
 ا  القــك إغْ  دِ ـٌَ ـبِ  بابَ ـال قِ ـلِـ ك أغْ دارَ  تَ ـلـإذا دخَ  ←وِغـّدةِـاِحِأبتِّـفـالِبدُِـع:ِسالةِرِِ

ـوا اعـترْ ـ ٌَ اّل ـئـ، لِ ْم ـهـٌـك إلـولـصوُ  لَ ـبْ ــك قـولـخدُ ـا بِ ـهـٌــن فِ ـْر مَ ـعِ ـا  ، وأشْ ـقـٌـفِ رَ 

 خولَ دّ ـال تَ ك ، وأردْ دارِ ن م تهِ رَ ـجْ حُ  ا فًك قاّر  ـلِـ أهْ  ضُ ـعْ ان بَ ـإذا كو .ـئـِتـك فاجَ بمُ 

 •ا ـهـٌْ ـلـراهُ عَ ـبُّ أن تـحِ ـبُّ أْوال تُ ـحِ ـاٍل ال ٌُ ـلى حـراهُ عـ تاّل ـئـ، لِ  ِذنـأتـاسْ ـٌِه فـلـع

ـقْ ـحـصّ ـكـان ال ٌَ ًِّ ِبـاألظـافِـ ابَ ــَرُعـون بـابـة  الـبـاب ِن ـ. أّمـا َمـن َبـُعـَد َعـ رِ ـالـّنـبِـ

ٌُـق ـِه قفـ ٌْ  لَ ـعـً أن تجْ غِ بَ ـنـ. وٌَ ٍف ـنْ ـِر عُ ـٌـانِه من غـكـُه فً مَ ـعُ ـمَ ـسْ ـرعا  ٌَ ــَرع َعـلـ

ٍل ـهَ ـفً مَ  هِ ـوئـن وضـمِ  ئُ ـضِّ وَ ـتـمُ ـغ الرُ ـفْ ـٌَ ـل،  لٍ ـٌـلـق رَ ـٌـغ ا ـ نـِن زمـٌْ ـتـّدقـن الـٌـبَ 

إذ اٍت عـكِع رَ ـبالِة أرْ ـداِر صَ ـقـِن بمِ ـٌْ ـتـّدقـن الـٌـظاَر بَ ـتِ ـماِء االنـلـعُ ـُض الـعـَر بَ د  ـوق

 اتٍ رّ ـالث مَ ـث تَ ـرقـ. وإذا طا هـالتِ ـصـدأ بِ ـبَ  دْ ـق بابَ ـك الـقِ رْ ـط ءِ دْ ـفً بَ  ونُ ـكـٌَ  دْ ـق

 رجَ ـخـك لـنـع ولٍ ـغـشـمَ  رَ ـٌـان غـو كـل هُ ـإنـ، ف فْ رِ ـصـفانْ  جْ رُ ـخْ لم ٌَ ـ، ف دةٍ ـباعِ ـتـمُ 

ًّ ـنـال الـك ؛ قـٌـإل  ((ِفِْرِِـصَِـنِْـيَِـلـلهِفِؤذنِْـيُِِمِْـلـفِا ِـالثـثِمِْـُدكـأذنِأحَِـتـإذاِاسِِْ)):  ب

، وال  رُف بهِ ـعْ ـذي تُ ـِح الـرٌـك الص  ـمِ ـالٌن باسْ ـ: ف لْ ـقـذا ؟ فـ: من هك ـل لَ ـٌـوإذا ق

ن ـَل مِ ــائـسّ ـُد الـٌــفِ ـاظ ال تـفـاألل ذهِ ــإن هــ؛ ف صٌ ـخْ ـا ، أو شـ، أو أنٌد ـ: واحِ  لْ ــقـت

لى أّن ـَد عـمِ ـتـعْ ـك أن تـحُّ لـصِ ـطارِق ، وال ٌَ ـِص الـخْ ـشّ ـة بالـفرِ ـعْ ـباب مَ ـال فِ ـلـخ

ُه ـبِ ـتـشْ ـُس وتـبِ ـتـلـواَت تـإّن األصْ ـِه ، فـٌـلـُق عرُ ـطـن تـَد مَ ـنْ ـروٌف عِ ـعْ ـمَ  كـوتـصَ 

ُف رِ ـعْ ـُق ٌَ رُ ـطـتً تـّداِر الـً الـن فـلُّ مَ ــَس كــٌْ ـة ، ولـمَ ـغْ ـنّ ـُه البِ ـشْ ـة تُ ـمَ ـغْ ـنّ ـوإّن ال

ذ ـن خُ ـكِ ـ، ول ابـبـال ةِ ـحَ ـتْ ــفُ  امَ ـك أمـذانِ ـئْ ـتِ ـاسْ  دَ ـنْ ـعِ  فْ ـقِ ـوال ت ك .ـس  ـك وحِ ـتوْ ـصَ 

 هُ ــك لــارتــزٌ ولِ ــبــن قــك عَ ــوانــإخْ  دُ ــك أحَ ـل ذرَ ــتــوإن اعْ  .َرة ــسْ ـة أو ٌَ ـنَ ـمْ ـٌَ 

 فِ ـلـسّ ـن أدب الـان مِ ـ، وك هِ ـأنـش ساتِ ـالبـومُ  هِ ـتـٌْ ـبَ  الِ ـحـى بأدرَ  هُ ـإنـذرهُ ، فـاعْ ـف

دا  ـٌـهِ مْ ـ، ت كِمانٌعِ"ـداِلـُهِبـلـعَِـ"ِلُر للـَمـزوِر : ـائزّ ـوَل الـقـْم ، أن ٌـٌارتهزِ  دَ ـنـعِ 

لـكـُمِارجـعـــواِِـلَِـيـوإْنِقِـِ﴿ ذَر ؛ــتــاعْ  وِ ــا لـمـٌــوِر فِ ـزُ ـن الـمَ ـذِر مِ ـعُ ـال طِ ــسْ ـبَ ـلِ 

ِه ـائـقـلِـ ُب بـغرْ ـزٌارِة من ال ٌَ ـْم بـهـضُ ـَرُج بعْ ـحْ ـ. وٌُ  ﴾ِأْزكـىِلـُكـمِِْعـواِهـوفـاْرجـ

ُم ـلـعَ ـتـذُب ، وٌَ ـكـنُه الُع مِ ـقـٌَ ـِت ، فـٌْ ـبَ ـودِه فً الـجدِم وُ ـباِر بعَ ـإلى اإلخْ  رّ ـطـضْ ـٌُ ـف

ـٍت قـ رَ ـظـومن ن •ضا  ـروَه أٌـكْ ـمَ ـال قَ ـلـك الخُ ـنُه ذلـارهُ مِ ـغـصِ  ٌْ ـَل ـبْ ـإلى َجـْوِف َبـ

ـْسـتـأذن ؛ ص ٌَ ِه ـٌـلـّرٌم عـحَ ـو مُ ـ، وهال اْسـِتـئـذاٍن ـِه بـٌـإل لِ ـّداخـِم الـكـاَر فً حُ ـأن 

إلى  ولِ ـخدّ ـال لَ ـبـقو.  ((ِرِـصَِـبَِـِلِالـأجِِْنِْـذاُنِمِِـئـتِِـلَِاالسِْـعِِـماِجُِإنِِّ)):  ًّ بـنـقال ال

اِر ـن آثـا  مـئـٌْ ـا شـمـهِ ـٌـَت فـإذا رأٌْ ـك ، فـٌْ ـلـعْ ـً نـْر فـظـك انـٌـِت أخـٌْ ـك أو بـتـٌْ ـبَ 

ق ـلِـ ا عَ ـا مـمـنهُ ـزاَح عـنـٌَ ـً األرِض لـما فـهُ ـكـا ، واْدلــمـهُ ـنْ ـُه عـأِمـطـِق فـرٌـطـال

 ّداِر أوْ ـل الـلى داخِ ـَع عــقــن أن ٌَ ـك مِ رِ ــصَ ـلى بَ ـظ عــافـحـف تَ ـلـخَ إذا دَ ا . وـمـهـبِ 



ً َمـَحـلـِه ، وُصـف  ـذاَءك فــْع حِ ـلـواخ اءةٌ .ـوإس بٌ ـٌْ ـك عَ ـذلِ  إنّ ـا ، فـهـٌــرٍة فِ وْ ـعَ 

ـك ٌْ ٌه ـك فـسُ ـلِـ جْ ـاِن الذي ٌُ ـكـمَ ـك فً الـفـٌـضِ ـع مُ نازِ ـوال ت . اناَء خـلـِعـِهـمـأث نـْعـلـ

ـِرَمـتـِه ] أْي عـلى الـَمـْوِضـِع الـخـاّص لجـلـوِسـِه ْد على تـكْ ـعُ ـقـوال ت ِه ،ـزلـنـمن مَ 

 ـكـسُ ــلِـ ـجْ ـث ٌُ ــٌْ ــ حَ ْس إاّل ــلِـ ـجْ ـال ت لْ ـب،   مـا [ـراٍش أو َسـرٌـٍر أْو نـْحـِوِهــمـن فِ 

ال ــفِه ، ـٌــدك فــعَ ـ، وأق هُ ـتــٌْ ـت بَ ـلـوإذا دخ ْم .ـهـوتـٌـراِت بُ وْ ــعَ ـب مُ ـلـاُس أعْ ـنّ ـالـف

ـِص ، بَ ـاحِ ـفـَد الـقـفـك ترِ ـصَ ـبَ ـبِ  هُ دْ ـقـفـتـت را  ــاصِ ـك ، قرَ ـصَ ـُغـض  بَ  لْ ـِص الـُمـَمـحِّ

 ٍة ، أوْ ـزانـن خِ ـا  مِ ـقــلـغـْح مُ ـتــفـُب ، وال تـسْ ـحَ ـِه فـٌْ ـاُج إلـتـحْ ـا تـى مـلـك عرَ ـظـن

ٍة ، أو ش ـِر الـخَ ـٍء َمـْسـتـوٍر . وتًْ ـُصـر  ال ـت فرْ ارِة ، وإذا زُ ـٌزّ ـَم للـالئـمُ ـال تَ ـقوَ ـٌ 

ثـوإذا تحَ  .ْل ـقِ ـثـْل وال تُ ـطِ ـتُ  ث إاّل بما ٌُ ـتحَ ـال تـف تَ ـد  اِز ـجـاإلٌ عَ اَم مَ ـقـمَ ـُب الـناسِ ـد 

ؤاٍل ــن سُ ـــعَ  ةـابـ إجإاّل  مْ ـلـكـتـ تالــِس ، فـلِـ جْ ـمَ ـً الـِم فوْ ـقـَر الـٌـغِ ـَت صَ ـنـوإذا ك

ك ـالمَ ـك وكــثـٌدِ ـَت أن حَ ــمْ ــلِ ــ إذا عَ إاّل  ن ، أوْ ـٌـسـالِ ـجـِد الــن أحَ ــك مِ ـٌْ ـٌُـَوّجـُه إل

هُ ـسُ ـِه ، وٌَ عـقِ وْ ـْم فً مَ ـهُ نْ ـُع مِ ـقـٌَ ـس ابدأ ـة فحَ ـصافـالمُ  تَ دْ إذا أرَ و •ْم ـٌهـضِ رْ ـْم وٌُ ـرُّ

 ً أولِ ـراهُ فــن تـمَ  أولِ ـدأ بــبْ ـوال تِر ، ـبَ ـاألك ى أوِ ـقـأو األت مِ ـلـاألعْ  أوِ  لِ ـضـاألفـب

 َل أوِ ـاضِ ـفـِع الدَ ــ، وت وال  ـضـفـان مَ ـن إذا كــٌـمِ ـٌَ ـِة الــهَ ـن جـان مِ ـك وْ ـفِّ ولـص  ـال

ــْم هِ رِ ـبَ ـأكْ ـدأ بـابـف لِ ـضْ ـفـالـاوْوا بــسـَل ، أو تــضـاألف فِ رِ ـعْ ـت مْ ـإن لـَل ، فـضـاألف

ال ـسارا  ؛ قـا  أو ٌَ ـنـٌـمِ ـما ٌَ ـهُ ـتـٌَ ـاحِ ـذ نـن خـكـِن ، ولـٌْ ـسَ ـٌـلِـ ن جَ ـٌـبَ  سـلِـ جْ ـوال ت •

َس ـلـن جَ ـمَ ـلِ  بُّ ـحَ ـتـسْ ـوٌُ .  ((اِـمــهِِـإذنِِـِبِنِإاّلِـيِْـلـجُِرَِِنَِـيِْـالُِيـْجـلـُسِبَِِ))ًُّ : ـبـنـال

. وإذا  عــَرب  ــتــُه وال ٌَ ـسَ ـفـَع نــمَ ــجْ ـاهُ : أن ٌَ ــمرَ ــه وأكْ ــا لـحـسَ ـِن إذا فـٌْ ـنـن اثـٌـبَ 

رٍّ ـَر سِ ــٌْ ـان غـ إذا كا ، إاّل ـمــهِ ـثِ ـدٌـى حـك إلــعِ ـمْ ـسَ ـِق بـلـال تُ ـا فـمــهِ ـٌْ ـَت إلـسْ ـلـجَ 

ً : ـبـنّ ـال الـك ، قــالقِ ـً أخْ ـٌب فـٌْ ـك عَ ـذلى ـك إلـعَ ـلـطـإّن تـا ، فـمـهـاصٍّ بـوال خ

ِفيِأذنَِـصُِِونَِـهارِِـكِهُِـلِمِْـٍمِوهُِوِْـِثِقـديـىِحَِـَعِإلـمَِـتـاسِِْنِِــمَِِ)) َمِوِْـيَِِِهِاآلنـكُِـيِْـبَّ

ك ــسَ ــٌـلـك أن ُتـسـار  جَ ـوغ لــسُ ـوال ٌَ  • ذابُ ـاُص الـُمــصر  ـال ؛ أيِ  ((ِةِِــامَِـيــقِِـال

طاعا  ـقِ ـا  وانـاشـحـما إٌـكـثـالـى ثـلـع عُ ـوقـذا تُ ـك بهـإنـة ، فـالثـْم ثـتُ ـنْ ـٍث إذا كُ ـدٌـبح

ْل ) ال ـقـٌَ  مْ ـل؛  ((ثِـالـاِثـمـهُِـنـيِْـاِنِبَِـنـىِاثـاجَِـنـتـالِيَِِ)):  ًّ ـبـنّ ـال الـا ، قـمـكـنـعَ 

 ًِ ـفـنّ ـال ةِ ـغـٌـصـى ( بـاجــنـتـ) ال ٌَ اَل : ــا قــمـً ، وإنـهْ ـنّ ـال ةِ ـغـٌـصِ ـاَج ( بــنــتــٌَ 

ى ـتّ ـِم حَ ـلِـ سْ ـمُ ـمن ال عَ ـقـٍق أن ٌَ ـُر الئِ ـٌْ ـأ غـطـذا الخـأن هـه بـنـا  مِ ـذانـِر ، إٌـبَ ـخـوال

 ه :ـل لـٌـقـَر فـمَ ـن عُ ـل ابـئـسُ  دْ ــوق رِة .ـطـفِ ـالـرك بدْ ـأ ٌُ ـطـخ هُ ـُه ، ألنـنْ ـى عَ ـهـنـٌُ 

ِة ـسـمُ ـالـٍذ بـــئِ ــنــٌــأَس حِ ــال ب أيْ  ؛ك رُّ ــضُ ـال : ال ٌَ ــة ؟ قـعـوا أربَ ــانــإذا كـــف ار 

ِه ـنـٌـمِ ـن ٌَ ـْر عـسِ ـُه فـتـٌْ ـاشـإذا مـ، فرهُ وَحـقـُه دْ ـِر قـٌـبـكـلل فْ رِ ــاع •اِة ـاجـنـمُ ـوال

ً ـك فــٌْ ـلـع هُ ــمْ دِّ ـقـفَت ــجْ رَ ــَت أو خـلـخ، وإذا دَ  ءِ ًْ ـشـض الـعـبَ  ـهنـرا  عَ ــأخـتـمُ   



 


