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  ٗــــبكـــبها

كوؽ ىعبعخ ٓيبٙ ؿبىيٚ ا فنأٝ ًطي اُسغبئو ارغخ اُيٗظو اُي اُسٔبء ٝاُطٔسي اُؾبههٚ صْ 

اُؼوم أُزسبهف ػِي عجي٘خ ٝٗظو علق ٗػلٜب كي عٞكٚ ٝهكغ هأسخ اُي هوظ اُطٔس صْ 

اُسبػخ ال رياٍ اُزبسؼخ ٝاُ٘ػق غجبؽب اال إ كهعخ اُؾواهٙ رغبٝىد كٌبٗذ  كي سبػخ يلٙ

ٝافن يزلؾع اُج٘بيخ عيلا أٌُٞٗٚ ٖٓ اهثغ قٞاثن ٝسيبهاد اُطوقٚ أُؾيكٚ ثٜب االهثؼٕٞ 

آبّ اُجبة  يٖٝسيبهٙ االسؼبف  ٝاُؾطل اُٜبئَ ٖٓ اُجطو ٖٓ أُبهٙ ٝاُغيوإ أُغزٔؼ

ليٖ ياالسؼلبف رقوط ٖٓ ثبة اُج٘بيٚ ؽبِٓٚ عضخ اُسيلٙ ٗهعبٍ ثي٘ٔب ًبٗذ  ،ُيطبٛلٝ ٓبؽلس

غبؽجخ اُضالصٕٞ ػبٓب كي مُي اٌُيس االسٞك ٓزغٜيٖ ٗؾٞ سيبهٙ االسؼبف ٝهعبٍ اُطوقٚ 

رسٞم أُٜ٘لً ٗبكه ٗؾٞ سيبهٙ اُطوقٚ ٝاالغلبك كي يلٙ صْ ٝؾغ هئس أُجبؽش قبهم 

ػ٘لٓب اهزوة ٓ٘ٚ هبٍ ُٚ كي غٞد ىعبعٚ أُيبٙ اُـبىيٚ عبٗجب ٝغبػ ػِي ٓؼبٝٗٚ سِئبٕ ٝ

 ٛبكئ 

.... ًٝيَ اُ٘يبثٚ كيٖ ؟_ ٓؾلش يسزغٞة ٗبكه ؿيو ُٔب اٝغَ   

 _ ُسٚ كٞم 

 _ قت هٝػ اٗذ ٝاٗب ٛؾػِي 

 ٝهجَ إ ي٘ػوف سِئبٕ غبػ ػِيٚ قبهم هبئال 

كي ٌٓزجي ُؾل ُٔب اٝغَ  _ ٗبكه يسز٘ي  

 _ رؾذ آوى يبثبضب 

ؼبف ٝػجو قبهم اُكوين ٝارغٚ ٗؾٞ اُج٘بيٚ ٝٗظو ُٜب اٗػوف سِئبٕ ٝهعبٍ اُطوقٚ ٝاالس

ٗظوٙ سويؼٚ صْ غؼل اُلهط ثؼل إ َٓ ٖٓ اٗزظبه أُػؼل ٓزغٚ ٗؾٞ اُطوخ اٝ ًٔب يكِن 

ػِيٜب ٓسوػ اُغوئٚ ٝٛ٘بى ًبٗذ هعبٍ أُؼَٔ اُغ٘بئي روّٞ ثؼِٜٔب ػِي أًَ ٝعٚ ٖٓ 

ي٘ظو ؽُٞٚ ؽي٘ٔب كفَ ػِيٚ هكغ اُجػٔبد ٝؿيوٛب ًٝٝيَ اُ٘يبثٚ ًبٕ يوق ٝسف أُ٘يٍ 

ضؼوٙ أُغؼل ٝافن ي٘ظو ؽُٞٚ قبهم ثكُٞٚ اُلبهع ٝهسٔبرٚ اُؾبكٙ ٝػوؾٚ أُ٘جسف ٝ

ػِي اٗلخ ٝثؼل إ اٗزجٚ ٓٔب ككؼخ اُي ٝؾغ يلٙ  ٝاُلٓبء ٝاُوائؾخ اُ٘ز٘خ رِٔئ أٌُبٕ ًِٚ 

ُٚهبٍ  ًٝيَ اُ٘يبثٚ ُٞعٞكٙ  

 _ ٓيٖ اُِي ثِؾ اُطوقٚ ؟ 
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 _ اُغيوإ ٛي اُِي ثِـذ 

 _ ٓيٖ كيْٜ ثبُظجذ ؟

_ ًِْٜ ثِـٞ ....اُغيوإ ارغٔؼذ ثؼل ُٔب اُويؾخ اُ٘ز٘ٚ فوعذ ٖٓ اُطوٚ .... فبكٞ يٌسوٝ 

 اُجبة ُيٌٕٞ كي ؽبعٚ ؽػِذ فػٞغب إ اُويؾخ ثزييل ثوبُٜب اًضو ٖٓ صالس ايبّ 

 _ رلزٌو عٞىٛب ٛٞ 

 ٝٛ٘ب هبقؼخ هئس أُجبؽش ٝهبٍ 

ٚ ٓسزغٞث٘بش اي ؽل  ٌُٖ اُغيوإ ثزوٍٞ إ ٓؾلش فوط ٖٓ اُطوٚ ٖٓ ؽٞاُي _ اؽ٘ب ُس

 اهثغ ايبّ  

 _ ٝعٞىٛب ًبٕ كيٖ ُٔب كفِذ اُطوٚ ؟

 _ روػل ٗبكه ؟

 _ ٗبكه يجوي عٞى اُوزيِٚ ٓص ًلٙ؟

_ ايٞٙ يبك٘لّ عٞىٛب ٝأؽ٘ب ُٔب كفِ٘ب ًبٕ ٗبكه ٗبيْ كي اُسويو ٝاُغضٚ ٓزؼِوخ ػِي هوٕ 

هط ٖٓ أُوايب كي اُقوريذ اُِي فب  

ٝاضبه قبهم ٗؾٞ أُوايب ٝٗظو ًٝيَ اُ٘يبثٚ ثلٝهٙ ٗؾٞٛب كٌبٗذ ٓوايب ُٜب ثوٝاى فطجي 

ؾقْ ٝيقوط ٖٓ اُجوٝاى اُقطجي صالس هوٕٝ ٖٓ هوٕٝ اُقوريذ ٖٓ اُئيٖ ٝصالصٚ ٖٓ 

هليْ ثؼؽ اُطئ رغؼِي رطؼو اٜٗب ٖٓ اُووٕٝ اُٞسكي  ُجوٝاى كٌبٗذ ٓوايب ُٜب ضٌَيسبه ا

يٌٖ االٓو ػغيت كٌبٗذ اُطوخ ِٓيئٚ ثزؾق ٝاٗزيٌبد ٝاصبس ٖٓ ػػٞه ٓقزِلٚ كوبٍ ُْٝ 

 ًٝيَ اُ٘يبثٚ ُكبهم ٝٛٞ يزٜ٘ل 

 _ ٖٓ اُٞاؾؼ إ ٗبكه ثيؾت اُزؾق ٝاالٗزيٌبد 

يليٖ _ اٝ ٗ  

اهثغ ايبّ ٖٓ ؿيو ٓب يؾبٍٝ اٗٚ  ٓوارٚ ٝيلؿَ ٓؼٜب كي اُجيذ_ ٓص ؿويجٚ ضٞيٚ اٗٚ يوزَ 

 يزقِع ٖٓ اُغضٚ 

إ ضبء اهلل اُزؾويوبد ٛزٌطق ُ٘ب ًَ ؽبعٚ ٛي ؽبعخ ؿويجٚ كؼال يب ك٘لّ ٌُٖ  _  
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_ ارٔ٘ي اٗي رسزغٞثٚ كي اهوة ٝهذ ٝرٜ٘ي اُزؾويبد ثسوػٚ اٗب ؽبسس اٗ٘ب ٛ٘ٞاعٚ هؿيخ 

 سِٜٚ ٝٓص ٛزبفل ٓ٘٘ب ٝهذ ٝعٜل 

 _ إ ضبء اهلل يبك٘لّ فالٍ يٞٓيٖ ار٘يٖ ٛزٌٕٞ ًَ ؽبعٚ فِػبٗٚ 

 _ ؽوى أُوايب ٝضٔغ اُطوٚ 

 اٗػوف هئس أُجبؽش ٝٝيٌَ اُ٘يبثٚ ثؼل إ هبّ ثزطٔيغ اُطوٚ ٝرؾويي اكٙ اُغوئٚ 

                      **************************************  

رٞهق قبهم آبّ سيبهرٚ اُقبغٚ ُِؾظبد ٝٗظو اُي اُج٘بيخ ٓوٙ افوي هجَ إ يلزؼ ثبة 

ُؾظبد آبّ  غؼل اُلهط ؽزي اُكبثن اُضبُش ٝٝهقٗؾٞ أُ٘يٍ ٓوٙ افوي ٝ ارغٚاُسيبهٙ صْ 

ثبة ضوٚ أُٜ٘لً ػٔبك ٗٞه عبه أُٜ٘لً ٗبكه كي ٗلس اُج٘بيٚ صْ هٕ عوً اُطوٚ ُيلزؼ 

 ُٚ ضبة كي اُضالصيٖ ٖٓ ػٔوٙ كجبكهٙ قبهم هبئال 

 _ غجبػ اُقيو اٗب قبهم ىًويب هئس أُجبؽش اهله ارٌبُْ ٓؼبى ضٞيٚ 

اٙ قجؼب يب ك٘لّ اٗب رؾذ آوى ارلؿَ _   

عِس قبهم كي ؿوكٚ اُػبُٕٞ ٝػٔبك ػِي اٌُوسي أُغبٝه ُٚ ٝثؼل إ اضؼَ قبهم 

 سيغبهرٚ هبٍ ُٚ 

 _ رسٔؼ ُي اكفٖ 

 كوبٍ ػٔبك ٝٛٞ يِزوف قلبيٚ اُسغبئو ٖٓ ػِي أُ٘ؿلٙ اُزي آبٓٚ ٝيؿؼٜب آبّ قبهم 

أمإ ز_ اٗذ ُٝؼذ اُسغبهٙ كؼال ... ٓص ٓؾزبط اس  

 _ اًيل سٔؼذ ٝػوكذ اُِي ؽػَ 

 _ قجؼب اٗب ثِـذ اُطوقٚ ٝاٗب ثبهي اُسٌبٕ 

 _ اٗذ رؼوف ٗبكه ٖٓ آزي 

 _ اؽ٘ب عيوإ ٖٓ ؽٞاُي فٔس س٘يٖ 

 _ يؼ٘ي رؼوف ٗبكه ًٞيس 
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 _ أُٜ٘لً ٗبكه اٗسبٕ ٓؾكوّ ٜٝٓنة علا ٝػٔوٙ ٓب ػَٔ ٓطٌِٚ ٓغ ؽل 

 _ اٗذ رؼوكٚ ًٞيس ؟ يؼ٘ي ً٘زْ اغؾبة

 _ ً٘ب اغؾبة ٝعيوإ ٝاًزو ٖٓ االفٞاد ُؾل كزوٙ هويجٚ 

 _ ٝايٚ اُِي ؽػَ ثؼل ًلٙ 

ثيؼلي ػِيب ىي  ٝٓص ثيسأٍ ٝال ي كبد كٙ ػِي قٍٞ ثوي ُٞؽلح_ روويجب ثؼل ػيل عٞاىٙ اُِ

 االٍٝ ؽزي 

؟_ ٛٞ ًبٕ ٓزؼٞك اٗٚ يؼلي ػِيي   

ػِي اُوٜٞٙ  ٝٗوؼل_ يّٞ االعبىٙ ً٘ب ث٘ؼلي ػِي ثؼؽ ٝث٘وٝػ ٗػِي اُغٔؼخ   

؟ٝايٚ اُِي ؽػَ  _   

_ ارـيو ٝثوي سوؽبٕ ٝربيٚ ٝٓص ثيوك ػِي ؽل ؽزي ُٔب ً٘ذ ثوبثِٚ غلكٚ ٝاسِْ ػِيٚ 

 ٓبً٘ص ثيوك ػِيب 

 _ ٓص ضبيق إ كي ؽبعٚ ؿويجٚ ؟

_ ٛي ؿويجٚ كؼال ٝاٗب ؽبُٝذ ارٌبُْ ٓؼبٙ اًزو ٖٓ ٓوٙ ٝاكْٜ ٓ٘ٚ ايٚ اُِي ؽػَ ئٌٖ يٌٕٞ 

ص ثيوك ػِيب ٝال ثيوك ػِي رِلٞٗبري كجؼذ ػ٘ٚ ٝٓؾبثزص اركلَ ػِيٚ ىػالٕ ٓ٘ي ٌُٖ ٓبً٘

 اًزو ٖٓ ًلٙ 

 _ ٝٓبُؾظزص ٓطبًَ ثي٘ٚ ٝثيٖ ٓوارٚ كي اُلزوٙ االفيوٙ 

ٓغ ثؼؽ  ازقبٗوٞي_ ال اثلا اٗب ػٔوي ٓب سٔؼزْٜ ث  

 _ رلزٌو هزَ ٓوارخ ُيٚ ؟

ُيَ ٝاؽل اٗٚ ٛٞ اُِي هزَ ٓوارٚ _ ُؾل كُٞهذ ٓبكيص ك  

قبهم كي ػلّ اٛزٔبّكوبٍ   

 _ اٙ قجؼب ٓلّٜٞ  ..... رلزٌو يٌٕٞ ضي كي ٓوارٚ ٓضال 
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ليٖ سذ ٓؾكوٓٚ علا ٝغبؽجخ ٓواري ٝػٔوٗب ٓبضٞك٘ب ٜٓ٘ب اي ي_ اسزـلو هلل كي ٓلاّ ٗ

  طخٝؽ ؽبعخ

ليٖ رجوي غبؽجخ ٓواري ؟ كا ػظيْ علا ي_ ٗ  

 _ ٛٞ ايٚ اُِي ػظيْ ؟

بٛب ضٞيٚ _ يبروي أُلاّ ٓٞعٞكٙ ٗوله ٗزٌبُْ ٓؼ  

 _ اٙ صٞاٗي 

هضب ىٝعٚ ػٔبك روق ثيٖ يلي قبهم ثجطورٜب اُقٔوي ٝضؼوٛب ُْ ئو سٞي كهبئن ًٝبٗذ 

 االسٞك ٝعسلٛب اُ٘ؾيَ ٝٓالٓؾٜب اُطوهيخ ٝٓالٓؼ اُؾيٕ ػِي ٝعٜٜب ُٔٞد غليوزٜب 

 اٗزجٚ قبهم ُؾيٕ هضب كجبكهٛب اُؼياء اٝال صْ ثلاء يسأٍ ػٖ ٓلي اُؼالهٚ ثيْٜ٘

ًالّ هضب ٓقزِق ًضيوا ػٖ ًالّ ىٝعٜب اال اٜٗب مًود ؽبكس اؿوة ٖٓ اُقيبٍ كلي  ُْٝ يأري 

اؽل االيبّ ٝهجَ إ يٌزطق اُغٔيغ اُغوئٚ ثؾٞاُي سجؼٚ ايبّ ٝثبُزؾليل ثؼل غالٙ اُؼطبء 

ليٖ ياٗزجٜذ هضب ُػٞد ضغبه ػ٘يق يأري ٖٓ اُكبثن اُواثغ ٝثبالفع ٖٓ ضوٚ ٗبكه ٝٗ

ػِي اُلٞه ٗؾٞ اُطوخ ؽزي رلؽ  زي رسٔغ ضغبه ثيْٜ٘ كزغٜذٝٛنٙ ًبٗذ أُوٙ االٍٝ اُ

اُطغبه ثيْٜ٘ ٌُٖ ضؼٞه ؿويت اٗزبة هضب ٝاُقٞف رِٔي ٜٓ٘ب ٝسبهيٜب ال يسزكيؼبٕ ؽِٜٔب 

 ٜٗب ًبٗذ رطؼو ثإٔ اُظالّ يؾيف ثٜب ٖٓ ًَ عبٗتاال ااُزي ًبٗذ رِٔئ أٌُبٕ ٝهؿْ االؾبءٙ 

يل ٖ ًَ ٌٓبٕ ٓٔب يغؼَ  ٖٓ اُػؼت رؾلًٝإٔ االؾبءٙ ؿيو ًبكيخ ٝغٞد ؿوثبٕ يأري ٓ

ٓػله اُػٞد ٌُٜٝ٘ب رـِجذ ػِي ٛنا اُطؼٞه ٝظِذ رلم عوً اُجبة ٝٛي رسٔغ غٞد 

ؿ ٗيليٖ يؼِٞ هٝيلا هٝيلا ٝكغأٙ سٔؼذ غٞد فكٞاد رأري ٖٓ ااُطغبه ٖٓ اُلافَ ٝغو

ثبكئ االٓو ظ٘ذ اٗٚ ىٝعٜب ٌُٜ٘ب سٔؼذ غٞد سيلٙ كي  ،اُسِْ ًٝإٔ ٛ٘بى ٖٓ يػؼل اُلهط

ٝؾؾٌبد ػبُيٚ ٝثؼل ُؾظٚ ظٜود ٗيليٖ ٝىٝعٜب ْٝٛ يػؼلإ اُلهط ٝافزلي غٞد 

اُطغبه ٖٓ كافَ اُطوٚ ثؼل ظٜٞهْٛ ػِي اُلهط ٝاهرسْ ػِي ٝعٚ هضب اُلٛطخ ٝاُليع 

وٞ اُجبة ٝظِذ ر٘ظو ٗؾٞ ثبة اُطوٚ ٝاُي ٗيليٖ ٝىٝعٜب ؽزي افزلٞ كافَ ضوزْٜ ٝاؿِ

 فِلْٜ كٕٝ اي اٛزٔبّ ُٜب ًٝأٜٗب ًإٔ ضلبف ال ٝعٞك ُٚ 

 ٝثؼل إ اٜٗذ هضب هٝايزٜب ُكبهم اثزسْ اثزسبٓٚ غلواء ٝٛي هأسٚ ثبُ٘لي ٝهبٍ ثسقويخ 

 _ ٓص ػبهف اضٌويي اىاي ػِي أُؼِٞٓبد اُؼظئٚ كي ًِٜب ... ثؼل امٗي 

ٚ االسزيبء ٓٔب سٔؼٚ ٖٓ هضب ٝٛٞ يزٔزْ ثٌالّ ؿيو ٓلّٜٞ يؼجو ػٖ ؽبُٝاٗػوف قبهم   
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 كفَ قبهم ؿوكٚ ٌٓزجٚ ٝٛٞ كي ؽبُٚ ٖٓ اُـؿت كٞعل سِئبٕ كجبكهٙ هبئال  ثسقويٚ

 _ اٗب فالظ ػوكذ ٓ٘يٖ اُوبرَ 

 كوبٍ سِئبٕ ثأٛزٔبّ ضليل 

 _ ٓيٖ يبك٘لّ ؟ اٗذ ػوكذ رٞغَ ُؾبعخ؟

 _ اُؼلويذ ٛٞ اُِي هزَ اُسذ 

  ٝاؽل ٓسغَ فكو ػ٘لٗب _ ػلويذ ٓيٖ يبك٘لّ ؟ كا ػيَ عليل ٝال

 _ ٓسغَ ايٚ ٝثزبع ايٚ يبضيـ هٝػ ارِٜي

 _ قت كٜٔ٘ي يبثبضب ايٚ اُِي ؽػَ ؟

 _ ُٔب اكْٜ اٗب االٍٝ .... كيٖ ٗبكه؟

ؾت اعيجخ كُٞهذ ؟_ ػ٘لي كي ٌٓزجي ... ر  

 _ هٝػ ٛبرٚ فبُي٘ب ٗقِع 

غواؿ ٝٗٞاػ آبّ ؿوكٚ ٌٓزت هئس أُجبؽش ٓٔب ككؼخ ُِقوٝط ٖٓ ٌٓزجٚ ُيغل اُسيلٙ ٝكبء 

ٝاُلٙ اُوزيِٚ ٗليٖ ٝاُسيل ٓؾوًٝ ىٝط االّ ٝٓؼبٝٗٚ سِئبٕ يؾبٍٝ رٜلئٚ اُسيلٙ اُجبًيخ 

غبؽجٚ اُوِت أُٔيم ػِي كوام اث٘زٜب ٌُٖ ًَ ٓؾبٝالرٚ ُزٜلئٚ اُسيلٙ كطِذ كػوؿ قبهم 

 هبئال 

اُِي ثيؾػَ ٛ٘ب ؟_ ايٚ   

كػٔذ اُغٔيغ ٝاٗزجٜٞ ُٚ ٝرولٓذ اُسيلٙ ٝكبءػلٙ فكٞاد ٗؾٞ قبهم ثٞعٜٜب االثيؽ 

 أُػؾٞة ثبُؾٔوٙ ٝاُغسلٛب اُجليٖ ٝاُلٓٞع رٜ٘ٔو ٖٓ ػي٘يٜب 

 _ اٗب ػبييٙ ث٘زي

 ك٘ظو ُٜب ِٓيب صْ هبٍ ثلظبظٚ ٝؿِظٚ 

 _ ث٘زي كي أُطوؽخ ٓص ٛزسزِٔيٜب كُٞهذ 
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ف ٖٓ ضلٙ اُؾيٕ كزؾوى ىٝعٜب ٓؾوًٝ ٝؾٜٔب اُي غلهٙ ٝهبٍ كػوفذ ًٝبكد إ رسو

 ُٜب 

 _ اٛلي يبٝكبء ٓص ًلٙ .... آسٌي ٗلسي ضٞيٚ 

 كػبػ قبهم هبئال ُٔؼبٝٗٚ سِئبٕ 

 _ ٓبضي اُ٘بً كي ٖٓ ٛ٘ب ثلٍ ٓبؽجسْٜ ؟

ٝاضؼَ سيغبهرٚ ٝٗظو قٞيال اُي االٓبّ ٝكفَ ؿوكزٚ ٝعِس ػِي ًوسي ٖٓ اُغِل االؽٔو 

ُٞعٞك أُوايب ٝٛي اكاٙ اُغوئٚ أُسزقلٓٚ كي هزَ ٗيليٖ ُْٝ يِجش ُؾظبد ؽزي صْ اٗزجٚ 

اضؼش  ٙٓٔيهٚ ٝضؼو ٚكي ؽبُٚ اليوصب ُٜب ٝٓالثس ٖٓ ىهاػخ ٗبكه ٓٔسيكفَ  ػِيٚ سِئبٕ 

ٗؾيَ ًأٗٚ ٛبهة ُزٞٙ ٖٓ  ٙٝاسؼزبٕ ىههٞربٕ ٝعسل ٚ ثيؿبء ٓضَ اُضِظ ٝػي٘بٙرٓؼلو ٝثطو

اُي غٞد ئبٕ ػِي ًوسي آبّ اكاٙ اُغوئٚ صْ اٗزجٚ سِئبٕ ٝاعِسٚ سِٓغبػخ اكويويٚ 

 قبهم يوٍٞ ُٚ 

 _ ضيَ أُوايب كي ٖٓ ٛ٘ب اثؼذ اي ؽل يقلٛب 

 _ رؾذ آوى يب ثبضب 

صْ اٗزجٚ ًَ ٖٓ قبهم ٝسِئبٕ اُي اٗبكه اُني ٛت ٝاهلب ػِي هلٓيٚ ي٘ظو اُي أُوايب ثؾلٙ 

ٝكي يلٙ قلبيٚ سغبئو ؾقٔخ ٖٓ اٌُوسزبٍ ٝكي  ًٝأٗٚ يويل االٗزوبّ ٜٓ٘ب ٝػي٘بٛب عبؽظزبٕ

ُٔؼ اُجػو اُوي ثٜب ٗؾٞ أُوايب ٝرٜطٔذ اُكلبيب ٝر٘بصود اعيائٜب كي ًَ ٌٓبٕ ثبُـوكٚ ٌُٖ 

أُوايب ُْ رٌ٘سو ُْٝ رقلش فلش ٝاؽل غـيو ٓٔب اصبه كي ٗلس قبهم ٝسِئبٕ اُنٍٛٞ 

ٞثٚ ٖٓ اُزط٘غبد ٓضَ ٓوؾب ٝثلاء ٗبكه كي اُػواؿ ًٝأٗخ ثٚ ٓس ٖٓ اُطيكبٕ ٝكفَ كي ٗ

اُػوع ٝؽبٍٝ قبهم ٝسِئبٕ رٜلئٚ ٗبكه ٌُ٘ٚ سويؼب ٓب كوؽ ٝػيٚ ٝآو قبهم ث٘وَ ٗبكه 

ٚ ٝهق قبهم ي٘ظو اُي اُي أُسزطلي ٝػِي اُلٞه رؾوى ثٚ سِئبٕ ٝثؼل إ فوط ٖٓ اُـوك

وايب ؟ُْٝ رزٜطْ أُ أسٚ سإاٍ ٝاؽل ، ًيق رٜطٔذ اُكلبيخٍٛٞ ٝيلٝه كي هأُوايب كي م  

 رلبعئ قبهم ثلفٍٞ ٗبكه ػِيخ ؿوكٚ ٌٓزجٚ ٓوٙ افوي ٝٛٞ يوٍٞ 

_ ٗوِ٘ب ٗبكه أُسزطلي ٝاُلًزٞه ثيوٍٞ اٗٚ ػ٘لٙ اٜٗيبه ػػجي ؽبك ٝالىّ يوربػ يٞٓيٖ ػِي 

 االهَ 

اٗزجٚ قبهم إ سِئبٕ ػبكٙ ثسوػخ هٛيجخ كٜٞ فوط ُزٞٙ ٖٓ اُـوكٚ ُْٝ يـيت اًضو ٖٓ 

غت كهيوخ اٝ اهَ كوبٍ كي رؼ  
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 _ اٗذ هؽذ ٝهعؼذ آزي يبعلع اٗذ ؟

اُظٜو ٝكُٞهذ اُسبػخ فٔسخ ٝٗع ثؼل اُؼػو  23_يب ثبضب اٗب ٓبضي ٖٓ ٛ٘ب اُسبػخ   

اهرسٔذ ػِي ٝعخ قبهم ٓالٓؼ اُلٛطخ ٝٗظو كي سبػخ يلٙ صْ ٗظو ٗؾٞ سِئبٕ ٝعِس 

ٝٛٞ يسوف ٓضَ عيع اُ٘قِٚ كزؾوى سِئبٕ ٗؾٞٙ ُيكٔئٖ ػِيٚ ِل ػِي اٌُوسي اُغ  

 _ كيي ؽبعٚ يبثبضب ؟ اٗذ ًٞيس ؟

 كوبٍ قبهم ثػٞد ٝاٖٛ ٝٓبىاُذ اُلٛطخ رزٌِٔٚ 

 _ ًٞيس.... هٝػ اٗذ ضٞف ػ٘لى ايٚ 

اضؼَ قبهم سغبهرٚ ٝٗلـ اُلفبٕ كي اُٜٞاء ٝٛٞ يؾبٍٝ إ ئِِْ ضزبد ٗلسٚ أُزجؼضوٙ 

ٗزيغٚ اُػلٓٚ ٓٔب ؽلس  ٝيؾبٍٝ إ يغل ٗلسيو ٓ٘كوي ُٔب ؽلس ٝػ٘لٓب ٝهؼذ ػي٘بٙ ػِي 

فبهط ؿوكزٚ ٝارغٚ  ٝاٗلكغأُوايب ضؼو ثوطؼويوٙ رغوي كي عسلٙ ًِٚ ٓضَ ريبه ًٜوثبئي 

اُجبة ثوٞٙ ٝػ٘ق ٝهبٍ ثؾلٙ ُسِئبٕ اُوبثغ ػِي ٌٓزجٚ ٗؾٞ ؿوكٚ سِئبٕ ٝكزؼ   

 _ ػبيي ػ٘بٝيٖ ًَ هوايت ٝٓؼبهف ٝاغلهبء ٗبكه ... ثِـ٘ي ثبُزِيلٕٞ اٍٝ ُٔب رٞغَ ُؾبعخ 

اٗػوف قبهم ٓسوػب ٗؾٞ سيبهرٚ ٝاٗكِن ثٜب ٝٛٞ ٛبئْ ػِي ٝعٜٚ ال يلهي اُي ايٖ يزغٚ 

ٗؾٞ ٛنٙ اُوؿيٚ ٝاٗٚ آبّ ُـي ًجيو يغت  ٝكي هأسٚ اسئِٚ ًضيوٙ ٝثلاء ي٘زبثٚ ضؼٞه ؿويت

ٌزطلٚ كي اسوع ٝهذ ٝؽبكس ؿويت ؽلس ٓؼٚ ٝاؽبكس افو اؿوة ؽلس ٓغ عبهح ػِيٚ إ ي

ٗبكه ٝاًزطق اٗٚ اليغت إ يزغبَٛ ٓضَ ٛنٙ اُؾبكصزبٕ ٝيغت ػِيٚ إ يؿؼٜٔب ٗػت ػي٘يٚ 

اُٜبرق عبء غٞد  ٝٝسف ٛنا اُزلٌيو اهزِؼٚ هٗيٖ عوً ٛبرلٚ أُؾٍٔٞ ٝثؼل إ أعبة ػِي

سِئبٕ يجِـخ ثؼ٘ٞإ اػي اٝاهوة اغلهبء ٗبكه ٝٛٞ أُٜ٘لً كبيي كأرغٚ اُيٚ كي ٓ٘يُٚ ُْٝ 

يِجش سٞي كهبئن ًٝبٕ يغِس ثيٖ يلي أُٜ٘لً كبيي ُيٌزطق اٗٚ ًبٕ ىٓيَ ٗبكه قٞاٍ 

هِت  كزوٙ اُلهاسٚ كي اُغبٓؼخ ٝاث٘ٚ فبُٚ ٗيليٖ ٝاٗٚ ٛٞ اُسجت كي ىٝاعٚ ٜٓ٘ب ثؼل إ رؼِن

ريٝعٜب ثؼل هػٚ ؽت كآذ ثيْٜ٘  ٗيليٖ ػلٙ ٓواد كي ثيذ كبيي ٝ ٗبكه ثٜب ثسجت اٗٚ هأي

 قٞاٍ سٕ٘ٞ اُلهاسخ ٝثؼل إ اسزٔغ قبهم اُي كبيي عيلا كٕٝ إ يوبقؼخ هبٍ ُٚ 

 _ كي ٓوايب ًجيوٙ فبهط ٓ٘ٚ هوٕٝ ًبٗذ كي ثيذ ٗبكه

ىْٛ اُِي كبد _ ايٞٙ أُوايب اضزواٛب ٗبكه ٛليٚ ُ٘يليٖ كي ػيل عٞا  

 _ ٝٛي ٗيليٖ ًبٗذ ثزؾت اُزؾق ٝاالٗزيٌبد ؟
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.. ُلهعٚ اُغٕ٘ٞ _ علا   

 _ ايٚ ؽٌبيٚ أُوايب كي ؟

_ ٝال ؽٌبيٚ ٝال ؽبعٚ كي ٓغوك ٓوايب ٖٓ اُووٕ اُواثغ ػطو ًبٗذ كي ٓياك رؾق ٝاٗزيٌبد 

 ٝاضزواٛب ٗبكه 

 _ ٝٗبكه ًبٕ ثيلْٜ كي اُزؾق ٝاالٗزيٌبد ؟

.. ٗليٖ ٛي اُِي ًبٗذ ضبقوٙ علا كي اُؾبعبد كي اهلل يوؽٜٔب _ اثلا ... ػبكي .  

 _ٓبكيص اي ؽبعخ ؿويجٚ ؽػِذ اٝ سٔؼذ ػٜ٘ب كي اُلزوٙ االفيوٙ 

 ظٜو ػِي ٝعٚ كبيي اُزوكك ٝثزطغيغ ٖٓ قبهم ُيزؾلس ثلاء كبيي يوع ٓب ؽلس 

ٔوايب كي ضغبه ٝفالف ٗطت ثيٖ ٗبكه ٝٗيليٖ ؽٍٞ أُوايب ٝهؿجٚ هٞيٚ رٌِٔذ ٗبكه ٗؾٞ اُ

رٌسيوٛب اٝ إ يزقِع ٜٓ٘ب ٜٗبئيب ٖٝٓ أُإًل اٗٚ ُْ يوزَ ىٝعزٚ ٖٓ اعَ ٓوايب كٜ٘بى 

اُؼليل ٖٓ االىٝاط ٝاُيٝعبد يوٕٞٓٞ ثأسزجلاٍ اٝ اسزوعبع اضيبء ًضيوٙ ثؼل ضوائٜب ٌُٖ 

اُؾبكس اُـويت كي االٓو ًبٕ ئٌٖ كي ٌٓبُٔٚ ٛبرليٜب اعوٛب كبيي ؽزي يكٔئٖ ػِي اث٘ٚ 

ليٖ ػ٘لٓب ؽبٍٝ االرػبٍ ثٜب اًضو  ٖٓ ٓوٙ ػِي ٛبرلٜب أُؾٍٔٞ ُْٝ رغيت كووها يٗفبُزٚ 

ٝعٔيَ ًٝإٔ  كيإ يزػَ ثٜب ػِي اُقف االهؾي ٝثؼل هٗيٖ قٞيَ عبئ غٞد ٗيليٖ ٛب

اُقالف ثيٜ٘ب ٝثيٖ ٗبكه هل ىاٍ ٝاالًضو ٖٓ ٛنا اٜٗب اًلد ُٚ اْٜٗ ي٘ؼٔبٕ ثسؼبكٙ ثبُـٚ 

ٗيليٖ ٝٛي رجٌي ٝاٗوكغ غٞد  ذبة ؿوكٚ ٌٓزجٚ يلزؼ ثوٞٙ ٝكفِص٘بء ؽليضٜب ٝعل كبيي ثأٝ

ٗليٖ ٖٓ اُٜبرق ٝظٜو غٞد أُغيت االُي ٝٛٞ يقجوٙ ثزوى هسبُٚ ثؼل سٔبع غٞد 

يجٜذ ٝرغؾظ ػي٘بٙ ٝيطؼو إ عسلٙ ًِٚ رؾٍٞ اُي ُٞػ ٖٓ اُضِظ اُػبكوٙ ٓٔب عؼَ كبيي 

 ٝرسبهػذ كهبد هِجٚ ٝاٗلبسٚ ثي٘ٔب عِسذ ٗليٖ ػِي اهوة ٓوؼل ُٜب ٝٛي رجٌي ٝروٍٞ 

_ اٗب رؼجذ ٖٓ اُج٘ي اكّ اُِي اٗب ػبيطٚ ٓؼبٙ اٗذ الىّ رطٞف ُي ؽَ اٗب فالظ ٓص هبكهٙ 

ب كُٞهذ ٝاٗب كي اُؾبُٚ كي اسزؾَٔ اًضو ٖٓ ًلٙ اٗب ٓص ػبييٙ اهٝػ ُٔبٓ  

_ اٛلي يبٗيليٖ ًَ ؽبعٚ ٛبرزؾَ ثبُٜلٝء ٝاُزلبْٛ ٝإ ضبء اهلل ٗوؼل ٓغ ثؼؽ اؽ٘ب اُضالصٚ 

ٝٗطٞف ؽَ ٝاٗب ٓزأًل إ ٗبكه ٛيؼَٔ ًَ اُِي اٗزي ػبيياٙ ثس االٍٝ اكْٜ ٓ٘ي ايٚ سجت 

  أُطٌِٚ اًيل كي ؽبعٚ ربٗيٚ ؿيو ٓٞؾٞع أُوايب اُِي ٛٞ ػبيي يوعؼٜب

ُي ٝههزي اثوي  ٝاٗب ٛوٝػ ػ٘ل ٓبٓب ُؾل ُٔب يجؼذ_ اٗب ػبييٙ اقِن ٖٓ ٗبكه ٝكٙ افو ًالّ 

 هٍٞ ُٚ اٌُالّ كٙ اٗذ ٝيبهيذ ٓبيزػِص ثيب اٝ يؾبٍٝ يغي ... سالّ 
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ٝاٗػوكذ ٗليٖ ٖٓ ٌٓزت كبيي ٝضؼو ؽيٜ٘ب إ عًِٞ ٗيليٖ ػ٘ل ٝاُلرٜب ػلٙ ايبّ سيغؼَ 

رٜلاء .  االٓٞه رؼٞك اُي قجيؼزب ثؼل إ  

ٓزسبئال كبيي ٝٛ٘ب افن قبهم ٗلسب ػٔيوب صْ اضؼَ سيغبهٙ ٝهبٍ   

 _ ٝايٚ سو اُقالف اُِي ًبٕ ثيْٜ٘ يقِيٜب ػبييٙ ركِن ؟

_ اُؾويوٚ ٓبػوكص ٝؽبُٝذ اػوف ٖٓ ٗبكه ٌُٖ ٓبً٘ص ثيوك ػِي رِلٞٗبري ُٝٔب هؽذ ُٚ 

 اُجيذ ٓبً٘ص ٓٞعٞك ٝثؼل أُٞهق كٙ سٔؼذ فجو ٓٞد ٗيليٖ 

سو ثأيٚ اٗي ً٘ذ ثزٌبُٜٔب ػِي اُقف االهؾي ٝاص٘بء ًالٓي ٓؼبٛب رالهيٜب ٝاهلخ ػِي _ ٝرل

 ثبة ٌٓزجي

 _ اًيل اٗب ًبٕ ثيزٜيئِي اًيل ً٘ذ سوؽبٕ ٝٓص ٝافل ثبُي 

 ٗظو ُٚ قبهم ِٓيب صْ هبٍ 

 _ اًيل ثوؾٞ 

 اٗػوف قبهم ٝآبّ ػي٘يٚ صالس ؽٞاكس اؿوة ٖٓ اُقيبٍ ٖٝٓ ثيْٜ٘ ؽبكصخ ٛٞ ضقػيب ٓو

 ثٜب ٝيؼغي اُؼوَ ػٖ ٝعٞك اٝ اًزطبف رلسيو ُٜب 

 

ٓود صالس ايبّ ٝٗبكه كي ؿيجٞثٚ ربٓٚ ٝاُزؾويبد اُزي هبّ ثٜب كوين اُجؾش ُْ رضٔو ػٖ ضئ 

ٝٓٔب ىاك االٓو ؿٔٞؼ ٝرؼويل ٛٞ روويو أُؼَٔ اُغ٘بئي اُني اًل إ سجت اُٞكبٙ ًبٕ ٗبرظ 

ٗؾٞ اؽل ػٖ ًسو كي اُوهجٚ ٝإ اُغضٚ رْ ؽزلٜب ٖٓ ٓسبكٚ صالس آزبه ثوٞٙ ٝسوػخ 

عِل ٓيذ ؽٍٞ ٝاالؿوة اْٜٗ ٝعلٝا ثػٔبد ػِي اُجوٝاى اُقطجي ُِٔوايباُووٕٝ أُضجزٚ 

افو هزِٜب عقضػ٘ن ٗيليٖ ٓٔب يإًل إ ٛ٘بى   

ارغخ قبهم اُي أُسزطلي ٝاعزبى أُٔو اُلبغَ ثيٖ ؿوف اُؼ٘بيٚ أُوًيٙ ٝثيٖ اُلافِي 

ثغٞاهٙ ٝغٞال اُي ؿوكٚ ٗبكه ٝثؼل إ سٔؼ اُكجيت أُؼبُظ ثأسزغٞاة ٗبكه عِس قبهم 

 ػِي ًوسي غـيو هبئال

 _ ؽٔل هلل ػِي سالٓزي 

 _ اهلل يسِٔي 
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_ اٗب ثوي ٓص ٛٔطي ٖٓ ٛ٘ب ؿيو ُٔب رؾٌيِي ًَ ؽبعٚ ٖٓ سبػخ ٓب ارغٞىد ُؾل ُٔب 

 اروجؽ ػِيي .... ٓبضي 

 _ ٓبهزِزص ٓواري 

 _ روويوه أُؼَٔ اُغ٘بئي ثيلػْ ٓٞهلي علا ٝاًيل ٛزقوط ٜٓ٘ب ٌُٖ اٗب ٓؾزبط اكْٜ 

ُِي ٛؾٌيٚ ٓب يزػلهص _ ا  

 _ اؽٌي اٗذ ٝسج٘ي اٗب اغلم اُِي اغلهخ ٝاًنة اُِي اًنثٚ 

 _ ٛبؽٌي ًَ ؽبعخ ثبُزلػيَ 

ضؼو ٗبكه ثبُؾيوٙ ٝال يلهي ٖٓ ايٖ يجلاء ٌُ٘ٚ هوه سويؼب إ يجلاء هػزخ ٖٓ يّٞ اُؾبكي 

بؽزخ ، كلي غجبػ ٛنا اُيّٞ ًبٕ يٞاكن ػيل ىٝاعٚ ُٝنُي اعز 3122ػطو ٖٓ ي٘بيو ػبّ 

ليٖ ال ٓضيَ ُٜب ٝثؼل ػ٘بء ٖٓ اُزلٌيو هوه إ يطزوي يهؿجٚ ػبهٓٚ كي ضواء ٛليٚ ُؾجيجزٚ ٗ

ُٜب ضئ اٗزيٌب الٜٗب رؼطن االٗزيٌبد ٝاُزؾق ٝاسزجلٍ ٓالثسٚ سويؼب ٝؿبكه أُ٘يٍ هجَ إ 

رسزيوظ ٖٓ ٜٗٞٓب ٝهًت سيبهرٚ ٝاٗكِن ثٜب ٓسوػب ٝثؼل ُؾظبد هٕ عوً ٛبرلخ أُؾٍٔٞ 

كه ثػٞد ٛبكئٝهبٍ ٗب  

 _ غبثؼ اُلَ يبكبيي 

 _ غجبػ اُلَ يبػويس ًَ س٘ٚ ٝاٗذ قيت 

ٛلؿَ ػويس قٍٞ اُؼٔو كي هاثغ س٘ٚ عٞاى   اٗب _ يبهعَ ٛٞ  

_ ٜٜٜٛٚ هاثغ س٘ٚ كي ٓؼ٘بٛب اٗي ُسٚ ثبُسُٞيلبٕ يؼ٘ي عليل افو ؽبعخ آبٍ ُٞ ٓزغٞى 

 ٖٓ ػطو س٘يٖ ىي ؽبالري ً٘ذ ػِٔذ ايٚ ؟

 _ ً٘ذ ٛقوط ؽسٖ سيو ٝسِٞى ٜٜٛٚ 

 _ يبهعَ اٗذ ٓؼبى سذ ثِسْ .... 

 _ اٙ ٝٓيٖ يطٜل ُِؼوٝسٚ ؟

 _ أُْٜ اٗذ كيٖ ًلٙ ؟

 _ هايؼ ٓؾَ اُزؾق ٝاالٗزيٌبد اضزوي ٛليخ ُ٘يليٖ 
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 _ ٓص كٙ أُؾَ اُِي كي ٝسف اُجِل 

 _ اٙ ٛٞ 

 _ فالظ اٗب ٛبعي ُي ػِي ٛ٘بى ٓسبكخ اُسٌٚ 

... سالّ ... _ اٝى ٛسز٘بى   

رؼغت ٗبكه ثؼل إ كفَ ٓؾَ اُزؾق ٖٓ ضلٙ اُيؽبّ ٝضؼو اٗٚ كفَ كوٕ ػيص ثلٍ ٖٓ ٓؾَ 

اُزؾق كٌبٕ اُيؽبّ ضليل ٝٛ٘بى اضقبظ يؾِٕٔٞ اههبّ كي ايليْٜ ٝاضقبظ افويٖ 

يؾِٕٔٞ ؽويجخ ٝٛ٘بى ػلٙ ًواسي ٓوغٞغٚ غلٞف فِق ثؼؿٜب اُجؼؽ ًأْٜٗ كي اٗزظبه 

ثؼل ُؾظٚ اهزوة ٓ٘ٚ هعَ ثليٖ ٝثبكهٙ هبئال ٓطبٛلٙ ٓجبهاٙ ٜٗبئي ًبً ٝ  

 _ ٛٞ أُياك ٛيجلاء آزي ؟

 _ ٓص ػبهف ... اٗب اٍٝ ٓوٙ اػوف إ كي ٓياك اُٜ٘بهكٙ ٓ٘ي اٗذ كُٞهذ 

ارغٚ ٗبكه ٗؾٞ ؿوكٚ أُليو ٝككغ ٓجِؾ غـيو ٛٞ رأٓيٖ ُِٔياك ثؼل إ ضبٛل ثؼؽ اُزؾق 

أُؼوٝؾٚ كي أُياك ٝهوه إ يطزوي اي ضئ ٓ٘ٚ ٝهجَ إ يجلاء أُياك كفَ كبيي ٝعبٍ 

كبيي ثجػوٙ كي اهعبء أٌُبٕ ثؾضب ػٖ ٗبكه صْ ٝهغ ثػو ٗبكه ػِيخ كأضبه ُٚ ثيلٙ صْ عِس 

بئال ثغٞاه ٗبكه ٝٛٔس ه  

 _ اٗب ً٘ذ كبًو إ ث٘ذ فبُزي ٛي ثس اُِي ٓغ٘ٞٗٚ اٗٔب اٗذ ًٔبٕ قِؼذ اعٖ ٜٓ٘ب 

 _ ُيٚ يؼ٘ي؟

 _ اٗذ ثزػلم إ كي رؾق ٝاٗزيٌب ثغل ٖٝٓ اُووٕ ٓص ػبهف ًبّ ٝاٌُالّ اُؾٔػي كٙ 

 صْ عبء غٞد هعَ ٖٓ ثؼيل ػ٘ل ٓ٘ػٚ رزٞغذ غله أٌُبٕ يوٍٞ 

ٓوايب ٖٓ اُووٕ اُواثغ ػطو رؼٞك الث٘ٚ اُلٝم ..._ ٛيجلاء أُياك ثوكؼخ ٗبكبها ٝٛي   

 ٝاثزسْ كبيي ٝهبٍ ٛٔسب 

 _ ارلؿَ اٍٝ اضزـبُٚ ٖٓ اُووٕ اُواثغ ػطو يؼ٘ي اصبه يبٓؼِْ أُلوٝؼ ٌٓبٜٗب كي أُزؾق 

 _ اسٌذ ثوي فبُي٘ب ٗلْٜ اُواعَ ثيوٍٞ ايٚ 

ي اُـالثٚ اُِي ىيي _ ٛيٌٕٞ ثيوٍٞ ايٚ ... اٛٞ ايٚ ًالّ ثيؾبُي ثيٚ اُجيؼخ ٝثيؿؾي ػِ  
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 ثلاء ٗبكه ي٘زجٚ ُؾليش اُوعَ أُسإٍ ػٖ أُياك هبئال 

ػِي ٗبكبها ثقٔسخ ػطو االف ع٘يخ ٓػوي_ ٛ٘لزؼ أُياك   

 كوبٍ ٗبكه 

  _ فٔسخ ػطو االف ٝفٔسٔبئٚ 

ُْٝ ييايل اؽل ثؼلٙ ٝٝهؼذ ٗبكبها ٖٓ ٗػيت ٗبكه ٝرزبثؼزٚ ٗظواد ًَ أُٞعٞكيٖ ٝهجَ إ 

ارجؼخ هعَ هكيغ ُٚ اٗق هكيغ ٝقٞيَ ٝاغِغ اُوأً هبٍ ُٚ ثؼل إ اسزٞهلٚ يقوط ٖٓ أُؾَ   

ُٞ ؽبثيذ رجيغ ٗبكبها اٗب ٛطزويٜب _ ُٞ سٔؾذ ٌٖٓٔ ربفل اٌُبهد ثزبػي   

 _ ًبٗذ هلآي ٓيٝرص ػِيب ُيٚ 

 _ ٓؼِص اٗب ثؾت ارلوط ٓبؽجص اضزوي ٖٓ ٓياك 

 _ ػِي اُؼّٔٞ ٓبكزٌوش اٗي ٛجيغ 

بٌُبهد ٌٖٓ رـيو هأيي ٓبؽلش ػبهف ثٌوٙ كي ايٚ _ ارٔ٘ي اٗي رؾزلظ ث  

ؽ ٖٓ اُؾليش ٓؼٚ اٗػوف ٗبكه ٝكبيي ٝضؼٞه ؿويت اٗزبثٚ رغبٙ ٛنا اُوعَ ًٝإٔ هِجٚ اٗوج

ٌُ٘ٚ سوػبٕ ٓب اٗػوف ػ٘ٚ ٛنا اُطؼٞه ٝكي ٓسبء ٗلس اُيّٞ ًبٕ ػٔبٍ ٓؾَ االٗزيٌبد 

زٔغ ُليٚ ثؼؽ اكواك اُؼبئِٚ ؽيش ًبٕ يغ يؾِٕٔٞ أُوايب ٗبكبها اُي ٓ٘يٍ أُٜ٘لً ٗبكه

ٝاالغلهبء أُووثيٖ ٝٝاُلٙ ٗيليٖ يؾزلِٕٞ ٓؼْٜ ثؼيل عٞاىْٛ اُواثغ ٝسؼبكٙ ًجيوٙ ًبٗذ 

رِٔئ غله ٗيليٖ ثسجت اُٜليخ اُضٔي٘ٚ اُزي اٛلاٛب ُٜب ىٝعٜب ٓٔب ككؼٜب اُي ًطق اُـكبء 

ُوؤيزٜب ٝهق ًَ ْٜٓ٘ كي ع اُغٔيغ آبّ أُوايب بػٖ أُوايب ُيواٛب ًَ اُؾبؾويٖ ٝثؼل اعزٔ

يوق ٝؽلٙ آبّ أُوايب ػِي ـ٘بقيسيب ٝضؼو ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ اٗٚ ؽبُٚ ىٍٛٞ ًٝأٗٚ ّٓ٘ٞ ٓ

اُوؿْ ٖٓ اٗؼٌبً غٞهٙ اُغٔيغ اال إ ًَ كوك ْٜٓ٘ ًبٕ يوي ٗلسٚ يوق ٝؽلٙ آبٜٓب ُْٝ 

ُؾظٚ  يلهي اؽل ًْ ٓوا ػِيْٜ ٖٓ اُٞهذ ْٝٛ ػِي ٛنا اُؾبٍ اال اْٜٗ اٗزجٜٞا عٔيؼب كي

ٝاؽلٙ اٗٚ ٓو ٝهذ ًجيو ػِيْٜ ْٝٛ ٓضَ االغ٘بّ آبّ ٛنا اُطئ اُؼغيت اُني يسٔي ٗبكبها 

ٝثؼل ُؾظبد ػبك اُغٔيغ اُي ؽبُزٚ االُٝي ٝاٗـٔسٞا ٓؼب كي اُِٜٞا ٝاُؿؾي ٝر٘بٍٝ اُكؼبّ 

ٝأُطوٝثبد ٝثؼل إ اٗػوف اُغٔيغ رجبػب ٝسبك اُٜلٝء أٌُبٕ ثلاء يطؼو ًَ ٖٓ ٗيليٖ 

ثأهٛبم ضليل ٖٓ اصو اُؾلَ ٝارغٚ ًَ ْٜٓ٘ اُي ؿوكٚ اُّ٘ٞ ٝثؼل إ ؿبظ ٗبكهٝٗيليٖ ٝٗبكه 

كي ّٗٞ ػٔين هٕ ٓ٘جٚ ٛبرلٚ أُؾٍٔٞ كي رٔبّ اُسبػخ اُضبُضٚ ٝاُ٘ػق ثؼل ٓ٘زػق اُِيَ 

ُػالٙ اُلغو ٌُ٘ٚ ٛنٙ ٛي أُوٙ االُٝي ٓ٘ن اهثغ س٘ٞد ىٝاط يسزيوظ ُْٝ ًٔب اػزبك ًَ يّٞ 
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كجؾش ػٜ٘ب كي ًَ ٌٓبٕ كي أُ٘يٍ ؽزي ػضو ػِيٜب كي هٙ كي اُليواش يغل ؽجيجزٚ ثغٞا

اُوسجطٖ رغِس آبّ أُوايب ٝسف اُظالّ ٝػِي ٝعٜٜب اثزسبٓٚ ًٝأٜٗب كي ؽبُٚ ٖٓ اُز٘ٞيْ 

 أُـ٘بقيسي ك٘بكي ػِيٜب ػلٙ ٓواد ُْٝ رسزغيت ٝػ٘لٓب اهزوة ٓ٘ب ٝرؼغت ٓٔب يؾلس هبٍ 

ٗيليٖ _ ثسْ اهلل اُوؽٖٔ اُوؽيْ  .....   

ـيوٙ ػِي كػوفذ غوفخ ٌٓزٞٓٚ ٝاسزؼبكد ٝػيٜب ٝاٗزجٜذ ُٚ كأهزوة ٜٓ٘ب ٝهسْ هجِٚ غ

ٖٓ ػِي االهؼ هبئال هأسٜب ٝسبػلٛب كي اُٜ٘ٞؼ  

 _ اٗزي ايٚ اُِي غؾبًي ًلٙ ؟

_ ٓص ػبهكٚ ! اٗب ً٘ذ ٗبئٚ كي اُسويو ٝسٔؼذ غٞد فجف ػِي أُوايب ٝهؽذ اضٞف 

 كي ايٚ ٝثؼل ًلٙ اٗذ ٗبكيذ ػِيب 

 _ ٓبرقليص اًيل كٙ ًبثًٞ 

ٝرؾوًذ ٓؼٚ ٗؾٞ ؿوكزٜب ٌُٖ غٞهٙ اٗؼٌبسٜب كي أُوايب ظِذ ٓٞعٞكٙ ُؾظبد ثؼل 

 اٗػواف ٗيليٖ .

كي ّٗٞ ػٔين ارغٚ ٗؾٞ اُؾٔبّ ٝثلاء  ٝثؼل إ اقٔإٔ ٗبكه ػِي ىٝعزٚ ٝاٜٗب ؿبغذ

يزٞؾي ُػالٙ اُلغو ٝثلاء يسٔغ غٞد فجف ضليل ٝػ٘يق ػِي أُوايب ٗبكبها ًٝإٔ ٛ٘بى 

ٖٓ يوؿت كي رؾكيْ أُوايب كظٖ إ ىٝعزٚ اسزيوظذ ٓوٙ افوي كبرغٚ ٗؾٞ اُـوكٚ ٌُٖ ٛنٙ 

ٓبىاٍ ٓسزٔو كزغخ أُوٙ ًبٗذ ٗيليٖ رـٞظ كي ٜٗٞٓب ٌُٖ غٞد اُقجف اُؼ٘يق ػِي أُوايب 

ٓسوػب ٗؾٞ أُوايب ٝاؾبء اُ٘ٞه ٝافزلي اُػٞد ُْٝ يغل ضئ اثلا ًٝإٔ ضئ ُْ يٌٖ ٝثؼل 

ارغٚ ُػالٙ اُلغو .االسزؼبمٙ ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ   

ٚ ُْٝ رغيت رسوة اُوِن اُي هِت ٗبكه كي غجبػ اُيّٞ اُزبُي ػ٘لٓب ؽبٍٝ االرػبٍ ثيٝعز

ثٚ ٝاُلٙ ٗيليٖ رسأُٚ ػٜ٘ب ٝرأًل ُٚ اٜٗب  ػ٘لٓب ارػِذ ػِيٚ ٝاغجؼ اُوِن ػِيٜب اهٞي

رؾبٍٝ االرػبٍ ثٜب ٓ٘ن اُػجبػ ُْٝ رغيت ػِيٜب ثؼل إ اًلد ُٜب اٜٗب سٞف رؾؿو ُييبهرٜب 

 اُيّٞ 

روى ٗبكه اُؼَٔ ٝارغٚ ٗؾٞ أُ٘يٍ ُيكٔئٖ ػِي ىٝعزٚ ٝػ٘لٓب كفَ أُ٘يٍ ًبٗذ اُلبعؼخ 

آبّ أُوايب ر٘ظو ُٜب ٝػِي ٝعٜٜب اثزسبٓٚ ًٝأٜٗب  ٗذ ٗيليٖ رغِس ػِي االهؼباٌُجوي كٌ

كي اٛزٔبّ ضليل ٝؾٜٔب اُي غلهٙ هبئال ٗبكه ٗؾٞٛب  غكي ؽبُٚ ر٘ٞيْ ٓـ٘بقيسي كأٗلك  

 _ اٗزي ًٞيسٚ يبؽججزي .... كيٌي ؽبعخ 
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ثزٜب ٝهبُذ ُٚ كي باٗزجٜذ ٗيليٖ ُٞعٞك ٗبكه ٝكبهذ ٖٓ ؽبُٚ اُز٘ٞيْ أُـ٘بقيسي اُزي اغ

 رؼغت 

 _ ٗبكه ! اٗذ ايٚ اُِي هعؼي ٖٓ اُطـَ ثلهي 

ُيٚ؟_ اٗزي اُِي ٓص ثزوكي ػِي اُزِيلٕٞ   

ٓسٔؼزص أُٞثبيَ  ٚ_ اٗب اسل  

 _ قت اٗزي كيٌي ؽبعٚ ؟ ؽبسٚ ثؾبعخ؟

 _ اثلا اٗب ىي اُلَ ًٝٞيسٚ علا ... اهعغ اٗذ ضـِي ٝٓبروِوص ػِيب اٗب اُؾٔل هلل ًٞيسٚ 

 _ قت ٓبُي ً٘زي هبػلٙ ُيٚ ًلٙ؟ 

 _ اثلا ٌٖٓٔ إًٞ سوؽذ ضٞيٚ .... ٓبكيص ؽبعٚ 

 _ رؾجي ٗوٝػ ُلًزٞه ؟

 _ الال ٓص ُِلهعٚ كي .... اٗب ٛ٘بّ ضٞيٚ ػطبٕ ؽبسٚ اٗي ٗؼسبٗٚ علا 

_ قت اٗب ٛوعغ اُطوًٚ كُٞهذ ٝٛغيت ؿلا ٓؼبيب ٝاٗب هاعغ.....  ٓبرؼِٔيص اي ؽبعٚ 

 اُٜ٘بهكٙ 

أُكجـ اغال _ اقٖٔ اٗب ٗؼسبٗٚ علا ٝٓص هبكهٙ اهق كي   

ايبّ ػليلٙ ٓود ػِي ٗبكه ٝٛٞ يالؽظ إ ىٝعزٚ رزجلٍ ٝرزـيو آبّ ػي٘يٚ ثؼل إ ظٜو سٞاك 

ًجيو اسلَ ػي٘يٜب ٝرسبهف ضؼوٛب ثسوػٚ ًجيوٙ ٝاغجؼ ضؼوٛب فليق علا ًٝأٗٚ ضؼو سيلٙ 

كي اُسجؼيٖ ٖٓ ػٔوٛب ُْٝ يوزػو االٓو ػِي مُي ثَ اغجؾذ رأًَ ًِي ضئ كٕٝ ِٓؼ ٜٗبئيب 

ب اصبه اُلؿٍٞ كي ٗلسٚ ٝاغجؾذ عِسبرٜب آبّ أُوايب ُسبػبد قٞيِٚ كي اٝهبد ٓزلوهٚ ٓٔ

ثلهخ ٝيؾبٍٝ إ يٌزطق سو ٛنا اُزـيو ٖٓ اُيّٞ ٝاغجؼ ٗبكه يواهت ًَ اكؼبُٜب ٝرػوكبرٜب 

أُلبعئ اُني قوئ ػِيٜب ٌُٖ كٕٝ علٝي ٝكي اؽل االيبّ كي عِسٚ غلب ْٝٛ كي أُ٘يٍ 

ٓؼبػوؼ ػِيب اُسلو اُي اي ٌٓبٕ ٌُٜ٘ب ٗظود ُٚ ثـؿت هبئِٚ ثأكاء يطبٛلٕٝ اُزِلييٕٞ 

 يطجٚ اُوعَ االُي 

 _ اسبكو ٝاسيت ثيزي ٝرؾلي ٝاٗزيٌبري ؟

 _ ٓبكيٜبش ؽبعٚ ... كي اعبىٙ غـيوٙ ًبّ يّٞ ًلٙ ٗـيو كيْٜ عٞ 
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 _ ؿيو اٗذ عٞ ُٞ ػبيي.... اٗب ٓوربؽخ ٛ٘ب 

اُؾليٚ هبئال ٝػٞ يـٔي ُٜب ثؼي٘يٚ  كأثزسْ ُٜب ٝؽبٍٝ رـيو ككٚ اُؾليش ُزقليق  

 _ قت ٓب رؾكي ضٞيٚ ٌٓيبط ٝرِجسي اُؤيع االؽٔو ٝ

 كجكود ًِٔبرخ هبئِٚ ثأكاء اُوعَ االُي 

 _ اٗب ؽِٞ ًلٙ ٖٓ ؿيو  اي ؽبعٚ 

 ٝاٍٝ ٓوٙ يطؼو ٗبكه ثبُقٞف ٖٓ ىٝعزٚ ٝضؼو اٜٗب ضقع افو كٜ٘ؽ  ٝهبٍ ُٜب 

؟ _ اٗب ػَٜٔ ضبي .... رطوثي ؽبعٚ ٓؼبيب  

ك٘ظود ُٚ ُِؾظٚ صْ اكاهد ٝعٜٜب ػ٘ٚ ٝارغٚ ٗبكه ٗؾٞ أُكجـ ٝكي قويوٚ اُيٚ سٔغ غٞد 

ٓيبٙ ٝثؼؽ االٝاٗي رػزلّ ثجؼؿٜب اُجؼؽ ٝرغٔل اُلّ كي ػوٝهخ ٝاغجؾذ كهبد هِجٚ اػِي 

ٖٓ غٞد قجٍٞ اُؾوة ٝرسبهػذ اٗلبسخ ػ٘لٓب ٝعل ٗيليٖ روق كي أُكجـ رـسيَ ثؼؽ 

ػب ٗؾٞ اُوسجطٖ ُيزأًل ٖٓ ٝعٞكٛب ٛ٘بى ٌُٝ٘خ ُْ يغل اؽل االٝاٗي ٝاالًٞاة كقوط ٓسو

 ٝػبك اُي أُكجـ ٓوٙ افوي كٞعلٛب رجزسْ ُٚ ٝروٍٞ ث٘لس االكاء اُني يطجٚ اُوعَ االُي 

 _ ٓبُي كي ايٚ ؟ اٗذ ضلذ ػلويذ ٝال ايٚ ؟

هٙ ٝعِس ػِي االهيٌٚ ٝهبّ ثزطـيَ سٞاسزؼبم ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ ٝافن ٛبرلٚ أُؾٍٞ 

اُجووٙ ًبِٓٚ ٝٛٞ ٓٔسي ٛبرلٚ كي يلٙ ُْٝ يزؾوى ٖٓ ٌٓبٕ ؽزي اٗزٜذ ٌُٖ اُـويت كي 

االٓو إ ىٝعزٚ ظِذ كي أُكجـ قٞاٍ كزوٙ هواءٙ اُسٞهٙ ٝغٞد أُيبٙ ٝاالٝاٗي ُْ 

 ي٘وكغ.

ثؼل غواع هٛيت ثلافِٚ رـِت ٗبكه ػِي فٞكخ ٝكبى ثلهبئن هِيِٚ ٖٓ اُّ٘ٞ ٝكي رٔبّ اُسبػٚ 

ُ٘ػق هٕ عوً اُز٘جيٚ كي ٛبرلخ أُؾٍٔٞ ُػالٙ اُلغو ًٝبُؼبكٙ ُْ رٌٖ ٗيليٖ اُضبُضٚ ٝا

ثغٞاهٙ كأرغٚ ٗؾٞ أُوايب ُيغل ٗيليٖ رغِس ػِي االهؼ آبّ أُوايب كي اُظالّ ٝاالثزسبٓٚ 

ػِي ٝعٜٜب ٝكي ؽبُٚ ٖٓ اُز٘ٞيْ أُـ٘بقيسي كأهزوة ٜٓ٘ب ثؾظو ضليل ٝٗبك ػِيٜب ػلٙ 

ٗؾٞٙ ًٝبٗذ ػيٜ٘ب ًِٜب سٞكاء ٝافزلي إُِٞ االثيؽ ٖٓ  ٓواد ٝػِي ؽيٖ ؿوٙ ٗظود

ػي٘يٜب رٔبٓب كأثزؼل ٗبكه ػلٙ فكٞاد ُِقلِن ٝرٌِٔٚ اُوػت ٝضؼو ثوطؼويوٙ رسوي كي 

ي االهؼ ٓـطيب ذ ٗيليٖ ػِبمٙ ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ سوكعسلٙ ٝثؼل اُجسِٔٚ ٝاالسزؼ

ٝثؼل إ رٞؾئ ٝاٗزي ٖٓ غالٙ اُلغو ػِيٜب كؾِٜٔب ٗبكه ثيٖ ىهاػيخ ٝٝؾؼٜب كي اُليواش 
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ٝٗظو فِلٚ ٝعل ٗيليٖ رغِس فِلٚ ػِي ًوسي ٝػي٘يٜب سٞكاء رٔبٓب ًٝإٔ اُجيبؼ اُني 

 ًبٕ كي ػي٘يٜب ُْ يٌٖ ٓٞعٞك ٓ٘ن اُجلايٚ كجبكهٛب هبئال ٝٛٞ يؾبٍٝ إ يزـِت ػِي فٞكخ

 _ اٗزي ًٞيسخ ؟

ٝٛي ٓبىاُذ ر٘ظو اُيٚ صْ  كٔبُذ ثوأسٜب ٗؾٞ اُئيٖ ٝٛي ر٘ظو ٗؾٞٙ صْ اُي اُيسبه

 اٗػوكذ ٝارغٜذ ٗؾٞ ؿوكٚ اُّ٘ٞ ٝؿبغذ كي ّٗٞ ػٔين ًأٜٗب ٗبئٔٚ ٓ٘ن االف اُس٘يٖ 

هؿجخ هٞيٚ آزٌِذ ٗبكه كي ٓواهجٚ ًَ رؾوًبد ىٝعزٚ ُؼِٚ يٌزطق ؽويوٚ ٓب يؾلس كأسزـَ 

كوغخ ؿيبة ٗيليٖ ٝٛي كي ىيبهٙ اؽل غليوبرٜب ٝارػَ ثطوًٚ ثيغ ًبٓيواد ٓواهجٚ 

هػذ ُٚ ًبٓيواد ٓواهجٚ كي ًَ ىاٝيٚ كي أُ٘يٍ ٝافلبٛب عيلا ؽزي ال رواٛب ىٝعزٚ ٝى

ٝهبٓذ اُطوًٚ ثزٞغيَ اٌُبٓيوا ػِي ٛبرلخ أُؾٍٔٞ ثؾيش يسزكيغ رسغيَ ٝهؤيٚ ًَ ضئ 

 كي اي ٝهذ ٝكي اي ٌٓبٕ ٛٞ كيٚ 

ي٘ظو ٝكي غجبػ اُيّٞ اُضبٗي ٖٓ ىهع اٌُبٓيواد ارغٚ اُي ػِٔٚ ٖٝٓ ؽيٖ اُي أفو ًبٕ 

ٗؾٞ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٝيوّٞ ثلزؼ ثوٗبٓظ اٌُبٓيوا ُيغل ىٝعزٚ رغِس آبّ أُوايب ٝكي ٜٗبيٚ 

اُيْ ػ٘لٓب ػبك اُي أُ٘يٍ ًبّ ثٔطبٛلٙ ًَ ٓب هبّ ثزسغيِٚ ٝرسوة اُقٞف اُي هِجٚ ٝضؼو 

إ ٛ٘بى ضئ ٓب فكئ ػ٘لٓب ٝعل إ سبػخ ًبٓيوا أُواهجٚ رطيو اُي اُضبٓ٘خ غجبؽب ػ٘لٓب 

ٖٓ أُ٘يٍ ٝكي رٔبّ اُسبػخ اُضبٓ٘خ ٝكهيوٚ فوعذ ٗيليٖ ٖٓ ؿوكٚ اُّ٘ٞ ٝعِسذ آبّ  فوط

ؾغ ؽزي رٔبّ اُسبػخ اُقبٓسخ ٝكي رٔبّ اُسبػخ اُقبٓسخ ظٜود أُوايب ٝظِذ ػِي ٛنا اُٞ

غٞهٙ ٗبكه ػِي ًبٓيواد أُواهجٚ ٝٛٞ يلفَ أُ٘يٍ ٝيلزؼ اُجبة ٝيسبػل ٗيليٖ كي 

 اُٜ٘ٞؼ ٖٓ آبّ أُوايب 

ٌُٖٝ ٓب اصبه اُنػو كي ٗلسخ ؽوب اٗٚ ػ٘لٓب ارغٚ اُي ؿوكزٚ ٝكزؼ كٝالة ٓالثسٚ ٝعل ًَ 

ٓالثسٚ أُزسقخ ٗظيلخ ٝكي كٝالة أُالثس ٝثؼل إ اسزجلٍ ٓالثسٚ سويؼب ٝعل سلوٙ 

اُكؼبّ ػِيٜب ٓب ُن ٝقبة ٝهلن كي ىٛ٘خ ٛنا اُسإاٍ ٓزي ًٝيق هبٓذ ٗيليٖ ثػ٘غ اُكؼبّ 

ػِي اُوؿْ ٖٓ إ ًبٓيواد أُواهجخ رإًل اٜٗب ُْ رزؾوى ٖٓ آبّ أُوايب ٝار٘ظيق أُالثس ؟ 

 ٓ٘ن اُسبػخ اُضبٓ٘خ ٝكهيوٚ ؽزي ػٞكرٚ ٖٓ اُؼَٔ .

 هضق ٗبكه هضلخ غـيوٙ ٖٓ ك٘غبٕ هٜٞرٚ صْ ٗظو كي ػيٖ كبيي ٝهبٍ ُٚ 

ٛ٘ب كي ضوًزي ٝأُٞظليٖ كفِيٖ فبهعيٖ رؼبٍ ٗوٝػ اي ٌٓبٕ _ اؽ٘ب ٓص ٛ٘ؼوف ٗزٌبُْ   
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رؾوى كبيي ٝٗبكه ٓؼب ٖٓ ؿوكٚ ٌٓزت كبيي ٝغٞال اُي سيبهٙ ٗبكهٝٛٞ يوع ػِيٚ ًَ 

 ٓبؽلس ٓ٘ن إ كفِذ أُوايب أُ٘يٍ ؽزي اُؾظٚ اُزي يوق ٓؼٚ 

ٝثؼل إ هًجٞا اُسيبهٙ ٝاٗكِن ٗبكه ٓسوػب هبٍ ُٚ كبيي    

ىّ _ اٗب ٓػلم ًَ ًِٔٚ اٗذ هِزٜب ٝٓػلم اٜٗب ؽػِذ كؼال ثس كي سإاٍ ْٜٓ علا ال

 ٗسأُٚ 

 _ سإاٍ ايٚ ؟

 _ َٛ اُِي ؽػَ كٙ ؽػَ كؼال كي اُٞاهغ ٝال ؽػَ كي فيبُي اٗذ ثس 

 _ اٗذ كبًوٗي ٓغٕ٘ٞ يبكبيي ؟ اٗذ ثزبفلٗي ػِي أك ػوِي 

 _ اٗب ٓص ثٌ٘و اٗٚ ؽػَ ٌُٖ الىّ كؼال ٗؼوف ٛٞ ؽػَ كي فيبُي ٝال كي اُٞاهغ 

ٙ ٝػ٘ق ٝارغٚ ٗؾٞ اؽل أُوبٛي رٞهق ٗبكه ثسبهرٚ ٝفوط ٜٓ٘ب ٝاؿِن اُجبة فِلٚ ثوٞ

ٝكبيي يزجؼخ ٝعِس ثغٞاهٙ ُْٝ يزلٞٙ ٗبكه ثٌِٔٚ ٌُ٘ٚ افوط ٖٓ عيجخ ٛبرلخ أُؾٍٔٞ 

ؾؼخ رؾذ ٗظو كبيي ُيطبٛل رسغيالد اٌُبٓيواد ٝثؼل إ اٗزٜي كبيي ٖٓ أُطبٛلٙ ٗظو ُٚ ٝٝ

صْ هبٍ ُٚ ِٓيب   

 _ ايٚ رلسيوى ُِي ؽػَ 

 _ يؼ٘ي غلهذ كُٞهذ 

_ اًيل كي رلسيو ٓ٘كوي ٌَُ كٙ.... اىاي ػِٔذ اًَ ٝٛي ٓبرؾوًزص ٖٓ آبّ أُوايب ٝايٚ 

 ؽٌبيخ أُوايب ُٝيٚ ثزوؼل آبٜٓب اُلزوٙ كي ًِٜب 

 _ ػطبٕ ِٓجٞسٚ 

 _ يؼ٘ي ايٚ 

 _ يؼ٘ي كي عٖ ُجسٜب 

ٝٓزؼِْ ٝروٍٞ ُي عٖ ٝٓس ُٝجس ...  ق_ ايٚ اُزقبهيق اُِي ثزوُٜٞب كي اٗذ هاعَ ٓضو

ش روُٞي إ اُغٖ مًو كي اُووإ ٝاٌُالّ كٙ الٕ ًِ٘ب ػبهكيٖ كٙٝثال  

 _ أُس ٝاُجس ؽويوٚ 
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_ ؽويوٚ ايٚ يبهعَ اٗذ كا ثلٍ ٓبروٍٞ اٜٗب ػ٘لٛب اىٓٚ ٗلسيخ اٝ ٓوؼ ٗلسي روُٞي ٓس 

ُٝجس ٝرقبهيق ... ٝثؼليٖ ِٓجٞسٚ اىاي يؼ٘ي ؟ اُغٖ اُِي كفَ عٞاٛب كٙ كفَ اىاي ٝهبػل 

. ثالش رقبهيق اهلل يجبهى ُي كيٖ كي عسٜٔب ..  

 _ ٌٖٓٔ سإاٍ 

 _ اسأٍ 

 _ ُٞ كي كًزٞه هبٍ ُي اٗي ػ٘لى كيوً اٗلِٞاٗيا  ٛزػلم؟

 _ اٙ قجؼب 

_ هؿْ اٗي ٓبضلزص اُليوً ٝٓص ػبهف كفَ عسٔي اىاي ٝهبػل كيٖ كي عسٔي ٌُ٘ي 

 غلهذ ػطبٕ كٙ ًالّ اُلًزٞه غؼ

 _ اٗب ٓص كبْٛ اٗذ ػبيي روٍٞ ايٚ

فِن اُليوً ٝاُجٌزويب ؟ _ ٓيٖ اُِي   

 _ اًيل هث٘ب سجؾبٗخ 

ليوً ٝاُجٌزويب _ يؼ٘ي ٓص اُلرٌٞه اُِي فِن اُ  

 _ اًيل ال قجؼب 

_ قت ٓص ػبيي رػلم ُيٚ إ اُغٖ ٌٖٓٔ يٌٕٞ كي ؽغْ اُليوً ٝاُجٌزويب ٝيٌٕٞ ُيٚ 

ٗلس اُقٞاظ ثزبػذ اُليوً ٝػ٘لٙ اُولهٙ ػِي افزوام عسْ االٗسبٕ ىي اُليوً ُيٚ 

ٓزقيِيٖ إ اُغٖ ُيٚ هػٞه ٝٓٔبُي هؿْ إ اُؼِٔبء غ٘لٞ اُجٌزويب ٓٔبُي ٝكي ثٌزويب اُزؼلٖ 

ٝاُزؾَِ ٝهؿْ ًلٙ اؽ٘ب غله٘ب اُكت ٝهكؿ٘ب ٗػلم هسٍٞ اهلل ُٔب هبٍ إ اُوٝس ٝاُؼظبّ 

سجت ُي ؽبُٚ يماك افٞاٌْٗ ٖٓ اُغٖ ُيٚ ٓػلم إ كي كيوً يلفَ عسٔي ٝيسٌٖ عسٔي ٝ

اُزوًيي ٝاُويئ ٝاالسٜبٍ ٝٓص ػبيي رػلم إ اُغٖ ٌٖٓٔ يٌٕٞ كي ٖٓ االهٛبم ٝػلّ 

 ٗلس ؽغْ ٝروًيجٚ اُليوً ُٝٔب ثيلفَ اُغسْ ثيسجت ٓطبًَ ٝرـيواد عسليٚ 

ٗظويٚ ٓص ؽويوٚ ٓضجٞرٚ ػِٔيبُؼوَ .... ٌُٖ ٛٞ ٓغوك _ ًالٓي ٓ٘كوي ٝيلفَ ا  

ٓٞعٞك ٝيؼغي اُؼوَ ػٖ رقيَ  _ الالال ؽويوٚ ٓضجٞرٚ ثبُووإٔ ... ُٔب هة اُؼيٙ يوٍٞ إ اُغٖ

ضٌِٚ ٝغلبرٚ ٝيؼغي اُجطو ػٖ كْٜ ًيليٚ كفٍٞ ٝفوٝط اُغٖ كي عسْ االٗسبٕ ٝاىاي 
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ؼوٝم يجوي الىّ ٗغيت اهوة غٞهٙ ٝاهؼيٚ يسيو كي ٓغوي  ث٘ي اكّ ًٔغوي اُلّ كي اُ

 ثبُ٘سجٚ ُي٘ب ػطبٕ ٗوله ٗلْٜ ٝٗسزٞػت 

 _ ٝاهوة غٞهٙ ٛي اُليوً ٝاُجٌزويب ؟

ي كي ًلٙ _ ػ٘لى ض  

ٝيقوط ٌٖٓٔ ًٔبٕ اُغٖ يٌٕٞ ىي اُليوً ُيٚ الء .... ىي ٓب اُليوً ثيلفَ _ اثلا ...   

كا ؿيو إ كي اؽزٔبٍ يٌٕٞ اُليوً ٝاُجٌزويب ٛٔب اُغٖ اُِي هث٘ب هبٍ ػِيْٜ ٝاؽ٘ب _ 

ًٝٔبٕ ٓ٘ؼ٘ب ٖٓ هؤيٚ اُليوً ثبُؼيٖ ثبُؼيٖ أُغوكٙ ٓبٗؼوكص الٗٚ ٓ٘ؼ٘ب ٖٓ هؤيٚ اُغٖ 

ٝثؼؽ اُ٘بً هبُذ إ اُغٖ ثيسٌٖ اُؾٔبّ ٝاُقوثبد ٝأُغبهي ٝاالٓبًٖ اُـِوٚ  ٙأُغوك

ًٝٔبٕ اُليوً ثيٌٕٞ كي اُؾٔبّ ٝاُقوثبد ٝاالٓبًٖ اُِي ٓص ٗظيلٚ ٝأُسِٔيٖ ُٔب ثيلفِٞ 

 اُؾٔبّ أُلوٝؼ ثيوُٞٞ اُِْٜ اٗي اػٞم ثي ٖٓ اُقجش ٝاُقجبئش 

 _ ٝكا ايٚ ػالهزٚ ثبُليوً 

اُٞثبئي فجيش ٝال قيت ؟_ ٛٞ كيوً اٌُجل   

 _ فجيش قجؼب 

_ ٌٖٝٓٔ يٌٕٞ ٝاؽل ٓويؽ ثبُليوً كٙ ٝيلفَ اُؾٔبّ هجِي ٝسزقلّ اُؾٔبّ ٝؽ٘ليٚ أُيبٙ 

 ٝيسيت اصو اُليوً ػِيْٜ ُٝٔب رلفَ اٗذ يز٘وَ ُيي اُليوً ٓص ًلٙ 

 _ ٓص ػبهف اما ًبٕ اُليوً ثيز٘وَ ػٖ قوين أُِس ٝال الء 

_ كي اٗٞاع ًزيو ٖٓ اُليوً ثزز٘وَ ػٖ قوين هؼلح اُؾٔبّ ٝاُلٞؾٚ ٝؿيوٛب ٌُٖ اُسإاٍ 

 اؽ٘ب ُيٚ ث٘سزـوة ُٔب هث٘ب  ٝهسٍٞ اهلل آوٗب ثبُلػبء هجَ كفٍٞ اُؾٔبّ 

_ كؼال ... اُِْٜ اٗي اػٞم ثي ٖٓ اُقجش ٝاُقجبئش ٛٞ كػبء إ هث٘ب يؾٔي٘ب ٖٓ اي ضئ 

يوً ٝاُجٌزويب فجيش  ثس ٓص ُلهعٚ اٗ٘ب ٗوٍٞ إ فجيش ٌٖٓٔ يٌٕٞ كي اُؾٔبّ ٝاُل

 اُليوً ٛٞ اُغٖ 

 _ كي ٗظويٚ ٓص ؽويويٚ ٌُٖ ٌٖٓٔ ٗزقيَ كٙ ٓص ػيت ٝال ؽواّ 

 _ ًالٓي ٝاهؼي اُي ؽل ًجيو ٌُٖ اٗب ٓص هبكه اسزٞػت ٝٓص هبكه اغلم 
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هش _ ػطبٕ االسبقيو ٝاُوٝيبد هبُذ إ اُغٖ ػ٘لٙ هػو ٝثيؾون ُ٘ب اضييبء اؽ٘ب ٓبٗول

 ػِيبٛب 

 _ ئٌٖ ػطبٕ هث٘ب هبٍ إ اُغٖ كي ْٜٓ٘ ث٘بء ٝؿٞاظ اي كي ٗٞع ثيج٘ي ٝٗٞع ثيـٞظ 

_ ُٝيٚ رقيِذ اٗٚ ثيج٘ي ٓجبٗي ٝثيـٞظ كي أُبء ٓص ئٌٖ ثيج٘ي ضئ كي فاليب عسْ 

 االٗسبٕ اٝ ضئ ىي ثيذ اُؼٌ٘جٞد ٓضال ٝاُِي ثيـٞظ ثيـٞظ كي كّ اٝ ُؾْ االٗسبٕ 

ٚ ٗظويبد ٓبٗولهش ٗسجذ غؾزٜب ٝاؽ٘ب ػِي هٜٞٙ ٌُٖ كٌوري ٝغِذ _ ًَ اُِي اٗذ ثزوُٞ

ٝاٗب كؼال ػِي ه٘بػخ ربٓٚ إ اُغٖ ٌٖٓٔ يلفَ ٝيقوط ٖٓ عسْ االٗسبٕ ىي اُليوً ٓب ٛٞ 

 ًٔبٕ ػ٘لٙ ٗلس اُولهح ٌُٖ ٛزؼَٔ ايٚ ٓغ ٓواري ٝاُؾبُٚ اُِي ٛي كيٜب 

 _ ٛجيغ أُوايب 

ب ٝاُزقِع ٜٓ٘ب ٜٗبئيب ؽزي رؼٞك ُٚ ىٝعزٚ اُي اٗػوف ٗبكه ٝٛٞ ٓزقن هواه ثجيغ أُواي

ؽبُزٜب االُٝي ٓوٙ افوي كزنًو اُوعَ اُني هبثِٚ كي أُياك ٝثؾش ػٖ اٌُبهد اُني افنٙ 

 ٓ٘ٚ ٝارػَ ثٚ ٌُٖ اُوعَ هبٍ ًِٔبد هِيِٚ ٓقزػوٙ 

 _ اسٔغ يب اسزبم ٗبكه ُٞ أُوايب ٗيُذ ٖٓ اُطوٚ ارػَ ثيب ٝاٗب ٛبعي اضِٜب ٝاككغ ُي اُِي

 اٗذ ػبييٙ 

ٝاؿِن اُقف ٝاغجؼ آبّ ٗبكه السزوكاك ؽيبرٚ االُٝي ٓوٙ افوي ضئ ثسيف ٝٛٞ ٗيٍٝ 

 أُوايب اُي ٓلفَ اُؼوبه 

ارغٚ ٗبكه اُي ٓ٘يُٚ ٝٓؼٚ اص٘بٕ ٖٓ اُؾٔبُيٖ ُؾَٔ أُوايب اُي ٓلفَ اُؼوبه ٝهؿْ ؿؿت 

هؿجٚ ٗبكه كي  ٗيليٖ اُطليل ٝاُػواؿ ٝاُجٌبء ٝاُطغبه اُؼ٘يق اُني كاه ثيْٜ٘ ثسجت

اُزقِع ٖٓ أُوايب اال إ أُوايب ُْ رزؾوى ٖٓ ٌٓبٜٗب ُٝٞ ِٓي ٝاؽل ٓٔب عؼَ ٗبكه يغٖ 

 ع٘ٞٗٚ ٝغوؿ كي اُؾٔبُيٖ 

 _ ايٚ يبث٘ي اكّ اٗذ ٝٛٞ ٓص هبكهيٖ رطيِٞ ؽزٚ ٓوايب ؟

 _ يبثطٜٔ٘لً أُوايب رويِٚ ىي اُغجَ ٓص ػبييٙ رزؾوى ٓص ٛ٘وله ٗطِٜب ٖٓ ٛ٘ب ُٞؽلٗب 

٘ي ايٚ ؟ أُوايب كي الىّ ر٘يٍ ؽبال _ يؼ  

_ ٓبيوله ػِي اُولهٙ اال هث٘ب ... اؽ٘ب ثوبُ٘ب سبػخ ٝٗع كُٞهذ ث٘ؾبٍٝ ٗؾوى كيٜب ٓص 

 ٗبكؼخ 
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فالظ هٝػ ٛبد ار٘يٖ رالرخ ًٔبٕ يسبػلٝ ٓؼبًْ كي هكؼٜب _   

 _ يبثبضب ُٞ عج٘ب اُق هاعَ اُجزبػخ كي ٓص ٛززؾوى ٖٓ ٛ٘ب 

واف كػبػ ػِيْٜ ػٔبك هبئال ٝثلاء اُؾٔبُيٖ كي االٗػ  

 _ اُِي ٛئطي ٓص ٛيبفل ع٘يٚ ٝاؽل 

 ك٘ظو اُيٚ اؽل اُؾٔبُيٖ هبئال

كا اٗب ػٔوي ٓبضٞكذ  كي ٝهاٛب ايٚ ...._ اهلل اُـ٘ي ػٖ كي ضـالٗٚ ... ؽل ػبهف اُجزبػخ 

 ؽبعخ ًلٙ .....كي ٝال اُغجَ يب ػْ اُؾظ

اؽسبً اُٜيئخ ٝإ أُوايب اٗزػود اٗػوف اُؾٔبُيٖ ٝعِس ٗبكهػِي االهيٌخ ٝثلافِٚ 

ػِيٚ ُْٝ يسزكيغ اُزقِع ٜٓ٘ب ٝعبئذ ؾؾٌبد ٗيليٖ ٖٓ كافَ ؿوكٚ ٜٗٞٓب رإًل مُي 

كي هؽِخ ثؾش ػٖ ٝسيِخ ُِزقِع ٖٓ ُؼ٘خ  اُطؼٞه ثبُٜيئخ ٝؿبظ كي ثؾو ٖٓ االكٌبه

 ٗبكبها ٝثي٘ٔب ٛٞ ػِي ٛنا اُؾبٍ اٗزجٚ ُوٗيٖ غٞد ٛبرلخ أُؾٍٔٞ 

 

.ارغخ ٗبكه ًبُسْٜ غٞة أُوٜي ٝعِس ػِي اهوة ٓوؼل ٝقِت ك٘غبٕ ٖٓ اُوٜٞٙ   

ٝٝؾغ ؽويجخ يلٙ ثؼل ُؾظبد عِس آبٓٚ ٛنا اُوعَ اُـبٓؽ اُني ػوؼ ػِيٚ ضواء ٗبكبها

ٝثؼل اُزؾيخ قِت ٛٞ االفو ك٘غبٕ ٖٓ اُوٜٞٙ صْ ٗظو  اُػـيوٙ ػِي اٌُوسي أُغبٝه ُٚ 

 ٗؾٞ ٗبكه ِٓيب ٝهبٍ ٗبكه ُٚ 

ُٔب هٕ عوً أُٞثبيَ ٓبً٘زص ٓػلم إ اٗذ اُِي ثزٌبُٔ٘ي ُٝٔب هِذ ُي إ أُوايب ٓص _ 

 ػبييٙ ر٘يٍ ارغ٘٘ذ ٝثػواؽٚ اٗب ٓص كبْٛ اٗذ ػوكذ اىاي 

ٗيبد ٝػبهف إ كي ٗبً ٝضؼٞة ًزيو ٓص باٗب ػبُْ هٝؽالٗي ػبهف ٗبكبها ًٞيس ... _ 

 ثزػلم كي اُؼِْ كٙ ٌُٖ ػِي ٓب اظٖ إ اٗذ ٓػلم 

؟اضٔؼ٘ي _   

 _ ثسجت اُِي ؽػَ ػ٘لى ٖٓ ٗبكبها 

 _ ٝاٗذ ػوكذ اُِي ؽػَ ػ٘لي اىاي ؟
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 _ اٗب ٓبػوكزص ٌُٖ رٞهؼذ الٗي ػبهف اسكٞهٙ ٗبكبها 

 _ ٌٖٓٔ اكْٜ اًزو؟

ٗبكبها ٛي ٓ٘كوخ روغ ضٔبٍ ئسجبٗيب ٝكي ثلايٚ اُووٕ اُواثغ ػطو ًبٕ كي كٝم اسٔٚ _ 

ٔٚ علا ًٝبٕ ػ٘لٙ ػجل ٖٓ اكوهيب ضبقو علا كي عٞهط ٝػ٘لٙ اث٘ٚ اسٜٔب ُٞهيب ٝؽطخ ٝكٓي

كٕ٘ٞ اُسؾو ٝاُلٝم عٞهط قِت ٓ٘ٚ اي ؽَ ػطبٕ ث٘زخ رٌٕٞ عٔيِٚ ٝسؼيلٙ كػ٘غ ُٜب 

 ٓوايب ٓسؾٞهٙ ٝسٔبٛب ٗبكبها 

 _ ٓسؾٞهٙ اىاي ؟

_ فبكّ ٖٓ اُغٖ سبًٖ أُوايب ٝثيسؾو ػيٕٞ ُٞهيب ًَ ُٔب روق آبّ أُوايب ثزطٞف ٗلسٜب 

ؽِٞٙ علا ٝثؼل س٘يٖ ٓبرذ ُٞهيب ٝٓبد اُسبؽو ٌُٖ فبكّ أُوايب ٓبٓزص ٝثوي يقزبه اي ؽل 

 ثيوق آبّ أُوايب ٝيسٌٖ عسٔٚ ٝيبفل ؽيبرخ 

 _ ػطبٕ ًلٙ اي ؽل ثيوق آبّ أُوايب ٓص ثيؾس ثبُٞهذ 

 _ الٕ فبكّ أُوايب ثيزلوط ػِيخ ٝثيقزبه ٝروويجب ًلٙ ٛٞ افزبه ىٝعزي 

 _ قت ٝاُؾَ ايٚ أُوايب ٓص ػبييٙ ر٘يٍ ٖٓ اُطوخ ٓبكيص ؽل هبكه يؾوًٜب ٖٓ ٌٓبٜٗب

_ الىّ االٍٝ ٗػوف فبكّ اُغٖ ٖٓ عسْ ىٝعزي ٝٗوعؼخ أُوايب ربٗي ٝثؼل ًلٙ ٗزقبُع 

 ٜٓ٘ب فبُع 

 _ ٝكٙ يؾػَ اىاي ؟

... ثس الىّ اهٝػ ػ٘لى اُجيذ ٛزػوف  اٗب_   

ارغخ ٗبكه ٝٓؼٚ اُوعَ اُي ٓ٘يُٚ ًٝبٗذ ٗيليٖ رغِس ػِي ًوسي كي ؽبُٚ ٛلٝء ربّ ًٝأٜٗب 

 كي اٗزظبهْٛ ٝؾغ اُوط ؽويجٚ يلٙ ػِي اهوة ٓ٘ؿلٙ ٝارغٜٚ ٗبكه ٗؾٞ ٗيليٖ هبئال 

 _ االسزبم ٛيطزوي أُوايب يبٗليٖ ٝٛٞ اُِي ٛيؼوف ي٘يٍ ثيٜب ٖٓ ٛ٘ب 

ُْ ر٘زجٚ ٗيليٖ ُؾليش ٗبكه ثَ ًبٕ ػيٜٞٗب ٓؼِوخ ػِي اُوعَ ٝيزكبيو ٜٓ٘ب اُطوه ًٝأٜٗب كي 

 ؽبُٚ رؾلي كجلاء يزٔزْ اُوعَ ثٌالّ ؿيو ٓلّٜٞ اضجٚ ثبُِـخ االسجبٗيٚ صْ سأٍ ٗيليٖ 

 _ اسٔي ايٚ ؟
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ٝفوط غٞد ٗيليٖ ًػٞد اُوعَ، ؿِيظ ًٝإٔ ٛ٘بى اُؼطواد ٖٓ اُوعبٍ رزؾلس كي رٞهيذ 

ؽل روٍٞ ٝا  

 _ افوط ٖٓ ٛ٘ب هجَ ٓب أهزِي 

كؼبك اُوعَ ٝرٔزْ ثجؼؽ أٌُِبد ٓٔب عؼَ ٗيليٖ رػوػ ثػٞد ضيكبٗي ِٓؼٕٞ صْ سأٍ ٓوٙ 

ٝيػوكٚ  اُكِسْ اسْ فبكّ أُوايب ؽزي يزِٞا ػِيٚ  ٚؼوكٓ كيافوي ػٖ االسْ كٌبٕ يوؿت 

بّ ٗؾٞ اُوعَ ٝاؽٌٔذ ٜب اهرلؼذ كي اُٜٞاء ٝٓلد يلٛب اُي االٖٓٓ عسل اُسيلٙ ٗيليٖ ٌُ٘

هجؿزٜب ػِي ػ٘وخ ٝٛٞ ظَ يوكك ثؼؽ أٌُِبد اُـويجٚ اُـيو ٓلٜٞٓٚ صْ اٗلزؼ ثبة أُ٘يٍ 

ثوٞٙ ٝػ٘ق  ٖٓ رِوبء ٗلسخ ٝككؼذ ٗيليٖ اُوعَ فبهط أُ٘يٍ ًٝأٜٗب روٓي ٝههٚ صْ ٗظود 

ػجو اُجبة ٗؾٞ ؽويجزخ ٝأضبهد ٗؾٞٛب ثيلٛب ًٝأٜٗب رِزوف اُؾويجٚ صْ اُوذ ثٜب فبهط أُ٘يٍ 

ٝاٗـِن اُجبة ٓوٙ افوي ٝاٗلكغ ٗبكه كي ٓؾبُٝٚ ٓ٘ٚ ُِٜوة ٌُ٘ٚ ٝعل ٗلسٚ يزقجف ئي٘ب 

ٝيسبها ثيٖ اُغلهإ ٝسوف ػِي االهؼ ٝغوفذ ٗيليٖ ٝفوط ٖٓ كٜٔب كفبٕ اسٞك صْ 

ػِي االهؼ كي ؽبُٚ اؿٔبء ٝثؼل ُؾظبد ؽبٍٝ كيٜب ٗبكه إ يسبػلٛب كي اسزوكاك سوكذ 

يٖ ٖٓ ؿيجٞثزٜب ٝؾٜٔب اُي غلهٙ ٌُٜ٘ب ُْ رزنًو ضئ ٓٔب ؽلس ٝػيٜب اسزيوظذ ٗيل

ٝاٗزبثٜب ؽبُٚ ٖٓ اُلٛطٚ كؾِٜٔب ٗبكه ثيٖ ىهاػيٚ ٝٝؾؼٜب كي اُليواش ٝثؼل إ اسزجلٍ 

ٓالثسٚ عِس ٓؼٜب ٝهع ػِيٜب عٔيغ ٓبؽلس ٝؽٔل اهلل ػِي سالٓٚ ىٝعزٚ ٝاسزسِْ ٗبكه 

ٕ سٔؼذ ٗيليٖ غٞد فجف ضليل ػِي ٝٗيليٖ اُي ّٗٞ ػٔين ٝثؼل إ سبك اُٜلٝك أٌُب

أُوايب كبرغٜذ ٗؾٞ اُػٞد ٝٝهلذ ُؾظبد آبّ أُوايب ٝفوط ٗبكه ٖٓ اُـوكٚ ثؾضب ػٖ 

ىٝعزٚ كٞعلٛب آبّ أُوايب  صْ ثلائذ رطؼو إ ٛ٘بى هٞٙ اٝ ضقع ٓب فلي يِق يلٙ ػِي 

ٝٛٞ  ػ٘ن ٗيليٖ ٝكي صٞاٗي هػيوٙ ًبٗذ ٗيليٖ ٓؼِوٚ كي اُٜٞاء ٝغٞد ػظبّ اُوهجٚ

يزلززذ يقزوم أمٕ ٗبكه اُني ؽبٍٝ عبٛلا ٓسبػلٙ ىٝعزٚ كٕٝ علٝي ٝكي ُٔؼ اُجػو ضئ 

ٝضؼو ٗبكه ثؿوثٚ هٞيٚ ػِي هأسٚ كول ٓب فلي ككغ ٗيليٖ ٗؾٞ هوٕ اُقوريذ ُززؼِن ثٚ 

 ٝػيٚ ػِي اصوٛب ٝثؼل إ اسزيوظ ٖٓ اُّ٘ٞ ٝعل هعبٍ اُطوقٚ ؽُٞٚ كي ًَ ٌٓبٕ .

ٝٛنا ٛٞ ٗع اُوٝايٚ اُزي هٝاٛب ٗبكه ُوئس أُجبؽش قبهم ٝثؼل إ اٜٗي هٝايزٚ اضؼَ 

 قبهم سيغبهرٚ ٝهبٍ ُٚ 

 _ اٗب ٓػلم ًَ ًِٔٚ اٗذ ثزوُٜٞب ثس كا ٓص ٛي٘لغ يزٌزت كي ٓؾؿو هسٔي 

 _ يؼ٘ي ايٚ ؟

 _ اهربػ اٗذ كُٞهذ ٝسجٜب ػِي اهلل 
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ٝرؾوى قبهم ػلٙ فكٞاد ٗؾٞ ثبة اُـوكٚ ٝهجَ إ يقوط رٞهق ٝٗظو ٗؾٞ ٗبكه اُوبثغ كي 

 اُليواش ٝهبٍ 

 _ ٛٞ اُغٖ ًبٕ ثيزطجٚ ثيي اٗذ ًٔبٕ 

 _ ُيٚ ؟

_ اغَ هضب عبهرٌْ ضبكزي اٗذ ٝٗيليٖ كافِيٖ اُطوخ ٝكي ٗلس اُٞهذ ًبٗذ سٔؼٚ غٞد 

 ف٘بهخ عبٓلٙ 

ٕ يجؼل اُ٘بً ػ٘٘ب زطٌَ كي غٞه ًزيو ػطبي_ اًيل ًبٕ ث  

 _ اًيل كؼال 

 

عِس قبهم كي ٝرْ اؿالم اُوؿيٚ ُ٘يبثٚ رؾويوبد اُطوقٚ ٝاثؼل ٓوٝه صالس اضٜو ٖٓ 

ػ٘لٓب كفَ ػِيٚ ٓؼبٝٗٚ سِئبٕ يوٍٞ ُٚ ؿوكٚ ٌٓزجٚ ٝاالثزسبٓٚ ػِي ٝعٜٚ   

 _ غبثؼ اُلَ يبثبضب ... اٍٝ ٓوٙ اضٞكي ٓجزسْ ٖٓ ًنا ضٜو 

لا اُٜ٘بهكٙ _ اٙ يبسِئبٕ اٗب سؼيل ع  

 _ فيو يبثبضب كوؽ٘ي ٓؼبى 

 _ كبًو هؿيٚ أُٜ٘لً ٗبكه اُِي هزَ ٓوارٚ 

 _ اٙ غؾيؼ يبثبضب ايٚ اُِي ؽػَ كيٜب 

_ ٗبكه قِغ ػ٘لٙ ٛالًٝ سٔؼيخ ٝثػويٚ ٝاٗلػبّ كي اُطقػيٚ ٝضٞيٚ آواؼ ٗلسيٚ 

 ًزيو 

 _ يؼ٘ي ٛٞ اُِي هزَ ٓوارٚ كؼال

هرٌت اُغوئٚ ٝٛٞ كي ؽبُٚ ػلّ ٝػي الٗٚ ًبٕ ثيؾت _ روويو اُكجيت اُ٘لسي ثيوٍٞ اٗٚ ا

ٓوارٚ علا ٝػبيي سزؾٞى ػِيٜب ُٞؽلٙ كؼوِٚ غٞهٙ ُٚ إ أُوايب ٓسٌٞٗٚ ٝفيبُٚ افزِن ًَ 

 االؽلاس اُِي ؽػِذ 
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اْٜٗ ًبٗٞ سٔؼيٖ غٞد ٗبكٝٗيليٖ عٞٙ اُطوخ ٝضلْٞٛ كي ٗلس اُٞهذ  _ ثس اُغيوإ هبُذ

 كافِيٖ 

رٚ الٗٚ ًبٕ ثيزْٞٛ إ عٞاٛب عٖ ٝاُؾَ ثبُ٘سجٚ ُيٚ اٗٚ يوزَ ٓوارٚ _ ٗبكه هوه إ يوزَ ٓوا

ػطبٕ اُغٖ ي٘ػوف ٝثؼلٛب ٓوارٚ روعغ ربٗي كٌبٕ ثيؾف ُٜب ٜٓلئ كي اُؼػيو ثيقِيٜب 

ٓسِٞثٚ االهاكٙ ٝكي اُيّٞ كٙ ضـَ ٓسغَ ُق٘بهخ ثي٘ٚ ٝثيٖ ٗيليٖ ٝكي أُؼبك أُؾلك هعغ 

إ كي عٖ اٝ إ اُطوخ ٓسٌٞٗٚ ٓؼبٛب ػطبٕ اُغيوإ يطلْٞٛ ٝيزقيِٞ   

 _ قت ٝاسزبم كبيي اُِي ضبف ٗيليٖ ٝكي ٗلس اُٞهذ ًبٕ ثيٌبُٜٔب ػِي اُقف االهؾي 

 _ ٓغ االسق ٗبكه ٛٞ اُِِي ًبٕ ثيوِل غٞد ٗيليٖ كي اُزِيلٕٞ 

 _ قت ٝأُوايب  اُِي ٓبرٌسورص ٛ٘ب كي أٌُزت 

كٙ ىي اُػٔؾ ثس هٞيٚ علا ُٝيم ٝاسزٞهك ٓب_ ٗبكه ؿيو ىعبط أُوايب ثيعبط ؾل اٌُسو 

 أُوايب كي االهؼ ػطبٕ اُؼيبٍ ُٔب ريغي رطيَ أُوايب ٓبرؼوكص 

 _ ٝاُواعَ اُِي هبٍ ػِيٚ اٗٚ ػبيي يطزوي أُوايب 

_ اُواعَ كٙ ٛٞ اُِي ؽَ اُِـي ثبُ٘سجٚ ُي٘ب الٕ اُلًزٞه هبٍ إ ٗبكه ثيقزِن ضقيبد ٖٓ 

فيبُٚ ٛٞ ثس اُِي ثيطٞكٜب ٝثيزٌبُْ ٓؼبٛب ٝثيسٔؼٜب ٝاٗب ُٔب ضٌِذ كوين ثؾش يجؾش ػٖ 

اُواعَ كٙ ٝهؽ٘ب سأُ٘ب كي اُوٜٞٙ اُِي ٗبكه هبٍ اٗٚ عِس كيٜب ٓغ اُواعَ  اًزطل٘ب إ ٗبكه 

ٙ ًٝبٕ قٍٞ اُٞهذ ثيٌبُْ ٗلسٚ ٝكٙ ًالّ ػبَٓ اُوٜٞٙ اُِي ٗيٍ ُٚ أُطبهيت كا ًبٕ ُٞؽل

ؿيو إ كبيي ًٔبٕ اًل إ يّٞ ٓب اضزوٝ أُوايب ًبٕ ٗبكه ٝاهق ثيزٌبُْ ٓغ ٗلسٚ ٝٓزقبيَ إ 

 كي ؽل ثيزٌبُْ ٓؼبٙ 

 _ ٝاىاي كبيي يقجي ؽبعخ ىي كي أُلوٝؼ ًب يوٍٞ ٖٓ اٍٝ ٓوٙ 

_ كبيي ًبٕ ٓزقيَ إ ٗبكه ٝاهق ثيؾست ؽسجٚ هيبؾيٚ ٝثيبفل ٝثيلي ٓغ ٗلسٚ ٝأُٞؾٞع 

ًبٕ ثبُ٘سجٚ ُٚ ٓٞهق ػبثو ٌُٖ ُٔب ًطلذ ُٚ اُؾويوٚ اكزٌو ٝضٜل ثبُٞاهؼخ كي كي ٓؾؿو 

 هسٔي 

 _ ثس روويو اُكجيت اُطوػي هبٍ إ اُجػٔبد ًبٗذ عِل ٓيذ 
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ٕ عِل غٞاثغ ٗبكه ؿويجٚ ىي ٓبرٌٕٞ ٓيزٚ ٝثؼل _ ُٔب ٗبكه كفَ أُسزطلي اُلًزٞه الؽظ ا

غوئٚ ُاٌُطق ػِيٚ اًزطل٘ب اٗٚ ػَٔ ػِٔيٚ ٓٞد ثيٜب عِل غٞاثغ ايلٙ ٝاُؼِٔيٚ ًبٗذ هجَ ا

 ثطٜويٖ 

 _ ثس ؽؿوري ً٘ذ ٝاهق آبّ أُوايب ُٔلٙ فٔس سبػبد ٖٓ ؿيو ٓبرزؾوى اٗذ ٗبسي 

ٗبكه كاٖٛ اُقطت ثٔبكٙ ثزطَ  _ ُٔب كؾػ٘ب فطت اُجوٝاى اُقبظ ثبُٔوايب اًزطل٘ب إ

ُٝٔب ؾوة أُوايب ثبُكلبيب ، لٙ ٓؾلكٙ اٍٝ ُٔب االٗسبٕ يسز٘طوٜباالٗسبٕ ػٖ اُؾوًٚ ُٔ

ٝارؾوًذ أُوايب اُؾوًخ سبػلد ػِي اٗزطبه اُويؾٚ ٝؽظي اُؾِٞ اٗي فوعذ ٖٓ اُـوكٚ 

 ػطبٕ روٝػ ثيٚ أُسزطلي ٝاال ً٘ذ اٗذ ًٔبٕ ارطِيذ ٝر٘ؾذ ىي ٓبؽػَ ٓؼبيب 

 _ ٓؼوٍٞ كي ؽل ٓقزَ ػوِيب يؼَٔ ًَ كٙ آبٍ ُٞ ًبٕ سِيْ ًبٕ ػَٔ ايٚ 

_ ٗبكه ػ٘لٙ ٛالًٝ ٝكي ؽبعبد ٛٞ ثيزقيِٜب ٝثيؾس اٜٗب كؼال ؽويوٚ ٝكي ؽبعبد ربٗيٚ 

 ٛٞ اُِي ثيلثوٛب يؼ٘ي ٓضال ػوِٚ غٞه ُٚ هاعَ ػِي ػِْ ثبُوٝؽ٘يبد ٝارٌبُْ ٓؼبٙ

رزؾٍٞ ؽيبري بُٜبش ٝعٞك ُٝٔب رإٖٓ ثبُلٌوٙ الٕ اُقٞف ٓغوك كٌوٙ كي ػوَ اي اٗسبٕ ٓ

قبٝف كي ػوِي اٗذ ٝثس ٔعؾيْ الٗي ٓإٖٓ ث  

 رٔذ
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 اُوػخ اُضبٗيخ

 ٛبعٞكب

 عٔيغ اؽلاس ٝضقػيبد اُوػخ ٖٓ ٝؽي فيبٍ أُإُق ُٝيس ُٜب اي غِٚ ثبُزبهيـ

 اُوبٛوٙ 32 يٞٗيٞ 2231ّ

ًبٗذ غوفبرٚ هٞيٚ ُْ رْ٘ ػِي اٜٗب غوافبد قلَ ؽليش اُٞالكٙ ثَ ًبٗذ رْ٘ ػِي اٗٚ عجبه 

ٖٓ عجبثوٙ االهؼ، اٛزيد ُٜب اُؾبهٙ ًِٜب ٝضوذ ػ٘بٕ اُسٔبء كي ظِٔٚ اُلغو ًٝأٗٚ يؼِٖ 

ػٖ هلّٝ اػزي ٝؽٞش االهؼ ٓٔب عؼَ اثيٚ يوق آبّ ثبة اُـوكٚ ٓزؾيو ٝهِن ؽزي فوعذ 

ايٚ رؾَٔ ثيٖ يليٜب ُلبكٚ غـيو ٝرٔل يلٛب ُِٔؼِْ سِئبٕ ػِيٚ اّ ٛبضْ اُل  

 _ اُِي عبة ُي يقِي ُي يب ٓؼِْ .... ُٝل 

اُزوف سِئبٕ اُلبكٚ ٝٗظو ثلافِٜب ُيغل ٝعٚ قلَ غـيواؽٔو إُِٞ ئِئٚ اُزط٘غبد 

 ٝغوافخ ئِئ إٌُٞ

جِٚ ػِي عجي٘ٚ كغِس أُؼِْ سِئبٕ ػِي االهيٌٚ ثغٞاه ؿوكٚ اُّ٘ٞ يٜلٛل اُكلَ ٝيوسْ ه

 صْ اٗزجٚ ُلفٍٞ هاضل اؽل اغلهبئخ االٝكيبء يوٍٞ 

 _ اُق ٓجوٝى يبٓؼِْ سِئبٕ 

 _ اهلل يجبهى كيي يبهاضل  رؼبٍ اهؼل 

 _  ٛب عجذ ُ٘ب سِئبٕ غـيو 

 _ اُؾٔل هلل ..... 

 _ ٝٛزسٔيٚ ايٚ يبٓؼِْ 

ٗظو كي ٝعٚ اُلايٚ ٗظو سِئبٕ ٓزأَٓ ٝعٚ اُكلَ اُجبًي ٝرؾوى اُي االٓبّ ػلٙ فكٞاد صْ 

 ٝٝعٚ هاضل صْ ُٔؼذ ػي٘بٙ ٝهبٍ 

 _ سيل ٛبعٞكب 

 ك٘ظو سِئبٕ اُيْٜ ٝهواء كي أػيْٜ٘ اُزسبئَ ػٖ سو االسْ اُـويت كوبٍ 
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_ ًبٕ ٗله ػِيب اسٔيٚ ػِي اسْ اثٞيب سيل ٌُٖ اُٜ٘بهكٙ ثؼل ُٔب ػوكذ إ سِكبٕ اُؼوة 

ب اهسٔذ ثواً اثٞيب اٗي ُٞ عجذ اٗزػو كي ٓؼوًٚ ٛبعٞكب ضٔبٍ أُغو ٝمٍ ِٓٞى اٝهٝث

 ُٝل ٛسٔيٚ سيل ٛبعٞكب

 اثزسْ هاضل ٝهبٍ 

_ اُِي عبة ُي يقِي ُي يبٓؼِْ سِئبٕ ٝال اهٍٞ ُي يباثٞ سيل ٛبعٞكب ؟..... اسيجي اٗب 

 يبٓؼِْ 

أٗػوف هاضل ٝأُزلذ سِئبٕ اُي اّ ٛبضْ ٝأػكبٛب  اُكلَ ٝكفَ اُي ىٝعزٚ يكٔإٔ ػِيٜب 

 ٝهبٍ ُٜب ٓلاػجب 

اُٞاك ٛبعٞكب ؾبيغ ػِيب غالٙ اُلغو كي اُغبٓغ _   

ٝأٗػوكذ اّ ٛبضْ اُلايٚ ثؼل إ ٝؾؼذ اُوؾيغ ثغٞاه آٚ كي اُليواش ٝافند ؽالٝٙ 

 أُُٞٞك ؽل٘ٚ كٗبٗيو ٖٓ سِئبٕ  

ٝرزبثؼذ االيبّ ػِي قبػخ أُِي اُغجبه هة اُسٔبء ٝاالهؼ ٝؽلظ ٛبعٞكب اُووإ ٝرؼِْ ٖٓ 

سيق ٝاسواه اُؼػب ٝاُ٘جٞد ٝهًٞة اُقيَ ًبُلوسبٕ ،ًٝضيوا ٓب ًبٕ اثيٚ كٕ٘ٞ أُجبهىٙ ثبُ

 يوٍٞ سِئبٕ ُُٞلٙ 

 _ ُزٌٖ هٞري كي فلٓٚ اُ٘بً ٝٗػوٙ اُؿؼيق ٝهك أُظبُْ ػٖ اُ٘بً 

 

عبكد اُسٔبء ثجوًبرٜب ػِي ٛبعٞكب ٝٗٔب ٗٔٞٛبئال ٓضَ ثٞاثٚ ٓػو قٍٞ كبهع ، ػوؾخ 

ئٜب ٓبء اُؾيبٙ جبٍ سي٘بء ، هسٔبرخ ٛبكئخ ئِٖٓ عٓ٘جسف ٝسبػلح ٓضَ اُضٞه ، سبهٚ عجَ 

ٝاسزٔل هٞرٚ ٖٓ اُؼَٔ اُطبم ٓغ اثيٚ كي أُؾغو ثؼل إ اٜٗي اُلهاسٚ كي اٌُزبة ٝرؼِْ 

اُوواءح ٝاٌُزبثٚ ٝسؼل هِت اثيٚ سِئبٕ ػبّ اصو ػبّ ثُٞلٙ ٛبعٞكب ، ًٝبٕ ئؿي ٓغ اثيٚ 

ثؼل اُػالٙ هجَ اُؼَٔ ًٔب ًبٕ يلؼَ  ًَ كغو اُي أُسغل ٝيزبثغ اُزلهيت ٓغ اثيٚ كي اُغجَ

اثيٚ ٓ٘ن غجبٙ كٜٞ ايؿب رؼِْ ًَ ضئ ػِي يل اؽل اُغ٘ٞك اُلبهيٖ ٖٓ اُسِكبٕ ٌُٖ ٛنا ًبٕ 

ٓ٘ن ىٖٓ ثؼيل ، ػ٘ل أُسبء يغِس ٛبعٞكب ثيٖ يلي اثيٚ يوواء ٓب ريسو ُٚ ٖٓ ؽلظٚ ُِووإٔ 

ًبٕ يغِس ٓغ اثيٚ كي ٓغبُس ؽزي ال ي٘سي ٝيِو٘ٚ اثيٚ اكاة اُسِٞى ٝاُؾيبٙ، ًٝضيوا ٓب 

 اُؼِٔبء ٝاُزغبه ٝاغؾبة اُؾوف ًٝبٕ يزبثغ ٛبعٞكب اُؾليش ثبٛزٔبّ كٕٝ إ يزلٞٙ ثٌِٔٚ .
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ُْ ي٘ؼْ ٛبعٞكب ثبالغلهبء ٓضَ اهواٗٚ ٗظوا ُؿقبٓزٚ كٌبٗذ االقلبٍ ر٘لو ٓ٘ٚ ٝٛٞ ايؿب ُْ 

ْ يلٞى سٞي ثػلين يطؼو ثلافِٚ ثوؿجٚ كي اُِؼت ٓؼْٜ ُْٝ يسزٜٞيٚ اُغًِٞ ٓغ اهواٗٚ ُٝ

ٝاؽل ٝٛٞ ضٔس اُليٖ اُج٘ب ٝ ًبٕ يالىٓٚ كي ًزبة اُطيـ ٓ٘ػٞه ٛٞ ٝافزٚ ىي٘ت اُج٘ب ٌُٖ 

سوػبٕ ٓب ثلاء يظٜو ػِيٜب ٓالٓؼ االٗٞصٚ ٝرقزلي اُكلُٞٚ ٖٓ عسلٛب اُ٘ؾيَ كظِذ كي 

 أُ٘يٍ ٓضَ ثبهي اُج٘بد 

ضغبػخ ٝهٞٙ ضٔس اُليٖ عؼِزٚ يوزوة ٖٓ ٛبعٞكب ٝيزقنٙ فِيِٚ فبغٚ ثؼل إ ػوؼ 

ػِيٚ إ يؼِٔٚ ًَ ضئ ػٖ اُؼػب ٝاُ٘جٞد ٝاُسيق ٝاُقيَ ًٔب يؼِٔٚ اثيٚ ٝٓ٘ن مُي اُؼٜل 

 ْٝٛ رؼٜلا ػِي ػلّ اُلوام ؽزي أُٔبد  ، ٝماد يّٞ هبٍ سِئبٕ ُُٞلٙ ٛبعٞكب 

؟_ ُول ثِـذ اُؼطويٖ ٛززغٞى آزي  

 _ ػ٘لٓب يطبء اهلل 

 _ اٗذ ثزطزـَ  كي أُؾغو ٝػٔبٍ أُؾبعو هىهْٜ ًجيو ٝٝاسغ 

 كوبٍ ٛبعٞكب كي فغَ 

 _ ُسٚ ثلهي ....

 _ ٓص فبيق ػِي ٗلسي ٖٓ اُلز٘ٚ ؟

 _ اهلل يؾلظ ػجبكٙ أُإٓ٘يٖ 

 _ اٗب هوهد اٗي رزغٞى ٝٛج٘ي ُيي ؿوكٚ كي اُجيذ 

 _ اُِي رطٞكٚ يب ثٞيب 

 كوبٍ سِئبٕ كي كٛبء ٌٝٓو 

 _ رؾت رزغٞى ٖٓ ثيذ اُج٘ب 

كبثزسْ سيل ٛبعٞكب ُٝٔؼذ ػي٘ٚ ٝاٗطوػ غلهٙ صْ اػزلٍ كي عِسزٚ ٝؽبٍٝ افلبء هؿجزٚ 

 ٝهبٍ 

 _ االٓو آوى 
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_ ضٔس اُليٖ اُج٘ب غؾجي ٝىي٘ت اُج٘ب ىي افزي رٔبّ .... اًيل ٓص ٛز٘لغ ٗطٞف ُي ثيذ 

 ربٗي رزغٞى ٓ٘ٚ 

ب هبئال كأٗلكغ ٛبعٞك  

 _ اٗطبء اهلل ٛز٘لغ يبثٞيب 

كأثزسْ سِئبٕ ٝػوف ٓب يٌٖ كي غله اث٘ٚ رغبٙ ىي٘ت اُج٘ب ُْٝ ئؿي اُؼبّ اال ٝاُؾبهٙ 

ًِٜب ًبٗذ رؾزلَ ثيكبف ٛبعٞكب ػِي ىي٘ت اُج٘ب ثؼل إ ػِوذ االػالّ ٝاُيي٘ٚ ًِٝٞثبد 

 االٗبهٙ ٝمثؾذ اُنثبئؼ ٝٛجكذ اُٞالائْ 

ي ٝعٚ ٛبعٞكب ُيطبهًٚ اُكؾكيت اؽزلبٍ ثيكبكٚ كقِغ ٛبعٞكب هكغ ضٔس اُليٖ ٗجٞرٚ ك

ػجبئزٚ اُجيؿبء ٝاُزوف ٗجٞرٚ ٖٓ اثيٚ ٝرؼبُذ غيؾبد اٛبُي اُؾبهٙ ٓطغؼيٖ اُؼويس يّٞ 

ػوسٚ ٝرجبكٍ ٓغ غليوٚ اُكؾكيت كي ضئ ٖٓ أُوػ ثؿوثبد فليلٚ ٝاٗزٜذ ثلٞى اُؼويس 

 ًؼبكٙ االكواػ كائٔب .

ؼل ىكبكٚ ػِي اٗـبّ أُيٓبه ٝههع ُٚ ًَ اَٛ اُؾبهٙ ٝاُزلذ اُي اؿِن ٛبعٞكب ثبة ؿوكزٚ ث

 ىي٘ت اُغبُسٚ ػِي قوف اُليواش هبئال

 _ يبهة ُي اُؾٔل ُٝي اُطٌو .... اُق ٓجوٝى يبسذ اُج٘بد 

 اثزسٔذ فغال ٝهبُذ 

 _ اهلل يجبهى كيي يبسيل 

 _ ٛبعٞكب ...  اٗب ثؾت االسْ كٙ اًزو 

زٚ كيب _ ثس اٗذ سيل ػِي هِجي ًَٝ ؽ  

 _ ثزؾجي٘ي يبىي٘ذ؟

_ ٝكٙ سإاٍ يب ٓؼِْ سيل ... يٞٝٝٝٙ كا اٗب ثؼطن اُزواة اُِي ثزٔطي ػِيٚ .. قت اٗذ 

ػبهف اٗي ً٘ذ ثجؼذ االًَ ٓقػٞظ ُطٔس كي أُؾغو ػطبٗي ًٝ٘ذ ثزٔ٘ي اٗي رؼوف 

 اٗي اٗب اُِي قجقٚ ثأيلي ػطبٗي

ٌٞٗي ؽبسٚ ثيب _ ٝهلل اٗب ٓص ٓػلم ... اٗب ً٘ذ ثزٔ٘ي ٖٓ هث٘ب اٗي ر  

 _ كا اٗب ؽبسٚ ثيي ٝػبيطٚ ُيي كا اٗب فلآزي 
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_ ال اٗزي ربط كٞم هاسي ٝسذ اُج٘بد ٝسذ اُسزبد ... هث٘ب يولهٗي ٝاسؼليي ... ثس 

أُْٜ اؽ٘ب ػبيييٖ ٗػِي هًؼزيٖ هلل ػطبٕ هث٘ب يلزؾٜب ػِي٘ب اُٜ٘بهكٙ ٝثبهي ايبّ ؽيبر٘ب 

 ٓبكيص اعَٔ ٖٓ اُٞاؽل يجلاء ؽيبرٚ ٓغ اعَٔ ٓقِٞهبد االهؼ ثوًؼزيٖ هلل 

ِي اُجبة ٝيزسَِ اُي أمٗٚ غٞد ضٔس اُليٖ هبئاليسزيوظ ٛبعٞكب ػِي فجف ػ٘يق ػ  

 _ ًَ كٙ ّٗٞ يب ػويس ... اغؾي اُؼػو ٝعت 

ٜٗؽ ٖٓ كواضٚ ٝاهرلي عِجبثٚ ٓسوػب ٝفوط ٖٓ ؿوكزٚ ُيغل اثيٚ ٝغليوٚ يغِسبٕ كي 

 غله اُلاه 

 اثزسْ ضٔس ٝ ؾٔٚ اُي غلهٙ هبئال

 _ غجبؽيٚ ٓجبهى يبػويس .... ايٚ اُّ٘ٞ كٙ ًِٚ 

بضٔس _ ػوجبُي ي  

 _ كي ؽيبري يب افٞيب اٗطبء اهلل 

 فوعذ ىي٘ت ٖٓ ؿوكزٜب ؽي٘ٔب كفِذ ػِيٜب آٜب اُلاه ثيؿبهيذ اٛزي ُٜب اُجيذ كوؽب هبئال 

 _ ثسْ اهلل ٓبضبء هلل ػي٘ي ػِيٌي ثبهكٙ .... ؽػٞٙ كي ػي٘ي يبُي ٓبرػِيص ػِي اُ٘جي 

 رٞاهد ىي٘ذ ٝآٜب كافَ اُـوكٚ هبئِٚ ُٜب 

يِي _ رؼبُي ... اؽٌ  

 _ اؽٌيي ُي ايٚ يبآي ؽواّ اؽٌي اُؾغبد كي 

 _ ؽوٓذ ػِيي ػطزي رؼبُي كا اٗب آي ... ٝالىّ اقٖٔ ػِيٌي 

رٞاُذ االيبّ ٝٛبعٞكب ي٘ؼْ كي اُلوكًٝ ٓغ ىي٘ذ ٝهؾب ثٔب هسٔٚ اهلل ُٚ ٝغلهٙ ئزِئ 

كِْ يزوى ثبُو٘بػٚ ٝاُوؾب ُؾيبرٚ ٝرلبٗب كي ػِٔٚ ٝؽجٚ ُيي٘ت ٝػجبكرٚ هلل اُٞاؽل االؽل 

كوؼ اهلل اثلا ًٝبٕ اضل اُ٘بً ؽوغب ػِي اُػالٙ كي أُسغل فبغٚ غالٙ اُلغو ٝٓب 

يزجؼٜب ٖٓ ٗسٔبد اُػجبػ ٝٛٞ يوواء اُووإٔ ٝيزلهة كي اُغجَ هجَ اُؼَٔ ؽزي عبئذ ىي٘ذ 

 كي ماُي اُيّٞ روٍٞ ُٚ 

 _ يب اثٞ سِئبٕ 



33 
 

 _ اٗذ ػبييٙ ؽبعٚ ٖٓ اثٞيب 

و _ ال اٗذ اثٞ سِئبٕ اُػـي  

 هلي كي اُٜٞاء ٝظَ يوهع كوؽب ًبُٔغبميت ٝٛٞ ال يػلم ٓب سٔؼٚ ٜٓ٘ب كوبُذ 

 _ اّ ٛبضْ اُلايب هبُذ ُي اٗي ؽبَٓ كي ضٜويٖ 

ػٔذ االكواػ اُلاه ٝظَ ي٘زظو ُٓٞٞكٙ ثلبهؽ اُػجو ٝيؼل االيبّ ٝاُطٜٞه كي اٗزظبه قلَ 

 ٖٓ غِجٚ يؾَٔ اسٔٚ .

 

أُوٜي ٝعِس كي ىاٝيٚ ثؼيلٙ ضبهك اُنٖٛ ؽزي  هكغ ٛبعٞكب ًٞة اُي٘سٕٞ ٝارغٚ اُي كافَ

 اهكؾْ ػِيٚ ضٔس فِٞرٚ ٝضزذ اكٌبهٙ هبئال ٝٛٞ يغِس ثغٞاهٙ 

 _ اٗذ ٛزطيَ اُْٜ ٖٓ كُٞهذ .... ٓبرقلص اُؼيبٍ ثزيغي ثوىهٜب 

 _ ػيبٍ ايٚ اُِي اٗب ٛطيَ ٛٔب اٗذ ٓبرؼوكص اُِي ؽػَ 

 _ ايٚ اُِي ؽػَ  ؟

_ اُٞىيو ٗبغو اُلُٝٚ افل اهثؼيٖ اُق كبهً ٝسيكو ػِي ٝعٚ ثؾوي ٝارٔوًي ٛ٘بى 

 ٝاػالٕ اسزوالُٚ ػٖ اُوبٛوٙ 

_ ػبكي ٓب قٍٞ ػٔو اُغ٘ٞك االرواى ًالة ... اًيل هبٍ كي ػوَ ثبُٚ إ اُسِكبٕ ٓطـٍٞ 

ثبُؾوة ٝرٞسيغ أُِي كي ثالك اهٝثب  ٝٓص كبؾي ٝاُٞاُي اُؼضٔبٗي فوٝف ثليَ اىػو 

ٓبُٞش الىٓٚ ٝٓص ٛيؼَٔ ؽبعٚ يبغؾجي كي ٓص اٍٝ ٓوٙ ...اُقيبٗٚ ٝاُـله كي قجؼْٜ 

رأكثٚ ٝٛيؼيٍ اُٞاُي ٝيغت ُ٘ب فوٝف ؿيوٙ ٝاًيل اُسِكبٕ ٛيجؼذ كوهٚ   

_ اُسِكبٕ فسبيوٙ ًجيوٙ كي اُؾوة ٝثؼذ هسبُٚ ُِٞاُي هكا ػِي قِت أُلك هبٍ ُٚ كيٜب 

 عبٛل ٓغ ٗبغو اُلُٝٚ ك٘ؾٖ ال ِٗٔي إ ٗوسَ ُي أُلك ٝاُؼٕٞ 

 _ يؼ٘ي ايٚ 

 _ يؼ٘ي هث٘ب يزٞالٗب ثوؽٔزٚ 

ٙ يػوؿ ٓ٘بكيب ػِيٚ هبئالاٗزجٚ ٛبعٞكب ُػيؾبد قلَ ٖٓ اقلبٍ اُؾبه  
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 _ ٓواري ثزُٞل يبٓؼِْ ٛبعٞكب ٝاثٞى ثيوٍٞ ُي اثؼذ ٛبد اُلايب 

 اٗلكغ ٛبعٞكب فبهط أُوٜي ٝهبٍ ضٔس ُٚ ٝٛٞ يؾبٍٝ إ يِؾن ثٚ

 _ هٝػ اٗذ اقٖٔ ػِيٜب ٝاٗب ٛغيت اّ ٛبضْ ٝٛبعي

 _ اٝػي رأفو يبضٔس 

 _ ٓسبكٚ اُسٌٚ 

ىهٚ اهلل ثكلِٚ سِئبٕ ٝػٔذ االكواػ اُلاه ٝأٗلن عبكد اُسٔبء ٓوٙ افوي ػِي ٛبعٞكب ٝه

ٓٔب هىهٚ اهلل ػيص ٝكٍٞ ٗبثذ ػِي اَٛ ؽبهرٚ ٝظٖ اٗٚ سي٘ؼْ ثبُغ٘ٚ كي ؽؿٖ اث٘ٚ 

ٝىٝعزٚ اُي ٜٗبيٚ اُؼٔو ؽزي غجبػ يّٞ ٖٓ االيبّ ًبٗذ اُطٔس ضليلٙ اُؾواهٙ ًٝبٕ ٛٞ 

يػوؿ ٓ٘بكيب ػِيٚ ٖٓ  ٝضٔس اُليٖ يجبضوإ ػِْٜٔ كي أُؾغو ًبُؼبكٙ ٝسٔغ غٞد اؽل

 ثؼيل ٝٛٞ يػؼل اُغجَ ٝ يوٍٞ 

 _ اٗون اثٞى يبٓؼِْ ٛبعٞكب 

 روِع ٝعٚ ٛبعٞكب ٝرؼغت ٝػول ؽبعجيٚ ٝهبٍ ُِوعَ 

 _ كي ايٚ يبعلع ؟ 

_ ػسبًو ٗبغو اُلُٝٚ ٛغٔذ ػِي اُـٞهيٚ ٝاالثغيٚ ٝاُؾكبثٚ ٝاُلهة االؽٔو ٝكافِٚ ػِي 

ُْٜ يزؼبهى ٓؼبْٛ  اُغٔبُيٚ ٝاثٞى ُْ هعبُٚ اُؾبهٙ ٝفبهط  

 _ يزؼبهى ٓؼبْٛ ُيٚ ؟

_ ػسبًو ٗبغو اُلُٝٚ ثزٜغْ ػِي اُؾبهاد ٝثزوزَ ٝرٜ٘ت ًَ ؽبعٚ كي قويوٜب ػطبٕ 

 يسيكوٝ ػِي اُوبٛوٙ  

 _ ٝاُطوقٚ هاؽذ كيٖ ٝاُغ٘ٞك اُسٞكاٗيٖ 

_ اُطوقٚ سبثذ اُجِل ٝٛوثذ كع ِٓؼ ٝكاة ٝاُغ٘ٞك اُسٞكاٗيٖ هاؽٞ ػِي اُػؼيل ثيوزِٞ 

الٛبُي ٝاُ٘سٞإ ٝاالقلبٍ ٝٓص سيجيٖ ؽل ٝثيسوهٞ ًَ ؽبعٚ ٝاثٞى ُٔب ػوف قِغ كي ا

 ػطبٕ يزؼبهى ٓغ ع٘ٞك ٗبغو اُلُٝٚ هجَ ٓبيلفِٞ ػِي اُغٔبُيٚ ٝينثؾٞ اَٛ اُؾبهٙ 
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اٗزلؽ عسل ٛبعٞكب ٝؿِي اُلٓبء كي ػوٝهٚ ٝكم هِجٚ هػجب ػِي اثيٚ ٝارغٚ ٗؾٞ اُلاه ٛٞ 

ِٔئ ٝعٜٜب ٝهِجٜب ....ؽبِٓٚ اُكلَ ػِي ىهاػيٜب ٝغوؿ ٝضٔس ٝاسزوجِزٚ ىي٘ت ٝاُوػت ي

 هبئال 

 _ اثٞيب كيٖ يب ىي٘ت

_ اُؼسبًو فكلذ ٗسٞإ ًزيو ٖٓ اُؾبهٙ ٝاقلبٍ ٝاثٞى فوط ٝهاْٛ ثبُ٘جٞد ٛٞ ٝهعبُٚ 

 اُؾبهٙ 

كفَ ٛبعٞكب ؿوكزٚ ٝافوط ٖٓ اسلَ اُسويو ٗجٞد ٝسيق ُٚ ٗػَ ؽبك الٓغ ٝاػكي اُ٘جٞد 

ق ٝغوؿ كي ىٝعزٚ هبئال ُطٔس ٝافن ٛٞ اُسي  

 _ فبُي ثبُي ٖٓ آي يبىي٘ت ٝاهلِي ػِيٌْ ثبة اُلاه ٝٓبؽلش يقوط 

فوط ٛبعٞكب يوًؽ ٓضَ اُضٞه اُٜبئظ ٝٓؼٚ ضٔس اُليٖ غٞة ؽي اُغٔبُيٚ ُ٘غلٙ اثيٚ 

ٝاَٛ ؽبهرٚ كٌبٗذ اُغٔبُيٚ رطزؼَ ثؼواى ِٓزٜت ثيٖ كوسبٕ ٗػبه اُلُٝٚ ػِي فيُْٜٞ 

بثيذ ٝثلأد رقٞه هٞاْٛ ٝيزوٜووٕٝ ٝيسوف ٖٓ اٛبُي اُؾبهٙ اُؼطبهاد ٝاٛبُي اُؾبهٙ ثبُ٘ج

ثيٖ هزيَ ٝعويؼ ٝرسوة اُقٞف اُي هِٞثْٜ ؽزي ظٜو ثيْٜ٘ ٛبعٞكب يػوؿ ٓضَ اُٞؽٞش 

كي اُجويٚ ضبٛو سيلٚ يوًؽ ٗؾٞ كبهً ػِي كوً ًبٕ ثٔضبثٚ اسل يوًؽ رغبٙ كويسزٚ 

لٓب اهزوة ٓ٘ٚ اقبػ ٛبعٞكب هأً ٝاُلبهً يزغٚ ٗؾٞ ٛبعٞكب ثلوسٚ ضبٛوا سيلٚ ٝػ٘

 اُلوً ثؿوثٚ سيق ٝاؽلٙ ٝسوف اُلوً ٝاُلبهً ٝقؼ٘ٚ ٛبعٞكب ثسيلٚ ٝغوؿ هبئال 

 _ اٗب أُٞٝد ..... اٗب ٛبعٞكب 

ٝهلي ٗؾٞ كبهً افو ٝاسوكٚ ٖٓ كوسٚ ٝقؼ٘ٚ ثسيلٚ ٝأػزِي اُلوً ٝهاػ يوزَ كوسبٕ 

ٗذ ركيؼ ثوأً اُلبهً ٖٓ كٞم ٗبغو اُلُٝٚ ثسيلٚ ًبُٔغٕ٘ٞ كؿوثٚ سيق ٝاؽلٙ ٓ٘ٚ ًب

ًزليٚ ٝػ٘لٓب ضبٛلٙ اَٛ اُؾبهٙ اغبثزْٜ ؽبُٚ ٖٓ اُنٍٛٞ ٖٓ هٞٙ ٛبعٞكب ٝضواسزٚ كي 

اُوزبٍ كٌبٕ يوبرَ ثٔضبثٚ فٔسٕٞ كبهً ٝضٔس اُليٖ يوبرَ ثغٞاهٙ ثطغبػٚ ال روَ ػٖ 

ٝ ٓسٚ ضغبػٚ ٛبعٞكب ٌُٖ ثواػٚ ٝهٞٙ سيل ٛبعٞكب ًبٗذ ال ٓضيَ ُٜب ًٝأٗٚ هؾغ ٖٓ مئت ا

اُطيكبٕ ٝرٌِٔزٚ هٞٙ فبههٚ  عؼِزٚ يزوعَ ٖٓ كوسٚ  ٝيوبرَ اُؼطواد ثسيلٚ ٝيؿوة 

اُلوً ٌُٔٚ يسوكٚ ػِي االهؼ ٝؾؼٖ اُلبهً ثؼل اُلبهً ٝيِزق اُلوسبٕ ؽُٞٚ كيوبرَ 

كي ضجٚ كائوٙ ٝيوزَ اُؼطواد ْٜٓ٘ ٝيػيؼ ٝ يٌجو ٝيَِٜ ٖٓ ؽيٖ اُي افو ٓٔب ككغ ًَ 

ٝػبكد اُضوٚ ُْٜ ٝضؼوٝ ثإٔ اُ٘ػو هويت كوبرِٞ ٓؼٚ هزبٍ االثكبٍ  هعبٍ اُؾبهٙ اُي اُوزبٍ

 هزبٍ هعَ ٝاؽل ٝاؽزٔٞ ثٚ ٝسٔغ غٞد اؽل اُوعبٍ يوٍٞ 



36 
 

 _ أُؼِْ سِئبٕ ٝهغ ... اثٞ ٛبعٞكب عويؼ 

 كػوؿ ٛبعٞكب هبئال 

 _ ضٔس ضٞف اثٞيب كيٖ ٝضيِٚ ػِي اُجيذ 

ٝظَ يجؾش ػ٘ٚ ٝسف سبؽٚ اُغٔبُيٚ صْ ُٔؼ اثيٚ ٝضٔس يؾِٔٚ ثيٖ ىهاػيٚ ٝكٓبء رزسبهف 

ٖٓ هأً سِئبٕ كػوؿ ٝعٖ ع٘ٞٗٚ ٝهبرَ ثطواسٚ ًٝأٗٚ يزِجسٚ اُق هعَ كؾَٔ ٗجٞد 

ٝعلٙ ػِي االهؼ كي يلٙ اُيسوا ٝسيق كي يلٙ اُئ٘ي ًٝبٗذ ؾوثٚ ٝاؽلٙ ٖٓ ٗجٞرٚ ًليِٚ 

ؽغو ٝؾوثٚ سيق روسْ هعَ ٗػليٖ ٝٓزِئ عِجبثٚ ٝٝعٚ إ رٜطْ عٔغٔٚ هعَ ًٝأٜٗب 

كٓبء ٝرٌبصو ػِيٚ اُلوسبٕ ثقيُْٜٞ كي ضجٚ كائوٙ ٌُ٘ٚ هلي ػِي اؽلْٛ ٝأسوكٚ ٖٓ ػِي 

كوسٚ ٝافن روسٚ يؾزٔي ثيٚ ٝهٓي ٗجٞرٚ ػِي االهؼ ٝركبيود اُوهبة ٝٛٞ يػوؿ 

 ٝيػيؼ 

 _ اٗب أُٞد  اٗب ٛبعٞكب 

لُٝٚ فبهط اُغٔبُيٚ ربهًيٖ فِلْٜ ٓب سِجٞٙ ٖٓ ثؿبئغ ٛوة ٓب رجوي ٖٓ كوسبٕ ٗبغو اُ

ٝاهٔطٚ ٝٗسبء ٝاقلبٍ ٝأٓٞاٍ  ٛبهثيٖ اُي ؽي اُلهة االؽٔو أُالم االفيو ُْٜ كْٜ سيكوٝ 

ػِيٚ هجَ ٓؼوًٚ اُغٔبُيٚ ُْٝ يغلٝ ٓوبٓٚ ٖٓ االٛبُي ًٔب ٝعلٝٛب ٛ٘ب كي ؽي اُغٔبُيٚ 

ٖ فٔسٕٞ ٝكفَ ٛبعٞكب اُؾبهٙ ٓؾٍٔٞ ًٝبٕ يوله ػلكْٛ ثٔبئٚ كبهً ٝهزَ ْٜٓ٘ اًضو ٓ

ػِي االػ٘بم ًَٝ االٛبُي رٜزق ثأسٔٚ ٓزؼغجيٖ ٖٓ هٞرٚ ٝضغبػزٚ اُزي كبهذ ًَ رػٞه 

 ؽزي ٛٞ ٗلسٚ رلبعبء ثٔب كؼِٚ ُْٝ يلهى ًيق ظٜود ًَ ٛنٙ اُوٞٙ أُقزجئٚ ثلافِٚ 

ٝعلٙ ػِي  اغكق اٛبُي اُؾبهٙ آبّ كاه ٛبعٞكب ؽي٘ٔب كفَ ُيكٔإٔ ػِي اثيٚ ٝكٞه كفُٞٚ

االهيٌٚ ٓسزِوي ػِي ظٜوٙ ٝؽُٞٚ آٚ ٝىي٘ت ٝضٔس ٝؾٔبؾٚ ػِي هأسٚ كغِس ػِي 

 هًجزيٚ ٝٓسي ًق يل اثيٚ  ٝهبٍ ُٚ ٝاُلٓغ اٗلغو ٖٓ ػي٘ٚ 

 _ اُق سالٓٚ ػِيي يب أثٞيب يبهيذ ً٘ذ ثلاُي 

 ثزسْ سِئبٕ ٝهبٍ 

اُطوي ثوي _ ثؼل اُطو ػِيي يبٝؽص اُؾبهٙ ..... كا عوػ فليق اقٖٔ .... ػٔو   

 كي٘ظو ٛبعٞكب ٗؾٞ ضٔس ٝهجَ إ يسأٍ يغيجٚ هبئال 

 _ اقٖٔ يبٛبعٞكب .... اثٞى ثقيو ٝهلل عوػ ثسيف 
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 ئسي سِئبٕ يل اث٘ٚ ٝيوٍٞ 

 _ قٔ٘ي ػِٔذ ايٚ 

 _ ٛوثٞ ػِي اُلهة االؽٔو ٝاُؾٔلهلل 

 _ ٓبرلوؽص هٞي ٛيوعؼٞ ربٗي ٝئٌٖ يوعؼٞ هجَ اُلغو 

 كيوٍٞ ضٔس ُسِئبٕ 

 _ اقٖٔ يبٓؼِْ سِئبٕ ُٞ هعؼٞ ربٗي ٛ٘ليْٜ ػِوٚ سق٘ٚ ىي كي 

 ٗظو سِئبٕ ُطٔس ٝٛبعٞكب ٝهبٍ ُْٜ 

_ الىّ ٗؾٔي اُؾبهٙ ٝاِٜٛب ٖٓ ًالة االرواى .... اُ٘سٞإ ٝاالقلبٍ ٝاَٛ اُؾبهٙ كي ههجزي 

 هث٘ب ػكبى هٞٙ اُغجبٍ الىّ ر٘ػو ثيٜب اُؿؼيق ٝروك ثيٜب أُظبُْ ٝأٝػبى ٝاُزُٞي يّٞ

 اُيؽق 

 _ ٓبرقلص يبأثٞيب اهربػ اٗذ ثس ٝٓبرطبُص ْٛ ؽبعٚ 

 _ يبضٔس اُؾبعٚ اُِي ارسوهذ الىّ روعغ الغؾبثٜب اُٜ٘بهكٙ 

 _ اُؾبعٚ ًِٜب ثوٙ يبٓؼِْ ٓبرقلص .... اهربػ اٗذ ٝاُػجبػ هثبػ 

_ ال ال فل ٛبعٞكب ٝهٝؽٞ ٝىػٞ اُؾبعٚ اُِي هعؼذ ػِي اغؾبثٜب ٝاقٖٔ ىي٘ت ٝاّ 

يب .ٛبعٞكب ٓؼب  

اغكلذ االٛبُي ؽٍٞ ضٔس ٝٛبعٞكب ٝسف اُؾبهٙ ٝثغٞاهٛٔب عٔيغ ٓبسِت ْٜٓ٘ ٝثلاء 

ٛبعٞكب كي رٞىيغ أُسوٝهبد اُي اغؾبثٜب ٝسف ٛزبف االٛبُي ُٚ صْ رولّ اؽل اُوعبٍ ُٝضْ 

 ًزق ٛبعٞكب هبئال

ٝاؽل  _ اؽ٘ب هعبُٚ ٝث٘وله اُواعَ اُغلع ... ٖٓ اُٜ٘بهكٙ اٗب ٓؼبى ًزلي كي ًزلي ٝاػزجوٗي

 ٖٓ هعبُزي 

صْ هكغ ٗجٞرٚ ٝؽيب ٛبعٞكب ٝرزبثغ فِلٚ ًَ هعبٍ اُؾبهٙ يِضٕٔٞ ًزق ٛبعٞكب ٝي٘ؿٕٔٞ اُيٚ 

ْٝٛ يٜزلٕٞ ثأسٔٚ ٝاصويٖ كيٚ ... يؾِٕٔٞ اهٝاؽْٜ ػِي ًلٞكْٜ ٝضؼو ٛبعٞكب ثإٔ ػِي 

ًزلٚ ؽَٔ صويَ اصوَ ٖٓ عجَ أُوكْ ٝػي٘بٙ ؽبئوربٕ يزلؾع ٝعٞٙ هعبٍ ٝاقلبٍ اُؾبهٙ 
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كزولّ ػلٙ فكٞاد ٝهكغ يلٙ ؽزي يسٌذ اُ٘بً ٝثؼل إ ػْ اُٜلٝء ٝضؼو اُغٔيغ اٗٚ يوؿت 

 كي هٍٞ ضئ هبٍ ثػٞد ًبُغجَ 

_ يبأَٛ اُؾبهٙ ... يب أَٛ ٓػو الىّ رلٜٔٞ إ كي فكو ًجيو ػِي ٓػو فكو ٖٓ هِت 

اُجِل كي اُوبٛوٙ الىّ ٗوق ٝهلٚ هاعَ ٝاؽل الىّ ٌٕٗٞ ايل ٝاؽلٙ ػطبٕ ٗؾٔي ثالكٗب ٓػو ، 

اْٛ ٖٓ اُق ٝاؽل ىي ٛبعٞكب اٗب آٞد ػطبٌْٗ ٝػطبٕ اُجِل كي رؼيص ٝهلل ٝهلل ًٔبٕ ٓوٙ 

اٗب ػ٘لي اسزؼلاك آٞد ٝال اٗي اضٞف ٝاؽل ٌْٓ٘ هبػل كي ثيزٚ فبيق ثس الىّ رسؼلٝٗي 

الٕ اُقكو ُسٚ ٓٞعٞك ٝٛيوعغ ربٗي الىّ ٗؾبهثٚ ٖٓ اُٜ٘بهكٙ الىّ ٗطزـَ ٓغ ثؼؽ ٌٕٝٗٞ 

لٙ ػطبٕ فبقو ثِل ٝاؽلٙ ايل ٝاؽ  

ٛزلذ اُ٘بً ثأسْ ٛبعٞكب ٝٝغِذ اُوِٞة اُؾ٘بعو ٝأٗلغود اُلٓٞع ٖٓ اُؼيٕٞ كػوؿ 

 ٛبعٞكب كيْٜ ٝهبٍ 

 _ ٓػو ... ٓػو ... ٓػو

 ٝهكك اُ٘بً ٖٓ فِق ٛبعٞكب اسْ ٓػو ِٝٓئذ اغٞارْٜ اُغٔبُيٚ ًِٜب .

ًٝبٗذ ٛ٘بى اغٞاد افوي كي ؽي اُؿوة االؽٔو اغٞاد غواؿ رقوط ٖٓ هِت ٝؽ٘غوٙ 

يٞسق ثي هبئل اُغ٘ل أٌُِق ثزأٓيٖ ٝاُسيكوٙ ػِي اؽيبء اُوبٛوٙ ًبٕ يػوؿ ؿيظب ٓٔب 

ؽلس ُغ٘ٞكٙ ثؼلٓب ػبك ُٚ ٓبرجوي ْٜٓ٘ ٝسٔغ هٝايٚ اُغ٘ٞك ُٔب ؽلس ُْٜ ٖٓ ٛبعٞكب 

ٔب اظٜوٙ ٖٓ ثواػٚ كي اُوزبٍ ٝاُوٞٙ اُغجبهٙ . ٝاضزؼَ أُِوت ٖٓ اُغ٘ٞك ثأسْ اُطيكبٕ ُ

 يٞسق ؿيظب ؽزي اٗٚ اضٜو سيلٚ ٝهزَ اؽل اُغ٘ٞك ثؼلٓب هبٍ ُٚ 

 _ كا ٓص ث٘ي اكّ .... كا ضيكبٕ ... ًبٕ ثيزؾوى ىي اُويؼ ٝٓٞعٞك كي ًَ ٌٓبٕ كي اُؾي 

ٓوإٝ ثي ؾبثف  ٌُٖ يٞسق ثي اُوبئل اُؼضٔبٗي أُزٔوك ُْ يٜلاء ثوزَ ع٘لي كأٓو ثٔضٍٞ

اُؾِٔٚ آبٓٚ ُْٝ يِجش سٞي كهبئن ًٝبٕ ٓوٝإ يوق آبٓٚ  كافَ اؽل ثيٞد االصويبء اُزي 

 ارقنٛب ٓوو ٝٓسٌٖ ُٚ هبئال 

 _ رؾذ آوى يٞسق ثي 

 _ اٗب ػبيي اكْٜ ايٚ اُِي ؽػَ كي اُغٔبُيٚ كٙ ؟

 _ ٓغوك ٓوبٝٓٚ ضؼجيٚ ىي ثبهي االؽيبء ٝٛ٘أكة اُؾي ًِٚ 

بء اُِي سيكوٗب ػِيٜب ٝػِي اِٛيٜب ٓكوكٝش اُغ٘ٞك ثوٙ اُؾي ٝهزِْٞٛ _ ال ًَ االؽي  
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_ يٞسق ثي اٗب ػبييى رٜلاء كي ٓغوك اٛبُي ٓبيؼوكٞش ؽبعٚ ػٖ اُؾوة ٝاٌُو ٝاُلو 

 ٝكٕ٘ٞ اُوزبٍ ٖٝٓ أُإًل إ ػلك االِٛي ًبٕ اؾؼبف ػلك اُغ٘ل اُِي ثؼز٘بْٛ ٛ٘بى 

هاً صالصٔبئٚ كبهً ٝرؼسٌوٝ كي ؽي _ اسٔغ يب ٓوٝإ اٗب ػبييى اٗذ رقوط ػِي 

 اُغٔبُيٚ ٝرغيت ُي هاً اٌُِت اُِي اسٔٚ ٛبعٞكب هجَ قِٞع اُطٔس 

 _ آوى يٞسق ثي ٌُٖ ٛبعٞكب كا ٓص ْٜٓ ػطبٕ ٗغيت هاسٚ ٝيبفل ٝؾغ اًجو ٖٓ ٝؾؼٚ 

_ اٗب ٓص ٛسز٘ي ُٔب يزُٞل ثكَ ٝسف االٛبُي ٝيِْ اُ٘بً ؽٞاُيٚ ... ٛبعٞكب كا الىّ يٌٕٞ 

ُِ٘بً ًِٜب هجَ ضوٝم ضٔس ثٌوٙ ػجوٙ   

 ٝهجَ إ ي٘ػوف ٓوٝإ ثي رٞهق ُؾظٚ ٝهبٍ 

 _ يٞسق ثي ٌٖٓٔ سإاٍ 

 _ ارلؿَ 

_ ُيٚ ٓبٗسيكوش ػِي هػو اُٞاُي ٝٗؼِٖ ٗبغو اُلُٝٚ سِكبٕ اُجالك ٝاسزوالُٚ ثؾٌْ ٓػو 

ػٖ اُلُٝٚ اُؼضٔبٗيٚ  ٝثؼلٛب ٗأكة االٛبُي ٝٗسيكو ػِي اُوبٛوٙ ػٖ قوين اُطوقٚ 

ٞغب إ ًَ اُلوسبٕ اُِي كي اُوبٛوٙ رؾذ آو ٗػبه اُلُٝٚ فػ  

_ ػطبٕ اٗذ ؿجي ٓوٝإ ثي .... ػيٍ اُٞاُي ٝاػالٕ ٗبغو اُلُٝٚ سِكبٕ كي رؾلي ٝاؾؼ 

ُِجبة اُؼبُي ٝكٙ ٛيقِي اُسِكبٕ يؾوى عيص ُٔؾبهثٚ ٗبغو اُلُٝٚ ٝسؼبرٜب اُغ٘ٞك 

أُزٔوكيٖ ٛبيؾوثٞى ٝعيص اُسٞكاٗيٖ اُِي ٛوثٞ ػِي اُػؼيل ٛيؾوثٞى ٝاَٛ ٓػو 

اُسِكبٕ ثيؾوة فبهط اسٞاه اُوبٛوٙ ٌُٖ كوغزي اُٞؽيلٙ اٗي رسيكو ػِي اؽيبء اُوبٛوٙ 

ٝثؼلٛب رؾبغو اُغ٘ٞك اُسٞكاٗيٖ كي اُػؼيل ٝكٙ آو سَٜ .... ٝثؼل ٓبرؾٌْ سيكوري ػِي 

بٕ ِْٗ اُجالك ٝرلوك سِكبٗي ٛيجوي سَٜ رؼيٍ اُٞاُي ٝٗػت ٗبغو اُلُٝٚ سِكبٕ ٝٗوله ًٔ

ػلك ًجيو ٖٓ اُوػبع اُِي ٓٞعٞكٙ كي اُطٞاهع ٝٗوٓيٜب آبّ اُسِكبٕ اُؼضٔبٗي ٗوٛوٚ ثيٜب 

ٝثؼلٛب ٗؾبهثٚ  ٝأٝػي ر٘سيي إ اؽ٘ب ٓطززيٖ ع٘ٞكٗب كي اُػؼيل ثيؾبهثٞ اُغ٘ٞك 

اُسٞكاٗيٖ ٝاُجبهي كي اُجؾيوٙ ٝأُ٘ػٞهٙ ٝٝعٚ ثؾوي ُِٝي كؿَ ٖٓ اُغ٘ٞك ٓؼبٗب ٛ٘ب كي 

 اُوبٛوٙ 

هأيي سِيْ ٌُٖ _   

 كوبقؼٚ يٞسق ثي ٝهبٍ كي ؽيّ 
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 _ ًلبيٚ ًالّ ٝهٝػ عٜي اُغ٘ٞك ُِقوٝط  ػِي اُغٔبُيٚ 

أٗػوف ٓوٝإ ٝفوط ٖٓ ٓوو يٞسق ثي ٝأرغٚ ٗؾٞ ع٘ٞكٙ ٝثلاء كي رغٜييْٛ ٝرغٜيي 

اُقيَ ٝاُلهٝع ٝاُسيٞف ٝأفن ؽِٔٚ ٖٓ صالصٔبئٚ كبهً ٝهًت كوغٚ ٝأرغٚ غٞة ؽي 

غو ٝٓغ ٗسٔبد اُلغو ٝهجَ ثيٝؽ ٗٞه اُطٔص ًبٕ ػِي اػزبة ؽي اُغٔبُيٚ هواثٚ اُل

اُغٔبُيٚ ٝاُسٌٕٞ ٝاُٜلٝء يسيكو ػِي اُؾبهٙ ًِٜب كٌَ اُلًبًيٖ ًبٗذ ٓـِوٚ ٝاُػٔذ 

يسيكو ػِي أٌُبٕ ال غٞد سٞي غٞد اُويبػ اُزي رٜت ػِيْٜ ٖٓ عٚ اُطوم ٝكي 

اكو اُغيبك ٝغٜيِٜب ثلاء ئِئ فكٞاد ئِئٜب اُؾظو ثلاء يزسَِ اُغ٘ٞك كافَ اُؾبهٙ ٝؽٞ

أهعبء اُؾي ًٝإٔ اُؾبهٙ فبٝيٚ رٔبّ ٖٓ اُجطو ٝظَ يزبثغ ٓوٝإ ثي ث٘ظوٙ أُ٘بىٍ 

ٝاُلًبًيٖ ٝاُغ٘ٞك اُزي رزولّ ؽزي رٞؿَ رٔبّ ٛٞ ٝع٘ٞكٙ كافَ اُؾبهٙ ٝاغجؾذ اُجيٞد 

ق كجلاء ػِي يسبه ٝئيٖ اُغ٘ٞك ٝال ٓقوط ُْٜ سٞي اسزٌٔبٍ اُكوين اٝ اُؼٞكٙ اُي اُقِ

يزسوة اُوِن اُي هِت ٓوٝإ ُؼلّ ٝعٞك اي ٓوبٝٓٚ ٝظٖ إ ػ٘ػو أُلبعبءٙ كي فلٓزٚ 

ؽزي اٗزجٚ ُسوٞـ ؽغو غـيو اُؾغْ ثغٞاهٙ ك٘ظو اُي االػِي ُيغل قوف ضقع ي٘ظو ُٚ 

ٖٓ اػِي اسكؼ اؽل أُ٘بىٍ ٝغوؿ كي ع٘ٞكٙ ُززواعغ الًزطبكٚ ٌُِٔيلٙ اُزي ٝهغ كيٜب ٌُٖ 

اٗزٜي ثؼل إ سل اٛبُي اُؾبهٙ أُ٘لن االٓبٓي ُٜب ثؼوثبد اُقؿبه ٝاٌُبهٝ  ٝهذ اُزواعغ هل

ٓٔب ككغ ٓوٝإ ُِزولّ ثٌَ سوػٚ  ٝٛٞ يػوؿ كي ع٘ٞكٙ ٌُٝ٘ٚ ريوٖ إ أُٞد ٛٞ اُسجيَ 

اُٞؽيل ُِقوٝط ٖٓ رِي اُؾبهٙ ٝاُؾي ثؼل إ رْ غل أُقوط أُبٓي ُِؾبهٙ ثؼوثبد اٌُبهٝ 

ٛبُي ٝاُوعبٍ كي ئُوبء اُؾغبهٙ ٖٓ كٞم اسكؼ أُجبٗي ؽزي اٗٚ ٝػوثبد اُقؿبه ٝاثلاء اال

ًبٕ يِيّ اهثغ هعبٍ اضلاء ُوكغ ؽغو ٝاؽل ٝرؼبُذ غيؾبد اُغ٘ٞك ٝاُػواؿ ٝثؼل إ ٓبد 

ٗػلْٜ ٝؾؼلذ هٞٙ اُ٘ػق االفوفوط ػِيْٜ ٛبعٞكب ٝهعبٍ اُؾي ٖٓ ًَ ٗػت ٌٝٓبٕ 

ل إ ًبٗٞ ٓقزجئيٖ كي اٗزظبه اضبهٙ ٖٝٓ اثٞاة اُجيٞد ٖٝٓ اُطوٞم ٝاُؾٞاهي أُغبٝهٙ ثؼ

اُٜغّٞ ٖٓ ٛبعٞكب ًٝبٕ اُوزبٍ اضوً ٓب يٌٕٞ ٝثوع ٛبعٞكب كي اُوزبٍ ثسيق ًٝأٗٚ ُٝل 

كبهً ًٝبٕ اضل ثواػٚ ػ٘لٓب اُزوف اُ٘جٞد ٖٓ ضٔس ثؼل إ سوف سيلٚ ٝهزَ اُؼطبهاد 

لوسبٕ ٝركبيود اُوؤًٝ ٝرؾكٔذ اُؼظبّ ٝرؾطٔذ عٔبعْ اُلوسبٕ ٝضن اُؼطواد ٖٓ اُ

اُي ٗػليٖ كٌبٕ ٓضَ اُضٞه اٝ اُٞؽٞش كي اُجويٚ غيؾبرٚ رِٜت اٛبُي اُؾبهٙ ًِٝٔب ًجو 

 هكك اُؼطواد ٖٓ اَٛ اُؾبهٙ ًِٔٚ اهلل اًجو ٖٓ فِلٚ 

 

ٝثي٘ٔب ًبٕ ٓوٝإ ثي ػِي كوسٚ يوبرَ ثطواسٚ ككبػب ػٖ هٝؽٚ ٝاالَٓ كي اُ٘غبٙ ٝاُقوٝط 

ػِي ٛبعٞكب ٝٛٞ يوبرَ  ًٝبٗذ ٗظوٙ ٝاؽلٙ ٖٓ اهؼ اُغٔبُيٚ يلاػت ٓقيِزٚ سوف ٗظوٙ 

ًليِٚ ثٔؼوكزٚ كٜٞ االسل ٝاُويؼ ٝأُٞد اُني يسيو ػِي هلٓيٖ ٛٞ اُوٞٙ اُغجبهٙ ٝأُٜبهٙ 
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كي اُوزبٍ كزولّ ٓوٝإ ثي ثلوسٚ ٗؾٞٙ ٝهكغ سيلٚ كي اُٜٞاء ٝهجَ إ يكؼٖ ٛبعٞكب ٖٓ 

ٞٙ كي ػيٖ ٛبعٞكب اهثٌذ اُقِق غبػ ػِيٚ ثأسٔٚ ك٘ظو ُٚ ٝرأًل اٗٚ ٛٞ ٌُٖ ٗظوٙ اُو

ٓوٝإ ٝعؼِزٚ يلٌو ُؾظٚ هجَ إ يكؼ٘ٚ ٓٔب سٔؼ ُٜبعٞكب ثبهكغ ٗجٞرٚ آبّ ٝعٜٚ يزِوي ثٚ 

ؾوثٚ سيق ٓوٝإ اُزي اسوكزٚ ػِي االهؼ ٝعؼِذ عسلٙ يٜزي ٝرقٞه هٞاٙ ٝيسوف 

 اُ٘جٞد ٖٓ يلٙ ٝهجَ إ يزِوي اُؿوثٚ اُضبٗيٚ ٖٓ ٓوٝإ اُزوف سيق ٖٓ ػِي االهؼ ٝرِوي

ػِيٚ ؾوثٚ ٓوٝإ ُِٔوٙ اُضبٗيٚ صْ ثقلٚ ٝهضبهٚ ٓؼٜٞكٙ ٓ٘ٚ هكغ سوط اُؾػبٕ ٝسوف 

ٓوٝإ ػِي االهؼ ٝرِوي ػلٙ ؾوثبد هٞيٚ ٝػ٘يلٚ ٝسويؼٚ ٖٓ ٛبعٞكب ٌُ٘ٚ رالهٜب ٝظَ 

يجبهى ٛبعٞكب ًِٝٔب صجذ آبٓٚ ًِٔب رسوة اُوػت ٝاُقٞف اُي هِت ٓوٝإ كٜٞ ُْ يالهي 

ثؼل إ ٗلل غجو ٛبعٞكب ٖٓ أُجبهىٙ ٝهؿت كي ؽسْ أٓو أُجبهىٙ ػلٝ ثٜنٙ اُوٞٙ ٖٓ هجَ ٝ

ؾوة ٓوٝإ ثولٓٚ كي غلهٙ ؾوثٚ هٞيٚ عِزٚ يسوف ُِقِق ثؼل إ ًسو اؽل اثٞاة 

 أُ٘بىٍ 

سوف ٓوٝإ كافَ اؽل أُ٘بىٍ ػِي اصو هًِٚ ٛبعٞكب ُٚ كٜ٘ؽ ٝٓسي سيلٚ ٝاقِن ُسبهيٚ 

ُي االػِي ٝثبهىٙ ٓجبهىٙ اُلوسبٕ كزؼغت اُويؼ ٗؾٞ سكؼ أُ٘يٍ ٌُٖ ٛبعٞكب ارجؼٚ ا

 ٓوٝإ ُٜٔبهرٚ ٝغوؿ هبئال 

 _ اٗذ ضكبٕ 

 هبٍ ٛبعٞكب ثوٞٙ ٝؽسْ 

 _ اٗب ٓػوي .... فيو ع٘ٞك االهؼ 

 ٝػ٘لٓب ضؼو ٓوٝإ ثإٔ اُٜيئٚ ٝأُٞد ٛٞ ٓػيوٙ غوؿ كيٚ هبئال 

 _ اٗب ٓوٝإ ثي هبئل اُؾِٔٚ 

كزٞهق ٛبعٞكب ػٖ أُجبهىٙ ٝاهزوة ٓ٘ٚ ٝٛٞ ضبٛو سيلٚ كي ٝعٚ ٓٔب ككغ ٓوٝإ ثوٓي 

سيق ثؼيلا ُيطٜو اسزسالٓٚ ك٘نع ٛبعٞكب فٞمٙ ٓوٝإ ُٝلٚ سبػلٙ اُني يطجٚ عجَ أُوكْ 

 ؽٍٞ ػ٘وٚ ٝٝؾغ ٗػَ اُسيق ػِي غله ٓوٝإ ُِزٜليل ٝهبٍ ُٚ 

ؼيص _ هٍٞ ُِؼسبًو رسزسِْ ٝروٓي سِؾٜب ٝاٗب ٛسيجي ر  

ٝثؼل روكك ٝػ٘بك ٖٓ ٓوٝإ عوػ ٛبعٞكب غله ٓوٝإ ث٘ػَ اُسيق كأٗلكغ ٗؾٞ غٞه 

 اُسكؼ ٝغوؿ كي اُغ٘ٞك ٝأٓوْٛ ثبالسزسالّ 
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اٗوؿي ٗػق اُٜ٘به ٝػسبًو ٓوٝإ ثي رؾَٔ اُوزِي ٝاُغوؽي ٝرؿغ اُغٔيغ كٞم ػوثبد 

ٔؼِْ سِئبٕ ًبٕ اٌُبهٝ ٝضٔس اُليٖ ٝسف اُؾبهٙ يؾػب ٝيؼل اُسيٞف ٝاُلهٝع ٝاُقيَ ٝاُ

يوق ٓؼْٜ يؾػي ػلك االسوا ٝاالقلبٍ رِٜٞ كي اُؾبهٙ ؽٍٞ اُغ٘ٞك أُويليٖ ٝيػوفٕٞ 

ٝيِؼجٕٞ ثبُؼػب ًٝأْٜٗ كي ٓؼوًٚ ًَٝ ْٜٓ٘ يػوؿ ػِي غليوٚ ٝيوٍٞ اٗب ٛبعٞكب ُْٝ 

يؿبٛي االقلبٍ اؽل كي اُؼلك ٝاٌُضوٙ ؿيو اُنثبة اُني ِٓئ اُؾبهٙ . ٝٓغ كغو اُيّٞ اُضبٗي 

زيوظ يٞسق ثي ػِي كبعؼٚ ُْ يزٞهؼٜب اثلا كِْ يغل ع٘ٞك ؽِٔزٚ اُزي اهسِٜب اُي اُغٔبُيٚ اس

ػبئلٙ ُٚ ثَ ٝعل اضجبٙ ؽضش رٌبك رٌٕٞ كيٜب اُوٝػ ٓؼِوٚ كي ٓلفَ اُؾي ٝػِي هأً 

 ٓوٝإ ثي ٝههٚ ٌٓزٞة ػِيٜب 

ٝضؼت ٓػو  ) ثسْ اهلل اُوؽٖٔ اُوؽيْ  اٗٚ ٖٓ ٛبعٞكب ػجل اهلل اُلويو ٝفبكّ اَٛ ؽبهرٚ

اهؽَ رسِْ ، اهؽْ اَٛ اُؾبهاد ٝاالؽيبء ٗوؽٔي ٝٗؼيلى اُي اِٛي سبُٔب ٝاال فوع٘ب ػِيي 

 ٖٓ ًَ ٌٓبٕ( 

 

عِس ٛبعٞكب ٓزٌئ ػِي كواضٚ ثغٞاه ىٝعزٚ يؾزسي ًٞة ٖٓ اُغ٘يثيَ ٝ يسز٘طن ٗسٔبد 

اُػيق ٝهذ اُؼػو ٝٛٞ ضبهك اُنٖٛ ٝظٜو كي ػ٘يٚ اُؾَٔ اُضويَ كأهزوثذ ٓ٘ٚ ىٝعزٚ 

 هبئِٚ 

_ اُ٘بً ًِٜب كي اُؾبهٙ ٝاُؾبهاد اُِي ع٘ج٘ب ٓبُٜبش ؿيو سيوري ٝاُِي ػِٔزٚ كي ع٘ٞك 

 ٗبغو اُلُٝٚ 

 _ اُ٘بً ؿالثٚ يبىي٘ت ػبييٙ اي ؽل يؾزٔٞ كيٚ ٝٓص ػبيييٖ يػلهٞ إ اُؾبٓي ٛٞ اهلل 

هلل _ ثس هث٘ب ثوؾٚ هبٍ اٗ٘ب الىّ ٗبفل ثبالسجبة ٝاٗذ هث٘ب عؼِي سجت كي ٗػوٙ اُ٘بً ٝ

 يبسيل ُٞ رطٞف كوؽٚ اُ٘بً ثيي ٓص ٛزوٍٞ اُِي ثزوُٞٚ كٙ 

 _ اٗب ضبيَ ْٛ اُ٘بً ٝٛٔي ْٝٛ آي ٝاثٞيب 

_ سجٜب ػِي اهلل ٝٓبرطبُص ْٛ ؽبعٚ اثلا ... ٛيغوا ايٚ يؼ٘ي اًزو ٖٓ اُِي عوا قت كإ 

 سبٓؼٚ ٖٓ اُ٘بً اٗي ثٌق ايلى كٙ فوعذ هِت ٝاؽل ٖٓ غلهٙ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ 

كب ؾبؽٌب ٝيسوف هكواد ٖٓ اُغ٘يثيَ ػِي عِجبثٚ ٝيوٍٞ ي٘لغو ٛبعٞ  

 _ اهلل يغبىي ضكبٗي يبىي٘ت .. ٝاٗزي غلهزي 
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_ ٝٓػبكهص ُيٚ ٛٞ اٗذ ضٞيٚ قت كي اُؼيبٍ كي اُؾبهٙ ٓبٝهٛبش ؽبعٚ قٍٞ اُٜ٘به ؿيو 

ُؼجٚ ٛبعٞكب ٝاُؼسٌو ٛٞ اُِي اٗذ ػِٔزٚ ضٞيٚ ًلبيٚ إ ؽي اُغٔبُيٚ اُؾي اُٞؽيل اُِي 

ش ػسٌوي ٝاؽل ٓبكٜٞ  

 _ ثس ثبهي االؽيبء ٓزجٜلُٚ يبىي٘ت 

_ ُيْٜ هة اسٔٚ اٌُويْ ٝثؼليٖ هعبُٚ اُؾبهاد اُزبٗيٚ ٓص سبًزٚ ًَٝ يّٞ ٝاُزبٗي ػوًٚ 

 ٓغ االرواى 

_ ثس ٓص هبكهيٖ ػِيْٜ   اٗب ؽبسس إ  الىّ اػَٔ ؽبعٚ ُِ٘بً كي  هث٘ب ػكبٗي اُوٞٙ 

اُ٘بً ٓص ػطبٕ اهؼل اؽٔي ؽبهر٘ب ٝثس  ػطبٕ اسزقلٜٓب كي اُقيو ٝهك أُظبُْ ػٖ  

 _ اال هُٞي يب سيل اٗذ ٓبفلزص يبفٞيب ٖٓ اُؼسٌو ٝاُقيَ ٝال ًبٕ هِجي عبٓل 

_ اال فٞكذ كا ً٘ذ ٓوػٞة ٝسبػذ ًزيو ٝسف اُؼوًٚ ً٘ذ اؽس إ اُسيق ثوي ٝىٗٚ 

يغي ٓيذ هقَ ًٝبٕ ٛبيٖ ػِيب اهٓيٚ ٖٓ ايلي ٝاسزسِْ ٌُٖ ً٘ذ اكزٌو اٗي ُٔب ٛوغ 

اُؼسبًو ٛزجٜلُي اٗزي ٝاثٞيب ٝآي ٝاُٞاك سِئبٕ ً٘ذ اؽس إ كي هٞٙ ؽبُذ كي عسٔي 

 ٝهػطٚ ؿويجٚ ٝاُسيق ثوي كي يلي ىي اُويطٚ

 _ فلذ ٖٓ أُٞد يبسيل 

 _ اٗب فلذ ػِيٌي ٝػِي اُٞاك ٝاَٛ اُؾبهٙ .... ٛٞ كي ؽل يقبف ٖٓ أُٞد 

 _ اٙ ًَ اُ٘بً ثزقبف ٓ٘ٚ 

يق اٗٔب اُِي ائبٗٚ هٞي يزٔ٘ي اُطٜبكٙ ػطبٕ يلٞى ثبُغ٘ٚ ٝهؤيٚ _ اُ٘بً اُِي ائبْٜٗ ؾؼ

 سيلٗب اُ٘جي 

_ اٗب سٔؼذ ٖٓ اُطيـ ٓ٘ػٞه ُٔب ً٘ذ كي اٌُزبة ٝاٗب غـيوٙ اٗب اُطٜيل يطلغ ُسجؼيٖ 

 ٝاؽل ٖٓ اِٛٚ 

 يؼ٘ي ُٞ عوا ُي ؽبعٚ ثؼل اُطو ٛزلفَ اُغ٘ٚ ٝرطلغ ُي ٝرقبكٗي ٓؼبى 

..... ٛٞ اٗزي ٗبٝيٚ رٌزٔي ػِي ٗلسي كٗيب ٝافوٙ ًٔبٕ يبىي٘ذ_ اضلغ ُي ٝافليي ٓؼبيب   

 _ افع ػِيي يبسيل ٝكٙ ًالّ 

 _ أُالكظ ٓالكظ سؼل يبىي٘ت  اٗزي ػبيياٗي آٞد ٝال ايٚ ؟
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كي رِي االص٘بء ًبٗذ ػسبًو يٞسق ثي رغٞة ضٞاهع ٝاالؽيبء رلٛس اٛبُي اُؾبهاد رؾذ 

ثنُي ثَ هزَ اٌُضيو ٖٓ االٛبُي ض٘وب ػِي اثٞاة  اهلاّ اُقيَ اٗزوبّ ٖٓ ٛبعٞكب ُْٝ يٌزلي

 اُوبٛوٙ ٝهكغ هؤًٝ اُ٘سبء ػِي أُوػِٚ ٝرؾٍٞ اُلهة االؽٔو اُي ثوًٚ ٖٓ اُلٓبء 

ٝغِذ االٗجبء اُي ٛبعٞكب اُغبُس ػِي أُوٜي ٖٓ اؽل هعبُٚ االٝكيبء ٌُٖ اُلبعؼٚ ػ٘لٓب 

ُٔٞد يكبهكٛب ك٘زجٚ ُٜب اَٛ كفِذ سيلٙ رورلي اُسٞاك رػوؿ ٓ٘بكيٚ ػِي ٛبعٞكب ًٝإٔ ا

 اُؾبهٙ ًِٜب صْ ٝهلذ آبّ ٛبعٞكب ٝاٗؾ٘ذ ػِي هلٓيٚ روجِٜٔب ٝروٍٞ 

 _ اُؼسبًو فكلٞ اث٘ي ٝمثؾٞا عٞىي .... هعؼِي اث٘ي يبٓؼِْ 

 كيؾبٍٝ ضٔس اُج٘ب اثؼبك اُسيلٙ كيوٍٞ 

 _ اثؼلي يبسذ ... ٝٛٞ أُؼِْ ٛبعٞكب ٓبُٚ ٝٓبٍ ؽبعٚ ىي كي 

ٝيوٍٞ ُِسيلٙ كيسزٞهلٚ ٛبعٞكب  

 _ ثؾن ٖٓ فِن اُسٔٞاد ٝاالهؼ اث٘ي ٛيوعغ ٓبرقليص 

 ٝيأفن اُسيلٙ اُي كاهٙ ٝي٘بكي ػِي ىٝعزٚ ٝيوٍٞ ُٜب 

 _ يبىي٘ت اُسذ كي ؾيلٚ ػ٘لٗب ُؾل ٓب ٗوعغ ُٜب اثٜ٘ب أُقكٞف اًوٓيٜب 

 كز٘ظو ىي٘ت اُي اُسيلٙ كي ػكق ٝرؾزؿٜ٘ب ٝرٞاسيٜب 

 _ اٗزي ٖٓ اٜٗي ؽبهٙ 

اُلهاسٚ  _ اٗب ٖٓ  

_ قت رؼبُي ٛبعجِي عِجيٚ ٖٓ ػ٘لي ٝأُؼِْ إ ضبء اهلل ٛيوعغ ُي اث٘ي ٝاؽ٘ب ٛ٘ب ًِ٘ب 

 اِٛي ٝٗبسيي 

 اٗكِن ٛبعٞكب اُي ضٔس اُليٖ اُغبُس ػِي أُوٜي هبئال 

 _ عٔغ اُوعبُٚ ًِٜب يبضٔس 

 _ فيو يب ٓؼِْ 

 _ ٛ٘٘يٍ اُلهاسٚ 
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 _ ٓسزؾيَ اٗذ ًلٙ ارغ٘٘ذ يبٛبعٞكب كي ٓص ٛزجوي ػوًٚ كي ٛزجوي ؽوة 

 _ ٛي كؼال ؽوة ٝاؽ٘ب ع٘ٞكٛب 

 _ اُ٘بً اُِي ٓؼبى كي ٓص ػسٌو كٍٝ اغؾبة ؽوف 

_ ٛٔب كؼال ٓص ػسٌو الٕ اُؼسٌو ٛٔب االرواى اٌُالة اُِي ثيؾبهثٞ ػطبٕ ؿ٘بئْ اُؾوة آب 

ٓػو هعبُٚ ٓػو ُٔب رؾبهة ثيجوي اسٜٔب ع٘ٞك   

 صْ يزغٚ ٛبعٞكب اُي ٝسف اُؾبهٙ ٝيػوؿ كي اُغٔيغ ٝيوٍٞ 

_ يب اَٛ اُؾبهٙ يبهعبُٚ ٓػو كي يّٞ ٖٓ االيبّ ًِ٘ب ٛ٘ٔٞد اُِي ػبيي ئٞد كي سويوٙ 

ىي اُ٘سٞإ يقِيٚ هبػل ٛ٘ب ٝاٗب ٛؾٔيٚ ثؼٕٞ اهلل أُِي اُغجبه ٝاُِي ػبيي ئٞد هاعَ 

غي ٓؼبيب ػطبٕ ٓص ٛزكِغ ضٔس ثٌوٙ ضٜيل ٝٛٞ ثيلاكغ ػٖ اهؾٚ ٝػوؾٚ ٝضوكٚ ي

 ٝكي ػسٌوي ٝاؽل كي ؽي اُلهاسٚ  

يوق اُغٔيغ ي٘ظو اُي ٛبعٞكب كي غٔذ كٕٝ إ يزلٞٙ اؽل ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ ٓٔب عؼَ ٛبعٞكب 

 يزؼغت ٝيؼٞك ٝيوٍٞ 

_ ٓسز٘يٖ ايٚ ... ٗسٞاٌْٗ اُؼسبًو ثيؼوْٝٛ ِٓف كي اُطٞاهع ٝاُؾبهاد ٓسز٘يٖ ُؾل 

ٞا اقلبُْٜ كي ثكٕٞ ٗسٞاٌْٗ ٓباُؼسٌو اُزوًي ييهػ  

كيػوؿ ًَ هعبٍ اُؾبهٙ ثأسْ ٛبعٞكب ٝيزؾوى ٛبعٞكب ٝٓؼٚ ضٔس اُج٘ب ٝصالصٔبئٚ هعَ ٖٓ 

 هعبٍ اُؾبهٙ ٖٝٓ اٗؿْ اُيٚ ٖٓ اُؾبهاد أُغبٝهٙ غٞة اُلهاسٚ 

ٝغَ ٛبعٞكب اُلهاسٚ ػ٘ل اُظٜو ٝكفِٜب ٓويل ثبُؾجبٍ ٝٓؼٚ ضٔس ػِي ئي٘ٚ ٝٝهق ٝسف 

 اُؾبهٙ ٝرولّ ضٔس ٝسف اُؾبهٙ ٝهبٍ 

 _ يٞسق ثي ... ٛبعٞكب ثيٖ ايلى ٓزٌزق ىي اُقوٝف 

 صْ ؾوة ٛبعٞكب ث٘جٞرٚ ػِي ظٜوٙ ٝاسوكٚ اهؾب ػِي هًجزيٚ 

ًَ ع٘ٞكٙ ًٝبٕ رؼلاكْٛ ال يزغبٝى كقوط يٞسق ثي ٝٝهق آبّ ٛبعٞكب ٝسٔص ٖٝٓ ؽُٞٚ 

اُقٔسيٖ كبهً ٗظوا ُزٔوًن اؿِت ع٘ٞك يٞسق ثي كي ؽي اُلهة االؽٔو صْ ػِي ؽيٖ ؿوٙ 

هكغ ضٔس اُج٘ب ٗجٞرٚ ٝؾوة يٞسق ثي ؾوثٚ هٞيٚ ػِي هاسٚ عؼِزٚ يسوف اهؾب ٝهجَ إ 

س يطزجي ًَ ع٘ٞك يٞسق ثي ٓغ ضٔس ًبٕ ٛبعٞكب رقِع ٖٓ هيٞكٙ ٝاُزوف ٗجٞد ٖٓ ضٔ

ٝهبرَ ضٔس ٝٛبعٞكب ٝسف اُغ٘ٞك ٓضَ اُ٘ٔٞه االسيٞيٚ اٝ االسٞك االكويويٚ صْ ٛغْ ثبهي 
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اُوعبٍ ٖٓ عَ ٌٓبٕ ثؼل إ ًبٗٞ ٓقزجئيٖ ػِي اثٞاة اُؾي كي اٗزظبه غبكوٙ ٛبعٞكب 

ُالضزواى كي اُوزبٍ ُْٝ يلّٝ اُوزبٍ ًضيوا ثَ هجَ امإ اُؼػو ًبٕ ٛبعٞكب يسيكو ػِي ؽي 

ؼلٛب ظَ يجؾش ٝسف اُؾي ػٖ اثٖ اُسيلٙ ؽزي ػضو ػِي صالس اقلبٍ ٝاهسَ اُلهاسٚ ًِٚ ٝث

ضٔس كي قِت اُسيلٙ ُِزؼوف ػِي اثٜ٘ب ٖٓ ثيٖ االقلبٍ ٝػ٘لٓب ػضود االّ ػِي قلِٜب 

 اثزسْ ٛبعٞكب هبئال

 _ اُؾٔل هلل 

ٌُٖ سوػبٕ ٓب اًزطق ٛبعٞكب إ يٞسق ثي ٛوة ٖٓ اُلهاسٚ ٝسف أُؼوًٚ كأٓو ضٔس 

عبٍ ثؾٔبيٚ ؽي اُلهاسٚ ٝاُغٔبُيٚ ٝأفن ٓؼٚ ٓبئٚ هعَ ٝرؾوى غٞة ؽي ٝثبهي اُو

أُـوثِيٖ ًٝبٕ اُوزبٍ ٛ٘بى اضوً ٝاػ٘ق ٓب يٌٕٞ ثيٖ ٛبعٞكب ٝػسٌو يٞسق ثي ٌُٖ 

ٛبعٞكب ُْ يظلو ثبُوجؽ ػِي يٞسق ثي ثؼل إ سيكو ػِي ؽي أُـوثِيٖ الٗٚ كو ٛبهثب 

ٖ اُوزبٍ ٝٓكبهكٙ ٛبعٞكب ُٚ اسزكبع غٞة ؽي اُلهة االؽٔو ٝػِي ٓلاه صالس اضٜو ٓ

ثؼٕٞ اهلل ٝهعبُٚ إ يسيكو ػِي ؽي أُـوثِيٖ ٝسٞم اُسالػ ٝؽي اُسٌبًي٘ي ٝؽي 

أُوكاٗي ٝ ٝاُلهة االغلو ثغٞاه اُلهاسٚ ٝاُغٔبُيٚ ٝاغجؾذ ًَ ٛنٙ االؽيبء رؾذ هيبكٙ 

 ٛبعٞكب ُْٝ يسزكغ اي ػسٌوي روًي إ يلفِٜب اٝ ئو ثغٞاه اي ؽي ٜٓ٘ٔب 

ظَ يٞسق ثي كي ؽػ٘ٚ االفيو كي ؽي اُلهة االؽٔو ٛٞ ٝفٔسٔبئٚ هعَ ٖٓ هعبُٚ ٝ

ٝاضكبـ ؿينا ثؼل إ ٝغِذ ُٚ هسبُٚ ٖٓ اُوبئل ٗبغو اُلُٝٚ أُزٔوًن كي اُٞعٚ اُجؾوي 

 يوٍٞ ُٚ 

) ٝغِ٘ب افجبه أُزٔوك ٛبعٞكب ًٔب ٝغِز٘ب افجبه اٗزػوارٚ ػِيي أُززبُيٚ كي ػلك ًجيو ٖٓ 

يي إ رأري ُي ثوأً ٛبعٞكب هجَ إ يٌٕٞ اُؤو ثلها ٝاال اهسِذ ُي ٖٓ يأري٘ي االؽيبء  ٝػِ

 ثوأسي (

رؼولك االٝؾبع ٓغ يٞسق ثي كيغت ػِيٚ إ يوجؽ ػِي ٛبعٞكب هجَ اًزٔبٍ اُؤو ثله اي 

اغجؼ آبٓٚ اهَ ٖٓ فٔسٚ ايبّ ُٝنُي أيوٖ رٔبّ اُيويٖ اٗٚ ُْ يٜيّ ٛبعٞكب ٝسف االؽيبء 

عٞكب ػِي كهايب ًجيوٙ ثٜب ٝؿيو مُي كٌَ اٛبُي االؽيبء ٝاُؾبهاد رؼبٝٗٚ ٝاُطٞاهع الٕ ٛب

اص٘بء اُوزبٍ كٌبٕ ػِيٚ إ يلٌو كي آو ٓب يسزلهط ثٚ ٛبعٞكب فبهط اُؾبهاد ٝيػجؼ اُوزبٍ 

ثيْٜ٘ كي اُقالء ٝثنُي سيزلٞم ػِيٚ ثبُؼلٙ ٝاُؼزبك ٝاُوعبٍ ٜٝٓبهرٚ كي اٌُو ٝاُلو ثؼيلا 

 ػٖ سواكيت اُؾبهاد 
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ارقن ٛبعٞكب ؽي اُغٔبُيٚ ٓوو ُٚ  ٖٝٓ ؽُٞٚ هعبُٚ ٌُ٘ٚ ُْ ي٘ؼْ ثبُٜلٝء ٝاُسٌي٘ٚ ُطؼٞهٙ 

إ اُقكو ٓبىاٍ يؾبٝـ ٝكي رِي اُؾظٚ كفَ ػِيٚ ٓطبيـ اُؾبهاد ٝاالؽيبء اُزي سيكو 

ػِيٜب ٛبعٞكب ٝػْٜ يورلٕٝ عالُيت ٖٓ اُؾويو ٝػِي اًزبكْٜ ػجبئبد ؽويو ٝػِي ٝعْٜٜ 

ْ اثزسبٓٚ كوبٍ اؽلٛ  

 _ اثطو يبٓؼِْ ٛبعٞكب 

 ك٘ظو ُْٜ ٛبعٞكب ٗظوٙ صبهجٚ صْ ٜٗؽ ٖٓ ٓوؼلٙ ٝهبٍ 

 _ فيو يبضيـ اُؾبهٙ 

 _ اُوبئل يٞسق ثي سبة ؽي اُلهة االؽٔو ٝٛوة هعغ ػِي ٝعٚ ثؾوي 

كلوػ ضٔس اُليٖ ٝعٔيغ اٛبُي اُؾبهاد ٝرؼبُذ اُػيؾبد ثبُزٌجيو ٝاُزِٜيَ ٝثؼل إ ٛلاء 

اُؾبهٙ اُغٔيغ هبٍ اؽل ٓطبيـ   

 _ ٗبٝي رؼَٔ ايٚ يبٓؼِْ ٛبعٞكب 

 كوبٍ ٛبعٞكب 

 _ ٝاٗذ ضبيق ٌٖٓٔ ٗؼَٔ ايٚ 

 _ رقوط ُْٜ اٗذ ٝاُوعبُٚ ػِي اُكوين ٝرقبُع ػِيْٜ ػطبٕ ٓبيوعؼٞش ربٗي 

 كبثزسْ ٛبعٞكب ٝهبٍ ُٚ 

 _ ٓؼي ؽن اُٜ٘بهكٙ كي اُلغو ٌٕٛٞ ٝهاْٛ اٗب ٝاُوعبُٚ  ثس ٛٔب كيٖ كُٞهذ 

ٓؼسٌويٖ ٛ٘بى ٝٛزؾوى كي اُلغو ٖٓ اُكوين اُوليْ .... ػطبٕ فبيق _ كي عجَ أُوكْ 

 ٓ٘ي يبسيل ٛوثبٕ ٓ٘ي ىي اُلوإ 

 كوبٍ ٛبعٞكب ٝٛٞ يجزسْ اثزسبٓٚ غلواء 

 _ قجؼب الىّ يقبف ٓ٘ي اٗب سيل ٛبعٞكب

 ٝاٗػوف ٓطبيـ اُؾبهاد ٝعِس ٛبعٞكب ٝهبٍ ُٚ ضٔس 

هاع اُئيٖ ُ٘بغو اُلُٝٚ ٌٝٗسو _ ٛي كي كوغز٘ب يبٛبعٞكب ػطبٕ ٗٔسي يٞسق ثي اُي

 ضًٞزٚ 
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 ك٘ظو ٛبعٞكب ُطٔس ٝاثزسْ ٝهبٍ ُٚ 

 _ ٝاٗذ غلهذ اٌُالّ كٙ يبضٔس 

 _ ٝٓبغلهص ُيٚ ... ٓطبيـ اُؾبهٙ ٓ٘٘ب ٝاِٛ٘ب ٓص ٛيٌنثٞ ػِي٘ب 

 _ ٓطبيـ اُؾبهٙ ثؼٞٗب ُيٞسق ثي ٝػِٔيٖ كي٘ب ًٔيٖ ػطبٕ يٞسق ئسٌ٘ب ًِ٘ب ػ٘ل أُوكْ 

 _ ايٚ اُِي ثزوُٞٚ كٙ 

_ اٗذ ٓبفلش ثبُي ٖٓ اُغالُيت اُؾويو ٝاُؼجبئبد اُؾويو اُِي ًبٗٞ ُجسٜ٘ب روله روُٞي 

ٓطبيـ اُؾبهاد اُـالثٚ عبثٞ اُؾويو ٓ٘يٖ ٝثٌبّ يبضٔس اػيبٕ اُؾبهٙ ػ٘لٗب ٓبيؼوكٞش 

 يِجسٞ عالُيت ؽويو ٛيِجسٞٛب أُطبيـ

ؼِٔٞ كي٘ب ًٔيٖ _ روػل اْٜٗ افنٝ كًِٞ ٖٓ يٞسق ثي ػطبٕ ي  

 _ قجؼب ٝيٞسق ثي ػبهف اٗ٘ب ٛ٘ػلم أُطبيـ 

 _ قت ٝاُؼَٔ 

 _ ٛي٘وِت اُسؾو ػِي اُسبؽو 

كي كغو اُيّٞ اُضبٗي ًبٕ يزغٚ ٛبعٞكب ٗؾٞ عجَ أُوكْ ٝٓؼٚ ٓبئٚ هعَ ُْٝ يٌٖ ضٔس 

اُليٖ اُج٘ب ٖٓ ثيْٜ٘ ٝػ٘لٓب رٞؿَ كي غؾواء عجَ أُوكْ ظٜو ُٚ ع٘ٞك يٞسق ثي ٖٓ 

ٖٝٓ اُقِق ٝسوف ٛبعٞكب كي أُ٘زػق ٛٞ ٝهعبُٚ ٌُ٘ٚ ٛوة ٛٞ ٝهعبُٚ رغبٙ  االٓبّ

أُٔو اُؿين ثؼل غواع ُْ يلّٝ قٞيال كطؼو يٞسق ثي إ اُ٘ػو هويت ٝقبهك ٛبعٞكب اُي 

أُٔو اُؿين ٝثؼل إ ٝغَ يٞسق ثي اُي أُٔو اًزطق إ أُٔو ٖٓ افوٙ ٓسلٝك ٖٝٓ 

و إ ٛبعٞكب اٝهغ ثٚ ٝٛبٍٝ اُزواعغ ٌُٖ ضٔس اُليٖ ؽُٞٚ اُغجبٍ اُؼبُيٚ ٖٓ ًَ ٌٓبٕ كطؼ

ظٜو ُٚ ٖٓ اُقِق ٝاؿِن أُ٘لن اُٞؽيل ُْٜ ثؼوثبد اٌُبهٝ ٝاُقؿبه صْ اًزطق يٞسق ثي 

إ ٛبعٞكب ٖٝٓ ًبٕ ٓؼٚ ٖٓ هعبٍ يؼزِٕٞ اُغجبٍ ٖٓ االػِي ٝثلاء كي اُوبء اُؾغبهٙ ػِيْٜ 

َ اُوي ػِيْٜ ىيذ ٓـِي ٝعبى ًبٗذ ٖٓ اػِي اُغجَ ٝغذ غواؿ اُغ٘ٞك ُْٝ يٌزلي ثنُي ث

االٛبُي رسزقلٓٚ كي اضؼبٍ ُٔجٚ اُغبى كي مُي اُؼػو صْ آسي ٓطؼَ ٝاُوي ضؼِزٚ ػِيْٜ 

ٝارجؼٚ ًَ هعبُٚ كأُوي اُغٔيغ ٓطبػِْٜ ُيطزؼَ يٞسق ثي ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ اُغ٘ٞك ٝكي رِي 

كب ٝٛي اضؼبٍ اُِؾظٚ ٛغْ ضٔس اُليٖ اُج٘ب ثوعبُٚ كافَ أُٔو كٌبٕ ي٘زظو اضبهٙ ٛبعٞ

اُغ٘ٞك ٝؽيٜ٘ب كاهاد اضوً أُؼبهى كافَ أُٔو ثيٖ ضٔس ٝهعبٍ يٞسق ثي صْ ٛجف 

ٛبعٞكب ٖٓ اػِي اُغجَ ٛٞ ٝهعبُٚ ٝاضزوى ٓغ ضٔس كي هزبٍ ػ٘يق اٗزٜي ثوزَ ًَ ع٘ٞك 
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يٞسق ثي ٝاُوجؽ ػِي يٞسق ؽي ٝكي عسلٙ اُؼطواد ٖٓ اُكؼ٘بد ٝاُغوٝػ كوكغ 

 ٛبعٞكب هاسٚ ٝهبٍ ُٚ 

كغ هاسي ىي ٓب هكؼذ هاً ٗسٞإ اُؾبهاد _ ٛو  

ُْٝ يٌزلي ثنُي ثَ اهسَ هأً يٞسق ثي ٓغ اؽل اُغ٘ٞك ٝروويجب ٛٞ اُغ٘لي اُٞؽيل اُني 

 ٗغب ٖٓ أُنثؾٚ اُي ٗبغو اُلُٝٚ كي ٓؼسٌوٙ كي اُجؾيوٙ 

ُْٝ ئؿي اال صالس اسبثيغ ٖٓ االكواػ ثبالٗزػبه اُؼظيْ اُني ؽووٚ ٛبعٞكب ػِي اُغ٘ل 

ًَ اُؾبهاد ٖٓ اُغ٘ٞك االرواى ؽزي عبئذ اُجطبهٙ ُْٜ ثؼل إ ػوف ٛبعٞكب إ  ٝر٘ظيق

اُسِكبٕ ػبك ٖٓ اُؾوة ٖٓ كٍٝ اٝهثب ٓ٘زػو ٝاهسَ عيص اُي اُجؾيوٙ يإكة ٗبغو اُلُٝٚ 

ٝثؼل ػلٙ ايبّ ًبٕ ٛبعٞكب ًَٝ اَٛ ٓػو يغزٔؼٕٞ ػ٘ل ثبة ىٝيَ يطبٛلٕٝ ػِٔيٚ ض٘ن 

اُسِكبٕ كٌبٕ يوؿت اُسِكبٕ إ يغؼَ ٖٓ ٗبغو اُلُٝٚ ػجوٙ اُوبئل ٗبغو اُلُٝٚ ثؼل اٝآو 

ٌَُ ٖٓ رسٍٞ ُٚ ٗلسٚ اُسيكوٙ ػِي ٓػو ٝاٗزوبّ ٓ٘ٚ ُٔب كؼِٚ ع٘ٞكٙ كي اٛبُي اُؾبهاد 

 ٝأُناثؼ اُطوسٚ كي ؽن االثويبء 

ٝٓود االيبّ ٝاُس٘يٖ ٗؼْ كيٜب ٛبعٞكب ثؾيبٙ ًوئٚ ٝسف اثيٚ ٝىٝعزٚ ٝاث٘ٚ اُٞؽيل ٝضٜل 

وٚ ضٔس اُج٘ب اُني اٗغت سِئبٕ ٝكاٝك اُج٘ب ٝٓبد ضٔس ػٖ ػٔو ي٘بٛي ىكبف غلي

ثبًيب ثؼل إ فبؼ  ، ٓبد ػِي سويوٙاُسزٕٞ ػبٓب ٝٓبد ٛبعٞكب كي ػٔو اُسجؼٕٞ ػبٓب

 ٓؼبهى ضوسٚ يغل ٗلسٚ ئٞد ػِي سويوٙ ٓضَ ثبهي اُ٘بً ُْٝ يلٞى ثبُطٜبكٙ ًٔب رٔ٘ي 
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 اُوػخ اُضبُضخ

 أُسزطلي

ٗظو اُي اػِي ُيغل  ،اُلّ ٝاُؼلٖ رِٔئ أٌُبٕ ٝاُغلهإ افزلي ُٜٞٗب ٖٓ اصو اُيٖٓ هائؾٚ  

ؾبئٚ يأري ٖٓ ُٔجٚ غـيوٙ رزٞسف ؿوكٚ يب أٌُبٕ ٝفيف هكيغ ٖٓ األفيٞـ اُؼٌ٘جٞد كي ىٝا

 اُكٞاهئ ٝاالسزوجبٍ ثبُٔسزطلي .

اُطٌَ اُؼبّ يٞؽي ثأٗٚ سيؼبٗي كي ٛنا أٌُبٕ ثطلٙ ٗظوا ُلوو أٌُبٕ ٝاالٌٓبٗيبد كٜي 

 ٓسزطلي غـيوٙ كي اهػي غؼيل ٓػو 

 افن ٗلسب ػٔين ٝٗظو ؽُٞٚ يزلؾع أٌُبٕ صْ عبء غٞد ٖٓ فِلٚ  يوٍٞ 

اٛال كًزٞه ػٔبك ارلؿَ _    

 اُزلذ فِلٚ ُيغل قجيت ضبة كوبٍ ػٔبك ثػٞد ؾؼيق 

اٛال  _  

 ًبٕ اُلًزٞه غجؾي ٛٞ اُكجيت أُسإٍ ػٖ رسِيْ اُؼَٔ ُؼٔبك كوبٍ ثػٞد ٛبكئ 

اٗب اُلًزٞه غجؾي كًزٞه عواؽٚ ػبٓٚ  ٝاهلّ ٝاؽل كي أٌُبٕ كٙ ٝاٗذ كًزٞه ػٔبك _

 عواؽٚ ػظبّ ٝٓلبغَ ٓص ًلٙ 

رٔبّ ًلٙ  _  

ي ثبهي ضبء اهلل رٌٕٞ ٓجسٞـ ٓؼبٗب . رؼبُي اكوعي ػِي أٌُبٕ االٍٝ ٝاػوكي ػِ ٕ_ ئ

ٓؼِص اٗذ ٛزٌٕٞ ٗجبقطيٚ كي اُكٞاهئ ٖٓ اٍٝ ...اُيٓالء ٝثؼليٖ روٝػ اُسٌٖ ر٘بّ ضٞيٚ 

 يّٞ اغَ ٓبكيص ؽل كي اُكٞاهئ ىي آب اٗذ ضبيق 

ًبٗذ أُسزطلي ٌٓٞٗٚ ٖٓ صالس قٞاثن االهؾي ثٚ اُكٞاهئ ٝاالسزوجبٍ ٝاُؼيبكاد 

ٝاُؾوٝم آب اُلٝه اُضبٗي كٌبٕ ثٚ  اُقبهعيٚ ٝاُلٝه االٍٝ ثٚ صالس اهسبّ ُِؾٞاكس ٝاٌُسٞه

اُؼِٔيبد ٝهسْ اُوػبيٚ أُوًنٙ ٝؿوف ّٗٞ االقجبء ٝاُػيلُيٚ ٝٓقيٕ اُلوش . اٗزٜذ 

اُغُٞٚ سويؼب ٝمٛت ػٔبك ٓغ غجؾي اُي سٌٖ االقجبء ُيغل ٓغٔٞػٚ الثأً ثٜب ٖٓ االقجبء 

ظ ٓغ ىٓالء اُؼَٔ اُطجبة كي ٗلس ػٔوٙ روويجب ٌُ٘ٚ ًبٕ يؾزبط اُي ٝهذ اًجو ثٌضيو ُي٘لٓ

كٜٞ اليزؾلس ًضيوا ٓغ اُ٘بً ٝيؾت إ يسزٔغ اُي اٌَُ اًضو ٖٓ إ يزؾلس ٝ اُسٌٖ ًبٕ 
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ٓويؼ كي ثلايٚ االٓو ٓٔب عؼِٚ يطؼو ثواؽٚ ًجيوٙ ٝيز٘لس اُػؼلاء كبُسٌٖ ٓغٜي ثٌَ ضئ 

 ؽزي ٌٓيق اُٜٞاء ٝاُضالعٚ 

ٖٛ ػٔبك سإاٍ قوؽٚ ػِي ٓسٔغ ٖٓ اُغٔيغ ٌُٖ هلي كي م  

ٗظو كي ػيٖ غجؾي ٝسأُخ ثؾيوٙ  ػٔبك  

؟ٓبضٞك٘بش اُلٝه اُضبُش ُيٚ _  

اُي ًَ أُٞعٞكيٖ كي اُـوكٚ ٝرِؼضْ كي اٌُالّ  ُْٝ يغل ضئ يوُٞٚ  ٗظو غجؾي  

 كزلفَ فبُل اؽل االقجبء أُٞعٞكيٖ ُيوٍٞ

اغَ اُلٝه اُزبُذ ٓـِن ًبٕ ٝؽلٙ ؿسيَ ًِٞي ٝاالعٜيٙ ارؾوهذ ٝاُٞىاهٙ يبسيلي ثلٍ  _

ؿيوٛب اٝ رػِؾٜب آود ثـِن اُلٝه ًِٚ  ٓبرطزوي  

ٌٛنا عبئذ أٌُِبد ر٘ون غجؾي ٖٓ اُوك ػِي سإاٍ ٓقيق ٌُ٘ٚ ُْ يٌزلي ثٜنا كوف ثَ هبٍ 

 كي غٞد ثٚ ؿؿت 

اسٔغ يبكًزٞه ػٔبك اٗذ ُسٚ عليل ٛ٘ب كجالش رؼَٔ ُ٘لسي ٓطبًَ ٝاثؼل ػٖ اُلٝه اُزبُذ _

الٕ كي رؼِئبد اُٞىاهٙ ٝأُليو هاعَ  الٕ ٓليو أُسزطلي ث٘لسٚ ٓ٘غ اي ؽل يووة ٓ٘ٚ

 ثيؾت يؾبكظ ػِي اُوبٕٗٞ 

هذ ػطبٕ رؼوف رسٜو صْ ٗظو كي ػيٖ ػٔبك ٝٓالٓؼ اُوػت رِٔئ ٝعٚ ٝهبٍ ٗبّ اٗذ رلُٞ

هث٘ب ٓؼبى   كي ٗجكطيٚ اُٜ٘بهكٙ  

ٚ ثبُوػت ٖٓ اُلٝه صْ اٗػو غجؾي ٝاُغٔيغ ٝظَ ػٔبك ٝؽيلا كي ؿوكزٚ ٝضئ ٓب ئِئ هِج

غجؾي ُْ رٌٖ ٓو٘ؼٚ ثبُ٘سجٚ ُٚ كٖٔ أٌُٖٔ إ اكاهٙ أُسزطلي ٝاُٞىاهٙ  ُٔبداُضبُش كٌب

 رسزـَ ٓسبؽٚ اُلٝه اُضبُش ثبٌُبَٓ كي اي ضئ افو ثلٍ إ يـِن 

ٝضؼو إ االٓو كيٚ سو ٝظَ كي ؽيوٙ ٖٓ آوٙ قٞاٍ اُيّٞ ؽزي أُسبء يلٌو كي سو 

ٝرلسيو ٓ٘كوي ُـِن اُلٝه اُضبُش ٌُٖ كي ٜٗبيٚ االٓو اسزسِْ ُِزؼت ٝٗبّ ّٗٞ ػٔين كٌبٕ 

ػٔبك يسٌٖ كي اُوبٛوٙ ٝػِٔٚ كي اهػي اُػؼيل ٝٛٞ ُْ يؼزبك ػِي اُجؼل ػٖ اُوبٛوٙ 

ثطئ ٖٓ االًزأة ٓغ ٓييظ ٖٓ اُلؿٍٞ  ٝىؽٔٚ ضٞاهػٜب كٌبٕ يطؼو   

ٓسبء اُيّٞ االٍٝ عبء كًزٞه فبُل اُي ػٔبك ٝهبٍ ُٚ ايٚ يبكًزٞه اٗذ ٛز٘بّ قٍٞ اُيّٞ ٓص 

 ٗبٝي رػؾي 
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 اسزيوظ ػٔبك ي٘ظو اُي ٓػله اُػٞد ٝهبٍ ٛٞ اٗب ٗٔذ ًزيو 

ضبٓ٘ٚكوك فبُل هبئال روويجب اُيّٞ ًِٚ اُسبػٚ كُٞهذ سجؼٚ ٝاُ٘جكطيٚ ٛزجلاء كي اُ  

ٜٗؽ ػٔبك ٖٓ اُليواش ٝاسزجلٍ ٓالثسٚ ثٔالثس افوي ٝهبٍ ُقبُل ٓيٖ ٓؼبيب اُٜ٘بهكٙ كي 

 اُ٘جكطيٚ 

كوبٍ فبُل ال اٗذ ُٞؽلى يب ؽِٞ ٌُٖ ثٌوٙ اٗب ٌٕٛٞ ٓؼبى    

صْ ٗظو فبُل اُيٚ كي رٞرو ٝهِن ٝهبٍ ثػٞد يورؼص ػٔبك ثالش رقوط ٖٓ اُكٞاهئ قٍٞ 

أُسزطلي فِيي رؾذ اؽسٖ اُيَ ُؾل اُػجؼ ثالش رزٔطي كي   

عبئذ ًِٔبد فبُل ؿيو ٓويؾٚ رٔبٓب ػِي هِت ػٔبك ٌُٝ٘ٚ كؿَ اُػٔذ ػِي إ يسئَ 

 ٝاٗػوف فبُل 

ٓود اُسبػبد االُٝي ٖٓ اُيَ كي ٛلٝء َِٝٓ كٌبٕ يغِس ػٔبك ٝؽلٙ ُْ يٌٖ ٓؼٚ اؽل ؿيو 

 ػْ ػيل اؽل أُٔوؾيٖ كي أُسزطلي ًبٕ هعَ هكيغ رغبٝى االهثؼيٖ 

ضبؽت اُٞعٚ اثيؽ ثؾٔوٙ ُٚ ضؼو اثيؽ  ًبٕ يؼطن اُػٔذ ٓٔب ىاك ػِي اُيِٚ ٗٞع ٖٓ 

 اٌُأثٚ كوبٍ ػٔبك ُٚ اٗب ٛكِغ اعيت ثك٘يٚ ٖٓ كٞم اُغٞ ثوك هٞي اُٜ٘بهكٙ 

ٝكي فكٞاد سويؼٚ غؼل اُلهط اُي ؿوكزٚ  كي اُكبثن اُضبٗي ٌُ٘ٚ سٔغ غٞد ضئ ٓب 

لا كٔػله اُػٞد اُكبثن اُضبُش كأفن يسوف ػِي االهؼ ٝيٌ٘سو ًبٕ اُػٞد ٝاؾؼ ع

اُجكبٗيٚ ٝفوط ٖٓ اُـوكٚ ٝاُلؿٍٞ يلكؼٚ اُي اُػؼٞك ُيوي ٓبما يؾلس ٝروكك ًضيوا ٌُ٘ٚ 

كؿَ إ ال يػؼل ٝهجَ إ يػَ اُي اُكٞاهئ سٔغ غٞد غوفٚ هٞيٚ رأري ٖٓ اُكبثن 

ِن اُجبة اُضبُش كػؼل اُلهط ٓسوػب اُي اػِي ٌُٖ ػ٘ل ٝغُٞٚ ٝعل هعَ يطجٚ ػْ ػيل يـ

ثسِسِٚ ؽليل ًجيوٙ ٖٓ اُلافَ كٌبٕ اُجبة ثٚ قبهٚ كائويٚ ٖٓ اُيعبط اُطلبف رسٔؼ ثوٝئيٚ 

ٖٓ ثلافِٚ ك٘ظو اُي ػيٖ ػيل صْ اثزِؼٚ ظالّ اُكبثن اُضبُش ٖٓ اُلافَ ٝمٛت ػٔبك اُي 

 اُكٞاهئ

ػ ُْ يغل ػٔبك ػْ ػيل كي اُكٞاهئ ٝرأًل اٗٚ غؼل اُي االػِي ُيوربػ هِيَ ؽزي اُػجب

 ٝاقٔإٔ  كٔلزبػ اُكبثن اُضبُش ٓغ ػْ ػيل ٝٛٞ ي٘بّ ٛ٘بى ثؼيل ػٖ سٌٖ االقجبء 

اُلؿٍٞ اًزبػ ًيبٕ ػٔبك ًيق ئ٘غ ٛٞ ٖٓ كفٍٞ قبثن ٓـِن ال يٞعل ثٚ ضئ ٝيسٔؾٞا 

ثلفٍٞ ػبَٓ ثسيف ٓضَ ػيل أُٞؾٞع ثبُ٘سجٚ ُٚ اغجؼ رؾلي الٗٚ ضؼو ثبالٛبٗٚ كٌبٕ ػِيٚ 

االٓو ُٝنُي كي ٓسبء اُيّٞ اُضبٗي إ يزؾلس ٓغ اؽل ؽٍٞ ٛنا   
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ًبٕ فبُل ٓغ ػٔبك كي ٗجكطيٚ اُكٞاهئ كزطغغ ػٔبك ٝسأٍ ػٖ ػْ ػيل ثؼل إ ٗظو ؽُٞٚ 

 ُْٝ يغلٙ

 كوبٍ ػٔبك : ٛٞ ػْ ػيل كيٖ ٓظٜوش اُٜ٘بهكٙ

 كوبٍ فبُل ػيل ٓيٖ اُِي ثزٌبُْ ػِيٚ أُسزطلي ًِٜب ٓبكيٜبش ؽل اسٔٚ ػيل 

و اثيؽ  اُوكيغ كا ًبٕ ٓؼبيب ٛ٘ب آجبهػ قٍٞ اُيَ كوبٍ ػٔبك : ػْ ػيل اثٞ ضؼ  

ٗظو  فبُل ٗظوٙ هػت ٝاٗزلؽ عسلٙ ٝٛت ٝاهلب ٝهبٍ كي غٞد يورؼص ٝػي٘بٙ عبؽظزبٕ : 

 اٗذ ثزوٍٞ ايٚ ٓيٖ اُِي ًبٕ ٓؼبى ٛ٘ب ؟ ػْ ػيل ًبٕ عبُس ٓؼبى كي اُكٞاهئ 

لٙ ُيٚ كوبٍ ػٔبك كي رؼغت : اٙ  ًبٕ ٓؼبيب ايٚ أُطٌِٚ ٓبُي اٗذ فلذ ً  

 كوبٍ فبُل : ال ٝاٗب ٛقبف ٖٓ ايٚ اثلا اسٔغ اٗب ٛوق ثوا ضٞيٚ كي اُٜٞاء 

ٝاٗػوف فبُل ٝظَ قٞاٍ اُيَ آبّ ثبة أُسزطلي كي اُطبهع يلفٖ سغبئو ٝاُسجت اُني 

هبُٚ اٗٚ ٓلفٖ ضوٙ ٝٓٔ٘ٞع اُزلفيٖ كافَ أُسزطلي ٌُٖ ػٔبك ثلاء يطؼو ثبُوِن ؽيبٍ 

اُـٔٞؼ ٝاسِٞة فبُل عؼَ ػٔبك يزوكك إ يزؾزش ٓؼٚ كي اٗٚ االٓو ٝاغجؼ ٛ٘بى ضئ ٖٓ 

 ٝعل ػيل كي اُكبثن اُضبُش أُؾظٞه ػِي اُغٔيغ 

 ٌُٖ كي غجبػ اُيّٞ اُزبُي اسزيوظ ػٔبك ػِي غٞد ضغبه ػ٘يق ثيٖ فبُل ٝغجؾي 

ًبٕ اُطغبه ثيْٜ٘ كي اُـوكٚ أُغبٝهٙ ُـوكزٚ ٓٔب سَٜ ػِيٚ إ يسٔغ ٌُٖ ٓغ االسق ثبٌُبك 

غ ضئ ػٖ ػلّ هلهٙ فبُل ػِي االؽزٔبٍ ٝاٗٚ ُْ يغِس سبػٚ ٝاؽلٙ كي أُسزطلي ػ٘ل سٔ

ؽٍِٞ اُظالّ كٜ٘بى ٖٓ ي٘طف ثبُيَ ٝٛٞ ُْ يؾزَٔ إ يوي ضئ ٖٓ ٛنٙ االضيبء ٝاٗزٜذ 

 أُطبعوٙ ٝاٗػوف فبُل كنٛت ػٔبك اُي غجؾي ٝسأٍ ػٖ سجت اُطيغبه 

ٞع ثسيف ك٘ظو غجؾي ُٚ كي روكك ٝهبٍ ال اثلا ٓبكيص ٓٞؾ  

ًبٕ ػٔبك هِن ُِـبيٚ ٝيؾزبط رلسيو ُٔب سٔؼٚ ُنُي اػبكٙ اٌُالّ ػِي ٓسٔغ غجؾي ٝهبٍ 

 ٓبرلسيوى ُٜنا 

كوبٍ غجؾي ٛٞ فبُل قٍٞ ػٔوٙ ًلٙ ٓبثيؾجص اُسٜو ٝ ُٔب ثيؼوف إ كي ربه ثيٖ ػبئِٚ كي 

اُػؼيل ثيقبف ؽل يلفَ أُسزطلي ٓػبة ثوغبغٚ اٗذ ػبهف ُٞ اُؾبُٚ ٓبرذ ثزٌٕٞ 

سإُيٚ ٓ  
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اٜٗي ًالٓٚ ًأٗٚ اهاك إ يزقِع ٖٓ اؽل ٝاٗػوف سويؼب ٝظَ ػٔبك يلٌو ٌُ٘ٚ كي هيجٚ ٖٓ 

 االٓو ٝثكبثغ ؽبُٚ  ػٔبك اٗٚ ال يؾت إ يزلفَ كي اي ضئ كؿَ اُػٔذ 

ٌُٖ ٓب ؽلس كي االيبّ اُزبُيٚ ُؼٔبك عؼَ ػوِٚ يغٖ كلي اؽل االيبّ ًبٕ ػٔبك قٞاٍ اُيَ كي 

بك إ يسٜو ٝؽلٙ كٕٝ اؽل ٖٓ االقجبء الٕ اُغٔيغ ًبٕ يوكؽ إ اُكٞاهئ ًبُؼبكٙ ٝاػز

يسٜو كي اُيَ ٝػِي ٓلاه اسجٞع ًبَٓ ًبٗذ االيبّ كي اُيَ ٓٞؽطٚ ٌُٝ٘ٚ اػزبك ػِي ٛنا 

ؽزي رِي اُيِٚ ًبٕ اُجوك هبهظ  ٝاُظالّ ؽبُي ٝاُؤو افزلي رٔبٓب ٓٔب اؾبف هٛجٚ ػِي 

ٖٓ اُوػت  اُيِٚ ٝاالؾبئٚ اُقليلٚ غ٘ؼذ ٖٓ اُيَ ضئ  

ٝضؼو ػٔبك ثبُقٞف اُطليل ػ٘لٓب سٔغ غٞد ضغبه يأري ٖٓ اُكبثن اُضبُش ٝػ٘لٓب اٗزلؽ 

 عسلٙ ٝؽبٍٝ اُنٛبة اُي اػِي ٝعل ػْ ػيل يلفَ ػِيٚ اُكٞاهئ

 كوبٍ ػٔبك ًبُٔسزـيش 

 اٗذ كيٖ يب ػيل ٓقزلي كيٖ اٗذ سٔؼذ اُق٘بهٚ اُِي كٞم 

ٞٗٚ ًجيوٙ ًبٗذ ثغٞاه ٌٓزت ػٔبك ٗظو ػيل اُي ػٔبك ُْٝ يزؾلس ُٚ ٝافن ًور  

ًبٗذ ًورٞٗٚ اكٝيٚ ٝاٗػوف ٌُٖ اُـويت اٜٗب ًبٗذ فبغٚ ثٞؽلٙ اُـسَ اٌُِٞي ٝٛنٙ 

 اُٞؽلٙ ٓـِوٚ الٜٗب كي اُكبثن اُضبُش 

ضؼو ػٔبك ثطئ ٖٓ اُـٔٞؼ ٝهوه إ يلْٜ ٓب يؾلس ٝظٖ إ ػيل يسوم االكٝيٚ ٖٓ 

ػيل ؽزي ٝغَ اُي اُكبثن اُضبُش ٝكي أُسزطلي ٝيجؼٜب ُؾسبثٚ كزسَِ ثقلٚ فِق ػْ 

 ىاٝيٚ ثؼيلٙ ػِي اُلهط  افزجئ ػٔبك ٝٛٞ يواهت ٖٓ ثؼيل ٓب يلؼِٚ ػيل 

ًٝبٗذ أُلبعئٚ اٌُجوي كٜٞ ضبٛل ثؼي٘ٚ ػيل يؾَٔ اٌُورٞٗٚ ٝيؼجو ثٜب ٖٓ فالٍ اُجبة 

ًٝبئ٘ٚ ٛٞاء اٝ ضجؼ ٝغوؿ غوفٚ ٌٓزٞٓٚ رِٔئٜب اُوػت ٝمٛت اُي ؿوكزٚ ٝعسلٙ ًِٚ 

ؼص ٖٓ ٍٛٞ أُطٜل يور  

ٝكي غجبػ اُيّٞ اُزبُي رؾلس ٓغ فبُل ؽٍٞ ٓبضبٛلٙ ٌُٖ فبُل رسبهػذ اٗلبسٚ ٝكهبد هِجٚ 

 ٝؿوؿذ ػي٘بٙ ثبُلٓٞع ٝاٗػوف ٖٓ آبّ ػٔبك كٕٝ اُزلٞٙ ثٌِٔٚ ٝؽلٙ

ٓٔب عؼِٚ ػٔبك كي هٔٚ اُلٛطٚ ٝاُـؿت كٜٞ يوؿت إ يلْٜ ًٝناُي ٛٞ اُؾبٍ ٓغ غجؾي 

ػ٘لٓب اسزٔغ اُي ؽليضٚ ثَ ًبٗذ اُكبٓٚ اٌُجوي ػ٘لٓب هبٍ ُٚ اٗي ً٘ذ رؾِْ ٖٝٓ أُإًل اٗي 

 ؿلٞد هِيال ٝٛ٘ب رأًل ػٔبك اٗٚ يغت إ يٌزطق ٓب يؾلس ث٘لسٚ 
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يواهت اُسبػٚ ٝضجؼ اُظالّ يقيْ ػِي أٌُبٕ كلي اُيّٞ اُزبُي ٝٛٞ عبُس كي اُكٞاهئ 

 ٝٓغ كهبد اُسبػٚ اُضبٗيٚ ػطو ثؼل ٓ٘زػق اُيَ سٔغ غٞد ػٞاء اُوكف 

يأري ٖٓ اُكجبم اُضبُش كػؼل اُلهط كي فكٞاد رورؼص ٝػ٘لٓب ٝغَ اُي اُكبثن اُضبُش 

 رلبعئ إ اُجبة ٓلزٞػ ػِي افوٙ كزطغغ ٝكفَ كي فكٞاد رورؼص ًٝبٕ يزػجت ػوهب هؿْ

ثوٝكٙ اُغٞ ٝكهبد هِجٚ اػِي ٖٓ كهبد قجٍٞ اُؾوة كي اُؼػٞه اُٞسكي ٝثبٌُبك ًبٗذ 

هلٓيٚ رسزكيغ ؽِٔٚ ٝرغٔل اُلّ كي ػوٝهٚ ػ٘لٓب اؾبء اُ٘ٞه ٖٓ رِوبء ٗلسٚ ك٘ظو ؽُٞٚ 

كٞعل ٓٔو قٞيَ آبٓٚ الٜٗبيٚ ُٚ اليسزكيغ ثػوٙ إ يوي افوٙ ٝػِي اُئيٖ ٝاُيسبه 

ثبة اٝ ضجبى ك٘ظو فِلٚ كِْ يغل اُجبة اُني كفَ ٓ٘ٚ ثَ ٝعل  علهإ ِٓسبء ال يٞعل ثٜب

علاه آِس ال يٞعل ثٚ اي ضئ ٝضؼو ثؼل ُؾظٚ إ اُغلهإ روزوة ٓ٘ٚ ٝغٞد غواؿ هٞي 

 ثلاء يوزوة ٓ٘ٚ 

ٝكي ُؾظبد اغجؾذ اُغلهإ اهوة ٓ٘ٚ اًضو ًٝإٔ أٌُبٕ سيٜ٘به ػِيٚ كػوؿ ثوٞٙ ٝٛٞ 

يبه اٌُٜوثي ٝٝضؼو إ ًَ ضئ ػبك اُي قجيؼزٚ ٓوٙ افيوي يوٍٞ ال اهلل اال هلل  ك٘وكغ اُز

ٝٗظو فِلٚ ٝعل ثبة اُني كفَ ٓ٘ٚ ٝػ٘لٓب فوط ٓ٘ٚ ٓسوػب ٝعل اُجبة يـِن ٖٓ ٗلسٚ 

سويؼب ٝاُسِسِٚ اُؾليل رِزق ؽٍٞ اُجبة ٖٓ ٗلسٜب ًٝإٔ ٛ٘بى ضجؼ ئسٌٜب ٝيـِن ثٜب 

 اُجبة كٞهغ ػٔبك ػِي االهؼ كي ؽبُٚ ؿيجٞثٚ 

 

ٝعل ٗلسٚ كي سويوٙ كافَ ؿوكزٚ ٝكفَ ػِيٚ فبُل ٝغجؾي ٝهبٍ غجؾي  كي اُػجبػ

 يبهاعَ ؽل يسيت اُطـَ ٝي٘بّ ثلهي اٗذ ٗبيْ ٖٓ آجبهػ اُسبػٚ ار٘يٖ ثؼل ٗع اُيَ 

 كوك ػٔبك ٝاٗذ ػوكذ اىاي 

 كوبٍ غجؾي اٗب هعؼذ  أُسزطلي آجبهػ هِذ اسٜو ٓؼبى ُٝٔب ػوكذ اٗي ٗبيْ ٓطيذ 

ٗظو ػٔبك كي ػيٖ فبُل كٞعل اُوػت ئِئ ػي٘ٚ ٝرأًل إ غجؾي يٌنة ٝيوؿت كي إ يْٞٛ 

 ػٔبك اٗٚ ًبٕ يؾِْ 

 ٌُ٘ٚ هبٍ ُْٜ ثػٞد ئِئٚ اُيويٖ اُلٝه اُضبُش ٓسٌٕٞ ثبُغٖ 

ك٘ظو غجؾي اُي فبُل ٗظوٙ كيٜب رؾييو ثإٔ ال يزؾلس ٝهبٍ ُؼٔبك يبهعَ عٖ ايٚ ٝرقبهيق 

بد كي هّٞ اؿسَ ٝضي ٝرؼبُي ٗزـلا ٓغ ثؼؽ ٝٗقوط ٗغِس  ايٚ اٗذ ثزػلم كي اُؾبع

 ػِي ٓوٜي 
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ٝاٗػوف غجؾي ٝكي يلٙ فبُل ٝظَ ػٔبك يزنًو ًَ ٓبؽلس ُيِٚ آس ثٌَ رلػيِٜب ٝرأًل إ 

 غجؾي يٌنة ػِيٚ 

اٗزٜي اُيّٞ ٝعبء ٓؼبك ؽٍِٞ اُظالّ ٝكي اُظالّ ي٘طف ٖٓ يسٌٖ اُكبثن اُضبُش ٌُٖ ٖٓ ْٛ 

ؽلس ػٔبك ٗلسٚ ٝٗظو اُي سبػزٚ ٝٝعلٛب اُضبٗيٚ ػطو كووه إ يؼوف ٝٓب ٛي اُوػٚ ٌٛنا 

ًَ ضئ ػٖ اُكبثن اُضبُش ٝغؼل اُلهط ٝٝهق آبّ اُجبة كٞعل اُجبة ٓلزٞػ كلفَ ٝثؼل 

 ُؾظٚ سٔغ غٞد يأري ٖٓ فِلٚ يوٍٞ ػبيي ايٚ 

 ٗظو فِلٚ ٝٓالٓؼ اُوػت ػِي ٝعٚ ػٔبك كٞعلٙ ػْ ػيل كوبٍ اٗذ ضجؼ 

ذ ٓيٖ ايٚ اُِي ؽػَ اٗ  

 كوبٍ ػيلػبيي رؼوف اٗب ٓيٖ اٗب ٛٞهيي 

ٝٗظو ػٔبك آبٓٚ ٝعل ًَ ضئ اغجؼ كافَ اُكبثن عليل اُٞإ اُغلهإ ٝاثٞاة اُـوف 

 ٝهائؾٚ اُكالاء ٝاغجؼ أٌُبٕ ِٓئ ثبُ٘بً ٖٓ اقجبء ٝٓوؾي ٝرٔويؽ 

ٖٓ ٝكي ُؾظٚ ؽلس اٗلغبه ٝاُ٘به اضزؼِذ كي أٌُبٕ ًِٚ ٝػبك أٌُبٕ اُي ضٌِٚ االٍٝ 

 اُقواة ٝاُلٓبه ٝظٜو ػْ ػيل ٝهبٍ ػوكذ 

 كوبٍ ػٔبك اُ٘بً ًِٜب ٓبرذ يؼ٘ي ًٌِْ اضجبػ 

كوبٍ ػيل ٓص ثس ًلٙ كي اغجؾذ ُؼ٘ٚ ًَ اُِي يزٌبُْ ػٜ٘ب اٝ يؾٌيٜب يٌٕٞ عيء ٜٓ٘ب ًَٝ 

 اُِي يطٞكٜب اٝ يسٔؼٜب يٌٕٞ عيء ٜٓ٘ب 

 كوبٍ ػٔبك ثػٞد يورؼص يؼ٘ي ايٚ ٓص كبْٛ 

به ؽػَ ثسجت قجيت ًبٕ ثئبهً اُسؾو كي ؿوكزٚ افو أُٔو كٙ كوبٍ ػيل االٗلغ  

ٓص ىي ٓب اُ٘بً كبٛٔٚ اٗٚ اٗلغبه ثسجت عٜبى ٖٝٓ اُيّٞ كٙ ٝاي ٝاؽل يسٔغ اٝ يطٞف 

 اٝ يزٌبُْ ػٖ اُِي ؽػَ ئٞد ٝهٝؽٚ رسٌٖ أٌُبٕ ٓؼبٗب 

جبة ثَ صْ ؾؾي ػيل ؾؾٌٚ ػبُيٚ كورؼص عسل ػٔبك ٝهًؽ ٗؾٞ اُجبة ٌُٝ٘ٚ ُْ يػزلّ ثبُ

 ػجو ٖٓ فالٍ اُجبة ًٝأٗٚ ضجؼ ك٘ظو ػيل اُيٚ ٝهبٍ 

اٛال ثيي كي اُؼبُْ اُغليل ارغٍٞ ثواؽزي ثس الىّ روعغ هجَ قِٞع اُطٔس ٝاال ٛؿيغ كي 

 ػبُْ صبُش ثيٖ ػبُْ االؽيبء ٝػبُْ االضجبػ
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ؼل اٗوِجذ اُلٗيب كي اُػجبػ ػِي اُلًزٞه ػٔبك ٌُٖٝ كٕٝ علٝي كال اصو ُٚ ٌُٖ ػ٘ل اُيَ غ

غجؾي اُي اُكبثن اُضبُش ٝٗظو اُي ثبة اُكبثن اُضبُش ٖٓ فالٍ اُكبهٚ اُيعبعيٚ كٞعل ػٔبك 

 ي٘ظو ُٚ ٗظوٙ ثٜب ضو ًجيو ٝغوؿ غوفٚ ًجيوٙ ٝثزِؼٚ ظالّ اُكبثن اُضبُش 
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 اُوػخ اُواثؼخ

 اُِؼ٘خ

ىؽٔٚ اُسيو ٝأُٞاغالد ٝهضق هٜٞرخ عِس ػِي أُوٜي يوربػ هِيال ٖٓ ػ٘بء اُكوين ٝ

ٝٛٞ ي٘ظو اُي اُ٘بً كي رؼغت ٝيزسبئَ ُٔب ي٘ظو اُغٔيغ ُٚ ثٜنٙ اُ٘ظوٙ كوبٍ كي ٗلسٚ ُؼَ 

اُسجت ٛٞ اُٜوٙ اُزي يؾِٜٔب ٓؼٚ كي هلع كِْ يؼزبك اُ٘بً كي االٓبًٖ اُطؼجيٚ ػِي هؤيٚ 

.هعَ كي اُضالصيٖ ٖٓ ػٔوٙ يؾَٔ ٛوٙ غـيوٙ   

اٗػوف سويؼب ٛوثب ٖٓ ػيٕٞ اُ٘بً اُزي رؾلم ثٚ ٝرؾَٔ ٗظواد اُسقويٚ ُٚ ٖٓ اعَ ٝ

اث٘زٚ ع٘خ اُزي ثِـذ ٖٓ اُؼٔو االٕ اُسبكسٚ ٝاُيّٞ ػيل ٓيالكٛب كٌبٕ ػِيٚ إ يلي ثٞػلٙ 

 الث٘زٚ ٝضواء اُٜوٙ ُٜب 

ُن اُزؾيٚ ٝاغَ اُسيو ؽزي أُ٘يٍ ٝغؼل اُلهط ؽزي اُكبثن اُواثغ ؽي٘ٔب هبثَ ؽبرْ عبهٙ كأ

ٚ ٝٛٞ ٓسوػب كي قويوٚ كوبٍ ؽبرْ ػِي  

 _ ٓسزؼغَ ُيٚ يبٝؽيل

 كوبٍ ٝؽيل ثػٞد ٛبكئ

اغَ اُٜ٘بهكٙ ػيل ٓيالك ع٘ٚ ث٘زي ٝػبيي اكيٜب ٛليٚ ػيل ٓيالكٛب هجَ ٓب ر٘بّ  ...... اٗب  _

ذ ُٜب هكٚ غـيوٙ ؿبُيٚ هٞي ىي ٓب ٝػزٜبعج  

 ٗظو ؽبرْ اُيٚ ٝهبٍ ثػٞد ؾؼيق ٝٛٞ ي٘ػوف 

ال ؽٍٞ ٝال هٞٙ اال ثبهلل اُؼِي اُؼظيْ  _  

رؼغت ٝؽيل ٖٓ اسِٞة عبهٙ ؽبرْ ٝهبٍ كي ٗلسٚ ٓؼَِ اُسجت ُؼِٚ رؼغت ٓ٘ي كوؿْ كووي 

اضزوي الث٘زي ٛوٙ ًٔب ٝػزٜب كٜٞ ٓؾن اٗب اًبك اقؼْ ٗلسي ٝاث٘زي ٝىعزي كٌيق ُي إ 

 اقؼْ ٛوٙ 

ؼ ثبة اُطوٚ ثوكن ٝػ٘لٓب ٝظَ يؾلس ٗلسٚ ؽزي ٝغَ اُي ضوزٚ كي اُكبثن اُقبٓس ٝكز

 كفَ ٝعل اث٘زٚ رغِس آبٓٚ ػِي االهيٌٚ ر٘زظوٙ ٝكٞه كفُٞٚ هبُذ ُٚ 

ايٚ اُِي افوى ًلٙ يبثبثب  _  
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ؽجيجٚ ثبثب اٗب عجذ ُي اُوكٚ اُِي ٝػزي ثيٜب  _  

ي روق ػِي ثبة وكزٜب ثي٘ٔب ٝعل ىٝعزٚ ر٘ظو ُٚ ٝٛكوؽذ ثٜب ًضيوا ٝافنرٜب ٝكفِذ ثٜب ؿ

رزلٞٙ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ كلفَ اُـوكٚ ٝاثلٍ ٓالثسٚ كٕٝ اُؾليش ٓؼٜب اٝ يؼيو  ؿوكٚ ٜٗٞٓب ٝال

 ُٜب اي اٛزٔبّ ثي٘ٔب ٛٞ ًنُي سٔغ غٞد ضئ ٓب يٌ٘سو 

كقوط ٓسوػب ٗؾٞ اث٘زٚ ٝكفَ ؿوكزٜب كٞعلٛب رِؼت ثبُٜوٙ كسأٍ ػٖ سجت اُػٞد كوبُذ 

 االث٘ٚ إ اُٜوٙ اسوكذ ًٞة أُبء ثغٞاهٛب ػِي االهؾي 

ٝٝؾؼٜب كي اُليواش ٝٝؾغ اُٜوٙ ثغٞاهٛب ُِْٝٔ ضنايب اٌُٞة أٌُسٞه ٝهبٍ كؾَٔ اث٘زٚ 

 ُٜب : اٜٗب اُؼبضوٙ ٓسبء يغت إ ر٘بٓي 

ٝاٗػوف ػٜ٘ب ٝفوط ٖٓ اُـوكٚ ُيغل اًضو ٖٓ صالصيٖ هكٚ كي غبُٚ أُ٘يٍ ٓبثيٖ إُِٞ 

ُؼلٖ ٖٓ االسٞك ٝاالثيؽ ٝأُ٘يٍ ٓؾكْ ًٝأٗٚ ٜٓغٞه ٓ٘ن اػٞاّ ٝال اؽل يسٌ٘ٚ ٝهائؾٚ ا

اصو اُوكف رِٔئ أٌُبٕ كػوؿ ٖٓ ٍٛٞ أُ٘ظو ٝاثزؼل ػٖ اُوكف ٝكفَ ؿوكزٚ ٓسوػب ٓ٘بكيب 

 ػِي ىٝعزٚ هبئَ يب آَ اُطوٚ ًِٜب هكف 

اسزيوظذ ىٝعزٚ ٝفوعذ اُي اُػبُٚ ٝٛٞ فِلٜب ٌُٜ٘ب ُْ رغل ضئ ٝٗظو ٝؽيل عيلا ؽُٞٚ 

ٗظوٙ رؼغت ٝاٗػوكذ كافَ ُْٝ يغل اصو ُِوكف ٝأُ٘يٍ ٗظيق ٝعٔيَ ك٘ظود ىٝعزٚ ُٚ 

 ؿوكزٜب كٕٝ إ رزلٞٙ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ ٓؼٚ 

كي غجبػ اُيّٞ اُزبُي مٛت ٝؽيل اُي ػِٔٚ ٓزوعَ ػِي هلٓيٚ كٌبٕ يؼَٔ ٓؾبست كي اؽل 

 اُطوًبد ٝٓوو ػِٔٚ ثغٞاه أُ٘يٍ ال يجؼل سٞي ٓؾكٚ ٝاؽلٙ ٖٓ ٓ٘يُٚ 

 كفَ ٝؽيل هبئال : غجبػ اُقيو يب عٔبػٚ 

ظو اُيٚ اؽل، آب ٛٞ كِْ يٜزْ ُول اػزبك هبُٚ ٝؽيل ًٝأٗٚ ُْ يزؾلس ُْٝ يُْ٘ يٜزْ اؽل ثٔب 

ػِي ٛنٙ اُكويوٚ كي أُؼبِٓٚ ٖٓ ىٓالئٚ ٝعِس قٞاٍ اُيّٞ يؼَٔ ث٘طبـ ؽزي اُسبػٚ 

اُقبٓسٚ ٝاٗػو ًَ ػٔبٍ ٝٓٞظلي اُطوًٚ ٓبػلا ٛٞ كٌضيو ٖٓ االٝهبد ًبٕ يغِس ُسبػبد 

اُزي يِوي ثٜب ىٓالئٚ ػِيٚ ٌُ٘ٚ كي ٛنا اُيّٞ ضؼو ٓزأفوٙ كي ػِٔٚ يٜ٘ي ثؼؽ االػٔبٍ 

ث٘ؼبً ضليل ككِت ٖٓ اثواٛيْ ػبَٓ اُجٞكيٚ إ يؾؿو ُٚ ًٞة ٖٓ اُوٜٞٙ هجَ إ ي٘ػوف 

ثي٘ٔب ٛٞ ٜٓ٘ٔي كي اُؼَٔ سٔغ غٞد ؾؾٌبد قلِٚ غـيو ٝػٞاء هكٚ كقوط ٖٓ ؿوكٚ 

يو ثؼيل صْ اٗؼكلذ ٌٓزجٚ ُيوي ٓب يؾلس كِٔؼ كي افو اُوكٛٚ قلِٚ غـيو رؾَٔ ٛوٙ رس
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يسبه ٝافزلذ كنٛت فِلٜب ُيغل قِلٚ رطجٚ اث٘زٚ روق افو أُٔو أُإكي اُي ٓقيٕ اُطوًٚ 

 كٜٔس كي ٗلسٚ هبئَ : كي ع٘ٚ ايٚ اُِي عبثٜب ٛ٘ب ٝعذ ٛ٘ب اىاي 

كزؾوى ٗؾٞٛب ٌُٖ اُكلِٚ كفِذ ؿوكٚ أُقيٕ كزؾوى ٗؾٞٛب ٝٝهق آبّ ثبة أُقيٕ ُؾظٚ 

ٓظِْ رٔبٓب ٝٛ٘بى كي ىاٝيٚ ثؼيلٙ ػيٖ هكٚ صْ كفَ كٌبٕ أٌُبٕ   

ر٘يو كي اُظالّ ٝيسٔغ غٞد ؾؾٌبد قلِٚ كزؾسس اُكوين ؽزي ٝغَ اُي ًجس اٌُٜوثبء 

أٌُبٕ ُيغل ٗلسٚ كافَ ٓ٘يُٚ كػوؿ غوفٚ ٌٓزٞٓٚ ٝٗظو ؽُٞٚ كي هػت  أؾبء اُ٘ٞهٝ

ب ٝغٞد كٌبٕ يوق ٝسف غبُٚ أُ٘يٍ ٝػِي اُيسبه ثبة ؿوكٚ اث٘زٚ كٌيق ٝغَ اُي ٛ٘

ػٞاء هكف ًضيو يأري ٖٓ كافَ ؿوكٚ اث٘زٚ  كبهزوة ٖٓ ثبة اُـوكٚ كي ؽنه ضليل ٝٓل يلٙ 

كي ثكئ ٗؾٞ ثبة اُـوكٚ ُيلزؾٚ ٌُٖ افزلي غٞد اُوكف كي ُؾظٚ صْ ضؼو إ ٛ٘بى ضئ 

سبفٖ رؾذ هلٓيٚ ك٘ظو اُي االهؼ ُيغل ٗلسٚ يوق ٝسف ثوًٚ ٖٓ اُلٓبء رقوط ٖٓ اسلَ 

ؿ كي هػت ضليل ٝكزؼ ثبة اُـوكٚ ُيغل أٌُبٕ ًِٚ ٓظِْ ٝثؼل ُؾظبد ثبة ؿوكٚ اث٘زٚ كػو

 اؾبء اُ٘ٞه ُيغل ٗلسٚ كي ؿوكٚ ٌٓزجٚ كي اُطوًٚ 

رؾوى ٝؽيل ٓسوػب ٗؾٞ ٓ٘يُٚ كي هػت ػِي اث٘زٚ ٝكي هأسٚ اسئِٚ ًضيو ؽٍٞ ٓب ؽلس 

ي ٝظٖ اٗٚ ٗبّ هِيَ كي ٌٓزجٚ ٝهأي ؽِْ ٓيػظ ٌُ٘ٚ ؽِْ ٓجطو ثبُطإّ ٝػ٘لٓب ٝغَ اُ

ثغ ٝعل االسزبم ؽبرْ عبهٙ ٝسئِٚ اُكبثن اُوا  

؟ٓب ُي يب ٝؽيل ثزغوي ُيٚ كي ؽبعٚ    

 ُْ يزٞهق ٝؽيل ُْٝ ي٘ظو ُٚ ثَ هبٍ ٓسوػب 

ثلا ثس ٓزأفو أال   

 كوبٍ ؽبرْ : ال ؽٍٞ ٝال هٞٙ اال ثبهلل 

كفَ ٝؽيل أُ٘يٍ ُيغل عيص ٖٓ اُوكف كي ًَ ٌٓبٕ ؽزي اٗٚ ُْ يسزكيغ إ يؿغ هلّ كافَ 

ُطوٚ ا  

جيوٙ ٝٛٞ كي ؽبُٚ ٝثٔغوك ٝغُٞٚ ثلائذ اُوكف كي اُؼٞاء ٝاالُزلبف ؽُٞٚ كي ٓغٔٞػبد ً

ػت ٖٓ اُيٍٛٞ ٝاُو  

ًيق ٝٓزي ٝغِذ ٛنٙ اُوكف اُي ٛ٘ب ؟ ٌٛنا ًبٕ يؾلس ٗلسٚ ٝٛٞ يجؾش ػٖ ٓٞؾغ هلّ ُٚ 

 كافَ اُطوٚ ٝكي فلٚ ٝهضبهٚ ؿيو ٓؼٜٞكٙ ٓ٘ٚ رؾوى ثيٖ اُوكف
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ٝٝغَ اُي ؿوكٚ اث٘زٚ ع٘ٚ ُيوق آبّ ثبة اُـوكٚ ي٘ظو اُي اث٘زٚ ٝٛي ٗبئٔٚ ػِي اُليواش 

ٝثغٞاهٛب اُوكٚ اُػـيوٙ ٝػ٘لٓب ٗظو فِلٚ ُْ يغل  اصو ُِوكف ٝأُ٘يٍ ٗظيق ٝىٝعزٚ روق 

 آبّ ثبة ؿوكزٜب ر٘ظو ُٚ كي رؼغت صْ كفِذ اُـوكٚ كٕٝ إ رزلٞٙ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ 

ثَ ثلاء ٝؽيل يطؼو إ ٛ٘بى ٖٓ ي٘ظو ُٚ ٝٛٞ كي اُليواش ٝٛ٘بى ٖٓ ُْ رٔو اُِيِٚ ٛبكئٚ 

يزؾوى كافَ اُـوكٚ ثقلٚ ٝ ؽبٍٝ إ ي٘ظو ؽُٞٚ عيلا ُيوي اي ضئ ٝسف ظالّ اُـوكٚ ٌُ٘ٚ 

ُْ يسزكغ ٝكي ُؾظٚ سٔغ غٞد غويو اُجبة  ك٘ظو ٗؾٞٙ ٝعل اُجبة يلزؼ ٖٓ رِوبء ٗلسٚ 

لهٙ ٝكفبٕ ًضيق يلفَ ػِيٚ ُٜب هائؾٚ ٝؾٞء فليق يزسَِ كافَ اُـوكٚ ُْ يؼوف ٓػ

ؿويجٚ ٗلبمٙ كي اهَ ٖٓ صٞاٗي ًبٕ اُلفبٕ ئِئ أٌُبٕ ٝضؼو اٗٚ يقز٘ن ك٘ظو ُيٝعزٚ 

 ثغٞاهٙ كٞعلٛب كي ّٗٞ ػٔين 

ؽبٍٝ إ يٞهظٜب ٌُٖ ٛ٘بى هٞٙ فليٚ ٓسٌذ ىهاػيٚ ٝهلٓٚ ٝعؼِزٚ يِزػن ثبُليواش ًٝبٗٚ 

 ٛٞ ٝاُليواش هكؼٚ ٝاؽلٙ 

ثيل ؿيو ثطويٚ رزسَِ ٝرؾسس ػِي عسلٙ ؽزي ٝغِذ اُي كٔٚ ًٝٔٔزٚ ًٝبك صْ ثلاء يطؼو 

ٝعزٚ ٓ٘ٚ ٌُ٘ٚ إ ئٞد هػجب ٝؽبٍٝ اُػواؿ ٝقِت اُ٘غلٙ ٌُٖ ال اؽل يسٔؼٚ ٝهؿْ هوة ى

ٜب ٓسبكٚ اُق ٓيَ ًٝأٗٚ كي ػبُْ افو ٝكي ٌٓبٕ افو ضؼو اٗٚ ثي٘ٚ ٝثي٘  

َ هٞٙ ُ٘غلٙ ث٘زٚ ٝغوؿ ثٌَ هٞٙ يوبّٝ ثٌ اؿ اث٘زٚ يأري ٖٓ اُـوكٚ ٝهوه إٝسٔغ غو

سٔغ غٞرٜب اُغيوإ ٝعبهٙ االسزبم ؽبرْ كقوط  ...غوفخ يطيت ُٜب هأً اُكلَ كي أُٜل

ٓسوػب ٗؾٞ ضوٚ عبهٙ ٝؽيل ًٝسو ثبة اُطوٚ ٝكفَ ٝعل ٝؽيل يغِس اُووكػبء ٝسف 

 اُػبُٚ ٝكي يلٙ ٛوٙ غـيوٙ 

 كوبٍ ؽبرْ 

؟ اُؾٔل هلل اٗي ثقيو اٗذ كيي ؽبعٚ يبٝؽيل _  

كٜي ٝؽيل هأسٚ ثبُ٘لي ٝٛٞ يورؼص ٝعسلٙ ي٘كلؽ ٝمٛت ؽبرْ اُي أُكجـ ٝاؽؿو ُٚ 

ًٞة ٖٓ أُبء ٝٝؾغ ُٚ كافَ اٌُٞة ًجسُٞٚ ٖٓ اُلٝاء ٝ ُْ يولّ ُٚ اٌُٞة ؽزي ماثذ 

 رٔبٓب كافَ أُبء 

 ٝهبٍ ؽبرْ

ٓبرقلص اضوة  ...اضوة كٙ ٝاٗذ ٛزجوي ثكَ _  
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اُوِيَ ثي٘ٔب ًبٕ ي٘ظو ؽبرْ ٗؾٞ ثبة ؿوكٚ ّٗٞ  افن ٝؽيل اٌُٞة ٝيلٙ رورؼص ٝهضق ٓ٘ٚ

ٝؽيل ٝؿوكٚ ّٗٞ اث٘زٚ صْ اعِسٚ ػِي االهيٌٚ ٝهبٍ ُٚ اٗب ٛٔطي اٗب كُٞهذ ػطبٕ أُلاّ 

 ٌٖٓٔ رػؾي كي اي ُؾظٚ ٝاٗذ اسزؼين ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ ٝاكفَ ٗبّ 

ٝعٚ ٝؽيل آبّ اٗػوف ؽبرْ ٝػي٘ٚ ٓؼِوٚ ػِي ثبة ؿوكٚ ّٗٞ ٝؽيل ٝثؼل فوٝعٚ ظٜود ى

ثبة اُـوكٚ ٝػِي ٝعٜٜب اثزسبٓٚ ػويؿٚ ك٘ظو ٝؽيل ُٜب كي اسزيبء ٝاٗػوف ػٜ٘ب ٝكفَ 

يَ ِؿوكٚ اث٘زٚ ٝٗبّ ثغٞاه اث٘زٚ قٞاٍ اُ  

 كي غجبػ اُيّٞ اُزبُي هوه ٝؽيل إ ينٛت اُي اؽل أُطبيـ يوع ُٚ ٓبؽلس ُيِٚ آس 

عل اٌُجيوٙ ٝهبثَ اؽل أُطبيـ ٝهع ٝثؼل اٗزٜبء اُؼَٔ اٗػوف ٝؽيل ٓسوػب اُي اؽل أُسب

 ُٚ ٓب ؽلس كوبٍ اُطيـ 

اُوؤيٚ ٖٓ ػ٘ل اهلل آب اُؾِْ ٖٓ ػَٔ اُطيكبٕ كيغت ػِيي إ ال روع هؤيبى الؽل اال  _

ُنٝػِْ ثبُزلبسيو ٝاُزأٝيَ آب ٓبهئيزٚ كٜٞ ؽِْ ٖٓ ػَٔ اُطيكبٕ ٝاُؼيبمٝ ثبهلل ٝيغت ػِيي 

يسوى ٝاسزيوظذ ٖٓ ٗٞٓي كبٗلش ػِي يسبهى صالس إ ر٘بّ ػِي قٜبهٙ ٝاما هئيذ ٓب ال 

 ٝاسزؼن ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ 

ٝفوط ٝؽيل ٖٓ أُسغل ٝٛٞ اًضو ؽيوٙ ٖٓ مي هجَ كٌيق ًبٕ يؾِْ ٝػِي يلٙ اصبه عوٝػ 

 ًجيوٙ ٖٓ اصو ٓسٌٚ يل ؿيو ثطويٚ ُٚ ُيِٚ آس 

كيغ إ يػوف اُطيكبٕ ًبٕ هِن علا ػِي اث٘زٚ كووه إ يوواء اُووإ كي ٓ٘يُٚ ُؼِٚ يسز

 ػٖ ٓ٘يُٚ 

ٝكٞه ٝغٍٞ ٝؽيل اُي أُ٘يٍ ٝثي٘ٔب ٛٞ يػؼل اُلهط سٔغ غٞد ؾؾٌبد ىٝعزٚ رأري ٖٓ 

ضوٚ عبهٙ االسزبم ؽبرْ كأفزجئ كي ىاٝيٚ ثؼيلٙ ػٖ ثبة اُطوٚ يواهت ؽزي يزأًل ُْٝ رٔو 

سٞي ُؾظبد ؽزي ٝعل ىٝعزٚ رقوط ٖٓ ػ٘ل عبهٙ ٝرػؼل اُلهط ٓسوػٚ ٝٛي رورلي 

الثس سٞكاء كػؼل فِلٜب ؽزي ٝغِذ اُي سكؼ أُ٘يٍ ٝغؼل فِٜب كٕٝ إ رطؼو ثٚ ٓ

كٌبٕ يوؿت كي ٓؼوكٚ ٓب سزلؼِٚ رِي اُسبهكٚ اُطويوٙ كٞعلٛب روق ػِي سٞه سكؼ 

ئسٌٜب ٝي٘غلٛب ٌُ٘ٚ ُْ يِؾن ثٜب ٝػ٘لٓب ٗظو اُي  ُٔ٘يٍ ٝرِوي ث٘لسٜب ٓ٘ٚ كؾبٍٝ إا

 اي ضئ ثَ ًبٕ اُكوين فبُي  رٔبٓب ٖٓ اُ٘بً ُْ يغلاسلَ كي اُطبهع ُْ يغل عضٚ ىٝعزٚ ٝ

٘لسٚ ٖٓ اُسكؼ كغِس هِيال ؽزي ثٝأُؾالد ًَ ضئ قجيؼي ال يٞؽي ثإٔ ٛ٘بى ٖٓ اُوي 

 يٜلاء ٝهبٍ اػٞم ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ  ٝاٗػوف اُي ضوزٚ كي ٛلٝء 
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 كفَ اُطوٚ ُيغل ىٝعزٚ ٝاث٘زٚ يغِسبٕ ػِي االهيٌٚ يطبٛلإ اُزِلبى 

بٍ : ٓسبء اُقيو كو  

رؼل ُٚ اُؼطبء ٌُٖ ُْ رسزغيت ُٚ كوبٍ  ِيٚ ٝال اث٘زٚ  ٝقِت ٖٓ ىٝعزٚ إُْٝ رغت ىٝعزٚ ػ

 ُٜب 

ٛٞ اٗب الىّ يجوي اسٔي ؽبرْ ػطبٕ رؼِٔي ُي اُِي اٗب ػبييٙ اٗب عٞىى _  

 ك٘ظود ُٚ ىٝعزٚ ٗظوٙ ػبثوٙ صْ رؾُٞذ اُي ًزِٚ ٖٓ اُلفبٕ ٛي ٝاث٘زٜب 

 كػوؿ ٝؽيل ٝظَ ي٘بكي ػِي اث٘زٚ ٝيزٞػل ثوزَ ىٝعزٚ كٌبٕ غٞرٚ ػبُي علا 

 ٓٔب عؼَ اُغيوإ رِزق ؽُٞٚ ٝيؾبُٝٞ عٔيؼب كفٍٞ اُطوٚ ًٝبٕ كي ٓولٓزْٜ ؽبرْ 

 اُني ًسو ثبة اُطوٚ ٝكفَ ُ٘غلٙ غليوٚ كؼ٘لٓب كفَ ٝعلٙ ٓٔسي ثسٌيٖ ًجيو 

 ٝيوق ٝسف اُػبُٚ يػوؿ كوبٍ ؽبرْ 

اُِي كي ايلى يبٝؽيل  اهٓي اُسٌي٘ٚ _  

 اٗذ ًلٙ ٛزغوػ ٗلسي 

 ٝظَ يػوؿ ٝيزْٜ عبهٙ ثبُقيبٗيٚ 

ٝكي ُؾظٚ ٛغْ ٝؽيل ػِي ؽبرْ ٝقؼ٘ٚ كي غلهٙ ػلٙ قؼ٘بد ثبُسٌيٖ ٝرلفَ اُغيوإ 

ٝاٗونٝ ؽبرْ ٖٓ يل ٝؽيل ٝرْ االرػبٍ ثبالسؼبف ٝاُطوقٚ ٝرْ ٗوَ ٝؽيل اُي هسْ اُطوقٚ 

اُي أُسزطلي ٝثؼل ػلٙ ايبّ ػ٘لٓب اسزؼبك ؽبرْ ٝػيٚ كي هؿيٚ ضوٝع كي هزَ ٝٗوَ ؽبرْ 

 ؽؿو اُؿبثف أُسإٍ ػٖ اُزؾوين ٝهبٍ 

اٗب ػبيي اػوف ايٚ اُِي ؽػَ الٕ اسزبم ٝؽيل ثيزٜٔي اٗي ً٘ذ ػِي ػالهٚ ٓغ ىٝعزٚ  _

 ٝاٗٚ ضبكٜب فوعٚ ٖٓ ضوزي يّٞ اُؾلصٚ يؼ٘ي ٖٓ اهثغ ايبّ روويجب 

يب ثبضب ىٝعٚ ٝؽيل ٝاث٘زٚ ٓبرٞ ٖٓ صالس س٘ٞاد ٝٝؽيل ثيؼبٗي ٖٓ ؽبُٚ ِٛٞسٚ سٔؼيٚ  _

ٝثػويٚ ٝؽبُٚ ٖٓ اُؼيُٚ ٝاٗب افٞ ٝؽيل  ػبيص ٓؼبٙ كي ٗلس اُجيذ ػطبٕ اهػبٙ الٕ 

ٓبُٞش ؽل ؿيوي ثؼل ٓٞد ىٝعزٚ ٝاث٘زٚ ٝٛٞ ثيزؼبُظ ػ٘ل قجيت ٗلسي ٝكي كٝاء ثيبفلٙ 

ٕ ىٝعزٚ ُسٚ ػبيطٚ ٛي ٝث٘زٚ ًَٝ اٍٝ ضٜو ثيوٝػ يطزوي هكٚ ..... يبثبضب ٝؽيل ٓزقيَ ا

ػطبٕ يليٜب ٛليٚ ُج٘زٚ الٕ ث٘زٚ ٓبرذ يّٞ ػيل ٓيالكٙ ٛي ٝآٜب ثسجت ؽلصٚ ػوثيٚ ثس  
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اُلًزٞه ٓأًل ُ٘ب إ ٓبكيص فٞف ٖٓ ٝؽيل ٝاُلٝاء اُِي ثيقلٙ ثيقِيٚ ٓص هبكه يزؾوى كا 

لصٚ ٝثيزقيَ اٗٚ ُسٚ ثيوٝػ اُطـَ ٝاٗٚ ٛٞ ؽزي سبة اُطـَ ٖٓ صالس س٘يٖ ٖٓ ثؼل اُؾ

ًزو ٝاٗب ثيطزـَ . ثس ٛٞ ُٔب ثيٞهق اُلٝاء ٝٓص ثيبفل اُغوػبد كي ٓؼبكٛب ؽبُزٚ ثزسإ ا

يو ٓبيؾس ثؾبٍٝ اػكيٚ اُلٝاء ٖٓ ؿ  

صْ رْ اسزلػبء اُكجيت أُؼبُظ ٖٓ هجَ اُ٘يبثٚ اُؼبٓٚ كي اُوؿيٚ ٝاًل ٗلس ًالّ االؿ اُوبئْ 

ُٞؽيل ٝؽٌٔذ أُؾٌٔٚ ثٞؾغ ٝؽيل كي أُػؾٚ اُ٘لسيٚ ٝاُؼػجيٚ ػِي االضواف اُكجي 

ثبُؼجبسيٚ ُؾيٖ ارٔبّ اُطلبء الٗٚ اغجؼ فكو ػِي ٗلسٚ ٝػِي أُغزٔغ ًٔب اٝغي اُكجيت 

 أُؼبُظ ُٚ
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 اُوػخ اُقبٓسخ

 ٓ٘يٍ اُلئوإ

ًبٕ يغِس آبّ ػغِٚ اُويبكٙ كافَ سيبهرٚ ؽي٘ٔب ٗظو اُي اث٘ٚ قبهم اُني ُْ يزغبٝى 

 اُضٔبٗي س٘ٞاد كي ٓوايب اُسيبهٙ هبئَ ُٚ 

 " اروى اُٜبرق ٖٓ يلى كٔ٘ن إ اٗكِو٘ب ثبُسيبهٙ ٝاٗذ رِؼت ػِيٚ ٝٛنا فكو ػِي ٗظوى "

أُوؼل أُغبٝه  ُٚ هبئِٚ  ُْ يِزلذ قبهم ُٚ ثي٘بٓب ٗظود هيْ ىٝعزٚ اُزي ًبٗذ رغِس ػِي

 " اروًٚ ػِي هاؽزٚ يب ػٔبك ك٘ؾٖ كي هؽِٚ اعؼِٚ يوؿي اُٞهذ ًٔب يويل"

ٝثؼل سبػٚ ٝغَ ػِي اقواف اُوويٚ اُػـيوٙ اُويليٚ كي اؽل هوي اُػؼيل صْ سِي قوين 

عبٗجي ٓإكي اُي أُيهػٚ اٌُجيوٙ اُزي رٔزٌِٜب اُؼبئِٚ ٝػِي ٓسبكٚ ًيِٞٓزواد ٖٓ اُؼٔبه 

ٌبٕ ًبٕ أُ٘يٍ ٝاُس  

ٝكٞه ٝغُٞٚ آبّ أُ٘يٍ رٞهق ثبُسيبهٙ ٝروعَ ٛٞ ٝىٝعزٚ ٝاث٘ٚ ٝهجَ إ يلفَ أُ٘يٍ 

ٝعل هعَ ػغٞى يورلي عِجبة اسٞك ُٝٚ ٝعٚ اسٞك ٝػي٘بٕ غـيوربٕ يقوط ٖٓ أُ٘يٍ 

ٝٝاُلٙ اُؾبط كبهٝم يوق آبّ اُجبة يٞكػٚ ٝػِي ٝعٜٚ ٓالٓؼ االضٔئياى كزغٚ اُيٚ ٝثؼل 

ٝاُزؾيبد سئَ ػٖ اُوعَ ٌُٖ ٝاُلٙ افزػو االعبثٚ كي ًِٔٚ ٝاؽلٙ ٝٛي " كػٚ اُسالّ 

ٝضأٗٚ " صْ عِس ػِي االهيٌٚ هبئَ " اُْ يػَ اؽل ؿيوٗب " كلفِذ ػِيٚ اُغلٙ الث٘ٚ 

اُػـيو قبهم ٝٛي رؾَٔ غ٘يٚ ًجيوٙ ثٜب اًٞاة ٖٓ اُؼػيو هبئِٚ " اٗزْ اٍٝ ٖٓ يػَ كٔب 

وى هجِٚ ػِي  يل ٝاُلرٚ ٝهؽجذ ثْٜ ٝعِس اُػـيو قبهم ىاُذ اُسبػٚ اُزبسؼٚ غجبؽب" ٝر

ثغٞاه اُغلٙ   ُْٝ ئو اُٞهذ ًضيوا ؽزي ٝغِذ ثبهي اكواك اُؼبئِٚ اُػـيوٙ ُزغزٔغ االسوٙ 

ًٔب رؼٞكد ًَ ػبّ كي اعبىٙ اُػيق ُوؿبء ٝهذ ٓٔزغ كي اُويق ٝاُٜلٝء ٝفبغٚ إ ٓ٘يٍ 

فو ٓسبكٚ ًيِٞٓزو اُؼبئِٚ ًٔب هِذ يجؼل ػٖ اُجِلٙ ٝػٖ اي ٓ٘يٍ ا  

عِسذ اُؼبئِٚ ًِٜب ؽٍٞ ٓبئلٙ اُكؼبّ ثؼل إ ٝغَ االؿ االًجو عالٍ ٝىٝعزٚ سؼبك ٝاث٘ٚ 

ٛيضْ اُني ال يزؼلي اُؼطوٙ اػٞاّ ٝهضق االة كبهٝم اُوِيَ ٖٓ ػػيو اُوػت ٝٗظو ٗظوٙ 

رِٔئٜب اُسؼبكٙ ٝٛٞ يوي ىٝعزٚ رغِس ثغٞاهٙ ػِي ٓبئلٙ اُكؼبّ ٖٝٓ ؽُْٜٞ اث٘بئٚ 

٘بٍٝ اُغٔيغ اُكؼبّ ْٝٛ يزجبكُٕٞ اٗكواف اُؾليش ؽٍٞ ٓؼوكٚ افو ٝىٝعبرْٜ ٝاؽلبكٙ صْ ر

اضؼَ االة كبهٝم سيغبهرٚ ٝٛٞ ٝاالقٔئ٘بٕ ػِي اؽٍٞ ثؼؿْٜ اُجؼؽ افجبه ًَ ْٜٓ٘ 

يغِس كي ؽليوٚ أُ٘يٍ ػِي ًوسيي ٛياى ٖٝٓ ؽُٞٚ اث٘بئٚ ثي٘ٔب ًبٕ ي٘ظو اُي أُ٘يٍ 

اُلٗيب كبالقلبٍ رِؼت كي اُؾليوٚ اُقِليٚ  إٌُٔٞ ٖٓ قبثويٖ ٝسئَ ػٖ اؽلبكٙ ٌُٖ ٛبٛٞ ؽبٍ
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ثي٘ٔب اُيٝعبد كي أُكجـ ٓغ اُغلٙ يػ٘ؼٕٞ اُؾِٞي ٝاُوٜٞي ُِغل كأثزسْ عالٍ ٝرنًو ايبّ 

اُكلُٞٚ ٝظَ يوع ػِيْٜ مًويبد اُكلُٞٚ ًِٝٔب رنًو اؽل ْٜٓ٘ ضئ ؾؾي اُغٔيغ ػِي رِي 

ُٔبؾيٚ ٝؽبٍٝ عالٍ االٗسؾبة ٖٓ أُٞاهق اُغٔيِٚ اُزي ُٖ ي٘سبٛب اؽل ْٜٓ٘ قٞاٍ اُس٘يٖ ا

اُغِسٚ ثٜلٝء ٌُي يطؼَ سيغبهٙ ثؼيلا ػٖ ٝاُلٙ ك٘ظو ُٚ االة كبهٝم ٝكْٜ االٓو كٖٔ 

أُؾبٍ إ يطؼَ االثٖ سيغبهٙ آبّ ٝاُلٙ ٜٓٔب اهرلغ ضأٗٚ كنٛت ثؼيلا كي اُل٘بء اُقِلي 

٘ٔب ٛٞ ًنُي الؽظ ٝاضؼَ سيغبهرٚ كي اُٜٞاء اُكِن ٝيواهت االقلبٍ ْٝٛ يِؼجٕٞ اٌُوٙ ٝثي

هعَ اسٞك يورلي عِجبة اسٞك ُٝٚ ػي٘بٕ غـيوربٕ ي٘ظو اُيٚ ٝاُي أُ٘يٍ ٝػِي ٝعٚ 

ٓالٓؼ اُـؿت ٝضؼو ثوطؼويٚ رسوي كي عسلٙ ٝاٗزلؽ هػجب ػ٘لٓب ضؼو إ ٛ٘بى يل ػِي 

ًزلٚ ك٘ظو ئي٘ب ُيغل ىٝعزٚ روٍٞ ُٚ " ٓب ثي ٛيب ُ٘طوة اُوٜٞٙ " كٜي ُٜب هأسٚ ثبُٔٞاكوغ 

ك اُ٘ظو ٗؾٞ اُوعَ اُني ًبٕ يوق ثؼيلا ٌُ٘ٚ ُْ يغلٙ ًٝأٗٚ ضجؼ ٝرجقو كي اُٜٞاء ٝػبٝ  

ُْ يوؿت عالٍ كي اصبهٙ اُوِن كي ٗلًٞ اؽل ٝهبٍ ُؼِٚ ػبثو سجيَ اٝ ضقع يجؾش ػٖ 

ػ٘ٞإ ٓب ٝؾَ اُكوين كٜٞ ُْ يوي ٛنا اُوعَ ٖٓ هجَ ٌُٖ اُوِن ِٓئ هِجٚ كٜنا اُوعَ ُْ 

ٔبك افيٚ كي ىاٝيٚ ثؼيلٙ ْٝٛ يز٘بُٖٝ اُوٜٞٙ كي اُؾليوٚ ٝهع يوربػ ُٚ هِجٚ كغِس ٓغ ػ

ػِيٚ ٓب ضبٛلٙ كأًل ُٚ ػٔبك اٗٚ هأي ٗلس اُوعَ ٓغ اثْٞٛ كي اُػجبػ ٝٛٞ يقوط ٖٓ 

أُ٘يٍ . ٝاقٔإٔ هِت عالٍ هِيال ُٔؼوكٚ ٛٞيٚ اُوعَ كٖٔ أُإًل إ ٝاُلٙ يؼوكٚ عيلا ٌُٖ 

ّ أُ٘يٍ يواهج٘ب ؟ ًِٜب اسئِٚ هليد كي مٛ٘ٚ اليغل ٓب هػزٚ ٝٓبما يويل ُٝٔبما يوق ٌٛنا آب

ُٜب عٞاة ٝهؿت كي ػلّ االكػبػ ػٖ ٓقبٝكٚ ؽزي ال ييػظ االفويٖ ٝكي ُؾظٚ ًبٕ ًٞة 

اُوٜٞٙ اُني كي يل ػٔبك يكيو كي اُٜٞاء ٝيسوف ػِيٚ ٝػِي ٓالثسٚ ٗزيغٚ اهرؿبّ اٌُوٙ 

ٙ كؿؾي ٝؾؾي اُغٔيغ ٝهبٍ عالٍ اُزي يِؼت ثٜب اُػـبه كي يلٙ اُزي ًبٕ ئسي ثٜب اُوٜٞ

 " اث٘ي ٛٞ اُِي اقبػ ثبٌُوٙ رغبٛي يب ػٔبك"

كؿؾي ٝقِت ٖٓ ىٝعزٚ إ رػ٘غ ُٚ ًٞة افو ٖٓ اُوٜٞٙ ٝغؼل ٛٞ اُي اُكبثن اُضبٗي 

 ُيجلٍ ٓالثسٚ 

كفَ ػٔبك اُـوكٚ ٝأؿِن اُجبة فِلٚ ٝكزؼ كٝالة أُالثس ٝهلي كي ٝعٚ ضئ ٓب اسٞك اصبه 

ٌٚ ٝاالهي ثٚ ثؼيلا ٝٗظو اُي ٛنا اُطيئ كٞعلٙ كأه ًجيو كي ؽغْ اُوػت كي ٗلسٚ كٔس

االهٗت ُٚ ػي٘بٕ ؽٔواء ٓضَ اُلٓبء ٝاس٘بٕ ًجيوٙ ٓضَ اس٘بٕ سٔي اُووش ٓزلافِٚ كي 

ثؼؿٜب اُجؼؽ ٌُٖ هكٙ كؼَ ػٔبك ًبٗذ هٞيٚ علا كأفن ػػي ؿِيظ ًبٕ ثغٞاه كٝالة 

ٚ ٝاؽلٙ ٝمٛت اُِي اُؾٔبّ ُيـسَ أُالثس ٝؾوة اُلأه ؾوة هٞيٚ عؼِٚ ٛٞ ٝاالهؼ هكؼ

يلٙ ًِٝٔب رنًو ؽغْ اُلأه ٝضٌِٚ يطؼو ثبُـضيبٕ كٜٞ ُْ يوي كأه ثٔضَ ٛنا اُؾغْ ٖٓ هجَ ٝال 

ٓضَ ٛنا اُطٌَ ثَ ٝاالًضو ؿواثٚ إ اُلأه ًبٕ يوق ثال ؽواى ًٝأٗٚ يزؾلاٙ ثَ ًٝبٕ ػِي 
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اؽؿو هكؼٚ ٖٓ اُؤبش  اسزؼلاك ُٜٔبعٔزٚ ٌُ٘ٚ سوػزٚ كي هزِٚ ًبٗذ اسوع ٖٓ اُلأه صْ

أُزٜبٌُٚ ُيؿغ اُلأه ثٜب ٝيِوي ثٚ ثؼيلا ؽزي  ي٘ظق أٌُبٕ ٌُ٘ٚ ػ٘لٓب ػبك اُي اُـوكٚ ُْ 

يغل عضٚ اُلأه ُْٝ يغل اي اصو ُٚ اٝ ُلٓبء اُلأه اُزي سبُذ ػِي االهؼ ٝظٖ إ اؽل ٓب 

ٙ اُؾظٚ كؿؾي االة ؽِٔٚ ثؼيلا ٌُ٘ٚ ػ٘لٓب سأٍ اُغٔيغ رأًل اْٜٗ ُْ يؼِٔٞا ثأٓوٙ اال كي ٛن

 ٝهبٍ ُٚ" ٖٓ أُإًل إ اُوكٚ اُزي روثيٜب آي اًِزٚ"

 اٗوؿي اُيّٞ كي ُؼت ُٜٝٞ ثيٖ اُػـبه ٝعِسبد اُسٔو ثيٖ اكواك اُؼبئِٚ ُْ ر٘زٜي 

 ٌُٖ ػ٘ل ؽٍِٞ اُظالّ ؽلس ٓب ُْ يزٞهؼٚ اؽل 

ب كفِذ عِس اُغٔيغ كي ؿوكٚ اُغًِٞ ؽٍٞ اُزِلبى يطبٛلٕٝ اؽل ثوآظ اُزٞى ضٞ ثي٘ٔ

ػِيْٜ اُغلٙ ٝٓؼٜب هكغ اُلبًٚ اُنينٙ ٝهكغ اُجكيـ أُٔيي كي كػَ اُػيق ٝافن ًَ ْٜٓ٘ 

ٓبيويل ٝثي٘ٔب ْٛ ًنُي سٔؼٞ غٞد غواؿ االقلبٍ يأري ٖٓ اُؾليوٚ كٜوع اُغل ٝػٔبك 

ٝعالٍ ُ٘غلٙ االقلبٍ اُزي ًبٗذ روق كي اُؾليوٚ آبّ عضٚ اُوكٚ أُسٌي٘ٚ اُزي ًبٗذ روثيٜب 

ك٘ظو اُغئغ اُي اُوكٚ ٝٛي ؿبههٚ كي كٓبئٜب ٝاؽطبئٜب فبهعٜب ٝٗػق عٔغٔٚ اُغلٙ 

اُوكٚ ال اصو ُٚ كأفن اُغل االقلبٍ ثؼيلا ٝاكفِْٜ أُ٘يٍ ؽزي رٜلاء ثؼيلا ػٖ أُ٘ظو 

أُطٔئي ٝػبك ُْٜ ٝٓؼٚ هكؼٚ ًجيوٙ ٖٓ اُؤبش ٝؾؼٞ كيٜب عضٚ اُوكٚ ٝمٛت اُضالصٚ فبهط 

يوٙ ٝاُوي اُوكٚ ثلافِٜب ٝهكّ ػِيٜب اُزواة كوبٍ ػٔبك كي ٗلبم أُ٘يٍ ثؼيلا ٝؽلو ؽلوٙ غـ

غجو ْٝٛ كي قوين اُؼٞكٙ اُي أُ٘يٍ " ُْ يغت ػِي٘ب ككٖ اُوكٚ ًبٕ يٌلي إ ِٗوي ثٜب 

 ثؼيلٙ ٝٗجؾش ػٖ سجت هزِٜب ُؼِٚ مئت اٝ صؼِت " 

اؽل  ًٝبٕ هأي عالٍ ٖٓ هأي افيٚ ٝهبٍ " إ ًبٕ مئت اٝ صؼِت كٖٔ أُإًل يٜغْ ػِي

 اُػـبه ٝيؼٞك ٓوٙ افوي "

كوبٍ االة كبهٝم ُْٜ " اُنئت اٝ اُضؼِت ال يؼٞك اُي ٗلس أٌُبٕ ثؼل اُٜوٝة ٓوٙ افوي 

ٖٝٓ كؼَ ٛنا ٛٞ ؽيٞإ اس٘بٗٚ اهٞي ٖٓ اس٘بٕ اُنئبة الٕ اُوكغ كي عسل اُوكٚ هكغ ؽبك 

ٕ اس٘بٗٚ ٓزلافِٚ ال يؼوف اُنئت اٝ اُضؼِت إ يوكؼٚ ٝال االسل ٗلسٚ كٜٞ ٖٓ أُإًل ؽيٞا

 ٓضَ اس٘بٕ سٔي اُووش ٝٛٞ ؽيٞإ ؾبٍ ٝال اظٖ اٗٚ سيؼٞك ٓوٙ افوي " 

ٝسٔغ ػٔبك ٝاالفويٖ ْٝٛ كي قوين اُؼٞكٙ غٞد غواؿ اُ٘سبء يأري ٖٓ أُ٘يٍ كٜوع 

اُغٔيغ هًؿب اُي ٛ٘بى ُ٘غلٙ اُ٘سبء كٞعل اُ٘سبء روق ػِي االهيٌٚ ٝرػوؿ ٝرطيو اُي 

كي هػت " ٓبما ٛ٘بى "  اُزِلبى كسأٍ اُغل كبهٝم  
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هبُذ اُغلٙ " اٗٚ كأه .... كأه ًجيو يقزجئ فِق اُزِلبى " كؿؾي اُغل كبهٝم ٝعالٍ ٝهبٍ " 

 ًَ ٛنا اُػواؿ ٖٓ اعَ كأه "

ٌُٖ ػٔبك رؾلي ُوزَ اُلأه كٜٞ هأي ٓضِٚ كي اُػجبػ ٝمٛت اُي اُـوكٚ اٌُواه ٝاؽؿو ضٞٓٚ 

ؿوى اس٘بٗٚ كي يلٛب اُئ٘ي ثي٘ٔب ٛي رػوؿ ًجيوٙ ٝػ٘ل ػٞكرٚ ٝعل اُلأه يٜبعْ اُغلٙ ٝ

ًبٕ عالٍ ٝاُغل ٓٔسٌيٖ ثغسل اُلأه اٌُجيو اُني يطجٚ االهٗت كي اُؾغْ ٝيؾبٍٝ ًَ ْٜٓ٘ 

سؾجٚ ٖٓ يل اُغلٙ ثؼيلا كؿوثٚ ػٔبك ؾوثٚ هٞيٚ هزِٚ كي ُؾظٚ ٝسوف اُلأه ػِي االهؼ 

س٘بٗٚ اُـويجٚ ٝٓقبُجٚ ٝٗظو اُغٔيغ اُي اُلأه كي رؼغت ٖٓ ػي٘ٚ اُؾٔواء ٓضَ اُلّ ٝا

اٌُجيوٙ ٓضَ ٓقبُت االسل صْ ؽَٔ عالٍ اُغلٙ ثيٖ ىهاػيٚ ثؼل إ كولد اُٞػي ٗزيغٚ ٓبؽلس 

كٌبٕ اُغوػ ًجيو علا ٝارغٚ ثٜب ٗؾٞ اُسيبهٙ ٝٓؼٚ افٞٙ ٝٝاُلٙ ٝاُؼبئِٚ ًِٜب ٌُٖ اُسيبهٙ 

كبهٝم إ يأفن  ال رؼَٔ ثَ ٝاًزطق إ سيبهٙ افٞٙ ٛي االفوي ال رؼَٔ ٝػ٘لٓب ؽبٍٝ اُغل

سيبهرٚ اًزطق اٜٗب الرؼَٔ ٛي االفوي كززؼ ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ ؿؿبء ٓؾوى اُسيبهٙ ُيٌزطق 

إ اُجكبهيٚ ٝاالسالى ًِٜب ٓزأًِٚ رٔبٓب صْ فوعذ ٖٓ اسلَ أُؾوى صالس كأهإ كي ٗلس 

اُؾغْ ٝٗلس اُطٌَ ثَ ًبٗذ اُلأهإ ًجيوٙ ٝرقوط ٖٓ اسلَ ؿؿبء ٓؾوى ًَ سيبهٙ كؾَٔ 

اُلرٚ ثيٖ ىهاػيٚ ٝكفَ ثٜب أُ٘يٍ كي ؽبُٚ ٖٓ اُلٞؾي ٝغواؿ ٖٓ اُكلبٍ ٝاُ٘سبء عالٍ ٝ

ٖٓ اُوػت ٝٓؾبُٝٚ ٖٓ ػٔبك ٝاُغل كبهٝم كي اثؼبك اُلأهإ اُطوسٚ ػْٜ٘ كٜي كأهإ 

ٓٔيزٚ كٌبٕ ػٔبك ٝاُغل يؿـف ًَ ْٜٓ٘ ثولٓٚ ػِي هأً اُلأه ثٌَ هٞٙ كززٜطْ هأسٚ 

ٝاؿِن اُجبة ٝهبٍ ػٔبك" اٗب ٛزػَ ثباالسؼبف " كوبٍ  ٝؾِٞع اُلأه ٝكفَ اُغٔيغ أُ٘يٍ

اُغل " ٓص ٛزؼوف رٞغَ االسؼبف ٓص ٛزؼوف رٞغَ ُؾل ٛ٘ب ٝػوجبٍ ٓبرٞغَ ٛيٌٕٞ 

آي ٓبرذ ٖٓ اُ٘ييق رؼبُي ٓؼبيب ػِي ؿوكٚ اٌُواه اٗب ضبيَ ثكويٚ اؽكيبقي ٛ٘بى رؼبُي 

 ٗقلٛب ٝٗوًجٜب ثسوػٚ كي ػوثيٚ اي ؽل كي٘ب " 

ٝاالثٖ ػٔبك اُي ؿوكٚ اٌُواه ٝٛي ؿوكٚ ثٜب اٌُضيو ٖٓ أُقِلبد ٝاٌُواًيت ٝارغٚ اُغل 

ضئ يطجٚ اُوجٞ ٝػ٘ل كفُْٜٞ اٗبه اُغل اٗٞهاُـوكٚ ٝارغٚ اُي ٌٓبٕ اُجكبهيٚ ُيغل اُجكبهيٚ 

 ٜٓطٔٚ رٔبٓب ٝثٜب ًسو ٝاصبه اس٘بٕ كي اُغبٗت االئٖ ٖٓ اُجكبهيٚ 

زكيغ إ رأًَ ثكبهيٚ سيبهٙ ثأس٘بٜٗب"كوبٍ " ثسْ اهلل اي ٓقِٞهبد ٛنٙ اُزي رس  

ٝهلي ٖٓ فِق اُجكبهيٚ كأه ًجيو ػِي ٝعٚ اُغل ٝغوؿ ثوٞٙ كٔسي ثٚ ٝاُوي ثٚ ثؼيلا صْ 

سٔغ غٞد ىعبط يٌ٘سو ك٘ظو ٗؾٞ اُ٘بكنٙ كٞعل اًضو ٖٓ فٔسيٖ كأه كي ؽغْ االهٗت 

اًجو ٖٓ ٝس٘بْٜٗ ٓضَ اس٘بٕ سٔي اُووش ٝػيْٜٞٗ ؽٔواء ٓضَ اُلٓبء ٝٓقبُجْٜ اهٞي ٝ

ٓقبُت االسل يلفِٕٞ ٖٓ اُ٘بكنٙ كٔسي ػٔبك اثٞٙ ٖٓ ىهاػٚ ٝعنثٚ اُي اُقبهط ثسوػٚ 
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ٝاؿِن اُجبة ٝغوؿ كي عالٍ ٝهبٍ " ٛ٘بى اُؼطواد ْٜٓ٘ كي اُـوكٚ اؿِن االثٞاة ٝاُ٘ٞاكن 

 عيلا ٝاؽَٔ آي اُي اُكبثن اُضبٗي ُزسزويؼ "

اُكبثن اُضبٗي ٝٝؾؼٜب كي اُليواش  اؿِن اُغٔيغ اُ٘ٞاكن ٝاالثٞاة ٝؽَٔ عالٍ آٚ اُي

ٝعِسذ ىٝعزٚ ثغٞاهٛب ر٘ظق ُٜب اُغوػ ٝهبٓذ ثوثف اُغوػ ثي٘ٔب ًبٕ ٛٞ يؾبٍٝ ؿِن 

اُ٘ٞاكن ٝاالثٞاة كي اُكبثن اُؼِٞي صْ ٛجف اُي اُكجبم االٍٝ كٞعل اُغٔيغ يغِس كي 

 أُ٘زػق ٝػِي ٓالٓؾْٜ اُليع كوبٍ عالٍ ثػٞد ٓورلغ ئِئٚ اُوػت 

ثؾن ال اُٚ اال هلل " " ٓبٛنا    

 كوبٍ ػٔبك " عوىإ ..... ٖٓ ٓقِٞهبد اُوؽٖٔ "

كوبٍ اُغل " يغت إ ٗأفن ًَ االفطبة اُزي كي ؿوكٚ اٌُواه ٝٗـِن اُ٘ٞاكن ٝاالثٞاة عيلا 

 كٜنٙ أُقِٞهبد ػِي ٝضي إ روكؾْ أُ٘يٍ "

يو االىٓٚ ٝثلاء كزغٚ اُغٔيغ ٗؾٞ ؿوكٚ اٌُواه ٝثلاء اُغٔيغ كي ؽَٔ ًَ االفطبة ٝأُسبٓ

ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ يـِن اُ٘ٞاكن ٝاالثٞاة ثوكغ فطجيٚ ًجيوٙ ٖٓ اسلَ ٝاػِي اُ٘بكنٙ ٝاسزٔو 

اُؾبٍ ػِي ٛنا اُٞؾغ ؽزي سٔغ اُغٔيغ غواؿ يأري ٖٓ االػِي كزغٚ عالٍ ٝاُغل اُي 

اُكبثن اُضبٗي ثي٘ٔب مٛت ػٔبك اُي ؿوكٚ اٌُواه ٝافن ث٘لهيٚ فوقٞش كٌٔب رؼِْ إ اُسالػ 

ي  اُػؼيل آو قجيؼي كي ًَ ٓ٘يٍ ك  

ٝغؼل اُي اُكبثن اُضبٗي كٞعل اُؼطواد ٖٓ اُلئوإ أُٔيزٚ رلفَ اُـوكٚ ػجو اُ٘بكنٙ اُزي 

 رغِس ثٜب اُغلٙ كٜي كئوإ رٌسو اُيعبط ٝرأًَ اُقطت كي كهيوٚ 

كلزؼ ػِي ػِيْٜ اُ٘به ٝثلاء كي هزَ ًَ اُلئوإ ثي٘ٔب ٛٞ ًناُي افن اُغل ىٝعٚ اث٘ٚ ٝاُغلٙ 

ٝٛوة ثْٜ اُي اُكبثن االٍٝ ٝاٗؿْ ُٚ افٞٙ عالٍ ٝٓؼٚ ػجٞٙ ٖٓ ٓجيل اُؾطواد ٝهلاؽٚ 

كٌِٔب كزؼ اُولاؽٚ ٝهش آبٜٓب ٖٓ اُؼجٞٙ رطزؼَ اُ٘به ٝرأًَ اُلئوإ كجلائذ اُلئوإ رطزؼَ 

ٖٓ اصو اُؾوم ٝٓغٔٞػٚ افوي رٔٞد ٖٓ فوقٞش اُج٘لهيٚ كٜوثذ اُلئوإ أُزجويٚ ٝرٔٞد 

ٖٓ اُ٘بكنٙ ٝٛوع االفبٕ اُي اسلَ الؽؿبه االفطبة ٝكي اهَ ٖٓ ٗلع كهيوٚ ًبٗٞ آبّ 

اُ٘بكنٙ أٌُسٞهٙ ي٘ظوٕٝ ٜٓ٘ب كي ؽبُٚ ٖٓ اُوػت ٝاُِٜغ ٝكي ُؾظبد ثلاء ًَ ْٜٓ٘ كي 

ثوكغ اُقطت صْ ٛجف ػٔبك ٝعالٍ اُي اُكبثن االٍٝ كٌبٕ  ٓؼبٝٗٚ االفو كي ؿِن اُ٘بكنٙ

اُغٔيغ يغِس كي ؽبُٚ اليوصب ُٜب ٖٓ االػيبء ٝاُقٞف كوبُذ هيْ " يغت إ ٗوؽَ ٖٓ ٛنا 

أٌُبٕ " ك٘ظو ػٔبك ٝعالٍ ُٜب صْ رجبكٍ اُ٘ظواد ٓغ اُغل ٝارغٜٞا اُيٚ ٝرؾلصٞ ٓؼٚ هِيال صْ 

ٚ ٗؾٞ اُ٘بكنٙ ٗظو ٜٓ٘ب ٖٓ فالٍ اُلزؾبد اهرسْ ػِي ٝعٚ ٓالٓؼ اُليع ٝاُوػت ٝارغ



70 
 

اُػـيوٙ ثيٖ ضوٞم اُقطت كٞعل ٓطٜل كي ؿبيٚ اُوػت صْ عبئذ هيْ ٝكزؾذ اُ٘بكنٙ ثؼل إ 

ًسود االفطبة ٝكي ٓؾبُٝٚ ٖٓ اُغٔيغ ٓ٘ؼٜب غوفذ ٝهبُذ " اٗب ٓؼٌْ كي ٗلس أٌُبٕ 

 كيغت إ اكْٜ ٓضٌِْ "

جبٙ ٝظِذ كي ؽبُٚ ٖٓ اُػٔذ اًضو ٖٓ ٗػق ٝػ٘لٓب ٗظود ٖٓ اُ٘بكنٙ ٝعلد ٓبال يؾٔل ػو

كهيوٚ ٝكي ؽبُٚ ٖٓ اُزقطت اُزبّ هجَ إ رػوؿ ٝرٜ٘به رٔبٓب كٌبٕ ٛ٘بى اليوَ ػٖ ػطوٙ 

االف كأه كي ٓؾبغوٙ ربٓٚ ُِٔ٘يٍ ًبٕ اُؼلك ًليَ كي هزَ اُغٔيغ ُٞ ًبٗذ كأهإ ػبكيٚ اٗٔب 

يؼي ٛنٙ اُلئوإ ًبٗذ ٓٔييٙ ٝهٞيٚ ٝكي اؾؼبف ؽغْ اُلأه اُكج  

كزؾوى ػٔبك ٓؾبٍٝ افن اُج٘لهيٚ ٝارغٚ ٗؾٞ اُ٘بكنٙ ُوزَ اُلأهإ ٌُٖ اُغل ٓ٘ؼٚ ٝهبٍ " 

 ُؾظٚ" ٝافوط ٖٓ عيجٚ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٝقِت ضقع ٓب ٝثؼلٛب هبٍ 

 " اٗب ٓٞاكن رسزكيغ اُؾؿٞه االٕ ٌُٖ يغت ػِيي إ رقِػ٘ب ٓٔب ٗؾٖ كيٚ "

ٍ اُغل " َٛ رزنًو اُوعَ اُني ضبٛلرٚ كسئَ اُغٔيغ ػٖ سو ٛنٙ أٌُبُٔٚ اُـبٓؿٚ كوب

 غجبػ اُيّٞ يب ػٔبك"

 كوبٍ ػٔبك " ٗؼْ ارنًوٙ عيلا ٌُٖ ٓبكفِٚ ثٔب ٗؾٖ كيٚ االٕ "

كوبٍ اُغل" اٗٚ سبؽو ػِيْ يوؿت كي ضواء أُ٘يٍ ٝرؾلس ٓؼي ٓواها كي ٛنا اُطئٖ ٌُ٘ي 

كي ًَ ٓوٙ ً٘ذ اهكؽ رٔبٓب ٌُٖ ٛنٙ أُوٙ ًبٕ اُؾٞه ثي٘ي ٝثي٘ٚ ػِي اضلٙ ُٝنُي ٛلكٗي 

ثوزِي ٝهزَ اث٘بئي ٝاؽلبكي ٝػ٘لٓب ضبٛلد ٛنٙ اُوٞاهك أُلزوسٚ ػِٔذ اٗٚ ٛٞ اُسجت 

ٗٚ فيوٗي ثيٖ أُ٘يٍ ٝثيٖ اث٘بئي ٝاؽلبكي " كٞاكوذ ػِي اُجيغ ال  

كػٔذ اُغٔيغ ٝعِسٞ ٝػِي ٝعْٜٜ يورسْ فيجٚ االَٓ ٝثؼل ُؾظٚ سٔؼٞ غٞد فجف ػِي 

اُجبة كلزؼ اُغل ٝٝعل اُسبؽو غبؽت اُغِجبة االسٞك يوق آبّ ٝػ٘لٓب ٗظو اُي اُكوين ُْ 

بٍ ُٚ اُسبؽو " يغت إ يغل كأه ٝاؽل ٝكفَ اُوعَ أُ٘يٍ ًٝزت ٓغ اُغل ػوٞك اُجيغ ٝه

 رـبكه كي اُػجبػ اُجبًو "

ٝكي غجبػ اُيّٞ اُزبُي ٝػ٘ل ضوٝم اُطٔس فوط اُغٔيغ ٖٓ أُ٘يٍ ُْٝ ي٘ظو اؽل فِلٚ 

 ٓكِوب 
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 اُوػخ اُسبكسخ

 اُوعَ أُغٍٜٞ 

ٝسف ظالّ اُِيَ ٝرؾذ ٓؼكلخ اُغِل ًبٕ يوق ػِي عبٗت اُكوين اُسويغ ٓقزجئ فِق 

أُؼبػٌس ُِوويٚ ؽي٘ٔب رٞهلذ اُؾبكِٚ ُززوعَ ٜٓ٘ب ضبثٚ كي  ضغوٙ ًجيوٙ كي االرغبٙ

اُؼطويٖ ٖٓ ػٔوٛب رؾبٍٝ اُٞغٍٞ اُي هويزٜب اُػـيوٙ ثػؼيل ٓػو ًبٗذ رورلي ٓؼكق 

ٖٓ اُػٞف االؽٔو ٝث٘كبٍ اسٞك ٝضؼوٛب ًبٕ ٓضَ فيٞـ اُيَ ك٘ظو ُٜب ٝعؾظذ ػي٘بٙ 

االسٞك ٝاهرلاٛٔب صْ ارغٚ ٗؾٞ  ٝثلاء هِجٚ يلم ثطلٙ كبُزوف ٖٓ عيجٚ هلبىيٖ ٖٓ اُغِل

سيبهرٚ االعوٙ أُقزجئٚ ػِي عبٗت اُكوين ٝهًت اُسيبهٙ ٝاضؼَ سيغبهرٚ ثؼل إ اؿِن 

ىعبط اُ٘بكنٙ ٝرؾوى ثجكئ ضليل ؽزي اغجؼ ػِي اُكوين اُسويغ ٝٓو ٖٓ آبّ اُلزبٙ 

 ٝػ٘لٓب اضبهد ُٚ هبئِٚ  

 _ ث٘ي ٓياه يباسكي 

ُٜب ٝهًجذ اٗكِن ٓسوػب ثٌَ هٞٙ ٝهجَ اُٞغٍٞ اُي  كأضبه ُٜب ثبُػؼٞك  ثؼل إ رٞهق

 ٓلفَ اُوويٚ اٗؼكق يسبه ٝسِي قوين افو ٓزؼوط كوبُذ ُٚ

 _ ٓص كٙ اُكوين يباسكي .... اٗذ هايؼ كيٖ 

ُْ يٜزْ ثٜب ثَ أًَ اُسيو كي قويوٚ ٝهؿْ ًَ ٓؾبٝالد اُلزبٙ كي اُػواؿ ٝؾوة اُسبئن 

ُي سبؽٚ ًجيوٙ فبٝيٚ رٔبٓب اال ٖٓ ٓ٘يٍ غـيو ُِزٞهق اال اٗٚ أًَ اُكوين ؽزي ٝغَ ا

ٌٕٓٞ ٖٓ قبثويٖ ثبُكٞة االؽٔو ٝػِي ثبة أُ٘يٍ ضغوٙ عٔيي ًجيوٙ كزٞهق ثبُسيبهٙ ) 

أٌُوٝثبظ( ٝروعَ ٓ٘ٚ ٝارغٚ ٗؾٞ اُلزبٙ ٝكزؼ اُجبة اُغواه ٝآسي ثيلٛب ٝاعجو اُلزبٙ 

افوط ٖٓ عيجٚ ىعبعٚ ثقبؿ ػِي اُ٘يٍٝ ٝٛي رػوؿ ٝرؾبٍٝ أُوبٝٓٚ ٝاُٜوة ٌُ٘ٚ سويؼب 

 غـيوٙ ٝهش ٜٓ٘ب ػِي ٝعٚ اُلزبٙ اكولٛب اُٞػي رٔبٓب ٝسبك اُظالّ ثبُ٘سجٚ ُٜب .

ثؼل ٓوٝه صالس ايبّ سٔغ اُ٘بً كي هويٚ ث٘ي ٓياه ػٖ افزلبء ٝهكٙ اث٘ٚ ػْ غالػ ٝاغجؼ  

افزلبء اُلزبٙ ؽٌبيٚ ٝهؿْ رٌضيق اُطوقٚ كي ػِٔيٚ اُجؾش ػٜ٘ب اال إ اُجؾش ُْ يسلو ػٖ 

ضئ هؿْ إ ٝهكٙ ٛي اُلزبٙ ههْ ػطوٙ اُزي رقزلي ث٘لس اُكويوٚ اُزي افزلذ ثٜب ٝهكٙ اال 

ويٚ ٝاُطوقٚ ػغيٝ رٔبّ كي رلسيو افزلبء اُج٘بد كلي ٓسبء اُيّٞ اُواثغ ٖٓ إ سٌبٕ اُو

افزلبء ٝهكٙ اعزٔغ اَٛ اُوويٚ ًٝجبه اِٜٛب كي ٓ٘يٍ ػْ غالػ ُِٔطبٝهٙ ٝاُٞغٍٞ اُي ؽَ 

 كي ًيليٚ اُجؾش ػٖ اث٘زٚ 
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ربٙ كلي سبؽٚ أُ٘يٍ اٌُجيو ًبٕ يغِس ًجبه اُوويٚ ًَٝ ْٜٓ٘ ًبٕ يؾبٍٝ أُسبػلٙ ثٌَ ٓب ا

اهلل ٖٓ هٞٙ ٝارلن اُغٔيغ ػِي ػلّ فوٝط اي كزبٙ ثؼل غالٙ أُـوة ٖٓ أُ٘يٍ ٜٓٔب ًبٕ 

اُسجت ٝػِي ضجبة اُوويٚ اما ضؼوٝ ثأي ضقع ؿويت يوزوة ٖٓ اي كزبٙ يِلٞ ؽُٞٚ 

 ٝيوجؿٞ ػِيٚ  ٝسٞف يزْ ٗطو غٞهٙ ًجيوٙ ُٞهكٙ اث٘ٚ غالػ كي اُوويٚ ًِٜب 

ؼل اٗػواف اُ٘بً ٖٓ ٓ٘يُٚ اٗزيػٚ ٖٓ اؽياٗٚ ػِي غٞد قوم ضليل ػِي ثبة ػْ غالػ ث

اثٖ االسزبم ٓ٘ؼْ ٓلهً اُؼِّٞ كي أُلهسٚ أُ٘يٍ  ُيغل فبُل كولإ اث٘زٚ  ٝارغٚ اُي ثبثب 

 اُضبٗٞيٚ يوق ػِي ثبثٚ ٝيوٍٞ ُٚ 

 _ ٓزأفنٗيص يبػْ غالػ اٗي عيذ كي ٝهذ ٓزأفو 

لؿَ _ ال يبث٘ي ٓبروُٞص ًلٙ كٙ اٗذ رطوك٘ي كي اي ٝهذ ار  

ضبة كي ٜٗبئي ٛ٘لسٚ ُٚ ثطوٙ سٔواء ٝضؼو اسٞك ٓغؼل ٝٗؾيق ٓضَ االكبههٚ  ًبٕ فبُل 

ٌُ٘ٚ ُْ يٌٖ قٞيَ ثٔب يٌلي ٌُٖ ػي٘بٙ اُسٞكاء رٞؽي ثنًبء فبهم ًِٔب ٗظود اُيْٜ كٌبٕ 

يطغ ٗطبـ ٝؽيٞيٚ ُٝنُي ُْ يوؿت كي رسويت اُوِن كي ٗلس غالػ ًٝبٕ يكٔئ٘ٚ ٖٓ ٝهذ 

كي ٛنا اُيّٞ اٗزبثٚ ضؼٞه ؿويت ٗؾٞ االسزبم ضوف ٛنا اُوعَ اُني  الفو ٝيٞاسيٚ ٌُ٘ٚ

يسٌٖ ػِي ٓطبهف اُوويٚ كٜٞ هعَ ال يؼوف اؽل ٖٓ ايٖ عبء ؟ ٝٓبما يؼَٔ ؟ كوبٍ ُػالػ 

ٛنا اُٜبعس ُْٝ يٌٖ كي ؽسجبٕ اؽل إ يلٌو اٝ يطي ٓغوك ضي كي ٛنا اُوعَ اُؾبؾو 

ٛنا أُ٘يٍ ٝيؼيص كي اقواف اُوويٚ ثؼيلا  اُـبئت كٜٞ ٓ٘ن هلٝٓٚ اُي اُوويٚ ٝٛٞ يسٌٖ

ػْٜ٘ ُنُي ثلاء غالػ يطي كي ٛنا اُوعَ أُغٍٜٞ ثبُ٘سجٚ ُْٜ ٝارلن ٓغ ػْ غالػ كي إ 

ينٛجٞ ُٜنا اُوعَ ؿلا ُيزؼوكٞ ػِيٚ ٝيؾبُٝٞ ٓؼوكٚ اي ٓؼِٞٓٚ ػ٘ٚ ٌُٖ غالػ ُْ يٜلاء 

 ؽزي اُػجبػ ُٝٔؼذ اُلٌوٙ كي ػي٘ٚ ٝهبٍ 

ٗوٝػ ُِواعَ كٙ ؽبال  ُِػجؼ ثي٘ب يب فبُلاٗب ٓص ٛسز٘ي  _ ال  

يَ ِ_ يبػٔي اُػجبػ هثبػ ٖٝٓ ٛ٘ب ُجٌوٙ ٓص ًزيو ًِٜب سٞاك اُ  

 _ ال يبث٘ي اٗب هِجي ٓص ٓكٖٔ اٗب ؽبسس إ اُواعَ كٙ ٛٞ اُِي ٓقجي ث٘زي 

الثيؽ ٝفوط ٖٓ أُ٘يٍ ٝفِلٚ فبُل ٝاُزوف غالػ ػجبئزٚ اُسٞكاء ٝاهرلٛب ػِي عِجبثٚ ا

ص٘بٕ كافَ ) رًٞزٞى ( ٝٝسف قوين ٓزؼوط ًبٕ يزؾوى ٛنا اُزًٞزٞى ًٝأٗٚ ٝاٗؾطو اال

غوغبه غـيو ٝسف اُظالّ ؽزي ٝغَ اُي سبؽٚ ًجيوٙ فبُيٚ رٔبٓب اال ٖٓ ٓ٘يٍ غـيو 

 ُٔ٘يٍ ضغوٙ عٔيي ًجيوٙ كزؾوى  فبُل ٌٕٝٓٞ ٖٓ قبثويٖ ثبُكٞة االؽٔو ٝػِي ثبة ا
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ثطلٙ ؽزي كزؼ االسزبم ضوف اُجبة ٝٛٞ يكوم ػِي اُجبة  فبُلغالػ اُي أُ٘يٍ ٝظَ 

يورلي عِجبة اسٞك ٝيغِس ػِي ًوسي ٓزؾوى  الغؾبة االػبهٚ ٝثٔغوك كزؼ اُجبة رجبكٍ 

فبُلٝغالػ اُ٘ظواد ٝرِؼضْ االص٘بٕ ٝهبٍ  فبُل  

 _ اٗب اسق علا اٗذ االسزبم ضوف 

ٙ اٗب ٓطٍِٞ _ اٗب اُِي اسق علا اٗي أرأفود ػِيٌْ كي كزؼ اُجبة ثس ىي ٓب اٗذ ضبيق ًل

 ثوي 

 كوبٍ غالػ ٝٛٞ يطؼو ثبالسق ٝاُ٘لّ اٗٚ ضي كي اُوعَ 

 _ ال اثلا اؽ٘ب ً٘ب ػبييٕ ٗكٖٔ ػِيي ٝٗطٞكي إ ً٘ذ ػبيي ؽبعٚ 

 _ اهلل يؾلظي ثس اٗزٞ ٓيٖ 

اثٖ اػي  فبُل_ اٗب غالػ ٓإمٕ اُغبٓغ ٝٓٞظق كي سٌٚ ؽليل ٓػو ٖٝٓ اَٛ اُوويٚ ٝكٙ 

 اغؾبثي 

 _ يبٛال ٝسٜال يبرِزٔيذ ٓوؽجٚ ارلؿِٞ اضوثٞ ضبي 

 _ ٓؼِص ٓوٙ ربٗيٚ 

 _ يب سالّ ٝكي ريغي 

 _ ٓؼِص اٗب ً٘ذ ػبيي اػوف اٗذ سٔؼذ ػٖ اُج٘بد اُِي افزلذ ٖٓ اُوويٚ 

_ ٓؼِص يب ضيـ غالػ اٗب سٔؼي ػِي اكي ضٞيٚ اٗذ ضبيق اُظوٝف ٝال ثؼوف افوٝط 

زو اُق فيوٙ ثيغي ٖٓ أُ٘يب ًَ اٍٝ ضٜو يجع ػِيب ٝال ثوٝػ ٝال ثبعي  كا اثٖ افٞيب ً

 ٝيغيت ُيب قِجبد اُطٜو ٖٓ اًَ ٝفالكٚ ُٝٞالٙ ً٘ذ ىٓبٗي ٓيذ ٖٓ اُغٞع 

_ ال اُق ثؼل اُطو ػِيي اؽ٘ب ًِ٘ب رؾذ آوى ُٞ سٔؾذ ُي اثوي اػلي ػِيي ًَ يّٞ اضٞكي 

 ُٞ ٓؾزبط ؽبعٚ 

ٝاُٞاك اثٖ افٞيب ٌٓلي٘ي ًزو اُق  _ ٓؾزبط سالٓزي  ٛؾزبط ايٚ اًزو ٖٓ االًَ ٝاُطوة

يبث٘ي   فبُلفيوى   

 _ قت ثبالمٕ اؽ٘ب ثوي ٝرػجؼ ػِي فيو 
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ٝغالػ ٖٓ آبّ اثبة هِيال ٝثؼل ٓسبكٚ صالس اٝ اهثغ آزبه  فبُلاؿِن ضوف اُجبة ٝاثزؼل 

ٗؾٞ أُ٘يٍ ٝٗظو ُٚ قٞيال صْ افن ٗلسب ػٔيوب ٝأًَ اُسيو ثغٞاه اُطيـ غالػ  فبُلاُزلذ 

يٖ اُي اُكوين اُسويغ ُوًٞة اي ضئ يؼٞك ثْٜ اُي اُوويٚ كوبٍ غالػ ٓزغٜ  

 _ ئٕ ثؼل اُظٖ اصْ 

 _ ٓبٛٞ ؿػت ػ٘٘ب يبػْ غالػ ٓبٛٞ هاعَ ؿويت 

_ اؽ٘ب اُِي ؿِف ٓبؽلش ٖٓ اَٛ اُوويٚ كٌو يوٝػ يزؼوف ػِي اُواعَ ٝيووة ٓ٘ٚ ًَ ٝاؽل 

 ٓبُٜي كي ؽبُٚ ػِيٚ اُؼٞؼ ٝٓ٘ٚ اُؼٞؼ 

 _ ثس اٗذ ٓص ٓالؽظ ؽبعٚ يبػْ غالػ 

ًبٕ يوق ثغٞاهٙ ٖٝٓ  فبُلٝهق غالػ ػِي اٍٝ اُكوين ٓؾبٝال إ يطيو ُسيبهٙ اعوٙ ٝ

 ؽيٖ اُي افو ًبٕ ي٘ظو فِلٚ كي ارغبٙ أُ٘يٍ 

_ ؽبعٚ ايٚ اُِي اٗب ٓالؽظٜب اٗب ٓص ػبهف اُجذ ٝهكٙ هاؽذ كيٖ ٝاُواعَ كٙ ًبٕ افو آَ 

ي ػبيطٚ ٝال ٓيزٚ ُيب يبروي يب ث٘زي اٗز  

 _ اُواعَ كٙ يؼوف قوين ٝهكٙ ٝاٗب ضٌي كيٚ ثوي اًجو كُٞهذ 

ثوي روٓي ارٜبٓبد ػِي اُ٘بً ٝسج٘ي كي أُػيجٚ  فبُل ًٝلبيخ_ اٗذ رسٌذ فبُع يبسي 

 اُِي اٗب كيٜب 

 _ يبػْ غالػ اُواعَ كٙ ٓص ٓطٍِٞ 

غَ ُيٚ ؟ آبٍ هبػل ػِي ًوسي ثؼ_ ٓص ٓطٍِٞ اىاي يؼ٘ي  

َ كٙ يبػْ غالػ ُٞ ٓطٍِٞ يجوي الىّ رٌٕٞ هعِٚ هكيؼٚ علا الٜٗب كيٜب ؾٔٞه ربّ _ اُواع

ٝٓص ثزطزـَ ٝاي ػؿٞ ٖٓ اػؿبء اُغسْ ٓص ثيطزـَ ثيقس ٝثيوكغ ٌُٖ اُواعَ كٙ 

 هعِٚ ًٞيسٚ علا ٝٓص هكيؼٚ ٝال ؽبعٚ 

ٗب ٓص ًالّ كي أُٞؾٞع كٙ ا فبُل_ ايٚ اُزقبهيق كي ... ايٚ اُِي اٗذ ثزوُٞٚ كٙ اسٔغ يب

 ػبيي  ٝث٘زي اٗب ٛؼوف اػزو كيٜب إ ضبء اهلل 

 _ ٓبضي يبػْ غالػ ٝاٗب ٛسجذ ُي إ ًالٓي غؼ 
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 فبُلٝي٘ػوف غالػ اُي أُ٘يٍ ٝٛٞ يلٌو كي اث٘زٚ ّٝٛٔٞ اُلٗيب ػِي اًزبكٚ ثي٘ٔب ٗظو 

ٗؾٞ أُ٘يٍ ٝظَ يزوهت أُ٘يٍ ُسبػبد قٞيِٚ ُٔلٙ صالس ايبّ ٓزٞاغِٚ ٖٓ ثلايٚ أُسبء 

اُلغو ٝٛٞ ٓقزجئ فِق ضغوٙ اُغٔيي اٌُجيوٙ ٌُٖ ًبٕ اُػٔذ ٛٞ غليوٚ قٞاٍ االيبّ  ؽزي

ًَ يّٞ كَٜ يؼوَ إ فبُل أُبؾيٚ كال يقوط اؽل ٖٓ أُ٘يٍ ٝال يلفَ اؽل ٝاُطي يلفَ هِت 

يظَ اُوعَ ؽجيسي ٓ٘يُٚ صالس ايبّ كٕٝ إ يقوط يوق آبّ ثبثٚ ُٞ ُلهيوٚ ٝاؽلٙ ٝٓٔب ىاك 

اًضو ػ٘لٓب ثلاء يزغٍٞ ؽٍٞ أُ٘يٍ كٞعل كي  فبُلعؼَ اُطي يلفَ كي هِت االٓو رؼويلا ٝ

كٌيق يؼوَ  فبُلاُجبؽٚ اُقِليٚ ُِٔ٘يٍ ًٞؿ غـيو ًبٕ ثلافِٚ سيبهٙ اعوٙ ٓٔب اصبه هيجٚ 

ي٘ظو ُِسيبهٙ سٔغ غٞد  فبُلُوعَ ٓطٍِٞ ٓضَ ضوف إ ئزِي سيبهٙ اعوٙ ٝثي٘ٔب ًبٕ 

لا ٝافزجئ كٞعل ضوف يورلي ٓالثس سٞكاء ٝٓؼكق فكٞاد اهلاّ رزغٚ ٗؾٞٙ كزؾوى ثؼي

ٖٓ اُغِل االسٞك ٝيزغٚ ٗؾٞ اُسيبهٙ ٝثؼل ُؾظبد اٗكِن ضوف ثبُسيبهٙ ٝثؼل ُؾظبد اٗكِن 

فِلٚ ثلهاعزٚ اُجقبهيٚ ) أُزٞسيٌَ ( ٝػِي ثلايٚ اُكوين اُسويغ افزجئ ضوف  فبُل

ٖ آبّ اُلزبٙ اُغليلٙ كوبُذ ثسيبهرٚ ٝثؼل إ اًزطق اُؿؾيٚ اُغليلٙ رؾوى ثبُسيبهٙ ٝٓو ٓ

 ُٚ 

 _ ث٘ي ٓياه يب اسكب 

كٌبٕ ٛنا ٛٞ اُكوين اُٞؽيل اُني يإكي اُي هِت هويزٜب الٕ عٔيغ اُؾبكالد أُسبكوٙ 

ٝاُؼبئلٙ ٖٓ اُوبٛوٙ رزٞهق ٛ٘ب ٝيغت ػِي ًَ أُسبكويٖ إ روًت ائ ضئ افو ُلفٍٞ 

ثلهاعزٚ اُجقبهيٚ  فبُلاُوويٚ ُٝنُي هًجذ اُلزبٙ ٓغ ضوف ٝاٗكِن ثٜب ٓسوػب ٝفِلٚ 

ظ إ ضوف هش ضئ ٓب ػِي ٝعٚ اُلزبٙ كؼِْ اٗٚ ث٘ظ ُزقليو ٝػ٘لٓب ٝغَ اُي أُ٘يٍ الؽ

اُؿؾيٚ ٝؽبٍٝ ٜٓبعٔخ ضوف ٌُٖ ضوف ًبٕ هٞي اُج٘يبٕ ٝٓلزٍٞ اُؼؿالد كال يسزكيغ 

 فبُلٓٞاعٜزٚ ُٝنُي هوه إ يظَ ثؼيلا ؽزي كفَ ضوف اُي أُ٘يٍ ٝٓؼٚ اُلزبٙ ٝاٗكِن  فبُل

ُي اُكبثن اُسلِي ٖٓ أُ٘يٍ اُني ٓسوػب اُي اهوة هسْ ُِطوقٚ ثي٘ٔب ًبٕ ضوف ٓزغٚ ا

يطجٚ اُوجٞٝٛٞ يؾَٔ اُلزبٙ ٝثؼل إ اضؼَ االؾبءٙ ٝؾغ اُلزبٙ ػِي ٓ٘ؿلٙ فطجيٚ ًجيوٙ 

ٝهثف يلٛب االص٘يٖ ٝهثف هلٓيٜب ثسالسَ ٖٓ ؽليل ٝاؽؿو ٓ٘ؿلٙ اسزبُس غـيوٙ ُٜب ػغَ 

ُلزبٙ ؽزي ٓزؾوى ػِيٜب االد قجيٚ ٝسٌبًيٖ ٝسٞاقيو ٝافن ٓوع ٝثلاء كي هع ٓالثس ا

اغجؾذ ثبُػلهيٚ ٝاالٗلهكوف  ٝعِس ػِي ًوسي ٖٓ اُقطت ؽزي ثلائذ اُلزبٙ كي اسزؼبكٙ 

 ٝػيٜب ٝؽيٜ٘ب اهزوة ٜٓ٘ب ضوف ٝكي يلٙ سٌيٖ ًجيو ٝهبٍ 

 _ ًٌِْ ٝالك ًِت فٞٗٚ ًٌِْ فٞٗٚ ٝاٗب الىّ افِع اُوعبُٚ ٖٓ ضويي 
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ٗؾٞ اُواً ٝٝؾؼٜب ثغٞاه  ٝثؿوثٚ ٝاؽلٙ ٖٓ سٌي٘ٚ كػَ هاً اُلزبٙ ػٖ عسلٛب صْ ارغٚ

اُغضٚ ػِي أُ٘ؿلٙ ٝاؽؿو فكبف ًجيو ٝٝؾؼٚ ػِي صلي اُلزبٙ ٝثؼل إ اؿِن اُقكبف 

عيلا اٗزيػٚ ثوٞٙ كقوط صلي اُلزبٙ ٖٓ عسلٛب ٝؽَٔ صليٜب ٝٝؾؼٚ كي فياٗٚ فطجيٚ 

غـيوٙ ًبٗذ كي اُغبٗت االيسو ٖٓ اُـوكٚ صْ آسي ٓطوـ يطجٚ أُطبهـ اُكجيٚ ٝثلاء كي 

أغبٍ اُؼؿٞ اُز٘بسِي ُِلزبٙ ٝؽِٔٚ ثيٖ ًليٚ ثوكن ٝارغٚ ٗؾٞ اُقياٗٚ ٝٝؾؼٚ ثغٞاه اسز

ًبٕ أُطٜل رِٔئ أُ٘يٍ ٝصليٜب ٝكي ػٞكٙ ضوف اُي عضٚ اُلزبٙ ًبٗذ هٞاد اُطوقٚ ًِٜب 

ثطغ ُلهعٚ إ هٞاد ٝاكواك اُطوقٚ اٜٗبُٞ ػِيٚ ؾوثب ثي٘ٔب ٛٞ ًبٕ يؿؾي ٓضَ أُغنٝة 

زطلٞ فياٗٚ ثٜب ًْ ٛبئَ ٖٓ اصلاء اُ٘سبء ٝاالػؿبء اُز٘بسِيٚ ٝثؼل رلزيص أٌُبٕ اً

ُِسيلاد ٝاُسبؽٚ االٓبٓيٚ ُِٔ٘يٍ ًبٗذ ٓوجوٙ عٔبػيٚ ُغضش ًَ اُلزيبد أُقزليٚ ًبٕ اُوجو 

ِٓيئ ثغضش ثال هأً ٝثؼل اُزلزيص ٝاُز٘ويت كي االهؼ ٖٓ هجَ اُطوقٚ ٝعلٝ هجو افو 

ٝرْ ٓؾبًٔٚ ضوف ثزٜٔٚ اُوزَ اث٘ٚ ػْ غالػ  ٖٝٓ ثيْٜ٘ عضخ ٝهكٙئ ثوؤًٝ اُلزيبد يِٓ

ٌُٖ اُ٘يبثٚ آود ثزؾٞيِٚ اُي ٓسزطلي اُؼجبسيٚ ُالٓواؼ اُ٘لسيٚ ٝاُؼػجيٚ ٝاٗزٜذ هػٚ 

 اُوعَ أُغٍٞ اٝ ًٔب اقِوذ ػِيٚ اُغوائل كي مُي اُٞهذ سلبػ ث٘ي ٓياه . 
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 اُوػخ اُسبثؼخ

 أُوبثو

يَ ًِضيق يؾغت اُوٝئيب ٝغٞد ؿواة ي٘ؼن ٝسف ظِٔٚ اُضٞاٛل اُوجٞه رِٔئ أٌُبٕ ٝكفبٕ 

ثي٘ٔب اُؤو ٌٓزَٔ كي اُسٔبء ًبٕ يسيو ٝؽلٙ ٝسف اُظالّ يجؾش ػٖ ٓػله اُػواؿ 

ٝاُؼٞيَ اُني سٔؼٚ، ضؼو إ اؽل يسيو فِلٚ كؾبٍٝ رسويغ فكٞارٚ ٝػبك غٞد اُػواؿ 

ُٔوبثو ٝػ٘لٓب ارغٚ ٖٓ عليل ثَ ًبٕ اُػٞد اهٞي ٝاٝؾؼ كؼوف ٓػلهٙ اٗٚ يأري ٖٓ اؽل ا

ٗؾٞ اُوجو ٝهق ُؾظبد يسزوم اُسٔغ ٝرأًل إ اُػٞد يأري ٖٓ كافَ اُوجو كورؼص عسلٙ 

ٝهجَ إ ي٘ػوف ٝعل هعَ يوق فِلٚ ٓٔسي ثسٌيٖ ًجيو كزواعغ ُِقِق كٞعل اُوجو يلزؼ 

ٖٓ رِوبء ٗلسٚ ٝيقوط ٓ٘ٚ هعَ اسٞك ؾقْ اُغضٚ ٝيلٙ هكيؼٚ ٝاظبكوٙ ٓضَ ٓقبُت االسل 

ؽبٍٝ اُلواه ٝػ٘لٓب اهزوة ٖٓ اُكوين سٔغ غٞد ًَ اُوجٞه رلزؼ ٝػ٘لٓب ٗظو كػوؿ ٝ

فِلٚ ٝعل ًَ أُٞري يقوعٕٞ ٖٓ هجٞهْٛ ٝيؾبُٕٝٞ اُؾبم ثٚ ًبٕ ٓ٘ظو أُٞري ٝٛي 

رقوط ٖٓ اُوجٞه يضيو اُوػت كي ٗلس اي ضقع ٜٓٔب ًبٗذ هٞرٚ كوًؽ ٓسوػب ٛبهثب ٖٓ 

ْٝٛ يػلهٕٝ اغٞاد اٗيٖ ٝاٛبد كثذ اُوػت كي  أُٞري االؽيبء ٌُٖ االٓٞاد اُزلٞا ؽُٞٚ

هِجٚ كسوف ػِي  االهؼ ٝ اسزيوظ ٖٓ ٗٞٓٚ ُيٌزطق اٜٗب اُزبسؼٚ غجبؽب ٝؽٔل اهلل ٝاسزؼبم 

 ثبهلل ٖٓ اُطيكبٕ اُوعيْ ٝهبٍ : يبُٚ ٖٓ ًجًٞ ٓوػت 

 كفَ ػِيٚ اث٘ٚ ٓػكلي يوٍٞ ُٚ 

أُٜ٘لً ضٌوي ػِي اُوٜٞٙ ٓسز٘يي  _  

 كٜي ُٚ هأسٚ ٝاضبه ُُِٞل ثبالٗػواف 

أُٜ٘لً ضٌوي ٝهبٍ ّاضؼَ سغبهرٚ ٝٛٞ يغِس ػِي أُوٜي آب  

غجبػ اُلَ يبثبضب  _  

 كوبٍ ضٌوي كي ؿؿت ضليل 

أُلوٝؼ ً٘ذ رزػَ ثيب آجبهػ يبػٞؼ    _  

ي٘لـ كفبٕ سيغبهرٚ كي ٝعٚ ضٌوي  كوبٍ ػٞؼ ٝٛٞ  

يبثبضب اٗب ػِٔذ اُٞاعت ٝىيبكٙ ؽجٚ ًِٝٚ رٔبّ اقٖٔ فبُع اٗب ػٞؼ اضٜو روثي كي  _

 اُ٘بؽيٚ ًِٜب أُْٜ عجذ اُؾبعٚ ٓؼبى 
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افوط ضٌوي ُلبكٚ ًجيوٙ ٖٓ ؽويجٚ يلٙ ٝاػكبٛب ُٚ كأفنٛب ػٞؼ ٝاٗػوف كٕٝ إ يِزلذ 

 ُطٌوي اٝ يزلٞٙ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ 

ي ؽزي يزأًل ٖٓ ػلّ ٝعٞك اؽل يواهجٚ ٗظو ضٌوي ٓزِلزب ؽُٞٚ هجَ إ يـبكه أُوٜ  

ٝارغٚ ٗؾٞ سيبهرٚ اُلبٛوٙ ٝاٗكِن ٓسوػب اُي ٓ٘يُٚ كي اُيٓبُي ٝهٕ عوً ٛبرلٚ 

أُؾٍٔٞ ٝٛٞ يوق آبّ ثبة ضوزٚ ك٘ظو كي ٛبرلٚ ُيغل اسْ ٓ٘بٍ اُػٞاف ػِي اُٜبرق 

ٝهبٍ اٗب  ك٘ظو اُي ثبة ضوٚ عبهرٚ أُوبثَ ُجبة ضوزٚ صْ كفَ أُ٘يٍ ٝاعبة ػِي اُٜبرق

 رؼجبٕ ٝٓبٗٔزص ٖٓ آجبهػ ٝػبيي اٗبّ ُٔب اغؾي ٌٛبُٔيي 

اضؼَ ػٞؼ سيغبهرٚ ٝٛٞ يغِس اُووكػبء ػِي هبهػٚ اُكوين أُإكي اُي أُوبثو 

ٝيطبٛل اؽل اُغ٘بئي رٔو ٖٓ آبٓٚ ٝيوكغ اغجؼٚ ٝرطٜل ػِي أُوؽّٞ اُني اليؼوكٚ كزٞهلذ 

ٝعٚ ػٞؼ ٓالٓؼ اُوِن صْ ٝؾؼٞ اُ٘ؼص اُغ٘بىٙ ٝٗظو أُطيؼٕٞ ٗؾٞ ػٞؼ كورسْ ػِي 

عبٗجب ٝارغٜٞ ٗؾٞ ػٞؼ كي فكٞاد ثكيئٚ ًٝأْٜٗ ٓٞري ؽبٍٝ ػٞؼ إ يؿون اُ٘ظو كي 

ٝعٞٙ اُ٘بً ٌُٖ ُْ يسزكيغ إ يوي ٝعٚ اؽل ْٜٓ٘ كٌبٗذ ٝعْٜٞٛ ٓظِٔٚ رٔبٓب كؾبٍٝ 

ػِي االثزؼبك ػْٜ٘ فكٞاـ هِيِٚ صْ ٗظو ٗؾٞ اُ٘ؼص ٝعل أُيذ يٜ٘ؽ ٖٓ اُ٘ؼص ٝيوق 

هلٓيٚ ٝاٌُلٖ ؽُٞٚ صْ رطون ٝرٔيم اٌُلٖ ُيقوط ٓ٘ٚ ٗلس اُوعَ االسٞك اُني ضبٛلٙ ُيِٚ 

آس كػوؿ ػٞؼ ٝهبٍ : ايٚ ػبيييٖ ٓ٘ي ايٚ ؟ ٝٗظو كي ٝعٞٙ اُ٘بً ٖٓ ؽُٞٚ ُيغل 

اُغٔيغ رؾٍٞ اُي مئبة ثطويٚ ُٜب اٗيبة ثطؼٚ ٝٓقبُت ًجيوٙ ٝٛبعٔٚ اؽل ٛنٙ اُنئبة 

ؼ كػوؿ ػٞؼ غوفٚ ًجيوٙ ٝاسزيوظ ٖٓ اُّ٘ٞ كي ؿوكزٚ ٝؿوً ٓـبُجٚ كي غله ػٞ

اُػـيوٙ أٌُٞٗٚ ٖٓ اُليواش ٝاهيٌٚ غـيوٙ ٝؽػيوٙ ٝٝؾغ يلٙ ػِي غلهٙ كٞعل كٓبء 

رِٔئ اُغِجبة اُني يورليٚ كقِغ عِجبثٚ ٝٗظو اُي غلهٙ ُيغل عوػ كي غلهٙ ٖٓ اصو ٓقبُت 

 اُنئت كػوؿ ٝرؼغت ٝهطؼويوٙ ًجيوٙ اغبثذ عسلٙ اُ٘ؾيَ 

هبٍ ٓؾلس ٗلسٚ : ارقوثص كي اُؾِْ ٝيظٜو اُغوػ كي اُؾويوٚ قت اىاي ٝ  

ٝآسي ثيعبعٚ ٓبء ٝضوة اٌُضيو صْ ػول اُ٘يٚ كي اُنٛبة اُي ضيـ أُسغل ُيوع ػِيٚ 

 ٓبؽلس 

ٝػ٘لٓب اٗزٜذ غالٙ اُظٜو كفَ ػٞؼ أُسغل ٝعِس ٓغ ضيـ عِيَ ٝهع ُٚ ٓب ؽلس  

ؽالّ ٝٛنا أُيذ يويل ٓ٘ي ضئ ُؼِٚ اُلػبء ٌُٖ كوبٍ اُطيـ : إ االٓٞاد يظٜوٕٝ كي اال

 ٛنا اُغوػ ٖٓ أُإًل اٗٚ ثسجت اي ضئ اال اُؾِْ 

 فوط ػٞؼ ٖٓ أُسغل كي ؽيوٙ ضليلٙ ٝيزسأٍ ٓبما يويل ٓ٘ي ٛنا أُيذ اُطجؼ 
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 ٖٓ أُإًل يويل االٗزوبّ كيغت إ ارسِؼ ٝاغوف ٛنا اُطجؼ أُِؼٕٞ ػ٘ي 

ؿوكٚ غـيوٙ اليٞعل ثٜب ٓ٘لن ؿيو اُجبة ٝاُلفبٕ عِس ػٞؼ ٝعسلٙ ًِٚ ي٘زلؽ كافَ 

ئِئ أٌُبٕ ٝهؤً ٖٓ اُغٔبعْ ٝاس٘بٕ ثطو ٝػظبّ رِٔئ اُـوكٚ كي ًَ ٌٓبٕ ٝهعَ ُٚ 

اٗيبة ٓضَ اٗيبة اُضؼبثيٖ ٝػي٘بٕ ؽٔواء ٓضَ ػيٕٞ اُنئت ٝهع ػٞؼ ٓب ؽلس ُٚ كي 

هٝاػ اُكيجٚ ٝاُطويوٙ االؽالّ آبّ سيل ٛنا اُوعَ اُني ُٚ فجوٙ ًجيوٙ كي عِت ٝغوف اال

ٝػ٘لٓب اٜٗي ػٞؼ ؽليضٚ اًل ُٚ سيل إ اُطجؼ اُني يظٜو ُٚ كي اؽالٓٚ ٓب ٛٞ اال سبؽو 

عجبه غ٘غ ُؼ٘ٚ رؾَ ػِي اُغٔيغ ثؼل ٓٞرٚ ٝيغت ػِيٚ إ يؾؿو فػِٚ ٖٓ ضؼو أُيذ 

 ؽزي يسزكيغ غوف اُوٝػ 

  ٝفوط ػٞؼ ٖٓ ؿوكٚ  اُوعَ ٝٛٞ يلٌو ًيق يؾؿو فػِٚ ٖٓ ضؼو أُيذ

ٝكي ظِٔٚ اُيَ ًبٕ اُسٌٕٞ ٝاُٜلٝء يؾَ ػِي أُوبثو ُْٝ رسٔغ ضئ سٞي غٞد اٌُالة 

رجؼ ٝغٞد غويو اُويبػ ٝٗؼين اُـوثبٕ ًٝبٕ ػٞؼ ٓٔسي ثٔػجبػ ًٜوثي كي يلٙ ٝٓؼٚ 

اكٝاد ًجيوٙ ٝيوق آبّ هجو ٌٓزٞة ػِيٚ ٛ٘ب يوهل اثواٛيْ اُػٞاف كٞؾغ اٌُطبف عبٗجب 

ُوجو ٝيييؼ اُوٓبٍ ػِي االهؼ ٝثلاء يؾلو كي ا  

ؽزي اسزكبع كزؼ اُوجو ٝٝهق ي٘ظو اُي اسلَ ٗؾٞ اُوجو ُؾظبد ٝيؾبٍٝ إ يسزغٔغ 

 ضغبػزٚ هجَ إ ي٘يٍ اُلهط أُإكي اُي عضٚ أُزٞكي اثواٛيْ اُػٞاف 

ٝافن ٗلسب ػٔيوب ٝثلاء كي ٛجٞـ اُلهط ٝػ٘لٓب ٝغَ اُي ٌٓبٕ اُغضٚ ُْ يغل اي اصو ُغضٚ 

رلُي كٌٚ اُسلِي ٝاٗؾجسذ اٗلبسٚ كي غلهٙ ٝرسبهػذ رلهبد هِجٚ اُوعَ كغؾظذ ػي٘بٙ ٝ

ٝرغٔل عسلٙ ُِؾظبد ٝظَ ي٘جص ػٖ عضٚ اُوعَ اُني كك٘ٚ ثيلٙ كي ًَ اُوجٞه أُغبٝهٙ ُٚ 

هواثٚ صالس سبػبد ُْٝ يغل ُٜب اي اصو كقوط ٖٓ اُوجٞه يوًؽ ثطلٙ ٝعٕ٘ٞ ثؼل إ اؿِن 

 ًبكٚ اُوجٞه اُزي ٗجطٜب 

يزِٔي ػٞؼ ٝعؼِٚ يوًؽ ٓسوػب ال يؼوف اُي ايٖ ينٛت اٝ اُي ٖٓ  ثي٘ٔب ًبٕ اُوػت

 يزؾلس 

ًبٕ ضٌوي يلوؽ كي كٔٚ ًأً ٖٓ اُ٘جين االؽٔو ٝٛٞ عبُس ػِي أهيٌٚ كبفوٙ ثغٞاه 

ٓؼطٞهزٚ ٓ٘بٍ اُػٞاف ٝٛي رورلي هٔيع هػيو ٝر٘ظو ُٚ كي ػي٘ٚ ثؾت ٝضـق ٝرؼِٖ 

ػٔب كؼِٞٙ ٌُٖ ضٌوي هبٍ ثػٞد  ػٖ فٞكٜب ٖٓ إ يٌ٘طق آوْٛ ٝرؼوف اُطوقٚ ًَ ضئ

ٛبكئ ٝاالثزسبٓٚ ػِي ٝعٜٚ اثواٛيْ اُػٞاف اثًٞي ٓبد ٝضجغ ٓٞد اٝٗلكٖ ضوػي ٝٓؼبٗب 

رػويؼ ككٖ ٝضٜبكٙ ٝكبٙ هؿْ اٗٚ ٓوزٍٞ ٌُٖ اُلًِٞ رـيو اُ٘لًٞ اُؿؼيلٚ ٝٝاؽل ىي 
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ٝاػالّ ػٞؼ اُزوثي افل كًِٞ ًزيو ٌُٖ ٛٞ اُِي ككٖ ٝىٝه االٝهام ٝاؽ٘ب ًِٜب ًبّ ضٜو 

اُٞهاصٚ يٌٕٞ كي ايلي٘ب ٝٗٞهس كًِٞ ٓبُٜبش اٍٝ ٖٓ افو ٝٗزغٞى اٗب ٝاٗزي ٝٗؼيص كي 

 سؼبكٙ 

ثلٍ اُؾوٓبٕ اُِي ًبٕ اثًٞي ٓؼيطيي كيٚ اٗب ٓص ػبهف اٗزي ً٘زي ٓسزؾِٔٚ اثًٞي كٙ 

 اىاي كا ثقيَ عِلٙ اهلل يؾوهٚ 

ٕ ٛ٘بى رػويؼ ككٖ ٝؾؾذ ٓ٘بٍ ٝاقٔئ٘ذ ث٘سجٚ غـيوٙ إ االٓو رْ ػِي أًَ ٝعٚ ٝا

ٝضٜبكٙ ٝكبٙ  ٌُٜ٘ب غوفذ ػ٘لٓب سٔؼذ غٞد اضيبء رزٌسو رأري ٖٓ اُلافَ ٝاٗزلؽ 

عسل ضٌوي ُسٔبع ٗلس االغٞاد ٝارغٚ اُي ؿوف اُّ٘ٞ أُػله اُني فوط ٓ٘ٚ اُػٞد 

ُيٌزطق اٌٗسبه أُوايب ٝيوي ػِي اُؾبئف ٌُٔٚ ٌٓزٞثٚ ثبُلّ " اُوزَ   اُوزَ   اُوزَ " 

ٝاهرؼص عسلٛب ٝػ٘لٓب سٔؼذ غٞد عوً اُٜبرق أُؾٍٔٞ اُقبظ كػوفذ ٓ٘بٍ 

ثطٌوي غوفذ غوفٚ ٌٓزٞٓٚ ٝاهرٔذ كي اؽؿبٕ ضٌوي كلكؼٜب ثيلٙ ثوكن ثؼيلا ٝاعبة 

ػِي اُٜبرق ٝعؾظذ ػي٘بٙ ٝرلُي كٌٚ اُسلِي ٝهبٍ كي اٗلؼبٍ اٗب عبي ؽبال فِيي ػ٘لى 

 اٝػي رزؾوى 

لس ٝيوٍٞ إ عضٚ اثبٛب ٓص كي اُوجو ٝال ٝػ٘لٓب اؿِن اُقف افجوٛب إ ػٞؼ ٛٞ أُزؾ

 يؼِْ ٖٓ اُني افنٛب 

ٝاهرؼجذ ٓ٘بٍ ٌُٖ ضٌوي ؽبٍٝ رٜلئٚ اُلزبٙ ٓإًلا ُٜب إ ػٞؼ ٖٓ أُإًل يوؿت كي 

ىيبكٙ أُجِؾ اُني ؽػَ ػِيٚ ٝيإُق هػٚ افزلبء اُغضٚ ٝاٗٚ ماٛت ث٘لسٚ اُي ٛ٘بى ؽزي 

 يزأًل ٖٓ ٝعٞكاُغضٚ

كي ؽبُٚ اليوس ُٜب ٖٓ اُوػت اُني ككؼٜب اُي اُجٌبء اُطليل  اٗػوف ضٌوي ربهى فِلٚ ٓ٘بٍ

ٝعِسذ ػِي اؽل اٌُواسي كي ؿوكٚ أُؼيطٚ رجٌي ٝٝؾؼذ يلٛب ػِي ٝعٜٜب ٝثؼل ُؾظٚ 

ػ٘لٓب هكؼذ يلٛب ضؼود إ اؽل ئسي هلٓيٜب ك٘ظود اُي اسلَ ُزغل يل سٞكاء رقوط ٖٓ 

ؼل ٌُٖ اُيل روًزٜب ٝافزلذ رؾذ رؾذ أُوؼل رٔسي ثولٓيٜب كػوفذ ثوٞٙ ٝؽبُٝذ إ رجز

اٌُوسي ٝاثزؼلد ٓ٘بٍ ٝظِذ ر٘ظو اُي اٌُوسي ٌُٖ ُْ يؾلس ضئ كؾبُٝذ اُقوٝط ٖٓ 

اُطوٚ ٌُٖ اُجبة ًبٕ ٓـِن ثوٞٙ ضيكبٗيٚ ٝثلائذ رطؼو إ ٛ٘بى اؽل ي٘ظو ُٜب صْ سٔؼذ 

غٞد ٗؼيو اُجوو يأري ٖٓ ؽُٜٞب كي ٝظٜود صؼبثيٖ ًضيوٙ كي ًَ ٌٓبٕ ؽُٜٞب كػوفذ 

ٝهلند روق ػِي االهيٌٚ ٌُي رجزؼل ػٖ اُضؼبثيٖ ٝكي ُؾظٚ افزلذ اُضؼبثيٖ ٝافزلي غٞد 

 اُجوو 
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 ٝهٕ عوً اُٜبرق أُؾٍٔٞ اُقبظ ثٜب كلزؾذ اُقف سويؼب ٝهبُذ ايٚ يبضٌوي 

 كغبء غٞد يوٍٞ ضٌوي ٓيٖ اٗب ثبثب يبٓ٘بٍ 

ٖٓ اُٜبرق ٝثيل  كػوفذ ٝاُوذ اُٜبرق ثؼيلٙ ٝثؼل ُؾظٚ ػ٘لٓب رٔبٌُذ اػػبثٜب اهزوثذ

رورؼص اُزوزذ اُٜبرق ٝٗظود اُي أُزػَ ٌُٜ٘ب ُْ رغل اؽل ٓزػَ ٝثؾضذ كي سغَ 

أٌُبُٔذ ُزغل إ افو ٌٓبُٔٚ ًبٗذ ٖٓ صالس سبػبد كجٌذ ثػٔذ ٝاٗؾجسذ اٗلبسٜب 

ٝسٔؼذ غٞد اىيي ٝىٓغوٙ ًٝإٔ ٓيبٙ رغوي كافَ اُؾبئف كأهزوثذ اًضو ٝاًضو ٝٝؾؼذ 

ٍٝ اسزوام اُسٔغ ٌُٖ اُػٞد ًبك إ يقزلي ٝكغأٙ فوط ٖٓ اُؾبئف امٗيٜب ػِي اُؾبئف رؾب

 كٓبء ًضيوٙ ٓضَ اٗلغبه ٓبسٞهٙ ٓيبٙ 

 ٝآزِئ ٝعٜٜب ثبُلٓبء ٝظِذ رػوؿ ٝارغٜذ ٗؾٞ اُؾٔبّ رـسَ ٝعٜٜب ٖٓ اصو اُلٓبء 

ٝكزؾذ غ٘جٞه أُبء ٝؿسِذ ٝعٜٜب ٝٗظود اُي ٗلسٜب كي ٓوايب اُؾٔبّ ُزغل ٝاُلٛب يظٜو 

ُٜب كي اٗؼٌبً أُوايب كػوفذ ٝؽبُٝذ اُقوٝط ٌُٖ ثبة اُؾٔبّ رْ ؿِوٚ ٖٓ رِوبء ٗلسٚ 

ًٝإٔ ٛ٘بى ضجؼ اؿِن اُجبة ٝظٜو فِق اُجبة ضجؼ اسٞك يوزوة ٜٓ٘ب كي فكٞاد ثكيئٚ 

ٛي ُِقِق فكٞٙ ؽزي سوكذ كافَ اُجبٗيٞ ٝػِيبٛب اُسزبهٙ ٝضؼود ًِٝٔب اهزوة ٜٓ٘ب رجزؼل 

إ اؽل ئسٌٜب ٖٓ فػوٛب ٝغ٘جٞه أُيبٙ اٗلزؼ ٖٓ رِوبء ٗلسٚ ٝثلاء أُبء ئِئ ؽٞؼ 

االسزؾٔبّ ٝرؾبٍٝ اُقوٝط ٖٓ ؽٞؼ االسزؾٔبّ هجَ إ أُبء رِٔئ اُؾٞؼ ٝرـوم ٌُٖ ًَ 

فليٚ رٔسي ثٜب ٝرغجوٛب ػِي اُوهٞك كافَ ٓؾبُٝٚ أُوبٝٓٚ ثبرذ ثبُلطَ كٌبٕ ٛ٘بى هٞٙ 

اُؾٞؼ ؽزي آزِئ ؽٞؼ االسزؾٔبّ ػِي افوٙ ٝثزلائذ أُيبٙ رزسوة اُي هئزي ٓ٘بٍ ػٖ 

قوين االٗق ٝاُلْ ٝٛي روبّٝ ثطلٙ ٝثؼ٘ق ٝثٌَ هٞٙ ُِقوٝط ٖٓ ؽٞؼ االسزؾٔبّ ٝثؼل 

ي هجٞهْٛ ٝٓبرذ ُؾظبد ٖٓ أُوبٝٓٚ ٝكفٍٞ أُبء اُي هئزيٜب ٛلائذ ٓ٘بٍ ٛلٝئ أُٞري ك

 ثلؼَ اُـوم 

ثي٘ٔب ًبٕ يغِس ػٞؼ ٓغ ضٌوي كافَ سيبهرٚ يقجوٙ إ اُوعَ أُزٞكي سبؽو عجبه 

ٝٛ٘بى ُؼ٘ٚ ًٔب هبٍ ُٚ سيل اٗلؼَ ضٌوي ػِيٚ ٝهبٍ ُٚ اسٔغ يبهٝػ آي ضـَ اُػيغ كٙ 

 ٓص ٓؼبيب اُغضٚ ُٞ ٓظٜورص اٗب ٛوزِي ٝاكك٘ي اٗذ كبْٛ 

ؽبٍٝ ػٞؼ رٜلئٚ ضٌوي اُني ًبٕ ٓ٘لؼَ علا ثسجت افزلبء اُغضٚ الٕ ٛ٘بى صوٝٙ ًجيوٙ ُٞ 

ػِْ اؽل إ اثواٛيْ اُػٞاف ٓبد ٓوزٍٞ سيلفَ ٛٞ اُسغٖ ثسجت هزَ اُوعَ كٜٞ اُؼوَ 

أُلثوٝاُوبرَ اُوئسي ٝٓ٘بٍ ٛي اُزي سِٜذ ػِيٚ ًَ االٓٞه ؽزي اسزكبع هزِٚ ثؼلٙ قؼ٘بد 

ل سيقػو اُضوٝٙ كي غلهٙ ُٝٞ ػِْ اؽ  
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ُناُي ٛلاء هِيَ ٝظَ قٞاٍ اُيَ يجؾضٕٞ ػٖ اُغضٚ كي ًَ ٌٓبٕ كي أُوبثو ؽزي رٌِٔٚ اُزؼت 

ٝاٗػوف اُي ٓ٘يُٚ ٝاػكي ػٞؼ كوغٚ ؽزي اُػجبػ ؽزي يؼضو ػِي اُغضٚ فٞكب ٖٓ إ 

يٌ٘طق آوٙ اما ًبٕ افنٛب اؽل ٝاٗػوف اُي ٓ٘يُٚ ٝهٕ عوً ثبة ضوٚ ٓ٘بٍ ٌُٖ ُْ يلزؼ 

ٝضؼو ثبُوِن ػِيٜب كٜي ر٘زظو ػٞكرٚ ثلبهؽ اُػجو كٌسو ثبة اُطوٚ ٝكفَ ٝعلٛب اؽل 

ؿبههٚ كي ؽٞؼ االسزؾٔبّ كقوط ٖٓ أُ٘يٍ ٓسوػب كي ٓؾبُٝٚ ُِٜوة ٌُٖ هٞٙ فليٚ 

اؿِوذ ثبة اُطوٚ ثوٞٙ ٝضئ ٓب فلي ؾوة ضٌوي ػِي ٝعٚ ٝسوف ػِي االهؼ ٝضؼو 

 ضٌوي ثإٔ ٛ٘بى يل هٞيٚ 

ف٘وٚ ٝضؼو إ ؽغٔٚ ثبُ٘سجٚ ُِيل اُقليٚ ٓضَ اُلٓيٚ اُػـيوٙ  رٔسٌٚ ٖٓ ػ٘وٚ رؾٞاٍ

اٝاُكلَ اُوؾيغ صْ اُطجؼ اُقلي اُوي ثطٌوي ثؼيلا ػِي االهؼ ٝثلائذ سزبئو أُ٘يٍ 

رزٔيم ٝركيو كي اُٜٞاء كٞم هأً ضٌوي كي ضٌَ كائوٙ صْ اُزلذ عيء ٖٓ اُسزبئو ؽٍٞ 

اُزق ؽٍٞ يلٙ اُئ٘ي ٝيلٙ اُيسوا ٝثبهي ػ٘وٚ ٓضَ ؽجَ أُط٘وٚ ٝاُغيء االفو ٖٓ اُسزبئو 

اُسزبئو اُزلذ ؽٍٞ هلئيٚ ٝثلاء ًَ عيء يطل عيء ٖٓ عسلٙ كي ارغبٙ ٓؼبًس ؽزي رٔيم 

 ضٌوي رٔبٓب ٝاغجؼ ًَ عيء ٖٓ عسلٙ كي عٜبد ٓزؼلكٙ

 ػِي اُغبٗت االفو ًبٕ يغِس ػٞؼ ٓغ سيل كي عِسٚ ُػوف اُوٝػ اُطويوٙ 

غٞاهٙ ٓؼيٙ هبٍ ُٚ سيل ػ٘لٓب رؾؿو اُوٝػ سٞف رزِجس عِس ٓؼٚ ػِي ٓبئلٙ ٓسزليوٙ ٝث

أُؼيٙ ٝػ٘لٛب سٞف ٗوزِٜب ٝثٜنا اُطٌَ ر٘ػوف اُوٝػ ٝإ ُْ ٗوزَ أُؼيٙ أُِجٞسٚ 

سٞف روزِ٘ب اُوٝػ عٔيؼب ٝثلاء كي اضؼبٍ اُجقٞه ٝهواءٙ ثؼؽ اُكالسْ ُسزلػبء اُوٝػ 

وكٚ يٜزي ثطلٙ ٝسوكذ اُ٘غلٚ ٖٓ ػبُْ افو ٝكي ُؾظٚ اص٘بء اُوواءٙ ثلاء ًَ ضئ كي اُـ

ثوٞٙ ثلاء اُغٔيغ يسٔغ غٞد فجف ػِي ثبة اُـوكٚ ٝٛٞاء ضليل ثلاء ي٘زطو ٖٓ ؽُْٜٞ 

ٝسويؼب ٓب رؾٍٞ ٛنا اُٜٞاء اُي هيبػ هٞيٚ اؾبؽذ ثٌَ ضئ كي اُـوكٚ ٝسوف سيل ٝػٞؼ 

ػِي االهؼ ثلؼَ اُويبػ ٝغوؿ ػٞؼ ثوٞٙ ٝثلاء يزقجف كي اهعبء اُـوكٚ ٓضَ اُٞههٚ 

ُػـيوٙ ٝكي ُؾظٚ رؼِن ػٞؼ كي اُٜٞاء ٓبثيٖ اُسوق ٝاالهؼ ٝرؾٍٞ اُي ضقع افو ا

ٝعٚ اسٞك ٝػي٘بٕ ثيؿبء اليٞعل ثْٜ سٞاك ٜٗبئيب ٝضؼو اثيؽ ثيبؼ اُضِظ ٝغٞد ٓضَ 

اغٞاد اُوػل ٝاُجوم ٝيوٍٞ ُسيل اٗب اثواٛيْ اُػٞاف اهزَ ػٞؼ أُِؼٕٞ الٗٚ سبػل اث٘زي 

ي ٓوزٍٞ كٌبٕ يغت ػِيٚ إ يجِؾ اُطوقٚ ؽزي رأفن ثضأهي ٝػطيوٜب كي كك٘ي ٝٛٞ يؼِْ اٗ

 ٖٓ ٓٔب هزِٞٗي 

 كزؾوى سيل ػِي اُلٞه ٝآسي ثسٌيٖ ٝمثؼ ػٞؼ ٓضَ اُجٜئٚ ٝاٗػوكذ اُوٝػ 

 ٝٓبد ػٞؼ ٝافنٙ سيل ٝكك٘ٚ كي اؽل أُوبثو كٕٝ اٗي يؼِْ اؽل كي ػزٔٚ اُِيَ
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 اُوػخ اُضبٓ٘خ

 اسكٞهح فبقق االهٝاػ

ء ٝاُطٔسي اُؾبههٚ صْ اهرلي هجؼزٚ اُػـيوٙ ٝٗظو اُي مُي أُ٘يٍ إٌُٔٞ ٗظو اُي اُسٔب

ٖٓ قبثويٖ ثبُٕٞ االثيؽ ٝاالىهم ثوويٚ غـيوٙ كي اؽل هوي هٝٓبٗيب ٝرٜ٘ل ٝرنًو رِي 

اُسيلٙ اُؼ٘يلٙ هضيَ ٝث٘زٜب ػ٘لٓب فوعذ اكواك اُطوقٚ ثغضزٜٔب صْ هًت اُؼوثٚ اُزي رغوٛب 

ُي ٓيهػزٚ كي اقواف اُوويٚ اُقيٍٞ  ٝاٗكِن ثٜب ٓسوػب ا  

يَ ػ٘لٓب رأًل إ اٌَُ ٗيبّ ٝاٌُِت رٞهق ػٖ اُ٘جبػ ٝسبك اُػٔذ أٌُبٕ عِس آبّ ِٝكي اُ

 ٗبه أُلكئٚ يؾزسي ًأً ٖٓ اُ٘جين ٝثغٞاهٙ ىٝعزٚ ك٘ظو ُٜب ٗظوٙ ضلن ٝهبٍ ُٜب 

 " غِي ُِوة إ ي٘غي اُوويٚ ٖٓ ُؼ٘بد هضيَ "

ؼ " ًيق ٓبرذ هاضيَ يبهؤٍٝ "ٗظود ُٚ ىٝعزٚ ٝهبُذ كي هِن ٝاؾ  

اكوؽ اٌُأً كي كٔٚ ٝٓسؼ ثيلٙ ػِي ٝعٜٚ ٝهبٍ " ُول ػضود اُطوقٚ ػِي عسل هضيَ 

 ٝاث٘زٜب ُْٝ رؼضو ؽزي االٕ ػِي هأً اي ٜٓ٘ٔب "

ؽيٜ٘ب سٔغ غٞد فكٞاد اهلاّ ًبٕ يؼوكٜب عيلا رِي اُقكٞاد اُزي رغٞة اُيَ ٝرلوم 

ٓضَ اُوػل اليسٔؼٜب اؽل سٞ ٖٓ عبء ٖٓ اعِٚ االؽجٚ ٝرجؼش اُوػت كي اُ٘لًٞ فكٞاد 

ٝػِْ اْٜٗ هبكٕٓٞ ٖٓ اعَ ىٝعزٚ ٝاث٘بئٚ اُػـبه ٝرؾوى ٓسوػب اُي اُكبثن اُضبٗي ٝارغٚ 

ٗؾٞ ؿوكٚ اقلبُٚ ٝافن اث٘ٚ ٝاث٘زٚ ثيٖ ىهاػيٚ ٝارغٚ ثْٜ اُي اُوجٞ ٝىٝعزٚ ٓؼْٜ ٝاؿِن 

ٝعٞٙ االقلبٍ ؽي٘ٔب سٔؼٞ  ثبة اُوجٞ ٝهبٍ " سٌ٘ٔش ٛ٘ب ؽزي ي٘ػوف " ًبٕ اُوػت ػِي

غٞد ًبُوػل ٝفكٞاد اهلاّ روزوة ٖٓ ثبة اُوجٞ كوبٍ هؤٍٝ " ًيق يؼوف ٌٓبٗ٘ب " ٝاٗلزؼ 

اُجبة ٝكفَ ٓ٘ٚ ػٔالم يورلي ػجبئٚ سٞكاء ٝػِي هأسٚ ؿكبء ًجيو اسٞك يقلي ثٚ هأسٚ 

ٝٝعٚ ٝكي يلٙ سيق ٖٓ ٗبه ٝيلٙ االفوي ػجبهٙ ػٖ ٛيٌَ ػظٔي ُٚ ُٕٞ اسٞك ٝٓقبُت 

ٓضَ ٓقبُت اُضٞه ك٘ظو هؤؤٍ ئيٖ ٝيسبه كٞعل سيق هليْ ػِي االهؼ كأفنٙ ٝارغٚ ٗؾٞٙ 

ٝٛٞ يوٍٞ " اثزؼل ػ٘ي ٝػٖ اقلبُي ٝٝعٚ ؾوثٚ هٞيٚ ُٜنا اُطجؼ ٌُ٘ٚ رػلي ُِؿوثٚ 
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ثٜٔبهٙ ضليلٙ كٕٝ اُ٘ظو اُي هؤٍٝ صْ ؾوة ػ٘ن هؤٍٝ ؾوثٚ ٝاؽلٙ ثسيلٚ سوكذ هاً 

آبّ ىٝعزٚ ٝاقلبُٚ ثي٘ٔب ظَ عسل هؤٍٝ يوق كٕٝ هؤٍ ػِي االهؼ ثؼيلٙ ؽزي ٝغِذ 

هأً ُِؾظبد ٝٛٞ يؿوة ثسيلٚ ئي٘ب ٝيسبها كي اُٜٞاء صْ سوف اُغسل ػِي االهؼ ٝاظِْ 

 أٌُبٕ ٝسبك اُػٔذ 

كي غجبػ اُيّٞ اُضبٗي اثِؾ اُغيوإ اُطوقٚ ػ٘لٓب ُْ يغلٝا اؽل ٖٓ ػبئِٚ هؤٍٝ كي 

االسٞام اٝ كي أُيهػٚ ًبُؼبكٙ ٝػ٘لٓب ؽؿود اُطوقٚ ٝعلٝ عضش ػبئِٚ هؤٍٝ ًَٝ عضٚ 

 ثغٞاهٛب اُوأً اُقبغٚ ثٚ 

كٌبٗذ  ػ٘ل أُسبء عزٔغ اٛبُي اُوويٚ  كافَ اٌُ٘يسٚ اُٞؽيلٙ ٛ٘بى ٓغ اُؾبًْ ٝاالة ٓيطيَ

اُلٞؾي ٛي اُسبئلٙ ػِي االؽلاس ٝاُ٘بً كي ىػو ٝفٞف هٛيت ٖٓ ثطبػٚ اُغوئٚ اُزي 

ؽلصذ كي هويزْٜ كْٜ ُْ يؼزلاٝ ػِي ٓضَ ٛنٙ اُغوائْ كْٜ ٗبً ٓسبُٔٚ ريهع ٝرؾػل ٝرجيغ 

اُ٘جين االؽٔو ٝٛنٙ صبُش اسوٙ روزَ ث٘لس اُكويوٚ ثؼل ٓٞد هاضيَ ٌُٖ اُلوم إ هاضيَ 

ل هؤسْٜ كزؾلس االة ٓيطيَ ٓؾبٍٝ رٜلئٚ اُؼبٓٚ ثجؼؽ اٌُِئبد أُجبهًٚ ٝث٘زٜب ُْ ٗغ

ٝثلاء كي اُػالٙ ُْٜ عئؼب ٝثؼل االٗزٜبء رؾلس اُؾبًْ فٞىيٚ ٝهبٍ اٗٚ سيوسَ ثؼضٚ اُي 

اُؼبغٔٚ كي قِت اُ٘غلٙ ٝاهسبٍ كوين ثؾش ٝاُق هعَ ٖٓ هعبٍ اُطوقٚ ُؾٔبيٚ 

غٞة اُوويٚ ٌُٖ االٓو سٞف يأفن صالس ايبّ أُٞاق٘يٖ ُؾيٖ اُوجؽ ػِي اُسلبػ اُني ي  

 ؽزي رػَ اُجؼضٚ اُي اُؼبغٔٚ 

ُْ ي٘بّ اُؾبًْ فٞىيٚ كي ٛنٙ اُِيِٚ  ثَ اهسَ كي قِت اُوبئل ٓبيٌَ غبؽت اُجطوٙ اُجيؿبء 

ٝاُطؼو االؽٔو ٝاُوٞاّ أُٔطٞم اُويبؾي  ُيٌِلٚ ثٜٔٔٚ اُوسبُٚ اُي اُؼبغٔٚ ٝٓؼٚ فٔسٚ 

ٝػوثبد ًجيوٙ رغوٛب اضل ٝاسوع ٝاهٞي اُقيٍٞ  ػطو هعَ ٖٓ اضل اُوعبٍ  

ّ اُسبػٚ اُضبٗيٚ ػطو ٖٓ ٓ٘زػق 2421كي اؿسكس ٝثبُزؾليل اُؾبكي ٝاُؼطوٕٝ ػبّ 

اُيَ رؾوى اُوبئل ٓبيٌَ غبؽت اُضالصٕٞ ػبّ ٝٓؼٚ كوهٚ غـيوٙ ٌٓٞٗٚ ٖٓ فٔسٚ ػطو هعَ 

ٖٓ آٜو هعبٍ اُطوقٚ ٓسِؾيٖ ثبُسيٞف ٝاُوٓبػ ًَٝ ْٜٓ٘ ػِي عٞاكٙ ٝكي ٓ٘زػق 

ب اُقيٍٞ يغِس ثلافِٜب ٓبيٌَ ثي٘ٔب ٛٞ يلٌو كي اُوًبة ًبٗذ ٛ٘بى ػوثٚ ٝاؽلٙ رغوٛ

االفكبه اُزي ٖٓ أٌُٖٔ رٞاعٚ اُوؽِٚ ؽزي اُؼبغٔٚ ًبٕ ي٘ظو اُؾبًْ فٞىيٚ ٖٓ ضوكٚ 

هػوٙ ػِي اُوًبة ٝيلػٞ اُوة ُ٘غبٙ ٓبيٌَ ٝاُوعبٍ ؽزي يأرٞ ثبُؼٕٞ ٝأُلك ٖٓ اعَ اَٛ 

اُي هػوٙ ٝارغٚ اُي  اُوويٚ ٝكٓؼذ ػي٘بٙ ٖٓ اُقٞف ٝاٗػوف اُوًبة ٝكفَ فٞىيٚ

ٓقلػٚ ٝفِغ ٓالثسٚ ٝعِس ػِي كيواضٚ يسزويؼ صْ ثلائذ اُطٔٞع اُزي ر٘يو اُـوكٚ ر٘كلئ 
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ٝاؽلٙ ثؼل االفوي ؽزي اظِٔذ اُـوكٚ رٔبٓب ٝسٔغ غٞد فكٞاد اهلاّ كورؼل عسلٙ ٝآسي 

 ثسيق غـيو ٝفوط ٖٓ اُـوكٚ اُي ٓٔو ًجيو يػوؿ ٝيكِت اُ٘غلٙ ٖٓ اُؾواً ٝيوٍٞ 

برَ كي هػوي ايٖ اُؾواً " صْ ضؼو ثٜٞاء سبفٖ يؾوم اُٞعٞٙ يأري ٖٓ ٌٓبٕ " اُو

ٓغٍٜٞ ٝهائؾٚ ػلٖ صْ اٛزيد االهؼ ٖٓ رؾزٚ ًٝأٗٚ اُيُياٍ كزقجف ئي٘ب ٝيسبها صْ سوف 

ػِي االهؼ ٖٓ كؼَ االٛزياى صْ رؾُٞذ االهؼ اُي ثوًٚ ًجيوٙ ٖٓ اُلٓبء كليع ٝغوؿ 

اغجؾذ هويجٚ علا ٓ٘ٚ ٝؽيٜ٘ب ػبكد االهؼ اُي ٝاهرلؼذ اغٞاد فكٞاد االهلاّ ؽزي 

 قجيؼزٜب ٝثلاء اُؾبًْ فٞىيٚ اُوًؽ كي ارغبٙ ٓؼبًس ُٔػله غٞد فكٞاد االهلاّ 

 ٝظٜو ُٚ اؽل اُؾواً ٝهبٍ ُٚ اُؾبًْ " ايٖ اٗزْ " 

 كوبٍ اُؾبهً " اٗٚ ٝهذ رـيو ٗٞثٚ اُؾواسٚ" 

هً سيلٚ ٝاسزؼل ُٔجبهىٙ ٖٓ ٛٞ كوبٍ اُؾبًْ " اُوبرَ كي هػوي " ٝػِي اُلٞه اضٜو اُؾب

هبكّ ُؾٔبيٚ اُؾبًْ ٝافزجئ اُضبٗي فِق اُؾبهً ٝكي صٞاٗي اعزٔغ اهثغ ٖٓ اُؾواً ؽٍٞ 

اُؾبًْ ُؾٔبيزٚ ٝاٛزيد االهؼ ثطلٙ ٝهٞٙ ػٔب هجَ ٝظٜو اُطجؼ االسٞك فبقق اُوؤً 

ثوأً  ثؼجبئزٚ اُسٞكاء ٝيلٙ اُؼظٔيٚ اُسٞكاء ٝسيلٚ أُطزؼَ ٗبها ٝثؿوثٚ ٝاؽلٙ اقبػ

اُؾبهً االٍٝ ٝاٗكِوذ ٗلٞهٙ ٖٓ اُلٓبء كِٜغ اُؾبًْ ٖٓ ٍٛٞ أُ٘ظو ٝغوؿ ٝظَ يوكك 

ًِٔٚ " اُطيكبٕ  اُطيكبٕ اُطيكبٕ يباُٜي " ٝٛٞ يوًؽ ٛبهثب ثؼيلا ػ٘ٚ ربهى فِلٚ ثبهي 

اُؾواً يٞاعٜٕٞ ٛنا اُطجؼ اُني كم ػ٘ن اُؾواً ثؿوثٚ ٖٓ سيلٚ ٝافن هأً ًَ 

اُسٞكاء ربهًب اُغضش فِلٚ ٝارغٚ ثسوػٚ اُويؼ ٗؾٞ اُسِْ  اُؾواً ٓؼٚ كافَ ػجبئزٚ

اُلافِي ُِوػو يِؾن اُؾبًْ اُني ًبٕ كي اسكجَ اُقيٍٞ يأفن عٞاك ٌُي يٜوة ثٚ كٌبٕ 

اُؾبًْ يوق ٝسف االسكجَ ٝآبٓٚ عٞاك يؿغ اُسوط ٝاُغبّ ػِيٚ ٝثلاء كي اُوثف ثطلٙ 

 ٝكي ُؾظٚ ٗظو ؽُٞٚ 

ٝهائؾٚ اُؼلٖ رِٔئ أٌُبٕ ٝثلاء يسٔغ اغٞاد فكٞاد  ٝغٔذ ُؾظٚ ػ٘لٓب ثلائذ اُويبػ

 االهلاّ كي امٗٚ ٓضَ اُوػل ٝظَ يزِلذ ؽُٞٚ ٝيوٍٞ " يباُٜي يباُٜي اٗٚ اُطيكبٕ " 

ٝثلاء غٜيَ اُقيٍٞ يؼِٞ ٝثلائذ اُقيٍٞ كي اُوكع ٝاُولي ٝاٗزبثْٜ ؽبُٚ ٖٓ اُوػت 

بٗذ ر٘يو االسكجَ ػِي ٝاُغٕ٘ٞ ٝسوف اُؾبًْ ػِي االهؼ ٝسوكذ ًَ أُطبػَ اُزي ً

ًٞٓٚ ًجيوٙ ٖٓ اُوص ٝثلائذ اُ٘به رطزؼَ ٖٓ ؽُٞٚ ٓٔب ىاك ٖٓ عٕ٘ٞ اُقيٍٞ كلزؼ ُْٜ 

االثٞاة ٝفوعذ اُقيٍٞ روًؽ فبهعب ٝظٜو اُطجؼ ٓٔسٌب كي يلٙ سيق ٖٓ اُ٘به ٝٛٞ 
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يكيو ٓورلؼب ػٖ االهؼ ٓسبكٚ ٓزو ٝاؽل ٝيوزوة ٖٓ اُؾبًْ صْ ٗظو ُٚ ٗظوٙ قٞيِٚ ٝهكغ 

كي اُٜٞاء ثوٞٙ ٝاقبػ ثوأً اُؾبًْ ثؼيلا سيلٚ   

كي رِي االص٘بء ٝسف ظِٔٚ اُيَ ٝافزلبء اُؤو ًبٗذ اُؼوثٚ اُزي رغوٛب اُقٞيَ أُزغٚ ٗؾٞ 

اُؼبغٔٚ رسيو ٝسف ٓٔو ؾين كٞم سكؼ عجبٍ أُإكي اُي قوين اُـبثبد ٝيغِس ٓبيٌَ 

اُؼبغٔٚ ُكِت اُ٘غلٙ ٝيلٌو كافَ اُؼوثٚ ٝكي يلٙ  اُوسبُٚ ٖٓ اُؾبًْ اُي ٓوًي اُطوقٚ كي 

 ٓبما يؾلس اما رأفو أُلك ٝيغٍٞ كي فبقوٙ اٗٚ يٞاعٚ فكو اًجو ٖٓ سلبػ.

كزنًو ضئ ٓب ٝٗظو اُي ٓبثيٖ هلٓيٚ ٝافن ُلبكٚ ًجيوٙ ٖٓ اُؤبش ٝكزؾٜب ٝٝعل ثٜب سالػ 

ٖٓ اُسٜبّ سويغ االٗكالم صْ اٛزيد اُؼوثٚ ثطلٙ ٝثلائذ اُقيٍٞ رييل ٖٓ سوػزٜب ٓٔب 

ي اُي رلزذ اُؼوثٚ اٝ اٗوالثٜب كلزؼ ٗبكنٙ اُؼوثٚ ُيزؾلس ٓغ اُسبئن كٞعل سبئن اُؼوثٚ يإك

 يغِس كي أُولٓٚ ٝكي يلٙ اُغبّ ٌُٝ٘ٚ يغِس ثلٕٝ هأً .

آسي ٓبيٌَ ثسالػ اُسٜبّ كي يلٙ ٝٗظو آبٓٚ كٌبٕ اُوًبة يسو آبّ اُؼوثٚ ثطٌَ قجيؼي 

آبّ اُؼوثٚ ٝؾغ سالػ اُسٜبّ كي عيجٚ ٝ  ٝٗظو فِلٚ ُْٝ يغل اؽل الٕ ًَ اُغ٘ٞك رؾوًذ

 كلزؼ ثبة اُؼوثٚ ٝؽبٍٝ .

اُٞغٍٞ اُي ٓولٓٚ اُؼوثٚ ُِزؾٌْ كي اُقٞيَ ٌُٖ أُسبكٚ ًبٗذ ثؼيلٙ علا ٓٔب ككؼٚ اُي 

اُػؼٞك اُي غكؼ اُؼوثٚ اٝال صْ ارغٚ اُي ٓولٓٚ اُؼوثٚ ٝاىاػ عضٚ اُسبئن ثولٓٚ ٝسوكذ 

ٌبٕ اُسبئن ثؼل إ هلي ٖٓ كٞم اُؼوثٚ اُي ٓوؼل اُغضٚ ثغبٗت اُكوين ٝعِس ٓبيٌَ ٓ

اُسبئن ٝافن ُغبّ اُقيٍٞ كي يلٙ ٌُٖ اُؼوثٚ اٗؾوكذ ػٖ اُكوين كٞه ظٜٞه ضجؼ اُظالّ 

فبقق اُوؤًٝ كليع ٓبيٌَ ٖٓ ٍٛٞ أُطٜل ٝؽبٍٝ اُزؾٌْ كي اُؼوثٚ ٌُٜ٘ب ثبرذ هويجٚ علا 

ٚ اُي اسلَ كٞعل إ أُسبكٚ ٖٓ عبٗت اُكوين اُؿين أُإكي اُي هبع اُغجَ ك٘ظو ثؼي٘

هواثٚ االُق ٓيَ ٖٓ كٞم هٔٚ اُغجَ كوي كٞم اؽل اُقيٍٞ اُزي رغو اُؼوثٚ ٝكي ٓؾبٝالد 

ٓسزٔيزٚ ٓ٘ٚ اسزكبع كػَ اُغٞاك ػٖ اُؼوثٚ ٝضل ُغبّ اُغٞاك ُيزٞهق آب اُطجؼ االسٞك 

يٜب صْ كسٜب ٝرسوف اُؼوثٚ ٖٓ كٞم هٔٚ اُغجَ كزنًو اُوسبُٚ كأفوعٜب ٖٓ عيجٚ ٝاقٔإٔ ػِ

ثيٖ ٓالثسٚ ثؼ٘بيٚ ضليلٙ ٝافوط ٓبيٌَ ٖٓ عييجٚ سالػ اُسٜبّ االرٞٓبريٌي ٝاقِن ٓغٔٞػٚ 

ٖٓ اُسٜبّ ػِي اُطجؼ االسٞك ٗؾٞ هأسٚ كسوف اُطجؼ ػِي االهؼ ٝػبكد أُغٔٞػٚ اُزي 

ًبٗذ رسجن اُوبئل ٝاُزلذ ؽُٞٚ ٝؽٍٞ عضٚ اُطجؼ ٝٗظو ُْٜ اُوبئل ٓبيٌَ ٝهبٍ " ٛنا ٖٓ 

اَٛ هويز٘ب"يوزَ   

ٌُٖ ٓب ٛنا اُطئ ؟ كي هػت اٗكِوذ ٛنٙ اُؼجبهٙ ٖٓ كْ اُوبئل اُضبٗي سييه ك٘ظو ٓبيٌَ ُْٜ 

 ٝآوْٛ ثسوػٚ اُزؾوى هجَ إ يٜ٘ؽ ٛنا اُطئ يوػل اُطجؼ قجؼب 
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ٝاغَ اُغٔيغ اُسيو كي ارغبٙ اُـبثٚ ثسوػٚ ع٘ٞٗيٚ ربهًيٖ فِلْٜ اُطجؼ ػِي االهؼ اُني 

ؼٞثٚ ٝيلٙ االفوي رجؾش ػٖ سيلٚ ٌُٖ اُسيق رجقو كي اُٜٞاء ثلائذ اغبثؼٚ رزؾوى ثػ

ٓضَ اُلفبٕ هجَ إ رػَ يل اُطجؼ ُٚ ٝسوكذ هأً اُطجؼ ثؼيلا ػٖ عسلٙ ٝكي صٞاٗي 

ظٜود ُٚ هأً افوي ػِي ضٌَ عٔغٔٚ ٖٓ ٗبه ىههبء كٜ٘ؽ ٖٓ ػِي االهؼ ٝاهرلي 

ب ًجيوٙ كي افوٛب ػِي هأسٚ ؿكبء ًجيو اسٞك ٝهكغ يلٙ اُي اُسٔبء كظٜو كي يلٙ ػػ

 فكبف يطجٚ أُ٘غِٚ ٝاهٞي ٖٓ اُسيق ُٜب هلهٙ إ رلػَ اُوأً ٖٓ اُغسل ثِٔسٚ ٝاؽلٙ 

 صْ ٗظو ؽُٞٚ ٝاهرلغ كي اُسٔبء ؽزي افزلي ٝسف اُـيّٞ 

رٞهق ٓبيٌَ ٝاُوبئل اُضبٗي سييه اٍٝ اُـبثٚ ٝآو ثبهي اُغ٘ٞك ثوؿبء اُيِٚ ٛ٘ب ؽزي يسزوػ 

ٍٝ ؾٞء ضٔس كجلاء اُغ٘ٞك كي رغٜيي اُقيبّ ٝاضؼبٍ اُ٘يوإ اُقيَ ٝاْٜٗ سيزؾوًٕٞ ٓغ ا

ثي٘ٔب ًبٕ ٓبيٌَ يغِس ثؼيلا ٓزٌئ ثظٜوٙ ػِي ضغوٙ ًجيوٙ عِس ثغٞاهٙ سييه ك٘ظو ٓبيٌَ 

ُٚ ٝهبٍ " اٗٚ اُضّٞ ..... اُسٜبّ ًبٗذ ًِٜب هائؾٚ اُضّٞ " كلْٜ سييه إ اُطجؼ ئٞد 

كائوٙ ؽٍٞ أُؼسٌو اُػـيو اُني رْ اػلاكٙ ثسجت اُضّٞ ٝػِي اُلٞه آو اُغ٘ٞك ثزطٌيَ 

 ُِٔجيذ ثٌٔيٚ ًجيوٙ ٖٓ اُضّٞ 

ًبٗذ أٌُيٚ اُزي يؾِٜٔب اُغ٘ٞك ٓؼْٜ غـيوٙ ال رٌلي كنٛت اص٘بٕ ٖٓ اُغ٘ٞك اُي ػٔن 

اُـبثٚ ثبؽضيٖ ػٖ اُضّٞ ٓٔسٌيٖ اُسيٞف كي ايليْٜ ٝكزطٕٞ ًَ هًٖ كي اُـبثٚ ٝاُوبئل 

اٗزظبه فئزٚ ؽي٘ٔب سٔغ غٞد غواؿ يأري ٖٓ ػٔن  ٓبيٌَ يغِس ؽٍٞ ٗبه أُؼسٌو كي

اُـبثٚ كولي ػِي عٞاكٙ ٝارغٚ اُي ٓػله اُػٞد ُيغل اُغ٘ليبٕ عضزبٕ ثال هأً كؼبك اُي 

ٌٓبٕ أُؼسٌو ٝغوؿ كي اُغ٘ٞك إ يغزٔؼٞ كي رطٌيَ ٗغٔٚ ؽوثيٚ  كزْ اُزطٌيَ ػِي ضٌَ 

غ٘ٞك ٝغله غٞد غواؿ ٗغٔٚ ؽيٜ٘ب ظٜو اُطجؼ االسٞك ٖٓ عليل يكيو كٞم هؤًٝ اُ

ٓضَ غٞد اُضؼبثيٖ ٌُ٘ٚ اػِي ٝاهٞي ال رِٔي اُولهٙ ػِي رؾِٔٚ ًِٝٔب اهزوة ٖٓ اُغ٘ٞك 

 يغل ٓبٗغ ؾقْ ئ٘ؼٚ ٖٓ االهزواة ٝٛٞ اُضّٞ اُني ٝؾؼٚ اُني ًبٗذ رؾِٔٚ اُغ٘ٞك ٓؼٜب 

 ٝثؼل ٓؾبٝالد ًضيوٙ ٖٓ اُطجؼ ٝٛٞ يكيو كٞم هؤًٝ اُغ٘ٞك قبه كي اُسٔبء ٝؽِن ثؼيلا

ٝآو ٓبيٌَ اؽل اُغ٘ٞك ثبُؼٞكٙ اُي اُوويٚ ٝإ يوع ػِيْٜ فجو اُطجؼ ٝإ اُؾٔبيٚ ٓ٘ٚ ٛٞ 

اُضّٞ ٝإ يأٓو اُ٘بً إ رؿغ آب اُجيٞد ًٔيٚ ًجيوٙ ٖٓ اُضّٞ ٖٝٓ يقوط كي اُكوين يغت 

 إ يؾَٔ ٓؼٚ ًٔيٚ الثأً ثٜب ٖٓ اُضّٞ 

ٔٚ ُكِت اُ٘غلٙ ػٖ قوين ٝآو سييه إ يأفن ٓؼٚ صٔبٗيٚ هعَ ٝينٛت ثْٜ اُي اُؼبغ

 اُـوة آب ٛٞ كسٞف يزغٚ ع٘ٞة اُي اُسبؽوٙ ثسجبهرٞ ُزٌطق ُٚ سو ٛنا اُطجؼ 
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 ٝإ ُْ رٌطلٚ سٞف يوزِٜب 

ًبٕ يطن اؽل اُغ٘ٞك قوين اُؼٞكٙ اُي اُوويٚ ٝسف اُظالّ ٝثيٖ ٓٔواد اُغجبٍ ٝغٞد 

ثٌَ سوػٚ ؽزي  ؽضيش اُضؼبثيٖ ٝاضجبػ اُظالّ اُزي رؾّٞ ؽُٞٚ ٝٛٞ ػِي عٞاكٙ يوًؽ

يػَ اُي اُوويٚ ٝٓؼٚ هسبُٚ ٖٓ اُوبئل ٓبيٌَ يؾنه ثٜب اُ٘بً ٖٓ فكو اُطجؼ ًٝيليٚ 

اُزؼبَٓ ٓؼٚ . ًبٕ يغت ػِيٚ إ يػَ ثأي ٝسيِٚ كٜ٘بى اهٝاػ ًضيو ٓؼِوٚ كي ههبثزٚ ٌُٖ 

ضجؼ اُظالّ فبقق اُوؤًٝ ُٖ يزوًٚ قٞاٍ اُكوين ثَ ًبٕ يؾّٞ ؽُٞٚ كي ٓؾبُٝٚ ُوزَ 

جَ إ يػَ اُي اُوويٚ ٌُٖ اُغ٘لي اُجكَ ًبٕ يؾَٔ ٓؼٚ ًٔيٚ ًجيوٙ ٖٓ اُضّٞ اُغ٘لي ه

 يؾزٔي ثٜب ٖٓ فكو اُطجؼ 

ٝيػَ اُغ٘لي اُطبة ػِي اقواف اُوويٚ ٝيواٙ اَٛ اُوويٚ ٝيزغٜٕٞ ٗؾٞٙ كي اسزوجبُٚ 

ٝيوق يوع ػِي اَٛ اُوويٚ ٓبؽلس ُْٜ ٝيجلاء اُ٘بً كي رؾػيٖ أُ٘بىٍ ٖٓ اُطجؼ ًَٝ 

غ آبّ اُجبة ٝاُ٘ٞاكن ٝؽٍٞ أُ٘يٍ ًٔيٚ ًجيوٙ ٖٓ اُضّٞ ٌُٖ اُطجؼ يٜغْ ػِي ٓ٘يٍ يؿ

اُوويٚ ًِٝٔب اهزوة ٖٓ ٓ٘يٍ اؽل ٝعل ًٔيٚ ًجيوٙ ٖٓ اُضّٞ رٔ٘ؼٚ ٖٓ كفٍٞ أُ٘يٍ ثي٘ٔب 

ًبٕ ٛ٘بى ػلك ال ثأً ثٚ ٖٓ اَٛ اُوويٚ كي قويوْٜ اُي أُ٘يٍ اسزكبع اُطجؼ اهزالع 

ب اسزكبع اُجبهي اُلواه اُي ٓ٘بىُْٜ ٝرؾُٞذ اُوويٚ كي كهبئن هؤٝسْٜ ثؿوثٚ ٝاؽلٙ ثي٘ٔ

 اُي ٓ٘بىٍ ٓـِوٚ ًٝأٜٗب هويٚ فبٝيٚ 

ثي٘ٔب ًبٕ اُوبئل سييه كي قويوٚ اُي اُؼبغٔٚ كي قِت اُ٘غلٙ ًبٕ يسيو ٝسف اُـبثبد رٞهق 

بئل هِيال ٛٞ ٝع٘ٞكٙ ػ٘لٓب ضؼو ثطئ ٓب يزؾوى ٝسف اُـبثٚ ٝثيٖ االضغبه اٌُضيلٚ كزؾوى اُو

سييه اُي االضغبه ُيٌزطق ٓبما يؾلس ٛ٘بى كٞعل ٓغٔٞػٚ ٖٓ اُنئبة كوبٍ ثػٞد ٓورلغ 

" ٗؾٖ كي ػويٖ اُنئبة " ٝاضٜو سيلٚ ٝثلائذ اُنئبة كي ٜٓبعٔٚ اُغ٘ٞك ٝاُوبئل سييه 

اُني اظٜو ثسبُٚ ٝضغبػٚ ٗبكهٙ كي هزَ رِي اُؾيٞاٗبد أُلزوسٚ ٝٗغؼ كي ٛيئزْٜ ٝثؼل 

ء كي ٓٞاغِٚ اُسيو ٓوٙ افوي ٌُ٘ٚ ٛنٙ أُوٙ  غوؿ كيٚ اؽل اُغ٘ٞك هبئَ االٗزٜبء ْٜٓ٘ ثلا  

 " ٗؾٖ ال ٗٔزِي اي ؽجٚ ٖٓ ؽجبد اُضّٞ اُنئبة ٗغؾذ كي افنٛب ٓ٘ب ٝسف أُؼوًٚ "

ٝٛ٘ب ػِْ سييه ٓػيوٙ أُؾزّٞ كٜنٙ اُنئبة ٓب ًبٗذ اال فكٞٙ ٖٓ اُطجؼ ُِوؿبء ػِي 

ٔزْٜ ٝؽلس ٓب رٞهؼٚ رٔبّ كلي صٞاٗي ٓؼلٝكٙ ظٜو ٝسيِٚ اُلكبع ُليْٜ ٝٛي اُضّٞ صْ ٜٓبع

اُطجؼ االسٞك فبقق اُوؤًٝ ٝسف اُظالّ اُؾبُي ٝكي يلٙ أُ٘غِٚ كزغٔؼذ اُغ٘ٞك ٝسف 

اُـبثٚ كي ضجٚ كائوٙ ُِلكبع ػٖ اٗلسْٜ ٌُٖ اُطجؼ ًبٕ اهٞي ٝاسوع كلػَ هأً اُغ٘ٞك 

ي ٓؾبٝالد ٓسزٔيزٚ ٖٓ ثسوػٚ ٝفلٚ ٝثلاء يكيو كٞم هأً سييه ٝٓب رجوي ٖٓ اُغ٘ٞك ٝك
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اُغ٘ٞك ثلائذ ثبهي اُوٞاد ثأقالم ثؼؽ اُسٜبّ ػِي اُطجؼ ٌُٖ كٕٝ علٝي كٌبٕ اُسْٜ 

 يقزوم عسل اُطجؼ ًٔب يقزوم اُٜٞاء ًٝإٔ اُطجؼ رؾٍٞ اُي ًزِٚ ٖٓ اُلفبٕ االسٞك 

كلو ثؼؽ اُغ٘ٞك ٝرطزذ اُوٞاد ٝظَ سييه يؿوة ثسيلٚ ٛنا اُطجؼ ًِٔب ؽبٍٝ االهزواة 

يلاكغ ثسيلٚ آبّ ٓ٘غِٚ اُطجؼ ٝقبه اُطجؼ ثؼيلا ٝارغٚ ٗؾٞ اُغ٘ٞك اُزي ًبٗذ روًؽ ٓ٘ٚ ٝ

ثقيٞالٛب ٝسف اُـبثٚ ٛبهثيٖ ًبٕ ٛٞ يكيو كٞم هؤٝسْٜ ٝيؿوة اػ٘بهْٜ ٝيقكق اهٝاػ 

اُجويٚ ُيسوف اُغٔيغ ػِي االهؼ ٝروًؽ اُقيٍٞ ٛبهثٚ ثؼيلا ػ٘ٚ صْ ػبك اُطجؼ يكيو كٞم 

مُي اُوبئل اُني اؽزٔي كافَ اؽل اٌُٜٞف أُٞعٞكٙ كي اُغجبٍ اُزي اُـبثٚ ثبؽضب ػٖ سييه 

رؾيف ثبُـبثٚ كغِس ٛ٘بى ٝؽلٙ ثؼل ٓوزَ ًَ ع٘ٞكٙ ي٘زظو اُػجبػ ٌُي يقوط ٝيزغٚ ٗؾٞ 

اُؼبغٔٚ ٝٓؼٚ اُوسبُٚ ٝيلٌو كي ٓػيوٙ ٝثي٘ٔب ٛٞ ًنُي ثلاء يالؽظ هائؾٚ ػلٖ رأري ٖٓ 

ثظٜوٙ ثطئ ٓب كي٘ظو فِلٚ ُيغل  كلِّقِق ُيسفبهط اٌُٜق كأضٜو سيلٚ ٝاثزؼل فكٞاـ ُ

اُطجؼ هاكؼب أُ٘غِٚ ٝيكيؼ ثوأً سييه ٝرسوف هأسٚ ػِي االهؼ ٝيسوف ثؼلٛب اُغسل 

ٝيقوط اُؾػبٕ ٖٓ اٌُٜق ٛبهثب ٝيزؾٍٞ اُطجؼ اُي ًزِٚ ًجيوٙ ٖٓ اُلفبٕ ٝيزجقو كي 

 اُٜٞاء فبهط اٌُٜق 

غٔٞػٚ ثَ ًبٕ اًضو هػجب ْٜٓ٘ كٜٞ ٝؽلٙ ُْ يٌٖ ؽبٍ اُوبئل ٓبيٌَ اكؿَ ؽبال ٖٓ ثبهي أُ

يٞاعٚ ٓػيوٙ ٖٓ اعَ اٗوبم اَٛ هويزٚ ٓزغٚ ع٘ٞثب اُي اُسبؽوٙ ثسجبهرٞ اهٞي اُسبؽواد 

كي أُلي٘ٚ ُزسبػلٙ كي اُوؿبء ػِي اُطجؼ كزٞهق اُوبئل ٓبيٌَ آبّ اؽل االًٞاؿ اُقطجيٚ 

اُؾيٞاٗبد أُيزٚ ٖٓ ًَ  ٝٗيٍ ٖٓ ػِي كوغٚ ٝٗظو اُي اٌُٞؿ أُزٜبُي اُني يؾيكٚ هؤًٝ

عبٗت ٝضؼو ثوطؼويوٙ رسيو كي عسلٙ ٝاهزوة ٖٓ اٌُٞؿ كي فكٞاد ثكيئٚ ٝػ٘لٓب ٝهق 

آبّ اُجبة ٝهجَ إ يلزؼ ٝعل اُجبة يلزؼ ٖٓ رِوبء ٗلسٚ كلفَ ٝسف هكٛٚ ًجيوٙ ثٜب ٓ٘ؿلٙ 

آضبٍ ًجيوٙ ػِيٜب ًزبة ًجيو ٝؽُٞٚ كأهإ ٓيزٚ ؿبههٚ كي كٓبئٜب ٝػِي اُيسبه ؽيٞاٗبد 

االهٗت ٓنثٞؽٚ ٝٓسِٞفٚ ٝٓؼِوٚ ٝكي اُػله امإ ًجيو ثٚ ٓبء يـِي ٖٝٓ اسلِٚ ؽكت ًجيو 

ٓطزؼَ ٝػِي اُئيٖ كيواش غـيو ػِيٚ هٔبش ًجيو اثيؽ يقلي ٓب رؾزٚ ٝػ٘لٓب اهزوة ٓ٘ٚ 

ٝهكغ اُـكبء ٝعل سيلٙ ػغٞى رغبٝىد اُسجؼيٖ ػبّ ُٜب ضؼو اثيؽ ٝٝعٚ ضبؽت ضؾٞة 

زجوي ٜٓ٘ب ضئ سٞي ٗبثيٖ ثبهىيٖ ٝػي٘بٕ ثيؿبء ثيبؼ اُضِظ ٝعسل أُٞري ٝاس٘بٕ ُْ ي

ٗؾيَ ٓضَ هكؼٚ فطجيٚ ك٘ظود ُٚ ٝهبُذ " اٛال ثي يبٓبيٌَ كي ٓ٘يُي " صْ اػزلُذ كي 

عِسزٜب ٝهبُذ " الرلٌو ًضيوا اٗب اػِْ ٓبال رؼِٔٚ اٗذ " كوع ػِيٜب ٓب ؽلس كي هويزٚ 

 ٝاُقكو اُني يٞاعٚ هويزٚ 

ٖٓ اُسبؽواد اٗزٜي ٝاٗب ػواكٚ ٝاػِْ اٌُضيو ٝاٗزٜي ىٖٓ اُسبؽواد ثٔٞد كوبُذ ُٚ " إ ى

اُسيلٙ هاضيَ ٝاث٘زٜب كْٜ افو سبؽواد كي أُلي٘ٚ ًِٜب ٌُٜٝ٘ب ًبٗذ رٌوٙ اَٛ اُوويٚ الْٜٗ 
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هكؿٞ ثيغ ٓ٘بىُْٜ ُٜب ؽزي رسزكيغ رٌجيو أُيهػٚ اُقبغٚ ثٜب ُٝنُي افوعذ ٖٓ اُؼبُْ 

جؼ ػوكزٚ كي قٞاٍ ؽيبري ُٖ يٜلاء ؽزي يوزَ اُغٔيغ ٝاٍٝ اُسلِي اُ٘ٞاً ٝٛٞ اهٞي ض

 ٖٓ هزَ هزَ هاضيَ ٝث٘زٜب ٝافنا هاسٜب اُي اُؼبُْ اُسلِي ؽزي رزؼنة هٝؽٜب "

 كوبٍ ٓبيٌَ " ًٝيق ارـِت ػِيٚ "

كوبُذ ثسجبهرٞ" ًٜق اُظالّ ٝاُ٘به كي افو سِسِٚ اُغجبٍ ػِي ٓسيوٙ يّٞ ٝاؽل يغت ػِيي 

كٜٞ اؾؼق ٓٔب يٌٕٞ ٝٛٞ كافَ ٛنا اٌُٜق الٕ ثٚ هٞٙ اًجو ٓ٘ٚ  إ رسزلهعٚ اُي ٛ٘بى

 ٝسٞف آ٘ؾي ضئ يسبػلى كي اُزـِت ػِيٚ "

ٝاضبهد ُٚ ٗؾٞ اُؾبئف ك٘ظو ٝٝعل سيق هليْ ٓؼِن ػِيٜب كأفنٙ ٝٗظو كيٚ ِٓيب صْ هبٍ 

 ٓبٛنا اٗٚ سيق هليْ 

اُسلِي الرسزٜبٕ ثٚ كوبُذ ُٚ " اٗٚ سيق غ٘غ فػيػب ُوزَ االضجبػ اُزي رقوط ٖٓ اُؼبُْ 

 كؼ٘لٓب رلفَ ثٚ ٗلن اُظالّ ٝاُ٘به سٞف يزؾٍٞ اُي ُٕٞ اُنٛت 

ك٘ظو ُٜب صْ ضٌوٛب ٝرؾوى ٗؾٞ اُجبة ٝفوط ٖٓ أُ٘يٍ ُيغل اُطٔس رطوم ٝر٘يو االهؼ 

ك٘ظو اُي اُسٔبء ثِٜٞٗب االثوروبُي كي ُؾظٚ اُطوٝم ٝافن ٗلسب ػٔيوب ٝاٗكِن ثلوسٚ ٗؾٞ 

 اٌُٜق أُواك 

اهزوة ٖٓ اٌُٜق ًبٕ اُظالّ ثلاء إ يؾَ ػِي االهؼ ٝكي اُظالّ ٛ٘بى ًبئ٘بد  ٝػ٘لٓب

 ًضيوٙ ر٘طف ٝرزؾوى كي اُقلبء كغِس اُووكػبء ػِي عبٗت اُكوين أُإكي اُي اٌُٜق 

ٝثغٞاهٙ اُغٞاك ٝي٘ظو ؽُٞٚ كي ؽظو ي٘زظو ٓضَ اُػيبك أُبٛو ٝكي ُؾظٚ ظٜو ُٚ اُطجؼ 

ؽ ٓسوػب ٗؾٞ اٌُٜق ٝفِلٚ اُطجؼ االسٞك فبقق ػِي اُكوين كولي ػِي عٞاكٙ ٝهً

اُوؤًٝ ٝكٞه كفٍٞ اُطجؼ اٌُٜق رؾٍٞ اُي عسل ٓبكي ُْٝ يؼل كفبٕ ٝالؽظ ٓبيٌَ ٛنا 

كظٜو ُٚ ثؼل إ ًبٕ يقزجئ فِق اؽل اُؾغبهٙ اٌُجيوٙ كي اٌُٜق ٝثبهىٙ ٓجبهىٙ ًجيوٙ كٌبٕ 

ٖٓ ماُي ثي٘ٔب ًبٗذ ؾوثبد اُطجؼ ؾؼيق ٝؽوًبرٚ اثكئ ُْٝ يؼل يؾزَٔ هكغ أُ٘غِٚ اًضو 

اُوبئل ٓبيٌَ هٞيٚ ٝٓإصوٙ ٝسويؼٚ ثَ ًٝبٕ يزؾوى ٓبيٌَ كي فلٚ ٝهضبهٚ ؿيو ٓؼٜٞكٙ 

ًٝأٗٚ رؾٍٞ اُي ػطو كوسبٕ ٝٛغْ ٓبيٌَ ػِي اُطجؼ ٖٓ اُقِق ثؼل إ رأًل إ اُطجؼ كوف 

اُي هٓبك ًَ هٞاٙ ٝىهع اُسيق كي هِجٚ كزؾٍٞ اُي ًزِٚ ٖٓ اُ٘به ٝاؽزوم رٔبٓب رؾزي رؾٍٞ   

ٝفوط ٓبيٌَ ٖٓ اٌُٜق ٝػبك اُي هويزٚ ثكَ ٝاؽزلِذ اُوويٚ ثجكِٜب اُغليل اُني أري ُْٜ 

ثبالٖٓ ٝاالٓبٕ ٝاهبّ اؽزلبٍ ًجيو كي اُوويٚ ٝرْ ر٘ػيجٚ ؽبًْ ػِي اُوويٚ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓٚ 
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اُطوػيٚ كي اُؼبغٔٚ ثؼل إ ػِٔذ ثٔب ؽلس ٝٓب كؼِٚ ٖٓ ضغبػٚ ٝثسبُٚ ٝٓٞد اُؾبًْ 

ٚ عؼَ ٓبيٌَ ٓإَٛ ُٜنا أُ٘ػت ٝػبضذ اُ٘بً كي هاؽٚ ثؼل االٗزٜبء ٖٓ ًبثًٞ فٞىي

 ضجؼ فبقق اُوؤًٝ 

 

 

 ٝاؽخ أُٞري

ٝسف اُظالّ اُؾبُي ً٘ذ اهٞك سيبهري ػِي قوين اُٞاؽبد ؽي٘ٔب سٔؼذ غٞد قجٍٞ 

ٝككٞف ٝٓيآيو ٝسف اُػؾواء رٞهلذ ػِي عبٗت اُكوين اٗظو ؽُٞي اثؾش ػٖ ٓػله 

ٗبه ٓضَ ٗبه أُقيْ كوًجذ سبهري ٝكفِذ ٝسف اُػؾواء ٓسبكٚ الرزغبٝى اُػٞد كٞعذ 

اٌُيِٞٓزواد ؽزي ٝغِذ اُي سبؽٚ ًجيوٙ ثٜب فيبّ ًجيوٙ ٝثطو ًضيوٙ رورلي ٓالثس ػوة 

ٝكي أُ٘زػق سبؽٚ ًجيوٙ ثٜب كوهٚ  رؼيف اُؾبٕ ؿويجٚ ػِي أُيآيو، اُؾبٕ ُٜب سؾو 

اٗق هكيغ قٞيَ ٝضؼو اضؼش اؿجو ٝعٜٚ  ػغيت ُْ اسٔغ ثٜب ٖٓ هجَ ٝهعَ ٗؾيق مٝ

ضبؽت ًبُٔٞري ًٝأٗٚ فوط ُزٞٙ ٖٓ ٓوجوٙ ٝػِي ٝعٚ اثزسبٓٚ غلواء رْ٘ ػٖ ٌٓو ٝكٛبء 

اهزوة ٓ٘ي ٝهبٍ ثػٞد ٛبكئ اٛال ثي كي ػبُٔ٘ب رلؿَ اعِس ٝاسزوػ ٖٓ ػ٘بء اُكوين اٗب 

 ٛٔبّ

اهؿت كي ر٘بُٝٚ ٌُٖ عِسذ ٓؼٚ ٝاػكبٗي ٓطوٝة كي ؿبيٚ اُغٔبٍ ٝاُوٝػٚ كي اُجلايٚ ُْ 

ضئ ٓب ثلافِي ُؼِٚ اُلؿٍٞ عؼِ٘ي اضوة، ًبٕ ُٚ ٓنام فبظ ُْ اػوكٚ ٖٓ مي هجَ ػِي 

اُوؿْ ٖٓ ػلّ ٝعٞك اُسٌو ٌُ٘ٚ ُٚ سؾو ػغيت ٝسوػبٕ ٓب هلّ ُي قجن ٖٓ اُؾِْ فبُي 

رٔبٓب ٖٓ أُِؼ ٌُٖ قؼْ اُؾْ ضٜي ُِـبيٚ ُْ ارنٝم ٓضِٚ ٖٓ هجَ ٝثؼل اٗزٜبء اُكؼبّ هِذ 

ؾٔلهلل اُني اقؼٔ٘ي ٝسوبٗي ٝعؼِ٘ي ٖٓ أُسِٔيٖاُ  

 ك٘ظو اُوعَ ُي ٗظوٙ ًبك إ يوزِ٘ي ث٘ظورٚ ٝهبٍ ثػٞد اعص ٝٝعٚ اسٞك ٓظِْ 

ُُْٞ رأًَ قؼبٓ٘ب ٝرطوة ضواث٘ب ُوزِزي ػِي هُٞي ٛنا صْ ثلاء اُوعَ يزالضي آبّ ػي٘ي 

ي ؽبُٚ اؿٔبء ٝثلائذ االغٞاد رقزلي رلهيغيب ٝكي ُؾظبد اًزطلذ اٗي سٞف اسوف ك

 كؾبُٝذ إ اسز٘غل ثٚ ٌُٖ غٞري ُْ يقوط ٝؿجذ ػٖ اُٞػي 

ػ٘لٓب اسزيوظذ ٖٓ اُـيجٞثٚ ٝعلد ٗلسي ٝسف اُػؾواء ٝال اصو ُِقيبّ اٝ اُ٘به اُزي ًبٗذ 

 ٓطزؼِٚ قٞاٍ اُيَ ٝعلد هعَ ػوثي  يوٍٞ ُي َٛ اٗذ ثقيو 
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ٛ٘ب كٜيىد هأسي ٓإًلا ُٚ اٗي ثقيو ٝهبٍ ُي ٓب اُني اري ثي اُي   

 كوػػذ ػِيٚ ٓب ؽلس كوبٍ ثػٞد يورؼص ٖٓ اُقٞف 

اال رؼِْ إ ٛنا اُٞاكي يسٌ٘ٚ اُغبٕ كٌَ ٖٓ ً٘ذ رغِس ٓؼْٜ ُيِٚ آس ٖٓ أُإًل اْٜٗ 

 عبٕ ٝاقؼٔٞى ٖٓ قؼبْٜٓ كْٜ ال يؾجٕٞ أُِؼ .

 اؽٔل اهلل ػِي ٗغبري ْٜٓ٘ ُُْٞ رأًَ ٌُ٘ذ كي رؼلاك اُٜبٌُيٖ 

ؽليضٚ ًيق يؼوَ ٝٗؾٖ كي ٛنا اُيٖٓ ٖٓ يؼزول إ ٛ٘بى عبٕ ٗظود اُي اُوعَ ٝرؼغجذ ٖٓ 

 ٝػلويذ يبُٚ ٖٓ هعَ ػغٞى 

ٝاٗػوكذ ػ٘ٚ ٝهًجذ سيبهري ؽزي ٝغِذ اُي اُٞاؽٚ ًبٗذ ٝاؽٚ غـيوٙ ال يٞعل ثٜب 

ٓ٘بىٍ ًضيو ًَٝ ٓ٘بىٍ اُٞاؽٚ ٖٓ اُؾغبهٙ  كزٞهلذ ثسيبهري ػِي عبٗت اُكوين ٝكفِذ 

ؽُٞي كٞعل ٝسف اُٞاؽٚ ثئو ٖٓ أُبء يغزٔغ ػ٘لٙ ٓغٔٞػٚ  اُٞاؽٚ ػِي اهلآي ٝاٗب اٗظو

 ٖٓ اُوعبٍ 

 كلفِذ ٝاُويذ اُسالّ ٝهِذ : اٗب اُلًزٞه كويل عيذ ٖٓ ٓػو 

ٝهبقغ ؽليضي هعَ يورلي ثِكٞ اثيؽ ٝيزؿؼ ٖٓ ٓالثسٚ اٗٚ قجيت اُٞاؽٚ هبئال ُي ثٌَ 

َ اُكجيٚ ٓص ًلٙ ًجويبء ايٞٙ ايٞٙ اٗذ اُكجيت اُِي ثؼززي اُٞىاهٙ ػطبٕ اُزؾبُي  

ٝهجَ إ اعبٝة هبٍ كي اسزٌ٘به : ثس اٗذ أُلوٝؼ ً٘ذ رٞغَ آجبهػ ايٚ اُِي افوى ًلٙ 

..... ػِي اُؼّٔٞ ٓص ْٜٓ رؼبُي ٗوٝػ االسزواؽٚ مٛجذ ٓؼٚ اُي ثيذ ًجيو يزٌٕٞ ٖٓ 

 قبثوبٕ اضجٚ ثليال غـيوٙ كي افو اُٞاؽٚ ٝػ٘لٓب كفِذ هبٍ ُي 

ٞاؽٚ ٝٛنا أُ٘يٍ ٛٞ االسزواؽٚ اُقبغٚ ثي سزٌٕٞ ؾيق ٛ٘ب اٗب اُلًزٞه ٓؾٔٞك قجيت اُ

 ُٔلٙ فٔسٚ ايبّ ٛي اُلزوٙ اُزي سٔؾذ ُي اُٞىاهٙ ثٜب اُيس ًناُي

 كويل : ضٌوا ُي 

ٓؾٔٞك : اٗب اسٌٖ كي أُ٘يٍ أُغبٝه ُي ػِي اُئيٖ ٝأُ٘يٍ أُغبٝه ُي ػِي اُيسبه ٛٞ 

 ٓ٘يٍ اُطيـ رٔبّ ًجيو اُٞاؽٚ 

كويل : اٗب ػبيي اػوف ايٚ افجبه أُوؼ اُِي اٗزطو ٛ٘ب ٝايٚ اُِي ثيؾػَ الٗي ٌِٓق ٖٓ 

 اُٞىاهٙ ثزوليْ روويو رلػيِي ػٖ ًَ ؽبعٚ اُٞىاهٙ فبيلٚ إ أُوؼ ي٘زؾٍٞ اُي ٝثبء 
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ٓؾٔٞك: ٓؾلش ػبهف اي ؽبعٚ ؿيو إ كي اًزو ٖٓ ٓبئزي هعَ ٓبد كي صالس ايبّ 

ٍٝ يػبة ثؾبُٚ ٖٓ اُضبػَ اُؾبك ٝاؽٔواه كي اُؼي٘بٕ صْ ٝاػواؼ اُٞكبٙ رزطبثٚ كي اال

 ضؾٞة كي اُٞعٚ صْ اُٞكبٙ ًَ ٛنٙ االػواؼ رؾلس كي سذ سبػبد 

 كويل : ٖٓ اُٞاؾؼ اٗ٘ب ػِي ٓطبهف ٝثبء ........ هث٘ب يسزو 

 ٓؾٔٞك : ٓص ػبهف أُؼِٞٓبد ًِٜب اٗب هِزٜب ٓبػ٘ليص ؽبعٚ ربٗيٚ اهُٜٞب 

ي كويل : ٗوله ٗطزـَ آز  

ٓؾٔٞك : ثٌوٙ اُػجؼ اٗطبء اهلل ...... اهربػ اٗذ كُٞهذ ٝثٌوٙ ٛؼلي ػِيي افلى اُؼيبكٙ 

 اُقبغٚ ثزؼزي رطزـَ كيٜب 

اٗػوف ػ٘ي ٓؾٔٞك ٝظَ كٌوي قٞاٍ اُيّٞ ٓطـٍٞ ثوػٚ أُوؼ ٝٛنٙ االػواؼ اُزي 

ب ٌُٖ رزطبثٚ ٓغ اًضو ٖٓ صالصيٖ ٗٞع ٖٓ اُليوً كقوعذ ارغٍٞ كي اُٞاؽٚ ٝارؾلس ٓغ اِٜٛ

اُـويت إ اَٛ اُٞاؽٚ ًِٜب ٖٓ اُوعبٍ اُطجبة ُْ روغ ػي٘ي ػِي هعَ ػغٞى اٝ قلَ يِؼت 

 اٝ قلِٚ اٝ سيلٙ 

كنٛجذ ٗؾٞ اُسٞم ًبٕ سٞم غـيو يجبع كيٚ ثؼؽ اُقؿوٝاد ٌُٖ اُـويت اٗي ُْ اعل اؽل 

 كي اُسٞم سٞي اُوعبٍ كسزٞهلذ هعَ ٝسأُذ ٛٔب االقلبٍ ٝاُ٘سبء كيٖ 

ٗظوٙ ؿويجٚ ًٝأٗٚ يوؿت كي إ اهؽَ ٖٓ ٛنا أٌُبٕ ػي٘ٚ ًبٗذ روٍٞ ُي ٓب ٗظو اُوعَ ُي 

 اُني اري ثي اُي ٛ٘ب صْ اٗػوف ػ٘ي 

آو ؿويت ٝػغيت ٝاؽٚ ًبِٓٚ ٖٓ اُوعبٍ ٝاالؿوة إ هجَ ؿيبة اُطٔس ً٘ذ كي قوين 

 اُؼٞكٙ اُي االسزواؽٚ أُقػػٚ ُي كقيَ ُي اٗي هأيذ اُوعَ اُني اقؼٔ٘ي اُؾْ ُيِٚ آس

كزغٜذ اُيٚ ً٘ذ اهؿت كي إ اٗبكيٚ ٌُٖ اسٔٚ ٛوة ٓ٘ي ُْٝ ارنًوٙ ٝظِذ ػي٘ي ػِيٚ 

 ٝػ٘لٓب اهزوثذ ٓ٘ٚ ٝعلد ضقع افو ُْ يٌٖ ٛٞ

ًبٕ هعَ ؾقْ اُج٘يبٕ ٓٔزِئ اُوٞاّ اغِغ كٌيق يقيَ ُي اٗٚ ٗلس اُوعَ اُني هبثِزٚ ُيِٚ 

ِذ اُسيو ؽزي آس . ٝضؼود ثوطؼويوٙ رسوي كي عسلي ُْ اػوف سججٜب ٌُ٘ي ٝاغ

 أُ٘يٍ ٝعِسذ هِيال اكٌو ٓبما يؾلس ٝٓب سو ٛنٙ اُٞاؽٚ 

صْ رنًود ىٝعزي ٝاث٘ي ٛيضْ ٝؽبُٝذ إ ارػَ ثْٜ ػجو اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٌُٖ اًزطلذ إ 

ٛنٙ أُ٘ظوٚ ال يٞعل ثٜب فلٓٚ ضجٌبد أُؾٍٔٞ ٖٓ االسبً كقوعذ اُي ٓ٘يٍ اُلًزٞه 

ي هأيذ ٝسف اُظالّ هعَ يوًؽ ٓسوػب ال ٓؾٔٞك اسأُٚ ػٖ ٝعٞك ٝسيِٚ ارػبٍ ٌُٝ٘
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اػوف ُٔبما ُلذ ٗظوي ٌُ٘ي ارجؼزٚ كي فكٞاد هضيوٚ ٖٓ ثؼيل ؽزي ال يطؼو ثي كٞعلد 

اُوعَ يلفَ ثيذ اُطيـ رٔبّ كؿؾٌذ ٝهِذ كي ٗلسي اٗي هعَ سبمط اثؾش ػٖ ٓـبٓوٙ كي 

يو اُٞاؽٚ ٝاؽٚ ٌُٖ سوػبٕ ٓبٝعلد ٓغٔٞػٚ ٖٓ اُوعبٍ رزٞاكل ػِي ٓ٘يٍ اُطيـ رٔبّ ًج

كي اُجلايٚ ضؼود إ ٛ٘بى اعزٔبع سوي يؾلس ٝافزجأد فِق ضغوٙ اضبٛل ٓب يؾلس ًٝبٕ 

اُـويت كي االٓو إ ٓغٔٞع ٖٓ كفَ أُ٘يٍ كي هواثٚ اُسبػٚ رغبٝى اُق هعَ كٌيق يؼوَ 

إ ٓ٘يٍ غـيو يسزٞػت ٛنا اٌُْ اُٜبئَ ٖٓ اُجطو اُلؿٍٞ ككؼ٘ي إ اهزوة ٖٓ أُ٘يٍ 

اػوف ٓب يلٝه كي ٛنا أُ٘يٍ ٌُٖ ػ٘لٓب اهزوثذ ٖٓ اؽل أُ٘بىٍ ٝٗظود ٝاسزوم اُسٔغ ٝ

ٖٓ اُ٘بكنٙ اُٞؽيلٙ أُلزٞؽٚ ُْ اعل اؽل كي أُ٘يٍ ٝاُظالّ يقيْ ػِي أٌُبٕ ضؼود ثطئ 

ؿويت يؾلس كؾبُٝذ إ اُزق ؽٍٞ أُ٘يٍ ٌُي اعل ٗبكنٙ افوي اٗظو ٜٓ٘ب كٖٔ أُإًل إ 

جٚ مُي ٝػ٘لٓب اهزوثذ ٖٓ اؽل اُ٘ٞاكن االفوي هأيذ اُ٘بً رغِس كي هبػٚ اًجو اٝ ٓبض

اُلًزٞه ٓؾٔٞك يوزوة ٖٓ أُ٘يٍ كؾبُٝذ إ اٗبكي ػِيٚ ٌُٖ سوػبٕ ٓب هايذ اُلًزٞه 

ٓؾٔٞك يوزوة ٖٓ ثبة أُ٘يٍ ٝػ٘لٓب اهزوثذ ٓ٘ٚ ًبٕ اثزِؼٚ أُ٘يٍ كزطغؼذ ػِي اُلفٍٞ 

كٌبٕ اُجبة ٓلزٞػ ٝكفَ أُ٘يٍ  كٖٔ أُإًل إ ٛ٘بى اعزٔبع سوي كلكؼذ اُجبة ثيلي ثوكن

ٝٝعلد ٗلسي كافَ ٓ٘يٍ ٜٓغٞه ال ؽيبٙ كيٚ ًبٗذ اُسبؽٚ االٓبٓيٚ ُِٔ٘يٍ ًجيوٙ ٝثٜب قوْ 

ٖٓ أُوبػل اُقطجيٚ اُولئٚ ٝػِي اُئيٖ ىيو ٖٓ أُبء كؼ٘لٓب اضؼِذ ًطبف اُٜبرق 

اُؼٌ٘جٞد كي ًَ أُؾٍٔٞ هأيذ سزبئو هلئٚ ٓزٜبٌُٚ  ٝٓٔيهٚ ٝاُزواة ئِئ أٌُبٕ ٝفيٞـ 

هًٖ كي أُ٘يٍ ضؼود ثوطؼويوٙ رسوي كي عسلي كٌيق يؼوَ إ يٞعل اٗسبٕ يسٌٖ كي 

 ٛنا أُ٘يٍ 

ًبٕ أُ٘يٍ ػجبهٙ ػٖ ًٞٓٚ ًجيوٙ ٖٓ االروثٚ ٝكي غله أُ٘يٍ سِْ فطجي ًجيو يإكي اُي 

اُكبثن اُضبٗي ٝؽبُٝذ إ اغؼل اُلهط أُإكي اُي اُكبثن اُضبٗي ٌُ٘ي سٔؼذ غٞد 

ٞاد اهلاّ كزؾوًذ ٗؾٞ اؽل اٌُواسي اُقطجيٚ اٌُجيوٙ ٝافزجأد فِلٚ كٞعل اُوعَ اُني فك

هبثِزٚ كي اُػجبػ كي اُسٞم يلفَ أُ٘يٍ ٝيزغٚ ٗؾٞ ؿوكٚ غـيوٙ ٝاٗزظود ؽزي كفَ 

اُـوكٚ ٝؽبُٝذ االهزواة ٖٓ اُـوكٚ ٝإ اسزوم اُسٔغ ٌُٖ ُْ اسٔغ ضئ ٝػ٘لٓب ٗظود ٖٓ 

اُظالّ ؽبُي  كؾبُٝذ كزؼ اُجبة ٝ ٌُٖ اُجبة ٓـِن ٖٓ اُلافَ  صوت اُجبة ُْ اهي ضئ كٌبٕ

كووهد االٗػواف ٌُٖ اُلؿٍٞ ًبٕ يؾوً٘ي ٌُي اػوف ٝاثؾش ػٖ اُسو ايٖ اُ٘بً اُزي 

كفِذ أُ٘يٍ ٓ٘ن هِيَ ال اصو ُْٜ ايٖ افزلٞ ٝٗظود اُي اُكبثن اُضبٗي ٝهوهد اُػؼٞك اُي 

٘يٍ ًبٕ ػجبهٙ ػٖ ؿوف ػِي اُيسبه ٝاُئيٖ اػِي ٝػ٘لٓب ٝغِذ اُي اُكبثن اُضبٗي ٖٓ اُ  

 ؿوف ًضيوٙ علا هواثٚ اُسجؼيٖ ؿوكٚ كٌيق اكزص كٜنا اٌُْ اُٜبئَ ٖٓ اُـوف 
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ٝهجَ إ اٗػوف ٝعلد هعَ ٓٔسي ثطٔؼٚ غـيوٙ يقوط ٖٓ اؽل اُـوف ٝيلفَ ؿوكٚ 

 افوي كزغٔل اُلّ كي ػوٝهي ٝرٌِٔ٘ي اُقٞف ٖٓ إ يواٗي ٌُ٘ٚ فوط ٝكفَ كٕٝ إ يطؼو

ثي رغٜذ ٗؾٞ اُـوكٚ اُزي فوط ٜٓ٘ب ٝٗظود ٖٓ صوت اُجبة ُْٝ أهي ضئ سٞي ًْ ٛبئَ 

ٖٓ اُطٔٞع اُسٞكاء أُطزؼِٚ ٝهائؾٚ ثقٞه ؿويجٚ ٗلبمٙ رقوط ٖٓ اُـوكٚ ؽيٜ٘ب ضؼود 

ثقٞف ضليل ُٝٔؾذ ؾيق ضقع ٓب يوزوة ٖٓ اُجبة ٝاٗػوكذ ٖٓ أُ٘يٍ ٓسوػب ثسوػٚ 

يواٗي اؽل ٝكفِذ ٓ٘يُي ٝاؿِوذ اُجبة ًٝبٗذ أُلبعأٙ  ُْ اػٜل اُيٜب ٖٓ هجَ فٞكب ٖٓ إ

 اٌُجوي ًبكا إ يزٞهق هِجي ٖٓ ٍٛٞ أُطٜل ػ٘لٓب 

ٝعلد اُلًزٞه ٓؾٔٞك ٝٓؼٚ ضيـ عِيَ كوبٍ ٓؾٔٞك : اٗب هِذ اٗذ اًيل ُسٚ ٓبٗٔزص اُسبػٚ 

 ُسٚ رسؼٚ اؽت اػوكي كٙ اُطيـ رٔبّ ًجيواُٞاؽٚ 

ىاي كوِذ ثػٞد يورؼص : اٗذ ٝغِذ ٛ٘ب ا  

كوبٍ اُطيـ رٔبّ: يبُٝلي اؽ٘ب ٗلفَ اي ٌٓبٕ اؽ٘ب ػييي٘ٚ ٓبكي ضئ يوله ئ٘ؼ٘ب ٝال اثٞاة 

 ٝال ضجبثيي ٝال رواثيس ًَ ثيٞد اُٞاؽٚ ثيٞر٘ب 

عِسذ ٓؼٚ هواثٚ اُ٘ػق سبػٚ ٗزؾلس يطوػ ُي إ اَٛ اُٞاؽٚ اليؾجٕٞ اُكت ٝاالقجبء 

ٓوؽت ثٚ ٌُ٘ٚ ٝػلٗي اٗٚ سيوق  الٕ ُْٜ قويوٚ فبغٚ كي ػالط اٗلسْٜ ٝاٗي ضقع ؿيو

ثغبٗجي ٝيغجو اَٛ اُٞاؽٚ ػِي االُزياّ ثٔب اهٍٞ ؽزي اٜٗي ػِٔي كي اهوة ٝهذ ٝاًل كي 

ؽليضٚ اٗي يغت إ اُيّ كاهي ٝاُؼيبكٙ اُكجيٚ كوف ٝاال ارلفَ كي ضإٕ اُٞاؽٚ ٝٓب يؾلس 

 كيٜب 

ًبئذ ًالٓبرٚ ٓضَ عوً االٗناه ٝاُزؾنيو ٝاُزٜليل ًبٕ هعَ قٞيَ اُوبٓٚ ُٚ ُؾيٚ غـيوٙ 

ثِٕٞ اؽٔو ٓضَ ُٕٞ اُؾ٘بء ٝػي٘بٕ غـيوربٕ ث٘يزبٕ ٝيزلُي ضؼوٙ االؽٔو ٖٓ رؾذ اُؼٔبٓٚ 

اُزي يورليٜب ٝاٗق غـيو هكيغ ٝػ٘لٓب ْٛ ثبالٗػواف ٝاهزوة ٖٓ ثبة أُ٘يٍ ًبٕ يوق 

وٙ ثغٞاه اُجبة ٝي٘ظو ُي ٝيجزسْ اثزسبٓٚ ٛبكئٚ ٝػ٘لٓب ٝهؼذ ػي٘ي ػِي ٝثغٞاهٙ ٓوايب ًجي

أُوايب ٝعلد اٌٗبسٚ كي أُوايب يقزِق رٔبٓب كٌبٕ اٗؼٌبسٚ هعَ اسٞك قٞيَ ٓضَ االكبههٚ 

 هكيغ ًٝأٗٚ ػبئل ٖٓ ٓغبػٚ 

ُْ اكهن اُ٘ظو قٞيال ٝضؼود ثوطؼويوٙ رسوي كي عسلي صْ اٗػوف اُطيـ رٔبّ ٝٓؼٚ 

ٓؾٔٞك اُلًزٞه   

 كنٛجذ ٗؾٞ اُلواش ٝعسلي ًِٚ يورؼص ٖٓ اُقٞف ٝاؽبٍٝ إ اًنة ػي٘ي 
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ٝهِذ ٖٓ أُإًل اٗٚ فلاع ثػوي ٝهجَ إ اثؾو كي ّٗٞ ػٔين سٔؼذ غٞد ضئ يٌ٘سو 

كقوعذ اهي ٓب ؽلس كي فكٞاد رورؼص كِْ اعل ضئ ٝػ٘لٓب كفِذ ؿوكزي ٝعلد ًِٔٚ 

 ٌٓزٞثٚ ػِي اُؾبئف كٞم اُليواش ثلٓبء روٍٞ 

)أُسبػلٙ اٝ اُوؽيَ اُي ػبُْ الٜٗبيٚ ُٚ ( غوفذ غوفٚ ٌٓزٞٓٚ ٝرغٔل كٓي كي ػوٝهي  

 ٝاٗلبسي ًبٗذ رقوط ثسوػٚ اُويبػ ٝكهبد هِجي اسوع ٖٓ اُكبئوٙ 

ٖٓ اُني كفَ ؿوكزي ؟ ٝثؾضذ كي ًَ اهعبء أٌُبٕ ُْٝ اعل اؽل ثَ ًبٗذ اُ٘ٞاكن ٝاالثٞاة 

 ٓـِوٚ عيلا 

اُيَ كي اٗزظبه اُػجبػ ًِٝٔب ؿِج٘ي اُ٘ؼبً ٝاؿٔؽ ػي٘ي  عِسذ ػِي اؽل اٌُواسي قٞاٍ

اسٔغ اغٞاد ٝٛٔسبد اضقبظ يزطبعوٕٝ ثَ ً٘ذ اهي اقيبف ثيؿبء آبّ كي ثؼؽ 

االؽيبٕ ٝكي اؽل اُؾظبد ٗظود اُي ٗبكنٙ كٞعلد اُ٘بكنٙ ٓلزٞؽٚ ٝيوق آبّ اُ٘بكنٙ اُوعَ 

 اُني هبثِزٚ كي اُسٞم ٛنا اُػجبػ كقوعذ ٓسوػب

 ٗؾٞٙ كِْ اعل اؽل ػِي االقالم ثَ ًبٕ اُكوين فبُي رٔبّ ٖٓ أُبهٙ ٝغوفذ ثٌَ هٞٙ 

 كويل: اٗذ كيٖ ؟ اٗذ ٓيٖ ؟ ػبيي ٓ٘ي ايٚ ؟ اظٜو يبعجبٕ . 

ٌُٖ ال ؽيبٙ ُٖٔ ر٘بكي ًأٗي اغوؿ ٝؽلي ٝسف غؾواء اٝ اغوؿ كي ػبُْ ٖٓ االٓٞاد ، 

سذ ػِي اٌُوسي اكٌو كي ًَ ٓبؽلس ٝكي فكٞاد صويِٚ ٝاُيأً يزٌِٔ٘ي كفِذ أُ٘يٍ ٝعِ

ُي ٝاضؼو إ ػوِي اليسزكيغ إ يسزٞػت ٓبؽلس ُي ٓ٘ن ٝغُٞي اُي ٛنٙ اُٞاؽٚ أُِؼٞٗٚ 

ٝهؿجٚ عبٓؾٚ رغزبػ ًيبٗي ًي اًزطق ٓب يؾلس كي ٛنٙ اُٞاؽٚ ٝأسأُٚ ًضيوٙ رغزبػ ًيبٗي 

إ اعل ُٜب ؽَ  ٓب ٛٞ سو ٛنا أُ٘يٍ ٖٝٓ اُني ًزت ُي ٛنٙ أٌُِبد ًَ ٛنٙ االسئِٚ يغت

 ٝارقند هواهي كي ًطق اُِـي 

كي غجبػ اُيّٞ اُزبُي ً٘ذ اعِس ٓغ اُلًزٞه ٓؾٔٞك كي اُؼيبكٙ اًطق ػِي ًَ ٖٓ عبء 

ٓزكٞػب ُؾَ ُـي افو ٖٓ اُـبى ٛنٙ اُٞاؽٚ ٝٛٞ اًزطبف ٗٞع اُليوً اُوبرَ اُني رسجت كي 

اًضو ٖٓ صالصيٖ ضقع  هزَ ػلك ًجيو ٖٓ اُ٘بً . ٝافند ػلك ًجيو ٖٓ ػي٘ٚ اُلٓبء ٖٓ

ٝٗظوا ُٔب ؽلس ُي كي اٍٝ ُيِٚ كافَ اُٞاؽٚ هوهد إ رٌٕٞ ًَ اعٜيٙ أُؼَٔ كي أُ٘يٍ 

ٝرْ ٗوَ ًَ ضئ اُي ٛ٘بى ٝكي رٔبّ اُسبػٚ اُٞاؽلٙ ٖٓ ظٜو اُيّٞ ً٘ذ كي أُ٘يٍ ٝاًزطق 

قٞف ثَ إ أٌُِٚ أٌُزٞثٚ ػِي اُؾبئل كٞم اُسويو افزلذ رٔبٓب كي اُؾويوٚ ُْ اضؼو ثبُ

 ً٘ذ اضؼو ثبُلؿٍٞ اٌُجيو 
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ٛ٘بى ٓغٔٞػٚ ٖٓ االُـبى يغت ؽِٜب كووهد إ اهربػ هِيَ ٝٗٔذ ٝكي اُسبػٚ اُقبٓسٚ ً٘ذ 

كي أُؼَٔ اُػـيو كافَ ٓ٘يُي اهّٞ ثجؼؽ اُزؾبُيَ اُكجيٚ ٌُي اًزطق اؿوة ٓب  يٌٕٞ 

اُزؾبُيَ ٝاؾؾٚ ٝىكاك ػلك االُـبى كٌبٗذ ٓؼي ػي٘بد ٖٓ اُلٓبء الثأً ثٜب ًٝبٗذ ٗزيغٚ 

رٔبّ ٝكهيوٚ كٌَ ػي٘بد اُلٓبء اُزؾبُيَ رطيو اُي اٜٗب كٓبء ُيسذ كٓبء ثطويٚ ، ًيق يؼوَ 

ٛنا ؟ اٗب افند اُؼي٘بد ٖٓ اُ٘بً ثيلي كٌيق رٌٕٞ ؿيو ثطويٚ ؟ كٓبء ٖٓ ٛي إ ُْ رٌٖ 

 ؿيو ثطويٚ ؟ 

ٝعِسذ ٓؼٚ كي ػِي اُلٞه رٞعٜذ اُي اُلًزٞه ٓؾٔٞك ًي ارؾلس ٓؼٚ ػٖ ٗزأط اُزؾبُيَ 

ٓ٘يُٚ ٌُٝ٘ٚ ُْ ي٘لٛص ٝهبٍ ٖٓ أُإًل إ االعٜيٙ ثٜب ػكَ ٓب ٝٗػؾ٘ي إ اهؽَ ٖٓ 

اُٞاؽٚ ٝإ هؽيِي اكؿَ ُي كي ُؾظٚ ٓب ضؼود ثلافِي إ ٛنا اُؾَ ٛٞ االٗست ُي الٗي 

ٓوهد ثِيِٚ آس ثطئ ٖٓ اُغٕ٘ٞ ٝمٛجذ اُي أُ٘يٍ ٝافند ًَ ٓزؼِوبري ٝٝؾؼزٜب كي 

االٗػواف كي اُجلايٚ اُسيبهٙ ًبٗذ ال رؼَٔ ٝثؼل ٓؾبٝالد ًضيوٙ ؽػِذ سيبهري ٝؽبُٝذ 

ػِي اُغبئيٙ اٌُجوي ٝٛي غٞد ٓؾوى اُسيبهٙ يؼَٔ ٖٓ عليل ًٝإٔ اُوٝػ ػبكد ُي ٖٓ 

عليل ٝاٗكِوذ ٓسوػب ثسيبهري ٝػِي ٓلاه صالس سبػبد ٝاٗب ارؾوى ثسيبهري ُْ اعل 

 اُكوين اُسويغ ًٝأٗٚ افزلي 

ب اُٞاؽٚ ٓوٙ افيو افند ٗلسب ػٔيوب ٝؽبٝالد إ ارٔبُي ٗلسي صْ هِذ صْ ٝعلد ٗلسي آ

ُ٘لسي اًيل اٗب ٓطيذ كي قوين فكبء ٛٞ اُِي هعؼ٘ي ٛ٘ب ربٗي ٝارقند هواهي ثبُٔؾبُٝٚ 

ٓوٙ افوي ٌُٖ اُسيبهٙ ًبٕ ُٜب هأي ٓقبُق رٔبٓب الٕ ٓؾوى اُسيبهٙ هكؽ إ يلٝه ثسجت 

ػِي إ اػٞك اُي أُ٘يٍ ٓوٙ افوي  اٗزٜبء اُج٘ييٖ ٖٓ اُسيبهٙ ًٝبٕ يغت  

 ٝكي قويوي اُي أُ٘يٍ ٝعلد ًَ هعبٍ اُٞاؽٚ يزؾوًٕٞ ٗؾٞ ٓ٘يٍ اُطيـ رٔبّ 

ك٘ظود كي سبػزي ٝٝعلرٜب اُزبسؼٚ كووهد إ اًزطق اُسو ٝمٛجذ ٗؾٞ ٓ٘يٍ اُطيـ رٔبّ 

ُْٝ اعل ضئ سٞ اُظالّ ٝاالروثٚ ٝاُؼٌ٘جٞد كي ًَ ٌٓبٕ ٝكفِذ أُ٘يٍ   

اه إ اًطق سو ٛنا أُ٘يٍ اُؼغيت ٝػ٘لٓب غؼلد اُلهط أُإكي اُي اُكبثن ٝثلافِي هو

اُضبٗي ارغٜذ ٓجبضوٙ اُي اُـوكٚ اُزي ٗظود ٖٓ صوت اُجبة كي أُوٙ اُسبثوٚ ٝهِجي يقلن 

ثطلٙ ٝؾؼذ يلي ػِي اُجبة ٓؾبٍٝ كزؾٚ ًٝبٗذ أُلبعئٚ إ اُجبة كزؼ ٝكفِذ اُـوكٚ 

وط ٜٓ٘ب ثقٞه ُٚ هائؾٚ ػغيجٚ ٝػِي اُئيٖ ٓ٘ؿلٙ ٝعلد ٓجقوٙ ًجيوٙ ٝسف اُـوكٚ يق

ًجيوٙ ػِيٜب ًزبة ؾقْ ٓلزٞػ ًبٗذ اُـوكٚ ٓظِٔٚ رٔبّ ال يلفِٜب ؾٞء سٞي ؾٞء اُؤو 

كلزؾذ ؾٞء ًطبف اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٝارغٜذ ٗؾٞ اٌُزبة ٝٗظود ثلافِٚ ُْ اعل ضئ سٞي 

فبهعٚ ٝهسْ افو هسٞٓبد ؿويجٚ ُْ اكْٜ ٜٓ٘ب ضئ ًِٝٔبد ثقف ػغيت كافَ اُوسْ ٝ
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ُوعَ ػِي ٓسجؼ ٝاضقبظ ينثؾٕٞ اُوعَ ًبٕ اٌُزبة ًِٚ هسٞٓبد ٝقالسْ سؾويٚ 

ارسؼذ ؽلهٚ ػي٘ي ٝرؼبُذ اٗلبسي ػ٘لٓب ٝهؼذ ػي٘ي ػِي ٓ٘ؿلٙ غـيوٙ ًبٗذ فِق 

أُ٘ؿلٙ اُزي ػِيٜب اٌُزبة كٌبٗذ أُ٘ؿلٙ ػِيٜب عٔغٔٚ ثطويٚ ًٝأً ثٚ كٓبء ٝػٞهل ٖٓ 

بٕ ًٝبٗذ اُػبػوٚ اُزي ٝهؼذ ػِي ٓضَ عٔوٙ ٖٓ اُ٘به ًبٗذ كوضبٙ اٗيبة اُجطو ٝكوضٚ اس٘

االس٘بٕ ُي ٗؼْ اٜٗب ٌِٓي، ًيق ٝغِذ اُي ٛ٘ب ٖٓ  أُإًل إ اُطيـ رٔبّ سبؽو ٝيوؿت 

 كي ػَٔ سؾو ُي ٌُٖٝ ُئب يلؼَ ٛنا ٓؼي 

ضؼود ثوػت ضليل ٝهوهد االٗػواف ٝػ٘لٓب اُزلذ فِلي ًي اهؽَ ٝعذ اُجبة ٓـِن 

زؾٚ ٌُٖ ًبٕ ٓـِن ثوٞٙ ؿويجٚ صْ ثلائذ اسٔغ اغٞاد فكٞاد اهلاّ روزوة كؾبُٝذ ك

ؽبُٝذ االفزجبء ٌُٖ غٞد االهلاّ ًبٕ فِلي رٔبٓب ك٘ظود فِلي ٌُٝ٘ي ُْ اعل ضئ سٞي 

فيبُي ػِي اُؾبئف ٝػ٘لٓب ٗظود ٗؾٞ ثبة اُـوكٚ فيَ اُي إ اُقيبٍ ػِي اُؾبئف ُْ يزؾوى 

بٍ يوق ٓسزوئب يؿغ يلٙ ؽٍٞ فػوٙ ثي٘ٔب ً٘ذ اٗب ٓؼي ك٘ظود ُٚ ٓوٙ افو كٞعلد اُقي

اعِس اُووكػبء كبٗزلؽ عسلي ٖٓ ٍٛٞ أُطٜل ٝسوف ػِي االهؼ صْ ثلائذ اسٔغ 

اغٞاد ػٞاء مئبة ٝثلاء اُقيبٍ يزغٚ ٗؾٞي. ٗؼْ اٗٚ يقوط ٖٓ اُؾبئف  ٝيزغسل آبٓي 

ِي رؾويي ضئ ػِي ضٌَ فيبٍ اسٞك ُْ اسزكغ كؼَ ضئ ٝرغٔل اُلّ كي ػوٝهي ُْٝ اهٞي ػ

 ٖٓ اقواكي 

ٝاُقيبٍ يزغٚ ٗؾٞي ٝغٞد ػٞاء اُنئبة يؼِٞ ٝيورلغ ؽبُٝذ اُٜوة ٌُٖ هلٓي ُْ اضؼو ثٜب 

ُْٝ اهٞي ػِي ؽواى هلٓي ٖٓ اُوػت ٝاُقٞف ٝاُقيبٍ يوزوة ٝيوزوة ؽزي اغجؼ آبٓي 

ٝٓل يلٙ يِزلٜب ؽٍٞ ػ٘وي ٝيؾبٍٝ ف٘وي ٝؽبُٝذ أُوبٝٓٚ ٝاُٜوة ٌُ٘ي ػ٘لٓب ؾوثذ 

يبٍ اٝ ٛنا اُطجؼ ثولٓي رجقو كي اُٜٞاء ٓضَ اُلفبٕ االسٞك ٝكي صٞاٗي رالضي رٔبٓب ُْٝ اُق

يٌٖ ُٚ اي اصو كزغٜذ ٗؾٞ اُجبة ٝؽبُٝذ كزؾٚ ثٌَ هٞٙ ٝٗغؾذ ٛنٙ أُوٙ كي كزؼ اُجبة 

ٝفوعذ اُي أُٔو أُإكي اُي اُكبثن اُضبٗي كٞعلد ٗلسي اهق كي ٓ٘زػق ٓٔو قٞيَ علا 

ٔيٖ ٝيسبه كال اعل ضئ سٞي ٓٔو ٓٔزل ػِي قٍٞ اُجػو ٝؿوف ًضيوٙ صْ الٜٗبيٚ ُٚ اٗظو ي

سٔؼذ اغٞاد غواؿ ٝثٌبء ٝاضقبظ يزؼنثٕٞ ؽبُٝذ كزؼ اؽل اثٞاة اُـوف ٌُ٘ٚ ُْ يلزؼ 

 كٌوهد أُؾبُٝٚ ٓغ ًَ اثٞاة اُـوف ٌُٖ ًبٗذ ًَ االثٞاة ٓـِوٚ رٔبّ 

ي كؼ٘لٓب كهوذ اُ٘ظو اُي ٝكي ُؾظٚ فوط هعَ ٖٓ اؽل اُـوف ٝيزغٚ ٗؾٞي ٝي٘ظو كي ػي٘

اُوعَ ػوكزٚ اٗٚ ٗلس اُوعَ اُني هبثِزٚ كي اُسٞم ٌُ٘ٚ ٛنٙ أُوٙ يورلي عِجبة ٓٔيم 

ٝٝعٜٚ ضبؽت ضؾٞة أُٞري ٝضؼوٙ اؿجو ٓؼلو ٝيلٙ هكيؼٚ ٝاظبكو يلٙ قٞيِٚ ُٜٝٞٗب 

 اسٞك ٝاس٘بٗٚ ؽبكٙ هكيؼٚ رطجٚ اس٘بٕ سٔي اُووش 
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لي ثوٞٙ ٝػ٘ق ٝهبٍ ثػٞد ضيكبٗي ٝػ٘لٓب اهزوة ٓ٘ي ٝهق آبٓي ٝٓسي ي  

اٗذ قٞم اُ٘غبٙ اٗذ قٞم اُ٘غبٙ ًٝوه اُغِٔٚ اًضو ٖٓ ٓوٙ صْ ثلائذ اضْ ٖٓ كٜٔٚ هائؾٚ 

ًويٚ رطجٚ هائؾٚ أُٞري ٝاُغلهإ روزوة ٓ٘ي ٝثؼل ُؾظبد ظٜو ٖٓ اُغلهإ اضجبػ 

ٗلغو ٛنا سٞكاء آسٌٞ اُوعَ ٝكفِٞ ثٚ ٝسف اُغلهإ ٝظٜو ٗٞه اثيؽ ًجيو افو أُٔو ٝا

اُؿٞء كي ُؾظٚ ٝاؽلٙ كوذ اُجػو ثسججٚ ُٔلٙ ال رزغبٝى اُؼطو صٞاٗي ٝػ٘لٓب رالش 

اُؿٞء ٝعلد ًَ ضئ ػبك اُي قجيؼزٚ كزغٜذ ٗؾٞ اُسِْ ٝكي ُؾظبد ً٘ذ فبهط أُ٘يٍ 

اهًؽ ثٌَ هٞٙ ٝعٕ٘ٞ ؽزي ٝغِذ اُي ٝسف اُٞاؽٚ ٝٛ٘ب رٞهلذ ٝٝعذ اُؿٞئ االثيؽ 

ثلاء اُؿٞء يٜلاء ؽزي ظٜو ضقع ٖٓ ٝسف ٛنا اُؿٞء  يظٜو ٖٓ عليل ٌُٖ ٛنٙ أُوٙ

ٝػ٘لٓب اهزوثذ ٓ٘ٚ اًزطلذ اٗٚ اُطيـ ٛٔبّ ٛنا اُوعَ اُني هبثِزٚ ٝاٗب كي قويوي اُي 

اُٞاؽٚ ٝاقؼٔ٘ي ٝسوبٗي أُطوٝة اُـويت ٗؼْ اٗٚ ٛٞ كوِذ ُٚ اٗذ اُطيـ ٛٔبّ ك٘ظو ُي 

ثي ٖٓ ٛ٘ب ٗظوٙ ٛبئٚ ٝاثزسْ ٝهبٍ اٗب ػبيي اٗغلى رؼبُي ٓؼي اٛو  

 كوِذ ُٚ : ُْ افوط ٖٓ ٛ٘ب هجَ إ اًزطق ًَ ضئ 

كػوؿ كي ٝعٜي ٝهبٍ ُي إ اُٞهذ ٓبىاٍ كي يلي ٝيغت ػِي إ اٛوة هجَ كٞاد االٝإ 

ٌُ٘ي ُْ اسزكغ اُٜوٝة هؿْ إ اُقٞف ًبٕ يسيكو ػِي اال إ هؿجزي كي ٓؼوكٚ اُؾويوٚ 

 ًبٗذ اهٞي ٓ٘ي ثٌضيو 

ٓوٙ افيو ٝاٗلغو ٛنا اُؿٞء ُئِئ أٌُبٕ ًِٚ ٝػ٘لٓب  صْ ثلاء اُؿٞء االثيؽ يظٜو

اسزكؼذ اُ٘ظو ثؼل اٗػواف اُؿإ ُْ اعل اُطيـ ٛٔبّ ٝارغٜذ اُي ٓ٘يٍ اُلًزٞه ٓؾٔٞك 

اقِت اُ٘غلٙ ٓ٘ٚ ٝكٞه كفٍٞ أُ٘يٍ ٝعلد اُلٓبء كي ًَ ٌٓبٕ ٝهائؾٚ اُؼلٖ رِٔي أُ٘يٍ 

وف كزغٜذ ٗؾٞ اُـوكٚ ٝكزؾذ ٝهسْ ضيكبٗي ػِي اُؾبئف ٝؾإ افؿو يقوط ٖٓ اؽل اُـ

اُجبة ٝػ٘لٓب كفِذ ُْ اعل ضئ ؿيو عضش ٖٓ اُ٘سبء ٝاالقلبٍ كي ًَ ٌٓبٕ اُغضش رِٔئ 

اُـوكٚ ػطواد اُغضش كػوفذ غوفٚ ٌٓزٞٓٚ ٝؽبُٝذ اُلواه ٝفوعذ ٖٓ اُـوكٚ اُي سبػ 

يغ أُ٘يٍ ٌُي اعل اضجبػ اُ٘سبء ٝاالقلبٍ رِٔئ اُسبؽٚ ٝيطغ ْٜٓ٘ ؾٞء افؿو ٝثلاء اُغٔ

كي غواؿ ٝػٞيَ ضليل ُْ ارؾِٔٚ ٝٝؾؼذ يلي ػِي امٗبي ؽزي ال اغبة ثؾبُٚ ٖٓ اُكوش 

ٖٓ ضلٙ اُػٞد صْ اٗلغو ٛنا اُؿٞء ٝغؼل اُي اُسٔبء ٝثلاء غٞد ػية عٔيَ يطجٚ 

غٞد اُزواٗيْ ٝاالٗطبك يؼِٞ ٝيؼِٞ هٝيلا هٝيلا ًبٗذ اُسٔبء ٓضَ سبؽٚ ٖٓ االكواػ ٗؼْ اٜٗب 

ي فبُوٜب كي سالّ ٌُٖ اٗب ُْ اًٖ كي سالّ ٓبكاّ اُطيـ ٛٔبّ ٓبىاٍ اهٝاػ قبٛوٙ غؼلد اُ

ؽيب كقوعذ ٖٓ أُ٘يٍ ٝٝعزل اُوعَ اُني ظٜو ُي كي اُسٞم يوق ػِي ثبة أُ٘يٍ يوٍٞ 

 ُي 
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اُوعَ : ُول رؾوهد االهٝاػ ٝغؼلد اُي اُسٔبء الٗي ػوكذ اُؾويوٚ كيغت ػِيي إ رجِؾ 

 اُطوقٚ ؽزي ٗأفن اُوػبظ 

ػٞد يورؼص : ٖٝٓ اٗذ كوِذ ُٚ ث  

هبٍ : اٗب ٓ٘ػٞه هعَ ٖٓ اَٛ اُٞاؽٚ هزِ٘ي اُطيـ ٛٔبّ ثلؼَ اُسؾو ٝٓبىاُذ هٝؽي 

ؽجيسٚ ٛنٙ اُٞاؽٚ ٝغٞه ُِلًزٞه ٓؾٔٞك إ ٛ٘بى ٓوؼ ٛٞ اُسجت كي هزَ اُ٘بً ٝػ٘لٓب 

ػِْ إ اُلًزٞه اثِؾ ٝىاهٙ اُػؾٚ كي ٓػو ٝإ اُٞىاهٙ اهسِذ قجيت فبظ ُِٞاؽٚ هزَ 

ه ٝسغٖ هٝؽٚ ٓضِٔب سغٖ اهٝاػ ثبهي اَٛ اُٞاؽٚ اُلًزٞ  

ٛنٙ اُٞاؽٚ ٝاؽٚ أُٞري  آب اهٝاػ اُ٘سبء ٝاالقلبٍ ُْ رٌٖ ؿيو ٛبٓٚ ًٝبٗذ اهٝاػ قبٛوٙ 

 كزؾوهد ٖٓ هجؿٚ يل رٔبّ 

 كوِذ ُٚ : إ اُوٝػ رػؼل اُي اُسٔبء ػ٘ل فبُوٜب ال يٞعلػبُْ اضجبػ 

اهٝاؽ٘ب ٝٗؾٖ االٕ سغ٘بء ٛنٙ اُٞاؽٚ ُناُي  كوبٍ ُي : ٗؼْ ٌُٖ ثلؼَ اُسؾو يسيكو ػِي

ًبٗذ اُلٓبء اُزي هٔذ ثزؾِيِٜب كٓبء ؿيو ثطويٚ كيغت ػِيي ٓسبػلٙ اَٛ اُٞاؽٚ ٝرؾويوْٛ 

 ٖٓ سغٖ رٔبّ اُسبؽو 

 كوِذ ُٚ : ًيق اكؼَ ٛنا ؟ ٝاُطيـ رٔبّ ُٔبما كؼَ ٛنا كي اَٛ اُٞاؽٚ ؟

ٗظود آبٓي ػِي ٓوٓي اُجػو ٝعلد ٝٛ٘ب افزلي اُوعَ ٖٓ آبٓي ٝرالضي ٝسف اُظالّ ٝ

 اًضو ٖٓ ٓبئزي هعَ يزولٕٓٞ ٗؾٞي كي سوػٚ هٛيجٚ ٝيػوفٕٞ 

كؾبُٝذ اُٜوة ْٜٓ٘ ٌُْٜ٘ كي صٞاٗي ٓؼلٝكٙ ًبٗٞ ؽُٞي كي كائوٙ ٝاٗب اهق كي أُ٘زػق 

ٝكي ايليْٜ ًواثيي ٖٓ اُ٘به ٝاػيْٜ٘ ًواد ٖٓ اُِٜت ٝاٗيبثْٜ ٓضَ اٗيبة اسٔبى اُووش 

ٓقبُت االسل ٝيػلهٕٝ اغٞاد ٓضَ اغٞاد اُطيكبٕ ٝثي٘ٔب اٗب ًنُي ؽبٍٝ  ٝٓقبُجْٜ ٓضَ

 اؽلْٛ إ يؿوث٘ي ثٌوثبى ٌُٖ ظٜو اُطيـ رٔبّ ٝهبٍ ثػٞد ٓضَ اُوػل ًلبيٚ

ٝرٞهق اُغٔيغ ٝٗظود ًَ االضجبػ اُي اُطيـ رٔبّ كي اٗزظبه االضبهٙ ٓ٘ٚ كأضبه ُْٜ ٝكي 

اُػواؿ ٝاثؾش ث٘ظوي كي ًَ ٌٓبٕ ًي اعل ُؾظٚ آسي ثي اُغٔيغ ٝاٗب اؽبٍٝ أُوبٝٓٚ ٝ

ٖٓ ي٘غلٗي ٌُ٘ي ُْ اعل اؽل ٝافنٝٗي اُي سبؽٚ ًجيوٙ فبُيٚ رٔبٓب ٝكي أُ٘زػق ٓ٘ؿلٙ 

ًجيوٙ ٝؾؼٞٗي ػِيٜب رْ رويلي ثسِسِٚ ٖٓ اُؾليل اُؿقْ ٝٝهلذ آبّ ًَ االضجبػ صْ ظٜو 

ي كطزؼِذ ٗبه ًضوٙ كي اُطيـ رٔبّ يورلي عِجبة اسٞك ٝٝهق ػ٘ل هأسي ٝاضبه ثيلٙ اُي اػِ

 ٓطبػَ ًبٗذ رِٔئ اُسبؽٚ 
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ٝرؾُٞذ اُسبؽٚ اٌُجيوٙ اُي ضجٚ كائوٙ ٖٓ أُطبػَ ٝؽُٜٞب االضجبػ ٝاٗب كي أُ٘زػق 

 ٝثغٞاهي رٔبّ  صْ هبٍ ثػٞد ٓضَ اُوػل 

اُيّٞ ٛٞ يّٞ اُ٘ػو س٘ٔزِي هٞٙ ثال ؽلٝك ٌٕٝٗٞ ٖٓ اُقبُليٖ اُيّٞ ٛٞ ٜٗبيٚ اُكِسْ ُؼٞكٙ 

اث٘ي ٖٓ ػبُْ االٓٞاد اُي ػبُْ االؽيبء يغت ػِي اُغٔيغ إ يكيغ سيلٙ رٔبّ ٖٝٓ ثؼلٙ اث٘ٚ 

عؼلو رٔبّ ػ٘لٓب يؼٞك ٖٓ ػبُْ االٓٞاد آب اٗزْ كزٌٕٞٗٞ ػجيل ػ٘لي ٝػ٘ل ُٝلي اُيّٞ ثؼل 

زَ اُـويت سي٘زٜي اُكِسْ اُني ٓزْ عٔيؼب ٖٓ اعِٚ ٝيقوط ُٝلي ٖٓ هجوٙ ُيؾيب ؽيبٙ ٓو

 افوي فبُل كيٜب 

صْ ٓسي ًزبة ؾقْ مُي اٌُزبة اُني ًبٕ كي ٓ٘يُٚ ػِي أُ٘ؿلٙ ٝثلاء يوواء ٓ٘ٚ ٗؼْ اٗب 

ارنًو ًَ ضئ االٕ ٓب يؾلس ٓؼي ٛٞ ٗلس اُػٞهٙ اُزي ٝعلرٜب كي اٌُزبة اٗٚ يوػلٗي اٗب 

ـويت ٌُٖ ٓب ؽلس ًبٕ اًضو ؿواثٚ كجؼل إ اٜٗي ٓواسْ االؽزلبٍ ٝهواءٙ اُكِسْ ٓسي اُ

ف٘غو ًجيو ٝعوػ يلي ٝاؽؿو ًأً ًجيو ٝٝؾغ كٓي كافَ اٌُأً صْ آو االضجبػ ثلي 

اسوي ٝرؾويو ٝإ يِوٞ ثي كافَ ثئو أُبء أُٞعٞك ٝسف اُٞاؽٚ ؽزي آٞد فالٍ صالس 

 ايبّ ٖٓ اُغٞع ٝاُؼكص 

هِذ ثال ضؼٞه اُوؽٔٚ يبهة يبهة يبهة ٝٛ٘ب هِذ ٝغِذ اُي اُجئو ٝثٌَ هٞٙ كػوفذ ٝ

 اُوٞا ثي كي اُجئو ٝاؿِوٞ كٜٞٙ اُجئو ػِي ٝثؼل كهبئن ٖٓ سوٞقي 

ضؼود إ ؽُٞي ضئ ُيط كلزؾذ ًطبف اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٝٗظود ؽُٞي ٝغوفذ ثوٞٙ 

 ٝهِذ سالّ هٍٞ ٖٓ هة هؽيْ 

ػ اُزي ًبٗذ رؾِٔ٘ي ٓ٘ن هِيَ ٝاُوٞا ثي اُي ٛ٘ب ًبك هِجي إ يزٞهق اْٜٗ عضش االضجب  

كوِذ ثسْ اهلل اُوؽٖٔ اُوؽيْ " يبايزٜب اُ٘لس أُكٔئ٘ٚ اهعؼي اُي هثي هاؾيٚ ٓوؾيٚ 

 ٝاكفِي كي ػجبكي ٝاكفِي ع٘زي " 

كطٔٔذ هائؾٚ ٓضَ هائؾٚ أُسي كٌوهد االيٚ ٓوٙ افوي ًِٝٔب ًوهد االيٚ ًبٗذ هائؾٚ 

أُواد ٖٓ اُزٌواه ظٜو ؾإ افؿو ًجيو ٝسف ظالّ اُجئو كلهوذ  أُسي ريكاك ٝثؼل ػطواد

اُ٘ظو ٝسف اُؿٞء االفؿو كٞعذ ًَ االضجبػ روق ؽُٞي ٝػِي ٝعْٜٜ اثزسبٓٚ عٔيِٚ 

 ًٝبٕ ثيْٜ٘ ٓ٘ػٞه كوبٍ ُي ثػٞد عٔيَ 

ضٌوا ُي يبقجيت ُول رؾوهد االهٝاػ ثوٞٙ االئبٕ ُليي ٛنٙ االيٚ كٌذ سغٖ ًَ االهٝاػ 

ٔبّ ٝاالٕ هجَ إ ٗنٛت يغت إ ٗسبػلى كي اُقوٝط ٖٓ ٛ٘ب هجَ إ يأري رٔبّ ٝكٌذ سؾو ر
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ٝيوزِي كٜٞ سبؽو ٝٛٞ االٕ ػوف اٗي اٗذ اُسجت كي كي سغٖ ًَ االهٝاػ هجَ ر٘لين افو 

ٝهجَ إ يزؾوى ًبٗذ االضجبػ ًِٜب رؾُٞذ اُي ٝٛٞ ٓٞري ........... رؼبُي ٓؼ٘ب قِسْ ُٚ 

ٝغؼلد اُي اُسٔبء كي ؽبُٚ ٖٓ اُؼيٝثٚ ٝاُسٌي٘ٚ  ؾٞء افؿو ًجيوٙ ئِئ أٌُبٕ  

كغِسذ كافَ اُجئو اضؼو ثواؽٚ عٔيِٚ ُٔسبػلٙ اضقبظ ُْ ػبهكْٜ ٝرٔ٘يذ ُٞ اػوف إ 

 اسبػل ٗلسي ٝإ ارقِع ٖٓ ٛنا اُجئو أُِؼٕٞ ٝهُٞذ كي ٗلسي َٛ 

٘لٓب ٛنا ؽوب سيٌٕٞ هجوي ٝعبء غٞد ٖٓ فِلي يوٍٞ ال سٞف رقوط اٗطبء اهلل ٖٓ ٛ٘ب ٝػ

ٗظود فِلي ٝعذ ٛٔبّ ٛنا اُوعَ اُني ًبٕ يظٜو كي ؾٞء اثيؽ كوِذ ٖٓ اٗذ ٝٓب ٛي 

 هػزي 

 كوبٍ اٗب ػجل ٖٓ ػجبك اهلل اؽبٍٝ ٓسبػلري ًٔب سبػذ اٗذ اَٛ اُٞاؽٚ 

 هِذ اٗذ ٗلو ٖٓ اُغٖ 

كوبٍ ُي ثػٞد ٛبكئ عٖ اٝ ٓالئٌٚ اٝ اثطو عٔيؼ٘ب ػجبك اهلل ٝاٗب ػجل ٖٓ ػجبك اُوؽٖٔ 

َ ثبُي ثٖٔ إًٞ ٛيب ث٘ب ًي ٗقوط ٖٓ ٛ٘ب الرطـ  

افند ٗلسب ػٔيوب ٝسبه ثي ٗؾٞ اُيسبه كٞعلد ٗلن غـيو ٝثؼل سبػٚ ٖٓ أُطي كافَ ٛنا 

اُ٘لن اُني ًبٕ يٞعل كافَ اُجئو ٝعلد كزؾٚ غقيوٙ ضجٚ كائوٙ رإكي اُي اُقبهط ٝفوعذ 

سيبهري ٝارغٚ ٗؾٞ  ٜٓ٘ب ٌُي اعل آبٓي سيبهري ػِي عبٗت اُكوين ٝهبٍ ُي ٛٔبّ اهًت

 اُيسبه ٝثؼل ٗػق سبػٚ رٌٕٞ ػِي اٍٝ اُكوين أُإكي اُي اُوبٛوٙ 

روًذ اُٞاؽٚ فِلي ٝاُطيـ رٔبّ ٓزغٜب ٗؾٞ ٓلهيٚ آٖ اُوبٛوٙ ٝاثِـذ اُطوقٚ ػٖ ٝعٞك 

هعَ هزَ ػلك ًجيو ٖٓ اُ٘بً كي ٝاؽٚ ٝقجؼب ُْ اهَ ُْٜ اٗٚ سبؽو ٌُٖ اُطوقٚ رؾوًذ 

اُٞاؽٚ ٝرْ ٓؾبغوٙ اُٞؽٚ ًِٜب ٝقجؼب ُْ يٌٖ ٛ٘بى اؽل كي اُٞاؽٚ ٓؼي كي هٞٙ ًجيوٙ اُي 

ؿيو اُطيـ رٔبّ ٝرْ اُوجؽ ػِيٚ ٝػِٔيبد اُجؾش ٖٓ اُطوقٚ ًطلذ ػٖ آبًٖ عضش اَٛ 

 اُٞاؽٚ ٌُ٘ي اٗب افند ًزبة اُسؾو أُِؼٕٞ ٝاؽوهزٚ آبّ ػي٘ي صْ مٛجذ اُي ٓ٘يُي ٝافند

ُٚ اسزغٔبّ ثؼل إ ٗغبٗي ٝىٝعزي ٝاٗب كي ؽب ؽٔبّ كاكئ ٝعِسذ ػِي اُليواش ٓغ اث٘بئي

 اهلل 

 رٔذ
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