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 إٖـــــــــذا٤

ــ٢ ضُــٌ          ــٌ ْــ،  إذظلطــ٢ ر ٖٚــزٙ ايظــ ٛس ايم ــلت ايمــ٢ ضُ ٖــزٙ ايهًُ

 .أٖذٜٗل يهٌ إْظلٕ ع٢ً ٚج٘ األسض ...بذاخًٗل احلب يهِ 

 أٖذٜٗل  يهٌ َٔ قذّ ىل َظلعذ٠     ر 

 ٚملٔ ع٢ًُٓ ٚيٛ ذشفل ٚاذذا  .ٚيهٌ َٔ أدخٌ ايظشٚس ع٢ً قً،٢ ٚيٛ بلبمظل١َ 

 "إطالّ طًُٝلٕ "نملب١ ٖزا ايهمٝب  األخ أٖذٜٗل  ملٔ نلٕ ط،،ل ف٢ 

 .ٚي الب٢ ٚألصذقل٢٥ ٚإخٛا٢ْ . أٖذٜٗل  أل٢َ ايهشمي١ ر ٚألب٢ ايشذِٝ 

 "ذٛس " ٚي،ٓٝم٢ " ايربا٤ " ٚيٛيذ٣ ايػلىل " أ١َٝٓ " أٖذٜٗل يضٚجم٢ احل،ٝ،١ 
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إرا مل تمػري فمحظع ْ،ضو 

َُ  تـفشمبل تهٕٛ قذ 
        

 

 ذه١ُ                                                                                                                                                                                                                                                     
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 عٓرت طًُٝلٕ : ايذنمٛس  تكذِٜ املذسب ايذٚىل ٚاخل،ري 

 

  ٚ سق١ األطًٛب.. ٚ دَلث١ اخلًل .. ٚ دق١ ايمع،ري ... ق٠ٛ ايه١ًُ 

  جتمُع يف َع٢ٓ ايشطلي١ يمصٌ َٔ ايكًب اىل ايكًب ٚ تػزٟ ايعكٌ

 . ٚ تصٓع تٛاصٌ طشٜع ايمأثري ٚ ايٛصٍٛ

 : اطمُمعت بليشطل٥ٌ اجل١ًُٝ امل١ًُٗ ٚ املعرب٠ َٔ ػدص١ٝ َمُٝض٠

 " ايهفلح بشٜذ ايٓجلح" يف اطشٚذم٘ اجل١ًُٝ . ٓجٝب أبٛ بشا٤ تًُٝزٟ اي

طٛف بٓل بشطل٥ً٘ املعرب٠ ًَُٗل ٚ ذلفضا ٚ َعًُل ملعلْٞ ١َُٗ حيملجٗل 

 . ايؼ،لب بؼذ٠ يفِٗ صٓلع١ ايٓجلح

   ٚ سطل٥ٌ تٛضٝح١ٝ طشٜع١ املفعٍٛ تِٓ عٔ عُل اخلرب٠ ٚ اتظلع االدساى ٚ 

 . ١ٝ بليعًِ ايٓلفعايشغ،١ املدًص١ يف ايم١ُٝٓ ايزات
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سطل٥ٌ تٓ،  بلحلٝل٠ ر تٛقظ اهلُِ ٚ تصٓع ٚعٞ حنملج٘ َع ت ٛس املعشف١ 

ايظشٜع ٚ عضٚف ايؼ،لب عٔ ايكشا٠٤ ٚ االطالع ٚ ايظع٢ يًمعًِ ٚ انمظلب 

 .اخلرب٠ ع٢ً ٜذ خربا٤ َمدصصني يف قلعلت ايمذسٜب

 . الم يألَلّأسجٛ َٔ اهلل إٔ ٜٓمفع نٌ قلسئ بٗزٙ ايشطل٥ٌ ٚ إٔ ضفضٙ يالْ 

طعلدتٞ غلَش٠ بٗزٙ األطشٚذ١ املُٝض٠ ٚ متٓٝلتٞ مبضٜذ َٔ االْملج 

املمُٝض َٔ َعًِ ٚ َشب فلضٌ أػٗذ ي٘ بلخلًل ٚ ايعًِ ٚ االجمٗلد ٚ 

 . ايهفل٠٤ ٚ االتكلٕ

  فً٘ َين نٌ ايمكذٜش ٚ ايذعل٤ إٔ ٜمك،ٌ اهلل جٗذٙ يف َٝضإ ذظٓلت٘

 . ْش٣ املضٜذ َٔ اْملج٘ املمُٝضٚ إٔ ٜٓفع ب٘ ٚ ٜٝظش ي٘ أَٛسٙ ٚ إ 

  

                                 

 .ٕعٓرت طًُٝل/ د                                                    
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 ١َكذَ

رف٢ً ايؼشف إٔ أخربى إٕ نٓت تكشأ اآلٕ ٖزٙ ايهًُلت  : عضٜض٣ ايكلسئ ايػلىل 

فأْت تؼلسن٢ٓ ايشأ٣ ف٢ يزيو أْٗل ُنم،ت َٔ أجًو أْت ر ألْو غلٍٍ عٓذ٣ ر ٚ

 ...طمجعًو قلس٥ًل جٝذًا َٓمفعًل مبل تكشأ .. إٔ سغ،مو ف٢ ايمحظني ٚايم ٜٛش 

إٔ أجعٌ َكلالت٢ َمٓٛع١ ؛ختلطب ايٛاقع  فٝٓل  ذلٚيت قذس اطم لعم٢ٚقذ 

؛فمهٕٛ ايفل٥ذ٠ ٚيٛ ٜظري٠ رٚيظت أخجٌ إٔ أقٍٛ إٔ أقٍٛ إٔ ٖزٙ املكلالت قذ 

ٚثل متلًَل أْو طمجذ ف٢ ٖزٙ ..ٌ إىل قً،و َشت َٔ خالىل ذم٢ تص

 ..ايصفحلت َلجيعًو تذعٛا ىل دع٠ٛ خليص١ خليص١ بظٗش ايػٝب 

 ..................أل٢ْ أذ،و ف٢ اهلل 



 

 7 

 ذزٜف١ ع،ذاملع ٢: أخٛنِ                                                                                              

 بذا١ٜ

 

نٌ أٚ نٝـ أَؿط ؾعطٟ َٚاشا أسب إٔ آ ،إشا أضزت إٔ تعطف ٖٜٛيت ؾ٬ تػأيين أٜٔ أعٝـ 
َٚا ايصٟ ميٓعين َٔ إٔ أعٝـ َهاؾشا َٔ أدٌ َا أضٜس إٔ أسٝا َٔ ،ٚيهٔ أغأيين ملاشا ٫ أعٝـ ،

 .أدً٘
  ٌيف بطٜس نٌ ْادض ممٝع اغتطاع إٔ ٜؿل اٯؾام بعًُ٘ ٚعًُ٘ غٛف ػس ٖصٙ ايطغا٥

 .... ا٭ضبع١

 تأنس أْو يف سو أْت ا٭خط ٚضغاي١ تًٛ ا٭خط٣ ،قِ بإناؾ١ ٖصٙ ايطغا٥ٌ إىل بطٜس نؿا
 .... املؿًشني ايٓٗا١ٜ ئ تهٕٛ إ٫ َٔ ا
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 {نلْت ْٗلٜم٘ َؼشق١ ......َٔ نلْت بذاٜم٘ ذلشق١  }
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 ايشطلي١ األٚىل

                                             

 
 ."اتصل بيفطو " ازئ يف البدايُ أقىل لو عصيصٍ الك

ؾٓشٔ ْػع٢ إىل تطٜٛط ،ؾاملط٤ وتاز إىل إٔ ٜتكٌ بٓؿػ٘ مبٗاض٠ أنرب َٔ اتكاي٘ باٯخطٜٔ 
َٗاضاتٓا َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ع٢ً َٗاضات ا٫تكاٍ بايكطا٠٤ ٚايتسضب يف َطانع ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 

 .ٚاملعا٬َت اؿٝات١ٝ،ْتاز يف ايعٌُ يًٓذاح يف ايعٌُ ٚايٓٗٛض مبػت٣ٛ اٱ
ٚايتٛاقٌ َع ايٓؿؼ ٜهٕٛ باؿسٜح َعٗا أنجط َٔ ،يف اؿكٝك١ إْٓا ْػؿٌ عٔ ا٫تكاٍ بأْؿػٓا 

ٚايططٜل إىل ايطُٛح ،ؾا٫تكاٍ اؾٝس َع ايٓؿؼ بؿعاي١ٝ ٖٛ ايططٜل إىل ايجك١ بايٓؿؼ ،ا٫غتُاع إيٝٗا 
ؾٓؿػ٘ ؼسث٘ زا٥ُا بكٛت ،تٛاقٌ َع ْؿػ٘ ٚايططٜل إىل ايتطٛض ٚايتطٜٛط ؾايهجري َٓا ٫ هٝس ؾٔ اي،

 .خؿٞ ؾٝػتُع إيٝٗا ًٜٚيب ْسا٥ٗا ٫ٚ ٜؿتض قٓا٠ يًشٛاض بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا
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ْؿػو قس ؼسثو باـٛف َٔ املػتكبٌ ؾتػتُع إيٝٗا زٕٚ ايتشاٚض َعٗا ٚا٫تكاٍ بٗا  -
 .ملعاؾ١ ٖصا ا٭َط

 .٫ط٦ُٓإ بايكسضؾعٓسَا ؼسثو ْؿػو باـٛف َٔ املػتكبٌ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا أْت با -

ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو بايكًل َٔ َٛاد١ٗ اٯخطٜٔ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا أْت بايؿذاع١  -
 .ٚايجك١ يف ايكسضات

ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو باملؿاعط ايػًب١ٝ ػاٙ اٯخطٜٔ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا أْت عٔ  -
 .اخت٬ف طبا٥ع ايبؿط

ايجك١ باهلل ٚإٔ َٔ ايؿؿٌ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا أْت ب٫ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو باـٛف  -
 .ا٭ِٖ َٔ ايٓذاح ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ ايؿؿٌ

ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو بايػدط ع٢ً إَهاْٝاتو املاز١ٜ أٚ ايع١ًُٝ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا  -
 .أْت عٔ ايطنا ٚأ١ُٖٝ ايعٌُ ع٢ً ايتعٝري
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ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو بايتػٜٛـ يف املُٗات ٚايكطا٠٤ املؿٝس٠ ؾ٬بس إٔ ؼسثٗا أْت  -
 .ْكها٤ ايٛقت ٚايعُطعٔ غطع١ ا

ٚعٓسَا ؼسثو ْؿػو بايٝأؽ َٔ تكسّ ب٬زى ٚايكٓٛط َٔ ساٍ اجملتُعات ؾ٬بس إٔ  -
ٚعسّ " إٕ اهلل ٫ ٜػري َا بكّٛ ست٢ ٜػريٚا َا بأْؿػِٗ " ؼسثٗا أْت بكٛي٘ تعاىل 

 .ايػُاح يًٗعمي١ ايٓؿػ١ٝ بايتػًٌ يكًبو

 .. اقطأ شاتو دٝسا " بٛا شاغٳبٛا أْؿػهِ قبٌ إٔ تٴساِغ" اـطاب بٔ ؾًتعٌُ بكٍٛ  -

ٚيٓذعٌ ايسقا٥ل اييت نًٛا بٗا بأْؿػٓا سسٜجا ٚسٛاضا ،يٓتعًِ ؾٔ ا٫تكاٍ بايٓؿؼ  -
زعِ َا بٝٓٓا ٚبني أْؿػٓا قا٥س زؾ١ اؿسٜح ٖٛ أْت ٫ٚ تهٔ َػتُعا ؾكط ٚيهٔ 
 .تػُع بايطز عًٝ٘ بتؿا٩ٍ ٫ٚ ػعٌ زا٥ط٠ ايتأثط يسٜو خاضز زا٥ط٠ ايتأثري َٓو
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اجل أٚاَط ايٓؿؼ إيٝٓا َعاؾ١ َٛنٛع١ٝ، ؾٓعٝس بطف١ ايٓؿؼ بايكطإٓ ايهطِٜ، يتتشٍٛ ايٓؿؼ يٓع
ًٓاؾع، ٚتتشس٣ أيٛإ ايؿؿٌ، ٚيتتشٍٛ ايٓؿؼ ت٣ٛٗ ايهطض إيٞ ْؿؼ طاق١ تٛاق١ ئَ ْؿؼ أَاض٠ 

 .١ ش٣ٚ اهلَُِٝٔ ْؿؼ ؽاف إيٞ ْؿؼ َط١ٓ٦ُ ضان١ٝ تػع٢ يًكُِ، قان
ًَا ُفُجوَزَيا َوَتِكَواَيا  َنِفٍظ َوَما َضوَّاَياَو  :ٚتصنط قٛي٘ عع ٚدٌ ًََم   َقِد َأِفَلَح َمو َشكَّاَيا َفَأِل

 .َوَقِد َخاَب َمو َدضَّاَيا
اتكٌ .. اتكٌ بٓؿػو بايكرب ٚايطنا.. اتكٌ بٓؿػو بتؿا٩ٍ.. يصا اتكٌ بٓؿػو بإهاب١ٝ

اتكٌ بٓؿػو .. اٱميإ بايكسضاتكٌ بٓؿػو ٚسسثٗا عٔ .. بٓؿػو ٚسسثٗا عٔ أخباض ايٓادشني
 ...بؿعاي١ٝ

 .إيٞ إٔ ًْتكٞ ع٢ً أع٢ً ق١ُ لاح
ًْا)  (.االتصاٍ باآلخسٜٔ قد ٜهٕٛ َهًًفا، ٚيهٔ االتصاٍ بايٓفظ زتا

 سصٜؿ١ عبساملعط٢                                                                                          
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يٛ تٓاٚيت ٚدب١ إؾطاض  أٚ غسا٤ ؾ٢ إسس٣ املطاعِ ايؿٗري٠ ، أٚ ست٢ ؾ٢ : أٜٗا ايكاض٨ ايهطِٜ 
 َطعِ بػٝط ؾ٢ أسس ا٭سٝا٤ ايؿعب١ٝ 

 ...يٛدست ؾ٢ قا١ُ٥ ايطعاّ أْٛاع كتًؿ١ َٔ ا٭طع١ُ ايؿ١ٝٗ ايت٢ تػص٣ ايبسٕ ٚايعكٌ َعاً 

 !ٌٖ ا٭َط بايػٗٛي١ إٔ لس ؾ٦ًٝا خاقاً  بايعكٌ ٚسسٙ ؟

ؾٗٝا بٓا ْٓتكٌ غًٜٛا إىل َطعِ ايعكٍٛ ، ٚئ أغري بو نجرياً  ، ؾٗصا املطعِ قسٜهٕٛ ؾ٢ دٛاْب نٌ 
 َٓعٍ ٖٚٛ 

 (ضف املهتب أٚ املهتب١ اـاق١ بهٌ ؾطز ) 
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 ػبو يٛ نٓت تكطأ ٖصٙ ايػطٛض ايك٥٬ٌ ؾأس/ أخ٢ ايكاض٨ ٚأخت٢ ايكاض١٥ 

 ..تكهِ قه١ُ َٔ غٓسٚتـ ايعكٌ ست٢ ٜتػص٣ عكًو ع٢ً ايجكاؾ١ ٚايت١ُٝٓ ، ٚايتطٜٛط ملٗاضاتو 

 (اقطأ باغِ ضبو ايص٣ خًل ) قاٍ تعاىل 

 "اقطأ " ؾها ٕ أٍٚ َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  ن١ًُ 

 ٚنإٔ َكسض املعطؾ١ ،ٚغصا٤ ايعكٍٛ ٢ٖ ايكطا٠٤ 

" ١ُ ايت٢ تػاعس ؾ٢ بٓا٤ خ٬ٜا املذ نأْٛاع  َٔ ا٭مساى ٚإشاغأيت طبٝبًا ؾػٛف ٜٓكض ببعض ا٭طع
 ...أٚ تٓاٍٚ بعض اؿًٜٛات ؾ٢ أٚقات َع١ٓٝ " نايت١ْٛ 
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يهٔ ! تػأٍ عامل ضٜانٝات غٝٓكض يو ببعض ايعًُٝات ايطٜان١ٝ ايت٢ تػاعس ؾ٢ تٓؿٝط ايصانط٠ 
ٜٛني ٜٚأَطى مبشاٚي١ ضمبا ٜتسخٌ بعض ايًػ!ٌٖ غتهٕٛ ناؾ١ٝ ٱؾباع ِْٗ ايعكٌ ايص٣ ٫ ٜٓت٢ٗ ؟
 ايرتنٝع 

 ؾ٢ ؾِٗ أمناط عسٜس٠ َٔ ايًػ١ ،أٚ سؿغ بعض ا٫ْػام املُتع١ نايؿعط ، 

ٚأْا أقٍٛ يو أ٢ْ َا ٚدست غصا٤ً  أَتع ٚأؾبع يًعكٌ َٔ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ؛ؾايعكٌ ايبؿط٣ 
 .بإَهاْٝات٘ ئ ٜعذع عٔ َعاؾ١ نًُات ،ٚمجٌ َٚعا٢ْ أمس٢ َٔ ن٬ّ ضب ا٭ْاّ 

ضمبا ٢ٖ َؿتاح يًعسٜس َٔ اؿًٍٛ ٭غ٦ًتٓا عٔ أ١ُٖٝ ايتعٚز َٔ ايكطإٓ ،يٝؼ يًتكطب ؾكط ( اقطأ )
 َٔ اهلل ، ٚيهٔ أٜهًا ٱزضاى أغطاض تًو املعذعات اـؿ١ٝ ايت٢ اغتعكٝت ع٢ً غابكٝٓا ،
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ؾا٥س٠ ، َكازضْا ، ْٚبشح عُا ٜطنٝٓا إمياْاً  َٓا بأْ٘ ٫ٜٛدس عًِ ب٬  ٚميهٓٓا أٜهاً  إٔ ْٓٛع َٔ
 ٖٛ املطعِ ايص٣ غٛف ًْذأ إيٝ٘ ،ٚيهٔ ٖٓاى  عسٚ َاهٌٗ ، ٚيٝؼ ايهتاب ؾكط ٚاٱْػإ 

 "ايٓكاؾات  –ايسٚضات  –ايٓسٚات  – ايٓت" أقكس َكازض أخط َجٌ ( َطاعِ )

 ؾايعكٌ وب تٜٓٛع املعطؾ١ نُاؼب ايٓؿؼ تٜٓٛع ايطعاّ 

 ختٝاض ؾتهطِٜ اهلل يٲْػإ ٭ْ٘ اختك٘ ب٘ ٚأٚنٌ إيٝ٘ ا٫

 (ٚيكس نطَٓا ب٢ٓ آزّ ٚمحًٓاِٖ ؾ٢ ايرب ٚايبشط )

اؿكٍٛظضع ايكطا٠٤ تػص٣ ايعكٍٛ       نُا ٜػص٣ املا٤ }

 سصٜؿ١ عبساملعط٢
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 ًوـػص٣ عكـٜت........... طأ ــاق

 طىـطب٢ ؾهـٜت........... طأ ــاق

 كوـذ٢ً أؾـٜت.......... طأ ــاق

 ٓوـؿتض شٖـٜت.......... طأ ــاق

 ػوـشس٣ ْؿـتـت.......... طأ ــاق

 ٓوـرتب٢ ابـٜ.......... طأ ــاق

 وـعطف ضبـت........... طأ ــاق
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 طتوـتتٛقـ  سٝ........... طأ ــاق

 اْوـٜٓطًل يػ............ طأ ــاق

 ساْوـٜتػ٢ٓ ٚد........... طأ ــاق

 اْوتٜعزٖط بػت .......... طأ ـــاق

 وـساْـٜػتُتع قًبو ٚٚد...نتابو .......... طأ ــاق

 ٘ـاٚيــعٍٚ بعس تٓـٜ ــاَـيطعِْٗ ا) 

 سصٜؿ١ عبساملعط٢(  ٘ ــٜعزاز عٓس تساٚي ــيعًُِْٚٗ ا                        



 

 19 

 ٚػس ا٭خباض ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ " ايؿطط١عح َع ا ٛا ٜهتبٕٛ يف ايكشـ عٓٛاًْا باغِقسمًيا ناْ
 .تتشسخ عٔ ايتٓكٝب عٔ اٯثاض ٚايبشح املػتُط عٔ آباض ايٓؿط

 ًْٛٝا ٜتشسخ عٔ بعض ا٭ؾطاز أٚ ايسٍٚ اييت أعست مح١ً عٜٚيهٔ ٫ ػس عٓٛاًْا أٚ خرًبا تًٝؿ
 .ٚقاَت بايبشح ٚايتٓكٝب عٔ ْؿػٗا   

 أْؿػِٗ بني ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايعساّ ٭ِْٗ ؾع٬ً  ٔؾايهجريٕٚ وتادٕٛ ٭ٕ ٜتعًُٛا ايبشح ع
 .تا٥ٕٗٛ

 .َوِفي َأِنُفِطُكِم َأَفاَل ُتِبِصُسوَىيصا ؾاملٛىل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜسعْٛا إيٞ ايبشح يف ايٓؿؼ ؾكاٍ تعاىل 
 إيٞ ايبشح يف ايٓؿؼ ٚايٓعط ؾٝٗا بني اؿني ٚاٯخط ٚشيو باحملاغب١ هلا ٚايتػٝري  ٚزعا ايٓيب 

 ملػتُط يٮؾهٌ، ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٜصنط يٓا غبشاْ٘ ٚتعاىل ؾٝ٘ شنط ايٓؿؼ يف أنجط َٔ َٛنع ا
 يًبشح 
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 .ٚاحملاغب١
 .َوِلَتِهُظِس َنِفٌظ مَّا َقدََّمِت ِلَغٍد: ؾكاٍ تعاىل
 .ُكلُّ َنِفٍظ ِبَما َكَطَبِت :قاٍ تعاىل
ًِِمِإىَّ اهلَل اَل ُيَغيُِّس َما ِبَكِوٍم َحتَّ: قاٍ تعاىل  .ى ُيَغيُِّسوا َما ِبَأِنُفِط
 .َوَنِفٍظ َوَما َضوَّاَيا :قاٍ تعاىل

ؾاٯٜات تسعٛا اٱْػإ إيٞ ايٓعط يف ْؿػ٘ ٚايعٌُ عًٝٗا بايتٓكٝب ٚايبشح ٚايتعن١ٝ هلا، ٚيهٔ 
ؾتصنطى ايسا٥ِ هلل ، خطط ايعكٛبات يٲْػإ ٖٚٛ إٔ ٜٓػ٢ ْؿػ٘ عٔ ْؿػ٘ ؾٗصا َٔ أ ا٫ْؿػاٍ

ًُا إيٞ ايبشح يف ْؿػو ٚإ٫ ؾايٓتٝذ١ غبشاْ٘ ٚت عاىل ٚإسػاغو املػتُط باملطاقب١ هلل غٝسؾعو زا٥
 .ايجابت١ ئ تػعسى

ًُِم :ؾكس قاٍ اهلل تعاىل  .َنُطوا اهلَل َفَأِنَطاُيِم َأِنُفَط
 ٫ أضٜس إٔ أطٌٝ .. يف نٌ ؿع١ َا ميهٔ ؾأْت تٓػ٢ ؾ٦ًٝا تعٝـ َع٘ؾٓػٝاْو يٓؿػو َٔ أغٛأ 
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 داْب ايٓعط يف ايٓؿؼ َٔ سٝح اٱمياْٝات ٚأعُاٍ اٯخط٠ ٚيهين أدس ايٓذاح  اؿسٜح عٔ
 ٜسعٛ ضب٘ ( )ايسْٟٝٛ قا٥ِ ع٢ً اٱخ٬م هلل ٚايعبٛز١ٜ ايؿا١ًَ هلل تعاىل ؾكس نإ ايٓيب قُس 

  قا٬ً٥
  (يا حي يا قيوم برمحتك استغيث أصلح لي شأني كله وال تكلين إلي نفسي طرفة عني أبدا)

 ا٤ ؾايعًُ
 ٚهلصا ؾاهلل يٛ ٚنًو إيٞ " ططؾ١ ايعني"ٜكٛيٕٛ إٔ ايعَٔ ايصٟ ٜػتػطم يف إؽاش ايكطاض ٖٛ ظَٔ 

 .ْؿػو يطمبا أخصت قطاضات غري غ١ًُٝ
 ٫ٚ ٌُْٗ ايبشح عٔ ايٓؿؼ َٔ سٝح اٱَهاْات ٚايكسضات اٱهل١ٝ ٚايطاقات ايها١َٓ اييت

 .إيٞ ؼؿٝع ٚإٜكاظ ؼتاز 
 ٫ً ا٫ً َٚآ ٚقس تهٕٛ ٚب.. ًٜا ٜسؾعو مٛ ايٓذاح يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ؾايٓؿؼ قس تهٕٛ غ٬ًسا قٛ

 يًتعاغ١ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠



 

 22 

ًِ  ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ ٍََدِيَياُه اليَِّجَدي  . َو
 ؟فأٟ ايطسم أْت ضايو 

 ملهًنياغًو ططٜل اهلس٣ ٫ٚ ٜػطى نجط٠ ا. 
 املدؿكني ى نجط٠ ايؿاؾًنيًو ططٜل ايطُٛح ٚاملعاىل ٫ٚ ٜػطاغ. 
 اغًو ططٜل اجملاٖس٠ ٚاملجابط٠ ٫ٚ ٜػطى نجط٠ اؾاظعني. 
 ًٕٛاغًو ططٜل ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚع٢ً اهلل ؾًٝتٛنٌ املتٛن. 
   ٫ ٜػطى نجط٠ ايساَعنيٚاغًو ططٜل ايػعاز٠ ٚايطنا. 
 ٕ٫ٚ ٜػطى نجط٠ املتؿا٥ُني.. اغًو ططٜل ايتؿا٩ٍ ٚػاٌٖ ا٭سعا. 
 ٫ٚ ٜػطى نجط٠ ايػاضقني اغًو ططٜل ا٫يتعاّ ٚايٓذا٠. 
 نيـاغـطى نجط٠ ايٓـاغب١ ٫ٚ ٜػـاغًو ططٜل احمل. 
  ايك٠٬ ٚايكسق١ ٫ٚ ٜػطى نجط٠ املعطننياغًو ططٜل. 
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 اغًو ططٜل اؿه١ُ ٚايعسٍ أيٝؼ اهلل بأسهِ اؿانُني. 

 .ايرٟ ال ٜٓاّحطاب احبث عٔ ْفطو بني ايصحاّ ٚحاضبٗا 

٢ ايرب بني إخٛاْو ٚيف بٝتو َعًٝٓا ع٢ً اـري َتعاًْٚا عً عبًسا كًكٳا هلل بني ا٭ْاّ ٚنٔٚنٔ 
مٛ املػادس إٕ امل٪شٕ أقاّ ٚاخؿع يطبو بني باـطا  غاضعبٌ إَاّ ٚو قا٥ًسا ًٖو َٚع ظٚدَٚع أ

ٚاطًب َٔ ضبو إٔ ٜعًُو ٜٚصنطى بٓؿػو يتبشح ؾٝٗا .. ايسٜادٞ ٚقٌ ٜا إهلٞ انؿـ عين ايػُاّ
 ..ٚهعٌ ايتك٣ٛ بٗا إهلاّ

.َسآ٠ ايكًب.. طإايً
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 ."تفهس ايطٝٛز فحًل َعِٗ يف ايطُا٤إذا أزدت إٔ تعسف نٝف " 

 .....بسا١ٜ ضا٥ع١!  أحطِت.... ُعٍ أحتدان: ) ٝب يف ْؿػ٘ قا٬٥ يعٌ َٔ ٜكطأ ٖصٙ ايهًُات ه
رب ٚيهٔ َا أقكسٙ َٔ ٚضا٤ ٖصا املكاٍ ٖٛ اـطٛات ٚايػعٞ ٚا٭غاب ٚاهل١ُ ايعاي١ٝ ٚايك

 .اؾٌُٝ ؛ يٝؼ ن٬َا ؾكط
إشا تٓاٚيٓا اؿسٜح عٔ ايتشسٜات ٚاملعٛقات اييت تكـ سا٬٥ بٝٓٓا ٚبني ايٓذاح ؛ يٛدسْا ايٓيب 

 ؾُٝا َعٓاٙ ٚنع يٓا َٓٗذا ٚانشا ٚقٛاعس َٔ بٝٓٗا قاعس٠ ايتشسٟ يف أَٛض ايسْٝا ٚايسٜٔ قُس 

"
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 ع٢ً ايػبام يًكٝاّ إىل ق٠٬ اؾُاع١ يصابت أَآَا دباٍ  ،لى ناٌ التحدٍ بًييا
 ...ات ا٭خط٣ ايتشسٜ

 لى ناٌ التحدٍ بًييا  ً بايكطإٓ ايهطِٜ ؛ ٫ْٗسَت دسضإ ع٢ً أنجطْا سؿعا ٚع٬ُ
 ..املكاعب ايسضاغ١ٝ أَآَا 

 ؛ ؾػتصخط قًٛبٓا .. ع٢ً نٝؿ١ٝ تكسِٜ ايعٕٛ ٚايٓؿع يٰخطٜٔ  ؛ لى ناٌ التحدٍ بًييا
 .. ٚعكٛيٓا بايعًِ َٔ ؾتض اهلل ٚتٛؾٝك٘ 

 ٢ تٛؾري ا٭ٚقات املتاس١ يًتعًِ عٔ بعس ٚايتعًِٝ ْٚؿط ايعًِ عً ؛ لى ناٌ التحدٍ بًييا
١ ا٫ْرتْت ؛ يػدط اهلل يٓا اـري نً٘ ، ٚيػبشت َٔ أدًٓا املدًٛقات هايٓاؾع ع٢ً ؾب
 . يف ايرب ٚايبشط
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  نٝـ ْؿٝع ايٓعاّ يف فتُعاتٓا ْٚسٜط أٚقاتٓا بؿعاي١ٝ ؛ يػذست ؛ لى ناٌ التحدٍ بًييا
 . ٚطاِْٗ٭يكابٓا ا٭عسا٤ يف أ

 ْٚؿط ايجكاؾ١ ايرتب١ٜٛ بني ا٭ظٚاز ؛ ،َٔ ٜكًض بني املتداقُني  ؛ لى ناٌ التحدٍ بًييا
   .ٱْؿا٤ دٌٝ ضا٥ع ؛ يػطت أْؿاؽ ايٓكط ٚايتُهني مسا٤ زْٝتٓا

 

 فًَا جنعل ٍرا التحدٍ بًين وبًيو ؛ 

 .....ؼٍس ٜبسأ بايسٜٔ ٜٚٓتٗٞ بايسٜٔ ٚميط ع٢ً ايسْٝا يًعبٛض َٔ خ٬هلا 

 

 ٖ٘ٝصا َا هب إٔ ْٓاؾؼ ؾ: 
 . َوِفي َذِلَك َفِلَيَتَهاَفِظ اِلُمَتَهاِفُطوَى :ؾكاٍ تعاىل

 !فٌٗ تتحداْٞ؟
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٫ٚنتُاٍ املٛنٛع ٖٓاى ؼٍس بٝٓو ٚبني ْؿػو ؾايٛادب أٜهًا ع٢ً املػًِ إٔ ٜتعاٌَ َع ؼسٜات 
ػدط ٖصٙ ايتشسٜات يف خس١َ ايعًِ ٜٚأخص ٟ ؛ بٌ ٜٴعادعا َهتٛف ا٭ٜس٫ٚ ٜكـ أَاَٗا ،ايعكط 

َٓٗا مما هعً٘ قازضًا ع٢ً َٛانب١ أبٓا٤ دًٝ٘ يٝعرب َٔ خ٬هلا إىل ؾِٗ عٝٛبٗا َٚٝعاتٗا َٔ غري تؿطٜط 
 .٫ٚ إؾطاط
  شا ناْت ٖصٙ ايهًُات مل ؼطى بو غانًٓا ٚمل تؿعٌ بساخًو ؾتٌٝ إ

ٚأتطى إدابت٘ يو ،ؾسعين أغأيو غ٪ا٫ ٚاسسًا أخريًا ،خًو ٚتٛقغ ضغب١ ايتُٝع بسا،ايععمي١ 
....... 

 ٌٖ تتحد٣ ْفطو ؟؟؟؟؟؟
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 اي،ص١ُ

يف دٗاظ ملػض بك١ُ  أغذٌ سهٛضٟ،ٚقبٌ إٔ أبسأ ايعٌُ ،عٓسَا أشٖب إىل عًُٞ نٌ قباح 
صا اؾٗاظ ميػض بكُات ايعاًَني مجٝعا ٚنٌ ٜجبت سهٛضٟ يف ايٛقت احملسز ٖ اٱقبع نتٛقٝع

 ....املػتشٌٝ إٔ تتطابل بك١ُ َع بك١َُٚٔ ،َٛظـ ي٘ ضقُ٘ اـام ؾ٬ ٜتطابل ضقِ َع ضقِ 
ععُت٘ ٚملاشا دعٌ اهلل ٖصٙ ا٭ْاٌَ كتًؿ١ ايبكُات ؾػبشإ َٔ دًت ... ؾًِ ٖصا ا٫خت٬ف 

ٌِ َخِلُل الطََّماَواِت َواأَلِزِض  :ؾكاٍ تعاىل َٔ دعٌ نٌ ٖصٙ املًٝاضات َٔ ايبؿط كتًؿني َوِمِو آَياِت

 .َواِخِتاَلُف َأِلِطَهِتُكِم َوَأِلَواِنُكِم ِإىَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِِّلَعاَلِمنَي
 ؟إشٕ مل تكّٛ ايسْٝا ٫ٚ تكعس ٫خت٬ف بني َٛظـ ٚض٥ٝػ٘ يف ايعٌُ -
 ٚأبٓتٗا يف ططٜك١ ايتؿهري؟ بني أّٚملاشا منٮ ايسْٝا نذٝذًا ٫خت٬ف بني أب ٚأبٓ٘ ٚ -
 ؟ٚمل ْكطر ْٚػتػٝح ٫خت٬ف بني ظٚز ٚظٚدت٘ -
 ؟ٚمل ٜٗذط بعهٓا أخاٙ ٫خت٬ؾ٘ َع٘ يف أَٛض بػٝط١ -
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أيٝؼ ٫خت٬ف ططٜك١  ..ت اـطٛب١ بني ٖصا اؾٌٝ ايٛاعسسا٫ اشا تؿؿٌ نجري َٔ مل -
 ؟ايعٝـ ٚطبٝع١ ايرتب١ٝ بني ايؿاب ٚايؿتا٠

أيٝؼ ٫خت٬ف يف ..  ؟اب ايبعض بأَطاض ايػهطٟٜطتؿع نػط ايسّ ٜٚك ـٳٚمل -
 .قؿك١ ؾطا٤ أٚ َعاٜس٠ ػاض١ٜ أٚ خػاض٠ َاز١ٜ أٚ اخت٬ف يف ضزٚز ا٭ؾعاٍ

ؾٓشٔ ْعًِ دٝسًا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓسَا أضاز إٔ ىًل ايبؿط غبشاْ٘ قبض قبه١ بٝسٙ َٔ 
 .ؾذا٤ ايبؿط كتًؿٕٛ َٚتؿاٚتٕٛ بتؿاٚت ا٭ضض ضمجٝع ا٭ض
ٖصا ْع١ُ يٓا  فِٗ ايػٌٗ ٚايكعب ٚا٭بٝض ٚا٭غٛز ٚا٭محط ٚاـبٝح ٚايطٝب ؾا٫خت٬ؾُٓ

  .ٚضمح١ يف سٝاتٓا
ؾاخت٬ؾٓا يف طبا٥عٓا ٚأْعُتٓا ايتُج١ًٝٝ ٚأمناط ؾدكٝاتٓا ؟ ؾًِ لعً٘ ْك١ُ عًٝٓا ٚغببًا يًؿكا٤

 .َٔ ايٓعِ ايهبري٠ ٚاؿه١ُ اٱهل١ٝ املطًك١ يف خًك٘
  ٘ا٫خت٬ف ؾطط٠.... ٫خت٬ؾ٘ َع ظًَٝ٘ أٚ ض٥ٝػ٘ يف ايعٌُ ؾٝا َٔ تطى ٚظٝؿت. 
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 ."االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية "  ٍاٚنُا ٜك
 اعًُٞ إٔ  ....ٚأٜتٗا ايعٚد١ اييت ؾهت ظٚدٗا ًَٚت عؿطتٗا ٫خت٬ؾ٘ عٓٗا يف ايكؿات

 .ٖصا ا٫خت٬ف ٖٛ ايصٟ ٜٛأزّ بٝٓهُا

 ساظَا ٚقاضَا يف تطب١ٝ ا٭٫ٚزهٜػتطٝع إٔ ٜيو ؾُٔ  ؾًٛ نإ ايعٚز سْٓٛا ٚا٭ّ نص ٕٛ. 

  ؾُٔ ايصٟ غٝٓؿل َٔ َاي٘ يف غبٌٝ اهلل يٝطٗطٙ ٜٚعنٝ٘غ١ًٝ ٚيٛ نإ ايعٚز غ٬ٝ ٚأْت. 

  أٜٗا ايٛيس املٗصب ٚايطايب ايصنٞ ايصٟ قس تػ٤ٞ َعا١ًَ ٚايسٜو ٫خت٬ؾُٗا َعو يف
أعًِ إٔ ٖصا ا٫خت٬ف ٖٛ ... .أغًٛب سٝاتو ٚعسّ ضناِٖ عٔ نجط٠ ايػٗط ؾُٝا ٫ ٜؿٝس 

ٜٚبازضى ايٓكٝش١ ٚايتدطٝط ،ضأؾ١ ٚضمح١ بو ٚإ٫ ؾُٔ ايصٟ ٜٛدٗو مٛ ايكٛاب 
ٖٛ ْع١ُ َٔ ... ٖصا ا٫خت٬ف  ؾ٬ تػتٗني غربات ا٭ب ٫ٚ بكسم إسػاؽ ا٭ّ، ؿٝاتو

 .اهلل ٚؾهٌ
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 ف ٫ٚ ػعٌ ا٫خت٬، يف ا٭َٛض ايٓاؾع١ايت٬ق٢ غع٢ زا٥ُا يًٛقٍٛ يٓكاط ؾا ....
 .ططٜكا يًتعاٜـ.... ٚيهٔ ادعً٘ ، ا يًكطٝع١ًَٓٗذ

َٴ،ٚؾطب َٔ ٌَٓٗ ،ؾهٌ َٓا تطب٢ يف ب١٦ٝ  َوَلِو َغاَء  ؾكاٍ تعاىل بكٓاعات٘ ٚتكٓع،عًِ ٚتعًِ َٔ 

ًُِمِإالَّ َمو زَِّحَم َزبَُّك َوِلَر َزبَُّك َلَجَعَل الهَّاَع ُأمَّّة َواِحَدّة َواَل َيَصاُلوَى ُمِخَتِلِفنَي  . ِلَك َخَلَك
 

 .اّــا يكطٝع١ ا٭ضســؾا٫خت٬ف ٫ ٜهٕٛ أبسا غبب
 .ابــًا هلذط ا٭قشــ٫ٚ ٜهٕٛ غبب
 .ساٚاتــًا يًشكس ٚايعــ٫ٚ ٜهٕٛ غبب

 .٬قاتــًا يف ايؿؿٌ يف ايعــ٫ٚ ٜهٕٛ غبب
 .ت٬ف سٝا٠ــا٫خ... ٬ف ضمح١ ــٚيهٔ ا٫خت

 .حاــت٬ف لــا٫خ... ٬ف ؾطط٠ ــا٫خت
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ٖٚٛ َٔ أِٖ ططم "  باهعصف اهرٓين"  ؾايعًُا٤ ايّٝٛ ٜكٛيٕٛ إٔ َٔ َٗاضات ايتؿهري َا ٜػ٢ُ
 .ٚتعتُس ع٢ً اخت٬ف ثكاؾتِٗ ٚب٦ٝتِٗ ٚطبا٥عِٗ، تٛيٝس ا٭ؾهاض

 : غبشاْ٘ ٚتعاىل ٝكٍٛؾ .ع بعهٗا ٚتكبض ؾ٦ًٝا دسٜسًا ْاؾعًاَست٢ ٜأتٛا بأؾٝا٤ كتًؿ١ ؾتُعز 
ْلربِّ َوالتَّْكَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلِثِم َواْلُعِدَواِنَوَتَعاَوُنوا َعَلى ا. 

ٚإمنا يف ططم تٓاٍٚ ا٭َٛض ٫ ٜهٕٛ يف ايؿط، ... رب ٚاٱسػإ ؾا٫خت٬ف ٜهٕٛ يف أَٛض اـري ٚاي
 .اؿٝات١ٝ

  {.ِــاقٗـــس اتفــــض.... اع ــالف ايٓــــاخت }
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  ايتفهري : 

  ٚزعا إىل ايتؿهري ٚتٓؿٝط ،دعً٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ أعُاٍ ايعكٌ ،كًٞ عٖٛ ْؿاط
ٚعذا٥ب ،يف خًل اهلل عع ٚدٌ ٚايٓعط يف بسٜع ًَهٛت٘ ايعكٌ َٔ خ٬ٍ ايتأٌَ 

 ايشطلي١ ايجل١ْٝ
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ٚهس َٔ اٯٜات ٚايععات َا ..... هس يف ٖصا ايعٌُ َتع١ ٚاغتُتاعاٚاملتأٌَ . كًٛقات٘
 ....ٜؿعط بعع١ُ اـايل غبشاْ٘ ٚتعاىلهعً٘ 

يتٛيٝس ٚاختٝاض ا٭َانٔ املٓاغب١ ... اختٝاض ا٭ٚقات املٓاغب١ .. ؾايتؿهري ي٘ أزٚات َٔ أُٖٗا 
؛ عًَٛات يف عكط ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝؾؿٞ ظٌ ٖصٙ املتػريات ٚغطع١ تطٛض امل،طاقات ايتؿهري ايك١ٜٛ 

ٚإعاز٠ ايٓعط يف ططٜك١ تؿهري تٓاغب ٖصا ،يتؿهري ايتكًٝس١ٜ أَ ا٭١ُٖٝ إٔ ْطٛض مٔ ططٜك١  نإ 
 ..ايتكسّ ايػطٜع 

 ١ يًتٛاقٌ َع أبٓا٤ ٖصا اؾ٫ٌٝبس يٓا ٚإٔ ْطٛض َٔ تؿهريْا يًٛقٍٛ إىل ططٜك١ َٓاغب. 
  طم دسٜس٠ يف ايتأثري اٱهابٞ ع٢ً اٯخطٜٔط٫بس ٚإٔ ْطٛض تؿهريْا ٫بتهاض. 
 ٫بس ٚإٔ ْطٛض تؿهريْا َٔ أدٌ ا٫ضتكا٤ مبػت٣ٛ سٝاتٓا. 

 .( )  ؾاؿه١ُ تكٍٛ
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  نُا ٜكٍٛ عًُا٤ ايربف١ ايًػ١ٜٛ َٔ تػٝري ايتؿهري  ؛ ايٓؿؼ أ٫ًٚ يصا ؾايتػٝري ايؿاٌَ ٜأتٞ َٔ
 ."ايعكب١ٝ 

 ...ضاقب ططٜك١ تؿهريى " ايتؿهري " ؾُا أقسض عًٝ٘ ٖٛ َطاقب١ 
ؾُا أسٛدٓا ٭ٕ ْػري ٚد١ٗ ايٓعط يف ايتطٜٛط ؛ ٭ٕ اؿٝا٠ ئ تتٛقـ َٔ أدٌ إْػإ ٫ ٜػتطٝع 

 .بسع٣ٛ اؿؿاظ ع٢ً ثٛب املانٞ،إٔ ٜطٛض َٔ تؿهريٙ 
 يٛ ْعطت إىل اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ؾإْو ٫ ػس َهاًْا ٱْػإ يٝؼ يسٜ٘ َا ٜربٖٔ  :خي اهكازئ أ

ؾكسميًا نإ ايؿاب أٚ ايؿتا٠ ٜتدطز َٔ داَعت٘ ،َٚا ٜجبت َٗاضت٘ ،ع٢ً تطٜٛطٙ يٓؿػ٘ 
 ....ؾتشتهٓ٘ ايٛظا٥ـ ضان١ٝ مبا قٓع 

سضاغتو ٫ٚ ٜؿتض يو باب بٕ ؾ٬ ٜهتؿٞ ايػٛم اٯ،أَا يف ٖصا ايعكط ؾكس تطٛض ا٭َط نجريًا 
 نُبٝٛتط ٚيػ١ ٚتٛاقٌ" ٚيسٜو ايهجري َٔ املٗاضات املدتًؿ١ ،ايتكسّ إ٫ إشا نٓت قس تسضبت دٝسا 
 .ٚغريٖا" دٝس ٚؼٌُ ايهػط ٚإزاض٠ ا٭ظَات 
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 .٭ٕ ٖصا ايتطٛض ٖٛ ايصٟ هعٌ يًُ٪غػ١ بكا٤ يف ٖصا ايُٓٛ اهلا٥ٌ ايهدِ
ٚبعس يكل ايطابع املدكل يًبًس املطغٌ ،َهتب ايربٜس ؾكس نإ ايٓاؽ ٜهعٕٛ أٚضاقِٗ يف 

أظضاض  ؾٓشٔ اٯٕ بًُػ١ ٚاسس٠ َٔ.. يٝكٌ ع٢ً َكط عٌُ أٚ َا ؾاب٘ ،إيٝٗا ع٢ً َعطٚف أبٝض 
دٗاظ ايهُبٝٛتط تطغٌ ْؿؼ املعطٚف إىل أنجط َٔ َهإ يف ايعامل ٚيف ْؿؼ ايًشع١ ؛ أيٝؼ ٖصا 

 ..تطٛض يف ايتؿهري 
 ١ٝ تكٍٛست٢ إٔ اؿه١ُ ايعطب

 
ٖٚصا ٜسعْٛا ٭ٕ ْهع ْكب أعٝٓٓا تًو ايتش٫ٛت ايعامل١ٝ ٚايتػٝريات ايهٝؿ١ٝ ٚايٓٛع١ٝ يف 

َٛنٛعات  ؾت٢ فا٫ت اؿٝا٠ ٚ ٚغطع١ ايتكسّ اهلا١ً٥ اييت ػعًٓا ْكـ سا٥طٜٔ سٍٛ َا نتاض َٔ
 .يتجكٝـ أطؿايٓا ٚبٓا٤ ؾدكٝاتِٗ
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 أَا إٓ يٓا إٔ ْطٛض َٔ أغًٛب سٝاتٓا.  
 أَا إٓ يٓا إٔ ْػري َٔ ططٜك١ تؿهريْا. 
 أَا إٓ يٓا إٔ ْػطع اـطا مٛ أس٬َٓا. 

 ."و ـاتــــــٌ ممـــقب..... اتو ــــز حَّٝٛـــــط" 
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أضؾسْا بتٛدٝ٘ سهِٝ ٚسه١ُ بايػ١ ٚضمح١ َتٓا١ٖٝ إىل "  قُس " ٚايكا٥س ايععِٝ املطبٞ ا٭ٍٚ 
 .قٓاع١ ساي١ َٔ اٱهاب١ٝ يف أسًو املٛاقـ ٚؼت أٟ ظطٚف

امل٪َٔ ايكٟٛ خري ٚأسب إىل اهلل َٔ امل٪َٔ :( قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ ) عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
ؾإٕ أقابو ؾ٤ٞ ؾ٬ ، ٫ٚ تعذعٕ ايهعٝـ ٚيف نٌ خري ٚ أسطم ع٢ً َا ٜٓؿعو ٚاغتعٔ باهلل

  تكٌ يٛ أْٞ ؾعًت نصا نإ نصا ٚنصا 
 ص.ضٚاٙ َػًِط

 .(وأُت جتد هلا يف اخلري حمٌاًل ًاوءال تظّ بلوٌة قاهلا هم أخيم ض)

إسػاغًا إهابًٝا َٚؿاعط ٖٚصا ْسا٤ إىل قٓاع١ ساي١ َٔ سػٔ ايعٔ اييت ٜرتتب عًٝٗا 
 .ٚسح ع٢ً ق٠ٛ ايتشهِ باملؿاعط ١ٚزع٠ٛ يًتعاٜـ اٱهابٞ عٓس املٛاقـ ايػًبٝ،إهاب١ٝ
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 ٕ ْكٓع ساي١ ضا٥ع١ َتؿا١ً٥ إهاب١ٝ َٔ ساي١ غًب١ٝ َٚؿاعط غًب١ٝ ْٚتشهِ يف أؾُاشا يٛ تعًُٓا 
 .َػتكط٠ إهاب١ٝاملؿاعط ٚا٭ساغٝؼ ايػًب١ٝ َٚعاؾتٗا َٔ أدٌ قٓاع١ ساي١ َتٛاظ١ْ 

 .ؾاؿاي١ املعاد١ٝ اؿػ١ٓ ٜكاسبٗا َؿاعط إهاب١ٝ ٚاؿاي١ املعاد١ٝ ايػ١٦ٝ ٜكاسبٗا َؿاعط غًب١ٝ
 إهاب١ٝ َؿطس١ ي١ َٔ ايتؿا٩ٍ ٜٚكاسب شيو َؿاعط ٚيصيو ؾايتؿهري بؿهٌ تؿا٩يٞ ٜكٓع سا

 .ع ايٓؿؼ ايبٗذ١ ٚايػطٚضَتبعح 
 ٚعكٛيٓا ٫غتطعٓا إٔ ْكٓع اؿاي١ اييت ْطٜسٖا ٚقتُا إش يٛ ؼهُٓا يف َكازض املسخ٬ت يكًٛبٓا 
 ."ري ـــكـــالتف"     ْؿا٤ ٚشيو بايتشهِ يف أِٖ َكسض ٖٚٛ

 .ٖٚرا ٖٛ َٛضٛعٓا ؟نٝف ْتحهِ يف ايتفهري ٚبايتايٞ يف املػاعس املصاحب١ يًتفهري

ٓا املؿاعط ٖٚ"  ضأختوص ًّ املػاكى يف املِصي باهبكاء خازجٕ" إشا خططت ببايو ؾهط٠ تكٍٛ  -
 .تتشطى بكٛت َ٪ٜس بايؿعٛض ايػًيب
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  ًُٕٛؾاقٓع أْت ساي١ َٔ ايكرب ٚاهلس٤ٚ ايٓؿػٞ ٚؾهط إٔ أععِ ايٓاؽ ناْٛا ٫ ٜػ
َٔ املؿانٌ ٚإٔ أؾهٌ ططٜك١ يًٗطٚب َٔ املؿه١ً ٖٞ إٔ ػس هلا س٬ ٚإٔ ايعػط 

 .ٖٓا تكٓع يٓؿػو ساي١ َٔ ايطنا.. َع٘ ٜػطإ 
ايتكسّ  ٢ًمبؿاعط اٱسباط َٔ ظٌَٝ يو يف ايعٌُ ٫ ٜػاعسى ع ضاٚزتو ساي١ َٔ ايٝأؽ إٕ  -

 ...ؾ٬ تًل ي٘ با٫ ... ٚوط َٔ قسضاتو زا٥ُا بايتٗهِ ٚايػدط١ٜ 
  ٚإٔ اؿٝا٠ ٫ تػري ع٢ً ،ٚأقٓع أْت ساي١ َٔ ا٫بتػا١َ ٚؾهط يف إٔ يًٓذاح أعسا٤

 ."تكٓع ساي١ َٔ ايتٛاظٕ ايساخًٞ " ٖٓا أٖٛا٥ٓا، 
و ا٫قتكاز١ٜ ٚانططضت  ٭ٕ تكرتض َا٫ َٔ أسس أقسقا٥و أٚ أقاضبو إشا غا٤ت ظطٚؾ  -

 .ؾٗصٙ ساي١ َٔ املؿاعط ايػ١٦ٝ ْٚٛع َٔ اؿعٕ
 قٓع يٓؿػو ساي١ َٔ ايتعاٜـ َع املكسٚض ٚؾهط يف إٔ ٖٓاى َجًو ٚيهٔ ٫ أسس ؾا

 .ٜعطؾ٘ يٝكرتض َٓ٘
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ؿاعط ايػ١٦ٝ ٚايؿعٛض إشا أقسَت ع٢ً َؿطٚع ظٚاز أٚ خطب١ با٤ت بايؿؿٌ ؾٗصٙ ساي١ َٔ امل -
 .ايصٟ ٫ ٜطن٢
  َْ٘اشا يٛ ناْت ٖصٙ َكسض " ؾأقٓع يٓؿػو ساي١ َٔ ايتعًِ َٔ ا٭خطا٤ ٚؾهط يف أ

 .ٖٚهصا تكٓع ساي١ َٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل    ،"٫ أعًِ  تعاغيت ٚأْا 
إشا ؽطدت سسٜجا َٔ اؾاَع١ ٚخطدت يػٛم ايعٌُ ايصٟ ٫ ٜعطف إ٫ ايتعاٌَ َع ايهؿا٠٤  -

ؾٗصٙ ساي١ َٔ املؿاعط ايػًب١ٝ احمل١ًُ بايٓسّ  تٓذض يف َكاب٬ت ايعٌُ ايهجري٠، ات ٚملٚاـرب
 .ٚاؿػط٠ ع٢ً ايػٓني املان١ٝ

  ؾاقٓع أْت ساي١ َٔ املؿاعط اٱهاب١ٝ ٚؾهط يف إٔ نٌ ٖصٙ خربات ٚنؿا٤ات ٜبشح
 .عٓٗا قاسب عٌُ أخط ؾ٬ تتٛقـ عٔ ايػعٞ ؾٗٓا تكٓع ساي١ َٔ املجابط٠ ٚايبشح

 ٖٚهصا اقٓع يٓؿػو اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت تطٜسٖا َُٗا ناْت اؿاي١ اييت تعٝؿٗا. 
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  بايتؿهري  ..باملؿاعط اٱهاب١ٝ... باٱسػاؽ اٱهابٞ .. اقٓع يٓؿػو اؿاي١ ا٫هاب١ٝ    
 .اٱهابٞ

 ." ابٞـــــًٝو إجيـــخ"  َٔ اٯخط
ا ٚاط٦ُٓإ قِ ٚاغذس هلل اٯٕ بهٌ ؾدط ٚغعاز٠ ٚسب ٜٚكني ٚضن" ٚأقٍٛ يٓؿػٞ ٚيو 

 ."ايصٟ ب٘ تكٓع يٓؿػو اـري نً٘  نعمة العكل ٚامحسٙ ع٢ً

 ."إمنا العَب أن متٌت كرلك... اًلفالَس العَب أن تٌلد غ"
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ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓسَا خًك٘ ٚغٛاٙ أعطاٙ َٔ ، ٕاٱْػاطط عًٝٗا َٗاض٠ ُؾ ايتؿهريإٕ 
ٚيهٔ نعاز٠ أٟ ؾطط٠ خًكٗا اهلل تعاىل ،كسضات َا هعً٘ قازضًا ع٢ً ايتؿهري ٚايتؿهط ٚاي اٱَهاْٝات

إشٕ ؾايتؿهري ،ؾإْٗا متٛت مل متاضؽ ٚمل تطاع٢ دٝسا ٚتػتدسّ يف اٱْػإ إشا 
ٚيف نٌ ؾ٦ٕٛ ،عٌُ ْٚؿاط شٖين ٫بس إٔ مياضغ٘ ايؿطز َٓا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ 

 .سٝات٘
 

ايصٜٔ ٜٓعطٕٚ يٮؾٝا٤ ،تؿهطٜٔ يف ايهٕٛ ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ميسح امل
ؾكاٍ ، ٚإبساع ًَهٛت٘،ٚمجاٍ خًك٘ ،ض١ٜ٩ بسٜع قٓع٘ ؾايتؿهري هعًو قازضا ع٢ً ،سٛهلِ ْعط٠ تأٌَ 

ََاِز آَلَياٍت أُلوِلٌ األِلَباِبتعاىل  ًِِل َواليَّ َّ ِفٌ َخِلِل الطََّناَواِت َواأَلِزِض َواِخِتاَلِف اللَّ "  ا٭يبابثِ ٚقـ أٚي٦و  ِإ
 ."ايصٜٔ ٜتؿهطٕٚ يف خًل ايػُاٚات
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ؾكك١ اؿػٔ ،ؾأخص اٱْػإ ْؿػ٘ ٚمحًٗا ع٢ً ايتؿهري أَط نطٚضٟ يهٞ ٜكبض َٔ عازات٘ 
ع ايطدٌ ايصٟ نإ ٫ وػٔ قكتُٗا َ،ٚاؿػني خري ؾاٖس ع٢ً قبٝإ تطبٝا ع٢ً ايتؿهري 

يٛن٤ٛ ايكشٝض زٕٚ إٔ ٜػريا قًب نٝـ اغتطاعا إٔ ٜؿهطا يف ططٜك١ ىربا بٗا ايطدٌ عٔ ا،ايٛن٤ٛ
ايسق١ هلصٙ  ٢ؾكطض ا٫ثٓإ يف غطع١ عذٝب١ َٚعاؾ١ َتٓا١ٖٝ ؾ،ايطدٌ عًُٝٗا يؿاضم ايػٔ بٝٓ٘ ٚبُٝٓٗا 

 .إمنا ٜسٍ ع٢ً عكٍٛ تطبت ع٢ً ايتؿهري مبٗاضات٘ املدتًؿ١،املؿه١ً ايسع١ٜٛ يف ؿع١ ٚقٛعٗا 
ست٢ ٜٓتر .. نٝـ ٜؿهطٕٚ يف َؿه٬تِٗ  …ؾهاْت ضغاي١ ضقٝك١ ْتعًِ َٓٗا ْٚعًُٗا يكػاضْا 

 .…٬ْٚسغ أٜها إٔ ايتؿهري نإ ٫ٚظاٍ َٔ مسات ايٓادشني ٚاملبسعني ٚاملدرتعني  .دٌٝ َؿهط
 
  ٘ٓؾهط .. ؾإغشل  ْٝٛتٔ ٚقعت أَاَ٘ ايتؿاس١ َٔ ع٢ً ايؿذط٠ نُا تكع أَاّ غريٙ ٚيه

ؾاملؿٗس .. َجٌ غريٙ  ٚآٜؿتأٜ اْهػطت ظا١ٜٚ أؾع١ ايؿُؼ ؾٛم عٝٓٝ٘ ايٓكـ َؿتٛس١
 .رـــكـــف … ٚيهٓ٘،ٜتهطض َع ايهجرئٜ 
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 املًكب بايباسح عٔ اؿكٝك١ ٚقٌ إىل ايٓيب ٚاعتٓل " غًُإ ايؿاضغٞ " ايؿاب  ٞٚايكشاب
 رــكــف … اٱغ٬ّ ٭ْ٘

 ست٢ ٖساٙ اهلل رـــكـــيف ظٌ بطاِٖٝ  ٚغٝسْا إ. 
  …ٚايصٟ ٫ ٜؿهط خاٌَ ايٓؿاط  …ُطٚعًُ٘ َج.. طاقت٘ َٛؾٛض٠ ،ٚلس اٱْػإ ايصٟ ٜؿهط 

 .بط٤ٞ اٱْتاز
 ٚايعكٌ قازض ع٢ً ايبشح ؾٝٗا ٚايعبٛض ،ٚايهٕٛ ٜسعْٛا يًتؿهط ،ؾاؿٝا٠ سٛيٓا ١٦ًَٝ با٭غطاض 

 .َٔ خ٬هلا
ايتؿهري ٚاٱبساع  ْٚسا٤ إىل سٌح ، َأَفاَل َتَتَفكَُّسوَىؾاهلل تعاىل ٜكٍٛ ..  يصا نٔ شا خٝاٍ ٚاغع

 ..أٌَ ٚايتصنط ٚا٫تعاظتيٚا٫بتهاض ٚا
 

  يف ططم دسٜس٠ يًٛقٍٛ إىل أٖساؾو ٚطُٛساتو …ؾهط يف ايٛقت املبهط. 
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  ادعٌ  …ٚيف بٝتو . …ٚيف ططٜل عًُو  …يف ايكباح ايبانط  …ؾهط يف ايٛقت املبهط
 .ايتؿهري متطٜٓا متاضغ٘ يف نٌ ّٜٛ

 ٚع٢ً أٌٖ بٝتو،ٚض ع٢ً قًب َػًِ ؾهط يف ططم سسٜج١ تسخٌ بٗا ايػط. 
  ٚتهػب ٚزٖاضنا أَو ؾهط يف ططم َبتهط٠ تكٌ بٗا إىل. 
 ؾهط يف أغايٝب َبسع١ يف ايتعاٌَ َع أ٫ٚزى ٚدرياْو. 
 ٘ؾهط يف سًٍٛ عسٜس٠ يتكهٞ ع٢ً ايهػٌ ايصٟ تعٝؿ. 
 ٘ؾهط يف سٌ ملؿه١ً إٖساض ايٛقت ٚإناعت. 
 ٜعٝس تٓعِٝ ايٓاؽ ٚسجِٗ ع٢ً ايتعإٚ ٚا٫ؼازًُعٌُ تع ٢ؾهط ؾ ٘. 
 هط٠ تطبكٗا ؾتعٛز بايٓؿع عًٝو ٚع٢ً َٔ سٛيوؾهط يف ؾ. 
 ؾهط يف اغتجُاض عُطى بعٌُ ٜسخًو اؾ١ٓ. 
  ؾهط يف ايٛقت املبهط.. …بٌ ؾٛات ا٭ٚإ قؾهط. 
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ايٓكس يػ١ ٜتكٓٗا ايهجري َٓا يٮغـ ؛ ٭ٕ ايبعض ٜعٔ إٔ ايٓكس يػ١ ػعً٘ ٜعٗط أَاّ ايٓاؽ  -

 ..مل ٜكٌ إيٝٗا غريٙ  بكسضت٘ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚضمبا َعطؾ١ أؾٝا٤
َع إٔ ايٓكس ،اعتكاز خاط٧ ٜعٓ٘ ايهجري بإٔ ايٓكس ٜعين ؾكط بإبطاظ ايٓكا٥ل ٚايػًبٝات ٚايعٝٛب 

 .يك٠ٛ أٜها ٜؿٌُ ا٫عرتاف بٓكاط ايتُٝع ٚا
ٚتكشٝض ا٭خطا٤ ٚيٝؼ بايتذطٜض ٚتتبع عٝٛب ،ايٓكس ٫بس إٔ ٜهٕٛ عا٬ًَ َػاعسًا يطؾع اهلُِ  -

 ."إٔ امل٪َٔ ٖٛ ايصٟ ٜطًب َعاشٜط إخٛاْ٘ ٚاملٓاؾل ٖٛ َٔ ٜطًب عجطاتِٗ " اٯخطٜٔ ؾكس قٌٝ 
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  ِايٓاؽ ي٘ ايػًب٢ َٔ ٓكسايؾهِ َٔ ْادض أز٣ ضغايت٘ بطغ. 
 ًُ٘اغتٛقـ ٖسؾا ٜػع٢ إيٝ٘ َٔ أدٌ ن١ًُ غًب١ٝ سطُت . ٚنِ َٔ إْػإ َتُٝع يف ع

 .إضازت٘
 بؿهٌ ضا٥ع ؛ ٫ تط٣ إ٫  ًب٢ ايػ ٚنِ َٔ اَطأ٠ اْؿكًت عٔ ظٚدٗا ٭ْٗا ػٝس يػ١ ايٓكس

ٖصٙ  تٚضمبا ناْ،يٓكا٥ل ايبؿط١ٜ  ًاٚايتكاط،َاٖط٠ يف اقطٝاز ا٭خطا٤ ،عٝٛب ظٚدٗا 
 " ايعؿٛ ايعاّ " ْٚػٝا إٔ مياضغا َا ٜػُْٛ٘ ،ٚظٝؿ١ ايطدٌ أٜهًا 

  ٍاْؿػًٓا بعٝٛب غريْا ٚتطنٓا عٝٛبٓا " ٚنُا ٜكا" 
 

 

 ٜ ْٜ٘ٚطٌٝ ايٓعط ،ثِٗ إ٫ ْاقسًا هلِ  ط٣ عٝٛبِٗ ٫ٚ وسٚنِ َٔ أب ؾكس اؿٛاض َع أبٓا٤ٙ ٭
ٚاؾٛاْب ،ٚب٦ٝتِٗ ،ٚض٩ٜتِٗ ،زٕٚ إٔ ًٜتؿت يؿدكٝاتِٗ ٚٚد١ٗ ْعطِٖ  ِيف غًبٝاتٗ

 ...ٚنِ .. اٱهاب١ٝ ؾِٝٗ ٚنِ 
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ٚاغتبسهلا بٓعاض٠ ٫ ٜط٣ بٗا إ٫ َٝعات ،يٛ نٌ إْػإ َٓا خًع عٔ عٝٓٝ٘ ْعاض٠ ايعٝٛب 
 .؛ يتػري سايٓا إىل أؾهٌ ا٭سٛاٍاٯخطٜٔ ْٚكاط قٛتِٗ 

"  ٚايٓعط٠ اٱهاب١ٝ مٛ املطأ٠،ىربْا عٔ ايتُاؽ ا٭عصاض ٚتكبٌ ا٭خطا٤  ؾايٓيب 
 ". 

ٚاؾهطٖا ٚاثٔ ،تٓعط إىل أخطا٥ٗا ٫ٚ ع٢ً نعؿٗا ٚيهٔ تكٝس هلا َٛاقـ اؿٝا٠ ايٓادش١ ٫ 
 ...ٓو ٚابٓتو ٚقسٜكو ٚداضى ٚأخٝو ٚأبٝو ٚأَو عًٝٗا ٚنٔ ٖهصا َع اب

 ... َٝعٙ اهلل عٔ غريٙ بؿ٤ٞ يطمبا لًٗ٘ ؿه١ُ ٜعًُٗا اهلل عع ٚدٌ .. نٌ كًٛم يف ٖصٙ ايسْٝا 
 ..ؾ٬ تو ْاقسًا ٫شعًا 

ٚأخربٙ أْو تكبً٘ ٖٛ ٚيهٔ ٫ تكبٌ ،ؾاْتكس تكطؾ٘ عه١ُ ،إٕ اْتكست ابٓو يف تكطف غ٤ٞ 
اهلسف َٓ٘ ايتٛدٝ٘ ٚايٓكض بهًُات ضقٝك١ ،ٕ اْتكست أخًا يو ؾاْتكس ْكسا إهابٝا ٖٚهصا إ.. تكطؾ٘ 

 .عصب١ سا١ْٝ ؛ تككس بٗا ٚد٘ اهلل
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 "ًا  ســـكد ضــٚاْت... سًا ـٗـدح جــاَت" 

 
 

٫ٚ تهٔ سذط عجط٠ ،ٚضؾعًا ٱسػاغ٘ بكسضات٘ ،إشا اْتكست أسسًا ؾادعٌ نًُاتو تععٜعًا هلُت٘ 
 (ؾُاشا ؾٝ٘ غري س٠ٚ٬ ايًػإ .. ٫ٚ ؿُ٘ ٜ٪نٌ ،املط٤ ٫ دًسٙ ًٜبؼ ) ؾهُا قٌٝ بٝٓ٘ ٚبني ايٓذاح 

 يؿتٌٝ طاقاتِٗ ايها١َٓ َؿعًني،هلِ  يٓهٔ قؿعٜٔ، دطز ايطٝب ٱخٛآْازا٥ُا ٜٴ ؾًٓذعٌ يػآْا
ّ  بَ      : ؾاهلل تعاىل ٜكٍٛ ََـَ َس ًْ َك ًْ َبًََ ـ ًَـ َة ًَاًل َك ََـَسَ  ا م َثـ  ََ َْـ َاَوـا فةـُ      َأَلْم َتَس َك ًََفْس َمَوا َااتةـَو  ْْـ ْ  َأ ًََ ـ

ًَاءة َََوا كملَّ حةنٍي تةِإْذِن َزًتَوا  السَّ  .تاْؤتةُ أمكم
٫ٚ تو َٔ ايصٜٔ ٜؿرتنٕٛ املجاي١ٝ ....ايصٜٔ ٜٓععذٕٛ يٓذاح اٯخطٜٔ.. ٫ تو َٔ أعسا٤ ايٓذاح 

  .يف مجٝع ايٓاؽ
  011غاع١  42ٜطٜس َٔ ظٚدت٘ إٔ ٜهٕٛ بٝتٗا ْعٝؿا % . 
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  ّٛٝٚإٕ ظاضٙ نٝٛف اؾرتض ... ٜطٜسٖا أٜها إٔ تبك٢ أطؿاهلا ْعٝؿني َتعٜٓني ع٢ً َس٣ اي
 .إٔ تطبذ أسػٔ ايطعاّ

  َٚع ظ٥٬َ٘ .. ٚنصيو ٖٛ َع أ٫ٚزٙ ،إٕ دايػٗا أؾرتض إٔ ؼسث٘ بأمجٌ ا٭سازٜح ..
 ... ٚ .. َٚع نٌ َٔ ىايط٘ يف ايؿاضع ٚيف ايػٛم ٚ 

 ًست٢ ميٌ .. ٚنطض امل٬سعات ،ٚأنجط عًٝ٘ ا٫ْتكاز ،٘ بًػاْ٘ ٚإٕ قكط أسس َٔ ٖ٪٤٫ أن
 ايٓاؽ َٓ٘

 ٛز٭ْ٘ ٫ ٜط٣ يف ايكؿش١ ايبٝها٤ إ٫ ا٭غ .. 
 
 

  ....طب ايٓاؽ إيٝ٘ ٚاغتجكًٛا فايػت٘ٚنطٖ٘ أق.. َٔ نإ ٖصا ساي٘ عصب ْؿػ٘ يف اؿكٝك١ 
 .َٔ ضاقب ايٓاؽ َات ًُٖا
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 :ٜٚكٍٛ ايػاعس

 ا ع٢ً ايكصا إشا أْت مل تؿطب َطاض
 .ٚأٟ ايٓاؽ تكؿٛا َؿاضب٘،ظ٦ُت                                   
 إشا نٓت يف نٌ ا٭َٛض َعاتبا

 .ضؾٝكو ئ تًل ايصٟ غتعاتب٘                                         
 ... َِّإَذا ُقِلُتِه َفاِعِدُلْا" ٚاهلل ٜكٍٛ !!  غبشإ اهلل

 " لقد كاٌ لله يف زسْل اهلل قدّٗ حسي٘"  ؾاهلل تعاىل ٜكٍٛ  اْعط إىل ساٍ ايٓيب
 ما عاب زسْل اهلل ":  َعِٗ ٌَ ايٓيب اتكٍٛ أَٓا عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ٖٚٞ تكـ ساٍ تع

 ." إٌ اشتَاِ أكلُ ّإال تسكُ... طعاما قط 

 ."نٔ نايٓح١ً تكع ع٢ً ايطٝب ٚتتجاٚش ارتبٝث ٚال تو نايرباب ٜتتبع ادتسٚح " 
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ٌٖٚ ٜتِ مجع ايػطبإ يف ٖصٙ ،ملاشا؟ َٚا أزضاى أ٢ْ أسبؼ غطابًا ... أطًل غطاح ايػطاب 

 !...؟ ا٭ٜاّ؟ أّ أْو متعح
 :ال أخي اهكازئ وأخيت اهكازئة 

أطًل غطاح ايًٕٛ ا٭غٛز يف  " َا قكست٘ َٔ ٚضا٤ ٖصا ايعٓٛإ
 ."ايتؿهري َٔ عكًو ايطا٥ع 

 نُا ٜؿعٌ ايبعض ؛ ٭ٕ ٖٚصا ٫ ٜسعٛا يًتؿا٩ّ َٔ ٖصا ايطري
 :ٜسعْٛا إىل ايتؿا٩ٍ قا٬ً٥  ايطغٍٛ 

 .(ال طرية وال عدوى ) 
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َ٪غؼ عًِ " زٟ بْٛٛ " ؾايًٕٛ ا٭غٛز ؛ يٕٛ ا٭ؾهاض ايػًب١ٝ نُا ٜصنط شيو ايعامل ايؿٗري 
ٚبصيو دعٌ أمناط ايتؿهري غت ،قبعات ايتؿهري ايػت ؾكس دعٌ يهٌ منط َٔ أمناط ايتؿهري يًْٛا 

 :ٕأيٛا
 .ايتؿهري اؿٝازٟ ايتشًًٝٞ ٜطَع ي٘ بايًٕٛ ا٭بٝض -
 .ايتؿهري ايتؿا٩يٞ ٜطَع ي٘ بايًٕٛ ا٭قؿط -
 .بايًٕٛ ا٭محط ايتؿهري ايعاطؿٞ املؿاعط٣ ٜطَع ي٘ -
 .ٚايتؿهري املٓطكٞ ٜطَع ي٘ بايًٕٛ ا٭ظضم -
 .ٚايتؿهري ا٫بتهاضٟ ٜطَع ي٘ بايًٕٛ ا٭خهط -
 ٛزٚايتؿهري ايػًيب ٜطَع ي٘ بايًٕٛ ا٭غ -

ٚتػطح أؾهاضى ايػًب١ٝ ،ًو َٚٔ ٖصا املٓطًل أقٍٛ يو بعس إٔ تطًل غطاح ايًٕٛ ا٭غٛز َٔ عك
 .ٚاٱميإ بايػعٞ،عٔ قسضاتو ٚؽًع ايٓعاض٠ ايػٛزا٤ اييت ؼذب عٓو ايجك١ باهلل ٚثكتو بٓؿػو 
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ت نُا ؾهط يف ْؿػو َٓص عاّ َه٢ ٌٖ أْ.. ٚؾهط يف إلاظاتو ... ؾًرتتسٟ اٯٕ ايكبع١ ايكؿطا٤ 
 غأٍ ْؿػو َا ايصٟ أٚقًو هلصا؟اأقبشت اٯٕ ؟ ٚيٛ ٚدست ْؿػو أقٌ ؾ

ٚنٝـ ،ا يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ٚنٝـ نٓت عازٜا ؛ غري َ٪ثطًا أضدع بصانطتو عٓسَا نٓت طايًب
نتٝب ٜػتؿٝس َٓ٘ ٚؽطٛ خط٢ املتطٛضٜٔ ٚتكطأ يف ،تػًو َػايو ايٓادشني .. أقبشت اٯٕ 

 املتُٝعٜٔ ؟
 .يف أٖساؾو اييت تػع٢ هلا ...ا٭قؿط  ؾهط بايًٕٛ

 .يف أس٬َو بعٝس٠ املس٣ ...ؾهط بايًٕٛ ا٭خهط
 .يف َٛاد١ٗ قعٛبات اؿٝا٠ ...ؾهط بايًٕٛ ا٭بٝض

 .يف ٚعس اهلل يهٌ فتٗس ...ؾهط بايًٕٛ ا٭محط
 .يف متٝعى ٚاْؿطازى عٔ غريى ...ؾهط بايًٕٛ ا٭ظضم 

 .ب١ًٝ إٕ ؾا٤ اهلليف َهاْتو املػتك ...ٕٛ ايطُٛح ؾهط بً
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تؿا٤ٍ يٓٚ ....كتٌ ضغب١ ا٫ْتكاّْٚ،ايؿاؾ١ً  ٓاكرب ػاضبْٚ، يبايػًب املانٞٓؼ ٚيٓ،رتى يٕٛ ايتؿا٩ّ يٓ
 . ْٛيس أؾهاضًا مج١ًٝ ٭ْٓا خًل اهلل ْٚػتشل اـري ٚاهلل تعاىل نطَٓا ٚ،َٔ دسٜس 

 :ٚنُا ٜكٍٛ ايػاعس 

 .نٔ مج٬ٝ نٔ قُط    نٔ نُا اهلل أَط
 .ايٛدٛز مج٬ٝ           تط٣ نٔ مج٬ٝ

 

 "حزنك الدائم ََٓ ثاََك لن ٍسجعى لك لتصححى " 
 "ندثك ََٓ ثٌقَ ثؤاس لن ٍعَدي إلَك اانَْ " 
ٚأَٮ ،ٚعؿ٘ بػعاز٠ ،ٚايػس بٝس اهلل ٚيٝؼ أَاَو إ٫ ايّٝٛ ؛ ؾاغتُٓ٘ ،ا٭َؼ قس َه٢ ٚٚىل 

 ."ٓؿؼ طُاع١ ؾعٛزٖا ايكٓاع١ ٚاي،ايسْٝا غاع١ ؾادعًٗا طاع١ " :ٚابتػِ،بايتؿا٩ٍ  َٜٛو
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 .ٚأخًع ايكبع١ ايػٛزا٤،ٖٝا أطًل غطاح غطابو 
 .ٚاَتًو طا٥ط ايهٓاضٟ،ٚايٓعاض٠ ايػٛزا٤ 

 .ٚايٓعاض٠ ايبٝها٤،ٚايبؼ ايكبع١ ايكؿطا٤ 
 ...ٚيتذعٌ أيٛإ اؿٝا٠ غتا٥ط يعٝٓٝو 

 "أْت نُا تس٣ ْفطو يف خمًٝتو " 
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 ايشطلي١ ايجليج١

ٚعٝٓو متط بػطع١ ع٢ً ٖصٙ ايهًُات ،ا يف ايكطا٠٤ إشا اغتٛقؿو ٖصا ايعٓٛإ ٚبسأت َؿهًٛض
ٚإٕ ،٘ َٔ ايطاقات ايها١َٓ َا هعٌ أس٬َ٘ ق١ٜٛ ٜٚيس،ؾأسػبو إْػاًْا ساملًا يسٜ٘ طُٛسات ،

ى ٚأؾهط يو قرب،َتعسز٠ ت ؾأسػبو أٜها َٔ املتُٝعٜٔ يف فا٫ ... ؾهًت اغتهُاٍ ايكطا٠٤ 
 .....يصا ؾٗصا مجًٝو أنؿت٘ إىل ْؿػو ْٚؿػٞ ..... ايصٟ دعًو تكٌ بايكطا٠٤ إىل ٖصٙ ايه١ًُ 

  ْٗلْ كيت صاحب حله فاحله بق...... 

  ّْٗلْ كيت صاحب دزاس٘ ّعله فتعله بق...... 

  ّْٗلْ كيت صاحب جتازٗ زاحب٘ ؛ تيفق ميَا يف سبٔل اهلل فتاجس بق..... 

 زٖ ففلس بقْٗ ّلْ كيت صاحب تفلري ابتلا... 

  ًّٓىافعا للنسلنني فلً مؤثسّا بقْٗ ،ّإٌ كيت مؤثسا يف اآلخس... 
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 طلب ّاجتَد بقْٗ لعٔش ّالسعٕ ّطلب السشق احلالل فاّإذا كيت جمتَدّا يف ا.... 

 ِٜٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ يف نتاب٘ ايهط:   ّ َّ  ،  ٍَا ٍَْحََٓ خارة اْلكةَتاَ  تةقم

                                                     خا ّ ٌَّ ََْناكمم تةقم  . راًا َثا آَت

  ٍٚقا :  " ََاملؤثن القٌِ خري ًأحب إىل ا  ثن املؤثن الضع." 
ايكٟٛ يف ... ايكٟٛ يف عًُ٘ ... ايكٟٛ يف أخ٬ق٘... ايكٟٛ يف إسػاْ٘ ... إمياْ٘ ايكٟٛ يف  -

ايكٟٛ يف ... ايكٟٛ يف ع٬قات٘ اؿػ١ٓ..  أس٬َ٘ ايكٟٛ يف... ايكٟٛ يف طُٛسات٘... قربٙ
٫ٚ إىل .... ٫ تطنٔ إىل ايهعٝـ ... ايكٟٛ يف إسػاغ٘ باٯخطٜٔ... ايكٟٛ يف نًُت٘... دػسٙ 

 .ايهعـ أبسًا
ًُِهوا َواَل َتِحَصُنوا َوَأِنُتُم اأَلِعَلِو : ٝكٍٛ ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاي٣  . َى َواَل َت

 .قٟٛ بسٜٓ٘ ...ؾامل٪َٔ قٟٛ بطب٘ 
 .قٟٛ بإخٛاْ٘... قٟٛ بٓبٝ٘ 

 .قٟٛ بأس٬َ٘... قٟٛ بك٬ت٘ 
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 ..احوٍ بكوة 

 ؾُُٗا نإ اؿًِ قٜٛا غٝذعً٘ اهلل نعٝؿا بني ٜسٜو.  
 َُٚٗا نإ سًُو ععٜعًا غٝذعً٘ اهلل شي٬ًٝ يو. 
 َُٚٗا نإ سًُو غًٓٝا غٝذعً٘ اهلل ؾكريا يو. 
 ًا َٓوَُٚٗا نإ سًُو بعٝسًا غٝذعً٘ اهلل قطٜب. 
 ..احوٍ بكوة

 ٚاعًِ إٔ ؼكٝل أس٬َو بٝس اهلل ضب ايعاملني. 
  تعبت يف َطازٖا ا٭دػاّ... إشا ناْت ايٓؿٛؽ نباضًا. 
  ٍٚأْت عبس ايععٜع... ئ تص. 
 (ايطظام)ٚأْت عبس ايػين ... ؿكط ٚئ ت. 
  ٚأْت عبس ايكٟٛ.. ٚئ تهعـ. 
 ادعٌ أس٬َو أَاّ عٝٓٝو ٚأَٮ قًبو بايطنا. 
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  ٌقاٍ تعاىل  .ادعٌ أس٬َو ْاؾع١ يًُػًُني.. أس٬َو يف طاع١ ادع : 
  َِٔم ًَ اهلُل ِإَل ًِ َكَنا َأِحَس ََّأِحِس َٔا  ًَ الدُِّى  .َّاَل َتيَس َىِصَٔبَم ِم

 ََّمَناِتٕ هلِل َزبِّ اِلَعاَلِننَي  َٖ َٔا ََّمِح َُّىُسِلٕ  َّ َصاَلِتٕ   .ُقِل ِإ

 ٖٚٛ ايكازض ،ٚاهلل املٛؾل ٚاهلازٟ ،ات تًٗٞ عٔ شنط اهلل ٚاعًِ أْ٘ ٫ خري يف أس٬ّ ٚطُٛس
 .ٖٚٛ اؿًِٝ،

 

 " ـــك١٢ ايتـــمس... ٟٛ ــَــِ ايكـــًـِـاذت" 
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أٚ ْٛع َٔ املؿطٚبات ٜصٚب  ،هط غطٜع ايصٚبإـغٴ" ُع عٔ مٔ زا٥ُا ْػ
 ."سًِ غطٜع ايصٚبإ "        ري شيو ٚيهٔ َا املككٛز بكٛيٞ   ٚغ ،يف املا٤

ًٛقٍٛ إيٝٗا يف سٝاتو غٛا٤ ناْت يف أٖساؾو ٚطُٛساتو اييت تػع٢ ي إشا ؾهطت ط٬ًٜٛ
ٖصا أٖساؾو ٖصٙ ز١ٜٝٓ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ َاز١ٜ ؾإٕ تؿهريى املػتُط يف ٖسؾو ٚتطنٝعى اؾٝس ع٢ً 

اؿُاؽ تسؾعو مٛ طاق١ َٔ ٜٚتٛيس يسٜو  ،ُٜٓٛ بأعُاقو ،اهلسف هعً٘ دع٤ا زاخًٝا َٓو
 .ٚتعطٝو ايطغب١ ايك١ٜٛ يتشسٟ ايعطاقٌٝ اييت تكـ يف ططٜكو ،أٖساؾو
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َا أٚز إٔ أقٛي٘ يو ععٜعٟ ايكاض٨ ٖٛ أْو إٕ أقبشت تػًو َػًو ايٓادشني ٚأسػبو َٔ 
املتٛانع ؾاجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ايهتاب صا املتُٝعٜٔ يف ٖصٙ اؿٝا٠ بٛقٛيو إىل ٖصٙ املكاي١ َٔ ٖ

زٜٕٛ ٜبشجٕٛ بِٝٓٗ عٔ ايٓادشني ٚبني فتُع ايٓادشني ٜبشجٕٛ بِٝٓٗ عٔ املتُٝعٜٔ ايصٜٔ ْاؽ عا
 .عع ٚدٌ  أْت ٚاسس َِٓٗ بؿهٌ اهلل

ايصٟ تت٢ُٓ ٚتػع٢ يتشكٝكٗا تبسأ َٔ ،ٚأٖساؾو ايككري٠ املس٣ ٚط١ًٜٛ ا٭َس  ،سًُو ايكٟٛ
 ...ايطغب١ ؾٝٗا 

... ٝٓٝو زا٥ُا ؛ تٓعط إيٝ٘ بني اؿني ٚاٯخط انتب نٌ َا ؼًِ ب٘ ٚتؿهط ؾٝ٘ ع٢ً ٚضم أَاّ ع
انتبٗا ٚاْعط إيٝٗا ٚؾهط ؾٝٗا ٚأعط إسػاغًا إهابًٝا يٓؿػو ،َُٗا نإ سًُو َُٚٗا ناْت أٖساؾو 

 ...خٝايو  ٢ٚأعًِ إٔ ايؿدل ايصٟ غتهْٛ٘ ٖٛ ايؿدل ايصٟ تطاٙ زا٥ُا ؾ ،يو إيٝٗابٛقٛ
 ٚتػُع قٛت ،تطاٖا يف نٌ َهإ ، تصٚب ؾٝٗا ،وؾتكبض ٖصٙ ا٭س٬ّ دع٤ا َٔ أعُاق

 ...اْتكاضى ٚؾطستو يف ٚقت املًٌ 
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٭ٕ نٌ َٔ ،٫ تػُض ٭سس إٔ ٜكٍٛ يو أْو ئ تؿعٌ ،ادعٌ أس٬َو قطٜب١ َٓو زا٥ًُا 
اثبت ع٢ً أٖساؾو ٚاْعط إيٝٗا ٚضاقبٗا ؛ ،ٜكٍٛ يو أْو ئ تػتطٝع ؾٗٛ عاز٠ ٫ ٜػتطٝع ؾعٌ ؾ٤ٞ 

 .إ يف عاملو ايساخًٞست٢ تكبض أس٬ًَا غطٜع١ ايصٚب
 "اؾطح ؾاؿعٕ َطس١ً" ؾًٛ َطت بو غاع١ َٔ اؿعٕ ؛ يػُعت قٛتًا زاخًٝاًً ٜكٍٛ يو  -
أعصضٙ ؾٗٛ ٫ " ًا ٜكٍٛ يو أٚ دطسو أسسِٖ يػُعت قٛتًا زاخًٝيٛ أسبطو إْػإ  -

 .ٜعًِ
اقرب يكس " اخًٞ ٜكٍٛ يو و زقٝك١ نٓت ٜا٥ػًا ؾٝٗا يػُعت قٛتو ايسبيٛ َطت  -

 .اقرتبت
- ٛ اثبت ؾايٓٗا١ٜ " بو  ًًَت ا٫ْتعاض ٚنعؿت ُٖتو ًَٜٛا يػُعت قٛتًا زاخًًٝا ٜكٝض ي

 .غتهٕٛ أؾهٌ
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ٚطُٛساتو ،ٚأٖساؾو ايطا٥ع١ ،ٖصٙ ا٭قٛات اييت تٓطًل َٔ أعُاقو ؛ قٛت سًُو ايكٟٛ 
ؾ٬ متٓع قٛتو ايساخًٞ َٔ إٔ ٜٓطل زا٥ُا ،ٚأقبشت دعا٤ًا َٔ نٝاْو ،ايصٖب١ٝ اييت شابت بو 

 .َٔ إٔ وؿعى زا٥ًُا.... اب١ٝ باٱه
أق٣ٛ ٚأؾهٌ َٔ أقٛات احملبطني ممٔ ٜعطؾٕٛ بػاضقٞ .... ؾًطمبا نإ قٛتو ايساخًٞ 

 ...ا٭س٬ّ ٚأعسا٤ ايٓذاح 
ؾاقرب ٚقابط ٚاسًِ بك٠ٛ ٚانتب .. ٫ٚ ميتًو ايطغب١ إ٫ أْت ،٫ ٜعًِ َس٣ أس٬َو 

 .١٦ ايٓػٝإبطٝ... طٜع١ ايصٚبإ غ أس٬ًَا" أس٬َو ست٢ تكبض 
 .تيسٙ كل ْٓو... ألىم إىساٌ 

 .حله كل ْٓوا... ألىم إىساٌ 

 
يف أعُاق٘ ٚأقبض دع٤ًا َٔ  يٓتأٌَ ٖصٙ ايكك١ اييت سهت أضٚع ا٭َج١ً عٔ سًِ قيب شاب

 "نجط ؾاع١ًٝ يػتٝؿٔ نٛيفا٭ايعازات ايػبع يًُطاٖكني " َٔ نتاب : نٝاْ٘



 

 66 

ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ خًعٛا املًو عٔ ايعطف . ذٓ٘خًع املًو يٜٛؼ ايػازؽ عؿط عٔ عطؾ٘ ٚمت غ"
ؾإشا أَهِٓٗ ،نإ ٖٛ ٚضٜح ايعطف  ا ٭ٕ ابٔ املًويكس ؾهطٚا أْ٘ ْعًط( ا٭َري ) أخصٚا ابٓ٘ ايكػري 

 .إٔ ٜسَطٚٙ أخ٬قًٝا ؾإْ٘ ئ ٜسضى أبسا املكري ايععِٝ اؾًٌٝ ايصٟ قسضت٘ ي٘ اؿٝا٠ ٖٚٚبت٘ ي٘ اؿٝا٠
ٖٚٓاى أخهعٛا ايػ٬ّ يهٌ ؾ٤ٞ ؾاسـ ٚقصض ميهٔ إٔ متٓش٘ اؿٝا٠ ،يكس أخصٚٙ إىل فتُع بعٝس 

 .يكس عطنٛا عًٝ٘ أطع١ُ غ١ٝٓ إىل اؿس ايصٟ نإ غٝذعً٘ ٜتشٍٛ غطٜعا إىل عبس يؿٗٝت٘،
عطنٛٙ ملا ٖٛ غري . ٚعطنٛٙ ٱْاخ ؾاغكات عاٖطات،ٚاغتدسَٛا يػ١ بص١٦ٜ ع٢ً َػاَع٘ 

يكس نإ قاطًا ملس٠ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ َٜٛٝا بهٌ ؾ٤ٞ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓشسض . ٜـ ٚغري أٌٖ يًجك١ؾط
ٚيهٔ ،يكس تعطض ايكيب هلصٙ املعا١ًَ ملا ٜعٜس عٔ غت١ أؾٗط نا١ًَ . ح اٱْػإ إىل أغؿٌ غاؾًنيٚبط

ِٔ َهجـ  ٚبعس إغطا٤،ٚيٛ ملط٠ ٚاسس٠ ؼت ٚطأ٠ ٖصٙ ايهػٛط ٚأخريًا  ايػ٬ّ ايكػري مل ٜٓش
 ملاشا مل ٜػتػًِ؟،ملاشا مل ىهع ْؿػ٘ هلصٙ ا٭َٛض . اغتذٛبٛٙ،

 .ٚناْت نًٗا ًَه٘ ،ٚنًٗا أَٛض َطغٛب١ ،ٚتؿبع ؾٗٛات٘ ،تًو ا٭َٛض ناْت غتُٓش٘ املتع١
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 ."٫ ميهٓين إٔ أؾعٌ َا تطًبْٛ٘ ٭ْين ٚيست نٞ أقبض ًَهًا "    ٚقاٍ ايكيب 
ٚمبجٌ . بػا١ٜ ايؿس٠ عٝح مل ٜػتطع ؾ٤ٞ إٔ ٜعععع٘ يكس متػو ا٭َري بٗصا ايُٓٛشز عٔ ْؿػ٘

 ."أْا َِٗ" أٚ " ميهٓين إٔ ألض " إشا خهت غُاض اؿٝا٠ َطتسٜا عسغات تكٍٛ ،ٖصا ايػًٛى 
 .......ؾإٕ ٖصا ا٫عتكاز غٛف ًٜك٢ بع٬ٍ إهاب١ٝ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ آخط 
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 .....يٛ أضزت إٔ تعطف املككٛز َٔ ٖصا ايعٓٛإ ؾاْتعط ق٬ًًٝ ست٢ ؽتِ ٖصٙ ايػطٛض ايك٥٬ٌ 
غؿٌ ايٛضق١ يطمبا ٚدست ٚضق١ أعًِ دٝسًا أْ٘ عٓسَا ٚقع ْعطى ع٢ً ايعٓٛإ شٖبت عٝٓو إىل أ

 .....يهين أعسى إٔ تػازض ٖصٙ ا٭ٚضام ٚقس أقبض املاٍ ٖٛ ايصٟ ٜطٜسى ،مبا١٥ دٓٝ٘ 
ٚاؾُٝع ٜػع٢ َٔ أدٌ اؿكٍٛ عًٝ٘ ،ٚايهٌ ٜطٜس املاٍ ،املاٍ ٖٛ ٚغ١ًٝ ايعٝـ يف ٖصٙ اؿٝا٠ 

 ......يٝٓؿك٘ 
 ٛ ايصٟ ٜطٜسى ٜٚطًبو بٌ غأقـ يو ٚقؿ١ عذٝب١ َٔ خ٬هلا تػتطٝع إٔ ػعٌ املاٍ ٖ

 ...ٚهطٟ خًؿو إٕ تطنت٘ 
 و؟ـأيـــين أضـدع

 ايعاٌَ عٓسَا ٜتشٌُ ايتعب ٚاٱدٗاز ٖٛ ٜطٜس املاٍ؟ ٌٖ 
 املٛظـ عٓسَا ٜكّٛ َبهطًا يعًُ٘ ٖٛ ٜطٜس املاٍ؟ ٌٖ 
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 ايطايب عٓسَا ٜػٗط ايًٝايٞ يٝتعًِ ٜٚتدطز ٖٛ ٜطٜس املاٍ؟ ٌٖ 
 ٜطٜس املاٍ ؟ ٌٖ ايطدٌ ايصٟ ٜتشٌُ كاطط امل١ٓٗ ٖٛ 
 ٖصا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط ؛ َٔ قبٌٝ ايػعٞ ٚا٭خص با٭غباب. 
  ٍٚإمنا .... ٫ٚ أقٍٛ ايطظم بايتعطٜـ ؛ ٭ٕ ايطظم ٫ ٜهٕٛ َا٫ً ؾكط " ضظم " يتٓؿل إٔ املا

 !ي٘ أؾهاٍ ٚأْٛاع َتعسز٠  ايطظم
يف ٖصٙ ( ٚضق١ ) ٚاملاٍ ،٠ ايجُط نجري،َتؿابه١ ايؿطٚع ،ؾًٛ ؽًٝٓا إٔ ايطظم ؾذط٠ نبري ا٭غكإ 

 .ايؿذط٠
 –غعاز٠  –عكٌ  –عٌُ  –قش١ " ٚتعزٖط أٚضاقٗا ؛ أٚضام ايطظم َٔ ،ٚيهٞ تُٓٛ ايؿذط٠ 

ايطظم " ٚغري شيو َٔ أيٛإ ايطظم  –ظٚد١ قاؿ١  –ٚيس  –َاٍ  –خًل سػٔ  –سًِ  –قرب 
 .......يٝؼ َا٫ً ؾكط 

 ...٫ عًٝو إخطاز ايٛضم َٔ ا٭غكإ ؾهٌ َا عًٝو ٖٛ إٔ تػكٞ تًو ايؿذط٠ ؛ 
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ؾٌٗ تػكٞ ؾذط٠ ضظقو أّ .. اضعٗا ؾكط ،ٚأقًٗا ثابت ،ٚيتذعٌ دصٚع تًو ايؿذط٠ عُٝك١ 
 .....أّ تٓتعط ؾكٌ اـطٜـ يٝػكط يو أٚضاقٗا  .....ٚاظزٖاض ايطبٝع ،ػًؼ تٓتعط قسّٚ ايؿتا٤ 

  منا بايطاع١ ٚايعٌُ ايكاحل ؾذط٠ ايطظم ٫ تػك٢ باملا٤ ٚإ: أخيت اهكازئة ،أخي اهكازئ
ٚضنا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ؛ ؾريغٌ ،ٚايكرب اؾٌُٝ ،ٚع٬قاتو َع ايٓاؽ ،ٚق١ً ايطسِ ،

ٜٚٛسٞ إىل ،ٜٚأَط ا٭ضض ؾتتُاغو َٔ ؼتٗا ،يػشب يتػكٞ ؾذطتو  غبشاْ٘ ايطٜاح ؼٌُ ا
إَا يصْب أٚ ٚ،ٚضمبا اَػو عٓو ٖصا إَا يب٤٬ ٚمتشٝل ٚضؾع َها١ْ ،ؾطٚعٗا إٔ ت٪تٞ أنًٗا 

 .يٝؼ ٖٓاى ثايح! َعك١ٝ 
 ."س هلل ـٚدع األَ،ًٗا ـُـٚال تٗ،٘ ـا٤ ايرٟ تعسفـا باملـو ، ٚاضكٗـستـاشزع غج" 

 ٖٚصا َكساقًا ،يف ٖصا ايٛقت غتذس املاٍ ٖٛ ايصٟ ٜطًبو 
 ."السشق أشد طلبّا للعبد مً أجلُ    " يكٍٛ ايٓيب      

ًِ :ٚقاٍ تعاىل                ٌِ َأِمَسم َأمَّ َِٓسُشُقُلِه ِإ  .زشقَُ  ٍََرا الَِّرٖ 
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 ."سشم ـــد أٚزام ايـــصــيتح..... ري ــس٠ ارتـــــاشزع غج" 

 ."اع١ ـــاز ايكٓـــجين مثــيت..... اع١ ــات ايطـــاشزع ْبات" 

 

 



 

 72 

 ايشطلي١ ايشابع١

ٚضمبا ٜٓػشب ،عط اٱْػإ بايؿؿٌ عٓس قاٚي١ عٌُ ؾ٤ٞ ٫ٚ ٜٓذض ؾٝ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜؿ
ٚيطمبا ،٫ٚ ٜػتطٝع اـٛض ؾٝ٘ ؛ ؾٝكاب باهلعمي١ ايٓؿػ١ٝ ،ايؿطز َٓا عٓس َٛاد١ٗ عٌُ َا ٭ٍٚ َط٠ 

 .ٚقٌ ب٘ ا٭َط إىل إٔ ٜسع ٖصا ا٭َط بايه١ًٝ ٜٚٓكطف عٔ ٖسؾ٘ ب٬ ضدع١
ؾ٫ًٛ أِْٗ ،هسٕٚ ؾطم ايٓذاح يف نٌ قاٚي١ ؾاؾ١ً  ٫ٚ عذب إٕ ٚدسْا نٌ ايٓادشني ناْٛا

ؿؿٌ يٚادعٌ ا،٘ غريى ٝلض ؾ.... ؾ٬ ػعع إٕ ؾؿًت يف أَط َا ،ؾؿًٛا َا عطؾٛا ططٜل ايٓذاح 
 ...٫خت٬ؾو عٔ ايٓادشني قبًو .... زضغًا يو 

 ....ؾسا٥ًُا ْػُٞ ايؿؿٌ ػطب١ ؛ ٭ٕ ايتذطب١ عٓسَا ٫ تٓذض تهٕٛ زضغًا ٫ ٜٓػ٢ 
 .هم الدزًس املستفادّ ألكن ثا هٌ ،ثن األهًَْ مبكان االحتفال تالن اح ] ٚنُا ٜكٍٛ بٌٝ دٝتؼ

 ..[.ثن الفَل 
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 ايؿؿٌ ٖٛ اـط٠ٛ اييت تػبل ايٓذاح بسعُو ) ٚيصيو ؾًٝؼ ٖٓاى ؾؿٌ ٚإمنا خربات ٚػاضب 

 .(ٚإضازتو 
  ٚاحملؿع ايساخًٞ  ناْت ػطب١ يطمبا تهٕٛ ٖٞ ايٛقٛز ا٭غاغٞ.. إٕ ؾؿًت يف زضاغ١ َا

 .يٓذاسو يف ايػٓٛات ايكاز١َ ٚايسضاغات ا٭خط٣

  ٟناْت ػطب١ يطمبا تهٕٛ ٖٞ ايػبب يف ايتدطٝط اؾٝس ... إٕ ؾؿًت يف َؿطٚع ػاض
 .ٚايسضاغ١ ايتػٜٛك١ٝ يف َؿطٚعات أخط٣ ٚغبٌٝ ٱلاسٗا

  ٕ؛ ػعًو ٜكغ  ناْت ػطب١ يطمبا تهٕٛ ٖٞ ؾا٥س٠... إْػا١ْ أٚإٕ ؾؿًت يف ع٬ق١ َع إْػا
 .قاسب خرب٠ يف ايتعاٌَ َع طبا٥ع ايبؿط ٚغببًا يف لاح ايع٬ق١ ايكاز١َ ،ايعكٌ 

 .اغتؿاز٠ َٔ زضٚؽ املانٞ ٚاغتجُاضٖا،ت١ُٝٓ َٗاض٠ ،ايٓذاح ٜكابً٘ تػٝري إهابٞ 
ٚيهٔ تهٕٛ ،ؾكس ًٜسؽ املػًِ ايصنٞ َط٠  " ال ٓلدغ املؤمً مً جحس مستني"  ٜكٍٛ ؾايٓيب 

 .مبجاب١ ػطب١ ٚزضغًا ٜتعًِ َٓ٘ ؾ٬ ًٜسؽ َط٠ ثا١ْٝ... ٠ ٭قشاب ايعكٍٛ ٖصٙ املط
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  ٚاْؿض عٓو ،ؾكِ ٚعاٚز َط٠ أخط٣ ،إٕ ؾؿًت يف ػطب١ َا  :أخي اهكازئ وأخيت اهكازئة
 ." تعًُت زضغًا َٔ ػطب١ " ٚيهٔ قٌ ،ٚتػًل دبٌ ايكرب ٚاؿُس ٫ٚ تكٌ ؾؿًت ،ايػباض 

 عًِ ايسضٚؽ ثِ ْٛاد٘ ا٫َتشاْاتيف املسضغ١ أٚ يف اؾاَع١ ْت)
 (.اد٘ ا٫َتشاْات ثِ ْتعًِ ايسضٚؽأَا يف اؿٝا٠ ؾإْٓا ْٛ

 "ٌ أبدًا ــأْت مل تفػـٌ فـــت َٔ ايفػــًُــإذا تع" 

 .شيج شجيوس

 

ٚظ٩٬َٙ ايطًب١ ع٢ً " زٌٜ ناضْٝذٞ " شات قباح نِ ايؿكٌ ا٭غتاش ا٭َطٜهٞ  -
َٚع٘ ظداد١ مم٠٤ًٛ بايًي ،" َػرت بطاْسٜٚٔ " املسضؽ  زيـ :يػاْ٘ ٜكٍٛ

ٚاْطًكت ،ٚتعًكت أبكاضْا بٗصٙ ايعداد١ ،ٚٚنعٗا أَاَ٘ ع٢ً املهتب ،
َاق١ً ايًي بسضٚؽ ايكش١؟ ٚؾذأ٠ ْٗض املسضؽ ناضبًا : خٛاططْا تتػا٤ٍ 

ٖٚٓا قاح ،ٜٚطام َا ؾٝٗا ،ظداد١ ايًي بعٗط ٜسٙ ؾإشا ٖٞ تكع ع٢ً ا٭ضض 
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ثِ ْازاْا ا٭غتاش ٚاسسًا ٚاسسًا ،٫ ٜبهٞ ع٢ً ايًي املطام : اْسٜٚٔ َػرت بط
: ثِ دعٌ ٜكٍٛ يهٌ َٓا،ع٢ً ا٭ضض يٓتأٌَ اؿطاّ املتٓاثط٠ ٚايػا٥ٌ املػهٛب 

يكس شٖب ايًي ،تصنط ٖصا ايسضؽ َس٣ سٝاتو اْعط دٝسًا إْين أضٜس إٔ 
إٔ ميػها غٓاقو  ٚتػُض يًِٗ ٚايٓهس،ؾُُٗا تؿس ؾعطى ،ٚاغتٛعبت٘ ايبايٛع١ 

ٚاؿصض إٔ  يكس نإ ميهٔ بؿ٤ٞ َٔ اؿٝط١... ؾًٔ تػتعٝس َٓ٘ قطط٠ً ٚاسس٠ 
ٚنٌ َا ْػتطٝع٘ إٔ منشٛ أثطٖا ،ٚيهٔ ؾات ايٛقت ،تت٬ؾ٢ ٖصٙ اـػاض٠ 

  {دسز سٝاتو يًػعاىل :َٔ نتاب }  .ْٚٓػاٖا ثِ ْعٛز إىل ايعٌُ ب١ُٗ ْٚؿاط
يٛ : ٚإٕ أقابو ؾ٤ٞ ؾ٬ تكٌ ،اغتعٔ باهلل ٫ٚ تعذع " ٚإيٝ٘ ٜؿري اؿسٜح ايؿطٜـ ،شيو سل 

" ؾإٕ يٛ تؿتض عٌُ ايؿٝطإ ،قسض اهلل َٚا ؾا٤ ؾعٌ : ٚيهٔ قٌ : أْٞ ؾعًت نصا نإ نصا ٚنصا 
 .ْٚػتأْـ املػري يف ْؿاط ٚضدا٤ٍ،ٚبٗصا ْعؿٞ ع٢ً املانٞ 
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 .ـا٤ايٓجــاح يٝظ عـدّ فعـٌ األخطــا٤ ،ايٓجـاح ٖـٛ عـدّ تهــساز األخطـ

 .بسُازدغو 

 

 .يهٓٗا تصٝب يف املس٠ املا١٥،ٟ حاي١ ختٝب ْتٝج١ تفهري 99أْا أفهس ٚأفهس يػٗٛز ففٞ 

 .ايِػتايّ         

 

 

حاٍٚ ثِ حاٍٚ َس٠ ثا١ْٝ، فايفػٌ يف املس٠ األٚىل 

 .ملسات ايكاد١َيًٓجاح يف ابٛاب١ ايعبٛز 

 



 

 77 

  ٚهلا إسػاؽ ٜبٗر ،ٚهلا قٛت ٜططب ا٭مساع ،ايٓذاح ن١ًُ هلا بطٜل ٜبٗط ا٭بكاض
  .ايٓؿٛؽ

 ٕٚيهٔ يٝؼ نٌ َٔ  ،عاقٌَٚطًب نٌ  ،ايٓذاح سًِ نٌ إْػا
ِ ايٓذاح ٫ ٜعاْٞ َٔ ًَّإٔ غٴ" ٜطًب ايٓذاح ٜسضن٘ ٚنُا ٜكاٍ 

ؾايهجري ٜبسأ ططٜل ايٓذاح ٚيهٔ ايكًٌٝ َٔ " ا٫ظزساّ يف أع٬ٙ 
  ........كٌ يٓٗاٜت٘ ٜ

ٚأَطٙ باهلبٛط إىل ،٘ ٚتعاىل عٓسَا خًل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْيصا ؾاهلل غبشا
"  بطْا بعضله لبعض عدّ ّلله يف األزض مستقس ّمتاع إىل حنيقال اٍ" ؾكاٍ تعاىل  ا٭ضض

 ٚأَطٙ اهلل عع ٚدٌ با٫غتكطاض ؾٛقٗا ٚنإ غبشاْ٘ ٚتعاىل قس أعطاٙ ايكسض٠ ع٢ً ايعٝـ ٚايكسض٠
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غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٚإ٫ ؾهٝـ ىربْا،ايتشسٜات ايتعاٌَ َع ٚايكسض٠ ع٢ً ،ع٢ً َٛاد١ٗ املكاعب 
ُٓ                ؾٝكٍٛ ََااَل  ُِّسَع  .َللُِّف اهلُل َىِفّسا ِإالَّ 

ٍَا :ٜٚكٍٛ أٜهًا َُٓللُِّف اهلُل َىِفّسا ِإالَّ َما آَتا  .اَل 
ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،إشٕ ؾايٓذاح ن١ًُ ٚعٌُ ٜٚكني ٚعًِ ٚيف ايبسا١ٜ ٖٛ يف َكسٚض نٌ ايبؿط 

ٜؿهط  ِٚيهٔ يٝؼ نًٗ،ا ٚدعٌ يهٌ ايبؿط عك٫ًٛ ٜؿهطٕٚ بٗ،دعٌ اـًل َتػاٜٚني يف اٱَهاْٝات 
 .ٚيٝؼ نٌ ايٓاؽ هتٗس،ٚيٝؼ نٌ ايٓاؽ ٜطُض 

ست٢ إٔ عًُا٤ ايربف١ ايًػ١ٜٛ ايعكب١ٝ ٜكٛيٕٛ بإٔ ايٓذاح ٜهٕٛ سًًُا ٜٚتبع٘ عٌُ ٚإضاز٠ 
ؼكٝل  ٌٚادتٗاز ٚقرب ٚؼهٞ يٓا قكل ايٓادشني نٝـ ؼًُٛا أيٛإ ايتعب ٚاملجابط٠ َٔ أد

 .أس٬َِٗ ٚطُٛساتِٗ
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إٕ يٞ ْؿػًا تٛاق١ تاقت إىل ايعٚاز ) ُط بٔ عبس ايععٜع ضنٞ اهلل عٓ٘ نإ َٔ أقٛاي٘ ؾػٝسْا ع
.... ٚطًبت اي١ٜ٫ٛ ؾٓايتٗا . ....ًبت اٱَاض٠ ؾٓايتٗا طَٔ اب١ٓ عُٞ ؾاط١ُ بٓت عبس املًو ؾٓايتٗا ٚ

 .(ْصا ع٢ً ؾطاف املٛت ْٚؿػٞ تتٛم إىل اؾ١ٓ ٚأضدٛا َٔ اهلل إٔ تٓاهلا ٖٚأ
كً٘ عٔ ايتؿهري يف ايتشػني ٚيف ايتػٝري ٚيف ايتطٛض إىل ا٭ؾهٌ ٫ٚ ع٢ً طًب مل ٜتٛقـ ع

 ."ؾأْت متًو ؾهٝـ يٛ نٓت ٫ متًو " ست٢ ٖٚٛ ع٢ً ؾطاف املٛت ،املعايٞ 
ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ اغتدساَو ؾع٤ َٔ ،ؾطب َٔ ٫ ميًو ساغ١ َٔ اؿٛاؽ ٜؿٛم َٔ ميًهٗا 

  .ْادشًا،ًو إْػاًْا أؾهٌ سٛاغو ٚقسض بػٝط َٔ طاقاتو ايها١َٓ غٝذع
َع إٔ اهلل ،ٚآشٚٙ يف بًسٙ ،٢ً ؾطَٛٙ باؿذاض٠ ابتٴ:  ؾأععِ ٚأؾطف ايٓادشني ٚغٝسِٖ قُس 

ٖٚصا يهٞ ،ٚإٔ وٍٛ اؾباٍ بني ٜسٜ٘ شٖبًا خايكًا ،غبشاْ٘ قازض ع٢ً إٔ هعٌ ي٘ نٌ ؾ٤ٞ بني ٜسٜ٘ 
 .ٜهٕٛ غ١ٓ يًكرب ملٔ ٜأتٞ بعسٙ ؛ ؾتتعًِ َٓ٘ ا٭دٝاٍ
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 .٫ ؼػي اجملس متطًا أْت آنً٘        :ٜٚكٍٛ ايػاعس
 .ئ تبًؼ اجملس ست٢ تًعل ايكرب                                                 

  نٔ أًَٝٓا...... نٔ قازقًا ........ ؾٝا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف ػاض٠. 
  تٗسًانٔ ف...... نٔ قبٛضًا ........ ٜٚا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف زضاغ١. 
  ٜٔنٔ بؿٛؾًا...... نٔ سًًُٝا ........ ٜٚا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف ع٬قت٘ باٯخط. 
  ٘نٔ ٚؾًٝا...... نٔ كًكًا ........ ٜٚا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف قساقت. 
  ٙنٔ سهًُٝا...... نٔ تكًٝا ........ ٜٚا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف تطب١ٝ أ٫ٚز. 
  عًًُٝا ...... ْبًٜٛا ...... نٔ عبسًا قطآًْٝا ........ ٜٚا َٔ ٜطًب ايٓذاح يف نٌ ؾ٤ٞ ...

 .عكطًٜا

 امل ــسا٥ط ايعــًا ع٢ً خــاح َسضَٛـسٜل ايٓجـد ال جتد طـق)

حرٓف٘ عبداملعطٙ     (.اجحنيـــٍٛ ايٓــسا٥ط عكــًا يف خــَٛــَسض ٚيهٓو جتــدٙ                       
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ٚع٢ً ؾططت٘  ،ؾٌُٝ إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ ع٢ً غذٝتَ٘ٔ ا
ٚتٓٗاٙ عٔ  ،زا٥ًُا باـري ايصٟ تػتشػٔ ؾعً٘ ايػ١ًُٝ اييت تٓازٜ٘

يٛ تأًَٓا ق٬ًٝ يف أقشاب ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ ،ايؿط ايصٟ تػتكبش٘ 
ٜٚكرب بؿططت٘  ،سازْا يٛدسْا د٬ًٝ هتٗس بؿططت٘يف أغ٬ؾٓا ٚأد

ػ٦ٛي١ٝ ٜٚتشس٣ املؿانٌ ٜٚتشٌُ امل،ٚوًِ ٜٚػع٢ يتشكٝل أس٬َ٘ بؿططت٘  ، ٚوػٔ ايعٔ باهلل ،
ٚضمبا ،نٌ ٖصا ٖٚٛ وٝا سٝا٠ بػٝط١ ٫ هس ؾٝٗا إ٫ عًُ٘ ايبػٝط ،ٜٚٗعّ ايؿؿٌ ًٜٚػٞ املػتشٌٝ 

 .......ٚمحاض ٜطنب٘ يٝتٓكٌ ب٘ إىل اؿكٌ ،أضن٘ اييت ٜعضعٗا
ِ ٚهعٌ ايطنا ي٘ ٚضزًا بني أؾٛاى اهل،ٖصا اؾٌٝ نإ هعٌ ايػعاز٠ ي٘ َٓٗذًا َٔ بني أسعاْ٘ 

 . ٚهعٌ ايتؿا٩ٍ ْٛضًا بٔ ظ٬ّ ايعٝـ ٚهعٌ ايهؿاح ي٘ ٚطًٓا بني غطبت٘
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مل ٌٜٓ تسضٜبات َهجؿ١ ؼًُ٘ ،بٛسٞ ؾططت٘ ٚغذٝت٘ ،دٌٝ نإ ٜكٓع نٌ ٖصٙ املعاْٞ ايطا٥ع١ 
فطسة "  ٚيٝػت إ٫ ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ..... ع٢ً قٓاع١ َجٌ ٖصٙ املعاْٞ ٖٚصا َا أمسٝ٘ بٓسا٤ ايؿطط٠ 

 ." س اهِاع عوئااهلل اهيت فط
ٚمل ٜسضغٛا ،ايت١ُٝٓ ايصات١ٝ ٚمل ٜتعًُٛا َٗاضات ،ؾٗ٪٤٫ مل ٜٓايٛا سغ ايتعًِٝ ايصٟ ًْٓاٙ مٔ 

ٜٚٓٗذٛا ْٗذِٗ ؛ بٌ ناْٛا ع٢ً ،ٜطًعٛا ع٢ً ثكاؾات ايػطب  ٚمل،نٝـ ٜكٓعٕٛ ايٓذاح َٔ ايؿؿٌ 
 .ٚبطن١ قربِٖ،ٛنًِٗ ؾأسػبِٗ قس غبكْٛا مٔ يف سػٔ ت،ٚؾططتِٗ ايػ١ٜٛ ،غذٝتِٗ اؿُٝس٠ 

عاًَا ؾإشا بايٓاؽ ميؿٕٛ يف غعاز٠  051ؾكس تعذبت عٓسَا ؾاٖست قٛض ملكط ايكسمي١ عُطٖا 
ناْٛا ٜػريٕٚ ع٢ً ططم ايٓادشني ،ٜٚؿطبٕٛ بأٜسِٜٗ َٔ َٝاٙ ايٌٓٝ َباؾط٠ زٕٚ ؾه٣ٛ ايتًٛخ ،

 ......ٚع٢ً ْٗر املتكسَني بسع٠ٛ ؾططتِٗ 
ٜذ متٮ نتبًا ٚيهٔ ايؿاٖس املطدٛ ؛ إٔ ٖصا اؾٌٝ ٫ بس إٔ ٚايككل ايساي١ ع٢ً ٖصا يف ايتاض

 ٫ٚ إىل ايتكسّ ؛ بٌ إٔ ٜٓعطٚا بٓعط٠ املتأٌَ يف،ٚأْا ٫ أزعٛا إىل ايطدع١ٝ ،وصٚا سصٚ أغ٬ؾِٗ 
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َٚا ٜػاعسِٖ ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا خري ،أسٛاٍ اؾٌٝ ايػابل ؾًٝتكطٛا َٓ٘ سػٔ تٛنًِٗ ؛ ٚعًٛ ُٖتِٗ 
 ..ابل دٌٝ قازّ ـري دٌٝ غ

ٚتٓبٗط بؿهط ايػطب اي٬َع ؾتٓػ٢ أْٗا ٖٞ ا٭قٌ ٚإٔ ايػطب ،ؾايؿطط٠ قس ٜؿٛبٗا غباض اهلٛا٤ 
 .بعًَٛ٘ قس غك٢ سهاضت٘ َٔ َٓابع عًُٓا ايكاؾ١ٝ

 ٗ؟ س٠ــــدا٤ ايفطـــــــٌ ًْيب ْـف 

  ًُ٘ٚايؿطط٠ ! ٚايتكطب إيٝ٘ ٜا َٔ ٜهصب ع٢ً ض٥ٝػ٘ يف ايعٌُ بسع٣ٛ اؿؿاظ ع٢ً ع
 !ؾٌٗ ًٜيب ْسا٤ ايؿطط٠ " ٫ تؿعٌ  "تٓازٜ٘ 

  ٜ٘ا َٔ ٜتهاغٌ عٔ أزا٤ ٚادبات،َّ ٫ " ٚايؿطط٠ تٓازٜ٘ ! ف يف طُٛسات٘ ٚأس٬َ٘ ٚغ
 ."إىل ايػس  ّت٪دٌ عٌُ ايٝٛ

 ٗ؟ اــــدا٤ٖـــــيب ْــــــٌ ًٜــــــف 
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  قِ" ٚؾططت٘ تٓازٜ٘ ،ٚبني غطف ايؿات ،ٜٚا َٔ ٜػٗط طٛاٍ ايًٌٝ أَاّ أيعاب ا٫ْرتْت 
 ؾٌٗ ًٜيب ايٓسا٤؟" ٚدعًٓا ايًٌٝ يباغا " ٚمن يتكّٛ َبهطًا ؾاهلل ٜكٍٛ 

  ٖٞٚايؿطط٠ تٓازٜ٘ ،ٚا٭سازٜح اييت ٫ تٓؿع ،ٜٚا َٔ ٜهٝع أٚقات٘ يف اؾًٛؽ ع٢ً املكا "
 ؾٌٗ ًٜيب ايٓسا٤ ؟" اشٖب ٚادًؼ َع أ٫ٚزى ؾإٕ هلِ سكٛم عًٝو 
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 ،ٚىؿاٖا اؾُٝع ،ايؿكط ن١ًُ ٫ وبٗا ايٓاؽ     
 "ايًِٗ إْٞ أعٛش بو َٔ ايهؿط ٚايؿكط " قاٍ  بٌ إٕ ايٓيب 

  ايفكس: 

  ؾس٠ اؿاد١ يًُاٍ أٚ ايطعاّ أٚ املًبؼ ٚغري ٖٛ
 ..... شيو َٔ استٝادات ايؿطز يًعٝـ

قس ٜهٕٛ ايؿكط َٔ عطاقٌٝ ايٓذاح أٚ َٔ عٛاٌَ اهلسّ 
 ،ت ؛ اييت تػع٢ إىل ؼكٝل أٖساؾٗاايؿتان١ يف بٓا٤ ايؿدكٝا

 ...ٚقس ٜتشس٣ املط٤ ٖصٙ ايعطٚف ٜٚػع٢ طاقًا مٛ ايٓذاح 
 ؾايؿكري يٛ أضاز زضاغ١ َع١ٓٝ ضمبا مل ٜكسض ،ؾا٭عصاض نجري٠
 ع١ٓٝ ضمبا مل ٜػتطع ؾطا٤ٙٚيٛ أضاز نتابًا َ،ع٢ً َكطٚؾاتٗا 
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 .ٚيٛ اختاض ظٚد١ َع١ٓٝ َا اغتطاع إٔ ًٜيب سادات ايعٚاز،
" ٚيٛ ْعطْا إىل اؾاْب اٱهابٞ يف ،ع١َ٬ اغتؿٗاّ ملطايب نجري٠ ٚتػا٫٩ت َتعسز٠  :فايفكس إذٕ 

ـ عٝؾكس نإ ايػًـ ايكاحل ضنٛإ اهلل عًِٝٗ عٓسَا ٜأتٞ ع٢ً أسسِٖ ؾرت٠ ناس١ً َٔ اي" ايؿكط 
 ...َتؿا٥ًٕٛ إىل أبعس اؿسٚز  (أ٬ًٖ بأْٝؼ ايكاؿني  )ايؿكط قا٬ً٥  ؛ ىاطب

 .نًُا نإ أنجط اؾتٝاقًا يهطّ اهلل َٚٓت٘ عًٝ٘،ايؿكري نًُا نإ قتادًا نًُا ظازت قًت٘ باهلل 
س أَا ايػين ؾك،إٕ داع غأٍ اهلل عع ٚدٌ ؛إٕ استاز غأٍ اهلل عع ٚدٌ ؛ ؾٗٛ ٫ ٜٓػ٢ اهلل زا٥ًُا 

 .تًٗٝ٘ أَٛاي٘ أٚ ػاضت٘ عٔ شنط اهلل عع ٚدٌ يف ٚقت َٔ ا٭ٚقات
ٚمل ٜتٓاظٍ عٔ ،ٚيهٓ٘ مل هعع ،يٛ أضاز اهلل غبشاْ٘ إٔ هعٌ ي٘ اؾباٍ شٖبًا يؿعٌ  ايٓيب قُس 

 ...ضدٌ أتاٙ اهلل عًًُا َٚا٫ً ... إمنا ايسْٝا ٭ضبع١ ْؿط .... عٛزت٘ ٚمل ٜتد٢ً ؿع١ ٚاسس٠ عٔ ضغايت٘ 
ملا ؼًُت ٖصٙ ايػطٛض طٍٛ اؿسٜح عٔ أقٛاّ ٚضثٛا تطاثًا ،يٛ شنطْا قكل ايٓب٤٬ يف ايتاضٜذ ٚ

 ....َٔ ايعًِ ٚسٝاتِٗ مل ٜهٔ ؾٝٗا أٟ ْٛع َٔ ايرتف 
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َاشا يٛ خطدت َٔ ٚغط ا٭ؾٛاى ٚضز٠ محطا٤ ؛ ؾايٛضز ايصٟ ٜتُٝع بايًٕٛ  ...أُت ... أُت 
 .أؾٛاى ساز٠ ا٭محط ايعاٖٞ زا٥ًُا َا وٌُ يف ؾطٚع٘

 ." "       نٔ أْت يف ب٦ٝتو ٚفتُعو ٚعا٥ًتو
 .٫ٚ تػتػًِ.... تعاْٞ ايؿكط ٚاؿطَإ  -
 .٫ٚ تػتػًِ.... تعاْٞ ق١ً املاٍ  -

 .٫ٚ تػتػًِ.... تعاْٞ َٔ أدٌ َٛانب١ تطٛضات ايعكط  -

 .س٣ـــخسٚفًا أـــع ظـــٌ اصٓــسٚف بـــِ يًعـــطًــال تطت

مبا تٛؾط يسٜو َٔ أزٚات ؛ ست٢ ػس َا ٜتبك٢ َٔ ،اَض مٛ أٖساؾو بجك١ يف اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 
 .....أزٚات أثٓا٤ غريى 
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أو .... ال تِتظس حتطّ اهظسوف ..... اضتعّ باهلل ... اصِع جناح بِفطم " 

  ...فجس طاقتم ..... افعؤا اآلْ " أو قدوَ املطافس ..... اُتٔاء اهػٔس 

 ....اضتعّ بسبم ... احوٍ بكوة ... فعى إزادتم .. أيكظ ٌٓتم 

 ٚاعًِ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ

  
  ص.ط   ٜٚكٍٛ أٜهًا 

 و ـــالَـــو ٚأحـــٛحاتــــو ٚطُـــدافــٛ أٖــحن ًاـــدا٥ُسى ـــــحت 

 ..إٕ مل تػتطع إٔ تؿرتٟ نتابًا ؾأقرتن٘  -
....ؼٌُ املؿٞ يؿرت٠ أطٍٛ.... إٕ مل تػتطع إٔ تؿرتٟ غٝاض٠ -
 .خط َٔ املاٍ ايكًٌٝازِّ..... إٕ مل تػتطع إٔ تٛانب ايتهٓٛيٛدٝا  -
.ستًُا غتكٌ إٕ ؾا٤ اهلل ٚؼكل ايٓذاح... اقرب ق٬ًًٝ ... ًا يو إشا تطنو قسٜك -
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 ٫ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ

                   

 ...بإٔ غٝػري سايو ٚأَض بطغِ ق١ً ايعاز .. أسػٓت ايعٔ بطبو : و قبٌ ٖصا ٚأسػب
 .ٚإْٗا يهبري٠ إ٫ ع٢ً اـاؾعني ٚاغتعٝٓٛا بايكرب ٚايك٠٬ ،

نٓع َٔ  ، يٓذس يسٜٓاشػٔ تٓعُٝٗا ٚاغتجُاضٖاؾًٓعس انتؿاف إَهاْٝاتٓا، ٚطاقاتٓا ايها١َٓ ٚيٓ
 .اؾٝس ثط٠ٚ طا١ً٥ بتٛؾٝل اهلل  ٚعًُٓا ٚؽطٝطٓاا مٛهلا إىل اٱبساع١ٝ ٚاييت ضمب ضا٭ؾها
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ٚايططٜل ايصٟ يف ْٗاٜت٘ ًٜتكـٞ  ،ايكرب ٖٛ ايطغاي١ اييت تكٌ بكاسبٗا إىل زضدات ايٓادشني 
ٌ ايكؿط إٕ سٝات٘ بسأت َٔ ايكؿط ٚضمبا َٔ قب" ؾهِ َٔ ْادض أغطز يٓا قك١ لاس٘ قا٬ً٥ ،ايؿا٥عٜٔ 

 .ٚاقؿًا ٖصٙ اؿٝا٠ بايهؿاح ايصٟ نًٌ بايٓذاح يف آخطٙ
٫ٚ ايؿٗط٠ اي٬َع١ ؛ ٚإمنا َٔ ،ايبعض ٜعٝـ يف َعاْا٠ ٚنؿاح ؛ يٝؼ َٔ أدٌ ايجطا٤ ايؿاسـ 

ٚؼكٝكًا ٭ٖساف ٫َػـت  ،أدٌ ايبكا٤ ٚايهؿاح ؛ ؾتأتٞ ٖصٙ اؾٗٛز ايطا٥ع١ بٓذاسات ٚاْتكاضات 
 .خٝاهلِ

عع ٚدـٌ   ٚتصنطٚا قٍٛ اهلل

 

 .ٚثكتٓا باهللْتصنط إضازتٓا ٚععميتٓا،ٚمكل أس٬َٓا ،ٚسُٝٓا ْكٌ إىل َا ْتُٓاٙ 
  :قاٍ تعاىل
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ايطؾٝل ايصٟ ٫ ٜٝأؽ َٔ ،ٝل ايصٟ ٫ ميٌ يطٍٛ ايططٜل ايطؾ،ؾايكرب ضؾٝل يٓا يف ضس١ً ايهؿاح 
 .ٝل ايصٟ ٫ ىؿ٢ احملاٚي١ايطؾ،ايعجطات 

 ........ايطؾٝل ايعٓٝس ؛ ايصٟ ٜأب٢ ا٫غتػ٬ّ 
 عٔ قـرب   ؛ قاٍ بًػإ ٜعرب " ٜٛغـ"بٓ٘ ملا ؾكس ا ،ٖٚٓا ْتصنط قك١ غٝسْا ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ 

: ؾٛقـ قربٙ باؾُاٍ ؛ ٭ٕ ايكرب اؾٌُٝ   ٖٛ َٔ أمجٌ ٚأؾهٌ أْٛاع ايكرب قا٬ً٥
 .ٖٛ ايكرب ايصٟ ٫ ؾه٣ٛ َع٘

ٚيف ،ٖصا ايٓيب ايهطِٜ ٚؾك٘ اهلل عع ٚدٌ يٝهٕٛ َجا٫ً يًٓيب ايكابط ايصٟ ٜعطف ْتٝذ١ ايكرب 
  املط٠ ايجا١ْٝ قطٕ قربٙ بايطدا٤ قا٬ً٥

  إخواُي وأخواتي: 

    ٖٛ ايؿطق١ اييت متٓشٗا يٓؿػو يتتأنس َٔ أ١ُٖٝ سًُو أٚ ٖسؾو ٖٚٛ ايؿرت٠ اييت  :ايصرب 
 ....تػع٢ ؾٝٗا بؿت٢ ايططم إىل تٗصٜب ٖصا اؿًِ ٚاهلسف 
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 .تٗاز ست٢ تكٌ إىل ايؿ٬حٚتعٝـ يف اد،يف نؿاح  إٕ ع١َ٬ ايٓذاح إٔ تهٕٛ
 ...إٕ غ١ٓ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف خًك٘ إٔ ٜأتٞ ايتُهني بعس ا٫بت٤٬ 

َٚع ا٭ْبٝا٤ ، ٚنإ أععِ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ؼكل ٖصٙ ايػ١ٓ َع أؾهٌ اـًل غٝسْا قُس 
ّ يف ابت٢ً يف قَٛ٘ ٚآشٚٙ ؛ ؾكرب ؾهإ ايتُهني إٔ ْؿط اٱغ٬....   ؾٗصا قُس...عًِٝٗ ايػ٬ّ 

 .نٌ ا٭ضض
 .غ١ٓ ٚمل ٜ٪َٔ َع٘ إ٫ ْؿط قًٌٝ ٢ً051 يف قَٛ٘ ٚظٌ ٜسعِٖٛ ٖٚصا ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ ابتٴ -
ٚؾهطت ؛ ؾعاؾت  ّٗس ؛ ؾكربت ا٭املطّ َٔ أَ٘ يف سٴ،ٖٚصا ايٓيب َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  -

 . نٓـ قكط ؾطعٕٛ َكط بُٝٓا ا٭طؿاٍ ٜكتًٕٛ َع٘ يف
ٖٚٞ يف قطاع مٛ ايبكا٤  ا٭ضضكط ؾا٭١َ َٓص خًل اهلل ٖصٙ ايُٓاشز ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿ

ٚايهؿاح َٔ أدٌ ايٓذاح ا٭نرب ،ٚضنا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ٚيهٔ َا أمجٌ ايبكا٤ يف طاع١ اهلل ... 
 دٌ ايؿ٬ح ا٭ععِٚايكرب َٔ أ،
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 ." صـــــربري ـــرب ع٢ً ايتػٝـــــايص" 

 ."رب ــــــرب صـــرب ع٢ً ايصـــــايص" 

 

 

 ...ؾًتذعٌ ؾعاضى إشا أضزت إٔ ؼكٌ ع٢ً أ١َٝٓ غاي١ٝ 

 

 "س ـرب ال َفـايص" 
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ؾطن١ ايتأَني ايت٢ أعطؾٗا ،تكّٛ بايتأَني ع٢ً سٝا٠ اٱْػإ ،ٚع٢ً ممتًهات٘ ،٫ٚ أعطف ؾطن١ تأَني 
ِّ  ..ٔ ع٢ً ايطُٛسات ٚا٭ٖساف املػتكب١ًٝ ت٪

ٌٖ أزُّيو ع٢ً ؾطن١ ايتأَني ايعامل١ٝ يًتأَني ع٢ً ايطُٛح ،ٚاملتابع١ املػتُط٠ : ععٜع٣ ايكاض٨ 
 ،إْ٘ ايتدطٝط اؾٝس ....،ٚاحملؿع٠ ٱلاظاتو ايطا٥ع١ ،ست٢ يٛناْت بػٝط١ 

 .....طٝط ٚاملتابع١ ٚايتسضز ٚايُٓٛٚايكرب ؛٢ٖ عٛاٌَ َػاعس٠ يٓذاح ايتد

 "إٔ ايؿؿٌ ؾ٢ ايتدطٝط ٜكٛز إىل ايتدطٝط يًؿؿٌ " ٚنُا ٜكاٍ 

٫ ٜٛدس ضدٌ ؾاؾٌ أبساً  ،ٚيهٔ ٜٛدس ضدٌ بسأ َٔ ايكاع ٚبك٢ ؾٝ٘ ؛مل ٜهع ْكب عٝٓٝ٘ ٖسؾًا 
 .ٚاسسًا ٚخطط ي٘ ٚساغب ْؿػ٘ 
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 " ساغبٛا أْؿػهِ قبٌ إٔ ؼاغبٛا " يٛ تأًَٓا قٍٛ عُط بٔ اـطاب 

  ا٭ٖساف ٚاهلسف ا٭ع٢ً ٖٚٛ ايٛقٍٛ يًذ١ٓ ٖٛسٌح ع٢ً تأَني

 "ٜاأٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتكٛا اهلل ٚيتٓعط ْؿؼ َاقسَت يػس " اْعط قٛي٘ تعاىل 

 ٚتأَني ع٢ً ايطُٛح بتك٣ٛ اهلل ....تأَني َٔ ايصْٛب بتك٣ٛ اهلل 

 ٚأَط بايٓعط ٚايتدطٝط يًػس بتك٣ٛ اهلل...ٚتأَني ع٢ً ايٓؿؼ َٔ ايٓاض بتك٣ٛ اهلل 

 .ؾآَشٗا هلل .....ضزت إٔ ت٪َٔ سٝاتو إٕ أ

 .ؾذسز ْٝتو هلل ....إٕ أضزت إٔ ت٪َٔ َػتكبًو 

 .ؾآَشٗا ؽطٝطًا دٝساً  .... إٕ أضزت إٔ ت٪َٔ طُٛساتو 
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 إٕ أضزت إٔ ت٪َٔ أٖساؾو ، إلاظاتو ،ؾشاغب ْؿػو 

 :ٚابتعس عٔ املكاض١ْ َع اٯخطٜٔ ؾاؿه١ُ تكٍٛ 

 

 اف٘ ايٓاجح ٜكازٕ إجناشات٘ بأٖد }

 {ٚايفاغٌ ٜكازٕ إجناشات٘ بإجناشات اآلخسٜٔ 
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يف ٖصٙ ا٭ٜاّ ٚبعس ٖصا ايعُط ايطٌٜٛ َٔ ٚدٛزٟ يف ٖصٙ اؿٝا٠ أؾعط 
 .٫ٚ دس٣ٚ َٔ اغتعُايٞ يف ؾ٤ٞ ْاؾع،ٚنأْين أقبشت عسمي١ ايؿا٥س٠ 

ٚقس خًكت َٔ أدٌ ايٓاؽ ٚنٞ .... أدًؼ ٚسٝسًا يؿرتات ط١ًٜٛ 
 .ٚأتعطض ملؿانٌ َ٪مل١ ػعًين أؾهٌ،خطٜٔ أضتكٞ بٓؿػٞ ٚأغاعس اٯ

أعٝـ يف زضز َٔ ا٭زضاز ٚأسٝاًْا ،مل ٜػتدسَين أسسِٖ قط ... أْا قًِ 
َع إٔ أدسازٟ ناْٛا وهٕٛ يٞ إٔ يف ظَاِْٗ نإ نٌ ٚؿس َِٓٗ ،ٜتِ ْكًٞ بساخٌ عًب١ ا٭ق٬ّ 

 ....ٜٚبتهط يصاى ،صا ٚىطط ٖٓاى ٜٚ٪يـ هل،ٜعٌُ طٛاٍ ايًٌٝ ٚضمبا طٛاٍ ايٓٗاض ٜهتب ُٖا 
 ....أَا أْا ؾ٬ أدسْٞ إ٫ َٛنٛعًا يًع١ٜٓ يف دٝب أسسِٖ 

 .ٚؾعطت بايعذع.. ست٢ أْين ًًَت ايؿطاؽ ٚايٛسس٠ 
 ؾٌٗ َٔ ناتب َبسع اعٌُ َع٘ يف تأيٝـ َ٪يؿات ْاؾع١؟  
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 ؾاب طُٛح أعٌُ بني ٜسٜ٘ يف ؽطٝط َػتكبً٘ ٚضغِ طُٛسات٘؟ َٔ ٌٖٚ 

 ّٚبسا٥ع قٓع اـايل؟،قسضاتٞ يف ضغِ ايطبٝع١ اـ٬ب١  ؾٌٗ َٔ ضغاّ ْادض ٜػتدس 

 َٗٓسؽ باضع أعٌُ بني أقابع٘ يف ضغِ ٖٓسغٞ ملس١ٜٓ عع١ُٝ؟ َٔ ٌٖٚ 

 طايب فتٗس أغٗط ع٢ً َهتب٘ َعًٝٓا ي٘ ع٢ً ططٜل ايتؿٛم يف َصانطت٘؟ َٔ ٌٖٚ 

 كرتع عبكطٟ أدًؼ بني أقابع٘ ؾتُٓٗط عًٝ٘ أؾهاض َؿطٚعات دسٜس٠؟ َٔ ٌٖٚ 

 َ ٌٖٚضدٌ ٜػتعًُين يف نتاب١ ضغا٥ٌ ٚز ٚإخا٤ بني إخٛاْ٘؟ ٔ 

  ًُِٗعا١ً٥ أنٕٛ ؾطزًا ؾٝٗا أنٕٛ خازَِٗ يف تسٜٚٔ أخطا٥ِٗ َٚصنطًا هلِ عٓس تع َٔ ٌٖٚ
 ايكطإٓ ايهطِٜ؟

 َؿهط أنٕٛ ي٘ عا٬ًَ َػاعسًا يف تسٜٚٔ أؾهاضٙ ٬َٚسعات٘ ؟ َٔ ٌٖٚ 

:ؾكاٍ تعاىل ٕٛ خازَِٗ ٚعًْٛا هلِؾكس خًكين اهلل عع ٚدٌ قبٌ إٔ ىًل ايبؿط ست٢ أن
 ٚقاٍ تعاىل 



 

 99 

ٚأمت٢ٓ يو نـٌ ايػـعاز٠   ،ؾًكس خًكت َٔ أدًو ؾ٬ تًُٗين ،ؾهٔ أْت خري غٝس ـري خازّ 
 .ًُو ايٓاؾعٚأعسى أْين غٛف أغطط يو تاضىو ايطا٥ع ٚأخًس يو ع

 َع حتٝات

 قوٍ عاطى

 ."ٚجٛد األقالّ ايعا١ًَ بني أصابع ايٓابػني عاد٠  " 
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 :غ٪اٍ إدابت٘ عٓس٣ 

عٜس عٔ ضبعُا١٥ ٚمخػني طايبًا ؾ٢ ا٭غبٛع ايٛاسس ،مبعسٍ أعٌُ َعًُاً  يًكطإٓ ايهطِٜ ،ٚأظٚض َاٜ
طايب ؾ٢ ايؿكٌ ا يٛاسس ، ٚزا٥ُاً  نٓت أعح عٔ ٚاسس ؾكط ،ست٢ ؾ٢ قانطات٢ ٚزٚضات٢  01

 ..قطإٓ ٚغريٙ " ؾٝسٜٛ  21ايتسضٜب١ٝ أعح عٔ شيو ايٛاسس ،ٚأضؾع ع٢ً قٓات٢ ؾ٢ ايٝٛتٝٛب أنجطَٔ 

 ٜٗا ايكاض٨ ايععٜع ٚأٜتٗا ايكاض١٥ ايؿان١ً ؛ ؾًكس قاٍ ايٓب٢ ٫ تتعذب أ... غعًٝا ٚضا٤ ٚاسس 

 {٭ٕ ٜٗس٣ اهلل بو ضد٬ً  ٚاسسًا خري يو َٔ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا  }

 ٫ أًَو غ٣ٛ ايكًٌٝ َٔ ايعًِ ،ٚيه٢ٓ أغع٢ يًهجري َٔ ايؿا٥س٠ ، ٚايٛاسس ؾ٢ سٝات٢ زا٥ًُا 
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 .يٝؼ اٱنطاٙ هع٢ًٓ َط٦ُٔ ايؿ٪از ؛٭ٕ َُٗت٢ ٢ٖ ايتبًٝؼ ٚايٓكض ٚ

 .أعح عٔ ٚاسس ٜتأثط مبع١ًَٛ أيكٝٗا ؾٝعٌُ ؾٝٗا ٚتعٌُ ؾٝ٘ 

 ع٬ُ بكٍٛ ايٓب٢ .أعح عٔ ٚاسس أبًػ٘ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل ععٚدٌ ؾتؿؿع ىل عٓس ضب٢ 

 {بًػٛا ع٢ٓ ٚيٛ آ١ٜ  }

 .أعح عٔ ٚاسس أغتطٝع إٔ أقسّ ي٘ َػاعس٠ ؛تهٕٛ غببًا ؾ٢ تعٝري٣ ٚتػٝريٙ مٛ ا٭ؾهٌ 

 .عٔ ٚاسس أزخٌ ايػطٚض ع٢ً قًب٘ ؾ٢ ّٜٛ شازت عًٝ٘ َُٖٛ٘ ٚنام بٗا ٚناقت ب٘  أعح

 .أعح عٔ ٚاسس ٜػتُع إىل ت٬ٚت٢ ؾٝدؿع ؾ٪ازٙ يطب٘ ؾٝعزاز ضقٝس٣ عٓس ضب٢ 

 ٫ أْهط أ٢ْ غأنٕٛ أنجط غعاز٠ ٚبٗذ١ إٕ ناْٛا آ٫ؾًا أٚ ٦َات ٚيٝؼ ٚاسسًا ؾكط 

 .اهلل ععٚدٌ ع٢ًُ يطٜا٤ ؾ٢ ْٝت٢ ٚيهٔ َاٜؿٝس يٛناْٛا ٬َٜني ٚمل ٜتكبٌ 
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 ....أغأٍ اهلل إٔ ٜطظقٓا اٱخ٬م ؾ٢ ايكٍٛ ٚايعٌُ ،ٚإٔ ٜتكبٌ َٓا ايٛاسس ٚأنجط 

ؾٝاغعازت٢ إٕ نٓت أْا ٚ أْت شاى ايٛاسس ، ايص٣ ٜكطأ ٖصٙ ايهًُات ،ؾٝعٌُ بٗا ،ٜٚكسّ َا ميهٔ إٔ 
 "  ؾاؿطَإ أقٌ َٓ٘....اعط ايكًٌٝ " ٜكسَ٘ ٚنُا قٌٝ         

 :؛ايص٣ قكٗا ع٢ً قًب٢ أسس املؿاٜذ ؾ٢ َس١ٜٓ املٓكٛض٠ ٜكٍٛ ٚأغٛم يهِ ٖصٙ ايكك١ ايعذٝب١ 

نإ ٖٓاى ؾاب ؾ٢ َكتبٌ ايعُط ٫ٚ ٜك٢ً ٚي٘ فُٛع١ َٔ ضؾكا٤ ايػ٤ٛ ٜكـ َعِٗ ع٢ً قاضع١ " 
ذ ٚؾ٢ ي١ًٝ ؾ٢ املػذس ايص٣ ظٛاضٙ ؛نإ ايؿٝ....ايططٜل ٜسخٕٓٛ ٜٚطَكٕٛ تًو ٜٚهاٜكٕٛ ٖصٙ 

ؾٓازاٙ ايؿٝذ ...ؾ٢ فًؼ عًِ بعس ق٠٬ املػطب ؛ؾٛقـ ايؿاب ع٢ً باب املػذس ٜٓعط باغتٗتاض 
ؾط٢َ ايؿاب غٝذاضت٘ َٔ ٜسٙ ، ٚأقبٌ ع٢ً ايؿٝذ ؾ٢ فًػ٘ ،ؾاغتكبً٘ بابتػا١َ عصب١ سا١ْٝ "  تعاٍ "

ٌِٳ املػط: ٫   ؾكاٍ ايؿٝذ : ٌٖ قًٝت املػطب ؟ ؾطز ايؿاب : قا٬٥ً    ب ٖٝا تٛنأ ٚق
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٫ أعطف ايٛن٤ٛ ،ؾكاّ أسسِٖ ٚشٖب َع٘ يٝعًُ٘ ايٛن٤ٛ ٚضدع ايؿاب دايػاً  بني :ؾكاٍ ايؿاب 
 ":ٜكٍٛ  ايٓب٢  ؾكاٍ ايؿٝذ يًشهٛض ....ٜس٣ ايؿٝذ قبٌ زقا٥ل َٔ ق٠٬ ايعؿا٤ 

ٕ نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ ، خؿٝؿتإ ع٢ً ايًػإ ، سبٝبتإ إىل ايطمحٔ ، غبشإ اهلل ٚعُسٙ غبشا" 
 " اهلل ايععِٝ

 ٚقاّ اؾُٝع يك٠٬ ايعؿا٤ ،ٚاْكطف ايؿاب بعس ايعؿا٤ ؾكابٌ ضؾكا٤ ايػ٤ٛ ؾكاٍ هلِ 

إٜ٘ ٜاعِ ايؿٝذ اْت :" ؾطز أسسِٖ " ٚشنط اؿسٜح ...نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ " بٝكٍٛ   ايٓب٢
 " ٜآٌَٝ نٓت ؾني: "َٚه٢ ايؿاب مٛ َٓعي٘ ، ؾططم ايباب ؾؿتشت ي٘ أَ٘ قا١ً٥ " ستسضٚف 

نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ ،خؿٝؿتإ ع٢ً ايًػإ ، سبٝبتإ إىل ايطمحٔ " بٝكٍٛ  ايٓب٢ : ؾكاٍ هلا 
 "ضبٓا ٜٗسٜو ٜاب٢ٓ : " ؾطزت اَ٘ " ،غبشإ اهلل ٚعُسٙ غبشإ اهلل ايععِٝ 
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هطٚبام ٚؾ٢ أثٓا٤ ضنٛب٘ املٝ:ؾسخٌ ايؿاب ٜٓاّ يٝػتٝكغ ؾ٢ ايكباح يعًُ٘ ؾ٢ ؾطن١ َٔ ايؿطنات 
 :"بٝكٍٛ   ايٓب٢" ؾ٢ ايكباح يًصٖاب إىل ايعٌُ دًؼ ظاْب٘ ضدٌ ؾكاٍ ي٘ 

 " ٚانٌُ اؿسٜح ...نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ خؿٝؿتإ ع٢ً ايًػإ ،سبٝبتإ إىل ايطمحٔ  

 ....نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ " بٝكٍٛ  ايٓب٢ : ٚٚقٌ إىل عًُ٘ ؾكابٌ ض٥ٝؼ ايٛضز١ٜ قا٬٥ً  ي٘ 

غبشإ .....نًُتإ ثكًٝتإ " بٝكٍٛ  ايٓب٢ : ٘ ؾ٢ ايعٌُ  ظٛاضٙ ع٢ً َانٝٓت٘ ؾكاٍ ي٘ ٚقابٌ ظًَٝ
ٚؾ٢ ططٜل عٛزت٘ َٔ ايعٌُ ضنب املٝهطٚبام ٚظاْب٘ اَطأ٠ ؾكاٍ " اهلل ٚعُسٙ غبشإ اهلل ايععِٝ  

 ايطمحٔ نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ ،خؿٝؿتإ ع٢ً ايًػإ ، سبٝبتإ إىل : بٝكٍٛ  ايٓب٢ : هلا 

ٚؾ٢ ايططٜل  سسثت سازث١ َطٚع١ أقٝب ؾٝٗا ضناب " غبشإ اهلل ٚعُسٙ غبشإ اهلل ايععِٝ 
 املٝهطٚبام مجٝعِٗ ٚايؿاب َٔ بِٝٓٗ ،ٚبػطع١ اغتسعٛا غٝاضات اٱغعاف يٝػعؿٛا َا اغتطاعٛا 

 ٌ اٱغعاف ايػٝاض٠ ٢ٖٚ ع٢ً دٓبٗا ،تكسّ إيٝ٘ ضديٝبكٛا أسٝا٤ ،ٚبُٝٓا ايؿاب غاضم ؾ٢ زَا٥٘ ،ؾ٢ 
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 " ثٛا٢ْ بؼ : " ؾكاٍ ايؿاب بكٛت َتأمل " ٖات اٜسى :  " قا٬٥ً  ي٘ 

 نًُتإ ثكًٝتإ ؾ٢ املٝعإ ،خؿٝؿتإ ع٢ً ايًػإ ، : " بٝكٍٛ   ايٓب٢

           " سبٝبتإ إىل ايطمحٔ ،غبشإ اهلل ٚعُسٙ غبشإ اهلل ايععِٝ 

يٝؼ ؾططًا إٔ تأَط باملعطٚف ٚتسعٛا يًدري إٔ تهٕٛ عاملاً  أٚ ... ٚيٓا ؾٝٗا عرب٠ ...قك١ غطٜب١ 
ؾايؿاب مل ٜعطف إ٫ ٖصااؿسٜح ايص٣ غَّط ب٘ ايهجري ،ٚاغتطاع إٔ ٜبًػ٘ ع٢ً قسض ....ٚاععًا خطٝباً  

 بػاطت٘ َٚات ع٢ً شيو 

نٓتِ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ تأَطٕٚ باتًُعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهط"  قاٍ تعاىل
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 !!!ٜاخـــسٜج ادتــــاَـــع١ 

 
يف عُـٌ  ُٖيت ٚأغـتعني بـاهلل  تعـاىل     ٚأؾشص اغتطاعيتأساٍٚ داٖسًا قسض  ػطٛضيع٢ً يف ٖصا اي

ٚ ططم تعٝٓٓا ع٢ً تػري أْؿػٓا ٚإق٬ح تؿهريْا ٚتٗصٜب غًٛنٓا  ٌ أ ٌ ع٢ً إَسازْا بٛغا٥ بطْاَر ٜعُ
 .ٚتٓك١ٝ عازاتٓا

 .ٚؾشص اهلُِ ٚت١ُٝٓ املٗاضات ٚانتػاب ايكسضات اؿكٝك١ٝ عٌ ايتأثري يف ايػري

 "فٓصبح قادزٜٔ ع٢ً ايتأثري ٚايتػري " 

 ًَ و اٱْػإ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ؾكس ٚقٌ إىل َا ٜطٜسٙ ْٚاٍ َا ٜطًب٘ ٚإشا......  
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 "حب َا تعٌُ نٞ تعٌُ َا حتب " 

إٕ ٚاقع اؿٝا٠ ايصٟ ْعٝؿ٘ ٜتطًب َٓا إٔ ْطقٞ تؿهريْا إىل َػت٣ٛ أع٢ً ؛ ٖصا ايٛاقـع ٚاقـع   
 ."ايعٌُ اـام أٚ ايعٌُ اؿط " ايصٟ ٖٛ ،٫بس إٔ ماؾغ ع٢ً ا٫ضتكا٤ ب٘ 

ط١ًٜٛ ست٢ ٜكٌ يف ايٓٗا١ٜ إىل إٔ ٜهٕٛ ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ َا  ١ايؿاب أٚ ايؿتا٠ ٜعٌ يف زضاغ
ِ إىل أضض  ٚبايتايٞ،يف ؽكل َا  ٔ َطس١ً ايتعًٝ ٚ ؽطداً َ نٌ ّٜٛ ٜعزاز اٱْتاز ايط٬بٞ خطٚدًا أ

 .ايٛاقع
 ...ٚيهٔ ٌٖ ايٛاقع ايعًُٞ وتاز إىل نٌ ٖصا اٱْتاز ايتعًُٝٞ؟ بايطبع ٫ 

 

  ؟...ٌٖ تأَطْٞ بعس ايتعًِ ٚايسضاغ١ ست٢ ٫ أنٝع غٓٛات ٚغٓٛات َٔ عُطٟ ب٬ ؾا٥س٠ 
  .ٚيهٔ ايصٟ أقٛي٘ يو إٔ يهٌ َهإ ٚيهٌ نٕٛ قٛاْني ؼهُ٘...... بايطبع ٫ 
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  ٕيعٌُ إٔ ايعًِ ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ ٫خرتام لاٍ ا" ؾُٔ ايكٛاْني اييت غٓٗا يٓا ٖصا ايٛاقع اٯ" 
ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ايعٌُ ئ ٜكبٌ يف غاست٘ إ٫ َا وتاد٘ َٔ َٗاضات ٚخربات ٚلاسات غابك١ 

 .َٚػتُط٠
ٚايسضاغ١ ايؿاق١ ايط١ًٜٛ بايهاز ٫ تعطٞ ْكٝبًا ٚاؾطًا َٔ استٝادات ايٛاقع َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ 

 .٫ غُٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ
  غأٍ أسسِٖ قا٬ً٥: 

دض ؽطدت َٔ ن١ًٝ ايتذاض٠ بتكسٜط دٝس دسًا ٫ٚ أدس ع٬ًُ اٯٕ ٚتكسَت يًعٌُ أْا ؾاب ْا
 .يف عس٠ ؾطنات

  ؾكاٍ أخط: 
ٚأْا ؽطدت َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ ٫ٚ أدس ٚظٝؿ١ بايطغِ َٔ إٔ فاٍ عًُٞ يف ايتشايٌٝ ٚقس عًُت 

 .يف بعض املعاٌَ بعس ايتدطز ٚيهٔ ضاتيب ٫ ٜهاز ٜهؿٞ اْتكا٫تٞ
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  باؾٛا ......ٚقايت إسسأٖ .. ..ٚقاٍ ا٭خط: 
إْو بتدطدو َٔ ايه١ًٝ ٖٞ َطس١ً َٔ َطاسٌ اؿٝا٠ ٚيٝػت املطس١ً ا٭خري٠ اييت بعسٖا تؿتض 

 ...ا٭بٛاب املػًك١ ٫ 
ٚيهٔ أْت بٗصا قس ٚقًت ملطس١ً َٓاغب١ تػاعسى ع٢ً اغتهُاٍ باقٞ املطاسٌ اييت ئ تهٕٛ 

 .أؾس قعٛب١ َٔ املطاسٌ ايػابك١
 .ٚقسضاتٓا كتًؿ١.. ٚطباعٓا ؾت٢ ... ٕ مجٝعًا ؽطدٓا َٔ ايهًٝات املتؿطق١ مٔ اٯ

ؾأسػب أْٓا مجٝعًا قازضٕٚ ع٢ً ؼٌُ َا تبكـ٢ َـٔ   ... َازَٓا مجٝعًا سكًٓا ع٢ً ٖصا ايٓذاح 
 ....َطاسٌ ايٛقٍٛ إىل َا ْطٜس 
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 يٓتفل ع٢ً ٖرٙ األغٝا٤: 

  ٭ْو قطٜب املؿاضن١ مبٔ سٛيو       :أُت ًتواضع. 
  ٭ْو تػع٢ زا٥ًُا يًٛقٍٛ بٓؿػو إىل َطس٘ أؾهٌ َٔ غابكٗا  :أُت جمتٔد. 
  ٭ْو تػع٢ إٔ تتُٝع    :أُت ذكي. 
  يطغبتو يف ايتعٚز َٔ ايعًِ  :أُت طٌوح. 
  ع٢ً ايتػري ٭ْو ْػٝت تؿاٖات اؾُاع١  : قادزأُت. 
  ٭ْو تػتطٝع إٔ ؽًل دسٜسًا   :أُت ًبدع. 
  إٔ تؿٝس َٔ سٛيو بأؾهاضى ٫ٚ تؿطنٗا عًِٝٗ ٭ْو تػتطٝع  :أُت حماوز. 
  ٭ْو ؼازخ َعًُو باسرتاّ ٚانض  :أُت ًٔرب. 
  ٭ْو تػًبت ع٢ً َؿانًو ايؿدك١ٝ ا٭خري٠   :أُت جاد. 
  نجري ٫ ٜكطأٚا  ٚغريى  تكطأ ٭ْو ٖٓا  :أُت ًتفوق. 
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  عًِ ٖٚااْت تكطأ ٖصٙ ايػطٛض يت..غعٝت ٚعجت .. ٭ْو ؾٛض ؽطدت   :أُت عٌوي
 .إ نٌ ؾ٧ بكسض اهلل ععٚدٌ 

  ٭ْو تكرب ع٢ً طٍٛ احملانط٠ ست٢ تكبض َا تطٜس ٚتت٢ُٓ   :أُت صبوز. 

 ٗا غاي١ٝبإيٝو َين ٖرٙ ايٓصا٥ح اييت أحط: 
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 ."ٌ ــــجٗــًا بايــــاْعـــت قـت ٚأْــــٔ إٔ متــــَ وري يــــًِ خـــايبًا يًعـــت طـــــَ" 

 صالتمـــأق"                 ًاـــٔ زٜٓـــــن ٍ ". 

 ال تتبع ٓوان فتضى"                 اٖس ْؿػوــد ". 

 ِّال تسضى بكويى اهعٌى"                 ْؿػؤَ ط غ ". 

 َّػىفاخلطأ جتسبة وهيظ ف"           ِ َٔ أخطا٥وتع ". 

 سؾو بٌ أٖساؾو ٚأدعٌ هلا بسا٥ٌٖز سس. 

 ْفاهتِويع يوضع املدازن"             ع َكازضىِّٛـــ ". 

  ال جتعى اهِجاح فكط غايتم            "ضنع ع٢ً ايتؿٛم ". 

 فاهلطى جيوب اهفػى"                       نٔ ْؿٝطًا ". 
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 يًاال تلّ أُاُ"                       ٔ َتعاًْٚاــــن ". 

 وال تيأع ًّ زوح اهلل"                      ٔ َتؿا٬ً٥ـــــن ". 

 ال تطدط ًّ قدزن وًلتوبم"                      ٔ ضانًٝاـــــن ". 

 وأعطي هِفطم إحياء إجيابي"            دًل َٔ ا٭ؾهاض ايػًب١ٝـت ". 

 يّال تتأثس بطوبيات اآلخس"         قٓع ايٓذاح ٚايتكسّ بٓؿػوا ". 
 

 اهلل وبو
*********************************** 
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ٚايـٓؿؼ اٱْػـا١ْٝ عـامل    ،ايهٕٛ ايساخًٞ يٲْػإ ٫ ٜكٌ إثاض٠ ٚإعذاب عٔ ايعامل اـاضدٞ 
 ................َٓري ،ضسب ،ؾػٝض 

ؾهصيو ،بشاْ٘ ٚتعاىل ٚنُا إٔ يًهٕٛ اـاضدٞ قٛاْني ؼهُ٘ ٚغٓٔ تٓعُ٘ ٚنعٗا اـايل غ
ٖٚٝأ يٲْػإ َكسض٠ ايهؿـ ،يٲْػإ ؼهُ٘ قٛاْني ٚتهبط٘ غٓٔ ٚنعٗا اهلل ؾٝ٘  ٞايهٕٛ ايساخً

قٛي٘ تعاىل  عٓٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا اْط٬قًا َٔ

ؾدكـٝتو املػـتك١ً   " دسٜس٠ إهاب١ٝ تعٜٔ بٗا ٖصا ايهٕٛ ايطا٥ع تهتػب قؿات إشا أضزت إٔ 
 ......ؾٗٝا َعٞ "املُٝع٠ 

  :انتب أمسا٤ بعض ا٭ؾدام َٔ سٛيو ايصٜٔ تعاٌَ َعِٗ ًَٜٛٝا ٚيٓهطب َجا٫ً
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 يًد،ري  ايذنمٛس عٓرت طًُٝلٕ ....عني ايشضل :  ايربْلَج األٍٚ

 ْطب١ ٚجٛدٖا يف غدصٝتو ايٓطب١ ايصف١ اييت تعجبو االضِ

 % 61 % 011 اهلس٤ٚ
 % 41 % 011 فتٗس

 % 81 % 011 ايكسم

ثِ انتب نٌ ،ٖٚهصا ع٢ً ا٭قٌ تهتب عؿط٠ أؾدام ثِ تهتب أؾهٌ ؾدك١ٝ إهاب١ٝ ؼبٗا ؾٝ٘ 
قٌ ايكؿات ثِ اختاض أ،ْؿػو انتب ْػب١ ؼكٝكو هلصٙ ايكؿ١ يف ٚ،ٚادعًٗا َا١٥ باملا١٥ هلِ  ايٓػب١ 

 .......{ ا٫دتٗاز } ْػب١ يسٜو ٚنعٗا يف زا٥ط٠ ٚيتهٔ َج٬ً
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 ايربْلَج ايجلْٞ                                                                                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .........ٛات إجياب١ٝ قاب١ً يًتػٝري بػسط إٔ تهٕٛ ٖرٙ ارتط
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قذ أَمعت عكًو َٔ فأسجٛا إٔ أنٕٛ ‘إٕ أمتُت قشا٠٤ ٖزا ايهمٝب املمٛاضع 

َكلٍ إىل َكلٍ رفأْت تظمحل ايٓجلح ر ٚتظمحل ايمُٝض ر ألْو سا٥ع ٚجذٜش بليمػٝري 

 .......ٚايمحظني ٚايم ٜٛش 

 

سصق٢ٓ اهلل ٚإٜلى اخلري ذٝح نلٕ ر ٚأطأي٘ ط،حلْ٘ إٔ حيكل يٓل نٌ َل ْم٢ُٓ ر 

ل خريًا َٔ ٚإٔ ال ٜهًٓل إىل أْفظٓل طشف١ عني أبذاً  ر ٚإٔ جيعٌ ْمل٥ج أعُليٓ

 دلٗٛدْل 

 .أيكلى ع٢ً ق١ُ ايٓجلح ..... إىل إٔ ًْمك٢ ف٢ ايشطلي١ ايكلد١َ 

 

 ....ذزٜف١ ....
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 فــٗــشغ 

 

ايصفح١  ــــــــــــــ    سقِاملٛضٛع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  { 0 }ـــــــــــــــــــــــــــــ   إٖذا٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 3 }ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عٓرت طًُٝلٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تكذِٜ ايذنمٛس 

 { 5 }ــــــــــــــــــــــــــــــ َكذ١َ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 6 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بذاٜـــ١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 7 }ـــــــــــ  ــــــــاتصٌ بٓفظو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 00 }ـــــــــــــــــ  طٓذٚتؽٌ يًعكٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 07 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احبح عٔ ؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  { 22 }ــــــــــــــــــ ٌٖ تمحذا٢ْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {  26 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اي،ــــصـــــ١ُ  ــــــــــــــــــــ
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ٛ ََّس تفهريى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  { 30 }ـــــــــ  ــــطــ

 { 36 }ــــــــــــ  صـــٓلع١ ذلي١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 40 }ـــــــــــــــــــــــ  فهش ف٢ ايٛقت امل،هش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 45 }ــــــــــــــــ  يـــػ١ ايٓـــــكذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 50 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أطًل طشاح ايػشاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 56 }ــــــــــــ  اذًِ بك٠ٛ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 61 }ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذًِ طشٜع ايزٚبلٕ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 66 }ــــــــــــ  يعًو تشٜذ َلاًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 71 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ايفؼٌ ظلٖش٠ صح١ٝ  ـــــــــ

 { 75 }   ايٓجلح ال ٜأت٢ عفًٛا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 { 79 }ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ْـــذا٤ ايف ش٠  ـــــ

 { 83 }ــــــــــ     ــــــــايـــفــكــش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 { 88 }ـــــــ  فصربٌ  مجٌٝ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 92 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ػشن١ تأَني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {  95 }ــ   سطلي١ َٔ قًِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 {  98 }ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     سذــــــــ١ً اي،حح عٔ ٚاذذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 014 }  ٜلخشٜج اجلـــلَع١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  { 002 }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٖٝل بٓل ْفمؽ عٔ قذساتٓل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 { 005 }ــــــــــــ  خــــــــل متـــ١   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :  ْ،ز٠عٔ  املؤيف 
جامعُ األشٍس .. لًطاىظ لغُ عسبًُ   

 معله قسآٌ نسيه مبدازع ضًدّ جابس للغات الدائسّ 

 ISIمدزب تينًُ ذاتًُ ومَازات أضاضًُ مً املعَد الدوىل للتينًُ الراتًُ 

ICNLPواملسنص العاملِ للربدلُ اللغىيُ العصبًُ  ضلًناٌ للدنتىز عيرت       

 INLPTAلربدلُ اللغىيُ العصبًُ معتند مً االحتاد العاملِ للربدلُ دبلىو ا

 ABNLPممازع الربدلُ اللغىيُ العصبًُ معتند مً البىزد األمسيهِ 
 دبلىو اإلزغاد األضسّ والرتبىّ معتند مً املسنص العاملِ للربدلُ اللغىيُ العصبًُ

دلُدبلىو مَازات التعله الطسيع معتند مً املسنص العاملِ للرب  

2102أنادميًُ صياعُ الكائد مصس  جخسي  
.مصس برتنًا  وممثل ،عضى مؤضطُ الكائد احلل  

 حاصل علِ إجاشَ فِ الكسآٌ الهسيه ومتىٌ التجىيد
فِ التينًُ الراتًُ  وناتبمؤلف   

 قدو العديد مً الدوزات التدزيبًُ املَازيُ والرتبىيُ فِ أنادميًات أوٌ اليً
"مساٍكُ بال إزٍام " ألوىل فِ عامل املساٍكُ بعيىاٌ مؤلف الدوزَ التدزيبًُ ا  

 مبتَل وقازئ ومبتهس طسيكُ تعلًه الكسآٌ الهسيه بالصىز املعربَ والتفطري املًطس 

(س صباح اخلري ياحب _الفياز ) بربىامج  ضًف  بكياَ اضهيدزيُ احملسوضُ  
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 ْشذب بهِ ٚبلقرتاذلتهِ     :يًمٛاصٌ َع املؤيف 
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E-mail  : hozyfe @ yahoo .com 
www: hozyfe.blogspot.com 

Facebook :  ذزٜف١ ع،ذاملع ٢ 
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