
 سدقلا يف
يثوغربلا ميمت                          

اهُروسو يداعألا ُنوناق ِرادلا ِنَع     انَّدَرف بيبحلا ِراد ىلَع انْرَرَم
 نَيح ِسدقلا يف ىََرت اذامف      ٌةَمْعِنَ يِه امبُر يسفنل ُتْلَُقف
اهُروَُزت
اهُرود ِبْرَّدلا ِبِناَج نم ْتََدب ام اذإ          هَلامِتحاُ عيطتست ال ام َّلُك ىََرت
اهُريِضُي ِبايِغلا ُّلُك الو ُّرَسُت     اَهبيِبَح ىَقَْلت نَيح ٍسفن ُّلك امو
اهُروُرس اهيلع ٍنومأمب َسيلف     هُؤاِقل ِقارِفلا َلبق اهَّرس نإف
اهُريُِدت ُْثيَح نُْيَعلا اهارت َفوسف     ًةَّرَم َةقيتعلا َسدقلا ِرِْصُبت  ىتم

 هتجوزب ٌمرب ايجروج نم ٍةرضخُ عئاب ،ِسدقلا يف
ْتيبلا ِءالط يف يف وأ ٍةزاجإ ِءاضق يف ُركفي
 ايلُعلا َنِتاْهنَم نم َءاج ٌلهكوٌ ةاروت ،سدقلا يف
اهماكحأ يف ِنوُلُوبلا َةيتف ُهََّقُفي
 ِشابحألا نمٌ يطرش ِسدقلا يف
 ،ِقوسلا يفً اعِراَش ُِقلْغُي
،َنيرشعلاِ غلبي مل ٍنطوتسم ىلع ٌشاَّشر
ىَكبملا َطئاح يِّيَحُت ةعَّبُق
ً اقالطإ َسدقلا َنْوََري ال ٌرْقُشِ جنرفإلا نم ٌحاّيسو
ًاَرَوُص مهضعبل َنوذخأي مُهاَرت
ْمَويلا َلُوط ِتاحاسلا يف َلْجِفلاُ عيبت ٍَةأَرْماَ عَم
ْناحيرلا َنِم ٌراَوَْسأ ِسدقلا يف
ْْتنَمْسألا َنِم ٌساَْرتِم ِسدقلا يف
ْميَغلا َقوف نَِيلَِعْتنُم ُدنجلا َّبَد ِسدقلا يف
ْتَْلفَْسألا ىلع انيَّلَص ِسدقلا يف



ْميَغلا َقوف نَِيلَِعْتنُم ُدنجلا َّبَد ِسدقلا يف
ْتَْلفَْسألا ىلع انيَّلَص ِسدقلا يف
ْْتنأ الإ ِسدقلا يف نَم ِسدقلا يف

ًامَِّسَبتُم يلُ خيراتلا َتَّفََلتَو
 ،مهئطخت َفوس َكنيع َّنأً اقح َْتَنَنَظأ
مهَريغ ُرصبتو
 ،َكَمامأ مُه اه
ٌشماَهَو ِهيلع ٌةيشاح َتنأ ٍّصن نُْتَم
 ََّيُنباي ِةنيدملا ِهجو نعُ حيُزتَسً ةرايز َّنأ َتبسََحأ
ْكاوَه اهيف ىرت يكل َكيمسلا اهِعِقاو َباجح
ّلك ِسدقلا يف ْكاوس ىتف ً
اهِْنَيبِب ُنامزلا َمَكَح ،ىدملا يف ُةلازغلا يهو
اهِْنيَعِب َْكتَعَّدَوْ ذُم اَهَْرثإ ُضُكَْرت َتلِز ام
ْْتنَهَو َكارأ ينإ ًةعاس َكسَفنِبً اقفر
ْْتَنأ الإ ِسدقلا يف نم ِسدقلا يف

،ًالْهَمِ خيراتلا َبتاك اي
ِنارهد اهُرهد ُةنيدملاف
 هَوطخ ُريغي ال ٌنئمطم ٌّيبنجأ رهد
ْمونلا َلالخ يشمي هَّنأكو
 ٌمثلتم ٌنماك ،ٌرهد كانهو
ْموقلا راذِح ٍتوص الب يشمي

 ،اهسفن فرعت سدقلاو
ُعيمجلا َكْلُلْدي قلخلا كانه لأساف
ِةنيدملا يف ئيش ُّلكف
نْيُبي ،ُهَُلأسَت نيح ،ٍناسل وذ

نْينجلا َلثمً اسوقت ُلالهلا ُدادزي سدقلا يف
ِبابقلا َقوف ههابشأ ىلعً ابْدَح



نْينجلا َلثمً اسوقت ُلالهلا ُدادزي سدقلا يف
ِبابقلا َقوف ههابشأ ىلعً ابْدَح
نْيَنبلاب َِبألا ُةقالِع نَينسلا َْربَع مَهْنَيب ام ْتَرََّوطَت

ْنآرقلاو ِليجنإلا نم ٌتاسابتقا اهُتراجح ٌةينبأ سدقلا يف
،ُقرزأِ عالضألا ُنََّمثُم ِلامجلا ُفيرعت سدقلا يف
،ٌةَّيِبَهَذ ٌةَّبُق ،َكُّزِع َماد اي ،ُهَقَْوف 
 ةبدحم ةآرم لثم ،ييأرب ودبت 
اهيفً اَصَّخَلُم ءامسلا هجو ىرت
 اهيِنُْدتَو اهُلِّلَُدت
 ِراَصِحلا يف ِةَنوُعملا ِسايَْكأَك اهُعِّزَُوت
اهيِّقَِحتسمل
 ٍةَعْمُج َِةْبطُخ ِدعب نم ٌةَُّمأ ام اذإ
 اهيِْدَيأِب ْتَّدَم
 ِسانلا يف ْتَقََّرَفت ُءامسلا سدقلا يفو
اهيمحنو انيمحت
ً الْمَح انِفاتكأ ىلع اهُلمحنو
ْنامزألا اهِرامقأ ىلع تَراَج اذإ

ُتانكادلاِ ماخُّرلاُ ةدمعأ سدقلا يف
ْناخدِ ماخُّرلا َقيرعت َّنأك
،سئانكلاو َدجاسملا ولعتٌ ذفاونو
 ،ِناولألاب ُشقنلا َفيك ِهيُِرتِ حابُّصلا ِديب ْتَكَسَْمأ
،"اذكه لب ال" :لوقي َوْهَو
 ،"اذكه لب ال" :ُلوَُقَتف
امساقت ُفالخلا لاط اذإ ىتح
  ْنِكَل ِتَاَبتَعلا َجراخ ٌّرُحُ حبصلاف
اهَلوخد َدارأ نإ
 ْنمحَّرلا ِذفاونِ مْكُحب ىَضَْري نأ ِهيَلَعَف 

 ،ِرهنلا َءارو امم ىتأ ٍكولممل ٌةسردم سدقلا يف



 ،ِرهنلا َءارو امم ىتأ ٍكولممل ٌةسردم سدقلا يف
 َناهفصإ يف ٍةَساَخِن ِقوسبُ هوعاب
 ً ابلح ىتأ ٍدادغب ِلهأ نم ٍرجاتل
،ىَرْسُيلا ِهِْنيَع يف ٍةَقُْرز نم اهُريمأ َفاخف
 ً،ارصم تتأ ٍةلفاقلُ هاطعأف 
 ِلوغملا َبَّالَغ نَينسِ عضب َدعبَ حبصأف
ْناطلسلا َبحاصو

 ٍراطع ِناكد يف َدنهلاوً الباب ُصِّخَُلت ٌةحئار سدقلا يف
ْتيزلا ِناخب
ْتيَغْصأ اذإ اهُمَهَْفتَس ٌةغل اهل ٌةحئارِ هللاو
 يل ُلوقتو
 :َّيَلَعِ عومدلل ِلِّيسملا زاغلا لبانق َنوقلطي ذإ
"مهب لفحت ال"
:يل ُلوقتَ يْهَو ،ِزاغلا ِراسحنا ِدعب نم ُحوفتو
"!ْتيأرأ" 

 ،ُضقانتلا ُحاتري سدقلا يف
 ،ُدابِعلا اهُركني َسيل ُبئاجعلاو
 ،اهَديِدَجَو اهميِدَق َنُوبِّلَُقي ِشاَمِقلاُ َعطِق اهنأك
ْنْيََديلاب ُسَمُْلت َكانه ُتازجعملاو

ًةيانب َتسمل وأً اخيش َتحفاص ول سدقلا يف
 ٍةَديصق َّصَن َكيَّفَك ىلعً اشوقنم َتْدَجَوَل
 نَْْيَتْنثا وأِ ماركلا َنْباي

  ،ِتابَكَّنلاِ عباتت َمغر ،سدقلا يف
 ،ٍةَلُوُفطُ حير ،ِّوجلا يف ٍةءاربُ حير
 ُريِطَي َمامحلا ىَرَتف
نَْْيتَصاَصَر نََْيبِ حيرلا يف ًةَلْوَد ُِنلعُي



 ُريِطَي َمامحلا ىَرَتف
نَْْيتَصاَصَر نََْيبِ حيرلا يف ًةَلْوَد ُِنلعُي

 ،ُروبقلا ُمظتنت سدقلا يف
اهُبارت ُباتكلاو ِةنيدملاِ خيرات ُروطس َّنهنأك
انُه نم اوُّرم لكلا
انمؤم وأً ارفاك اهاتأ نم ُلبقت ُسدقلاف
ِضرألا ِلهأ ِتاغل ِّلكب اهَدهاوش أرقاو اهب ررُمأ 
ُقَانُْشبلاو ُبالْقِّصلاو ُقاَجْفِقلاوُ جنرفإلاوُ جنزلا اهيف 
  ،كالهلاو هللا ُلهأ ،ُكارتألاو ُراتاتلاو
  ،ُكاسنلاو ُراجفلاو ،كالملاو ُءارقفلاو
ىرَّثلاَ ئطو نم ُّلك اهيف
انلبق ِةنيدملا َّصَن اوحبصأف ِباتكلا يف َشماوهلا اوناك
انتينثتساف َّدَج اذامِ خيراتلا بتاك اي
!اندحو انيلع تقاض اهتيأرأ
 ،ىرخأً ةرمَ ةءارقلاو َةباتكلا ِدُِعتلفُ خيش اي
ْْتنَحَل كارأ

 ،ُُرظنت َّمث ،ُضِمْغُت نيعلا
ً الامَش انب َلام ،ِءارفصلا ِةرايسلا ُقئاس
اهباب نعً ايئان
انفلخ تراص سدقلاو
،ِنيميلا ِةآرمب اهُرصبت نُيعلاو
ْبايغلا ِلبق ْنِم ،ِسمشلا يف اهُناولأ ْتَرَّيَغَت
 ٌةمسب يْنَتأَجاف ذإ
ِهْجَولل ْتَلَّلَسَت َفيك ِرْدأ مل
ْْتنعَْمأ ام ُْتنَعَْمأ دقو يل تلاق
؟ْْتَنأ ُقمحأ ،ِروسلا َءارو يكابلا اهيأ اي
؟ْْتنِنَُجأ
ْباتكلاِ نتم نم ُّيسنملا اهيأ َُكنيع ِكبت ال
ُهَّنأ ْملعاو ُّيِبَرَعلا اهيأ َُكنيع ِكبت ال



ْباتكلاِ نتم نم ُّيسنملا اهيأ َُكنيع ِكبت ال
ُهَّنأ ْملعاو ُّيِبَرَعلا اهيأ َُكنيع ِكبت ال
ْنكل ِسدقلا يف نم ِسدقلا يف
ْْتَنأ الإ ِسدقلا يف ىََرأ ال


