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 ځڂبأ ځ٦و٫ و,  ث٦يديزڂب ئٹُڄ ځ٦ًَ څل٫ كبى ربلوځب اٹيت اٹٮٶوح څٍ اٹناد ٕڂب٥خ

ٰٓ ..  اٹڂغبػ مٹٴ ئُف..  اؽبل٫ مٹٴ ئُف..  ځوَل ٽب ئُف ځٖٸ أٿ اٍز٦ٞڂب ئما قببؽڂب ٱڂبؽ
 يف ٽ٦ٶټ اځٞٺٰ ٥ىٓفَك ؟ ؽُبرڂب يف ځبعؾٌن كبڀ څٸ ؟ ؽخځبِط أځٔذ څٸ ؟ ځبعؼ أځَذ څٸ

 . أؽلاصهب ئُف ٽ٦ٍ رَب٭ووا أٿ روَلوٿ هدبب..  ظبب٥هب رو٩جىٿ هدبب ٱٖخ
 و ٱٍاٹٓو و ٱلٻاٹذ ٽڀ ٹضىهح اځٮغبه ّواهح ٵبځذ اٹٲٖخ رٺٴ , قببػ ٱٖخ,  ٝپىػ ٱٖخ

 فوط اٹْبة مٹٴ اوٍبڅًنا ربٵُى اظبڄ ّبة ٱٖخ څٍ اٹٲٖخ رٺٴ اٹُبثبٿ يف اغبٚبهح
 وٕٸ,  أؼببځُب ئُف ٽزغهٌن أٱواځڄ و إٔؾبثڄ ٽڀ ؾبپى٥خ ربىٌ ث٦ضٕخ ٽ٤ ٭وًاٽَب اٹُبثبٿ ٽڀ
 أٿ څى اغبٺټ مٹٴ ث٦ُڂُڄ َواڃ و,  ئٹُڄ َٖجى ٵبٿ اٹنٌ اغبٺټ ٽ٦ڄ وٕٸ و أؼببځُب ئُف

ٔٓ ٵبٽٸ ؿبوٳ أوٷ َٶىٿ ؿبوٳ ٕڂب٥خ يف َڂغؼ  مٹٴ,  اٹُبثبٿ يف ځ٤ُٓ ٦ّبه حيپٸ ځ٤اٹ
 ٵبٿ ٍوا٥ًب اٹَڂىاد ٽٚذ أٵضو ٥يديخ و هأٵش جبل َلهً و َلهً ثلأ,  ؽٺپڄ

 ّهبكح ٥ٺً ؽٖىٹٴ فالٷ ٽڀ څى اغبٲُٲٍ قببؽٴ ٿأة ئٹُڄ َىؽىٿ األؼببٿ أٍبرنرڄ
 څى اغبٲُٲٍ قببؽڄ أٿ ٦َو٫ و اٹٮٶوح رٺٴ َٲبوٻ ٵبٿ,  اؼبُٶبځُٶب څڂلٍخ يف اٹلٵزىهاڃ

 مٹٴ ٭خٽ٦و ٥ڀ ٥بعيًا ځٮَڄ وعل كهاٍزڄ أهنً أٿ ث٦ل,  ؿبوٳ ٕڂب٥خ ٽڀ َزپٶڀ أٿ
 أٿ ََز٤ُٞ ال روٵُجڄ يف ٩بٽًٚب ٕڂ٦ڄ يف ٽنڅاًل أٽوًا َواڃ الىاٷ و احملوٳ ئُف َڂ٢و اٹٺ٪ي
 .  هٽىىڃ ٳَٮٴِّ

 كبى فُبٹڄ فالٷ ٽڀ ٹُپٍٚ و فُبٹڄ يف فالؽبب ٽڀ ٹُؾٺٰ أفوي ٽوح اٹٮٶوح عبءد
 فالؽبب ٽڀ عبكح فٞىح فنأٖد أٿ اِٿ الثل) :  اٹٮٶوح رٺٴ,  أٍوڃ ٦ّىه و سبٺٶزڄ ٥يديخ

 ( . احملوٳ إٔڂ٤ أٿ ديٶڀ ٵ٬ُ أٵز٬ْ
 فالٷ ٽڀ َڂٞٺٰ ٥ٺُڄ كبٖٸ اٹنٌ اٹڂغبػ ٕلٱىٓف:  اٹٶوديبد أفىايت,  اٹٶواٻ ئفىآف
,  ٹُؾٲٲهب اٹْبة مٹٴ ٽًٚ اٹٮٶوح رٺٴ,  ربٲُٲهب يف كبڀ مبٍٚ و كبڀ ځٖڂ٦هب ٭ٶوح



 أفن,  ٱىكڃٿ ٽڀ ديٺٴ ٽب ثٶٸ ؿبوٳ اّزوي,  االَٞبٹُخ احملوٵبد ٹج٤ُ ٽ٦وٗ ٭ؾٚو
 و ٵهبَٮٴِّ ٱ٦ٞخ ٵٸ َوٍټ ثلأ,  ٱ٦ٞخ ٱ٦ًٞخ احملوٳ ٱ٤ٞ َٮٶٴ ثلأ,  ٩و٭زڄ ئُف احملوٳ
 رٮٶُٴ ٽڀ اځزهً ٽب ث٦ل,  ٩ًنڃ يف وٹٌُ اؼبٶبٿ څنا يف ٦ٙذُو ؼببما َٮهټ أٿ حيبوٷ
 ٽڀ أَبٻ صالصخ,  أَبٻ صالصخ اٹ٦پٺُخ اٍز٪وٱذ,  أفوي ٽوح ثزغپ٦ُڄ ثلأ,  ٱ٦ٞخ ٱ٦ٞخ احملوٳ

,  كأة و جبلٍّ ٦َپٸ ٵبٿ َىٽًُب ٍب٥بد صالس ٽڀ أٵضو فالؽبب َڂبٻ َٶڀ َف اؼبزىإٸ ٽٸاٹ٤
 ٭وػ,  أفوي ٽوح رْ٪ُٺڄ ٦َُل ٿأ و احملوٳ روٵُت ٦َُل أٿ اٍزٞب٣ اٹضبٹش اٹُىٻ يف

:  هئَُهب و اٹج٦ضخ ٽَئىٷ كبى,  أٍزبمڃ كبى ٭وؽًب َٲٮي مڅت,  احملوٳ أفن,  ٵضًنًا
 رڂٮٌ,  ٱ٦ٞخ ٱ٦ٞخ اٹٲ٤ٞ ذبپ٤ُ أ٥لد ث٦لٽب,  حملوٳا رْ٪ُٸ أ٥ُل أٿ اٍز٦ٞذ
,  قبؾذ ٽبا ًِٓٷ,  آًِٷ:  ئٹُڄ أّبه األٍزبم ٹٶڀ,  قبؾُذ اِٿ:  ثبٹواؽخ ٦ّو,  اٹ٦ٖلاء
,  ٦َپٸ ال احملوٳ څنا : آفو ؿبوٳ أ٥ٞبڃ و,  احملوٳ څنا رأفن أٿ څى اغبٲُٲٍ اٹڂغبػ

,  علَلح ذبوثخ,  اٹٺ٪ي رٮهټ أٿ ٥ذاٍزٜ ٭ٲل احملوٳ څنا ئٕالػ ر٦ُل أٿ اٍز٦ٞذ ئما
 حيزٚڀ ئځڄ,  اغبٺټ حيزٚڀ ئځڄ,  ئٹُڄ ٍّء أ٥ٓي حيزٚڀ ٵأځڄ و ڃضبٸ,  اعبلَل احملوٳ أفن

 ثڂٮٌ و,  علَل ٽڀ احملوٳ َٮٶٴ ثلأ,  ٩و٭زڄ ئُف كفٸ,  ث٦يديخ ديٍٚ وهاػ,  اؽبل٫
 ٱ٦ٞخ,  اػبٺٸ ٫اٵزِ,  احملوٳ  مٹٴ ذبپ٤ُ ئ٥بكح ٥ٺً ٦َپٸ ثلأ,  ٱ٦ٞخ ٱ٦ٞخ,  اٹٞوَٲخ

 َز٦ٺټ أٿ أهاك ئما أځڄ ٭ٶو,  علَل ٽڀ رٶىَڀ و ٕهو ئ٥بكح ئُف ربزبط احملوٳ ٱ٤ٞ ٽڀ
 و ٕهو ث٦پٺُخ ځٲىٻ أٿ ٹڂب ديٶڀ ٵ٬ُ,  ثَُٜ ٵ٦بٽٍٸ َلهً أٿ ثل ٭ال احملوٵبد ٕڂب٥خ
 . اٹٶجًن احملوٳ ځٖڂ٤ أٿ فالؽبب ٽڀ ځَز٤ُٞ ؽىت اٹٖ٪ًنح اٹٲ٤ٞ رٖڂ٤ُ و رٶىَڀ
,  اٹٲ٦ٞخ َٖٺؼ أٿ اٍزٞب٣ و اػبٺٸ اٵز٬ْ أٿ ث٦ل اٹٲ٤ٞ ثبٱٍ ذبپ٤ُ ُف٣ ٍو٦ًَب ٥پٸ

 و اعبل ٽڀ أَبٻ ٥ْوح,  اؼبزىإٸ اٹ٦پٸ ٽڀ أَبٻ ٥ْوح ث٦ل,  علَل ٽڀ احملوٳ هٵت
 أمځڄ ٝوثذ,  اٹ٦بّو اٹُىٻ يف,  اٹَب٥بد ٽڀ اٹٲٺُٸ اٹٲٺُٸ ئال فالؽبب َڂټ َف,  اٹ٦يديخ
 هئٌُ ئُف مڅت و ٍو٦ًَب احملوٳ ضبٸ,  كعلٌ ٽڀ ٦َپٸ څى و احملوٳ ٕىد ثَپب٣



 ٽٖبځ٤ يف أر٦ٺټ ٹٶٍ عڄأٓد و اٹجَُٜ اٹ٦بٽٸ ثلٹخ ٍأٹجٌ اِٿ,  قبؾذ اِٿ: اٹج٦ضخ
 څٍ ورٺٴ,  اغبٺټ څى څنا,  اٹٖ٪ًنح اٹٲ٤ٞ ځٖڂ٤ أٿ ٹڂب ديٶڀ ٵ٬ُ,  اؼب٦بكٿ ٕهو

ٰٓ,  اٹُبثبٿ ئُف اٹْبة مٹٴ هع٤ قبؼ ث٦لٽب,  اٹ٦يديخ  ئٽّّاٝىه ٿٻ هٍبٹخ ٽجبّوح يرٺ
 َوَل ٽبما!  اٹُبثبٿ ئٽّّاٝىه ٽڀ هٍبٹخ,  رٲلَو و ثزٲلٌَ ئٹُڄ َڂ٢ووٿ وٵبځىا,  اٹُبثبٿ

 . ثڄ ٱپذ ٽب ٥ٺً ّٶوٳ و اٹوائ٤ څلٳط ٥ٺً ّقًُٖب ٽٲبثٺزٴ و ٹٲبءٳ أهَل:  ؟ ٭ُهب
 أٿ و اٹزٲلَو مٹٴ ثٶٸ أؽ٢ً أٿ أٍزؾٰ ال اِٿ ؽىت ىٹذ ال:   اٹوٍبٹخ ٥ٺً هك

 ٽڀ ٦َپٸ ثلأ,  اٹوٍبٹخ رٺٴ ث٦ل,  أقبؼ َف أځب اِٿ ؽىت,  اٹْو٫ مٹٴ ثٶٸ أؽ٢ً
 ٽبُٙخ ٍڂىاد ر٤َ ئُف ثبإلٙب٭خ أفوي ٍڂىاد ر٤َ ٥پٸ,  اٹُبثبٿ يف ٦َپٸ,  علَل
 اٍزٞب٣ اؼبزىإٸ اٹ٦پٸ ٽڀ علَلح ٍڂىاد ر٤َ أٽًٚ ؟ اجملپى٣ ٵټ,  أؼببځُب يف ٱٚبڅب
,  اٹُبثبٓف اإلٽّّاٝىه ٱٖو ئُف ضبٺهب,  اٹُبثبٿ يف  ځ٦ذُٓ ؿبوٵبد ٥ْوح حيپٸ أٿ ث٦لڅب
 وعهڄ ٷڅّٸَد ر٦پٸ څٍ و اٹُبثبٓف اإلٽّّاٝىه ئٹُهب اٍزپ٤ ٥ڂلٽب,  قبؾذ اِٿ:  وٱبٷ
ٔٓ َبثبځُخ ؿبوٵبد ٕىد,  ؽُبيت يف  ظب٦زهب ٽ٦يو٭خ أصبٸ څنڃ,  ٭وؽًب ,  ثبؼبئخ ٽئخ ځ٤اٹ
 ٱذؽّٸ اٹيت اٹٮٶوح ٷٓوَػ ٥ڂلٽب مارڄ َٖڂ٤ أٿ اٍزٞب٣ اِٿ,  اوٍبڅًنا ربٵُى قبؼ اِٿ

 وٕٸ ٥ڂلٽب,  َىٻ ث٦ل َىٽًب ئٹُڄ خيٞى و ث٦ُڂُڄ َواڃ څل٫ ئُف ٥يديزڄ فالٷ ٽڀ فُبٹڄ يف
 اځٞٺٲذ اٹناد ٕڂب٥خ,  مارڄ ٕڂ٤ اٹُىٻ مٹٴ يف,  َڂغؼ أٿ اٍزٞب٣ اؽبل٫ مٹٴ ئُف
 شببٿ ٦َپٺىٿ اٹڂبً ٵبٿ ئما:  ٦ّبه َو٭٤ َبثبٓف ٥بٽٸ ٵّٸ اڅبٹُزّْٓ اٹْبة مٹٴ ٽڀ

 اٹَب٥خ و وألوالكٌ ٹڂٮٍَ ٍب٥بد شببٿ:  ٍب٥بد ر٤َ ٍأ٥پٸ اٹُىٻ يف ٍب٥بد
 ع٦ٺزڂب,  ٦َپٸ اٹُبثبٿ و َٺهى اٹ٦بَف ځٲىٷ ع٦ٺزڂب اؼب٦ڂىَبد رٺٴ,  اٹُبثبٿ أعٸ ٽڀ اٹزب٦ٍخ
 . اٹُبثبٿ يف ځ٦ذُٓ ألهنب دبٲزڂُبرڂب و دبٺجىٍبرڂب ځٮزقو
 هو٫اٹ٠ّ أَڀ ؟ اٹٮوٕخ أَڀ,  ٵټأمڅبٿ يف َلوه ٽب أ٥و٫,  صبُٸ ٵالٻ,  هائ٤ ٵالٻ

 يف ئٹٲبئهب ٥ٺً ا٥پٸ و امڅت اٹناد ٕڂب٥خ!  څُأحُٻ ١وو٫ ٥ڀ رزٶٺټ أځذ ؟ اؼبىارُخ



 صينربٓل أځذ و,  اغبىاعي ٽڀ اٹٶضًن أٽبٽٍ,  اٹ٦ٲجبد ٽڀ اٹٶضًن أٽبٽٍ أځب,  آفو ٽٶبٿ
ّٜ و اٹٮٶوح ٥ڀ ُُٜد اٹيت اؼبْبٵٸ ٥ڀ صينكَِّػ,  األڅلا٫ و اٹ٦يديخ و ٽىػاٹ ,  أواًل يب ؽُ

ٌَ  واٱ٤ ٥ڀ ٵټُسأؽٓل ك٥ىٓف,  اِٿ ث٦ٚڂب ٥ٲىٷ يف اٹٮٶوح څنڃ رلوه ٽبهٓة ؟ ٵنٹٴ أٹُ
 ٽڀ اځٞٺٲذثلأد و  ذبوثخ,  ٽىؽًبُٛ وأٵضو ٱًبرأّٷ أٵضو څٍ,  أفوي ذبوثخ ٥ڀ و آفو

 أَڀ ٽڀ,  ٕ٪ًن ّبْة ٥ٺُڄ َڂبٻ ٵبٿ اٹو٬ُٕ مٹٴ,  ٹجڂبٿ ٥بٕپخ ثًنود يف ٬َُٕه
 أٿ ث٦ل اٹٲبٍٍ ٥پڄ,  اَفاٹ٠ّ ٥پڄ ثُذ ٽڀ أرً ؟ اٹو٬ُٕ څنا ئُف ّبةاٷ مٹٴ أرً
:  وثٖواؽخ َىٽًب ٹڄ ٱبٷ اٹنٌ,  اٹ٦ټ مٹٴ ٩ًن أؽل ٹڄ ٥لٌَ وَف أثىڃ ويفُد و أٽڄ و٭ُذُد
 اٹٞٮٸ فوط,  اٹْبه٣ ئُف امڅت,  ٽٖبهَٮٴ ٷؽٗټَد ٥ٺً ٱبكهًا أ٥ل َف و ٓفصٲٺَذَأ ٹٲل

 اؼبٶبٿ وعل ؟ أمڅت أَڀ ئُف:  ؽبئوح رزج٦ضو ٝىارڄُؿ ؽذها,  اٹىا٤ٍ اٹٞوَٰ كبى اٹٖ٪ًن
  ٵجًن ٕڂلوٯ وجبىاهڃ ! ٕٮواء ئځبهح اٹو٬ُٕ ٭ىٯ ! فبزل ه٬ُٕ,  اؼبڂبٍت

 و ځٌاأُل ٽٖله څٍ واٹڂىه اؼبأوي څى ٬ُٕاٹٓو ! هائ٤ ٽىٱ٤ ! ځٮبَبداٷ و ٽهپالدٹٸ
 ثلأ اٹجُئخ څٍ رٺٴ,  اؼبىإٮبد څٍ رٺٴ ٵبځذ,  ٹٺ٦ٞبٻ اؼبٖله څى اٹڂٮبَبد ٕڂلوٯ
 يف ٽٺٮى٭خ جيلڅب ٵبٿ اٹيت اٹ٦ٞبٻ ثٲبَب َأٵٸ و اإلځبهح ربذ و اٹو٬ُٕ ٭ىٯ َڂبٻ اٹْبة

ٔٗ ث٦٘ ٍٖ ؽ٬اٹ  ئُف هَڂ٠ُ ٵبٿ ثبٹٶبك و اٹٖؾُٮخ ػَز٬ٖٓ ٵبٿ َأٵٸ ث٦لٽب,  حاؼبوٽ
 و األٍٞو ث٦٘ ثبٹٶبك َٲوأ ٵبٿ اٹ٦بٹٲخ َذاٹٓي ٱ٤ُة ځزُغخ اأعياء ٽڂڄ خيزٮٍ اٹيت اٹٖىه

َٰ.  اٹٶٺپبد  يف ٥ُڂُڄ ةٱٸٌُِّ ٵبٿ اّفيب,  ٭ٶوح ځڄمٔڃ يف ٱذؽٸَّ,  ٭ٶوح څڂڄٔم يف دػكاځ
 ال ؼببما ؟ ٵبرجًب أٵىٿ ال ؼببما ؟ ٕؾٮًُب ٵىٿَأ ال ؼببما ه٭ٓٴ,  اٹ٦ٞبٻ ثجٲبَب فبزٺئخ ٕؾُٮخ
 ٕڂلوٯ جبىاه ٬ُٕاٹٓو ٭ىٯ ځبٻ اٹڂبً ٽڀ ٵټ ؟ ٵجًنح ذبوثخ ٕبؽت أځب و أٵزت

 ؽىت ٻر٦ّٸَأ أٿ ثل ال ! ٽزپُي أځب,  ٽُيح رٺٴ ! أځب ؟ اٹٖٮواء اإلځبهح ربذ و ٭بَبداٹڀِّ
ُّ أّوٯ و اٹٖجبػ أّوٯ,  ا٥پٸ أٿ ٖكالُة َف٣دَأ ؽىت و ٕؾٮٍ أٵىٿ  , ځٮَڄ يف ٽىػاٹ
 ٭ُهب ٦َپٸ ؽىت ها٥هبٔم ٹڄ رٮزؼ ٕؾٮُخ ؤٍَبدُٻ ٥ڀ اٹ٦بٕپخ يف َجؾش ٕبؽجڂب اځٞٺٰ



ٌٓ  و١ُٮخ,  هٕخاٹ٬ُ وعل فًنًاَأ ٹٶڂڄ  َأًٌَ أٿ اكَٳ ؽىت حبش,  حبش و حبش.  ٍّء أ
ًُِٻ  ديَؼ ثَُٜ ٥بٽٸ اٹى١ُٮخ ٹٴٔد ٕجبؽًب َلهً ؽىت ثبؼبَبء ٭ُهب ٦َپٸ و١ُٮخ,  ثخځب

ّٜ ًُِٻ و١ُٮخ,  اٹٞجب٥خ ٽٶبئڀ,  اؼبٶبئڀ و,  اؼبى١ٮٌن ٝبوالد,  اوالداٹ  األٱٸ ٥ٺً ثخځب
ِّ ىَذ أٌ ثلوٿ و ٱ٤ُة أٌ ثلوٿ اٹُىٻ ځٮٌ ٕؾُٮخ َىٻ ٵٸ أَٲو أٿ ٹڄ ٙپڀَد  ؿَٺ

 رڂ٬ُ٢ ٥ٺً ٦َپٸ ٵبٿ,  ث٦يديخ ٦َپٸ ٵبٿ,  ٦َپٸ ثلأ اؼبٲبالد ٍٞوأ و اٹٖىه
 اؽبل٫ و اٹٞپىػ ث٦ُڂُڄ َوي و ٦َپٸ ألځڄ,  اؼبإٍَخ رٺٴ ربوَو هئٌُ ٵأځڄ و اٹٞبوالد

 و فىاٝوڃ و مٵوارڄُٻ ثٶزبثخ َڂٞٺٰ و اؼبٶبٿ مٹٴ ئُف ٦َىك ٵبٿ.  ئٹُڄ ٦ًََ اٹنٌ
 َىٻ يف رأٹٲخُٻ ٵٺپبد فالٷ ٽڀ اؼب٦بٓف َٮغو ٵبرت اٹزغوثخ ٽڂڄ ٕڂ٦ذ َٶزت و ٵزتٌ
 ؽلأ  يف ٍو٦َخ خبًٞ ديٍْ اٹٖ٪ًن اٹْبة ثّّاءح ديٍْ و اٹل٭زو حيپٸ ٵبٿ األَبٻ ٽڀ

 أځب:  اٹَڀ يف ثواٹٔٴ ٥ٺُڄ ٢َهو ثوعٸ اهرٞټ ٭غأح فبواهتب ؽلأ و اؼبإٍَخ رٺٴ أٍُبة
 ٥ٺً وٱ٤ اٹنٌ اٹل٭زو ئُف د٫َاٹَذ أځڄ أكثڄ ٽڀ ٵبٿ و ًاؤكةُٻ ٵبٿ اٹوعٸ مٹٴ,  آ٬ٍ

 ځيٷ,  إٞلٻ ٥ڂلٽب اغببكس وٱ٤ و االهرٞبٻ وٱ٤ ٥ڂلٽب اٹْبة مٹٴ َل ٽڀهٗ األ
 څٸ:  ٷٍبَءَد مث ٹڄ اٹل٭زو ٱلٻ و اٹٖ٪ًن اٹْبة ٽڀ ا٥زنه و اٹل٭زو فنأ و اٹوعٸ مٹٴ
 أځب,  ٥ڂلځب ر٦پٸ اهلل ّبء ٽب أوڃ,  أّهو ٽڂن ٥پٸأ أځب:  ٱبٷ ؟ اؼبإٍَخ څنڃ يف ر٦پٸ
َٛٔؿ څنٌ ؟ كٳٌَ يف اٹنٌ اٹل٭زو څنا ٽب,   اعبوَلح څنڃ ربوَو هئٌُ  ٭ُهب ةأٵُذ هٌوا

 ث٦٘ رٲوأ ٳٹ٦ّٸ أځ٢و و أٵزت فىاٝوٌ څنڃ ( : اٹٮوٕخ عبءد اِٿ) ,,,  وو
ٓٔ ٘ٓ:  ٱبٷ,  ٭ؾبداٹ ,  اؼبٶزت ئُف ٽ٦ڄ مڅت,  فىاٝوٳ أٱوأ ؽىت ٽٶزيب يف ٽ٦ٍ ٷرٮ
ٜٔ هبب ٭اما,  اػبىاٝو ٱوأٌ ثلأ ٜٔ و ذبوثخ ٥ڀ ٯرڂ  ٹنٹٴ و ٽأٍبح ٥ڀ ربلسَد و دب٦بځبح ٯرڂ

 اٹزٞىَويف  ََزپو ؽىت َل٥پڄ أٿ و٥لڃ,  كحاٹىا٣ِ اؼبىڅجخ هبنڃ أ٥غت,  ٕبكٱخ ٵبځذ
 ٭ُڄ َوي ٭ال ٹٺپٲبٷ َڂ٢و ٵبٿ,  اځٞالٱخ أوٷ د٭ٶبٿ اعبوَلح رٺٴيف  ٽٲبٷ ٹڄ وځْو
 اٍزپو,  اؽبل٫ ٭ُڄ َوي,  اٹٞپىػ ٭ُڄ َوي,  اغبٺټ ٭ُڄ َوي ائّف و أٍٞو كح٣ِ ٽڀ ٽٲباًل



 أٿ أهَل ٹٶين ٝىَٺخ اٹٲٖخ,  ثأٵپٺهب اٹٲٖخ ثبٱٍ ٥ٺُٶټ أٍوك ٹڀ ... اٹْبة مٹٴ
 أٿ اٍزٞب٣ مث اعبوَلح رٺٴ ربوَو هئٌُ َٶىٿ أٿ اٍزٞب٣ اٹْبة مٹٴ أٿ ٹٶټ أٱىٷ
 أٿ اٍزٞب٣,  ٹجڂبٿ يف َخٕؾ٬ ٽإٍَخ ٵّّأ ديزٺٴ أٿ اٍزٞب٣ مث اعبوَلح رٺٴ ديزٺٴ
 اٹيت اٹٮٶوح رٺٴ,   ثٮٶوح ثلأ اٹناد؟ ٕڂب٥خ ٽ٤ هؽٺزڄ ثلأ أَڀ ٽڀ,  مارڄ َٖڂ٤

 ٿأو ٥ٺُڄ ذبين ٿأة ٭ُٺخَٳ ٵبځذ اؼبُيح رٺٴ ځٮَڄ يف هآڅب ٽُيح فالٷ ٽڀ اځ٦ٶَذ
ّٜ يف ٣َزَٓٴ ٕ٪ًن ّبة ځڄأ څى اؼبُيح رٺٴ,  ٥ٺُڄ ٌٗرٰ .  ٽأوي الة و ٥بئٸ ثال هَٰاٹ

 ٹٶبځذ ٍٺجُخ أهنب ٥ٺً ؽبب ځ٢و ٹى ؟  ٽُٖجخ أٻ؟  جيبثُخئ رٺٴ ؟ حٌٍٓٺِت أٻ ؟ َيحٻ رٺٴ
 ََز٤ُٞ ٵ٬ُ ٭ٶو و هبب ديزبى ٽُيح څبأّٿ ٥ٺً ئٹُهب ځ٢و ڃٹٶٓڀ ؽُبرڄ ؽٞټُد أٿ ٥ٺً ٱبكهح

 ٥ڀ َزٶٺټ ٕؾٮٍ َٶىٿ ٥ڂلٽب اٹڂبً ٱٺىة أٍوٌ أٿ ََز٤ُٞ ؽىت فالؽبب ٽڀ َڂٞٺٰ أٿ
,  ځٮَڄ ٷأٌَ ٽڂب ٷٌُّٳ:   ٍإااًل ٵڀأٍأُٷ,  اٹٶوديبد أفىايت,  ؤاٷً ٹٶټأأً أځب,  ٽ٦بځبرڄ

,  فبُياد ٥ڂلٔٳ څٸ,  فبُياد َٳك٥ڀ څٸ,  هبب ٽزبُىَأ اٹيت األُّبء څٍ اَِ,  فبُيايت څٍ ٽب
ِّ أٿ ځَز٤ُٞ څٸ ؟ أ٭ٚٸ ځٶىٿ أٿ ځَز٤ُٞ څٸ اؼبُياد رٺٴ فالٷ ٽڀ  ؽىت ٭هبځى

ُِّٿ ؽىت ؟ موارڂب ځٖڂ٤  ؟ اؼبوآح ئُف ٽوح ځبِٻ اٹىاؽل ځ٢و څٸ ؟ قببؽڂب ٯؽ
 ځ٢ويت ٽوح آفو اٹٶوديخ أفيت رنٵوٌ,  اؼبوآح ئُف ٭ُهب ځ٢ود ٽوح آفو رنٵو , أٵُلثبٹٖذ
 ٥ڂلٽب!  ثبٹزأٵُل ځٮَٴ وعلد ؟ اؼبوآح يف هأَڂب ٽبما ؟ وعلمت ٽبما,  اؼبوآح ئُف ٭ُهب

 عٺَڂب څٸ ؟ ٽُياد ٽڀ ځٮَٴ يف هأَذ ٽبما ؟ ٭ُهب وعلد اَِ,  ځٮَٴ وعلد
 ځٶىٿ أٿ ځَز٤ُٞ فالؽبب ٽڀ و,  مبزٺٶهب اؽڀا اٹٺٍ اغبٲُٲُخ األُّبء څٍ ٽب,  ځٮٶوٷ

  ؟ أ٭ٚٸ

 حيٶٍ و,  اؼب٦بځبح حيٶٍ ٵبٿ ٍإااًل ٍأٹزين,  أ٥و٭هب ال,  األفىاد يؽلئ ِف٣ََّ ارٖٺذ
 ٿأ هَلُأ:  ٍإاؽبب فزبٻ ٵبٿ,  ځٮَهب يف ذبلڅب اٹيت ٹى٥خاّٷ حيٶٍ و,  اؼبوَوح اٹزغوثخ
 ٥ڂلٽب:  رٲىٷ ؟ رڂزؾو ثأٿ ٭ٶوُد ع٦ٺزهب اٹيت ٕزهبِٯ څٍ ٽب ؟ هأَٴ اَِ!  اٹُىٻ أځزؾو



 كافٸ يف ٵڂذ و,  اؼبٞجـ اؽزوٯ,  ٥پوٌ ٽڀ اٹزب٦ٍخ أو اٹ٦بّوح ٍڀ يف,  ٕ٪ًنح ٵڂُذ
,  اؽزوٱذ َلَهب و أهعٺٍ دواؽزوَٯ,  وعهٍ اؽزوٯ و,  عَپٍ ٭بؽزوٯ,  اؼبٞجـ
 اٹزغپُٸ ٥پٺُبد ٷُٳ ٽڀ وثبٹو٩ټ,  علًا علًا ثبٹ٨ ّىَڄثذ ُٕجذُأ و,  اؽزوٱذ وٵٺهب

 و:  رٲىٷ,  ئٹُهب َڂ٢و ؼبڀ ىحٱٓيُٻ كهعخ ثأهنب ٥ڂهب ٥ُّّد كهعخ ئُف څخّٖىُٻ اٍزپود اأځڄ ئال
ٍٓ أٿ ؽبوٹُذ,  إّّٔ أٿ ؽبوٹذ,  مٹٴ ٽ٤  أهنُذ,  كهاٍيت أٵپٺذ,  اغبُبح ٽ٤ ٫أرٶ

 ٹڂ٢واد أځ٢و ٵڂذ,  اعببٽ٦خ كفٺُذ,  اٹضبځىَخ كهاٍيت أهنُذ,  اؼبزىٍٞخ كهاٍيت
ِٔ اٹٺى٥خ ٭أعل ئِّف األفوَبد ,  أؽزوٯ ځذُٳ ٹٶين,  ثوضبخ ئِّف هوٿَڂ٠ُ ٵبځىا,  ٓفُهر٦ز

 أٿ أؽل هَلُأ ال,  وعىڅهټ ٱَپبد يف أهاڅب اٹيت اٹوضبخ رٺٴ ٽڀ أؽزوٯ,  ؽزوٯأ
 َز٦ب٬ٝ أٿ أؽل هَلأ ال ئِّف َڂ٢و أٿ أؽل أهَل ال,  ٥ٺٍ ّٮٌُٰ أٿ أؽل أهَل ال,  َوضبين

 أځب و,  اعببٽ٦ُخ كهاٍيت أٵپٺذ مٹٴ ٽڀ ثبٹو٩ټ و ٱينزبُڀ اؼبْب٥و رٺٴ ٵبځذ,  ٽ٦ٍ
 أفيت:  ؽبب ٱٺُذ,  ؽلَضهب أهنذ ٥ڂلٽب,  أوإٸ أٿ أٍز٤ُٞ ال اٹٖٮو ئُف وٕٺُذ اِٿ

 څنٌ فالٷ,  ٭ُٴ څباٵزْٮُذ هائ٦خ دبُيح ئٹُٴ أربلس أٿ ِف رَپؾٍ څٸ,  اٹٶوديخ
 يف رٶزْٮُهب أٿ ٔٳأهَُل,  هائ٦خ حٽُي ٔٳيف اٵزْٮذ الؽببِؿ ٽڀ ٽ٦ٍ ربلصٔذ ٹيتا ٱبئٰاٹٓل

 اٹيت اٹوائ٦خ ٭ٌاٹٓڀ څنڃ هتلهٌ أٿ ٥ٺُٴ ؽواٻ,  ځٮَٴ يف ٭زُهبُاٵذ ئما و,  ځٮَٴ
 ؟ اؼبُيح څٍ اَِ و ؟ ٥و٭ذ ٵ٬َُ,  ٽُيح ٥ڂلٌ أځب:  دَٷرَبَء,  حاٹٮّن اؼبُيح رٺٴ سبزٺٴ

 ٱٺذ,  هحٌِػَِة,  څىٷثُن رزَبءٷ ٵبځذ ؟ اعبُل اٹٍْء مٹٴ څى ٽب,  عُل ٍّء أٽزٺٴ أځب
 ال ّّٕ سبزٺٶٌن أځيت,  ىديخ٣َ َڀٽزٺٔٴَد ځيتَأ,  هاكحِئ سبزٺٶٌن ځيتَأ:  اٹٶوديخ فيتُأ:  ؽبب
 : َٲىٷ ٵبٿ اٹنٌ اٹْب٥و مٹٴ ثٲىٷ ئال هٓفمٳٌُِّ

 ك٥ين ٹٺٖجىه اٹُّّٖ ٱبٷ          ؽىت اٹٖجىُه اٹَّّٖ ٕبثَو
 أٿ أربلاٳ أځب:  ٹڄ َٲىٷ اٹٖجىه َزؾلي اٹّّٖ,  َزؾلاڃ اٹّّٖ عبء,  ٕجىه ؽلوا څنا

 . اؼبڂب٭َخ يف ثلؤوا و,  ٽين أٵضو رّّٖ



 ك٥ين ٹٺٖجىه اٹُّّٖ ٱبٷ          ؽىت اٹٖجىُه اٹَّّٖ ٕبثَو
.  أځب٭َٴ أٿ اٍز٤ُٞ ال أځب,  اهضبين فالٓ,  ٓفٳ٫ُٓ

ُّ ثلأ,  أٽاًل ٯرٮٓذَد ځٮَهب ثلأد,  ٝج٦ُُخ ٽڀ أٵضو هاكحِئ سبزٺٶٌن أځٔذ واهلل ٌُٰٓ ٽىػاٹ  ٯّ
 ٽب ئما ئٹُهب رڂٞٺٰ أٿ ؽبب ديٶڀ اٹيت اؼبْوٱخ اغبُبح ئُف َڂ٢و و هأٍڄ فوطٌُِٷ اٹُأً ثُٚخ
 .ا ٽ٦ڄ ضبٺزهب و اٹٮٶوح رٺٴ اٱزڂذ
  ! اؼبُيح رٺٴ فالٷ ٽڀ ا٭٦ٸ أٿ ٍز٤ُٞأ وٽبما
 كٽزٴِؿ يف ٥بكَخ ٽڀ أٵضو رٶىٓف ٿأ رَز٦ٌُٞن,  اٹٶضًن رٮ٦ٺٍ أٿ رَز٦ٌُٞن,  اووڃ
 اٹٲىَخ اإلهاكح و اٹ٦يديخ څنڃ فالٷ ٽڀ ٥بكَخ ٽڀ أٵضو ٳألٿَّ ٹٺڂبً و ٹٺپغزپ٤ و ٽخٹأُل
 ٽڀ اعبجبٷ ٹڂٲٺىا اٹ٦يديخ رٺٴ ٽڀ ثبؼبئخ ٽَخَؿ اٽزٺٶىا ٹى اٹڂبً ٽڀ اٹٶضًن ٥و٫أ أځب, 

...  اځٞٺٲذ,  ٍذٓٻػََد,  ٥ذّٖظَد,  أٽبٵڂهب
 أو٤ٍ و أځْٜ و أٵّّ رلَو ٭ُڄ صٶټؽلُِّأ اٹنٌ اٹُىٻ څنا ويف اِٿ څبثأّٿ األفجبه ٓفعبءِد
ٜٔيف و,  ٽلَڂزهب يف اٹڂَبء زبلٻ,  اٹٲوآٿ ٹزؾٮ٠ُ ٽلهٍخ  ئما,  ٭ُهب رَٶڀ اٹيت ٱزهبٽڂ

 ٱٞخُٿ ئُف ځ٢وځب ئما,  ؽىٹڂب ٽڀ اٹجُٚبء اؼبَبؽخ ّبڅلُٿ ٭ٺڀ اؼب٢ٺپخ ٱٞخاٹٗڀ ئُف ١وځبَٿ
 ٽب ځ٦و٫ څٸ,  ځواڅب أٿ كدبغٓو ٥ٺُهب كبٖٸ و قبلڅب اٹيت ٽياَبځب ئُف ځ٢وَٿ ٭ٺڀ اٹ٬٦ٚ

ُِّٻ څٍ ُِّٿ أٿ فالؽبب ٽڀ ديٶڀ اٹيت األُّبء څٍ ٽب ځ٦و٫ څٸ ؟ ىارڂبٽ  ٹٶټُٳ قببؽبرڂب ٯؽ
 أٿ ٹڂب ٽٶڀٌُ ٵ٬ُ ه٭ٴُِّٿ أٿ څى,  ٽُيارڂبُٻ ځ٦و٫ أٿ ٽڀ أڅټ و ر٦و٭ىڅب أٿ روَلوٿ

 .ك ځوٌ ٽب ئُف فالؽبب ٽڀ ځٖٸ فٞىاد ئُف ؽببؽىُِّٿ أٿ و؟  قببػ ئُف ؽببؽىُِّٿ

 يف رألٹئاَُف اٹجله ٽڀ ئّواٱًب أصبٸ اثزَبٽًخ ديزٺٴ ٵبٿ,  ٱٺيب ئُف ؽجُْت,  فبٹل ٕلَٲٍ
 ٽُيح سبزٺٴ أځذ:  ٽوًح ٹڄ ٱٺذ,  حاَمأٓؿ ٵبځذ ڃٍبٽُذاثٔذ اٹْهو ٽڀ ٥ْو اػببٽٌ ٹُٺٔخ

 ١بهاألْٿ رَؾو واٹيت وعهٴ ظببدَٯ ٥ٺً ٍبثخْٿاَُف رٴٍبَٻاثٔذ,  حاٹٮّن ٍبٽزٴاثٔذ,  هائ٦خ
,  ٽ٦هټ اٹ٦الٱبد رٶىَڀ يف و ثبِفوَڀ ٕبٷاالٓد يف ثبه٥ًب ٽڂٴ ذب٦ٸ ئٹُٴ روځىا اٹيت



,  اٹٮٶوح رٺٴ ٥ٲٺڄ يف دَػروّٿ, اٹٶجًنح اٹْوٵبد ؽلأ يف ثَُٜ ٽى٬١ ٕبؽيب ٵبٿ
 ٽڀ و,  َيحِٻ رَبٽخةاال څنڃ أٿ رٲىٷ أځذ:  ٥ٺٍ َٕٸآد,  كهٍهب,  اع٦هبَه,  أٵضو هببّٷَٯ

 ځٖت أ٤ٙ ثأٿ هأَٴ ٽب,  ٕؼ,  ځبعؼ ٥بٽخ ٥الٱبد هعٸ أٵىٿ أٿ اٍز٤ُٞ فالؽبب
,  اٹٚقپخ و اٹ٦پالٱخ ّوٵزڂب يف ٥بٽخ ٥الٱبد ٽلَو أٵىٿ أٿ أهَل اؽبل٫ څنا ٥ُين
 ئُف أ٬ٙ,  االرٖبٷ يف ٽهبهاد اثزَبٽزٴ ئُف أ٬ٙ ؟ ا٥پٸ أٿ ٥ٺٍ َڂج٪ٍ ٽبما فبزبى

 عهبوَِّدُد ٹٶٍ اثزَبٽزٴ هأٍهب ٥ٺً ٤ٙ و اٹ٦بٽخ اٹ٦الٱبد يف ربزبعهب ٽهبهاد اثزَبٽزٴ
 ٕبؽيب ٵبٿ,  ٱٮيح ٱٮي,  وځ٬ٖ ٍڂخ,  ٝىَاًل اؼبْىاه َٶڀ َف,  رڂغؼ مٹٴ ٥ڂل ,

َٰ  ٍزخ ٽٲلاهڃ هارت رٲبًٌَٙ اٹُىٻ ٕبؽيب,  هَبٷ طبَپئخ و أٹٮٌن ٽٲلاهڃ هارت اًَٙز
 ثبؽبل٫ اٹوؽٺخ داځزڄ,  ٭ٶوح ٽڀ كأة,  فُبٷ ٽڀ اځٞٺٰ اٹٞپىػ,  هَبٷ أٹ٬ ٥ْو
 , اٹىاٱ٤ ئُف صڂبؽلُِّٻ َب ثڂب ر٦بٷ ٹٶڀ,  األ٭ٶبه رٺٴ يف ٱٌنؽٸُِّٻ ځَزپو ٹُزڂب و ځوَلڃ اٹنٌ
 هأٍهټ يف َلَووٿ اٹنَڀ أؽل,  ؽىٹڂب ٽڀ اٹڂبً,  اجملزپ٤,  اٹجُئخ , اٹ٢وو٫ ٽڀ اٹٶضًن
,  اٹ٦بصو اغب٠ِّ ٕبؽت ٽبڅو ضبلأ َڄٍٓټُأ و ٽبڅو أضبل اظبڄ ِف ثٖلَٰ َنٵوٓف اٹٮٶوح رٺٴ

ٌٓ يف ذبوثزڄ ٥ڀ و اظبڄ ٥ڀ أربلس ٿأة ڃځُذاٍزأَم و  أٽضبٹٶټ ِف أؽجخ فالٹڄ ٽڀ ٹزٲٍأ ٹٲبء أ
 ٵبٿ اٹضبځىَخ اؼبوؽٺخ يف َلهً ٵبٿ ٥ڂلٽب اٹ٦بصو اغب٠ ٕبؽت ٽبڅو ضبلأ,  اٹٶواٻ أَهب

 اهلل و!  اٹْوػ ؽَڂىٿٌُ ال األٍبرنح ؟ ضبلأ َب اؼبْٶٺخ اَِ,  كهاٍزڄ يف ٽزأفوًا ثٺُلًا
ًّ ٽبڅو أضبل!  ٩ٺٞبځٌن  ٍذ أوٷ ث٦ل,  اعببٽ٦خ ئُف كفٸ و اٹضبځىَخ ذببوى ٽزضبٱٺخ خبٞ

 ٥ڂلٌ ؟ ضبلأ َب ٹُِ,  ٭ُڄ َلهً اٹنٌ اٹٲَټ ربىَٸ ٥ٺً ٥پٸ اعببٽ٦خ ٽڀ أّهو
 كٵزىه ٭ُڄ وعل ٹأل٬ٍ ئٹُڄ اځزٲٸ اٹنٌ اعبلَل اٹزقٖٔ أٿ اؼبْٶٺخ!  َٮهټ ال كٵزىه

 ضبلأ,  و١ُٮخ وعل ٽبڅو ضبلأ,  و١ُٮخ ٥ڀ حبش ٽبڅو ضبلأ ! اعببٽ٦خ روٳ!  َٮهټ ال هآؿ
 َوَل ال ٽلَوٌ,  ٛرَٸُِّٻ كَوٌُٻ:  ضبلأ َب ٹُِ,  و١ُٮزڄ ٽڀ هكُٛ,  ّهوَڀ ث٦ل ٽبڅو

 ث٦ل ٽبڅو ضبلأ,  ضبلأ َب ٽّّوٳ,  ريوط ٽبڅو ضبلأ,  َٮهپين ال ٽلَوٌ,  اٹ٦پٸ ٽٖٺؾخ



 أٍأٹٶٓڀ,  ٍإاٷ أٍأٹٶټ,  رٮهټ ال ىوعيت,  ضبلأ َب ٹُِ , ىوعزڄ ٝٺٰ أّهو ٍذ
 َٺٲٍ ألځڄ َٮهټ ال اٹ٦بصو اغب٠ ٕبؽت ٽبڅو ضبلأ  ؟ َٮهټ ال اٹنٌ ٽڀ:  ٍإاٷ

 أو ٵجىح جيل ٽب أوٷ اٹناد ٹٖڂب٥خ هؽٺزڄ يف ٽڂب ٵضًن,  ؽلأ أٌ ٥برٰ ٥ٺً ثبؼبَإوٹُخ
 َٮٶو أٿ ثڄ األؽوي ٵبٿ ؟ ٷاؼبَئى ٽڀ ؟ اؼبَئىٷ ٽڀ ؟ اؼبَئىٷ ٽڀ:  ؽىٹڄ َٺزٮذ ٥ٲجخ
 أٿ و اؼبَإوٹُخ أربپٸ أٿ ِف ديٶڀ ٵ٬ُ ثڂٮٍَ اؼبْٶٺخ څنڃ أ٥بًف أٿ ِف ديٶڀ ٵ٬ُ
 .ٷ اٌف يف أ٭ٶو

 رٺٴ ثٞٺخ,  اٹٲٖخ رٺٴ ٹجٞٺخ ئعالاًل وٱٮُذ ٥ڂهب ربلصذ ئما ٱٖخ ٥ڀ أؽلصٶټ ك٥ىٓف
 رٺٴ ثٞٺخ,  رٲلَوًا و اؽزواٽًب و ئعالاًل ربُخ ؽبب ٙوثذ هأَزهب ٵٺپب كائپًب أهاڅب اٹٲٖخ
 ٽڂٶټ وٵٌٸ هأَزهب أځب,  سببٽًب ٦َو٭هب اٹٲب٥خ څنڃ يف ٽڂٶټ واؽل وٵٸ سببٽًب ٥و٭هبأ اٹٲٖخ
 و ث٦يديخ رزَٺٰ اعبلاه ٥ٺً سبٍْ اؼبواد  ث٦٘ يف ځواڅب اٹجٞٺخ رٺٴ,  هآڅب ٿأو ٍجٰ

 أو ٝخځٰ څل٭هب َٶىٿ هدبب اٹَٲ٬ ٽڀ ٱوَجًب,  ث٦ُلًا څل٭هب روي وثأٽٸ ثٲىح و ثٞپىػ
 أٿ څل٭هب َٶىٿ وهدبب اعبلاه ٝو٫ ٥ٺً ََُٸ ؽٺىًا ُّئًب څل٭هب َٶىٿ وهدبب ٍٶو ؽجخ
 ؽجخ ٵزٮهب ٥ٺً ربپٸ څٍ و اعبلاه يف اٹٶهوثبء ٭ُبُأ ؽلأ صٲت يف ٽَٶڂهب ئُف ر٦ىك
 ٥ٺً ٭زَٲٜ ثُلڃ َٚوهبب اٹ٦بثضٌن ؽلأ ٭ُأيت عبلاه ئُف ر٦ٖل ٝىَاًل ٽْىاهًا ٹزهبؽټ أهى

 ر٦ىك و األهى ؽجخ ربپٸ  ٥بٹُخ ثٞبٱخ و ثڂْبٛ و ثَو٥خ رٲىٻ  مٹٴ ٽ٤ و األهٗ
 احملزوٽخ اٹجٞٺخ رٺٴ ٙوهبب اٹنٌ ٹٌُ و اٹىٕىٷ ٥ڀ اؼبَئىٹخ څٍ ألهنب علَل ٽڀ ٹز٦ٖل

 څبورٞإ ال اٹڂپٺخ ؽجُجيت ٥ٺُڄ ؽواٻ,  ٱلٽڄة مبٺًخ وٝأ أٿ و ٹڄ ٍجٰ ٽڂٶټ ٽڀ اٹڂپٺخ څٍ
 اٹنٌ اٹڂغبػ ٥ڀ اؼبَئىٹخ څٍ أهنب ر٦و٫ األهٗ ٥ٺً ٍٲٞذ ئما اٹڂپٺخ,  ثأٱلاٽٶټ

ٌ ٹٴ اٍزغبثذ ٹى أو إٔبث٦ٴ ثأٝوا٫ رالؽٲهب وأځذ ٹٴ اٍزغبثذ ٹى و ربٲٲڄ أٿ روَل
 اٹڂپٺخ رٺٴ األَبٻ ٽڀ َىٽًب څل٭هب ؽٲٲذ ؼبب اؼبٶڂَخ إٔبث٤ ثأٝوا٫ رالؽٲُڂهب أځٔذ و

 ؿبزوٽًب ٹُخاؼبَإو َزؾپٸ اٹنٌ َٶىٿ ٵ٬ُ ٽزڂب٥ّٸ و اؼبَإوٹُخ ځزؾپٸ ٵ٬ُ ٽزڂب٥ّٸ



َؽٖزً ِئَما َأَرِىا ٥ََٺً )) ر٦بُف و ٍجؾبځڄ ٱىٹڄ أځبهٯ ځبٵّٸ,  اٹٲوآٿ يف َنٵو ځڄأ ٹلهعخ ٽٲلهًا
َُِپبُٿ َوُعُڂىُكُڃ  ٍَُٺ َٞٔپٖڂُٶِټ  ََبٔٵَڂُٶِټ َٹب ََِؾ َوأكٌ اٹٖڂِپِٸ َٱبَٹِذ َځِپَٺٌخ ََب َأََٗهب اٹٖڂِپُٸ اِكُفُٺىا َٽ

٦ُُِْووَٿ  ًََن اٹَالٻ ٥ٺُڄ ٿاٍٺُټ..  ٱٖزهب څٍ ٽب اَِخ رٺٴ ٱوأمت څٸ (( َوُڅِټ َٹب ََ
 ٝٺت يف ٦ََىٿ اٹڂپٸ ٽڀ ؾبپى٥خ ث٦ُل ٽڀ أٽبٽهټ ٍوا٥ًب ًََنوٿ اٹٶجًن اعبُِ وفٺٮڄ
 اٹنٌ اٹڂپٸ ثٌن ٽڀ,  ث٦ُل ٽڀ اٹٲبكٻ ٹٺغُِ ٽنڅىاًل َڂ٢و اٹڂپٸ,  ثُزهټ ؽىٷ اٹوىٯ
 اكفٺىا اٹڂپٸ څبأٌ:  رٖوؿ دػها ثبكهحٻ ٵبځذ حواؽل مبٺخ اٹٲبكٻ ٹٺقٞو اٹڂ٢و أٝبٷ

 ٱبئلح  ٵبځذ څٸ  اٹڂپٸ ٽلَوح ٵبځذ څٸ اٹڂپٺخ رٺٴ,  ربنهڅټ هاؽذ,  ٽَبٵڂٶټ
 يف مٵود اٹيتٌ ڃ ٹٶڂهب,  ٥ٺټأ اهلل اٹَبئٰ ٵبځذ هدبب و اٹْ٪بٹخ ٵبځذ هدبب؟  اٹڂپٸ

,  اڅوثىا : اٹڂپٸ ؿبنهًح رٖوؿ هاؽذ اٹيت وڅٍ اؼبَإوٹُخ ربپٺذ اٹيت څٍ ألهنب اٹٲوآٿ
 و كبزوٽهب ٿأة هًَخَػ ٵبځذ اٹڂپٺخ رٺٴ,  اٹٲبكٻ اػبٞو ٽڀ اؽنهوا ٽَبٵڂٶټ ئُف ٥ىكوا

 ٥ٺً ٽڂٶَوح ىعبعًخ ّبڅل و اٹٞوَٰ يف ٽبهًا ٵبٿ أٿ ځبألؽٔل ٍجٰ څٸ هڅبځٲٓل أٿ
 اٹڂپٺخ ٽجبكهح ديزٺٴ اٹْقٔ مٹٴ ٵبٿ ٹى,  اٹجٺلَخ ّ٪ٸ څنا وٱبٷ ٭زوٵهب األهٗ

 اؼبَإوٹُخ ځزؾپٸ صب٦ًُب كبڀ ئمبب و اٹجٺلَخ ٽَإوٹُخ اؼبَإوٹُخ ََذٷ ٱبٷ و اٹيعبط عبپ٤
 اؼبَإوٹُخ َزؾپٸ اٹنٌ,  اٹٞوَٰ ٥ڀ األمي ئٽبٝخ ثبة ٽڀ األٱٸ ٥ٺً اؼبَإوٹُخ رٺٴ, 

 څى اٹڂغبػ كبى اٹىؽُل اٹَجُٸ أٿ څى اؼبّّهاد رٺٴ أوٷ و حيپٺهبٵٍ ٷ ٽّّه ٽئخ ٍُغل
 اِفوَڀ ٥برٰ ٥ٺً ځوٽٍ و اٹٮْٸ فُپخ كافٸ َاًلٝى ځجٲً أٿ ثاٽٶبځڂب,  اؼبَإوٹُخ ربپٸ
 ديٶڂڂبٵ٬ُ  ځٮٶو ٿأ ثاٽٶبځڂب و,  ٝوَٲڂب يف َٲ٬ ٽب وٵٸ ٥ُٲڂبٌُ ٽب ٵٸ و ُٕجڂبٌُ ٽب ٵٸ
 ٥ٺُڄ كبڀ ٽب ثو٩ټ أ٭ٚٸ ځٶىٿ أٿ ديٶڂڂب ٵ٬ُ,  ٭ُهب كبڀ اٹيت هو٫اٹ٠ُّ ثو٩ټ ځڂٞٺٰ أٿ

 ٝوَٰ يف ٳرىاعڄ ٽْٶٺخ ألٌ غبٸا ئجيبك كبى رڂل٭٤ جي٦ٺٴ اٹنٌ څى واؽل ٌٍّء؟  اِٿ
 څڂبٳ اغبٺىٷ ٽڀ اٹ٦لَل څڂبٳ ٿأة رٮٶو أٿ څى اٹٍْء  مٹٴ مارٴ ٹٖڂب٥خ هؽٺزٴ
 ؽٶٍأ ألٿ ٽٚٞوًا أعلٓف,  رواڅب أٿ دبغوك ئٹُهب رٖٸ أٿ ديٶڂٴ اٹيت األُّبء ٽڀ اٹ٦لَل



 اؿبزىاڃ ٭هټأ وٹَُذ ٽ٦ڂبڅب كهٳُأ ٹَُذ ٽْب٥وًا ځٮٍَ يف ربوٳ اٹيت اٹٲٖخ څنڃ ٹٶټ
 أٿ حيت ٹٺڂبً اػبًن َجنٷ أٿ ؽتٌُ واٹلٌ ٵبٿ,  ؽلصذ ٵپب هبب ٍأفّّٵټ اٹٲٖخ رٺٴ

 يف و,   حيجىځڄ ٵبځىا,  صب٦ًُب ٽڂهټ ؿبجىثًب ٵبٿ,  عبځجهټ ئُف َٲ٬ أٿ حيت اِفوَڀ ََب٥ل
,  أفوي ٽلَڂخ ئُف ََٶڂهب اٹيت حاؼبلَڀ ٽڀ ٍب٭و و ٍُبهرڄ واٹلٌ هٵت األَبٻ ٽڀ َىٻ

 ٽجبّوح,  ٝوَٲٴ ٥ٺً أوٕٺڂب و,  رىٱ٬:  ٹڄ َإّواٿ هعٺٌن ّبڅل َٰاٹٞو يف څى ثُڂپب
 ثَو٥خ اٹَُبهح ٥ٺً أٱجال اٹَُبهح اؽبټ أوٱ٬ أٿ جملوك اٹْلَل ٹأل٬ٍ,  اٹَُبهح أوٱ٬
 ّڂٞخ ٭زؾىا,  ٙوثبڃ,  ځٲىك ٽڀ ٽ٦ڄ ٽب أفنا,   اٹَُبهح ٽڀ أځيالڃ,  اٹجبة ٭زؾب
,  ال,  اروٵىڃ,  اٹڂٲىك أفنمت ؟ ؼببما,  ّڂٞخاٷ ٥ٺُڄ أ٩ٺٲىا و اٹْڂٞخ يف هٽىڃ و اهحٌاٹٌ
,  أٵضو وٱذ َٶَجىا ؽىت,  اٹٞوَٰ  ٥ٺً رلهٵڂب و ثبٹْوٝخ َزٖٸ أٿ ََز٤ُٞ ال ؽىت

,  ٍب٥لوٓف,  أفوعىٓف,  َٖوؿ,  اٹَُبهح ّڂٞخ كافٸ اٹَُبهح ؽٲُجخ كافٸ واٹلٌ
 ٱوةة َٶڀ َف جيُت ؽلأ ال,  ََزپ٤ أؽل ال َٖوؿ َٖوؿ َٖوؿ  ثلأ,  أځٲنوٓف
 ٵبٿ ثُٞئًب ثُٞئًب ثُٞئًب اٹىٱذ ٽًٚ ئٹُڄ رڂ٢و ٥ٌن أٌ وال ئٹُڄ رٖ٪ٍ أمٿ أٌ اٹَُبهح

 حاؼببٓه أؽل رٮبعأ اٹضبٓف اٹُىٻ يف,  اٹَُبهح رٺٴ ّڂٞخ كافٸ وعىكڃ ؽواهح ٽڀ ٦َبٓف
,  اٹْوٝخ ٥ٺً ٽجبّوح ارٖٸ,  واٱٮخ اٹَُبهح ځٮٌ وعل و ٽوح ٽڀ أٵضو ٽٓو ثأځڄ رٮبعأ

 ئٹُهب َڂ٢ووٿ ثلؤوا اٹَُبهح ٽڀ اٱزوثىا,  ٩وَت ٿاٽٴ يف واٱٮخ اهحٍٍ څڂبٳ اؽٚووا
 أفوعىڃ,  رىىف ٹٲل اٹَُبهح ؽٲُجخ كافٸ واٹلٌ وعلوا اغبٲُجخ ٭زؾى,  اٹَُبهح ٭زْىا

 ٽزَبئاًل ؽيَڂًب ٽَز٪وثًب ٽڂنڅاًل أځب عئُذ وٿ٥ٓيٌُ اٹڂبً عبء,  ءاٹ٦يا ثلأ,  اغبٲُجخ ٽڀ
 رٺٴ ؽٲُجخ ٭زؾذ,  اٹجُذ ثبة ٥ڂل رٲ٬ ٵبځذ اٹَُبهح ځٮٌ اٹَُبهح ئُف ځ٢ود

 ؽٖٸ ٵ٬ُ أرَبءٷ ثلأد اغبٲُجخ ثبة ځٮٍَ ٥ٺً أ٩ٺٲذ,  كافٺهب ئُف كفٺذ اٹَُبهح
٘ٓ ث٦٘ اٹجبة ٍٲ٬ يف ّبڅلُد,  اؼبىٱ٬  َٚوة ٵبٿ أځڄ ٥ٺً ٷرُل ٵبځذ اٹيت هثبداٹ

ٌٓ, ألؽل ٕىرڄ ََپ٤ ٹ٦ٺڄ ثٲىح  اإلځبهح هٵڀ ٭ىعلد ځ٢ود علوي ثلوٿ أؽل أ



,  اٹَجت ٥و٭ذ,  اؽبىاء ث٦٘ َزڂٮٌ ٹ٦ٺڄ اإلځبهح هٵڀ ٵَو أځڄ َجلو ٽٶَىه ٹٮٍاٍف
 ّڂٞخ ٽڀ أفوط أٿ أهَل اِٿ أځبُٝت ,  اځزجهذ أځب اِٿ,  اغبواهح ّلح ٽڀ ٽبد ٹٲل

 ثلأد,  أفوط أٿ أهَل اغبٲُجخ أ٩ٺٲذ ٝزهبُٿ أ٩ٺٲذ أٓف ځَُذ اٹَُبهح,  اٹَُبهح
  ََزپ٤ َف أؽلًا ٹٶڀ,  إٔوؿ ثلأد واٹلٌ ٥ٺُڄ َٞوٯ ٵبٿ اٹنٌ اؼبٶبٿ ځٮٌ يف أٝوٯ

  ٹ٦ّٸ,  َلٌ أفوعُذ,  أٵضو ٵَورڄ,  اؼبٶَىه اػبٺٮٍ اإلځبهح هٵڀ ئُف ځ٢ود,  ئِف
,  أؤّو ثلأدثبٹٮ٦ٸ قبؾذ  ئِّف رڂ٢و ٥ٌن ٭ُهب وعٕڄ ئُف رڂزپٍ ِف رَزپ٤ ال اٹيت األمٿ
:  اٱزوة,  كافٺهب يف أځين ٥و٫,  اٹَُبهح ؽٲُجخ ٽڀ زبوط َلٌ ئُف ځ٢و ث٦ُل ٽڀ أفٍ
 َلٳ أفٍ َب,  ځزٮبڅټ ث٦لَڀ و اِٿ أفوعين, اٹَُبهح ؽٲُجخ كافٸ كفٺٴ اٹٺٍ اَِ

,  ٽڂهب وٍزقوط اٹْڂٞخ ٹٴ ٍزٮزؼ اٹْڂٞخ ٽٮزبػ ي٥ٸ اٙ٪ٜ,  اِٿ اغبٲُجخ فبهط
 فوعذ اٹجبة اځٮزؼ و اٹْڂٞخ ٽٮزبػ ٥ٺً ٙ٪ٞذ,  ٕؼ ! اٹْڂٞخ ٽٮزبػ ٥ٺً أٙ٪ٜ

 رٺٴ,  ٽبد و خيوط َف و اؼبٮزبػ ٥ٺً َٚ٪ٜ وَف اٹْڂٞخ كافٸ ٽٌنَى ثٲٍ واٹلٌ ٹٶڀ, 
 ٹٶڂهب,  واٹلٌ ٽ٤ ربلس َف ثبٹٮ٦ٸ څٍ,  واٱ٦ُخ اٹٲٖخ رٺٴ,  أ٭ٶو ع٦ٺزين اٹٲٖخ
 رٺٴ ځًٖب ٹٶټ ځٲٺزهب ٱوأهتب ٵپب و ٱوأهتب اٹٲٖخ رٺٴ,  آفو ّقٔ واٹل ٽ٤ ؽلصذ
 مٹٴ ٵبٿ,  ًاأثل اغبٸ ئُف ځٖٸ ٿ٭ٸ اؼبْٶٺخ يف ځٮٶو ثٲُڂب ٽهپب ځبثأّٿ أ٭بكرين اٹٲٖخ
 كافٸ أځڄ َىٽٌن ؼبلح َٮٶو اٹَُبهح رٺٴ ؽٲُجخ كافٸ يف اٹوعٸ مٹٴ واٹل اٹوعٸ

 ٵبځذ األ٭ٶبه رٺٴ ٵٸ,  ٽڂهب خيوط أٿ ََز٤ُٞ ال ځڄو أ , اغبٲُجخ كافٸ أځڄ و اٹَُبهح
 ؽشَت أٿ ٥ٺُڄ َڂج٪ٍ ٵبٿ اٹٺٍ ٵٸ حاؼبْٶٸ څٍ اٹلائوح رٺٴ,  واؽلح كائوح يف رلوه
ٍُ اغبٸ ٥ڀ َجؾش أٿ كدبغٓو,  اؼبْٶٺخ ٥ڀ وٹٌُ اغبٸ ٥ڀ  ٥ٺً وَٚ٪ٜ َلڃ فوطٍ

,  ؽلَضهټ ئُف آماځٶټ أهفىا,  َزؾلصىٿ جيٺَىٿ ٥ڂلٽب ٽڂب ٵضًْن,  اٹَُبهح ّڂٞخ ٽٮزبػ
  األُّبء كائوح يف,  اؽبپىٻ كائوح يف,  اؼبْٶالد كائوح يف رلوه أؽبكَضڂب ٽڀ ثبؼبئخ شببځٌن
ِّ ٿأ ځَز٤ُٞ ال اٹيت  ٽڀ ثبؼبئخ شببځٌن اٹڂَجخ څنڃ قب٦ٸ أٿ اٍز٦ٞڂب ٹى,  ُّئًب  ٭ُهب هځ٪



ِّ أٿ ځَز٤ُٞ اٹيت األُّبء ٥ڀ ؽلَضڂب ,  هبب ځٲىٻ أٿ ٣ځَزٍٞ اٹيت األُّبء ٥ڀ,  ٭ُهب هځ٪
 إٔڂ٤ أٿ أهكُد ئما,  ه٭ٓٴُٿ أٿ َڂج٪ٍ ٽْٶٺخ يف ځٲ٤ ٽب ٵٸ,  كائپًب هٌ٭ٓٴ,  كائپًب ه٭ٓٴ
,  اِفووٿ َٮ٦ٺڄ ٽب ٹٌُ و ؟  أهَل ٽب ئُف إٔٸ ؽىت أځب أ٭٦ٸ ٿأ أٍز٤ُٞ ٽبما مايت

 اٹيؽبٻ رٮبعئذ اٹٞوَٰ يف أځذ و,  ٥پٺٴ ئُف فوعَذ,  ثَُٜ ٽضٸ ٹٶټ أٙوة ك٥ىٓف
 اٹيت اؼبُزخ اٹلٱبئٰ و اٹٞوَٰ سبأل اٹيت اؼبيكضبخ اٹَُبهاد,  اٹٖجبػ ُٻىؽب,  َباهلل,  اؼب٦زبك
 څنڃ ٥ٺً َىٻ ٵٸ,  ٽٶزئجخ ٽوًَٚخ اٹڂٮٌ ذب٦ٸ اٹيت اٹضٲُٺخ اٹٺؾ٢بُد و ّيٍل ر٤ُٚ
ٌُ ٽب,  ٵنٹٴ أٹٌُ,  اغببٹخ  و ٽزٚبَٰ څنا,  اٹٶضًن هبب ديو اٹٺٍ اٹزغوثخ څنڃ,   ٵټهأ
 يف ٕوؿ,  رزغبوىڃ أٿ ځىَذ وٷ أځٴ ؽىت ّوهًا رٲلػ ٥ُڂڄ اِفو و ٫َزأ٫ٓ مٹٴ

 اؼبْٶٺخ يف اٹزٮٶًن ٵٸ,  ٽزؾٮي,  ځىَذ أٓف ؾبوك,  ځىَذ اأٿ ٥و٭ذ ٵ٬ُ,   وعهٴ
 كائوح ٽڀ ځڂزٲٸ ك٥ىځب اؼبْبٵٸ يف اٹزٮٶًن كائوح ٽڀ ځڂزٲٸ ك٥ىځب ؟ ٽْٶٺخ أٹَُذ
 ث٦ل ؽىت ٍأثٲً ٽْٶٺخ څنڃ أځڄأٱىٷ  ثٲُذ ٽهپب ألځين اغبٸ يف ځٮٶو ك٥ىځب اؽبپىٻ

 يف ٹٺزٮٶًن ٭ذدرٸ أٿ جملوك,  اغبٸ يف هځٮٓٴ ك٥ىځب ٽْٶٺخ څنڃ أٱىٷ وأځب ٍڂخ ٥ْوَڀ
 رٺٴ أؽل,  أ٥ُٞٶټ أځب,  ؽٸ ٽئخ,  ؽٺىٷ ٥ْوح,  واؽلًا ؽاًل,  ٍزغل ٽبما اغبٸ

 رٺٴ ٷؽىِّ اٹٞوَٰ ىؽبٻ يف أځذ و,  اغبٸ ئُف رٺزٮذ أٿ جملوك رواڅب ٿأ ديٶڀ اٹيت اغبٺىٷ
 ٭٦پخُٻ ځٮٌ ئُف رٚبَٲخاَُف اٹڂٮٌ رٺٴ ٷؽٓى,  اإلځزبط ٥بٹُخ  كٱبئٰ ئُف اؼبُزخ ائٰاٹلٯ

ٌٓ  ئُف ٍُبهرٴ يف ثٲبءٳ و  اؼبيكؽټ ٝوَٲٴ ٷربىِّ أٿ رَز٤ُٞ څٸ ّبٛاٹٓڀ و حثبغبُى
 ٽڀ اٹ٦لَل اٱزين,  ربٚوڅب رلهَجُخ كوهح ئُف,  ٽڂهب رَزٮُل ؿببٙوح ئُف,  ٥ٺپٍ ثوځبٽظ

ٍٓ يف ٽ٦ٴ واع٦ٺڄ اٍزپب٥ڄ َٮُلٳ ٽب  ؼبب اٍزپ٤ ؽبٻاٹيِّ يف ٫رزأ٫ٓ أٿ ٽڀ ثلاًل هرٴاٍ
 ٻ٭٤ُٻ وأځذ ئٹُڄ ٥بئل أځذ و ثُزٴ ئُف ٍزٖٸ أو ٹٴٻ٣ ئُف ٍزٖٸ,  اٹزٮبؤٷ ئُف َل٥ىٳ
 ث٦ٚٶټ هآڅب أفوي ٭ٶوح فنوا,  اٹٮٶوح رٺٴ اروٵىا,  اٹڂْبٛ و اٹٞبٱخ و ثبغبُىَخ

 ٽ٦ٴ ضبٺهبا و وهٱُخ ثٞبٱخ يف واؽل ثُذ,  اٹ٦ْوَخ األثُبد ٽڀؾبپى٥خ  أٵزت,  اهمب



 اٹنَڀ اإلفىح أؽل أ٥و٫ أځب,  اؽٮ٢هب,  األثُبد رٺٴ هٵوِّ اٹٞوَٰ يف دأٿ ٽب ٝىاٷ
 ٽڀ ثُذ أٹٮٌن,  ثُذ أٹٮٌن حيٮ٠ أٿ اٍزٞب٣,  وعُيح ٭زوح فالٷ,  اٹٞوَٲخ څنڃ ثىاعٓو

ِّ  ٥پٺٍ ٽڀ و مڅبثًب ٥پٺٍ ئُف اؼبٚڂُخ هؽٺيت ٹُذؽٖى  َٲىٷ,  حيٮ٢هټ أٿ اٍزٞب٣ ٥واٹ
 حٱٓټ,  اٹٺؾ٢بد رٺٴ فالٷ ٽڀ أعين أٿ اٍز٦ٞذ و أكثُخ هوٕٙخ ئُف ئَبثًب ثُيت ئُف

.  األثُبد رٺٴ ٵٸ ؽٮ٢ذ و رٮبكحاالً ٩بَخ و اإلځزبط
 ٽڀ كائپًب رْزٶٍ ٵبځذ اٹيت اؼبوأح رٺٴ ٕخِٯ ُفئ اٍزپ٦ىا و ماٳ ٽڀ و څنا ٽڀ ك٥ىٓف

 اٹ٪لاء ځٞجـ أٿ ثل ال,  ؽٸ ؽبب ٹٌُ ٽْٶٺخ څنڃ,  ٽٞجقٍ يف َىٻ ٷُٳ أځب,  اؼبْٶالد
  أربلاٵټ , اٹ٦ٞبٻ ىقبڄِّ أٿ الثل و اٹٖؾىٿ ٩َٸٿ أٿ الثل و اٹ٦ْبء ځٞجـ ٿأ ثل ال و

 ظب٦زڄ اٹٶالٻ څنا,   اؼبْٶٺخ ؽبنڃ ؽٸ ئُف اؼبزؾلسڅنا  ٥ڂڄ َٲىٷ ٽب فالٷ ٽڀ رٖٺىا
,  واٱ٦ُخ ٩ًن أُّبء ٥ڀ رزؾلصىٿ ځزټأ وٱبٷ,  يب ارٖٺذ اٹيت األفىاد ؽلأ ٽڀ ثأمٓف

 رٺٴ ثڂزُغخ مٹٴ ث٦ل أفّّرين,  ٭ٶوح ٥ٺُهب اٱزوؽذ,  ؽٸ ؽبب ٹٌُ ٽْبٵٸ ٥ڂلځب اؽڀا
 أؽٚو وٱذ ٥ڂلٌ ٽب ! ٥ٺټ ٝبٹجخ,  ٥ٺټ ٝبٹجخ ٕجؾٍُد أٿ روَلٌ څٸ اٹڄ ٱٺذ,  اٹٮٶوح
 وٱذ ٥ڂلٳ ٹى أځيت إٔاًل,  اؼبٞجـ يف أځيت و ٥ٺټ ٝبٹجخ ٵىٓف أثلًا ال ال ال,  كهوً

,  اِٿ َٶٮُڂب,  اؼبٞجـ وٱذ ځوَل ئؽڂب,  أفوي ځُٖؾخ أ٥ُٞزٴ ٵبٿربٚوٌ كهوً 
 ٽڀ أٵضو أؽٮ٠ اِٿ أځين رٖلٯ څٸ ٱبٷ,  أّهو ٍزخ ث٦ل يب ارٖٺذ مث اٹڂُٖؾخ ٱذٖٝت

 څنڃ ٽڀ ؽلَش ٵٸ يف ٹٲٍُأ أٿ أهكد ٹى و ّوؽًب ّوؽهب  أ٥و٫ و ؽلَش صالشبئخ
 ألؽٔل أّوٝخ ؾبپى٥خ أفند أهنب ثڄ ٱبٽذ اٹنٌ ٵٸ,  الٍز٦ٞذ ؿببٙوح األؽبكَش

 ر٦پٸ څٍ ثُڂپب وثلأد اٹٶزت أؽلٽڀ  ساألؽبكٌ رٺٴ ٹْوػ كهوً ؾبپى٥خ,  اٹ٦ٺپبء
 اٹزؾلٌ يف وٍڂڂغؼ, ؽاًل أوعلځب,  اٹزؾلٌ يف قبؾڂب,  ئٹُهب رَزپ٤ و َهبئٷ رٖ٪ٍ
 اظبهب كائوح يف ؽٺُٰاٹٖذ ٥ٺً ٱبكهَڀ ٵڂب ئما اٹزؾلٌ يف ٍُڂغؼ اٹٶٸ وأځنت ځزټأ,  كائپًب
,  ٍڂٖٸ څڂب,  ٫ٍٍثڀ ٭٦ٸأ أٿ أٍز٤ُٞ ٽبما,  اٿأ أ٥پٸ أٿ أٍز٤ُٞ ٽبما,  اٹٲلهح كائوح



 اٹيت څٍ اٹَبثٲخ اٹَٺجُخ اٹزغبهة ث٦٘ څڂبٹٴ ُّـ َب:  َٲىٷ و آفو ّقٔ ٦ٍُىك
,  مايت إٔڂ٤ أٿ ؽبوٹذ ٽوح ٵټ,  ّىٌ ٽڂٞٲٍ فٺُٴ,  َٲڂب٣د اٹيت څٍ و أٽبٽڂب رٲ٬
ٌٓ اٹٮْٸ ٹٶٓڀ قببؽبيت أؽٲٰ أٿ ؽبوٹذ ٽوح ٵټ  ثزغوثخ ٽوهد اٹىهاء ئُف ََؾجين اثٰاٹ

 يف ٌَٷ اٹڂبعؾٌن ٹڄ أٱىٷ , أځَبڅب أٿ ٍز٤ُٞأ ال و أذببوىڅب أٿ ٍز٤ُٞأ ال,   ٱبٍُخ
 ََپً ٽب ٦َو٫ ثٸ ٭ْٸ ظبًٌُ ُّئًب څڂُخاٹنِّ فبهٝزڄ يف حيپٸ ال اٹڂبعؼ,  ٭ْٸ ؽُبرڄ

ٖ٘ عبهةاٹٖذ ٩پبه لبىٗ كبڀ ځٮْٸ ال كبڀ ثزغوثخ ُٔ ال اٹيت هثخاٹ  أٌ َٴٱىُِّد ١هوٳ ٻرٲ
 أ٥ٺڂُذ,  ثخذبو څٍ ئمبب و أفٞأد ٭ٲل ٭ْاًل ٵبځذ ثأهنب ر٦ْو ځذُٳ ٿئ هبب ٽوهَد ذبوثخ
 ؾبپى٥خ ؽٚو,  رَىَٰ ٽلَو ٥ڀ أحبش,   ٽى١ٮٌن ٥ڀ أحبش,  اٹٖؾ٬ أؽل يف ٽوًح

 اَِ:  ٽ٦ڄ واٹزٲُذ ٱبثٺزڄ ٥ڂلٽب ّقٔ ثُڂهټ ٽڀ,  اٹنارُخ ًٍنڅټ ٱلٽىا و أّقبٓ
 ئكاهح ٥ٺً ٥پٺُذ,  ٭بّٺخ ٽإٍَخ ٽئخ ٽڀ أٵضو:  ٽإڅاليت:  ٱبٷ,  ٽإڅالرٴ څٍ

ُِٓأ و,  رَىَٲهب  ٱبٷ,   اهلل ّبء ٿئ هٱپڂب ٵټ وئؽڂب!  ثبػبًن َجْوٳ اهلل ,! ! ٭ْٺذ هٳث
 رٺٴ شبڂهب ك٭٦ِذ اٹيت اٹزغبهة رٺٴ ٵٸ,   اغبٲُٲُخ ٽإڅاليت څنٌ,   ال ال ال:

,  ٱٴٕلُِّأ أٿ أهَل,   أرٮبءٷ أٿ أهَل ! واهلل,   اٹُىٻ أځَذ ٍزغڂُهب ٩بٹًُب  اؼبإٍَبد
 رٺٴ ٵٸ فالٷ ٽڀ ٥ٺُهب ؽٖٺذ اٹيت حثواٍف ٥ڀ ؽلصٴُأ أٿ ظبؼ ِفا..  ال: ٱبٷ

 ؽىت,  ٭بّٺخ ًحٽإً حٽئ ٽڀ أٵضو أكهُد أځين  َذسبٓڀ ئٹُڄ اٍزپ٦ُذ ٥ڂلٽب,  اٹزغبهة
 څٍ هبب ٽو اٹيت اٹزغبهة أٿ ا٥زٲل أځڄ كدبغٓو,  ئٹُهب وٕٸ اٹيت ثورڄِؿ ٥ٺً ؽٖٸأ

,  علَل ٽڀ ځٞٺٌٰ وأٿ ځٮَڄ ٽڀ ٯسوا َٶىٿ أٿ اٍزٞب٣,  ذببهة ځزُغخ ثوادِؿ
 أوٷ ث٦ل ٽڀ,  ذبوثخ أوٷ ځنُٻ اٹ٦پٸ روٳَٷ ٭ْٸ ڃوا٥زٲل أٿ اٹٮٶوح ٷؽٓى ٹى ٱىٓفٕلِّ

 ځ٢وح ذببهثڄ ئُف َڂ٢و ٵبٿ ٹٶڂڄ مٹٴ ث٦ل ٥پٸ ٥ڀ َجؾش ال دببُه,  هڅبٍٖٴ ٽإٍَخ
 ٽڀ ؽُبرٴ ئُف اځ٢وٌ,  اؼبْوٱخ اٹياوَخ ٽڀ غبُبرٴ اځ٢و,  اٹٶٺپخ څنڃ رنٵو,  جيبثُخئ

 ٽ٤ هؽٺيت,  موارڂب ځٖڂ٤ أٿ ځَز٤ُٞ اٹڂ٢وح رٺٴ مبزٺٴ أٿ اٍز٦ٞڂب ئما,  اؼبْوٱخ اٹياوَخ



 ؽٖٺذ واٱ٦ُخ ٱٖخ,  أځَبڅب ٹڀ ٱٖخ,  ثٲٖخ ٍأفزپهب,  ثٲٖخ ثلأد اٹناد ٕڂب٥خ
 رٺٴ ّوَٜ كَوُأ ٥ڂلٽب,  ٥ڂهب أربلس ځبأ و ځٮٍَ يف اؼبْب٥و طرإطِّ ٱٖخ,  ٭٦اًل ٽ٦ٍ

 ك٥ىٓف,  ذبوثخ ٵبځذ,  حٓٓٿاَِف څنڃ ٭ىٯ ٽڀ ٍٲًٜأ ٓفٵأّٿ و أ٦ّو ـبُٺيت يف اٹٲٖخ
 ثبٹزؾلَل هٽٚبٿ ّهو يف و,  ٽزىٍٜ اٹضبٓف اٹ٬ٖ يف ٵڂذ ٥ڂلٽب,  ٥ڂهب ؽلصٶټُأ

 ٵڂذ و ثبػبْى٣ اؼبٖٺٌن ٽأل اٹنٌ اٹٲلهِة فب٦ًّب ٵبٿ اإلٽبٻ فٺ٬ اٹزواوَؼ ٕٺُذ
 ٱخرأٷُِّٻ ٱخِة٣َ ځٮٍَ و ٭قوعُذ  اؼبَٺپٌن ځٖوح و ٹٺپَٺپٌن ك٥بئڄ ٽڀ رأصوُد ؽلڅټأ

 و  اٹلَڀ فلٻأ أٿ ٍز٤ُٞأ ٵ٬ُ اٹ٦پو څنا يف ځبأ و ٷرَبَءأ ٱپذ و اجيبثُخ ًاٽْب٥و
ٍٓ رٲزٺ٤ ٭ٶوح,  ر٦زٖوٓف ٭ٶوح  ٵبځذ,  أٽيت فلٻأ أٿ ٍز٤ُٞأ ٵ٬ُ  و ځٍَُأ ٥ٺ

ِّ ٥پوٌ يف اٹٖ٪به اٹْجبة أٿ اٹٮٶوح رٺٴ,  وٵله ؽيٿ ئُف ٭زؾىٹڄ ٍووهٌ  ٥ىٿَٚ
 ؾبپى٥خ أّبڅل,  اٹجُذ ئُف اؼبَغل ٽڀ ٥بئل أًٍن ځبأ وثُڂپب ٭بئلح أَٔخ ثلوٿ ٍلّي أوٱبهتټ

 ! اهلل َب:  اٹْجٶخ فٺ٬ ٽڀ َزواّٲىهنب و َزواٽىهنب و اٹٶوح َٺ٦جىٿ ٥پوٌ يف ه٭بٱٍ ٽڀ
 أرٲٺت ٵڂذ,  ٽزأعغخ ٽْب٥وٌ ثٲُذ,  اإلٍالٽُخ األٽخ ٥ٺً اؼبإاٽوح ٙؾُخ څإالء
 األٍزبم ئُف اذبهذ وٕٺُذ ٽب وٷأ,  اؼبلهٍخ ئُف ٭بځٞٺٲذ اٹٖجبػ عبء,  ٭واٍّ ٥ٺً
 ث٦ل ٵٺپخ ٹٲٍُأ أٿ أهَل ظبؾذ ٹى أٍزبم َب:  اٹڂْبٛ ٥ڀ اؼبَئىٷ األٍزبم,  اهلل ٥جل

 ٵزجُذ ٽب ٹأل٬ٍ أځب اهلل و آآڃ,  اٱوأڅب ؽىت اٹٶٺپخ أ٥ُٞين !  هائ٤ صبُٸ: اٹ٢هو ٕالح
 و أ٭ٶبه ٥ڂلٌ اٿأ اهذبباًل ٹٲٍٍُأ,  ؟ ٹٲٍٍُذ ٵ٬ُ ُٝت!  اٹٶٺپخ ٵزجَذ ٽب,  اٹٶٺپخ
 أٵڀ َف اٹٺؾ٢خ رٺٴ ؽىت,  ؽلأ ثڄ زبّّوا ال ٍو ٹٶټ أٱىٷ أٿ ِف ااظبؾى,  اهذبباًل ٍأٹٲٍ

 ٽًٚ,  ٝٺيب ٥ٺً وا٭ٰ األٍزبم ٹأل٬ٍ,  ٽوح ال و,   ؽُبيت يف أٹٲُُذ و وٱٮُذ ٱل
 ٥و٫أ ال أځب,  اهذبب٭ًب َوذب٬ ٱٺيب ٵبٿ,   إٔٺٍ ٵڂُذ,  اٹ٢هو َڂبّٕٸ,   ثُٞئًب  اٹىٱذ

 َيكاك ٹيبٯ أّٿ ٭٦ْوُد,  أٱ٬ أٿ أهكد اإلٽبٻ ٻٷًََّ,  اٹ٢هو ٕالح يف فْى٣ څى څٸ
 عبثين اٹٺٍ اَِ أځب و,   ځٮٍَ يف ٱٺذ,  اٹىٱى٫ ٽڀ ديڂ٦ين اځڄ ؽىت َيكاك اٹضٲٸ و ٱاًلٔس



 ٽبٻأ وٱٮذ رٲلٽذ ٽُْذ فٞىايت ٥ٺً رببٽٺُذ ٽڂبٓ ال,  ٹٶڀ څنٌ ؼبْٶٺخٷ
 و,  ٕٮى٫ طبَخ اٹٖٮى٫ ٥لك أٽبٽٍ اوٵبٿ,  ئٹُهټ اځ٢و ٵأٓف و ئٹُٶټ اځ٢و اٹٞالة
 أٝٺَذ ئما:  ِف ٱبٷ اهلل ٥جل األٍزبم جبىاهٌ جيٺٌ و ئٽبٽًب ثڂب ٕٺً اهلل ٥جل األٍزبم

 اٹوؽُټ اٹوضبڀ,  اٹ٦بؼبٌن هة هلل اغبپل,  اٹوؽُټ اٹوضبڀ اهلل ثَټ:   صىثٴ ٍأٍؾُت
 ؽىت,  رٚؾٴ دثلأ ؽببُٳ اؼبلهٍخ:  ث٦ل أٽب..  اٹٮبربخ ٍىهح.. . اٹلَڀ َىٻ ٽبٹٴ

 څى و ئٹُڄ اځ٢و أٿ َوكٓف َف علًا ظبٌن ٵبٿ اؼبلهٌٍن ؽلأ,  رٚؾٴ ٵبځذ اعبلهاٿ
 ٵبځذ ٵٺهب اؼبلهٍخ..   َٚؾٴ ثٞڂڄ ئُف اځ٢و ٵڂذ ٭پڄ ٥ٺً َلَڄ و٤ٙ ؽٴٌٗ

 و األهٗ رڂْٰ ٿأ  أسبىن,  ٹٴ ٍأٱىٷ,  أٽڂُخ أ٢٥ټ ٥ڀ اٍأٹين,  اهلل َب,  رٚؾٴ
 و مڅت ٱٺيب أٿة ٦ّوأ,  رڂزٮ٘ ٵيبُه ٿأة ا٦ّو,  ايفأٝو يف ٷثزڂپٍ ا٦ّو,  رجزٺ٦ين

 ٵبځذ أرٚبءٷ و ٵپِٿأ أٿ أٵبك,  ٍٍأه ٭ىٯ ٹُپىځًخ ه٣ََٓ ّقٔ ٿأة ا٦ّو,  هٵينَد
ِّ ٥ڀ اٍأٹين,  ٽْب٥وٌ څٍ رٺٴ  أٿ أسبىن ال:  واؽلح ثٶٺپخ عُجٴٍُأ اڅبأسبٓڀ ال ٽڂُٕخُأ أ
 رٲلٽُذ,  افزٮٍ أٿ أسبىن ؽلأ يب ٥وَِ أٿ أسبىن ال ؽلأ ََپ٦ين أٿ أسبىن ال ؽلأ َوآف

 أصڂبء و اٹٖالح ٱجٸ عٺٌأ ٵڂذ,  ٭ُْئًب ُّئًب رڂَؾُت اٹٚؾٶبد و ٽزضبٱٺخ خبٞىاد
 أځيٹُذ ٽٶبٓف يف عٺَُذ اٹضبٓف ٹ٬ٖ اُفئ وٕٺُذ ؽىت رٲلٽذ,  اٹضبٓف اٹ٬ٖ يف اٹٖالح

َٜ  ٍٍأه  َٞخثٌ ٙوثبد َٚوثين و َٚؾٴ ديُين ٿ٣ اعببٹٌ ٵبٿ ٵجيتثُو ٍٍأه دٓٳإ
 ٕىد أځٲنٓف ثَُٞخ ٙوثبد َٚوثين و ََبهٌ ٥ڀ اعببٹٌ ٭ُٚؾٴ اٹَُبه ئُف ٭أٽُُٸ

 اٹ٬ٖ,  ٕالحاٷ ث٦ل ٹٺؾٖخ ٦َىكوا ؽىت اٹٖٮى٫ َٖو٫ أثل األٍبرنح ؽلأ,  اؼبلهً
 َزؾوٳ اٹضبٓف اٹ٬ٖ  ؽوٳٌد اٹضبٹش اٹ٬ٖ َزؾوٳ َٺُڄ اٹنٌ اٹ٬ٖ َزؾوٳ األفًن
ٌٗ هُدٵٖت و  وٱٮُذ واَ٪بكه ؽىت صب٦ًُب وٱٮىا,  اٹلوه وٕٺين  ث٦ل,  صب٦ًُب اځٖو٭ىا,  ځخاٹ

 ئُف مڅجذ,  أٱ٬ اِٿ اڅوة اِٿ ؽلأ َىعل ال ََبه اٹزٮٗذ,  ديٌن اٹزٮٗذ اځزهُذ أٿ
  ئُف َٖٸ ٽڀ آفو ٵىٿًأ اؼبٖٺً َ٪بكه ٽڀ آفو ٵڂذ ئما ځَُذ اهلل َب,  ٭ٖٺٍ



,   ٱبڃ ٱبڃ ٱبڃ ٱبڃ:  اٹٮٖٸ ثبة ٭زؾُذ,  اٹٮٖٸ كافٸ رڂز٢وٓف اٹَقوَخ ٵٸ,  اٹٮٖٸ
  ٝبوٹيت ٍؾجذ,  األوُف اٹٞبوٹخ ٵبځذ ٝبوٹيت أٿ ِف٣َ اؽبل ځ٦پخ ٽڀ,  َٚؾٴ ثلأ ٷاٹُٴ

 و ٵزبةد أفوط,  ث٦جبهحٌ أًه َٚوُة ٽڂهټ ٵٸ رزواّٰ اٹ٦جبهاد أدثَل,  عٺَذ و
 ٵ٬ُ؟  َأٍٍ ه٭ظُِّأ ٵ٬ُ؟  ٽْب٥وٌ ٥ڀ ه٥تُِّأ ٵ٬ُ؟  ثٶٍأأ,  ٭ُڄ وعهٍ ك٭ڂذ

 ثُڂپب,  ځٮٍَ يف ٍذرٶٖل اٹيت اٹ٦بٹُخ اٹَٺجُخ اٹٶضب٭خ رٺٴ ازبُٺى؟  ئؽجبٍٝ ٿ٣ صٶټؽلُِّأ
 ٽڀ ٍؾجين,  اٹ٦وثُخ اٹٺ٪خ ٽلهً:  ٍٍأه ه٭٦ُذ,  اٹٞبوٹخ ٥ٺً ٱىَخ ٙوثخ,  ٵنٹٴ اأٿ

 ٱهبأُم َف ٵ٬ ديزٺٴ,  ٱبًٍُب ٵبٿ ئثواڅُټ األٍزبم,  اٹٞالة ٽبٻأ أوٱٮين, أفوعين َلٌ
,  َوَل ٽبما,  ثُلٌ ٽََٴأ ٍبرو َب,  ماٱهب ڃألٿَّ األهٗ ي٥ٸ ٍٲٜ ٽڀ هأَُذ وٹٶڂين

 ٵبځذ ثُلٌ سبَُٴ ٵبځذ اٹيت َلڃ أٿة رٮبعئُذ,  كٌػٹى ثين٥بَٯ,  ةاٹٞال ٽبٻأ ٓف٫َأوَٯ
,  ٽوَل َب أؽَڂَذ:  ٥بٹًُب َلٌ ه٭٤َ,  ثبغبپُپُخ ٭٦پخُٻ ٽْب٥و احملجخ ٽْب٥َو ِف روٍُٸ

 ٵڂذ اٹجلاَخ يف ٽٶټأٵُذ ال أځب , اؼبٖبه٥خ حؽٺت يف هځزُٔٻ ٵأٓف,  هَلُٻ َب أؽَڂَذ
 اَِ ٹُِ,  َبٽوَل أؽَڂَذ:  األ٥ٺً ئُف َلٌ ٭٤َه ؼبب,  األهٗ َٖب٭ؼ ځ٢وٌ و ٝأٝئُٻ

 و أٽبٽٶټ وٱ٬ اٹنٌ اٹىؽُل اٹْقٔ څى ٽوَل:  ئثواڅُټ األٍزبم ٱبٷ,  دثلأ ٍىَذ
 وَف ٱ٬و ٽوَل,  ّقٔ أٌ ٽڂٶټ َزؾلس َف و ّقٔ أٌ ٽڂٶټ َٲ٬ َف و َزؾلْس َف

 و ٩لًا أٱ٬:  ٕؼ آآڃ,  َزؾلس و ٩لًا َٲ٬ َزؾلس وَف اٹُىٻ وٱ٬َ اٹنٌ,  رٲٮىا
 ٽڀ اٹزغوثخ ئُف اځ٢و ع٦ٺين ئثواڅُټ األٍزبم,  ثزغوثخ ٽوهُد أځب ٭ْٸأ َف اأٿ  أربلس
 اٹُىٻ اٹڂزُغخ رزىٱ٦ىٿ ٽبما,  اؼبْوٱخ اٹياوَخ ٽڀ ئٹُهب اځ٢و ع٦ٺين,  االجيبثُخ اٹياوَخ
 روي,  رٶٺپذ و ربلصذ مث ث٦ل أٽب ٱٺذ و اٹٞالة ٽبٻأ وٱٮُذ اٹ٢هو ٕالح وث٦ل اٹضبٓف

 ٍأٱ٬ ٵڂُذ ٽب؟  ٍُؾلس ٵبٿ ٹنٌا ٽب اجيبثُخ ثياوَٕخ اٹزغوثخ رٺٴ ئُف اځ٢و َف ځينأ ٹى
.  اٹٺؾ٢بد څنڃ يف أٽبٽٶټ

 اٹٶزبة ماٳ ٽإٹ٬ُ ٱبٷ اٹٶزت ؽلأ يف ٕ٪ًنًا ٵڂُذ ٥ڂلٽب څبٱوأُد أفًنح ٵٺپًخ أځًَ ٹڀ



 ئُف كَڂبه أٹ٬ ٷُٯ,  كَڂبه أٹ٬َ ثٲىٹڄ ٭ٲًْن ْفَدا٧ْ ال و,  ځبه ثٲىٹڄ ٹَبٌٿ ؽزوٯا ٽب
 ٹڀ اٹٲبكٻ اٹْهو ئُف ځبه ٱٸ,  واؽلًا كَڂبهًا ؽىت ال و عُجٴ يف ذبل ٹڀ اٹٲبكٻ األٍجى٣

 مث,  هبباٵُذ مث,  هبب ْسربٖل,  څڂٴٔم يف ؽبب٥ِټُد أٿ ث٦ل ٵورٴ٫ٔ ٱٸ ٹٶڀ و,  ٹَبځٴ حيزوٯ
ِّ ٍُِّذ,  ث٦يديخ اځٞٺٰ ٻُس,  څبرڂٮُٔنٷ ٛف ًَِٔ,  مارٴ ٯؽ  ٽبٳ ٍزٶىٿ و هَلُد ٽب ئُف ٷر
.  هَلُأ ٽب مٹٴ و,  هَلوٿُد ٽب مٹٴ و,  هَلُد

.  ځٶىٿ ٿأ هَلُٿ وٵپب ځأٽٸ ٵپب و ځٞپؼ ٵپب جي٦ٺڂبأٿ  ر٦بُف و ٍجؾبځڄ اهلل اٍأٷ
 وثنٹٴ اٹ٦پٸ حينوڃ ٿأ ثل ال األٽٸ و األٽٸ زبٺٰ ٭ٶوح اٹناد ٕڂب٥خ و ذبوثخ اغبُبح

.  موارڂب كبٲٰ أٿ ځَز٤ُٞ و ځٶىٿ أٿ ځَز٤ُٞ
 .ك ؿبټ ځجُڂب ٥ٺً وٍٺټ اهلل وٕٺً
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