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  الليـتاب الهـثات عـعلى نف ثاليـالرد الم
 

:  عفا اهلل عنه  يّاملصر أبو قُدامَة/  ه الغينّبقال الفقري لعفو ر
َػـثََالَََصاِحُبَََ(يـاللِـفَِـالَ )َََبَـتََـــطََ حَِـتََـــــس َــــمََُاِتَـَـّ َََةَِـؾََّـــــقَََِنَ ــمًَََِشاــــو  ََواِتَـــــــــاألَص 

ق ِخَََيب ِؽي ي)َُخُروَجَالشَّ ِ اَ(ُيْس  ََوََََخاِِسً َََمَِعَِــ َــال ـؿَََُب دَِــطََ)ََقِخَـــالشَّ اِتَــالشَّ َ(حَّ

َاِتَــمََزِِفَاألَََََورَِــ َـالََِبَزَ ــحَِبَََََِدُرواـغَََـَواِنََإِذَ ـِةَاإِلخَ ـاطََـؿََــَبََجـَوََيـُؾوُمََِحـزَ 

ََِريـُأَخَََتَـؿَ ؿَِـَشَََىَ تََــــمَََوََ ََُتــــكَََِفمَ ـائَِــَحََوفََـيَّ َ!؟ََدَراِتَــــغََــالَ ََِفمَُـق َـــؾََـطَََََرنََّــؽَِـــ ـي 

ِفَــيََطَُـــقَتَََفَِــِسَــَأكََ ََََر  ـَأَََََـَقاَسةَِـالس  َـَسَـق َـلََََاـالُقـــََــَأخَ َاــََـكَّ َ!؟َاِتَــََـــَسَـحََـَنَالَ ـمَََِت 

َََ ــالَإنَّ تََـــــــَمـََــَةَََـاَسَـقََـــــس  ــبَََأَََاِئمٍَـــــفََـبََـــلِـََــٌعَََر   ِذَراِتَــتََــــــــــعَ ــــــاِئُمََََذاَكَََمَُــــفََــــبََــِتَََال 

َـالَـُقََــؾَُـــُخَ َــِةَََخَِـــاَسَـــقََــس  ـَؿــــقَ ــــاَََسَـفََــقـــــــُرََِفـــــجَ ـــــُػـــَوَالَ َةٌَــَكاَسَََوَدَََـٌةََــسَّ َـقـ َزاِتَــــــُدََال 

ــــَمـ ٌرَََََوَاك َـٌرََََوََغــؽ  َـــاُعََََوَكََـــــَشَـــُيـٌَََلَــــــــَدَجََـٍفَــَواقَِــاُزََََمــــفََــتِــد  َاِتَـُذوبََـــُرََُأكَ ـــــش 

ـــعََـِريـــــــَشَــٌةَََبِــــــــومََــؽَُــــــحَ ــــَمـَةٌَـاكََــقََـــــَوَِخـَـَســٌةَََــــــــقَوََدِسٌَََةَََـَعـــــــــــقَوََوقَِ َاِتَـابََــــــغََـــِةَََال 

َـالَةََـَبـــــقـ ـــــاَََخَـيََ َـػَِــؾََــسَّ ََََصَـبَََاـفََـــاَحَــَأبَََََيََــحَََِي  َالِتَـِويــَتــل َاَََبِــــــفََــبَُـــــــوجَِــاَرَََيَُــــــــــــل 

طَِـــــــــَشََرََــق َـــــغََََلَـائَِـــــــَوَسَـؾ َكََالَ ـتََِىَ رََـيَََعَإِذ ََـاصَِـــؼََــَفاََال ـؿَُـكِـئََاــــوُمَََشَـــؾَُـــَوَيََ َاِتَــقََّـــــــر 

ََمَِ َََوِسَــَكم  ــؾََـقــــــن  َ!؟َاِتَـايََـــــغََـالَ ـبَََََِرَُـِريـب َــتَّـــالََاَـــفََــؾََّــــــــَوََأَحََاـالُلـفََـــاَنَََضَـبََــتََـــٍةََاس 

مََــَراٍتََََبِالــامََـــغََــــُؿــــكََ ََََََتــــــد 
ِ
َـًراــاهَُـــظََــاء

َضـ ـَػـــو  ــُةََال  يَّ ََََىَ ُحـــــــر  ـَتـَجــت  ََكـــَذلَِكَََأكـ 

ََلِــــِــَســاِئـِفمَ  ــَراكِـِفم  ََإِش  ََكـاِهــــــــقـَكََََطــن 

َََأي َنََال َوِصَ ََِفـيــــقَّـُةََِمـــن 
ِ
ََرُســــــوِلََاهلل

ــــُروَرُةََِفـيَُخــــــُروِجَََبـــَـاتِــُؽمَ  ََأي َنَالـضَّ

ََطََـَوََلــؼََ ََمََـد  َََأنَّ ـُتم  َََولََّـؾِـؿ  ـَســـاـن  َىََالـــ 

ــــــــــــَراَبــاِتَ ــــــــتِـــَصـــــــــــاَمـــــاٍتََََوَإِض  ََاط  َُثـمَّ

بِــــقَّــاِتَ ََطــــــــــــَصـــــــــبِـــقَّـــًةََََََوََبِـــَــاَءََََِحــــــــــــــز 

ُبََُدوَنَََبـــــَــاِتَ َإِذ ََالََيـــُؼــــــــوُمََال ـِحــــــز 

ـــَواكِــُؽمَ  َواِتَ؟!ََكِـــس  ــُؼـد  ـــَشـَرََال  ََيـاَََمـــع 

ََََِمنَ  ِرِهـنَّ ـــدَِِخـــد  َتـَؿــَراِتَ؟!ََلِــَعــــؼ  َُمـم 

َاِتَــبََـــقـ ـــــــــاَءََبِال ـخََــالَحَََوَبََــــػََــــــِرَمََالَ ـــــــُحَ
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ََبَِـبًََةَ!!ََــبََــــقـ ــــــــــاََخــيََ ِلََكَََدَأت  َــةٍَـــــَسَــــؽَ ـــَلو 

َـــق َـــــكََ ََََياََكََـــــَفََاس  َةٍَـؾََّــــِؼـــرُيََََلَِـــثِـــَتـَجـبـ ُتم 

ــــــــــفََــــــــــَفــَأََ َََُوالُةَََأم 
ِ
َىَ اَََُتـرََـــــٍرَََيََــــــــــــــُمالء

َىَ يََغـَقاَباِتَال ـَفـوََـوُلَ؟!ََأفَِـؼَُـُعــَأي َنَالَ 

َبتَََأمَ  ِ ـُؼـُؾوُبَََؾ َكَتَ ََُأْش  ٍَةَ؟ــَــــتـ ــــبِـػَََِال 

َيَََىَ ارََـَصَــََّـَراُءَِمَنَالــبََــَفَالَ ــق َــــكََ َنَ ـؽَُــإِن 

ُتمَُ َـــِؼــالَ َََوََدَطـو  ِؼـيََُخــَََـقَسَـس  َةًَـَبـــطـ ـُيـؾـ 

ـُؿوهََُسَ َكََـقَََوََََـــقَّدت  َُصوُمََطنَ ـعَ ـؿََـىَالَ ــفََــد 

ـِؿُؽمَ  َثَبِاس  اٍر(!!ََتـَحـدَّ ََوي َحَ)اب ِنََبؽَّ

لَََََُقََــقــــؾِــتَََََإِذ ََََالَ َـــــَطـَََـٍةَـبِـَدو  َةٍَـــِريََّـــص 

َـؾََــاٌرََطََــــــطََ ـِةََِحـــــــؽََـــىََاإِلس  َزُبــُؽمَ ـــ َدِريَّ

ـَفـدَ ــــلِـخََََوُدواــــــطَُ ِيَــهََََِيَــقـ ِرَال  دٍَََد  َُُمَؿَّ

ـَؿـ  ح  ُجََِنََُتوُبواََإََِلََالرَّ َوهَُـــطَََََوــَوَار  َػ 

َ ـــُروُهََََمَِـػَِــغَ ـتََـــــَوَاس  َدٍَـؾَ ـَؼـــــــــاِعََََمَُـبََــِنَََات 

َََطََ َمَ ـَوَلََـٌةََََػََـــاصَِــطَََََـُهَت َــبََــؾََـغَََـٍمََالَِــــــــَأو 

جَِـتََـــــؾ َــفََ َُزواـقَ ــــؿََــتَُــــلَََََِـــولُِؽمَ واَََأِلُُصَـعَُــــر 

َكــالَََتََ َواـاِرقَُــفََََوََََِؿـَيََـالِـــظََّـلِؾَََـُواََـــر 

َدٍَـاِسَــػََــــَمـََوََََـَصالٍِحَــؿََلِـَََـِفمَ ــؿَِــبِـَزطَ ََوََ

مًَـُمـحَََََكانََََبِاألَم سَََِالَِّذيَََفـَرُضوا َاـرَّ

اَبِـئ َسَالـَِِّسُءَ ُيََمِنَاق ـَتَػو  ََوَخاَبََسع 

ََيََ ـَبــإِن  بـُحََـِذيَنَََتــــََنََالََّــــــَسَََواَــعَُــتـ  َواــــــزَّ

َََاك َ ََََبََـــــــــس َـــــؽََـــَتـــُثمَّ اِتَـــــــَدَهاََََمََــــعَ ـــُتم  َــرَّ

ََبِــػََــاقَُــقِعَََمـَسَـــــطَِـــؼََـَلََالَ ــــث َـــــمَِ َـــَتـاِةَ؟!ــُفم 

ِعَََوَالطَّاَطاِتَ؟!ـــَسَـتَُــلَِ ؿ  َاِرُطواَََبِالسَّ

ََفــؼََـَسَ َـَطت  ََأس  َرَكاِتَ؟!ـَحؾَّت  ََػَلَالدَّ

ــفََ َـالََََطنَََََِيـقـُبوكَِــــَأجََََِالًــض  الِتَـــــس  َم 

ََمَِـيَحَِـفَِ بُِؽم  َََوَبِال عََـــ َـــز  اِتَ؟!ـُفم  َََشَ

ََواِتَــــــــــَوَاألََخـَََـَوانََــــــــــاإِلخَ َاِرَكََـبََــُقــــلِـ

َـقــِقــــس َــتََ ََََـِزُلَــــ َـيَََُإِذ َََِدِهم  َـَطاِتَـــخََـــالسَّ

َياِتَــــــــــال ـجَََََِــَتــــ ـِؽـرَُـــــــــَيـس ََََِهَــبِـََََِنَذاــَفـ َـز 

ََ
ِ
َدََََتـاهلل َـؾِـَؿـاِتَ!!ــؽََــالَ ََََـِذهَِــــــــــــــــ هََََََردَّ

َـــَتــــَقـس َـــَأَفــ
ـــالََََِذهَِـــــ ـَفــبَََََِـريَُــِ َـاِتَ؟!ـؿََـُؾــــظ 

َــــمَََََِواؤَُرََّــَبـــَوَتََ ََراِتَــــــَعـــَـّـالـََــِذِهَـــــــــ هََََن 

ََََنَ ــطََ
ِتَـالَََُؽمَُـؾ َـتِ الَّ َـَوَالَََزَّ َاِتَـطََــؼََــــــسَّ

ََََـــــحََــتََــــــــــمَُ ٍ ِلََـبََــَتـــــــــــُمـََـري  َـاالِتَـــــــحََــالَ َََد 

َــؾ َـيَُ فَِـتََـبِـََََفم  َاِتَــــــاألَزمََََََدىَــلٍَََََقَــقــــو 

ََـبََ َواِبَََي  ضَِال ـؿََََالصَّ َََح  َُبَفاِتَــَوالش 

َََأد َمــــمََ ََراِتَـِريــب َـــــًصاََََوَتََــــواَََُرَخـــَُـــــــن 

واََال ـحََ َاِتَـــَؽَمََاآليـَـحَ ـــِديَثَََوَمَُــــــَرد 

َُرَباِتَ!!ـؼَُـالَ ََضِلَـــَأفَ ََِمنَ ََََغـــَداََىَ َحـتََّ

َاِتَـوِديََّــــــــــفَُــــــقََــــَوَالَ َََىَ ارََـــــــــَصَــــََّــــالََرََــــثَََأََ

َََِرَـحَ ــُجََََوُلَـــــُدُخَـَفـ َـالضَّ َآِتََآٍتَََب 
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ََسِؿعََـًباَلََِطَجـ َيََـَحِديَثََولََـالَ ََؿن  َـم  َََََأَصَََّوََتُب  ِؿَلَــتََـــَيس ََََأنَّ ََزَواِتَ!!ـــَـّـالََـؽ 

ُسوُلَ ََهًوىََصَدَقَالرَّ ََوَلق َسََيـ طُِقََطن 

َةٍَــــقََّـــــــــــَراصَِــــــــــــؼَ ــــــــــــِدمَََََُـــــــابـَـاٍتَخََــتِــــاك َـــبَِــــــَفــَأََ

ََوََـــبَِـــََّــَرَالـــــَصَــِذيََكََـالَََّالََوََ ََبهَُــــحَ ــَصََيَّ

ِةََلََـــبَُـــ ـاِجََالــفََــ َــــــــــَوَبِـُدوِنََِمـ َََتــوَّ َـوــــعَُــن 

قَُـــَأَُتـَصَ َـــؿَُـالَ َـوَنَد  ـَ؟َىَ ػََــطََــص  َََأكَّ َُؽمَ ـَأم 

ََتََ ِيََمَُـــهَََرَِــق َـــــغََـبََِــــَتُدوَنَفَ ـَأم  ٍَدَ؟ـؿََّــحََـد 

َََََتـ ــغَُـَتــبـ ـَأم  َـةًَــــََّــــــــــــَةَََََُسَــقََّـــؾَِــاهَِـــجََـوَنََََال 

ََضََـــمََ ََضََــــن  ََال ـجََــــنَّ َضَــقَّـِةََيََــؾَِـــاِهـــنَّ َاـفََــر 

ََََُفمََّـالؾَََََّاَكَكَـحََـب َــــــــُسَ ََلََـػَِـــاغَ َََرب  َاــــََـــر 

ُطَــػََــاََكَُــََــــــس َــلََ َاـــــغََــتِــَوابِِتََاِلبَ ـثََّـيَالـفَََِر 

ََحــس َ َََـَاـــُبــــَبل  َاــََــولَِـــــبُِلُصََََساُكـَاَــؿَ ــتَِــــــاس 

ـ َــَتــبَََََِىَ عََـــَكـس  بِــــَقـــِػــــــــص  َىَ ـَإِلََََةٍَـَقـــٍةََََوَََتـر 

ََََاهللَُــــــُصَــ َـــَقـــــَوَلََ َهَِــــــَِـــَرََََِديـــــاِصَـكََََََََرنَّ
َ

َـفََ َال َغَؿَراِتَََِذِهَـــــهَََََنَ ــمَََََُِظواـؼَِـق َـتََـــــــاس 

ِجــَتس َ ََفاِتَــق َـــه00ًَََةَ؟!َـالَفــُعوَنَخَِـََت 

َـكََََالَ َلـَََـَتَـحَ ــتَََََرَــص  ايََـَكََالـئَِــــُأو  َاِتَـرَّ

ََمَُـبٌَََََةَ،ــالَفـــــــخََََِدَ اِتَــب َــــــــــؾ ُكَََجَــــل  َِريَّ

َـمٍَََِةَــــبََـِريَََيـفَِ َــِذِهََال َؽـؾِـَؿـاِتَ؟!ـهََََن 

َََ َطََِأم  َاِتَ؟!ـقََّـبِــقـ ـــــــــؾ ٌمََََبِـغََــــــِطـََـــــــــ َدُكم 

َــطَُ َاِةَ؟!ـــجََــََـــبِقُلََََبُِدوِِنَاََََلَِــــــِدَمَََالسَّ

َاِتَــاَجَــال ـحََََاَـفََـــبََََِيـِضَــؼَ ـيَََََقَؾةٍَـــــَوِسَـكََ

ََضََـكَََاََــََــــــس َــلََ َََــ واَـــَؿن  َءاِتَـــبَِكََالسَّ َو 

ََمََ
ِ
هَُـــِلََمََــؼَ ـــيََال عََـالٍِحََفَِـَصَــء َاِتَـومََــو 

ـَؿـاَََجَــمََ ََُكـؾـ ََىَ ـرََــف  ََؿراِتَــَيََال ـَجــؼَِـَلن 

َ َالـثَّـَؿـَراِتََََُلَــــجََّــــــعََــَتــكََََََوَالََـٍرَ،َــــــَكـص 

يـيََالـٍلَََفَِـائَِــــــــــَوَسَـبَِ َـــِنََمََـد  َُروَطاِتَــــش 

*ََََ*ََ*َََ*َََ*َََ*َََ*َ

َػـثََالَََصاِحَبَََياَ َتَََاِتَـَـّ ََؼاصًِعاــمَََُُلـؿ 

َيَََرُسَـــــقَتََهََـــــــــَكِسََأَ ـاَََأبََــََـولَِـــــد  َىَ اَََلـؿَّ

ََـلََ َتـِؽنَ َم  َـَوَلَََََالِـِؿـيََـلِؾظََََََّيـر  َبِـنَ ــــيَََُم 

ََطََــبَِـــََّــَرََالــبََــــــــَصَ ََمَََُىَ ـؾََـي  َاــًَــــــوِقــــــَأَذاُهم 

ـــ ـــاُهََََََربـــ  ََـبِــــَـّــالََوَََََيَََربـَـّ ِرهَِــــبَََََِي  ََدو 

حَِـتََّــاََإََِلََالـــــــَوََدطََ َةٍَــاللََــــمََُدوَنَََِدََــقــــــــو 

ُمـَََنَـِدي َجَــــؿَُالَ َََةَِـــقََّــــــــَراصَِـــــؼَ ـــــــــالد  َ!!َاةَِـــز 

ََدَواِتَ؟ــََّـؾَِسَالـجَ ـاَصَعََمََــاَََوَقََـؽًَــؾ َـــمَُ

اَ ــفََََُِفمَ ـَلـََُودًّ قََََِكَـؾََـــــــــيَََأح  َاِتَــــــاألَو 

َـــََّــبِال ـِحـَََدََــعَ ـيَََبََـل تَِـِرَََيََــــص  َقَصاِتَـــــَتـؿ 

ََََىــــَربََّ َََوَََََةَــَابــحََـــــالصَّ َاِتَــقََّــابَِـــحََــــــالصَّ

َــَحـ ََالَ ــتََـتَّىََاس  ََمـَؿـاِتَب َلََـَدَََقــــَوطَ ـَحقَّ
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َََِريُقَــصََََـَذاــــهََ
ِ
بِـَقاء ََوََمـنَ ًََدىَ،ــهََُاألَكـ 

َـَذاََالــــــهََ َهَُـَوَُدوكَََ،قُمَـؼَِـتََــس َـــَراُطََال ـؿَُـص 

طََــــَوَمََ َِزمَ ـَتـــــؾـ ــقََـؾ َـًةََََفـــقَّــــػَِـــَؾــــــــَسََََىَ ـــِنَََادَّ

يــالـفََ َهَُــــولَُـــــــــــاَلََرُسَـــاَلَاهلُلَ،ََقََــــُنَ:ََقََـد 

ـ ََطَِــَوف  َُفمَ ــجََــفَ ـالِـِفََكََـخََـاَبَكََلِؾ ُؿـــتََــــــــــر 

ًراــــطَُ ََََـذ  َـةٍَــالمََـــَمـَََيَــحَََََِفــالَتََََُأَخيَّ

َـفَََأََ ََرةًَــب َــــطََََِرَُـَزائَِـــال ـَجـََـُؽُمَـلَََََُؽنَ ـتََََـَؾم 

َََُكَـؽَ ــَػــتََََوَ ََََـوَدانَِــــالس  َِفمَ ــَتائَِــــػَ ــتَِـــــبِاس 

َََتــُكََلََـػََــــــَتاَنََُتـس َـاُءَََباكِـس َـــَوَِدَمـ َـم  ََزل 

امَُ َشاهََََُوَالشَّ ََتـالظَّالُمَ،ََوََََيغ  َىَ رَََهل 

هَِــبََََُِرونََــــِصَـــ َــتََـــــــس َـيََ ََـــُود  افَِـلِؾَم  َيـِضَــــرَّ

َـفََـــَفـََراُقَــعَِــالَ ََاــــَأمََّ َالََىَ رََـَتـَل  َىَ رََـثََّــإاِلَّ

َ َبِـَرَمـاِدَهاََََمـُجـوُسَفاََاَزَــَوَفَََََُحـِرَقت 

َـ،ََوََتـَالًـت َــــقََ ـِجـــش  َـرًياَ،ََوَإِذَ ــِريًداَ،ََوََتـف 

ــََبَـجََــَحََََفاـاكََـُدَخَََاََرَأي َتَــَأَومََ َاـؿََالسَّ

َ ُدوَجاَن(َِخؾ َتَََأم  َََ)َأر  كَََِؾُِحَـُيص  َـَقاــُتـر 

ِؿِهََحَِ ؿََـؾ َـَوَبَِدط  َِِسَـؾََـاِلََاألَص َـَفََالشَّ

ََيــلََ ؿََـِفََطــــ ـم  َض َــتََـًةَََبِلَالَ ـــََـؾـ  ََؿَسَالر 

َـ ِديَ)َكاضٍِم(ـبََــَشَــؼَ ــََّـِريِديَالــمََُىَ َوََرطََ

بَِـحَِـبَََُِرونََــِشَـب َـتََـــس َتََََِذيـَذاََالََّــَهــ َ!؟َهَِـــز 

دَُـَسَــمََََُوَـفَ ـَفـََََهَُـؽَ ــؾَُــس َـيََ َِتََواـطَُـال ـُخـََََدَّ

ُقََََطََـػََـــُبـٌلََََُتـــــُسَ َـُهََََبِالــــ َــر  َاِتَـفََــبَُـــــــــش 

َمََــفََ َََـف  َالِتَـل ِويـتََََََُدونَََََََةَِـابـَـحََـــــالصَّ

ُمََفََــــــػََـَوَالَ  َـــــف  ُمَََال ص  َِةََاألَث ـَباِتَـبََــــحَ ـــف 

َـػَُــَوَاك َ آةَِـــيَال ـؿَِـفَََِاِتَثََــــػََــَـّـالََِذيـبََِث  َر 

َــــــَشَـــؽَِــَدََاك َــــعَ ــبََ َـؾ ـَؼاةَِــــِةََال ـؿَُـفََــبـ ــــــاِفََالش 

وَمالَِ َِطـَظاِتَ؟!َََوََمَصاِرُعَالص  َ ََخـري 

َ ـلِؾشَّ ؾَطاِتَ!!ــِبَإِذ َهَُـــع  َدُرَالس  ََوََمص 

ـدَََََََغانَِــــاألَف ـَََِحَــَذابَِــــــَؿــَكـ َـَتاِتَـــَشََََََبـع 

ةََـغََََاسَِـؿََــلِـحََ ََــغَََََزَّ يـتََََري  ِ ََحاِتَ؟!ـْص 

ٍََب نَََِحَسنَِ) ِبَالالَِّتََََرأ سََِ(َكْص  َِحز 

َــرَياِتَ؟ــجَِـػَ ـَتـَـَباَرَـَوَُغـََىَ َجـرَََـاَــــَوََدمًَ

ـََـَقَـَوَُأِذي َــالَََُلَـَأه  َالِتَـَويَ ـالَ ََِةَـــــََّــــــــــــــــــس 

َالِتَـؼََــَتـــــــــعَ ـــــــبُِؿـََََاــبًَـــِذيـــــعَ ــَتـََوَََََ،َََاًلَال

ـَتـَصـَباِتَ؟!ََأَوَمـاَ ََســِؿـع َتَُصـَراَخَُمـغ 

ٍمََـَؼـــبِــَتـ ــِفـََد  َقــَوَالـََََنَ ــَػــيََال  َاِتَـــــَصـــــرَّ

َصـؾِــقــبِــقَّاِتََ)ََـَصـالٍِحَـــلِـؿََ ـَقـو  َ؟!ََ(َِصـف 

َــــَفــَ،َََـاَـفََــــــ ـــــــمَِ َدَـعََــَتـَََذمَّ َجَََـد  و  َـاِتَــــالزَّ

ينَِـِمَالـجَ ـَكـَِهَ)ـقـَلبِــكََ َـَـَواِتَــــــَسـََنَ ـ(َِمـَد 

وا ـَتـبـ ِْصُ واَوَََََفاس  ـِِضُ ـتَـح  ََََاس  َاِتَال ِعــب 
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ًراُطـ َُقؾَتَََذ  وَرةٌَََ"تِؾ َكََ:ََأِخيَإِن  َََضُ

َـبََ َــَفـٌََةَـــقََّــــؼَِـبَََََـِديِثَــــــــــلِؾـ حََََل  َـاــفََـبِـَََـرَ ـــس 

َََكـــقَ ـــــــَؿـاِلَََقــــــــــاألَطَ الِِحََـــــــــَوَبِـَصـ َـد  َـهَُــــصَّ

َـالَيَُ ـــِفـَََالُصَـاإِلخَ َؾُِحَـص  َاِسًداـفََََالًع 

ـََـاَــَأمََّ ٌَقَــق ـــَضَََََباٌبََََيَــفَ ـفَََََُروَرةَُــالـضَّ

كََـالـكَََََُشَــَواحَِـػََـالَ َََهَِــبَََََِباُحَـــَتـــالَُتـس َ َاـز 

َةٌَــَايـػََـــُؼوِلَكَِـيَالــ ــُؼوُلَ؟!ََوَفَِــَأي َنَال عَُ

ـَتـــؾ َـَفـ َََاَدَـبََــــــطَََِاَـيَََََََـقـُؼـواـػَِــَتـس 
ِ
َـنَ ـمََََِاهلل

ُدواـتَََََوَالَََائ ـُتوَكاَال ـُفـَدىَََىـإِلََََوََ َـَتـَردَّ

ـَؿـاَََََأوَ  ـَََإِكَّ ـَََــَؿـاُلَـــــــاألَط  َ!!َ"قَّاِتَـبِالـــ 

َرََال ـحََـــــــَصَ َِرَََتل ِويالِتَــق َـــــــــِديِثََبِـغََـــــــد 

َـفََََِالُصَــَحاٌلََاإِلخَ ـؿَُـفََ َِرَقاِتَــيََالسَّ

َـبََ َطاِتَـبَِـبِالَ ََََالُصَــاإِلخَ َََـَبطَُـحَ ـيَََََل  َد 

اِجــ َـقَّـاِتَـولِـــــــُصَاألََََُعَُــَســـَيـَََالَوَََ،َََــــــدًّ

كَِــِشََََقُحَــبِـــَفََيَُــق َــــؽََــَفـَََ،ََأَبًداَ َاِتَ؟ــقََّــر 

َََنَـِذيـالَََّــَدَـطَِ َال ـُحـُرَماِتََواَؿَُظََــعَ ـــتََـــاس 

َـالتَِــػََــغََ ـََوَََََُؽم  ــُتــــل  ـِفـَََُؾـواـِعــــش  ـاِتَــال  َؿَّ

ِبََََواـؼَُـــحََـالَ َاَــقََّـــهََ ك  ََواِتَــفَََََلَـب َـــقََََبِالرَّ

*َََ*َََ*َََ*َََ*َََ*َََ*َ

َاـــَــَتـُؾـومََََُفَــق َــكََََاِتَـثََــػََـــَـّـالََاِحَبَــَياََصَ

َـِؽــ ـَلـ َُؾمَ ـَتـََََلـمَ َََََأمَ َََاــََــــتََـــؿَ ـُلـَََََســـَواءٌَََن 

ََََطَِــَوفَ  َاَزُلواــََـــَتـَََََنَـِذيـلِؾَََََََّكَـَـَابــتََـــــــــــر 

َـبََ ـَََاَرَــَصَََل  ــَتـــــُمـََََُفمَ ــقَ ـَواكَِـــإِخ  َِؽـًراـــ ـس 

بـــــُقوٍخََُحَــــُشَََىَ ـؾََـــاُهََطََـَرتََـــس َــــــَواََحَ َواُـَـز 

َََُػواـػََّــؽََــَوَتََ ٍبَـَشََََواَتَـَأص  َـيََََمَ ـلََََع  ََزل 

غَُــػََـتََــَقـــَوَلَ َََالََّبَـطَ ـالََُرواَــجَُـَقفَ ــــؾ َـفََ َواــرَّ

بَِــــــحَِـبََََُِقَـقــــؾَِـالََتَََََإِذَ  َُفمَ ـاكَُــَصَـؿَ ـــقََََُمَ ـفَِــز 

ُصواـَتــَيـَََكي َََـَداُءَـاألَطَ ََوُهمَُـَدطَُــــــَخَ ََورَّ

َـــــظََـَقـــــــلِـ َـاكِـًؿـاـــَحََََـةَِـقََّــبِــــَؾـــــــاألَغَ ََََرأ ُيَََـلَّ

َتاُهَـَواََحَ َ َََاألُُسودََََِطَلََْس  كَِست  ـُتم  َاس 

َفـمََُغــــــَبـــُـوُهُمََاألَت ــبََ ـــَتد  َواـاُعَََحــتَّىََاس 

ـاََـ دََـِطـ َـت 
ِ
َََنَِـــَواصِــــمَََََؼـاء َ؟!َََفاِتَــبَُـــــــالش 

ـَخـَََاَـإِكََّ كََـــــــاتَّ ِقــــــــــــــــَمـََاََـذ  َاِتَــبََـــَثــــــبَََََِاـػًَـــــو 

ــَواَنََفَِـــواََاإِلخَ ـــعَُبََّـَتــَوََتـ َاِتَـطََـَؼــــيَالسَّ

َََهََـِمـََََاــبًَـــجَ ـَعــــَتــــــمَُ ََساِتَـــــؽـــَـّـِذِهَََالـــــــــن 

َـؾ ِكَََوَالـلِؾ ؿََََُواـعَُـؾََّـطََـتَََوََ َ!!َاِتَــطََـؾــس 

َاِتَــبََــــــــــَوَُسٍََةََـالََـفََـــــــَوََجـٍََةَــؾََـــػَ ــــــــيََغََـفَِ

َلـــبََــــؾ َـلَِ تََـيََََوَََََـاِنَـؿََـر  َِتَـالَّـــــــــحَُـال ـَََُدواَـر 

َََوَالــبََــــــؽَُـؾِِسََالَ ـجَ ـيََمََـفَِ
ِ
ـــ َـَراء ََباِتَـــــخ 

لََـيََبََـفَِ ضَِـــــال ـَخـََـانَِــؿََـر  َاِتَـَيَاآليـفََََِو 

َقَـــــفََ َـالَََـو  َاِتَــبََـِريـث َــَتـََََُدونَََََـِةَــعََـِريــــــشَّ

ََـــََــَوَتََ ََاَزَلت  َاِتَ!!ـــــــُؾوقََــــــخَ ــــــمَََََأِلََذل 

ق َحاِتََََبِـَحـَراَرةَِ اَحاِتَََيـفََََِالصَّ َالسَّ
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َـبِـَََوَإَِذاَ َوــــ َدمَُـيََََـَساَرِةَـــَدََال ـخََــعَ ـبََََِفم 

َََيََـَأَولََ لـؽَُــم  ََََأو  ََيََـَلـفَََُىَ ـَن  َََأن  َبمَُـم  َوار 

َ ؾِـًاـمَََُ(يــَِـال ـُحَويَ )ََق ُخُفمَُـَشََََكانَََََبل  َع 

ََلََـــِؽـــــ َلــ ُفم  َــَـّ اـَتــىََاكـ ــتََّــَيـــ ـَتـُفواََََحَََم  ََفو 

َـــــعََــلََََوََ َاَتـُفمَ ـــجََـكََََََأَراَدََََدَ ـــقََََيَــَربَ ََـلَّ

ََراِتَـــبََــــــــعََــِفُمََالَ ـق َــؾََـــــُبوَنََطََــــؽَُـــس َـَنَََوَيََ

ضََََِطنَ ََِفمَ ــوخَِــقَُـبِـُشَ ََرَكاِتَــَتــعَ ـُمـَََخـو 

َاِتَـقََّـاِئــــَضَــػََـالَ َََـوَرىــــُشَََََذاـــكًََقاََ،ََـــــفَ ـكََ

ا ُحوَكاِتٍَََفَـحَُـُصَََىَ َلدََََََوَغَدو  ََكُلض 

َـــعَ ـُيـََوََََُدوُهََــؿََـــحَ ـقََــؾـ ـَفـ
َباِتَـتََّـــالََََــُواــؾِ ـو 

*َََ*َََ*َََ*َََ*َََ*َََ*َ

َََبِيـــاحَِــَصَََاـيََ
ِ
ٍَتَـامَِــَشَـبَََُِتَـس َـلََََََوَاهلل

ُجَ ََفَِــيََمَِــتَِــــاَةََأِلُمََّــــجََــََّـالوََــــَأر  َةٍَــــََـــت َـــــــــــن 

َــبَّــأِلَحََََِيــتَِــقحََــِصَـكََََـث ُتَــعََـبََََََذاــَوَلَِ
َيـتِ

َ

ُتَ َجَََِِفَالث ـُؾِثَاألَِخريََََِوَدَطو  َىَ ِمَنَالد 

َََاَـيََ َـت َــب ــثََََََرب 
َـَوَثََََيَــــِ ـََـب ـت  َيــَوتَِـــــــــإِخ 

َََنَِــطََََنَـِذيـالََََّاـــــــَأمََّ َــؽََّــََـَتـََََراطَِـــالص  َـَبت 

َِدِهمَ ــاهَ َوَََََوِركََـــَُـبََََُِفمَ ــرَيتََــِصَـبََََََوَأكِـرَ 

َ َع  حََََِطَلَََوَاْج  َلَََقدَِــالتَّو  َاــََـُؾوبَِــقَََُشؿ 

طَِــَشَـلََََِذنَ ـائَ َوََ ِضَبََََِيُسودَََََأنَ َََكَـر  َـَاـَلر 

َشاِدَََإََِلَََــَبادََــال عَََِـدَِــــــَوَاهَ  ـِفمَ َوَََالرَّ ََكج 

حَِ ـَتـَعاُنََطَلَالَ ــؿَُــقُمَالَ ــَأك َتَال رَّ َىَ وََـفََـس 

َـس َــؿَُـالَ ََباِلدَََََػظَ ــَواحَ 
َكاــمََِوََََيَـؿَِـؾِ َ َْص 

َََأمََــــُشَـَوَاك َ َاـاِركََـَوِمََِديــؿَُـــيََطَُـاَكَكََفَِـــــر 

َََبَِـَمـََيـاََ َََقَُـــؿََـــط َـِرَكَََتََــــِذكَ ـــن  َاـــََـــوبَُــؾَُـــِئن 

ِفَُصُدورَََفاَاكََـؿََـُرحَ  ـػََِوَََاـكََش  َلََـاغ  َـَـاــر 
َ

َ َـــمَََُبل  َــــمٌَََِقَـػَِــش  ََواِتَــبََــــؽََـالَ َـِذِهَــــــــهََََن 

َوَراِتَـثََّـالِةََـــؼََــقـــؼَِـــــــــاِفَََحَـَشَــؽَِـَدََاك َـــعَ ــبََ

ـَفـََََـَيَاتَِـَرَخَــَصَََََـتـ بًِعاــتََـــــس َــــمَُ ََساِتَــؿََــال 

اَ ــَيـََََـــقـًؿـاـــــــــَرحََََِربًّ طََََُلَــبََــــــــــؼ  َــَواِتَــــــالدَّ

بــــيََكَُـفَِ َـِمـٍََةَـــَـر  ـََِمَــظََـــَأطَ ََن  َـرَباِتَــؽَُـال 

ََراِتَــثََــــــــــَعـــالَ َََََـُفمَُــؾ َــــَلقَِــفَََََََمَ ـفَُـــــــَداُمــــَأق ـ

َفـعَ ــــــحََـلِؾ َ َََوَار  َـُفُمََالـــ َـــــطَََََـق  ََفاِتَـــبَُــــــــش 

ََوََََقعََــؿَِـــــجََـالَ ََدَِــــــاهَ َوََ َاِتَـقََّــــ ـالََؾِِحَــــَأص 

َرَياِتَـِصَـؼَ ــتَََََمََــَوََرغَ ََوِفَـُاألُكَََمََـَرغَ 

َــمَِ ََــــــــاألَهَ ََِةَــََـتـ ــِفـََن 
ِ
َـَوَالََواء ََواِتَـــفََـــشَّ

قَِـَفـَََـُيَـعَِــَتــــــــــس َـكَََََبَِكَ ـاِتَـــال ـفََََِدَِـــَلو  َـؿَّ

َـــــمَِ َــــــــَشََََـن  ِمـَََــر  بَََِوَََـــقـٍرََـــــــَتد  َـقـَراِتَــَتـد 

َــــَوَبَِػـ َاِتَـَركََــبََــِزِلََالَ ــَأك ََََـوِدكََـــِلََُجَــــض 

ا ــــَغـــــــايـَـاِتَََََغــــــايـَـةَََََُوَِرَضـــــــاَكََََطـــــــــَـّ َال 

َحََََوَِـػَ ـــعََـالَ َََاَََذاــيَََََــيََــــــــآِمــ َاِتَـؿََــــَوَالرَّ
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