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فيرعتلا سوساـجلل !؟ اًدـيدج  اًـفيرعت  عضي  ةـمرتحملا  حـتف  ةـكرح  سيئر  ساـبع  ميهاـفملا  طـلخي  ساـبع  سوساـجلا !؟ اـم 
ابح ودعلا  حلاصل  سسجتي  نم  سوساجلا  ودعلل  ةيرابختـسا  تامولعم  مدقيو  هنطو ، نوخي  نم  سوساجلا  لوقي : ميدقلا 
يف حــتف  سيئر  بـسحب  سوساـجلا  اـمأ  ةــيملاعلاو  ةينيطــسلفلا  دــيلاقتلا  يف  سوساـجلا  وـه  اذــه  ءارــشو  اـًـعيب  وأ  ءــالوو ،
يف سيلف  سيئرلا  فيرعت  ىلع  ءاـنبو  ةزغ !؟ يف  حـتف  ةـقالطنا  ةلعـش  داـقيإ  عـنمي  نم  وـهف : نيـسمخلاو  ةـعبارلا  اـهتقالطنا 

ميدقلا فيرعتلاب  طقف  سيساوج  اهيف  كانه  مكحلا  زكارم  سيساوج !؟ مار هللا  يف  مكحلا  تيب 

كنأل اًسوساج ، تسل  تنأف  نيدراطملاو ، ةمواقملاو ، سامح  نع  ةيرابختـسا  تامولعم  هتيطعأو  ودـعلا ، عم  تقـسن  اذإ  كنإ 
رفصألا دراملل  ةقالطنالا  ةلعش  داقيإ  يف  كراشت 

حتف ةروــث  خــيرات  ىلع  ّرم  دــقو  سيــساوج !؟ ةزغ ، يف  نــمك  سدــقلا ، يف  نــم  نــأل  ةلعــشلا  دــقوت  مــل  سدــقلا  يف  فســألل 
، ريبك لمع  ةلعشلا  داقيإ  نإ  حتف  ةكرح  سيئر  لاق  امك  خيراتلا ، ةلبزم  يف  نآلا  مهو  لبق ، نم  سيـساوجلا  تائم  ةمرتحملا 

يف ةيسوساجلا  رشني  اهلاعشإ  عنم  نإف  سيساوجلا ، قرحيو  ريبك  لمع  ةلعـشلا  داقيإ  نألو  ةينطولا !؟ ةدحولا  نم  ربكأ  هنإ 
!؟ ةروثلاو نطولا  دسج 

نالحدو ماسقنالل  اًسيركتو  بعـشلا !؟ فصنل  اًنيوخت  هّدـعي  قوزرم  وبأو  طباه !؟ سيئرلا  فيرعت  نأ  ىرت  ةيحالـصإلا  حـتف 
ينمألا قيسنتلا  يسرك  ىلع  عبرتت  الو  هدحوتو ، بعشلا  مهفت  ةدايقب  بلاطي 

سيلأ عيبـلل !؟ تسيل  سدـقلا  هلوـقب : هباـطخ  أدـب  سيئرلا  نأ  اوـسن  طـباهلا ، باـطخلاو  ميهاـفملا ، طـلخب  سيئرلا  اوـمهتا  نـم 
مـالك اذـه  سدـقلا !؟ عيبل  ـالو  رـصعلا  ةقفـصل  ـالو  بمارتـل  ـال  سدـقلا !؟ عيب  ىلع  ؤرجي  نم  ريبـكلا !؟ ينطولا  مـالكلا  وه  اذـه 
ددرن نيحو  تلتحا !؟ نكلو  عبُت  مل  سدقلاو  تلتحا ، نكلو  عبُت ، مل  نيطسلف  نيطسلف !؟ عيبل  ال  ءامدقلا : مالك  هبشي  ينطو 

!؟ يهلإ اي  سدقلاو !؟ نيطسلف  ريرحت  هنأش  نم  اذه  نإف  سدقلا ، عيبل  الو  نيطسلف ، عيبل  ال  عفترم : توصبو  اعم 

اذهو نيطـسلف ٤٨م ، نع  لزاـنتي  نأ  نكميو  اًـعيب !؟ سيل  اذـهف  كـلذ ، يف  بيع  ـال  دفـص !؟ نع  حـتف  سيئر  لزاـنتي  نأ  نكمي 
عيبي وهف  ةلعـشلا  عنمي  نم  ءارـش !؟ الو  اًعيب  سيل  اذهو  ودـعلا ، عم  اينمأ  قسني  نأ  نكميو  ميدر !؟ هيلع  ميدـقلا  اًعيب !؟ سيل 
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!؟ صيخرب

اهلاجر ريجهتو  اهديوهت ، عنم  تاءارجإ  امو  ةطلـسلا !؟ ةنزاوم  يف  سدقلا  ةـنزاوم  يه  مكف  عيبلل ، تسيل  سدـقلا  تناك  اذإ 
!؟ اهتانبو سدـقلا  ةـفاقث  ةـيامحل  سيئرلا  جـمارب  ام  اهتاسدـقمو !؟ سدـقلا  ضرأ  ةـيامحل  ةطلـسلا  ةـطخ  ام  اـهنم !؟ ءاـيوقألا 

!؟ فيك نكلو  عيبلل  تسيل  سدقلا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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