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بئخ ٚعششْٚرمُٛي اٌخ١ّخُ  َّ  ثالث

ئزَٔخ ٌُ رخشْع ٠ِٛبً ٌإلٌٗ ِّ َٓ و ّْ اٌٛط ! أ

ٌُٚ رُٕبِد ثججشٚرٗ 

.. ثً اٌعىظ

ذُ ثخثشاِد ِجشاَدبرٕب  َّ ٌّٛٙبً ثّٛد ٠ُض ُِ ٌّٛعبً  ُِ وبْ 

ُّٟ اٌشذ١خ  ران اٌٍج١ُت اٌج١ٍذُ، اٌغخ

َٓ إٌششاِد اإلخجبس٠ِخ، ٚاٌصذِف ا١ِٛ١ٌخ  ران اٌزٞ ٠ُضسوُش عٕب٠ٚ

اٌزٞ جعٍَٕب ُٔصبدُق اٌمُّبِخَ ٚاٌِم١بِخَ ِعبً 

ًَّ ِب أٔجت  ٌٓ ِٓ ُوثشح اإلٔجبِة ثبَد ٠خغُش و ٚط

 

 * * *

 

بئخ ٚعششْٚرزغبءُي اٌخ١ُ َّ :  أعئٍخَ اٌفبِدد١ٓحُ ثالث

ذزٌٚف ِٓ د١بح اٌالجئ، ٚاالثزغبِخُ َٔغ١ْذ طش٠مٙب ئٌٝ ثغشٖ؟  َِ ب اٌفشُح  َّ ٌِ
ًُّ ععُش األٚاِدَ؟  َِ ٠شرفُع د١َّٕب ٠م ب ععُش اإِلدَا َّ ٌِ

١ّزبً،  ُِ ُٓ ٠ع١ُش ثجبربً  ِب ثبٌُٗ اٌٛط

ٚصغبُسٖ ٠ٍعْٕٛ عمَف عجبءحٍ ث١ضبء؟ 

ِْ ثعذ؟  ًْ د١َّض إٌغ١ب ًٍ ٌُ رذخ و١ف ٌٗ أْ ٠غزش٠َخ ٚراوشحُ طف

ًُّ أسٚاِدٕب دفعخً ٚادذحً، ٚٔجىٟ ثُىبًء ٚادذاً؟  ٌّبرا ال ٔخغُش و

ب رٕزٟٙ اٌذشُة ثٛالدح دشٍة أخشٜ؟ َّ ٌِ 

ِس رارِٙب؟  ْٛ ّْ اٌذشَة فٟ ط أ أل

ُّ ٌّبرا اٌذُٚي رٕذّدُ ثعَضٙب اٌجعض فٟ ر٘بٍة ٚئ٠بة،  ث

طبٌء؟  ّْ ٌظ َٚش َّ رّبِبً وّغشد١ٍخ ٘ض١ٌخ، ِإٌّفُٙب أْش

ِس اٌفج١عخ،  ْٛ َْ إٌبُط فٟ ط ٌُ أْ ٠ىٛ إٌ ُِ وُ 

غخ؟ ِِ ! ٚاٌعذاٌخُ فٟ عزّزِٙب اٌذا

ب اغزَغٍْذ ثبٌثٛساد ٚاالٔزفبضبد _ ٌّب ٠جُت عٍَٝ األٚطبْ  ْٕذِغَش ٚرِض١ك؟_ وٍَّّ  أْ رَ
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ًِ رٍه اٌذشِة اٌضَِٔخخ َٓ ُخَص ، ٠ٕٚزشٟ ث١ ! سةٌّ ٠َُىخُّ

ثبَد صذ٠مَٕب اٌصبدَق اٌثبثذ  ٌس،ٌِٛد أثَشٌص غش٠ٌت عّىٟ

ٕعشِ  ُّ شإَٚجِ ُسٚصٔبِخُ اٌمذِس اٌ ِٓ ئٌٝ ٠َٛ اٌذشش حٌ َِ ِٓ ٚالدح اٌزى٠ٛ

ئّٕٔب أِٛاٌد أد١بء 

 ٗ َّ ٍْ أْو ٌْ فبسغخٌ ٌٍّٛد َعغجب ئّٕٔب صذٛ

ئّٕٔب ٚجٌٖٛ ِٓ أِرثٍَّخ َدٍض١ٔٚخ 

ُٓ فُْجٍَخٌ سخ١صخٌ،  ٚاٌٛط

ّٟ ٚج١ٕف اٌغ٠ٛغش٠خ،  ٚضذ١خٌ ُوجشٜ ِٓ ضذب٠ب اٌف١زٛ اٌشٚع

عبَسضٍخ ٠غشلْٛ اٌذجبَج، ١ٌأوٍْٛ ثٙب اٌذ٠ىخ ُِ ! َٚصشاِص١ِش 

ًَ األطفبي ًَ أطفئٛا لٕذ٠ ٓ فٟ لٕذ٠ َِ ٚ !

 ٔٙجٛا اٌذجَٛة، ٍِٚإٚا اٌج١ٛة

أِب أصذبُة سثطبِد اٌعُِٕك ف١أوٍْٛ اٌجََٕبدَق فٟ اٌفََٕبدق 
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بئخ ٚعششْٚرمُٛي اٌخ١ّخُ  َّ  ثالث

ذجٌٛط فٟ صِٔضأٍخ ث١ضبء  َِ  َُ ّْ اٌذٍ أ

ٕزصجٍخ ئٌٝ اٌعاُلء  ُِ ٚخٍَف أعّذحٍ ٚلِذٍخ 

بئخ ٚعششْٚرمُٛي اٌخ١ّخُ  َّ  ثالث

ٍٗ ٌٍٍّف ٚاٌذٚساْ ئخَ أٌِف ٚج ِِ َّٟ ٠ٍُّه  ّْ اٌششل ! أ

ٚال ٠غزط١ُع اٌزغٍَُّت عٍٝ االٔزذبة 

ًٍ ٌٍزفى١ش ٚاإلٔزبج َّٟ ٠ٍُّه أٌَف فع ّْ اٌغشث ! ٚأٔب أؤّوذُ أ

٠ٚغزط١ُع رجبَٚص االِزذبْ 
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فجٌش أدٌّش صائٌِغ 

َْ ٔجٛحٍ، أٚ ئششالخ  صٌٍٛة دٚ َِ
٠غٍُخُٗ ِخ١بٔبُد َخِٛٔخ ثٕٟ ِجٍذرٕب 

غزذ٠شحُ األر١ٔٓ  ُِ ِْٔت،  ٌْ ثغ١ضخٌ، ط٠ٍٛخُ اٌزَِٔت، وث١شحُ اٌز ُٗ ِجْشرَا ُّ ٠مزذ

أحَ ٚاٌضلضلخ  َِ أ َّ اَء ٚاٌضئ١َِش ٚاٌ َٛ ِّ ًَ ٚاٌ ًَ ٚاٌص١ٙ ٠خٕمْٛ اٌغ١ٍ

 ٍٚ ٠ش٠ذُ األعٕبَق ئ٠ٛاًء  ٔذٌش خب

َْٕذشاً  َِ ًِّ ث١ٍذ  ٠ش٠ذُ أْ رُعٍٝ وٍّخُ هللاِ ثجعً و

أسٚاٌح غشلْذ فٟ لُعش ٔظش٠ِخ أسخ١ّذط 

 ٌَ جثثُٕب أسلب

 ٌَ مبثُشٔب أسلب َِ
 ٌَ ٕب أسلب ُّ ِخ١



 ٌَ ٠ّٛ٘برُٕب أسلب

 ٌَ مب٠ضزُٕب أسلب ُِ
ثٍذٌ ٠ٍُٙث ٚساَء األسلبَ 

ٌَ ال اخزالَي ف١ٙب، ٚال ادزالي  أسلب
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