛى ثٚمػٌػؾ كد٥ػو ه٣جػ ٛكاؾػجعرؾ ٢ػا
ٖػط ٣ِ ٤٢ػؾ كثعارؾ أكٙاث ٛكأٗ٥اؾ ٛأف ثغه ؾعل
ِود ٗ٥ؿ ٛأف ال ً٣ػ ًػوـ إال كٙػع ٙػػأت لػٗصات ٢ػٜ ٤جػاب ٥ػاُٖ أك ثّ٣٠ػت
ثٗؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌػ
آًة أك ٦ّ٢ى شعًح

كإذا ٢ػ بً ٛوـ ٖ ١٠ثٝجؿ ثٚى ك ١ٟثؿجٗع ِ٣٠ان ٖ٣ا ذاؾ ٣ِ ٤٢ػؾ
كي ٠ا ٤٢ ١٠ّٟأؾباب دطوؿ اٟز٦ة ٙ ,ػاؿ   :ك٢ػ ٤ؾػ ٛ٠يػًٚػان ً٠ػج٣ؽ
ٌٖه ِ٣٠ان  ,ؾهٟ ِّ ٞه به يػًٚان إٟى اٟز٦ة  ,ك٢ػا ارج٣ػُ ٙػوـ ٖػي بٌػت ٢ػ٤
بٌػػػوت ِّ ًج٠ػػػوف ٜجػػػاب ِّ كًجعارؾػػػو٥ه بٌػػػ٦ه ١إال ٥ؼٟػػػت ِ٠ػػػٌه ١اٟؿػػػ٦ٌٝة
كٓقٌجه ١اٟػش٣ة كشٗجه ١ا٣ٟالئٝة كذٜػه٦ِ ٤٣ٌٖ ِّ ١عق  ,ك ٤٢بًػل بػه
)(17
ِ٠٣ه ً ١ٟؿػع به ٥ؿبه
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اٟولٌةاٟدا٦٢ة :
أه ٞاٟز٦ة َِ٣وا ربه ١ش٘ اٟجَّػٌٙ ١ػا٢وا ِ٠ػى أٙػعاـ اٟظػوؼ طػاٖوا
٢ػػ ٤كًػػالت اٟػػغ٥وب كثػٜػػوا ٟػػغة ٌِقػػهٖ ١ػػي ؾػػبٌ ٞأف ًٚ٠ػػوا ربهػػ ١كهػػو
راض ِ٦ه٢ ١اِؼ ب٢ ٤ا ٟٛرهي ِّ ِ٦ه
ٜاف فابان  ٤٢اٟمصابة ٢جؼكج ٖي ا٣ٟعً٦ة
كؾوس ٟه اٟقًٌاف ًو٢ان كأٓػاق بزارًة ٟػر ٤٢ ٞار٥مار
ٜػال ٦٢ه٣ػا
ٖظال بها ِ ٤أٌِ ٤ا٦ٟاس كٜاف اٟقًٌاف خاٟده٣ا ًٖ ١٠ؼؿ ًؼً٤
ن
ٟماشبه شجى زٌ٥ا
ٖ٣٠ػػا ٖػػػغ ٢ػػاِؼ ٢ػػ ٤رػ٢ػػه ثظ٠ػػى ِ٦ػػه اٟقػػًٌاف ٖبٝػػى كشاؾ ػ ٗ٥ؿػػه
كال٢ها كطػاؼ ٢ػِ ٤ػغاب ِّ كهػاٙت ٌِ٠ػه شٌاثػه كأشايػت بػه طًٌكجػه
شجى أشػؽ اٟغ٠ٙ ٥به
ٖزاء إٟى يبٌ ا٠ٟٚوب كك ٕٙبػًٌ ٤عًػه كلػاح ٢ػ ٤شػػ ٢ػا ًزػع كٙػاؿً :ػا
رؾوؿ ِّ إف اربّع ٙع ز٥ا ًٖهػ٥ي
ٖلِػض ِ٦ه ا٦ٟبي 
ٖزاء  ٤٢فٚه اٍطػ ٖٚاؿً:ا رؾوؿ ِّ زٌ٥ت ًٖهػ٥ي
ٖٚاؿ : كًص ٛاررُ ٖاؾجٔٗػ ِّ كث إٌٟه
ٖػرُ ٌٓػ بٌّع ٖ ًً٘ ١٠لبػان
ّٖاد إٟى ا٦ٟبي  كٙاؿً:ا رؾوؿ ِّ يهػ٥ي
ٖٚاؿ رؾوؿ ِّ  : كًص ٛاررُ ٖاؾجٔٗػ ِّ كث إٌٟه
ٙاؿ ٖ:ػرُ ٌٓػ بٌّع خ ١راء ٖٚاؿ ً :ا رؾوؿ ِّ يهػ٥ي
ٖماح به ا٦ٟبي  كٙاؿ:كً ٛ٠ك٢ا ًعرً٢ ٛا اٟؼ٥ا؟
خ ١أ٢ػ به ًٖػد كأطػج
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خ ١أثاق اٟداٌ٥ة ٖٚاؿ ً :ا رؾوؿ ِّ ,زٌ٥ت ًٖهػ٥ي
ٖٚاؿ :كً ٛ٠ك٢ا ًعرً٢ ٛا اٟؼ٥ا؟
كأ٢ػ به ًٖػد كأطػج
خ ١أثاق كأثاق ٖ٣٠ا أٜدػ ٌِ٠ه
ؾلؿ رؾوؿ ِّ ٙ و٢ه :أبه ر٦وف؟
ٙاٟواً:ا رؾوؿ ِّ ٢ا ِ٦٣٠ا به بلؾان
ٖٚاؿ  :أفػب ط٣ػان ؟ ٖٚاـ ررٖ ٞاؾجٝ٦هه كف٣ه ًٖ ١٠زع ٦٢ه رًس ط٣ػ
ٖاٟجٗت إٌٟه ا٦ٟبي  كٙاؿ:ه ٞثعرم ٢ا اٟؼ٥ا؟
شالال
ٙاؿ ١ّ٥ :أثٌت  ٤٢ا٢ػأة شػا٢ان ٢ ,د٢ ٞا ًلثي اٟػر ٤٢ ٞا٢ػأثه
ن
ٖٚاؿ ٣ٖ : ا ثػًع بهغا اٟٚوؿ؟!
ٙاؿ:أرًع أف ثًهػ٥ي
ٖٚاؿ ٖ ١ّ٥: ل٢ػ به أف ًػرٖ ١ػر ١شجى ٢ات 
ٖ٣٠ا ل٠وا ٌِ٠ه كدٖ٦وق ٢ػ ا٦ٟبي ٠ِ ى ٢وهّه  ُ٢بّن ألصابه
ٖؿ ُ٣ا٦ٟبي  ررًٚ ٤ٌ٠وؿ أشعه٣ا ٟماشبه:
اَ٥ػإٟى هغا اٟغم ؾجػ ِّ ٌِ٠ه ك ١ٟثعِه ٗ٥ؿه شجى رر ١رر ١اٟٝالب
ٖؿٝت ا٦ٟبي  خ ١ؾار ؾػاِة شجػى ٢ػػ بزٌٗػة ش٣ػار ٙػع أشػٙجػه اٟقػ٣ؽ
شجى ا٥جٗض كارثّٗت ررالق
ٖٚاؿ : أًٖ ٤الف كٖالف ؟
ٙاال٥:ص ٤ذاف ًا رؾوؿ ِّ
ٙاؿ  :ا٥ؼال ٖٝال  ٤٢رٌٗة هغا اٟص٣ار
ٙاالً:ا ٥بي ِّ !! ٓٗػ ِّ ً ٤٢ ٟٛل ٤٢ ٜٞهغا؟
ٖٚاؿ ٢: ا ٠٥ج٣ا ِ ٤٢ػض أطٌ٣ٝا آٗ٥ان أفع  ٤٢أ ٜٞاٌ٣ٟجة ٟٚع ثاب ثوبة
ٟػػو ٙؿػػ٣ت بػػٌ ٤أ٢ػػة ٟوؾػػّجه ١كاٟػػغم ٗ٥ؿػػي بٌػػعق إ٥ػػه اٍف ٟٗػػي أ٥هػػار
)(18
اٟز٦ة ً٣ٔ٦ؽ ٌٖها
ًٖوبى ٣ٟاِؼ ب٢ ٤ا ١ّ٥ ٟٛكٖ ُٙي اٟؼ٥ا كهج ٛاٟؿجػ اٟػغم بٌ٦ػه كبػٌ٤
ربه ٦ٟٝه ٣ٟػا ٖػػغ ٢ػّ٢ ٤مػٌجه كذهبػت ا٠ٟػغات بٌٚػت اٟصؿػػات كَِ٣ػت
اٟؿٌكات ٖ٦عـ كثاب ثوبة ٟو ٙؿ٣ت بٌ ٤أ٢ة ٟوؾّجه١
كال ًّ٦ي ٜال٦٢ا ِ٢ ٤اِؼ  أ٦٥ا  ٤٢ ٜٞ ٤٢ ٠ً٥كٖ ُٙي ٜبٌػة أف ًًاٟػ
بإٙا٢ػػة اٟصػػع ٌِ٠ػػه ٟٝػػ ٤اٟػػغم ٥ػًػػعق هػػو أف ال ثػػج ٤ٝ٣اّ٣ٟمػػٌة ٢ػػ ٤ا٠ٟٚػ
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شجػػى ًلٟٗهػػا كال ًصػػعث ٦٢هػػا ثوبػػة كٙػػع أطبػػػ ا٦ٟبػػي ِ ػػ ٤أشػػواؿ ا٠ٟٚػػوب
ٖٚاؿ :ثّػض اٟٗج٠ِ ٤ػى ا٠ٟٚػوب ٜاٟصمػٌػ ِػودان ِػودان ٖػلم ٠ٙػ أفػػبها
ٝ٥ت ٌٖه ٝ٥جة ؾوداء كأم ٠ٙػ أٝ٥ػهػا ٝ٥ػت ٌٖػه ٝ٥جػة بٌوػاء شجػى ثمػٌػ
ِ٠ى ٠ٙبٌ٤
ِ٠ى أبٌن ٢د ٞاٟمٗا ٖال ثوػق ٖج٦ة ٢ا دا٢ت اٟؿ٣اكات كاررض
كاٍطػػػ أؾػػود ٢ػبػػادان ٜػػاٟٝوز ٢زظٌػػان ال ًّػػػؼ ّ٢ػكٖػػان كال ًٝ٦ػػػ ٝ٦٢ػػػان إال ٢ػػا
)(19
أفػب  ٤٢هواق
ٖلً ٤ث ٛ٠ا٠ٟٚوب اٟبٌواء اٟجي ثػثزٕ إذا كّٙت ٖي اّ٣ٟمٌة ٖجؿارع إٟػى
اٟجوبػػة كاإل٥ابػػة ٖػػإف اٟجؿػػاه ٞباٟػػغ٥وب هػػو يػًػػ٘ اٟؿػػوء اٟظػػغالف ٖػػي
اٟعٌ٥ا كاٍطػة كأه ٞاٟز٦ة إذا ذٜػكا ثغٜػكا
ه ٞؾّ٣ت ِ ٤ا٦ّٟٚبي؟ اإل٢اـ اّٟا ١ٟا٣ٟصعث
ٜاف ٖي فبابه ًقػب ا٦ٟبٌغ كًمص اٟٗؿاؽ
ٖعِا ألصابه ًو٢ان ٌٟؿٝػكا ِ٦عق كّٙع ِ٠ى اٟباب ً٦جَػه١
ٖ٣ػ فّبة ب ٤اٟصزاج اإل٢اـ ا٣ٟصعث كا٦ٟاس طٗ٠ه ًهػِوف
ّٖز ا٦ّٟٚبي  ٤٢ثػؼاش٣ه٠ِ ١ػى هػغا اٟقػٌض ٖؿػلؿ أشػعه ١كٙػاؿ٢ :ػ٤
هغا؟
ٙاؿ :اإل٢اـ فّبة ب ٤اٟصزاج
ٖٚاؿ ٢ؿجهؼئان  :كأًـ فّبة؟!
ٙاؿ٢ :صعث ِا١ٟ
ٖ٣٠ا ؾ ُ٣ا٦ّٟٚبي ٣٠ٜة ا ٢صعثه ٙاـ إٟػى فػّبة كٙػاؿ ٟػه٢ -:ؿػجهؼئا ن: -
شعخ٦ي اًّ٦ي ٢ا د٢ت ٢صعخان ٖصعخ٦ي ه
َٖ٦ػ إٌٟه فّبة كٙاؿ٢ :ا أ٥ت  ٤٢ألصاب اٟصعًح ٖلشعخٛ
ٖٔو ا٦ّٟٚبي كأفهػ ؾ٦ٌٝه كٙاؿ:ثصعخ٦ي أك أيّ ٛ٦بؿ٦ٌٝي؟!
ٖاٟجٗت إٌٟه فّبة كٙاؿ  :شعخ٦ا ٦٢مور ِ ٤ربّي ِ ٤أبي ٢ؿّود ٙ ػاؿ
)(20
ٙ :اؿ رؾوؿ ِّ  : إذا  ١ٟثؿجس ٖال٢ ُ٦ا فكت
ٖ٣٠ا ؾ ُ٣ا٦ّٟٚبي هغا اٟصعًح كاٖ٘ ٦٢ه ٠ٙبان لاٌٖان كثغٜػ ٢ا ًصارب بػه
ربه ٦٢غ ؾػ ٤ٌ٦كر٢ػى ؾػ٦ٌٝه كررػُ إٟػى ٦٢ؼٟػه كٙػاـ إٟػى رٌ٣ػُ ٢ػا ٜػاف
ِ٦ػػعق ٢ػػ ٤اٟقػػػاب ٖهػاٙػػه خػػ ١اؾ ػجلذف أ٢ػػه باٟؿػػٗػ إٟػػى ا٣ٟعً٦ػػة  ٠ًٟػ

ا٠ّٟػػ ١كالزـ ٢اٟػػ ٛبػػ ٤أ٥ػػؽ شجػػى شٗػػٌ ِ٦ػػه كألػػبس ٢ػػٜ ٤بػػار ا٣٠ّٟػػاء
ا٣ٟصعخٌ ٤كؾب هعاًجه ٢وَِة ِابػة ٦ٟٝها لادٖت ٠ٙبان شٌان

لٗصة 48

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة
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اٟولٌة اٟجاؾّة :
ه ٞأد٠ِ ٟٛػى ِبػادة ٢ػ ٤أَِػ ١اّٟبػادات ٜػاف رؾػوؿ ِّ ٠ًّٗ هػا ِ٠ػى
رٌ٣ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ
أشواٟػػه بػػ ٞأ٢ػػػ ِّ ثّػػاٟى ا٣ٟػػال ٤ٌ٦٢بّٗ٠هػػا بّػػع اٟمػػالة كبّػػع اٟمػػٌاـ
كبّع اٟصذ بػ ٞكأخ٦ػاء اٟٚجػاؿ كٙبػ ٞاًّٟػاـ كبّػعق كٙبػ ٞا٦ٟػوـ كبّػعق
كٙب ٞدطوؿ اٟظالء كبّعق كهي  ُ٢ذ ٟٛال ثصجاج إٟى اؾجٚباؿ اٟٚب٠ة كال
ؾػػجػ اّٟػػورة كال ّٖ٠هػػا ٖػػي ر٣اِػػة كال اٟؿػػٗػ رر٠هػػا كال إٗ٥ػػاؽ رًػػاؿ
كاشع رر٠ها
هػػغق اّٟبػػادة ًؿػػجًٌُ ّٖ٠هػػا اٟٝبٌػػػ كاٟمػػٌٔػ كا٦ٟٔػػي كاٌٟٚٗػػػ كاٟػرػػٞ
كا٣ٟػأة كاّٟا ١ٟكاٟزاه ٞكا٣ٟقٔوؿ كاٟٗارغ
هِ ٞػٖت هغق اّٟبادة ؟؟
هي اٟجي ٢عح ِّ ثّاٟى اٟماٟصٌ ٤كاٟماٟصات بل٥ه٠ًّٗ ١و٥ها دائ٣ان ٖٚاؿ:
﴿ كاٟغاٜػًٜ ِّ ٤دٌػان كاٟغاٜػات أِع ِّ ٟهّٗ٢ ١ػة كأرػان ٌَِ٣ان ﴾
كٙػػاؿ  : أال أ٥بػػك ١ٝبظٌػػػ أِ٣ػػا , ١ٟٝكأزٜاهػػا ِ٦ػػع ٠٢ػػٌ , ١ٝٝكأرّٖهػػا ٖػػي
درراث , ١ٝكطٌػ  ٤٢ ١ٟٝإٗ٥اؽ اٟغه كاٟورؽ  ,كطٌػ  ٤٢ ١ٟٝثٚ٠وا ِػعك, ١ٜ
ٖجوػبوا أِ٦اٙه ١كًوػبوا أِ٦ا ١ٝٙ؟! ٙػاٟوا  :ب٠ػى ٙ ,ػاؿ  :ذٜػػ ِّ ثّػاٟى 
)(21

)(21ه َ يه .تىلذْهَ بههل.جيه,هٌَُهصحٕ
)(22ه َ يه .ىس.يٓهَ بهه .سىٕٓ,هٌَُهصحٕ ه
)(23ه َ يهلسيل ه
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ٙاؿ ّ٢اذ ب ٤رب٢ :  ٞا فيء أ٥زى ِ ٤٢غاب ِّ  ٤٢ذٜػ ِّ
كٜاف أبو هػًػة ً ؿبس ٖي اٌٟوـ كا٠ٌ٠ٟة أٜدػ  ٤٢أخ٦ى ِقػ أ ٕٟثؿػبٌصة!!
كًٚوؿ :هغا اٟجؿبٌس أٖج ٛبه ٗ٥ؿي  ٤٢ا٦ٟػار ك٢ػ ٤أٖوػ ٞارذٜػار ٙػػاءة
آًة اٟٝػؾي دبػ  ٜٞلالة ٝ٢جوبػة ٙػاؿ ٢ : ػٙ ٤ػػأ آًػة اٟٝػؾػي ٖػي دبػػ
 ٜٞلالة ً ١ٟص ٞبٌ٦ه كبٌ ٤دطػوؿ اٟز٦ػة إال ا٣ٟػوت ") (22كٙػاؿ ٢ :ػا ٢ػ١ٝ٦
 ٤٢أشع ًجوهل ٌٖؿبْ اٟوهػوء خػًٚ ١ػوؿ  :أفػهع أف ال إٟػه إال ِّ كأف ٢ص٣ػعان
)(23
ِبع ِّ كرؾوٟه إال ٖجصت ٟه أبواب اٟز٦ػة اٟد٣اٌ٥ػة ًػعط٢ ٞػ ٤أًهػا فػاء
ٖ ٤ٝذاٜػان ٠ٟه ِ٠ى ر ٌُ٣أشواٙ ١ّ٥ ٟٛع ثٚمػ ٖي ٌٙاـ اٌ٠ٟػ ٞأك لػٌاـ
ا٦ٟاٖ٠ػػة أك اٟمػػعٙة ٖا٥جبػػه أف ثجٝاؾػػٗ٥ ٞؿػػِ ٛػػ ٤اٟػػغٜػ كهػػو ال ًٗ٠ٝػػٛ
فٌكان كٙع ٙاؿ ربِ ٛؼ كرٖ ﴿:ٞاذٜػك٥ي أذٜػ ١ٜكافٝػكا ٟي كال ثٗٝػػكف
﴾
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اٟولٌة اّٟافػة :
٢ا هو ٢معر ثٚ٠ي اٟعً ٤با٦ٟؿبة إٌٟٛ؟! ؾالاؿ ٢ه١
الشَت أف بّن ا٦ٟاس ًججبّوف اٟػطك كًٗػشػوف ب٣ػًٗ ٤جػٌه ١ب٣ػا ًواٖػ٘
أهواءه ١ب ٞبّوه ١إذا ؾػٖ ُ٣جػول ثواٖػ٘ هػواق يػار بهػا ٖػشػان ك٢ػعح
ٙائال :هغا هو اٟقٌض اّٟا ١ٟهغا هػو اٟقػٌض اٟػغم ًٗهػ ١اٟواٙػُ
اٗ٣ٟجي
ن
هغا اٟغم ًٌّـ رػاح ا٣ٟؿػًٚ ٤ٌ٣٠ػوؿ هػغا ِػ ٤اٟٗجػول كإف ٜا٥ػت ثظػإٟ
اٟٝجػػاب كاٟؿػػ٦ة أك ٌٖهػػا ثٌٌ٣ػػُ ٠ٟػػعً ٤أك ثؿػػاه ٞبا٦ٟمػػوص اٟقػػػٌِة أك
ثصاً٠ٟ ٞبصح ِ ٤اٟػطك كارٙواؿ اٟوٌّٗة ٖا٣ٟه ١أ٥ها ٖجول ٖجػول إف
ؾالاال كاشػعان ٢صػعدان ﴿ كًػوـ ً٦ػادًهٌٖٚ ١ػوؿ ٢ػاذا
ِّ ؾٌؿلً ٟٛوـ اٌٟٚا٢ة
ن
أربج ١ا٣ٟػؾ﴾ ٤ٌ٠
ً ٤ٟؿل ٤ِ ٟٛاٟقٌض ٖالف كال ٖالف كإ٣٥ا ِ ٤اثباع اٟٝجاب كاٟؿ٦ة ٖٚى
أٌِػػع ٌِ٠ػػ ٛاٟؿػػالاؿ ا٣ٟهػػ٢ ١ػػػة أطػػػل ٢ :ػػا هػػو ٢مػػعر ثٚ٠ػػي اٟػػعً ٤با٦ٟؿػػبة
إٌٟٛ؟!
هػػٜ ٞػػ٢ ٞػػٟ ٤ػػبؽ ربػػة أك ِ٣ا٢ػػة كٍهػػػ ٖػػي ا ٦ٟٚػوات اٟٗوػػائٌة كبػػعأ ب
اٟص٣ع ٠ٟه كطج ١ب كِّ أًِٝ ١٠وف ٗ٢جٌان ؟!
ه ٜٞ ٞأشع ًم٠س أف ًٝوف ٢معران ٟجٚ٠ي اٟعً٤؟!
إف اٌٚ٣ٟػػاس اٟػػغم ً٦بٔػػي أت ثصٝػػ ١بػػه ِ٠ػػى اٟقػػٌض اٗ٣ٟجػػي هػػو أف ثٝػػوف
ٖجاكاق ٢واٖٚة ٝ٠ٟجاب كاٟؿ٦ة ﴿ كال ثجبُ اٟهول ٌٖو ٤ِ ٛ٠ؾبٌ﴾ ِّ ٞ
ٙاؿ اٟقٌض:
إٟي أشعه ١كٙاؿ:
أٌٟٚت ٢صاهػة ٖي أشع ا٣ٟؿارع ٖزاء
إ
ًا فٌض ٣ٟاذا ثقػعد ٖػي ٢ؿػلٟة االطػجالط كاٟقػٌض اٟػعٜجور ٖػالف ٖػي ٦ٙػاة
ا ه ًٚػوؿ  :إف االطػجالط بػػٌ ٤اٟػرػاؿ كا٦ٟؿػاء رػػائؼ ٖػي اٟػوالئ ١كاٟصٗػػالت إذا
شؿ٦ت اٌ٦ٟة كٜاف اَ٦ٟػ بٌٔػ فهوة؟!
إٟي أشعه ١كٙاؿ:
كأٌٟٚت ٢صاهػة ٖي ٝ٢اف آطػ ٖزاء
إ
ًا فٌض ٢ا ش ١ٝاٟػبا؟
٠ٙت:شػاـ!! بز ٌُ٣لورق كأفٝاٟه
ٖٚاؿ:إف اٟقٌض ٖالف ٖي ٦ٙاة ا ه ًٚوؿ  :إ٥ه هػػكرة ٢ػ ٤هػػكرات اّٟمػػ
كال بلس به
إٟي خاٟح ٢ؿجٗجٌان ِ ٤ش ١ٝاّ٣ٟازؼ كا٣ٟوؾٌٚى خػٙ ١ػاؿٙ:ػع أٖجػى
كراء
إ
اٟقٌض ٖالف أ٥ها شالؿ

)(24ه َ يه .تىلذْهَ  .لٓه هٌَُه ٔثهصحٕ ه
)(25هك.نهكذ ب.هللاهَض.ػ.هللاه.يح ٔث:ؤ .هػىًههبُه .تلهفٓهكت.به .متىَ ٕه:ك.نهٔدغه .ؼت.ي.هػهه كثب.
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ٖػػال ثزّػػ ٞدً٦ػػِ ٛػهػػة ٟٝػػ٢ ٞػػ ٤أراد أف ً٦جٚمػػه أك ًٗؿػػعق ٌِ٠ػػٖ ٛإ٥ػػٛ
ؾجصاؾ كشعؾ كثؿلؿ كشعؾ ﴿ ٢اذا أربج ١ا٣ٟػؾ﴾ ٤ٌ٠
كاشغر  ٤٢أف ثٝوف ً ٤٣٢جبّوف ارئ٣ة ا٣ٟوػ ٤ٌ٠كٙػع ٙػاؿ  : إ٣٥ػا أطػاؼ
)(24
ِ٠ى أ٢جي ارئ٣ة ا٣ٟو٤ٌ٠
كطاللػة اٟٚػوؿ أف ٜػالـ هػػالالء اٗ٣ٟجػٌ ٤ا٣ٟجؿػاه ٤ٌ٠باٟػعً ٤ال ً٠ً٦ػػي إال
ِ٠ى ارٓبٌاء كاٟزهاؿ أ٢ا اّٟٚالء ٖإ٥ه ١ال ًًٌوف ط٥ ٜٞ ٕ٠اِ٘
كاؾج ُ٣إٟى هغً ٤ا٣ٟدا ٤ٌٟاًٟػًٌٗ٤
اركؿ ٌٓ :اث ب ٤إبػاهٌٜ (25)١اف ًجَاهػ با ١٠ّٟكًؼِ ١أ٥ػه ًصٗػٌ ارشادًػح
كًػكًها كٜاف ٟه كراهػة كٟؿػاف ٖٝػاف ا٦ٟػاس ًزجّ٣ػوف شوٟػه ٌٖصػعخه١
بارِارٌ كهً ١معٙو٥ه
رآق ررً ٞو٢ان ِ٠ى ّٖ ٞال ًٖٚ ٌ٘٠اؿ ٟه  :أال ثؿػجصي ٢ػ ٤ا٦ٟػاس؟! ٖٚػاؿ :
أً ٤ه ١ا٦ٟاس؟!!
ٙاؿ  :هالالء اٟغً ٤ارجّ٣وا ٟٛ
ٙاؿ  :ثّ٦ي هالالء !! هالالء ٌٟؿوا ٥اؾػان هػالالء بٚػػ كإذا أردت أف أخبػت ٟػٛ
ٖجّاؿ ّ٢ػي خػ ١ذهبػا ٖز٠ػؽ ٌٓػاث ٖػي ٢ز٠ؿػه كبػعأ ًصػعث ا٦ٟػاس ِػ٤
اٟز٦ة ككلٗها كهً ١ؿجّ٣وف ٦٢مػجٌ٣٠ٖ ٤ػا رأل ثٗػاِ٠هّ٢ ١ػه اطجػػع
شػػػػػػػػػػػػػػػػػعًدان ٢ػػػػػػػػػػػػػػػػػ٠ِٚ ٤ػػػػػػػػػػػػػػػػػه كٙػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٟهػػػػػػػػػػػػػػػػػٙ : ١ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 ٤٢ : اؾجًاع  ١ٝ٦٢أف ً٣٠ؽ أر٥بة أٗ٥ه ب٠ؿا٥ه دط ٞاٟز٦ة !! ٖبػعأ ا٦ٟػاس
– ٖوران – ًظػروف أٟؿ٦جه ١كًصاكٟوف ٣ٟؽ أرٌ٥ة ار!!ٕ٥
ٖاٟجٗت ٌٓاث إٟى لاشبه كٙاؿ ٟه  :أ ١ٟأ ٟٛ ٞٙإ٥ه ١بٚػ؟!!
ًػػد
ًػعِي ا٠ّٟػ ١أٟؼًػؼ كًزٌػ ِػٜ ٤ػ ٞؾػالاؿ ُ
أ٢ا اٟدػا٥ي ٖ :هػو ررػٜ ٞػاف إ
ٌِ٠ه
كٟػًٚ ١ػػً ٞو٢ػػان ٖػػي أم ٢ؿػلٟة  :ال أِ٠ػػ ١بػػٜ ٞػػاف ًالٟػٕ أروبػػة ٢ػػ٦ِ ٤ػػعق
كًوُ ٟها أدٟة كًجَاهػ بها أ٢اـ ا٦ٟاس
ٖارج ُ٣بّن اّٟٚالء ًو٢ان كٙاٟوا  :هػغا اٟػرػ ٞإ٢ػا أ٥ػه أِ٠ػ ١أهػ ٞاررض أك
أ٥ه ًؿجٔ ٞره٦٠ػا خػ ١اثٗٚػوا ِ٠ػى أف ًزػػكا ٟػه ا٢جصا٥ػان ٖػلٟٗوا ٣٠ٜػة ٢ػ٤
ؾجة أشػؼ خ ١راؤكا إٌٟه كٙب٠وا رأؾه كَِ٣وق خٙ ١اٟوا ً :ا فٌض ٢ؿػلٟة
٢ؿلٟة أف٠ٝت ِ٦ٌ٠ا كأرد٥ا اف ٥جبٌ ٤روابها
ٖٚاؿ:كّٙج٠ِ ١ى اٟظبٌػ ٢ا هي ٢ؿلٟج١ٝ؟ ثظجٗ٠وف كأ٥ا شي!!

ٖٚاٟوا ٢ا اٟظٗ٦قار؟!
ٖٚاؿ :اٟظٗ٦قار ٥بات ً٦بت ٖي ر٦ػوب اٟػٌٌٖ ٤٣ػه ٢ػػارة كإذا أ٠ٜجػه ا٦ٟاٙػة
شبؽ ا٠ٟبٖ ٤ي هػِها كًؿجظع٢ه أه ٞاإلب ٞإذا أرادكا بٌّهػا ًٔقػوف بػه
ا٦ٟاس شجى ًَ ٤ا٣ٟقجػم أف ا٦ٟاٙة ثعر ٟب٦ان ٜدٌػان كهي ٌٓػ ذٟٛ
خ ١اث ٝاٟقٌض كٙاؿ :
اٟظٗ٦قار ٢قهور ِ٦ع اّٟػب كٙػع ذٜػػكق ٖػي أفػّاره ١كذٜػػق ا٦ٟبػي 
ٖي ؾ٦جه
٢جٔؼال ب٣صبوثه:
ٙاؿ اٟقاِػ
ن
٣ٜػػػػػػا ِٚػػػػػػع اٟصٌ٠ػػػػػػ
ٟٚػػع ِٚػػعت ٢صبػػجٖ ١ٝػػي
اٟظٗ٦قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالادم
خ ١ث٦ص٦س كٙاؿ :أ٢ا اٟع ٤٢ ٌٟٞاٟؿ٦ة ٖٚع ٙاؿ !! 
ٖجعاّٖوا إٌٟه كثماًصوا كٙاٟوا ٜٗ :ى ٜٗػى اثػ٘ ِّ ًػا ٜػغاب ٜػغبت
ِ٠ى ٟٔة اّٟػب كٜغبت ِ٠ػى اٟقػاِػ كثػًػع أف ثٝػغب ِ٠ػى رؾػوؿ ِّ 
خ ١يػدكق  ٤٢بٌ٦ه١
ٖال ثزّ ٞدً٦ػٟٝ ٛػ ٞأشػع ًورهػه ٌٜػٕ فػاء ٖػاٗ٣ٟجي ال بػع أف ًجػوٖػ ٌٖػه
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف:
ا , ١٠ّٟكاٟورع
أ٢ا اٖ ١٠ّٟهو االؾجعالؿ اٟمصٌس ب٦موص اٟٝجاب كاٟؿ٦ة
كاٟػػورع هػػو اٟظػػوؼ ٢ػػ ِّ ٤ثّػػاٟى ٖػػي اٟٗجػػول كِػػعـ االٓجػػػار با٣ٟػػاؿ أك
اٟزاق بًٚ ٞوؿ اٟص٘ كال ًظاؼ ٖي ِّ ٟو٢ة الئ١
ك٢ا أ ٞٙا٣٠ّٟاء اٟػبا ٤ٌٌ٥اٌٟوـ
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اٟولٌة ارطٌػة :
اذٜػػػ اٟوٙػػوؼ بػػًٌ ٤ػػعم ِّ ثّػػاٟى كاِ٠ػػ ١أف هػػغق اٟػػعٌ٥ا دار ٣٢ػػػ ال ٚ٢ػػػ
كاؾلؿ ِّ ثّاٟى شؿ ٤اٟظاث٣ة
ٙاؿ لاشبي ٦ٜ :ت أدرس اٖ ًٟي ٦ٜػعا كال أ٥ؿػى أبػعان ذٟػ ٛاٌٟػوـ اٟػغم
٦ٜت أٙػوـ ٌٖػه بػا٣ٟػكر اٌٟػو٢ي ِ٠ػى ا٣ٟػهػى ٖػي ٓػٖػة ا٦ّٟاًػة ا٣ٟػٜػؼة
ٖي ا٣ٟؿجقٗى  ,كٟٗت ا٥جباهي اؾ ١ا٣ٟػًن اٟغم ٖػي اٟؿػػًػ رٙػ ١ا  3ه
 ,إ٥ه ٢ص٣ع
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أطػػغت أثٗصػػك كرهػػه اٟػػغم ال ثٝػػاد ثػػػاق ٢ػػٜ ٤دػػػة اررهػػؼة كار٥ابٌػ ِ٠ػػى
ٖ٣ػه كأٗ٥ػػه  ,إ٥ػه فػػاب ٖػػي اٟظا٢ؿػة كاّٟقػػػً٢ ٤ػػ٣ِ ٤ػػق ٢مػػاب ب٣ػػػض ا
اإلًعز ه أدط ٞإٟى ا٣ٟؿقجٗى ٙبً ٞو ٤ٌ٢إخػ اٟجهاب شاد ٖي اٟػئة
شاٟجه طًٌػة رعان رعان
اٙجػبػت ٦٢ػػه شاكٟػػت أف أ٣٠ٜػػه بػٖػػ٘ ٢ :ص٣ػػع ٢ص٣ػػع إ٥ػػه ًؿػػ٦ّ٣ي ٦ٟٝػػه
ًزٌ ب٣٠ٝات ٌٓػ ٗ٢هو٢ة
ِ٠ي أ٢ه ًبعك ٦ٟٝ ٤٢جها أ٥ها ٢ػ ٤ألػٟ ٞب٦ػا٥ي ِػٖػت
اثم٠ت ببٌجه ٖػدت
إ
٦٢ها أف أباق ثارػ ٜبٌػ ً٣ج٢ ٛ٠صالت ش٠وًات فػشت  ٟـ شاٟة اب٦هػا كيػاؿ
اٟٝالـ كأخ٦اء شعًدي ّ٢ها بػعأت أرػػاس اإل٥ػغار ثجّػاٟى بقػ٢ ٞٝظٌػٕ ٢ػ٤
اررهػػػؼة ا٣ٟولػػػ٠ة بػػػغ ٟٛاٟٗجػػػى ٢الفػػػػة ِ٠ػػػى هبػػػوط شػػػاد ٖػػػي اٟػػػعكرة
اٟع٢وًة ارثبٝت ٖي شعًدي  ُ٢ارـ لػطت بها  :ال بع أف ثصوػم اٍف
ٙاٟت  :أ٥ا ٢قٔوٟة ٖي ِ٠٣ي كؾوؼ أشوػ بّع ا٥جهاء اٟعكاـ !!
٠ٙت ٦ِ :عها رب٣ا ًٝوف ار٢ػ ٙع ٖات كأٓٚ٠ت اٟؿ٣اِة
بّػػع ٥مػػٕ ؾػػاِة أطبػث٦ػػي ا٣٣ٟػهػػة أف أـ اٟٗجػػى كلػػ٠ت كثػًػػع ٚ٢ػػاب٠جي
ٙاب٠جها ا٢ػأة ٖي ٢جوؾى ا٣ّٟػ ال ثبعك ٌِ٠ها َ٢ػاهػ اإلؾػالـ رأت شاٟػة
اب٦ها ٖاٗ٥زػت باٌٜة شاكٟت ثهعئجها ك٠ٙت :ثّٚ٠ػي با٠ٟػه ثّػاٟى كاؾػلٟي
ٟه اٟقٗاءٙ ,اٟت بغهوؿ  :أ٥ت ٢ؿ ١٠؟!!
٠ٙت  :اٟص٣ع ٠ٟه !! ٙاٟت ٥ :ص ٤أًوان ٢ؿ٣٠وف
٠ٙت  :شؿ٦ان ٣ٟاذا ال ث٦ِ ٤ٌٗٚع رأؾه كثٚػئٌٌ٠ِ ٤ه فٌكان  ٤٢اٟٚػآف ّٟػِّ ٞ
أف ًظٕٗ ِ٦ه
ارثبٝت ارـ خ ١ا٥ظػيت ٖي بٝاء ٢ػًػػ كٙاٟػت :هػاق ! اٟٚػػآف ؟! ال أِػػؼ !!
ال أشٌٗ فٌكان  ٤٢اٟٚػآف !!
٠ٙت  ٌٕٜ :ثم ٤ٌ٠؟ أال ثصٌَٗ ٤اٟٗاثصة ؟!!
ٖٔمت بّبػاثها كهي ثٚوؿ ٥ :ص ٤ال ٥م٠ي إال ٖػي اٌّٟػع ٦٢ػغ أف أثٌ٦ػا إٟػى
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغا
ٟب٠ع ؾلٟجها ِ ٤شاؿ اب٦هػا ٖٚاٟػت ٜ :ػاف شاٟػه ِ٠ػى ٢ػا ًػػاـ  ,شجػى ثػػدت
بؿب ث ٛ٠اٟٗجاة
٠ٙت  :هٜ ٞاف ًم٠ي ؟
ٙاٟت  :ال ٦ٟٝ ,ه ٜاف ً٦وم أف ًصذ ٖي آطػ ِ٣ػق ا!!ه

بعأت أرهؼة اإل٥غار ثػثُٗ ألواثها أٜدػ كأٜدػ اٙجػبػت ٢ػ ٤اٟٗجػى ا٣ٟؿػ٤ٌٝ
إ٥ه ًّاٟذ ؾٝػات ا٣ٟوت
اررهؼة ثمٗػ بق٢ ٞٝظٌٕ
ارـ ثبٝي بموت ٢ؿ٣وع
ا٣٣ٟػهات ًَ٦ػف بعهقة
اٙجػبت  ٤٢أذ٥ه ك٠ٙت  :ال إٟه إال ِّ  : ٞٙال إٟه إال ِّ اٟٗجػى ال ًؿػجزٌ
ٙػػ : ٞال إٟػػه إال ِّ إ٥ػػه ًؿػػ٦ّ٣ي بػػعأ ًٌٗػػ٘ كًَ٦ػػػ إٟػػي ا٣ٟؿػػً ٤ٌٝصػػاكؿ
ب ٞٝروارشه اٟع٢وع ثؿٌٌ٦ٌِ ٤٢ ٞه كرهه ًجٌٔػ إٟى اٟؿواد
 : ٞٙال إٟه إال ِّ  : ٞٙال إٟه إال ِّ
بعأ ًج ١٠ٝبموت ٢ج :ًُٚآق آق أ ١ٟفعًع آق أرًػع ٢ؿػ٦ٝان ٟ ٟػ ١آق آق
بعأت أدُٖ ِبػاثي كأثوؾ ٞإٌٟه  : ٞٙال إٟه إال ِّ بعأ ًصػؾ فٗجٌه ٖػشػت
ًػا إٟهػي ؾػٌٚوٟها ؾػًٌٚ٦ها اٍف ٦ٟٝػه ٙػاؿ  (I Can’t ..I Can’t) :أًػ٤
لعًٚجي أرًع لعًٚجي ال أؾجًٌُ ال أؾػجًٌُ ارـ ثَ٦ػػ كثبٝػي ا٦ٟػبن
ًج٦اٙك ًجالفى
 ١ٟأث٣اٗ٥ ٟٛؿي أطغت أبٝي بصػٙة أ٢ؿٝت بٌعق ِاكدت ا٣ٟصاكٟة :
أرروؾ  : ٞٙال إٟه إال ِّ ال أؾجًٌُ ال أؾجًٌُ
ثوٙػػٕ ا٦ٟػػبن ا٠ٚ٥ػ كرػػه اٟٗجػػى أؾػػودان خػػ٢ ١ػػات ا٥هػػارت ارـ كارث٣ػػت
ِ٠ى لعرق ثمػخ رأًت هغا اَ٦٣ٟػ ٖ ١٠أث٣اٗ٥ ٟٛؿي ٥ؿػٌت ٜػ ٞارِػػاؼ
اًٟبٌػػة اٗ٥زػػػت لػػارطان بػػارـ  :أ٥ػػت ا٣ٟؿػػكوٟة أ٥ػػت كأبػػوق هػػٌّج ١ار٢ا٥ػػة
هٌّ ِّ ١ٝهٌّج ١ار٢ا٥ة هٌّ ﴿ ِّ ١ٝأـ شؿػ اٟػغً ٤ارجػشػوا اٟؿػٌكات
أف ٥زّ٠هٜ ١اٟغً ٤آ٦٢وا كِ٠٣وا اٟماٟصات ؾواء ٢صٌاه ١ك٣٢اثه ١ؾػاء ٢ػا
ًص٣ٝوف ﴾

لٗصة 54

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة

ٟٗوٌ٠ة اٟقٌض د٢ /ص٣ع بِ ٤بع اٟػش ٤٣اّٟػًٗي

)(26هلتفلهػيًٕ ه
)(27ه َ يه .ب  ْ .ه

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة

ٟٗوٌ٠ة اٟقٌض د٢ /ص٣ع بِ ٤بع اٟػش ٤٣اّٟػًٗي

لٗصة 55

كأطٌػان :
ٖػػإف أَِػػ٢ ١ػػا ً٦٣ػػُ اّٟبػػع ٢ػػ ٤دطػػوؿ اٟز٦ػػة هػػو اٟقػػػؾ با٠ٟػػه ٖهػػو أَِػػ١
ا٣ٟصػ٢ػات ِ٠ػػى اإليػالؽ ٙػػاؿ  : أال أ٥بػك ١ٝبػػلٜبػ اٟٝبػائػ ا خالخػػان ه ٙػػاٟوا :
ب٠ى ًا رؾوؿ ِّ ٙ,اؿ  :اإلفػػاؾ با٠ٟػه  (26) كٜػ ٞذ٥ػ ًٝ٣ػ ٤أف ًٔٗػػق ِّ
إال اٟقػؾ ٖػال بػع ٟػه ٢ػ ٤ثوبػة ٢ظمولػة ٙػاؿ ثّػاٟى  ﴿ :إف ِّ ال ًٔٗػػ أف
هػالال
ًقػؾ بػه كًٔٗػػ ٢ػا دكف ذٟػ٣ٟ ٛػً ٤قػاء ك٢ػً ٤قػػؾ با٠ٟػه ٖٚػع هػٞ
ن
بٌّعان ﴾
كَ٢ ٤٢اهػ هغا اٟقػؾ ا٦٣ٟجقػة ٖي ٜدٌػ  ٤٢بالد ا٣ٟؿ:٤ٌ٣٠
ِبػػػادة اٟٚبػػػور  ,كاِجٚػػػاد أف اركٌٟػػػاء ا٣ٟػػػوثى ًٚوػػػوف اٟصارػػػات كًٗػرػػػوف
اٟٝػبات ,كاالؾجّا٥ة كاالؾجٔاخة به , ١كِّ ًٚوؿ  ﴿ :كٙوى رب ٛأال ثّبػعكا
إال إًاق ﴾
كٜغ ٟٛدِاء ا٣ٟوثى  ٤٢ار٥بٌاء كاٟماٟصٌ ٤كٌٓػػه٠ٟ , ١قػٗاِة أك ٠ٟجظ٠ػٌك
٢ػػ ٤اٟقػػعائع كِّ ًٚػػوؿ  ﴿ :أ٢ػػً ٤زٌ ػ ا٣ٟوػػًػ إذا دِػػاق كًٝقػػٕ اٟؿػػوء
ٌ٠ٙال ٢ا ثغٜػكف 
كًزّ ١ٝ٠طٗ٠اء اررض أءٟه ِّ ُ٢
ن
كبّوػػهً ١ؿػػجٌّ ٤بػػغٜػ اؾػػ ١اٟقػػٌض أك اٟػػوٟي دائ٣ػػان إف ٙػػاـ كإف ّٙػػع
ك٣٠ٜػػا كٙػػُ ٖػػي كريػػة أك ٢مػػٌبة أك ٜػبػػة ٖهػػغا ًٚػػوؿ ً :ػػا ٢ص٣ػػع كذاؾ
ًٚػػوؿ ً :ػػا ِ٠ػػي أك ًػػا شؿػػٌ ٤كًػػا بػػعكم كًػػا رٌال٥ػػي كًػػا فػػاذٟي كًػػا
كاب٠ِ ٤واف كِّ
رٖاِي كهغا ًعِو اٌّٟعركس كذً ٟٛعِو اٟؿٌعة زً٦
ًٚػػوؿ ﴿ :إف اٟػػغً ٤ثػػعِوف ٢ػػ ٤دكف ِّ ِبػػاد أ٢دػػاٖ ١ٟٝػػادِوهٌ٠ٖ ١ؿػػجزٌبوا
 ١ٟٝإف ٦ٜج ١لاد﴾ ٤ٌٙ
كبّػػن ِبػػاد اٟٚبػػور ًًوٖػػوف ًهػػا كًؿػػج٣٠وف أرٜا٥هػػا كًج٣ؿػػصوف بهػػا
كًٚب٠ػػػوف أِجابهػػػا كًؿػػػزعكف ٟهػػػا كًٗٚػػػوف أ٢ا٢هػػػا طافػػػٌّ ٤ؾػػػائ٤ٌ٠
شارػػاثه٢ ١ػػ ٤فػػٗاء ٢ػػػًن أك شمػػوؿ كٟػػع أك ثٌؿػػٌػ شارػػة كرب٣ػػا ٥ػػادل
اٟؼائػ لاش اٟٚبػً:ػا ؾػٌعم! ركجػ٢ ٛػ ٤ب٠ػع بٌّػع ٖػال ثظٌب٦ػي كِّ ًٚػوؿ﴿ :
ك ٤٢أهً ٤٣٢ ٞعِو  ٤٢دكف ِّ  ٤٢ال ًؿجزٌ ٟه إٟػى ًػوـ اٌٟٚا٢ػة كهػ١
ِ ٤دِائهٓ ١اٖ٠وف ﴾ كٙاؿ ٢ ٤٢: ات كهو ًػعِو ٢ػ ٤دكف ِّ ٥ػعان دطػٞ
)(27
ا٦ٟار
كبّوهً ١صٚ٠وف رؤكؾه٦ِ ١ع اٟٚبور

)(28هلتفلهػيًٕ ه
)(29ه َ يهلسيل ه
)(30ه َ يهلسيل ه
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كبّوػػهً ١الٟػػٕ ٜجبػػان ثصػػح ِ٠ػػى هػػغا اٟقػػػؾ ٢دػػ٦٢ :ٞاؾػػ ٛشػػذ ا٣ٟقػػاهع,
كًٚمػػعكف با٦٣ٟاؾػػ ٛاٟٚبػػور كأهػػػشة اركٌٟػػاء كبّوػػهًّ ١جٚػػع أف اركٌٟػػاء
ًجمػٖوف ٖػي اٟٝػوف كأ٥هػً ١وػػكف كًّٗ٦ػوف كِّ ًٚػوؿ ﴿ :كإف ً٣ؿؿػٛ
ِّ بوػػ ٖػػال ٜافػػٕ ٟػه إال هػػو كإف ًػػػدؾ بظٌػػ ٖػػال راد ٟٗوػػ٠ه ًمػٌ بػػه ٢ػػ٤
ًقاء ِ ٤٢بادق كهو اٟٗٔور اٟػشٌ﴾ ١
كال ثزوز اٟمالة ٖي ا٣ٟؿزع إذا ٜػاف ٌٖػه – أك ٖػي ؾػاشجه أك ٙب٠جػه – ٙبػػ,
)(28
ٟٚوٟه  ِّ ٤ّٟ  : اٌٟهود كا٦ٟمػارل اثظػغكا ٙبػور أ٥بٌػائه٢ ١ؿػارع
كٙوٟه  : أال كإف ٜ ٤٢اف ٙبٜ ١ٝ٠ا٥وا ًجظػغكف ٙبػور أ٥بٌػائه ١كلػاٟصٌه١
)(29
٢ؿارع أال ٖال ثجظغكا اٟٚبور ٢ؿارع ٖإ٥ي أ٥ها ٤ِ ١ٜذ ٟٛ
كَ٢ ٤٢اهػ اٟقػؾ:
اٟغبس ٌٟٔػ ِّ  :كِّ ًٚوؿ ٖ ﴿ :مٟ ٞػبػ ٛكا٥صػػ ﴾ أم ا٥صػػ ٠ٟػه كِ٠ػى اؾػ١
)(30
ِّ كٙاؿ  ٤٢ ِّ ٤ّٟ  :ذبس ٌٟٔػ ِّ 
كٙع ًزجٖ ُ٣ي اٟغبٌصة ٢صػ٢اف كه٣ا :
 اٟغبس ٌٟٔػ ِّ ً ٤٣ٜ :غبس ٢جٚػبان إٟى ٌٓػ ِّ ا ٜماش ٙبػ ًجٚػب إٌٟه ,أك ًغبس ٠ٟز ٕٟٝ ٤فػه , ١أك ٌٓػ ذ ٟٛه
 كاٟغبس ِ٠ى ٌٓػػ اؾػ٣ٜ : ِّ ١ػً ٤ػغٜػ اؾػٌٓ ١ػػ ِّ ِ٦ػع اٟػغبس ا ٜاؾػ١كٟي أك فٌض ه كٜاله٣ا ٢ا٦٢ ٜٞ ٟ ُ٥ها
كٜغ ٤٢ ٟٛاٟقػؾ  :ا٦ٟغر ٌٟٔػ ِّ ٣ٜا ًّٗ ٞاٟغً٦ً ٤ػغركف اٟقػ٣وع كار٥ػوار
كاٟمعٙات رلصاب اٟٚبور
ك ٤٢أ٥واع اٟقػؾ ا٦٣ٟجقػة  :اٟؿصػ كاٟٝها٥ة كاّٟػاٖة
أ٢ا اٟؿصػ ٖإ٥ه  ٤٢اٟٝبائػ كًٗوي إٟى اٟٗٝػ  ,كهػو ال ًوػػ كال ًٗ٦ػُ ٙػاؿ
ثّاٟى ِ ٤ثّ٣٠ه  ﴿ :ك٢ا ٜٗػ ؾ٣ٌ٠اف ك ٤ٟٝاٟقٌايٌٜٗ ٤ػكا ًّ٣٠وف ا٦ٟػاس
اٟؿصػ ﴾
كاٟغم ًؿجّ ٞ٣اٟؿػصػ ٜػاٖػ ِ٦ػع أٜدػػ ا٣٠ّٟػاء ٙػاؿ ثّػاٟى  ﴿ :إ٣٥ػا لػّ٦وا
ٌٜع ؾاشػ كال ًٗ٠س اٟؿاشػ شٌح أثى ﴾
ادٌِػا ّ٢ػٖػة أٌٟػ
أ٢ا اٟٝاه ٤كاّٟػػاؼ ٖٝاله٣ػا ٜػاٖػ با٠ٟػه اَّٟػٌ ١إذا إ
كِّ ًٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ :
﴿  ٞٙال ًّٖ ٤٢ ١٠ي اٟؿ٣وات كاررض ا ٌٟٔإال ِّ ﴾

)(31ه َ يه كل.اهه م هٌَُهصحٕ
)(32ه َ يهلسيل ه
)(33ه َ يه ضل.اهه م هٌَُهصحٕ
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كٜدٌػػػػ ٢ػػػ ٤هػػػالالء ًؿػػػجٔٗ ٞاٟؿػػػغج رطػػػغ أ٢ػػػواٟه ١كًؿػػػجّ٠٣وف يػٙػػػان
الٜجقاؼ اٜ ٌٟٔجظًػٌى اٟػ٢ػ ٞأك ٙػػاءة اٟٝػٕ كا٦ٟٗزػاف أك ٌٓػػ ذٟػ ٛكإذا
لعٙوا ٢ػة ٜغبوا ثؿّان كثؿٌّ٢ ٤ػة ك ٤ٟٝا٠ٗٔ٣ٟػٌ ٤ال ًجػغٜػكف إال ا٣ٟػػة
اٟجػػي لػػعؽ ٌٖهػػا هػػالالء ارٖػػاٜوف ٌٖ ,ػػغهبوف إٟػػٌهّ٣ٟ ١ػٖػػة ا٣ٟؿػػجٚبٞ
كاٟؿّادة كاٟقٚاكة ٖي زكاج أك ثزارة كاٟبصح ِ ٤اٚٗ٣ٟودات ك٥صو ذٟٛ
كش ١ٝاٟغم ًغه إٌٟه:١
 إف ٜاف ٢معٙان ب٣ا ًٚوٟوف ٖهو ٜاٖػ ٟٚوٟػه ٢  : ػ ٤أثػى ٜاه٦ػان أكِػاٖان ٖمعٙه ب٣ا ًٚوؿ ٖٚع ٜٗػ ب٣ا أ٥ؼؿ ِ٠ػى ٢ص٣ػع لػ٠ى ِّ ٌِ٠ػه
)(31
كؾ ١٠
 أ٢ا إف ٜاف اٟغم ًغه إٌٟهٌٓ ١ػ ٢معؽ بل٥ه٣٠ًّ ١وف ا ٌٟٔك٦ٟٝػهًغه ٠ٟجزػبة ك٥صوها ٖإ٥ه ال ًٗٝػ ٦ٟٝػه ًٝػوف ٢ػثٝبػان ٟػغٜ ٥بٌػػ كال
ثٚبٟ ٞه لالة أربًٌّ ٤و٢ان ٟٚوٟه  ٤٢: أثى ِػاٖان ٖؿلٟه ِ ٤فػيء
 ١ٟثٚبٟ ٞه لالة أربٌّ٠ٌٟ ٤ة (32) هغا  ُ٢كروب اٟمالة كاٟجوبة
ك٢ػػ ٤ذٟػػ ٛا٠ٟزػػوء إٟػػى أبػػػاج اٟصػػٌ ٖػػي اٟزػائػػع كا٣ٟزػػالت ٖػػإف اِجٚػػع ثػػلخٌػ
ا٦ٟزوـ كارٖالؾ ٖي اٟٝوف ٖهو ٢قػؾ كإف ٙػأها ٠ٟجؿٌ٠ة ٖهو آخػ,١ر٥ػه
ال ًزوز اٟجؿ٠ي بٚػاءة اٟقػؾ باإلهاٖة ٣ٟا ٙع ًٚ٠ي اٟقػًٌاف ٖػي ٗ٥ؿػه
 ٤٢االِجٚاد بها ٖجٝوف كؾٌ٠ة ٠ٟقػؾ
ك ٤٢اٟقػؾ ارلٔػ كٙع ًجصوؿ إٟى أٜبػ :
اؾجّ٣اؿ اٟج٣ائ ١كاٟظػػز كاٟص٠ػ٘ اّ٣ٟعٌ٥ػة كثٌّٚ٠هػا ٖػي رٙػاب اركالد أك
ٌٓػػػػهٟ ١ػػػعُٖ اّٟػػػٌ ٤أك ًػبًو٥هػػػا ِ٠ػػػى أرؿػػػاده ١أك ًّٚ٠و٥هػػػا ٖػػػي
ؾٌاراثه ١كبٌوثه ١أك ً٠بؿوف طواثًّ ١جٚعكف ٌٖها رُٖ اٟبالء أك دّٖه
ك٢ ٜٞا ثٚعـ شػػاـٟٚ ,وٟػه ٢ : ػ٠ِ ٤ػ٘ ث٣ٌ٣ػة ٖٚػع أفػػؾ , (33) كٖاِػٞ
ذ ٟٛإف اِجٚػع أف هػغق ارفػٌاء ثٗ٦ػُ أكثوػػ ٢ػ ٤دكف ِّ ٖهػو ٢قػػؾ فػػٜان
أٜبػ كإف اِجٚع أ٥ها ؾب  ُٗ٦٠ٟأك اٟوػر ٖهو ٢قػؾ فػػٜان ألػٔػ رف ِّ
ً ١ٟزّ٠ها ؾببان
كٜغ ٟٛاٟص ٕ٠بٌٔػ ِّ :

ٖال ًزوز ٣٠ٟظ٠وؽ أف ًٚؿ ١بٌٔػػ ِّ رف اٟص٠ػٕ ثَّػٌ ١ال ًٌ٠ػ٘ إال با٠ٟػه
ٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ : 
)(34
 ٤٢ ش ٕ٠بٌٔػ ِّ ٖٚع أفػؾ
ٖال ًزوز باّٟٝبة ,كال بار٢ا٥ة  ,كال باٟقػؼ ,كال بصٌاة ٖالف ,كال بزػاق ا٦ٟبػي
 , كال بزاق اٟوٟي  ,كال باٍباء كار٢هات  ٜٞذ ٟٛشػاـ
ك٢ػ ٤كٙػُ ٖػي فػػيء ٢ػ ٤هػغا ٖٗٝارثػه أف ًٚػػوؿ  :ال إٟػه إال ِّ ٣ٜػا رػػاء
ٖي اٟصعًح اٟمصٌس ٤٢ :شٖٚ ٕ٠اؿ ٖي شٗ٠ه :كاٟػالت كاّٟػؼل ٌٖٚ٠ػ :ٞال
)(35
إٟه إال ِّ
ك٣٢ا ًٗوي إٟى اٟقػؾ أًوان ارٟٗاظ ا٣ٟصػ٢ة ٜلف ًٚوؿ :
أِوذ با٠ٟه كب ٛهغا  ِّ ٤٢ك٢ ٛ٦٢ا ٟي إال ِّ كأ٥ت كاٟمػواب اإلثٌػاف ب
ا خ ١ه ٖي ذٌٖٚ ٟٛوؿ  :أ٥ا با٠ٟه خ ١ب ٛكٜغٖ ٟٛي ؾائػ ارٟٗاظ
كٜغِ ٜٞ ٟٛبارة ٌٖها ؾ اٟعهػ ٢د:ٞهغا ز٢اف ؾوء كهغق ؾاِة ٥صػؽ
كاٟؼٓ ٤٢عار ك٥صو ذ ٟٛكذ ٟٛرف ؾ اٟػعهػ ًػرػُ ِ٠ػى طػا ٟ٘اٟػعهػ كهػو
ِّ ِؼ كرٞ
٣ٜا ً٦بٔي ِ٠ى ا٣ٟؿ ١٠كا٣ٟؿ٣٠ة أف ًصغرا ٢ػ ٤االبجػعاع ٖػي اٟػعً ٤ك٢ػ٤
ذ ٟٛاالشجٗاالت اٟبعٌِة ٜاالشجٗاؿ با٣ٟوٟع ا٦ٟبوم أك االشجٗاؿ ب٠ٌ٠ة ٢ 27ػ٤
)(36
ر٢واف كاالشجٗاؿ ب٠ٌ٠ة اإلؾػاء كاّ٣ٟػاج أك ٌٓػ ذٟٛ
أؾػػلؿ ِّ أف ًصَٗػػ ٛكًوٖٚػػ ٛكأف ًمػػٗي ٌِٚػػعث٦ا ٢ػػ ٤فػػوائ
آ٤ٌ٢

اٟقػػػؾ

)(34ه َ يهه م هٌَُهصحٕ
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)(36هذكى هٌى.هٌذيه .تىبٍٕ .هل تصىلهػيّههلُ هلٍميهفٓه .ؼفٕ لَ,ذ.اهضوىٓههٌ ُّلهبإص
َل.هذكىتًهٌى.ه  .هٌ.ليهففط ه
ه

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة

هكت.بهكٍذ ه .كت.بهٔىبًهػيّه .مظٌ.ىه  .ىكٕيه  ُ.ؤؼيهفٓه ضلي,ه

ٟٗوٌ٠ة اٟقٌض د٢ /ص٣ع بِ ٤بع اٟػش ٤٣اّٟػًٗي

لٗصة 58

أًجهػا ارطػت اٟٝػً٣ػة هػغق كلػاًا اؾػجظػرجها ٟػٛ
كطجا٢ان :أًها ارخ اٟصبٌ
٦ٝ٢ ٤٢وف ٥مصي ؾٝبت ٌٖهػا ركشػي كلػعٙجٌٖ ٛهػا ا٦ٟمػس كاٟجورٌػه
ٖال ً٥ ٤ٝمٌبي  ٛ٦٢أ ٤٢ ٞٙدِػوة ٟػي بَهػػ أٌٟػ ثؿػج٦ؼؿ بهػا اٟػش٣ػات
ٟي ك ٤٢ ٟٛأرش ١اٟػاش٤ٌ٣
كِّ ثّاٟى أِ ١٠كل٠ى ِّ كؾ٠ِ ١٠ى ٥بٌ٦ا ٢ص٣ع

ٜجبه  /د٢ .ص٣ع بِ ٤بع اٟػش ٤٣اّٟػًٗي
اٟػًاض  1422 / 6 / 6ه
ص  .ب  – 151597اٟػًاض 11775
Arefy@hotmail.com

ه

لٗصة 59

ه ٞثبصح ِ ٤كٌٍٗة
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