
 أين قلبك من القرآن

 

 أبّٓأمبلممآمعلؿضملؿملؽملًامراضؿملًامبهمعّٓبًّٕامعضملؿملؽملًا

وماحلؼملّٓمٓماظّٔيمػّٓاغامإظبمرّٕؼقماحلقمواجؿؾاغام,مأغبّٓهمدؾقاغهموأذغملّٕهموعنمعلاوئمسؼملػمليمأدؿطملظملّٕهم,مومأدؿضملؿملؽملهم

 سػملىمغؿمللماظّٕضاموأدؿؼملّٓمظشملظملهمصؿملؼملامضسملىم..

 أحؾيتماظظملسملالءم..

 دالممآمسػملؿملغملممورغبؿهموبّٕطاتهم..

فمللمآمدؾقاغهموتضملاظبمبؽملورموجؾملهماظّٔيمػّٔهماظغملػملؼملةمظؿمللتمظرملؾابمادللػملؼملنيموظغملنمهلّٔامادللغملنيماظّٔيمؼؿغملػملمم,مأد

أذّٕضتمظهماظصملػملؼملاتموصػملّّمسػملؿملهمأعّٕماظّٓغؿملامواآلخّٕةمأنمالمؼغملػملينموإؼاطممإظبمأغظمللؽملامرّٕصةمسنيموالمأضلمعنمذظكم,مسبنم

أحعملّٕمعنمأنمغؿغملػملمم%أتغملػملممسنمغظمللي$موأضلموأذلمعنمأنمغؿغملػملممسنمطالممآمدؾقاغهموتضملاظب,موظغملنمأدفمللمآمسّٖموجلم

 أنمؼضملني

 إنمٕمؼغملنمسونفبمعنمآمظػملظملؿىمصفملولمعامؼعملسمليمسػملؿملهماجؿؾملادهم..

مثمم{ۖ   صكبؿملهكبمذكبْطّٕؾبُطمؿب}مواآلخّٕةماظّٓغؿملامؼبمذّٕصؽملامؼضملينم{مۖ   َظعمَلّٓؿبمَأغّٖؽبْظؽملؽبامِإَظؿملؿبغمُلمؿبمطكبؿؽبابـبامصكبؿملهكبمذكبْطّٕؾبُطمؿب}ؼعملولمآمسّٖموجلم:م

مدؽملػملعمليمإغؽبقبا%مثعملؿملػملةمطػملؼملة!متلؼملضملونمأصالموإّظا!محتظملصملونمأصالموإّظا!متعملّٕؤونمأصالمضالمعا..ممبضملّٓػامثعملؿملػملةمطػملؼملةمجاءت

أيمػّٔاماظعملّٕآنمم{وؽبِإغمبهؾب}م{َأَصػمَلامتؽبضملؿبعملكبػمُلونؽب}طالممطؾريمؼامعباسةموآمم{تؽبضملؿبعملكبػمُلونؽبمَأَصػمَلامۖ  صكبؿملهكبمذكبْطّٕؾبُطمؿبم}$مثعملؿملاًلمضواًلمسػملؿملَك

وؽبِإغمبهؾبم}مجالظهمجلمآمطالممِّغهم{ۖ   وؽبظكبعمَلوؿبعكبَك}ذّٕفمظكمؼامربؼملّٓمبفملبيموأعيمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممم{َظّٔكبْطّٕفبمظََّكموؽبِإغمبهؾب}

مػيمطػملؼملةمبضملّٓػامجاءتمظغملن,مماظعملّٕآنمعّٝمبؿضملاعػملؽملامضػملوبؽملامتشملؼملؽنمضّٓمطّٔامسػملىماغؿؾملتماآلؼةمظوم{ۖ   َظّٔكبْطّٕفبمظََّكموؽبظكبعمَلوؿبعكبَك

إذامضالمظكمأيمأحّٓمعنمأػلمم{ وؽبدؽبوؿبفؽبمۖ  وؽبِإغمبهؾبمَظّٔكبْطّٕفبمظََّكموؽبظكبعمَلوؿبعكبَكم }حؾؿمليبماظطملاظيممودبزملكمودبزملينماجلؾالمعنمأثعملل

 اِّرضمو"دوف"مضّٓمؼظملضمللموضّٓمالمؼؾبؼملغملؽملهمآمأنمؼظملضمللم..

عنمػمم؟مأغاموأغتموأغتكبمُأخؿملقبهمم{ وؽبدؽبوؿبفؽبمتؾبلؿبفمَلُظونؽب}ظغملنمإذامضالمآمودوفموآمدوفمؼغملونمعاموسّٓمبهمربماظضملادلنيم

 دؿمللفملظؽملامسنمعاذام؟مدؿمللفملظؽملامسنمػّٔاماظعملّٕآنمدؿملغملونماحللابمضػملؽملا..

ثممتضملّٕضمعبؿملّٝمادلرملاػّٓمؼبمصظملقاتكماظيتمعامأرادمآمسّٖموجلمأنمتّٕاػامعامم{ُضلمظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبمؼؽبطملؾبسملنبوامعكبنؿبمَأبؿبزملؽباِرػكبمؿب}

ُضلمظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبم}بضملؿملؽملكمضالم:ممأرادػامدؾقاغهمبفملعّٕهموظغملنمآمسّٖموجلمطؿبمأصضملالماظضملؾادموأغتمأخيماظطملاظيمعؾبكؿملقبّٕ

 ثممتضملّٕضمعبؿملّٝماِّسؼملالماظػمليمذظملؿؾملامبضملؿملينموسؿملؽملكم..م{ؼؽبطملؾبسملنبوامعكبنؿبمَأبؿبزملؽباِرػكبمؿب

مسػملىماظرملاطػملةمػّٔهمسػملىماِّدؽػملةمتؾّٓأمثمم{ۖ   وؽبَظامتؽبّٓؿبعؾبمعكبنمدؾبوِنماظػملَّهكبمعؽبامَظامؼؽبؽملظمَلضملؾبَكموؽبَظامؼؽبسملؾبّٕنبَك}م{وؽبَظامؼؽبطملؿبؿؽببمبمبضملؿبسملؾبغمُلممبؽبضملؿبسملـبا}

 ػّٔاماظعملّٕآنم..مأداس



دبؿمللمحؾؿمليبماظطملاظيمودبؿملػمليمأخيتماظطملاظؿملةمظومعامسؽملّٓغامضّٕآنم,مدبؿمللمعلػملؼملنيمبّٗمعامسؽملّٓغامطؿابمطؿملفمدؿغملونم

 حؿملاتؽملا!!

اظّٕوحمم{ ۖ  وؽبؼؽبلؿبفمَلُظوغؽبَكمسؽبِنماظّٕنبوِحم}آمسّٖموجلمأسشملاغامؼبمػّٔهماظػملظملؿهمإذارةموؼبمػّٔامادلضملؽملىم,مامسّٝمحؾؿمليبماظطملاظيم

ادللؿرملظملؿملاتمسؽملّٓغامِّجلمتؾعملىمػّٔهماظّٕوحمأطـّٕم,مغضملاجلمِّجلمالممنوتم,مػّٔهماظّٕوحماظيتماظيتمؼامعباسةماعؿألتم

 تضملؾؽملامِّجػملؾملا..

عامأسصملممآم..معامضالموعامطلؾؿمموعامتضملػمّلؼملؿممالمال!مػومم{ُأوتكبؿملؿؾبمموؽبعؽبامرؽببِّيمَأعؿبِّٕمعكبنؿبماظّٕنبوحؾبمُضِلمۖ  وؽبؼؽبلؿبفمَلُظوغؽبَكمسؽبِنماظّٕنبوِحم}

اآلنماظغملالممسنماظّٕوحمواظؽملؽبقباسمم{وؽبعؽبامُأوتكبؿملؿؾبممعِّنؽبماْظضملكبػمْلِممِإظَّامَضػملكبؿملػمًلا}ظؿملّٗمعنمجؾملّٓيموالمجؾملّٓكمم{مُأوتكبؿملؿؾب}اظّٔيمآتاغامضالم

عامم{وؽبَظؽكبنمذكبؽؿبؽملؽبا}تضملّٕفمأػؼملؿملةماظّٕوحمظػملفلّٓماغصملّٕمعاذامسعملقَببمآمسّٖموجلمؼبماآلؼةماظغملّٕميةمسنمأيمعوضوعمتغملػملمم؟م

الممعازالمسنماظّٕوحم,متغملػمّلممسنمأعّٕمأسصملممعنماظّٕوحمظكم,مأعّٕمطبزملكمأسصملممآ!موظؽنمذؽؽملاماظواحّٓمؼصملنماآلنمأنماظغمل

أسصملممعنمروحكم,ماِّرواحمجاءتمعنمأؼن؟معنمأعّٕمربيمودوفمتّٕجّٝمظغملنمؼوجّٓمأعّٕم,مطلمروحمزبػملوقمخػملعملهمآم

ؽملّٔػنبمعامضالمظم{وؽبَظؽكبنمذكبؽؿبؽملؽبا}سّٖموجلمدوفممتوتمطلمغظملٍّٗمذائعملةمادلوتمظغملنمصؿملهمذيمحلؿملاتكمأػممعنماظّٕوحمضالم:م

طؿملفمدؿغملونمحؿملاتكمبضملّٓػامم{بكباظَّّٔكبيمَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبامِإَظؿملؿبَك}مباذام؟مم{وؽبَظؽكبنمذكبؽؿبؽملؽبامَظؽملؽبّٔؿبػؽبؾؽبنمب}بّٕوحكمصؿملهمذيمأشػملىمعنمروحكم

وآمتسملؿملّٝموآمأضؿملّٝمعـلمعامأطـّٕغامضاؼّٝمؼظملضمللماظّٔيمؼّٕؼّٓهمػوماظعملّٕآنممينيمم{ثؾبممبمَظامتؽبفكبّٓؾب}وحؿملاتي؟مضؿملاعمضؿملاعم

أسّٕضمم{وؽبعؽبنمؼؽبضملؿبّ٘ؾبمسؽبنمذكبْطِّٕماظّٕمبحؿبؼملؽبِن}وػومؼلارمػومضائّٝموعامؼضملػملممأغهمضائّٝموػّٔامحغملممآمسّٖموجلمضالمدؾقاغهم

يمؼّٕؼّٓم,موالمتّٓعؾبمعنمدونمآم,اظعملّٕآنمؼعملولمظهمشّٚموػومؼؽملصملّٕمظػملّٔيمؼّٕؼّٓم,مالمؼطملؿبمبضملسملغملممبضملسملًاموػومؼظملضمللماظّٔ

 وؼّٓسواماِّعواتمواظزملاحلنيم..

عضملهمدائؼملًامجتّٓهمؼبمخػملواتهمأطـّٕمعامم{وؽبعؽبنمؼؽبضملؿبّ٘ؾبمسؽبنمذكبْطِّٕماظّٕمبحؿبؼملؽبِنمغؾبعمَلؿملِّّٚؿبمَظهؾبمذؽبؿملؿبشمَلاغـبامَصؾملؾبوؽبمَظهؾبمَضِّٕؼنفب}ضالمآمسّٖموجلم

َظؿملؽبزملؾبّٓنبوغؽبؾملؾبمؿبم}أيماظرملؿملارنيمم{وؽبِإغمبؾملؾبمؿب{}اغـبامَصؾملؾبوؽبمَظهؾبمَضِّٕؼنفبغؾبعمَلؿملِّّٚؿبمَظهؾبمذؽبؿملؿبشمَل}ؼضملزمليم,مسؽملّٓماظؽملاسمعنمأوظؿملاءمآموؼبمخػملواتهم

ػومؼصملنمم{وؽبؼؽبقؿبلؽبؾؾبونؽبمَأغمبؾملؾبممعنبؾملؿبؿؽبّٓؾبونؽب}اغصملّٕمآخّٕماآلؼةمػومالمؼرملضملّٕموأغامومإؼاكمميغملنمالمغرملضملّٕمأغؽملامعؽملؾملممم{سؽبِنماظلمبؾكبؿملِل

وؽبَظؽكبنمذكبؽؿبؽملؽبامَظؽملؽبّٔؿبػؽبؾؽبنمبم}عملالمآمسّٖموجل:مؼبمداخلمأسؼملاقمضػملؾهمظؿملّٗمظّٓؼهمعرملغملػملةم,مصالمضبؿاجمؼّٕاجّٝماآلنمغظمللهمص

مرغبةمحتتمضّٝم{ۖ   ِإظَّامرؽبحؿبؼملؽبًةمعِّنمرمببَِّك}وآمتسملؿملّٝموأضؿملّٝمم{بكباظَّّٔكبيمَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبامِإَظؿملؿبَكمثؾبممبمَظامتؽبفكبّٓؾبمَظَكمبكبهكبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽباموؽبطكبؿملػمًلا

أؼنمعامؼؾبّٔطّٕمطالممآمسّٖموجلموؼّٔطّٕمتفملثريهمؼبماآلنمصسمللمورغبةم,مم{ِإنمبمَصسملؿبػمَلهؾبمَطانؽبمسؽبػمَلؿملؿبَكمَطؾكبريـبا}مخشملوطمػبّٗ

 اظؽملظملوسمؼّٔطّٕمضسملؿملةماظّٕغبةمواظظملسمللم..

ضلمم{ُضلؿب}م{َضّٓؿبمجؽباءؽبتؿبغمُلممعمبوؿبسكبصمَلٌةمعِّنمرمببِّغمُلمؿبموؽبذكبظمَلاءفبمظخملؼملؽبامصكبيماظزملنبّٓؾبوِرموؽبػؾبّٓـبىموؽبرؽبحؿبؼملؽبٌةمظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب}أغاموإؼاكمم{ؼؽبامَأؼنبؾملؽباماظؽملمباسؾب}

ػؽملاكمصسمللمورغبةموػؽملامصسمللمورغبةمظومم{َصؾكبّٔؽبظكبَك}بؾملّٔاماظعملّٕآنموبؾملّٔاماظّٓؼنمم{ اظػملَّهكبموؽببكبّٕؽبحؿبؼملؽبؿكبهكبمُضلؿبمبكبظمَلسملؿبِل }هلمم

ُضلؿبم}ذضملّٕتمبهمتظملّٕحمإذامعامذضملّٕتموجتّٓمأنماظعملّٕآنمساديمعاماظّٔيمؼظملّٕقبحماظؽملاسمصؿمله؟معامػوماظرمليءمادلكؿػملفمصؿمله؟م

عنمإغكمجتػملّٗم وآماظضملصملؿملممظومذضؽملامرضملؼملهمبعملػملوبؽملامطانمعامتظملّٕحمبرمليءمأطـّٕم{ بكبظمَلسملؿبِلماظػملَّهكبموؽببكبّٕؽبحؿبؼملؽبؿكبهكبمَصؾكبّٔؽبظكبَكمَصػمْلؿملؽبظمْلّٕؽبحؾبوا

خريمعنمعاذام؟معنمأحّٓػمماغؿكبماظؿملوممرئؿملّٗمدوظةم!مغضملمم } َصؾكبّٔؽبظكبَكمَصػمْلؿملؽبظمْلّٕؽبحؾبوامػؾبوؽبمخؽبؿملؿبّٕفب { حلصملاتمعّٝمػّٔاماظغملؿاب



عبّٝمطلماظّٔؼنمطلؾواماظّٓغؿملامومطلمعؽملاصبماظضملإم  ػؾبوؽبمخؽبؿملؿبّٕفبمعكبؼملمبامؼؽبفؿبؼملؽبضملؾبوؿبن ,معنمذكّٙماظؿملوممطلبمعػملؿملارم!مغضملم

 ..ػؾبوؽبمخؽبؿملؿبّٕفبمعكبؼملمبامؼؽبفؿبؼملؽبضملؾبوؿبن  اظؿملومموطلمرواتبماظؽملاسماظؿملومم,مومذكّٙمذاقمصسمللمآمورغبؿهمبؾملّٔاماظغملؿابمؼعملولمآ

ظومٕمؼغملنمسؽملّٓغامضّٕآنمؼامعباسةمطانمغسملؿملّٝمالمغضملّٕفمطؿملفمغؿزملّٕفم,مإذامجاءماظؽملاسمؼلؿؽملعملزملونمعنمدؼؽملهموالم

ؼعملولماظّٕدلمادؿؾملّٖئم  وؽبَظعمَلّٓؿبمادؿبؿؾبؾملؿبِّٖئؽبمبكبّٕؾبدؾبٍل  ؼؿزملّٕفمالمؼضملػملممعاذامؼظملضمللمثممتفملتيماظزملواسقمعنماظلؼملاءمؼضملّٕف

وؽبَظعمَلّٓؿبمادؿبؿؾبؾملؿبِّٖئؽبمبكبّٕؾبدؾبٍلمعكبنؿبمَضؾؿبػملكبَكمَصقؽباقؽبمبكباظَّّٔكبؼؿبنؽبم بؾملمم,ماغصملّٕمظػملعملّٕآنمصؿملهمذظملاءم,مصؿمللفمللمغظمللهمأغامأحلنموالماظّٕدلم؟

  َصقؽباقؽبمبكباظَّّٔكبؼؿبنؽبمدؽبككبّٕؾبوامعكبؽملؿبؾملؾبمؿبمعؽبامَطاغؾبوامبكبهكبمؼؽبلؿبؿؽبؾملؿبِّٖؤؾبون ّٓمصاتمأحزملاػمموسّٓػممسّٓاوالمواح دؽبككبّٕؾبوامعكبؽملؿبؾملؾبمؿب

َظضملؽبػملََّكم  ذكّٙمؼؽملزملّّموؼغملػملمماظؽملاسموعامادؿفابواماظؽملاسموبّٓأمؼؿعملشملّٝمتفملتؿملهماآلؼاتماظرملاصؿملةمػومذظملاءمدلامؼبماظزملّٓور

وػومععملشملّٝمغظمللهمعامادؿفابواماظؽملاسمأغامظيم  ؼؽبغمُلوؿبغؾبوامعؾبقملؿبعكبؽملكبؿملؿبنمَأنؿبمَظا  ربّٕقمغظمللكمضاتػملؾملامععملشملضملؾملا  بؽباخكبّٝفبمغؽبظمْللؽبَك

طممدؽملةمأغزملّّمصؿملؾملمم,مأػػمليمحاوظتمحاوظتمحاوظتمثممتفملتيماآلؼاتموػومعادكماظغملؿابمؼعملّٕأمبضملّٓمػّٔاماظسملؿملقم

ضبّٕقمغظمللهمتؿعملشملّٝم  طانماظؽمليب  َظضملؽبػملََّكمبؽباخكبّٝفبمغؽبظمْللؽبَك  ؼشملؾبمجّٕاحك  عؽبامَأغؿبّٖؽبْظؽملؽبامسؽبػمَلؿملؿبَكماْظعمُلّٕؿبآنؽبمظكبؿؽبرملؿبعمَلى طػمله

َظضملؽبػملََّكمبؽباخكبّٝفبمغؽبظمْللؽبَكمَأنؿبمَظام  تّٔػبمغظمللهمسػملؿملؾملممحلّٕاتمثممجاءماظعملّٕآنمظؿملشملؾبمتػملكماجلّٕاحموصبربمتػملكماظغمللور

إذـبامصالمتّٔػبمغظمللكمسػملؿملؾملمم ِإنؿبمغمبرملؽبفمْلمغؾبؽملؽبِّّٖلؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؿبمعكبنؽبماظلمبؼملؽبـملءكبمَآؼؽبًةمَصسملؽبػملَّتؿبمَأسؿبؽملؽباُضؾملؾبمؿبمَظؾملؽبامخؽباضكبضملكبؿملؿبن•ؼؽبغمُلوؿبغؾبوامعؾبقملؿبعكبؽملكبؿملؿبن

َصّٔؽبطخملّٕؿبم  حلّٕاتم,متضملّٕفمأؼنمدائّٕتكموتؾّٓأمترملؿطمللمذّطّٕمثممإذامعامادؿفابواماظؽملاسموضاقمصّٓرهمثممصؿّّماظعملّٕآن

َصّٔؽبطخملّٕؿبمِإغمبؼملؽبامَأغؿبتؽبم اغصملّٕماظعملّٕآنمؼّٕضبكم,مالمؼغملػملظملينموإؼاكمعامالمغشملؿملق َأغؿبتؽبمعؾبّٔؽبطخملّٕ  أداةمحزملّٕموضزملّٕ ِإغمبؼملؽبا

ِّنمرؾؿملضمليمدؿملعملولمؼامربيمذّطّٕغامواذؿطملػملؽملامؼبمدائّٕتؽملامبّٗمتوظوامعام  ظَّاِإ   َظلؿبتؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؿبمبكبؼملؾبلؽبؿملؿبشملكبّٕ • عؾبّٔؽبطخملّٕفب

عامضالمصؿضملّٔبهمأغتم,مخّٕجتماآلنمعنم  ِإظَّامعؽبنؿبمتؽبوؽبظَّىموؽبَطظمَلّٕ • َظلؿبتؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؿبمبكبؼملؾبلؽبؿملؿبشملكبٍّٕ • ِإغمبؼملؽبامَأغؿبتؽبمعؾبّٔؽبطخملّٕفب ادؿفابوا

ُٓماْظضملؽبّٔؽبابؽبماْظفمَلْطؾؽبّٕ  دائّٕتك ثؾبممبم • ِإنمبمِإَظؿملؿبؽملؽبامِإؼؽبابؽبؾملؾبم عامضالمإظؿملكماآلنمخّٕجتمعنمدائّٕتك ِإنمبمِإَظؿملؿبؽملؽبا • َصؿملؾبضملؽبِّّٔبؾبهؾبما

 سّٕصتمدائّٕتكمأؼنم؟  سؽبػمَلؿملؿبؽملؽبامحكبلؽبابؽبؾملؾبم  عامضالمسػملؿملك  ِإنمب

 ؼفملتيماظعملّٕآنمؼّٕضبكم..

اِّعاطنماظيتمؼضملؼمللمصؿملؾملامعلػملؼملونموشريمعلػملؼملونمجتّٓمبضملّٚماظؽملاسممصقاولمإغكمجتؿؾملّٓمطؼملامغّٕىمؼبمادللؿرملظملىمؼبمأطـّٕ

َصؼملؽبنؿبمتؽبؾكبّٝؽبم  صبؿؾملّٓماجؿؾملاداتمعنمغظمللهمؼصملنمأغهماآلنمػومعزملؿملبمصؿملفملتيماظعملّٕآنم,موآمؼامعباسةمصّٕضانموآمعامترملعملى

عامضالمعنمضّٕأمحؾؿمليبموالمضالمعنمحظملّٜموالمضالمعنممسّٝم,معامسػملؿملكمإالمأنمتفملخّٔمعنمػّٔاماظغملؿابمودؽملةم  ػؾبّٓؽباي

اغصملّٕماظوسّٓمِّجلمأنمتضملّٕفمأنم  َصؼملؽبنؿبمتؽبؾكبّٝؽبمػؾبّٓؽباي  وتضملؼمللمجتّٓمأغكمأدضملّٓماظؽملاسم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–ربؼملذملّٓم

 اظعملسملؿملةمتلؿققمأغيمأتضملبمِّجػملؾملام..

ػّٔاماظعملّٕآنم,مإنمػّٔاماظعملّٕآنمؼؾملّٓيم,مػّٔاماإلغلانمضّٕرمإغهمؼؿؾّٝمضالم  ىمآػّٔاماإلغلانمضّٕرمأنمؼؿؾّٝمػّٓ

ادلاضيمطػملهمتوالهم  وؽبَظاػؾبمؿبمؼؽبقؿبّٖؽبغؾبوؿبن  اغصملّٕمادللؿعملؾلمطػملهمتوالهمربماظضملادلني َصؼملؽبنؿبمتؽبؾكبّٝؽبمػؾبّٓؽبايمَصػمَلامخؽبوؿبففبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؿب آ

عنمػقملالءمعنمؼعملّٓرمؼطملريمطالعهم!موآم ذامطؿؾكمآربماظضملادلنيم,مالمضبّٖنمسػملىمعامعسملىموالمطبافمممامػومآتمإ

ُٓمعكبنؿبمرؽبحؿبؼملؽبةلبمَصػمَلامعؾبؼملؿبلكبَكمَظؾملؽباموؽبعؽبامؼؾبؼملؿبلكبْك  عامأحّٓ وآمعامأحّٓمؼضملشملؿملكمشريهموآمعامأحّٓمؼضملشملؿملكمشريهم  عؽبامؼؽبظمْلؿؽبِّّما



اماظعملّٕآنمحؿىمؼـؾؿهمجاءمبؾملّٔ  أنمطبّٕجمعنمدائّٕتهموآم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–صقاوظوامؼشملػملضملونماظؽمليبم

 وؼضملؿملّٓهمظػملّٓائّٕة..

ضالمآمدلامجاءهماظؿملؾملودمأحؾارمؼؾملودمضاظوام:مؼامربؼملذملّٓمإنمبؿملؽملؽملاموبنيمضوعؽملامخزملوعةموإغكمظؿضملػملممأغؽملامإذامأدػملؼملؽملام

سنمدائّٕتهم,مصاحغملممظؽملامسػملؿملؾملمموغلػملممصؿمللػملؼملونم,مصظملعملةمصّّم؟مصظملعملةم  دؿملؿؾضملؽملامؼؾملودم,مؼّٕؼّٓونمطبّٕجونماظؽمليب

؟مأنمؼطملريمحغملممآمم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–ؿملؾملودموؼلػملمماظؿملؾملودمػلمػّٔهمعنمدائّٕةمربؼملذملّٓمؼضملينمؼلػملممأحؾارماظ

 ِّجلمصبّٔبماظؽملاسمؼامعباسةم؟مصؽملّٖلمجربؼلمعضملهمآؼاتمتؾملّٖماجلؾالماظّٕادؿملاتم..

جاءهمسّٕضمضويمظهمسّٕضمتلػملممؼؾملودم!مسّٕضمظؿملّٗمبلؿملّٛم,مواظعملّٕآنمؼؽملّٖلمعنمصوقمم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–اظؽمليبم

وؽبَأِنم  ِّجلمؼلػملؼملونمأحغملممسػملىمػواػمم!مال  وؽبَأِنماحؿبغمُلمؿبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبمؿب  عامأسصملممآ وؽبَأِنماحؿبغمُلمؿبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبمؿب  اواتدؾّٝممس

ُٓموؽبَظامتؽبؿمبؾِّّٝؿبمَأػؿبوؽباءؽبػؾبمؿبموؽباحؿبّٔؽبرؿبػؾبمؿبمَأنؿبمؼؽبظمْلؿكبؽملؾبوؿبك آمأطربمواحغملممبؿملؽملؾملمممبامأغّٖلمآموم"ال"مغؾمليم  احؿبغمُلمؿبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبمؿبمبكبؼملؽبامَأغؿبّٖؽبلؽبما

بؽبضملؿبِّٚمعؽبام سؽبنؿب   وؽباحؿبّٔؽبرؿبػؾبمؿبمَأنؿبمؼؽبظمْلؿكبؽملؾبوؿبَكمسؽبنؿب ,متؿؾّٝمأػواءػممحتّٔؼّٕمواحّٔرػمماغؿؾهمأنمطبّٕجكمأحّٓمعنماظّٓائّٕة

ُٓمِإَظؿملؿبك عامدبّٕجمسنماظّٓؼنمؼلػملؼملونمأومالمؼلػملؼملونمػّٔهمظؿمللتمدائّٕتك,مظغملنمعنمدائّٕتكماظواجؾةمسػملؿملكمأنم  َأغؿبّٖؽبلؽبما

أنمصبؿؾملّٓماجؿؾملادمخشملفملمِّجلمم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–بفمليمرّٕؼعملة,مالمحتغملممبفملعّٕمعنمسؽملّٓكمإذامعامُأذنمظػملؽمليبم

 ؼّٕشبمشريهمؼبماظّٓؼنم,موسبنماآلنمخّٕجتمظؽملامأذؿملاءمطـريةمِّجلمغّٕشبماظؽملاسمؼبماظّٓؼنم,مػّٔهمظؿمللتمعنمدائّٕتؽملا!

وػومأصالمؼلّٕموػوماحلؿملاةمم–سػملؿملهماظزملالةمواظلالممم–ّٕسهماظؽمليبموذ  دائّٕتؽملامأنمغعملولماظّٓؼنممبامذّٕسهمآ

 . ِإنمبمػؽبّٔؽباماظعمُلّٕؿبآنؽبمؼؽبؾملؿبّٓكبيؿبمظكبػملَّؿكبيؿبمػكبيؽبمَأْضوؽبم  وػو

$مأغصملّٕم َصكمِلنمتؽبوؽبظَّوؿبا $مؼامربماآلنمصّٕصةمدؿسملؿملّٝمسػمليمدؿملؿوظونم% وؽباحؿبّٔؽبرؿبػؾبمؿبمَأنؿبمؼؽبظمْلؿكبؽملؾبوَكمسؽبنؿبمبؽبضملؿبِّٚمعؽبامَأغؿبّٖؽبلؽبماظػملقَبهؾبمِإَظؿملؿبَك %

$مظغملنمالم َصاسؿبػمَلمؿبمَأغمبؼملؽبامؼؾبِّٕؼّٓؾبماظػملَّهؾبمَأنمؼؾبزملكبؿملؾؽبؾملؾبممبكبؾؽبضملؿبِّٚمذؾبغؾبوبكبؾمِلمؿب $مٕمؼعمللمأخّٕج!م% َصكمِلنمتؽبوؽبظَّوؿبامَصاسؿبػمَلمؿب ظؿمللتمدائّٕتكم%

كـبريـباموؽبِإنمبمۖ   دبّٕجمأغتمعنمدائّٕتكم% كب ۖ  $متؾبعملشمّلّٝمغظمللكمتؾملّٓيمطلماظؽملاس!مالمتلؿشملؿملّٝ,م%م اظؽملمباِسمعِّنؽبمَط ريـبامعِّنؽبموؽبِإنمبمَط

$مػّٔهماإلحزملائؿملة,متفملخّٔمطالممآم؟مػّٔهمػيماظّٓائّٕةمادلشملػملوبةمعؽملك,معػملغملًامطؽملتم,موزؼًّٕامطؽملتم,م اظؽملمباِسمَظظمَلادكبعمُلونؽب

 عّٓؼًّٕامطؽملتم,مأبًامطؽملتم,موآمدؿمللفملظكمآمسنمدائّٕتكم,موآمدؿمللفملظينمآموإؼاكمسنمدوائّٕغا..

 إنمغبػملتماِّعاغة,موطػملؼملامطانموزرػامأسصملممإنمضؿملضملتماِّعاغةم..وطلمعامطاغتمدائّٕتكمأودّٝمطػملؼملامطانمأجّٕكمأطربم

كـبريـباموؽبِإنمبمۖ   % ظخملعمَلوؿبٍمم$مدؾقاغه!م% حؾبغمْلؼملـباماظػملَّهكبمعكبنؽبمَأحؿبلؽبنؾبموؽبعؽبنؿبمۖ  مؼؽبؾؿبطملؾبونؽبماْظفؽباػكبػملكبؿملمبةكبمَأَصقؾبغمْلمؽب*ممَظظمَلادكبعمُلونؽبماظؽملمباِسمعِّنؽبمَط

وآمِّجلمأنمُأرشبماظؽملاسمؼبماظّٓؼنموُأرؼؾملمممساحةماإلدالممم$معنمأؼنمجاءتؽملامعؽملهماظؿؼملؿملّٝمؼبماظّٓؼنموإغي ؼؾبوضكبؽملؾبونؽب

دسؽملامغسملؿملّٝماظّٓؼنمِّجلمضبؾونماظّٓؼنم؟!!مضبؾونماظّٔيمأظظملؽملاهمسبنموظؿملّٗماظّٓؼن؟معنمأؼنمجاءتؽملا!!!معنمأؼنمجاءتؽملام

$مِّرؼكمعنمأؼنمؽملؾبواؼؽبامَأؼؾبقبؾملؽباماظقَبّٔكبؼنؽبمآعؽباظؿزملوؼتموغّٕىموغؿقبؾّٝمأػواءماظؽملاس!معنمأؼنمجاءتؽملا!مأضّٕأماآلؼةماظيتمبضملّٓػام%

جاءتم!مأغصملّٕمإظبماظؿفملصؿمللمؼبماظعملّٕآنمؼضملشملؿملكماظعملسملؿملةموأبضملادماظعملسملؿملة,مدلاذامجاءتماظعملسملؿملة!موعنمأؼنمغرملفملتمأصال!م

 طؿملفمدبّٕجمعؽملؾملا!مادلظملّٕوضمادلقملعنمؼبمدائّٕتهمعاذامؼظملضملل!

$مػمماظّٔؼنمأتوامباظعملسملاؼامػّٔهمطػملؾملا,م َأوؿبظكبؿملؽباءؽبمۖ  ارؽبىؼؽبامَأؼؾبقبؾملؽباماظقَبّٔكبؼنؽبمآعؽبؽملؾبوامَظامتؽبؿؽبقبككبّٔؾبواماْظؿملؽبؾملؾبودؽبموؽباظؽملؽبقبزملؽب ػّٔامادلظملّٕوضمعؽملكم%

$مدؾقانمآ!مؼامربمضػملتم ۖ  مبؽبضملؿبٍّٚمَأوؿبظكبؿملؽباءؾبمبؽبضملؿبسملؾبؾملؾبمؿبمۖ  مَأوؿبظكبؿملؽباءؽبمۖ  َظامتؽبؿؽبقبككبّٔؾبواماْظؿملؽبؾملؾبودؽبموؽباظؽملؽبقبزملؽبارؽبى ضؿملادةمادلّٕأةم,االخؿالطم%



$م ذؽبيؿبءلبمۖ  سؽبػمَلىماْظؿملؽبؾملؾبودؾبمَظؿملؿبلؽبتكبمۖ  ذؽبيؿبءلبموؽبَضاَظتكبماظؽملؽبقبزملؽبارؽبىمۖ  سؽبػمَلىمۖ  وؽبَضاَظتكبماْظؿملؽبؾملؾبودؾبمَظؿملؿبلؽبتكبماظؽملؽبقبزملؽبارؽبى ؼبمدورةماظؾعملّٕةم%

$مدبّٕجمعنماظّٓائّٕة!م وؽبعؽبنمؼؽبؿؽبوؽبظقَبؾملؾبممعكبقبؽملغمُلمؿب طؿملفماآلنمأوظؿملاءمبضملّٚم!مإذامصارمسّٓوػمماإلدالممصاورامأوظؿملاءمأحؾاءم%

$معنمخّٕجمسنماظّٓائّٕة!م اظصملقَباظكبؼملكبنيؽبم*َصؿؽبّٕؽبىماظَّّٔكبؼنؽبمصكبيمُضػمُلوبكبؾمِلممعمبّٕؽبضفبماْظعمَلوؿبمؽبمؼؽبؾملؿبّٓكبيمَظاماظػملقَبهؽبمِإنؽبقبمۖ  َصكمِلغؽبقبهؾبمعكبؽملؿبؾملؾبمؿبمَصكمِلغؽبقبهؾبمعكبؽملؿبؾملؾبمؿبم%

$مطؿملف؟مػومػؽملامؼضملؿملّ٘مؼبمبػملّٓمادللػملؼملنيم ؼؾبلؽباِرسؾبونؽبمصكبؿملؾمِلمؿب ؼلارسونمإظؿملؾملم!مالمٕمؼعمللمؼلارسونمإظؿملؾملممسفؿملؾةماآلؼة!م%

ظغملنمظؾادهمظؾادؾملمموػومأصالمصؿملؾملممػؽملا,مظؾادهمظؾادؾملم,مطالعهمطالعؾملم,مبّٕغاذبهماظؿملوممعـلمبّٕغاعجمجونمودؼظملؿملّٓم

داسة,مؼضملاطّٗموطبّٕجمعّٝماظظملؿؿملاتم,متػملؾّٗمعامتّٕؼّٓمغصملاعؾملامطؽملصملاممجؿملؽملؿملتمباظسملؾّٛمم42ؼبمأعّٕؼغملاموإدّٕائؿمللم,مأشاغيم

هلامدخلمؼبمطالممآمسّٖموجلمأومطالمماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم,مضالمآمسّٖموجلمتػملؾّٗمعامتؾبّٕؼّٓمػيمظؿملّٗم

$مإذامضلمتضملصملؿملمموخرملؿملةمآمؼبمضػملبماظضملؾادم ؼؽبعمُلوُظونؽبمغؽبكؿبرملؽبى $مدلاذا!م% َصؿؽبّٕؽبىماظقَبّٔكبؼنؽبمصكبيمُضػمُلوبكبؾمِلممعؽبقبّٕؽبضفبمؼؾبلؽباِرسؾبونؽبمصكبؿملؾمِلمؿب %

 دؾقاغهموتضملاظب..مأذظهمآمخبرملؿملةمشريمآ,مبفملضلموعادونمآ

تضملالمحؾؿمليبماظطملاظيموأغصملّٕمطؿملفمحاوظوامطبّٕجونماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممسنمدائّٕتهموسبنموإؼاكمأعّٕغامأنم

غؿؾضملهمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممسّٕضوامسػملؿملهمسّٕوضمِّجلمأنمؼلػملؼملوا,مِّجلمأنمطبّٕجوهمسنمدائّٕتهموآمسّٖموجلمؼفملتيم

محّٕف$ممۖ  وؽبَضاُظوامَظنمغؾبقبقملؿبعكبنؽبمَظَكمحؽبؿؽبقبىضالمآمسّٖموجلم%بؾملّٔاماظعملّٕآنمبـملؼاتمتضملؿملّٓماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممظّٓائّٕتهم

مَظؽملؽبامتؽبظمْلفؾبّٕؽبمۖ  حؽبؿؽبقبى%مواظلالمماظزملالةمسػملؿملهماظؽمليبمدائّٕةمؼبمظؿمللتمطػملؾملامرػملؾاتمعؽملكمغشملػملبمظغملنمغقملعنمممغملنمؼضملين!مشاؼة

مأحّٓمؼلؿظملّٖكمأصضمللمطّٔام$مأصفّٕمظؽملامؼؽملؾوع!مػلمػّٔهمعنمدائّٕةماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالم!مال ؼؽبؽملؾؾبوسـباماْظفمَلرؿبِضمعكبنؽب

$مأذػبموأذرتمجؽملة,مطلماظعملسملؿملةمظؿمللتمبعملسملؿملةم َأوؿبمتؽبغمُلونؽبمَظَكمجؽبؽملمبٌةمعِّنمغمبككبؿملٍلموؽبسكبؽملؽببلب وغؿؾضملك,مبلمأصضمللمعامأعّٕكمآم%

عِّنمغمبككبؿملٍلموؽبسكبؽملؽببلبمَصؿؾبظمَلفِّّٕؽبمتلؼملؿملؿؾملامأغؾملامؼؽملؾوعمأومجؽملة!ماظعملسملؿملةمضسملؿملةمشبّٕجكمسنمدائّٕتك,مؼرملطملػملكمبفمليمذيم%

تؾبلؿبعملكبَّٛماظلمبؼملؽباءمَطؼملؽبامزؽبسؽبؼملؿبتؽبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبامطكبلؽبظمًلامَأوؿبم َأوؿب$مػلمػّٔهمعنمدائّٕةماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالم!م%خكبالَظؾملؽبامتؽبظمْلفكبريـباماَِّغؿبؾملؽبارؽب

ظكبّٕؾبضكبؿملَِّكمحؽبؿمبىمتؾبؽملؽبِّّٖلؽبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽباممنؽبتؽبفمْلتكبيؽبمبكباظػملَّهكبموؽباْظؼملؽبالئكبغمَلةكبمَضؾكبؿملاًلم*مَأوؿبمؼؽبغمُلونؽبمَظَكمبؽبؿملؿبتفبمعِّنمزؾبخؿبّٕؾبفلبمَأوؿبمتؽبّٕؿبَضىمصكبيماظلمبؼملؽباءموؽبَظنمغنبقملؿبعكب

ُضلؿبمدؾبؾؿبقؽبانؽبم % $مأغصملّٕمإظبماظّٕدمسػملىمطلمػّٔه,مٕمؼعمللمغضملممدفملصفّٕمظغملممؼؽملؾوعموإنمذاءمآمدفملذرتيمعّٖرسة طكبؿؽبابـبامغمبعمْلّٕؽبؤؾبهؾب

$مأغامصعملّٛم رملؽبّٕـبامرمبدؾبواًلػؽبلؿبمُطؽملتؾبمِإالَّمبؽب $موػّٔامردكمصببمأنمؼغملونم% ُضلؿبمدؾبؾؿبقؽبانؽبمرؽببِّيمػؽبلؿبمُطؽملتؾب $مدؾقاغه!م%رؽببِّي

 أغّٔرطم,مبؾملّٔامؼّٕضىمسينمربماظضملادلني..

وؽبِإنمَطادؾبوْامَظؿملؽبظمْلؿكبؽملؾبوغؽبَكمسؽبِنماظَّّٔكبيمَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبامِإَظؿملؿبَكمرباوالتمإلخّٕاجماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممضالمربيمجلقبمؼبمسالهم%

وؽبِإذـبام $ماظؽملؿؿملفةم؟م%ظكبؿؽبظمْلؿؽبِّٕيؽبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبامَشؿملؿبّٕؽبهؾب همأسصملمماصرتاءم%$معامأسصملممآ!معامضالمظؿطملريه!ممسقبا ظكبؿؽبظمْلؿؽبِّٕيؽبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبامَشؿملؿبّٕؽبهؾب

$معامأسصملممآ!معامضالمظوالمأنمثؾت,مأغصملّٕمطلماآلؼاتم وؽبَظوؿباَلمَأنمثؽبؾمبؿؿبؽملؽباَك$مظغملنمآمدؿملؿكّٔكمعاذا؟م% الَّتمبكؽبّٔؾبوَكمخؽبػملكبؿملاًل

$مصظملؾملمماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمماظّٓرس,مصضملؽبػملممأنماظـؾاتمظؿملّٗمعنمسؽملّٓهمصارمأطـّٕموؽبَظوؿباَلمَأنمثؽبؾمبؿؿبؽملؽباَكصؿملؾملامتوحؿملّٓم%

#مم09#مؼبماظّٓؼنمو09$م َظعمَلّٓؿبمطكبّٓتمبمتؽبّٕؿبَطنؾبمِإَظؿملؿبؾمِلمؿب[م,م%ؼامععملػملبماظعملػملوبمثؾقبتم"أغتم"مؼامربِّمضػمليبمسػملىمدؼؽملك دسائهم]

 سػملىمعامؼّٕدون..

َظعمَلّٓؿبمطكبّٓتمبم احلؿملاةمأنمغّٕضيماظؽملاسمضؾلمآمسّٖموجلم%ممنؿملّٝماظّٓؼنمِّجلمأنمؼّٕضونم,ظؿمللتموزؿملظمليتمووزؿملظملؿكمؼب

ِإذًامَظفمَلذؽبْضؽملؽباَكمضكبضملؿبفؽبم $معامأسصملؼمله!م%ِإذؽبًا$معامأسصملممطالعهمربقبماظضملادلني!مدؾقاغهموتضملاظب,م% تؽبّٕؿبَطنؾبمِإَظؿملؿبؾمِلمؿبمذؽبؿملؿبؽـبامَضػملكبؿملاًل



ِإذًامَظفمَلذؽبْضؽملؽباَكمإذًامدؿملؿطملريموضضملكمؼامربؼملّٓم%م$مادلكاربمعنم؟مربؼملّٓمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممؼعملولمآمظومأغكمصضملػملت اْظقؽبؿملؽباةكب

%مثؾبمؽبقبماَلمتؽبفكبّٓؾبم $مؼبماظعملرب,محلؽملـبامؼبماحملرملّٕ وؽبضكبضملؿبفؽبماْظؼملؽبؼملؽباتكب $مؼضملينمأسّٔبكمضضملفماظضملّٔابمؼبماظّٓغؿملام% ضكبضملؿبفؽبماْظقؽبؿملؽباةكب

ظزملالةمواظلالممصغملؿملفمغفملذنم$موالمعغملانمتؾبؽملزملّٕمصؿملهمِّجلمٔنمذيءمضػملؿملل,مإذـبامعامُأذنمظػملؽمليبمسػملؿملهماَظَكمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبامغؽبزملكبريـبا

 ِّغظمللؽملامأحؿملاغًامغعملولمػّٔامحاللموػّٔامحّٕامموغرملّٕقبعم!!!م..

أحؾيتموآماِّعّٕمجّٓمضالمآمسّٖموجلمإنمأطـّٕماظؽملاسماآلنمؼؽملزملّّموؼفملعّٕمبادلضملّٕوفموؼؽملؾملىمسنمادلؽملغملّٕمثممؼرملضملّٕمأنم

$موطلماظغملالمم َصػمَلضملؽبػملقَبَكمتؽباِرٌك سصملممآ!م%$معامأ َصػمَلضملؽبػملقَبَكمتؽباِرٌك اظؽملاسمٕمؼلؿفؿملؾوامصريجّٝم,مأغصملّٕمضالمآمسّٖموجلم%

َصػمَلضملؽبػملقَبَكمتؽباِرٌكمبؽبضملؿبّٚؽبمعؽبام% سػملىم"بضملّٚ"مٕمؼعمللمظضملػملكمتاركماظعملّٕآن!مالم..مظضملػملكمتاركمعامؼوحىمإظؿملك!مالم..

ّٚؽبمعؽبامَصػمَلضملؽبػملقَبَكمتؽباِرٌكمبؽبضملؿبتزملؿملؾؽملامؼامعباسةمدلامتؽملزملّّمأحّٓمومالمؼلؿفؿملبم% $ ِإَظؿملؿبَكموؽبضؽبائكبقفبمبكبهكبمصؽبّٓؿبرؾبَك ۖ  ؼؾبوحؽبى

ػلمػّٔاموزؿملظملةمسػملؿملهماظزملالةم $ عؽبػمَلٌكمعؽبضملؽبهؾبمجؽباءؽبمَأوؿبمَطؽملؿبّٖفبمسؽبػمَلؿملؿبهكبمُأغؿبِّٖلؽبمَظوؿبَظامؼؽبعمُلوُظوامَأنؿبمصؽبّٓؿبرؾبَكمبكبهكبموؽبضؽبائكبقفبمِإَظؿملؿبَكۖ  ؼؾبوحؽبى

$م ِإغمبؼملؽبامَأغتؽب$مارجّٝمدائّٕتكمإمنامعاذام؟م%ِإغمبؼملؽباواظلالمم؟مدائّٕةمصبؿملبمعضملهمطؽملوزموعػملكم.مأغصملّٕمعاذامضالمآمسّٖموجلم%

عامأسصملممآمالمؼسملؿملقمصّٓركمِّجلمعامسؽملّٓكمعػملكم,موالمؼسملؿملقمصّٓركمِّجلمعامسؽملّٓكمطؽملّٖمومميّٕماهلاللمتػملوىماهلاللم

وٕمؼوضّٓمؼبمبؿملؿكماظؽملارم,مػّٔامالمؼؽملعملّٙمضّٓركم,مسؽملّٓمربكماظضملادلنيمظكمادلعملامماحملؼملودم.مظغملنمالمتؽمللىم تػملوىماهلالل

مۖ  معؽبػمَلٌكمعؽبضملؽبهؾبمجؽباءؽبمَأوؿبمَطؽملّٖفبمسؽبػمَلؿملؿبهكبمُأغِّٖلؽبمَظوؿبَظامؼؽبعمُلوُظوامَأنمصؽبّٓؿبرؾبَكمبكبهكبموؽبضؽبائكبقفبمِإَظؿملؿبَكمۖ  عؽبامؼؾبوحؽبىمَصػمَلضملؽبػملََّكمتؽباِرٌكمبؽبضملؿبّٚؽبدائّٕتكم%

$مطلمذيءمخارجمدائّٕتكمآمسػملؿملهموطؿمللم,مإذامأغامعاموؽبطكبؿمللفبمذؽبيؿبءلبمُطلِّمۖ  وؽباظػملَّهؾبمسؽبػمَلى%مظيممسضملوامعا$مۖ   غؽبّٔكبؼّٕفبمَأغتؽبمِإغمبؼملؽبا

 أدؼتمعامسػمليم.. اأحّٕقمغظملليمإذ

 عاماظّٔيمجضملػملؽملامالمغؽملزملّّموالمغفملعّٕمبادلضملّٕوفمومغؽملؾملىمسنمادلؽملغملّٕم.

طلمذكّٙمؼعملولماظّٓوظةمادلظملّٕوضمتلقبماظلظملريم,ماظّٓوظةمهلامدائّٕةمدؿمللفملهلامآمسّٖموجلمسؽملؾملام,مادلظملّٕوضماظوزؼّٕم

 ّٓموٕمؼظملضمللمدؿمللفملظهمآ.طلمعنمظهمؼ ؼظملضمللم,مػومظهمدائّٕةمدؿمللفملظهمآمسّٖموجلمسؽملؾملام,مادلظملّٕوضماجلّٕائّٓمؼغملؿؾونم,

ظغملنمأغتمدائّٕتكمعاذامصضملػملتمصؿملؾملا!موأغامدائّٕتيمعاذامصضملػملتمصؿملؾملا!م.مػّٔامعشملػملوبمعؽملكم,مغؽملصملّٕمدوائّٕماظؽملاسمومغلؿملؽملام

 دوائّٕغام.

 «أعلكمسػملؿملكمظلاغك,موظؿمللضملكمبؿملؿك,موابككبمسػملىمخشملؿملؽؿك» ضالماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالم

 أذطملػملؿؽملامخشملؿملؽةماظؽملاسم..

غاحؿملةماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممأنمػؽملاكمعنمؼلؾهم,مظؿملّٗمجّٓؼّٓموالمؼؽملؿؾمليمإظبمضؿملامممػلمػّٔامذيءمجّٓؼّٓمعن

 اظلاسةم.

ادلرملغملػملةمإذامعامسّٕصؽملاماظعملّٕآنمؼامأحؾيتموسرملؽملامظوحّٓغام,موأخّٔغامأصغملارغامعنماظعملؽملواتمواحملػملػملنيموربػمللماظلؿملاديم,م

 دؽملسملؿملّٝ..

$مؼضملؿملؾونمؼملؽبِنوؽبِإذؽبامرؽبآَكماظَّّٔكبؼنؽبمَطظمَلّٕؾبوامِإنمؼؽبؿمبككبّٔؾبوغؽبَكمِإظَّامػؾبّٖؾبوـبامَأػؽبّٔؽباماظَّّٔكبيمؼؽبّٔؿبُطّٕؾبمآظكبؾملؽبؿؽبغمُلمؿبموؽبػؾبممبكبّٔكبْطِّٕماظّٕمبحؿب ضالمآمسّٖموجلم%

م$مضالمآمسّٖموجلمإذامرأواوؽبػؾبممبكبّٔكبْطِّٕماظّٕمبحؿبؼملؽبِنمػؾبمؿبمَطاصكبّٕؾبونؽبسػملىماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممأنمتغملػملممسػملىمأحفارم%



$مۖ   َأػؽبّٔؽباماظَّّٔكبيمبؽبضملؽبثؽبماظػملَّهؾبمرؽبدؾبواًلم,مِإنمَطادؽبمَظؿملؾبسملكبػملُّؽملؽبامسؽبنؿبمآظكبؾملؽبؿكبؽملؽبامَظوؿبَظامَأنمصؽبؾؽبّٕؿبغؽبامسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبااظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممؼعملوظونم%

 ,مدائّٕتؾملممومآهلؿؾملممسنمأضػملؾملممأحّٓمعامأنمصّٕحني

 اركمعامأخّٕجوهغزملّٕتماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممالمتؾّٓأمبضملّٓمعامأخّٕجمأضّٖامماظّٓمن

غزملّٕتماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةموماظلالممتؾّٓأمعنمأولمعامدخلمضػملؾكمأغهمػومردولماهلّٓىمسػملؿملهماظزملالةموماظلالمم.مظغملنم

 غائؼملنيموماآلنمبضملّٓمػّٔهماظزملظملضملاتمصقوغامضػملؿملػمًلامثممرجضملؽملام..

$مخّٔماحلعملائقمعنمػؽملامالمتظملؿّّمِإظَّامعؾبؾؽبرملِّّٕـباموؽبغؽبّٔكبؼّٕـبامَأرؿبدؽبػمْلؽملؽباَكموؽبعؽبامۖ  وؽببكباْظقؽبقِّمَأغّٖؽبْظؽملؽباهؾبموؽببكباْظقؽبقِّمغؽبّٖؽبلؽبمآمسّٖموجلمؼعملولم%

ؼؽبامَأؼنبؾملؽباماظَّّٔكبؼنؽبمآعؽبؽملؾبوامَظامتؽبؿمبككبّٔؾبوامبكبشمَلاغؽبًةمعِّنمدؾبوغكبغمُلمؿبمَظامؼؽبفمْلُظوغؽبغمُلمؿبمخؽبؾؽباًظاموؽبدنبوامعؽباماِّخؾارم,مخّٔػامعنمػؽملامضالمآمسّٖموجلم%

دبّٕجمظكمعامدبظمليمصّٓورػمم,مآمؼبماظعملّٕآنمؼضملػملؼملكمعاذامطبظملونمماِّخؾارمالمدبّٕجمظكمعرملاسّٕماظؽملاسم,مومال سؽبؽملكبؿنبمؿبم$

$مػّٔهمدبّٕجؾملاماِّخؾارم,مظغملنمػؽملاكمذيءمالمدبّٕجهماِّخؾار!موؽبدنبوامعؽبامسؽبؽملكبؿنبمؿبمَضّٓؿبمبؽبّٓؽبتكبماْظؾؽبطملؿبسملؽباءؾبمعكبنؿبمَأْصوؽباػكبؾمِلمؿبظكم%

مداسةم٤٢اظعملّٕآنموشريكمسؽملّٓماِّخؾارمم$مأسػملؼملكمعامؼبمصّٓورػمم,مِّجلموأغتمتعملّٕأۖ  وؽبعؽبامتؾبكؿبظملكبيمصؾبّٓؾبورؾبػؾبمؿبمَأْطؾؽبّٕؾبم %

َضّٓؿبمبؽبؿملمبؽملمبامَظغمُلمؾبم $مالمتّٔػبمسؽملّٓماِّخؾارم,مضّٓمبؿملؽملتمظكمػؽملام%َضّٓؿبمبؽبؿملمبؽملمبامَظغمُلمؾب%مبضملّٓػامضالمعاذا,ممعؽملهمأحلنمتضملّٕفمأغت

لماآلؼةم$ماآلؼةماظواحّٓةمعامصؾملؼملؽملاػامجاظلنيمعّٝماظؿملؾملودمأطـّٕمعنمػبلنيمدؽملةم,مِّجتؽبضملؿبعملكبػمُلونؽبمُطؽملؿؾبمؿبمِإنمۖ  اْظـملؼؽباتكبم

مسؽبؽملَكمۖ  وؽبَظنمتؽبّٕؿبضؽبىاظواحّٓةمساضؾؽملامآمسّٖموجلمسػملىمسّٓمماظظملؾملمماآلؼةماظواحّٓةمواظضملؼمللمبؾملام,مصؾملؼملؽملامصؾملممجاعّٓمباردم%

معامأخوانمؼاموآم,مؼّٕضونمعامذيءمآي,ممؼّٕضونمعامضؾػملهموآمشاؼةمحّٕف$مۖ   ۖ  حؽبؿمبىمۖ  اظؽملمبزملؽبارؽبىموؽبَظاماْظؿملؽبؾملؾبودؾب

 ,معامأسصملؼملهمالمؼؾّٓلمطالعهم.. $ ؿؽبؾملؾبمؿبعكبػملَّمتؽبؿمبؾكبّٝؽبمۖ  حؽبؿمبى%مؼؾبّٕضون

 تّٕؼّٓمأنمجتّٕبمجّٕبم..ماصضمللمشريماظعملّٕآنمدؿضملؿملّ٘مسؿملرملةمضؽملغملام,مبعملّٓرمبضملّٓغامسنماظعملّٕآنمبعملّٓرماظسملؽملكمؼبمضػملوبؽملام.

ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو  $م,مؼامعباسةماظغملالممظؽملام% وؽبَظنؿبمتؽبّٕؿبضؽبىمسؽبؽملؿبَكماْظؿملؽبؾملؾبودؾبموؽبالماظؽملؽبقبزملؽبارؽبىمحؽبؿؽبقبىمتؽبؿؽبقبؾكبّٝؽبمعكبػملقَبؿؽبؾملؾبمؿب ضالمآم%
$موصػملكماظعملّٕآنم!ماخرتتم َولَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ  ػّٔاماظعملّٕآنمػوماهلّٓىم% ( اْْلَُدى  

عنموظيمومالمغزملريم!مم$م,متضملّٕفمعامعضملؽملىمأنمؼغملونمظؿملّٗمظكمعنمآ َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن َوِلٍّّ َوََل َنِصيٍّ  أػواءػمم!م%

تسملؿملّٝم..مظؿملّٗمأبموظؿملّٗمسمموظؿملّٗمطظملؿمللم,مظغملنمربماظضملادلنيمدؾقاغهمميػملكمغؾسملاتمضػملؾكم,مجّٕؼانمدعكم,مميػملكم

 حاظكمباظـاغؿملةمأؼن,وحاظكمبضملّٓماظـاغؿملةمأؼنم؟ؽب

 !م,موؼومماظضملّٕضمأؼنم!, ومحاظكمصوقماِّرضمأؼنم!م,موحتتماِّرضمأؼن

 ,مؼّٓصّٝمسؽملؾملمماظسملّٕم,مصبػملبمهلمماخلريمؼؿوظبمطلمذيءم..مميػملكمصالحمأبؽملائكم؟!مصالحمذرؼؿكمؼؿوالػم

 تضملّٕفمعاذامؼضملينمأنمؼؿوالكمآمسّٖموجلم!!

 بؾملّٔامدؽملكؿمم..

معاذامؼضملينمآمعضمليم!موطؿملفمأغزملّٕماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم.

ُضلؿبمةمواظلالممضالم%آمسّٖموجلمسػملقمحؾبؾهمظكم,مالممبقؾؿؽملامظػملؽمليبمصػملىمآمسػملؿملهمودػملمموظغملنماتؾاسؽملامظػملؽمليبمسػملؿملهماظزملال

َصاتمبؾكبضملؾبوغكبيمؼؾبقؿبؾكبؾؿبغمُلمؾبم$ماآلنمؼؿطملريموضضملكمسؽملّٓمآمسّٖموجلؽبم% َصاتمبؾكبضملؾبوغكبي $معامضالمصفملحؾوغيم,مضالم%ِإنمُطؽملؿؾبمؿبمتؾبقكبؾنبونؽبماظػملَّه

 $..اظػملَّه



حملهمبلؿملشملةم..مطممعؽملامعنمصضمللمأسصملممعنمأػلماظّٓمناركمعّٝماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم,مػّٔهمسعملؿملّٓتؾملمموػّٔام

$م,مطممعؽملامعنمذكّٙمؼفملخّٔموؽبوؽبدنبوامَظوؿبمتؽبغمْلظمُلّٕؾبونؽبعّٔػؾؾملمموػّٔامعؽملؾملفؾملممالمتلؿطملّٕبمعؽملؾملمم,مبلمامسّٝمآمسّٖموجلم%

بفملبيمػوموأعيمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم!!مؼبمصقؿملّّمعلػملمممطالمماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمموؼشملؾقمسغمللهمطفملغهمؼضملاغّٓه

ضاظتمأممدػملؼملةم:مصغملؿملفمؼزملؽملضملنماظؽمللاءم ضالماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم%معامأدظمللمعنماظغملضملؾنيمعنماإلزارمصظمليماظؽملار

أنمماظضملظملؿملظملةمؼؾملؼملؾملامسالضؿؾملامعّٝمربماظضملادلنيموتضملػملم'ضالم:مؼّٕخؿملؽملهمذربامم'اذـبامعاذامغظملضمللمبفملرّٕافمثؿملابؽملا' بّٔؼوهلنم؟

ظؿمللتمعؿزملورةمأغؾملامضّٓممترمليمباظرملارعموؼصملؾملّٕم'صعملاظتمؼامردولمآمم'احلؿملاءمعنماإلميانموتضملػملممأنماحلؿملاءمخريمطػمله

الم,,مضالماذـبامم'عامضالمالمتّٓضعملونمواظّٓؼنمؼلّٕم'ضاظتمإذـبامؼامردولمآمإذـبامتؽملغملرملفمأضّٓاعؾملنمم'أصؾّٝمعنمرجػملؾملا

 .. سؿملونموالمذظملاهموالمصؿملؾملامخّٓودموالمصؿملؾملامذضملّٕعامصؿملؾملام ؼؾبّٕخؿملؽملهمذراعم$مترتطهمؼؾبلؾلمِّجلمرجلم..

طممعؽملامظومرجّٝماآلنمظؾؿملؿهموموجّٓمأغهمػوموأوالدهمومإخواغهموضالمأعّٕماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممأعّٕمبّٕصّٝماظـؿملابم

ظػملّٕجالمومإغّٖالمثؿملابماظؽمللاءم,مظومرجّٝماآلنمظعملىمثؿملابمأخواتهمتّٕتظملّٝموثؿملابمإخواغهموػومتؽملّٖلموطفملنمواحّٓمضالم

مّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممػّٔامالزممتضملاغّٓهمِّجلمتّٓخلماجلؽملةم.!!ذظملتماظ

ادؿضملّٓادماآلنمومضابػملؿملةمؼظملؿّّماظؿػملظملّٖؼونموؼرملوفم ,مسؽملّٓه ضالماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم%أسظملواماظػملقىم$مجػملّٗمؼؿظملؽملن

مموآمعنمواحّٓمضاصمعنمجؽملبماآلنمؼّٔػبمظػملقالقموؼعملّٙمعـػملؾملامؼؿظملؽملنمؼبمأيمذيمإالمعـلمربؼملّٓمسػملؿملهماظزملالةمواظلال

 اظؽملاسمعؽملامادللػملؼملنيمؼظملضمللمػّٔام!!

اظّٕدولمصػملىمآمسػملؿملهمودػملمماسظمليمحلؿملؿكم,مواتّٕكمابؽملكماظزملطملريمؼلفملظكمبابامدلامٕمحتػملقمحلؿملؿكم؟م تضملػملممطؿملفمتؽملزملّٕ

 واتّٕكمزوجؿكمتعملولمشّٕؼؾةمٕمحتػملقم!مضلمهلامأرؼّٓمأنمأغزملّٕماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممؼبمغظملليمأوًظا..

أؼنمدؿّٔػبم!مخّٔمعضملكمأبؽملاءكم,مضلمِّغؽملاممنؽملامطـريـبامسنمغزملّٕةمردوظؽملامسػملؿملهماظزملالةمواظلالمممدلاذامأخّٔتمثؿملابك

 والبّٓمأنمغؿؾضملهمحؿىمضبؾؽملامربماظضملادلنيم,مأشّٕدؾملامؼبمغظمللكم..

إذامعّٕرتمسػملىمأصقابماظؾّٓلماظزملظملّٕاءماظّٔؼنمؼغملؽمللونماظرملوارعم,ماغّٖلمأغتموأوالدكموادفملظهمعلػملمم؟مومإذامضالمظكم

ؽملهمودػملممسػملؿملهمومإذامطانمعضملكمذيءمأسشملهموضلمِّبؽملاءكمػّٔامأخوغام,مدؿملعملوظونمظكمدلاذام!مضلمػّٔامغضملممعلػملمم,ماحسمل

علػملمم,مػّٔهمعنمغزملّٕةماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممسالضؿكمبفملػػملكماغزملّٕمصؿملؾملاماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم,معنم

اذامؼظملضمللماظّٕدولمصػملىمآمسػملؿملهماظؿملوممأيمرظمللمعنمأرظملاظكمدخلمسػملؿملكمؼبماجملػملّٗمالمتعملولمظهماذػبمِّعكمتّٔطّٕمع

 ودػملممؼؽملّٖلمعنمادلؽملربمبفملبيمػوموأعيمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمموميلكماحللنموؼّٕصضملهمأعامماظؽملاسم..

صؼملامأحؾؾتمأنمُأساجػملهم,ماتّٕطهم'ؼضملينمرطبمسػملىمزؾملّٕي'دلاذامأرػملتماظلفودمؼامردولمآم!مضالمابينمػّٔامارحتػملينم

مؼّٕطبموؼؽملّٖلم,مروحيمظكمصّٓاءمؼامردولمآم.

ِّجلمػّٔامأحؾيتماظظملسملالءمؼفملتيمسؾّٓمآمبنمسؾّٓمآمبنمُأبيمبنمدػملولمدلاممسّٝمسنماظّٕدولمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممدلامضالم

,ذػبمظػملؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمموضالمؼام نمُأبيمبنمدػملولمضالمظؽنمرجضملؽملامإظبمادلّٓؼؽملةمظؿملكّٕجنماِّسّٖمعؽملؾملاماِّذلاب

ردولمآمظعملّٓمسػملؼملتمأغهمالمأحّٓمأبّٕمبواظّٓهمعينم,مصكملنمأردتمأنمتعملؿػملهمصالمتوصيمأحّٓـبامِّغيمالمأحبمأنمأرىمضاتلم

ُضلؿبمِإنمَطانؽبمآبؽباؤؾبُطمؿبم ,مغضملممظّٕدولمآمأصضمللمػّٔام% أغتمأبّٕمواحّٓأبيموظغملنمإئّٔنمظيمأغامأنمأضؿػملهم.مدؾقانمآموػّٔام



$مطلمػّٔاماموؽبعؽبلؽباطكبنؾبمتؽبّٕؿبضؽبوؿبغؽبؾملؽباوؽبَأبؿبؽملؽباؤؾبُطمؿبموؽبِإخؿبوؽباغؾبغمُلمؿبموؽبَأزؿبوؽباجؾبغمُلمؿبموؽبسؽبرملكبريؽبتؾبغمُلمؿبموؽبَأعؿبوؽبالفبماْضؿؽبّٕؽبْصؿؾبؼملؾبوػؽباموؽبتكبفؽبارؽبٌةمتؽبكؿبرملؽبوؿبنؽبمَطلؽبادؽبػؽب

َأحؽببمبمِإَظؿملؿبغمُلممعِّنؽبماظػملَّهكبموؽبرؽبدؾبوظكبهكبموؽبجكبؾملؽبادلبمصكبيمدؽبؾكبؿملػملكبهكبمَصؿؽبّٕؽببمبزملؾبوام حاللم,مومعامضالمحتؾوغؾملامِّنمرؾؿملضمليمسبؾؾملامضالم%

$ؼضملينمأنماآلنمأتغملػملممسنمغظملليمسؽملّٓيمادؿضملّٓادمأضارّٝمطلماحملالتماظيتمسؽملّٓمبؿمليتمظومأحّٓم بكبفمَلعؿبِّٕهكبماظػملَّهؾبمؼؽبفمْلتكبيؽبمۖ  حؽبؿمبى

 وظّٓيمصقؿملّّم!مظومأحّٓمتغملػملممسػملىموظّٓيموآمظنمأذرتيمعؽملهم..مأػان

مإنمطانمضارضملؿهمِّجلموظّٓكمومعامضارضملتمجنبمِّجلمربؼملّٓمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممصكّٔمبـملخّٕمطػملؼملةمؼبمآخّٕماآلؼةم.

 أحؾيتماظظملسملالءمظومأحّٓمتغملػملممسػملىمأبيمأبطملسملهمضوالموسؼملالمميغملنمالمأذػبمظهم,مصؿملامعباسهمطوغوامأضوؼاءم..

اِّؼاممادخلماظلوبّٕمعارطتمالمِّجلمأنمترملرتيمبّٗماغصملّٕمظػملـالجةمصؿملهمذيءمدمنارطيمخّٔمعضملكمأشّٕاضكمثممؼوممعنم

ضضملؾملامسػملىماظشملاوظةم,مواغصملّٕمظؿػملكماجلؾؽملةماظّٓمنارطؿملةموضلمظهمأغامطؽملتمدفملذرتيمعؽملكمطلمػّٔامظغملنمِّجلمتػملكماجلؾؽملةم

جتّٓػام,مدؿفضملػملؾملممؼؽملزملّٕونماظؽمليبمربؼملّٓمواظـاغيمؼظملضمللمطّٔامواظـاظثمؼظملضمللمطّٔام,موآمظنم ظنمأذرتيمعؽملكمذيءم,

 صػملىمآمسػملؿملهمودػملممرشؼملـبامسؽملؾملمم,مأالمتلؿشملؿملّٝمأنمتظملضملػملؾملام!

تؽبفمْلعؾبّٕؾبونؽبمم$بفمليمصظملةمؼامربمبفمليمذّٕطم%كبُطؽملؿؾبمؿبمخؽبؿملؿبّٕؽبمُأعمبةلبمُأخؿبِّٕجؽبتؿبمظكبػملؽملمباس ضالمآمسّٖموجلمآؼاتمسصملؿملؼملةمومسفؿملؾةمضال%

مَظغمَلانؽبماْظغملكبؿؽبابكبمَأػؿبلؾبمآعؽبنؽبموؽبَظوؿبمۖ  وؽبتؾبقملؿبعكبؽملؾبونؽبمبكباظػملَّهكبم$مطمم%تؽبؽملؿبؾملؽبوؿبنؽبمسؽبِنماْظؼملؾبؽملغمَلِّٕوؽب $مطممعضملّٕوفماظؿملوممعامأعّٕغامصؿملهم%بكباْظؼملؽبضملؿبّٕؾبوفكب

$ظومترملؿطمللمسػملىمدائّٕتكم وؽبِإنمؼؾبعمَلاتكبػمُلوُطمؿب$مطالمم%َظنمؼؽبسملؾبّٕنبوُطمؿبمِإظَّامَأذـبى*اْظظمَلادكبعمُلونؽبموؽبَأْطؽبّٕؾبػؾبمؾبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾبونؽبمعِّؽملؿبؾملؾبمؾبمۖ  مظَّؾملؾبممخؽبؿملؿبّٕـبا

ضؾبِّٕبؽبتؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؾبماظِّّٔظَُّةمَأؼؿبنؽبمعؽبامثؾبعملكبظمُلوامِإظَّامبكبقؽبؾؿبٍلمعِّنؽبماظػملَّهكبموؽبحؽبؾؿبٍلمعِّنؽبماظؽملمباِسموؽببؽباءؾبوامبكبطملؽبسملؽببلبم *وُطمؾبماْظفمَلدؿببؽبارؽبمثؾبممبمَظامؼؾبؽملزملؽبّٕؾبونؽبؼؾبوؽبظُّ%

مبكبؼملؽبامظكبَكۖ  ذؽبمۖ  بكبـملؼؽباتكبماظػملَّهكبموؽبؼؽبعمْلؿؾبػمُلونؽبماْظفمَلغؾكبؿملؽباءؽبمبكبطملؽبؿملؿبِّٕمحؽبقدملممؼؽبغمْلظمُلّٕؾبونؽبمَطاغؾبوامبكبفمَلغمبؾملؾبمؿبمظكبَكۖ  ذؽبمۖ  عِّنؽبماظػملَّهكبموؽبضؾبِّٕبؽبتؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلمؾبماْظؼملؽبلؿبغمَلؽملؽبُةم

م$م.ؼؽبضملؿبؿؽبّٓؾبونؽبمومبَطاغؾبوامسؽبزملؽبوا

ؼامأخيماغصملّٕمظػملّٓرسماظضملصملؿملممؼزملفمظكماجلوماظضملامماظّٔيمطانمؼبمذاكماظّٖعانمؼعملولمعامطاغتماظعملسملؿملةمضسملؿملةمدبمومذؿمم

ميلغملونماظؽمليبموػومخارجمعنمبؿملؿهموؼعملشملضملونمرأدهم,ماغصملّٕمم,مومالمضسملؿملةمردوعاتم,مطاغتماظعملسملؿملةمؼبمذاكماظّٖعان

ظػملظملؿؽملةمظؿملّٗمعرملائّْمومالمسػملؼملاءم,مأغؾؿملاءم,ماغصملّٕمحلالماظؽملاسماظّٔؼنمؼضملؿملرملونمومؼّٕونمغيبمعنمأغؾؿملاءمآمؼؾبعملؿلمأعاعؾملمم

,معاذاممعنمأسصملممدروسماظعملّٕآنماآلؼةماظيتمبضملّٓػامعاذامضالمآم,موصفمظكماجلوماآلنماجلومدعارمطػملهم,اجلومطػملهمدعار

ضالمبضملّٓػام,مدؿعملولماظؽملاسمؼبمذاكماظّٖعانمطػملؾملممػاظغملنيمصقؿملّّم!معادامموصػملتماحلاظةمظؿعملؿؿمللماِّغؾؿملاءمإذـبامطلماظضملإم

 $ماظػملؾملمماشظملّٕمظؽملامذغوبـبامحاظتمبؿملؽملؽملاموبنيمصؾملممطؿابكم.. َظؿملؿبلؾبواؼبماظؽملار,مضالمآم%

دؾقاغكم صملاػّٕموتعملؿؿمللماِّغؾؿملاءم,مػؽملاكمأغاسمأحؾؾملمم,$معامأسصملؼملكمؼعملولمعّٝمػّٔاماجلومطػملهمواظّٓعارماظَظؿملؿبلؾبوامدؽبوؽباءـب %

معا$ممۖ   َظؿملؿبلؾبوامدؽبوؽباءـبؼامربيمعاذامطاغوامؼظملضملػملونم!معامشريوامعؽملغملّٕم,متعملؿؿمللماِّغؾؿملاءمعازالم,معاذامصضملػملوامؼامربم؟م%

ؼبماخلارجموؼبماظشملّٕضاتمومم$متعملؿؿمللماِّغؾؿملاء ُأعمبٌةمَضائكبؼملؽبٌة $مأؼنمرأؼؿؾملممؼامربم!م% عكبنؿبمَأػؿبِلماْظغملكبؿؽبابكبمُأعمبٌة !!م%أسّٓظه

$موسبنمسؽملّٓغامآؼاتمآم,ماظػملؾملمماجضملػملؽملامعنم عكبنؿبمَأػؿبِلماْظغملكبؿؽبابكبمُأعمبٌةمَضائكبؼملؽبٌةمؼؽبؿؿبػمُلونؽبمآؼؽباتكبماظػملَّهكب أغاسمتلؾملّٕمسػملىمصلاد..م%

اظعملواعنيمظكمؼامربيموماجضملػملؽملامعنماظّٔؼنمؼعملوعونمظكمضاغؿنيمؼبمأغاءماظػملؿمللمومأرّٕافماظؽملؾملارمالمؼضملنيمسػملىمػّٔامإالمأغتم

$معاماظّٔيمأضاعهم؟مؼبمأؼامم عكبؽملؾبونؽبمبكباظػملَّهكبعكبنؿبمَأػؿبِلماْظغملكبؿؽبابكبمُأعمبٌةمَضائكبؼملؽبٌةمؼؽبؿؿبػمُلونؽبمآؼؽباتكبماظػملَّهكبمآغؽباءؽبماظػملَّؿملؿبِلموؽبػؾبمؿبمؼؽبلؿبفؾبّٓؾبونؽبم*مؼؾبقملؿب%

$م وؽبؼؾبلؽباِرسؾبونؽبمصكبيماْظكؽبؿملؿبّٕؽباتكب $مؼلؿضملّٓمظّٔظكماظؿملومم%ؼؾبقملؿبعكبؽملؾبونؽبمبكباظػملَّهكبموؽباْظؿملؽبوؿبِمماْظـملخّٕ اظربدمؼؿػملومآؼاتمآموػومداجّٓم!م%



$معنم اِرسؾبونؽبمصكبيماْظكؽبؿملؿبّٕؽباتكبوؽبؼؾبلؽبطػملؾملامؼبمدائّٕتهمٕمؼطملريماظوضّٝمظغملنمذطملالمؼبمدائّٕتهمآغاءماظػملؿمللمؼلارعمؼبماخلرياتم%

$م,متضملّٕفمعامعضملؽملىمأنمؼغملؿؾؽملامآمأغامومإؼاكمعنماظزملاحلني؟مؼضملينمعؽملّٔم وؽبُأوَظؽكبَكمعكبنؽبماظزملمباظكبقكبنيػممػقملالءمسؽملّٓكم؟!م%

أنمذّٕعمآمػّٔهماظزملالةمإظبمأنمتعملومماظلاسةمومالمعزملػمليمؼزملػمليمصؿعملؾلمعؽملهمصالةمحؿىمؼّٓسومظكم,مإنمطؿبمآمامسكمعّٝم

نيمطلمعنمصػملىمعاتعملؾلمصالتهمحؿىمؼّٓسومظكم,مؼعملولمؼبماظؿقؿملاتموػيمرطنمعنمأرطانماظزملالةم%اظلالممسػملؿملؽملاماظزملاحل

وسػملىمسؾادمآماظزملاحلنيم$مآمؼضملػملؼملؾملممصكملنمطؿبمامسيمومامسكمعؽملؾملممطلمعزملػمليمؼزملػمليمآغاءماظػملؿمللمومأرّٕافماظؽملؾملارمؼبم

$معامشريواماجلومعازالم وؽبُأوَظؽكبَكمعكبنؽبماظزملمباظكبقكبنيظكمدساءهم%مادلرملّٕقمؼبمادلطملّٕبمؼبماظشملائّٕةمؼبماِّرضمؼبماظلؼملاءمؼغملؿبمآ

$مغلؿشملؿملّٝمأنمشبّٓعمأيمأحّٓمظغملنم سؽبػملكبؿملمفبموؽباظػملَّهؾبمۖ  وؽبعؽبامؼؽبظمْلضملؽبػمُلوامعكبنؿبمخؽبؿملؿبٍّٕمَصػمَلنؿبمؼؾبغمْلظمَلّٕؾبوهؾبماجلومدعارمظغملنمذطملاظنيمؼبمدائّٕتؾملمم%

م$م..وؽباظػملَّهؾبمسؽبػملكبؿملمفبمبكباْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب آمأسّٖمعنمأنمؼؾبكّٓعم%

م

عاماظّٔيمحالمبؿملؽملؽملاموبنيمصؾملممطؿابمآمعاماظّٔيمجضملػملؽملامأحؾيتماظظملسملالءمغعملّٕأمطؿابم : اعامـبخؿ

م آموالمغرملضملّٕمبرمليءم؟

تظمللريممسضملؽملاموالمطممدرسمحسملّٕغام,ماظعملسملؿملةمؼبمضسملؿملةمدائّٕتيموم اظعملسملؿملةموآمظؿمللتمضسملؿملةمطممتظمللريمضّٕأغام,موالمطم

 دائّٕتكمأغتم..

احمحبؿملاتكموآمظلؽملامعّٕتاحنيمؼامعباسةمإالمعنمرحممآم,مغظملضمللمجؾملّٓمآمسّٖموجلمسػملؼملؽملامأولمأدؾابمطؿملفمتّٕت

طؾريمسبزمللمسػملىمغؿائجمضػملؿملػملةم,مغّٓصّٝمٔؽملؾملامؼبماظّٓغؿملاموغّٓصّٝمٔؽملؾملامؼبماآلخّٕةم,حؾبّٕعؽملامخرياتمطـريم,متفملتؿملؽملام

ِنماتمبؾؽبّٝؽبمَصؼملؽبعزملائبمطـريمِّجلمشبظملفمذغوبؽملام,مطلمػّٔامبكملسّٕاضؽملامسنمػّٔاماظغملؿابمعضملؿملرملةمضؽملغملام,مظومأغؽملاماتؾضملؽملام%

ؿبم$م وؽبعؽبنؿبمَأْزػمَلمؾبمعكبؼملمبن$مصقّٕعؽملامأغظمللؽملامأذؿملاءمطـريم,دسوغامغّٕىمدلاذام؟مضالمآمسّٖموجلم%ۖ  ػؾبّٓؽبايؽبمَصػمَلامؼؽبسملكبلنبموؽبَظامؼؽبرملؿبعمَلى

طلمؼوم.ؼلؼملّٝمعطملّٕبم,مسرملاءم,مؼبماظصملؾملّٕمواظضملزملّٕمؼعملّٕأم,موػّٔامإنمطانمم   ذؾبطخملّٕؽبمبكبـملؼؽباتكبمرؽببِّه % اظغملالمماظّٔيمبضملّٓهمؼؾملؼملك

اغصملّٕمسػملىمحلبمردةماظظملضمللمطؿبمآم,مِّنماظلضملادةمػّٔهمؼبماظعملػملبمإذامعامم   ذؾبطخملّٕؽبمبكبـملؼؽباتكبمرؽببِّهظهمذيمعنماظؽملواصلم%

دةمػومدؾقاغهمجلمجالظهمأضلممجضملػملؾملامآمظكموآمظنمؼضملشملؿملكمإؼاػامأحّٓمشريهم,موآموآمإذامعامأسشملاكمآماظلضملا

$م وؽبعؽبنؿبمَأْزػمَلمؾبمعكبؼملمبنمذؾبطخملّٕؽبمبكبـملؼؽباتكبمرؽببِّهمَصفمَلسؿبّٕؽبضؽبمسؽبؽملؿبؾملؽباموؽبغؽبلكبيؽببآمظنمتضملؿملرملؾملام,مومإذامأسشملاكمإؼاػامالمأحّٓمؼلػملؾؾملامعؽملكم%

ّٔامعغملانمتّٔوقماظعملّٕآنم$مػّٔامعغملانماظلضملادةمومػ جؽبضملؽبػمْلؽملؽبامِإغمبامۖ  وؽبغؽبلكبيؽبمعؽبامَضّٓمبعؽبتؿبمؼؽبّٓؽباهؾبمؼلؼملّٝماآلؼاتموالمؼظملضمللمذيم%

َصفمَلسؿبّٕؽبضؽبم $مػّٔامادلغملانم%مأممسػملىمضػملوبم$مدسؽملامغّٕىمعاماظّٔيمأضظملػملؾملام% َضػمْلؾكبَكمۖ  غؽبّٖؽبلؽبمبكبهكبماظّٕنبوحؾبماْظفمَلعكبنيؾبم*مسؽبػمَلىواظؿػملّٔذمبهم%

$معـلم بكبؾمِلمؿبمَأطكبؽملمبًةُضػمُلومۖ  ِإغمبامجؽبضملؽبػمْلؽملامسؽبػمَلى$مغاممومغليمعامطانماظؿملومم,مومطفملغهمعامسزملىم% سؽبؽملؿبؾملؽباموؽبغؽبلكبيمعؽبامَضّٓمبعؽبتؿبمؼؽبّٓؽباهؾب

م اظؿوابؿملتمأنمعاذام؟معامضالمأنمؼعملّٕأوهم!مػومؼعملّٕأم,موعامضالمؼلؼملضملوهم!مػومؼلؼملضمله!

م$َأبؽبّٓـبامِإذـبامؼؽبؾملؿبؿؽبّٓؾبوامَصػمَلنؿبمۖ  اْظؾملؾبّٓؽبىمِإَظىمتؽبّٓؿبسؾبؾملؾبمؿبموؽبِإنؿبمۖ  وؽبصكبيمآذؽباغكبؾمِلمؿبموؽبْضّٕـبام$مؼعملّٕأهمعامؼظملؾملممِّجلمطّٔامالمؼؿػملّٔذم% َأنؿبمؼؽبظمْلعمَلؾملؾبوهؾب%

مّٓؼتمباظعملّٕآنمظنمتؾملّٓؼكماِّغاذؿملّٓم..إذامعاماػؿ

,مثممتعملامماظزملالةمثممؼغملربمثممؼعملّٕأماظعملّٕآنمصؿفّٓماظّٔيمضّٓمرؾببّٛم ِّجلمػّٔامربّٛماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالممعنمأدّٕ



مۖ  وؽباتكبموؽباْظفمَلرؿبضؽبمَأمؿبمخؽبػمَلعمُلواماظلمبؼملؽبا*َأمؿبمخؾبػملكبعمُلوامعكبنؿبمَشؿملؿبِّٕمذؽبيؿبءلبمَأمؿبمػؾبمؾبماْظكؽباظكبعمُلونؽبػؽملاكم,مأحّٓػممطادمأنمؼؽملكػملّٝمضػملؾهمدلاممسّٝم%

 $م..ؼؾبوضكبؽملؾبونؽبمَظامبؽبلؿب

أدفمللمآمدؾقاغهموتضملاظبمبؽملورموجؾملهماظّٔيمأذّٕضتمظهماظصملػملؼملاتموصػملّّمسػملؿملهمأعّٕماظّٓغؿملاموماآلخّٕةمأنمصبضمللماظعملّٕآنم

اظضملصملؿملممربؿملّٝمضػملوبؽملاموضػملوبغملممومأنمصبضملػملهمجالءمأحّٖاغؽملامومذػابمػؼملوعؽملامومشؼملوعؽملام,ماظػملؾملمماجضملػملهمضائّٓغامإظبمجؽملاتكم

سػملؼملؽملامعؽملهمعامجػملؾملؽملام,ماظػملؾملممسػملؼملؽملامعؽملهمعامجػملؾملؽملام,ماظػملؾملممذطّٕغامعؽملهمعامغؾبلؿملؽملام,ماظػملؾملمماصؿّّمسػملؿملؽملامعنمأدّٕارماظػملؾملمم

اظغملؿابم,ماظػملؾملممإغامغلفملظكمغرملؾملّٓمبفملغكمأغتمآمالمإظهمإالمأغتماظواحّٓماِّحّٓماظزملؼملّٓماظّٔيمٕمؼػملّٓموٕمؼوظّٓموٕمؼغملنمظهم

صؾملممطؿابكم,ماظػملؾملمماشظملّٕمظؽملامذغوبامحّٕعؿؽملامطـريمعنمسشملائكم,ماظػملؾملمممطظملوـبامأحّٓمأنمتطملظملّٕمظؽملامذغوبـبامحاظتمبؿملؽملؽملاموبني

اطرملفماظسملّٕمسنمادلؿسملّٕرؼنمؼبمصػمللشملنيموؼبمطلمعغملانمؼامربماظضملادلنيم,اظػملؾملممؼامربمسػملؿملكممبنمتضملّٕضمظػملؽمليبمسػملؿملهم

$مضػملتموضوظكم زملؽبّٕؽبهؾبماظػملَّهؾبِإظَّامتؽبؽملؿبزملؾبّٕؾبوهؾبمَصعمَلّٓؿبمغؽباظزملالةمواظلالمم,ماظػملؾملممإغامغضملػملممؼعملؿملؽملامعنمطؿابكمأغكمضػملتموضوظكماحلقم%

$مصؾملومعؽملزملورمالمرباظةم,مظغملنماظػملؾملممأنمطؿؾتمعنمخػملعملكمثػملةمؼغملوغونمؼبمععملّٓعةماظزملفمؼبمِإنمبمذؽباغكبؽؽبَكمػؾبوؽبماْظفمَلبؿبؿؽبّٕؾباحلقم%

غزملّٕةماظؽمليبمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمماظػملؾملممصاطؿؾينمومأحؾابيمػقملالءمعؽملؾملممؼامربماظضملادلنيم,ماظػملؾملمماجضملػملؽملامؼبمععملّٓعةم

ؾملممؼامربيمعامأردتمومعامأحؾؾتمأنمؼعملالمؼبمأرضكماظػملؾملممصاجضمللمأظلؽملؿؽملامأدؾقماِّظلنمإظؿملهمؼامربماظزملفم,ماظػمل

اظضملادلنيم,موعامأحؾؾتمأنمطبشملىمإظؿملكمعنمخشملىمصاجضمللمأضّٓاعؽملامأدّٕعماخلشملىمإظؿملهمؼامربماظضملادلنيم,ماظػملؾملممدّٕمأسؿملؽملؽملام

مماػّٓيمذؾابؽملاموغلائؽملام,ماظػملؾملممعنمأرادمأعؿؽملامبزملالحمذرؼؿؽملامومأزواجؽملامومإخواغؽملاموادللػملؼملنيمؼامربماظضملادلنيم,ماظػملؾمل

ودؼؽملؽملامبلوءماظػملؾملممصاذطملػملهمؼبمغظمللهم,ماظػملؾملمماجضمللمتّٓبريهمتّٓعريامسػملؿملهمؼامربماظضملادلنيم,ماظػملؾملممأسّٖمأعؿؽملامؼامربم

بعملادةمؼغملوغونمسّٖامظإلدالممومأػػملهم,ماظػملؾملممؼامربيمأصػملّّموالةمأعورغام,ماظػملؾملممخّٔمغواصؿملؾملممإظبماظربمواظؿعملوىمودائّٕم

ةمأعورمادللػملؼملنيمؼامربماظضملادلنيمإنمذظكمسػملؿملكمؼلريم,ماظػملؾملممؼوممجتؼملّٝماِّوظنيمواآلخّٕؼنمصالمتظملسملقينمومإؼاػممؼاموال

مربيممبامدرتتمسػملؿملؽملاموماشظملّٕمظؽملامذغوبـبامأغتمأسػملممبؾملام...

 ومأصػمليمومأدػملممسػملىمأذّٕفمعنمورفملتمضّٓعهماظـّٕىمبفملبيمومأعيمسػملؿملهماظزملالةمواظلالمم..

 


