
 

   



 

  

 يلغيج
 

فَٖ عالكج خسبؼتٕ  يوفبً اهؿٌبؼث خغيؽ نخبة ضنٖح
خعككج فٕ اهًالكبح اإلٌؿبٌٖج يّعتؼخٕ نبٌؿبٌج ؤّ ننبختج 

ّٖى تٖسٖوٕ يفبنل يً تٌبح نخٖؼ نل يفنوخِى اٌِى  ّإلً نل
يبؼفًٖ ٖبعغّا الضق  يـ يبؼفًٖ ٖخًبيوّا اؽأ ؤّ يـ

ٖغٔ نل  ّالتبنبل يى اهؼسبهج كؼؼح ؤنخة اهنخبة غا يفبً
 خسؼتج يبنفٖج يوٓ األكل 01111ّّٖفؼ يوِٖب  تٌح عتؼث

الؽى نل تٌح خًيل تِٖب هّ  اهنخبة غا يتبؼث يً كّاًٌٖ
يبٖؽث خالكٖوِب ضّح غؼفٖل ؤّ ضخٓ كؼيّن ٖفتم فٕ 

ّالؽى نل ؿح خنتلِب فٕ ضٖبخِب اهؽّسٖج هّ يبٖؽث  ؿٌبؼخِب
  يً ؤّل ّسغٖغ خًٖـ ؿًٖغث ّخكنبغ سّؽُب خبٌٕ ّخبهح

 يضيّغ ؤيل
 

 

 .. ( كفضَ كفضَ) ّٖال تٌٖب ٌفّفـ كفضبح اهنخبة 

 
 



 

  

 
(1) 

  اٌخٕ نبئً فؼٖغ يً ٌّيَ ؤّل ّؤُى ٌلنج الؽى خًؼفٕ اً

  يونج يخّسج ٌسيج فٕ اهؿيب

 ؤّٔ يوفبً ّٖكل هم الؽى ٖخًة ؤّٔ ؤّٔ

 (تٖخِى ّاال ّٖؼّش)

 تخؼيٕ اهؿٌبؼث ّخكنبغٔ آٍ اٌخٕ اهوٕ

 .. يوفبً ٖولن اهنًى هنً ُّ الؽى ٖلنى ٌفؿَ
(2) 

 "ضتٕ ٌفؿم"

 األضؿً إلٌم هّ ضتٖخِٖب ُخعوِٖب األسيل ّ األكوص ّ

 ّاألفنؼ ّاألسغو ّاألػنٓ

 ّتبهخبهٕ نل اهٌبؾ ضخضتِب

  .. ّؿينم ضٖنخؼ
(3) 

  تكٕ فٕ اهيؼاٖج

  كّيٕ تكٕ فٕ اهيؼاٖج

 اهٌبؾ هّ اهوٕ اٌخٕ فبٖفبٍ يبستتم ٖتلٓ ضًٖسة

 تًٌٖنٕ اٌخٕ عووٕ تبهم اهٌبؾ تخفّفم



 

  

 
(4) 

 هّ اهوٕ اٌخٕ فٖفبٍ يـ يبستم

 فًؼم خغٖؼٔ ككج خخعٌٕ.. ٖتإٍ الؽى خغٖؼَٖ خعؿٕ 

 ؿخبٖل هتؿم .. نؼٖلج ضسبتم

 ٌُب يـ اهخغٖٖؼ فٕ ضغ ػاخَ ّاهِغف

 ٌفؿم هنً اهخغٖٖؼ يوفبً اٌخٕ خًستٕ

 فٕ ٌفؿم خؽٖغ ّتبهخبهٕ ذلخم
(5) 

 خلّهِٖب هّ تخلًغٔ يى اهٌبؾ ينؿّفج ّيـ الكٖج ضبسج

  يًٌبٍ اٌم الؽى خلؼٔ ٖتإث غا

 اهخوفؽًّٖ خخفؼسٕ يوٓ تؼايز يفٖغث فٕ

 األضغاد اهيِيج خبتًٕخ

اهؿح ؤيٌٖج ؼاش تال ؼسًج ّغهّكخٕ يكؼ اهيًوّيبح  يكؼ
 ..... ّاهفمبء

 ؤتّؾ اٖغم ؿبٖؼٔ اهًكؼ
 
 
 



 

  

 
(6) 

  اإلٌؿبً تٖخًّغ يوٓ اهفنل تؿؼيج

 ُّتٕ ًٌٖٕ هّ اٌخٕ ُٖفبء

 كغايَ تخخلوتٕ ؤتّ اهِّل هنً تخلًغٔ

ّتختئٕ تبؼغث ٖتإٍ نى عؼّسج ّاتإٍ ؿويوٕ يوٓ سّؽم ٖب 
 تَٖ اؿيبيٖل

 ؤٌخٖنج يضخبر اٌؿبٌج ُّ يـ يضخبر

 ًٌٖٕ هّ نبً فنوم يبغٔ سغا

 ّسػاتج هنً فعكٖخم غافٖج

  يبؼهًٖ يٌّؼّ ُٖفّفم
(7) 

 ؤٌّذخم يـ ٌبتًج يً خمبؼٖؾ سؿيم

 اهًبنفٕ ؤٌّذخم ٌبتًج يً ػنبئم

 اهؼغ ّضٌٖخم فٕ اهخًبيل ّؼكخم فٕ

 ّخًبنفم اهضلٖلٕ ّكح اهوؽّى

 لوةاه ّناليم اهضوّ اهوٕ ٖويؾ

 تٖنًّ ؿضؼم اهعبق ّؤٌّذخم اهنبغٖج نل غا اهوٕ

 ًٌٖٕ األٌّذج فعكٖج يـ ُؽ نخبف



 

  

(8) 

 اٌخٕ فٖفبٍ فٕ ّفم هّ فٕ ؤٔ يٖة

 يٌَٖٖ ّيعوٖنٕ يـ تخًؼفٕ ختكٕ فٕ

  ييوٖج خسيٖل ٖتإٍ ٖب خًيوٕ

 خخًويٕ اؽأ خعتٕ اهًٖة غا تبهينٖبر ٖب

 ٖب خخكبهضٕ يى ٌفؿم

 ّٖةّخًؼفٕ اً ّفّـ اهٌبؾ نوِب ي

 تيبفِٖى ّفَ

 فال خًبٖؼٌٕ ّال ايبٖؼم اهِى نبٖوٌٕ ّنبٖوم
(9) 

 تؼٖضخم الؽى خِخيٕ سغا

يونّل ّغاٖيب خبعغٔ غـ ّخضنٕ  ًٌٖٕ خؽٖوٕ اهفًؼ
خلبتوٕ ضغ يوفبً  ؤّ فتَ كتل يب خفنؼٔ يؽٖل يؼق

 تؼٖضَ ّضفج ؤّ خؼختنٕ فٕ ػٌَُ يبٖنوًـ ٖسؼٔ يٌم

 خيبيب ّغٍ يـ فٕ يكوضخم

اهيؼث اهوٕ تًغُب خالكَٖ ضبنح  سَيفٖـ غايٕ هّ 
 يٌبعٖؼٍ يفتم فٕ
 



 

  

 
(10) 

ييّيب يفٖـ غايٕ هضّاسة اهعن  الؽى خِخيٕ تٌمبفخم
 عوٖل اهعن

 اهسغٔ ّفٌة يؿخؼ انؾ ّغكً

 نتق األكل يً اٖغَٖ ّؼسوَٖ ّاٖغًٖ ّؼسوًٖ ٌؿعج

 ّيخًيوٖـ يى اهًتٖن فبُيبٌٕ نتًب
(11) 

  سغا هغج اهًًّٖ يِيج

  اؼِٖبّؿنج غاؼٔ اهًًّٖ غ

 فِٖب اهؿضؼ تبًٖ

 اهًًٖ يؼاٖج اهٌفؾ ضلٖلٖج ألً

 ّهّ اهٌفؾ ضوّث تختبً فٕ اهٌهؼث

 ّهّ اهٌفؾ ّضفج

 ٖتلٓ خٌؿٕ ؿنج اهًًّٖ غٔ عبااااااااااااااااااهق
 

(12) 

  يـ ؤٔ ٌهؼث يًٖ خّكى

 تبهفنؼث غٍ فً فٕ تٌبح تخخلٌَ

  تختق تؿػاسج ّفٕ تٌبح



 

  

  ٌهؼث ُٕ ّاهّـ ٌبؽل فّٖجؤسيغ 

  ًًٖ تختق فٕ يًٖ اهوٕ ؤغايِب يتبفؼثّاه

  األؼل يى اتخؿبيج عفٖفج ّاّيٕ خخنؿفٕ ّختكٕ فٕ

 اٌم يـ ّاذلج يً ٌفؿمضخغٖوَ اٌنتبو 

 !اهًؽٖؽث  ُّخفموٕ فٕ عبٌج األعح
(13) 

 ؿيًخم ُٕ ؼؤؿيبهم

 ّالؽى خضبفهٕ يوِٖب فٕ ؤٔ ينبً

  اهغٌٖب كغٖؼث ّنوَ تٖخًؼف يِيب ضبّهخٕ خعتٕ

 ّاهؼٖص اهّضفج اهٌمٖفتخنفـ اهؿيم 

 "اهٌهبؼث اهؿّغاء"ككج يبغٔ ّ

  "يهِؼ ؤضيغ"يسؼغ ككج ّيـ غٖيب تٖنوى 

  يً اهمٖبو اهوٕ تٌٖخفل

 يبغث اهوٕ تٖنوى ُّ خّفٖق اهغكًأل غٍ 

  !! ّؤضوٓ يً اهفؼف يفٖـ ٖب آٍ ٖب آٍ
(14) 

 "ّيفق اهؼّش يوّـ آعؼ هنً يفق اهسؿغ فبٌٕ"

 اهفعكٖج اهوٕ الؽىًٌٖٕ ؼنؽٔ ؤّٔ يوٓ اهؼّش غٔ ّ
 : اعخٖبؼُب ؤّ فٕ ؿّاء فٕ خخًتٕ ؤّٔ



 

  

 خنٌِّٖب ّخٌيٖخِب ّخٌكٖضِب

 ّسِبغُب ّخذلٖفِب ّخٌلٖخِب

  ......ّ ّخلّٖيِب

  يٌغم ّكح ؤنيل ؟؟
(15) 

  اهسيٖى ّختإٍ يضن ؤٌهبؼ اهٌسّى غاٖيب ُٕ اهوٕ تختبً

  هّ تخغؼؿٕ الؽى ختلٕ األّهٓ

 فغومهّ تخفخغوٕ الؽى ختئٕ يخفّكج فٕ 

  سّاٖؽ هّ تخوًتٕ ؼٖبمج الؽى خبعغٔ

 ضخنٌّٕ ضوى ضٖبث نل اهؼسبهج ضّاهٖنٕنغٍ خميٌٓ اٌم 

 ّيضّؼ اُخيبيِى

  .. ّاعخبؼٔ اٌخٕ تؼاضخم تإٍ
(16) 

 يفخؼنج الؽى خعخبؼٔ ّاضغ خنًّ تٌٖم ّتٌَٖ اُخيبيبح

  يفخبش اهًالكج اهٌبسضج يوفبً ُّ غٍ

  ّاهيؿوؿالح ألفالىّافخنؼٔ اهلكج اهيفِّؼث اهوٕ يبهٖج ا

ّيٌتِؼ سغا تؽيٖوخَ فٕ  اهوٕ ؿبٖة اهؿح فٕ اهتٖحاهؽّر 
  يؼاخَ ّاهوٕ ؿبيبح تٖخسّؽُب يوٓ اهفغل

  ّتخفبؼنَ اُخيبيبخَالٌِب فبُيبٍ 



 

  

 
(17) 

 هّ يبفٖـ اُخيبيبح يفخؼنج ُّّ يبستم

  خخًتٓ ٖتإٍ خعولِٖب يـ يبٖؽاٍ ؟؟ ٖتإٍ الؽى

 خلؼٔ فٕ خبؼٖظ اهؿٌٖيب تٖضة اهؿٌٖيب ٖتإًٌٍٖٓ يذال هّ 

  ّاتِؼَٖ تيًوّيبخم ّذلبفخم

 اخضّهٕ هغّغث نخة يوفبً خسبؼَٖهّ تٖضة اهًوى 

 تٖضة اهيّؿٖلٓ اؿيًٕ

 تٖضة اهيعغؼاح انوتٕ هَ اهتّهٖؾ
 

(18) 

 خيبيب هّ يب يٌغّـ اُخيبيبح ؤكال ٖتإٍ يٌكضنٖـ

 يـ يًلّل ضخخسّؽٔ ّؼكج تٖمج ييوج

 ِٖبيو يؼمج إلً ؤٔ ضغ يينً ٖفعتن

 ؤّ ٖنخة يوِٖب ضسبح خّغٔ فٕ غاُٖج

 يٌغنٖـ اُخيبيبح اال اػا نٌخٕ اٌخٕ نيبً يب

 اهفخج ّكتبش اهٌبؾ اهوٕ يبٖفًٖ يوٓ ّـ
 

(19) 



 

  

 اٌخٕ نيبً الؽى ٖنًّ يٌغم فغوم

 ّهّ تؿٖنج يبيبحّاُخ ّهّ تؿٖن
 فٕ يسبل اُخيبيبخم ّاٌكضم اٌم خؼيٕ ؿٌبؼخم

 ّخوفخٕ ٌهؼٍ فؼكخم ضخنًّ ؤنتؼ فٕ اٌم خالكَٖ نغٍ

 ؤفنبهِب خلى اً اهنّٖؼ يوٓ: ّافخنؼٔ 

 فعوٖنٕ نٖؼ يخبؽ ّييٖؽ
 
(20) 

 اهيًؼفج ؿالش

 تيّامٖى نخٖؼ الؽى خنٌّٕ يذلفج ّيويج

 تضٖد اٌَ ٖالكٕ ٌفؿَ كبيغ يى يًسؽث

 ّتخخنوى فٕ نل ضبسج تخفِى فٕ نل ضبسج

 يـ ّاضغث ُبٖفج ّناليِب فبؼٌ

 يّمّو ّاضغ تؾ ؤّ يبهيج تخخنوى فٕ

 نغٍ ضٖؽُق يٌم ّهّ ضكل ّاخسّؽم

 اكضبتَ تؼٍ اهتٖح ُّ فِؼ ُّٖنٖؼ يى
 
 



 

  

 

 (21) ّ(22) 

  الؽى خًخؽٔ تنل اٌسبؽاخم

 خلغؼٔ اٌسبؽاخَ سغا ّخفسًَٖ يوٓ اهخلغى نيبً الؽى

 غؼاؿج ؤّ فغل فٕ ضٖبخَ يوٓ سيٖى اهيؿخّٖبح ؿّاء

 ؤّ ضخٓ فٕ يالكبخَ االسخيبيٖج

 بؽٔ كوخِ ًٌٖٕ يب ختلٖـ نٖفج ؽٖم

 ّالؽى خكنبغٔ اهوٕ تٖلّى تٌفؾ اهغّؼ غٍ يًبنٕ

 . ّؼا يـ اهوٕ ٖسٖتم
(23) 

 يفِّؼث ّاكوج يذلفج غٌٖج

 اهيِى يب خنٌّٖـ غبّٖج يٌهؼث

 تيًوّيبخم ّكبيغث خخٌنخٕ يوَٖ

 ّفوّؿم ؤّ تبهيًستًٖ ّيالكبخم

 ؤّٔ كغكٌٖٕ فنوم تٖتإٍ ّضـ

 ّتٖضؾ يونّل اً يٌغم ٌلق

 ـؤّ تٖعبف يً اهيؿخّْ ّتٖنف

 خًبهسٕ .... اٌخٕ يً اهٌّو غا هّ



 

  

(24) 

 سغا األتؼار فٕ تغاٖج اهًالكج يِيج

 الؽى خػانؼٔ كفبح األتؼار

ّيًؼفخم تتؼسَ ُخّفؼ  غٍ يوى ّكغكٌٖٕ اهفعكٖبح تخنؼؼ
 يوٖنٕ نخٖؼ ؤّٔ

 نخٖؼ يٌَ ُّخعوٖنٕ خًؼفٕ ضسبح

 خؿإهَٖ يً غٖؼ يب خخًتٕ ؤّ

 !هنً غٍ يب ٖيًٌـ هنل كبيغث فّاػ
(25) 

 اخيؼٌٕ فّٖج يوٓ يًؼفج اتؼار اهٌبؾ

 ّاٌخٕ خلغؼٔ خًؼفٕ تؼسَ يً نؼٖلخَ

 خؿإهَٖ ّتبهخبهٕ ّيً غٖؼ يب

 كص هّ كوخٕ هَ اٌح تؼسم نػا ّنوى

  ُٖخنّى يٌم

 "اهتؼر غٍ غؼٖتج يى اٌم خغٔ"كّهٕ هَ ..... نوى غون 

 "فيًٌٓ"ُٖلّهم 

 خؼّضٕ كبٖوج هَ ؤٔ كفخًٖ ضوًّٖ

 تؼمَ ًّٖغِٖب ُٖفؼش تٌفؿَ ّٖخنّى



 

  

(26) 

اتخغٔ فٕ األؽؼق ّيٖفٕ غّؼ  يؼفخٕ تؼسَ ؟ ضوّ ؤّٔ
 اهفونٕ غٌٔف

 كص ّؼكٖوَ كفبح اهتؼر ّاهوٕ يبغث تخنوى

 ُٖخذتح ُّٖنوة يٌم خلّهٕ نيبً

 عفٕ تخلوم ّاتًغٔ يً اهًّٖة

 اهييٖؽاح ّؼنؽٔ فٕ

 كغايم نغٍ ُٖضؾ تٌفؿَ ؤّٔ ّتبٌَ ففبف

 يًبم نالىّتبٌم سبيغث يّّح ُّٖغيً اه
(27) 

 غؼّؼٍ اهكفبح اهضوّث ُخفتى

 اهٌبؾ ّخعوَٖ ٖضؾ ؤٌم ييٖؽث يً نل

اهٌبؾ  ألٌم اٌخٕ اهوٕ كغؼخٕ خفّفٕ ضلٖلخَ اهسيٖوج اهوٕ
 يـ يلغؼاُب

 تؾ ّضلٖلخَ غٔ يينً خنًّ يّسّغث فٕ غيبغَ ُّ

 نيبً ًٌٖٕ عوٕ تبهم ّيبخكغكٖـ اٌخٕ

 ٖذتخِبهم اٌِب ضلٖلخَ فًال اال هيب

 !!ؤكّل اهوًتج ٖب ضوّثغٖج 



 

  

(28) 

ٌبضٖج اهؼسبهج ّهّ  الؽى ٖضؾ اٌم يٌغم ال يتبالث يً
 سَ نالى يً االؼختبن

هّ  ضخٓ" اٌب يب تفنؼـ فٕ اهيّمّو غٍ غهّكخٕ "ّهٕ هَ 
 اٌخٕ ُخفنؿٕ

 تبهًنؾ نغٍ ضخعوَٖ ٌٖخضؼ يوفبً ٖلًٌم

 تؼسم ُّٖتخغٔ ُّ اهوٕ ٖلؼا يً

 ّكوخٕ هوٌلنج غٔ ؟؟

 إٍٖتلٓ اغيٖوٕ ت
(29) 

 الؽى خلؼٔ يً اإلخٖنٖح

 تخنفـ ّخخًويٕ اهػّق إلً كوج اهػّق

 اهوؽّى ّكح" آؿفج""هّ ؿيضح" "فنؼا"ًٌٖٕ 

 "كفبم ّّؼٌٖٕ يؼل" "اخفوق"ّ" ُبخٖب يغُّل"يـ 

  ّاهنتؿبح اهوٕ كوتم ٖضتِب

 اال اػا نبً ُّ نيبً كوٖل اهػّق

 يبسيى اال ّفق ُٖتإٍ ؿبيخِب



 

  

(30) 

 ٖضخؼيم ًالؽى خضخؼيَٖ يوفب

ّّل هؿبٌَ ؤّ يغ اٖغٍ  يوٖنٕ ّهّ ُّ ن

 تخِؼٖز ٖتلإٍ خضؼسَٖ تػّق

 ّخّكفَٖ يٌغ ضغٍ

ّاهؼاسل تٖخفغ ؤّٔ هوتٌح  االضخؼاى ؤؿبؾ ؤٔ يالكج ؿّٖج
 اضخؼايِب تخفؼل يوَٖ اهوٕ

ُُؽء  ؿبيخِب خغٖوَ ؤضوٓ فوّح ّٖخّنل  االاػا نبً 

(31) 

 خًؼفَٖ هغج اهسؿغ يوى يِى سغا الؽى

 كغايم غؼٔ خلؼٔ اهوٕيوفبً خل

 ضخٓ ُّّ ؿبنح

 يستبٍ, تٖنغة , يً ضؼنبخَ اً نبً ؽُلبً  فخفِيٕ
 كًغخَ نوَ تٖتبً يً ضؼنبخَ ٌّهؼاخَ ّنؼٖلج

  ّتبهخبهٕ خًؼفٕ خخكؼفٕ كص

ّفٕ ٌفؾ اهّكح يوفبً خًؼفٕ خغٔ هغج اهسؿغ كص 
 خّكوٕ تِٖب ّاهوٕ

 اهؼؿبهج اهوٕ اٌخٕ يبٖؽث خّكوِٖب



 

  

 
(32) 

 ؤٔ يالكج ٌبسضجاهخيذٖل يغّ 

 ّنيبً ؿٌخًٖ ؟؟ ُخيذوٕ غهّكخٕ نة

 تكؼاضج اخًبيوٕ يوٓ نتًٖخم ّاخنويٕ

غٍ اٌخٕ اً نبً يبستَ ّهّ يـ يبستَ ٖمؼة ؼاؿَ 
 اسغيِب ضٖن فٕ

 ّؼانٕ ُٕ غٔ اهذلج تبهٌفؾ اهوٕ ُخعوَٖ ٖسؼٔ

  ٖتإٍ يـ ضبتة فعكٖخم اهضلٖلٖج

 يبهّـ فٕ اهنٖة ٌكٖة" نؽ فَٖ"
(33) 

 ؤنخؼ اهؼاسل تٖضة ٖخنوىفٕ اهتغاٖج 

  يفبً ًٖؼفم تٌفؿَ ّٖخيٌهؼ فّٖج

 تبهٌؿتج هَ اٌخٕ تٌح ؽٔ ؤٔ تٌح

 يفغّغ هٖنٕ فّٖج يـ ؤنخؼ

 "فّٖج"خعوَٖ ٌٖؿٓ ٌفؿَ  غّؼم اٌخٕ تإٍ اٌم

 ٖؿإهم يٌم ّٖتخغٔ

  ّهّ يؿإهـ ٖتلٓ يب خوًتٖـ غّؼ اهيؼاٖج



 

  

 كغايَ إلً األط غٍ يـ تٖفّف فٕ اهوٕ

 اؼيٕ اهؿٌبؼث خبٌٕ.....غٖؼ ٌفؿَ 
(34) 

 اؿيًٕ يفنوَ فٕ اهتغاٖج تضغّغ

 ّيً تبة اهيفبؼنج ّاهخًبنف

 اهؿتى ؼسبهج هنً خًٖفٕ فٕ غّؼ

اهكغٖلج اهسغيج  ّخٌخضؼٔ يوفبً خؿبيغَٖ ضخخضنٕ فٕ تٌغ
 يـ ؤنخؼ

  اٌخٕ ؤّ اهًالكج ضخختٌٕ يوٓ انخبفم

 تخضوٕ ُّٖخًّغ يوٓ اٌم اٌخٕ اهوٕ

 ٌّٖبى هم فٕ اهعن
(35) 

 اهيّكف اهؼاسل تٖضة ٖضؾ غاٖيب اٌَ ؿٖغ

  فويبٖفخنٕ اغٖوَ اتخؿبيج ضوّث ّسيوج

اٌب ّاذلج اٌم ُخًؼف خضل اهيّكف غٍ ّاٌب يّسّغث "
 ضبسج ؤكغؼ اييوِب هّفٕ

  "ٖبؼٖح يبخخؼغغـ فٕ اٌم خلّهٕ



 

  

 نغٍ ُٖضؾ اٌم فبٖفبٍ يٌخؼ ؽيبٌَ

 ّفٕ ٌفؾ اهّكح ّاكفج سٌتَ
 فوّؾ ّهّ نبً ٌكبة غاعل ؼاؿى يوٓ

 فٖعوى ًُٖؼف اً يبفٖـ ايل فٖنٕ

 عوٖنٕ ٌبكضج... يً غٖؼ يبٖئػٖنٕ 
(36) 

يخّكًج اً ٖنوى هم اهؿينج  يبخؼيٖـ اهؿٌبؼث ؤتغا ّاٌخٕ
 اهوٕ فٕ تلِب عبخى ػُة

 ٖبؼٖح خخّكًٕ اً اهوٕ ُٖنوى فؼغث اهسؽيج هنً

اهًنؾ إلً اهخّكًبح اهًبهٖج ُخكٖتم تبإلضتبن  اهٓ ؤً ٖذتح
 خعؿؼٔ ًّخعوٖنٕ يين

 نغٍ نٖتج ّتخضتم فخنوى هم اهسؽيج تًغ" تؿبؼٖب"ؿينج
 تعٖبهم ؤّخعوٖنٕ خكتغٕ اهوٕ كغايم

 اهضلٖلج ّتبهوٕ خخيٌَٖ فيبخففٖـ

 غٖؼتًغ عؼاة يبهنج
 
 
 



 

  

(37) 

 ؼنؽٔ فٕ اهتغاٖج يوٓ اٌم خنٌّٕ
"Good company" 

ـ خضبّهٕ اهؼعبيج تال ًٌٖٕ كضتج نّٖؿج تالـ ٌنغ تالـ
 خؽٌلَٖ

 ؤّنوة هالؼختبن تبهًبفٖج يوفبً خنوًٕ يٌَ نالى ضوّ

 "يؼٖؾ ؤكل سبٔ هٕ"ٌّهبى 

 غهّكخٕ ّاهؿنج غٔ كغٖيج ؤّٔ ّنل اهؼسبهج يبؼفٌِٖب

 !فِٖلّهم ؤهف يتؼّم ّتبهخّفٖق
(38) 

 اهضٌم يبخلًغٖـ غاٖيب ّانوج ؿغ

 ّيبٖفج يتبؼث يً ّغً تخؿيى ّتؾ

 ؤنخؼنغٍ ًُٖختؼم ؤعح يؽٖؽث يـ 

 فٕ كيخم تخخنويٕ الؽى خنٌّٕ ضخٓ

يٌبؿتج  هغج يٌٖنٕ ّيمالح ّفم يِيج سغا ّالؽى خنًّ
 هوٕ تخؿيًَٖ

 !! يفبً يب ًٖخلغـ اٌم ُتوج

 ّتؼمَ يبختئٖـ ييوج ّؼاغّٖ ّاخفخص ُّبخم ٖبؼغٕ يوٓ



 

  

 غيبغَ

 !!نغٍ يؼخًٖ تبهنخٖؼ ُّٖنفـ
(39) 

 خخنويٕ ايؼفٕ ايخٓ خؿيًٕ ّايخٓ
 ٖضنٕ اؿيًٕ ٖضة ًٌٖٕ هيب

 اهيتبغؼث ّهيب ٖعوق عغٔ اٌخٕ

تخفغ  ّاخنويٕ فٕ يّمّو ٖفغٍ ؤنخؼ اهيّامٖى اهوٕ
 اهؼسبهج

 فغوِى اهغًٖ ّيسبل, اهنّؼث , اهؿٖبؿج 

  ّالؽى خٌّيٕ فٕ خًّ ّنتلج كّخم

اهنالى تٌفؾ اهّخٖؼث فٕء ييل ُّخالكَٖ 
 ٌبى يٌم

(40) 

 اهوٕ خخضنٕ ٖبؼٖح خعخبؼٔ اهضبسبح
 غاٖج ُّّ هؾ يـ يبؼفماهت عبكج فٕ

اهتؿًٖ ّ اهتٌنوًّ اهوٕ اخلنى  ًٌٖٕ تالـ يغبيؼاخم فٕ
 فٕ ضفوج اهسبيًج

 ّهغ اهوٕ نبٌّا يبٖؽًٖ ٖكبضتّنٕ 011ّال



 

  

 شيتبؼ ّتبتب مؼة يبيب

يـ  عوٕ يّامًٖم نوِب ختًٖ هَ اٌم اٌؿبٌج ييٖؽث
 ييؽكج

(41) 

 اهيؼث اهوٕ كتوِب اهلل هّ نل يؼث ٖفّفم يعخوفج يً

 اهنؼضج ٌٕ ؤٔ خغٖٖؼ فٕ نؼٖلج هتؿم فًؼم هًّ ّهفجًٖ

 سغٖغث نل ّٖى ُّب ؤٌخٕ ايؼؤث"نغٍ ُٖفخنؼ ايالً نبيَ تخبو 
" 

 تًل ؿخبح فٕ 01ّٖضؾ اٌَ نؿة 

 !هّفٕ ؤنخؼ اهتضؼ ٖضة اهؽٖبغث ّكتبش اهٌّٖ هّم

(42) 

  تخخنوى اهتٌبح يبغث تخؿخعغى اٖغِٖب ُّٕ

 يبغٔ ّيينً سغا خويؾ اهوٕ ؤّغايِب

 يعخوفج خِؽؼ تبٖغِٖب يبغٔ تؼمَ عوٖنٕ اٌخّٕ

ّيخبضج  إلً اهؼاسل ؿبيبح تٖفِى غٍ غون ّتًٖخلغ اٌم ؿِوج
 هوسيٖى

ّختخغٔ اٖغَٖ  ّتبهخبهٕ ُٖضنم انبؼ اٌخٕ يـ ُخضتَٖ



 

  

 خؿؼش

 ّاهؼسبهج ٖعخٕ يبتخؿغق َُِِِِِ
 

(43) 
 اهؿٌبؼث االُخيبى ُّ ؿؼ ٌسبش ؤٔ فٕء اال فٕ ؼيٕ

 تٖؿخفؽ ًٌٖٕ الؽى ختبٌٕ يـ يِخيج خيبيب إلً غٍ

 خِخيٕ ؤٔ ؼاسل ّٖعوَٖ ًٖيل هم كؼغ يوفبً

 اُخيبيم ّهيب تٖتبً اٌم هٖنٕ اهًبهى تخبيم اهوٕ ّاعغ

 ٖبعغ تٖتخغٔ اهلؼغ ٖخٌنن يوفبً

  خٓ ٖتإٍ سؽء يً اهًباهى غٍُّ اُخيبيم ؤّ ض
 

(44) 

 ؤّل عؼّسج عوَٖ ُّ اهوٕ ٖلخؼش اهينبً

 اهيفؼّل اً ُّ اهوٕ ًٖؽى إلً

 ٌٖبؿة فعوَٖ ٖعخبؼ اهينبً اهوٕ

 اينبٌٖبخَ ّاهوٕ فٕ سٖتَ
 



 

  

(45) 

 ؤّل عؼّسج خًؼمٕ اٌم خغفًٕ فٕ يفؼّل

 ّاهيفؼّل اٌَ ٖؼفل

 هّ ييل غٖؼ نغٍ فٕ يسخيًٌب اهفؼكٕ غٍ

 اٌَ ضبسج يً اخًٌٖ ٖتإٍ خًؼفٕ

  ٖب ايب تٖنففم, ٖب ايب تعٖل ّتؼافّح 

 اهؿبيخًٖ يغث يًؼفخم تَٖ الؽى يب خخًغاـ ّفٕ اهضبهخًٖ

 !اهوٕ اٌخٕ غفًخٕ خيٌِى
 
(46) 

  يوٓ ٌفؿِب هّ يبٖفج فٕ غّؼ اهوٕ يًخيغث

ؼث ّغفًخٕ ؤّل ي  ّؿنج اهتٌح ؽٔ اهّهغ يبُٖـ نيبهج يغغ
 ٕٖبضتٖتخ ٖتإٍ ايؼفٕ

 يونّل اً اٌخٕ اهوٕ ُخفموٕ خغفًٕ تًغ نغٍ

 ٖخغهًـ ّاهوٕ ٖالكٕ اهغهى ّيب

 ٖتإٍ ضؼاى يوَٖ



 

  

(47) 

ألّل يؼث غٍ يـ يًٌبٍ اٌم خخضّهٕ هًؼّؿج  ؼاٖضج خلبتوَٖ
 يّهغ

 اٌخٕ هؾ يـ يبؼفبٍ عوٖنٕ فٖم ّيخضفهج فٕ هتؿم

  الٖخضؼـ تٖنٕ ختلٓ يكٖتج

 ّنيبً يوفبً يبخغٖـ اٌنتبو يـ نّٖؾ

 فٕ يسخيى فؼكٕ اضٌب هؿَ: ضلٖلج يئنغث 

 ّتالـ اهخالخج نٖوّ يبنٖبر إلً اهيبنٖبر

 هخكوٖص يّٖة اهّـ ؤّ خسيٖوَ تِغّء

 ةنوٖ اٌخٕ يـ ؼاٖضج خكّؼٔ فٖغّٖ
(48) 

 خضؿٕ اً ؤّل يلبتوج كًتج كّٔ تالـ

خًؼفٕ خؿٖنؼٔ يوٓ  ّختئٕ يؼيّتج ّيخّخؼث الؽى
 ٌفؿم

 يخًنٖـ فٕ اهنالى ّخبعغٔ اهيّمّو تتؿبنج يوفبً

 ٌج ى اهًتبؿٖجتًكتٖج ّختبٌٕ ُؼتب ّخمضنٕ



 

  

(49) 

 الؽى خضنٕ فٕ غيبغم

 يضل اعختبؼ يـ اٌخٕ اً ُّ اهوٕ

  (ؼؤٔ اهويتٕ يوٓ)ُّّ اهوٕ ٖتّؾ اٖغٍ فًؼ ّغكً 

فٕ اٖغم  هّيستم ّّافلخٕ يوَٖ نغٍ عّٖن اهوًتج ُختإٍ
 يً ؤّهِب

ّّش ٖغيٕ ّاالضؿبؾ غٍ ضّٖكوَ ُّّ اهوٕ ُٖخّخؼ  ّٖؼ

 "ٖبؼة ؤنًّ يستخِب"ّٖلّل 
(50) 

 بتوج الؽى خضبفهٕ يوٓ خّاؽٌميل ؤّل

 ّخًٖفٕ فٕ غّؼ األؼاسّؽ ًٌٖٕ ال خِؼٖز ؽٖبغث

 ّال ؤخبيَ ّتضولج فَٖ

 نإٌم تخخفؼسٕ يوٓ ضّٖاً عؼافٕ تفٌة

 تتؿبنج ّضػؼ نٌّٕ ٌفؿم

 يًبغهج كًتج هنً يـ يؿخضٖوج
 
 



 

  

(51) 

 يً ؤّل عؼّسج خذلٕ فَٖ يـ

  ضخٓ هّ نبً ؿٖيبُى فٕ ّسُِّى

 ّهٕ هَ ضسبحًٌٖٕ يفٖـ غايٕ خل

 اٌخٕ فبٖفبُب ؤؿؼاؼ ضٖبخم

 ّيينً خٌغيٕ يوِٖب تًغ نغٍ

 "ٌغل هّ نوى"عبكج 

 "عفتج.غ"غٍ يـ يًبغ يى 

 ؼئٖؾ كؿى األيؼال اهٌفؿٖج ّ اهًكتٖج

 !!نغٍ َُ ؟؟ اّؽٌٕ
(52) 

 الكٖخَٖ خٌم ّيغٖنٕ اهّـ اهستؾ هّ

 ؤغٌٖج ّيفغل فٕ اهعوفٖج

 "ٖب ّاغ ٖب خلٖل"

 خؼٖتإٍ خخٌنٕ يوَٖ ؤن

 إلٌم هّ فغوخٕ" ُّ اٌح خنّل ؟"ّخفغوٕ هَ فٕ اهعوفٖج 

 "اٌح ييؼٔ"

 " ُـ ُـ ٖب غٖم"ُٖفغل هم 



 

  

(53) 

 ّٖبؼٖح خضؼيَٖ فٕ ؤّل عؼّسج يً اهٌيٖيج يوٓ ؽيبٖوم

 ّاهفخٖيج فٕ كبضتخم اهوٕ تخغٖؼ يٌم

ؼتٌب فخص يوِٖب ّسبتح خّنخّم نغٍ يينً  ّسبؼخم اهوٕ
 ٖفِيم غون

 "كبؿى اهؿيبّٔ" اٌَ كبيغ يى ّٖضؾ

 فًال هنً هّ اٌخٕ ُػا اهؼسل

 ٖتإٍ يبخضؼيِّٖـ ى اهضلٖلج

  إلٌَ ًُٖؼفِب ًُٖؼفِب
(54) 

 عؼّسج فٕ ؤّل

 اإلٖسبتٖج الؽى خؼنؽٔ يوٓ سّاٌتم

 تييٖؽاخم ّفٕ ناليم خضؿؿَٖ

 اإليالٌبح تنؼٖلج غٖؼ يتبفؼث ّاتًغٔ يً ؿنج

 "ؤٌب ؤضؿً ّضغث فٕ اهغٌٖب"تخبيح 

 "ٖب فؼ نفبٖج كؼّٖب ٌبؾ "

 "ؤسًٌ.. ٖعؼة تٖح سيبهٕ "ّ 

 غٔ ّاهؿنج اهؿّغث



 

  

(55) 

 : هّ فٕ ؤّل عؼّسج ؿإهخَٖ

 يؼختم نبى ؟

 ؟ يٌغم فلج

 يٌغم ؤيالم ؟

 ؟ يٌغم يؼتٖج

 ٖتإٍ اميٌٕ اٌم يـ ُخفّفٕ ّفَ خبٌٕ
(56) 

 فٕ ؤّل عؼّسج خٌؽهٕ يوَٖ تالـ

 ّخًؼفٕ اسبتخِب يؼث ّضغث تؿٖل األؿئوج اهوٕ ُخفنؿٕ

 ّضغث ّضغث يوٓ اهؼاسل يوفبً يب ٖضؿـ اٌَ كبيغ يوٓ

 نؼؿٕ االيخؼاف

ٖخؼؿى يوٓ ّفم فٌة  ؤّغاى ّنٖل اهٌٖبتج ّفسإث تلغؼث كبغؼ
 ٖؼية فٌتَ

 



 

  

 
(57) 

 اٌم ؤيٌٖجعؼّسج الؽى ٖضؾ  يً ؤّل

 اّيٕ خنغتٕ يوَٖ فٕ ؤٔ يًوّيج

 اهذلج تخختٌٕ فٕ ؤّل عؼّسج

  تإيبً يًبنٕ ّهّ اؼخبضوم ّضؾ

 ٖبسيٖل ٖتإٍ اهؿٌبؼث يينً خغيؽ

 ٌبسضج ألً اهذلج ّاهؼاضج ُيب ضسؼ األؿبؾ فٕ ؤٔ يالكج

 األؿّغ هوكٌغّق ؤيب تبهٌؿتج

 اٌخٕ يـ ينبهتج تٌفؼ يضخّٖبخَ
 

(58) 

 يٌم ٖـ يًوّيبحؤّل عؼّسج يبخغهل

 انخفٕ تبهيبٌفٖخبح اهًؼٖمج

 ّعوٕ اهخفبكٖل غاعل اهًغغ

 اهغيّل فٕء يً

 تٖفغ اهوٕ كغايم

 0111ّ ّٖعوَٖ يبٖؽ ٖلبتوم خبٌٕ ّخبهح

 يوفبً ًٖؼفم ؤنخؼ ّ ؤنخؼ



 

  

(59) 

 عؼّسج ُّ يبٖؽ ًٖؼفم ؤّل

 ضبّهٕ ختؼّؽٔ ٌفؿم كص

 ّخعوٕ كّؼث ؤُوم ضوّث

 نبٌّا اًّالؽى خًخؽٔ تإُوم يِيب 

 ألً اهوٕ تٖفخى فٕ ؤُوَ

 تٖغٔ اٌنتبو ؽٔ اهؽفح هوٕ كغايَ

اهوٕ يبهّـ عٖؼ فٕ ؤُوَ "اهيكؼٔ يبؼف اً  ّنل اهفًة
 "يبهّـ عٖؼ فٕ ضغ

(60) 

 فٕ اّل عؼّسج خفغٔ فٌسبً اهفبٔ تخبيَ اّيٕ

 ّؿِّنج اهتٌبح غٔ يفبً خضنٖوَ اهؿنؼ

 نغٍ ُٖنـ يٌم

 غّؼ اهيغاىُّٖضؾ اٌم يبٖؽث خغتؿَٖ ّيبٖفج فٕ 

 "آٍ يً ؤّهِب نغٍ ؟"ُٖلّل فٕ يلل تبهَ 

  ٖنوى تٖفؼتَ يً غٖؼ ؿنؼ ّٖينً

 يبخضؼسٖـ ٌفؿم ٖب كنج



 

  

(61) 

 عفج اهغى ينوّتج هنً االؿخهؼاف

 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ

 هغغخَ , ًٌٖٕ خخؼٖلٕ يوَٖ يوٓ نؼٖلج ناليَ

 ؤكضبتَ , هتؿَ, فنوَ 

ّؤّل يبٖؿٖتم ّٖيفٕ ُٖفخؼٔ  خؼٖلجغٍ ُٖعوَٖ ٖتِغهم 
 كوى ؤضيــؼ

 ×ًّٖيل يوٖنٕ ؤنتؼ ياليج
(62) 

 فٕ ؤّل عؼّسج ال خبنوٕ فّنّالخج كتل يبخلبتوَٖ ّال ّاٌخٕ

 يًبٍ

اٌَ ٖفؼؽ يبغث اهغّتبيًٖ  إلً اهفٖنّالخَ تخؿبيغ اهيظ يوٓ
 ّاهًويبء

ؤذتخّا اً اهفبؼث هيب خخضلً تبهيبغث غٔ فٕ ّسّغ فــبؼ 
 ّتخنوًَ ِب تخضتَؤّغاي

فبؼ فوّ يبٖؽث اهؿٌبؼث خغيؽ ؤنوَٖ  011تًغ نغٍ يً ّؿن 

 ُّ اهفٖنّالخَ



 

  

 
(63) 

 يـ يً ؤّل عؼّسج خنوتٕ يفب

 ًٌٖٕ يكٖؼ يينً ؤّ ؤٔ يفؼّتبح

 ( ّ ّاهخفّنوٖح نٖمًٖغا يً اهنبنبت)

 خغِٖب ُٖعبف خبنوَٖ تًغ نغا هنً خسّيٕ ؤؿتّو ّخؼّضٕ
(64) 

 عؼّسج يًهى اهتٌبح تٖسٖوِب يؿؼ توى فٕ ؤّل

 اهٌبؾ تيب فِٖى ُّ ضٖؿيى كّح توًِب ّتخضؾ اً ؤنٖغ نل

  نوتخَ ّتبهخبهٕ يب تخؼمبـ خفؼة اهوٕ

 ؤكال غٍ هّ نوتح ضبسج

ضبهخم ّٖؿخؼّـ ٌفؿَ  يبفؼتخٖـ ُٖفِى هّ يب نوتخٖـ ؤّ
ّ... 

 افؼتٕ يضغـ ُٖؿيى ؤٔ ضبسج
(65) 

 اّيٕ خنوتٕ ٌيؼث خوفٌَّ ؤتغا

 ٖغِٖبهم الؽى ُّ اهوٕ ٖضبّل

 ٖغِٖبهم ّٖخًة يوفبً

 "يوٓ يٖج تٖمب غٔ اهتغاٖج اهوٕ"



 

  

(66) 

 تًغ ؤّل يلبتوج هّ يبنوينٖـ

 ٌيؼخَ اغٖوَ ّٖيًٖ تبهنخٖؼ ّايؿضٕ

  خٕاٌ يفبً يبخمًفٖـ ّخخنويٕ

 خلٖوج ّختإٍ عٖتخم

 ؤنخؼ ٖفّف ؼغ فًوم يـ يفبً اهؼاسل ؿبيبح يبتٖخنويـ

 يّّّّّح ّؼٖوَ اٌم خٌنج

 ؤكال ّيـ ضنبٍ فٕ غيبغم
(67) 

  هيب اهؼاسل ُّ اهوٕ تٖخنوى

 األّالٌٕ ضكل" اهنوٖم"غٍ يًٌبٍ اً 

 هّ يبخنويـ ٖتإٍ يب ضكوـ

 َٖخًؼف هّ اٌخٕ خنويخٕ غٍ يًٌبٍ اً اٌخٕ اهوٕ يبٖؽث

 ؿِوج تًٖ ؿٌبٌَ ّتخضنٕ ٌفؿم هليج

 ّٖفخؼٔ فٖنٕ نغٍ ُٖتٖى

 ّاضخيبل ٌٖفل ّيبٖؼغـ ؤكال

 ّٖتإٍ يٌهؼم ّضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضـ



 

  

(68) 

 ؿبيبح ُّ تٖنًّ نبّّؾ ّّاذق

 اً ؽٖم ؽٔ غٖؼم ّؤنٖغ ُخخنويٕ

  غٍ اهخنّؼ اهنتًٖٕ هوضبسج اهؿبكًج

 فويب يبتخخنويٖـ اٌخٕ نغٍ خنويخٕ فًال

أل فخص ٖبضتٖتٕ يـ ؤٔ ؤٔ ّال ؽٖؽٔ ّال نل " ّكوخٕ هَ 
 "ٖخلبهَ ٖب يفيـ كن

 اهينوّة ّغٍ
 

(69) 

 ! يوٓ فنــؼث

 ؼؿبهج اهيّتبٖل ؽِٖب ؽٔ اهينبهيج

 ّاالٖيٖل ّاهفٖؾ تّم

 يؼفّّّّّّّمج اهؽاسل ّؤٔ ّؿٖوج اخكبل ّاهضيبى

 ٖبعغ اهعنّث األّهٓ ُّ اهوٕ الؽى

 !!ؿبيًــبٌٕ ؟؟



 

  

(70) 

 ضكل ّنويم ٖبؼٖح يبٖالكٖـ فؼش

 عباهق فٕ اهخوفًّ ّاهوٕ ُّ ٌبكق خؼكًٖوَ ؽغؼّخج أل

 اهخٌنج يّح يبٖؽانٕ اهتح اهنّل
 ّيخّكى اهينبهيج غٔ فٕء يبغٔ

 !اهيًخبغ يبيب ؟ غٍ ؿضؼم اَٖ اهسغٖغ ٖب

 ّفٕ ٌفؾ اهّكح يبختئٖـ يليّكج ّاخيج

 نغٍ يفبً نٌخٕ يؿخٌٖبُب تغؼٔ يً

 اٌم خؿخٌٕ ينبهيخَ ؤكال الؽى ٖضؾ اٌم ؤيهى يً

 !!ُّ اٌخٕ فبمٖبهَ ؟؟
(71) 

 اهكٖغ غؼٖؽث يخإكوج سٍّ نل ؼاسل
 اهغؽال يً نبى كؼً نغٍ نبً تٖكنبغ

 تلٖخٕ اٌخٕ اهغؽال يوفبً ٖبنوَ غهّكخٕ

 خالكٕ ّاضغ ضنٖى ّفبُى اهلكج ؽٔ يخلبل يوفبً نغا

 غّة ٖب غؽال ٖب غؽال غٍ اهًفق ضالل غّتخٌٕ: ٖلّهم 

 ٖبغؽال ٖتإٍ الؽى خغّتَٖ
 



 

  

 
(72) 

اهؼاسل اهتغائٕ نبً ُّ اهوٕ الؽى ٖنبؼغ اهغؽال هنً  ًٌٖٕ
 تإٍ هّ اهغؽال هيص اهؼاسل فنوى ٖسؼٔ ّؼاٍ ؟؟؟؟ خعٖوٕ

غ اً اهغؽال يوتّؾ ؤنٖغ اهؼاسل نبً ُٖكبة تػيؼ ًّٖخل
  ُّٖبعغ غٖوَ فؿٌبٌَ

 ّٖنوى ٖسؼٔ يٌَ ٌفؾ اهفٕء ٌُب

 ؤتّؾ اٖغم يبخوًتٖـ غّؼ اهغؽال اهيوتّؾ
(73) 

  ؤّل ضبسج ضًٖيوِب هّ اهؼاسل يال اٖغٍ يٌم

 خبٌٖج اٌَ ُٖفخضِب هّضغث

 !!اهكٖغ خذٖؼ فَٖ غؼٖؽث

(74) 

 تٖكنبغم عوَٖ غاٖيب ٖضؾ اٌَ ُّ اهوٕ

 يٖبل 01ّؽاٍ ّيٌغم يخس ضخٓ هّ نٌخٕ

 تَٖ الؽى ٖضؾ اٌَ ّسّغم يًبٍ يـ ؤيؼ يّؿوى

 اهعن اهوٕ اٌخٕ ؼؿيبٍ هًالكخنى ّاٌَ هّ نوى يً

 ّغبهتب ضٖنًّ ُّ ضغ فٖنى ضٖنوى تؼٍ اهتٖح

 !سبًٖٖ ٌِّغٔ اهٌفّؾ يـ ؤنخؼ اضٌب



 

  

(75) 

ّهّ انخفٓ تبٌَ ٖتًح هم ؼؿبهج تًغ ؤّل عؼّسج ٖتإٍ 
 ٌتل تٖسؾ

 خبٌٕ ّٖى هج تؼمَ تؾؼغٔ يوَٖ تؼؿب

  تبٖيٖل خبٌٕ ّٖى اٖيٖل ٖتلٓ خؼغٔ

 نؼى ُّ ٖتًح ؼؿبهج خؼّضٕ ينويبٍ يـ سغيٌَ ّال

  !!اّيٕ
(76) 

 اهخلل كًٌج فًال

 تخنؿة ّاهتٌح اهخلٖوج ُٕ اهوٕ

 ّتخعؼر تٌبح تخًبنؾ ٕ ّسّغعبكج ف

 .. ّتخًيل ؤككٓ ضبسج يينً خخعٖوِٖب

 ! اّٖث اهوٕ سَ فٕ غيبغم غٍ تبهمتن

 يعخوفج الؽى خنٌّٕ
 
 
 



 

  

 
(77) 

 هّ هلٖخٕ اٖغم اخيغح يوٓ ّؼغث

 اكنًِٖب ... فٕ يضل ّؼغ

 الؽى ُّ اهوٕ ٖسٖة هم ّؼغ األّل
 :3يب سبتـ ٖتلٓ ضبسج يً 

 تعٖل ّيؿخعكؼ -0

 ّضيبؼ ىغفٖ -2

 يـ يًسة -3

 األضّال يسبٖتم هوّؼغ عؿبؼث فَٖ ّفٕ نل
(78) 

 يٌم ؤّل ُغٖج الؽى خنًّ هٖنٕ يـ

 تضيبؾ ّاٌتِبؼ ّالؽى خؿخلتوِٖب

 ؤخلٌخِّـ ُٖتنل ٖسٖتوم ُغاٖب هّ يب اهِغاٖب فً اؿخلتبل

 !! ّخؼسًٕ خلّهٕ يـ تٖسٖة

ّفٕ ٌفؾ اهّكح هيب تٖسٕ اهغّؼ يوٖنٕ تغل اهٌهؼ 
توفخِب هنً ٌهبى نٖؾ اهيضل  الؽى خِخيٕ سغا اهِغٖج يً

 ّاضيغ ؼتٌب إٌ ستخوم ُغٖج ؤكال

 فّٖج ٖتلٓ ضخفموٕ فٕ تٖح تبتب



 

  

 
(79) 

 يينً يى اهّكح هّ يبسبتـ ُغٖج

 ّاٌخٕ ضخفنؿٕ ّخسٖتٕ هَ ضبسج

 ّهّ ضؿٖخٕ اً فٕ اؿخسبتج يٌَ

 خًيوٕ هَ ؿٕ غٔ ؤّ فؼٖن

 تبألغبٌٕ اهوٕ اٌخٕ تخضتِٖب

 اهكغاكج يـ ؤنخؼيً تبة 
  ّخفِيَٖ غا تػنبء يوفبً يبٖعغـ نويبح

األغبٌٕ يوٓ اٌِب ؼؿبهج يٌم ًّٖٖـ فٕ غّؼ اٌم 
 تضتم تخلّهٕ هَ

 !!ّاٌنى نغٍ اؼختنّا عالق ّٖؼّٖص
 
(80) 

 بٌٖجهّ هِؼح ّضغث خ

 "ّٖيًٖ كبل سبٌٕ تًغ" اّيٕ خًٖنٕ هَ ّخغِٖب 

 "يٌم ؤتغا يـ ضخٌبؽل"ّ 

 غّؼ ؿيٖؼث ؿًٖغ ّخًٖفٕ فٕ

 ؿغكٌٖٕ يـ ضٖفٖغ



 

  

(81) 

 هّ ضنٓ هم يً ّاضغث خبٌٖج

 خًؼفٕ يبخنوتٖـ خلبتوِٖب يً يٌنوق اٌم

 فِٖب اَٖ ؟؟ ُّ يبستَ

 نغٍ ُختئٕ اٌخٕ اهكّؼث ّخضبّهٕ ختئٕ ٌؿعج يٌِب

 نتًب ُٖعخبؼ األكلّؿبيخِب 
(82) 

 تخًخلغ اٌِب هيب تختإٍ كغايَ يوٓ نّل ؿبيبح اهتٌح

 هِّؼ ّاضغث خبٌٖج ُٕ نغٍ تخضيَٖ يً

 فبهتٌح تخخّاسغ ؤنخؼ ّهّ اهخبٌٖج هِؼح فًال

 يبُٕ تٌح فٕ يٌبفؿج هنً اهّاكى اٌِب تخؼنؼن

 ّتخمٖى فؼكخِب فٕ اهضكّل يوَٖ
(83) 

 خمؤضٖبٌب اهخّاسغ يبتٖنٌـ فٕ يكوض

 فِؼ عبكج هّ اهًالكج يؼ يوِٖب نػا فٕ ّسّغ ّاضغث خبٌٖج

 انيئٌبً ّسّغم اهيؿخيؼ تٖغَٖ

 تؼاضخٕ يبُٕ يّسّغث ؤهًة: ّتٖعوَٖ ٖلّل 

 !! تخغهًٌٕ ّتخؿإل يوٖب ؤنخؼ تإٍ ّتبهًنؾ غٔ نيبً



 

  

 هنً اعخفبئم تٖغٖوَ اٌػاؼ ّتٖعوَٖ ٖلبؼً يبتٌٖنى ّٖضؾ اٌَ

 ُٖعؿؼم
(84) 

 "ٖغضتٖتٕ ّاٌح تً"

 تخؽٖغ فؼكخم

اهتًٖغ تٌفخنؼ ييٖؽاخَ ّتؾ ٌّخضؿؼ  إلً يبغث اإلٌؿبً
 يوِٖب

 ؤّ ٌسؼٔ ٌّؼنى خضح ؼسوَٖ

 !!ٌّنوتَ هوسّاؽ

 (اهٌلنج غٔ يً تق غٌسّاً نتٖؼ)
 
(85) 

 : افخنؼٔ غاٖيب اهيذل غٍ

 ( اتًــغ ضّتج خؽٖـــغ يضتــج) 
 
(86) 

 اهيلبؼٌج فٕ كبهضم هّ
 يتؼّم 0111ٖتإٍ عٖؼ ّتؼنج ّ

 ّهّ يبنٌخـ فٕ كبهضم اغِٖب غيًخًٖ ّاخضؼنٕ



 

  

  غّؼٔ يوٓ غٖؼٍ ّيبخمًٖٖـ ّكح

 ُخسٖتَ غا ؼاسل ّؼاش ّينبؼغخَ يبنبٌخـ

 تبهخؿّل ّال تبهًبفٖج ّاهختبخج إلً اهضة ال تٖسٕ
 
(87) 

ٖٖسٕ ّغٖوَ يوٓ .. ؿٖة نٖؼم يوٓ ُّاٍ  "
 " كفبٍ

 يذل فًتٕ يخسؼة
(88) 

 هّ عؼر يًبنٕ نخٖؼ ّيؼفم نّٖؾ

 يبتٌٖنلـ ّيغْ ّكح نّٖل ّتؼمَ

 اؼختبن ؤّ سّاؽ ّال تٖسٖة ؿٖؼث

  يؼتّنج سٌتَ ّيٌغم ؤيل ّاٌخٕ

 فبخضَٖ اٌخٕ فٕ اهيّمّو ّاخلغيٕ

 ّؤٔ ؼغ خبعغَٖ غٖؼ يًٖبغ يى تبتبنٕ

يـ يبؼف ؤكّل "ٖتإٍ ؼفل هٖنٕ ضخٓ اهكيح ّسيوج 
 "اَٖ هم

 يؿخغل نؿّفم غٍ تٖخؿوٓ ّنبً

 !!ؽٖــؼ ّؼاٍ انؿــؼٔ



 

  

 
(89) 

 ؿبيبح اهؼاسل تٖؼٖص ّٖلّل هم

 يبُٕ يّسّغث نة هَٖ اهخًلٖغ

 ؟؟ ّاالؼختبن اهؼؿيٕ ّاهيؿئّهٖج

  يبٌفًخـ فالؽى خعخفٕ ّهّ اهعنج غٔ

 عنن اهتٌبح ٖتإٍ عتٖد ّفبُى
 "ؤنّل يًٖ ٌفؿَ"ٖب ايب تٖوًة هًتج ّ

 )اٖغم ؿسوٕ ؼكى كٖبؿٕ ؤتّؾ(

 ..يضتنٖـ ٖب ايب هألؿف
(90) 

 عنج تغٖوج ُّٕ اٌَ ٖضؾ فٕ

 عكّكٖج اٌَ ؽٔ ؤٔ ضغ فٕ ضٖبخم تال ؤٔ

 عؼّسبخَ ّختخغٔ خًخػؼٔ يً

 نّل ّيً اهؼغ يوَٖ ّيوٓ

 عبؼسج نٌح, ؤكوٕ ٌبٖيج 

 اهٌِبؼغث "ٌُغ"آؿفج يٖغ يٖالغ 

 يفبسإث ٖف ّيٖؽّ يبيوٌَّٖفؼ

 (ٖٓنًّ ضلٖل ّٖبؼٖح غٍ)ّالؽى ؤؼّش 



 

  

 
(91) 

 هّ ضٖبخنى فِٖب فٖؾ تّم سيٖل سغا الؽى ٖضؾ اٌَ يبهّـ

 عكّكٖج

 كّؼ عؼّسبخم ؤّل تإّل ضخٓ يوٓ اهفٖؾ تّم ٌؽهٕ

يٌغم كبئيج ؤكغكبء يوٖبٌج تخفبؼنٕ تأؼائم فٕ  ٖالكٕ
 اهسؼّتبح

 تخًولٕ يوٓ كّؼ ؤكضبتم

  َ ُٖخؼية ّهّ كفـ يوٖنٕنغٍ تؼم

 !!اٗعؼ ٌفمٕ ّاؿخِتوٕ يوٓ
(92) 

 يـ ّاكفج يوَٖ هيب اهؼاسل تٖضؾ اً ضٖبخم

ؤكضبتم ّيسخيًم ؿّاء فٕ فغوم ؤّ فٕ  ّاٌم يٌغم
 ؤّ ؤٔ ضبسج خبٌٖج ؤّ فٕ اهٌبغٔ غؼاؿخم

 فًال تٖخؼية ّهّ ضبنن يٌَٖ يوٖنٕ

 نخٖٖؼ يـ ضٖؿخضيل

 كيبـ ُّخالكٕ اهينٌج نوًح

 كيفيـ كيبفٌّٖ



 

  

 
(93) 

 اّيٕ خغٖوَ اهفؼكج اٌَ ٖخًبيل نبٌنّا يؼختنًٖ يى اٌَ

 يٌنلِبـ

 ّٖنوى يٌٖم تًغ نغٍ ّٖنوى يٌٖم ُٖفمل ٖخًبيل نغٍ

 تًغ نغٍ يوٓ يبٌٖنلِب غٍ هّ ٌنلِب ؤكال

 تٖنًّ فبؼٔ فًال ؤكل اهؼاسل ٖبضتٖتخٕ هيب

 ّكؼٖص يً ؤّهِب تٖتإٍ ّامص
 

(94) 

 فبؼمَ الؽى غاٖيب خغٖوَ يوٓ ؤغ اهّمى اهوٕ ُّ

ّٖفخغوم يً غٖؼ يبٖلّل ضبسج  ًٌٖٕ تٖؼيٕ نالى ّٖوًّ
 خخيؿم يوَٖ

 تٖؿخِتل ٖتإٍ اٌؿبً ؤٔ نالى ّٖخًبيل يوٓ اٌَ ؽيٖل

 يؼٖؾ يبُّ النوى يضخؼى ّتإٍ

 كغٖق ّال يبؼف ٖضّكل

 غٍ ّاضغ تًٖبنؾ يـ ؤنخؼ



 

  

 
(95) 

 يبٖؽث اهوٕ تًٖبنؾ غٍ

 )ّاً نٌح يبٌكضنٖـ(

 يبٖخّكًّـ ٖتإٍ الؽى خغٖوَ ؼغ فًل

  هيب تٖوًّ يوٓ ّاضغث ًٌٖٕ اهًبغٔ

 ٖتإٍ هّ ييوخٕ نغٍ, تخختؿن ّخؿوى 

 نؿفخَٖ تئٖخٕ ؽٖم ؽٔ غٖؼم هنً هّ

 ٖوًة تًٖغ خَٖ اٌَ ٖؼّشّضؿؿ

 سغا نغٍ خميٌٕ اٌَ ُٖوًة كؼٖة

  فٕ كبهًّ تٖخنى
(96) 

 فٕ اهؽيً غٍ يبٖؽ اهوٕ خفٖوَ يـ اهوٕ ٖفٖوِب اهؼاسل

يبخعوِّٖـ ٖتإٍ يضّؼ ضٖبخم نوِب ّٖضؾ اٌَ  ًٌٖٕ
 يكغؼ ؿًبغخم اهّضٖغ

تٖعّف تًل اهؼسبهج اهوٕ يؼيّتًٖ عولج يً  إلً غٍ
 اهسّاؽ

ّاعغٍ ؤؼاسّؽ ٖؿوٖنٕ ّاٌم ُختلٕ عٌٖلج  اٌم فٖخعٖل
 ّضيل فٕ ؼكتخَ



 

  

(97) 

 ّغٌٖٕ الؽى خنٌّٕ يًخيغث يوٓ ٌفؿم ًٌٖٕ ؿنج خًبهٓ

 يٌم ؼّش ُبح هٕ ُخعوَٖ ٖخعٌق

 اهيؼؤث ؤضٖبٌب آٍ اهؼاسل تٖضة ٖضؾ تبضخبر

 !! (يتغٍ اهؿّاق)تخخًبيوٕ يى  تؾ اٌخٕ يـ

 ؽيباااااااااااااً اهنالى غٍ نبً

 اهؿٖـــغ ّاهؿّاؼؾ ؤٖبى ؿٕ
 

(98) 

 هّ هؿج نبهًج يً ككج ضة فبفوج ّاإلٌؿبً اهوٕ كغايم

 يبستم

 اهيّمّو غٍ فّٖج ٖتلٓ ٖبؼٖح خإسوٕ

 يبًٖؼفم ؤنخؼ يوفبً يبٖخعٖوـ اٌم ّاعغاٍ ضتج هغبٖج
  يؿنً

  ّٖخّكى يٌم غيّو ّآُبح ّيإؿبّٖبح

 ٌنغٌب اهؼسبهج اهوٕ تخخضيل

 اهغٌٖبكّؼاح اٌلؼمح يى



 

  

 
(99) 

هّ فموخٕ نّل اهّكح خفخنٕ يً ضتٖتم اهوٕ فبح 
 ّتغًّ يٌبؿتج ؤّ تخفخنؼَٖ تيٌبؿتج فٖنٕ ّاهوٕ ييوَ

غٔ تٌح :" كغايم غٍ يـ ُٖلّل  اهؼاسل اهوٕ كبيغ
ٖبهٖوج سبؽ غٔ هؿَ  :"أل ُٖلّل  "كؼٖضج يّّّح

ّييّيب تالـ اهفنّْ اهنخٖؼث ّاهخػيؼ  "تخضتَ
 ٌفؿَ نغٍ ُٖنؼُم ّٖنؼٍ ضبسج يً نل

(100) 

ّيبتٖخلغيـ ٖتإٍ ؤنٖغ تخّفؼٖوَ  اؼختنّا ّاهضٖبث هؼٖفج
 :اهضبسبح غٔ

 تٖفّفم ّكح يبًّٖؽ-0

 تٖخنوى يًبنٕ نّل اهّٖى-2

 تٖيؿم اهوٕ ٖيؿنَ يبغٔ-3

 يؿنَّٖتخيؿنٕ اهوٕ تخ-4

 اهتّؾ يخّفؼ ّتغؽاؼث-5

 األضمبً غٔ فئ يبغٔ-6

 تخٌخضؼٔ يوفبً خؿًغَٖ-7

 ٖتلٓ تػيخم ٖخخلغى هٖــَ؟؟



 

  

 
(101) 

يذل  !!؟"تتالـ ؤفخؼٔ اهتلؼث هَٖ هّ تبعغ هتٌِب "
 ٌبكص ؤيؼٖنبٌٕ

(102) 

 الؽى ٖنًّ فٕ ضغّغ هنل فٕء اهخوفٌّبح تضغّغ اهعؼّر

 ِبغايٕ يٌ ّاهعغيج اهفبيوج يفٖـة تضؿب

 هَٖ ؤؿبؿب ؟؟ ّاال ٖفٖل اهيؿئّهٖج

 "تخضتٌٖٕ نٌخٕ ييوخٕ هّ نٌخٕ" ّهّ افخغل فٕ ؿنج 

 ٖبتٌح اهضالل اٌَ يـ تخبو سّاؽ ايؼفٕ

ّاالخًٌٖ ّسًِٖ هًيوج  غٍ ٖب ايب تٖفخغوم ٖب ايب تٖؿخغوم
 ) كوج األكــل (ّضغث

(103) 

هّ اهؼاسل نوى نّٖؾ فًال ٖتإٍ الؽى خفٖوَٖ فٕ يٌٖٖنٕ 
ّيوٓ يٌهؼٍ كغاى  اٌم خضبفهٕ يوٓ ؤؿؼاؼٍ  ى ضبسجّؤُ

نغٍ ُّ نيبً ُٖفٖوم فٕ يٌَٖٖ ّيـ ُٖؿٖة   اهٌبؾ
كبهِبهم ؤّ  ّالؽى يبخًبٖؼُّـ تإٔ ضبسج!! ؿٌبؼخم ؤتغا

 ضكوح هَ ّضنٕ ٌفؿم غاٖيب ينبٌَ

 ّاخكؼفٕ تبهوٕ خؼمَٖ هٌفؿم



 

  

 
(104) 

 ٖمهّ اؼختنخّا ّتًغ نغٍ نوة اً اٌخّا خبعغّا فخؼث تؼ

 خًٖغّا

يئفؼ عنؼ ّاٌَ يبٖؽ ٖعوى  فِٖب خلٖٖى اهًالكج ايؼفٕ اً غٍ
 تػّق

  أل عوٕ اهتؼٖم يوٓ نّل ّيًنونـ: فلّهٕ هَ 

 ٖبفّؽٖج ّاؼيٕ اهؿٌبؼث خبٌٕ
 

(105) 

 نل ضسسَ تالـ خلًغٔ خّسغٔ هَ فٕ ؤيػاؼ ؤّ خكغكٕ
(106) 

 "ؤكوَ هؿَ تٖنًّ ٌفؿَ"

  يـ يػؼ نبفٕ اهؼاسل هيب تٖضة تسغ تٖخنوى

 فضبح ضخٓ هّ نبً

 يًموج ؤكل غتوخًٖ يئكخب يـ
 



 

  

(107) 

 "ف يً فؼق اهيؿخّْؤكوَ عبٖ"

تٖضة تسغ يبتٖففـ  فٕ اهؽيً غٍ يـ يػؼ اهؼاسل هيب
 يؿخّٖبح

 تكٕ ضّاهٖنٕ األيذوج نخٖٖٖٖٖٖؼ

 ّهيب ُّ اهؼاسل عبٖف يٌَ

 اٌخٕ تلٓ يـ عبٖفج هَٖ ؟؟

 فنم يٌَ ّافخؼٔ يً ؤعخم
(108) 

 "عبٖف تبتب يبّٖافلـ يوَٖ"

 يػؼ ؤكتص يً ػٌة نة ُّ نبً سؼة ؤكال ؟؟

  ـ اهيسبؽفجٖاٌم يبخؿخِو ّهّ فبٖف

 ؤؿبؿَ ٖتإٍ يبٖؿخِوـ ٖلبتل تبتب يً
(109) 

 "نخٖؼ-تٖؿبفؼ-ؤكوَ"

 !اهيفنوج؟-ّاَٖ-يبفٕ

 يبخخسّؽـ؟؟-تخؿبفؼ-اهوٕ-اهٌبؾ-اً-كبًٌّ-فٕ-ُّ

-ّؼا-تٖؼّش-تٖضة-هيب-غٍ-تٖؿبفؼ-اهوٕ-تبهًنؾ
 اهغٌٖب-آعؼ-ضتٖتخَ



 

  

(110) 

 "ّكخَ-نل-ّاعغ-فغوَ"

 ؽّسج؟-نًه-ؿنؼخٖؼث-خفّفٖوَ-غٍ

 يٌغٍ؟-ّكح-يبهِبـ-ُّٕ-اَٖ-تِٖب-ًٖيل

 ..ٌفؿَ-فمٓ-نبً-فًال-تٖضتم-نبً-هّ

 تبتبنٕ-فِٖب-ٖلبتل-ؿبيج-ٌق

 اهيؿخضٖل-ّتًٖيل-اهّكح-تٖعوق-تسغ-هيبٖضة-اهؼاسل
(111) 

 "تيًؼفخِى-ٖسّؽٍّ-يبٖؽًٖ-ؤُوَ-ؤكل"

 :-ّاضغ-ؼغ-غٖؼ-يبهّـ-تإٍ-غٍ

 (بيبي-سٌة-عوٖم-ٖبٌٌّّ)

 يكبكج-هَ-ّافخؼٔ-تسيٖوج-ّعوِٖب

-اهوٕ-يوفبً-اهًبهى-تٖضبؼة-تسغ-تٖضة-اهوٕ-اهؼاسل
 تٖضتِب

 ........... غٔ-ضتٖتخَ-نبٌح-ّهّ-ضخٓ

 (ينؿّفج ؤكّهِب)
(112) 

 "اهسّاؽ-يً-تٖعبف-ؤكوَ"



 

  

 ؟؟اٖــَ-ّاهٌتٕ

 اهعمج-نبؿج-هَ-ُبخٕ

 تسغ-تٖضة-هيب-اهؼاسل

 اهغٌٖب-فٕ-ضبسج-ؤٔ-يً-يبتٖعفـ

 اهٌبؼ-فٕ-ٌفؿَ-ٖؼيٕ-ّيينً

 ضتٖتخَ-سٌة-ٖنًّ-اٌَ-ؿتٖل-فٕ
(113) 

 "اهخؿؼو-تٖضة-يـ-ؤكوَ"

 اهًيؼ-نّهج-ّٖغٖنٕ-ٖغٌٖب-ؼتٌب-نٖة

 ؼتًٖب-اهؿخًٖ و-فؼضم-غيّث-ّيؿخًٌٖ

 ُغاٖب-هنى-ٌُّسٖة-اهلل-فبء-اً

 -مبمٕي-ؤنلى

 تٖسؼٔ-اهًيؼ-ٖبتٌخٕ

 نيبً-اٌخٕ-اسؼٔ

 ٖنبنٕ-غٍ-اهتنج-اهؼاسل-ّؿٖتٕ
 
 
 



 

  

 
(114) 

 "كّٔ-نّٖؾ-اٌؿبً-ؤكوَ"

 ؤّهِب-يً-يًبنٕ-ّامص-تإٍ-نبً-فًال-نغا-نبً-هّ
 اهٌبؾ-تتٌبح-يبتٖوًتـ-اهنّٖؾ-اإلٌؿبً

 تٖضتم-يـ-تؾ-ّهّنّٖؾ

 فبٖغخَ؟؟-اَٖ-ٖتإٍ

 هٖنٕ-يـ-ٖبضتٖتخٕ-هٌفؿَ-نّٖؾ

 و اهفٌبنل-خوًتَ-خًؼف-غٖؼم-خبٌٖج-هّاضغٍ-ؤّ
(115) 

 "تضتــَ-ؤكوٕ"
 (يٌَ-ؤفّف-يِيب-ؤضتَ)ؿنج-ٖبضتٖٖتخٕ-تكٕ

 عبااهق-يبخٌفـ-غٔ
 اهتِغهج-تخضتٕ-نٌخٕ-اػا-اال

 ٌيؼث-ُغٖنٕ-ّاٌب-نويٌٖٕ-غٔ-اهضبهج-ّفٕ
 -سوؿخًٖ-ُّيَ-نّٖؾ-عفتج.غ



 

  

 اهفل-ؽٔ-ُّختلٕ
(116) 

 "غٖؼٍ-يبهلٖـ-عبٖفج-ؤكوٕ"

 "ؼسبهج-فٕ-يبتلبـ-ؤكل"

 ُخفموٕ-ٖتإٍ-نغٍ-تخفنؼٔ-يباٌخٕ-نّل

 ؿنخم-فٕ-خلبتوِٖب-ؽتبهج-تإٔ-خؼمٕ

-يً-اعوكٕ-اٌخٕ-تؾ-ٖفٖل-يًٖ-كفب-يوٓ-اهؼسبهج
 يًبنٕ-اهوٕ-اهخِيج

 (بؼغف-غؽال-ّال-ٖؿوٌٖٕ-كؼغ)-ّككج

 --فبفوج-غٔ

-فٕ-نبً-اػا-هَٖ-تبهلؼغ-ؤؼمٓ-نة

 غؽال؟؟
 
 

 



 

  

(117) 

 "يٖبهَ-ٖفؼغ-يبٖؽ-ّيـ-يخسّؽ-ؤكوَ"

 ٖبضوّث-تإٍ-اٌخٕ-تّالغٍ-ّيوخؽى-يخسّؽ-ُّ-ّايب-نة

 خَ؟؟فـضٖب-اَٖ-تخًيوٕ

 تخؿوَٖ؟؟
 ٌّلكَ؟؟-غؼّؼٍ-تخفتًٕ

 اهيغاى؟؟-يً-ٖبعغٍ-يبؼف-يـ-اهوٕ-يٌم-تٖبعغ-ّهال
-عؼاتج)غٍ-اهولة-خبعغ1ّٔتالـ-ٖؿخغوم-ضغ-يبخعوٖـ

 (اهتّٖح
 ّآعؼث-غٌٖب-هلة_ؤؿّء-ألٌَ

(118) 

 "اهفسؼث-يوٓ-01-يً-عٖؼ-اهٖغ-فٕ-يكفّؼ"

 تّيج-يـ-يكفّؼ-ٖنًّ-اٌَ-ضبهج-فٕ-غٍ

 ..كص-هيذلا-افِيٕ-اٖغم-ؤتّؾ
(119) 

 -عبٖتج-تلكج-ٌفؿم-ؼاتنج-اٌخٕ-يب-نّل

 تتؿبنج-إلٌم-خبٌٖج-ؼسبهج-ُخالكٕ-يـ

 غٖؼٍ-فبٖفج-ّيـ-ٌفؿم-يًيٖج-اهوٕ-اٌخٕ

-يً-اهٌِبؼغثّفٖوخَٖ-ٌفمخٖوَ-هّ-كغكٌٖٕ-هنً



 

  

 غيبغم

 ٖخيٌبنٕ-ّاضغ0111-ضخالكٕ-غٍ-ُّتنؼث-اهوٕ-تنؼث

 ٖبنغّيتّ-ّاهفٖؿخّم-يكؼاهٌح-فٕ-اضٌب-ٖبتٌخٕ
(120) 

-غاٖيب-تَٖ-يالكخم-فٕ-ٖعوٖنٕ-اهوٕ-اإلٌؿبً
 هَ-تخغّؼٔ

 يضتنٖـ-اٌَ-اهّضٖغ-يػؼٍ-ٖتإٍ-ؤيـــػاؼ-يوٓ
(121) 

 .............اهضة

 اإلٌؿبً-ضٖبث-فٕ-سيٖوج-امبفج-ٖبٖنًّ

 -غاُٖج-61-فٕ-ٖغّؼ-ايب-ٖب

 ضة-يبٖتأـ-ؿبيخِب-إلٌَ

 اهلِؼٔ-اهّؿّاؾ-يً-ٌّو-تٖتإٍ

 ّتؼمَ-اهٌفؾ-خًػٖة-ضة-ؤّ

 عفتج-غنخّؼ-ٌيؼث-ُّغٖنٕ-نويٌٖٕ
 
 
 



 

  

 
(122) 

 األّل-اهضة-ككج-اٌؿٕ-اٖغم-ّاتّؾ

 ّتؾ-األفالى-فٕ-يوٌٖب-تِٖب-تٖمضنّا-غٔ

 نبؼذج-تٖنًّ-األّل-اهضة-يبغث-ّتبهًنؾ

 (يبغث-ؤٌبتلّل)-خلبتوَٖ-يينً-ضة-ؤؿّء
 عتؼث-ؤّ-خسؼتج-ؤغٌٓ-تال-تٖنًّ-اهّاضغ-ؿبيخِب-إلً

 -فنخٖؼ-ؤؿبؿِب-يوٓ-ٖعخبؼ

 غاٖيب-يـ-ًٌٖٕ-ؿّغث-يكبٖة-فٕ-تٖلى

 !!اهعبهٖج-اهّؿبغث-فٕ-يتغاهضوٖى-تٖتإٍ
(123) 

 كص-خغيؽ-اهؿٌبؼث-ّيوفبً

 خعوكٕ-األّل-الؽى-ٖتإٍ

 -فِٖب-يبٖفج-اٌخٕ-اهوٕ-اهخًٖؿج-اهلكج-يً

 تإٍ-اهكفضج-ّاكوتٕ-غاٖتج-تضتبل-ّيبخخًولٖـ
(124) 

 ّيلل-كوة-يً-ٌبتى-ٖنًّ-الؽى-اهضة

 ٌبكق-ضة-تإٍٖ-يلل-غٖؼ-يً-ضة-هنً

 اهٌيّ-ينخيل-غٖؼ-يفٍّ



 

  

 نخٖؼ-ًُٖٖـ-يـ-اٗعؼ.ى-ًٌٖٕ

 تإٍ-غيبغٌب-ّيبخّسًٖـ
(125) 

 ّكوتم-يلوم-تًٖ-ؿالى-يًبُغث-ًٖلغ-الؽى-اهضة

 هٌِبؼا-نّل-ٖخعبٌلّا-ٖعوِٖى-هنً

 اهًتبؿٖج-يكٖؼم-ٖتإٍ
(126) 

 ؤيل-غٖؼ-يً-اهضة

 اهِتل-ؤٌّاو-يً-ٌّو-ُّ

 ؤيل-يوٓ-تخغّؼٔ-ٖتإٍ-غٍ-اهنخبة-تخلؼٔ-ّهّ

 ؤيل-يً-تإٍ-افخؼٔ

 ٖغِّٖهم-خبٌٕ-اٌؿبً-يوٓ-ّغّؼٔ

 يلنّيج-كؼتج-فٕ-يبخٌفعٖٖـ

 ييؼم-ؿًٌٖ-ؤضوٓ-ّخمًٖٕ

 ّيتن-ّآُبح-يٖبن-فٕ
(127) 

 عؼ يوٓ غيبغَاهوٕ تٖفٖل كؼتج يلنّيج تخ

  اهيعؼّيج اٌِب تخّكى اهفًؼ ّؤّل ضبسج تخًيوِب اهلؼتج

 فًؼم ًٌٖٕ ّال اسغيِب فبيتّ ُٖضبفه هم يوٓ



 

  

 خلى ّخنؼيفٕ تغؼٔ ّخلكؼٔ ّاضخيبل ؿٌبٌم

 فنؼخٌٖٕ تّضغث كبضتخٕ يب خًؼفِٖبـ
(128) 

 اهكغاكج ؤُى فٕء فٕ اهضة
 ُّٕ اهوٕ تخميً اؿخيؼاؼٖخَ

(129) 

 اهضة يً اهخفبُى ؤُى

  ًٌٖٕ اهخفبُى يينً ٖئغٔ اهٓ اهضة

  هنً يغى اهخفبُى تّٖكل اهضة الًٌنبؾ اهنويج يوٓ اهيؼاٖج

 (تــــص  )
(130) 

 : اهًالكج اهٌبسضج ُٕ

 اهًالكج اهوٕ تخضللوم اهؿًبغث يوٓ نّل

 عٌبق يـ فِؼ آٍ ّفِؼًٖ

  ّٖى آٍ ّيفؼث يخعبكيًٖ

 ٌفؿٌب عؼّسج آٍ ّخالخج يـ نبٖلًٖ

  ٖتإٍ يب خًختؼٖـ اهؿٌبؼث غيؽح خم يً اهٌّو غا ؟يالك

 ػٌة ّتالـ سّاؽ يوفبً يب خسٌٖـ يوٓ ؤنفبل تال

 فٖنى ضٖنفـ ألً يبسال ؤى آسال ضغ



 

  

(131) 

 ؿٌبؼخم ُّ اهخنبفئ عوٕ غاٖيب تضؼ

ّاهيبغٔ ّاهذلبفٕ ّاالٌؿبٌٕ ّاهغٌٖٕ ُّ غا  االسخيبيٕ
 ؤؿبؾ

 وج تخئغٔ أليؼالاهًالكج اهٌبسضج ّعوٕ تبهم اهًالكج اهفبف

  ٌفؿٖج

 تخمًف سِبؽ اهيٌبيج ّتبهخبهٕ سؿغٖج ألٌِب

 خًّل اهكضج ًٌيج ال

 ضمؼخم هنً اهؼسبهج تخؼّش ّتخٖسٕ
(132) 

  اهغٖؼث ينوّتج نتًب هنً تضغّغ

  ال خعٌلَٖ ّخعبفٕ يً ُالّؾ

  ّال خؿٖتٖوَ اهضتل و اهغبؼة

 فًٖخلغ اٌم يـ تخضتَٖ

  ّاٌَ يـ فبؼق يًبنٕ

  ـ ضٖبخَ تلًّٖٖٓ

 ّخؼسًٕ اٌخٕ اهوٕ خًٖنٕ
 



 

  

(133) 

 اهنتًٖٕ اً ُّ نيبً ٖغٖؼ يوٖنٕ

 هنً فٕ فؼق تًٖ اهغٖؼث اهكضٖج اهيتؼؼث

 اهضة ّاهوٕ ؿتتِب

  يٌنلٖج ّاهغٖؼث اهيؼمٖج اهغٖؼ

  ّيغى ذلج اهوٕ تؿتة فًّؼ تبهٌلق

  ّيكٖؼم اهًتبؿٖج اهٌّو غا يخًة سغا

  نٌتجخخلّكًٕ ّخٌبيٕ خضح اه ؤّ اٌم

 (اهضالكج) ّاهفعكٖج غٔ ضوِب اهّضٖغ ُّ
(134) 

 يؿبضج الؽى خؿٖتٖوَ يؿبضج يً اهضؼٖج اٌب تلّل

  تخًخيغ يوٓ اهفعق ٌفؿَ ّيضغغخـ يؿبضخِب إلٌِب

 هّ ُٖؿخغل اهيؿبضج غٔ فٕ ُّاٖج يفٖغث ًٌٖٕ

 ٖلًغ فٕ ؼٖبمج يذال فٕ اٌَ ٖبعغ نّؼؿبح ؤّ ضخٓ

 ّختضتضِٖبخفسًَٖ  يى ؤكغكبء نّٖؿًٖ ٖتإٍ

 



 

  

(135) 

 اغيبً هنً هّ ُّ ُٖؿخغل اهضؼٖج فٕ ؤكغكبء ؿّء ّ

 ّ غٔ ؤّ سؼٔ ّؼا غٔ

 ؤّٔ ؤّٔ ؤّٔ ٖتإٍ ختضتضِٖب

 اؿخيبؼث ؿخج ٖبضتٖتخٕ ّخغٖوَ

 ٓ ؼاسل نّل اهّكحييؼم يب ضخلغؼٔ خضَّولٕ يو

  فٖب ٖنًّ نّٖؾ يً ؤّهِب

 ؤكال ٖب ايب تالُب
(136) 

 اضػؼٔ اهًّٖة اهوٕ يبتخخغٖؼـ

 إلً اهؿٌبؼث اهوٕ تخسٖتوم ؿينج كؼـ

 ختإٍ يبغيؽخـ

 ٖلوة ؿيم يّؿّٓييؼ يبؿيم اهلؼـ ت

 ّهّ ضبؿج اٌم يـ يؼخبضج هَ

 ؤتّؾ اٖغم ايفٕ ّؼا اضؿبؿم

 ّاؼيٕ اهؿينج فٕ اهتضؼ



 

  

(137) 

 ُخًؼفم الؽى خِخيٕ تإغق اهخفبكٖل إلً ُٕ غٔ اهوٕ

 تبهٌؿتج هَ ّنيبً ُخعوٖنٕ ييٖؽث يّٖتَ ّييٖؽاخَ
  يبتِٖخيـ تبهخفبكٖل فتٖضؾ تإٌّذج إلً اهؼاسل

 ب تبهخفبكٖلاهتٌح يً عالل اُخيبيِ

 تٖخِب ؿّاء فٕ ٌفؿِب ؤّ فَٖ ؤّ فٕ

ٌِب تفٌة ؽَٖ ؤيبضكوـ تٖضؾ  فٖيب تًغ ّهّ غٍ

 تبههتن
(138) 

 : اهًّٖة اهوٕ يب تخخغٖؼـ

 اهًًٖ اهؽاٖغج -األٌبٌٖج  -اهتعل 

  اهًٌف -اهًكتٖج  -اإلغيبً 

  اهغى اهخلٖل -اهٌنغ ّضة اهيإؿبّٖبح 

 اإلُيبل - يغى اهٌهبفج

  تٖخغٖؼ ّاألؿِل هّ كفبخَ يمبٖلبنٕ ؤكّل هم يفٖـ ضغ

 اٌم خغٖؼَٖ تّاضغ خبٌٕ
 



 

  

(139) 

كغايم فؼّث يوٓ تًمِب  الؽى خبعغٔ اهؼاسل اهوٕ
  ّٖبخضتَٖ تًّٖتَ

 ّخضبّهٕ خضؿٌٕ فِٖب يـ ؤنخؼ

ايب يبخهويِّـ ّخؿٖتَٖ هّضغث خبٌٖج خؿخّية  ٖب
  اهًّٖة غٔ

 نيبً ّٖينً خفّفِب ييٖؽاح

 (ّؤكّل اعَٖ يٌٖٕ فَٖ)ّتالـ ٌهبى 
(140) 

  ثالؽى يضبّهخم هخضؿًٖ يّٖتَ خنًّ تنؼٖلج يتبفؼ

ّاهخولٖص اهوٕ يً خضح  يـ نل اهؼسبهج تخفِى اهخويٖص
 هخضح

 تخبيٌب اضٌب ّ تؾ غٍ

خلغؼٔ ؤّٔ كفبخَ اهنّٖؿج ّنل اهضبسبح  نيبً الؽى
 اهنّٖؿج اهوٕ

 فَٖ تًٖيوِب يوفبٌم ؤّ يوفبً يالكخنى ّخفًؼٔ

  يوفبً ٖؼمٖنٕ غٍ ضٖعوَٖ ٖخفبٌٓ غاٖيب

 ضوًّٖ ّٖؿيى نويخًٖ



 

  

(141) 

 سج يغاٖلبنٌٕفؾ اهفٕء هّ ضب

 خلّهِٖب تػّق ّتنؼٖلج ّامضج يفبً ٖفِيِب ّهّ اخنؼؼح

 ٖتإٍ ٌٌلل و اهيؼضوج اهوٕ تًغُب
(142) 

 يؼضوج اهًلبة ّغٔ الؽى خنًّ يخٌّيج

 ّيوٓ كغ اهعنإ ال ؤنذؼ ّال ؤكل

 سّؽم يوٓ يب خؼتَٖ ّاتٌم يوٓ يب: ّيوٓ ؼؤٔ اهيذل 

 خًّغَٖ

  ينؿخـ اهيذل أل اٌب يب

  اهضلٖلج ُٖب غٔ
(143) 

 اضخؼيٕ كيخَ هيب ٖنًّ يخغاٖق

 ًٌٖٕ يب خلًغٖـ خؽٌٕ فّق غيبغَ يوفبً خًؼفٕ ؿتة

 مٖلَ

 ٖخنوى ّٖفخنٕ ؽٌٖب غٖؼ هيب ِٖغْ اهؼاسل يـ تًٖؼف

ضبسج ؤّ ٖعؼر ٖخيفٓ هغبٖج يب  ل ؤّ ٖكلّتٖفمل اٌَ ٖفخغ
 ِٖغْ



 

  

ّتًغًٖ ٖخنوى اغٖوَ فؼكخَ يوفبً يب ٖؼينٖـ اٌخٕ فٕ 

  اهتضؼ
(144) 

  يِى كّٔ اٌم ؽٔ يب تخغٔ خبعغٔ

 خغٔ ّؽٔ يب تخبعغٔ

 اً نؼف ّاضغ تٖغٔ كج اهوٕ تخختٌٕ يوٓاهًال

  تٖبعغ ّتؾ ّاهخبٌٕ

 اً نؼف ّاضغ ُّ اهوٕ تٖغٔ تخٌخِٕ تؼمَ يوٓ

  تبهسؽيج تؾ
 

(145) 
 اهنٖيٖبء اإلهِٖج غْ يِيج سغا

 يٌب تخفؼؽ يى اهًؼقؼتٌب عوق ؤسؿب
 ؤسؿبى غٖؼ يؼئٖج تخخٌلل يً نؼٖق اهِّا

 ّٖؿخلتوِب عؼيًٖ كغٖؼًٖ سغًا



 

  

 فٓ يٌبعٖؼ اهوٓ ؤّغايٌب, ّتبهخبهٓ تخٌَفن
 يّاغ فٓ اهيظ خعّوٓ اهوٓ ؤّغايٌب ٖضتٌب
 ُّٓ غْ اضغْ األؿتبة فٓ اهنٖيٖبء

 ًٌٖٓ كوة اهؼاسل يبنوًـ, تًٖ اهتفؼ
 .فٓ يًغخَ, غٍ نوى فٓ يٌبعٖؼٍ

 
 ,,.. ّؤتلٓ اغيٖوٓ هيب اهؿٌبؼٍ خغيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 


