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  التابوهات املقدسة

  

  

     اروق.د
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ت ات / ا  

    اروق/ د

 ا وما و٢٠١٠ا  

اا ف واروق/ د: اا    

  

  

  

  قا  ي ط وما ل اق ا

ظ ر   اروق، وأي و ل 

 ا ا ي  أو و مه ور أو اوم؛ 

   .   اة دون اذن
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 التابوهات املقدسة

  ....).  ا  أ   ءاة (

  

  

  

  

  

     اروق.د
  

اوما  و٢٠١٠ ا  
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  أغايُة الديِن أن تحفوا شواربكـم

                           يا أّمًة ضحكْت من جهلها اُألمـَمُ 

ا ا ا  
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         ما و أم        تا أ  ..

       ا ا ا ر واا   و 

      .. ا  ون ا  وا

 ما ن راه .. وط  دلا أن أ إ  .. و

وو أ  ب  ال    .. أ ن اة    

زج  ا ...      ه و  ف، ا أن و

          ت ا ا ا ي اب اا ه  .. إأ

ادل  أن  اا ر م   اة        

             رة اا  ن ا ء اا ..  

 أن -   و ا اض  و-    أه  

 اا   آ    ب وأنا ..  و

 ب ا ف  اا  دل إّناف اام 

 ..            اا   بن ا وأن  

ب ا.  
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ه ات      .. و   ة ه ات       
  إ            ر اأ   ا اا  و ..

        ت إ دا   ّ ا اا 
      إ ا  ..        ول   دوا  َُُو

  ضا.  

            ت اا تا   لب اأ أ
 سا  وج أو اا  و  ن 

      ر ن أ  قما ..   دوا أ سء ا
           ز  دة م تاا   ا ..     

                 ة و تاا   قا  سء ا 
          ا  ،اأ  ت واا  رتم

أ   ر   ا إ.  

إّن م ات وات ا          م ال إذن    

ا اّول ، واك اا ر، و ازات 

 اأم  .            ا ق ا  سا   او

ط أن   ا      .. أدرا رة ا ت     

  و م إ ي دا ا ،ط ن

م ا ا         .. ات،   ات      

             ا إ ا ا   روا ا
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  دون أن            رم إ ات وء      

  .درا    م  ات أو 

    م و م وا     وم أ  اأن م

    وم أن م     ..   ل :) َوال

تـَْقــُف َمـــا لَـــْيَس َلـــَك بِـــِه ِعْلـــٌم ِإنَّ الـــسَّْمَع َواْلَبـــَصَر َواْلُفـــَؤاَد ُكـــلُّ 

و أ وا      ) .. ٣٦:ااء ()ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمـْسُؤوالً 

            ت اا  وراء    و  ا

 ا  .  

              ل إم  ى  أدري   ك
رو  ذا  ه اب   اق؟  ل
".  زي وا    إن اب أر  أن أ" : ل

         ا  ا   ل إنا و ..  ب
..    .. اب      .. أء ة أ  اب          

 ورل ا     اب     ا ..     ع  
 ا را دة ..      اوا م ا و ..  أ

     راءا د إ           مذ   
ن اا  ن خا.  

              ره اإط  ا  و ته ا ..
         وا ا  رة ..      ا  ا
 وا .. وا اا  ا ... ل ا
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 أي   –  و..     را      اة
 ا أن ام   وم  وأن     -ال  

إم ..  ارب ا د   ا اأة   وأن 
          أ ا   و ا  قا  ن

  . و  ادة من

..  م اب         وأف أن  ا     

  ورم أه أن    أر  .. وأ

وأ ..  اء إ أظ ا وا واد  

  دمرة         رةأ  أ ع ان اا 

م  ا     .. أ ا ا ن  اطل         

  و  .. ل اإ إ ءة أدا أة وا اوا

            ،ا  تط  هه و آن

                ا   نو ا  ون  ون ا

  ر ..           ؛ا ا أ   أم ..     أم

      رسأ"  "ا م     ا رة ا

ا ا.  

 و م ا اب  أ   .. وذا أذ ا    

 إن  ..   م ، ا ن م   ة      

     اب أ"   ّ و" أ ا  ق      
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ا   ا أم  أ رأند واوا  !! 

 ا ا  أ      " ا"وداد   ن     ... 

  !!! أ    ال ف

        ا اا أ  أت أم  وا

            ار    م نمق ا  أن

    ز ث اا     درة ا  وأ    ن ا

  ت اغ اوإ ا   د 

   ا    ور  .. اا ا 

   درة واا   ز يو أن .. ا  رأ

ى      اا  أ ا ا"   ا  .. "  د

  . أ ات  مو ..ت ..   ورق 

وزال از  ان رس دوره ة    اراء           

   را ..  ّأ  ز ث اا  أن  

          ا  ا م  ن ا   ..     ذا

ُّ  ز؟ا    

 أ و – ُ    - إذا   ا   ..

    ا  لن ا ..     أ   را أ
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  واح   ا  ،اءة ا      

  !اب
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  ز و  ا ا م    ا              

 اا .. ا  رأس ل : و يب، اا

   ا أ أ  :     اأ ، ن اأر

 ا م .. !! دسوا   :ء ا.   

           ا ا  ب ا   ك     ..  

     وا وا ممش واا    دأن   .. وا  

اة ا ت ان   أن أادا ة             

      ا"ج "      ُ   و   

  .. ة ت إ   رو -  أو 

       ة أو-        وشّب اا  راء از   ..

       –ّن اب أو ء ا أ ان       أي إ 

       ..       د     - ات

   ت اه         .. ا   با ا أو

  أةب ا و أ ا .  
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        ا اي  ا  ف                

ات     اات اا  ا    ، ..

   أ ء ا را ؟ 

    د ا ا ا إ ا  ور اب         

 رة   -  ء ا     -اب   ار  أن     

    ل و آن اا ز ْ  ارث ي زي 

و ..  آ    اراة و ا و اآن          أي أ 

  ن رؤو ا  لأن ا  ع ا 

 م  ل  .. م  ا   ىم 

ا. 

    وا اردات اا   أن ّا ا  وإم    

ن اّدء  ..   أم ا    ا     و.. ااة  

  ذب ءإد  ا    داتا  دة ن أي

            بوا  كا ..       ل

تَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْو َكـذََّب (: إدء ذب  َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

   ).١٧:م ()ِإنَّهُ ال يـُْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ بِآياتِِه 
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   ا و     ُ م َن إذا رأى أ م      

و    م تء اا  ا  

    ر  ع ن     ورأ و  ..

    وا ون إ ءء ان اوُ      

  ا أي إّن م ..ُ ا ا  اا واء  

 و ورة  - ء ا  -ا   اب    

ا  اة وا ، ا  اوف               

      ة د م و و روا ا ..  و

  ض      د  اأ   ُ  ن ة  

وض ا .. !! أ  نا أل ازي ر   

و    ا اي أن  مر              .. اأة  

ا و !!  

 - و أل وط   -    إن ا  و  و ات  

ت اا  أة مي ا:  

َزْلَنـــا َعَلـــْيُكْم ِلَباســـاً يـُـــَواِري َســـْوآِتُكْم ( -     يَـــا بَِنـــي آَدَم َقـــْد أَنـْ

ــٌر َذِلــَك ِمــْن آيَــاِت اللَّــِه َلَعلَُّهــْم  ْقــَوى َذلِــَك َخيـْ ــاُس التـَّ َورِيــشاً َوِلَب

   ، وا أن اء إذا  )٢٦:ااف ()يَـذَّكَُّرونَ 
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    م  ىا     ن س  .. وإن دوُروي أن ا

أي اء وا  ار اب، وا  ه              : اى

   ا ب و ا  يا ا   ا

  اا   و  أةا.  

 بُخُمــرِِهنَّ وال يبـديَن زينــتهن إال مــا ظهــر منهــا وليــضرِْبنَ ( -    

، و ه ا  ا اأة أن      )٣١:ار  ()على جيوبهن

 ر )ا. (  

ــَساِء اْلُمــْؤِمِنيَن ( -     ــَك َوِن ــَك َوبـََناِت ــيُّ قُــْل ِألَْزَواِج ــا النَِّب ــا أَيـَُّه َي

ال يـُــْؤَذْيَن يُـْدنِيَن َعَلـْيِهنَّ ِمــْن َجالبِيـِبِهنَّ َذلِـَك َأْدنَــى َأْن يـُْعـَرْفَن فَـ

، و ه ا    ) ٥٩:ااب ()وََكاَن اللَُّه َغُفـوراً رَِحيمـاً 

                م أن ء اوم و ت ازو ا

               ط      أن  

: ا، وا أ  ه ا  د ى ا ال

           أو ا أو إ ا إ   ..  ا د  وا

     ا  أة اا  أن  وا  ل إا

        ين ان واا   ه ط   

              ر ا أة اا    ا   ،
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ال واى   ا   ا         و ال و  

 ..  ء        -وا  ر ي وا -        أن  

             ض، وا     ةا  

و ن  ..        وا     اة           

 و   - ر ا و.. ار ا    ان 

   ا ن          -ان واا  ا  اوا   ..

و أ ده و أر اا ون ا  د طل أو              

 ا اب، م    أي ي أن ل أو              

 ،مو موز  وفظ  ا   د أو

  أ   ا أو أ           .. اب   ا   

  . ده

  أةت زي اا أن م إذن م     :  

 .  اس اى )١    

    ٢( دا ر  أة أنا  .  

  اأة أن ُم    أن ن             )٣    

  ط رداء  اا  ا .  
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و ا أة أن ف      ه            

وا ا و ه    وأن دا ز.  

" .. ا   " ة        - ا    -    إن اب    

أة   و ب   ن ة            

 ل .. أة وا  ل بأن ا  او

إ د ر رة و اة ى ال، وَُّل           

      كو   تام د ل إا

             ءا  أة وا ا  .. !! رؤو  

ا   ا .  

      و ا  ة  ك ،با   

أن     ..  ة ب         أب ال اة  

         أةاد  اا  ..   و

   يم و      ن ن  ،يُب واا

ال   ..    ا وا و اة ا أة           

ى اأة رة و ل    أن    اة  

   و  ..   ة  ز ا ا وا

 ق  !! .. اظ   ض اف 
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        م    ف ،ؤا ..    نو

 اؤ ا ا إ    و  ل إ     .. واة  

      نم أة           وا وح واا  

اوا.  

    واب  ار ا   اؤ ا أة 

 ..إط روح ا  و  .. با   يا ا

                 ىأ ا إ ة اا م  

    ل      -م  ن أة      - إنا    

 رأ ... رم ا ام   ةا !  

          ا وما   ا ا أن ة    و    

          ب أةا  ن أن أم ر ،سا 

   ..   إ  ان و مق  اب         

؟  ا    د ء ا ق   .. ا ا ارغ    

 ..               ا ت ن ا ت ا  أن 

ا  اي      ..     مق  اب و  أ          

  !و   اش..  ا واق 
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أ  اء  اد ..     وذا م ا 

  اب د إ ..         ت،  ت    

أ ق  أ أو أورو؟   اب امر          

ا، اد  أ اول         .. ام  اد؟    

 ذا   ا و.. اا أ ب–   إن 

 اأة و      ا       -أ اب    

!  

  -     ء اأس      -    ز أ  أن اب        

  أ   .. اا  ي ب  ب اة وا

  و و    .. أن  و

  .   ُ اش
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" .. اب  ة  " .. "اب  اب      "

"  ا إ ِب طت    " .. اا  و ا 

 ..   ارع  ..  او  . .ا ما ان   ن     

 مران ا ..تت اوا و .  

  ا ا    - ا م    -   ات   

 ء   -د و  م ا  ، اب           

  ة       -اات اى وا ا   ..    

   ط أم أن  ا  ا ،ة واا  ا 

ب  ن ا إ ر !         ا وا  اوج    

إذن   أة أن      .. و ، أي  اة      

          ر      رج و !      

 ر   إا ذا م  ا ب     ! ا اي 

 ..    ذا  ض ا  اأس  ال؟         

        أةوج ا ةا ..      ةا ..  

             و و د  و  أةا   دي
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  ا       و   يا   ،ي ا 

 ذا-  -ر ا ؟ إ !  

     أت رأ ة             مما  "  و

إن اأة    اة  د :    ،ل ،  "اة

    ا إن ا  .. ،ةا   ه إ   ا 

      و و    ..          أة أنا   ا

  . او رج  ن ا

   ا  نال اا     :       ر أة وا ى ا أ

    ا   ..    دب  يوا ..    

   إذن أن   و  د ن ا ا؟

     ء ءوا     ..         ة إ بدة ا ن

ا  ب أن   ء ه ،ا  ت إ

 ودات ا رجا  ا ا  عا

     و وا دا  ول اا  ر اوا

  ان و   : وأم أءل  ة .. 

 أن .. أب أ رة  ار دات او      

         دب، أة ا   م  " ذوي ا "

     ا ب اد  أا ..       ررون ام ا

  م"  ة ال      " .. ا ة إ ل .. !!
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  ة .. إم ا اى ا َرّوَج  ان 

 اذا ام اب    ا إ .. إ و من    

  ا-  ء ا -  ن    ..    إن

           ا   ة، وار   ب إي ا

 د  م و ..  مإ أ م و

..   .. إ  ن  ..    ا ات   

  إم م          وا ا   را م ..  

إ  د    م ا  ث          

إم ان   .. ون ا    رؤوس اد     .. ان  

 ز"ا ا"  ..     ز

      أد  ن إ د .. ام و   طاد ا

و  .. و  م اب ة  اب        .. وا  

ا   ز ا ا ..       ادة أة إ اار      

    ن"   عن اوا اب ا "      ؤ  

ت اا  هب وا  .  

   ا  رّد ء              ا   م ر إ 

.  
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           ة اا   ز أ  ورأ      ..

  ز ا ط   ، اارات وات     

ا ا ث  ا واذ ا  ر     

   ..  ا  َو   ا ا إ " :   نما

أة  إظر ال     .. ات  ا وك     

    ا  وا ..   م ازاتإ م  

      ةا  ) .. (!    م ا

     أن  م    - ذ اق ا     -اأة  

     ن ا  رةا ..        و  با ا ُوو

   و م ا " ..    ف ازاي ..      ه ان ا ده

      ان ..      يوان ا

    !!امت

             ا    أ وأم  أرد وو     :

      م أ   تمت      ! .. ت؟ما  أ

أ اّن اّ  رل اب  !     دة  ا اورو؟   

 امت ا  د  ا و  ل        

ذا  ا  أورو وا ا !            و ة؟  
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   أ ا ا  م   م اء  

أ  ا ا  مُُ             ! .. اارع؟

أ .. م ََُب ا و ارة  ا  اة             

            ت ااما  ا م  م  أن  

  !  م  اى؟

       ا  أن  ا   –  ا ا  -   

                رةا  ع يا ا م  ا  ةا

إم ا ن    مق إ  ! .. ا ؟

   وا ا ..            ،ا  و ،ذ  

أ  ! ؟ا ا ا .. ! ض اب  اأة

  أن  ون  اة ا        ا درا  اا   

    ا دي إ ..          ظ  ىأ ط َُ وأن

 ا اي أو أي  ري آ و اي إذا أراد         

 وا-  ذا  ا ا  ..       م ل   ن       

    ه    -     ؟  ض   ! ا و ل  إن

           ا م أ و    أةا 

    دون أن أ ا درا   .. ا ن ا ذا

ا   در  م ا و  .  
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               وا ا   ط   و     ..

   ا ت اا         أ  ىز، ا  

 ا  م رة ..     ا أ

.. م ارة ذات د ر          .. ط ات ول    

        ا أ   زةا أ  جأ  ..  و

          وأ را  ري "أ"     او ا  

 ا  ر  ءورةرة  ..  وا م

    ة ..    رة م .. !    انا ن او

وم ..  ج دا  وأم أمور رة  رة            

           رما أ  دا إ  ا

     ا ا ا       رتأ ط وا  . و

           ا أ أم   ا ذ   

  وأن   .. ا أن أ ّ ن اوأم      

 ة ا أ   ا دا .. !  ا  و

ار ن : "  دت  ا  .. أ اد  

     ب وأأ     ن أن  ا  أن 

ت ا إ ."  

  ة        ا ا ذم  ط أى متْ      

أ اا  أب ل     أ ت         
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           ،ة  ض ة ال اطا 

   ا"ز " ل وطن ا"ا " 

   در م ون ء اب  ! اا  را  أ

                 إ  وأ ، ن أن  ا  أن

  ؟ 

 أ      : ا ا  ا   يب اا

     أة اا أة أ         ا ل اء زيار   رس

  اب واب؟ 

              ، تم  ا م إذا     

                  ل اه ا    أة أنا

  ذ ا  .  أةة ا  افا ن .. إم 

ا   أ إن ا ذ  أة .. ا   

أ إذا م اأة   و ،            !! ارق

   ا أو م  ءطا  و  

             يا ا   ا 

   ا اي   و .. !!          ن

ا         أةا  بض اأن م  ، ..  أن م

          ا ا ذ   ظ و ..  و

 ا ل ار  !!  
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               ة  وم  أ ط رأ أذ    

                ا  ا  لرة ا  إن  لا

          ج   ،أةا  بض ا  

  !!ري    ا اي

   

  اأة   إ      - و  اب     -    إن ض اب    

 ر  اس  ال واال اة      

    ا ..    اه ا أن    

 ر وا  ء  .. مأة إما أ 

         ه ا ك أن  ا   ..      أ

  و    ا ن أن ..        

        رة  ،  ا" :  آد " ،

م  إذن أن  ا أ   ة ث ن

  ر ا  .. !!         راء؟ دم أ ا إ م  ..

     م أةا  ا ر ا ا   و

 ا   ..  ا  ا  

 ا ..ء .  
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      أت ة            ل يب اا  ر

    ر اا  ب أن م   إم ..

وأ م ..  ب  ا وادي    

 ى ار اي أن اب دون  .. ادي 

    ذج اا ر  )  ورةو ا  و

   ا           ر  د اا أوا  ء ا وم

  ن أو إ أو .. (       وزو  د  وي أمو

    ةت ا١٩٧٩ا         حما   أي  

و ذْ زو اء اء      ..      ١٨٠وز   

  ع ت أنو ١٥٠و   ..   أي إم

 إن اة ا    .. أ ت  ى اب     

 ة مع وا د ا ا  ر أو          

    ن أو إ ..          ديا ا زو ْا او

  !ظة اب

      ا ا   أ ما    (    وأ ن يا

    ا ذ  .. (      ا  ة ا
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      نت اا .. ك ا إن 

    ا ت اا  تات اا 

  ا اار ا مرد  د اد      

  ا .. ن وب اا   إذن  ..  إم 

      ذا    أ ..     ا ا .. او

    ا و ب أ ما ا   

 ب.. اا أ  -ء ا  -  

 ا ..  ة أو    ع أنء ا ىو

 ا)dressing code ( يا  وا ، ا

 اي د ُ  و ..         ُ  د ه اة    

ت أى، ا  اي رس        ..   اأة    

     ما   ا ..           أن   ذا

       أن وإذا أ ، .. !!       وا

     ر يا          ن ..    ة ؤ 

-    -      دن اي ا دون أن  ب إا   ..

          دا  ىأ امي أ أن  ا 

  ا ري    .. اذ   ان و ..

     ل إن اا -      را أ   -   رس

ما   ا .  
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         ا ر ا ل إن اإذن أن م م    

                د ا  م   أةا 

     ا ا أ  و ف ا إ ا ..

   ىت أ :      ه ا ورُت    .. ا و

     ا دا    ب ب اأن     .. ا  وط

  ة أما مب، وب او   ا

وا أم  ا ب  ..           وا  اد      

 ر  أوا  واة  ا  .. ا واطع 

     ا ا              .. اع  

ام و دور  ا  ل ض اب       

.  

     م  ا ا ا  تدرا و    

       دا ا ،ا ارد    وا و ا

 -   اء      -ادُّ ن اادا ى ا واأة        

 م  اُّ ن       وا ُ ...ة اب    

ااد،  ان ر  ات  اواج  دور  ا

ا ا         ا 

وا إن دل  ء  ل  أم ..         ة اب   
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          ا و ا اوام ر ا أأ م ز

 ءطا وا .  

           أ  ة ا  اويال ارة مو    

 ا ار" :         دىا ا  ا م

 ..  د ة أن ا وا   ا             .. واى  

   ا ر أ ا دن ا ا ل زو أةا

 ..رة    و أةا  ..    ك  أةء   : ار ُ

أو ُى رء أب اال    .. أب ان 

 ". اق

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 32 

  

          اطار اف ا     ..    ك

..  اب -  ُ      ا  –اات  

و ااب  ر ن أ  .. "             س "

إ  و ك أي        !! .. اك  اء اري   

 ا روو ا  با    .. 

               اتا  س ان اأن إ  ا

  ..وإا   ء   .  

  أو ا  ،ا  لا      

  أ أن   وب اب            .. اب  

           ، ..       و

اد واا وا ا وا   أن    

    با ..       م ..      وا  زال  إ

د ا  ..ا ءا  ة و  

  . ا وا د  ا واات 

        ت اا   و إذا أم ا     ..

   م  انب ا   ن .. نط 
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      وط   يءول اوا ت اا

 إن أ ا    ا ..   ك  

   !م وب اب

  .     د ه اورات إ  ا ا اة

       ا اطار اا إ ذا م     ..       ذا

ا      ام س أن ..    ور أ  ذا ا 

  د واا وا ا أن ذ اأ أو             

           ك ؛  ا اي     ذاك  

  !ى ادود ا وات ا؟

أن ء  و  ا إ     ..      ت و ا     

     ض ا ن صا ..      و ..

    م   ..          م ء ا 

 ..           رة ذاء ا   أ س   .. ره او

           ت اا  سا  أن   ا

   ا .. أ ت وا –  ا

أو ب   ا أو ا ه  -ا ضّ 

                  دي إ   ال مة أو ز إ س اا

    ر امء       .. ا ن و   دا ا   

   اات ا  -            ا-     ان  
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  ذا ..              اتا  م إن   ىت أ

     ط أ  ..           نا ا  

               ات أوا   ده وو  يا ا

ت اا.  

    و  إ ا ا، ات و  أن              

و أ أ  ..  اة ا    اراء  

     ات اب واوا ا 

  ا ..             أ أ  أ أ إم 

  د ..                ن أن ا  ..  دب

  ورؤ و و   ارا ..  ىوإن أ

    ا  د ا ا         ن ا ن ،ار

    ا ..      إ  س  ورة د ..  

  !!ه  د إ أ درت ا  اار

  ار ر..     ا  أ إ و!  
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   اد ا          ..      اري 

   وردت ر  ا  ..     ا دد ا ن 

   أ  ؟ا  .. ل ر ..  ام 

   ؟ا ا  دوره .. ا  دا 

ا  وا ا        ) .. أو س  (و   ل       

  ا دا  ة .. أن إ ا  

             أر ا ل ا  أن  ا دا

    فآ ..            ا  را  ُفُ و

 ن وأ  أو أ !!  

       ..  ريأن ا   يا   

.. أ     ااب وا؟         .. ء؟  

 إن ادر ا ا           .. أ    ا؟      

      ا   ىا    دة ا .. 

                    جي أة ا أ   أم   ُروَي

     ا ريا" :  ا ر ..      ءأ
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 ء إ .. "   ء رواأي أ ..   أ ن أ ذا

 م  اد ا        ..رواة ا   ا      

       و ا   ة   وا ، رو

  !   اري؟

      –  ريي ا -  ءدة ا  ة  أم 

..           ز  م   ث ا  ..  و

  .. اة ر أن أ أ   ا اة       

      ا اا  و  ..   ،مما  و

       ط تا    أن  .. !!      

 ء  و ء         .. ا  ا اة         

  ..؟  ذا  ..؟ أ  إ  

 ري ..     طا د إم ..  

  أ   ا     .. و أن أ و

أي ..    أن  ل ء  اده            

 وا إ    اذن  .. !!ان ا ا 

      ا إ   أن ذ" ان   "ا    

  ريا   ..     د ا   ..  و

ا  .  
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..     إم أر  ا ا ُم ْل اري            

 ب را    آن٢واا  !  

   اد ا روا اري              ود  

 ت ا  ا .  

         ر  وي يا ا  ات أ موأ    

   أة زاما ..        ا أن أ وو ..       أةا

 ..   ة    م ا  ا            

و !! .. و   اة . .     اب   

و     ة   ..    د  ال     

..  ا اء     ..  أ ا  .. ا وارة   

ذا   ..    ال ء ارة  اأة        

       ب اأ .. ن ا ء  أو 

           ءا ق  ..         د؟ا  ا أن أ ..

      ارى  رةوا ف ا  و

ذا  ظ  :       م  .. دا  اي    

!  م ا  ات؟      ..  أن ار ارة؟   

    ا ي وااب اا  ات أو  ي مي ا

  !! ارة، ا ق ا ااب، اب امر ات
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    وأن ن  ا اع  اب      و    إن اي   

د     ..             ذ ى إّم  ل أن  و

   - أر اا      –واذا ن ا    .. ا  ات    

ز اأ ا  أن مأ   م   .. 

و وا ن ا تاما  : ون أيو  ا

..    آد .. ط   ب اان اح 

 م    أ     .. أف ات   

اي  ا      إ إ أن ا وه           .. اامت  

   ا  ..   آ  ب ي أن   و ..

          ن ا أن مما  و-     وأ -   

ا ا  ..      ن رأ و-     -  ا 

      ُِْ أ  يا ا  ا  أ 

ا .  

  او                   ى دا   ا إ دم

ار ا  ء ا، وا   اب      

  ه            .. اري ودت ا ا ا ا 

     د ءأ  ع .. ا ذ " ي  "اا 

      رب ا  ريا و)١٤/٦٨٢٤" :(   

 ،ا   ا       أ  ،  و
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       :   ا س ل : ل

      ا    أ)   و  ا  (   ل :  

أِمَ؟ :   رل ا ،ل: مت، ل  أو ت أو

 ذ  ل ،  أ."  

  

    ريا   رتر إذ اأ وأم    

 ،دا   م ه أن   ا أن ا وا

 م يءل اا ا ا     ة واا أ

      ة ا ا  ، و  ن

 ل ذو ال ا    ا)  َِمأ =  م ؟ (

 ا ن ال اي      أ إذا ّق أ   !!!!! ...... 

        ل ذ  ،قا ر  ُ-  هذا  - و 

            ا ا  ُ  ذا ،ا  ا ُ 

          ُ  ذاو ،ا  ري دونا      

 ! .. ا  اذن  ل  ا؟      

 ريا  ن!!  

    وا ا ا د  ر  اد           

ى  ء ا و رأ اري، ري             

            ا   ا ذ   أم 
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ا  يري اا    ن ..  ا وأّن ذ

  و   و  ا ذ   ن   ا

   ذ     إّن و  ،ريا   ا

                 ا أوا  ش يا  أ   ا

    ا ذ  ن أم  هوأ ، يا

ا     ه    ن أّنس، و

واه ا   س س، وا ا     ل إم

          ة واا  ا م و اه ا و .. 

ا    وة ا!!!  

         إ ُْ و ا   س أّن ا          

،       ا إ ا ور  ا أ  ر و

  ل ا و ،       اا   زا ا

 ٧٧ص (ا ( ا  س  ا    ار إّن

ا   !!  

               س  ت اوات ا  ا و    

،ا   نا   رواة  د ان ا

   وفن واوا  ا ق .. ام  إذ

  أو من  اتأي أن روا واة  ون 

  ! ا و ة أل     ؟            
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وات ار   اف  ا    مق ات وت   

  .وا وا إ ا   ون

     مُْ      اد   آف  ر    ت    

 ت ا ..      اضأ أ  ىأو رؤرأو  د 

          ا  ا ا رأوا أن دن رواة ا ..  أو ر

   ا   رو    اأ   يا ا 

واة ااض ا  أو دا و .  

              ا دا ا أن م   ا      

      ة ..       ن آنا  ةة اا إن ا

     ا ..   ل :)نَـا الـذِّْكَر َوِإنـَّا لَـُه ِإنـَّا َنْحـُن نـَزَّْل

وا م و          ) .. ٩:ا() َلَحـاِفُظونَ 

  ا ..            أن ا    أ  و

ا ا   ا ا    دا.  

              ء ا  ل وأ  ،    أم أو م

   ا ا  را  ..  أم أط    

 و م د اا رة        ، أو اس  

ا ر : "اة.. ا  دي!"  
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 – ا ارب وا    إذا م أد اري   و     

    م و -  م ا ا إ

ا   ؟ا   

                و م  ،آنا ى إة أ دم    

      ا   ا  ..      ا ا   وا

ن  ..  أدم ا  ا، وا أ  ة             

        ا  وأن ا  آنا  أن وا  ، 

رواح ا    أي اس   ن ء              

     ل وا  سا ..         ف ا وا

ا أن  ه ا  اآن د وأن   و ه  

      ن أو اا  ه و م  ،د أ

 ..   ل :) مـا نتنـزل إال بـأمر ربـك لـه مـا بـين أيـدينا ومـا و

و  ) .. ٦٤:  ()خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك َنِسّيا

 و  أن ض أن ا   -  ا- ي إمن  

                ا اما إ ا ا  ه ا أوأ م

وا ااء    .. ا  ن      ا  اآن  أن ال     

        إ  آن وا إ ُْ  ل ،ل ار 

            و و  اوا   ك ه ا آن وا

 آن اا .       ا دا   و
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           ا    آن اا  أن زادت ل إة او 

               يا ل اا ل و  ا أمواد ور

               أ  أ ل اإن ا  ،آن ى 

ا ا  ت وآن وى ا ا.  

        أن  وا     رج       - ا ن  

  ا-        ودا إ  نو ازا   أو ا  

و  ارت ا        .. ا أو   ارق        

واد وا أم  ...          ديء ق امن     

    ان اا  دةا        م   ت 

  . وا  اود

      أن  ،ريب ا  أ م واذا    

ا           ا ا     ا د ..  و

 :   أ ذر  ا  ا  و أم ل

ا : أ ذر  ري أ  ا  ب؟ ل         

أ ور .       م ل   شا .... إ

ا آ .،ا ا    رض وا  

إن  ..  ور ل ا و ا ا ور ل ارض  

             ا  إن  بم ا   ب  ا ..

          ا  رضا    وا ..     ن ا ذا
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    ،ىا    إم م  ل  و م

     ط ت  ا ؟ .. !    ا ا إذن- 

   ه او-   ا  رإظ  ا    -  

ه و ..  ارة        ا -ه   

 ُِ رؤ ..      ج  و م    

           د ا  ..    دة 

   ء        ا  تا أ   ..    

 اي  ا     ..      اة    

 اي  أن ن ا  ا   .. اك؟ 

     أن  يا  ء؟ا  اداوأن ا 

      ؟  ات اا ا  ..ا إم  ..

 ا   ا أد    د 

    ا ..      و  ام  ..       ا  

 و أن اب  م أد ة           ..  ء   

وأ ا أن اف       .. و ن ء    .. وة  

و  اد    وراء  ا ا   اب        

   ..  أن    " " ا    ان ر اب

و ن دة اب ..  واان واع  اب  

               در أن اا  ةد ا ن ام
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ذا م ا ،   ذا أ ..        ن اء   

 ا دا   وإن   دا   ةا 

  !!   ااب

              ،ا وط ا   د ا إن ا    

ط ا         : "وال  ا  و ل     

  و   ."     أي م أ    و

       إذا  هه ودون م        ا    ..  ك

       ا دا  ا ..       دك أ ا و

               ا  و ا   ا  و 

      ا  طُل .      ا    ل :

ــذين( ــذين أوتــوا العلــم درجــات يرفــع اهللا ال  )آمنــوا مــنكم وال

)د١١:ا( ..    ءا ح ا ىأ آ و :) قـل

) .. ٩:ا ()هــل يــستوي الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون

   موإ  س إدراع اأ أم ا ت أ أ و

 :)وليعلم الـذين أوتـو العلـم أنـه الحـق مـن ربـك فيؤمنـوا بـه( 

)٥٤:ا. (  

   اوا وا         واآن ا م ي    

ا      أن م     ا م   ..     

إ   ار ا ء            .. و امة    .. ارق  
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     رة ا ا م ..      ل  يم ح وو

  ع ا  ا .. ل :) والـسارق والـسارقة

ء     ). ٣٨:اة  () أيديهما جزاء بما كسبافاقطعو

              ردم دا  ا و ا 

أن رل ا  ا  و أ رق      : "أ ة 

    ق)    با  ح أو   واف     اء ا  (

ر   رقل ا ق أ  ل  ال اذ ل ا

    إ  ل  َِ  ، ا  ها  ه

           ب ا ل ا إ  ل أن     " .. ا  

     م   ب  ه  يا ذ ..   أن أ

           وا ف واءه اأ    ا  

 و  أ  ااد ن ل أي ء         ..واع  

  أن ا  آ  ه، ط أن  أطاف    

  ا  ا ..  ،دا   أ 

                ة ااءه واأ   ن ر ل

 لا   ا وا ات ا.  

           ورة دم ل اوا    

    قا و ا أ" مورة"و " اآن " اا 

 ا .. أن ا أن م أو   ، قرك ام و
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    أ   آما ..   أ إ ولا" ما "

 ..     ما أ     ي م ورة "أا .. "  موا

            وُدّوم  لا إ أو ا ،ا  

،  "ام   ذا"       أن ب ا ض      . اآن

  ا ذ  أن "ورة ." ا  ن ذ و

    ورة"ا "      ن ط ت أ ،ة  أ

    ورةا"   ا ومو ت ا .. "   رض  او

             ا ،ذا   فو  آما ن ا 

 ال.  

          ذ   ،  أو آما ا  ِ   إن    

ر د  ،ا ال رأ .  آما ا 

  ر ..إذن             واا  آمت اا  قأن م  

ه   . وا ل  و ،ر   

 ا    .. أوا  آما ي ا  أ

              أن م  ا    ي و

     ا ر و واا  ..      لا  :     

       و آم رق أا ..     ل ان ا  

        را  ا ذ أن م    ،ذ  

          ا وف ات واب واا  وأن م
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      را  ا   رقا   أو .  ا

 ا ار   ا اآم        أم  أ م   

    وا   ..           ا  أوا   ن 

                    لا  ا را

  .م ا
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    ءيز   اف اذب أطأ     

،ا               ة ذات اا ا أ   و 

اا اظ، ودم ز إ ا  ع             

         أم  ا  را ر أم ا 

 !  

      أن  ط     ..  ا  م ل إم

   را را  .. م و  نو

وأ اا داد ارة    .. ث ارف   ..  ااريء   

 ت  ر   أن أ   أم ة             

     را  ..          ط ، ر 

   ..   و ْو ه أم    

            وا   زو  ْوام ، اا ا 

 ةا .  

        در مو  ز  ل      ..  

   ا   ،قطا    .. ظ

                آ  إ   ،ا م  
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  رز اا  .   : ل ؟ء  : و  !

 أم أن ا  أن أ   ذاو""؟  

      ا ا ا ذ  روموا     ..  ا ذ و

   ا .. با   ةا  إن 

"   و ؟: "اي ن  اال اري    

 ..            واج، أ و     م ذا

         م واج، وإن  و    م إذا

  ل ب   .. !!     ض ة ة   

           ة إ  يا" :     و  ده وا

 أن   مده       ،  و   ا"       ظ؟

    رةا  !!  

    ا ر ز إمء ا دون أن ي  اة ارا 

و      ا أن  اة  .. ا 

وم ا   .. و    واج    ) .. )راء  

وا!!  

ا        ة؟  

        وا    و ،ْو ة     ..  ْ مو

    ْت زأ  ،اا  .. أن  و
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           ،ونا    

   ل  .  

    ل را  إن ه  د ا  أّن                

   اشا ر آ ر!  

       ا   وا   ا ا  ه    

    أة اا  ..     وا   أدم    

.. اأة   ا اْت  ء ارة             .. 

ا     ات اى      "  .. "اأة م د    

          ،ديءو و ب ور كو ل و  ةا

    رةء ا ن إذا  ا م  وي

  !! د

      ات  م ا  رب  أء        

    ا راا ..        ر    ..  و

     راء اام   ر واة ا ..    

                    يا ر اام  

    ا  رب ..         ي ور رن او

 ت   .. ذا  اب أ  ا       .. اب  

  و ..       ا  و  ة     ..
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ز   ر  ..          ا و   ودهز م

 ي ما ا !!  

         أ إ ن د در را  ز او    

 :        اءاء ا   أن     .. ا  

     اء ي ..        ا اء ي أن  إم أ

 أ  ه ؟ !!  

إ ..     إ ه ار  ا ا  م اأة        

اة ا ..     ه ار ل اأة  ء ارة      

     اء اا ..   أو ا ه(وا   (

    ا  اء اا  !!   ْتأة اا-   و 

ا    وا ر ا- ا ا ذ  

        يا" ..     ما   .. "   رأي 

و   !!  

              ورة إ م ا ا ا او    

 ا   ا إ اأة       .. اب  

  د .. ا اّن     تا   ا

   ..              أةا  يا ا ض ا إن ا ..

  أن   ر ..  .. ر 

    أو         .. ا   ة م  أةا
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   ..         ف   ا ومة اا م إم

  أةا ر ..  

          ا ف إأ ،ا  أو وو     :

ا   ارة،    رأ ا امم ء     "

أن "  "و  " "      " .. ا؟

      عوا وا اا  أةا  با

  !!ادات

 أرع ..   اذ     و ا

     ت ال     -اا   -     ع اا  

      ،ا ت ا        ا ة إن م 

  -  ء اأس     -ذا   اب     .. ت  

إن ..  ذا  ّ ء اأس  .. ا   اة 

         و   شا   د ا أسء ا ..

        دا     أة ب ا .. أي

 شإما   د ي، و ب.  

             را   ي ام و  حأت أ     

 ان    أ  ء ..  ات 

و  إط أن  .. ده   وده     .. ارة  

   ه ا  ء نا ا  ر ..  ازداد ا
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..   ه ا ،ل ااف         ا

         أ  ن نب اا وأ ..      أ  ا

      با   ة اأي      : "ا  ا ّ

       ِ ةّ ..            رز ا    

 ا  ش ت. "!!  

  ا               ي ق  م رأ    ا 

 ..     ل ا   " ا"اة اراء و  

     راء ط  أة وجأن أ مأ  م أ 

ة طأ و و  أم .  

    وأ ء ارة  و م اب ا د      

     افل ا دةز إ  ..    أن  ب ي

                ،ت ء ض  ة وج

 أن ام  ا   ن     .. وم  اواج    

 وج ة راء،   أن و   ..           ض   

         ا  وا  اس أنا  سا. .     و

و    .. ا ا  م  أي ن وزن              

   رةء ا د ع .  

        ا   ا ران ذ  ضو    

  : ارع واى
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ب   اواج أن زو م       :     اذج اول 

ءه أو ر       ، أ 

  ر ..          أم  ف  ا ا و

  !! ء ارة

 مذج اة             :     اأ راء و ة وج ب آ

  را ..          ت اا أ د   

          ر و و را  دا ،ا   .. و

         زو و   أن  عأو .. !!    ا و

        ب أر  م ف أم  ..      

      أن   ر اما ..   إم   

          و  ن أول ف أن  وإم ر  

  ما ر إ .. !!   ا   أول ا م    !!

  !!و   ء ارة........ 

 لا   ة ىأ وأ    .  

    م ان أن م اة ء   اب  

ف اا إ ا:  

أو     :     راء ة ..       رب أ   ا  (وو

أ راا   نرة ام .(  
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م     :      راء ة ..     مرو   مو

و  ات           (أطم  اب    

       اا  ون دا بن ا ةا   

ذ   تا  عا ا  يا.(  

     :     راء ة ..    "   "  

      ب اا  ..         ح ء -    

   ح ام-      ا ا  ا  أم ط  .. 

  . و أأ مع  رأ.. وا ا  ة .. ارة 

را     :   ر ت ة ن اإم  

       دا مإ  أو اا     ..

  ة رأ  و .. أم   يا ا 

م  يا ر اا   .  

     :              ر ت ة ..

 م   اف    ء ارة 

 ا ..ا إ ا د  ن او.  

د     :        با وا  ر ت ة ..  دون أي

 ذم.  

     :      وط و ة ..       ر ت أي ام

 .  
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     :            أو    ر ت ة 

  رة    .. اد  إ   ..   أ ا او

  . ا

  ارّ -   ا    -    و   اب       

         وا وا مول واا  ..     ان ا 

       م قطا   أأ  رأ  وا ا

   ا ا .. ا أ            رج ا  ف ا

     ام س ان اأ .... !!   أ  واذا

          ، بف اا  ةا طر ةء اا

                  ر اا و و م إ  

ا إ ا !!  

  ا م ي أمم و  ا          ن

  أ ..           ا اة وام   ..  

  ش .. ا    ..  ا 

  رات      : واأو أ  أي   ..  

 أ   ء          ..   ى ات       

 رة ذاا .. !!   دي ا    ..   را  ا

     و   ع     .. ا و   دي وا
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  ا ..      ا ا  إ  ..  و  إ

ا!!  

 أدراك  ..  أ ء ارة        ..     و  ا    

     ا ا ا  دا  ارض    

       ر ء    ،فب    .. ا ك ور

  ر  دون أن    رة اا .. 

  !! ا اع  اف

     ..    اذن  ء ارة ؟   

  م  د ق      .. اوا ا   

   ر      .. او واما ا    واة و 

    ق واا  ..         ا    ..     و

         أ  رةء ا ل إنأن م م ..       نا أ

ر ..  وز م د ء  از ا أة          

دة ا  ا ط!!  
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                دت   ي اا      

ر :          ة دومأة م  ا وإن .. إن ا

          ذا ،ري  د نا  : إن

ء   وأ د  ا رة ا       ،ا  و   اأة     

 ُ ا        ا ا  ..     ا  أ  ي

 ..   ا  أ وو:   أ و  ا   م ا    

 ا     ؟    أن ا ا ا  ورد    ر ذا 

            َ يا ا  ا إن ء أ  ا   إ 

إذا ن ا   اء  ل ا ..            ا؟   

و  .. !!  ذ أم   ا ..  ارة 

وم ا  ...    ا  أن ا واء وون         

وا!!  

ب  ..     أ ا  و   اب أة        

اء ن  أو       .. اء ن   أو  ح             

  ة اب  ..         اك  إم أة     
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     ا  و ذا ..          زو  أةا  

.. ب  وإن ن د  وأم   ؟        

أ .. وذا   اأة  ا  زو ب 

  واة    اا إ  ..      واة إم أ ..   

  رق؟.. ا ء آ اا  !  

..     إن ة اب وا إمم اأة ة  ا 

      ا  نأة إم ..          لا  ك ا و

         ب ا  ز ذأ أن ا  ن زو  ..

واذا م اام  ا ..  ا  ا  ؟    

ا   ا ب اأ و  ذ ،ن         

        د   با   ام ..    و

   اا  ا  ا   ا

 تام  ث ق نةمار ا  .  

            ت اا  لا  ن واذا    

  إ  .. ون من اب ا أأ ال     

          ا ا   إ ا  ..   ن ا

       أ  إ  با و..   رضو    

ا ل ة اار: ، وا ر و .  
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..     أ ا  ار دة اأة أ  دة ا؟ 

 أ ت اراإن ا  ،ا م  أة وا

            ا اا   ا  ق أةاّن ا

   ق ا      ىأ ام   ..      ند  إذن ..

  ذا ا إذن وا م واة؟

    أ ا   اء  ا اد  أن       

       ود  م م   أةا ..    ا ا 

ددوم وات    .. ا أ  أ  ال       

 ان اأة   ا    اآن        .. 

        م  وا و ا   

اأة  ا وأذ   واى  ..         ن  

   ..      دا  أةا    ..

ل   وّ  ان ون  ا

أة ؟ ":اا  اَو   ."!  

    وأم ا دة ة أى ع اب اي إن 

                   أة ومة اا  ل  ء  دل

     ع يا دوناا أد  ..     إ مم 

 و اب، ن ا        -  د و د   -ارات  

         ف اأن ا و ة أوا م إ  



 62 

"ا  "   ث أ   ،أةا  

        و ا   أةا .      ا ا و

أة   أا  وط   ا       -  ا ا-     أة  

وا مد ة أى إ  ا  .      ا ان  

ا   ان  ا ،  إن اء           

ا  ا أت آد ا ا ب ارادة،        

       ا  د ،ّة اا  ا  ر .

 -     ا    و م ا    -إّن اأة   

    ا  او ،ا ن إن "امأة  " اوا

  " جا "     إ  ا إ ل اج ط يا ،

  ؟       ... اا  دهط     إ  .!

     ا   إن"اء        "ا ي ارا ا  

      آنا  د ..     ا ق ام د وإ

  وا ا  وردت  ما ا ا

  .ا ح   ه اآن

              ا ء   -    أا  - 

   ا  ث ن  ما  .. نا م إم 

أ    ر ا أ ..    ا  نا ا ط وإن ا
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 زن ن  ادة ام و زا          .. زن  

"ء " .. او د رم   نا ا ..  

       ..           أم أ  أن زو   بن ا

      و ر   ّد وا      د  و  

   ه     ..      اق      

    و وإط  ..          ر  ا  

  و  و   ..  وضا و

   ..  سأو ا ة أو اا   ..  ق آ أو أي

م ا  ذ ا .. !!          ا     زر  

             دةا  رع ا  ا ..  

 ر  أن .. "ة "اوام!!  

     ا ا  نا أ     .. م زق  

  ا"    أ ا واس  ددا أن     

  ر .. "      م  "ةا "     ه اا ا

   ..       ة وا ا  أ ،ب ما  أن و

            با   ة ر  و و 

   رأ ت        .. و ث أ أن ا إ ا و

   وا وا ما      زا  أ   ل وأم

 ا  ..  اب وا أ ر ا اء         .. 
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   اروس " وة ر"ا  ا اة 

ا  ب واا  ا:  

  .و  وا   :     ارس اول

 ا ا ز  وت    : ام     ارس

ن   إ   زو  .. إذن  ان .. 

     إم "ُ "           ة؟ أو و   ؟ أو 

 ؟ا ام ل آد  

رس اا     :  دح .. وو وج وو  و

 حو.  

 ارس اا    : رة... ا    .. ! 

 ...    رة  ك... ر رة ... رة 

  ر  .. ا  ...  رة ... و رة ... رة 

   ...    ... رة ت و  ..   ط ن و 

 ر و ... !!  

رس اا : إ  ع  ربو  تو

إ ... ا    إم ي را !  

   أ  ! ااز ك: ارس ادس

ا  زك !  
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رس اا     :و  زك  ..     ف ،

  ..    ،..  ف ،  ..

   ،      ..      ، ..

  ا ، ..  زك.. آه دي؟ ده ا إ !

  !     ة  ام ه؟ و   د 

               ور رك وم ؟ ده ا

 ه ... اأ .. و دي ا     ل اه ام 

  مأم  ..    ب ا  دكو و

 و دا !  

 رس اول     :     ام ت ا زرار   .. ام 

و .. زرار و .. زرار و ..  زرار .. زرار و

 ل .. وا زرار و .. ر ار زر.. زرار و

م و  و.  

رس اا     :     ا ا ق وط 

  .ز م و ش  زك

رس ادي :     ا .. ز !دي ..  

 !  دي ..           و ا  رعا  

  ..و     ا !  
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    ديرس اف   :     اا ر   .. اما  ا 

ر  ا.  

 مرس اا     :     د وم  م ام ..  

  أي و  س و .  

    رس اا     :      ي ..      وا ام نز

  !ات

    ا       .. ة          موا ر  روسا  

  أم   :     ةا   ز ام ي را ..

            ا   لا   ا أو ..  

         ه  أ ..   ..        روح   ..  إ ..

ر د  !!  
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    ات  ات ا  اواج؟     

 ..   واجة ا  درا  أن  ة

 ا ..   قة ا م   ..  إم 

 مأ -  اا - أ  حا ذ  

 ا ..ا ن ر ذ  أي  أ !!  

        ك أن ط   وا    

 ا   إ    .. ا  اواج 

         ر  م  تا ا ا

ا.  

  ..    ذ   رو  إى  وآ ا 

  أ             د  ا  زار  ..    أةا

      را ..   ..          ت اآ

  و ..      طا ا  م مو ..   س م و

              م  تا ،زن اا و   نا

      ا    ا ..    ف  وأمأ 

 ت   .. ا أن ا ا   ازن             
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           با  در  اتا  ا

      اا إ ا ا  ..    أةا  أن ا

           وزم  اا ا   ع  زار ..

     زادت   ذا     ا وزم  ات  ..   ط

ذا ..  أ ى  م    ات    

       م ا  إن  ءا   

                 أم ر ،ا ..

         ع ا آ   د   م ..

  .ذ  امل   وة ا  روو

   وي أتو     ..  

            ف ا   و ورط  إم      ..

        ما ا  و ا  ..     ي ب

        ا ا ا ..      أ   هن أ 

   ره  ..      ة ءأ   ..  دش ..   ..  مام

 ..   ..     ءا  وج و ..   ..  ت ..   .. ط

 ا   أو د ر ..    ات دي

         ت أوس ات ا  ا ض ..  

    أن  ا دد ا   

   ات ا ..     م   ر ..      ا  
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            أ  ا ما ا   وبا  

  ا ..         ب إ ذن ن  و ..  ا

    أ  -    ا  -      ن وا  وج  ا 

   ا   ..      ،اا   ا م

  ةاا   و  ب إ  ا 

      ر  ا  افإ ..        ا   

  ا ..            ب ا ْت أن اوا

  وا ..            ز   ا ط ا  ور أو  رة

  دأ ..            م و  افإ  ا مو

       روس اا ر  ءا  ..   ا و و

ُج ا م  ره   ار اي            

 هأ .  

    وذات  أراد أن   ام اي ه              

 ا ا   ..    م  ام  ..

         ذ  ن ا ام و ..       رت أن

             ا م  ر  و   ..  و

و ،ن ت ا ا   أ  ا 

 ..  م ..         را  ه وض أن أ

إم ن : " اة..   ال أن 
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 ا ما  ع إ   .. 

  ".م دة

    اة ا ط    لا     " ا "

 ..   وا أ  اداة اب ا   ..

ان !! ..  وا رن اا      أ .. اة   

         ةاا  ا  وراء ا   !!

     م ا  ط .. ُ ودارى ا  ..    

   أن  أ ..       ذا ؟   .. دوا اة   

 زو و ..   رةز  ا  أن  و

      ا  ا و ..            ت أن واذا

            ا  رج و ا  ، راز ..  

  ا ..       ورط   إم ..   زم  و و ا

 رر ؟.. "اد  كم و  ا   ."!  

       أم  ا و       ا ا   ..

      أن ا أن          .. إ  ا و ا 

       ا دي إ ا ا ..      أن ا اا 

 دا ك إ  ةا  راإط و  وا  .. 

            ا  وق دون أن ا  ر ة اا ..

.. ر ا و .. ء   وم ا
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      را زم ا ا م ..      لأن م م و

    ا   إن ا   ..     ا ر  روت ا  ب

 ا ف وراء   رةوا در ا   ا

 ..          ا  ا و     ر ..    و ..  

   ..            ت را  ا  ك  بن ا 

 ا ا  دا ا ا  ا  ،

  .واع  زم ار ..ر أدى  ا إ ام

     ،أ   أ  وأة اأن ا  و    

 إم إ  ذ  أؤ  .. م ة وإنا 

        أم ا   ، ..   ود   ..    و

    وأ ..    ا   ..     أةا م -    

    -      ةل ا أن   ..        س أمأ 

    و    اه ا أن     ء

 اوض أن ن اأة ا   و .. !  ار 

إذن   ا وم ن  م  .. ل 

!!  

    و اأة او   ا  ر أو ل    

  ا ..    ن ا     

 آد ل امت    ..     إم د .. ار  
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إن اأة او ا           .. ا ا و ء     

             ى ا يا إ َِ  ُ   عا

  ا ا  ء !!  ا ة .. وا  

-      ا  ل  -    ر  أنا  ..  

.. ه ارة ا ا م   اه  ون           

                  يا ا  دا    ذا 

 إّن د ر ا ..       ع زو   ؟      

 و ا  ا     ع زو ..

     ..      .. ر  ..  أم  او

" "      ج إ و ..     أةا "   جا  "

ل اط ا ج إ يا!!  

            ط  ا ح      ..   ف 

      أةا   ا ُ  ، أي   أةا

أ أن ك ظو   .. ن  أ  ن را ذا  وا أ 

       ا و مإم

 ن " :         م ا  ل را       .. ا؟  

    "          ر ر ن ا  ،

، وأدوات    ا  ا؛  أم ا         

 ..      ار، وأ ا   اأة          
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      ا"  ة أو ااي  .. ؟  "اا ا أة أا

           ا واة اا ءه، و ص ا   

 ن ال   إ ..     ن ق اأة    

  د               رأة واد اة ا   

ا  ا ن ذ   ،ا   .  

ول  " .. ا"    وك   وة  د 

       مو  ةا ل ات روأة و ا

 ا ا  .. ا و قطا !!  

 ل ا     : ،ها  ر م ن نك را ن

         ، أةا  ا " :     أن إ أ

    ا ا ر  ام .         أ  حا   

 أ و   نا أ ،ر واا  ط

  ".ره دي

       ن ،أةا ط ا ن را ر    

" طر "اذ    ، اأة، وإ ت           

    و)             ن ر أةس أن اأ  ا

    دا ..               أة  ندة ام  

أة  ) .. اا  " :أ     و  ريم ط

 د واا  ..ام أر ."  
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            ما ا  ورّق ّ  ،ر ولا ا     

 .            ا  و ،ا  ه وظ  ر

ى ورا .  

    و ة ات   اد، ا ان ة            

ل ا اول ارب      .   إى ات ا    أى

إم أ" :         ام اي   اأة     

اب ام ا .. "   أن  ك   اأة      

" :   ؟  أةإ ول " .. أل ا" :    ا 

 ا  تك وظ  .. ؟أ  .. " ب اأ

ي            : "اظ   أةا   ، 

          ا  ام أط ، ىا ا  و

    أ ط ر وم ى      . اا   م

 وم  .       ر  وأم ا ذ  ،أم أ

   ،ذ       ذا   ..      

 ا مة ا  ب  ،ّ كو  ."  

             ،ت اآ      أةإن ا    

  مما اط- ا ط رأ و -    

            أ  ا ذوي ا   وي و

       ءا   ءد ..        أةا  ا  ذا
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  ن        " و"وإذا  اأة      " .. وءه"

    ِ .  ا ان ا     َ مب أد    

            أةوا ا ن ا ت   "اذا تر "

..  اط إذن ا ..  ل اا إ ل 

           لا  أةا    ك د 

ا  !!!!  

              ور  أم   أةا   ندا     

    ..         ةا وأ ط ل ار  و

             م أة اا     ا  ا

     آ إ ن ا-     ذا و -        س و 

       مما  ا ا ..      ه وَْ   دور  

 دةا ث أ  و ،  .  

    و رأ إّن ا ا     اأة            

         أة وا  مما   إذا إ   ..  موإ

          أةا   ورة أن  أةا مم

ة ا و اّ اي  إّ د ع  

    ا    ن ،ّت أى   أ     

ا  ّ اأة واي ّ   اد اى،     

   ّمما ا ّ ..       اوأ أة أو"ذات "    و



 76 

 و  و ،ّ   و ،ّ ع د

    ءا…     نإم اّن ا   ..  أةن ا

   نإم  .. ه  فا   و ..

               ن أو   ن أو   إ  ن اء  

 ة   - امن -أة ..   أر ران 

 .. ا - نمه- ا   .  

                ا أذ    را  أت ة     

   ..           اا إ  أو ر ر  ن ا ذ

     ن ل   د  ا و ا          .. 

  اء ا      : ات اورو ا ا واا    

  إ  أةا   ..    ن  أم ب اأ

    ا و  ..           أةي ا م

 ي م اأة  أ ..      ن ة   

ا    ة   .. !!            ي ما 

أن ا   مة ا و          .. ا؟  

  اي   أن  إ اأة ة          .. اأة  

 م أة  ا  وإن            .. أو ون ة    

     م     م       ران  و  

   ا  ..    ل   ..         ا    او
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   ا ت اد  .. ا    ن ا

             م وإن  أةا  ذا؟   .. رؤ ..

  أن ن اأة ة   ن   - أو -      م اد   

              و   ءا أةا   ،ا  ا

   ر ذا)(      ل رن ا ،

  م  إ ا    .. !!    ا أ

  !ا؟

                أت  ة  أم  رةإ وا    

  أة، ا ا  ول أن ل ار  

و و و  اأة؛   ا ن          

َُب ّف م ف  ّ أء أو             !! .. اأة

         فا  ض أن  تأو و ت أو أ

و  ب  اب         . امن اا ادي  

  ،ع ر   ءا ذ ّ  و

وام  ا    ..  ل طس ة واطت ة      

  رل اا  ، و وح ف 

              ا و أة را    وذ  ا

  ا م   ..وي اا   أن   

ذ ا ا واي  م ..     ا اة  اأة   
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  ا ..                ودا َََْو وي اا 

 أط ْ اء  رّ ، .. ال واء 

     ار ا أةأّن ا ..      ا  ون ء ا إن

   أةوا ا          إ  ون  و ، ا

واج، وا  ل ا ا   ء           

و اوري  . ا إ  امادي   ك      

 ن ا ا أة ا          : أن مءل 

 د - واأة  ا-ا إ اذا  م .. ا؟ 

               ّ ّ   د أن ،

 ا  ، هوط  أة .. ان ا و

        ا أ ،دا ّا وأ ار ا  ،ا 

 و  دا م يء!!  
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 أ  ا ا  زواج ا أن إ      

  ورة .. ا واجا    ..و  اضا 

أم    أ و   زواج ا إ  زاو واة

 زواج ا و  ة    م

 .. رة أأ  ح      .. ت

   ة زواج ا   ال إن اى أأ

 ذا ..  وإ ط      

  ..  ث   ذ د إ ا ب اوأ

 ول اا  ..ا  ح واج ا  د ..

   أن   ُت  زواج اأة ا أو 

      ا أو ا را .. ُ م

  اّ او لا  ا ا َِ "إم ا "

    اتات اى ا ..   و
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  اواج مء ا إم و ..  ا واج

   !!أم   ز زواج ا   زم 

  أو زم .  

  ت دو  سا  ضا إم     

.. وّ  .. وآ ّي .. ا زواج  .. ّواج 

 آ ة إا  ت اا  ..  واج ا

   فالرضاا ..  أ  ا أي ر .. أ

  قا و ممت ا  واجا  .. 

ت أى   .. وا  ط  اواج 

  ا    واجا ..وإ    ا 

 واجا  .  

 أن   ..     وب   و مي 

وأ .. وج ة  زوا  ر   ذون 

و .. وأ اد وو اد .. ااح وا اح 

 أو   ةا   أن  ا ّ دون ،

.. و  ط   .. أن   ا ق 

  ا إ  ..  ا  ه ا؟ 
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   م ام  زواج أم  واجا ذ .. ر

 أا  ؤ .. ن  ا   اق 

 ام ،د أم ا اف ا  ا ل أو

 ا و ..  ا ذ ا   

 ف ا .. ا ا    ..

 إّن ا ا   لا م - را  

 واج -اس اأ   .. لوا وا ان ا أ

  ا ا  أس اواج؟و

 واج ات اّ  قا  ا موأ    

  اا   ..ا   رفواج اا  ق

 ون إن اواج ارف  ن  ..ُ وزواج ا؟ 

ة    ة واج؛ أ زواج ا  د 

  .ان

 ز  اواج ا أن  ان         :     اال ان 

    ة واج؟

ا     :    ن ا ،م-      -     ا  واجا  

  ال ا  و           .. أي اا واق    

ل وج  ء  ا     و اذا ر راد اة از     
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َوآتُـوا النِـَساَء (: أو  ا  ز ذ، وا  ل            

ــًسا َفُكلُــوُه  ــْيٍء ِمْنــهُ نـَْف ــْن َش ــْم َع َصــُدقَاتِِهنَّ ِنْحلَــًة فَــِإْن ِطــْبَن َلُك

أي ز ا واق أن زل  ). ٤:اء ()َهِنيًئا َمرِيًئـا

       ا أ     ..       اقن ا  ا

وا .  

              ،ا  ا  ا آمة اوا

 )يــــا أَيـَُّهـــا الَّــــِذيَن آَمُنــــوا َأْوفُــــوا بِــــاْلُعُقود(: وا  ل

، و م  اس  ، ا  ار )١:اة(

    أ  واجا  ن      أنما  د اا  ..   وا

        م واجا  ء  ()ِميثـاٌق غلـيظ(وذا  ) .. ٢١:ا

     ،  واج أا     نا ا

         وزات اا   و واج ار اإط  ن ذ

            ذ أ  آن وا  اتخـاذ (أو   )الـسفاح(م

و ن اق ..  ، أي ام واذ ا)األخــدان

            واجا   ح  واج ة   وا

     وال جنـاح علـيكم فيمـا تراضـيتم بـه مـن بعـد (: وأن

 ء     اا ،اء ن اا    )الفريـضة

و ا أو ن   ة             ء زا  ا أ      

واج ار اإط  ء آ أي  واج أو.  



 83 

     واج ل    إذنمح   ا  ..        و ن ر

      عو.. ا    ا رأ ى اه ا  ا

  .  ا  ا اا ض

  ل ا    ا" :   قا  واجإن ا

م  ً  اأ،      ...   اء   ف

َ إ أن  زواج  " ..و  اف  ات

 ا" وا اا  اوح  تا .. "  و

ه ا   ا   ُتأ  .  

و                  م  واجا ا أن ا  ا 
    إذ ،ا         و  ا ح

   و ،ا ح ا ا   ،نرن   وا
                 وما وا  ترا  ه  ..

     وا  تر دوا-     -  ل اا 
             إم ا  او زواج ا و لا  ا

       ..        و إم ء ام واجا  
 وا  !!  

      وا دخ ا ا رأي أ    ا  .. 
ي اي ماه ا  وا     اع ا واأ    

  و ..      ء رف اا  ..  ا و
م أرى أن زواج ا رأ ة ة أ و اوذ                
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  ر           .. اما  با  ن ا ..
  قوا وذ اا أن م  ا روا

 م أ       ا ول اا و ول اا  
   ا  ..     ا  ي وط  إن ا

 ..   ذا م ..  ن دا ن ا ث ا و
وذ اا.  
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        ا أ        ..     شن او  ض أ

       ا ما ذات ا ا ا ..   ا أ و

ا رت ا و   م رة  ات 

            اذا ،دون ر إ   ةا   ا

    ِ اِّم ث ر  ءا إ  و  خ :

"  ا ..            ؟إ ي و ما .. "     وراح- 

   ا  -           رة واا  

  . اي وااء

 ا أ         ا أ وو ل ا  

 ا       ؤا  ..       م ري ت  لو

 ا  :    ا ا ا     .. ا اءا  

وظ  اس و أن      ! .. ا ان  ور؟   

         ا     ا  نا ا ذ   ..

م  ل وأن ا : ا أم ..ا  ا  !  

          وا ا  أن  وا     

            ا ر وطرات ا ددون اورا م
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ام ا اي اره  ذ ا اي 

ا  ول!!  

      د ا ي    ط    ر ا ا 

  ا أن .. ر  مب   و ع 

        ر      د؟رب ا ُ ط  .. ! أ

            ن ا   أن را  أن

  ا ا اة  ام أو ا  ل؟ 

     ا ا    اا ..  ا 

           خا   أ      

   ا  !!      نن ون و خا  

          را و  ون ا  ء ن أيوو ..

          ا  يا ا  ا  ا  وا

ا    وا .  

           ء ا  وا   رأ  ا خ     وا

دا ..          ور   أن   ..     م

  ة نون وون و   ا

   أ .. ذ  وأ  ..   وإن ا

       كو م     ا ا

 ل ا...    ى   وا ا  ...     
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ا   ت ا           وا ء ا

اي وا ا وامق اري و امح            

 أي اا  ..ُوا ا  ارى  و اط ..

 ا و    ااد ا وي              

     ا ل ار و ..       ن ا ا و

  .ا او واة

  و      خاا  ا دا   ،

ا ا ددوم دو وا ل إم   اب        

              ء وا  اام  موا أن رو م ..

ن       وا  إ  ن  ..  ن؟ ام ذا .. !

   ن ام :     س؟رأس ا   ك  .. !

     م   ء ..         أ اام أّدى إ   ءا او

 ان ن  رن م       ااذا    .. اب  

    ،ء اا  ار-  ا ا  و -  

               ا ا     رأ 

     ة او ع اب    .. إرأة وت اب ووا

و ... و اء و      .. وإاج ا  ا      .. اأة  

 ل   و  ار ا إن د  ء     ... و  ... 

 ر ا را و .  



 88 

..      إن ء اخ ون أم أوء  اس      

              م ن ا أ  أونس ون ا 

.. ا  ا وا  ار     : و  ن  

    ا  ا ..    و  ة إوا  ا  ..

       ا   ء وأدا   ا   ..

 " "    ا ا ا ن أا أ

"  " أن  .. م دع اأي ا أ ن 

            ،نا ا ا ا    

    ا ت اا        ا ا   ا 

 ..  " "  ا  ا ا  ..   ظ  

    ا ة اا ..       ا و  ا ا

ودت     اراء   " .. اد وامر "

 ا ت ا ا ..  ن اء    أو

   أو  .. !!         ة ا  أ 

   ا  ..  وس"أ .. "      إ  ص  

 س   ا ء اخ ا و      ل ار  ل      

ا ا .  
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          م إ ا  ل   ..  ة إوا

     خ  .. وا  ر اأ أ

        ا  ر ا و  ةء    .. واأ أذ و

   ا  .. أ     .. ن  و

       ل ار   ا  ..      ث)أو  )خ.ع ،

  "ّرة "بو د   ط ا  ..  ذ

           ا    يرة اا ا

ا اة  ذوي ا  مر ا  اب         

 ا ت اب اأ ة اا   .. 

 ب ا     ة ا" .. "  ب أ

        و    وأم ا   .. وب أ

 "ةا م "  ون ا..  

وا        أن ا –  ة اا   درنة اوا – 

  ل ا ن ..     فا ا  ف

م   .  
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    .. و  ..    ج   ارة      )خ.ع(    و

           تام ا ا ا أ  درس ذ

      ا  ا را  ..       ا  ا  

ل ا و ا   أن.  

و     "رة "  ا   رة  

  و ..          ا  ة  أ  را و

رة اا     ا ا:  

ب  :     أوأ"وا .. "        ا)خ.ع(      او 

 أي       .. أن  دا  ااد         .. آه  

  ر ..   لا  ..   ا    ..     ا  ..  

ا أم ر  ة   ..             .. ا ازرق   

  ا ا ..  ام درا ة 

    وب ال ا ة   .. ا  ى أنوأ

  )ة        )خ.ع    ح ،    ..  ا

   را ق   ..     ادا  رع ن   .. ا ءهوذ

 ا  لا  ..   ،ا  أ.  

م     :   داء اا"اي  ،"اا      و     

 ذ اداء اي     ..  ا واور ا  زي      

   ا  م اما   ق   
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ا !         رة ه ..      رةرة  .. وو

   ..    ا   ..       ىأ   ه أ

 ..         ا ا  عر اا  ندر ه ..

  .. واع  ا ..     ُْ  ن  اع    

         ع أنوى ا     و  ..  

        ء اا    اطا و ..     ن ز 

  ا ..          اا ا ذ   )خ.ع( 

  .  اح  أداء دوره.. 

ا     :          داء اا   ا ر ..  جو

را ر  ز !!  

     ذا   ا اأداءه ا   اضا و    

 ..      )    وي دو   وا ( و

          ا   وج أن  ا ..  ا 

   ال اا   :    اه  نا  ى أي إ

  ة ا؟او .  

  ..     و أرد  ا اال ب  ا         

        ءدة ا هأ  ،ما ا  

وو ..   أرة  ..  ا رز رس رع  .. 

وو أ  ارت   .. ام  اء ق     
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 ..  اور ا  ار    ا  ارات  

    رك ا  أ  رةرس اا  

 ..     رس آ م وا ..        رس اا   ..

              أظ  اا    حا  أ 

 أد إ  ا ..     ا  اء   

  ء ..        ة؟ا ه ا  ذا م ..    ام

أ اء،  أ ط ارس ارة  ح             

  .ء" ا"ذ   .. و ذ . اء

اي  أ را ا        ..  )خ.ع(       مد  

    و اد  ..  ث ذا     

.. ؟  ) وا ث  أو آ )      ا "    رة"

د  اب اي أ إ  ن   أن ا          

  أ )خ.ع(  ..     ن  اوا و  م او)خ.ع( 

 ..       هوأ  واام   ..        بأ

 ادب او. .أ  ادا  .  

 ن د  أ ور      ..     وذا أذ ا  

ون  ..               )خ.ع(ن  

)    ق   .. وا    .. (   اءة ا او

  .. ا ..   ..   إ  ظا ا   .. واى  
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؟ .. !  از )ت  )خ.ع ا ادو

         ب اأ  ار وة ا   ..  أوا

      ب  دا  ن .. أو ر   دوا إ

    ام ..     ن نس طم ..       ن ا و

  !!نا) خ.ع( ة وة   ق 

      ا و  ل آ     ..     ت آنا  

           ا  أو  ب أو أا  ..  ت و

 إ ت  .. إ ..    يء دي 

  ا) .. (         ت ا ت  اذن  أم

  اا ..   آن م و ..     آن مت ا  م

                  تن ا  مو و ..

  .آن  اآن أ ن  ه

     ..     إ ا ا اي  و مي         

   ع  ا رة"أ"   ىأ  ةوا  

  ب أم ا     اات ا  ة ا    

   ا  ..      ف اآ   يا ا ا

    ي       .. ام و  با أم وا ..

         ت   أ أن   ا ب ر

               دت ما   ب  أن  ،
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   دك ام ..     اذن أن )خ.ع(     ا

 أن .. وأن  وأره  ..     ا 

 ت  ا  ة ا    ا

      رة اي ا  عع   .. اموا داء اا

د       !! .. ام  يا ا    ء  و ه

 ..      ا  ا )خ.ع(   ا ..   أ

 ا                ،رةو  دي   

ا !!  
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         لإ   ا إن ا     ..    أن 

        وراء ا    دا ا . 

      ا  ى   رث ا  ي ا     

و  أن ن ا   " ..  " ارض  و  

       ت ا ،ي ر  م ا

               د اا  ا و وا وا

ت .. د     إ إذا م ك إت       

  !!أى اح ا   إت م أى

  

                 اءة و رث اا  إذن أن 

   م و ..        ن      "دون أن موا اب ا

   .. ول اد  ذ ال    " اع 

      ث ا  ا  ..       

 -  وا-    و ان  د    

      ت اا ا مو  ..        أذ

    ا  لا ..      ز أ  ده   ..م ج  ..  
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و ..  ور ..  اوي .. اب اي 

ا .         زو   او تا   إم 

 ذة وا اأ ى أم!!  

              د و ا و ا وإ ا  د  إن ا    

       ا    م ا م يا  ا

  و       م  ا اي و  ارى        

    ا   ..     ن   ل ا قُـْل (: ر

و أ ا أن أ  ) ..١١٠:ا( )ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ 

    و  ا   ن  ..     ا 

   را  ر أ م ..مما ر إم  .. أر 

               و ،آم  ة اإن ا 

ذا  ا   ا  و دة  .. 

وم !  ، من  أ  اء اري؟          

 وا وا ت او .. ر   ا أن 

  . و اا ا أ

  

           ط   ا  أ  ا  م     

            ا ا  ا  اه أ اوا  ا

 ب ا ا ا  ،ض  أن ا            
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                ن  ا وأن ر 

   ةو ل اأم  دال وأأ  أم  ه

وا     اب أ   ..             ن     

  .اة

  

        أن م م  إ م  و م .. 

         آنا  وا   ،ا  ا  ع رأ

    ا ر   ا   ..         ب ا ا إ

   و ا  ةا  ةا  ة .. 

أو ..   ال  م أن م  أي م ا     

 م  : ىأو ا ا  ..  أو

       ا  ذ   فم ..   لذا م ع  أوا 

و   ار ام ا ك   اف            .. 

  .   وظو ط ا  اآن

ون   ار ام  أ   اى ن             

        آم أوا م  رُ  ا ..      ك ت أن 

 ء ا      فا  ن ..        ام    ..  و

ر  !!  
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َأَولَـْم (: ل ا م و   ء ان           

َلـــى َعَلـــْيِهْم ِإنَّ ِفـــي َذِلـــَك  َزْلَنـــا َعَلْيـــَك اْلِكَتــاَب يـُتـْ َيْكِفِهــْم أَنَّـــا أَنـْ

ا إن ما  ) .. ٥١:ات ()َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقـْوٍم يـُْؤِمنُـونَ 

  ن!!..   

          و  اا ا اب     .... را أم إم وار

ا.  
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  شكر وتقدير

  

 ممو آزرم    

وما ة اط  و  
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او :  

)١ (آن اا.  

  . ار  وي- اب ) ٢(

)٣ ( دة-زواج ا ج .  

  .  ور–اب واآن اءة ة ) ٤(

  . اري) ٥(

)٦ ( ا .  

  

  

  :درات

)١ ( ا  أةزي ا- أ .  

)٢ (راا زأ وما اا  د  رةارات ات وا: 

  .،  اب واب ا، اار ان، اوان

  

  

  :ت وارات

زب أا   وموا رة ورت اا    :

 وة ر،  م روق،، اب اي، م  أ ز ،ل ا

ر ن ، أ ، أ ، آل  ن ري،  زمز،

  .ى اا ، م ،ف اوي، 
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وما ا  ا :  

doctor_mostafa79@hotmail.com  

  

  : امأو زرة  ا ك

  ت   اروق
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     ،ةا ا ر 

 دار  ،ا.  
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