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二

ءاده اإل

لج زعو هلل ريخ واأل األلو ءاده واإل ركشلا

هب يقلأ حيصف يبرع ًاناسلب ينقلخ يذلا

هللا اي كل ًادمح يدئاصق هب بتكأ و يراعشأ

. ةبورعلا اإلسالمو ةمعن ىلع

رورم رم وا يتايح يف رهظ صخش لكل ىلإ

ةحضاو ةمصب يل كرت و يتايح يف ماركلا

. يرعش ناويد أرقي نم ىلإ و اهب هركذتأ

سي باحر أ: ةيجولويبلا أليم صاخ ءادهإ

دمحم

ىسيع هدبع لداع ةيوناثلا ليمزل و

. نيسح نيدلا عالء نيسح يلبقتسملا ملا وعلا

نانفلا و ذاتس األ سينو ابابل صاخ ركش و

يحبص دمحم

ريغت ىلع نيرداق والزاولا اوناك ؤهالء لك

لضف لأل مدقتا يننولعجي و ةايحلل يترظن

. ًامئاد



三

: خيراتلا يف همدقم رصقأ

عقوقتلا و بائتك نماإل موي 30 دعب جرخ هد باتكلا

عم هفينع تاشقانم و تارظانم و تاسلج و يسفنلا

ضرمب سيل بائتك نإاإل ةياهنلا يف تفشتكأ ،و تاذلا

مل ديدج عادبإ كل قلخي لقعلا نوكس نم حةلا وه لب

عماأل لماعتت كلعجي وهنأ لبق نم كيف دوجوم نكي

. هفولأم ريغ هقيرطب هفولأملا ءايش



四



五

" هجاحب سساح شم "

.. هجاحب سساح شم انأميلا ''انأ

يلا.. والحب ايب ىتح سساح شم

.. تومب ينإ سساح قونخم انأ

.. دوجوم شم ينإ سساح هيناث أل

.. يراكفأ ةانب يف يمهو تيقب

يلا.. رج ـع ىتح ربعأ رداق شم لب

.. دسج بال حور وأ حور بال دسج ينإ سساح

.. ناسنإ شم دامج ينا سساح

.. دسحلا اهيف ةراسخ هجاح ينا سساح

.. توبكم و بئتكم انا لب قونخم انا

.. موتكم ينم اوج يتوص و

.. موقا ىتح رداق شم لشتا يمسج

.. اهسحا ةرم اللو هجاحب سساح

اهنإ.. اهساسحا يف يباجي اإل سب

.. ةديصق أللو ماهل اإل تقب

'' اهتبتك
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七

" ينتبس "انأ

.. نابج ناشع قيرطلا طسو ينتبس انأ

.. نابيبلا لك ىلع قد تباد يللا يديإ

ملا.. رطسلا ـع اهطخ و اهيف ةشعرلا

شاهتفوشام ةدحاو رعش رفضب دعاق

لا.. ـفمآ ينبأ و

.. عجو نم دياصق بتكأ و

لا.. حُملا جرُد يف اهيمرأ و

ةجاح ىقبأ ملحب تنك ام يرمع يلصأ امانأ

لا.. يعلا اوناك ام يز

.. مهاعم عراشلا ـف ةروك بعلب تنك ام يرمع ىتح انأ

.. يلِب تبعل ىتح يرمع وال

.. يرجأ و ةسردملا روس طُنأ ةأرج يل ناك وال

.. فورُح ةيوش وهأ اإلمس

.. يوق رِكاف شم نِسلا

.. يردقب و يلا حب يضار ةلا حلا

!! نكل .. تاعاس بيط

. يوق ريرش تاعاس
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九

" اهنضح "وجا

يفادلا اهنضح هبشي وجلا

ضر عـاأل اكب رطمتب اهنويع و

يفاح دلو نم دربأ يمسج ناك

دربلا عجو و عوجلا نضح ـف ميان

شدرتمف مكلا لوقأ

يريتسه لكشب يكبت و

نيم ـل اهيف يللا ب ضفضفت

؟! يريغ انه نيم اهيل و

شيدناعتم يبواج يتبيبح

شيفم ىتح شهللا نا يلوق و

اهتنضح يفوخ رتك نم

اوهلا يف نضحب ينإك و

اهتقو تيم ينتيقل و

اوس!!!! شم الً صأ انتيقل و



十



十一

" هجاح لك لوأ "

... هجاح لك لوأ يز

... داعم رياربف 14 كليجأ ةرم لوأ يز

... طيعأ ةرم لوأ يز

... داعبلا ينبرضي امل

... ىقلأ عجرأ هرم لوأ يز

... هتضوأ يف تام يدج

... هطخب باوج أليم بتك ايوبأ ةرم لوأ يز

... يتاجاح و يبتك و يتطنش عيضا ةرم لوأ يز

فااليت... ناشلع اهتدخ هنخس هقلع لوأ يز

؟! انبر شتفوشم هيل ةئيربلا يتلئسأ يز

... ايميك سرد بجاو يز

... ةنسلا لوط هيف تبغ

..." يبيبح " كليابوم ىلع يمسإ فوشأ ةرم لوأ يز

... يبترم ـف هينج 100 لوا يز

... يبيج شختب

... تماص نضُح لوأ يز



十二

... طايع هيف ناك كلاالم

... ةيداعلا انتقادص يز

... طابترإب تبلقتأ امل

... كفوشأ ةرم لوأ يز

... يردت ام نود كديإ تسوب

... بتكب ةرم لوا يز

.. يرقت ةرم لوا يتنا و

... ةراجيس برشب وانا ينفوشي ايوبأ ةرم لوأ يز

ةرم... لك كشفق يز

... ةراس مسإ انا لوقا امل

... طرف اينع عمد ينم قرسي امل كنضح يز

... ىسا تدوعتا ام يز

... تركتفإ ةوهس ىلع ةأجف و

... كبحأ تدوعتإ ام يز

... طرش يدنع ىقبي ام نود

يقبت ةأجف كنإ يز

"!! هجاح ً"لك ال صأ يدنع
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十四

" ناسنإ ك ينع ةديصق "

... اهلوقب يللا (نع) ةملك نع

... ريتك يلا قب ةليوط ةرتف نم

... بحاص اذك ـل هتيكح رس نع

... ريبك ألهن هتيراد رس نع

... راوح حتفا )امل كلوقب ) ةملك نع

...( اهبيسن اهفورظب ) ةملك نع

... شينبنأم يريمض ةبدك نع

... اهبدكب كبلق ـع ياج وانا

...( يبنج كازياع (انا ةملك نع

...( تقولد لوغشم (انا ةملك نع و

... كعاتب جديبلا ـم يِتريغ نع

... تقولا يكيف ينكراشتب ناشلع

... ينتلأس شاهفرعم سان نع

!!! بيئكو امياد عزالن هيل انا

...( هجاح شيفم بـ( ريتك يدر نع

... قيمع نزح يبلق اوج وانا

... ةرطفلا ب كنيفياش سان نع



十五

... بيرغ و بلقتم ناسنإ

... ينبرغتست ًامياد سان و

... تيكاچ و تروش سبلأ امل

... تيتش وال فيصم تنا " يل اولوقي و

..." تينجتأ كلكش تنا

... ربكأ ام لبق نامز يلكش نع

... فيصملا يف بياشلا بعل نع

.. سردلا دعب هروكلا بعل نع

... كنِم "أل" ةملك نع

... كتوكس ـف كنيع ـل يمهف نع

... لأسيب يلمت يللا ةركب نع

هيإ؟... بتكه انأ

... نامز هتشيع انا يللا يضاملل ديازلا يبح نع

...( كبحتب سانلا ) ةملك نع

هيل؟... كوبح بط

... رعاش ناشع بحتا زياع شم

: ناشع بحتا زياع انأ

.( ناسنإ )
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十七

" يملح "يف

... يليجتب يملح يف هسل و

... يليكحت و اهليكحب و

... اهتاونس و ايندلا نع

... اهتلخد يللا ةنجلا نع

... اهمسقت ةحافت بيجت

... تقود ونإ قودأ و ينقودت

... يقيض تومي

اهلا... حيار يحور و اهبيسأ

... طيعتب ايه و ينبيست

... داعلا ك يملح نم ومقأ و

!!! تيم ـف ةايحلا ـع رودب
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十九

تايركذ #

... يداه يرمع لوط انأ

يه... ترهظ إالنا

... تامدقم يا ريغ نم

... يتايح يف ةدحاو ةرم

... ةواقشلل ةوادهلا نم اهتبلَق

... ليللا فصتنم دعب تانوفلت موي لك

... تاجورخ و حسُف راهنلا لوط و

... هملض نكر وفأالمو امنيس و

كبالم... اهل سمهأ دعاق ةلا صلا رخأ يف

... لمك وال مليفلا شلا طم ةداعلا ك سب

ةلا... سر ىلع موي يف تيحص

... لمكأ ردقه شم هفسأ "انأ اهيف بوتكم

عهلا... كيلع تنك ينإ نامك هفسأ و

... سيمخلا يتبوطخ و سيرع جيلا

... ًامياد تنك كنإ هفراع انا يشلعزتم

" صيرح ايلع

... نكل و ةلا سرلا تهتنا هدكب و



二十

... ىسنأ تلواح و شيهتنيبم اهريثأت

... شيسنتبم ايلا وح نم هجاح لك نكل و

... ركتفا و ةوهس ىلع يجأ تيسن وول

... رقتفب بحلل تيقب انأف

... نينسلا و واألماي تاعاسلا رمت و

... نينح يا اهيل يدنع شاقبم و اهتيسن ًاريخأ

... ةدراو ةملا كم نوفلتلا ىلع اهمقر رهظي

... تيسن امل ىسنتا يللا اهمقر نم

" نيم " تلق و تيدر

... طايعلا طسو كالم تعمس

... تاف رمعلا ام دعب ىتح اهتوص تفرع

... ينتشحو " يلوقتب اهتيقل و

." تايركذلا ينات عجرتسن ىلا وعت



二十一



二十二

هللا؛ دمحب تمت ؛


