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[ سورةتى (الطور ) ]
َآآ ٖةرىآى موَآإ
َى َرؤظ جآ دةٖيًَ
ئةّ سورةتة ناريطةرييةنى قوأل يةسةر دي
َآآى وةسوةسآآة ب آ ى رآآآ سآآةرورٔ ٖةيآآة رآآة توْآآلة ر وة دةْيَ آ
دوودي

يآآةو

َلةدةٕ ٖةرىآآى
بآ اْةة نآآة يآآةَل وة يآآة ن آيَى نآآةْاناْى دةرووْآآةوة سآآةرٖةي
َطآآة ناناْآآة ٖةيآآة نآآة ريَطآآرٕ يآآة نآآةيرةوة ذآآةم دوورة نآآةريَمة يآآة ئيُآآإ
رةي
َهو بآآويَٓى دةنآآةويَ
ٖآآةَووة نوىآآةأل دةنةْآآةوة رآآةي

َى َ ْآآاد
نآ ي

ٖآآةتا

ْاىارة ًَهةض رووٕ تةسًيِ رووْى دةنا !!
ئايةتآآةناْى ئآآةّ سآآورةتة يةبآآهريَهى نآآةؤ ة نآآة وبآآة دةس آ ةو ةنإ و تآآا
ئاَا ةنإ ويَٓة سايةنإ ئاو

سةد ة ئايةتةنإ ٖةروةٖا وةس اْى ْيَآو ٕ

ئايةتةنإ؛ ٖةَوويإ ٖاوئاٖةْطٔ ية سةرةتاوة تآا ن تآايو وةنو تآة َوبآةى
َآآ رآة ٖةسآ ةناْل
َيَى قاَضى يآة دةَاي
ٖةورة رروسهة  ..ويَٓة سايةناْى دةي
َةناْلٕ ريَل رنردْآةوة دةد !! سآةرةتاة
َى د ىآً
ية سآةرةتاوة تآا ن تآايى ٖآةوي
سورة تةنة رة سويَٓلة خآو ة مآةورة دةسآ نيَآلةنا رآة يٓآلو ٖ بآيارةنإ.
ئاَا ة رةٖةْلآ ب ى نةؤ ية ةوة ية ئامساْل دةنا ؛ نآة ٖةْآليَهى رووٕ
ئابهر ية ٖةْليَهيشى ْاديار ْةْاسر وة!
سآآآويَٓلةنةي ديآآآارة رآ آ بآ آ يَهى مآآآةورة مآآآرْت سآآآآَانة دأل رآآآة توْآآآلة
ر دةوةبيَٓآ تآر

يآة ٖةسآ ةناْل رآةرنا دةنآا

رآة بآيَو يَو نآة ئاَا ةيآة رآ

نيَشآآآٗاتى سآآآآَاى نآآآة ديٕ دةٖيَٓيَ آآآة يآآآةر ة يآآآةْيَو داةْآآآة ت قيَٓةرةنةبآآآل
َآآآة
نارةسآآآاتى ترسآآآٓاى سآآآآَاى رآآآةدة دةنآآآةئ دةْطآآآى ٖآآآاو ر ئآآآاٖو ْاي
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َآة
ٖةرةبة سةرن ْةنردٕ دةريس ني  ..دو ة ئةو رةبة يآة ٖةرةبآة راسآو ت ي
َآآلةد
سآآةْلٕ يةخو ْةْاسآآإ ن نًآآة ئايآآةتيَهى تآآر سآآةر ٖةي

تآآةَا يَهى ؤر

َة يٓلو ْةة نة موآريس ى ئآة و ٖةرةبآاْة رآووٕ ييَآرةد
دةخاتة رةردةّ ئةو دي
داآآةْى خو ْآآا
رآآا

تآآةقو د ر ٕ ئآآةو ْآآا

ْيةُةتاْآآةة نآآة ر يآآإ ئاَآآادةنر وة

دةرآآةرَويَ يةمآآةأل ريَآآم خ بآآطو ةر ْيل رآآة دوور دريَآآبة رآآة راسآآو

وردةنارة يةنإ بيَو
رة ريَٓهى ىيَبة ْآا

ج رةنإ ٖةس
ْيةُةتآةنإ رهآا

ْةس ةنإ و َ دةنا نة ٖةس
دو ة ئآةوةة نآة راسآو سآم رآةي

ْةٖاَةتى يةناْى ر نر ديٕ ٖةس يإ رآة قاَضآى ئآا ر سآم نآرد يآة ىآةنهة
ئايآآةتى سآآةرةتاد وة ى آيَبيإ يآآة راسآآو ْآآا

ْيةُآآة رآآرد يآآة ن نًآآة ئايآآةتى

َآآة خر نآآةنإ
دووٖةَآآل ىآآةنهى س آيَٗةّ ديَ آ تآآا وةسوةسآآة خةتآآةرة خةياي
ر ورٓآ موَإ ْارةو نإ نآاأل نيَآوة رٓآآ ٖةرىآى قسآة رآا

َ نى رآآ
قسآةي

رٓةَاية رآة درؤة ااتآةوة ئيٓحآا ذةقيكآة رآة رووْآى ئابآهر سآادة ر آةو
َآة ْامريَ آة
اا تة روو ئةويش رة بيَو يَهى قوأل ناريطآةر نآة ييَهل ْآةوةة ٖةي
خآآ ئةوةْآآآلة ر سآآ

رةو ْآآآة نآآيَى نآآةْا ْامريَ آآآة خآآ

ئاورد ْآآةوة سآآةر ل ٕ دةنآآا

ًَآآآى َآآآرؤظ ْاىآآآارة

ْاىآآارة خ آ د ٕ رآآة دةس آ ةوة تةسآآًيِ رآآووٕ

دةنا .
سآآآآةرةتا ريَُٓآآآآوْى نَي ةَ آآآآةر  )دةنآآآآا نآآآآة رآآآآةردةو ّ ريَآآآ يآآآآة يآآآآاد وةرة
نردْياْل ٖةرىةْلة ئةو ٕ رآ ئةدةب رآ ويَأل ئانارة جو ْٔ ية رةر ْ ةر ئةو
َسآ ةد ئآةويش رآةّ مور آارة جو ْآة ناريطآةرة رآةٖيَم ر سآ
تة دي
ئار س ةيإ دةنا .
111

رةو ْآة؛

تةفسريى سورةتى (الطور) لة ( يف ظالل القرآن )

جآآا دو ة ئآآةّ ٖآآةَوو نرسآآيارة يآآةى يآآةدو ة يةنآآة دو ة ئآآةو ٖآآةَوو َوبآآةنة
َلةتةنيَٓآ نةسآاْى خ رآة يم ٕ َيَشآو نآو رآةمة
رةنارة نة رةتاأل ْارةو ٖةي
دةٖيَٓيَ آ

ٖآآةَوو ئآآةو َاْاْآآة أل دةنآآا نآآة د ة ذآآةقٔ َوجادةيآآةة ْآآارةو

دةنةٕ  ..رةبوئَ ئةو ياساْةد سةرسةخ ى د يآةتيإ ويَٓآا دةنآا نآة ىآ ٕ
د ة دياردة ٖةس ثيَهر وةنإ دةوةسنت راوةرة نيَٓانةٕ ..
خ ئابهر ية نة نارىة ئةس يَرةيةى رةرريَ ةوة جياو ة يآة داآةْى ٖآةور رآةيّ
ئةو ْة رةبوئَ موَاْل دةمةرئَ ذةم رةو ة ئابهر رووْيإ ْاويَ .
ئةوسآآا ييَآآرةد ن تآآا َوبآآةنيإ ئار س آ ة دةنآآا

َوبآآةنى نآآر يآآة ٖةرةبآآة

سآَانى ية رةر ْ ةر داةْى تسآَانل نةبل راسو رةرَووة.
ٖةروةٖا ٖةرةبةة سم ة ْميهيإ َ دةنا نة دوور ْية ٖةر ية دْياد يةخةيإ
رطريَ ..
ئيٓحا ن تايى سورةتةنة رة بيَو يَهى ْآةرّ ْاسآو ديَآ

روو رآةو ن َي ةَ آةرة

َئَ :
ريَمد رة نة دةررارةة دةي
با ةة ىاوةريَني َردٕ يةخةة رطريَ

!!.

َئَ ناٖيٓة ياخود بيَ ة !!.
ياخود دةي
َد بآو
َى دةد تةوة دي
ية رةر ْ ةر ئةو رآ ويَأل رآ ئةدةراْةوة خو ة مةورة دي
دةنآآا

ريَآآمة دةمريَ آ

قآآةدر د ْآآى ي آوَ دةنآآا

رآآة ب آيَو يَو نآآة يآآة قورئاْآآل

ٖاوبيَوةة ْية روو رآة ٖآيى نيَ ةَ آةر ررسآ ادةيةنيش رةْطآة خآو ة مآةورة
ْةيفةرَوو ريَ .
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َى ئا ر ئةسرئ يآة دأل دةروْآى
رةر س ى ئةوة ن تاييةنة َاْلورووٕ تاي
َهآة َيَشآو نآو
ئةو نَي ةَ ةرة ْا د رة دةسريَ ةوة نة رآةٖ ة ئآةو خةي

َى
ْاذآاي

يةوة توبو ديَ  .ئةو ْةة ئةوةْلة ْانوخ رووٕ بايس ةة ئةو ٖةَوو ٖيَري
رةخٓة توْلة رووٕ آآ ية يةٕ خو وةْلة ئامساْةنإ
*

*

ةوة يةوة آآ

*

ﭑﭒﭓ

ﮋ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂          
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﮊ

 )1سآآويَٓل رآآة نيَآآوة آآآآ طو

آآآآ ئآآةو ىآآيايةة نآآة َوسآآا نَي ةَ آآةر عليههالسالم ه )

مف وم آ ة يةسآآةر نآآرد يةمآآةٍَ خآآو ة مآآةورةد نآآةروةردمارة َآآة ٕ خ آ ة ن آىَ
ْاساْلو ن يَ ى تةور تى نىَ رةخشى .
 )2وة سويَٓل رة ن يَ ى ئامساْى ْوسر و نة ية نةرةة ْوريٓل ت َار نر وةو
نابآآآإ ْآآآا ٍَ نآآآر وة رآ آ ٖيل يآآآةتى سآآآةرجةّ ئيٓسآآآاْةنإ يآآآة ٖآآآةَو ةَآآآإ و
سةر ةَيٓيَهل .
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ٖ ) 3ةَويشى يةنةرة تاي ةتيةناْل رة جو ْى و روْى ْةخشآيَٓر وة و ي نآر وة
يةسةرةتاوة ية يوح احملف ظ) د نابإ د رة يَٓر وة رآ ريآ العوة ) ئيٓحآا رآ
نَي ةَ آآآةر يآآآةريَى ئةويشآآآةوة) روور تآآآةوة رةسآآآةر ةويآآآل رآآآة تاي آآآة يآآآةّ
سةردةَةد .
َى ئآآاوةد ٕ نآآة َةرةس آ رومآآةة رريش آ ةناْة يآآة
ٖ ) 4آآةروةٖا سآآويَٓل رآآة َآآاي
ئامساْةناْل نة ية رةرَودةيةنى ر س و دروس ل ئاَا ةة رآ نآر وة) يآاخود
نة آآةة نآآةؤ ة نآآة رآآةردةو ّ دةورة ئاوةد ْآآة رآآةو ئيُاْل ر ْآآةة نآآة يآآارةتى
دةنةٕ ر ذةد و ةَرة و خو نةرس ى و ط اف)ة دةنةٕ
َٓآلنر وة نآة َةرةسآ ئآةو ٖآةَو نانيَشآإ و
ٖ ) 5ةروةٖا سويَٓل رآة سآةقفى رً
َٓليآآةوة ر مآآة وٕ و
ئةسآآ يَرةو ٖةسآآارة رآآىَ بآآوَار ْةية نآآة يآآة ئامساْآآل يآآة رً
رآآآةردةو َيش يآآآة ىآآآةرن و خويآآآل ٕ روْةتآآآة ٖآآآ ة ر ْلْآآآةوةة ئامسآآآإ يآآآة
َىَ تابآآة
بآآةومارد يآآاخود ئآآةو رةرمآآة رايآآةة نآآة دةورة ةَيٓآآى د وةو ْايآآةي
ى رطةيةْٔ.
رةردو تيشهة ياْ ةخشةنإ رلةٕ رة ةويل و يامنإ ن َ
 )6سآآويَٓل رآآة دةريآاة د مةسآآاو نآآاتىَ نآآة ن تآآايى دْيآآا ديَآ نيَهٗاتآآةة ئآآاو
َلةوةبيَ ةوةو دةريَ ةوة رة ئ نسحني و ٖايآلرؤجني ٖايآلرؤجني رآة خيَر يآى
ٖةي
دةسآآوتىَ و ئ نسآآحيٓيش يارَآآةتى سآآوتإ دةد

ئآآةو ناتآآة دةريانآآإ دةرٓآآة

ر َ اة ٖايلرؤجيٓى و رةبل رة دةنةٕ ية ناوٍ نردْى ةويل .
 )7سويَٓل رةو ْة ٖةَوة سم و رةية نةروةردمارة ت ئةة حمُآل  ئآةة
ئيٓسإ ٖةر نيَش دَي

دو ة َاوةيةنى نور يإ دريَب).

ٖ )8يى ٖيَمو دةسةيتيَهيش ْاتو َْي رةرة رطرَي و ريَطةة َ رطريَ .
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 )9رؤ يَآآو ديَآ ئةسآ يَرةو ٖةسآآارةناْى ئامسآآإ ٖآآةَويإ يآآة خويطآآةة خ يآآإ
دةردةىٔ و دةدةٕ رة يةنل .
َآآة ٖآآةور دةرؤٕ و
َلةنآآةْرئَ و وةنآآو نةي
 )11نيَوةنآآاْيش يآآة بآآويَٓى خ يآآإ ٖةي
نابإ وردو خاي دةنرئَ و دةرٓة تةث و ت .
َة ر ئةو نةساْةة نة ررو يإ رةو رؤ ة و رة
 )11ئةو رؤ ة ئيرت ٖاو رو ئاٖو ْاي
نيَشٗاتٓى ئةو رود و ْة ْية .
َ آةيإ
 )12ئةو ْةة نة رةردةو َٔ يةسةر رةرْاَةة رةتاٍَ و ْاذةقى خ يإ و ماي
ديَ آ رآآةو ٖةو يْآآةة نآآة قورئآآإ راسآآيإ دةرآآةرَوَي و ٖآآةر سآآةرمةرَى مةَآآةو
َ ةة خ يأْ.
ماي
َآل ٕ ر نيَضآى ئآامرة دؤ ةن دةنآرئَ و
َى توْآل و رآة تيَٗةي
 ) 13رؤ يَو ديَ رة نآاي
ؤر رة ةرر رةر اريإ يةمةٍَ دةنريَ

دةْت يةسيٓةياْةوة دَي و ...

 ) 14نيَيإ دةوتريَ  :ئةَة ئةو ئامرو دؤ ةخةيآة نآة ئيَآوة نآاتى خآ ة راوةرتآإ
نيَى ْةروو .ئةوسا ييَيإ دةنرسٔ):
 ) 15رابة ئةَةة نآة ئيَآوة ئيَسآ ا مآةؤدةة رآووٕ سآيررو جآادووة ئ! يآإ ئيَآوة
ىةو بة روٕ و ر س يةنإ ْاريٓٔئ!...
 ) 16قور رةسةرتإ) دةرىَ ٖةر ئيَس ة رطةْة ْاوة و تيَيل ررب ئَ جا ئيرت خآ
دةمآآرٕ يآآإ خآ ْآآامرٕ  -ئآآةوة نيَشآآةة خ تاْآآة -ىآآوْيةنة ر تآآإ يآآة ر سآ يل
َةة ئةو رةر ار ْةتإ َ
ئيَوة ٖةر ناد ب ى نارو نردةوةة خ تإ وةردةمرٕ و ت ي
دةنريَ ةوة نة جار ٕ يةدْياد دةتاْهرد.
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ئآةّ ئايةتآة نورتاْآة ئآةّ ْيَو ْآة سآا در و ْة ئآةّ سآةد جياو ْآة يآة سآةرةتاة
سآآورةتةنةوة دةس آ نيَآآلةنا

سآآةرةتا رآآة يآآةى وبآآة ئيٓحآآا دةريَ آآة دو ٕ تآآا

سةرة اّ دةريَ ة دوو ْمة ٖيَري ٖيَم سةد بو وةى خ ة ناريَمر وة
ط

 :رة نة يَو دةووتريَ نآة رآة د ر درةخآ د ن بآر ريَ .ئاَا ةبآة رآ ئآةو

نيَوةة نة قورئإ ية بآويَٓى تآرد راسآو رآةرَوووة نآة يآة رةسآةرٖاتى َوسآاد
سآآآووة خآآآو ة َ ريَآ آ ) تارً نآآآاْى تآآآةور

َى ئآآآةو نيَآآآوة نآآآةؤ ةد
يآآآة نآآآاي

د رة يووة .
ديارة نةي ٖةو نة نةي ٖةو ة ب ة نةؤ ةناْة نة خآو ة مآةورة سآويَٓليإ
نآ دوخو

ر سةملاْلْى روود ويَهى مةورة مرْت نة دو تر راسو دةنةئ .

ن يَ ة ْوسر وةنةي نة ية نةرة نر وةناْآل ْوَاياْآة رةْطآة َةرةسآ تآةور
ريَآآ نآآة رآآ َوسآآا رةو ْآآة نآآر وة يآآة تآآارً ة تاي ةتآآل ْةخشآآيَٓر وة ىآآوْهة
نةيوةْآآآلة رآآآة نيَآآآوة طو و )ةوة ٖةيآآآة ٖآآآةروةٖا وتآآآر وة َةرةسآآ ييَآآآى يآآآوح
احملف ظ )ة نة ن يَب نةياَةناْى خآو ة مآةورةة تيآاد ناريَمر وةنآة يآة ريَطآةة
نَي ةَ ةر ْةوة ئار س ةة َرؤظايةتى نردووة ية سةرجةّ ْةوةناْل .
ىوْهة نةيوةسآ ة رآة ئاسآ ى دو ة خ يآةوة نآة رآا

يآة ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮊ

ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮊ دةنا ..
ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮊ يآآش دةنريَ آ ئاَآآا ة ريَ آ ر آ نة آآة) ٖآآةروةٖا دةنريَ آ
َةرةسآآ قي ًآآةة رريشآآ ةنإ ريَآآ يآآة ئامساْآآل نآآة نيَ ةَ آآةر يآآة بآآةوة
َيةر د)د ْاوة ٖيَٓاوة و دةرةرَويَ  :نابإ رةر نر َةوة ر ري
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نآآآة ٖآآآةر رؤ ة ذآآآةر ا ٖآآآة ر رريشآآ ة تآآآةو رى رآآآة دةورد دةنآآآا

رةبآآيَو يآآآة

خو نةرسآ ى خ يآآإ ئآآة اّ دةدةٕ ٖآآةروةنو ى آ ٕ رآآاوةرد ر ٕ يآآة سآآةر ةويآآل
آآر ّ) د ٖآآةروةٖا ْويَآآب خو نةرس آ ى

ط و اف)ة ري آ ) دةنآآةٕ يآآة ملسآآحل

دةنةٕ رومةة رةردةو َياْة ية ْويَبةناْياْل .
ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮊيآآآآآش َةرةسآآآ آ ئامساْآآآآآة نآآآآآة خآآآآآو ة مآآآآآةورة يةْطآآآآآةرة
ئةس آ يَرةنإ

ةويشآآو يآآة ْيَويآآل ر مرتآآووة ٖآآةروةنو رةرَويآآةتى  :ﮋﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ االنبياء
ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮊ دةنرآ َةرةس ييَى دةرياة نر ية ئاو رَي نة يةمةأل راسو
داةْى ئامساْةناْل مو اوة نآة رر و ْآى نآرة موبآادة تيَآل ْوَاياْآة
َطةيآآة يةسآآةر قآآودرةتى نآآةروةردمارة َآآة ٕ بآآاياْى راسآآهردْة ٖآآةروةٖا
رةي
ٖآآآآةروةنو يآآآآة سآآآآورةتى ي هآآآآوير)د

دةنآآآآرآ َةرةسآآ آ د مةسآآآآاْلٕ ريَآآ آ

رةرَويآآآآآةتى:ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ ي هآآآآآآوير و تآآآآآة :ناتآآآآآآآ نآآآآآة دةريانآآآآآآإ
د دةمةسئَ دةرٓة ئامريَهى ؤر مآةورة

ةرآة ح يآاخود دةنآرآ بآ يَهى تآر

ريَ نة ٖةر تى نةروةردمار خ ة ريم ْيَ !!
خآآو ة مآآةورة سآآويَٓل رآآة ٖآآةَوو ئآآةو بآآ ة مآآةورة َة ْاْآآة دةخآآو

دو ة

ئاَآآادةنردْى رآآة ٖآآ ي تآآا رآآاوةر رهآآةٕ نآآة  :سآآم ة نآآةروةردمارة تآآ ئآآةة
حمُآآآل  ) ئآآآةة ئيُاْآآآل ر ٖآآآةر ديَ آآآة دة د ة نآآآارر ٕ وة ٖآآآيى ٖيَآآآم ٖآآآيى
نةسيش ْاتو ْآ رةرة َ رطرَي .
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ريَطوَآآإ وبآآة قورئاْيآآةنإ ئآآةو َةرةس آ ة رآآة ب آيَو يَهى توْآآل يةنلنآآةرةوة
َهاْى خو ْةْا
دةمةيةْٔ ٖةس دةرمويَٓٔ خةي

ٖيى رةْاو بويَٓيَو بو ْارةٕ

نة نةْاة ر ر ةٕ ناتآ نة رةو بيَوةية وبة نًُاتى قورئإ دةدريَ رة مآويَى
َرؤظل آآ مةر ئةو نةسة خآاوةٕ ٖةسآ ريَآ آآآ ٖآةر ر يآة بآةويَو ُآر)ة نآورة
خطاب)  )ناتآ دةمةر رةْاو بارة َةديٓةد موآريس ى ئةو ئايةتاْة روو
ية َوسًَُاْيَهةوة ية بةو ْويَبةنةيل دةخيويَٓلْ ..ةي و ْى رة نيَآوة روةسآ آ يآة
َيآآآآل رآآآآة ديو ريَهآآآآةوة و وتآآآآى :سآآآآويَٓليَهة رآآآآة
مآآآآوآ دريَبةنآآآآةة د رآآآآة ة ناي
نةروةردمارة نة ة) ئةو ٖةرةبة يةر س ة ديَ ة دة َاوةيةى وةس ا دو يآى
َآآةوة يآآةى َآآاْت ْآآةخ ي نآآةو
مةر يآآةوة ر آ َاي

َهى سآآةرد ْيإ دةنآآرد
خآآةي

ْةياْلة ْى ْةخ بييةنةة ىى ية!!..
خ

ُر )نيَشرتيش موآ ريس ى ئةّ سآورةتة رآووة دةورة نردؤتآةوة يآة

ْويَبد خويَٓلويةتى جارة و ي ٖةرووة نَي ةَ ةر  )يآة ْويَآبد دةخيويَٓآل
ُر)يش ئةوةة دة ْى وةنو ئةو تةة دةنرد رةيّ يةو بةوةد رة تةو وةتى
َى ر نردر وة ٖآةَوو ٖةسآ
دي

ْةسآ ى خآ ة رآ و ينردرآوو ئآةويش خآ ة

َيل ئةو ناريطةرييةة يةسةر نرد نة نردة رآة تاي آة نآة رآة
نرد رة نرؤنى دي
سةْطيٓى توْلة ذةقيكةتى يةنسةرة نةيوةس رةو تةة نة رةرَويةتى
َآآى نَي ةَ آآةريش  )وةريطرتآآووة
نةيوةس آ رآآة سةرىآآاوةة يةنآآةّ نآآة دي
َى ئةو تة ئاَادةنر وة ر وةرمرتٓى رةيّ جطآة يآةو
رةرمةة مرتووة ىوْهة دي
َآآةتيَهيإ رآ نآيَش ريَآ وةنآآو ئآةوةة رآ
رةْطآة ذاي
َةناْل !!
تةو ّ ذةقيكى خ ة دةنا رة نرؤنى دي
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جا رةبوئَ راسو قياَة رةو بيَو ة داةْيَهى ترسٓانى تر رآا

دةرآةرَوَي

نة ئآةويش داآةْى تيَهضآووْى ئامسآاْى نآر يآة ئةسآ يَرة ٖةسآارةية ناتآآ نآة
يَرةو ور دةريَ وةنو بةن
نة

دةريا ييَرةوة ر ئةوآ رة رةردةو َى ٖآةروةٖا

نيَوة د َآة ر وة سآةخ ةنإ ناتآآ نآة سوى سآ أل دةرآٔ رةبآةراة رآةٖيَم

ئآآةَل يإ نيَآآلةنا

َطةيآآة يةسآآةر
روود ويَهآآى سآآآَاى سةرسآآورٖيَٓةرة رةي

ئآآآةوةة نآآآة نارةسآآآاتى مآآآةورة روويآآآل وة رةييآآآةنى مآآآةورة رةسآآآةر ئامسآآآإ
َى ئآةّ َرؤظآة رضآونة مممآٌ)
نيَوةناْل ٖاتووة جا ئيرت دةرآ ذآاي

و ة ىآ ٕ

ريَ ية رةر ْ ةر ئةّ روود وة سآَاى ترسٓاى َةترسيل ر ْةد ئ!
َة سآَانةد نة ٖيى ب يَو يةجيَى خ ة ْاَيَٓآ يةْيَو ئةو
جا يةْيَو ئةو جة اي
َلةتآةنيَٓآ ٖيَآري دةناتآة سآةر
نةبة سآَانة تةناْلةرةة نة ٖةَوو بآ يَو ٖةي
رَي اوةر ٕ رة بيَو يَهى توْل سآَاى ٖةرةبةة توْليإ َ دةنريَ ية يةٕ
َة سيَٓةرة رة ةررة ئةو ٖةرةبآةية رريآارة يةسآةر
ئةو تةة نة رايدةس ة ت ي
در وة ئة اَل ْيشى َس مةرة ٖيى ٖيَميَو ْاتو ْآ يآة رةر ْ ةريآل روةسآ آ .
ئةو رؤ ةة نة يةْطةرة ٖةسارة ئةس يَرةناْى ئامسإ تيَو دةىآَي

نيَوةنآإ

َلةتآآآآةنئَ رآآآآةَلو د دةرآآآآرئَ ئآآآآةوة سآآآآآَانييةنى
يآآآآة بآآآآويَٓى خ يآآآآإ ٖةي
رآٖاوتايآآة يةمآآةأل ئآآةو ٖةرةبآآةيةد ٖةَوويشآآو دةروخآآآ رةسآآةر رَي اوةر ْآآل
ئةو ْةة ناتى خ ة ية دْياد سةرمةرَى نارة نر نوض يارة مةَةرووٕ!!
َةيآآآة نر نآآآرة رةورآآآاوةرة نآآآوض رة ر ىآآآووْى سآآآةقة
ريَطوَآآآإ ئآآآةو ت ي
َطةر ْى سآةرمةرد ْة .يآة ر سآ يل ئآةو ياْآةة نآة
َسونةوتى َوبريو ٖاوةي
ٖةي
ئةو رة راوةر نوض ئةو ر ىآوْة سآةقةتاْة ئار سآ ةة دةنآا
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َ ةية دوورة ية ب ى مآرْت رايةخآل ر ٖآةروةنو َةيآةو ْيَو نآة رآةرآ
مةَة ماي
َةرةس َةية رها

ية رةة مةيشنت رة رؤخى دةرياد ْةريَ !!

جا ئةّ وةسفة ٖةَوو ئةو نةساْة دةمريَ ةوة نة دوورٕ يآة ئيسآلّ ئآةّ ر سآ ى
يةي نة

دةرنى ْانا َةمةر ئةو ْةة نة رةر ورد دير سةة رة ر ىووٕ

َهى سآآآةر ةوة دةنآآآةٕ وة
رةيسآآآةرة د سآ آ إ رة رآآآاوةرة ن َآآآةيْى خآآآةي
رآآآةر وردة دةنآآآةٕ يةمآآآةأل رة ر ىآآآووْى نآآآاى ريَطآآآةردة ئيسآآآلَل دةررآآآارةة
رووْةوةر رووْى ئادةَيم د آآ نة وةى َيو ْيَو و ية يةّ مةردووْةد آآ
َ ا ْةة نآة َيَآبووة َرؤظايآةتى
يةر س يل رة ر ىووْى ئةو رةيًةسوف تي ي
َ آلةٕ يآة
باْا يإ نيَوة دةنا ٖةروةنو ٖآةوأل ن بشآى َٓآل ٕ و يآة نآة ٖةوي
ر س ى يةنإ تيَ طةٕ!!
َ
وةنو بيهردْةوةة ٖاونيَشةيةنى َامتاتيهى ئاي

َيَهةوة نآة
و ية ية يةٕ َٓل ي

تا ة َارةنإ دةْاسآ!!
ئآةو ر سآ ى يآةة نآآة يآآة رة ر ىآووْى ئيسآآلَيل رووْهر وةتآةوة رةتاي آآة يآآة
قورئاْل رة بيَو يَهى ٖئَُ رووٕ رةٖيَم سادة قوأل يةمةأل ريرتةتآل نيَآو
ديَ ةوةرآ َاْورووٕ

ةمحة

َى خ ة
َ ة.ىوْهة ذةقيكةتى رةسةٕ قوي
ئاي

رةدةخاتةوة تةرسةة روْةوةر نةيوةْلة يةناْى ر رووٕ دةناتةوة ٖةروةٖا
نةيوةْآآلة مآآةردووٕ روْآآةوةر رآآة رةديٗيَٓةريآآةوة رآآة بآآيَو يَو نآآة مو آآاو
َآآة رآآآ سآآةر رآآٔ ْاتةو و ْآآةة نآآة
َيآآل رآآةدوور يآآةو ٖةوي
د َآآة ر و ريَآآ يةمةي
ئةس ةَة تةو و دروس رَي !
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يةر سآ آ يل ٖآآآةَوو بآ آ ةنإ يآآآة ٖةسآ آ ى َرؤظآآآل يآآآة رة ر ىآآآووْيل ْاريَآآآو
ْاتآآةو وة رةْطآآة رة ر ىآآووْة ىآآةوتةنإ ناريطآآةرييإ يةسآآةر ٖآآةريَ

يآآاخود

َة َرؤييةنإ رةيّ ناتآ نة مآوآ ريسآ ى قورئآإ دةريَآ يآة ٖآةر رارةتيَهآل
ٖةوي
نآآآة َةر قيآآآةتى ذآآآة دةنآآآا تيَي طآآآا

ٖةسآآ دةنآآآا ْآآآوريَهى يةسآآآةرخ

نيَآآوةريَهى د َآآة ر و ٖةيآآة نآآة ٖآآةَوو ب آ يآآةجيَى خ يآآل د دةْيَ آ

ٖآآةَوو رارآآةتيَو

ْرخآآى خآآ ة دةد تآآآآ ٖآآآةَوو ر سآآ يةنإ رآآآة ٖيَآآآورة د َآآآة ر وة خ يآآآإ ْوَايآآآإ
دةنة ٕ رةدوورٕ يآة بآًَة وة

ررووْآةوة ئةوسآا ٖةسآ دةنآا نآة دأل دةرووْآى

ئاسودةية ْاخى ٖيَورة ةقأل ٖمرة ديَٓيآا رآووة يآةو ذآةم ذةقيكةتآةة نآة رووْآة
ئيرت ييًََى دووديَى ْةَاوة ٖةَوو ب د َة ر وة يةجيَى خ يل .
َيَى خةريهى يارة مةَةٕ ية رةر ْ آةر مرْطيآل ْيإ
َهى دةي
ٖةروةٖا وررةة خةي
تآآآةْٗا رآآآة ياْى دْيآآآا نةىآآآى ؤر نآآآةّ مرْطآآآى دةدةٕ رآآآة د خو يآآآةناْى دأل
َيٓةوة رةنردْةوة نة ئيسآلّ
دةرووٕ رة خ خةريو نردٕ رة ييَهل ْةوة ييَه ي
ؤر مرْطيإ نيَلةد .
َهآآة دةنآآا نآآة ىآ ٕ خ يآآإ
جآآا ئيُاْآآل رة د َآآة ر و ناتآآآ نآآة سآآةيرة ئآآةو خةي
سآآةر مةرّ نآآردووة رآآة ب آ ى رضآآوى رآآآ ْرخآآةوة مرْطآآى نيَآآلةدةٕ رؤىآآووٕ
َيَى راسو روود وة مةردووْيةنإ دةنةٕ!
تيايل دةي
ئآآةَيش تةَابآآايإ دةنآآا وةنآآو َٓآآل يْى رضآآوى ديَٓآآة رةرىآآاوة نآآة مرْطآآى
دةدةٕ رآة بآآةيٓى نيَهآآةنإ رآة رونآآة بوبآآة َردووةنآإ و دة ْآآٔ ئآآةو ْيش
َيإ رة مف وم سروود وتٔ
نةساْى يٓلووٕ دةريٓى نا رةسةر دةرةٕ يةمةي
دةَآ ياريإ يةمةأل دةنةٕ دةَيَهيش يارييإ نيَلةنةٕ!!
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يةر س يل ئايٓى نةؤ ة ئيسلّ و ية َرؤظ دةنا نة مرْطى رآل
بآ آ اْةة نآآآة بايسآ آ ةٕ مرْطيآآآإ نيَ آآآلريَ
خ يآآإ روْآآةوةر رآآةرةو ئاس آ يَهى رآآا دةرآآا

رآةو ئآاو

ٖةرر يآآآة ر ىآآآووْيإ دةررآآآارةة
وة ٖ نآآارة رآآووٕ ى آ ْيةتى

ىارةْووسيإ ر رووٕ دةناتةوة وةيَى رووٕ ر س

دروس يشآى ٖةيآة رآ

ٖةَوو ئةو نرسيار ْةة نة ية ْاخى ٖةَوو نةسل ية ! سةرةتاة رآووْى َآرؤظ يآة
نويَوة سةرىاوةة مرتووةئ َآٔ ر ىآى نةيآل رووّئ سآةرة اّ رآةرةو نآوة دةرآآ
رضِئ
جا ئةو وةيَاْآةة نآة يآة ئآايٓى ئيسآلَل ٖةيآة رآ ئآةو نرسآيار ْة ر ىآووْيَهى
دروس آ دةرةخش آَي ر آ نةيآآل رووْى َآآرؤظ رةتاي آآةتى روْآآةوةر مآآةردووٕ رآآة
َهو ئآةو يةنيَهآة
مش ى ىوْهة َرؤظ ب يَهى با ْية يةْيَو دروسآ هر و ْل رآةي
يآآآآةو ٕ ئآآآآةو تآآآآةة نآآآآة روْآآآآةوةرة سآآآآا ْلووة ئةَيشآآآآى دروسآآآ نآآآآردووة
وةيَل ْآآةوةة ئةونرسآآيار ْةي رآآة تآآةو وة رووْآآى دةناتآآةوة نآآة ئآآةّ روْآآةوةرة
ر ىآآآى نةيآآآل رآآآووة نةيوةْلييآآآةناْى رآآآة َرؤظآآآةوة نةيوةْآآآلة ٖآآآةَوو ٕ رآآآة
رةديٗيَٓةرة ٖةَوو ْةوة يةسةر ض رٓةَايةنة!!
جآآا ئآآةّ تةرسآآةنردٕ رووْهردْةو ْآآة ناريطآآةرة تآآةو ويإ ٖةيآآة يةسآآةر ئآآةو
ب اْةة نة َرؤظ ية ياْل مرْطييإ نيَلةد

ئاس ى نةسايةتى نآ رآةر

رآاي

َهاْى تآآرة دوور يآآة ئآآايٓى ئيسآآلّ
دةريَ آ  ..ئةوسآآا يآآة رةر ْ آآةرد مرْطآآى خآآةي
رضوى

و دةردةنةوٕ ىوْهة ئةّ دةيةويَ وجود رووْى مرْطآى خآ ة يآةّ

مةردووْةد رسةمليَٓآ

أل رآ رةسةر ب ة رضوى د خو ة يآة رضآوى

رآ ْرخةناْل نة ياريهةر و ياريضيةنإ نيَوةة سةرمةرَٔ .
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يةر س يل ياْى نةسو راوةرد ر ياْيَهى مآةورة َة ْآة ىآوْهة نةيوةسآ ة رآة
ئةرنيَهى مةورة مرْطةوة نةيوةْآلة رآةّ روْآةوةرة مآةورة رر و ْآةوة ٖةيآة
ناريطةريشآآو يةسآآةر ئآآةّ روْآآةوةرة رر و ْآآةوة ٖةيآآة ئآآةّ ياْآآة ؤر رآآةْرخرت و
َ آة يآارة و ة بآ ى رآآ رآةٖا رآآ
رةٖاد ر تآرة يآةوةة نآة رآة مةَآة ماي
ْرخةوة خ ة سةرمةرّ رها ..
َهى مرْطآى نيَآلةدةٕ يآة ىو رىآيَوةة
رةيّ َةخارٔ ؤررةة ئةو ب اْةة نآة خآةي
َ آآة مآآةث دةرْاىآآآ رآآة تاي آآة ناتآآآ نآآة
ب آ ى رآآآ ٖآآودة مةَآآة يآآارة ماي
رةر ورد دةنريَ يةمةأل ئةو ب اْةد نة راوةرد ر مرْطى نيَلةد

َكويوة
نة ٖةي

رة ر ىووْيةتى دةررارةة ئةو ئةرى د و ياْآةة نآة يةسآةريةتى نةيوةسآ ى
دةنا رة ذةقيكةتى رووْيةوة .
َةنةسآ
جا قور رةسآةر ئآةو دةّ رآةتاأل روخ اْضآياْةة يآةو رؤ ةد نآة رآة ناي
َل ٕ ر نيَضى دؤ ةن دةنرئَ رة بيَو يَهى توْل رآ رة ةيياْة وبةة دع)
تيَٗةي
َهى آارأل دةّ
َآةتيَهى توْآلة بايسآ ةة خآةي
َٓاْة رة نش ةوة ذاي
رة و تاة ناي
َةنئَ ريَآل ر
َ آة دةرةْآة سآةر د ْاىآً
رةتاأل ئةو ْةية نة دْيا ٖةر رآة مةَآة ماي
ْارٓ ةوة سةرْخ ْادةٕ تيَٓآارهرٕ ٖآةر ر يآة وةنآو ئآا ةأل يآة نشآ ةوة رآة توْآلة
َيآآإ نيَآآوة دةْريَ آ ٖآآةتا دةمةيةْريَٓآآة ييَآآو رة دؤ ةن ئةوسآآا سةر ةْش آ يإ
ناي
دةنرَي

نيَيإ دةوتريَ  :ئا ئةَة ئةو ئامر دؤ ةخةية نآة ئيَآوة راوةرتآإ نيَآى

ْآآةروو!! جآآا يآآة ناتيَهآآل ئآآةو ٕ يآآةو تةْطاْآآة ْاس آ رةد مةيآآإ خآآو ردووة رآآة
َيإ نيَوة دةْرآ ر ْيَو ئامرة دؤ ةن سةر ةْش دةنرئَ سةرن ْة
توْلة ناي
دةنرئَ رةٖ ة ئةوةة نة ناتى خ ة راوةريإ رآةّ نيَشآٗا
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نآآة خآآو ة مآآةورة يآآة قورئاْةنةيآآل راسآآو رآآةرَووة ر يآآة نيَيآآإ دةوتريَ آ  :ئآآا
ئيَسآ ة رآاي سآآةرْخ رآآلةٕ ورد ر ٓآآةوة  :ئآآا ئةَآآة ذةقيكةتآآة يآآإ ئيَآآوة ىآآاوتإ
ْاريٓآئ ىوْهة ئةو ٕ ناتى خ ة قورئاْيإ رة سيرر جادوو ْاودةررد رابآة
د خآ ئآآةّ دؤ ةخآآةة نآآة دةي يآآٓٔ دةخريَٓآآة ْآآاوة ئةَآآةي سآآيرر جآآادووةئ
يآآاخود ئةَآآة ذةقييكآآةتيَهى ؤر مآآةورة َآآة ٕ ترسآآٓاى سآآآَانةئ! يآآاخود
نويَر ييآآإ د ٖآآاتووة ٖآآةروةنو ى آ ٕ نآآاتى خ آ ة رةر ْ آآةر قورئآآإ نويَر ييآآإ
د ٖات وو آآ يةر س يل بيَو ة ئايةتآةناْى قورئآإ جيَطآةة سآةرْخ تيَر َاْآة
َهآة ريَ آاوةرة دةمويَمريَٓآآةوة رآ رآا رة قياَآآة
ناتآآ نآة ئآآةو خةي

رآةو بآيَوةية

سةرن ْة دةنرئَ ئايةتةنإ ذةقيكةتيَو ويَٓا دةنآا رآ ئآةوةة تآا ئآاو مآةؤدة
ْةرووٕ ررياة خ يإ رهةوٕ آآ
َ آآآةجارة يآآآة توبآآآو ْائوَيَآآآلة رآ ٖيو ييآآآإ
نابآآآإ دو ة ئآآآةو سآآآةرن ْة ماي
دةنا

دةرةرَويَ  :ئا ئةَة ئيرت دؤ ةخة دةرآ رضٓة ْاوة تيايل ررب ئَ ..

جا ئةوةة توبو رةيو ْةم ةتى ئاوةٖآا دةريَآ ئةوةْآلةة تآر ئآا ر َةيٓةتيآةناْى
ؤر دةرى رةوةة نة نيَى دةتريَ ئةَة ئآيرت رةبآو ت يآة خآ مر دةريآ يآإ خآ مر
ْاري آ ٖآآيى ىآآارةيةن ْيآآة تآآا ة دةرآآآ يآآة سآآوتإ ئآآا ر ئةبآآهة ةد يآآاْى
ٖآاو ر دةنآةي
رةردةو ّ رةسةر رةري د ٕ رة خ تآا دةمريآ يآإ قوردةنيَويآ
ىآآآوْيةنة ىآآآوْهة َاْآآآةوة رريآآآارة يةسآآآةر در وة آآآآآ نآآآاتى خ يشآآآى راسآآآى ئآآآةّ
دةرة اَة ر نر روو رةيّ مايَ ة نيَآى دةٖآا رآة ئةسآ ةَ دة ْآى ئةَآة ئآيرت
ناد ب ى نار نردةوةنآاْى خ تآة ىآوْهة نآاتى خآ ة؛ خآ ٖ نآار رويآ رآ ئآةّ
ذايَةتةة نة م ر ٕ سوى نردْى رةسةرد ْاية ..
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ئا رةو بيَوةية ئةو داةْة سآَانة ن تايى دَي

رةبو يةنآةَى سآورةتةنة رآة

نايإ دةما !!
*

*

*

ئيٓحآا رةبآآو دوٖآآةَى سآآورةتةنة دةسآ نيَآآلةنا
ٖةس

ْةس ةنإ ٖةية دةيآإ ورو يَٓآآ

بآآادة ْآآا

ْيةُةتآآةنإ دةنآآا

رةر ْ ةريآآآآآل نةَ ةرخآآآآآةّ ريَآآآ آ

ريَطوَآآإ ناريطآآةرة يةسآآةر

رةتاي آةتى ناتآآ راسآو خ بآى

نآآة ئةَآآة راْطةبآآةيةنة ذآآةم ْيآآة نآآة

يآآة

رةتاي آآآآآة نآآآآآة يآآآآآة دو ة راسآآآآآو داآآآآآةْى

سم ئةبهة ةة نر ية ْائوَيَلة رآ ٖيو يى ديَ :
ﮋ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂               ﮊ

 ) 17يةو بةوة تةقو د ر ٕ و ديٓل ر ٕ و خو ْاسإ ية ْيَو راخةناْى رةٖةبآ ى
نر ية ْا و ْيةُةتل ياْى نر ية بادة و ناَةر ْى و رةخ يارة دةرةْة سةر ...
َدآ آ ي و بآآآادَإ و نآ آةيف خ بآآآٔ رآآآةو ْآآآا و
 )18ئآآآةو رةخ ةوةر ْآآآة ؤر دي
ْيةُةتاْةة نة نةروةردماريإ نيَى رةخشيوٕ آآ ية ن بآو و تآة ر يآة خآو ردٕ و
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خو ردْآآآةوةة ٖةَآآآةج ر يآآآة ْآآآا و ْيةُآآآةتى نآآآة

ْآآآةديو يآآآة  ......يآآآة ......

ٖةروةٖا نةروةردمارة ئا يميإ نار س وْى ية سم و ئا رة ئامرة دؤ ةن .
 )19رآآآةردةو ّ نيَيآآآإ دةوتريَآ آ  :اآ آ ٕ و ا ْآآآةوة ْ بآآآى مياْ آآآإ ريَآ آ يآآآة
ناد ب ى ئةو نارو نردةوة ىاناْةة نة جار ٕ يةدْياد ئة اَ إ دةد .
 ) 21جآآآا يآآآة ْيَآآآو ئآآآةو رةٖةبآآآ ة و يآآآة بآآآويَٓة رآآآةر و خآآآ ي و ر وةناْيآآآل
رةخ آآآةوةر ٕ رآآآة نآآآةَا ئيسآآآر ذة بآآآاْيإ د د وة يةسآآآةر نورسآآآى و قةْةرآآآة
ر وةنإ

ياْى نر ية بادة رةسةر دةرةٕ يةمآةٍَ ئآةو ذ رييآة ىآاو مةبآاْةد

نة نردوَأْ رة ٖاوسةريإ .
 )21جا ئةو ْةة نة ئيُإ و راوةريإ ٖيَٓاوة و ْةوةناْيشيإ يةدْياد رة ئيُإ
و راوةرة د َة ر وةوة بويَٓيإ نةوتٔ ئيَُآة ْآةوةنإ دةمةيآةْني رآة راو ْيآإ و
رةيآآآةنرت بآآآاديإ دةنآآآةئ جآآآا وة ْآآآةرَي يآآآة ناد بآ آ ى نآآآارو نآآآردةوةة ٖآآآيى
َهو نًة ْمَةنإ ر
يةنيإ نةّ رهةيٓةوة آآ رةي
ٖةرىةْلة ٖةر نة

َٓل دةنةيٓةوة
ة نًة رةر ةنإ رً

رارَ ةة نارو نردةوةة خ يةتى...

 )22جا ية رةٖةب ل رةردةو ّ رةٖرةَةْليإ دةنةئ ية سفرةو خو ْى ر وة رة
َيآآوةة جآآو ٕ و رآآة تآآاّ و ٖةَآآة جآ ر يةمآآةٍَ م بآ ى ْاسآآهى تاي آآةتا نآآة ئاَآآادة
نر وة رة دةٖا بيَو ة رةتاّ و رةية ة يةو بيَو ةة نة ئةو ٕ ذآة ة َ دةنآةٕ
 )23 .جار جار رةٖةب يإ ر خ بى ياتر ية ئاٖةْطة تاي ةتيةناْل ناسى نآر
يآآة بآآةر رى تاي آآة يةيآآةنرت دةس آ يَٓٔ رآآة دوور يآآة رةر آارة ْارآآةجىَ و يآآة ريَآآم ر
َي .
َي و نةي
َس و نةوتى ٖةي
نردْى يةنرتو ية قسةو ٖةي
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ٖ ) 24ةروةٖا َٓآل يْى ْاسآو و جآو ٕ و ْآا د رة تاي آة

خ يآإ سآةرد ْيإ

دةنةٕ و دةسآ يآة ًَيآإ دةنآةٕ ومور آارة جآو ٕ و سآرودة رآةتاّ دةىآريَٓٔ
ْةديوٕ.

َيَى َرو رة ْاو سةدةرى نة
ئةوةْلة قةبةْطٔ دةي

 )25جا رةبيَو يةو ئاٖةْطة خ بة رةوة دةرةْة سةر نة سآةرد ْى يآةنرت دةنآةٕ
و ٖةْآآليَهيإ دةىآآٓة ة ٖةْآآليَهيإ و راسآآى يآآاْى دْيآآا دةميَرْآآةوةو ويَٓآآةة
رةر ارة جو ْةناْيإ ْيشاْى يةنرت دةدةٕ .
َئَ :ية ر س يل سونا
 )26نابإ دةي
نآاتى خآ ة يآة دْيآاد يآة ْآاو نآة
ذسامبإ ر

ر خو ناريَهى ىانُإ نرد رآةوةة نآة

و نآارد رةسآ و َيٗرةرآإ رآوئ ٖآآةروةٖا

تى خو و قياَة دةنرد .

 ) 27ئيَس ة ئةوةتة خو ة مةورة رةخيَرة ميَر و ة رةمحةتى َ نرديٓةوة و ية
َى خآ ة رةٖرةَةْآآلة نآآردئ و يآآة سآآم ة دؤ ةخآآى ر وة نآآر ئآآا ر ئيَُآآةة
رآآة ي
نار س .
 )28يآآة ر سآ يل ئيَُآآة نآآاتى خآ ة رآآة دٍَ و رآآةنوٍَ ييَآآى دةنار يٓآآةوة ئآآةويش
ْائوَيَآآلة ْآآةنردئ رةر سآ ى ئآآةو خو يآآة تيَهآآى خآآاوةٕ ىآآانةة رآىَ سآآٓور و
س و َيٗرة رر و ْة.
*

*

*

ية ر س يل داةٕ راسةنإ ياتر يةو ْا
ٖةس آ ى نيَآآلةنرَي

ْيةُةتاْة دةدويَ نة رة ٖةس ةنإ

يآآة سآآةرةتاوة ٖةس آ ةنإ دةدويَٓيَ آ

ر دةنيَشآآيَ رآآ ىآآيَبوةرمرتٔ يآآآة ْآآآا

دأل دةرووٕ ْآآان

ْيةُةتآآآة َادديآآآةنإ يةونآآآةرة نآآآانى
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َآة رةي دْيآا
جو ْى ريَطةرديل ية رةر ْ ةر ئةو سم سةخ اْةة نة خآاوةٕ دي
نةرس ةنإ راسيإ نر و مةؤدةة رووٕ ..
ىوْهة ٖةر دوورةنةريَمة ية سم ة دؤ ةن نة نيَشرت را
ؤر رةْرخآآآة يآآآة ناتيَهآآآل نآآآة جطآآآة يآآآةوة رةٖةبآآ

نر رة أل ْيةُةتيَهى
راخآآآة ر وة نآآآر يآآآة ْآآآا

ْيةُةتةناْيشآآى يةمآآةأل ريَ آ ئ رةخ آآةوةر ٕ يةونآآةرة بآآادة ناَةر ْيآآل ٕ رآآةو
رةخششة رآ سٓور ْةة نة نةروةردماريإ نيَي ةخشيوٕئ
نةؤ راييآآإ َ دةنريَ آ

رةونآآةرة ريَآآمةوة نيَيآآإ دةوتريَ آ ا آ ٕ ا ْآآةوة

ْ بو مياْ إ ريَ ئةَة ناد ب ى ئةو نآار نردةو ْةتاْآة نآة جآار ٕ يآة دْيآاد
ئة اَ إ دةد ريَطوَإ ئةو ريَممرتٓةي خ ة ية خ يآل ْآا

ْيةُآةتيَهى ؤر

َٓلةوة ية يةٕ تآى نآةروةردمارةوة
رةْرخة رةتاي ة ناتآ ية يةٕ َةقاَيَهى رً
ئةو موتارةيإ ئار س ة دةنريَ ..
ئيٓحآآآا راسآآآى نآ آ ر ن رووْآآآةوةناْيإ بآ آيَو ة د ْيشآ آ ٓيإ دةنآآآا يةسآآآةر
نورسو قةْةرة ر وةنإ نة رةونةرة ريَهونيَهى د ْر وٕ ر ئةوةة راوةرد ر ٕ
ْآآاو رآآةْاو رآآة ديآآل رة رآآر ٖاو ةَاْآآةناْيإ يآآإ رر يآآاْى ر روردويآآإ يآآة ٖآآةَإ
ناتل بادرنب.
ٖاوسآآةر ْيش يآآة ذ آ رة ىآآاومةي ية يآآةٕ خآآو ة مآآةورة نآآر وٕ رآآة ٖآآاودةّ
َيإ يةونةرة جو ْى بةْت ب خيل ٕ ىاو رآ
َيإ رة ٖاوسةر ذةيي
ٖاوةي
َٓاررٕ ئةَآآةي رآآةْرخرتئ ْيةُةتآآة ن آة َآآرؤظ رآآةة َ
آآةيرة ٖاوسآآةر ْيإ ٖآآةي
دةناتةوة.
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نابآآإ ريَآآم قآآةدرد ْى ٖآآةْطاويَهى تآآريش دةى آيَ ة ن آيَش ئآآةويش رآآةوةة نآآة
ْآآآةوةة ئيُاْآآآل ر ٕ رةبآآآل رٕ يآآآةو ْآآآا

ْيةُةتاْآآآةد و يآآآةو نآآ ر ئاٖةْطاْآآآةد

ئآآآآآآآةويش دةريَ آآآآآآآة ْيشآآآآآآآاْةيةنى تآآآآآآآرة مرْطيآآآآآآآل ٕ قآآآآآآآةدرد ْى مةرىآآآآآآآى
نردةوةناْيشآآيإ ْةماتآآة ئاسآ ى نآآار نآآردةوةة رآآاو ْى ناريَمناريآآإ يآآإ ْآآةوة
خو ْاسةناْيإ رةيّ ىوْهة راوةرد رٕ ئةوة نًة نايآةة ْآةوةنإ يآإ رآاو ٕ
د ْارة يَٓرَي

َهو نًة نايةة ئةَإ رةر دةنريَ ةوة يآة ٖآةَإ ناتآل خآو ة
رةي

مآآةورة ذسآآاب رآ نآآار نردةوةة ٖآآةر تآآانيَهيش دةنآآا

َى ئآآةو تآآة
رآآةيّ رآآة ي

ٖةَوو ٕ دةمريَ ةوة..
نابآآآإ راسآآآو ْآآآا

ْيةُةتآآآةنإ رةردةو َآآآة رةخ آآآةوةر ٕ ىآ آيَب يآآآة خآآآو ردْى

ج رةٖاَيوةة جآو ْى تآاّ خآ ي رآ ٕ خآ ي داآةٕ جآو ٕ دةرآةٕ ٖآةروةٖا
يوةنآآآإ جآآآو ْرتئ بآآآيَو ة م بآآآ ى

يةسآآآةر سآآآيٓى دةرآآآرة ر وة يَآآآر

ئاَادةنر ويإ نيَشهةي دةنريَ نة ؤر ذة ة َ دةنةٕ رة ئيش يٗاوة ْ بو
دةنةٕ ئيٓحا ج رة بةر ريَهيإ نيَشآهةي دةنريَآ نآة وةنآو آةرةم بآةر رى
دْيا ْية رهةوْة وريَٓة قسةة ٖةيةم َةيآةم رآ ْى ْآاخ ي رآوو رهةْآةوة
َهو بآةر ريَهى نآاى ريَطآةردة جار جآار
ٖةسنت رة موْاٖو تاو ٕ ىآةن نإ رآةي
ر خ بو ية دةس ى يةنرت وةرة دةمرٕ ية ٖةَإ ناتل و ْيَهآى رووخآ ي
نآآاى ريَطآآةرد داآآةٕ جآآو ٕ رآآةردةو ّ سآآةرمةرَى خمَآآةتهردٕ ريَممرتٓيآآأْ
َيَى َرو رة بار وة نة
ٖةردةي

ْةديوٕ ئةو ْيش ئةوةْلةة تر نةي ٖةو

ر ْآآةنإ آآآآ نآآة ٖةَيشآآة رآآةردةو َٔ آآآآ خ آ ي سآآا مار دةنآآةٕ دأل دةرووْآآى
راوةرد ر ٕ خ ي دةنةٕ.
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جا ئيرت ر سا ْلْى نةي ٖةو يةنى تةو و خ ي يةرار ٖةْلآ جار راسو
دْيا

ياْى ر روردويإ را

دةنةٕ ٖةَوو ْيش رآيًِ َيُآ رة نآار نردةوةة

خ يآآإ نيَيآآة يةسآآةر دة مآآاة نيَشآآهةوتووتر يآآة د تآآا بآ آآآآ ْيشآآاْى دؤسآ إ
رر يآآآإ ئاَآآآادةروو ْى دةدةٕ وة رآآآا
دةس ةرةرنردْى ئةّ ٖةَوو ْا

يآآآةو ٖ نار ْآآآة دةنآآآةٕ نآآآة رآآآوو رآآآةٖ ة

ْيةُةتة رآبوَارة وة ئةو ْٗيَٓى يةة نة رآوو

رة َايةة ئةّ ٖةَوو خ بو ر رو ردْة ئآةّ ٖآةَوو ناد بآ ة رآةْرن ْاو ةيآة
ئآآةويش رآآةوةة نآآة ئآآةو رةخ ةوةر ْآآة يآآاْى دْيايآآإ رآآة وريآآايى رآآردة سآآةر
ٖةَيشآآة يآآة خآآةَى ئآآةوةد رآآووٕ نآآة نآآارآ ْةنآآةٕ نآآةروةردماريإ َ يآآم ر آآآ
ذسآآآارى جآآآلة)يإ رآآ قياَآآآة دةنآآآرد دةترسآآآإ يآآآةوةة نآآآة رآآآةروو ةردة
بآآةرَة رة رآآة خمَآآة نآآةروةردماريإ رطآآةٕ دةترسآآإ ي آة ييَثرسآآيٓةوةة ئآآةو
تة ية ناتيَهل نة ية ْيَونة

َةتل ٖيَُٓى ٖيَآورة
نارياْل رووٕ نة ية رو ي

َآةتإ نآة ؤرجآار دةريَ آة ٖآ ة
َةتآة رآة يآاْى دْيآا ْةخةي
ٖةية ئةو ٕ رآةو ذاي
سةرمةرَى و نة َرؤظ قياَة رةر َ ي رها

ئةو ناتآة ئآيرت ئآةو ٕ بايسآ ةة

ئآآآةوة رآآآووٕ نآآآة نآآآةروةردماريإ يآآآة سآآآم ة ةٖآآآر وة دؤ ةن رياْثاريَميَآآ

ئآآآةو

سم يةة نة ٖةَوو جةس ة د دةمرَي وةنو ةٖريَهى ناريطةرة نوبٓلة!
َى خآ ة ناتآآ نآة
َآ ٖةر ئةو تة دةياْثاريَمآ يةو سم ية رة رةخشش رآة ي
رةي
ر ة دةرنةو ئةو ٕ رة نرد ر مور ار سةملاْليإ نة تةقو د رٕ ترسآو سآم
َل ٖةرووة جا ئيُاْل ر ٕ ئةوة دة ْٔ ئةوةي
رة اْلْى خو ة مةورةيإ ية دي
نآآة ٖآآيى نآآة

رآآة نآآردةوةة خ آ ة ْاى آيَ ة رةٖةب آ ةوة َةمآآةر رآآة أل نآآةرةَى

خو يى ريطريَ ةوة ىوْهة نردةوة ٖةر ئةوة دةسةمليَٓآ نة خاوةْةنةة ٖةْآلآ
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َى د وة نآآةَآ خآآ ة َاْآآلوو نآآردووة ذآآة ة يآآةو رةخششآآة خو يياْآآة
ٖآآةوي
نردووة رةوةي خ ة بايس ةة رة أل رةخششةناْى خو ة مةورة نردووة..
جا ئةو ْة يةمةأل تر

ريُيإ ية خو ة مةورة تةقو د رييإ رةردةو ّ دؤ آاو

َٓيآآآارووٕ
َيشآآآيإ نآآآردووة دي
ْآآآم ة رةنوي

ْيوياْآآآة نآآآة نآآآةروةردمارة َآآآة ٕ

ىآآانةنار ىآآانةخو ة يةمآآةأل رةْلةناْيآآل ٖآآةروةٖا رةسآآ

خآآاوةٕ َيٗآآرة

نيَيإ..
ئا رةو بيَوةية ْٗيَٓآى ئآةو رةخ آةوةرة ريَمد ر ْآة دةردةنآةويَ نآة رآة ض بآيَو
ٖ ناريَو ئةو َةقاّ نًة ناياْةيإ رةدةس ٖيَٓاوة.
*
جا ئيَس ة نة ٖةس
يةنةَآآل

راسآآى ْآآا

*

*

ْةس ى َرؤظ ٖةس ى رة قاَضى سم نرد ية ن نًة ئايآةتى
ْيةُآآةتى رر و ٕ ٖةَآآة جآ رة رآ نآآر يآآة ن نًآآة ئايآآةتى

دوٖةَآآل وة ئاَآآادةيى تيَآآل دروس آ رآآوو نآآة رآآة ٖآآةَوو ٖةس آ ى مآآوآ ريس آ ى
َيَو ئايآآةتى نآآور
ر سآ يةنإ ر آآآ  ..ن نًآآةة دو تآآر رآآة ن َآآةي

خيَآآر ْاذآآة ٕ

د دةمريَ آآآةوة ر سآ آ يةنإ يآآآاتر رووٕ دةناتآآآةوة بآآآويَٓى وةسوةسآآآة مآآآرآ
َيَو نرسآآيارة رةخٓآآة ئآآاَيَم
نويَرةنآآاْى ْآآاخى َآآرؤظ دةردةنآآةويَ  .رآآة ن َآآةي
حتل )ة رةٖيَم نة ٖةرنا َرؤظ موآ ريس ى دةرآ خ ة ر ْامةيَ :
ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ

 )29جا ئيرت ت ئةة حمُل  ئآةة ئيُاْآل ر رآةردةو ّ راسآةناْى ئيُآإ و
َهى رة مشآ ى ريَٓآةرةوة
ديٓل رة و رةْل يةتى رةة دةورورةر رة تاي ةتى و خةي
ىوْهة ت رة ٖآ ة ْآا و ْيةُآةتى نةروةردمارتآةوة آآآ نآة رري يآة يآة رآةو رآاوةرة
يةندو ْاسآآى و رةرىآآاو روْآآى دةررآآارةة دْيآآاو قياَآآة آآآآ رآآة دوريآ يآآةوةة نآآة
َضى ري يإ ةقٌَ و يري ية دةس د ريَ !!
راي
َ آئَ :مو يآآة ت آ بآآا ةي و ىآآاوةرئَ نآآة
 )31جآآارة و ٖةيآآة خآآو ْةْاسآآإ دةي
َردٕ يةخة رطرَي و ن تايى رة خ و نةياَةنة ريَ !!
َ آىَ :تآآا ر تآآإ دةنريَ آ ىآآاوةرو ٕ رآآٔ ريَطوَآآإ َٓآآيش يآآة
 )31ت آ ي نيَيآآإ رً
مةَي إ ية ىاوةرو ْيل ّ .
 )32رابة ئةو ْة ةقٌَ و يريإ رةرَاْيإ نيَلةد نة ئةو ٖةَو ررو ريآاْوة يآة
قورئآآآإ و يآآآة نَي ةَ آآآةرَإ رطآآآرٕ و ئآآآاو د يآآآةتيإ رهآآآةٕ يآآآإ ٖآآآةر خ يآآآإ
نةساْيَهى س ةَهارو س ةّ نيشةٕ و ْاياْةويَ نةيرةوة ية ر س يةنإ رهةٕئ!
َي ةسآ ووة
َئَ :ئةّ قورئاْة ٖةر حمُآل  خآ ة ٖةي
 )33ياخود ٖةْليَهيإ دةي
َهو ئةو ْآآآة نةسآآآاْيَهٔ
و د يربآ آ ووة!! ْآآآةخيَر ئةو ْآآآة ٖآآآةَوة روخ اْآآآة رآآآةي
ررياريا ٕ د وة نة ٖةر راوةر ْةٖيَٓٔ!! ٖةْلةَ ية ْآةراَاْى ئآةّ سآةردةَةي ئآةو
قسةية دةنةٕ!!)
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 ) 34دةة ئةمةر و ية خ ئةو ْيش قسة ٕ و ييَم ْٔ دةرا ئآةو ْيش ن يَ يَهآى
وةى ئةّ قورئاْة د ريَبٕ و ريٗيَٓٓة َةيل ٕ ئةمةر ر س دةنةٕ.
ى رآآآوْى
 )35رابآآآة ئةو ْآآآة رآ آ رآآآة ْانةْآآآةوة ئايآآآا ٖآآآةر و يآآآة خ ياْآآآةوة رآآآةر َ
رةديٗيَٓآآآآآآةر و دروسآآآآآ هر ويَو ٖاتوْةتآآآآآآة نايآآآآآآةوةئ! يآآآآآآإ خ يآآآآآآإ خ يآآآآآآإ
دروس هردوةو خ يإ رةديٗيَٓاوةئ!
 ) 36رابآآآآة د خآآآ ئةو ْآآآآة ئامساْآآآآةنإ و ةوييآآآآإ دروسآآآ هردووةئ! ٖآآآآيى
َيَ آ
س آ ةَهاريَو تآآا ئيَس آ ا ْآآةي و ْيوة ب آ ى و رً
َيَ
رً

ئةمآآةر نةس آيَهيش ب آ ى و

َٓيآا ْآارٔ و
َآةّ) نةىآى ئةو ْآة ٖآةر دي
ئةوة رة بيَ و ْاتةو و دةدريَ آة قةي

َل َة ر و ْارٔ ية رةر ْ ةر ئةو تآة رةديٗيَٓآةرو ئآةو نآةروةردمارة دروسآ هارو
دي
جو ْهآآارة رةْانةْآآةوة نةىآآاو دةنةْآآةوة ئآآةّ ٖآآةَوو روْآآةوةرة دةَيَهآآة ٖةيآآةو
يةخمَةتياْل ية ).
 )37رابآآة د خآآ ئةو ْآآة مة يٓآآةة ر م و رؤ يآآةناْى نآآةروةردمارة ت يآآإ
رةدةس ة يإ ئةوةية نة دةس ةيتيَهى رىَ سٓوريإ ٖةيةئ نآة ئآاو دةويَرٕ يآاخى
رٔ و ية سٓورة دةرىٔئ!
 ) 38يإ نةيبةيةنى تاي ة و ٖ ناريَهى مرْطيإ رآ خ يآإ د رآني نآردووة تآا
نيايل سةرنةوٕ و موةَ ريس ى ْٗيَٓى يةناْى ئامسآإ رآنبئ! دةرآا ئةمآةر ر سآ
َطةيةنى ئابهر نةيل رهةٕ ئ!! ئةوسا ًَةجةرةَ رهةٕ!!
دةنةٕ رةي
 ) 39نةة ئآةوة ر سآ و رةو يآة نآة نضآإ ْآةوةة خآو رآٔ و نآور ْيش رآ ئيَآوة
ريَآ

رةَآآةرجيَو رآآةٖ ة ْةراَياْآآةوة خ يآآإ يآآة نضآآإ ريَآآم رٕ!! رآآةيّ رآ خآآو ة

مةورة رةرةو ة دةريٓٔ!!)
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 ) 41يآآإ ئةوةيآآة د و ة نآآرةَ و نارةيآآإ َ دةنآآةي

تآآا ر يَ آآة رآآاريَهى مآآر ٕ

َٓةسوريَ ئ!
رةسةرياْةوةو ر يإ ٖةي
 )41يآآإ ئةوةيآآة نآآة خ يآآإ بآآارة ة ْٗيَٓآآى و بآآار وةنأْ و خ يآآإ دةتآآو ْٔ
ىارةْوسى خ يإ ياد ب رهةٕئ! يإ رريارو نيَشٗاتةنإ رة دةس ئةو ْةئ!
َُاْإ رآةيّ
 ) 42يإ دةياْةويَ ْةخشةو نيلْيَو د ريَبٕ د ة ئيسلّ و َسآوي
َآةة
َيإ خاوة ناررو خو ْةْاسآإ خ يآإ نةوتوْةتآة ْآاو نآيلٕ و د وو تةي
خةياي
خ ياْةوة نيلْةناْيإ رةسةر خ ياْل دةبهيَ ةوة .درةْت يإ وو).
 )43يإ ئةو ْة و رة دةنةْةوة نة خو يآةنى تريآإ ٖةيآة جطآة يآة تآى
نانى و ريَطةردة ر
ٖةَوو ئةو نة

)

تى خو ية يةو رةو راوةرة ىةوتاْة ئةو تة رة دوورة يآة

و ب اْةة نة ئةو ٕ دةيهةْة بآةريو و ٖآاوة ٍَ رآ ئآةو تآة رآىَ

ويَٓةية.
 )44خ ئةمةر ية سةر ئة اَى ياخى روٕ و د ْياْل خو ة مآةورة رةييآةنيإ
رآ رٓيَريَآ يآآة ئامساْآآةوةو رو رآآة ةوة ريَآ

َآآة
َآئَٖ :آآيى ْيآآة نةي
ْآآةراَإ دةي

ٖةورةو ْيش تة سةريةى!!
*

*

*

ئيٓحا رةّ رةرَاْة رآةّ رةخسآ ٓةوةية يآاد وةرة روودةناتآة نَي ةَ آةر  )تآا
َهآة
رةردةو ّ ريَ يةسةر نارة نةؤ ة رآآ ئآةدةرى رةر آار ْابآةيٓى ئآةو خةي
ْايآآةرارة سآآاردة ْةناتآآةوة نآآة دةَيَآآو رآآة نآآاٖني دةَيَهآآى تآآر رآآة ب آ َي

يآآإ

َآئَ نآة مو يآة ناٖيٓآةنإ يآة بآةي اْةنإ سآوود
ٖةردوو ْاو ْات رةنةة نآ دةي
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وةردةمآآرٕ بآآةي اْيش يآآة ٖةْآآلآ نآآة

دةسآآ دةوةبيَٓآ بآآيَ ى دةنآآا

َئَ يإ بآَي !! رآة ذسآارى ئآةو ٕ
بةي إ ٖ نارة دوو يةْةية ناٖيٓى نآ رً
دةس رؤيش ووة!!
ٖةَوو ئةّ ْاو ْات رة ْاذةقةبيإ ر ية َ دةْا يةرآةر ئآةوةة نآة ذةنةسآارووٕ
سةرسآآآاّ رآآآووٕ يآآآة رةر ْ آآآةر قورئاْآآآةوة نآآآة َو حيمةيآآآةى رآآآوو بآ آ ى و يآآآإ
ْةريس وو رةَةرجآ ئةو ٕ رةْاوراْت رووٕ ية د ربآ ٓى بآيةر قسآة راسآل
جآآا ىآآوْهة ْةياْلةويس آ رآآاوةرة نآآآ رهآآةٕ نآآة ية يآآةٕ خآآو ة مةورةوةيآآة
نآآة َى ئآآةو تةيآآة دةمآآةر ٕ رةيآآإ دةنآآردةوة نآآة سةرىآآاوةيةنى تآآرة ر آ
َ ةسآنت ىآآوْهة يآة د ربآ ٓى َرؤظآةوة دوورة رآآةر ورد ْآانرآ يةمآآةأل قسآآة
ٖةي
مور ارة ئةو ْل ر ية رة ْاذةم دةيآاْو  :دةسآ ى جٓ نآةة تيَل يآة ناٖيٓآة
يةو ْآآةوة ريَآآر دةريَآآ

يآآإ سآآآاذة جادومآآةرة ئآآةو ٕ يارَآآةتى دةدةٕ يآآآإ

با ةة جٓ نة ريَرة دةنا

يإ بيَ ة ناريطةريى بةي اْى ية سةرة

ئآةّ

مور ارة سةيرةة ريَردةنا !!
َآى
رةر س ى قسةيةنى ْارةو روخ اْيَهى بآاخل رة ٖآةر ر يآة خآو ة مآةورة دي
نيَ ةَ ةرةنآآآةة دةد تآآآةوة ناريطآآآةريى ئآآآةو روخ اْاْةيةسآآآةر دةرووْآآآى رضآآآوى
دةناتةوة رةة دةخاتةوة نة ئةو رةٖرةَةْلة ية ْا

ْيةُةتى نةروةردمارة ية

ناٖني رووٕ بيَ ى يةوة ؤر ؤر دوورة .
ٖةروةٖا ْارة ييش دةردةرريَ رةر ْ ةر ئةو روخ اْةبيإ نة مو ية با ةة رة
يةنلييإ دةو نة را خ مررني تا َردٕ يةخةة نآآ دةمريَآ
ية دةس ى!!
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ٖةر ر يآة يآة ٖةرةبآةيةنى َاْآاد رد رآة نَي ةَ آةر  )دةرآةرَويَ

نآة نيَيآإ

َآآآ  :ئيَآآوة خ آ مر رآآٔ َٓآآيش يةمآآةأل ئيَآآوةد خ آ دةمآآرّ نابآآإ دةردةنآآةويَ
رً
سةرة اّ رة قا

نآآ خ مرييةنآةة رآةرةو سآةرنةوتٔ

ى نآ تآةو و دةريَآ

دةرنةوتٔ دةي ا !!ئ يآةو سآةردةَةد نياوَآاقويْى قآورةيش رآة خآاوةْى خآةوٕ
ْاو ةد دةنر ٕ نة ئاَآا ة رآوو رآ يآرة ذيهُآة رآة قا
نارورارد ر ية قورئإ تاْةيإ َ دةد

آل ٕ يآة رآةريَهردْى

ية خ يإ خةوْةناْيإ رابة؛ ر ىى

َويَسآ ةيإ د ة يةمآةأل د ْآايى
ئاو د رة ئيسلّ دةوةسنت رآة َآةرجآ ئآةو ٖةي
يريل ٖةرر ية نرسياريَهى تاْةد ريإ ئار س ة دةنا  :ئايا ئةو وةسآفاْةة نآة
َويَسآآ آ اْةة نآآآآة دةيطآآآآرٕ يآآآآة
ئار سآآ آ ةة حمُآآآآلة  )دةنآآآآةٕ وة ئآآآآة و ٖةي
سآآآآةرة اَى رةنردْآآآآةوةة قآآآآوأل ييَهل ْآآآآةوةة ير ْةد يآآآآة يآآآآاخود ئةو ْآآآآة
نةساْيَهى س ةَهارٕ ذساب ر

ةقأل

يرة ْانةٕئ!!ديارة نرسآيارة يةنآةّ

تاْة تةبةريَهى ما ْلةية نرسيارة دوٖةَيش ت َةت ارنردْيَهى ريسو نةرة
َويَسآ آ ة ْادروسآ آ
ديآآآارة ئةو ْآآآة بايسآ آ ةة يآآآةنيَو يآآآةو ت َةتاْآآآةٕ يآآآةو ٖةي
موَاْاوة يةياْل !!
يةر س يل دةَلريَبة ئةو ْة مةيش ة ر دةيةى نة نَي ةَ آةر  )ت َآةت ار رهآةٕ
َيلةرةسآ آ ٖآةر
رةوةة نة ئةّ قورئاْآةة دةخيويَٓيَ آةوة رآة سآةرياْل خآ ة ٖةي
َيَهآل دةرآو قسآةة و رآة
ر ية قورئإ رة توْلة ناأل رةّ ت َةتةوة دةْيَآ يآة ذاي
دةّ رياْل ْةٖاتاية رةيّ ئةو ْة رآآ راناْآة ئآةو قسآة ْآارةو

َآئَ
ْاَ يآة دةي

ىوْهة دأل دةرووٕ ْاخيإ ئيُإ راوةرة تيَل ْية مةر ئةَاْة ذةقيكآةتى
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َٓيآآآا رووْايآآآة نآآآة دةسآآآ هارة ٖآآآيى َرؤظيَآآآو ْيآآآة
قورئاْيآآآإ رٓاسآآآياية دي
حمُل)يش  )نةسايةتييةنى ر س ط

ئةَيٓة ب ى و ْاق ييإ ْةدةو !!

َيآآإ يةذةقيكآآةتى ئآآةّ قورئاْآآة تيَٓامآآا
رآآةيّ َآآةخارٔ دي

َطآآةة
ٖآآةر ر يآآة رآآة رةي

و قيةى حتلة)يإ دةنا نآة روناَآايى ْايطريَ آة خآ :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﮊ نةو تة را ئةو ْيش رارةتيَهى و د ريَبٕ ئةمآةر ر سآ دةنآةٕ  .يآة
ر سآآ يل ئآآةّ حتلة)يآآة ىآآةْلةٖا جآآار دوورآآارة ر تآآةوة يآآة قورئآآاْى نآآةؤ د
ْاذآآة

ْاَ نآآاْيش ٖةَيشآآة دةسةوسآآإ رآآووٕ يآآة رةر ْ ةريآآل روْةتآآة رآآاوة

قورة

قة ةّ يةرةر دةَيآل ئآةّ حتلة)يآةي تآا رؤ ة قياَآة رةردةو َآة

ٖةَوو راوةقورةتةنإ ية رةر ْ ةريل دةسةوسأْ.
ديارة ئةّ قورئاْة ْٗيَٓى تاي آةتى خآ ة ٖةيآة ٖةرنآة

مآوآ ريسآ ى دةقآةناْى

دةرآآآآآآآآآآآ ’ يآآآآآآآآآآإ دةخيويَٓيَ آآآآآآآآآآةوة ٖآآآآآآآآآآةتا نآآآآآآآآ آيَش ئآآآآآآآآآآةوةة رةبآآآآآآآآآآوئَ
حا )ةناْل رطةرآ ٖةس دةنآا دةسآ ةو ة د ربآ ٓةناْى رآة

سةر سيُة

بيَو يَهى تاي ةتى د يلةمرَي

ٖةس دةنا نة ية نش ى و تاناْآةوة بآ يَهى

تآآر ٖةيآآة نآآة رآآة ٖآآمر ئآآاوة تيَيآآلةما
ْةس ل دةر يَ
نيَآآآآلةنا

بآ يَهى تآآر ٖةيآآة نآآة رةسآآةر ٖةسآ

ية ناتى موآ ريس ى قورئاْل ٖةْلآ نة

رة رووْى ٖةسآ ى

َةتآآآآة بآآ آ يَهى
ٖةْآآآآليَهى تآآآآريش ْارووْآآآآة يآآآآإ رآآآآةيّ ئآآآآةو ذاي

َٓةمر ئابهر ية!!
ذاباٖةي
ئآآةو ناريطةرييآآةة دةر آ رةسآآةر ٖةسآ

ْةسآ ل ئاسآآإ ْيآآة سةرىآاوةنةة

ديآآارة رهريَآ  :ئايآآا يآآة تآآويَى د ربآآنت دةسآ ةو ةناْيايةتىئ يآآاخود يآآة و تآآا
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د خو يةناْيآآآل ئ يآآآإ يآآآةو سآآآاية ويَٓاْآآآةة نآآآة ْيشآآآاْى دةد ئ يآآآاخود يآآآةو
ناريطةرةية تاي ةتى يةد ية نة وبة ئايةتةناْى قورئإ ية ٖةَوو ب يَهى تر
جيا دةناتةوة ياخود ٖةَوو ئةَاْةية نيَهةوةئ يإ ب يَهى ترة ديارة ْةنر و
ْة ْر وةئ
ئةَآآةي ْٗيَٓآآى يةنآآة يآآة تآآويَى ٖآآةَوو دةقيَهآآى قورئاْيآآل ٖةسآ ى نآآآ دةنريَآ
ٖةرنة

موآ ريس ى دةرآ ٖةس ى نآ دةنا

نابإ ية سةر ْسةرة قورئاْآل

َآ دةي ةخشآآآى رآآآةو نةسآآآاْةة نآآآة رآآآة وردة سآآآةر ى
َآآآلةقوي
ْٗيَٓآآآى ؤر ٖةي
دةدةٕ ييَهى دةدةْةوة رةة يوَ دةنةْةوة ئةوسا رة تآةو وةتى ٖةسآ دةنآةٕ
نة ر ىآووْيَهى ر سآ

دروسآ

نةسآةْل يآة ٖةسآ

ْةسآ

دٍ دةرووٕ

رآآآة ٖ بآآآياْل دروسآ آ رآآآووة دةررآآآارةة خآآآودة َآآآرؤظ رآآآووٕ ٖآآآةرووٕ
رةتاي ة دةررارةة ئةو تةة نة ٖةرىى ٖةية ’ جآ دةس ى قودرةتى ئةو تآة
ناى ريَطةردةية.
بآآآاياْى راسآآآة ئآآآةو بآ آيَو ةة نآآآة قورئآآآإ نآآآةيرةوة دةنآآآا رآ آ رآآآةرنانردْى
ر ىووْيَهى دروس
بيَو يَهى تاي ة

تةو و يآة َرؤظآل نشآ دةرةسآ آ رآة دو ْآلْى رآيرتة رآة
نة ية موتارة ٖيى َرؤظيَو ْاىآ !!

قورئآآآإ دةيآآآةوَي يآآآة ٖآآآةَوو يةنآآآةوة مآآآةَارؤة دأل دةرووْآآآى َآآآرؤظ رآآآل
ىارةسةرة مرر ةناْى وةى بارة يةى رها

ية ٖةَوو م بآة ْيطايةنيآةوة يآة

رو ْطآآآةة بآآآارة يى تآآآةو ويش رآآآة ٖآآآةَوو ْٗيَٓآآآى يآآآةناْى ريَٓويَٓيةناْيشآآآو
مشآ آ طة ٖاوسآآآةْت ٖآآآاو ئاٖآآآةْطٔ ٖةَووبآآآيإ يآآآة ئاسآ آ يةنى رووٕ رآآآة
َيَهى ئاسآ يى ئار سآ ةة َآرؤظ دةنآةٕ نآة ٖآةرميم يآة نآارة َآةردوّ ْاىآيَ
ٖيًَ
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ٖيى نا ية يةى بيَو د ْاَيَٓٓةوة  ..يآة يآةى ئاسآ ا ْاوةسآنت ٖةَووم بآة
نةْاريَهيش ْامرْةوة ٖاوسةْطى رآةردةو َيش رآة رةٖآايى ْانآاريَمٕ نآة نآةّ
ؤرة ناريطآآآةرة ْآآآةرَي يةسآآآةرة يآآآاخود يآآآادةرةوة نآآآةّ رةوة نآآآور
رةوة قورئإ رة بيَو يَو ريَهدر وة نة ْاريَهى د رووْى تيَل ْية ْة ية رٓآةَا
سةرةنيةناْيل ْة ية يل رةبةناْيل .
ئةّ ديارد ْة ويَٓةيإ ْٗيَٓى يةنى نةْٗاْة ْهو َ ْانريَ ٖ ..ةر ئةوةبة نآة
قورئآآاْى نردؤتآآة َو حيمةيآآةنى رةٖآآا يآآة ٖآآةَوو سآآةردةَةناْل ئةَةي نةسآآآ
د ة ْاوةس آ نة ريَمة خ ة ٖةس ةناْى رطرآ ريَم يآةو ذةقيكةتآةة نآة رآة
َيَهآى
َى رووْى رطريَ نآة يآة رةردةَيآل رآةرنا رآووة ٖآةرنا رآة دي
توْلة قوي
ناى د َة ر وةوة روة تيَهرد ..
نةو تة مةر راوةريإ ْية را رةرَايشيَهى وةى ئةّ ريَٓٔ مةر ر س دةنةٕ ..
ئآآةّ نرسآآيارةة دو يآآى يآآة ذةقيكآآةتى رآآووٕ نةيآآل رووْيإ يآآة دْيآآاد يةخآآةيإ
دةمرَي

نة ئةويش ذةقيكةتيَهى ئابهر ية نة

ْاتو ْآآ خآ ة َ رل يَ آةوة

َةة ر رهةٕ دةرآ ٖةر ًَهةىى ئآةو رآة ر ر سآ ية
ْاب و ْٔ ييَهل ْةوةة ٖةي
رٔ نة قورئإ راسو دةرآةرَويَ

َهآة
نآة ئآةويش رري آى يآة يآةوةة نآة ئآةو خةي

سةرجةّ دروس هر و ٕ خايل دروس هاريَهيإ ٖةية نة يآة ْآةرووٕ ٖيَٓآاوْى رآ
سةر م رةناْى رووٕ’ ئةويش خو ة مآةورة و تآاى تآةْٗا نآاى ريَطآةردة ئآةو
ية نيَشآيةوة ْيآة دو ٖةَيٓآة نآة

ٖةر رووة ٖةر دةريَ يةنةَيٓة نة

ية دو ة ئةو ْية ئةوة ئةَأْ نة دروس هر وة دةس ى قودرةتى ئةو تةٕ.
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يةر س آ يل رآآووْى َآآرؤظ رآآةّ ب آيَوةية نآآة سةرىآآاوةيةنى ْآآةريَ

َهآآة
ئآآةو خةي

ٖةرةَةنى ية خ وة نةيل روورٔ ب يَهة يةمةٍ ريرتة

يريل نيَو ْايةتةوة ْة

خآآو

ْيآآة ىآآوْهة دةرآآآ يآآإ

نآآةّ ْآآة ؤر نيَويس آ ى رآآة َوجادةيآآة رآآا

خ يإ خ يإ دروس نردرآآ نآة بآ ى و ْآةوتر وة ٖآيى دروسآ هر ويَهيش
َآ يإ دةس يَهى رة تو ْا
ْايً

ْا د ْا رةدة ٖيَٓارٔ..

نة ئةَة ذةقيكةتيَهآة نآة قورئآإ ىآةْلةٖا جآار رآة بآيَو ة جآ ر و جآ ر راسآو
َهآآة دةس آ هار دروس آ هر وة
رآآةرَووة  ..ئآآةويش ئةَةيآآة نآآة سآآةرجةّ ئآآةو خةي
خو وةْآآلة تآآآاى تآآآةْٗإ نآآة ٖآآآةرميم بآآآةريو ٖآآاوةأل ٖاوتآآآاة ْيآآآة نآآآة
رةبآآل رة ْانآآا يآآة دروس آ هردْل نةو تآآة ْارآآآ ٖآآيى نةسآآيش رثةرسآآرتآ يآآة
رو رة نةروةردماريَ ى رةْل يةتيل جطة يةو تة ئةَآةي رآة ر موتآاريَهى
رووٕ سادة رآ نيَى نةْاية ٖةروةٖا رةرةْطاريإ دةريَ آةوة رآةوةة نآة ئآةو
تة ئامسإ

ةوة ٖةية ئةوةتة دروسآ هر و ْى ئابآهر ٕ رابآة د خآ ئآةوة

ئةو ٕ دروس يإ نآردووٕئ خآ خ يآإ رةديٗيَٓآةرة خ يآإ ْآني ٖآةروةنو ىآ ٕ
ئةو ٕ رةديٗيَٓةرة ئامساْةنإ

ةويش ْني ..

َيَآآ آ  :ئامساْآآآآةنإ
ديآآآآارة ْآآآآة ئآآآآةو ٕ ْآآآآة ٖآآآآيى يريَآآآآو ْاي

ةوة خ يآآآآإ

رةديٗيَٓآآآةرة خ يآآآأْ يآآآاخ رآآآةرآ دروسآ آ هار يآآآة خ ياْآآآةوة آآآآآ رةريَهآآآةو آآآآآ
َئَ :ئيَُة دروس هارياْني
دروس ووٕ ريَطوَإ ْة ئةو ٕ ْة نةساْى تريش ْاي
ئةوةتة ية رةر ْ ةر رة رةر ىآاوياْةوة ٖآةٕ رةر سآ ى نرسآياريَهى يٓآلووة
وةيَى دةوَي !!
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خ ئةو ْة ناتآ نرسياريإ َ دةنريَ  :نآ ئامسآإ
َ آئَ :
َٓياييآآةوة دةي
دي

ةوة رآةدة ٖيَٓآاوة رآة

) رآآةيّ ئآآةّ ذةقيكيةتآآة ئةوةْآآلة يآآإ رووٕ ْآآةروو نآآة

ئاسةو ريَو يةسةر دأل دةرووْيإ د رَٓي

َٓةر رآ دةسآ ةرةرنردْى
وة ر يَ ة ناي

رة راوةريَهى ر ةو رووٕ ئابهر ..
ئيٓحا نرسياريإ ييَلةنا ية ئاس يَهى خو رتر ية راسو رةديٗاتٓى خ يإ يإ
ئامساْآآآةنإ

ةوة رآآآةوةة نآآآة نرسآآآياريإ َ دةنآآآا  :ئايآآآا ئآآآةو ٕ خآآآاوةْى

مة يٓآآآةة ر م رؤ ة يآآآة ٖةَآآآةج رةناْى خآآآو ة مآآآةورةٕئ ئايآآآا رةخشآآآني
ْةرةخشني ةرةر قا ْخ رةدةس ئةو ْةئ
خآآ و ْيآآآة

بآآ ى و بآآآيإ ْآآآةوتوو ئآآةة نآآآآ خآآآاوةْى مة يٓةناْآآآةئ نآآآآ

ناررةدةس ةئ ساَاْةناْى نةروةردمار رةدةس نآ ية و ة نآ يةئ!
قورئإ دةرةرَويَ  :مرتٓةوة رر و ٕ رووْى ر م رؤ ة ٖآةر رآة دةسآ خآو ة
مةورةيآآآة ريَهدآآآةر رةريَوةرآآآةرة سآآآةرجةّ نار رارةناْآآآةو ٖآآآةر رآآآةّ بآ آيَو ة
ييَهل ْةوةيآآة رآآةريَوةرردْى نارورآآارة مآآةردووٕ ييَآو دةدريَ آآةوة يآآةرووة رآآر و ٕ
نآآردٕ يآآإ مرتٓآآةوةة ر م رؤ ة يآآاخود رآآةريَوةرردٕ ريَهدس آ ٓى ٖآآةَوو
ب آ ةنإ آآآآ نآآة ٖآآةر ٖآآةَووة رةدةس آ خآآو ة نآآةروةردمارة آآآآ دو ة ئآآةوةة نآآة
ئابآآآآآآآهر ية ئآآآآآآآةو ٕ خآآآآآآآاوةْى مة يٓآآآآآآآةنإ ْآآآآآآآني ٖآآآآآآآةرميم دةسآآآآآ آ ةيتى
رةريَوةرردْةهاروراريشيإ ْية!
ئيٓحآآا نًة يآآةنى تآآر يآآة نرسآآيارنردٕ ديَ آآة خآآو رةوة دةنرسآآيَ  :ئايآآا ئةو ْآآة
َ ووْى ئآةّ
ٖ ناريَهيإ رةدةسآ ٖيَٓآاوة تآا مآوآ ريسآ رآٔ يآة سةرىآاوةة ْآا ي
قورئاْةئ!
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َيَ  :نآة ئآةو خآ ة ررسآ ادةية نآةياَى خآو ة
يةر س يل حمُل  )نيَيإ دةي
مةورةة نيَلةما  ..وة ئةّ قورئاْآة ْآاو رآة ْآاو رآ ة ْآا أل دةريَآ ية يآةٕ خآو ة
َٓلة يةناْةوة نةىى ئةو ٕ ررو ة نيَٓانةٕ رابة ئةو ٕ نةيآبة
مةورةوة ية رً
َٓيإ يةوةة نة حمُل ْ )يطاة ر ْانريَآ
آآ ئاساْس ريإ آآ ٖةية دي

ذآةم

َطةيآةنى ئابآهر يةسآةر ئآةو ر و
َيَ ئ دةرآا ئةو ْآة رةي
جياو ة يةوةة نة ئةو دةيً
َطةيآآآةنى رآآآةٖيَم نآآآة ناريطآآآةرة يةسآآآةر دأل
رآ آ ىآآآووْةيإ ريَٓٓآآآة َةيآآآل ٕئ رةي
دةرووْةنإ ٖةرَي

ْاىارة ررو ٖيَٓاْيإ رها .

ئةَآآةي ئاَا ةيآآة ر آ ناريطآآةريى قورئآآإ رآآةمةٖيَٓاْيإ ناتآآآ نآآة رآآة ئايآآة
َطآآة ج ر ج رةنآآإ يةخآآةيإ دةمريَ آ نةىآآى رودةنةْآآة خ يآآإ د يآآةتى
رةي
دةنةٕ!!
دو تآآر وةيَآآى مور آآاريَهى ْآآاق ي رآآآ َاْايآآإ دةد تآآةوة نآآة ر آ خآآو ة مآآةورة
َيإ رةسآآ ووة نآآة مو يآآة رريشآآ ةنإ ْآآةوةة ئآآةو تآآةٕ َيَيٓةبآآٔ ر يآآة
ٖآآةي
رةبيَو يَهى ر س ةوخ وةيَيآإ دةد تآةوة تآا رآة تآةو وةتى بآةرَة ر ريسآو
رٔ ناتآ نة روو رةو ٕ دةرةرَويَ َ :ةمةر خو ة مةورة تةْٗا خاوةْى نضآاْة
نور ْيشى ر ئيَوة رريارد وةئ!
رةتاي ة ناتآ نة ئةوْةراَاْة نضيإ رة َرؤظى نًة دوو د دةْآا تآا ر دةيآةى نآة
ئةمةر نيَيإ روتر ية نض إ رآووة يآةد خا روخسآاريإ رةي د دةمةسآا خ يآإ
دةخو ردةوة رةيّ بةرَة ر ْارٔ نة نضإ ر خو ة مةورة رةرةو دة ْٔ!!
ر ية ييَرةد خو ة مةورة دةيةويَ يةسةر رٓةَاة د ب ْةري ى ْآارةو ة خ يآإ
رآآآةمةيإ ريَٓآآآآو تآآآا بآآآةرَة ريإ رهآآآا ئآآآةو روخ اْآآآة رل تآآآةوة رةرووياْآآآل
ٖةرىةْلة روخ اْةنة قسةيةنى رآ ْرن ْارةو ية !!
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ئآآةو ٕ راْطآآةو ة نَي ةَ آآةريإ  )سآآةخ
رآآآاْطى دةنآآآردٕ رآ آ ٖيل يآآآة

سآآةْطني ر آوو يآآة ناتيَهآآل ئآآةو

رةرْاَةيآآآةنى نآآآاى ريَطآآآةردو ٖآآآيى ناد بآ آ

نريَيةنيشآآآى َ ْةدةويسآآآنت رآآآاد خةر جيشآآآى يةسآآآةر د ْآآآةدةْإ دةرآآآو ؤر
رآآآةجو ْى نيَشآآآو يإ يآآآة خآآآاوةْى ئآآآةو رةرْاَةيآآآة نردرآآآا يآآآإ ٖآآآيى ْآآآةرآ رآآآة
بيَوةيةنى جو ٕ دةس يإ نيَوة رٓاية.
َويَس ى ْايةراريإ دةمرَي
ٖةر ر ية رةخٓة ية ٖةي
َةمةر ت ئةة حمُل  )د و ة نريَيآةنى ؤر

دةرةرَويَ :
َياْآ سآةْطني
َ نآردووٕ ن ي

نردووةئ ية و قةيشل ْةنرآ ْة ةر َة رآة سآةرد ناْآلووٕ نةو تآة موتآار
َويَس يإ ؤر ْابةئ ْايةرارة بةرَة ر دةرآٔ ناتآآ رآةو بآيَو ة يةخآةيإ
ٖةي
دةمريَآآ

دةيل تآآةوة رةسآآةرياْل ئ ئيٓحآآا رآآةرةْطاريإ دةريَ آآةوة نرسآآيار يآآة

ٖ نآآارة رووْيآآإ دةنآآا يآآةّ روْآآةوةرةد خ آ ئآآةو ٕ نةسآآاْيَهى سآآٓورد رٕ
رةبيَهى سٓورد ر يةّ مةردووْةيإ ر را

نر وة ؤر ب يآةو ٕ بآار وةية

تاي ةتآآة رآآةو تآآةوة نآآة رآآةديٗيَٓاوٕ بآآار وةة ؤر ٖةيآآة نآآة ٖآآةر خآآو ة مآآةورة
خ ة دةيم ْيَ

ئةو ٕ ٖيضى َ ْا ْٔ!!

َهآآة ؤر ىآآاى دة ْآآٔ نآآة بآآارة ة آآةيب ْٗيَٓآآى بآآار وةنإ ْآآني
ئآآةو خةي
دةسةيتيشيإ يةو رو رة ْية ٖةروةٖا ية ت َارمةة بار وةناْل ٖيى ب يَهيإ
ت َار ْآةنردووة!! ئآةوة ٖآةر خو يآة نآة ىآى رويَآ ت َآارة دةنآا

ْآة خشآةة

قةدةر ر رةْلةناْى دةنيَشيَ آآ ية ٖآةَإ ناتآل َرظآةنإ ئةونآةرة ئا ديشآيإ
در وةتآ آآ !!
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ريَطوَإ ئةو ْاتةة نة ةيب ْٗيَٓى بار وةناْى رةدةس ة ئامآاة يآة ٖآةَوو
ب يَهة ٖةر خ ة خاوةْى ٖةَوو ْةخشة نلْيَهة ئيرت ئةو ْة ىيإ رة دةس ة
ناتآ نة بارة ْني رة َةرجآ ٖةرىى ْةخشة نآلٕ نيلْآى ْاذآة ٕ ٖةيآة
ٖآآةَووة يآآة ت َارمآآةة ئآآةو تآآةد ٖةيآآة ئامآآاة ييَيآآةتى ٖةرىآآةْلة ئةو ْآآة و
رم ْٔ نة يآة ئايٓآلةد ٖةْآلآ بآ يإ رآ دةنريَآ
بآآا ةة و َاوةيآآةى خ َآآإ َآآةي

َآئَ نآة حمُآل )
يآاخود دةي

دةدةيآآٔ تآآا دةَريَ آ

نةياَةنآآةة ن تآآايى

نيَليَ !!
يآآاخود ئةو ْآآة خآآةريهى ْةخشآآةد ْإ ْةخشةسآآا ئ ر آ د يآآةتى نردْآآى ئآآةّ
راْطةو ة ْا ْٔ نة خ يآإ يآة را ْآةة ْةخشآةة خآو ة مآةورةد ٕ يآة دةسآ ى
قودرةتى قوتار ْارٔ
رابة د خ ئةوة ئةو ٕ ْني نة ٖةرىى خاوةْى ةيب ر ة رريارد وٕ ٖةر ئآةوة
ديَ ة ريَيإ ٖةر ئةو ٕ ْةخشة ويس ى خو ة مةورة رةسةرياْل نيادة دةريَ
رةتاي ةتى نة ئةو تة ىانرتئ ْةخشةسا

نلْل ْةرة.

رابآآآة؛ ئةو ْآآآة َةمآآآةر جطآآآة يآآآة خآآآو خو يآآآةنى تآآآر ٖةيآآآة نآآآة رياْثاريَميَآآ يآآآة
ْةٖاَآآآةتى نيَشآآآةناْى دْيآآآا ريَطآآآرة رهآآآا يآآآة نيآآآادةنردْى ْةخشآآآةناْى ..
يةر س يل نانى ريَطةردة س ايش به َةْلة بايسآ ةة خآو ة مةورةيآة
َئَ!!
َطةر ٕ دةيهةٕ دةيً
نة َوبريو ٖاوةي
باياْى راسة نة رةرريارد ْى ئةو نانى ريَطةردة دوورة يآة يآة ٖآةَوو جآ رة
َطآآةرة يآآةى ن تآآايى رآآةو رةخٓآآة ٖيَربآآة رةردةو َاْآآة ديَ آ
بآآةى ٖاوةي

نآآة

ناريطآآآةرة رآآآةٖيَم توْآآآلة رآآآووة دةريَآ آ آآآآآ يةسآآآةر دأل دةرووْآآآى نةسآآآاْى
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َطةيآةنى
ٖ بيار دأل يٓلوو آآ ىوْهة ٖةَوو موَاْيَهى خسآ ة روو ٖآةَوو رةي
َهى خس ة رةردةّ ر سآ ى رةو ٕ رآة بآيَو يَهى
ْادروس ى نوىةأل نردةوة خةي
َطةيآةنيإ
رووٕ ئابهر ٖيى ررورياْوويةنى رةدةسآ ةوة ْةٖيَشآنت ٖآيى رةي
نيَٓةَا.
ئيٓحا ذةقيكةتى سةرسةخ ى

ْيٓيآإ دةخاتآة روو ناتآآ

يٓاد خ رة ب

نة روورةرووة ذةم رةو يةنى دروس دةرٓآةوة وة نآةْا دةرآةٕ رآ سآادةترئ
موَآآآإ تآآآا ئآآآةو ئاسآ آ ةة نآآآة ئةمآآآةر سآآآم يإ يآآآة بآ آيَو ة ٖاتٓآآآة خآآآو رةوةة
َآئَ :ئآةوة
تابةرةرديَهل ية ئامساْةوة ر ريَ ر يةْاورردْيإ آآ رآ رآانٔ آآآ و دةي
َةنة رووة!! ئاو
َة ٖةورة نةي
نةي
ذةم رةو

ياْى نيَية :رةٖ ة سةرسةخ ى د و ري إ ر

رريارياْل نآة تةسآًيُى ْآةرٔ ْةيثآة يَرٕ مآةر

شآيَر يةسآةر

َئَ!!
مةردْيإ رَي ٖةروةنو خ يإ دةي
رةْطة ئةَةي ئاَا ةيةى ريَ ر رةسةرٖاتى قآةوَى آاد؛ ناتآآ نآة سآم يإ رآ
َآآة ٖآآةورة ويَر ْطآآةرد وتيآآإ :ئآآةوة ٖآآةورة رآآار ْى نيَيآآة
ٖآآا يآآة ب آيَو ة نةي
ر َآآإ رآآةيّ وةيَيآآإ در يآآةوة رآآةوةة نآآة ئآآةوة ئآآةو سآآم يةية نآآة نةيةتاْآآة يآآة
نيَشآآٗاتٓى ئآآآةوة رةبآآآةرايةنى توْآآآلة سآآآم يةنى رةئيَشآآآى نيَيآآآة رآآآة رآآآةرَاْى
نةروةردمارة ٖةرىى ب ة ويَر ْى دةنا
*

*

يةْاوة دةرا !
*

دو ة ئةوةة ئايةتةنإ يٓادة سةرسةخ يياْى ويَٓا نرد د يةتياْى ر ذآةم
رووٕ نآآردةوة سآآم ة خآآو يش رآآة ر سآآةرياْةوة ْميآآو ريَ آ
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نيَ ةَ ةر  )را دةس يإ َ رشو

و يإ َ ريَٓآ رآ ئآةو رؤ مآارةة نآة يآة

سآآآةرةتاة سآآآآورةتةنةد راسآآآو رآآآآةرَوو رآآآ ئآآآآةو سآآآم يةة نآآآآة يآآآة دؤ ةخآآآآل
ىاوةريَياْة را رةردةو ّ خ مر رٔ ىاوةريَى رةرَاْى ئةو نةروةردمارة رهةٕ نة
ىآاوديَرييإ دةنآآا

مرْطآى نيَآآل وٕ دةرآآا رآةردةو ّ تةسآ يرا

سآ ايش

َلةسآ آ آ ٖآآآةروةٖا يآآآة
سوناسآآآطو ريى دةررريَآ آ يآآآة رةياْياْآآآل ناتآآآآ نآآآة ٖةي
بةومار رؤ ماريشل ناتآ نة ئةس يَرةنإ ديار ْاَيَٓٔ..
ﮋ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﮊ

 )45و يآآإ َ ريَٓآآة ر آ ئآآةو رؤ ةة نآآة رآآةية خآآو يةخآآةيإ دةمريَ آ و وةنآآو
رروسهة نارةرايةنى رةٖيَم ييَيإ رل ٖةَويإ دةمرَي و ية ْاويإ دةرا ...
 ) 46ئةو رؤ ة ئيرت نآيلٕ و ْةخشآةو تو ْايآإ رريايآإ ْانآةوَي و سآةرنةوتوو
سةررر ْارٔ.
 )47ريَطوَآآإ ر آ س آ ةَهار ٕ سآآم ة تآآريش ٖةيآآة ريَحطآآة يآآةوةة نآآة جآآار جآآار
ر يإ نيَش دَي نيَش تيا ىوْى يةنحارة رآةيّ ؤررآةيإ ْارآأَ و ْآا ْٔ و
دةرنى نيَٓانةٕ ٖةس رة دةس ى قودرةتى خو ة مةورة ْانةٕ ية رود وةناْل )
 )48ئآآآةة حمُآآآل  تآآ ٖآآآةر خ مررآآآة يةرةر ْ آآآةر رآآآةجيَٗيَٓاْى رةرَاْآآآةناْى
َٓيارآآة نآآة يآآة يَآآر ىآآاوديَرة ئيَُآآةد ي ٖآآةروةٖا رآآةردةو ّ
نةروةردمارتآآةوة دي
تةسآ آ يرا و سآ آ ايش و سوناسآآآطو رة نآآآةروةردمار رهآآآة ناتيَآآآو نآآآة يآآآة
َلةس ي ...
بةوْويَب و رةرةرةياْةناْل ٖةي
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ٖ ) 49آآةروةٖا يآآة بةوماريشآآل ٖآآةر خآآو ة مآآةورة رثةرس آ ةو س ايشآآى ره آة
نآآآاتيَهيش نآآآة دْيآآآا روْآآآاى دةريَ آآآةوةو ئةسآ آ يَرةنإ يةرةرىآآآاو وٕ دةرآآآٔ ٖآآآةر
تةس يرا

َ لة ٖيى نا
س ايش سوناسى خو رهةٖ ..ةوي

ارٌَ ْةر َي ).

ئةَآآة ق ْآآا يَهى ْآآويَرتة يآآة ٖيَآآري نردْآآة سآآةريإ دو ة ئآآةوةة نآآة ٖةرةبآآةة
ييَهآآردٕ رآآة ٖآآاتٓى رؤ يَهآآى سآآآَاى ئآآةو رؤ ةة نآآة ر آو دةنريَ آ رآآة دة مآآاة
صور)د نيَش يٓلونردْةوةيإ ئآةو رؤ ة ٖآيى جآ رة تآةن ة ر يآةى رريايآإ
ْانةويَ

َهو ناتى نر
رةي

ر ْةَاوة ٖيى نش يو ْيَهيش ْية..
*

*

*

ئةو ٕ يةَرؤد يآة دْيآاد رآا خآةريهى نآيلٕ ميَآر ٕ نآيلٕ د ْآإ رآٔ رآةيّ يآةو
رؤ ةد ٖآآيى ْةخشآآة نيلْيَآآو رريايآآإ ْانآآةويَ

َهو رو ريآآإ ْيآآة رو ريآآإ
رآآةي

ْادريَ آ تآآا ْةخشآآة نآآلٕ نآآيلٕ رطيَآآرٕ ىآآوْهة ئآآةو رؤ ة سآآم يةنى سآآةخ
ر يإ ئاَادة نر وة ٖةرىةْلة ؤررةة ئةو ْة يةّ ر س ياْة تيَٓامآةٕ ْاياْآةوآ
تيَ طةٕ!!
نابآآإ رآآةّ ن تآآا ٖةرةبآآةية دةس آ رآآةرد رة س آ ةَهار ٕ دةريَ آ دو ة ئآآةوةة
رةتوْآآلة يآآة ٖآآةَوو يةنآآةوة رآآةمةة ٖيَٓآآإ ريَآآى ييَطآآرتٔ سةرة اَيشآآى
خس ة رةرىاويإ نة ى ٕ ية دوور ية ْميهةوة ىاوةريَياْة..
خو ة مةورة ية راسآو ئآةو ٕ دةريَ آةوة روو دةناتآة نيَ ةَ آةرة ريَآمد ر نآة دةّ
دريَب ْانانإ دةَ آا

روخ اْضآيإ ؤر ئآا رة دةوْيياْآل قورئآإ ئآاورة َ

دةد تآآةوة ئار سآآ ةة دةنآآا رآآ ئآآار َطرتٔ خآآ ة يآآة رةر ْ آآةر ئآآةو ئآآا ر
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ْاخ بياْةوة ية رةر ْ ةر راوةر ْةنردٕ خ رآش نردْياْآةوة ..خآ مرة يةسآةر
ريَ ا ة راْطةو ة تو ْى نر ية ئا ر َةيٓة

سثاردْى نار دةرة اَآةناْى

رآآآة نآآآةروةردمارة يآآآة ٖآآآةَإ ناتآآآل َآآآبدةة مرْطيآآآل ٕ ريَآآآمة نآآآةروةردمارة
ىآآاوديَرة خآآو يى ٖةسآ نآآردٕ رآآة ريَآآم خ بةويسآ ى ئآآةو تآآة نآآة دةسآ ى
نةؤ ة قآودرةتى دةٖيَٓآآ رةسآةر دأل دةرووْآى نيَ ةَ ةرةنةيآل  )تآا ّ
رريٓآآآةناْى سآآآاريَب رهآآآا

وة خآ آ مرة ر يَ آآآة ٖ نآآآاريَهى ْآآآا د ر يآآآة نيَٓآآآاوة

راْطةو د ىوْهة خ مرة ٖ نارة ر ريَم نيَم ْني :
ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ...ﰊ ﮊ ...ئاة نة دةس ةو ةيةنى سآةيرة! ئآاة نآة
ويَٓانردْيَهى ْاو ةية! ئاة نة ريَم نيَم ْيٓيَهى رةْرخة!
ئةَة نًة نايةيةنة ٖيى َرؤظيَو نيَى ْةمةيشآ ووة ئآةّ دةسآ ةو ة نآةؤ ة رآةّ
بيَو ة تةْٗا ئةجمارة ية قورئاْل ٖاتووة جياو ة ية ٖاوبيَوةناْى تر..
ر منووْة رة َوساة رةرَووة  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ طــه.
ﮋ...ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ طــه.
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮊ طــه.
َطةٕ ية ريَم نًةة تاي ة ..
ئةَاْة ٖةَووة رةي
رةيّ رة حمُل  )وتر وة  :ﮋ ...ﰂ ﰃﰄ ...ﰊ ﮊ ريَطوَإ دةسآ ةو ةيةنة
ريَميَهآآآى تاي آآآة دةمةيآآآةْيَ

سآ آ

ريَميَهآآآى تاي آآآة دةردةخآآآا

سآآآآآآيَ ةريَهى ْآآآآآآاو ة ْآآآآآآةرّ ْاسآآآآآآو دةد

آآآآآآآآ رةسآآآآآآةر دأل دةرووْآآآآآآى

نيَ ةَ ةرد ) آآ نة رة دةررريٓى َآرؤظ ويَٓآا ْانريَآ
111

سآآآاية

ر ظآةنردْى ئةسآ ةَة..
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َ آلةئ يآة يَآر
َةمةر تةْٗا يآة دوورةوة ئاَآا ة رهآةئ رآ سآاية سآيَ ةرة ٖةوي
ئةو ساية سيَ ةرةد تاويَو نشوو رلةئ .
جآآا يةمآآةأل ئآآةّ ٖةسآآ

َسآآ ة ئار سآآ ةة
سآآ ة نآآةؤ ةد نآآةروةردمارة دي

دةنا ر ريَ ا ة نةيوةْلة ٖةَيشة رةردةو ّ رآةو تآةوة  :ﮋ...ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ  ..رةدريَب يى رؤ ية ناتى ريَل رة يةوة
تآآا نآآاتى خآآةو جآآار جآآار يآآة بآآةو ريَل ريآآل يآآة رةرةرةياْآآل ناتآآآ نآآة رووْآآانى
ئةس يَرةنإ وٕ دةرٔ  .يةٖةَوو ئةو ناتاْةد رآو رة مآوآ ريسآ ى ٖةيآة رآ ئآةّ
سآآآ

َةتآآآة نآآآر يآآآة خ بةويسآآآ ى يآآآة  ..نآآآة يآآآة تةسآآآ يرا
ذاي

س ايشآآآى

نآآآةروةردمارة ئآآآا يمد خآآ ة دةريٓيَ آآآةوة تةسآآ يراتيش تويَشآآآووة ٖةسآ آ
َةناْة يةمةأل نةروةردمارياْل
نردْة رة ْميهى خو ة مةورة مف وم ة ْٗيَٓى دي
َآى خ بةويسآ اْى خآو ة مآةورة ىآ ٕ ريَآ ناتآآ نآة ٖةسآ
َى دي
جا ئآاخ ذآاي
دةنةٕ ئةو تة ئةو ْى خ ي دةوَي

ْميهة ييَياْةوة ئ!!

_________________
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮊ
[ الكهف ز
ثةروةردطارة لةاليةن خؤتةوة رِةمحةت و ميورةبانى تايبةمتان ثىَ ببةخشةو لة سؤزى
خؤت بةهرةوةرمان بكةو رِيَطةى رِزطارى و سةرفرازميان بؤ بسازيَهة لةم كارةماندا .
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